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بدرود1981سالنوامبرهفتمدروعمر کردسال96دورانت. استشدهترجمهخوییزریابعباسدکتر

.گفتحیات

  

  : سخنی با خوانندگان

کامـل و تجدیدنظرشـدة    کتاب حاضـر نسـخۀ الکترونیکـی دورة   

ششـم، انتشـارات    چـاپ دوم،ویـرایش (تاریخ تمدن 

اشد که به علـت  می ب) 1378-تهران فرهنگی، و علمی

عکس هاي آن را حذف کردم ) و کیفیت پایین(حجم باال 

، ولی سعی ام بر این بود تا امانت را در متن !)پوزش(

کتاب رعایت کنم هرچند ممکن است کلمات یـا جمالتـی   

امـا   باشـند ) و بـه اشـتباه حـذف شـده    (نظرم دورمانـده  از 

یـد  تا چه درنظر آ !سر قصدوغرض نبوده از یقین بدانید که

  . و چه قبول افتد

کـه ناشـی از حجـم بـاال     (در پایان به خاطر اشتباهات تایپی 

بــا ایــن  ،مــی خــواهم از خواننــدگان گرامــی پــوزش) بــود

  .یاریگر خواهد بودیادآوري که نظرات شما همواره برایم 
  

.ان استاین کتاب رایــگ
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  16_______________________________________________________ عوامل کلی تمدن:  فصل اول

ــف  ــایی  –تعری ــل جغرافی ــین –عوام ــژادي  –اقتصــادي  –شــناختی  زم ــی  –ن ــل انحطــاط و اضــمحالل   –روان عل

  ها تمدن

  19 ___________________________________________________عوامل اقتصادي تمدن :  فصل دوم

ــري   ــا برزگ ــیش  -از شــکار ت ــدان حــس پ ــه   فق ــل اولی ــی در مل ــاز دوراندیشــی  –بین ــاهیگ –آغ  –یري شــکار و م

-هــاي صــناعت  شــالوده - خــواري آدم –آشــپزي  –خــوراك  –کشــاورزي  –اهلــی کــردن حیوانــات  –داري  گلــه

ســازمان بازرگــانی و امــور مــالی  –بنــایی و حمــل و نقــل  –گــري  بافنــدگی و کــوزه –ادوات و آالت اولیــه  –آتــش 

طبقــات  –بردگــی  –اصــول مالکیــت خصوصــی    –علــل از بــین رفــتن آن    –کمونیســم اولیــه  -اقتصــادي 

  اجتماعی

  32____________________________________________________عوامل سیاسی تمدن :  فصل سوم

دولـت  - جنـگ  –پادشـاه   –قبیلـه و عشـیره    –هـرج و مـرج اولیـه     –غریـزة مخالفـت بـا اجتمـاع      -منشأ حکومت 

 بـی  -قـانون   - دسـتیاران روانشـناختی دولـت    –اجتمـاع اشـتراکی دهکـده     –دولت به عنـوان عامـل تنظـیم قـوا     -

ــانونی آزادي  –مجــازات  –دوئــل  –) اوردالــی(روش آزمــایش  –محاکمــه  –جریمــه  –انتقــام  –قــانون و عــرف -ق

 –پیــدایش توجــه و عنایــت بــه طفــل در والــدین   –قبیلــه و خــانواده  –ظیفــۀ آن در مــدنیت و-خــانواده  - اولیــه

ــی ــدر    ب ــودن پ ــت ب ــنس    –اهمی ــدن دو ج ــدا ش ــادري   –ج ــوق م ــع زن  –حق ــایف او  –وض ــاي  –وظ پیروزیه

  فرمانبرداري زن –پدرشاهی  –اقتصادي او 

  44__________________________________________________عوامل اخالقی تمدن :  فصل چهارم

 –ازدواج آزمایشـــی  –کمونیســـم جنســـی  –شناســـی  مبنـــاي آن از لحـــاظ زیســـت –معنـــی ازدواج  - ازدواج

ــی  ــردي  -ازدواج گروه ــات   –ازدواج ف ــدد زوج ــ –تع ــل  اث ــود نس ــیره    –ر آن در بهب ــرون عش ــرفتن از بی زن گ

ــانی( ــداري    –) برونگ ــل خری ــودن زن، و در مقاب ــل رب ــدمت، در مقاب ــل خ ــز(ازدواج در مقاب ــزد  –) کنی ــق در ن عش

بکــارت  –عفــت  –روســپیگري  –روابــط پــیش از ازدواج - اخــالق جنســی-نقــش اقتصــادي ازدواج –مــردم اولیــه 

ــده  – ــوع قاع ــت  –حجــب  –دو ن ــش زیس ــودن اخــالق  نق ــناختی حجــب  نســبی ب ــا  –ش ســقط  –طــالق  –زن

 –آزمنـــدي  –ماهیـــت فضـــیلت و رذیلـــت  -اخـــالق اجتمـــاعی  -فـــرد –کـــودکی  –بچـــه کشـــی  –جنـــین 

 –اجتمـــاعی شـــدن فـــرد  –خودکشـــی  –آدمکشـــی  –بـــه حـــق دیگـــران  قســـاوت و تعـــدي –خیانتکـــاري 

-دیــن و اخــالق –اخــالق اولیــه و اخــالق جدیــد  –اخــالق از نظــر قبیلــه  –ادب  –نــوازي  مهمــان –نوعدوســتی 

ــزد ملتهــاي اولیــه -دیــن  – جــانگرایی –روح  –خوابهــا  –شــگفتی  –تــرس -هــاي دیــن  سرچشــمه- الحــاد در ن

ــف دینــی  معبودهــاي ــین  –ســتارگان  –خورشــید  -مختل ــه  –توتمپرســتی  –جــانوران  –جــنس  –زم ــال ب انتق

ــري   ــدایان بش ــتی  –خ ــتی –روحپرس ــی - نیاپرس ــادو   -آداب دین ــحر و ج ــاورزي    –س ــه کش ــوط ب  –آداب مرب



۴

ــی   ــنهاي آزادي جنس ــرگ     –جش ــس از م ــدا پ ــدن خ ــده ش ــتان زن ــات   –داس ــحر و خراف ــم   –س ــحر و عل  –س

کنــدي دیــن در تناســب بــا  –محرمــات جنســی  –) تــابو(محرمــات  –دیــن و دولــت  -دیــن و اخــالق  - کاهنــان

  غیردینی شدن اخالق –محیط 

  73______________________________________________عوامل عقلی و روحی تمدن :  فصل پنجم

 –تکامـل زبـان و نتـایج آن     –هـاي انسـانی زبـان     ریشـه  –آثـار نخسـتین آن در جـانوران     –لغـت و زبـان    -ادبیات 

ــت  ــاع  –تربی ــل در اجتم ــی  –ورود طف ــعر –خطنویس ــم -ش ــمه -عل ــم  سرچش ــاي عل ــیات  –ه ــوم  –ریاض  –نج

 –رنــگ کــردن بــدن  –مفهــوم زیبــایی در نــزد ملــل اولیــه  –هنــر  –معنــی زیبــایی  -هنــر  -جراحــی –زشــکی پ

ــه ــا  آرای ــت   –خــالکوبی  –ه ــه قصــد زین ــت –پوشــاك  –شــکافتن پوســت ب ــوزه –آالت  زین ــري  ک  –نقاشــی  –گ

  هاي اولیه براي تمدن آمادگی –دین  -سیقی مو –رقص  –معماري  –سازي  مجسمه

   88_______________________________________________ماقبل تاریخ و آغاز مدنیت :  فصل ششم

 - داســتان علــم باستانشناســی –منظــور از مطالعــۀ ماقبــل تــاریخ  -) ر قــدیمحجــ(ســنگی  فرهنــگ عصــر دیرینــه

ر صـنعت و هنـر در عصـ   - اشـکال و نژادهـاي مختلـف بشـر     –شـناختی   اوضـاع زمـین  -سـنگی   مردم عصـر دیرینـه  

ــه ــنگی  دیرین ــا -س ــش  –افزاره ــی  –آت ــمه –نقاش ــازي مجس ــنگی  - س ــر نوس ــگ عص ــبخ  -فرهن ــوالت مط  –فض

 –ســاختمان  –گــري  کــوزه –بافنــدگی  –امــور فنــی  –اهلــی کــردن جــانوران  –پیــدایش کشــاورزي  –آبنشــینها 

مرحلــۀ - مقــدماتی کــه در دورة ماقبــل تــاریخ بــراي تمــدن فــراهم شــده –علــم  –دیــن  –وســایل حمــل و نقــل 

پیـدایش احتمــالی   -نویسـی   خـط  - آهـن  –مفـرغ   –مـس   -پیـدایش فلــزات  -انتقـال از ماقبـل تـاریخ بـه تـاریخ      

 –پـــولینزي -تمـــدنهاي گمشـــده - الفبـــا –خطـــوط هیروگلیفـــی  -» اي رمـــوز مدیترانـــه« -آن از ســـفالگري 

  خطوط انتشار –آنائو  –آسیاي میانه  -هاي مدنیت  وارهگه- آتالنتیس

  

  کتاب اول

  خاور نزدیک

  104_______________________________________________________________سومر :  فصل هفتم

- چــرخ ارابــه –گــري  چــرخ کــوزه –تمــدن شــوش - عــیالم - ســهم خــاور نزدیــک در تمــدن بــاختري –مقدمــه 

 –طوفــان ســومري  –ظــواهر  –ژاد نــ –وضــع جغرافیــایی  –اکتشــاف ســرزمین ســومر -زمینــۀ تــاریخی ســومریان 

 –صـناعت   –زمـین  -زنـدگی اقتصـادي    -عصـر طالیـی اور   –سـارگن شـاه اکـد     –یـک مصـلح باسـتانی     –شاهان 

ــانی  ــردم  –بازرگ ــات م ــم –طبق ــازمان - عل ــت س ــاهان -حکوم ــاوري  –ش ــین جنگ ــراف و –آی ــیناش  –داران  زم

 –تعلــیم و تربیــت  –اســاطیر خــدایان  –خــوراك خــدایان  –مجموعــۀ خــدایان ســومري -دیــن و اخــالق - قــانون

 –ادبیــات  –خطنویســی -ادبیــات و هنــر - هــاي ســومري آرایــه –حقــوق زن  –فحشــاي مــذهبی  –نمــاز ســومري 

ــا   ــد و کاخه ــمه –معاب ــازي  مجس ــفالگري  –س ــازي  –س ــه –جواهرس ــومري  خالص ــدن س ــگ و تم - اي از فرهن

  النهرین در مصر تأثیر بین –عربستان قدیم  –النهرین  تأثیر سومر در بین-انتقال به مصر 

  121_______________________________________________________________مصر :  فصل هشتم

ــل   ــۀ نی ــا  -عطی ــکندریه -در دلت ــل  –اس ــرام  –نی ــول –اه ــل    - ابواله ــاالي نی ــرف ب ــه ط ــیر ب ــیس -س  –ممف

ــوت   ــه حتشپس ــاهکارهاي ملک ــون  –ش ــمۀ ممن ــک  –دو مجس ــر و کرن ــر  –االقص ــدن مص ــی تم ــازندگان -بزرگ س

ــزرگ  ــاریخ  - شــامپولیون و ســنگ رشــید -اکتشــاف مصــر -ب ــل ت ــه ســنگی  -مصــر ماقب ــو  –عصــر دیرین عصــر ن
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ــنگی  ــداري   –س ــر ب ــیش  –عص ــر پ ــله عص ــا  از سلس ــریان  –ه ــژاد مص ــدیم  - ن ــلطنت ق ــوم« -دورة س ــا »ن  –ه

- مومیــایی کــردن –هنــر مقــابر  –غــرض از ســاختن اهــرام  –خفــرن  –خئــوپس  –نخسـتین شخصــیت تــاریخی  

ــلطنت  ــه دورة س ــوري  -میان ــزرگ -امپراط ــۀ ب ــوم  –ملک ــوطمس س ــر –تح ــت مص ــگ - اوج عظم ــدن و فرهن تم

 –چاپــار  –حمــل و نقــل  –مهندســان  –کــارگران  –صــنعتگران  –چیــان  معــدن-صــناعت -کشــاورزي -مصــري 

زنـا  -اخـالق  -فرعـون –وزیـر   –قـوانین   –دسـتگاه اداري و کارمنـدان   -دولـت  -هـا  منشـی  –بازرگانی و امـور مـالی   

- مسـائل اخالقــی جنســی  –مـادر شــاهی در مصــر   –وضــع زن  –ازدواج  –انـدرون شــاهی   –بـا محــارم در دربــار  

ــه –ظــواهر  –بازیهــا  –اخــالق شخصــی -آداب و عــادات  ــز نویســی - جــواهرات –لبــاس  –هــا  آرای ــیم و -چی تعل

 اشــکال خطنویسـی مصــري  –مراحـل مختلـف تکامــل خطنویسـی     –کاغـذ و مرکــب   –مـدارس دولتــی   –تربیـت  

ــات  - ــتن-ادبی ــه م ــا و کتابخان ــا  ه ــري  –ه ــندباد مص ــینوحه  –س ــتان س ــالی  –داس ــتانهاي خی ــه –داس اي  قطع

 –علــم نجــوم و تقــویم  –ریاضــیات  –منشــأ علــوم مصــري -علــوم - انقــالب ادبــی –تــاریخ  –غزلیــات  –عاشــقانه 

هــاي  ســازي در دوره مجســمه –معمــاري -هنــر - جراحــی و بهداشــت پزشــکی و –تشــریح و زیستشناســی  

ــه و امپراطــوري وسائیســی   –موســیقی  –هنرهــاي کوچــک  –نقاشــی  –نقــش برجســته  –ســلطنت قــدیم و میان

ــورو  –حوتــپ  –تعــالیم پتــاح -فلســفه  - هنرمنــدان ــه اجتمــاع   –تحــذیرات ایپ ــدبین ب ــرد ب  –محــاورات یــک ف

ــري ــانیون مص ــن - روح ــمانی -دی ــدایان آس ــدا  –خ ــید خ ــدایان  –خورش ــاه خ ــدایان  –گی ــانور خ ــدایان  –ج خ

ــی   ــط جنس ــري   –رواب ــدایان بش ــریس  –خ ــوروس   –اوزی ــیس و ه ــدایان   –ایس ــرده خ ــان ک –خ ــدة  –اهن عقی

سـرود   –دیـن جدیـد    –سـجایاي اخنـاتون   -شـاه زنـدیق   - فسـاد  –سـحر   –اعترافـات منفـی    –نامـه   مرده –خلود 

 –انحطـاط امپراطـوري جدیــد    –نفرتیتـی   –العمــل  عکـس  –هنـر تـازه    –عقیـدة تــازه   –یکتاپرسـتی   –خورشـید  

ــ ــرگ اخن ــراض  -اتونم ــاط و انق ــنخ -انحط ــوت ع ــون  ت ــان  –کوششــهاي رامســس دوم  –آم ــروت کاهن ــر  –ث فق

  سهم مصر در پیشرفت تمدن –تسخیر مصر  –ملت 
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 –پایتخـت وي   –حمـوربی   –سـرزمین میـان دو نهـر     –سـهم بابـل در تمـدن جدیـد      -نصـر   از حموربی تا بخـت 

بابــل در روزگــار ترقــی  –بختنصــر  –فــتح بابــل بــه دســت آشــوریان  –العمارنــۀ  هــاي تــل نامــه –تســلط کاســیها 

 –ربــاخواران  –خطرهــاي بازرگــانی  –حمــل و نقــل  –صــناعت  –خــوراك  –برزگــري  –شــکار -رنجبــران -خــود

انــواع مجازاتهــا  –قصــاص  –محاکمــه بــا روش آزمــایش  –اقتــدار شــاه  –قــانون نامــۀ حمــوربی -قــانون - بردگــان

ــانون مزدهــا و قیمتهــا  – ــده  –ق ــت پرداخــت غرامــت کاالهــاي دزدی ــل - شــده از طــرف دول ــن و -خــدایان باب دی

داســتانهاي بـابلی دربــارة آفــرینش   –عشــتر  –مـردوك   –خــرده خــدایان  –وظــایف و اقتــدارات کاهنـان   –دولـت  

آداب و  –مــرگ تمــوز و رســتاخیز وي  –فــرود آمــدن عشــتر بــه دوزخ  –ورزي عشــتر و تمــوز  عشــق –و طوفــان 

 –دیـن و اخـالق   وقـوع طـالق میـان    -اخـالق بـابلی   - خرافـات  –سـحر   –گنـاه   –سـرودهاي توبـه    –شعایر دینی 

ــدس  ــرد  –فحشــاي مق ــا  –ازدواج  –رابطــۀ آزاد زن و م چیزنویســی و - فســاد اخــالق –وضــع زن  –طــالق  –زن

خــرده هنرهــا  -هنرمنــدان - حماســۀ گــیلگمش –ادبیــات  –زبــان  –گشــودن رمــوز آن  –خــط میخــی -ادبیــات 

ــیقی  – ــی  –موس ــمه –نقاش ــازي  مجس ــته  –س ــش برجس ــاري –نق ــان  - معم ــوم بابلی ــیات -عل ــوم  –ریاض  –نج

ــابلی  –دیــن و فلســفه  -ســوفان فیل- پزشــکی –جغرافیــا  –تقــویم  ــابلی  –ایــوب ب یــک ضــدروحانی  –کحیلــث ب

  سنگ گور -بابلی
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» ســارداناپالوس« -ســناخریب و اســرحدون  -کشورگشــایان  –نــژاد  –شــهرها  –آغــاز تــاریخ آن -اخبــار و وقــایع 

انــواع مجــازات  –قــانون  –خـدایان جنگجــو   –آشــوریان  جنگــاوري –اســتعمار -دولــت آشـور  - )آسـور بــانی پــال (

صــنعت و بازرگــانی -زنــدگی مــردم آشــور - ســختی و بیرحمــی شــاهان خودکامــۀ مشــرق زمــین –شــکل اداره  –

هنـر  - کامـل در نظـر آشـوریان   عـالیترین نمونـۀ مـرد     –هـا   متـون کتابخانـه   –مـذهب و علـم    –ازدواج و اخالق  –

پایــان -»ســارداناپالوس«اي از  صــفحه –ســاختمان  –ســازي  مجســمه–نقــش برجســته  –خــرده هنرهــا -آشــوري 

  سقوط نینوا –راض آشور علل انق –آخرین روزهاي یک شاه کار آشور 
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مــادر مقــدس  –فریگیاییــان  –ســکاها  –ارامنــه  –حتیهــا  –میتانیهــا  –صــحنۀ نــژادي -ملتهــاي هنــد و اروپــایی 

ــدیاییان  – ــرزوس  –لی ــکه   –ک ــرب س ــوروش   –ض ــولون و ک ــرزوس و س ــامی  - ک ــوام س ــراب  -اق ــدمت اع  –ق

خـدایان   –صـور و صـیدا    –مسـتعمرات   –کشـتیرانی آنـان بـر گـرد افریقـا       –بازرگـانی جهـانی ایشـان     –فنیقیان 

  قربانی کردن کودکان –مرگ و رستاخیز آدونیس  –عشتاروت  –سوریه  –انتشار الفبا  –
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ــود  ــیم  –فلســطین -ارض موع ــاریخ  –اقل ــل ت ــراهیم  –دورة ماقب ــت اب ــان در مصــر  –مل  –ســفر خــروج  –یهودی

و شــاهان  داوران –زبــان ســازمان اداري  –ظــواهر  –اصــل یهــود -ســلیمان در اوج افتخــار خــویش - فــتح کنعــان

ــائول  – ــلیمان  –داوود  –ش ــروت او  –س ــل  –ث ــی   –هیک ــاعی در بن ــکل اجتم ــدایش مش ــرائیل پی ــداي - اس خ

ــاوران  ــدایی -جنگ ــوه  –چندخ ــدا    –یه ــرین خ ــه بزرگت ــاد ب ــی   –اعتق ــن عبران ــایص دی ــاه   –خص ــۀ گن  –اندیش

ــانی   –منشــأ انبیــا  –جنــگ طبقــاتی -نخســتین افراطیــان  -خــدایان عجیــب –حانیــت رو –ختنــه کــردن  –قرب

ــاموس در اورشــلیم  ــوانگران   –اشــعیا  –ع ــه ت ــۀ وي ب ــک مســیح   –حمل ــه ی ــاد وي ب ــا –اعتق ــأثیر انبی ــر- ت گ م

 –حزقیــال  –ارمیــا  –اســارت بــابلی   –ویــران شــدن اورشــلیم    –والدت تــورات -اورشــلیم و رســتاخیز آن  

ــعیاي دوم  ــان   –اش ــدن یهودی ــل دوم –آزاد ش ــاب  - هیک ــل کت ــریعت  -اه ــفر ش ــه   –س ــفار پنجگان ــألیف اس  –ت

ــاطیر  ــرینش«اس ــ  -» آف ــریعت موس ــره   –ی ش ــام عش ــان(احک ــدا   –) ده فرم ــوم خ ــبت  –مفه ــانوادة  –روز س خ

 –غـزل غزلهــا   –مزامیـر   –شـعر   –قصــه  –تـاریخ  -ادبیــات و فلسـفۀ تـورات   - ارزیـابی شـریعت موسـی    –یهـودي  

  کندرآمدن اس –بدبینی کتاب جامعه  –فکر ابدیت  –ایوب  –امثال 
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انقــراض  –ان خــون ســاردیس پیمــ –شــاهان ایشــان  –منشــأ ایــن قــوم -دورة عظمــت مادهــا و انقــراض ایشــان 

حملــه  –داریــوش بــزرگ  –کبوجیــه  –سیاســتهاي روشــن وي  –کــوروش داســتانی -شــاهان بــزرگ  -دولـت مــاد 

ــان ــه یون ــیان  - ب ــناعت پارس ــدگی و ص ــت -روش زن ــت  –شاهنشــاهی دول ــان  –مل ــان  –زب ــاهراههاي  –دهقان ش

ــاهی  ــالی  –شاهنش ــور م ــانی و ام ــی  - بازرگ ــی در حکمران ــاه -آزمایش ــراف  –ش ــپاه  –اش ــانون  –س ــري  –ق کیف

دیــن  –ظهــور پیــامبر -زردشــت - هنــر بــزرگ اداره کــردن –) نشــینها  ســاتراپ(ایــاالت  –پایتختهــا  –وحشــیانه 

مبــارزة میــان آنهــا  –ارواح پــاك و ارواح پلیــد  –اهــورمزدا  –کتــاب مقــدس پارســیها  –ایــران پــیش از زردشــت 

جهــنم و  –آتـش جـاودانی    –دمـی میـدان جنـگ خیـر و شـر اسـت       آ-اخـالق زردشـتی   - بـراي تسـلط بـر جهـان    

ــت   ــراف و بهش ــتی   –اع ــین مهرپرس ــان  –آی ــیان –مغ ــیان  - پارس ــالق پارس ــواري  - آداب و اخ ــاوت بزرگ  –قس

ــ –ازدواج  –دوشــیزگان و مــردان عــزب  –گناهــان جســمانی  –قــانون پــاکیزگی  پارســیان نظر –کودکــان  –ان زن
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 –کـاخ پرسـپولیس    –گـور کـوروش و گـور داریـوش      –هنرهـا   خـرده  –پزشـکی  -علـم و هنـر   - در تعلیم و تربیـت 

فصــلی از  –خشیارشـا   –میــرد  چگونـه ملتــی مـی  -انحطــاط - ارزیـابی هنــر پارسـی   –تیرانــدازان  –نقـش دیـواري   

علــل سیاســی و نظــامی و اخالقــی  –اصــغر ) یــا داراي(داریــوش  –کــوروش کوچــک  –اردشــیر دوم  –آدمکشــی 

  فتح پارس به دست اسکندر و پیشروي او در هندوستان –انحطاط 

  

  کتاب دوم

  هند و همسایگانش
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ماقبــل تــاریخ -تــرین تمــدن  کهــن- تــأثیرات اقلیمــی –نظــري بــه نقشـه   –کشــف دوبــارة هنــد -صـحنۀ نمــایش  

ــد  ــو –هن ــدمت آن –دارو   -موهنج ــا   - ق ــد و آریاییه ــان -هن ــان  –بومی ــتایی   –مهاجم ــۀ روس ــه  –جامع  –طبق

ــان  ــه  –جنگجوی ــان  –براهم ــارگران  –بازرگان ــها –ک ــایی   - نجس ــد و آری ــۀ هن ــه-جامع ــران  –داران  گل  –برزگ

ــه ــان  –وران  پیش ــار  –بازرگان ــکه و اعتب ــی  –س ــول اخالق ــا - زن –ازدواج  –اص ــن وداه ــیش از ودا -دی ــن پ  –دی

وداهـا بـه عنـوان    - قربـانی اسـب   –خلـود   –تان آفـرینش بـه روایـت ودا    داسـ  –خـدایان اخالقـی    –خدایان ودایی 

فلســفۀ - یــک ســرود آفــرینش   –ریــگ ودا  –چهــار ودا  –خطنویســی  –سانســکریت و انگلیســی  -ادبیــات 

ــاد ــا  -ها اوپانیش ــان آنه ــا   –مؤلف ــوع آنه ــهود   –موض ــل ش ــل در مقاب ــن  –عق ــرهمن  –آتم ــانی آن دو  –ب  –هم

  نظر امرسن دربارة برهما –تأثیر اوپانیشادها  –رستگاري  –وصف خدا 
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مهــاویر و -هــاي بــدون خــدا دیــن –گرایــان  مــاده –ملحــدان  –سوفســطاییان  –نیهیلیســتها  –شــکاکان -مرتــدها 

رســـتگاري از راه  –کشـــی  ریاضـــت –چندخـــدایی الحـــادي  –اعتقادنامـــۀ جـــین  –قهرمـــان بـــزرگ -جـــین 

رنجهـاي   –جـوانی   –آور  تولـد شـگفت   –زمینـۀ آیـین بـودا    -افسـانۀ بـودا   - تاریخ متـأخر آیـین جـین    –خودکشی 

 –چهـرة اسـتاد   -تعلـیم بـودا   - نـه بیـنش نیروا  –روشـنفکري   –کشـی   سـالهاي ریاضـت   –گریـز از خانـه    –زندگی 

مکتــب الادري  –بــودا و مســیح  –پــنج دســتور اخالقــی  –گانــه  راه هشــت –چهــار حقیقــت عــالی  –روشــهاي او 

ــوق روحــانیون   ــا تف ــودا و ضــدیت او ب ــی–الحــاد او  –ب ــه –روان او  روانشناســی ب ــی نیروان ــاي - معن آخــرین روزه

  مرگ –رهروان بودایی  –دیدارش از خانۀ پدري  –معجزات او -بودا 
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 –کــاخ شــاهی  –دانشــگاه تکســیله  –مــردم  –بخــش  چنــدره گوپتــۀ رهــایی –اســکندر در هنــد -چنــدره گوپتــه 

ــاه   ــک ش ــدگی ی ــین  –روزي از زن ــاولی که ــت  –ماکی ــانون  –ادارة حکوم ــومی  –ق ــل  –بهداشــت عم ــل و نق حم

کامکــاري  –شکســت او  –بشــیران آشــوکا  –فرمــان شــکیبایی  –آشــوکا -شــاه  فیلســوف - ادارة شــهرها –راههــا 

ــد  - او ــی هن ــر طالی ــات -عص ــانی   –دوران تهاجم ــاهان کوش ــه   –ش ــوري گوپت ـ  –امپراط ــ ــفرهاي فا ــین  س  –ه

سـاموراي هنــد  -وقـایع راجپوتانـه   - سـفرهاي یـوان چوانــگ   –سـخاوتمند   هرشــۀ –هونهـا در هنـد    –احیـاي ادب  

ــور –عصــر شهســواري  – ــوب -ســقوط چیت ــه –مملکتهــاي پادشــاهی دکــن -اوج جن ــر  ویجی  –کریشــنارایه  –نگ

 –تضــعیف هنــد -کشورگشــایی مســلمین - غمنامــه –دیــن  –هنرهــا  –قــوانین  –یــک پایتخــت قــرون وســطایی 

-درس تــاریخ هنــد –سیاســت درنــده خــوي آن  –انحرافــات فرهنگــی آن  –ســالطین دهلــی  –محمــود غزنــوي 

شـوق او بـه    –حمایـت او از هنـر    –مـنش او   –حکومـت او   –اکبـر   –همـایون   –بـابر   –تیمـور لنـگ   -اکبر کبیـر  



٨

زوال سلســلۀ تیموریــان -واپسـین روزهــاي او  –دیــن نــو او  –دوســتی او بــا آیینهــاي هنـدو و مســیحیت   –فلسـفه  

 –تعصــب او  –اورنــگ زیــب  –ســقوط او  –جــالل او  –شــاه جهــان  –جهــانگیر  –فرزنــدان مــردان بــزرگ -هنــد 

  ها آمدن بریتانیایی –مرگ او 
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 –پــول  –بازرگــانی  –صــنایع دســتی  –اســتخراج معــادن  –کشــاورزي  –زمینــۀ جنگــل -پدیدآورنــدگان ثــروت 

ــا  ــروت –قحطــی  –مالیاته ــر و ث ــازمان ج- فق ــه س ــلطنت -امع ــانون  –س ــانو   –ق ــۀ م ــانون نام ــام  –ق ــل نظ تکام

اصــول اخالقــی و - در دفــاع از طبقــه –تعهــدات آنهــا  –امتیــازات و قــدرتهاي آنهــا  –ظهــور برهمنــان  –طبقــاتی 

ــه -ازدواج  ــان  –درم ــالی  –کودک ــق  –ازدواج در خردس ــر عش ــپیگري  – ورزي هن ــایی   –روس ــق رؤی ازدواج  –عش

ــانواده  – ــوي او   –زن  –خ ــدگی معن ــوق او  –زن ــاب  –حق ــاتی  –حج ــوگی –س ــنش   - بی ــوم، و م ــار، رس -رفت

 –بازیهـا   –عیـوب و فضـایل آنهـا     –هنـر ظریـف هنـدوها     –صـورت ظـاهر    –لبـاس   –بهداشـت   –حجب جنسـی  

  مرگ –ها  جشنواره
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برچیـده   –آیـین بـودا، آیـین رواقـی و مسـیحیت       –مهایانـه   –دو ارابـه   –اوج آیـین بـودا   -تاریخ بعدي آیین بـودا  

خــدایان نــو - ژاپــن –چــین  –کــامبوج  –تبــت  –ترکســتان  –برمــه  –اشــاعۀ آن در ســیالن  –شــدن آیــین بــودا 

- شـرك و توحیـد   –گـاو مقـدس    –خـدایان حیـوان    –کـالی   –کریشـنا   –برهمـا، ویشـنو، شـیوا     –آیین هنـدو  -

زنــدگی شــر اســت  –هــاي فلســفی آن  جنبــه –کرمــه  –حلــول روان  –تناســخات جهــان  –هــا  پورانــه-اعتقــادات 

ــایی – ــن - ره ــب دی ــات -غرای ــم اح –خراف ــام نجــوم عل ــانی  –شــعایر  –فالیسیســم  –ک ــر  –قرب ــاي  –تطهی آبه

  نظر کلی دربارة دین هندو –تساهل  –مرتدان  –روشهاي تقدس -پارسیان و شکاکان - متبرك
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جبـر   –سلسـلۀ اعشـاري    –ارقـام عربـی    –اندیشـۀ ریاضـی    –شناسـان   سـتاره  –خاسـتگاه دینـی آن   -علم هنـدي  

ــه  – ــک  –هندس ــیمی  –فیزی ــی  –ش ــی   –زیستشناس ــب ودای ــکان  –ط ــان  –پزش ــی   –جراح ــم بیهوش  –عل

ــه ــوبی  مای ــم –ک ــی  - هیپنوتیس ــفی برهمن ــتگاه فلس ــش دس ــدي  -ش ــفۀ هن ــدمت فلس ــتۀ آن  –ق ــهم برجس  –س

ــداري   –اشــکال  –دانشــمندان آن  ــی درســت پن ــوم ذهن ــدي  –مفه ــه - مفروضــات فلســفۀ هن ــام نیای ــام -نظ نظ

ــیکه  ــانکیه  -ویشیش ــام س ــد آن -نظ ــه  –آوازه بلن ــل  –مابعدالطبیع ــاد  –تکام ــم  –الح ــن  –روح  –ایدئالیس  –ت

هشــت  –معنــاي آن  –قــدمت یوگــه  –مرتاضــان -نظــام یوگــه - تــأثیر ســانکیه –مقصــد فلســفه  – ذهــن و روان

منشـأ   -نظـام ویدانتـه  -میمانسـا  –پـوروه  - صـداقت یوگـه   –معجـزات جـوکی    –هـدف یوگـه    –مقام تربیت نفـس  

 –دشــواریهاي نظــام  –اخــالق  –خــدا  –االهیــات  –روانشناســی  –مایــا  –معرفتشناســی  –منطــق  –شــنکره  –

  تأثیر –نقد  – خالصه –انحطاط -نتایج فلسفۀ هندو - مرگ شنکره
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ــان ــد  زب ــاي هن ــومی  –سانســکریت -ه ــان –گویشــهاي ب ــتور زب ــرورش - دس ــوزش و پ ــدارس -آم  –روشــها  –م

مهابهاراتــا -هــا  حماســه- نظــر یــک امپراطــور دربــارة آمــوزش و پــرورش –تعلــیم و تربیــت اســالمی  –دانشــگاهها 

ـــشــکل آن بها –داســتان آن  – ــا  گاودا ــۀ جنــگ  –گیت ــا بعدالطبیع ــاي آزادي  –م ــا  –به نغمــۀ عاشــقانه  –رامایان

ــل  ــیتا  –در جنگ ــودن س ــه –رب ــانی  حماس ــدي و یون ــاي هن ــأها -درام - ه ــین  –منش ــۀ گل ــاي درام  –اراب ویژگیه

فابلهــا  –وحــدت آن دو در هنــد -نثــر و نظــم - ی درام هنــديارزیــاب –داســتان شــاکونتاال  –کالیــداس  –هنــدي 



٩

ــاریخ  – ــا  افســانه –ت ــوچکتر  –ه ــی   –شــاعران ک ــات محل ــور ادبی ــدي داس  –ظه شــاعران  –تولســی داس  –چن

  کبیر –جنوب 
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 –فلزکــاري  –ســفالگري  –بســتگی آن بــا صــنعت  –یکتــایی آن  –عصــر بــزرگ هنــر هنــدي  -هنرهــاي کوچــک 

ــاري  ــاري  –چوبک ــازي  –عاجک ــهپار –جواهرس ــافی چ ــیقی - ب ــد  -موس ــرت در هن ــص   –کنس ــیقی و رق  –موس

ــیقیدانان  ــرم   –موس ــام و ف ــه  –گ ــفه  –مای ــیقی و فلس ــی - موس ــاریخ  -نقاش ــل ت ــا   –ماقب ــکوهاي آجانت  –فرس

ــاي راج ــوت مینیاتوره ــولی   –پ ــب مغ ــان  -مکت ــه -نقاش ــردازان نظری ــمه- پ ــازي  مجس ــه -س ــودایی  –اولی  –ب

 –آشــوکایی  –قبــل از آشــوکا  -معمــاري هنــدي -معمــاري - ارزیــابی –مســتعمراتی  –عصــر گوپتــه  –گنــدهاره 

 –) یکپارچــه(معابــد تکســنگی  –ســبک جنــوبی  –ویــران شــدن آنهــا  –شــاهکارهاي شــمال  –جینــی  –بــودایی 

ــاختمانی  ــد س ــتعمراتیها  - معاب ــاري مس ــیالن -معم ــاوه  –س ــامبوج  –ج ــا  –ک ــا   –خمره ــن آنه ــور  –دی  –آنگک

 –آگـرا   –دهلـی   –سـبک مغـولی    –سـبک افغـانی   -معمـاري اسـالمی در هنـد    - برمـه  –سـیام   –سقوط خمرهـا  

   معماري و تمدن هندي- محل تاج
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ــاد   ــایی ش ــان  -دزدان دری ــدن اروپایی ــا   –آم ــروزي بریتانی ــپاهیان  –پی ــورش س ــت   – ش ــاي حکوم ــود و زیانه س

ــاگور - ویویکاننــده –راماکریشــنا  –اســالم  –ســمج  –برهمــا  –مســیحیت در هنــد -پارســایان متــأخر -بریتانیــا ت

ــر - ــم و هن ــانواده –عل ــغ  اي از خ ــدرانات  –نواب ــوانی رابین ــعرش  –ج ــتش  –ش ــبش –سیاس ــرب - مکت ــرق، غ ش

 –طبقــات و اصــناف  –زوال نظــام طبقــاتی  –اجتمــاعی  –تغییــرات اقتصــادي  –شــود  هنــد دگرگــون مــی-اســت 

مهاتمـا  - کنگـرة ملـی هنـد    –دنیـایی شـدن بهشـت     –گـرا   غـرب - دانشـجویان –نهضت ملـی  - ظهور زن –نجسها 

ــاض  –تصــویر یــک پارســا -گانــدي  ــدي  –مســیحی  –مرت ــرورش گان  1921شــورش  –در افریقــا  –آمــوزش و پ

ــدي –انقــالب چــرخ ریســندگی  –وان هنــد جــ –ســالهاي زنــدان  -» مــن آن انســانم« - وداع - دســتاوردهاي گان

  با هند 

  

  کتاب سوم

  خاور دور

  چین –الف 
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ــرآغاز  ــان  -س ــارة چینی ــل -داوري درب ــک گ ــانین   مل ــن می ــا -آذی ــژاد  –جغرافی ــیش از  –ن ــاریخدورة پ ــرون - ت ق

ــناخت  ــان   -ناش ــر چینی ــرینش در نظ ــگ   –آف ــدایش فرهن ــه   -پی ــقهاي میل ــراب و قاش ــا   –اي  ش ــاي ب فغفوره

 –یـک وزیـر توانـا     –الطـوایفی چـین    عصـر ملـوك  -نخسـتین تمـدن چینـی    - یک سـلطان خداناشـناس   –فضیلت 

فیلســوفان پــیش از - هــا تغــزالت عشــقی از کتــاب چکامــه –فرهنــگ و هــرج و مــرج  –کشــمکش عــرف و قــانون 

- تنــگ شــی یــا ســقراط چــین -عصــر روشــنفکري چــین  -» یــین«و » یانــگ« -کتــاب تحــوالت -کنفوســیوس 

ــوتزه -اســتاد کهــن  ــائو  –الئ ــارة روشــنفکران   –ت ــوتزه درب ــوانین  –نظــر الئ مدینــۀ فاضــلۀ روســو و  –ســخافت ق

خردمنـــد در -وســـیوس کنف- مالقـــات الئـــوتزه و کنفوســـیوس –تصـــویر یـــک خردمنـــد  –اخـــالق مســـیحی 

تعریــف  –زن و ببــر  –ســیما و مــنش   –شــاگردان و روشــها   –والدت و جــوانی -جســتجوي دولــت عــادل   
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نـه اثـر کالسـیک    - تسـالي دورة پیـري   –سـالهاي سـرگردانی    –کنفوسـیوس بـر اریکـۀ قـدرت      –حکومـت خـوب   

ــیوس - ــفۀ الادري کنفوس ــاره-فلس ــق  پ ــرد   –اي از منط ــان ولگ ــوف و کودک ــرد –فیلس ــتور خ ــان -دس ــیوة انس ش

ــر  ــد  -برت ــر از خردمن ــویر دیگ ــر شخصــیت  –تص ــن –عناص ــانون زری ــیوس - ق ــت -سیاســت کنفوس حــق حاکمی

ــردم  ــت از روي سرمشــق  –م ــروت   –حکوم ــز ث ــدم تمرک ــالب –موســیقی و آداب  –ع ــم و انق ــوذ - سوسیالیس نف

ــیوس  ــیوس-کنفوس ــراي  دانشــمندان کنفوس ــانون  –گ ــر ق ــان ب ــۀ آن ــان  غلب ــیوس   –گرای ــین کنفوس ــواقص آی  –ن

منســیوس، -یانــگ چــوي خــودگراي -مــوتی دیگرگــراي -سوسیالیســتها و آنارشیســتها - ارزش آنــان در زمــان مــا

 –یگانـه خـراج    –آیـا انسـانها طبعـاً نیکوکارنـد؟      –فیلسـوف در میـان شـاهان     –یـک مـادر نمونـه    -رایزن امیـران  

ضــرورت  –طبــع شــریر انســانی -گــراي  شــون تــزة واقــع- بحــق انقــال –ســودجویی  –منســیوس و کمونیســتها 

ــانون ــزة ایدئالیســت - ق ــگ ت ــه طبیعــت -چوان ــت  –بازگشــت ب ــۀ بیحکوم ــل  –راه طبیعــت  –جامع  –حــدود عق

  نفوذ فلسفۀ چین در اروپا –ساز  تکمه –تکامل انسان 
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 –بخشــد  تــی چــین را وحــدت مــی هوانــگ شــی –دکشــی چوپینــگ خو –دورة امــارات جنگــاور -بیســمارك چــین 

ــزرگ  ــوار ب ــگ شکســت شــی –کتابســوزان  –دی ــی هوان ــر  -آزمایشــهایی در سوسیالیســم - ت ــرج و فق ــرج و م  –ه

ــان هــان  ــی  –دودم ــر درآمــد  –اصــالحات وو ت ــات ب ــگ   –مالی ــگ مان ــنظم وان هجــوم  –انهــدام آن  –اقتصــاد م

 –عصـر آسـایش    –شـیوة تـاي تسـونگ بـراي کـاهش بزهکـاري        –دودمـان جدیـد   -افتخار سلسـلۀ تانـگ   - تاتارها

ــور مشعشــع  ــی   –فغف ــوي ف ــگ ک ــت یان ــان –سرگذش ــان آن لوش ــرود - طغی ــتۀ مط ــو  قصــه-فرش ــی پ  –اي از ل

ــی –جنــگ  –بشــارت انگــور  –در زورق ســلطنتی  –جــوانی و دلیــري و عشــقهاي او  ــو  ســفرهاي ل ــدان  –پ در زن

هــر شــعري تصــویر  –تصویرســازي در شــعر  –نظــم آزاد - اي از ویژگیهــاي شــعر چینــی  پــاره- مــرگ شــعر بــی –

اشـعار درمـانبخش ماالریـا     –پوچـویی   –یـن   تـائو چـی  -توفـو  - کمـال صـوري   –رقـت   –است و هـر تصـویر شـعر    

 –وسـعت دامنـۀ ادبیـات چـین     -نثـر  - مـرگ  –بینـوایی   –ایـام آسـایش    –تصـویري از جنـگ    –پـو   توفـو و لـی   –

ــاریخ  –داســتانها  ــن  ســوماچی –ت ــاالت  –ی ــان –مق ــار ه ــودا  گفت ــتخوان ب ــارة اس ــو درب ــایش - ی ــن -نم پســتی ف

  موسیقی –بازیگران  –تماشاگران  –نمایشنامه  –منشأ آن  –نمایش در چین 
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ــونگ  ــانس دورة س ــی  - رنس ــگ آن ش ــم وان ــونگ  -سوسیالیس ــان س ــ  –دودم ــر بهبودخ ــت وزی ــارة  –واه نخس چ

ــاري  ــنعت   –بیک ــام ص ــا   –انتظ ــتمزدها و قیمته ــوانین دس ــانی   –ق ــردن بازرگ ــی ک ــراي   –مل ــومتی ب ــۀ حک بیم

بسـط علـم   -احیـاي دانـش   - شکسـت وانـگ آن شـی    –امتحانـات اسـتخدام دولتـی     –بیکاري و بینـوایی و پیـري   

ــب در  – ــذ و مرک ــین کاغ ــاپ   –چ ــراع چ ــدایی اخت ــل ابت ــا  –مراح ــدیمترین کتابه ــذي  –ق ــول کاغ ــروف  –پ ح

وانـگ یانـگ مینـگ     –چوشـی  -ظهـور مجـدد فلسـفه    - المعارفهـا  دایـرة  هـا، و  لغتنامـه  –گلچینهـا   –مجزاي چاپی 

 –منســوجات  –مقــام هنــر در چــین   -تراشــی  کــاري، و یشــم  کــاري، الك مفــرغ-برکنــار از خیــر و شــر   –

 –بعضـــی از شـــاهکارهاي مفرغـــی  –تراشـــی  یشـــم –کـــاري  الك –بادبزنهـــا  –جـــواهرآالت  –افزارهـــا  خانـــه

معبـــد  –پـــاگوداي یشـــمی پکـــن  –بـــرج چینـــی نانکینـــگ  –معمـــاري -اخهـــا پاگوداهـــا و ک- پیکرتراشـــی

ــیوس  ــمان   –کنفوس ــذبح آس ــد و م ــاآن   –معب ــبالي ق ــاي ق ــی   –کاخه ــۀ چین ــک خان ــل آن  –ی ــگ و  –داخ رن

ــکل آن ــاري - ش ــی  -پیکرنگ ــی چین ــتادان نقاش ــی -اس ــاي چ ــی و    –کوک ــف طبع ــی و ظری ــان در نقاش ــد زم فری

ــه ــایی  ابل ــان  –نم ــاي ه ــو  مینیاتوره ــیوه –ی ــک   ش ــیک و رمانتی ــاي کالس ــگ –ه ــائوتزه  –وي  وان ــوي  –وو ت ه

ــد  –تســونگ  ــور هنرمن ــونگ  –فغف ــر س ــتادان عص ــی  - اس ــاري چین ــاي پیکرنگ ــا  -ویژگیه ــاظر و مرای ــرد من  –ط
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ــردازي  ــگ    –دوري از واقعپ ــر رن ــط ب ــرجیح خ ــکل    –ت ــیلۀ ش ــه وس ــارن و وزن ب ــاد تق ــات و   –ایج ــاي ادراک الق

ــود و محــدودیتها  –عواطــف  ــی  –قی ــر چین ــی-صــداقت در هن ــ –ســفالگري -ســازي  چین ــاریخ  –ســازي  یچین ت

یــن  عصـر چــی  –شــی  عصـر کانــگ  –کلوازونــه  –یــو  مهــارت هائوشــی چـی  –میناکـاري   –ســالدون  –دیـرین آن  

  لونگ
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ماجراهــاي یــک ونیــزي در چــین  –مســافران عجیــب -دیــدن کــردن مــارکوپولو از قــبالي قــاآن -مقدمــۀ تــاریخی 

ــانگچو   – ــعادت ه ــالل و س ــن  –ج ــاي پک ــوالن  –کاخه ــۀ مغ ــان  –غلب ــاآن  –چنگیزخ ــبالي ق ــیت و  –ق شخص

هجــوم  –دودمــان مینــگ  –ســقوط مغــوالن -مینــگ و چینــگ - مــارکوي هــزار هــزاري –حــرم او  –سیاســت او 

مـردم و زبـان   - یـن لونـگ بـه مغـرب زمـین      اعتنـایی چـی   بـی  –سـلطان روشـنفکر    –دودمان چینـگ   –قوم منچو 

ــان چینــی  –پوشــش  –قیافــه  –جمعیــت - - کشــتزارها–زنــدگی عملــی - در بــاب خــط چینــی –ویژگیهــاي زب

-فروشــگاهها - ریاضــت در روســتاها –خــوراك  –چــاي  –هــا  فــراورده –هــاي کشــتکاري  شــیوه –فقــر برزگــران 

ــه –ابریشــم  –کارهــاي دســتی  ــاربران  –اصــناف  –هــا  کارخان ــان  –هــا  راههــا و ترعــه –ب ــرگ  –بازرگان پــول و ب

قطبنمـا   –اسـتعمال آن در آتشـبازي و جنـگ     –بـاروت  -اختـراع و علـم   - تـورم پـول کاغـذي    –هـا   سـکه  –اعتبار 

ــنعتی    – ــافات ص ــدرت اکتش ــا  –ن ــیات  –جغرافی ــک  –ریاض ــگ –فیزی ــوي  فن ــی  –ش ــکی  –اخترشناس  –پزش

ــت ــدارد    - بهداش ــانی ن ــتگاه روح ــه دس ــی ک ــکاکیت  -دین ــات و ش ــان –خراف ــی  ج ــتی   –گرای ــمان پرس  –آس

 –تسـاهل دینـی و التقـاط ادیـان      –آیـین بـودا    –اکسـیر زنـدگی    –آیـین تـائو    –آیـین کنفوسـیوس    –اپرستی نی

ــالم  ــین اس ــیحیت  –آی ــین  –مس ــت آن در چ ــل شکس ــالق - عل ــلطۀ اخ ــی   -س ــۀ چین ــالق در جامع ــام اخ  –مق

ــانواده  ــان  –خ ــدامنی  –کودک ــپیگري ر –پاک ــویی    –وس ــط پــیش از زناش ــانی و  –ازدواج و عشــق  –رواب تکگ

ــدگانی  ــه –چن ــري  متع ــالق  –گی ــی   –ط ــۀ چین ــک ملک ــانواده  –ی ــدر خ ــت زن  –پ ــی  –رقی ــیت چین - شخص

ــتود    ــر س ــه ولت ــومتی ک ــرد   -حک ــه ف ــا ب ــدم اعتن ــاري  –ع ــت  –خودمخت ــ –ده و ایال ــدون  ض ــوانین م  –عف ق

تفــویض مشــاغل  –تربیــت دیوانســاالران  –ســازمانهاي دیــوانی  –دســتگاه تفتــیش  –فغفــور  –کیفرهــاي شــدید 

  محاسن آن –معایب آن  –امتحانات استخدام دولتی  –بر اساس تعلیم و تربیت 
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 –تجــارت تریــاك  –انگلیســیان  –هلنــدیان  –اســپانیاییان  –پرتغالیــان  –کشــمکش آســیا و اروپــا -خطــر ســفید 

ـ   –جنـگ بـا ژاپـن     –پینـگ   طغیان تـاي  –جنگهاي تریاك   –سیاسـت درهـاي بـاز     –راي تجزیـۀ چـین   کوشـش ب

صــرف -مــرگ یــک تمــدن - غرامــت –شــورش بوکســرها  –ســقوط او  –اصــالحات کوانــگ شــو  –ملکــۀ تزوشــی 

چینـی   تـأثیر آنـان در متزلـزل کـردن جامعـۀ      –آشـنایی آنـان بـا تمـدن غربـی       –غرامات براي تربیت دانشـجویان  

ــه  –  –هونــگ چانــگ  مالقــات او بــا لــی –حــوادث جــوانی او  –ســن مســیحی  ســون یــات –نقــش مبلغــان بیگان

هــرج و مــرج و  –ســن  مــرگ ســون یــات –کــاي  یــوآن شــی –موفقیــت او  –هــاي او بــراي ایجــاد انقــالب  نقشــه

آغــاز نظــام - در شــانگهاي –ژاپنیــان در منچــوري  –شــک  چیانــگ کــاي –شــمال آرام  –کمونیســم  –غــارتگري 

حکومــت جدیــد  –دســتمزد  –هــاي کــارگري  اتحادیــه –بازرگــانی  –هــا  کارخانــه –در شــهر  –تحــول در ده -نــو 

 –اخـالق نـو    –واکـنش در برابـر دیـن     –تضـعیف آیـین کنفوسـیوس     –مخالفت ناسیونالیسـم بـا تمـدن غربـی      –

طغیــان «جنــبش ادبــی و فلســفی  –آمــوزش و پــرورش مخــتلط  –جلــوگیري از تولیــد مثــل  –یی تحــول زناشــو

  عوامل تجدید حیات –عوامل انهدام  –هو شی  –زبان ادبی نو  -» نو
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  593_____________________________________________بنیادگذاران ژاپن :  فصل بیست و هشتم

تمـدن ابتـدایی    –اخـتالط نـژادي   -ژاپـن قـدیم   - هـا  تـأثیر زلزلـه   –چگونه ژاپن بـه وجـود آمـد؟    -فرزندان خدایان 

ــن  – ــینتو  –دی ــین ش ــین  –آی ــودایی آی ــا  –ب ــأ هنره ــزرگ –منش ــالح ب ــوري - اص ــوران -دورة امپراط  –امپراط

 دسـتگاه  –حکومـت بـاکوفو    –شـوگونها  -حکـام مسـتبد  - انحطـاط  –عصـر طالیـی کیوتـو     –نفـوذ چـین    –اشراف 

میمـون سـیماي   - سـه دزد دریـایی   –شـوگونی خانـدان آشـیکاگا     –حملـۀ قـبالي قـاآن     –نیابت سـلطنت هوجـو   

یــه  جلــوس اي-گون بــزرگ شــو- کشــمکش بــا مســیحیت –حملــه بــه کــره  –یوشــی  فرمــانروایی هیــده-بــزرگ 

  شوگونی خاندان توکوگاوا –یه یاسو  مرگ اي –یه یاسو و مسیحیت  اي –فلسفۀ او  –یاسو 

  603___________________________________________مبانی سیاسی و اخالقی :  فصل بیست و نهم

 –قــوانین ســاموراي   –شمشــیر ســاموراي   –اقتــدارات شــوگونها   –نــاتوانی امپراطــوران  -صــنف ســاموراي  

 –معــی مســئولیت ج –نخســتین قــوانین -قــانون - یافتــه حکــم تخفیــف -» رونــین«چهــل و هفــت  –هــاراکیري 

 –تثبیـت دسـتمزد بـه وسـیلۀ حکومـت      –آزمایشـی در ملـی کـردن اراضـی      –طبقـات منفصـل   -رنجبـران  -کیفرها

ــی  ــتی   –قحط ــنایع دس ــه –ص ــناف پیش ــردم - وران و اص ــت -م ــه –قام ــا  آرای ــاس  –ه آداب  –خــوراك  –لب

ــداري  ــاکی   –مردم ــابۀ س ــاي  –نوش ــم چ ــی  مراس ــتی  –نوش ــتی   –گلپرس ــت دوس ــا  –طبیع ــه –باغه ــا خان - ه

 –دیــن در ژاپــن -پارســایان - عشــق –گیشــا  –اخــالق جنســی  –کودکــان  –وضــع زن  –اقتــدار پــدر -خــانواده 

ــودایی  ــین ب ــان  –تحــول آی ــن  -اندیشــمندان - شــکاکان –روحانی ــه ژاپ انتقــاد از  –آمــدن فلســفۀ کنفوســیوس ب

هــاي  نحلــه –دربــارة لــذت  نظــري –ســخنی در آمــوزش و پــرورش  –کایبــارا اك کــن  –دیــن دانشــوران  –دیــن 

 –مــابوچی  –جنــگ دانشــوران  –اوگیــو ســوراي  –ایتــو توگــاي  –ایتــو جینســاي  –اســپینوزاي ژاپــن  –مخــالف 

  موتو اوري

  622___________________________________________اندیشه و هنر در ژاپن باستان :  ام فصل سی

 –کوکینشـــو  –مانیوشـــو -شـــعر - آمـــوزش و پـــرورش –خطنویســـی  –زبـــان -زبـــان و آمـــوزش و پـــرورش 

ــه  –مشخصــات شــعر ژاپنــی  ــانو موراســاکی -داســتان -نثــر -بنــدي و قمــار شــرط –شــعر بــازي  –چنــد نمون  –ب

ــی   ــتان گنج ــاي آن  –داس ــن    –مزای ــک فکــاهی  –داســتانهاي اخیــر ژاپ ــاریخ - نــویس ی آراي  –ان مورخــ-ت

ــه- هــاکوزکی ــانو ســی-نگــاري  مقال ــاگون  ب  –مشخصــات آن  –نمــایش بزمــی -نمــایش - کــامو نوچــومی –شــو ن

اینــرو و نتســوکه  –موســیقی و رقــص  –تقلیــد خــالق -هنرهــاي فرعــی - داوري –شکســپیر ژاپــن  –تئــاتر مــردم 

ــارو   – ــداري جینگ ــاري –هی ــاري - الك ک ــد -معم ــور  –معاب ــرة اي –قص ــو   مقب ــه یاس ــازل –ی ــاري و - من فلزک

دیــن و  –هــاي کــالن  مجســمه –گانــه در هــوري یــوجی  هــاي ســه مجســمه –آیینــه  –شمشــیر -ســازي  مجســمه

ــی ــفالگري - پیکرتراش ــین -س ــام چ ــزن  –اله ــفالگران هی ــاي  –س ــفالگري و چ ــی –س ــن چین ــازي از  آوردن ف س

ورود  –هـا   صـورتها و اندیشـه   –روشـها و مـواد    –اشـکاالت ایـن بحـث     -نقاشـی  - قـرن نـوزدهم   –ه کاگـا  هیزن بـ 

ــه ســبک چینــی  –مکتــب توســا  –اي و الهــام بوداییــان  نقاشــان کــره  –نحلــۀ کــانو  –ســس شــیو  –بازگشــت ب

ــورین   ــو و ک ــۀ رئالیســ  –کویتس ــازي - منحل ــه   -گراوورس ــی یوی ــۀ اوک ــذاران آن  –نحل ــتادان آن  –بنیادگ  –اس

ن سـقوط ژاپـ   –ارزیـابی   –عوامـل متبـاین    –نگـاهی بـه گذشـته    -هنـر و تمـدن ژاپنـی    -هیروشـیگه  –هوکوسایی 

  باستان
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ــت شــوگونی -انقــالب سیاســی  ــاد –پیشــتازي امریکــا  –انحطــاط حکوم ــدارات امپراطــور اع ــرب –ة اقت ــی  غ گرای

نتـایج   –جنـگ بـا روسـیه     –ارتـش   –قـوانین   –قـانون اساسـی جدیـد     –تجدید سـازمان سیاسـی جامعـه     –ژاپن 

 ژاپنیـان  نظـر  –فقـر   –اعتصـاب   –دسـتمزد   –هـا   کارخانـه  –صـنعتی شـدن ژاپـن    -انقـالب صـنعتی   - سیاسی آن

ــی  - ــالب فرهنگ ــش  -انق ــدد در پوش ــدد در آداب  –تج ــی   –تج ــیت ژاپن ــویی   –شخص ــالق و زناش ــول اخ  –تح

ــن  ــم  –دی ــن  –عل ــر و ذوق  –پزشــکی ژاپ ــرورش   –هن ــوزش و پ ــان و آم ــتانهاي ناتورالیســتی  –زب ــعر  –داس ش

ــزل تمــدن جدیــد -امپراطــوري جدیــد -جدیــد مطالبــات بیســت و یــک  –علــل امپریالیســم ژاپــن  –مبــانی متزل

ژاپـن و روســیه   –کشـور جدیــد   –حملــه بـه منچــوري   – 1924قــانون مهـاجرت   –کنفــرانس واشـینگتن   –گانـه  

  آیا باید امریکا با ژاپن بجنگد؟ –ژاپن و اروپا  –

  

  658_____________________________________________________میراث شرقی ما :  پایان سخن
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  پیشگفتار

  

ام،  با انتشار این کتاب قسم اول از کار مهمی که مایۀ مسرت خاطر بوده و از بیست سال باز متهورانه به آن پرداخته

در این کتاب، قصد من آن است که به اختصار . نوشتن تاریخی از تمدن، صورت فعلیت به خود گرفته است یعنی

هرچه تمامتر معلوم دارم که نبوغ و کوشش بشري در ساختن میراث فرهنگی ما تا چه حد مؤثر بوده است، و از 

تلف حکومتها، تمایالت مختلف دینی، حقیقت و جوهر ترقیات روح ابداع و اختراع، سازمانهاي اقتصادي، اشکال مخ

تکامل اخالق و آداب، شاهکارهاي ادبیات، پیشرفت علوم، خردمندیهاي فلسفی، و ابتکارات هنري سخن برانم و، در 

بر من پوشیده نیست که دست زدن به چنین کاري عمل دشوار و بزرگی . هر قسمت، از علل و آثار آنها بحث کنم

پس از سالهاي فراوان کار، من تازه . ازد مثل این است که گرفتار غرور شده باشدپرد است و کسی که به آن می

تواند به این عمل  دانم که یک فرد و یک دورة زندگی هرگز نمی ام که یک پنجم کتاب را تمام کنم، و نیک می توانسته

با وجود اشتباهات فراوانی که  با وجود این، رؤیایی در برابر من مسجم شده است که،. مهم به وجه شایسته قیام کند

ام ممکن است براي کسانی که تمایالت فلسفی وادارشان  شود، کاري که من کرده ناچار در چنین اثري پیدا می

کند تا امور را به شکل کلی و مجموع مورد نظر قرار دهند و هر امر جزئی را در محل زمانی خود در صورت مجسم  می

شود، و به این ترتیب به وحدت و جامعیتی که طالب آن هستند به صورتی علمی  شدة واحدي ببینند، مفید واقع

ام که طریقۀ نوشتن تاریخ به شکل قسمتهاي  مدت مدیدي است که من به این عقیده رسیده .دسترسی پیدا کنند

خ مذهبی، تاریخ مانند تاریخ اقتصادي، تاریخ سیاسی، تاری –دهم  مجزا از یکدیگر، که من آن را ترتیب طولی نام می

کند، و تاریخ  حق وحدت زندگانی بشري را ادا نمی –فلسفه، تاریخ ادبیات، تاریخ علوم، تاریخ موسیقی، و تاریخ هنر 

شود باید متفرعاتی هم داشته باشد، و جنبۀ ترکیبی و تحلیلی هر دو باید  در عین حال که به صورت طولی نوشته می

مال مطلوب نزدیک خواهد شد که مورخ، براي هر دورة تاریخی، صورت کاملی مراعات شود؛ تاریخ وقتی به صورت ک

ولی تراکم . شود رسم کند از سازمانها و حوادث و طرق زندگیی را که از مجموع آنها فرهنگ یک ملت ساخته می

آمده است، و اطالعات در تاریخ نیز مانند علوم سبب تجزیه و انقسام شده و صدها شعبۀ اختصاصی از آن میان بیرون 

اند،  محققان این عمل را که کسی در صدد برآید جهان مادي یا گذشتۀ زندة بشري را یکجا تصویر کند ممنوع داشته

شود؛ و هرکس که در راه ساختن صورت واحد  زیرا هرچه وسعت میدان کار زیادتر باشد، خطر اشتباه بیشتر می

پتاح حوتپ، پنج هزار . تیرهاي انتقاد متخصصان فن خواهد شدمرکبی برآید که همه چیز را شامل شود، ناچار هدف 

گویی کارشناسی در میان  فکر کن که ممکن است در مجلسی که سخن می«: سال پیش از این، چنین نوشته است

حاضران مجلس باشد و به معارضۀ با تو برخیزد؛ به همین جهت است که نباید در هر مجلس از هر دري سخن گفته 

نوشتن تاریخی براي بشریت به اندازة تمام کوششهاي فلسفی ادعاآمیز است؛ این » .ن عین دیوانگی استشود، که ای

اي از آن است  خواهد کلی را که خود پاره سازد که می آمیز یک جزء را مجسم می عمل در نظر ما صورت مسخره

د، و بهترین وصفی که از آن بشود این اي مانند ورود در فلسفه عذر مقبولی ندار چنین اقدام جسورانه. توضیح دهد

است که آن را تهوري احمقانه بدانند؛ با همۀ این احوال، خوب است که اجازة این آرزو را بدهند که در این میدان نیز 

  .جو وارد شوند و در گردابهاي مرگبار آن به شناوري بپردازند مانند فلسفه بعضی از مردم حادثه

ترین نمایشگاه مدنیت است، بلکه از آن  روست که آسیا قدیمی کند، نه تنها از آن می اگر داستان ما از شرق آغاز

جهت است که این تمدنها به منزلۀ خمیرمایه و شالودة فرهنگ یونان و روم هستند، که سر هنري مین باشتباه آن را 

چه اندازه از اختراعات الزم اگر نیک بدانیم که . داند که عقل و فکر جدید از آن سیراب شده است اي می سرچشمه

براي زندگی و همچنین سازمان اقتصادي و سیاسی یا علوم و ادبیات و آنچه در فلسفه و دین داریم از مصر و شرق 
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رود و در عین حال آسیا مشغول به  که بزرگی اروپا رو به زوال می –در حالت کنونی . برخاسته، تعجب خواهیم کرد

بینی کرد که بزرگترین مسئلۀ قرن بیستم قضیۀ تصادم میان شرق و غرب  ان پیشتو تجدید حیات است و خوب می

نوشتن تاریخ بر سنت قدیم، یعنی به این ترتیب که از یونان و روم شروع شود و تمام آسیا در چند  –خواهد بود 

رود، و ممکن  سطر خالصه گردد، نه تنها یک خطاي علمی است، بلکه نقص بزرگی در نمایش واقعیتها به شمار می

آینده متوجه اقیانوس آرام است، و ما باید همۀ هوش و حواس خود را به این طرف از . است نتایج شومی داشته باشد

ولی دماغ غربی چگونه ممکن است مشرق زمین را فهم کند؟ هشت سالی که من در مطالعه و  .جهان معطوف داریم

مام عمر خود را به مطالعه در قضایاي مشرق زمین وقف کند، باز مسافرت گذراندم به من فهماند که اگر یک غربی ت

ممکن است هر بخش یا هر فصلی از این کتاب اسباب  .تواند روح اسرارآمیز شرقی را چنانکه هست درك کند هم نمی

و  یهودي بسیار متعصب در عقاید خود، بایستی به صبر: تکدر خاطر یا استهزاي خوانندة وطنپرست شرقی قرار گیرد

پوشی کند؛ فیلسوف  ام چشم حوصلۀ قدیمی که در او سراغ داریم متوسل شود تا بتواند از آنچه من دربارة یهوه نوشته

ام؛ و  هندو افسوس خواهد خورد که من تا چه حد به سطح و ظاهر فلسفۀ هندي نگریسته و در عمق آن وارد نشده

یند که از دریاي ژرف ادبیات و فلسفۀ او منتخبات نامطبوع و ب خواند و می حکیم چینی یا ژاپنی، که این کتاب را می

  .ام، ناچار به من از روي دلسوزي خواهد خندید مختصري در اینجا آورده

آقاي هري ولفسن، استاد دانشگاه هاروارد، بعضی از اشتباهات مربوط به دولت یهود را اصالح کرده است؛ و دکتر 

هنرهاي زیباي بستن، بخش مخصوص به هندوستان را با تحمل رنج فراوان آناندا کومار شوامی، از مدرسۀ عالی 

ام، یا خطاهایی که هنوز در آن  اصالح کرده، و البته مقصودم این نیست که نتایجی که در این کتاب به آنها رسیده

به اتفاق آقاي گوون، شرقشناس بزرگوار دانشگاه واشینگتن، . اچ. آقاي اچ. موجود است، به مسئولیت مشارالیه است

پایان است، خطاهاي فاحشی را که در فصلهاي مربوط به  اپتن کلوز، که گویی اطالعات او نسبت به مشرق زمین بی

اند، و آقاي جرج سوکولسکی در فصلهاي مربوط به زمان معاصر شرق دور، نظر  ژاپن و چین وجود داشت اصالح کرده

اگر خوانندگان به این کتاب آن اندازه توجه کنند که . نظر کرده است به وسعت اطالعی که در این زمینه دارد، تجدید

به چاپ دوم برسد، آن گاه فرصت را غنیمت خواهیم شمرد و نظرهاي اصالحی خوانندگان و کارشناسان و 

 خواهم که کالم تاي تونگ نویسندة کتاب تاریخ خط در اینجا اجازه می. انتقادکنندگان را در آن وارد خواهیم کرد

خواستم آن اندازه منتظر بمانم تا کتابم کامل شود، هرگز از  اگر می«: چینی در قرن سیزدهم را تکرار کنم و بگویم

بریم که مردم براي کسب معرفت بیشتر از گوش  ما اینک در روزگاري به سر می».شدم نوشتن این کتاب فارغ نمی

گرانقیمتی که موضوع آنها دلپسند عدة معدودي است که توان انتظار داشت کتابهاي  کنند، و نمی خود استفاده می

کنند، رواج فراوان به دست آورند؛ به همین جهت، ممکن است سایر قسمتهاي این  تمام عالم را وطن خود تصور می

اي باشد که  اگر توجه مردم به این عمل تهورآمیز من به اندازه. دوره کتاب در نتیجۀ حوادث اقتصادي دیر منتشر شود

حاضر خواهد بود، و اگر عمري باشد، بخشهاي  1940ن بدون وقفه به آن ادامه بدهم، بخش دوم آن در اواخر سال م

کمال مسرت من در آن است که تنها به این . هاي پنج سال به پنج سال حاضر چاپ خواهد بود پس از آن در فاصله

اي که وقت و مقتضیات اجازه بدهد در کار خود  همن به انداز. کار مشغول باشم و به هیچ عمل ادبی دیگر نپردازم

شوند، و  اي از معاصران که با من همراه هستند در راه تحصیل علم با من پیر می کوشم، به این امید که دسته می

کتابهاي من براي فرزندان ما کمکی است تا گنجهاي گرانبهایی را که از پدران ما رسیده بهتر بشناسند و از آنها لذت 

  .ندببر

  ویل دورانت

  1935مارس 
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فصل اول

  

  عوامل کلی تمدن

  علل انحطاط و اضمحالل تمدنها - روانی -نژادي - اقتصادي  -زمینشناختی   -  عوامل جغرافیایی –تعریف 

عبارت از نظمی اجتماعی دانست که در نتیجۀ وجود آن، خالقیت فرهنگی  توان، به شکل کلی آن،  تمدن را می

: توان تشخیص داد، که عبارتند از در تمدن چهار رکن و عنصر اساسی می. کند جریان پیدا می شود و پذیر می امکان

ظهور . بینی و احتیاط در امور اقتصادي، سازمان سیاسی، سنن اخالقی، و کوشش در راه معرفت و بسط هنر پیش

هنگام از بین رفتن ترس است  پذیر است که هرج و مرج و ناامنی پایان پذیرفته باشد، چه فقط تمدن هنگامی امکان

کند که او را به شکل  اي می افتد و انسان خود را تسلیم غریزه که کنجکاوي و احتیاج به ابداع و اختراع به کار می

  .دهد طبیعی به راه کسب علم و معرفت و تهیۀ وسایل بهبود زندگی سوق می

د، یا آن را از سیري که در پیش دارد شو تمدن تابع عواملی چند است که یا سبب تسریع در حرکت آن می

توان گفت دورة فترتی  تمدن را می. دهیم در نخستین مرحله، عامل زمینشناختی را مورد مطالعه قرار می. دارد بازمی

هاي بشریت در زیر  هرگاه موج سرمایه جدیدي برخیزد، تمام ساخته. شود است که میان دو دورة یخچالی فاصله می

اگر دیو زمین لرزه، که فقط . گردد اي از کرة زمین محدود می شود و دایرة زندگی به گوشه ییخ و سنگ مدفون م

شود و  ایم پنبه می دهد، شانۀ خود را مختصري بجنباند، آنچه رشته حسن نیت او به انسان اجازة ساختن شهرها را می

  .رود انسان و هرچه ساخته است در شکم زمین به خواب ابدي فرو می

حرارت مناطق استوایی و فراوانی انگلها، که نتیجۀ این . دهیم رایط جغرافیایی تمدن را مورد نظر قرار میاکنون ش

گونه نواحی سرزمین کسالت و بیحالی و ناخوشی و  این. رود حرارت است، از دشمنان سرسخت تمدن به شمار می

کند؛ تمام نیروها از امور  یت پیدا نمیجوانی یا پیري پیشرس است؛ در این نقاط، هنر و هوش بشري میدان فعال

شود و بر روي مسئلۀ راضی کردن  دهد منصرف می غیرضروري و غیرمفیدي که مجموع آنها مدنیت را تشکیل می

باران از ضروریات تمدن است، زیرا آب، حتی بیش از نور آفتاب، . گردد حس گرسنگی و غریزة تولیدمثل متمرکز می

شدن و مرگ  است سبب خشک طبیعت و مزاج اسرارآمیز عناصر ممکن. آن تأثیر دارد در پیدایش زندگی و پیشرفت

نواحی وسیعی شود که سابق بر این در آنها، حرف و صنایع پیشرفت قابلی داشته، چنانکه این امر دربارة بابل و نینوا 

که از خطوط  پوجتباب اتفاق افتاده است؛ همچنین ممکن است سبب آن شود که سرزمینهایی همچون انگلستان یا 

اگر در زمینی مواد کافی و محصوالت غذایی فراوان . اند، نیرومند و صاحب ثروت گردند مواصالت بزرگ دور افتاده

ي باشد که کشتیهاي ا ها سبب تسهیل وسایل حمل و نقل شود، اگر بریدگی سواحل به اندازه باشد، اگر رودخانه

بازرگانی بسهولت بتوانند در آن سواحل لنگر اندازند، و باالخره اگر ملتی، مانند ملتهاي آتن و کارتاژ و فلورانس و 

توان گفت عامل جغرافیایی، که به  ونیز، در معبر خطوط بزرگ مواصالت جهانی قرار گرفته باشد، در آن صورت، می

زند، و ملتی که در آن سکونت دارد آزادانه پیش  باشد، به چنین سرزمینی لبخند میتواند سازندة تمدن  تنهایی نمی

.کند رود و ترقی می می

ممکن است ملتی از تشکیالت سیاسی محکم برخوردار و مالک . اهمیت عوامل و اوضاع و احوال اقتصادي بیشتر است

اي از ذوق صنعتی داشته باشد، ولی هرگاه زندگی  روحیۀ اخالقی عالی باشد، و حتی مانند هندیشمردگان امریکا بهره

او از مرحلۀ شکار تجاوز نکند و امید زیستن او بر پایۀ لرزان و غیرثابت تعقیب صید متکی باشد، هرگز نخواهد 

ممکن است در یک اجتماع ایلی و . سازد عبور کند توانست از سدي که دو عالم تمدن و بربریت را از یکدیگر جدا می

به شکل استثنایی، افراد نیرومند و باهوشی یافت شود که صاحب مزایاي اخالقی، از   - مثل بدویان عربستان  - اي قبیله
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قبیل شجاعت و نجابت و کرم، باشند، ولی هرگاه در این اجتماع خمیرمایۀ نخستین فرهنگ و تمدن، که تأمین 

هاي تجارتی به  ر شکار برسد، یا در راه حیلهخوراك است، وجود نداشته باشد، تمام هوشها باید به مصرف موفقیت د

کاري، و به طور خالصه هنرهاي عالی، که معرف تمدن  کند و ظرافت و نازك کار افتد، و هرگز از این حد تجاوز نمی

نخستین قدم در راه تمدن، کشاورزي است، و فقط هنگامی که انسان در . رسد است، از آن میان به ظهور نمی

کشاورزي در آن، و ذخیره کردن غذا براي روز مباداي خود، مستقر شود و آتیۀ خود را تأمین کند سرزمینی، به قصد 

فراغ خاطر و احتیاج متمدن شدن را احساس خواهد کرد؛ هنگامی که در پناه چنین امنیتی، از حیث آب و خوراك، 

بابهایی اختراع کند که نیروي تولید او افتد؛ آنگاه ممکن است اس قرار گرفت، به فکر ساختن کلبه و معبد و مدرسه می

را فزونی بخشد، یا سگ و خر و خوك را اهلی کند، و باالخره به فکر اهلی کردن خویش و تسلط بر نفس برآید و راه 

آن را پیدا کند که با نظم و آهنگی کارهاي خود را انجام دهد و مدت بیشتري بر روي زمین زیست کند، و فرصت آن 

  .تا میراث فرهنگی و اخالقی نژاد خویش را براي نسلهاي آینده باقی گذارد را به دست آورد

است که انسان را به فکر ایجاد  و تنها تمدن شود، میوقتی فرهنگ عمومی به حد معینی برسد، فکر کشاورزي تولید 

شود، و  ز یک لحاظ، تمدن با سجیه و خصلت مؤدب بودن و حسن معاشرت یکی میا. اندازد می) city(مدینه و شهر 

دهد، و خود ساکنین شهر چنین  دست می) civitas(این حسن معاشرت، خود، صفاي اخالقیی است که در شهر 

نتیجۀ ثروت و هوشمندي مردم مزارع و دهات اطراف  -یا به باطل به حق -در شهر است که .اند کردهلفظی را وضع 

طلبی را  جاست که روح اختراع وسایل آسایش زندگی و تجمل و خوشگذرانی و راحت آید، و در همین شهر گرد می

محل  در. کنند رسند و کاالي مادي و فکري خود را با هم مبادله می بازرگانان در شهر به یکدیگر می. سازد فراهم می

باالخره، در . گردد شود و نیروي خالق آن آشکار می برخورد راههاي بازرگانی و در شهرهاست که عقل مردم بارور می

آسایند و به فکر ایجاد علم و فلسفه و ادبیات و هنر  اي از مردم از غم تولید اشیاي مادي می شهر است که دسته

.دهد نشیند و بار می د، ولی در شهر به گل میکن آري، مدنیت در کلبۀ برزگر آغاز می. افتند می

نژاد در ایجاد تمدن تأثیري ندارد؛ تمدن در جاهاي مختلف، یا در نزد ملتهایی که رنگهاي گوناگون دارند، آشکار 

که سازد، بل نژاد تمدن را نمی. شود، خواه در پکن باشد خواه در دهلی، ممفیس یا بابل، راونا یا لندن، پرو یا یوکاتان می

آورد، و این  فرهنگی را به وجود می  کند، زیرا اوضاع و احوال جغرافیایی و اقتصادي، تمدن است که ملتها را خلق می

کند، بلکه از تمدن انگلستان است  فرد انگلیسی تمدن انگلستان را ایجاد نمی. کند فرهنگ نمونۀ خاصی را ایجاد می

رود و تمدن خود را  فرد انگلیسی به نقطۀ دوري مانند تمبوکتو می هنگامی که این. شود که فرد انگلیسی ساخته می

پوشد، این دلیل آن نیست که تمدن خود  خوردن مخصوص را می نشینی و شام برد و در آنجا نیز لباس شب همراه می

تواند از  کند، بلکه نشانۀ آن است که حتی در این نقاط دور افتاده هم نمی را در این نقاط به صورت جدید خلق می

اگر شرایط مساوي در نژاد دیگري، جز انگلیسی، شبیه به انگلستان باشد، نتایج . زیر تلسط آن تمدن خارج شود

بینیم ژاپن قرن بیستم رفتار انگلستان قرن نوزدهم را تجدید  آید، و به همین جهت است که می مشابهی به دست می

هاي نژادي مختلف  پیدایش آن غالباً پس از زمانی است که ریشه تأثیري که نژاد در تمدن دارد این است که. کند می

  .آید میآمیزند و بتدریج ملتی که به صورت نسبی حالت تجانسی دارد از آن میان بیرون  با یکدیگر می

ي پیدایش تمدن ضرورت دارد، ولی شروط کافی براي تولد این شرایط مادي یا زیستی، که مورد بحث قرار دادیم، برا

و نیز الزم است نظمی سیاسی، ولو بسیار   رود؛ الزم است بر آنها عوامل دقیق روانی افزوده شود، آن به شمار نمی

 کم ضعیف و نزدیک به هرج و مرج، مانند آنچه در رم و فلورانس در دورة رنسانس بود، برقرار گردد؛ باید مردم کم

ناگزیر باید وحدت . احساس کنند که سر هر پیچ راه زندگی، مرگ یا مالیات جدیدي در انتظار آنها کمین نکرده است

و نیز الزم است که . زبانی تا حدود معینی وجود پیدا کند تا مردم بتوانند براحتی افکار خود را با یکدیگر مبادله کنند
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درسه یا غیر آن برقرار شود، تا کسانی که در میدان بازي زندگی مشغولند، و قانونی اخالقی از راه معبد یا خانواده یا م

اند، آن را بپذیرند، و به این ترتیب، رفتار مردم با یکدیگر تحت انتظام درآید و  حتی آنان که در خارج به تماشا نشسته

ی و ایمان به غیب، یا به چیزي در عقاید اساس  حتی شاید الزم باشد که در میان مردم،. هدفی در زندگی ایجاد شود

که کمال مطلوب است، وحدتی ایجاد شود، چه در این صورت پیروي از اصول اخالقی از مرحلۀ سنجش میان نفع و 

تر  رغم کوتاهیی که دارد، شریفتر و پرفایده آید، و زندگی، علی کند و به مرحلۀ عبادت درمی ضرر کار تجاوز می

که وسایلی تربیتی نیز باید در کار باشد که، با وجود سادگی و ابتدایی بودن، فرهنگ را در آخر کار باید گفت . شود می

 - نسل جدید باید میراث قبیله و سنتهاي اخالقی و زبان و معارف آن را مالک شود. از نسلی به نسل دیگر انتقال دهد

نها همین میراث است که او را از مرحلۀ زیرا ت - خواه از راه تقلید باشد، خواه به وسیلۀ تعلیم، خواه از راه تلقین

.رساند حیوانی به مرحلۀ انسانی می

انقالب   :ممکن است سبب انقراض تمدن شود - و حتی گاهی فقدان یکی از آنها - از بین رفتن این عوامل

ت و گیري که جلوگیري آن از اختیار بشر خارج اس زمینشناختی شدید یا تغییر عظیم وضع آب و هوا؛ بیماري همه

یا مرگ سیاه  -گونه که در روم قدیم در زمان حکومت آنتونیها اتفاق افتاد همان  -برد نصف مردم را از بین می

الطوایفی اروپا گردید؛ استثمار بیش از اندازة زمین دهات به وسیلۀ  که عامل اساسی از بین رفتن دورة ملوك) طاعون(

برند؛ نقصان مواد  رسد به سر می و غذایی که از خارج به آنها میکنند و به امید قوت  مردمی که در شهر زندگی می

اي که کشوري را در بیرون راههاي تجارتی  طبیعی از قبیل سوخت یا مواد خام؛ تغییر مسیر راههاي بازرگانی به گونه

حریک اعصاب جهانی قرار دهد؛ انحطاط عقلی یا اخالقی که در نتیجۀ زیستن در شهرهاي پر از لهو و لعب و وسایل ت

دهد، یا نتیجۀ پشت پا زدن به اصول قدیمیی است که زندگی مردم بر آن جریان داشته، بدون آنکه بتوانند  دست می

طلبی یا فلسفۀ  اصول جدیدي جانشین آن سازند؛ ضعیف شدن نژاد، در نتیجۀ اختالل اعمال جنسی یا افراط در لذت

ود؛ از میان رفتن افراد برجسته که نتیجۀ نازادي و تقلیل ش بدبینی، که سبب خوارشمردن کوشش و فعالیت می

آور ثروتها  توانند میراث فرهنگی نژاد را از شر زوال محفوظ بدارند؛ تمرکز مرگ هایی است که بهتر می تدریجی خانواده

ی هستند که همۀ اینها از عوامل. کنندة مایملک عمومی است و تباه سوز که نتیجۀ آن جنگ طبقات و انقالبات خانمان

و نه چیزي که نیستی  ممکن است سبب مرگ و فناي تمدنی شوند، زیرا تمدن نه امري است که جبلی انسان باشد، 

در آن راه نداشته باشد، بلکه امري است که هر نسلی باید آن را به شکل جدید کسب کند، و هرگاه توقف قابل 

انسان با حیوان تنها اختالفی که دارد در مسئلۀ تربیت . رسد میاي در سیر آن پیدا آید، ناچار پایان آن فرا  مالحظه

.سازد اي است که مدنیت را از نسلی به نسل دیگر منتقل می وسیله: توان گفت است، و در تعریف تربیت می

 گونه که روابط خانوادگی و پس از آن همان. روند تمدنهاي مختلف به منزلۀ نسلهاي متوالی روح نژادي به شمار می

گونه نیز فن  رسد، همان شود و به آن وسیله میراث پدران به فرزندان می خطنویسی سبب اتصال نسلها به یکدیگر می

دهد و از فرهنگ کنونی ما آنچه را مفید  چاپ و تجارت و تمام وسایل ارتباط تمدنهاي مختلف را به یکدیگر اتصال می

ن است که پیش از آنکه از میان برویم، تمام دارایی خود را گرد پس بهتر آ. دارد است براي فرهنگهاي آینده نگاه می

  .آوریم و آن را به فرزندان خود تسلیم کنیم
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فصل دوم

  تمدنعوامل اقتصادي 

ه بازماندگان خویش انتقال انسان وحشی نیز خود به لحاظی متمدن است، زیرا با کمال دقت میراث قبیله را ب

دهد، و این میراث عبارت است از مجموع نظامات و عادات اقتصادي و سیاسی و عقلی و اخالقی که افراد نسلهاي  می

برداري از زندگی، بتدریج آنها را ساخته و  مختلف، در ضمن کشش و کوشش براي زندگی بر سطح کرة زمین و بهره

اً غیرممکن است که بتوانیم دقت الزم علمی را به کار بریم، زیرا هنگامی که بعضی از در این باره تقریب. اند پرداخته

کنیم، بلکه یا  خوانیم، در واقع حقیقت موضوعی خاصی را بیان نمی می» بربر«یا » وحشی«افراد بشر را به نام 

رفتارها و عاداتی که با آنها سازیم، یا گرفتگی خاطر را از برخورد با  خودپرستی بیش از اندازة خود را آشکار می

بدون شک ما ارزش اشخاصی را که بسیار چیزها از مهماندوستی و اخالق خود به . دهیم غیرمأنوس هستیم نشان می

دهد برداریم، آن وقت  اگر آماري از عناصري که اجتماع آنها تمدن را تشکیل می. آوریم آموزند بسیار پایین می ما می

اند و تنها کاري که براي ما باقی  چیز، یا تقریباً همه چیز، را اختراع کرده لتهاي برهنه همهنیک درخواهیم یافت که م

بعید نیست که این ملتها روزي به تمدن هم رسیده، و چون آن را . اند تزیین زندگی و خطنویسی بوده است گذاشته

نسبت به » بربر«و »  وحشی«استعمال کلمات بنابراین، در مورد . اند، از آن دست برداشته باشند باعث بدبختی دانسته

به نظر ما . بنامیم، باید جانب حزم و احتیاط را مراعات کنیم» نیاکان معاصر خود«توانیم آنان را  کسانی که می

 دانند و از خطنویسی تر آن است که تمامی مللی را که راه اندوختن آذوقه براي روزهاي سخت را نمی شایسته

در مقابل، . بنامیم» اولیه«اند بسیار مقدماتی و محدود است، به نام ملتهاي  ر به این کارها پرداختهاطالعند، یا اگ بی

  .نامید» دوراندیشان خطنویس«توان ملتهاي متمدن را  می

I -از شکار تا برزگري  

 –وانات اهلی کردن حی –داري  گله –شکار و ماهیگیري  –آغاز دوراندیشی  –بینی در ملل اولیه  فقدان حس پیش

  آدمخواري –آشپزي  –خوراك  –کشاورزي 

وحشیها یا از پرخوري گرفتار تخمه . اي است سه نوبت غذا خوردن در شبانروز، نشانۀ سازمان اجتماعی پیشرفته«

داشتن غذاي امروز را براي فردا، دلیل  وحشیترین قبایل هندیشمردگان امریکایی نگاه» .گیرند شوند یا روزه می می

بومیان استرالیایی هرگز قادر نیستند کاري را که نتیجۀ آن فوراً عایدشان نگردد انجام . دانند و بیذوقی می آبرویی بی

یا «جنوبی  دهند؛ هر فرد از قبیلۀ هوتنتوت مانند اربابی است که کار نداشته باشد، و زندگی در قبیلۀ بوشمن افریقاي

. هاي زندگی مردم وحشی، حکمتی نهفته است یاري از طریقهدر این کوتاه نظري، و همچنین بس. سور است یا قحطی

کند و زردي  به محض اینکه بومی به فکر فرداي خود بیفتد، از بهشت عدن به هاویۀ غم و غصه سقوط می

شود و  داري آغاز می کند و سرمایه نشیند؛ در این وقت است که حرص شدت پیدا می پریشانخاطري بر چهرة او می

پیري سیاح . برد سیاه امریکایی امروز در این مرحله به سر می. رود از میان می» بیخیال«ان اولیۀ آسایش خاطر انس

چیز  من به هیچ« : و این جواب را شنید که» کنی؟ به چه فکر می«: روزي از یکی از راهنمایان اسکیموي خود پرسید

  نیست که تا ناچار نشویم فکر نکنیم؟ آیا فرزانگی واقعی آن» .کنم؛ گوشت فراوان در اختیار دارم فکر نمی

اند از این مرحله بگذرند تفوق حقیقی را  ذلک، این بیخیالی دشواریهاي شدیدي به دنبال دارد و آنان که توانسته مع

کند،  سگی که استخوان نیمخوردة خود را زیر خاك پنهان می. اند در میدان تنازع براي زندگی به دست آورده

کند، و  دارد، زنبوري که عسل را در کندوي خود ذخیره می براي روز دیگر خود نگاه میسنجابی که فندق را 

بدون شک . اند سازد، همۀ اینها، نخستین کارگران تمدن بوده اي که از ترس روز بارانی توشۀ خود را پنهان می مورچه
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اند و  ذخیره کردن براي فردا را آموخته اند که به نیاکان ما راه این مخلوقات ضعیف، و چند تاي دیگر نظیر آنها، بوده

  .اند که از فراوانی تابستان استفاده کنند و براي روزهاي سخت زمستان توشه بردارند به آنان یاد داده

!  اند؟ آورده اند که از خشکی و دریا غذایی را که مایۀ زندگی ملل اولیه بوده به دست می آیا نیاکان ما چه مهارتی داشته

کندند، و با عاج یا استخوان یا سنگ، اسبابهایی شبیه فلک و  می شد خورد از زمین هرچه را که می با دست خود

کردند، و به انواع  ساختند، و از الیاف گیاهی، دام و تله براي شکار حیوانات تهیه می وسایل دفاع جانوران براي خود می

اهالی پولینزي تورهاي صیدي . کار کنند و بخورندشدند تا حیوانی را از دریا، یا از خشکی، ش وسایل متشبث می

انداختند؛ بدیهی است که در چنین اوضاع و احوال،  اند به طول هزار متر که صد مرد بزحمت آن را به کار می داشته

هاي اقتصادي پیش برود، و به  بینی کمال ضرورت را داشته است که سازمانی سیاسی، دوش به دوش، با فکر پیش

» حکومت«و » دولت«جمعی براي دست یافتن به مادة غذایی، سبب تولد مفهوم  است که کوشش دسته همین ترتیب

است و، پس از پنهان شدن در میان » سیل«گذارد که شبیه سر  صیاد تلینگیت کالهی به سر خود می. گردیده است

شوند  انوران بیخبر به او نزدیک میسازد؛ به این حیله، ج سنگها، صدایی شبیه این جانور از دهان خود خارج می تخته

کند؛ مردم تاهیتی  برد و او را شکار می و او نیزة خود را، با همان آرامش خاطر مردمان اولیه، در بدن حیوان فرو می

به : ریزند ها می آورند، در آب رودخانه مادة خاصی را، که از نوعی گردو به نام هوتئو یا گیاهی به نام هورا به دست می

مردم استرالیا . کند آید و صیاد هر اندازه بخواهد صید می دهد و بر روي آب می حالتی شبیه مستی دست می ماهی

قدر زیر آب نگاه  گیرند و آن کنند، و در این ضمن پاي مرغابیها را می مانند و به وسیلۀ نی تنفس می زیر آب می

انداختند  بستند و روي زمین می ی را به بندهاي محکم میهاي گیاه مردم قبیلۀ تاراهوماراس دانه. دارند تا بمیرند می

.خوردند گرفتند و می بلعید با ریسمان آن را می کردند؛ هنگامی که مرغ دانه را می و بند را تا نیمه زیر خاك پنهان می

چی رسد که در محفظۀ روح شکار شکار کردن براي ما عنوان تفریح و مشغولیتی را دارد، ولی چنین به نظر می

یادگاري تاریک از روزهاي گذشته باقی است که در آن روزها این عمل، براي شکارچی و براي حیوان شکار شده، هر 

زیرا شکار فقط قضیۀ تهیۀ خوراك نبوده، بلکه جنگی بوده است که . رفته است دو، مسئلۀ حیات و ممات به شمار می

آید، و چون تمام جنگهاي تاریخ را با آن مقایسه کنیم،  باید به وسیلۀ آن آقایی و اطمینان خاطر شکارچی فراهم

کنند، هنوز براي زیستن  انسانهایی که اکنون در جنگلها زندگی می. رسند اي بیش به نظر نمی نسبت به آن، بازیچه

 افتد که حیوانی جز در هنگام گرسنگی سخت یا در تنگنا ناچار از جنگیدن هستند، چه، با وجود آنکه کم اتفاق می

ور شود، در جنگل، آن اندازه خوراکی که براي همه بس باشد وجود ندارد و تنها جانورانی  واقع شدن به انسان حمله

ها پر است از آثار و افزارهاي جنگی که میان انسان  موزه. توانند روزي خود را به چنگ آورند که جنگاورتر هستند می

و کمان و نیزه و دام و تله و فالخن و جز آن، که به وسیلۀ آنها انسان  شده، مانند کارد و تیر و دیگر حیوانات برپا می

شناس خود هموار کند تا بتوانند، بدون  توانسته است آقایی خود را بر زمین استوار سازد و راه را براي اخالف حق

راندن ناتوانان و ابقاي  اش امروز نیز، پس از آن همه جنگها، که نتیجه. جز انسان، بیاسایند ترس از حملۀ هر جانوري،

غالباً هنگامی که شخص در جنگلی به تفرج ! کنند زورمندان بوده است، چه انواع مختلفی بر سطح زمین زیست می

کنند دچار سرگیجه  رود، از کثرت لغاتی که انواع حشرات و خزندگان و گوشتخواران و پرندگان با آن تکلم می می

نماید که همه  کند و چنین احساس می اي تصور می ود را چون میهمان ناخواندهانسان در میان این گروه خ. شود می

خوان و این هزار پایان  از کجا معلوم که یک روز این چهارپایان آوازه. نگرند ترسند و به او به چشم دشمنی می از او می

بلعند و کرة زمین را از شر این اندام چابک، انسان و کارهایی را که کرده ن پیش پا افتاده و این میکروبهاي کوچک

کند،  احتیاط او، که همه چیز را زیر خود لگدمال و خرد می چپاولگر دو پا و سالحهاي اسرارآمیز و عجیب و پاهاي بی

!آسوده نسازند
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حقیقت امر این است که شکار و ماهیگیري دو مرحله از مراحل تطور و تکامل اقتصادي نیستند، بلکه این دو شکل از 

این دو . لیتهاي بشري سرنوشتشان چنان بوده است که در عالیترین صورتهاي اجتماع متمدن نیز باقی بمانندفعا

کردند و هم اکنون نیز به منزلۀ دو شالودة پنهانی آن هستند؛ در  عامل، سابق بر این، مرکز اساسی حیات را اشغال می

. سالخهاي زبردست پاکینگتاون را نباید فراموش کنیم پشت سر ادبیات و فلسفه و آداب دینی و هنرهایی که داریم،

چون دل و جرئت آن را نداریم که در فضاي باز با صید خود مردانه درافتیم و او را هالك سازیم، براي این کار دیگران 

 شود، و به همین جهت است که از ایم؛ ولی یادگارهاي دوران شکارچیگري قدیم فراموش نمی را به وکالت برگزیده

شود؛ حتی لغتی که  شویم و آثاري از آن در بازیهاي کودکان ما آشکار می دنبال کردن ضعیفان و فراریان شاد می

یت به به این ترتیب، در آخرین تحلیل مدن .داردبریم همان لغتی است که بر شکار داللت  اکنون براي بازي به کار می

کلیساي جامع و معبد، موزة . دهد رسیم که مسئلۀ خوراك انسان و تهیۀ آن بنیان تمدن را تشکیل می این نکته می

هنر و تاالر موسیقی، کتابخانه و دانشگاه، همه روکار بناي تمدن هستند و باید چشم داشت و، در پشت این ظاهر، 

  .کشتارگاه را دید

ماند چیزي جز یکی از  تواند داشته باشد؛ اگر آدمی در همین مرحله می نمی زندگی با شکار هیچ جنبۀ ابتکاري

هنگامی بشر توانست گوهر انسانی خود را آشکار سازد که زندگی او از مرحلۀ متزلزل . هزاران گوشتخوار دیگر نبود

زایاي گرانبهایی در این شکل جدید زندگی م. تر حیات چوپانی درآمد شکار خارج شد و به مرحلۀ مطمئنتر و ثابت

دانیم که انسان کجا  درست نمی. نصیب او شد که عبارت است از اهلی کردن حیوانات و تربیت دامها و استعمال شیر

پس از کشتن حیوانات در  و در چه وقت به اهلی کردن حیوانات پرداخته است؛ شاید مقدمۀ این کار آن بوده است که

اند تا کودکانشان با آنها بازي کنند خوردن حیوان در  آورده ونت خود میهاي کوچک آنها را به محل سک شکار، بچه

شود؛ انسان حیوانات را در مرحلۀ دیگر چون بارکش خود  این مرحله نیز ادامه دارد، منتها مدتی به او مهلت داده می

پس . اند زیسته ه و با هم میبرده، ولی رفتارش با آنها بسیار آزادمنشانه بوده و حیوان همنشین با انسان شد به کار می

از آن، بشر به جایی رسید که معجزة تولیدمثل را تحت سرپرستی خود قرار داد و از یک جفت حیوان نر و ماده 

شیر حیوانات این فرصت را براي زنان ایجاد کرد که دورة شیر دادن کودکان خود را کوتاهتر . اي فراهم آورد گله

ن این ماده، مرگ و میر اطفال کمتر شد و غذاي جدیدي در اختیار انسان قرار گرفت سازند، و به عالوه، با پیدا شد

تر و منظمتر گردد و  همۀ اینها سبب شد که نفوس فزونی پذیرد و زندگی ثابت. شد بر روي آن حساب کرد که می

.ر شودفرمانروایی این موجود ترسوي تازه به دوران رسیده، یعنی انسان، بر روي کرة زمین استوارت

. افتاد، زن به بزرگترین اکتشافات راه یافت و سر حاصلخیزي زمین را پیدا کرد در عین حال که این حوادث اتفاق می

کاوید تا  رفت و با چنگال خود زمین پیرامون چادر را می تا آن هنگام کار زن تنها این بود که، چون مرد، به شکار می

هاي  کرد و ریشه استرالیا، هنگام غایب بودن مرد، زن در زمین جستجو میدر . مگر چیزي قابل خوردن به چنگ آورد

اکنون،  کرد هم آوري می هاي جنگلی و عسل و قارچ و غالت خودرو را جمع ها و دانه آورد، میوه خوردنی را بیرون می

ر کوبیدن و جدا کردن دانه آنکه در فک کنند، بی رویند درو می در بعضی از قبایل استرالیا، غالتی را که خود به خود می

به این ترتیب، باید گفت که . اند از این مرحله قدم فراتر گذارند بیفتند؛ هندیشمردگان درة ساکرامنتو هنوز نتوانسته

گاه نتوانیم بدانیم که چه وقت انسان براي نخستین بار به عمل و نقشی که دانۀ گیاهی دارد پی برده و از  شاید هیچ

الیقین  پرداخته است؛ ممکن است دربارة این مسئله حدسهایی بزنیم، ولی محال است که به علمدرویدن به کاشتن 

اي از آنها در راه به زمین ریخته و  کرده است، پاره درویده و حمل می ها را می شاید در آن هنگام که انسان دانه. برسیم

مردم قبیلۀ . ن گیاه نهفته است آشکار شده باشدسبز شده و از تکرار این حادثه رفته رفته راز بزرگی که در رویید

. شدند پاشیدند و منتظر سبز شدن آنها می آوردند به طور مخلوط بر خاك می هایی را که به چنگ می ژوانگ دانه
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کردند و دانه را، در ضمن راهپیمایی در مزرعه، در آن  بومیان بورنئو با چوب نوك تیزي گودالی در زمین حفر می

. کرده است اي است که انسان براي کشت و کار از آن استفاده می ترین وسیله این عصاي نوك تیز ساده. دانداختن می

بستند و با یک اشاره،  تا پنجاه سال پیش از این، در ماداگاسکار، زنان براي کشت دانه مانند سربازانی صف می

و پس از پوشاندن آن با خاك، با اشارة . انداختند اي در آن می کردند و دانه چوبهاي نوك تیز خود را در زمین فرو می

تر  پیشرفته مرحلۀ. دادند کردند، و به این ترتیب عمل بذرافشانی را انجام می دیگر پیش رفته این کار را از نو شروع می

 در بذرافشانی آن بوده است که به یک قطعه چوب، نوکی تیز یا قطعۀ استخوانی متصل کرده، روي آن، چوب دیگري

هنگامی که کونگ کیستاذورها به . کرد می فشرد و در زمین فرو  دادند و کشاورز با پا آن را می به شکل چلیپا قرار می

چون اهلی کردن حیوانات و استخراج . شناسند اي براي کشت نمی مکزیک درآمدند، دیدند که آزتکها، جز این، وسیله

ري بسازد، و به این ترتیب بود که گاوآهن جانشین اسباب سابق فلزات براي انسان میسر شد، توانست ادوات سنگینت

رو کند، و آنگاه سر حاصلخیزي زمین را دریافت و گیاهان وحشی را، که تا  و گردید؛ انسان توانست زمین را بهتر زیر

.توانست بکارد بهبودهاي تازه ایجاد کرد توانست بکارد، کاشت و در نوع اجناسی که می آن وقت نمی

انسان که مکرر . را از طبیعت آموخت و مفهوم زمان را دریافت دوراندیشیبینی و خصلت  آخر کار، انسان هنر پیشدر 

ي سازند و زنبور، عسل را در کندو ها را در شکاف درخت پنهان می دید پرندگانی چون دارکوب فندق و سایر دانه می

کند، فکر ذخیره کردن براي آینده را دریافت، و شاید براي آنکه به این مرحله از فهم برسد هزاران  خود ذخیره می

سود  وسیلۀ نگاهداري گوشت از راه دود دادن یا نمک. برده است توجهی نسبت به آینده به سر می سال در حالت بی

بار از باران و رطوبت و  متر آنکه انبارهایی براي حفظ دانهکردن یا منجمد ساختن آن به دست انسان افتاد؛ کار مه

به این ترتیب، با مرور زمان . جانوران و دزدان ساخت و در آنها خوراك خود را براي فصول بیحاصل سال ذخیره کرد

. داي باشد که بهتر و بسامانتر از شکار، خوراك او را تأمین کن بر وي معلوم شد که کشاورزي ممکن است وسیله

هنگامی که چنین شد، انسان یکی از سه گامی را که براي گذشتن از زندگی جانوري و درآمدن به عالم تمدن 

  .سخن گفتن، کشاورزي، و خطنویسی: ضروري است برداشته بود، و این سه مرحله عبارت است از

ز مراحل متوسطی گذشته بدیهی است که انسان با جهشی از مرحلۀ شکار به مرحلۀ کشاورزي پا نگذاشته، بلکه ا

اند، و  بسیاري از قبایل، مانند هندیشمردگان امریکایی، در همان مرحلۀ انتقال باقی مانده و از آن تجاوز نکرده. است

نه تنها باید گفت که این تحوالت به صورت تدریجی انجام . در نزد آنان شکار وظیفۀ مرد و کشاورزي کار زن است

انسان، پس از آنکه به کاشتن زمین . که هرگز این تغییرات، شکل کامل پیدا نکرده استپذیرفته، بلکه باید دانست 

هاي تاریخ،  اي براي ذخیره کردن خوراك بر طریقۀ قدیمی افزوده و، در تمام طول دوره دست یافته، طریقۀ تازه

یه، هنگامی که هزاران نوع توان چنین تصور کرد که انسان اول می. خوراك قدیم را بر خوراك تازه ترجیح داده است

دیده، و همه براي  داده، ناچار از این تجربه صدمات فراوان می محصول زمین را براي غذاي خود مورد آزمایش قرار می

است که بتواند از این میان آنچه را براي خوردن شایسته و بیزیان است پیدا کند؛ در عین آنکه این چیزها را  آن بوده

همیشه میل بیشترش به   آمیخته، انه و گوشت شکار و ماهی، که از پیش به آن خو کرده بود، میبا انواع میوه و د

دهند، حتی  قبایل اولیه پیوسته حرص شدیدي نسبت به خوردن گوشت نشان می. طرف غنیمتهاي شکار بوده است

نی که تازه مرده باشد دست چون به حیوا. دهد بار و سبزي و شیر تشکیل می وقتی هم که خوراك اصلی آنان را دانه

شوند، و غالب اوقات، براي آنکه زودتر به منظور خود برسد، آن را خام  یابند، با کمال اشتها به خوردن آن مشغول می

خورند و با آن دندانهاي سالم و نیرومندي که دارند، پس از مدت کوتاهی، چیزي جز مشتی استخوان  خام می

قبیله، بتمامی، ممکن است مدت یک هفته مجلس سور و سروري بر گرد جسد بالی  یک. گذارند شده برجاي نمی توده

با آنکه فوئجیان از پختن سر . که بر ساحل دریا افتاده و مرده است برپا دارند و با خوردن گوشت آن خوش باشند
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د پشت گوشش را دهند، و چون یک ماهی به چنگشان افت ذلک گوشت خام را بر پختۀ آن ترجیح می رشته دارند، مع

این اقوام، . خورند کشند و سپس از سر تا دم آن را بدون هیچ تشریفاتی می گیرند و به این ترتیب آن را می گاز می

افتاده، از  اند که همیشه بر خوردنی دست خواهند یافت، تقریباً هر چیز را که به دستشان می چون اطمینان نداشته

وش و موش صحرایی و عنکبوت و کرم زمین و سوسمار و مار و سگ و اسب صدف و قورباغه و خرچنگ و حلزون و م

اند، و هر خوراکی  خورده و هزارپا و ملخ و حشرات و تخم پرندگان و خزندگان و ریشۀ گیاهان و شپش و جز آنها می

دارند و  بعضی از بومیان مهارتی خاص در شکار مورچه. کرده است در وضعی نزد آنان عنوان غذاي لذیذي پیدا می

رسانند؛  کنند و در روزهاي جشن و مهمانی به مصرف می خشکانند و ذخیره می بعضی دیگر حشرات را در آفتاب می

پزند و از آنکه  خورند، و چون بر عدة زیادي شپش دست یابند با آن آبگوشتی می بعضی دیگر شپش سر یکدیگر را می

افتاده، که با شکار  فهرست غذایی قبایل عقب. دارند گ شادي برمیاند، هنگام خوردن آن، بان دشمنی را به چنگ آورده

.کنند، با فهرست خوراك طبقات عالی بوزینگان بسیار کم اختالف دارد زندگی می

هنگامی که انسان آتش را پیدا کرد، این حرص کور کورانه که به خوردن همه چیز داشت تخفیف یافت، و آتش، به 

با پخته شدن غذا، جذب سلولوز و . انسان را به شکار تا حد زیادي کمتر ساخت دستیاري کشاورزي، نیازمندي

شود، آسان گشت، و  اي که در گیاهان موجود است، و به همین جهت خام بسیاري از آنها غیرقابل خوردن می نشاسته

رف دیگر، با پخته شدن غذا، از ط. بار و بقوالت قرار دهد به این ترتیب انسان توانست شالودة غذاي خود را بر روي دانه

مواد سخت آن نرم شد و احتیاج به جویدن نقصان پذیرفت و از همینجا خراب شدن دندانها، که یکی از معایب 

 به تمام این انواع مختلف خوراکی، انسان یک نوع غذاي بسیار لذیذ نیز افزود، و آن .مدنیت است، بتدریج آغاز کرد

توان تصدیق کرد که زمانی، آدمخواري در میان قبایل اولیه تقریباً  می. دیگر بود گوشت همنوعان وي، یعی انسانهاي

عمومیت داشته است؛ این عادت را در میان ملتهایی که از لحاظ تاریخ متأخر هستند، از قبیل ایرلندیان و ایبریاییان 

نواحی، گوشت انسان عنوان کاالي  در بسیاري از. اند و پیکتها و حتی نزد مردم دانمارك در قرن یازدهم سراغ داده

در کنگوي علیا مرد و زن و بچه را به عنوان . اند بازرگانی داشته و مردم مطلقاً اطالعی از مراسم دفن میت نداشته

در جزیرة بریتانیاي جدید گوشت انسان را، مانند گوشت حیوانات، . اند کرده گوشت قصابی آشکارا خرید و فروش می

رسانیدند، و در بعضی از جزایر سلیمان اسراي انسانی، مخصوصاً  زدند و به فروش می به قناره میدر دکانهاي قصابی 

فوئجیان گوشت . اند داشته پروردند و براي کشتن در روزهاي جشن و مهمانی آماده نگاه می زنان را، مانند خوك می

یکی از بومیان جزیرة . بدتري داشته استاند، چه، به قول آنان، گوشت سگ مزة  داده زن را بر گوشت سگ ترجیح می

گوشت انسان سفیدپوست چون خوب پخته شود مزة موز رسیده را «: تاهیتی به پیرلوتی، سیاح معروف، گفته بود که

دانند، و چون یک مالح  اهالی جزیرة فیجی گوشت سفیدپوستان را دوست ندارند، چه آن را سفت و پرنمک می» .دارد

.گویند که مزة گوشت مردم پولینزي لذیذتر است دانند و می بیفتد آن را براي خوردن نیکو نمی اروپایی به چنگ آنان

آیا عادت آدمخواري از کجا پیدا شده؟ بعید است که این عادت نتیجۀ قحطی و نقصان سایر مواد غذایی بوده باشد، و 

انده و آن چیز که براي مردم اولیه قضیۀ اگر براستی چنین هم بوده است، پس از رفع قحطی نیز این عادت برقرار م

اکنون براي بسیاري از قبایل، خون انسان . سیر کردن شکم بود، اینک، عنوان تفنن و هوا و هوسی پیدا کرده است

نگرند، و چه بسیار مردم قبایل که  غذاي بسیار لذیذي است و به هیچ وجه از روي اکراه و ترس و نفرت به آن نمی

هستند و، در عین حال، خون آدم را گاهی به عنوان دوا و گاهی به عنوان وفاي به نذر، یا انجام  پاکدل و نیکومنش

شان این است که چون خون کسی آشامیده شود نیروي او به شخصی که آن را  آشامند، و غالباً عقیده عملی دینی، می

وده و ظاهراً چنان بوده است که مردم خوردن گوشت انسان هرگز مایۀ شرمساري نب. یابد آشامیده است انتقال می

در جزایر مالنزي این مایۀ افتخار . اند اولیه، از لحاظ اخالقی، فرقی میان خوردن گوشت حیوان و انسان قائل نبوده
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این گفتۀ یکی از رؤساي . شدة انسانی مهمان کند رئیس قبیله است که دوستان خود را به خوردن گوشت کباب

اگر من دشمنی را بکشم، شک نیست که بهتر آن است که او را بخورم «: گوید یل است که میمنش قبایل برز فیلسوف

آنچه دردناك است آن نیست که انسان را بخورند،  …اي برنگیرد و نگذارم گوشتش فاسد شوم و کسی از آن بهره

دشمن مرا بخورد یا به  شوم براي من یکسان است که قبیلۀ بلکه بد آن است که انسان بمیرد؛ هنگامی که کشته می

بیشک، این عادت از  ».ام گوشت انسان نیافته حال خود رها کند؛ من از میان انواع گوشت شکار، هیچ کدام را به لذت

هاي  در واقع این عمل اجراي طرح سویفت است که پیشنهاد کرده بود بچه. اي فواید داشته است لحاظ اجتماعی پاره

وراك برسانند و براي پیران فرصتی ایجاد کنند تا به شکلی که نفعش به دیگران برسد زاید بر احتیاج را به مصرف خ

پذیرد و عنوان  به این ترتیب از مراسم و تشریفات غیرالزمی که براي کفن و دفن اموات صورت می. از دنیا بروند

گاري کسی را تا به حد مرگ به عقیدة مونتنی اینکه به بهانۀ دین و پرهیز. شده است تجملی دارد نیز جلوگیري می

تر از آن است که او را بعد از مرگ بپزند  بسیار وحشیانه –همچنانکه در زمان او مرسوم بود  –عذاب و شکنجه کنند 

  .به هر صورت باید افکار و معتقدات دیگران را محترم شمرد. و به مصرف خوراك برسانند

II - هاي صناعت شالوده  

  بازرگانی و امور مالی –بنایی و حمل و نقل  –گري  بافندگی و کوزه –ادوات و آالت اولیه  –آتش 

پذیر گشته  اگر انسانیت انسان با سخن گفتن، و مدنیت با کشاورزي آشکار شده، صناعت نیز با پیدا شدن آتش امکان 

از مالش برگها و انسان هرگز آتش را اختراع نکرده، بلکه این معجزه به دست طبیعت انجام پذیرفته است، خواه . است

اي مواد شیمیایی؛ انسان با هوش خود توانسته  هاي درختان بوده باشد، خواه از جهیدن برق، خواه از ترکیب پاره شاخه

هنگامی که انسان بر معجزة آتش . است که از طبیعت تقلید کند و فن درست کردن آتش را به مرحلۀ کمال برساند

شت، که نخستین آنها، به گمان ما، مقهور کردن بزرگترین دشمن او یعنی دست یافت، آن را به هزاران خدمت گما

تاریکی شب بود؛ پس از آن، از آتش استفادة حرارتی کرد و به این ترتیب توانست از مناطق استوایی به جاهاي دیگر 

کشخوار ساخت و برود و خرده خرده تمام سطح زمین را آباد و قابل سکونت سازد؛ سپس، با آتش، فلزات را نرم و چ

از مخلوط کردن آنها با یکدیگر چیزهایی به دست آورد که، از حیث سختی و فرمانبرداري، به هیچ وجه با آنچه از 

انگیز و پرسود بود که آن را یکی  اي در نظر مردم اولیه شگفت آتش به اندازه. آمد قابل قیاس نبود طبیعت به دست می

کردند، و به همین جهت جشنهاي متعددي براي عبادت آن برپا  ستایشش می پنداشتند و چون خدایی از معجزات می

کردند  هرگاه که از جایی به جاي دیگر نقل مکان می. دادند داشتند و آن را مرکز زندگانی و خانۀ خویش قرار می می

به قدري در این  رومیان قدیم. دادند بردند و هرگز به خاموش شدن آن خرسندي نشان نمی آتش را با خود همراه می

کرد و سبب خاموش  اي را که در معبد خداي آتش نگهبان آن بود و غفلت می کار تعصب داشتند که دختر باکره

  .کردند شد هالك می شدن آتش جاودانی می

چراند و به زیرورو کردن زمین مشغول بود، پیوسته  هاي خود را می رفت و گله انسان اولیه، در عین آنکه به شکار می

در آغاز کار، به این قانع . ر فکر یافتن وسایل مکانیکیی بود که بتواند در حل هزاران مسئلۀ زندگی دستیار وي باشدد

هاي زمین را براي خوراك، پوست و پشم حیوانات را  بود که از مواهب طبیعت استفاده کند، و به همین جهت میوه

گویم  از آن جهت می(پس از آن شاید به این فکر افتاد . برد یبراي پوشاك، و غارها را به عنوان مسکن خود به کار م

دید که میمونها به دشمنان  می: که از افزارها و حرکات جانوران تقلید کند) اي ندارم شاید که جز حدس زدن چاره

ي کنند؛ و سگهاي آبی بر رو کنند و گردو و صدف را، براي خوردن، با سنگ باز می خود میوه یا سنگ پرتاب می

چون نیرومندي فکین و دندانها و وسایل دفاع و . کنند ها چیزي شبیه به کوخ بنا می سازند، و شمپانزه رودخانه سد می

دید، در صدد برآمد تا اسبابهایی بسازد که کار اندامهاي حیوانات از آنها  شاخهاي جانوران و استحکام پوست آنها را می
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؛ ولی در این خصلت مانند بسیاري خصال »برد نوري است که افزار به کار میانسان جا«ساخته باشد، به قول فرانکلین 

.کنیم، از لحاظ درجه با حیوان امتیاز داریم نه از حیث نوع و طبیعت دیگر که به آنها افتخار می

خیزران، انسان با چوب . گذاشت طبیعتی که انسان اولیه را احاطه کرده بود ادوات و افزار بیشماري در اختیار او می

کرد، و با پوست درختان، طناب و  هاي درخت، گاز و گیره تهیه می ساخت و از شاخه نیزه و کارد و سوزن و بطري می

از آنچه که انسان براي خود ساخت، مهمتر از همه، چوبدستی و عصا بود؛ عصا با اینکه . بافت هاي متنوع می پارچه

خورد که رفته رفته رمز نیرومندي و اقتدار گردید، و مظاهر مختلف  او میاي به کار  ابداعی بسیار ساده بود به اندازه

آن در عصاي جادویی پریان و عصاي موسی و عصاي عاجی کنسولها، در حکومت روم قدیم، و عصایی که قاضی یا 

ر، عنوان خورد و در کارزا گر است؛ این عصا در کشاورزي به کار بذرافشانی می گیرد هنوز جلوه پادشاه در دست می

همچنین انسان از مواد معدنی و سنگها اسلحه و ادواتی ساخت، . کرد نیزه و پیکان و شمشیر و سرنیزه را پیدا می

مانند چکش و سندان و دیگ و کارد و سرپیکان و اره و رنده و اهرم و داس و مته و جز آنها، که امروز همۀ آنها را 

آورد، قاشق و بشقاب و کاسه و تیغ و قالب  که در کنار دریا به دست میبا صدف حیوانات، . ها دید توان در موزه می

ماهیگیري ساخت، و نیز از شاخ و استخوان و پوست و دندان آنها افزارهاي خرد و درشت دیگري براي خود فراهم 

یسمانها و پی ها را یا به وسیلۀ الیاف و ر ساخت و این دسته هاي چوبی می براي همۀ این آالت و ادوات دسته. آورد

و این، خود، دلیلی است بر کمال مهارت و  –پیوست  کرد، به افزار می حیوانات، یا با چسبی که از خون درست می

استادي انسان اولیه مساوي و بلکه بیشتر از انسان متوسط در عصر حاضر بود، و اختالف ما با . پیشرفت او در صنعت

د و ادوات زیادتري در اختیار خود داریم، و هرگز نباید گفت که طبیعت آن مردم فقط در آن است که معلومات و موا

اولیه، هنگامی که با اشکالی مواجه  اگر متوجه شویم که مردم. ما، از لحاظ نوع تفکر، با آن مردم تفاوت اساسی دارد

اندازه دچار شگفتی  بیدادند،  شان بود، چگونه روح اختراع از خود نشان می شدند که نتیجۀ حوادث زندگی روزانه می

هاي خود بسیار دور  هم امروز یکی از بازیها و خوشگذرانیهاي مورد عالقۀ مردم اسکیمو آن است که از خانه. شویم می

.اي برپا دارند اي همراه نبرند و با هم، در تهیۀ زندگانی بدون وسیله، مسابقه شوند و هیچ وسیله

اندازه قابل توجه است؛ در اینجا نیز حیوان استاد انسان بوده است؛  گی بیمهارت و استادي انسان اولیه در فن بافند

دیدن خانۀ عنکبوت و النۀ مرغان و در هم شدن الیاف و برگهاي جنگلی در یکدیگر، که یک پارچۀ بافتۀ طبیعی را 

ها به  این نمونه بافی راهنماي انسان شده است؛ هاي آشکاري بوده است که در فن پارچه دهد، همه، نمونه نشان می

با . بافی نخستین هنري باشد که انسان به آن دست یافته است کنیم پارچه حدي واضح و روشن بوده که ما تصور می

توان گفت امروز هم، با این همه  ساختند که در بعضی موارد، می ها و فرشهایی می پوست و برگ و الیاف نباتی، پارچه

زنان جزیرة آلئوسین، براي بافتن پارچۀ یک جامه، یک سال وقت . توانند بسازند یوسایل و ابزار کار، به آن خوبی نم

هاي پی  بافند و اطراف آنها را با مو و رشته هایی می کنند؛ هندیشمردگان امریکاي شمالی روپوشها و جامه صرف می

درخشندگی این «یش تئودوت اند و به قول کش دهند، که با عصارة آلبالو رنگ گیرایی به آن زده حیوانات حاشیه می

کند، هنر  آنجا که طبیعت توقف می» .رسد هاي ما هرگز به پاي آن نمی اي است که رنگهاي کارخانه رنگها به اندازه

هاي  شود؛ انسان با استخوان پرندگان و ماهیان و نیهاي باریک خیزران توانست سوزنهایی بسازد، و از رشته آغاز می

با پوست . گذرد کرد که از سوراخ کوچکترین سوزنهایی که امروز در اختیار داریم میپی جانوران نخهایی درست 

درختان فرش و رختخواب تهیه کرد، و پوست حیوانات را خشکاند و از آن لباس و کفش ساخت و از تابیدن الیاف 

ساخت،  ده سبدهایی میهاي نازك و الیاف رنگ ش گیاهی به یکدیگر طنابهایی محکم به اختیار خود درآورد؛ با شاخه

  .سازند به مراتب زیباتر از آنچه هم امروز می
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براي حفظ کردن . گري و سفالگري با هنر سبدبافی خویشی نزدیک دارد، و شاید از آن نتیجه شده باشد هنر کوزه

که  دیدند مالیدند و، پس از خشک شدن و بیرون آوردن قالب چوبین، می سبد از سوختن، روي آن گل خمیرشده می

جا بوده  تواند در آتش برود؛ شاید از همین کند و، خود، چیزي است که می گل رس، شکلی را که گرفته حفظ می

همچنین، شاید دیدن . گري شروع شد و، در پایان، به آن هنر پیشرفته و عالی چینی رسید است که صنعت کوزه

نسانها الهام کرده باشد؛ یک گام بیشتر الزم نبوده هاي گلی که در آفتاب پخته و خشک شده، فن سفالگري را به ا تکه

از پختن  –است که انسان آتش را جانشین آفتاب کند و هزاران گونه ظرف به اشکال متنوع، و براي مصارف متعدد 

تزیین ظرفهاي گلی با . بسازد –غذا و ذخیره کردن آذوقه یا وسیلۀ حمل و نقل مواد و زینت و تجمل و غیر آن 

تیز دیگر، در حالی که هنوز رطوبت دارد، نخستین شکل هنر و شاید پیش درآمد فن خطنویسی  چیز نوكناخن، یا 

  .بوده باشد

توان گفت آن  خشکید، خشت و آجر ساختند و خانه بنا کردند، به طوري که می قبایل اولیه، با گلی که در آفتاب می

سازي به  اي از فن خانه شکل خانه ساختن درجۀ پیشرفته ولی این. اند کرده هاي سفالین زندگی می مردم در آن خانه

و ساختمانهاي بسیار عالی و ظریف نینوا و بابل » وحشیان«رود، و آن را باید حلقۀ اتصال میان کوخ گلین  شمار می

 بردند و از زمین و در زیر سقف به سر نمی –مانند طوایف وداه در جزیرة سراندیب  –بعضی از ملل اولیه . دانست

کردند و بعضی دیگر، مانند ساکنان  کردند؛ مردم تاسمانی در شکم درختان خانه می آسمان به عنوان خانه استفاده می

هاي درختان پناهگاهی در مقابل  اي، مانند بوشمنها، با شاخه بردند؛ پاره جزایر ویلز جدید جنوبی، در غارها به سر می

هاي  گذاشتند و روي آنها شاخه هایی در زمین کار می د و، بندرت، پایهان گزیده کرده، پشت آن منزل می باد تهیه می

از همین پناهگاههاي بادي است که، با افزایش دیوار، کوخهاي اولیه بیرون آمده . اند ریخته درخت و علف و خزه می

اند، در استرالیا  شدهاست و انواع آنها را، که در مراحل مختلف تکامل قرار دارند و با علف و شاخۀ درخت و گل درست 

دهد، تا کوخهاي بزرگی که به گنجایش سی نفر  از کوخهایی که بزحمت دو یا سه نفر را در خود جا می: توان دید می

توانستند آن را با خود به هرجا  اند، زیرا می شبانان و شکارورزان بیابانگرد پیوسته چادر را دوست داشته. است

تر قبایل اولیه، مانند هندیشمردگان امریکا، چوب و تخته را براي ساختن خانه به  هطبقات پیشرفت. خواهند ببرند می

اند که تا صد و پنجاه  ساخته اند؛ مثالً قبایل ایروکوئوي، با تنۀ درختان پوست نکنده، بناهاي معظمی می برده کار می

هاي بسیار  هاي چوب، خانه نوسیه، با تختهاند؛ مردم اقیا برده هاي متعدد در آنها به سر می متر طول داشته و خانواده

.رسد هاي چوبین به انتها می سازند؛ به این ترتیب، سلسلۀ تکامل خانه خوبی می

داشت و به عوامل اساسی تمدن اقتصادي  پس از این، براي انسان اولیه، سه گام دیگر مانده بود که باید برمی

آید  مردي که از هواپیما بیرون می. لیات بازرگانی، و وسایل مبادالتوسایل حمل و نقل، عم: رسید؛ آنها عبارتند از می

در ابتدا، . سازد کند تمام تاریخ مراحل مختلف حمل و نقل را در برابر ما مجسم می و چمدانی را با خود حمل می

و باختري  هم اکنون در آسیاي جنوبی –انسان، تا پیش از اینکه همسري اختیار کند، خود بارکش خویش بوده است 

نیز وضع از همین قرار است؛ پس از آن، طناب و اهرم و قرقره را اختراع کرد و بر چهارپایان مسلط شد و آنها را به 

بارکشی واداشت؛ آنگاه نخستین سورتمه را به این ترتیب ساخت که شاخۀ بلند درختان را بر پشت چهارپایان 

کمی بعدتر، تنۀ درختان را همچون چرخی بر زیر این سورتمه  کرد؛ میگذاشت و کاالي خود را بر روي آن حمل  می

قرار داد؛ پس از آن، وسط تنۀ درختان را به شکل شعاعهاي چرخ درآورد، و به این ترتیب بزرگترین اختراع مکانیکی، 

از بستن تنۀ . دادن آن به زیر سورتمه، ارابه صورت عملی به خود گرفتکه عبارت از چرخ باشد، پیدا شد، و با قرار 

توانست بر روي آب وسیلۀ حمل و نقلی باشد، و با خالی کردن تنۀ  ساخت که می درختان به یکدیگر چیزي می

گردید؛ بر روي  درخت، نخستین زورق را ایجاد کرد؛ آنگاه مجاري آب آسانترین وسیلۀ حمل و نقل براي انسان
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رفته این کوره راهها به  رسید، ادامه داد، ولی رفته ها می خشکی، ابتدا انسان راه خود را، بر فرض آنکه به جنگلها یا تپه

ها به هدایت روشنان  یافت و قافله راههاي حسابی مبدل شد؛ با مشاهدة ستارگان، انسان راه خود را در بیابانها می

کرد، تا در آخر کار  بادبان، ابتدا از این جزیره به آن جزیره آمد و شد میکردند؛ به کمک پارو و  فلکی طی طریق می

پیش از آنکه . توانست از این قاره به آن قاره سفر کند و فرهنگ ناقابلی را که داشت از جایی به جاي دیگر انتقال دهد

.بودبه آنجا برسند که بتوانند تاریخ را ثبت کنند، مسائل اساسی مدنیت تقریباً حل شده 

چون مهارت و چابکدستی در انسانها متفاوت است، و از طرف دیگر منابع طبیعی که در دسترس انسان است از 

اي از مردم بتوانند کاالي مخصوصی  افتد که دسته کند، به این جهت، اتفاق می اي به نقطۀ دیگر اختالف پیدا می نقطه

این دسته از مردم کاالي مورد نظر . ان این فرصت فراهم نیسترا به بهاي ارزان تهیه کنند، در صورتی که براي دیگر

دارند و با کاالهاي زاید همسایگان، که  کنند و آن را به همسایگان خود عرضه می را بیش از مورد احتیاج تهیه می

چیبچا،  هندیشمردگان. شود کنند، و از همین عمل مبادله، بنیان بازرگانی ریخته می مورد نیازشان است، مبادله می

کنند  شود، صادر می برند، قطعات نمک بلورین را، که در زمین آنان به مقدار فراوان یافت می که در کولومبیا به سر می

هاي  اي از دهکده پاره. گیرند زار آنها به دست آید، می بار را، که هرگز ممکن نیست از اراضی شوره و در عوض دانه

گري  است به ساختن سر پیکان؛ بومیان گینۀ جدید متخصص در کوزه هندیشمردگان امریکایی کارشان منحصر

غالباً به این قبایل یا . هستند؛ و دستۀ دیگري در افریقا در استخراج فلزات یا ساختن نیزه و قایق تخصص دارند

این اسامی نام  کم، و با مرور زمان، کم) …گر مانند آهنگر، ماهیگیر، کوزه(دهند  ها نام حرفۀ اصلی آنان را می دهکده

تجارت مازاد، در آغاز کار، به صورت هدیه و . شود که در این قبیل کارها مهارت فراوان دارند خانوادة خاندانهایی می

  شود، نیز مقدمه یا خاتمۀ یک معاملۀ گرفته، و هم امروز در عصر ما، که همه چیز با ارقام حساب می تعارف صورت می

کرده،  آنچه عمل تبادل را سهلتر می. پذیرد، ولو آنکه دعوت به ناهار یا شامی باشد اي صورت می بازرگانی با هدیه

شده، و اینها، خود، بهترین  افتاده یا گرفته می جنگها و غارتها و باجها و غرامات و جرایمی بوده است که اتفاق می

ت منظمی به خود گرفت و مراکز ها صور بتدریج مبادله. رفته است وسیلۀ انتقال کاالهاي بازرگانی به شمار می

بازرگانی و بازارهایی گاهگاهی، و پس از آن در فواصل معین، ایجاد شد و، در آخر کار، مراکز دایمی به وجود آمد و 

گذشت و  قرنها می .کرد برد و با مقداري از کاالي مورد نیاز مبادله می هرکس زیادي کاالي خود را به آنجا می

شد و بشر هنوز نتوانسته بود یک میانجی بهاداري اختراع کند که وسیلۀ  مبادله انجام می بازرگانی به همین صورت

  .مبادله باشد و جنبش بازرگانی را تسریع کند

ممکن بود یک مرد از قبیلۀ دایاك روزهاي متوالی، قالب مومی به دست، در بازار بگردد و به انتظار آن باشد تا کسی 

. ر اختیار دارد و به موم هم محتاج است به او برسد و کاالهایشان را با یکدیگر مبادله کنندکه کاالي مورد نیاز او را د

شد که آنها را به عنوان  نخستین وسیلۀ مبادله عبارت از کاالهایی بود که همه کس به آنها نیازمند بود و راضی می

در معامالت تهاتري، . ار کار عادي و سالحآالت و افز مانند خرما و نمک و پوست و زینت –ارزش کاالي خود بپذیرد 

گرفت، ارزش دو کارد برابر بود با یک جفت جوراب، و هر سۀ آنها با هم ارزش یک لحاف  که به این ترتیب صورت می

را داشت، و با هر چهار هم یک تفنگ ممکن بود تحصیل کرد، و این تفنگ با چهار چیز سابق ارزش یک اسب را 

تقریباً . برابر بود با یک کره اسب، و با هشت کره ممکن بود یک زن و همسر به دست آورددو گوزن کوچک . داشت

هر چیزي براي خود، نزد قومی، یک روز عنوان پول را پیدا کرده است، از لوبیا و گوش ماهی و صدف و مروارید و 

چی و چوپان، چهارپایان وسیلۀ در میان مردم شکار. جوزهندي و چاي و فلفل گرفته تا گوسفند و خوك و گاو و غالم

داد، به عالوه  کردند سودي می رفته است، چه، اوالً چون آن را تربیت می مناسبی براي سنجش قیمت به شمار می

کرد؛ به همین جهت است که حتی در زمان هومر هم اشیاء و اشخاص را با  اي بود که با پاي خود حرکت می وسیله
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مثالً زره دیومد را به اندازة نه رأس، و غالم زیرکی را به اندازة چهار رأس چهارپا قیمت اند،  نهاده چهارپایان ارزش می

اند شبیه یکدیگر است؛ براي اولی لفظ پکوس  نامیده دو کلمه که رومیان با آن چهارپا و دارایی را می. اند گذاشته می

)pecus ( و براي دومی کلمۀ پکونیا)pecunia (هاي رومی تصویر سر  ، و روي نخستین سکهاند کرده را استعمال می

به معنی سرمایه و کلمۀ دیگر انگلیسی، چتل ) capital(حتی کلمۀ انگلیسی کاپیتال . شود و گردن گاوي دیده می

)chattel (رود، و کلمۀ  که در مورد سپردن گاو و گوسفند به دیگران و گرفتن مقداري محصول ساالنه به کار می

نتیجه ) capitale(اندام است، از راه لغت فرانسۀ آنها، از کلمۀ التینی  معنی چهارپاي درشتکه به ) cattle(کتل 

مشتق شده، که ) caput(اند که به معنی ملک و دارایی به طور عموم است؛ این کلمه به نوبۀ خود از کلمۀ دیگر  شده

شد، رفته رفته فلز جانشین سایر هنگامی که انسان بر استخراج فلزات مسلط . به معنی سر چهارپاي بزرگ است

حجمی و پربهایی  به علت کم –وسایل مبادله گردید و بتدریج آنها را از میان برد؛ مس و مفرغ و آهن، و در آخر کار 

رسد که عمل انتقال از سایر وسایل مبادله به  به نظر نمی. نقره و طال پول رایج معاملۀ تمام بشریت را تشکیل داد –

زمان ملتهاي اولیه صورت پذیرفته باشد، بلکه گامی است که انسان در دورة تاریخ مدون خود برداشته پول فلزي، در 

و پول فلزي و اعتبار و وام را اختراع کرده و، با تسهیل عمل مبادله، وسیلۀ ازدیاد آسایش و رفاه انسان را فراهم آورده 

.است

III - سازمان اقتصادي

  طبقات اجتماعی –بردگی  –اصول مالکیت خصوصی  –فتن آن علل از بین ر –کمونیسم اولیه 

باید گفت که بازرگانی بزرگترین اسباب پریشانی عالم اولیه بوده است، چه، پیش از آنکه این حادثه رخ دهد و پول و 

اولیۀ  در مراحل. گذاردند اي روزگار می گونه مالکیتی وجود نداشت و مردم با وضع ساده سود در جهان پیدا شود، هیچ

اي شدید  غریزة مالکیت فقط منحصر به اشیاي شخصی و عادي بوده، ولی همین مالکیت به اندازه تکامل اقتصادي، 

اي حس  اند؛ نسبت به سایر چیزها به اندازه کرده را با مالک آن به گور می) و حتی زن(بوده است که چنین متملکات 

ن مالکیتی فطري و جبلی انسان نبوده، بلکه براي پیدا شدن مالکیت ضعیف بوده است که نه تنها باید گفت چنی

  .مفهوم آن تلقینات مستمري ضرورت داشته است

رسد که  چنین به نظر می. جا، در نزد مردم اولیه، زمین به صورت اشتراکی ملک همگان بوده است تقریباً همه

بردند، و  هستانهاي چیتاگونگ به سر میهندیشمردگان امریکاي شمالی و مردم پرو و قبایل هندوستانی که در کو

. اند کرده کاشته و محصول آن را میان خود قسمت می ساکنان بورنئو و جزایر اقیانوسیه زمین را با هم می

در ساموآ، » .توان فروخت زمین مانند آب و هواست و آن را نمی«گویند که  هندیشمردگان اومها مثلی دارند و می

مطابق . توان زمین را خرید و فروش کرد ان به آنجا باز شود، هرگز این فکر نبود که میپیش از آنکه پاي اروپایی

گزارش پروفسور ریورز در جزایر پولینزي و مالنزي، از لحاظ زراعت، کمونیسم برقرار است و هم اکنون در قسمتهاي 

  .توان مشاهده کرد داخلی کشور لیبریا این نوع مالکیت اشتراکی را می

این امر . ز لحاظ آذوقه و مواد غذایی نیز وجود داشته، منتها به شدت کمونیسم زمین کشاورزي نبوده استکمونیسم ا

یک امر عادي است که چون کسی خوراکی داشته باشد آن را با کسی که ندارد قسمت » وحشی«در میان مردم 

و غذاي خود را به دست آورد؛ و قبایلی تواند مهمان شود  کند، و مسافر در هر خانه که دلش بخواهد و بایستد می می

مردي که در جنگلی براي خوردن . گیرند شوند مورد دستگیري همسایگان قرار می که دچار قحط و خشکسالی می

تواند غذاي خود را به تنهایی صرف کند، به بانگ بلند، هر که را  کند، در عین آنکه بآسانی می غذاي خود درنگ می

هنگامی که ترنر با یکی از اهالی ساموآ در . خواند، تا با وي در خوردن غذا شریک شود بشنود میکه بتواند بانگ او را 

چگونه چنین امري ممکن «: از روي شگفتی پرسیده بود» وحشی«کرده است، آن  خصوص فقراي لندن صحبت می
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رند؛ پس از کجا شود آن اشخاص دوست و خانه ندا است که کسی چیزي براي خوردن نداشته باشد؟ معلوم می

فردي از هندیشمردگان هرگاه که گرسنه شود کاري ندارد جز آنکه » اند؟ آیا دوستان ایشان هم خانه ندارند؟ آمده

باشد، همیشه، از آن، مقداري را به کسی که چیزي  چیزي از دیگري بخواهد؛ هر اندازه چیزي که کسی دارد کم

در میان قبایل هوتنتوت، » .کس نباید گرسنه بماند وجود است هیچتا آن وقت که گندم در شهر م«بخشد؛  ندارد می

عادت بر آن بوده است که هرکس از چیزي زیادي داشته باشد آن را میان دیگران قسمت کند تا همه قسمتهاي 

سیاه  اند که چون به یک اند نوشته اروپاییانی که پیش از ورود مدنیت به قارة افریقا سفر کرده. متساوي داشته باشند

اگر آن چیز : کرده است اند، برفور میان همراهان خود قسمت می بخشیده افریقایی خوراك یا چیزهاي دیگري را می

 …پوشیده و شلوار را دیگري گذاشته و کت را یکی می مثال یک دست لباس کامل بوده است، کاله را یکی بر سر می

ده است ندارد و ناچار باید آن را میان همه تقسیم کند، شکارچی اسکیمو هیچ حق انحصاریی نسبت به شکاري که کر

هندیشمردگان امریکاي شمالی، جز در «: نویسد که سرهنگ کارور می. طور ابزارهاي کار ملک عموم است و همین

دستی دارند و هرچه را  نسبت به یکدیگر بسیار گشاده …شناسند مورد ضروریات خانگی، براي چیز دیگر مالکیت نمی

این قبایل با چنان محبت و «: یکی از مبلغین مذهبی نوشته است که» .بخشند ارند به آنان که کم دارند میزیاد د

و این، بدون شک، نتیجۀ آن . شود کنند که بندرت نظیر آن در میان ملل متمدن دیده می ادبی با یکدیگر رفتار می

کشد و  ي زرین دهن، آتش احسان را در دلها می، که، به قول قدیس یوحنا»مال تو«و » مال من«است که دو مفهوم 

من بسیار دیدم که آنان محصول شکار خود «: نویسد که دیگري می» .افروزد، در نزد آنان وجود ندارند شعلۀ آز را برمی

که این تقسیم، غیرعادالنه  –کنند و هرگز ندیدم که شکایتی پیش آید و نزاعی درگیر شود  را بین همه بخش می

دهند که شکم گرسنه بخوابند و هرگز مورد این اتهام قرار  ترجیح می. یا کسی زبان به اعتراض گشاید – بوده است

چه شد که وقتی  ».شمارند آنان خود را فرزند یک خانواده می …نگیرند که فالنی از دستگیري محتاج خودداري کرد

نامیم رسید، این کمونیسم اولیه از میان رفت؟  انسان به مراحل باالتر رفت و به آنچه ما، با جانبداري، مدنیت می

افتادگی در صحنۀ  متناقض است و یک علت عقب) بیولوژي(سامنر عقیده دارد که کمونیسم با قوانین زیستشناسی 

کند، و  جویی را تشویق نمی گوید که این کمونیسم روح اختراع و صنعت و صرفه وي می. رود تنازع بقا به شمار می

گیرند، الجرم،  شود و نه افراد تنبل مورد تنبیه قرار می شدن آن نه به اشخاص قابل پاداشی اعطا میچون با عملی 

آید که مخالف با نمو و پیشرفت و رقابت با سایر  شود و نوعی تساوي پدید می سجایا و مزایاي اشخاص همتراز می

به قدري تنبلند «: نویسد که مال خاوري میلوسکیل دربارة بعضی از قبایل هندیشمردگان ش. ها و جماعات است دسته

برند که دیگران، از تقسیم آنچه به دست  کارند، بلکه پیوسته به این امید به سر می که هرگز با دست خود چیزي نمی

اند، با آنان مضایقه نخواهند داشت؛ و چون کسی که فعالیت بیشتري دارد چیز بیشتري از زمین عایدش  آورده

داروین معتقد بود که تساوي مطلقی که میان فوئجیان برقرار است » .شود سال به سال کمتر می گردد، محصول نمی

که  آورد این گفته معتقدات خود فوئجیان را به یاد می. برد که روزي بتوانند متمدن شوند این امید را از بین می

درست است که کمونیسم براي . د بستگویند چون تمدن بیاید، مساواتی که میان آنان برقرار است رخت برخواه می

شده تأمینی  ماندند تا حدي در مقابل بیچیزي و امراضی که از فقر ایجاد می هاي اولیه باقی می کسانی که در جامعه

. رسانده است که بتوانند خود را از فقر و مسکنت رهایی بخشند کرده است، ولی هرگز آنان را به جایی نمی برقرار می

ه فرد به شخص خودش جانشین کمونیسم گردید، ثروت هم دنبال آن بود، ولی پریشانخاطري و آن روز که توج

این توجه، نیروهاي نهفته در افراد ممتاز را آشکار ساخت، در عین حال، آتش رقابت و . بردگی هم همراه آن آمد

ادثۀ دردناکی احساس کنند، همچشمی را نیز برافروخت، و مردم را به حالی درآورد که فقر و بیچیزي را همچون ح
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کس چنین ناراحتیی را احساس  در صورتی که تا پیش از این مرحله، که همه در تحمل این بار یکسان بودند، هیچ

.کرد نمی

کند، بهتر  طی پیوسته تهدیدشان میکمونیسم در اجتماعاتی که مردم آن در حال انتقال دایم هستند، یا خطر و قح

داران هیچ احتیاجی به تملک زمین به عنوان شخصی نداشتند، ولی هنگامی که  شکارورزان و گله. شود مستقر می

اي شود که در آن  زندگی به شکل کشاورزي درآمد، مردم این نکته را دریافتند که اگر محصول زمین نصیب خانواده

گونه که در  بنا به ناموس انتخاب طبیعی، که همان –ن روزافزون خواهد شد و در نتیجه کار کرده است، توجه به زمی

انتقال از زندگی شکارچیگري به  –سازمانهاي اجتماعی و افکار برقرار است در میان افراد و اجتماعات نیز وجود دارد 

بهترین واحد » ت خصوصیمالکی«اي را به ملکیت خانوادگی مبدل ساخت، و  زندگی کشاورزي، ملکیت قبیله

گرفت و تمام نفوذ آن به  بتدریج که خانواده صورت پدرشاهی را به خود می. بخش را تشکیل داد اقتصادي نتیجه

گرفت، و  افتاد، رفته رفته، تمرکز مالکیت در دست فرد صورت جدیتري به خود می دست بزرگترین فرد ذکور می

.شد یکتر میمیراث بردن از شخص دیگر به مرحلۀ عمل نزد

جویی، از حدود خویشان  آمد و، به حادثه افتاد که فرد متهوري از میان خانواده بیرون می غالب اوقات چنین اتفاق می

توانست در قطعه جنگل یا بیشه یا باتالقی بر مقداري  شد و با کار پرزحمت پیوسته می و نزدیکان خود خارج می

شد که کسی آن را از چنگش خارج سازد،  پیدا کند، و هیچ حاضر نمی زمین دست یابد و نسبت به آن عالقۀ خاصی

به این ترتیب است که . شناخت و در آخر کار، اجتماع این حق را براي او می –دانست  چه، آن را ملک خاص خود می

شد، این  چون نفوس روز به روز زیادتر و زمینهاي قدیمی بیحاصلتر می. نخستین نطفۀ مالکیت فردي پیدا شده است

تر، این نوع  گردید و کار به جایی رسید که، در اجتماعات قدیمیتر و پیشرفته نوع تسلط بر اراضی جدید روزافزونتر می

اختراع پول، با کمک این عوامل، سبب تجمع و . مالکیت فردي حکم مالکیت متعارفی و طبیعی را به خود گرفت

حقوق قدیمی قبیله و سنتهاي کهن صورت ملکیت، به . دیگر شدجا شدن ثروت و انتقال آن از فردي به فرد  جابه

معنی دقیق کلمه، را داشت، منتها مالک در آن موقع تمام اهل قبیله، یا پادشاه بود، و پس از آن، در حین تقسیم 

فهوم پس از مدتی که مالکیت میان دو م. شد افتاد، این حقوق در نظر گرفته می مجدد ملک، که بعدها مکرر اتفاق می

قدیم و جدید در حال نوسان بود، در پایان کار، مالکیت خصوصی به شکل قطعی استقرار پیدا کرد و نظام اقتصادي 

  .هاي تاریخ مدون تشکیل داد اساس اجتماعات را در دوره

شد، بردگی را نیز به همراه  کشاورزي، که مولد مدنیت است، در همان حال که سبب پیدایش مالکیت خصوصی می

کردند بردگی مفهومی نداشت، زیرا زنها و کودکان کارهاي خانه را کفایت  در جماعاتی که با شکار زندگی می. تداش

گذشت که در پی صید و کارزار مشغول فعالیت باشند و خسته شوند، یا پس از  زندگی مردان یا به آن می. کردند می

شاید عادت تنبلی . اند، بیخیال، بیاسایند عبی که دیدهالبال و تنبل بنشینند و به تالفی رنج و ت آن زحمات، فارغ

خستگی  جا پیدا شده است که بعد از تحمل رنج کشتار، مدت درازي، بآهستگی و کندي، رفع ملتهاي اولیه از همین

ورت اند، و این، در واقع تنبلی و بیحالی نبوده، بلکه رفع احتیاجی بوده است که براي از بین بردن دو چیز ضر کرده می

.داشته است، یکی توجه به زراعت و دیگري تنظیم کار

خواستند اقدام  اند، انتظامی در کار نبوده و به میل خود هرگونه می کرده تا آنگاه که مردم براي شخص خود کار می

شده  می اند، ناچار، طوري بوده که انتظام فعالیت تابع نیرو کرده اند؛ ولی هنگامی که براي دیگران کار می کرده می

یک روز، . ترقی کشاورزي و عدم برابري جبلی مردم سبب شد که نیرومندان ناتوانان را به خدمت خود بگیرند. است

شدند دریافتند که اسیر سودمند اسیري است که زنده به دست آید، و از همان روز  کسانی که در جنگ پیروز می

آن روز که انسان از کشتن و . ی گرفتن مردم رواج یافتکشتار و آدمخواري تقلیل پیدا کرد و به بردگی و غالم
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. اي کرد خوردن دشمن خود چشم پوشید و به بنده ساختن او قناعت کرد، از لحاظ اخالقی، پیشرفت قابل مالحظه

شدگان را از بین ببرد یا  افتد و ملت پیروزمند، به جاي آنکه مغلوب بینیم که کیفیت مشابهی اتفاق می هم امروز می

اي قرار گرفت و سود آن  هنگامی که سازمان بردگی بر شالوده. ستاند اي می مالحظه عید کند، از آنان غرامت قابلتب

هاي دیگري، مانند کسانی که وام خود را  گیري وسعت پذیرفت، و غیر از اسیران جنگی دسته شناخته شد، دامنۀ برده

اد غالمان درآوردند، و هجومهایی تنها به خاطر گرفتن بنده مرسوم توانستند بپردازند، یا جنایتکاران، را نیز در عد نمی

  .به این ترتیب، بردگی، که از جنگ نتیجه شده بود، کارش به جایی رسید که خود عامل پیدایش جنگها شد. گردید

ورده شاید در نتیجۀ قرنها بردگی است که نسل ما سنن رنجبري را اکتساب کرده و قابلیت کار کردن را به دست آ

کس حاضر نیست از روي رضاي خاطر عمل دشوار و شاقی را انجام دهد، مگر اینکه ترس آن را داشته  هیچ. است

از این قرار باید گفت که بردگی یک . باشد که، با عدم انجام آن کار، دچار مجازات بدنی یا اقتصادي یا اجتماعی شود

انسان استعداد دست یافتن به اعمال صنعتی پیدا کرده است، و جزو غیرقابل انفکاك سازمانی است که، در نتیجۀ آن، 

اي از مردم، سبب پیدا شدن فرصت و فراغ خاطر بوده،  نیز، چون همین بندگی علت ازدیاد ثروت و الاقل براي دسته

پس از گذشتن چندین قرن، بردگی جزو عادیات به . به صورت غیرمستقیم، در پیشرفت تمدن هم کمک کرده است

ارسطو آن را طبیعی و غیرقابل اجتناب : نگریستند رفت و مردم به آن همچون یک امر ضروري و فطري می می شمار

کرد؛ بردگی در عصر او نظامی بود که با مشیت االهی سازگار  شمرد، و بولس حواري این سازمان را تقدیس می می

  .آمد می

جۀ تقسیم کار و اختالف فطري و جبلی اشخاص، چنین بود که به واسطۀ پیدایش کشاورزي و بردگی، و در نتی

هاي اولیه موجود بود رفته رفته از بین رفت، و جاي آن را عدم برابري و تقسیمات  تساوي نسبیی که در جامعه

شود؛ بندگی و اختالف  در اجتماع اولیه، به طور کلی، وجه امتیازي میان بنده و آزاد دیده نمی«. طبقاتی گرفت

» .اي نیست رد، و اختالف میان رئیس و پیروانش یا هیچ است، یا اگر هست، چیز قابل مالحظهطبقاتی وجود ندا

شد، اشخاص غیرماهر در کار، یا ناتوان، فرمانبردار  تر و مفصلتر می پیچیده بتدریج که زندگی مکانیکی و صنعتی

شد و تسلط  دي در دست اقویا میآمد، همچون سالح جدی اي پیش می شدند، و هرگاه که اختراع تازه نیرومندان می

سازمان توارث براي کسانی که مال بیشتر داشتند  .بخشید میبرداریشان را از این طبقه، فزونی  آنان را بر ضعفا، و بهره

هایی که آن وقت حالت متجانس و  معهآورد و، به این ترتیب، از جا اي براي حفظ تفوق فراهم می فرصت تازه

اغنیا و فقرا روز به روز به ثروت یا فقر خود . آمد یکنواختی داشتند، طبقات و تقسیمات اجتماعی متعدد بیرون می

کردند؛ جنگ طبقاتی، مانند رشتۀ سرخ  بردند و گودالی را که میان آنان وجود داشت بهتر احساس می بیشتر پی می

کشیده شد، و همین اختالف، پیدایش داوري به نام دولت و حکومت را ضرورت بخشید، تا در  رنگی، در طول تاریخ

  .جنگ میان طبقات حکمیت کند، مالکیت را محفوظ دارد، آتش جنگ را برافروزد، و سازمان صلح را انتظام بخشد
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فصل سوم

  عوامل سیاسی تمدن

  

I -منشأ حکومت  

  جنگ –پادشاه  –قبیله و عشیره  –رج اولیه هرج و م –غریزة مخالفت با اجتماع 

انجمن کردن انسان با نظایر خود، بیش از آنکه . انسان، از روي کمال میل و رضاي خاطر، یک حیوان سیاسی نیست

نتیجۀ میل و رغبت وي باشد، برخاسته از عادت و غریزة تقلید و فشار اوضاع و احوال است؛ وي آن اندازه که از 

آید که تنهایی براي او خطر دارد و بسیاري از  به اجتماع رغبت ندارد؛ از آن جهت با دیگران کنار میترسد  تنهایی می

گیر و  پذیرد؛ ولی، از صمیم قلب، موجودي است گوشه کارهاست که چون چند نفر با هم شوند بهتر صورت می

توانست به میل طبیعی  الحال می ان متوسطاگر انس. دارد انزواطلب، که شجاعانه خود را در برابر جهان آماده نگاه می

هم اکنون نیز انسان با حکومت مخالف است و آن را . آمد خود رفتار کند، هرگز حکومتی در جهان بر سر کار نمی

کند و همیشه در آرزوي یافتن حکومتی  پندارد؛ مالیات را با مرگ یکی تصور می گران بر گردن خود می چون یوغی

اگر پیوسته خواستار قوانین تازه است، از آن جهت است که این قوانین را براي همسایه . کنداست که کمتر حکومت 

کند که  طلبی است که خود از آن خبر ندارد، و گمان می شمارد، و اگر او را به حال خود گذارند، هرج و مرج الزم می

  .قوانین از لحاظ شخص او چیزهاي کامالً زایدي است

شکارورزان اولیه به چیزي شبیه نظامات و . توان وجود حکومتی را تشخیص داد سیار دشوار میدر اجتماعات اولیه ب

نهند که در جماعات مخصوص به شکار داخل شوند و در واقع یک هیئت اعزامی تشکیل  قوانین، فقط آنگاه گردن می

هاي افریقایی  برند، و همچنین کوتوله هاي جدا جدا و دور از یکدیگر به سر می بوشمنها معموالً به شکل خانواده. دهند

پذیرند و  مانده هستند، سازمان سیاسی را فقط براي مدتی کوتاه می و بومیان استرالیا، که خیلی عقب) ها پیگمه(

هاي خود بازگشت کنند؛ مردم تاسمانی رئیس و قانون و حکومت منظم نداشتند؛  سعی دارند هرچه زودتر به خانواده

. اند دادند، ولی هرگز حکومتی نداشته هایی تشکیل می ، از لحاظ پیوندهاي خانوادگی، جمعیتو وداههاي سراندیب

کند؛ فوئجیان  ، و هر خانواده خودش را اداره می»برند بدون رجال برجسته به سر می«طوایف کوبو، در سوماترا، 

کنند که عدد آنها از ده  تی زندگی میبرند؛ افراد گروه تونگوز در جماعا نفر با هم به سر می بندرت بیش از دوازده

شود در تمام این موارد، اجتماع و  کند؛ عدة افراد اردوهاي استرالیایی بندرت از شصت نفر بیشتر می چادر تجاوز نمی

.شود و هرگز منجر به یک سازمان سیاسی دایمی نمی –مثالً شکار  –همکاري محدود است به کاري معین 

اي از خویشاوندان است که بر  زمان اجتماعی قبیله است، و مقصود ما از قبیله مجموعهترین شکل معروف سا قدیمی

هنگامی که چند . کنند کنند و توتم مشترکی دارند و از یک قانون و یک عرف پیروي می یک سرزمین زندگی می

با ایجاد عشیره، دومین گام  شود؛ در واقع، شوند عشیره پیدا می قبیله، در زیر فرمان رئیسی واحد، با یکدیگر متحد می

ولی این تکامل بسیار کند صورت پذیرفته است؛ جماعات بسیاري . براي تکوین دولت و حکومت برداشته شده است

اند که، به گمان ما، فقط هنگام جنگ زیر فرمان رئیسی  و جماعات فراوان دیگري بوده. اند اصالً رئیس نداشته

هاي اولیه به  اي زینت بخش کالههاي ماست، در دسته انند پر خشکیدهاند دموکراسی، که امروز م رفته می

هایی بوده است که قبیله  درخشانترین صورت وجود داشته است؛ در آن زمانها، حکومت، تنها به دست رؤساي خانواده

دالور به افتاده است هندیشمردگان ایروکوئوي و  اند، و هرگز به گزاف قدرت به دست کسی نمی داده را تشکیل می

نهند، و رؤسا قدرت بسیار محدودي دارند؛  هیچ قاعده و قانونی، خارج از نظامات طبیعی خانواده و قبیله، گردن نمی
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هندیشمردگان اومها تحت ادارة . کنند تازه، این اندازه قدرت را هم، هر وقت پیرمردان قبیله بخواهند از آنان سلب می

کرده است تا اتفاق آرا حاصل  این شورا در هر موضوعی آن اندازه بحث می .شدند اداره می» شوراي هفت نفري«یک 

شود؛ چون بر این شورا اتحادیۀ ایروکوئوي مشهور را، که قبایل فراوان براي بقاي صلح ایجاد کردند، اضافه کنیم، و در 

وحشیان و دولتهاي اند، خواهیم دید که میان آن  شمرده نظر بگیریم که آن وحشیان تعهدات خود را محترم می

کنند،  بندند که غالباً هم به آن عمل نمی سازند و پیمانهایی می جدیدي که، براي تأمین صلح، سازمان ملل می

  .اختالف فراوان وجود ندارد

در جزایر ساموآ اقتدار . دارند شود، و اینها خود جنگ را برپا می جنگها سبب پیدایش رئیس و پادشاه و دولت می

اند؛  گونه توجه و اعتنایی به رئیس نداشته دود به زمان جنگ بوده است، و در حال صلح مردم هیچرئیس فقط مح

شناسند، و هرگاه مزاحمتی پیش آید  مردم قبیلۀ دایاك هیچ سلطه و اقتداري را، جز آنچه رئیس خانواده دارد، نمی

برند، و چون از جنگ  ر کورانه از او فرمان میکنند و کو جنگاورترین و شجاعترین فرد را به عنوان فرمانده انتخاب می

در زمان صلح، کاهن یا سردستۀ جادوگران . فرستند کنند و به کاري که اول داشته است می بیاسایند او را معزول می

بیش از دیگران تسلط و نفوذ داشته، و هنگامی که دستگاه حکومت تکامل یافت و صورت پادشاهی در اغلب قبایل 

گانۀ جنگاوري، پدري و کاهنی به عهدة  رد، پادشاه رمز و نمایندة هر سه قدرت سابق گردید، و وظایف سهرواج پیدا ک

  در هنگام صلح، سخن و کالم، و در هنگام جنگ،: کند االمر، جماعات را دو نیرو اداره می در واقع و نفس. او واگذار شد

قانون و . شود که از سخن و نصیحت و ارشاد کاري برنیاید شمشیر؛ به این ترتیب است که نیرو آنگاه وارد کارزار می

اند، و هیچ  کرده عقاید اساطیري و داستانی، قرنهاي متوالی، دست به دست یکدیگر، یا نوبه به نوبه، بر بشر حکومت می

این دو با  و از کجا که فردا، باز –دولتی، جز در این اواخر، جرئت آن را نداشته است که میان آن دو جدایی اندازد 

یکدیگر متحد نشوند و بر بشر حکومت نکنند؟

. آیا جنگ چگونه دولت را به وجود آورده است؟ چنین نیست که انسانها بنا به طبیعت خود متمایل به جنگ باشند

کنند که چرا مردم اروپا، که دین واحدي  اسکیموها تعجب می. مانده کامالً صلحجو هستند بعضی از ملتهاي عقب

این اسکیموها به سرزمین خود . ربایند افتند و اراضی را از دست یکدیگر می مانند حیوانات به جان هم می دارند،

چقدر مایۀ خوشبختی است که اگر هم در تو طال و ! تو چقدر خوشبختی که در زیر برف و یخ مستوري«: گویند می

زیر این قشر ضخیم برف و یخ مستور شده و  –ند که اروپاییان این اندازه نسبت به آن آزمند –اي موجود باشد  نقره

با وجود » .دارد رسد؛ بیحاصلی تو مایۀ سعادت ماست و ما را از دستبرد متجاوزان محفوظ می هرگز دست به آن نمی

اند که سرزمین  جنگیده رو می شکارورزان از آن. ناپذیري بوده است این، زندگانی مردم اولیه آمیخته به جنگهاي پایان

اند؛ کشاورزان از آن جهت به جنگ  افتاده کارتري به دست آورند؛ شبانان، براي چراگاه بهتر به جان یکدیگر میپرش

همۀ اینها، بعضی اوقات، براي قصاص خون یا عادت دادن جوانان خود . شدند که زمین بکر به دست آورند کشیده می

اند؛ کم اتفاق  افروخته دزدي، آتش جنگ جدید را می به سختی و انضباط، یا فرار از یکنواختی زندگی، یا غارت و

در میان ملتهاي اولیه نیز نظامات و مقرراتی براي محدود . افتاده که مسئلۀ دین سبب پیدایش جنگی شده باشد

اند که مرد وحشی  کرده ها و ماههایی را معین می کردن قتل و خونریزي وجود داشته و ساعات یا روزها و هفته

داشته است؛ همچنین براي صاحبان بعضی مشاغل یا بعضی راهها یا  ن اوقات، از آدمکشی دست نگاه میشریف، در آ

را » صلح بزرگ«اتحادیۀ ایروکوئوي، به همین ترتیب، در طول مدت سه قرن . اند بازارهاي عمومی مصونیت قایل بوده

اري است در دست ناموس انتخاب طبیعی با همۀ این احوال، باید دانست که جنگ نیکوترین افز. محفوظ نگه داشت

  .کند میان ملتها و جماعات اولیه، که با آن کار خود را می
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کن کرده و از میان  نتایجی که از جنگ به دست آمده از شماره بیرون است؛ جنگ، بیرحمانه، ملتهاي ضعیف را ریشه

ر باال آورده است؛ عاملی است که برده؛ از طرف دیگر، سطح شجاعت و شدت و قساوت و هوش و مهارت را در بش

اختراعات را سبب شده؛ ادواتی که منحصراً براي خدمت قشون روي کار آمده، پس از جنگ، کامالً در خدمت بشریت 

آهنهایی که در زمان خود ما به منظورهاي  چه بسیار است راه(قرار گرفته و افزارهاي سودمندي شده است 

که جنگ،  از همۀ اینها باالتر آن است!) ن یکی از وسایل بازرگانی گردیده استالجیشی ساخته شده، و هم اکنو سوق

هاي اولیه را از میان برده، روح انتظام و انظباط را در میان بشر پراکنده، استفادة  طلبی دوره کمونیسم و هرج و مرج

. قدرت حکومت گردیده استبندگی از اسیران جنگ را روي کار آورده، و سبب جلوگیري از پریشانی طبقات و نمو 

.اگر مالکیت مادر حکومت باشد، باید گفت که جنگ هم پدر آن است

II - دولت  

  دستیاران روانشناختی دولت –اجتماع اشتراکی دهکده  –دولت به عنوان عامل تنظیم قوا 

مات جنگی و نیروي اي از وحوش خوشرنگ گوشتخوار، جماعتی از اربابان پیروزشده، که، با نظا دسته«: گوید نیچه می

اند و شاید عدد این مردم به مراتب از آنها  منظم، چنگالهاي هولناك خود را به تن جماعت عظیمی از مردم فرو کرده

دولت، به «: گوید لستروارد می» .این است اصل دولت …اند تا بتوانند مقاومت کنند بیشتر بوده، ولی انتظامی نداشته

کند که نژادي از نژادهاي بشري بر نژادي دیگر تسلط پیدا  اي است، از آنجا آغاز می بیلهاعتبار آنکه متمایز از نظام ق

اي که از حیث استعداد کارزار بر قبیلۀ دیگر برتري  به هر جا نظر کنی خواهی دید قبیله«: گوید اوپنهایمر می. کند

مغلوب، جماعتی به نام اشراف تشکیل  کند، و پس از آن، در سرزمین قبیلۀ خزد و نسبت به آن تعدي می دارد، برمی

  .گذارد دهد و براي آن حکومت و دولتی بنیان می می

دولت نتیجۀ پیروزي است، و در «: گوید گامپلوویچ می» .زورگویی و عنف عامل مولد دولت است«: گوید راتسنهوفر می

دولت «: گوید سامنر می» .دهد یاند، طبقۀ حاکمه را تشکیل م آن، طبقۀ پیروز شده، نسبت به آنها که مغلوب شده

این پیروزي به وسیلۀ نیرو، غالب اوقات، به ضرر دستۀ  ».ایستد نتیجۀ نیروست، و با نیرو بر سر پاي خود می

دلیل آن این . شود شود که به زمین پیوند ناگسستنی دارند، و نفع آن عاید قبایل شکارورز و چوپان می کشاورزانی می

دهد  پرورد و آنان را به نوعی زندگانی مرتب عادت می طلبی می عادتاً به مسالمت و صلح است که کشاورزي مردم را

شوند؛  شود که این مردم در نتیجۀ کار سخت روزانه فرسوده می که امروز آن با دیروزش تفاوتی ندارد، و چنان می

اما شکارورزان و چوپانان، . نندک افتند و غریزه و فنون جنگ را فراموش می چنین مردمی به فکر گرد کردن مال می

پندارند که خطر آن بر خطر شکار  که به مواجهۀ با خطر خو گرفته و کارشان کشتن است، جنگ را نوعی شکار می

خشکد و  پذیرد یا چراگاه می حیوانات چندان فزونی ندارد؛ به همین جهت، هنگامی که شکار در جنگل نقصان می

اي، که همه وقت آسان به  ر حسرتی به محصوالت زیباي همسایه انداخته، به بهانهشود، نظ تعداد دامهاي گله کم می

کنند و آخراالمر به تصرف  را محاصره می تازند و آن سازند و بر اراضی مجاور خود می افتد، نزاعی برپا می چنگ می

.دهند میرار آورند؛ آنگاه، ساکنان قدیمی این اراضی را بندة خود ساخته، مطیع فرمان خویش ق درمی

رود، زیرا ظهور دولت  دولت نتیجۀ تکاملی است که جدیداً صورت پذیرفته، و از زمان پیدایش تاریخ مدون پیشتر نمی

یس خانوار باشد مستلزم آن است که تغییراتی در اصول نظامات اجتماعی رخ کند و به جاي آنکه فرمان، مخصوص رئ

اي از جماعات، که به طور طبیعی  شود که عده در اختیار کسی درآید که پیروز شده؛ این تسلط آنگاه بهتر فراهم می

حتی در چنین . تر درآیند و قابلیت انجام اعمال بازرگانی زیادتر شود برند، به صورت وحدت تنظیم یافته به سر می

دوام خواهد شد که پیشرفت اختراعات به نیروي عاملی که تسلط یافته  حالتی نیز، حکومت و دولت وقتی قابل

بیفزاید، و در دسترس او سالحها و ادواتی بگذارد که چون آتش انقالب و شورشی زبانه کشد، بتواند آن را خاموش 
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ان سازد و شود، مبدأ قهر و غلبه میل دارد خود را پنه در آن هنگام نیز که تسلط کامل و دایمی حاصل می. سازد

انقالب کردند، نزدیک بود  1789کاري کند که مردم آن را به دست فراموشی سپارند؛ هنگامی که فرانسویان در سال 

کرده، اصالً از آلمان آمده و فرانسه را مسخر ساخته  نفهمند که طبقۀ اشرافی که مدت هزار سال بر آنها حکومت می

اي از  حق این است که مرور زمان بر روي هر چیز هاله. ار ساختاست، و این حقیقتی بود که کامیل دمولن آشک

شود که تجاوز نسبت به آن  اندازد؛ حتی پلیدترین دزدیها دردست نوادگان دزد اصلی، ملکیت مقدسی می قدسیت می

، اطاعت شعور کشد که انسان، ندانسته و العن شود و طولی نمی هر دولت با قهر و عنف ایجاد می. شمارند را جایز نمی

  .شود بیند، دلش از شادي لبریز می گذرد که انسان، چون پرچم دولت خود را می پذیرد، و چیزي نمی آن را می

آدمی، در این عمل، از راه صواب منحرف نیست، زیرا دولت به هر صورتی که ساخته شده باشد، بزودي همچون پایه 

ها ارتباط بازرگانی  از آنگاه که میان قبایل و عشیره. دارد شود که، براي نگاهداري نظم، کمال ضرورت را و رکنی می

تواند بر بنیان خویشاوندي استوار باشد، بلکه روابط از راه همجواري  شود، دیگر پیوستگی جماعتها نمی برقرار می

هکده را توان اجتماع مردم یک د به عنوان مثال، می. کند شود و دستگاه انتظامات خاصی ضرورت پیدا می برقرار می

ها، براي سرزمینی به وسعت کم،  در اینجا، ده جانشین قبیله و عشیره گشته و با همدستی رؤساي خانواده: ذکر کرد

اي، و زیادي شمارة آنها، وجود  ولی همین وجود جامعۀ دهکده. یک دولت ساده و تقریباً دموکرات به وجود آمده است

هاي مختلف را انتظام بخشد و شبکۀ اقتصادي را،  روابط میان جامعه کند که یک سلطه و اقتدار خارجی را ایجاب می

دولت، که در ابتداي پیدایش هولناك و اسباب نگرانی است، . تر سازد که سبب پیوستگی آنها به یکدیگر است، فشرده

صالح متضاد اي است، بلکه همچون افزاري است که م کند، و نه تنها نیروي سازمان یافته این نیازمندي را رفع می

. دارد شود، با یکدیگر به حالت سازگاري نگاه می هاي مرکب و پیچیده از آنها ساخته می هزاران گروه را، که جامعه

برد و خرده خرده دامنۀ نفوذ  آساید، چنگالهاي تسلط و قانون خود را پیش می خود می چون دولت از این وظیفۀ

سازد، صلح داخلی را طوالنیتر و  هاي خارجی را مخربتر میبخشد و، در عین حال که جنگ خویش را وسعت می

چیزي . تعریف کرد» صلح در داخل و جنگ در خارج«توان دولت را با تعبیر  کند، به طوري که می پایدارتر می

براي . دهند که پرداختن مالیاتی به دولت بهتر از آن است که به همه رشوه بدهند گذرد که مردم تشخیص می نمی

اند، بخوبی  ثر از بین رفتن موقتی حاکم و پادشاه، در میان جمعیتی که عادت به داشتن حکومت و دولت داشتهآنکه ا

گوییم که، در میان جماعت باگاندا، چون پادشاه بمیرد، هرکس ناچار است سالح بردارد،  واضح شود، من باب مثال می

شاش و کشتار و غارت و چپاول را در اطراف کشور زیرا کسانی که از اطاعت قانون سرپیچی دارند فوري آتش اغت

اي  بدون وجود یک حکومت خودمختار هرگز ممکن نیست جامعه«: سپنسر چه خوب گفته است که. کنند روشن می

پاید، زیرا مردم، با آنکه طبیعتاً زودباور و  دولتی که فقط بر نیرو تکیه داشته باشد دراز نمی ».تکامل پیدا کند

گونه نیز، بنا به طبیعت خود، عناد و لجاجت دارند و فرمانروایی، مانند مالیات، آن اندازه بیشتر  همانپذیرند،  فریب

به همین جهت است که دولت و حکومت، براي حفظ حیات . تر و غیرمستقیمتر باشد قابل تحمل است که پوشیده

شود تا تعالیم او را برپا کنند و در جان  خود، به اسباب و وسایل مختلف مانند خانواده و کلیسا و مدرسه متوسل می

دولت، به این ترتیب، خود را از داشتن هزاران پاسبان و . مردم عادت دوستی وطن و افتخار به آن را بنیان گذارند

از همۀ اینها . کند سازد و افکار عمومی را با اطاعت، که از ضروریات زمان جنگ است، آشنا می نیاز می پلیس بی

اي از قوانین تبدیل کند، تا از  یت حکمفرما ناچار است که دستگاه تسلط و اعمال قوة خود را به مجموعهگذشته، اقل

 »رعایا«یک طرف باعث تحکیم سلطه و اقتدار وي گردد، و از طرف دیگر امنیت و انتظامی را برقرار سازد و براي 

  .را قایل شود تا بهتر احترام قانون را نگاه دارند و از دولت پشتیبانی کنندحقوقی 
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III - قانون  

آزادي  –مجازات  –دوئل  –) اوردالی(روش آزمایش  –محاکمه  –جریمه  –انتقام  –قانون و عرف  –قانونی  بی

  اولیه

  

آن بود؛ مجتمعات پست کارشان  از همان وقت که مالکیت خصوصی، ازدواج و حکومت پیدا شد، قانون نیز همراه

من با وحشیان امریکاي جنوبی و وحشیان «: گوید کنند، آلفرد راسل واالس می طوري است که بدون قانون زندگی می

اي نبود، جز افکار عمومی، که مردم با کمال آزادي آن را بیان  خاور مدتی به سر بردم، در میان آنان قانون و محکمه

افتاد که کسی بر  شمرد، و خیلی کم اتفاق می همسایگان خود را به طور دقیق محترم میحقوق  هرکس. کردند می

هرمن » .در چنین اجتماعات، مساوات میان افراد تقریباً حالت کمال را دارد. این حقوق تعدي و دست درازي کند

بردم،  ن قبیلۀ تیپی به سر میدر تمام مدتی که من در میا«: نویسد ملویل نیز دربارة ساکنان جزایر مارکیز چنین می

هرگز کسی را به تهمت تعدي بر دیگري به محکمه جلب نکردند، و جریان امور در آن دره چنان آرام و منظم بود که 

دولت روسیۀ » .توان یافت توانم گفت مانند آن را در میان مسیحیان بسیار تربیت شده و منتخب نمی با جرئت می

ین تأسیس کرده بود، ولی مدت پنجاه سال گذشت و هیچ کاري براي آن محاکم پیش قدیم محاکمی در جزایر آلئوس

اي در میان افراد اتحادیۀ ایروکوئوي کم بود که  جنایتها و تجاوزات، سابق بر این، به اندازه«: نویسد برینتن می. نیامد

لی تصور شده از طرف ما که هرج و یا ایدئا –اینهاست اوضاع یک زندگی ایدئالی » .تقریباً قانون مجازاتی نداشتند

.کنند دنیا دوباره به آن صورت بازگشت کند طلبان آرزو می مرج

اگر اجتماعات فطري و طبیعی، به طور . ذلک، این منظرة دلربا را باید اندکی دستکاري کرد و مورد تعدیل قرار داد مع

اند که  ت که اوالً محکوم تقالید و سنتها و عاداتی بودهاند، از آن جهت اس نسبی، از تبعیت نظامات و قوانین برکنار بوده

بر شدت قانون تأثیر داشته و تخطی از آن غیرممکن بوده است، ثانیاً، در اوایل امر، جنایتهایی که نسبت به اشخاص و 

  .شده است گرفته حکم مسائل خصوصی داشته و با حق قصاص و انتقام خانواده جبران می افراد صورت می

، همچون زمینه و اساس ثابت و مستقري، در زیر ظواهر اجتماعی قرار دارد و مانند صخرة »دیمی و عرفسنن ق«

محکم زیر بناست، و به صورت افکار و اعمالی درآمده است که گذشت زمان حالت قدسیتی به آنها داده، و هنگامی 

، براي اجتماع، تا حدي حالت ثبات و انتظام را که قانونی در کار نباشد، یا باشد و در آن تغییرات و فسادهایی رخ کند

آورد که توارث و غریزه، براي نوع بشر، و عادت،  عرف، براي اجتماع، همان ثبات و پایداریی را فراهم می. کند حفظ می

ه همین آداب و تقالید پیش پا افتاده است که عقل مردم را در سرهاشان سالم نگا. آورد براي افراد بشري به وجود می

شعوري بآسانی سیر خود  دارد، چه هرگاه این مجاري وجود نداشته باشد تا از آنها تفکر و عمل مردم به شکل العن می

غریزه و . کشد ماند و عاقبت کار به دیوانگی می را انجام دهد، ناچار، ذهن و عقل انسان در مقابل هرچیز حیران می

اند، چه،  جویی در استعمال نیرو و انرژي زاییده شده نون بزرگ صرفهعادت و آداب و قراردادهاي اجتماعی، همه، از قا

تواند، در مقابل حادثۀ خارجی که حالت  عملی که به شکل ماشینی صورت گیرد آسانترین طریقی است که انسان می

اي در  راه تازهاما تفکر اصیل و حقیقی و اتخاذ . افتد، اختیار کند تکرار دارد، یا وضع معینی که پی در پی اتفاق می

آید، و فقط انسان  سیر و سلوك، در واقع یک نوع پریشانی و اغتشاش است که در مجراي یکنواخت عادي پیش می

تواند به آن راضی شود که بخواهد وضع خود را با محیط جدیدي که پیش آمده موافق سازد یا به ارض  وقتی می

از یک مجازات فوق بشریی که نتیجۀ دین است افزوده شود، و هرگاه بر این زمینۀ طبیعی عرف، ترس  .موعودي برسد

و با نهایت شدت انسان را از  شود عادات نیاکان با ارادة خدایان درهم آمیزد، در این صورت، عرف مؤثرتر از قانون می

گیرد که اگر کسی نسبت به قانون تخطی کند، شاید مورد تحسین نیمی از مردمی قرار . کند آن آزادي اولیه دور می
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خورند، ولی هرگاه کسی  از ته دل به کسی که بتواند به کمک هوش خود بر این دشمن قدیمی پیروز شود حسرت می

از حدود عرف تجاوز کند، مورد خشم همۀ مردم واقع خواهد شد، چه این عرف از خود مردم سرچشمه گرفته، در 

قانون، عبارت از دستخطی است که ارادة ارباب و  صورتی که قانون را نیروي مافوقی بر آنان تحمیل کرده است؛

سازد، در صورتی که عرف عبارت از خالصه و جوهر آزمایشها و طرق عملی است که جامعه آنها  صاحبی را مجسم می

هنگامی که دولت جانشین نظم طبیعی خانواده و . را نیکوتر دانسته و از راه ناموس انتخاب طبیعی باقی مانده است

گیرد، ولی این عمل آن وقت  شود، قانون، تا حدي، جاي عرف اجتماع را می شیره و اجتماع دهکده میقبیله و ع

شده از حافظۀ پیرمردان و کاهنان خارج گردد و به  کاملتر خواهد شد که خطنویسی پیدا شود و حقوق شناخته

قانون به جاي عرف هرگز به  با وجود این، عمل جایگزین شدن. صورت مقررات روشنی بر روي الواح نگاشته شود

سر قانون  رسد، و هنگام قضاوت دربارة افعال بشري، همیشه عرف و عادت اهمیت خود را در پشت حالت کمال نمی

به شمار   »آخرین قاضی حیات بشري«کند و، همچون نیروي پنهانی، در عقب تخت و تاج مخفی است و  حفظ می

.رود می

: گفت گرفته است؛ انسان اولیه می نون آن بوده است که هرکس، خود انتقام مینخستین مرحله از مراحل تکامل قا

در نزد هندیشمردگان . »انتقام گرفتن به من تعلق دارد و خود رفع ضرري را که به من رسیده خواهم کرد«

گرفتن، به خیال  داد با انتقام کالیفرنیاي جنوبی، هر فرد به منزلۀ پلیس خود بود، و هر اندازه که نیرویش اجازه می

به آنجا ) ب(به وسیلۀ شخص ) الف(در بسیاري از قبایل اولیه، کشته شدن شخص . کرد خود، عدالت را اجرا می

) د(یا دوست او ) ب(را پسران ) ج(به قتل برسانند، و پس از آن ) ج(یا دوستش ) الف(را پسران ) ب(کشید که  می

کرد؛ در میان امریکاییان، هم اکنون، نظایري از این عمل، در بین  پیدا میبکشند، و این عمل تا آخر حروف الفبا ادامه 

اصل انتقام، در تمام طول تاریخ حقوق و قانون، وجود داشته و اثر . شود هایی که خون خالصتر دارند، دیده می خانواده

و دندان در مقابل  چشم در مقابل چشم« - قصاص حقوق روم، و در قانون حموربی و شریعت موسی “ قانون”آن در 

توان تأثیر آن را در ضمن قانونهایی جزاییی که امروز در کشورهاي مختلف مورد  شود و بآسانی می دیده می - » دندان

  .اجراست مشاهده کرد

غالب . اند گام دومی که به طرف قانون و مدنیت برداشته شده آن بوده است که جریمه را جانشین انتقام ساخته

برده و خانوادة  اي برقراري صلح و بهبود وضع میان افراد جماعت خود، نفوذ خویش را به کار میاوقات، رئیس، بر

کرده است که، عوض انتقام خونین، مقداري پول یا هدیۀ دیگري را به عنوان جریمه و تاوان  مقتول را راضی می

کرده است براي  رست شد که معلوم میاي د کم براي این جریمه و تاوان تعرفه کم. بپذیرند و از خون قاتل درگذرند

چشم، فالن قدر، و براي بازو یا دندان، فالن قدر، و براي جان، فالن اندازه تاوان پرداخته شود؛ قانون حموربی در این 

اند  مجازات از راه قصاص دقت و وسواس داشته مردم حبشه به قدري در خصوص. باره به تفصیل توضیح داده است

توانست فرزند دیگر  شد، مادر مقتول می افتاد و سبب قتل او می باالي درخت به سر بچۀ دیگري می اي از که اگر بچه

مبالغی که به عنوان جریمه و تاوان پرداخته . خود را از باالي درخت، به عنوان قصاص، بر سر بچۀ قاتل سقوط دهد

کرده است؛ مثالً  ، اختالف پیدا میشده، بر حسب اختالف سن و جنس و رتبۀ اجتماعی معتدي و معتدي علیه می

اند که به دست رئیس قبیله صورت گرفته  دانسته دزدي شخصی از تودة مردم را شنیعتر از قتلی می مردم فیجی دله

شود که هر اندازه شخصی که مرتکب جرمی شده منزلت عالیتري  در تمام طول تاریخ حقوق، مشاهده می. باشد

چون الزم بوده است که این تاوانها و غرامتها، که براي جلوگیري از  استرفته  می داشته، جرم او خفیفتر به شمار

.گیري شود و با جنایت و جرم انجام شده متناسب باشد شده، درست اندازه خونخواهی معین می
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ته شده ایجاد محاکمی بوده است که در آن رؤسا و کاهنان و سومین گامی که براي تکامل قانون و حقوق برداش

کردند؛ ولی این مجالس همیشه براي  نشستند و در اختالف میان مردم قضاوت می پیرمردان پهلوي یکدیگر می

کرده است  البین و آشتی دادن میان طرفین را داشته و کاري می قضاوت نبوده، بلکه بیشتر اوقات عنوان اصالح ذات

در طول قرنهاي متمادي، و میان بسیاري از ملتها، عمل ارجاع قضیه به محکمه،  شودالطرفین پیدا  حلی مرضی اهکه ر

اش به حکم محکمه راضی نبودند، کمال آزادي را  عملی اختیاري بوده، و اگر کسی که ظلم بر او شده، یا خانواده

  .اشتند که به انتقام و خونخواهی فردي توسل جویندد

در بسیاري از حاالت، دعواي میان دو نفر به صورت کشمکش و نزاع میان دو طرف متخاصم در برابر چشم عموم 

گونه که در میان مردم صلحدوست اسکیمو  مردم درآمده، و این منازعه به اشکال مختلف، از مشتزنی بدون آزار، همان

اي از اوقات، مردم ابتدایی روش  پاره. پذیرفته است شده، صورت می ، تا جنگ واقعی که منجر به مرگ میوجود دارد

بردند، منتها، مثل مردم قرون وسطی، بر این عقیده نبودند  را براي حل مشکالت خود به کار می) اوردالی(آزمایش 

د، بلکه عقیده داشتند که این عمل، گرچه دور از که، در نتیجۀ آزمایش، خداوند مجرم را آشکار و روسیاه خواهد کر

اي گرفتار آن باشند بهترین طریقه به  عدالت باشد، براي پایان دادن به نزاعی که ممکن است نسلهاي متوالی قبیله

هاي این روش آن بوده است که دو ظرف خوراك مشابه با یکدیگر، که یکی از آنها زهرآلود  یکی از نمونه. رود شمار می

کردند؛  گذاشتند و به آنان خوردن غذا را تکلیف می زننده و کسی که مورد تهمت قرار گرفته می وده، در مقابل اتهامب

، )و معموالً سم طوري نبوده که کشنده باشد( گناه ظرف مسموم را اختیار کند چه بسیار ممکن بود که شخص بی

در . پذیرفته است تند، خصومت به این وسیله پایان میولی چون هر دو طرف به عادالنه بودن این روش اعتقاد داش

کرده و  کرده، ساق پایش را دراز می بعضی از قبایل، عادت چنان بوده است که چون شخصی به گناه خود اعتراف می

ایستاده و آنان  در بعضی از جاها، کسی که متهم بوده می. زده است شخصی که مورد تجاوز قرار گرفته به آن نیزه می

کرده تبرئه  کردند؛ اگر هیچ تیر به او اصابت نمی ه او را مورد تهمت قرار داده بودند به سمت او تیر پرتاب میک

روش . پذیرفته است شده و به این ترتیب اختالف پایان می رسیده محکوم می شده، و اگر فقط یک تیر هم به او می می

از آن، به شکل قوانین موسی و حموربی درآمده و بعداً صورت از این صورت اولیه آغاز کرده، پس ) اوردالی(آزمایش 

دوئل نوعی از آزمایش است، و مورخان گمان دارند که دورة آن پایان پذیرفته . قرون وسطایی خود را پیدا کرده است

ختالف شود که از بعضی جهات، وجه ا به این ترتیب، آشکار می. شود است، ولی به روزگار ما دوباره دارد تجدید می

.میان انسان اولیه و انسان عصر جدید بسیار کم، و تاریخ مدنیت بسیار کوتاه است

گام چهارمی که قانون در تکامل خود برداشته، روزي بوده است که دولت، خود، متعهد شده است که از تجاوز جلو 

ي، و مرحلۀ جلوگیري از وقوع میان مرحلۀ پایان دادن به نزاع و مجازات کردن متعد. گیرد و متجاوز را کیفر دهد

به این ترتیب، دیگر رئیس، قاضی تنها نیست، بلکه قانونگذاري است که بر . منازعه، یک قدم بیشتر فاصله نیست

» قوانین وضعی«شایع میان مردم، که سرچشمۀ آن عرف و آداب و تقالید است، مجموعه دیگري از » قوانین عرفی«

کند، و در حالت دوم  در حالت اول، قوانین از پایین به باال صعود می. حکومتی است افزاید که منبع آنها فرمانهاي می

آید؛ در هر دو حالت، قوانین رنگ گذشتۀ تاریک را دارد و بوي انتقامجویی و خونخواهیی که  از باال بر مردم فرود می

زیرا آن . ات بسیار شدید بوده استدر جماعتهاي اولیه مجاز. شود این قوانین جانشین آن شده، از آنها استشمام می

اند، به همین جهت، هر اندازه نظام اجتماعی مستقرتر گشته، از شدت مجازات  مردم بر حیات خود تأمینی نداشته

  .کاسته شده است

اند، کمتر از حقوق مردمی  کرده فرد، در میان مللی که به حالت فطري و طبیعی زیست می» حقوق«به طور کلی، 

زنجیرهاي وراثت، : آید هرکس در میان زنجیرها و بندهاي فراوانی به دنیا می. برند الت مدنیت به سر میاست که در ح
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برد که شدت آنها از  اي از قواعد و مقررات به سر می فرد در جماعت اولیه در میان چنان شبکه. محیط، عرف و قانون

مردم زلند . اندازد سازد و ارادة او را از کار می د میکند و هزاران سد و بند آزادي او را محدو حد معقول تجاوز می

برند، ولی حقیقت امر آن است که تقالید و عرفیات در هر امري از امور حیاتشان  جدید، ظاهراً بدون قانون به سر می

و راه  توانند با آن مخالفت کنند، و نشستن و ایستادن دخالت دارد؛ مردم بنگال آداب و عاداتی دارند که هرگز نمی

مثل آن است که فرد، در میان اجتماع . آنها باید مطابق با آن صورت گیرد رفتن و خوردن و آشامیدن و خوابیدن

اي داراي چنین وجودي  فطري، وجود مستقل به ذاتی نیست، و تنها خانواده و قبیله و عشیره و اجتماع دهکده

وجود واقعی فرد در خارج از . نفوذ و قدرت را دارندروند و حق به کار بردن  هستند که مالک زمین به شمار می

برد وقتی آشکار شد که مالکیت خصوصی پدید آمد و براي فرد سلطۀ اقتصادي فراهم  اجتماعی که در آن به سر می

ما حقوق خود را از . گردید؛ پیدایش دولت، که شناسندة حقوق قانونی فرد بود، استقالل وجود او را کاملتر ساخت

کنیم، بلکه حقوق عبارت از مزایایی است که اجتماع  شناسد، اخذ نمی که هیچ حقی را جز حیله و نیرو نمیطبیعت، 

به این ترتیب باید گفت که . شود بخشد، به این عنوان که ایجاد چنین حقوقی سبب خیر عمومی می به افراد می

.د ثمرة مدنیت و عالمت ممیزة آن استآزادي یکی از تجمالتی است که از تأمین زندگی فراهم شده، و فرد آزا

IV - خانواده  

جدا  –اهمیت بودن پدر  بی –پیدایش توجه و عنایت به طفل در والدین  –قبیله و خانواده  –وظیفۀ آن در مدنیت 

  فرمانبرداري زن –پدرشاهی  –پیروزیهاي اقتصادي او  –وظایف او  –وضع زن  –حقوق مادري  –شدن دو جنس 

  

گونه نیز، وظایف اساسی سازمان  دهد، همان گرسنگی و عشق احتیاجات اساسی انسان را تشکیل میگونه که  همان

بینی در مورد امور اقتصادي و حفظ نوع، از لحاظ زیستشناسی؛ به همین جهت است  اجتماعی عبارت است از پیش

ادي که باید به مصرف خوراك که جریان پیوستۀ عمل توالد و تناسل همان اندازه ضرورت دارد که تضمین دایمی مو

چنین است که همیشه در جنب نظامات خاص اجتماعی، که منظور از آنها تأمین آسایش مادي و نظم سیاسی . برسد

در فجر مدنیت  –تا آن وقت که دولت . است، مقررات دیگري وجود دارد که کار آنها ادامۀ بقاي نسل بشر است

ماعی شود، عمل دقیق تنظیم روابط میان دو جنس زن و مرد از وظایف مرکز و سرچشمۀ دایمی نظم اجت –تاریخی 

دارترین سازمان  رفته، و حتی پس از پیدایش دولت نیز حکومت اساسی بشریت، در جوف ریشه قبیله به شمار می

  .تاریخی، یعنی خانواده، باقی و برقرار مانده است

هاي پراکنده به سر برده باشد، چه، با  سان به حال خانوادهرسد که در دوران شکارورزي هم ان بسیار بعید به نظر می

به طور . اند شده ها، در صورت انفراد، خیلی سریع طعمۀ حیوانات درنده می آالت دفاع طبیعی انسان، خانواده ضعف

هتر به این ترتیب ب. برند کلی، در طبیعت، موجوداتی که براي دفاع بخوبی مجهز نیستند به حال اجتماع به سر می

گمان غالب آن است . تیز و پوستهاي نفوذناپذیر است زندگی کنند توانند در عالمی که آکنده از دندان و چنگال می

که براي انسان نیز، در ابتداي کار، چنین بوده و با همپشتی با دیگران، ابتدا در اجتماع شکارورزي، و پس از آن در 

وابط اقتصادي و نیروهاي سیاسی جانشین خویشاوندان گردید، قبیله هنگامی که ر. قبیله، توانسته خود را حفظ کند

از مقامی که در اجتماع داشت ساقط شد؛ در قسمت پایین اجتماع، خانواده جایگزین آن شد، و از طرف باال دولت 

ي نوع کار دولت عبارت شد از نگاهداري نظم؛ و خانواده مأمور تجدید تنظیم صناعت و تأمین بقا. جاي آن را گرفت

گذارد، که بعضی از  در حیوانات پست به هیچ وجه غم و اندیشۀ تولیدمثل نیست؛ حیوان ماده تخم فراوان می.گردید

 بسیاري از ماهیها، در سال، تا . رود شود یا از بین می کند و قسمت عمدة آنها خورده می ماند و رشد می آنها زنده می

. ریزند نها، که توجه به تخم خود دارند، بیش از پنجاه تخم در سال نمیگذارند، و عدة کمی از آ یک میلیون تخم می
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گذارد از پنج تا دوازده تغییر  آوردن می توجه مرغ به جوجۀ خود بیش از ماهی است، و عدد تخمهایی که براي بچه

به طور متوسط، هر  کند؛ اما حیوانات پستاندار، که از اسمشان پیداست که چه اندازه توجه به کودکان خود دارند، می

در عالم حیوانات، هرچه . روند دهند، با وجود این سرور کرة زمین به شمار می کدام در سال سه فرزند بیشتر نمی

گردد؛ در جهان انسان، هرچه مدنیت  عنایت و توجه والدین به فرزندانشان بیشتر شود، زایش و مرگ و میر کمتر می

هر اندازه عنایت خانواده به فرزندانش زیادتر شود، نسل جدید مدت . کند میپیشتر برود، معدل زادن و مردن تنزل 

شود نمو بیشتري  تواند در پناه خانواده بماند؛ و به این ترتیب در هنگامی که به حال خود واگذاشته می بیشتري می

جاي آنکه بکلی در راه شود که انرژي انسان، به  تر شده است؛ و همچنین کم شدن موالید سبب می کرده و کارآزموده

  .عمل تولید مثل مصرف شود، به مصارف دیگر برسد

دار وظیفۀ توجه و خدمت کردن به کودکان خود بوده است، نظم خانواده در ابتداي امر چنان بود  چون مادر عهده

کرد، و پدر  کیه میکه بر اساس مادر ت) توانیم چیزي از تاریکیهاي تاریخ استخراج کنیم البته تا آن اندازه که ما می(

برند، و شاید در اجتماعات  اکنون بر روي زمین به سر می در بسیاري از قبایلی که هم. منزلت عرضی و ناچیز داشت

بشري اولیه هم، نقش زیستشناسی مرد در عمل تولید مثل از نظر دور مانده است؛ در این مورد، مرد مانند حیوانی 

اي به دنیا  کند، و بچه انگیزد و با کمال العن شعوري جفتگیري می ولیدمثل برمیشود که طبیعت او را براي ت تلقی می

مردم جزیرة تروبریاند آبستنی زن . آید، بدون آنکه در صدد باشد بداند که چه چیز علت است و چه چیز معلول آن می

شود، و خیال  زن وارد میشناسند که در شکم  دانند، بلکه علت آن را روح یا شبحی می را نتیجۀ روابط جنسی نمی

ماهی مرا «: گوید یابد، و در این قبیل موارد، دختر می کنند که شبح معموالً هنگام استحمام به شکم او راه می می

که این  گفتند پرسیدم که پدر این طفل کیست، همه یک زبان می وقتی می«: کند که مالینووسکی نقل می. »گزید

گفتم که از لحاظ  پرسیدم و می مادر او ازدواج نکرده است؛ و چون صریحتر می پدر به دنیا آمده، زیرا طفل، بی

شبح : دادند این بود که فهمیدند و اگر جوابی می زیستشناسی چه کس با این زن نزدیکی کرده است، سؤال مرا نمی

زنی خود را به مردان  مردم این جزیره عقیدة عجیبی داشتند، و آن این بود که هرگاه. »این طفل را به او داده است

خواستند از بار برداشتن  یابد؛ با وجود این، اگر زنان می زیادتري تسلیم کند، این شبح زودتر به شکم او راه می

. داشتند کردند و در عین حال، از نزدیکی با مردان نیز خود را نگاه می محفوظ بمانند، در موقع مد دریا استحمام نمی

کرده است، و از این  ی است، که مردم را از رنج بسیار براي یافتن پدر طفل آسوده میراستی که این عقیدة عجیب

.تر، آنکه این عقیده را براي خاطر شوهران، یا براي خاطر علماي مردمشناسی جعل کرده باشند طرفه

اند  اختیار نکرده دخترانی که هنوز شوهر  شود، با وجود این، دانند که روابط جنسی سبب آبستنی می مردم مالنزي می

حتی پس از آنکه وظیفۀ جنسی مرد در عمل توالد و . اصرار دارند که آبستنی خود را نتیجۀ خوردن نوعی غذا بدانند

اند پدر طفل تازه به دنیا  توانسته اي پریشان و بیقاعده بوده که بآسانی نمی تناسل شناخته شده، روابط جنسی به اندازه

همین جهات است که در اجتماعات اولیه، زن خیلی بندرت به فکر آن بوده است که بداند به . آمده را معلوم دارند

رفته، و خود آن زن متعلق به شوهري نبوده، بلکه به پدر یا برادر  پدر طفلش کیست؛ طفل، طفل آن زن به شمار می

اند که طفلش آنان را  ي بودهزیسته است، و هم آنان تنها خویشاوندان نر یا قبیلۀ خود تعلق داشته و با آنان می

به طور کلی، شدیدتر از چنین روابطی  روابط مهر و محبت میان برادر و خواهر، . شناخته است خویشاوند خود می

زیسته و پنهانی از زن خود  میان زن و شوهر بوده، و از طرف دیگر، شوهر نیز به نوبۀ خود با مادر و در قبیلۀ خود می

در دوران مدنیت قدیم نیز برادر در نزد زن گرامیتر از شوهر بوده و چنانکه از تواریخ  حتی. کرده است دیدن می

آید اینتافرنس برادر خود را از خشم داریوش رهانید، نه شوهر خود را، و آنتیگونه، به خاطر برادرش خود را فدا  برمی
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و گرامیترین شخص در مقابل دل این اندیشه که شوهر نزدیکترین فرد به زن خود «. کرد، نه به خاطر شوهرش

  .»اوست، خیلی تازه در جهان پیدا شده و در جزء کوچکی از بنی بشر مصداق خارجی دارد

اي ضعیف است که در بسیاري از قبایل دو جنس زن و مرد  هاي اولیه، به اندازه رابطۀ میان پدر و فرزندانش، در جامعه

گینۀ جدید و افریقا و میکرونزي و آسام و بیرمانی، و همچنین در نزد در استرالیا و . کنند از یکدیگر جدا زندگی می

شوند که زندگانی خانوادگی  طوایف آلئوت و اسکیمو و ساموئیدها و در بسیاري از جاهاي دیگر هنوز قبایلی دیده می

قع غذا خوردن هم، هر بینند، و حتی در مو در نزد آنان معنی ندارد؛ مردان از زنان جدا هستند و بسیار کم آنان را می

در شمال پاپوا هرگز مجاز نیست که مردي را با زنی در جاهاي عمومی ببینند، ولو اینکه . دو دسته از یکدیگر دورند

در نتیجۀ همین جدایی میان دو . »مفهومی ندارد اصالً زندگانی خانوادگی«در تاهیتی . آن زن، مادر فرزندان وي باشد

شود، بروز کرده و به این حیله بوده  امشروع میان مردان، که در مردم اولیه دیده میجنس است که روابط پنهانی ن

اند خود را از زنان دور نگاه دارند این قبیل اجتماعات، از لحاظ دیگري، با انجمنهاي اخوت نیز  است که مردان توانسته

.زمان آنهاستکه در زمان ما شیوع دارد وجه شباهتی دارند، که رعایت سلسلۀ مراتب در سا

شود از زنی که با فرزندان خویش، در قبیلۀ اصلی خود، با مادر و  ترین صورت خانواده عبارت می بنابراین، ساده

برد؛ این شکل خانواده نتیجۀ طبیعی حیوانی بودن محض روابط میان زن و نوزادان وي، و جهل او  برادرش به سر می

و نیز، در دورانهاي اولیه، یک نوع دیگر ازدواج وجود . ل بوده استنسبت به اهمیت حیاتی مرد در عمل تولید مث

گفته و به قبیله و خاندان زن  مرد قبیلۀ خود را ترك می: نامید» زناشویی سرخانه«توان  داشته که در واقع آن را می

ت فرزند از جانب مادر در این صورت، نسب. کرده است پیوسته و براي او، یا با او، براي خدمت به والدین زن کار می می

رسیده است؛ حتی حق سلطنت نیز، غالب اوقات، از طرف زن به  شده و ارث نیز از طریق مادر می نگاه داشته می

را نباید با تسلط مادر و مادرشاهی اشتباه کرد حتی در آن » حق مادري«ولی این . رسیده، نه از طرف مرد میراث می

یافته، تمام اختیار دارایی در چنگ زن نبود، بلکه تنها کاري که زن داشته  میصورت که میراث از طرف مادر انتقال 

شده، از لحاظ اهمالی که مردم در تعیین روابط  تسهیل تعیین روابط خویشاوندي بوده است، چه اگر چنین نمی

که در هر نوع  آري، آنچه حقیقت دارد این است 35. رفته است جنسی داشتند، عالیم خویشاوندي به کلی از بین می

نظام اجتماعی زن داراي نفوذي است، ولو آنکه به حدودي محدود باشد، و این نتیجۀ طبیعی مکانت خاصی است که 

وي از لحاظ وظیفۀ تقسیم غذا در منزل دارد، و همچنین نتیجۀ نیازمندي مخصوصی است که مرد به او دارد و او 

قات، مخصوصاً در نواحی افریقاي جنوبی، حکومت به دست زن افتاده بعضی از او. تواند از انجام آن خودداري کند می

زده است، مگر آنکه، بیشتر، نظر شوراي خاصی را که از  است؛ در جزایر پلو هرگز رئیس قبیله به کار مهمی دست نمی

ر نظر کردن، شده جلب کند؛ در قبایل ایروکوئوي حق زنان در شوراي قبیله، در رأي دادن و اظها زنان پیر تشکیل می

. زنان هندیشمردگان سنکا تا آن حد نیرومند بودند که حق انتخاب رئیس را داشتند. با حق مردان برابر بوده است

رود و در بیشتر قبایل اولیه وضع زن چندان با بردگی فاصله  همۀ اینها صحیح است، ولی جزو امور نادر به شمار می

سازد، و  شود و او را از حمل سالح عاجز می دیدن براي زن فراهم میناتوانی متناوبی که از حیض . نداشته است

همچنین مصرف شدن نیروي وي، از لحاظ زیستشناسی، براي حمل و شیردادن و پروردن کودك خود، همه از 

ی جز در اجتماعات خیل –عواملی است که او را از مقابلۀ با مرد بازداشته و ناچارش کرده است که در تمام اجتماعات 

مدنیت مقام زن هم بتدریج باال رفته  نباید تصور کرد که با پیشرفت. به مقام پستی بسازد –پست یا خیلی پیشرفته 

تر از وضع زن در میان هندیشمردگان  است؛ من باب مثال باید گفت که وضع زن در یونان دورة پریکلس بسیار پست

ر بودن حس همکاري زن، در تغییر وضع اجتماعی او بیشتر حقیقت امر این است که زیادت. امریکاي شمالی بوده است

.مؤثر بوده تا تربیت فرهنگی مردان و مالحظۀ جهات اخالقی
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مرد، براي رفع خستگی . در دورة شکارورزي، جز تعقیب شکار، تقریباً تمام کارهاي دیگر خانواده بر عهدة زن بود

زایید و نوزادان خود را بزرگ  زن زیاد می. پرداخت روري میپ شکار، قسمت اعظم سال، با خیال راحت به آسایش و تن

آورد و پختن و پاك کردن و  داشت و از جنگلها و مزارع خوراکی به دست می کرد و کلبه یا خانه را خوب نگاه می می

تنها اي باشند،  بایستی منتظر دفع هر حمله هنگام حرکت قبیله، مردان، که می. تهیۀ لباس و کفش برعهدة او بود

زنان قبیلۀ بوشمن را به عنوان حمال، . کردند کارشان حمل اسلحه بود و زنان باقی ساز و برگ خانواده را حمل می

شد که نیروي حمل بار را ندارند، آنان را میان راه  کردند، و چون معلوم می براي حمل اسباب خانه، استخدام می

گویند هنگامی که ساکنان اطراف قسمت جنوبی نهرماري، در  یم. دادند گذاشتند و خود به راه خویش ادامه می می

اند، پیش خود چنین تصور کردند که این گاوان، زنان  استرالیا، براي اولین بار دیدند که بر پشت گاوان بار گذاشته

حظه شود، در آن روزها، چندان قابل مال اختالف مقاومتی که اکنون میان زن و مرد دیده می. سفیدپوستان هستند

نبوده است؛ این اختالف، بیشتر از لحاظ شرایط زندگی و محیط پیدا شده و، از حیث عمقی و فطري بودن، چندان 

اگر از ناتواناییهاي زیستشناسی زن چشم بپوشیم، در آن هنگام، از حیث بلندي قامت و بردباري و . قابل توجه نیست

اند،  کرده زینت و تجمل یا بازیچۀ جنسی مرد به او نظر نمیکمی از مرد نداشته و مثل  اندیشی و شجاعت، دست چاره

توانسته ساعات درازي به انجام کارهاي دشوار بپردازد، و هرگاه ضرورت پیدا  بلکه حیوانی بوده است نیرومند که می

زن «: کهیکی از رؤساي قبیلۀ چیپوا گفته است . جنگیده است کرده در راه فرزندان و عشیرة خود، تا حد مرگ، می می

دوزد  زند و لباس می تواند به اندازة دو مرد بار ببرد یا بکشد؛ زن است که براي ما خیمه می براي کار آفریده شده و می

کنند و براي غذا  کار می زنان همه. جا شویم توانیم جابه ما هرگز بدون آنان نمی …کند هنگام گرم می و ما را شب

دایماً کارشان آشپزي است، در سالهاي سخت و قحط به این اندازه خشنودند  چون. خوردن به چیز کمی قناعت دارند

در اجتماعات اولیه قسمت اعظم ترقیات اقتصادي به دست زنان اتفاق افتاده است، نه به  ».که انگشتان خود را بلیسند

شتغال داشتند، زن در هاي کهن خود به شکارورزي ا در طی قرنهاي متوالی، که مردان دایماً با طریقه. دست مردان

کرده که هر یک روزي پایۀ صنایع بسیار  داده و هزاران هنر خانگی را ایجاد می اطراف خیمه کشاورزي را توسعه می

است، همین زن اولیه نخست ریسمان و پس از آن » درخت پشم«از پنبه، که به گفتۀ یونانیان . مهمی شده است

گري و  به اقرب احتمال، سبب ترقی فن دوخت و دوز و نساجی و کوزه که، و نیز زن است. پارچه را اختراع کرد

کانون . پرداخته است سازي گردیده، و هموست که غالب اوقات به کار تجارت می سبدبافی و درودگري و خانه

ادب خانوادگی را نیز زن به وجود آورده و بتدریج نام مرد را هم در فهرست حیوانات اهلی خود وارد کرده و به او 

.آموخته و هنر معاشرت و آداب اجتماعی را، که بنیان روانشناسی و مالط مدنیت است، تعلیم کرده است

ولی هنگامی که صنعت و کشاورزي پیشرفت پیدا کرد و مفصلتر شد و سبب به دست آمدن عایدي بیشتري گردید، 

منبع تازة ثروتی به دست مرد افتاد، و به با توسعۀ دامداري . جنس قویتر بتدریج استیالي خود را بر آن وسعت داد

حتی کشاورزي، که در نظر شکارورزان عصر قدیم عمل پیش پا . تر شد این ترتیب، زندگانی نیرومندتر و باثبات

رفت، در پایان کار، مرد را بتمامی به طرف خود جلب کرد و سیادت اقتصادي را که براي زن از  اي به شمار می افتاده

زن، تا آن هنگام، حیوان را اهلی کرده بود؛ مرد این حیوان را در . شده بود از چنگ وي بیرون آورداین عمل حاصل 

کشاورزي به کار انداخت و به این ترتیب سرپرستی عمل کشاورزي را خود در دست گرفت، و مخصوصاً چون گاوآهن 

بود، خود این عمل، انتقال سرپرستی اسباب خیش زدن شد و نیروي عضالنی بیشتري براي به کار انداختن آن الزم 

باید اضافه کرد که زیاد شدن دارایی قابل انتقال انسان، از قبیل حیوانات اهلی . کشاورزي را از زن به مرد تسهیل کرد

خواست که کامالً وفادار  کرد، چه مرد در این هنگام از او می و محصوالت زمین، بیشتر به فرمانبرداري زن کمک می

پا در راه  مرد، بدین ترتیب، پابه. برند فرزندان حقیقی خود مرد باشند آیند و میراث می دکانی که به دنیا میباشد تا کو
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گرفت،  خود پیش رفت، و چون حق پدري در خانواده شناخته شد، انتقال ارث، که تا آن موقع از طریق زن صورت می

تسلیم فرود آورد، و خانوادة پدرشاهی که بزرگترین به اختیار جنس مرد درآمد؛ حق مادري در برابر حق پدري سر 

مرد خانواده ریاست آن را داشت، در اجتماع به منزلۀ واحد اقتصادي و قانونی و سیاسی و اخالقی شناخته شد، 

خدایان نیز، که تا آن زمان غالباً به صورت زنان بودند، به شکل مردان ریشداري درآمدند که در واقع مظهر پدران و 

، مانند آنچه مردان پرادعا در دورة عزلت خود به عنوان »حرمسرایی«قبیله بودند؛ در اطراف این خدایان  شیوخ

  .خیالبافی خلق کرده بودند، ایجاد گردید

رود؛ از این به بعد زن و فرزندانش  ظهور خانوادة پدرشاهی ضربت محکمی براي از بین بردن سلطۀ زن به شمار می

گونه که غالم و کنیز را  براي زناشویی، همان. ادر بزرگ، و پس از آنان، شوهر او را پیدا کردندعنوان مملوك پدر یا بر

رفت؛  خریدند، و هنگام وفات شوهر، زن نیز مانند انواع دیگر دارایی وي به میراث می خرند، زن را نیز می در بازار می

ان و فیجی و هندوستان و غیره، زن را خفه در بعضی از نقاط، مانند گینۀ جدید و هبریز جدید و جزایر سلیم

خواستند که خود را بکشد تا در حیات آن جهانی به  گذاشتند، یا از وي می کردند و با شوي مرده در گور می می

خواهد بکند، آنان را  در این حال پدر خانواده حق داشت که با زن و فرزندان خود هرچه. خدمت شوهر قیام کند

کرد، پدران دیگر، که  ، و هیچ مسئولیتی نداشت جز آنکه اگر در استعمال این حق افراط می دهد بفروشد یا به کرایه

در عین آنکه مرد آزاد و مختار بود که در خارج خانه روابط جنسی . کردند خود مانند وي بودند، او را سرزنش می

زناشویی حفظ کند و پس از آن هم داشته باشد، زن، در سیستم پدرشاهی، موظف بود که عفت خود را تا پیش از 

اي ایجاد  کامال به شوهر خود وفادار بماند؛ به این ترتیب، براي طرز رفتار هر یک از دو جنس، معیار اخالقی جداگانه

اي که حق مادري در خانواده  فرمانبرداري زن، که به صورت کلی در دورة شکارورزي وجود داشت و در دوره .گردید

در روسیۀ قدیم، هنگامی که . شد تر می گرفت و ظالمانه  یف پیدا کرد، از این به بعد شدت میرواج یافت کمی تخف

زده و پس از آن، تازیانه را به داماد خود  اي می فرستاد، او را آهسته با تازیانه پدري دختر خود را به خانۀ شوهر می

بعد به دست کسی اجرا خواهد شد که جوانتر و  داده است، تا بدین ترتیب نشان دهد که تنبیهات الزم از این به می

اند، با زنان خود بسیار به خشونت  حتی هندیشمردگان آمریکا، که هنوز حق مادري را محفوظ داشته. نیرومندتر است

در روي همه جا . اند خوانده می» سگان«اند، و غالباً آنان را به نام  داشته کرده و آنان را به پلیدترین کارها وامی رفتار می

اند جشنی، نظیر جشنی که براي تولد پسران  آورده زمین ارزش زندگی زن کمتر از مرد بوده، و چون زنان دختر می

زنان را در . اند تا آنان را از بدبختی برهانند کشته شد، در کار نبوده است؛ مادرها احیاناً دختران خود را می گرفته می

الباً ارزش آنها مانند ارزش یک تفنگ است؛ در بعضی از قبایل، زن و مرد کنند، و غ جزیرة فیجی خرید و فروش می

دانند که مرد همه شب  اهل فیجی شایسته نمی. کاهد خوابند و گمان دارند که نفس زن از نیروي مرد می یک جا نمی

اق؛ همچنین در خوابد و مرد در داخل اط در خانۀ خود بخوابد، و در کالدونی جدید زن زیر ساباط بیرون اطاق می

جزایر فیجی اجازة آن هست که سگان در بعضی از معابد داخل شوند، در صورتی که زنان مطلقاً از دخول در معبد 

است که زن  درست ..دارداین دوري زن از حیات مذهبی و اجتماعات دینی هنوز هم در دین اسالم وجود . ممنوعند

در همۀ ادوار از این نوع سیادتی که آزادي در سخن گفتن و پرگفتن است برخوردار بوده و در شرمسار کردن مرد و 

اي از مواقع موفقیت داشته است، با همۀ این احوال، مرد آقاست و زن  نزاع کردن با او، و حتی کتک زدن وي، درپاره

رفت،   خریدند، و این سرمایۀ حیات آنان به شمار می اي می را مانند برده مردان قبیلۀ کافر زن و همسر. خدمتگار او

توانستند راحت کنند و زنان با کار و کوشش خود وسایل  چه، آنگاه که عدة کافی زن در اختیار خود داشتند، می

ت اهلی همسنگ قرار بعضی از قبایل هندوستانی، در حساب میراث بردن، زن را با حیوانا. زندگی آنان را فراهم سازند

موسی هم، میان ) ده فرمان(عشرة  و اگر درست توجه کنیم، در آخرین حکم از احکام : کردند دادند و قسمت می می
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اند، جز آنکه از  در میان تمام سیاهان افریقایی زن و کنیز تفاوتی نداشته. این دو، تفاوت مشخصی را قایل نشده است

رفته است؛ ازدواج، در ابتداي پیدایش، نوعی از مالکیت  که کامال اقتصادي به شمار نمیاند  برده زنان فایده و لذتی می

  .کرده است و قسمتی از نظام اجتماعی بوده که سازمان بندگی و غالمی برطبق آن جریان پیدا می

فصل چهارم

  عوامل اخالقی تمدن

  

یست، و چون نظامی بدون مقررات و قانون چون هیچ اجتماعی بدون آنکه نظمی در آن برقرار باشد قابل دوام ن

توانیم، به عنوان یکی از قوانین تاریخ، این قضیه را بپذیریم که نیرومندي عرف  شود، به این جهت، می پذیر نمی امکان

براي آنکه . ها نسبت معکوس دارند و عادت، با ازدیاد قوانین، و همچنین نیرومندي غرایز، با ازدیاد افکار و اندیشه

گی مردم با یکدیگر بسامان باشد، ناچار قوانینی ضرورت دارد که، گرچه برحسب جماعات مختلف تفاوت پیدا زند

منشأ تولید این قوانین یا قراردادهایی . کند، در محیط یک اجتماع باید دربارة عموم به موقع اجرا گذارده شود می

قراردادها عبارت از نوعی سلوك و . ا قوانین موضوعهاند، یا عرف و عادت است، یا اخالق، ی است که مردم وضع کرده

عرف و عادت عبارت از قراردادهایی است که . اند طرز رفتار است که مردم آنها را براي ادامۀ زندگی خود نافعتر یافته

  ه وبردن فاسد است، مورد قبول یافت در نسلهاي متوالی بر وفق سنت انتخاب طبیعی، که کارش انتخاب بهتر و از بین

شود از عرف و  اخالق تشکیل می. آزمایشهاي این نسلهاي متوالی حذف و تبدیلهایی در آنها به عمل آورده است

در اجتماعات اولیه، که از . دهد عادتی که اجتماع آنها را براي خیر و تکامل خود داراي اهمیت حیاتی تشخیص می

رود و پایداري و  تنظیم اعمال بشري به شمار می قانون نوشته و مدون اثري نیست، همین عرف و اخالق اساس

رود و اثر جادویی خود را بر این عرف و عادت باقی  چون زمان پیش می. کند پیوستگی نظم اجتماع را تأمین می

کند، که چون از حدود آنها تجاوز کند احساس ترس  گذارد، در نتیجۀ تکرار، براي فرد، حکم طبیعت ثانی پیدا می می

رود که در نظر  شود، و این همان وجدان و ضمیر یا حس اخالقی به شمار می ی و ننگ در وي پدید میو پریشان

این ضمیر اخالقی، در مراحل تکامل خود که پیش . داروین بهترین وسیلۀ تمایز انسان و حیوان از یکدیگر است

کند که وابستۀ به جماعتی  حساس میگردد، و به وسیلۀ آن، انسان بخوبی ا رود، علت پیدایش ضمیر اجتماعی می می

همکاري و اخالق عبارت است از همکاري فرد با عموم، و همچنین . است و باید آن را دوست بدارد و محترم شمارد

پذیر  به این ترتیب باید گفت که پیدایش مدنیت بدون اخالق امکان. اي با دسته و اجتماع بزرگتر تعاون هر دسته

.نبوده است

I –  ازدواج  

 - ازدواج فردي - ازدواج گروهی - ازدواج آزمایشی - کمونیسم جنسی -مبناي آن از لحاظ زیستشناسی -معنی ازدواج

ازدواج در مقابل خدمت، در مقابل  -)برونگانی(زن گرفتن از بیرون عشیره  - اثر آن در بهبود نسل -تعدد زوجات

  نقش اقتصادي ازدواج - هعشق در نزد مردم اولی - )کنیز(ربودن زن، و در مقابل خریداري 

نخستین وظیفۀ آداب و تقالید اجتماعی، که سازندة قوانین اخالقی هر اجتماع است، آن است که روابط میان دو 

چه این روابط پیوسته منشأ نزاع و تجاوز و انحطاط به شمار . هاي متین استوار سازد جنس مرد و زن را بر پایه

توان آن را به عنوان اتحاد یک جفت زن و مرد،  ابط همان ازدواج است، که میاساسیترین عمل تنظیم این رو. رود می

سازمان ازدواج، برحسب مکان و زمان، همیشه اشکال مختلف پیدا . براي بهبود و پیشرفت نسل آینده، تعریف کرد

آن مردم اولیه  کرده و به هر صورتی که تصور شود درآمده است؛ این اشکال مختلف از صورتی آغاز کرده است که در
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شدند، بدون آنکه در زندگی، بین دو همسر اتحادي  فقط براي توجه به نسلی که به وجود آمده همسر یکدیگر می

زن و شوهر تنها براي انبازي در معیشت با یکدیگر همسر : بینیم فراهم آید، و به صورتی رسیده که در دورة جدید می

  .توجهی ندارندشوند، و نسبت به پیدایش فرزند چندان  می

رسد که در بعضی از پرندگان، حقیقتاً، هر پرنده فقط  چنین به نظر می. ازدواج از ابداعات نیاکان حیوانی ما بوده است

در گوریلها و اورانگوتانها رابطۀ میان نر و ماده تا پایان دورة پرورش نوزاد ادامه دارد، و . کند به همسر خود اکتفا می

نظرها شبیه به روابط زن و مرد است، و هر گاه ماده بخواهد با نر دیگري نزدیکی کند، بسختی  این ارتباط از بسیاري

هایی به  آنها در خانواده«: گوید که دوکرسپینی در خصوص اورانگوتانهاي بورنئو می. گیرد مورد تنبیه نر خود قرار می

عادت آنها «: نویسد که اواژ در مورد گوریلها میو دکتر س» .شود برند که از نر و ماده و کودکانشان تشکیل می سر می

پردازند، و کودکان دور و بر پدر و  نشینند و به خوردن میوه و پرچانگی می چنین است که پدر و مادر زیر درختی می

  .ازدواج پیش از ظهور انسان آغاز کرده است» .کنند مادر بر درختها جستن می

تواند تعدادي از چنین  اشد بسیار کم است، ولی کسی که در جستجو باشد میاجتماعاتی که در آنها ازدواج مرسوم نب

در . نظمی جنسی در پستانداران پست و ازدواج در مردم اولیه را بیابد ها را پیدا کند و حلقۀ اتصال میان بی جامعه

ردم قبیلۀ لوبو، زن و مرد، کنند؛ م فوتونا، از جزایر هبریز جدید، و در جزایر هاوایی بیشتر مردم اساساً ازدواج نمی

کنند و هیچ قاعده و قانونی در کارشان  بدون اینکه کمترین توجهی به ازدواج داشته باشند، با یکدیگر نزدیکی می

اي باشند که دو  آنکه متوجه رابطه گذرانند، بی نیست؛ همین طور برخی از قبایل بورنئو حیات جنسی خود را می

تر از جدایی یک  سازد؛ به همین جهت جدا شدن دو همسر در نزد آنان بسیار ساده یهمخوابه را به یکدیگر متصل م

کردند، به  مردان، بدون تفاوت، با زنان مختلف همخوابگی می«جفت پرنده است؛ نیز در میان ملتهاي قدیم روس 

تحقیق ) ها پیگمه(هاي افریقایی  کسانی که راجع به کوتوله» .طوري که معلوم نبود شوهر هر زن کدام مرد است

اي به فرونشاندن غریزة جنسی خود  بدون هیچ قاعده«نویسند که اینان تابع سازمان همسري نیستند و  اند می کرده

رود، خیلی  ، که نظیر کمونیسم اولیه، در مورد زمین و خوراك، به شمار می»ملی بودن زنان«، ولی این »پردازند می

در زمان حاضر بسیار بدشواري قابل مالحظه است؛ با وجود این، یادگارهایی از  زود از میان رفت، به طوري که اثر آن

برند چنین  مثالً بسیاري از ملتهایی که به حالت طبیعی به سر می: مانده است آن در اذهان به صورتهاي مختلف باقی

عت و اخالق است؛ مثال مخالف طبی - که به عقیدة آنان احتکار یک مرد براي یک زن است - پندارند که تکشوهري می

داریم و به صورت موقتی خود را از قیود جنسی  دیگر، جشنهاي آزادي جنسی است که در مواقع معین برپا می

خواستند، قبل از آنکه شوهر کند، خود را به اولین  ؛ مثال دیگر این است که از زن می)مانند کارناوالها(رهانیم  می

؛ این عمل در معبد میلیتا در بابل معمول بوده است؛ اثر دیگر عادتی است که خواسته تسلیم کند مردي که او را می

دادند؛ دیگر سنتی است که در اوایل دورة  در ملتهاي اولیه موجود بود، و زن خود را به عنوان کرم و بزرگی به وام می

ب بود، و شاید ارباب در این مورد برداري از زن با اربا الطوایفی در اروپا وجود داشت، و شب اول زفاف، حق بهره ملوك

.جانشین حقوق قدیمی قبیله بوده و حق داشته است، پیش از آنکه به داماد اجازه داده شود، بکارت عروس را بردارد

هاي نخستین، بتدریج، اشکال مختلف اتحاد میان زن و مرد، به عنوان آزمایش و به طور موقت، جاي  پس از دوره

برد و چون  در قبیلۀ اورانگ ساکاي در ماالکا، زن با فرد فرد قبیله مدتی به سر می. بق را گرفتبند و بار سا روابط بی

گرفت؛ در میان افراد قبیلۀ یاکوت، در سیبریه، و قبیلۀ بوتوکودو، در افریقاي  شد این کار را از سر می دوره تمام می

ج آزمایشی به تمام معنا بوده، و هر یک از دو جنوبی، و طبقات پست مردم تبت و بسیاري از ملتهاي دیگر، ازدوا

آنکه کسی از او جویاي علت شود؛ در میان افراد قبیلۀ  توانست رابطه را قطع کند، بی خواست، می طرف هر وقت می

کوچکترین اختالفی کافی است که رابطۀ همسري را از میان بردارد، و زن و مرد، پس از آن، به فکر جستن «بوشمن 
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در میان قبیلۀ دامارا، تقریباً هر هفته یک بار، زن «کند،  ؛ چنانکه سرفرانسیس گالتن نقل می»افتند اي می همسر تازه

توانستم بفهمم که شوهر موقت این خانم یا آن خانم در فالن وقت  کند، و من بسیار دشوار می شوهر خود را عوض می

گردند و با موافقت مشترك شویی را ترك  دست میزنان دست به «همین طور در قبیلۀ بایال » .چه کس بوده است

بسیاري زنان جوان هستند که هنوز از بیستمین مرحلۀ زندگی نگذشته، و تا آن موقع . رفتند گفته نزد شوي دیگر می

دهد در اصل به معنی  اي که در هاوایی معنی ازدواج می کلمه» .اند که همه در قید حیات هستند پنج شوهر کرده

در میان مردم تاهیتی، تا یکصدسال پیش، ازدواج از هر قیدي آزاد بود و تا هنگامی که اوالدي پیدا . ستا» آزمودن«

شد، زن و شوهر حق  توانستند، بدون هیچ سبب، از یکدیگر جدا شوند؛ اگر فرزندي پیدا می شد زن و مرد می نمی

گرفتند که کودك  د، و اگر زن و مردم تصمیم میآنکه کسی به آنان زبان مالمت بگشای داشتند آن فرزند را بکشند، بی

داد که در نگاهداري زن از کودك به او  کرد، و مرد وعده می را بزرگ کنند، ارتباط میان آن دو صورت دایمی پیدا می

اکنون کریا، (زیستند  اي از آسیاي میانه که در قرن سیزدهم در ناحیۀ پین می مارکوپولو در خصوص قبیله .کمک کند

تواند، در  اگر مردي بیش از بیست روز از خانۀ خود دور شود، زن او می«: نویسد که می) ترکستان شرقی چیندر 

» .کنند رسند زنی اختیار می صورتی که بخواهد، شوهر دیگر انتخاب کند؛ برمبناي همین اصل، مردان هرجا می

  .هاي قدیمی دارد ایم، همه، ریشه ق اختیار کردهاي که ما اکنون در ازدواج و اخال روشهاي تازه. شود چنانچه دیده می

تمام آزمایشهاي مختلف ممکن در میان قبایل همجی و وحشی صورت پذیرفته، «گوید که، دربارة ازدواج،  لوتورنو می

و بسیاري از آنها هنوز هم در میان بعضی از مردم جریان دارد، بدون آنکه افکاري که در مردم عصر جدید اروپا وجود 

پذیرفته، به این  در بعضی از نقاط ازدواج به طور گروهی صورت می» .رد اصالً به خاطر آن مردم خطور کرده باشددا

در تبت، مثالً، عادت بر آن بود . گرفتند معنی که گروهی از مردان یک طایفه گروهی از زنان طایفۀ دیگر را به زنی می

کردند به طوري که هیچ معلوم نبود کدام خواهر  سري اختیار میکه چند برادر، چند خواهر را به تعداد خود، به هم

. شد خواست همخوابه می زن کدام برادر است؛ یک نوع کمونیسم در زناشویی وجود داشت، و هر مرد با هر زنی که می

زن  از بقایاي این حوادث، عادت همسري با. سزار به عادت مشابهی در میان مردم قدیم بریتانیا اشاره کرده است

 اونانبرادر، پس از مرگ برادر، را باید شمرد که در میان قوم یهود و اقوام دیگر شایع بوده و آن همه اسباب زحمت 

  .شده است

اولیه ترجیح داده  نظم و سامان زندگی را بر آن صورت بی) تکگانی(همسري  آیا چه چیز سبب شده است که مردم تک

کنند هیچ قید و بندي براي روابط جنسی  اند؟ چون در میان اقوامی که به حال فطري و طبیعی زندگی می و برگزیده

توان گفت که احتیاجات  بنابراین، نمی. وجود ندارد، یا الاقل براي مدت پیش از ازدواج چنین قیدهایی موجود نیست

ه باشد، زیرا ازدواج، با محدودیتهایی که همراه دارد و اشکاالت روانشناختیی ازدواج شد جنسی سبب پیدایش سازمان

ساخته قابل  آورد، هرگز با تسهیالتی که کمونیسم جنسی از لحاظ تسکین اشتهاي جنسی فراهم می که با خود می

اي بیشتري نسبت به توان گفت که، در آن زمانهاي دور، ازدواج، از لحاظ پرورش فرزند، مزای مقایسه نیست؛ نیز نمی

بنابراین، ناچار علتهاي قویتر اقتصادیی باید سبب . پرورش فرزند به وسیلۀ مادر و خویشاوندانش همراه داشته است

شویم که، براي شناختن اوضاع و احوال  و در اینجا باز یادآور می(پیدایش ازدواج شده باشد، و به اقرب احتمال 

این علتها با مقررات مالکیت رابطۀ .) اي نداریم حتمال و حدس و تخمین چارهدورانهاي بسیار کهن، جز توسل به ا

.نزدیک داشته است

ازدواج فردي بیشک از آنجا پیدا شد که مرد میل داشته است بندگان بیشتري به بهاي ارزان در اختیار داشته باشد، و 

، که عبارت از ازدواج یک )چندگانی(مسري چند ه. خواست که دارایی او، پس از مرگش، به فرزند دیگران برسد نمی

. گرفته است فرد با چند فرد غیرهمجنس خود بود، کم کم به صورت چند شوهري درآمد، و یک زن چند شوهر می
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شود که  این کیفیت در قبیلۀ تودا و بعضی از قبایل تبت قابل مشاهده است؛ این عادات معموال در کشورهایی پیدا می

ولی مردان بزودي از این عادتها تنها به نفع خود استفاده کردند و . نان فزونی قابل مالحظه داردعدد مردان بر عدد ز

علماي دینی در قرون . صورت دیگر آن را متروك ساختند؛ و اینک چندگانی، تنها، به صورت تعدد زوجات وجود دارد

ت؛ در صورتی که چنین نیست و، چنانکه کردند که تعدد زوجات از ابتکارات پیغمبر اسالم اس وسطی چنین تصور می

عللی که سبب پیدایش عادت تعدد . دیدیم، در اجتماعات اولیه اصل چند همسري روشی متداول و رایج بوده است

به واسطۀ اشتغال مردان به جنگ و شکار، زندگی مرد بیشتر در معرض : زوجات در اجتماعات اولیه گشته فراوان است

شد که یا تعدد  شدند، و فزونی عدة زنان بر مردان سبب می ردان بیشتر از زنان تلف میخطر بود، به همین جهت م

اي از زنان به حال تجرد به سر برند، ولی براي مللی که در میان آنها مرگ و میر فراوان  زوجات رواج پیدا کند، یا عده

ند؛ به همین مناسبت، نازادي براي زن کرد که کثرت زاد و ولد جبران کثرت مرگ و میر را بک بود ضرورت ایجاب می

: گویند پوستان آنگوال می علت دیگر آن است که مرد تنوع را دوست دارد؛ چنانکه سیاه. رفت  سرشکستگی به شمار می

؛ به عالوه مردان دوست دارند که همسرانشان جوان باشند، در صورتی که »توان در یک ظرف غذا خورد همیشه نمی«

شدند، و به همین جهت، خود غالباً مردان را به زناشویی جدید تشویق  زنان بسرعت پیر می در اجتماعات اولیه

هاي حمل  کردند، تا بتوانند مدت درازتري غذاي کودکان خود را تأمین کنند و، در عین حال، فاصلۀ میان دوره می

غالباً دیده شده که زن . چیزي بکاهندآنکه از میل مردان در تولید نسل و دفع شهوت خود  خود را طوالنیتر سازند، بی

اي بگیرد که کار او سبکتر شود و زن تازه براي خانواده اطفال دیگري  کرد تا زن تازه اول شوهر خود را ترغیب می

در نزد آن اجتماعات، طفل ارزش اقتصادي داشت، و زنان را به عنوان . زیادتر شود برداري و ثروت بیاورد و بهره

در سازمان پدرشاهی، زن و فرزند همچون بندگان مرد به . یدند که سود آن، کودکان نوزاد بوده استخر اي می سرمایه

مرد فقیر با یک زن به سر . شد رفتند و هر چه عدد آنها زیادتر بود نمایندة فزونی ثروت مرد محسوب می شمار می

به مقام بلندي که مردان چند زنه در برابر کشید تا  برد، ولی این چون ننگی براي وي بود و انتظار روزي را می می

.دیگران داشتند ارتقا پیدا کند

از لحاظ بهبود . بیشک، تعدد زوجات در اجتماعات اولیه امر مناسبی بوده، زیرا عدد زنان بر مردان فزونی داشته است

نیم، اکنون وضع به دا چه، همان گونه که می. نسل هم باید گفت که چندگانی برتکگانی فعلی ترجیح داشته است

شوند و، به همین  ترین مردان عصر جدید غالباً دیر موفق به اختیار همسر می صورتی است که تواناترین و محتاط

یافتند و  در صورتی که، در ایام گذشته، تواناترین مردان، ظاهراً، به بهترین زنان دست می. آورند جهت، کم فرزند می

به همین جهت است که تعدد زوجات مدت مدیدي در میان ملتهاي اولیه، بلکه  .کردند فرزندان بیشتر تولید می

ملتهاي متمدن، توانسته است دوام کند، و فقط در همین اواخر و در زمان ماست که رفته رفته دارد از کشورهاي 

ت ثباتی دارد، زندگانی کشاورزي، که حال: در زوال این عادت عواملی چند دخالت کرده است. بندد خاوري رخت برمی

سختی و ناراحتی زندگی مردان را تقلیل داد و مخاطرات کمتر شد؛ به همین جهت عدة مرد و زن تقریباً مساوي 

یکدیگر شد و، در این هنگام، چند زنی، حتی در اجتماعات اولیه، از امتیازات اقلیت ثروتمندي گردید، و تودة مردم به 

در صورتی که اقلیت دیگري، خواه . دهند ل زنا را چاشنی آن قرار میبرند و عم همین جهت با یک زن به سر می

هر . سازند گیرند مهیا می دهند و با این محرومیت زمینه را براي ثروتمندانی که چند زن می ناخواه به عزوبت تن می

اري شوهر، شد، حس غیرت مرد نسبت به زن خود، و حرص زن براي نگاهد چه عدد مرد و زن به یکدیگر نزدیکتر می

شد، مگر آنکه زنان یا  گردید، چه، از لحاظ تساوي عده، براي اغنیا گرفتن زنهاي متعدد باسانی میسر نمی بیشتر می

آوردند تا بر زنان  افتاد که شوهران این زنان را از پا درمی در بعضی ازمواقع اتفاق می. نامزدهاي دیگران را غصب کنند

سازتر  شد که زرنگتر و چاره و احوال، تعدد زوجات فقط براي کسانی میسر می ایشان دست یابند؛ با چنین اوضاع
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کرد که چون ثروتش به  شد و از آن نگرانی پیدا می بتدریج که ثروت در نزد یک فرد به مقدار زیاد جمع می. بودند

زن اصلی و «میان  افتاد که قسمتهاي زیاد منقسم شود سهم هر یک از فرزندان کم خواهد شد، این فرد به فکر می

ازدواج تا نسل معاصر در  - هاي خود فرق بگذارد، تا میراث، تنها، نصیب فرزندان زن اصلی شود »همخوابه«و » سوگلی

کم زن اصلی مقام زن منحصر به فرد را پیدا کرد و زنان دیگر، یا  کم. قارة آسیا تقریباً بدین ترتیب بوده است

هنگامی که دین مسیح ظهور کرد، چندگانی از بین رفت و، الاقل . از میان رفتندهاي سري مرد شدند، یا اصال  محبوبه

در اروپا، زن منحصر به فرد صورت اساسی و رسمی ازدواج را تشکیل داد؛ ولی باید دانست که این نوع زناشویی امري 

.ارتباطی نداردمصنوعی است که در دورة تاریخ مدون ایجاد شده و به سازمان طبیعی ابتداي پیدایش تمدن 

ازدواج در میان ملل اولیه، هر صورتی که داشته، تقریباً امري اجباري بوده است؛ مرد بی زن مقام و منزلتی در جامعه 

، و ما )برونگانی(همچنین مرد ناچار بود که از غیر عشیرة خود زن بگیرد . نداشت و ارزش او برابر نصف مرد بود

اي که داشتند، این مسئله را درك کرده بودند که ازدواج با  ه آن مردم، با عقل سادهدانیم که آیا علت این بوده ک نمی

خواستند، با وصلت میان جماعتهاي مختلف، اتحاد سیاسی مفیدي ایجاد کنند و اگر  اقارب نتایج بد دارد یا آنکه می

یت کنند و خطر جنگ را تقلیل اتحادي وجود داشته آن را قویتر سازند و، به این ترتیب، سازمان اجتماعی را تقو

نیز ممکن است که ربودن زن از قبیلۀ دیگر، براي همسري، در میان مردم عالمت کمال مرد بوده باشد، با . دهند

شده و چشم به دختران همسایه  دیده از توجه به آنها روگردان می اینکه مرد جوان چون نزدیکان خود را همیشه می

به هر صورت، علت هر چه باشد، وضع ازدواجها در اجتماعات اولیه . آورده است می دوخته و رو به قبیلۀ دیگر می

چنین بود و اگر فراعنه با بطالسه و اینکاها این رسم را شکستند و در زمان آنان خواهر و برادر با یکدیگر در آمیختند، 

اساس است و ما، خود، دانسته یا قانون جدید نیز بر همین  -قواعد قدیم در میان رومیان به قوت خود باقی ماند

  .کنیم و به آن مقید هستیم ندانسته، تا امروز از این عادت قدیمی تقلید می

آورد؟ در آن هنگام که سازمان مادرشاهی روي  آیا چگونه یک مرد زن خود را از میان افراد قبیلۀ دیگر به چنگ می

گرفت، داماد حق  بتدریج که نظام پدرشاهی قوت می. دگی کندکار بود، مرد ناچار باید به قبیلۀ زن برود و در آنجا زن

کرد که زن خود را بردارد و به قبیلۀ خویش ببرد، منتها به این شرط که مدتی درخدمت پدر زن خود  آن را پیدا می

. ار کردکار کند؛ چنین بود که یعقوب پیغمبر، براي آنکه زنان خود لیئه و راحیل را به چنگ آرد، مدتی براي البان ک

کرده است که زن خود را با اعمال زور به اختیار درآورد و از کارکردن براي پدر زن فرار کند، این  غالباً مرد سعی می

رفت، چه از یک طرف کنیزي برایگان تحصیل  امتیازي براي مرد به شمار می) از طریق ربودن زن(گونه زن گرفتن 

یافت  شد، و هر چه تعداد این قبیل فرزندان فزونی می پیدا میکرد و از طرف دیگر غالمبچگانی براي او  می

گرفت  چنین ازدواجی که به صورت ربودن صورت می. شد فرمانبرداري و پیوستگی زن نسبت به مرد شدیدتر می

در میان هندیشمردگان آمریکاي شمالی، زنان در جزو غنایم  - افتاده است عمومیت نداشته، ولی گاه به گاه اتفاق می

این عمل به قدري رواج داشت که در بسیاري قبایل زن و شوهر هر یک به لغتی سخن . رفتند نگی به شمار میج

فهمیده است؛ در میان اسالوهاي روسیه و صربستان، تا قرن گذشته، ازدواج با ربودن  گفتند که دیگري آن را نمی می

دهد  و از بازماندة همین عادت است که هنوز در جشنهاي عروسی، داماد تشریفاتی را انجام می داشت زن هنوز رواج

به هر صورت، این عمل یکی از صورتهاي جنگ پایان ناپذیر میان قبایل بود . که به ربودن عروس بسیار شباهت دارد

می است که میان زن و مرد وجود دارد و جز رفت، و همین عمل سرچشمۀ نزاعی دای و غیرمعقول به شمار نمی

.نشیند شبهاي معدود، و در مواقع خوابهاي عمیق، فرو نمی

کم دریافتند که اگر به پدر عروس هدیه یا مقداري پول از طرف نامزد زناشویی  هنگامی که ثروت زیاد شد، مردم کم

قبیلۀ دیگر به بیگاري روند، یا براي ربودن او  پرداخته شود، بهتر از آن است که به خاطر به دست آوردن زن در نزد
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از همین جاست که خریدن زن از والدین او قاعدة رایج . خود را به دردسر اندازند و جنگ و خونریزي را سبب شوند

شود؛ و آن این است  شکل متوسطی از زناشویی در جزیرة مالنزي دیده می. زناشویی در میان اجتماعات اولیه گردید

ز ربودن عروس، با پرداخت مبلغی مال به خانوادة او، زناشوییی را که از راه سرقت انجام شده مشروع و که پس ا

شود و، در عین حال، دوستان خود را نزد  رباید و پنهان می سازند؛ در گینۀ جدید، مرد عروس خود را می قانونی می

در این است که چگونه یک عمل خالف اخالق با تعجب . فرستد تا قیمت عروس را با آن طی کنند خانوادة عروس می

کنند که زار  از یک مادر قبیلۀ مائوري حکایت می!  افتد کند و از زشتی می پرداخت مبلغی مال صورت صحیح پیدا می

آید و یک پتو به  فرستاده است، هنگامی که داماد نزد او می گریسته و به مردي که دخترش را ربوده لعنت می زار می

ولی » .گریستم خواستم، و براي همین بود که می این چیزي است که می«: گوید دهد، می هدیه به وي میعنوان 

در میان قبیلۀ هوتنتوت، یک گاو نر یا ماده؛ در قبیلۀ کرو، سه گاو و : معموال قیمت عروس بیش از یک پتو بوده است

اي نقدي  نوادة عروس؛ و در میان توگوها، هدیهیک گوسفند؛ در قبیلۀ کافرها، از شش تا سی گاو، بر حسب مقام خا

  .دالر 6اي جنسی به ارزش  دالر، و هدیه 16معادل 

خرید و فروش زن در تمام افریقا رایج است، و در چین و ژاپن هنوز صورت عادي دارد؛ در هندوستان قدیم، و در نزد 

هایی از  رو نیز شایع بوده، و هم امروز نمونهیهودیان قدیم، در امریکاي مرکزي پیش از زمان کریستوف کلمب، و در پ

رود، چه پدر مالک  این نوع ازدواج در واقع نتیجۀ سازمان پدرشاهی خانواده به شمار می. شود آن در اروپا دیده می

توانسته او را از  هیچ مانعی نمی دختر بود و حق هرگونه تصرف را نسبت به آن داشت و، غیر از قیود بسیار ناچیز،

گویند که نامزد بایستی پولی را که پدر خرج تربیت  خواهد بکند بازدارد؛ هندیشمردگان اورینوکو می که می کاري

دادند تا مگر از  در بعضی از کشورها، دختر را در میدانهاي عمومی نمایش می. خود کرده است به او بپردازد دختر

ن عادت دارند که دختر را بیارایند و او را، سواره یا میان مردان کسی خواستار و خریدار او شود؛ مردم سومالی چنی

از . عطر و عود حرکت دهند تا دامادهاي داوطلب تحریک شوند و بهاي بیشتري بپردازند پیاده، در میان بوهاي خوش

آید که زنی از چنین نوع زناشویی شکایت داشته باشد، بلکه کامال قضیه برعکس  آماري که در دست است هیچ برنمی

کردند و زنی را که بدون فروخته شدن  شده افتخار می ت و زنان به بهایی که در مقابل خریداري آنان پرداخته میاس

گرفته  کردند، چه در نظر آنان ازدواجی که بر بنیان عشق و محبت صورت می داد تحقیر می تن به ازدواج با مردي می

ع بوده، که بدون پرداخت چیزي منافعی عاید شوهر و مسئلۀ پرداخت وجه در کار نبوده، همچون کسبی نامشرو

اي  گرفت، هدیه از طرف دیگر، رسم چنان بود که پدر عروس، در مقابل هدیه یا پولی که از داماد می. گردیده است می

 پس پدران ثروتمند از آن. داد، که رفته رفته مقدار آن ترقی کرده و به اندازة هدیۀ داماد رسیده است نیز به او می

پیشتر رفته، بر مبلغ هدیه افزودند تا دختران خود را بهتر به شوهر بفرستند؛ به این ترتیب است که قضیۀ همراه 

خرد، یا الاقل دو عمل خرید  کردن جهیز با عروس به میان آمد؛ در واقع این دفعه پدر عروس است که داماد را می

.کند پهلو به پهلوي یکدیگر سیر می

شود؛ درست است که از بعضی حاالت  ین حاالت مختلف ازدواج، بویی از عشق رمانتیک استشمام نمیتقریباً در تمام ا

برند، ولی این پیوندها را  بسیار نادر زناشویی عاشقانه در میان قبایل پاپوا، در گینۀ جدید، و سایر ملتهاي اولیه نام می

کردند  رانهاي سادگی اولیه، مردان از آن جهت ازدواج میدر آن دو. توان به عنوان ازدواج متعارفی تلقی کرد هرگز نمی

که کارگر ارزانی به دست آورده باشند و به شکل سودآوري پدر شوند و غذاي شبانروزي خود را تأمین کنند؛ الندر 

یدن شود، چنانکه گویی این کار با چ در قبیلۀ یاریبا امر زن گرفتن از طرف بومیان با بیعالقگی تلقی می«: گوید می

چون ارتباطات جنسی . یک خوشۀ گندم نزد آنان برابر است، چه عشق و محبت در میان آنان وجود خارجی ندارد

تواند ایجاد و رفته  بیند و عشقی نمی پیش از ازدواج ممنوع نیست، به این جهت، مرد هرگز در مقابل خود منعی نمی
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به همین دلیل، یعنی به علت آنکه . ن معین جلوه کندرفته تقویت شود و به شکل میل شدید براي دست یافتن به ز

ماند که جوان بنشیند و در سر ضمیر خود،  تواند دفع شهوت کند، دیگر علتی نمی جوان هر وقت بخواهد بالفاصله می

نسبت به احساسی از وي که تحریک شده و نتوانسته است فرو بنشاند، بیندیشد و محبوبۀ طرف میل خود را بزرگ و 

ورزي ثمرة مدنیت پیشرفته است، که در آن، در  این نوع عشق. تصور کند، و از آن میان عشق رمانتیک پیدا شودعالی 

مقابل خشنود ساختن شهوات انسانی، به وسیلۀ دستورات اخالقی، سدهایی کشیده شده، و از طرف دیگر، در نتیجۀ 

ملتهاي اولیه فقیرتر از . پردازند ي عشق رمانتیک میاندیشیها زیادي ثروت، بعضی از زنان و مردان به تجمالت و نازك

هنگامی که . خوریم اند که عشق را دریابند، و به همین جهت در آوازهاي آنان کمتر به اشعار عاشقانه برمی آن بوده

که  کردند نتوانستند در آن زبان لغتی پیدا کنند را به زبان قبیلۀ آلگانکین ترجمه می مبلغان دین مسیح کتاب مقدس

زن و مرد «: نویسند که اند می بگذارند؛ کسانی که در مورد افراد قبیلۀ هوتنتوت تحقیقات کرده» عشق«به جاي کلمۀ 

طور در ساحل طالي افریقا  ؛ همین»در هنگام ازدواج نسبت به یکدیگر سرد هستند و توجهی به حال یکدیگر ندارند

کایه،  رنه. ؛ در نزد بومیان استرالیا نیز وضع به همین قرار است»دشو گونه آثار محبت دیده نمی میان زن و شوهر هیچ«

کنی؟ وي در جواب گفت که  از او پرسیدم چرا هرگز با زنان خود شوخی نمی« : گوید از بحث با یک زنگی سنگالی می

بودند که براي وقتی از یکی از بومیان استرالیا پرسیده . »اگر چنین کنم زمام اختیارشان از کفم بیرون خواهد رفت

گیرم تا براي من خوردنی و آشامیدنی و هیزم تهیه کند و  کنی، او صادقانه جواب داده بود که زن می چه ازدواج می

داند، مردم اولیه هیچ خبر  نیاز نمی اي که هیچ فرد امریکایی خود را از آن بی از بوسه. هنگام کوچ کردن بار بکشد

.دانند میندارند، یا آن را چیز قابل تنفري 

نگرند که، از لحاظ متافیزیکی و دینی،  نسبت به امر ازدواج با وضع فلسفی خاصی می» وحشی«به طور کلی یک فرد 

اندیشد و اهمیت آن در چشم  نظر او با نظر حیوان عادي چندان تفاوت ندارد؛ این عمل چیزي است که دربارة آن نمی

رود و براي زناشویی جنبۀ  ر دنبال ایدئالیسم و خیالپرستی نمیوي در این کا. وي مانند اهمیت غذا خوردن است

بیند؛ اگر حقیقت را بخواهیم، این  شود و کمتر در هنگام انجام مراسم عروسی تهیۀ تشریفات می قدسیت قایل نمی

او هیچ شرم ندارد که در مورد انتخاب همسر مالحظات عملی را حاکم بر . قضیه براي او یک قضیۀ تجارتی است

شود؛ وي، اگر به اندازة ما مغرور  عواطف خویش قرار دهد، بلکه اگر، به عکس این، خود را مجبور ببیند شرمنده می

شود که رابطۀ جنسی، که به اندازة  باشد و بتواند شرم حضور را کنار بگذارد، حتماً از ما خواهد پرسید که چطور می

ر به یکدیگر پیوند دهد و آنها نتوانند یکدیگر را ترك کند، زن و مردي را یک عم طول مدت یک برق درنگ می

گویند؟ ازدواج، در نظر مرد اولیه، به عنوان اساس تنظیم روابط جنسی مورد توجه نیست، بلکه بنیان آن بر تعاون 

یتر خواسته که سودمندتر و کار ادایی، می گیرد، و به همین جهت، مرد از زن، بیش از زیبایی و خوش اقتصادي قرار می

؛ )ولو اینکه زیبایی و جمال نیز مورد نظر بود(پذیرفته است  باشد، و خود زن نیز این درخواست طبیعی را با میل می

مرد وحشی واقعبین، اگر بنا بود غیر از این باشد و ازدواج، به جاي آنکه سودي براي وي بیاورد، سبب زیانش گردد، 

ان شرکت سودآوري است و هرگز عنوان خوشگذرانی در خلوت را ندارد، شد؛ ازدواج نزد آن هرگز به ازدواج حاضر نمی

آوردند که با هم به سر برند و بیش از موقعی که هر یک به تنهایی  اي به دست می به این ترتیب، زن و مرد وسیله

ز بین رفته، هر وقت که در دوران تاریخ نقش اقتصادي زن در عمل زناشویی ا. کردند استفاده و خیر ببرند زندگی می

  .اي از اوقات، همراه این عمل، خود مدنیت نیز متالشی شده است بنیان ازدواج فرو ریخته و پاره
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II - اخالق جنسی

نقش  –نسبی بودن اخالق  –حجب  –دو نوع قاعده  –بکارت  –عفت  –روسپیگري  –روابط پیش از ازدواج 

  فرد –کودکی  –کشی  بچه –سقط جنین  –طالق  –زنا  –زیستشناختی حجب 

رفته است، زیرا غریزة تولیدمثل، نه  سروسامان بخشیدن به روابط جنسی همیشه مهمترین وظیفۀ اخالق به شمار می

آورد، و در نتیجۀ شدت و حدت همین غریزه، و  تنها در حین ازدواج، بلکه قبل و بعد از آن نیز مشکالتی فراهم می

نظمی و اغتشاش در سازمانهاي  کند، بی اتی که از جادة طبیعی پیدا مینافرمان بودن آن نسبت به قانون، و انحراف

آید راجع به روابط بین زن و مرد پیش از ازدواج است، و اینکه  نخستین مشکلی که پیش می. شد اجتماعی تولید می

محدود نیست، و آیا این روابط باید مقید به قیودي باشد یا نه؟ حیات جنسی، حتی در میان حیوانات نیز، آزاد و نا

دارد که حیات جنسی در عالم حیوانات  پذیرد معلوم می اینکه حیوان ماده، جز در مواقع معین، نر را به خود نمی

اختالف انسان با حیوان در آن است : گوید چنانکه بومارشه می. بسیار محدودتر از انسان است که شهوت فراوان دارد

در عین . پردازد آشامد، و در تمام فصول سال به اعمال جنسی می گی میخورد، بدون تشن که بدون گرسنگی غذا می

کنند، و چون از  حال، در میان ملل اولیه، مانند حیوانات، این قید موجود است که در ایام حیض با زنان نزدیکی نمی

. قید و بندي نیستاین بگذریم باید گفت که روابط جنسی در میان ملل اولیه تا حدود زیادي آزاد است و تابع هیچ 

وجه  آمیزند، و این عمل به هیچ در میان هندیشمردگان امریکاي شمالی، دختران و پسران جوان آزادانه با یکدیگر می

اي که  شود، و قاعده شود؛ نیز در قبیلۀ پاپوا، در گینۀ جدید، حیات جنسی در سن کم شروع می مانع ازدواج آنان نمی

این آزادي پیش از ازدواج، در قبیلۀ سویوت سیبري و . ست کمونیسم جنسی استتا پیش از زناشویی مورد عمل ا

قبیلۀ ایگوروت فیلیپین و میان اهالی بیرمانی شمالی و در نزد کافرها و بوشمنهاي افریقا و قبایل نیجریه و اوگاندا و 

  .گرجستان و جزایر ماري، آندامان، تاهیتی، پولینزي، آسام و غیر آنها نیز وجود دارد

روسپیگري، . نباید انتظار داشت که در چنین اوضاع و احوالی آثار عمیق روسپیگري د راجتماعات اولیه دیده شود

است، نسبتاً تازه پیدا شده و تاریخ ظهور آن از زمان پیدایش مدنیت و مالکیت خصوصی و » هاي کهن حرفه«گرچه از 

رود؛ آري، گاه گاهی، در اینجا و آنجا، دخترانی به نظر  یاز بین رفتن آزادي عمل جنسی پیش از زناشویی دورتر نم

فروختند تا جهیزي فراهم کنند، یا پولی براي پیشکش کردن به معابد به دست آورند، ولی  رسیدند که خود را می می

گرفت که دستورات اخالقی این عمل را همچون فداکاري اجباري براي مساعدت کردن به  این کار هنگامی صورت می

  .الدین یا سیر کردن خدایان گرسنه تلقی کرده باشدو

آنچه دختر بکر در زمانهاي اولیه از آن نگرانی داشت از کف . مفهوم عفت نیز از آن چیزهاست که تازه پیدا شده است

غالباً چون زنی پیش از ازدواج . ترسید که مبادا شایع شود فالن دختر نازاست دادن بکارت نبود، بلکه از آن می

شد که این زن عقیم نیست و  کرد؛ چه آنگاه معلوم می آورد، این عمل بیشتر به شوهر رفتن وي کمک می زندي میفر

حتی اجتماعات اولیه، پیش از ظهور . فرزندانی خواهد آورد که وسیلۀ جلب مال و ثروت براي پدرشان خواهند بود

دانستند؛ در قبیلۀ  را دلیل عدم توجه مردان مینگریستند و این  مالکیت خصوصی، به دختر بکر با نظر تحقیر می

مادر عروس را از اینکه دختر خود را بکر به «شد و  یافت برآشفته می کامچادال، اگر داماد عروس خود را بکر می

شد، چه بار سنگینی بر دوش  ؛ در بسیاري از موارد، بکر بودن مانع ازدواج می»گرفت تصرف وي داده به باد دشنام می

گذاشت؛ یعنی باید برخالف تحریمی که وجود دارد خون یکی از افراد قبیلۀ خود را بریزد، به همین جهت  میشوهر 

کردند تا این مانع ازدواج را از  غالباً دختران، قبل از رفتن به خانۀ شوهر، خود را به فردي بیگانه از قبیله تسلیم می

گردند که مهر بکارت از دخترانشان بردارد، و در  نبال کسی میدر تبت، مادران با کمال جدیت د. پیش پایشان بردارد

چه تا چنین «کنند که کسی این جوانمردي را در حق آنان انجام دهد،  ماالبار، خود دختران از رهگذران خواهش می
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ۀ زفاف، در بعضی از قبایل، عروس ناچار است پیش از رفتن به حجل» .نشود، قادر به رفتن به خانۀ شوهر نخواهند بود

کند که بکارت  اند تسلیم کند؛ در بعضی دیگر، داماد شخصی را اجیر می خود را به مهمانانی که در عروسی حاضر شده

گیرد و کارش آن است که  در فیلیپین مأمور خاصی براي این کار وجود دارد که حقوق خوبی می. عروس او را بردارد

.و را زایل کندبه نیابت از داماد با عروس بخوابد و بکارت ا

رود؟ بدون شک،  شد، امروز جزو فضایل به شمار می آیا چه شده است که بکارت، که روزي قبح و گناهی محسوب می

. هنگامی که مالکیت خصوصی در جریان زندگی فرمانفرما گردید، در امر بکارت هم این تحول به وقوع پیوست

براي مدت پیش از ازدواج هم امتداد پیدا کند؛ به همین  خواست که این مالکیت هنگامی که مرد مالک زن شد می

هنگامی که . جهت، الزم شد که زن در دوران پیش از ازدواج هم عفت را براي شوهر و مالک آیندة خود نگاه دارد

خریداري زن معمول گردید، قیمت زن بکر از زن دیگري که ضعف اراده نشان داده و بکارتش را از کف داده بود 

شد، و این خود نیز، به رزش و اخالقی بودن عفت و بکارت کمک کرد؛ بکارت در این هنگام نشانۀ امانت و بیشتر 

وفاداري زن نسبت به شوهر شد، چه مردان به چنین امانتی محتاج بودند تا ترس و نگرانی آنان، از اینکه اموالشان به 

  .هاي نامشروع برسد، مرتفع گردد بچه

اند که چنین قیودي را خود نیز مراعات کنند؛ در تمام تاریخ، حتی یک نمونه  آن نیفتاده ولی مردان هرگز در صدد

در هیچ یک از زبانهاي . عفت خود را حفظ کند توان یافت که اجتماعی از مرد خواسته باشد که تا هنگام ازدواج نمی

گرد سر و صورت دختران دیده شده، و هالۀ بکارت همیشه بر . باشد» مردبکر«توان لغتی یافت که معنی آن  عالم نمی

در طایفۀ طوارق، کیفر دختر یا خواهري که پا از . از بسیاري جهات، سبب خرد کردن و از پا در آوردن آنان شده است

هایی  جادة عفاف بیرون نهاده مرگ بوده است، سیاهان نوبه و حبشه و سومالی در آالت تناسلی دختران حلقه

کردند، و چنین چیزي تا امروز در  رتیب، براي جلوگیري از عمل جماع، آنها را قفل میگذاشتند، و به این ت می

کردند تا از گول خوردن و گول زدن  در بعضی از جاها، دختران را در واقع حبس می. بیرمانی و سراندیب وجود دارد

مدت پنج سال بحرانی جوانی، در بریتانیاي جدید، والدین ثروتمند، در . مردان، پیش از عروسی، در امان بمانند

گمارند؛ دختران حق خروج از  کنند و پیرزنان پاکدامنی را به زندانبانی می هایی زندانی می دختران خود را در کلبه

بعضی از قبایل جزیرة بورنئو نیز عمل مشابهی . توانند آنان را ببینند ها را ندارند و تنها اقارب نزدیک می این کلبه

کنند بیش از یک گام فاصله نیست؛ این  کارها و چادري که مسلمان و هندوان به سر زنان خود می میان این. دارند

.بسیار کم است» وحشیت«و » مدنیت«سازد که فاصلۀ میان  حقیقت یک بار دیگر ما را متوجه می

فراوانی هستند که از  حجب نیز، مانند توجه به بکارت، هنگامی پیدا شد که پدر بر خانواده مسلط گردید؛ هنوز قبایل

هنگامی که لیوینگستن . کشند؛ حتی بعضی از پوشیدن لباس عار دارند برهنه بودن تمام بدن خود هیچ خجالت نمی

از مهمانداران سیاه افریقایی خود درخواست کرد که، چون زنش قرار است بیاید، لباس بپوشد، همه به خنده افتادند؛ 

از طرف دیگر، . کرد از فرق سر تا نوك انگشتان پا برهنه بود لیوینگستن پذیرایی می هنگامی که ملکۀ قبیلۀ بالوندا از

. دهند در میان عدة کمی از قبایل، چنین رسم است که عمل جنسی را بدون شرم در مقابل یکدیگر انجام می

با مرد ممنوع نخستین مرتبه که زن حجب را احساس کرد آن وقت بود که فهمید، در هنگام حیض، نزدیک شدن او 

است؛ همچنین، هنگامی که ترتیب خریداري زن براي زناشویی رایج شد و بکر بودن دختر سبب استفادة پدر گردید، 

در نتیجۀ دور ماندن زن از مرد و مجبور بودن به حفظ بکارت، این حس در وي ایجاد گردید که باید عفت خود را 

داند  اه ازدواج به وسیلۀ خریداري همسر، زن خود را اخالقاً موظف میاین نکته را باید افزود که، در دستگ. حفظ کند

رسد خودداري کند، و از همینجا احساس حجب و حیا در  که از هر رابطۀ جنسی که از آن به شوهر وي نفعی نمی

د میدان اگر لباس تا این زمان به علت زینت و حفظ بدن ایجاد نشده باشد، روي همین احساس، وار. شود وي پیدا می
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پوشد که شوهر کرده باشد، این در واقع عالمت  در نزد بسیاري از قبایل، زن هنگامی لباس می. گردد زندگی می

مرد اولیه با این عقیدة مؤلف . سازد باشد و مانعی است که دیگران را از وي دور می مالکیت شوهر نسبت به وي می

به هر صورت باید . شود س سبب زیاد شدن فسق و هرزگی میلبا: گوید کتاب جزیره پنگوئنها موافق نیست که می

گویند که در آنجا اخالق با مقدار لباس  اي ندارد؛ سیاحان افریقایی می هیچ رابطه دانست که عفت با لباس پوشیدن

واضح است که آنچه مردم از انجام دادن آن شرم دارند بسته به محرمات اجتماعی و عادات و . نسبت معکوس دارد

تا گذشتۀ بسیار نزدیک، زن چینی از نشان دادن پا، و زن عرب از ظاهر ساختن . ابی است که در قبیله رواج داردآد

شدند، در صورتی که زنان مصر قدیم و زنان  زده می چهره، و زن قبیلۀ طوارق از آشکار کردن دهان خود خجلت

ش از آمدن سیاحان شهوتپرست، از بیرون انداختن هندوستانی قرن نوزدهم و زنان جزیرة بالی در قرن بیستم، تا پی

.کردند گونه شرم و خجالتی احساس نمی پستانهاي خود هیچ

اي ندارد، و اگر بخواهیم بسرعت  پذیرد، نباید نتیجه گرفت که اخالق فایده از اینکه اخالق با زمان و مکان تغییر می

ید نخست دلیل قاطعی اقامه کنیم بر اینکه نسبت به تاریخ سنن اخالقی اجتماع خود را تخطئه کنیم و دور بریزیم، با

آري، . اندازد و حقایق آن دانش کافی داریم، و باید بدانیم که اطالع مختصر به علم مردمشناسی انسان را به خطر می

اع اي از هوا و هوسهاي اجتم اخالق مجموعه«آمیز آناتول فرانس  اساساً این نکته صحیح است که به گفتۀ مسخره

دانند گرد آوریم و  چون تمام عادات و تقالیدي را که جماعتی مقدس می: و چنانکه آناخارسیس یونانی گفته» است؛

با وجود این، هیچ معلوم . ماند دانند حذف کنیم، چیزي باقی نمی از میان آنها آنچه را جماعتهاي دیگر غیراخالقی می

شود که نظم اجتماع به بسیاري از وسایل حفظ  این میان معلوم می نیست که اخالق بیفایده و بیهوده باشد، بلکه از

گونه که حریفان بازي،  شود که اخالق هم یکی از آنهاست؛ اگر صحنۀ زندگی را به میدان بازي تشبیه کنیم، همان می

اع و احوال جاري ناچار، باید قواعد بازي را بدانند تا بازي جریان پیدا کند، افراد مردم هم باید بدانند که در اوض

به همین جهت باید گفت که اتحاد کلمۀ افراد یک اجتماع، در قبول . زندگی چگونه با همکاران خود رفتار کنند

دستورات اخالقی خاص براي معاشرت و معاملۀ با یکدیگر، از لحاظ اهمیت، دست کمی از محتویات و مضامین این 

پروا بر  شویم و بی خود، به نسبی بودن تقالید و اخالق متوجه می هنگامی که در آغاز جوانی، پیش. دستورات ندارد

ایم؛ چون ده سال دیگر از عمرمان  پیچیم، در واقع، ناپختگی خود را نشان داده تازیم و سر از اطاعت آنها می آنها می

متوالی است، آن  شویم که در قوانین اخالقی مورد قبول اجتماع، که نتیجۀ آزمایش نسلهاي گذرد، نیک متوجه می می

دیر یا . تواند آنها را در کالس به دانشجویان تعلیم کند اندازه حکمت و فرزانگی نهفته است که استاد دانشگاهی نمی

. توانیم بفهمیم حق است که حتی آنچه را هم نمی –افتیم  و از این توجه خود به شگفتی می –شویم  زود متوجه می

دهد ساخته و پرداختۀ  ینی که در یکدیگر آمیخته و بنیان اجتماع را تشکیل مینظامات و قراردادها و سنن و قوان

صدها نسل و بیلیونها فکر است، و هرگز یک فرد نباید متوقع باشد که، در حیات کوتاه خود، حقایق آنها را دریابد، تا 

راین، حق داریم، در پایان این بناب. چه رسد به اینکه کسی این توقع را براي بیست سال ابتداي عمر خود داشته باشد

.نیاز نخواهیم بود دارد و هرگز از آن بی اخالق، با آنکه نسبی است، ضرورت: مقال، چنین نتیجه بگیریم که

عادات و سنن اساسی قدیمی اجتماع نمایندة انتخابی طبیعی است که انسان، در طی قرون متوالی، پس از گذشتن از 

مین جهت باید گفت حجب و احترام بکارت، با وجود آنکه از امور نسبی هستند و با اشتباهات بیشمار کرده، و به ه

اي فواید اجتماعی دارند و براي  شوند، پاره وضع ازدواج از راه خریداري زن ارتباط دارند و سبب بیماریهاي عصبی می

ۀ دفاعی است که به او روند؛ حجب، براي دختر، همچون وسیل مساعدت در بقاي جنس یکی از عوامل به شمار می

ترین آنان را برگزیند، یا خواستگار خود را ناچار سازد که پیش از  دهد تا از میان خواستگاران خود شایسته اجازه می

موانعی که حجب و عفت زنان در برابر شهوت مردان ایجاد کرده، خود، . دست یافتن بر وي به تهذیب خود بپردازد
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پیروي از سیستمی که . انه را پدید آورده و ارزش زن را در چشم مرد باال برده استعاملی است که عاطفۀ عشق شاعر

دهد آن آسانی و راحتی را که در اجراي آرزوهاي جنسی پیش از ازدواج داشته، و همچنین مادر  به بکارت اهمیت می

و با  –وجود دارد شدن پیش از موقع را از میان برده و شکافی را که میان پختگی اقتصادي و پختگی جنسی 

همین طرز تصور دربارة بکارت، بدون شک، سبب . کم کرده است –شود  پیشرفت تمدن به شکل سریعی وسیع می

تر گردد و، در  شود که فرد از لحاظ جسمی و عقلی نیرومندتر شود و دوران جوانی و تربیت و کارآموزي طوالنی می

  .نتیجه، سطح تربیتی و فرهنگی بشر باالتر رود

رفت، در زمرة گناهان کبیره قرار  ا پیشرفت مالکیت خصوصی، زنا، که سابق بر آن از گناهان صغیره به شمار میب

هنگامی که مرد به مالکیت خصوصی . دهند شناسیم به زنا اهمیت چندان نمی اي که می گرفت؛ نصف ملتهاي اولیه

این نکته متوجه شد که زن نیز ملک اوست؛ حتی  خواست، بلکه، بزودي، به رسید، نه تنها از زن وفاداري کامل می

کرد که زن را، از  داشت این عمل را از آن رو می نوازي، به همخوابگی مهمان وامی وقتی هم زن خود را، از راه مهمان

سوزي مرحلۀ نهایی این طرز تفکر بود؛ زن را مجبور ساختند با سایر  دانست؛ زنده لحاظ جسد و روح، ملک خود می

در رژیم پدرشاهی، مجازات زنا با مجازات دزدي یکسان . مرد، پس از مردن وي، در قبر برود و با او دفن شود اشیاي

و این مجازات که در قبایل اولیه چیز قابل ذکري  –شد  گویی زنا نیز تجاوزي نسبت به مالکیت محسوب می –بود 

در نتیجۀ . کرد دگان کالیفرنیا، درجات مختلف پیدا مینبود، تا پاره کردن شکم زن زناکار، در میان بعضی از هندیشمر

اند، اینک حس وفاداري زن نسبت به شوهر  آنکه، طی قرون متوالی، زنان بر اثر اقدام به زنا مجازاتهاي سخت چشیده

کسانی که به جنگ با قبایل هندیشمردگان امریکا . حالت استقراري پیدا کرده و جزو ضمیر اخالقی وي گردیده است

اند  اند؛ بسیاري از سیاحان آرزو کرده فته بودند، از شدت وفاداري زنان نسبت به شوهران خود، دچار شگفتی شدهر

  .روزي بیاید که زنان اروپا و امریکا، از لحاظ وفاداري و عفت، به پاي زنان قبایل زولو و پاپوا برسند

زد آنان، مانند اغلب ملتهاي اولیه، براي طالق دادن در میان مردم پاپوا وفاداري براي زن کار آسانی است، چه، در ن

افتد که همسري میان دو نفر بیش از چند  در میان هندیشمردگان امریکا بندرت اتفاق می. اشکال فراوان وجود ندارد

گیرند و حتی  اغلب مردان تا به سن پیري برسند زنان متعدد می«: نویسد سال دوام کند، و چنانکه سکولکرافت می

کنند، و به  اروپاییان را، که در تمام زندگی به یک زن قناعت دارند، مسخره می«آنان . شناسند زندان خود را نمیفر

نظر ایشان روح بزرگ مرد و زن را آفریده است تا خوشبخت باشند، به همین جهت، هرگز شایسته نیست که زن و 

مردان قبیلۀ چروکی، هر سال، سه یا چهار بار » .ه سر برندشوهري، اگر با یکدیگر سازگار نباشند، تمام عمر را با هم ب

هنگامی که . برند کارترند سه سال با همسر خود به سر می کنند، و مردم جزایر ساموآ که محافظه تجدید فراش می

در رژیم پدرشاهی، طالق دادن زن . تر گشت کشاورزي رواج یافت و تثبیت زندگی بیشتر شد، دورة زناشویی طوالنی

. داد شد، چه، در این صورت، مرد کنیزي را که براي آقاي خود سودآور بود از چنگ می ا اصول اقتصادي سازگار نمیب

خیز اجتماع گردید و افراد آن، به معاونت یکدیگر، به استثمار زمین پرداختند، طبعاً  هنگامی که خانواده واحد بهره

کم متوجه شدند که نفع در آن  شد؛ به همین جهت، کم فراوانتر می هرچه تعداد افراد خانواده بیشتر بود ثروت آن نیز

قدر ادامه یابد تا کوچکترین پسران بزرگ شود؛ ولی چون زن و شوهر به چنین سنی  است که رابطۀ زن و شوهر آن

یدن اي بیفتند نداشتند و، در نتیجۀ یک عمر کار کردن و زحمت کش رسیدند، دیگر حال آن که به فکر عشق تازه می

آنگاه که انسان به زندگی صنعتی در شهرها معتاد، و در . شد با یکدیگر، زندگی آن دو متصل و غیرقابل انفکاك می

.نتیجه، از عدة افراد خانواده و اهمیت آن کاسته شد، دوباره طالق فزونی یافت و به حدي رسید که اکنون وجود دارد

ان خواهان زیادي فرزند بوده و، به همین جهت، مادري را از امور هاي تاریخ، همیشه مرد به طور کلی، در طی دوره

دل با این تکلیف دشوار  کشند، در ته اند، در صورتی که زنان، که بار سنگین حمل و زادن را می مقدس به شمار آورده
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مردم اولیه معموال . اند تا هرچه بیشتر از سختیهاي مادر شدن برکنار بمانند مخالف بوده و وسایل مختلف به کار برده

به این فکر نبودند که تعداد ساکنان یک منطقه بیش از اندازه زیاد نشود؛ هنگامی که شرایط زندگی به حال عادي 

خورد از آن بود که زنش، به جاي پسر،  شد، و اگر مرد تأسف می بود، فرزند زیادتر سبب رسیدن به سود بیشتري می

کوشید که سقط جنین بکند، یا از پیدا شدن فرزند جلوگیري به عمل آورد؛  یدر مقابل، زن م. آورد دختر برایش می

پیوسته است؟ مایۀ  توان باور کرد که این عمل اخیر، در زنان اولیه نیز، مانند زنان این زمان، گاهگاه به وقوع می آیا می

رد، همانهایی است که زن ک را براي جلوگیري از باردار شدن وادار می» وحشی«کمال تعجب است که عللی که زن 

فرار از پرورش فرزند؛ حفظ نیرومندي : انگیزد؛ این علل و محرکات عبارت است از امروز را به این کار برمی» متمدن«

شود؛ و گریختن از مرگ؛ و چیزهایی نظیر  می جوانی؛ فرار از ننگی که با پیدا شدن فرزند نامشروع براي زن حاصل

برد این بود که مرد را، در دوران شیر دادن  که زن براي جلوگیري از مادر شدن به کار می اي ترین وسیله ساده. اینها

گونه که در میان  همان –افتاد  داد؛ گاه اتفاق می کشید، به خود راه نمی به کودك، که غالباً چندین سال طول می

الگی برسد، از مادر شدن مجدد که زن، تا پیش از آنکه طفلش به ده س –بعضی از هندیشمردگان چین رایج است 

دار شوند؛  گذاشتند که زودتر از دو تا چهار سال پس از ازدواج بچه امتناع ورزد؛ در جزیرة بریتانیاي جدید، زنان نمی

در قبیلۀ گوآیکوروس، در برزیل، به شکلی عجیب، تعداد افراد رو به نقصان است؛ این از آن جهت است که زنان تا 

اضر به مادر شدن نیستند؛ در بین مردم پاپوا، سقط جنین بسیار شایع است و زنانشان پیش از سی سالگی ح

؛ زنان قبایل مائوري »برد ایم، زیرا نیروي ما را از بین می داري بار سنگینی است، ما از بچه سیر شده بچه«: گویند می

.ر بچه آوردن و زادن بیاساینددهند که از ش کنند، یا در رحم خود تغییراتی می یا گیاهانی را استعمال می

. رود اي عالی براي آسایش او به شمار می اگر اقدام زن به سقط جنین به نتیجه نرسد، کشتن طفل نوزاد وسیله

بسیاري از قبایل فطري کشتن طفل را، در صورتی که ناقص یا بیمار یا از زنا به دنیا بیاید، یا هنگام والدت مادرش را 

مثل این است که انسان هر دلیلی را، براي آنکه تعداد مردم با وسایل تعدي آنان . دانند یاز دست بدهد، مجاز م

اند  بعضی از قبایل اطفالی را که به گمان ایشان در اوضاع و احوال نامسعود به دنیا آمده. داند متناسب بماند، جایز می

کنند؛ مردم قبایل کامچادال طفلی را که هنگام  میاي را که با سر به دنیا بیاید خفه  در قبیلۀ بوندئی بچه: کشند می

کشند؛ قبایل جزیرة ماداگاسکار کودکی را که در ماههاي مارس یا آوریل یا روزهاي چهارشنبه  طوفان متولد شود می

ند، یا در سوزان گذارند تا بمیرد، یا او را زنده زنده می و جمعه یا در هفتۀ آخر هر ماه به دنیا بیاید، یا در هواي آزاد می

دانند، چه به نظر آنان ممکن  اي از قبایل، چون زن دوقلو بزاید، این را برهان زناکاري او می در پاره. کنند آب خفه می

نیست یک مرد، در آن واحد، پدر دو طفل باشد؛ به همین جهت یکی از آن کودکان، یا هر دو محکوم به مرگ 

بدوي رواج داشته که در مسافرتهاي طوالنی آنان اسباب زحمت  کشتن کودك نوزاد از آن جهت در قبایل. هستند

کشتند، و در قبیلۀ لنگوآ، در پاراگه، به  در قبیلۀ بانگرانگ، در استرالیا، نصف اطفال را حین والدت می: شده است می

این به دنیا  دادند که، در مدت هفت سال، بیش از یک فرزند پیدا کنند، و آنچه را بیش از هیچ خانواري اجازه نمی

کنند، یعنی هر خانواده  کردند که اکنون فرانسویان می بردند؛ مردم قبیلۀ آبیپون همان کار را می آمد از بین می می

رسانیدند؛ در بعضی  شد فوراً به قتل می داشت، و هرچه را بیش از این پیدا می بیش از یک پسر و یک دختر نگاه نمی

اي از مواقع آنان را به  بردند، و در پاره نمود، نوزادان را از بین می د یا تهدید میکر از قبایل، چون خطر قحطی رو می

دادند تا بمیرد، به این  کشتند، و احیاناً او را آن اندازه زجر می معموالً دختر را بیشتر می. رسانیدند مصرف خوراك می

کشی هیچ قبحی نداشته و اسباب  عمل بچه. چون دوباره به دنیا بیاید، در جسد پسري خواهد بود خیال که روح وي،

گونه محبت  شد، زیرا، چنانکه ظاهر است، مادران، در لحظاتی که بالفاصله پشت سر زایمان است، هیچ پشیمانی نمی

.غریزیی نسبت به کودکان خود ندارند
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مادري را در والدین  کشتند، سادگی و ناتوانی او عاطفۀ پدري و گذشت و او را نمی اگر چند روز از تولد طفل می

بسیاري از اوقات، کودك، در میان مردم اولیه، آن اندازه . کرد انگیخت و دیگر از خطر کشته شدن رهایی پیدا می برمی

. شود ترند نظیر آن دیده نمی دید که در میان مردمی که در مدنیت پیشرفته از پدر و مادر خود محبت و مهربانی می

کرد و  رم و سبک دیگر، دورة شیرخوارگی با شیر مادر از دو تا چهار سال ادامه پیدا مینظر به کمی شیر و غذاهاي ن

برد که پیش از آنکه از شیر گرفته  یکی از سیاحان از کودکی نام می. رسید حتی گاهی این مدت به دوازده سال می

کشیده  بازي بوده، دست از کار می غالباً طفلی، که با اطفال دیگر مشغول. شود معتاد به استعمال دخانیات بوده است

بندد و، چون بخواهد او را شیر دهد،  زن سیاهپوست در حین کار فرزند خود را بر پشت می. تا مادرش به او شیر بدهد

با آنکه پدران نسبت به فرزندان خود اهمال شدید . گذارد افتد که پستان را از روي شانه به دهان او می گاهی اتفاق می

شد که، در سنین اولیۀ عمر، نتیجۀ احمقی و  داد، زیرا به این ترتیب طفل ناچار می بیت آنان نتیجۀ بد نمیداشتند، تر

شد، علمش به زندگی نیز فزونتر  وقاحت و ماجراجویی خود را بچشد؛ به همین جهت، هرچه تجربۀ او بیشتر می

چنین دوستی فرزند نسبت به والدین، بسیار در اجتماعات فطري، دوستی پدر و مادر نسبت به فرزند، و هم. گشت می

  .شدید است

در اجتماعات اولیه، کودکان در معرض خطرها و بیماریهاي گوناگون قرار دارند و، به همین جهت، مرگ و میر در 

ز گرفت، و ا دورة جوانی، در این گونه اجتماعات، کوتاه بود، زیرا ازدواج بسیار زود انجام می. میان آنها فراوان است

شده و هر فرد ناچار بوده است، هرچه زودتر، خود را براي کمک به  همان وقت مشقتهاي زن و شوهري پیدا می

آورد، مردان را تهیۀ احتیاجات زندگانی این  زنان را نگاهداري فرزند از پا در می. اجتماع و دفاع از آن آماده کند

آسودند، همۀ نیروي خود را از دست داده بودند؛ به  می فرزندان؛ هنگامی که زن و مرد از تربیت آخرین کودك خود

آمد که فردي شخصیت خود را  این جهت، نه در ابتداي جوانی و نه در آخر آن، هیچ وقت، فرصتی به دست نمی

رود؛ در فجر  توجه فرد به خودش، مانند آزادي، تجمل و زینتی است که از مختصات تمدن به شمار می. آشکار سازد

اي کافی، مرد و زن، از ترس گرسنگی و توالد و تناسل و کشتار رستند و توانستند ارزشهاي عالی  که عده تاریخ بود

  .فراغت و بیکاري، یعنی فرهنگ و هنر، را براي جهان متمدن ابداع کنند

III - اخالق اجتماعی

 –خودکشی  –ی آدمکش –قساومت و تعدي به حق دیگران  –خیانتکاري  –آزمندي  –ماهیت فضیلت و رذیلت 

   –اخالق اولیه و اخالق جدید  –اخالق از نظر قبیله  –ادب  –نوازي  مهمان –نوعدوستی  –اجتماعی شدن فرد 

  دین و اخالق

طفل به حیوان نزدیکتر است . یکی از کارهاي پدر و مادر آن است که قوانین اخالقی را به فرزندان خود منتقل کند

کند، روح انسانیت نیز خرده خرده در او تقویت  اخالقی و عقلی اسالف را جذب می تا به انسان، و بتدریج که میراث

از جنبۀ زیستشناسی باید گفت که کودك براي مدنیت ساخته نشده، زیرا غرایز وي او را براي اوضاع و . شود می

ی که از لحاظ هر عمل. احوال ثابت و اساسی خاصی مهیا ساخته است که بیشتر با زندگی در جنگل سازگار است

شود، روزي در میدان تنازع بقا عنوان فضیلت داشته، و زمانی که اوضاع و احوالی که آن را  اخالق زشت محسوب می

اي از رفتار  شده از بین رفته، این فضیلت هم عنوان رذیلت پیدا کرده است؛ بنابراین، رذیلت شکل پیشرفته موجب می

اي  کند که جانشین آن، رفتار تازه نسان به طرز سلوك و رفتار قدیمی مینیست، بلکه عبارت از بازگشتی است که ا

گذاري اخالقی آن است که تمایالت طبیعی بشر را، که تغییرناپذیر یا تقریباً  یکی از هدفهاي اساسی قانون. شده است

  .گ سازدتغییرناپذیر است، با احتیاجات زندگانی اجتماعی، که دایماً در تغییر است، متناسب و هماهن
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پرستی، خیانتکاري، بیرحمی و غصب حق دیگران، در طول دوران نسلهاي متوالی، براي حیوان و انسان  آزمندي، نفع

. کن کردن آنها امکان ندارد اند و، با تمام قوانین و اصول تربیت و اخالق و دین، هنوز ریشه همچون امور نافعی بوده

اي حفظ حیات سودمند است؛ حیوان از آن جهت شکم خود را تا گلو شک نیست که بعضی از آنها حتی امروز هم بر

داند چه وقت دیگر به خوراك دسترسی پیدا خواهد کرد؛ همین شک داشتن و ایمن نبودن  کند که نمی از غذا پر می

 افتد که مردم، در ظرف مدت در قبیلۀ یاکوت، گاه اتفاق می. از آینده است که سبب پیدا شدن آزمندي شده است

کنند که  خورند؛ دربارة اسکیموها و بومیان اصلی استرالیا هم حوادثی نقل می یک روز، بیست کیلوگرم گوشت می

تواند این  اطمینان اقتصادي، که از نتایج مدنیت است، هنوز آن اندازه جدید است که نمی. کمی با این تفاوت دارد

ت که انسان به گرد آوردن پول یا متاعهاي دیگري حریص آزمندي طبیعی را بکلی از میان بردارد؛ به همین جهت اس

آزمندي براي مشروبات به پاي آزمندي به خوراکی . است که در روز احتیاج بتواند با آنها آذوقه و قوت و غذا تهیه کند

میدن با وجود این، نزدیک است که آشا. رسد، زیرا اکثر اجتماعات انسانی در اطراف منابع آب قرار گرفته است نمی

خواهند رفع تشنگی کنند، بلکه بیشتر براي آن  مشروبات الکلی عمومیت پیدا کند، و این از آن جهت نیست که می

خود را گرم سازند، یا بدبختیهاي خود را به دست فراموشی بسپارند؛ گاهی نیز از آن سبب  خواهند با آن است که می

.ر دسترس ندارندشوند که آب آشامیدنی د به مشروبات الکلی متوسل می

خیانتکاري به اندازه آزمندي و شکمبارگی سابقۀ تاریخی ندارد، زیرا زمان پیدایش گرسنگی بر زمان روي کار آمدن 

اي که دارند،  مالکیت خصوصی بسیار پیشی داشته است؛ شاید امانت و شرافت وحشیان اولیه، در آن زندگی ساده

دهند در نزد آنان  قولی که می«: گوید ن دربارة قبیلۀ هوتنتوت میبیش از همۀ مردم متمدن باشد؛ چنانکه کولی

 ».شود کنند در میان آنان دیده نمی مقدس است و هیچ یک از کارهایی که اروپاییان از راه فساد و خیانت می

فته، و وسایل بدبختانه این امانت ساده، با پیشرفت وسایل ارتباط، که سرتاسر دنیا را به یکدیگر اتصال داده، از بین ر

به طور کلی، باید گفت که . ورزي را به قبایل هوتنتوت نیز آموخته است بازي و خیانت اروپایی فنون دقیق حقه

گیرد،  شود، چه در این هنگام است که تردستی و چابکی مورد ستایش قرار می خیانتکاري با مدنیت متولد می

در همان . سازد یروهاي عقلی را به راههاي خوب و بد مسلط میشود، و تعلیم و تربیت ن چیزهاي دزدیدنی فراوان می

  .حین که مالکیت خصوصی میان ملل اولیه پیش رفت، دزدي و دروغ نیز، پا به پا، همراه آن بود

تعدي و تجاوز به اندازة آزمندي و شکمبارگی در میان بشر سابقه دارد؛ جنگ به خاطر دست یافتن به غذا و ملک 

غشته به خون داشته است و پیوسته، چون زمینۀ تاریکی، از پشت فروغ لرزان و ناپایدار مدنیت همیشه زمین را آ

اي جز این نداشته است؛ زندگی چنان او  مرد اولیه از آن جهت بیرحم و سندگل بوده است که چاره. شود مشاهده می

یکی از صفحات سیاه . پروا باشد و بی را بار آورده بود که همیشه بازویش براي زدن آماده، و قلبش براي کشتن سخت

بیند چگونه مردم اولیه به شکنجه کردن عادت داشته و زن و مردشان از  تاریخ مردمشناسی آنجاست که شخص می

این قساوت و بیرحمی، بیشتر، نتیجۀ جنگهاي فراوان آن زمان بوده است؛ در . اند شده عذاب کردن دیگران مسرور می

م این اندازه بد و سخت نبوده است و حتی با غالمان خود با همان لطفی که مردم متمدن به داخل قبیله، اخالق مرد

ولی چون الزم بوده است که در زمان جنگ مردم بسختی یکدیگر را بکشند و از پا . اند کرده آن عادت دارند رفتار می

داشتند؛ زیرا یک  نیز از آن دست برنمیکرد و در زمان صلح  درآورند، کشتن، بتدریج، براي آنان حکم عادتی پیدا می

در بسیاري از . کرد که هر نزاع، المحاله، باید به کشته شدن یکی از دو طرف پایان پذیرد مرد اولیه چنین فکر می

کشت، آن اندازه که در نزد ما مرسوم است، مورد تعقیب  نقاط، حتی هنگامی که کسی فردي از افراد قبیلۀ خود را می

رانند تا آنکه، بتدریج، مردم عمل او را فراموش کنند و بتواند  فوئجیان قاتل را از قبیله می. گرفت نمی و سرزنش قرار

رانند؛ اما، چون مدتی گذشت،  کنند و از قبیله بیرونش می به خانه بازگردد؛ کافرها روي قاتل را با دوده سیاه می
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گردد و  کند و به میان آنان بازمی مخصوص قبیله رنگ می اي شوید و دوباره صورت را با رنگ قهوه تبهکار خود را می

همچون وحشیان واقعی خود ما، قاتل را در زمرة پهلوانان به شمار  کند؛ وحشیان فوتونا، مثل سابق زندگی می

در میان بعضی از قبایل، رسم چنان است که تا مردي کسی را، بحق یا بناحق، نکشته باشد هیچ زنی . آوردند می

شود؛ از همینجاست که عادت شکار سر، هنوز، در میان بومیان جزیرة فیلیپین برقرار  زناشویی با وي نمی حاضر به

در قبیلۀ دایاك، چون کسی از چنین شکاري بازگردد هر چند تن از دختران دهکده را که بخواهد . مانده است

چه خود را با داشتن چنان همسري مادر فرزندان  پذیرند، تواند به زنی انتخاب کند، و دختران با آغوش باز او را می می

.دانند شجاع و نیرومند می

اسکیموهاي جوان پدر و مادر خود را، هنگامی که . شود هر جا که خوراك گران و نایاب باشد، حیات بشري ارزان می

ار سر باز زند چنان کشند؛ کسی که از انجام این ک سخت پیر شده باشند و کاري از دستشان برنیاید، با دست خود می

حتی زندگی خود شخص هم، در نظر مرد اولیه، ارزش فراوان . است که گویی وظیفۀ فرزندي را انجام نداده است

هنگامی . شود دهد که نظیر آن فقط در میان مردم ژاپن دیده می ندارد و با چنان آسایش خاطري به انتحار تن درمی

را بکشد یا ناقص کند، شخص متعدي نیز باید چنان کند، وگرنه از  که شخصی، در نتیجۀ سوءرفتار دیگري، خود

براي آن کار . شود، خودکشی براي رهایی از ننگ و عار سابقۀ طوالنی دارد چنانکه دیده می. اجتماع رانده خواهد شد

را  بعضی از زنان هندیشمردگان امریکاي شمالی فقط از آن جهت خود: کند هاي بسیار جزئی کفایت می بهانه

اند که شوهرانشان آنان را سرزنش کرده بودند؛ و جوانی از جزیرة تروبریاند تنها به این علت خودکشی کرده  کشته

  .است که زنش همۀ توتونهاي وي را کشیده بود

جویی را به جاي آزمندي، استدالل را به جاي تعدي  یکی از کارهاي اساسی تمدن آن بوده است که، در انسان، صرفه

حق، مراجعه به محکمه را به جاي کشتن، و فلسفه را به جاي خودکشی برگزیده است؛ آن روز که شخص و غصب 

اگر اجتماعی به افراد . قوي حاضر شد ضعیف را، به میانجیگري قانون، بخورد پیشرفت عظیمی در مدنیت حاصل شد

ر میان خود نیز معمول دارند، چنین دهند، د خود اجازه دهد همان عملی را که در مقابل اجتماعات دیگر انجام می

هاي دیگر آن است که،  اي، بزودي از میان خواهد رفت؛ اولین شرط ایستادگی و رقابت کردن در مقابل جامعه جامعه

شود، تنازع بقا از بین  هنگامی که سازمان همکاري برقرار می. در میان خود اجتماع، تعاون و همکاري برقرار باشد

تواند با  د به اجتماع انتقال یافته است؛ در شرایط متساوي، میان دو اجتماع، آن یک بیشتر مینرفته، بلکه از فر

به همین جهت است که هر جامعه . دیگري رقابت کند که حس سازگاري با یکدیگر در میان افراد آن بیشتر باشد

ترتیب از حدت جنگ طبیعی براي کند افراد را با آن بار بیاورد و به این  دستورات اخالقی خاص دارد و سعی می

زیستن، که در نفس افراد موجود است، بکاهد؛ در این صورت صفات و سجایایی که براي بقاي اجتماع مفید تشخیص 

چنین . شود کند، و سجایاي مخالف به عنوان رذایل اخالقی شناخته می شود عنوان فضایل اخالقی پیدا می داده می

.کند و یک حیوان عنوان شارمند پیدا می گردد، شود و اجتماعی می اعت میاست که انسان، تا حدي وارد جم

چندان دشوارتر از تلقین همین عواطف به قلب یک » وحشی«ایجاد عواطف و احساسات اجتماعی در ضمیر یک فرد 

وجه فرد طور، جنگ براي مالکیت هم سبب ت انسان عصر جدید نبود، اگر تنازع بقا سبب ترویج کمونیسم بوده، همان

شاید انسان اولیه بیش از انسان امروز حاضر و مستعد به قبول همکاري اجتماعی بود، زیرا، . به شخص خود شده است

کرد بیشتر و، از طرف دیگر، داراییش کمتر، و به همین  از یک طرف، خطرهایی که او را هنگام تنها بودن تهدید می

درست است که انسان فطري آزمند و خشن بوده، در عین . است جهت اسباب جدایی او از اجتماع نیز کمتر بوده

کرده و به مهمانان خود  قلب نیز بوده و، بآسانی، هرچه داشته حتی با بیگانگان قسمت می حال بخشنده و خوش

داند که کرم مرد فطري و اولیه تا به حدي است که زن یا دختر خود را به  هر خواننده می. بخشیده است هدایایی می
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گردد و هم  بخشد، و اگر کسی چنین پیشکشی را رد کند مایۀ کمال تأثر او می عنوان هدیه، به مهمان خود می

شوند؛ این، خود، یکی از مشکالتی است که مبلغان دین مسیح گرفتار  خانه و هم زن او، هر دو ناخشنود می صاحب

آن است که وي، در شب و روز اول ورود خود، چگونه شود نتیجۀ  اي که روز دوم ورود با مهمانی می طرز معامله. آنند

نماید که احساس مرد اولیه نسبت به زن خود احساس مالک نسبت به  چنین می. این آداب را مراعات کرده باشد

او اگر غیرتی دارد فقط از این لحاظ است؛ به همین جهت، فرق . مملوك است، نه احساس عاشق نسبت به معشوق

؛ از اینکه با مهمان وي همخوابه شود هم »دیده باشد«یش از آنکه به خانۀ او بیاید، دیگران را نیز کند که زنش، پ نمی

خوابد، از لحاظ مالکیت،  یابد؛ ولی چون ببیند که زنش، بدون اجازة او، در بستر کسی می رنجی به دل مرد راه نمی

دیده شده که بعضی از شوهران زنان خود را در افریقا . آید شود و حس غیرتش به جوش می افروخته و غضبناك می

افتاده، همان  قواعد تعارف و خوشامدگویی، در اغلب ملل عقب. دهند تا کاري که دارند بگذرد به بیگانگان عاریه می

. قدر پیچیده است که در ملل متمدن؛ هر جماعتی اسلوب خاصی براي سالم کردن و اجازة مرخصی خواستن دارد

بویند، یا هر یک  زنند، یا یکدیگر را می کنند بینیهاي خود را به یکدیگر می یکدیگر را مالقات میهنگامی که دو نفر 

دهد؛ ولی، چنانکه دیدیم، هرگز یکدیگر را  دیگري را، بآهستگی و از روي لطف، مورد ضرب مختصر قرار می

بر متوسط مردمان معاصر ترجیح بعضی از قبایل، که به خشونت معروف هستند، هنوز هم از لحاظ ادب . بوسند نمی

؛ در نظر »مالیم و صلحجو هستند«کنند، در خانوادة خود  اهالی قبیلۀ دایاك، که سر آدمی را شکار می. دارند

گویند و حرکات و اطوار عجیبی از  هندیشمردگان امریکاي مرکزي، سفیدپوستان، که هنگام مکالمه بلند سخن می

  .اند ارند و فرهنگ کافی ندیدهدهند، تربیت صحیح ند خود نشان می

اي  هندیشمردگان امریکا خود را ملت برگزیده. توان یافت که خود را برتر از دیگران تصور نکند کم ملتی را می

افراد یکی از قبایل هندیشمردگان . دانند که روح بزرگ آن را، براي آنکه سرمشق انسانیت باشد، خلق کرده است می

: گویند دهد؛ مردم کارائیب می می» انسان انسانها«نامند، و قبیلۀ دیگر به خود لقب  می »انسانهاي منحصر«خود را 

اند که از  کردند که مردم اروپا از آن جهت به جزیرة گروئنلند آمده اسکیموها چنین تصور می» .تنها ما ملت هستیم«

گذشته است  یه هرگز به خاطرشان نمیبه همین جهت بوده است که انسانهاي اول. ایشان آداب و فضایل را بیاموزند

بصراحت  اند مراعات کنند؛ این مردم که، در معامله با سایر مردم، همان مقرراتی را که دربارة افراد قبیلۀ خود داشته

کنند که وظیفۀ اخالق آن است که اجتماع خاص ایشان را در مقابل سایر جماعتها نیرومندي بخشد،  اعتراف می

رمات تنها باید در مورد افراد قبیله رعایت شود، و با مردم دیگر هر عملی مباح است، مگر آنکه قواعد اخالقی و مح

.مهمان باشند

از پیشرفت اخالق در تاریخ، بیش از آنکه بهبود مقررات اخالقی منظور نظر باشد، این جنبه مورد توجه است که 

با آنکه مقررات اخالقی قدیم و جدید، از لحاظ . تر شودآید وسیع اي که این مقررات در آن به مورد اجرا درمی دایره

مضمون و محتویات و طرز اجرا، با یکدیگر تفاوت زیاد دارند، دشوار است که بتوان گفت اخالق جدید عالیتر از اخالق 

و دارتر است  چیزي که هست، جز در حالتهاي استثنایی، میدان تطبیق قواعد اخالقی جدید بسیار دامنه. قدیم است

رفته رفته که  .کند میدار شدن دارد بتدریج تقلیل پیدا  شود، ولو اینکه این دامنه عدة زیادتري از مردم را شامل می

نفوذ کرده اند، قواعد اخالقی از مرزهاي قبیله به خارج  قبایل در جزو واحدهاي بزرگترین به نام دولت جمع شده

اند،  است، و، هنگامی که دولتها در نتیجۀ ترقی وسایل ارتباط یا بر اثر احساس خطر مشترك به یکدیگر نزدیک شده

اصول اخالقی از مرزهاي دولتها به یکدیگر سرایت کرده و کار به جایی رسیده است که یک دسته از مردم مقررات 

شک نیست . اند همۀ نژاد سفید، و در پایان کار به نوع بشر، تحمیل کرده اخالقی خود را به تمام اروپا و، پس از آن، به

اند که هرکس همۀ مردم را چون  گشته و آرزو داشته اند که دنبال کمال مطلوب می که در هر دوره مردمانی بوده
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لی تعداد چنین رفته است، و نزدیکان و همسایگان خود دوست بدارد؛ شاید اندرزها و مواعظ ایشان همیشه به هدر می

مردم، و حتی نسبت عددي آنان به روزگار ما، بسیار زیاد شده است؛ هرچند دیپلوماسی و سیاست با اخالق سازشی 

المللی مقرراتی اخالقی وجود دارد، چه اگر چنین نباشد و قیود و قوانین و اعتمادي در کار  ندارد، در تجارت بین

تجارت، که با عمل دزدان دریایی آغاز شده، به کمک اخالق، به منتها درجۀ . نیاید، امر تجارت به راه نخواهد افتاد

  .ترقی خود رسیده است

ها بندرت مقررات اخالقی خود را به صورت واضح، بر بنیان روشن نفع اقتصادي و سیاسی اجتماع استوار  جامعه

ود را تابع منافع اجتماع قرار دهد، یا اند؛ چه فرد، بنا بر طبیعت خود، معموالً حاضر نیست که منافع شخصی خ ساخته

به همین . گونه مجازاتی را در پی ندارد اي گردن نهد که سرپیچی از آنها ظاهراً هیچ کننده به قواعد خشک و خسته

جهت، براي آنکه اجتماع پاسبانی نامرئی ایجاد کند و تمایالت اجتماعی را در مقابل تمایالت افراد برانگیزد و حس 

استرابون،  .را در میان توده تحریک کند، از دین، که البته اختراع اجتماع نیست، استفاده کرده استخوف و رجا 

  :جغرافیادان پیر، نوزده قرن پیش از این، خوب در این باره داد سخن داده است

امیدوار باشد  تواند اي از مردم، هرگز نمی یک فیلسوف در برابر گروهی از زنان، یا در مقابل مجموعۀ در هم آمیخته

که، با نیروي استدالل، حس وقار، تقوا و ایمان را به آنان تزریق کند؛ براي اینکه موفق شود، وي ناچار است که از 

  .خوف دینی استفاده کند؛ و براي آنکه چنین حس ترس و بیمی انگیخته شود، باید به اساطیر و عجایب متوسل گردد

گرزهاي آتشین، مارها، و غیره، همه از اساطیر است، و در علم االهی قدیم ، )شاخه نیزة سه(صاعقه، سپر، تریدنس 

شود؛ ولی مؤسسان دولتها از همین وسایل به عنوان عفریتهایی استفاده کرده و  چیزي جز همین اساطیر دیده نمی

اساطیر، گذشته از حقیقت علم اساطیر همین است که ذکر شد، و چون همین . اند دل را با آنها ترسانیده مردمان ساده

اند، پیشینیان آنها را از وسایل تربیت اطفال قرار  اهمیت تاریخی، نقش بزرگی در زندگانی اجتماعی و مدنی داشته

اند که، با کمک امور شعري و  داده، بعدها دامنۀ استفاده از آنها را به زمان جوانی نیز رسانیده، و چنان اندیشیده

اینک، پس از گذشتن آن دورة . هاي زندگی وسایل تهذیب و تربیت را فراهم آورند هتوانند در تمام دور خیالی، می

ذلک، باید به خاطر داشت که فلسفه فقط  رود؛ مع طوالنی، تاریخ و فلسفه بهترین وسیلۀ پرورش نسلها به شمار می

.عر استافتد همان ش براي عدة معدودي مفید فایده است، در صورتی که آنچه در تودة خلق مؤثر می

الطبیعه  کند، زیرا هرچه اسرارآمیز و مافوق به این ترتیب است که دین هالۀ تقدیسی بر گرد مقررات اخالقی ایجاد می

دانند، چنان وزنی  شناسند و تاریخ پیدایش آنها را می باشد وزن و آبرویی دارد که اشیاي متعارفی، که همه آنها را می

: اکنون وقت آن رسیده است که بپرسیم. کند نیروي خیال است نه قوة علم میآنچه بیشتر بر مردم حکومت . ندارد

  آیا سرچشمه واصل دین همین فایدة اخالقی بوده است یا چیزي دیگر؟

IV - دین  

  الحاد در نزد ملتهاي اولیه

را در نظر  تعریف کنیم، از همان ابتداي بحث باید این نکته» پرستش نیروهاي برتر از طبیعت«اگر دین را به معنی 

هیچ نوع ) ها پیگمه(هاي افریقایی  بعضی از کوتوله. اند گونه دینی نداشته بگیریم که بعضی از ملتهاي اولیه، ظاهراً، هیچ

شود، مردگان خود را بدون هیچ  عبادت و شعایر دینی ندارند و، در نزد آنان اثري از توتم و بتها و خدایان دیده نمی

که البته خالی از  –هاي سیاحان گوش بدهیم  افتند؛ اگر به گفته و هرگز به فکر آن نمیسپارند  تشریفات به خاك می

هاي کامرون فقط به خدایان شر  کوتوله. این طوایف، در میان خود، حتی خرافاتی هم ندارد –مبالغه هم نیست 

دارند، چه به نظر آنان این  عقیده دارند و هرگز در صدد آن نیستند که با اجراي اعمالی این خدایان را راضی نگاه

قبیلۀ وداه، در جزیرة سیالن، به خدایان و جاودانی روح عقیده . کارها در جلب رضایت خدایان هیچ تأثیري ندارد
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کنند؛ هنگامی که از آنان دربارة خدا سؤال  دهند و نه قربانیی می دارند، ولی براي این خدایان نه عبادتی انجام می

آیا بر تخته سنگی است، یا بر «: گویند دهد، می آن که به یک فیلسوف عصر جدید دست میشود، با حیرتی، نظیر 

هندیشمردگان امریکاي شمالی تصور خدایی » !ام هاي موریانه، یا روي درختی؟ من که هرگز او را ندیده اي از تپه تپه

دانند که به کار انسان کاري داشته  آن میرا دورتر از  پردازند و، همچون اپیکور، خدا را دارند، ولی به پرستش او نمی

: اي گفته که ممکن است باعث شگفتی فیلسوفی شود؛ وي گفته است که یک هندیشمرده از قبیلۀ آبیپون کلمه. باشد

خواستند بدانند که دشت و صحرا آب و علف کافی براي حیواناتشان دارد یا نه،  پدران و نیاکان ما، که همیشه می«

اند که در  آنان هرگز به این اندیشه نیفتاده. که، جز به سطح زمین، به جاي دیگر کاري نداشته باشنداند  عادت کرده

هر وقت از یک اسکیمو سؤال شده است که زمین و » .گذرد و آفریننده و فرمانرواي ستارگان کیست آسمانها چه می

کسی از یکی از افراد قبیلۀ زولو » .ندارممن در این باب اطالعی «: آسمان را که آفریده است، وي جواب داده که

دانی این کارها را چه کسی  روید، آیا می کند و درخت می بینی که آفتاب طلوع و غروب می تو پیوسته می«: پرسید که

دانیم از کجا آمده است؛ به نظر  بینیم ولی نمی ما این چیزها را می! هرگز«: و او در جواب گفت که» دهد؟ انجام می

با وجود این، مطالبی که ذکر کردیم جزو حاالت نادر است، و این  ».که آنها از پیش خود درست شده باشد رسد می

این قضیه، در نظر . شود، با حقیقت توافق دارد اعتقاد قدیمی که دین نمودي است که عموم افراد بشر را شامل می

شود که  رود؛ او به دانستن این نکته قانع نمی یشخص فیلسوف، یکی از قضایاي اساسی تاریخ و روانشناسی به شمار م

االیام با تاریخ همراه بوده  همۀ ادیان از مطالب لغو و باطل آکنده است، بلکه به این مسئله توجه دارد که دین از قدیم

  شود در کجا قرار دارد؟ وجه از دل انسان زدوده نمی آیا منبع این تقوایی که به هیچ. است

   هاي دین سرچشمه - 1

  جانگرایی –روح  –خوابها  –شگفتی  –ترس 

گونه که لوکرتیوس، حکیم رومی، گفته، ترس نخستین مادر خدایان است؛ و از میان اقسام ترس، خوف از مرگ  همان

افتاده است که کسی  حیات انسان اولیه در میان هزاران مخاطره قرار داشته و خیلی کم اتفاق می. مقام مهمتري دارد

هاي متجاوزانۀ دیگران یا بیماریهاي  ی بمیرد؛ پیش از آنکه پیري برسد، بیشتر مردم، در نتیجۀ حملهبا مرگ طبیع

توانست باور کند که مرگ یک حادثه و نمود طبیعی  به همین جهت بود که انسان اولیه نمی. اند رفته مهلک از دنیا می

در اساطیر ساکنان جزیرة بریتانیاي جدید، . کرد است، و به همین دلیل، همیشه براي آن علتی فوق طبیعی تصور می

به «: کامبینانا، خداي خیر، به برادر احمق خود کوروووا گفت. چنین است که مرگ نتیجۀ اشتباهی از خدایان است

زمین فرود آي و به مردم بگوي تا از پوست خود درآیند و از مرگ رهایی یابند، پس از آن به ماران بگوي که از امروز 

. ؛ ولی کوروووا اشتباه کرد و سر جاودانی را به ماران گفت و خبر مرگ را به انسان رسانید»آنها حتمی استمرگ 

توانست  انسان می پندارند که مرگ نتیجۀ جمع شدن و کوچک شدن پوست است، و اگر بسیاري از قبایل چنین می

.ماند پوست خود را عوض کند جاودانه زنده می

تواند علت آنها را درك  شود، یا انسان نمی شگفتی از حوادثی که بر حسب تصادف ایجاد میترس از مرگ، و احساس 

شده، همه،  هایی که براي انسان حاصل می کند، و امیدواري به کمک خدایان و شکرگزاري در مقابل خوشبختی

د و در نظر وي ش آنچه بیشتر مایۀ تعجب انسان می. عواملی بوده است که اعتقادات دینی را سبب شده است

کرد، مسائل مربوط به جنس و خواب دیدن و تأثیر موجودات سماوي بر روي زمین و انسان بوده  اسرارآمیز جلوه می

رسید، مخصوصاً وقتی اشباح کسانی که به یقین  است؛ انسان اولیه از اینکه، در خواب، اشباحی به نظرش می

رفت و دچار  کردند، سخت در اندیشه و شگفتی فرو می او تجلی میاند در خواب بر  دانسته مرده و از دنیا رفته می

گذاشت تا از بازگشت آنان در امان بماند، و  او مردگان خود را با دست خود در خاك می. شد ترس و وحشت می
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از کرد که نیازي به بازگشت نداشته باشد و زندگان  مخصوصاً همراه مرده غذا و احتیاجات دیگر وي را داخل گور می

گذاشت و از آنجا نقل  اي را که مرگ در آن رو کرده بود براي مرده می شر او در امان بمانند؛ گاهی وارث مرده خانه

برد و سه دور  کرد و مرده را از آنجا بیرون می کرد؛ در بعضی از جاها، انسان اولیه در دیوار خانه سوراخی می مکان می

سپرد، به این امید که روح راه بازگشت به خانه را  کرد و به خاك می دور میگرداند و از آنجا  با سرعت دور خانه می

  .گم کند و دیگر هرگز نتواند به آنجا سر بزند

انداخت که هر موجود زنده باید روح یا  خورد، او را به این فکر می نظایر چنین حوادثی، که انسان اولیه با آنها برمی

در کتاب . تواند در هنگام بیماري یا خواب با مرگ از بدن خارج شود ه مینیروي اسرارآمیز دیگري داشته باشد ک

هرگز شخص خوابیده را بسختی از خواب بیدار نکنید، «: اوپانیشادها، از کتابهاي هندي قدیم، چنین آمده است که

داراي روح است، نه تنها انسان » .چه ممکن است روح راه بازگشت به بدن را گم کند، که چارة آن بسیار دشوار است

احساس نیست، بلکه موجودي است که کامالً  بلکه هر چیز براي خود روحی خاص دارد؛ جهان خارجی مرده و بی

گفتند که اگر چنین نباشد، بسیاري از نمودهاي طبیعت، از قبیل  نشاط زندگی در آن جریان دارد؛ فالسفۀ قدیم می

به این ترتیب، انسان، پیش از آنکه اشیا . ماند ن غیرقابل تعبیر میهاي مرگبار، و زمزمۀ درختا حرکت خورشید، صاعقه

را بدون شخصیت و مجرد در نظر بگیرد، براي آنها شخصیتی قایل بود؛ به عبارت دیگر، دین پیش از فلسفه بر روي 

ترین شکل  هساد. دهد جانگرایی براي اشیا جنبۀ شاعرانۀ دین و جنبۀ دینی شعر را تشکیل می. زمین طلوع کرده است

رود با  این تصور در سگی قابل مشاهده است که چون برگی با حرکت خفیف باد در مقابل او روي زمین پیش می

پندارد که روحی آن را به جنبش درآورده است؛ و عالیترین درجۀ این تصور،  نگرد، گویی چنان می دهشت به آن می

و در نظر شاعران سراسر  –به نظر انسان اولیه . سازد اي آشکار می همان است که شاعري هنگام سرودن قصیده

 ها، سنگها، درختان، ستارگان، خورشید، ماه و آسمان، همه، چیزهاي مقدسی هستند و کوهها، رودخانه –روزگار 

در نزد یونانیان قدیم، آسمان خدایی به نام اورانوس بوده است، ماه . باشند مظهر خارجی نفوس باطنی و غیرمرئی می

. یی دیگر به نام سلنه، زمین خدایی دیگر به نام گئا، دریا خدایی دیگر به نام پوسیدون، و پان خداي همۀ جنگلهاخدا

در نظر طوایف ژرمن قدیم، جنگلها پر بوده است از جنیان و پریان و غوالن و شیاطین و جادوان؛ اثر این موجودات 

دل ایرلندي هنوز به  کشاورزان ساده. توان بخوبی مشاهده کرد هاي ایبسن می خیالی را در موسیقی واگنر و نمایشنامه

در این طرز تصور . کنند جن و پري عقیده دارند، و شاعران و نویسندگان ایرلندي این مراتب را در آثار خود رعایت می

ز آن شاد روحانی، نسبت به اشیاء، زیبایی و حکمت خاصی وجود دارد؛ مثل این است که انسان چنین میل دارد، و ا

یکی از نویسندگان بسیار حساس معاصر طبیعت را براي . شود، که با اشیا نیز مانند موجودات جاندار معامله کند می

:کند روح حساس چنین تعریف می

شود که  گر می طبیعت، در صورت کلی خود، به شکل مجموعۀ بزرگی از موجودات زندة مشخص از یکدیگر جلوه

شکار است و در برخی دیگر پنهان؛ در همۀ آنها عنصر روحانی و عنصر مادي، هر دو، موجود حیات در بعضی از آنها آ

از هر ستاره و ! عالم پر از خداست. …دهد است، و همین آمیزش روح و ماده است که سر عمیق وجود را تشکیل می

وهاي خدایی شباهت دارد موفق کند و ما را به دریافت نیروهاي فراوانی که با نیر از هر تخته سنگ وجودي تجلی می

اي ناچیز؛ ولی همه چیز در  اي باشکوه است و پاره سازد؛ بعضی از اینها نیرومند است و بعضی دیگر ناتوان؛ پاره می

  .کند میان آسمان و زمین به طرف یک مقصد اسرارآمیز حرکت می
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  معبودهاي مختلف دینی - 2

 –روحپرستی  –انتقال به خدایان بشري  –توتمپرستی  –جانوران  –جنس  –زمین  –ستارگان  –خورشید 

  نیاپرستی

چون براي هر چیز روحی تصویر شود، به عبارت دیگر خدایی در آن نهفته باشد، عدد اشیاي پرستیدنی نامعدود 

. آسمانی، زمینی، جنسی، حیوانی، انسانی، و االهی: توان در شش دسته قرار داد این خدایان بیشمار را می. شود می

توان گفت نخستین موجودي که مورد پرستش قرار گرفته چه بوده، و شاید ماه در زمرة آنهایی  طبیعی است که نمی

یاد » برد مردي که در ماه به سر می«هاي خود از  گونه که ما اکنون در افسانه اند؛ همان باشد که مقام اولویت را داشته

کرده و، هر ماه یک بار،  کرده است که زن را از راه به در می تصور میکنیم، اساطیر قدیم نیز ماه را همچون مردي  می

رفته و آن را به عنوان خداي حامی خود  ماه خداي محبوب زنان به شمار می. انداخته است او را به حالت حیض می

بر اوضاع جوي  اند که ماه کرده گیري زمان بوده و چنین تصور می اند؛ قرص رنگپریدة آن مقیاس اندازه پرستیده می

ها نیز براي باریدن  فرستد؛ حتی، مطابق اساطیر، قورباغه حکومت دارد و باران و برف را همین قرص از آسمان فرو می

دانیم چه زمانی خورشید، براي حکومت آسمان، جانشین ماه شده  درست نمی .اند کرده باران به درگاه او تضرع می

ن شکارورزي گردید و مردم دریافتند که حرارت خورشید سبب است؛ شاید آن هنگام که کشاورزي جانشی

. شود و دورة گردش آن وسیلۀ تنظیم موسم کاشت و برداشت است این حادثه اتفاق افتاده باشد حاصلخیزي زمین می

کند، و از  اي مورد توجه قرار گرفت که اشعۀ سوزان خورشید آن را آبستن می در این هنگام، زمین به عنوان االهه

همین وقت مردم خورشید را، چون پدر هرچه زنده است، مورد پرستش قرار دادند؛ از همین مقدمۀ بسیار ساده، 

آمدند حالت  پرستانۀ قدیم وارد گردید، و بیشتر خدایانی که از آن پس روي کار می آفتابپرستی در دیانتهاي بت

یونانی، را مردم فهمیدة یونان از آن جهت  آناکساگوراس، حکیم. رفتند تجسم و تشخصی از خورشید به شمار می

هایی که  تبعید کردند که عقیده داشت خورشید خدا نیست، بلکه قرص آتشینی است به بزرگی جزیرة پلوپونز؛ هاله

کردند اثري از همین خورشیدپرستی قدیمی بوده است؛  نقاشان قرون وسطی بر گرد سر و صورت قدیسان رسم می

اي از  هیچ خرافه. رود شدة بر روي زمین به شمار می ون در نظر ملت خود، خورشید مجسمامپراطور ژاپن هم، اکن

تمدن ساختۀ سست بنیاد . خرافات عصر قدیم نیست که رنگی از آن در زندگی امروز کرة زمین وجود نداشته باشد

ال هم، زندگیشان بر یک نهج ها، هزار س اند، در صورتی که توده اقلیتی است که بنیان آن را بر روي تجمل بنا کرده

همۀ ستارگان، مانند خورشید و ماه، یا محتواي خدا، یا خود خدایی بوده و به امر یک روح درونی .کند جریان پیدا می

با ظهور مسیحیت این ارواح عنوان فرشتگانی را پیدا کردند که راه راست را به مردم . اند داده به گردش خود ادامه می

خود آسمان خداي بزرگی بود که با کمال تضرع به . لر، با آن همه فرزانگی، هرگز منکر آنها نشددهند؛ کپ نشان می

در نزد بسیاري از قبایل اولیه، براي . دانستند پرداختند، زیرا آن را سبب نزول باران یا بند آمدن آن می عبادت آن می

، در نزد طوایف لوباري و دینکا، معنی »داخ«رفته است؛ لفظ  نامیدن آسمان و الوهیت کلمۀ واحدي به کار می

نامیدند، که به معنی آسمان هم بود؛ در چین نیز کلمۀ تی  دهد؛ مغوالن خداي بزرگ را تنگري می نیز می» باران«

» بابا آسمان«نامیدند، که معنی  همین حال را داشته است؛ در هندوستان ودایی خدا را به نام دیئوس پیتار می

، بوده است؛ در میان ایرانیان، کلمۀ اهورا »گردآورندة ابرها«انیان، نام خدا زئوس به معنی آسمان و دهد؛ نزد یون می

هستۀ ! کنند درخواست حمایت می» آسمان«اکنون چه فراوانند کسانی که از  داشته است؛ هم» آسمان آبی«معنی 

زمین، خود، نیز یکی از خدایان بوده و بر هر  .مرکزي علم اساطیر نیز اتحاد و ازدواج بارور زمین و آسمان بوده است

کرده است؛ براي درختان هم، درست مانند انسان، روحی قایل بوده و  یک از اوضاع اساسی آن خدایی حکومت می

دانسته  اند؛ هندیشمردگان امریکا غالباً شکست و انحطاط خود را نتیجۀ آن می دانسته انداختن آن را با کشتن یکی می
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مولوك به درختان  در جزایر. اند تان درختان را بریده و از این راه ارواح محافظ آنان را از بین بردهکه سفیدپوس

کردند که به زنان آبستن؛ و براي اینکه آزاري به آنها نرسد در مجاورت آنها بانگ بلند  گونه نظر می دار همان شکوفه

هاي نارسیده بریزد؛ در جزیرة آمبون کسی حق  د و میوهاند، تا مبادا سقط جنین کنن افروخته کرده و آتش نمی نمی

ندارد نزدیک مزرعۀ برنجی که در حال گل است سر و صدا کند؛ به این خیال که، اگر چنین شود، از محصول، چیزي 

پرستیدند، و دروئیدها براي  قدیم درختان بعضی از جنگلهاي مقدس را می» گل«مردم . جز کاه به دست نخواهد آمد

گذاشتند؛ هنوز هم، در انگلستان، براي چیدن این  پیچد احترام خاصی می انگلی خاصی که به درخت بلوط میگیاه 

توان به آن  قدیمیترین عقیدة دینی در قارة آسیا، تا آن اندازه که می. رود گیاه، تشریفات و شعایر خاصی به کار می

بسیاري از کوهها مقدس بوده و جایگاه . و کوه اطالع حاصل کرد، عبارت بوده است از پرستش درخت و رودخانه

شده که خدایی، خسته  اند؛ زمین لرزه وقتی حاصل می کرده ها را ایجاد می رفته است که صاعقه خدایانی به شمار می

دانند که خداي زمین، در خواب، از  انداخته است؛ مردم فیجی زلزله را نتیجۀ آن می یا خشمناك، شانۀ خود را باال می

گیرند و به خدایی به نام  خورد، آن را گاز می شود؛ مردم ساموآ، هنگامی که زمین تکان می ن پهلو به آن پهلو میای

» مادربزرگ«جا، زمین را  تقریباً همه. شوند که آرام بگیرد و زمین را خرد و متالشی نسازد مافوئی متوسل می

ي در آن تجمع یافته است، شباهت میان کلمۀ ماده نامند؛ در لغت انگلیسی، که عقاید ابتدایی العن شعور می

)materia ( و مادر)mater (عشتر و کوبله، دمتر و کوس، آفرودیته و ونوس و فریبا مجسم . قابل توجه است

اند و سبب بیرون  روند، که همۀ باروري خود را به زمین داده هاي نسبتاً جدید االهۀ قدیمی زمین به شمار می شده

اند؛ آنچه دربارة زادن و شو کردن و مرگ و بازگشت پیروزمندانۀ این االهگان در اساطیر  رکت از آن شدهآمدن خیر و ب

شود، همه، رمزها و تعلیلهایی است براي پیدایش گیاه و خشک شدن آن، و اینکه پس از مدتی دوباره سبز  گفته می

قدیمیی است که میان کشاورزي و زن، در  ماده بودن این خدایان نشانۀ رابطۀ. کند شود و تجدید حیات می می

روزگاران دور، وجود داشته است؛ هنگامی که کشاورزي شکل اساسی و فرمانرواي زندگی بوده، االهۀ نمو نبات بر 

غالب خدایان ابتدایی از جنس لطیف بودند، و هنگامی که خانوادة پدرشاهی بر . همۀ خدایان دیگر پیشی داشته است

.نر جانشین آنها شدند سر کار آمد خدایان

دید، باردار شدن جنین زن و والدت را نیز  گونه که روح عمیق شاعرانۀ انسان اولیه سري االهی در نمو گیاه می همان

بینی نطفۀ مرد و تخمک زن آگاهی ندارد  از موجود ذره» وحشی«انسان . شناخت از تأثیر موجودي برتر از طبیعت می

ن آالت تناسل مرد و زن است، که مشترکاً در عمل تولید مثل دخالت دارند؛ به همین بیند هما و تنها چیزي که می

بندد، عمل  گونه که عمل باروري تخم گیاه در زمین صورت می چون همان. دهد جهت به آنها نیز رنگ خدایی می

وجود دارد که این نیروي  افتد، ناچار به تصور او، در جوف آنها ارواحی تولید مثل انسان نیز در این آالت اتفاق می

کند، و قطعاً قدرت االهی  رود هدایت می می انگیزترین عجایب به شمار خالقی را که در جوف آنها نهفته و از شگفت

تقریباً تمام ملتهاي قدیمی، هر یک به شکلی، . است که به این صورت مجسم درآمده و باید مورد پرستش قرار گیرد

اند، برخالف آنچه در بدو امر به نظر  اند؛ آنها که بیشتر در این عمل آداب و شعایري داشته پرستیده آالت تناسلی را می

در آن زمانها، . اند تر، همچون مردم مصر، هند، بابل، آشور، یونان، و روم، بوده رسد، و ملتهاي عالیتر و پیشرفته می

اند، بلکه بدان سبب  نبۀ قبیح آن نظر داشتهنقش جنسی خدایان بسیار مورد توجه بوده است؛ نه از آن جهت که به ج

بعضی از جانوران، همچون گاو نر و مار، . اند ساخته که، از این راه، عنایت خود را به حاصلخیزي زمین و زن آشکار می

اند که ظاهراً در تولید مثل نیروي االهی داشته یا الاقل مظهري از این قوه به شمار  از آن جهت مورد پرستش بوده

دهد و آشکار  در داستان بهشت و آدم و حوا، مار عالقۀ جنسی را به عنوان اصل تمام بدیها نمایش می. اند رفته می
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اي که میان  سازد که بیداري حس جنسی آغاز معرفت نیک و بد است و شاید رمزي باشد براي نشان دادن رابطه می

.استه المثل شد سادگی عقل و سعادت و نعیم فردوس موجود است و ضرب

توان گفت که هر حیوانی، از سوسک مصري گرفته تا فیل هندي، در یک گوشۀ زمین، روزي به عنوان خدا  تقریباً می

ر یک از نامیده و قبیلۀ خود و ه هندیان اوجیبوا حیوان خاص مورد پرستش خود را توتم می. مورد پرستش بوده است

اند؛ علماي مردمشناسی این اسم را مأخذ قرار داده، پرستش اشیا را، به طور کلی،  داده افراد آن را نیز چنین نام می

در میان قبایل مختلف . باشند اند؛ این توتمها، معموال، حیوان و، احیاناً، به صورت گیاه می توتمپرستی نامیده

شود  قبیلۀ دراویدي هندوستان و قبایل استرالیا، انواع مختلف توتم یافت میهندیشمردگان امریکاي شمالی و افریقا و 

توتم، که رنگ دینی داشته، براي متحد ساختن افراد قبیله با یکدیگر . اي ندارند گونه رابطه که ظاهراً با یکدیگر هیچ

ارند یا همه از آن به وجود پنداشتند که به وسیلۀ توتم با یکدیگر ارتباط د عامل مؤثري بوده است؛ همه چنین می

افراد قبایل ایرکوئوي، که در واقع بدون آنکه خود بدانند معتقد به عقاید داروین هستند، چنین تصور . اند آمده

توتم، که عنوان شعار و رمزي داشته، عالمت . اند کنند که از زناشویی زنان با خرس، گرگ و آهو به وجود آمده می

هاي اولیه بوده، و پس از آن، رفته رفته، از جنبۀ دینی خود خارج شده، عنوان عالمت مفیدي براي خویشاوندي ملت

اي از دول گشته؛ یا مانند  خوشبختی یا نظر قربانی پیدا کرده؛ یا، همچون شیر و عقاب، وارد عالمت پرچمهاي پاره

مآبانه یا جنبش لجوجانۀ  اري فیلزیان نمایندة استو گوزن عالمت جمعیتهاي برادري شده؛ و یا به صورت حیواناتی بی

اینکه، در ابتداي ظهور دین مسیح، کبوتر، ماهی و بره حالت رمزي براي این دین . بعضی از احزاب سیاسی شده است

داشته، خود، آثاري از توتمپرستی قدیمی بوده است، حتی حیوان بیقدر و منزلتی چون خوك زمانی توتم یهودیان به 

شد و کسی حق دست زدن و خوردن آن را نداشت،  محسوب می ب اوقات، توتم از محرماتغال. رفته است شمار می

مگر اینکه خود خوردن آن نوعی از مناسک دینی باشد؛ این چنان بود که انسان، در مواردي، خداي خود را به عنوان 

پرستند  گاال، در حبشه، در ضمن تشریفات دینی خاص، ماهی مخصوصی را که می مردم قبیلۀ .خورد میعبادت 

» .کند شود و نفوذ می کنیم که روح در ما وارد می خوریم، احساس می هنگامی که آن را می«: گویند خورند و می می

نه در میان این مردم رفتند، متعجب شدند که چگو مبلغان مسیحی، که اولین مرتبه براي تبلیغ در نزد این قبایل می

.آدابی شبیه به قداس مسیحیان وجود دارد

احتماال بنیان توتمپرستی، مانند بسیاري دیگر از عبادات، بر روي ترس نهاده است؛ انسان به واسطۀ نیرومندي 

هنگامی  .ساخته است پرستیده و به خیال خود، به این ترتیب، وسایل خوشنودي آنها را فراهم می جانوران، آنها را می

که شکار جنگلها را از حیوانات وحشی پاك کرد و اطمینان خاطر نسبی، مخصوص زندگانی کشاورزي، فراهم گردید، 

اند، همان صفات  رفته رفته حیوانپرستی کمتر شد؛ شاید خدایان انسانی اولیه، که جانشین خدایان حیوانی شده

یوان به عالم انسان، در داستانهاي تحول خدایان، بخوبی واضح اند؛ انتقال خدایی از عالم ح درندگی حیوانی را داشته

اند که خدایان حیوانی به صورت  است، و کسانی چون اووید و نظایر او این داستانها را به همۀ زبانها سروده، و گفته

چون کاخ  اند و بالعکس؛ صفت حیوانی خدایان هرگز آنها را ترك نگفته و، مانند بوي اصطبلی که انسان مبدل شده

حتی در آثار هومر، که بسیار پیشرفته و مترقی . روستایی بر آن بنا شود باز همراه آن است، هرگز از میان نرفته است

خدایان مصري . بوپیس، چشم گاو است، یکی از خدایان، به نام گالئوپوکیس آتنه چشم جغد دارد، و خداي دیگر، هره

دهند و  ند، همین مرحلۀ انتقال از عالم حیوانی به عالم انسانی را نشان میو بابلی، که صورت انسان و تنۀ حیوان دار

  .اند سازند که بسیاري از خدایان انسانی روزي به صورت جانوران بوده این حقیقت را آشکار می

گ، حالت اند که در نتیجۀ نیروي تخیل زندگان، پس از مر با وجود این، بسیاري از خدایان انسانی ظاهراً مردگانی بوده

خود ظاهر شدن مردگان در خواب کافی بوده است که سبب تقدیس و پرستیده شدن آنها . اند پهلوانی پیدا کرده
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مردانی که در زمان حیات خود نیرومند . بشود؛ زیرا عبادت، اگر بچۀ ترس نباشد، الاقل، همزاد و برادر آن هست

شدند؛ در بسیاري از  س از مرگ، مورد پرستش واقع میگرفته است، پ دیگران جاي می اند و ترسشان در دل بوده

) spirit(دهد؛ هم امروز، کلمۀ انگلیسی  معنی می» مرد مرده«اي که به معنی خداست، در واقع،  زبانهاي اولیه، کلمه

گونه که  یونانیان قدیم، همان. ، در آن واحد، هم به معنی روح هستند و هم به معنی شبح)geist(و کلمۀ آلمانی 

اعتقاد به حیات دیگري براي مردگان، . جستند جویند، به مردگان خود تبرك می مسیحیان به قدیسین خود تبرك می

اي شدید بوده که غالباً براي مردگان، به معنی حقیقی  که البته علت پیدایش آن همان خواب بوده است، به اندازه

ه یکی از اموات پیغامی بفرستد، آن پیغام را بر غالمی خواست ب چون رئیس قبیله می: اند فرستاده کلمه، پیغام می

برید، و اگر تصادفاً قسمتی از آن فراموش شده بود، این قسمت را به غالم دیگر  خواند و بالفاصله سرغالم را می می

.نوشت اي می کرد؛ به این ترتیب، بر نامۀ اول خود حاشیه گفت و او را به اولی ملحق می می

کوشیدند  ترسیدند و می پیش رفت تا صورت نیاپرستی را به خود گرفت؛ همۀ مردم از مردگان می روحپرستی بتدریج

این . وسایل خشنودي آنان را فراهم آورند، تا مبادا زندگان را مورد لعنت خود قرار داده و زندگی را برایشان تلخ سازند

گردید و، از طرف دیگر، روح  ات اجتماعی مینوع نیاپرستی چنان درست شده بود که، از یک سو، باعث تحکیم مقام

داشت؛ به همین ترتیب، در سرتاسر جهان انتشار یافت و، در  محافظت بر جریانات و نظامات قدیمی را زنده نگاه می

به عالوه بسیاري از ملل . و هنوز با کمال قوت در چین و ژاپن برقرار است –مصر و یونان و روم، به اوج خود رسید 

   .شناسند نمیپرستند و هیچ خدایی را  جز نیاکان خود چیزي را نمی هستند که

دهند، این نوع دیانت، براي محکم  با وجود اینکه نسلهاي آینده به این نوع توجه به اسالف روي خوشی نشان نمی

اي بوده که افراد را در  و، در بسیاري از اجتماعات اولیه، همچون چهارچوبهساختن روابط خانواده، اثر فراوانی داشته 

شود، ترس نیز، بتدریج،  گونه که اجبار، رفته رفته، سبب ایجاد تمایل ارادي می داشته است؛ همان درون خود نگاه می

دند، و از ترس آغاز کر تغییر شکل یافته، به صورت محبت درآمده است؛ پرستشی که مردم نسبت به اسالف خود می

و، در آخر کار، به صورت ورع و تقواي دینی . شده بود، بعدها جاي خود را به حس احترام و تقدیس مردگان داد

کنند و در پایان به شکل پدري مهربان در  همۀ خدایان را رسم چنین است که از صورت غوالن آغاز می. درآمد

دایش اطمینان و امنیت و وجدان اخالقی، از توحش اولیۀ خدایان کاسته آیند؛ و چنین است که، با مرور زمان و پی می

همین که خدایان بسیار دیر به حالت مهربانی و شفقت . آیند شود و خرده خرده به صورت کمال مطلوبهایی درمی می

.رود دلیل بر آن است که مدنیت با کمال کندي پیش می اند رسیده

رود، و پس از آنکه انسان از مراحل  ک تطور و تکامل طوالنی به شمار میتوجه به خدایی بشري آخرین مرحلۀ ی

رسد که بشر، پس از پرستش  ظاهراً چنین به نظر می. کم آشکار شد مختلف روحپرستی گذشت، این مرحله کم

آخر کار  نیروهاي مبهم و اسرارآمیز، متوجه قواي آسمانی و نباتی و جنسی گردیده، و بعد از آن نوبۀ حیوانات، و در

نیز از پرستش آبا و اجداد سرچشمه گرفته و » پدر«به عقیدة ما، مفهوم خدا به عنوان . زمان نیاپرستی رسیده است

اند و تنها روحشان  مفهوم اولیۀ آن چنین بوده است که انسانها، به معنی زیستشناسی کلمه، از خدایان متولد شده

لم االهی زمانهاي قدیم، حد فاصل مشخصی، از لحاظ ماهیت، میان مخلوق خدایان نبوده است؛ به همین جهت، در ع

. کردند شود؛ مثال یونانیان قدیم نیاکان خود را خدا، و خدایان را نیاکان خود تصور می انسانها و خدایان دیده نمی

ن مشخصی را، از میان مخلوط بیشمار نیاکان، مردان و زنا مرحلۀ دیگري که بعد از این پیش آمده آن بوده است که،

اند؛ به همین جهت است که بسیاري از  اند، انتخاب و جنبۀ خدایی آن را بیشتر تقویت کرده که امتیازات خاص داشته

رسیم، مدنیت  هنگامی که به این مرحله از تکامل می. اند پادشاهان، حتی پیش از مرگ خود، به درجۀ خدایی رسیده

  .وارد دورة تاریخی خود شده است
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سحر  –داستان زنده شدن خدا پس از مرگ  –جشنهاي آزادي جنسی  –آداب مربوط به کشاورزي  –سحر و جادو 

  کاهنان –سحر و علم  –و خرافات 

هنگامی که انسان اولیه عالمی از ارواح براي خود ساخت، بدون آنکه ماهیت واقعی و تمایالت آنها را بداند، در صدد 

ا جلب کند و از آنها در امور خود استمداد جوید؛ به این ترتیب است که بر جانگرایی براي برآمد که خشنودي آنها ر

اشیا، که ریشۀ دیانت اولیه است، عامل دیگر سحر و جادو افزوده شده است، و این سحر به منزلۀ روح شعایر دینی به 

نیروي سحرآمیز وجود دارد به اسم مانا؛ و پندارند که در جهان اقیانوسی پر از  مردم پولینزي چنین می. رود شمار می

روشهایی که در ابتدا . شود جادوگر کسی است که بر این اقیانوس دست دارد و از آن در حل مشکالت برخوردار می

بوده است؛ به این معنی که هر کاري را » روش تقلیدي«رفته  براي جلب کمک ارواح و، پس از آن، خدایان به کار می

خواسته است خدایان را به تقلید از خود  کرده و ظاهراً می استه خدایان انجام دهند، نظیر آن را میخو که انسان می

پاشید، و براي آنکه بهتر تقلید شده باشد آب را  خواستند باران ببارد، جادوگر آب بر زمین می وادار سازد؛ مثال، اگر می

خشکسالی آن قبیله را تهدید  کنند که، هنگامی، کایت میریخت؛ از قبیلۀ کافرها چنین ح از روي درختی به زمین می

کرد، مردم آن از کشیش مبلغی خواستند تا چتر خود را باز کند و بر سر بگیرد و به کشتزار رود؛ در سوماترا زن نازا 

در . گیرد، به این امید که هرچه زودتر جنینی در شکم او ظاهر شود کند و در بغل می مجسمۀ طفلی درست می

کند و پستان به دهان  الجزایر بابار، در مالزي، زنی که آرزوي مادر شدن دارد عروسکی با پارچۀ قرمز درست می معمج

جا  فرستد تا همه خواند؛ پس از آن، کسانی را نزد مردم دهکده می گذارد و اذکار سحري خاصی را، در ضمن، می او می

ستان وي براي تبریک نزدیک او بیایند؛ و حقاً باید گفت که این خبر را منتشر کنند که وي باردار شده است و دو

در قبیلۀ دایاك، در بورنئو، . تواند درخواست معصومانۀ این زن بیچاره را رد کند تنها واقعیت لجوج است که می

خواهد درد زادن را بر مادري آسان سازد، خود وي، در مقابل آن زن حرکات وضع حمل را  هنگامی که جادوگر می

به این خیال که با نیروي سحر خود او را وادار به تقلید سازد و بچه به دنیا گام نهد؛ گاهی شخص  دهد،  نجام میا

اندازد، تا جنین هم دریابد و  بندد و، در ضمن کار خود، آن را به جاي طفل پایین می ساحر سنگی به شکم خود می

کردند؛  ساختند و در آن سوزن فرو می مومی او را می در قرون وسطی، براي جادو کردن شخصی، صورت. پایین آید

سوزانند و به این کار خود  سازند و آن را می هندیشمردگان پرو عروسکی را به عنوان مجسمۀ شخص مورد نفرت می

.پرستی خود، دست کمی از این مردم اولیه ندارند تودة مردم عصر حاضر نیز، در خرافه. دهند نام سوزاندن روح می

دانشمندان زولو . رفته است تلقین از راه سرمشق دادن، مخصوصاً در مورد حاصلخیز کردن زمین، زیاد به کار میروش 

کوبیدند و به  بریدند و، آن را پس از بریان و خشک کردن، می مرد، آالت تناسلی او را می چون مردي در جوانی می

از ملتها رسم چنان است که از میان خود، براي فصل  در نزد بعضی. پاشیدند شکل گرد درآورده، بر روي مزارع می

به این امید که مزارع   کنند، کنند و آن دو را در یک مجلس علنی به یکدیگر تزویج می اي انتخاب می بهار، شاه و ملکه

یی را کنند که عمل زناشو عبرت گیرند و شکوفه کنند و بارور شوند؛ حتی در بعضی نواحی، عروس و داماد را وادار می

اي نداشته باشد و منظوري را که از آن دارند بخوبی فهم  آشکارا در مقابل همگان انجام دهند، تا طبیعت هیچ بهانه

. کنند تا محصول فراوان به دست آورند در جاوه، کشاورزان مخصوصاً در مزارع برنج با زنان خود همخوابگی می. کند

گونه اطالعی نداشتند  از تأثیر مادة نیتروژن در حاصلخیزي زمین هیچاین همه براي آن بوده است که آن مردم ساده 

کردند؛ اینکه در  اي دارند، باروري زمین را به بارور شدن زنان تشبیه می و بدون آن که بدانند گیاهان هم نر و ماده

عرانۀ نخستین زبان انگلیسی لغت واحدي براي دو قسم میوة انسانی و گیاهی موجود است، خود، نمایندة روح شا

  .رود نیاکان ما به شمار می
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اي، با هم  شد، و زن و مرد، بدون مراعات هیچ قاعده غالباً در هنگام بذرافشانی، جشنهاي خاصی گرفته می

آنکه، به این ترتیب، یادي از گذشتۀ خود  یکی: از برپا داشتن این جشنها سه چیز منظور نظر بوده است. آمیختند می

آوردند که همه از آزادي روابط جنسی برخوردار بودند؛ دیگر اینکه فرصتی به  ی را به خاطر میکردند و هنگام می

آوردند تا زنهایی را که شوهرانشان عقیم بودند باردار کنند؛ سوم آنکه در ابتداي بهار به زمین بفهمانند که  دست می

ند خوب در خود پرورش دهد و، چند ماه بعد، سپار کاري زمستانی بیرون آید و بذرهایی را که به آن می از محافظه

چنین جشنهایی در میان ملل فطري، مخصوصاً در قبیلۀ کامرون کنگو، و در میان کافرها . محصول فراوانی به بار آورد

:گوید رولی، که از مبلغان دینی است، چنین می. شود؛ دربارة این قبیلۀ اخیر هـ و قبایل هوتنتوت و بانتو دیده می

ممکن نیست کسی این مراسم را به چشم  …رو بسیار شبیه به جشنهاي باکوس در نزد یونانیان قدیم استجشن د

شود،  اند اجرا می نه تنها اباحت جنسی ملعون در مورد کسانی که تازه دین مسیح را پذیرفته …ببیند و شرمنده نشود

کنند، در این عمل اباحی شنیع، با  تد وادار میبلکه غالباً صورت اجباري دارد و هرکس را که به تماشاي آنان بایس

شود؛ این، در نتیجۀ  کند و قبح عمل زنا برداشته می روسپیگري با کمال آزادي رواج پیدا می. آنان شرکت جوید

  .هیچ مردي که در آنجا حاضر است حق ندارد که با زن خود عمل جنسی انجام دهد. شود محیطی است که فراهم می

مانند جشنهاي باکانالیا، : شود ین جشنها در روزگارانی از تمدن، که تاریخ مدون دارد، نیز مشاهده میاعیادي مشابه ا

در یونان؛ جشن ساتورنالیا در نزد رومیان؛ در قرون وسطی، جشن دیوانگان در فرانسه؛ جشن بهار در انگلستان؛ و 

  .تقریباً امروز، در همه جا، کارناوال

ر نزد مردم پاونی و هندیشمردگان گوایاکیل، شعایر کشاورزي صورت غیر جالبتري داشته در بعضی نواحی، از جمله د

بعدها  –پاشیدند تا محصول بهتر به دست آورند  کشتند و خونش را هنگام بذرافشانی بر زمین می است؛ مردي را می

شد، آن را تعبیري از  درو میرسید و موسم  هنگامی که محصول می. این قربانی به صورت قربانی حیوانی درآمده است

آوردند و، به همین جهت، پیش از کشته شدن و پس از آن، براي مرد  تجدید حیات مرد قربانی شده به شمار می

اي تقریباً عالمگیر دربارة مرگ  از همینجاست که افسانه. کردند قربانی شده جنبۀ خدایی قایل شده، او را تقدیس می

شاعري نیز در تزیین و زیبا ساختن سحر و . د حیات پیروزمندانۀ وي، پیدا شده استخدا در راه بندگانش، و تجدی

اساطیر مختلف مربوط به خورشید، به . جادو تأثیر خود را داشته و آن را به نوعی از علم االهی تبدیل کرده است

ا و زندگی دوبارة وي شکل متناسبی، با شعایر کشاورزي درهم آمیخته و نتیجه چنان شده است که افسانۀ مرگ خد

کند، بلکه دو انقالب شتوي و صیفی،  نه تنها مرگ زندگی گیاهی، در زمستان، و تجدید آن را، در فصل بهار، تعبیر می

شود؛ در این میان، در آمدن شب را جزئی از  و نتایج آن دو را که عبارت از کوتاه یا بلند شدن روز است، نیز شامل می

شود؛ هر  میرد و یک بار زنده می پندارد که خورشید هر روز یک بار می کنند و چنین می ور میانگیز تص این داستان غم

  .غروب به منزلۀ احتضار خورشید است و هر بامداد به منزلۀ زنده شدن مجدد آن

تقریباً که از اقسام مختلف آن بیش از یک نمونه را در اینجا نیاوردیم؛  رسد که قربانی کردن انسان، چنین به نظر می

در جزیرة کارولینا، در خلیج مکزیک، مجسمۀ فلزي . اي دیده شده در میان همۀ ملتها شایع بوده و هر روز در ناحیه

اند که در جوف آن بقایاي انسانی دیده شده؛ بدون شک، این بقایا مربوط به  بزرگی از یکی از خدایان مکزیکی یافته

ایم که فنیقیان و  همۀ ما نام مولک را شنیده. اند ي خدایان سوزانده شدهانسانهایی بوده است که به عنوان هدیه برا

هم امروز این عادت در میان مردم رودزیا . اند کرده کارتاژیان و سایر ملل سامی قربانیهاي انسانی به آن تقدیم می

اند  پنداشته چنین میخواري عادت داشته و  بدون شک، این عمل نتیجۀ آن بوده است که مردم به آدم. شود دیده می

با . این کیفیت پس از آنکه آدمخواري از بین رفته برقرار مانده است. که خدایان نیز گوشت انسان را دوست دارند

رفته از لطافت اخالقی  وجود این، در نتیجۀ تکامل اخالقی بشر، این شعایر دینی تغییر یافته و خدایان نیز رفته
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اند؛ چنین بوده است که،  ین جهت، گوشت حیوان را به جاي گوشت انسان پذیرفتهبندگان خود تقلید کرده و، به هم

با . در اساطیر یونانی، آهویی جاي قربانی شدن ایفیگنیا را گرفته و قوچی به جاي اسماعیل ذبیح قربانی شده است

ست که کاهنان، گذشت زمان، حتی گوشت حیوان نیز براي خدایان حالت حرمت پیدا کرد؛ این از آن جهت بوده ا

خود به غذاي لذیذ بیش از خدایان نیاز داشته و فقط امعا و احشا و استخوانهاي قربانی را در مذبح به خدایان تسلیم 

.اند کرده می

شود، طبیعی است که  چون این فکر همه جا رایج بود که فضایل هر موجودي که انسان آن را بخورد به وي منتقل می

کرده و او  بسیاري از اوقات، شخصی را انتخاب می. اند که خدایان خود را نیز بخورند یشه افتادهکم به این اند مردم کم

اند تا بعد او را بکشند و خونش را بیاشامند و گوشتش را تناول  داده پرورده و عنوان خدایی به وي می را خوب می

انی بیشتري به دل انسان راه یافت و، به تري به خود گرفت، مهرب هنگامی که غذاي انسان حالت تأمین شده. کنند

در . جاي قربانی کردن خدا، به این قناعت ورزید که چیز مأکولی را به عنوان رمز و مثال او بسازد و آن را بخورد

ساختند و کودکانی را نیز کشته، خونشان را بر آن  بار و حبوبات، می اي از خدا، با دانه مکزیک قدیم مجسمه

از . خوردند؛ چنین تشریفاتی در میان قبایل اولیۀ دیگر نیز دیده شده است را به جاي خدا می پاشیدند و آن می

شد که مدتی قبل از خوردن خدا روزه بگیرند؛ در هنگام انجام تشریفات، کاهن اوراد سحري  مؤمنان تقاضا می

  .خواند تا مجسمۀ خدایی را که بناست خورده شود به خداي واقعی مبدل سازد می

قایل شدن جانگرایی براي اشیا . شود رچه سحر از اوهام و خرافات زاییده شده، پایان کار آن به علوم منتهی میاگ

العاده شده و، از آن میان، نمازها و مناسک عجیب و غریب ظاهر  سبب پیدایش تعداد زیادي عقاید غیرطبیعی و خارق

پرداختند و یقین داشتند که اشخاصی  به کارزار می مردم قبیلۀ کوکی، در حین جنگ، با شجاعت غریبی. شده است

در جهان دیگر به بندگی آنان درخواهند آمد، فرد قبیلۀ بانتو، چون دشمن خود را  شوند که به دست ایشان کشته می

مالد، به این خیال که دیگر روح مقتول نتواند به او آزاري  تراشد و بر آن سرگین بز می کشد، سر خویش را می می

. بدون شک مؤثر است» زخم چشم«اند که نفرین و لعنت اثر قطعی دارد و  بسیاري از مردم اولیه معتقد بوده. اندبرس

بومیان استرالیا عقیده دارند که لعنت ساحر ممکن است کسی را که با وي صد و پنجاه کیلومتر فاصله دارد به خاك 

شریت پیدا شده و تاکنون هنوز کامال از میان مردم رخت اعتقاد به سحر و جادو در مراحل نخستین تاریخ ب. بنشاند

از اعتقاد به سحر سابقۀ  –اند  عبادت اشیایی که براي آنها نیروي ساحري قایل بوده –فتیشیسم . نبسته است

شود که بسیاري از حرزها و  چون چنین تصور می. زیادتري دارد و آنچه هم که از آن برجاي مانده شدیدتر است

رود، به این جهت، بسیاري از افراد  ر محدود دارد، به این معنی که هر طلسم براي عمل خاص به کار میطلسمها اث

شوند که بار سنگینی از اقسام طلسمها همراه خود دارند تا در مقابل هر بدبختی که بخواهد بر آنان هجوم  دیده می

طلسمها و نظر قربانیهایی دارند؛ به این خیال که آنان  تقریباً نصف مردم اروپا، همواره، همراه خود. آورد آماده باشند

بندي مدنیت  دهد که استخوان در هر لحظه، تاریخ به ما نشان می. را از شر نیروهاي فوق طبیعت محفوظ نگاه دارد

رار آسا، بر قلۀ آتشفشان مشتعلی از توحش و ظلم و اوهام و نادانی ق چه اندازه نازك و شکننده است و چگونه، معجزه

دهیم جز پوستۀ نازکی نیست که اجتماع قرون وسطایی را،  آنچه ما به آن نام اجتماع عصر جدید می –گرفته است 

.پوشاند که با کمال نیرو در میان ما حیات دارد، می

کند و به این  خواهد از مافوق طبیعت کمک بگیرد تبسم می کند و می فیلسوف به این احتیاجی که انسان احساس می

خوش دارد که، همان گونه که تصور حیات و روحانیت در اشیا سبب پیدایش شعر گردیده، سحر و جادو نیز  دل

گوید  نماید، می اي که از فکر مبتکر درخشان او غریب نمی وسیلۀ ایجاد هنر نمایشی و علوم شده است فریزر، با مبالغه

رسد؛ حقیقت این است که هر  ي عالم سحر و جادو میریشۀ پیروزیهاي افتخارآمیز علم به موهومات و سخافتها«: که
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اي به دست آورد تا به  آمده است که وسیله شده، در صدد برمی وقت جادوگري در انجام منظور خود دچار شکست می

کمک آن بتواند نیروهاي فوق طبیعت را به تبعیت از اوامر خود ناچار سازد؛ به این ترتیب بوده است که خرده خرده 

گرفته، ولی ساحر، براي آنکه مقام خود را از دست ندهد و آبروي خود را  ي طبیعی بیشتر مورد توجه قرار مینیروها

داشته است تا مردم تصور کنند که اثر مربوط به همان نیروهاي فوق  حفظ کند، اثر این نیروهاي طبیعی را پنهان می

به . که براي نسخه و داروهایی خاصیت سحري قایلندطبیعت است؛ و این درست شبیه به تفکر مردم این زمان است، 

باید  .این ترتیب است که از جادوگري، بتدریج، پزشکی، شیمی، استخراج فلزات، و علم هیئت به وجود آمده است

  .گفت نخستین عاملی که مستقیماً از ساحري به وجود آمده کاهن یا عالم روحانی است

توانست همۀ آنها را به خاطر بسپارد  شد، مرد عادي دیگر نمی تر می ر و پیچیدهبتدریج که آداب و مناسب دینی فراوانت

شد که به وظایف دینی و آداب  به همین جهت، دستۀ خاصی از مردم کارشان منحصر به این می. و به آنها عمل کند

وحی، و به وسیلۀ اذکار و  توانست از راه قطع رابطۀ روح با جسد، و دریافت کاهن نیز، مانند ساحر، می. آن قیام کنند

ادعیۀ مجرب و مستجاب، خود را به ارادة ارواح و خدایان نزدیک کند، و از این اراده براي منظورهاي بشري استفاده 

کردند که  چون این علم و این نیرومندي خاص در نظر مردم اولیه داراي کمال اهمیت بود، و چنین تصور می. نماید

ر سر هر پیچ راه زندگی انسان وجود دارد و در سرنوشت او مؤثر است، در نتیجه، قدرت نیروهاي عظیم فوق طبیعت د

چنین است که، از دیرباز تا زمانهاي معاصر، کاهن یا کشیش همیشه در . رجال دین با دستگاه دولت برابر گردید

کرده است؛  دم حکومت میفرمانروایی و زمامداري رقیب نیرومند مرد جنگی بوده و، گاهی این و زمانی آن، بر مر

.توان مشاهده کرد بهترین مثال این حقیقت را در تاریخ مصر و یهود و اروپاي قرون وسطی می

گونه که مرد سیاسی از تمایالت فطري و عادات بشري استفاده  باید دانست که کاهن دین را ایجاد نکرده، بلکه، همان

داده است؛ عقیدة دینی اختراع یا حیله و بازي  فاده قرار میکند، وي نیز دین را براي مقاصد خود مورد است می

خدمتگزاران معابد نیست، بلکه سازندة آن فطرت انسان است که دایماً در تجسس است و ترس و اضطراب و آرزو و 

ه درست است که کاهن، از لحاظ باقی نگا. خواهد به جایی تکیه کند انگیزد و می احساس تنهایی او را پیوسته برمی

رود، این را هم باید  اي از علوم به خود، مقصر به شمار می داشتن مردم در موهومات و خرافات، و منحصر داشتن پاره

پوشی از آن تحریک کرده است؛  گفت که وي خرافات را در منطقۀ معینی محدود نگاه داشته و غالباً مردم را به چشم

ت را به مردم تلقین کرده و انبار و وسیلۀ اتصال میراث فرهنگی همین کاهن و مرد دین است که مبادي تعلیم و تربی

اي نداشته، خاطر ضعیف  دایم التزاید بشري بوده است؛ وي، هنگامی که ضعیف در چنگال قوي اسیر بوده و راه چاره

خالق را تسال بخشیده است؛ باالخره، او عاملی است که با دست وي دین سبب تقویت هنر شده و بناي سست بنیاد ا

شد، حتماً خود مردم  اگر کاهنی در میان مردم پیدا نمی. را باستونی از عالم مافوق طبیعت سرپا نگاه داشته است

  .کردند چنین شخصی را براي خود خلق می

  دین و اخالق - 4

  غیردینی شدن اخالق –کندي دین در تناسب با محیط  –محرمات جنسی  –) تابو(محرمات  –دین و دولت 

اساطیر عاملی است که . کند که یکی از آنها اساطیر است و دیگري محرمات و وسیله از اخالق پشتیبانی میدین با د

 )یا کاهنان(که روشهاي اخالقی که اجتماع شود کند؛ و همین اعتقاد سبب می اعتقاد به امور فوق طبیعی را ایجاد می

که به ثواب آسمانی برسد و از عقاب آن در امان باشد، آرزومند بقاي آنها هستند برقرار بماند؛ چون فرد توقع دارد 

انسان طبعاً فرمانبردار و . نهد کنند گردن می ناچار، به قیودي که اجتماع او، یا بزرگان این اجتماع، بر او تحمیل می

ی مهربان و پاکدامن نیست؛ و پس از ضمیر اخالقی، که در نتیجۀ فشارهاي قدیمی براي او پیدا شده، هیچ عامل

. تواند مانند ترس از خدایان او را در مقابل فضایلی که عمل کردن به آنها با طبع وي سازگار نیست به زانو درآورد نمی
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کنند؛ هر وقت در امور دینی شک  نهادهاي مالکیت و ازدواج تا حدي با تصور کیفرهاي دینی سامان خود را حفظ می

حتی خود دولت، که مهمترین سازمان اجتماعی . دهند ا از دست میو تردید پیدا شود، این نهادها نیرومندي خود ر

ساخته شده با دست انسان است و با طبیعت بشري سازگاري ندارد، بیشتر اوقات، از تقواي دینی و کشیش و کاهن 

گویند  دینانی همچون ناپلئون و موسولینی این حقیقت را بسهولت دریافتند؛ به همین جهت می بی. گیرد کمک می

کردند، حکومت  اگر رؤساي اولیه نیروي خود را با سحر و جادو زیاد می» .هر وضعی میل آن را دارد که با دین بسازد«

.کند میدارد استفاده  را برپا می» خداي مهاجران«ما هم، امروز، از اینکه هر سال جشن 

اي که تا حدي پیش  در میان اجتماعات اولیه. نامند می) تابو(چه را دین حرام کرده است محرمات مردم پولینزي هر

محرمات، معموال، صورت . اند، این محرمات دینی همان منزلتی را دارند که قوانین در میان ملتهاي متمدن رفته

این هر دو لفظ منظور واحدي در نظر شمارند، و از  بعضی کارها یا بعضی چیزها را مقدس یا نجس می: سلبی دارند

مثال تابوت عهد در نزد قوم یهود جزو محرمات بوده، و . است؛ و آن اینکه دست نباید به این کارها یا اشیا آلوده شود

. کنند که عزه، چون براي جلوگیري از افتادن تابوت دست خود را به آن زد، در حال، افتاد و هالك شد روایت می

خوردند،  افتادند که یکدیگر را می نویسد که مصریان قدیم، در سالهاي مجاعه، به حالی می ی میدیودوروس سیسیل

در بیشتر اجتماعات اولیه عدة زیادي از . کردند ولی هرگز به حیوانی که عنوان توتم قبیله را داشت دست دراز نمی

آوردند، و ایام یا فصول خاصی  به زبان نمی این تابوها و محرمات وجود داشته است؛ هرگز کلمات یا نامهاي معینی را

تمام علم و اطالع مردم اولیه، در مورد حقایق مربوط به . عنوان حرام داشته و جنگ در آن اوقات ممنوع بوده است

شد؛ این مردم، بیشتر، از راه تلقینات دینی و محرمات  خوراك، از این راه بود که بعضی از انواع غذا حرام شمرده می

  .ول بهداشت آشنایی داشتند، نه از طریق علمی و طب غیردینیبه اص

تراشیدند که زن را  علتی می در میان ملل اولیه، از لحاظ تحریم، زن رتبۀ اول را داشته، و در هر آن، با هزاران خرافه،

سرچشمۀ این کیفیت قطعاً ساختۀ شوهران ناکامی است که زن را . و خطرناك و غیرقابل لمس معرفی کنند» نجس«

اند؛ این داستانها منحصر به دینهاي یهود و مسیحی نیست،  ها را پرداخته ها و افسانه هر بدبختی دانسته و این اسطوره

مهمترین محرمات، در نزد ملتهاي اولیه، مربوط به دورة حیض زن . پرستان نیز وجود دارد بلکه در میان اساطیر بت

کرد، اگر انسان بود، فضیلت خود را از دست  ر این هنگام تماس پیدا میبوده است و هر کس یا هر چیز که با او د

در قبیلۀ ماکوزي، در گویان انگلیس، به زنان حایض اجازه . رفت اش از بین می داد و، اگر جز انسان بود، فایده می

کردند، به این تصور  یدادند که در آب شستشو کنند، مبادا آب مسموم شود؛ نیز آنان را از رفتن در جنگلها نهی م نمی

وضع حمل نیز نجس بود و سبب نجاست زنان . شوند و آنان را خواهند گزید که در این موقع مارها عاشق زنان می

همخوابگی با زن، نه . و پس از آن الزم بود آداب خاصی به کار رود تا زن از نجاست بیرون آید و طاهر شود. شد می

رفت؛ شاید این از  ران بارداري و شیردادن، میان قبایل اولیه، حرام به شمار میتنها در ایام حیض بلکه در تمام دو

ابداعات خود زنان بود تا بتوانند، به این ترتیب، راحتی خود را بیشتر حفظ کنند؛ ولی علتهاي اصلی بزودي فراموش 

، خود، این نجاست را باور کم بیند و، کم می» نجس«کند، خود را در نظر دیگران  شود و زن، وقتی چشم باز می می

از همین تحریمات و امثال آنهاست که حس حیا و . نماید کند و حیض، و حتی بارداري، را همچون ننگی تلقی می می

گناهکاري و نجاست و ناپاکی روابط جنسی پدیدار شده است؛ نیز از همینهاست که زهد و عزب ماندن رهبانان و 

.ان پدیدار گشته استفرمانبرداري و زیردستی زنان در جه

کند؛ بسیار اتفاق افتاده است که، بدون دین،  درست است که دین شالودة اخالق نیست، ولی به آن کمک فراوان می

اي از موارد، به تطور و پیشرفت خود، بدون توجه به دین، یا با وجود مقاومت  دستورات اخالقی وجود داشته و، در پاره

اجتماعات اولیه، و حتی در بعضی از اجتماعات اخیر، چنانکه ظاهر است، اخالق نسبت در . سخت آن، ادامه داده است
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کرد و  به دین استقالل کامل داشته است؛ در این قبیل موارد، دین به راه و رسم زندگی و رفتار شخص توجهی نمی

کرد  ی را دقیقاً عمل میکارش منحصر به سحر و آداب خاص و قربانیها بود، و کسی عنوان متدین داشت که آداب دین

زیرا (کند  العموم، مراعات خیر مطلق را نمی به طور کلی، باید گفت که دین، علی. پرداخت و حقی را که الزم بود می

، بلکه منظورش مراعات آدابی است که بنا به ضرورت اقتصادي یا اجتماعی جعل شده )چنین چیزي وجود ندارد

، به زمان گذشته نظر دارد؛ به همین جهت، هنگامی که اوضاع و احوال تغییر است؛ دین نیز، مانند حقوق و قانون

مثالً مردم یونان قدیم، با پیشرفت زمان، . ماند کند، دین غالباً عقب می پذیرد و اخالق با این اوضاع تطور پیدا می می

اطیر آنان پر بود از مدح خدایانی داشتند، در صورتی که اس به حالی درآمده بودند که همخوابگی با محارم را منفور می

گیرند، در صورتی که در انجیل  عمال بیش از یک زن نمی اند؛ همچنین، مسیحیان که با محارم خود نزدیکی داشته

کوشند،  تعدد زوجات مباح شمرده شده است؛ نیز در هنگامی که بندگی از دنیا رخت بربسته است، هنوز متدینان می

کوشد تا از قوانین  هم امروز کلیسا مردانه می. از انجیل، از مجاز بودن بندگی دفاع کنند با شواهد غیرقابل تردیدي

در آخر کار، . اخالقیی که زندگی صنعتی روي کار آورده و قوانین سابق را نقض کرده است جلوگیري به عمل آورد

کند؛ پس  هاي اقتصادي هماهنگ می شود، و اخالق خود را خرده خرده با تازه پیروز می) و نه آسمانی(عوامل زمینی 

به طور کلی، باید گفت که وظیفۀ  .دهد میافتد و خود را با اخالق جدید وفق  از آن، دین با اکراه به جنبش می

پردازد که اصول  کمتر به آن میاخالقی دین عبارت از آن است که ارزشهاي اخالقی شناخته شده را حفظ کند، و 

.اخالقی جدیدي بیاورد

دین، . به همین جهت است که، در اجتماعات و مدنیتهاي عالی، همیشه کشمکشی میان دین و اجتماع برقرار است

کند و، هنگامی که توانست وحدتی در اخالق و عقیده میان  در ابتدا، با جادوگري به انسان خسته و منحرف کمک می

رسد؛ همین وحدت است که براي پیدایش دولت و پیشرفت هنر عامل  رار سازد، به منتها درجۀ ترقی خود میملت برق

شود و  پردازد، نزاعی درگیر می رود؛ پس از آن، هنگامی که دین به دفاع از گذشتۀ خود می بسیار مؤثر به شمار می

شود، اصطکاك  هرچه معلومات و معارف زیادتر میدلیل این امر آن است که . رود کند و از میان می دین خودکشی می

کنند  در این وقت، مردم احساس می. گردد آنها با علوم دینی و االهی، که بسیار بکندي در تغییر است، شدیدتر می

جنگی میان علم و «که نظارت رجال دین، در مورد علوم و ادبیات، همچون بند گرانی مانع پیشرفت است؛ در نتیجه، 

سازمانهایی که در دست رجال دینی است، همچون امور حقوقی و جزایی و فرهنگی و اخالقی و » .شود ر میدین درگی

آید؛ تا حدي  زند و به شکل سازمانهاي دنیایی و غیردینی درمی ازدواج و طالق، رفته رفته از نظارت دین سر باز می

رفته، اصول دین را  روشنفکران، رفته. کند ی میاي اوقات، آن عملیات را غیردینی و خالف شرع معرف که دین، پاره

گسلند؛ از این پس، فلسفه و ادبیات عنوان ضدیت  گذارند و، کمی پس از آن، قیود اخالقی دین را نیز می پشت سر می

پردازند و تمام اصول و  رسد که مردم، با شدت به پرستش عقل می آخر این جنبش به آنجا می. کنند با دین را پیدا می

رفتار بشر، که . گیرد کننده سرتاسر وجود مردم را فرا می این شک فلج. کنند اید را با چشم شک و تردید نگاه میعق

شود؛ حیاتی که مایۀ تسلیتی از ایمان و  ومرج اپیکوري خاصی می دیگر از اتکاي به دین برخوردار نیست، دچار هرج

شان  خود آگاهی دارند، و هم براي ثروتمندانی که ثروت خستهعقیده ندارد، هم براي فقیران و بیچارگانی که از فقر 

ریزد و عقیدة دینی را نیز با  در پایان کار، اجتماع فرو می. شود کرده است، همچون باري سنگین و غیرقابل تحمل می

در میان  گذرد که اسطورة جدیدي ولی چندي نمی. روند کند، و هر دو، برادروار و هماهنگ، از دنیا می می خود ساقط

ریزد، و کوشش بشري با نیروي  اي می شود و آرزوي بشري را در قالب تازه طبقات مظلوم و ستمکشیده ظاهر می

.آورد اي را روي کار می ومرج، مجدداً مدنیت تازه افتد و، پس از قرنها هرج جدیدي به کار می
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فصل پنجم

  عوامل عقلی و روحی تمدن

  

I -ادبیات  

ورود طفل  –تربیت  –تکامل زبان و نتایج آن  –هاي انسانی زبان  ریشه –خستین آن در جانوران آثار ن –لغت و زبان 

  شعر –خطنویسی  –در اجتماع 

. ابتداي مرحلۀ انسانیت را باید هنگام پیدایش کلمه و کالم دانست؛ با همین وسیله بود که انسانیت انسان آشکار شد

دهیم نبود، فکر انسان منحصر به اشیا و آزمایشهاي  می» اسم عام«نام اگر این اصوات عجیب و غریبی که به آنها 

تواند آنها را به خاطر بسپارد، یا از راه حواس، و بالخاصه حس دیدن آنها را فهم کند؛ در  شد که آدمی می جزئیی می

تصور کند و صفات را  توانست طبقات و انواع مختلف اشیا را، مجزاي از فرد فرد خود این اشیا، آن صورت، انسان نمی

توانستیم این انسان یا  اگر الفاظ نمایندة کلیات نبود، ما می. متمایز از اشیا، یا اشیا را متمایز از صفات، ادراك نماید

توانستیم مفهوم انسان کلی را فهم کنیم؛ زیرا چشم ما  آن انسان یا آن دیگري را مورد تفکر قرار دهیم، ولی هرگز نمی

کند، ولی از ادراك نوع کلی  بیند؛ همچنین افراد اشیا را ادراك می بیند، ولی آن انسان کلی را نمی می افراد انسان را

در واقع، انسانیت از آن روز آغاز شد که موجودي نیم انسان و نیم حیوان در غار یا بر روي . هر شیء عاجز است

اي از اشیاي  کار انداخت که بتواند معرف دسته درختی نشست و مغز خود را براي یافتن و اختراع عالمات صوتیی به

ها، انسان براي همۀ انسانها، و روشنی براي همۀ روشنیهایی که روي آب  مانند کلمۀ خانه براي همۀ خانه: مشابه باشد

از آن روز، براي پیشرفت عقلی انسان، راه جدیدي باز شد که پایان ندارد، زیرا کلمات، براي . درخشند و خشکی می

  .ر، منزلت افزارکار را دارند و بدیهی است که تکامل مصنوعات، تا حدي، مدیون به تکامل افزار کار استفک

کند، در مورد پیدایش تکلم، نیروي خیال در فضاي وسیعی  چون تاریخ دورانهاي اولیه از حدس و تخمین تجاوز نمی

توان آن را اتصال با  که می –بان گشودن انسان ممکن است گفت که نخستین شکل تکلم و ز. تواند به پرواز درآید می

همچون فریاد عاشقانۀ یک حیوان به حیوانی دیگر بوده است؛ اگر چنین باشد،  –دیگران به وسیلۀ عالمات نامید 

ها و چمنزارها پر از لغاتی است که جانوران متعدد با یکدیگر به آن وسیله سخن  جنگلها و بیشهتوان گفت سرتاسر می

زقی که با  جیک و زق خواند، جیک هاي خرد خود را می فریادهاي اخبار و ترس، بانگی که با آن مادري بچه. دگوین می

سازد، و صداهایی که حیوانات بر روي درختان با یکدیگر رد و بدل  آن حیوانی خوشحالی یا عشق خود را آشکار می

آوري کند تا کالم عالی بشري از آن ساخته  ا جمعکنند، همه، گویی براي آن است که حیوان مواد و ملزوماتی ر می

برد و هیچ لغتی  دختر جوانی را در نزدیکی شهر شالون، در فرانسه، یافتند که در جنگل با جانوران به سر می. شود

گونه  ایم هیچ اصوات زندة جنگلها در گوش ما که وارد مرحلۀ تمدن شده. دانست جز زوزه و فریاد گوشخراش نمی

هر بانگی «: گوید رد؛ مثل ما، در این مورد، مانند ریکه، آن سگ فیلسوف، است که دربارة آقاي خود برژره میمعنی ندا

» .شود بیمعنی است آید معنایی دارد، در صورتی که آنچه از دهان آقاي من خارج می که از دهان من بیرون می

اند؛ دوپون، از میان اصوات مرغ  پیدا کرده ویتمن و کریگ میان صداي کبوتر و کارهاي این پرنده روابط عجیبی

دهد؛ همین شخص دریافته است که سگان پانزده صوت، و جانوران  خانگی و کبوتر دوازده صوت مختلف تشخیص می

ناشدنی بوزینگان، الاقل، بیست نوع صوت، و  گارنر در پرگویی تمام. برند شاخدار بیست و دو صوت مختلف به کار می

، پیدا کرده است؛ از همین اصوات و لغات حقیر است که، پس از تکامل، سیصد کلمه تشکیل شده، عدة زیادي اشاره

براي انتقال فکر، در نزد مردم اولیه ایما و  کنند گویند و رفع احتیاج می افتاده سخن می اي از قبایل عقب که با آن پاره
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می که سخن نتواند مقصود را ادا کند، یا کلمه به اشاره مقدم بر زبان و سخن گفتن بوده است؛ هم امروز نیز، هنگا

هاي بیشماري دارند، غالباً  شمالی، که لهجه در میان هندیشمردگان امریکاي. شود خاطر نرسد، اشاره جانشین آن می

ند؛ شوند که با اشاره مقصود خود را به یکدیگر بفهمان افتد که عروس و دامادي، از دو قبیلۀ مختلف، ناچار می اتفاق می

لویس مورگن زن و شوهري از هندیشمردگان دیده است که، تا سه سال پس از عروسی، هنوز با اشاره مطالب خود را 

اي حایز اهمیت است که مردم  توسل به اشاره، در میان هندیشمردگان امریکا، به اندازه. اند کرده براي یکدیگر بیان می

. توانستند در تاریکی مطالب خود را به یکدیگر حالی کنند نمی –جهان مانند بسیاري از مردم امروز  –قبیلۀ آراپاهو 

اي  شاید نخستین کلماتی که انسان به آنها پی برده و ادا کرده فریادهایی، مانند صداي حیوانات، براي بیان پاره

رفته  کار می عواطف بوده است؛ پس از آن، نوبت به کلماتی رسیده که، همراه با اشاره، براي نشان دادن جهت به

توان از  اند اشیایی را که می است؛ سپس، در موقع مناسب، اصوات تقلیدي روي کار آمده، و به وسیلۀ آنها توانسته

پس از هزاران سال تغییرات و تطوراتی که براي لغت و زبان پیش آمده، هیچ . اصوات آنها تقلید کرد بر زبان بیاورند

تق  تق«، »خش کردن خش«، »خرخر کردن«: ت تقلیدي در آن موجود نباشدزبانی نیست که در حال حاضر صدها لغ

لغتی دارد که بسیار خوب انتخاب شده، و آن  ، و نظایر آنها؛ قبیلۀ قدیمی تکونا، در برزیل، براي عطسه کردن»کردن

نان اصل لغت ر. شاید ریشۀ بسیاري از لغات در زبانهاي مختلف از همین راه ایجاد شده باشد. است“ هایچو”کلمۀ 

.داند میعبري را پانصد ریشه و سکیت اصل تمام السنۀ اروپایی را چهارصد ریشه 

نباید گمان کرد که لغت همۀ ملتهاي فطري ساده و ابتدایی است؛ البته بعضی از آنها از لحاظ الفاظ و ساختمان 

اي دارند، که با زبانهاي ما شباهت دارد و حتی، از  اي دیگر کلمات فراوان و ترکیب پیچیده پارهبسیط هستند، ولی 

با وجود این، باید دانست که زبانهاي اولیه غالباً محدود به لغات . حیث ساختمان، از زبان چینی هم کاملتر است

شود؛ مثال بومیان  آنها کمتر یافت می حسی و جزئی است و، عموماً لغات و اسامی مربوط به کلیات و مجردات در

برند، ولی در زبان آنان لغتی که به معنی  استرالیا براي دم سگ یک لغت دارند و براي دم گاو لغتی دیگر به کار می

» درخت«مردم تاسمانی براي هر درخت اسم خاصی دارند، ولی لغتی که به معنی نوع . دم مطلق باشد وجود ندارد

طور هندیشمردگان چوکتاو، که براي درختهاي بلوط سفید و سیاه و سرخ، هر  شود؛ همین یافت نمیباشد در زبانشان 

شک . شود اي دارند، در زبانشان لغت خاصی براي مطلق درخت بلوط و مطلق درخت یافت نمی کدام، اسم علیحده

است، از اسامی خاص، اسم کلی و اند تا انسان توانسته  آمده و رفته نیست که نسلهاي زیادي از مردم، پشت سر هم،

در میان بسیاري از قبایل، کلماتی که داللت بر رنگها، بدون بستگی به اشیاي رنگین، داشته . مطلق را استخراج کند

، نوع، مکان، روح، غریزه، عقل، کمیت، )زن و مرد(نغمه، جنس : مانند –باشد، و همچنین کلمات نمایندة مجردات 

پیدایش این کلمات مجرد، ظاهراً، نتیجۀ ترقی فکر بشري است، و . وجود ندارد –و نظایر آنها  آرزو، ترس، ماده، شعور

ارتباط آنها با تفکر انسانی ارتباط علت و معلول است؛ این کلمات همچون افزارها و ادواتی هستند که به دقت تفکر 

  .روند اند، و در واقع رموز و عالیم تمدن به شمار می کمک کرده

مات و الفاظ این اندازه مزایا و فواید را همراه داشته، مردم اولیه به آنها همچون هدایاي آسمانی و امور مقدس چون کل

تر بود،  اند؛ هر اندازه این فرمولها بیمعنی ساخته اند؛ با همین کلمات بوده است که فرمولهاي سحري می نگریسته می

و تا امروز هم قدیست آنها باقی مانده است؛ مثالی از آن تبدیل شد،  قدسیت و اهمیت آنها در نظر مردم زیادتر می

الفاظ و کلمات نه تنها وسیلۀ اندیشیدن واضح و روشن بوده بلکه سبب پیدایش بهبودي  .است» گوشت«به » کلمه«

شدن بهترین وسیله براي تعلیم و تربیت و انتقال فرهنگ و هنر،  در سازمان اجتماعی گشته است؛ چه، از لحاظ پیدا

میان نسلهاي متوالی فراهم آورده است؛ با پیدایش لغات، وسیلۀ جدیدي براي اتصال و  ارتباط عقلی محکمی

پیوستگی افراد به یکدیگر پیدا شد، به طوري که مذهب و عقیدة واحدي توانست افراد یک ملت را در قالب متجانس 



٧۵

احدي قالبریزي کند؛ زبان بود که توانست راههاي ارتباط جدیدي، براي حمل و نقل و تبادل آرا و افکار، بگشاید و و

کدام اختراع . اي بیفزاید و، در عین حال، وسعت دامنۀ آن را نیز زیادتر کند بر عمق زندگی به شکل قابل مالحظه

دازه نیرومند و روشنی بخش بوده باشد؟دیگر است که، به اندازة اختراع اسامی کلیات، این ان

مدنیت عبارت از گنجینۀ عظیمی است از . بزرگترین فایدة کلمات و الفاظ، پس از توسعۀ فکر، تعلیم و تربیت است

هنر و فرزانگی و عادات و اخالق، که با مرور زمان فراهم آمده؛ از همین ثروت فراوان است که فرد، در ضمن تکامل و 

اگر این میراث بشري از نسلی به نسل دیگر انتقال نیابد، تمدن . کند ذاي روحانی خود را کسب میپیشرفت خود، غ

  .شود؛ به همین جهت باید گفت که زندگی مدنیت مدیون به تعلیم و تربیت است محکوم به مرگ می

نظر آن ملتها، مانند در میان ملتهاي اولیه، تعلیم و تربیت بسیار ساده و بدون پیچ و خم بوده است؛ ترتیب، در 

حیوانات، عبارت از این بود که معلومات عملی به نسل جدید تعلیم داده شود و سجایاي معدودي در نظر وي ایجاد 

گردد؛ تعلیم و تربیت در واقع عبارت از آموزش اموري بوده است که هرکس به وسیلۀ آنها بتواند راه زندگی را پیدا 

گرفته؛ این نوع  اي از استادکار به شاگرد خود صورت می ل دیگر مانند انتقال حرفهکند؛ و انتقال آن از نسلی به نس

در . رسانیده است هاي عملی زندگی بوده، بسرعت کودك را به سرحد رشد می تربیت مستقیم، که منحصر در طریقه

؛ در قبایل آلئوت، بچه در سن داند، و آماده براي زندگی است قبیلۀ اومها، یک بچۀ ده ساله تقریباً به اندازة پدرش می

هاي قبایل در  کند؛ در نیجریه، بچه سازد و، احیاناً در همین سن، زنی هم اختیار می اي می ده سالگی براي خود خانه

سازند و از شکار و ماهیگیري وسایل  گویند و براي خود کوخی می شش یا هشت سالگی، خانۀ پدري را ترك می

کند؛  رسد که حیات جنسی آغاز می معموال دورة تعلیم و تربیت زمانی به پایان می. ندکن زندگانی خود را تأمین می

با چنین اوضاع و احوال، یک بچۀ . شود رود و خاموش می چون حیات جنسی پیشرس است، غالباً، زود هم از بین می

آن نیست که بگوییم یک مقصود ما . دوازده ساله کامل است، و در بیست سالگی باید گفت به سن پیري رسیده است

خواهیم بگوییم که براي او نیازمندیها و امکانات طفل جدید موجود  روحیۀ اطفال را دارد، بلکه می» مرد وحشی«

طفل، در دورة . تواند از این دوران نسبتاً طوالنی و اطمینان بخش کودکی عصر جدید استفاده کند نیست و نمی

ام میراث فرهنگی خود را تملک کند، و به این ترتیب، انعطاف فکري و قابلیت تمدن، فرصت آن را دارد که تقریباً تم

سازگاري با محیط خاصی به دست آورد، تا در سایۀ آن بتواند، در محیطی که از حالت طبیعی بسیار دور است و 

  .حالت غیرثابتی دارد، به زندگی خود ادامه دهد

برد، به طور نسبی، حالت ثباتی داشت و آن اندازه که نیازمند  آن محیط زندگیی که انسان فطري در آن به سر می

شجاعت و تکامل شخصیت بود، به توانایی عقلی احتیاج نداشت؛ به همین جهت، همۀ کوشش یک پدر اولیه آن بود 

که شخصیت فرزند خود را خوب بسازد، چنانکه یک پدر امروزي همش مصروف بر آن است که قدرت عقلی فرزند 

به . در این اندیشه نبود که دانشمند و محققی تربیت کند ورش دهد؛ او سعی داشت که مرد بسازد، و هرگزخود را پر

شد، و به این ترتیب سن نضج و  همین جهت، تشریفاتی و آدابی که هنگام وارد کردن جوانی در اجتماع مراعات می

گیري مقدار معرفت و دانشمندي او؛  تا بر اندازهکرد، بیشتر مبتنی بر آزمایش شجاعت او بود،  پختگی او را معلوم می

در ضمن این تشریفات، آمادگی جوان براي کشیدن بار سنگین جنگ و مسئولیت زناشویی مورد آزمایش قرار 

گرفت، و خود فرصتی بود تا بزرگان قوم، با آزردن دیگران، وسیلۀ تفریح و خوشگذرانی براي خود فراهم آورند؛  می

براي نشان دادن » .کند آمیز است که انسان از دیدن و شنیدن آن شرم می اي وقاحت به اندازه« بعضی از این آداب

نمونۀ متوسطی از این تشریفات باید بگوییم که، در میان قبیلۀ کافرها، جوانی را که داوطلب وارد شدن در اجتماع 

گرفتند، به حدي که طفل از شدت رنج  ز میداشتند و شب هنگام خواب را از او با بود در طول روز به عمل شاقی وامی

در فواصل کوتاه، «کنندگان بیشتر اطمینان به بلوغ طفل پیدا کنند،  و خستگی مدهوش شود؛ براي آنکه آزمایش
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شد که عدة زیادي از  همین عمل باعث می. »کردند خستند و خون از آن جاري می تن او را با تازیانه می  بیرحمانه

اي به این حوادث  دادند؛ گویا بزرگان قوم با نظر فیلسوفانه راي این عملیات، جان میکودکان، در ضمن اج

کرده و بر عوامل مختلف آن، عامل جدیدي  اند؛ شاید، با این عمل خود، به سنت انتخاب طبیعی کمک می نگریسته می

کرده است؛  را براي ازدواج معین میساخته و آمادگی او  این تشریفات، معموال، بلوغ طفل را آشکار می. اند افزوده می

بیند  شان هرچه بهتر از عهدة این امتحانات برآید و رنجهایی را که می اند که شوهر آینده عروسها غالباً اصرار داشته

در بسیاري از قبایل کنگو این تشریفات با عمل ختنه کردن همراه است؛ اگر طفل در ضمن عمل . نیکوتر تحمل کند

گیرند، و عروس  تابی باشد، کسانش مورد ضرب و شتم قرار می رکتی از خود نشان دهد که دلیل بیناله کند، یا ح

» بچه ننه«کند؛ یعنی حاضر نیست زن یک  آیندة او، که شاهد و ناظر قضایاست، از شوهر کردن به او خودداري می

. گرفتند اي نمی و شاید اصال از آن بهره کردند، ملل اولیه در تعلیم و تربیت، از خطنویسی بسیار کم استفاده می.بشود

توانند از فواصل بسیار  کاغذي، می بینند اروپاییان، با کشیدن خطوط سیاهی بر روي پاره ملتهاي فطري از اینکه می

بعضی از قبایل، در نتیجۀ آمیزش با ملتهاي متمدن . شوند دور با یکدیگر ارتباط پیدا کنند، بسیار دچار شگفتی می

مانند قبایلی که در شمال  –اند، ولی بعضی از آنها  اند، خطنویسی را فرا گرفته تعمار و استثمار آنان شتافتهکه به اس

توانند خط  افریقا هستند، با وجود آنکه مدت پنج هزار سال است با ملتهاي خطنویس آشنایی دارند، هنوز نمی

برند و لذت سعادت ملتهایی را که به تاریخ آشنا  می قبایل سادة دیگر، که تقریباً به حالت انزوا به سر. بنویسند

توانند با نوشتن  چشند، هرگز احتیاج به خطنویسی را احساس نخواهند کرد؛ این مردم، چون نمی نیستند می

کنند و  اند و هرچه را بخوبی از بر می خواهند محفوظ دارند، ناچار، حافظۀ بسیار قوي پیدا کرده چیزهایی را که می

خوانند، و آن فرزندان، پس از شنیدن، در خاطر نگاه  خواهند به فرزندان خود بیاموزند با صداي بلند می ا که میآنچه ر

شاید . شود دارند؛ به این ترتیب است که تاریخ مختصر قبیله و آداب و سنن فرهنگی سینه به سینه منتقل می می

بدون شک، اختراع . اند تدوین کرده لی را با نوشتنادبیات از موقعی پیدا شده باشد که این محفوظات و آداب م

خطنویسی در ابتدا با مخالفت شدید رجال دینی مواجه شده، و این مردم، به عنوان آنکه خطنویسی سبب انهدام 

النوعی  بنا به گفتۀ یک افسانۀ مصري، هنگامی که رب. اند اخالق و تخریب آیندة بشر خواهد شد، بر ضد آن برخاسته

وت فن خطنویسی را بر یکی از سالطین مصر، به نام تحاموس، عرضه داشت، این پادشاه نیکسیرت، به عنوان بنام تح

کودکان و جوانان که تاکنون حافظۀ «: آنکه این فن تمدن را از بین خواهد برد، از فرا گرفتن آن امتناع ورزید و گفت

اند، پس از پیدا شدن خط، دیگر غافل  برده اند، به کار می آموخته خود را، براي آموختن و فهم کردن آنچه به ایشان می

بدیهی است که ما، در خصوص اصل پیدایش این افزار  ».دارند مانند و از استفاده از حافظۀ خود دست برمی می

گونه که پس از این خواهیم دید، ریشۀ  انگیز، جز توسل به حدس و تخمین راهی نداریم؛ ممکن است، همان شگفت

خود بر روي » عالمت کارخانۀ«گران به عنوان  گري ارتباط داشته و با نقشهایی که کوزه خط با فن کوزه پیدایش

ها، مردم خود  همچنین ممکن است، با وسعت یافتن ارتباط بازرگانی میان قبیله. اند مربوط باشد کرده سفالها رسم می

ها و عالمتها تصاویري بوده است  تین صورت این نشانهرا نیازمند وضع رموز و عالیم کتبی دیده باشند، و قطعاً نخس

شد که  هنگامی که تجارت میان قبایلی برقرار می. داده است که کاالهاي رد و بدل شده و حساب طرفین را نشان می

د را اي اتخاذ کنند که به وسیلۀ آن، طرفین معامله بتوانند مقاصد خو فهمیدند، ناچار بودند وسیله زبان یکدیگر را نمی

هاي خطنویسی اختراع شده و اعداد  عالمتهاي نمایندة اعداد، بدون شک، زودتر از سایر نشانه. به یکدیگر حالی کنند

انگلیسی  fiveکلماتی مانند لغت . داده است در ابتدا به صورت خطوطی متوازي بوده که انگشتان دست را نمایش می

است؛ عالمتی که » دست«اند، که به معنی کلمۀ  مشتق شدهیونانی همه از یک ریشه  penteآلمانی و  fünfو 

دهد که انگشتان آن از  است که دستی را نشان می» V«اند به صورت  داده رومیان با آن عدد پنج را نمایش می
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دادند که از دو پنج نوك به نوك به یکدیگر پیوسته ساخته  نمایش می» X«یکدیگر باز شده، و عدد ده را به صورت 

گونه که  خطنویسی در ابتدا نوعی هنر بود، و هنوز هم در نزد مردم چین و ژاپن به همین صورت است، همان. دشو می

گونه هم،  شدند، همان توانستند براي بیان مقصود خود کلماتی پیدا کنند، به ایما و اشاره متوسل می مردم، وقتی نمی

هر کلمه و هر حرفی، که ما امروز از آن . کردند استفاده می براي انتقال افکار خود به زمان و مکان بعید، از تصویر

اکنون، براي عالمت تجارتی و  کنیم، روزي در گذشته به صورت منظره و تصویري بوده؛ چنانکه هم استفاده می

نامیده “ وان –کو ”تصاویر چینی، که بر خطنویسی مقدم بوده، به نام . عالمات نمایندة صور فلکی چنین است

هاي توتمها خطنویسی تصویري مشاهده  است؛ بر پایه» اشارات نقاشی شده«اللفظی آن  ، که معنی تحتشود می

کند، عبارت از تصاویري است که قبیله براي نمایش شخصیت خود  ها، چنانکه میسن تصور می شود؛ این نوشته می

را وسیلۀ به خاطر سپردن  )مثل چوبخط حساب(وضع کرده است؛ بعضی از قبایل ایجاد برشهایی بر روي چوب 

دادند؛ بعضی دیگر، مانند هندیشمردگان آلگانکین، تنها به ایجاد برش بر روي  یا فرستادن پیغامی، قرار می چیزي،

اي از  شده کردند و، به این ترتیب، آن را صورت کوچک عصاي چوبی قناعت نکرده، بلکه بر آن تصویرهایی نیز رسم می

هاي توتم عبارت از نوعی از همین  شاید عکس این مسئله نیز صحیح باشد؛ یعنی پایه دادند؛ پایۀ توتم قرار می

زدن ریسمانهاي رنگارنگ، صورت مفصلی از اعداد و  چوبهاي برشدار بزرگ به شمار رود؛ هندیشمردگان پرو، با گره

الجزایر  ر میان مردم مجمعسپردند؛ و چون این نکته را در نظر بگیریم که چنین عادتی د ها را به خاطر می اندیشه

خاوري و پولینزي نیز وجود داشته است، شاید قضیۀ اصل و منشأ هندیشمردگان امریکاي جنوبی در روشنی بیشتري 

خواست ملت چین را براي بازگشت به زندگانی سادة قدیمی خود اندرز دهد، به  تسه می –هنگامی که الئو . قرار گیرد

.زدن ریسمان را از سر گیرند کهن گرهکرد که عادت  آنان پیشنهاد می

شود؛ چنانکه در جزیرة ایستر، در  گاه، در میان ملل فطري مشاهده می تري از خطنویسی، گاه هاي پیشرفته نمونه

اند شامل پنجاه و یک  اي به دست آورده اند، و در جزیرة کارولین نوشته دریاهاي جنوبی، عالیم هیروگلیفی را دیده

گویند که سران و کاهنان جزیرة ایستر علم  نمایندة افکار و اعداد بوده است؛ داستانها چنین می رمز و عالمت، که

آنچه . خواندند ها را برایشان می کرده و نوشته خطنویسی را انحصاري خود کرده، هر سال یک بار، مردم را جمع می

، که به »هیروگلیف«رفته و خود کلمۀ  میمسلم است اینکه خطنویسی، در ابتداي امر، جزو رموز و غوامض به شمار 

ممکن است که آن مخطوطات پولینزي یادگاري از یکی از . رساند است، این معنا را می» نبشتۀ مقدس«معنی 

مدنیتهاي تاریخی بوده باشد، زیرا خطنویسی، به طور عموم، عالمت تمدن است و وسیلۀ امتیاز مردم متمدن از مردم 

  .رود می هاي اولیه به شمار دوره

کند، در  می) letters(آید و داللت بر نوشته و حروف  رغم آنچه از خود این کلمه برمی ، علی)literature(ادبیات 

هاي دینی و  شد؛ ادبیات از آوازها و ترانه شد، نه حروفی که نوشته می آغاز پیدایش، بیشتر کلماتی بوده که گفته می

اند و از دهنی به دهنی انتقال  کرده ال کاهنان آنها را تالوت میگیرد که معمو طلسمهاي سحریی سرچشمه می

اند، در آن واحد، به معنی شعر و  نامیده ، که رومیان قدیم شعر را با آن می)carmina(کلمۀ کارمینا . یافت می

لسم ، که در یونانی به معنی قصیده و سرود است، در اصل، به معنی ط]ode[» اود«، هر دو، بوده است؛ »سحر«

وزن و آهنگ . Liedو کلمۀ آلمانی  layو  runeسحري بوده است؛ همین گونه است حال در دو کلمۀ انگلیسی 

عروضی شعر، که شاید تقلیدي از حرکات موزون طبیعت و بدن انسان بوده، در ابتدا به وسیلۀ جادوگران یا شمنها 

یونانیان اولین شعري را که . بیشتر شود» سحري آن تأثیر«وارد کار شده است تا به این ترتیب حفظ شعر آسانتر، و 

گویند که این بحر را براي استفاده در  دانند و می هجایی گفته شده منسوب به کاهنان معبد دلفی می در بحر ده

اند رفته رفته، شاعر و خطیب و مورخ، پس از آنکه همه در این اصل کهنوتی و  تنظیم پیشگوییهاي خود اختراع کرده
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با یکدیگر مشترك شدند، از یکدیگر تمایز پیدا کردند و در هنر خود به طرف امور دنیایی متوجه شدند؛ خطیب دینی 

پرداخت؛ و کار مورخ آن شد که اعمال  کرد و از خدایان به دفاع می کسی شد که اعمال پادشاهان را مدح می

سازنده و نگهبان اساطیر پهلوانی و  مقدس وپادشاهان را ثبت و ضبط کند، و شاعر و سراینده و خوانندة سرودهاي 

مردم فیجی . داد ریخت و با آن ملت و پادشاهان را تعلیم می آهنگسازي شد که داستانهاي خود را در قالب الحان می

راندند و، با  و تاهیتی و کالدونی جدید خطبا و مورخانی رسمی داشتند که در مجالس عمومی براي مردم سخن می

انگیختند؛ مردم سومالی اشخاصی  اریهاي پیشینیان و پهلوانیهاي نیاکان، حس غیرت جنگاوران را برمییادآوري بزرگو

رفتند و، مانند سرایندگان و شاعران دوره  شان شعرگویی بود و از این ده به آن ده می در میان خود داشتند که حرفه

شد، و  عار بندرت راجع به عشق سخن گفته میخواندند، در این اش گرد قرون وسطی، شعرهاي خود را در معابر می

براي نمونه، قطعه . بیشتر سخن از موضوعهاي پهلوانی و زورآوري و میدان جنگ و روابط میان پدر و فرزند بود

این شعر نمایندة تضرع پدري است که از . شود شعري، که از آثار قدیم جزیرة ایستر به دست آمده، در اینجا نقل می

.نالد و از دوري او می دخترش جدا شده

  کشتی دخترم،

  هرگز مقهور قبایل دشمن مباد؛

  کشتی دخترم،

  !مقهور توطئۀ مردم هونیتی مباد

  در همۀ جنگها فیروز باد،

  و مبادا که ناگزیر شود،

  .تا از جام سنگ سیاه آب زهرآلود بنوشد

  درد من چگونه تسکین خواهد یافت،

  !ر جدا کردهحال آنکه دریاهاي عظیم ما را از یکدیگ

  !آه دخترم! آه دخترم

  شود، ام و در افق گم می راهی که چشم به آن دوخته

  پایان و آبگرفته است، بی

  !دخترم، آه دخترم

  

II - علم  

  جراحی –پزشکی  –نجوم  –ریاضیات  –هاي علم  سرچشمه

گونه که  ان، همانآوري دالیل براي اخذ نتایج دارد، کاهن به عقیدة هربرت سپنسر، که تخصص عظیمی در جمع

کند که  روند؛ علم از مشاهدات و رصدهاي فلکیی آغاز می اند، اولین دانشمندان نیز به شمار می نخستین ادیبان بوده

شده و، به  گونه معلومات و اطالعات در معابد حفظ می منظور از آنها تعیین وقت دقیق جشنهاي دینی بوده است؛ این

توانیم بگوییم که چنین نظري صحت قطعی  ما نمی. یافته است نسل دیگر انتقال میعنوان میراث دینی، از نسلی به 

گونه اطالع قطعی نداریم و جز حدس و تخمین افزار کار دیگري  دارد، زیرا از امور مربوط به دورانهاي بسیار دور هیچ

علم هندسه، . ا شده باشدممکن است که علم نیز، مانند اصول کلی مدنیت، با کشاورزي پید. در اختیار ما نیست

همچنین ممکن است ضرورت تعیین هنگام کشت و درو و  است؛زمین  گیري آید، اندازه گونه که از اسمش برمی همان

تقویمی براي خود آمد و رفت فصول مختلف سال سبب آن شده باشد که مردم به آسمان و ستارگان توجه کنند و 



٧٩

بسازند، و به این ترتیب علم هیئت و نجوم پیدا شده باشد؛ پس از آن، کشتیرانی سبب پیشرفت نجوم و تجارت باعث 

.ایجاد ریاضیات، و هنرهاي صنعتی علت پیدایش علوم فیزیک و شیمی شده باشد

سیاري از قبایل، عمل شمارش با دور نیست که شمردن اعداد، قدیمیترین شکل سخن گفتن بوده باشد؛ هنوز، در ب

: گفتند شمردند و می مردم تاسمانی تا عدد دو می. پذیرد که مایۀ تفریح خاطر است سادگی خاصی صورت می

: گفتند مردم قبیلۀ گوارانی، در برزیل، کمی جلوتر رفته و می. »یک، دو، بسیار«: یعنی - » پارمري، کاالباوا، کاردیا«

، و »یک –دو «گفتند  مردم هلند جدید براي مفهوم سه عدد خاصی نداشتند و می» یک، دو، سه چهار، بیشمار«

شدند که دو گوسفند را با چهار دستک  اهالی دامارا هرگز حاضر نمی. کردند را استعمال می» دو –دو «براي چهار 

یک گوسفند بدهند و دو  دادند که این عمل را در دو نوبت انجام دهند و در هر نوبت چوبی مبادله کنند و ترجیح می

شمارش در ابتدا به وسیلۀ انگشتان دست بود، و از همین جا سلسلۀ اعشاري پیدا شده؛ هنگامی که . دستک بستانند

انسان بسیار  –و شاید مدتی وقت براي این فهم الزم بود  –باالخره توانستند مفهوم عدد دوازده را بخوبی فهم کنند 

ته بود که بر پنج تا از شش عدد نخستین سلسلۀ اعداد قابل قسمت بود؛ از همین خوشحال شد، زیرا عددي را یاف

وقت، سیستم عددشماري بر مبناي دوازده در حساب وارد شد، که هنوز هم موجود، و این اندازه در انگلستان مورد 

ازده دوجین در یک دوازده ماه در یک سال؛ دوازده پنس در یک شلینگ؛ دوازده واحد در یک دوجین؛ دو: توجه است

پذیر نیست و، به همین جهت،  عدد سیزده، برعکس عدد پیش از خود، به چیزي قسمت. قراصه؛ دوازده اینچ در یک پا

از افزودن عدد انگشتان پا به انگشتان دست مفهوم عدد بیست حاصل . مورد نفرت مردم و اسباب بدبینی شده است

شود، که به جاي آنکه بگویند  د هشتاد در نزد فرانسویان آشکار میاستعمال این عدد در شمارش، از لفظ عد. شد

قسمتهاي دیگر بدن نیز به عنوان واحد مقیاس به کار رفته و هنوز معمول . نامند اوکتان آن را چهار بار بیست می

تنها  در زبان فرانسه، برخالف انگلیسی، براي دو مفهوم شست و اینچ(؛ شست براي اینچ »وجب«دست براي : است

شک نیست که، از همان روزهاي اول، سنگریزه نیز در . ؛ و پا براي فوت»ذراع«؛ ساعد براي )رود یک کلمه به کار می

 calculus، که در انگلیسی به معنی حساب کردن است، از اصل calculateرفته است و کلمۀ  محاسبه به کار می

اي که مردمان سادة اولیه را از ما جدا  دهد که فاصله یاست؛ این خود نشان م» سنگریزه«مشتق شده که به معنی 

و این احساس عمومی را با این  کند که این سادگی اولیه دوباره زنده شود، ثورو آرزو می. کند چه اندازه کوتاه است می

ز عدد کند که ا یک مرد شریف و امین هرگز احتیاج به شمارشی پیدا نمی«: عبارت بخوبی تعبیر کرده است که گفته

افزاید و هرچه را برجاي بماند در  انگشتان دو دستش تجاوز کند؛ در مواقع بسیار نادر، انگشتان دو پا را نیز بر آن می

به عقیدة من، باید کارهاي ما با اعداد دو و سه، و نه با اعداد صد و هزار، به شمارش درآید؛ به . دهد یک توده قرار می

دوجین وسیلۀ شمردن باشد؛ نیکوتر آن است که صورت حساب ما آن اندازه باشد جاي میلیون بهتر آن است که نیم

اند زمان را از  خواسته شک نیست که علم نجوم از آنجا پیدا شده است که می ».که بتوانیم بر پشت یک ناخن بنویسیم

 monthماه زمانی ، و همچنین کلمۀ »اندازه«، به معنی measureروي حرکت اجرام سماوي اندازه بگیرند؛ کلمۀ 

، به معنی moon، به معنی انسان، همه، از یک اصل پیدا شده که آن کلمۀ )اندازه گیرنده(=  manو شاید کلمۀ 

بشر مدتها پیش از اینکه حساب خود را با گردش خورشید و سال نگاه دارد، آن را با ماه نگاه . ، است»ماه آسمان«

شود؛ مردم پولینزي تقویمی داشتند  یحیان از روي صور ماه تنظیم میداشته؛ هم اکنون نیز عید دینی فصح مس می

کند، یک ماه را حذف  دیدند سال قمري با فصول اختالف پیدا می که سال آن سیزده ماه داشت، و هنگامی که می

از حوادث  داشتند؛ ولی باید دانست که استفاده کردند و، به این ترتیب، توازن میان سال خود و فصول را نگاه می می

بر نجوم مقدم  –یا علم احکام نجوم  –آسمانی، براي این نوع منظورهاي عاقالنه، حالت استثنایی داشته و فن تنجیم 

مند  بوده، و حتی پس از آن هم بر جاي مانده است؛ مردم ساده دل، پیش از آنکه به دانستن وقت صحیح عالقه
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ند؛ به این ترتیب است که هزاران خرافه از تأثیر نجوم بر اخالق بشري و باشند، به آن عالقه دارند که از آینده خبر یاب

تازه، از کجا معلوم که آنچه ما به آن نام موهومات . اکنون هم باقی است سرنوشت او پیدا شده و عدة زیادي از آنها هم

  خوانیم؟ می» علم«از یک خطا و اشتباه نباشد، که ما نوع اول آن را به نام نوع دومی  دهیم میو خرافات 

انسان فطري در صدد آن نیست که فورمول فیزیکی را اکتشاف کند، بلکه مفهوم این فورمول را به مورد عمل 

او از شیمی کند؛  تواند خط سیر یک تیر را محاسبه نماید، ولی تیر او به هدف اصابت می گذارد؛ وي هرگز نمی می

توانند بیماري او را شفا  شناسد و به نباتاتی که می آگاهی ندارد، ولی، با یک نظر، گیاه سمی را از گیاه غیرسمی بازمی

اند؛ این نه از آن  رسد که نخستین بار زنان به کارهاي پزشکی پرداخته ظاهراً چنین به نظر می. یابد بخشند دست می

هاي بسیار  را، که از حرفه مرد را برعهده دارند، و نیز نه از آن جهت که حرفۀ ماماییلحاظ است که طبیعتاً پرستاري 

اند، بلکه از آن جهت است که چون سر و کار زنان ابتدا با زمین بوده، از گیاهان اطالعات  قدیمی است، به وجود آورده

سب و پیشۀ ساحري کاهنان ممتاز سازند؛ از اند فن پزشکی را ترقی دهند و آن را از ک فراوان به دست آورده و توانسته

کرده است؛  دورترین زمانها، تا زمانی که از حافظۀ ما هنوز خارج نشده، همیشه زن بوده که بیماران را پرستاري می

شد و از معالجه  کرد که زن در انجام وظیفۀ خود دچار شکست می انسان اولیه آنگاه به پزشک مرد و شمن مراجعه می

.گرفت نتیجه نمی

آن مردم . اند کرده بسیار مایۀ شگفتی است که مردم اولیه، با اطالعات ناقص خود، چه بسیار امراض را مداوا می

دانستند که بدن را در اختیار خود گرفته است؛ و اگر خوب به عمق قضیه  دل سبب بیماري را نیرو یا روحی می ساده

بااین . ۀ میکروبی، که امروز مورد قبول است، اختالف فراوان نداردتوجه کنیم خواهیم دید که این طرز تصور با نظری

آویختند تا بتواند روح  شده آن بوده است که به او طلسمی می طرز تصور، نخستین کاري که براي معالجۀ بیمار می

تا چه اندازه در  شریري را که بر بدن دست یافته خرسند سازد و او را از بدن بیرون کند؛ براي آنکه بدانیم این طریقه

هم امروز بسیاري از مردم کسی را که . هاي سرزمین جرجسیان را بخوانیم دل مردم رسوخ کرده، باید ماجراي دیوانه

دانند؛ در بعضی از عقاید دینی معاصر راههاي خاصی نشان داده  مبتال به مرض صرع است در تصرف ارواح شریر می

جسم بیمار بیرون رانند، و بسیاري از مردم چنین عقیده دارند که چون حبها و شده که به وسیلۀ آنها روح شریر را از 

شاید مردم اولیه، در معالجه، از همان راهی که . شود گردهاي طبی را با دعا و نماز ضمیمه کنیم، اثر دوا بیشتر می

ست، طریقۀ عملی آنها اند؛ چیزي که ه رفته بخشد، می رود و از راه تلقین بیماران را شفا می پزشکی جدید می

براي آنکه روح شریر را از بدن بیمار . کنند مضحکتر از جانشینان ایشان است، که از آنان متمدنترند و بهتر عمل می

هاي  کردند و زوزه گذاشتند و پوست حیوانات درنده بر تن می بیرون رانند، ماسکهاي ترسناك به صورت خود می

گذاشتند، چنان  اي که به دهان خود می کوبیدند و، با لوله صفحات فلزي می زدند و کشیدند و دست می حیوانی می

طبیعت «: گوید که المثل قدیمی می کنند؛ یک ضرب مکند و خارج می نمودند که شیطان را از بدن بیمار می می

برده بودند و هنگامی  قبایل بورورو، در برزیل، علم را پیشتر» .سازد کند و دارو بیمار را مشغول می بیماري را عالج می

نوشانیدند، و تقریباً همیشه، پس از این عمل، حال کودك رو به بهبود  شد، دارو را به پدرش می که کودکی بیمار می

در جنب گیاهان طبی، قرابادین وسیع ملل اولیه شامل یک دسته ادویه بوده است که براي تخفف درد به  .رفت می

زهرهایی گیاهی مانند کورار، که غالباً . کرده است ي آنها در عملیات جراحی کمک میرفته و احیاناً اثر تخدیر کار می

دادند، و مخدورهایی مانند شاهدانه و تریاك و کافور، از لحاظ زمانی، قدیمیتر از  نوك پیکان خود را با آن آب می

ل است، از مادة کوکا به دست باشند؛ حتی یکی از داروهاي بیهوشی، که اکنون در بیمارستانها مورد عم تاریخ می

  آید که مردم پرو می
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کند که چگونه افراد قبایل ایروکوئوي مرض  کارتیه در آثار خود نقل می. بردند آن را به همین منظور به کار می

با بردند و  جراحان اولیه بسیاري از آالت جراحی را به کار می. کنند اسقربوط را با نوعی از صنوبر کانادایی معالجه می

گرفت، و شکستگی و زخم با مهارت  اي انجام می دادند؛ زایمان به صورت شایسته آنها عملیات جراحی انجام می

ساختند،  با چاقوهایی، که از سنگ چخماق یا از سنگهاي زجاجی آتشفشانی یا از استخوان ماهی می. شد معالجه می

جراحی در استخوانهاي . دادند جراحی را انجام میکردند و کارهاي سادة دیگر  شکافتند و فصد می دملها را می

شود؛ مردم مالنزي، در این  جمجمه رایج بود و آثار آن در نزد مردم قدیم پرو و ساکنان معاصر مالنزي مشاهده می

دیو در پاریس، تقریباً هر  –، در بیمارستان هتل 1786عمل خود، نود درصد موفقیت داشتند، در صورتی که تا سال 

.سپرد گرفت جان می مورد این عمل قرار میکس که 

گیرد، و، در عین حال، خود را به روشهاي معالجۀ پرخرج کمرشکن امروز تسلیم  ما را از نادانی ملتهاي اولیه خنده می

  :نگارد دکتر آلیور وندل هومز پس از یک عمر طبابت چنین می. کنیم می

چیز مضایقه ندارند و اکنون همه چیز خود را در مقابل این  مردم براي بازیافتن سالمتی و حفظ جان خود از هیچ

شان کند و تا چانۀ خود در زمین  اند که تا نیمه در آب غرق شوند و گاز تقریباً خفه دهند؛ و راضی شده عمل می

ه کنند و اند که مانند ماهی بدنشان را پاره پار مدفون شوند و مانند بندگان قدیم بدنشان را داغ بگذارند؛ راضی شده

اند که هر کثافتی را  گوشتشان را با سوزن سوراخ نمایند و پوست بدنشان را چون فتیلۀ چراغ بسوزانند؛ راضی شده

الجرعه سر کشند، و براي همۀ این کارها مزد ترا هم به مقدار گزاف بپردازند؛ گویی که سوزاندن جسم نعمت 

  .اي و زالو تحفهگرانبهایی است، و بادکش کردن عمل مقدس و متبرکی، 

III - هنر  

شکافتن پوست  –خالکوبی  –ها  آرایه –رنگ کردن بدن  –مفهوم زیبایی در نزد ملل اولیه  –هنر  –معنی زیبایی 

دین  –موسیقی  –رقص  –معماري  –سازي  مجسمه –نقاشی  –گري  کوزه –آالت  زینت –پوشاك  –به قصد زینت 

  آمادگیهاي اولیه براي تمدن –

گذرد، هنوز مردم دربارة اصل و منشأ آن با یکدیگر مباحثه و مناقشه  که پنجاه هزار سال از عمر هنر میبعد از آن

کنند؛ سخن در این است که آیا سرچشمۀ هنر غریزة بشري است، یا از مصنوعات و مخلوقات انسان به شمار  می

آییم؟ چون اینجا جاي بحث  ابداع آن برمی کند؟ چرا ما در صدد جمال و زیبایی چیست؟ چرا ما را مفتون می. رود می

و  زیبایی عبارت از صفت: گوییم که روانشناختی نیست، به طور اختصار و بدون قطعیت، در پاسخ این سؤاالت می

اصوال، . دهد خاصیتی است که چون در شیئی وجود داشته باشد آن را پسند خاطر و مطبوع طبع بینندة آن قرار می

آید، آن  کند؛ بلکه چون بیننده را خوش می شیء از جهت آنکه زیباست جلب نظر بیننده را نمیو از حیث مبدأ، یک 

کند؛ به این ترتیب است که در نظر  هر چیز که سبب ارضاي میل و رغبتی از انسان شود زیبا جلوه می. نامد را زیبا می

شیئی که جلب نظر . ایی نداردشخص گرسنه خوراك زیباست، در حین گرسنگی سخت، تاییس هم به نظر او زیب

پنداریم که هیچ چیز زیباتر از خود ما  کند ممکن است خود شخص بیننده باشد؛ ما، در سر ضمیر خود، چنان می می

آییم؛ نیز ممکن است چیزي که  کند که ما در اندیشۀ تزیین وجود نازنین خود برمی نیست، و هنر از آنجا آغاز می

اي باشد؛ در این صورت، مفهوم زیبایی آن اندازه قویتر خواهد بود که شدت و  مطبوع طبع واقع شود محبوبه

شود و هرچیز را  نیرومندي شهوت جنسی و قوة ابداع آن بیشتر باشد؛ پس از آن، هالۀ زیبایی رفته رفته بزرگتر می

یا هر رنگی را که او شود و هر صورتی را که شبیه به صورت اوست،  که با محبوبه تماس دور و نزدیک دارد شامل می

گوید، و هر زینت و لباسی را که با او سازگار است، یا هر حرکت و  کند یا از آن سخن می دوست دارد یا شادش می

شود  ممکن است شیئی که مطبوع واقع می. گیرد شود، فرا می اندام شخص او می شکلی را که یادآور لطف و تناسب
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کشد، احساس پرستش بزرگی و  یعی، که موجود ضعیفی را به طرف نیرو میمردي باشد؛ در این صورت، از جاذبۀ طب

آید؛ این احساس عالیترین آیات هنر را خلق  شود و رضایت خاطري از مشاهدة قدرت فراهم می جالل تولید می

است که شود؛ این نه از آن لحاظ  با شکوه و زیبا می –با مدد مختصري که از طرف ببیند  –خود طبیعت نیز . کند می

سازد، بلکه از آن جهت است که ما احساسات و عشق خود را،  لطافت زن و نیرومندي مرد، هر دو، را منعکس می

آمیزیم، و در انزواي  هاي جوانی خود درهم می کنیم و آن را با دوره نسبت به شخص خویش و دیگران، در آن وارد می

کنیم؛ در گردش فصول طبیعت، که انعکاسی از حیات  می آن پناهگاهی براي فرار از طوفان سهمناك زندگی پیدا

هاي لذیذ پاییز و انحطاط  بخش تابستان و میوه بشري است و بخوبی سبزي و طراوت جوانی و پختگی و بلوغ حرارت

کنیم که به  آمیز همچون مادري احساس می دهد، طبیعت را، به صورتی ابهام سرد زمستان زندگی انسان را نشان می

.گی بخشیده و پس از مرگ ما را در سینۀ خود نگاه خواهد داشتما زند

گر  ریزد که زیبا یا باشکوه جلوه وظیفۀ اصلی هنر ایجاد و ابداع زیبایی است؛ هنر فکر یا عواطف را به قالبی می

ممکن است . دافروز کند، در وجود می شود، و آتش لذتی را که مردي از دیدار زنی، یا زنی از دیدار مردي، پیدا می می

کنیم انقباض یا انبساط  اي که از آن بحث می فکر مورد نظر عبارت از ادراك معنایی از معانی حیات باشد، و عاطفه

صورت و قالب هنري ممکن است از آن جهت ما را خرسند سازد که . یکی از تارهاي کشیده شدة زندگانی ما باشد

و تابستان، با تعاقب شب و روز، و  فت و آمد مجلل و متناوب زمستانآهنگ آن با حرکات تنفسی، با زدن نبض، یا با ر

جزر و مد سازش داشته و هماهنگ باشد؛ نیز ممکن است زیبایی قالب هنري از تقارنی باشد که در آن موجود است 

ا همین کیفیت است که قدرت را در مقابل چشم م. و، مانند قافیۀ شعري، حالت انجماد و تجسد پیدا کرده است

کند؛ همچنین ممکن است صورت  سازد و تناسب آهنگدار گیاهان و جانوران و زنان و مردان را آشکار می مجسم می

انگیزد و شدت و فعالیت  هنري، از راه رنگهاي خود، ما را فریفتۀ خویش سازد، چه درخشندگی این الوان روح را برمی

ممکن است در نتیجۀ مطابقت کاملی که با حقیقت واقع دارد افزاید؛ در پایان باید گفت که قالب هنري  حیات را می

ما را خرسند کند؛ این مخصوص هنرهاي تقلیدیی است که هنرمند، هنگام تقلید از طبیعت یا واقعیت، توانسته است 

 بخوبی زیبایی زودگذر گیاهان با جانوران را حکایت کند، یا معنا و ادراك گذرایی را که از یک حادثۀ فرار حاصل

خواهیم از تماشاي آن لذت ببریم و  شود تثبیت کند و بیحرکت در برابر ما قرار دهد، تا سر فرصت، هر اندازه می می

از این منابع متعدد است که کمالیات عالی زندگی، یعنی آواز و رقص، موسیقی و نمایش، شعر و . به کنه آن برسیم

اگر فلسفه را هنري ندانیم که در میان . ود پیدا کرده استسازي و معماري، و ادبیات و فلسفه، وج نقاشی، مجسمه

کوشد تا به عالم پریشان و پراضطراب تجارب زندگی صورتی بدهد، چه نام دیگر به آن  سایر هنرها مأیوسانه می

 اگر احساس زیبایی در میان ملتهاي اولیه چندان آشکار نبوده، بدون شک، از آن لحاظ است که میان توانیم داد؟ می

توانسته است این شهوت را فرو نشاند، زمان  کرده، تا وقتی که می اي که شخصی شهوت جنسی را احساس می لحظه

کرده است که بر موضوع دلخواه  شده و به این جهت، نیروي خیال فرصت آن را پیدا نمی اي فاصله نمی قابل مالحظه

افتد که یک بشر فطري زنی را به خاطر آن  تفاق میخیلی کم ا. خود چیزهایی اضافه کند و بر زیبایی آن بیفزاید

دهیم انتخاب کند، او تنها در فکر خدماتی است که زن نسبت به او  چیزها که ما به آنها نام زیبایی و جمال می

چون از یکی از . تواند انجام دهد، و هرگز در صدد آن نیست که زن زورمندي را به بهانۀ اینکه زشت است، رد کند می

ي قبایل هندیشمردگان امریکا پرسیدند که کدام یک از زنان او زیباتر است، عذر خواست و گفت که هرگز در رؤسا

تر باشد، ولی،  هاي آنان ممکن است زیباتر یا زشت چهره«: این باب فکر نکرده است، و حکیمانه بر گفتۀ خود افزود که

حتی در صورتی که انسان اولیه احساسی از زیبایی از طرف دیگر، » .از لحاظهاي دیگر، همۀ زنان یکسان هستند

داشته باشد، از لحاظ اختالف شدیدي که با نوع احساس ما نسبت به زیبایی دارد، این احساس از نظر ما محو 
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دانند که الغر نباشد و، از زیربغل تا کشالۀ  شناسم زنی را زیبا می تمام سیاهانی که من می«به گفتۀ ریچارد، . شود می

در قارة افریقا، نوعاً گوشهاي » .جاي تنش به یک ضخامت و، به قول زنگیان ساحلی، مانند نردبانی باشد همه ران،

. شود جا زن تنومند زیباترین زن شمرده می بزرگی چون گوش فیل و شکم پایین افتاده نشانۀ زیبایی زن است و همه

جمال  ی مرادف یکدیگر است؛ زنی که مدعی مختصري ازدر نیجریه، تقریباً چاقی و زیبای«: نویسد که مانگوپارك می

اي فربه باشد که بدون کمک دو غالم، که زیر بازوي او را بگیرند، نتواند راه برود؛ زیبایی کامل زن  است باید به اندازه

ته را، که وحشیان پستانهاي دراز و آویخ«: گوید که بریفو می. وقتی است که سنگینی بدن او به اندازة بار شتري باشد

آنچه معلوم است اکثر زنان قبیلۀ هوتنتوت «: گوید داروین می» .شناسند دانیم، نمایندة زیبایی می عالمت زشتی می

شک نیست که این : افزاید که ؛ و سراندریو سمیث بر این گفته چنین می»شان برجسته است پشت لگن خاصره

ند که روزي یکی از زنان صاحب جمال این قبیله را دیده بود ک همو نقل می. اندازه مورد توجه مردان است خاصیت بی

توانست برخیزد،  نشاندند نمی که، به واسطۀ بزرگی بیش از اندازة این قسمت از بدنش، هنگامی که او را بر زمین می

اگر گفتۀ برتن را در خصوص مردم سومالی باور  …مگر آنکه خود را روي زمین بکشد و به جاي سرازیري برسد

دارند و هر کدام را که این قسمت از  نیم، مردان آنجا، چون بخواهند زنی اختیار کنند، آنان را در یک صف نگاه میک

.تر از زن الغر نیست چیز، در نظر یک زنگی، زشت کنند؛ هیچ تر است انتخاب می تنشان برجسته

دهد نه یک  بیشتر شخص خودش قرار می افتد، مقیاس را به گمان بیشتر، مرد فطري، هنگامی که به فکر زیبایی می

کند؛ هر اندازه که این مسئله در نظر زنان عجیب بنماید، باید بگوییم که مردان  زن را؛ در واقع، هنر از خود او آغاز می

 –درست مانند حیوانات  –در میان ملتهاي ساده . اند کمی از مردان کنونی نداشته از لحاظ خودپسندي، دست اولیه، 

در استرالیا تقریباً «: گوید که بونویک می. کند آراید و بدن خود را براي زیبا شدن مجروح می ت که خود را میمرد اس

گونه است حال در مالنزي و گینۀ جدید و کالدونی جدید و برتانی  ؛ همین»تزیین و خودآرایی منحصر به مردان است

در بسیاري از ملتها، وقتی که هر روز صرف زیبایی . لیشما جدید و هانوور جدید و در میان هندیشمردگان امریکاي

رسد ظاهراً رنگ کردن بدن، خواه براي جلب توجه  شود بیش از وقتی است که به مصرف هر کار دیگر می جسم می

 –درست مانند مهرویان پاریسی  –یک بومی استرالیایی . زن باشد یا براي ترساندن دشمن، نخستین شکل هنر است

ه خود مقداري رنگهاي زرد و سرخ و سفید دارد تا گاه به گاه در زیبایی خود دستکاري کند؛ هر وقت که همیشه همرا

پردازد تا زاد و توشۀ جدیدي  سرخاب و سفیداب وي در شرف تمام شدن باشد به مسافرتهاي خطرناك دور و دراز می

هاي رنگی بر دو گونه و دو شانه و  ورزد که لکه یدر روزهاي عادي، این مرد بومی به آن قناعت م. از آنها به چنگ آورد

دهد که شبیه است  سینۀ خود بگذارد، ولی در جشنها، اگر از سر تا قدم خود را رنگی نکند، احساسی به او دست می

  .به احساس مردان برهنه در نزد ما

گر، زنان شوهردار حق ندارند دهند؛ در قبایل دی در بعضی از قبایل، مردان حق رنگ کردن را انحصاري خود قرار می

با همۀ این احوال، طولی نکشید که زنان راز زیبا شدن به وسیلۀ رنگها را، که از هنرهاي . گردن خود را رنگ کنند

کاپتین کوك، سیاح معروف، ناچار شد مدتی در جزیرة زلند جدید درنگ  هنگامی که. بسیار کهن است، دریافتند

گردند، نوك بینیهایشان سرخ یا زرد  تی او، هنگامی که از گردش در ساحل بازمیکند، مشاهده کرد که جاشوان کش

زنان فالته، در افریقاي وسطی، هر روز، چند ساعت را . هاي بومی آنان بر جاي مانده بود ها از محبوبه است؛ این نشانه

پیچند تا سرخ رنگ شود، و  تمام شب، نوك انگشتان دست و پاي خود را در برگ حنا می: کنند صرف تزیین خود می

کنند و مژگان خود  سازند و گیسوان خود را نیلی می دندانهاي خود را متناوباً به رنگهاي آبی و زرد و سرخ رنگین می

هر زن قبیلۀ بونگو، در صندوق اسباب بزك خود، همیشه موچینهایی براي . دهند را با سولفور آنتیموان زینت می
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ها، و سنجاق قفلیهاي فراوان  ها، تکمه جاقهاي زلفی به شکل نیزه، انگشتریها و زنگولهکندن موهاي مژه و ابرو، سن

.دارد

رفت خرسند نبودند، در صدد برآمدند  انسانهاي اولیه، مانند یونانیان زمان پریکلس، چون از اینکه رنگها زود از بین می

ود که خالکوبی و شکافتن پوست و لباس پیدا کاري کنند که زینت بدنشان مدت بیشتري دوام کند؛ به این ترتیب ب

کنند و، حتی لبهایشان را که بسیار حساس است،  در بسیاري از قبایل، مرد و زن هر دو، رنج سوزن را تحمل می. شد

کنند، به این امید که زودتر به شوهر  در گروئنلند، مادران در کودکی دختران خود را خالکوبی می. کوبند خال می

خواهند ندارد، به همین جهت، در بسیاري از موارد، گوشت و  ، چون غالباً خالکوبی آن اندازه تأثیر را که میولی. بروند

چنانکه تئوفیل . شکافند تا جذابیت در برابر دوستان زیادتر شود، یا ترس دشمنان را فزونتر سازد پوست بدن را می

ي و سوزنزنی ندارند، این عمل را بر روي پوست بدن خود آن مردم، چون پارچه و لباس براي گلدوز«: گوید گوتیه می

اي  شکافند و غالباً براي آنکه شکاف بزرگتر شود، گلوله گوشت بدن را با صدف یا با سنگ چخماق می» .دهند انجام می

گذارند؛ بومیان تنگۀ تورس زخمهایی از این قبیل دارند که به اندازة یک سردوشی  از گل رس در آن شکاف می

شکافند که پوستشان شبیه پوست سوسمار یا نهنگ یا  عت دارد؛ و مردم قبیلۀ آبئوکوتاتن خود را به قسمی میوس

توان یافت که، از راه غرور، یا به خاطر تزیین با  جاي از بدن را نمی هیچ«: گوید چنانکه گئورك می. پشت شود سنگ

اسم مردم قبیلۀ . اي در آن اتفاق نیفتاده باشد ، حادثهرنگ یا خال، یا تغییر شکل با کشیدن یا فشردن یا نظایر آن

اي است که از کودکی در لب زیرین و در گوش  به معنی توپ یا میله) botoque(بوتوکودو مشتق از کلمۀ بوتوك 

کنند تا سوراخ وسیعتر شود، به طوري که بتدریج قطر آن به ده  دهند و گاه به گاه آن را بزرگتر می خود قرار می

دهند تا بزرگ و طوالنی شود و  زنهاي هوتنتوت لبهاي کوچک آلت تناسلی خود را آنقدر کش می. رسد تیمتر میسان

گیرد؛ گوشواره و حلقۀ  دهند، و بسیار مورد پسند مردان قرار می نام می» لنگ هوتنتوت«به صورتی در آید که به آن 

اي در  چنین عقیده دارند که اگر کسی بدون حلقه جا مورد استعمال است؛ مردم چیپسلند بینی چیزي است که همه

ممکن است یک خانم عصر جدید همۀ اینها را . بینی از دنیا برود، در زندگی دیگر دچار عذاب سخت خواهد شد

مالد و  کند و گونه و لبانش را غازه می وحشیگري بداند، ولی خود او در عین حال گوشش را براي گوشواره سوراخ می

مالد و پاي خود را در کفشهاي تنگ  زند و به چهره و گردن و بازو پودر می دارد و فرمژه می ویش را برمیموي زیر ابر

و با احساس دلسوزي نسبت به  اند، با غرور که در سفرهاي خود دیده» وحشیانی«جاشوان خالکوبیدة ما، از ! فشارد می

اند، اکراه  شکافته ، نسبت به کسانی که تن خود را میرانند؛ دانشجوي اروپایی که از خود آن بینوایان پست سخن می

!داند نازد و آنها را عالمت شرف و بزرگواري می دهد، به زخمهایی که در جنگ تن به تن برداشته می نشان می

ظن غالب آن است که لباس، در ابتدا، براي زینت ایجاد شده و بیشتر براي آن بوده است که یا از ارتباط جنسی 

کیمبرها چنان عادت داشتند . کند یا آن را تشدید کند، نه براي آنکه دافع سرما باشد یا عورت را بپوشاند جلوگیري

که لخت و عریان روي برف بخوابند و بلغزند؛ هنگامی که داروین بر یکی از فوئجیان از سرما رحمت آورد و لباس 

و هر پاره را به یکی از یاران خود بخشید و همه با آن اي سرخ رنگی به او داد، آن مرد لباس را پاره پاره کرد  پنبه

این مردم از برهنه بودن کمال خرسندي را دارند و همه در فکر زیبایی «ها خود را زینت کردند؛ به گفتۀ کوك  تکه

ه دادند، آن لباسها را ب اي در اورنیوکو، هنگامی که مبلغان مسیحی به آنان لباس می همچنین زنان قبیله» .هستند

یکی از مؤلفان » .از لباس پوشیدن عار دارند«گفتند که  آویختند و می شکل نوار پاره کرده، دور گردنهاي خود می

بعضی از «: افزاید که برند، و بر گفتۀ خود چنین می نویسد که معموالً برهنه به سر می راجع به مردم برزیل قدیم می

ر از لحاظ جلفی است و از آن جهت که مجبورند این کار را بکنند، پوشند، ولی این پوشیدن بیشت آنان اینک لباس می

به همین جهت، هر وقت از محل خود خارج  …نه از آن جهت که بخواهند خود را بپوشانند و ستر عورت کنند
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از گذارند؛ بعضی  پوشاند، و باقی لباسها را در کوخ خود می پوشند فقط تا زیر شکمشان را می شوند، لباسی که می می

هنگامی که مقرر شد تا لباس، عالوه بر زینت، چیز دیگري باشد، نشانۀ این » .نهند آنها عرقچینی نیز بر سر خود می

گردید که زن لباس پوشیده شوهر دارد و نسبت به شوهر خود وفادار است؛ یا براي این به کار رفت که قالب جمالی 

خواست که زنان  م که زن سادة اولیه از لباس همان چیز را میکنی اغلب اوقات مشاهده می. زن را بهتر مجسم سازد

خواهند؛ به این معنی که مقصود وي آن نیست که لباس برهنگی او را بپوشاند، بلکه  پیشرفتۀ عصرهاي بعد از آن می

است، اندام او را در نظر دیگران آشکارتر نمایش دهد؛ راستی که همه چیز در تغییر  خواهد که لباس لطف چنان می

  !مگر زن و مرد

اند؛ بازرگانی اولیه کمتر به  هر دو جنس زن و مرد، پیش از آنکه به فکر پوشاندن خود بیفتند، در بند زینت خود بوده

پرداخت، بلکه عمل عمدة آن در خصوص ادوات زینت و اسباب بازي بود؛ جواهرات از کهنترین عناصر  ضروریات می

هایی که از بیست هزار سال قبل به یادگار مانده گردنبندهایی از صدف و دندان  هرود، و در مقبر مدنیت به شمار می

شده و همیشه در زندگی نقش  حجم بوده، رفته رفته بزرگتر می آالت، که ابتدا ساده و کم زینت 57.اند حیوانات یافته

ک سه کیلوگرم بود، و بعضی از کردند که وزن هر ی زنان قبیلۀ گاال از انگشتریهایی استفاده می. عظیمی داشته است

یکی از زنان مجلل افریقایی از انگشتریهاي . زنان دینکا با خود پنجاه کیلوگرم جواهر و اسباب زینت همراه داشتند

و به همین جهت ناچار شد کنیزي به خدمت آورد که بر او  شد، کرد که در آفتاب گرم می مسین بزرگی استفاده می

ملکۀ طایفۀ وابونیا، در کنگو، به دور گردن خود حلقۀ مسینی داشته است به وزن . را باد بزند سایه افکند و در گرما او

زنان فقیر، که . ده کیلو، به همین جهت ناچار بوده است بیشتر اوقات را به حال دراز کشیده بر روي زمین به سر برد

که جواهرات سنگین وزن دارند تقلید کنند  کردند، در طرز راه رفتن، از کسانی جواهرات سبک وزن داشتند، سعی می

. تا، به این ترتیب، آبرویی به دست آورند

این کار در واقع . بنابراین، باید گفت که نخستین علت پیدایش هنر میلی است که انسان به زیبا جلوه دادن خود دارد

رنگین خود را در مقابل ماده  کنند، و حیوان نر بال و پر شبیه است به عملی که حیوانات در حین جفتگیري می

گونه که حب ذات و حب محبوب، هر وقت شدید شود و از اندازه بگذرد، به دوستی تمام طبیعت  همان. گستراند می

. گیرد کند و تمام دنیاي خارجی را فرا می زند، همان گونه هم، میل ایجاد زیبایی از جهان شخصی تجاوز می سر می

میر خود را با قالبهاي مجسم و مادي تعبیر کند؛ به همین جهت است که رنگ و خواهد احساسات ض روح بشر می

افتد؛  کند که انسان به فکر تزیین اشیا می به این ترتیب، هنر وقتی آغاز می. دهد شکل را وسیلۀ این تعبیر قرار می

. گري بوده است کوزه اي که انسان این احساس خود را، در آن، لباس تجلی پوشانیده مرحلۀ شاید نخستین مرحله

و  –هاي تاریخی است، مردم اولیه  گري، مانند خطنویسی و ایجاد حکومت، زاییدة دوره درست است که چرخ کوزه

گري را به مرحلۀ  اند صنعت کوزه ، پیش از آنکه این چرخ به وجود بیاید، توانسته- اگر صحیحتر بخواهیم، زنان اولیه

ماند؛ براي نمونه  اند که عقل در آن حیران می هاي ماهر خود صورتهایی پرداختههنر برسانند، و با خاك و آب و دست

اند نام  هایی که مردم قبیلۀ بارونگا، در افریقاي جنوبی، یا هندیشمردگان پوئبلو ساخته در این خصوص، باید از کوزه

  .ببریم

در واقع هنر نقاشی را به وجود کرد،  گر بر روي ظرفهاي ساختۀ خود نقشهاي رنگینی نقش می هنگامی که کوزه

سازي  گري و مجسمه رفت، بلکه از متعلقات کوزه آورد؛ چه، در نزد ملل اولیه، هنر نقاشی هنر خاصی به شمار نمی می

مثال، ساکنان جزایر آندامان، براي : ساختند مردم فطري الوان مختلف را با گلهاي رس رنگارنگ می. شد محسوب می

و با این رنگها سالح و اثاث خانه و ظروف و لباسها و حتی . کردند ا با روغن یا پیه مخلوط میساختن رنگ، گل اخرا ر
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بسیاري از قبایل شکارورز افریقا یا اقیانوسیه، بر دیوار غارها یا بر روي سنگهاي . زدند هاي خود را رنگ می خانه

  .اند که هنوز باقی است اند رسم کرده بوده نزدیک مساکن خود، تصاویري بسیار عالی از حیواناتی که در شکار آنها

تواند ظرفهاي  گر بزودي دریافت که نه فقط می کوزه: گري نتیجه شده سازي نیز، مانند نقاشی، از فن کوزه مجسمه

اي از اشخاص را تهیه کند که به عنوان طلسم و جادو به کار رود؛  مفید بسازد، بلکه ممکن است صورت و مجسمه

تواند وسیلۀ حظ بصر باشد و زیبایی را  م، به این فکر افتاد که خود این صورتهاي ساخته شده میک پس از آن، کم

. سازند هاي کوچک حیوان و انسان را می اسکیموها، با شاخ گوزن و عاج فیلهاي دریایی، مجسمه. نمایش دهد

پایۀ توتم پاگوري را با مجسمۀ یا  طور انسان اولیه احتیاج داشت که کوخ خود را با عالمتی ممتاز سازد، همین

اول به این اندازه راضی بود که خطوط صورت را بر روي . کوچکی، که نمایندة معبود یا مردة اوست، مشخص کند

مجسمۀ سر پرداخت، و سپس به این فکر افتاد که تمام قطعه چوب را به  چوب نقش کند، پس از آن به ساختن

سازي به  راي مشخص ساختن گور پدران آغاز شده بود، عمل مجسمهشکل مجسمه بتراشد؛ از همین عمل، که ب

هاي عظیمی بر روي مقابر مردگان  به همین ترتیب است که مردم قدیم جزیرة ایستر مجسمه. صورت هنري پیدا شد

ها موجود است که  اند که هر مجسمه فقط از یک قطعه سنگ ساخته شده؛ صدها از این مجسمه خود نصب کرده

.اند متر هم دیده 18مجسمۀ تا  –که افتاده و خرد شده  –رسد؛ و در میان آنها  ضی از آنها به شش متر میبلندي بع

هاي اولیه اطالق  توان این اسم را بر عمل ساختن کوخهاي گلی دوره آیا فن معماري چگونه پیدا شده است؟ البته نمی

. ور از این کلمه ساختمان بناهاي زیبا و عالی استکرد، چه مقصود از معماري تنها ساختن خانه نیست، بلکه منظ

اي که  توان چنین تصور کرد که معماري از روزي پیدا شده که مردي یا زنی به فکر آن افتاده است که خانه می

و شاید این فکر تزیین خانه، . سازد، عالوه بر اینکه براي زندگی مفید باشد، از لحاظ ظاهر هم زیبا و دلپسند باشد می

از میلۀ . هاي مسکونی تعلق گرفته باشد، در مورد مقابر عملی شده باشد؛ در همان حین که یش از آنکه به خانهپ

سازي بیرون آمده، خود گور نیز به صورت معبد درآمده است؛ چه مردگان، در نزد  تذکاري باالي گور، فن مجسمه

مردگان، ناچار، براي ابد در یک خانه سکونت . الوه بر آنع. اند رفته ملل اولیه، مهمتر و قویتر از زندگان به شمار می

  .خورد روند و خانۀ دایمی چندان به کارشان نمی کنند، در صورتی که زندگان دایماً از اینجا به آنجا می می

ات سازي و بناي مقبره بیفتد، از نغم قطعی است که انسان، از زمانهاي بسیار دور، و شاید پیش از آنکه به فکر مجسمه

برده و از بانگ و چهچهۀ حیوانات و جستن و منقار کوفتن آنها تقلید کرده و، از این میان، به آواز و رقص پی  لذت می

برده است؛ شاید هم، مثل حیوان، پیش از آنکه به سخن درآید، به آواز خواندن پرداخته باشد؛ و بعید نیست که فن 

در واقع هیچ هنري نیست که بیشتر و بهتر از رقص خصوصیتها و . رقصیدن درست معاصر با آواز خواندن بوده باشد

رقص به قدري تکامل و تغییر پیدا کرده و از سادگی اولیۀ خود دور شده و حالت : گر سازد اخالق مردم اولیه را جلوه

رقص جشنهاي بزرگ، در میان قبایل، با . رسد تعقید پیدا کرده که رقصهاي مردم متمدن هرگز به پاي آن نمی

گردد؛ و  شود؛ همین طور جنگهاي بزرگ با گامها و سرودهاي جنگی شروع می جمعی یا انفرادي آغاز می دسته

رسد،  آنچه امروز در نظر ما بازي و تفریح به نظر می. اي از آواز و نمایش و رقص است اجتماعات بزرگ دینی آمیخته

رقصیدند، تنها قصدشان خوشگذرانی و  است؛ هنگامی که می رفته بیگمان، براي انسان اولیه از امور جدي به شمار می

خواستند به طبیعت و خدایان چیزهایی را تلقین کنند و، به وسیلۀ رقص، طبیعت را به خواب  لذت نبود، بلکه می

داند  سپنسر ریشۀ رقص را در تشریفاتی می. مغناطیسی درآورده، به زمین دستور دهند که حاصل خوبی به بار آورد

شده؛ ولی فروید آن را تعبیري  هنگام بازگشت یک رئیس پیروز شده از میدان جنگ به موقع اجرا گذاشته میکه 

. انگیزد جمعی، حس عشق را برمی گوید که رقص فنی است که، به شکل دسته داند و می طبیعی از شهوات جنسی می

و مناسک دینی تولید شده، بیفزاییم و هر سه اگر به این دو، نظریۀ محدود سابق خود را، که رقص از جشنها و آداب 
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توان گفت که  می .نظریه را، با هم، ریشۀ پیدایش رقص بدانیم، گویا به بهترین توجیه در این باره رسیده باشیم

اینکه رقص آهنگ خاصی داشته باشد  نواختن آالت موسیقی، و هنر نمایش نیز از رقص تولید شده است؛ ظاهراً میل

عین، اصوات اضافی با آن همراهی کند و اثرش را شدیدتر سازد سبب پیدایش آالت موسیقی شده و، در فواصل م

است؛ کما اینکه، براي نیرومند ساختن احساسات وطنی یا جنسی به وسیلۀ بانگها یا نغمات موزون، پیدا شدن چنین 

اند بیرون بیاورند محدود بوده،  وانستهت البته اصواتی که از آالت موسیقی اولیه می. نموده است اسبابهایی ضروري می

انسان اولیه تمام موهبت خود را به کار انداخته . ولی این ادوات، از لحاظ نوع و شکل، صورتهاي بیشماري داشته است

و از شاخ، پوست، صدف، عاج حیوانات، برنج، مس، خیزران، و چوب انواع مختلف بوق، طبل، نی، شیپور، سنج، زنگ، 

از زه کمان قدیمی دهها نوع . کاریها زینت بخشیده است و این آالت مختلف را با رنگها و نقشها و کنده و غیره ساخته

. ترین آنها چنگ کهن است که امروز به صورت عالی ویولون و پیانو درآمده است آالت موسیقی درست شده، که ساده

  خواندن بود، رفته رفته، مردم، به صورت مبهمی، کم، در میان قبایل کسانی پیدا شدند که کارشان رقصیدن و آواز کم

.مفهوم گام موسیقی را فهمیدند؛ تقریباً همۀ گامهایی که مورد استعمال آن مردم بود از نوع گام مینور بوده است

در میان مردم اولیه، رقص در . ، از ترکیب موسیقی و آواز و رقص، هنر نمایش و اپرا را ابداع کرد»وحشی«انسان 

کرده است؛ رفته رفته، براي آن ترقی  ر اوقات حالت تقلیدي داشته و از تقلید حرکات حیوان و انسان تجاوز نمیبیشت

بعضی از قبایل استرالیا رقص جنسی . حاصل شد، و به وسیلۀ آن افعال و حوادث را موضوع تقلید در رقص قرار دادند

دادند، پس از آن، به  و آن را رمزي از فرج زن قرار می نشاندند هاي درخت می اطراف گودالی را شاخه: خاص داشتند

کردند و، به این ترتیب، عمل جنسی را  هاي خود را به طرف گودال دراز می حرکات عاشقانۀ رقص پرداخته، نیزه

دادند که  دادند؛ بومیان شمال غربی استرالیا مرگ و زنده شدن پس از مرگ را به شکل خاصی نمایش می نمایش می

کنندگان،  رقص: ز لحاظ سادگی با نمایشهاي معمایی قرون وسطی یا نمایشهاي عاطفی عصر جدید متفاوت بودفقط ا

هاي درختی که در دست داشتند  کردند و آن را در میان شاخه با حرکات مالیمی، سر خود را به طرف زمین خم می

کرد و همه  اي می نگام، رئیس دسته اشارهکردند؛ در این ه ساختند و، به این ترتیب، مرگ را مجسم می پنهان می

پرداختند و، با این عمل خود، بعث و زندگی دوباره  داشتند و با شدت و حدتی به رقص و خواندن می ناگهان سر برمی

دادند تا بزرگترین  انجام می) پانتومیم(به این شکل، یا نظایر آن، هزاران گونه نمایش صامت . دادند را نمایش می

شد،  پردازي از این گونه نمایشها جدا می هنگامی که نغمه. له یا کارهاي حیات یک فرد را مجسم سازندحوادث قبی

  .رقص به تئاتر مبدل گردید، و به این ترتیب یکی از بزرگترین صورتهاي هنري در عالم پیدا شد

اکنون، چون نظري به . اند بدین گونه است که مردم غیرمتمدن قالبها و صور و مبانی مدنیت را طرحریزي کرده

مجموع آنچه دربارة فرهنگ اولیه گفته شد بیندازیم، خواهیم دید که در ضمن آن، تمام عناصر و اجزاي مدنیت 

اصول و مبادي حیات اقتصادي ما، از . موجود است، جز دو عنصر، که یکی خطنویسی است و دیگري حکومت و دولت

ها  و نقل و بنایی و صناعت و تجارت و امور مالی، همه در آن دوره شکار و ماهیگیري و چوپانی و کشاورزي و حمل

پیدا شد؛ همچنین تمام سازمانهاي سیاسی ساده، یعنی عشیره و خانواده و اتحادیۀ قریه و قبیله، در این مرحله از 

مدنیت بر که تمام  هاست که آزادي و نظم، یعنی این دو عنصر متضادي زندگانی بشري ریشه گرفت؛ در همین دوره

در همین مراحل اولیه است که قانون و عدالت . چرخد، براي اولین مرتبه، با یکدیگر سازگاري پیدا کردند گرد آنها می

آغاز کرد و اصول اخالق، که عبارت از تربیت کودکان و انتظام عمل جنسی و تلقین شرافتمندي و حفظ آبرو و 

مچنین شالودة دین گذاشته شد و، از بیم و امید مبتنی بر آن، مراعات آداب سلوك و دوستی است، ظاهر گردید؛ ه

گاهی براي اخالق و حفظ اجتماع فراهم آمد؛ سخن گفتن پیش رفته و زبانهاي مفصل و پرطول و تفصیل از آن  تکیه

ین است از همۀ اینها باالتر ا. بیرون آمد؛ جراحی و پزشکی آغاز کرد و طلیعۀ محقر علوم و ادبیات و هنرها ظاهر شد
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اي بیرون آمد، و هر  انگیزي صورت گرفته و، از جهان پریشان و درهم، نظم و قاعده که، در مراحل اولیه، ابداع شگفت

نبودند و » وحشیان«اگر همین . روز راهی تازه، از زندگانی حیوانی به سوي حیات انسان فرزانه و حکیم، باز شده است

ما، . کردند، هرگز ممکن نبود که مدنیتی بر روي زمین پیدا شود یصدهزار سال وقت را صرف تجربه و تجسس نم

گونه که یک بچۀ خوشبخت، و حتی یک بچۀ منحط از والدین خود  تقریباً، همه چیز خود را به آنان مدیونیم، همان

.رسد برد و به فرهنگ و امنیت و آسایش خاطر می ثمرة زحمات فراوانشان را به میراث می

  

ششم لفص

  تاریخ و آغاز مدنیتماقبل 

  

I -  حجر قدیم(فرهنگ عصر دیرینه سنگی(  

  داستان علم باستانشناسی –منظور از مطالعۀ ماقبل تاریخ 

ایم آن اندازه دقت را که الزم بوده است به عمل نیاورده باشیم، و ممکن است این  شاید در آنچه تاکنون گفته

موجود مورد بحث قرار دادیم، عین آن عناصري نباشد که مدنیت فرهنگهاي اولیه، که آنها را به عنوان اصول مدنیت 

هاي تحلیل رفتۀ فرهنگهاي عالیتري باشد  ما از آن نتیجه شده است؛ آیا ممکن نیست که آن فرهنگهاي اولیه بازمانده

مانده هاي یخچالی و حرکت انسان از منطقۀ استوایی به منطقۀ معتدلۀ شمالی برجاي  که هنگام از بین رفتن دوره

شود و صورت خاصی  خواستیم این نکته را فهم کنیم که تمدن به صورت کلی چگونه ایجاد می است؟ ما تاکنون می

ار مورد مطالعه قر تاریخخواهیم اصول و مبانی مدنیت مخصوص خود را در دوران ماقبل  گیرد، اینک می به خود می

خواهیم بدانیم که به چه کیفیت انسان ماقبل تاریخ مقدمات تمدن تاریخی را فراهم آورده است؛ البته بحث  می. دهیم

ایم،  ما در این باب بسیار خالصه خواهد بود، چه این بحث با غرضی که داریم، و این کتاب را براي خاطر آن نوشته

رفته و به صورت معمار مصري،  نه انسان جنگل یا انسان غار پیشخواهیم بدانیم که چگو می. ارتباط فراوان ندارد

منجم بابلی، پیغمبر عبري، فرماندار ایرانی، شاعر یونانی، مهندس رومی، مرتاض هندي، هنرمند ژاپنی، یا حکیم 

سیر خود براي این کار باید علم مردمشناسی را از راه باستانشناسی مورد مطالعه قرار داده، به . چینی درآمده است

  .ادامه بدهیم تا به دورة تاریخی برسیم

اي به آرزوي یافتن طال؛  دسته: اکنون جویندگان مختلف، در تمام سطح زمین، مشغول کاوش و تفحص هستند

. سنگ، و عدة فراوانی براي خاطر دانایی و رسیدن به علم و معرفت گروهی به قصد پیدا کردن نقره یا آهن یا زغال

اي در فکر آن هستند که آالت و افزارهاي عصر سنگی را از داخل زمین در  انگیز است که عده تراستی بسیار شگف

دوزند و تصاویر  و با گردنهاي کشیده چشم به سقف غارهاي ماقبل تاریخی می اطراف رودخانۀ سوم، بیرون بیاورند،

- هاي قدیمی را از گورهاي چو ر جمجمهاي دیگ دهند؛ دسته درخشانی را که بر آنجاها رسم شده مورد مطالعه قرار می

کنند؛ خاکها و خرابیهاي  آورند و شهرهاي مدفون شده را در موهنجودارو یا یوکاتان اکتشاف می تین بیرون می- کو

دارند و از چهرة کاخهاي مینوس و  اند، با سبد و زنبیل برمی کنندگان آنها لعنت فرستاده قبور مصري را، که بر نبش

دارند و در سرزمین افریقا، به امید رسیدن به  جمشید پرده برمی هاي تخت فشانند و از خرابها پریام گرد می

، در شهر آبویل 1839در سال . رسند کنند و در جوف جنگلها به معابد آنگکور می هایی از کارتاژ، حفاري می بازمانده

یافت، و مدت نه سال مورد سخریۀ همه  فرانسه، بوشه دپرت براي نخستین بار به آثار و ادواتی از عصر حجر دست

، شلیمان با پول 1872در . کردند که وي دچار فریبی شده است مردم قرار گرفت؛ چه همه در آن زمان خیال می
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خود، و حتی با دست خود، جدیدترین شهر، از شهرهایی که متوالیاً در تروا ساخته شده بود، را از زیر خاك بیرون 

در هیچ قرنی، توجه به تاریخ به اندازة قرنی . ردیدآمیزي مورد استقبال عصر خود قرار گرفتآورد؛ او هم با خندة ت

شود؛  واقع می) 1796در سال (نبوده است که پس از مسافرت شامپولیون جوان، در مصاحبت ناپلئون جوان، به مصر 

مصر و گذشته و حال آن را در امپراطور جوان از مصر دست خالی بازگشت، ولی شامپولیون، هنگام بازگشت، تمام 

اي براي  کند و گام تازه از آن زمان است که هر نسلی مدنیتها و فرهنگهاي تازه را اکتشاف می. مشت خود داشت

در زندگی نوع بشر سفاك و خونریز، . دارد رسیدن به معرفت بیشتر دربارة انسان، و تکامل او بر سطح زمین، برمی

ناپذیر و حریصانه براي رسیدن به علم و دست یافتن به  وي شریف و این تمایل خستگیهیچ چیز زیباتر از این کنجکا

.معرفت وجود ندارد

  مردم عصر دیرینه سنگی - 1

  اشکال و نژادهاي مختلف بشر –شناختی  اوضاع زمین

ض مطالعه تاکنون کتابهاي فراوان و بزرگی نوشته شده تا اطالعاتی که راجع به انسان اولیه در دست است در معر

ما این کار را به . ها مخفی بماند گذاشته شود و، در عین حال، بی اطالعی ما نسبت به آن مردم زیر پردة این نوشته

گذاریم تا دربارة انسان دو عصر دیرینه سنگی و نوسنگی آنچه به  علوم دیگري که مبتنی بر فرض و تخیل است وامی

آن هستیم این است که معلوم داریم دو تمدن دیرینه سنگی و نوسنگی رسد بگویند؛ آنچه اینک در صدد  نظرشان می

  .اند چه تأثیري در فرهنگ و زندگی معاصر ما داشته

آنچه باید در متن و زمینۀ این داستان مورد نظر ما قرار گیرد آن است که زمین آن روزگار با زمینی که اینک ما 

بدون شک، زمین آن روزگاران در زیر فشار امواج . وت داشته استگذرانیم بسیار تفا زندگی گذران خود را بر آن می

اي که اکنون منطقۀ معتدله نام  جهت منطقه لرزیده، به همین داده، می یخ، که گاه به گاه آن را تحت فشار قرار می

است  دارد، در طول مدت هزاران سال، در حکم منطقۀ منجمده بوده است؛ در تحت اثر همین فشار یخ متحرك بوده

هاي ناپایدار علمی را  اگر نظریه .استهاي بسیار عظیم سنگ، همچون هیماالیا و آلپ و پیرنه، برجاي مانده  که توده

است که توانسته بپذیریم، باید بگوییم موجودي که، پس از آموختن تکلم، انسان نامیده شده، یکی از انواع حیواناتی 

هنگامی که، در فترت میان . است پس از آن همه قرنهاي یخبندان، در نتیجۀ سازگار کردن خود با محیط باقی بماند

انگیز به آتش دست یافته و توانسته است با هنر  اند، این مخلوق شگفت کشیده عصرهاي یخبندان، یخچالها واپس می

.تی بسازد و راه را براي رسیدن به تمدن هموار کندتراشی اسبابها و آال سنگتراشی و استخوان

توان گفت  شود، می اکنون آثار و بقایایی به دست آمده است که، با وجود شک و تردیدهایی که در تاریخ آنها می

- پی در غاري در چو.س.یک عالم دیرینشناس چینی به نام و 1929در سال . مربوط به این انسان ماقبل تاریخ است

اي به دست آورد که دانشمندانی چون آبه بروي و الیت سمیت آن را  در شصت کیلومتري پیپینگ، جمجمه تین،- کو

دانند؛ نزدیک آن جمجمه آثار آتش و سنگهایی به دست آمد که، بدون شک، توسط انسان به کار  جمجمۀ انسانی می

تند از دورة پلئیستوسن، که زمان آن را یک رفته است؛ همراه استخوانهاي آن انسان، استخوانهاي جانورانی هم یاف می

عقیدة عمومی بر این است که جمجمۀ پکن قدیمیترین جمجمۀ بشري، و . زنند میلیون سال قبل تخمین می

نیز داوسن و وودوارد، در پیلتداون، در ایالت . افزار انسانی است ترین دست افزارهایی که با آن یافته شده کهنه

استخوانهایی به دست آوردند که ممکن است انسانی باشد؛ همینهاست که اکنون  1911 ساسکس انگلستان، به سال

شود و تاریخ آن را میان یک میلیون تا  ، نامیده می)به معنی انسان سنگ(، یا ائوآنتروپوس »انسان پیلتداون«به نام 

، در جاوه، 1891ي رانی که در نسبت به استخوان جمجمه و استخوانها. زنند هزار سال قبل از میالد تخمین می 125

اي که بدون  ترین سنگواره کهنه. زنند در هایدلبرگ یافت شده نیز چنین حدسهایی می 1907و استخوان فکی که در 
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پیدا شده، و ظاهراً مربوط است به  1857نزدیک دوسلدورف آلمان، در سال  شک و تردید انسانی است، در نئاندرتال، 

استخوانهاي انسان دیگري که در بلژیک و فرانسه و اسپانیا و حتی در سواحل دریاي  –سال قبل از میالد  40000

و همۀ این اکتشافات علما را بر آن داشته است که تصور کنند نوعی از  –یافت شده شبیه آن است ) فلسطین(جلیل 

کرده است؛ این نوع انسان  سال قبل، در تمام اروپا زیست می 40000، در حدود »انسان نئاندرتال«انسان، به نام 

سانتیمترمکعب از جمجمۀ انسان عصر  200سانتیمترمکعب، یعنی  1600اش  کوتاه قد بوده، ولی ظرفیت جمجمه

  .حاضر بیشتر بوده است

سال قبل از میالد مسیح، این نوع بشري منقرض شده و انسان دیگري به  20000رسد که در حدود  چنین به نظر می

دوردونی  به همین نام، در درة  جانشین آن شده است؛ خود این اسم اشاره به غاري است» انیونم –انسان کرو «نام 

بقایاي انسانی از این نوع، که . نخستین آثار این نوع انسان در آنجا به دست آمده است 1868فرانسه، که به سال 

یلز و بریتانیا نیز پیدا شده، و همه مربوط به همان زمان است، در جاهاي مختلفی از فرانسه و سویس و آلمان و و

 1715و  1590اش بین  متر داشته و ظرفیت جمجمه 93/1و  78/1نمایندة نژاد نیرومندي است که قدبلندي میان 

شود؛ از آن جهت  نامیده می» انسان غار«مانیون نیز، مانند انسان نئاندرتال،  –انسان کرو . سانتیمترمکعب بوده است

ان در غارها به دست آمده، ولی این نکته دلیل آن نیست که آن انسانها، منحصراً، در غارها به سر که بقایاي این انس

زیسته، یا در آنجا  اند؛ شاید این، خود، یک شوخی تصادف باشد، که تنها استخوان مردمی که در غار می برده می

ه امروز مورد قبول است، این نژاد عالی از آسیا اي ک مطابق نظریه. اند، به دست علماي آثار باستانی افتاده باشد مرده

رود که، هنگام مهاجرت، از افریقا گذشته و از خشکیهایی که تصور  اند؛ و چنین تصور می به اروپا هجرت کرده

ت طرز توزیع آثاري که از این انسان به دس. سازد وارد اروپا شده باشند کردند افریقا را به ایتالیا و اسپانیا متصل می می

دهد که دهها، بلکه صدها، سال این مردم با انسان نئاندرتال در جنگ و ستیز بوده، تا آخر توانسته  آمده نشان می

اروپا را از دست مالکان اصلی خود خارج سازد؛ شاید نزاعی که همیشه بین فرانسه و آلمان وجود داشته و دارد با این 

مانیون انسان نئاندرتال را از روي زمین اروپا  –پایان کار، انسان کرو  به هر صورت، در. ارتباط نباشد ریشۀ تاریخی بی

برانداخت؛ از همین نژاد اساس نژاد اروپاي غربی پیدا شد، و همین نژاد است که بناي تمدنی را که ما اکنون وارث آن 

.هستیم طرحریزي کرد

گی، بر حسب محلی که در مملکت فرانسه به آثار فرهنگی این نژاد بشري، و همچنین سایر نژادهاي عصر دیرینه سن

سه . شود؛ در هر هفت دسته، افزارسنگی انسان غیرصیقلی بوده آن آثار دسترسی پیدا شده، به هفت دسته تقسیم می

  .دستۀ اول آن نمایندة فترتی است که میان دو عصر یخبندان سوم و چهارم وجود داشته است

سنگهایی که از این دسته به . سال قبل از میالد است 125000آن حدود ، که تاریخ »فرهنگ یا تمدن ماقبل شلی«

چون، . اند برده نماید که آنها را به حال طبیعی سنگی خود به کار می دست آمده بسیار کم دستکاري شده، و چنان می

طرف دیگر آن  اي متناسب با مشت دست انسان دارد، و در در بین این سنگها، سنگهاي زیادي پیدا شده که دستگیره

شود، به این جهت، بسیاري از دانشمندان افتخار ساختن نخستین آلتی را که اروپاییان  اي دیده می نوك یا کنار برنده

  . دهند برند، و عبارت از مشتۀ سنگی یا بوکس سنگی است، به انسان دورة ماقبل شلی می هنوز به کار می

سال قبل از میالد؛ در این دسته مشت سنگی بیشتر دستکاري  100000، با تاریخی حدود »فرهنگ و تمدن شلی«

، که تاریخ آن حدود »فرهنگ آشولی«. شده و شکل بادام را پیدا کرده و براي دست گرفتن متناسبتر شده است

یقا، سال قبل از میالد است و آثار فراوانی از آن در اروپا، گروئنلند، ایاالت متحدة امریکا، کانادا، مکزیک، افر 75000

عالوه بر آنکه مشت سنگی کاملتر شده، افزارهاي دیگر، مانند چکش، سندان، . خاور دور، هند، و چین به دست آمده
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رنده، سر پیکان، سرنیزه، و چاقو نیز به وسیلۀ انسان با سنگ فراهم آمده، و مثل این است که این صناعت بشري با 

  . کرده است فعالیت پیشرفت می

شود، و تاریخ آن حدود  ها، آمیخته با بقایاي انسان نئاندرتال دیده می ه بقایاي آن، در تمام قاره، ک»فرهنگ موستري«

خوریم، گویی دیگر دورة آن سپري شده و  سنگی برمیدر این دسته کمتر به مشت . سال قبل از میالد است 40000

تر و سبکتر از مشت سنگی، و خوش افزارهاي این دسته از یک الیه سنگ ساخته شده و تیز. از مد افتاده است

چون در دورة . نماید که با دستی ساخته شده که بیشتر به قواعد هنر آشنایی دارد ترکیبتر از آن است؛ چنان می

:خوریم پلئیستوسن، در فرانسۀ جنوبی، یک طبقه باالتر بیایم، به آثار فرهنگ ذیل برمی

این دسته نمایندة نخستین صنایع یخبندان، و همچنین . ز میالدسال قبل ا 25000، تقریباً »فرهنگ اورینیاکی« -5

مانیون است؛ در اینجا افزارهاي استخوانی، مانند سوزن و مصقل و - نخستین فرهنگ شناخته شده از انسان کرو

اولین شکل هنر، با کندن نقشهاي ابتدایی بر روي سنگ یا . شود چیزهاي دیگر، به آالت سنگی اضافه می

  .شود ساده، که غالب آنها مجسمۀ زن لخت است، آشکار میهاي  مجسمه

سال قبل از میالد، که آثار آن در فرانسه و اسپانیا و چکوسلواکی و  20000، مربوط به »اي فرهنگ سولوتره« - 6

در این دسته، بر اسبابهاي دورة اورینیاکی، ادوات دیگري چون درفش و رنده و مته و اره و . لهستان به دست آمده

شود؛ با استخوانهاي نازك، سوزنهاي تیز و باریک ساخته شده، و از شاخ گوزن آالت فراوان  یزه و سرنیزه اضافه مین

کاري شده به دست آمده که از نقاشیهاي دورة سابق  بر روي شاخ گوزن تصاویري از حیوانات کنده. تهیه شده است

  .راحل تکامل خود رسید، فرهنگ ماگدالنی روي کار آمدمانیون به باالترین م- هنگامی که انسان کرو. عالیتر است

سال قبل از میالد پیدا شده، وجه امتیازش آالت و  16000، که در تمام نواحی اروپا، حدود »فرهنگ ماگدالنی« -7

اند، مخصوصاً سنجاقها و سوزنهاي ساخته شده به  افزارهاي دقیق و متنوعی است که با عاج و استخوان و شاخ ساخته

مانیون -در این فرهنگ از لحاظ هنر نقاشی، عصر نقاشیهاي آلتامیرا، شاهکار هنري انسان کرو. کمال رسیده است حد

  .بوده است

در همین فرهنگهاي مختلف عصر دیرینه سنگی است که انسان ماقبل تاریخ شالودة صنایعی را که در تمام اروپا، تا 

نچه بیشتر در رسیدن این فرهنگها به تمدن کالسیک و تمدن دورة هنگام انقالب صنعتی، وجود داشته ریخته است؛ آ

جمجمۀ انسانی، و تصاویري که در . جدید کمک کرده، طرز انتشار و توزیع صنایع عصر دیرینه سنگی بوده است

 هاي عصر در مصر پیدا کرد، و بازمانده 1896به دست آمداه، و افزارهایی که دمورگان در  1921غارهاي رودزیا در 

جنوبی، همه، دلیل بر آن است که هنر عصر  دیرینه سنگی، در ناحیۀ فیوم مصر، و اکتشافات خلیج ستیل، در افریقاي

همان مراحلی را پیموده که در اروپا نیز پیموده است حتی بعضیها، در نتیجۀ یافتن » قارة تاریک«سنگ شکسته در 

اند که اصل این فرهنگ افریقایی است،  یر، به این نظریه رسیدهآثاري شبیه به آثار فرهنگ اورینیاکی در تونس و الجزا

مانیون اروپایی اصل افریقایی دارد آثار عصر دیرینه سنگی، عالوه بر آنچه گفته شد، در سوریه، هند، چین، -و نژاد کرو

در مغولستان به اندروز، و کسانی از مبلغان مسیحی پیش از او، . سیبري، و نواحی دیگر آسیا نیز به دست آمده است

همچنین در حفاریهاي فلسطین استخوانهاي انسان نئاندرتال و تبرهاي سنگی موستري . اند چنین آثاري دست یافته

در . و اورینیاکی پیدا شده، و، چنانکه قبال گفتیم، بتازگی کهنترین آثار انسانی در پیپینگ به دست آمده است

زنند؛  سال قبل از میالد تخمین می 500000ستان متعصب تاریخ آن را پر نبراسکا اسبابهایی به دست آمده که میهن

سال قبل از  350000هایی پیدا شده که تاریخ ساخته شدن آنها را  همچنین، در اوکالهوما و مکزیک جدید، سرنیزه

از صورت  از چه فاصلۀ عظیمی گذشته تا توان دریافت که انسان از این ارقام بزرگ بخوبی می. زنند میالد حدس می

  .انسان ماقبل تاریخ به صورت نخستین انسان دورة تمدن رسیده است
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  صنعت و هنر در عصر دیرینه سنگی - 2

  سازي مجسمه –نقاشی  –آتش  –افزارها 

اگر براي پی بردن به طرز زندگی مردم عصر دیرینه سنگی به ذکر آالتی که انسان آن دوره ساخته است توجه کنیم، 

طبیعی است که نخستین . ز آن است که عنان خیال و تصور را بازگذاریم و از این راه پیش برویمتر ا بسیار شایسته

اند استعمال این آلت  آلتی که مورد استفادة انسان قرار گرفت مشتۀ سنگی بوده است، و حیوانات متعددي توانسته

دار و از سوي دیگر  رف تیز و نوكیعنی قطعه سنگی از یک ط –چنین است که مشته . سنگی را به انسان بیاموزند

همه  …، براي انسان اولیه، کار چکش، تبر، قیچی، گزن، کارد، اره- مدور و قابل دست گرفتن و در مشت نگاه داشتن 

، که به معناي چکش است، از حیث ریشۀ لغت، به معنی سنگ hammerاکنون کلمۀ انگلیسی  کرده؛ هم را می

سوراخهایی : آنها را بردیم از این افزار منحصر به فرد نخستین منشعب گردیده استبتدریج، افزارهایی که نام . است

اي به آن متصل ساختند؛ یا با پیوستن دندانهاي حیوانات به آن، اره را اختراع کردند؛ و با متصل  در آن کردند و دسته

که آن را براي پوست کندن  تیزي هایی به آن، سرنیزه و خنجر و چنگال ساختند؛ انسان از سنگ لب کردن شاخه

برده، هنگامی که این سنگ کمی تو گود بوده، بیل و کج بیل را درست کرده است؛ سنگ خشن و  حیوانات به کار می

برده؛ با گذاشتن سنگ در فالخن و پرتاب کردن آن، سالحی به دست انسان افتاده که  زبر را چون سوهان به کار می

هنگامی که انسان عصر دیرینه . ن را با خود به دورة مدنیت کالسیک همراه آورده استگرفته و آ مدتها از آن بهره می

سنگی، عالوه بر سنگ، بر استخوان و چوب و عاج دست یافت، مجموعۀ بسیار متنوعی از اسلحه و آالت براي خود 

، خنجر، قالب ماهیگیري، مصقل، هاون، تبر، رنده، گزن، مته، چراغ، کارد، قیچی، سرنیزه، سندان، درفش: آماده کرد

اي پیدا  گذشت، علم و دانش و معرفت تازه انسان، هر روزي که می. گاوه، سنجاق، و بیشک بسیاري چیزهاي دیگر

کرد به یک اختراع سودمند مبدل  کرد و غالباً، با هوشی که داشت، آنچه را بر حسب تصادف به آن برخورد می می

  .ساخت می

یافتن به آتش است؛ به عقیدة داروین شاید سنگهاي تفتۀ آتشفشانها نخستین عاملی  ولی اکتشاف بزرگ انسان دست

نویس یونانی، پرومته نخستین کسی  به گفتۀ اشیل نمایشنامه. بوده است که به انسان ماهیت آتش را شناسانیده است

ري که از انسان نئاندرتال به در میان آثا. بود که شاخۀ انقوزه را در دهانۀ آتشفشان روشن جزیرة لمنوس مشتعل کرد

 دست آمده قطعاتی از زغال و استخوان سوخته دیده شده؛ بنابراین باید گفت که تاریخ نخستین آتشی که انسان

ریخته و روشن  کرده و در آنها چربی می مانیون سنگها را گود می- گذرد انسان کرو سال می 40000افروخته از 

شکی نیست که آتش عاملی بوده . ه چراغ نیز جزو اختراعات اولیۀ بشر استکرده؛ به همین جهت، باید گفت ک می

بخشیده و، در عین حال، او را براي تأمین  است که به انسان نیروي پایداري در مقابل هجوم یخچالهاي پیشرو می

ارده و آن را گذ ساخته است؛ همان اندازه که انسان به آتش احترام می امنیت شب و هنگام خواب و راحت، مجهز می

همین آتش است که به . اند کرده ترسیده و از نزدیکی به آن پرهیز می داده، جانوران از آن می مورد پرستش قرار می

هاي زرین تاریخ  وسیلۀ آن انسان بر تاریکی پیروز شده و از ترس خود کاسته است؛ کاهش ترس انسان یکی از رشته

زرین نیست؛ آتش سبب پیدایش هنر شریف و باستانی آشپزي است، و  حیات بشري است، که البته همۀ تارهاي آن

به این ترتیب بوده که هزاران نوع مادة غیر خوردنی قابل خوردن شده است؛ نیز آتش است که با آن انسان توانست 

مانیون تا -فلزات را بگدازد و با یکدیگر متصل و متحد سازد؛ این تنها گام حقیقی است که انسان، از عهد انسان کرو

.دورة انقالب صنعتی، در هنرهاي صنعتی برداشته است

و گویی روایت این داستان عجیب براي توضیح قصیدة شاعر فرانسوي تئوفیل گوتیه دربارة هنر است که  -چیز عجیب

نده از انسان این است که، از مخلفات و آثار باقیما - ماند گوید پس از زوال امپراطوران و دولتها تنها هنر زنده می می
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تقریباً شصت سال پیش از . هایی از هنر انسان آن زمان است کند نمونه سنگی، آنچه بیشتر جلب توجه می عصر دیرینه

کرد، غاري  این، هنگامی که سنیور مارسلینود سوتوئوال در امالك خود، در ناحیۀ آلتامیرا در شمال اسپانیا، گردش می

سال پیش سنگهایی افتاده و در غار را بسته، و رسوبات غاري درز آنها را محکم  از هزاران. را در آنجا مشاهده کرد

درنتیجۀ دینامیتهایی که براي خراب کردن ساختمانی در آن نواحی به کار . کرده و گویی به در آن مهر زده بود

راي تماشا به درون غار سه سال بعد، هنگامی که سوتوئوال ب. بردند، ناگهان سنگهاي دهانه پس رفت و غار نمایان شد

رفت نظرش متوجه عالمات عجیبی شد که بر دیوارهاي غار نقش شده بود؛ یک روز دختر کوچک این سنیور نیز 

همراه او به غار رفت و، چون مانند پدرش ناچار نبود سرش را خم کند تا به سقف غار نخورد، چشمانش را متوجه 

را جلب کرد و چون دقت کرد دید بسیار خوب رسم و سقف ساخت و در آنجا نقش یک گاو وحشی نظرش 

پس از آن، سقف و دیوارهاي غار را مورد دقت قرار دادند و نقاشیهاي فراوان دیگر در آن . آمیزي شده است رنگ

باستانشناسان گزارش او را، با شکی که از . سوتوئوال گزارشی از مشاهدات خود را انتشار داد 1880در سال . یافتند

ایشان است، استقبال کردند؛ یکی از این دانشمندان قدم رنجه فرموده، از غار دیدن کرد؛ نتیجه این شد که  مختصات

پس از آن، تصاویر دیگري در . گفتند این نقوش تقلبی است، و این نظر مدت سی سال به همین حال باقی بود

یر صیقلی و استخوان و عاج صیقلی شده، غارهاي دیگر کشف شد که، در نتیجۀ مجاور بودن با افزارهاي خارایی غ

هاي ماقبل تاریخ است؛ در این وقت بود که دریافتند نظر سوتوئوال درست بوده  همه پذیرفتند که مربوط به دوره

سپس زمینشناسان به آلتامیرا آمدند و به اجماع اظهار عقیده کردند که . است، ولی آنگاه دیگر آن شخص زنده نبود

آنچه امروز مورد قبول است آن است که . سنگی است ي بعضی از نقشهاست مربوط به عصر دیرینهرسوباتی که بر رو

نقاشیهاي آلتامیرا، و قسمت اعظم آثار هنریی که از دوران ماقبل تاریخ بر جاي مانده، مربوط به دورة ماگدالنی، یعنی 

ث تاریخ جدیدتر است، در غارهاي همین طور نقاشیهایی، که از حی. سال قبل از میالد است 16000در حدود 

.استسنگی  متعددي در فرانسه کشف شده که همۀ آنها بازمانده از عصر دیرینه

بیشتر این نقاشیها نمایندة جانورانی چون گوزن، ماموت، اسب، خوك، خرس، و جز آنهاست؛ شاید این حیوانات براي 

به عقیدة فریزر و . اند رفته، و به همین جهت به آنها توجه فراوان داشته مردم آن روزگار خوراکهایی عالی به شمار می

ریناخ، این تصاویر عنوان سحر و جادو داشته، و با کشیدن آنها قصدشان آن بوده است که جانور مورد نظر به چنگ 

ا چه مانعی دارد که این نقاشیها را نمایندة هنرخالصی بدانیم که شکارچی بیفتد و راه معدة او را در پیش گیرد؛ آی

ابداع فنی و لذت هنري محض محرك انسان در یادگار گذاشتن آنها بوده است؟ اگر نظر سحر و جادو بود، صورت 

هارتی اي ظریف است و با چنان م اندازه کرد؛ در صورتی که این تصاویر، غالباً، به رمزي ساده و مختصري کفایت می

شود که چرا، در این مدت طوالنی عمر بشریت، هنر آن اندازه که  نقش شده که انسان، با دیدن آنها، متأثر می

با چند خطی که به ظرافت رسم شده حیات و نشاط و حرکت و شکوه وضع . شایسته بوده پیشرفت نکرده است

براي  -شاید خطهاي دیگر پاك شده باشد - یک خطاي از موارد، فقط  اند؛ در پاره قرارگرفتن حیوان را نقاشی کرده

توان یقین داشت که پردة نقاشی آخرین شام،  آیا می. کند اي که در حال هجوم است کفایت می نمایش حیوان زنده

سال چنین رونقی را حفظ کند و 20000تواند پس از اثر لئوناردو داوینچی، یا پردة صعود حضرت مریم، کار گرکو، می

  مانیون، پایدار بماند؟ - اي آن، مانند نقاشیهاي انسان کروخطوط و رنگه

انگیز، که براي پیدایش آن گذشتن قرنهاي دراز تطور عقلی و فکري و هنري  نقاشی هنري است پیشرفته و خیال

از  که غالباً پذیرفتن چنین نظریاتی خالی(اي را که در این مورد رایج است بپذیریم  اگر نظریه. کمال ضرورت را دارد

ها را تمام  سازي نتیجه شده است؛ به این ترتیب که ابتدا مجسمه ، باید بگوییم، که نقاشی از هنر مجسمه)خطر نیست

کاري روي صفحه جانشین آن شد؛ پس از آن، به نشان دادن و حفر حدود تصویر  ساختند، رفته رفته کنده و کمال می
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کاري است که یکی از ابعاد آن  ق این نظریه، نقاشی یک نوع کندهو رنگین ساختن اکتفا گردید؛ به عبارت دیگر، مطاب

اي است که بر روي سنگهاي  نقش برجسته) سنگی میانه(یکی از آثار مرحلۀ متوسط انتقال . از میان رفته است

انسه، در یکی از غارهاي آریژ فر. دهد پرانی را نشان می اورینیاکی، در لوسل، در فرانسه به دست آمده و مردم نیزه

کاري شده از جنس شاخ گوزن یافته است،  هاي اسلحۀ کنده لویی بگوئن، در میان آثار زیادي از دورة ماگدالنی، دسته

نماید که، در آن هنگام، روزگار  رود، و چنان می که یکی از آنها نمایندة هنر پیشرفته و پختۀ ممتازي به شمار می

در تکامل و تطور آن برداشته شده است؛ در تمام نواحی مدیترانۀ  درازي بر پیدایش هنر گذشته و گامهاي بلندي

ها و تصاویري از زنان کوتاه باال و فربه یافت شده؛ چنان  مجسمه -مصر، کرت، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا - ماقبل تاریخ

د، یا اینکه تصور مردم ان ساخته پرستیده و آن را در آن صورتها مجسم می نماید که یا آن مردم وظیفۀ مادري را می می

هاي سنگی اسب   در چکوسلواکی، مجمسه. اروپا در آن هنگام، مانند مردم افریقا، نسبت به زیبایی چنان بوده است

سال قبل از میالد تخمین  30000وحشی و گوزن و ماموت در میان آثاري به دست آمده که تاریخ مشکوك آنها را 

ها و نقشهاي برجسته و نقاشیها، با آنکه عددشان بسیار فراوان است، فقط  مجسمهاگر در نظر بگیریم که این  .زنند می

داده  دهد که انسان اولیه به وسیلۀ آن تصورات و افکار خود را مورد تعبیر قرار می جزء مختصري از هنري را نشان می

آنچه براي ما . ریزد ، فرو میبخشیده، این نظریه که سیر تاریخ سیر ترقی و پیشرفت است یا زندگی خود را زینت می

برجاي مانده، همه، در دل غارهاست، که عوامل آب و هوا نتوانسته در آنها راه یابد و فاسدشان سازد؛ این دلیل 

ممکن است آن مردم، مانند مردم ژاپن، هر . شود که انسان فقط از وقتی که غارنشین شده به هنر پرداخته باشد نمی

اند؛ نیز ممکن است نقاشی  تراشیده اند و بیش از یونانیان مجسمه می ساخته برجسته میرسیده نقش  جا دستشان می

در دسترس  -قماش و چوب و چیز دیگر، حتی پوست بدنشان -آنها بر دیوارة غارها منحصر نبوده، بلکه بر هرچه

از آنچه به دست ما رسیده  اند؛ ممکن است شاهکارهایی هنري از خود ابداع کرده باشند که کرده اند نقاشی می داشته

اي براي رنگ کردن پوست بدن انسان، به  اي از شاخ گوزن، پر از ماده در یکی از غارها لوله. بسیار عالیتر بوده باشد

دست آمده؛ در غار دیگر، لوحۀ جاي رنگی، شبیه تختۀ رنگ نقاشان امروز، کشف شده که، با وجود گذشتن دویست 

آنچه ظاهر است، در تاریخ هجده هزار سال پیش از این، . شود قاشی بر روي آن دیده میقرن برآن، هنوز مادة رنگ ن

هیچ بعید نیست که، در میان مردم عصر . هنرها به درجۀ عالی تکامل رسیده و در میان مردم رواج فراوان داشته است

نیز ممکن است در میان آنان  اند که حرفۀ آنان همین هنرمندي بوده باشد؛ دیرینه سنگی، هنرمندانی وجود داشته

برده و مخالف بازرگانان ثروتمند و دشمن  اي وجود داشته که در غارهایی حقیر به سر می افتاده مردم پست و عقب

ها را تشکیل داده و اکنون به دست ما  اند که همین تحفه اند، و با دست خود چیزهایی ساخته بنگاههاي علمی بوده

  .رسیده است

II - ر نوسنگی فرهنگ عص

 - ساختمان - گري کوزه - بافندگی -امور فنی -اهلی کردن جانوران - پیدایش کشاورزي -آبنشینها - فضوالت مطبخ

  علم مقدماتی که در دورة ماقبل تاریخ براي تمدن فراهم شده -دین - وسایل حمل و نقل

اپن، منچوري، و مخصوصاً در در طول مدت صدسال اخیر، در ضمن کاوشها، در فرانسه، ساردنی، پرتقال، برزیل، ژ

اند که ثابت شده است مربوط به دورة ماقبل  هاي انبوهی از فضوالت آشپزخانه دست یافته دانمارك، بکرات به توده

» فضوالت مطبخ«اند، که ترجمۀ آن  مویدینگر نامیده - ها را، به نام دانمارکی آنها، گیوکن این توده. باشد تاریخ می

شود از انواع صدفها و حلزونهاي  ها عموماً تشکیل می این توده. خوانند ا معموال به همین نام میباشد؛ این بقایا ر می

دریایی و استخوانهاي جانوران خاکی و دریایی، و اسبابها و سالحهایی که از استخوان و شاخ و سنگ غیرصیقلی 

ه از لحاظ ظاهري هیچ زیبایی ندارد، این آثار، ک. هاي زغال و خاکستر وسفالهاي شکسته ساخته شده، و بازمانده
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رسد؛ گرچه این تاریخ البته از تاریخ عصر  نمایندة آشکار تمدنی است که تاریخ آن به هشتمین هزارة قبل از میالد می

رسد که بتوان آن را مربوط به عصر نوسنگی دانست؛ زیرا در ضمن  تر است، تازگی آن به حدي نمی دیرینه سنگی تازه

دانیم، جز آنکه  اند هیچ چیز نمی ما از کسانی که این آثار را به یادگار گذاشته. شود سنگ صیقلی دیده نمیها  بازمانده

را به » فضوالت مطبخ«ممکن است تمدن . اند معلوم شده، از لحاظ ذوق و سلیقۀ غذاخوردن، تا حدي پیشرفته بوده

نمایندة تمدن عصر نوسنگی متوسطی بدانیم که  ضمیمۀ فرهنگ ماس د آزیل، در فرانسه، که کمی مقدم بر آن است،

  .مرحلۀ انتقال از دیرینه سنگی به نوسنگی باشد

هاي سویس سطح آب پایین رفت و پرده از  ، که خشکی زمستان از حد متعارف گذشته بود، در دریاچه1854در سال 

هایی دیده شد که  ز آن دریاچه پایههاي ماقبل تاریخ برداشته شد؛ تقریباً در دویست نقطه ا روي یکی دیگر از دوره

ها  این پایه. مدتی میان سی تا هفتاد قرن در مقابل اثر تخریبی پیوستۀ آب ایستادگی کرده و برجاي مانده بودند

گیري یا دفاع  هایی بوده که بر روي آب احتماال براي گوشه داد پایۀ دهکده بدانسان قرار داشت که بخوبی نشان می

. شده که پایۀ بعضی از آن پلها هنوز موجود است کده به واسطۀ پل باریکی با خشکی متصل میساخته شده؛ هر ده

ها آالتی  هاي این خانه در میان خرابه .بودها نیز برجاي مانده و قابل مالحظه  بندي خانه اي از موارد، استخوان در پاره

دانند، که  خوان و سنگ صیقلی به دست آمد؛ و همین سنگهاي صیقلی را عالمت مشخصۀ عصر نوسنگی میاز است

آثار دیگر، شبیه به این آثار، . رسد سال قبل از میالد می 5000سال و در اروپا به  000،10تاریخ اوج آن در آسیا به 

هاي  نامیم، به شکل بقایاي عظیمی در دره می» سازان تپه«اي عجیب از افراد بشر، که آنان را  آنهاست که دسته

ها، که به  گونه اطالع نداریم، جز آنکه در این تپه اند؛ ما از این مردم هیچ سیپی از خود به یادگار باقی گذاشته میسی

اند، چیزهاي ساختگی از جنس سنگ و  شکل قربانگاه، یا به اشکال هندسی، یا به صورت حیوانات توتم خود ساخته

.دهد خورده به دست آمده که تاریخ حیات این مردم معمایی را در پایان عصر نوسنگی قرار می فلز چکش صدف و

اگر بخواهیم، از میان همۀ این بقایایی که از عصر نوسنگی به دست آمده، تصور واحدي نسبت به آن دوره پیدا کنیم، 

توان گفت که، در دوران پیشرفت بشریت، دو  یم. رسیم که عصر نوسنگی عصر کشاورزي بوده است به این نتیجه می

انقالب عظیم اتفاق افتاده که یکی از آنها مربوط به عصر نوسنگی است و انسان، در آن انقالب، از مرحلۀ شکار به 

هاي جدیدتر و انتقال از مرحلۀ کشاورزي به مرحلۀ صنعت  مرحلۀ کشاورزي وارد شده؛ انقالب دیگر مربوط به دوره

ان تمام انقالبهاي دیگري که براي بشر پیش آمده هیچ کدام به اندازة این دو تحول و انقالب اهمیت است؛ در می

آید که انسان آبنشین گندم و ذرت و چاودار و جو را، عالوه بر صدو بیست  آوري شده چنین برمی از آثار جمع. ندارد

البته . رسانیده است ا را به مصرف خوراك خود میشناخته و آنه هاي طایفۀ گردو، می قسم میوه، و اقسام مختلف دانه

اند، چه محتمل است که گاوآهنهاي آن مردم چوبی بوده، و قطعه سنگ خارایی را براي این  به گاوآهن دست نیافته

ذلک تصویري که از عصر نوسنگی بر روي سنگی کنده شده مردي را نشان  اند؛ مع کرده کار به تنۀ درختی محکم می

این تصویر . برند مشغول شخم کردن است و دوگاو در برابر او اسباب شخم زمین را در زمین پیش میدهد که  می

پیش از آنکه کشاورزي روي کار . کند اي از عصور تاریخ آغاز می نمایندة اختراع جدیدي است، که با آن عصر تازه

اند و  کرده یست میلیون نفر زندگی میبیاید، مطابق حساب تخمینی که سر آرثرکیث کرده، بر روي زمین احتماال ب

تازه زندگی این عده هم همیشه به علت جنگ و شکار در معرض خطر بوده است ولی پس از آنکه کشاورزي به کار 

  .افتاد، امکان ازدیاد نسل رو به فزونی گذاشت و به این ترتیب خواجگی انسان بر روي زمین مسلم شد

هاي تمدن اشتغال داشت؛ یعنی به کار  طرحریزي شالودة دیگري از شالودهانسان عصر نوسنگی، در عین حال، به 

پرداخت؛ شک نیست که این کار مدت درازي انسان را به خود مشغول داشته، و  اهلی کردن حیوان و تربیت آن می

اتصال انسان شاید عالقۀ غریزي انسان به اجتماع با دیگران عاملی باشد که . آغاز آن پیش از عصر نوسنگی بوده است
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بینیم ملتهاي اولیه از آموخته کردن جانوران درنده شاد  را با جانوران سبب شده؛ به همین جهت است که اکنون می

قدیمیترین استخوانی که از استخوانهاي عصر . کنند شوند و کوخهاي خود را با بوزینه و طوطی و امثال آنها پرمی می

استخوان سگ است، که نخستین و شریفترین مصاحب ) ل از میالدسال قب 8000حوالی (نوسنگی به دست آمده

). سال قبل از میالد 6000در حدود (رسد  رود؛ پس از سگ نوبت به گوسفند و بز و خوك و گاو می انسان به شمار می

رسد،   اگر بخواهیم از روي نقاشیهاي به دست آمده در غارها حکم کنیم، باید بگوییم که آخر همه نوبت به اسب می

اند، ولی  رسانیده کرده و به مصرف خوراك می که براي مردم عصر دیرینه سنگی حیوانی بوده است که آن را شکار می

با انواع مختلف . کند در عصر نوسنگی اسب در اختیار انسان در آمده که مانند بندة محبوبی از آن استفاده می

چنین بود که چون . ش و نیرومندي انسان فزونی یافته استشد، ثروت و آسای کارهایی که از این حیوان گرفته می

انسان توانست آقایی و بزرگی خود را بر زمین مقرر دارد، عالوه بر شکار حیوان، با اهلی کردن آن، خوراك جدیدي به 

.دست آورد؛ شاید در همان عصر نوسنگی است که انسان شیر گاو را به عنوان غذا به کار برده است

به همین جهت . ر نوسنگی بتدریج به تکمیل و ازدیاد ادوات و آالتی که در اختیار داشتند پرداختندمخترعان عص

است که، در میان آثار بازمانده از آن عصر، به چیزهایی مانند قرقره، اهرم، سنگ آسیاب، درفش، انبر، تبر، نردبان، 

، سنجاق، سوزن و نظایر آنها )سکیت(روي یخ  قیچی، کارد، دستگاه بافندگی، اره، قالب ماهیگیري، کفش حرکت بر

از همۀ اینها مهمتر اختراع چرخ براي آالت نقلیه است، که از اساسیترین اختراعات بشري به شمار . خوریم برمی

رود و در واقع یکی از ضروریات صنعت و مدنیت است؛ چرخهایی که آثارشان از آن دوره بر جاي مانده، بعضی  می

حتی  - اقسام مختلف سنگهاي سخت. دار و شبیه چرخهاي کنونی رص است، و بعضی دیگر پرهتوپر و به شکل ق

را با گذراندن از مقابل چرخ آسیا و سوراخ کردن وصیقل دادن، براي کارهاي مختلف آماده  - دیوریت و اوبسیدین

ي عصر نوسنگی، که همین در یکی از سنگبریها. معادن آتشزنه یا سنگ چخماق فراوان مورد استفاده است. کردند می

اواخر در شهر براندون، در انگلستان، کشف شده، هشت مته از جنس شاخ گوزن به دست آمده که از کثرت استعمال 

پوشاند، هنوز اثر انگشت مردم آن عصر، که ده هزار  کامال فرسوده شده، و بردستۀ آنها، زیر گرد وغباري که آنها را می

بندي یک انسان عصر  در بلژیک نیز استخوان. اند، قابل مشاهده است کرده ت کار میسال پیش از این با این ادوا

شود معدن برسرش خراب شده، و متۀ شاخ گوزنی که در دستش بوده و با آن  نوسنگی به دست آمده که معلوم می

از خود ما به  پس از گذشتن صد قرن زمان، این اسکلت مانند یکی. کرده هنوز در دستش باقی مانده است کار می

. دانیم رسد، و در عالم خیال، خود را شریک بدبختی و رنج فراوان او در هنگام فرودآمدن معدن بر سرش می نظر می

کنده و فلزات و سنگهاي معدنی را که  آیا چند هزار سال گذشته است که انسان با سختی و مشقت دل زمین را می

کرده است؟ می براي بناي مدنیت الزم داشته از آن استخراج

توان گفت که از وقتی که  از آن وقت که انسان توانست سنجاق و سوزن را بسازد، به کار بافندگی پرداخت؛ یا می

چون انسان تنها به این خشنود نبود که با . انسان به بافندگی آغاز کرد، برحسب ضرورت، سوزن و سنجاق را ساخت

ند و الیاف گیاهان، لباسهایی براي خود تهیه کرد؛ همین لباس ساده پوست حیوانات خود را بپوشاند، با پشم گوسف

است که جامۀ مرد هندي و توگاي یونانی و دامن مصري قدیم و سایر اقسام گوناگون و جذاب لباس انسان را در 

ها  هپس از آن، از عصارة گیاهان یا خاکهاي ملون، موادي به دست آوردند و جام. عهدهاي مختلف تشکیل داده است

از ظاهر امر . را با آنها رنگ کردند، و به این ترتیب، لباسهاي رنگین خاص براي فرمانروایان و پادشاهان درست شد

اند؛  بافته آید که بافتن منسوجات، در ابتداي امر، مانند بافتن بوریا بوده و نخها را یک به یک به هم می چنین برمی

دادند؛  ا سوراخ کرده، مانند شکمبند یا بند کفش، آنها را به هم اتصال میهاي پوست حیوان ر پس از آن، اطراف قطعه

رفته نازکتر و ظریفتر شده حالت رشتۀ نخ را پیدا کرده؛ در این هنگام است که  رفته رفته، الیافی که به کار می
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ثار عصر نوسنگی هاي سنگیی که در میان آ دوکها و ماسوره. بافندگی از مهمترین هنرهاي مخصوص زن گردیده است

ها،  دهد که صنعت عظیم بافندگی ریشۀ بسیار دوري دارد؛ در ضمن همین بازمانده به دست آمده بخوبی نشان می

  .حتی آینه هم به دست آمده؛ یعنی همه چیز براي تمدن آماده است

ري از آن در سنگی آثاري سفالی به دست نیامده است؛ فقط مقدار مختص از قبرستانهاي قسمت اول عصر دیرینه

را به یادگار گذاشته، بقایاي » فضوالت مطبخ«شود؛ ولی در عصر نوسنگی، که  فرهنگ ماگدالنی در بلژیک دیده می

دانیم آغاز  حقیقت امر این است که ما نمی. شود، که صنعت آن تا حدي نیز ترقی کرده است ظروف سفالی دیده می

دیده، هنگام راه  براي این هنر، مشاهدة این منظره بوده است که می این هنر چگونه بوده؛ ممکن است آموزگار انسان،

رفته است؛ نیز ممکن است قطعه گلی، برحسب  مانده فرو نمی رفتن در گل رس، آبی که در جاي پایش باقی می

ا، که گري افتاده باشد و گل رس ر تصادف، نزدیک آتش قرار گرفته و پخته شده، و انسان از مشاهدة آن به فکر کوزه

آید و مطیع دست انسان است، به اشکال مختلف درآورده، با آفتاب یا آتش خشکانیده و، به این  به هر صورت درمی

شک نیست که انسان هزاران سال خوردنیها و آشامیدنیهاي خود را در . گري را آغاز کرده باشد ترتیب، هنر کوزه

ها و  داشته؛ پس از آن به فکر ساختن کاسه محفوظ نگاه میظرفهاي طبیعی، مانند کدو و نارگیل و صدفهاي دریایی 

بردن به خاصیت گل رس،  پس از پی. بافته ظروف سنگی و چوبی افتاده و با ترکه و الیاف گیاهی سبد و زنبیل می

به این ترتیب، انسان، به یکی از . توانسته است براي خود ظرفهایی بسازد که مقاومت و دوام بیشتري داشته باشند

از قطعات سفالی که از انسان عصر نوسنگی به دست آمده . حرف و صنایع بسیار اساسی در زندگی دست یافته است

دهد که انسان  ذلک همین آثار نشان می گري را در اختیار نداشته، مع آید که آن انسان هنوز چرخ کوزه چنین برمی

آراسته؛ و از همان ابتدا معلوم  ا اشکال هندسی میساخته و آن را ب آن عصر با دست خود کوزه و سفال را خوب می

  .نگریسته است گري تنها براي انسان یک حرفه نبوده؛ بلکه به آن چون هنري می شود که کوزه می

سنگی هیچ اثري  از انسان عصر دیرینه. شود سازي مشاهده می نیز در همین عصر نوسنگی است که مقدمات فن خانه

ولی، هنگامی که به . وي آن بتوانیم فرض کنیم خانه و جایگاه دیگري جز غار داشته استبرجاي نمانده است تا از ر

. کنیم سازي، مانند نردبان و قرقره و اهرم و پاشنۀ در را مشاهده می رسیم، بعضی از لوازم خانه آثار عصر نوسنگی می

ستونهاي چوبی را، به وسیلۀ میخهاي چوبی، اند  توانسته اند و بخوبی می اي بوده ساکنان آبسراها درودگران کارآزموده

ها محکم کنند و چوبهاي مختلف ساختمان را، به وسیلۀ قطعات چوب، چب و راست، به یکدیگر متصل سازند  به پایه

اند و روي آن را از  کرده هاي درختان تهیه می کف اطاقها گلی بوده، و دیوارها را با شاخه. و استواري بنا را تأمین کنند

آن مردم، با کمک چرخ و . پوشانیدند؛ سقف اطاق عبارت بوده است از نی و کاه و جگن و پوست درختان یگل م

اند لوازم ساختمان را از محلی به محل دیگر انتقال دهند؛ حتی شالودة بعضی از ساختمانهاي خود  توانسته قرقره، می

حمل و نقل نیز یکی از صنعتهاي آن دوره به شمار به این ترتیب، باید گفت که . اند کرده را نیز با سنگ تهیه می

اند و  کرده هاي مسکونی خود ایجاد می با ساختن زورقهاي فراوان، خطوط اتصال متعددي بر روي دریاچه. رود می

مردم اروپا سنگهاي کمیاب، مانند کهربا، . اند داده کاالهاي خود را از کوهها گذرانیده، به نقاط دوردست انتقال می

ها  شباهتی که در کلمات و حروف و افسانه. کردند یت، یشم، واوبسیدین، را از نواحی بسیار دور وارد میدیور

شود، خود، دلیل بر آن است که اجتماعات بشري ماقبل تاریخ  گري و نقاشی در نقاط مختلف زمین مشاهده می وکوزه

. اند با یکدیگر ارتباط فرهنگی داشته

بگذاریم، انسان عصر نوسنگی، از لحاظ هنري، چیزي به یادگار نگذاشته است که با  گري را کنار اگر هنر کوزه

جا، آثاري از حیات  از جزایر بریتانیا گرفته تا چین، جابه. سنگی قابل مقایسه باشد ها و نقاشیهاي عصر دیرینه مجسمه

هاي  میلسنگ؛ از این تودهعصر نوسنگی، مخصوصاً اقسام متنوعی از میزهاي سنگی، به دست آمده است به نام 
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توان دریافت که به چه  ستونهنج و موربیئان به دست آمده، هیچ نمیامدورسنگ، یا ستونهاي قائم سنگیی که در 

چه البد انسان . اند؛ شاید بتوان گفت که این سنگها بقایاي قربانگاه یا پرستشگاه باشد منظوري آنها را فراهم آورده

شدن زمین و سبز شدن دوبارة  شاهد مرگ و تجدید حیات خورشید بوده و خشک عصر نوسنگی، که هر شبانروز

اگر ما براي . کرده، دیانت یا دیانتهایی داشته است دیده و اثر عجیب ماه را بر روي زمین مشاهده می گیاهان را می

تاریخی، چنانکه هست، توانیم آنها را در دوران  هایی در دوران پیش از تاریخ تصور نکنیم، هرگز نمی دینها ریشه

شده و، چنانکه شنایدر  ممکن است که ترتیب قراردادن این سنگها با رعایت امور نجومی و فلکی تعیین می. بشناسیم

در این شک نیست که مردم عصر نوسنگی مقداري اطالعات علمی . گوید، شاید با تقویم ارتباط داشته است می

استخوانهاي مانده از آن دوره، آثار شکستگی استخوانی که با دست انسان  ها و اند، چه برروي بعضی از جمجمه داشته

  .شود جاافتاده و اصالح شده مشاهده می

دانیم که حد پیشرفت انسان در دوران ماقبل تاریخ تا چه اندازه بوده، زیرا نباید وسعت دامنۀ خیال را زیاد  درست نمی

دهد تجاوز نماییم؛ ولی این را هم باید از نظر دور نداشت که  می کنیم و از حدود آنچه آثار حیاتی انسان را نشان

شد که اختالف میان انسان  گذشت زمانه بسیاري از آثار را از بین برده، و اگر آن آثار اکنون برجاي بود معلوم می

مانده بسیار قابل با وجود این، آنچه از تمام عصر سنگ بر جاي . ها، زیاد نیست اولیه و انسان عصر جدید، آن اندازه

سنگی، انسان افزارهایی براي خودساخته و به آتش دست یافته و در  رساند که، در عصر دیرینه مالحظه است و می

سازي، تهیۀ  گري، خانه هنر پیشرفت کرده است؛ در عصر نوسنگی، کشاورزي، اهلی کردن حیوانات، بافندگی، کوزه

تمام . ان، به صورت قطعی، خواجه و فرمانرواي کرة زمین گردیده استوسایل حمل و نقل، و پزشکی پیدا شده، و انس

هایی که باید تمدن آینده بر روي آن بنا شود در آن عصر طرحریزي شده، و همه چیز براي روي کارآمدن  شالوده

ده اي که مانده شاید استعمال فلزات و خطنویسی و پیدایش دولت و حکومت بو تمدن آماده گردیده؛ تنها نقیصه

اي به دست آورد که با آن بتواند افکار خود را تثبیت کند و  از آن لحظه به بعد، به محض آنکه انسان وسیله. است

اشکال از نسلی به نسل دیگر منتقل سازد، چهرة  هاي خود را محفوظ نگاه دارد و، به این ترتیب، آنها را بی دانسته

.تمدن آشکار گردید

III – ل تاریخ به تاریخ مرحلۀ انتقال از ماقب  

  پیدایش فلزات

  آهن - مفرغ –مس 

آیا انسان چه وقت و چگونه استفاده از فلزات را آغاز کرد؟ در اینجا یک بار دیگر باید به جهل خود اعتراف کنیم؛ تنها 

توان گفت آن است که این عمل بر حسب تصادف صورت گرفته، و چون آثار قدیمیتري در  چیزي که به گمان می

 4000اگر تاریخ آخر عصر نوسنگی را . ست باید گفت که این حادثه مقارن اواخر عصر نوسنگی بوده استدست نی

که در عین حال همان عصر خطنویسی و تمدن (سال قبل از میالد تصور کنیم، درخواهیم یافت که از عصر فلزات 

که الاقل عمر آن چهل هزار سال شود  تاکنون یک دورة کوتاه شش هزار ساله در دنبال عصر سنگ واقع می) است

است؛ و خود آن در پی دوران طویلی است که زندگی انسان بر روي زمین آغاز گشته، و در حدود یک میلیون سال 

  .وتاهی داردشود موضوعی که در این کتاب مورد بحث ماست چه تاریخ ک اینک بخوبی معلوم می .است

تقریباً (این فلز را در آبسراهاي روبنهاوزن سویس . قدیمیترین فلزي که مورد استفادة انسان قرار گرفته مس است

، در مقابر بداري مصر )سال قبل از میالد 4500مربوط به (النهرین  ، در بین)سال قبل از میالد 6000مربوط به 

، در آثار )سال قبل از میالد 3100تقریباً (هاي اور جنوب عراق  ه، در خراب)سال قبل از میالد 4000تقریباً (

ابتداي عصر فلزات، آن وقت نیست که . اند ، یافته)توان معین کرد که تاریخ آن را نمی(امریکاي شمالی » سازان تپه«
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چکشخوار کرده،  انسان آنها را کشف کرده، بلکه هنگامی است که توانسته است، به وسیلۀ حرارت آتش، آنها را نرم و

متخصصین ذوب فلز عقیده دارند که، اولین مرتبه، پیدایش مس بر حسب تصادف اتفاق افتاده و . از آنها افزار بسازد

نظیر این حادثه در اجتماعات  -سنگ معدن این فلز، که در مجاورت آتش بوده، گداخته و مس آن خارج شده است

توان چنین فرض کرد که این حادثۀ تصادفی، پس از آنکه چندین بار  می. شود مردم بدوي امروز نیز فراوان دیده می

تکرار شده و به نظر انسان رسیده، او را، که تا آن وقت به استعمال ادوات سنگی خرسند بوده، به این اندیشه انداخته 

توان  برساند ؛ نیز می توان سالح و افزار ساخت، به این مصرف است که این فلز نرم چکشخوار را، که با آن بسهولت می

چنین پنداشت که نخستین بار مس، به شکل خام طبیعی خود، که گاهی آمیخته با فلزات دیگر است، مورد استفاده 

انسان به استخراج  - سال قبل از میالد، در کشورهاي خاور مدیترانه 3500شاید در حدود  - در زمان دیرتر. قرار گرفته

سال  1500پس از آن، در حدود . گداختن سنگ معدن، مس از آن استخراج کند فلز دست یافت؛ یعنی توانست، با

توانستند که مس را در قالب بریزند؛ این ) آید مارا در مصر برمی -چنانکه از نقوش برجستۀ مقبرة رخ(قبل از میالد 

صورت قالب خود،  گذاشتند تا سرد شود و به ریختند و می چنان بود که فلز گداخته را در ظرفی گلی یا شنی می

هنگامی که انسان به این طریقه راه یافت، توانست با انواع مختلف فلزات . مانند سرنیزه یا تبر یا نظایر آن، درآید

گرفت، بر صنایع بزرگ دست یابد، و راه کارزار با زمین و دریا و آسمان براي  دیگر، که بتدریج در دسترس او قرار می

وانی مس در خاور مدیترانه، خود، سبب آن بوده باشد که فرهنگهاي نیرومند جدیدي، ممکن است فرا. او هموار گشت

آشکار گشته و از آنجا به سایر نقاط زمین انتقال » مصر«و » النهرین بین«و » عیالم«در هزارة چهارم قبل از میالد، در 

. جا را دگرگون کرده باشد یافته و اوضاع همه

دورة (اي استعماالت کمال تناسب را دارد  سبتاً نرم که، به همین سبب، براي پارهمس خالص به تنهایی فلزي است ن

، ولی براي کارهاي سخت جنگ و صلح شایسته نیست؛ ناچار، الزم بوده )توانست کرد؟ مس چه می برق کنونی بی

ا قلع یا روي وجود با آنکه در طبیعت مس آمیخته ب. است عنصر دیگري به آن ضمیمه شود تا استحکام آن را بیفزاید

شود، قرنها گذشت تا نیاکان ما توانستند، از آمیختن فلز دیگري با مس، بر  دارد، یعنی برونز یا مفرغ طبیعی یافت می

سال قبل  5000به هر صورت، الاقل تاریخ این اکتشاف به . سختی آن بیفزایند و موارد استعمال آن را زیادتر کنند

سال قبل از میالد دارد، و آنچه در آثار مصري و  3000اند تاریخ  در جزیرة کرت یافته رسد، زیرا اشیاي مفرغی که می

عصر «توان از  بنابراین، نمی. سال قبل از میالد است 2000و  2800اند به ترتیب مربوط به  دومین شهر تروا یافته

هاي متفاوت پیدا شده است، و  ورهبه معنی حقیقی کلمه سخن راند، زیرا این فلز، در میان ملل مختلف، در د» مفرغ

که بعضی از فرهنگهاي انسانی از مرحلۀ مفرغ  معنی زمانی خاص ندارد؛ مخصوصاً» عصرمفرغ«به همین جهت 

جستن کرده و از عصر سنگ یکباره به عصر آهن رسیده است؛ مانند تمدنهاي فنالند، شمال روسیه، پولینزي، 

از طرف دیگر، در آن فرهنگها هم که مرحلۀ مفرغی . ی، استرالیا، و ژاپنافریقاي میانه، جنوب هند، امریکاي شمال

وجود دارد، این فلز اهمیت فرعی دارد و به عنوان تجملی براي تهیۀ اثاثیۀ مربوط به کاهنان، بزرگان قوم و شاهان به 

حجر «حتی دو اصطالح . دان رفته، و عموم مردم در سطح زندگی مرحلۀ سنگی قرار داشته و از آن تجاوز نکرده کار می

، یا نوسنگی، نیز تا حدي نسبی هستند و، بیش از آنکه زمان و عصري را »حجر جدید«، یا دیرینه سنگی، و »قدیم

روند؛ هم اکنون نیز بسیاري از قبایل اولیه در عصر سنگ به سر  نشان دهند، معرف نوعی از زندگی به شمار می

شناسند که  به عنوان تجملی می. و آهن را، در حیات خود) ایر پولینزيمانند اسکیموها و ساکنان جز(برند  می

، در زلند جدید لنگر انداخت، با 1778هنگامی که کاپتین کوك، به سال . آورند سیاهان و کاشفان با خود همراه می

ح توانست در عوض شش خوك از بومیان بگیرد؛ سیا) که چند شاهی بیشتر ارزش نداشت(دادن یک میخ آهنی 
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کند که مردم آن جزیره به قدري براي به دست آوردن آهن حریص بودند که  حکایت می» جزیرة سگ«دیگري از 

. کوشیدند میخهاي کشتی را از آن بکنند می

البته مفرغ فلز محکم و بادوامی است، ولی مس و قلع، که براي تهیۀ آن الزم است چندان فراوان نیست؛ از طرف 

توانسته است نیازمندیهاي  ر گرفتن این دو معدن نسبت به یکدیگر طوري بوده که مفرغ نمیدیگر، غالباً طرز قرا

صنعتی و جنگی انسان را برآورد؛ ناچار الزم بوده است، دیر یا زود، آهن در میدان زندگی پیدا شود، و این خود از 

دایش مس و مفرغ وارد صحنۀ زندگی عجایب تاریخ است که آهن، با این همه فراوانیی که در طبیعت دارد، پس از پی

رسد که بشر، هنر را با ساختن سالحهایی از آهن سنگهاي شهابی شروع کرده است؛  چنین به نظر می. شده است

کنند؛ در مرحلۀ دیگري، سنگ  اند، و بعضی از ملل اولیه نیز هنوز چنین می چنین کرده» سازان تپه«چنانکه ظاهراً 

در قبور ماقبل تاریخ . اند آهن به دست آورده و آن را با چکش به اشکال مختلف ساخته معدن آهن را گداخته، از آن

هاي بابلی حکایت از این دارد که آهن در پایتخت  اند که احتمال دارد آهن آسمانی باشد؛ نوشته مصر چیزهایی یافته

اي شمالی یک کارگاه آهنگدازي در رودزی. جزو چیزهاي کمیاب و گرانبها بوده است) قبل از میالد 2100(حموربی 

. اند که تاریخ چهارهزارساله دارد؛ یعنی که این کار، در افریقاي جنوبی، از امور مربوط به روزگارهاي تازه نیست یافته

شناسیم چند قطعه کارد است که در جیرار فلسطین کشف شده، و فلیندرزپتري  اي که می ترین آهن ورزیده کهنه

یک قرن دیرتر، در دورة پادشاه بزرگ، رامسس دوم، آهن در مصر روي . داند قبل از میالد می سال 1350تاریخ آن را 

 900بار، آهن در هالشتات اتریش، حوالی سال  کارآمد؛ و یک قرن دیگر، در جزایر دریاي اژه؛ در باختر اروپا، نخستین

قبل از میالد، آهن را اسکندر  500ال هاي شهر التن سویس، در حدود س قبل از میالد، پیدا شده؛ و در کارخانه

چنین است که، بآهستگی و . مقدونی با خود به هندوستان برد، و کریستوف کلمب به امریکا، و کوك به اقیانوسیه

.قرن به قرن، آهن کرة زمین را تسخیر کرده است

  نویسی  خط - 2

  الفبا - یخطوط هیروگلیف -» اي رموز مدیترانه« - پیدایش احتمالی آن از سفالگري

بر روي بعضی از قطعات سفال، که از عصر . مهمترین گامی که انسان به سوي مدنیت برداشته همانا اختراع خط است

. اند شود که بیشتر کارشناسان آنها را عالیم و رموز تشخیص داده نوسنگی برجاي مانده، خطوط رنگینی دیده می

د که خطنویسی، در صورتی که به معنی وسیع کلمه در نظر گرفته شود، امکان دار گرچه این مسئله با تردید تلقی می

شود و عالمات تصویري را که نمایندة اندیشۀ معینی است شامل شود، از آن زمان شروع شده باشد که نخستین 

ها  گران با انگشت یا ناخن خود، خواه براي تزیین، خواه براي عالمتگذاري، عالمتهایی بر روي گل نرم کوزه کوزه

اند  هاي هیروگلیفی که در سومر به دست آمده، مرغ را به صورتی نگاشته در قدیمترین نوشته. برجاي گذاشته باشند

هاي مرغ موجود بر ظروف سفالی شوش در عیالم کمال شباهت را دارد؛ همین طور نخستین خطنویسی  که با نقشه

حروف . ف شوش و سومر اقتباس شده استتصویریی که نمایندة گندم است مستقیماً از تزیینات هندسی ظرو

اي است از رموز و  شده  آشکار شده، ظاهراً، صورت خالصه) م ق 3600حوالی (الخطی که ابتداي امر در سومر  مستقیم

بنابراین، خطنویسی نیز، مانند . النهرین و عیالم رسوم نقاشی شده یا کنده شده بر ظرفهاي گلی نواحی جنوبی بین

آمد، و  گر به شکل ظرف بیرون می گري است؛ گلی که از زیر دست کوزه هاي هنر کوزه از شاخهنقاشی و حجاري، 

اي بود که مطالب خود را بر آن  ساخت، و براي بنا آجر بود، براي خطنویسی ماده ساز با آن پیکرها را می مجسمه

ت، به صورت تدریجی و منطقی، خط توان دریافت که چگونه از این مقدما با مالحظۀ این نکته، بخوبی می. نوشت می

  .النهرین به وجود آمده است میخی در بین
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قدیمترین رمز تصویریی که تاکنون شناخته شده آنهایی است که فلیندر زپتري بر روي قطعات سفال و ظروف گلی و 

ه در هاي سنگ در مقابر ماقبل تاریخی مصر و اسپانیا و خاور نزدیک کشف کرده و، با سخاوت خاصی ک تکه

این رموز و عالیم خطنویسی، که . سال پیش رسانیده است 7000گیري عمرهاي تاریخی دارد، تاریخ آنها را به  اندازه

در حوضۀ مدیترانه به دست آمده، شامل نزدیک به سیصد رمز است که بیشتر آنها در نواحی مختلف با یکدیگر 

سال قبل از  5000ه میان کشورهاي اطراف مدیترانه در شباهت دارند، و این خود نمایندة روابط بازرگانی است ک

توان تصویر و نقاشی به معنی حقیقی کلمه دانست، بلکه بیشتر  این رموز و عالیم را نمی. میالد وجود داشته است

عالمات تجارتی را دارد که نمایندة مالکیت و کمیت و سایر اطالعات مربوط به مبادالت بازرگانی بوده، و   جنبۀ 

رژوازي، که این اندازه مورد تمسخر است، احتماال باتوجه به این نکته که صورتحساب تجارتی اساس تمام ادبیات را بو

با آنکه این عالمات نمایندة حروف نبوده و هر یک از آنها یک کلمه . دهد، تسلی خاطري پیدا خواهد کرد تشکیل می

: گیرد که پتري چنین نتیجه می. یقی کمال شباهت را داردداده است، با الفباي فن یا یک فکر کامل را نمایش می

هاي ابتدایی به وسیلۀ بازرگانان به کار افتاده، از کشوري به کشور دیگر  عدة زیادي از رموز، بتدریج، در دوره«

قی که اي از هیئتهاي بازرگانی حالت ملکیت مشاع پیدا کرده؛ با و در پایان دو دوجین از آنها براي دسته …اند رفته

این نظریه که عالمت رمزي اصل الفبا » .اند منحصر به ناحیۀ خاصی بوده، در این انزوا خرده خرده از بین رفته و مرده

.توجه است، و این را نیز باید گفت که تنها استاد پتري این نظر را دارد باشد بسیار جالب

، نوعی از خطنویسی وجود داشته که از شعب عرض با آن قضیۀ تکامل و تطور این عالیم رمزي، هر چه بوده، هم

ساخته است؛ هنوز برتخته سنگهاي مجاور دریاچۀ  رود و افکار را به وسیلۀ تصاویر مجسم می نقاشی به شمار می

شود که هندیشمردگان امریکا، به وسیلۀ آنها، قضیۀ گذشتن خود را از  سوپریور آثاري از تصاویر غیرظریفی دیده می

به نظر . اند تا آیندگان، بلکه نزدیکان آنان، ازاین امر آگاهی پیدا کنند ناك با افتخار روایت کردهاین دریاچۀ هول

. رسد که تطور و تحول نقاشی به خطنویسی، در پایان عصر نوسنگی، در سراسر مدیترانه صورت گرفته باشد می

اي از تصاویر  یلی قبل از آن، مجموعهسال قبل از میالد، و به احتمال خ 3600عیالم، سومر، و مصر به یقین در 

مجموعۀ  .بردند میشد؛ چرا که کاهنان بیشتر آن را به کار  اند که هیروگلیف نامیده می بوده نمایندة افکار ترتیب داده

بعدها خواهیم دید که چگونه از . ل از میالد را داردقب 2500دیگري شبیه به اینها در کرت پیدا شده که حدود تاریخ 

این خطنویسی هیروگلیفی، که هر صورت آن نمایندة فکري است، در نتیجۀ استعمال و دستکاري و خالصه کردن، 

مقاطع و هجاها نتیجه شده، و پس از آن، چگونه هر مقطع و هجایی نمایندة اولین صوت آن هجا شده و به این 

اند ولی  شناخته سال قبل از میالد این خط را می 3000در مصر احتماال، در تاریخ . حروف شده است ترتیب تبدیل به

فنیقیان الفبا را اختراع نکرده، بلکه آن را وسیلۀ . قبل از میالد است 1600تاریخ پیدایش آن در جزیرة کرت حدود 

ته بتدریج در صور و صیدا و بیبلوس وارد کرده، دادو ستد خویش قرار داده بودند و ظاهراً آن را از مصر و کرت گرف

اند که انتقال الفبا به  اند؛ به این ترتیب، فنیقیان چون داللهایی بوده پس از آن به سایر شهرهاي مدیترانه صادر کرده

این هنگامی که زمان هومر یونانی رسید، یونانیان . اند گرفته و هرگز خودشان مخترع آن نبوده وسیلۀ آنان صورت می

 - اند در ایجاد آن دست داشته و به عبارت دیگر حروفی را که تمام قبایل آرامی بلکه بیشتر جنبۀ - حروف فنیقی را

، در عبري الف، Beta؛ بتا، Alphaآلفا،(گرفتند و آنها را با دو اسم سامی، که نمایندة دو حروف اول است، نامیدند 

Aleph ،؛بتBeth .(

شویم که  ویسی محصول و نتیجۀ تجارت است؛ در اینجا یک بار دیگر متوجه میشود، خطن چنانکه مالحظه می

اي از تصاویر وضع کردند، که عبارات  آنگاه که کاهنان براي خود مجموعه. فرهنگ تا چه حد مدیون بازرگانی است

سازگاري ندارند، سحري و دینی و پزشکی خود را با آن بنگارند، دو جریان مختلف تاریخ، که معموالً با یکدیگر سر
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یعنی دین و دنیا یا کاهن و بازرگان، موقتاً با یکدیگر سازش کردند و بزرگترین اثري را که بشریت، پس از شناسایی 

توان گفت که پیدایش خط و تکامل آن خالق تمدن است، زیرا  می. سخن گفتن، به آن دست یافته برجاي گذاشتند

و معرفت را فراهم ساخته و اسباب فزونی دانش و ادبیات گردیده و در  وسیلۀ نگارش و برجاگذاشتن و انتقال علم

میان قبایل مخالف با یکدیگر لغت واحدي ایجاد کرده و در واقع، با ایجاد حکومت واحد خطی، در انتشار صلح و نظم 

ما به آثار دهد، و هراندازه معرفت  پیدایش خط حدي است که ابتداي تاریخ را نشان می. کمک فراوان کرده است

  .رود تر می گذشتگان بیشتر شود، این نقطۀ شروع عقب

  شده تمدنهاي گم -3

  آتالنتیس -پولینزي

شویم، باید یادآور شویم که نه تنها از لحاظ ناچاري تنها به ذکر  اکنون که به دورة تاریخی ملل متمدن نزدیک می

ع بحث ما عدة کمی از مدنیتهایی است که ممکن پردازیم، بلکه اساساً موضو یک قسمت از هر فرهنگ مورد بحث می

توانیم این همه داستانهایی را که در طول دوران  ما هرگز نمی. است در زمانی بر روي کرة زمین وجود پیدا کرده باشد

ات تاریخ پیوسته ذکر آنها بر زبانها بوده و حکایت از تمدنهایی دارد که روزي در اوج شکوه بوده و ناگهان به واسطۀ آف

طبیعی یا جنگها از میان رفته و هیچ اثري برجاي نگذاشته، نشنیده انگاریم؛ آنچه با کاوشهاي تازه از جزیرة کرت و 

سومر و یوکاتان به دست آمده و تمدنها و فرهنگهایی را در این سرزمینها نشان داده، خود، دلیل است بر آنکه 

  . ادي حقایق باشدها مشتمل بر مقدار زی احتمال قطعی دارد که افسانه

هاي تناور جزیرة ایستر،  مجسمه. شده را دربردارد هاي یکی از چنین تمدنهاي گم اقیانوس کبیر الاقل خرابه

کنند، و نیز مهارت  داستانهایی که راویان جزایر پولینزي از ملل نیرومند و جنگاور جزایر ساموآ و تاهیتی نقل می

کشورها، همه دلیل روشنی است که شکوه و عظمت کهنی در این نقاط  هنري و حساسیت شاعرانۀ مردم کنونی این

پا به دایرة فرهنگ و  سازد که مردم این سرزمینها از آن کسانی نیستند که تازه بوده و از بین رفته، و بخوبی آشکار می

دیگر،  از طرف . مایندپی گذارند، بلکه از آن دسته هستند که به اوج تعالی رسیده و اینک مراحل تنزل را می تمدن می

اي است که افسانۀ  یک برجستگی عمق اقیانوس دلیل تازه جنوبدر اقیانوس اطلس، میان جزیرة ایسلند و قطب 

اي میان اروپا و  یباً قارهکند؛ مطابق این افسانه، سابق براین، جزیرة بزرگ یا تقر قدیمی و جذاب افالطون را تأیید می

کنندة شهر ترواست، عقیده  شلیمان، که در واقع زنده. آسیا وجود داشته و براثر حوادث ارضی به زیر آب فرورفته است

دارد که این قاره یا آتالنتیس حلقۀ اتصال میان دو فرهنگ اروپا و یوکاتان بوده و مصر تمدن خود را از همین 

جا معلوم که امریکا، خود، همین آتالنتیس نباشد که در عصر حجر جدید با مدنیتهاي آتالنتیس اخذ کرده؛ از ک

کند،  رسد و نام اکتشاف پیدا می ممکن است هر چه امروز دست بشر به آن می. افریقایی و اروپایی ارتباط داشته است

.تجدید اکتشافی از عصرهاي گذشته باشد

ه داشته، چنین پنداشت که جهان مدنیتهاي فراوان دیده و به بسیاري توان، همان طور که ارسطو عقید بدون شک می

چنانکه . ها محو شده است از مخترعات و اسباب تجمل دست یافته و پس از آن، در نتیجۀ ویرانی، یاد آن خاطره

و از میان تاریخ همچون تخته پارة کشتی است که بر روي گردابی شناور است، و آنچه از آن تباه شده : گوید بیکن می

رفته بیش از آن است که بر جاي مانده؛ تنها مایۀ تسلی خاطر ما آن است که بگوییم همان طور که الزم است فرد 

کند به دست فراموشی سپارد تا خردش زایل نشود، همان طور هم  بشري بسیاري از چیزها را که با آنها تصادف می

تر و نیرومندتر یا بهتر قابل ثبت و تدوین بوده به  نچه را درخشندهنوع بشر از میراث سرشار آزمایشهاي فرهنگی خود آ

توانست  بود، یک نفر انسان نمی این میراث بشري را، اگر ده یک آنچه هم اکنون هست می. خاطر نگاه داشته است

  .استبا وجود این، خواهیم دید که داستان انسان به اندازة کافی کامل . بتمامی اخذ کند و به خاطر بسپارد
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  هاي مدنیت  گهواره - 4

  خطوط انتشار -آنائو - آسیاي میانه

تمدن : شایسته چنان است که این فصل را، که فصل سؤالهاي بیجواب است، با سؤال دیگري کامل کنیم، و آن اینکه

سی اگر گفتۀ علماي زمینشنا. در کجا آغاز شده است؟ این نیز سؤالی است که به نوبۀ خود بدون جواب خواهد ماند

که نظریات ایشان، در بارة امور ماقبل تاریخ، پوشیده از ابرهاي ابهامی است که دست کمی از تاریکیهاي فلسفی  - را

آب و علف است، در گذشته پر آب و  باور کنیم، باید بگوییم که مناطق آسیاي میانه، که اینک خشک و بی -ندارد

این سرزمینها را  نشینی یخچالها بازپسین عقب. ن داشته استهاي فراوا هاي بزرگ و رودخانه معتدل بوده و دریاچه

دچار خشکی ساخته، و در پایان امر کار به جایی رسیده که به علت کمی بارندگی در آن نواحی، ایجاد مدنیتها و 

کشورها غیر ممکن شده است؛ به همین جهت، ساکنان آن اراضی مجبور به مهاجرت به خاور و باختر و شمال و 

اند تا به جایی برسند که آب کافی در اختیار داشته باشند، و به این ترتیب شهرها یکی پس از دیگري  گردیدهجنوب 

هاي شهرهایی چون بلخ تا نیمه در شن فرو رفته، و البد چنین شهري، که محیط  هم اکنون خرابه. خالی شده است

مدت درازي نگذشته است، و در آن  1868ل هنوز از سا. آن سی و پنج کیلومتر است، روزي پر از جمعیت بوده

نفر ساکنان ترکستان باختري، که دور تا دور شهرشان را ریگ روان فرا گرفته بود، ناچار شدند از آن  80000هنگام 

کنند که این نواحی، که اکنون در شرف مرگ است، ناظر  بسیاري از دانشمندان چنین تصور می. ناحیه مهاجرت کنند

طلبی و فرهنگ بوده، که از  بینی و آداب و اخالق و راحت گامهاي مجموعۀ تو بر تویی از نظم و پیشو شاهد نخستین 

. میان آن، تمدن کنونی بیرون آمده است

پمپلی در آنائو، در ترکستان جنوبی، آثاري از جنس سفال و جز آن به دست آورد و تاریخ آن را  1907در سال 

چنانکه معلوم   سال مبالغه شده باشدـ 4000احتمال دارد در این تخمین  ـ  سال قبل از میالد تخمین کرد 9000

برده و حیوانات  دانسته و در افزارهاي خود مس به کار می شده است، مردم آن ناحیه کشت گندم و جو و ذرت را می

ست که تمدن ایشان شود، نمایندة آن ا اند؛ نقشهایی که بر روي ظروف سفالی آنان دیده می اهلی در اختیار داشته

سال قبل از میالد ترکستان، در  5000آید که فرهنگ  از ظاهر امر چنین برمی. باشد مسبوق به سابقۀ چندین قرن می

ممکن است در آن زمان، میان آنان، مورخان و . دار و کهنی بوده است آن هنگام، خود، فرهنگ و تمدن سابقه

اند، یا فیلسوفانی زندگی  پرداخته قدیمی تمدن خود به کاوش می دانشمندانی وجود داشته که براي یافتن ریشۀ

  .اند خورده اند که از انحطاط نسل بشري متأثر بوده و بر گذشتۀ نیک حسرت می کرده می

توانیم تصور  چون آن اندازه علم و معرفت صحیح در اختیار نداریم که این سرزمین را به نیکی بشناسیم، با خیال می

اند از سه طرف به مهاجرت  تیجۀ قهر آسمان و خشکی فراوان زمین، ساکنان این نواحی ناچار شدهکنیم که، در ن

اگر نژاد آن مردم به نواحی دور دست . اند پردازند، و در این مهاجرت هنر و فرهنگ و تمدن خود را همراه برده

طرف باختر به عیالم و مصر و حتی  نرسیده باشد، هنرشان از طرف خاور به چین و منچوري و امریکاي شمالی، و از

قرار دارد، آثاري به دست آمده ) ایران کنونی(هاي شوش، که در عیالم قدیم  در خرابه. ایتالیا و اسپانیا رسیده است

توان گذشته را در نظر آورد و دریافت  است که شباهت فراوان به آثار آنائو دارد، و با کمی استفاده از نیروي خیال می

؛ )سال قبل از میالد 4000حوالی (امداد مدنیت، میان دو شهر شوش و آنائو روابط فرهنگی برقرار بوده است که، در ب

النهرین نیز چنین روابطی وجود داشته  دهد که میان مصر و بین هاي دیگري نشان می همین طور وجود مشابهت

  .است

امکان ندارد؛ و چون مالحظه کنیم که همۀ این  گفتن اینکه کدام یک از مدنیتها قدیمتر بوده امري است که فعال

اگر ما در این کتاب با . اند، فهم اینکه قدیمترین آنها کدام است چندان اهمیت ندارد تمدنها افراد خانوادة واحدي بوده
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ي آوریم، بیهوده، و براي مخالفت با رأ اي که عمومیت دارد مخالفت کرده و عیالم و سومر را پیش از مصر می عقیده

ایم، بلکه از آن جهت است که عمر این مدنیتهاي آسیایی، در مقایسۀ با تمدنهاي  جمهور، به این کار نپرداخته

. گردد شود این حقیقت نیز آشکارتر می افریقایی و اروپایی، درازتر است؛ هر چه آگاهی ما به این تمدنها بیشتر می

بخش در اراضی مجاور نیل، بیل و کلنگ خود را  نتیجه هنگامی که دانشمندان باستانشناسی پس از یک قرن کاوش

النهرین و ایران انتقال دادند و در کار خود پیشتر رفتند، به این حقیقت بیشتر واقف  به عربستان و فلسطین و بین

ن النهرین جایی است که شاهد و ناظر پردة اول نمایشنامۀ تاریخی تمد هاي بین گردیدند که دلتاي حاصلخیز رودخانه

  .بوده است

  

  

کتاب اول

  خاور نزدیک

و هنگام  …و در آن هنگام خدایان به من که حموربی و خدمتگزاري هستم که کارهایم مایۀ خرسندي ایشان است«

فرمان دادند که از تعدي و ستم کردن  …ام نیازمندي یار و مدد کار ملت خویشم و آنان را به ثروت و فراوانی رسانده

  ».و روشنی را بر زمین بگسترم و آسایش مردم را فراهم آورم …مقوي بر ضعیف جلوگیر

  نامۀ حموربی  مقدمۀ قانون

  

  

فصل هفتم

  سومر

  

  سهم خاور نزدیک در تمدن باختري  -مقدمه

در نیمی از این مدت، تا آنجا که . گذرد از آن زمان که تاریخ نوشته در دست است، تاکنون الاقل شش هزار سال می

، منظور ما »خاور نزدیک«از این اصطالح مبهم . ، خاور نزدیک مرکز امور و مسائل بشري بوده استبر ما معلوم است

تمام جنوب باختري آسیاست که در جنوب روسیه و دریاي سیاه و مغرب هندوستان و افغانستان قرار دارد؛ با 

ي بسیار دور با خاور پیوستگی داشته دانیم، چه این سرزمین از زمانها مسامحۀ بیشتري، این نام را شامل مصر نیز می

بر این صحنه، که تجدید حدود دقیق آن . اند است و با یکدیگر شبکۀ پیچ در پیچ فرهنگ و تمدن خاوري را ساخته

مقدور نیست و بر روي آن مردم و فرهنگهاي مختلف وجود داشته کشاورزي و بازرگانی، اهلی کردن حیوانات و 

ها و صنایع، قانونگذاري و حکمرانی، ریاضیات و پزشکی، استعمال مسهل  نوشتن، پیشه ساختن ارابه، سکه زدن و سند

البروج، الفبا و خطنویسی، کاغذ و مرکب، کتاب و کتابخانه  و زهکشی زمین، هندسه و نجوم، تقویم و ساعت و منطقه

ها و  اپرستی و تکگانی، آرایهو مدرسه، ادبیات و موسیقی، حجاري و معماري، سفال لعابدار و اسبابهاي تجملی، یکت

جواهرات، نرد و شطرنج، مالیات بردرآمد، استفاده از دایه، شرابخواري، و چیزهاي فراوان دیگري براي نخستین بار 

پیدا شده و رشد کرده، و فرهنگ اروپایی و امریکایی ما، در طی قرون، از راه جزیرة کرت و یونان و روم، از فرهنگ 

، خود، واضع و مبدع تمدن نبوده، بلکه آن را از بابل و مصر به عاریت »آریاییان«. ته شده استهمین خاور نزدیک گرف
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اند بمراتب بیش از آن است که  روند، زیرا آنچه از دیگران گرفته اند؛ یونانیان نیز سازندة کاخ تمدن به شمار نمی گرفته

هزارسالۀ علم و هنر را، که با غنایم جنگ  که ذخایر سهیونان، در واقع، همچون وارثی است . اند از خود برجاي گذاشته

با مطالعۀ مطالب تاریخی مربوط به خاور . و بازرگانی از خاورزمین به آن سرزمین رسیده، بناحق تصاحب کرده است

نزدیک، و احترام گذاشتن به آن، در حقیقت وامی را که نسبت به مؤسسان واقعی تمدن اروپا و امریکا داریم ادا 

  .ایم دهکر

I –  عیالم

  چرخ ارابه -گري چرخ کوزه - تمدن شوش

چون خواننده به نقشۀ جغرافیاي پارس مراجعه کند و انگشت خود را از مصب رود دجله بر خلیج فارس تا شهر 

العمارة حرکت دهد و، هنگامی که به این شهر رسید انگشت خود را، در امتداد مشرق، از مرز عراق بگذراند و به  عراقی

اي است  شهر شوش کنونی برساند، به این ترتیب حدود کشور شهر شوش قدیم را یافته است؛ این شهر مرکز ناحیه

در این سرزمین کم وسعت، که از طرف باختر با مردابها و از . اند نامیده که یهودیان آن را عیالم، یعنی زمین بلند، می

زیسته است که نژاد و منشأ آن را  شده، ملتی می حفاظت میطرف خاور با کوههاي کنار فالت بزرگ ایران محدود و 

در همین ناحیه، به اندازة زمان یک . دانیم، و یکی از مدنیتهاي تاریخی به دست همین مردم ایجاد شده است نمی

سد؛ ر سال قبل می 20000اند که تاریخ آنها به  نسل پیش از این، باستانشناسان فرانسوي به آثاري انسانی دست یافته

سال قبل از میالد باال  4500اند که قدمت آن تا  اي پیدا کرده نیز شواهد و اسنادي از فرهنگ و تمدن پیشرفته

هیگیري رسد که، در آن زمان، مردم عیالم تازه از زندگی بیابانگردي و شکار و ما ظاهراً چنان به نظر می .رود می

کاشتند، حیوانات را اهلی  بیرون آمده بودند؛ ولی در همان زمان سالح و افزارهاي مسی داشتند، زمین را می

شناختند، و بازرگانی آنان از مصر  کردند، با خطنویسی دینی و اسناد بازرگانی آشنا بودند، آینه و جواهرات را می می

رساند، گلدانهاي  ماقی صاف شده، که ما را به عصر سنگ جدید میدر کنار افزارهاي سنگ چخ. تا هند امتداد داشت

اي از  بینیم که بر آنها نقشهاي هندسی با تصاویر زیباي حیوانات و گیاهان رسم شده، و پاره خوش ساخت گردي می

در همین جاست که نه تنها . رود آنها چنان است که در شمار بهترین آثار هنري ساخت دست بشر به شمار می

این افزار ظاهراً ساده و کم . رسد شود، بلکه نخستین چرخ ارابه نیز به نظر می گري آشکار می خستین چرخ کوزهن

اهمیت، که در حقیقت براي انسان بسیار حیاتی و سودمند است، بعدها در بابل، و بسیار دیرتر از آن در مصر، روي 

یچ خود، به زندگی جنگ و کشورگشایی پردردسر مردم عیالم از آن زندگی مقدماتی پیچ در پ. کارآمده است

پرداختند و سومر و بابل را گرفتند؛ پس از آن، وضع دگرگون شد و این هر دو دولت، یکی پس از دیگري، عیالم را در 

کشور شهر شوش شش هزار سال بزیست، و در این مدت، شاهد اوج عظمت سومر، بابل، مصر، . تصرف خود گرفت

در طول این . ن و روم بود و، به نام شوش، با کمال جالل، تا قرن چهاردهم میالدي پابرجاي ماندو یوناآشور، پارس، 

پال بر  اندازه زیاد بود؛ در آن هنگام که آسور بانی هاي مختلف بر شوش گذشت و ثروت آن گاهی بی تاریخ دراز دوره

از طال و نقره و سنگهاي گرانبها و ، وقایعنگاران شاه فهرستی )ق م 646(شوش مسلط شد و آن را غارت کرد 

تاریخ . اند اند، ثبت کرده هایی که فاتحان با خود به نینوا برده فاخر و اثاثه عالی و ارابه هاي آالت سلطنتی و جامه زینت

  .انگیز خود، میان پیشرفت هنر و جنگ، را به این ترتیب آغاز کرده است دورة تناوب غم
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II -  سومریان  

  زمینۀ تاریخی

  - یک مصلح باستانی - شاهان - طوفان سومري - ظواهر - نژاد -وضع جغرافیایی - تشاف سرزمین سومراک

  عصر طالیی اوراگر -سارگن شاه اکد 

به نقشۀ جغرافیایی خاور نزدیک بازگردیم و مسیر مشترك دجله و فرات را از خلیج فارس تا آنجا که به یکدیگر  

در شمال و , و آنگاه در امتداد فرات به طرف باختر پیش رویم, نیمتعقیب ک) نزدیک شهرچۀ تازة قرنه(رسند  می

؛ اور )اکنون ابوشهرین(رفتۀ قدیمی سومري را خواهیم یافت که عبارتند از اریدو  شهرهاي زیرخاك, جنوب این شهر

؛ )نون سنکرةدر تورات االسار و اک( ، الرسا )در تورات معروف به نام ارك و اکنون الورکاء(؛ اوروك )اکنون مقیر(

چون نهر فرات را، در مسیر آن به طرف شمال باختري و به جانب . ونیزین) نفر(؛ نیپور )اکنون شرپورله(الگاش 

النهرین بوده است، تعقیب کنیم، درست در خاور بابل، شهر کیش را خواهیم یافت  بابل،که روزي نامدارترین شهر بین

نزدیک صدکیلومتر دیگر که در امتداد این نهر به طرف . ن ناحیه استکه جایگاه کهنترین فرهنگ شناخته شده در ای

النهرین، از  تاریخ قدیم بین. رسیم که در زمانهاي دور پایتخت کشور اکد بوده است باال حرکت کنیم، به شهر آگاده می

ود، در یک لحاظ، عبارت از کوششی بوده است که ملتهاي غیرسامی ساکن شهرهاي سومر براي حفظ استقالل خ

این نژادهاي مختلف در . اند برده برابر هجوم و مهاجرت سامیان از کیش و آگاد و مراکز دیگر عمرانی شمال، به کار می

اند  داري را ریخته آنکه خود آگاه باشند، دست به دست یکدیگر داده و طرح نخستین تمدن دامنه ضمن این مبارزه، بی

  .بزرگتراستیجاد و ابداع، از همۀ تمدنهاي دیگر که تاریخ از آن آگاه است و، از لحاظ ا

توان گفت سومریان از چه نژادي هستند و از کدام راه به سرزمین سومر  با وجود تمام پژوهشهایی که شده، نمی

النهرین، همراه دو نهر دجله و  و از شمال به جنوب بین شاید از آسیاي میانه یا قفقاز یا ازمنیه برخاسته. اند درآمده

شود، و نیز احتمال دارد،  اند؛ چنین است که اسنادي از قدیمترین فرهنگ آنان در آشور دیده می فرات، پیش آمده

امتداد  آید، از راه دریا و از خلیج فارس، یا از مصر یا از جاي دیگر مهاجرت کرده و در گونه که از اساطیر برمی همان

دو نهر به سرزمین سومر آمده باشند؛ شاید اصل ایشان از شوش باشد، چنانکه در میان مخلفات آنان سري از قیر پیدا 

اند که مشخصات مردم سومري را دارد؛ نیز ممکن است از این حد هم دورتر برویم و بگوییم که سومریان اصل  کرده

به طور خالصه باید گفت که . ات است که به کلمات مغولی شباهت دارداند، چه در زبان ایشان بسیار لغ مغولی داشته

.دانیم هنوز در این باره چیزي قطعی نمی

اند؛ پیشانی  دهد که آن مردم کوتاه باال و تنومند بوده و بینی بلند و راست و غیرسامی داشته آثار باقیمانده نشان می

اي موي صورت خود  گذاشتند و پاره بیشتر آنان ریش می. ستکمی به عقب، و چشمان به طرف پایین متمایل بوده ا

از پوست گوسفند و پشم تابیدة نازك براي . اند سترده تراشیدند، ولی اکثریت آنها تنها موهاي پشت لب را می را می

ه کمر انداختند، و مردان پوشش خود را ب کردند؛ زنان روپوشی، از روي شانۀ چپ، بر بدن خود می خود لباس تهیه می

ولی با پیشرفت تمدن لباس هم بلندترشد، و به جایی رسید که همۀ . ماند بستند و نیمۀ باالي تنشان برهنه می می

بستند   می     پوشانیدند؛ زنان و مردان خدمتکار در داخل خانه تنها پوششی به کمر خود   می   بدن خود را، تا گردن، با آن 

پاشنه از پوست  کالهی بر سر و نعلینی برپا داشتند؛ ولی زنان ثروتمند کفشهایی بی و باالتنۀ آنان برهنه بود؛ معموال

دستبند و گلوبند و پابند و انگشتري و گوشواره . پوشیدند که روي آن بندي شبیه بند کفشهاي امروزي داشت     می     نرم 

ت اندازة ثروت شوهران خود را نمایش اسباب آرایش زنان سومري بود، و مانند زنان امروز امریکا با این تزیینا

.دادند    می    
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شاعران و  - م ق 2‘ 300یعنی در حدود  - در آن هنگام که تمدن سومریان به اندازة کافی قدمت پیدا کرده بود

شاعران داستانهایی دربارة آفرینش و بهشت . دانشمندان ایشان در صدد تدوین تاریخ قدیم قوم خود برآمدند

فان سهمناکی که در نتیجۀ گناهکاري یکی از پادشاهان قدیم پیدا شد و آن بهشت را در خود غرق نخستین، و طو

در . اي از معتقدات مسیحی شد این داستان طوفان را بابلیان و عبرانیان گرفتند، و پس از آن پاره. کرد، تألیف کردند

اي از  مین به طبقه  کرد، در عمق زیادي از سطح ز یم    هاي اور کاوش  در خرابه 1929آن هنگام که استاد وولی به سال 

گل رسوبی به ضخامت دو مترونیم رسید که، بنا به گفتۀ او، پس از یک فیضان عظیم نهر فرات حاصل شده و در 

هاي تمدن پیش از  در زیر این طبقۀ رسوبی، بازمانده. ذهن نسلهاي متوالی خاطرة آن به نام طوفان برجاي مانده است

  .مین را دادند  اي است که بعدها شاعران به آن نام دورة طالیی آن سرز شود؛ این مربوط به دوره می  دیده طوفان 

اي چنان طوالنی اختراع کنند که براي بسط و تکامل  در همین اثنا، کاهنان تاریخنویس درصدد آن برآمدند تا گذشته

ی براي نام شاهان قدیم جعل کردند و تاریخ از پیش خود فهرست. تمام شگفتیهاي مدنیت سومري کافی باشد

ق م عقب بردند؛ براي دو تن از این  432000اند تا  رانده می  هایی را که پیش از طوفان در سومر حکومت  سلسله

انگیزي ساختند؛ این داستانها چنان شهرت و نفوذ یافت که  شاهان، به نام تموز و گیلگمش، داستانهاي شگفت

ان بزرگترین افسانۀ منظوم بابلی شد، و تموز در جمع خدایان بابلی، و بعدها به صورت آدونیس گیلگمش بعدها قهرم

ولی، با مالحظۀ اینکه . به راه گزاف رفته باشند   شاید آن کاهنان، در اندازة مدت تمدن خود، کمی. یونانیان، درآمد

. نیم تخمینی از عمر این تمدن به دست آوریمتوا می  مین پیدا شده،   هاي نیپور در عمق بیست متري سطح ز خرابه

رسد،  می  میالدي   مین به حدود اوایل دورة   چون آثار سارگن اکدي تقریباً در نیمۀ این عمق واقع است، و تاریخ سطح ز

رسد که سلسلۀ فرمانروایان  می  چنان به نظر . رسد می  ق م  5262توان گفت که زمان آبادي نیپور به تاریخ  می  

نخستین . م بر تخت سلطنت تکیه زده باشند ق 3500م، و در اور به تاریخ  ق 4500نیرومندي در کیش به تاریخ 

خورد؛ این همان   می  میان این دو مرکز قدیم تمدن به چشم      در رقابت و همچشمی   می  میان نژادهاي سا  صحنۀ نزاع 

اي را سبب شده است که آغاز آن به زمان قدرت و  پیوسته نزاعی است که، در تاریخ خاور نزدیک، داستان خونین

کند و به  می  ، سارگن اول و حموربی، ادامه پیدا   می  رسد، و در زمان فتوحات دو شاه سا می  می   عظمت کیش سا

رسد؛   می  میالد، بر بابل   ، یعنی کوروش و اسکندر، در قرنهاي ششم و چهارم قبل از »آریایی«استیالي دو سردار 

آید، و پس از آن رقابتهاي  آن می  المقدس در پی  یافتن بر بیت میان مسلمانان و مسیحیان بر سر دست  مبارزة 

را، که در    می  شود، و اینک انگلیسها نیز کوشش بر آن دارند تا اقوام سا می  بازرگانی است که هنوز در این ناحیه دیده 

بردند، در تحت نفوذ خود درآورند و در این منطقه صلح و  می  کشمکش به سر  خاور نزدیک با یکدیگر پیوسته در حال

  .آرامش را برقرار سازند

هاي اور  شده و در خرابه م، که به دست کاهنان نگاهداري می سال ق 3000از روي لوحهاي گلی اسناد و گزارشهاي 

اجگذاریها و پیروزیهاي پیوسته و مراسم تدفین به دست آمده، داستان نسبتاً دقیق به پا خاستن شاهان، و شهرها و ت

البته آن مورخان در وصف حوادث . آید باشکوه ایشان، در شهرهاي اور و الگاش و اوروك و نظایر آنها، به دست می

اند، چه تاریخنویسی، و نیز جانبداري مورخان در نوشتن تاریخ، از اموري است که به زمانهاي  مبالغۀ فراوان کرده

راند، و پادشاه مستبد مصلح  یکی از آن شاهان، به نام اوروکاژینا، که در الگاش فرمان می. رسد ور میبسیار د

کشی ثروتمندان و کاهنان را از فقیران و دیگر  روشنفکري بوده، فرمانهایی صادر کرده و، بنابر آنها، سوءاستفاده و بهره

کاهن بزرگ از این پس حق ندارد که در باغ مادر «ست، در یکی از فرمانها چنین آمده ا. مردم ممنوع ساخته است

همین شاه عوارض دفن مردگان را به پنج » .هاي آن مالیاتی بگیرد فقیر داخل شود و از آنجا چوب بردارد یا از میوه

پا، به یک آنچه بود تقلیل داد، و کاهنان و مأموران بزرگ را از این کار ممنوع ساخت که آنچه را مردم، از مال و چهار
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به «یکی از چیزهایی که شاه به آن می بالیده این بوده است که . کنند میان خود تقسیم کنند خدایان پیشکش می

هایی که فرمانهاي این پادشاه بر آن ثبت شده از کهنترین و موجزترین  بیگمان لوحه» .ملت خود آزادي بخشیده است

.خ دنیاستهاي قوانین تاری ترین مجموعه و، همچنین، عادالنه

زاگیزي  -گونه که رسم جهان است، زیاد طول نکشید و با حملۀ کسی به نام لوگال این دورة آسایش و آرامش، همان

پایان پذیرفت؛ این شخص بر الگاش حمله برد و اوروکاژینا را شکست داد و شهري را که به اوج ترقی خود رسیده بود 

هاي  عام کردند؛ فاتح تازه مجسمه ها قتل راب و مردم شهر را در کوچهچپاول کرد و آن را ویران ساخت؛ معبدها را خ

از قدیمترین اشعاري که در تاریخ معروف است . خدایان شهر را در برابر خود، به خواري و اسارت، به حرکت درآورد

ه و بر گل نقش سال قبل از این سرود 4800اي است که شاعري سومري، به نام دینگیرادامو، ظاهراً در تاریخ  قصیده

  :شده و بر غارت شدن و زبونی االهۀ الگاش نوحه کرده است؛ آن شاعر چنین می گوید

  .جان من از حسرت بر شهر و گنجهاي آن آتش گرفته است! افسوس

  . سوزاند ، افسوس بر گنجهاي آن که جانم را می]الگاش[افسوس بر شهر من ژیرسو 

  .برند میدر ژیرسوي مقدس کودکان در بدبختی به سر 

  به داخل ضریح باشکوه درآمد،] غاصب[وي 

  .و ملکۀ معظمه را از معبد خود بیرون راند

  اي بانوي شهر ماتم زدة من، چه وقت بازخواهی گشت؟

شگنگور،  –زاگیزي خون آشام و سایر شاهان سومري، مانند لوگال  -ما را نیازي نیست که بیش از این دربارة لوگال

آندانوخونگا، و نظایر آنان، که نامهاي پرشکوه دارند، درنگ کنیم و  - دوبتی، لوگال - ، نینیژينیدودو -کیگوب - لوگال

در همین اثنا، ملتی دیگر از نژاد سامی، به سرپرستی سارگن اول، کشور اکد را تأسیس کرد،  …از آنان سخن گوییم

یک ستون . اي سومري، قرار دادو پایتخت آن را در آگاده، سیصد و بیست کیلومتري شمال باختري کشور شهره

دهد؛ لباسی که  یکپارچۀ سنگی، که در شوش به دست آمده، سارگن را با ریش انبوه به صورت مهیبی نشان می

شناسد، و  این سارگن از نسل شاهان نبود؛ تاریخ براي او پدري نمی. پوشیده نمایندة بزرگی و قدرت کامل است

هاي سومري براي وي شرح حالی ساخته که از زبان خود او نقل شده  لی افسانهو. مادرش از روسپیان معابد بوده است

مادر حقیر و بیچارة من «: گوید وي در آنجا می. شباهت دارد] علیه السالم[و، در آغاز آن، بسیار به شرح حال موسی 

این کودك که » .قیر بست و مرا در سبدي از نی بر روي آب گذاشت و در آن را با. مرا حامله شد و در پنهانی زایید

کارگري او را از مرگ نجات داد و بعدها ساقی شاه شد و به او نزدیکی یافت و نفوذ و قدرت فراوان پیدا کرد، آنگاه بر 

خواند؛ وي تنها بر پارة » شاه فرمانرواي جهان«خواجۀ خود شورید و او را خلع کرد و بر تخت آگاده نشست و خود را 

اند، از آن جهت که بر شهرهاي فراوان حمله  لقب داده» کبیر«مورخان وي را . ن حکومت داشتالنهری کوچکی از بین

یکی از کسانی که به . برده و غنیمت بسیار به چنگ آورده و عدة بیشماري مردم را از دم شمشیر گذرانیده است

آن را از بین برده بود؛  زاگیزي است که الگاش را غارت کرده و حرمت خدایان - دست وي کشته شده همان لوگال

این سرباز دلیر در خاور و باختر و شمال و . سارگن وي را شکست داد و، زنجیر به گردن، او را به شهر نیپور درآورد

جنوب پیش رفت و عیالم را به تصرف درآورد و، به عالمت پیروزیهاي درخشان، شمشیر خود را در آبهاي خلیج 

ر آسیا متوجه شد و به دریاي مدیترانه رسید و نخستین امپراطوري بزرگ تاریخ فارس شست و، آنگاه، به طرف باخت

داستانهاي فراوانی در اطراف زندگی و کارهاي او ساخته شد، و . را تأسیس کرد و مدت پنجاه و پنج سال حکم راند

رافروخت و دور فرمانروایی او اما آتش انقالب در سراسر امپراطوري او ب. زمینه فراهم آمد تا در شمار خدایان قرار گیرد

.یکسره پایان یافت
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سومین آنان به نام نرمسین سازندة بزرگی بود، ولی . سه پسر سارگن، نوبه به نوبه، پس از وي به جانشینی او رسیدند

ه، این لوح. از تمام آثار او جز یک لوحۀ یادگاري برجاي نمانده که پیروزي او بر پادشاهی گمنام در آن ذکر شده است

هاي موزة لوور به شمار  در شهر شوش به دست دمورگان افتاد، و یکی از تحفه 1897که نقشی برجسته دارد، به سال 

در آن نقش برجسته، نرمسین به صورت مرد نیرومندي نشان داده شده که تیروکمان دارد و پاهاي خود را با . رود می

هراً آماده است که جز مرگ بی امان پاسخی به استرحام و غرور شاهانه بر بدن دشمنان سرنگون شده گذاشته و ظا

شود  ن لوحه وجود دارد، تصویر کسی دیده می در میان صورتهاي دشمنان، که در آ. التماس دشمن مغلوب خود ندهد

رسد، و  که تیرگردنش را شکافته و در حال احتضار است؛ در قسمت عقب زمینۀ صورت، کوههاي زاگرس به نظر می

دهد که، در آن  این لوحه نشان می. یک تپه شرح پیروزي نرمسین با خط میخی زیبایی نقش شده استبر روي 

کاري، به سر منزل بلوغ رسیده و وضعی در خور اطمینان داشته و، از رهگذر  ساختن نقش برجسته و کنده زمان، هنر

.اي طوالنی، بنیان آن بقاعده و استوار شده بوده است سابقه

هر چیزي نیست که بتوان گفت، در همۀ احوال، بال و بدبختی غیرقابل جبران است؛ بلکه، غالب سوخته شدن ش

. کند شود؛ این قاعده درست دربارة الگاش آن زمان صدق می اوقات، از دو لحاظ آبادانی و بهداشت، سودمند واقع می

به نام گودآ دوباره آباد شد و رونق م فرا رسد، این شهر به دست شاه روشنفکري  پیش از آنکه قرن بیست و ششم ق

در . هاي کوتاه تنومند این شاه معروفترین آثاري است که از سنگتراشی سومري برجاي مانده است گرفت؛ مجسمه

دهد، با عمامۀ سنگینی بر سر، که  اي از سنگ دیوریت وي را در حال خشوع و عبادت نشان می موزة لوور، مجسمه

دارد؛ دستها را بر سینه روي یکدیگر گذاشته، شانه و پاهایش برهنه است، و دو ساق شکل آن به کولوسئوم شباهت 

. اند چیزهاي بسیاري نوشته) هیروگلیف(پاي ستبر او را دامنی به شکل زنگوله پوشانیده که روي آن با خط مقدس 

. کند نیکومنش حکایت می آثار و خطوط نیرومند و در عین حال منظم سیماي او از مردي متفکر و دادگر و با عزم و

گذاشتند، بلکه او را به عنوان شاه فیلسوف و  اي بود به او احترام می رعایاي او نه به عنوان اینکه وي مرد جنگنده

در واقع او را باید : پروري و کارهاي نیک ساخته بود داشتند که عمر را وقف دینداري و ادب متفکري دوست می

پردازند و  معابد فراوان ساخت؛ همان گونه که امروز هیئتهاي اعزامی به کاوش می .مارکوس آورلیوس سومري دانست

کرد و از  کنند، وي نیز تحقیق و مطالعه در آثار گذشتگان را تشویق می هاي وي دست پیدا می از این میان به مجسمه

آمده نمایندة سیاست خاص یکی از آثار نوشتۀ وي که به دست . گرفت ظلم و ستم نیرومندان بر ناتوانان جلو می

در آن . پرستیدند و، پس از وي، او را به مقام خدایی رسانیدند اوست؛ به جهت همین سیاست بود که رعایا او را می

رفت و،  در مدت هفت سال کنیز با بانوي خود برابر بود؛ و بنده در کنار خواجۀ خود راه می«: نوشته چنین آمده است

قبل  3500، که روزگارش از »اورکلدانیان«در این اثنا کشور شهر  ».وي توانا آسایش داشتدر شهر من، ناتوان در پهل

قبل از میالد ادامه داشته، در یکی از  700تا ) ترین گورهاي آن آشکار می شود بنا بر آنچه که از کهنه(از میالد 

انگور، همۀ بالد آسیاي - به نام اور بزرگترین شاه این سرزمین،. برد هاي عمر دراز خود به سر می مترقیترین دوره

باختري را تحت فرمان آورد و در آنها پرچم امن و آسایش برافراشت و، در سراسر دولت سومري، نخستین 

با قوانین شایسته و عادالنۀ «گوید  خود وي در این باره چنین می. شناسد انتشار داد اي را که تاریخ می نامه قانون

و چون ثروت اور، در نتیجۀ بازرگانی و حمل و نقل از راه » .یان دادگري را برقرار ساختمشمش، من، براي همیشه، بن

انگور نیز به انجام رسانید؛ یعنی در - فرات، افزونی یافت، همان کاري را که پریکلس بعدها در یونان کرده است اور

مانند الرسا و  - که زیر فرمان داشتزیبایی شهر خود کوشید و معابد فراوان ساخت و در این شهر و شهرهاي دیگري 

ساختمانهاي زیادي کرد،پسر وي، دونگی، در مدت پنجاه و هشت سال پادشاهی، کارهاي پدر را  - اوروك و نیپور
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دانستند که فردوس قدیمی را به  دنبال کرد و چندان به خردمندي حکومت راند که مردم او را همچون خدایی می

.آنان بازگردانیده است

عیالمیان جنگجو، از طرف خاور، و عموریانی که آن زمان نام آور شده . ن دولت و این آسایش دیري نپاییدولی ای

. بودند، از باختر، بر این شهر آسوده و ایمن تاختند و شاه آن را اسیر کردند و با توحش کامل به چپاول آن پرداختند

د، که به دست مهاجمان گناهکار مورد بی احترامی شهر خو -شاعران اور در سوك االهه عشتر، مادر محبوب کشور

آنچه مایۀ شگفتی است آنکه، . قرار گرفته و او را از آرامگاه خود بیرون انداخته بودند، قصاید سوزناکی سرودند

برخالف انتظار، این اشعار به صیغۀ اول شخص سروده شده و به گوش ادیبان معتقد به صنایع لفظی خوشایند نیست؛ 

توانیم اندازة ویرانی  وجود چهار هزار سالی که میان زمان ما و زمان سرودن این اشعار فاصله افتاده، بخوبی می ولی، با

  :گوید      شاعر چنین می. و پریشانی را که برآن شهر و مردمش رسیده از این اشعار دریابیم

  دشمن با دستهاي ناپاك خود مرا ربود؛

  .شتدستهایش مرا ربود و مرا از وحشت ک

  ! او به من هیچ حرمتی نگذاشت! آه که چه بدبختم

  لباسهاي مرا بیرون کرد و بر زن خود پوشانید، 

  .جواهرات مرا برداشت و با آن دختر خود را آراست

  او در جستجوي من بود - اکنون من اسیر کاخهاي اویم

  .لرزیدم      آه که روز به راه افتادن می. در پرستشگاهها

  آورد، کرد و مرا از ترس به لرزه درمی      را دنبال میاو در معبد من م

  زدم      در آنجا و در میان خانۀ خودم؛ مانند کبوتري بودم که بال می

  کند؛ نشستم، یا چون جغد کوچکی که بال زنان خود را در غاري پنهان می و بر بامی می

  مانند مرغی مرا از ضریح خود بیرون راند،

  :گفتم کشیدم و می    مرا بیرون کرد، و من با حسرت آه می از شهر من مانند مرغی

  . معبد من پشت سر من است و بسیار از من دور است

اي بیش نیست، عیالم و عمور سرزمین سومر را در  گونه، مدت دویست سال، که پیش چشمان خودبین ما لحظه بدین

زرگ بابل، پیش آمد و اورك و ایسین را از پس از آن، از طرف شمال، حموربی، پادشاه ب. تصرف خویش داشتند

عیالمیان باز گرفت و مدت بیست و سه سال درنگ کرد و پس از آن عیالم را به محاصره گرفت و شاه آن را اسیر 

کرد؛ عمور و آشور دوردست را مسخر ساخت و امپراطوریی به وجود آورد که، پیش از آن، تاریخ مانندش را نشان 

قرنهاي درازي پس از این زمان، سامیان بر . ا با وضع یک سلسله قوانین عمومی سامان داددهد؛ کار آن ر   نمی

شد، چه  راندند، تا آنگاه که دولت پارس برآمد و از آن پس دیگر نامی از سومریان شنیده نمی النهرین حکومت می بین

.فصل کوتاه آنان در کتاب تاریخ جهان به پایان رسیده بود

  ي زندگی اقتصاد - 2

  علم - طبقات مردم -بازرگانی - صناعت -زمین

از سومر و اکد هنوز صنعتگران و شاعران و . سومریان از میان رفتند، ولی مدنیت و فرهنگ آنان برجاي ماند

تمدن شهرهاي جنوبی در امتداد نهرهاي فرات و دجله به شمال انتقال . خاست   هنرمندان و حکیمان و قدیسان برمی

  .النهرین، به سرزمین بابل و آشور رسید یراث اصلی تمدن بینیافت و، همچون م
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پایۀ این فرهنگ و تمدن بر روي خاکی گذاشته شده بود که فیضان ساالنۀ دو نهر، در نتیجۀ ریزش بارانهاي 

زیاد شدن آب سودمند بود، ولی خطر هم داشت؛ اما سومریان از دیرباز دریافته . زمستانی، سبب حاصلخیزي آن بود

توانند از این آب به شکل مطمئنی براي آبیاري  ند که، با کندن مجاري فراوان در سراسر زمینهاي خود، میبود

استفاده کنند؛ همان مردم، با داستانهایی از یک طوفان بزرگ، و اینکه چگونه سرانجام زمین از سیالبها جدا گردید و 

سازمان منظم آبیاري، که . اند دو نهر را جاودانه ساخته آدمیان رهایی یافتند، یاد آن نخستین خطرهاي زیاد شدن آب

رود؛ شک    رسد، از بزرگترین کارهاي تولیدي تمدن سومري به شمار می   سال قبل از میالد می 4000تاریخ آن به 

شد ذرت، جو،    از زمینهایی که خوب آبیاري می. نیست که این سازمان، خود، پایۀ آن مدنیت و فرهنگ بوده است

در زمانهاي بسیار دور، در این قسمت از جهان، گاو آهن . آمد ندم، خرما، و سبزیهاي گوناگون و فراوان بدست میگ

شد و به آن    کردند، و تا چند سال پیش در امریکا نیز دیده می   روي کار آمد که به وسیلۀ آن با گاو زمین را شخم می

براي کوبیدن خرمن، چرخهاي بزرگ . افشاندند ه را بر زمین میلولۀ سوراخداري پیوسته بود که به وسیلۀ آن دان

شد، کاه  هایی از سنگ چخماق داشت، و به این ترتیب، در ضمن آنکه دانه جدا می بردند که دندانه   چوبی به کار می

  .آمد   نیز براي علوفۀ چهارپایان به دست می

دانستند و از    اي از موارد استعمال مس و قلع را می پاره سومریان. این تمدن، از جهات گوناگون، بسیار ابتدایی بود

با همۀ . کردند  ساختند، و گاه به گاه نیز، با آهن، اسبابهاي بزرگ درست می   مخلوط کردن آن دو با یکدیگر مفرغ می

چخماق ساخته  ابزار کار سومریان بیشتر با سنگ. این احوال، فلز در نزد آنان عنوان تجملی داشت و بسیار نادر بود

ساختند و چیزهاي باریک، مانند سوزن و درفش، را با    شد و برخی از آنها، از جمله داس دروگري، را با گل رس می   می

کردند؛    شدند بر آن نظارت می  بافی صناعت رایجی بود، و کسانی که از طرف شاه معین می پارچه. عاج یا استخوان

ساختند و   هاي خود را با نی می خانه. شود   عتهاي بزرگ زیر نظر دولتها اداره میگونه که اکنون هم صنا درست همان

ها را، در جایی که روزي سرزمین  شد؛ چنین خانه   مالیدند، و این کاهگل در آفتاب خشک می   روي آن را کاهگل می

چرخید؛ کف   اي سنگی می پاشنه ها دري چوبین داشت که روي کلبه. توان دید   سومر بوده است، هم اکنون بآسانی می

ساختند، یا اینکه نیها را  اطاق معموال گلی بود؛ سقف کلبه را با خم کردن و اتصال سر نیها به شکل قوسی می

ها با مردم به سر  گاو و گوسفند و بز و خوك در خانه. کشیدند  کردند و روي تیرهاي عرضی سقف می اندود می گل

. شد   از چاه استفاده می براي آب آشامیدنی. بردند می

چون سنگ در سومر بسیار کمیاب بود، آن را از راه خلیج فارس یا از . شد بیشتر کاالها از راه آب حمل و نقل می

حمل و نقل . رساندند  ها به بارانداز شهرهاي کنار نهرها می آوردند و به وسیله ترعه  قسمتهاي شمالی دو نهر با قایق می

در کار پیشرفت بود؛ هیئت اکتشافی دانشگاه آکسفرد، بتازگی، در کیش کهنترین وسیلۀ نقلیۀ از راه خشکی نیز 

دهد در آن زمان میان   از جاهاي مختلف، مهرهایی به دست آمده که نشان می. چرخدار جهان را اکتشاف کرده است

شناختند؛ به همین جهت،  میدر آن هنگام هنوز پول را ن. سومر و هند و مصر روابط بازرگانی وجود داشته است

گرفت؛ ولی، حتی در آن زمان دور هم، سیم و زر براي  بازرگانی معموال به صورت مبادلۀ جنس به جنس صورت می

رفته و آنها را به صورت شمش یا حلقه، و بیشتر از روي وزن، در داد و ستد مقابل کاال  سنجش بهاي کاال به کار می

اي گلیی که به دست ما رسیده، و بر آنها خط سومري نوشته شده، اسناد بازرگانی است؛ ه بیشتر لوحه. اند پذیرفته می

در یکی از این لوحها، با عبارتی که نمایندة . رساند که فعالیت تجارتی در آن زمان زیاد بوده است  این، خود، می

آید که   ي اسناد برمیاز رو. آن سخن رفته است» شهر و ناراحتی و سر صداي«ناخرسندي و خستگی است، از 

آیین وام گرفتن نیز در نزد آنان معمول بوده، و کاال یا زر و سیم . کردند قراردادها را با نوشتن و گواهی الزم مؤکد می

از . اند داده درصد، به وام دهنده می 33تا  15گرفته و، در برابر، سودي ساالنه از همان جنس، میان  را به قرض می
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توان چنین حدس زد که کسب و  آرامش هر جامعه با نرخ تنزیل در آن نسبت معکوس دارد، می آنجا که استقرار و

کار سومریان هم در آن زمان، مانند کسب و کار ما، از لحاظ سیاسی و اقتصادي، وضعی آمیخته با نگرانی و عدم ثبات 

  .داشته است

آالت نیست، بلکه صورت  ره تنها به صورت زینتاز گورهاي آن زمان طال و نقره زیاد به دست آمده؛ این طال و نق

هاي مختلف تقسیم  ها و پایه توانگران و درویشان همه به طبقه. ظرف و سالح و اسباب تجمل و افزار کار هم دارد

اي  میان ثروتمندان و بیچیزان، طبقۀ میانه. فروشی رواج فراوان داشت و حقوق مالکیت محترم بود شدند؛ برده می

  فن پزشکی رواج داشت و براي . شد از بازرگانان کوچک و دانشمندان و پزشکان و کاهنان که تشکیل میوجود داشت 

کردند که اساس  شناختند، ولی پزشکی هنوز با آداب دینی درهم آمیخته بود؛ چنان تصور می هر دردي درمانی می

ا این روح خبیث از بدن بیرون نرود بیمار شود، و ت مرض به واسطۀ وجود ارواح خبیثه است که به بدن بیمار داخل می

دانیم چگونه و در کجا ایجاد شده، بنابر آن تقویم، سال به دوازده ماه  تقویمی داشتند که، نمی. شفا نخواهد یافت

افزودند تا این تقویم با فصول سال و گردش  شد؛ پس از هر سه یا چهار سال، ماهی بر آن می قمري منقسم می

.نامید هر شهري این ماهها را به نام خاصی می. دا کندخورشید توافق پی

  سازمان حکومت  -3

  قانون –اشراف و زمینداران  –آیین جنگاوري  -شاهان

داد و براي خود شاه  توانست خود را براي نگاهداري استقالل خویش غیور و متعصب نشان می هر شهر تا آنجا که می

شود که حکومت تا چه حد با دین پیوستگی  ز همین کلمه آشکار میشاه؛ ا -خاصی داشت به نام پاتسی یا کاهن

م، با توسعۀ تجارت، دیگر امکان آن نبود که این جدایی میان شهرها برقرار بماند؛ به  ق 2800در حدود . داشته است

 - به وجود آمد، و شخصیت نیرومندي توانست بر شاهان و کاهن» امپراطوریهایی«همین جهت، از مجموعۀ آنها 

پادشاه بزرگ قدرت فراوان و مطلق . شاهان مسلط شود و از این شهرها یک وحدت سیاسی و اقتصادي ایجاد کند

داشت، و اطراف او را محیطی از شدت عمل و ترس فرا گرفته بود، درست مانند حالتی که سالطین مستبد اروپا 

رفت تا، با همان وسایل که شاه تازه بر  آن می داشتند؛ هر آن احتمال) یا رنسانس(مقارن دورة رستاخیز علم و هنر 

شاه در قصر مستحکمی به . اریکۀ سلطنت نشسته، کسی قصد جان او کند و وي را به سرنوشت گذشتگان دچار سازد

در چپ و راست در . توانست داخل شود برد که بیش از دو در تنگ نداشت، و از هر در بیش از یک نفر نمی سر می

توانستند واردشوندگان را بازجویی  بردند و می یی بود که پاسبانان مخفی شاه در آنها به سر میورودي، نهانگاهها

اي داشت و شاه در آن  حتی نمازخانۀ شاه نیز در کاخ او جاي پنهان و پوشیده. کنند، یا با خنجر جانشان را بگیرند

یا اگر از انجام چنین تکالیف سرباز زند متوجه  آنکه کسی بتواند وي را ببیند، داد، بی وظایف دینی خود را انجام می

  .آن شوند

نشست و در پیشاپیش لشکري مخلوط و درهم، مسلح به تیر و کمان و سرنیزه،  اي می شاه، به هنگام نبرد، بر ارابه

ه جنگ را آشکارا براي به دست آوردن راههاي بازرگانی، یا دستبرد زدن به کاالهاي تجارتی، به را. کرد حرکت می

اي از الفاظ فریبنده و رنگین بپوشانند و کسانی را که  انداختند و هیچ دربند آن نبودند که این هدف را در زیر پرده می

که براي دست  مانیشتوسو، شاه اکد، با کمال صراحت اعالن کرد. گردند به آن گول بزنند دنبال کمال مطلوبهایی می

کند تا پس از به دست آوردن این سنگ  می یت به سرزمین عیالم حمله یافتن به کانهاي نقره و رسیدن به سنگ دیور

و این تنها جنگی است که در آن سربازان براي منظورهاي  -هایی از خود بسازد و نام خویش را جاویدان کند مجسمه

سودي از فروختن فروختند و، اگر امید به  الرسم به عنوان برده می ملتهاي مغلوب را علی. اند هنري به نبرد برخاسته

افتاد که ده یک اسیران را در  بعضی اوقات چنان اتفاق می. بریدند رفت، آنان را در میدان جنگ سرمی ایشان نمی
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زدند راه فرار نبود، آنگاه آنان را در راه خدایان تشنه به خون قربانی  دادند که هر چه دست وپا می تنگنایی قرار می

زي اتفاق افتاد که بعدها، براي شهرهاي ایتالیا، در دورة رستاخیز پیش آمد؛ به این در این شهرها همان چی. کردند می

معنی که استقاللخواهی شدید شهرهاي سومري انگیزة نیرومندي براي زندگی و پرورش هنر بود، ولی، در عین حال، 

د و دولت سومر بکلی سبب پیدایش فشار و نزاعهاي داخلی گردید؛ به این ترتیب دولتهاي کوچک محلی ضعیف شدن

. سقوط کرد

شاه، پس از هر جنگ، به سرداران . الطوایفی، در امپراطوري سومري، وسیلۀ حفظ نظام اجتماع بود سازمان ملوك

کرد؛ این صاحبان  بخشید و آن زمینها را از پرداخت مالیات معاف می شجاع خود قطعات بزرگی از اراضی را می

منیت را در ابوابجمعی خود حفظ کنند و، آن اندازه که شاه نیازمند است، سرباز و اراضی، در مقابل، موظف بودند ا

شد و به مصرف حقوق  درآمد دولت از مالیات جنسی بود، که در انبارهاي شاهی ذخیره می. ساز و برگ به او بدهند

  . رسید کارمندان و کارگران دستگاه دولتی می

انگور و دونگی دست  - داران، یک رشته از قوانین وجود داشت که وقتی اورعالوه بر این دستگاه شاهی و دستگاه زمین

ها بود که حموربی  از همین سرچشمه. به تدوین احکام و قوانین اور زدند، سوابق فراوانی براي آنها فراهم شده بود

پس از آنها آمده ناقصتر و  البته این قوانین از قوانینی که. نامۀ معروف خود را استخراج کرد و به یادگار گذاشت قانون

به عنوان مثال باید گفت که در قوانین سامی، . تر است، ولی شدت و قساوت آنها نیز به همین ترتیب کمتر است ساده

چون زنی زنا دهد حکمش کشتن است، ولی در قانون سومري تنها آن است که شوهر جفا کشیده حق دارد زن 

در قانون سومري از روابط بازرگانی و ارتباطات جنسی . از آنچه بود پایینتر آورددیگري بگیرد و پایگاه زن اول خود را 

سخن رفته؛ براي وام گرفتن شرایطی گذاشته، و ترتیب قرارداد بستن و عقود مختلف و خرید و فروش و قبول کردن 

ن معموال کاهنان شد و داورا مجالس محاکمه و داوري در معبدها تشکیل می. فرزند و وصیت را معین کرده است

بهترین چیزي که در قانون سومري . شدند معابد بودند، ولی براي دادگاههاي عالیتر قاضیان متخصص برگزیده می

المقدور، مردم از مراجعۀ به محکمه خودداري کنند؛ به این  شود آن است که کار به صورتی بوده که، حتی مشاهده می

کرده است  شده، و او به طرفین دعوي تکلیف می داوري عمومی مراجعه میمعنی که هر اختالف، در ابتداي امر، به 

چنین است حال یک . که، پیش از آنکه به حکم قانون توسل جویند، دعواي میان خود را از راه دوستانه حل کنند

.توانیم از آن درسی بگیریم و تمدن خود را اصالح کنیم مدنیت فقیري که نمی

  دین و اخالق  - 4

حقوق  - فحشاي مذهبی - نماز سومري - تعلیم و تربیت -اساطیر خدایان - خوراك خدایان - خدایان سومريمجموعۀ 

  هاي سومري آرایه - زن

نامۀ خود را به نام شمش، خداي بزرگ، بین مردم منتشر ساخت، چه فرمانروایان بزودي دریافته  انگور قانون - اور

و آنگاه که فایدة خدایان از این لحاظ . براي اداره کردن کشور داردبودند که توجه کردن به دین فواید سیاسی فراوانی 

بر آدمی مکشوف شد، شمارة آنان افزایش یافت، تا آنجا که هر شهر و ایالت و هرگونه از فعالیتهاي بشري، براي خود، 

ورشید مدتی زمانی که تمدن سومري روي کار آمد، بدون شک، پرستش خ. دهندة خاص پیدا کرد خداي مدبر و الهام

برد و، چون  بود که شب را در اعماق شمال به سر می» نور خدایان«بود که انتشار داشت، و مظهر آن نیایش شمش 

آمد و ارابۀ خود را بر قبۀ نیلگون  اي در آسمان باال می کرد، مانند شعله دم درهاي خود را به روي آن باز می سپیده

در شهر نیپور معابد . کردند ها چرخی از این ارابۀ آتشین تصور میآورد؛ خورشید را تن آسمان به حرکت درمی

باشکوهی، براي خدایی به نام انلیل و همسر او، تینلیل، برپا کرده بودند؛ مردم اوروك بیشتر اینینی، باکرة خداي 

 -ودیتهکردند؛ همین خداست که در نزد مردم سامی اکد به نام عشتر معروف است و با آفر زمین، را پرستش می



١١۴

پرستیدند  مردم کیش و الگاش مادر غمخواري را به نام نینکرسگ می. دمترفاجره و متقلب خاور نزدیک شباهت دارد

. کند که، به خیال ایشان، از بدبختی بشر پیوسته اندوهناك است و در نزد خدایان بیرحم از آدمی شفاعت می

خداي کشاورزي، سین خداي ماه بود، و او را به صورت بود، و ابویاتموز » رب سیلها«نینگیرسو خداي آبیاري و 

هایی که بر گرد سر قدیسان در قرون وسطی  دادند که بر باالي سرش هاللی بود شبیه به هاله انسانی نمایش می

بعضی ارواح طیبه، که هریک از آنها مخصوص : به گمان ایشان، هواي محیط بر زمین پر از ارواح بود. دادند نمایش می

کوشند و درصدد  داري یکی از مردم است، و بعضی ارواح خبیثه و شیاطین، که براي دور کردن ارواح طیبه مینگاه

  .آنند که برجسم و روح مرد سومري تسلط پیدا کنند

در الواح گودآ فهرستی است که . آوردند بیشتر خدایان در معابد بودند، و براي آنها هدایایی از مال و خوراك و زن می

گاو نر، بز، گوسفند، کبوتر، : پسندند و دوست دارند، که از آن جمله است دهد خدایان چه چیزها را می ینشان م

توان فهمید که توانگران  از این صورت می. جوجه مرغ، مرغابی، ماهی، خرما، انجیر، خیار، کره، روغن، و نان دو آتشه

رسد که، در آغاز کار، خدایان گوشت  ظاهراً چنان به نظر می .اند شده مند می آن زمان از بسیاري از انواع خوراکی بهره

هاي اخالقی در مردم رشد پیدا کرد، خدایان نیز ناچار به  دادند، ولی چون اندیشه آدمی را به همه چیز ترجیح می

است؛ اي دعاها نوشته  اي به دست آمده است که در آن پاره  هاي سومري لوحه در خرابه. گوشت جانوران راضی شدند

اي را به جاي جان خود  بره جانشین و فدیۀ آدمی است؛ وي بره«: شود این دستور دینی عجیب در آنجا دیده می

. کاهنان، از راه همین هدایا و قربانیها، از همۀ طبقات دیگر مردم سومري مالدارتر و نیرومندتر شدند» .بخشیده است

توان گفت که پاتسی تا چه اندازه کاهن و  ودند؛ حتی بدشواري میاز بسیاري جهات، همین کاهنان در واقع فرمانروا ب

مانند لوتر که  -چون کاهنان در غارت کردن اموال مردم از اندازه گذشتند، اوروکاژینا. تا چه اندازه شاه بوده است

در اجراي به پا خاست و حرص و آز کاهنان را تقبیح کرد و آنها را،  -بعدها در مقابل کشیشان مسیحی قیام کرد

اند که  عدالت، به رشوه گرفتن متهم ساخت و اظهار داشت که این کاهنان گرفتن مالیات و زکات را وسیلۀ آن ساخته

خوار فاسد پاك کرد و، براي  تا مدتی محاکم را از این گونه مأموران رشوه. دسترنج کشاورزان و صیادان را بربایند

ولی . خاص تنظیم، و از غصب شدن اموال و امالك مردم جلوگیري کردپرداخت عوارض و مالیات به معابد، قوانین 

.اي قدمت داشت که حالت قدسیت به خود گرفته بود جهان پیرشده و رسوم آن به اندازه

پس از مرگ اوروکاژینا، دوباره کاهنان قدرت را به دست گرفتند، همان گونه که در مصر نیز پس از مرگ اخناتون 

اي خود حاضرند هرچه را، از آن گرانبهاتر  ند که براي حفظ اساطیر و آداب و عادات افسانهمردم چنان. چنین شد

چون مردم سومري با . اساطیر دینی، حتی در آن روزگار دور، در جان و خرد آدمی ریشه دوانیده بود. نباشد، بدهند

فرض کرد که آن مردم به زندگی در  توان چنین نهادند، می مردگان خود خوراکیها و افزارهاي زندگی را در گور می

اند، ولی تصور آنان نسبت به جهان دیگر مانند تصور یونانیان بود؛ آن را جاي تاریکی  سراي دیگر باور داشته

برند و همۀ مردگان، بدون استثنا، ناچار به آن فرود  ها و طیفهاي بدبختی در آن به سرمی دانستند که سایه می

شت و دوزخ و بهشت ابدي و آتش جاودانی در فکر آن مردم جایگزین نشده بود، و دعا هنوز اندیشۀ به. آیند می

کردند که در زندگی  نبود، بلکه از آن جهت چنین می» حیات ابدي«خواندن و قربانی کردن آنان به امید رسیدن به 

دهد که چگونه ائا، االهۀ  هاي متأخر نشان می یکی از اساطیر و افسانه. دنیا به نعمتهاي مادي دسترس پیدا کنند

. حکمت، به آداپا، فیلسوف شهر اریدو، علم برین را آموخت و تنها چیزي که از او مضایقه کرد سر زندگی جاودانی بود

گوید که خدایان آدمی را خوشبخت آفریدند و،چون وي به ارادة آزاد خود مرتکب گناه شد، با  افسانۀ دیگري می

و چون این تاگتوگ . کردند، و از این طوفان، تنها جوالیی به نام تاگتوگ نجات یافتفرستادن طوفان، او را تنبیه 

  . اي را خورد، زندگی جاودانی و عافیت را از کف داد میوة درخت حرام شده
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خواستند به مردم تعلیم  دار تعلیم و تربیت نیز بودند و، با تعلیم داستانها و اساطیر دینی، آنچه را می کاهنان عهده

هایی بود که  در کنار بیشتر معابد، مدرسه. داشتند کردند و تسلط و فرمانروایی خویش را برآنان محفوظ نگاه می  می

آموختند، اصول وطنپرستی و نیکوکاري را در روح  کاهنان در آنجا به پسران و دختران خطنویسی و حساب را می

هایی از آن زمان به  لوحه. ساختند نویسندگی آماده میکردند، و بعضی از ایشان را براي کار بزرگ  آنان تقویت می

آنچه در آن . شود دست آمده که بر آنها جدولهاي ضرب و تقسیم و جذر و کعب، و مسائلی از هندسۀ عملی دیده می

آموزیم؛ این معنا از روي  تر از چیزي نیست که ما امروز به فرزندان خود می شده پست زمان به اطفال تعلیم می

در آن زمان که انسانها «: اي از مسائل مربوط به مردمشناسی در آن چنین نوشته شده آید که خالصه اي برمی لوحه

همه با چهار دست و پا راه . کنند، کسی آگاهی نداشت  شود و لباسی که در برمی آفریده شدند، از نانی که خورده می

لطف تعبیر و » .کردند از گودالهاي آب رفع عطش میچریدند و  رفتند و، مانند گوسفند، با دهان خود علف می می

اصالت اندیشه در آن دین، که نخستین دین شناخته شدة تاریخ است، از این دعا، که گودآ در برابر بائو االهۀ 

  : کند، بخوبی آشکار است نگاهبانی شهر الگاش می

  اي،  اي ملکۀ من، اي مادري که شهر الگاش را ساخته

  اند؛ به سوي آنان داري عزت و قدرت یافته ملتی که نظر عنایت

  .شود نگري عمرش دراز می اي که به چشم مرحمت به او می و پرستنده

  تو مادر منی؛  - من مادر ندارم

  …و تو پدر منی - من پدر ندارم

  شناسی؛ اي بائو، اي االهۀ من، تو نیکی را می

  .اي و تو هستی که به من زندگی بخشیده

  من،درپناه تو، اي مادر 

  . و در سایۀ تو با عزت و احترام منزل خواهم گرفت

اي دیگر همسر خدایان یا جانشینان و نمایندگان  بعضی از آنان خدمتگزار، و پاره. اي زن وابسته به هر معبد بودند عده

پدر او کرد؛  بر حق ایشان بر روي زمین؛ دختر سومري در این گونه خدمتگزاري به معابد هیچ ننگ و عاري تصور نمی

بالید که جمال و کمال دختر خود را براي از بین بردن رنج و مالل زندگی یکنواخت کاهنان وقف کرده  به این می

آورد، جشن  است؛ چنان پدري، وقتی براي ورود دختر خود به معبد و انجام وظایف مقدس پذیرش به دست می

  . فرستاد معبد میکرد و جهیزي همراه وي به  گرفت و در این جشن قربانی می می

جهیزي که دختر . اي بود که قوانین و مقررات فراوانی براي آن گذاشته بودند در آن زمان زناشویی آیین پیچیده

برد کامال در تحت تصرف و اختیار خود او بود؛ گرچه، در استفاده از این حق، شوهر را  همراه خود به خانۀ شوهر می

هراندازه شوهر بر فرزندان خود حق داشت، زن . یین وارث با خود او بودساخت، حق تع در زندگی شریک خویش می

زن حق داشت که . کرد شوهر، اگر پسر بزرگی نبود، خود زن مزرعه را نیز مانند خانه اداره می نیز چنان بود؛ در غیاب

زن گاهی به مقام . کندمستقل از شوهر خود به کار بازرگانی بپردازد و بندگان خود را نگاه دارد یا آنان را آزاد 

ولی، در حاالت بحرانی و سخت، . اد چنین شد و با کمال مهر و رأفت حکومت راند- رسید، چنانکه شوب اي می ملکه

اي از اوقات حق داشت زن خود را بفروشد یا، در برابر وامی که دارد، او را به  همیشه کار به دست مرد بود؛ او پاره

وزگار بسیار دور هم حکم اخالقی بر مرد و زن یکسان نبود، و این نتیجۀ ضروري آن حتی در آن ر. طلبکار خود بدهد

پنداشتند،  مثال زنا کردن مرد را سبکسري و قابل اغماض می: بود که در مالکیت و وراثت با یکدیگر اختالف داشتند

اي شوهر خود، و براي کرد کیفر آن مرگ بود؛ از زن چنان توقع داشتند که بر در صورتی که چون زنی چنین می
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توانست او را رها کند؛ اگر زنی از مادر  شد، مرد تنها به همین سبب، می کشور، فرزندان فراوانی بیاورد؛ اگر زن نازا می

قانون هیچ حقی براي کودکان قایل نبود، و اگر پدر و مادر از فرزند . کردند کرد، او را غرق می شدن خود جلوگیري می

جستند، همین خود کافی بود براي آنکه اولیاي امور آن فرزند را از شهري که در آن به  تبري می خود در مقابل عموم

.برد تبعید کنند سر می

با وجود این، زنان طبقات باال زندگی پرتجملی داشتند؛ مزایا و تجمالتی که این گونه زنان داشتند جبران بیچارگی و 

ر این مورد باید گفت که وضع زن آن روز مثل وضع زن در همۀ کرد؛ د محرومیت خواهران فقیر ایشان را می

استاد وولی در گور ملکه . ها و جواهرات در گورهاي سومري فراوان دیده شده آرایه. مدنیتهاي مختلف بوده است

اب اي به دست آورد، نیز دستگاه اسب اد سرخابدانی از زمرد کبود مایل به سبز، و سنجاقهاي طالیی ته فیروزه - شوب

در این اسباب، که از انگشت کوچک بزرگتر نبود، یک قاشق . بزکی صدفیی یافت که در آن با طال منبتکاري شده بود

شد که شاید براي برداشتن سرخاب از سرخابدان بوده است؛ نیز میلۀ کوچک زرینی وجود  بسیار ظریف دیده می

است؛ منقاشی بود که براي پیراستن موهاي ابرو به شود براي آراستن پوست کنار ناخن بوده  داشت که حدس زده می

انگشتریهاي ملکه با مفتولهاي زرین ساخته شده، در یکی از آنها سنگ الجورد نشانده بودند؛ . رفته است کار می

اي وجود ندارد، و  اند که زیر آسمان هیچ چیز تازه چه نیکو گفته. گردنبند ملکه از طال و از الجورد ساخته شده بود

  .گذرد اي ناچیز است که از سوراخ سوزن می اوت زن ابتداي جهان و زن امروز به اندازهتف

  ادبیات و هنر -5

  اي از فرهنگ و تمدن سومري خالصه - جواهرسازي - سفالگري - سازي مجسمه - معابد و کاخها - ادبیات - خطنویسی

  

اي در نزد آنان  ت؛ این هنر به اندازهانگیزترین چیزي که از سومریان بر جاي مانده خطنویسی آن مردم اس شگفت

ها و افکار مفصل و پیچیدة خود را دربارة بازرگانی و شعر و دین  توانستند اندیشه پیشرفته بود که به وسیلۀ آن می

در حدود . رسد م می  ق 3600هاي قدیمتري که به دست آمده بر روي سنگ است، و تاریخ آن به  بیان کنند و نبشته

رسد که، در آن هنگام، سومریان با این کشف عظیم بسیار  شود، و چنان به نظر می ح گلی ظاهر میم الوا ق 3200

هاي خود را با مرکب فاسدشدنی، و بر  النهرین نوشته این یکی از خوشبختیهاي ماست که مردم بین. اند شادمان شده

نویسند با آلت تیزي شبیه میخ بر گل تر نقش اند ب اند، بلکه آنچه را خواسته رود، ننوشته کاغذي که زود از میان می

اند، با استفاده از این مادة نرم، یادداشتهایی از  در این کار مهارت فراوانی داشتند؛ نویسندگان توانسته. اند کرده

حوادث، صورت قراردادها، قبالۀ امالك، صورت خرید و فروش، متن احکام قضایی، و نظایر آنها را بنویسند و از همۀ 

در آن هنگام که منشی از نوشتن لوح . نها تمدنی بسازند که اثر نیش قلم در آن از دم شمشیر هیچ کمتر نباشدای

گذاشت؛ به این ترتیب، طول عمر نوشته در  پخت یا مقابل حرارت آفتاب می یافت، آن را در آتش می فراغت می

پیدایش خط میخی، . ماندن، بر آن ترجیح داشت شد، و تنها نوشتۀ برسنگ، در حوادث روزگار بسیار بیش از کاغذ می

.و تطور و تکامل آن، بزرگترین منتی است که سومریان بر تمدن جهان دارند

دانیم بابلیان نخستین کسانی هستند که از چپ  شود، و تا آنجا که می هاي سومري از راست به چپ خوانده می نوشته

گونه که پیش از این دیدیم، نوعی از عالمات و صورتهایی  وط، همانشاید نوشتن به صورت خط. اند نوشته به راست می

گمان بیشتر آن  .شد می نگاشتهبوده که مردم در میان خود قرار گذاشته بودند، و بر ظرفهاي سفالی اولیه سومري 

تر شده و  دراز، براي آنکه نوشتن تندتر صورت گیرد، کوچک و ساده است که صورتها و اشکال اصلی در خالل قرون

بتدریج به صورت عالماتی درآمده و با اشیایی که نمایندة آنها بوده اختالف فراوان پیدا کرده و، به این ترتیب به جاي 

گوییم مثل آن است براي آنکه مطلب با مثالی واضح شود، . آنکه تصویر اشیا باشد، عالمت نمایندة اصوات شده است
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کشیده باشند، و با مرور زمان این تصویر به جایی ) beeبه انگلیسی(که در زبان انگلیسی تصویري از زنبور عسل 

به ( be-ingباشد و به صورت هجایی درآید که در ترکیب کلمات مانند ) be(» بی«برسد که، تنها، نمایندة صورت 

. ر کسی توجه به نمایندگی این عالمت از صورت زنبور عسل نداشته باشدو نظایر آن وارد شود، و دیگ) معنی موجود

شده را  سومریان و بابلیان از این نمایش هجایی عالمات پیشتر نرفتند و به جایی نرسیدند که بتوانند صورت ترسیم

ند کاري کنند که نمایندة حرف تنها و بدون حرکت ضمیمۀ آن قرار دهند؛ اگر به مثالی که زدیم باز گردیم، نتوانست

رسد که این گام ساده، ولی انقالبی، به  بوده باشد؛ چنان به نظر می» ب«تنها نمایندة حرف غیر مصوت » بی«عالمت 

بدیهی است که انتقال از مرحلۀ خطنویسی به مرحلۀ ادبیات قرنها وقت  .وسیلۀ مصریان قدیم برداشته شده

بزاري براي بازرگانی بود، و با آن قراردادها و اسناد و صورت کاالهاي در مدت چندین قرن، کتابت، تنها، ا. خواهد می

نوشتند؛ شاید، گذشته از این، براي ثبت کردن یادداشتها و  حمل شده به وسیلۀ کشتی و رسیدها و نظایر آنها را می

ی استفاده گزارشهاي دینی و محفوظ نگاهداشتن طلسمهاي جادویی و ادعیه و داستانهاي مذهبی نیز از خطنویس

با همۀ این احوال، هنوز قرن بیست و هفتم قبل از میالد . کردند تا در این چیزها تغییر و تبدیلهایی حادث نشود می

هاي بزرگ تأسیس شد؛ مثال دو سارزاك، در محل  به پایان نرسیده بود که در شهرهاي سومري عدة زیادي کتابخانه

لوح گلی به دست آورد که با ترتیب و  30000اي از  با گودآ، مجموعههاي ساختمانهاي همزمان  شهر تلو در ویرانه

م مورخان سومري به این کار پرداختند که گذشته و  ق 2000از اوایل سال . نظم خاصی روي یکدیگر چیده شده بود

دست ما  حال خود را بنویسند و براي آیندگان بر جاي گذارند؛ قسمتی از این سجالت به ما رسیده، البته آنچه به

در میان . اند آمده مستقیماً از منبع سومري نیست، بلکه چیزهایی است که بابلیان بعدها از ایشان اقتباس کرده

اي است که در نیپور اکتشاف شده و اصل سومري  کتابهایی که به صورت اصلی سومري به دست ما رسیده، لوحه

رت تحول یافتۀ آن را در نزد بابلیان مورد مطالعه قرار اولیه منظومۀ گیلگمش بر آن ثبت است؛ ما، پس از این صو

هاي ادبی است که به نیرومندي ساخته شده و طرز تعبیر  هاي خردشده محتوي مرثیه بعضی از لوحه. خواهیم داد

در اینجاست که براي نخستین بار با این طرز تعبیر خاص خاورمیانه روبرو . وصورت ادبی مخصوص به خود دارد

شود، یا فکر  کنند و چندین شعر به یک صورت آغاز می هاي معینی را مکرر می که در آغاز اشعار جملهشویم،  می

این آثار، که از دستبرد . کنند واحدي را در اشعار مختلف، به اشکالی که کمی با یکدیگر اختالف دارند، بیان می

هنان سرچشمه گرفته؛ به همین جهت، باید دهد که ادبیات از سرودها و مراثی کا روزگار محفوظ مانده، نشان می

.گفت که قصاید اولیه به صورت غنایی یا رزمی نبوده، بلکه جنبۀ دعایی و دینی داشته است

شک نیست که پیش از این مراحل ابتدایی و آشکار و تمدن و فرهنگ سومري، قرنهاي طوالنی نمو و تطور و تکاملی 

همان گونه که ظاهراً خطنویسی میخی اختراع سومریان است، در معماري  .در آنجا و جاهاي دیگر در کار بوده است

. اند نیز باید گفت که سومریان، پیش از همه، شکل اساسی خانه و معبد و ستونها و گنبدها و طاقها را طرحریزي کرده

کرد و باالي آن  دهقان سومري براي ساختن کلبۀ خود نیهایی را به شکل مربع یا مستطیل یا مدور در زمین فرو می

توان پذیرفت که آغاز ساده  می. بست تا از آن قوسی یا طاقی یا گنبدي فراهم شود کرد و به یکدیگر می نیها را خم می

در ضمن . پیرایه یا الاقل نخستین پیدایش شناخته شدة این اشکال معماري به همین صورت بوده است و بی

سال قدمت دارد؛ در گورهاي شاهی اور  5000اند که  دست یافته اي کاوشهاي نیپور به یک مجراي آب سرپوشیده

م، در اور رواج کامل داشته  ق 2000و سردرهاي قوسی شکل، در تاریخ  رسد،  م می ق 3500طاقهایی دیده شده که به 

را شود هرکدام شکل میخی  این قوسها واقعی هستند؛ یعنی سنگهایی که با ترکیب آنها این قوسها درست می. است

.ماند کند و ثابت در محل خود می دارد که فشار را به طرفین خود منتقل می
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هایی با ارتفاع ده یا دوازده متر از سطح زمین  توانگران براي خود کاخهایی داشتند و معموال این کاخها را برروي پشته

ترتیب، کاخ صورت دژي پیدا ساختند، و چنان بود که تنها از یک راه داخل شدن به آن امکان داشت؛ به این  می

ساختند و دیوارهاي سرخ آنها را با نقشهاي  بیشتر این کاخها را با آجر می. چون سنگ در سومر نایاب بود. کرد می

پوشاندند  دیوارهاي درونی را با گچ می. کردند به شکل حلزونی و مثلث و مقرنس و لوزي و مشجر تزیین می» آجري«

ساختند، که در برابر آفتاب  اطاقهاي خانه را گرداگرد حیاطی اندرون خانه می. کردند اي نقاشی می و به شکل ساده

کرد؛ به همین دلیل، و نیز براي آنکه امنیت و استحکام کاخ  سوزان آن ناحیه سایه و وسیلۀ سردي هوا را فراهم می

. گذاشتند اي آنها از طرف خارج دري میکردند و کمتر بر بیشتر باشد، در اطاقها را غالباً رو به حیاط اندرونی باز می

آب مصرفی . کردند رفت، یا این است که اصال نیازي براي آن احساس نمی پنجره همچون چیزي تجملی به شمار می

کرد  آوردند؛ براي بیرون راندن فضوالت، در ساختمانها مجراهایی بود که به یکدیگر اتصال پیدا می را از چاه بیرون می

اي از  اثاثیه و مبل خانه، در عین کمی و سادگی، از ذوق و هنر خالی نبود؛ پاره. برد ه خارج شهر میو فاضالب را ب

کردند؛ پایۀ بعضی از صندلیها، همان گونه که در صندلیهاي مصري قدیم  تختخوابها را با فلزات یا عاج منبتکاري می

  . شد شود، مانند چنگال درندگان ساخته می دیده می

و سر ستونها و نقشهاي برجستۀ مسی را، که در آنها سنگهاي نیمه . کردند از جاهاي دور سنگ وارد میبراي معابد 

اي رنگی که از خارج آن را  معبد ننار در اور، با سفالهاي فیروزه. بردند قیمتی نشانده بودند، براي تزیین به کار می

کردند؛ داخل اطاقها و رواقهاي این معبد، با قرار  ید میاي بود که در دیگر معابد از آن تقل پوشاند، همچون نمونه می

بر روي دیوارها، مزین شده بود؛ این چوبها را با قطعات مرمر و  - همچون ارز و سرو - دادن لوحهایی از چوبهاي کمیاب

داشت و اي قرار  بزرگترین معبد هر شهر معموال بر روي تپه. رخام و عقیق و طال معرقکاري و منبتکاري کرده بودند

شد، و  به صورت یک زیگورات بود، با سه تا هفت طبقه ساختمان، که وسعت هر طبقه از طبقۀ زیرین کمتر می

این زیگوراتهاي بلند . رفت ساختند که براي باال رفتن به طبقات مختلف به کار می گرداگرد آن پلکانی مارپیچی می

و نیز، از لحاظ مادي و معنوي، در مقابل حمله . رفت می شایستۀ خدایان گردنفراز و حامی شهرهاي سومري به شمار

   .داشترفت، عنوان دژوارگی را  یا طغیانی که هر آن احتمال آن می

ها  این مجسمه. ندداد هایی از خدایان و پهلوانان بشري و حیوانات قرار می در معابد، گاهی به عنوان تزیین، مجسمه

کاري هنریی در آنها  ساده و نازیبا و تنها نمایندة نیرومندي و بزرگی بود؛ هیچ دقت و جالل و حسن تعبیر و ریزه

هاي شاه گودآست که با سنگ دیوریت تراشیده شده، ولی تراش  بیشتر آنچه به دست آمده مجسمه. وجود نداشت

العبید، از آثار دورة اول تمدن سومري، مجسمۀ کوچک مسیی به  هاي تل در خرابه. ها خام و ساده است مجسمه

دهد؛ گرچه گذشت زمان آن را خراب کرده، هنوز این مجسمه روح دارد و نشاط  آمده که گاو نري را نمایش می دست

شاهکار اند که  اد، سر گاوي از نقره یافته- در شهر اور، در گور ملکه شوب. دهد و نیروي گاو نر را بخوبی نمایش می

دهد که هنر سومري تا چه اندازه ترقی داشته است، گرچه دست تصرف روزگار نیز  رود و نشان می هنري به شمار می

در این مجسمه کار خود را کرده و چنان نیست که ما امروز بتوانیم این اثر هنري را در مقامی که شایستۀ آن است 

ماند که  رجاي مانده مؤید این نظر ماست، و جاي شک باقی نمینقوش برجستۀ معدودي که از آن زمان ب. قرار دهیم

، که به وسیلۀ ائاناتوم، »لوحۀ کرکسان«خشونت و درشتی هنر سومري در . اي بوده است  هنر سومري هنر پیشرفته

) مهبراستی کاریکاتوري به معنی کل(شاه الگاش، برپا شده، و استوانۀ سنگ سماقی ایبنیشار، و تصاویر کاریکاتوري 

، که به وسیلۀ نرمسین نصب شده، بخوبی آشکار است؛ ولی، در همۀ این »لوحۀ پیروزي«نینا، و مخصوصاً -نمایندة اور

ماند که هنر سومري هنر  شود، و هیچ شکی باقی نمی صورتها، جانداري نیرومندي در نقاشی و حجاري مالحظه می

.رفته است جوانی بوده که در راه ترقی پیش می
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شاید علت آن باشد که دست روزگار در آثار . توان حکم کرد گري به این روشنی و آسانی نمی صناعت کوزهدربارة 

سفالین تصرف فراوان کرده و چیزي از این صناعت براي ما باقی نگذاشته است تا بتوانیم از آن رو حکم صحیحی 

اظ اتقان در عمل، از ظروف مرمر به دست ممکن است در نزد آن مردم کارهایی سفالی وجود داشته که از لح. بدهیم

گري هم در ساختن  اگرچه چرخ کوزه - هاي اریدو کمتر نبوده باشد؛ ولی بیشتر ظرفهاي سفالی سومري آمده در خرابه

زرگري و . رسیده است ظروف سادة گلی بوده، که هرگز به پاي گلدانهاي عیالمی نمی -رفته آنها به کار می

سال  4000اي بوده؛ دلیل این مطلب ظرفهاي زرینی است که در گورستانهاي اور از   جواهرسازي صنعت پیشرفته

. کند قبل از میالد به دست آمده، که به بهترین صورت صیقل و پرداخت شده و از ذوق هنري بلندي حکایت می

د، در عین حال، گلدان سیمین انتمنو، که اکنون در موزة لوور است و به اندازة مجسمۀ گودآ بزرگی وضخامت دار

زیباترین کار هنریی که از آن زمان به دست آمده دستۀ . کاریهاي ظریفی از اشکال جانوران است مشتمل بر کنده

کاري بسیار ظریفی دارد و از اکتشافات اور به دست  خنجر زرین مرصع به فیروزه و الجورد است که حکاکی و کنده

باید بگوییم  کنیم،کسی که از این شاهکار هنري برداشته شده قضاوت آمده است؛ اگر حق داشته باشیم تا از روي ع

اي  هاي سومري عدة زیادي مهرهاي استوانه از خرابه. که صورت هنري در آن زمان به سرحد کمال رسیده بوده است

خته شده و در آنها، بر روي سطوحی که از شش سانتیمتر مربع تجاوز به دست آمده که با سنگ یا فلز گرانبها سا

رسد که سومریان این مهرها را به جاي امضایی که ما امروز  چنان به نظر می. اند کند، نقشهاي بسیار زیبایی کنده نمی

اي مترقی و لطیف  اندازهاند؛ همۀ اینها دلیل بر آن است که، در آن ازمنه، زندگی و اخالق به  برده کنیم به کار می می

که  -بشر، از روزگاران سراسر بدبختی بسیار دور تا زمان حاضر بوده که با تصور حقیري که ما از پیشرفت پیوستۀ نوع

.آید داریم، به هیچ وجه سازگار در نمی - !کنیم تمدن به منتها درجۀ کمال رسیده خیال می

آالتی که به نهایت درجۀ زیبایی و اتقان  اي خام ساده و زینتتوان در تناقضی که میان سفاله تمدن سومري را می

اي از چیزهاي سادة اولیه و شاهکارهاي درخشانی بوده که گاه به  رسیده خالصه کرد، و گفت که این تمدن آمیخته

ت و نخستین حکوم - تا آنجا که علم ما در زمان حاضر به آن آگاهی دارد - در این سرزمین. گرفته است گاه صورت می

امپراطوري به دست انسان تأسیس شده؛ همچنین نخستین سازمان آبیاري، نخستین بار استفاده از سیم و زر براي 

ارزیابی کاال، نخستین قراردادهاي بازرگانی، نخستین سازمان اعتبار معامالتی، نخستین کتاب قانون، نخستین بار 

ها،  ها و کتابخانه ان آفرینش و طوفان، نخستین مدرسهاستفادة وسیع از خطنویسی، نخستین بار گفتگوي از داست

ها و جواهرآالت، نخستین حجاري و نقش برجسته، نخستین کاخها و معابد،  نخستین ادبیات و شعر، نخستین آرایه

. نخستین بار استفادة از فلزات در تزیین، و نخستین طاقها و قوسها و گنبدهاي ساختمانی در جهان پیدا شده است

اي از زشتیهاي تمدن، از قبیل  دهد، پاره ر همین سومر است که براي اولین بار، آن گونه که تاریخ نشان مینیز د

شکل زندگی در . شود بردگی و استبداد و چیرگی کاهنان بر مردم و جنگهاي استعماري، به شکل وسیع دیده می

نجاست که، از اختالفات طبیعی میان مردم، یک در هما. سومر متنوع و عالی و پرفعالیت و بسیار مفصل و پیچیده بود

نوع زندگی تازة قرین آرامش و فراوانی و آسایش، براي نیرومندان، و زندگی دیگري، سراسر بدبختی و کار پیوسته، 

  .پایۀ هزاران اختالفی که در تاریخ جهان روي داده در همین سرزمین گذاشته شده. براي دیگر مردم نتیجه شده است

III – تقال به مصر ان  

  النهرین در مصر تأثیر بین - عربستان قدیم - النهرین تأثیر سومر در بین

توان گفت  ي به آغاز تاریخ نزدیک هستیم که بدشواري می ا رانیم، به اندازه در آن هنگام که از بالد سومري سخن می

. ی بر یکدیگر پیشی داشته استکدام یک از چند فرهنگ و مذهب وابسته به یکدیگر موجود در خاور نزدیک باستان

البته قدیمترین آثار نوشته که در دست است به خط سومري نوشته شده، ولی این خط ممکن است نتیجۀ اوضاع و 
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توان چنین نتیجه گرفت که فرهنگ و تمدن  احوال و تصادفات خاصی بوده باشد، و به هیچ روي از این راه نمی

ی خاور بوده است؛ شاید آثار بازماندة تمدنهاي پیش از سومري به صورتی سومري مقدم بر سایر فرهنگهاي باستان

هاي کوچک و آثار دیگري شبیه به آثار سومریان در  مجسمه. بوده که از بین رفته و چیزي از آن برجاي نمانده است

مت آشور قرار دانیم این دو از شهرهایی است که بعدها در جزو حکو دو شهر آشور و سامرا پیدا شده؛ چنانکه می

دانیم که آیا چنین آثار از سومر به آن نقاط رسیده، یا به وسیلۀ نهر دجله از راه دیگري به آنجا  گرفته است، ولی نمی

توان گفت که قانون حموربی از  انگور و دونگی شباهت دارد، ولی هرگز نمی - نیز قانون حموربی با قانونهاي اور. آمده

تنها چیزي که . تري استفاده کرده باشند چه ممکن است هر دو تاي آنها از اصل کهنهقوانین سومري الهام گرفته، 

که مدنیت بابل و آشور از سومر و اکد  - کنیم و البته تأکید نمی - دهیم  توانیم بگوییم این است که ما ترجیح می می

ینی آنها، در اغلب حاالت، همان خدایان بابل و نینوا و اساطیر د. منشعب، یا الاقل به وسیلۀ آن بارور شده باشد

در مورد زبان و لغت باید گفت که ارتباط میان . خدایان و اساطیر سومري است که تغییر شکل و تحولی پیدا کرده

زبانهاي بابلی و آشوري از یک طرف و زبان سومري از طرف دیگر مانند ارتباطی است که میان دو زبان فرانسوي و 

.ن التینی از سوي دیگر وجود داردایتالیایی از یک سو و زبا

انگیز متوجه ساخته است که کشت جو و ارزن و گندم، و اهلی  شواینفورث نظر دانشمندان را به این مطلب شگفت

النهرین معمول بوده، این  کردن گاو و گوسفند و بز، گرچه از دورترین زمانهایی که از آن آگاهی داریم در مصر و بین

شوند، بلکه در زمینهاي آسیاي باختري و مخصوصاً  ه حالت وحشی خود، هرگز در مصر دیده نمیگیاهان و حیوانات، ب

آید که این عناصر اصلی تمدن، یعنی کشت دانه بار و  از اینجا چنین برمی. توان یافت یمن و عربستان قدیم آنها را می

در عربستان پیدا شده و از آنجا به  اهلی کردن حیوانات، در زمانی که از آن هیچ گونه سندي در دست نداریم،

مثلث «و مصر انتقال یافته است؛ این همان امري است که به نام نظریۀ ) سومر و بابل و آشور(النهرین  سرزمین بین

ولی آنچه تاکنون از تاریخ باستانی بالد عرب به ما رسیده آن اندازه ناچیز است که . معروف شده» تمدن و فرهنگ

  . تنها، فرضی است، و احتمال دارد که چنان بوده باشد توان گفت این، می

هایی معین از تمدن مصري از سومر و بابل سرچشمه گرفته  آنچه بیش از این احتمال و امکان دارد آن است که پاره

ئز النهرین و مصر وجود داشته که مخصوصاً از راه ترعۀ سو دانیم که ارتباطات بازرگانیی میان بین این را می. باشد

گرفته، و شاید براي این ارتباط و انتقال کاال، از نهرهایی که پیش از این از سرزمین مصر در دریاي سرخ  صورت می

سازد که چرا مصر، در طول تاریخ شناختۀ  یک نظر به نقشۀ جغرافیا بخوبی آشکار می. شد ریخته نیز استفاده می می

تجارت و مبادالت فرهنگی . آمده است آسیاي باختري به شمار می خود، بیش از آنکه به افریقا منسوب باشد، در جزو

رسیدند، صحرا در قسمت باختر، و آبشارهاي  پذیر بوده، ولی چون به نیل می النهرین و مصر امکان بآسانی میان بین

چنان است  بنابراین، طبیعی. نیل در قسمت جنوب، مانع بوده است که مصر با سایر قسمتهاي افریقا ارتباط پیدا کند

  .النهرین وجود داشته باشد که در فرهنگ و تمدن مصر عوامل و عناصر فراوانی از فرهنگ بین

رویم، پیوند میان آن و زبانهاي سامی خاور نزدیک بیشتر بر ما  هرچه در مطالعه و تحقیق لغت مصري قدیم پیشتر می

هاي سالطین، از  وط به دورة پیش از سلسلهرسد که خطنویسی تصویري مصر، مرب چنان به نظر می. شود آشکار می

در  -النهرین است که اصل آن بدون شک از بین - مهر استوانه شکل. بالد سومري به آن سرزمین رسیده باشد

رود؛ ممکن است گفت که این روش کار قدیمی  شود و پس از آن از میان می هاي تاریخ مصر ظاهر می قدیمترین دوره

گري پیش از سلسلۀ چهارم  از چرخ کوزه. اند ه بود، بعدها با روش ملی اصیلی جانشین ساختهرا، که از خارج وارد شد

   در مصر خبري نیست، در صورتی که این چرخ مدتها پیش از آن در سومر معروف بوده است؛ ممکن است که این 
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سرگرزهاي جنگی مصري قدیم با . دالنهرین به مصر انتقال یافته باش دستگاه با ارابه و چرخ ارابه در یک زمان از بین

االراك به دست  ها، که در جبل در میان آثار مصري مربوط به دورة پیش از سلسله. نظیر بابلی آن بسیار شبیه است

آمده، کاردي از سنگ چخماق است که ساخت زیبایی دارد و بر آن نقشهایی است که، از حیث موضوع و سبک، با 

. ظاهراً صناعت در باختر آسیا ایجاد شده و سپس از آنجا به مصر انتقال یافته است. النهرین شبیه است نقشهاي بین

النهرین شباهت دارد؛ از آن جهت که، براي تزیین دیوارهاي آجري،  نخستین مهندسی معماري مصر به مهندسی بین

هاي کوچک  مصر، و مجسمه سفالهاي دورة پیش از سلسلۀ سالطین. رفته است در آنها نیز نقشهاي فرورفته به کار می

النهرین است، یا بدون شک با آن ارتباط  ها، شبیه نظایر آنها در بین و موضوعات تزیینی آنها، در بسیاري از نمونه

هاي کوچکی از خدایان است که اصل آسیایی  در میان آثار مصریی که از آن زمان به جاي مانده مجسمه. فراوان دارد

در زمانی که به حکایت تمام، ظواهر تمدن مصري در آغاز پیدایش خود بود، هنرمندان  .شود آنها آشکارا دیده می

کشیدند که، خود، نمایندة آن بود که مدت درازي از پیدایش  ساختند و نقشهایی بر آنها می هایی می شهر اور مجسمه

 .گذرد میاین دو هنر در سومر 

ها و عناصري که نیل از دجله و  این شکستی براي مصر نیست که پیشی تمدن را در بالد سومر اعتراف کند، چه ریشه

فرات گرفته، هر چه باشد، رشد و ترقی کرده و بارور شده و تمدن خاص و خالص مصري از آن بیرون آمده است، که 

ین فرهنگ و تمدن شناخته شده در تاریخ است؛ تمدن مصري بدون شک ثروتمندترین و بلندآوازترین و نیرومندتر

زیبایی و لطف خاصی دارد که فرهنگ و تمدن خام و ابتدایی سومر هیچ قابل مقایسه با آن نیست، و حتی تمدن 

  .کند یونان و روم نیز از آن تجاوز نمی

  

فصل هشتم

  مصر

I -  عطیۀ نیل  

  در دلتا

  ابوالهول - اهرام - نیل -اسکندریه

شود، امواج خروشان بر یکدیگر سوارند، ولی  آن طرف سدي که از آبها تشکیل می. ریه بندري بسیار عالی استاسکند

در آنجا بر جزیرة کوچک فاروس، در زمان بسیار دور، . رسد اي سیمین به نظر می این طرف، دریا همچون آینه

برپا کرد تا راهنماي همۀ دریانوردانی که در  پانصدپا،سوستراتوس منارة بزرگ خود را با مرمر سفید، به بلندي 

با گذشت روزگار، و در تحت تأثیر آبهاي خروشان، . کردند، و یکی از عجایب هفتگانۀ عالم باشد مدیترانه آمد و شد می

اي ساخته شده تا راهنماي کشتیهاي  ن منارة تازهاثري از این منارة عظیم برجاي نمانده، ولی اکنون به جاي آ

انگیز، یعنی اسکندر،  بازرگانی باشد و آنها را به بندر اسکندریه برساند؛ اسکندریه همان جاست که مرد سیاسی شگفت

شهر بزرگ خود را بنا کرد و در آنجا نژادهاي گوناگون با یکدیگر آمیختند؛ همان است که بعدها وارث فرهنگ و 

در همین بندر است که قیصر، با حال خشم و اندوه، از سر تازه بریدة پومپیوس . مصر و فلسطین و یونان شدتمدن 

  .استقبال کرد

ها، از پشت امواج گرمایی که در هوا  گذرد، در خیابانها و کوچه مسافري که در قطار نشسته و از این شهر می

که به کارهاي مختلف مشغولند؛ زنانی را با چادرها و  بیند  می اي را رود، کارگران تا کمر برهنه کنان باال می رقص

بیند که با لباس گشاده و  برند؛ و گاه به گاه علمایی را می گذراند که بارهاي سنگین با خود می عباهاي سیاه از نظر می
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افتد که  اي می شتهاز دور، چشم به میدانهاي وسیع و کاخهاي افرا. اي دارند بلند و عمامۀ سفید خود وقار شاهانه

. بیشک، در زیبایی، از آنچه بطالسه، در آن زمان که اسکندریه میعادگاه تمام جهان بود، ساخته بودند کمتر نیست

این دلتا همان . شود رسد و شهر، پشت سر آن، در افق دلتاي حاصلخیز نیل محو می پس از آن، ناگهان دشت فرا می

.گرفته استشاخۀ خرمایی بر ساقۀ باریک نیل قرارها همچون  مثلث سبزي است که در نقشه

شک نیست که این دلتا زمانی خلیجی براي نیل بوده است؛ رفته رفته این نهر عظیم، که از هزاران کیلومتر راه پیش 

گیرد که چشم  اي کند صورت گرفته و می آید، با خود رسوباتی آورده و آن خیلج را پرکرده است؛ این کار به اندازه می

  .بدهد تواندآنراتشخیص نمی

برند، و آن اندازه  گذرد، شش میلیون کشاورز به سر می آلود مصر، که هزاران شاخۀ نیل از آن می امروز بر این کنار گل

در . شود لیون دالر عاید کشور مصر میآید که ساالنه، از صادرات آن، یکصد می محصول پنبه به دست آنان فراهم می

درخشد و دو کرانۀ آن  گذرد و خورشید بر آبهاي آرام و روشن آن می این سرزمین است که نامدارترین نهر جهان می

توانیم بیابانی  ایم نمی ما در قطاري که نشسته. پوشاند را درختان خرماي سر به فلک کشیده و گیاهان سبز و خرم می

نیز، . هایی از نیل بوده است، مشاهده کنیم را که روزي شاخه» هاي سیلگیري دره«نیل قرار دارد، یا را که آن طرف 

توان درست دریافت که سرزمین مصر چه اندازه باریک و کم پهناست؛ هر چه دارد از نیل است؛ و در  در این سفر نمی

  . تدو سوي این نهر ریگهاي روانی، همچون دشمنی، در کمین آن نشسته اس

گذرد که قسمتی از آن را آب پوشانده است و از هر طرف نهرهایی براي  اي رسوبی می  قطار اکنون از میان جلگه

آبیاري در آن کنده شده و فالحان مصري، با مختصر لباسی که بر تن دارند، در این جلگه براي به دست آوردن روزي 

شود و مدت صد روز دوام  طغیان از انقالب صیفی شروع میکند، و این  نیل هر سال طغیان می. کنند خود تالش می

شود و، همان گونه که هرودوت گفته،  کند؛ همین فیضان و زیاد شدن آب است که سبب حاصلخیزي صحرا می می

توان دریافت که چرا در این نقطه از جهان یکی از قدیمترین مراکز  بآسانی می. دهد قرار می» عطیۀ نیل«مصر را 

اي را یافت که به اندازة  توان رودخانه النهرین، نمی در هیچ جاي دیگر زمین، جز در بین. جود آمده استتمدن به و

نیل پرآب، و قابل آن باشد که در تحت اختیار و تسلط آدمی قرار گیرد؛ از هزاران سال پیش به این طرف، همه ساله، 

هاي  نون، در روزهاي طغیان آب، هر صبح در کوچهاک فالح مصري مشتاقانه آرزوي زیاد شدن آب نیل را دارد؛ هم

چنین است که گذشته، به سان این رودخانۀ . سازند رسد که مردم را از آن آگاه می قاهره بانگ جارچیان به گوش می

تقسیم کردن . گذرد ریزد و تنها در ضمن این ریزش است که بسرعت از زمان حاضر می آرام، پیوسته در آینده فرو می

  .شناسد  ه گذشته و حال و آینده کار مورخان است؛ خود زمان چنین تقسیمی را نمیزمان ب

اي باید بهایی پرداخته شود؛ فالحان مصري، از دیرزمانی، این نکته را  ولی براي به دست آوردن هر عطیه و هدیه

شود، ممکن است  یخیز باشد، در عین آنکه سبب حاصلخیزي م اند که هرچه طغیان نیل سودمند و نعمت دریافته

هایی  به همین جهت است که، از همان زمانهاي دور پیش از دورة تاریخ، در سراسر کشور ترعه. خرابی به بار آورد

ها  در وقت پایین رفتن نیل، آبی را که در این ترعه. افتد ها می رسد، آب در این ترعه اند؛ چون موسم فیضان می کنده

رسانند؛ فالح  آورند و به مصرف زراعت می اند، باال می ر کنار اهرمهاي بلندي بستهجمع شده، به وسیلۀ سطلهایی که ب

خواند که از پنج هزار سال پیش نیاکان او همان آوازها را به گوش  مصري هم اکنون، در ضمن این کار، آوازهایی می

رسند که حتی در ضمن آواز خواندان  میبینیم، و آن اندازه گرفته به نظر  این فالحان که امروز می. اند رسانیده نیل می

بردند،  هاي نیل به سر می شود، با اجداد خود، که در طول پنجاه قرن گذشته بر کناره هم تبسمی بر لبشان دیده نمی

بینیم، به اندازة اهرام مصر قدمت دارد؛ با وجود  کشیده، و هنوز آن را می تفاوت فراوان ندارند؛ اسبابی که آب را باال می
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گویند که با آن  که زبان عربی در سراسر مصر انتشار یافته است، هنوز یک میلیون از این فالحان با زبانی سخن میآن

. هایی بر آثار باستانی مصر نقش شده و برجاي مانده است نوشته

 در قسمت مجاور دریاي مصر، و در هشتاد کیلومتري اسکندریه، محل شهر قدیمی نوکراتیس است که روزي شهر

اند؛ در پنجاه کیلومتري خاور این شهر محل قدیمی سائیس است  برده صنعتی بزرگی بوده و یونانیان در آن به سر می

در فاصلۀ . که، پیش از آنکه به دست پارسیان و یونانیان بیفتد، تمدن مصري در آن حالت تجددي پیدا کرده بود

. شهر، شهر زیبایی است، ولی رنگ مصري خالص ندارداین . کیلومتري جنوب اسکندریه شهر قاهره جاي دارد 200

پس از آن روحیۀ شاد فرانسوي بر روحیۀ  نهادند؛میالدي بنا  968نخستین بار آن را فاتحان مسلمان در سال 

ی ساختند که، در برابر شهر قدیم، اجنبی و اندوهناك عرب چیره شد و در کنار صحراي مجاور قاهرة قدیم پاریس

  .باید از این قسمت قاهره بگذرند و مصرباستانی را در نزدیکی اهرام مشاهده کنند. نماید غیرواقعی می

نمایـد؛ شـخص تـازه وارد بـه خـود       رساند، این اهرام بسیار کوچـک مـی   در ابتداي راه درازي که مسافر را به اهرام می

همه رنج راه را برخود تحمل کردیم که آثاري به این کوچکی و ناچیزي را تماشا کنیم؟ ولـی زمـانی   آیا ما این: گوید می

ناگهان به سـرپیچی از راه  . آورد شود، مثل آن است که دستی آنها را در هوا باال می گذرد که حجم اهرام بزرگ می نمی

آسـاي خـود بـه     ر افتاده در میان شنها، با اندام غولیابیم؛ اهرام مصر، برهنه و دو رسیم و خود را در کنار صحرا می می

اي از نژادهـاي مختلـف    در پاي این اهـرام آمیختـه  . رسد که سر به آسمان پاك و درخشان مصر افراشته است نظر می

  کــــار خــــود  مردانــــی کارآمــــد بــــر خــــر خــــود ســــوارند و پــــی : رســــد بشــــري بــــه چشــــم مــــی

کنند؛ جوانانی بر پشت اسبان سوار و به تاختن مشـغولند؛   که حرکت میروند؛ بانوان درشت اندامی براحتی با درش می 

. درخشـد  اند، و جورابهاي ابریشمین ایشان در پرتو آفتـاب مـی   و دختران جوانی با ناراحتی بر پشت شتران قرار گرفته

آیـد انجـام    برمی بینیم که آمادة آنند که به سیاحان کمک کنند و هر خدمتی ازدستشان جا راهنمایان عرب را می همه

هرودوت، پدر تـاریخ،  . کند ایستیم که قیصر و ناپلئون ایستاده بودند؛ پنجاه قرن تاریخ به ما نظاره می همانجا می. دهند

آنگـاه  . چهارصد سال پیش از قیصر به اینجا آمد و به داستانهایی گوش داد که پریکلس از شنیدن آنها به شگفتی افتاد

رسد که ما و قیصر و هرودوت، در برابر ایـن گورهـایی کـه     شود و چنان به نظر می حذف میعامل زمان از این منظره 

.بریم شان از هرودوت و قیصر بیش از فاصلۀ اینان از ماست، همه، معاصریم و در یک زمان به سر می فاصله

ا چنگال نیرومند خود در نزدیکی اهرام، مجسمۀ ابوالهول، که نیمی به صورت شیر و نیمی به صورت فیلسوف است، ب

براستی . کند فشارد، و با چشمان بیحرکت خود بر گذرندگان و دیدارکنندگان و صحراي ابدي نظاره می شنها را می

انگیزي است؛ گویا براي آن بوده است که گناهکاران و بدکاران سالخورده را بترساند و کودکان  که مجسمۀ وحشت

شود که فکین برجسته و  در این مجسمه، تنۀ شیر به سر آدمی ختم می. زدخردسال را زودتر به رختخواب روانه سا

هنوز آنچه را از وحشیت قدیم بوده فراموش نکرده ) م ق  2990حدود (چشمان بیرحم دارد؛ تمدنی که آن را ساخته 

م خود در روزگار قدیم، مجسمۀ ابوالهول را شن پوشانده بود؛ به همین جهت است که هرودوت، که با چش. است

چیزهایی را در این سرزمین دیده و نقل کرده که اثري از آنها اکنون برجاي نیست، یک کلمه هم در این باره ننوشته 

اند چنین بناهاي عظیمی را برپا دارند؟ با چه  اند که توانسته آیا مصریان قدیم چه اندازه ثروت و قدرت داشته.است

اي نزدیک به هزار کیلومتر به پاي اهرام بیاورند و  ي عظیمی را از فاصلهاند، در آغاز تاریخ، سنگها دانشی توانسته

اند  متر از سطح زمین باال بیاورند و کار بگذارند؟ چگونه توانسته 150اي از آنها را، که چندین تن وزن دارد، تا  پاره

اهرام صرف شده، مزد یا  اي را که در این کار شرکت داشتند، در مدت بیست سالی که براي ساختن یکصدهزار بنده

هایی را که بر روي یکی از اهرام بود خوانده و براي ما نقل کرده است، که  الاقل خوراك بدهند؟ هرودوت نوشته

اند؛ تو گویی چنان بوده است  شود کارگران آن اهرام چه اندازه تربچه و سیر و پیاز مصرف کرده مطابق آن معلوم می
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با وجود اطالع یافتن بر این جزئیات، . زهایی بوده است که باید حالت جاودانی پیدا کندکه این گونه مسائل نیز از چی

شویم چندان شاد نیستیم؛ این از آن جهت است که در این ضخامت و عظمت بنا  هنگامی که از این نقطه دور می

ال بیننده است که، چون حافظه و خی. کنیم نوعی توحش اولیه، و اگر دوستردارید توحش زمان جدید را مالحظه می

شود؛ این بناها به خودي خود، دلیلی بر غرور باطل  آمیزد، براي این بناها آن اندازه عظمت قائل می با تاریخ درهم می

شاید . اند براي مردگان زندگی جاوید فراهم آورند خواسته آمیز است، چه هر یک گوري است که با آن می و مسخره

چیز، جز پلیدیها منعکس  تأثیر نباشد، چه در عکس همه ه نسبت به عظمت اهرام شده بیاي ک عکسبرداري در مبالغه

به نظر من، غروب آفتاب در . افزاید آید برعظمت کار آدمی می اي از زمین و آسمان که در عکس می شود و منظره می

.جیزه بسیار باشکوهتر از اهرام است

  سیر به طرف باالي نیل - 2

  بزرگی تمدن مصر -االقصر و کرنک - دو مجسمۀ ممنون - لکه حتشپسوتشاهکارهاي م -ممفیس

رود و مسافر را بکندي با خود  از قاهره کشتی بخاري کوچکی به طرف باالي نیل، یعنی به سوي جنوب، پیش می

در حدود سی کیلومتري جنوب قاهره، محل شهر ممفیس، که . رساند برد و پس از شش روز به کرنک واالقصر می می

هاي سوم و چهارم  در همین شهر بوده است که پادشاهان بزرگ سلسله. ستانیترین پایتختهاي مصر است، قرار داردبا

اکنون در آنجا جز ردیفی از اهرام . اند برده سر می اند و در زمان ایشان دو میلیون کس در آن به رانده حکومت می

گذشته، همه صحرایی است که پایان ندارد و شنهایی است شود؛ از اینها  کوچک، و نخلستانی، چیز دیگري دیده نمی

بندد؛ همین شنهاست که از مراکش تا  آزارد و راه و سوراخهاي پوست را می رود و چشم را می که پا در آن فرو می

که گذرد؛ در ابتدا از همین کمربند شنی،  مغولستان ادامه دارد و از شبه جزیرة سینا و عربستان و ترکستان و تبت می

کند، مراکز تمدن در زمانهاي باستانی ایجاد شده، و آنگاه که یخ پس نشسته و گرما زیاد و باران  از دو قاره عبور می

در امتداد نیل، از هر طرف به پهناي بیست کیلومتر، نواري از خاك . کم شده، آثار این تمدنها از بین رفته است

ه، در فاصلۀ میان مدیترانه و نوبه، از صحرا کنده شده و به کار آدمی حاصلخیز قرار دارد؛ این تنها تکه زمینی است ک

با وجود این، باید گفت که دورة هستی یونان، و حتی هزاران سال که زندگانی روم دوام داشته، در . خورده است

  !مقابل زندگانی مصر، که از منس تا کلئوپاترا دوام یافته بسیار کوتاه است

و بر  -هاي کوچکی در این مکان، که اکنون دهکده. رسد افرت، کشتی بخاري به اقصر مییک هفته پس از آغاز مس

شود، بزرگترین پایتختهاي مصر و ثروتمندترین شهر عالم قدیم ساخته شده بود  دیده می - گرداگرد آنها ریگهاي روان

در کرانۀ . خوانند می» نه«و  نامیدند و خود مردم آن سرزمین را وسی ، که یونانیان آن را به نام تبس می)طیوه(

ساخته شده که گلهاي کاغذي باغ آن شهرت جهانی » کاخ زمستانی اقصر«خاوري نیل هم اکنون مهمانخانۀ معروف 

چون شخص به کرانۀ باختري توجه کند، در آنجا خواهد دید که خورشید پشت گورهاي شاهان، در دریایی از . دارد

غروب رنگ ارغوانی و زرینی دارد؛ در همین قسمت باختري، و در فاصلۀ  کند، و آسمان در هنگام شن غروب می

رسد؛ آن که از بالد باختري براي نخستین بار به این  دورتري، ستونهاي معبد با شکوه ملکه حتشپسوت به نظر می

. است پندارد که اینها ستونهایی است که به دست یونانیان یا رومیان قدیم برپا شده سرزمین آمده چنان می

کند  گذراند که آدمی هرگز خیال نمی اي چنان آرام و ساکن می هنگام بامداد، کرجی بادبانی با کندي ما را از رودخانه

پس از . همین رودخانه است که به همین صورت، در طول قرنهایی که از شماره بیرون است، جریان داشته است

ن کیلومترها را یکی پس از دیگري پشت سر بگذاریم و از رسیم و، چو گذشتن از نیل، به کرانۀ باختري آن می

رسیم؛ همان معبد باشکوه  هاي خاکی و از میان گورستانهاي تاریخی قدیم بگذریم، به یک شاهکار هنري می گردنه

در اینجا هنرمند تصمیم . ملکه حتشپسوت که ستونهاي خاموش و سفیدرنگ آن در آسمان صاف باال رفته است
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به این ترتیب، از میان : گر سازد هاي آن را زیباتر از زیبایی خود آنها جلوه طبیعت را تغییر بدهد و تپه گرفته است که

هاي سنگ خارا، این ستونها را تراشیده که شکوه و جالل آن از آنچه ایکتینوس براي پریکلس ساخته کمتر  توده

فتاد که یونانیان معماري خود را از اصل مصري بیشک هر کس این ستونها را ببیند به این اندیشه خواهد ا. نیست

هاي  بر روي دیوارهاي این معبد نقش برجسته. اند و، شاید، وسیلۀ انتقال جزیرة کرت بوده است اقتباس کرده

کند که هیچ کمی و نقصانی نسبت  پهناوري، پر از جانداري و فکر، از داستان نخستین زن مشهور تاریخ حکایت می

  .ر تاریخ نداردهاي دیگ به ملکه

خوریم که نمایندة بزرگترین پادشاه  هنگام برگشتن از تماشاي این معبد قدیمی، به دو مجسمۀ بزرگ برمی

بلندي یکی از . اند نامیده» هاي ممنون مجسمه«خوشگذران مصر آمنحوتپ سوم است، و مکتشفان یونانی بغلط آنها را 

برپایۀ یکی از این دو مجسمه هنوز . سنگ یکپارچه تراشیده شده تن وزن دارد و از 700رسد و  متر می 20آنها به 

اند  سال قبل از این، از خود برجاي گذاشته 2000هایی را که دیدارکنندگان یونانی آن، در حدود  توان نوشته می

ونانی، رسد که ما و آن سیاحان ی شود و چنان به نظر می انگیزي جمع می در اینجا نیز زمان به صورت شگفت. خواند

هاي مجسمۀ رامسس  ها، شکسته یک کیلومتر و نیم در شمال مجسمه. هاي عظیم، معاصر یکدیگریم در برابر مجسمه

رود و اسکندر کبیر در برابر او رنگ و بهایی ندارد، بر زمین  ترین شخصیتهاي تاریخی به شمار می دوم، که برجسته

فرزند  150ز آن را برتخت سلطنت مصر تکیه داشت، و سال ا 67سال زیست، که مدت  99این شاه . ریخته است

متر درازي دارد بر روي  17متر بلندي داشته و اکنون  17اینک مجسمۀ او در برابر ماست، که پیش از این . آورد

دانشمندانی که همراه ناپلئون به مصر آمده . نگرند زمین دراز کشیده، آیندگان و روندگان به چشم ریشخند در آن می

گیري، بیش از یک متر  طول گوش او، در اندازه. ند کوشش فراوان کردند تا همه چیز این مجسمه را اندازه بگیرندبود

اند؛ در برابر همین مجسمه  تن تخمین کرده 1000به دست آمد، و پهناي پایش یک متر و نیم، و وزن آن را حدود 

بر گرداگرد ما، در این جاي  »!این است یک مرد«: د و گفتاست که ناپلئون آنچه را در برابر گوته گفته بود تکرار کر

از کرانۀ باختري نیل، شهر مردگان است که علماي مصرشناسی همه جاي آن را کاویده و در هر گوشه گوري از 

حتی بر روي  - در آن زمان که به دیدار این سرزمین رفتم، در مقبرة توت عنخ آمون. اند گورهاي شاهان را یافته

شد؛ ولی در مقبرة ستی اول باز است و، در  گشوده نمی - کند پندارند سیم و زر هر دري را باز می هم که میکسانی 

تواند براحتی سقف و دهلیزهاي نقاشی شده را تماشا کند و از مهارت  خنکی سردابهاي زیرزمینی، انسان می

اند این تابوتهاي  چگونه با آن توانستهصنعتگران آن زمان متعجب شود و به فکر ثروت سرشار آن زمان بیفتد که 

اند، در یکی از این  کسانی که مشغول حفاري بوده. بزرگ را بسازند و این همه هنر و صنعت در آن به کار برند

هاي زیرزمینی، جاي پاي بندگانی را که جسد مومیایی شدة شاه را، سه هزارسال پیش از این، به آرامگاه ابدي  مقبره

اینها چیزهایی است که بر ساحل باختري نیل قابل دیدن است، ولی نیکوترین و  اند روي زمین دیده اند بر او برده

ساختمان این قسمت . معروف است) االقصر(= زیباترین آثار در کنار خاوري قرار دارد و همان است که به نام کاخها 

ب تحوطمس سوم شده بود به ساختن کاخ به دست آمنحوتپ کبیر آغاز شد که با غنیمتهایی که از کشورگشایی نصی

باشکوهی آغاز کرد؛ ولی، پیش از آنکه کار تمام شود، دست اجل گریبان او را گرفت و مدت صد سال این کار تعطیل 

در همان نظر اول به این . شد، تا زمان رامسس دوم رسید؛ وي آن کاخ را با شکوهی شاهانه به پایان رسانید

شود  گیرد، و معلوم می ي تمامی فکر و ذهن کسی را که متوجه تماشاي آن است فرا میساختمان، روح معماري مصر

که زیبایی و مزایاي آن تنها در وسعت و استحکام نقشه نیست، بلکه نیروي مردي و مردانگی از همه جاي آن 

هاي بسیار کهن، کف در این قصر تاالر پهناوري بوده است که اکنون از شن انباشته شده، ولی در آن روز. هویداست

توان  آن همه از سنگ مرمر مفروش بوده است؛ در سه طرف آن ستونهاي مجللی است که تنها ستونهاي کرنک را می
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هاي شاه، پس از این همه  هاي روي سنگ و مجسمه در هر طرف، نقش برجسته. با آنها در معرض مقایسه درآورد

یعنی همان  - پیش خود هشت ساقۀ دراز پاپیروس. کند ایت میزمان که بر آنها گذشته، هنوز از عظمت گذشته حک

را تصور کنید که بر  - چیزي که دایۀ پیدایش و پیشرفت ادبیات بوده و در اینجا به منظور هنري به کار رفته است

و بند، محکم، اینها را به یکدیگر بسته  اي باشد؛ نیز چنان تصور کنید که پنج رشته نوك هر ساقه غنچۀ نیمشکفته

: زیبایی آمیخته به نیرویی به آنها داده باشد؛ آنگاه چنان پندارید که همۀ این چیزها با سنگ سخت فراهم شده باشد

پس از . در آن صورت، ستونهایی را که در اقصر به شکل گیاه پاپیروس برپا شده پیش نظر خود مجسم خواهید دید

ز این ستونها ساخته شده، و بر روي آنها سرستونهاي عظیمی آن، خواننده باید پیش خود تاالري تصور کند که همه ا

داري بسازد، تا بتواند آنچه را دست روزگار از سی قرن پیش براي ما برجاي گذاشته  قرار گرفته باشد و رواقهاي سایه

دوران کودکی پس از این، باید در اندیشۀ آن بیفتد که آیا مردمی هم، در آن زمان که ما آن را . در عالم خیال ببیند

اند  اند که به فکر ساختن چنین آثار بزرگی برآمده، و پس از آن توانسته خوانیم، چه اندازه نیرومندي داشته مدنیت می

.فکر خود را به مرحلۀ عمل درآورند

آن رساند؛  هاي قدیمی، و پلیدیها و بدبختیهاي زمان حاضر، راه ناصافی ما را به معبدهاي کرنک می از میان ویرانه

در . آخرین چیزي است که مصر از آثار باستانی خود برجاي نگاه داشته تا در معرض تماشاي بینندگان قرار دهد

ساختن این معابد، در حدود پنجاه نفر از فراعنۀ مصر، که از اواخر سلطنت قدیم تا روزگار بطالسه در این سرزمین 

شد تا  اي ساخته و، برآنچه از پیش مانده بود، افزوده می هاي تازهدر هر دوره، چیز. اند اند، شرکت داشته فرمانروا بوده

مساحتی در حدود بیست و پنج هکتار زیربنا قرار گرفت؛ این بزرگترین و باشکوهترین بناهایی است که به دست بشر 

رساند که  می راهرویی که در میان دو ردیف ابوالهول ساخته شده ما را به جایی. ساخته و به خدایان تقدیم شده است

  :در آنجا ایستاده و چنین نوشته است 1828شامپولیون، مؤسس مصرشناسی، در سال 

در اینجا، تمام شکوه و جالل فراعنه بر من . من عاقبت به کاخ، و اگر بهتر بگویم به شهر آثار، یعنی به کرنک آمدم

هیچ ملت قدیم یا  …اند دیدم درآورده آشکار شد و عظیمترین چیزهایی را که به فکر بشر رسیده و به مرحلۀ عمل

مصریان قدیم چنان . جدیدي، جز مصریان، نتوانسته است تصور معماریی به این عظمت و وسعت و شکوه داشته باشد

  .پیکر نیرومندي، با بلندي صدپا، قاعدتاً باید چنان فکر کند اند که مرد غول کرده فکر می

هاي فراوان، و خبرت و کارشناسی یک نفر  باید فهم کند، عکسها و نقشهبراي آنکه شخص حقیقت این بنا را چنانکه 

خواننده باید پیش خود محوطۀ وسیع محصور مربع شکلی را تصور کند که هر ضلع آن . معمار را باید داشته باشد

عۀ مجسمه در آن جاي داشته است؛ مجمو 86000متر طول دارد؛ و چندین حیاط در آن ساخته شده، و زمانی  500

؛ میان هر )متر 90متر در  300(دهد  اصلی ساختمانهاي داخل این محوطه همان است که معبد آمون را تشکیل می

از طاق نصرتهاي مجللی که تحوطمس سوم برپا کرده قسمت باالي : هاي بزرگ وجود دارد دو حیاط ستونها یا دروازه

کند؛ تاالر جشنهایی که همین  جاري آن حکایت میکاریهاي آن از ظرافت ح آن ریخته، ولی هنوز تصاویر و کنده

شود، بر ستونهاي سبک دوریک یونان  پادشاه ساخته، و این طرف و آن طرف آن هنوز ستونهاي شیاردار دیده می

سازد؛ معبد کوچک پتاح، با ستونهاي فراوانی که دارد، در زیبایی، با نخلستان  پیشی دارد و خاطر را متوجه آنها می

کند؛ آنگاه گردشگاه بزرگی است که آن نیز به فرمان تحوطمس ساخته شد و، با ستونهاي درشت  رقابت میمجاور آن 

است که سقف  ستونداريرود؛ از همه مهمتر تاالر بزرگ  و برهنۀ خود، نمایندة حقیقی این ناپلئون مصر به شمار می

وي جنگلی از صد و چهل ستون عظیم قرار گرفته؛ ستونهاي آن چنان به یکدیگر نزدیک است که از گرماي آن بر ر

سنگهاي خاراي بزرگی  گیرد؛ سرستونها، به شکل برگ خرما، در سنگ تراشیده شده، و تخته سوزان خورشید جلو می

ه، که در زیبایی و بلندي درست مشابه در نزدیکی این محل دو مسلۀ یکپارچ. بر روي این ستونها قرار گرفته است
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هایی که بر  ها و معبدهاي در حال ویرانی برافراشته شده و، با نوشته یکدیگرند، همچون دو ستون نور در میان مجسمه

:ها چنین آمده است در نوشتۀ مسله. رساند آنها نقش شده، پیام ملکۀ حتشپسوت را به جهانیان می

اند؛ تاج آنها از بهترین طالي کشورهاي بیگانه  اخته شده که از کانهاي جنوب آوردهها از سنگ خارایی س این مسله

کند؛ هنگامی که  را پر می» دوسرزمین«توان دید؛ درخشندگی شعاع آنها هر  از دور، بر روي رودخانه آنها را می. است

شما که این دو یادگار را  …آید مینماید که براستی در افق آسمان باال  قرص خورشید میان آنها جاي دارد، چنان می

دانیم چگونه  ما می«. ام سخن خواهید گفت، البد خواهید گفت پس از زمان درازي خواهید دید و از آنچه من کرده

بار کیل کرده و به  هاي دانه من، براي زرین کردن این ستونها طال را مانند کیسه. اند چنین کوهی از طال را برپا داشته

  . دانستم که کرنک افق آسمانی زمین است چه، می.. ام مصرف رسانیده

شاید این نخستین تمدن بزرگ جهان ظریفتر و زیباتر از همه باشد؛ ظن غالب ! اند چه ملکه و چه شاهان بزرگی بوده

نزدیک دریاچۀ مقدس کرنک، امروز، مردانی زمین . آن است که ما هنوز در آغاز اکتشاف عظمت چنین تمدنی باشیم

ریزند و با دوش آنها را حمل  کاوند و خاکهاي آن را در دو زنبیلی که بر دو کنار چوبی بسته شده می کنند و می یرا م

بینیم که بر روي دو قطعه سنگی که تازه از خاك بیرون آمده  کنند؛ در کنار این کارگران، عالم مصرشناسی را می می

این مصرشناس یکی از هزاران دانشمند مانند کارتر، . ول استهاي هیروگلیفی آنها مشغ خم شده و به خواندن نوشته

برستد، ماسپرو، پتري، کاپارت، ویگال و نظایر ایشان است که بسادگی در این سرزمین خورشید سوزان و شن روان 

خ و اند تا طلسم ابوالهول را براي ما بازکنند و، از شکم خاك رازپوش، هنر و ادبیات و تاری به سر برده و کوشیده

فرستد و مانع  زمین و آسمان هر روز با ایشان در نبرد است؛ خرافات به آنان لعنت می. حکمت مصر را بیرون آورند

کند؛ این  آورند حمله می شود؛ رطوبت و ویرانی پیوسته به آثاري که این دانشمندان از زیر خاك بیرون می کارشان می

کند و به  هاي کرنک راه پیدا می است، هنگام طغیان، به داخل ویرانه نیل، که براي سراسر مصر مایۀ آبادي و فراوانی

گذارد که   اي بر روي ستونها می نشیند، ورقۀ شوره اندازد؛ و چون آب پس می می رسد و آنها را به زمین  ستونها می

.کند  خورد و متالشی می مانند خوره سنگ را می

ه این آثار هنوز به صورت گرد و غبار در نیامده بوده، افتخار مصر را پس، بهتر آن است که شتاب کنیم و، در زمانی ک

  .در تاریخ و تمدن تماشا کنیم

II -  سازندگان بزرگ  

  اکتشاف مصر

  شامپولیون و سنگ رشید

تنها چیزي که در قرون . رود ترین فصول علم باستانشناسی به شمار می اکتشاف تاریخ مصر باستانی یکی از درخشنده

دانستند آن بود که این سرزمین یکی از مستعمرات رومی و یکی از مراکزي است که دین مسیح  صر میوسطی از م

، چنان گمان داشتند که تمدن در یونان )رنسانس(مردم، در دورة رستاخیز علم و ادب. در آنجا مستقر گردیده است

کردند، از  هند تحقیق و مطالعه می آغاز شده است؛ حتی در دورة روشنفکري، که با هوشمندي تمام دربارة چین و

هنگامی که . طلبی ناپلئون است باید گفت که مصرشناسی یکی از نتایج سلطه. شناختند مصر چیزي جز اهرام آن نمی

حملۀ معروف خود را بر مصر آغاز کرد، گروهی نقاش و مهندس با خود  1798این فرماندة بزرگ اهل کرس در سال 

اي دانشمند نیز در این حمله با ناپلئون همراه  عده. ی گردش کنند و از آن نقشه بردارندبرد که در آن کشور باستان

پنداشتند؛ دانشمندان در صدد  اي می مصر داشتند؛ مردم این شدت توجه آنان را کار بیهوده  بودند که توجه فراوانی به

همین ستاد علمی ناپلئون بود که . فهم کنند آن بودند که تاریخ مصر را، بهتر از آنچه مورخان آن زمان نوشته بودند،

، که این هیئت، پس از )1813- 1809(کتاب وصف مصر. براي عالم جدید ما معابد اقصر وکرنک را اکتشاف کرد
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بازگشت، به عنوان گزارش براي انجمن علمی فرانسه تنظیم کرد، نخستین گامی است که دانشمندان براي تحقیق و 

  . اند موش شده برداشتهمطالعه در این تمدن فرا

. با وجود این، سالهاي درازي گذشت و کسی نتوانست آثاري را که بر روي بناهاي مصري نقش شده بود بخواند

هاي هیروگلیفی به کار برده  شکیبایی و دقتی که یکی از این دانشمندان، به نان شامپولیون، براي حل رموز نوشته

اي یافت که بر آن از این  شامپولیون مسله. رود ر آن دانشمندان به شمار میاي از روح علمی موجود د نمونۀ برجسته

داد این نگارشها به  اي یونانی بود که نشان می نوشته شد، ولی در زیر آن نقوش مصري دیده می» نقوش مقدس«

تکرار شده و با شعار ها فراوان  اي که در این کتیبه وي چنان حدس زد که دو کلمه. بطلمیوس و کلئوپاترا ارتباط دارد

توانست یازده حرف از حروف  1822پادشاهی همراه است، ناچار، باید اسم شاه و ملکه باشد؛ با این حدس، در سال 

وي این . زبان مصري قدیم را تشخیص دهد؛ این، خود، دلیلی بود بر اینکه مصر قدیم حروف الفبایی داشته است

اي از رود نیل، موسوم به رشید،  اهیان ناپلئون در نزدیکی مصب شاخهحروف را با عالمت سنگ بزرگ سیاهی که سپ

یا  - شد که به سه زبان نوشته بودند؛ هیروگلیفی و دموتی نقوشی دیده می »رشیدسنگ «بر . یافته بودند تطبیق کرد

دانست، با استفاده از یازده حرفی که از مسلۀ نخستین  شامپولیون که یونانی می. و یونانی - زبان رایج میان تودة مردم

شناخته بود، در نتیجۀ بیست سال کوشش مداوم، توانست تمام رموز این نقش را حل کند و آن را بخواند و تمام 

بزرگترین اکتشافات  این یکی از. حروف الفباي مصري را بشناسد و راه را براي اکتشاف جهان گمشدة بزرگی باز کند

 .استدر تاریخ علم تاریخ 

  مصر ماقبل تاریخ - 2

  نژاد مصریان -ها عصر پیش از سلسله - عصر بداري -عصر نوسنگی -سنگی عصر دیرینه

رود  وند؛ به همین جهت، انتظار چنان میش دانیم، پیشتازان هر دوره مرتجعان دورة پس از آن می گونه که می همان

هاي عصر دیرینه سنگی مصر را تصدیق کنند؛ چنانکه  مؤسسان مصرشناسی آخرین کسانی باشند که صحت بازمانده

هنگامی که نخستین ادوات » .دانشمندان پس از چهل سالگی دیگر کنجکاوي ندارند«: گوید المثل فرانسوي می ضرب

ة نیل، از زیر خاك بیرون آورده شد، سرفلیندرز پتري، که معموال تردیدي در بیان ارقام و آالت سنگ چخماقی، در در

هاي سالطین مصر در این  و تاریخها نداشت، اظهار کرد که این آثار ساخت دست نسلهایی است که پس از سلسله

رساند، سفالهاي  وان او نمیاند؛ ماسپرو،، که اسلوب ادبی عالی و درخشان او هرگز زیانی به علم فرا سرزمین بوده

این اظهارات به هیچ وجه مانع آن . مانده از عصر نوسنگی را به دورة سلطنت میانۀ مصر مربوط دانست مصري باقی

سنگی که تقریباً متناظر با  ، در بارة پیشرفت پیوسته و تدریجی تمدن دورة دیرینه1895نشد که دمورگان، در سال 

باشد، اظهار نظر کند؛ و براي این منظور از انواع تبردستی و قالب ماهیگیري و نوك  یسنگی اروپا م عصرهاي دیرینه

به صورتی . شده با سنگ چخماق، که در طول مجراي نیل به دست آمده بود، استفاده کرد پیکان و چکشهاي ساخته

ود را به آثار عصر نوسنگی سنگی جاي خ شود، آثار بازماندة عصر دیرینه تدریجی، که تقریباً شخص به آن متوجه نمی

  سال  4000تا  000،10دهد تاریخ آنها محصور میان  دهد؛ این آثار دستۀ دوم در عمقهایی قرار دارد که نشان می می

ساختی،  شود، و از حیث صیقل و برندگی و خوش ساختن افزارهاي سنگی رفته رفته ظریفتر می. قبل از میالد است

در نزدیکی . رسد از تمدنهاي عصر نوسنگی، که از آنها اطالع داریم، به پاي آن نمیرسد که هیچ یک  اي می به درجه

. شود اواخر این عصر کارهاي فلزي به صورت گلدان و درفش و سنجاق مسی و تزیینات زرین و سیمین آشکار می

در سال . رسد به نظر میشود، و در ضمن انتقال به این مرحله آثار کشاورزي  در پایان کار، مرحلۀ تاریخی نزدیک می

، در میان ادواتی متعلق به )در نیمه راه میان قاهره و کرنک(، ضمن کاوشهاي نزدیک شهر کوچک بداري 1901

هاي  هاي بعضی از آن جسدها، دانه زمانی در حدود چهل قرن قبل از میالد، به جسد مردگانی دست یافته و، در روده
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و خشکی شنها سبب آن شده بود که مدت شش هزار سال به همان حال  اي پیدا کردند که حرارت جوي هضم نشده

روید، این اکتشاف دلیل بر آن است که مردم  از آنجا که جو به صورت وحشی و صحرایی در مصر نمی. باقی بماند

و جنگلها را از آن زمانهاي بسیار دور، ساکنان درة نیل به آبیاري پرداخته . اند ها آگاهی داشته بداري از کاشتن دانه

  .اند بریده و مردابها را خشکانده و بر نهنگ و اسب آبی پیروز شده و سنگ شالودة تمدن را کار گذاشته

هاي  از این اکتشافات، و اکتشافات دیگري که شده، تصوري از نوع زندگی مصریانی که پیش از نخستین سلسله

فرهنگ و تمدن آن زمان در میانۀ راه شکار و . شود می اند براي ما حاصل برده سالطین در ازمنۀ باستانی به سر می

ساختند و  مردم در آن زمان کرجی می. بردند کشاورزي بوده و تازه به جاي ادوات سنگی، ادوات فلزي را به کار می

ا مواد آراستند و ب آالت می بافتند، خود را با زیور کردند و با الیاف کتان پارچه و فرش براي خود می گندم را آرد می

تراشی و اهلی کردن حیوانات آگاه بودند، و نقاشی، مخصوصاً ساختن تصویر جانورانی  کردند؛ از ریش معطر خوشبو می

سرا، و صورتهاي دیگري از  هاي سفالی سادة خود، صورت زنان نوحه بر ساخته کردند، را دوست داشتند؛  که شکار می

  االراك به ابلی بودند؛ دلیل آن قلمهاي حجاریی است که در جبلکردند؛ حجاران ق انسان و اشکال هندسی رسم می

  . اي، شبیه به مهرهاي سومري، داشتند هاي تصویري و مهرهاي استوانه نوشته. دست آمده است

اي از دانشمندان به این نظر تمایل  پاره. اند داند که این مصریان قدیم از کجا به این سرزمین درآمده هیچ کس نمی

ه آن مردم از اختالط مردم نوبه و حبشه و لیبی، از یک طرف، و مهاجران سامی یا ارمنی از طرف دیگر پیدا دارند ک

احتمال دارد که این . حتی در آن زمان دور هم نژاد پاك و خالصی بر روي زمین وجود نداشته است. اند شده

با خود به مصر آورده باشند، و از آمیزش آنان کنندگان، یا مهاجران آسیاي باختري، تمدن و فرهنگ عالیتري را  حمله

اي پیدا شده باشد و، چنانکه در همۀ تمدنها رسم بر این است، براي مصر نیز دورة  با بومیان نیرومند نسل دورگه

گرفت؛ چنان بود که از آن، در میان سالهاي  این آمیزش به شکل تدریجی صورت می. تمدن جدیدي آغاز شده باشد

  .م، ملت واحدي پیدا شد و مصر تاریخ را به وجود آورد ق 3000- 4000

دورة سلطنت قدیم -3 

  مومیایی کردن - هنرمقابر -غرض از ساختن اهرام -خفرن - خئوپس - نخستین شخصیت تاریخی - ها»نوم«

 به  ساکنان اطراف این رودخانه. م فراز آید، مردم نیل براي خود نوعی حکومت داشتند ق 4000پیش از آنکه سال 

بردند و خداي  شدند، که در هر یک از آنها مردم از یک تخمه بودند و از یک رئیس فرمان می تقسیم می نومچندین 

ر اي در طول تاریخ باستانی مص این وحدتهاي منطقه. پرستیدند و شعایر و آداب دینی خاصی داشتند مخصوصی را می

باقی مانده و، برحسب اندازة قدرت و صنعت فرعونهاي مصري، این سران و فرمانداران محلی نیز اندازة تسلطشان کم 

چون در هر سازمانی که در حال پیشرفت و نمو باشد، ناچار، ارتباط میان قسمتهاي مختلف آن . شده است و زیاد می

ت و خرجهاي سنگین جنگ سبب آن شد که ازمیان این پیوسته رو به تزاید است، در مصر قدیم نیز ترقی تجار

حکومتهاي جزء، دو مملکت، یکی در جنوب و دیگري در شمال، تأسیس شود؛ شاید اصل این تقسیم صورت دیگري 

این نزاع، که بر اثر اختالفات جغرافیایی و . از نزاع میان افریقاییان جنوبی و آسیاییان مهاجر اهل شمال بوده باشد

دو «اي است، به صورت موقت از میان رفت، چه وي  افسانه شد، در زمان منس، که شخصیتی نیمه دتر مینژادي شدی

را در تحت سلطنت یگانۀ خود درآورد و قانون و شریعتی را که خداي تحوت به او الهام کرد در سراسر » سرزمین

اي در منف یا ممفیس بنا نهاد و،  زهمصر روان ساخت و نخستین سلسلۀ سلطنتی تاریخی را تأسیس کرد و پایتخت تا

و وسایل  …به مردم راه به کار بردن میز و تخت را آموخت«همان گونه که یک مورخ یونانی قدیم گفته است، 

نخستین شخصیت تاریخی مصر، که یقین داریم حتماً روزي بر روي  ».خوشگذرانی و تجمل را به مملکت داخل کرد

نیست، بلکه هنرمند و دانشمندي است به نام ایمحوتپ که طبیب و معمار و رایزن  زیسته، شاه یا کشورگشا زمین می
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اي به علم طب مصري خدمت کرد که پس از آن او  این شخص به اندازه). م ق  3150حوالی (اول شاه زوسر بوده است

ت وي تأسیس شده، رسد که مکتب معماري مصر به دس چنان به نظر می. پرستیدند را به عنوان خالق هنر و علم می

بنا به روایات مصري، نخستین خانۀ سنگی به . اند و از همین مکتب سازندگان بزرگ سلسلۀ بعد بیرون آمده

پلۀ سقاره،  ترین بناي مصریی که امروز سرپاست، یعنی هرم پله سرپرستی وي ساخته شد؛ و هموست که نقشۀ کهنه

است؛ ظاهراً همین شخص   رفته اي براي ساختن مقابر به کار می هچندین قرن، این ساختمان به عنوان نمون. را کشیده

در آثار باستانی . است شکل و دیوارهاي سنگ آهکی آن ریخته  طرح معبد شاه زوسر را با ستونهاي زیباي نیلوفري

یبایی از بینیم که در ز کند، ستونهاي شیارداري را می هاي تاریخی حکایت می سقاره، که از آغاز هنر مصري در دوره

خورد که سرشار از واقعیت و جانداري  هایی به چشم می اند کمتر نیست؛ نقش برجسته آنچه یونانیان بعدها ساخته

در همینجا، مجسمۀ . زند است؛ بدلچینیهاي سبز رنگی است که با محصوالت قرون وسطاي ایتالیا الف همسري می

در آن تباهی زیاد کرده و جزئیات آن را از میان برده،  سنگی نیرومندي از خود زوسر است، که گرچه دست روزگار

دانیم چه شده است که سلسلۀ چهارم مهمترین  درست نمی. چهرة عالی و متفکر این مجسمه هنوز قابل توجه است

ممکن است ثروت معدنی فراوانی که در اواخر سلسلۀ . سلسلۀ سلطنتی مصر، قبل از سلسلۀ هجدهم، به شمار رفته

 -  خوفوین مصر بیرون آورده شده، یا برتري مصریان در دریانوردي مدیترانه، یا قساوت و شدت عمل سوم از زم

هرودوت آنچه را کاهنان مصري دربارة . سبب شهرت و عظمت سلسلۀ چهارم شده باشد -نخستین فرعون این سلسله

: کند اند، براي ما چنین نقل می از اهرام جیزه به وي گفته سازندة نخستین هرم

گویند که تا زمان سلطنت رحمپسینیتوس عدالت حکمفرما بود و آسایش و فراوانی در همه  اکنون آنان به من می

شد؛ ولی چون پس از وي خئوپس به سلطنت نشست، به همۀ کارهاي پلید دست زد و درهاي  جاي مصر دیده می

به همۀ مصریان فرمان داد که براي او بیگاري کنند؛ به بعضی دستور داد تا از کوههاي عربستان  …بست،معابد را 

سنگ بکنند و به درة نیل بیاورند؛ گروهی دیگر را بر آن داشت که سنگها را با کشتی بر روي رودخانه جا به جا 

مدت ده سال طول کشید تا مردم راه . کنند در هر نوبت صدهزار نفر ناچار بودند براي مدت سه ماه بیگاري …کنند

  . را ساختند و سنگها را به پاي هرم رسانیدند؛ به نظر من، این کار از ساختن خود هرم کمتر نیست

آید؛ این  ده اطالعاتی به دست می، از روي اثري که برجاي مانخفرعدربارة جانشین و رقیب خوفو در ساختمان، یعنی 

اگر این . رود اي از اوست که با سنگ دیوریت ساخته شده و از آثار برجستۀ موزة قاهره به شمار می اثر مجسمه

مجسمه درست شبیه به خود وي نباشد، الاقل صورت شخصی را که ما پیش خود از سازندة هرم دوم و فرعونی که 

بر باالي سر او مجسمۀ عقابی قرار . سازد کنیم بخوبی مجسم می رده تصور میپنجاه و شش سال بر مصر سلطنت ک

بود، از هیبت این مجسمه، و از تمام جزئیات آن بخوبی  دارد که نمایندة قدرت سلطنت است؛ اگر این عقاب هم نمی

کی را نشان شد که این مجسمه براستی نمایندة شاهی است؛ این تندیس انسان مغرور و صریح و بیبا معلوم می

کاري و  دهد که نظر تیزبینی دارد؛ بینی مجسمه نیرومند است و رویهمرفته هیکل آن از نیرویی که با محافظه می

آورد که، در آن زمان، مدتهاي درازي بوده  کند؛ دیدار این مجسمه به خاطر بیننده می آرامش همراه است حکایت می

اند چگونه باید پیکر این مردان را  دانسته ا بسازد، و هنرمندان نیز میدانسته چگونه باید مردان ر است که طبیعت می

اند؟ شک نیست که، از این کار، منظور برپا کردن یک اثر بزرگ معماري را  چرا آن مردم اهرام را ساخته. بتراشند

فته رفته از صورت اهرام مصر گورهایی بوده که ر. اند، و این کار تنها براي منظور دینی صورت گرفته است نداشته

پادشاه آن زمان، مثل همۀ مردم، چنین عقیده داشته است که در . اولیۀ خود تحول یافته و به این شکل درآمده است

کشد  جاي دارد؛ این همزاد در آن هنگام که شخص آخرین نفس را می» کا«اي همزاد آن به نام  هر جسم زنده

زه جسد مرده بیشتر بماند و بهتر به آن خوراك بدهند و از فساد محفوظ عقیده بر آن بوده است که هر اندا. میرد نمی
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یکی از وسایل بقا و مقاومت با مرگ به شمار  هرمبزرگی و شکل و وضع قرار گرفتن . ماند بماند، کا نیز باقی می

اي از جسم صلب  نظر کنیم، صورت کلی آن مانند صورت توده رم صرفهاي ه اگر از شکل زاویه. رفته است می

براي اینکه استحکام بنا بیشتر شود، با صبر و حوصلۀ فراوان آنها را به . متجانس است که بآزادي بر زمین ریخته باشد

نها را از صدها اند؛ گویی چنان بوده است که این سنگها همه در نزدیکی دست کارگران بوده و آ یکدیگر اتصال داده

سنگ است که وزن بعضی از آنها به یکصدو  هرم خوفو داراي دو میلیون و نیم پاره. اند فرسخ راه به پاي اهرام نیاورده

هزار متر  این هرم، زمینی به وسعت چهل و شش. سنگها دو تن و نیم است رسد، ولی وزن متوسط پاره پنجاه تن می

سنگها همه درست و به هم پیوسته است و به داخل راه . متر ارتفاع دارد پوشاند و صد و چهل و شش مربع را می

اند تا راهی سري براي داخل کردن تابوت شاه  ندارد، جز در چند نقطه که بعمد جاي چند پارچه سنگ را بازگذاشته

حال لرزان، داخل دل  متر از قاعدة هرم باالتر است، چهاردست و پا، با راهنما دیدار کننده را، از راهی که سی. باشد

کند؛ در این نقطۀ تاریک خاموش نمناك دور از دسترس آدمیزاد است که، پیش از این، استخوانهاي شاه  هرم می

خوفو و همسرش جاي داشته؛ تابوتهاي مرمرین فرعون هنوز در جاي خود باقی، ولی شکسته و خالی است، چه این 

گونه که چنین کاري از  سد را از دستبرد دزدان محفوظ دارد، همانسنگ، با همۀ بزرگی که داشته نتوانسته است ج

  .لعنتهاي خدایان هم برنیامده است

شد، ناچار بایستی به آن خوراك و پوشاك داده شود، و  چون کا به عنوان صورت کوچک شدة جسد آدمی تصور می

رهاي شاهان مستراحهایی ساخته به همین جهت است که در بعضی از گو. پس از مرگ کالبد به خدمت آن برخیزند

هاي مربوط به مردگان، از این بابت اظهار نگرانی  شده بود تا روح جدا شده از بدن آنها را به کارآید؛ در بعضی از نوشته

به طور طبیعی .کا به خوراك نیازمند شود و، براثر نبودن غذا، ناچار از آن باشد که مدفوع خود را بخورد شده که مبادا

آغاز آن برسند، ناچار، باید  رسد که اگر در آداب دفن مصریان باستانی تتبع شود و بخواهند به   خاطر می چنان به

را، مانند » سوتی«چنان باشد که سالحها و افزار کار مرد جنگنده را با وي به خاك بسپارند، یا چنان باشد که رسم 

دگان مرد را نیز با او در گور کنند، که پس از مرگ به آنچه در نزد هندوان مرسوم است، معمول دارند و زنان و بن

چون در عملی کردن این قاعده، براي زنان و غالمان، سختی و مشقت فراوانی وجود داشته، . خدمت وي کمر بندند

ساختند و به جاي آنان در گور  هاي کوچکی از زنان و غالمان و ملزومات دیگر می مصریان تصویرها و مجسمه

کردند تا بتوانند مانند موجود زنده به  ها و نقاشیها عبارات سحري و طلسمهایی نقش می و بر آن مجسمه نهادند، می

جویی و تنبلی، فرزندان از گذاشتن خوراك در گور پدران خود،  شاید بعدها، در نتیجۀ صرفه. خدمت میت قایم کنند

وقف این کار کرده، خودداري کرده باشند؛  حتی در آن صورت هم که مرده پیش از مرگ قسمتی از دارایی خود را

اند مزارع حاصلخیز و  توانسته گرفته و، به این ترتیب، می هاي نقاشی شده جاي واقعیت را می این صورتها و صحنه

پس از آنکه . گاوان فربه و خدمتگزاران فراوان و کارگران چابک را، با خرج بسیار کمی، در اختیار مردگان بگذارند

ن تصویر به جاي اصل پذیرفته شد، هنرمندان مصري آثار هنري بسیار زیبایی از خود در گورها به یادگار رسم گذاشت

اي دیده شده که در حال خیش کردن آن هستند؛ در گور دیگري منظرة درو  در یکی از مقابر، تصویر مزرعه. گذاشتند

گیري گاو نر و گاو ماده  سد؛ در قبري جفتر کردن محصول نقاشی شده؛ در گوري دیگر صحنۀ پختن نان به نظر می

شود؛ در قبر دیگر منظرة کشتن گاوي که بزرگ شده، یا  نقاشی شده؛ در قبر دیگر تصویرزاده شدن گوساله دیده می

رسد در مقبرة شاهزاده رع حوتپ نقش  شود به نظر می اي که در ظرف نزد مهمانان گذاشته می گوشت پخته

دهد که پشت میزي نشسته و خوراکهاي گوناگون در برابر  سنگ، او را در حالی نشان میاي از وي، بر روي  برجسته

.گاه هنر نتوانسته است این اندازه به آدمی خدمت کند از آن زمان تاکنون، هیچ.وي قراردارد
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نگ سخت کردند، بلکه آن مرده را در تابوتی از س براي بقاي همزاد مرده، یعنی کا، تنها به آنچه گفتیم بس نمی

اي در این کار پیش رفته بودند که هنوز  به اندازه. شدند گذاشتند و براي مومیایی کردن آن متحمل رنج فراوان می می

هردودت چه خوب این هنر . شود هایی از گوشت چسبیده به استخوانهاي شاهان دیده می تارهایی از مو، یا تکه

  :گوید است؛ می مومیایی کردن مصریان را در کتاب خود توصیف کرده

اي از مخ را به این ترتیب بیرون آوردند،  آورند؛ چون پاره در آغاز کار، مخ مرده را با چنگکی از بینی بیرون می

اي پهلوي مرده را  پس از آن، با سنگ برنده. آورند باقیماندة آن را، با داخل کردن بعضی از داروها، بیرون می

شویند و بر آن گردهاي خوشبو  کنند؛ آنگاه درون شکم را با شراب خرما می ج میشکافند و امعا و احشاي او را خار می

. دوزند را به صورت اول خود می کنند و پهلو  پاشند؛ سپس آن را با مر خالص و فلوس وچیزهاي معطر دیگر پر می می

دهند، و این حد قانونی است که کسی  قرار می نترونچون این کارها انجام شد، نعش را مدت هفتاد روز در حمامی از 

اي آغشته به  شویند و با نوارهاي پارچه آورند و می پس از این مدت، مرده را از حمام بیرون می. نباید از آن تجاوز کند

پوشانند که مصریان آن را معموال به جاي   یکنند، و این نوارها را با قشري از صمغ مخصوصی م موم آن را نوار پیچ می

گیرند و براي آن تابوتی از  چون این کارها تمام شد، صاحبان مرده جسد مردة خود را می. برند سریشم به کار می

گذارند و، پس از آنکه در تابوت را محکم بستند، آن را در لحد  سازند و مرده را در آن می چوب، به صورت انسان، می

با این خرجهاي سنگین است که اجساد مردگان خود . دهند که ایستاده و به دیوار تکیه داده باشد ی قرار میبه صورت

. کنند را، براي محفوظ ماندن، مومیایی می

با وجود این، از » .ترسد ولی خود زمان از اهرام ترس دارد همۀ عالم از زمان می«: گوید که المثل مصري می یک ضرب

شاید زمان به . و، با گذشت زمان، شش متر کاسته شده و تمام پوشش مرمرین آن از بین رفته استارتفاع هرم خوف

در کنار این هرم بزرگ، هرم خفرع قرار دارد که اندکی از آن کوچکتر است، . این هرم تنها مهلت بیشتري داده باشد

هرم حقیر جانشین . پوشاند گرفته بود، می ولی هنوز نوك آن را پوششی از سنگ خارا، که پیش از این تمام آن را فرا

اي از آجر  ، کمی آن طرفتر جاي دارد و آن را دیگر سنگ خارا نپوشانده، بلکه پوشش آن ورقهمنکورعخفرع، یعنی 

ساخته دورة سلطنت قدیم در  ین هرم را میاست، و شاید این خود عالمت آن بوده باشد که در آن هنگام که شاه ا

نشان  خفرعهاي منکورع که به دست ما افتاده این شاه را ظریفتر و کم نیروتر از  مجمسه. شرف زوال بوده است

شاید خوشگذرانی و تجمل و . برد میان میرساند و از  تمدن نیز، مانند زندگی، هر چه را به حد کمال می. دهد می

. مالیم شدن اخالق و آداب، در آن زمان هم، سبب آن بوده است که مردم خواهان صلح باشند و از جنگ بیزار شوند

  .اي پیدا شد و تخت و تاج منکورع را گرفت و سلسلۀ سازندگان اهرام را منقرض کرد ناگهان شخصیت تازه

  دورة سلطنت میانه - 4

  تسلط هیکسوسها -سلسلۀ دوازدهم - الطوایفی لوكعصر م

هایی درآورده که شاهان  تاریخ، این شاهان را به صورت سلسله. هیچ سرزمینی به اندازة مصر به خود شاه ندیده است

اند، ولی با وجود این، به خاطر سپردن آنها بار سنگینی براي حافظه  یک سلسله، همه، از یک تخمه یا از یک خانواده

؛ این طوالنیترین )م ق2644- 2738(یکی از فرعونهاي قدیم به نام پپی دوم، مدت نودو چهار سال سلطنت کرد .است

پس از مرگ وي، مملکت دچار هرج و مرج شد و اختیار از دست فرعونها بیرون رفت و . دورة سلطنت در تاریخ است

این که زمانی حکومت مرکزي موجود باشد و . ها، هر یک مستقال به حکمرانی پرداختند»نوم«و زمینداران، در اشراف 

هاي تاریخ است که به صورت منظمی تکرار  الطوایفی و خانخانی بازگردد، یکی از نمونه پس از آن وضع به حال ملوك

را دوست دارند و زمانی دیگر به انضباط سخت میل شود؛ گویی چنان است که مردم زمانی آزادي بیش از اندازه  می

پس از یک دوره تاریکی، که مدت چهار قرن طول کشید و در این مدت هرج و مرج حکمفرما بود، مردي . کنند می



١٣٣

هاي تاریک اروپا، ظاهر شد و، با سرپنجۀ آهنین، زمام امور را به دست گرفت و کارها  االراده، شبیه شارلمانی دوره قوي

ه جریان عادي خود بازگردانید و پایتخت را از ممفیس به طیوه انتقال داد و، به نام آمنمحت اول، سلسلۀ دوازدهم را ب

در زمان این سلسله، هنر مصري، جز در قسمت معماري، آن اندازه پیش رفت که هرگز به آن پایه . را تأسیس کرد

:گوید ه، آمنمحت دربارة خود با ما چنین سخن میدر یک کتیب. نرسیده بود و بعد نیز از این حد تجاوز نکرد

در  ها به من درود فرستادند؛ نیل و همۀ رودخانه من مردي بودم که دانه کاشتم و خداي درو را دوست داشتم؛

برند و از من  در نتیجۀ آنچه من کردم، همه در صلح و صفا به سر می سالهاي من هیچ کسی گرسنه و تشنه نماند؛

  .گویند سخن می

پاداش وي این بود که آن کسان که وي آنان را به مناصب عالی رسانیده بود در خفا بر ضد او با یکدیگر به کنگاش 

وار، براي فرزند خود  ولی، پولونیوس. وي این مطلب را دریافت و کنگاش کنندگان را سیاست کرد. برخاستند

اي  ز تلخی و مرارت نیست، ولی دستورالعمل شایستهدستوراتی در بارة فن کشورداري برجاي گذاشت که البته خالی ا

  :رود براي حکمرانی مطلق و خودکامگی به شمار می

  گویم نیک گوش فرا دار، به آنچه به تو می

   …تا آنکه پادشاه زمین باشی،

:و نیکی را در آن بیفزایی

  بر تمام زیردستان خود سختی کن،

  دهد که از او بترسد؛ چه ملت به کسی اهمیت می

  .وقت به تنهایی به ایشان نزدیک مشو هیچ

  دلت را از محبت یک برادر پرمساز،

  …و براي خود دوست مگیر؛

چه هیچ کس در روزهاي بدبختی دوستی  روي قلب خودت را پاسبان خود قرار بده؛ در آن هنگام که به خواب می

  .ندارد

سد، دستگاهی اداري برقرار ساخت که مدت پانصد ر این شاه فعال، که از خالل چهار هزار سال هنوز زنده به نظر می

اي میان نیل و دریاي سرخ حفر کرد  سنوسرت اول ترعه. ثروت عمومی افزایش یافت و هنر ترقی کرد. سال دوام کرد

ده . اي جلو گرفت و در هلیوپولیس، یا عین شمس و آبیدوس، یا عربه و کرنک معبدهایی ساخت و از مهاجمان نوبه

سنوسرت سوم فلسطین را به زیر حکومت . او بر جاي مانده و اکنون زینت بخش موزة قاهره استمجسمۀ نشستۀ 

اي  کردند، به مرزهاي جنوبی پس نشاند و در آنجا لوحه اندازي می مصر کشید و مردم مهاجر نوبه را، که پیوسته دست

» .کنید، بلکه تا به دفاع از آن برخیزیداین نه براي آن است که آن را پرستش «: نصب کرد که بر آن چنین نوشته بود

شاید به صورت (رود،  هاي آبیاري به شمار می آمنمحت سوم که مرد مدبري بود، و یکی از سازندگان بزرگ ترعه

الطوایفی و خانخانی را برکند و، به جاي این گونه اشخاص، کسانی را براي فرمانداري بخشهاي  ریشۀ ملوك) کامل

سیزده سال پس از مرگ او، در نتیجۀ جنگی که میان . گرفتند ت که از شاه مواجب میمختلف کشور گسیل داش

مدعیان سلطنت و جانشینی او در گرفت، اغتشاش بزرگی در مصر پیدا شد و دورة سلطنت میانه، با حال هرج و 

ایی بودند، بر سر در این هنگام هیکسوسها، که بدویانی آسی. مرجی که مدت دویست سال ادامه داشت، پایان پذیرفت

تکه شده تاختند و شهرهاي آن را سوختند و معابد آن را ویران کردند و ثروتی را که در آن گرد  مصر پریشان و تکه

یا هیکسوسها، بر » شاهان چوپان«شده بود به باد دادند و بسیاري از آثار هنري را از بین بردند و مدت دو قرن، به نام 

هاي  تمدنهاي باستانی همچون جزایر کوچکی در دریاهاي توحش، یا همچون واحه. این سرزمین فرمان راندند
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رفته است که باروي  حاصلخیزي در میان شکارچیان و چوپانان جنگجو بوده است؛ یعنی در هر آن، احتمال آن می

ایف گل یونان و چنین بوده است که کاسیها بابل را چپاول کردند و طو. نگاهبان آن فرو ریزد و همه چیز نابود شود

  .روم را در معرض تاخت و تاز خویش قرار دادند و هونها به ایتالیا درآمدند و مغوالن تا پکن راندند

ولی فاتحان نیز، به نوبۀ خود، سیر و فربه و خوشگذران شدند و اقتدار خود را از کف دادند؛ مصریان دامن همت به 

صبان جنگ سختی کردند و هیکسوسها را بیرون راندند؛ در این کمر زدند و براي آزاد کردن کشور خود از چنگ غا

اي رسید که پیش از آن هرگز  هنگام، سلسلۀ هجدهم تأسیس شد؛ در این دوره، نیرومندي و عظمت مصر به اندازه

.چنان نبود

  امپراطوري -5

  اوج عظمت مصر - تحوطمس سوم  - ملکۀ بزرگ 

که با خون مردم این سرزمین آمیخت، سبب تجدید جوانی آن  شاید هجوم از خارج مصر، به واسطۀ خون جدیدي

. رود شده باشد؛ ولی، در عین حال، دورة جدید آغاز یک مبارزة هزار ساله میان مصر و آسیاي باختري به شمار می

 تحوطمس اول، نه تنها به تحکیم و نیرومند ساختن امپراطوري جدید پرداخت، بلکه، به این بهانه که مصر باید بر

اي جلوگیري شود، بر سوریه تاخت و تمام اراضی واقع میان ساحل  اراضی آسیاي باختري مسلط باشد تا از تجاوز تازه

مدیترانه و کرکمیش را به تصرف درآورد و از آنها باج و خراج گرفت و با غنیمت فراوان و افتخاراتی که پیوسته از 

سال از دوران سلطنت وي گذشت، دختر خود  چون سی. شود به پایتخت خود، طیوه، بازگشت آدمکشی نصیب می

پس از تحوطمس اول، شوهر و برادر ناتنی دخترش، به . حتشپسوت را، به عنوان شریک در سلطنت، بر تخت نشانید

اسم تحوطمس دوم، به سلطنت رسید و در بستر مرگ وصیت کرد که تحوطمس سوم، پسر غیر مشروع تحوطمس 

اش بلندي گرفت، براند و خود،  نت بردارند؛ ولی حتشپسوت این جوان را، که بعدها ستارهاول، را پس از وي به سلط

  .گونه تفاوتی با شاهان ندارد به تنهایی، به سلطنت پرداخت و ثابت کرد که، جز اینکه زن است، هیچ

مصري  چون سنن مقدس مصري مقتضاي آن بود که هر شاه. چیزي که هست وي به این اختالف هم معترف نبود

پسر خداي بزرگ آمون باشد، حتشپسوت مقدمات را طوري فراهم ساخت که یکباره خود را مرد و از نسل خدایان 

آمون در میان سیلی از نور : حالی به این صورت اختراع کرد که معرفی کرد؛ به همین جهت، براي پیدایش خود، شرح

استقبال قرار گرفته و، در آن هنگام که از نزد احمسی و عطریات بر مادر وي، احمسی، نازل شده و مقدم او مورد 

پس . شده، به او گفته است که دختري خواهد آورد که تمام شکوه و نیروي آن خدا در وي جمع خواهد بود خارج می

از این، آن ملکۀ بزرگ چنان خواست که آرزوي ملت خود را برآورد، یا میلی را که در خاطر خود وي نهفته بود 

. دار بدون پستان ترسیم کنند ازد؛ به همین جهت فرمان داد تا در نقشها، وي را به صورت جنگندة ریشسیراب س

پسر «و » آقاي دو سرزمین«شود، با وجود این، از او به نام  ها با ضمیر مؤنث به وي اشاره می اگرچه در کتیبه

پوشید و ریشی ساختگی  باسی مردانه میشد، ل هنگامی که در برابر رعایاي خود ظاهر می. شود یاد می» خورشید

  .گذاشت می

شاید وي حق داشت که جنس خود را معین کند و بگوید زن است یا مرد، چه، در میان سالطین فراوانی که بر تخت 

آنکه به استبداد و  وي، بی. اند، کامیابی بیشتر داشته و بیشتر براي خیر مردم کوشیده است سلطنت مصر تکیه زده

کشور برقرار ساخت و، بدون آنکه خسارتی بیند، صلح و سلم  توسل جوید، امنیت و انتظام را در داخلخودکامگی 

اي براي  اعزام داشت، بازار تازه) که احتمال دارد بر ساحل خاوري افریقا باشد(هیئتی را به پونت. خارجی را حفظ کرد

با نصب کردن دو مسئلۀ بزرگ با . د آماده ساختاي براي ملت خو تجارت مصر باز کرد و وسایل وفاه و لذایذ تازه

اي  شکوه، بر زیبایی کرنک افزود؛ در دیرالبحري معبد عظیمی را که پدرش اندیشۀ ساختن آن را داشت، بنانهاد و پاره
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ها به کارهایی که کرده چنین  در یکی از کتیبه. از معابد قدیمی را، که به دست هیکسوسها ویران شده بود، آباد کرد

آنچه را از پیش خراب بود اصالح کردم؛ آنچه را ساختن آن، در آن هنگام که آسیاییان در وسط «: کند خر میف

» .کردند، نیمه تمام مانده بود، به اتمام رسانیدم سرزمینهاي شمالی بودند و آنچه را پیش از آن برپا شده خراب می

هاي شنی ساحل باختري نیل، در آنجا که  در میان تپهآنگاه، در پایان کار، براي خودگوري بسیار منقش و مخفی، 

هاي  جانشینان وي، در ساختن مقبره. شد، بنا کرد نامیده می) وادي مقابرالملوك(» درة مقابر شاهان«بعدها به نام 

، ها به شصت رسید، و چنان شد که شهر مردگان سان که عدد مقابر شاهان در میان تپه خود، از او پیروي کردند؛ بدان

ساحل باختري نیل رفته رفته در تمام . زد از حیث عدد ساکنان، با شهر طیوه، که مرکز زندگان بود، دم از رقابت می

همه » فالن به باختر رفت«گفتند  شهرهاي مصر عنوان گورستان ثروتمندان پیدا کرد، و چنان شد که چون می

.فهمیدند که وي به سراي دیگر شتافته است می

راند، بیست و دو سال طول کشید؛ پس از  ري این ملکه، که در صلح و صفا در کمال حکمت فرمان میدوران کشوردا

وي، تحوطمس سوم جانشین او شد، که سراسر سلطنتش به جنگهاي فراوان گذشت؛ مردم سوریه چنان پنداشتند 

دارد؛ به همین جهت سر به  تواند دولتی را که پدرش تأسیس کرده بود نگاه که تحوطمس بیست و دوساله ناچار نمی

ه و  ولی تحوطمس سوم از پاي ننشست و در سال اول سلطنت به سوریه لشکر کشید و از راه قنطر. طغیان برداشتند

) امروز جبل مجدون(مجدون  -غزة، با سرعت بیش از سی کیلومتر در روز، پیش راند و با نیروهاي شورشیان در هار

اي از  ر میان دو رشته کوههاي لبنان و بر سر راه مصر به فرات قرار داشت، به اندازهاین شهر کوچک، که د. رو شد روبه

. النبی، بسیاري از جنگهاي قطعی در آن صورت گرفته است لحاظ لشکرکشی مهم بود که، از آن زمان تا زمان ژنرال

ت دادند، تحوطمس سوم، در الملل اول، ترکها را شکس ، در اثناي جنگ بین1918در همانجا که انگلیسیها به سال 

سال پیش از آن، شورشیان سوریه و متفقان ایشان را تارو مار کرد و از آنان خراج گرفت و مالیاتهایی بر ایشان  3397

      .زگشتباتحمیل کرد، و پس از شش ماه که از طیوه بیرون رفته بود پیروزمندانه به آن 

است که تحوطمس مقاومت ناپذیر، در آن جنگها، بالد خاوري   اي گانه این نخستین نبرد از لشکرکشیهاي پانزده

گشود پادگانهاي  کار وي تنها کشور گشایی نبود، بلکه در کشورهایی که می. مدیترانه را در تحت فرمان مصر درآورد

تحوطمس نخستین مرد تاریخ است که به اهمیت . کرد قرار میگذاشت و حکومت مقتدر و منظمی بر نیرومندي می

غنایمی . نیروي دریایی متوجه شد؛ وي ناوگانی تأسیس کرد که با آن بالد خاور نزدیک را به زیر فرمان خود کشید

رفت؛ نیز خراجی که  آورد پایه و پشتوانۀ هنر مصري در دورة امپراطوري به شمار می که او از جنگها به دست می

شدند؛ به  مند می ه رسانید، و مردم از آنها بهر گرفت وسایل نعمت و رفاه و آسایش فراوانی از بالد شام به مصر می می

براي آنکه تا حدي . اي از هنرمندان روي کار آمدند و سراسر مصر را از هنر خود پرکردند همین جهت، طبقۀ تازه

یم که در یک روز توانستند از خزانۀ دولتی مقداري شمش سیم اندازة ثروت دولت امپراطوري جدید آشکار شود، گوی

اي رواج یافت که سابقه نداشت؛  تجارت طیوه به اندازه. و زر بیرون آورند که وزن آن در حدود چهارهزار کیلو بود

د که با معبدها پر از نذور قربانی بود؛ تاالر جشنهاي شاهی در کرنک ساخته شد، و در آن گردشگاه عظیمی بنا نهادن

در پایان کار، شاه دست از جنگ و لشکرکشی کشید و به هنرپروري . عظمت خداي مصر و شخص شاه مناسب باشد

وزیر . نقشی است که برجاي مانده از زیباترین آثار این زمان گلدانهاي بدیع و خوش. و اداره کردن امور کشور پرداخت

عدها منشیان مخصوص خسته و واماندة ناپلئون در بارة وي اول او دربارة وي سخنی گفته است مانند کالمی که ب

داند؛ هیچ چیز بر وي مجهول نیست؛ در  آید می اعلیحضرتش هرچه را که پیش می«: اند، و آن سخن این است گفته

و دوسال   این شاه، پس از سی» .همه چیز خداي معرفت است؛ هیچ امري نیست که وي شخصاً دربارة آن اقدام نکند

اي مستقر ساخته  ، پس از آنکه پیشوایی مصر را در جهان مدیترانه)و بعضی گویند بعد از چهل و پنج سال( سلطنت
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پس از وي کشورگشاي دیگري به نام آمنحوتپ دوم پادشاه شد؛ وي بار دیگر آزادیخواهان سوریه را  .بود، از دنیا رفت

ی امپراطوري، با خود به اسیري به شهر طیوه آورد سرکوب کرد و هفت تن از شاهان را سرافکنده، در پیشاپیش کشت

به سلطنت رسید و مدت درازي حکم راند؛ مصر، بر اثر . و شش تن از ایشان را به دست خود در راه آمون قربانی کرد

سیادتی که مدت یک قرن کامل طول کشید و ثروتی که از این راه فراهم آمد، در زمان سلطنت او به اوج عزت و 

دهد که  اي از این شاه موجود است که وي را به صورت مردي نشان می در موزة بریتانیا مجسمۀ نیمتنه. دبزرگی رسی

نیرو و ظرافت، هر دو، در او جمع است، و قابلیت آن دارد که با پنجۀ فوالدین زمام امور امپراطوریی را که به ارث به 

از تجمل و آسایش به سر برد که پترونیوس یا خانوادة  او رسیده نگاه دارد و، در عین حال، در محیطی چنان سرشار

ها از  هاي توت عنخ آمون کشف نشده بود، هرگز آنچه روایات و کتیبه اگر مخلفات و بازمانده. مدیچی بر او رشگ برند

ه در زمان وي شهر طیوه آن انداز. رسید اند قابل قبول به نظر نمی توانگري و دستگاه پرتجمل آمنحوتپ نقل کرده

خیابانهاي آن همه تاجرنشین بود؛ بازارهاي آن از . نظیر است عظمت و شکوه پیدا کرد که در شهرهاي تاریخی کم

در شکوه و جالل بر همۀ «رسید پر بود؛ ساختمانهاي آن  کاالیی که از همۀ نقاط شناخته شدة آن روز جهان می

الحمایۀ فراوانی پیوسته باج و خراج به  تحت از دولتهاي» .ساختمانهاي پایتختهاي قدیم و جدید برتري داشت

شد؛  و آثار هنري گوناگون در آنها دیده می» همه با طال آراسته بود«رسید؛ معابد عظیم آن  کاخهاي سلطنتی می

هاي ساختگی این شهر، همه، همچون  دار و دریاچه دار و کاخهاي مجلل و گردشگاههاي سایه هاي باغچه خانه

مختلف تجمل و جالل، و به صورتی بود که بعدها شهر رم در دورة امپراطوري به آن صورت  نمایشگاهی از انواع

کرد که پس از  چنین بود حال پایتخت مصر، در آن زمان که عظمت فراوان داشت و در آن شاهی سلطنت می. درآمد

.وي اسباب اضمحالل و سقوط مصر فراهم شد

III –  تمدن و فرهنگ مصري  

  کشاورزي

زیستند؛ آن سوي کاخها و معابد واهرام،  ها پیادگان ناشناختۀ صحنۀ شطرنج می سر این شاهان و ملکهدر پشت 

م دیده، آنان  ق 450هرودوت، همان گونه که این مردم را در سال  .بردند میکارگران شهرها و کشاورزان مزارع به سر 

  :کند روح خوشبینی چنین وصف می را با

چه آنان ناچار نیستند زمین را  …»آورند هاي زمین را، با تحمل رنجی کمتر از هر ملت دیگر، به دست می آنان میوه

کنند انجام دهند؛ این از  آوردن محصولی از دانه می خیش کنند یا بیل بزنند یا هر نوع کاري که دیگران براي به دست

کند، و چون آب  شود، زمینهاي آنان را آبیاري می ر آن هنگام که آب نیل خود به خود زیاد میآن جهت است که د

کند؛ چون این خوکها با دست و  افشاند و خوکهاي خود را بر آن رها می نشیند، هر کس بر زمین خود دانه می  پس می

  .کند محصول را جمع می …برسد، آنگاهماند تا هنگام درو  ها را در زمین نشاندند، وي منتظر می پاي خویش دانه

ها را از  کاشتند، بوزینگان را نیز چنان آموخته بودند که میوه همان گونه که خوکها دانه را با دست و پاي خود می

ها و مردابها مقدار زیادي ماهی  کرد، هنگام پس نشستن، در برکه درختان بچینند؛ همین نیل، که زمین را آبیاري می

رفت شبها از آن براي نگاهداري کشاورزان از شر گزش  د؛ دامی که هنگام روز براي صید ماهی به کار میکر ذخیره می

ولی باید دانست که بخشندگی نیل بهرة کشاورز نبود، چه هر جریبی از زمین مصر ملک فرعون . شد پشه استفاده می

اي  برزگر ناچار بود مالیات ساالنههر . اري کندتوانست از آن بهره برد اجازة او نمی رفت و هیچ کسی بی به شمار می

اشراف، زمینداران و ثروتمندان دیگر زمینهاي پهناوري در اختیار . میان ده یک تا پنج یک محصول به شاه بپردازد

 گوییم که یکی از این گونه زمینداران هزار و اي از بزرگی این گونه امالك به دست آید، می داشتند؛ براي آنکه اندازه

اي از یک کتیبه  در بازمانده. دانه بار و ماهی و گوشت عنوان خوراك اصلی مردم را داشت. پانصد ماده گاو داشته است
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چنین آمده است که شاگرد مدرسه چه چیزها حق دارد بخورد، و در آن نام سی و سه نوع گوشت جانور و مرغ، چهل 

پاشیدند و  ثروتمندان بر خوراك خود شراب می. ده استو هشت نوع غذاي پخته، و بیست و چهار نوع نوشیدنی آم

. کردند خوردند و درویشان از شراب جوي تخمیر شده استفاده می می

تنها سرو کارش با تحصیلدار مالیات بود، و این شخص، » آزاد«کشاورز . کشاورزان زندگی سخت و محقري داشتند

هر چه را قابل حمل و نقل «کرد؛ یعنی  د، با وي رفتار میبنابریک اصل اقتصادي که با گذشت زمان مستقر شده بو

اند،  آورده نویسندة ظریفی از آن زمان، در بارة مردانی که خوراك مصر را در زمان او فراهم می. گرفت از وي می» بود

  :نویسد چنین می

گیرند چه حالی دارد؟  ت میبار را از کشاورزي به عنوان مالیا اي که چون ده یک دانه آیا در خیال خود مجسم ساخته

هاي بزرگی از موش هجوم  اند، و اسب آبی بازمانده را از میان برده است؛ بر مزرعه دسته کرمها نیمی از گندم را خورده

اي از  اند؛ اگر کشاورز لحظه آورده و ملخ بر سر آن ریخته است و چهارپایان و پرندگان قسمت مهمی از آن را ربوده

هایی که گاوآهن و  از این گذشته، تسمه. براي وي باقی مانده غفلت کند، دزدان آن را خواهند بردآنچه بر روي زمین 

درست در . شد، مرده است که به گاوآهن بسته می بندند پاره شده و باید نوشود؛ جفت گاو نیز،  بیل را به وسیلۀ آن می

با چوبدستی، و زنگیان  - شاهی-د؛ دربانان انبارهايشود تا ده یک را وصل کن این هنگام، تحصیلدار از کشتی پیاده می

ولی چیزي نیست که بگیرند؛ به همین ! اکنون بیایید بیایید، هم: زنند رسند و فریاد می هاي نخل، فرا می با شاخه

آن  کشند و، از سر، او را به بندند و به طرف ترعه می اندازند و دست و پاي او را می جهت زارع بیچاره را بر زمین می

کنند و در  کشند و همسایگان از اطراف او فرار می بندند، کودکانش را به زنجیر می اندازند؛ زنش را نیز به او می می

  . بار خود را پنهان سازند آیند تا دانه صدد آن برمی

شتۀ خود توانست این مطلب را برنو البته این یک قطعۀ ادبی است که خالی از گزافگویی نیست، ولی نویسندة آن می

هاي او را  بیفزاید که کشاورز در هر آن بیم آن داشته است که وي را به بیگاري بگیرند تا براي شاه کار کند، ترعه

به گمان . ها را براي ساختن اهرام و معابد و کاخها بکشد بکند، راه بسازد، اراضی شاهی را کشت کند، سنگها و مسله

نمودند؛ بسیاري از آنان  کردند به فقر تن در داده و بر آن شکیبایی می یبیشتر، غالب کسانی که در مزارع کار نم

گاهی اوقات دستبردها و . اند که، از ناتوانی در پرداخت وام، به بندگی افتاده بودند اسیران جنگی یا وامدارانی بوده

و به داخل کشور آرند؛  گرفت، تنها به این منظور که کسانی را به اسیري و بندگی بگیرند لشکرکشیهایی صورت می

در . فروختند پرداخت می به هر کس که بهاي بیشتري می افتادند زنان و کودکانی را که به این ترتیب به چنگ می

شود که در آن رشتۀ درازي از اسیران آسیایی با حالت  اي بر روي سنگ دیده می موزة شهر لیدن نقش برجسته

تصاویر این اسیران، با دستهاي بر پشت بسته یا بر گردن . برند ه اسیري میپریشان در کشتی جاي دارند، و آنان را ب

هایی که از کینۀ آمیخته به ناامیدي حکایت دارد، چنان است که گویی بر  آویخته یا در کنده جاي گرفته، و چهره

.گوید روي سنگ جان دارد و با آدمی سخن می

  صناعت  - 2

  منشیها -بازرگانی و امور مالی - چاپار -حمل و نقل -نمهندسا - کارگران -صنعتگران - معدنچیان

شد؛ به همین جهت قسمتی از آن به عنوان  رفته رفته، در نتیجۀ کار کشاورزان محصول بیش از احتیاج فراهم می

شد،  چون در مصر مواد معدنی کم یافت می. ماند کردند باقی می ذخیره براي کسانی که در صناعت و بازرگانی کار می

چون معادن در نقاط دوردست جاي داشت، براي صاحبان . کردند گونه چیزها را از نوبه و عربستان وارد می این

کرد که به کار استخراج معادن بپردازند؛ به همین جهت قرنهاي متوالی عمل  هاي خصوصی صرف نمی سرمایه

شد؛ و آهن را از حبشه وارد  ي میبردار از کانهاي مصر مقدار کمی بهره. استخراج معادن در انحصار دولت بود
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کردند؛ معادن طال در طول ساحل خاوري نیل و در بالد نوبه پراکنده بود؛ از آن گذشته، این فلز گرانبها را از  می

نویسد که  می) م ق 56(دیودوروس سیسیلی . آوردند خزانۀ همۀ ایاالتی که در تحت فرمان مصر بودند به این کشور می

هاي این  رفتند؛ کودکان تکه هاي معدن طال به داخل زمین می راغ و کلنگ به دست، دنبال رگهمعدنچیان مصري، چ

شد، مردان و زنان سالخورده آن را  کردند؛ و پس از آنکه در هاونهاي سنگی کوفته می معدن سنگین را حمل می

  .مبالغه روا داشته است شود، توان گفت که تا چه حد تعصب ملی، در آنچه ذیال ذکر می کردند نمی شستشو می

شاهان مصر زندانیان محکوم و اسیران جنگی، و کسانی را که به تهمتهاي باطل و از روي خشم در زندانها افتاده 

فرستادند تا آنان که براستی  هاشان، به معادن طال می کردند و، گاهی تنها و گاهی با خانواده آوري می بودند، جمع

 …یش را بچشند، و به این ترتیب شاهان، از دسترنج آنان، درآمد سرشاري به چنگ آرندگناهکار بودند کیفر گناه خو

چون این کارگران از توجه به حال بدن خود ناتوان بودند، و حتی چیزي که تن آنان را بپوشد نداشتند، هر کس آن 

س نیست که بر حال آن کرد، چه هیچ ک دید، از شدت بدبختی بر حال آنان رقت می بیچارگان بخت برگشته را می

همه ناچارند آن اندازه کار کنند . بیماران و ناتوانان و زنان درمانده رحمت کند و از کار و زحمت ایشان اندکی بکاهد

اي به نهایت درجه تلختر  به همین جهت، این بدبختان آینده. که همۀ قواشان تحلیل برود و در خواري اسیري بمیرند

  .دهند ر پیش دارند، و مرگ را بر زندگی ترجیح میتر از زمان حاضر د و سخت

دانستند و، در اول کار،  هاي نخستین، راه ساختن مفرغ را از مخلوط کردن مس با قلع می مردم مصر، در دورة سلسله

ساختند؛ بعدها، با همین مفرغ، به ساختن چرخ ارابه، غلطک، اهرم،  سالحهایی مانند شمشیر و خود و زره از آن می

کرد، و اره براي بریدن  ترین سنگ دیوریت را سوراخ می هایی که سخت پیچ، مته ره، گاوه، چرخ خراطی، میخقرق

کردند؛ سفال را با  کارگران مصري آجر و سیمان و گچ تهیه می. سنگهاي بزرگ جهت ساختن تابوت پرداختند

کردند؛ در  به الوان مختلف تزیین می دانستند، و این هر دو را گري می دادند، شیشه اي از شیشه لعاب می ورقه

منبتکاري بر روي چوب مهارت فراوان داشتند؛ کشتی، ارابه، صندلی، تخت، و تابوتهاي مجللی را به این ترتیب آرایش 

کرد؛ با پوست جانوران لباس، تیردان،  فریفت و به مرگ دعوت می دادند؛ این تابوتهاي زیبا، درواقع، زندگان را می می

بر دیوراهاي مقابر صورت همۀ کارهاي صنعتی مربوط به دباغی پوست نمایش داده . کردند ندلی تهیه میسپر، و ص

شود به دست دارند و با آن  اي را که بر آن تصاویر کار دباغان باستانی دیده می شده؛ هنوز کفاشان کاردهاي خمیده

کارگران . ساختند ر، کفش سرپایی، و کاغذ میریسمان، طناب، حصی) پاپیروس(مصریان با گیاه بردي . کنند کار می

. بردند دادن و ورنی زدن ماهر بودند، و به این ترتیب علم شیمی را در صنعت به کار می دیگري در میناکاري و لعاب

ی باف اند که ظریفتر و نازکتر از آن در تمام تاریخ پارچه هایی از ریسمان را به کار برده بعضی از بافندگان پارچه رشته

اي که چهار هزار سال پیش از این بافته شده به دست آمده است که، با  دیده نشده؛ در ضمن کاوشها، قطعه پارچه

. توان آن را از ابریشم تمیز داد بین نمی اي باریک است که بدون ذره هاي آن به اندازه رشته«وجود تصرف روزگار، 

اند مقایسه شود، درشت  بافته مصریان قدیم با دست می هاي بافت امروز، چون با این پارچه که بهترین پارچه

اگر اطالعات فنی مصریان را با آنچه خود داریم مقایسه کنیم، درخواهیم یافت که، پیش «: گوید پشل می» .نماید می

بودند؛ از بیشتر اهل صنعت از مردم آزاد » .ایم از اختراع ماشین بخار، ما تقریباً در هیچ چیز بر آن مردم برتري نداشته

دادند، همان گونه که اکنون  اهل هر صنعت طبقۀ خاصی تشکیل می. شد بندگان نیز قسمتی در میان ایشان دیده می

ود که جنگهاي بزرگ سبب آن ب .گیرنددر هند نیز چنین است؛ چنان مقرر بود که پسران حرفۀ پدران را در پیش 

. توانستند امالك وسیع را آباد کنند و کارهاي مهندسی را ترقی دهند هزاران اسیر به چنگ بیفتد؛ با این اسیران می

صنعتگران آزادي که در یک رشته کار . اسیر به معابد هبه کرد 113000رامسس سوم در طول سلطنت خویش 

پرداختند؛ آن شخص  یا ناظري به کار خود می» سرکارگر«دادند و در تحت امر  کردند معموال صنفی را تشکیل می می
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بر روي یک لوحۀ گچی، که در . داد یکان می فروخت و حق آنان را یکان کاالهاي صنعتی آنان را به صورت کلی می

موزة بریتانیا محفوظ است، یکی از سرکارگران نام چهل وسه کارگر را نوشته و، در برابر نام هر یک، روزهاي غیبت و 

آمد؛ یک بار چنان  اعتصاب فراوان پیش می. ذکر کرده است» تنبلی«یا مجرد » عبادت«و » بیماري«لت آن را از ع

اتفاق افتاد که مزد کارگران مدت درازي پرداخته نشد؛ آنان رئیس خود را محاصره کردند و به این صورت وي را مورد 

در این باره به . کشانیده است؛ لباس و روغن و خوراك نداریمما را گرسنگی و تشنگی به اینجا «: تهدید قرار دادند که

، که کارهاي ما به دست اوست، بنویس تا چیزي بما بدهند که از آن »نوم«خواجۀ ما، فرعون، و به حاکم والیت 

االت بنابر روایتی یونانی، یک مرتبه شورش بزرگی در مصر اتفاق افتاد که در آن بندگان بر یکی از ای» .گذران کنیم

تسلط  - سازد که هر امري را ممکن می - مسلط شدند و آن را آن اندازه در اختیار خود نگاه داشتند که با گذشت زمان

یکی از عجایب این است که، در تمدنی که به این اندازه سخت از کارگران . آنان بر این ایالت به رسمیت شناخته شد

.رشها در آن اتفاق نیفتاده یا ثبت نشده استکرده، جز عدة کمی، از چنین شو برداري می بهره

شناخت، بسیار  شناختند، و نیز آنچه اروپا قبل از انقالب صنعتی می مهندسی در مصر از آنچه یونانیان و رومیان می

 مثال سنوسرت سوم. برتر و باالتر بود؛ تنها عصر ما بر آن تفوق دارد، و شاید در این گفته نیز به راه خطا رفته باشیم

دیواري به طول چهل و سه کیلومتر دور دریاچۀ موریس کشید که آب ناحیۀ فیوم را در آن ذخیره کند؛ با این کار، 

ده هزار هکتار زمین باتالقی را قابل کشت کرد، چه با این مخزن آبی که ساخته بود، توانست وسیلۀ آبیاري اراضی را 

داد؛ براي کار کردن  اي از آنها نیل را به دریاي سرخ اتصال می پارههاي فراوانی حفر کرده بودند که  ترعه. فراهم سازد

هاي سنگ و  کردند، و به این ترتیب بود که توانستند پاره ور در آب استفاده می در زیر آب از صندوقهاي غوطه

یم، یا از روي اگر حق داشته باشیم گفتۀ هرودوت را باور کن. هاي هزارتنی را از جاهاي دور دست جابه جا کنند مسله

شود در بارة کارهاي آن زمان حکمی بدهیم، باید بگوییم که این  آنچه در نقشهاي مربوط به سلسلۀ هجدهم دیده می

دادند و، سپس، آنها را به راههاي  پیکر را هزاران نفر بر روي تیرهاي چوبی آغشته به پیه حرکت می سنگهاي کوه

براي . دادند پذیرفت به این محل انتقال می  کنار ساختمان پایان می شد و به شیبداري که از جاي دوري شروع می

آمد؛ دلیل این، نقش  کار، اسباب و افزار و ماشین زیاد نبود، چه نیروي عضالنی کارگر بسیار ارزان به دست می

ري را، که رانند و در پی خود قایق بارکش دیگ اي است که در آن هشتصد پارو زن بیست و هفت قایق را می برجسته

خواهند هر چه ماشین  اي از مردم می این است آن دورة طالیی جهان که پاره. کشند دو مسله در آن قرار دارد، می

متر، در نیل و دریاي سرخ  16متر و پهناي  32کشتیهایی به درازاي ! است خرد کنند و به زندگی آن دوره باز گردند

شد؛پس از آن،  کاالها، در خشکی، نخست با نیروي انسان حمل و نقل می .کردند اي، رفت و آمد می و نواحی مدیترانه

کردند،سپس نوبت به بارکشی با اسب رسید؛گمان غالب آن است که نخستین بار  از خران در این کار استفاده می

مردم  .هیکسوسها اسب را با خود به سرزمین فراعنه آورده باشند؛ شترتا زمان بطالسه در مصر وجود نداشته است

نشستند، و بندگان آنان  بردند؛ ثروتمندان در تخت روان می کردند، یا کرجیهاي ساده را به کار می فقیر پیاده سفر می

شدند که تمام سنگینی آن در قسمت  هاي نازیبایی سوار می کردند؛ بعدها بر ارابه خواستند منتقل می را به هرجا می

  . گرفت مقدم محور چرخ قرار می

رسان براي من چیزي  به وسیلۀ نامه«: چاپار منظمی داشتند؛ در یکی از پاپیروسهاي قدیم چنین آمده است مصریان

با وجود این، باید دانست که وسایل ارتباطی فراوان نبوده، و جز راه شاهی و جنگی ممتد میان نیل و » .بنویس

نیل، که مهمترین عامل حمل و نقل آن . کم بود کرد،راههاي دیگر ناهموار و از حیث شماره فرات،که از غزه عبور می

بازرگانی داخلی . کرد رفت، به سبب خط سیر مارپیچی که داشت، فاصلۀ میان شهرها را دو برابر می شمار می  زمان به

ها، صورت  به طور نسبی جنبۀ اولیه داشت و بیشتر آن به صورت مبادلۀ جنس به جنس، در جمعه بازارهاي دهکده
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ازرگانی خارجی، درست مثل زمان ما، به واسطۀ سدهاي محکم گمرکی با اشکاالتی مواجه بود؛ دولتهاي ب. گرفت می

ایمان سخت داشتند، زیرا عوارض گمرکی یکی از درآمدهاي اساسی » حمایت بازرگانی«مختلف خاور نزدیک به اصل 

ارد کردن مواد خام و صادر کردن مواد با وجود این باید دانست که مصر در نتیجۀ و. رفت شمار می خزانۀ مملکت به

شد، و  در بازارهاي مصر، بازرگانان شامی و کرتی و قبرسی فراوان دیده می. ساخته شده توانست ثروتی به چنگ آورد

  .کشتیهاي فنیقی از مصب نیل در شمال تا کنار خیابانهاي شهر پر جمعیت طیوه در جنوب، در آمدوشد بود

نیافته بود؛ به همین جهت همه چیز، حتی حقوق کارمندان بزرگ، به صورت جنسی یا  هنوز سکه در معامالت رواج

هاي شاهی، به جاي آنکه  مالیات نیز جنسی بود و خزانه. شد بار و نان یا خمیر و آبجو و مانند آن پرداخت می دانه

الت مزارع یا چیزهاي از محصو -گنجینۀ سیم و زر باشد، به صورت انبارهاي بزرگی بود که هزاران گونه کاال

در آن هنگام که پس از کشورگشاییهاي تحوطمس سوم فلزات گرانبهاي . شد در آنها نگاهداري می -ساخت دست

دادند و  ها و شمشهاي طال می کردند با حلقه فراوان به مصر درآمد، بازرگانان رفته رفته بهاي آنچه را معامله می

اي که وزن و اندازة آن را دولت تضمین کرده  کردند؛ هنوز سکه مبادله وزن میگرفتند؛ در هر معامله، طال را براي  می

اعتبار بازرگانی موجود بود، و غالباً حواله یا سند جانشین مبادلۀ جنس به . باشد در کار نبود تا دادو ستد را آسان کند

هاي حسابداري و رسیدگی به شد؛ در همه جا منشیهایی وجود داشتند که، با تنظیم اسناد قانونی و کار جنس می

  .شدند مسائل مالی، سبب سرعت معامالت بازرگانی می

هر کس از موزة لوور دیدن کرده باشد، ناچار، مجسمۀ آن منشی مصري را دیده است که چهار زانو نشسته و تقریباً 

این منشی از . لخت است و عالوه بر قلمی که به دست دارد، قلم دیگري از راه احتیاط بر پشت گوش زده است

دارد؛ حساب دامهایی را که به  اند و بها و سود و زیان آنها صورت برمی کارهاي انجام شده و کاالهایی که تحویل داده

ها به دست وي تنظیم  دارد؛ قراردادها و وصیتنامه اند، نگاه می باري را که فروخته اند یا اندازة دانه کشتارگاه روانه کرده

مردي است که به کار خود توجه فراوان . اي وجود ندارد د گفت که در زیر خورشید هیچ چیز تازهبراستی بای. شود می

اندازد که اسباب  کند؛ کمی هوشمند است، ولی هوشمندي خود را تا آن اندازه به کار می دارد و مانند ماشین کار می

مقاالتی، دربارة دشواریهاي کار کارگران  اي دارد، ولی با نوشتن کننده زندگی یکنواخت خسته. خطري براي او نشود

دستی، و شرافت و بزرگواري شاهانۀ آنان که خوراکشان از کاغذ و خونشان از مرکب است، به خود تسلی خاطر 

.بخشد می

  دولت  -3

  فرعون - وزیر - قوانین -دستگاه اداري و کارمندان

بعضی . داشتند ط قانون را در مملکت محفوظ نگاه میشاهان و اشراف شهرستانها با استفاده از این منشیها نظم و تسل

کنند  دهد که مشغول سرشماري هستند و حساب مالیات بردرآمدي را می از لوحهاي قدیمی منشیهایی را نشان می

بینی نمایند و تخمینی از درآمد  کنند تا از محصول پیش شود؛ یا حساب باالآمدن آب نیل را می که به خزانه وارد می

راي سال آینده بزنند و سهم هر یک از دستگاهها را از این درآمد تعیین کنند؛ این منشیها بر امور صناعت و دولت ب

بازرگانی نیز نظارت داشتند و، تقریباً در آغاز تاریخ، توانستند طرح یک سازمان اقتصادیی را بریزند که در زیر رهبري 

  . دولت و حکومت باشد

رقی کرده بود؛ از زمان سلسلۀ پنجم، براي مالکیت خصوصی و تقسیم ارث، قوانین قوانین مدنی و جنایی بسیار ت

مردم، در آن زمان نیز مانند امروز، همه در برابر قانون با یکدیگر مساوي بودند، البته به . مفصل و دقیقی، وجود داشت

ین سند قانونی جهان، که اکنون قدیمتر. این شرط که هر دو طرف نزاع از حیث ثروت و نفوذ با یکدیگر مساوي باشند

اي از قضایاي پیچیدة ارث به محکمه تسلیم  اي است که دربارة قضیه شود، اظهارنامه در موزة بریتانیا نگاهداري می
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خواستند که مرافعه و استدالل و محاجه به صورت نطق و خطابه نباشد، بلکه  قضات از طرفین دعوي می. شده است

خواهند بگویند به صورت کتبی به محکمه تقدیم کنند، که البته بر محاکمات شفاهی زمان  طرفین باید هر چه را می

مصریان محاکم منظمی به درجات مختلف داشتند که از . جزاي سوگند دروغ کشتن بود. ما ترجیح داشته است

فت گاهی متهم و یا شد و به محاکم عالی ممفیس یا طیوه یا عین شمس پایان می محکمۀ محلی شهرستانها آغاز می

اي از اوقات گوش یا بینی  زدن با چوب از کیفرهاي رایج بود، و پاره. دادند تا به حق اعتراف کند مجرم را شکنجه می

کردند، یا با دارزدن و خفه کردن و  بریدند، یا او را به محل استخراج معادن تبعید می یا زبان یا دست تباهکار را می

ترین نوع شکنجه آن بود که گناهکار را زنده زنده مومیایی  سخت. دادند دن کیفر میسربریدن و برچهارمیخ سوزان

. پوشانیدند که تن وي را خرده خرده بخورد و او را از پا درآورد کردند، یا بدن او را با قشري از نترون سوزاننده می می

شد که خود را به  د، به ایشان اجازه داده میاگر تباهکاران از طبقات باال بودند و از اعدام در برابر مردم ننگ داشتن

. شود اي اجرا می گونه که هم اکنون در ژاپن نسبت به طبقۀ ساموراي چنین قاعده دست خویش هالك کنند؛ همان

اي به دست نیامده است تا از آن رو معلوم شود که دستگاه پلیس در مصر قدیم وجود داشته است؛ چنان به نظر  نشانه

قشون دایمی ـ که به واسطۀ جدا ماندن مصر به وسیلۀ صحراها و دریا از باقی جهان، ضرورت نداشته  رسد که از می

احترام زندگی افراد و . شد چندان زیاد باشدـ کمتر براي برقرار کردن نظم و امنیت در داخل کشور استفاده می

تکیه داشته و مدارس و معابد براي  مالکیت و حفظ نظم و استقرار حکومت تقریباً تنها بر هیبت و عظمت فرعون

از چین که بگذریم، هیچ ملتی در جهان، جز مصر، نیست که در . اند کوشیده تقویت و نگاهداري همین عظمت می

.حفظ امنیت کشور تکیه کرده باشد

. ه استشد و دوام آن از هر حکومت دیگري در تاریخ بیشتر بود حکومت مصر، از لحاظ سازمان، بسیار خوب اداره می

دار را داشت و آخرین  وزیر و رئیس دادگستري و خزانه رئیس اداري مملکت وزیري بود که، در آن واحد کار نخست

در یکی از نقشهاي . کس جز فرعون بر او در این سمت برتري نداشت رفت، و هیچ پناهگاه براي متداعیان به شمار می

به شکایت فقیران گوش «گوید،  شود تا، چنانکه کتیبه می خارج می شود که بامداد پگاه از خانه مقابر، وزیر دیده می

انگیزي هم اکنون از دورة امپراطوري به دست  پاپیروس شگفت» .آنکه میان بزرگ و کوچک تفاوتی بگذارد فرا دارد، بی

اي ادبی  قطعه و شاید این، خود،(اي است که فرعون، هنگام گماشتن وزیر تازه، ایراد کرده است  است و در آن خطابه

  :؛ در آن نوشته چنین آمده)باشد که نویسنده از پیش خود نوشته است

بدان که این ستونی است که همۀ مملکت . گذرد از نظر دور مدار نیک مراقب دفتر وزارت باش، و آنچه را در آن می

ها آن نیست که در بند در این اندیشه باش که وزارت تن …وزارت شیرین نیست، بلکه تلخ است …به آن تکیه دارد

احترام گذاشتن به شاهزادگان و رایزنان باشی؛ در این فکر باش که وزارت آن نیست که مردم را به بندگی 

که، در هر امر، قانون  …آید، هشیار و حریص باش هنگامی که کسی از مصر سفال یا علیا به شکایت می …خودگیري

طرفداري از اشخاص  …عایت شود، و حق هر کس محفوظ بماندبه مجراي خودکار کند، و عرفی که جاري است ر

شناسی  شناسی نظر داري، به آن کس که او را نمی گونه که به کسی که او را می همان …انگیزد خشم خدا را بر می

ر به خاطر داشته باش که ه. نگري نظر داشته باش؛ به نزدیکان شاه چنان بنگر که به آنان که دور از دربار اویند می

ترساند باید آن باشد که امیر در  آنچه مردم را از امیرشان می …امیري چنین کند مدت درازي برجاي خواهد ماند

فرعون شخصاً عنوان دیوان عالی کشور را داشت،  آنچه را بر تو واجب است مراعات کن …حکم خود به عدل کار کند

ممکن بود، با واجد بودن خصوصیاتی، در نزد شاه مطرح کننده از هزینۀ گزاف باکی نداشت، هر دعویی  و اگر شکایت

دهد، و ادارات دولتی در آن  دهد که شاه در آنجا قربانی می را نشان می» خانۀ بزرگ«بعضی از نقشهاي قدیمی . شود

یا فرعون را از آن ) pharaoh(نامیدند و یهودیان کلمۀ فرعوه  می) pero(این خانه را مصریان پرو . قرار دارند
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در همین خانه بود که شاه به وظایف دشوار اداري . از همان مشتق شده است) emperor(اند و لفظ امپراطور  رفتهگ

 یا لویی چهاردهم یا گوپتهپرداخت؛ گاهی کارها چندان زیاد و محتاج تأمل فراوان بود که از کارهاي چندره  می

رفت، فرمانداران ایاالت، در حدود فرمانروایی خویش، به استقبال او  هروقت شاه به مسافرت می. ناپلئون کمتر نبود

کردند و به  شدند و، بر نسبت چشمداشتی که به مرحمت او داشتند، هدایایی تقدیم می شتافتند و مالزم رکاب می می

ز نقشها آمده است که یکی از اشراف به آمنحوتپ دوم در یکی ا. خاستند وظایف پذیرایی و مهمانداري برمی

سپر و  680و » هاي هنري جواهرات و اسلحه و تحفه …هایی از عاج و آبنوس هایی از زر و سیم، و مجسمه ارابه«

پاداشی که شاه به وي داد آن بود . خنجر مفرغی و گلدانهاي فراوانی از فلزات گرانبها به عنوان هدیه تقدیم کرد 140

اي بود براي آنکه پسر آن مرد  گرانه پسر او را با خود همراه برد تا در کاخ شاهی زیست کند؛ این، خود، راه حیله که

یا » سارو«ترین مردان دربار، مجلسی به نام  از سالخورده. متنفذ را به عنوان گروگان در کاخ سلطنتی نگاه دارد

ولی باید دانست که مشاورة شاه با این . طنتی را داشتشد که عنوان مجلس مشاورة سل مجلس بزرگان تشکیل می

دانستند و چنان عقیده داشتند  مجلس امري ضروري نبود، چه فرعون، و پس از او کاهنان، خود را از نسل خدایان می

اند؛ همین اتصال با خدایان منبع نفوذ و هیبت فراعنه به شمار  که خدایان، خود، به شاه سلطنت و حکمت بخشیده

رفت که گاهی انسان از  به همین جهت، در موقع خطاب به شاه، کلماتی در تجلیل و تقدیس به کار می. رود می

: کند شود؛ از آن جمله در داستان سینوحه یکی از نیکان مردم به شاه چنین خطاب می شنیدن آنها دچار حیرت می

چون  ».بینی تو را زندگی بخشد) هۀ حاتحوریعنی اال(اي شاه، که عمرت دراز باد، امیدوارم که آن یگانۀ زرین «

فرعون تا این اندازه به مقام قدسیت و الوهیت نزدیکی داشت، گروهی از خدمتگزاران و دستیاران مختلف به خدمت او 

بیست نفر مأمور . کردند، مانند سرداران، گازران، نگاهبانان صندوقخانۀ شاهی، و صاحبان مناصب بزرگ دیگر قیام می

کردند؛ بعضی دیگر کاله و تاج شاهی را به  بعضی تنها موي سر و صورت او را اصالح می: آرایش فرعون بودند  تزیین و

ساختند و به  اي دیگر سراپاي فرعون را معطر می دادند؛ و دسته گذاشتند؛ جمعی ناخنهاي او را پیرایش می سر او می

در نقش یکی از گورها چنین آمده است که . کشیدند می مالیدند و در چشمهایش سرمه هاي او غازه می لبها و گونه

سرپرست صندوق عطر و لوازم آرایش و حامل کفشهاي سرپایی شاه بوده، و این کار را با دقتی که قانون «صاحب قبر 

اندازه ضعف و  نتیجۀ این خوشگذرانی و تجمل بی» .رسانده است براي مراقبت از کفش پادشاه معین کرده به انجام می

داد که کشتی سلطنتی را گروهی از دختران  اي از اوقات، براي رفع دلتنگی، فرمان می نحطاط اخالقی بود؛ شاه پارها

افراط در خوشگذرانی و عیاشی آمنحوتپ . برانند و خود را، جز با پارچۀ توري که سوراخهاي درشت دارد، نپوشند

.برسد سوم مقدمۀ آن شد که اخناتون شورشی برپا کند و به سلطنت

  اخالق  - 4

  مسائل اخالقی جنسی -مادرشاهی در مصر -وضع زن –ازدواج  -اندرون شاهی -زنا با محارم در دربار

شاه غالباً خواهر و گاهی دختر . دولت مصر در بسیاري از چیزها، حتی زنا با محارم، به دولت ناپلئون شباهت داشت

بدشواري . ه که خون خاندان سلطنتی را پاك و پاکیزه نگاه داردکرد، به این بهان خود را به همسري خویش اختیار می

آنچه مصریان، پس از . توان گفت که این عادت از نیروي تناسل شاهان مصر کاسته و آن را ضعیف کرده باشد می

شود؛ به  تجربۀ چند هزار ساله، در آن شک نداشتند این بود که چنین کاري سبب ضعیف شدن نیروي تناسل نمی

جهت، عادت همسري با خواهران از شاه به همۀ طبقات مردم سرایت کرد؛ در قرن دوم میالدي، دو سوم  همین

همان معنی » خواهر«و » برادر«در شعر مصري قدیم کلمات . کردند ساکنان آرسینوئه از این قاعده پیروي می

ان دیگري نیز داشته است که از میان فرعون، عالوه بر خواهران خود، زن. زمان ما را داشته است» معشوق«و » عاشق«

مثال یکی از اسیران . اند کرده گزیده یا بزرگان مملکت، یا شاهزادگان بیگانه به او هدیه می اسیران جنگی برمی
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اي از  پاره. سرزمین نهرینه دختر بزرگ خود را، با سیصد دختر جوان، به عنوان هدیه براي آمنحوتپ سوم فرستاد

چه . توانستند در این باره به درجۀ شاه برسند کردند؛ البته هرگز نمی ن کار، از فرعون تقلید میاعیان مملکت، در ای

  .ناچار بایستی، در مراعات اصول جاري اخالقی و سرمایه و درآمد مالی خویش را نیز از نظر دور نداشته باشند

ظاهراً چنان . ورزیدند به یک زن قناعت میولی تودة مردم، مانند همۀ افراد ملتهاي دیگر که درآمد متوسطی دارند، 

رسد که زندگی خانوادگی منظم بوده و، از لحاظ اخالقی و حدود تسلط افراد خانواده، با آنچه در میان ملل  به نظر می

ها آغاز شده،  هایی که انحطاط مصر با آن سلسله تا زمان سلسله. متمدن این زمان وجود دارد اختالفی نداشته است

توانسته است، بدون دادن هیچ حقی، او را از خانۀ  داده، شوهر می هرگاه زن زنا می. افتاده است درت اتفاق میطالق بن

گفته، ناچار بوده است قسمت بزرگی از امالك خانواده را  خود بیرون کند، ولی اگر جز در این صورت وي را طالق می

مانند  -توان دربارة این گونه کارهاي محرمانه قضاوت کرد میتا آنجا که  -وفاداري شوهر نسبت به زن. به وي واگذارد

شود، کار بسیار دشواري بوده؛ وضع اجتماعی زن، در آن زمان، از وضعی  آنچه در تمدنهاي پس از آن زمان دیده می

ت هیچ مل«: گوید ماکس مولر در این خصوص می. که زنان بسیاري ازملتها در زمان حاضر دارند، باالتر بوده است

نقشهایی که از » .کهنه و نویی نیست که در آن مقام و منزلت زن به پایۀ مقام و منزلت زنان وادي نیل رسیده باشد

آشامند و  خورند و می دهد که آزادانه در میان مردم می آن زمانهاي باستانی برجاي مانده زنان را به صورتی نشان می

روند و با  باشد یا سالحی به دست داشته باشند، در پی کارخویش میآنکه کسی نگاهبان ایشان  در کوچه و بازار، بی

اند بر زنان سلیطۀ خود سخت  سیاحان یونانی، که عادت داشته. پردازند آزادي کامل به کارهاي صنعتی و بازرگانی می

ش به سر بگیرند، از مشاهدة این آزادي زنان در مصر تعجب کرده و مردان مصري را، که در تحت تسلط زنان خوی

کند که، در درة نیل، یکی  آمیز، این مطلب را نقل می دیودوروس سیسیلی، به صورتی مسخره. اند برند، استهزا کرده می

و این شرطی است که ذکر  -شود آن است که مرد باید از زن خویش اطاعت کند از شرایطی که در قبالۀ نکاح ذکر می

گذاشتند؛ یکی از  شدند و ملک خود را به ارث می زنان مالک می. ندارد آن در قراردادهاي زناشویی امریکایی ضرورتی

اي است از زمان سلسلۀ سوم، که در آن زنی به نام  نامه کند، و آن وصیت اسناد قدیمی تاریخی به این نکته اشاره می

پاترا به تخت خشپسوت و کلئو. سنت در بارة قسمت شدن زمینهایی که دارد، براي فرزندانش وصیت کرده است -نب

سازند، این دو ملکه نیز به حکم راندن و  کنند و ویران می گونه که شاهان حکم می سلطنت مصر نشستند و، همان

.ویران ساختن پرداختند

شود؛ ازاین جمله است  با وجود این، گاهی در میان ادبیات قدیم مصر نغمۀ ریشخندآمیزي دربارة زنان شنیده می

  :م اخالق مصري نوشته و مردان را از زنان برحذر داشته است؛ نوشتۀ وي چنین استآنچه یکی از علماي قدی

آید و تو او را  در آن هنگام که می. شناسد برحذر باش آید و کسی درداخل شهر او را نمی از زنی که از خارج می

نی ژرفناي آن را اندازه توا وي همچون گرداب موجود در آب بسیار عمیقی است که نمی. او نگاه مکن  شناسی به نمی

خیزد  اگر کسی مراقب او نباشد، به پاي برمی. فرستد اي می زنی که شوهر وي غایب است، هر روز براي تو نامه. بگیري

  . آه که چه جنایت زشتی است که آدمی به حرف وي گوش فرا دارد. افکند و دام خود را می

  :حوتپ به عنوان نصیحتنامه براي فرزندش نوشته است - اما آنچه که بیشتر رنگ مصري دارد، آن است که پتاح

تا  …اگر کامیاب شدي و خانۀ خود را آراستی و از ته دل زنت را دوست داشتی، شکم او را پرکن و پشتش را بپوشان

زمانی که او را در اختیار داري دلش را شاد نگاه دار، زیرا که وي براي کسی که مالک آن است همچون کشتزار 

و نوشتۀ پاپیروس بوالق  .اگر به مخالفت با او برخیزي، باید بدانی که این سبب خانه خرابی توست. زي استحاصلخی

  :دهد فرزند را، با حکمت و فرزانگی کامل، چنین پند می
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چه وي مدت درازي تو را چون بار سنگینی در شکم نگاه داشته و، پس از آنکه  …هرگز مادرت را فراموش مکن

به تو غذا داده و از . سه سال تمام تو را بر دوش کشیده و پستان به دهانت گذاشته. م شده، تو را زاییدهماههاي تو تما

آموختی، هر روز، از  رفتی و نوشتن را می در آن هنگام که به مکتب می. پلیدي و ناپاکی تو روي ترش نکرده است

  . آورد خانه نان و آبجو با خود به نزد آموزگار تو می

ن منزلت عالیی که در مصر براي زنان بود از این پیدا شده که، در آن سرزمین، تسلط زن یا مادرشاهی بر شاید ای

  .تسلط مرد یا پدرشاهی غالب بوده است

گواه بر این مطلب آن است که نه تنها زن در خانه بزرگی کامل داشته، بلکه تمام اراضی کشاورزي به زنان منتقل 

هاي اخیر، هنگام زناشویی، به نفع همسر خود، از  مرد، تا دوره«: گوید ن خصوص چنین میفلیندرزپتري در ای. شد می

سبب زناشویی با خواهر آن نبوده است که برادر از » .کرده است نظر می تمام امالك و درآمدهاي آیندة خود صرف

واده، که از مادر به خواهر انتقال اند، به این ترتیب، ازمیراث خان خواسته شده، بلکه مردان می تاب می عشق خواهر بی

باید دانست که تسلط زن رفته . اند که این ثروت به چنگ بیگانگان بیفتد خواسته برداري کنند، و نمی یافته، بهره می

شد؛ شاید این در نتیجۀ آداب و عادات تسلط پدر و پدرشاهی بوده است، که بعد از تسلط هیکسوسها  رفته کمتر می

گیري کشاورزي بیرون آمده و از مرحلۀ صلح و سلم به مرحلۀ جنگ استعماري  ته، و کشور از گوشهدر مصر رواج یاف

هاي  اي شد که حق طالق گرفتن، که از مختصات زن در دوره در روزگار بطالسه نفوذ یونانیان به اندازه. رسیده است

ي که هست، حتی در این زمان هم، این چیز. گذشته بود، از چنگ او خارج شد و از آن پس تنها به دست مرد افتاد

شاید تسلط . کردند شد و عامۀ مردم مطابق همان عادات قدیمی رفتار می تغییر تنها شامل طبقات عالیۀ مملکت می

دیودوروس . افتاده است زن بر امور مخصوص وي سبب آن بوده که کشتن کودك خیلی به ندرت در مصر اتفاق می

آمده از تربیت و پرستاري کامل  ان یکی آن بوده است که هر طفل که بدنیا میکند که از خواص مصری نقل می

کشته، ناچار بایستی سه شب و سه روز تمام بچۀ مرده را  شده؛ مطابق قانون، اگر پدري فرزندش را می برخوردار می

شد؛  ها، اطفال فراوان دیده می ها زیاد بود و، چه در کاخها و چه در کوچه تعداد افراد خانواده. در آغوش خود نگاه دارد

  . توانستند حساب فرزندان خود را نگاه دارند بعضی از توانگران چنان بودند که بسختی می

هاي عاشقانۀ  حتی در مسئله نامزدي و اظهار عشق و زناشویی حق تقدم با زن بوده است؛ گواه بر این، غزلها و نامه

خواسته است تا زمان و مکانی  زن به مرد خطاب شده، و زن از مرد میبازمانده از آن زمان است، که بیشتر از طرف 

در یکی از . شده است کرده و طالب همسري می براي مالقات معین کند، یا از او به کمال صراحت، خواستگاري می

همۀ  اي دوست زیباي من، من خواستار آنم که همسر تو باشم و کدبانو و صاحب اختیار«: ها چنین آمده است نامه

به همین جهت است که حجب و حیا، که البته نباید با وفاداري اشتباه شود، در نزد مصریان فراوان » .امالك تو شوم

گوییم؛ معابد خود را با  اند که امروز هرگز چنان سخنی نمی گفته نبوده، و از مسائل جنسی با چنان صراحتی سخن می

شد؛  د که همۀ قسمتهاي مختلف بدن، با کمال وضوح، در آنها دیده میان کرده اي تزیین می صورتها و نقشهاي برجسته

خونی که در . کردند اي به آنان تقدیم می ها و ادبیات بسیار زشت و زننده براي دلخوشی مردگان خود در قبرها، نوشته

شدند، و  اج میگرمی بود؛ به همین جهت دختران درده سالگی آمادة ازدو رگهاي ساکنان درة نیل جریان داشت، خون

. توانستند آزادانه یکدیگر را ببینند، قیودي اخالقی در این باب وجود نداشت پسران و دختران، پیش از زناشویی، می

حتی . گفته شده که، در دوران بطالسه، یکی از زنان هرجایی توانسته است با پولهایی که اندوخته بود هرمی بسازد

برند، در  دختران رقاص، همچون نظایر خود که اکنون در ژاپن به سر می. ستلواط نیز در مصر طرفدارانی داشته ا

مجامع مردان طبقات عالی کشور راه داشتند و انواع وسایل خوشگذارانی و لذت جسمانی را براي حاضران فراهم 

د و گوشواره و پوشیدند، یا اصالً لباسی نداشتند و تنها با دستبن ساختند؛ این گونه دختران لباسهاي شفاف می می
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شود فحشاي مذهبی نیز به اندازة  شواهدي در دست است که بنابر آنها معلوم می. آراستند خلخال خود را می

هاي  محدودي وجود داشته؛ تا اواخر زمان تسلط رومیان، رسم بر آن جاري بوده است که زیباترین دختران خانواده

م که چنین دختري، به واسطۀ کبرسن، از خرسند ساختن این خدا اشرافی طیوه را براي آمون نذر کنند؛ در آن هنگا

دادند و، در مجامع عالی  آوردند و به شوهر می ماند، وي را با تشریفات و احتراماتی از خدمت بیرون می ناتوان می

اشت که البته تمدن و فرهنگ مصري، براي خود، افکار و تمایالتی د. دادند کشور، مورد احترام و تکریم فراوان قرار می

.با آنچه ما داریم تفاوت دارد

  آداب و عادات -5

  جواهرات -لباس -ها آرایه -ظواهر -بازیها - اخالق شخصی

چون شخصی بخواهد در پیش خود صورتی از اخالق شخصی و سجایاي مصریان قدیم بسازد، به این نکته متوجه 

آید، با آنچه در زندگی واقعی روزانه جریان  ت میشود که هماهنگ ساختن آنچه از ادبیات اخالقی مصر به دس می

  :کند حتی یکی از شاعران آن زمان به هموطنان خود چنین نصیحت می. داشته، امر بسیار دشواري است

و نام نیکی براي خود باقی گذار که پیوسته برقرار بماند؛ غالباً بزرگان به فرزندان  به آنکس که مزرعه ندارد نان بده،

) م ق 950حوالی (» حکمت آمنحوتپ«در موزة بریتانیا پاپیروسی است که به نام . دادند اي گرانبهایی میخود اندرزه

معروف است؛ در آن به یکی از طالبان علم دستوراتی داده شده تا براي رسیدن به مناصب عالی شایستگی پیدا کند؛ 

تأثیر نبوده است؛ آن نوشته چنین  اند بی ردهرا وضع ک» امثال سلیمان«قطعاً این نوشته در آن کس یا کسانی که 

:است

  .به یک ذراع زمین چشم طمع مدوز

  …و بر حدود زمین بیوه زن تعدي مکن

  زمین را شخم کن تا رفع حاجت تو شود،

  .و نان از خرمن خویش فراهم آور

  یک کیل دانه که خدا به تو بدهد،

  …نیکوتر از پنج هزار است که با تعدي به دست آید

  شی در دست خدا،دروی

  نیکوتر از توانگري در انبارهاست؛

  یک گرده نان با دل خوش داشتن،

  …بهتر از ثروت آمیخته به بدبختی است

آز و هوا و هوس   البته این ادبیات، که با روح تقوا و نیکوکاري تدوین شده، هرگز مانع آن نبوده است که حرص و

به دانشدوستی، و مردم مصر را به مالپرستی توصیف کرده، شاید در این افالطون مردم آتن را . بشري کار خود را بکند

اند، در  توصیف تعصب ملی دخالت داشته است؛ ولی، اگر گفته شود که مصریان همچون امریکاییان دنیاي قدیم بوده

، در آنان مردمی مسحور عظمت، و فریفتۀ بناهاي بزرگ بودند و، با کمال جدیت: این گفته مبالغه نشده است

کوشیدند و، حتی در خرافات فراوانی که در بارة جهان دیگر به آنها معتقد بودند، مردمی عملی به  گردآوردن مال می

کارتر بودند؛ هر چه  از همۀ ملتهاي گذشته، در حفظ و نگاهداري آثار و عقاید قدیم خود، محافظه. رفتند شمار می

در طول مدت چهل قرن، هنرمندان ایشان از آنچه عرف قدیم . ماندند کردند، باز بر همان حال خود باقی می تغییر می

دهد که این کار دین و  کردند، آثاري که از ایشان برجاي مانده نشان می بر آن جریان یافته بود پیروي و تقلید می

عبین بوده، جز دهد که مردمی عملی و واق توجه به آثاري که از ایشان برجاي مانده نشان می. آیین ایشان شده باشد
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اند؛ به زندگی براساس عاطفه و احساسات نظر  بند خرافات و چیزهاي بیمعنی نبوده گاه پاي در مسائل دینی، هیچ

کردند، و به این ترتیب از  کشتند، خود را مانند یکی از قواي طبیعی تصور می کردند؛ آنگاه که کسی را می نمی

برید و آن را نزد  ز مصري دست راست یا آلت مردي کشته را میسربا. شد آسایش ضمیر ایشان چیزي کاسته نمی

هاي اخیر، مردم  در دورة سلسله. آورد تا، همچون عمل نیکی، در نامۀ اعمال نیک او ثبت کند منشی مخصوص می

ساخت، رفته رفته عادات و صفات  مصر در نتیجۀ امنیت داخلی، که تنها جنگهاي دور دست گاهی آن را مختل می

  .خود را از دست دادند؛ به این سبب بود که مشتی از سربازان رومی توانستند بر تمام مصر مسلط شوندجنگی 

دانیم از روي آثاري است که از گورها به دست آمده، یا از روي تصاویر دیواري  چون بیشتر آنچه در بارة مصریان می

صالبت و وقار مصریان قدیم بیش از اندازه مبالغه معابد است، از این تصادف محض دچار اشتباه شده، دربارة سختی و 

آید، گواه بر آن  ها و نقشهاي برجسته یا داستانهاي فکاهی مربوط به خدایان برمی اي مجسمه آنچه از پاره. ایم کرده

 هاي عمومی مانند شطرنج و نرد اند و بازیها و مسابقه پسندي نیز مصریان پیشرفته بوده است که در مزاح و فکاهیه

هایی که هم امروز نیز رایج است، مانند گلوله و توپ و فرفره و نظایر آنها، هدیه  و به کودکان خود بازیچه. اند داشته

در روزهاي جشن عمومی، . دادند هایی تشکیل می دادند؛ و براي کشتی و مشتزنی و جنگ انداختن گاوان مسابقه می

نوشیدند و  گذاشتند، و شراب می ردند و بر سر ایشان تاج گل میک خدمتگزاران تن اربابان خود را با روغن چرب می

.فرستادند براي یکدیگر هدیه می

گوشت و شانه فراخ و  توان استنباط کرد این است که مردم مصر نیرومند و پیچیده ها می آنچه از نقاشیها و مجسمه

این تصاویر، . ند، کف پایشان پهن بوده استا رفته و، چون پیوسته پابرهنه راه می. اند کمر باریک و ستبر لب بوده

طبقات عالی مردم را الغر اندام، درازباال، با هیبت، با چهرة بیضی شکل، پیشانی عقب رفته، بینی دراز و مستقیم، و 

دهد که  و این نشان می(پوست آن مردم، در هنگان تولد، سفید رنگ بوده . دهد چشمان جذاب و باشکوه نمایش می

رسیده، به رنگ گندمی  ، ولی به محض آنکه آفتاب سوزانی به مصریان می)اند، نه از نژاد افریقایی یایی بودهاز تخمۀ آس

در میان نقاشان مصري عادت بر آن جاري بوده است که مردان را به رنگ سرخ و زنان را به رنگ زرد . اند آمده درمی

این که گفتیم، مخصوص . رفته است ان به کار مینقاشی کنند؛ شاید این دو رنگ مخصوص در آرایش زنان و مرد

طبقات برجستۀ مردم بوده است، ولی یک مرد عادي به همان صورتی بوده است که نظیر آن را در مجسمۀ 

کنیم؛ به این معنی که قدي کوتاه و تنی درهم فرورفته داشته؛ این از آن سبب بوده است که  مشاهده می» البلد شیخ«

آثار چهرة خشن و بینی عریض و پهن شده داشته؛ با هوش . خورده است ه و خوراك نامناسب میکشید رنج فراوان می

ممکن است که افراد ملت و فرمانروایان از دو نژاد مختلف بوده باشند؛ این . بوده، ولی طبعی درشت داشته است

و فرمانروایان از نژاد آسیایی شود؛ ممکن است شاهان  حالتی است که در بسیاري از ملتهاي جهان نظیر آن دیده می

موهاي سیاه و گاهی مجعد داشتند، ولی هرگز موهاي ایشان حالت پشمی . بوده باشند و تودة مردم از نژاد افریقایی

اند؛ مردان ریش خود را  کرده زنان به بهترین شکل، و درست مانند زمان ما، موهاي خود را کوتاه می. نداشته است

غالباً، براي آنکه بهتر بتوانند . دادند گذاشتند و خود را با گیسوان عاریه زینت می را وا میتراشیدند و سبیلها  می

موهاي ) مثالً تی، مادر اخناتون(تراشیدند؛ حتی زنان خانوادة سلطنتی  کالهگیس بر سر بگذارند، موهاي سر را نیز می

یکی از مراسمی که ناچار باید از آن . ر قرار دهندتراشیدند تا بهتر بتوانند گیس عاریه و تاج را بر س سر خود را می

  . اطاعت شود این بود که شاه بایستی بزرگترین کالهگیس را بر سر بگذارد

بنا بر وسایلی که در اختیار داشتند، نقایص و زشتیهاي طبیعی را با وسایل آرایش و بزك کردن از میان 

زدند و گیسوان و دست و پا را  ردند و به ناخنهاي خویش رنگ میک ها و لبهاي خود را با غازه سرخ می گونه.بردند می

ثروتمندان، در گور مردگان . شوند ها نیز زنان مصري سرمه کشیده دیده می کردند؛ حتی در مجسمه روغنمالی می
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آینه، در میان آثار مقابر، مقدار زیادي اسباب آرایش، . دادند خویش، هفت نوع روغن و کرم و دو نوع غازه قرار می

استره، اسباب مجعد ساختن مو، سنجاق زلف، شانه، جعبۀ اسباب بزك، و بشقاب و قاشقهایی به اشکال مختلف، از 

چوبی و عاجی و مرمري یا مفرغی، به صورتهاي زیبا به دست آمده که هر یک متناسب با کاري است که براي آن 

باقی است؛ آن رنگ سیاهی که براي آراستن ابرو و چهرة  دان هاي سرمه ها در لوله هنوز مقداري از سرمه. ساخته شده

رود، به خط مستقیم، از همان روغنی مشتق شده که مصریان در زمانهاي گذشته به کار  زنان عصر حاضر به کار می

الکحول (=، کلمۀ الکل »الکحل«اند، و از نام عربی همین سرمه، یعنی  اند؛ وسیلۀ این انتقال اعراب بوده برده می

Alcohol(براي خوشبو ساختن تن و جامه، انواع گوناگون عطرها را به . کنیم، ساخته شده ، که امروز استعمال می

. کردند دادند و معطر می ها را، با بخور و مر، بخور می بردند؛ نیز خانه کار می

وهترین لباسهاي دورة در مصر قدیم، برلباس پوشیدن، انواع تطور و تکامل گذشته، و از برهنگی اولیه تا با شک

سالگی، سر تا پا برهنه بودند و، جز  در آغاز، کودکان پسر و دختر، تا سیزده. شود امپراطوري در آن مشاهده می

نمودند و به کمرگاه خود کمربندي از  ولی دختران کمی شرم می. گوشواره و گردنبند، هیچ چیز با خود نداشتند

اي بود که دور کمر  لباس خدمتگزاران و کشاورزان منحصر به تکۀ پارچه. تندآویخ مروارید و خرمهره و نظایر آن می

در دورة سلطنت قدیم، بدن مردان و زنان، در کوچه و بازار، تا نافگاه برهنه بود و لنگ کوتاهی، از . بستند خود می

در آن دستی نیست، این پوشانید؛ چون شرم و حیا مولود عادت است و طبیعت را  پارچۀ سفید، تا باالي زانو را می

بندهاي انگلیسی زمان  آورد، همان گونه که دامنها و سینه پوشش ساده اسباب آسایش خاطر آن مردم را فراهم می

: گوید که المثل قدیمی چه صحیح می این ضرب. نشینی زمان حاضر نیز چنین است ملکه ویکتوریا، یا لباسهاي شب

حتی کاهنان نیز، در دورة » .دهد وزگار به کارها و عادات ما میفضیلت چیزي نیست جز معنایی که گذشت ر«

هر چه توانگري . بینیم کردند؛ نمونۀ آن را در مجسمۀ رانوفر می هاي نخستین مصر، به پوشاندن عورت بس می سلسله

نخستین، بر در دورة سلطنت میانه، لنگ دیگري بلندتر از لنگ . یافت شد، لباس و انواع آن نیز افزایش می بیشتر می

ها اضافه کردند، که گاه گاه به کار  آن افزودند؛ در دورة سلطنت جدید، پوششی براي سینه و روپوشی براي شانه

پوشیدند، و شاطران شاهی با این لباسها در  کنندگان اسب لباسهاي با هیبت می ها و تربیت رانندگان ارابه. رفت می

هاي فراوانی و تجمل اخیر، زنان دامن  در دوره. ارابۀ خواجگان خود باز کنند دویدند تا راه را براي اسب یا ها می کوچه

انداختند و کنار آن را، در زیر پستان  تنگ را به دور انداختند و، به جاي آن، پارچۀ عریض و طویلی بر دوش می

اج یافت و، رفته رفته، زدند؛ در عین حال، زردوزي و گلدوزي و حاشیه و گالبتون دادن به لباس رو راست، سنجاق می

روشها و مدهاي تازه، مانند مار، به هر خانه راه پیدا کرد و بهشت برهنگی اولیه را به جهنم تجمل در لباس پوشی 

. مبدل ساخت

هر دو جنس مرد و زن عالقه به زر و زیور داشتند و گردن و سینه و بازو و مچ دست و مچ پا را با جواهرات 

ام که آسایش و رفاه و فراوانی در مملکت زیاد شد و باج و خراج امالك آسیایی، و بازرگانی در در آن هنگ. آراستند می

خاست  مدیترانه، اسباب توانگري مردم را فراهم آورد، خودآرایی با جواهرات چیزي بود که هر مصري در پی آن برمی

خاتمی از سیم یا زر داشت، و هر مرد  هر منشی یا تاجري. رفت و دیگر از اختصاصات طبقات ثروتمند به شمار نمی

این گردنبندها انواع بیشمار داشت؛ این مطلب از . آراست کرد، و هر زن با گردنبندي خود را می ي در انگشت می ا حلقه

کند و  شش سانتیمتر تجاوز نمی -ها برجاي مانده بخوبی آشکار است؛ طول بعضی از آنها از پنج آنچه امروز در موزه

اي است  اي دیگر، ظرافت به اندازه رسد؛ بعضی سنگین و ستبر است، و در پاره ی دیگر تا یک متر و نیم میدرازي بعض

در سلسلۀ هجدهم، همراه داشتن . کند رقابت می» کاریهاي شهر ونیز، از لحاظ سبکی و نرمی، بهترین ملیله«که با 

. بردند هاي سوراخ شده داشتند و گوشواره به کار میگوشواره امر رایجی بود و همه، از پسر و دختر و مرد و زن، گوش
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مردان، مانند زنان، خود را با انگشتري و بازوبند و گلوبندهایی که با مروارید و سنگهاي گرانبها آراسته شده بود زینت 

ردن و آمدند، از لحاظ رنگ ک به طور خالصه باید گفت که اگر زنان قدیم مصر اکنون دوباره به دنیا می. دادند می

  .روغن زدن سر و صورت، و خود را با جواهرات آراستن، محتاج آن نبودند که چیزي از زنان معاصر ما بیاموزند

  چیز نویسی - 6

  اشکال خطنویسی مصري - مراحل مختلف تکامل خطنویسی - کاغذ و مرکب -مدارس دولتی - تعلیم و تربیت

آموختند،  هاي ثروتمند می معابد بود، به فرزندان خانوادهکاهنان مصري مقدمات علوم را، در مدارسی که پیوسته به 

یکی از کاهنان منصبی داشت که . بدان سان که در کلیساهاي کاتولیک رومی زمان ما نیز چنین امري جریان دارد

» ترئیس طویلۀ شاهی براي تعلیم و تربی«توان آن را معادل وزیر آموزش و پرورش امروز دانست؛ او خود را به نام  می

اند که بر روي  هاي یکی از مدارسی که ظاهراً جزئی از بناي رامسئوم بوده صدفهاي فراوانی یافته در خرابه. نامید می

کارآموزگار در آن زمان عبارت از این بوده است . توان دید آنها هنوز نوشتۀ درسی را که معلم آن زمانهاي دور داده می

با شرح و بسط در اطراف مزایاي تعلیم، کودکان را به این کار . یت کندکه منشیهایی براي دستگاههاي دولتی ترب

به درس و علم دل بده و «: اند؛ از این قبیل است آنچه در یکی از پاپیروسها به این صورت آمده است کرده تشویق می

و در » .علم نیستهیچ چیز گرانبهاتر از «: خوانیم و در پاپیروس دیگر چنین می» .آن را همچون مادرت دوست بدار

اي نیست که آدمی در آن تحت امر دیگري نباشد، تنها مرد عالم است که در تحت  هیچ حرفه«: پاپیروس دیگر چنین

بدبختی در آن است که شخص سرباز »  :یکی از عالقمندان به کتاب چنین نوشته است» .حکومت خویشتن است

است که آدمی در هنگام روز کتابی به چنگ آرد، و شب  باشد یا به کار شخم کردن زمین بپردازد؛سعادت در آن

دفاتري از زمان سلطنت جدید به دست ما رسیده که آموزگاران، در حاشیۀ آن دفاتر،  ».هنگام به خواندن آن بپردازد

مایۀ اي است که اگر شاگردان امروز آنها را ببینند،بسیار  اند؛ این خطاها به اندازه خطاهاي شاگردان را اصالح کرده

دیکته نویسی و رونویسی از متنها یکی از مهمترین وسایل تعلیم بوده؛ این گونه درسها را بر . شود تسلی خاطرشان می

کردند به مسائل بازرگانی ارتباط  بیشتر آنچه تعلیم می. نوشتند هاي سنگ آهکی می هاي سفال یا ورقه روي پاره

پرستی و سودجویی توجه   اندازه به اصل نفع طلب بوده، و بیگر و سود داشت، زیرا مصریان نخستین قوم معامله

نوشتند مطالب مربوط به فضیلت و تقوا بود؛ مسئلۀ اساسی، مثل  آنچه معلمان بیشتر دربارة آن چیز می. اند داشته

هوس وقت خود را به «: در یکی از دفترها چنین آمده است. رفت همۀ زمانها، مسئلۀ حفظ نظم و انظباط به شمار می

کتابی را که در دست داري به دهان بخوان، و از . و آرزو ضایع مکن، که چون چنین کنی، عاقبت بدي خواهی داشت

ترین اندرزي باشد که در تمام زبانهاي عالم  شاید این عبارت آخري کهنه -» کسی که از تو داناتر است نصیحت بپذیر

ها این عبارت بلیغ  در یکی از نوشته. ساده و ابتدایی قرار داشت هاي انضباط بسیار سخت بود و بر پایه. شود یافت می

کنند، زیرا که گوشهاي جوانان  جوانان پشتی دارند، چون این پشت مضروب شود، به درس توجه می«: آمده است که

تک تو به پشت من ک«: در نوشتۀ شاگردي به آموزگار سابق خود، چنین آمده است» .در پشت آنان قرار گرفته است

آمیز  دلیل بر آنکه این روش تربیت حیوانی پیوسته موفقیت» .زدي، و به این ترتیب تعلیماتت به گوش من فرو رفت

اي که  کند که شاگردان سابق وي به اندازه آید که در آن آموزگار اظهار تأسف می نبوده، از پاپیروسی به دست می

  . دهند آبجو را دوست دارند به کتاب عالقه نشان نمی

داري داخل  التحصیالن مدارس پیوسته به معابد به مدارس عالی وابسته به ادارة خزانه با این حال، عدة کثیري از فارغ

در این مدارس، که قدیمترین مدارس دولتی شناخته شده در تاریخ است، منشیهاي جوان تعلیمات مربوط . شدند می

رساندند، مدتی به عنوان کارآموزي در نزد  مدرسه را به پایان می گرفتند و، پس از آنکه این به امور اداري را فرا می

کردند و بخوبی، در کارهایی که بعدها بایستی بر عهدة ایشان واگذار شود،  کارمندان مشغول به خدمت تمرین می
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در نزد  شاید، براي به دست آوردن کارمندان اداري و مجرب ساختن ایشان، این طریقه بر روشی که. شدند آزموده می

گویند و از روي اندازة فروتنی و  ما مرسوم است، یعنی انتخاب کارمندان از روي آنچه مردم در حق ایشان می

به این ترتیب . آید، مزیت داشته باشد دهند و تبلیغاتی که در اطراف ایشان به عمل می فرمانبرداریی که نشان می

سازمان تعلیم و تربیتی را که تاریخ از آن آگاهی دارد برقرار  است که مصر و بابل، تقریباً در یک زمان، قدیمترین

تنها در قرن نوزدهم میالدي است که سازمان تعلیم و تربیت ترقی کرد و دوباره به درجۀ کمالی رسید که . اند ساخته

.در نزد مصریان به آن درجه رسیده بود

براي نوشتن از کاغذ استفاده کند؛ این کاغذ خود رسید، حق داشت که  آموز به کالسهاي آخر مدرسه می وقتی دانش

یکی از مهمترین کاالهاي بازرگانی مصر، در آن زمان، و یکی از بزرگترین عطایایی است که این کشور به جهان 

ها را چپ و راست بر روي یکدیگر قرار  کردند و آن رشته را رشته رشته می) پاپیروس(ساقۀ بردي . بخشیده است

گواه بر خوبی ساختمان این . ساختند فشردند؛ به این ترتیب، کاغذ را، که یکی از ارکان تمدن است، می دادند و می می

براي آنکه . شود هزار سال پیش باقی است که بآسانی خطوط آن خوانده می هایی از پنج نوع کاغذ آن است که نوشته

چسباندند، و به این ترتیب طومارهایی  ر میبا کاغذ کتابی بسازند، طرف راست هر صفحه را به طرف چپ صفحۀ دیگ

کردند، زیرا مورخان  رسید، و از این حد کمتر تجاوز می آوردند که طول بعضی از آنها به چهل متر می به دست می

براي ساختن مرکب، رنگ سیاه فسادناپذیر دوده را . اند مصري اصراري در پرنویسی و پرداختن به حشو و زواید نداشته

بردند از نی بود، که  کردند؛ قلمی که به کار می اي، خوب مخلوط می و صمغ گیاهی، بر روي پاره تخته با کمی آب

  . ساختند تراشیدند و براي نوشتن آماده می کنار آن را با کارد می

نوشتند؛ ممکن است لغت و  با همین آالت و ادوات تازه فراهم شده بود که مصریان نخستین آثار ادبی جهان را می

ها که به دست آمده شباهت فراوانی با لغات  زبان ایشان از آسیا به آن سرزمین رفته باشد، چه در قدیمترین نمونه

رسد این است که خطنویسی، در آغاز کار، به شکل صورتنگاري بوده؛  آنچه ظاهراً به نظر می. شود سامی دیده می

نامید » پر«ال کلمۀ خانه را، که در زبان مصر قدیم اند؛ مث کرده یعنی براي نوشتن هر چیز شکل آن را رسم می

چون بعضی از معانی . اند که در یکی از دو ضلع درازتر آن شکافی باشد داده شده، با مربع مستطیلی نمایش می می

کم، صورتنگاري به مفهومنگاري مبدل شد، و  شود آنها را با صورتی مجسم ساخت، کم مجرد چنان است که نمی

و قرارداد، عالمات خاص، به جاي آنکه نمایندة شیئی باشد که تصویر شبیه به آن است، نمایندة برحسب عادت 

همان گونه که در (شود؛ مثال سرشیر نمایندة بزرگی و تسلط بود  معانیی شد که از دیدن تصویر به ذهن وارد می

ۀ تازه از تخم درآمده از عدد چند رفت؛ قورباغ ؛ زنبور عالمت سلطنت به شمار می)مجسمۀ ابوالهول نیز چنین است

پس از آن، طریقۀ مفهومنگاري پیشرفت و تکامل دیگري پیدا کرد و بعضی از معانی را، که در . کرد هزار حکایت می

مثال . دادند زبان محاوره اسم چیزي از حیث تلفظ شبیه با تلفظ آن معنی بود، با کشیدن شکل آن چیز نمایش می

آمد؛ چه تلفظ  رفت، بلکه معنی نیک و صالح نیز از آن به دست می نمایاندن طنبور به کار نمیتصویر طنبور تنها براي 

شبیه ) Nofer(یعنی نوفر » خوب«با تلفظ کلمۀ مصري به معنی  ) Nefer(کلمۀ طنبور در لغت مصري یعنی نفر 

کلمۀ نمایندة فعل . شگفتی استاندازه معمایی و اسباب  بود؛ از این جناس لفظی ترکیباتی به دست آمده است که بی

بود؛ در ابتداي کار، منشیهاي مصري از یافتن تصویري که نمایندة ) Khopiru(در لغت مصري لفظ خوپیرو » بودن«

رو تقسیم کردند و این  -پی- این معنی کامال مجرد باشد عاجز بودند، ولی در پایان کار، این کلمه را به سه قسمت خو

با (و دهان ) »پی«با تلفظ (و بوریا  - شود  گفته می) Khau(که در تلفظ به صورت خو  -ربالسه قسمت را با تصاویر غ

نمایش دادند؛ بتدریج، عرف و عادت، که بر بسیاري از چیزهاي بیهوده لباس قدسیت ) »رو«تلفظ متعارفی 

ین ترتیب بوده است که به ا. را استخراج کرد» بودن«انگیز حروف، فکر ومفهوم  پوشاند، از این آمیختۀ شگفت می
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نویسندة مصري مقاطع هر کلمه و شکلی را که نمایندة هر مقطع است، و مجموعۀ تصاویري را که نشانۀ هر لفظ 

کرده و در پی یافتن الفاظی، از  شود، شناخته و براي نوشتن کلمات دشوار آنها را به مقاطع مختلف تقسیم می می

آمده و تصاویر اشیاي مادي نمایندة اصوات را  حاظ معنی مخالف با آنها، برمیلحاظ تلفظ مشابه با این مقاطع، و از ل

هاي هیروگلیفی پیدا کنند و آن را، با یک  اند براي هر معنی نشانه کرده؛ چنین بوده است که در آخر توانسته رسم می

.ها مجسم سازند یا چند عالمت، در نوشته

در اول کار، به » خانه«عالمت نمایندة . گامی نبود که باید برداشته شودمیان این کار و اختراع حروف الفبا بیش از 

ر، بدون - یا پ»پر«شد؛ سپس این عالمت از خانه گذشته، نمایندة صوت  خوانده می) per(صورت لغت مصري پر 

این توجه به صوتی که میان این دو حرف بیصداست، گردید، و به عنوان مقطع و هجایی در نمایاندن کلماتی که 

در مرحلۀ دیگري، این صوت کوتاهتر شد و به جاي پ،پا،پو پ یا . شد مقطع در آنها وجود داشت، از آن استفاده می

شد، از عالمت خانه، در آخر  رفت؛ چون حروف صوتی هرگز در کلمات نوشته نمی پی در کلمات مختلف به کار می

به همین ترتیب بود که عالمت نمایندة . شد» پ«یی بیرون آمد، و این عالمت نمایندة حرف الفبا» پ«کار، حرف 

شد، و » د«در ابتدا نمایندة د، دا، دو، دي، د، و پس از آن نمایندة حرف الفبایی  -)dot(به لغت مصري، دوت  - دست

، و از تصویر »ز«حرف  - )zt(زت  -، و از عالمت نمایندة مار»ر«حرف  -)ru(یا رو) ro(رو  –از عالمت نمایندة دهان 

نتیجۀ این کار آن بود که الفبایی مرکب از بیست و چهار حرف  …به دست آمد» ش«حرف  - )shy(شی  –دریاچه 

ساخته شد که، باتجارت مصري و فنیقی، به همۀ کشورهاي اطراف مدیترانه انتقال یافت، و سپس از راه یونان و روم 

د که کشورهاي شرق براي تمدن و فرهنگ جهان در سراسر زمین پراکنده شد و به صورت گرانبهاترین میراثی درآم

هاي سالطین مصر قدمت دارد، ولی حروف الفبا، براي  صورتنگاري هیروگلیفی به اندازة سلسله. اند باقی گذاشته

شود؛ تاریخ این نقشها را بعضی از  نخستین بار، در نقشهایی که از مصریان در معادن سینا برجاي مانده دیده می

 .دهند مینسبت   م ق 1500دانند، و دستۀ دیگر آنها را به  می  م ق 2500مورخان 

کردند، بلکه، تا  باید دانست که، پس از درست شدن الفبا، مصریان براي نوشتن تنها از حروف الفبا استفاده نمی

ندة اشیا، تصاویر نمایندة فکر و مفهوم، و نمایندة مقاطع کلمه، همه را آخرین دورة تمدن خود، حروف و تصاویر نمای

هاي مصري قدیم براي دانشمندان دشواري دارد؛ ولی  به همین جهت است که خواندن نوشته. بردند با هم به کار می

یسی کار نو تصور این مطلب بسهولت میسر است که آموختن خطنویسی به طریق متعارفی با طریق شکسته و خالصه

از آنجا که خط . کرده است اند، آسان می ها داشته را براي مصریان، که وقت کافی براي آموختن این گونه خطنویسی

رود، کسی که بخواهد تلفظ صحیح انگلیسی  نوشتۀ انگلیسی راهنماي خوبی براي تلفظ آنچه نوشته شده به شمار نمی

عالمت  500نویسندة باستانی مصر براي به خاطر سپردن  را بیاموزد همان اندازه دشواري در پیش دارد که

به همین جهت بوده . هیروگلیفی و معانی مقاطع آن و استعمال آنها به صورت حروف هجایی در پیش داشته است

را تنها براي » نقوش مقدس«هاي عادي پیدا شد، و خط هیروگلیفی یا  است که نوعی خط براي تندنویسی و نوشته

چون کاهنان و نویسندگان معابد نخستین کسانی بودند که خط . بردند هاي آثار ساختمانی به کار می نوشتن کتبیه

نامیدند، ولی بزودي این خط در » مقدس«هیروگلیفی را به این صورت تازه درآوردند، یونانیان این خط تازه را خط 

، به دست خود مردم، گونۀ دیگري از پس از آن. هاي عمومی و خصوصی و اسناد بازرگانی رواج پیدا کرد نوشته

، ایجاد شد که در نوشتن دقت کمتري الزم داشت؛ به همین جهت، آن را »مقدس«تر از نوع خط  خطنویسی، ساده

با وجود این، مصریان بر بناهاي عظیم خود، با اصرار هر چه تمامتر، تنها همان عالمتهاي زیبا . نامیدند» اي توده«خط 

  .کردند؛ شاید این خط زیباترین خطی است که تاکنون شناخته شده ی را نقش میو با شکوه هیروگلیف

  



١۵١

ادبیات  - 7

 -تاریخ –غزلیات  –اي عاشقانه  قطعه -داستانهاي خیالی –داستان سینوحه  -سندباد مصري - ها متنها و کتابخانه

  انقالب ادبی

مانده چندان فراوان   شده، و آنچه باقی نوشته» مقدس«بیشتر آنچه از ادبیات مصري قدیم برجاي مانده به خط 

نیست، و تنها از روي همین است که باید نسبت به ادبیات باستانی مصر حکم کنیم؛ البته در چنین حکمی تصادف 

شاید، با گذشت زمان، چنان شده است که اثر بزرگترین شاعران مصر از بین رفته و . کور سهم فراوانی خواهد داشت

گور یکی از کارمندان دولتی بزرگ سلسله چهارم، صاحب قبر را به . درباري به دست ما رسیده باشدتنها آثار شاعران 

دانیم که آیا کتابخانه براستی انباري از کتابها و آثار ادبی بوده، یا  معرفی کرده است؛ ما نمی» منشی کتابخانه«نام 

قدیمترین چیزي که از ادبیات . شده نگاهداري می انبار پر گرد و غباري بوده است که اسناد و سجالت عمومی در آن

است، که عبارت است از موضوعات دینی که بر دیوارهاي پنج هرم از هرمهاي سلسلۀ » متنهاي اهرام«مصري مانده 

ها  رسد؛ این کتابخانه م می ق 2000آنها به  هایی به دست آمده است که تاریخ کتابخانه .شدهپنجم و ششم نقش 

هاي عنواندار جاي دارد و آنها را، مرتب، در طبقات  اي از پاپیروس است که در داخل کوزه عبارت از طومارهاي پیچیده

ها، قدیمترین شکل قصۀ سندباد بحري به دست آمده، و اگر آن را  از یکی از این کوزه. اند مختلف کتابخانه چیده

  .قدیمی قصۀ روبنسون کروزوئه بنامیم شاید بیشتر به حقیقت نزدیک شده باشیمصورت 

اي از شرح حال ناخدایی است که خود وي نوشته و بسیار خوش  قطعه» داستان ناخدایی که کشتی او تکه پاره شده

اندازه مایۀ شادي است چه «: گوید راند، می این ناخداي پیر، که با بیانی همانند دانته سخن می. تعبیر و با روح است

  :گوید این مالح در آغاز داستان چنین می» .که آدمی چون از مصیبتی برهد، آنچه را بر وي گذشته حکایت کند

در آن هنگام که بر کشتیی . کنم اي از حوادث را، که هنگام رفتن به معادن شاهی بر من گذشت، براي تونقل می پاره

نفر از بهترین دریانوردان مصري قرار داشتند، آثار ظاهري  120رفتم، در آن متر قرار گ 18متر و عرض  55به طول 

طوفانها و گردبادها را، پیش از آنکه . تر از دل شیر بود توانستند بخوانند، و دلهاي آنان سخت آسمان و زمین را می

ما را پیش راند و چنان بود که  باد …بر ما وزید  گردبادي، در آن هنگام که در دریا بودیم،.کردند بینی می برسد، پیش

آنگاه کشتی شکست و هیچ یک از کسانی  …زراع برخاست 8موجی به بلندي  …گویی در برابر باد در حال پروازیم

اي انداخت که سه روز به تنهایی در آن به سر بردم و جز قلب  موج مرا به جزیره. که در آن بودند نجات نیافتند

پس از آن پاي خود را دراز . گرفتم خوابیدم و سایه را در آغوش می زیر درختی می در. خویش یار و یاوري نداشتم

در آن، ماهی  …ترة ظریف یافتم. پس درخت انجیر و انگور . توانم بیابم و در دهان بگذارم کردم تا ببینم چه چیز می

با آن آتش افروختم و براي اي ساختم،  چون براي خود آتشزنه …و مرغ هم بود، و هیچ چیز در آنجا نقضان نداشت

این شخص، پس . کند داستان دیگري آنچه را برکارمندي به نام سینوحه گذشته نقل می. خدایان قربانی بریان کردم

رفت و، با وجود ثروت و نامی که به  از مرگ آمنمحت اول، از مصر گریخته در اور نزدیک از شهري به شهري می

عاقبت آنچه را که به دست آورده بود رها کرد و به مصر بازگشت و . برد راوان میدست آورده بود، از دوري وطن رنج ف

  :در این داستان چنین آمده است. در این بازگشت سختی فراوان دید

شاید به من . بازگردان) یعنی به فرعون(اي، دوباره مرا به خانه  اي خدا، هر که هستی، که به من فرمان مسافرت داده

چه چیز براي من بزرگتر از آن است که جسد من آنجا . جایی را ببینم که دل من در آن جاي دارد دهی تا اجازه می

امیدوارم که خیر به من برسد و خدا مرا رحمت ! ام؟ به من مدد کن به خاك سپرده شود که به دنیا چشم گشوده

رت طوالنی در بیابان، بازگشته و بینیم که خسته و مانده و غبار آلود، پس از مساف سپس وي را در وطنش می .کند

آن را تنها کشور  - مانند مردم دیگر کشورها - بیم آن دارد که به واسطۀ طول مدت غیبت از کشوري که مردمش
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اي از انواع عطرها و روغنها  گذرد و به وي هدیه ولی فرعون از او در می. دانند، فرعون او را بیازارد متمدن در عالم می

  :بخشد می

بار سالهاي دراز از دوش  …یکی از پسران شاه منزل کردم، که در آن بهترین اثاث و یک حمام وجود داشتدر خانۀ 

به صحرا ریخته شد، و لباسهاي ) از شوخ؛(باري ) ؛(و موهاي مرا شانه زدند ) ؛(من برداشته شد؛ صورت مرا تراشیدند 

بر من بهترین لباسهاي کتانی پوشاندند و مرا با . کردند را به کسانی دادند که در شنها رفت و آمد می) کهنه؟(

  .نیکوترین روغنها چرب کردند

در ضمن آنها . داستانهاي کوتاهی که در میان بقایاي ادبیات مصري به دست ما رسیده، فراوان و بسیار متنوع است

حاظ سبک نگارش و رسد که، که از ل هاي ساختگی جذابی به نظر می انگیز اشباح و معجزات و قصه هاي شگفت قصه

مایۀ خرسندي خاطر سیاستمداران است، کمتر به نظر  شباهت با حقیقت، از داستانهاي پلیسی که در زمان حاضر

ها دیده  نیز، در میان این آثار، حکایتهاي فراوانی دربارة شاهزادگان و شاهزاده خانمها و شاهان و ملکه. رسد نمی

با پاي کوچک و لنگه کفش » دختر خاکسترنشین«رت داستان شود، که از آن جمله است قدیمترین صو می

شود که، به  هایی دیده می اش و همسر شدن وي با پسر پادشاه نیز، در میان این آثار ادبی، بازماندة افسانه گمشده

نظر اي معانی عالی اخالقی به  شود و به صورت حکیمانه زبان جانور و مرغ، نقایص و شهوات و عواطف آدمی آشکار می

کند که مضامین آنها، پیش از آنکه ازوپ و الفونتن به دنیا آمده باشند، از  رسد، و خواننده چنان تصور می می

یکی از داستانهاي مصري، که حوادث طبیعی را با امور فوق طبیعی در هم آمیخته و . هاي ایشان برداشته شده افسانه

این دو قهرمان داستان، دو برادر بودند، یکی . تیو است وپو و بیرود، قصۀآن شمار می نمونۀ دیگر داستانهاي مصري به

گذراندند؛ ولی روزي ناگهان زن آنوپو عاشق  بزرگتر و دیگر کوچکتر، که با کمال خوشبختی در مزرعۀ خود روزگار می

گوید و  دي او را میگیرد و نزد شوهر ب کند، از او انتقام می شود و، چون راهی به وصال برادر شوهر پیدا نمی تیو می بی

خیزند، ولی وي از آدمیزاد بیزار و  تیو برمی خدایان و نهنگان به یاري بی. سازد او را به دست درازي و قصد بد متهم می

آتنی به  جوید و مانند تیمون کند و از همه دوري می شود و براي اثبات بیگناهی خویش خود را ناقص می گریزان می

گذارد که دست کسی به آن  ین جنگل قلب خود را، در باالي درختی، بر بلندترین گل میدر ا. برد جنگلی پناه می

شود و  آفرینند؛ رود نیل عاشق این زن می آورند و زن بسیار زیبایی براي او می خدایان بر تنهایی او رحمت می. نرسد

شود و به  ند و از بوي آن مست میافت رود و به دست فرعون می این تار مو با آب می. رباید تاري از گیسوي او می

آورند که او را به  کنند و نزد فرعون می این زن را پیدا می. دهد تا صاحب گیسو را جستجو کنند کسان خود فرمان می

تیو دل خود را بر آن  فرستد تا درختی را که بی  تیو رشک برده، مأمورانی می فرعون بر بی. گزیند همسري خود برمی

توجه داشته باشید که تفاوت ذوق ادبی . میرد تیو می افتد، بی کنند؛ چون گل بر زمین می و چنین می گذاشته، ببرند،

!نیاکان ما با ذوق ادبی ما تا چه حد اندك است

قسمت عمدة ادبیات باستانی مصر ادبیات دینی است؛ و قدیمترین قصاید مصري همان سرودهاي دینی است که به 

شکل این اشعار قدیمترین شکلی است که شناخته شده، و عبارت از آن است . شوند ه مینامید» متنهاي اهرام«نام 

که یک معنا را به عبارتهاي مختلف بیان کنند؛ شعراي عبرانی این راه و رسم را از مصریان و بابلیان گرفته و در 

رفته، ادبیات مصري رنگ دنیایی  هدر دورة انتقال از سلطنت قدیم به سلطنت میانه، رفت. اند جاودانی ساخته» مزامیر«

رسد؛ چنان  در یک قطعه پاپیروس قدیم اشارة مختصري به ادبیات عاشقانه به نظر می. را پیدا کرده است» ناپاك«و 

است که یکی از نویسندگان دورة سلطنت قدیم، از تنبلی، تمام نوشتۀ این پاپیروس را پاك نکرده و بیست و پنج 

در آن داستان چنین آمده . کند که قصۀ مالقات رع با یکی از االهگان را براي ما نقل می سطر از آن برجاي مانده،

در آن هنگام که االهه لباسهاي خود را از تن بیرون آورده و گیسوان را فروهشته بود، با چوپانی که به «است که 
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داستان این مالقات را چنین نقل پس از آن، چوپان شاعر، با کمال احتیاط، » .جانب آبگیر روان بود مالقات کرد

  :کند می

در آن، زنی را دیدم که به نظرم، چون دیگر آفریدگان،  …این است آنچه هنگام رفتن من به طرف آبگیر پیش آمد

هرگز . در آن هنگام گیسوان فروهشتۀ او را دیدم، از بس زیبا و با شکوه بود، مو بر اندام من راست شد. فانی نبود

  .گفت نخواهم کرد؛ ترس از او سراپاي وجود مرا فراگرفته است من آنچه را او به 

از آن زمان، غزلیات و اشعار عاشقانۀ زیبا فراوان به دست است، ولی در بیشتر آن سخن از عشق میان خواهر و برادر 

ان یکی از عنو. شود آید، و از شنیدن آن ناراحت می رود؛ به همین جهت است که به گوش شنونده ناخوشایند می می

رود،  آوازهاي زیباي شادیبخشی که خواهرت، و محبوبۀ دلت که در کشتزارها راه می«: ها چنین است مجموعه

اي به این صورت  بر روي صدفی که از سلسلۀ نوزدهم یا بیستم باقی مانده، از تارهاي کهن عشق، نواي تازه» .خوانده

:بیرون آمده است

  .ست و خیز استعشق محبوبۀ من بر ساحل رود در ج

  نهنگی در سایه کمین کرده است؛

  .هراسم شوم و از موج نمی ولی من به آب داخل می

  چربد، شجاعت و نیروي من بر نهر می

  و آب، در زیر پاي من، همچون خاك است،

  .چه عشق او به من نیرو بخشیده است

  .محبوبه براي من همچون کتاب دعا و طلسمی است

  شود، بینم، دلم شاد می وقه را میدر آن هنگام که آمدن معش

  شود؛ بازوهاي من براي درآغوش گرفتن او باز می

  .چه محبوب من آمده است …شود قلب من از شادي لبریز می

  برم، زمانی که وي را در آغوش دارم، چنان است که گویی در سرزمین بخور به سر می

  .برم و مانند کسی هستم که عطر با خود می

  شود، سم، لبهایش از هم گشوده میبو چون او را می

  .شوم آنکه شراب نوشیده باشم، مست می و بی

  ایستادم، اي کاش کنیز زنگی او بودم و در پهلوي او می

  .تا بتوانم همه جاي بدن او را ببینم

ت ایم، وگرنه، در اصل نسخه چیزي نیس این نوشته را ما از پیش تقسیمبندي کرده و به صورت مصراعهایی در آورده

اند که موسیقی و احساسات دو رکن  مصریان این نکته را نیک آگاه بوده. که دلیل بر شعر بودن یا نثر بودن آن باشد

شده، دیگر صورت خارجی شعر هرگز براي آنها  اساسی شعر است، و چون نغمۀ موسیقی و عاطفه و احساس پیدا می

اي اوقات، شاعر هر  پاره. وزن و آهنگی وجود داشته است ها، با وجود این، در بعضی از نوشته. اهمیتی نداشته است

کند، و جناس لفظی به کار  ها و بندها را با آن آغاز کرده بود آغاز می جمله یا بند را با همان کلمه که سایر جمله

از . ندآورد که، از حیث لفظ، مشابه یکدیگرند و، در معنی با هم اختالف دار برد، و کلماتی را در ضمن شعر می می

آید که مراعات سجع و شباهت لفظی کلمات در نویسندگی، امري است که به اندازة  روي متنهاي موجود چنین بر می

توانستند به  به هر صورت، همین اشکال ساده براي مصریان کافی بوده، و شاعران می. اهرام مصر سابقۀ تاریخی دارد

از پاپیروس . داند، بیان کنند می تروبادورهامخترعات  ا، که نیچه ازاي ر ورزي افسانه وسیلۀ آنها انواع گوناگون عشق
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توانسته است، مانند مرد مصري، چنین، احساسات و عواطف خود را  آید که زن مصري نیز می هریس بخوبی برمی

:آشکار سازد

  من نخستین خواهر توام،

  ي من همچون گلشنی هستیو تو برا

  که من، درآن، گلها

  .ام و گیاههاي معطر را کاشته

  ام  و من قنات آبی به این باغ آورده

  که، چون باد سرد شمال بوزد،

  .دستت را در آن بگذاري

  کنیم، و این جاي زیبایی است که در آن با هم گردش می

  و چون دست تو در دست من جاي دارد،

  ر دو خرم دلیم،کنیم و ه هر دو فکر می

  .رویم از آن جهت که با هم راه می

  کند، شنیدن صوت تو مرا مست می

  .و زندگی من، همه، بسته به گوش دادن به سخنان توست

  .براي من بهتر از خوردن و آشامیدن است دیدن روي تو

در میان این . شود ب میچون به این قسمتهایی که از مجموعۀ آثار قدیم باقی مانده نظر کنیم، تنوع آنها مایۀ تعج

هاي تاریخی، دستورالعملهاي سحر و جادو، سرودهاي دینی، کتابهاي مذهبی،  هاي اداري، اسناد قضایی، قصه آثار، نامه

به طور . شود هاي اخالقی، و مقاالت فلسفی، همه، یافت می اشعار عاشقانه و رزمی، داستانهاي عشقی کوتاه، اندرزنامه

ضمن آنها همه چیز، جز نمایشنامه و اشعار حماسی، وجود دارد؛ اگر کمی تسامح باشد، خالصه باید گفت که در 

انگیز رامسس دوم، که با حوصلۀ  تاریخ فتوحات شگفت. شود هایی دیده می توان گفت که از این نوع آثار هم نمونه می

شکل و رنگ اشعار حماسی را تمام بر روي آجرهاي ستون بزرگ اقصر نقش شده، الاقل از حیث یکنواختی و درازي، 

زند که، در یک بازي، از اوزیریس در برابر ست  در نوشتۀ موجود بر نقش دیگري، رامسس چهارم از آن الف می. دارد

باید بگوییم که آن اندازه اطالعات در اختیار نداریم تا بتوانیم،  دفاع کرده و زندگی را به اوزیریس بازگردانیده است؛

  .تفصیل بیشتري بدهیم دربارة این اشاره،

ها اسناد و گزارشهاي تاریخی را  وقایع نگاري در مصر به اندازة خود تاریخ قدمت دارد؛ حتی شاهان دورة ماقبل سلسه

هاي جنگی شاهان همراه ایشان بودند، ولی چنان  مورخان رسمی در حمله. اند کرده با کمال فخر و غرور ضبط می

کرده، یا از پیش خود، چیزهایی به عنوان  دیده، بلکه تنها پیروزیها را ثبت می مینماید که شکستهاي ایشان را ن می

هنر تاریخنویسی، حتی در آن روزگار دور، عنوان هنرآرایشگري و زیباسازي و  -اند بافته فتح و کشورگشایی به هم می

نوشتند و از روي  ان میم، دانشمندان مصري فهرستهایی از اسامی شاه ق 2500از سال . قلب ماهیت داشته است

. کردند گذاشتند و پیشامدهاي مهم هر دورة سلطنت و هر سال را ثبت می سلطنت هر شاه، براي حوادث، تاریخ می

ها به صورت تاریخهاي مدونی درآمد که از احساسات  در آن هنگام که تحوطمس سوم به پادشاهی رسید، این نوشته

پنداشتند که انسان و خود تاریخ، هر دو، روزگار  میانه، فیلسوفان چنان میدر دورة سلطنت . وطنپرستانه سرشار بود

سونبو،  -دانشمندي به نام خخپر. خوردند اند، و بر جوانی نیرومند نژاد خود افسوس می درازي را گذرانده و پیر شده

اید گفته شود گفته نالد که هر چه ب زیسته، از این می ، در زمان سلطنت سنوسرت دوم می م ق 2150که در سال 
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اي «: گوید این شخص با کمال تأسف چنین می. هاي گذشتگان نمانده است شده، و براي او کاري جز تکرار گفته

آوردم که دورة آن منتفی  اي می ها و افکار را به زبان تازه شناختند؛ و جمله یافتم که مردم آنها را نمی کاش کلماتی می

توانستم چیزهایی بیاورم که  کاش می - زهایی را که صدها بار تکرار شده بازگو کنمشدم چی نشده باشد؛ و مجبور نمی

دوري زمان ادبیات باستانی مصر  ».اند تازه باشد و باعث خستگی نشود، و از آن جمله نباشد که پدران ما از پیش گفته

ه درك کنیم؛ همان گونه که از ما سبب آن است که نتوانیم تنوع و تغییري را که با گذشت زمان در آن پیدا شد

با وجود . تشخیص اختالفات فردي، میان ملتهایی که با آنها آشنایی نداریم، براي ما دشوار است و از درك آن عاجزیم

این، باید دانست که ادبیات مصري، در ضمن تطور و تکامل دور و دراز خود، نهضتها و تغییر شکلهایی داشته است که 

رفته تغییر شکل پیدا  زبان مکالمه در مصر، با مرور زمان، رفته. پایی گذشته دست کمی ندارداز آنچه بر ادبیات ارو

کرد، همان گونه که زبان تکلم اروپا پس از آن نیز چنین بوده است؛ کار این زبان در آخر به جایی رسید که  می

مؤلفان تا مدتی با زبان و لغت . دندهاي دورة سلطنت قدیم را با آن نوشته بو چیزي جز آن بود که کتابها و نوشته

را » ادبیات قدیم«دادند، و شاگردان ناچار بایستی  نوشتند و دانشمندان، در مدارس، آن را تعلیم می باستانی چیز می

. هاي زیرنویس میان سطور، به زبان معمولی فهم کنند به کمک کتابهاي صرف و نحو و لغت، و گاهی از روي ترجمه

آمیز از سنت گذشته عصیان  قبل از میالد، مؤلفان و نویسندگان مصري براین جمود و تقلید حقارتدر قرن چهاردهم 

اند؛ یعنی به نوشتن با زبان متعارف میان  کردند و به همان کاري دست زدند که دانته و چاسر پس از ایشان کرده

ادبیات جدید . یان مردم نوشته شدمردم پرداختند؛ سرود خورشید معروف اخناتون به همین زبان مکالمۀ رایج م

کردند از ریشخند کردن ادبیات قدیم و  جوان و سرورانگیز و مبتنی بر واقعبینی بود، و کسانی که در آن کار می

این زبان، در . کار این زبان تازه را نیز به نوبۀ خود ساخت  پس از آن، زمانه. بردند توصیف زندگانی جدید لذت می

ه اصول و قواعد دقیق و لطیفی پیدا کرد و حالت جمود به خود گرفت و، در تلفظ و تعبیر، پابند رفت نویسندگی، رفته

بار دیگر زبان نوشتن و زبان سخن . اصولی شد که عرف آنها را پذیرفته بود؛ به این ترتیب، عنوان زبان ادبی پیدا کرد

ره رواج گرفت؛ چنان شد که، در دورة سالطین گفتن از یکدیگر جدا شد، و لفظ قلم نویسی و تکلم با لفظ قلم دوبا

، یعنی ادبیات دورة اختاتون، و ترجمه کردن آنها »ادبیات قدیم«سائیس، نصف وقت مدارس مصري به آموختن 

چنین تحول و تطوري در زبانهاي ملی یونان و روم و عرب پیش آمده و هم امروز نیز جریان دارد؛ . شد مصرف می

.کنند ماند، تنها دانشمندانند که هرگز تغییر پیدا نمی و تغییر است و جامد و بیحرکت نمیهمه چیز در حال جریان 

  علوم- 8

  پزشکی و جراحی و بهداشت - شناسی تشریح و زیست - علم نجوم و تقویم -ریاضیات –منشأ علوم مصري 

بردند و، در معابد، از  سر میاغلب دانشمندان مصري از کاهنان بودند، چه دور از ناراحتیها و نگرانیهاي زندگی به 

شدند؛ به همین جهت است که، با وجود پابند شدن به خرافات، همین کاهنانند که علم  آسایش و راحت برخوردار می

 18000آید که علوم را   از اساطیري که به وسیلۀ همین کاهنان انتشار یافته، چنان برمی. اند ریزي کرده مصري را پی

سال ادامه  3000وت، خداي حکمت مصر، در طول مدت حکمرانی خود بر زمین که مدت سال قبل از میالد، تح

هزار مجلد کتابی است که این خداي دانا تصنیف  یافته، اختراع کرده است؛ قدیمترین کتاب در هر علم، یکی از بیست

  .و اطالع نداریم که بتوانیم دربارة پیدایش علوم در مصر نظر قطعی ابراز داریم ما آن اندازه علم است؛کرده 

اي داشته؛ دلیل این مطلب آن است که  از همان آغاز تاریخ مدون مصر، علوم ریاضی در آن سرزمین حالت پیشرفته

عات وسیع در ریاضی گیري دقیقی بوده است که جز با داشتن اطال کشیدن نقشۀ اهرام و ساختن آنها محتاج اندازه

بستگی زندگی عمومی مردم مصر به باال آمدن و فرونشستن آب نیل، مستلزم آن بوده است که . شده میسر نمی

زمین پیمایان و . آمدن و پایین رفتن آب را اندازه بگیرند و حساب دقیق آن را داشته باشند  بتوانند اندازة باال
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گیري و  کرد، اندازه گرفت، و حدود آن را محو می نهایی را که آب فرا مینویسندگان، پیوسته، ناچار بودند که زمی

گیري مبناي پیدایش علم هندسه بوده  پیمایش کنند و حدود جدید آنها را معین سازند؛ شک نیست که همین اندازه

علم  پیشینیان هم. است» پیمایش زمین«است؛ دلیل آن این است که کلمۀ یونانی معرف علم هندسه به معنی 

که ابراهیم خلیل علم حساب را با خود از کلده  یوسفوس چنان عقیده دارد. اند دانسته هندسه را از اختراع مصریان می

، یا مرکز دیگري از »اورکلدانیان«به مصر آورده؛ بعید نیست که علم حساب و هنرهاي دیگري از ) النهرین یعنی بین(

.آسیاي باختري، به مصر آمده باشد

کشیدند، و  خطی می 1براي نمایاندن عدد  - رفت دشوار و مایۀ ناراحتی بود که براي نمایش اعداد به کار میارقامی 

ده را با عالمت خاصی  …دادند رفتند، که آن را با نه خط نمایش می پیش می 9دو خط، و همین طور تا رقم  2براي 

اي  عالمت تازه 100براي . دادند نشان می 10نه عالمت نود را با  …را با دوتا از همین عالمت و 20دادندو  نمایش می

نیز عالمت  1000چنین بود؛ براي  900داد، و تا  را نمایش می 300و  200تاي این عالمت   گذاشتند، و دوتا و سه می

بد، و کو دادند که دستها را بر باالي سر به هم می هزار، یا میلیون، را با صورت مردي نمایش می هزار. خاصی داشتند

مصریان سلسلۀ . شاید این صورت نمایندة تعجب از آن بوده که چگونه ممکن است عددي به این بزرگی موجود باشد

رقم نمایش دهند؛ به  10شناختند و صفر نداشتند، و هرگز در این صدد برنیامدند که تمام اعداد را با  اعشاري را نمی

کسرهاي متعارفی را که صورت . شد براي ایشان الزم می بیست و هفت عالمت 999همین جهت، براي نوشتن عدد

جدول . دادند نمایش می 2/1+4/2آن را بصورت  4/3شناختند؛ براي نمایاندن کسر  آنها همیشه مساوي واحد بود می

ضرب و جدول تقسیم به اندازة اهرام مصر قدمت دارد؛ قدیمترین رسالۀ ریاضی که در تاریخ شناخته شده، پاپیروسی 

هزار، و هزاروهفتصد قبل از میالد است، ولی در همان رساله به  به نام پاپیروس احمس، که تاریخ آن میان دو است

در آن پاپیروس، با مثالهایی، . شود که پانصد سال برآن پیشی داشته است هاي ریاضی دیگري اشاره می نوشته

شده و از معادالت جبري درجۀ اول سخن رفته  اندازه گرفتن گنجایش انبار گندم یا مساحت مزرعه نشان داده راه

است؛ علماي هندسۀ مصري تنها به اندازه گرفتن مساحت مربع و دایره و مکعب قناعت نداشتند، بلکه حجم استوانه 

را به دست آورده  16،3، رقم )پی( Pگرفتند، و براي نسبت محیط دایره به قطر آن، یعنی عدد و کره را نیز اندازه می

  .ایم رسیده 3.1416به  3.16ایم که از  خر ما به این است که، در مدت چهارهزار سال، آن اندازه پیش رفتهف. بودند

دانیم، و آنچه از علم نجوم در مصر قدیم بر ما معلوم است، بسیار ناچیز  دربارة فیزیک و شیمی مصري چیزي نمی

اند  کرده ن را همچون صندوق مستطیلی تصور میرسد که رصدکنندگان ستارگان در معابد زمی چنان به نظر می. است

اي به کسوف وخسوف در  هیچ اشاره. هاي آن کوهها قرار داشته تا آسمان را بر باالي خود نگاه دارد که در گوشه

با وجود این، . اند النهرین عقبتر بوده هاي آنان نیست، و در این خصوص، به طور کلی، از معاصران خود در بین نوشته

اي که  توانستند روز باال آمدن آب نیل را پیشگویی کنند و معابد خود را به نقطه ازه اطالع داشتند که میآن اند

دانستند و صالح در آن  شاید چیزهایی می. کند بسازند خورشید صبح روز اول انقالب صیفی از آنجا طلوع می

اي فرمانروایان گرانبهاترین سرمایه بود انتشار دیدند که این مطالب را در میان مردمی که خرافه پرستی آنان بر نمی

. خواستند راز آن بر تودة مردم کشف شود دانستند و نمی دهند؛ کاهنان اطالعات نجومی خود را از علوم سري می

کردند؛ به طوري که جداول زیج  قرنهاي متوالی، حرکت سیارات و وضع آنها را در آسمان تحت نظر داشتند و ثبت می

و در زیجهاي خود از . دادند ستارگان ثابت را از سیارات تشخیص می. شد هزار سال زمان را شامل میایشان چند

و، دربارة تأثیر ستارگان در سرنوشت بشر ) شود که عمال با چشم غیرمسلح دیده نمی(اند  پنجم یاد کرده ستارگان قدر

است که مصریان تقویم را وضع کردند؛ این با همین مالحظات و مشاهدات . اند چیزهایی نوشته و برجاي گذاشته

.تقویم، بعدها، عنوان بزرگترین هدیۀ مصربه نوع بشر را پیدا کرد
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کردند، که فصل اول، فصل برآمدن و زیاد شدن و فرو نشستن آب  در ابتدا، سال را به سه فصل چهارماهه قسمت می

لفظ . اي ماه در نزد ایشان سی روز و نیم استعدد روزه. نیل است؛ فصل دوم فصل کشاورزي؛ و فصل سوم فصل درو

در آخرماه دوازدهم  .بودنمایندة ماه، در لغت مصري، مانند زبان فارسی و انگلیسی، از کلمۀ نمایندة قمر گرفته شده 

آوردند با طغیان نیل و جاي خورشید در آسمان  ه حساب میافزودند، تا سالی که ب سال، پنج روز بر عدد ایام ماه می

گرفتند که آب نیل به منتها حد باال آمدن خود رسیده باشد، در آن  روز اول سال را معموال روزي می. درست درآید

، با خورشید، هر دو در یک )نامیدند که آن را سوئیس می(روز، هنگام نخستین انتخاب روز اول سال، ستارة شعري 

آورد، اختالف  روز به حساب می 365روز و ربع،  365چون تقویم مصري سال را، به جاي . شدند لحظه از افق طالع می

شد و هرچهار سال به  میان طلوع خورشید و طلوع شعري، که در آغاز کوچک و غیرقابل مالحظه بود، بتدریج زیاد می

آسمانی به اندازة شش ساعت اختالف داشت؛ مصریان  به این جهت تقویم مصري با تقویم. رسید یک روز تمام می

، به اصالح )م ق 46(هرگز این خطا را اصالح نکردند، تا آنگاه که منجمان یونانی اسکندریه، بنا به فرمان یولیوس سزار 

لیانی آن پرداخته و، پس از هر چهار سال، یک روز بر عدد ایام سال افزودند، و این همان است که تقویم قیصري یا یو

اصالح دیگري شد و روز کبیسۀ اضافی سال را ) 1582(پس از آن، در زمان پاپ گرگوریوس سیزدهم . شود نامیده می

قابل قسمت نباشد حذف کردند؛ و این  400از هر سال نمایندة قرن کاملی که بر ) که بیست و نهم فوریه است(

خالصۀ مطلب آنکه، تقویمی که هم اکنون از آن استفاده  .استاست که اکنون در کار  »تقویم گرگوري«همان 

   .استکنیم از اختراعات باستانی شرق نزدیک  می

اند که به مطالعه و تحقیق در بدن  داشتهمصریان قدیم، با آنکه در ضمن مومیایی کردن بدن مردگان فرصت کافی 

کردند که در رگهاي بدن آب و هوا و  چنان گمان می. اند اي نکرده انسان بپردازند، در این کار پیشرفت قابل مالحظه

و اگر آنچه را از این . ها مرکز عقل و شعور آدمی است مایعات دفع شدنی جریان دارد، و عقیده داشتند که قلب و روده

توانیم مدت  دانیم و بر آن نمی اند بخوبی بدانیم، شاید معتقدات ایشان با آنچه ما می و اصطالحات در نظر داشته الفاظ

با وجود این، استخوانهاي بزرگ و امعا و احشا را با دقت تمام وصف . درازي پابند بمانیم چندان اختالفی نداشته باشد

: خوانیم که  در پاپیروس ابرس چنین می. اند ز دوران خون دانستهاند، و قلب را محرك اصلی بدن و مرکز جها کرده

رود، و طبیب، خواه دست خود را بر پیشانی انسان بگذارد یا بر پشت سر یا  رگهاي قلب به همۀ اندامهاي بدن می«

امی بیش نیست، اند گ میان این گفتار و آنچه لئوناردو و هاروي گفته» .شود بردست و پاي او، همه جا با قلب روبرو می

.ولی براي برداشتن این گام سه هزار سال زمان الزم بوده است

این علم به وسیلۀ کاهنان پیدا شد؛ شواهد زیادي در دست است . بزرگترین افتخار مصر قدیم علم پزشکی آن است

سم، براي در میان مردم مصر، حرز و تعویذ و طل. که طبابت مصري، در ابتدا، صورت سحر و جادو داشته است

اعتقاد ایشان چنان بود که چون شیطان به . پیشگیري یا مداواي مرض، بیش از دارو و حب و شربت رواج داشت

شود، و عالج آن خواندن عزایم و اوراد است؛ مثال زکام را با خواندن این عبارت سحري  جسم آدمی درآید، بیمار می

کنی و هفت سوراخ سر را بیمار  ي که استخوانها را خرد میاي سرماي پسر سرما بیرون شو، ا«: کردند معالجه می

و شاید این مداوایی است که تأثیر آن از هر » !خارج شو و بر روي زمین بیفت اي گند، اي گند، اي گند …سازي می

ه انداز بعدها پزشکی مصري از این پایه بی. شناسیم کمتر نباشد معالجۀ دیگري که امروز براي این بیماري کهن می

ترقی کرد و باالتر آمد و پزشکان و جراحان و متخصصانی در آن پیدا شدند که از همان قانون اخالقیی پیروي 

بعضی از پزشکان، . کردند که نسل به نسل انتقال پیدا کرد و در آخر کار به صورت سوگندنامۀ بقراط درآمد می

کردند؛  ت معده، بیماري دیگري را معالجه نمیمتخصص در قابلگی و امراض زنانه بودند؛ بعضی دیگر جز اختالال

اي بود که کوروش، شاهنشاه پارس، یکی از آنان را به  شهرت این پزشکان به اندازه. گروهی تنها چشم پزشک بودند
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خوار آنان بودند و به مداواي فقرا  از این پزشکان متخصص گذشته، طبیبانی بودند که ریزه. کشور خود دعوت کرد

؛ این طبیبان، در ضمن کارهاي خود، روغنها و عطریاتی براي مالیدن به دست و صورت، و موادي براي پرداختند می

. ساختند رنگین کردن مو، و داروهایی براي زیبایی پوست یا کشتن کیک و مگس نیز می

نام کاشف آن  گرانبهاترین آنها که به .چند پاپیروس مربوط به امور پزشکی برجاي مانده و به دست ما رسیده است

شود، طوماري است به درازي چهار مترونیم که تاریخ آن تقریباً به  ادوین سمیث به اسم پاپیروس سمیث نامیده می

حتی اگر از این مدارك قدیمی نیز چشم بپوشیم، . تر استفاده شده رسد، و در آن از کتب و مراجع کهنه می  م ق 1600

در این طومار، از چهل و هشت . رود شناخته شده در تاریخ به شمار می خط این پاپیروس باز قدیمترین سند علمی

شوکی، بحث شده هر یک از این حاالت، به  حالت جراحی سریري، از شکستگی کاسۀ سرگرفته تا جراحتهاي نخاع

 صورت منظم، مورد تحقیق قرار گرفته و در ضمن آن عناوین مختلف تشخیص و آزمایش، و بحث از عوارض مشابه با

امراض دیگر، و تشخیص علت، و معالجه آمده است؛ و در هر جا اصطالح خاصی بوده، دربارة آن توضیحی دیده 

رسد، به این  هاي علمی قبل از قرن هجدهم میالدي به نظر نمی مؤلف، با وضوحی که نظیر آن در نوشته. شود می

جاي دارد؛ و این نخستین بار است » مغز سر« کند که دستگاه اداره کردن اندامهاي تحتانی بدن در مطلب اشاره می

  .رسد که این کلمه به صورت نوشته به نظر می

مصریان گرفتار امراض گوناگونی بودند و، بی آنکه نام یونانی آنها را بشناسند، با ابتالي به این بیماریها از دنیا 

ستون فقرات، تصلب شرایین، سنگ کیسۀ شود که سل  از روي پاپیروسها و اجساد مومیایی شده معلوم می. رفتند می

صفرا، آبله، فلج اطفال، کمخونی، التهاب مفاصل، صرع، نقرس، ماستوئیدیت، آپاندیسیت، و بعضی از بیماریهاي 

شود، و نقصانی که در نمو غضروفهاي استخوانهاي  عجیب، همچون التهاب ستون فقرات، که باعث تغییر شکل آن می

دلیلی در دست نیست که بنابرآن بتوان گفت مصریان قدیم به مرض . وجود داشته استآید، در مصر  دراز پیش می

اند؛ چرك کردن لثه و کرمخوردگی دندان، که در اجساد مومیایی شدة قدیمی  شده سیفیلیس یا سرطان مبتال می

ن خود دلیل آن است رسد؛ ای هاي متأخر فراوان به نظر می شود، در اجساد مومیایی شدة دوره اثري از آن دیده نمی

کوچک شدن و از میان رفتن استخوان انگشت کوچک پا، که . که تمدن در این دوره بسیار پیشرفت داشته است

دانیم  دانند، از چیزهایی است که در مصر قدیم فراوان بوده؛ در صورتی که می غالباً آن را نتیجۀ کفشهاي زمان ما می

.اند رفته اند، تقریباً همیشه پابرهنه راه می آن مردم، در هر طبقه و هرسنی که بوده

فراوان مجهز بودند؛ در پاپیروس ابرس نام ) دستورهاي دارویی(= پزشکان مصري در برابر این بیماریها با قرابادینهاي 

که (پاپیروس کاهون . هفتصد دارو، براي درمان کردن امراض مختلف، از گزش افعی گرفته تا تب نفاسی، ذکر شده

. رفته است دهد که شاید براي جلوگیري از آبستنی به کار می شیافهایی را شرح می) رسد م می ق 1850آن به  تاریخ

هاي  هاي سلسلۀ یازدهم، صندوق دارویی به دست آمده که در آن ظرفها و قاشقها و علفها و ریشه در گور یکی از ملکه

و جادوگري نوسان داشته؛ به نظر آنان چنین  هاي طبی میان پزشکی نسخه. دارویی خشک شده وجو داشته است

در میان دستورهاي دارویی چیزهاي . شود رسیده که هرچه نفس از دوا بیشتر مشمئز بشود، تأثیر دارو افزونتر می می

شود؛ مانند خون سوسمار، گوش و دندان گراز، گوشت و پیه گندیده، مغز سر   انگیز دیده می مختلف و شگفت

زا، پیشاب دختر باکره، پلیدي انسان، و نیز خر و  اي که در روغن جوشانده باشند، شیر زن تازه نهپشت، کتاب که سنگ

اي از این  پاره. کردند گري را با مالیدن چربی حیوانی به سرمعالجه می. سگ و شیر و گربه و حتی شپش

ا انتقال یافته است؛ و هم امروز بسیاري از دستورالعملهاي معالجه از مصر به یونان، و از یونان به روم، و از رومیان به م

اند، با کمال اطمینان، به عنوان دارو،  قرصها و شربتهایی را که مصریان قدیم در ساحل نیل براي ما ترکیب کرده

  .کنیم مصرف می
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و عادت دادن مردم به استعمال  کردنباختنه  عمومی،مصریان کوشش داشتند که، با استفاده از وسایل بهداشتی 

  :گوید دیودوروس سیسیلی در این باره چنین می .فراوان مسهل، از راه تنقیه، تندرستی خود را حفظ کنند

کوشند و این کار را با خوردن مسهل و روزه گرفتن و  آن مردم، براي جلوگیري از بیماري، در بهداشت بدن خود می

به نظر . دهند کنند، انجام می آور، که گاهی روزانه و گاهی سه یا چهار روز یک بار استعمال می استعمال داروهاي قی

راکیها شود افزون بر نیازمندي آن است، و بیماریها از همین پارة اضافی خو ایشان، پارة بیشتري از آنچه وارد بدن می

  .شود میتولید 

آموخته » ابومنجل«لک آفریقایی، معروف به  پلینی عقیده داشته است که مصریان عادت به تنقیه کردن را از لک

ار خود را در مقعد داخل خورد، پیوسته مبتال به یبوست است و غالباً منق بودند، چه این مرغ، براثر خوراکی که می

درهرماه، سه روز متوالی به «کند که مصریان  هرودوت نیز نقل می. برد کند و آن را به عنوان آلت تنقیه به کار می می

کنند؛ زیرا  آور و تنقیه استفاده می پردازند و، براي نگاهداري تندرستی خود، از داروهاي قی پاك کردن بدن خود می

در نظر این » .خورد شود، نتیجۀ چیزهایی است که می هر مرضی که آدمی دچار آن میچنان گمان دارند که 

.ترند نخستین مورخ تاریخ تمدن، مصریان، پس از مردم لیبی، از همۀ مردم جهان تندرست

  هنر - 9

  - نقاشی -نقش برجسته -هاي سلطنت قدیم و میانه و امپراطوري وسائیسی سازي در دوره مجسمه - معماري

  هنرمندان - موسیقی -ي کوچکهنرها 

در این سرزمین، در زمانی که باید گفت تازه تمدن . بزرگترین عامل تمدن مصري قدیم همان عامل و عنصر هنر است

کنیم که بر هنر تمام ملتها برتري دارد و جز هنر یونان، هیچ  اي را مشاهده می شده، هنر نیرومند و رسیده آغاز می

برد و  دور افتادگی و حالت صلح و سلمی که مصر، در آغاز کار، در آن به سر می. یده استهنر دیگري به پایۀ آن نرس

شد، و پس از آن، غنایم فراوان ستمگري و چنگ، که در عهد تحوطمس دوم رامسس دوم به  پرستی می مایۀ تجمل

هاي سرشار از  رسید، فرصت آن را فراهم ساخت که بناهاي عظیم بسازند و مجسمه دست مردم این کشور می

نیرومندي بتراشند، در هنرهاي کوچک بیشمار دیگري مهارت پیدا کنند، و در این کارها، در آن زمان دور، تقریباً به 

تواند  داند چگونه می ماند و نمی چون انسان به محصوالت هنري مصر قدیم نظر کند، حیران می. سر حد کمال برسند

  .اند بپذیرد پیشرفت وضع کردهنظریاتی را که محققان دربارة ترقی و 

آمدي  معماري با شکوهترین هنرهاي باستانی است، چه در آن مراعات دوام و عظمت و، در عین حال، زیبایی و کار

این هنر از کار سادة آراستن گورهاو نقش کردن . آمده است شده، و این عناصر بخوبی با یکدیگر هماهنگ در

اي از جاهاي آن، کارهاي  ساختند، و در پاره ها را با خشت می است بیشتر خانه ها آغاز کرده دیوارهاي خارجی خانه

، و سقف آن را از چوب نخل، که نرم )شده اي ژاپنی، یا درهاي منبت هاي شبکه مانند پنجره(شد  سادة چوبی دیده می

کرد؛ از آن با پلکانی به  می معموال خانه را حیاطی محصور شده با دیوارها احاطه. کردند و با مقاومت است، تهیه می

توانگران در اطراف خانۀ خود باغهاي . آمدند رفتند، و از آنجا ساکنان خانه به اطاقهاي خود در می بام خانه باال می

اي بود که در آن گلی  در شهرها براي مردم فقیر باغهاي عمومی وجود داشت؛ کمتر خانه. دادند اي ترتیب می آراسته

کف اطاقها را با  توانست، آراستند؛ اگر صاحب خانه می هاي خانه را از داخل با حصیرهاي رنگین میدیوار. دیده نشود

. کردند مردم، بیش از آنکه برروي صندلی و چارپایه بنشینند، بر روي فرش زندگی می. کرد گلیم و قالی مفروش می

ه بلندي پانزده سانتیمتر، چهار زانو، بر روي مصریان قدیم، ماند ژاپنیان امروز، هنگام صرف غذا در کنار میزهایی ب

چون دورة امپراطوري فرا رسید و بهاي غالم و کنیز . خوردند نشستند و، مانند شکسپیر، با دست غذا می زمین می
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نشستند و بردگان ظرفهاي غذا را، یکی پس از دیگري،  ارزان شد، مردم طبقات اول برصندلیهاي بلند بالشدار می

.دادند ام در برابر آنان بر روي میز قرار میهنگام صرف طع

هاي معمولی به کار دارند؛ به همین جهت عنوان تجملی  تر از آن بود که بتوانند در خانه سنگ ساختمان گرانبها

حتی اشراف مملکت، با کمال خودپسندیی که داشتند، قسمت بزرگتر دارایی . داشت و مخصوص کاهنان و شاهان بود

دادند؛ به همین جهت است که کاخهایی که بر نیل مشرف بوده،  د ساختمانی را به معابد اختصاص میو نیکوترین موا

شده، همه از میان رفته و اثري  و در زمان آمنحوتپ سوم تقریباً در هر کیلومتري از ساحل نیل یکی از آنها دیده می

چون . ي مردگان تا زمان ما باقی مانده استاز آنها برجاي نمانده؛ در صورتی که جایگاههاي خدایان و آرامگاهها

رفت؛ به همین جهت  روزگار سلسلۀ دوازدهم رسید، دیگر هرم شکل مورد پسند براي دفن اموات به شمار نمی

نام دارد، شکلی آرامتر از هرم براي گور خود » حسن بنی«، در محلی که امروز ) م ق 2 180در حدود (خنومحوتپ 

هاي  صورت مقبرة ستونداري در کنار نیل ساخت؛ از آن به بعد، این گونه ساختمان قبر، در تپهانتخاب کرد و آن را به 

از آخر دورة اهرام، تا آنگاه که معبد حاتحور در . کشیده شده برطرف غربی نیل هزاران شکل گوناگون پیدا کرد

ندازه ساختمانهاي مختلف بوده نزدیکی دندرة ساخته شد، یعنی در طول مدت سه هزار سال، شنهاي مصر ناظر آن ا

  .است که هیچ یک از تمدنهاي دیگر نتوانسته است از آن حد درگذرد

شود که به فرمان تحوطمس اول و تحوطمس سوم و آمنحوتپ سوم و  در کرنک و االقصر جنگلی از ستونها دیده می

حوالی (ته شده؛ در شهر حبو هاي دوازدهم تا بیست و دوم، ساخ ستی اول و رامسس دوم، و دیگر سالطین سلسله

کرد؛ بر روي ستونهاي  کاخ وسیعی ساخته شد، که البته در شکوه و عظمت با کاخهاي سابق برابري نمی)  م ق 1 300

معبد ستی اول را ساخته ) العربۀ(اي عربی مدت چندین قرن است که تکیه دارد؛ در آبیدوس  همین کاخ دهکده

انگیز چیزي از آن برجاي نمانده است؛ در الفنتین معبد کوچک خنوم  یره و حزنهاي عظیم و ت بودند، که جز ویرانه

و در دیرالبحري تاالر پرستونی » که از حیث دقت و شکوه حقیقتاً جنبۀ یونانی دارد؛«است ) م ق 1400در حدود (

است از ستونها و  است که ملکه حتشپسوت آن را بنا گذاشته؛ در نزدیکی آن رامسئوم است، که آن نیز جنگل دیگري

هاي عظیم که به دست مهندسان و بندگانی که رامسس دوم به بیگاري گرفته بود ساخته شده؛ در جزیرة  مجسمه

  رسد، چه، آبهاي مخزن که در آن نقطه مهجور و غمگین به نظر می) م ق 240حوالی (فیله معبد زیباي ایسیس است 

هاي کم  این بازمانده. ختمان به سرحد کمال رسیده بود، پوشانیده استآسوان پایۀ ستونهاي آن را، که از حیث سا   آب

ها به صد  بخشد؛ و خود این خرابه  هایی از آثار باستانی مصر است که هنوز به درة نیل زیبایی می و پراکنده تنها نمونه

ها و ستونها، و  ي ساختن پایهشاید در این کاخها، برا. گوید که ملت سازندة آنها چه نیرو و قدرتی داشته است زبان می

سوزان، افراط شده باشد، و نیز در آنها عدم تقارنی که از  نزدیک به یکدیگر گذاشتن آنها براي جلوگیري از آفتاب

شود، و همچنین حرص و لع عجیب بزرگی، که از   مختصات خاور دور است و نقصان وحدت اسلوب دیده می

با وجود این، در همین بناهاست که عظمت و . آن ساختمانها به نظر برسد خصوصیات مردم این روزگار نیز هست، در

کند؛ اگر  هاي قوسی وجود پیدا می شود؛ در همین جاست که طاقها و دهانه گر می جالل و فخامت و نیرومندي جلوه

ه به یونان و کم است از آن روست که نیازمندي به آنها زیاد نبوده، ولی اصول ساختمان همین طاقها و قوسهاست ک

شود که در سراسر تاریخ  روم و اروپاي جدید انتقال پیدا کرده است؛ در همین ساختمانها نقشهایی تزیینی دیده می

دوریک «جهان، هیچ نقش دیگري برآنها برتري ندارد؛ ستونهاي پاپیروسی شکل و نیلوفري شکل و ستونهاي به سبک 

صورت حاتحور، یا به صورت درخت خرما، در همین آثار گرانبها  و ستونهاي به صورت زن و سرستونهاي به» بدوي

هایی نزدیک به سقف و درگاههایی باشکوه دارد، که  شود؛ در میان این آثار کاخهایی است که پنجره دیده می



١۶١

. سازد استحکام و نیرومندي را، که مؤثرترین عامل در فریبندگی و دلربایی آثار معماري است، بخوبی آشکار می

.اند ریان، بدون شک، در تمام تاریخ بزرگترین بنایان و سازندگان بودهمص

سازي نیز بزرگتر و برتر از دیگران  افزایند که مصریان قدیم در حجاري و مجسمه بعضی، بر آنچه گفتیم، این را می

 -شاید خفرع -فراعنهدر آغاز تاریخ خود مجسمۀ ابوالهول را ساختند، که نمایندة صفات ابدیت فرعونی از . اند بوده

گرچه . دهد این مجسمه، عالوه بر آنکه نمایندة قوت و بزرگی است، خصال و شخصیت را نیز نمایش می. بوده است

گلولۀ سالحهاي ممالک مصر بینی مجسمه را از بین برده و ریشهاي آن را تراشیده است، ولی آثار و وجنات درشت و 

کند؛ و همۀ اینها از صفاتی  مهابت و آرایش و پختگی این فرعون حکایت می نیرومند آن، به بهترین صورت، از قوت و

بر صورت بیحرکت این مجسمه لبخند خفیفی است که . خواهد سلطنت کند باید جمع باشد است که در کسی که می

پادشاهی  از پنج هزار سال به این طرف آن را ترك نکرده؛ چنان است که گویی هنرمند گمنامی که آن را ساخته، یا

این هم . کنند، نیک دریافته بودند که این مجسمه رمز و نمایندة اوست، آنچه را همۀ انسانها دربارة انسان ادراك می

  .تابلویی برسنگ -است مونالیزایک تابلوي 

رع نیست، که از سنگ دیوریت تراشیده شده و اکنون در موزة سازي، هیچ چیز زیباتر از مجسمۀ خف در تاریخ مجسمه

اي که این شخص نسبت به ما قدمت دارد،  این مجسمه، که به روزگار پراکسیتلس، به اندازه. شود قاهره نگاهداري می

و  آنکه از دست زمانه آسیبی به آن رسیده باشد، پنجاه قرن را پشت سرگذاشته و درست خود، قدمت داشته است، بی

ترین سنگها ساخته شده، به بهترین صورتی نیرومندي و اقتدار  این پیکره، که از سخت. سالم به دست ما افتاده است

در همان موزه، نزدیک این . سازد را در نظر ما مجسم می) یا هنرمند(و سرسختی و شهامت و فهم و حساسیت شاه 

دهد؛ کمی دورتر  ن زوسر را با حالتی ترشرو نمایش میتر دیگري است از سنگ آهک، که فرعو مجسمه، مجسمۀ کهنه

.سازد از آن، راهنماي موزه با آتش زدن کبریتی شفافیت مجسمۀ مرمري زیباي منکورع را در مقابل ما آشکار می

مجسمۀ مرد منشی . هاي سابق است دو مجسمۀ شیخ البلد و مرد منشی، از لحاظ هنرمندي و کمال، همپایۀ مجسمه

وناگون به دست ما رسیده و مربوط به زمانهایی است که دربارة آنها اطالع قطعی نداریم، ولی مهمترین به اشکال گ

مجسمۀ شیخ البلد در حقیقت به . شود اي است که درموزة لوور نگاهداري می آنها مجسمۀ منشی چهار زانو نشسته

کند؛ و  و در کارگران نظارت می صورت شیخ نیست، بلکه مجسمۀ کارفرمایی است که عصاي قدرت به دست دارد

  .دهد نماید که در حال راه رفتن و نظارت در کار کارگران است و به آنان فرمان می چنان می

ظاهراً نام صاحب این مجسمه کعپیرو است، ولی کارگران مصري، که آن را از گورش در سقاره بیرون آوردند، از بس 

شت، از روي خوشمزگی به آن نام شیخ البلد دادند و این اسم براي این به کدخدا یا شیخ البلد قریۀ آنان شباهت دا

این مجسمه، که با چوب ساخته شده و قابل آن بوده است که بپوسد و از میان برود، چنان است . مجسمه باقی ماند

رست که دست روزگار نتوانسته است هیئت تنومند و ساقهاي ستبر آن را فاسد کند؛ بزرگی شکم این مجسمه، د

اند؛ صورت  مند بوده دهد که مردم چیزدار و مالك در همۀ تمدنها از فراوانی روزي و کمی کوشش و کار بهره نشان می

سر بیمو و دامن لباس به حال . بالد داند و به آن می گرد او نمایندة رضایت خاطر مردي است که قدر مقام خود را می

اي پیشرفته بوده که  تنی بر نمایش واقعیت، در آن زمان، به اندازهخود رها شدة وي از آن حکایت دارد که هنر مب

توانسته است از زیربار تقلید آثار هنري کهن شانه تهی کند و دیگر آنها را نمونه و سرمشق خود نشناسد؛ ولی در این 

ي، نمایش داده، مجسمه یک سادگی زیبا و انسانیت کاملی است که سازندة آن، بدون کینه و تلخی و با کمال هنرمند

اگر بنا بود نمایشگاهی از شاهکارهاي «: ماسپرو در این باره گفته است که. دستی وي بخوبی از آن نمایان است و چیره

هنري تمام جهان برپا شود، من، به عنوان نمونۀ عظمت هنر مصري، این مجسمه را براي آن نمایشگاه انتخاب 

  ار را به مجسمۀ خفرع اختصاص دهیم؟و آیا بهتر نیست که این افتخ - ».کردم می



١۶٢

آثار هنري فراوان دیگري از  اینها که گفتیم مربوط به شاهکارهاي هنري دورة سلطنت قدیم بود، ولی از اینها گذشته

رسد؛ از آن جمله است دو مجسمۀ نشستۀ رع حوتپ و  آن دوره در دست است که به این پایه از هنرمندي نمی

هاي شاه فیوپس و پسرش، که از مفرغ ریخته شده؛  ز نیروي رانوفر کاهن؛ و مجسمههمسرش نوفریت؛ مجسمۀ پر ا

اي به نام کنمحوتپ، که همه، جز  آمیز مرد شیرگچی، و کوتوله هاي مسخره اند؛ و مجسمه سرعقابی که با طال ساخته

ا به زبان گویایی حکایت ه یکی، در موزة قاهره موجود است، و همه بدون استثنا از اخالق و سجایاي صاحبان مجسمه

این مطلب درست است که آنچه قدیمتر ساخته شده خشن است و صیقل تمام ندارد؛ بنابر شیوة عجیبی که . کند می

اند و چشم و صورت به  ها را از رو به رو ساخته در تمام طول تاریخ هنر مصر از آن پیروي شده، همۀ این مجسمه

دیگر اینکه در ساختن مجسمه به بدن  اند؛ دادهها و پاها را از پهلو نشان نگرد، در صورتی که دست طرف مقابل می

 -ساختند کرد می هاي خاص تقلیدي که با واقع مطابقت نمی توجه چندانی نداشتند، و معموال آن را به صورت نمونه

دادند؛  هاي فراعنه را قوي هیکل و نیرومند نمایش می اختند و همۀ مجسمهس هاي زنان را جوان می همۀ مجسمه

نمایش خصوصیات فردي که در نزد مصریان به درجۀ عالی رسیده بود معموال اختصاص به سرمجسمه داشت و در 

ی و رغم جمود و یکنواختی که از طرف کاهنان بر هنرهاي نقاش ولی، علی. کردند این باره به تن آن توجهی نمی

کردند،  سازي مصري تحمیل شده بود، و همچون سنتی از این قراردادها پیروي می سازي و نقش برجسته  مجسمه

عمق تفکر و نیرومندي و دقت در اجراي نقشه، و رنگ خاص و شکل مخصوص نمایش خطوط، وصیقلی که به کار 

سازي در هیچ یک از نقاط جهان این  مهحقاً باید گفت که هنر مجس. کرد رفت، جاي این نقص را بخوبی پر می می

مجسمۀ شیخ البلد سرشار از تسلط و اقتدار است؛ مجسمۀ زنی که گندم آسیاب : اندازه زنده و جاندار نبوده است

کند، چنان است که گویی با تمام حواس و عضالت خود به کار اشتغال دارد؛ با دیدن مجسمۀ منشی به نظر  می

گذاشتند تا به  اما دربارة هزاران مجسمۀ عروسک مانندي که در گورها می. نویسد می رسد که براستی دارد چیز می

اند که ظاهر جاندار آنها ما را، مانند مصریان دیندار  خدمت مردگان قیام کنند، باید گفت که همه چنان ساخته شده

باشد، هرگز   ر اطراف خود داشتهاي این اندازه خدم و حشم د اندازد که چون مرده آن زمانهاي دور، به این فکر می

.ممکن نیست بدبخت بوده باشد

هاي نخستین  سازي مصري نتوانست چیزي که قابل مقایسه با آثار بازمانده از سلسه در مدت قرنهاي متوالی، مجسمه

ي دستورکار و ساختند، در واقع تا حدزیاد ها را براي معابد یا مقابر می چون غالب مجسمه. باشد، به یادگار باقی گذارد

کاري، که از اختصاصات دین  شد؛ جنبۀ محافظه ساز از آن تقلید کند، از طرف کاهنان داده می هیئتی که باید مجسمه

الشعاع خود قرار داد؛ کابوس تقلید، هنر را خفه کرد و آن را به تقلید از قراردادها و رسوم خشک  است، هنر را تحت

لۀ دوازدهم بر سرکار آمدند، روح دنیایی غیردینی دوباره در هنردمیده شد؛ و چون شاهان نیرومند سلس. ناچار ساخت

رفته، نیرومندي باستانی خود را بازیافت؛ هنرمندان، در مهارت سازندگی، خود از پیشینیان نیز جلوتر  هنر، رفته

د که رستاخیزي در ده سرآمنمحت سوم، که از سنگ دیوریت سیاه تراشیده شده، از همان نظر اول نشان می. رفتند

کنیم، و در عین  ما، در برابر این سر، صالبت و مهابت این پادشاه مقتدر را احساس می. اخالق و هنر پیدا شده است

مجسمۀ بسیار بزرگ سنوسرت سوم . شویم که سازندة آن صاحب احساسات هنري فراوان بوده است حال متوجه می

در ساختن آن به کار رفته و قدرتی که این فکر را عملی کرده، از هیچ داراي سر وصورتی است که، از لحاظ فکري که 

مجسمۀ شکستۀ تنۀ تابدار سنوسرت اول، در موزة قاهره، از هر . سازي کمی ندارد اثر دیگر در تمام تاریخ مجسمه

تاریخ مصر، هاي  هاي جانوران، در هر یک از دوره مجسمه. حیث با تنۀ تابدار هرکول موزة لوور قابل مقایسه است

فراوان ساخته شده و همه روحدار و زنده است؛ از آن جمله است مجسمۀ موشی که در حال جویدن فندقی 

اي که مجذوب نواختن چنگی است؛ و خارپشتی که در میان خارهاي او یکی هم نیست که افراشته  است؛بوزینه
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دت سه قرن، هنر مصري خاموش شد و اثري از در آن زمان که شاهان چوپان برسر کار آمدند، تقریباً در م. نباشد

.هستی آن برجاي نماند

در دوران حکمرانی حتشپسوت و تحوطمس و آمنحوتپها و رامسسها، رستاخیز دومی براي هنر در سواحل نیل حاصل 

  راه،شد، از همین دو  رسید و به کاخهاي فراعنه و معابد سرازیر می ثروتی که از سوریۀ تسخیر شده به مصر می. شد

هاي کوهپیکر تحوطمس سوم و رامسس دوم سر به آسمان  مجسمه. افتاد براي پرورش و تغذي هنر به کار می

کرد؛ به دست ملتی که مست بادة فتح و پیروزي بود و  هاي گوناگون پر می سایید؛ همه جاي معابد را مجسمه می

از جمله . شد اي ساخته می راوان و بیسابقهپنداشت که بر همۀ عالم تسلط یافته است، شاهکار هنري ف چنان می

مجسمۀ نیمتنۀ ملکۀ بزرگ مصر، که زینتبخش موزة هنري نیویورك است و از سنگ خارا : کارهاي این دوره است

هاي ابوالهول، ساخته شده در دورة آمنحوتپ  ساخته شده؛ مجسمۀ بازالتی تحوطمس سوم، در موزة قاهره؛ مجسمه

شود؛ مجسمۀ نشستۀ اخناتون، در موزة لوور، که از سنگ آهکی تراشیده شده؛  فظ میسوم، که در موزة لندن ح

مجسمۀ به زانو درآمدة همین فرعون، که در حال تقدیم کردن  تورن؛مجسمۀ خارایی رامسس دوم، موجود در شهر 

اگر از تمام آثار یونانی و رومی مشابه با «فکور دیرالبحري، که به گفتۀ ماسپرو  قربانی به خدایان است؛ مجسمۀ گاو

؛ و مجسمۀ دو شیر آمنحوتپ سوم، که راسکین آنها را از بهترین »آن برتر نباشد، الاقل با آنها مساوي است

ه به وسیلۀ هاي کوهپیکري ک اند؛ مجسمه داند که پیشینیان براي ما برجاي گذاشته هاي حیوانی می مجسمه

انگیزي که در کارگاه  سازان رامسس دوم، در نزدیکی ابوسمبل، در تخته سنگی تراشیده شده؛ آثار شگفت مجسمه

شود و  اي گلچین از سر اخناتون دیده می العمارنۀ، به دست آمده و در میان آنها نمونه سازي تحوطمس، در تل مجسمه

دهد؛ و مجسمۀ نیمتنۀ نفرتیتی، زن شاه اخناتون، که با  را نمایش میبخوبی روح رازورانه و شاعرانۀ آن شاه غمزده 

این . اند، و از آن مجسمۀ دیگر عالیتر است سنگ آهک ساخته شده، و سر این ملکۀ زیبا که از سنگ دج تراشیده

پراطوري اي را، که دورة ام سازي ماهرانه ها، که در همه جاي جهان پراکنده است، صورتی از کارهاي مجمسه نمونه

در میان این شاهکارها، روح فکاهه پسندي بخوبی نمایان است؛ . سازد سرشار از آن بوده، در نظر بیننده مجسم می

ها را  اند؛ حتی شاهان و ملکه آمیزي از انسان و جانوران برجاي گذاشته هاي مسخره هنرمندان شاد مصر قدیم مجسمه

.تبسم و شوخ طبعی از آنها نمایان است اند که در عصر اخناتون تمثال شکن چنان ساخته

پس از رامسس دوم، این جالل و شکوه بسرعت رو به فسردن نهاد، و در مدت چند قرن پس از این فرعون، هنرمندان 

در دورة شاهان سائیس، دوباره، هنر در آن . تنها به این دلخوش بودند که آثار و اشکال قدیم را تقلید و تکرار کنند

پیکرتراشان، با کمال . جا برخیزد و به سادگی و اخالص هنرمندان بزرگ دورة سلطنت قدیم بازگرددکوشید که از 

هاي  ور شدند و با آنها مجسمه قدرت و شجاعت، به سنگهاي سخت، همچون بازالت، برش، سرپانتین، و دیوریت حمله

ص گمنامی که از بازالت سبز واقعی زنده ساختند، که از آن جمله است مجسمۀ مونتومی حیت و سر بیموي شخ

با مفرغ مجسمۀ زیباي خانمی به نام . شود ساخته شده و اکنون در کنار دیوارهاي موزة دولتی برلین دیده می

دوباره هنرمندان به آشکار ساختن زیباییها و وجنات و حرکات انسان و جانوران توجه کردند و . تکوسچت را ریختند

ت غریب و عجیب و غالمان و خدایان ساختند؛ در میان آن آثار، سر بز و سر گربۀ آوري از حیوانا هاي خنده مجسمه

پس از آنکه پارسیها مصر را گشودند، و معابد به تاراج رفت، . شود معروفی است که اکنون در موزة برلین نگاهداري می

  .فاتحۀ هنر مصري خوانده شد

بنا باشد فراوانی محصول کار را نیز به حساب بیاوریم،  سازي دو رکن اساسی هنر مصري است؛ اگر معماري و مجسمه

کاري  هیچ یک از ملتهاي جهان نیست که براي کنده. سازي را نیز بیفراییم باید بر این دو هنر، فن نقش برجسته

در نخستین وهله، از تشابه . هاي خود بر روي دیوارها به اندازة مصریان قدیم کوشیده باشد کردن تاریخ و افسانه
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تناسب  خستگی آوري که میان داستانهاي نقش شده برسنگ موجود است، و از درهم و برهمی تصاویر، و عدم رعایت

اند به صورتی این قواعد را رعایت کنند، چنان  خواسته شویم؛ گاهی نیز، که می و قواعد مناظر و مرایا دچار تعجب می

در یک نقش برجسته، فرعون بسیار بزرگ و دشمنان او . دان است که چیزهاي دور را باالي چیزهاي نزدیک نقش کرده

افتد که چشمهاي  ها، شخص از آن در شگفتی می اند؛ در این نقشها نیز، مانند مجسمه بسیار کوچک نقش شده

ولی، در . کند، در صورتی که چانه یا بینی یا پاهاي او به طرف دیگري متوجه است مجسمه یا نقش به او نگاه می

معایب، زیبایی عقاب و ماري که بر گور شاه ونفس نقش شده؛ نقشهاي شاه زوسر، بر سنگ آهکی هرم مقابل این 

دار سقاره؛ نقشهاي چوبی شاهزاده هزیره، که از گور وي در همین نقطه به دست آمده؛ و تصویر مرد مجروحی از  پله

وبی پیچ و تاب عضالت بدن شخصی را که اهالی نوبه، که بر گوري از گورهاي سلسلۀ پنجم در ابوصیر نقش شده و بخ

در پایان، ناچار . دارد دهد؛ همه، از چیزهایی است که ما را به تحسین وا می گرفتار درد و رنج فراوان است نمایش می

دهد چگونه  شویم که با کمال صبر و حوصله به تأمل در آن نقشهاي طوالنیی بپردازیم که به ما نشان می از آن می

شدند؛ به زیبایی نقشهاي  آمد غالب می و رامسس دوم، در جنگهاي خود، بر هر چه در سرراهشان میتحوطمس سوم 

یابیم؛ با  شویم و کمال و جالل آنها را در می اي که براي ستی اول در عربۀ و کرنک حفر شده متوجه می برجسته

پردازیم که، بنابر  دیر البحري می اشتیاق و شادي، به تماشاي نقشهاي برجستۀ دیوارهاي معبد ملکه حتشپسوت در

که شاید همان بالد سومالی (سازد که وي به سرزمین مجهول پونت  روایات، داستان هیئت اعزامیی را مجسم می

بینیم که، با شراع کشیده و پاروهاي پشت سرهم قرار  در این نقشها کشتیهاي درازي را می. فرستاده بود) باشد

پوستان، و دیگر جانوران دریایی، رو به جنوب در حرکت هستند؛ در قسمت دیگر،  ختگرفته، در میان پابرسران، س

اند و  اند و مردم و شاهشان به استقبال آنها شتافته هاي سرزمین پونت رسیده بینیم که به کرانه نقش کشتیها را می

ها و چیزهاي لذیذ  سته از تحفهبینیم که هزاران ب جاشوان را می. هاي آنان نمایان است حالت تعجب و ترسی از چهره

بپرهیز از آنکه پایت را به «: خوانیم که نداي بیم دهندة کارگر پونتی را چنین می. آورند محلی را با خود به کشتی می

هاي سرزمین  تحفه«) که به گفتۀ همان نقش(آنگاه، در این نقشها، همراه کشتیهایی » !اینجا بگذاري، برحذر باش

و هرگز، از آغاز عالم، این  …بهاي گوناگون و سورمه و بوزینه و سگ و پوست پلنگ ماالمال استپونت، از طال و چو

گردیم؛ کشتیها ترعۀ بزرگ میان دریاي  ،به طرف شمال باز می»اند اندازه چیز براي شاهی از شاهان جهان نیاورده

زند و آنچه دارند، در برابر پاهاي ملکه، بر اندا کنند و آنگاه در حوضهاي کنار شهر طیوه لنگر می سرخ و نیل را طی می

رساند مدت زمانی از خالی کردن کشتیها گذشته، در نقشها چنان  پس از آن، به صورتی که می. کنند زمین خالی می

بینیم که کاالهاي وارد شده همۀ سرزمین مصر را آراسته است، و در هر جا اسباب زینت ساخته شده از عاج و  می

شود، و درختانی که از سرزمین  فیل و پوست جانوران دیده می ي عطر و روغنهاي آرایشی و دندانهاي ها طال و جعبه

اند که گویی در مرز و بوم خود قرار دارند، و چنان  اند چنان با خاك مصر خوگرفته و بزرگ و تناور شده پونت آورده

ته، بدون شک، از بزرگترین نقشهاي تاریخ هنر این نقش برجس. اند پرشاخ و برگند که گاوان در سایۀ آنها آرمیده

در مصر، جز در دورة بطالسه و در . سازي و نقاشی است ساختن نقش برجسته حدفاصل میان مجسمه .است

ن به عنوان دستیار معماري و تأثیر یونان، نقاشی هرگز به پایۀ یک هنر مستقل نرسید، بلکه همیشه از آ تحت

ساز  شد؛ به این معنی که کار نقاش فقط آن بوده است که آنچه را قلم مجسمه کاري استفاده می سازي و کنده مجسمه

بیشتر . شود ولی، با وجود آنکه نقاشی منزلت دست دومی داشته، در همه جا اثر آن دیده می. تراشیده، رنگین کند

چون نقاشی و مواد رنگی از گذشت زمان زود متأثر . کردند آمیزي می همۀ سطوح را رنگ زدندو ها را رنگ می مجسمه

شده، آن مقاومت فنی معماري و حجاري را نداشته، به طوري که از نقاشیهاي رنگین دورة سلطنت قدیم، جز  می

از همین یک اثر  ولی. غاز که از گوري در مدوم بیرون آورده شده، چیزي در دست نداریم صورت زیبایی از شش
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چون به دورة . هاي اول، تا حد زیادي به کمال نزدیک بوده است توان حکم کرد که هنر نقاشی نیز، در دورة سلسله می

بیم که، از لحاظ تزیین یا حسن، می در گورهاي امنی و خنومحوتپ، در بنی آبرنگیرسیم، نقاشیهاي  سلطنت میانه می

. اي در کمین شکار خود و تصویر گربه. شود؛ نیز نقاشی معروف به آهوان و دهقانان آن در گور، مایۀ شادي بیننده می

روند؛ در اینجا نیز هنرمند به عنصر اساسی کار خود توجه داشته و حرکت و  هاي این هنر به شمار می از بهترین نمونه

هنرمند مصري . در دورة امپراطوري، گورها پر ازتصاویر رنگین شد. صورت نمایش داده استجانداري را به بهترین 

نقاش . آمیزي آشکار کند کمان را بسازد، و در صدد آن برآمد تا مهارت خود را در رنگ توانست همۀ رنگهاي رنگین

ا، تصویر زندگی پر از فعالیت و ه ها و معابد و کاخها و دخمه کوشید تا، بر روي دیوارها و سقفهاي خانه مصري می

کنند، و  پرند، و ماهیانی را که در آب شنا می حرارت مزارع آفتابگیر را رسم کند، و بر آن مرغانی را که در هوا می

کرد که گویی آبگیري است، و سقف را  زمین را چنان نقاشی می. برند نمایش دهد جانورانی را که در مردابها به سر می

زد؛ همۀ این صورتها را در  که، در زیبایی و شکوه، با آسمان و ستارگان آن دم از همسري می آراست چنان می

داد و، به این ترتیب، از نقشهاي ساده  اي از اشکال هندسی، یا تزییناتی مرکب شده از ساقه و برگ قرار می چهارچوبه

رقاص، که سرشار از نیروي ابتکار و روح  نقاشی دختر. آورد گرفته تا نقشهاي پرطول و تفصیل و دلفریب فراهم می

مرغ در قایق، و تصویر نقاشی شده با گل اخرایی که دختر برهنۀ نرم استخوانی را میان نوازندگان  هنري است، شکار

آراسته  هاي برجستۀ نقاشیهاي فراوانی است که قبرهاي مصریان را می دهد نمونه در گور تحت در طیوه نمایش می

نیز، همان گونه که در نقشهاي برجسته دیدیم، خطوط و مفردات نقاشی زیبا ولی، از حیث ترکیب، در اینجا . است

و ما اکنون آنها را مخلوط با یکدیگر ترسیم  -اشخاصی که در یک عمل یا یک منظره شرکت دارند. ضعیف است

در اینجا نیز نقاش، به جاي . شد در نمایشهاي قدیم مصري پراکنده و یکی پس از دیگري نمایش داده می - کنیم می

. داده است که بعضی از قسمتهاي تصویر را باالي بعضی دیگر قرار دهد مراعات قواعد مناظر و مرایا، چنان ترجیح می

سازي  بند بودن به شکل خاص صورتسازي و مراعات سنن و تقالید قدیم در مجسمه در آن زمان، جمودي که از پاي

بینی و شوخی، که بعدها از مشخصات فن  کرد؛ به همین جهت جانداري و واقع وجودداشت، بر نقاشی حکومت می

با وجود این، در تمام نقاشیها، طراوت مفهومات، و روانی در رسم خطوط و اجرا . شود، وجود ندارد پیکرتراشی مصر می

یۀ شادي خاطر کردن نقشه، و وفاداري در نشان دادن زندگی و حرکات طبیعی، و فراوانی رنگ و زینت، که ما

با  - خالصۀ مطلب آنکه، هنر نقاشی مصر. سازد شود، وجود دارد که پردة نقاشی را مایۀ نوازش چشم و جان می می

.هاي میانۀ چین، نظیري در تمدنهاي شرقی ندارد جز در دورة سلسله -وجود معایبی که دارد

نیرویی که سبب ساخته شدن کرنک و  مهارت و. داد هنرهاي کوچک در مصر بزرگترین قسمت هنر را تشکیل می

ها و زینت دادن بدن و فراهم آوردن تمام  اهرام شده، و معابد را از آنهمه مجسمه پر کرده، به آراستن داخل خانه

هاي گالبتوندار، براي زینت  وسایل لذت و آرایش و تجمل زندگی نیز پرداخته است؛ بافندگان مصري فرشها و پارچه

بافتند که مایۀ حیرت است؛ همان نقشهاي ابتکاري مصر است  و بالشهایی چنان ظریف و لطیف میدیوارها، و پشتیها 

آمون به   عنخ چیزهایی که از قبر توت. که به سوریه انتقال یافته و در این زمان مایۀ شهرت زریهاي دمشقی شده است

نگیزي داشته، و صیقلی که به هر قسمت ا دهد که اثاثۀ مصریان قدیم چه تنوع و فراوانی شگفت دست آمده نشان می

اند تا چه حد بوده است؛ در میان آن آثار، صندلیهاي مرصع به سیم و زر، و تختخوابهایی با  داده از ساختمان اثاثه می

هاي اسباب آرایش بسیار ظریف، و گلدانهایی که فقط  هاي جواهر و جعبه نقش و نگار و طرز ساخت بدیع، جعبه

بر میزهاي خوراکخوري آن زمان . شود ین توانسته است برتري خود را بر آنها حفظ کند دیده میگلدانهاي ساخت چ

اي از سنگ دیوریت وجود داشت که، از  ظرفهاي گرانبهاي طال و نقره و مفرغ و جامهاي بلور و بشقابهاي درخشنده

آمون، و  عنخ ن مخلفات توتظرفهاي مرمرین موجود در میا. کرد شدت ظرافت و شفافی، نور از آنها عبور می



١۶۶

هاي خانۀ آمنحوتپ سوم در طیوه به دست آمده،  هایی به صورت گل نیلوفر، و جامهاي شرابی که در ویرانه کاسه

آخرین چیزي که در این باره . دهد که فن ساختن بدل چینی تا چه حد پیشرفت داشته است بخوبی نشان می

ت جدید است، چه در این دو دوره آن اندازه زیورهاي گرانبها فراوان گوییم در باب جواهرات دولت میانه و دول می

هاي  در ضمن مجموعه. آید بوده است که، از لحاظ زیبایی صورت و دقت در ساخت، چیزي برتر از آن به تصور در نمی

و مدالهایی دیده ها، گلهاي سینه، زنجیرها،  باقیماندة از آن زمان، گردنبندها، تاجها، انگشتریها، دستبندها، آینه

توانگران . شود که از طال، نقره، عقیق، فلدسپات، الجورد، آمتیست، و سایر انواع سنگهاي گرانبها ساخته شده می

مصري، مانند توانگران ژاپنی، به این شاد بودند که در اطرافشان خرده ریزهاي هنري فراوان باشد؛ حتی یک تکۀ 

لباس ساده . بود که با کمال دقت و ظرافت تراش نخورده باشدکوچک عاج موجود در صندوق جواهر آنان ن

شد، از نواي روحبخش عود و  شان تمام می پوشیدند، ولی بسیار خوشگذران بودند و، به محض اینکه کار روزانه می

کی معابد و کاخها، براي خود، گروه نوازندگان و همسرایان مخصوص داشتند؛ ی. شدند مند می چنگ و زنگ و ناي بهره

، کارش آن بود که کار خوانندگان و نوازندگانی را که براي تفریح »آواز سرپرست«از کارمندان قصر شاهی، به نام 

دلیلی بر آن نیست که عالمتهاي موسیقی در مصر وجود داشته است، . شدند منظم کند خاطر شاه به کار مشغول می

سنفرونوفر و . ار مصر قدیم از زیر خاك بیرون نیامده استولی این خود ممکن است ناشی از آن باشد که هنوز همۀ آث

ي دراز، بانگ آن عصر بودند؛ ما، از خالل قرنها رسکیو د  کاروزوپتاح دو خوانندة نابغۀ زمان خود و به منزلۀ  - رمري

افتخار » اند با آواز روحنواز خود خاطر شاه را شاد کنند توانسته«بالند و از اینکه  شنویم که برخود می ایشان را می

این یک امر استثنایی است که نام این دو هنرمند به ما رسیده است، از آن جهت که هنرمندانی که با  .کنند می

اي در  اند هرگز وسیله کاهنان و شاهان یا خاطرة ایشان را جاودانی ساخته کوششهاي فراوان خود نام شاهزادگان و

اي از هنرمندان  اي از خود براي آیندگان باقی گذارند؛ از این قبیل است نامهاي پاره اند تا بتوانند خاطره اختیار نداشته

کش بناهاي بزرگی  یننی، نقشهاي دورة زوسر؛ ا ایمحوتپ، معمار و مهندس افسانه: دیگر که به ما رسیده، همچون

که بناهاي عظیمی براي ملکه  سنموت،همچون معبد دیرالبحري براي تحوطمس اول؛ پویمر و حپوسنب و 

به دست  هاي کارگاه وي شاهکارهاي فراوانی ساز، که در ضمن بازمانده اند؛ تحوطمس مجسمه حتشپسوت ساخته

سوم  آمنحوتپ. ماند ساز مغروري که گفته است اگر وي نبود، نامی از اخناتون در زمانه باقی نمی آمده؛ و بک، مجسمه

مهندس و معماري به نام آمنحوتپ پسر حاپو داشت، و آن شاه تقریباً اموال بیحسابی در اختیار این هنرمند گذاشته 

با . شمردند پرستیدند و یکی از خدایان می شد که بعدها مصریان او را می آور اقبال چنان نام بود؛ این هنرمند خوش

بردند و، در نزد کاهنان و بزرگانی که به خدمت آنان برخاسته  همۀ این احوال، هنرمندان در گمنامی و فقر به سر می

. بودند، منزلتی بیش از صنعتگران عادي نداشتند

اندن آن، دست به دست یکدیگر داده بودند؛ همین دین، در آن هنگام که دین و ثروت مصر، براي ایجاد هنر و پرور

دین، براي هنرمندان، موضوع الهام و . قدرت و نفوذ مصر از میان رفت، در برانداختن هنر مصري سهمی بسزا داشت

بایستی پیوسته گذاشت که هنر، ناچار،  آورد، ولی آن اندازه قید و بند به دست و پاي آنان می محرك فکري فراهم می

به معبد بستگی داشته باشد؛ به همین جهت است که چون دین خالص از میان هنرمندان رخت بربست، هنرهایی که 

این داستان اندوهناکی است که در هر مدنیتی که روح آن از عقیده و ایمان . شد نیز از میان رفت با دین تغذیه می

  .افتد که این روح پس از پیدایش فلسفه از جا نرود میشود، و بندرت اتفاق  گیرد تکرار می ریشه می
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  فلسفه -10

  روحانیان مصري - محاورات یک فرد بدبین به اجتماع - تحذیرات ایپوور -حوتپ - تعالیم پتاح

مورخان فلسفه را عادت بر آن است که تاریخ این علم را از یونان آغاز کنند؛ این مایۀ ریشخند هندیان و چینیان 

ولی احتمال دارد که ما و . دانند ستۀ اول خود را مخترع فلسفه، و دستۀ دوم خود را کامل کنندة آن میاست، که د

ایشان، همه، در اشتباه باشیم، چه، در میان قدیمترین آثاري که از مصر برجاي مانده، قطعاتی است که فلسفۀ اخالق 

المثل مردم یونان بود،  حکمت مصري ضرب. دهد میرا، ولو به طور عرضی و بدون نظم هم که باشد، مورد بحث قرار 

  . شمردند که خود را نسبت به این نژاد قدیمی کودکی بیش نمی

سال  2300م، یعنی  ق2880شود به  حوتپ است که مربوط می -شناسیم تعالیم پتاح ترین اثر فلسفی که می کهنه

وزیر شاه در شهر  سلۀ پنجم، فرماندار و نخستحوتپ، در زمان سل - پتاح. پیش از زمان کنفوسیوس و سقراط و بودا

گرفت، در صدد آن برآمد که دستورالعمل حکمتی براي پسر خود  در آن هنگام که از کار کناره می. ممفیس بود

بنویسد؛ پس از وي، و پیش از دوران سلسلۀ هجدهم، برخی از دانشمندان، به عنوان اینکه کتاب وي ازمتون وامهات 

  :کند آن وزیر کتاب خود را چنین آغاز می. از آن برداشتند رونوشتهایی. است

اي شاهزاده و خداوندگار من، پایان زندگی نزدیک است؛ پیري بر من فرو ریخت و ناتوانی فرا رسید و به مرحلۀ 

شود و شنوایی کاهش  چشمها کوچک می. گردد ام؛ با سالخوردگی، بدبختی روز به روز افزونتر می کودکی دوم رسیده

پس به خدمتگزار خود فرمان ده تا قدرت وسیع  …شود، قلب را دیگر آرامشی نیست نیرو کم می. کند پیدا می

خویش را به پسرش تفویض کند؛ مرا اجازت ده تا با کلماتی از سخنان گذشتگان و کسانی که نداي خدایان را 

.استدعا دارم مرا اجازت دهی تا چنین کنم. شنیدند با وي سخن گویم می

سخن دراز نکند، تا مایۀ «خواهد که  دهد، ولی در عین حال چنان می  اعلیحضرت شاه، از سر مهر، به وي اجازه می

حوتپ  -پس از اجازة شاه، پتاح. ؛ این اندرزي است که هم اکنون هم براي فیلسوفان بیفایده نخواهد بود»ماللت نشود

  :دهد به فرزند خود چنین پند می

چه حذاقت را حدي نیست، همان گونه که . غرور مباش، و با حکیم و نادان یکسان سخن گوياي م به آنچه آموخته

سخن زیبا از زمردي که به وسیلۀ کنیزکان در میان . هیچ صنعتگري نیست که از تمام مزایاي فن خود برخوردار باشد

که همه نزد تو آیند و هدایایی  پس، در خانۀ نیکی به سر بر، آنگاه خواهی دید …سنگریزه به دست آید نایابتر است

دار؛ هیچ گاه کالمی را که  پاس حق را نگاه …از آن بترس که با زبان براي خویش دشمنانی بتراشی …تقدیم کنند

شاهی یا گدایی، هنگام گشودن در صندوقچۀ دل خویش به تو گفته به دیگران باز مگوي، که این خشم و نفرت نفس 

  …انگیزد را برمی

هر گاه این پسر به تو تأسی . ست داري که مرد حکیمی باشی، پسري بپروران که خدایان را خوش آیداگر چنان دو

اما اگر  …جوید و در راه خود پیش رود، و نیک در بند کارهاي تو باشد، از هر گونه نیکی در حق وي فرومگذار

د، و سخت باشد، و هرچه از دهان وي اي گام بردار مباالت باشد و برخالف راه و رسم نیکویی که به وي آموخته بی

فضیلت پسر گرانبهاترین چیز براي پدر اوست، و  …بیرون آید زشت باشد، او را بزن تا در سخن گفتن نیکو شود

  …نیکی اخالق امري است که هرگز فراموش نخواهد شد

زنی براي خانۀ خود خواهی فرزانه باشی،  اگر می …روي، برحذر باش که با زنان آمیزش نکنی به هر جا که می

فکر کن . بدان که خاموشی براي تو از کثرت کالم سودمندتر است …برگزین و او را، که در آغوش توست دوست بدار

گویی کارشناسی در میان حاضران مجلس باشد و به معارضۀ با تو برخیزد؛  که ممکن است در مجلسی که سخن می

  …ر دري سخن گفته شود، که این عین دیوانگی استبه همین جهت است که نباید، در هر مجلس، از ه
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از این بپرهیز که سخن دیگران را  …گر قدرتی داري، در آن بکوش که از راه دانشمندي و نیکخواهی افتخار یابی

حوتپ، با غروري  -و پتاح .گویی؛ این را از خود دور کن و بر نفس خویش مسلط باش ببري و با حرارت فراوان پاسخ

  : دهد هوراس، رسالۀ خود را چنین پایان می همچون غرور

اي است  بلکه این سخنان همچون نمونه. ام تا ابدالدهر محو نخواهد شد هیچ یک از کلماتی که من در اینجا گرد کرده

دهد که چگونه سخن بگوید، و او را  سخنان من به هر کس تعلیم می. که شاهزادگان به نیکی از آن یاد خواهند کرد

تا آخر عمر لطیف و ظریف  …و بخت یار او خواهد شد. آورد فرمانبرداري، و استاد در سخن گفتن بار میماهر در 

  . خواهد ماند و پیوسته رضایت خاطر خواهد داشت

ولی این نسخۀ شادیبخش در طرز تفکر مصري زیاد دوام نکرد؛ بزودي پیري به آن راه یافت و آن را به صورت رنج و 

حکیم دیگري به نام ایپوور از اغتشاش و سختی و قحطی و انحطاطی که نمایندة پایان دورة . ردغم و ناراحتی در آو

فقط در صورتی که جاي خدا را بدانند براي او قربانی «راند که  نالد و از شکاکانی سخن می سلطنت قدیم است می

آیا «: گوید از وي آمده، چنین میکند و همچون شوپنهاور، که پس  ؛ دربارة فراوانی خودکشی تفسیري می»کنند می

اي باردار نشود و فرزندي به دنیا نیاید؛ دیگر  ممکن است روزي بیاید که نسل بشر از میان برود، تا دیگر زنی به بچه

آید که ایپوور پیر و خسته و سیر از  از این سخنان نیک برمی» سروصدایی در زمین شنیده نشود و جنگی پیش نیاید؟

فیلسوفی بوده است که پیدا شود و مردم را از پریشانی و ستم  - وي در اواخر عمر خود در فکر شاه. زندگی بوده است

بدي در . گویند که وي چوپان همۀ مردم است می. نشاند را فرو می -نبردهاي اجتماعی؟ - زبانۀ آتش  :و بیداد برهاند

. آورد تا قلوب آنها را گرم کند ا گرد یکدیگر جمع میشمار است، روزها آنها ر هنگامی که گلۀ او کم. قلب او خانه ندارد

تواند با شر بجنگد و  در این صورت است که می. کاش از همان نسل اول بتواند اخالق آنان را چنانکه هست بشناسد

ی چنین شخص. هاي آن را براندازد دست خود را براي مقاومت کردن در برابر آن دراز کند و ریشۀ آن را برکند و جوانه

  . شود امروز کجاست؟ شاید خفته است؟ مواظب باشید، قدرت او دیده نمی

این بانگ پیامبران در کتاب عهد قدیم است؛ سطرهاي آن، به شیوة امثال و حکم، مانند کتب پیامبران ترتیب داده 

عالی اخالقی  این بیم دادنها قدیمترین مظهر توجه به مثالهاي«: که - گوید و درست هم می - گوید برستد می. شده

طومار دیگري که تاریخ آن » .دهیم بینیم به آن نام انتظار مسیح موعود می است، که چون آن را در نزد عبرانیان می

راند که تقریباً هر نسلی چنان سخنانی را  رسد، به لحنی از خرابی روزگار سخن می به دورة سلطنت میانه می

  : شنود می

   امروز با چه کس باید سخن بگویم؟

  برادران اشرارند،

  .و دوستان امروز دوستان محبت نیستند

  امروز با چه کس باید سخن بگویم؟

  دلها همچون دل دزدان است،

  .رباید و هرکس کاالي همسایۀ خویش را می

  امروز با چه کس باید سخن بگویم؟

  شود، مرد شریف هالك می

  …روند جا می آبرویان به همه و بی

  بگویم؟ امروز با چه کس باید سخن

  .هنگامی که کسی با رفتار زشت خویش باید نفرت و خشم را برانگیزد
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  …اندازد، گرچه گناه او پلید باشد همه را به خنده می

:کند و در اینجا شاعر مصري، همچون شاعر انگلیسی، سوینبورن، از مرگ به صورتی زیبا چنین ستایش می

  امروز مرگ در برابر من

  گر است، مار جلوههمچون شفایی براي مرد بی

  . خواهد به بوستانی درآید و چنان است که گویی پس از بیماري می

  امروز مرگ در برابر من

  بویا همچون بوي دالویز آس

  .یا همچون نشستن در زیر چادري در روز بادناك است

  امروز مرگ در برابر من

  همچون عطر گلهاي نیلوفر،

  .و همچون نشستن بر ساحل مستی است

  رگ در برابر منامروز م

  همچون جویبار گذرانی است،

  .یا همچون بازگشت مردي از کشتی جنگی به خانۀ خویش

  امروز مرگ در برابر من

  همچون اشتیاق مردي به دیدن زادگاه خویش

  . پس از سالها اسارت است

شود و تاریخ  اهداري میاي نقش شده و اکنون در موزة لیدن نگ اي است که بر لوحه انگیزتر، قصیده از همۀ اینها حزن

  :سروده شده» دم را غنیمت شمار«و آن قصیده به راه و رسم . م را دارد ق 2200

  .کلمات ایمحوتپ و هارددف را شنیدم

  .رانند ستایند و برزبان می و اینها سخنانی است که همه می

  گفتند، اکنون چه شده؟  جاهایی که از آنجا با ما سخن می

  دیوارها برهنه مانده،

  و آن جاها از میان رفته،

  .و تو گویی که خود هرگز چنین جاها نبوده است

  آید هیچ کس از آنجا نمی

  …تا به ما بگوید چه بر سر آنان آمده

  و قلب ما را خرسند کند

  تا آنگاه که هنگام رفتن ما نیز برسد

  .اند رهسپار شویم و به آنجا که آنان رفته

  دلت را بر فراموشی آن برانگیز،

  اي  د را تا آنگاه که زندهو خو

  .به رفتن در پی خواهشها و آرزوها خوش دار

  بویا بگذار، بر سر خود آس

  و تن خویش را با کتان ظریف بپوشان،
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و خود را با تجمالت عجیب

  .که ثروتهاي اصیل خدایان است، بیاراي

  توانی بر خوشیهاي خود بیفزاي، هرچه می

  .و مگذار قلبت پژمرده شود

  وها و خیر خویش روان شو،در پی آرز

  و کار خودت را بر روي زمین،

  دهد، سامانی ده، گونه که دل خودت فرمان می همان

  تا آنگاه که روز زاري بر تو فرا رسد،

  شنوند، زاري را نمی] مردگان[دالن  روزي که خاموش

  .و آنکه در گور است توجهی به اندوه ندارد

  روز شادي را جشن بگیر،

  .ن ملول مباشو از بودن در آ

  برد، هیچ کس آنچه را دارد با خود نمی

  .گردد اند، هیچ کس باز نمی و از کسانی که به آنجا رفته

این بدبینی و شک شاید نتیجۀ آن بوده است که روح ملتی، در نتیجۀ حملۀ هیکسوسهاي جنگجو، شکسته و خرد 

ده نیز فلسفۀ رواقی و فلسفۀ اپیکوري رواج شده؛ به همین ترتیب بوده است که در یونان شکست خورده و ذلیل ش

شود؛ در  هاي فترتی است که در آنها اندیشه بر عقیده چیره می ها، تا حدي، نمایندة دوره این گونه نوشته .استیافته 

شود؛ امید بر  هاي فترت طوالنی نمی چنین دوره. کنند دانند چگونه و براي چه باید زندگی ها مردم نمی چنین دوره

شود و، با  گردد و چراغ دین از نو افروخته می کند و نیروي تفکر و عقل به جاي عادي خویش باز می اندیشه غلبه می

ر نباید چنان تصور کرد که این اشعار نمایندة طرز تفک. انگیزد کمک تخیل، عشق به زندگی و کار را در مردم برمی

اکثریت مردم مصر در آن زمان بوده است؛ پشت سر این اقلیت، که دربارة مرگ و زندگی از راه طبیعی و فلسفی 

کردند که حق، روزي،  دل به خدایان ایمان داشتند و هرگز در این شک نمی اند، میلیونها مرد و زن ساده اندیشیده می

کنند، با کمال سخاوتمندي، در  ین و در این جهان تحمل میپیروز خواهد شد و سختیها و ناراحتیهایی که بر روي زم

  .جهان صلح و صفا و نعمت دیگري جبران خواهد شد

دین -11

 - اوزیریس - خدایان بشري - خدایان روابط جنسی - جانور خدایان - گیاه خدایان - خورشید خدا - خدایان آسمانی

  فساد -سحر -اعترافات منفی - هنام مرده -عقیدة خلود -کاهنان - خرده خدایان - ایسیس و هوروس

دین، در هر یک از مراحل، و به هر شکل از اشکال آن، از توتم تا . دین در مصر باالي همه چیز و پایین همه چیز بود

فلسفۀ االهی و علم الهوت، در آن سرزمین وجود داشت و اثر آن در ادبیات و شکل حکومت و هنر، و هر چیز دیگر 

انگیزي فراوان  ه تنها مظاهر دین در مصر حالت تنوع داشت، بلکه این تجلیات به شکل شگفتن. جز اخالق، آشکار بود

. و زیاد بود؛ جز سرزمینهاي روم و هند، در هیچ جاي دیگر جهان به اندازة مصر خدایان متعدد وجود نداشته است

پذیر  اند امکان پرستیده دایانی که میتحقیق و مطالعۀ احوال مردم مصر، بلکه در احوال افراد انسان، بدون تحقیق در خ

  .نخواهد بود

النوع او به شمار  گفت که آغاز آفرینش از آسمان شده؛ این آسمان و رود نیل پیوسته بزرگترین رب فرد مصري می

به اعتقاد وي، اجرام عجیب آسمانی تنها جسم نبوده، بلکه صورت خارجی ارواح بزرگ خدایان صاحب . رفت می
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ها که پیوسته با یکدیگر هماهنگی نداشته، سبب پیدایش این همه حرکات  اند، و این اراده داده نمایش میاي را  اراده

خود آسمان، به نظر مصریان قدیم، همچون گنبدي بوده است که در فضاي بیکران . پیچیده و متغیر فلکی شده است

گرفته، و ده هزار ستاره شکم او را  ي او قرار میآن ماده گاوي به نام االهۀ حاتحور جاي داشته، و زمین در زیر پاها

دادند، عقیدة دیگر آن بوده که  اي به ناحیۀ دیگر تغییر شکل می چون اساطیر و خدایان از ناحیه. پوشانیده است می

اي به نام نویت است، دراز کشیده و، از همسري  آسمان خدایی به نام سیبو است که بمالیمت بر روي زمین، که االهه

دیگر ازمعتقدات ایشان آن بود که صور فلکی و . الجثه، همه چیز در این دنیا به وجود آمده است ین دو خداي عظیما

یعنی دو ستارة جبار (کردند که ساحو و سوپدیت  ستارگان ممکن است خدایانی باشند، و از جمله چنان تصور می

گاهی . خورده است به صورت منظم، خدایان دیگر را می اند؛ ساحو هر روز سه بار، الجثه بوده دو خداي عظیم) وشعري

کشد، زیرا دعاي  خورد، ولی این کار زیاد طول نمی افتد که یکی از این خدایان بزرگ جثۀ ماه را می چنان اتفاق می

ون سازد که قی کند و ماه را دوباره از درون شکم بیر مردم، وخشم خدایان دیگر، آن شکمپرست ماهخواره را ناچار می

  .کردند تودة مردم مصر خسوف ماه را به این گونه تعبیر می. اندازد

در مراسم دینی رسمی، خورشید  ترین خدایی بود که در مصر مورد پرستش بود؛ ولی، ماه یکی ازخدایان، شاید کهنه

اي  را پدر درخشندهاند و آن  پرستیده خورشید راگاهی به نام خداي برین رع یا رِع می. عنوان بزرگترین خدا را داشت

دانستند که مادر زمین را با شعاعهاي نافذ نور و حرارت خویش باردار ساخته است؛ گاهی نیز خورشید را همچون  می

شود و با جالل تمام، بر روي کشتی  کردند که در هر بامداد یک بار والدتش تجدید می گوسالۀ مقدسی تصور می

شود، او نیز به  گونه که مرد سالخورده به طرف گور خویش سرازیر می کند، و همان فلکی، صفحۀ آسمان را طی می

کردند، که هیئت باز زیبایی  شود؛ گاهی خورشید را همان خداي موسوم به هوروس تصور می طرف مغرب سرازیر می

باز است  کند و از بلندي بر مملکت خویش نظارت دارد؛ همین صورت را دارد و با عظمت و جالل در آسمانها پرواز می

رع، یا خورشید، پیوسته عنوان آفریدگار . که بعدها به صورت یکی از عالیم و رموز دینی و سلطنتی درآمده است

جهان را داشت، و چون نخستین بار تابید و جهان را بیابان خشک بیحاصلی دید، شعال خود را بر آن فرو ریخت، و 

ته به یکدیگر، از چشمهاي آن بیرون آمدند و در سراسر زمین همۀ چیزهاي زنده، از گیاه و جانور و انسان، آمیخ

از آنجا که مردان و زنان نخستین فرزندان بالواسطۀ رع بودند، همه کامل و خوشبخت بودند، ولی . پراکنده شدند

، رع که چنین دید. فرزندان ایشان خرده خرده به گمراهی افتادند و آن سعادت و کمال ابتدایی از دست ایشان رفت

ولی باید دانست که دانشمندان مصري . هاي خود خشم گرفت و گروه فراوانی از جنس بشري را هالك کرد بر آفریده

و نظر ایشان آن بود ) همان گونه که بعضی از دانشمندان سومري نیز چنین بودند(در این عقاید عامیانه شک داشتند 

اند با الفاظ مفهوم سخن گویند، و از هنرهاي زندگی هیچ  انستهتو هاي نخستین مانند چهارپایان بوده و نمی که آفریده

کند و از روي تقوا حقشناسی آدمی را به  خالصۀ کالم آنکه این اساطیر داللت بر هوشمندي می. اطالعی نداشته اند

  . دهد فضل خورشید و زمین نشان می

کردند، بلکه تقریباً  تش مصدر زندگی بس نمیاي قوي بود که مصریان تنها به پرس روح دینی در مصر قدیم به اندازه

اي از گیاهان در نظر آنان مقدس بود؛ درخت خرما، که در  پاره. پرستیدند هر یک ازصور مختلف زندگی را نیز می

اي که در  نشاند؛ بیشه ها عطش ایشان را فرو می گرفتند؛ چشمۀ آبی که در واحه سایۀ آن در وسط صحرا آرام می

رسیدند؛ و انجیر بیابانی، که به صورت عجیبی در میان  کردند و به آسایش می کدیگر برخورد میمجاورت آن به ی

داد، همه، به عللی که فهم آنها دشوار نیست، در نظر ایشان از چیزهاي مقدس به  کرد و بار می شنهاي صحرا رشد می

سات چیزهایی از قبیل خیار و انگور و انجیر رفت، و مردم سادة مصر، تا اواخر ایام تمدن خود، براي این مقد شمار می
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پرستیدند؛ تن از روي طیبت به این مطلب اشاره کرده است  سبزیهاي پست را نیز کسانی می. کردند نیاز و قربان می

  .رفته است که چگونه پیازي که آن اندازه مورد بیزاري بوسوئه بوده، بر ساحل نیل، یکی از پرستیدنیها به شمار می

اي بود که  حیوانی در میان مصریان بیش از خدایان گیاهی رواج داشت؛ فراوانی این گونه خدایان به اندازهخدایان 

مصریان در استانهاي مختلف، یا در . گرفت معابد مصري صورت نمایشگاهی از حیوانات گوناگون را به خود می

پره و شغال و افعی  قوچ و گربه و سگ و مرغ و شبهاي مختلف، گاو نر ونهنگ و باز و ماده گاو و غاز و بزغاله و  دوره

کردند و همان آزادیی را داشتند که گاو مقدس  بسیاري از این جانوران بآسانی در معابد گردش می. پرستیدند را می

در آن هنگام که خدایان رنگ آدمی پیدا کردند؛ صورت مزدوج حیوانی و رموز آن . در زمان حاضر در هند دارد

؛ به این ترتیب است که آمون را به صورت غاز یا قوچ، رع را به صورت ملخ یا گاو نر، اوزیریس را به محفوظ ماند

کردند و  صورت گاونر یا قوچ، سبک را به صورت نهنگ، هوروس را به صورت باز، حاتحور را به صورت بوزینه تصور می

که صورت  -کردند، و گاو نر یم این خدایان میاي از اوقات، زنان را به عنوان همسري تقد پاره. ساختند مجسم می

مطابق گفتۀ پلوتارك، در مندس، . به نوعی خاص، بیش از سایر خدایان این منزلت را داشت –مجسمۀ اوزیریس بود 

این شعایر دینی، از آغاز تا به انجام، عنوان عنصر اساسی . کردند زیباترین زنان را براي همخوابگی تقدیم بز مقدس می

اي از  خدایان بشري در وقت بسیار متأخري پیدا شده، و شاید همچون هدیه. ر دیانت مصري را داشته استملی د

.باختر آسیا به آن سرزمین رسیده باشند

این . دانستند کردند و آنها را رمز و نمایندة نیروي خالق می مصریان قدیم بز نر و گاو نر را به شکل خاصی تقدیس می

رفت، بلکه آنها را صورت تجسد یافتۀ این خدا  ن مردم، نه تنها رمز و عالمت اوزیریس به شمار میدو جانور، در نظر آ

ساختند، تا به این ترتیب  کردند و پیکرش را بزرگ می غالباً اوزیریس را با آالت تناسلی بزرگ ترسیم می. دانستند می

هایی از این خدا را  انداختند، نمونه ینی که راه میهاي د نیروي فراوان وي را نشان دهند؛ مصریان، در مراسم و دسته

اي از مناسبات، چنین  زنان نیز، در پاره. دادند به این صورت یا به صورت دیگري، با سه آلت مردي، با خود حرکت می

آثار پرستش جنسی منحصر در  .آوردند میهایی را با خود همراه داشتند و آنها را با بندي به حرکت در  مجسمه

دهد نیست، بلکه  نقاشیهایی که بر دیوارهاي معابد بر جاي مانده و آلت مردي را، به صورت راست ایستاده، نمایش می

در بسیاري از رموز مصري، که به صورت صلیب دسته داري است و عالمت اتحاد جنسی و نیروي حیاتی است، نیز 

  .شود گر می هجلو

این خدایان . آمدند در پایان کار، خدایان رنگ آدمی پیدا کردند؛ اگر صحیحتر گفته شود، انسانها به صورت خدایان در

اي نبودند که اندام درشت پهلوانی داشتند، ولی  بشري مصري، مانند خدایان یونانی، چیزي جز مردان وزنان برجسته

خوردند؛ تشنه  شدند وخوراك می گرسنه می: و خون آفریده شده بودند همۀ آنان با استخوان و عضله و گوشت

کشتند؛ و در  شدند و می کردند؛ دچار خشم و غضب می ورزیدند و زناشویی می نوشیدند؛ عشق می شدند و آب می می

پربرکت به به عنوان مثال باید گفت که اوزیریس خداي نیل . رفتند رسیدند و از جهان می آخر کار به سالخوردگی می

گرفتند؛ این خود رمزي از طغیان و فرونشستن نیل و  رفت، که هر سال مرگ و رستاخیز وي را جشن می شمار می

توانست حکایت کند که  هاي متأخر، می هر مصریی، در سلسله. شاید رمزي از مردن و زنده شدن زمین بوده است

خشم ) یعنی نیل(سوزاند، بر اوزیریس  کشت را میست یا سیت، خداي خشکی پلید که با دم سوزان خود  چگونه 

افزاید، و به همین جهت او را کشت و با خشکی ستمگرانۀ  گرفت که چرا با فیضان خود حاصلخیزي زمین را می

و مقصودشان از بازگفتن این داستان بیان این نکته بود که در یکی از (خویش بر کشور اوزیریس به حکمرانی نشست 

؛ کار بر این گونه بود تا هوروس پهلوان، پسر ایسیس، قیام کرد و بر ست چیره شد و او را )طغیان نکردسالها رود نیل 

اوزیریس، پس از آن، به سبب گرمی عشق ایسیس به زندگی بازگشت و از روي خیرخواهی به . از زمین بیرون راند
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م تمدن را برافراشت؛ آنگاه به آسمان حکومت بر سرزمین مصر پرداخت، و خوردن گوشت آدمیان راحرام کرد و پرچ

رساند که تاریخ خاور زمین، مانند  این افسانه معنی ژرفی دارد، چه می. باال رفت تا در آنجا فرمان راند و خدایی باشد

دین آن، جنبۀ ثنوي دارد و سرگذشت نزاع میان آفرینش و خرابی، پرحاصلی و خشکسالی، تجدید جوانی و نیستی، 

.دگی و مرگ استخیر وشر، و زن

ایسیس فقط خواهر اوزیریس و همسر . دار مصري افسانۀ ایسیس مادربزرگ است هاي ریشه یکی دیگر از اسطوره

اي جهات قدر و منزلت بزرگتري داشت، چه توانسته بود مانند هر زن دیگري بر مرگ  وفادار وي نبود، بلکه از پاره

نیل به آن، بارور شود و با حاصلی که  - د که، با رسیدن اوزیریسایسیس تنها خاك سیاه دلتاي مصر نبو. چیره شود

اي که  نیازي تمام مصر باشد، بلکه رمز و عالمت نیروي نهفتۀ خالقی بود که زمین، و هر موجود زنده دهد سبب بی می

و هراندازه رنج و گسترد  اي بال می بر آن است، از آن پدید آمده؛ نیز نمایندة مهر مادري بود که بر موجود زندة تازه

مانند کالی و عشتر و  - ایسیس در مصر. شود تا این موجود به ثمر برسد و راه کمال بپیماید دشواري را متحمل می

نمایندة این بود که زن در آفرینش و میراث و پیشوایی در کاشتن  -کوبله در آسیا، دمتر در یونان، و کرس در روم

آید، هموست که جو و گندم را، که به صورت  است؛ چنانکه از اساطیر برمی زمین، پیشی و برتري و استقالل داشته

مصریان ایسیس را با . نشان داد) یعنی مرد(روید، یافت و آنها را به اوزیریس  وحشی و خودرو در سرزمین مصر می

در خدا ساختند، چه وي را ما گرانبها براي وي می هایی از گوهرهاي پرستیدند و مجسمه محبت و اخالص می

وسط زمستان هر . کردند خواندند و تسبیح وي می دانستند؛ کاهنان سرتراشیدة وي صبح و شام براي او سرود می می

خداي (شد، در معابد فرزند مقدس وي هوروس  سال، که مصادف با میالد ساالنۀ خورشید در اواخر ماه آذر می

ه در اصطبلی قرار دارد و فرزندي را که از راه معجزه دادند ک ، ایسیس را به صورت مادر مقدسی نشان می)خورشید

هاي شاعرانه و فلسفی تأثیر ژرفی در شعایر مسیحی داشته، تا آنجا که  این افسانه. دهد آورده، در دامان خود شیر می

زدند و دعا  داد، زانو می مسیحیان نخستین گاهی در برابر مجسمۀ ایسیس، که طفل خود هوروس را شیر می

دانستند که آفرینندة  می) یعنی عنصر مادینه(ندند، و آن را صورت دیگري از افسانۀ کهن و شرافتمندانۀ زن خوا می

. شود می» مادر خدا«همه چیز است و در آخر کار 

بزرگترین  -و اوزیریس و ایسیس و هوروس) یا آمون، بنا به نامگذاري مردم جنوب(یعنی رع  - این خدایان

با گذشت زمان، رع و آمون وخداي دیگري به نام پتاح در هم آمیخته شد و به صورت سه . ندالنوعهاي مصري بود رب

از اینها گذشته، مصریان عدة بیشماري خرده خدا نیز . گرفت اي درآمد که هر سه را فرا می مظهر یا تجلی خداي یگانه

د آن نداریم که این صفحات را ولی ما قص …داشتند، مانند آنوبیس شغال و شو و تفنوت و نفتیس و کت و نوت؛

رفت و پیوسته عنوان فرزندي  خود فرعون در مصر خدایی به شمار می. اي از خدایان مرده بسازیم همچون موزه

راند، بلکه این فرمانروایی وي متکی بر این بود که زادة  رع را داشت و نه تنها از راه حق آسمانی فرمان می -آمون

کردند که خدایی است و براي چند گاهی زمین را جایگاه خود ساخته  نان تصور میخدایان است؛ هر فرعون را چ

بر باالي سر وي، صورت باز، که عالمت هوروس توتم قبیله بود، جاي داشت؛ و بر باالي پیشانی وي صورت . است

دینی را داشت  شاه عنوان بزرگترین رئیس. شد افعی، رمز حکمت و زندگی و بخشندة نیروي جادویی پتاح، دیده می

در نتیجۀ همین دو . شد، صدارت با وي بود و در اعیاد و مراسم باشکوهی که براي تعظیم و تکریم خدایان برپا می

بود که فرعونهاي مصري توانستند مدتهاي درازي، بدون تکیه  -االهی بودن سلطنت واالهی بودن میالد شاه - ادعا

  .دداشتن بر نیروهاي نظامی عظیم، حکمرانی کنن

. اند هاي الزم تاج و تخت، و پاسبان سري سازمان اجتماعی بوده به همین جهت، باید گفت که کاهنان در مصر پایه

اي مستلزم آن بود که طبقۀ مخصوصی در فنون جادو و آداب دینی مهارت کامل پیدا  اعتقاد به چنان دین پیچیده
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گرچه . نیاز بماند  جستن به قدرت و مهارت آنان بی کنند که، براي رسیدن به خدایان، هیچ کس نتواند از توسل

رسید؛ به  قانونی براي انتقال منصب کاهنی از پدر به فرزند وجود نداشت، عمال چنان بود که این منصب به میراث می

این ترتیب، با گذشت زمان، و در نتیجۀ پرهیزگاري مردم و سخاوتمندي سیاسی فراعنه، طبقه خاصی از کاهنان پیدا 

کاهنان از آنچه . هاي سلطنتی زیادتر بود د که ثروتمندي و نفوذ ایشان از صاحبان اراضی بزرگ و حتی خود خانوادهش

نوشیدند، و نیز از زمینهاي مربوط به معابد و خدمات  خوردند و می شد می به عنوان نذر و قربانی به خدایان تقدیم می

از پرداخت مالیات بردرآمد و نیز از بیگاري و خدمت سربازي  چون. آوردند دینی خویش درآمد سرشاري به چنگ می

حق این است که کاهنان . بردند معاف بودند، از حیث رتبه و جاه و نفوذ، دیگر طبقات مردم برایشان رشک می

آوري کرده و  شایستۀ مقدار زیادي از این تسلط وجاه و مقام بودند، چه ایشان کسانی هستند که علوم مصري را جمع

اند و، با کمال سختی وامانت، براي خود انضباط و آیین خاصی وضع کرده و به آن  نگاه داشته وبه جوانان چیز آموخته

:هرودوت، با حس احترام خاصی، آنان را چنین وصف کرده است. اند گردن نهاده

و تشریفات خودداري  ورزند و هرگز از پیروي آداب اینان بیش از دیگر مردم نسبت به پرستش خدایان اهتمام می

کنند، و این از آن جهت است که به  ختنه می …پوشند پیوسته لباس کتانی پاك و تازه شسته می …کنند نمی

هر سه روز یک بار موهاي سراسر بدن خود را . دهند پاکیزگی عالقۀ فراوان دارند و آن را بر زیبایی ترجیح می

هر روز دوبار، و هر شب نیز دوبار، با آب سرد  …آنها پیدا نکنندستردند تا شپش و دیگر پلدیها جایی در بدن  می

  . شویند بدن خود را می

مصریان را عقیده بر آن بود . شد مهمترین صفت مشخصۀ دین مصري اهمیتی بود که در آن به اندیشۀ خلود داده می

گیرند، انسان  زندگی را از سر میشود و همۀ گیاهان، پس از مرگ،  نیل دوباره زنده می -که، همان گونه که اوزیریس

این که جسد مردگان، در خاك خشک، مدتهاي دراز صحیح و . تواندبعد از مردن دوباره به زندگی باز گردد نیز می

ماند،از عواملی است که عقیدة خلود را هزاران سال در مصر باقی نگاه داشته، و از آنجا، به صورت رستاخیز  سالم می

مردم آن زمان مصر چنین معتقد بودند که در هر جسدي جفت و قرینۀ . شده است خود، وارد دین مسیحی

جاي دارد، و نیز روحی در این جسد است که حالت قرار گرفتن آن در بدن مانند حالت » کا«کوچکتري از آن بنام 

مانند، و  ی میپس از مرگ ظاهري باق - یعنی بدن و جفت و روح - این هر سه. قرار گرفتن مرغی در میان درخت است

رسد؛ اگر آنگاه که به نزد  هر چه گوشت بدن از فساد و تالشی بیشتر در امان باشد، مرگ واقعی دیرتر فرا می

، یعنی باغهاي آسمانی »مزرعۀ خجستۀ خوراکیها«آیند از گناهان پاك باشند، ممکن است براي ابد در  اوزیریس می

اند، در چه فقر و  حدس زد مردمی که به چنین آرزوها دل خوش داشته توان از اینجا می. امن و فراوانی، مقیم شوند

دستگیري  با وجود این، رسیدن به چنین مزارع بهشتی، به عقیدة مصریان قدیم، بی. اند برده محرومیتی به سر می

در کرجی  دلیل راهی که در حد خود منزلت خارون را در اساطیر یونانی دارد، میسر نبوده است؛ این راهنماي پیر،

از این گذشته، در آن هنگام که به خدمت اوزیریس . پذیرفت که آلوده به گناهی نباشند خود، مردان و زنانی را می

. تا صدق گفتارشان آشکار شود سنجید گذاشت و با پري در کفۀ دیگر می رسیدند، قلب آنان را در کفۀ ترازویی می می

مدند، محکوم به آن بودند که ابدالدهر، گرسنه و تشنه، در گورهاي خود آ آنان که از این آزمایش روسفید بیرون نمی

.بمانند و خوراك نهنگهاي سهمناك شوند و هرگز براي دیدن روي خورشید از میان خاك بیرون نیایند

اي هست؛ هر کس به آنان مزدي  پنداشتند که براي کامیابی در این آزمایشها راه چاره و حیله کاهنان چنان می

یکی از وسایل آن بود که در گور مرده خوردنی و آشامیدنی بگذارند و کسانی . نمودند داد، راه رستگاري را به او می می

را براي خدمت او بگمارند؛ دیگر اینکه گورها را از طلسمهایی که خدایان دوست دارند، از قبیل ماهیان و کرکسان و 

خصوصاً سوسک سیاه را، که ظاهراً با عمل تلقیح توالد و تناسلی ماران و از همه مهمتر سوسکهاي سیاه، پر کنند؛ م
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در آن هنگام که کاهنی این گونه چیزها و . دانستند کند، رمز برانگیخته شدن روح و تجدید حیات می پیدا می

طلسمها را مطابق آداب و شعایر صحیح متبرك کرده باشد، دست هیچ متجاوزي به مرده نخواهد رسید و هر شري از 

این  –اي بخرند و در گور مرده بگذارند نامه مردهاز همۀ این وسایل و اسباب بهتر، آن بود که . او دور خواهد شد

شم، و نوشتند تا سبب تسکین خ ها عبارت از طومارهایی بوده است که کاهنان ادعیه و اورادي بر آنها می نامه مرده

در آن زمان نیز که روح مرده، پس از گذشتن از مراحل سخت و خطرناك، در . حتی فریب دادن اوزیریس باشد

  :گفت آید به آن داور بزرگ سخن می شد، با سخنانی نظیر آنچه پس از این می  پیشگاه اوزیریس حاضر می

  آوري، اي آن که گذشت بال زمانه را به شتاب می

  نهانگاههاي زندگی جاي داري، و اي آن که در تمام 

   –دانی  آید می و حساب هر کلمه را که از دهانم بر می

  از منی که فرزند توام شرم داري؛

  و قلب تو لبریز از اندوه و شرمساري است،

  ام مایۀ اندوه است، چه، گناهانی که در جهان مرتکب شده

  .ام و از روي غرور، پیوسته در بدي و نافرمانی بوده

  از در صلح و صفا در آي، با من از در صلح و صفا درآي،با من 

  !و مانعی را که میان ماست از میان بردار

  فرمان بده که همۀ گناهان من زدوده شود

  !و فراموش شده، در چپ و راست تو بریزد

آري همۀ بدیهاي مرا محو کن،

  و عاري را که بر قلب من مستولی است محو کن، 

  .در صلح و صفا باشیم تا من و تو از این لحظه

اعتراف «دیگر از راههاي رسیدن به رستگاري آن بوده است که روح برائت خود را از همۀ گناهان کبیره، به صورت 

ترین و نجیبترین صورتهایی است که آدمی، به آن وسیله، اصول و  یکی از کهنه» اعترافنامه«این . ، اظهار بدارد»منفی

  :ستمبادي اخالقی را بیان کرده ا

ام؛  من اکنون، أي پروردگار من، در برابر تو ایستاده! سالم بر تو اي خداي بزرگ و اي پروردگار راستی و دادگستري

هرگز در  …من به جز راستی در برابر تو سخن نگویم …اندتا جمال ترا مشاهده کنم مرا از آن جهت به اینجا آورده

و هرگز به انسان آزادي، بیش از آنچه خود براي خویش  …ام دههرگز درویشی را نیازر. ام حق دیگران ستم نکرده

سبب آن . ام که خشم خدایان را برانگیزد من مرتکب بزهی نشده، و به کاري نپرداخته …ام خواسته، کار نفرموده

هیچ کس را با گرسنگی نکشته و سبب گریۀ کسی نشده و قصد . اي با بندة خود بد رفتاري کند ام که خواجه نبوده

به هیچ روي سبب نقصان ذخیرة معبد نشده و باعث از  …ام به هیچ کس خیانت نورزیده …ام جان احدي نکرده

هیچ گاه . ام درون چهار دیوار مقدس پرستشگاه، هرگز عمل شهوانی انجام نداده …ام میان رفتن نان خدایان نبوده

هرگز با شبکه به شکار  …ام ن شیرخوارگان نبریدهشیر را از دها. ام در ترازو، قلب و تزویر نکرده …ام  کفر نگفته

  .من پاکم. من پاکم. من پاکم …ام مرغان خدایان برنخاسته

با وجود این، باید دانست که دین مصري چندان توجهی به اخالق نداشته است؛ کاهنانی که همۀ وقتشان مصروف 

کردند که اصول  د، وقت آن را پیدا نمیش فروختن افسون و خواندن عزایم و پرداختن به آداب سحر و جادو می

آموزد که افسونهایی که به وسیلۀ کاهنان  نامه به مؤمنان چنان می اخالقی را به مردم بیاموزند، حتی خود کتاب مرده
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تبرك شده بر همۀ دشواریهایی که در سر راه مرده براي رسیدن به دارالسالم موجود است، چیره خواهد شد؛ بیش از 

: در یکی از طومارها آمده است که. اند داده صالح اهمیت داده شود، به تالوت ادعیه و اوراد اهمیت می آنکه به عمل

تعویذها و عزایم و . ؛ یعنی به زندگی جاودانی خواهد رسید»چون مرده این را بداند، به روشنایی در خواهد آمد«

تا سبب آمرزش انواع گناهان باشد؛ حتی، با  فروختند ساختند و به مردم می طلسمها را به صورتهاي گوناگون می

یکی از واجبات فرد مصري متقی آن بود که در . توانست به فردوس درآید چنان طلسمها، خود شیطان نیز می

مثال . هرلحظه، اوراد و اذکار خاصی را بخواند تا از گزند شرور بیاساید و خیرات گوناگون را به سوي خود جلب کند

  : گوید خواهد شیاطین را از طفل خود براند، چنین می دك خود نگران است و میمادري که براي کو

اي که این کودك را ببوسی؟ من هرگز به تو  آمده …نهی، بیرون شو آیی و دزدانه گام می اي آن که در تاریکی می

. که آن را از من برباییدهم  اي که آن را از من بربایی؟ هرگز به تو اجازه نمی آمده …دهم اجازة بوسیدن او را نمی

رساند؛ و با عسلی  ام؛ و با پیازي که به تو آزار می رساند، او را از گزند تو محفوظ داشته گیاه که آسیب می -من با افت

. هاي پلید ماهی ابدو؛ و با مهرة پشت ماهی خاردار که براي زندگان شیرین است و در کام مردگان تلخ؛ و با پاره

ادبیات مصر قدیم پر از نام جادوگرانی است . گرفتند اي آزردن یکدیگر از سحر و افسون مدد میخود خدایان نیز بر

چسبانیده، یا مردگان را  اي را به بدن می خشکانیده، یا دست و پاي جدا شده اي را می که با گفتن یک کلمه دریاچه

کردند؛ مردم  به او کمک و راهنمایی می هر شاه جادوگران خاصی داشت که. اند گردانیده دوباره به زندگی باز می

تواند از آسمان باران فرود آورد یا سبب فیضان رود  چنان معتقد بودند که فرعون را نیرویی جادویی است که با آن می

زندگی مصریان قدیم پر از طلسمها و عزایم و فال زدن و غیبگویی بود؛ هر خانه، ناچار، بایستی خداي . نیل شود

اندیشیدند که هر کودکی  چنان می. ه باشد که ارواح پلید و اسباب بدبختی را از آن خانه دور نگاه داردسوگلیی داشت

که در روز بیست و سوم ماه تحوت چشم به جهان بگشاید، بزودي از جهان خواهد رفت، و آنان که در بیستم ماه 

وز و هرماه منسوب به یکی از خدایان است؛ به گفتۀ هرودوت، هر ر. شویاخ به دنیا بیایند، بعدها کور خواهند شد

کردند که بر سر این نوزاد بعدها چه خواهد آمد، و چگونه خواهد مرد، و در  بینی می مصریان، از همین روز تولد، پیش

با گذشت زمان، مردم رفته رفته پیوند میان دین و اخالق را فراموش کرده بودند؛ . دوران زندگی چگونه خواهد بود

یدن به سعادت ابدي، هیچ نیاز آن نبود که زندگی بر تقوا و فضیلت استوار باشد، بلکه این منظور با توسل به براي رس

مصرشناس نامداري در این باره . شد سحر و جادو و شعایر ظاهري دینی و بخشندگی به کاهنان بآسانی فراهم می

  :گوید چنین می

توانست براي هر خطر و دشواریی افسون  تر شده بود، و کاهنی میخطرات و دشورایهاي جهان دیگر رفته رفته فراوان

شد  عالوه بر افسونها و طلسمهایی که سبب می. خاصی تهیه کند که مطمئناً دارندة آن را از خطر محفوظ دارد

جلو  مردگان بتوانند به جهان دیگر برسند، تعویذات و طلسمهاي دیگري بود که از تباه شدن دهان یا سر یا قلب مرده

شد که وي نام خود را فراموش نکند، یا بخورد و بیاشامد و از خوردن پلیدیهاي خویش در  گرفت، یا سبب آن می می

آشامد در درون وي به صورت آتش سوزنده درنیاید، یا تاریکی را به روشنی مبدل سازد، یا  امان بماند، یا آبی که می

به این ترتیب بود که ترقی و پیشرفت  …دور کند، و نظایر آنهاباران و دیگر چیزهاي موذي و ترسناك را از وي 

انگیز گروهی از  ایم، به واسطۀ کارهاي نفرت تدریجی اصول اخالقی، که وجود آنها را در شرق قدیم آشکارا دیده

  .کاهنان فاسد سودجو، به صورت ناگهانی، بکلی متوقف ماند، یا الاقل تا مدتی چنین شد

شاعر و زندیق بر تخت سلطنت مصر جلوس کرد و آتش انقالب دینیی را برافروخت که  در آن زمان، اخناتون

  .امپراطوري مصر را از میان برداشت؛ وضع دین در مصر قدیم از این قرار بود
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IV -  شاه زندیق  

اط انحط - نفرتیتی - العمل عکس -هنر تازه - عقیدة تازه - یکتاپرستی - سرود خورشید -دین جدید - سجایاي اخناتون

  مرگ اخناتون - امپراطوري جدید

م، آمنحوتپ سوم، جانشین تحوطمس سوم، پس از یک دوره زندگی سراسر جالل و خوشی از دنیا  ق 1380در سال 

رفت، و پسرش آمنحوتپ چهارم به جاي وي برتخت نشست؛ سرنوشت وي چنان بود که بعدها به نام اخناتون نامیده 

دهد که  العمارنۀ به دست آمده وي را مردي بیش از اندازه الغراندام نشان می تل اي که از وي در مجسمۀ نیمتنه. شود

برند، پلکهاي  اي در لطافت زنانه، و در حساسیت شاعرانه دارد؛ همچون مردمی که در خواب و خیال به سر می چهره

به طور . ه استچشم بزرگی داشته، و کاسۀ سرش دراز و از شکل برگشته و استخوانبندیش ظریف و ضعیف بود

  .توان گفت که وي شاعري بوده که دست تقدیر بر تخت سلطنتش نشاند خالصه می

رفتند و آداب و شعایر او را  به محض آنکه به شاهی رسید، سخت به مخالفت با دین آمون، و کاهنانی که به راه او می

بردند که در ظاهر عنوان کنیزکان و  ر میدر آن زمان، گروهی از زنان در معبد کرنک به س. داشتند، برخاست برپا می

این فسق و فجور . همخوابگان آمون را داشتند، و در حقیقت اسباب خوشگذرانی و عیش و عشرت کاهنان بودند

اي از پاکی و امانت بود، ناخوش آمد؛  پوشیده در پردة قدس و دینداري، آن شاه جوان را، که در زندگی خود نمونه

شد به مشام او سازگار نبود؛ نیز طلسم و تعویذ و  به عنوان هدیه در پیشگاه آمون قربانی می بوي خون گوسفندانی که

عزایم فروشی کاهنان، و استفادة ایشان از پیشگوییهاي آمون براي تاریک نگاه داشتن مردم، و به نام وي بر مردم 

ن جهت، سخت خشمگین شد و زمانی افتاد؛ به همی فشار وارد ساختن و مایۀ تباهی سیاهی شدن، بر وي گران می

ام، و از همۀ آنچه شاه آمنحوتپ  ام، از همۀ آنچه تا سال چهارم سلطنت شنیده آنچه از کاهنان شنیده«: چنین گفت

به این ترتیب، روح جوان وي از رهگذر فسادي که در دین ملتش رخنه کرده بود » .تر است آلوده سوم شنیده بود گناه

ام و تجمالتی که معابد را پرکرده بود، و هم از تسلطی که کاهنان پولپرست بر زندگی عمومی طغیان کرد؛ از مال حر

با جرئت و تهور شاعران، هیچ راه حلی را براي . داشتند، متنفر بود و بسختی به دشمنی و مخالفت با ایشان برخاست

یان و آداب و شعایري که در این دین آشتی با آن دستگاه فاسد نپذیرفت، و با کمال شجاعت اعالم کرد که همۀ خدا

.پرستانه است، و جهان را جز خداي یگانه نیست، که همان آتون است است پست و بت

پنداشت که خدایی، باالتر از همه، در  اخناتون، مانند اکبر که سی قرن پس از وي در هند پیدا شد، چنان می

دانیم که اخناتون نظریۀ خداي  ما این مطلب را نمی. خورشید است که سرچشمۀ روشنی و زندگی بر روي زمین است

این خداي تازه، هر اصل و . یگانۀ خود را از سرزمین شام گرفته، یا اینکه آتون صورت دیگري از آدونیس بوده است

ساخت؛ به همین جهت، نام نخستین  منشئی که داشته، چنان بوده است که دل شاه را از خوشی و شادي لبریز می

» آتون راضی است«حوتپ را، که در آن کلمۀ آمون وجود داشت؛ برگرداند و خود را به نام اختاتون یعنی خود آمن

سرودهایی حماسی در ستایش آتون  خود،نامید؛ با مددگرفتن از بعضی از سرودهاي کهنه و قصاید توحیدي سلف 

اي است  آوریم، و در عین حال زیباترین قطعه اي است که در زیر می نیکوترین و درازترین آنها قصیده تصنیف کرد، که

  :که از ادبیات قدیم مصر برجاي مانده است

  وه که برآمدن تو از افق آسمان چه زیباست،

  .اي آتون زیبا و اي سرچشمۀ زندگانی

  کنی، در آن هنگام که از افق مشرق طلوع می

  .سازي را به زیبایی خود آکنده می سراسر زمین

  تو زیبایی، بزرگی، درخشانی، و در بلندي باالي هر زمینی،
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  .گیرد اي فرا می شعاع تو زمین و هر چه را که تو ساخته

  رع تویی، و همۀ آنان اسیران تواند؛

  .اي و همۀ آنان را با محبت خود در بند کرده

  ین است؛گرچه تو بسیار دوري، ولی پرتو تو بر روي زم

  .وگرچه تو بسیار برباالیی، اثر پاي تو روز است

  شوي، در آن هنگام که در افق باختري آسمان پنهان می

  رود؛ اي در تاریکی فرو می زمین همچون مرده

  روند، همه در اطاقهاي خود به خواب می

  پوشانند، و سرهاي خود را می

  ایستد، و منخرین از کار باز می

  بیند، یکس دیگري را نم و هیچ

  و همۀ کاالها که در زیر سردارند،

  ممکن است ربوده شود،

.و این را در نیابند

  آیند، شیرها از کنام خود بیرون می

  …گزند و ماران می

  جهان، همه در خاموشی است،

  .چه، آن که آن را ساخته در افق خویش آرمیده است

  تو، اي آتون،

  .ن درخشان استکنی، زمی در آن هنگام که سر از افق بیرون می

  کنی، و چون در روز پرتو افشانی می

  .رانی تاریکی را از برابر خود دور می

  فرستی، و در آن هنگام که اشعۀ خود را می

  هر دو سرزمین جشن روزانه دارند،

  کنی، و در آن هنگام که آنان را بلند می

  .ایستد شود و برسرپا می هر که بر آنهاست بیدار می

  پوشند، تند، رخت خود میو چون دست و پا شس

  دارند، و دستها را براي ستایش طلوع تو برمی

  .پردازد و در همۀ عالم هر کس به کار خویش می

  گیرند، چهارپایان در چراگاه آرام می

  کنند، درختان و گیاهان شکوفه می

  آیند مرغان در مردابهاي خود به پرواز می

  .کنند و، با بالهاي افراشته، تسبیح تو می

  رقصند، گوسفندان بر روي پاهاي خود می همۀ

  کنند، و همۀ موجودات بالدار پرواز می
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  .کنند و چون بر آنان بتابی، همه زندگی می

  .کشند کشتیها رو به باال و رو به پایین نهر شراع می

  .شود اي، همۀ راهها باز می و چون تو برآمده

  .جهد  ماهی نهر در برابر تو می

  .بزرگ سبز استاشعۀ تو در وسط دریاي 

  تو آفریدگار تخمک در زن،

  و آفریدگار نطفه در مردي،

  بخشی، و در جسم مادر به پسرش زندگی می

  کنی تا نگرید، او را آرام می

  .کنی و حتی در رحم مادرش از او پرستاري می

  !سازي جاندار باشد بخشی تا هر که را می به او نفس می

  د،آی از تن بیرون می …و چون در روز زادن

  گشایی، گفتن می تو دهان او را به سخن

  .رسانی و آنچه را نیازمند است به او می

آورد، مرغ بال و پر می در آن هنگام که جوجه در تخم

  .دهی تا بتواند زیست کند به او نفس می

  رسانی و چون وي را به آن حد می

  که تخم را بشکند،

  آید، از تخم بیرون می

  .کند جیک می و با همۀ نیرو که دارد جیک

  آید، و به محض اینکه از آنجا بیرون می

  .رود بر دو پاي خود راه می

  !وه که کارهاي تو چه فراوان است

  و از برابر ما پنهان،

  .اي که هیچ کس قدرت ترا ندارد از خداي یگانه

  خواست آفریدي تو زمین را چنانکه دلت می

  :در آن هنگام که خود تنها بودي

  رگ و کوچک،مردم و جانوران بز

  و هر چه را بر روي زمین است،

  رود؛ که بر دو پاي خود راه می

  و آنچه را در بلندیهاست،

  کند، که با بالهاي خود پرواز می

  زمینهاي بیگانگان را، از سوریه تاکوش،

  و زمین مصر؛

  دهی، تو هرکس را بر جاي خود قرار می
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  …رسانی و آنچه را نیازمند آن است به او می

  ر اراضی سفال تو آفریدي،نیل را د

  و آن را چنانکه خواستی ساختی،

  …تا زندگی مردم را حفظ کنی

  وه که تدبیر تو چه عالی است،

  !اي پروردگار ابدیت

  .در آسمان هم براي بیگانگان نیلی است

  …روند و در هر سرزمین براي جانورانی که روي پاي خود راه می

  رساند؛ اشعۀ تو به همۀ باغها خوراك می

  یابد، تابی زندگی در آنها راه می هنگامی که تو می

  .شوي و این تویی که سبب رشد آنها می

  اي تو فصلها را آفریده

  :تا همۀ خلقت خود را تمام کنی

  زمستان را آفریدي که براي آنها سرما بیاورد،

  .و گرما را آفریدي که بتوانند مزة کار ترا بچشند

  بی،آسمان دور را آفریدي تا در آن بتا

  اي نظر کنی، و بر آنچه ساخته

  . درخشی و تنها تویی که به صورت آتون زنده می

.گردي شوي و دوباره باز می درخشی و دور می آیی و می برمی

  و خودت بتنهایی

  سازي؛ هزاران صورت می

  ها، از کشورها و شهرها و قبیله

  .و شاهراهها و نهرها

  بیند، هر چشمی ترا در برابر خویش می

  …نجا که تو بر باالي زمین آتون روزياز آ

  تو در قلب من جاي داري،

  و جز پسرت اخناتون

  .کس دیگر ترا نشناخته است

  تو با تدبیر و قدرت خویش 

  .اي او را فرزانه ساخته

  جهان در دست توست،

  اي، به همان صورت که آن را ساخته

  شوند، تابی همه زنده می چون می

  یرند؛م شوي همه می و چون پنهان می

  از آنجا که خود درازي زندگی خویشی،
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  گیرند، مردم زندگی را از تو می

  تا آن زمان که چشمانشان به جمال توست

  .شوي و تا آن زمان که پنهان می

  نشینی، و چون تو در مغرب فرو می

  …ایستد همۀ کارها می

  اي، این جهان را تو ساخته

   …يا و آنچه را در آن است براي فرزندت برپا داشته

  اخناتونی که زندگیش دراز است؛

  اش، و براي سرور همسران شاه و محبوبه

  که بانوي دو سرزمین است،

  آتون، نفرتیتی، -نفرو - نفر

  .که براي ابدالدهر زنده و خرم بماناد

این قصیده تنها آن نیست که نخستین قصیدة بزرگ باشد، بلکه نخستین شرح بلیغ دربارة عقیدة یکتاپرستی است 

شاید، همان گونه که برستد معتقد است،  .شدههفتصد سال پیش از آنکه اشعیاي نبی به دنیا آمده باشد سروده که 

. اي از وحدت جهان مدیترانه در زیر حکومت مصر زمان تحوطمس سوم بوده باشد این عقیدة یکتاپرستی جلوه

ان معتقد بود که خداي وي پروردگار همۀ اقوام و ملتهاست، و حتی در سرود خویش، قبل از آوردن نام اخناتون چن

اي قدیم پیشرفت  مصر، از سرزمینهاي دیگري که مورد عنایت آتون است نام برده؛ این، خود، نسبت به خدایان قبیله

گر  تنها در نبردها و پیروزیها نیست که جلوهنیز جنبۀ حیاتی در آتون قابل توجه است، و . رود عظیمی به شمار می

شود، بلکه در گلها و درختان و در همۀ اشکال، زندگی و نمو وجود دارد؛ آتون همان شادي و سروري است که  می

مرغان بر آبگیرهاي خود به پرواز «شود تا  و سبب آن می» آورد گوسفندان را بر روي دست و پاي خود به رقص می«

ن گذشته، این خدا همچون شخصی نیست که به صورت انسانی خود محدود باشد؛ این خداي برحق، از ای» .درآیند

ي آفریننده و غذادهندة خورشید است؛ شکوه و افتخار ملتهبی که در کرة خورشید، هنگام طلوع و غروب، »گرما«

و دایۀ » پروردگار عشق«اتون با وجود این، خورشید در نظر اخن. اي از قدرت اعالي االهی است شود نشانه دیده می

به این » .کند هر دو سرزمین مصر را از محبت لبریز می«و » آفریند کودك را در زن می -مرد«مهربانی است که 

آید، و همچون یهوه خداي لشکریان  ترتیب، آتون در پایان کار، به صورت رمزي پدر مهربان و دلسوز و لطیف درمی

. سالم استنیست، بلکه خداي رحمت و صلح و 

یکی از بدبختیهاي بزرگ تاریخ این است که اخناتون، پس از آنکه به رؤیاي بزرگ خود، یعنی رؤیاي وحدانیت کلی، 

جامۀ عمل پوشانید، به آن خرسند نشد که صفات شریف دین جدید آهسته آهسته در دلهاي مردم رخنه کند؛ چون 

ده بود و واقعیت خارجی، ناتوان بود، چنان پنداشت که هر دین از ادراك نسبت میان حقیقتی که وي به آن ایمان آور

به همین جهت، ناگهان فرمان داد . و هر عبادتی، جز دین و عبادت او، گمراهی و ضاللی است که قابل تحمل نیست

کردن  ك ها و نقشهاي عمومی مصر بزدایند؛ در صدها کتیبه، بر اثر پا که نام همۀ خدایان، جز نام آتون، را از نوشته

از اسم پدرش، نام او را خراب کرد؛ هر دینی جز دین خود را نامشروع و حرام شمرد و دستور داد که » آمون«کلمۀ 

شهر نجسی است، از آن بیرون رفت و  )طیبۀ= (به عنوان اینکه شهر طیوه. هاي قدیمی بسته شود همۀ پرستشگاه

  .بنا نهاد) شهر افق آتونیعنی (براي خود پایتخت تازة زیبایی به نام اختاتون 
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آمد، از طیوه بیرون رفت، این شهر بزودي از رونق  پس از آنکه ادارات دولتی، و منافع عمومیی که از آنها به دست می

در هنر، که از زیر قیود سنتها و . افتاد، و اختاتون به صورت پایتخت ثروتمندي درآمد و بناهاي تازه در آن ساخته شد

پتري در  سر ویلیام. ج شده بود، نهضتی فراهم آمد، و روح عالی دین تازه در آن نفوذ کردتقالید کاهنان خار

اي از مصر در محل اختاتون قدیم است، در ضمن حفاري، سنگفرشی را اکتشاف کرد که با  العمارنۀ، که دهکدة تازه تل

اخناتون هیچ قید و . ساخته شده بود تصویر مرغ و ماهی و چیزهاي دیگر تزیین یافته و به بهترین و زیباترین صورت

شرطی براي هنر وضع نکرد، و تنها کار وي از این قبیل آن بود که ساختن صورت آتون را برهنرمندان ممنوع 

ساخت، چه به عقیدة وي خداي راستی هیچ صورتی ندارد؛ از این گذشته، هنرمند در کار خود آزاد بود، منتها آن شاه 

بینند مجسم سازند  گونه که می کرد که اشیا را همان ود، بک و اوتا و نوتموس، سفارش میبه هنرمندان طرف توجه خ

این مردم فرمان او را چنانکه . و از سنت و عرف و عادتی که کاهنان براي نمایاندن اشیا پیش گرفته بودند بپرهیزند

شانی از ترس و حجب دارد، و کاسۀ سري اي که ن باید پذیرفتند و خود وي را به صورت جوانی با چهرة ظریف، و قیافه

بخش وي نسبت به خدایش آتون، همۀ موجودات  با الهام گرفتن از عقیدة حیات. بیش از اندازه دراز مجسم ساختند

کردند که بندرت، در زمانها و  زنده را، از گیاهی و حیوانی، با چنان عنایت و توجه به جزئیات و کمالی نقاشی می

نتیجه آن شد که هنر، که در همۀ زمانها از گزندهاي . این حد دقت کسی توانسته است باالتر رودمکانهاي دیگر، از 

.شود، مدت زمانی شکفته شد و در پرتو سعادت و فراوانی پیشرفت فراوان پیدا کرد گرسنگی و تاریکی متأثر می

کند تا از یک شرك وهمی  یشنهاد مییافت که آنچه به مردم پ داشت، درمی تري می اگر اخناتون عقل کاملتر و پخته

پرستی طبیعیی که در آن تخیل تابع عقل است  که در احتیاجات و عادات آنان ریشه دوانیده دست بردارند و به یگانه

کرد و  توجه کنند، کاري است که ممکن نیست در مدت کوتاهی صورت پذیرد؛ اگر چنین بود، در کار خود درنگ می

همچون . ولی وي بیش از آنکه فیلسوف باشد شاعر بود. داد مرحلۀ دیگر را تدریجی قرار میانتقال از یک مرحله به 

که استعفاي یهوه را در برابر اسقفهاي آکسفرد اظهار کرد، این شاه نیز به حقیقت مطلق خویش سخت متمسک  شلی

  .ن عقیده پافشاري کرد که بناي مصر را منهدم کرد، و خراب شدة آن بر سر او فرو ریختبود، و آن اندازه در ای

اخناتون، با یک ضربه، هم طبقۀ توانگر و تواناي کاهنان را از قدرت انداخت و خشم آنان را برانگیخت، و هم پرستش 

را از » آمون«در آن هنگام که کلمۀ . خدایانی را که در نتیجۀ اعتقاد و سنت طوالنی بر مردم مصر عزیز بود حرام کرد

کرد، از آن لحاظ که نگاه داشتن احترام مردگان در نظر مردم مصر بسیار واجب  هاي شامل نام پدرش حذف می کتیبه

شک نیست که اخناتون نیرومندي و سرسختی کاهنان را . کردند نمود، این کار را یک نوع کفر و گمراهی تصور می می

، از طرف دیگر، در اینکه مردم توانایی آن را دارند که دین فطري را فهم کنند، به راه مبالغه پنداشت و ناچیز می

ها و نهانگاهها به  ساختند؛ تودة مردم در خانه کردند و خود را آمادة کار می کاهنان در پس پرده کنگاش می. رفت می

هاي گوناگون، که در  د این بود که صاحبان پیشهکر آنچه وضع را بدتر می. دادند پرستش خدایان متعدد خود ادامه می

حتی در خود . کردند کردند، از این تغییر دین ناخرسند بودند و در نهان خشم خود را آشکار می خدمت معابد کار می

کردند، چه وي را کسی  کاخهاي سلطنتی نیز وزیران و سران لشکر از شاه نفرت داشتند و آرزوي مرگ او را می

.که گذاشته بود تا، در برابر وي، امپراطوري مصر پاره پاره شود و فرو ریزددانستند  می

هفت دختر داشت و هیچ پسري براي . داد در این میانه، شاعر جوان با سادگی و آرامش خاطر به زندگی خود ادامه می

یدا کند، به این راه حل رضا داشت که، از زن دیگري، جانشینی براي خود پ او نیامده بود؛ با آنکه قانون به وي روا می

آالتی که از آن زمان به ما  یکی از زینت. نداد و چنان دوست داشت که نسبت به ملکۀ خود نفرتیتی وفادار بماند

سازان اجازه داده  دهد که ملکه را در آغوش گرفته است؛ نیز به نقاشان و مجسمه رسیده وي را به صورتی نشان می

اي نمایش دهند که، به حالت شوخی و تفریح، با زن و دختران خویش در آن نشسته و از  بهبود تا تصویر وي را در ارا
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گرفت، و دخترانش در پاي  نشست و دست او را به دست می در مجالس رسمی، ملکه پهلوي او می. گذرد ها می کوچه

او قلب شاه را به شادي بانوي خوشبختی خویش و آن که آهنگ «زن خود را به عنوان . پرداختند تخت به بازي می

به سعادتی که از ملکه و «: گفت خواست سوگندي یاد کند، چنین می توصیف کرده است؛ هنگامی که می» آورد می

در وسط نمایشنامۀ رزمی اقتدار و تسلط مصر قدیم، دورة اخناتون همچون » .شود فرزندان او در قلب من ایجاد می

  .رود میاي از محبت و رأفت به شمار  پرده میان

جنگجویان . کرد رسید که عیش شاه را منغص می می شامپیرایه خبرهاي بدي از  درگیرودار این خوشبختی ساده و بی

رده بود حتی و قبایل دیگر بر سرزمینهاي تابع مصر در خاور نزدیک تاخته بودند، و فرماندارانی که مصر معین ک

اخناتون در این باره تردید داشت؛ چه اطمینان کامل نداشت که حق کشور . کردند پیوسته درخواست کمک فوري می

گشایی مصر بتواند سبب آن باشد که وي این استانها را در تحت تسلط مصر باقی نگاه دارد؛ به همین جهت 

دفاع از امري که دربارة آن اطمینان ندارد، آنان را به خواست مصریان را به میدانهاي جنگ دور بفرستد و، براي  نمی

چون استانهاي تابع مصر دانستند که، به جاي مدد خواستن از فرمانروایی، از مرد نیکوکار و قدیسی . کشتن دهد

اند، فرمانداران مصري خود را خلع کردند و از پرداختن خراج به مصر سرباز زدند و در همۀ امور  تقاضاي کمک کرده

داد و به صورت کشور کوچکی  چیزي نگذشت که مصر امپراطوري پهناور خود را از کف. خود آزاد و مستقل شدند

آمد تکیه داشت، خالی ماند؛ مالیاتهاي داخلی نیز  خزانۀ مصر، که مدت یک قرن بر مالیاتهایی که از خارج می. درآمد

می و پریشانی در همۀ دستگاههاي اداري داخلی راه نظ به حداقل کاهش یافت؛ کار در معادن طال متوقف ماند؛ بی

آتش انقالب در همۀ . یاور ماند پنداشت، بیچیز و بی اخناتون، در جهانی که چندي پیش خود را شاه آن می. یافت

مستعمرات مصر افروختن گرفت، و همۀ نیروهاي مصري، برضد او، دست به دست یکدیگر دادند و انتظار سقوط او را 

.کشیدند می

سال نداشت؛ و چون دریافته بود که از شاهی و  م از دنیا رفت، بیش از سی ق1362در آن هنگام که به سال 

  .اي ندارد، دلشکسته، چشم از این جهان فروبست فرمانروایی ناتوان است و ملت شایسته

V - انحطاط و انقراض  

  سهم مصر در پیشرفت تمدن -صرتسخیر م - فقر ملت - ثروت کاهنان - کوششهاي رامسس دوم - امون توت عنخ

آمون، که طرفدار و محبوب کاهنان بود، بر تخت سلطنت جلوس  عنخ دو سال پس از مرگ اخناتون، داماد وي، توت

آمون را، که پدر زنش به وي داده بود، عوض کرد؛ دوباره پایتخت را به طیوه بازگردانید؛ با  وي نام توت عنخ. کرد

همه از این خبر شاد و شکفته  - گشت به پرستش خدایان کهن را به مردم اعالم کرداولیاي معابد سازش کرد؛ باز

از همۀ آثار زدوده شد، و کاهنان بردن نام آن شاه زندیق را بر مردم حرام کردند؛ » اخناتون«و » آتون«کلمات . شدند

همۀ اسامیی را که . امیدن می» تبهکار بزرگ«خواست ذکري از او بر زبان آورد، وي را به نام  هر وقت کسی می

. اخناتون از آثار پاك کرده بود دوباره نقش کردند، و روزهاي جشنی را که وي از میان برده بود از نو زنده ساختند

  .همه چیز به ترتیب سابق خود بازگشت

که پیش از آن  - آمون هیچ کار برجستۀ دیگري نکرد؛ اگر از گور وي آن اندازه طال عنخ از این کارها گذشته، دیگر توت

پس از . شد بیرون نیامده بود، شاید کسی در جهان اصال از نام او خبردار نمی - سابقه نداشت از قبري به دست آید

وي، سردار شجاعی به نام حارمحب لشکریان خودرا، در کنار ساحل، رو به باال و پایین نیل به حرکت درآورد و دوباره 

ستی اول حکیمانه از پیدایش نظم و ثروت استفاده کرده، تاالر . قر ساختقدرت خارجی و وضع داخلی مصر را مست

سنگهاي ابوسمبل آغاز کرد و، با نقوش برجستۀ  سر ستون کرنک را ساخت و به تراشیدن معبدي درمیان تخته
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ین و باشکوه، عظمت خود را براي آیندگان به یادگار گذاشت و این بهرة نیک نصیب وي شد که هزاران سال در بهتر

  .مزینترین گورهاي مصري آرام بگیرد

تاریخ از  -اي عجیبی دارد به تخت شاهی نشست پس از وي آخرین فرعون مصر، رامسس دوم، که شخصیت افسانه

اي از این زیبایی و  وي زیباروي و شجاع بود، و چون به شکل کودکانه. کند انگیزي او یاد می کمتر پادشاهی به شگفت

شد؛ تالشهاي آمیخته به کامیابی وي، که هرگز از  گر می کرد، محاسن او بیشتر جلوه میشجاعت خود استفاده 

پس از آنکه برادري را که . شد، به هیچ چیز بیشتر از ماجراهاي عشقی وي شباهت نداشت یادآوري آنها خسته نمی

ادن طالي آنجا را تصرف نسبت به تاج و تخت ادعاهاي نابهنگامی داشت دور کرد، لشکر به خاك نوبه کشید تا مع

کند و خزانۀ مصر را پرسازد؛ با غنایمی که از این حمله به دست آورده بود به مطیع ساختن استانهاي آسیایی که بر 

سه سال طول کشید تا فلسطین را به زیر حکم آورد؛ پس از آن، پیش راند و در . مصر شوریده بودند توجه کرد

و، با شجاعت و رهبري ) م ق1288سال (یایی گرد کرده بودند، رو به رو شد کادیش با لشکر عظیمی که متحدان آس

شاید در نتیجۀ همین نبرد بوده است که عدة . عالی خویش، شکستی را که در کمین او بود به پیروزي مبدل ساخت

مسس دوم همان فراوانی از یهودیان را به عنوان بنده یا مهاجر به مصر آورده بود؛ بعضی چنان عقیده دارند که را

این شاه فرمان داد که گزارش پیروزیهاي او را، . فرعون معاصر با موسی است که نام وي در سفرخروج آمده است

اي بسازد  بدون اندك مبالغه و جانبداري، بر روي پنجاه دیوار نقش کنند، و یکی از شاعران را مأمور ساخت تا قصیده

در آن هنگام . خود را آن قرار داد که چند صد همسر براي خویش انتخاب کندو نام او را جاودانه باقی گذارد؛ پاداش 

که از دنیا رفت، صد پسر و پنجاه دختر از وي برجاي مانده بود؛ عدد این فرزندان، و نسبت میان شمارة پسران و 

ي زیاد بودند که از ا فرزندان و فرزندزادگان وي به اندازه. رفت دختران، بهترین نمایندة نیروي مردي به شمار می

ایشان طبقۀ خاصی در مصر پیدا شد و مدت چهار قرن دوام کرد؛ فرمانروایان مصر در مدتی بیش از صدسال از میان 

.شدند همین طبقه انتخاب می

آید، وي بخوبی و از روي فرزانگی بر مصر فرمان  آن پادشاه شایستۀ این همه احترام بود، زیرا، چنانکه از ظواهر برمی

روي داشت که تقریباً نصف آثار باستانی مصر که برجاي مانده از  اي در ساختمان زیاده به اندازه. نده استرا

اي افزود، و در  بناي تاالر اصلی کرنک را تمام کرد و به معبداالقصر ساختمانهاي تازه. هاي ایام سلطنت اوست ساخته

شود؛ همچنین معبد عظیمی را که در  ئوم خوانده میطرف غربی نیل ضریح بزرگی ساخت، که به نام خود او رامس

. هاي عظیمی از خود برپاي داشت نزدیکی ابوسمبل در کوه تراشیده بودند تمام کرد؛ وي در سراسر مصر مجسمه

اي میان نیل  رواج داشت؛ او ترعه) دریاي مدیترانه(بازرگانی، در زمان او، از دو طریق کانال سوئز و بحر ابیض متوسط 

م در سن  ق 1225رامسس به سال . یاي سرخ حفر کرد که، پس از مرگش، ریگهاي روان آن را از بین بردو در

  .نودسالگی، و پس از گذراندن دورة سلطنتی که در تاریخ بسیار شهرت دارد، از دنیا رفت

هر جاي دیگري در آن سرزمین نیز، مثل : در تمام مصر هیچ نیروي بشري، جز نیروي کاهنان، بر وي برتري نداشت

غنایم جنگ، و قسمت اعظم خراجی که از . ناپذیر میان دولت و متولیان معابد جریان داشت در تاریخ، کشمکش پایان

شد، سهم معابد و کاهنان بود؛ این ثروتمندي  کشورهاي گشوده شده در زمان او و جانشینانش به مصر سرازیر می

برده در اختیار داشتند که به  107000معابد، در آن زمان،. ه رسیدمتولیان دینی در عهد رامسس سوم به منتها درج

هکتار، یعنی هفت یک اراضی قابل  300000ام جمعیت مصر بود؛ اراضی متعلق به این معابد در حدود اندازة یک سی

تعلق  شهر مصر و شام به آنها 169رأس بود، و درآمد  500000شد؛ تعداد چهارپایان در ملکیت معابد  کشت مصر می

رامسس سوم، از روي بخشندگی یا بزدلی، آن اندازه . داشت؛ این درآمد هنگفت از پرداخت مالیات بردرآمد معاف بود

کیلوگرم طال و یک میلیون کیلوگرم  32000هدایا به معابد بخشید که پیش از آن مانند نداشت؛ از جملۀ این هدایا 



١٨۵

هنگامی که موعد پرداخت دستمزد . کرد ر به این معابد هدیه میبا کیسه دانه 185000نقره بود؛ این شاه هر سال 

شد؛ و این همه  تر می ملت روز به روز گرسنه. کارگرانی که در خدمت دولت بود رسید، دریافت که خزانه تهی است

.خواهند تناول کنند براي آن بود که خدایان بتوانند هر چه می

در دوران شاهی آخرین . ا زود، به صورت خدمتگزاران کاهنان درآیندنتیجۀ چنین سیاستی آن بود که شاهان، دیر ی

شاه سلسلۀ رامسسی، کاهن اعظم آمون تخت سلطنت را غصب کرد و تسلط و قدرت عالی مملکت آشکارا به دست 

وي افتاد؛ امپراطوري مصر به صورت حکومت دینی راکدي درآمد که در آن امر ساختمان و توجه به خرافات رونق 

براي آنکه ضمانت اجرایی . ؛ از این دو گذشته، سایر عوامل دوام و پیشرفت حیات ملی انحطاط پیدا کردگرفت

به این ترتیب، براي . شد زیادتر باشد، غیبگویی و پیشگویی رواج یافت احکامی که از دستگاه کاهنان صادر می

درست در همان زمانی بود که هاي نیروي حیاتی مصر خشکید؛ این  فرونشاندن عطش خدایان، همۀ سرچشمه

  .ساختند که بر سر مصر بتازند و آن همه ثروتهاي انباشته را به چنگ آرند مهاجمان خارجی خود را آمادة آن می

قسمتی از تفوق مصر وابسته به وضع جغرافیایی و قرار گرفتن آن بر سر راه . رفت در تمام مرزها بیم فتنه و آشوب می

ترانه بود؛ معادن و ثروت این کشور سبب شده بود که در باختر بر لیبی، و در خاور و شمال اصلی بازرگانی دریاي مدی

یعنی در آشور و بابل  -ولی در آن زمان، در کنار دیگر این راه بازرگانی. بر فنیقیه و سوریه و فلسطین تسلط پیدا کند

دند و، با اختراعات و داد و ستدهایی که اي در حال رشد و رسیدن به حد بلوغ و اقتدار بو ملتهاي تازه - و پارس

کردند که با مصریان پرهیزگار و از خود راضی، در بازرگانی و  شدند و جرئت آن پیدا می کردند، رفته رفته قویتر می می

مردم فنیقیه در کار ساختن کشتیهایی بودند که سه ردیف پاروزن داشت؛ با ساختن این . صناعت، به رقابت پردازند

 آخایاییها و دوریها. رفته از چنگ مصر خارج کنند به جایی رسیده بودند که بتوانند تسلط بر دریا را رفتهکشتیها 

در شرف ساختن امپراطوري بازرگانی خاصی براي ) م ق1400حوالی (برجزیرة کرت و جزایر دریاي اژه مسلط شده 

خویش بودند؛ بازرگانان رفته رفته از راههاي کاروانرو کوهستانی و صحرایی خاور نزدیک، که پیوسته در معرض 

دزدان و مهاجمان قرار داشت، سرخورده بودند و بیشتر کاالها، با خرج کمتر و امنیت بیشتر، به وسیلۀ کشتی، و از 

و ایتالیا و اسپانیا  )قرطاجنه= (ریاي سیاه و دریاي اژه به شهر تروا و کرت و یونان و، در آخر کار، به کارتاژطریق د

گرفت؛ در عین حال کشورهاي  هاي شمالی مدیترانه بتدریج رونق می کار کشورهاي واقع بر کناره. شد حمل می

نی و ثروت و قدرت و هنر و، در آخر کار، غرور خود را مصر بازرگا. رفت جنوبی این دریا رو به انحطاط و اضمحالل می

.آن تاختند و بر آن مسلط شدند و هر چه داشت به یغما بردند نیز از کف داد؛ رقیبان وي، یکی پس از دیگري، بر سر

، 722هاي باختري به این سرزمین درآمدند و به خرابی در آن پرداختند؛ در  م، مردم لیبی از تپه ق954به سال 

، آشوریان از شمال سرازیر شدند و 674بشیان از جنوب هجوم آوردند و انتقام بندگیهاي قدیم خود را گرفتند؛ در ح

مدت زمانی پسامتیک، امیرسائیس، توانست مهاجمان . مصري را که در اختیار کاهنان بود خراجگزار خویش ساختند

در زمان حکومت دراز وي، و نیز در دورة . سازد را دور کند و اجزاي پراکندة مصر را به زیر پرچم خویش متحد

معماران و . شود خوانده می» نهضت سائیسی«جانشینانش، نهضتی در هنر فراهم شد که در تاریخ به نام 

آوري سنن و مخلفات فنی و ذوقی مکتبهاي خویش پرداختند، و  سازان و شاعران و دانشمندان مصر به جمع مجسمه

م، پارسیان، به رهبري  ق525ولی در سال . مهیاي آن ساختند که نثار قدم یونانیان کنندها را  همۀ این گردآورده

م، اسکندر، هنگام بازگشت از آسیا،  ق 332در . کبوجیه، از کانال سوئز گذشتند و بار دیگر استقالل مصر ازمیان رفت

م، قیصر روم به مصر درآمد تا پایتخت تازة آن، اسکندریه، را  ق48در سال  .درآوردمصر را به صورت ایالتی از مقدونیه 

مسخر کند وبه کلئوپاترا پسري بدهد که وارث دو امپراطوري بزرگ قدیم باشد؛ ولی باید گفت که این آرزو هرگز 

امپراطوري روم را پیدا کرد و نام آن از تاریخ م، کشور مصر عنوان استانی از  ق30در سال . جامۀ عمل به خود نپوشید
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یکی آن زمان بود که قدیسان و آباي : دوبار دیگر، براي مدت کوتاهی، در مصر نهضتی پیش آمد .قدیم محو شد

؛ )میالدي 415(ها بر کشید تا جان داد  مسیحی به آبادکردن صحرا پرداختند، و سیریل آن اندازه هیپاتیا را در کوچه

و، از مصالح بازماندة ممفیس، شهر قاهره را بنا ) میالدي650حوالی (گاه که مسلمانان مصر را گشودند و دیگر آن

ولی این هر دو تمدن، درواقع، تمدن بیگانه . هاي خوشرنگ ساختند ها و مساجد با قبه نهادند و در همه جاي آن قلعه

شود،  هان جایی هست که به نام مصر نامیده میاکنون نیز در ج. و غیر مصري بود و طولی نکشید که از میان رفت

خورده  ولی مصریان بر این سرزمین سیادت ندارند؛ مدتهاست که روحیۀ آنان به صورت روحیۀ مردمی شکست

اند؛ شهرهاي این کشور چیزي جز  آمیخته شده  درآمده، و از راه زبان و زناشویی با کشورگشایان عرب سخت درهم

شناسد؛ این سیاحان، که از همه جاي جهان، پس از پیمودن هزاران  هزاران سیاح را نمی مسلمانان و انگلیسیها و

شاید، در آن . بینند هاي سنگ در برابر خویش نمی شتابند، چیزي جز توده کیلومتر، براي دیدن اهرام به آن دیار می

هانی درآید، دوباره مصر بتواند عظمت از راه بازرگانی ج هنگام که آسیا دوباره ثروتمند شود و مصر به صورت انبار نیمه

داند که فردا چه پیش خواهد آمد، و آنچه امروز مسلم است حالت  ولی هیچ کس نمی. رفتۀ خود را باز یابد دست

آثار باستانی مصر ویران شده و فرو ریخته، و سیاحان به هرجا رو کنند . انحطاطی است که در مصر وجود دارد

بینند که از به کار افتادن نیروهاي شگرفی در آن زمانهاي دور  ر باستانی و گورهایی را میهاي عظیم و آثا ویرانه

خورد، و پیوسته بادهاي گرم ریگهاي  کند؛ همه جا بینوایی و بدبختی و خشکیدن خون قدیم به چشم می حکایت می

.ه چیز را در زیر خود مدفون سازدآورد، تو گویی سر آن دارد که در پایان کار هم روان را از هر سو به حرکت درمی

اند، و روح آن، به صورت میراثی  ولی این را باید گفت که شنهاي روان، از مصر باستانی، تنها جسد آن را ویران کرده

کافی است به یاد بیاوریم که پیشرفتهاي . از معرفت و یادگارهاي عالی در نوع بشر، پیوسته باقی خواهد ماند

و استخراج معادن و صناعت و مهندسی، از سرزمین مصر است؛ به گمان بیشتر، اختراع شیشه  نخستین، در کشاورزي

و بافتن پارچۀ کتانی و ساختن کاغذ و مرکب و ساعت و علم هندسه و حروف الفبا از کارهاي مصریان است؛ همین 

تی را در اوضاع و احوال آالت و اثاث خانه و خانه را بهبود بخشید و اصالحا مصر است که ساختن لباس و زینت

اجتماعی و شئون زندگی سبب شد؛ از لحاظ پیشرفت مفهوم حکومت و نگاهداري نظم عمومی و سرشماري و پست و 

تعلیمات ابتدایی و متوسطه، و حتی تعلیمات فنی خاص براي تربیت کارمندان اداري، به این سرزمین دین فراوان 

اند؛ تا آنجا که  طنویسی شده، و ادبیات و علوم پزشکی را ترقی دادهداریم؛ همین مردمند که سبب پیشرفت هنر خ

بار تعریف و دستور آشکاري براي ضمیر فردي و ضمیر اجتماع وضع کردند؛ هم آنان  دانیم، مصریان براي نخستین می

الق نخستین منادي عدالت اجتماعی و نخستین مبلغ تکگانی و یکتاپرستی و نخستین مقاله نویس در فلسفۀ اخ

سازي و هنرهاي کوچک پیش رفتند و به این هنرها  اي در هنرهاي معماري و مهندسی و مجسمه اند؛ به اندزه بوده

، و پس از آنان )تاآنجا که ما آگاهیم(استحکام و قدرت بخشیدند که هرگز، پیش از آنان، ملتی به این حد نرسیده بود 

برتري مصریان، حتی در آن هنگام که بهترین آثار این سرزمین  کمتر ملتی توانست به پاي ایشان برسد، این فضل و

بر زمین ریخته بود، هرگز از میان نرفت، چه تمدن مصري میان  ارضیدر زیر شن مدفون شد، یا بر اثر تقلبات 

به دست گشت، تا آنگاه که عنوان میراث فرهنگی تمام نوع بشر فنیقیان و شامیان و یهود و مردم کرت و یونان دست 

. اي تأثیر خود را کرده است کارهایی که مصر در بامداد تاریخ به آنها برخاسته در نزد هر ملت و هر دوره. را پیدا کرد

ري، و حتی ممکن است که مصر، بر اثر وحدت و همبستگی، و تنوع منسق و منظم محصوالت هن«بنا به گفتۀ فور 

کوششهاي شگرفی که در مدتهاي دراز کرده، نمایندة بزرگترین تمدنی باشد که تا کنون بر روي زمین پیدا شده 

  . براي ما بهتر آن است که بکوشیم و کار کنیم تا با آن برابر شویم» .است
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  فصل نهم

  بابل

  

I -ازحموربی تا بختنصر  

فتح  -العمارنۀ هاي تل نامه - تسلط کاسیها -پایتخت وي -بیحمور - سرزمین میان دو نهر - سهم بابل در تمدن جدید

  بابل در روزگار ترقی خود -بختنصر - بابل به دست آشوریان

تمدن، مانند زندگی، عبارت از کشمکشی دایمی با مرگ است؛ همان گونه که زندگی ممکن نیست پایدار بماند، جز 

تر و نوتر اختیار کند، تمدن نیز غالباً مدتی با تغییر اقامتگاه و آنکه از اشکال قدیمی خود بیرون بیاید و صورتهاي جوان

به همین جهت است که تمدنی از اور به بابل و یهودا، و از بابل به نینوا، و از آنجا به . تواند زنده بماند خون خود می

  .انتقال یافته استو سادریس و میلتوس، و از اینجاها به مصر و کرت و یونان و روم  )تخت جمشید= (پرسپولیس 

هیچ کس نیست که، چون امروز به محل بابل قدیم نظر کند، بر خاطرش بگذرد که این سرزمین فقیر و بیحاصل و 

سوزان ممتد بر ساحل نهر فرات، روزگاري، مرکز مدنیتی نیرومند و پر ثروت، و شاید واضع علم نجوم بوده، و از 

نامه فراهم  کمک فراوان شده؛ علم لغت پدیدآمده؛ نخستین قانونهمین نقطه بوده است که به ترقی علم پزشکی 

آمده؛ اصول علم حساب و فیزیک و فلسفه به یونان آموخته شده؛ و داستانهایی به یهودیان رسیده که به وسیلۀ آنان 

روح خفتۀ اروپاي اي از اطالعات علمی و معماري به اعراب انتقال یافته و، از راه ایشان،  همۀ جهان را پرکرده؛ و پاره

تواند باور  چون آدمی در برابر دو نهر خاموش دجله و فرات بایستد، بدشواري می. قرون وسطی را بیدار ساخته است

  .شده است کرده و باغهاي معلق بابل از آن سیراب می کند که این همان دو نهرت است که سومر و اکد را آبیاري می

نه تنها از آن جهت که، به گفتۀ یکی از : ر همان نهرهاي باستانی نیستنداز بعضی جهات باید گفت که این دو نه

، بلکه از آن جهت که دجله و فرات، از مدتهاي دراز »تواند دوبار در یک نهر گام نهد هیچ کس نمی«فیلسوفان کهن، 

هاي جدیدي  نارهک» با داسهاي سفید به درو کردن«اي آرمیده، و  پیش، مجراي خود را عوض کرده و در بستر تازه

کیلومتر دو رود دجله و فرات نیز، مانند رود نیل در مصر، همچون راههاي تجارتیی بوده است که هزاران . اند پرداخته

امتداد داشته و در قسمت جنوبی بستر خود، با زیاد شدن آب در بهار، سبب حاصلخیزي زمین و بهبود کشاورزي 

بارد، و میان ماههاي اردیبهشت و آبان هرگز باران  اي زمستانی باران میدر سرزمین بابل فقط درماهه. شده است می

ماند، همان  النهرین خشک و بیحاصل می شود؛ اگر بنا بود که طغیان این دو نهر نباشد، این قسمت از بین دیده نمی

ن دجله و فرات و از برکت طغیا. النهرین در قدیم خشک بوده و اکنون نیز چنین است گونه که قسمتهاي شمالی بین

بار  نژاد و باغستان و انبار دانه رنج و کوششهاي نسلهاي فراوان مردم بابل، این ناحیه به صورت بهشت مردم سامی

 .بودآسیاي باختري درآمده 

از این اتحاد است . رود و سومریان با یکدیگر به شمار میبابل، از لحاظ تاریخ و نژاد مردم آن، نتیجۀ آمیختن اکدیان 

که جنس نژادي بابلی برخاسته؛ در نژاد جدید، غلبه با عنصر سامی بوده است؛ جنگهایی که میان آن دو قوم در 

ین در آغاز ا. النهرین درآمد گرفت، در پایان، به پیروزي اکد انجامید و بابل به صورت پایتخت تمام قسمت سفالي بین

شود که  گر می در برابر ما جلوه) م ق2081- 2123(تاریخ، شخصیت نیرومندي همچون شخصیت حموربی 

از مهرها و نقشهایی که برجاي مانده . کشورگشاي قانونگذاري بوده و مدت چهل و سه سال سلطنت کرده است

انی سرشار از حدت و حرارت شود که وي جو آید و معلوم می تصویري، هر چند غیرکامل، از سیماي وي به دست می

هاي  گسیخته، در گردنه گرفته، بندهاي دشمنان را از هم می و نبوغ بوده؛ در جنگ برسان گردبادي ناخن فتنه را می
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وي دولتهاي کوچک پراکنده در . دیده است شتافته و در هیچ جنگی روي شکست نمی سخت به دنبال خصم می

پرچم امن و آسایش را برفراز آنها برافراشت و، با قانون نامۀ بزرگ تاریخی النهرین را یکی کرد و  قسمت سفالي بین

  .آیینی در آن سرزمینها برقرار ساخت  خویش، نظم و

، از میان 1902نامۀ حموربی، که بر روي ستونی از سنگ دیوریت به صورت زیبایی نبشته شده، در سال  قانون

معلوم است آن را به عنوان غنیمت جنگی در زمانهاي گذشته از کاوشهاي باستانشناسی شوش به دست آمد؛ چنانکه 

نامه، مانند شریعت موسی، از آسمان نازل  گویند که این قانون می ).م ق 1100حوالی (بابل به عیالم انتقال داده بودند 

شود که در حال گرفتن قوانین از شمش، یعنی خود خداي  شاه دیده می شده، چه بر یکی از اطراف استوانه صورت

  :نامه، که بیشتر رنگ قدسی و آسمانی دارد، چنین است مقدمۀ این قانون. خورشید، است

در آن هنگام که آنو، پادشاه تواناي آنوناکی، و بل، پروردگار آسمان و زمین، فرمانروایی همۀ نوع بشر را به مردوك 

در آن هنگام که نام بلند بابل را بر زبان راندند؛ در آن هنگام که شهرت آن را در سراسر جهان پراکنده  …سپردند؛

در آن  -ساختند و، در میان آن، مملکت ابد مدتی برپا داشتند که استواري آن همچون استواري آسمان و زمین است

دة خدایانم، فرمان دادند تا چنان کنم که عدالت بر هنگام، آنو و بل به من، که حموربی و شاهزادة واالمقام و پرستن

و روشنی را بر زمین  …زمین فرمانروا باشد؛ گناهکاران و بدان را براندازم؛ از ستم کردن توانا بر ناتوان جلوگیرم

 حموربی، که بل او را به حکومت برگزیده، منم، این منم که خیر و برکت را. بگسترم و آسایش مردم را فراهم سازم

این منم که به شهر اوروك حیات بخشیده و آب فراوان در  …ام؛ آورده و هر چیز را براي نیپور و دوریلو کامل کرده

این منم که براي اوراش مقتدر غله ذخیره  …ام؛ ام؛ این منم که شهر بورسیپا را زیبا ساخته دسترس مردم آن گذاشته

ام، و مردم را بر آنچه در بابل دارند ایمن  انب ملتم دراز کردهاین منم که، هنگام سختی، دست کمک به ج …ام؛ کرده

. هستم که کارهاي او مایۀ خشنودي آنونیت است» خدمتگزاري«ام؛ من حاکم ملت و  ساخته

طنین دیگري دارد؛ براستی که انسان، براي آنکه بپذیرد مرد » ایم در گیومه گذاشته«کلماتی که در این مقدمه 

زیسته، یا تصور کند که ریشۀ این قانون  م می ق2100خاوریی است که در » فرمانرواي خودکامۀ«گویندة این کلمات 

قدمت . شود گذرد، دچار شک و تردید می نامه از قوانین سومري گرفته شده، که اکنون شش هزار سال از زمان آن می

بود، قانون حموربی را به صورت ترکیب  نامه، و اوضاع واحوالی که در آن زمان در بابل برقرار هاي این قانون ریشه

شود، ولی پس از آن، در این قانونی که از هر جهت از داشتن  از ستایش خدایان آغاز می. غیریکنواختی درآورده است

ترین قانونها، با  آزادمنشانه نامه عالیترین و در این قانون. شود رنگ دینی برکنار است، دیگر توجهی به خدایان نمی

و داوري با روش آزمایش » جان در برابر جان«شود؛ قانون  ترین کیفرها پهلوي یکدیگر دیده می و وحشیانه ترین سخت

اي که از سختی و استبداد مرد نسبت به همسرش  را، با روشهاي قضایی بسیار دقیق و کارهاي حکیمانه )اوردالی(

أي،  نامه به صورت عالمانه مادة قانون که در این قانون 285به طور کلی، . توان دید کند، کنار یکدیگر می ي میجلوگیر

زیر عناوین حقوق متعلق به اموال منقول و اموال غیر منقول تجارت، صناعت، خانواده، آزارهاي بدنی، و کار ذکر شده، 

ۀ قوانین آشور، که بیش از هزار سال پس از آن تدوین یافته، سازد که از مجموع بدون شک، مجموعۀ قوانینی را می

به اندازة قانون یک کشور جدید اروپایی خوب «اي جهات،  بسیار مترقیتر و به اصول تمدن نزدیکتر است و، از پاره

خوریم که آن بابلی بزرگ قانون نامۀ خود را با آنها  از این قبیل بر میدر تاریخ قوانین جهان کمتر به عباراتی » .است

  . بخشد پایان می

گاه استوار و حکومت  براي مملکت تکیه )به وسیلۀ آنها (اي که حموربی، آن شاه حکیم، مقرر داشته و قوانین عادالنه

زمینهاي سومر و اکد را در قلب ساکنان سر …من حاکمی هستم که نگاهبان آنم …پاك و صالح فراهم آورده است

زن  و به حکمت خود آنان را مقید ساختم، تا توانا بر ناتوان ستم نکند، و دادگري به یتیم و بیوه …خود حمل کردم
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پس، هر کس که دعوایی دارد باید در برابر تصویرمن، که شاه عدالتم، بیاید و نقشی را که بر اثر یادگار من  …برسد

باشد که این اثر من راهنماي وي در مرافعه باشد و، از آن رو، بتواند ! مات سنگین من توجه کنداست بخواند و به کل

براستی حموربی حاکمی است که براي ملت « )و چنین گوید که(شاید که قلبش آرام گیرد ! دعواي خود را فهم کند

ا فراهم ساخته و در این وي براي ابد اسباب پیشرفت و آسایش ملت خویش ر …خویش همچون پدر حقیقی است

در روزهایی که پس از این درهمۀ زمانهاي آینده خواهد  …»سرزمین، حکومت پاکیزه و صالحی برقرار ساخته است

کند، جانب کلمات عدالتی را که من بر این اثر یادبود خویش  آمد، باشد که شاهی که بر این سرزمین حکومت می

  !ام نگاه دارد نقش کرده

به فرمان وي ترعۀ بزرگی میان کیش . ع یکی از کارهایی است که به دست حموربی صورت گرفته استاین قانون جام

کرد و شهرهاي جنوبی را از خطر طغیان مخرب دجله  و خلیج فارس حفر شد، که سرزمینهاي پهناوري را آبیاري می

یعنی همین (بالد که چگونه آب  یاز زمان این شاه کتیبۀ دیگري به ما رسیده که در آن برخود م. داشت محفوظ می

و ) رفت دانیم و در ایام گذشته یکی از وسایل تجمل به شمار می مادة شریف و بیقیمتی که امروز قدر آن را نمی

امنیت و حکومت صالح را در میان بسیاري از قبایل فراهم آورده است؛ از میان الفاظی که براي مفاخره در این کتیبه 

، بانگ حاکم مقتدر و سیاستمدار توانا )مفاخره، خود، یکی از صفات نجیبانۀ خاور زمین استو این (به کار رفته 

  :شود چنین شنیده می

سرزمینهاي سومر و اکد را براي فرمانروایی به من سپردند و  -خدایان اوروك و نیپور-در آن هنگام که آنو و انلیل 

را حفر کردم، ) فراوانی مردم - حموربی(» نیشی - نوخوشحموربی «چوگان شاهی را به دست من دادند، من آبراهۀ 

هایی از  هر دو کنارة آن را به زمینهاي کشاورزي مبدل ساختم؛ توده. رساند که آب فراوان به زمین سومر و اکد می

مردم پراکنده را جمع کردم؛ براي آنان آب و چراگاه  …شود به اراضی رساندم دانه گرد کردم و آبی را که خشک نمی

  .هاي امن منزل دادم فراهم ساختم؛ من سبب فراوانی و نعمت براي آنان شدم و ایشان را در خانه

اي زیرك بوده که با پوشاندن خلعتی از  هیچ بستگیی به دین ندارد، وي به اندازه» نامۀ حموربی قانون«با آنکه 

ت، به ساختن معابد نیز فرمان ساخ در همان حال که ارگ و قلعه می. خرسندي خدایان آن را زینت داده است

ضریح ) دو خداي ملی(داد؛ براي خشنود ساختن کاهنان بابلی، به دستور وي، در بابل، براي مردوك و همسرش  می

این دو . بزرگ و، در کنار آن، انبار وسیعی ساختند تا در آن انبار، براي این دو خدا و کاهنان ایشان، گندم ذخیره شود

اي که از آنها به دست  اي بود که به مرابحه داده شده باشد، و نتیجه در واقع، به منزلۀ سرمایههدیه و نظایر آنها، 

با مالیاتهایی که . شد آمد فرمانبرداري کامل ملت و حس احترامی بود که نسبت به وي در ایشان پیدا می می

ماند تا  کرد؛ آن اندازه براي وي می گرفت، قشونی را که براي نگاهداري نظم و حمایت قانون الزم بود اداره می می

در همه جا کاخها و پرستشگاهها ساخته شد؛ پلی بر روي فرات بستند . بتواند روز به روز پایتخت خود را زیباتر کند

کارگر نداشت بر روي فرات به باال و  90تا شهر، در هر دو طرف این رود، توسعه پیدا کند؛ کشتیهایی که کمتر از 

دو هزار سال قبل از میالد مسیح، بابل یکی از ثروتمندترین شهرهایی بود که تاریخ قدیم و .  کرد مد میپایین رفت و آ

 .استجدید شاهد آن بوده 

گیس به   هی کالهبابلیان چهرة سامی داشتند و مشکین موي و سیه چرده بودند؛ مردان غالباً ریش داشتند و گا

داشتند، و حتی مردان هم گیسوان خود را فرو  زن و مرد، هر دو، گیسوان خود را بلند نگاه می. گذاشتند سرمی

لباس معمولی هر دو جنس . ساختند بیشتر اوقات، زن و مرد آن قوم، خود را با مواد خوشبو معطر می. ریختند می

ماند؛ مردان بر این  پوشانید و، در زنان شانه چپ برهنه می پا را می بندي از کتان سفید بود که تا نزدیک دو میان

در آن هنگام که ثروت عمومی فزونی پیدا کرد، مردم به رنگهاي گوناگون . افزودند لباس مشترك قبا و عبایی می
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که رنگها به  روي کبود، پوشیدند؛ چنان بود عالقه پیدا کردند و لباسهاي رنگارنگ، از جمله کبود روي سرخ یا سرخ

رفتند، بلکه پاپوشهاي قشنگی  بابلیان مانند سومریان پا برهنه راه نمی. آمد هایی در می صورت خطوط یا دوایر یا نقطه

زنان با گردنبند و دستبند و نظر قربانی خود را . گذاشتند کردند؛ مردان در دروة حموربی عمامه به سر می به پا می

مردان عصاهاي منبتکاري . دادند شد زینت می هایی که مرتب به آنها بسته می ا مهرهآراستند و گیسوان خود را ب می

هاي خود را مهر  گرفتند و به کمربند خود مهرهاي زیبایی آویخته داشتند، تا با آن اسناد و نامه شده به دست می

  .بماندگذاشتند تا جنبه انسانی ایشان پوشیده  کاهنان کالههاي مخروطی شکل بر سر می. کنند

دهندة انحالل و انقراص آن  شود، بیم این تقریباً قانون کلی تاریخ است که همان ثروتی که سبب پیدایش تمدنی می

آسانی را نیز همراه  آورد تن این فرایند از آن جهت است که ثروت همان گونه که هنر را پدید می. تمدن هم باشد

گشاید؛ جنگجویان  ه تجمل و خوشگذرانی را به روي مردمان میکند و را دارد؛ جسم و طبیعت را لطیف و ظریف می

در مرزهاي . خواند خارجی را، که پنجۀ پوالدین و شکم گرسنه دارند، به هجوم بر چنان سرزمینهاي پرثروت می

خاوري این دولت جدید قبیلۀ نیرومندي از مردم کوهستانی ساکن بودند، به نام کاسیها، که افراد آن به چشم حسرت 

هشت سال پس ازمرگ حموربی، مردم این قبیله بر کشور او تاختند و به . نگریستند به ثروت و نعمت بابلیان می

آوردند تا، در  درپی بر سرزمین بابل هجوم می تباهی و چپاول پرداختند، آنگاه به جاي خود بازگشتند؛ پس از آن، پی

پیدایش اشرافیت و آریستوکراسی، بر حسب معمول،  - فتندگشایان، حکومت را به دست گر پایان کار، به عنوان کشور

این کشورگشایان از نژاد سامی نبودند؛ شاید گروهی از مهاجران اروپایی عصر . گیرد به همین ترتیب صورت می

نژاد بابل، یکی دیگر از نوسانهاي آونگ نژادي در آسیاي باختري  پیروزي این قوم، بر مردم سامی. نوسنگی بوده باشند

پس از آن، تا مدت چند قرن، بابل میدانگاه یک انقالب و پریشانی سیاسی و نژادیی بود که هر . رود شمار می هب

هاي  اکنون تصویر واضحی از آن حالت انقالبی، به وسیلۀ نامه هم. ساخت پیشرفتی را در علم و هنر متوقف می

لی و سومري، که پس ازکشورگشاییهاي تحوطمس دهد خرده شاهان باب العمارنۀ، در اختیار داریم که نشان می تل

نیز . اند تا براي دور کردن مهاجمان به آنان یاري کند اند، به آن شاه متوسل شده داده سوم خراج مختصري به مصر می

اعتنا به کار ایشان، و  ها سخن و مجادله دربارة ارزش هدایایی است که میان آنان و آمنحوتپ سوم، بی در آن نامه

.استون، مجذوب اندیشۀ خود و غافل ازکار ملکداري، مبادله شده اخنات

کاسیها، پس از مدت شش قرن که بر بابل حکومت راندند و، مانند هیکسوسها در مصر، موجب خرابی و پریشانی 

ز ایشان نیز، مدت چهار صد سال، فرمانروایان گمنامی بر بابل پس ا. کارها شدند، از آن سرزمین بیرون رانده شدند

نظمی و پریشانی بر آن سرزمین سایه انداخته بود؛ در میان این دسته از حکام، که نامهاي دراز  تسلط داشتند، و بی

مدت حکومت این دسته فرمانروایان آن اندازه طول کشید که دولت . یافتتوان  حتی یک نفر قابل ذکر نمی اند، داشته

زمانی بابل بر این حکومت جدید بشورید و . آشور در شمال تأسیس شد و بابل به تصرف شاهان نینوا درآمد

مستبد  سناخریب آن را چنان کوفت و ویران کرد که تقریباً اثري از آن برجاي نماند؛ ولی، پس از وي اسر حدون، شاه

چون مادها طلوع کردند و آشوریان . هوشمند، دوباره به آبادي آن پرداخت و مدنیت و پیشرفت را به آن بازگردانید

ناتوان شدند، نبوپلسر از این دولت تازه یاري گرفت و بابل را از زیر حکم آشوریان بیرون آورد، و در آن سلسلۀ 

فرزندش بختنصر دوم رسید، که کتاب دانیال، از روي پس ازمرگ وي، سلطنت به . مستقلی را تأسیس کرد

از نطق افتتاحیۀ بختنصر که تقدیم به مردوك، بزرگترین خداي بابلی، کرده، بخوبی . نامد انتقامجویی، وي را شریر می

:برد توان به هدفها و اخالق این شاه خاور زمین پی می

رسید، چه، با وجود آنه بیسواد بود و عقل کامال سالمی  این پادشاه آن اندازه زیست که تقریباً به آرزوهاي خود

نداشت، بزرگترین فرمانرواي زمان خود در خاور نزدیک، و بزرگترین جنگاور و سیاستمدار در میان شاهان بابل پس 
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 چون آشور و مصر با یکدیگر ساختند تا بابل دوباره به تصرف آشور درآید، بختنصر در. رود از حموربی به شمار می

پس از آن، . با قشون مصر مصاف داد و تقریباً همۀ آنها را نابود کرد) در قسمت علیاي فرات(نزدیکی کرکمیش 

فلسطین و سوریه را بآسانی مسخر ساخت، و بازرگانان بابلی بر همۀ راههاي بازرگانی باختر آسیا، از خلیج فارس تا 

  .دریاي مدیترانه، مسلط شدند

گرفت، و آنچه از خراج کشورهاي مسخر شده یا از مالیاتهاي داخلی  ك از این تجارت میآنچه بختنصر به عنوان گمر

آیا این بابل بزرگی «. رسانید آورد، همه را به مصرف زیبایی پایتخت خود و تخفیف گرسنگی کاهنان می به دست می

نها به صورت کشورگشاي جنگید تا چنان نباشد که وي ت پیوسته با نفس خود می» ام؟ نیست که من آن را ساخته

کرد تا به رعایاي خود درسهایی در فضلیت  گاه لشکرکشیهایی می گر شود؛ درست است که گاه بزرگی جلوه

فرمانبرداري و فروتنی بیاموزد، بیشتر اوقات در مرکز کشور خویش بود؛ به این ترتیب بابل را پایتخت بیرقیب خاور 

پیش از وي، نبوپلسر نقشۀ تجدید ساختمان شهر . اي جهان قدیم ساختنزدیک، و بزرگترین و باشکوهترین پایتخته

را ریخته بود، و بختنصر در مدت سلطنت دراز چهل و سه سالۀ خود، آنچه را سلف وي آغاز کرده بود به پایان 

، و »داردبر جلگۀ پهناوري قرار «گوید که  هرودوت، که یک قرن و نیم پس از آن از شهر بابل دیدن کرده، می. رسانید

اي که چهار اسب آن را  برگرد آن بارویی به طول نود کیلومتر کشیده شده؛ پهناي این بارو چنان است که ارابه

 .گیرد  میمساحت پانصدو بیست کیلومتر مربع فرا  تواند گذشت؛ این بارو زمینی را به  کشد بآسانی بر باالي آن می می

گذشت، و کشتیهاي بازرگانی پیوسته بر روي  نهر فرات، که نخلستانهایی دوکرانۀ آن را پوشانیده بود، از میان شهر می

اختمانهاي بزرگ تقریباً همه س .پیوست میاین نهر به باال و پایین در حرکت بود؛ پل زیبایی دو کناره را به یکدیگر 

آمده است؛ ولی غالباً روي آجرها را با سفالهاي لعابدار  آجري بوده، چه سنگ در آن سرزمین بندرت فراهم می

پوشانیدند و بر روي این سفالها تصاویر جانوران و چیزهاي دیگر را، به  درخشان به رنگ کبود یا زرد یا سفید می

. کردند که بهترین نوع این گونه هنر است که تاکنون درجهان پیدا شده است یصورت مینایی و برجسته، نقش م

منم بختنصر، «: شود آمیز خوانده می تقریباً بر هر قطعه آجري که از محل بابل قدیم به دست آمده، این نوشتۀ مفاخره

ی از ساختمان برج بزرگ دیده است که بر باالي کوه  شده، چنان می مسافري که به این شهر نزدیک می ».شاه بابل

اي قرار دارد که دیوارهاي آن از کاشی منقش درخشنده پوشیده شده و نوك آن  هفت طبقه - »زیگورات« -مدرج

متر از سطح زمین بلندتر است؛ بر باالي این برج، ضریحی بود که در آن میز بزرگ زرین و تخت  200نزدیک به 

گمان بیشتر آن است که این بناي . کشید انتظار مشیت االهی را میبسیار مزینی جاي داشت، که هر شب زنی در آن 

» برج بابل«بلندتر بود، همان  -جز آنچه به روزگار ما ساخته شده - ها رفیع، که از اهرام مصر و از بناهاي تمام دوره

شناختند،  نمیاست که ذکر آن در داستهاي عبري آمده؛ بنا بر همان داستانها، کسانی از اهل زمین، که یهوه را 

خواستند که بزرگی و غرور خود را با این بناي چند طبقه نمایش دهند؛ خداوند سپاه، با مشوش ساختن زبانهاي 

خته شده بود، و ، معبد بزرگ مردوك، پروردگار بابل و نگاهبان آن، سا»زیگورات«در جنوب  .دادمردم، آنان را کیفر 

کرد؛ کانالهایی  در اطراف آن شهري قرار داشت که چند خیابان پهن و روشن و زیبا آن را به قسمتهایی منقسم می

بخش آن بود، و  هاي تنگی وجود داشت که بازارها و دکانها زینت براي رفت و آمد کشتیها در آن حفر شده بود؛ کوچه

نام داشت، با آجر » راه مقدس«پیوست، و  ی که معابد را به یکدیگر میراه. خاست بوي مخصوص خاوري از آن برمی

هاي سنگ آهکی و سنگ آجر قرمز رنگی فرش کرده بودند تا خدایان بتوانند،  قیراندود پوشیده بود؛ بر روي آن پاره

گین ساخته شده بود که بر دو طرف این راهرو، دو دیوار با کاشی رن. آنکه پاهایشان آلوده شود، از این راهها بگذرند بی

أي، با لعاب درخشان، از صدو بیست شیر در حال غرش نمایان بود، تاکافران بترسند و به  بر روي آنها نقش برجسته

شد که آن را با آجر  در یکی از دو طرف راه مقدس، دروازة دو دهانۀ عشتر دیده می. این راه مقدس نزدیک نشوند
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شیهاي لعابی خوشرنگ، نقش گل و بوته و جانوران را چنان جاي داده بودند که عالی ساخته، و در میان آن، با کا

 .کرد میبیننده آنها را جاندار تصور 

نامیدند، و  برجستگی مختصري بر روي زمین وجود داشت که آن را قصر می» برج بابل«در پانصدمتري شمال 

در وسط این بنا جایگاه اصلی او قرار داشت، که . نصر بر روي آن باشکوهترین کاخهاي خود را ساخته بودبخت

هاي لعابی کبود رنگ  پوشانید؛ نقش برجسته سنگ ابلق می دیوارهاي آجري زرد رنگ داشت، و کف آن را ماسه

ودند، در مدخل آن، به عنوان نگاهبان، بخشید، و شیرهاي عظیمی که از سنگ بازالت تراشیده ب دیوارها را زینت می

در نزدیکی آن برآمدگی، باغهاي معلق مشهور بابل واقع بود که یونانیان آن را یکی از عجایب هفتگانۀ . جاي داشت

شمردند؛ این باغها بر روي یک رشته از ستونهاي دایره شکل قرار گرفته بود که آنها را روي یکدیگر ساخته  عالم می

یند بختنصر عشقباز این باغها را براي زنش، که دختر هووخشتره پادشاه سرزمین ماد بود، ساخت، چه گو می. بودند

آن بانو، که در سرزمین کوهستانی پرورش یافته بود، طاقت تابش خورشید سوزان و گرد و غبار بابل را نداشت و 

ی قشر بسیار ضخیمی از خاك زراعتی بر سطح فوقانی این زمین مصنوع. کرد پیوسته آرزوي وطن سرسبز خود را می

هاشان زیاد در زمین فرو  حاصلخیز ریخته بودند، که نه تنها گیاهان و درختان کوچک، بلکه درختان تناوري که ریشه

انداختند، از  آب را به وسیلۀ ماشینهاي مخصوصی که گروهی از غالمان به راه می. یافت رود، در آن پرورش می می

بر سطح بلند باغ، که بیش از . رسانیدند د و از راه مجاري پنهان شده در میان ستونها به باغ میکشیدن فرات باال می

بیست متر از زمین ارتفاع داشت، زنان حرم سلطنتی، در میان گیاهان عجیب و غریب و گلهاي معطر، و در زیر سایۀ 

ند، در صورتی که زیر پاي ایشان، در کرد پرده و آسوده از چشم بیگانگان، گردش می درختان پر شاخ و برگ، بی

ها و بیابانها، تودة مردم از زن ومرد به کشاورزي و بافندگی و ساختمان و باربري اشتغال داشتند، و دختران و  کوچه

  .آوردندکه پس از ایشان جاي آنان را بگیرند پسرانی می

II -  رنجبران

  بردگان - رباخواران - انیخطرهاي بازرگ - حمل و نقل - صناعت -خوراك - برزگري - شکار

خزیدند؛ یکی از  قسمتی از کشور هنوز حالت وحشی وخطرناك داشت؛ ماران گزنده در میان گیاهان انبوه می

کردند، و چون انسانی  ها گردش می سرگرمیهاي شاهان بابل و آشور آن بود که با شیرانی که آرام و مطمئن در بیشه

راستش را بخواهیم، مدنیت همچون . شدند، به جنگ تن به تن برخیزند میرفت هراسناك گریزان  به جانب ایشان می

  .آید دورة فترتی موقتی است که در خالل زندگی جنگلی پیش می

کردند، و کمی از آن بود که به واسطۀ کشاورزان مالک زمین کشت  قسمت عمدة اراضی را رعایا یا بردگان کشت می

ر کشت و کار عصر نوسنگی مرسوم بود، زمین را با کج بیلهاي سنگی شخم گونه که د در قرنهاي اول، همان. شد می

دهد، صورت نقش شده بر مهري  قدیمترین نقشی که به دست است، و پیدایش گاو آهن را در بابل نشان می. زدند می

را از زمان شاید این ابزار سودمند قدیمی، در آن زمان، تاریخی طوالنی . م را دارد ق 1400است که تاریخ حوالی 

النهرین پشت سر گذاشته بود؛ با وجود این، باید گفت که گاوآهن در آن زمان آلت جدیدي به  پیدایش خود در بین

بستند، مانند گاوآهنهاي سومري به آن  رفت، چه، در عین آنکه مانند پدران ما گاوآهنهاي خود را به گاو می شمار می

مردم . شد ریخت و در آن کاشته می رزندان ما، از این لوله، دانه به زمین میشد و مانند گاوآهنهاي ف اي متصل می لوله

کردند که زمین را فراگیرد و آن را در خود غرق کند، بلکه  بابل، همچون مردم مصر، آب زیاد شدة رودخانه را رها نمی

آبهاي . توان دید مروز هم میکرد، که بعضی از این خاکریزها را ا هر کشتخوانی را خاکریزي از درآمدن آب حمایت می

آب را به مزارع  کردند و، هنگام نیازمندي، یا راه  انداختند یا در مخازنی ذخیره می ها می اي از ترعه اضافی را در شبکه

کشیدند و به زراعت  ، که سطل چوبی بستۀ به کنار دستک بلندي بود، آب را باال می»شادوف«گشودند یا با  می
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متیازات دورة بختنصر آن است که دستور داد مجاري فراوانی براي آبیاري حفر کردند و مخزن یکی از ا. دادند می

بزرگی براي نگاهداري آب ساختند که محیط آن دویست و بیست و پنج کیلومتر طول داشت، و به وسیلۀ آن، با 

هاي  نهرین بسیاري از این ترعهال امروزه هم در بین. کردند مازاد آب طغیان رودخانه، اراضی پهناوري را آبیاري می

توان دید؛ براي آنکه معلوم شود رابطۀ گذشته و حال، و مردگان و زندگان، هنوز پیوستگی دارد،  شده را می خراب

  . شود همان شادوفهاي اولیه اکنون در کنار رود فرات و رود لوار در فرانسه دیده می

آورد؛ نیز باغهاي میوة فراوانی  ها و سبزیجات را به بار می اگون دانهشد انواع گون زمینهایی که به این ترتیب آبیاري می

بابلیان از نعمت . آمد هاي رنگارنگ و، از همه مهمتر، خرماي فراوان به دست می شد؛ میوه از این آب سیراب می

دیگر فراهم  کردند و نان و عسل و نان شیرینی و چیزهاي لذیذ برداري می خورشید درخشنده و زمین حاصلخیز بهره

کردند؛ براي بارور شدن نخل، گرد درخت نر را  آرد، غذاهاي لذیذ فراوانی تهیه می  آوردند؛ با مخلوط کردن عسل و می

النهرین به یونان و روم، و از آنجا به باختر اروپا انتقال یافته؛  درخت مو و زیتون از بین. افشاندند به درختان ماده می

هاي دریاي سیاه گیالس را به روم آورد،  نی نزدیک همین سرزمین است؛ لوکولوس از کرانهزادگاه نخستین هلوي ایرا

و شیر، که در گذشتۀ دور باختر بسیار کمیاب بود، در آن زمان به صورت یکی از غذاهاي اصلی درآمد؛ گوشت کم و 

ز شکم خود را از آن سیر شد و بیچیزترین طبقات نی گران بود، ولی ماهی، از مجاري بزرگ آب، فراوان صید می

ترسید که اندیشیدن دربارة مرگ و زندگی آسایش  رسید و کشاورز از آن می هنگامی که شب فرا می.کردند می

شد و دنیا و هرچه را در آن  ساخت، متوسل می خاطرش را برهم زند، به جام شراب خرما، یا فقاعی که از حبوبات می

.کرد است فراموش می

ز برزگران، مردم دیگري نیز، براي دست یافتن به نفت و بیرون آوردن مس و سرب و آهن و سیم و در آن زمان، به ج

» نفت یا قیر مایع«کند که چیزي را که، به قول او،  استرابون در کتاب خود وصف می. کردند زر، زمین را زیرورو می

گیرد؛ به گفتۀ او، چون اسکندر  نیز صورت می اکنون اند؛ این کاري است که هم نام دارد، چگونه از زمین بیرون آورده

انگیز، آب قابل سوختن است، براي آزمودن آن دستور داد تا یکی از غالمان را به آن آلوده  شنید که این مایع شگفت

ابزارهاي کار، که در زمان حموربی هنوز سنگی بود، در آغاز هزارة اول قبل از میالد مسیح . کردند و وي را آتش زدند

. گري فلزات در همان زمان آغاز شد ساختند؛ نیز ریخته ته رفته عوض شد و آنها را با مفرغ و پس از آن با آهن میرف

کردند که گرانترین کاالي صادراتی بابل  بافتند، و چنان خوب رنگرزي و زرکشی می ها را با پنبه و پشم می پارچه

هراندازه درتاریخ . اند ا ستایش و تحسین از آنها نام بردهها بود، و نویسندگان یونان و روم ب گونه پارچه همین

یابیم؛ شاید اینها تنها ماشینهایی باشد  گري را می النهرین به عقب بازگردیم، همواره دستگاه نساجی و چرخ کوزه بین

لب درآمده را، ساختند، یا خشتهاي تازه از قا ها را با گل مخلوط به کاه می بیشتر خانه. اند شناخته که آن مردم می

بتدریج دریافتند که اگر خشت در آتش پخته شود، . گذاشتند تا در آفتاب بخشکد و محکم شود ترتر، روي هم می

. کند؛ به این ترتیب بود که آجرسازي در بابل پیدا شد و بسرعت پیش رفت گردد و بیشتر دوام می استوارتر می

د داشت؛ صنعتگران ماهر پیدا شدند، و از گروههاي مختلف ها و هنرهاي گوناگون و فراوان در بابل وجو پیشه

و استادان و ) نامیدند می» ها قبیله«که آنان را (هاي مختلفی تشکیل شد  صنعتگران، درزمان حموربی، اصناف و رسته

  . شاگردان در این تقسیمات صنفی شرکت داشتند

در اسناد بابلی، نخستین بار به . کشیدند ن آنها را میبردند که خرا هایی را به کار می براي حمل و نقل داخلی ارابه

رود؛ ظاهراً چنان به نظر  ذکري می» خرخاوري«شود و از آن به نام  اي به اسب می م است که اشاره ق 2100سال 

گونه که هیکسوسها  رسد که اصل اسب از فالتهاي آسیاي میانه بوده و کاسیها آن را به بابل آورده باشند، همان می

در آن هنگام که این وسیلۀ حمل و نقل در دسترس بابلیان قرار گرفت، تجارت . اند ین چهارپا را با خود به مصر بردها
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وسعت پیدا کرد و بازرگانی خارجی پیدا شد؛ بابل، که مرکز بازرگانی خاورمیانه شده بود، بسرعت ثروتمند شد؛ با 

. هاي مدیترانه زیاد شد، و از آن میان خیر و شر، هر دو، پدید آمد انتشار تجارت، ارتباط این سرزمین با ساکنان کرانه

بختنصر، با اصالح راههاي کاروانرو، امر تجارت را تسهیل کرد؛ خود وي در این باره، براي یادآوري به مورخان، چنین 

انهاي تجارتی فراوان کارو» .ام من راههاي باریک غیرقابل عبور را به صورت راههاي هموار و خوب درآورده«: گوید می

هاي هند از کابل و هرات و اکباتان  کرد؛ قافله محصوالت نیمی از جهان را به بازارها و دکانهاي بابل حمل می

رسید؛ و  و فلسطین، به این شهر می) اي در شمال مصر ناحیه(گذشت؛ کاروانهاي مصر، پس از گذشتن از پلوزیوم می

آمد و آنگاه، با استفاده از رود فرات، به طرف جنوب  دیس تا کرکمیش پیش میراه آسیاي صغیر از صور و صیدا و سار

این بازرگانی هنگفت اثر فراوانی در عظمت و شکوه شهر بابل داشت؛ آن شهر در زمان بختنصر به . رسید تا بابل می

هایی در  د، در خانهصورت بازار بزرگ پرجنجالی درآمده بود که ثروتمندان، براي آنکه آسایش بیشتري داشته باشن

اي که یکی از ساکنان بیرون شهر بابل براي کوروش کبیر، شاهنشاه  این وضع را نامه. کردند حومۀ شهر زندگی می

ملک ما به نظرم بهترین امالك «: کند؛ در آن نامه چنین آمده است بخوبی روشن می) م ق539حوالی (پارس، نوشته 

مند شویم، و در عین  توانیم از نعمتهاي یک شهر بزرگ بهره نزدیک است که میاي به بابل  عالم است، چه، به اندازه

النهرین هرگز  دستگاه دولت در بین» .توانیم به خانۀ خود بازگردیم و از جنجال و پریشانی در امان باشیم حال می

بازرگانی با خطرهاي . ازدسان که فراعنه در مصر برپا داشته بودند، مستقر س کامیاب نشد که سازمانی اقتصادي، بدان

: دانستند که از کدام یک بیشتر باید بترسند شد؛ بازرگانان نمی فراوان رو به رو بود و عوارض گوناگون از آن گرفته می

اند، یا از شهرها و زمیندارانی که هنگام عبور از قلمرو آنها باید راهداري  از دزدانی که سرراهها در کمین ایشان نشسته

کردند؛ بختنصر آن را از مصب آن در   تا آنجا که ممکن بود، از شاهراه ملی، یعنی خود نهر فرات، استفاده می. بپردازند

فتوحات وي در بالد عربی، و . بود ، مهیاي کشتیرانی ساخته)قلعۀ دبس فعلی(=خلیج فارس، تفسح یا تاپساکوس 

ي بابلیان گشود؛ ولی بازرگانان بابلی، چنانکه باید، از تسخیر شهر صور، راه دریاي هند و دریاي مدیترانه را نیز به رو

ها و صحراهاي  گذشتند، چه بر صحنۀ پهناور دریا نیز، مانند گردنه این فرصت استفاده نکردند و کمتر از آن دریاها می

ساختند، ولی  درست است که کشتیها را بزرگ می. قفر، در هر ساعت شب و روز احتمال خطر وجود داشت

نگهاي دریایی فراوان بود، و هنوز کشتیرانی به صورت علم منظمی درنیامده بود؛ از این گذشته، دزدان دریایی س تخته

ها بریزند و کاالها را چپاول کنند و جاشوان و ناخدایان  ها در هرساعت ممکن بود بر سر کشتی و ساکنان آزمند کرانه

کردند که امانت خود را با ضرورتی که در  ونه زیانها را به آن میبازرگانان جبران این گ. را بکشند یا به اسیري ببرند

  .آید متناسب و منطبق سازند هر یک از اوضاع و احوال پیش می

درست . شد این اشکاالت تا حدي به واسطۀ سازمان پولی و مالی مستحکمی که در کشور حکمفرما بود، تسهیل می

زدند، ولی حتی پیش از زمان حموربی هم در معامالت پایاپاي خود،  یشناختند و سکه نم است که بابلیان پول را نمی

. کردند عالوه بر جو و گندم، از شمشهاي سیم و زر نیز، به عنوان مالك ارزیابی و واسطۀ مبادلۀ اجناس، استفاده می

» شکل«واحد  کوچکترین. کردند شمشهاي سیم و زر عالمت و مهر خاصی نداشت، بلکه در هر معامله آنها را وزن می

کرد؛ از شصت  ریال فعلی تغییر پیدا می 400ریال و  200یا شاقل، یعنی نیم اوقیه نقره، بود و ارزش آن میان 

تا  800000برابر با یک تالنت بود، که ارزشی متغیر میان » مینا«آمد، و شصت  به دست می» مینا«یک » شکل«

گرفتند، ولی بهرة تنزیل بسیار زیاد بود؛ دولت آن را  هن میریال داشت کاال و فلزات گرانبها هردو را ر 600000

کردند و، با  براي وام جنسی مقرر داشته بود؛ بازرگانان از این حد هم تجاوز می% 33براي وام فلزي و % 20ساالنه 

د، ولی بعضی از صرافخانه و بانکی در کار نبو. گذاشتند قانون را زیرپا می کردند و  استخدام منشیان زبردست، تزویر می

پرداختند؛ نیز خرید و فروش امالك، و تهیه کردن  خاندانهاي نیرومند نسال بعد نسل، به وام دادن سیم و زر می
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اي درنزد چنین اشخاص به  کسانی که سرمایه. ها بود سرمایه براي کارهاي بزرگ صنعتی، مخصوص همین خانواده

کاهنان نیز به مردم قرض . هاي کتبی انجام دهند با نوشتن حواله توانستند تعهدات خود را گذاشتند، می امانت می

اي از اوضاع و احوال، به سود شخص  قانون، در پاره. دادند براي کارهاي کشاورزي بود دادند؛ بیشتر وامهایی که می می

سیلزدگی یا  گرفت، و به واسطۀ گذاشت و مالی وام می گیرنده بود؛ مثال اگر کشاورزي زمین خود را گرو می وام

قانون . شد آورد، از پرداخت تنزیل آن سال معاف می دیگري محصولی به دست نمی» مشیت االهی«خشکسالی یا 

کس حق ندارد  بیشتر به نفع مالک و جلوگیري از زیان وي بود؛ در قانون بابلی این اصل مسلم وجود داشت که هیچ

دهنده  ندن آن به صاحبش بداند؛ به همین جهت وامپول قرض کند، مگر آنکه خود را کامال مسئول بازگردا

توانست، در صورت عدم پرداخت وام، بنده یا پسر شخص بدهکار را بعنوان گروگان نزد خود نگاه دارد، ولی حق  می

ربا همچون بالیی بود که بر سر صناعت بابل . نداشت چنین گروگانی را بیش از سه سال در تصرف خود داشته باشد

و از آن میان سازمان پر طول و تفصیل اعتبار، که  - گونه که اکنون براي صناعت ما نیز چنین است همانفرود آمد، 

. مایۀ ازدیاد فعالیت صنعتی و بازرگانی است، نتیجه شد

بیشتر اسنادي که از آن زمان به دست ما رسیده جنبۀ بازرگانی دارد . تمدن بابلی اصوال بر پایۀ بازرگانی تکیه داشت

از . شود گرفتن و قرارداد و مشارکت و داللی و مبادله و وصیت و سفته و نظایر آنها مربوط می خرید و فروش و وام و به

اند، و روح مادیگري در میان  شود که آن مردم ثروت فراوان داشته هاي گلیی که برجاي مانده، معلوم می روي لوحه

ند تمدنهاي دیگر پس از آن، توانسته است تقوا و آزمندي را با ایشان رایج بوده؛ همین روح است که در آن تمدن، مان

اند،  دهد که آن مردم زندگی پرفعالیت و مرفهی داشته مانده از آن زمان نشان می مدارك باقی. یکدیگر سازش دهد

کار بوده شود که، مانند سایر مدنیتها، بندگی و خرید و فروش بردگان در ولی از همه جاي آن مدارك آشکارا دیده می

قراردادهاي خرید و فروش جالب توجهی که از زمان بختنصر باقی مانده همانهاست که به خرید و فروش . است

این غالمان یا اسیران جنگ بودند، یا کسانی بودند که به وسیلۀ بدویان از سرزمینهاي مجاور . بردگان ارتباط دارد

 1600قیمت کنیز از . د و تناسل بردگان موجود در خود بابل بودندشدند، و بسیاري از آنان نتیجۀ توال بابل ربوده می

ریال بود، کارهاي بدنی را، در شهرها، بیشتر همین بندگان انجام  8000تا  4000ریال، و بهاي غالم از  5200تا 

اي خوشگذرانی و کنیزان دراختیار کامل خریداران خود بودند و از آنان بر. دادند، نیز خدمات خانه برعهدة آنان بود می

کردند؛ رسم چنان بود که مالک کنیز، به وسیلۀ او، فرزندان فراوان پیدا کند، و اگر با کنیز زرخریدي  کار استفاده می

اش بود؛ آقاي وي  بنده، و هرچه داشت، ملک خواجه. کرد شد، خود را خوار و بیمقدار تصور می اي نمی چنین معامله

اندیشید که مردن غالم براي وي  ابر دینی که دارد به گرو بگذارد، اگر چنان میحق داشت او را بفروشد یا در بر

داد که از وي  کس اجازة آن نمی گریخت، قانون به هیچ اي می چون بنده. سودمندتر است، حق داشت وي را بکشد

رزان آزاد، از طرف بندگان نیز، مانند کشاو. داشت آورد، پاداشی دریافت می حمایت کند، و هرکس وي را به چنگ می

شدند؛ نیز ممکن بود آنان را براي انجام کارهاي عمومی، مانند راهسازي و کندن  دولت براي خدمت سربازي جلب می

خواجۀ هر بنده موظف بود که، در بیماري، دستمزد پزشک وي را بدهد، و اگر بیمار شد یا . ها، به بیگاري وادارند ترعه

توانست زن آزادي را به همسري خود برگزیند، و  افی شکم او را سیر کند؛ غالم میبه سن پیري رسید، به اندازة ک

شد همه آزاد بودند؛ در چنین حالتی، پس ازمرگ، نیمی از دارایی وي به  فرزندانی که به این ترتیب پیدا می

؛ غالم در این حالت حق گماشتند بعضی از غالمان را با مالکان ایشان به کارهاي بازرگانی می. رسید اش می ه خانواد

افتاد که چون بنده خدمت نمایانی  داشت قسمتی از درآمد را خود بردارد و با آن آزادي خود را بازخرد؛ گاه اتفاق می

کردند، ولی عدة بندگانی  ماند، او را آزاد می کرد یا مدت درازي به امانت و وفاداري در نزد وي می به خواجۀ خود می

اکثریت بندگان به این خوشدل بودند که فرزند فراوانتر داشته . شدند، بسیار ناچیز بود اد میکه به ترتیب اخیر آز
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در زیر اجتماع بابلی، طبقه بندگان . باشند؛ به این ترتیب کار به جایی رسید که شمارة آنان از مردم آزاد افزونتر شد

.همچون نهر خروشانی در حال جریان بود

III–  قانون  

پرداخت  - قانون مزدها و قیمتها - انواع مجازاتها -قصاص - محاکمه با روش آزمایش - اقتدار شاه - وربینامۀ حم قانون

  غرامت کاالهاي دزدیده شده از طرف دولت

کند؛ شکل و رنگ اقتصادي آن، خود، مستلزم  طبیعی است که در چنین اجتماعی هرگز فکر دمکراسی راه پیدا نمی

ی بر ثروت بازرگانی یا امتیازات تیولداري، برقرار باشد و عنف و شدت قانونی را اي، متک این است که حکومت مطلقه

زمینداران و اشراف بزرگ، و بازرگانان ثروتمندي که خرده خرده . اي بر همه جا توزیع کند به صورت حکیمانه

وه واسطۀ میان مردم کردند؛ همین دو گر شدند، در نگاهبانی و بقاي سازمان اجتماعی دستیاري می جانشین آنان می

گذاشت؛ به این ترتیب هر  خواست به میراث وا می شاه تاج و تخت خود را به هریک از فرزندانش که می. و شاه بودند

کرد و، اگر روزي به آرزوي خود  شمرد و گروهی را براي طرفداري خود جمع می یک از پسران شاه خود را ولیعهد می

چرخ حکومت را، در حدود این خودکامگی نسبی، . پرداخت برادران خویش میرسید، به کشمکش و کارزار با  نمی

. کرد گرداندند؛ و آن کارمندان را شخص شاه انتخاب می گروهی از کارمندان بزرگ اداري در پایتخت و استانها می

حتی در زمان سفیدان، وجود داشت که،  عالوه برایشان، در هر استان یا شهرستان شوراهاي محلی، از اعیان و ریش

  . تسلط آشوریان نیز، این شوراهاي محلی تا حدي از استقالل داخلی برخوردار بودند

کارمندان اداري دولتی، و به طور کلی خود شاه، به رسمیت و سلطۀ کتاب قانون بزرگی که در زمان حموربی وضع 

راتی که در کشور پیش آمد، نافذ بود، شده بود اعتراف داشتند؛ روح این قانون بزرگ مدت پانزده قرن، با همۀ تغیی

تطور و تکامل و تغییري که در این قانون پیش . اي از اوضاع و احوال، تغییراتی جزئی در آن داده شد فقط، در پاره

آمد آن بود که به جاي کیفرهاي دینی و فوق طبیعی، کیفرهاي دنیوي قرار دادند، و از خشونت مجازات به طرف 

و ) اوردالی(مثال در ابتداي کار، محاکمۀ متهمان با روش آزمایش . نی به غرامت مالی توجه کردندنرمی، و از کیفر بد

داشتند تا خود را  شد، او را وا می گرفت؛ اگر مردي به جادوگري، یا زنی به زنا متهم می استمداد از خدایان صورت می

اگر زن از غرق شدن . کردند که بهتر شناوري می و البته خدایان همیشه طرفدار کسانی بودند -به نهر فرات بیفکند

رسید که او را متهم  شد، دارایی وي به کسی می غرق می» جادوگر«یافت، دلیل آن بود که بیگناه است؛ اگر  نجات می

در . گرفت یافت، تمام دارایی آن کس که به وي تهمت زده بود به او تعلق می ساخته بود، و در صورتی که نجات می

کار، قضات همان کاهنان بودند، و تا آخر دورة بابل جایگاه تشکیل بیشتر محاکم همان معابد بود؛ ولی از زمان  ابتداي

شد که تنها درمقابل دولت مسئول بود؛ رفته رفته، این محاکم  هاي غیردینی نیز تشکیل می حموربی به بعد، محکمه

.دجانشین محاکمی شد که کاهنان معابد بر آنها ریاست داشتن

شکست، یا  اگر کسی دندان مرد آزاد شریفی را می. بود» قصاص به مثل«مجازات، در ابتداي کار، مبتنی بر اصل 

اي فرو  هرگاه خانه. رساندند ساخت، همان گزند را به وي می کرد، یا اندامی از او را عیبناك می چشم او را کور می

آن محکوم به مرگ بود؛ اگر در نتیجۀ ویرانی خانه، پسر شد، معمار با سازندة  ریخت و مالک خانه کشته می می

کشت، به خودش کاري  زد و می کشتند؛ اگر کسی دختري را می مرد، پسر معمار یا سازندة آن را می صاحبخانه می

 رفته رفته، این کیفرهاي عینی از میان رفت، و تاوان مالی جاي آن را. رسانیدند نداشتند، بلکه دخترش را به قتل می

شمرد  گرفتند؛ پس از آن، تنها کیفري که قانون آن را جایز می  گرفت؛ به جاي کیفر جسمی، فدیه و غرامت مالی می

. نقره بود، و براي بنده نصف این مقدار» شکل«مثال تاوان کور کردن چشم مرد عادي شصت . همان تاوان و دیه بود

، و آن کس که بزه در حق وي اتفاق افتاده، نیز ارتباط مجازات از نوع بزه گذشته، با وضع اجتماعی شخص بزهکار
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شد، مجازاتش شدیدتر از مجازاتی بود که براي همین جرم  اگر شخصی از طبقۀ اشراف جرمی را مرتکب می. داشت

گرفت،  داشتند؛ از طرف دیگر، هر گاه جنایت نسبت به طبقۀ اشراف صورت می در حق یکی از مردم عادي روا می

زد، تاوانی که باید بپردازد ده  اگر یکی از مردم بازاري، دیگري از طبقۀ خود را کتک می. دید کیفر میمجرم بسختی 

ریال بود؛ ولی اگر همین جنحه را در حق مرد صاحب عنوان یا توانگري  4000نقره، یعنی مبلغی در حدود » شکل«

یفرهاي تأدیبی گذشته، عقوبتهاي وحشیانۀ از این ک. انجام داده بود، بایستی هفت برابر این مبلغ غرامت بدهد

بریدند؛ اگر  زد، دستش را می اگر کسی پدر خود را می: دیگري، از قبیل دست و پا بریدن یا اعدام، نیز وجود داشت

کردند؛ هرگاه  شد، انگشتانش را قطع می جراحی، در ضمن عمل جراحی، سبب مرگ بیمار یا کور شدن چشم او می

بسیاري از گناهان بود که آنها را . شد کرد، پستانهایش بریده می دانسته، با کودك دیگري عوض میاي کودکی را،  دایه

دادند؛ مانند هتک ناموس، بچه دزدي، راهزنی، دزدي با شکستن درخانه، زناي با محارم، پناه دادن  با کشتن کیفر می

اي در میخانه،  کند، داخل شدن زن کاهنهبندة گریخته، سبب قتل شوهر شدن زنی براي آنکه شوهر دیگري انتخاب 

داري و شوهرداري، و  پشت کردن به دشمن در میدان جنگ، سوءاستفاده از مقام اداري، اهمال کردن زن در کار خانه

با این وسایل، که هزاران سال ادامه یافت، عادات و سنتی مستقر شد که سبب . تقلب کردن در شراب فروشی

.هاي مدنیت درآمد اي از مبانی و پایه بود، و بعدها ناآگاهانه به صورت پارهنگاهداري نظم و ضبط نفس 

مثال دستمزد جراح را قانون مقرر . کرد دولت، تا حدودي، میزان نرخ اجناس و مزدها و دستمزدها را معین می

چوپان و کارگر معین نامۀ حموربی اندازة مزد بنا و خشتزن و خیاط و سنگتراش و نجار و جاشو و  داشت؛ در قانون می

زن بیوه کابین و جهیز . رسید و همسر وي را در آن حقی نبود مطابق قانون، میراث مرد به فرزندانش می. شده بود

حق ارث منحصر به فرزند ارشد نبود، . رفت داشت و، تا آنگاه که زنده بود، بانوي خانه به شمار می خود را دریافت می

شد و در دست  ا یکدیگر برابر بودند؛ به این ترتیب، ثروتهاي بزرگ پیوسته پراکنده میبلکه همۀ فرزندان در این حق ب

نامۀ حموربی آن را به رسمیت  مالکیت خصوصی منقول و غیرمنقول امري بود که قانون. ماند گروه کوچکی باقی نمی

  .شناخت می

کاهنان به عنوان سردفتري . جود داشته باشدآید که وکیل مدافع در بابل و از اسناد و مدارکی که به دست آمده برنمی

نامه، همه  خواست، از شعر و غزل گرفته تا وصیت کردند، منشیهاي مزدوري بودند که براي هر کس که می کار می

آنکه در بند استفاده از  پرداخت، بی اي داشت، خود، به طرح دعوي در محکمه می هرکس مرافعه. نوشتند چیز را می

  . کرد قانون چنان بود که مردم را به طرح دعوا و مرافعه تشویق نمی. قضایی بوده باشداصطالحات قلمبۀ 

اگر شخصی دیگري را متهم به گناهی «: ، چنین آمده است»غیرقانونی«نامه، با سادگی تقریباً  در سطرهاي اول قانون

دالیلی به دست » .خواهد شدکند که کیفر آن مرگ است، و از عهدة اثبات آن برنیاید، خود وي محکوم به مرگ 

در شهر بابل، یک . است که در آن زمان رشوه دادن به قاضی و گواهان، براي گرفتن حکم ناحق، وجود داشته است

توانستند  شد؛ از آن گذشته، متداعیان می کردند، تشکیل می در آن قضاوت می» داوران شاهی«محکمۀ استینافی، که 

اي از اثبات وجود حق فردي در برابر حکومت، و اینکه افراد بتوانند  نون بابل نشانهدر قا. از خود شاه تمیز بخواهند

شود؛ باید گفت که ایجاد حق دعوي براي افراد، علیه دولت، از ابداعات مردم  علیه دولت اقامۀ دعوي کنند، دیده نمی

دارد که گرچه سیاسی نیست،  وظ میقانون نامۀ حموربی حقی را براي افراد محف 24- 22با وجود این، مواد . اروپاست

اگر . اگر کسی در حین دزدي دستگیر شود، محکوم به اعدام خواهد شد«. باشد اقتصادي حایز اهمیت می از لحاظ

اند بازگوید، و شهري که  دزد دستگیر نشود، مرد دزد زده باید، در برابر خدا، صورت تفصیلی آنچه را از وي دزدیده

اگر دزدي منجر به کشته شدن . ا حاکم ناحیۀ خارج شهر، باید تاوان خسارت وي را بدهددزدي در آن واقع شده، ی

آیا کدام شهر جدید امروز . »به ورثۀ مقتول بپردازند) ریال 000،40(» مینا«صاحب مال شود، شهر و حاکم باید یک 
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همال آن پیش آمده بپردازد؟ آیا اي رسیده باشد که تاوان جرمی را که به سبب ا است که در آن حسن اداره به اندازه

تر شده است؟ براستی قانون، از زمان حموربی به این طرف، ترقی کرده، یا تنها آن بوده است که افزونتر و پیچیده

IV –  خدایان بابل  

 - آفرینش و طوفان  داستانهاي بابلی دربارة -عشتر -مردوك -خرده خدایان - وظایف و اقتدارات کاهنان -دین و دولت

سرودهاي  -آداب و شعایر دینی - مرگ تموز و رستاخیز وي -فرودآمدن عشتر به دوزخ - ورزي عشتر و تموز شقع

  خرافات - سحر - گناه - توبه

کرد تنها قانون و طبقۀ اشراف نبود، بلکه طبقۀ کاهنان نیز مانعی در برابر قدرت  آنچه قدرت شخص شاه را محدود می

مالیات به نام خدا . از لحاظ قانونی عنوان عامل و وکیل خداي شهر را داشترفت؛ چه شاه  مطلقۀ شاه به شمار می

شاه هنگامی در چشم مردم . شد شد و، به صورت مستقیم یا از راههاي انحرافی، به خزانۀ معابد ریخته می گرفته می

و صورت » بگیرددست بل را «کرد که کاهنان لباس قدرت را بر او بپوشانند و  عنوان حقیقی سلطنت را پیدا می

پوشید و  در این گونه جشنها، لباس روحانی می. مردوك را، در موکب باشکوهی، با خود در خیابانهاي شهر بگرداند

. رفت، و شاید عالمت آن بود که سلطنت ریشۀ دینی و آسمانی دارد این، خود، نشانۀ وحدت دین و دولت به شمار می

شد؛ این، خود، سبب آن بود که خروج بر پادشاه  بیعه مشاهده میالط گرداگرد تخت سلطنت آثار و مظاهر فوق

دهد، به زیان از  بزرگترین کفرها باشد، و کسی که به این کار جسارت ورزد، عالوه بر آنکه سرخود را از دست می

ها یا »پاتسی«از زمان . دست دادن روح نیز گرفتار شود؛ حتی حموربی بزرگ نیز قوانین خود را از خدا گرفته بود

در زیر «شاهان سومري، تا زمان تاجگذاري بختنصر به دست کاهنان، در هر حال، بابل دولتی دینی و پیوسته  -کاهن

  . بود» فرمان کاهنان

کردند، ثروت معابد  در نسلهاي متوالی، که گناهکاران، براي آسایش خاطر، مال خویش را با خدایان تقسیم می

دانستند، پرستشگاههاي معتبر  نیز، که خود را نیازمند آمرزش خدایان می شاهان. پیوسته رو به افزایش بود

کردند؛ و هر  آوردند؛ زمینهاي بزرگی را بر آنها وقف می ساختند و اثاثه و بنده و مواد غذایی براي آنها فراهم می می

شد و غنیمتی به چنگ  هر وقت سرزمینی گشوده می. دادند کشور را به آن معابد اختصاص می ساله بخشی از درآمد

افتاد،  افتاد، نخستین سهم بندگان و غنایم از آن معابد بود؛ هر وقت غنیمت سرشاري به دست شاه می قشون می

از بعضی از زمینها ساالنه مالیات جنسی خرما و دانه بار و میوه به معابد . کرد هدایاي فراوانی به خدایان تقدیم می

غالب اوقات، این  -آمد پرداخت، ملک به تصرف معبد درمی ن مالیات را نمیشد؛ اگر صاحب زمین آ پرداخته می

توانگر و درویش، هر یک برحسب استعداد خود، سهمی از دسترنج خود را به . یافت ملکیت به خود کاهنان انتقال می

معابد انباشته  زر و سیم و مس والجورد و گوهرهاي گرانبها و چوبهاي قیمتی فراوان در. دادند معابد اختصاص می

.شده بود

هاي  برداري کنند یا آنها را به مصرف برسانند، آنها را به سرمایه توانستند از همۀ این ثروتها بهره چون کاهنان نمی

کردند؛ به این ترتیب بود که امور کشاورزي و صنعتی و مالی تمام مملکت را در قبضه  برداري تبدیل می قابل بهره

نهاي زراعتی پهناور، غالمان فراوان نیز در اختیار معابد بود؛ این غالمان را یا در مقابل مزد به عالوه بر زمی. داشتند

. داشتند وا می - از نواختن موسیقی تا کشیدن شراب -هاي مختلف گماشتند، یا آنان را به حرفه خدمت دیگران می

ختن کاالهاي گوناگونی که در معابد فراهم همچنین کاهنان بزرگترین بازرگانان و مالداران بابل بودند و، با فرو

برداري از  چنان شهرت داشت که این دسته، در بهره. کردند شد، بخش مهمی از بازرگانی کشور را اداره می می

برداري به ایشان  هاي خود را براي بهره سرمایه، حکمت و درایت فراوان دارند؛ به همین جهت بسیاري از مردم سرمایه

دانستند که اگر بهرة فراوانی نباشد، به هر صورت، اطمینان آن هست که سودي به دست خواهد  یسپردند و م می
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دادند؛ گاهی به درویشان و بیماران، بدون  دهندگان به مردم قرض می کاهنان به شرایطی سهلتر از دیگر وام. آمد

از این . گرفتند زد سرمایه را پس می میگیرنده لبخند  دادند؛ هر وقت مردوك دوباره به وام درخواست فایده، وام می

کردند و امضاي  نوشتند و تسجیل می قراردادها را می: شد اي از کارهاي عمومی به وسیلۀ کاهنان انجام می گذشته پاره

کردند،  دادند و رأي صادر می کردند؛ به مرافعات مردم گوش می ها را تنظیم می نامه گذاشتند؛ وصیت خود را بر آنها می

  .داشتند ز حوادث مهم و معامالت بازرگانی ثبت برمیو ا

ولی این کار . کرد شد، شاه قسمتی از دارایی معابد را مصادره می آمد و مال فراوان الزم می هرگاه که بحرانی پیش می

 افتاد، چه کاهنان کسانی را که بدون اجازة ایشان در اموال معابد تصرف کنند خطرناکی بود که بندرت اتفاق می

تواستند، با اتحاد  کردند؛ از این گذشته نفوذ ایشان در مردم بیش از نفوذ شخص شاه بود؛ گاهی می بشدت لعن می

متولیان معابد مزیت خلود و جاودانی بودن را . کلمه و استفاده از نیرو و هوش خویش، شاه را از سلطنت خلع کنند

ن جهت مجمع روحانیان، که از تغییرات و تقلبات انتخاب و مرد، ولی خدا جاودانی بود؛ به همی داشتند، چه شاه می

هاي درازمدت براي کارهاي خود بکشد، و این  توانست نقشه خطرهاي مرض و آدمکشی و جنگ در امان بود، می

همۀ این اوضاع و احوال قدرت . اند همان چیزي است که سازمانهاي بزرگ دینی تا امروز از آن برخوردار بوده

مقدر چنان بود که بابل به دست بازرگانان ساخته شود و سود آن به جیب .اي براي کاهنان ایجاد کرده بود العاده فوق

.کاهنان بریزد

چه نیروي   ؟ تعداد خدایان زیاد بود، اند رفتند چگونه بوده آیا آن خدایان که پاسبان مخفی دولت بابل به شمار می

مطابق . دانستند نامحدود بود براي آنها، خود را نیازمند خدایان میتخیل مردم حدي نداشت و احتیاجاتی که مردم، 

هر . به دست آمده است 65000یک آمار رسمی، که در قرن نهم قبل از میالد برداشته شده، شمارة خدایان نزدیک 

مروز گرفت که ا شهر براي نگاهبانی خود خداي خاصی داشت؛ در بابل قدیم، و براي دین آن، همان امري صورت می

ها، اگر چه به صورت رسمی به خداي بزرگ و اعال سر فرود  گیرد؛ یعنی شهرستانها و دهکده در نزد ما صورت می

نمودند؛ به این ترتیب بود که  پرستیدند و به آن وفاداري می هر کدام خداي کوچکی داشتند که آن را می آوردند،  می

چه پس از آنکه  - شد اوروك، و براي ننار در اور ساخته می پرستشگاههایی براي شمش در الرسا، و براي عشتر در

خدایان دور از مردم نبودند؛ بیشتر آنها بر . دولت سومري از میان رفت، خدایان متعدد سومري بر جاي مانده بود

 اي که از زنان پرهیزگار خوردند و، با دیدارهاي شبانه با کمال اشتها خوراك می: زیستند زمین و در معابد می

  .کردند کردند، توسط این زنان، به مردم مشغول و پرکار بابل فرزندانی عطا می می

کهنترین خدایان، خدایان نجومی بودند مانند آنو، گنبد نیلگون؛ شمش، خورشید؛ ننار، ماه؛ بل یا بعل، یعنی زمینی 

گزاشت و  شت که به آن نماز میهر خانواده خدایی خانگی دا. گردند که همۀ بابلیان پس از مرگ به سینۀ آن باز می

براي حمایت ) گوییم فرشتۀ نگاهبانی یا چنانکه امروز می(  فشاند؛ هر فردي خدایی  هر بام و شام براي آن شراب می

کرد؛ جنهاي متعدد باروري، به تصور آن مردم، بر روي مزارع  خویش داشت که او را از افراط در غم و شادي حفظ می

شاید یهودیان گروه انبوه کروبیان و فرشتگان خود را از این شمارة . بخشیدند محصول برکت میدر پرواز بودند و به 

  .فراوان ارواح بابلی اقتباس کرده باشند

از مردم بابل شواهدي به دست نیامده که بنابر آن بتوان گفت یکتاپرستی، نظیر آنچه در زمان اخناتون یا اشعیاي 

با وجود این، باید گفت که دو نیرو آن مردم را به طرف . حکمفرما بوده است دوم وجود داشته، در سرزمین بابل

شد، و خود این پهناوري خدایان محلی را به فرمان  یکی اینکه مملکت پس از جنگها پهناور می: رانده است توحید می

خود را صاحب قدرت اي از شهرها، از روي حب وطن، خداي خاص و محبوب  آورد؛ دیگر آنکه پاره خداي یگانه درمی

به نبو ایمان داشته باش و به خدایان دیگر «: گوید کردند؛ مثال نبو چنین می مطلقه و مسلط بر همه چیز تصور می
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رفته رفته . یهودیان چندان اختالفی ندارد) ده فرمان(» احکام عشرة«این دستور با نخستین فرمان از . »ایمان نیاور

دهند؛ به این ترتیب شمارة  را نمایش می ن مظاهر یا صفاتی از خداي بزرگاین تصور پیش آمد که خرده خدایا

در نتیجه، مردوك، که در ابتدا خداي خورشید بود، عنوان ریاست و بزرگی خدایان بابلی را پیدا . خدایان کاهش یافت

خود را در برابر این  و به لقب بعل مردوك، یعنی مردوك خدا، ملقب شد؛ بابلیان شیواترین و گرمترین نمازهاي. کرد

.گزاردند خدا می

تنها در آن نیست که با ایسیس مصریان و آفرودیتۀ ) همان آستارتۀ یونانیان و عشتورت یهودیان(اهمیت عشتر 

انگیزترین عادات بابلی  یونانیان و ونوس رومیان شباهت دارد، بلکه بیشتر از آن جهت است که در یکی از شگفت

ساخته است، این االهه، در آن واحد، کار دمتر و آفرودیته هر دو را داشته؛ یعنی  رك میدست داشته و آن را متب

عالوه بر آنکه االهۀ زیبایی اندام و عشق بوده، االهۀ مهر مادري، و الهام دهندة نهانی حاصلخیزي خاك، و عنصر 

و وظایف آن نظر افکنیم، البته چون با عینک زمان حاضر به عشتر و صفات . رفته است آفرینندة جهان به شمار می

بینیم که وي االهۀ جنگ و عشق هردو بوده و، از  توانیم تناسب و سازشی میان آنها به دست آوریم؛ مثال می هرگز نمی

ملقب » معشوقۀ مهربان«رفته، و خود را به لقب  طرف دیگر، االهۀ زنان بدکاره و مادران خانواده هر دو به شمار می

دادند که صفات نري و مادگی، هردو، در آن دیده  وي را به صورت االهۀ ریشداري نمایش میساخته است؛ گاهی 

با آنکه . ساختند که پستانهایش آماده براي شیردادن است اي می شد؛ گاهی پیکر وي را به شکل زن برهنه می

کردند، پیوسته از این  یخطاب م» مادر پاکیزه«و » دوشیزة پاکیزه«و » دوشیزه«پرستندگان وي او را به نامهاي 

گیلگمش از این پیشنهاد این االهه براي . خطاب منظوري جز آن نداشتندکه عشقهاي وي رنگ زناشویی نداشته است

همسري خودداري کرد؛ حجت وي در این امتناع آن بود که به وي اطمینان ندارد؛ مگر همو نبود که یک بار به 

ت؟ اگر بخواهیم حقیقت عشتر را چنانکه بود دریابیم، باید قانون اخالق شیري عشق ورزید و او را فریفت و سپس کش

درست در سطرهاي آینده بیندیشید که چگونه بابلیان با شور و شوق تمام به درگاه او . جاري را به کناري بگذاریم

در مقابل مریم کنند؛ این گونه مناجات هیچ دست کمی از دعاها و ثناهاي متقیان مسیحی  تسبیح و راز و نیاز می

  : عذرا ندارد

  . اي بانوي بانوان، و اي االهۀ االهگان، اي عشتر، اي ملکۀ همۀ شهرها و راهنماي همۀ مردان

  .)خداي ماه(تو نور جهانی، تو نور آسمانهایی، اي دختر سین بزرگ 

  .قدرت تو برین است اي بانو، و مقام تو برتر از مقام همه خدایان است

  .داوري تو بر داد است کنی و تو داوري می

هاي شخصی و اطاقهاي پنهانی، همه را تو  قوانین زمین و قوانین آسمانها و قوانین معابد و ضریحها و قوانین خانه

  .گذاري می

  کجاست که نام تو در آنجا نیست، و کجاست مکانی که فرمانهاي ترا در آن نشناسند؟

  …لرزند و خدایان نیز بر خود میلرزد،  چون نام تو برده شود، زمین و آسمانها می

  .ستانی تو بر ستمدیدگان نظر داري، و هر روز داد خوارشدگان را می

تا چند، اي ملکۀ آسمان و زمین تا چند،

  کنی؟ پریده درنگ می تا چند، اي چوپان مردان رنگ

  شود و زانوهایت در شتاب است؟ اي که پاهایت خسته نمی تا چند، اي ملکه

  ي سپاهیان و اي بانوي کارزارها؟تا چند، اي بانو
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اي بزرگواري که همۀ ارواح آسمانی از تو بیم دارند، و همۀ خدایان خشمناك در فرمان تواند؛ اي که برهمۀ 

  .فرمانروایان تسلط داري، و زمام پادشاهان به دست توست

  .اي گشایندة زهدانهاي مادران، نور تو عظیم است

سازي و لشکریان  زید روشن می جهان؛ اي که همه جا را که آدمی در آن می اي پرتو درخشان آسمان و اي روشنی

  .آوري همۀ ملتها را گرد یکدیگر فراهم می

  .اي االهۀ مردان، اي پروردگار زنان، حکمت تو برتر از دریافت عقل است

د؛ و چون بیمار به روي تو افت خیزد و به راه می گردند، و بیمار برمی اي کنی مردگان به زندگی باز می به هر جا جلوه

  .پذیرد نظر کند، روح وي شفا می

  تا کی، اي بانوي من، باید دشمنانی بر من پیروز بمانند؟ 

  .فرمان ده، که چون فرمان دهی خداي خشمگین دور خواهد شد

  .بانوي من بزرگوار است، بانوي من ملکه اینینی اختر تواناي سین است! عشتر ملکه است! عشتر بزرگ است

  . هیچ مثل و مانندي ندارد

اند که  بابلیان این خدایان گوناگون را همچون شخصیتهاي قهرمانی قرار داده و براي آنها داستانها و اساطیري ساخته

نخستین داستان در . دهد بخش بزرگی از آنها از راه یهودیان به ما رسیده و جزئی از معارف دینی ما را تشکیل می

روزگاري که هیچ چیزي در باال «. هیچ نبود) خائوس(در آغاز، جز پریشانی و نانظمی . نش استاین میانه داستان آفری

نبود که به نام آسمان خوانده شود، و هیچ چیزي به نام زمین در این پایین وجود نداشت، آپسو، یعنی اقیانوس، که 

» .ه چیز بود، و تیامات، یعنی خائوس، که همه چیز ازوي زاییده شده، آبهاي خود را در هم آمیختنددر آغاز پدر هم

رفته رفته اشیا بزرگ شدن و صاحب صورت شدن آغاز کردند، ولی تیامات، آن االهۀ سهمناك، ناگهان در این اندیشه 

انقالب عظیمی پیش . بتنهایی سلطنت کند افتاد که همۀ خدایان دیگر را از میان بردارد تا خود، که خائوس است،

آنگاه خداي دیگري به نام مردوك، با سالح خود تیامات، به جنگ با او . آمد و بر اثر آن، نظم و سامان بکلی نابود شد

برخاست؛ به این معنی که چون تیامات دهان خود را براي بلعیدن او گشوده بود گردبادي به دهان او فرو کرد و، 

. درون او رفت و شکمش برآمد، نیزة خود را به شکم او فرو برد؛ به این ترتیب االهۀ پریشانی ترکید و مرد چون باد به

، تیامات مرده را، همچون ماهی که براي خشک »مردوك آرامش خود را بازیافت«گوید که پس از آنکه  داستان می

را بر باال آویخت، که آسمان شد، و پارة دیگر را زیر  یکی از دوپاره«کنند، دوپاره کرد و  کردن از درازا به دو نیم می

این همۀ چیزي است که از داستان آفرینش بابلی به ما رسیده » .پاهاي خویش گذاشت، و از آن زمین را ساخت

شاید شاعر قدیمی قصدش از ساختن این افسانه بیان این مطلب بوده است که ما از آغاز آفرینش جز این . است

یم که نظم و سامان جانشین خائوس شده است، و در واقع همین است که جوهر هنر و مدنیت به شمار دان چیزي نمی

.نیستي بیش  ا ولی این مطلب را نباید از خاطر دور داشته باشیم که از میان رفتن خائوس هنوز هم افسانه. رود می

از آنکه بدین گونه آسمان و زمین را ساخت، به خمیر کردن زمین با خون خود پرداخت تا بنی آدم را مردوك، پس 

روایتهاي بابلی، در جزئیات آفرینش انسان، با یکدیگر اختالف دارد، ولی همه در این . براي خدمت خدایان بسازد

ها چنان نیست که آدمی در  در این افسانه به طور کلی،. اي گل رس ساخت مطلب یک کالمند که خدا انسان را از تکه

کرده باشد، بلکه انسان به صورت موجودي بوده که با نادانی و سادگی  آغاز پیدایش در باغ و بهشتی زندگی می

زیسته، تا آنگاه که جانور سهمناکی به نام اوآنس، که نیمی ماهی و نیمی فیلسوف بود، بر وي ظاهر شد و  جانوران می

شهرسازي و اصول و مبادي حقوق و قانون را به وي آموخت؛ پس از آن، اوآنس به دریا فرو رفت و به  دانشها و هنر

ولی خدایان ناگهان از انسانهایی که آفریده بودند ناخشنود شدند و طوفان . کار نوشتن تاریخ مدنیت اشتغال ورزید
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ائا، خداي حکمت را بر انسانیت رحمت آمد و بر . بزرگی برایشان فرستادند تا انسان و آثار وي را، یکباره، نیست کند

طوفان همه جا را فرا گرفت و . نپیشتیم و همسر او را از هالك شدن رهایی بخشد -خود گرفت که الاقل شمش

چون چنین شد، ناگهان خدایان به گریه درآمدند و از کار بد خود » .خوردند مردم مانند تخم ماهی در دریا غوطه می«

پس از این دیگر چه کس به خدایان قربانی و هدیه «: انی به دندان گزیدند و از یکدیگر پرسیدند کهانگشت پشیم

کشتی وي بر باالي کوه نیسیر . نپیشتیم کشتیی ساخته و از طوفان نجات یافته بود - ولی شمش» تقدیم خواهد کرد؟

، وي بر آن شد که قربانیی به خدایان جاي داشت، و او کبوتري براي کسب اطالع به پرواز درآورد؛ در آن هنگام

خدایان بو را شنیدند، بوي پاکیزه را شنیدند، و «. تقدیم کند؛ خدایان قربانی او را با شگفتی و سپاسگزاري پذیرفتند

زیباتر از این یادبود مبهم طوفان بالخیز افسانۀ رویش گیاهان است که با » .مانند مگسان بر باالي قربانی گرد شدند

در متن سومري داستان، تموز برادر کوچک عشتر است؛ در متن بابلی، گاهی عنوان . تر و تموز همراه استنام عش

ونوس و آدونیس یا دمتر و  رسد که این هر دو متن به اساطیر  چنان به نظر می. معشوق، و گاهی عنوان پسر او را دارد

تموز، پسر خداي بزرگ ائا، گوسفندان خود را در زیر  .پرسفونه و صدها اسطورة دیگر مرگ و رستاخیز راه یافته باشد

چرانید؛ عشتر، که پیوسته تشنۀ عشق بود، به دام عشق  پوشاند، می درخت بزرگ اریدا، که سایۀ آن همۀ زمین را می

 ولی تموز، مانند آدونیس، با حملۀ گرازي وحشی. او گرفتار آمد و بر آن شد که وي را به همسري جوانی خود برگزنید

دادند و ارشکیگال، خواهر  که بابلیان به آن نام آرالو می - از پاي درآمد و مانند همۀ مردگان به دوزخ تاریک زیرزمین

عشتر به اندوه سخت گرفتار شد و عزم جزم کرد که به آرالو فرو شود و، . فرو رفت - حسود عشتر، بر آن تسلط داشت

کنندة  آنگاه با زیبایی خیره. ش، زندگی را به وي بازگرداندهاي شفابخ با شستن زخمهاي تموز در یکی از چشمه

لوحهایی که به دست آمده داستان را، به صورت . خویش به دروازة دوزخ نزدیک شد و اجازه خواست که به آن درآید

:کند نیرومندي، چنین بیان می

  چون ارشکیگال این را شنید،

  . - لرزید؟-برد  مانند کسی بود که درخت گزي را می

  . - تکان خورد؟- برد  و مانند کسی بود که نبی را می

  ؟ - تکان داد- چه چیز قلبش را پریشان کرد، چه چیز کبدش را «

  ؟-در اینجا بماند- خواهد که با من  می- این زن  - آیا

  را به جاي شراب بنوشد؟  -غبار–و از خاك تغذي کند و 

  اند؛ گریم که زنان خود را رها کرده من براي مردانی می

  اند؛ گریم که آنان را از آغوش شوهرانشان کنده براي زنانی می

  . -اند چیده شده- و براي کودکانی که نارس

دستور و مقررات قدیم چنان بود که  ».و مطابق دستور قدیم با وي رفتار کن برو اي دربان، و در را به روي او بگشا،

خواست بگذرد، دربان  جهت، از هر دري که عشتر می خواست به دوزخ درآید باید برهنه باشد؛ به همین هرکس می

ها را بیرون کرد، و پس از آن  ابتدا تاجش را برداشت، آنگاه گوشواره: گرفت دوزخ لباسی یا زینتی را از او باز می

بند زرین و، در  اش را برداشت؛ و پس از آن کمربند گوهرنشان و دستبند و پاي گردنبند و سپس زیورآالت سینه

گشود، ولی  هر بار عشتر با لطافت و ظرافت لب به اعتراض می. پوشانید باز گرفت اي را که میان او را می ، پارچهپایان

  .داد به آنچه از او خواسته بودند رضا می

ارشکیگال وي را دید و از این آمدن در خشم  و چون عشتر در زمینی فرو رفت که در آمدن به آن را بازگشتی نبود،

  .شد
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  .پروا خود را بر وي افکند عشتر بی

  ارشکیگال دهان گشود و سخن گفت

  …به نمتار قاصدش

  .در کاخ من - و او را به زندان کن؟- برونمتار، «

  و بر وي شصت بیماري را چیره کن، 

بیماري چشم را بر چشمانش،

  بیماري پهلو را بر پهلویش،

  بیماري پا را بر پایش،

  بیماري قلب را بر قلبش

  بر سرشبیماري سر را 

در آن هنگام که عشتر با این پرستاریهاي خواهرانه به دوزخ در بند بود، زمین، که از وجود وي  ».و بر تمام وجودش

دیگر : ورزي را یکباره فراموش کرد گرفت، همۀ هنرها و راههاي عشق بر پشت خود، به علت غیبت او، الهام نمی

کردند؛ ریشۀ  ه شد، و جانوران دیگر گرمایی در خود احساس نمیگیاهی گیاه دیگر را بارآور نساخت، سبزیها پژمرد

  .عاطفه و محبت در مردم خشکید

  پس از آنکه بانو عشتر به سرزمینی که بازگشت ندارد درآمد،

  دیگر گاو نر بر پشت ماده گاو نجهید، و خر نر به خر ماده نزدیک نشد؛ 

  و هیچ مردي در کوچه به دختر جوانی نزدیک نشد؛

  خوابید، اطاق خود می مرد در

  .رفت و زن تنها به خواب می

جمعیت کم شد؛ خدایان که دریافتند قربانیهاي زمین کاهش یافته پریشان شدند و فرمان دادند که ارشکیگال 

ولی عشتر به بازگشتن زمین، جز آنکه تموز را با خود . خواهرش عشتر را آزاد کند؛ او به فرمان خدایان گردن نهاد

درخواست وي پذیرفته شد و او پیروزمندانه از هفت دروازه گذشت، و میان بند و . داد د، خرسندي نمیهمراه ببر

چون . ها و تاج خود را بازگرفت بند زرین و کمربند گوهرنشان و زیورآالت سینه و گردنبند و گوشواره دستبند و پاي

و . کردن آغاز کردند، و زمین پر از خوردنی شددوباره بر روي زمین آشکار شد، گیاهان از نو به روییدن و شکوفه 

عشق، که نیرومندتر از مرگ است، به جایگاه حقیقی خود، که چیرگی و . جانوران به زیاد کردن نسل خود پرداختند

انگیز و  براي مرد عالم و محقق زمان حاضر، این افسانه به صورت شگفت. خواجگی بر خدایان و آدمیزاد است، بازگشت

سازد که لوکرتیوس، در آنجا  دهد و نیروي برین عشق را آشکار می رگ و رستاخیز ساالنۀ زمین را نمایش میزیبایی م

کند؛ ولی همین افسانه عنوان تاریخ مقدسی را داشت که مردم  گوید، به بهترین وجه بیان می که از ونوس سخن می

کردند، و روز دیگر را به یادگار  گ تموز سوگواري میبابل به آن ایمان راسخ داشتند، و یک روز از سال را به خاطر مر

  .پرداختند زنده شدن و رستاخیز او به جشن و شادي می

گونه احساس  رسد که فرد بابلی از اندیشۀ جاودانی شدن شخصیت خویش هیچ با وجود این، چنان به نظر می

گزاشت  خواند و نماز می که دعا می گام دین وي دین خاکی و زمینی و عملی بود؛ در آن هن. کرده است خشنودي نمی

توانست به خدایان خود در آن طرف  نمی. کرد درخواست پاداشی در بهشت نداشت، بلکه خیرات زمینی را طلب می

شده،  وصف» کنندة مردگان زنده«درست است که در یکی از متنهاي بابلی مردوك به صورت . گور اعتقاد داشته باشد

کنند، اندیشۀ کلی بابلیان دربارة زندگی  ن آمده که نجات یافتگان از آن جاودانه زندگی میو در داستان طوفان چنا
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مردگان، از قدیسان و بدکاران و هوشمندان و ابلهان، همه، : در جهان دیگر با اندیشۀ یونانیان بسیار شباهت دارد

ن پس از آن روي روشنایی را نخواهد روند و هیچ یک از ایشا بدون تفاوت به جایگاه تاریکی در شکم زمین فرو می

رفتند،  دانستند؛ آرالو، که همۀ انسانها به آن فرو می بهشتی را معتقد بودند، ولی آن را مخصوص خدایان می. دید

دیدند؛ مردگان ابدالدهر دست و پا دربند  هرگز جاي نعمت و خوشگذرانی نبود و بیشتر مردم در آن کیفر و عقاب می

بردند، مگر آنکه فرزندان در اوقات معین خوراکی  لرزید و گرسنه و تشنه به سر می شان از سرما میماندند و تنها می

چشید؛ براین گونه اشخاص  هرکس در زمین بیشتر گناه کرده بود در آنجا عذاب فراوانتر می. در گور ایشان بگذارند

و بانوي آرالو، براي پاك کردن ایشان از بار  شد تا تنشان را بخورد یا نرگال و آالت، خواجه بیماري جذام چیره می

.ریختند گناهان، بالهاي دیگري بر سرشان فرو می

سوزانیدند و خاکسترشان را  سپردند؛ گاهی مردگان را می بیشتر اجساد مردگان را در زیرزمینهاي سقفدار به خاك می

کردند، ولی کسانی بودند که کارشان  ی نمیمردگان را با مواد خاص مومیای. داشتند  در گلدانهایی محفوظ نگاه می

هایش را رنگین و مژگانهایش را سیاه  پوشانیدند و گونه شویی بود؛ پس از شستن مرده لباس نیکو بر وي می مرده

اگر مرده زن . سپردند نهادند و لباسهاي زیرپوش اضافی با وي به خاك می کردند و انگشتریهایی بر انگشتان او می می

گذاشتند تا بوي خوش و زیبایی چهرة خود را  هاي عطر و شانه و گردها و روغنهاي آرایش در گور وي می بود، شیشه

معتقد بودند که اگر مرده چنانکه باید و شاید به خاك سپرده نشودبه زندگان آسیب و . در جهان دیگر حفظ کند

هاي  حها و ناودانها براي دست یافتن به خردهگزند خواهد رسانید، و اگر او را اصال دفن نکنند، روحش در کنار مسترا

همۀ اینها مجموعه افکاري است که . ماند و ممکن است تمام یک شهر را گرفتار وبا و طاعون کند طعام سرگردان می

البته آن انتظام قضایاي هندسۀ اقلیدسی را ندارد، ولی براي آن کافی بوده است که بابلیان را وا دارد تا خدایان خود و 

  .اهنان این خدایان را همیشه سیر نگاه دارندک

شد چیزهاي خوردنی و آشامیدنی بود، چه این گونه چیزها  آنچه بیشتر به عنوان هدیه و قربانی به خدایان تقدیم می

غالباً برقربانگاهها معابد . رفت شد، هرگز از بین نمی آن مزیت را داشت که اگر بتمامی به توسط خدایان تناول نمی

: بریدند؛ در یکی از اوراد بابلی که به دست ما رسیده چنین نوشته است که ندان را به عنوان قربانی سر میگوسف

انگیزي از  ؛ این، خود، سابقۀ شگفت»کند گوسفند جایگزین و فدیۀ آدمی است، و جان خود را به جاي او تقدیم می«

ردن یکی از شعایر دینی پر طول و تفصیل و دقیق قربانی ک. گوسفند قربانی مرسوم میان یهودیان و مسیحیان است

گرفت، و هر  هرکاري که صورت می. بوده و ضرورت داشته است که کاهن کارشناس در این کار به آن اقدام کند

شد، بایستی مطابق سنت باشد؛ اگر مرد عادي غیر متخصص به این کار  لفظی که در حین قربانی بر زبان جاري می

شد که خدایان طعام را بخورند و به دعاي  کرد، نتیجه آن می دازة سرمویی از مراسم مقرر تخلف میپرداخت و به ان می

در دین بابلی، به آداب و مراسم صحیح بسیار بیشتر از عمل . شخص قربانی کننده گوش ندهند و آن را اجابت نکنند

به انجام رساند، بر وي واجب بود که  خواست وظیفۀ خود را برابر خدایان اگر کسی می. شد صالح اهمیت داده می

توانست  گذشت، هرکس می از این که می. و دعاها و اوراد مخصوص بخواند. قربانی شایسته به معابد پیشکش کند

چشم دشمن شکست خورده را بر کند و دست و پاي اسیران را ببرد و بازماندة تنشان را زنده در آتش کباب سازد، 

دیگر از کارهاي واجبی که هر . چنین کارها ممکن است سبب آزرده شدن خدایان باشد آنکه پرواي آن کند که بی

دادند و تصویر  شکوهی که کاهنان ترتیب می کرد، آن بود که، در موکب دراز با بابلی پرهیزگار مستمسک به دین می

ع شرکت جوید، یا در کردند، با کمال خضوع و خشو مردوك را از ضریح و معبدي به ضریح و معبددیگر منتقل می

و در برابر آنها مواد معطر بخور کند، یا تن آنها را  بمالد،این گونه مراسم حاضر شود، یا بر پیکر بتها روغنهاي خوشبو 
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عشتر بزرگ تقدیم کند؛ دیگر آنکه  با لباسهاي نیکو و گوهر بیاراید؛ دیگر اینکه دوشیزگی دختران خود را در جشن

.نواز باشد براي خدایان خوردنی و نوشیدنی فراهم سازد و نسبت به کاهنان بخشنده دست و مهمان

کنیم سخت و ظالمانه باشد؛ همان گونه که  شاید حکمی که با اطالع از این اوضاع و احوال دربارة بابلیان صادر می

کند، دربارة ما  ماند و از زندگی ما براي آنان حکایت می از گزند روزگار در امان می آیندگان نیز، با اسناد و مدارکی که

هاي ادبی بابلی دعاهایی است که مردان متقی و صادق در  اي از ظریفترین بازمانده پاره. نیز چنین حکم خواهند کرد

  :کرده ر مردوك چنین راز و نیاز میمثال بختنصر مغرور، با کمال خشوع، و فروتنی، در براب. اند تقواي خود سروده

  تواند بود بی تو اي پروردگار من، چه چیز می

  خوانی؟ داري و به نامش می براي شاهی که او را دوست

  لقب او را چنانکه ارادة توست متبرك خواهی ساخت، 

  .و به راه راست رهبریش خواهی کرد

  من که امیري فرمانبردار توام،

  .اخته استهمانم که دستهاي تو مرا س

  اي، این تویی که مرا آفریده

  اي، و رهبري لشکر بندگان خود را به دست من سپرده

  …و به مقتضاي رحمت خودت، اي خواجۀ من

  نیروي سهمگین خود را به مهربانی و رحمت بدل کن، 

  و چنان کن که در قلب من

  .احترام به پرودگاري تو برانگیخته شود

  .ن ببخشآنچه را خیر من در آن است به م

بازماندة ادبیات دورة بابلی پر از سرودهایی است که در آن فروتنی بشري به شدیدترین وجه نمایانده شده؛ این خود 

زده و آن را از  خاصیتی از مردم سامی نژاد است که به وسیلۀ این خضوع و خشوع بر غرور و کبریاي خود لگام می

است و ما را براي احساسات عاطفی و » سرودهاي توبه«به صورت بیشتر این سرودها . اند داشته انظار مخفی می

ازکجا که همینها سرمشق مزامیر داوود نبوده . سازد تصاویري که در مزامیر داوود پس از آن آمده مهیا و مستعد می

باشد؟

  .کنم من، خدمتگزار تو، با قلبی لبریز از حسرت به تو تضرع می

  .پذیري ار گناه دوتاست میتو دعاي گرم کسی را که پشتش زیر ب

  …کند افکنی، و آن مرد زندگی می تو به مردي نظر می

  …پس، از روي مرحمت به من نظر افکن و دعاي مرا بپذیر

  :گوید کند در شک باشد، چنین می و پس از آن، همچون کسی که در نري و مادگی خدایی که به او خطاب می

چه مدت، اي خداي شناخته و  کشد تا به من نظر افکنی؟ طول می چه مدت، اي االهۀ من، چه مدت، اي خداي من،

  کشد تا آتش خشم در قلب تو فرو نشیند؛ ناشناخته، طول می

  کشد تا قلب نامهربان تو آرام گیرد؟ چه مدت، اي خداي شناخته و ناشناخته، طول می

  کند؛ نوع بشر به تباهی افتاده و بد حکم می

  که چیزي بداند؟ اند، کیست از همۀ آنان که زنده

  .کنند خوب است یا بد است دانند که آنچه می مردم نمی
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  اي خواجۀ من، خدمتگزارت را از خودمران؛

  !او در منجالب فرو رفته؛ دستش را بگیر

  !ام به رحمت مبدل کن و گناهی را که ورزیده

  !ام، به باد فرمان ده تا با خود ببرد بیدادهایی را که روا داشته

  !اي از تن من بکن ر مرا همچون جامهگناهان بیشما

  …!اي خداي من، گناهان من هفت درهفت است؛ از گناهان من در گذر

  …!اي االهۀ من، گناهان من هفت درهفت است؛ از گناهان من در گذر

  .از گناهان من درگذر، و من در برابر تو خوار و زبون خواهم بود

  زاده، شاد شود؛بشود که قلب تو مانند قلب مادري که فرزندانی 

  ! بکند که مانند مادري که فرزندان زاده، یا پدري که صاحب فرزند شده، شاد شود

کردند، گاهی نمازگزاران، و زمانی هر دو باهم به خواندن  این مزامیر و سرودهاي دینی را گاهی کاهنان تالوت می

شاید آنچه در مورد . اران، به عنوان جوابخواندند و قسمتی را نمازگز شدند؛ یعنی قسمتی را کاهنان می مشغول می

شود آن باشد که، مانند همۀ ادبیات دینی بابل، آنها را بازبان سومري قدیمی  این سرودها بیشتر مایۀ شگفتی می

اند؛ درواقع، این زبان براي دستگاه روحانی بابل همان حکم زبان التینی را براي کلیساهاي کاتولیک رومی زمان  نوشته

اي از متنهاي التینی سرودها و ادعیۀ کاتولیکی ترجمۀ آن به زبان  همان گونه که میان سطور پاره. شته استحاضر دا

قدیمی «النهرین که به دست ما رسیده، در میان سطور عبارات  شود، در بعضی از سرودهاي دینی بین جاري دیده می

نیز . شود کنند، ترجمۀ بابلی آنها نیز دیده می یسومري اصلی، بر آن سان که شاگردان مدارس این زمان م» و رسمی

همان گونه که شکل این سرودها و اوراد در مزامیر یهودي و آداب دینی کلیساي رومی وارد شده، محتواي آنها نیز از 

بدبینی و حس خرد شدن در زیر بار گناه یهودیان و مسیحیان نخستین، و همچنین پیرایشگران جدید حکایت 

چه احساس گناهکاري اثر مهمی در زندگی بابلیان نداشته، از آن در سرودها و اوراد به قدري نام برده و اگر . کند می

اند که اثر آن در آداب دینی سامی و سرودها، و اوراد غیر سامیی که از آن مشتق شده، تا امروز  دربارة آن مبالغه کرده

! ردگارا گناهان من بسیار است و کارهاي بد من فراوانپرو«: مثال در سرودي چنین آمده است. بر جاي مانده است

من روبه سوي خداوند بخشندة خود . توانم سرخود را بلند کنم ورم، و دیگر نمی من در دریاي محنت و بدبختی غوطه

تصور خاصی که مردم بابل ازگناه » .پروردگارا، خدمتگزار خود را مران …کنم خوانم و ندبه می کنم و اوراد می می

شمار  در نظر آنان گناه تنها یک حالت معنوي نفسانی به. ها و تضرعها صادقانه بود اشتند چنان بود که این ندبهد

شود و ممکن  نگریستند که از چیرگی شیطان برجسم آدمی حاصل می رفت، بلکه همچون بیماریی به آن می نمی

یتی را که از اقیانوس نیروهاي سحري مسلط بر نماز عنوان تعویذي را داشت که با آن عفر. است سبب هالك او شود

مردم بابل . راندند زمین قدیم خارج شده و به درون جسم فردي درآمده بود از تن او بیرون می ارکان زندگی مشرق

اند و ممکن است از درگشاده  کردند که این شیاطین موذي دشمن انسان همه جا در کمین او نشسته چنان تصور می

پاشنۀ در به درون خانه درآیند، و چون شخصی گناهی مرتکب شده و با آن از حمایت خدایان نیک  یا از کلون یا

االعضا، و باالتر از همه زنان، در  ها و اشخاص ناقص اجنه و کوتوله. بیرون رفته باشد، سبب بیماري یا دیوانگی او شوند

شیاطین را به جسم او وارد کنند؛ حتی اینکار را با نظر ایشان داراي آن قدرت بودند که هر گاه کسی را دوست ندارند 

براي جلوگیري از گزند این شیاطین، طلسم و تعویذ و اقسام . توانستند انجام دهند می» چشم زخم«یک نظر و 

باشد،  غالباً چنان باور داشتند که چون کسی تصاویري از خدایان را همراه داشته. بردند السحر به کار می مختلف باطل

مؤثرترین طلسم آن بود که سنگ کوچکی را به نخی یا زنجیري ببندند و آن را . گریزند ترسند و می طین از او میشیا



٢٠٧

شود از آن سنگها باشد که براي صاحب آن خوشبختی  به گردن بیاویزند، به این شرط که سنگی که انتخاب می

بهترین ریسمان آن . یا سفید یا سرخرنگ انتخاب شودآورد، و بند آن، بنا به غرضی که براي آن به کار رفته، سیاه  می

گذشته از این کارها، احتیاط مستلزم آن بود . اي تابیده باشند که بز نر به آن دست نیافته باشد بود که از پشم بز ماده

پاشیدن آب که با کمک اوراد مؤثر و گرم و آداب جادویی نیز به بیرون راندن شیطان از بدن بپردازند، از آن قبیل بود 

کار دیگري که در این قبیل موارد . یکی از نهرهاي مقدس، چون دجله و فرات، بر بدن شخصی که مورد نظر است

انداختند؛  گذاشتند و به آب می ساختند و آن را در کرجی کوچکی می اي از شیطان می کردند آن بود که مجسمه می

گر  ب واژگون شود، این عمل در نظر آنان بسیار مؤثرتر جلوهشد که خود به خود بر روي آ اگر کرجی چنان ساخته می

کردند که با گفتن الفاظ مناسب و خواندن افسون صحیح شیطان را از بدن بیمار یا جنزده  گاهی سعی می. شد می

.خارج سازند و به بدن جانوري همچون مرغ یا خوك یا، بیش از همه، گوسفندي داخل کنند

هایی سحریی است که براي بیرون راندن  پال به دست آمده نسخه ه از کتابخانۀ آسوربانیهاي بابلی ک بیشتر نوشته

هایی در  بعضی از آن الواح رساله. اجنه و شیاطین، پرهیز کردن از گزند آنها، و پیشگویی و غیبگویی به کار رفته است

کند؛  بیر و تفسیر فالها بحث میاي دیگر، از فال زدنهاي ارضی و سماوي و راه تع علم احکام نجوم است؛ دسته

انگیزي با محصوالت روانشناسی  اي از الواح دربارة تعبیر خواب است، که از لحاظ حسن تنظیم و شگفت دسته

توان، با مالحظۀ احشاي جانوران  کند؛ در الواح دیگري سخن از آن است که چگونه می پیشرفتۀ زمان حاضر رقابت می

یکی دیگر از . گیرد، از غیب اطالع حاصل کرد غن چکیده بر روي آب ظرفی به خود مییا مشاهدة اشکالی که قطرة رو

راههاي اکتشاف غیب، در نزد کاهنان بابل قدیم، نظر کردن در جگر جانوران بوده است؛ این هنر جگر بینی را اقوام 

را در انسان و دیگر جانوران مرکز  اند، چه آن اقوام باستانی جگر دیگري که پس از ایشان آمده از بابلیان اقتباس کرده

کرد، مگر  رفت، و هیچ فرد بابلیی به کار مهمی اقدام نمی هیچ شاهی به جنگ یا کشورگشایی نمی. دانستند عقل می

  .آنکه کاهنی یا جادوگري طالع وي را به یکی از راههایی که ذکر شد بخواند و تکلیف او را معین کند

از والدت غیـر طبیعـی    –هر حادثه . رسد به اوهام و خرافات، به پاي تمدن بابلی نمی هیچ تمدنی، از لحاظ پابند بودن

. دادنـد  الطبیعـه مـورد تفسـیر و تأویـل قـرار مـی       را کاهنان با تعبیرات سحري و فوق –گرفته تا اشکال مختلف مرگ 

نوران، همه، چیزهـایی بـود   حرکتهاي آب رودخانه و اشکال مختلف ستارگان و خوابها و کارهاي غیر عادي انسان و جا

همـان گونـه کـه مـا امـروز از روي      . کردنـد  بینی و پیشگویی می که کارشناسان در این امور از روي آنها آینده را پیش

زنـیم، آن مـردم نیـز بـا      جست و خیزها و حرکات موش خرماي کوهی، درازي احتمالی فصل زمستان را حـدس مـی  

خرافات بابلی، چون از لحاظ ظاهر بـا خرافـات مـا    . کردند بینی می پیشنوشت شاهی را  مالحظۀ حرکات یک سگ، سر

رسد، ولی حقیقت این است که هر چیز بیمعنـی و سـخیفی کـه در گذشـته      اختالف دارد، به نظر عجیب و غریب می

خـواه  در زیر شـالودة هـر تمـدنی، خـواه قـدیم و      . وجود داشته، در زمان حاضر نیز در محلی از کرة زمین انتشار دارد

شاید پس از آن هم کـه  . جدید، دریایی از سحر و خرافه پرستی و جادوگري جریان داشته و هنوز هم در جریان است

  . گونه چیزها بر جاي مانده باشد آثار عقل و تفکر ما از میان برود، باز این

V - اخالق بابلی

  –وضع زن  –طالق  –زنا  –ازدواج  –رابطۀ آزاد زن و مرد  –فحشاي مقدس  –وقوع طالق میان دین و اخالق 

  فساد اخالق 

شاید این دین، با همۀ عیوبی که داشته، چنان بوده است که مرد عادي بابلی را تا حدي مؤدب و فرمانبردار 

با وجود . ساخته است؛ اگر غیر از این باشد، یافتن علت بخشندگی فراوان نسبت به کاهنان امر دشواري خواهد بود می

بابل پر از فسق و «آید، دین در اواخر دورة بابل در طبقات باالي مردم تأثیري نداشته، چه  از ظواهر برمی این، چنانکه
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و نمونۀ بسیار بدي از گسیختگی اخالقی و شهوتپرستی » منجالب بیداد و ظلم«) در نظر دشمنان مغرض آن(» فجور

ست برنداشت، از اخالقی که در میان مردم بابل حتی اسکندر، که تا دم مرگ از میخوارگی د. عالم قدیم بوده است

  . رواج داشت به تعجب افتاده بود

کرد، همان است که  زننده ترین رسم و عادتی که در بابل نظر هر بیگانه را، هنگام ورود به آن، به خود جلب می

  :کند هرودوت آن را چنین وصف می

بنشیند و با یک مرد بیگانه ارتباط ) ونوس(بد زهره بر هر زن بابلی واجب است که در مدت عمرش یک بار در مع

بعضی از زنان هستند که، بنا بر کبر و غروري که از ثروتمندي در آنها حاصل شده، از آن عار دارند . جنسی پیدا کند

اران آیند و همراه با ندیمان و خدمتگز هاي دربسته به معبد می که با دیگر زنان مخلوط شوند؛ به همین جهت در ارابه

در معبد : گیرند به این ترتیب است ولی راهی که بیشتر زنان براي این کار پیش می. نشینند متعدد در آنجا می

شوند و گروهی دیگر از معبد  دهند؛ گروهی پیوسته داخل می نشینند و تاجی از ریسمان بر روي سر خود قرار می می

اند؛ از این گذرگاهها  رسد که زنان در آنجا نشسته میگذرگاههایی به خط مستقیم به جاهایی . روند بیرون می

پس از آنکه زنی به این ترتیب در معبد . پسندند براي خود انتخاب کنند کنند تا هر زنی را که می بیگانگان عبور می

در خارج اي را در دامان او بیندازد و  اي نقره اي قطعه نشست، حق بیرون رفتن از آن را ندارد، مگر آنگاه که بیگانه

از االهۀ میلیتا «: اندازد واجب است که در آن حال بگوید بر آن مرد که قطعۀ نقره را می. معبد با او همخوابگی کند

طعۀ نقره هر اندازه ق .نامند می، چه آشوریان ونوس را به نام میلیتا »مسئلت دارم که رحمت خود را بر تو نازل کند

زن با نخستین مرد که . چه این قطعۀ نقره عنوان تبرك و تیمن دارد» کوچک باشد، زن حق رد کردن آن را ندارد

افتد و حق ندارد که او را رد کند؛ چون با وي همخوابه شد و تکلیف واجبی را که  اندازد به راه می نقره به دامن او می

زنانی که تناسب اندام و زیبایی دارند . گردد ه انجام رسانید، به خانۀ خود بازمینسبت به خدایان برعهده داشت ب

روند، ولی آنان که چنین نیستند زشتی و بدترکیبی مانع آن  کنند و به خانۀ خود می هرچه زودتر معبد را ترك می

رند زنانی که سه یا چهار سال شود که بتوانند وامی را که قانون بر گردن آنان گذاشته بزودي ادا کنند؛ چه بسیا می

  . کشند که نوبت انجام امر واجبی که برعهده دارند برسد انتظار آن می

اي از روش اشتراکی جنسی قدیم بوده، که  چه چیز باعث پیدایش چنین سنت عجیبی بوده است؟ آیا این امر بازمانده

کرده  لین فرد گمنامی که با عروس او برخورد میبه این صورت باقی مانده، و داماد آینده حق شب زفاف خود را به او

اي، که ریختن خون است، اقدام کند؟ یا  پرداخته است؟ یا منشأ ترس داماد از آن بوده است که به کار حرام شده می

اي از  گونه که در میان پاره همان –آنکه این عمل براي آن بوده است که زنان براي شوهرداري آمادگی پیدا کنند 

اي  استرالیا، در زمان حاضر، چنین رسمی موجود است؟ یا اینکه زنان با این کار هیچ منظوري جز تقدیم هدیه قبایل

دانیم که آن کار به  اند؟ درست نمی کرده براي تقرب به خدایان نداشته و در واقع نوبر خود را به خدایان پیشکش می

.گرفته کدام یک از این منظورها صورت می

زیستند و  ولی اصناف گوناگون زنان زانیه در حول و حوش معابد می. توان فاجره و زانیه نامید ان را نمیالبته چنان زن

فحشاي . هاي هنگفت گرد کنند شدند که از این راه سرمایه کردند، و بعضی از آنان، موفق می از حرفۀ خود زندگی می

اسرائیل و در فروگیا و فنیقیه و سوریه و جاهاي  بنیگونه فواحش در میان  مذهبی در مغرب آسیا وجود داشت؛ از این

  . آوردند بردند؛ در لیدي و قبرس دختران جهیزیۀ خود را از همین راه به دست می دیگر به سر می

به . میالدي قسطنطین آن را ممنوع ساخت 325در بابل رواج داشت، تا اینکه در حوالی » فحشاي مقدس«عادت 

کردند، به فسق و فجور دنیایی خویش  هایی که خود اداره می زنان روسپی، در میخانه موازات با این فجور دینی،

  . اشتغال داشتند
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توانستند، پیش از  زنان و مردان می. شمردند بابلیان معموال روابط جنسی پیش از زناشویی را تا حد زیادي مجاز می

رفت؛ هر وقت یکی از  نوعی ازدواج آزمایشی به شمار می این در واقع –ازدواج، آزادانه با یکدیگر ارتباط داشته باشند 

کردند بایستی  توانست رشتۀ این ارتباط را قطع کند؛ ولی زنانی که به این صورت زندگی می خواست، می دو طرف می

  .شبیه دانۀ زیتونی، از سنگ یا سفال لعابی، همراه خود داشته باشند تا معلوم شود که رفیقی دارند

اند، ولی، جز  سروده ساخته و اشعار عاشقانه می آید که مردم بابل شعر و غزل می وحهاي بابلی چنین برمیاز بعضی از ل

قلب من «یا » .محبوب من نور است«: سطرهاي اول چند قطعه شعر، اکنون چیزي به دست نیست؛ مانند اینها

است که روش نگارش آن با روش  م اکنون موجود ق2100اي از تاریخ  نامه 112» .سرشار از خوشی و سرود است

امیدوارم که شمش و مردوك به تو سالمت ابدي  …بیا به بی«: هاي ناپلئون اول به ژوزفین شباهت دارد نگارش نامه

به بابل . از سالمتی تو فرستادم؛ مرا آگاه کن که حالت چون است - براي پرستش- اي  من فرستاده …کرامت کنند

پدران و مادران وسایل ازدواج قانونی فرزندان خود را » .بینم؛ من بسیار اندوهگینم یرسیدم، ولی تو را در اینجا نم

اي از شکل ازدواج قدیمتر بوده  شد؛ این امر بدون شک بازمانده میان هدایایی مبادله می ساختند، و در این فراهم می

کرد، ولی  ار به پدر عروس تقدیم میاي بهاد نامزد دامادي هدیه. گرفته است که زناشویی با خرید و فروش صورت می

توان  در عین حال انتظار آن داشت که پدر عروس جهیزیۀ گرانبهاتري به دختر خود بدهد؛ به این ترتیب درست نمی

افتاد که زناشویی  با وجود این، گاهی اتفاق می. شده معلوم کرد که کدام یک از زن و مرد در این معامله خریداري می

دریافت کرده ) ریال 4000(آمد؛ مثال شمش نزیر، به عنوان بهاي دختر خود، ده شکل  امله درمیدرست به صورت مع

:گفتۀ هرودوت در این باره چنین است. بود

آوردند که مردان فراوان در آنجا  کسانی که دخترانی قابل شوهر رفتن داشتند، هر سال یک بار آنان را به محلی می

نخست زیباترین . فروخت کرد و یکی را پس از دیگري می ن را معرفی و توصیف میداللی یک یک آنا. شدند جمع می

رسید که زیبایی کمتر دارد؛  گرفت؛ پس از آن نوبت به دختري می رسانید و بهاي گرانی در مقابل می را به فروش می

  . ندارداین عادت پسندیده اکنون دیگر وجود  …فروخت ولی هر یک از دختران را به شرط زناشویی می

با وجود این عادات و مراسم عجیبی که در امر ازدواج بابلی وجود داشت، باید گفت که، از لحاظ اکتفا کردن مرد به 

آزادي مجاز . یک زن، و اخالص و وفاداري، زناشویی دست کمی از آنچه امروز در میان مسیحیان رایج است نداشته

داد، قانون چنان بود که وي  از ازدواج، در پی بود؛ اگر زنی زنا می پیش از زناشویی را اطاعت از وفاداري سختی، پس

حموربی . کردند سوخت؛ زن را نیمه عریان به کوچه رها می را با مرد زناکار غرق کنند، و اگر شوهر را دل بر وي می

نما شود که با  گشتاگر زنی ان«: گوید در این مورد از قیصر هم باالتر رفته و در یکی از مواد قانون خود چنین می

مردي خوابیده، و آن دو را در یک بستر نگرفته باشند، بر آن زن واجب است که، براي حفظ شرف و آبروي شوهر 

گونه شایعات در میان مردم رواج پیدا  شاید منظور قانون آن بوده است که این» .خویش، خود را در رودخانه غرق کند

کرد آن بود که جهیزیۀ زن را به وي بازگرداند و به  گوید، و تنها کاري که میتوانست زن خود را طالق  مرد می. نکند

، واجب بود که با غرق »تو شوهر من نیستی«: گفت ؛ ولی اگر زنی به شوي خود می»تو زن من نیستی«: او بگوید

همه از چیزهایی بود نازایی، زنا دادن، ناسازگاري کردن با شوهر، و بد اداره کردن خانه،  119. کردن وي را بکشند

اگر زنی در کار نگاهداري خانه دقت نکند و ولگردي و « 120. ساخت که، بر حسب قانون، طالق دادن زن را مجاز می

در  121» .اندازند گردي نماید و از کارهاي خانه غیبت ورزد و در بند کودکان خود نباشد، آن زن را به آب می دوره

توانست ثابت کند که نسبت به شوهرش وفادار مانده، و شوهر در حق  اگر زنی میمقابل این درشتی و سختی قانون، 

گرفت، ولی عمال حق داشت خانۀ شوهر را ترك گوید؛ در چنین حالتی به  وي سختی روا داشته، البته طالق نمی

نیز با خود  ده بودگشت و عالوه بر جهیزیه، هر چیز دیگري را که پس از آن به دست آور خانۀ پدر و مادر خود باز می
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اگر مردي، براي اشتغال به کار یا .) زنان انگلستان تا اواخر قرن نوزدهم چنین حقی را به دست نیاورده بودند. (برد می

ماند، و براي آن زن چیزي برجاي نگذاشته بود که با آن زندگی کند، آن زن  جنگ، مدت درازي از زن خود دور می

ر برد؛ این امر، به صورت قانونی، مانع از آن نبود که چون شوهر غایب حاضر شود، حق داشت که با مرد دیگري به س

. زن دوباره زندگی با او را از سر گیرد

تر از وضع زن در مصر، و وضعی که زنان رومی پس از آن پیدا کردند، بود، ولی از  به طور کلی، وضع زن در بابل پست

از بچه  –چون رسم بر آن بود که زن وظایف متعددي را . وسطی بدتر نبود وضع زن در یونان قدیم یا در اروپاي قرون

آوردن و بچه پروردن و آب از رودخانه یا چاه کشیدن و آسیا کردن گندم و پخت و پز و رشتن و بافتن و پاکیزه نگاه 

بازار آمد و شد کند؛  انجام دهد، ناچار این آزادي براي وي حاصل شده بود که مانند مردان در کوچه و –داشتن خانه 

توانستند مالک باشند و از درآمدهاي مخصوص خود استفاده کنند و بخرند و بفروشند و میراث برند و  نیز زنان می

نشستند؛  گرفتند و در آن به بازرگانی می بعضی از زنان دکانی براي خود می. نامه بنویسند براي ما ترك خود وصیت

رساند که دختران نیز، مانند پسران، تعلیمات  کردند؛ این، خود، می ختیار میاي از زنان شغل منشیگري ا پاره

نژاد، که قدرت تقریباً نامحدودي به بزرگترین مرد  اند، ولی سنت جاري در میان مردم سامی دیده اي می مدرسه

مانده بود جلوگیري النهرین باقی  داد، از هر اندیشۀ تسلط مادر و مادرشاهیی که از تاریخ قدیم بین خانواده می

و شاید همین عادت مقدمۀ پیدا  –کردند  یکی از رسومی که معموال طبقات باالي اجتماع از آن پیروي می. کرد می

این بود که، براي زنان، در خانه محل خاص و اندرونی  –شدن چادر و حجاب در میان مسلمانان و هندیان شده باشد 

در . کردند شدند، غالمان و خواجگان حرم همراه ایشان حرکت می خانه خارج میدادند، و هنگامی که زنان از  قرار می

رفت و، اگر جهیز نداشت، مقام و منزلت وي از مقام کنیز  طبقات پست، زن جز اسبابی براي فرزندزادن به شمار نمی

م عذرا، در قرون وسطی گونه که در آیین مری در آیین عشتر براي زن و مادري احترامی وجود داشت، همان. برتر نبود

کنند  بابلیان هنگام محاصره، زنان خود را خفه می«: نیز چنین بود، ولی اگر قول هرودوت را باور کنیم که گفته است

شود که بابلیان قدیم از خصال و جوانمردي و شهامتی که در اروپاییان  ، آنگاه معلوم می»جویی شود تا در آذوقه صرفه

  .اند بهره بوده یقرون وسطی وجود داشته ب

آن رقت و ظرافتی که در . اند اند، عذري داشته دانسته از این قرار مصریان، در اینکه مردم بابل را کامال متمدن نمی

کند، در نزد بابلیان قدیم دیده  اخالق و احساسات مصریان وجود داشته و ادبیات و هنر این قوم از آن حکایت می

ین ظرافت به بابل رسید، به صورت انحالل و انحطاط اخالقی بود؛ پسران جوان در آن هنگام نیز که ا. شود نمی

گردنبند  مالیدند و با ها غازه می زدند و به گونه کردند؛ به خود عطر می دادند و رنگ می گیسوان خود را پیچ و تاب می

اره از میان رفت و ضبط نفس و با حملۀ پارسیان عزت نفس مردم بابل یکب. آراستند و بازوبند و گوشواره خود را می

هاي بزرگ نیز  ها راه یافت؛ زنان خانواده عادت فسق و فجور به همۀ خانواده. شرم از کارهاي زشت نیز بکلی نابود شد

مند شوند و لذت ببرند، از  خودنمایی و آراستن و پیراستن خود را، چنانکه عدة بیشتري از مردم از جمال آنها بهره

: گوید اگر روا باشد که گفتۀ هرودوت را در این خصوص باور کنیم، وي چنین می. پنداشتند ادي میآداب و تعارفات ع

داد تا از این راه  شد، دختران خود را براي فسق و فجور در معرض عموم قرار می هر مردي که دچار تنگدستی می«

چیز از اخالق مردم این شهر هیچ «: چنین نوشته است) میالدي 42(کوپنتوس کورتیوس » .پول به دست آورد

در آن » .انگیزتر نیست، و در هیچ جاي دیگر این اندازه براي استفاده از لذتهاي شهوانی وسیله فراهم نیامده شگفت

مردم بابل، که در خوشگذرانیها غرق شده بودند، با . هنگام که معابد ثروتمند شد، اخالق عمومی رو به فساد رفت

  .برداري شهر خود از کاسیها و آشوریان و ایرانیان و یونانیان گردن نهادندکمال رضاي خاطر به فرمان
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VI - چیزنویسی و ادبیات  

  حماسۀ گیلگمش –ادبیات  –زبان  –گشودن رموز آن  –خط میخی 

آیا زندگی قدیم مردم بابل، که پر از شهوترانی و دیدنداري و توجه به بازرگانی بوده، به وسیلۀ ادبیات یا هنر رنگ 

کرده یا نه؟ شاید چنین بوده است، چه از آثار پراکنده و ناچیز بابلی، که اقیانوس زمان از دل خود  اودانی پیدا میج

هاي متفرق بیشتر به مسائل نماز و دعا  این بازمانده. توانیم براي آن مدنیت حکم قطعی صادر کنیم بیرون ریخته، نمی

وجه قابل مقایسه  دبی، با آنچه از مصر و فلسطین بر جاي مانده به هیچو جادو و بازرگانی ارتباط دارد و، از لحاظ ا

توان گفت که آیا این کمی  نمی. نیست؛ از این حیث، وضع آثار بازماندة بابل با آثار بازماندة پارس و آشور شباهت دارد

نداشته است؛ آنچه مایۀ امتیاز  اسناد نتیجۀ پیشامدها و خرابیهاست یا براستی بابل از این بابت فقیر بوده و آثار ادبی

  .بابل است، همان مؤلفات کتبی مربوط به قانون و تجارت است

بردند، از تعداد منشیهاي شهر  با وجود این، تعداد منشیها در شهر بابل، که مخلوطی از همۀ نژادها در آن به سر می

پرداخت در  بود؛ هرکس به آن میممفیس و طیوه کمتر نبوده است؛ هنر منشیگري هنوز در آغاز پیدایش خود 

به همین جهت، منشیها از هر . توانست به مناصب دولتی یا روحانی برسد کرد، و از این راه می اجتماع مقامی پیدا می

کردند، و مخصوصا این قبیل عناوین را بر مهرهاي  فرصتی براي نمایاندن کارها و خدمات بزرگ خویش استفاده می

کردند و  نزدیکی می این درست شبیه است به کاري که دانشمندان مسیحی تا همین. شتندنو اي خویش می استوانه

بابلیان، با قلمی که نوك آن به شکل منشور . نوشتند بر کارت نام خود درجات و شایستگیهاي علمی خویش را می

ز خط میخی نامیده نوشتند؛ همین خط است که امرو نشده چیز می القاعدة تیزي بود، بر لوحهاي گلی خشک مثلث

پختند و، به این ترتیب، نوشتۀ  خشکانیدند یا با آتش می شد، آن را در آفتاب می پس از آنکه لوح تمام می. شود می

پاشیدند تا  اي بود، بر آن خاك نرم می هر گاه نوشته نامهه. توانست بماند کردند که مدتهاي دراز می عجیبی تهیه می

لوحهاي گلی را . کردند گذاشتند و، با مهر فرستنده، سر آن را مهر می در پاکتی از گل میرطوبت آن را بگیرد، و آن را 

هایی براي معابد  چیدند؛ به این ترتیب کتابخانه ها را بر روي رفها می گذاشتند و این خمره هایی می ها و کوزه در خمره

از یکی از بزرگترین آنها، که کتابخانۀ بورسیپا ها همه نابود شده، ولی  این کتابخانه. شد و کاخهاي سلطنتی درست می

لوح گلی آن منبع اطالعاتی  3000هایی استنساخ کرده و در کتابخانۀ آسوربانی پال نگاه داشته بودند که  بود، نسخه

.است که ما اکنون دربارة زندگی مردم بابل قدیم داریم

کوشیدند؛ پیروزي  دانی بود که سخت در این راه میگشودن رموز میخی بابلی، مدت چندین قرن، از آرزوهاي دانشمن

، گئورگ گروتفند، استاد زبان یونانی در 1802در سال . رود نهایی در این باره یکی از افتخارات تاریخ علم به شمار می

هاي خط میخی  دانشگاه گوتینگن، به فرهنگستان آن شهر اطالع داد که چگونه مدت چندین سال بر روي نوشته

ها وجود داشته، را تشخیص دهد  باستانی کار کرده و توانسته هشت حرف، از چهل و دو حرفی که در آن نوشتهایران 

در آن سال، راولینسن، . پیشرفتی در این امر صورت نگرفت 1835تا سال . رو، نام سه شاه را در آنها بخواند و، از آن

هیشتاسپ و  –ز کارهاي گروتفند، توانست نام سه شاه یکی از کارمندان سفارت انگلستان در ایران، بدون آگاهی ا

اي به خط فارسی باستانی که مشتق از میخی بابلی بود بخواند؛ پس از آن، از روي  را در کتیبه –داریوش و خشیارشا 

بود  آمد آن ولی این خط، خط بابلی نبود؛ کار دیگري که بر راولینسن الزم می. همین سه نام، تمام آن کتیبه را خواند

اي دست یابد که با دو خط فارسی باستانی و بابلی  که مانند شامپولیون سنگ رشیدي پیدا کند؛ یعنی به کتیبه

: اي را در ارتفاع صد متري بر سینۀ کوه بیستون، در محل دور از دسترسی یافت چنین سنگ نوشته. نوشته شده باشد

پیروزیهایش را به سه زبان فارسی و آشوري و بابلی بر  داریوش اول دستور داده بود که سنگتراشان شرح جنگها و

مدت چندین روز وي براي . سینۀ کوه نقش کنند، و این نقش همان بود که توجه راولینسن را به خود جلب کرد
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آویخت و با دقت  برداري از آن جان خود را به معرض خطر انداخت و غالباً خود را به ریسمانی می خواندن و گرده

راولینسن، پس از دوازده سال کوشش و . داشت کرد، یا با خمیر نرمی از آنها نمونه برمی وف را استنساخ میکامل حر

انجمن شاهی آسیایی، براي آنکه از صحت اکتشاف ). 1847(کار، توانست متنهاي بابلی و آشوري را ترجمه کند 

ده بود نزد چند آشورشناس فرستاد و از آنان راولینسن اطمینان حاصل کند، متنی میخی را که تا آن زمان منتشر نش

اي که به این ترتیب فراهم آمد  خواست که، بدون ارتباط پیدا کردن با یکدیگر، آنها را ترجمه کنند؛ چهار ترجمه

در نتیجۀ این کوشش مداوم دانشمندان و محققان، میدان بحث تاریخ، با اطالعاتی که از . تقریباً با یکدیگر مطابق بود

. آمد، وسعت پیدا کرد تمدن تازه اکتشاف شده به دست میاین 

این زبان را با حروفی . زبان بابلی زبانی سامی، و از تطور و تغییرشکل زبانهاي سومري و اکدي به دست آمده بود

نوشتند که اصل سومري داشت، ولی لغات آن با گذشت زمان تغییر پیدا کرده و از شکل اصلی منحرف شده بود  می

اختالف میان زبانهاي سومري و بابلی، در اواخر، به ). گونه که لغت فرانسه یا التینی اختالف پیدا کرده است انهم(

اي بود که ناچار بایستی کتابهاي لغت و صرف و نحو خاصی بنویسند تا دانشمندان و کاهنان جوان از روي آن  اندازه

نی سومري را بخوانند، به همین جهت است که در حدود هاي روحا و نوشته» قدیمی«بتوانند لغت سومري فصیح و 

چهار یک از کتابهاي کتابخانۀ سلطنتی نینوا کتابهاي لغت سومري و بابلی و آشوري و کتابهاي مربوط به صرف و نحو 

شود  بعضی از این کتابهاي لغت و صرف و نحو در زمان سارگن اکدي نوشته شده؛ از همین جا معلوم می. زبانهاست

در زبان بابلی نیز، مانند سومري، عالمات نوشتنی . طالعات و تحقیقات علمی از چه زمانهاي دوري آغاز شده استکه م

بابلیان هرگز براي خود الفبایی وضع نکردند، و با . داد نمایندة حروف نبود، بلکه هجاها و مقاطع کلمات را نمایش می

حفظ کردن این عالمات هجایی، و . نوشتند استند میخو آنچه را می» عالمت هجایی«تعدادي در حدود سیصد 

داد؛ در این مدارس  آموختن قواعد حساب و تعلیمات دینی، رویهمرفته، برنامۀ مدارس پیوسته به معابد را تشکیل می

 در. دادند به شاگردان خود تعلیم می –و همینها بود که ذکر کردیم  –دانستند  کاهنان آنچه را براي خدایان مفید می

ضمن کاوشهایی که شده، اطاق مکتبی از زیر خاك بیرون آمده که بر روي کف آن لوحهاي گلیی به دست آمده که 

بر آنها شاگردان دختر و پسر، از روي سرمشقهاي اخالقی آموزگاران خود، دو هزار سال قبل از میالد مسیح مشق 

درس را یکباره از فعالیت انداخته و در زیر زمین  نماید که یک حادثه و بالي ناگهانی کالس اند؛ چنان می کرده می

  . مدفون ساخته باشد

دانستند، و به همین جهت گلهاي رس  بابلیان نیز، مانند مردم فنیقیه، خطنویسی را وسیلۀ تسهیل کار تجارت می

جانوران دیده  در میان الواح بازمانده، داستانهاي منظومی به زبان. رساندند خود را زیاد به مصرف چیزنویسی نمی

اي است که پایانی ندارد؛ نیز سرودهایی در آن الواح وجود دارد  ها، خود، نسل نخستین از سلسله شود؛ این نوشته می

که در آنها کامال مراعات وزن عروضی شده، و سطور و بندهاي آن کامال از یکدیگر متمایز است؛ از اشعار غیردینی، 

شود، گو اینکه  شود؛ از آنچه نمایندة مراسم دینی است بوي نمایش استشمام می یبسیار کم در میان این آثار دیده م

توان آنها را تئاتر نامید؛ از اینها گذشته، مقادیر بسیار زیادي گزارش وقایع و ثبت حوادث تاریخی در میان  هنوز نمی

کرده و حوادث مهمی را که براي نگاران رسمی پرهیزکاري و کشورگشایی شاهان را ثبت  وقایع. رسد الواح به نظر می

، )م ق280حوالی (بروسوس، نامدارترین مورخ بابلی . اند آمده نوشته و به یادگار گذاشته معابد و شهرهاي مختلف پیش

: گوید همچون کسی که به علم و درایت خود اعتماد کامل داشته باشد، از آفرینش جهان و آغاز تاریخ بشر سخن می

سال طول کشید؛ بروسوس از آغاز جهان تا  36000خدایی برگزید، و مدت سلطنت این شاه نخستین شاه بابلی را 

  . داند سال می 691200طوفان بزرگ را، با دقتی شایستۀ تحسین و اعتدالی نسبی، 
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شود،  بریتانیا نگاهداري می دوازده لوح شکسته، که در کتابخانۀ آسوربانی پال به دست آمده و اکنون در موزة

اي از  این حماسه نیز، مانند ایلیاد، مجموعه. النهرین، یعنی حماسۀ گیلگمش، را در بردارد ین اثر ادبی بینجالبتر

قبل از  3000اند؛ تاریخ بعضی از آنها به  جا جمع کرده داستانهاست که پیوستگی متینی با یکدیگر ندارند و آنها را یک

اي شهر اوروك یا  گیلگمش فرمانفرماي افسانه. ن بابل استرسد، یک قسمت از این حماسه، داستان طوفا میالد می

گیلگمش در این داستان، . نپیشتیم است که پس از طوفان ماند و حیات ابدي پیدا کرد –ارك و از نسل شمش 

شود که با جرئت و  شمشون، با قامتی بلند و هیکلی درشت و عضالتی پیچیده دیده می –همچون ترکیبی از آدونیس 

:اي دارد کند و زیبایی فریبنده کارها اقدام می شهامت به

  دو ثلث او خداست،

  و یک ثلث او آدمیزاد است،

  …تواند با اندام او دم از برابري بزند کس نمی و هیچ

  هاي زمین، را دیده، چیز، حتی کرانه همه

  چیز را بشناسد؛ هر چیز را غوررسی کرده، و دریافته است که چگونه همه

  پوشاند، گذشت ه همه چیز را میاز حجاب حکمت، ک

  .و همۀ رازها را گشود

  آنچه را پنهانی بود دید،

  و از هرچه پوشیده بود سرپوش برگرفت؛

  .و خبر دورة پیش از طوفان را باز آورد

  راه دور و درازي رفت،

  و رنج و زحمت فراوانی را تحمل کرد؛

  . و آنگاه بر لوحی سنگین آنچه را کرده بود، نوشت

دارد، و  وامی» ساختن باروها در شب و روز«بردند که فرزندانشان را به کارهاي کمرشکن  د عشتر شکایت میپدران نز

اي را براي مادر خویش باقی  هیچ زنی را براي خواجۀ خود، و هیچ دوشیزه«شوهران از آن شکایت داشتند که وي 

ه فرزندي هماورد گیلگمش بیافریند که بتواند کند ک عشتر از ارورو، مادر خداي گیلگمش، درخواست می» .گذارد نمی

ارورو قطعه گلی . او را با نزاع و کشمکش مشغول دارد، و به این ترتیب شوهران اوروك آرامش خاطر خود را بازیابند

سازد که مردي است با نیروي گراز و یال شیر و  کند و از آن صورت نیمه خداي انکیدو را می را با آب دهان خمیر می

برد؛  گزیند و با جانوران به سر می این انکیدو به همنشینی آدمیزادگان رغبتی ندارد و از آنان دوري می. مرغ سرعت

» .نشاند کند، و همراه با دد و دام تشنگی خود را فرو می هاي دریا بازي می چرد، با آفریده با آهوان علف صحرا می«

شود؟  کوشد، به این کار موفق نمی را گرفتار سازد، ولی هرچه می شود که با دام و تله او یکی از شکارچیان بر آن می

اي را به او امانت دهد تا انکیدو به دام عشق  خواهد که زن کاهنه رود و از او می آنگاه شکارچی به نزدیک گیلگمش می

  روند، وران به آبشخور میاي صیاد، برو و کاهنه را با خود گیر و، آنگاه که جان«: گوید گیلگمش به او می. او گرفتار شود

شکارچی و کاهنه  ».پرده از روي زیباي او بردار؛ چون انکیدو روي او را ببیند، جانوران از گرد او پراکنده خواهند شد

  .یابند روند و انکیدو را می پیش می

  !اي زن. او در اینجاست«

  بندهاي خود بگشا،

  و از زیبایی خود پرده بردار،
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  !وردار شودتا سیر و پر از تو برخ

  !بازپس مگرد، و آتش او را تیزتر کن

  .چون ترا ببیند، به نزد تو خواهد آمد

  !جامۀ خود بگشا تا بر تو آرام گیرد

  .کنند سان که زنان می شهوت او را برانگیز، بدان

  در آن هنگام، نسبت به ددان بیگانه خواهد شد،

  .اند گ شدههمان ددان که پیوسته در پی او گام برداشته و با او بزر

  ».سینۀ او به سینۀ تو فشرده خواهد شد

  آنگاه کاهنه بندهاي خود را گشود،

  و از زیبایی خود پرده برداشت،

  .تا او سیر و پر از وي برخوردار شود

  به پس بازنگشت و آتش او را تیز کرد،

  .و جامۀ خود را گشود تا بر او آرام گیرد

  .کنند می و شهوت او را برانگیخت، بدان سان که زنان

  .سینۀ او بر سینۀ وي فشرده شد

  . انکیدو فراموش کرد که کجا زاده شد

 –چون از لذت سیر و زده شد، بیدار گشت و دریافت که دوستانش . انکیدو شش روز و هفت شب با زن مقدس ماند

تو «: مالمت کرد و گفتدر آن هنگام، کاهنه وي را . اند؛ چون دید، از شدت اندوه بیحال و بیهوش شد رفته –جانوران 

بري؟ بیا تو را به اوروك ببرم، در آنجا که گیلگمش  که شکوه خدایی داري از چه رو میان وحشیان مزارع به سر می

انکیدو، که با ستایش کاهنه فریب خورده بود، در پی وي به جانب » .کند و قدرت او باالي همۀ قدرتهاست زندگی می

را به آنجا که گیلگمش است راهنمایی کن، تا با او بجنگم و قدرت خود را به وي م«: اوروك روانه شد و چنین گفت

ولی گیلگمش، در آغاز کار با نیرو و پس از آن با مهربانی . ؛ چون چنین شد، خدایان و شوهران شاد شدند»نشان دهم

حمایت اوروك در برابر عیالم خویش، بر وي چیره شد، و آن دو یار وفادار یکدیگر شدند؛ هر دو در کنار یکدیگر براي 

ساز و برگ جنگی از خود دور کرد و «گیلگمش . پیش رفتند و، پس از انجام کارهاي بزرگ، پیروزمندانه بازگشتند

در آن هنگام، عشتر . »هاي سلطنتی بیاراست و تاج بر سر گذاشت جامۀ سفید خویش را پوشید و خود را با نشانه

  :چشمان درشت خود را متوجه او ساخت و به او گفت سیري ناپذیر گرفتار عشق او شد و

اي به من بخش؛ تو شوهر من خواهی بود، و من زن  عشق خود را همچون هدیه! بیا اي گیلگمش و شوهر من باش«

اي از الجورد و طال خواهم گذاشت که چرخهاي زرین عقیق نشان دارد؛ تو را شیرانی بزرگ خواهند  تو را در ارابه. تو

تمام زمینهاي  …آیی گرداگرد تو بخور برخاسته از درخت ارز خواهد بود آن هنگام که به خانۀ ما می کشید؛ در

و خیرات و عطایاي . مجاور دریا قدم تو را در آغوش خواهند گرفت، و شاهان در برابر تو پشت دو تا خواهند کرد

پذیرد و سرنوشت شومی  این پیشنهاد را نمیگیلگمش  ».ها را همچون خراجی در برابر تو خواهند آورد کوهها و جلگه

آورد، و از آن میان نام تموز و باز و اسب و مرد باغبان  را که عشتر براي معشوقهاي فراوان خود مهیا کرده به یاد او می

مرا  گونه که آنان را از پاي درآوردي، تو اکنون مرا دوست داري، ولی بعدها، همان«: گوید برد و به او می و شیر را می

اي  کند که گاو وحشی درنده شود و از آنو، خداي بزرگ، مسئلت می عشتر در خشم می» .نیز از پاي درخواهی آورد

آیا اکنون که «: کند پذیرد و عشتر را چنین مالمت می آنو این درخواست را نمی. بیافریند و آن گاو گیلگمش را بکشد
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کند که اگر مسئولش  عشتر تهدید می» توانی خاموش بمانی؟ ه نمیگیلگمش خیانتها و رسواییهاي تو را به یادت آورد

آنو تسلیم . کن خواهد کرد تا هرچه زنده است نابود شود اجابت نشود، در تمام جهان غریزة عشق و شهوت را ریشه

عشتر  شود؛ چون آفریند، ولی گیلگمش، به دستیاري انکیدو، بر آن جانور چیره می شود و گاو وحشی درنده را می می

گیلگمش به خود . کند فرستد، انکیدو دستی از آن جانور را به چهرة او پرتاب می بر گیلگمش دشنام و نفرین می

ناپذیري، در بحبوحۀ شادي گیلگمش، عیش او  شود، ولی عشتر با مبتال کردن انکیدو به درد درمان بالد و شاد می می

  .میرد کند، و انکیدو می را منغص می

کند و در  شود و زاري می اي بیشتر دوست دارد، خم می عش دوست خود، که او را از هر محبوبهگیلگمش روي ن

رود، که آیا هیچ راه گریزي از این سرنوشت شوم نیست؟ تنها یک نفر از مرگ رهایی  اندیشۀ مرگ و اسرار آن فرو می

شود که، اگر براي  سد، گیلگمش بر آن میشنا نپیشتیم است، و ناچار او راز زندگی جاودانی را می –یافته و آن شمش 

افتد که  در ضمن این جستجو، گذارش به کوهی می. یافتن وي تمام جهان را هم از زیر پا بگذراند، به این کار برخیزد

این دو . رود ساید و پستانهاشان تا دوزخ پایین می دو عفریت نگاهبان آن هستند؛ سر این عفریتها به آسمان می

گذرد و به کنار  دهند و او از گذرگاه زیرزمینی تاریکی به درازاي بیست کیلومتر می پروانۀ عبور میعفریت به وي 

از وي براي گذشتن از . بیند رسد و، از دور، بر روي آنها تخت سبیتو، خداوند دوشیزة دریاها، را می اقیانوس بزرگ می

» .، خود را بر این زمین خواهم افکند و خواهم کشتاگر در این کار کامیاب نشوم«: گوید خواهد و می آبها مدد می

دهد که در مدت چهل روز طوفانی از دریا بگذرد و به جزیرة خوشبختی،  سوزد و به او اجازه می سبیتو را دل بر او می

 –رسد، از شمش  گیلگمش به آن جزیره می چون. نپیشتیم دارندة زندگی جاودانی است، درآید –که جایگاه شمش 

کند که چگونه خدایان  گوید، و بیان می وي داستان طوفان را براي وي بازمی. شود م خواستار زندگی ابدي مینپیشتی

از آنچه بر اثر حملۀ دیوانگی کردند پشیمان شدند و چگونه او و زنش را، براي آنکه سبب باقی ماندن نسل او 

دهد، و  کند به گیلگمش می آن جوانی را تجدید میآنگاه گیاهی را که خوردن . اند، زندگی جاودانه بخشیدند شده می

کند تا تن خود را بشوید؛ در  وي در میان راه درنگ می. شود گیلگمش آمادة بازگشت از سفر دور و دراز خویش می

.رباید میخزد و گیاه را  آن حال که مشغول شستشوست، ماري در آن نزدیکی می

گزارد، تا  بیند نماز می گردد و در همۀ معابدي که سر راه خود می گیلگمش، دلشکسته و اندوهگین، به اوروك بازمی

مگر انکیدو دیگر باره زنده شود، حتی اگر این زندگی تازه آن اندازه بیشتر طول نکشد که یک کلمه با وي سخن 

مرا یاراي «: گوید شود و انکیدو در پاسخ وي می ال مردگان جویا میشود و گیلگمش از ح انکیدو ظاهر می. گوید

ام براي تو بازگویم، ترس تو را  جواب گفتن به تو نیست، چه اگر بتوانم زمین را در برابر تو بگشایم و آنچه را که دیده

ورانه، است، در ولی گیلگمش، که نماد فلسفه، یعنی حماقت مته» .از پاي درخواهد آورد، و از هوش خواهی رفت

بگذار ترس مرا از پاي درآورد و بیهوش شوم، هرچه هست مرا از آن آگاه «: گوید ورزد و می طلب حقیقت اصرار می

  .رسد انگیز قطعات بازماندة این حماسه به پایان می گوید، و با این نغمۀ حزن انکیدو احوال دوزخ را بازمی» .کن

VII - هنرمندان  

  معماري –نقش برجسته  –سازي  مجسمه –نقاشی  –موسیقی  –خرده هنرها 

ولی . توانیم دربارة ادبیات بابل قضاوت کنیم داستان گیلگمش تقریباً نمونۀ منحصر به فردي است که از روي آن می

دهد که، در آن مردم، اگر روح ابداع  هنرهاي بابلی از تندباد حوادث مصون مانده و به ما رسیده نشان می آنچه از خرده

و فرو رفتن آنان در امور بازرگانی و لذتهاي جسمانی و . ري عمیق وجود نداشته، الاقل، توجه به زیبایی بوده استهن

شده، چنان نبوده است که از این احساس توجه به جمال جلو  عالقۀ به دین، که براي جبران دنیاداري حاصل می

سنگهاي صیقلی، آالت و ادوات خوش ساخت مفرغی و هاي آجري، که با دقت و حوصله لعاب داده شده،  قطعه. گیرد
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هاي عالی، میزها و تختها و  هاي خوشرنگ و فرشینه هاي زربفت، قالیهاي نرم و پارچه آهنی و سیمین و زرین، پارچه

مانده، اگر براي آن کافی نباشد که در عالم هنر ارزش و مقام بلندي براي تمدن  صندلیهایی که از آن زمان برجاي

کارهاي زرگري و جواهر کاري از آن زمان . اثبات کند، این اندازه هست که جمال و رونقی به آن تمدن ببخشد بابلی

شود؛ بیشتر به آن دلخوش  فراوان به دست آمده، ولی آن دقت فنی اسبابهاي زینتی مصري قدیم در آنها دیده نمی

دانستند که  نمایش قرار دهند، و هنرمندي را در آن می اند که هرچه فراوانتر فلز زرد را به کار برند و در معرض بوده

بابلیان آالت موسیقی گوناگون، از قبیل ناي فلزي، سنتور، چنگ، نی مشکی، . تمام تنۀ یک پیکر را از طال بسازند

ا تنها خوانان، به همراهی یکدیگر ی هاي موسیقی و آوازه اند و دسته ، و دایره داشته)سنج(طبل، بوق، نی، شیپور، زنگ 

. اند پرداخته تنها، در معابد و کاخها و مجالس مهمانی ثروتمندان به نوازندگی و خوانندگی می

کردند و هرگز در  ها استفاده می نقاشی در نزد بابلیان نقشی فرعی داشت، و از آن براي زینت کردن دیوارها و مجسمه

گونه نقشهاي رنگین که دیوار گورهاي مصري  هاي بابلی، آن در ویرانه. بند آن نبودند که آن را هنر مستقلی قرار دهند

سازي در میان  نیز، فن مجسمه. شود آراسته، یا آن نقشهاي دیواریی که زینت کاخهاي کرتی بوده، دیده نمی را می

و  رسد که بر اثر تبعیت از سنت سومري، که به میراث به ایشان رسیده بابلیان هیچ ترقی نکرده، و چنان به نظر می

همۀ . کوشیدند، مرگ این هنر، پیش از آنکه کامل شده باشد، فرا رسیده است کاهنان سخت در نگاهداري آن می

اند؛ هرچه  اندام و داراي عضالت نیرومند ساخته شده شاهان همه به یک هیئت درشت: پیکرها چهرة مشابهی دارند

ایی که از بابل قدیم بازمانده بسیار کم است؛ این ه مجسمه. اسیر است چنان است که گویی از یک قالب بیرون آمده

وضع نقشهاي برجسته بهتر است، ولی در اینجا نیز نقشها قالبی و مشابه با یکدیگر و . کمی هیچ دلیل موجهی ندارد

رسد؛  اند نمی ساخته خام است و هرگز به پاي نقشهاي روحدار و نیرومندي که مصریان هزار سال پیش از آنان می

برجستۀ بابلی، در آنجا که جانوران را در حالت سکون باشکوهی که در طبیعت دارند، یا در آنجا که به  نقشهاي

  . رسد دهد، غالباً به سرحد کمال می اند نمایش می واسطۀ قساوت آدمیزاد حالت درندگی و افروختگی پیدا کرده

هاي آثاري که بر جاي مانده، بنایی  از میان ویرانهتوان،  توان حکم کرد، چه بندرت می دربارة معماري بابلی اکنون نمی

یافت که بیش از دو سه متر از سطح زمین بلند باشد؛ نیز هیچ گونه نقاشی یا حجاریی که شکل کلی یک معبد یا 

ساختند، و تنها ثروتمندان  ها را با خشت و گل می خانه. یک ساختمان را نمایش دهد از آن زمان برجاي نمانده است

شد،  هاي تنگ باز نمی ها غالباً رو به کوچه هاي بابلی بندرت پنجره وجود داشت؛ در خانه در خانه. آجري داشتندخانۀ 

بنا بر اخبار و روایات، . رفت بلکه به طرف حیاطی داخلی بود، و این حیاط پناهگاهی از آفتاب سوزان به شمار می

هایی  کف ساختمان معابد محاذي سقف خانه. ه بوده استهاي مردم طبقۀ اول اجتماع داراي سه یا چهار طبق خانه

معبدها، به طور کلی، بناهاي مکعب . ها نظارت و تسلط داشت شد که این معابد بر زندگی ساکنان آن خانه ساخته می

غالباً، . شد شکل بزرگ آجریی بود که در وسط خود حیاطی داشت، و بیشتر مجالس دینی در آن حیاط تشکیل می

ساختند، و آن ساختمان چند طبقۀ مکعب  می) به معنی جاي بلند(» زیگورات«معبد، برج بلندي به نام در کنار 

شد و، بر گرداگرد آن، پلکانی  حجم مکعبهاي نمایندة هر طبقه کوچکتر می رفت، شکلی بود که هرچه باالتر می

ی و پرستشی داشت و ضریح و آرامگاه ، که عنوان دین»زیگوراتها«این . داد طبقات مختلف را به یکدیگر اتصال می

رفت و از آنجا کاهنان  رفت، در عین حال، به منظورهاي نجومی نیز به کار می خداي صاحب معبد به شمار می

» زیگورات«. کردند داده، مشاهده و رصد می حرکات ستارگان را، که به عقیدة ایشان از همه چیز زندگی خبر می

شناختند  شد، و هر طبقه به یکی از سیاراتی که بابلیان می نامیده می» فت فلکطبقات ه«بزرگ بورسیپا به نام 

طبقۀ تحتانی به رنگ سیاه زحل بود؛ طبقۀ باالي آن، به . اختصاص داشت و آن را به رنگ خاصی رنگ کرده بودند

م، کبود رنگ، به نمایندگی از زهره، رنگ سفید داشت؛ طبقۀ باالتر، ارغوانی رنگ، مخصوص مشتري بود؛ طبقۀ چهار
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عطارد اختصاص داشت؛ طبقۀ پنجم، با رنگ سرخ، نمایندة مریخ بود؛ طبقۀ ششم، به رنگ نقره، و طبقۀ هفتم، به 

شد، هر  این افالك و ستارگان، چون بترتیب از پایین برج شروع می. رنگ طال، به ترتیب نمایندة ماه و خورشید بودند

. فته بودکدام نمایندة یکی از روزهاي متوالی ه

رفت، و خط مستقیم و ضخامت بنا اساس  در ساختمانهاي بابل، تا آنجا که اطالع داریم، ذوق هنري به کار نمی

شود که از سومریان به  ها، آثار قوس یا سقف گنبدیی دیده می گاه، در میان ویرانه گاه. داد ساختمانی را تشکیل می

رنوشت این طاقها و قوسها چه خواهد بود، از آنها در بناهاي خود استفاده آنکه بدانند س بابل رسیده، و غیرماهرانه، بی

کردند استفاده از آجرهاي لعابدار به رنگهاي زرد و آبی و سفید و  تنها تزیینی که در خارج و داخل خانه می. کردند می

استعمال آجر لعابدار تنها به . آوردند سرخ بود، که گاهی از آنها، بر روي دیوار، نقش جانور یا گیاهی را بیرون می

خواستند ساختمانها را از گزند آفتاب و باران نگاه دارند؛ این هنر در قدمت  منظور زیبایی نبود، بلکه به این ترتیب می

به همین جهت است . النهرین، تا آنگاه که به دست مسلمانان گشوده شد، باقی بود رسد و در بین به زمان نرمسین می

و سفال لعابی به صورت هنر باستانی شخصی و خصوصی خاورمیانه درآمده، گو اینکه سفالهاي به  که ساختن کاشی

با وجود کمکی که سفال لعابدار به هنر معماري بابلی کرده، باید گفت که . کند دست آمده چندان جلب توجه نمی

شد که  رفت سبب آن می به کار میاین هنر، سنگین و خالی از ظرافت و زیبایی بود، و خود موادي که در ساختمان 

کردند و با آن آجر و مالط  کارگران و غالمان گل رس را خمیر می. این فن نتواند از درجۀ متوسط تجاوز کند

شد بسرعت فرا گرفت؛ هرگز براي ساختن معابد  سراسر مملکت را معابدي که به این ترتیب ساخته می. ساختند می

گونه بناها تقریباً به  صر قدیم یا اروپاي قرون وسطی، قرنها صرف وقت شود، ولی ایناحتیاج به آن نبود که، مانند م

شد؛ پنجاه سال عدم توجه به آن ساختمانها کافی بود که  ریخت و ویران می شد فرو می همان سرعتی که برپا می

ر، در واقع، سبب آن بود که خود ارزانی آج. دوباره آنها را به صورت خاك و گلی که از آن ساخته شده بودند درآورد

شد بناهاي عظیم برپا کرد، ولی  نقشۀ ساختمانهاي بابلی بد و نامتناسب از کار درآید؛ با چنین مصالحی بآسانی می

آجر با شکوه و جالل مناسب نیست، در صورتی که روح معماري و مهندسی . مراعات زیبایی در آنها امکان نداشت

  .همان شکوه و جالل است

VIII -  علوم بابلیان

  پزشکی –جغرافیا  –تقویم  –نجوم  –ریاضیات 

از . بابلیان مردمی تجارت پیشه بودند؛ به همین جهت امید کامیابی در علم براي ایشان بیش از کامیابی در هنر بود

کاهنان . بازرگانی ریاضیات پیدا شد، و علم ریاضی، به کمک دین، اسباب پیدایش علم نجوم را فراهم آورد

  النهرین، با وظایفی که بر عهده داشتند، از قبیل قضاوت، ادارة امور مردم، تأمین وسایل مالی کشاورزي و صناعت، ینب

آنکه خود آگاه باشند، شالودة علومی را ریختند که  غیبگویی، کارشناسی در مشاهدة ستارگان و احشاي جانوران، بی

  .دین را از تخت پیشوایی و تسلط بر امور جهان فرود آورد ها به دست یونانیان، تا مدتی سبب آن بود که بعد

بر روي . روز قرار داده بودند 360درجه و تقسیم سال به  360ریاضیدانان بابلی اساس کار خود را تقسیم دایره به 

مار داد، و این خود مبناي دستگاه ش پیدا شد که حساب را بر پایۀ شصت قرار می) شصتی(این، دستگاه شمار ستینی 

براي نمایاندن اعداد، سه رقم بیشتر . شمار شد  است که بعدها روي کار آمد و عدد دوازده شالودة) دوازدهی(عشر  اثنی

نه  90شد؛ دیگر رقم نمایندة ده بود که تا  ، نه بار تکرار می 9یکی رقم نمایندة واحد بود که، تا عدد : رفت به کار نمی

امر حساب کردن را با تهیۀ جدولهایی که عالوه بر ضرب و . بود 100  وم نمایندةکردند؛ رقم س ن را تکرار می بار آ

هندسه در نزد آنان . تقسیم، نصف و ربع و ثلث و مربع و مکعب اعداد اساسی در آن ثبت شده بود، آسان کرده بودند

ي که بابلیان براي پی عدد. توانستند مساحت اشکال غیر منظم و پیچیده را اندازه بگیرند به آن حد رسید که می
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براي ملت   بود؛ البته این اندازه تقریب، 3آوردند، عدد  به حساب می) یعنی نسبت محیط دایره به قطر آن] (960[

  .رسد شایسته بنظر نمی  منجمی چون بابلیان،

اید گفت که سحر و در این مورد نیز ب. علم مختص بابلیان بود، و در تمام عالم قدیم به آن اشتهار داشتند  علم نجوم،

هایی براي خط  کردند که نقشه بابلیان از آن جهت در ستارگان مطالعه نمی. جادو منشأ پیدایش این علم بوده است

مردم و سرنوشت ایشان آگاه   بلکه بیشتر مطالعات نجومی براي آن بود که از آیندة  سیر کاروانها و کشتیها رسم کنند،

هر ستاره، در نظر . یش از آنکه منجم بنامیم، باید عالم به علم احکام نجوم بدانیمپ  شوند؛ به همین جهت آنان را،

مشتري مردوك بود و : پذیرفت تأثیر آن صورت نمی خدایی بود که دست در کار مردم داشت و تدبیر امور بی  آنان،

اي داللت بر  رکت ستارههر ح. عطارد نبو و مریخ نرگال و خورشید شمش؛ ماه سین بود و زحل نینیب و زهره عشتر

  مثال اگر ماه پایین بود،: اي بر زمین پیش آمده، یا پیشامدي در آینده به وقوع خواهد پیوست آن داشت که حادثه

  عالمت آن بود   گرفت، کرد که ملت دوري به فرمان پادشاه در خواهد آمد؛ اگر شکل هالل به خود می داللت بر آن می

کوششهایی که به مصرف بیرون آوردن علم آینده و مغیبات از حرکت . پیروز خواهد شدکه پادشاه بر دشمنان خویش 

بود؛ کاهنان کارشناس در این مطالب   براي بابلیان عنوان شهوت و هوسی را پیدا کرده  رسید، ستارگان به مصرف می

ضی از این کاهنان در کار خود بع. به چنگ آورند  توانستند از این راه منافع سرشاري از شاهان و مردم، هر دو، می

دادند و، با کمال اشتیاق و جد، مجلدات کتب احکام نجوم را که بنا بر روایات متواتر  سخت مطالعه و دقت به خرج می

بازانی  منجمان واقعی از حقه. کردند شاه اکد، بر جاي مانده بود، بررسی و موشکافی می  از دوران سلطنت سارگن،

خواندند و چگونگی وضع  گشتند و، در برابر گرفتن پول، طالع مردم را می کوچه و بازار میشکایت داشتند که در 

و این اطالعاتشان  –دادند  شود، خبر می هواي یک سال بعد را، برسان تقویمهایی که همین روزها میان ما دیده می

.مبتنی بر خواندن کتب احکام نجوم نبود

بردن به احکام نجوم و خبر  هاي نجومیی که براي پی ین رصدهاي فلکی و نقشهعلم نجوم و هیئت، آهسته آهسته، از ا

م توانستند مقارنۀ غروب و طلوع ستارة زهره را با  ق 2000بابلیان در . گرفت به وجود آمد دادن از غیب صورت می

نقشۀ آسمان را غروب و طلوع خورشید ثبت کنند و موضع ستارگان مختلف را در آسمان معین سازند و خرده خرده 

در زمان . هجوم کاسیها بر این سرزمین موجب آن شد که پیشرفت علمی براي مدت هزار سال متوقف بماند. بردارند

بختنصر، دوباره به کار برخاستند و کاهنان دانشمند نقشۀ مدار خورشید و ماه را رسم کردند؛ به اقتران این دو و 

را به دست آوردند؛ براي نخستین بار به اختالف میان دو نوع ستارة خسوف و کسوف متوجه شدند؛ خط سیر سیارات 

   .بردندثابت و سیار پی 

تاریخ دو انقالب صیفی و شتوي و دو اعتدال ربیعی و خریفی را منجمان بابلی تعیین کردند و، با پیروي از روش 

گانه منقسم ساختند؛ پس از  را به برجهاي دوازده) یعنی مدار زمین بر گرد خورشید(البروج  لکسومریان، دایرة ف

ثانیه تقسیم کردند؛ زمان را با سرعت آبی و شاخص آفتابی اندازه  60درجه، درجه را به  360تقسیم دایره به 

ند، بلکه اساساً اختراع آنها از مردم بابل رسد، نه تنها به تکمیل این دو اسباب پرداخت گرفتند، و چنانکه به نظر می می

کردند، که شش ماه از آن، هر یک، سی روز داشت و شش ماه دیگر، هر  سال را به دوازده ماه قمري تقسیم می .است

شد، براي هماهنگ ساختن سال با فصول،  روز می 354نه روز؛ چون مجموع روزهاي سال به این ترتیب  و یک، بیست

هاي ماه با صور مختلف ماه آسمان مطابق درآید، هر ماه را به  براي آنکه عدد هفته. افزودند آن میماه سیزدهمی بر 

تري داشته باشند، براي هر ماه پنج هفتۀ شش  به جهت آنکه تقویم ساده  کردند؛ یک وقت نیز، چهار هفته تقسیم می

به همین . قراردادهاي بشري نافذ است روزي قایل شدند، ولی بعدها معلوم شد که صور مختلف آسمان بیشتر از

مدت شبانروز را مثل ما از نصف شب تا نصف شب . اي باقی ماند تقسیم ماه به همان صورت اول چهار هفته  جهت،
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داشتند؛ شبانروز را  کردند، بلکه از طلوع ماه در یک شب تا طلوع آن در شب بعد محسوب می پس از آن حساب نمی

شود که دقیقۀ زمانی بابلی داراي این خاصیت  کردند؛ به این ترتیب معلوم می بخش می اي ساعت سی دقیقه 12به 

و صفحۀ   اینکه ماه خود را به چهار هفته،. شده بوده است که زمانی مساوي چهار برابر اندازة اسمی آن را شامل می

یقه، و دقیقه را به شصت ثانیه ، و ساعت را به شصت دق)چهار قسمت و به جاي بیست(ساعت خود را به دوازده قسمت 

.استکنیم، بیشک از آثار بابلی است که از آن زمان تا روزگار ما بر جاي مانده  تقسیم می

خرافه . تاداف اي که علم بابلی بر دین داشت در جامد و راکد ماندن علم پزشکی بیش از علم نجوم مؤثر می تکیه

از زمان حموربی، فن درمان کردن . گرفت آمیز کاهنان، از پیشرفت علم جلو می پرستی مردم، بیش از روش اسرار

بیماران تا حدي از اختیار کاهنان خارج شده و حرفۀ خاصی را براي پزشکان ساخته و دستمزد و کیفر کارهاي 

دانست که براي  کرد، از پیش می راي مداواي خود دعوت میپزشکی را قانون معین کرده بود؛ بیماري که پزشک را ب

دستمزد کمتري،   الزحمه بپردازد؛ و اگر بیمار از طبقۀ مردم فقیر بود، فالن مداوا یا عمل جراحی چه اندازه باید حق

اد، ناچار د کرد، یا کار خود را خوب انجام نمی هرگاه پزشک خطا می. شد متناسب با حالت مالی وي، از او مطالبه می

زد، همان گونه که پیش از این  بایستی تاوانی به بیمار بپردازد؛ حتی در حالتی که خطاي فاحشی از پزشک سر می

  .خود را ادامه دهد  بریدند تا بالفاصله پس از این کار غلط نتواند حرفۀ گفتیم، انگشتان او را می

ن خارج شده و رنگ دنیایی به خود گرفته بود، پزشک، در با وجود آنکه علم پزشکی، به این صورت، کامال از سلطۀ دی

برابر حرص شدید مردم به اینکه تشخیص مرض را بر پایۀ خرافات و اوهام قرار دهند و با سحر و جادو به معالجه 

؛ جادوگران و غیبگویان بیش از پزشکان مورد توجه مردم بودند. توانست انجام دهد بپردازند، در واقع کار مؤثري نمی

به عقیدة ایشان، بیماري از آن پیش . در نتیجۀ همین نفوذ در مردم، راههاي درمان نامعقول فراوانی رواج داشت

آید؛ به همین جهت، پایۀ معالجه بر  آمد که، بر اثر گناهی که مریض مرتکب شده، شیطان به جسم او در می می

رفت، براي آن نبود که تن بیمار را  ي پزشکی به کار میاگر داروها. خواندن عزایم و اوراد و سحر و جادو قرار داشت

دارویی که بیشتر رواج داشت مخلوطی از . پاك کند، بلکه براي آن بود که شیطان بترسد و از تن بیمار بیرون رود

ض کردند، به این فر چیزهایی بود که مایۀ نفرت آدمی باشد، و از روي قصد چنین چیزها را به عنوان دارو انتخاب می

که معدة بیمار قویتر از معدة شیطانی است که در تن او منزل گزیده است؛ عناصري که براي ساختن این دارو به کار 

اي که با شراب یا روغن آمیخته باشد؛ غذاي فاسد شده،  رفت عبارت بود از گوشت خام و گوشت افعی؛ خاك اره می

معالجۀ با «گاهی، به جاي این . جانوران مخلوط شده باشد گرد استخوان، و پیه، که با بول و پلیدي آدمی یا دیگر

خوراندند، و قصدشان آن بود که شیطانی را که در تن  ، به بیمار شیر و عسل و کره و گیاهان خوشبو می»کثافات

تا بردند  ماند، مریض را به سر بازار می نتیجه می اگر همۀ معالجات بی. بیمار است تسکین دهند و راضی نگاه دارند

هاي مؤثري که حتماً بیمار را  دار خود را به کار اندازند و نسخه همسایگان وي بتوانند رغبت و هوس کهن و ریشه

.عالج خواهد کرد به او بدهند

گوید، محتوي تمام آنچه در نزد آن قوم  شاید هشتصد لوحۀ پزشکی بابلی که بر جاي مانده و از طب بابلی سخن می

در تاریخ ، ساختن . کنیم چندان عادالنه از کار در نیاید ه همین جهت حکمی که از این راه میمعمول بوده نباشد، و ب

و پرداختن کل و مجموعه از جزئی که از آن باقی مانده، کار خطرناکی است؛ از طرف دیگر، واضح است که تاریخ جز 

ۀ با سحر و جادو براي آن بوده باشد که بعید نیست که معالج. ساختن کلی از جزء باقیمانده از آن، چیز دیگري نیست

از آن به   از تلقین و القا به صورتی عالی استفاده کنند؛ نیز امکان این هست که آن ترکیبات پلید و مایۀ کراهت خاطر،

گفتند بیماري کیفري  نیز شاید بابلیان، در آن هنگام که می. کار رفته باشد که باعث استفراغ و قی کردن بیمار شود

خیزند، چیز نامعقولتري از ما  آید و شیاطین به جنگ با او بر می که پس از گناه کردن مریض براي وي پیش می است
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گوییم بیماري بر اثر غفلت نابخشودنی مریض در امر بهداشت، یا عدم مراعات پاکیزگی، یا آزمندي  نگفته باشندکه می

. کنند شوند و به مبارزة با آن قیام می ا بر بدن چیره میشود، که در نتیجۀ آن، میکروبه و شکمخوارگی وي حادث می

  .خالصۀ کالم آنکه، نباید خود را نسبت به نادانی نیاکان خویش مطمئن و صاحب یقین جلوه دهیم

IX - فیلسوفان

  یک ضد روحانی بابلی –کحیلث بابلی  –ایوب بابلی  –دین و فلسفه 

المثل قدیمی  گونه که یک ضرب همان. رود اپیکوري از دنیا میشود، و با روح  یک ملت با روح رواقی متولد می

در آغاز همۀ فرهنگها و تمدنها . خواباند اش مذهب ایستاده است، و فلسفه آن ملت را به گور می گوید، بر گهواره می

ی نیرو و سازد و به آدم گر می پوشاند و آنها را نرم جلوه ایمانی استوار موجود است که سختی طبیعت امور را می

دهد، که آالم را تحمل کند و در مقابل دشواریها بردبار باشد؛ در هر گامی، خدایان در کنار مردم قرار  شجاعت می

حتی در هنگام مرگ نیز ایمان قوي سبب این . گیرند اند از هالك ایشان جلو می و تا آن هنگام که هالك نشده. دارند

کشند؛ شروري که به  ن شده است و خدایان، با فرستادن مرگ، انتقام میشود که گناهان باعث خشم خدایا اعتماد می

چون پیروزي فراهم . شود رسد، به جاي آنکه ایمانشان را بگیرد، سبب استوارتر شدن آن در دلهاي ایشان می مردم می

اگر در تودة مردم شود؛  شود و مردم، بر اثر درنگ کردن زیاد در امن و صلح، جنگ را فراموش کنند، ثروت فراوان می

گردد، و تن آسانی و  چنین نباشد، در طبقات باالي اجتماع حیات و پرورش جسم جایگزین حیات حواس و عقل می

شود، در عین حال، تفکر و  علم مایۀ ضعیف شدن روح دینی می. گیرد خوشگذرانی جاي تحمل و رنج و زحمت را می

کشد که مردم دربارة  باالخره کار به آنجا می. کاهد بر سختیها میآسایش خاطر از نیروي مردانگی و بردباري در برا

کنند تا  نشینند و به هر لذت دسترس زودگذري رو می شوند و در عزاي فاجعۀ معرفت می خدایان خود دچار شک می

وروس این ملتها در آغاز کار خود همچون اخیلس، و در پایان کار همچون اپیک. از سرنوشت بد خود در پناه باشند

  .آید میکنند؛ بعد از داوود نوبت ایوب است و بعد از ایوب سفر جامعه  زندگی می

چون آگاهی ما از طرز تفکر مردم بابل بیشتر مربوط به روزگار شاهان اخیر آن سرزمین است، طبیعتاً، در این طرز 

شود که در خوشیها، مانند مردم امروز  اي دیده می ز برآمده از دهان فیلسوفان خستهآمی تفکر، حکمت خستگی

آتروا از این شکایت دارد که بیش از همۀ  –مثالً در یکی از الواح، شخصی به نام بلطا . اند جسته انگلستان، شرکت می

پدرش مرده و به مادرش زیان رسیده و : همردم به فرمان خدایان گردن نهاده، و با وجود این، انواع بال بر وي نازل شد

ایوب، به وي پاسخ  دوستان این مرد، برسان. بازماندة مختصر مالیی که داشته، در راه، به دست دزدان افتاده است

دهند که آنچه بال بر سر وي فرو ریخته کیفر گناهانی است که از وي سر زده و خود بر آنها آگاه نیست، و شاید  می

که، با طوالنی شدن دوران خوشی و آسایش، کبر و غروري بر وي دست داده، و این بزرگترین عاملی  جزاي آن باشد

کنند که شر نیز، خود، خیري است که نقابی بر  به وي خاطرنشان می. انگیزد است که خشم و حسد خدایان را برمی

نگرد و از مجموع نقشه غافل  آن می آن افکنده شده، و جزئی از نقشۀ کلی االهی است، که انسان با نظر تنگی به

گویند که اگر ایمان و شجاعت خود را محکم نگاه دارد، در پایان کار، پاداش خود را خواهد دید؛ بلطا  به او می. ماند می

. پذیرد طلبد، و در اینجا لوح به صورت ناگهانی پایان می آتروا خدایان را به یاري می –

پال به دست آمده، این مسئله را دربارة شخص تابی  مجموعۀ ادبیات بابلی آسوربانی قصیدة دیگري که در میان بقایاي

وي دربارة گرفتاریهاي . کند رسد فرمانرواي نیپور بوده، به صورت دقیقتري بیان می انلیل، که به نظر می –اوتول  –

  :گوید میخود چنین 

  اند؛ آنها را بسته]قفلی [ مان من تاریک است و گویی باچش

  .بسته است]مانند گوش مرد کري [ گوشهاي من
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  شاهی بودم و به صورت غالمی درآمدم؛

  .نگرند اي به من می همچون دیوانه - من-دوستان 

  …!حفر شده رهایی یابم - براي من-به یاري من بشتاب تا از این گودالی که 

  ژرف، و به هنگام شب زاري؛ به هنگام روز آههاي

  …بدبختی –فریاد؛ سراسر سال  –سراسر ماه 

گوید که چه اندازه مرد پرهیزگاري بوده، و شایسته چنان بوده است که آخرین کسی در جهان باشد که  پس از آن می

  :اي گرفتار شود به چنین سرنوشت بیرحمانه

  ام، تو گویی من همیشه سهم خدا را کنار نگذاشته

  ام، سفره به درگاه االهه از دعا فروگذاري کردهو سر 

  …!ام که پیوسته تضرع و دعا بر زبانم جاري نبوده تو گویی من کسی بوده

  من به شهر خود آموختم که نام خدا را حفظ کند؛

  …و ملت خود را عادت دادم که به نام االهه احترام گذارد

  .آید کردم که خدا را این کارها پسندیده می فکر می

افتد که سر در آوردن از کار خدایان  شود، در اندیشۀ آن می چون با همۀ این پیروي از ظواهر تقوا دچار بیماري می

  .رود ثباتی کارهاي بشري فرو می غیرممکن است، و در فکر تقلبات و بی

  پس کیست که ارادة خدایان را در آسمانها دریابد؟

  …هم کند؟تواند ف نقشۀ پر از اسرار خدا را چه کسی می

آن که دیروز زنده بود امروز مرده است؛

  .شود خورد؛ به یک چشم به هم زدن خرد می در یک آن در اندوه غوطه می

  کند؛ خواند و بازي می یک لحظه او آواز می

  …افتد و در یک چشم به هم زدن مانند سوگواري به زاري می

  .اي مرا در خود پیچیده است هم و غم چون شبکه

  بیند؛ باز است، ولی چیزي نمیچشمهاي من 

  …شنود گوشهاي من باز است، ولی چیزي نمی

  پلیدیها بر عورت من فرو ریخته،

  …هاي درون شکم من حمله آورده و بر غده

  …رود با نزدیک شدن مرگ همۀ جسم من به تاریکی فرو می

  :کننده در پی من است تمام روز، تعقیب

  …گذارد تا نفس بکشم اي براي من باقی نمی و شب هنگام، لحظه

  .کند اعضاي من از هم گسیخته شده، و به آهنگ یکدیگر حرکت نمی

  برم؛ شب، مانند گاو، در میان کثافات خود به سر می

  …شوم و مانند گوسفند با پلیدي خود آمیخته می

  :کند که نمایندة ایمان اوست آنگاه مانند ایوب دوباره کاري می

  من خواهد خشکید، دانم که روزي اشکهاي ولی من می

  . روزي که لطف ارواح نگاهدارنده دست مرا خواهد گرفت و در آن روز خدایان نسبت به من مهربان خواهند بود
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بخشد؛ گردباد  شود و همۀ آالم تابی را شفا می پذیرد، و روح پاکی ظاهر می کار به خوشی و سعادت پایان می

گوید و قربانیهاي گرانبها  آنگاه وي تسبیح مردوك می. راند بیرون می نیرومندي همۀ شیاطین بیماري را از قالب تن او

  .نشوندخواهد که از رحمت خدایان نومید  کند و از همۀ مردم می تقدیم می

ونه هم در ادبیات متأخر بابلی آثاري گ گونه که میان این نوشته و کتاب ایوب بیش از گامی فاصله نیست، همان همان

اي به نام سبیتو به آن  در حماسۀ گیلگمش، االهه. وجود دارد که بدون شک عنوان سابقه براي سفر جامعه دارد

کند بخورد و  دهد که از اشتیاق به زندگی پس از مرگ دست بردارد و بر این زمین که زندگی می پهلوان اندرز می

  :مند شود رهبیاشامد و از لذایذ به

  اي گیلگمش، چرا به هر سو دوانی؟

  .به آن زندگی که در جستجوي آنی هرگز نخواهی رسید

  خدایان در آن هنگام که آدمیزاد را آفریدند مرگ را براي وي مقدر کردند؛

  .و زندگی را در دست خود محفوظ نگاه داشتند

  تو اي گیلگمش، شکم خود را پر کن؛

شب و روز خوش باش؛

  !ز شاد و خرسند باششب و رو

  دار، جامۀ خود را پاکیزه نگاه

  !سرت را بشوي، و خودت را با آب شستشو کن

  گیرد؛ دربند آن صغیري باش که دست ترا به دست می

   .برگیرچسبانی بهره  و از زنی که او را به سینه می

گوبارو، که در واقع . کشد خوریم که پایان کار آن به الحاد و کفر گفتن می جانگزاتري برمیدر لوح دیگر به نغمۀ 

  :کند که سراسر آمیخته به شک است آلکیبیادس بابلی است، از کسی بزرگتر از خود سؤاالتی می

  !اي مرد بسیار حکیم، اي دارندة هوش و درایت، از ته دل ناله کن

  .رونی آسمانها دور استهاي د قلب خدا به اندازة پاره

  .توانند دریابند حکمت دشوار است، و انسانها آن را نمی

  :دهد و آن مرد سالخورده، برسان عاموس و اشعیا، با بدبینی چنین به وي پاسخ می

  .دوست من، دقت کن و فکر مرا درست دریاب

  .کنند انسانها از کار مردي که در آدمکشی مهارت دارد تمجید می

  .کنند ا که هیچ گناهی نکرده تحقیر میمرد فقیري ر

  .کنند ترین گناهان را مرتکب شده تبرئه می مرد تباهکاري را که زشت

  .رانند مرد دادگري را که در پی یافتن ارادة خداست می

  گذارند که توانا خوراك ناتوانی را بگیرد؛ می

  کنند؛ اقویا را تقویت می

  .کند وي را طرد می کنند، و مرد ثروتمند مرد ضعیف را هالك می

خواهد دیگر با خدایان یا کاهنان، که  دهد که ارادة خدایان را اجرا کند، ولی گوبارو نمی این شخص به گوبارو اندرز می

  :گیرند، کاري داشته باشد پیوسته طرف ثروتهاي هنگفت را می

  .اند آنان پیوسته جز دروغ چیزي به من تحویل نداده
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  .گویند که به سود مرد توانگر است با کلمات عالی چیزهایی می

  .خیزند اگر ثروت او کم شده باشد، به کمک وي برمی

  کنند، مانند دزدي با آدم ناتوان بدرفتاري می

  . سازند اي خاموش می کنند، و مانند شعله در یک چشم به هم زدن او را هالك می

مبالغه کنیم؛ آنچه در آن شک نیست این است که ها در مورد این طرز تفکر مردم بابل  نباید با مشاهدة این نمونه

دادند؛ و براي به دست آوردن خرسندي خدایان در معابد  تودة مردم، با میل و رغبت، به سخنان کاهنان گوش می

شود این است که آن مردم چگونه مدت درازي به دینی که بسیار  آنچه در حقیقت مایۀ شگفتی می. یافتند حضور می

چیز را  گفتند جز از راه وحی و الهام آسمانی هیچ کاهنان می. نان بوده است پابند و وفادار ماندندکم مایۀ تسلی آ

فصل آخر آن وحی حکایت از این دارد . رسد توان شناخت، و این وحی تنها به میانجیگري کاهنان به زمین می نمی

رود، و ابدالدهر در تاریکی و  زخ، پایین میکه روح شخص مرده، خواه نیکوکار باشد خواه بدکار، به آرالو، یعنی دو

چون وضع به این قرار بوده، آیا مایۀ شگفتی است که در آن زمان که بختنصر صاحب . ماند عذاب جاودانی می

کارش به دیوانگی کشید، مردم بابل به عیش و  –کرده و از همه چیز بیم داشته  که هیچ چیز را درك نمی –چیز  همه

ند؟عشرت پرداخته باش

X - سنگ گور  

کند، بختنصر، پس از آنکه زمان درازي  مطابق اخبار و کتاب دانیال، که هیچ سند معروف و موثقی آن را تأیید نمی

و پس از آنکه پایتخت خود را با ساختن خیابانها و  –و پیوسته پیروزي و پیشرفت نصیب وي بود  –سلطنت کرد 

پنداشت و بر  خود را جانوري می: ي خدایان ساخت، دچار حملۀ جنون شدمیدانها زیبا کرد و پنجاه و چهار معبد برا

مدت چهار سال نام او از تاریخ و گزارشهاي بابلی پنهان شد، و پس . چرید رفت و علف می روي چهار دست و پا راه می

  .م چشم از این دنیا فرو بست ق 562از آن دوباره در مدت کوتاهی نام وي آشکار گشت و در سال 

نبونیدوس، که مدت هفده سال صاحب . وز سی سال از مرگ وي نگذشته بود که امپراطوري وي پاره پاره شدهن

داد و، در آن هنگام که اساس مملکت وي در حال  تخت و تاج بابل بوده، باستانشناسی را بر سلطنت ترجیح می

در کار قشون . داشت مصروف می پاشیده شدن بود، تمام همت خود را به کندن و کاویدن آثار باستانی سومري

المللی اشتغال  نظمی پدیدار شد، و مردان کار کشور و وطندوستی را فراموش کردند و به کارهاي بزرگ بین بی

ورزیدند؛ مردم نیز، که جز بازرگانی و خوشگذرانی کاري نداشتند، یکباره هنر جنگ را از یاد بردند و نسبت به آن 

هاي خود را از مالهاي فراوانی انباشتند که  رده قدرت پادشاهان را غصب کردند و خزانهکاهنان خرده خ. بیگانه شدند

در آن هنگام که کوروش و قشون منظم او . کرد دولتهاي بیگانه را براي هجوم به کشور و به گشودن آن تحریص می

وي او گشودند و استیالي ها را به ر هاي بابل رسید، مردم ضدروحانی این شهر، با خرسندي، دروازه به دروازه

مدت دو قرن ایرانیان بر بابل حکومت کردند؛ در این مدت، بابل همچون . بخش او را با جان و دل پذیره شدند روشنی

پس از آن نوبت اسکندر خروشان . رفت روز به شمار می استانی از بزرگترین امپراطوري شناخته شدة جهان تا آن

. ا گشود، و آن اندازه در کاخ بختنصر شراب نوشید تا جان از بدنش در رفتمقاومتی، این شهر ر رسید که، بی

تمدن بابلی براي بشریت آن ثمربخشی تمدن مصري، یا تنوع و عمق تمدن هندي، یا دقت و پختگی تمدن چینی را 

با میانجیگري نداشت؛ با وجود این، باید گفت که همین بابل داستانهاي فریبندة زیبایی را به یادگار گذاشته که 

دهد؛ نیز از همین بابل، یونانیان  اي از داستانهاي دینی اروپا را تشکیل می اکنون، پاره مهارت و ذوق ادبی یهودیان، هم

اللغه و باستانشناسی و تاریخ و فلسفه را  جهانگرد، بیش از مصر اصول ریاضیات و نجوم و پزشکی و صرف و نحو و فقه

نامهایی . ل دادند، و همین میراث است که از آنجاها به روم و از روم به ما رسیده استشهرهاي خود انتقا –به کشور 
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اند، یا ترجمۀ اسامی  که یونانیان براي فلزات و صور فلکی و سنگ و اندازه و آالت موسیقی و بسیاري از داروها گذاشته

گونه که معماري یونان، از لحاظ  همان. بابلی است یا گاهی همان کلمۀ بابلی است که با حروف یونانی نوشته شده

هاي مساجد اسالمی و  بابلی نیز الهامبخش مناره» زیگوراتهاي«صورت و ترکیب بنا، از مصر و کرت الهام گرفته، 

قوانین حموربی براي . معاصر امریکا بوده است» عقب رفتۀ«ها و برجهاي ناقوس قرون وسطی و اسلوب معماري  مناره

میراثی را داشته که از هدیۀ کشورداري و بسامان داشتن اجتماع، که از رومیان به عالم جدید اجتماعات قدیم حکم 

النهرین و بابل، به میانجیگري یک سلسلۀ طوالنی از حوادث تاریخی  تمدن و فرهنگ بین. رسیده، کمتر نبوده است

آشوریان بابل را گشودند و : آمدجا شد و به صورت جزئی از میراث فرهنگی بشریت در مهم، از گاهوارة خود جابه

میراث فرهنگی این شهر کهن را تصاحب کردند و آن را در اطراف و اکناف امپراطوري وسیع خویش انتشار دادند؛ در 

بردند، زندگی و افکار بابلی در آنان سخت تأثیر کرد، و آنان  آن مدت دراز که یهودیان به اسیري در بابل به سر می

اهاي دیگر جهان منتقل ساختند؛ تسلط ایرانیان و یونانیان بر بابل سبب آن شد که تمام راههاي تأثرات خود را به ج

بازرگانی و ارتباطی میان این شهر و شهرهاي تازه تأسیس شده در یونیا و آسیاي صغیر و یونان، با کمال آزادي، 

در پایان کار هیچ چیز . انتقال پیدا کند پرآمد و شد شود، و هرچه بیشتر فرهنگ و تمدن بابلی به خارج سرزمین بابل

  .ماند شود، بلکه اثر هر حادثۀ خوب یا بدي ابدالدهر باقی می گم نمی
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فصل دهم

  آشور

  

I ـ اخبار و وقایع  

  سارداناپالوس –سناخریب و اسرحدون  –کشورگشایان  –نژاد  –شهرها  –آغاز تاریخ آن 

تمدن جدیدي در شمال بابل و در حدود پانصد کیلومتري آن پا به  در گیر و دار حوادث تاریخیی که ذکر آن گذشت،

کردند،  چون قبایل کوهستانی مجاور سرزمینهاي این تمدن جدید پیوسته آن را تهدید می. عرصۀ وجود گذاشته بود

در ! ها زندگی سربازي سختی براي خود اختیار کنند مردم آنجا ناچار از آن بودند که براي جلوگیري از این حمله

نتیجه، بر آن مهاجمان چیره شدند و بتدریج شهرهاي عیالم و سومر و اکد و بابل را نیز مسخر خود ساختند، و بر 

وضع سومر . فنیقیه و مصر دست یافتند و مدت دویست سال با نیرومندي خشونت آمیزي بر خاورمیانه فرمانروا شدند

شبیه به وضعی بود که جزیرة کرت نسبت به یونان، و پس از نسبت به بابل، و پس از آن وضع بابل نسبت به آشور، 

آن یونان نسبت به روم پیدا کرد؛ به این معنی که، در هر یک از این دو دسته، عامل نخستین مدنیتی را ایجاد کرده، 

ي آن دومی آن را به سر حد کمال رسانیده، سومی آن را به میراث برده و از خود کمی بر آن افزوده و به نگاهدار

اند تقدیم  کرده اي، به وحشیان پیروزمندي که آن را احاطه می برخاسته و آن تمدن را به حالت احتضار، همچون هدیه

کند و مترصد  بربریت و توحش پیوسته در اطراف تمدن قرار دارد و در میان آن، و در زیر آن، رخنه می. داشته است

بربریت . رت دسته جمعی یا توالد یا تناسل نامحدود خفه کندآن است که این تمدن را با نیروي سالح یا مهاج

کند تا سرزمینی را که از دست داده بود  همچون جنگلی است که هرگز شکست به آن راه ندارد، و قرنها صبر می

  .دوباره تصاحب کند

کرد؛ این شهرها ریزد توسعه پیدا  دولت جدید آشور در اطراف چهار شهر واقع بر دجله یا نهرهایی که به آن می

عبارت است از آشور، که محل فعلی آن قلعۀ شرقاط است، و آربال که اربیل کنونی است، و کالح که اکنون در محل 

آن نمرود واقع است، و نینوا که قویونجیک کنونی درست مقابل شهر موصل، مرکز نفت در آن طرف دجله، بر جاي 

هایی از سفالهاي  پاره اي، و تکه چاقوهاي ساخته شده از سنگ شیشهها و  در حفاریهاي آشور، تیغه. داردآن قرار 

ها مربوط  سیاهرنگ داراي نقشهاي هندسی که نمایدة اصل آسیایی مرکزي آنهاست به دست آمده؛ همۀ این بازمانده

خاك به دورة ماقبل تاریخ است؛ در تپۀ گورا، نزدیک محل شهر قدیمی نینوا، ضمن کاوشهاي تازه، شهري از زیر 

ها و جواهر  اي حکاکی شدة ظریف، شانه هاي استوانه بیرون آمده؛ با وجود آنکه در آن، معابد و گورهاي فراوان، مهر

نازند، تاریخ آن را  آالت، و قدیمیترین نرد شناختۀ در تاریخ به دست آمده، مکتشفان این شهر، که به کار خود می

خدایی بنام آشور در . برتی براي مصلحان و نوطلبان زمان حاضر باشدتواند مایۀ ع دانند؛ این خود می م می ق 3700

نخستین شاهان کشور در همین ). و پس از آن تمام مملکت به این نام خوانده شد(ابتدا نام خود را به شهري داد 

ود در پناه نگاه بردند؛ بعدها، براي آنکه خود را از گرماي بیابان و همچنین از هجوم همسایگان بابلی خ شهر به سر می

و این همان شهر نینوا بود که  –دارند، به ساختن پایتختی پرداختند که محل آن در جاي خنکتري واقع شده باشد 

پال،  در این شهر، در زمان جوانی آسوربانی. نام آن از نام االهۀ نینا، که معادل عشتر بابلیان است، گرفته شده

.داده است جزیه می» شاه جهان«باختري به آن  نفر سکونت داشته، و همۀ آسیاي 300000

که شاید ارتباطی با (و قبایل غیرسامی باختري ) بابل و اکد(ساکنان آشور مخلوطی از سامیان بالد متمدن جنوبی 

این مردم زبان مشترك و هنرهاي خود را از سومر گرفتند و . و کوهنشینان کرد قفقاز بودند) حتیها و میتانیها داشتند
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چیزي که هست اوضاع و احوال براي مردم . ا چنان تغییرشکل دادند که تقریباً مشابه با زبان و هنر بابلی شدآن ر

آشور چنان نبود که به تن آسانی زنانۀ بابلیان دچار شوند؛ به همین جهت، از آغاز تا به انجام کار خود، قومی جنگجو 

گذاشتند و، با پاهاي  داشتند و گیسوان بلند براي خود می و قوي و شجاع باقی ماندند؛ اندام درشت و ریش فراوان

تاریخ آنان تاریخ شاهان و بندگان و جنگها . کردند ستبر خود تمام جهان واقع بر خاور دریاي مدیترانه را لگدکوب می

ودند، شاهان اول آشور، که شاهان کاهن فرمانبردار جنوب ب. و پیروزیها و فتوحات خونین وشکستهاي ناگهانی است

چیرگی کاسیها را بر بابل غنیمت دانستند و استقالل خود را اعالم کردند، و چندي نگذشت که یکی از آن شاهان 

. کردند اختیار کرد، و پس از وي همۀ شاهان آشور به چنین لقبی مباهات می» شاه فرمانرواي جهان«براي خود لقب 

کردند بعضی شخصیتها برخاسته است که کارهاي  روایی میهاي گمنام سالطینی که بر آشور فرمان از میان سلسله

  .استدهد که چگونه این کشور راه ترقی و کمال را پیموده  آنان نشان می

شمالی را به زیر برد، شلمنصر اول کشورهاي کوچک  در آن هنگام که بابل هنوز در تاریکی حکومت کاسیها به سر می

فرمان خود درآورد و شهر کالح را پایتخت خویش قرار داد؛ ولی باید دانست که نخستین نام بزرگ در تاریخ آشور نام 

هاي ملوك دور از حکمت نباشد، باید گفت  وي شکارچی ماهري بوده و، اگر پذیرفتن گفته. پیلسر اول است - تیگلت

اي که در بارة  در نوشته. شیر را، سوار بر ارابۀ خویش، از پاي درآورده استکه صدو بیست شیر را، پیاده، و هشتصد 

کرده  تر از شاه چنین آورده است که وي ملتها را نیز مانند جانوران شکار می وي برجاي مانده، منشی شاهپرست

یم بیشماري از من باشکوه و بأس شدید خویش بر سر قوم کوموه تاختم و شهرهاي آن مردم را گشودم و غنا«: است

مردم ادنش از نهانگاههاي کوهستانی  …خواسته و دارایی ایشان به چنگ آوردم و همه جا را سوزاندم و ویران کردم

این پادشاه لشکریان خود را به هر سو » .خود بیرون آمدند و پاي مرا بوسیدند، و من خراجی برایشان معین کردم

هل ملت دیگر را به فرمان خویش درآورد؛ بر بابل استیال یافت، و داشت؛ حتیان و مردم ارمنستان و چ گسیل می

گوید که دیدن نهنگ در  وي می(مصریان از او ترسناك شدند و براي فرونشاندن خشم وي هدایایی براي او فرستادند 

 - ر ساخترسید معبدهایی براي خدایان و االهگان آشو از خراجهایی که به خزانۀ او می.) نرم کردن وي مؤثر افتاد

خواستند که  گفتی آن خدایان جز این نمی. هرگز آن خدایان از وي نپرسیدند که سرچشمۀ این ثروت از کجاست

پس از آن، بابل بر آشور خروج کرد و . پرستشگاههایی برایشان ساخته شود و مردم در آنها قربانیهایی تقدیم کنند

پیلسر از غصه و  - ن آشور را به اسارت به بابل بردند، و تیگلتقشون آشور را شکست داد؛ همۀ معابد تاراج شد و خدایا

.شرم جان داد

سلطنت وي نماینده و خالصۀ تاریخ آشور است، که در آغاز به صورت مرگ و جزیه بود که بر همسایگان آشور 

م بر دوازده آسور نصیرپال دو. شد؛ پس از آن، این مرگ و جزیه را همسایگان بر خود آشور تحمیل کردند تحمیل می

دولت کوچک استیال یافت و با غنیمت فراوان از جنگهاي خود بازگشت و با دست خود فرمانروایان اسیر شده را کور 

شلمنصر سوم دنبالۀ این فتوحات را به . کرد؛ از زنان حرم خود کام گرفت، و با احترام و آبرو به جهان دیگر شتافت

، و در یک نبرد شانزده هزار نفر از مردم سوریه را کشت؛ معابد متعدد دمشق رسانید؛ در جنگها زحمت فراوان دید

. در آخر کار، پسرش بر وي سخت بشورید و او را از سلطنت خلع کرد. برپا کرد و خراج فراوان از مردم گرفت

نی سامورامات، به عنوان ملکۀ مادر، مدت سه سال سلطنت کرد؛ همین ملکه است که بنیان تاریخی افسانۀ یونا

بنا بر افسانۀ یونانی، سمیرامیس نیمی خدا و نیمی ملکه، فرماندهی شجاع، مهندسی . دهد سمیرامیس را تشکیل می

ها، که دیودوروس سیسیلی آن را با تفصیل و به  جز این افسانه. زبردست، و حاکمی بسیار مدبر و هوشیار بوده است

پیلسر سوم دوباره به گرد آوردن قشون  -تیگلت. ت نیستصورت جذابی درآورده، دیگر اطالعی از این ملکه در دس

پرداخت و ارمنستان را از نو مسخر کرد و بر سوریه و بابل تاخت و شهرهاي دمشق و سامره و بابل را تحت فرمان 
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خویش درآورد و کشور آشور را از کوههاي قفقاز تا مصر وسعت داد؛ پس از آن جنگ و خونریزي، انصراف خاطر 

معابد و کاخهاي بسیار . و به امور کشورداري پرداخت و ثابت کرد که در ادارة مملکت توانایی فراوان داردحاصل کرد 

ساخت و با تدبیر و سیاست نیرومندي امپراطوري پهناور خویش را نگاهداري کرد و، در بستر راحت، جان به جان 

یک کودتاي ناپلئونی، بر تخت نشست؛ پس از وي سارگن دوم، که افسري در قشون بود، پس از . آفرین سپرد

عیالم و . شد می  هاي میدان جنگ دیده فرماندهی لشکر را وي خود برعهده داشت و پیوسته در خطرناکترین نقطه

او گردن  مصر را شکست داد و بابل را باز گرفت، و یهودیان و مردم فلسطین و حتی یونانیان ساکن قبرس به فرمان

در جنگی با . کرد و در ترویج هنر و ادبیات و صناعت و بازرگانی کوشا بود ه نیکی اداره میکشور خویش را ب. نهادند

.کیمریان درگیر شد و، گرچه از حملۀ آنان جلوگرفت و پیروزي به دست آورد، به قتل رسید

صر حمله برد هایی را که در نواحی مجاور خلیج فارس برخاسته بود فرو نشاند؛ بر اورشلیم و م پسرش سناخریب فتنه

 80000خر،  11000اسب،  7200دهکده را غارت کرد، و  820شهر و  89 نیاورد؛اي به دست  و از این حمله نتیجه

نقل کرده، نویس آن پادشاه  این ارقام، که مورخ زندگینامه. اسیر به غنیمت گرفت 208000گوسفند و  800000گاو، 

پس از آن نسبت به مردم بابل، که خواستار آزادي بودند، خشمناك شد . چنان نیست که از حقیقت واقع کمتر باشد

و آن شهر را محاصره کرد و گشود و آتش در آن افکند و آن را ویران ساخت و تقریباً همۀ مردم را، از زن و مرد و 

ها بست؛ هرچه در معابد بود  شتگان راه آمد و شد را در کوچهعام کرد؛ چنان شد که جسد ک کوچک و بزرگ، قتل

اندازه در نظر بابلیان عزیز بودند تکه تکه کرد یا، به  غارت کرد و یک مثقال در آنها برجاي نگذاشت؛ خدایانی را که بی

بابلیانی که . آمدمردوك، خداي بزرگ بابلی، به صورت خادم فرومایۀ خداي آشور در. اسارت، با خود به شهر نینوا برد

از تیغ بیداد آشوریان گریخته بودند، هرگز به این اندیشه نیفتادند که پیش از آن در نیرومندي و عظمت خداي خود 

کردند که اسیران یهودي، یکصدسال پس از آن  گونه توجیه می اند، بلکه اوضاع و احوال را همان مردوك مبالغه کرده

گفتند که خداي ایشان از روي تواضع بر خود روا داشت که شکسته و مغلوب  زمان، چنان توجیه کردند؛ یعنی می

سناخریب همۀ غنایمی را که از کشورگشاییهاي خویش به دست آورده . شود تا به این ترتیب ملت خود را کیفر دهد

. در امان بماندبود درکار تجدید بناي شهر نینوا صرف کرد و مجراي نهرها را تغییر داد تا شهر از تجاوز دشمنان 

درست با نشاط و حرارت کشورهایی که از مازاد محصوالت کشاورزي شکایت دارند به آباد کردن زمینهاي بایر 

  . پرداخت؛ در آخر کار، پسرانش، در حینی که مشغول نماز بود، او را کشتند

خود قیام کرد و تاج و تخت یکی از پسران وي به نام اسرحدون، که در قتل پدر دست نداشت، برضد برادران پدرکش 

سلطنت را به تصرف درآورد، و چون مصر به شورشیان سوریه کمک کرده بود، به آنجا لشکر کشید و بر آن مستولی 

شد و این کشور را به صورت ایالتی از مملکت آشور درآورد و، با غنایم فراوانی که همراه خود از ممفیس به نینوا برد، 

آشور را عروس همۀ شهرهاي خاور . برابر فتوحات خویش به حیرت و شفگتی انداختهمۀ آسیاي باختري را در 

با رها کردن خدایان اسیر . نزدیک قرار داد، چنان فراوانی و آسایشی در آن فراهم آورد که پیش از آن نظیر نداشت

خود خشنود ساخت؛ براي شدة بابل، مردم آنجا را از  بابل و احترام گذاشتن به آنها، و تجدید ساختمان شهر خراب

 - المللی آذوقه فرستاد و مایۀ خرسندي آنان شد مردم عیالم، که دچار قحطی و گرسنگی بودند، از راه خیرخواهی بین

وي، در تمام دورة امپراطوري خویش، عادلترین و . و این کاري است که در تاریخ قدیم تقریباً نظیري نداشته است

اي عازم  آن سرزمین حکومت کرد؛ در پایان کار، هنگامی که براي فرونشاندن فتنهمهربانترین پادشاهی بود که بر 

.مصر بود، در میان راه درگذشت

از میوة کارهاي نیک او برخوردار شد؛ در زمان سلطنت دراز ) همان سارداناپالوس یونانیان(جانشین وي آسوربانی پال 

پال، در نتیجۀ جنگهایی که مدت چهل سال  از مرگ آسوربانی پس. این پادشاه، آشور به اوج شکوه و ثروت خود رسید
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طول کشید، شوکت و عظمت آشور ازمیان رفت و در طریق انحطاط و انقراض افتاد؛ درواقع، ده سال پس از مرگ آن 

 یکی از منشیهاي آن زمان سالنامۀ کارهاي وي را نوشته و براي ما برجاي گذاشته. پادشاه، تاریخ آشور پایان یافت

اي، پیوسته از شرح جنگ خونینی به جنگ خونین دیگر  کننده است؛ در این گزارش، به شکل یکنواخت و خسته

آن . گوید کنند سخن می پردازد، و ازمحاصرة شهرهاي دچار قحطی شده و اسیرانی که پوست آنها را زنده زنده می می

  :کند  او، چنین نقل میپال، از زبان خود  منشی ویران کردن عیالم را به دست آسوربانی

همه . وپنج روز وقت الزم است من از شهرهاي عیالم آن اندازه ویران کردم که براي گذشتن از آنها یک ماه و بیست

نمک و خار افشاندم؛ شاهزادگان و خواهران شاهان واعضاي خاندان سلطنتی را، از پیر و ) براي بایر کردن زمین(جا 

ف و صنعتگران، همه را با خود به اسیري به آشور آوردم؛ مردم آن سرزمین، از زن و جوان، با رؤسا و حکام و اشرا

هاي ملخ فزونتر بود، به  هاي چهارپایان کوچک و بزرگ، که شمار آنها از دسته مرد، را با اسب و قاطر و االغ و گله

رف مدت یک ماه، تمام در ظ. غنیمت گرفتم؛ خاك شوش و مدکتو و هلتماش و شهرهاي دیگر را به آشور کشیدم

و همه جا . ها و چهارپایان و نغمۀ شادي را از مزارع برانداختم عیالم را به تصرف درآوردم و بانگ آدمیزاد و اثر پاي گله

  .آهوان و جانوران وحشی گوناگون ساختم را چراگاه خران و

سلطنتی برپا ساخته بود، در برابر وي خوردة عیالم را، در جشنی که با ملکۀ خود در باغ کاخ  سربریدة پادشاه شکست

آوردند؛ او فرمان داد تا آن سر را بر باالي ستونی در برابر چشم حاضران قرار دهند و همه به شادي و خوشی پردازند؛ 

ا دنانو، سردار عیالمی ر. هاي نینوا آویختند و آن اندازه ماند تا بتدریج پوسید و از میان رفت پس از آن، سر را از دروازه

کردند و   پاره زنده پوست کندند و پس از آن مانند گوسفند او را سربریدند؛ گردن برادر او را زدند و بدنش را پاره زنده

  . اي از کشور فرستادند هر پاره را، به عنوان یادگار آن پیروزي بزرگ، به گوشه

کار آدمی نیست و سراسر توحش است؛ کند   گذشت که آن کارها که می پال و کسان او نمی هرگز بر خاطر آسوربانی

نمود که براي جلوگیري از شورش، و استوار  کشتن و شکنجه کردن مردم در نظر وي همچون یک عمل جراحی می

هاي نظم و امنیت در میان ملل غیرمتجانس پراکنده میان حبشه و ارمنستان و میان سوریه و سرزمین  ساختن پایه

دانست که میراثی را  کمال ضرورت را دارد؛ وظیفۀ خود می -حکم آشور درآورده بودندکه پدرانش آنها را در زیر  -ماد

آن پادشاه، از امنیتی که بر سراسر امپراطوري وي سایه افکنده و نظمی که در . که به وي رسیده درست نگاه دارد

در عین حال، وي نشان . است اساس هم نبوده بالید؛ حق آن است که این تفاخر بی شهرها برقرار شده بود، بر خود می

داده که صرفاً پادشاهی نیست که از بوي خونهایی که ریخته مست شده باشد؛ دلیل این مطلب بناهاي فراوانی است 

سازان و  از همۀ نقاط کشور، مجسمه. که ساخته، و تشویقی است که براي پیشرفت هنر و ادبیات نشان داده است

ابد و کاخهاي او را بریزند و آنها را بیارایند؛ این درست همان کاري است که مهندسان را فرا خواند تا نقشۀ مع

به منشیان بیشمار فرمان داد که آنچه را از . فرمانروایان رومی پس از وي کردند و از هنرمندي یونانیان بهره گرفتند

ها را در کتابخانۀ بزرگ خود  سخهادبیات بابلی و سومري برجاي مانده گرد آورند و از آن نسخه بردارند، و همۀ این ن

در نینوا فراهم کرد؛ همین کتابخانه است که، پس از گذشتن بیست و پنج قرن، تقریباً سالم و دست نخورده به دست 

بالید، به استعداد و   گونه که به پیروزیهاي خود در جنگ و شکار می وي نیز، برسان فردریک، همان. ما رسیده است

دیودوروس سیسیلی، در تاریخ خود، از وي همچون مرد فاسق و مخنثی برسان . کرد مباهات میذوق ادبی خویش نیز 

. کند اي را تأیید نمی برد، ولی در میان همۀ اسنادي که به دست ما رسیده است هیچ یک چنین گفته نرون نام می

اي، به  و همراه برداشتن کارد و نیزهیافت، با اعتمادي شاهانه  پال چون از تألیف الواح ادبی خود فراغت می آسوربانی

شد؛ اگر گزارشهاي معاصران وي را معتبر بدانیم، باید گفت که وي هرگز از  رو می رفت و با شیرانی روبه شکار می

کاري را به دست خویش بر دشمن وارد  چیده، و چه بسیار اتفاق افتاده که ضربۀ اینکه پیشرو لشکر باشد دامن فرا نمی
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اي نیم  ون حال چنین است دیگر عجیب نیست که شاعري چون بایرون فریفتۀ وي شود و نمایشنامهچ. ساخته است

نام او بسازد، و در آن ثروت و جالل آشور را، که در زمان این پادشاه به منتها درجه رسیده،  اي به تاریخی و نیم افسانه

اوانی که به شاه آن دست داده بود، به پایان وصف کند و نمایشنامۀ خود را با ویرانی سراسر کشور، و نومیدي فر

. رساند

II - دولت آشور

سختی و بیرحمی شاهان خودکامۀ  -شکل اداره - انواع مجازات -قانون - خدایان جنگجو -جنگاوري آشوریان - استعمار

  زمین مشرق

نیت و پیشرفت بازرگانی و باشیم که، به خاطر تسلط حکم قانون و انتشار ام اگر این اصل استعمارطلبی را قبول داشته

توان  برقراري صلح، بهتر آن است که دولتهاي متعدد، طوعاً یا کرهاً، در زیر تسلط حکومت واحدي قرار گیرند، می

اي از باختر آسیا حکومت وسیعی ایجاد  گفت که دولت آشور داراي چنین مزیتی بوده که در سرزمینهاي گسترده

که بر  -پال حکومت آسوربانی. پیش از آن در این ناحیه بوده، برقرار ساخته است کرده و نظم و آرامشی، بیش از آنچه

بدون شک  -گسترد آشور، بابل، ارمنیه، سرزمین ماد، فلسطین، سوریه، فنیقیه، سومر، عیالم، و مصر سایه می

تنها حموربی و  وسیعترین سازمان اداریی بود که جهان مدیترانه یا خاور نزدیک تا آن زمان به خود دیده بود؛

تحوطمس سوم پیش از آن به این گونه دستگاه اداري نزدیک شده بودند، و پس از آنان دستگاه اداري پارس پیش از 

در آن امپراطوري تا حدي آزادي وجود داشت؛ شهرهاي بزرگ بهرة فراوانی . حملۀ اسکندر، توانست با آن برابري کند

پرداخت دین و قوانین و فرمانروایی خود را حفظ  وبی که خراج را میداشتند؛ هر ملت مغل از خودمختاري محلی 

چون وضع چنین بود، هر بار که در حکومت . اي در این گونه امور گردن نهد کرد و ناچار نبود به مقرارت تازه  می

ه تهی داشتند یا الاقل از پرداخت خراج شان کرد، ملل مغلوب سر به شورش برمی مرکزي سستی و ضعفی رخنه می

خواست از خطر این  پیلسر، که می - تیگلت. کردند؛ به همین جهت الزم بود که شهرها پیاپی از نو تسخیر شود می

رود؛ آن  شورشهاي مکرر آسوده شود، سیاست خاصی در پیش گرفت که از مشخصات حکومت آشور به شمار می

داد تا با مردم بومی آن  دور دست کوچ می سیاست عبارت از این بود که مردم شهرهاي گشوده شده را به شهرهاي

آمیزند و به این ترتیب وحدت و شخصیت خود را از دست بدهند و کمتر فرصت شورش و انقالب پیدا  نواحی درهم

نتیجه ماند و از شورشی جلو نگرفت؛ به همین جهت دولت آشور ناچار بود که  باید دانست که این نقشه هم بی. کنند

  .ي جنگهاي تازه آماده و مستعد نگاه داردپیوسته خود را برا

آشور، به شکل . دادند  به این ترتیب، سپاهیان و جنگاوران حیاتیترین دستگاه را در سازمان اداري کشور تشکیل می

صریح، به این مطلب توجه داشت که حکومت همان ملی کردن نیروست، و به همین جهت، سهمی که آن کشور در 

نظام و پیاده و مهندسی در آن کشور  هاي سواره هاي جنگی و دسته ارابه. نر جنگ استترقی دارد مربوط به ه

تشکیالت منظمی داشت؛ ساز و برگ محاصره، به همان اندازه که بعدها در نزد رومیان تکامل یافته بود، در جنگهاي 

کار انداختن آن در جنگ آگاهی  قشون و به افتاد؛ جنگاوران آشوري بخوبی از فنون آماده ساختن  آشوریان به کار می

انداختند و  کردند و در صفوف دشمن تفرقه می آسا می اساس هنر جنگی آنان در این بود که حملۀ برق. داشتند

دهد که سرکامیابیهاي ناپلئون ریشۀ  آوردند؛ این خود، نشان می قسمتهاي متفرق از یکدیگر را، جداجدا، از پا درمی

توانستند مردان جنگی خود را با  اي در میان ایشان پیش رفته بود که می ن به اندازهصناعت آ. بسیار کهنی دارد

سالحهاي آهنین چنان مجهز سازند که از ساز و برگ سواران قرون وسطی کمی نداشته باشد؛ حتی تیراندازان و 

دند، سپرهاي ستبر با خود پوشی دار می هاي ضخیم و الیی گذاشتند، تنکه داران خودهاي مسین یا آهنین بر سرمی نیزه

اسلحۀ آنان تیر، نیزه، شمشیر کوتاه، . کردند داشتند، دامن چرمیی که با پولکهاي فلزي پوشیده بود در بر می برمی
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جنگیدند، و معموال شاه،  شدند و در طلیعۀ لشکر می ها سوار می بزرگان قوم بر ارابه. گرز، چماق، فالخن، و تبرزین بود

ی سوار بود، خود فرماندهی این گروه را برعهده داشت؛ در آن زمان هنوز سرداران سپاه نیاموخته که بر ارابۀ سلطنت

.بودند که در بستر خود بمیرند

پال است؛ این بدعت در بسیاري از جنگها اثر  هاي جنگی، به وسیلۀ سواره نظام، از آسوربانی ابتکار کمک دادن به ارابه

کوب بود که نوك آهنین  افتاد گلوله هاي قلعه که در محاصرة شهرها به کار می مهمترین افزار جنگیی. قطعی داشت

آویختند و با نوسان دادن آنها نیروي مخربشان را زیادتر  هایی می داشت؛ گاهی این گلوله را به وسیلۀ طناب به پایه

شدگان از باالي  محاصره. اصابت کندراندند تا به نقاط موردنظر  ها به جلو می کردند؛ و گاهی آنها را بر روي ارابه می

کرد  هاي دیوارکوب جلوگیري می باروها تیر و نیزه و سنگ و مشعل و تیر افروخته و زنجیرهایی که از کارکردن گلوله

فرو ) اند این نامی است که خود ایشان به آن داده(گازدار » هاي متعفن کوزه«کردند و بر سر دشمن  پرتاب می

شویم که  دشمن را خراب کنند و به عقل او صدمه برسانند؛ در اینجا یک بار دیگر متوجه می ریختند، تا روحیۀ می

بیشتر عادت بر آن جاري بود که شهر گشوده شده را ویران کنند و آن را بسوزانند . چیزهاي نو غالباً بسیار کهنه است

قسمت مهمی از غنایم جنگ میان . ن نماندو درختان را قطع کنند تا درست با خاك برابر شود و اثري از آبادي در آ

شد تا به این ترتیب نسبت به دستگاه وفادار بمانند؛ نیز براي تحریک شجاعت  کنندگان در آن تقسیم می شرکت

گرفتند یا  شد و همۀ اسیران جنگ را یا به بندگی می جنگاوران پیوسته از عادت مألوف درخاور نزدیک پیروي می

گرفت؛ به همین جهت  آورد پاداشی می اي با خود می سربازي که از میدان جنگ سربریدههر . کشتند آنان را می

غالباً پس از جنگ همۀ   . کردند کرد که در آن سر از بدن دشمنان جدا می میدان غالباً عنوان کشتارگاهی را پیدا می

خطراتی که ممکن است براي دنبالۀ قشون کردند تا از رنج خوراك رساندن به ایشان بیاسایند، و از  اسیران را نابود می

جمعی، رسم چنان بود که اسیران بر زمین زانو بزنند و پشت به  براي این کشتار دسته. داشته باشند درامان بمانند

گرفتند، یا با شمشیرهاي   اسیرکنندگان خود داشته باشند، و این جماعت یا با کوفتن گرز بر سر ایشان جانشان را می

کردند؛ در این گیرودار منشیها عدد اسیرانی که به چنگ هر سرباز افتاده و  سرهاشان را از بدن جدا میکوتاه خود 

کردند تا، بر نسبت کشتگان هرکس، غنیمت جنگ در میان آنان تقسیم شود؛ هر زمان که  آنها را کشته بود ثبت می

نسبت به اشراف و بزرگان . داد تصاص میجمعی را به خود اخ مقتضی بود شخص شاه ریاست عالیۀ این قصابی دسته

بریدند، یا آنان  شد، به این معنی که گوش و بینی و دست و پاشان را می شده تا حدي به شکل خاص رفتار می مغلوب

بریدند، یا زنده زنده از آنان پوست  افکندند، یا سرخود و فرزندانشان را می را از باالي برجهاي بلند برزمین می

رسد که از این آدمکشی و خاموش  چنان به نظر می. کردند تنهاشان را بر روي آتش مالیمی کباب می کندند؛ یا می

اند؛ این گونه کشتارها خود در واقع  کرده کردن چراغ زندگی مردم هیچ مالمت ضمیر و پشیمانیی احساس نمی

ر افزایش موالید هرچه زودتر جاي رفته، و از طرف دیگ اندازة جمعیت به شمار می درمانی براي مسئلۀ زیادشدن بی

شاید اینکه شایع بود اسکندر و قیصر نسبت به دشمنان و اسیران جنگ معاملۀ نیکو . کرده است کشتگان را پرمی

آورند، سبب آن شده باشد که روحیۀ دشمنان ایشان ضعیف شود؛ به همین جهت بود  کنند و برایشان رحمت می می

.طراف دریاي مدیترانه را به تصرف خود درآورندکه این دو نفر توانستند جهان ا

نیروي دیگري که شاه، پس از قشون، بر آن تکیه داشت نیروي دین و معابد بود؛ براي آنکه شاه بتواند کمک کاهنان 

مردم اجماعاً بر این عقیده بودند که رئیس . را جلب کند، پیوسته ناچار بود که پاداش گزافی در مقابل به آنان بدهد

شد، و هر قانون از مشیت  می مملکت خدایی به نام آشور است؛ همۀ فرمانهاي رسمی به نام این خدا صادر میرس

شاه مردم را . غنیمت و شکوهی فراهم شود) و گاهی خداي دیگري جز او(گرفت، تا براي او  االهی او سرچشمه می

، یعنی خداي »شمش«شدة  ود را مجسمکرد که شخص او را به عنوان خدایی وصف کنند، و معموال خ وادار می
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دین آشور، مانند زبان و علم و هنر آن، از سومر و بابل به آن سرزمین آمده بود، و به مقتضاي . دانست خورشید، می

  .نیازمندیهاي دولتی و جنگی و نظامی تغییرات مختصري به آن داده بودند

کیفرهاي قانونی . شود ختی نظامی به آن ضمیمه میاین تطبیق با مقتضیات، در مورد قوانین محسوستر است، و س

درجات مختلف داشت؛ از قبیل نمایش دادن شخص گناهکار در میان مردم و وادشتن وي به کارهاي سخت و شالق 

زدن، از بیست ضربه تا صد ضربه، و بریدن گوش یا بینی و خصی کردن و زبان بریدن و چشم درآوردن و شکم 

انین سارگن دوم مجازاتهاي نوع دیگري، از قبیل زهر خوراندن و سوزاندن پسر یا دختر در قو. دریدن و سربریدن

ولی شواهدي در دست نیست که این قوانین در هزارة آخر قبل از . شخص گناهکار بر قربانگاه معبد، نیز آمده است

گاهی . دادند عدام مجازات میزنا و هتک ناموس و بعضی از اشکال دزدي را معموال با ا. میالد مسیح اجرا شده باشد

انداختند و سرنوشت وي را به دست آب  دادند، یا گناهکار را پابسته در آب می نیز متهم را با داوري خدایان کیفر می

قوانین حموربی است، که ظاهراً از حیث  به طور کلی، قوانین آشوري ابتداییتر، و جنبۀ دنیایی آن کمتر از . سپردند می

حکومت محلی، در آغاز کار، به دست امراي زمیندار محلی بود و بتدریج از  .استن آشور مقدم بوده زمان بر قوانی

پارسیان این طرز اداره را از . شدند دست آنان خارج شد و در اختیار فرماندارانی قرار گرفت که از طرف شاه معین می

آوري کنند و امور  فرمانداران کارشان آن بود که مالیات را جمع. ن گرفتند، و از ایشان به رومیان انتقال یافتآشوریا

جمعی همچون آبیاري را، که پرداختن به آنها از عهدة افراد خارج بود، زیر نظر  مربوط به بیکاري و کارهاي دسته

ۀ خود را بسیج کنند و، در جنگهاي شاهی، فرماندهی آنان را آن بود که سربازان ناحی بگیرند؛ مهمترین وظیفۀ ایشان

عالوه بر این، شخص شاه در هر ایالت مأموران و جاسوسان مخصوصی داشت که مراقب کار حکام و . داشته باشند

.ساختند یاران ایشان بودند و از اوضاع مردم، شاه را مطلع می

یش از هرچیز، یک دستگاه جنگی بوده است؛ چه جنگ براي توان گفت که حکومت و دولت آشور، ب رویهمرفته، می

گردید و  شد و نیروي وطنپرستی قویتر می آن مردم غالباً بیش از صلح فایده داشت؛ با جنگ نظم مملکت استوار می

ت آمد، پایتخ یافت و، با غنایم جنگی و اسیران و بندگانی که از این راه به دست می تسلط شاه هرچه بیشتر توسعه می

به همین جهت، در تاریخ آشور بیشتر سخن از شهرهایی است که . شد ثروتمندتر و خدمتگزاران مردم فراوانتر می

پال شورش  در آن هنگام که آسوربانی. ها و مزارعی که به صورت ویرانه و بیحاصل درآمده است غارت شده و دهکده

رازي در حصار نگاهداشتن بابل، آن شهر را به تصرف اوکین، را فرو نشاند و، پس از مدت د - شوم-برادر خود، شمش

بیشتر کسانی که در  …شدند درآورد، شهر منظرة دلخراشی داشت که که حتی آشوریان نیز از دیدن آن متأثر می

از . بودند نتیجۀ بیماري یا قحطی جان داده بودند، در خیابان و میدانهاي عمومی افتاده و طعمۀ سگان و خوکان شده

سربازان، هر کس رمقی به تن داشت خود را از شهر بیرون کشیده به آن طرف باروها رسانده بود، و آنان که مردم و 

پال گریختگان را  آسوربانی. توانستند خود را از شهر بیرون بکشند در شهر مانده بودند به قدري ناتوان بودند که نمی

فرمان داد تا زبان سربازان . ویش را بر سر ایشان فروریختدنبال کرد و تقریباً همۀ آنان را اسیر کرد و آتش خشم خ

دستور داد تا مردم شهر را در برابر مجسمۀ گاوان بالدار سربریدند؛ . را بکنند و با گرز سرهایشان را بکوبند تا بمیرند

د، جسد عام شبیه است به کاري که پنجاه سال پیش از آن، در زمان جدش سناخریب، صورت گرفته بو این شکل قتل

  . این قربانیان مدت درازي بر روي زمین ماند و خوراك درندگان پلید و مرغان شد

شورشهاي پیاپی . روي در سختی و بیرحمی بوده است ضعف شاهان خودکامۀ مشرق زمین، خود، اسباب زیاده

یز، مکرر در مکرر، منحصر به نواحی مختلف تسخیرشدة کشور نبود، بلکه در کاخ شاهان و در میان خاندان سلطنتی ن

غالباً نزدیک . گرفت تا دستگاهی را که بر ظلم و بیدادگري و قساوت بنا شده بود از میان بردارند اقداماتی صورت می

شد؛ شاه سالخورده  هایی به وسیلۀ داوطلبان تاج و تخت کشیده می پایان سلطنت یک شاه، یا در حین فوت او نقشه
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کردند تا  افتاد که قصد جان او می نش وي را احاطه کرده، و بسیار اتفاق میدید که از همه طرف دسیسۀ کسا می

ملتهاي خاور نزدیک انقالبها و شورشهاي سخت و خطرناك را بر انتخابات تقلبی ترجیح . دیگري به جاي او بنشیند

بود، بدون شک،  کرد، همان کشتن وي دادند، و بهترین وسیله، براي آسوده شدن از کسی که بر آنان حکومت می می

مردم وحشی و : اند اي نداشته زدند چنان بوده است که جز آن چاره اي از جنگهایی که آشوریان به آن دست می پاره

نشست سکاها و کیمریان یا قبایل  بربر، از هر سو، سرزمین آشور را در احاطه داشتند؛ اگر شاه ناتوانی بر تخت می

هاي ما دربارة جنگجویی و  ممکن است که گفته. پرداختند به قتل و غارت می تاختند و دیگر بر سر شهرهاي آشور می

ها نقش کرده،  قساوت آن حکومتهاي خاوري با مبالغه همراه باشد، چه، آنان که در گذشته آثار گذشتگان را بر کتیبه

پیروزیهاي صلح غافل اند بیشتر به شرح جنگها پرداخته، و از ذکر  و مورخان جدید که تاریخ آن حوادث را نوشته

مورخان بیشتر نسبت به خونریزي نظر مساعد داشته، یا خود این وقایع را جالبتر از شرح گزارشهاي . اند مانده

اند که خوانندگان آثارشان این شکل تاریخنویسی را بیشتر دوست  پنداشته اند، یا چنان می دانسته فرهنگی و عقلی می

افتد؛ این از آن جهت است که از  در این زمان جنگ کمتر از گذشته اتفاق می رسد که به نظر ما چنان می. دارند

هاي بحرانی  کنیم، در صورتی که نسبت به گذشته، جز از دوره هاي روشن صلح آگاهیم و آن را احساس می دوره

.آلود جنگ اطالع دیگري نداریم تب

III – زندگی مردم آشور  

   عالیترین نمونۀ مرد کامل در نظر آشوریان - ها متون و کتابخانه -هب و علممذ - ازدواج و اخالق - صنعت و بازرگانی

  

زندگی اقتصادي مردم آشور با مردم بابل تفاوت فراوانی نداشته، چه ساکنان این دو ناحیه، درواقع، ساکنان شمال و 

ابل بیشتر به بازرگانی مهمترین اختالف آشور و بابل در آن است که مردم ب. اند جنوب فرهنگ و تمدن واحدي بوده

پرداختند؛ ثروتمندان بابلی غالباً تاجر بودند، ولی اکثر  اشتغال داشتند، و آشوریان بیشتر به کار کشاورزي می

گرفتند و، مانند  ثروتمندان آشوري صاحبان امالك بزرگ بودند و شخصاً ادارة زمینهاي وسیع خود را برعهده می

شوند به چشم حقارت  کسانی که از راه ارزان خریدن و گران فروختن ثروتمند می رومیان که پس از ایشان آمدند، به

آمد؛  دو نهر دجله و فرات بر زمینهاي هر دو کشور جاري بود و خوراك مردم از آنها به دست می. نگریستند می

ب را از نهرها باال شادوفهایی که با آن آ سازي، براي نگاهداري زیادي آب و تقسیم آن، و همچنین  سدبندي و ترعه

آوردند، در هردو جا به یک شکل بود؛ در شمال و جنوب محصوالت مشابهی، مانند گندم و جو و ارزن و کنجد  می

شور ترتیب در شهرهاي هردو ناحیه فعالیتهاي صنعتی با یکدیگر شباهت داشت؛ در هردو ک .شد میکشت و زرع 

رفت؛ اگر چه نینوا،  شد به کار می واحدي براي وزن کردن وکیل کردن و سنجیدن کاالهایی که با یکدیگر مبادله می

توانست عنوان مرکز بزرگ بازرگانی پیدا  اي در شمال واقع شده بود که نمی و شهرهاي بزرگ دیگر آشور، به اندازه

آوردند سبب آن بود که جریان امور بازرگانی و صنعتی در  ن شهرها میکند، ثروتهاي هنگفتی که سالطین آشور به ای

کردند؛ در  شد، یا آنها را از خارج به مقدار زیاد وارد می فلزات از داخل کشور استخراج می. آنها رونقی داشته باشد

شور را پیدا م، آهن، به جاي مفرغ عنوان فلز اساسی در صناعت و ساختن ساز و برگ جنگی آ ق 700حوالی سال 

و لعاب دادن سفال در آشور رایج بود؛ آراستن و پیراستن  پارچهگداختن فلزات و ساختن شیشه و رنگ کردن . کرد

زمان  در. هاي اروپا، پیش از انقالب صنعتی، چنان صورتی را داشت هاي آشوري به صورتی بود که خانه خانه

بتازگی در حدود  - رساند هایی ساختند که آب را از پنجاه کیلومتري به شهر نینوا می اي بر روي پایه سناخریب آبراهه

است که تاکنون شناخته  داري و این قدیمیترین آبراهۀ پایه -اند آوردهها را از زیر خاك بیرون  سیصد متر از این آبراهه

. گرفتند می 025/0دادند و، در مقابل، سودي معادل  بانکهاي خصوصی به بازرگانان و صاحبان صنایع وام می. شده
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هایی از  م، سناخریب سکه ق 700سرب و مس و نقره و طال عنوان پول و وسیلۀ مبادلۀ اجناس را داشت؛ در حوالی 

بود؛ این قدیمیترین مسکوك رسمیی است که تاریخ از آن به ) شاقل(» کلش«نقره ضرب کرد که ارزش هر یک نیم 

. ما آگاهی داده است

اعیان و اشراف؛ صاحبان صنایع و رؤساي حرف، که تشکیالت صنعتی : شدند در آشور مردم به پنج طبقه قسمت می

کشاورزان آزاد وغیرماهري که در گرفتند؛ کارگران و  وران هر دو در این طبقه قرار می داشتند و بازرگانان و پیشه

بردند؛ کشاورزانی که، مانند کشاورزان اروپاي قرون وسطی، در امالك اربابی بزرگ کار  ها به سر می شهرها و دهکده

شدند؛ غالمانی که یا اسیر جنگی بودند، یا به واسطۀ مقروض شدن به حالت  کردند و با زمین خرید و فروش می می

و ناچار، براي آنکه همه آنان را بشناسند، باید گوششان سوراخ و سرشان تراشیده باشد، و بندگی درآمده بودند، 

شود که،  اي از زمان سناخریب پاسبانی دیده می در نقش برجسته. کارهاي حقیر و پست به دست آنان انجام شود

کشند، به  وي تیرهاي چوبی میتازیانه به دست، دو صف متوازي ازاین بندگان را، که با طناب مجسمۀ بزرگی را بر ر

  . دارند کار وا می

شد و مقررات اخالقی و قوانین  مانند همۀ کشورهاي نظامی، در آشور نیز به زیاد شدن نسل اهمیت فراوان داده می

کرد، حتی اگر در ضمن انجام این  جنین می زنی را که سقط. جنین اعدام بود کیفر سقط. خاص براي آن وجود داشت

اي از زنان آشور، به  اگر چه پاره. کردند گذاشتند و آن چوب را به شکم او فرو می تیزي می د، بر چوب نوكمر عمل می

تر از بابل  رسیدند، به طور کلی منزلت زن در آشور پست وسیلۀ زناشویی یا توسل به دسایس، به مقام و قدرتی می

دید؛ زنان مجاز بودند که بدون حجاب به کوچه  کرد، کیفر سخت می هرگاه زنی به شوهر خود دست دراز می: بود

توانستند براي خود معشوقه بگیرند، اززنان چنان توقع  خواستند، می درآیند؛ در عین آنکه مردان، هر اندازه که می

فحشا در عرف آن زمان همچون امري به شمار . اندازه در نگاهداري ناموس خویش امین و وفادار باشند داشتند که بی

شاه حرم مخصوص . که گریزي از آن نیست، و به همین جهت براي سامان دادن به آن قوانین خاص داشتند رفت می

اي به سر برند و روزگار خود را به رقصیدن و آوازخواندن و نزاع کردن با  داشت، و زنان وي مجبور بودند در گوشه

کشت، و این  یافت، او را می در حال خیانت می اگر مردي زن خود را. انگیختن بگذرانند یکدیگر و سوزنزنی و دسیسه

از این . رفت؛ همین عادت است که، در بسیاري از قوانین موجود، هنوز برجاي مانده است حقی براي او به شمار می

گذشته، قوانین ازدواج در آشور مانند بابل بود، با این تفاوت که زناشویی غالباً صورت خرید داشته و زن بیشتر در 

. رفته است برده و شوهر گاهگاه به دیدن او می پدر خود به سر میخانۀ 

شود؛ این، خود، براي ملتی  در همۀ تجلیات زندگی مردم آشور پدرشاهی و تسلط کامل پدر در خانواده مشاهده می

گونه که  درست همان. رسد کرده، امري طبیعی به نظر می که در راه کشورگشایی و در حدود توحش زندگی می

گرفتند و گروهی از آنان را در میدانهاي نمایش طعمۀ درندگان  ومیان، پس از جنگها، اسیران را به بندگی میر

کردند، یا آن را سرمشقی براي تربیت  ساختند، مردم آشور نیز با شکنجه دادن اسیران تسالي خاطري پیدا می می

کردند؛ یا آنان را زنده زنده  چشم پدرانشان کور می دادند؛ فرزندان اسیران را در پیش جنگی فرزندان خویش قرار می

ماندند  کردند؛ و بقیه را که زنده می کردند؛ یا، براي تماشاي مردم، در قفس به زنجیر می کندند؛ یا کباب می پوست می

ج تمام سرکردگان را که بر من خرو«: گوید پال در این باره خود چنین می آسوربانی. سپردند به دست جالدان می

اي از آنان را میان دیوار گذاشتم، و بعضی دیگر را به  کردند پوست کندم، و با پوست آنان ستونی را پوشاندم؛ و پاره

دست  …ها را از میانشان گذراندم تیز کردم و آن میله هاي نوك سیخ کشیدم؛ گروهی را، بر گرد ستون، سوار بر میله

سه هزار «کند که  پال به این افتخار می آسوربانی» .شوریده بودند، بریدمو پاي رؤساي قبایل و کارمندان دولتی را، که 

آن «: گوید در کتیبۀ دیگري چنین می» .نفر اسیر را سوزانیده و یکی از آنها را به عنوان گروگان زنده نگذاشته است
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ان زبانها را بیرون از دهانهاي بدخواهش …جنگاورانی که در حق آشور عصیان ورزیدند و به بدخواهی من برخاستند

و  …اعضاي بریدة آنها را به خورد سگان و خوکان و گرگان دادم …کشیدم، و کسانی را که زنده ماندند قربانی کردم

سازند،  شاه دیگري دستور داد تا بر روي آجرهایی که می» .با این کارها مایۀ شادي خدایان بزرگ را فراهم ساختم

. کند هاي جنگی من انسانها و جانوران را زیر خود خرد می ارابه«: نقش کندبراي عبرت و توجه آیندگان، چنین 

هر که زنده به اسارت من درآمده . ام ام از جسد آدمیانی است که سر و دستشان را بریده بناهایی که من برافراشته

شود که میل  یده میدر نقشهایی که در ضمن حفاریهاي نینوا به دست آمده تصویر مردمی د» .ام دستهایش را بریده

در یکی از نقشها صورت . آورند کنند یا زبانشان را از دهان بیرون می گذرانند یا پوستشان را می از میان آنان می

کند، و براي آنکه سر مرد اسیر در جاي خود بماند طنابی از  بینیم که با نیزه چشم اسیران را برمی پادشاهی را می

خواند، ناچار، ازوضع متوسطی که  چون شخص این چیزها را می. اند را محکم بستهمیان دو لب او گذرانده و سرش 

.شود اکنون دارد سپاسگزار و خشنود می هم

ظاهراً دین در تخفیف این قساوت و بیرحمی هیچ تأثیر نداشته، و باید گفت که تسلط دین بر دستگاه حکومت در 

خداي ملی، . داده است وق و سلیقه و احتیاج شاهان تغییر شکل میآشور به اندازة بابل نبوده؛ درواقع، دین برحسب ذ

بندگان وي معتقد . کرد یعنی آشور، یکی از خدایان خورشیدي بود و روح جنگی داشت و بر دشمنان خود رحم نمی

که، اساسیترین کار دین آشوري آن بود . شود بودند که این خدا از کشته شدن اسیران در برابر ضریح خود خشنود می

آمد  از کودکی، مردم را به اطاعتی که وطنپرستی مقتضی آن است آشنا سازد و به مردم بیاموزد که، براي خوش

هاي دینیی  به همین جهت است که نوشته. خدایان و جلب دوستی آنها، به انواع گوناگون سحر و قربانی متوسل شوند

در میان این آثار، فهرستهاي درازي است . کند دن تجاوز نمیکه از آن زمان برجاي مانده، از عزایم و فال بد و خوب ز

گوید چه باید کرد تا چنان نتایجی حاصل  دهد و می که نتایجی را که از هر حادثه ممکن است حاصل شود شرح می

د شود، یا اورا کردند که عالم پر از شیاطین است و باید با طلسمهایی که به گردن آویخته می چنان تصور می. نشود

  .خاصی که باید با دقت کامل تالوت شود، از گزند آن شیاطین جلوگیرند

پزشکی آشوري همان پزشکی بابلی است و . کند در چنان محیطی طبیعتاً چیزي جز علم جنگ و خونریزي ترقی نمی

که در علم نجوم آشوري جز احکام نجوم بابلی چیز دیگري نیست، و بزرگترین منظوري  چیزي بر آن افزوده نشده؛

هیچ سند و مدرکی به دست نیامده که . اند همان پیشگویی و خبرگرفتن از غیب بوده است خواندن علم نجوم داشته

مردم آشور در مباحث فلسفی وارد شده باشند، نیز دلیلی در دست نیست که آن مردم، در اندیشۀ تفسیر جهان، از 

اند؛ شاید تهیۀ این فهرست  تی از نامهاي گیاهان مرتب کردهعلماي لغت آشور فهرس. راهی جز راه دین، افتاده باشند

براي آن بوده است که از آن در صناعت پزشکی استفاده کنند، و باید گفت از این راه سهمی در پیشرفت علم 

شد، و  اند که تقریباً شامل هرچه بر روي زمین بوده می نویسندگان دیگر فهرستهایی ترتیب داده. گیاهشناسی دارند

بسیاري از آن لغات، به میانجیگري زبان . استفادة علماي طبیعی قدیم یونان قرار گرفته است نویسی مورد ین فهرستا

انبار مسقف (=  hangarهاي  اکنون وجود دارد؛ از آن قبیل است کلمه یونانی، وارد زبانهاي اروپایی شده و هم

 rose، )شاقل، واحد وزن، مثقال(= shekel، )زارة دیوارا(=  plinth، )شتر(=  camel، )گچ(=  gypsum، )دیوار بی

 laudanum، )گیالس(=  cherry، )شکر نی(=  cane، )یشم(=  jasper،)امونیاك(=  ammonia، )گل سرخ(= 

). مر(=  myrrh، )زوفا(=  hyssop، )سمسم: کنجد و به عربی(=  sesame، )نفت(=  naphtha، )لودانوم(=

کارهاي شاهان است، گرچه از لحاظ اینکه همه شرح خونریزي و آدمکشی است مایۀ ناراحتی و الواحی که مشتمل بر 

از این . گذارد شود، این مزیت را دارد که قدیمیترین تاریخ نوشته را در پیش چشم ما می ماللت خاطر خواننده می

پردازد و هیچ گاه از شکستی در آنها  یالواح، آنچه مربوط به اوایل تاریخ آشور است، تنها به شرح پیروزیهاي شاهان م
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الواح مربوط به سالهاي بعد رنگ ادبی دارد و حوادث مهم زمان هر شاهی را به صورت جالب توجهی . رود سخن نمی

کتابخانۀ . هاي آن است مهمترین چیزي که نام آشور را در تاریخ تمدن جاودانی ساخته کتابخانه. کند وصف می

توان  بندي شده و فهرستدار دارد، و به هر لوحه برچسبی متصل است که بآسانی می وحۀ طبقههزار ل پال سی آسوربانی

هرکس این لوح را «: شود بر بسیاري از لوحها این عبارت، که از عالمات خاص سلطنتی است، دیده می. آن را شناخت

رزندانش را از صحنۀ روزگار محو و نام او و نام ف …از جاي خودنقل مکان دهد، به لعنت آشور و بلیت گرفتار شود

هاي قدیمیتري استنساخ شده، که تاریخ آنها معین نیست و پیوسته اشکال قدیمیتر  بیشتر این لوحها از نسخه . »کنند

پال، بنا بر اظهار خود وي، آن بوده است که ادبیات بابلی را از  آید؛ قصد آسوربانی آنها در ضمن اکتشافات به دست می

توان در جزو ادبیات قرار داد؛ بیشتر این الواح عبارت  محفوظ نگاه دارد، ولی عدة کمی از الواح را میخطر فراموشی 

است از گزارشهاي رسمی و ارصاد نجومی، که به منظور احکام نجوم و تعیین طالع و فال بد و خوب زدن صورت 

ودها و اوراد دینی؛ و سلسله نسب شاهان هاي پزشکی؛ و گزارشهاي سحري و تعاویذ و سر  گرفته؛ و دستورها و نسخه

پال در آنها  شود دو لوح است، که آسوربانی آنچه در میان الواح این کتابخانه خواندش کمتر مایۀ ماللت می. و خدایان

  :کند اندازه، اعتراف می به کتابدوستی و عشق به معرفت خویش، با شوق و شور بی

دانستم که چگونه تیراندازي . را دریافتم، و به همۀ هنرهاي نوشتن الواح واقف شدم نابوپال، حکمت  من، آسوربانی

اي به من ارزانی  حکیم خدایان مردوك علم و فهم را چون هدیه …کنم و لگام به دست بگیرم و اسب و ارابه برانم

صنعت آداپاي حکیم را فهم کردم، و به . وي بیمانندي به من بخشیدندانورت و نرگال بأس و شدت و نیر …داشت

هاي آسمانی و زمینی را خواندم و در آنها تدبیر کردم؛ در انجمنهاي  اسرار نهان فن منشیگري راه یافتم؛ ساخته همۀ

برخاستم؛ به  نویسندگان حاضر شدم و مراقب پیشگوییها و اخبار غیبی بودم؛ با کاهنان دانشمند به شرح آسمانها

یکی از اسباب شادي من آن . اي آگاهی یافتم که در نخستین نظر واضح و آشکار نیست ضربها و تقسیمهاي پیچیده

بر  …خاطر سپردن آنها دشوار است، تکرار کنم هاي اکدي را، که به هاي زیبا و غامض سومري و نوشته بود که نوشته

کمان را کشیده  بر آنها سوار شدم که آرام گرفتند؛ برسان جنگاوران، زهپشت کره اسبها قرار گرفتم و چنان با مهارت 

همچون رانندگان ارابه، مهار را به  …و تیر پرتاب کردم و زوبین لرزنده را چنان انداختم که گویی نیزة کوتاهی است

به دانشی که . پوش را به راه انداختم برسان مهندس جنگی، کار بافتن سپرهاي نیی و صفحات سینه …دست گرفتم

رسیدند دست یافتم، و در عین حال، آنچه را  همۀ طبقات گوناگون نویسندگان، در سالهاي پختگی خود، به آن می

. براي سروري و فرمانروایی الزم است آموختم، و در راه شاهانۀ خود پیش رفتم

IV -  هنر آشوري  

  »سارداناپالوس«اي از  صفحه -ساختمان -سازي مجمسه - نقش برجسته - خرده هنرها

ثروت . آشور، در پایان کار، از لحاظ هنر به پایۀ معلم خود، بابل، رسید، و در ساختن نقش برجسته بر آن پیشی گرفت

کرد  شد، هنرمندان و صنعتگران آشوري را تشویق می فراوانی که چون سیل به طرف آشور و کالح و نینوا سرازیر می

آالت گوناگون  شاهان و کاخهاي شاهی، براي کاهنان و معابد، جواهرات و زینتتا براي اشراف و زنان اشراف، براي 

شود، در شکل ساختن و تزیین  دیده می بالواتبسازند؛ فلزات را ذوب کنند و، چنانکه اثر آن بر روي درهاي بزرگ 

اختن اثاث خانه با چوبهاي قیمتی، و نشاندن سیم و زر و مفرغ و سنگهاي گرانبها هاي فلزي ماهر شوند؛ در س ساخته

گري در میان آن قوم ترقی چندانی نداشت؛ اسبابهاي موسیقی را،  کوزه. اي پیدا کنند در آنها، پیشرفت قابل مالحظه

غ، که روي   مر ته با سفیدة تخمکردند؛ ولی نقاشی با رنگ آمیخ مثل بسیاري چیزهاي دیگر، از بابل براي خود تهیه می

رفت، و چون این صنعت از آشور به  دادند، در واقع یکی از مختصات هنر آشوري به شمار می آن را لعاب شفافی می
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نقاشی در آشور، مانند سایر کشورهاي خاوري، عنوان هنر فرعی . پارس انتقال یافت در آنجا به سرحد کمال رسید

  .رهاي دیگر بودداشت و در واقع بسته به هن

تشویق این شاهان، شاهکارهایی  پال، و بر اثر حمایت و  در روزگار شکوه سارگن دوم، سناخریب، اسرحدون، آسوربانی

بهترین نمونه، در آن میانه، اثري است که . شود اکنون در موزة بریتانیا نگاهداري می از نقش برجسته پیدا شد که هم

رسد، و آن قطعه سنگ مرمري است که نقش برجستۀ آن مردوك، خداي  وم میتاریخ آن به زمان آسورنصیرپال د

با وجود این، باید . آورد نظمی و پریشانی، را از پاي درمی دهد که تیامات، خداي شر و بی نیکی، را در حالتی نشان می

ونۀ کاملی وجود گفت که صورتهاي بشري در نقشهاي آشوري همه جا بد و خشن و متشابه با یکدیگر است؛ گویی نم

در آن نقشها سرها به یک شکل بزرگ، و سبیلها به . اند که نقشهاي خود را برگردة آن بسازند  داشته و همه ناچار بوده

حتی خدایان . هاي مشابهی فرو رفته است یک اندازه، و شکلها به یک صورت درشت، و گردنها برسان یکدیگر در شانه

شود که جاندار  گاهگاهی در میان نقشها صورتی دیده می. می آشوري را دارندنیز، با کمی تغییر، همین شکل عمو

دهد، و لوحۀ  است؛ از آن قبیل است تختۀ مرمر نقشداري که عبادت ارواح را در برابر درخت خرماي هندي نشان می

آنچه در . دهد و در ضمن کاوشهاي کالح به دست آمده است اداد هفتم را نشان می - سنگ آهکی دیگري که شمشی

انگیزد نقشهاي جانوران است؛ شک نیست که هیچ  هاي آشوري حس تحسین بینندگان را برمی میان نقش برجسته

آشور موفقیت  سازي، قدیم و جدید، نتوانسته است، در مورد ساختن نقش جانوران، به اندازة هنرمندان قدیم مجسمه

شود، ولی چشم هرگز از دیدن نیرومندي و  کار تکرار میدر نقشها، به صورت یکنواختی، صحنۀ جنگ و ش. پیدا کند

گویی هنرمند، که از ساختن صورت واقعی و شخصی کارفرمایان . شود قوت حرکات و استقامت خطوط خسته نمی

در نقشهایی . خود ممنوع بوده، همۀ هنرمندي و نبوغ خود را در مجسم ساختن صورت حیوانات به کار انداخته است

رسد،  گونه جانور، از شیر، اسب، خر، بز، سگ، گوزن، پرندگان، و ملخها به نظر می قی مانده، صورت همهکه براي ما با

اند؛ گاهی صورت جانوري در حال جان کندن نقش شده، ولی  و همۀ آنها در حالتهایی جز حالت سکون مجسم شده

از میان نقش . دهد  را نمایش می در این حالت نیز آن جانور نقش مرکز و قسمت جاندار هنر اصلی سازندة آن

اسب شاهانۀ سارگن دوم در : هاي ذیل نام برده شود هاي موجود، که عنوان شاهکار هنري دارند، باید از قطعه برجسته

خوردة کاخ سناخریب در نینوا؛ شیر نر در حال احتضار، نقش شده بر سنگ مرمر، که از  نقش خرساباد؛ ماده شیر زخم

پال؛ ماده شیر دراز کشیده؛ شیر نر از  هاي شکار آسورنصیرپال دوم و آسوربانی به دست آمده؛ منظرهپال  کاخ آسوربانی

این نکته را باید در . اند اي است که در سایۀ درختی آرمیده اي که بر آن نقش دو شیر نر و ماده دام گریخته؛ و قطعه

نعی و ناپخته دارد؛ صورتهاي سنگین و هاي آشوري، اسلوب تص نظر داشت که تجسم طبیعت، در نقش برجسته

غیرظریف و خطوط محیطی ضخیم است، و در ستبري عضالت مبالغه شده؛ هیچ کوششی براي مالحظۀ نکات مربوط 

به مناظر و مرایا به کار نرفته است، جز اینکه اشیاء دور را در نیمۀ باالي نقش، و با همان بزرگی اشیاي نزدیک که در 

سازان زمان سناخریب  رفت و مجسمه ولی هنر رفته رفته پیش می. شد، ترسیم کنند می هپایین نقش قرار داد

توانستند این نقایص را از میان بردارند و واقعبینی را در نقشها مراعات کنند و صیقل و پرداخت را کاملتر سازند و، از 

این حرکت و جانداري چنان بود که تا  همه باالتر، حرکت و جانداري را مجسم سازند؛ در مورد حیوانات، نشان دادن

ساختن نقش برجسته، براي آشوریان، همان منزلت . به امروز هم کسی نتوانسته است از این حد تجاوز کند

پیکرتراشی براي یونانیان، یا نقاشی رنگ و روغنی براي هنرمندان ایتالیاي دورة رستاخیز علم و هنر را داشت؛ به این 

.ساخت وب و مورد پسند آنان بود، که کمال مطلوب ملی آنان را در شکل وصفات مجسم میمعنی که تنها هنر محب

سازان نینوا و کالح  رسد که مجسمه توان گفت؛ چنان به نظر می دربارة مجسمۀ سازي آشوري سخن فراوانی نمی

هاي  ار بسیار کمی مجمسههاي آشور مقد اند؛ از خرابه داده ساختن نقش برجسته را بر تراشیدن پیکر تمام ترجیح می
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هاي جانوران پر از نیرو و  مجسمه. کامل برجاي مانده و به دست ما رسیده، و آنچه که هست نیز ارزش چندانی ندارد

شکوه تراشیده شده، و تو گویی چنان است که جانور، از نیروي بدنی گذشته، خود را از لحاظ اخالقی نیز برتر از 

ل است دو مجسمۀ گاو نري که به عنوان پاسبانی در کنار دروازة خرساباد قرار داشته پندارد؛ از این قبی انسان می

هاي انسانها و خدایان خشن و سنگین و ابتدایی است، گرچه تزییناتی دارد، تفاوتهاي فردي با  است؛ ولی مجسمه

توان کرد مجسمۀ  یی که میاستثنا. رسد دهد، مرده به نظر می یکدیگر ندارد، و با آنکه حالت ایستاده را نشان می

شود؛ بیننده، از میان خطهاي سنگین آن، در  بزرگ آسور نصیرپال است، که اینک در موزة بریتانیا نگاهداري می

چوگان شاهی را محکم به دست گرفته؛ لبهاي ستبر وي از ارادة : بیند سراپاي این مجسمه شاهی را مجسم می

بیدار دارد؛ گردن کوتاه مانند گردن گاو آن حاکی از شر و بدبختی و کند؛ چشمان بیرحم و  نیرومندي حکایت می

کنند فرو خواهد ریخت؛ دو پاي  بالیی است که صاحب مجسمه بر سر دشمنان و کسانی که در کار مالیات تزویر می

  .سازد الجثۀ وي تمام سنگینی جثۀ او را بر روي جهان مجسم می  عظیم

زي آشوري حکم سختی بدهیم و از اندازه درگذریم؛ بسیار محتمل است که آشوریان سا البته نباید دربارة این مجسمه

دیدند، یا نرمی و  اند، و اگر ما را با الغري اندام زنانه می داشته عضالت گرهدار و پیچیده و گردنهاي کوتاه را دوست می

رسید، آنها را سخت  رشان میانگیز مجسمۀ هرمس، کار پراکسیتلس، و مجسمۀ آپولون بلودره به نظ ظرافت شهوت

توان درست تشخیص داد و ارزش آن را معین کرد، زیرا آنچه باقی  معماري آشوري را نمی. کردند تحقیر و استهزا می

آید؛ تنها همچون قالبی است  مانده از شن و خاکی که آنها را احاطه کرده بلندتر نیست، و از آن چیزي به دست نمی

د از پیش خو«اند و، با دستگیري خیال، اشکال آن بناهاي باستانی را  آن آویخته که باستانشناسان شجاع به

بابلیان قدیم و آمریکاییان امروز، دربند زیبایی ساختمانهاي خویش نبودند، بلکه  مردم آشور، مانند. »سازند می

ختمان بناهاي خود از آشوریان در سا. جستند خواستار عظمت و ضخامت بودند و آن را در ضخامت و حجم اشکال می

کردند؛ یعنی مادة اساسی ساختمان آجر بود، ولی از خود چیزي بر این آجر  النهرین پیروي می سنتهاي سرزمین بین

مردم آشور ساختن قوس و سقف گنبدي را از جنوب . بردند افزودند و، در روکار ساختمان، سنگ را زیاد به کار می می

هایی داشتند که مقدمۀ پیدایش ستونهاي به شکل  ردند، و درکار ستونسازي تجربهبه میراث بردند و آن را تکمیل ک

کاخهاي خود را بر روي . رود ساختمانهاي پارسی و یونانی به شمار می» یونی«زن، و سرستونهاي مارپیچی شکل 

 نقشۀ ساختمان چنان معموال. ساختند کردند، و حکیمانه بناها را از دو یا سه طبقه بیشتر نمی زمینهاي وسیع بنا می

در مدخل کاخهاي شاهی . شد داري ساخته می بود که یک رشته اطاقها و تاالرها در اطراف حیاط خاموش و سایه

هاي  دادند؛ تاالر ورودي را با نقش برجسته الجثه را به عنوان پاسبانی قرار می هاي سنگی جانوران عظیم مجسمه

کردند، به دیوارها  هاي مرمر فرش می د؛ کف تاالرها را با تختهساختن هاي کوچک مزین می تاریخی و مجسمه

پوشاندند؛  کاري شده می هایی از چوبهاي کمیاب منبت آویختند، یا آنها را با تخته هاي گرانبها و زربفت می فرشینه

یر آن را با ترسیم کشیدند؛ و ز  هاي سیم و زر می ساختند، که گاهی بر آنها ورقه سقفها را با تیرهاي بزرگ و محکم می

. آراستند مناظر طبیعی می

پیلسر اول معابد آشور را از  - تیگلت. اند شش پادشاه جنگاور و نیرومند آشور بزرگترین سازندگان آن سرزمین نیز بوده

داخل آن را مانند گنبد آسمان درخشان ساخته، و «: نو با سنگ ساخت و دربارة یکی از آنها گفته شده است که

شاهان پس از » .شوند آراسته، و به آن روشنی و شکوه بخشیده است ي آن را با شکوه ستارگانی که طالع میدیوارها

آسور . پرداختند وي نسبت به معابد بسیار بخشنده بودند، ولی، مانند سلیمان، بیشتر به آراستن کاخهاي خود می

هایی حاکی از ستایش تقوا  ن را با نقش برجستهنصیرپال دوم، در کالح، قصر بزرگی از آجر با نماي سنگی ساخت و آ

هاي بناي دیگري را اکتشاف کرده و در آن دو در  رسام، در نزدیکی همین محل در بالوات، ویرانه. و جنگاوري آراست
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یعنی (سارگن دوم با ساختن کاخ بزرگی در دورشروکین   . بزرگ مفرغی بسیار خوش ساخت به دست آورده است

هاي  در دو طرف مدخل این کاخ مجسمه. نزدیکی خرساباد کنونی، نام خود را به یادگار گذاشت، در )کاخ سارگن

ها و آجرهاي لعابدار براقی پوشانده بود؛ تاالرهاي آن را  گاوهاي بالداري قرار داشت؛ دیوارهاي آن را نقش برجسته

شد اسیران را به  شاه در جنگی پیروز می هرگاه که این. داد هاي باشکوه زینت می ساخت و مجسمه مبلها و اثاثۀ خوش

گماشت؛ و مرمر و الجورد و مفرغ و سیم و زر بیشتري در آراستن و پیراستن آن  کار کردن در این کاخ بزرگ می

تقدیم خدا کرد، که ) زیگورات(اي دراطراف آن کاخ چندین معبد ساخت و در پشت آن برج هفت طبقه. کرد صرف می

بنا نهاد که از حیث » مانند بی«سناخریب در نینوا یک کاخ سلطنتی به نام . زر پوشانده بودندباالي آن را با سیم و 

پوشاند  بزرگی بر همۀ کاخهاي باستانی فزونی داشت؛ فلزات و چوبها و سنگهاي گرانبهایی که دیوارها و کف آن را می

زد؛ فلزکاران  روز و شب دم از همچشمی میبه آن رونق خاصی داده بود، و درخشندگی سفالهاي لعابدار آن با روشنی 

آهکی براي  سازان گاوهاي بالداري از مرمر و سنگ هاي بزرگ شیر و گاو مسی ریختند؛ مجسمه براي این کاخ مجسمه

اسرحدون شهر نینوا را وسعت داد و آثار . ها و سرودهاي روستایی را بر دیوارهاي آن نقش کردند آن تراشیدند و نغمه

را آباد کرد؛ آنچه ساخت، در شکوه و زینت و تجمل و فراوانی اثاث گرانبها، بر پیشینیان سبقت گرفت؛  شدة آن خراب

آوردند؛ در آن هنگام که در مصر اقامت  از دوازده شهر، هرچه را از کارگر و مواد ساختمان احتیاج داشت براي او می

دا کرد و آنها را در ساختن کاخهاي خود معمول اي براي ساختن ستونها و نقشها پی داشت افکار و طرحهاي تازه

داشت؛ چون کار ساختن ستونها و نقشها به پایان رسید، همۀ آنها را با غنایمی که از جهان خاور نزدیک به چنگ 

. هایی که در آنجاها دیده بود مزین ساخت آورده و طرحها و نقشه

است که کاخ اسرحدون، پس از آنکه مدت شصت  توان گفت این بدترین چیزي که در توصیف معماري آشوري می

. کند که چگونه دوباره آن را ساخته است پال، خود، براي ما حکایت می آسوربانی. سال از بناي آن گذشت، ویران شد

خیزد و خواننده  نماید که فاصلۀ قرنها از میان برمی خواند، چنان می در آن هنگام که آدمی نوشتۀ مربوط به آن را می

  :خواند یابد و اسرار ضمیر او را می رون دل آن شاه راه میبه د

که سناخریب، جد من، براي سکونت شاهانۀ خود ساخته و آن همه  …در آن زمان حرمخانۀ آرامشگاه آن کاخ

پال، شاه بزرگ، شاه  من، آسوربانی. خوشی و سرور بر آن گذشته بود، ویرانه شده و دیوارهاي آن فرو ریخته بود

از آن جهت که در آن حرم بزرگ شده، و آشور و سین و شمش و رمن و بل و نابو و  …اه عالم، شاه آشورمقتدر، ش

و نینیب و نرگال و نوسکو مرا به عنوان ولیعهد در آن حفظ کرده و در پناه حمایت خویش نگاه داشته  …عشتر

رسانیدند، و به سبب آنکه  من میو پیوسته در آن جا خبرهاي خوشی را از پیروزي بر دشمنان به گوش  …بودند،

 …هاي صبحگاهی روشن من بود دیدم مایۀ مسرت و اندیشه هنگام در آن کاخ بر بستر خویش می خوابهایی که شب

بنایی ساختم که ساخت آن پنجاه . هاي آن را فرو ریختم و، براي بزرگ کردن قصر، همۀ آن را روي هم کوفتم ویرانه

مین ساختم، ولی در برابر زیارتگاههاي پروردگاران خود، خدایان عظام، برخود ترسیدم و اي بر روي ز پشته. تیبکی بود

هاي کاخ را بر روي آن پشته ریختم و به  اي شالوده در ماه نیک و در روز شایسته. این بنا را چندان بلند برنیفراشتم

براي ساختن این . انگور افشاندم اب بر زیر زمینها و دیوارهاي گلی آن شراب کنجد و شر. آجر ریختن فرمان دادم

شاهان عرب . کردند هایی که به امر خدایان از عیالم به غنیمت گرفته بودم حمل می حرم، رعایاي من آجر را در ارابه

بر سر (را، که با من پیمانشکنی کرده و به اسارت درآمده بودند، مجبور ساختم که سیدکشی کنند و کاله عملجات 

روزها ناچار از آن بودند که خشتهاي بنا را به قالب بزنند، و در آن حین  …ختن حرم به کار برخیزندو در سا) گذارند

با شوق و شعف این . که موسیقی مشغول نواختن بود این اسیران مجبور بودند که کار اجباري خود را به انجام رسانند

برباالي . دم که پیشتر بود، و آن را باشکوه بنا کردمشمارة اطاقهاي آن را بیش از آن کر. بنا را از پی تا سقف ساختم
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روید نهادم، و درهاي ساخته شدة از چوب خوشبوي لیاروي  آن تیرهاي ضخیمی از چوب ارز که در سیرارا و لبنان می

در آن هنگام . و درختان میوة گوناگون کاشتم …برگرداگرد آن همه گونه درخت …آن را با پوششی از مس پوشاندم

ختمان را به پایان رسانیدم، قربانیهاي مجللی براي خدایان و پروردگاران خویش کردم، و آن را با کمال سرور و که سا

.شادي به آنان تقدیم داشتم و در زیر چتر باشکوهی به درون آن گام نهادم

V - پایان کار آشور  

  سقوط نینوا - علل انقراض آشور -آخرین روزهاي یک شاه

در روزهاي آخر زندگی از بخت بد خویش » شاه بزرگ، شاه مقتدر، شاه عالم، شاه آشور«با همۀ آنچه گفتیم، 

آخرین لوحی که از وي به میراث به ما رسیده، بار دیگر مسائلی را که در کتابهاي سفر جامعه و کتاب ایوب . نالید می

  :رساند گیرد، به نظر ما می مورد بحث قرار می

چرا بیماري و بدبختی بر من چیره شده؟ من از فرو نشاندن آتش . و زنده نیکی کردممن به خدا و انسان، و به مرده 

آورد و  ها و افتضاحات پیوسته بر من فشار می فتنه در کشور، و پایان دادن به کشمکشهاي خانوادگی ناتوانم؛ دسیسه

زنم، روزهاي  دبختی فریاد میبیماري جان و تن، پشت مرا دو تا کرده و من، که از شدت ب. مایۀ پریشانی خاطر است

کنم؛ مرگ چنگال  در روز خداي شهر و روز جشن، خود را بدبخت و بیچاره حس می. رسانم خود را به پایان می

: کشم کنم و درد می نالم و زاري می آورد؛ روز و شب از بخت خویش می خویش را در من فرو کرده و مرا از پاي در می

   !ببیندن و چنان بخواه که اگر بیدین هم باشد بتواند نور تور را بر انسان رحمت ک! اي خداي من«

گوید  داستانی که بایرون به صورت نمایشنامه نوشته، و می. پال چگونه از این دنیا رفته است دانیم که آسوربانی ما نمی

اش از کتسیاس است؛ این مورخ  هاي آتش به هالکت رسید، ریشه ر میان زبانهکه وي به کاخ خود آتش افکند و د

انگیز را در تاریخ خود بیاورد؛ به همین جهت ممکن است  مند بوده است به اینکه چیزهاي شگفت باستانی بسیار عالقه

شانه و عالمت خطري اي بیش نباشد، به هر صورتی که این شاه مرده باشد، باید گفت که مرگ وي ن گفتۀ وي افسانه

براي آنکه مطلب بهتر . پال بوده است بود به اینکه کشور او کارش تمام شده، و علت انقراض، تاحدي، خود آسوربانی

شد بستگی داشت، و  به دست بیاید، باید گفت که زندگی اقتصادي آشور، بتمامی، به آنچه ازخارج کشور وارد می

ت احمقانه اندازه را نگاه نداشته و سرچشمۀ درآمدها را همان غنیمتها و شاهان آشور در تکیه کردن بر این سیاس

شد، و هر آن امکان داشت، با شکست قطعی قشون در جنگی،  کاالهایی قرار داده بودند که از کشورگشاییها فراهم می

قشون آمد،  رفته رفته، با پیروزیهایی که درجنگی به دست می. این سرچشمه بخشکد و مملکت ویران شود

آسانی پیروزي رو به  داد و از مستی و تن ناپذیر آشور صفات و خصوصیات جسمی و اخالقی را از دست می شکست

شدند و ناتوانان و محتاطان از  رفت؛ در هر پیروزي آشور، نیرومند ترین و شجاعترین سربازان کشته می ضعف می

اي جز ضعیف شدن نسل  کردند؛ این کیفیت نتیجه دتر میگشتند و، با توالد و تناسل، خود را زیا میدان جنگ باز می

نداشت، و شاید اسباب پیشرفت تمدن نیز بود، چه، به این ترتیب، آنان که توحش و خشونت بیشتري داشتند از بین 

وسعت پیروزیها و . شد رفتند، ولی در عین حال آن پایۀ حیاتیی که نیرومندي آشور بر آن بنا شده بود متزلزل می می

شورگشاییهاي وي نیز سبب دیگري براي ضعیف شدن او بود؛ تنها این نبود که کشت نکردن زمینها، براي سیر ک

آمدند و، مانند  ناپذیر جنگ، سبب ضعف باشد، بلکه میلیونها اسیر و بیگانه، که به داخل کشور می کردن خداي سیري

ت ملی را از لحاظ خون و اخالق متزلزل مردم مأیوس از همه چیز، کاري جز توالد و تناسل نداشتند، وحد

دادند و پیوسته اسباب ناتوانی و اضمحالل را  ساختند، و با فراوانی روز افزون عدة خود نیروي مخربی را تشکیل می می

شد؛ از  بتدریج شمارة بیگانگان در صفوف قشون زیادتر می. ساختند در میان خواجگان و پیروزشدگان پراکنده می
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کردند و با یک رشته جنگهاي دفاعی، که در  وحشی از هر طرف به کشور حمله می اجمان نیمهسوي دیگر، مه

.بردند گرفت، منابع درآمد کشور را به یغما می مرزهاي غیرطبیعی صورت می

چهارده سال پس از آن، سپاهی بابلی به فرماندهی نبوپلسر، که با سپاهی . م از دنیا رفت ق  626پال در  آسوربانی

هاي شمال را  اي ازسکاهاي ساکن قفقاز متحد شده بود، بر آشور تاخت و قلعه ي، به فرماندهی هووخشتره، و قبیلهماد

نینوا به همان صورت خراب و ویران شد که شاهان آن، پیش از این، شهرهاي شوش و بابل . بسرعت به تصرف درآورد

د، و مردم آن را یا کشتند یا به اسیري بردند؛ کاخی را را به آن صورت خراب و ویران ساخته بودند؛ شهر را آتش زدن

با یک حمله، آشور از . پال بتازگی ساخته بود غارت کردند و، به بدترین شکل، آن را ویران ساختند که آسوربانی

صفحۀ تاریخ محو شد، و از آن یادگاري جز بعضی روشهاي جنگ و سالحهاي جنگی و سرستونهاي مارپیچی نیم 

اسلوب اداره کردن شهرستانها برجاي نماند، و همین شکل اداره است که از آنجا به پاریس و مقدونیه و روم و » یونی«

تا مدت زمانی خاطرة بیرحمیهایی که از این کشور، براي تصرف کردن و یکی ساختن دوازده دولت . انتقال یافته است

شهر خونریز «ودیان، از روي انتقامجویی، از نینوا به نام کوچک خاور نزدیک، سرزده بود به یاد مردم این ناحیه بود؛ یه

چون مدت کوتاهی سپري شد، جز نام شاهان بسیار مقتدر، دیگر نامهاي . کردند یاد می» آکنده از دروغ و دزدي

دویست سال پس از . هایی در زیر شنهاي روان مدفون گشت شاهان فراموش شد، و کاخهایشان به صورت ویرانه

آنکه  هزار نفر همراهان گزنوفون بر روي تلهاي خاکی که روزي نینوا نام داشت گذشتند، بی رانی نینوا، دهتسخیر و وی

از آن همه معابد . برخاطر آنان بگذرد که پا بر روي پایتختی دارند که روزي بر نیمی از جهان فرمانروایی داشته است

سنگ هم به چشم آن رهگذران  پا کرده بودند، یک پارهکه شاهان جنگاور دیندار براي زیبا ساختن پایتخت خود بر

  .حتی آشور، خداي ابدي آن شهر، نیز مرده بود. نرسید

  

  فصل یازدهم

  اختالط نژادها

I -ملتهاي هند و اروپایی  

  - ضرب سکه –کرزوس  –لیدیاییان  –فریگیاییان مادر مقدس  –سکاها  –ارامنه  –حتیها  –میتانیها  –صحنۀ نژادي 

  سولون و کوروش کرزوس و

رسید که در آن  خاور نزدیک در مان بختنصر، در برابر چشم دوربین و تیزبین، همچون اقیانوسی به نظر می

کردند یا به  شدند؛ اسیر می هاي آدمی، مانند گردابی، پیوسته با یکدیگر مخلوط، و سپس از هم پراکنده می دسته

. رسیدند ـ و این گونه کارها پایانی نداشت کشتند یا به قتل می ، میشدند خوردند یا خورده می آمدند، می اسیري درمی

در پشت سر و گرداگرد امپراطوریهاي بزرگ مصر و بابل و آشور و پارس مخلوطی از قبایل نیم بیابانگرد و نیم پابند 

  :کرد که اسامی آنها چنین است زمین نشو و نما می

نیاییان، اشکانیان، موسیان، مئونیان، کاریاییها، لوکیاییان، پامفولیاییان، کیمریان، کیلیکیاییان، کاپادوکیاییان، بیتی

پیسیدیاییان، لوکائوییان، فلسطیان، عموریان، کنعانیان، ادومیان، بنوعمون، موآبیان، و صدها قوم دیگر، که هر یک 

ة او بیش از چند سطري در پنداشت، و از نادانی و جانبداري مورخانی که دربار خود را مرکز جغرافیا و تاریخ می

وجود این قبایل بیابانگرد در تمام طول تاریخ، براي کشورهایی که . شد آوردند دچار شگفتی می کتابهاي خود نمی

گرفتند، خطر  حالت تمرکز و استقرار بیشتري داشتند و این اقوام از هر طرف مرزهاي آن کشور را در میان خود می
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داشت که بر سرزمینهاي  بار، مردم این قبایل را بر آن می ی و سختی، هر چند یکخشکسال. رفت بزرگی به شمار می

ثروتمند همسایۀ خود حمله کنند؛ به همین جهت، آن کشورها ناچار از آن بودند که پیوسته یا در حال جنگ باشند 

آنکه دستگاههاي سلطنتی  غالب اوقات، قبایل بیابانگرد، پس از. یا خود را براي جنگ و دفع حمله آماده نگاه دارند

جهان ما پر از سرزمینهایی است که : شدند ماندند؛ و چه بسیار که خود جانشین آن می شد، بر جاي می برچیده می

روزي تمدنی در آنجاها وجود داشته و سپس بدویان به آن راه یافته و از نو زندگی بیابانگردي را در آن به راه 

اي دولتهاي کوچک تشکیل شده که، اگر به صورت حامل و ناقل تمدن  ن نژادي پارهدر آن دریاي خروشا .اند انداخته

مثال میتانیها تنها از آن جهت در تاریخ مورد توجه نیستند که . اند هم بوده، سهم خود را در میراث نژادي ادا کرده

تین اقوام هند و اروپایی اند، بلکه از آن جهت اهمیت دارند که از نخس دشمنان قدیمی مصر در خاور نزدیک بوده

اند؛ انتقال این خدایان به پارس  شناخته شده در آسیا هستند که خدایانی به نام میترا، ایندرا و ورونه را پرستش کرده

سازد تا خط سیر تکامل و تطور نژادي را، که به شایستگی تمام به نام نژاد آریایی  و هند راه را براي ما هموار می

.کنیمسم شود، ر نامیده می

رسد که آن مردم از راه  ظاهراً چنان به نظر می. حتیها متمدنترین و نیرومندترین اقوام هند و اروپایی باستانی بودند

در جنوب دریاي سیاه، که  و دریاي اژه، یا از راه قفقاز به شبه جزیرة کوهستانی واقع) داردانل(= بوسفور و هلسپونت 

آور در آن مستقر شده و بر بومیان آن سرزمین،  اي جنگ اکنون نام آسیاي صغیر دارد، هجرت کرده و به عنوان طبقه

هاي دجله و  م اثر این قوم را در نزدیکی سرچشمه ق 1800در حوالی . اند که کارشان کشاورزي بوده، تسلط یافته

که قشون و نفوذ خود را بر سوریه گستردند و مدتها مایۀ پریشانی خاطر امپراطوري یابیم؛ از همین جاست  فرات می

چنانکه پیش از این ذکر کردم، رامسس دوم ناچار شد که با حتیها پیمان صلحی ببندد و به برابري شاه . مصر شدند

نام دارد، و آغاز تمدن آنان در  کويپایتخت دولت حتی در محلی بود که اکنون بوغاز . حتیها با خود اعتراف کند

هاي آن تمدن استخراج آهن از کوههاي مجاور ارمنیه بود؛ پایۀ دیگر آن وضع  همین شهر بوده است؛ یکی از پایه

اي از زیبایی و هنر، که آنان را  دهقوانینی بوده که قانون نامۀ حموربی بسیار در آنها موثر بوده است؛ و دیگر دریافت سا

زبان  .بگذارندهاي ناپخته و درشتی بتراشند یا نقشهایی بر روي سنگهاي کوه از خود به یادگار  واداشته بود تا مجسمه

تشاف شده به وسیلۀ هوگو وینکلر، در بوغاز کوي از مکالمۀ آن مردم، که بتازگی هرونزنی، از روي ده هزار لوح گلی اک

اسرار آن پرده برداشته و خوانده شده است، با زبانهاي هند و اروپایی نزدیکی فراوان دارد؛ اشتقاق و صرف آن با 

اشتقاق و صرف التینی و یونانی بسیار شبیه است؛ بعضی از کلمات سادة آن به صورت محسوسی مشابه با کلمات 

نوشتند؛ به  حتیها خط صورتنگاري خاصی داشتند و آن را به اسلوب عجیب و مخصوص به خویش می .استانگلیسی 

از بابلیان . نوشتند و سطر پس از آن را از چپ به راست، و قس علی هذا این معنا که یک سطر را از راست به چپ می

رسد که با  چنان به نظر می. گرفتند و خط نویسی بر لوح گلی را به مردم جزیرة کرت آموختند خط میخی را

اي بود که بینی منقاري خود را به  عبرانیان قدیم سخت درآمیخته و مخلوط شده بودند؛ این اختالط به اندازه

بعضی از لوحهاي حتی، که اکنون . بدانیم» آریایی«عبرانیان دادند، و باید این خصوصیت سیماي عبري را براستی 

هایی را دارد که، در برابر کلمات حتی، معادل سومري و بابلی آنها نوشته شد؛  نامه موجود است، درواقع حکم لغت

دهد که دولت حتی دولت پادشاهی نظامی، و داراي مرکزیت  لوحهاي دیگر شامل دستورهاي اداري است، و نشان می

ست لوح شکسته نیز موجود است که درواقع مجموعه قوانینی است، و در میان آنها کامل بوده است؛ در حدود دوی

حتیها، به همان صورت اسرارآمیزي که وارد . شود هاي مربوط به بهاي کاالي موردنیاز عمومی نیز دیده می نامه آیین

و خاموشی رفت؛ شاید علت تاریخ شدند، از صحنۀ تاریخ برافتادند؛ شهرهاي ایشان یکی پس از دیگري رو به انحطاط 

آن بوده که اسرار استخراج آهن را، که مایۀ نیرومندي آن قوم شده بود، رقیبان این قوم نیز دریافتند و این، خود، 
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م به تصرف دولت آشور  ق 717آخرین پایتخت حتی، یعنی کرکمیش، در سال . مایۀ ضعف و انقراض آنان شده است

برد که نسبت به اقوام دیگر استقرار بیشتري داشت؛ این قوم را  به سر میدرست در شمال آشور، قومی  .درآمد

ارمنیان قرنهاي . اند نامیدند، و عبرانیان آرارات؛ همین مردمند که بعدها به نام ارمنی خوانده شده آشوریان اورارتو می

مخصوص به خویش متعددي، پیش از آنکه تاریخ مدون پیدا شود، حکومت مستقل و آداب و عادات و هنرهاي 

داشتند؛ این شکل زندگی در میان ایشان، تا آن زمان که امپراطوري پارس بر همۀ آسیاي باختري استیال پیدا کرد، 

زیست، با استخراج آهن، و  م می ق 708در زمان بزرگترین شاه خود، ارگیتیس دوم، که در حدود . ادامه داشت

وت فراوان به دست آوردند و در تمدن و آسایش و آداب زندگی به ساختن و فروختن آن به مردم آسیا و یونان، ثر

هاي کوچک عالی از خود به یادگار   درجۀ بلندي رسیدند و بناهاي عظیم سنگی ساختند و گلدانها و مجسمه

ولی ثروت خود را در جنگهاي هجومی پرخرج و جنگهاي دفاعی براي رد حمالت آشوریان از دست دادند، . گذاشتند

  .مان جهانگیري کوروش تحت تسلط پارسیان قرار گرفتندو در ز

اندام قبایل  کردند؛ آنها مردم وحشی و درشت باالتر از سرزمین ارمنیان، و در کنار دریاي سیاه، سکاها بیابانگردي می

» پرده« بردند و زنان خود را سخت در اروپایی بسیار نیرومندي بودند که در ارابه به سر می مغول و نیمه جنگی نیمه

کردند تا زنده بمانند، و زندگی را براي آن  شدند، جنگ می زین بر اسبان سرکش سوار می بی داشتند،  نگاه می

این مردم، . ساختند آشامیدند و پوست سر آنان را دستمال خود می خواستند که بجنگند؛ خون دشمنان خود را می می

م به باختر آسیا هجوم آوردند و هر  ق 610 -630حدود سالهاي با حمالت پیوستۀ خود، مایۀ ضعف آشور بودند و در 

به این ترتیب، تا دلتاي نیل پیش رفتند؛ . کردند کشتند و همه جا را خراب می یافتند، می که را در سر راه خود می

شدند و ناچار  آنگاه بیماري غریبی در میان ایشان افتاد و گروه بیشماري از آنان را بکشت، و در آخر کار مغلوب مادها

این تاریخ مختصر نمونۀ دیگري از زندگی اقوام وحشی را، که در حاشیۀ  .بازگشتندبه سرزمین اصلی خود در شمال 

.سازد اند، در برابر ما مجسم می زیسته و مایۀ ناراحتی آن دولتها بوده دولتهاي شرقی بزرگ قدیم می

در اواخر قرن نهم قبل از میالد، قدرت جدیدي در آسیاي صغیر روي کارآمد که میراث بقایاي تمدن حتی به آن 

کوشیدند اساس  اي که به وسیلۀ آن فریگیاییان می افسانه. رسید و عنوان پل فرهنگی میان لیدي و یونان را پیدا کرد

توضیح دهند، داستانی است که، به صورت نمادي، طلوع و پیدایش دولت و حکومت خود را براي مورخان کنجکاو 

اي بود که از میراث پدر جز جفتی گاو  کشاورز ساده گوردیوس،نخستین شاه این قوم، . دهد غروب ملتها را نشان می

کرد و با حرص و اسراف خود اسباب ضعف  یار ولخرجی مینر چیزي نداشت؛ پسر وي میداس، که دومین شاه بود، بس

زند به  و بنابر آن وي از خدایان خواسته بود تا دست به هر چیز می - اي که بر جاي مانده فراهم آورد؛ از روي افسانه

ا خدایان مسئول او را اجابت کردند و هر چیز با تن او تماس پید. شود این حرص بخوبی آشکار می - طال بدل گردد

ولی خدایان بر وي . نزدیک بود که از گرسنگی بمیرد. شد رسید، طال می اي که به لب او می کرد، حتی لقمه می

از همان زمان است که از  - رحمت آوردند و فرمان دادند تا با شستشو در نهر پاکتولوس از این مصیبت خالص شود

  .آید هاي طال به دست می این نهر دانه

به آسیا راه یافتند و در محل آنکارا براي خود پایتختی ساختند، و تا مدتی، براي تسلط بر خاور  فریگیاییان از اروپا

را، که در سرزمین تازه یافته بودند، به خدایی برگزیدند » ما«اي به نام  کردند؛ االهه نزدیک، با آشور و مصر رقابت می

د کوبله دادند، و آن را به عنوان روح بزرگ زمین کشت زیست، نام جدی و به آن، از روي نام کوه کوبال که در آن می

از مردم بومی محلی که در آن فرود آمده بودند عادت . پرستیدند تمام نیروهاي مولد طبیعت می نشده، و نمایندة 

له خدمتگذاري به االهه از طریق فحشاي مقدس را پذیرفتند، و بر اساطیر دینی خود این افسانه را نیز افزودند که کوب

عاشق شد و او را ناچار ساخت که براي تعظیم و تکریم وي خود را از مردي بیندازد و  آتیسبه خداي جوانی به نام 
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 آیند، خود را خصی خصی کند؛ به همین جهت است که کاهنان معبد مادر بزرگ، از زمانی که به خدمت وي در می

اي نیروي تخیل یونانیان را مجذوب ساخته بود که آنها را وارد  هاي حاکی از توحش به اندازه این افسانه. کنند می

رومیان کوبله را رسماً در دین خود پذیرفتند، و بعضی از رسوم و شعایر شرابخواري . اساطیر و ادبیات خود کردند

داشت از همان آداب مردم فریگیا اخذ شده بود، که به آن  فراوان و هرزگیی که در جشنهاي کارناوال رومی وجود

. گرفتند وسیله هر سال مرگ و رستاخیز آتیس زیبا را جشن می

مؤسس دولت لیدیا گوگس بود، که شهر . با طلوع دولت جدید لیدیا، تسلط فریگیاییان بر آسیاي صغیر تمام شد

نه سالۀ خود، بر ترقی و عظمت  ت پادشاهی دراز چهل وآلواتس، در مد. ساردیس را پایتخت سلطنت خود قرار داد

جانشین وي شد و لیدیا را آن اندازه وسعت داد که تقریباً تمام آسیاي ) م ق 546-570(کشور لیدیا افزود؛ کرزوس 

هایی که به سیاستمداران محلی  با رشوه. شد؛ در پایان کار، آن را به پارسیان تسلیم کرد صغیر را شامل می

اخت، توانست دولتهاي کوچکی را که در اطراف لیدیا وجود داشت، یکی پس از دیگري، مسخر کند، و با پرد می

کرد، از خشم مردم سرزمینهاي گشوده شده جلو  نظیري که به خدایان هر محل تقدیم می قربانیهاي فراوان و بی

یکی از امتیازات کرزوس، بر دیگر . ید کنندکرد که خدایان محلی او را دوست بدارند و تأی گرفت و آنان را قانع می می

هاي کرزوس،  سکه. شاهان زمان وي، آن بود که سیم و زر را به شکلی زیبا سکه زد و ارزش اسمی آن را تضمین کرد

هاي تاریخی نیست و نباید وي را مخترع پول مسکوك  چنانکه مدت درازي مورخان عقیده داشتند، نخستین سکه

اي شد که از آن تقلید کردند و، در نتیجه، دامنۀ بازرگانی در جهان حومۀ مدیترانه وسعت  ولی کار وي نمونه دانست؛

کردند، فلزات مختلف را واسطه قرار  از قرنها پیش، مردم، براي سنجیدن ارزش کاالهایی که بایکدیگر مبادله می. یافت

ولی آن فلزات را، خواه از مس و آهن و مفرغ بود و خواه از طال و نقره، در هر معامله، از راه وزن کردن یا از  دادند، می

کردند؛ به همین جهت، هنگامی که، به جاي آن وسایل مبادلۀ  می سنجیدند و ارزش آنها را معین  راههاي دیگر می

انداختند، همین عمل کوچک اثر بزرگی در بازرگانی  جاگیر و اسباب ناراحتی، مسکوك رسمی دولتی را به جریان

توانستند آن را تهیه کنند به دست  این وسیلۀ تازه سبب شد که رسیدن کاال، از دست کسانی که می. پیدا کرد

کسانی که نیازمند آن بودند، آسانتر و سریعتر صورت گیرد و، به این ترتیب، ثروت عمومی جهان زیادتر شود؛ راه پیدا 

تمدنهاي بازرگانی، مانند تمدن ایونیها و یونانیان، هموار شد، و پس از آن ثروتی که از راه بازرگانی فراهم آمده شدن 

.بود سرمایۀ الزم را براي پیشرفت هنر و ادبیات در اختیار مردم گذاشت

زرین و سیمین و  ساخت و زیباي از ادبیات لیدیاي هیچ چیز برجاي نمانده، و از آن همه ظرفها و گلدانهاي خوش

گلدانهایی که از . آهنین، که کرزوس به خدایان مسخر شده تقدیم کرده بود، یک نمونه هم به دست ما نیفتاده است

دهد که هنر بابلی و مصري،  شود، نشان می گورهاي آن زمان بیرون آورده شده، و اکنون در موزة لوور نگاهداري می

تأثیر روزافزون هنر یونانی قرار  زمان پادشاهی کرزوس، رفته رفته، تحت که مدت درازي جنبۀ پیشوایی داشته، در

گرفته بوده است؛ در این گلدانها، ظرافت ساختن و پرداختن، با وفاداري به طبیعت و حکایت صادقانۀ از آن رقابت 

دید که اختالفی  می کرد، آداب و عادات مردم آن سرزمین را چنان در آن زمان که هرودوت از لیدیا دیدن می. کند می

رسید آن بوده است که  با عادات مردم سرزمین خود وي، یونان، ندارد؛ تنها چیزي که به نظر وي مایۀ اختالف می

  . اند ه آورد دختران طبقۀ متوسط و پایین ازراه روسپیگري جهیزیۀ خود را فراهم می

کند  هرودوت نقل می. پرگو به ما رسیده استانگیز سقوط کرزوس نیز به وسیلۀ همین مرد  قسمت عمدة داستان غم

سولون . ترین مردم کیست که کرزوس ثروت خود را به سولون نشان داد و آنگاه از وي پرسید که به نظر او خوشبخت

داند فردا چه بالیی بر سر کرزوس خواهد آمد، از  نام سه نفر را که هر سه مرده بودند بر زبان آورد، و به عذر آنکه نمی

. کرزوس سولون را همچون مرد ابلهی از پیش خود راند. ه وي را در ردیف خوشبختان قرار دهد خودداري کرداینک
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هاي شهر  پس از آن برضد کشور پارس به کنکاش پرداخت، و چیزي نگذشت که قشون کوروش را پشت دروازه

واران پارسی بویی گوید که علت شکست کرزوس آن بود که از تن شترهاي س همان مورخ می. خویش یافت

بردند؛ و به این  خاست که اسبان لیدیاییها به آن عادت نداشتند و سواران خود را از میدانهاي جنگ بیرون می برمی

مطابق روایت قدیمی، کرزوس فرمان داد تا تلی از هیزم فراهم . ترتیب بود که شهر ساردیس به تصرف پارسیها درآمد

و شریفترین جوانان زنده مانده از میان شهروندان بر آن قرار گرفتند؛ او به  سازند و خود وي، زنان و دخترانش،

در آخرین . ي خود فرمان داد تا هیزم را آتش بزنند و او و دیگران را با هم بسوزانند)خواجگان حرمسرا(خصیها 

مالمت کرد که آن  لحظات زندگی به یاد سخن سولون افتاد و بر نادانی و کوردلی خویش افسوس خورد و خدایان را

اگر گفتۀ هرودوت را باور کنیم، . همه قربانیهاي او را گرفته و بدبختی و فنا را، در پاداش، نصیب او کرده بودند

کوروش را بر وي رحمت آمد و فرمود تا آتش را خاموش کنند، و کرزوس را با خود به ایران برد و او را از رایزنان 

.نزدیک و مورد اعتماد خویش ساخت

II – اقوام سامی  

 - خدایان - صور وصیدا -مستعمرات - کشتیرانی آنان برگرد افریقا - بازرگانی جهانی ایشان - فنیقیان -قدمت اعراب

  قربانی کردن کودکان - مرگ و رستاخیز آدونیس - عشتاروت - سوریه - انتشار الفبا

نزدیک، اکثریت اقوام ساکن در شمال این  اگر بر آن شویم که براي کاستن از درجۀ اختالف و پریشانی زبانها در خاور

العرب امتداد پیدا  ناحیه را هند و اروپایی، اکثریت ساکنان قسمتهاي مرکزي و جنوبی آن را، که از آشور تا جزیرة

اقع امر چنان محدود و مشخص نیست که با این بدانیم، باید متوجه این نکته باشیم که و سامیکند، از نژاد  می

منکر آن نیستیم که خاور نزدیک به وسیلۀ . کنیم مطابقت کامل داشته باشد تقسیمبندیی که براي آسانی بحث می

کوهها و بیابانها به قسمتهایی منقسم شده بود که طبیعتاً از یکدیگر دور افتاده بودند و زبان مکالمه و عادات و سنن 

مانند راه درازي که در کنار دو نهر بزرگ دجله و فرات از (داشتند، ولی تجارت در راههاي اصلی بازرگانی  متفاوتی

به آمیختن زبان و آداب و عادات و هنرهاي ایشان در یکدیگر کمک ) نینوا و کرکمیش تا خلیج فارس امتداد داشت

اي زیاد، که به منظورهاي استعماري صورت کرد؛ از این گذشته، مهاجرت اقوام و کوچاندن اجباري جمعیته می

گرفت، خود، سبب آن بود که نژادها و زبانهاي مختلف چنان با یکدیگر آمیخته شود که پیوسته، در کنار عدم  می

بریم منظور  را به کار می» هند و اروپایی«وقتی که اصطالح . تجانس خون و نژاد، یک تجانس فرهنگی وجود پیدا کند

ومی جنبۀ هند و اروپایی غلبه دارد؛ و به همین ترتیب هرجا غلبه با عنصر سامی است اصطالح آن است که در ق

حقیقت آن است که هیچ نژادي صاف و پاك و خالص باقی نمانده، و هیچ فرهنگ و تمدنی .بریم را به کار می» سامی«

قسمت از جهان باید همچون به این . نیست که از فرهنگ و تمدن همسایگان یا دشمنان خود متأثر نشده باشد

سرزمین پهناوري نظر داشته باشیم که صحنۀ نوسانات نژادي گوناگون بوده، و در آن گاهی نژاد هند و اروپایی و 

زمانی نژاد سامی غلبه داشته، و نتیجۀ این غلبه فقط آن بوده است که نژاد غالب خصال فرهنگی عمومی مشترك 

ریوش اول، از حیث خون و دین، با یکدیگر تفاوت داشتند، و زمانی که میان آن حموربی و دا. میان همه را پیدا کند

کند؛ با وجود این، چون زندگی آن دو  دو فاصله بود تقریباً به اندازة زمانی است که ما را از میالد مسیح جدا می

.اند قی با یکدیگر داشتهشود که شباهتهاي اساسی بسیار عمی کنیم، این مطلب دستگیرمی پادشاه بزرگ را مطالعه می

» نهال آدمی«از این سرزمین خشک و بیحاصل، که . جزیرة عربستان است گاهواره و پرورشگاه نژاد سامی، شبه

کند، با مهاجرتهاي  آورد، و هر گیاه دیگري به سختی دوام و نمو پیدا می جان به بار می هاي نیرومند و سخت میوه

پروا نسبت به حوادث برخاسته، که چون دریافته بودند آنچه در صحرا و  مم و بیپیاپی، موجهایی از مردم قانع و مص

دیدند که با زور بازوي خود جاي پرنعمت و  کند، خود را ناچار از آن می آید سد رمقشان نمی ها به دست می واحه
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دن اعراب و بدویان را بنیان آنان که در سرزمین خود باقی ماندند، تم. داري پیدا کنند و از رنج زندگی بیاسایند سایه

نهادند، که اساس آن پدرشاهی، یعنی تسلط کامل پدر بر خانواده و اصول اخالقی خشک فرمانبرداري، و، در نتیجۀ 

محیط خشک و زندگی سخت، معتقد شدن به جبر و قضا و قدر، و دلیري احمقانۀ کشتن دختران به عنوان قربانی 

ن، باید دانست که آن بدویان، تا زمان ظهور اسالم، دین را امري جدي تلقی با وجود ای. براي خدایان بوده است

کردند و از هنر و خوشیهاي زندگی غافل بودند و این گونه چیزها را شایستۀ زنان و از اسباب و عوامل ضعف و  نمی

و عدن از کاالهاي هندي  مدت زمانی بازرگانی خاور دور در اختیار ایشان قرار گرفت و بنادر کنه. دانستند انحطاط می

در داخل . کردند انباشته بود؛ کاروانهاي صبور عرب این کاالها را از راههاي ناامن خشکی به بابل و فنیقیه حمل می

دادند که به سرزمین ایشان  جزیرة وسیع خود شهرها و کاخها و معابد ساخته بودند، ولی بیگانگان را اجازه نمی شبه

اقوام عرب هزاران سال با روش خاص خویش زندگی کرده و به عادات و اخالق و . ا را ببیننددرآیند و این گونه چیزه

برند که به روزگار خئوپس و گودآ چنان  امروز نیز چنان به سر می اند؛ هم آراي مخصوص به خود پابند مانده

آن از میان رفته است، ولی آنان اند که صدها دولت و مملکت در اطراف ایشان پیدا شده و پس از  اند؛ دیده زیسته می

گذارند که پاي ناپاك یا چشم  کنند و نمی هنوز زمین خود را در ملکیت دارند و با کمال سختی از آن نگاهداري می

  . اي بر آن بیفتد بیگانه

به  فنیقیان، که این همه از آنها در صفحات کتاب یاد شده و با کشتیهاي خود: اکنون موقع آن است که پرسیده شود

اند؟ هر وقت پرسشی از اصل و ریشۀ  اند، چه کسان بوده همۀ دریاها رفته و کاالهاي خود را در همۀ بنادر خالی کرده

کند که از بحث دربارة آغاز کار و تاریخ متأخر  داند چه جواب گوید؛ ناچار اعتراف می ملتی در میان آید، مورخ نمی

خواهیم آن را نگاه داریم و از سرگذشتش آگاه شویم از چنگ ما  میاین ملت، که در همه جا پراکنده است و چون 

اند؛ این مطلب بر ما روشن و یقینی نیست که آن  دانیم که فینقیان از کجا و چه وقت آمده نمی. گریزد، عاجز است می

توانیم گفتۀ دانشمندان بندر  تاریخ رسیدن آنها به سواحل دریاي مدیترانه نمی دربارة .باشندمردم از نژاد سامی بوده 

صور را انکار کنیم که براي هرودوت نقل کرده و گفته بودند که اجدادشان از خلیج فارس به آن سرزمین آمده و شهر 

حتی اسم این . خوانیم یح میاند که ما اکنون به نام قرن بیست و هشتم قبل از میالد مس صور را در زمانی بنا کرده

اند، ممکن است به  ، که یونانیان اسم فنیقیه را از آن مشتق کرده»فوینیکس«قوم، خود، حالت معمایی دارد؛ کلمۀ 

فروختند؛ نیز ممکن است مقصود از آن درخت خرمایی باشد  معنی رنگ سرخی باشد که بازرگانان صوري آن را می

این ساحل، که زمین باریکی به طول صدو شصت و به عرض شانزده . است کرده که بر سواحل فنیقیه رشد می

باشد؛ ساکنان این  کیلومتر بوده و میان سوریه و دریاي مدیترانه قرار داشت، تقریباً تمام سرزمین فنیقیه را شامل می

، یا این ناحیۀ هاي لبنان بگذرند و در پشت آن سکونت اختیار کنند سرزمین هرگز به فکر آن نبودند که از تپه

کوهستانی را به تصرف خویش درآورند، بلکه از آن خرسند بودند که این سنگر طبیعی خجسته آنان را از شر اقوام 

.دارد دادند در امان نگاه می جنگجویی که خود ایشان کاالهاي آن اقوام را از راههاي دریایی عبور می

در واقع بر روي آب زندگی کنند؛ از زمان سلسلۀ ششم پادشاهان کوههاي لبنان قوم فنیقی را ناگزیر ساخته بود که 

رفتند؛ هنگامی که از زیر فرمان مصر خارج  مصر به بعد، همین مردم مشغولترین بازرگانان جهان قدیم به شمار می

دند، کر تنها به نقل کاالهاي دیگران بس نمی. تسلط بر دریاي مدیترانه مخصوص ایشان شد) م ق 1200حوالی (شدند 

خود، مصنوعات گوناگونی از شیشه و فلزات و گلدانهاي چینی و اقسام سالح و اسباب آرایش و جواهر تولید   بلکه،

فروختند؛ بازرگانی یک قسم رنگ ارغوانی، که آن را از نوعی حشرة دریایی که بر سواحل  کردند و به دیگران می می

توانستند کارهاي  بود؛ زنان بندر صور، از لحاظ اینکه می کردند، منحصر به مردم فنیقیه زیست استخراج می می

سوزنزنی زردوزي خود را با رنگهاي جالب و زنده رنگ کنند و به بازار عرضه دارند، در آن روزها شهرتی پیدا کرده 
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و سنگهاي بار و شراب و پارچه  مردم فنیقیه این مصنوعات داخلی را با مازاد صادراتی کاالهایی از قبیل دانه. بودند

کردند؛ در  آوردند، به همۀ شهرهاي دور و نزدیک مدیترانه حمل می گرانبها، که از هندوستان و خاور نزدیک فراهم می

از اسپانیا نقره، از  از آفریقا عاج، گندم،مقابل، از سواحل دریاي سیاه سرب و طال و آهن، از قبرس مس و چوب سرو و 

  فنیقیان در کار بازرگانی . پرداختند آوردند و به داد و ستد آنها می بریتانیا قلع، و از همه جا غالم و کنیز به دست می

گر و مدیر بودند؛ یک بار در برابر مقداري روغن که به بومیان اسپانیا دادند، آن اندازه نقره  بسیار زبردست و حیله

ها را به جاي آهن یا سنگ لنگرها گذاشتند و با  گرفت، و صاحبان کشتی نقره شتیهاشان جا نمیگرفتند که در ک

اي از بومیان را نیز به اسیري  به این اندازه هم بس نکردند، بلکه عده. آسایش خاطر راه خود را در دریا پیش گرفتند

 .دادند نمیجز نان بخور و نمیر چیزي به ایشان  داشتند و گرفتند و آنان را ساعتهاي دراز در معادن به کار وا می می

بازي و دزدي  بازرگانان فنیقی، مانند همۀ جهانگردان قدیم، و مانند بسیاري از زبانهاي قدیم، میان معامله و حقه

زدند، و با دیگر  بردند، اشخاص کم عقل را گول می یتفاوت چندانی قایل نبودند؛ مال مردم ضعیف را به سرقت م

گرفتند و کاالهاي  گاهی در وسط دریا کشتیهاي دیگران را می. کردند مردم در کمال درستی و پاکدامنی رفتار می

را،  اي از اوقات بومیان ساده دل آوردند؛ پاره کردند و کارکنان کشتیها را به اسارت در می موجود در آنها را مصادره می

آوردند و آنان را درجاهاي دیگر به  فریفتند و به کشتیهاي خود می می  که کنجکاو و مشتاق دیدن چیزهاي تازه بودند،

خاصه در برابر یونانیان  این مردم در بدنام کردن بازرگانان سامی نژاد دنیاي قدیم، . فروختند عنوان غالم زر خرید می

 .اند داشتهشغول بودند، سهم بزرگی که آنان خود نیز به همین گونه کار م

اي ساخته شده بود؛ به این معنا  به اسلوب تازه  کشتیهاي کوتاه و ننگ فنیقی، که در حدود بیست متر طول داشت،

رف داخل برگشته باشد، به طرف خارج مانند کشتیهاي مصري، منحنی و به ط  به جاي آنکه قسمت مقدم کشتی،  که،

برگشته بود و نوك تیزي داشت تا بتواند بخوبی هوا و آب را بشکافد و هنگام حمله به شکم کشتیهاي دشمن فرو 

. هر کشتی تنها یک بادبان مستطیل شکل داشت که به دکل استوار شده و در چوب بست اصلی کشتی بسته بود. رود

گرفتند و کشتی را به حرکت در  مان پاروزن کشتی بود، که در دو طرف قرار میاین شراع کمک حالی براي غال

ایستادند و هر آن براي داد و ستد یا جنگ  بر باالي سر پاروزنان، عرشۀ کشتی بود که بر آن سربازان می. آوردند می

رفت؛ و به  فرو نمی در آن کشتیها قطب نما وجود نداشت و تنۀ کشتی بیش از یک مترو نیم در آب. آماده بودند

مدت درازي از دریانوردي در هنگام شب خودداري   همین جهت ناخدایان ناچار بودند که از ساحل زیاد دور نشوند،

خود  کردند؛ پس از آن، هنر دریانوردي رفته رفته ترقی کرد و رانندگان کشتی توانستند به وسیلۀ ستارة قطبی راه می

به   و در آخر کار،. و در وسط اقیانوسها کشتیرانی کنند) نامیدند فنیقی می  نیان ستارةو این ستاره را یونا(را بیابند 

حدي پیشرفت کردند که از ساحل خاوري افریقا به طرف جنوب شراع کشیدند و، در حدود دوهزار سال قبل از 

ردش به دور افریقاي هرودوت دربارة این گ. »اکتشاف کنند«اکتشاف واسکودگاما، توانستند دماغۀ امید نیک را 

و چون فصل پاییز رسید به خشکی فرود آمدند و زمین را کشت کردند و منتظر فصل درو «: گوید فنیقیان چنین می

چون دو سال بر این بگذشت، در سال سوم، پس . ماندند، و پس از آنکه محصول را درو کردند، دوباره شراع کشیدند

الجیشی اطراف  در نقاط سوق! چه حادثۀ شگفت انگیزي» .به مصر رسیدند) طارق جبل(از گذشتن از ستونهاي هرکول 

اي  مدیترانه، مانند قادس و کارتاژ و مارسی و مالت و سیسیل و ساردنی و کرس، و حتی در نقطۀ دور از مدیترانه

به صورت همچون انگلستان، پادگانهاي نظامی براي خود ترتیب داده بودند که رفته رفته ساکنانی پیدا کرده و 

. هاي قبرس و ملوس و رودس را در ضمن دریانوردیها تسخیر کردند جزیره. هاي فنیقی در آمده بود مستعمره

دریانوردان فنیقی، در ضمن آمدوشدهاي خود، هنرها و علوم مصر و کرت و خاور نزدیک را گرفتند و آنها را در یونان 
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ور و باختر را با روابط بازرگانی و فرهنگی به یکدیگر اتصال دادند؛ و در و افریقا و ایتالیا و اسپانیا پراکنده ساختند و خا

.اند واقع نخستین مردمی هستند که اروپا را از چنگال توحش بیرون کشیده

کرد که در  شد، و بر آن طبقۀ اشراف بازرگانی حکومت می مند می شهرهاي فنیقیه، که از این بازرگانی پردامنه بهره

گذاشت که ثروت مملکت با جنگجویی به مخاطره بیفتد،  ور مالی مهارت کامل داشت و هرگز نمیفنون سیاست و ام

مردم شهر بیبلوس این شهر را قدیمیترین شهر . رفت در آن زمان از شهرهاي بسیار آباد و ثروتمند جهان بشمار می

؛ این شهر، تا پایان تاریخ آن، پایتخت دانستند و چنان معتقد بودند که خداي ال آن را در آغاز جهان آفریده عالم می

چون صنعت و بازرگانی اصلی این شهر کاغذسازي بود، یونانیان نامی را که به کتاب دادند، یعنی . دینی فنیقیه بود

مشتق شده » کتاب مقدس«به معنی » بیبل«را، از نام این شهر گرفتند؛ از همین نام است که کلمۀ » بیبلوس«کلمۀ 

شتاد کیلومتر در جنوب این شهر، شهر صیدا قرار داشت، که در ابتدا دژي بیش نبود، ولی به سرعت در حدود ه .است

خشیارشا، از همین . توسعه یافت و به صورت دهکده، و پس از آن قصبه، و در آخر کار شهر ثروتمند و آبادي در آمد

انیان آن را محاصره کردند و بر آن مسلط بندر، کشتیهایی براي نیروي دریایی خویش فراهم آورد، و هنگامی که ایر

شدند، مردم شهر، که از تسلیم آن به دشمنان عار داشتند، آن را آتش زدند و ویران کردند؛ و در این حادثه چهل 

پس از آن، دوباره شهر ساخته شد و هنگامی که اسکندر به آن گام نهاد، آن را شهر . هزار نفر ساکنان شهر سوختند

  .همراه وي به هند رفتند» برقرار کردن روابط بازرگانی«جمعی از بازرگانان این شهر براي  آبادي یافت، و

اي که چندین کیلومتر از ساحل  ، به معنی تخته سنگ، بود که آن را بر جزیره»صور«بزرگترین شهر فنیقیه شهر 

شکوه، و ایمنی آن از حملۀ  بااین شهر نیز در ابتدا عنوان دژي را داشت، ولی بندر . فاصله داشت ساخته بودند

بیگانگان، بزودي سبب شد که به صورت پایتخت فنیقیه و جایگاه مخلوطی از بازرگانان و غالمانی که از همه جاي 

کرد،  در قرن نهم قبل از میالد که حیرام، دوست حضرت سلیمان، بر آن سلطنت می. آید آمدند در مدیترانه به آن می

نقره مثل خاك و طال مانند گل در «در این شهر ) م ق 520حوالی (ر زمان زکریاي نبی د. صور شهر ثروتمندي بود

هاي آن چند طبقه است، و حتی طبقات  خانه«: استرابون دربارة این شهر چنین نوشته است» ها انباشته بود  کوچه

مردم آن، تا زمانی که اسکندر این شهر، به واسطۀ ثروتمندي و دلیري » .هاي رومی بیشتر است ها از طبقات خانه خانه

ادبی پنداشت  این خداوند جوان استقالل شهر صور را در برابر قدرت خود بی. به آن درآمد استقالل خود را حفظ کرد

جزیره درآورد، و چون شهر اسکندریه ساخته شد صور رو به  و در میان دریا راهی ساخت و جزیره را به صورت شبه

.خرابی نهاد

کند، براي  مانند هر قومی که پیچیدگی جریانهاي جهانی و گوناگونی نیازمندیهاي بشري را احساس می مردم فنیقیه،

خداي خاصی داشت، که به آن همچون پدر  -هر شهر براي خود بعل، یعنی رب، یا شهر. خود خدایان متعدد داشتند

نام داشت و، مانند هرکول که  بعل شهر صور، ملکارت. کردند بزرگ شاهان و سرچشمۀ حاصلخیزي زمین نظر می

رفت و کارهایی شبیه  دانستند، خداي نیرومندي و پهلوانی به شمار می یونانیان آن را صورت دیگري از خدا می

ود، که در بعضی از جاها آن را به آستارته نام یونانی ماده خداي فنیقی عشتر ب .بودکارهاي مونشهاوزن از او ساخته 

ورزي و شهوت و فجور  عنوان خداي پاکیزگی و عفت و همتراز با آرتمیس، و در جاهاي دیگر به عنوان خداي عشق

میلیتا در بابل بکارت  - گونه که عشتر همان. کردند، که در این صورت با آفرودیته در یونان شباهت دارد پرستش می

کردند  کرد، زنانی که در شهر بیبلوس عبادت آستارته می به عنوان هدیه و قربانی قبول میدختران پرستندة خود را 

اي که در معبد از آنان تقاضاي همخوابگی  داشتند، یا خود را به نخستین بیگانه گیسوان خود را به وي تقدیم می

یعنی (رته نیز در هواي آدونیس نیز همان گونه که عشتر خاطرخواه تموز شده بود، آستا. کردند کرد تسلیم می می

شدن آدونیس از ضربۀ دندان گراز،  ، براي کشته)درقبرس(دل از کف داده بود، و هر سال در بیبلوس و پافوس ) رب
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شد  رفت، دوباره زنده می خوشبختانه هر وقت که آدونیس از دنیا می. کوفتند داشتند و سرو سینه می مراسمی برپا می

خداي سهمناکی ) یعنی شاه(دیگر از خدایان فنیقی مولک . کرد گان خود به آسمان صعود میو در برابر چشم پرستند

یک بار که شهر کارتاژ در . سوزاندند زنده در برابر ضریح او، به عنوان قربانی، می بود که مردم فرزندان خود را زنده

هاي شهر را به آتش  از بهترین خانواده ، بر قربانگاه این خداي خشمناك، دویست پسر)م  ق 307(حصار فنیقیان بود 

  . انداختند

اي داشته باشند، چه، به احتمال قوي،  با همۀ این احوال، فنیقیان شایستۀ آنند که در تاالر ملتهاي متمدن غرفه

توان گفت که عشق به ادبیات سبب پیوستگی  نمی. اند بازرگانان این قوم الفباي مصري را به ملتهاي قدیم آموخته

اتحاد آنها نیازمندیهاي بازرگانی بوده است؛ هیچ چیز بهتر  هاي حومۀ دریاي مدیترانه به یکدیگر شده، بلکه، سبب ملت

گرچه روایات یونانی در . تواند ارتباط میان فرهنگ و بازرگانی را آشکار سازد از کار انتشار الفبا به وسیلۀ فنیقیان نمی

توانیم این مطلب را به صورت  اند، ما نمی خل شدن الفبا به یونان بودهاین مسئله اجماع دارد که فینقیان سبب دا

بعید نیست که کرت مرکزي باشد که از آنجا الفبا به یونان و فنیقیه، هردو، آمده باشد، ولی احتمال . یقینی بپذیریم

. ا دسترس پیدا کرده باشنداند، از همانجا نیز به الفب ه بیشتر آن است که از هرجا فنیقیان پاپیروس را به دست آورد

کردند؛ و شک نیست که این گیاه، براي ملتی که  م، پاپیروس را از مصر وارد می ق 1100بازرگانان فنیقی، در سال 

دارد و آن را از جایی به جاي دیگر بفرستد، بسیار سودمند و موردتوجه بوده است؛ در  خواهد صورت حساب نگاه می

رفته، مطلب  النهرین به کار می  از پاپیروس، با لوحهاي سنگین گلیی که در بین مقایسۀ سبکی کاغذ ساخته شده

همچنین الفباي مصري، به درجات زیاد، عالیتر وبهتر از مقاطع هجایی ناپخته و مورد استعمال . شود بخوبی واضح می

جامی مفرغی تقدیم کرد که بر م حیرام، پادشاه صور، به عنوان تقرب به خدایان،  ق 960در سال . در خاور نزدیک بود

م، نقش یادگاري از بزرگیهاي خود بر سنگی تهیه  ق 840آن حروف الفبا نقش شده بود؛ و مشا، پادشاه موآب، در 

هاي سامی، از راست به چپ، با حروف  و دستور داد که آنها را با یکی از لهجه) که اکنون در موزة لوور است(کرد 

اي حروف را معکوس کردند،  نوشتند، شکل پاره ونانیان، براي آنکه از چپ به راست میی. شبیه حروف فنیقی بنویسند

ولی الفباي آنان اساساً همان الفباي فنیقیان بود که به ایشان آموخته بودند، و همان است که یونانیان بعدها به مردم 

که از تمدنهاي قدیم به ما رسیده  این نمادهاي عجیب، بدون شک، گرانبهاترین قسمت میراثی است. اروپا آموختند

قدیمیترین نوشتۀ الفبایی که تاکنون شناخته شده از فنیقیه به دست نیامده، بلکه آن را در سرزمین سینا  .است

که دهکدة کوچکی است و مصریان قدیم از اطراف آن سنگ فیروزه  -الخادم سرویلیام فلیندرزپتري در سرابۀ. اند یافته

نقشهایی به دست آورده است که با زبان عجیبی نوشته شده و تاریخ نوشتن آن معلوم نیست؛  - دان کرده استخراج می

ها خوانده نشده، آشکار است که نه خط هیروگلیفی است و  با آنکه هنوز این نوشته. م برسد ق 2500شاید به حدود 

شمندان فرانسوي در زاپونا، واقع در نیز دان. نه نوشتۀ هجایی میخی، بلکه میخی است که با حروف الفبا نوشته شده

اند که بعضی از آنها با خط هیروگلیفی و بعضی دیگر با حروف  جنوب سوریه، کتابخانۀ کاملی از الواح گلی یافته

م موقتاً ویران شده، گمان بیشتر آن است که تاریخ  ق 1200الفباي سامی نوشته شده؛ چون این شهر در حوالی سال 

شود که در آن قرنهایی که ما از  هم قبل از میالد بوده باشد؛ و از اینجا یک بار دیگر معلوم میاین الواح قرن سیزد

  .دانیم، تمدن چه اندازه قدمت داشته است روي نادانی آغاز تمدن را از آنجا می

پایتختی که  هاي لبنان، سوریه قرار گرفته بود، که قبایل مختلف آن در زیر فرمان در آن سوي فنیقیه، در دامنۀ تپه

دولت  - و سوریان تشنۀ آزادي را در خود جاي داده است -ترین پایتخهاي جهان است بالید که کهنه هنوز به این می

شاهان دمشق تا مدت زمانی بر دوازده ملت کوچک اطراف خود تسلط داشتند و با . دادند واحدي را تشکیل می

مردم این شهر از . کردند ا زیر فرمان خود درآوردند، ایستادگی میخواستند سوریه ر کامیابی در برابر آشوریان، که می
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بازرگانان سامیی بودند که، از راه گذشتن کاروانهاي بازرگانی از کوهستانها و بیابانهاي سوریه، ثروت فراوان به دست 

و رغبت انجام  خواستند، و البته این خدمت از روي رضا صنعتگران و غالمان به خدمت ایشان برمی. آورده بودند

ها  مثال، از روي مدارك روشن شده است که زمانی بنایان اتحادیۀ بزرگی تشکیل دادند، و کارگران نانواخانه. گرفت نمی

دهد که گویی نزاعها  ها، حالی به شخص دست می در شهر ماگنسیا دست به اعتصاب زدند؛ با توجه به مدارك و کتیبه

آن صنعتگران در ساختن ظروف . کند کی از شهرهاي قدیم سوریه احساس میو فعالیتهاي مربوط به کار را در ی

هاي خوشرنگ براي آراستن زنان خود  سفالی زیبا، تراشیدن عاج و چوب، صیقلی کردن جواهرات، و بافتن پارچه

.اند مهارت کامل داشته

زمین و شهر ذوق و سلیقه تلقی  شکل آرایش و آداب و اخالق مردم دمشق با مردم بابل، که در آن زمان پاریس خاور

فحشاي دینی نیز در آن شهر رایج بود، چه، مردم سوریه، مانند سایر مردم خاور آسیا، . شد، بسیار شباهت داشت می

کردند که از ارتباط جنسی وي با  اي مجسم می حاصلخیزي زمین را به صورت نمادین در مادر بزرگ یا االهه

افتد؛ به این ترتیب،  گیرد و نیروهاي طبیعی به کار می ل زمین سرمشق میمعشوقش همۀ دستگاههاي تولید مث

اي به آستارته نداشت، بلکه در مشارکت با این االهه، در  قربانی کردن بکارت در معبد تنها عنوان تقدیم کردن هدیه

و جانوران و شد و همۀ گیاهان  بذل نفس و عرض به اعتقاد ایشان، همچون سرمشقی بود که به زمین داده می

در آن هنگام . اي جز باردارشدن و تولید مثل نداشتند گرفتند، چاره تأثیر این تلقین قرار می فرزندان آدم، که در تحت

رسید، جشن آستارته را در سوریه، نظیر جشن کوبله در فریگیا که پیش از این دیدیم، در  که اعتدال ربیعی فرا می

آواي ناي و طبل با شیون . شد کردند که تا سرحد جنون کشیده می ري برپا میشهر هیراپولیس با چنان حرارت و شو

آمیخت، و کاهنان خصی شده وحشیانه به رقص  زنان، در مصیبت آدونیس محبوب مردة آستارته، درهم می

در آخر کار، بسیاري از کسانی که تنها براي تماشا آمده . زدند پرداختند و به تن خود با کارد زخم می می

آوردند و، براي آنکه وفاداري همیشگی خود را  آمد و جامۀ خود را بیرون می ودندخونشان از شوق و شور به جوش میب

رسید،  چون تاریکی شب فرا می. کردند در خدمت االهۀ صاحب جشن ثابت کنند، به دست خود خویشتن را خصی می

شکافتند و با فریاد   نان بود که گور خداي جوان را میدادند، و آن چ اي به این جشن می کاهنان حالت اشراق رازورانه

سپس لبهاي مؤمنان و پرستندگان . کردند که آدونیس رب از میان مردگان برخاسته است شعفی به همگان اعالم می

.گفتند که وي نیز روزي از گور خود به پا خواهد خاست کردند و در گوش هرکس به نجوا می را با روغنی مسح می

درست است که کاهنان معتقد به خداي عامی بودند که . دیگر سوریه کمتر از آستارته تشنۀ خون نبودند خدایان

مردم به این . نامیدند مشتمل بر همۀ خدایان گوناگون بود و، مانند الوهیم یهودیان، آن خدا را به نام ال یا ایلو می

را با خورشید یکی » خدا -شهر«معموال این . دپرستیدن خداي سر دانتزاعی توجهی نداشتند و همان بعل را می

آمد، فرزندان خود را مانند فنیقیان به  گرفتند؛ چون کار سختی پیش می دانستند، و نیز آستارته را با ماه یکی می می

 آراستند و به قربانگاه مردان، همچون براي روز عیدي، خود را می. کردند خدا تقدیم، و براي او قربانی می -این شهر

سوختند  اي بود که فریاد کودکانی را که در دامان خدا می آمدند؛ بانگ کوفتن طبل و دمیدن در نی به اندازه می

پرداختند که وحشیگري آنها کمتر از این بود؛ به این ترتیب که  ولی بیشتر به قربانیهایی می. ساخت خاموش می

گاه کودك را به جاي زندگی تقدیم  ین کند، یا پوست ختنهزدند تا خون آنان قربانگاه را رنگ کاهنان به خود زخم می

پذیرفتند، و به این ترتیب کار  کردند، یا کاهنان مبلغی پول، در بهاي همین پوست، از طرف خدایان می خدایان می

شود خدا را راضی کنند، چه مردم  به هر صورت، الزم بود به هر طریقی که می. پذیرفت قربانی کودك پایان می

یان را به صورت خود با هوسی مطابق هوسهاي خویش ساخته بودند، و آن خدایان اعتنایی به جان آدمی یا زاري خدا

  .و اشکریزي زنانه نداشتند
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هاي سامی، که در جنوب سوریه همه جا را با زبانهاي گوناگون خود پرکرده بودند، عادات و آدابی شبیه  در میان قبیله

بر یهودیان . شد تنها از حیث اسم و جزئیات بود که اگر اختالفی در آنها دیده می به آنچه که گفتیم وجود داشت

کار . گرفتند شد، این حرمت را نادیده می ، ولی هر وقت الزم می»کودکان خود را از میان آتش بگذرانند«حرام بود که 

را قربانی کند، و آگاممنون که ایفیگنیا را قربان کرد، همه در دنبال آن ا سحاقابراهیم که نزدیک بود فرزند خود 

مشا، پادشاه موآب، پسر ارشد . خواستند خدایان را با ریختن خود آدمی خرسند سازند عادت قدیمیی بود که مردم می

کرد تا شهر را که در محاصرة دشمنان بود از محاصره بیرون آورد، و چون مسئول وي اجابت و قربانی  خود را قربانی

در این سرزمین، از . اسرائیل را به عنوان شکرگزاري از دم شمشیر گذراند فرزندش پذیرفته شد، هفت هزار نفر از بنی

، تا زمانی که )م ق 2800(کردند  ر بیابانگردي میهاي اطراف عمو آن زمان که به روزگار سومریان، عموریان در جلگه

یهودیان با خشم مقدس و آسمانی خویش بر سر کنعانیان ریختند، و آن زمان که سارگن، شاه آشور، بر سامره، و 

شده، و این خونریزي  ، پیوسته درة نهر اردن با خون فرزندان آدم سیراب می)م ق597(بختنصر بر اورشلیم مسلط شد 

نام موآبیان و کنعانیان و ادومیان و فلسطیان و آرامیان را بدشواري . ت بسیاري از خدایان جنگ بوده استمایۀ مسر

منکر آن نیستیم که آرامیان، با تولید مثل فراوانی که داشتند، . توان در فهرست فرهنگی و تمدن بشریت وارد کرد می

مردم خاور نزدیک، به وسیلۀ آن، با یکدیگر سخن  در همه جا پراکنده شدند و زبان آنان زبان مشترکی بود که

النهرین شد؛  گفتند؛ حروف الفبایی که از مصریان یا فنیقیان گرفته بودند، جانشین خطنویسی میخی هجایی بین می

همین خط، که ابتدا وسیلۀ کار در مبادالت بازرگانی بود، بعدها وسیلۀ انتقال ادبیات و، در آخر کار، به صورت لغت و 

بان حضرت مسیح و الفبایی که هم امروز اعراب دارند درآمد، ولی باید گفت اینکه اسم این اقوام در تاریخ مانده از ز

اند، بلکه باقی ماندن نامشان بیشتر از آن جهت است که هرکدام در  آن جهت نیست که کارهاي بزرگی انجام داده

وقت آن است که دربارة قوم یهود بادقت و تفصیلی بیشتر از  اکنون. اند انگیز فلسطین نقشی بر عهده داشته صحنۀ غم

گرچه از لحاظ شمارة نفوس، و کمی وسعت سرزمینی که در آن . همسایگان این قوم به مطالعه و تحقیق بپردازیم

رسند، از آن جهت که میراث ادبی بزرگی براي مردم جهان باقی  بردند، شایستۀ این همه توجه به نظر نمی سر می به

گذاشتند، و دو دین مهم جهان از سرزمین ایشان برخاسته، و مردان بسیار هوشمندي در میانشان طلوع کرده، الزم 

  .است که بحث مفصلتري از آنان در این کتاب به عمل آید

فصل دوازدهم

  قوم یهود

I - ارض موعود  

  فتح کنعان -وجسفر خر - یهودیان در مصر –ملت ابراهیم  -دورة ماقبل تاریخ - اقلیم -فلسطین

اي چون باکل یا مونتسکیو، که دوست داشته باشد تاریخ را با جغرافیا توضیح و تفسیر کند، دربارة فلسطین  نویسنده

سرزمین فلسطین، از دان در شمال تا بئرسبع در جنوب، بیش از دویست و چهل . تواند بنویسد صفحات فراوانی می

فلسطیان در باختر تا محل سوریان و آرامیان و بنوعمون و موآبیان و کیلومتر طول دارد، و عرض آن، از جایگاه 

کند؛ براي سرزمینی به این کمی وسعت، شخص توقع آن  و صد و سی کیلومتر تغییر می ادومیان در خاور، میان چهل 

بزرگتر از اثر  ندارد که نقش بزرگی در تاریخ داشته یا پس از خود اثري، بزرگتر از اثر بابل و آشور و پارس و شاید

ولی خوشبختی یا بدبختی فلسطین در آن بوده که در نیمه راه میان پایتختهاي . مصر و یونان، برجاي گذاشته باشد

نیل و پایتختهاي دجله و فرات قرار داشته؛ همین وضع جغرافیایی سبب آن بوده است که فلسطین به صورت مرکز 

عبرانیان بدبخت بارها ناچار شدند که در جنگ . رزمین کشیده شودبازرگانی درآید، و از همین راه جنگ به آن س
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با مطالعۀ تورات، . میان امپراطوریها به یکی از طرفین بپیوندند و جزیه بپردازند یا در زیر پاي جنگاوران لگدمال شوند

اند، معلوم  خواسته و توجه به زاري و فریاد نویسندگان مزامیر و پیامبرانی که در بدبختی خود از آسمان یاري می

آسیاب زبرین و زیرین  کرده و در واقع، میان دو سنگ شود که سرزمین یهود را چه خطرهایی تهدید می می

  .شدن بوده است النهرین و مصر، پیوسته در حال نرم بین

، و دو سازد که کاخ تمدن چه اندازه در معرض آفات است تاریخ اقلیمی این سرزمین یک بار دیگر بر ما آشکار می

زمانی در سرزمین . اند دشمن بزرگ آن، یعنی توحش و خشکی، چگونه پیوسته در کمین ویران کردن آن نشسته

یوسفوس، در قرن اول . »شیر و شهد جاري بوده«فلسطین، بنابر فقرات مختلفی که در اسفار پنجگانۀ تورات آمده، 

آن براي کشاورزي کافی، و سرزمین بسیار زیبایی  رطوبت«: میالدي؛ دربارة فلسطین و مردم آن چنین نوشته است

هایی که به شکل طبیعی  رودخانه …هاي پاییزة جنگلی و بستانی در آن بسیار است فراوان دارد و میوهدرختان . است

در ازمنۀ » .دهد به کار آبیاري بخورد زیاد نیست، بلکه رطوبت زمین از باران است که همیشه کفاف احتیاج را می

کردند، و هنگام ضرورت از این  انبارهایی ذخیره می  اران بهاري را، که مایه سیراب شدن زمین بود؛ در آبقدیم ب

اي از  آوردند و با شبکه انبارها، یا از چاههاي فراوانی که در سراسر فلسطین حفر شده بود، آب به سطح زمین می آب

از زمینی که به . داد ان مادي تمدن یهود را تشکیل میرساندند؛ این، خود، بنی مجاري آن را به مصرف کشاورزي می

آمد، و بر دامنۀ کوهها درختان مو و زیتون و انجیر و خرما  شد گندم و جو و چاودار به دست می این ترتیب آبیاري می

ه گرفت و این زمینهایی را که به زحمت آباد نگا چون جنگی در می. داد هاي گوناگون دیگر حاصل نیکو می و میوه

فرستادند،  پرداختند به تبعید می ساخت، یا کشورگشایان مردمی را که به آبادي این اراضی می داشته بودند بایر می

کرد، و در مدت چند سال آنچه نسلهاي متوالی آباد کرده  بزودي سرزمین فلسطین حالت قفر و صحرایی پیدا می

شود، و  اي که اکنون در فلسطین دیده می ناچیز و پراکندههاي  از روي زمینهاي قفر و واحه. رفت بودند از میان می

توان دریافت که این  اند، هرگز نمی دري و پراکندگی و چشیدن عذاب به آنها بازگشته یهودیان پس از هجده قرن دربه

.سرزمین در آن زمانهاي دور چه اندازه آباد و حاصلخیز بوده است

بقایاي دورة نئاندرتال از نواحی مجاور دریاي . ف آشر فرض کرده استتر از آن است که اسق  تاریخ فلسطین کهنه

جلیل به دست آمده، و پنج استخوانبندي نئاندرتال بتازگی در غاري نزدیک حیفا کشف شده است؛ به احتمال قوي، 

، ضمن در اریحا. م در اروپا به گل نشسته بود، تا فلسطین امتداد داشته ق40000فرهنگ موستري، که در حوالی 

حفاري کف اطاقها، آتشدانهایی از عصر نوسنگی بیرون آمده که تاریخ ناحیه را به اواسط عصر میانۀ متوسط مفرغ 

اي ثروتمند بوده که مصریان را به  رساند؛ در آن زمان شهرهاي فلسطین و سوریه به اندازه می) م ق2000-1600(

ز میالد اریحا شهر باروداري بود، و بر آن شاهانی حکومت در قرن پانزدهم قبل ا. خیال تسخیر آنها انداخته است

در گورهاي آن پادشاهان، که به وسیلۀ هیئت علمی گارستانگ اکتشاف و . کردند که سیادت مصر را قبول داشتند می

دهد که در  حفاري شده، صدها گلدان و هدایاي مخصوص مردگان و چیزهاي دیگر به دست آمده، و همه نشان می

لط هیکسوسها زندگی در این شهر وضع بسامانی داشته، و در روزگار ملکه حتشپسوت وتحوطمس سوم شهر زمان تس

شود که تاریخی که  هر روز بیش از پیش این نکته بر ما روشن می. اي بوده است اریحا داراي تمدن و فرهنگ پیشرفته

اي از  العمارنۀ منظره و نقشه هاي تل نامه. انی ماستایم تنها نشانۀ ناد براي آغاز تاریخ و تمدن ملل و اقوام معین کرده

. سازد اند، در برابر ما مجسم می زندگی مردم را در فلسطین و سوریه، مقارن با زمانی که یهودیان به درة نیل گام نهاده

ا آمده، ه که در آن نامه» عبیرو«یا » حبیرو«اگر به یقین نتوان گفت، الاقل احتمال قوي هست که باید، از کلمۀ 

   .باشدمقصود همان عبرانیان بوده 
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م و هزار  ق2200یهودیان چنان معتقد بودند که ملت ابراهیم از شهر اور، واقع در سومر، مهاجرت کرده و، در حوالی 

ر کنعانیان همان استیالي عبرانیان بر زمینی بوده اند؛ پیروزي ایشان ب سال قبل از موسی، در فلسطین مستقر شده

به نام وي » شاه شنعار در آن ایام«به عنوان ) 1014(امرافل که در سفر پیدایش . است که خدا به آنان وعده داده بود

در منابع معاصر . کرده است اشاره شده، محتمال همان امرپل، پدر حموربی، است که پیش از وي بر بابل سلطنت می

یچ اشارة مستقیمی به خروج یهودیان از مصر یا تسخیر کنعان نشده، و تنها اشارة غیر مستقیمی بر روي یکی از ه

شاهان  : کنیم ، موجود است که قسمتی از آن را در اینجا نقل می)م ق 1225حوالی (هاي مرنپتاح، فرعون مصر  کتیبه

  …»!سالم«: مغلوب شدند و گفتند

  تحنو ویران شد،

  تیها آرام گرفت،سرزمین ح

  …کنعان به یغما رفت، و شر بر سر آن فرو ریخت؛

  اسرائیل غمگین شد، و دیگر تخمۀ او بر جاي نیست؛

  زنی براي مصر شد؛ فلسطین بیوه

  همۀ سرزمینها متحد شدند، و آرامش بر همه حکمفرما شد؛

  . هر که آشوبگر بود در بند شاه مرنپتاح درآمد

اند؛ تنها  اسرائیل درزمان وي از مصر بیرون رفته ه مرنپتاح همان فرعونی باشد که بنیها دلیل آن نیست ک این گفته

توانیم  نمی. اند شود این است که سپاهیان مصر بار دیگر بر فلسطین دستبرد زده چیزي که از آن دستگیر ما می

ین آزادنه بوده یا به صورت بندگان اند، یا اینکه درآمدن آنان به این سرزم بگوییم که چه وقت یهودیان به مصر درآمده

شاید بهتر آن باشد چنین فرضی کنیم که نخستین مهاجران یهودي به مصر عدة  .اند بردهو اسیران ایشان را به مصر 

اند، نتیجۀ توالد و تناسل فراوان این  دهاند، و چندین هزار اسرائیلی که در زمان حضرت موسی در مصر بو کمی بوده

اند، عددشان بیشتر  دیده هر وقت شکنجه و عذاب بیشتري می«قوم بوده است، و مانند عادت همیشگی این ملت 

وار از آنان در ساختمانهاي بزرگ، و  یهودیان در مصر، ماجراي کار کشیدن برده» بندگی«داستان » .شده است می

کند،  ت ایشان به آسیا، در ضمن خود، آثار و عالیمی دارد که از صحت اساس آن حکایت میسرکشی و فرار یا مهاجر

الطبیعه  هاي عجیب و حوادث فوق هاي قدیم خاورزمین با بسیاري از گفته و البته مانند همۀ داستانهاي تاریخی دوره

تابزدگی، رد کنیم، ولو اینکه عاموس حتی داستان موسی را نباید بدون بحث و تحقیق، و از روي ش. اند در هم آمیخته

هاي ایشان ظاهراً یک قرن مقدم بر زمان تألیف اسفار پنجگانۀ تورات بوده است، هیچ نامی از  و اشعیا، که خطبه

.باشندموسی نبرده 

رفت که  کرد، در راهپیمایی خود، از همان طریقی می دایت میاسرائیل را به کوه سینا ه در آن هنگام که موسی بنی

داستان چهل سال . کردند هیئتهاي مصري اکتشاف و استخراج فیروزه، هزار سال قبل از وي، از آن راهها آمدو شد می

فتنی جلوه رسد، اکنون بسیار معقول و پذیر اسرائیل در بیابان، که در نظر اول غیرقابل قبول به نظر می سرگردانی بنی

کرده و در طول مدت حیات خود بیابانگرد بوده  قومی است که به حالت بدوي زندگی می  کند، چه سرگذشت می

اي که ناگهان بر قوم سکونت  است؛ تسخیر کنعان نیز، خود، مثال دیگري است از کارهاي قبایل بیابانگرد گرسنه

ن هر اندازه توانستند، از کنعانیان کشتند و با آنان که زنده فاتحا. کنند گزیده در محل ایمن و پرنعمتی دست پیدا می

این قتل عام به فرمان خدا ) آید چنانکه از کتاب مقدس برمی(کشتار وخونریزي حدي نداشت؛ . ماندند زناشویی کردند

آنجا را نفر از مردان  000،120جدعون، در آن هنگام که دو شهر را مسخر کرد، . و براي رضاي او صورت گرفته است

هاي آشوري است که چنین کشتار بیش از اندازه، و آسانی شمارش کشتگان در جنگها، را  کشت؛ تنها در سالنامه
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موسی سیاستمدار و پرحوصله » .زمین از جنگ آرام گرفت«: شود که گاهی در اخبار آن زمان خوانده می. توان دید می

کرد و تنها با  آنکه به خونریزي متوسل شود حکومت می بیبود، ولی یوشع خشکی و درشتی جنگاوران داشت؛ موسی 

داشت، اما یوشع از دومین قانون طبیعت پیروي  تکرار سخنانی که میان او و خدایش گذشته بود مردم را نگاه می

با پیروي از این روش واقعبینانه و چشم پوشیدن از احساسات . هرکس بیشتر بکشد، بیشتر زنده خواهد ماند - کرد می

  .عواطف بود که قوم یهود ارض موعود را به تصرف خود درآورد و

II –  سلیمان در اوج افتخار خویش  

پیدایش  - هیکل -ثروت او -سلیمان - داوود - شائول - داوران و شاهان - سازمان اداري - زبان - ظواهر - اصل یهود

  اسرائیل مشکل اجتماعی در بنی

گفت این گفتۀ مبهم است که آن قوم از نژاد سامی بوده، و با سامیان توان  تنها چیزي که دربارة اصل نژادي یهود می

اند؛ تاریخ یهود است که سازندة این قوم به شمار  دیگر ساکن آسیاي باختري وجه تمایز و اختالف دقیقی نداشته

ژادهاي گوناگون اي از ن یهودیان، در آغاز ظهور خود، آمیخته. رود، نه اینکه یهودیان تاریخ خود را ساخته باشند می

، که توانسته باشد در میان صدها جریان اختالط نژادي خاور نزدیک، »خالص«بودند؛ حق این است که وجود نژادي 

تصور چنین نژادي براي عقل غیر . به همان خلوص اولیۀ خود باقی بماند، امري است که به معجزه شباهت دارد، 

ژادهاي این ناحیه، نژاد یهودیان از همه خالصتر مانده، چه، جز ولی این را باید گفت که، درمیان ن. ممکن است

اند؛ به همین جهت است که هر چه بهتر  هنگامی که ناچار بودند، با نژادهاي دیگر از راه زناشویی آمیزش پیدا نکرده

شوري صورت اسیران عبرانی، که در نقشهاي مصري و آ. اند نژاد خود را حفظ کرده و سخت به آن متمسک مانده

اند، با صورت یهودیان امروز شباهت فراوان  شود، با وجود آنکه هنرمندان آن زمان در کار خود دقتی نداشته دیده می

ه است، هاي برجسته و موي شکنجدار سر و ریش قابل توج و گونه حتیدر آن نقشها، بینی دراز و برگشتۀ . دارد

گرچه از اثر نیش قلم حجاران در نقشهاي کاریکاتوري مصري، الغري اندام آمیخته به استحکام، و روحیۀ عناد و لجاج 

زمان حاضر وجود دارد، هرگز  موسی تا بدویان و بازرگانان اسرارآمیز» ستبر گردن«گریی که از زمان پیروان  و حیله

پوشیدند و کالههاي کوتاه و  نخستین خود، پیراهنهاي بلند ساده می یهودیان، در ایام فتوحات. شود خوانده نمی

کردند؛ بتدریج که ثروتمند شدند، به جاي  گذاشتند و کفشهاي راحتی به پا می سرپوشهایی شبیه عمامه بر سر می

که از  –زنان ایشان . دار به تن کردند کفش راحتی، کفش چرمی پوشیدند و بر روي پیراهنهاي خود قباهاي حاشیه

کشیدند و خود را با  مالیدند و در چشم سرمه می هاي خود غازه می به گونه -روند میزیباترین زنان قدیم به شمار 

.کردندآراستند، و از روشهاي تازة آرایش بابل و نینوا و دمشق و صور پیروي می  همه گونه جواهر و زینت می

زبان عبري در میان زبانهاي عالم به پربانگی مجلل شهرت داشت، و با آنکه حروف حلقی در آن وجود داشته، سرشار 

همچون تیردان پر از تیرهاي فوالدي، و مانند «: گوید که رنان دربارة این زبان می. از موسیقی مردانه بوده است

آبیان با آن تکلم  این زبان با زبانی که فنیقیان یا مو» .شیپوري برنجی است که در هوا طنین انداخته باشد

الفباي خطنویسی یهودیان ارتباط نزدیکی با حروف الفباي فنیقی داشت؛ بعضی . کردندتفاوت چندان نداشته است می

در بند آن نبودند که حرکات را به حروف . ترین الفباي شناخته شده است از دانشمندان معتقدند که این کهنه

گذاشتند که خود حرکات را از مفهوم عبارت استخراج  یمه کنند و آنها را بنویسند؛ این کار را به عهدة خواننده میضم

حتی تا امروز هم حرکت و اعراب در خط عبري همچون عالمتی است که براي آراستن حروف بیصدا به کار  –کند 

ا تشکیل ندادند، بلکه تا مدت درازي به صورت اي ر مهاجمان و جنگاوران یهودي هرگز ملت متحد شده .رود می

بردند که هر سبط قبیله، گاهی کمتر و زمانی بیشتر، داراي استقالل بود و  به سر می) گانه اسباط دوازده(دوازده قبیله 

مسنترین فرد هر . حکومت آنها بر اساس دولت نبود، بلکه بر پایۀ ریاست و فرمانروایی پدر در خانواده تکیه داشت
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کرد، که آخرین مرجع قانونگذاري یا دادگستري قبیله به  اي از شیوخ نظیر خود شرکت می انواده در مجلس مشاورهخ

کردند و به همکاري  کرد سران همۀ قبایل، با یکدیگر انجمن می رفت؛ هر وقت اوضاع و احوال ایجاب می شمار می

ترین واحد اقتصادي بود، و این خود  گله شایسته خانواده براي کاشتن زمین و چراندن. پرداختند دسته جمعی می

این، . اي جنبۀ اشتراکی وجود داشت در خانواده تا اندازه. داد منبع قوت و نفوذ کلمه و قدرت سیاسی آن را تشکیل می

کاست؛ در آن زمان که جنبۀ فردیت بیشتر غلبه  خود، از شدت وحدت سازمان پدرشاهی و تسلط مطلق پدر بر آن می

در زمان . خوردند افتادند و بر آن حسرت می اسرائیل به یاد همان روزهاي گذشته می کرده بود، پیامبران بنیپیدا 

سلیمان که صنعت به شهرها راه یافت و، خود، عنوان واحد اقتصادي تولید را پیدا کرد، اقتدار خانواده، مانند آنچه در 

.و ابتدایی زندگی قوم یهود متزلزل شدشود، کاهش یافت، و سازمان فطري  زمان حاضر دیده می

کردند، قضات رسمی نبودند، بلکه از میان رؤساي عشایر یا  که همۀ قبایل یهود گاهگاهی از آنها اطاعت می» داوران«

اسرائیل، در آن زمان پادشاهی  در میان بنی«. خاستند، حتی اگر کاهن هم بودند باز چنین بود سرداران جنگی برمی

بعدها ضرورتهاي شدید جنگ اوضاع و     ».داد دانست انجام می رکس آنچه را به نظر خود حق و درست مینبود؛ بلکه ه

احوال را دگرگون ساخت؛ خطر تسلط فلسطیان بر یهود عامل مهمی بود که اسباط را به صورت موقت در زیر پرچم 

اي  وئیل نبی، بنی اسرائیل را از پارهسم. واحدي درآورد و آنان را بر آن داشت که براي خود پادشاهی برگزینند

  .ناراحتیها و خطراتی که از تسلط فرمانروایی یک فرد پیش خواهد آمد آگاه ساخته است

رسم پادشاهی که بر : و سموئیل تمامی سخنان خداوند را به قومی که از او پادشاه خواسته بودند بیان کرد؛ و گفت

ها و سواران خود خواهد گماشت، و پیش  را گرفته، ایشان را برارابه شما حکم خواهد نمود این است که پسران شما

هایش خواهند دوید؛ ایشان را سرداران هزاره و سرداران پنجاهه براي خود خواهد ساخت؛ و بعضی را براي شیار  ارابه

ان شما را هایش تعیین خواهد نمود؛ و دختر کردن زمینش و درویدن محصولش و ساختن آالت جنگش و اسباب ارابه

ها و تاکستانها و باغات زیتون شمارا گرفته، به  براي عطرکشی و طباخی وخبازي خواهد گرفت؛ و بهترین مزرعه

سرایان و خادمان خود خواهد داد؛  و ده یک زراعات و تاکستانهاي شما را گرفته، به خواجه. خادمان خود خواهد سپرد

و االغهاي شما را گرفته، براي کار خود خواهد گماشت؛ و ده یک  و غالمان و کنیزان و نیکوترین جوانان شما را

هاي شما را خواهد گرفت، و شما غالم او خواهید بود؛ در آن روز از دست پادشاه خود، که براي خویشتن  گله

وئیل ابا فریاد خواهید کرد، و خداوند در آن روز شما را اجابت نخواهد نمود؛ اما قوم از شنیدن قول سم  اید، برگزیده

باید بر ما پادشاهی باشد تا ما نیز مثل سایر امتها باشیم و پادشاه برما داوري کند و  نی، بلکه می: نمودند و گفتند

   .بجنگدپیش روي ما بیرون رفته، در جنگهاي ما براي ما 

جنگید و از  شجاعانه می: اسرائیل آموخت کارهاي خویش، بسیار چیزها به قوم بنیشاه اول ایشان شائول، با خیر و شر

یافتن داوود جوان بود تا او را به قتل برساند؛ هنگامی که  کرد و در پی درآمد مزرعۀ خود در جلعاد بسادگی زندگی می

تند که جنگهاي جانشینی برتخت یهودیان پس از وي بزودي دریاف. کرد، سر او را بریدند از برابر فلسطیان فرار می

 نباشداگر حماسۀ کوچک شائول و یوناتان و داوود تنها شاهکار ادبی مجعول . سلطنت از لوازم حکومت سلطنتی است

د گفت که، پس از انقالبهاي ، بای)از آن جهت که از این شخصیتها جز در تورات در جاي دیگر اسمی برده نشده(

خونینی، بعد از نخستین شاه، داوود دلیر، کشندة جالوت، محبوب یوناتان، و معشوق بسیاري ازدختران، که نیمه 

انگیز خود را به بانگ  نواخت و آوازهاي شگفت کرد و نیکوساز می  برهنه با تمام قوت خود به حضور خداوند رقص می

ادبیات آن زمان . ي یهودشد، و مدت چهل سال با تدبیر خود بر آن قوم فرمانروایی کردخواند، پادشاه توانا خوش می

دور صورت واقعی وي را، با همۀ تناقضاتی که در احساسات و عواطف روحی او وجود داشته، بخوبی براي ما ترسیم 

رف دیگر آمادة آن بود داوود از یک طرف مانند زمان و قبیله و خداي خود سخت و درشت بود، و از ط: کرده است
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مانند شاهان آشور، همۀ اسیرانی را که . که، مانند قیصر یا مسیح، دشمنان خویش را ببخشد و از خون آنان در گذرد

موهاي سفید شمعی را با خون به قبر «داد که  کشت و به فرزند خود سلیمان دستور می افتادند می به دست وي می

حتی را به حرمسراي خود درآورد و شوي او، اوریا، را به صف اول جنگ فرستاد تا از آرزم، زن اوریاي  بی. »فرود آورد

داشت؛  کرد، ولی بتشبع زیبا را در عین حال نزد خود نگاه می شر او خالص شود؛ مالمت ناتان را به خواري تحمل می

توانست جان او  که هر دفعه می هفت بار هفتاد بار از شائول درگذشت و تنها به گرفتن سپر او قناعت کرد، در صورتی

را بگیرد؛ مفیبوشث را نجات داد و به کمک او شتافت، در صورتی که وي از کسانی بود که ادعاي تاج و تخت داشتند؛ 

از پسر نافرمان خود ابشالوم، که بر روي وي شمشیر کشیده بود، درگذشت، و چون شنید که در جنگی که با قشون 

اي پسرم ابشالوم، اي پسرم ابشالوم، کاش من به جاي تو «: اندوهناك شد و گفتپدرش کرده کشته شده، سخت 

اینها اوصاف واقعی مردي است که عوامل گوناگون در وجود وي جمع بود و همۀ » .مرده بودم، اي بشالوم، اي پسرم

.آثار بازماندة بربریت و نویدهاي تمدن را با خود داشت

ید، براي آسایش خیال خویش، همۀ رقیبان و خواستاران قدرت و سلطنت را چون تاج و تخت سلطنت به سلیمان رس

این کار وي بر یهوه هرگز گران نیفتاد، بلکه او را دوست داشت و به همین جهت حکمتی به او ارزانی داشت . کشت

اوار شهرتی شاید سلیمان سز. که پیش از وي چنان حکمتی را به کسی نبخشیده بود، و پس از آن نیز نخواهد بخشید

مندي تمام حاصل کند و با تجمل به سر  باشد که به آن رسیده است، چه تنها به آن بس نکرد که از زندگی خود بهره

به ملت خویش  بلکه ارزش و فضیلت قانون و نظم را کند،برد و به همۀ مسئولیتهاي شاهی خویش چنانکه باید قیام 

چه در  بود،وي به نام خود وفادار . آموخت و آنان را از جنگ واختالف بازداشت و به صنعت و صلح و آرامش رسانید

شی که پیش از آن دوران پادشاهی دراز وي، شهر اورشلیم، که داوود آن را پایتخت قرار داده بود، از صلح و آرام

در آغاز کار، این شهر بر کنار چاهی ساخته . مانندش را ندیده بود برخوردار شد و ثروت و شکوه آن افزایش پیدا کرد

ت دژي درآمد؛ اگر چه در و، چون بر باالي بلندي مسلط بر جلگۀ اطراف خود قرار داشت، رفته رفته به صور بودشده 

. کنار راههاي بزرگ بازرگانی واقع نبود، در زمان سلیمان، به صورت یکی از پرکارترین بازارهاي خاور نزدیک درآمد

روابط نزدیکی را که داوود با حیرام، شاه صور، برقرار کرده بود، پسرش سلیمان تقویت کرد و بازرگانان فنیقی را 

ازرگانی خود را از اراضی فلسطین عبور دهند؛ در زمان وي، تجارت پرسودي از مبادلۀ تشویق کرد که کاروانهاي ب

ناوگان بازرگانی در دریاي . محصوالت کشاورزي فلسطین با مصنوعات صور و صیدا براي مردم آن سرزمین فراهم آمد

به جاي مصر، از این راه دریایی سرخ به راه انداخت و حیرام را متقاعد ساخت که در بازرگانی با بالد عرب و افریقا، 

العرب استخراج طال کرده باشد؛ سرزمین اوفیر، که از آن سنگهاي  محتمل است که سلیمان از جزیرة. استفاده کند

آورده، در همین ناحیه بوده است؛ از همین سرزمین اعراب است که ملکۀ سبا نزد او آمده و خواستار  گرانبها بیرون می

وزن طالیی که در یک سال «: گفته شده است که. ید براي کمک خواستن نزد وي آمده باشدو شا - دوستی او شده

توان با درآمدهاي بابل  ؛ اگر چه این درآمد را نمی»طال بود  -تالنت–نزد سلیمان رسید ششصد و شصت و شش وزنۀ 

.بودد ساخته و نینوا و صور مقایسه کرد، همین اندازه سلیمان را از ثروتمندترین شاهان زمان خو

آوري  رسانید؛ مخصوصاً ولع فراوانی در جمع اي از این ثروت را به مصرف خوشگذرانیهاي شخصی خویش می پاره

د زن و انگیزي مطلب بکاهند، شمارة هفتص گرچه مورخان، براي آنکه از درجۀ شگفت - کنیزکان و همخوابگان داشت

احتمال دارد که سلیمان با بعضی از این مواصلتها . اند سیصد کنیزك وي را بترتیب به شصت و هشتاد تقلیل داده

خواسته است دوستی خود را با مصر و فنیقیه استوارتر کند؛ و شاید محرك وي نیز، مانند رامسس دوم، نیروي  می

ست این قابلیت جنسی را در فرزندان فراوانی پس از خود برجاي خواسته ا تولید مثل فراوان بوده، و به آن وسیله می

ارگی را که شهر . رسید ولی بیشتر درآمد مملکت به مصرف تحکیم اصول حکومت و زیبا ساختن پایتخت می. گذارد
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 ها ساخت و پادگانهاي نظامی برقرار کرد، تا خیال برگرد آن ساخته شده بود مرمت کرد؛ در جاهاي مهم کشور قلعه

فتنه و آشوب را از سر مهاجمان خارجی و آشوبگران داخلی، هردو، دور کند؛ از لحاظ اداري، مملکت خود را به دوازده 

اسرائیل مطابق  گانۀ بنی ناحیه قسمت کرد، و مخصوصاً تعهد داشت که این تقسیمبندي با محل سکونت اسباط دوازده

اي را در میان آن اسباط خاموش کند و همه را به  لبی قبیلهط نباشد؛ امید داشت که به این وسیله اندیشۀ تجزیه

ولی سلیمان در این کار موفقیتی به دست نیاورد؛ چون وي سقوط کرد، دولت یهود هم . صورت ملت واحدي درآورد

برد آن بود که هیئتهایی را براي استخراج معادن  یکی از وسایلی که براي ازدیاد درآمد به کار می. از میان رفت

داشت، و این گونه چیزها را  ، اعزام می»عاج و میمون و طاووس«گرانبها، و وارد کردن کاالهاي تجملی و نادر از قبیل 

از کاروانهایی که از سرزمین . فروخت به کسانی که تازه ثروتهاي هنگفت به چنگ آورده بودند به بهاي سنگین می

الیات سرانه قرار داده بود؛ از هریک از نواحی کشور، جز گرفت؛ بر همۀ رعایاي خود م گذشت باج می فلسطین می

. گرفت؛ تجارت ریسمان و اسب و ارابه در انحصار دولت بود اي که خاص خود او بود، مالیات معینی می ناحیه

 اي در اورشلیم فراوان کرده بود که حکم نقره را به اندازه«یوسفوس این نکته را با تأکید بیان می کند که سلیمان  

اي براي یهوه و کاخ جدیدي براي خویش، بر  در آخر کار، بر آن شد که، با ساختن هیکل تازه» .سنگ کوچه را داشت

.زینت و تجمل شهر بیفزاید

شود که ظاهراً تا زمان سلیمان، در تمام سرزمین  پریشانی زندگی یهودیان در آن زمان تا حدي از اینجا دستگیر می

یهودیان یا در مذبحهاي خصوصی، یا بر معبدهاي کوچک . ال هیکلی وجود نداشته استیهود، حتی در اورشلیم، اص

سلیمان ثروتمندان شهرها را جمع کرد و فکر خود را براي . کردند ها قربانیهاي خود را به یهوه تقدیم می باالي تپه

ن و چوب و سنگهاي قیمتی ساختن هیکلی اعالم داشت، و از خزانۀ خاص خود مقادیر زیادي سیم و زر و مفرغ و آه

اگر بتوانیم . شود هاي همۀ هموطنان براي آن پذیرفته می به آن اختصاص داد و از روي مهربانی اظهار داشت که اعانه

کنندة روایت را بپذیریم، باید بگوییم که مردم پنج هزار تالنت زر، و دو برابر آن سیم، و آن اندازه آهن و  گفتۀ نقل

شد، آنها را به  و هرکس که سنگهاي گرانبها نزد او یافت می«هیکل الزم بود، تقدیم کردند  مفرغ که براي ساختن

اي انتخاب شد؛ پایۀ دیوارهاي آن را، مانند دیوارهاي پارتنون،  براي بناي هیکل، محلی بر باالي تپه» .خانۀ خداوند داد

سبک ساختمان، همان سبکی بود که فنیقیان از مصر گرفته و تزیینات آشوري و  .گذاشتندبر روي سنگهاي آن تپه 

این هیکل همچون کلیسایی به تمام معناي کلمه نبود، بلکه به صورت یک چهاردیواریی . بابلی را بر آن افزوده بودند

م متوسطی داشت به طول تقریبی سی و هشت، ساختمان اصلی آن حج. بود که در میان آن چندین بنا ساخته بودند

عبرانیانی که . شود و عرض هفده، و ارتفاع شانزده متر، که درازاي آن در حدود نصف پارتنون و ربع کلیساي شارتر می

از همه جاي سرزمین یهودیه در کار ساختن معبد شرکت کردند و سپس در آن به عبادت پرداختند، این بنا را یکی 

شمردند؛ و جاي سرزنشی برایشان نیست، چه معابد بسیار بزرگتر طیوه و بابل و نینوا را ندیده  م میاز عجایب عال

اگر بنا . در داخل هیکل، سردر مرتفعی، به بلندي چهل و چهارمتر، ساخته و روي آن را با طال پوشانیده بودند. بودند

، در همه جاي هیکل طال به مقدار زیاد به کار باشد روایت تنها سندي را که در این خصوص موجود است باور کنیم

ها،  رفته بود؛ روي تیرهاي سقف اصلی ساختمان، روي ستونها، درها، دیوارها، شمعدانها، چهلچراغها، گلگیرهاي فتیله

در آنجا وجود » یکصد حوضچۀ زرین«قاشقهاي روغن کردن درچراغ، و عود سوزها، همه، با طال پوشیده شده بود، و 

هاي دو فرشته را، که صفحات طال  داد؛ مجسمه نگها و گوهرهاي گرانبها جاهاي مختلف هیکل را تزیین میس. داشت

دیوارها را با سنگهاي بزرگ . قرار داده بودند» تابوت عهد«بر روي آنها نصب شده بود، به عنوان نگاهبانی در کنار 

بیشتر مصالح ساختمانی را از فنیقیه آوردند، و . ندچهارگوش، و سقف و ستونها و درها را با چوب زیتون و ارز ساخت
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کارهایی که مهارت فنی الزم نداشت برعهدة . کارهاي فنی عمده به دست صنعتگران صوري و صیدایی صورت گرفت

. نفر کارگر بود، که مطابق عادت معمول آن زمان، بدون رحم و شفقت، آنان را به بیگاري گرفته بودند 150000

پس از آن، صنعتگران . به مصرف ساختمان هیکلی رسید که مدت چهار قرن جایگاه باشکوه یهوه بودهفت سال وقت 

. کارآمد سیزده سال دیگر به کار پرداختند تا کاخی بزرگتر از هیکل بسازند، که سلیمان و زنانش در آن منزل کنند

دیوارهاي ساختمان . هیکل وسعت داشت، چهار برابر »خانۀ جنگل لبنان«تنها یکی از قسمتهاي این کاخ، به نام 

ها و نقاشیهایی به  ها و نقش برجسته سنگهایی به طول چهار مترونیم ساخته و آنها را با مجسمه اصلی کاخ را با پاره

پذیرفت، و  در آن کاخ تاالرهایی وجود داشت که شاه مهمانان بزرگ را به حضور خود می. سبک آشوري آراسته بودند

اي براي زنان سوگلی حرم در آن ساخته بودند؛ نیز  محل سکونت خصوصی شاه، و قسمتهاي جداگانهقسمتهایی براي 

از آن بناي عظیم یک پاره سنگ هم . رفت اي در آن کاخ بود که آخرین پایۀ دستگاه حکومت به شمار می خانه اسلحه

  ! برجاي نمانده، و حتی جاي ساختمان معلوم نیست که کجا بوده است

هاي مملکت خویش را مستقر ساخت، بر آن شد که ازنعمتی که نصیب وي شده هرچه  پس از آنکه پایهسلیمان، 

کاست و آمد و شد وي در  شد، از توجه او به دین می هر چه ایام سلطنت وي درازتر می. بیشتربرخوردار شود

ان، بنابر زندوستی، قربانگاههایی براي نگاران تورات، از اینکه سلیم وقایع. یافت حرامخانه بر رفتن به هیکل افزونی می

اند، بسیار وي را مالمت کرده و هرگز بیطرفی  خدایان بیگانه ساخته و زنان خارجی وي در آنجاها به عبادت پرداخته

ملت اسرائیل به حکمت سلیمان . اند وي را، در برابر خدایان مختلف، قابل بخشیدن ندانسته - و شاید سیاسی - فلسفی

نگریست، ولی در اینکه او خود را مرکز همۀ کارها قرار داده بود نسبت به وي حالت شک و  ام میبه چشم احتر

در ساختن هیکل و کاخ، جان و مال فراوان صرف شده بود؛ سازندگان این بناها به همان چشمی به . تردیدي داشت

ري آن بناها مستلزم این بود که مالیات نگاهدا. نگریستند آن اهرام می کردند که کارگران اهرام مصر به آنها نظر می

فراوان از مردم گرفته شود، و تا کنون هیچ حکومتی نتوانسته است کاري کند که مردم پرداختن مالیات را دوست 

اي از کارگران فقیر و بیکار  در آن هنگام که سلیمان از دنیا رفت، شیرة قوم اسرائیل کشیده شد و طبقه. داشته باشند

آزرد سبب آن شد که دین جنگی یهوه  جاي مانده بود که کاري نداشتند؛ رنج فراوانی که این طبقه را میو ناراضی بر

.اسرائیل درآید به صورت دین سوسیالیستی انبیاي بنی

II –  خداي جنگاوران  

 - یتروحان -کردن ختنه -قربانی - اندیشۀ گناه - خصایص دین عبرانی - اعتقاد به بزرگترین خدا -یهوه- چندخدایی

  خدایان عجیب

، ساختمان اورشلیم مهمترین حادثۀ داستان حماسی قوم یهود  )اسفار پنجگانۀ تورات= (پس از انتشار کتاب شریعت 

آن معبد تنها خانۀ یهوه نبود، بلکه عنوان مرکز روحانی یهود، پایتخت آن قوم، و وسیلۀ انتقال سنن . رود به شمار می

منار یادگاري بود که، در طی قرنها سرگردانی بر روي زمین، پیوسته یهودیان به و آداب ایشان را داشت، و همچون 

از این گذشته، در باال بردن سطح دین عبرانی، و رساندن آن از درجۀ یک شرك ابتدایی به درجۀ . اند آن نظر داشته

اریخ بشریت به شمار یک ایمان بیگذشت و راسخ سهم بزرگی داشته، و خود این ایمان نیز یکی از عقاید خالق ت

ترسیدند و سنگ  یهودیان، در آغاز پیدایش خود بر صحنۀ تاریخ، بدویان بیابانگردي بودند که از اجنۀ هوا می .رود می

هرگز از پرستش گاو و گوسفند وبره غافل نماندند؛ حضرت . پرستیدند  ها را می و چهارپا و گوسفند وارواح غارها و تپه

کن کند، زیرا  پرستیدن را، بتمامی، از میان قوم خود ریشه» گوسالۀ طالیی«نتوانست عادت  دانیم، موسی، چنانکه می

عبادت و تقدیس مصریان نسبت به گاو نر هنوز از یادها نرفته بود، و مدتهاي دراز این جانور نیرومند علفخوار رمز 

یعنی طبقۀ  - سی، به کمک الویانخوانیم که چگونه مو می) 28– 25.  32(در سفر خروج . رفت یهوه به شمار می
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در تاریخ قدیم یهود دالیل فراوانی است که از مارپرستی آن  .کشتپرستی  ، سه هزار از ایشان را به کیفر بت- کاهنان

شود گرفته تا مار مسینی که موسی آن را  کند؛ از تصویر ماري که در قدیمیترین آثار یهودي دیده می قوم حکایت می

مار در نظر یهودیان، . در هیکل خود به پرستش آن پرداختند) م ق720حوالی (ساخت و یهودیان در زمان حزقیا 

دانستند؛ و نیز از  مانند بسیاري از ملتهاي دیگر، جانور مقدسی بود؛ از آن جهت که این جانور را رمز نري بارآور می

توانست سر و ته  رفت، و از آن گذشته می حیوان نمایندة حکمت و زیرکی و جاودانگی به شمار می آن جهت که این

در نظر هندیان، به صورت سنگ » لینگه«بعضی از عبرانیان، بعل را، مانند . بدن خود را به یکدیگر متصل کند

نري در تولیدمثل به شمار کردند، و به تصور ایشان اصل  ساختند و آن را تقدیس می مخروطی شکلی مجسم می

گونه که پرستش خدایان متعدد اولیه به صورت  همان. رفت و عنوان شوهر زمین و بارورکنندة آن را داشت می

، یا بتهاي کوچک قابل حمل و نقل، درآمده بود که آنها را به »ترافیم«پرستش مالیکه و قدیسان، و نیز به صورت 

معتقدات سحري نیز، که در آداب پرستش قدیم وجود داشت، با وجود  کردند، عنوان خداهاي خانگی تقدیس می

رسد که مردم موسی و  چنان به نظر می. جلوگیري انبیا و کاهنان، تا زمانهاي متأخر در میان یهودیان برقرار ماند

و » اوریم«رد پیشگویی از آینده گاهی با بیرون انداختن ن. اند دانسته هارون را جادوگر و مروج غیبگویی و سحر می

بردن به مشیت خدایان از آن  و این خود عادتی است که هنوز براي پی - گرفت صورت می) افود(از صندوقی » تومیم«

خواندند که تنها به یک  کاهنان یهود سخت در مقابل این عادات مقاومت کردند و مردم را به آن می. شود استفاده می

.نیروي قربانی و نماز و صدقه است نیروي سحري ایمان داشته باشند، که همان

رفته رفته مفهوم یهوه به عنوان تنها خداي ملی تشکل یافت، و به این ترتیب دین یهودي وحدت و سادگی خاصی 

ظاهراً چنان . النهرین حکمفرما بود بیرون آمد و به مقام بلندي رسید پیدا کرد و از پریشانی شرکی که بر سرزمین بین

را انتخاب کرده و از آن، خداي سخت و صلب و  یهویهودیان فاتح یکی از خدایان کنعانی به نام رسد که  به نظر می

مثال . جنگاور و گردنفرازي مطابق تصور خود ساختند و محدودیتهایی براي آن قایل شدند که آدمی دوستار آن است

خواهد که معتقد به همه چیز دانستن او باشند؛ شاهد بر این مدعا آن است که وي از یهودیان  نمیآن خدا از مردم 

خواهد مردم مصر را هالك کند، آنان را  هاي خود خون گوسفندان قربانی بپاشند، تا چون خدا می خواست که برخانه

ست؛ بدترین خطایی که از وي سرزده دیگر آنکه این خدا معصوم از خطا نی بشناسد و نادانسته هالکشان نسازد؛

آفرینش آدم و رضایت دادن به پادشاهی شائول بوده است که بر آنها پشیمان شده، و در آن زمان این پشیمانی براي 

خلقی در  گاهگاهی عالمت حرص و شره و خشم و عطش خون و هوس و کج. وي دست داده که فرصت گذشته بود

از » .و زحمت خواهم کرد، بر هر که رحیم هستم. کنم، بر هر که رئوف هستم میو رأفت «: شود این خدا مشاهده می

برد خرسند است؛ ضمیر و وجدان وي، مانند کشیشی  اي که یعقوب براي انتقام گرفتن از البان به کار می مکر و حیله

شرم است و به مردم  پرگوست و سخنرانی دراز را دوست دارد؛ با. که واردمیدان سیاست شده، قابلیت انعطاف دارد

هرگز خدایی تا این درجه به صورت آدمی . دهد که که جز پشت، جاي دیگري از بدن او را نظاره کنند اجازه نمی

.نشدهدیده 

مردم به همان سبب او را زیسته، و  رسد که این خدا نخست خداي تندر بوده و در کوهها می چنان به نظر می

نویسندگان اسفار پنجگانه، که . شده است پرستیدند که، به همان سبب هم، گورکی در روزهاي طوفانی مؤمن می می

دین را آلتی براي حکومت و سیاست ساخته بودند، این وولکن، یا خداي رعد، را به صورت مارس، یا خداي جنگ، 

ومند ایشان همچون خداوند جنگجویی شد که پیوسته بندگان را به کشور درآوردند، و یهوه در میان دستهاي نیر

کردند، به خاطر ملت یهود  خواند و، با همان دلیري و نیرویی که خدایان کتاب ایلیاد جنگ می گشایی و پیروزي می

ه این ؛ داوود همین مضمون را ب»خداوند مرد جنگی است«: گویدکه موسی در این باره می. پرداخت به جنگ می
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هرقومی را که بدیشان برسی «: دهد یهوه چنین وعده می» .دهد دستهاي مرا به جنگ تعلیم می«آورد که  صورت می

، و حویان و کنعانیان و حتیها را »متحیر خواهم ساخت و جمیع دشمنانت را پیش تو روگردان خواهم ساخت

وي با صلح و صفاي بیمعنی . اند از آن اوست گشودهگوید که همۀ زمینهایی که یهودیان  ؛ و می»بتدریج خواهم راند«

داند که حتی خود ارض موعود جز با شمشیر به دست نخواهد آمد، و جز با شمشیر به تصرف  سروکار ندارد و می

وي خداي جنگ است، زیرا بایستی چنین باشد؛ قرنهاي متوالی باید بگذرد و شکستهاي جنگی و . نخواهد ماند

  و مسیح  هیللسی و تطور اخالقی پیش بیاید، تا این خدا به صورت خداي شریف و محبوب و پدر فرمانبرداریهاي سیا

بالد، و با ولع فراوان خواستار حمد و ستایش است واصرار دارد که با غرق کردن  یهوه مانند سربازي به خود می. درآید

هایش  و مصریان خواهند دانست که من یهوه هستم، وقتی که از فرعون و ارابه«: ت خود را نمایش دهدمصریان قدر

شود یا به ارتکاب آنها  براي آنکه ملتش پیروز شود، اقسام وحشیگري را مرتکب می» .باشم وسوارانش جالل یافته

است، با اخالق و روحیۀ مردم آن زمان انگیز  دهد؛ این وحشیگریها، همان اندازه که در نظر ما نفرت فرمان می

قوم با دختران موآب زنا کردن گرفتند، خداوند به موسی گفت که تمامی رؤساي قوم را «چون . سازگاري داشته است

؛ این همان اخالق »گرفته، ایشان را، براي خداوند، پیش آفتاب به دار بکش تا شدت خشم خداوند از اسرائیل برگردد

دهد که او را دوست دارند و فرمانش را  رحمت و مغفرت خود را شامل حال کسانی قرار می. شور استپال و آ آسوربانی

باشم، خداي غیور هستم که انتقام  من که یهوه خداي تو می«: کند پذیرند، ولی مانند نطفۀ بیماریهاي ارثی کار می می

اي سخت انتقام است که  به اندازه» .گیرم ارند میگناه پدران را از پسران، تا پشت سوم و چهارم، از آنان که دشمن د

شود که  اند، هالك کند، و موسی ناچار از آن می خواهد همۀ قوم یهود را، به کیفر آنکه گوسالۀ طالیی را پرستیده  می

از شدت خشم «: گوید موسی به یهوه می. با وي بحث کند تا بتواند جلوي خود را بگیرد و از این کار منصرف شود

پس، خداوند از آن بدیی که گفته بود که به قوم خود «، »د برگرد و از این قصد بدي به قوم خویش رجوع فرماخو

کند که کوچک و بزرگ یهود را، براي نافرمانی نسبت به موسی، از  آنگاه یهوه آهنگ آن می» .رساند، رجوع فرمود می

گوید که نیک بیندیشد که مردم، پس از این کار،  او میآورد و به  میان بردارد، ولی موسی رحمت وي را به یادش می

شود که  خواهد؛ از ابراهیم خواستار می از ملت خود آزمایشهاي بسیار سخت می. دربارة وي چه خواهند گفت

دهد که اگر  آموزد و به او اندرز می جگرگوشۀ خودرا قربانی کند؛ ابراهیم نیز، مانند موسی، اصول اخالق را به یهوه می

. ر شهرهاي سدوم و عموره پنجاه یا چهل یا سی یا بیست یا ده مرد نیکوکار باشد، آنجاها را ویران و زیر و زبر نکندد

سازد که چگونه  کشد، و این، خود، بخوبی مجسم می خرده خرده، خداي خود را به جانب مرحمت و بخشایش می

سازد  والی، آدمی در تصویري که از خداي خود میتکامل و تطور اخالقی بشر مستلزم آن است که، در زمانهاي مت

لعنتهایی که یهوه در مقابل نافرمانی به ملت برگزیدة . تجدیدنظر کند، تا آن را با این تطور اخالقی هماهنگ سازد

فرستد، خود، سرمشق لعنت و دشنام است، و شاید همینها الهامبخش کسانی بوده است که، در محاکم  خویش می

:اند کرده داده، یا اشخاصی مانند اسپینوزا را از جامعه طرد می اسپانیا، حکم به سوزاندن کافران میتفتیش افکار 

وقت در آمدنت ملعون و  …میوة بطن تو و میوة زمین تو ملعون خواهد بود …در شهر و در صحرا ملعون خواهی بود

خداوند ترا به دمل مصر و  …خواهد زد خداوند ترا با سل و تب و التهاب …وقت بیرون رفتنت ملعون خواهی بود

خداوند ترا به دیوانگی و نابینایی و . خراج و جرب و خارشی که تو از آن شفا نخواهی یافت مبتال خواهد ساخت

نیز همۀ مرضها و همۀ بالیایی که در طوماراین شریعت مکتوب نیست، آنها را  …پریشانی دل مبتال خواهد ساخت

.هد گردانید تا هالك شويخداوند بر تو مستولی خوا

ده (= یهوه، تنها، خدایی نبود که یهودیان یا خود وي به وجودش معترف بودند؛ چیزي که در نخستین حکم از 

خداي «کند به اینکه  اقرار می. احکام عشره خواسته، این است که مقام او را برتر از مقام دیگران قرار دهند) فرمان
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خدایان ایشان را سجده منما، آنها را عبادت مکن، و موافق کارهاي ایشان مکن؛ « دهد که است، و فرمان می» غیور

پیش از زمان اشعیا، یهودیان بندرت در این اندیشه بودند که یهوه » .بلکه آنها را منهدم ساز و بتهاي ایشان را بشکن

نعومی چنان گمان داشت . دموآبیان شمش را براي خدایی خود داشتن. خداي همۀ قبایل و حتی همۀ عبرانیان است

جدایی : بعل زبوب خداي عفرون بود و ملکوم خداي عمون. که اگر روت نسبت به این خدا وفادار بماند عیبی ندارد

رسید  هاي مختلف قوم یهودي برقرار بود، طبیعتاً، از لحاظ دینی به آن نتیجه می سیاسی و اقتصادیی که در میان تیره

: گوید حضرت موسی در سرود معروف خود چنین می. ل دینی نیز براي هر دسته پیدا شودکه، به اصطالح ما، استقال

خداي ما از جمیع خدایان عظیمتر «: گوید و سلیمان چنین می» کیست مانند تو، اي خداوند، در میان خدایان؟«

ستش آن زمانی چنان در کردند، بلکه پر جز دانشمندان، دیگر یهودیان نه تنها تموز را خداي برحقی تصور می. »است

شود، شکایت  سرزمین یهود رواج داشت که حزقیال نبی، از آنکه بانگ زاري و اندوه بر تموز در معبد شنیده می

اي از یکدیگر متمایز بودند و استقالل داشتند که، حتی در زمان ارمیاي نبی نیز، هر  قبایل یهود به اندازه. کرد می

و آن پیغمبر، » .باشند زیرا که اي یهودا، خدایان تو به شمارة شهرهاي تو می«: طایفه براي خود خداي خاصی داشت

چون در ایام داوود و سلیمان . پرستند، اندوهگین و خشمناك شده بود دید قومش بعل و مولک را می از اینکه می

تاریخ در دین نیز وحدت سیاسی برقرار شد و معبد اورشلیم به صورت مرکز عبادت یهودیان درآمد، اثر سیاست و 

یهودیان جز این گام، یعنی توجه به اینکه آنان را . منعکس شد، و یهوه عنوان خداي یگانۀ همۀ یهودیان را پیدا کرد

اسرائیل، گام دیگري به  ، تا دورة انبیاي بنی)اعظمپرستش خداي (خدایی بزرگتر از خدایان دیگر افراد بشر است 

پرستی نیز، از هر دین دیگري که  ولی باید گفت که دین عبرانی، حتی در مرحلۀ یهوه .برنداشتندطرف توحید واقعی 

ر زمان اخناتون، به توحید اسرائیل وجود داشته، جز دین زودگذر آفتابپرستی مصریان د پیش از دورة انبیاي بنی

دین یهودي بر دیگر دینهاي آن زمان، از لحاظ عظمت و نیرو و وحدت فلسفی و استحکام و تأثیر . نزدیکتر بوده است

.چربید، الاقل با آنها برابر بود اخالقی، برتري داشت، و اگر، از لحاظ احساساتی و شعري، بر شرك بابلی و یونانی نمی

بخشی که در میان پرستندگان خدایان مصري و  اریک، آداب و شعایر باشکوه و تشریفات مسرتدر این دین سخت و ت

اندیشۀ یهودیان، با این فکر آدمی که در برابر پروردگار توانایی است که وي را در . شد بابلی رواج داشت دیده نمی

ا وجود کوششی که سلیمان کرد تا ب. تحت ارادة خویش دارد و در مقابل این خدا فناي محض است، تاریک شده بود

دین یهوه را با رنگ و نغمه زیبا سازد، پرستش این خداي ترسناك، تا قرنهاي متمادي، بیش از آنکه برپایۀ مهر و 

چون آدمی به این گونه ایمانها و دینها توجه کند، جاي آن دارد که از خود بپرسد . محبت باشد، مبتنی بر ترس بود

مایۀ آرامش خاطر بشر بوده، یا اسباب وحشت و ترس او را فراهم آورده است؟ دینی که امید و  آیا اینها بیشتر: که

شود؛ ولی چون در آن زمانهاي  کند همچون تجملی است که از امنیت و نظم پیدا می عشق را در نفس آدمی بیدار می

شدند،  ارج سبب فتنه و آشوب میکرده است که پیروان یک کشور، یا کسانی که در داخل و خ دور ضرورت اقتضا می

پیوسته در حال ترس به سر برند، ناچار بیشتر دینهاي اولیه بر پایۀ ترس و هراس بنا شده بود و اسرار و غوامض 

تابوت عهد، که طومار مقدس شریعت یهود در آن جاي داشت، از این جهت که به هیچ کس اجازة . فراوان داشت

هنگامی که نزدیک بود این تابوت بر . دهد وبی ماهیت عقاید یهودي را نشان میدادند، بخ دست زدن به آن را نمی

خداوند غضبش بر عزة افروخته شده، «زمین بیفتد و عزة، لحظۀ کوتاهی، دست پیش برد و از افتادن آن جلو گرفت، 

یهودي فکر اساسی به اندیشۀ گناه در دین » .او را در آنجا به سبب تقصیرش زد، و او در آنجا نزد تابوت خدا مرد

هیچ ملتی به اندازة قوم یهود حرص و ولع به تقوا و فضیلت نداشته است؛ تنها باید فرقۀ مسیحی . رفت شمار می

پیرایشگران را مستثنا کنیم، که گویی یکسره از اسفار عهد قدیم بیرون آمده، و قرنها کاتولیک بودن در آنان تأثیري 

شد؛ به  و شریعت و قانون دشوار و پیچیده بود، ناچار آدمی مرتکب گناه میچون تن آدمی ضعیف، . نداشته است



٢۶١

همین جهت، پیوسته روح فرد یهودي گرفتار این وسواس بود که مبادا نتایج بدي از گناهکاري پیش آید، خواه با 

دوزخی که مخصوص در آن دین، . خشکسالی باشد و نباریدن باران، خواه از بین رفتن و زیر و زبر شدن تمام اسرائیل

در زیر زمین، کمتر از دوزخ ترسناك » سرزمین تاریکی«کیفر دادن به گناهکاران باشد وجود نداشت، ولی شئول، یا 

افتند و تنها مقربان به خدا، همچون موسی و خنوخ و ایلیا، مستثنا  نیست، که همۀ مردگان پاك و پلید در آن می

کردند؛ در دین آنان هیچ چیز در بارة خلود آدمی  پس از مرگ اشاره مییهودیان کمتر به زندگی دیگري . شوند می

در آن زمان که یهودیان امید آقایی و سلطنت در این . دانستند نیامده، و پاداش و کیفر را منحصر در همین جهان می

سیها یا مصریان گرفته زمین را از دست دادند، به فکر جاودانی روح افتادند، و احتمال دارد که این اندیشه را از پار

  .از همین تطور و تکامل روحی است که دین مسیحیت بیرون آمده است. باشند

در میان ملتهاي سامی نیز، مانند ملتهاي . ممکن بود از گناه و عواقب سوء آن، با نماز و دعا و قربانی، جلوگیري شود

را به » ها نوبرگله«آن، حیوان جاي آدمیزاد را گرفت و  کردند؛ پس از آریایی، در ابتداي کار قربانی، آدمی را قربانی می

شد؛ در پایان کار، چنان شد که  آمد تقدیم می اي که از مزرعه به دست می دادند، یا نوبر میوه این کار اختصاص می

ه در آغاز کار، رسم چنان بود که گوشت هیچ حیوانی خورد. ورزیدند تنها به تسبیح و ثنا گفتن به خدا قناعت می

ختنه کردن، خود، نوعی قربانی . اي به خدا تقدیم داشته باشد نشود، مگر آنکه کاهنی آن را ذبح مبارك کرده و لحظه

کرد که، به جاي تمام آدمی،  به این ترتیب، خدا به این بس می: رفت تري به شمار می بود، و شاید فدیۀ قربانی سخت

شد، و الزم بود مراسم و  زایمان نیز، مانند گناه، مایۀ ناپاکی روحی میحیض و . جزئی از او را به عنوان قربانی بپذیرد

مؤمن . شعایر و قربانی و نماز و دعاي خاصی به وسیلۀ کاهنان صورت گیرد تا زن حایض و نفساء از پلیدي پاك شود

ناهی نهفته بود، و تقریباً دید؛ براي وي، تقریباً در هر میل و آرزویی، بالقوه گ از هر طرف خود را با محرماتی روبرو می

.اي بود اي داشت که عبارت از دادن صدقه هر گناهی کفاره

دستگاه . توانستند، چنانکه شایسته است، یا اسرار و شعایر دینی را بدون اشتباه تفسیر نمایند تنها کاهنان می

این طبقه حق میراث . توانست در این طبقه وارد شود کسی نمی الوياي بود، و جز فرزندان  روحانیت دستگاه بسته

ها ده یک و  از نتایج گله. بردن نداشتند، ولی از پرداخت مالیات و باج سرشماري و انواع دیگر عوارض معاف بودند

پس از آنکه یهودیان را . ان بودرسید مخصوص آن گرفتند؛ از قربانیهاي معابد آنچه که به مصرف خدا نمی زکات می

نفی بلد کردند، ثروت کاهنان با نمو اجتماع یهودي جدید افزایش پیدا کرد؛ و چون آن مردم از این ثروت مقدس 

استفادة صحیح کردند و در حفظ و نگهداري آن کوشیدند، در آخر کار، کاهنان یهود، مانند کاهنان طیوه و بابل، 

  .مقتدرتر از شاهان شدند

وجود این، ازدیاد قدرت کهنه، و رواج تربیت دینی، براي آزاد کردن عقل عبرانیان از بندهاي خرافات و اوهام و  با

ها و جنگلها آرامگاه خدایان بیگانه، و صحنۀ آداب و شعایر دینی پنهانی بود؛ اقلیت  قلۀ تپه. پرستی کافی نبود بت

پرستیدند، یا، بر روش بابلیان، به  ا بعل و آستارته را میکردند، ی چشمگیري از مردم به سنگهاي مقدس سجده می

کردند، یا به پرستش گوسالۀ طالیی  داشتند و براي آنها بخور می پرداختند، یا بتهایی بر پا می خبر گرفتن از غیب می

کردند که به  میدادند، یا فرزندان خود را وادار  پرستانه تشکیل می ها و جشنهاي بت پرداختند، یا در هیکل، جلسه می

حتی بعضی از شاهان، مانند سلیمان و آحاب، نسبت به خدایان بیگانه » .از میان آتش بگذرند«عنوان قربانی 

مردان صالحی همچون ایلیا و الیشع، گرچه به درجۀ کاهنی نرسیدند، پیوسته مردم را به . »کردند چاپلوسی می«

آن بودند که مردم را به پیروي از خود بخوانند و به راه راست کردند، و بر  دست برداشتن از این عادات دعوت می

در میان این اوضاع و احوال، و بر اثر انتشار فقر و فاقه و استثمار مردم در اسرائیل، مردان بزرگی در دیانت . بیاورند
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پاك کردند و در اسرائیل بودند؛ همین مردان دین یهودي را  یهودي پیدا شدند که همان گروه انبیاي غیرتمند بنی

  .باال بردن مقام آن کوشیدند و زمینه را براي غلبۀ آن بر جهان غربی آماده ساختند

IV  ـ نخستین افراطیان  

 –اعتقاد وي به یک مسیح  –حملۀ وي به توانگران  –اشعیا  –عاموس در اورشلیم  –منشأ انبیا  –جنگ طبقاتی 

  تأثیر انبیا

کند،  خیزد، و هیچ کس تا توانگري را در برابر خویش نبیند احساس درویشی نمی از آنجا که فقر از ثروتمندي بر می

سلیمان نیز، مانند پطر کبیر و لنین، . باید ثروت خیره کنندة سلیمان را نشانۀ آغاز جنگ طبقات در اسرائیل دانست

ردن این منظور، نه براي پیش ب. هر چه سریعتر کشوري را که زندگی کشاورزي داشت به کشوري صنعتی مبدل کند

هاي وي صورت عمل  تنها مالیاتها و عوارض فراوان بر دوش مردم تحمیل شد، بلکه آنگاه که پس از بیست سال نقشه

به خود گرفت، در اورشلیم یک طبقۀ کارگري روي کار آمد که چون دیگر کاري براي آنان وجود نداشت، مایۀ 

. و این درست مانند حادثۀ مشابهی بود که بعدها در روم پیش آمد –پیدایش اختالف سیاسی و فساد اجتماعی شدند 

هاي  ها و محله شد، کلبه در همان حین که تجمل و شکوه دربار پیوسته رو به افزایش بود و ثروتهاي شخصی زیاد می

داران بزرگ و کشی از مردم و رباخواري رسم متعارفی بود که در میان زمین بهره. شد می  کثیف نیز درکنار آنها ایجاد

مرد «به گفتۀ عاموس، زمینداران افرائیم . بازرگانان و رباخوارانی که اطراف معبد را احاطه کرده بودند جریان داشت

  . »عادل را به نقره، و مسکین را به زوج نعلین فروختند

و شهرها، که  شد؛ کشمکش شدید میان دهات گودالی که بین توانگران و بیچیزان وجود داشت پیوسته عمیقتر می

همیشه با پیدایش تمدنهاي صنعتی همراه است، از عواملی بود که سبب شد، پس از مرگ سلیمان، مملکت او به دو 

در شمال، که پایتخت آن سامره بود، و دیگر مملکت  ئیمافزایکی مملکت . مملکت دشمن با یکدیگر تقسیم شود

اي که در دل یهودیان نسبت به  از همان زمان، در نتیجۀ آتش کینه. یهودا در جنوب،که پایتخت آن اورشلیم بود

شد، ضعف و ناتوانی به این قوم  یکدیگر افروخته بود و سبب مشتعل شدن آتش جنگهاي سخت در میان ایشان می

هنوز چیزي از مرگ سلیمان نگذشته بود که ششنک، فرعون مصر، بر اورشلیم مسلط شد و تمام طالهایی . راه یافت

.آورده بود به مصر انتقال یافت که سلیمان، در مدت دراز سلطنت خود، به عنوان مالیات جمع

همۀ این . ائیل ظهور کردنداسر در این محیط آشفتۀ سیاسی و انحطاط دینی و جنگ اقتصادي بود که انبیاي بنی

شود، از طبقۀ کسانی چون عاموس و اشعیا، که مورد احترام ما هستند،  اطالق می» نبی«اشخاصی که به لفظ عبري 

توانستند اسرار درونی مردم را بخوانند و حدس بزنند و گذشتۀ آنان را  بعضی از آنان غیبگویانی بودند که می. نبودند

اي از ایشان مردم متعصب و هوسبازي بودند  گرفتند، از آینده پیشگویی کنند؛ پاره زدي که میباز گویند و، در برابر م

شدند و در حالت  که در تحت تأثیر موسیقیهاي عجیب و مشروبات تند، یا رقصی شبیه رقصهاي رازورانه، تحریک می

آنان وحی و الهام شده و روح  کردند به گفتند که مردم خیال می افتادند، و در آن حال سخنانی می بیخودي می

هر شخص مجنونی که خویشتن را نبی «ارمیا از . شود دیگري در آنان نفوذ کرده، و این سخنان از جانب او گفته می

اند، و ایلیا از آن قبیل است؛ بسیاري در  بعضی از ایشان نیز مردم زاهد و ناسکی بوده. کند با تحقیر یاد می» نماید می

از . کردند، ولی اغلب دارایی و ملک خصوصی و زن و فرزند داشتند هاي پیوسته به معابد زندگی میها یا دیر مدرسه

گیران و نقادان  اسرائیل پیدا شدند و، با گذشت زمان، به صورت خرده و زهاد، انبیاي بنی» فقیران«میان این جمع 

درواقع عنوان زمامداران سیاست کوچه و  ثابت زمان و مردم زمان خود درآمدند، که از مسئولیت خودآگاه بودند و

بودند و افکار سوسیالیستی را » دشمن سرسخت سامیگري«و » ضد روحانی تمام عیار«بازار را پیدا کردند؛ همۀ آنان 

ایم؛  بدانیم، بر خطا رفته -به معنی متعارفی این کلمه -اگر این مردم را نبی و پیامبر. آمیخته بودند با غیبگویی درهم
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کرد؛ یا  ییهاي ایشان آمیخته از وعده و وعید، یا به صورت تفسیر عباراتی بود که بر تقوا و نیکوکاري داللت میپیشگو

کردند که در آن زمان صورت وقوع پیدا کرده بود؛ خود آن انبیا نیز در واقع مدعی پیشگویی  از حوادثی پیشگویی می

دم را باید شبیه رهبران فصیح و بلیغ احزاب مخالف در و خبردادن از غیب نبودند؛ در حقیقت، این دسته از مر

در زمان خود، این انبیا، درواقع مردمانی برسان تولستوي بودند، که سخت با . هاي پارلمانی این زمان دانست حکومت

هات کردند؛ مردمان ساده دلی بودند که از زندگی آلوده و بیریاي د گریهاي دینی مبارزه می کشی صنعتی و حیله بهره

  .اند فرستاده و مزارع به شهرها آمده، و بر ثروتمندي شهرهاي فاسد شده لعنت می

پس از آنکه گلۀ خود را رها کرد و به دیدار خانۀ . دانست اي می خواند، بلکه چوپان ساده عاموس خود را پیامبر نمی

ن در ثروت که در آن جا دید به رفت، از آن همه پیچیدگیهاي غیرطبیعی زندگی و اختالف فراوا» بیت ایل«خدا یا 

چون همۀ این چیزها را دید، . کشی از مردم، او را سخت تکان داد وحشت افتاد، و رقابت کشنده، و بیرحمی در بهره

اي بر پیکر مردم ثروتمندي که از درد بیچارگی مردم متأثر  و زبان خود را همچون تازیانه» در میان دروازه ایستاد«

بنابراین، چون که مسکینان را پایمال کردید و : در بند خوشی و تجمل بودند مسلط ساختشدند و پیوسته  نمی

ها را از سنگهاي تراشیده بنا خواهید نمود، اما در آنها ساکن نخواهید شد؛  هدایاي گندم از ایشان گرفتید، خانه

بر آنان که در صهیون ایمن، و واي  …تاکستانهاي دلپسند غرس خواهید نمود، ولیکن شراب آنها را نخواهید نوشید

ها را از گله و  شوید، و بره خوابید و بر بسترها دراز می که بر تختهاي عاج می …درکوهستان سامره مطمئن هستند

سرایید و آالت موسیقی رامثل داوود براي خود اختراع  که با نغمۀ بربط می. خورید ها می ها را از میان حظیره گوساله

من از ) گوید و خدا می( …نمایید نوشید وخویشتن را به بهترین عطریات تدهین می ها می ز کاسهکنید؛ و شراب ا می

و اگر چه قربانیهاي سوختنی و هدایاي آردي خود را براي من بگذرانید آن را  …عیدهاي شما نفرت و کراهت دارم

و انصاف . و را گوش نخواهم کردآهنگ سرودهاي خود را از من دور کن، زیرا نغمۀ بربطهاي ت …قبول نخواهم کرد

. مثل آب، و عدالت مثل نهر دائمی جاري بشود

درست است که عاموس، با وعیدهاي تند و تیزي که بر زبان خداي خود . اي در ادبیات جهان است این خود نغمۀ تازه

وزي نسبت به حال ریخت، گاهی چنان است که آدمی را به دلس گذاشت و آنها را مانند سیل بنیان کنی فرو می می

خود ) ایدئالیستی(دارد، و از تأثیر جبنۀ مثالی  دادند وا می آن میخواران و کسانی که گوش به نواي نی و بربط می

گیرد و در  کاهد، این نخستین بار است که در ادبیات آسیایی ضمیر و وجدان اجتماعی شکل واضحی به خود می می

کشد و آن را به صورت دعوتی به نجابت و  کردن جشنها و چاپلوسی برمیشود و دینداري را از برپا دین وارد می

  .شود آورد؛ شک نیست که، در حقیقت، انجیل مسیح از همان زمان ظهور عاموس آغاز می شرافت و اخالق نیکو در می

خداوند «: ظاهراً یکی از پیشگوییهاي وي، که از همه دردناکتر بوده، در زمان حیات خود وي به وقوع پیوسته است

اسرائیل، که در  کند، همچنان، بنی چنان که شبان دو ساق یا نرمۀ گوش را از دهان شیر رها می: گوید چنین می

هاي عاج تلف خواهد شد، و  و خانه …سامره در گوشۀ بستري، و در دمشق در فراشی ساکنند، رهایی خواهند یافت

در همان اوقات، نبی دیگري برخاست که مردم را به ویران شدن شهر سامره  ».گردیدهاي عظیم منهدم خواهد  خانه

اند، از گنجهاي تورات  هاي او، بدان صورت که مترجمان زمان شاه جیمز به انگلیسی ترجمه کرده کرد، گفته تهدید می

البته گوسالۀ سامره خرد خواهد «: هوشع گفت. کنند تشهاد میاست، که مردم هر روز در ضمن سخنان خود به آن اس

افرائیم و متفق آن، سوریه، مملکت  733در سال » .شد؛ بدرستی که باد را کاشتند، پس گردباد را خواهند دروید

دولت آشور بر دمشق مستولی شد و سوریه و . جوان یهودا را تهدید کردند، و این یکی از دولت آشور کمک خواست

ر و فلسطین را خراجگزار خویش ساخت؛ چون معلوم شد که یهودیان براي به دست آوردن کمک مصر تالش و صو

کنند، بار دیگر آشوریان به سرزمین یهود تاختند و بر سامره مسلط شدند و میان ایشان با شاه یهودا  کوشش می
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ریان نتوانستند اورشلیم را تصرف پیغامهاي سیاسی مبادله شد که شایستۀ چاپ شدن در اینجا نیست؛ چون آشو

در . اسیر یهودي به نینوا بازگشتند، و این اسیران به صورت بندگان آشور در آمدند 200000کنند، با غنایم فراوان و 

افق دانش و  .درآمدضمن محاصرة اورشلیم بود که اشعیاي نبی به صورت یکی از بزرگترین شخصیتهاي تاریخ عبري 

وي در این شک . کرد اطالع اشعیا فراختر از آن عاموس بود، و مانند سیاستمداري که نظر عمیق داشته باشد فکر می

آن هم . تواند در برابر آشور مقتدر ایستادگی کند، ولو اینکه دست به دامن مصر شود نداشت که یهوداي کوچک نمی

کرد گوشۀ عصا  اي بودکه هر کس براي دفاع از خود دست به جانب آن دراز می اي شکستهمصري که مانند عص

ساخت؛ به همین جهت بود که اشعیا به آحاز و حزقیا، شاهان یهودا متوسل شد تا در جنگی که میان  مجروحش می

ت که سامره سقوط خواهد دانس وي نیز، مانند عاموس و هوشع، از پیش می. آشور و افرائیم درگیر شده بیطرف بمانند

با وجود این، در آن زمان که اورشلیم در محاصره افتاد، اشعیا به شاه . کرد و مملکت شمالی در شرف زوال است

دست برداشتن ناگهانی سناخریب از محاصره نشان داد که حق با وي بوده، به همین . حزقیا اندرز داد که تسلیم نشود

کرد که با مردم به عدل رفتار  پیوسته نصحیت می. درنزد شاه و مردم باال رفتجهت، مدت زمانی، شأن و شهرت وي 

کنند و، پس از آن، کار به به دست یهوه بسپارند تا پس از مدتی که آشور را به عنوان اسباب تنبیه یهودیان به کار 

د به دست یهوه ویران شناس اشعیا را عقیده آن بود که همۀ مملکتهایی که می. برد، آن کشور را نیز براندازد

و ) حبشه(گوید که سرنوشت موآب و سوریه و اتیوپی  می)  23- 16فصل (در بعضی از فصول کتاب خود . خواهدشد

این نفرین براي ویرانی، و لعنتهاي مکرر، زیبایی » .نمایند و تمامی ایشان ولوله می«مصر، همه، خرابی و ویرانی است 

.بیاي تورات از میان برده استکتاب اشعیا را مانند باقی آثار ان

کشی اقتصادي و حرص و آز  آمد و بر بهره با وجود این، باید گفت که زخم زبان به آنجا که شایسته بود فرود می

رسد؛ آنچه  در این موارد، فصاحت وي به منتها درجۀ فصاحتی که در تورات موجوداست می. فرستاد فراوان لعنت می

  : رود ن نمونۀ ادبیات تمام عالم قدیم به شمار میشود عالیتری در ذیل نقل می

اید و  زیرا شما هستید که تاکستانها را خورده  خداوند با مشایخ قوم خود و سروران ایشان به محاکمه درخواهد آمد؛

 …نمایید؟ کوبید و رویهاي فقیران را خرد می شما را چه شده است که قوم مرا می. هاي شماست غارت فقیران درخانه

واي بر آنان که خانه را به خانه ملحق و مزرعه را به مزرعه ملصق سازند تا مکانی باقی نماند؛ و شما درمیان زمین به 

دارند  سازند، و کاتبانی که ظلم را مرقوم می واي بر آنان که احکام غیرعادله را جاري می …شوید تنهایی ساکن می

ان قوم مرا بربایند، تا آنکه بیوه زنان غارت ایشان بشوند و یتیمان را تامسکینان را از داوري منحرف سازند و حق فقیر

آید، چه خواهید کرد و به سوي که براي معاونت  پس در روز بازخواست، در حینی که خرابی از دور می. تاراج نمایند

خواهید گریخت، و جالل خود را کجا خواهید انداخت؟ 

خداوند ،کند نمایند سخت تحقیر می اي به مردم می هرة پرهیزگارانهکسانی را که، در عین ربودن مال فقیر، چ

ام؛ به  پرواریها سیر شده از کثرت قربانیهاي شما مرا چه فایده است؟ از قربانیهاي سوختنی قوچها و پیه«: گوید می

من بار سنگینی ها و عیدهاي شما را جان من نفرت دارد؛ آنها براي  غره …ها و بزها رغبت ندارم خون گاوان و بره

کنید، چشمان خود را از شما خواهم  هنگامی که دستهاي خود را دراز می. ام ه است که از تحمل نمودنش خسته شد

خویشتن را شسته، طاهر . دستهاي شما پر از خون است. کنید، اجابت نخواهم نمود پوشانید، و چون دعاي بسیار می

نیکوکاري را بیاموزید و انصاف را . کرده، از شرارت دست برداریدنمایید و بدي اعمال خویش را از نظر من دور 

سخنان وي تلخ و گزنده » .مظلومان را رهایی دهید؛ یتیمان را دادرسی کنید، و بیوه زنان را حمایت نمایید. بطلبید

اده بود، که است، ولی از قوم خود ناامید نیست؛ درست همان گونه که عاموس مواعظ خود را با یک پیشگویی پایان د

کند، اشعیا نیز به  یهودیان به سرزمین خود باز خواهند گشت و هم اکنون اسرائیل براي تحقق یافتن آنها تالش می
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دهد که به پراکندگی سیاسی و فرمانبرداري از بیگانه و بدبختی و بیچارگی قوم پایان خواهد  ظهور مسیحی نوید می

  : هان خواهد گستردبخشید و برادري و صلح کلی را در سراسر ج

زیرا که براي ما ولدي زاییده و پسري …اینک باکرة حامله شده پسري خواهد زایید و نام او را عمانوئیل خواهد خواند

به ما بخشیده شد، و سلطنت بر دوش او خواهد بود، و اسم او عجیب و مشیر و خداي قدیر و پدر سرمدي و سرور 

و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت، یعنی روح  …بیرون آمده یسیتنۀ  و نهالی از …سالمتی خوانده خواهد شد

مسکینان را به عدالت داوري خواهد کرد، و به  …حکمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس خداوند

جهان را به عصاي دهان خویش زده، شریران را به نفخۀ لبهاي خود جهت مظلومان به راستی حکم خواهد نمود، و 

و گرگ با بره سکونت خواهد داشت و . و کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت. خواهد کشت

و ایشان  …پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر و پرواري با هم، و طفل کوچک آنها را خواهد راند

شمشیر نخواهد  ها خواهند شکست، و امتی بر امتی هاي خویش را براي اره آهن، و نیزه رهاي خود را براي گاوشمشی

. کشید، و بار دیگر جنگ را نخواهند آموخت

این آرزوي بسیار قابل تحسینی بود، ولی، تا چند نسل از آن زمان نگذشت، چنان نبود که نمایندة مزاج یهودیان 

خواند، گوش  اي به این دعوت سودمند، که مردم را به تقوا و نیکوکاري می کارانه با عالقۀ محافظه کاهنان یهود. باشد

ها،  گرفتند؛ شاید این گفته هاي آنان الهام می کردند و از گفته هاي یهود به آن انبیا توجه می اي از فرقه دادند؛ پاره می

د، در تقویت روح خشکی در دین، که نتیجۀ زندگی کر که مردم را به دست کشیدن از شهوات جسمانی دعوت می

ولی غالباً زندگی قدیم، در کاخ و خیمه و بازار و مزرعه، بر همان روش قدیم . کرد بیابانی ایشان بود تأثیر می

رفتند، و سرنوشت بیگانگان چیزي جز اسارت و بندگی  برگزیدگان هر نسل در جنگها از میان می: خودجریان داشت

آمد که با قربانی و نماز کفاره گناه  کرد، پس از آن درصدد برمی گانان پیوسته در پیمانه و ترازو تزویر مینبود؛ بازر

  . خود را بدهد

اسرائیل درمیان آن قوم، در دورة پس از نفی بلد، تأثیر عمیق کرد و پس از آن، به وسیلۀ آغاز  هاي انبیاي بنی گفته

هایی است که سازندگان کشورهاي  ود؛ همین دو کتاب به منزلۀ سرچشمهش مسیحیت و سوسیالیسم، هردو، دیده می

اند که فقر و جنگ نتواند در  هاي فاضله از آنها مدد گرفته و در خیال خود طرح کشورهایی را ریخته خیالی و مدینه

م حکومت را به منشأ اعتماد یهودیان قدیم به اینکه مسیحی زما. آنها برادري و صلحی را که حکمفرماست تیره سازد

دست خواهد گرفت و سلطنت دنیایی یهوه را به آنان باز خواهد گردانید و حکومت مطلق بیچیزان و فقیران را در 

طلبی و حکومت  عاموس و اشعیا، در آن روزگار جنگ. جهان مستقر خواهد ساخت، در همین کتابها باید جستجو شود

یان مردم و برادري پرداختند؛ همین فضایل است که حضرت سرنیزه، به ستایش سادگی و مهربانی و همکاري م

آنان نخستین کسانی بودند که، براي برگرداندن پروردگار جنگها به . عیسی پایه و جوهر دین خویش قرار داده است

صورت پروردگار مهر و محبت، سخت کوشیدند و این وظیفۀ سنگین را برعهده گرفتند؛ همان گونه که افراطیان قرن 

دهم مسیح را براي بسط اصول عقاید سوسیالیستی خویش بسیج کردند، آن مردم نیز یهوه را براي اشاعۀ اصول نوز

آتش ایمان به  -پس از آن زمان که تورات به چاپ رسید -هم آنان بودند که در آلمان. انساندوستی بسیج کردند

تند؛ فضایل نیرومند و عدم گذشت و مسیحیت جدیدي را برافروختند، و شعلۀ اصالحات دینی را فروزان ساخ

فلسفۀ اخالقی ایشان بر روي . سرسختی ایشان بود که سبب پیدایش فرقۀ مخصوص مسیحیان به نام پیرایشگران شد

نمود، و آن اینکه هرکس پاك و پاکیزه باشد کامیاب و  اي تکیه داشت که براي اثبات آن مدارك فراوان الزم می نظریه

ه پلید است، در پایان کار، به زمین خواهد خورد؛ حتی در آن صورت هم که این نظریه برپایۀ شود و هر ک رستگار می

اي  انبیاي بنی اسرائیل تصور و اندیشه. فریب بنا شده باشد، باید گفت که فریب و خطاي عقل شریف و نجیبی است
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اي اخالقیی که اسباط  ودیتهاي قبیلهخواستند که محد در بارة آزادي نداشتند، ولی دوستدار عدالت بودند و چنان می

بیچارگان روي زمین را به آرزوي برادري دلخوش ساختند، که . اسرائیل براي خود گذاشته بودند از میان برخیزد بنی

.بردند ناشدنی را از یکدیگر به میراث می نسلهاي متوالی این امید و آرزوي گرانبها و فراموش

V -  مرگ اورشلیم و رستاخیر آن  

  هیکل دوم -آزاد شدن یهودیان - اشعیاي دوم - حزقیال -ارمیا –اسارت بابلی  -ویران شدن اورشلیم - دت توراتوال

  

مردم بتدریج از . شدن تورات شدند اسرائیل، درمعاصران ایشان، این بود که سبب نوشته مهمترین تأثیر انبیاي بنی

بودند؛ کاهنان رفته رفته در این اندیشه افتادند که آیا  پرستش یهوه روگردان شده، به عبادت خدایان بیگانه پرداخته

دیدند که انبیا آنچه را در  چون می. وقت آن نرسیده است که سخت ایستادگی کنند و از تالشی دین ملی جلوگیرند

ب راندند، بر آن شدند که پیامی از جان گذشت و به آن معتقد بودند بر زبان می خاطر خود ایشان نسبت به یهوه می

خدا براي مردم بیاورند و قانون و شریعتی بگذارند که اسباب تقویت مبانی اخالقی امت باشد، و براي آنکه از یاري 

یوشیا، شاه یهودا، . انبیا نیز برخوردار شوند، از عقاید ایشان هم آنچه را که کمتر جنبۀ افراطی دارد در آن بگنجانند

ن آن، یار ایشان شد؛ در حدود سال هجدهم سلطنت وي، حلقیاي کاهن این نقشۀ کاهنان را پسندید و، در پیش برد

است که در آن خود حضرت » یافته«به آن پادشاه اظهار داشت که، در سجالت محرمانۀ هیکل، طومار عجیبی 

موسی، به فرمان یهوه، تکلیف تمام مسائل و مشکالت تاریخی و اخالقیی را که اسباب مجادله و اختالف شدید میان 

این اکتشاف تأثیر عظیمی در تمام قوم یهود . نبیا و کهنه شده، به صورت قطعی و براي همیشه، روشن کرده استا

) گوید چنانکه روایت می(داشت؛ یوشیا بزرگان قوم را به معبد فرا خواند و کتاب عهد را در برابر هزاران نفر از مردم 

و همۀ «که از آن پس به آنچه در این کتاب آمده اطاعت کند، پس از آن، با آداب تمام سوگند یاد کرد . فرو خواند

دانیم که آن کتاب عهد چه  ما درست نمی ».آنهایی را که در اورشلیم و بنیامین حاضر بودند بر این متمکن ساخت

که  سازد هیچ امري ما را نیازمند آن نمی. ، یا سفر تثنیه)23 – 20بابهاي (بوده؛ ممکن است سفر خروج بوده باشد 

ها و نصایحی، که در مدت چند قرن  فرض کنیم آن کتاب در همان وقت تهیه شده باشد؛ در آن کتاب اوامر و خواسته

به هر صورت،کسانی که هنگام . به وسیلۀ انبیا و کاهنان هیکل گفته شده، به صورت مکتوب و مدون درآمده بود

، در خارج، از آن آگاه شدند، به صورت عمیقی تحت خواندن کتاب عهد در آن مجلس حاضر بودند، و نیز کسانی که

یوشیا این فرصت را غنیمت شمرد و، با تکیه بر احساسات و عواطف به جوش آمدة مردم، همۀ . تأثیر آن قرار گرفتند

ساخته شده بود از هیکل  …تمامی ظروفی را که براي بعل«قربانگاههاي خدایان بیگانه را در یهودا ویران کرد؛ 

کاهنان بتها را، که پادشاهان یهودا تعیین نموده بودند تا در مکانهاي بلند شهرهاي یهودا و «؛ »بیرون آوردندخداوند 

سوزانیدند  نواحی اورشلیم بخور بسوزانند، و آنان را که براي بعل و آفتاب و ماه و برج، و تمامی لشکر آسمان، بخور می

؛ قربانگاههایی را »ا دختر خود را براي مولک از آتش نگذراندنجس ساخت، تا کسی پسر ی …توفت را«؛ »معزول کرد

. که سلیمان براي کموش و ملکوم و آستارته ساخته بود ویران کرد

درست است که نینوا، . رسد که این اصالحات یهوه را خرسند ساخته باشد تا به یاري امت خویش برخیزد به نظر می

سقوط کرد، ولی سقوط آن جز این اثري نداشت که یهودیان پس از آن،  همان گونه که انبیا پیشگویی کرده بودند،

گذشت،  در آن هنگام که نخو، فرعون مصر، براي تسخیر سوریه از فلسطین می. ابتدا، به زیر فرمان بابل درآمدند

، ولی پنداشت که خدایش به یاري او برخواهد خاست یوشیا در رزمگاه قدیمی مجدون راه بر او گرفت، و چنان می

چند سال پس از آن، بختنصر در کرکمیش بر نخو پیروز شد و بر یهودا دست یافت و آن . شکست خورد و کشته شد

جانشینان یوشیا در اندیشۀ آن برآمدند که، با بند و بستهاي محرمانه، . سرزمین را در جزو متصرفات بابل قرار داد
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صر در این باره یاري جستند، ولی بختنصر آگاه شده و بر فلسطین خود را از زیر بار اطاعت بابل بیرون آورند، و از م

لشکر کشید و اورشلیم را مسخر کرد؛ یهویاکین، شاه یهودا، را به اسیري گرفت و صدقیا را بر تخت سلطنت یهودا 

ود، بر بابل ولی صدقیا نیز، که دوستار آزادي یا قدرت ب. نشانید و، با ده هزار اسیر یهودي، به سرزمین خویش بازگشت

به همین جهت دوباره بختنصر به جانب او متوجه شد و بر آن شد که مسئله یهودیان را یکباره حل کند؛ بار . شورید

دیگر اورشلیم را مسخر ساخت و آن را آتش زد و هیکل سلیمان را ویران کرد و پسران صدقیا را در برابر چشمش 

بعدها یکی از . نان شهر را پیش کرد و با خود به اسیري به بابل بردکشت و چشمان وي را برکند و تقریباً تمام ساک

رود،  شاعران یهود داستان این کاروان بخت برگشته را، در ضمن سرودي که از زیباترین سرودهاي جهان به شمار می

  :چنین شرح داده است

  نزد نهرهاي بابل نشستیم و به یاد صهیون گریستیم

  آنها بود، بربطهاي خود را آویختیم؛بر درختان بید، که در میان 

  زیرا آنان که ما را به اسیري برده بودند، در آنجا از ما سرود خواستند،

  .، که یکی از سرودهاي صهیون را براي ما بسرایید[خواستند]و آنان که ما را تاراج کرده بودند، شادمانی

  چگونه سرود خداوند را در زمین بیگانه بخوانیم؟

اگر ترا به یاد نیاورم، آنگاه زبانم . رشلیم فراموش کنم، آنگاه دست راست من مهارت خود را فراموش کنداگر ترا اي او

. به کامم بچسبد، اگر اورشلیم را بر همۀ شادمانی خود ترجیح ندهم

ت که بابل داش کرد، و علناً اظهار می اسرائیل از بابل دفاع می در تمام این بحران، تلخترین و فصیحترین انبیاي بنی

داد  ساخت، و به آنان اندرز می تازیانۀ عذابی در دست خداست، و حکام یهود را به ابلهی و سرسختی احمقانه متهم می

هاي او را بخواند، ممکن است چنان  که از هر جهت تسلیم بختنصر شوند؛ تا آنجا که کسی از اهل این زمان گفته

و االن «: گوید ارمیا از قول پروردگار خود چنین می. بابل بوده است نشاندگان و مزدوران تصور کند که وي از دست

. تمامی این زمینها را به دست بختنصر پادشاه بابل دادم، و نیز حیوانات صحرا را به او بخشیدم، تا او را بندگی نمایند

امتی و مملکتی که و واقع خواهد شد که هر  …و تمامی امتها او را و پسرش و پسر پسرش را خدمت خواهند نمود

گوید که آن امت را به  بختنصر پادشاه بابل را خدمت ننماید و گردن خویش را زیر یوغ بابل نگذارد، خداوند می

ممکن است که آن مرد خیانتکار بوده » .شمشیر قحط و با سزا خواهم داد تا ایشان را به دست او هالك کرده باشم

ي وي، که معروف است به وسیلۀ شاگرد وي باروخ تدوین شده، بلیغترین و باشد، اما از لحاظ ادبی کتاب پیشگوییها

نیرومندترین اثر ادبی جهان است، و در آن، عالوه بر نمایش زنده تخیل و سرزنش و سرکوفت بیرحمانه، اخالص و 

وي و سراسر اي، دربارة زندگی خود  کند و در پایان کار به شک نجیبانه صداقتی است که از پرسش از نفس آغاز می

نه . اي براي تمامی جهان زاییدي کننده واي بر من که تو اي مادرم مرا مرد جنگجو و نزاع«: انجامد زندگی بشري، می

» .ملعون باد روزي که در آن مولود شدم …کنند هذا هر یک از ایشان مرا لعنت می به ربا دادم و نه به ربا گرفتم، مع

اند، آتش خشم در درون  ه و پیشوایان در سیاست روش احمقانه پیش گرفتهدید که اخالق مردم فاسد شد چون می

به نظر ارمیا، انحطاط . اسرائیل را به توبه و پشیمانی دعوت کند دید که بنی شد و بر خود واجب می وي افروخته می

وم یهود مرتکب ملی و ضعف سیاسی و کشیدن یوغ تسلط بابلیان، همه، کیفري بود که یهوه در برابر گناهانی که ق

هاي اورشلیم گردش کرده ببینید و بفهمید، و در چهارسوهایش تفتیش  در کوچه«. داد شده بودند به ایشان می

همه جا را » .نمایید که آیا کسی را توانید یافت که به انصاف عمل نماید و طالب راستی باشد، تا من آن را بیامرزم

شدة مست شدند، که هر یک از ایشان براي زن  مثل اسبان پرورده«: ظلم فرا گرفته و فسق و فجور پرکرده بود

در آن هنگام که بابلیان اورشلیم را در محاصره گرفتند، ثروتمندان شهر براي خرسند » .زند همسایۀ خود شیهه می
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شهر ساختن یهوه همۀ بندگان عبرانی را که در خدمت خود داشتند آزاد کردند، و چون براي مدت کوتاهی حصار از 

برداشته شد، به تصور آنکه خطر از میان برخاسته، دوباره آن بندگان را گرفتند و به خدمت و بندگی دیرینه 

توانست در برابر آن خاموش و بیحرکت  واداشتند؛ وضع آن دوره، از لحاظ تاریخ انسانیت، چنان بود که ارمیا نمی

مکیدند، و  منافقانی پرداخت که خون فقیران و بیچارگان را میمانند دیگر انبیا، به تهدید کردن و وعید دادن . بنشیند

کردند؛ وي به آن مردم  آوردند و نیاز می با چهرة عابدنما مقداري از آنچه را از دیگران ربوده بودند با خود به معبد می

به . دادگستر باشندخواهد که با انصاف و  خواهد که براي او قربانی کنند، بلکه می گفت که خدا از مردم آن نمی می

نظر وي، کاهنان و انبیا نیز از حیث فساد دست کمی از بازرگانان نداشتند؛ آنان نیز مانند تمام قوم محتاج آن بودند 

کنند،  گونه که تن خود را ختنه می که تطهیر اخالقی پیدا کنند، و یا بنا به عبارت عجیبی که از ارمیا نقل شده، همان

در برابر افراط » .خویشتن را براي خدا مختون سازید، و غلفۀ دلهاي خود رادور کنید«: نندروح خود را نیز ختنه ک

هاي تند و سخت قدیسان ژنو و  پرداخت، که تنها خطابه مردم در گناه، این نبی با الفاظ آتشین به موعظه کردن می

یهودیان را به بدترین صورت دشنام . تواند با آن دم از برابري زند اسکاتلند و انگلستان در دورة اصالح دینی می

داد، و با کمال شادي بالهایی را که از نشنیدن سخنان وي بر سر ایشان فرو خواهد ریخت در برابر آنان مجسم  می

چه بسیار که از ویران شدن اورشلیم و اسیر شدن ایشان به دست بابلیان پیشگویی کرد و بر مصیبتهایی . ساخت می

وارد خواهد شد سوگواري نمود؛ در این باره، سخنان او با ) نامید می» دختر صهیون«آن را  که وي(که بر آن شهر 

کاش که سر من آب بود و چشمانم چشمۀ اشک، تا روز و شب براي کشتگان «: سخنان مسیح بسیار شباهت دارد

عنوان خیانت به میهن تلقی  ها به و درباریان صدقیا، همۀ این گفته» امیران«در نظر » .کردم دختر قوم خود گریه می

ولی . کردند شد و آنها را، در زمانی که جنگ درگیر بود، همچون پراکندن تخم نفاق در میان قوم یهود تصور می می

ارمیا به مردم توجهی نداشت، و براي آنکه ایشان را بیشتر تحریک کرده باشد، یوغی چوبین به گردن خویش آویخت، 

زمین یهودا ناچار باید در فرمان بابلیان درآید، و چون چنین است چه بهتر که این گفت که همۀ سر و پیوسته می

و در آن هنگام که حننیا یوغ چوبی را از گردن وي برداشت، ارمیا . فرمانبرداري بدون جنگ و خونریزي صورت پذیرد

وش کردن وي، سرش را در کاهنان، براي خام. بانگ برداشت که یهوه براي همۀ یهودیان یوغهاي آهنی خواهد ساخت

به این جهت او را به هیکل دعوت . کند کردند، ولی ارمیا در این حال نیز از شمردن نابکاریهاي ایشان باز نایستاد

پس از آن، امیران . کردند و کمر قتل او بستند؛ ولی، به دستیاري دوستی که در میان ایشان داشت، از این بند جست

یسمان او را در سیاهچال پر از گل و پلیدي فرود آوردند؛ ولی صدقیا مجازات او را تخفیف وي را در بند کردند و با ر

داد و ارمیا را درکاخ خود زندانی کرد؛ در آن هنگام که اورشلیم به دست بابلیان افتاد، وي را در همین حال یافتند؛ 

یکی از روایات . جمعی معاف داشت اري دستهبختنصر فرمان داد که با او به نیکی رفتار کنند، و او را از تبعید اجب

در آن . گوید که ارمیا کتاب مراثی را، که بلیغترین افسار عهد قدیم است، در روزگار پیري نوشته است مورد اعتماد می

کند، و  کتاب بر اینکه پیشگوییهاي وي درست درآمده، و بر پیروزي خود و خرابی اورشلیم، زاري و سوگواري می

: ماند کند که بیجواب می دارد و سؤاالتی می سر به آسمان بر می مانند ایوب

چگونه آن که در میان امتها بزرگ بود مثل بیوه زن شده ! چگونه شهري که پر از مخلوق بود منفرد نشسته است

شما  اي جمیع راهگذریان، آیا این در نظر …! چگونه آن که در میان کشورها ملکه بود خراجگزار گردیده است! است

اي خداوند، تو عادلتر هستی از اینکه من با  …هیچ است؟ مالحظه کنید و ببینید آیا غمی مثل غم من بوده است؟

چرا راه شریران خوش انجام است، و جمیع خیانتکاران . تو محاجه نمایم، لیکن دربارة احکامت با تو سخن خواهم راند

داد، که همان حزقیال نبی  به جاي ارمیا به کار پیشگویی ادامه می در این اثنا، واعظ دیگري در بابل باشند؟ ایمن می

حزقیال نیز، مانند اشعیاي اول و . وي مردي از طبقۀ کاهنان بود، که در ایام اسارت اول او را به بابل برده بودند. است
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ه طعنه، اورشلیم را به زنی تاخت و، از را پرستی و فساد اخالقیی که در اورشلیم رواج یافته بود سخت می ارمیا، بر بت

از سامره و اورشلیم به عنوان دو . کرد، از آن جهت که دین خود را به خدایان بیگانه فروخته بود روسپی تشبیه می

فهرست درازي از گناهان اورشلیم ترتیب .کرد برد، و در استعمال این کلمات بسیار افراط می دختر هر جایی نام می

مانند اشعیا از هیچ شهري . دانست گناهان، این شهر را مستوجب اسارت و ویرانی می داده بود و، بنا بر همان

کرد و از خراب  کرد و گناهان موآب و صور و مصر و آشور، و حتی کشور اسرارآمیز مأجوج، را بر مال می طرفداري نمی

در آخر کار دل وي نرم شد و  ولی سخنان وي تندي و گزندگی سخنان ارمیا را نداشت، و. داد شدن همۀ آنها خبر می

آنچه را در یک تأمل . یهود را نجات خواهد داد، و شهر اورشلیم دوباره زنده خواهد شد» بازماندة«اعالم کرد که خدا 

بر وي آشکار شده بود به مردم خبر داد و گفت که در آنجا هیکل جدیدي ساخته خواهد شد، و از پیدا شدن مدینۀ 

ه در آن، مقام برتر و واالتر با کاهنان است و یهوه براي همیشه در میان قوم خویش سکونت اي پیشگویی کرد ک فاضله

  .خواهد گزید

وي آرزومند بود که، با بیان این طرز پایان یافتن قرین سعادت کار، روحیۀ هموطنانش را، که در تبعید به سر 

در آن هنگام نیز، مانند امروز، چنان به . لوگیردبردند، تقویت کند و از محو شدن ایشان در فرهنگ و خون بابلی ج می

دهد؛ به این  رسید که چون ملتی در ملت دیگر مستحیل شود، وحدت و حتی منش خویش را از دست می نظر می

یهودیان، در نتیجۀ زندگی کردن در سرزمین پر نعمت و حاصلخیز . ماند ترتیب از قوم یهود چیزي باقی نمی

د و از قید بسیاري از آداب و عادات و شعایر دینی رستند؛ شمارة آنها بزودي زیاد شد و ثروت النهرین، ترقی کردن بین

و پیشتر از آن محروم   فراوان به دست آوردند؛ در سایۀ آرامش و وفاقی که از برکت اسارت براي آنان پیدا شده بود،

شدند، به پرستش خدایان بابلی پرداختند و به  یگروهی از ایشان، که پیوسته زیادتر م. بودند، به راه پیشرفت افتادند

چون یک نسل از میانه گذشت و نسل دوم یهودیان . کارهاي شهوانیی که در آن پایتخت قدیم رایج بود خو گرفتند

.ها محو شده بود تبعید شده روي کار آمد، اورشلیم تقریباً از خاطره

فته بود، در صدد آن برآمد که این نسل از دین برگشته را خود گر مؤلف مجهولی که اتمام کتاب اشعیا را بر عهدة

دوباره به دین اسرائیل باز گرداند؛ امتیاز وي در آن است که، در ضمن این عمل، دین یهودي را به سطح بلندي 

در  .بودرسانید که هیچ یک از دینهایی که تا آن زمان در شرق نزدیک پیدا شده بود به چنین پایگاه بلندي نرسیده 

کرد، و کنفوسیوس در چین تخم حکمت را  همان هنگام بود که بودا در هند مردم را به سرکوبی شهوات دعوت می

باشکوهی، اصول یکتاپرستی را براي یهودیان تبعیدي به صورت افشاند، اشعیاي دوم، با نثر شیوا و  میان قوم خود می

داشت که مهر و محبت و بخشایش وي، با شیوة خشمناك  کرد و بر آنان خداي مهربانی را عرضه می آشکاري بیان می

را این نبی بزرگ، با کلماتی که بعدها یکی از اناجیل آنها . و سختگیر اشعیاي اول به هیچ وجه قابل مقایسه نبود

در این دعوت جدید، دیگر سخن از آن . کرد انتخاب کرده و از گفتۀ مسیح آورده است، پیام خود را به مردم تبلیغ می

  اند، لعنت و نفرین کنند، بلکه مقصود آن بود که در دل شکستۀ به خاطر گناهانی که مرتکب شده  نبود که مردم را،

یهوه بر من است، زیرا خداوند مرا مسلح کرده است تا مسکینان را روح خداوند «:مردم تبعید شده نور امیدي بتابد

بشارت دهم؛ مرا فرستاده تا شکسته دالن را التیام بخشم، و اسیران را به رستگاري، و محبوسان را به آزادي ندا 

را از  وي دریافته بود که یهوه خداي جنگ و انتقام نیست، بلکه پدر مهربانی است؛ همین دریافت قلب وي» .کنم

شادي لبریز ساخته، و سبب شده بود که سرودهاي عالی و باشکوهی بسراید و مردم را امیدوار سازد که خداي 

راه خداوند را مهیا : اي در بیابان صداي ندا کننده :جدیدي خواهد آمد و ملت یهود را از بدبختی رهایی خواهد بخشید

هر دره بر افراشته، و هر کوه و تلی پست خواهد شد، و کجیها . سازید و طریقی براي خداي ما در صحرا راست نمایید

آید و بازوي وي برایش حکمرانی  اینک خداوند یهوه با قوت می ….گردیدراست و ناهمواریها هموار خواهد 
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به بازوي خود بره را جمع کرده، به آغوش خویش خواهد او، مثل شبان، گلۀ خود را خواهد چرانید و  …نماید می

  .گرفت، و شیر دهندگان را به مالیمت رهبري خواهد کرد

رود که عقیدة به  اي در رساندن این مژده پیش می کند، و به اندازه اي یاد می سپس، این نبی از مسیح و نجات دهنده

گوید که با فدا کردن دردناك  سخن می» خدمتگزاري« از. شود دار قوم او می نجات دهنده از عقاید محکم و ریشه

خوار و نزد مردمان مردود؛ صاحب غمها و رنج دیده، و مثل کسی که رویها را  … :دهد خود قوم اسرائیل را نجات می

 لکن او غمهاي ما را بر خود گرفت و دردهاي ما را بر خویش. از او بپوشانند؛ خوار شده که او را به حساب نیاوریم

حمل نمود، و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتال گمان بردیم، و حال آنکه به سبب تقصیرهاي ما 

و  …مجروح، و به سبب گناهان ما کوفته گردید، و تأدیب سالمتی ما بر وي آمد و از زخمهاي او ما شفا یافتیم

کند که وسیلۀ این آزادي قوم یهود سرزمین پارس  اشعیاي دوم پیشگویی می .نهادخداوند گناه جمیع ما را بر وي 

دارد که کوروش شکست ناپذیر است و بر بابل مسلط خواهد شد و قوم یهود را از اسارت نجات  است؛ او اظهار می

: شهر نویی خواهند ساخت که چون بهشتی خواهد بود خواهد داد؛ آنگاه به اورشلیم باز خواهند گشت و هیکل تازه و

گوید  خداوند می. گرگ و بره با هم خواهند چرید، و شیر مثل گاو کاه خواهد خورد، و خوراك مار خاك خواهد بود

شاید محرك اشعیاي دوم، در توجه به . که، در تمامی کوه مقدس من، ضرر نخواهند رسانید و فساد نخواهند نمود

حد جهانی، جنبشی بوده است که در پارس پیدا شد و نیرومندي مردم آن تمام دولتهاي خاور نزدیک را یک خداي وا

آورد و همۀ آنها را در امپراطوري عظیمی قرار داد که، از لحاظ پهناوري و سازمان  در زیر فرمان این کشور در

این خدا، مانند یهوة موسی چنین . یدرس شناختند به پاي آن نمی اجتماعی، هیچ یک از سازمانهاي دیگري که می

: گوید ، بلکه من می»تو نباید در برابر من خدایان بیگانه داشته باشی …من خداي پروردگار تو هستم«: گوید که نمی

؛ این نبی شاعر خداي یکتاي عالم را در یکی از فقرات »من یهوه هستم و دیگري نیست و غیر از من خدایی نی«

  :کند صف میباشکوه تورات چنین و

کیست که آبها را به کف دست خود پیموده، و افالك را با وجب اندازه کرده، و غبار زمین را در کیل گنجانیده، و 

اینک امتها، مثل قطرة دلو و مانند غبار، میزان شمرده  …کوهها را به قپان و تلها را به ترازو وزن نموده است؟

تمامی امتها به نظر وي هیچند و از عدم و بطالت، نزد وي، کمتر  …دارد ها را مثل گرد بر می اینک جزیره. شوند می

زمین  اوست که بر کرة …توانید کرد؟ کنید و کدام شبه را با او برابر می پس خدا را به که تشبیه می. نمایند می

مثل خیمه به  گستراند و آنها را اوست که آسمانها را مثل پرده می. باشند نشسته است، و ساکنانش مثل ملخ می

چشمان خود را به علیین برافراشته، ببینید کیست که اینها را آفرید و کیست که  …کند جهت سکونت پهن می

  .لشکر اینها را به شماره بیرون آورد

ساعتی که کوروش، همچون مرد جهانگشایی، به بابل درآمد و یهودیان اسیر را آزاد گذاشت تا به سرزمین خود 

ولی از آنجا که شاهنشاه ایران تمدنی عالیتر . رود شمار می اسرائیل به باشکوهترین ساعات تاریخ بنی بازگردند، یکی از

گو اینکه (داشت، بابل را به حال خود واگذاشت و به مردم آن آزاري نرسانید، و به خدایان آن سر اطاعت فرود آورد 

ود که سیم و زري را که بختنصر از معبد اورشلیم کار دیگر کوروش آن ب). این اطاعت ظاهري و مشکوك به نظر برسد

به غارت برده، و هنوز در بابل باقی بود، به جاي خود بازگردانید و به مردمی که یهودیان تبعیدي در میان ایشان به 

بردند، فرمان داد که، براي مسافرت درازي که این قوم براي بازگشت به وطن خویش در پیش دارند، به یاري  سر می

یهودیان جوان چندان از این آزادي شاد و خوشدل نشدند، . ان برخیزند و آنچه را به آن محتاجند به ایشان بدهندآن

چه بسیاري از آنان با سرزمین بابل خو گرفته و در آن پرورده شده بودند و، در اینکه جایگاه حاصلخیز و بازرگانی پر 

تازه دو سال از تسخیر . مقدس خود باز گردند، دودل و نگران بودند انگیز شهر هاي غم سود خود را بگذارند و به خرابه
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گذشت که نخستین دستۀ یهودیان غیرتمند و مشتاق وطن مسافرت دراز سه ماهۀ خود را  بابل به دست کوروش می

.آغاز کردند تا به سرزمینی که پدران ایشان، نزدیک نیم قرن پیش، از آنجا اخراج شده بودند باز گردند

آن زمان نیز، مانند زمان حاضر، چنان نبود که مقدم یهودیانی که به سرزمین قدیم خویش بازگشتند با گرمی در 

پذیرفته شود، چه اقوام دیگري از نژاد سامی در فلسطین مستقر شده و، در نتیجۀ کار و کوشش خویش، مالک آن 

اهرشان صورت مردمان مهاجمی را داشت که آمدند و ظ شده بودند، و البته نسبت به کسانی که تازه به آنجا می

نگریستند؛ اگر حمایت دولت  خواستند زادگاه ایشان را از چنگشان بیرون آورند، به چشم دشمنی و نفرت می می

نیرومند و دوستدار یهودي در پی ایشان نبود، هرگز امکان نداشت که یهودیان بتوانند در سرزمین اسرائیل استقرار 

که از شاهزادگان یهود بود، اجازه داد که بناي هیکل اورشلیم را   اول، پادشاه پارسی، به زربابل، داریوش. پیدا کنند

تجدید کند؛ با وجود آنکه شمارة مهاجران چندان زیاد نبود و وسایل کافی در اختیار نداشتند، و از طرف دیگر 

ت و دو سال که از بازگشت یهود گذشت پیوسته مورد هجوم و حمله و کارشکنی مردم ساکن آن سرزمین بودند، بیس

رفته رفته، اورشلیم به صورت یک شهر یهودي درآمد، و نواي تالوت سرودهاي دینی در . بناي هیکل به پایان رسید

اسرائیل بر آن بودند که دوباره مملکت یهودا را به قدرت و رونق سابق آن  و آن گروه از بنی  رسید، هیکل به گوش می

که ما خود   رود، که تنها پیروزي زمان حاضر، ت قوم یهود به اورشلیم پیروزي عظیمی به شمار میبازگش. برسانند

  .چربد شاهد آن هستیم، بر آن می

VI –  اهل کتاب

مفهوم خدا  –) ده فرمان(احکام عشره  –شریعت موسی  - » آفرینش«اساطیر  –تألیف اسفار پنجگانه  –سفر شریعت 

  ارزیابی شریعت موسی –ي خانوادة یهود –روز سبت  –

براي یهودیان مقدور نبود که پس از بازگشت خویش یک دولت نظامی تأسیس کنند، چون نه افراد کافی داشتند نه 

از طرف دیگر، چون نیازمند نوعی سازمان اداریی بودند که، در . آن اندازه ثروت که بتوانند به چنین کاري برخیزند

وسیلۀ آن باشد که وحدت ملی و نظم و سامان حفظ شود، کاهنان در صدد برآمدند عین اعتراف به سیادت پارسیها، 

 444در سال . که قوانینی وضع کنند که مانند قوانین یوشیا بر احادیث و سنن علماي دین و اوامر االهی متکی باشد

، و از صبحگاه تا نیمروز یهودیان را براي اجتماع باشکوهی دعوت کرد که یکی از کاهنان دانشمند بود،  م عزرا،  ق

در مدت هفت روز، وي، و الویانی که دستیار او بودند، محتویات آن . را براي ایشان فرو خواند» کتاب شریعت موسی«

طومارها را براي مردم تالوت کردند، و چون خواندن آن را به پایان رسانیدند، کاهنان و پیشوایان قوم سوگند یاد 

شرایع گردن نهند و آن را راهنماي قانونی و اخالق خویش سازند و تا ابد فرمانبردار آن  کردند که به آن دستورات و

از آن زمان، که دورة پریشانی یهود بود، تا روزگار حاضر، همین قوانین همچون محوري بوده است که زندگی . باشند

ت دربدري و محنت، یکی از نمودهاي در تمام مد  دلبستگی آنان به این دستورات،  چرخیده، قوم یهود بر گرد آن می

  .رود مؤثر تاریخ جهان به شمار می

چه بوده است؟ این کتاب درست همان کتاب عهد، که یوشیا پیش از آن بر مردم » کتاب شریعت موسی«آیا آن 

، در خوانده بود، نیست، چه در کتاب عهد تصریح شده است که آن را در مدت یک روز دوبار بر یهودیان فرو خواندند

توان گفت این است که کتاب بزرگ  تنها چیزي که می. صورتیکه خواندن کتاب دیگر محتاج یک هفتۀ تمام وقت بود

شامل قسمت مهمی از اسفار پنجگانۀ عهد قدیم بوده است که یهودیان آن را تورات و دیگران اسفار پنجگانه 

اینکه آن اسفار چگونه و چه وقت و کجا نوشته شده، سؤالی است که پرسیدن آن عیبی ندارد، و سبب آن  .نامند می

و البته   کنیم، و ما آن را در یک بند از این کتاب نقل می  شده است که پنجاه هزار جلد کتاب در این باره نوشته شود،

  .جوابی هم در مقابل نخواهد داشت
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سفر «، دو داستان متشابه و مجزاست که در »تورات«قول متفقند که قدیمیترین جزء از اسفار  دانشمندان بر این

گذارند، چه در یکی از آن دو داستان از آفریدگاري  از یکدیگر تمیز می»  E«و »  J«آمده و آنها را با اشارات » پیدایش

این دانشمندان چنان عقیده دارند که داستانهاي . الوهیم شود و در دیگري از آفریدگاري به نام به نام یهوه یاد می

و داستانهاي مخصوص به الوهیم در افرائیم نوشته شده، و پس از سقوط سامره آن دو   مخصوص به یهوه در یهودا،

نمایش » D«عنصر سوم، که با عالمت . اند دسته داستانها را با یکدیگر مخلوط کرده و از آن داستان واحدي ساخته

عنصر چهارم . است، ظاهراً به وسیلۀ نویسنده یا نویسندگان دیگر نوشته شده» شریعت تثنیه«د و متضمن شو داده می

»P «شریعت کاهنان«این قسمت . اند شود که کاهنان بعدها نوشته و آن را الحاق کرده از قسمتهایی تشکیل می «

رسد که  چنان به نظر می. ر ساخته استدهد که عزرا آن را منتش را تشکیل می» کتاب شریعت«ظاهراً قسمت اصلی 

 .م این چهار قسمت به همان صورتی که فعال دارد در آمده باشد ق 300در حوالی سال 

النهرین گرفته شده، که  هاي بین داستانهاي لذتبخش آفرینش، فریب خوردن آدم، و طوفان نوح از سرچشمۀ افسانه

سد؛ ما بعضی از اشکال قدیمیتر این داستانها را، پیش از این، به نظر ر م و پیشتر از آن می سال ق 3000ریشۀ آنها به 

خوانندگان رسانیدیم، احتمال دارد که بعضی از این داستانها را یهودیان، در زمان اسارت خود در بابل، از مردم آن 

مري و سامی قدیم، احتمال بیشتر آن است که این داستانها پیش از آن زمان از منابع سو. سرزمین اخذ کرده باشند

در داستانهاي آفرینشی پارسی و . که مشترك میان تمام مردم خاور نزدیک بوده است، به ایشان رسیده باشد

یعنی زن و مردي که از پشت، مانند  - تلمودي، هردو، چنان آمده است که خدا، در آغاز آفرینش، موجودي دو جنسی

مناسب است در اینجا آیۀ . د، سپس آن دو را از یکدیگر جدا کردآفری - دوقلوهاي سیامی، به یکدیگر چسبیده بودند

نر و مادة ایشان را آفرید، و ایشان را برکت داد، و ایشان را آدم نام «: را نقل کنیم» سفر پیدایش«دوم از باب پنجم 

هر دو، بوده است؛ ؛ معنی این جمله آن است که پدر نخستین ما، در آن واحد، نر و ماده، »نهاد در روز آفرینش انسان

  .استظاهراً هیچ یک از علماي دین، جز آریستوفان، به این نکته توجه نکرده 

و پولینزي و مکزیک و  یوناندر مصر و هند و تبت و بابل و پارس و  - قصۀ بهشت تقریباً در تمام فولکلورهاي جهان

در بیشتر این بهشتها سخن از درختانی است که نزدیک شدن به آنها حرام است؛ یا سخن از . آمده است - غیر آن

. اند مارها و اژدهاهایی است که نعمت جاودانی بودن را از آدمی ربوده، و به عبارت دیگر بهشت را مسموم ساخته

این داستان اشاره به آن است که شهوت . رمز و نشانۀ شهوت جنسی بوده باشد است که مار و انجیرگمان بیشتر آن 

همین فکر، . شود، و سرچشمۀ همۀ شرور است جنس و معرفت سبب از بین رفتن پاکی و بیگناهی و خوشبختی می

در بیشتر این . رسد نظر مینیز به » سفر جامعه«شود، در پایان آن، یعنی در  دیده می» عهد قدیم«که در آغاز 

کشد و آن را محبوب وي قرار  اي است که مار یا شیطان، به وسیلۀ آن، آدمی را به طرف شر می داستانها زن وسیله

دهد؛ این زن در یک جا به صورت حواست، در جاي دیگر به صورت پاندورا، یا به صورت پوسی که در اساطیر  می

همه چیز در آغاز کار در فرمان مرد بود، ولی زنی او را به بندگی «: ویدگ می» چینگ-  شی«. شود چین دیده می

آه که چه بدبختی، . بدبختی ما از آسمان نیست، بلکه از زن است؛ هموست که سبب تباهی نژاد آدمی شد. واداشت

رذیلت همه  جهان از دست رفت، و …شود تو آتشی را برافروختی که ما را سوزانده و هر روز مشتعلتر می. اي پوسی

، در میان تمام مردم جهان انتشار دارد؛ در »داستان آفرینش«، حتی بیشتر از »داستان طوفان« ».جا را فرا گرفت

توان یافت که آن را ندانسته باشد، و در آسیا کمتر کوهی است که روزي کشتی  میان اقوام قدیم کمتر قومی را می

این داستانها معموال عنوان وسیلۀ نقلیه یا رمزي را داشته است که . دنپیشتیم بر آن قرار نگرفته باش -نوح یا شمش

هاي دور و دراز نوع بشر به دست آمده بود،  تودة مردم، از راه آن، یک حکم فلسفی یا حالت اخالقی را، که از تجربه

ولید درد و رنج کردند؛ و آن اینکه شهوت جنسی و دانایی، بیش از آنچه مایۀ لذت و شادي باشد، سبب ت بیان می
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ها  شود که آب همان رودخانه هاي بزرگی می است؛ و دیگر آنکه زندگی بشري گاه به گاه دستخوش طغیان رودخانه

یا » واقعاً اتفاق افتاده«این سؤال، که آیا چنین داستانهایی درست است و . سبب پیدایش مدنیتهاي قدیم بوده است

کنند نیست، بلکه  است؛ چه اهمیت این داستانها در ماجرایی که نقل میمغز و بسیار سطحی   درست نیست، سؤالی بی

خالف عقل است که آدمی با خواندن این داستانها از سادگی دلربا و . شود در عبرت و پندي است که از آن حاصل می

  .روانی و جانداري بیان حوادثی که در آنها موجود است، لذت نبرد

ا بر قوم یهود خوانده شد، همان است که به صورت شریعت موسی تنظیم شد و اسفاري که به فرمان یوشیا و عزر

نویسد کمال احتیاط را  زندگی این قوم، پس از آن، بر شالودة همین قوانین قرار گرفت، سارتن، که در آنچه می

باید بیش از اندازه در اهمیت آنها در تاریخ سازمانها و قانون، ن«: نویسد که کند، دربارة این قوانین می مراعات می

در تاریخ، این کار بزرگترین کوششی است که به کار رفته تا دین را پایۀ سیاست و وسیلۀ تنظیم » .مبالغه شود

. »اي است که تاکنون اختراع شده موحشترین وسیلۀ شکنجه«گوید که این قانون  رنان می. جزئیات زندگی قرار دهد

مسائل مربوط به حیض و نفاس و  و پزشکی و بهداشت شخصی و   خوردندر این شریعت همه چیز، از خوراك 

بهداشت عمومی و انحرافات جنسی و شهوات حیوانی، عنوان واجبات و محرمات االهی و دینی پیدا کرد؛ در انیجا یک 

طبیب و کاهن از یکدیگر چه اندازه بکندي صورت گرفته، و  خوریم که جداشدن کار بار دیگر به این مطلب برمی

، با کمال دقت، )15-13بابهاي (در سفر الویان . همین طبیب است که بعدها سرسختترین دشمن کاهن شده است

قوانین مخصوص به درمان بیماریهاي تناسلی ذکر شده، و گفته است که چگونه باید مبتالیان را از دیگران جدا کنند، 

عبرانیان قدیم « .استستوراتی براي گندزدایی و بخوردادن و حتی، اگر الزم باشد، سوزندان خانۀ بیماران داده و د

این . اند دانسته رود که از جراحی، جز ختنه کردن، چیزي می ، ولی گمان نمی»اند بانی فن پیشگیري از بیماري بوده

اي براي  سنت، که میان مصریان قدیم و اقوام سامی جدید مشترك است، تنها عنوان قربانی براي خدا و انجام فریضه

. بوده استاي بهداشتی براي سالم نگاه داشتن اعضاي تناسلی  بلکه وسیله نداشته،نشان دادن وفاداري نسبت به نژاد 

شاید دستورات خاصی که براي پاکیزگی در شریعت یهود وجود داشته سبب آن شده است که این قوم، با همۀ 

.اند، هنوز بر روي زمین باقی هستند دربدري و پریشانی و رنج و بالیی که در طول تاریخ دیده

کند، که  دوران می) 17- 1.  20» وجسفر خر«(برگرد محور ده فرمان، » شریعت موسی«از این مسائل گذشته، باقی 

آن  گذارد، و نخستین فرمان، بنیان اجتماع دینی جدید را می .کنند مینیمی از مردم روي زمین آن آیات را تالوت 

شود؛ خدا در این اجتماع  ود خدا بنا میاجتماعی است که بر هیچ قانون مدنیی تکیه ندارد، و تنها بر پایۀ فکر وج

فرستد و مجازات هر گناهی را او معین  ها پنهان؛ قانون و شریعت را براي آدمی می پادشاه جهان است و از دیده

دولت عبري از میان رفته بود، ولی . نام دارد، که معنی آن دفاع کنندگان از خداست» اسرائیل«کند؛ ملت این خدا  می

ود داشت؛ کاهنان یهودا، مانند پاپهاي روم، کوشیدند تا آنچه را شاهان از نگاه داشتن آن عاجز مانده هنوز هیکل وج

» ده فرمان«شود چرا فرمان اول از  از همین جاست که واضح می. بودند و از دست رفته بود دوباره تجدید کنند

. ر از نزدیکترین نزدیکان شخص بوده باشدصراحت دارد براینکه مجازات کفر و زندقه اعدام است، اگر چه شخص کاف

کردند، مانند مردان پرهیزگاري که محاکم تفتیش افکار را در اروپا به راه انداخته بودند،  کاهنانی که وضع قانون می

همین تعصب دینی . کردند که وحدت دینی شرط اساسی پیدا شدن نظم و تضامن اجتماعی است چنان تصور می

برتري نژادي در نزد یهودیان توأم شد، سبب باقی ماندن یهودیان گردید و، در عین حال، است که، چون با فکر 

.مشکالت فراوانی براي این قوم فراهم آورد

فرمان دوم، که در باال بردن مفهوم ملی خدا سهم بسزایی دارد، مایۀ آن است که از شأن و منزلت هنر کاسته شود؛ 

این فرمان مستلزم آن بود که سطح فکر . رت مجسمی از خدا ساخته نشودگونه صو چه، فرمان چنان است که هیچ
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جا یهوه به صورت بشري توصیف شده بود، از هر خرافه و  یهودیان ترقی کند، زیرا با وجود آنکه در اسفار پنجگانه همه

بود که قوم  چنان خواسته شده. شد گرفت، و خدا برتر از هر شکل و هر صورت تصور می انسان منشی خدا جلو می

یهود همه چیز خود را فداي دین کند؛ به این ترتیب در قلب مؤمنان یهود قدیم هیچ جاي خالی براي علم و هنر 

ماند؛ حتی از علم نجوم هم چشم پوشیدند، تا مبادا خدایان باطل زیاد شود، یا آنکه کسی در اندیشۀ  باقی نمی

در هیکل سلیمان، پیش از آن زمان، عدة . را پرستش کندپرستی بیفتد و خداي دیگري جز خداي یگانه  ستاره

ها را سابق  مجسمه.شد ها وجود داشت، ولی در هیکل جدید چیزي از این قبیل دیده نمی بیشماري صورتها و مجسمه

قره ها را همراه با ظروف و اثاثۀ طال و ن رسد که این مجسمه بر آن از اورشلیم به بابل برده بودند، و چنان به نظر می

گونه کار  به همین جهت است که، پس از دورة اسارت یهودیان در بابل، هیچ. اند دوباره به اورشلیم بازنگردانده

شود؛ پیش از آن نیز، جز در زمان سلیمان، که  سازیی در میان یهودیان دیده نمی پیکرتراشی و نقاشی و نقش برجسته

کاهنان از هنرهاي گوناگون تنها معماري و موسیقی . نین بوده استاي نسبت به عبرانیان بود، چ در واقع دورة بیگانه

شد تنها عاملی بود که از سختی و تلخی زندگی  آوازها و سرودهایی که در هیکل خوانده می. دانستند را جایز می

گان در با دستۀ خوانند» مانند یک نفر به یک آواز«اي از نوازندگان آالت مختلف موسیقی  کاست؛ مجموعه مردم می

و داوود و تمامی خاندان «. پرداختند کردند و به تسبیح و تقدیس هیکل و خداوند می ترتیل مزامیر شرکت می

فرمان سوم  » .کردند اسرائیل با انواع آالت چوب سرو و بربط و رباب و دف و دهل و سنجها به حضور خداوند بازي می

، بلکه »نام خداي پروردگار را بیهوده بر زبان براند«حرام بود که  نه تنها بر وي. نمایندة تقواي شدید فرد یهودي بود

آمد، بر وي واجب بود که، به جاي آن،  اصال و مطلقاً ذکر نام خدا حرمت داشت؛ هر وقت نام یهوه در دعا و نماز می

این اندازه خودداري و ترس از ذکر نام خدا فقط در میان  .کندرا، که به معنی پروردگار است، تلفظ » ادوناي«کلمۀ 

  . هندوان نظیري دارد

دارد؛ این ترتیب پس از آن به صورت یکی از  فرمان چهارم، روز تعطیل هفتگی را به نام سبت یا شنبه مقرر می

از بابلیان به یهوه انتقال یافت؛ بابلیان  - و شاید خود این عادت - این نام. محکمترین سنتهاي نوع بشر درآمده است

از این روز تعطیل هفتگی گذشته، اعیاد . نامیدند گرفتن و صلح و صفا بود شباتو می روزهاي حرام را که مخصوص روزه

بزرگ دیگري نیز داشتند؛ از قبیل جشنهاي کنعانی براي موسم درو کردن جو بود؛ شبوئوت، که بعدها به نام عید 

بندان جشن برداشت  ید خمسین نامیده شد، به جشن پایان درو کردن گندم اختصاص داشت؛ عید میوهپنجاهه یا ع

محصول درخت مو بود؛ عید فطر یا عید فصح مراسمی بود که در هنگام به دست آمدن نخستین نتایج گوسفندان 

در این اعیاد داده شد و آنها  بعدها تغییراتی. جشن مخصوص اول سال بود) السنه رأس(داشتند؛ روش هشانه  برپا می

کشتند و  اي را می در نخستین روز ایام عید فصح بره یا بزغاله. را نمایندة حوادث مهمی در تاریخ یهود قرار دادند

پاشیدند؛ این، خود، عالمت آن بود که خون نصیب خداوند است؛ بعدها کاهنان  خوردند و خون آن را بر درها می می

بره، در ابتدا، براي یکی از قبایل . داستان کشته شدن فرزندان اول مصریان پیوستگی دادند یهود این عادت را با

چون  .بودکنعانی عنوان توتم داشت؛ عید فصح در میان کنعانیان عید قربانی کردن بره براي یکی از خدایان محلی 

بینیم که یهودیان زمان ما به همان نحوي که  خوانیم، و می داستان این عید را می) 12باب (» وجسفر خر«امروز در 

یابیم که چه اندازه این رسم دینی قدمت دارد، و چه  دارند، نیک در می در زمانهاي قدیم بوده مراسم آن را برپاي می

.اندازه این ملت به آداب قدیمی خود پابند است

دهد که تنها هیکل از  شود، و، از لحاظ سازمان اجتماعی، آن را در منزلتی قرار می واده تقدیس میدر فرمان پنجم خان

این اهمیت و احترامی که در آن زمان براي خانواده گذاشته شده بود، در تمام قرون وسطی و قرون . آن باالتر است

. ام خانواده نیز متزلزل گردید و انحطاط یافتشد؛ چون انقالب صنعتی معاصر آغاز شد، مق جدید، در اروپا مراعات می
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شد از  خانوادة عبرانی، که در آن تسلط با پدر خانواده بود، سازمان اقتصادي و سیاسی وسیعی بود که تشکیل می

فایدة . بزرگترین مرد زندار خانواده، و زنان و فرزندان ایشان، و غالمانی که ممکن بود در اختیار خانواده باشند

کردند؛  برداري از آن توانایی پیدا می این اجتماع خانوادگی آن بود که مجموع آنها بر کاشتن زمین و بهره اقتصادي

ساخت، با وجود این نظم، جز در هنگام جنگ،  ولی ارزش سیاسی آن در این بود که نظم اجتماعی استواري برقرار می

قدرت پدر . رسید و تقریباً چیز زایدي به نظر میضرورتی براي موجود بودن دستگاه دولت و حکومت وجود نداشت، 

توانستند زنده بمانند که به فرمان  در خانواده عمال نامحدود بود؛ زمین تنها به او تعلق داشت، و فرزندانش تا زمانی می

از  توانست دختران خود را، پیش اگر فقیر بود، می. او گردن نهند؛ در واقع خود وي عنوان دولت و حکومت را داشت

کرد، معموال  بلوغ، به عنوان کنیز بفروشد و، با آنکه در امر شوهر دادن دختران گاهی خرسندي ایشان را نیز جلب می

در میان ایشان چنان شایع بود که پسر نتاج . حق داشت بدون جلب رضاي آنان به هر کس بخواهد شوهرشان دهد

در . که بیضۀ چپ کوچکتر و ضعیفتر از بیضۀ راست استبیضۀ راست، و دختر نتاج بیضۀ چپ است، و معتقد بودند 

پدر و مادر را رها کند و به قبیلۀ «کرد، و بر وي الزم بود  گرفت به خانۀ زن خود انتقال پیدا می ابتدا مردي که زن می

ن فرما. ، ولی پس از آنکه دستگاه سلطنت درست شد این عادت نیز رفته رفته از میان برخاست»زن خویش بپیوندد

با وجود آنکه، از » .چشمت باید به شوهرت باشد، و او بر تو حکومت خواهد کرد«: یهوه به زن شوهردار چنین بود

لحاظ رسمی و تشریفاتی، زن در زیر فرمان مرد بود، اقتدار و احترام فراوان داشت؛ در تاریخ یهود نام زنهایی همچون 

اسرائیل بود، و حلده  وره، زنی است که در عین حال از قضات بنیدب. کند توجه می  سارا، راحیل، مریم، و استر جلب

زنی که چند فرزند . زن دیگري است که یوشیا، دربارة کتابی کهنه که در هیکل یافته بودند، با وي مشورت کرد

آورد مطمئن بود که مقام و احترامی پیدا کرده است، چه ملت کوچک یهود پیوسته آرزوي آن داشت که عدد  می

شود، در آن زمان نیز قوم یهود از اقوامی  رادش افزایش پیدا کند؛ همان گونه که امروز در اسرائیل احساس خطر میاف

بهمین جهت بود که به مادري احترام . کردند ترسیدند و احساس خطر می که دور تا دور آنان را فراگرفته بودند می

از بیست سالگی ازدواج را اجباري ساخته بودند، و از این کردند؛  گذاشتند و عزوبت را خطا و گناهی تصور می می

کردند؛ به دختران بیشوهري که در سالهاي ازدواج بودند، و همچنین به زنان  قاعده حتی کاهنان را نیز مستثنا نمی

از  نگریستند؛ بچه انداختن و فرزند کشتن و راههاي دیگر جلوگیري از فراوان شدن نسل را نازا، به چشم حقارت می

و اما راحیل، چون دید که براي «. دهد دانستند که گندشان بینی پروردگار را آزار می انگیز کافرانی می  اعمال نفرت

زن کامل زنی بود » .میرم پسران به من بده، و اال می: یعقوب اوالدي نزایید، بر خواهر خود حسد برد و به یعقوب گفت

در کتاب امثال . اندیشید د، و جز به شوهر و فرزندانش به چیزي نمیکر که پیوسته در خانه و اطراف آن کار می

:توصیفی از زن کمال مطلوب مرد به این صورت آمده است) باب آخر(سلیمان 

دل شوهرش بر او اعتماد دارد و محتاج . زن صالحه را کیست که پیدا تواند کرد؟ قیمت او از لعلها گرانتر است …

جوید و به  پشم و کتان را می. مامی روزهاي عمر خود خوبی خواهد کرد و نه بديبرایش ت. منفعت نخواهد بود

وقتی که هنوز شب . آورد او مثل کشتیهاي تجار است؛ خوراك خود را از دور می. کند دستهاي خود با رغبت کار می

ه فکر کرده آن را دربارة مزرع. دهد اش خوراك و به کنیزانش حصۀ ایشان را می خیزد و به اهل خانه می است بر

بندد و بازوهاي خویش را قوي  کمر خود را با قوت می. نماید خرد، و از کسب دستهاي خود تاکستان غرس می می

دستهاي خود را به دوك دراز . شود بیند که نیکوست، چراغش در شب خاموش نمی تجارت خود را می. سازد می

سازد و دستهاي خویش را براي  براي فقیران مبسوط می کفهاي خود را. گیرد کند و انگشتهایش چرخ را می می

. ترسد، زیرا که جمیع اهل خانۀ او به اطلس ملبس هستند اش از برف نمی به جهت اهل خانه. نماید مسکینان دراز می

باشد و  شوهرش در دربارها معروف می. باشد لباسش از کتان نازك و ارغوانی می. سازد براي خود اسبابهاي زینت می
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قوت و . دهد فروشد، و کمربندها به تاجران می هاي کتان ساخته، آنها را می جامه. نشیند در میان مشایخ والیت می

آمیز بر زبان وي  گشاید، و تعلیم محبت دهان خود را به حکمت می. خندد عزت لباس اوست، و دربارة وقت آینده می

پسرانش برخاسته او را خوش حال . خورد اهلی نمیشود، و خوراك ک به رفتار اهل خانۀ خود متوجه می. است

.بستایدها  و اعمالش او را نزد دروازه. وي را از ثمرة دستهایش بدهید …ستاید گویند و شوهرش نیز او را می می

آن بسیار دشوار است؛ در هیچ کتاب دیگر به اندازة رود که دست یافتن به  در فرمان ششم از کمال مطلوبی سخن می

شود یا از تولید مثلی  شود؛ در همۀ فصول آن، یا از کشتن بحث می اسفار عهد قدیم از آن همه آدمکشی گفتگو نمی

کشمکش دائمی میان اسباط، اختالفات حزبی، و عادت انتقام خون گرفتن میراثی، همه، . ها را بکند که جبران کشته

ها و  اسرائیل، با آنکه در گفته انبیاي بنی. شکست هاي صلح نادر و کوتاه را در هم می ملی بود که یکنواختی دورهازعوا

اگر به آنچه آنان در  - روند؛ کاهنان اند، خود از مبلغان صلح به شمار نمی شعرهاي خود گاوآهن و داس را ستوده

مند بودند، به جنگ  همان اندازه که به اندرز دادن عالقه -باشیم اند باور داشته هاي خود از قول یهوه نقل کرده خطابه

عادت بر آن جاري بود که . از میان نوزده پادشاه اسرائیل، هشت نفر آنها کشته شدند. و خونریزي نیز حریص بودند

را تباه سازند کردند ویران کنند، و همۀ مردان آنجا را از دم شمشیر بگذرانند، و چنان زمین  شهرهایی که تسخیر می

که، جز پس از گذشتن زمان درازي، شایستۀ کشت و زرع نباشد، و در این کار با دیگر مردم زمانهاي گذشته شریک 

چه معقول نیست که، . آید، خالی از مبالغه نباشد هاي ایشان به دست می شاید شمارة کشتگان، که از گفته. بودند

اسرائیل  بنی. کشته باشند» ئیل صد هزار پیادة آرامیان را در یک روزاسرا بنی«بدون داشتن ساز و برگ جدید جنگ، 

شد که طبیعتاً در  چنان معقتد بودند که امت برگزیدة خدا هستند؛ این، خود سبب زیاد شدن غرور و نخوتی می

هر چه مردمی که از قابلیت و استعداد خود آگاهی دارند موجود است؛ نیز همین فکر برگزیدگی باعث آن بود که، 

بیشتر، از ازدواج با دیگر اقوام دامن فرو چینند و از لحاظ فکري و فرهنگی از دیگران دور بمانند، و خود را از 

المللی کنار بگیرند؛ این، خود، امري است که اخالف ایشان، در زمان حاضر، در صدد جبران آن  جریانهاي بین

علت سختی و : اجد فضایل وابسته به صفات قومی خویش بودندولی این را باید گفت که تا حد زیادي و. اند برآمده

گرفت؛ میل  گیري آنان از تقواي فراوان سرچشمه می خشونت قوم یهود فراوانی نیروي حیات در نزد ایشان بود؛ گوشه

اندازه حساسیت داشتند، و همین حساسیت  دادند از این بود که بی خلقی نشان می شدیدي که به کشمکش و کج

همین تکبر و غرور و نژادي . ن شد تا بزرگترین گنجینۀ ادبی را در خاور نزدیک از خود به یادگار بگذارندسبب آ

آري، آدمی پیوسته . گاه شجاعت ایشان، در طول قرنهاي متمادي شکنجه دیدن و بیچارگی، بوده است بهترین تکیه

.سازد شود که اوضاع و احوال بر آن گونه بودن ناچارش می چنان می

گونه که فرمان پنجم خانواده را اساس اجتماع  همان - شود در فرمان هفتم، ازدواج به عنوان اساس خانواده شناخته می

دارد؛ از روابط جنسی پیش از  و دین را تا آنجا که ممکن است به یاري ازدواج و هواداري از آن وا می -شناخته بود

گذارد که بنابر آنها دختر باید، در روز ازدواج، دوشیزگی  مقرراتی میها و  آید، ولی قاعده ازدواج سخنی به میان نمی

باوجود این، عمل زنا در میان قوم یهود انتشار داشت؛ . کنند تا بمیرد خود را اثبات کند، وگرنه او را سنگسار می

قانون و شریعت، چون . اند چنانکه ظاهر است، پس از ویرانی سدوم و عموره نیز آن قوم از عمل لواط دست نکشیده

زنان «بنابر آنچه ظاهر است، از همخوابگی با زنان بدکار بیگانه منعی نداشته، زنان سوري و موآبی و مدینی و دیگر 

وري و روسپیگري، هر دو، را با  بردند و کار پیله ، در سراسر راههاي بزرگ، در کوهها یا زیر چادرها به سر می»بیگانه

کرد، و به همین جهت، در قانونی که از آمدن این  در این قبیل کارها زیاد سختگیري نمیسلیمان . دادند هم انجام می

گرفت، تسهیالتی قائل شد، و عدد آنان در این شهر رو به افزایش رفت، و کار به جایی  گونه زنان به اورشلیم جلو می
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و مایۀ خشم و شکایت یکی از  اي درآمد خانه رسید که خود هیکل اورشلیم، در زمان مکابیان، به صورت فاحشه

    .مصلحان زمان شد

یعقوب براي راحیل هفت سال خدمت «البته مسائل عشقی نادر نبود، چه میان دو جنس تمایل فراوانی وجودداشت؛ 

؛ با وجود این، باید دانست که عشق و محبت در »کرد، و به سبب محبتی که به وي داشت در نظرش روزي چند نمود

اسرائیل، امر زناشویی جنبۀ عرفی و  پیش از اسارت بنی. نتخاب همسر دخالت چندانی نداشته استامر ازدواج و ا

در اسفار عهد قدیم . گرفت مدنی صرف داشت، که به وسیلۀ والدین عروس و داماد یا داماد و پدر عروس صورت می

ي با زنان اسیر شده در جنگها را اند؛ یهوه همسر کرده شواهدي است که نشان می دهد که با اسیران هم ازداوج می

بنی بنیامین را امر فرموده، گفتند بروید در تاکستانها در کمین «چون شمارة زنان کاهش یافت، بزرگان . داند جایز می

دختران شیلوه بیرون آیند تا با رقص کنندگان رقص کنند، آنگاه از تاکستانها در آیید  باشید و نگاه کنید، و اینک اگر

ولی این کار یک عمل استثنایی بود؛ سنت » .تران شیلوه، هر کس زن خود را ربوده به زمین بنیامین برودو، از دخ

متعارف آن بود که زناشویی از طریق خرید و فروش صورت گیرد؛ یعقوب لیئه و راحیل را با کار خویش خریداري 

سخت از آن پشیمان بود که چرا همسر خود  هوشع نبی. کرد، و بوعز نیز با دسترنج خویش روت زیبا را به چنگ آورد

پدر عروس، . دارد» مملوك«دادند بلهه بود که معنی  نامی که عبرانیان به زن همسر می. را پنجاه شکل خریده است

کرد؛ این، خود، براي از میان  داشت، او را به داماد واگذار می در مقابل مهري که به عنوان بهاي دختر خود دریافت می

اي که میان بلوغ جنسی و بلوغ اقتصادي جوانان ممکن است وجود پیدا کند و اسباب خرابی اجتماع  صلهبردن فا

.رفت باشد، وسیلۀ بسیار سودمندي به شمار می

توانست چند زن براي خود انتخاب کند، و اگر زن مانند سارا نازا بود به شوهر خویش اجازه  اگر مرد توانگر بود، می

قاعده چنان بود . اي برگزیند؛ از همۀ این آداب و سنن، مقصود آن بود که نسل زیاد شود د همخوابهداد تا براي خو می

توانستند براي یعقوب فرزند زادند، کنیزکان خود را به وي ببخشند تا  که، پس از آنکه لیئه و راحیل آن اندازه که می

شد که بیکار بنشیند و فرزندي نیاورد؛ به همین جهت،  یبه زن اجازه داده نم. از آنان نیز فرزندانی براي وي پیدا شود

مرد، بر برادر دیگر واجب بود که هراندازه هم که زن داشته باشد زن بیوة برادر خود را به زنی اختیار  چون برادري می

ودیان، چون مالکیت فردي، در اجتماع یه. شد کند؛ اگر مرده برادر نداشت، این کار بر نزدیکترین خویشان واجب می

داد، براي هر یک از زن و مرد، از لحاظ زناشویی، وضع خاصی وجود داشت؛ به  اساس سازمان اقتصادي را تشکیل می

زنا در نزد آنان عبارت از . توانست بیش از یک زن بگیرد، ولی زن تنها متعلق به یک مرد بود این معنی که مرد می

مرد دیگري خریده است؛ به همین جهت، در واقع، زنا عنوان تجاوز این بود که مردي همخوابۀ زنی شود که آن زن را 

شوهر حرام بود، اما اگر  فسق بر زن بی. شدند به حق مالکیت داشت، و زن و مرد زناکار، هر دو، به اعدام محکوم می

ش از زمان توانست زن خود را طالق گوید، ولی، پی مرد می. کرد عنوان گناه قابل آمرزشی داشت مرد عزبی چنین می

رسد که مردان از این تفوقی که بر  تلمود، طالق گرفتن براي زن بسیار دشواري داشت؛ با وجود این، چنان به نظر می

شود که به زن و فرزندان  گر می کردند؛ مرد یهودي از این لحاظ به صورت انسانی جلوه زن داشتند زیاد استفاده نمی

شد، غالباً پس از زناشویی چنین عشق و  ه پایۀ زناشویی با عشق گذاشته نمیاگر چ. خود کمال محبت و عالقه را دارد

و اسحاق، رفقه را به خیمۀ مادر خود سارا آورد و او را به زنی گرفته، دل در او بست؛ و «: آمد محبتی فراهم می

گانی خانوادگی به این شاید در هیچ جاي دنیا، به استثناي شرق دور، زند» .اسحاق بعد از وفات مادر خود تسال یافت

.رسیده بودند، نرسیده باشد درجه بلندي، که یهودیان به آن 

این امر با دین و خانواده سه رکن اساسی اجتماع عبري را  است؛فرمان هشتم دربارة تضمین مالکیت فردي 

گري صناعت  حصر به زمین بود، چه یهودیان تا روزگار سلیمان جز آهنگري و کوزهمالکیت تقریباً من. ساخته است می
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داري و تربیت چهارپایان  حتی خود کشاورزي نیز ترقی چندان نداشت، و اکثریت مردم کارشان گله. دیگري نداشتند

که براي کوچ کردن و در  بردند؛ این از آن جهت بود بیشتر در زیر چادر به سر می. و زراعت مو و زیتون و انجیر بود

آوردند بر نیازشان  پس از آنکه ثروت مردم زیاد شد و آنچه فراهم می. چراگاه تازه فرود آمدن دچار زحمت نشوند

فزونی پیدا کرد، در خط بازرگانی افتادند؛ کاالهاي یهودي، در نتیجۀ زبردستی و شکیبایی تاجران یهودي، در 

تا پیش از ایام اسارت، پول در میان ایشان رایج نبود، . اف معبد رواج فراوان یافتبازارهاي دمشق و صور و صیدا و اطر

در میان ایشان . کردند گرفت، که آنها را در هر معامله از نو وزن می و مبادلۀ جنسی به وسیلۀ سیم و زر صورت می

ایۀ الزم را در اختیار اشخاص صرافان فراوان پیدا شدند که، براي کارهاي بازرگانی واجراي طرحهاي اقتصادي، سرم

عرصۀ هیکل اورشلیم را در محل داد و ستد خویش قرار » دهندگان قرض«مایۀ شگفتی نیست که این . گذاشتند می

یهوه از . داده باشند، چه این عادت در خاور نزدیک جاري بود و، در بسیاري از نقاط آن، هم امروز نیز چنین است

به امتهاي بسیار «: اران یهودي نظر مرحمت داشت؛ از سخنان او در این باره است کهجایگاه بلند خویش به این پولد

، و همین فلسفۀ بخشنده است که ثروت فراوانی براي قوم یهود فراهم »قرض خواهی داد، ولی تو مدیون نخواهی شد

  .آسمانی بوده استساخته، گو اینکه در زمان حاضر کسی در اندیشۀ آن نباشد که ریشۀ جمع مال یهودیان وحی 

گرفتند، و صدها هزار از این اسیران  یهودیان، مانند دیگر مردم خاورنزدیک، اسیران جنگ و محکومان را به بندگی می

ولی خواجۀ . داشتند را در ساختمانهاي عمومی، مانند هیکل و کاخ سلیمان، براي بریدن چوب و عملگی به کار می

چون شخص بدهکاري از . توانست مالی به دست آورد و آزادي خود را بازخرد میبنده حق کشتن او را نداشت، و بنده 

فروختند، یا پسران او را به جاي  نمود، وي را در مقابل بدهیی که داشت به بندگی می پرداخت دین خود ناتوانی می

د گفت که صدقات این را نیز بای. دادند؛ این رسم تا زمان حضرت مسیح برقرار بود وي در معرض فروش قرار می

کردند،  کشی از این گونه بندگان می هاي سختی که انبیا و کاهنان بر ضد بهره دادند، و حمله فراوانی که مردم می

یکی از . سبب آن بود که تأثیر بد این سازمان بندگی در سرزمین یهودا خفیفتر از سایر نقاط خاور نزدیک باشد

و نیز از قوم یهود خواسته شده بود که، هر » .یگر را مغبون مسازیدیکد«: آن بود که» شریعت موسی«دستورهاي 

چون بعدها معلوم شد که . اند در گذرند هفت سال یک بار، بندگان عبرانی را آزاد کنند و از وامی که به دیگران داده

و مقرر  ساله وضع شد، این قانون چنان نیست که صاحبان بنده به آن خرسندي نشان دهند، قانون جشن پنجاه

سال پنجاهم را تقدیس نمایید و در زمین براي جمیع «: گردید که بندگان و وامداران در سر پنجاه سال آزاد شوند

خواهد بود؛ و هر کس از شما به ملک خود برگردد، و ) جشن(= این براي شما یوبیل . ساکنانش آزادي را اعالم کنید

دست نیست که این دستور و وصیت نیکو را به کار بسته باشند،  دلیلی در ».هر کس از شما به قبیلۀ خود برگردد

خواه چنین باشد خواه نباشد، باید متوجه نعمت خودکاهنان در میان آن قوم باشیم، که از آموختن هیچ درس 

ادر یکی از برادرانت فقیر باشد، دل خود را سخت مساز و دستت را بر بر«اگر : اند نیکوکاریی به مردم فروگذار نکرده

از او ربا و « -»دار و به قدر کفایت موافق احتیاج به او قرض بده فقیر خود مبند، بلکه البته دست خود را بر او گشاده

هایی  تعطیل روز شنبه باید شامل همۀ کارگران باشد، حتی الزم است چهارپایان را نیز فراگیرد؛ خوشه» .سود مگیر

ریزد، بهرة فقیران است که آنها را براي خود جمع  ی که از درختان فرو میهای افتد و میوه که در کشتزار بر زمین می

اگر چه این صدقات مخصوص خود یهودیان بوده، دربارة فقراي بیگانه نیز سفارش شده است که با آنان به . کنند

وم نیز خود روزي شد که آن ق پیوسته به گوش یهودیان خوانده می. نیکی رفتار کنند، و به آنان خوراك و مأوا بدهند

  . گذرانیدند بی جا و مأوا بودند و، در زمینی جز سرزمین خویش، روزگار را به اسارت و بندگی می

فرمان نهم آن بود که گواهان، شرافت و امانت مطلق را رعایت کنند؛ همین فرمان بود که شالودة مذهب را زیربناي 

کرد که،  کرد، و تنها به این بس نمی ینی سوگند یاد میشخص گواه در یک مجلس د. تمامی شریعت یهود قرار داد
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کند بگذارد، بلکه بایستی خدا را بر  مانند آنچه در گذشته مرسوم بود، دست بر عورت کسی که براي او سوگند یاد می

ه قانون چنان بود که اگر کسی شهادت دروغ بدهد، همان مجازاتی ک. راستی گفتار خود گواه بگیرد و حکم قرار دهد

قانون یهود همه قانون دینی بود، . بنا بود به متهم داده شود، و با شهادت وي از میان رفته است، در حق او اجرا شود

کرد  و هیکل عنوان محکمه، و کاهنان عنوان قضات را داشتند و هر کس را که از اطاعت احکام کاهنان سرپیچی می

گذاشتند؛ اگر بزه متهم مشکوك بود، به او  حکم را به خدا وامیاي از حاالت،  در پاره. کردند به اعدام محکوم می

براي اجراي قانون، هیچ دستگاهی جز دستگاه دینی در کار نبود، و اجراي . دادند که آب زهرآلود بنوشد دستور می

ابل گناههاي کوچک با اعتراف کردن و فدیه دادن ق. گذاشتند احکام را به ضمیر شخص و قضاوت افکار عمومی وامی

پرستی، زنا، زدن والدین، دشنام دادن به ایشان، دزدیدن بندگان، یا  آدمکشی، ربودن اشخاص، بت. بخشایش بود

کشت دیگر محکوم به اعدام  ، به حکم یهوه، مجازات اعدام داشت؛ ولی اگر کسی غالمی را می»نزدیکی با چهارپایان«

یهوه راضی بود که، در مورد آدمکشی، خود مردم » .زنده مگذارزن جاودگر را «: کیفر جادوگري نیز اعدا مبود. شد نمی

با وجود این، » .ولی خون، خود، قاتل را بکشد؛ هر گاه به او برخورد کند، او را بکشد«: به اجرا کردن قانون برخیزند

کرد، صاحب  توانست به آنجاها بگریزد؛ چون چنین می شناختند، که بزهکار می بعضی از شهرها را به عنوان بست می

به طور کلی باید گفت که اساس مجازات قانون قصاص و معاملۀ به . خون ناچار بود براي انتقام جستن درنگ کند

و اگر اذیتی دیگر حاصل شود، آنگاه جان به عوض جان بده، و چشم به عوض چشم، دندان به عوض «: مثل بوده است

؛ »ه عوض داغ، و زخم به عوض زخم، و لطمه به عوض لطمهدندان، و دست به عوض دست، و پا به عوض پا، و داغ ب

، که الاقل »شریعت موسی«. یافته به عقیدة ما اینها کمال مطلوبهایی بوده است که همۀ آنها به وجه اکمل تحقق نمی

که ، از لحاظ جنایی مزیتی بر آن ندارد، و از جنبۀ قضایی باید گفت »تدوین شده«پانزده قرن پس از قانون حموربی 

  . رنگ ارتجاع و بازگشت به تسلط ابتدایی کهنه دارد

به خانۀ همسایه طمع مورز، و به «: اند کرده شود که چگونه به زن به عنوان ملک مرد نظر می از فرمان دهم معلوم می

با » .ات و غالمش و کنیزش و گاوش و االغش، و به هیچ چیزي که از آن همسایۀ تو باشد طمع مکن زن همسایه

کردند، نیمی از پریشانی جهان  د این، مضمون فرمان دهم قابل توجه و ستایش است، و اگر مردم به آن عمل میوجو

یهود است، در میان » شریعت«از عجایب آنکه نیکوترین فرمان و دستور، در عین آنکه جزئی از . خاست از میان برمی

مخلوطی از احکام «در میان ) 18.  19(» الویان سفر«مقصود ما چیزي است که در . شود این ده فرمان دیده نمی

به طور  ».همسایۀ خود را مثل خویشتن دوست بدار«: کند که آمده و نص آن از این عبارت کوتاه تجاوز نمی» مکرر

خالصه باید گفت که ده فرمان قانونی عالی بوده است، و عیوب آن بر عیوب زمانی که در آن وضع شده فزونی 

باید به خاطر داشته باشیم که این فرمانها تنها قانون بوده . سنی دارد که مخصوص به خود آن استنداشته؛ ولی محا

. بوده است» اي مدینۀ فاضلۀ کاهنانه«و چیزي بر آن اضافه نداشته و، بیش از آنکه نمایندة زندگی یهودیان باشد، 

شد، و هر گاه کسی به  معتقدان به آن عزیز می گذاشتند در چشم مانند همۀ قوانین دیگر، هر وقت که آن را زیر پا می

خاستند، ولی تأثیر آن در رفتار قوم از بیشتر قوانین قضایی و اخالقی کمتر  کرد به ستایش آن برمی آن تجاوز می

پدید آورده که در » وطن قابل حمل و نقلی«هاینه، براي قوم یهود  مهمترین اثر آن این است که، به گفتۀ . نبود

بدري خود، که بالفاصله پس از وضع این قانون شروع شد و دو هزار سال طول کشید، آن وطن را با خود هنگام در

اند؛ و حکومت روحانی غیرقابل رؤیتی برقرار ساخته و، با وجود پراکندگی، آنان را متحد نگاه داشته  همراه داشته

اند، غرور خود را از کف نداده و به صورت  دیدهاست؛ چنین بود که یهودیان، با وجود شکستهایی که در قرون طوالنی 

  .اند ملت غیرقابل زوالی درآمده
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VII –  ادبیات و فلسلۀ تورات  

  آمدن اسکندر -بدبینی کتاب جامعه - فکر ابدیت -ایوب -امثال -غزل غزلها - مزامیر - شعر - قصه - تاریخ

. رود و شعر و فلسفه درجۀ اولی نیز به شمار میکتاب عهد قدیم تنها شریعت و قانون نیست، بلکه از آن گذشته تاریخ 

اگر، از آن کتاب اساطیر، اولین تحریفات و اغالطی را که باعث آن صالح و تقواي استنساح کننده بوده است کنار 

اند  گذاریم، و این مطلب را بپذیریم که کتابهاي تاریخی آن چنان دقت و کهنگیی را که پدران ما دربارة آنها قائل بوده

هاي  یابیم، بلکه این نوشته هاي تاریخی را می ندارد، پس از همۀ این کارها، نه تنها در آن میان قدیمترین نوشته

اي از  شاید اسفار داوران و سموئیل و پادشاهان، به زعم پاره. رود تاریخی در نوع خود زیباترین آنها نیز به شمار می

تألیف شده، و غرض مؤلفان این اسفار آن بوده است که  ، با شتابزدگیدانشمندان، در اثناي اسارت، یا کمی پس از آن

آوري کنند و براي قرون آینده باقی گذارند؛ ولی قصۀ شائول و داوود  اي را جمع آداب و سنن قوم دلشکسته و پراکنده

ستانی خاور نزدیک هاي با تر از سایر نوشته و سلیمان، از لحاظ ساختمان و اسلوب، به نسبت زیادي زیباتر و ظریفت

حتی خود سفر پیدایش را، در صورتی که با درنظر گرفتن نقش اساطیر در آن بخوانیم و از سلسلۀ انسابی که . است

آرایشهاي کالمی،   در آن است چشم بپوشیم، براستی که داستان قابل ستایشی است، که بدون پرداختن به حواشی و

این کتاب، تنها، کتاب تاریخ نیست، بلکه نوعی از فلسفۀ تاریخ . شته شدهو با سادگی و نیرومندي و جانداري خاص نو

شده از کوششهاي آدمی است که خواسته است حوادث بیشمار  نیز با آن همراه است؛ این نخستین گزارش ثبت

و معلولی  گذشته را با یکدیگر تألیف و مقایسه کند و از میان آنها وحدتی بیرون آورد و غرض و منظور و ارتباط علت

موجود در آنها را تا حدي اکتشاف کند و، از آن رو، زمان حاضر و آیندة خود را با روشنی بیشتري در برابر خویش 

تصوري که انبیا و کاهنان مؤلف اسفار پنجگانه دربارة تاریخ داشتند در مدت هزار سال دوام یونان و روم . داشته باشد

.اروپایی، از بوئثیوس گرفته با بوسوئه، درآمدباقی ماند و به صورت نظرکلی متفکران 

در عالم نثرنویسی هیچ . داستانهاي عشقی کوچک کلیی که در تورات آمده حدفاصل میان تاریخ و شعر است

اي به اندازة قصۀ روت به سرحد کمال نزدیک نشده؛ داستانهاي اسحاق و رفقه، یعقوب و راحیل، یوسف و  نوشته

» سرود موسی«ادبیات شعري تورات با . گیرد ، استر، یهودیث و دانیال در درجۀ دوم قرارمیبنیامین، شمشون و دلیله

. رسد شود و در مزامیر به منتهاي اوج خود می آغاز می) 5کتاب داوران، باب (» سروده دبوره«و ) 15سفر خروج، باب (

رده، و ممکن است سرودهاي یهودي بابلی راه را براي ساخته شدن این سرودها هموار ک» توبۀ«هاي  شاید قصیده

به نظر ما قصیدة اخناتون دربارة آفتاب اثري در مزمور . مضمون و صورت خود را از همان قصاید اقتباس کرده باشد

صد و پنجاه و پنجم داشته، و گمان بیشتر آن است که همۀ این مزامیر را تنها داوود نساخته باشد، بلکه گروهی از 

اند، و احتمال دارد که این کاردر قرن سوم قبل از میالد مسیح  زي پس از اسیري، آنها را نوشتهشاعران، در زمان درا

البته ما را به این بحث تاریخی کاري نیست و، همان گونه که اشتقاق اسم شکسپیر، یا منابعی که . صورت گرفته باشد

شود، آنچه طرف توجه است این است  ا واقع نمیهاي خود از آنها الهام گرفته، مورد بحث م وي براي نوشتن نمایشنامه

مقصود آن نبوده است که آدمی در یک جلسه آنها را . که مزامیر در میان اشعار غنایی جهان درجۀ اول را دارد

شود آن است  بخواند، یا مانند شخص ناقد و مدققی به مطالعۀ آنها بپردازد؛ زیباترین چیزي که در مزامیر مشاهده می

کند، و ایمانی را که محرك عواطف انسان  دهد توصیف می شئۀ روحیی را که از تقوا به آدمی دست میکه حالت ن

کاهد این است که با لعنتها و نفرینهاي  آنچه از ارزش این مزامیر در نظر ما می. نماید است به صورتی عالی بیان می

کند که با  اي چاپلوسی می ه و پیوسته نسبت به یهوانگیز همراه است،  فراوان ماللت» هاي استغاثه«ها و  تلخ و شکوه

آید و نار از دهانش ملتهب  دخان از بینی او برمی«، »شفقت و رحمت«و » صبر فراوان«و » پایان محبت بی«وجود 

پذیرد و بیم  را می چاپلوسی؛ )9مزمور (» شریران به هاویه خواهند برگشت«دهد که  ؛ بیم می)18مزمور (» گردد می
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هاي جنگی  سراسر مزامیر آکنده از حماسه). 12مزمور (» همۀ لبهاي چاپلوسان را منقطع خواهد ساخت«دهد که  می

اي  پاره. کنند سازگاري دارد است، که از روح مسیحیت بسیار دور است؛ البته با آنچه مجاهدان و مبلغان مسیحی می

در حقیقت آدمی «: رسد نها سرشار از رحمت و محبت است و در نمایش خضوع و فروتنی به منتها درجه میاز آ

شکفد، زیرا که باد بر آن  مثل گل صحرا همچنان می. و اما انسان، ایام او مثل گیاه است …چیزي جز تکبر نیست

در این سرودها اوزان شعر شرقی ). 103و 29مزمورهاي (» شناسد گردد و مکانش دیگر آن را نمی وزد و نابود می می

جمعی را، که برگردان سرودها را  کنیم، و چنان است که گویی بانگ باشکوه ترنم کنندگان دسته قدیم را احساس می

کنایه و وضوح تصاویر به پایۀ این مزامیر هیچ شعري از لحاظ نیروي تعبیر و . شنویم خوانند، با گوش جان می می

اثري که این اشعار در آدمی برجاي . رسد، و هرگز احساس دینی با این شدت و نیرومندي بیان نشده است نمی

کند؛ این از آن  ورند تحریک می گذارد، از تأثیر هر غزل عشقی بیشتر است، و حتی نفوسی را که در شکاکی غوطه می

خواهد شور و کوشش خود را به  که در عقل کمال یافته، براي رسیدن به مظهر کمالی که می جهت است که شوقی را

در ترجمۀ انگلیسی مزامیر، که در زمان شاه جیمز صورت گرفته، . کند آن تقدیم کند، به صورت جذابی تعبیر می

از زبان «: ا کرده است، از قبیلالمثل پید عبارتهاي بلیغی است که، در میان سخنگویان به زبان انگلیسی، عنوان ضرب

در اصل ). 146مزمور (» بر رؤسا توکل نکنید«) 17مزمور (» مردمک چشم«، )8مزمور (» کودکان و شیرخوارگان

 …آفتاب«. رسد عبرانی کتاب تشبیهات و استعاراتی است که تشبیهات و استعارات هیچ یک از زبانها به پاي آن نمی

توان  هرگز نمی). 19مزمور (» کند آید، و مثل پهلوان از دویدن در میدان شادي می میمثل داماد از حجلۀ خود بیرون 

.استتصور کرد که این سرودها در زبان پربانگ اصلی خود چه اندازه شکوه و زیبایی داشته 

یر داوود قرار دهیم، شمایی از آن عنصر حسی و اینجهانی زندگی یهود اگر کتاب غزل غزلهاي سلیمان را در کنار مزام

احتماال ازما پنهان داشته است؛  -که تقریباً بتمامی توسط انبیا و کاهنان نوشته شده - آید که تورات به دست می

کمال دقت در دهد که در سایر آثار ادبی قدیم یهود، که  گونه که مطالعۀ کتاب جامعه از تشکیکهایی خبر می همان

مجال حدس و تخمین دربارة کیفیت تألیف کتاب جامعه، . شود انتخاب آنها به کار رفته، از آنها هیچ اثري دیده نمی

اي از سرودهاي بابلی بوده که به نام  ممکن است که اصل آن مجموعه. که رنگ غزلهاي عشقی دارد، وسیع است

ن را گروهی از شاعران غزلسراي عبرانی، با الهام گرفتن از روح عشتر و تموز ساخته شده، و نیز امکان دارد که آ

شود که از زبان  چه در آنها الفاظی دیده می(یونانیی که با اسکندر کبیر به سرزمین یهودا وارد شده، سروده باشند

کنند،  طاب می؛ نیز چون عاشق و معشوق یکدیگر را، مانند مصریان قدیم، به نام خواهر و برادر خ)یونانی گرفته شده

اصل آن هر چه . هاي نیل چیده باشد امکان دارد که این گل یهودي در اسکندریه شکفته، و روح آزادي آن را از کرانه

دانیم چگونه علماي دین غافل مانده یا خود  ما نمی: بوده، باید گفت که وجود آن در تورات خود معماي دلربایی است

ه این غزلها، با آنهمه عواطف شهوانی، در آن کتاب درج شود و میان صحیفۀ اشعیا و اند ک را به غفلت زده و اجازه داده

  .خوابد کتاب جامعه قرارگیرد؟ محبوب من مرا مثل طبلۀ مر است که در میان پستانهاي من می

  .باشد محبوب من برایم مثل خوشۀ بان در باغهاي عین جدي می

  .با هستی؛ و چشمانت مثل چشمان کبوتر استاینک تو زیبا هستی اي محبوبۀ من؛ اینک تو زی

  …اینک تو زیبا و شیرین هستی اي محبوب من، و تخت ما هم سبز است

  …من نرگس شارون و سوسن و ادیها هستم

  …مرا به قرصهاي کشمش تقویت دهید، و مرا به سیبها تازه سازید، زیرا که من از عشق بیمار هستم

دهم که محبوب مرا، تا خودش نخواهد، بیدار  ا و آهوهاي صحرا قسم میاي دختران اورشلیم، شما را به غزاله

  …نکنید
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  .چراند محبوبم از آن من است، و من از آن وي هستم؛ درمیان سوسنها می

  …غزال یا بچۀ آهو بر کوههاي باتر باش) مانند(ها بگریزد،  اي محبوب من برگرد و تا نسیم روز بوزد و سایه

رویم و ببینیم که آیا انگور گل کرده، و گلهایش گشوده و انارها گل داده باشد؛ در آنجا محبت صبح زود به تاکستانها ب

  . خود را به تو خواهم داد

همۀ مردم در جستجوي . آنچه در امثال سلیمان است از دهان سالخوردگان بیرون آمده  این نغمۀ جوانان است، و

رسند؛ همه چنان گمان دارند که به هیچ چیز دست  دارند می عشق و زندگی هستند، و به کمی کمتر از آنچه آرزو

جوانان را از شر زن برحذر  اي افسانهسلیمان . گذرد اي است که هر انسان بدبین از آنها می اینها سه مرحله: اند نیافته

اما کسی که با زنی زنا کند  …انداخته است، و جمیع کشتگانش زورآورانندزیرا که او بسیاري را مجروح «: دارد می

طریق : سه چیز است که براي من زیاده عجیب است، بلکه چهار چیز، که آنها را نتوانم فهمید …العقل است ناقص

انند بولس حواري، وي نیز م» .عقاب در هوا، و طریق مار بر صخره، و راه کشتی در میان دریا، و راه مرد بادختر باکره

و از زن جوانی خویش مسرور باش، مثل غزال «: بر این عقیده است که آدمی متأهل شود بهتر از آن است که بسوزد

خوان بقول،  …محبوب و آهوي جمیل؛ پستانهایش تو را همیشه خرم سازد، و از محبت او دائماً محظوظ باش

آیا ممکن است اینها سخنان کسی باشد » .ه با آن عداوت باشددرجایی که محبت باشد، بهتر است از گاو پرواري، ک

اي شخص کاهل، نزد «: آید عفتی، تنبلی می که شوهر هفتصد زن بوده است؟ در راه دور شدن از حکمت، پس از بی

او در  - بینی؟ آیا مردي را که در شغل خویش ماهر باشد می» «اي کاهل تا چندان خواهی خوابید؟ …مورچه برو

راحت غافالنۀ احمقان «طلبی بیهوده گریزان است؛  با وجود این، مرد فیلسوف از جاه» .ادشاهان خواهد ایستادحضور پ

کار کردن حکمت است و » .شتابد بیسزا نخواهد ماند اما آن که در پی دولت می» .ایشان را هالك خواهد ساخت

احمق تمامی خشم « …»انجامد به فقر محض میاز هر مشقتی منفعتی است، اما کالم لبها «: آوري ابلهی است زبان

مرد احمق نیز، چون خاموش باشد، او را حکیم « …»نشاند سازد، اما مرد حکیم بتأخیر آن را فرو می خود را ظاهر می

شود این است که، مانند سقراط، فضیلت را با حکمت یکی  درسی که این حکیم از تکرار آن خسته نمی» .شمارند می

شود، که در آنها علم الهوت عبري با فلسفۀ یونانی در هم  اي از مدارس اسکندریه استشمام می ین رایحهداند؛ در ا می

عقل براي مصاحبش «. آمیخته شد، و از این مخلوط چیزي به دست آمد که حکمت اروپاي پس از آن را ساخت 

پیدا کند، و شخصی که  خوشا به حال کسی که حکمت را …چشمۀ حیات است، اما تأدیب احمقان حماقت است

فطانت را تحصیل نماید؛ زیرا که تجارت آن از تجارت نقره، و محصولش از طالي خالص، نیکوتر است؛ از لعلها 

به دست راست وي طول ایام است، و به دست چپش دولت . گرانبهاتر است و جمیع نفایس تو با آن برابري نتواند کرد

کتاب ایوب از امثال سلیمان قدیمیتر » .، و همۀ راههاي وي سالمتیو جالل؛ طریقهاي وي طریق شادمانی است

است؛ این کتاب شاید در زمان اسارت نوشته شده باشد، و مقصود از نوشتن آن بوده است که به کنایه و استعاره 

کارالیل، که نسبت به این کتاب تعصب شدیدي دارد، چنین  .کندمصیبتهاي اسیران یهودي را در بابل توصیف 

کتاب جلیلی است، و  …دارم که این بزرگترین اثري است که با قلم نوشته شده من بدون تردید اظهار می«: گوید می

این نخستین و قدیمترین شرحی است که دربارة معماي سرنوشت آدمی، و مشیت خدا با . کتاب همۀ مردم است

اي در تورات، و جز تورات، از لحاظ  به نظر من هیچ نوشته …بر روي این کرة زمین، به رشتۀ تحریر درآمده بندگانش

این مشکل و معما از آنجا پیدا شده بود که عبرانیان نسبت به امور این جهان » .رسد ارزش ادبی به پاي آن نمی

م بهشتی وجود نداشت، الزم بود که پاداش فضیلت اهتمام فراوانی داشتند، چه، از آن سبب که در دیانت یهودي قدی

رسید که  ولی غالباً به نظر ایشان چنان می. و نیکوکاري در همین جهان داده شود، یا اصالً در برابر آن پاداشی نباشد

ن اینک ایشا«: چرا، به گفتۀ مزامیر. شوند، و بدترین رنجها بهرة نیکوترین مردم است بدکاران کامیاب و رستگار می
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کند، و به  و چرا خدا خود را پنهان می» شوند؟ شریر هستند، که همیشه مطمئن بوده در دولتمندي افزوده می

کند، و در پرسش خود عزم و  دهد؟ مصنف کتاب ایوب همین سؤاالت را می بدکاران کیفر و به نیکوکاران پاداش نمی

همۀ . دهد ز عقیدة خود در برابر مردم نمایش میثبات بیشتري دارد و شاید قهرمان داستان خود را به عنوان رم

ورزید،  پرستیدند؛ بابل، که منکر این خدا بود و نسبت به آن کفر می می) باتلون(اسرائیل، مانند خود ایوب، یهوه را  بنی

خوردند و لباس مذلت و اسارت بر تن  اسرائیل در بدبختی غوطه می به اوج ترقی رسیده بود، در صورتی که بنی

گذرد، و شاید آن را  در دیباچۀ این کتاب، که در آسمانها می تواند گفت؟ آدمی دربارة چنین خدایی چه می. شتنددا

مستقیم و «گوید که ایوب مرد  نویسندة ادیبی براي زدودن این نقص کتاب بر آن الحاق کرده، شیطان به خدا می

آیا ممکن است در بدبختی هم : پرسد که اه میاست، و این از آن جهت است که وي سعادتمند است؛ آنگ» کاملی

ایوب . خواهد بر سر ایوب فرو ریزد دهد که شیطان هر مصیبتی که می تقواي خود را حفظ کند؟ یهوه اجازه می

افتد، و از  رود، و به فکر خودکشی می دهد، ولی این صبر آخراالمر از چنگ وي به در می قهرمان صبر ایوبی نشان می

صوفر، که براي لذت بردن از . کند و را طرد کرده و به حال خود واگذاشته، بسختی او را مالمت میاینکه خدایش ا

ورزد که خدا عادل است و به آدم نیکوکار، حتی در همین جهان،  آالم دوست خود، ایوب، نزد او آمده، اصرار می

  :گوید کند و چنین می دهد؛ ایوب بتندي سخن او را قطع می پاداش می

ی که شما قوم هستید، و حکمت با شما خواهد مرد؛ لیکن مرا نیز مثل شما فهم هست و از شما کمتر نیستم، بدرست

سازند  هاي دزدان به سالمت است، و آنانی که خدا را غضبناك می خیمه …داند؟ وکیست که مثل این چیزها رانمی

این چیزها را دیده و گوش من آنها را  اینک چشم من همۀ …آورند ایمن هستند که خداي خود را در دست خود می

کاش که شما بکلی . کنید و جمیع شما طبیبان باطل هستید اما شما دروغها جعل می …شنیده و فهمیده است

. بود شدید، که این براي شما حکمت می ساکت می

  :گوید اندیشد، و چنین می آنگاه به کوتاهی زندگی و درازي مرگ می

شود، و مثل سایه  روید و بریده می مثل گل می. االیام و پر از زحمات است شود، قلیل می انسان، که از زن زاییده

میرد و  اما مرد می …زیرا براي درخت امیدي هست که اگر بریده شود باز خواهد رویید، …ماند گریزد و نمی می

شود و نهرها ضایع و خشک  شود؛ و آدمی چون جان را سپارد کجاست؟ چنانکه آبها از زیر دریا زایل می فاسد می

  اگر مرد بمیرد، بار دیگر زنده شود؟ …خیزد خوابد و برنمی گردد، همچنین انسان می می

حریف «شود؛ تا حدي که خدا را کند، وشک ایوب دربارة پروردگار پیوسته زیادتر می این مناقشه بشدت ادامه پیدا می

 - شاید نظیر کتاب عدل االهی اثر الیبنیتز - با نوشتن کتابیکند که این حریف  خواند، و آرزو می خویش می» و رقیب

، شخص را به این فکر »سخنان ایوب تمام شد«: به این صورت آمده 31کلماتی که در آخر باب . خود را هالك کند

ان اندازد که این کتاب در اصل پایان گفتاري بوده که مانند کتاب جامعه آراي اقلیت ملحد موجود در میان یهودی می

آیه، از عدالت خدا  165شود و، در  ولی فیلسوف دیگري به نام الیهو در اینجا وارد داستان می .استداده  را نمایش می

ه رسد ک شود و سخنی به گوش می در پایان، بانگی از میان ابر شنیده می. راند درمیان بندگانش سخن می

  :اي است که در تورات وجود دارد باشکوهترین قطعه

  :و خداوند ایوب را از میان گردباد خطاب کرده، گفت

سازد؟ االن کمر خود را مثل مرد ببند، زیرا که از تو سؤال  علم تاریک می کیست که مشورت را از سخنان بی

کیست که آن را پیمایش ! بیان کن اگر فهم داري وقتی که زمین را بنا نهادم کجا بودي؟. نمایم، پس مرا اعالم نما می

هایش بر چه چیز گذاشته شده؟ و کیست که سنگ  نمود، اگر میدانی؟ و کیست که ریسمان کار بر آن کشید؟ پایه

اش را نهاد، هنگامی که ستارگان صبح با هم ترنم نمودند و جمیع پسران خدا آواز شادمانی دادند؟ و کیست که  زاویه



٢٨۴

درها مسدود ساخت، وقتی که به در جست و از رحم بیرون آمد، وقتی که ابرها را لباس آن گردانیدم و  دریا را به

تاریکی غلیظ را قنداقۀ آن ساختم، و حدي براي آن قرار دادم، و پشت بندها و درها تعیین نمودم، و گفتم تا به اینجا 

آیا تو از ابتداي عمر خود صبح را فرمان دادي و فجر را  بیا و تجاوز منما، و در اینجا امواج سرکش تو بازداشته شود؟

اي؟ آیا درهاي موت براي  هاي دریا داخل شده یا به عمقهاي لجه رفته آیا به چشمه …به موضعش عارف گردانیدي؟

اي؟ خبر بده اگر این همه را  اي؟ آیا پهناي زمین را ادراك کرده تو باز شده است، یا درهاي سایۀ موت را دیده

بندي، یا  آیا عقد ثریا رامی …اي؟ هاي تگرگ را مشاهده نموده آیا به مخزنهاي برف داخل شده و خزینه …!دانی یم

کیست که  …گردانی؟ دانی، یا آن را بر زمین مسلط می آیا قانونهاي آسمان را می …گشایی؟ بندهاي جبار را می

…حکمت را در باطن نهاد یا فطانت را به دل بخشید؟

ایوب از هول آنچه . له کننده با قادر مطلق مخاصمه نماید؟ کسی که با خدا محاجه کند آن را جواب بدهدآیا مجاد

یهوه که تسکین یافته بود، بر او بخشید و قربانی وي را قبول کرد؛ دوستان . دید به ذلت و حقارت خود متوجه شد

هزار گوسفند، شش هزار شتر، هزار  یوب چهاردهایوب را به واسطۀ حجتهاي واهیی که آورده بودند بیم داد، و به ا

این گونه . جفت گاو نر، هزار ماده خر، هفت پسر، و سه دختر عنایت کرد؛ ایوب پس از آن، یکصد و چهل سال بزیست

رسد، جز به  اي است؛ چه ایوب به همه چیز می پایان پذیرفتن داستان، در عین آنکه نارساست، پایان سعادتمندانه

تی که کرده بود؛ مشکل و معما به همان حال خود باقی ماند، و البته تأثیر فراوانی در طرز تفکر قوم یهود جواب سؤاال

یهودیان از این مسئله دست برداشتند، و آن را با اصطالحات و ) م ق 167حوالی (در ایام دانیال نبی . باقی گذارد

تواند به این پرسش  اند، کسی نمی گفته) و کانت(خنوخ تعبیرات این دنیا الینحل شناختند؛ همانگونه که دانیال و 

پاسخ دهد، مگر آنکه به زندگی پس از مرگ ایمان داشته باشد، آنجایی که همۀ دادها گرفته شود و همۀ خطاها 

 این یکی از افکار گوناگونی بود که وارد مسیحیت شد،. اصالح شود، بدکار کیفر ببیند و نیکوکار بهترین پاداش را ببرد

  .و سبب پیروزي آن بر دیگر دینهاي معاصر خود بود

گوید که خوشبختی و بدبختی در این عالم هیچ  دهد که جنبۀ بدبینی دارد؛ می به این سؤال پاسخی می جامعهکتاب 

مرد عادل هست که در عدالتش هالك : الت خود دیدماین همه را در روزهاي بط :پیوندي با فضیلت و رذیلت ندارد

پس من برگشته، تمامی ظلمهایی را که زیر آفتاب  …شود، و مرد شریر هست که در شرارتش عمر دراز دارد می

اي نبود؛ و زور به طرف جفا  دهنده و اینک اشکهاي مظلومان، و براي ایشان تسال: شود مالحظه کردم کرده می

اگر ظلم را بر فقیران، و برکندن انصاف و عدالت رادر کشوري بینی، از این امر مشوش مباش،  …کنندگان ایشان بود

  . کند، و حضرت اعال فوق ایشان است زیرا آن که باالتراز باالست مالحظه می

کند، بلکه سعادت و شقاوت به دست  این فضیلت و رذیلت نیست که اندازة خوشبختی یا بدبختی آدمی را معین می

برگشتم و زیر آفتاب دیدم که مسابقت براي تیزروان، و جنگ براي شجاعان، و نان نیز براي «: ۀ کور استصدف

» .شود حکیمان، و دولت براي فهیمان، و نعمت براي عالمان نیست، زیرا که براي جمیع ایشان وقتی و اتفاقی واقع می

آن که نقره را دوست دارد، از «: دارد بخت نگاه نمیحتی خود ثروت نیز بقایی ندارد و دارندة آن را مدت درازي خوش

خواب عمله  …این نیز بطالت است. شود شود، و هر که توانگري را دوست دارد، از دخل سیر نمی نقره سیر نمی

در آن هنگام که به یاد » .گذارد که بخوابد شیرین است، خواه کم و خواه زیاد بخورد؛ اما سیري مرد دولتمند او را نمی

چون نعمت زیاد شود، خورندگانش زیاد «: کند افتد، همۀ اصول مالتوس را در یک سطر خالصه می نوادة خود میخا

امور در : توان تسکین داد آالم او را، با آنچه دربارة گذشتۀ طالیی یا آیندة خیالی گوارا گفته شود، نمی» .شوند می

مگو چرا روزهاي قدیم از این زمان بهتر «: نین خواهد بودگونه بوده که اکنون هست، و در آینده نیز چ گذشته همان

بر آدمی واجب است که مورخان خود را با کمال دقت » .کنی بود، زیرا که در این خصوص از روي حکمت سؤال نمی
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آنچه بوده است همان است که خواهد بود، و آنچه شده است همان است که خواهد شد، و زیر آفتاب «: انتخاب کند

ببین این تازه است؟ در دهرهایی که قبل از ما بوده، : اش گفته شود آیا چیزي هست که درباره. ز تازه نیستهیچ چی

اند و پس از این نیز  است؛ تمدنهاي گذشته فراموش شده) بطالتی(به نظر وي ترقی وهم و باطلی . آن چیز قدیم بود

یزي است، و چه بهتر که آدمی از آن خالص شود؛ انگ نظر کلی وي آن است که زندگی مشغلۀ غم. چنین خواهد بود

زندگی همچون حرکتی دورانی است که نتیجۀ پایداري ندارد، و از همان جا که آغاز شده بود به همان جا هم پایان 

:پذیرد؛ کشمکش بیحاصل باطلی است که در آن چیزي جز شکست قطعیت ندارد می

انسان را از تمامی مشقتش که زیر آسمان . ل؛ همه چیز باطل استگوید باطل اباطی کتاب جامعه، باطل اباطیل، می

آفتاب طلوع : ماند آیند، و زمین تا به ابد پایدار می روند و طبقۀ دیگر می کشد چه منفعت است؟ یک طبقه می می

ف شمال رود و به طر شتابد؛ باد به طرف جنوب می کند و به جایی که از آن طلوع نمود می کند و آفتاب غروب می می

شود، اما دریا  جمیع نهرها به دریا جاري می. گردد رود و باد به مدارهاي خود برمی زند؛ دورزنان دورزنان می دور می

و من مردگانی را که قبل از آن مرده  …گردد گردد به مکانی که نهرها از آن جاري شد، به همان جا باز می برنمی

و کسی را که تا به حال به وجود نیامده است از هر دوي . اند آفرین گفتم هبودند بیشتر از زندگانی که تا به حال زند

نیکنامی از روغن معطر بهتر است،  …شود ندیده است ایشان بهتر دانستم، چونکه عمل بد را که زیر آفتاب کرده می

  .و روز ممات از روز والدت

شادمانی را مدح کردم، زیرا که براي  آنگاه«: دازدپر گاهی براي یافتن راه حل معماي زندگی به فرو رفتن در لذات می

دشواریی » .این هم بطالت است«، اما »انسان زیر آسمان، چیزي بهتر از این نیست که بخورد و بنوشد و شادي نماید

اي فراموش  رسد که آن واعظ از طرف زن صدمه آید مسئلۀ زن است؛ چنان به نظر می که در سر راه شادیها پیش می

و دریافتم که زنی که دلش دامها و  …یک مرد از هزار یافتم، اما از جمیع آنها زنی نیافتم«: دیده است ناشدنی

» .باشد، چیز تلختر از موت است؛ هر که مقبول خداست از وي رستگار خواهد شد هاست، و دستهایش کمندها می تله

گردد، و آن نصیحتی است که هیچ  ولتر باز میاي که به جهان غامض فلسفه رفته به نصیحت سلیمان و  از این حاشیه

جمیع روزهاي عمر باطل خود را که او ترا در زیر آفتاب بدهد، با زنی که دوست «: اند یک از آن دو به آن عمل نکرده

اي است که در آن شک است؛  حتی خود حکمت نیز مسئله ».داري، در جمیع روزهاي بطالت خود خوش بگذران می

کند، ولی چنان گمان دارد که علم چون از مقدار اندك تجاوز کند، چنین  شاده دستی ستایش میوي از حکمت با گ

به نظر وي حکمت چنان » .ساختن کتابهاي بسیار انتها ندارد، و مطالعۀ زیاد تعب بدن است«: شود خطرناك می

کردن مال بیشتري سازد؛ مقتضی است که در صورتی آدمی در صدد کسب حکمت برآید، که خدا آن را وسیلۀ فراهم 

. شود ؛ اگر جز این باشد، همچون دامی است که مایۀ تباهی جویندگان آن می»حکمت مثل میراث نیکوست«

) ».تواند مرا ببیند و زنده بماند توانی دید، زیرا انسان نمی روي مرا نمی«: حقیقت مانند یهوه است که به موسی گفت(

  :رود، و مردار هر دو بوي گندیدة یکسانی دارد از دنیا میدر پایان کار، حکیم نیز مانند ابله 

این . شود، با حکمت تفحص و تجسس نمایم و دل خود را بر آن نهادم که، در هر چیزي که زیر آسمان کرده می

و تمامی کارهایی را که زیر آسمان کرده . آدم داده است که به آن زحمت بکشند مشقت سخت است که خدا به بنی

اینک من : در دل خود تفکر نموده، گفتم …یدم، که همۀ آنها بطالت و در پی بار زحمت کشیدن استشود د می

حکمت را بغایت افزودم، بیشتر از همگانی که قبل از من بر اورشلیم بودند، و دل من حکمت و معرفت را بسیار 

اختم، پس فهمیدم که این نیز دریافت نمود؛ و دل خود را بر دانستن حکمت و دانستن حماقت و جهالت مشغول س

  .افزاید زیرا که، در کثرت حکمت، کثرت غم است، و هر که را علم بیفزاید حزن می: در پی بار زحمت کشیدن است
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توانست چشمداشت سعادتی پس از مرگ داشته باشد، تیر بالي روزگار را با قلب پر از  اگر چنان بود که آدم عادل می

پندارد که این نیز وهمی باطل است، و آدمی  ولی نویسندة کتاب جامعه چنان می کرد، آرزو و شجاعت تحمل می

  :شود میرد و نابود می جانوري است که همچون جانوران دیگر می

میرد، به همان طور، آن  چنان که این می: براي ایشان یک واقعه است: آدم مثل وقایع بهایم است زیرا که وقایع بنی

ه یک نفس است، و انسان بر بهایم برتري ندارد، چونکه همه باطل هستند؛ همه به یکجا میرد؛ و براي هم نیز می

لهذا فهمیدم که براي انسان چیزي بهتر از این  …نمایند روند، و همه از خاك هستند، و همه به خاك رجوع می می

د، تا آنچه را بعد از او واقع که از اعمال خود مسرور شود، چونکه نصیبش همین است؛ و کیست که او را باز آور نیست

هر چه دستت به جهت عمل نمودن بیابد، همان را با توانایی خود به عمل آور، چونکه  …خواهد شد مشاهده نماید؟

.روي، نه کار و نه تدبیر و نه علم و نه حکمت است در عالم اموات، که به آن می

بینیم حاشیه و تفسیر عجیب و غریبی  آنچه در اینجا میبر حکمتی که امثال سلیمان آنهمه دربارة آن ستایش کرده، 

نیروي . ها نمایندة تمدنی است که به آخرین مرحلۀ پیري خود رسیده بود شک نیست که این گفته! رسد به نظر می

. حیات وجدانی اسرائیل، در کشاکش جنگهاي دائمی با دولتهایی که گرداگرد آن را فراگرفته بودند، تمام شده بود

شتافت؛ چون کار سخت شد و بدبختی و پریشانی  اي که تمام اتکاي قوم یهود به آن بود به کمک این قوم نمی یهوه

ترین ندایی  ها، که در ادبیات جهان تلخترین و گزنده بر ایشان سایه انداخت، دست به آسمان برداشتند و این گفته

سازد، نشانۀ همان  ر سر ضمیر او نهان بوده بر مال میدارترین شکوکی را که د است که از جان آدمی برخاسته و ریشه

درست است که بناي اورشلیم از نو برپا شد، ولی دیگر آن عنوان دژ . رود فرسودگی و پیري تمدن قوم یهود بشمار می

. برد و زمانی دیگر از یونان خداي شکست ناپذیري را نداشت، بلکه همچون شهري بود که زمانی از پارس فرمان می

کاهن بزرگ، در آغاز . هاي این شهر ایستاد و تسلیم آن را خواستار شد م در برابر دروازه ق 336سکندر جوان در سال ا

کار، از پذیرفتن این امر خودداري داشت، ولی فرداي آن روز، بر اثر خوابی که شب گذشته دیده بود، تسلیم شد و به 

لکه در  پوشند، نیز به مردم دستور داد که لباسهاي سفید پاکیزه و بیکاهنان فرمان داد که زیباترین لباسهاي خود را ب

اسکندر در . و آنگاه، با کمال آرامش، پیشاپیش مردم از شهر بیرون آمد تا به جنگجویان پیشنهاد صلح کند  بر کنند،

که   و اورشلیم را،برابر کاهن سر تعظیم فرود آورد و ستایش خود را نسبت به ملت اسرائیل و خداي آن اظهار داشت 

  .به وي تقدیم کرده بودند، پذیرفت

این پایان کار یهود نبود، بلکه در اینجا نخستین پردة نمایش عجیبی پایان پذیرفت که مدت چهل قرن طول کشیده 

هاي دوم و سوم ظاهر شدند؛ ما اکنون ناظر پردة چهارم  در پرده) یهودي سرگردان(مسیح و اخشوروش . است

اورشلیم یک بار ویران شد و دوباره آن را ساختند، بار دیگر نیز ویران شد و . این نیز آخرین آنها نیستهستیم، ولی 

یهودیان، که به . رود و اکنون سرپاست و نمایندة سر زندگی و سخت جانی قوم یهود به شمار می آن را از نو بنا کردند،

  . دن برقرار است در جهان باقی بمانندممکن است که تا زمانی که تم  اندازة تاریخ قدمت دارند،
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فصل سیزدهم

  پارس

I – دورة عظمت مادها و انقراض ایشان  

  انقراض دولت ماد –پیمان خون ساردیس  –شاهان ایشان  –منشأ این قوم 

وم، بدون اند؟ پی بردن به اصل این ق چگونه قومی بوده اند،  آیا مادها، که نقش مهمی در برانداختن دولت آشور داشته

. شک، امري است که رسیدن به آن دشوار است؛ تاریخ کتابی است که همیشه آدمی بایستی از وسط آغاز کند

اي است که گزارش حملۀ شلمنصر سوم به سرزمین موسوم به پارسوا، در  نخستین اشارة به این قوم در کتیبه

آید که در این ناحیه بیست و هفت امیر و  بر میبر آن ثبت شده؛ از اخبار چنان ) ق م 837سال (کوههاي کردستان، 

. اند نامیده اند؛ مردم این والیتها را آمادها یا مادها می کرده شاه، بر بیست و هفت والیت کم جمعیت، حکومت می

ي هاي دریا روند و محتمل است که در تاریخ هزار سال قبل از میالد از کناره مادها از نژاد هند و اروپایی به شمار می

شود، و مانند  در زند اوستا، کتاب مقدس پارسیان، یادي از این زادگاه قدیمی می. خزر به آسیاي باختري آمده باشند

سرزمینی که آدمی جوانی خود را در آن گذرانده، مانند خود ایام جوانی، زیباست، به شرط : شود بهشتی توصیف می

رسد که مادها، در ضمن  چنان به نظر می. آن ایام زندگی کند اینکه شخص ناچار نباشد دوباره در آن سرزمین یا در

از بخارا و سمرقند گذشته، و از این نواحی، رفته رفته، رو به جنوب سرازیر شده و پس از رسیدن   کردنهاي خود، کوچ

تخاب کرده این قوم، در کوههایی که به عنوان جایگاه خود در ایران ان. به پارس، در آن سکونت اختیار کرده بودند

و چون قومی نیرومند بودند و . بودند، مس، آهن، سرب، سیم و زر، سنگ مرمر، و سنگهاي گرانبها بدست آوردند

اي براي خویش  هاي منزلگاه خود پرداختند و زندگی آسوده زندگی ساده داشتند، به کشاورزي بر دشتها و دامنۀ تپه

  .فراهم ساختند

، که در درة زیبایی قرار گرفته و آبی که از ذوب شدن برف کوهها به دست )یعنی محل تالقی چند راه( اکباتاندر 

اول خود را بنا نهاد و آن را با کاخی شاهانه، که  نخستین شاه ایشان دیااکو پایتخت آمد سبب حاصلخیزي آن بود،  می

ولی  –بنا بر روایتی که در کتاب هرودوت آمده . دو کیلومتر مربع وسعت داشت، آراستبر شهر مسلط بود و نزدیک 

دیااکو از آنجا به قدرت رسید که به عدالت اشتهار یافته بود؛ و چون به قدرتی  –کند  روایت دیگري آن را تأیید نمی

هیچ کس به حضور شاه بار «د که یکی از فرمانهاي وي آن بو. خواست رسید، به استبداد و خودکامگی پرداخت که می

آورانی مطالب خود را به عرض او برسانند؛ دیگر آنکه کسی حق خندیدن یا آب  و مردم تنها به وسیلۀ پیام  داده نشود،

آن بود که  …هدف وي از مقرر داشتن این تشریفات براي شخص خود. دهان بر زمین انداختن در برابر شاه را ندارد

مردم قانع ماد، که زندگی طبیعی . »ي محروم بودند، طبیعت او را از طبیعت خود جدا بدانندکه از دیدن و  مردم،

جنگ آزمودگی و تحمل بر   داشتند، با پیشوایی این شاه نیرومند شدند؛ و بنا بر تأثیر عادت و محیط زندگی خویش،

دولت آشور بارها . کرد تهدید میسختیهاي جنگ پیدا کردند، و به صورت خطري درآمدند که پیوسته دولت آشور را 

هر بار چنان پنداشته بود که ماد چنان شکست خورده که دیگر یاراي برابري با آن را   بر سرزمین ماد حمله کرده،

. شوند ندارد، ولی بعدها معلوم شده بود که مردم این سرزمین از مبارزه براي بدست آوردن آزادي خسته نمی

این پیروزي، . تره، توانست، با ویران کردن شهر نینوا، به این کشمکشها پایان بخشدبزرگترین پادشاه ماد، هووخش

هاي ساردیس برسد؛ و اگر کسوفی  خود، محرك وي شد که لشکریانش را در آسیاي باختري پیش براند و به دروازه

ر دو این پیشامد آسمانی را دو پیشوا، که با یکدیگر در حال جنگ بودند، ه. گشت شد، هرگز از آنجا باز نمی واقع نمی

. اي از خون یکدیگر نوشیدند نذیر آسمانی پنداشتند و با یکدیگر پیمان صلحی بستند، و براي استواري آن جرعه
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سال بعد از این حادثه، از دنیا رفت؛ این پس از آن بود که در زمان پادشاهی خود کشور ماد را، از صورت   هووخشتره،

یک نسل . ري، به صورت امپراطوري بزرگی درآورد که آشور و ماد و پارس را شامل بودایالت تحت تصرف کشور دیگ

.پس از وي امپراطوري برچیده شد

این دولت مستعجل فرصتی پیدا نکرد که بتواند در بناي مدنیت سهم بزرگی داشته باشد؛ تنها کاري که کرد آن بود 

و الفباي سی و شش حرفی خود را از   پارسیها زبان آریایی،. تکه راه را براي فرهنگ و تمدن پارس باز و هموار ساخ

مردم ماد گرفتند، و همین مادها سبب آن بودند که پارسیها، به جاي لوح گلی، کاغذ پوستی و قلم براي نوشتن به 

 که در زمان صلح –قانون اخالقی پارسیها . کار بردندو به استعمال ستونهاي فراوان در ساختمان توجه کردند

، و نیز مذهب زردشتی ایشان و اعتقاد به اهورمزدا - باك باشند  صمیمانه به کشاورزي بپردازند، و در جنگ متهور و بی

که از شدت  –و اهریمن و سازمان پدرشاهی، یا تسلط پدر در خانواده، و تعدد زوجات و مقداري قوانین دیگر پارس 

تا موافق شریعت مادیان و پارسیانی که «: یۀ کتاب دانیالشباهت با قوانین ماد سبب آن شده است که در این آ

از ادبیات و هنر این قوم یک پاره سنگ یا یک نامه . همه ریشۀ مادي دارد –ذکر آنها با هم بیاید » شود منسوخ نمی

.هم بر جاي نمانده است

به جاي پدر خود هووخشتره اژدهاك یا ایشتوویگو، که . انقراض دولت ماد بسیار سریعتر از تشکیل آن صورت گرفت

به تخت سلطنت نشست، یک بار دیگر این حقیقت را اثبات کرد که حکومت سلطنتی همچون بازي قماري است، و 

این شاه براحتی بر تخت . روند در وراثت سلطنت، هوشمندي مفرط و جنون، متحد نزدیک به یکدیگر به شمار می

مردم . ش و نوش و لذت بردن از آنچه نصیب وي شده بود پرداختسلطنتی که به میراث برده بود نشست، و به عی

نیز، به تقلید از او، از پیروي دستورهاي اخالقی خشک و روش زندگی ساده و خشنی که داشتند دست برداشتند و 

عاقالنه از  برداري اي ناگهانی به چنگ ایشان افتاده بود که فرصت بهره رفته رفته آنها را فراموش کردند؛ ثروت به اندازه

مردم طبقات باالي اجتماع بندة مد و زندگی تجملی شده بودند؛ مردانشان شلوارهاي قالبدوزي شده . آن را نداشتند

قوم . دادند آراستند؛ حتی زین و برگ اسبان را نیز با طال زینت می و زنان خود را با غازه و جواهر می  پوشیدند، می

هاي خشکی که چرخهاشان جز  کردند، و از سوار شدن بر ارابه ی زندگی میاي که پیش از آن از راه چوپان ساده

هاي گرانبها سوار  بردند، اکنون کارشان آن بود که بر ارابه هاي ناهموار بریده شده از تنۀ درختان نبود لذت می گرده

بالیدند، ولی  نخستین شاهان ایشان به دادگستري بر خود می. شوند، و از مجلس جشنی به مجلس دیگر بروند

سر و دست فرزند او خوراکی فراهم  ایشتوویگو، که روزي نسبت به هارپاگ خشمناك شده بود، دستور داد از تن بی

هارپاگ فرمان را اجرا کرد و گفت هر چه شاه امر . آوردند و پدر را مجبور کردند که گوشت تن فرزندش را بخورد

دل خود نگاه داشت و بعدها به کمک کوروش برخاست تا ایشتوویگو را شود؛ ولی کینه را در فرماید مایۀ شادي او می

، که در فرمان مادیان بود، علیه شاه زن )شامل خوزستان و بختیاري(کوروش جوان، فرماندار والیت انشان . خلع کند

او خشنودي  صفت و ستمگر اکباتان قیام کرد؛ خود مادها از پیروزي وي بر این مردم خودکامه شاد شدند و به شاهی

تنها یک جنگ کافی بود تا دولت فرمانرواي ماد و حاکم بر . و تقریباً هیچ کس با او از در مخالفت در نیامد: نمودند

به صورت فرمانبردار یک فرد پارسی درآید؛ پس از آن، دولت پارس رفته رفته کارش به جایی رسید که ) ایران(پارس 

  .درآورد تمام خاور نزدیک را به زیر فرمان خود

II – شاهان بزرگ  

  حمله به یونان - داریوش بزرگ - بوجیهمک - سیاستهاي روشن وي -کوروش داستانی

اند و، به گفتۀ امرسن، همۀ مردم از تاجگذاري ایشان  کوروش یکی از کسانی بود که گویا براي فرمانروایی آفریده شده

در ادارة امور به همان گونه شایستگی داشت که در  خاست؛ روح شاهانه داشت و شاهانه به کار برمی. شوند شاد می
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کرد و نسبت به دشمنان سابق خود  خوردگان به بزرگواري رفتار می انگیز خود؛ با شکست کشور گشاییهاي حیرت

پس، مایۀ شگفتی نیست که یونانیان دربارة وي داستانهاي بیشمار نوشته و او را بزرگترین پهلوان . کرد مهربانی می

توانیم اوصاف و  هاي هرودوت و گزنوفون نمی مایۀ تأسف آن است که از نوشته. یش از اسکندر، دانسته باشندجهان، پ

مورخ اول، تاریخ وي را با بسیاري داستانهاي خرافی . شمایل وي را طوري ترسیم کنیم که قابل اعتقاد باشد

اي در فنون جنگ نوشته، و در ضمن  ن رسالهرا همچو) تربیت کوروش(=آمیخته، و دومی کتاب خود کوروپایدیا  درهم

اي در تربیت و فلسفه آورده است؛ گزنوفون چندین بار در نوشتۀ خود کوروش را با سقراط اشتباه کرده و  آن خطابه

. ماند اي باقی نمی چون این داستانها را کنار بگذاریم، از کوروش جز شبح فریبنده. احوال آن دو را با هم آمیخته است

اندام بوده، چه پارسیان تا آخرین روزهاي دورة هنر  توان گفت این است که کوروش زیبا و خوش به یقین میآنچه 

اند؛ دیگر اینکه وي مؤسس سلسلۀ هخامنشی یا سلسلۀ  نگریسته باستانی خویش به وي همچون نمونۀ زیبایی اندام می

اند؛ دیگر آنکه کوروش  کرده سرزمین سلطنت میاست، که در نامدارترین دورة تاریخ ایران بر آن » شاهان بزرگ«

ناپذیري درآمد؛ بر ساردیس و بابل مسلط  سربازان مادي و پارسی را چنان منظم ساخت که به صورت قشون شکست

شد؛ و فرمانروایی اقوام سامی را بر باختر آسیا چنان پایان داد که، تا هزار سال پس از آن، دیگر نتوانستند دولت و 

ازند؛ تمام کشورهایی را که قبل از وي در تحت تسلط آشور و بابل و لیدیا و آسیاي صغیر بود ضمیمۀ حکومتی بس

پارس ساخت، و از مجموع آنها یک دولت شاهنشانی و امپراطوري ایجاد کرد که بزرگترین سازمان سیاسی قبل از 

.رود به شمار میهاي تاریخی  ترین دولتهاي همۀ دوره دولت روم قدیم، و یکی از خوش اداره

آید، کوروش از کشورگشایانی بوده است که بیش از هر کشورگشاي دیگر او را دوست  ها برمی آن اندازه که از افسانه

دشمنان وي از نرمی و گذشت او . هاي سلطنت خود را بر بخشندگی و خوي نیکو قرار داده بود اند، و پایه داشته می

اي  داند چاره جنگد و می با کوروش مانند کسی نبودند که با نیروي نومیدي میآگاه بودند، و به همین جهت در جنگ 

دانستیم که چگونه کرزوس را از  -بنا به روایت هرودوت - پیش از این. نیست جز اینکه بکشد یا خود کشته شود

شندگی و نیکی سوختن درمیان هیزمهاي افروخته رهانید و بزرگش داشت و او را از رایزنان خود ساخت؛ نیز از بخ

یکی از ارکان سیاست و حکومت وي آن بود که، براي ملل و اقوام مختلفی که . رفتار او با یهودیان سخن گفتیم

رساند که بر اصل  دادند، به آزادي عقیدة دینی و عبادت معتقد بود؛ این خود می اجزاي امپراطوري او را تشکیل می

به همین جهت است که وي . انست که دین از دولت نیرومندتر استد اول حکومت کردن بر مردم آگاهی داشت و می

ساخت، بلکه نسبت به خدایان ملل مغلوب به چشم احترام  کرد و معابد را ویران نمی هرگز شهرها را غارت نمی

، حتی مردم بابل. کرد خدایان، از خود، کمک مالی نیز می نگریست و براي نگاهداري پرستشگاهها و آرامگاههاي  می

که در برابر او سخت ایستادگی کرده بودند، در آن هنگام که احترام وي را نسبت به معابد و خدایان خویش دیدند، 

گشود که جهانگشاي دیگري پیش از وي  هر وقت سرزمینی را می. بگرمی برگرد او جمع شدند و مقدم او را پذیرفتند

کرد؛ مانند ناپلئون، همۀ ادیان را قبول  به خدایان محل تقدیم میبه آنجا نرفته بود، با کمال تقوا و ورع، قربانیهایی 

.پرداخت گذاشت؛ و با مرحمتی بیش از ناپلئون به تکریم همۀ خدایان می داشت و میان آنها فرقی نمی

هنگامی که از . وي از لحاظ دیگري نیز به ناپلئون شبیه بود، چه مانند وي، قربانی بلندپروازي فراوان خویش شد

ودن همۀ سرزمینهاي خاور نزدیک آسوده شد، درصدد بر آمد که ماد و پارس را از هجوم بدویانی که در آسیاي گش

هاي خود، تاکنار نهر سیحون در شمال، و تا  رسد که در این حمله میانه منزل داشتند خالص کند؛ و چنان به نظر می

آن زمان که به منتهاي بزرگی خود رسیده بود، در هندوستان درخاور پیش رفته باشد؛ در همین گیرودارها، و در 

کوروش نیز، مانند . جنگ با قبایل ماساگت، که از قبایل گمنام ساکن در سواحل جنوبی دریاي خزر بودند، کشته شد



٢٩٠

اسکندر، امپراطوري بزرگی را به چنگ آورد، ولی پیش از اینکه فرصت سازمان دادن به آن پیدا کند، اجل آن 

  .از چنگش بیرون آورد امپراطوري را

اي باقی گذاشته آن بود که گاهی بیحساب قساوت و بیرحمی داشته  نقص بزرگی که بر خلق و خوي کوروش لکه

آنکه از کرم و بزرگواري پدر چیزي به او رسیده  این بیرحمی به پسر نیمه دیوانۀ وي کبوجیه به ارث رسید، بی. است

، آغاز کرد؛ پس از )سمردیس: به یونانی،(و رقیب خویش، به نام بردیا  برادروي پادشاهی خویش را با کشتن . باشد

آن، به طمع رسیدن به ثروت فراوان مصر، به آن سرزمین هجوم برد و حدود امپراطوري پارس را تا رود نیل پیش 

در راه رسیدن به . ه ظاهر است سالمت عقل خویش را بر سر این کار گذاشتدر این کار کامیاب شد، ولی چنانک. برد

رو نشد، ولی قشونی که براي تسخیر واحۀ عمون فرستاده بود، همه، در بیابان  شهر ممفیس با دشواري فراوان روبه

ت بود که قرطاجه فرستاده بود دچار شکست شد؛ این از آن جه) کارتاژ(تلف شدند؛ نیز قشونی که براي گرفتن 

کبوجیه که چنین . ناویان ناوگان پارس، که همه از مردم فنیقیه بودند، از حمله کردن به مستعمرة فنیقی سرباز زدند

دین همه مصریان را ریشخند کرد، و با خنجر خویش گاو . دید از جا در رفت و فرزانگی و گذشت پدر را فراموش کرد

به این کار نیز بس نکرد، بلکه نعشهاي مومیایی شدة . ز پاي درآوردا) آپیس(پرستیدند  مقدسی را که مصریان می

شاهان را از گورها بیرون کشید و به لعنتهاي قدیمیی که براي نبش کنندگان قبور شده بود هم توجهی نکرد؛ معابد 

ن کارها مردم مصر از گمان وي آن بود که با چنی. را با پلیدي آلود و فرمان داد تا بتهایی را که در آنها بود بسوزانند

هاي صرعی بوده  که شاید آن بیماري نوبه - چون دچار حملۀ بیماري شد. بند خرافات و اوهام رهایی خواهند یافت

اند؛ از آن پس دیگر هیچ مصریی  براي مصریان شکی نماند که این بیماري کیفري است که خدایان به او داده - است

کبوجیه، براي آنکه زشتیهاي حکومت مطلقه را هر چه بیشتر آشکار . در راستی و درستی دینی خویش شک نداشت

داد؛ به این معنی که خواهر و  هاي دلدرد سخت خویش انجام می سازد، همان کاري را کرد که ناپلئون بر اثر حمله

را به تیر زد، و دوازده نفر از بزرگان پارسی را زنده به گور کرد،  سپرکساسپهمسر خود رکسانه را کشت و پسر خود 

اند خوشحال شد،  و به کشتن کرزوس فرمان داد و پس از آن پشیمان شد، و چون دانست که حکم او را اجرا نکرده

فت که غاصبی در آن هنگام که به پارس باز می گشت خبر یا. ولی کسانی را که از اجراي آن تن زده بودند کیفر داد

از . کنند بر تاج و تخت دست یافته و در همه جا مردم، با افروختن آتش انقالب، از این مدعی تخت و تاج حمایت می

آن . شود؛ بنا به بعضی از روایات، چون این خبر به وي رسید، خودکشی کرد این لحظه نام کبوجیه در تاریخ پنهان می

اي از خشم برادرش کبوجیه و کشته شدن رهایی یافته  اه است که با معجزهغاصب مدعی بود که همان بردیا برادر ش

خواستند  ولی حقیقت امر این است که وي یکی از روحانیان متعصب و از پیروان دین مجوسی قدیم بود که می. است

ن پارس برپا پس از آن، شورش دیگري در سرزمی. آیین زردشتی را، که دین رسمی دربار پارس بود، از میان بردارند

شد که در نتیجه آن مرد غاصب از تخت سلطنت فرو کشیده شد؛ کسانی که در این شورش دست داشتند هفت نفر 

از بزرگان کشور بودند؛ پس از آن از میان خود یکی را، به نام داریوش پسر هیشتاسپ، به سلطنت برگزیدند؛ پادشاهی 

.شدبزرگترین شاهنشاهان پارس با همین خونریزي آغاز 

در کشورهاي خاور زمین، پیوسته وراثت تاج و تخت با فتنه و آشوب در کاخ سلطنتی همراه بود، چه هر یک از 

ها نیز  کوشید که خود زمام سلطنت را به دست گیرد؛ در عین حال، در مستعمره  بازماندگان شاه درگذشته در آن می

شمردند و درصدد بازیافتن آزادي  الفات داخلی را غنیمت میداد، زیرا که مردم این نواحی فرصت اخت انقالباتی رخ می

غصب شدن تاج و تخت سلطنت، و کشته شدن بردیاي غاصب، دو فرصت گرانبهایی . آمدند از دست رفتۀ خود برمی

بود که والیتهاي تابع شاهنشاهی پارس در برابر خود داشتند؛ به همین جهت فرمانداران مصر و لیدیا طغیان کردند، و 

. ر آن واحد شوش و بابل و ماد و آشور و ارمنیه و سرزمین سکاها و بسیاري از والیات دیگر سر به شورش برداشتندد
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از جمله، چون پس از . ولی داریوش همه را به جاي خود نشانید و در این کار منتهاي شدت و قساوت را به کار برد

هزار نفر از بزرگان آن را به دار بیاویزند، تا مایۀ عبرت و  محاصرة طوالنی بر شهر بابل دست یافت، فرمان داد که سه

فرمانبرداري دیگران شود؛ داریوش با یک سلسله جنگهاي سریع توانست والیاتی را که شورش کرده بودند، یکی پس 

د چون دریافت که این شاهنشاهی وسیع هر وقت دچار بحرانی شود بزودي از هم پاشیده خواه. از دیگري، آرام کند

ترین فرمانروایان تاریخ درآمد و سازمان  شد، زره جنگ را از تن بیرون کرد، و به صورت یکی از مدبرترین و فرزانه

با . کردند اداري کشور را به صورتی درآورد که تا سقوط امپراطوري روم پیوسته به عنوان نمونۀ عالی از آن پیروي می

اي باختري به چنان نعمت و آرامش خاطري رسید که تا آن زمان، در نظم و سامانی که داریوش مقرر داشته بود، آسی

.این ناحیۀ پرآشوب، کسی چنان آسایشی را به خاطر نداشت

آرزویش آن بود که پس از آن با صلح و صفا بر آنچه در اختیار دارد فرمان براند، ولی سنت و مقدر چنان است که در 

ننشیند؛ دلیل این مطلب آن است که بالد تسخیر شده باید مکرر در امپراطوریها هرگز آتش جنگ مدت درازي فرو 

مکرر از نو مسخر شود، و پیروزمندان، در ملت خود، هنر جنگیدن و در اردو و میدان جنگ به سر بردن را زنده نگاه 

در . ود قیام کنداي در برابر امپراطوري موج دارند؛ چه در هر آن ممکن است زمانه نقشی تازه برآرد و امپراطوري تازه

چنین اوضاع و احوال، اگر جنگی خود به خود پیش نیاید، ناچار باید آن را بیافرینند؛ به همین جهت بر نسلهاي 

متوالی واجب است که بر دشواریهاي جنگ و خونریزي خو کنند، و از راه تمرین و تجربه دریابند که چگونه از 

  .آسان شمارند دادن جان و مال در راه نگاهداري میهن را کف

شاید تا حدي همین دلیل بود که داریوش را بر آن داشت که از تنگۀ بوسفور و رود دانوب بگذرد، در جنوب روسیه تا 

کردند بپردازد؛ یا اینکه  رود ولگا پیش براند و به تأدیب سکاهایی که پیوسته در اطراف شاهنشاهی وي تاخت و تاز می

هاي پهناوري را، با جمعیت  سله جبال عبور کند و به درة رود سند برسد و صحنهبار دیگر از افغانستان و دهها سل

ولی، براي حملۀ وي به یونان، باید در جستجوي دلیلی قویتر از . فراوان و مال بیشمار، برشاهنشاهی خویش بیفزاید

یجه و زیانبخش وي آن بود که خواهد به ما بقبوالند که علت حمله و اقدام به این کار بدون نت هرودوت می. این باشیم

یکی از زنان او به نام آتوسا در بستر او را فریفت و به این کار واداشت؛ ولی بهتر آن است که چنان باور داشته باشیم 

شهرهاي یونان و مستعمرات آن، یک امپراطوري  - که، شاهنشاه پارس از آن نگران بود که ممکن است، از میان کشور

در آن هنگام که ایالت یونیا . آنها پیمانی بسته شود و تسلط پارس را بر باختر آسیا در خطر اندازد فراهم شود، یا میان

نداشت، ناچار  سر به شورش برداشت، و از اسپارت و آتن به آن کمک رسید، داریوش، با آنکه به جنگ خرسندي

خوردن قشون او در جلگۀ ماراتون،  ، و شکست)اژه(همه داستان گذشتن وي از دریاي یونان . دست به کار جنگ شد

چون بار دیگر خود را آمادة حملۀ به یونان کرد و خواست ضربۀ دیگري . دانند و بازگشت نومیدانۀ وي به پارس را می

.به آن وارد کند، ناگهان دچار بیماري شد و ناتوان گشت و دیده از این جهان فرو بست

III – روش زندگی و صناعت پارسیان  

  بازرگانی و امور مالی -شاهراههاي شاهنشاهی -دهقانان - زبان -ملت -نشاهیدولت شاه

دولت شاهنشاهی پارس، که در زمان داریوش به منتها درجۀ بزرگی خود رسیده بود، شامل بیست ایالت یا 

دوکیا، کیلیکیا، شد و مصر، فلسطین، سوریه، فنیقیه، لیدیا، فریگیا، یونیا، کاپا می )نشین ساتراپ= به یونانی،(خشثرپاون

ارمنستان، آشور، قفقاز، بابل، ماد، پارس، آنچه امروز به نام افغانستان و بلوچستان معروف است، باختر رود سند در 

تا آن . هندوستان، سغدیانا، باکتریا، جایگاه ماساگتها، و قبایل دیگري از آسیاي میانه جزو این امپراطوري بزرگ بود

  .رگی و پهناوري، که در زیر فرمان یک نفر باشد، در تاریخ پیدا نشده بودزمان هرگز دولتی به این بز
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شناسیم،  پارسی که در آن روزگار بر چهل میلیون ساکنان این نواحی حکومت کرد همان ایرانی نیست که اکنون می

ن آن را شد و اکنو خوانده می» پارس«بلکه ناحیۀ کوچکی در مجاورت خلیج فارس بود که در آن زمان به نام 

سرزمین پارس سراي بیابانهاي بیحاصل و کوههاي فراوان بود؛ رودخانۀ فراوان نداشت و در معرض . نامند می» فارس«

یون و به همین جهت بود که درآمد زمین، به تنهایی، کفاف زندگی دو میل بودگرماي سوزان و سرماي کشنده 

نشین اصلی  مردم کوه. کرد، و ناچار باید کسري را از راه بازرگانی و کشورگشایی تأمین کنند ساکنان آن را نمی

از زبان ودین . سرزمین پارس، مانند مادها، از نژاد هند و اروپایی، و شاید از جنوب روسیه به این نواحی آمده بودند

ژاد آرین که از افغانستان گذشته و طبقۀ حاکمه را در سرزمین هند شود که با آن دسته از ن قدیم ایشان آشکار می

پارسی، «: داریوش اول خود را در نقش رستم چنین معرفی کرده است. اند تشکیل داده بودند نسبت نزدیکی داشته

ییها یعنی وطن آریا» وئجه -ایران«زردشتیان وطن نخستین خود را به نام . »پسر پارسی، آریایی از نژاد آریایی

» ایران«را براي سرزمینی استعمال کرده است که تقریباً با آنچه امروز به نام » آریانا«استرابون کلمۀ  .نامند می

. نامیم، تفاوتی ندارد می

تصاویري که در آثار . اند هاي باستانی بودهرسد که پارسیان زیباترین ملتهاي خاور نزدیک در روزگار چنان به نظر می

باال و نیرومند بوده و، بر اثر زندگی کردن در نقاط کوهستانی،  دهد که آن مردم میانه تاریخی برجاي مانده نشان می

اند، ولی ثروت فراوان سبب لطافت طبع آنان بوده است؛ در سیماي ایشان آثار تقارن مطبوعی  سختی و صالبت داشته

غالب . اند، و در اندام و هیئت ایشان آثار نجابت مشهود بوده است شود، و مانند یونانیان بینی کشیده داشته یدیده م

جز دو . آراستند کردند؛ بعدها خود را به زیورآالت مادي نیز می ایشان لباسهایی مانند لباسهاي مردم ماد بر تن می

شمردند، و به همین جهت سر تا پاي ایشان با سربند یا  میدست، بازگذاشتن هر یک از قسمتهاي بدن را خالف ادب 

پوشیدند، که آستین آنها دستها را  شلواري سه پارچه و پیراهنی کتانی و دو لباس رو می. کاله، یا پاپوش پوشیده بود

د این گونه لباس پوشیدن سبب آن بود که از گزند گرماي شدی. بستند پوشانید، و کمربندي بر میان خود می می

دوزي شدة با نقش و نگار  امتیاز پادشاه در آن بود که شلوار قالب. تابستان و سرماي جانکاه زمستان در امان بمانند

اختالف لباس زنان با مردان تنها در آن بود که گریبان . هاي کفش وي به رنگ زعفرانی بود پوشید، و دکمه سرخ می

هشتند؛ بعدها به جاي آن  ستردند و گیسوان را بلند فرو می مردان موي چهره را نمی. پیراهنشان شکافی داشت

چون در دوران شاهنشاهی ثروت مردم زیاد شد، زن و مرد به زیبایی ظاهر خود . گیسوان عاریه رواج پیدا کرد

بردند، و براي آنکه درشتی چشم و درخشندگی آن را نشان  پرداختند؛ جهت آراستن صورت، غازه و روغن به کار می

پیدا شد » آرایشگران«به این ترتیب، در میان آنان طبقۀ خاصی به نام . کردند هاي گوناگون استعمال می سرمه دهند،

. نامیدند و کارشناس در هنر آرایش بودند و کارشان تزیین ثروتمندان بود می» کوسمتاي«که یونانیان آنان را 

ان چنان معتقد بودند که گردها و عطرهاي آرایش را پارسیان در ساختن مواد معطر مهارت فراوان داشتند، و پیشینی

رفت و، خواه  اي از مواد معطر براي جنگ بیرون می شاه همیشه با جعبه. نخستین بار همین مردم اختراع کرده بودند

  . ساخت خورد، پس از هر کارزار با روغنهاي خوشبو خود رامعطر می شد، خواه شکست می پیروز می

فارسی باستانی زبان دربار و بزرگان قوم در . اند گفته اریخ دراز خود، به زبانهاي گوناگون سخن میپارسیان، در اثناي ت

دهد  رفت؛ این زبان با زبان سانسکریت پیوند بسیار نزدیکی دارد، و این، خود، نشان می زمان داریوش اول به شمار می

ر دو لهجه از خویشان بسیار نزدیک زبان انگلیسی به شمار اند؛ این ه ه هایی از زبانی قدیمیتر بود که آن دو زبان لهجه

از لغت فرس قدیم دو شاخۀ زند، یعنی زبان زند اوستا، و شاخۀ پهلوي بیرون آمد؛ از همین شاخه است که  .روند می

ارسیان به کار خطنویسی پرداختند، براي نوشتن اسناد خود، در آن هنگام که پ. زبان فارسی کنونی برخاسته است

پارسیان هجاهاي سنگین و دشوار بابلی را آسانتر کردند و عدد . خط میخی و الفباي هجایی آرامی را به کار بردند
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د و این عالمات، رفته رفته، از صورت مقاطع هجایی بیرون آم  عالمات الفبایی را از سیصد به سی و شش رسانیدند؛

پنداشتند،  ولی باید دانست که خطنویسی را پارسیان سرگرمی زنانه می. شکل حروف الفباي میخی را به خود گرفت

ورزي و جنگاوري و شکار دست بردارند و به کار نویسندگی اشتغال ورزند و اثري  و کمتر دربند آن بودند که از عشق

.ادبی ایجاد کنند

ن بیسوادي خرسند بود و تمام کوشش خود را در کار کشت زمین مصروف مرد عادي معموال بیسواد، و به ای

کشاورزي را ستوده و آن را مهمترین و واالترین کار بشري دانسته است، که خداي » اوستا«کتاب مقدس . داشت می

رزي در قسمتی از اراضی ملک مردم بود، و خود به کشاو. شود بزرگ اهورمزدا از آن بیش از کارهاي دیگر خشنود می

دادند و به  پرداختند؛ گاهی این خرده مالکان جمعیتهاي تعاونی کشاورزي متشکل از چند خانوار تشکیل می آن می

پرداختند؛ قسمت دیگر از اراضی متعلق به اشراف و زمینداران  جمعی به کاشتن زمینهاي وسیع می  صورت دسته

به کشت و زرع در آنها مشغول بودند؛ قسمتی را نیز بندگان بزرگ بود، که دهقانان، در برابر قستی از درآمد زمین، 

براي شخم کردن زمین، گاو آهن چوبی به . کردند کشاورزي می) که هرگز درمیان آنان ایرانی وجود نداشت(بیگانه 

به  آب را از نقاط کوهستانی به وسیلۀ قنات. شد بردند، که به آن نوك آهنی بسته بودند و با گاو کشیده می کار می

شد، گندم و جو بود،  محصول عمدة کشاورزي، که مهمترین مادة غذایی نیز محسوب می. آوردند زمینهاي خود می

مباحثۀ . داد کوروش به سربازان خود شراب می. نوشیدند خوردند و شراب زیاد می ولی مردم گوشت فراوان نیز می

چیزي که بود، بامداد  باشند،اهل مجلس مست  گرفت که جدي درامور سیاسی آنگاه در مجامع پارسیها صورت می

هاي ایرانیان قدیم مشروبی بود به نام هومه که  یکی از نوشابه. کردند هاي طرح شده تجدید نظر می روز بعد، در نقشه

د، و چنان گمان داشتند که هر کس از آن بنوشد، به کردن آن را به عنوان قربانی طرف توجه به خدایان تقدیم می

  . شود جاي روشن شدن آتش خشم و انگیختگی، تقوا و عدالت در او بیدار می

ها و صناعات  صناعت در پارس رواج و رونقی نداشت؛ پارسیها به آن خشنود بودند که اقوام خاور نزدیک به حرفه

در کارهاي حمل ونقل ابتکاري . باج و خراج، براي ایشان بفرستند هاي دست خودرا، همراه دستی بپردازند و ساخته

فراوانتر از کارهاي صنعتی داشتند؛ مهندسان پارسی به فرمان داریوش اول، شاهراههایی ساختند که پایتختها را به 

صد درازي یکی از این راهها، که از شوش تا ساردیس امتداد داشت، دو هزار و چهار. کرد یکدیگر مربوط می

در پایان هر چهار فرسخ منزلگاه شاهی و «گرفتند، و به گفتۀ هرودوت،   کیلومتربود، طول راهها را با فرسخ اندازه می

نفس  در هر منزل اسبهاي تازه» .گذشت هاي با شکوه وجود داشت، و راهها همه از جاهاي امن و آباد می مهمانخانه

ود ادامه دهد؛ به همین جهت بود که برید شاهی فاصلۀ شوش تا معطلی به راه خ بی) چاپار(آماده بود تا برید 

در صورتی  - پیمایند، یعنی در مدتی کمتر از یک هفته پیمود که اکنون اتومبیلها می ساردیس را در همان زمانی می

لی کردند، و از نهرهاي بزرگ با کرجی عبور می. پیمودند که مسافران عادي آن زمان این فاصله را نود روزه می

مهندسان پارسی توانایی آن را داشتند که درموقع حاجت بر رودخانۀ فرات یا برتنگۀ داردانل پلهاي محکمی بزنند تا 

در آن زمان راه دیگري نیز بود که از کوههاي افغانستان . صدها فیل ترسناك با ایمنی از روي آنها عبور کنند

راهها سبب آن شده بود که شهر شوش انبار میان راه ثروت پیوست؛ همۀ این  گذشت و پارس را به هندوستان می می

. کند اي فراوان بود که عقل بسختی آن را باور می این ثروت، در آن زمان دور نیز، به اندازه  عظیم خاور زمین باشد؛

اساس ساختمان این راهها آن بود که براي هدفهاي جنگی و دولتی به کار رود و تسلط حکومت مرکزي و جریان 

اداري کارها را تسهیل کند، ولی در عین حال سبب آن شد که کار بازرگانی و حمل و نقل کاالها نیز آسان شود و 

اي به ناحیۀ دیگر انتقال یابد؛ در ضمن، خرافات متداول میان مردم، که گریزي از آنها در  عادات و افکار از ناحیه
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از جمله باید گفت که فرشتگان و شیاطین به . شد بادله میزندگی روزانه نیست، از همین راه، بین اقوام مختلف م

.هاي یهودي و مسیحی راه یافت هاي پارسی به افسانه وسیلۀ همین راهها از افسانه

. دریانوردي در میان پارسیان به آن درجه که حمل و نقل خشکی به دست آن مردم ترقی پیدا کرده بود نرسید

گرفتند یا، با مصادره کردن، از آن در  تند، بلکه ناوگان فنیقی را یا به اجاره میپارسیان ناوگان مخصوص به خود نداش

داریوش اول ترعۀ بزرگی میان دریاي سرخ و رود نیل حفر کرد تا از این . کردند منظورهاي جنگی خویش استفاده می

نشینان وي سبب شد که این کار راه، به وسیلۀ رود نیل، خلیج فارس را با دریاي مدیترانه اتصال دهد، ولی اهمال جا

خشیارشا به قسمتی از نیروهاي دریایی خود فرمان داد . عظیم دستخوش ریگهاي روان شود و راه ارتباط قطع گردد

و دور زدن قسمتی از افریقا، » ستونهاي هرکول«که برگرد افریقا گردش کنند، ولی این ناوگان، پس از عبور از برابر 

هاي بازرگانی بیشتر در دست مردم غیرپارسی مانند بابلیان و فنیقیان و یهودیان بود، چه کار. نتیجه بازگشتند بی

طبقات ثروتمند به این . دانستند شمردند و بازار را کانون دروغ و فریب می پارسیها بازرگانی را کار پستی می

آنکه انگشتان  ستقیماً به خانه بیاورند، بیتوانند بیشتر نیازمندیهاي خود را، از مزرعه یا دکان، خود م بالیدند که می می

پرداختند، و بیشتر  در ابتداي کار، مزد و وام و سود سرمایه را با کاال می. خود را به پلیدي خرید و فروش آلوده کنند

هاي پول به پارس آمد، و داریوش سکۀ  رفت؛ بعدها از لیدیا سکه چهارپایان و دانه بار به این منظور به کار می

 3،  5نسبت دریک طال به دریک نقره مثل نسبت گذاشت؛را با سیم و زر ضرب کرد و نقش خود را بر آن » یکدر«

هاي زمان حاضر،  بود؛ این، خود، آغاز پیدا شدن نسبتی است که هم اکنون میان واحد نقره و واحد طال، در سکه 1به 

  . د داردوجو

IV - آزمایشی در حکمرانی

  هنر بزرگ اداره کردن - )ساتراپ نشینها(ایاالت  - پایتختها -کیفري وحشیانه - قانون -سپاه - اشراف - شاه

زندگی پارس به سیاست و جنگ بیشتر از مسائل اقتصادي بستگی داشت، و ثروت آن سرزمین بر پایۀ قدرت بود، نه 

نمود که در وسط دریاي  هاي دستگاه دولتی متزلزل بود، و به جزیرة کوچکی می بر پایۀ صناعت؛ به همین جهت پایه

سازمان شاهنشاهی، . وسیعی باشد وبر آن دریا حکومت کند، و این حکومت و تسلط بنا و بنیاد طبیعی نداشته باشد

أس این سازمان شخص بر ر. که بر این مجموعه تسلط داشت، از نیرومندترین سازمانها و تقریباً منحصر به فرد بود

شد و جهان  خوانده می» شاهنشاه«یا » شاه شاهان«شاه قرار داشت و، چون شاهانی در زیر فرمان او بودند، به نام 

قدرت . خواندند ، می»شاه«، یعنی »باسیلئوس«قدیم به این لقب اعتراضی نداشت، تنها یونانیان شاهنشاه پارس را 

آمد کافی بود که هر کس را، بدون محاکمه و توضیح،  از دهان وي بیرون می اي که مطلقه در دست شاه بود و کلمه

اند؛ گاهی نیز به  و این راه و رسمی است که بعضی از دیکتاتورهاي زمان حاضر نیز در پیش گرفته -به کشتن دهد

حتی اعیان کمتر، از میان مردم و . کرد مادر یا زن سوگلی خویش این حق فرمان قتل صادر کردن را تفویض می

گیري یا وي را سرزنش کند؛ افکار عمومی، در نتیجۀ ترس و تقیه،  مملکت، کسی را جرئت آن بود که از شاه خرده

زد، پدر ناچار در برابر  هرگاه شاه فرزند کسی را، در برابر چشم وي، با تیر می. گونه تأثیري در رفتار شاه نداشت هیچ

هاي  کرد؛ کسانی که به امر شاه تنشان در زیر ضربه تیراندازي ستایش می آورد و مهارت او را در شاه سر فرود می

اگر همۀ شاهان . کردند که از یاد آنان غافل نمانده است شد، ازمرحمت شاهنشاه سپاسگزاري می تازیانه سیاه می

دشاهی، ولی توانستند هم حکومت کنند و هم پا ایرانی روح نشاط و فعالیت کوروش و داریوش اول را داشتند، می

گذاشتند و  شاهان متأخر بیشتر کارهاي حکومت را به اعیان و اشراف زیردست خود یا به خواجگان حرمسرا وا می

سرایانی بود که از زنان حرم پاسبانی  کاخ سلطنتی پر از خواجه. پرداختند خود به عشقبازي و باختن نرد و شکار می

شاه  .انگیختند برمیهاي فراوان  در آغاز هر دورة سلطنت جدید، دسیسه دادند و، کردند و شاهزادگان را تعلیم می می
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حق داشت که از میان پسران خود هرکدام را بخواهد به جانشینی برگزیند، ولی غالب اوقات مسئلۀ جانشینی با 

درت شاه گفتیم از لحاظ نظري بود، ولی عمال این قدرت به وسیلۀ نیروي آنچه دربارة ق.آدمکشی و انقالب همراه بود

عادت بر این جاري شده بود که . شد اعیان و اشراف مملکت، که درواقع واسطۀ میان دربار و مردم بودند، محدود می

اصی داشته باشند، اي که با داریوش اول انقالب کردند و بردیاي غاصب را از میان برداشتند امتیازات خ شش خانواده

شدند و مجلسی تشکیل  بسیاري از بزرگان در کاخ شاهی حاضر می. و در مهمات امور کشور رأي آنان خواسته شود

امالك اختصاصی بسیاري از ثروتمندان و بزرگان را . داد دادند که شاه غالباً به نظر مشورتی آنان اهمیت فراوان می می

. آوردند داد، مرد جنگی و ساز برگ فراهم می در مقابل، هرگاه شاه فرمان بسیج میشاه به ایشان بخشیده بود، و آنان 

گذاشتند و دستگاه قضایی  گرفتند و قانون می این اشراف در امالك خود تسلط بیحد و حساب داشتند و مالیات می

. داشتند در اختیارشان بود و براي خود نیروهاي مسلح نگاه می

ماند  رفت، چه دستگاه شاهنشاهی تا زمانی سرپا می ه و حکومت شاهنشاهی به شمار میارتش پایۀ اساسی قدرت شا

تمام کسانی که مزاج سالم داشتند، و سنشان میان پانزده و پنجاه سال . که قدرت آدمکشی خود را محفوظ نگاه دارد

که پدر سه فرزند درخواست  یک بار چنان اتفاق افتاد. بود، ناچار بودند در هنگام جنگ به خدمت سربازي در آیند

کرد که یکی از آنان را از خدمت سربازي معاف دارند، و شاه در مقابل این درخواست فرمان داد تا هر سه پسر او را 

کشتند؛ پدر دیگري چهار پسر خود را به میدان جنگ فرستاد و از خشیارشا تقاضا کرد که پسر پنجم او را براي 

د او بازگذارند؛ شاه فرمان داد تا آن پسر را دو پاره کردند، و هر پاره را در یک طرف رسیدگی به کارهاي کشاورزي نز

سپاهیان، در میان بانگ موزیک نظامی و فریاد تحسین مردمی که سنشان . گذشت آویختند راهی که قشون از آن می

  .شدند از خدمت سربازي گذشته بود، به میدان جنگ رهسپار می

شد، و همه از اشراف و بزرگان  طنتی بود که از دو هزار سوار و دو هزار پیاده تشکیل میگل سرسبد سپاه گارد سل

شد، که به  سپاه ثابت و فعال منحصراً از افراد پارسی و مادي تشکیل می. بودند و کارشان پاسبانی شخص شاه بود

یش خاطر مردم و برقراري شدند تا مایۀ آسا الجیشی کشور مستقر می هاي ثابت در مراکز مهم سوق صورت دسته

شدند، و هر  هایی بود که از تمام اقوام تابع شاهنشاهی بسیج می ولی نیروي جنگی کامل مرکب از دسته. امنیت باشند

. پرداختند کردند، و با راه و رسم جنگاوري و سالح مخصوص خویش به جنگ می کدام به زبان خاص خود تکلم می

وناگون بودند، سالحها و ساز و برگ جنگ نیز اشکال مختلف داشت و در میان آنها همان گونه که سربازان از اقوام گ

اسب و   شد؛ خود، زره چرمی، زره آهنی دیده می تیر و کمان، شمشیر، زوبین، خنجر، سرنیزه، فالخن، کارد، سپر، کاله

ها نیز به  ، زنان روسپی و معشوقهسرایان بردند؛ با ارتش، جارچیان، منشیها، خواجه فیل، هر دو، را در جنگ به کار می

این . کرد که چرخهاي آنها را با داسهاي بزرگ مسلح کرده بودند هایی حرکت می افتادند، و همراه آنان ارابه راه می

نفر رسید، هرگز یک وحدت  1800000گونه لشکرهاي جرار، که شمارة جنگاوران یکی از آنها در حملۀ خشیارشا به 

شد، به صورت گروه پریشان و بیسامانی در  ین جهت، چون نخستین عالمات شکست آشکار میکامل نداشتند؛ به هم

توانستند بآسانی  پیروزي چنان لشکري معلول فزونی شمارة آن بر سربازان دشمن، و هم از این بود که می. آمد می

افراد آن یک زبان داشتند  شدند، که جاي کشتگان را در صفهاي جنگ پرکنند؛ ولی چون با سپاه منظمی روبه رو می

خوردند؛ سرشکست خوردن پارسیان در جنگهاي  جنگیدند، ناچار شکست می و در تحت سازمان یکسان و منظمی می

.ماراتون و پالته همین بود

در چنین دولتی حق و قانون منحصر به ارادة شاه و قدرت قشون بود؛ هیچ حقی در برابر این حق محترم شمرده 

کردند که قوانین ایشان  پارسیها به آن فخر می. سابقه و سنتی، بدون اتکا برحکم شاه، ارزشی نداشت شد، و هیچ نمی

تصمیمات و احکام شاه، در نظر آن مردم، . تغییرناپذیر است، و وعده یا فرمان شاه به هیچ وجه نباید نقض شود
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د؛ به این ترتیب، قانون مملکت عنوان شو همچون وحی و الهامی بود که از جانب اهورمزدا به شخص شاه نازل می

قوة عالیۀ قضایی در . رفت مشیت االهی را داشت و سرپیچی از آن، سرپیچی از فرمان و خواست االهی به شمار می

پس از آن، . کرد اختیار شخص شاه بود، ولی شاه غالباً عمل قضاوت را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار می

هاي محلی بود که در سراسر کشور وجود  تر از آن، محکمه پایین. شد از هفت قاضی تشکیل میمحکمۀ عالی بود، که 

کردند و، تا مدت درازي، کار رسیدگی به دعاوي نیز در اختیار ایشان بود؛ ولی، در  قوانین را کاهنان وضع می. داشت

در دعاوي، جز آنها . کردند ها رسیدگی میزمانهاي متأخرتر، مردان و حتی زنانی جز از طبقۀ کاهنان به این گونه کار

. کردند پذیرفتند، و در محاکمات از راه و رسم منظم خاصی پیروي می که اهمیت فراوان داشت، غالباً ضمانت را می

دادند و، در هنگام رسیدگی به  کردند، پاداش نیز می گونه که براي کیفر و جرایم نقدي حکم صادر می محاکم، همان

براي آنکه کار محاکمات قضایی به درازا نکشد، براي . آوردند ارهاي نیک و خدمات او را نیز به حساب میگناه متهم، ک

هر نوع مدافعه مدت معینی مقرر بود که باید در ظرف آن مدت حکم صادر شود؛ نیز به طرفین دعوي پیشنهاد 

آمیز، حل و فصل  اور، و به صورت مسالمتکردند، تا نزاعی که میان ایشان است به وسیلۀ د سازش از طریق داوري می

سخنگویان «چون رفته رفته سوابق قضایی زیاد شد و قوانین طول و تفصیل پیدا کرد، گروه خاصی به نام . شود

کردند و براي پیش بردن دعاوي خویش از ایشان  پیدا شدند، که مردم در کارهاي قضایی با آنان مشورت می» قانون

براي . نیز مرسوم بود »اوردالی«کمات، سوگنددادن و واگذاشتن متهم به روش آزمایش در محا. گرفتند کمک می

شمردند، و  دادن و گرفتن، و پاك نگاه داشتن دستگاه قضایی، این کار را از جنایتهاي بزرگ می جلوگیري از رشوه

کبوجیه فرمان داد تا زنده زنده پوست یک قاضی فاسدي را کندند . شوه، هر دو، اعدام بوددهنده و گیرندة ر  مجازات

و بر جاي نشستن قاضی در محکمه گستردند؛ آنگاه فرزند همان قاضی را بر مسند قضا نشانید، تا پیوسته داستان پدر 

.را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود

کرد،  هر کس سگ چوپانی را مسموم می: دادند کیفر می -از پنج تا دویست ضربه - زدن هاي کوچک را با شالق بزه

براي تأمین . کشت، مجازاتش نود ضربه تازیانه بود دویست ضربه شالق مجازات داشت، و هر کس دیگري را بخطا می

بلغی معادل شش روپیه شد و هر ضربۀ شالق را با م حقوق قضات غالباً، به جاي شالق زدن، جریمۀ نقدي گرفته می

گناههاي بزرگتر را با داغ کردن، ناقص کردن عضو، دست و پا بریدن، چشم کندن، یا به زندان . کردند مبادله می

قانون، کشتن اشخاص را در برابر بزه کوچک، حتی بر شخص شاه، ممنوع کرده . کردند افکندن و کشتن مجازات می

ط، کشتن، استمناء، سوزاندن یا دفن کردن مردگان، تجاوز به حرمت کاخ بود، ولی خیانت به وطن، هتک ناموس، لوا

در این . ادبی به خاندان سلطنتی، کیفر مرگ داشت شاهی، نزدیک شدن با کنیزکان شاه یا نشستن بر تخت وي، یا بی

در (آویختند  ر میکشیدند یا به دا کردند که زهر بنوشد یا او را به چهار میخ می گونه حاالت، گناهکار را ناچار می

کردند یا، جز سر، تمام بدن او را در خاك  یا سنگسارش می) حین دار کشیدن، معموال سر مجرم به طرف پایین بود

تواند آن را باور کند، به نام مجازات  کوفتند یا به مجازاتی که عقل نمی کردند یا سرش را میان دو سنگ بزرگ می می

بعضی از این مجازاتهاي وحشیانه را ترکانی که بعدها بر سرزمین ایران مسلط شدند به . دادند ، کیفر می»کرجیدو «

  . میراث بردند و خود، به عنوان میراث، براي تمام بشریت بر جاي گذاشتند

: کرد بیستگانۀ کشور را اداره می) هاي نشین راپسات(با این قوانین و این سپاه، شاه، از چند پایتخت خود، ایاالت 

کرد؛ پایتخت تابستانی  اقامت می) تخت جمشید(= پایتخت اصلی در پازارگاد بود، و گاهی شاهنشاه در پرسپولیس 

در همین شهر است که  - گذرانید اکباتان بود، ولی شاه بیشتر اوقات خود را در شهر شوش، پایتخت عیالم قدیم، می

یکی از امتیازات . کند شود و آغاز و انجام آن به یکدیگر پیوستگی پیدا می م خاورزمین باستانی جمع میتاریخ تما

، خود نقصی براي  ، ولی دور بودن آن از سایر پایتختهاي شاهنشاهی شوش این بود که رسیدن به آن دشواري داشت
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ر کیلومتر راهپیمایی کند، ولی براي فرونشاندن این شهر بود؛ اسکندر براي تسخیر این شهر ناچار شد بیش از سه هزا

چون در آخر کار راههاي بزرگ کاروانرو . شورش لیدیا یا مصر سربازان او دوهزار و چهارصد کیلومتر را زیر پا گذاشتند

سیا ، باختر آ ساخته شد، یونانیان و رومیان بآسانی توانستند لشکرهاي خود را بر سر آسیاي باختري بریزند؛ در مقابل

پارس به ایاالت تقسیم شده بود، تا به این ترتیب امر اداره . نیز، با معتقدات دینی خود، یونان و روم را تسخیر کرد

کرد؛ این ساتراپها گاهی از  درهر ایالت شخصی از طرف شاهنشاه حکومت می. کردن و مالیات گرفتن آسانتر باشد

کرد؛ و هنگامی که از او راضی بود بر سرکار  را شاه انتخاب می)  ساتراپ ، به یونانی(امراي محلی بودند، ولی بیشتر آنان 

، براي آنکه بیشتر ساتراپها را در قبضۀ خود داشته باشد، و براي آنکه ساتراپ و فرماندة  داریوش. ماند خود باقی می

نب خود به هر استان گسیل ، هر دو، را در زیر فرمان بگیرد و خاطرش از جانب آنان آسوده باشد، امینی از جا سپاه

براي دوراندیشی بیشتر، دستگاه . داشت؛ وظیفه این شخص آن بود که وي را از رفتار آن هر دو آگاه سازد می

کردند  تشکیل داده بود که به صورت ناگهانی به ایاالت سرکشی می» چشم و گوش شاه«اي به نام  خبرگزاري محرمانه

شد؛ گاهی، بدون  گاهی ساتراپها، بدون محاکمه، معزول می. دادند رد بازرسی قرار میو دفاتر و امور اداري و مالی را مو

در زیر دست . ساختند خوراندند و کارش را می سر و صدا، خدمتگزاران خود ساتراپ به فرمان شاه، به او زهر می

قیماً به استعمال نیروي ساتراپ و امین خصوصی شاه گروه فراوانی منشیان بودند که از امور مملکتی آنچه را مست

دادند؛ این منشیان و مأموران اداري با تغییر ساتراپ و حتی با تغییر شاه به کار خود  نظامی نیازمند نبود، انجام می

.دادند، چه شاه فانی، ولی کاغذبازي دولتی جاودانی بوده است ادامه می

کردند، بلکه حقوق ایشان از مردم همان ایالتی  نشینها از خزانۀ شاهی حقوق دریافت نمی کارمندان اداري ساتراپ

داد که ساتراپها کاخها و  این حقوق بسیار گزاف بود و به آن کفاف می. شد که در تحت ادارة آنان بود گرفته می

هر ایالت موظف بود . نامیدند، براي خود فراهم کنند می» فردوس«حرمسراها و شکارگاههاي وسیعی، که پارسیان 

فرستاد، آشور و  تالنت می 4680هندوستان . ثابتی، نقدي یا جنسی، به عنوان مالیات براي شاه بفرستد ساالنه مبلغ

هذا؛ این مبالغ روي هم رفته  تالنت، و قس علی 1760تالنت، چهار ایالت آسیاي صغیر 700تالنت، مصر  1000بابل 

ریال  17500000000و  12800000000شد، که ارزش آن، به تخمینهاي مختلف، میان  تالنت می 14560ساالنه 

از این گذشته هر ایالت ناچار بود کاالي موردنیاز شاه را تهیه و تسلیم کند؛ مثال مردم دانه باري را که براي . شود می

هزار  کردند؛ ارمنیان سی گوسفند تقدیم می 200000فرستادند؛ اهالی ماد  نفر الزم بود می 120000خوراك ساالنۀ 

جز اینها، منابع دیگري نیز بود که خزانۀ مرکزي از آنها نیز اموال فراوان . بلیان پانصد غالم اخته کردهکره اسب و با

براي اینکه اندازة آن ثروت هنگفت معلوم شود، همین اندازه کافی است که بدانیم، در آن هنگام که . کرد تحصیل می

تالنت در آنها یافت، که به پول این زمان در  180000هاي سلطنتی پارس دست یافت، مبلغ عظیم  اسکندر بر خزانه

تالنت را نیز با خود  8000شود، در صورتی که داریوش سوم هنگام فرار از مقابل اسکندر  میلیارد ریال می 21حدود 

.برده بود

به در ترین تجر با وجود آنکه دستگاه اداري شاهنشاهی پارس خرج فراوان داشت، باید گفت که این دستگاه شایسته

سازمان حکومت شاهنشاهی است که خاورمیانه، پیش از پیدا شدن امپراطوري روم، شاهد آن بوده است؛ این 

اگر چه شاهان . امپراطوري اخیر نیز سهم بزرگی از انتظام سیاسی و اداري شاهنشاهی قدیم ایران را به میراث برد

شود، و بار مالیات بر  وانین آن زمان وحشیتی دیده میپرستی فراوان داشتند، و در بعضی از ق اخیر بیرحمی و تجمل

کرده، باید گفت، در برابر همۀ این معایب، از برکت دستگاه حکومت، نظم و امنیتی  دوش مردم بسیار سنگینی می

د در ایالتها چنان آزادیی وجو. شدند موجود بود که در سایۀ آن، با وجود مالیاتهاي سنگین، مردم ایالتها ثروتمند می

مردم هر ناحیه زبان و : شود ترین امپراطوریها نظیر آن دیده نمی داشت که در ایالتهاي وابسته به روشنترین و پیشرفته
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هاي محلی بر آنان  اي اوقات سلسله قوانین و عادات و اخالق و دین و سکۀ رایج مخصوص به خود داشتند، و پاره

ل و فنیقیه و فلسطین، خراجگزار پارس بودند، از این وضع کمال بعضی از ملتهایی که، مانند باب. کردند حکومت می

پنداشتند که اگر کار به دست سرداران و تحصیلداران بومی باشد، بیش از پارسیها  خرسندي را داشتند، و چنان می

رحد دولت شاهنشاهی پارس، در زمان داریوش اول، از لحاظ سازمان سیاسی، به س. کشی خواهند کرد بیرحمی و بهره

تواند همپایۀ شاهنشاهی  کمال رسیده بود؛ تنها امپراطوري روم، در زمان ترایانوس، هادریانوس، و آنتونینهاست که می

  .پارس به شمار رود

V –  زردشت  

مبارزة میان آنها  -ارواح پاك و ارواح پلید - اهورمزدا - کتاب مقدس پارسیها -دین ایران پیش از زردشت -ظهور پیامبر

  بر جهان براي تسلط

، ظهور کرده »وطن آریاییها«وئجه، یعنی  - بنا بر داستانهاي ایرانی، چند قرن قبل از میالد مسیح، پیامبري در ایران

نامیدند، ولی یونانیان، چون از تلفظ نام فارسی این پیامبر  می) زردشت کنونی(= بود که مردم زمان او را زره توشتره 

مطابق روایات، تولد وي رنگ آسمانی داشت، و آن . کردند ور و آسترس تلفظ میعاجز بودند، نام وي را به صورت ز

اي که از آن گرفته بود، به تن کاهنی که  رفت و، با شیره» هومه«چنان بود که فرشتۀ نگاهبان وي به درون گیاه 

ه نسب عالی و کرد درآمد؛ در همین زمان شعاعی از جالل آسمانی به سینۀ دختري فرود آمد ک قربانی مقدس می

آمیختند، و از آن  هاي ایشان، یعنی فرشته و شعاع، درهم  آن کاهن دختر را تزویج کرد، و دو زندانی تن. شریف داشت

در همان روز که متولد شد به صداي بلند خندید؛ ارواح پلیدي که برگرد هر موجود . میان زردشت به وجود آمد

چون سخت دوستدار حکمت و عدالت بود، . د و از کنار وي گریختندشوند ترسناك و پریشان شدن اي جمع می زنده

. هاي زمین بود کرد و خوراکش پنیر و میوه خود را از اجتماع مردم بیرون کشید و در تنهایی کوهستان زندگی می

 سینه اش را به ضرب خنجر دریدند و اندرونۀ وي را با سرب. شیطان خواست تا وي را بفریبد، ولی کامیاب نشد

گداخته پرکردند، ولی زردشت لب به شکایت نگشود و از ایمان به اهورمزدا، پروردگار نور وخداي بزرگ، دست بر 

، را در کف وي گذاشت و به او فرمان داد »کتاب معرفت حکمت«اهورمزدا بر وي ظاهر شد و کتاب اوستا، یا . نداشت

اي  دادند، تا اینکه شاهزاده کردند و آزارش می ا ریشخند میمدت درازي همه او ر. که مردم را به آن بخواند و پند دهد

ایرانی، به نام ویشتاسپ یاهیشتاسپ، سخنان وي را شنید و فریفتۀ آنها شد، و وعده کرد که دین تازه را میان مردم 

که برقی زردشت خود مدت درازي بزیست، تا این. به این ترتیب بود که دین زردشتی در جهان پیدا شد. پراکنده سازد

. از آسمان بر او زد و آن پیغمبر به آسمان صعود کرد

اسرائیل وي را کشف  توان گفت که چه اندازه از این داستان راست است؛ ممکن است یوشعی همانند یوشع بنی نمی

سال قبل از زمان خود  5500یونانیان معتقد بودند که وي شخصیتی تاریخی است، و زمان وي را . کرده باشد

داند؛ اما آن دسته از مورخان جدید که به  م می ق 2000انستند؛ بروسوس بابلی زمان وي را نزدیکتر و تاریخ د می

در آن هنگام که زردشت  .دانند میوجود او عقیده دارند تاریخ حیات وي را میان قرنهاي دهم و ششم قبل از میالد 

پرستند؛  در میان اجداد پارسیها و مادیها ظهور کرد، دریافت که مردم جانوران، زمین، آسمان، و نیاکان خود را می

بزرگترین خدایان، در دین . عناصر آن دین باستانی و خدایان آن، با دین هندوان عصر ودایی اشتراك فراوان داشت

هۀ زمین و حاصلخیزي، و هومه گاو خدایی بود که مرده و پیش از زردشتی، میترا خداوند خورشید، و آناهیته، اال

  آورد، به فرزندان آدم بخشیده بود؛ پرستش  اي که حیات جاودانی می دوباره زنده شده و خون خود را، همچون نوشابه

امنۀ نوشیدند، و آن گیاهی بود که بر د را می» هومه«آور  این خدا در نزد ایرانیان قدیم چنان بود که شیرة مستی

زردشت را این خدایان اولیه و شعایر میخوارگی ناخوش آمد، و بر ضد مغان یا . رویید کوههاي ایران زمین می
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کردند، قیام کرد و، با شجاعتی که  گزاردند و براي آنها قربانی می مجوسان، یعنی کاهنانی که به این خدایان نماز می

، اعالن کرد که در جهان جز خداي یگانه، یعنی اهورمزدا، کمتر نبود - عاموس و اشعیا - از شجاعت معاصران وي

شاید . پروردگار آسمان و روشنی، خداي دیگري نیست، و خدایان دیگر مظهر وي و صفتی از صفات او هستند

تواند الهامبخش ملت و مایۀ تقویت  پنداشت که این دین می داریوش اول، که مذهب زردشت را پذیرفت، چنان می

وي باشد؛ به همین جهت، از همان زمان که به تخت سلطنت نشست، به جنگ با کاهنان مجوس و بنیان حکومت 

.برانداختن آداب پرستش قدیم پرداخت و دین زردشتی را دین رسمی دولتی قرار داد

ها و دعاهاي وي را در آن  اي است از کتابهایی که یاران و مریدان پیغمبر گفته کتاب مقدس دین زردشتی مجموعه

آنچه براي خوانندة غیر ایرانی این زمان مایۀ  .اند داده» اوستا«آوري کرده بودند، و پیروان متأخر وي به آن نام  جمع

اب کت«اگر چه از  - که بر جاي مانده» اوستا«شود این است که به وي گفته شود مجلدات بزرگی از  وحشت می

 .بودخود جزء بسیار کوچکی است از آنچه خداوند به پیامبر خود زردشت وحی فرستاده  - ما کوچکتر است» مقدس

و فکران، همچون مخلوط پریشانی از دعاها و سرودها  آنچه از این کتاب کهن بر جاي مانده، درنظر بیگانگان و کوته

شود، که در جاهاي مختلف آن کلمات زیبا و طرز بیان به آن  گر می ها و مراسم دینی و قوانین اخالقی جلوه افسانه

گر  رونق خاص بخشیده و نمایندة اخالص بدون شایبه و بلندي اخالقی و تقوایی است که به صورت غنایی جلوه

مرد . اند ها را در آن جمع کرده تقاطی دارد و گزیدهمسیحیان، تألیف آن شکل ال» عهد قدیم«مانند کتاب . شود می

را » ودا - ریگ«هاي کتاب هندي  محقق، که به مطالعۀ آن بپردازد، در خالل آن خدایان و حتی گاهی کلمات و جمله

وحی اهورمزدا نیست، بلکه از کتب » اوستا«یابد، به حدي که بعضی از دانشمندان هندي چنان عقیده دارند که   می

شود که ریشۀ بابلی دارد، مانند فقرات مربوط به  فقراتی دیده می» اوستا«ی اقتباس شده؛ در جاهاي دیگري از ودای

؛ پیدا شدن همۀ افراد آدمی از یک پدر )آسمانها، آبها، زمین، گیاهان، جانوران، انسان(آفرینش جهان در شش مرحله 

هاي خود، و عزم کردن وي بر آنکه  یدگار بر آفریدهو یک مادر؛ آفرینش بهشتی بر روي زمین؛ خشمگین شدن آفر

اي فراوان  ولی عناصر خالص ایرانی کتاب به اندازه. طوفانی بر آنان مسلط سازد تا جز گروه اندکی، همه را نابود سازد

ده فکر اساسی در آن ثنویت عالم است، و اینکه در جهان مدت دواز: کند است که مجموع آن رنگ کلی ایرانی پیدا می

بزرگترین فضیلتها پاکی ودرستی است، : هزار سال میان اهورمزدا و شیطان، به نام اهریمن، مبارزه درگیر بوده است

مردگان را نباید، مانند یونانیان و یهودیان پلید، به گور کنند یا بسوزانند، بلکه  بخشد؛ که به آدمی زندگی جاودانی می

. ۀ سگان و پرندگان شکاري شوندباید آنها را به حال خود گذارند تا طعم

سقف جامد آسمان را به جاي لباس بر خود «اهورمزدا . بود» فلک کلی آسمانها«خداي زردشت، در ابتداي کار، همان 

در زمانهاي متأخر که دین از دست . »و پیکر او روشنی و جالل اعالست، و ماه و خورشید دو چشم اوست …پوشیده

اي درآمد که  الجثه یار سیاستمداران قرار گرفت، خداي بزرگ به صورت شاه عظیمپیغمبران خارج شد و در اخت

اهورمزدا را، که آفریننده و مدبر جهان بود، گروهی مقدسات پایینتر از وي در کارگرداندن . عظمت هولناکی دارد

آتش و خورشید و ماه و  کردند، که درابتدا آنها را به صورت اشکال و نیروهاي طبیعی مانند آب و جهان دستیاري می

بزرگترین کاري که به دست زردشت انجام گرفت آن بود که خداي خود را به صورتی . کردند باد و باران تصور می

  هاي  کرد که برتر از همۀ این چیزهاست؛ آنچه در کتاب وي آمده، از حیث جالل و شکوه، همسنگ نوشته معرفی می

در (کیست نگهدار این زمین در پایین و سپهر . ورا، براستی مرا از آن آگاه فرماپرسم، اي اه از تو می :کتاب ایوب است

که به سوي نشیب فرود نیاید؟ کیست آفرینندة آب و گیاه؟ کیست که به باد و ابر تندروي آموخت؟کیست، اي ) باال

الهی است، که عقل انسانی نیست، بلکه منظور حکمت ا» منش پاك«مقصود از این  مزدا، آفرینندة منش پاك؟

زردشت براي . دهد آفرینش کاینات قرار می اختالفی ندارد، و اهورمزدا آن را وسیلۀ »اهللاکلمۀ »  تقریباً با لوگوس یا
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درت، تقوا، خیر، فنا نور، منش پاك، راستی، ق: شمارد که عبارت است از اهورمزدا هفت جلوه یا هفت صفت بر می

ولی پیروان وي، چون به شرك و پرستیدن ربهاي متعدد عادت داشتند، به این صفات رنگ اشخاص دادند و . ناپذیري

آنها را امشاسپندان یا قدیسان جاودانی نام نهادند، و چنان معتقد شدند که این امشاسپندان در زیر نظر اهورمزدا 

دارند؛ به این ترتیب بود که یکتاپرستی عالی مؤسس این دین، در میان مردم، به  آفرینند و بر آن تسلط جهان را می

عالوه بر ارواح مقدس . صورت شرك درآمد؛ این کاري است که پس از آن در دین مسیحی نیز صورت گرفت

و کالن،  پنداشتند که هر کس، از زن و مرد و خرد امشاسپندان، پارسیان نیز به فرشتگان معتقد بودند و چنان می

دینداران چنان باور داشتند که در کنار این فرشتگان و قدیسان جاودانی، که . فرشتۀ نگاهبان خاصی براي خود دارد

یا روح پلید نیز در فضا در ) شیطان(کنند، هفت دیو  آدمی را در آراستن خود به فضایل و رهبري دستگیري می

ورزیدن و جنایت کردن وادارند، و همیشه با اهورمزدا و مظاهر حق و پروازند و پیوسته بر آنند که انسان را به گناه 

یوه، یا اهریمن فرمانرواي تاریکی و حاکم بر  مئین سر دستۀ این شیاطین انگره. برند نیکی در حال جنگ به سر می

میراثی به  عالم سفال و نمونۀ اول شیطان پر کاري است که ظاهراً یهودیان آن را از پارس اقتباس کرده و همچون

براي آوردن مثالی براي پرکاري اهریمن، باید گفت که آفرینندة مارها و حشرات . اند جهان مسیحیت انتقال داده

موذي و ملخ و مورچه و زمستان و تاریکی و جنایت و گناه و لواط و حیض و آفات دیگر زندگی را همین شیطان 

بهشتی شد که اهورمزدا، در آغاز آفرینش جهان، پدر و مادر اند؛ همین ابداعات شیطان سبب خراب شدن  دانسته می

رسد که زردشت به این ارواح پلید همچون خدایان باطل  چنان به نظر می. نوع بشر را در آن منزل داده بود

شوند؛ ولی  دانسته که سد راه پیشرفت آدمی می و در واقع آنها را جسد خرافی نیروهاي مجردي می  نگریسته، می

اي در شخصیت دادن  و به اندازه. وي آسانتر آن دیدند که این نیروها را به صورت موجودات زنده تصور کنند پیروان

  .شیاطین و دیوها در دین پارسیان به چندین میلیون بالغ شد  به آنها مبالغه کردند که، پس از مدتی، شمارة

نزدیک بود؛ حتی در آن زمان که اهریمن و ارواح  آنچه زردشت آورده بود، در آغاز کار، با عقیدة یکتاپرستی بسیار

آن دین نیز   کند، اي که دین مسیحی با شیاطین و فرشتگان خود از توحید حکایت می وارد این دین شد، به اندازه

در دین مسیحی ابتدایی، همان گونه که تعصب و خشکی عبرانی و فلسفۀ یونان قابل مالحظه . نمایندة توحید بود

شاید اندیشۀ دین زردشتی . کند ثنویت و تقابل خیر و شر و اهورمزدا و اهریمن پارسی نیز جلب توجه می است، تأثیر

اند  کرده خداي جهان چنان بوده است که خاطر کسانی را که روح نقادي داشته و به جزئیات امور توجه می دربارة

در جهان براي برپاداشتن حق و عدالت در اهورمزدا در واقع نماد مجموع قوایی است که . ساخته است خرسند می

گشوده که  از این گذشته، ثنویت راهی می. شود کارند، و اخالق فاضله جز از راه همکاري با این قواي خیر فراهم نمی

توانسته است مفسر آن باشد، به صورتی توجیه  تناقضات و انحرافات از طریق حق را، که هرگز فکر یکتاپرستی نمی

ورزیدند که  فقهاي دین زردشتی، مانند رازوران هند و فیلسوفان مدرسی اروپا، گاهی در این اصرار میاینکه . کنند

االمر، وجود حقیقی ندارد و مجازي بیش نیست، در حقیقت براي آن بود که دینی بسازند که با  شر، در واقع و نفس

د پایان صحنۀ جهان به صورت اخالقی باشد، کنند، و انتظار دارن اي که مردم متوسط الحال پیش خود رسم می نقشه

با  –براي آدم عادل و درستکار  –دادند که صحنۀ آخري زندگی در این عالم  به مردم چنان وعده می. سازگار درآید

سه هزار ساله، که در آنها غلبه گاهی با اهورمزداست و گاهی با   پس از چهار دورة: کند سعادت خاتمه پیدا می

شود، و دیگر  افتد؛ حق در همه جا پیروز می می  خورد و از جهان بر یان کار، نیروي بدي شکست میاهریمن، در پا

پیوندند، و پلیدان در تاریکی  نیکوکاران در بهشت به اهورمزدا می  در آن زمان،. هرگز شر و فساد وجود نخواهد داشت

  .روند و خوراکشان جاودانه سم مهلکی خواهد بود بیرون بهشت فرو می
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VI - اخالق زردشتی  

 –مغان  –آیین مهر پرستی  –جهنم و اعراف و بهشت  –آتش جاودانی  –آدمی میدان جنگ خیر و شر است 

  پارسیان

با این طرز تصور خویش،   کردند، چون پیروان دین زردشت جهان را به صورت میدان مبارزه میان خیر و شر تصور می

کرد و ضامن  داشتند که فردا را به کار نیک تشویق می ین طبیعت مقرر میدر خیال، محرك نیرومندي بیرون از قوان

هر  دانستند؛ به این ترتیب، نبردگاه ارواح پاك با ارواح پلید می نفس بشري ر ا نیز، مانند صحنۀ جهان،. اجراي آن بود

هر کار که به آن  و  جنگید، خواه در صف خدا یا در صف شیطان می نا کس در نظر ایشان سربازي بود که خواه

با این . انجامید دستگاه اهریمن می به تقویت دستگاه اهورمزدا یا کرد، خود به خود، خواست یا از آن خودداري می برمی

گاه فوق طبیعی باشد، باید گفت که جنبۀ اخالقی دین  فرض که انسان براي رسیدن به اخالق نیک محتاج به تکیه

دینی و االهی آن است؛ این طرز تصور به زندگی روزانۀ آدمی شرافت و   جنبۀ انگیز تر از زردشت عالیتر و شگفت

کرد، یا از دید جاري  بخشد که از دید قرون وسطایی نسبت به انسان، که او را چون کرم ناتوانی تصور می مفهومی می

ت و مفهومی براي آدمی کند، هرگز چنان شراف که او را دستگاه مکانیکی متحرك خود به خود تصور می در این ایام،

انسان، مطابق تعلیمات مذهب زردشت، همچون پیادة صحنۀ شطرنج نیست که درجنگ جهانگیر . شود فراهم نمی

چه اهورمزدا چنان خواسته است که انسانها  بلکه آزادي اراده دارد،  خود در حرکت باشد،   دائمی بدون ارادة

  د کار کنند، و با کمال آزادي در طریق روشنی، یا در طریق دروغ،خو شخصیتهاي مستقلی باشند و با فکر و اندیشۀ

.رفت و هر دروغگو و فریبکار بنده و خدمتگزار وي به شمار می  خود، دروغ مجسم و جاندار،  چه اهریمن،. گام نهند

یی تکیه داشت طال اي به وجود آمد که بر این قاعدة  از این طرز تصور کلی قانون اخالقی مفصل و در عین حال ساده

اوستا، انسان سه   به گفتۀ» .دارد، بر دیگران نیز روا ندارد تنها کسی خوب است که آنچه را بر خود روا نمی«: که

یکی اینکه دشمن خود را دوست کند؛ دیگر اینکه آدم پلید را پاکیزه سازد؛ و سوم آنکه نادان را دانا «: وظیفه دارد

در میان پارسیها . و بالفاصله پس از آن، شرف و درستی در کردار و گفتار است ، بزرگترین فضیلت تقواست،»گرداند

مانند شریعت (در شریعت اوستا . شمردند رباخواري رایج نبوده، ولی باز پس دادن وام را امر واجب و مقدسی می

توان حدس  می  شد، ا میملحدان اجر  هاي سختی که دربارة از روي تنبیه. بدترین همۀ گناهان کفر و الحاد بود) یهود

گشتند بدون درنگ اعدام  زد که شک در دین درمیان پارسیان وجود داشته است؛ کسانی را که از دین باز می

یعنی بیگانگان،   که پروردگار همه را به آن فرمان داده بود، عمال شامل حال کفار، بخشندگی و مهربانی،. کردند می

ي از مردم تصور می شدند که اهورمزدا تنها محبت سرزمین خودشان را به دلشان ا چه آنان گروه پس افتاده  شد، نمی

خود را از هر جهت بهتر و «هرودوت، پارسیان،   به گفتۀ. بر ایران زمین غافل بمانند  انداخته بود تا از هجوم و حملۀ

آن اندازه به کمال نزدیکترند که ؛ چنان باور داشتند که ملتهاي دیگر به »دانستند واالتر از همۀ مردم روي زمین می

بدترین مردم کسانی هستند که از پارس «: مرز و بوم ایشان از لحاظ جغرافیایی به سرزمین پارس نزدیکتر باشد، و

خورد و تقریباً همۀ ملتها چنین  آورد که این روزها نیز به گوش می هایی را به خاطر می این سخنان نغمه» .دورترند

  .تصوري دارند

دینداري و تقوا بزرگترین فضیلت بود، نخستین وظیفۀ آدمی در زندگی آن بود که خدا را بپرستد و تطهیر و چون 

در دین زردشتی روا نبود که معبد بسازند یا بت بتراشند، بلکه قربانگاههاي مقدسی را بر . قربانی کند و نماز بگزارد

و، براي اداي احترام به اهورمزدا، یا مقدسات پایینتر از وي، کردند  قلۀ کوهها و در داخل کاخها و مرکز شهرها بنا می

نامیدند، و  می» اتر«شد و آن را به نام  خود آتش نیز به عنوان خدایی پرستش می. افروختند بر باالي آنها آتش می

انوادگی آتشدان مرکز اجتماع خانواده بود، و سعی داشتند که آتش خ. عقیده داشتند که فرزند خداي روشنایی است
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آتش خاموشی ناپذیر آسمان، یعنی . رفت گاه فسرده نشود، چه این کار یکی از واجبات دین به شمار می هیچ

کردند؛ این درست مثل کاري بود که اخناتون  خورشید، را به عنوان مظهر تجسد یافتۀ اهورمزدا یا میترا پرستش می

خورشید صبحگاهی «: س زردشتیان چنین آمده است کهدر کتاب مقد. در مصر کرد و پرستش خورشید را رواج داد

باید که تا نیمروز تقدیس شود، و خورشید نیمروز را باید که تا هنگام پسین تقدیس کنند، و خورشید پسین تا 

و آنان که به بزرگداشت خورشید بر نخیزند، کارهاي نیکشان در آن روز به حساب نخواهد  …شامگاه تعظیم شود

ید و آتش و اهورمزدا، چیزهاي گوناگون، از قبیل گل و نان و میوه و مواد خوشبو و گاو و گوسفند و براي خورش» .آمد

تنها بوي قربانیها . کردند شتر و اسب و خر و گوزن، و در زمانهاي قدیمتر، مانند ملتهاي دیگر، آدمیزاد را قربانی می

کاهنان، خدایان جز روح   شد؛ چه، بنا به گفتۀ مخصوص خدایان بود، و گوشت آنها نصیب کاهنان و پرستندگان می

آور هومه به خدایان بود،  مستی عادت قدیم آریایی، که عبارت از تقدیم کردن شیرة . قربانی به چیزي احتیاج نداشتند

پس از ظهور دین زردشتی نیز تا مدت درازي باقی ماند، گر چه خود زردشت این عادت را ناخوش داشت، و نامی از 

آن را میان مؤمنان، که براي اداي   چشیدند و بازماندة کاهنان مقداري از این شراب را می. اوستا نیامده است آن در

در آن هنگام که فقر مانع آن بود که مردم چنین قربانیهاي اشتهاآوري به . کردند نماز جمع شده بودند، تقسیم می

اهورمزدا نیز، مانند یهوه، حمد و ثنا را دوست . جستند می خدایان پیشکش کنند، از راه دعا و نماز به خدایان تقرب

هاي خود فراهم  براي بندگان مؤمن فهرست باشکوهی از صفات و نیکی  پذیرفت؛ به همین جهت، داشت و آن را می

.کرد که تالوت آنها به عنوان دعا مورد کمال عالقۀ پارسیها بود

رو شدن با مرگ باکی نداشت؛ این مطلب، خود، یکی از  ده بود، از روبههر پارسی پارسا، که با تقوا و درستی زندگی کر

چنان عقیده داشتند که استیویهاد، خداي مرگ، هرکسی را درهرجا که باشد . رازهاي نهفتۀ دین و دینداري است

نی که تواند از چنگ او فرار کند حتی کسا خواهد یافت؛ وي همچون جویندة مطمئنی است که هیچ انسان فانیی نمی

مانند افراسیاب ترك به زیر زمین پناه برده بودند، از او درامان نماندند؛ وي براي خود قصري آهنین در زیرزمین به 

بلندي هزار قامت آدمی ساخته، و صدها ستون در آن به کار داشته بود؛ در آن قصر، ماه و خورشید و ستارگانی 

خواست  افراسیاب در آنجا هر چه می. داشتند ز آن را روشن نگاه میگشتند و مانند رو ساخته بود که بر باالي آن می

با همۀ قدرت و جادوي خود نتوانست که از دست استیویهاد بگریزد و جان . گذرانید کرد و زندگی را به خوشی می می

مانند ضحاك هاي آن بسیار دور است، حفر کند و  نیز کسی که این زمین گرد و پهناور را، که کرانه …به سالمت برد

وي، با همۀ قوت و : اي به دست نخواهد آورد در خاور و باختر عالم در جستجوي زندگی ابدي تالش کند، هرگز نتیجه

آید، و  استیویهاد غافلگیر و پنهانی به دیدار همه کس می …قدرتی که داشت، نتوانست از چنگ استیویهاد فرار کند

. ستاند کند و جان همه را می خورد، و به هیچ کس ابقا نمی  پذیرد و گول نمی از هیچ کس مدح و ثنا نمی

و چون اساس دین بر آن است که با وعده و وعید همراه باشد، و بیم و امید هر دو کار کند، فرد متدین زردشتی آن 

رگ، در ماوراي م. توانست از مرگ نترسد که همچون سرباز امینی در صف طرفداران اهورمزدا جنگیده باشد گاه می

همۀ ارواح ناچار بودند . و بهشتی وجود داشت) اعراف(رفت، دوزخی و تطهیر گاهی  که ترسناکترین معما به شمار می

سرزمین «ارواح پاکیزه در آن طرف پل به : کرد که پس از مرگ از پلی بگذرند که پلید و پاکیزه را ازیکدیگر جدا می

گفت، و در آن  آمد می به آنان خوش» ي با سینه و پستان برآمدهدوشیزة زیبا و نیرومند«آمدند و  فرود می» سرود

توانستند از این پل بگذرند، و  بردند؛ ولی ارواح پلید نمی جایگاه جاودانه با اهورمزدا در نعمت و خوشبختی به سر می

این دوزخ تنها . دشدند؛ هر چه بیشتر گناه ورزیده بودند، گودال دوزخی آنان ژرفتر بو در گودالهاي دوزخ سرازیر می

عنوان جهان سفال را نداشت، که بنا بر غالب دینهاي قدیم همۀ مردگان، از خوب و بد، بدون تفاوت به آن فرو 

اگر نیکیهاي کسی بر . دیدند رفتند، بلکه گودال تاریک و ترسناکی بود که ارواح گناهکار تا ابد در آن شکنجه می می
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دید که از گناهان پاك شود، و اگر گناه فراوان و کار نیک کم داشت،  ه میچربید، آن اندازه شکنج بدیهاي او می

بنا به عقیدة زردشتیان، پایان جهان نزدیک است و . رفت دید و پس از آن به آسمان باال می هزار سال عذاب می دوازده

یغمبر از صلب زردشت ظهور زردشت آغاز دورة سه هزارسالۀ اخیر جهان است؛ پس از آنکه، درزمانهاي مختلف، سه پ

شود،  رسد؛ دورة سلطنت اهورمزدا می ظهور کنند و تعلیمات او را در سراسر جهان منتشر سازند، روز بازپسین فرا می

اي را، در جهانی که خالی از  در آن هنگام ارواح پاکیزه زندگی تازه. رود و اهریمن و تمام نیروهاي بدي وي از میان می

آید و نفس به  هاي مرده می شوند و جان به تن مردگان برانگیخته می«. کنند ج است، آغاز میشر و تاریکی و درد و رن

یابد و براي همیشه چنین  سراسر عالم مادي از پیري و مرگ و تباهی و انقراض رهایی می …گردد ها باز می سینه

خوریم؛ چنان به نظر  و حساب برمینامۀ مصري، به تهدید روز عظیم رستاخیز  در اینجا نیز، مانند مرده» .ماند می

رسد که این فلسفۀ روز محشر، در آن زمان که پارسیان بر فلسطین تسلط پیدا کردند، به یهودیان انتقال پیدا  می

ترسانید تا پیوسته در فرمان پدر و مادر خویش باشند؛  این خود وسیلۀ بسیار مؤثري بود که کودکان را می. کرده باشد

است که وظیفۀ دشوار اطاعت خردساالن از سالخوردگان را آسانتر سازد، به همین  ي دین آن بودهچون یکی از هدفها

به طور . اند جهت، باید قبول کنیم که علماي دین زردشتی در وضع قواعد و اصول دین خود مهارت فراوان داشته

طلبی و  ، با خود کمتر جنبۀ جنگکلی، باید گفت که دین زردشتی دینی عالی بود که، نسبت به سایر دینهاي معاصر

.جویی داشت، و به همین جهت روا نبود که به این زودي از جهان برافتد پرستی و خرافه خونخواري و بت

ولی مردم، . برد در زمان داریوش اول، این دین نمایندة روحی ملتی بود که در اوج عزت و اقتدار خویش به سر می

هایی در کار نباشد ملتها از میان  ورزند، و اگر اساطیر و افسانه به شعر عشق می بیش از آنکه دوستدار منطق باشند،

به همین جهت بود که میترا و آناهیته، خداي خورشید و ماه، خداي رویش و حاصلخیزي و تناسل و روابط . روند می

اسامی آنها در زمان اردشیر جنسی نیز براي خود پرستندگانی داشتند، و در کنار اهورمزدا خداي رسمی باقی ماندند؛ 

شد، و نام  از آن به بعد نام میترا روز به روز بزرگتر و نیرومندتر می. هاي سلطنتی پیدا شد دوم دوباره در نوشته

، خداي جوان و زیبا، که برگرد )مهر(= چون قرن اول میالدي فرا رسید، پرستش میترا . رفت اهورمزدا رو به زوال می

رفت، در سراسر  شد و نمایندة یکی بودن اصل قدیمی آن با خورشید به شمار می نور تصور میاي از  صورت او هاله

امپراطوري روم رواج یافت؛ انتشار همین آیین مهرپرستی بود که سبب برپا داشتن عید میالد مسیح در میان 

هاي آناهیته یا آفرودیتۀ ایرانی را، چند قرن پس  فناپذیر بود، در آن هنگام که مجسمه اگر زردشت .گردیدمسیحیان 

نیز بدون شک بر وي سخت . شد دید، بسیار شرمنده می ازوفات خود، در بسیاري از شهرهاي شاهنشاهی ایران می

رت طلسمهایی براي شفاي ناگوار بود که ببیند بسیاري از کتابهاي وحی شده به وي را مغان و بزرگان دین به صو

یا مغان بر » مردان حکیم«پس از مرگ زردشت، دستگاه کهن مذهبی . اند بیماران و اسباب غیبگویی و جادو درآورده

وي و تعلیماتش مسلط شدند، و با وي همان کاري کردند که روحانیان همۀ مذاهب، در پایان کار، با زندیقان و 

کنند؛ در ابتدا زردشت را وارد سلسلۀ مغان  لیمات و اصول دین خود حل میکنند، و آنان را در تع گردنکشان می

آن مغان با زهد و تحمل سختی، و بس کردن به یک زن، و . کردند و پس از آن وي را به دست فراموشی سپردند

ز پیروي از صدها آداب و شعایر مقدس، و خودداري از خوردن گوشت و قناعت کردن به لباسهاي ساده و دور ا

خودنمایی چنان شدند که، حتی در نظر بیگانگان، و از جمله یونانیان، به حکمت اشتهار پیدا کردند و تأثیر کالم و 

شاهان پارسی شاگرد ایشان بودند، و تا با آنان مشورت . نفوذ نامحدودي نسبت به هموطنان خود به دست آوردند

شدند؛ طبقات باال مردان حکیم بودند، و  طبقه قسمت می مغان به چند. خاستند کردند به کارهاي مهم بر نمی نمی

» Magic«پرداختند؛ کلمۀ انگلیسی  طبقات پایینتر به کارهاي غیبگویی و جادوگري و ستاره بینی و خوابگزاري می

. عناصر زردشتی دین پارسی سال به سال رو به زوال بود. که به معنی جادوگري است، از نام آنان مشتق شده است
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این دین از نو رونقی پیدا کرد، ظهور اسالم و حملۀ ترکان به ) میالدي 651- 226(در زمان سلسلۀ ساسانیان  گرچه

اکنون آیین زردشتی، جز در میان گروه اندکی در ایران، و نزدیک نودهزار پارسیان . ایران بکلی آن را از میان برد

کنند  ه، با کمال اخالص، کتابهاي مقدس خود را حفظ میاین مردم باقیماند. شود هندوستان، در جاي دیگر دیده نمی

کنند، و  پردازند؛ آتش و آب و خاك و باد را به عنوان چیزهاي مقدس ستایش می و به مطالعه و تحقیق در آنها می

شدن در زمین یا سوخته شدن در هوا، سبب پلیدشدن خاك و هوا نشوند، آنها را در  براي آنکه مردگانشان، با دفن

اي  این زردشتیان اخالق عالی و سجایاي نیکو دارند، و خود گواه زنده. گذارند به اختیار مرغان شکاري می» ها مهدخ«

.هستند بر اینکه دین زردشتی چه تأثیر بزرگی در تکامل تمدن نوع بشر داشته است

VII – آداب و اخالق پارسیان  

نظر  -کودکان - زنان - ازدواج -یزگان و مردان عزبدوش - گناهان جسمانی -قانون پاکیزگی - قساوت و بزرگواري

  پارسیان در تعلیم و تربیت

. شود این است که مردم ماد و پارس، با وجود آن دینی که داشتند، تا چه حد بیرحم بودند آنچه مایۀ شگفتی می

. را نزد من آوردندفرورتیش دستگیر شد و او «: گوید بزرگترین شاه ایشان، داریوش اول، در کتیبۀ بیستون چنین می

او را در دربار من به غل و زنجیر کردند تا همۀ مردم او را . گوشها و بینی و زبان او را بریدم و چشمهاي او را درآوردم

به ارادة اهورمزدا قشون . و اهورمزدا یاري خود را به من عطا کرد …بعد او را به اکباتان بردم و به دار آویختم. ببینند

من گوشتها و بینی او را بریدم و . از من برگشته بود پیروز شد و چیترتخم را گرفته نزد من آوردند من بر قشونی که

بعد به امر من در اربل او را . او را در دربار من در غل و زنجیر داشتند، و تمام مردم او را دیدند. چشمهاي او را برکندم

شیر دوم و حوادث اعدامی که به فرمان وي صورت گرفته، داستانهایی که پلوتارك، در سرگذشت ارد» .مصلوب کردند

بر کسانی که خیانت . دهد هاي خونینی از اخالق شاهان پارس را در دورة اخیر آنان نشان می کند، نمونه نقل می

. آویختند این گونه اشخاص، و پیشوایان ایشان را به دار می: داشتند ورزیدند هیچ گونه رحمت و شفقتی روا نمی می

ساختند، و دخترانشان  کردند و پسرانشان را اخته می فروختند و شهرهاشان را چپاول می یروانشان را چون بنده میپ

ولی عدالت و حق مقتضی آن نیست که، در بارة یک ملت، تنها از اعمال و رفتار . فروختند بردند و می را به اسیري می

بار تاریخی روایت شود، و نیکان و پاکان، مانند ملتهاي شاهان آن قضاوت شود؛ فضیلت چیزي نیست که مانند اخ

دادند، و چنان بود که  اي از موارد، از خود اخالق نیک نشان می حتی شاهان نیز، در پاره. خوشبخت، تاریخی ندارند

ین ماندند، و به ا بستند به آن استوار می چون پیمانی می. میان یونانیان پیمانشکن به درستی عهد معروف بودند

آنچه از تاریخ پارسیها با ستایش و تحسین باید ذکر شود . کنند اند خلف نمی اي را که داده بالیدند که هرگز وعده می

افتاد که فرد پارسی براي جنگ با پارسیها به مزدوري گرفته شود؛ در صورتی که هر  این است که بندرت اتفاق می

.کنداجیر توانست یونانیان را براي جنگ با خودشان  کس می

رسد، باید گفت که اخالق و رفتارشان این  برخالف آنچه از خواندن تاریخ آمیخته به خون و آهن این قوم به نظر می

بخشنده بودند، نواز و  پارسیها در سخن گفتن صریح و در دوستی استوار ومهمان. اندازه سختی وخشونت نداشته است

چون دو نفر، که از حیث رتبه با یکدیگر . و بر رعایت آداب معاشرت، تقریباً به اندازة مردم چین، مواظبت داشتند

خورد، پشت  تر از خود برمی بوسیدند؛ و اگر کسی به شخصی بلندمرتبه رسیدند، یکدیگر را می برابر بودند، به هم می

آوردند؛ براي  در مقابل اشخاص کوچکتر گونۀ خود را براي بوسیدن پیش می. اشتگذ کرد و به او احترام می دو تا می

چیز خوردن در کنار راه را سخت ناپسند داشتند؛ بینی گرفتن وآب دهن . مردم متعارفی، تواضع مختصري کافی بود

ان داشتند، و جز یک تا زمان خشیارشا، درخوردن و نوشیدن سادگی فراو. دانستند انداختن درمقابل دیگران را بد می

پاکیزگی را، پس از زندگی، بزرگترین . نوشیدند خوردند و جز آب خالص چیز دیگري نمی بار در روز خوراك نمی
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چه انسان، اگر در «پنداشتند که کار نیکو چون از دست ناپاك سرزند ارزشی ندارد؛  دانستند، و چنان می نعمت می

کسانی را که سبب پراکنده » .د، فرشتگان در جسم او منزل نخواهند کردقیام نکن[ ها؟ میکروب] برانداختن فساد 

در جشنها، همۀ مردم با لباسهاي پاك سفیدي حاضر . دادند شدند سخت کیفر می شدن بیماریهاي واگیردار می

. بوددر شریعت او، مانند دو شریعت برهمایی و موسوي، آداب و رسوم تطهیر و جلوگیري از پلیدي بسیار . شدند می

در آن . کند در کتاب مقدس زردشت، فصلهاي مطولی است که همه از قواعد مخصوص پاکی جسم و جان بحث می

کتاب آمده است که چیدن ناخن و مو، و نفس کشیدن از دهان، همه، پلیدي است، و ایرانی فرزانه باید از آنها پرهیز 

  . کند، مگر اینکه قبال آنها را پاك کرده باشند

استمناي با دست را با شالق زدن . ان جسمانی در شریعت زردشت، مانند شریعت یهودي، بسیار سخت بودکیفر گناه

بکشند، زیرا از «شدند  کردند؛ کیفر لواط و زنا آن بود که زن یا مردي را که مرتکب چنین گونه اعمال می مجازات می

کنیم  هاي هرودوت نقل می اکنون از نوشتهاز آنچه هم » .کش بیشتر مستحق کشتن هستند مار خزنده و گرگ زوزه

پارسیان ربودن «: شود که، بنابر معهود، میان گفتار و کردار تفاوت بوده است؛ گفتۀ هرودوت چنین است معلوم می

دانند؛ ولی در فکر انتقام برآمدن، پس از ربوده شدن زنی، کار  زنان را، به وسیلۀ زور و قدرت، کار ناپاکان و بدان می

است؛ و آنان را از یاد بردن کار فرزانگان؛ چه واضح است که اگر خود زنان به این کار مایل نباشند، هرگز  احمقان

؛ اگر چه »اند پارسیان امرد بازي را از یونانیان آموخته«: گوید و در جاي دیگر می. »تواند آنان را برباید کسی نمی

کند،  دربارة عمل لواط می» اوستا«، از سرزنشهاي سختی که اعتماد کرد شود به آنچه این خبرنگار عجیب آورده نمی

کند که این گناه زشت قابل آمرزش نیست و  در چند جا تکرار می» اوستا«: شود تا حدي گفتۀ هرودوت تأیید می

شوهر ماندن دوشیزگان وزن نگرفتن پسران  البته شریعت زردشت چنان نبود که بی» .کند هیچ چیز آن را پاك نمی«

شد؛ و این از آن جهت  را تشویق کند، ولی تعدد زوجات و اختیار کردن همخوابگان و کنیزکان مجاز شمرده میعزب 

بود که در یک اجتماع، که اساس آن بر سپاهیگري و نیروي نظامی قرار دارد، احتیاج به آن هست که هر چه ممکن 

مردي که زن دارد بر آن که چنین نیست «: ویدگ در این باره چنین می» اوستا«. است تعداد فرزندان زیادتر شود

کند بر آن که خانواده ندارد فضیلت دارد، و مردي که پسران  اي را سرپرستی می فضیلت دارد، و مردي که خانواده

اینها همه مقیاسهایی » فراوان دارد بر آن که چنین نیست فضیلت دارد، و ثروتمند برتر از مردي است که ثروت ندارد؛

خانواده در نظر آنان مقدسترین سازمان . کند مقام اجتماعی متعارف میان ملتهاي مختلف را تعیین میاست که 

اي مقدس دادار گیتی جسمانی، آیا دوم خوشترین جاي  :زردشت از اهورا پرسیده بود که. رفت اجتماع به شمار می

سازد که داراي آتش و گاو و گوسفند اي ب هر آینه جایی که مرد مقدس خانه …: زمین کجاست؟ پس اهورمزدا گفت

پس از آن، گاو و گوسفند بسیار و آرد بسیار علف بسیار و سگ بسیار و زنان بسیار و . و زن و فرزند و اهل بسیار باشد

حیوان، و مخصوصاً سگ، جزء الیتجزاي خانواده به » .هاي بسیار و آتش بسیار و اسباب زندگی خوب بسیار باشد بچه

اگر جانوري آبستن بود و جایی نداشت، . همان گونه که در قسمت آخر ده فرمان موسی نیز چنین بود رفت؛  شمار می

خورانید، به او  اگر کسی خوراك فاسد یا بسیار داغ به سگی می. بر نزدیکترین خانه واجب بود که از آن پرستاري کند

با هزار و چهارصد تازیانه » زد کرده بود، میماده سگی را، که سه سگ با او نزدیکی «دادند؛ هر کس  کیفر سخت می

کردند، و براي ماده گاو دعاها و  گاو نر را، به واسطۀ قوة بارور کردن فراوانی که داشت، احترام می. شد مجازات می

  . قربانیهاي خاص داشتند

دامنۀ انتخاب . دساختن رسیدند، پدرانشان اسباب کار زناشویی ایشان را فراهم می چو ن فرزندان به سن رشد می

. همسر وسیع بود، زیرا چنانکه روایت شده ازدواج میان خواهر و برادر، پدر و دختر، و مادر و پسر معمول بوده است

اعیان و اشراف، چون براي جنگ به . کنیزك و همخوابه گرفتن عنوان تجملی داشت که تنها مخصوص ثروتمندان بود
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هاي  شمارة کنیزکان حرم شاهی را، در دوره. بردند ن همخوابگان با خود همراه میاي از ای افتادند، پیوسته دسته راه می

اند، چه در آن زمان عادت بر این جاري شده بود که، جز در مورد زنان  گفته 360و  329متأخر شاهنشاهی، میان 

  . شد بسیار زیبا، هیچ زنی از زنان حرم دوبار همخوابۀ شاهنشاه نمی

با کمال آزادي، و با روي : ر، زنان، همان گونه که عادت پیشینیان بود، منزلتی عالی داشتنددر زمان زردشت پیغمب

شدند و در آن تصرفات مالکانه داشتند و  کردند؛ صاحب ملک و زمین می گشاده، در میان مردم آمد و شد می

، به کارهاي مربوط به او رسیدگی توانستند، مانند اغلب زنان روزگار حاضر، به نام شوهر، یا به وکالت از طرف وي می

زنان فقیر، چون براي کار کردن . پس از داریوش، مقام زن، مخصوصاً در میان طبقۀ ثروتمندان، تنزل پیدا کرد. کنند

ناچار از آمد و شد در میان مردم بودند، آزادي خود را حفظ کردند، ولی، در مورد زنان دیگر، گوشه نشینی زمان 

جب بود، رفته رفته ادامه پیدا کرد و سراسر زندگی اجتماعی ایشان را فرا گرفت، و این امر، حیض، که برایشان وا

زنان طبقات باالي اجتماع جرئت آن نداشتند که، جز . رود در میان مسلمانان به شمار می» پوشی پرده«خود، مبناي 

شد که آشکارا بامردان آمیزش کنند؛ زنان  میدرتخت روان روپوشدار، از خانه بیرون بیایند؛ هرگز به آنان اجازه داده ن

در نقشهایی که از ایران باستان برجاي مانده، . شوهردار حق نداشتند هیچ مردي را، ولو پدر یا برادرشان باشد، ببینند

کنیزکان آزادي بیشتري داشتند، چه الزم بود از . رسد شود و نامی از ایشان به نظر نمی هیچ صورت زن دیده نمی

هاي اخیر نیز، در دربار تسلط فراوان داشتند و، در  زنان حرم شاهی، حتی در دوره. ان خواجۀ خود پذیرایی کنندمهمان

 .کردند میسرایان، و در طرحریزي وسایل شکنجه، با شاهان رقابت  کنگاش کردن، با خواجه

پسران براي پدران خود سود اقتصادي داشتند و . نند ازدواج، از موجبات بزرگی و آبرومندي بودفرزند داشتن نیز، ما

رفتند و  اي، جز خانوادة خود، می خوردند؛ ولی دختران طرف توجه نبودند، چه به خانه در جنگها به کار شاهنشاه می

پدران از «: ان قدیم در این باره یکی این است کههاي ایرانی از گفته. شدند مند می کسانی، جز پدرانشان، از ایشان بهره

کنند که دختري به ایشان روزي کند، و فرشتگاه دختران را از نعمتهایی که خدا به آدمی بخشیده  خدا مسئلت نمی

تو گویی بهاي  - فرستاد شاهنشاهی هر سال براي پدرانی که پسران متعدد داشتند هدایایی می» .آورند به شمار نمی

شدند و در صدد  زنان شوهردار یا دوشیزگانی را که از راه زنا باردار می. پرداخت فرزندان را از پیش میخون آن 

انداختن در نظر ایشان بدترین گناه بود و مجازات اعدام  آمدند، ممکن بود ببخشند؛ چه، بچه جنین بر نمی سقط

جلوگیري از باردار شدن ذکر شده، ولی مردم  ، وسایل»بندهشن«در یکی از تفسیرهاي زردشتی قدیم، به نام . داشت

دربارة امر توالد و «: را از توسل به آنها برحذر داشته است؛ از جمله مطالبی که در آن کتاب آمده یکی این است

تناسل در کتاب مقدس چنین آمده است که چون زن از حیض پاك شود، تا ده شبانروز آمادة آن است که، چون با 

سالگی به اختیار مادر، و از پنج تا هفت سالگی تحت سرپرستی  فرزندان تا سن پنج» .، باردار شودمردي نزدیکی کند

و . تعلیم و تربیت غالباً منحصر به فرزندان اعیان و ثروتمندان بود. شدند پدر بودند، و در این سن به مدرسه داخل می

ایج آن بود که محل مدرسه نزدیک بازار نباشد، تا یکی از اصول ر. گرفت این کار معموال به وسیلۀ کاهنان صورت می

و شرحهاي » اوستا«کتابهاي درسی، . دروغ و دشنام و تزویري که در آنجا رایج است مایه تباهی حال کودکان نشود

گرفتند، و  درس را از راه سپردن به حافظه فرا می شد؛  آن بود؛ مواد درسی شامل مسائل دینی و طب و حقوق می

پسران طبقات پایین اجتماع دردسر درس خواندن نداشتند و . خواندند کردند و مکرر می یل را از بر میبندهاي طو

تعلیمات عالی تا سن بیست یا بیست و چهار . سواري، تیراندازي، و راستگویی اسب: آموختند را می تنها سه چیز

دادند که براي فرمانداري استانها و تصدي  ییافت، و به بعضی از فرزندان اشراف تعلیمات مخصوصی م سالگی ادامه می

زندگی دانشجویان در مدارس . مشاغل دولتی مهیا شوند؛ ولی آنچه براي همه مشترك بود فرا گرفتن فنون جنگ بود

دویدند، بر اسبان سرکش سوار  شدند، مسافت زیادي را می عالی بسیار دشوار بود، شاگردان صبح زود بیدار می
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دیگر از کارهاي این مدارس شناوري، شکار جانوران، دنبال کردن دزدان، کشاورزي و  تاختنند؛ یشدند و بسرعت م می

درختکاري، و طی کردن مسافتهاي درازي در گرماي شدید تابستان یا سرماي جانگزاي زمستان بود؛ آنان را چنان 

آنکه  ا خوراك خشن ساده بسازند و، بیدادند که بتوانند تغییرات و سختیهاي اقلیم را نیکو تحمل کنند و ب پرورش می

این گونه تعلیمات بوده است که، در لحظاتی که فردریش نیچه . ها بگذرند سالح و لباسشان تر شود، از رودخانه

  .آورد میتوانست تنوع و درخشندگی فرهنگ و تمدن یونان قدیم را فراموش کند، اسباب سرور خاطر او را فراهم  می

VIII - علم و هنر  

  ارزیابی هنر پارسی -نقش دیواري تیراندازان -کاخ پرسپولیس -گور کوروش و گور داریوش -خرده هنرها - پزشکی

  

ادبیات در نظر ایشان . اند آموخته رسد که پارسیان، جز هنر زندگی، هیچ هنري به فرزندان خود نمی چنان به نظر می

دانستند که وارد کردن آنها از بابل  مچون تجملی بود که به آن کمتر نیازمند بودند، و علوم را همچون کاالهایی میه

هاي خیالی داشتند، این کار را بر عهدة مزدوران و طبقات پست اجتماع  پذیر بود؛ گرچه تمایلی به شعر و افسانه امکان

و شنید را برتر از لذت خاموشی و تنهایی و  گویی در گفت لطیفه پردازي و گفتن و نکته گذاشتند، و لذت سخن می

شنیدند؛ با مردن  شعر را، بیش از آنکه از روي نوشته بخوانند، از راه آوازخوانی می. شمردند مطالعه و خواندن کتاب می

  .خنیاگران، شعر نیز از میان رفت

بیماري آفریده، و هر یک از آنها را  99999ه شیطان پنداشتند ک پزشکی در ابتدا وظیفۀ کاهنان بود؛ آنان چنین می

در معالجۀ بیماران، توجه به ادعیه و . باید به وسیلۀ مخلوطی از سحر و جادو و مراعات قواعد بهداشت درمان کنند

اوراد بیش از توجه به دارو بود، به این اعتبار که تعویذ و ورد، اگر سود نداشته باشد، بیزیان است و مریض را 

باوجود این، در آن هنگام که ثروت پارس زیاد شد، فن پزشکی غیر . توان چنین گفت کشد، و دربارة داروها نمی مین

دینی رواج پیدا کرد؛ چنان بود که، در زمان اردشیر دوم، سازمان منظمی براي پزشکان و جراحان پیدا شد؛ مزد آنان 

. این کاري بود که قانون حموربی نیز پیش از آن کرده بود - را قانون، مطابق مقام اجتماعی بیماران، تعیین کرد

کار  گونه که در میان ما معمول است، پزشکان تازه بایستی برایگان معالجه کنند؛ درست همان علماي دینی را می

و سال کردند، چه هر پزشکی، در آغاز کار خود، ناچار بود یک یا د حرفۀ خود را با معالجۀ کافران و بیگانگان آغاز می

:بود» پروردگار نور«این، خود، فرمان . بر روي مهاجران و فقیران آزمایش کند

آیا نخست در مزداپرستان . روند اي مقدس دادار گیتی جسمانی، اینان که مزداپرستند براي آموختن پزشکی می

نخست یک . کنند پیش از مزداپرستان در دؤپرستان آزمایش: آزمایش کنند یا در دؤپرستان؟ پس اهورمزدا گفت

دؤپرست را جراحی کند؛ اگر او بمیرد، دؤپرست دوم را جراحی کند؛ اگر او هم بمیرد، دؤپرست سوم را جراحی کند؛ 

ناقابل کار پزشکی -پس از آنکه . است -کار پزشکی- ابداآلباد ناقابل  -خواهد پزشک بشود می- اگر او هم بمیرد، آن که

باید مزداپرست را جراحی کند، و نباید مزداپرست را در جراحی زخم کند؛ پس نباید به مزداپرست دوا بدهد، ن - شد

- اگر به مزداپرست دوا دهد، و اگر مزداپست را جراحی کند؛ و اگر مزداپرست را جراحی کرده، زخم کند، مجازاتش 

پرست را یک دؤ -خواهد پزشک بشود می- کسی که . کسی است که عمداً به کسی زخم وارد آورد - همان مجازات 

خوب شود، و او دؤپرست  -مریض –خوب شود، و او دؤپرست دوم را جراحی کند، و او  -مریض –جراحی کند، و او 

به خواهش خود  -پزشک شدن-پس از . خوب شود، پس آزموده است تا ابداآلباد -مریض –سوم را جراحی کند، و او 

  .اپرست را جراحی کندتواند مزد تواند به مزداپرست دوا دهد، و به خواهش می می

چو پارسیان تمام همت خود رامتوجه برپا ساختن کاخ شاهنشاهی خویش کرده بودند، دیگر وقت و نیروي ایشان 

به همین جهت، در مورد هنر، مانند رومیان، قسمت عمدة توجه آنها . کرد  براي کاري، جز جنگ و کشتار، کفایت نمی
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البته ذوق زیباپسندي داشتند، ولی ساختن چیزهاي زیبا را برعهدة . شد د میبه چیزي بود که از خارج ایران زمین وار

گذاشتند، و پولی را که براي  بردند، می هنرمندان بیگانه، یا بیگانگان هنرمندي که در داخل خاك ایشان به سر می

و باغهاي خرم و عالی  هاي زیبا خانه. کردند مزد دادن به این هنرمندان الزم بود از کشورهاي تابع خود فراهم می

هاي خود  آمد؛ در خانه هاي گوناگون جانوران در می داشتند، که گاهی به صورت شکارگاه و محل نگاهداري مجموعه

کاري  از قبیل میزهایی که روپوش طال و نقره داشت، یا با این دو فلز گرانبها منبت  کردند؛ آوري می اثاثۀ گرانبها جمع

گونه  کردند؛ و فرشهاي نرمی که همه وپوشهاي عالی آنها را از کشورهاي دیگر وارد میشده بود؛ و تختهایی که ر

    .کردند شد و کف اطاقهاي خود را با آن مفروش می رنگهاي زمین و آسمان بر آنها دیده می

آواز  آراستند؛ میهاي اطاق را با گلدانهاي ساخت بیگانگان  نوشیدند، و میزها و طاقچه در جامهاي زرین شراب می

گوهرهاي گرانبها در نزد . بردند و طبل و دف لذت می خواندن و رقصیدن را دوست داشتند و از نواختن چنگ و نی

به زیورآالت  ساختند؛ مردان نیز ایشان فراوان بود و با آنها از تاج و گوشواره گرفته تا دستبند و کفشهاي مرصع می

مروارید و یاقوت و زمرد و الجورد را از خارج . آراستند مند بودند و گوش و گردن و بازوهاي خود را با آنها می عالقه

آوردند؛ از همین سنگ گرانبها بود که ثروتمندان مهرهاي  کردند، ولی فیروزه را از کانهاي پارس به دست می وارد می

تراشیدند و، به گمان خود، آنها را به  گرانبها را به صورتهاي عجیب و غریب می سنگهاي. کردند خود را تهیه می

نشست که آسمانۀ طالیی بر باالي آن بود و  شاه بر تخت زرینی می. آوردند صورت دیوان و شیاطین معروف درمی

. هاي زرین داشت پایه

روزگار کوروش، داریوش اول، و خشیارشاي  در. تنها در هنر معماري بود که پارسیان شیوة خاصی براي خود داشتند

اند؛ پس از این نیز دو  اند که باستانشناسان مقدار کمی از آنها را از خاك بیرون آورده اول، گورها و کاخهایی ساخته

چیزهایی را براي ما اکتشاف خواهند کرد که مایۀ زیاد شدن حس قدرشناسی ما  -بیل و کلنگ - ناپذیر مورخ خستگی

اسکندر، برخالف آنچه در پرسپولیس کرد، قبر کوروش را در پازارگاد براي ما باقی  .بودنر پارسی خواهد نسبت به ه

اش بر آن سر به  گذرد که روزگاري کاخ کوروش و پسر دیوانه اي می راه کاروانرو اکنون از کنار صفۀ برهنه. گذاشت

اي که  کشیده بود؛ از آن کاخها، جز چند ستون شکسته که اینجا و آنجا پراکنده شده، یا سر در و سرپنجره فلک

در نزدیکی این صفه، بر دشت مجاور آن، . شود، چیزي بر جاي نمانده است نقش برجستۀ کوروش بر آنها دیده می

مشهود است؛ این قبر سنگی ساده، که  شود، که اثر گذشت بیست و چهار قرن زمان بر آن گور کوروش دیده می

شکل و حالت یونانی دارد، با ارتفاعی نزدیک یازده متر، بر روي سکویی از سنگ قرار گرفته است؛ شک نیست که این 

گور کوروش امروز برهنه . اي متناسب با بزرگی خود داشته است نماید بوده و پایه اثر تاریخی بلندتر از آنچه اکنون می

اندازد، که از آن  رسد، و هیئت آن آدمی را به یاد زیبایی گذشتۀ این ساختمان می پیرایه به نظر می ه و بیو دورافتاد

اندازد که جسم بیجان،  تقریباً هیچ اثري بر جاي نمانده است؛ سنگهاي شکسته و فرو ریخته تنها ما را به این فکر می

از این بنا، چون مقدار زیادي به طرف . دهد دگی به خرج میدر مقابل تصرفات روزگار، بسیار بیش از آدمیزاد ایستا

رسیم که در آنجا قبر داریوش اول،  می» نقش رستم«، به )پرسپولیس(جنوب پیش برویم، در نزدیکی تخت جمشید 

بیند، به جاي  همچون معبدي هندي، در دل کوه کنده شده، و دهانۀ آن به صورتی است که چون شخص آن را می

در کنار در، که زیاد بلند نیست، چهار ستون باریک با سنگ . شود ه، مدخل کاخی در نظر وي مجسم میدهانۀ مقبر

دهند؛  شود که مردم کشورهاي تابع پارس را نمایش می تراشیده شده؛ بر باالي در، نقش برجستۀ اشخاصی دیده می

اهورمزدا و ماه است، بر تختی چنان است که گویی بر روي بامی ایستاده و شاهنشاه را، که مشغول پرستش 

فکري که در ساختن این نقش برجسته به کار رفته، و همچنین طریقۀ اجراي آن، از سادگی و ظرافت . اند برداشته

.کند حکایت می
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جنگها و چپاولها و دزدیها و اثر مخرب آب و هوا، در ظرف مدت دو هزار  بناهاي باستانی دیگر پارسی، که از آسیب

نخستین شاهان پارسی در اکباتان براي خود اقامتگاهی . هاي کاخهاي سلطنتی است برجاي مانده، خرابهسال، رسته و

برپا بود، و ) م ق150حوالی (با چوب ارز و سرو، پوشیده شده از صفحات فلزي، ساخته بودند که تا زمان پولوبیوس 

یران باستانی، که در این اواخر بتدریج از زیر خاك باشکوهترین آثار ا. اي از آنها برجاي نمانده است اکنون هیچ نشانه

در این نقطه، داریوش کبیر، و . ها و ستونهاي تخت جمشید است رازدار و ممسک بیرون آمده، پلکانهاي سنگی و صفه

شد  شاهانی که پس از وي آمدند، کاخهایی بنا نهادند تا، بدین وسیله، مدتی را که پس از آن نامشان فراموش می

اي که کاخها بر آن ساخته  این پلکانهاي بزرگ و باشکوهی که شخص را از زمین هموار به باالي پشته. ر کننددرازت

به احتمال قوي، پارسیان این شکل ساختن پله را . رساند، در سراسر تاریخ معماري جهان، هیچ نظیري ندارد شده می

گشته، اقتباس کرده بودند، ولی  برگرد آن برجها می النهرین، که ي بین»زیگوراتها«از پلکانهاي مخصوص برجها یا 

اي وسیع، و باالرفتن  جمشید خصوصیاتی دارد که منحصر به خود آن است؛ به این معنی که به اندازه پلکانهاي تخت

ها همچون مدخل باشکوهی است، و ما  این پله .روندتوانند پهلو به پهلو از آنها باال  از آنها آسان، است که ده سوار می

رساند که میان شش تا پانزده متر از سطح زمین بلندتر است؛ آن صفه در حدود پانصدمتر طول و  اي می را به صفه

رسد،  ها از دو طرف به یکدیگر می در آنجا که پله .بودندسیصد متر عرض دارد، و کاخهاي شاهی را بر روي آن ساخته 

ترین آثار  شود که در دو طرف آن، دو مجسمۀ گاو بالدار با سر آدمی نصب شده و زشت دروازة سنگی بزرگی دیده می

، که اکنون به در طرف راست این دروازه، شاهکار بناهاي پارسی قرار داشته. دهد باز ماندة هنر آشوري را نمایش می

شود؛ و آن تاالر بزرگی بوده است که به زمان خشیارشاي اول ساخته شده و، با  خوانده می» کاخ چهلستون«نام 

گرفته است؛ اگر براي وسعت بنا اهمیتی قائل  متر مربع را فرا می 9000اطاقهاي متصل به آن، مساحتی در حدود 

. رنک و از هر کلیساي اروپایی، جز کلیساي میالن، بزرگتر بوده استباشیم، باید گفت که این کاخ از معبد پهناور ک

گذریم که در دو طرف آن، براي زینت، دیوارهاي سنگی   هاي دیگري می براي رسیدن به این تاالر بزرگ از پله

که تا هایی است  شود که بهترین نقش برجسته هاي بسیار عالی دیده می کوتاهی قرار دارد، و بر آنها نقش برجسته

ها، هنوز  از هفتاد و دو ستونی که در کاخ خشیارشا برپا بوده، اکنون در میان ویرانه. کنون در ایران به دست آمده

رسد، این ستونهاي  آور به نظر می اي خشک، وحشت تاي آنها سرپاست و، مانند تنۀ درختان خرما در میان واحه سیزده

رود که تقریباً به سرحد کمال رسیده است و از نظایر خود در مصر   میشکسته از آن دسته از کارهاي بشري به شمار 

تنۀ این ستونها چهل و هشت ترك ناودانی دارد، و . قدیم و یونان بلندتر است، و ارتفاع غیر متعارفی نوزده متر را دارد

لباً شکل گلهاي پیچیدة سرستونها غا. پایۀ آنها به صورت کاسۀ زنگی است که برگهاي وارونه آنها را پوشانیده است

را دارد، و بر باالي آن دو پارچه سنگ، که به صورت سرو گردن دو گاو نر تراشیده شده، پشت به پشت واقع » یونی«

شک نیست که حمالهاي سقف چوبی بوده است، زیرا این . گرفته است، که حمالهاي سقف بر روي آنها قرار می

سنگهاي بزرگ  اصلۀ زیاد دارند، هرگز تحمل بار بسیار سنگین تختهستونهاي ظریف و شکننده، که از یکدیگر ف

ها را با سنگ سیاه صیقلیی ساخته بودند که مانند چوب آبنوس درخشندگی  دور درها و پنجره. اند پیشانی را نداشته

وران پوشانده داشت؛ دیوارها آجري بود، ولی، با سفالهاي لعابدار خوشرنگ درخشان، روي آنها را با نقش گلها و جان

، و در »چهلستون«پشت . ها از سنگ آهکی سفید زیبا یا مرمر کبود سخت است جنس ستونها و مجردیها و پله. بودند

هاي خارجیی که حدود آن را نشان  از این تاالر، جز یک ستون و از اره. قرار داشته» تاالر صد ستون«طرف خاور آن، 

این دو کاخ زیباترین بناهایی باشد که در جهان قدیم و جدید به دست شاید . دهد، چیزي بر جاي نمانده است می

.آدمیزاد ساخته شده است
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بناي آن . اردشیر اول و اردشیر دوم در شوش کاخهایی ساختند که از آنها جز آثار شالوده چیزي بر جاي نیست

نقش دیواري «ر ضمن کاوشهاي شوش، د. کاخها با آجر بود و روي آنها را با زیباترین سفال لعابدار پوشانده بودند

، یعنی جانداران و پاسبانان خاص شاهنشاه، را »جاودانان«به دست آمده، که به احتمال قوي صورت » تیراندازان

رسد که این تیراندازان با شکوه، بیش از آنکه قصد  در ضمن تماشاي این نقش، چنان به نظر می. دهد نمایش می

هایی بر تن دارند که با رنگ درخشان  جامه. اند تا در جشنی درباري شرکت کنند استهجنگ داشته باشند، خود را آر

شود؛ با غرور و نیرومندي خاصی  موهاي سر و رویشان مایۀ شگفتی می  کند؛ پیچ و خم خود توجه را جلب می

در شوش و سایر نقاشی و پیکرتراشی، . اند هاي خود را، که نشانۀ منصب رسمی ایشان است، به دست گرفته نیزه

رفت؛ به همین جهت، بیشتر  هاي معماري به شمار می پایتختهاي پارس، عنوان هنر مستقلی نداشت، بلکه از شاخه

. ها کار دست هنرمندانی بود که، براي همین کار، آنان را از آشور و بابل و یونان به پارس آورده بودند مجسمه

شاید براي هر جاي دیگر نیز چنان بوده است؛ و آن اینکه عناصر  توان گفت که در خصوص هنر پارسی چیزي را می

شکل خارجی قبر کوروش از لیدیا گرفته شده؛ ستونهاي باریک نظیر ستونهاي . آن از خارج به عاریه گرفته شده بود

تاالرهاي  دهد که از ها، خود، گواهی می اند؛ ردیف بندي ستونها و نقش برجسته آشوري است، که آنها را تکمیل کرده

ستوندار مصر و نقوش آن الهام گرفته شده؛ سرستونهاي به شکل جانوران همچون مرضی است که از نینوا و بابل به 

ولی آنچه مایۀ امتیاز هنر پارسی است، و آن را قائم به ذات و مستقل و مشخص از . پارس سرایت کرده بود

و هماهنگ ساختن آنها با یکدیگر بوده است؛ سلیقۀ  معماریهاي دیگر ساخته، همان جمع شدن این عناصر مختلف

النهرین رقت و لطافتی بخشیده و، از ترکیب آنها،  هاي سنگین بین اشرافی پارس به ستونهاي هولناك و توده

وصف این تاالرها و کاخها که به . درخشندگی و رونق و تناسب و هماهنگی تخت جمشید را به وجود آورده است

شد؛ سیاحان پرکار و سیاستمداران موشکاف یونانی، از  رسید اسباب حیرت و تعجب آن مردم می گوش یونانیان می

شد  بردند که مایۀ تحریک احساساتشان می هنرهاي ایران و تجمالت آن سرزمین، براي همشهریان خودخبرهایی می

زودتر، سرستونهاي دو طرفی و به این ترتیب بود که یونانیان، هرچه . انگیخت و آنان را به رقابت با پارس برمی

مجسمۀ سر و گردن جانوران را، که در کاخهاي پرسپولیس بر روي ستونهاي بلند و باریک قرار داشت، تغییر شکل 

پیرایۀ ستونهاي یونی را ساختند؛ آنگاه با کاستن از درازي ستونها، بر استحکام آنها  دادند و سرستونهاي صاف و بی

. گذاشتند داشته باشد تی درآوردند که تحمل حمالهاي سنگی یا چوبیی را که بر روي آنها میافزودند و آنها را به صور

تمام . حق این است که بگوییم براي رسیدن از تخت جمشید به آتن، از لحاظ معماري، یک گام بیشتر فاصله نبود

کردند که میراث باستانی  ة آن میآلود هزار ساله بودند، خود را آماد سرزمینهاي خاور نزدیک، که در شرف خواب مرگ

  .خویش را در پاي یونان بریزند

IX – انحطاط  

علل  -اصغر) یا داراي(داریوش  -کوروش کوچک - اردشیردوم - فصلی از آدمکشی - خشیارشا -میرد چگونه ملتی می

  فتح پارس به دست اسکندر، و پیشروي او در هندوستان -سیاسی و نظامی و اخالقی انحطاط

معنوي پارس با شکستهاي  استخوان بندي مادي و . که داریوش تأسیس کرده بود یک قرن بیشتر نپایید شاهنشاهیی

ور شده بودند،  ماراتون و ساالمیس و پالته در هم شکست؛ شاهنشاهان کار جنگ را کنار گذاشته، در شهوات غوطه

اي بود که بعدها  پارس در واقع نمونه انقراض شاهنشاهی. وملت به سراشیب فساد و بیعالقگی به کشور افتاده بود

در هر دو مورد، انحطاط و تدنی اخالقی ملت با قساوت شاهنشاهان و : سقوط امپراطوري روم مطابق آن صورت گرفت

به پارسیان همان رسید که پیش از ایشان به مادیان رسیده بود، . امپراطوران و غفلت ایشان از احوال مردم توأم بود

کار طبقۀ اشراف آن . ن دو سه نسل از زندگی آمیخته به سختی، به خوشگذرانی مطلق پرداختندچه، پس از گذشت
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و این  -خوردند بود که شکم خود را با خوراکهاي لذیذ پر کند؛ کسانی که پیشتر در شبانروز بیش از یک بار غذا نمی

ار غذا، خوراکی است که از ظهر تا شام اینک به تفسیر پرداخته، گفتند مقصود از یک ب - آیینی در زندگی ایشان بود

شده را یکپارچه و درست نزد  ها و انبارها پر از خوراکهاي لذید شد؛ غالباً گوشت بریان حیوان ذبح ادامه پیدا کند؛ خانه

کردند؛ در ابتکار خوردنیها و  نهادند؛ شکمها را از گوشتهاي چرب جانوران کمیاب پر می مهمانان خود برخوان می

خانۀ ثروتمندان پر از خدمتگزاران تباهشده و تباهکار . دادند و شیرینیهاي گوناگون، تفنن فراوان به خرج می مخلفات

کوروش و داریوش : به طور خالصه باید گفت که. بود، و میخوارگی و مستی میان همۀ طبقات اجتماع رواج داشت

.ن وي آن را نابود ساختندپارس را تأسیس کردند، خشیارشا آن را به میراث برد، و جانشینا

خشیارشاي اول، از لحاظ ظاهر، پادشاهی به تمام معنا بود؛ قامت بلند و تن نیرومند داشت و، بنا به مشیت شاهانه، 

ولی جهان هنوز مرد خوشگلی که گول نخورده باشد به خود ندیده؛ همان گونه که . زیباترین فرد شاهنشاهی خود بود

هاي فراوان  خشیارشا معشوقه. توان یافت را که اسیر سرپنجۀ زنی نشده باشد کمتر میمرد مغرور به نیروي خودي 

شکست وي، در ساالمیس، شکستی بود که از اوضاع و . داشت، و بدترین نمونۀ فسق و فجور براي رعایاي خود بود

وست داشت، و چنان نبود شد، چه آنچه از اسباب بزرگی داشت تنها این بود که بزرگنمایی خود را د احوال نتیجه می

پس از بیست سال که در . که، هنگام رو کردن سختی و ضرورت، بتواند مانند پادشاهان حقیقی به کار برخیزد

هاي شهوانی گذراند و در کار ملکداري اهمال و غفلت ورزید، یکی از نزدیکان وي به نام ارتبان یا اردوان او را  دسیسه

  .ل شاهانه به خاك سپردندکشت، و جسد او را با شکوه و جال

آوري که در دربار ایران قدیم  تنها آنچه در دربار روم زمان تیبریوس صورت گرفته با کشتارها و خونریزیهاي وحشت

کشندة خشیارشا را، اردشیر اول، که پس از پادشاهی درازي خشیارشاي دوم به جاي . اتفاق افتاده، قابل مقایسه است

از چند هفته، نابرادریش سغدیان کشت، که خود، شش ماه پس از آن، به دست  وي را، پس. او نشست، کشت

کردن زن و زنده به گور کردن مادر و برادران و  پاره تخم، و پاره داریوش دوم کشته شد؛ این داریوش، با کشتن تري

که ناچار شد، در به جاي داریوش دوم، پسرش اردشیر دوم به سلطنت نشست . اي را فرو نشاند خواهران وي، فتنه

این اردشیر مدت درازي سلطنت . جنگ کوناکسا، با برادرش کوروش کوچک، که مدعی پادشاهی بود، سخت بجنگد

کرد و پسر خود داریوش را که قصد او کرده بود کشت و، آنگاه که دریافت پسر دیگرش اوخوس نیز قصد جان او 

ی، به دست سردارش باگواس مسموم شد؛ این سردار اوخوس، پس از بیست سال پادشاه. دارد، از غصه دق کرد

نیت خود نسبت به وي، برادر او را کشت؛  خونریز پسري از وي را، به نام ارشک، به تخت نشانید و، براي اثبات حسن

چندي بعد، ارشک و فرزندان خرد وي را نیز به دیار عدم فرستاد و دوست مطیع و مخنث خود کودومانوس را به 

د؛ این شخص هشت سال سلطنت کرد و لقب داریوش سوم به خود داد؛ هموست که در جنگ با سلطنت رسانی

در هیچ دولتی، حتی در دولتهاي . اسکندر، هنگامی که سرزمین و پادشاهی او در حال احتضار بود، کشته شد

طبیعت دستگاههاي . تر بوده باشد کفایت دموکراسی امروز، کسی را سراغ نداریم که در فرماندهی از این شخص بی

امپراطوري و شاهنشاهی چنان است که هرچه زودتر مضمحل شود، چه نیرویی که در مؤسسان آن بوده دیگر در 

اند وجود ندارد؛ و این درست هنگامی است که ملتهاي سر کوفته نیروهاي خود را  کسانی که آن را به میراث برده

نیز این طبیعی نیست که ملتهایی که از حیث زبان و . را بازیابندتجدید کرده و درصدد آنند که آزادي از دست رفته 

دین و اخالق و سنن با یکدیگر اختالف دارند، مدت درازي به یکدیگر پیوسته بمانند و صورت وحدت خود را حفظ 

بار، با به کار اي ندارد که بتواند مانع از بین رفتن آن باشد؛ ناچار باید هرچند یک  چنین وحدتی بنیان و شالوده. کنند

پارسیها، در دورة دویست سالۀ شاهنشاهی خود، کاري . بردن نیرو، این پیوستگی و وحدت ساختگی را حفظ کنند

نکردند که از تباین و اختالف میان ملتهاي زیر فرمان ایشان بکاهد، یا از تأثیر بد نیروهاي گریز از مرکزي که سبب از 
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اي از ملتها حکومت کنند، و هرگز در صدد  ؛ به این قانع بودند که برآمیختههم پاشیده شدن شاهنشاهی بود جلوگیرد

به این جهت، نگاهداري وحدت شاهنشاهی پارس سال . آن بر نیامدند که از آنها دولت حقیقی واحدي به وجود آورند

زود و جرئتشان اف کاست، بر طمع فرمانداران محلی می  شد؛ هر چه از سختی شاهنشاهان می  به سال دشوارتر می

شد و کسانی را که از طرف شاه، براي اشتراك در حکومت، به والیات فرستاده شده بودند یا با ترساندن  بیشتر می

خواستند  آنگاه این فرمانداران به میل خود به هر جا می. فریفتند  ساختند یا به سیم و زر می    بنده و مطیع خود می

شورشها و جنگهاي متوالی . کردند آوردند و گاه به گاه بر ضد شاه قیام می دست میکشیدند و مال فراوان به  لشکر می

سبب از بین رفتن مردان زندة پارس شد؛ مردان محتاط و ترسو بر جاي مانده بودند، و این ترتیب روح زندگی و 

. ز گروهی بزدل نیستندنشاط در قشون شاهنشاهی فسرده بود؛ و آنگاه که با اسکندر رو به رو شدند، معلوم شد که ج

هاي فنون  کسی در بند تمرین دادن به قشون و بهبود بخشیدن به سالح جنگی ایشان نبود؛ سرداران سپاه از تازه

و سپاه غیر   چون آتش جنگ افروخته شد، این سرداران بزرگترین خبطها را مرتکب شدند،. جنگی آگاهی نداشتند

هاي زرهدار به  هاي بلند مقدونیان و دسته از بودند، هدف خوبی براي نیزهمتجانس پارس، که بیشتر افراد آن تیراند

ولی این پس از آن بود که پیروز شد؛ اما فرماندهان قشون   پرداخت، اسکندر نیز به لهو و لعب می. هم پیوستۀ آن شد

جان و دل به جنگ آمده شد که به  و کمتر کسی در میان ایشان یافت می پارس کنیزکان خود را همراه آورده بودند، 

.تنها سربازان واقعی در قشون پارس مزدوران یونانی بودند. باشد

معلوم بود که روزي یونانیان دولت پارس را به مبارزه خواهند   از همان روز که خشیارشا در ساالمیس شکست خورد،

و طرف دیگر آن   تصرف پارس بود، پیوست در یک طرف راه بزرگ بازرگانیی که باختر آسیا را به مدیترانه می. کشید

انداخته، خود سبب  را یونانیان در اختیار داشتند؛ و آنچه از قدیم در طبع آدمی بوده، و وي را به طمع کسب مال می

به محض اینکه یونانیان کسی چون اسکندر را . آن بوده است که روزي چنین جنگی بین یونان و پارس درگیر شود

  .به این کار برخاستند  د در زیر پرچم او متحد شوند،پیدا کردند، که بتوانن

سوارة  5000پیاده و  30000گذشت، چه آسیاییان قشون مرکب از ) داردانل(= مقاومتی، از هلسپونت  بی  اسکندر،

وشید تا اسکندر را در مقابل رود گرانیکوس متوقف نفري از پارس ک 40000سپاهی  .گرفتند نمیوي را به چیزي 

اسکندر تا مدت یک سال رو به جنوب و . کشته شد 20000مرد، و از پارسیها  115از یونانیان   سازد؛ در این نبرد،

، در این اثنا. آوردند   اي دیگر در برابر وي سر تسلیم فرود می  گرفت، و پاره آمد و بعضی شهرها را می خاور پیش می

نفري از سربازان و ماجراجویان براي خود فراهم ساخته بود؛ براي عبور کردن چنین  600000داریوش سوم اردویی 

پنچ روز وقت الزم بود؛ دستگاه سلطنت را ششصد استر و   سپاهی، از پلی که با کشتیها بر روي فرات بسته بودند،

مرد جنگ  30000با اسکندر بیش از   برخوردند،چون دو لشکر در ایسوس به یکدیگر . کرد سیصد شتر حمل می

بختی و نادانی، میدانی را براي جنگ برگزیده بود که جز معدودي از سپاه بیشمار وي   نبود، و داریوش، از تیره

توانستند به کارزار برخیزند و باقی سربازان بیکار ماندند؛ چون آتش جنگی فرو نشست، معلوم شد که یونانیان    نمی

کشته شده، که بیشتر ایشان هنگام فرار از ترس به این پایان سیاه و ننگین  110000اند و از ایرانیان  ته دادهکش 450

. از نهري گذشت  اسکندر سخت در پی فراریان افتاد و به قولی، بر پلی که از کشتگان ساخته شده بود،. رسیده بودند

اسکندر با بانوان . د را به جا گذاشت و ننگ فرار را تحمل کردداریوش زن و مادر و دو دختر و ارابه و چادر مجلل خو

اند؛ به این بس کرد که یکی از دختران داریوش  پارسی چنان برزگوارانه رفتار کرد که مورخان یونانی درشگفتی مانده

قدري اسکندر را  اگر به گفتۀ کوینتوس کورتیوس باور داشته باشیم، باید بگوییم که مادر داریوش به. را به زنی بگیرد

.دوست داشت که چون از مرگ او با خبر شد آن اندازه چیز نخورد تا مرد
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پس از آن، فاتح جوان، براي آنکه سلطه و نظارت خود را بر سراسر آسیاي باختري مستقر کند، با فراغ خاطري که 

انی بدهد و خط ارتباطی مطمئنی خواست پیش از آنکه پیروزیهاي خود را سروسام نمی  نمود آرام گرفت؛ متهورانه می

مردم بابل، مانند اهالی اورشلیم، به شکل دسته جمعی، . از جایی که رسیده بود پیشتر برود  براي خویش فراهم کند،

. ، با هر چه طال داشتند، به وي تقدیم کردند براي خوشامد گفتن به اسکندر، از شهر خود بیرون آمدند و شهر را

تدبیري   که خشیارشا از روي بی  شکشیهاي ایشان را پذیرفت و دستور داد معابد ایشان را،اسکندر با خوشرویی پی

داریوش به وي پیغام فرستاد و . خراب کرده بود، تعمیر کنند؛ این خود، مایۀ خوشحالی و خرسندي مردم شد

به اسکندر  طالهزار تالنت ده   پیشنهاد صلح کرد و وعده داد که اگر مادر و زن و دو دخترش را به وي بازگرداند،

بدهد، و یکی از دخترهاي خود را به او تزویج کند و تسلط وي را بر تمام نواحی واقع درمغرب فرات به رسمیت 

پارمنیون، . او دوست باشدخواهد، جز این که از جنگ دست بازدارد و با   بشناسد؛ درمقابل، چیزي از اسکندر نمی

اگر من به جاي اسکندر بودم با کمال خرسندي این «دوم قشون یونان، با شنیدن این پیشنهادها گفت که   فرماندة

باري که ممکن است پیش  پذیرفتم و با کمال شرافتمندي خود را از تصادف شکست مصیبت پیشنهادهاي عالی را می

  ولی،» .کردم اگر من هم پارمنیون بودم چنین می«: که این سخن را شنید، گفت اسکندر. »داشتم  بیاید دور نگاه می

یعنی (  چون وي پارمنیون نبود و اسکندر بود، در جواب داریوش گفت که پیشنهادهاي او معنی ندارد، چه وي،

شاهنشاه را به  تواند دختر و هر آن بخواهد می  کند در تصرف دارد،  فعال آنچه را داریوش پیشنهاد می) اسکندر

اي       مالحظه  آور بی داریوش چون دانست که امیدي به بسته شدن صلح با چنین مرد زبان. همسري خویش انتخاب کند

  .تر از سپاه نخستین برخاست     میلی، به گرد آوردن سپاهی پر شماره   نیست، از روي کمال بی

ك خویش افزوده بود؛ پس از آن متوجه شاهنشاهی بزرگ تا آن زمان اسکندر بر صور مسلط شده و مصر را به امال

لشکریان وي، بیست روز پس از بیرون آمدن از . شد و رسیدن به شهرهاي دور آن را وجهۀ همت خویش قرار داد

مقاومتی،، بر آن مستولی شد؛ سپس چنان بسرعت به جانب پرسپولیس     بابل، به شهر شوش رسیدند، و اسکندر، بی

  .د که نگاهبانان خزاین مملکتی فرصت آن پیدا نکردند که اموال موجود را در جاي امنی پنهان کنندبه راه افتا

در اینجا اسکندر کاري کرد که در زندگی پر از کارهاي باشکوه وي لکۀ ننگی بر جاي گذاشت؛ و آن اینکه، براي فرو 

به سپاهیان خود پروانۀ  .زداي پرسپولیس آتش هاي خود، به نام تائیس، در کاخه    نشاندن آتش هوس یکی از معشوقه

پس از آنکه دل . براي خودداري کردن از چنین کار زشتی،، گوش نداد غارت کردن شهر را داد و به اندرز پارمنیون، 

رو به شمال به راه افتاد تا براي آخرین بار با داریوش   لشکریان خود را با مالهاي غارتی و عطایاي خود به دست آورد،

.رو به رو شود

یک میلیون نفر فراهم آورده بود، که مرکب بود   قشونی به شمارة و بالخاصه والیات خاوري،  داریوش از والیات پارس، 

. آراخوسیاییان، سکاها، و هندوان  ان،باکتریاییان، سغدی  پارسیان، مادیان، بابلیان، سوریان، ارمنیان، کاپادوکیاییان،: از

بلکه زوبین و نیزه و زره نیز داشتند و بر اسب و فیل سوار  افراد این قشون دیگر تنها به تیر و کمان مسلح نبودند، 

 با این  آسیاي پیر،  هاشان داسهایی بسته شده بود تا دشمنان را مانند گندم مزرعه درو کند؛   و به چرخهاي ارابه بودند،

 7000اسکندر با . کرد که در مقابل اروپاي جوان از هستی خویش دفاع کند آخرین تالش خود را می  نیروي عظیم،

نظام برخورد، و نبرد درگرفت؛ او، با برتري سالح و  با این مخلوط ناهمرنگ بی گوگملپیاده در  40000سوار و 

داریوش . سپاه داریوش را از هم بگسلد  جاعت و فرماندهی صحیح خویش، توانست در ظرف مدت یک روز شیرازةش

ولی فرماندهان وي این فرار دوم را ناخوش دانستند و وي را  بار دیگر در صدد گریختن از میدان جنگ برآمد، 

کشت و نعش داریوش را با   ر که را به دست آورد،از کشندگان شاه پارس ه  اسکندر،. اش کشتند    ناگهانی، درسراپرده

تا مانند شاهان هخامنش به خاك سپرده شود؛ و این خود بیشتر سبب شد که پارسیها   احترام به پرسپولیس فرستاد،
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اسکندر کارهاي پارس را به سامان رسانید و آن را یکی . نیکخویی و جوانمردي او را بپسندند و زیر پرچمش گرد آیند

و پادگان نیرومندي براي نگاهداري آن بر جاي گذاشت؛ آنگاه به جانب هند   ستانهاي دولت مقدونیه ساخت،از ا

  .رهسپار شد

  

  

کتاب دوم

  هند و همسایگانش

  

جز این دیگر . اینها شکلهاي گوناگون او هستند. خدا در همۀ موجودات حاضر است: واالترین حقیقت این است که«

این رازوریهاي ناتوان کننده را رها کنید  …خواهیم دین انسانساز است   دینی که می …خدایی نیست که بجوییمش

تنها خداي بیدار همین . دیگر خدایان همه از دلهاي ما محو شوند …بگذارید تا پنجاه سال بعد …و نیرومند باشید

همه چیز را فرو  خداي نژاد ماست که دستهایش همه جا هست، پاهایش همه جا هست؛ گوشهایش همه جا هست؛

تنها آن کس خادم خداوند است  …نخستین همۀ پرستشها پرستش آنهایی است که پیرامون ما هستند …پوشد  می

  ».که خدمتگزار همۀ موجودات باشد

  سوآمی و یویکاننده

  

فصل چهاردهم

  بنیادهاي هندي

  

I - صحنۀ نمایش  

  تأثیرات اقلیمی –نظري به نقشه  –کشف دوبارة هند 

کند که تا چندي پیش، آن هم به طور دست و پا شکسته، با  تا این حد دانش پژوه امروزي را شرمسار نمیهیچ چیز 

به اندازة دو سوم  مربع،کیلومتر  5180000هند شبه جزیرة پهناوري است به وسعت تقریبی . هند آشنا نبوده است

یعنی بیشتر از مجموع جمعیت  نفر 320000000جمعیتش  کبیر؛حده، و بیست برابر اربابش، بریتانیاي ایاالت مت

استمرار مؤثري است از تحول و تمدن، یعنی از تمدن  زمین،  امریکاي شمالی و جنوبی، یا یک پنجم جمعیت کرة

گرفته تا زمان گاندي و رامان و تاگور؛ ایمانهایی در ) یا شاید هم کهنتر از این تاریخ(م  ق 2900دارو، در  –موهنجو 

شود؛  یفترین و معنویترین همه خدایی را شامل میپرستی خام و ابتدایی تا لط آن بوده و هست که از مراحل بت

در هشت قرن قبل از میالد مسیح گرفته  اوپانیشادهااز  –فیلسوفانی بودند که هزار نواي گوناگون بر یک مایۀ وحدتی 

اند؛ دانشمندانی بودند که سه هزار سال پیش علم نجوم  ساخته –تا شنکره که هشت قرن پس از مسیح به جهان آمد 

اي داشتند که نشان  در روستاها نهاد مردمانه اند؛ بردهرا تحول بخشیدند، و هم دانشمندانی که در زمان ما جایزة نوبل 

یان فرزانه و نیکخواهی چون آشوکا و اکبر داشتند؛ رامشگرانش قدمتش پیدا نیست؛ و در پایتختها هم فرمانروا

خواندند، به قدمت آثار هومر، که امروزه هم در سراسر جهان به شعر شاعرانش گوش فرا  هاي بزرگی می  حماسه

ها کاخ هنرمندانش از تبت تا سیالن، و از کامبوج تا جاوه، براي خدایان هندو معابد عظیمی بر آورده، یا دهدهند؛  می
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اي، مانند قارة  هند این است، و اکنون در دانش صبورانه –اند  هاي مغولی پدید آورده نقص براي شاهان و ملکه بی

.شود میپنداشته است، گشوده  معنوي نویی، به روي ذهن غربی، که تا دیروز تمدن را چیزي اختصاصاً اروپایی می

صحنۀ این تاریخ مثلث بزرگی است که هر چه از برفهاي جاویدان کوههاي هیماالیا رو به طرف گرماي جاویدان 

اي در طرف چپ آن ایران قرار گرفته، که از نظر مردم و زبان و ایزدان  در گوشه. شود رود، تنگتر می سیالن پایین می

رسیم؛ این  ز شمالی را به سوي خاور دنبال کنیم، به افغانستان میچون مر. شباهت کاملی به مردم عصر ودایی دارد

  چندي در آن با هم آمیختند و بعد از هم جدا  هنديجا قندهار، گندهارة باستانی، است که پیکر تراشی یونانی و 

در شمال آن کابل است که مسلمانان و مغولها از آن دست به حمالت خونبار زدند و  نرسیدند؛شدند و دیگر به هم 

توان در چند  داخل هند، و نزدیک مرز آن، پیشاور قرار دارد که با اتومبیل می. مدت هزار سال بر هند چیره شدند

توجه کنید . عادت قدیمی شمالیها، یعنی هجوم به جنوب، هنوز پابرجاستدر این جا . ساعت از کابل به آنجا رسید

در . این راه چه سیاستها که به خود ندیده است. شود  که روسیه، در پامیر و معابر هندوکش، چقدر به هند نزدیک می

جنوب آن . تشمالیترین نقطۀ هند ایالت کشمیر قرار دارد، که نامش یادآور شکوه باستانی فنون نساجی هند اس

با شهر بزرگ الهور و پایتخت تابستانی آن، سیمال، که در پاي کوههاي  »رودسرزمین پنج «ایالت پنجاب است، یعنی

پر آب و خروشان سند، به طول یکهزار و ششصد و ده کیلومتر از پنجاب باختري رود . قرار دارد) خانۀ برف( هیماالیا

که سند را به هندو تبدیل (، گرفته شده است، و ایرانیان »رود«گذرد؛ نام سند از لغت بومی سند و، به معنی  می

یونانیان مهاجم . دهاستبراي آنان لغت هندوستان به معنی سرزمین رو. تمام شمال هند را به این نام خواندند) کردند

 .ساختندرا براي ما ) هند(=  indiaاز اصطالح ایرانی هندو کلمۀ 

کند، و شکوه تاج   شوند؛ جمنا دهلی را مشروب می دو رود جمنا و گنگ آرام آرام از پنجاب رو به جنوب جاري می

شود، به  رسد پهن می سازد؛ گنگ هنگامی که به شهر مقدس بنارس می آبهاي خود منعکس میمحل در آکره را در 

اش، استان بنگال و کلکته،  کنند؛ و، با دوازده دهانه هندوي مشتاق در آن غسل می  طوري که روزانه ده میلیون

اور، برمه، با پاگوداهاي زرین کمی دورتر، و باز هم در جهت خ. کند پایتخت قدیمی بریتانیا، را مشروب و بارور می

کشد  همان قدر طول می هندپرواز از مندله تا فرودگاه باختري کراچی در . رانگون و جادة پر آفتاب مندله، قرار دارد

گذریم، که سرزمین   روي راجپوتانه میدر چنین پروازي، در جنوب سند، از . آنجلس که پرواز از نیویورك به لوس

در جنوب و باختر . راجپوتهاي دلیر است و شهرهاي مشهوري چون گوالیور، چیتور، جیپور، اجمیر، و اودایپور دارد

در خاور و . ، بمبئی، و پونه واقع استبمبئی یا استان بمبئی، با شهرهاي پر نعمت سورت، احمدآباد »پرزیدنسی«

پایتختهاي پر نقش و . رانند،  آباد و میسور قرار دارند که حکام محلی بر آن فرمان می جنوب، استانهاي مترقی حیدر

در ساحل باختري، گوآ، و در ساحل خاوري، پوندیشري قرار دارد که بریتانیاییهاي فاتح . نگاري به همین نامها دارند

. پرتغالیها، و این را به فرانسویها واگذاشتند، تا، با این چند کیلومتر مربع خاك، از آنان دلجویی کرده باشند آن را به

شود، و معابد عالی و  کند، و مرکز آن شهر مدرس است که خوب اداره می خلیج بنگال را پرزیدنسی مدرس اداره می

است » پل آدم«پس از آن . آرایند  شورام مرزهاي جنوبی آن را میانگیز شهرهاي تانجور، تریچیناپالی، مادوره، و رام غم

اي به سیالن، یعنی جایی که هزار و ششصد سال پیش تمدنی در آن    که ما را از تنگه –آبتلی از جزایر فرونشسته  –

.همۀ اینها بخش کوچکی از هند است. خواند  رویید و بالید، می

اي است مثل اروپا پر جمعیت و چند زبانی،  بابل، یا انگلستان بدانیم، بلکه قارهپس، نباید هند را سرزمینی چون مصر، 

شمال هند، هم عرصۀ . و از نظر اقلیم و نژاد، ادبیات، فلسفه، و هنر هم، تقریباً به همان اندازه، گوناگون و متنوع است

ز برخورد این جریانها با آفتاب هایی که ا  هجوم جریانهاي هواي سرد سلسله جبال هیماالیاست و هم دستخوش مه

پنج آب سرزمین پنجاب دشتهاي آبرفتی بزرگی ایجاد کرده است که بار آوري بیمانندي دارند؛ . شود جنوب ایجاد می
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کند؛ دشتها خشک و عریانند، و  اي یکه تاز حکومت می  اي، خورشید چون خودکامه هاي رودخانه اما در جنوب این دره

ی از آن برداشته شود کاشتن تنها کافی نیست، بلکه فرد کشاورز باید به صورت بنده و بردة براي اینکه محصول کاف

انگلیسیها هر بار بیش از پنج سال در هند . کند نوعی بندگی و بردگی که آدمی را گیج و درمانده می –زمین درآید 

کنند، براي این است که آنان  د حکومت میمانند؛ و اگر صدهزار تن از آنان بر هندوهایی سه هزار برابر تعداد خو نمی

  . اند به قدر کافی در هند نمانده

دهد، زادگاه و زیستگاه ببر، پلنگ، گرگ، و  بقایاي پراکندة جنگل آغازین، که یک پنجم این سرزمین را تشکیل می

گرما خشکتر است، یا نم نسیمهایی را با خود دارد که از دریا  دکن،در ثلث جنوبی این سرزمین، یعنی در . مار است

گرمایی که تن را ناتوان و جوانی را  –اما سیماي غالب در هند، از دهلی گرفته تا سیالن، همان گرماست . وزد می

این گرما آرام نشستن، کاري تنها راه آسودگی از . کوتاه کرده و در آرامترین دین و فلسفۀ ساکنانش مؤثر بوده است

نکردن، و چیزي نخواستن است؛ گاهی هم، در ماههاي تابستان، بادهاي موسمی رطوبتی خنک و باران بارآوري از 

.رود کشد و به رؤیاي نیروانه فرو می هنگامی که بادهاي موسمی نوزد، هند گرسنگی می. آورد  دریا می

II – ترین تمدن؟  کهن  

  قدمت آن –دارو  –موهنجو  –ما قبل تاریخ هند 

کردند تاریخ با یونان آغاز شده است، اروپا با خوشحالی عقیده داشت که هند  در آن هنگام که مورخان خیال می

هاي دریاي خزر کوچ کردند تا هنرها و  ملتهاي اروپایی از کناره» آریایی«جایگاه بربریت بوده، تا اینکه عموزادگان 

تحقیقات اخیر این تصور دلخوش کننده را به هم ریخته است . فرهنگ بیاورند ة وحشی و بیجزیر  علوم را به این شبه

در هند، مثل هر جاي دیگري، . انداز این صفحات را هم دگرگون خواهد کرد کما اینکه تحقیقات آینده چشم –

توانست همۀ آنها را  سرآغازهاي تمدن در دل خاك مدفون است، و حتی همۀ بیلهاي باستانشناسان هم هرگز نخواهد

هاي کلکته، مدرس، و بمبئی را  هاي یک دورة دیرینه سنگی بسیاري از ویترینهاي موزه بازمانده. از خاك بیرون بیاورد

  .اما اینها در شمار فرهنگند نه تمدن. پر کرده است، و اشیاي دورة نوسنگی، کم یا بیش، در هر ایالتی یافت شده است

سر جان مارشال اعالم کرد که دستیارانش، : بار دیگر با اخباري از هند به حیرت افتاد ، جهان دانش1924در سال 

اند که گویا از هر   دارو، در ساحل باختري سند سفال، بقایاي چیزي را کشف کرده –بنرجی، در موهنجو . د. خصوصاً ر

که در شمال و چند صد کیلومتري باالتر هم آنجا، و هم در هرپا، . اند کهنتر باشد تمدنی که مورخان تا کنون شناخته

اند، که در طول خیابانهاي پهن و   دارو واقع است، چهار یا پنج شهر برجسته از زیر خاك بیرون آورده –از موهنجو 

ببینیم سر . باشند شود که، در مواردي، داراي چند طبقه هم می هاي تنگش صدها خانه و مغارة آجري دیده می کوچه

  :کند مت این آثار بازمانده را چگونه برآورد میجان مارشال قد

شمالیترین ایالت (م در سند  اي را در هزارة چهارم و سوم ق این کشفیات وجود یک زندگی شهري بسیار تکامل یافته

ها وجود چاه حمام، و نیز یک شبکۀ دقیق فاضالب،  کند؛ و در بسیاري از خانه و پنجاب ثابت می) پرزیدنسی بمبئی

کند، و از آنهایی که  دهد که دست کم با آنچه در سومر یافته شده برابري می تماعی شهرنشینانی را نشان میوضع اج

هاي اور هم، از نظر بنا، به هیچ وجه با  حتی خانه …در همین زمان در سرزمین بابل و مصر رواج داشت برتر است

  .کند دارو برابري نمی –هاي موهنجو  خانه

هاي منقش و ساده، که آنها  ظروف و آالت خانگی و اسباب آرایش؛ سفالینه: زیر کشف شده استدر این نقاط اشیاي 

هایی که  هاي شطرنج؛ سکه هاي سفالین، طاس نرد، و مهره  اند؛ پیکره را یا با گردش دست و یا با گردش چرخ ساخته

اي  هایی به خط صورتنگاري ناشناخته شتهشده بود کهنترند؛ هزار مهر، که بر بیشترشان نو از آنچه تا آن زمان شاخته

افزار و  کاریهاي روي سنگ، که از آثار سومري برتر است؛ جنگ  هاي لعابدار، با کیفیت عالی؛ کنده  سفالینه شده؛نقش 
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؛ النگوهاي طال )هاي ارابۀ چرخدار  کهنترین نمونهاز (افزارهاي مسین، و یک نمونۀ کوچک ارابۀ دوچرخی مسین  دست

چنان خوب از کار درآمده و به حدي خوش «و نقره، گوشواره، گردنبند، و جواهرات دیگري که به نظر مارشال 

پرداخت است که گویی از یکی از جواهر فروشیهاي امروزي خیابان باندستریت لندن درآمده، نه از یک خانۀ ما قبل 

هاي باالیی تکامل  عجیبتر آنکه پایینترین طبقات این آثار بازمانده، از نظر هنري، از الیه ».سال پیش 5000تاریخی 

ها، خود، از تمدنی بوده که صدها یا شاید هم هزارها سال از   چنانکه گویی حتی این کهنترین بازمانده –تر است  یافته

بعضی مسین، و تعدادي هم مفرغی؛ از اینجا پیداست که  برخی از این افزارها سنگی بود،. گذشته است قدمت آن می

شود که وقتی  از این اشارات روشن می. فرهنگ سند در دورة انتقال از افزارهاي سنگی به مفرغی پدید آمده است

دارو در اوج خود بود و با سومر و سرزمین بابل مناسبات بازرگانی و  –ساخت، موهنجو  خوفو اولین هرم بزرگ را می

توانیم بگوییم که  هنوز نمی .ماندبیش از سه هزار سال، تا قرن سوم قبل از میالد مسیح، پایدار  داشت؛نی و هنري دی

ولی . دارو نشاندهندة کهنترین تمدنهاي شناخته شده است یا نه - آیا، آن طور که مارشال عقیده دارد، موهنجو 

النهرین، از مصر به  کاوش در ماقبل تاریخ هند تازه آغاز شده است؛ تنها در روزگار ماست که باستانشناسی، از راه بین

که از آنچه  وقتی که خاك هند را هم مثل خاك مصر بکاوند، شاید آن جا هم تمدنی پیدا کنیم. هند روي آورده است

 .باشداز گل و الي نیل شکفته است کهنتر 

III -  هند و آریاییها  

  نجسها–کارگران  –بازرگانان  - براهمه -جنجگویان - طبقه - جامعۀ روستایی –مهاجمان  –بومیان 

 - کنیم که در آگاهی ما، از روزگار رونق موهنجو ی هست، حس میبا آنکه میان آثار بازماندة سند و میسور پیوستگ

تر گفته باشیم، آگاهی ما به گذشته چون  دارو تا آمدن آریاییها، شکاف بزرگی وجود دارد؛ یا، اگر بخواهیم درست

دو مار در میان بقایاي سند مهر خاصی وجود دارد که از سر . شکافی است که بتصادف در نادانی ما پدید آمده باشد

هاي مارپرستی است که چون آریاییهاي مهاجم  ساخته شده، و این رمز خاص کهنترین مردم تاریخی هند، یعنی ناگه

به هند رسیدند استانهاي شمالی را در تملک آنها یافتند، و اعقابشان هنوز هم در مرتفعات دور دست زندگی 

زیستند که ما آنها را دراویدي  ت بینی پهنی میدر نقاط دوردست جنوب این سرزمین مردم سیاهپوس. کنند می

آنان، هنگام هجوم آریاییها، خود مردم متمدنی بودند، و بازرگانان  .بدانیمآنکه سرچشمۀ این لغت را  نامیم، بی می

ردند، و در شهرهایشان بسیاري از اشیاي ظریف و تجملی ک ماجراجوي آنها حتی تا سومر و بابل هم بر دریا سفر می

. بندي را آموختند ظاهراً از همین مردم بود که آریاییها جامعۀ روستایی و نظامهاي زمینداري و مالیات. رواج داشت

  .دکن هنوز هم، از نظر عادات و رسوم، زبان، ادبیات، و هنر اساساً دراویدي است

ین قبایل پیشرفته بخشی از آن فرایند باستانیی بوده است که بدان وسیله، هر چند وقت تهاجم و غلبۀ آریاییها بر ا

ریخت؛ این یکی از جریانهاي مهم تاریخ بوده است،  یکبار، شمال با خشونت بر سر جنوب اسکان یافته و آرام فرو می

بر سر دراویدیها فرو ریختند؛ آخایاییها و آریاییها . اند ها چون تموجات دورانساز برآمده و از میان رفته که در آن تمدن

شمال . ایها؛ ژرمنها بر سر رومیها؛ لومباردها بر سر ایتالیاییها؛ و انگلیسیها بر سر همۀ جهان دوریها بر سرکرتیها و اژه

 آورد، و جنوب هنرمندان و قدیسان را، و بردباران وارث بهشت خواهند همیشه فرمانروایان و جنگاوران را پدید می

را به معناي نجیب و شریف به کار بردند، اما این » آریایی«این آریاییهاي چپاولگر که بودند؟ آنها خودشان لغت  .بود

سی رنگ هاي بعدیی باشد که بر علم زبانشنا آید، شاید یکی از آن اندیشه اشتقاق، که بوي میهنپرستی از آن می

 -که اقوام ایرانی آن را ایران باشند،رود که آنها از منطقۀ دریاي خزر آمده  خیلی احتمال می .زند میکنندة طنز  بدنام

در حدود همان زمان که کاسیهاي آریایی به سرزمین بابل غلبه یافتند،  .آریاییهانامیدند، یعنی سرزمین  وئجه می

  .آریاییهاي ودایی ورود به هند را آغاز کردند
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آنها تن نیرومند، اشتهاي  ولی. این آریاییها هم، مثل ژرمنهایی که به ایتالیا هجوم بردند، بیشتر مهاجر بودند تا فاتح

زیاد براي هر گونه خوردنی و آشامیدنی، خشونت وافر، و مهارت و دالوري در جنگ داشتند؛ الجرم دیري نگذشت که 

جنگیدند؛ رهبرانشان جنگاورانی بودند که زره بر تن داشتند  با تیرو کمان می. سروري بر شمال هند از آن ایشان شد

هند را منقاد : تر از آن بودند که ریاکار باشند آنان ساده. افکندند گرداندند و نیزه می زین مینشستند؛ تبر و بر ارابه می

چرا براي گاوهایشان؛ در زبان   خواستند و علف زمین می. بخشند آنکه وانمود کنند که آن را تعالی می خود کردند، بی

آنان بآرامی راهشان . بود و بس »بیشترهاي گاوهاي آرزو«نداشت، بلکه به معنی  آنان واژة جنگ نشانی از افتخار ملی

. را فرو گرفتند هندوستانرا رو به خاور، در طول رودهاي سند و گنگ، باز کردند، تا همۀ 

شدند، قبایلشان هم به شکل دولتهاي  تیز و سالح برداشته و کشاورزانی اسکان یافته میبتدریج که دست از س

اي را  گزید؛ هر قبیله می کرد، که شوراي جنگاوران او را بر  به هر دولتی شاهی حکومت می. گشتند کوچکی متحد می

اي، به نسبت، مرکب از  قبیلههر . ساخت قدرتش را محدود می  کرد، که شوراي قبیله یک راجه یا رئیس رهبري می

بودا از آننده، که به منزلۀ . کردند اجتماعات روستایی مستقلی بود که شوراهاي سران دودمانها بر آنها حکومت می

بسیار گرد هم  وجیهااي که  اي آننده، بیشک شنیده«پرسد  یوحناي معتمدان در مورد عیسی مسیح بود، چنین می

اي آننده، تا زمانی که وجیها بسیار گرد هم آیند  …کنند آیند و به انجمنهاي عمومی طوایف خود رفت و آمد می می

آریاییها هم، مثل » …و به انجمنهاي عمومی طوایفشان آمد و شد کنند باید افزونیشان را چشم داشت نه زوالشان را

ازدواج با بیرون از گروه نژادي، یا در چارچوب . اجهاي درونگانی و برونگانی ضوابطی داشتنداقوام دیگر، دربارة ازدو

از این قوانین مشخصترین نهادهاي هندو بیرون آمد، آریاییها، چون دیدند که . خویشان نزدیک را تحریم کرده بودند

بینی کردند که، اگر  د آنهاست، چنان پیشدانستند، بیش از خو تر هم می شمار مردم تحت انقیادشان، که آنها را پست

گذرد که هویت نژادشان از میان خواهد رفت، و یکی  در زمینۀ ازدواج با بومیان محدودیتهایی درکار نباشد، دیري نمی

بود، نه بر بنیاد  رنگاز اینرو، نخستین تقسیم طبقات براساس . دو قرن نگذشته، هضم و جذب آن مردم خواهند شد

کرد؛ این شکل  ها و دراویدیان جدا می پهنها، یعنی آریاییها را از ناگه درازها را از بینی وضع اجتماعی؛ این تقسیم، بینی

ی، نظام کاست به شکل بعدیش، که پر از تقسیمات ارث. کهن نظام کاست صرفاً ضوابط ازدواج یک گروه درونگانی بود

مگر میان خویشان (میان خود آریاییها ازدواج آزاد بود . شود اي بود، بندرت در عصر ودایی دیده می نژادي، و پیشه

  .، و وضع اجتماعی به هنر بود، نه به گوهر)نزدیک

یعنی، از آن اوضاع  -رسید می) م ق 500- 1000(» قهرمانی«به عصر ) م ق1000- 2000(ضمن آنکه هند عصر ودایی 

تر و  ها تخصصی پیشه - الی که در وداها به تصویر آمده، به آن شرایطی که در مهابهاراتا و رامایانا وصف شدهو احو

[ در آغاز ]باالترین مرتبه در تقسیمات کاست . کرد تري پیدا می شد، و تقسیمات طبقاتی محدودیت سخت موروثی می

در آن روزگار کهن حتی مراسم دینی را هم . دانستند میکشتریه یا طبقۀ جنگجویان بودند که در بستر مردن را گناه 

کرد؛ در آن  را اجرا می پونتیفکسبه همان صورت که قیصر وظیفۀ  - دادند توسط رؤساي قبایل یا شاهان انجام می

اي، از روي غیرت، به وصلت یک  در رامایانا، کشتریه. بودندزمان براهمه یا روحانیان، در مراسم قربانی فقط دستیار 

در کتابهاي جین . کند اعتراض می» یک روحانی و برهمن وراج«از تیرة جنگجویان با » همتا عروس مغرور و بی«

. خواند می »زاد پست«رود که براهمه را  ها مسل دانسته شده است، و ادبیات بودایی تا آنجا پیش می رهبري کشتریه

.شود حتی در هند هم چیزها دیگرگونه می

که در آن موقع، و در برابر عوامل بیشمار، (و همان طور که دین  - داد اما بتدریج که جنگ جایش را به صلح می

کرد و، براي میانجیگري انسانها و  فوذ میدر ارزش اجتماعی و پیچیدگی مراسم و آیینها ن) دستیار کشت و زرع بود

آنان، در مقام مربی . تعداد، ثروت، و قدرت براهمه نیز افزایش یافت - خدایان، نیاز به میانجیهاي کارکشته داشت
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جوانان و حافظ تاریخ و ادبیات و قوانین، توانستند گذشته را باز بیافرینند؛ آینده را هم بر آن نقشی که در سر داشتند 

زند؛ هر نسلی را چنان بپرورند که براي براهمه ارج و قرب بیشتري بشناسند؛ براي طبقۀ خود اعتباري به وجود بسا

پیش از این تاریخ، در زمان بودا، براهمه به . ترین مقام باشند آورند که در قرون بعد، در جامعۀ هندو، حائز برجسته

دانستند، کما اینکه در همان  این جنگجویان را از خود فروتر میمبارزه با سروري طبقۀ کشتریه برخاسته بودند؛ آنان 

کرد که، دربارة این دو دیدگاه، گفتنی بسیار  شمردند؛ بودا حس می تر می زمان هم طبقۀ کشتریه آنان را از خود پست

، و خود در هر حال، حتی در زمان بودا، هنوز طبقۀ کشتریه رهبري معنوي را به براهمه تسلیم نکرده بود. است

جویی براهمه  اي از طبقۀ کشتریه آن را بنیاد نهاده بود، مدت هزار سال در هند با برتري جنبش بودا هم، که بزرگزاده

  .به رقابت برخاسته بود

اي  بازرگانان و آزاد مردانی که پیش از بودا طبقه(، طبقات وابسته )کشتریه و براهمه(پس از این دو اقلیت حاکم 

، و باالخره طبقۀ پاریا )طبقۀ کارگران، مشتمل بر بیشتر جمعیت بومی(و سودره ) رفتند ان به شمار میمتمایز از دیگر

مشتمل بر افراد قبایل بومیی که بر کیش و آیین پیشین خود مانده بودند، اسیران جنگی و کسانی که (یا نجسها 

ون طبقه بودند، چهل میلیون نجسهاي از همین گروه کوچک، که در اصل بد. قرار داشتند )کیفرشان بردگی بود

.اند کنونی هند پیدا شده

IV –  جامعۀ هند و آریایی  

  زن - ازدواج -اصول اخالقی -سکه و اعتبار - بازرگانان - وران پیشه -برزگران - داران گله

شیوة داري، کشاورزي، و صنعت به  زیستند؟ در آغاز با جنگ و غارت؛ سپس با گله این هندیان آریایی چگونه می

شباهت به صنعت قرون وسطاي اروپا نبود؛ زیرا از عصر نوسنگی تا انقالب صنعتی، که ما در آن  روستایی، که بی

پروردند و،  هند و آریاییها گاو می. کنیم، بنیاد زندگانی اقتصادي و سیاسی انسان اساساً یکسان مانده است زندگی می

اي هم نثار  خوردند، و نواله وقت هم مقدورشان بود گوشت میبردند؛ هر  آنکه مقدسش بدانند، به کارش می بی

کردند؛ بودا، پس از آنکه در جوانی ریاضتها کشید و از گرسنگی رو به مرگ بود، گویا در پیري  روحانیان یا خدایان می

. دانستند یکاشتند، اما ظاهراً در عصر ودایی چیزي از برنج نم آنان جو می. یک شکم سیر از گوشت خوك خورد و مرد

کردند، اما آبیاري این زمینها مشترك  کشتزارهاي هر اجتماع روستایی را بین خانوارهاي عضو آن اجتماع تقسیم می

اکثر مردم خرده مالک . شد آن را براي پسران خانواده به ارث گذاشت شد به بیگانه فروخت، فقط می زمین را نمی. بود

یقین داریم که در میانشان نه . دانستند آریاییها مزدوري را ننگ می .کردند بودند؛ روي زمین خودشان کار می

  .خاوندي در کار بود و نه گدایی، نه میلیونر داشتند و نه حلبی آبادي

در میان صنعتگران و نوآموزان شهرها، صنایع دستی رواج داشت، و در حدود پانصد سال قبل از میالد مسیح به 

گر، رنگرز،  بکار، سنگکار، چرمکار، عاجکار، سبدباف، نقاش منازل، تزیینگر، کوزهصورت اصناف قدرتمند فلزکار، چو

بودند؛ این   ماهیگیر، مالح، صیاد، دامگذار، قصاب، قناد، آرایشگر، دالك سرشو، گلفروش، و طباخ سازمان یافته

ائل بین افراد اصناف این اصناف مس. کند فهرست، خود، تکامل و گوناگونی زندگانی هند و آریایی را آشکار می

کردند، حتی مشکالت میان اعضاي صنف همسرانشان را هم با کدخدامنشی فیصله  گوناگون را حل و فصل می

لوحی خریدار قیمت  بلکه براساس ساده  روي اجناس، نه بر عرضه و تقاضا، چنان که معمول ماست،. دادند می

بایست  ، مثل ادارة استانداردهاي کنونی، کاالهایی را که میرسمی بود که» ارزیاب«اما در کاخ شاه یک .گذاشتند می

  . گفت آزمود و شرایط الزم و خصوصیات آنها را به سازندگان آن کاالها می براي کاخ بخرند می

پیشرفت کرده بود، اما سفر همچنان [ کش یا گاوکش اسب] بازرگانی و مسافرت در حد کشش اسب و ارابۀ دوچرخی 

گرفتند، اما نه مثل  بستند و راهداري می ر سختی بود؛ سر هر مرز کوچکی راه بر کاروان میمثل قرون وسطی کا
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م کشتیهایی با بادبانهاي  ق 860در حدود سال : حمل و نقل از طریق رود و دریا بسیار پیشرفته بود. بگیرها سرگردنه

و موسلین، مروارید و یاقوت، آبنوس و متوسط و صدها پارو، محصوالتی مثل عطریات و ادویه، پنبه و ابریشم، شال 

. بردند النهرین و عربستان و مصر می هاي زربفت مزین، به بین سنگهاي گرانبها، و پارچه

بازرگانی، به علت روشهاي نامناسب داد و ستد، از رشد بازمانده بود، به این معنا که در آغاز روش پایاپاي داشتند، و 

هاي مسین سنگی رایج شد  بعد سکه. خریدند عروسان را با گاو می. کردند اده میسپس ازگاو به جاي پول رایج استف

بانکی در کار نبود، پول اندوخته را در خانه پنهان، یا در خاك . که تضمین آن فقط با افراد و نهادهاي خصوصی بود

بازرگانان : ام اعتباري پیدا شداز این کار، در زمان بودا، یک نظ. گذاشتند کردند، یا نزد دوستی به امانت می دفن می

هایی روتشیلدکردند؛ از چنین  دادند و کار تجارت را آسان می هاي اعتباري می شهرهاي گوناگون به یکدیگر نامه

مسکوکات هم براي . دار نبود موعدو دیگر چندان حرفی از قبضهاي   شد با بهرة ساالنۀ هجده درصد وام گرفت،  می

گرفت؛ پیش از این، طاس و نرد از لوازم  خود اعتباري داشتند، و برد و باخت در قمار معموال به وسیلۀ آن انجام می

هایی ساخته بود، گو اینکه کامال به  در خیلی از موارد، شاه براي رعایایش، به شیوة کشور موناکو، قمارخانه. تمدن بود

آور باشد، زیرا  این امر شاید درنظر ما ننگ. رفت نبود؛ در هر حال، بخشی از درآمد آن به خزانۀ شاهی میهمان سبک 

  .هایمان، مستقیماً، به مقامات دولتی کمک مالی بدهند ما چندان به این کار عادت نداریم که قمارخانه

آمد، چنان  یونان عهد هومر پیش می شاهان هند عصر ودایی، نظیر آنچه در. اخالق بازرگانی سطح باالیی داشت

: کند نبودند که گاو همسایگانشان را ندزدند؛ اما مورخ یونانی لشکرکشیهاي اسکندر، هندیان را این طور وصف می

کشد، و چندان شریفند که  براي درستکاریشان بسیار قابل توجهند، چنان معقولند که بندرت کارشان به دادگاه می«

- در ریگ» .سپارند؛ بینهایت هم راستگو هستند هست و نه براي پیمانهایشان تعهدي کتبی می نه بر درهایشان قفلی

بازي  هایی از همجنس رود، و نشانه جنین، و زنا سخن می ودا از زناي با محارم، از راه به در کردن زنان، فاحشگی، سقط

آوریم یکی از معیارهاي عالی مناسبات دو  ها به دست می شود؛ اما آن تصور کلیی که از وداها و حماسه می هم دیده

  .دهد جنس و زندگی خانوادگی را نشان می

ازدواج ممکن بود از راه ربودن عروس با زور، یا خریدن او، یا رضاي طرفین، صورت گیرد؛ اما، ازدواج به رضاي طرفین 

تر است، و  شان پول بدهند شرافتمندانهکردند که اگر آنها را بخرند وبرای دانستند؛ زنان فکر می آور می را اندکی ننگ

کردند؛  تعدد زوجات یا چندگانی مجاز بود، و بزرگان را به آن ترغیب می. دانستند شدن را ستایش بزرگی می ربوده

، که در یک زمان با پنج دروپديماجراي . تکفل چندین زن، و استفاده از استعدادهاي آنان، کاري نیک و شایسته بود

ازدواج یک زن، به طور همزمان، با چند  - دهد که در عصر حماسی گاهی چند شوهري برادر ازدواج کرد، نشان می

در سیالن باقی ماند، و گاهی هنوز هم در  1859این رسم تا سال . افتاده است اتفاق می -مرد، معموال چند برادر

اما چند زنی معموال امتیاز مرد بود، که با قدرت پدرشاهی بر . شود نی ثبت آثاري از آن دیده میروستاهاي کوهستا

توانست در موارد خاص آنها را بفروشد  بر زنان و فرزندان خود حق تملک داشت و می. کرد خانوادة آریایی حکومت می

.یا از خانه بیرون کند

هاي بعدي از آزادي برخوردار بود؛ در انتخاب شوهر، بیش از  تر از دورهبا اینهمه، زن هندي در دورة ودایی خیلی بیش

شد؛ و در جشنهاي  توانست اظهار نظر کند؛ آزادانه در جشنها و رقصها ظاهر می آنچه اشکال ازدواج مقرر دارد، می

اگر بیوه . در گفتگوي فلسفی شرکت جوید گارگیتوانست تحصیل علم کند، و مثل  پیوست؛ می دینی به مردان می

در عصر قهرمانی گویا زن اندکی از این آزادي را از دست . شد، هیچ محدودیتی براي ازدواج مجددش در کار نبود می

ان آشوب منزل ودا خواندن زن نش«داده باشد؛ او را از جستجوهاي معنوي دلسرد کرده بودند، دلیلشان این بود که 

، که تقریباً در ساتیآغاز شد؛ و رسم  - نشینی و مستوري زنان پرده - ؛ ازدواج مجدد بیوگان از رسم افتاد؛ حجاب»باشد
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نا، یعنی سیتاي وفادار بود که اکنون نمونۀ زن آرمانی پهلوانبانوي رامایا. عصر ودایی کاري ناشناخته بود، افزایش یافت

  .در هر گونه آزمون وفاداري و جرئت، تا دم مرگ، فروتنانه از شوهرش پیروي و فرمانبرداري کرد

V – دین وداها  

  قربانی اسب -خلود -داستان آفرینش به روایت ودا - خدایان اخالقی - خدایان ودایی -دین پیش از ودا

یافتند؛ و هنوز هم ) ها ناگه(آریاییهاي مهاجم در میان قبیلۀ مارپرستان گویا کهنترین دین شناخته شدة هند، که 

جزیرة بزرگ مانده، پرستش جانگرایانه و توتمی ارواح بیشماري بود که در سنگ و جانور،  درگوشه و کنار این شبه

اي نیروي تولید مثل شدند، یعنی بتها و آرمانه مار و افعی خدا تلقی می. خانه داشتند درخت و رود، و کوه و ستاره

ناگه . اي از احترام رازورانه اما درست عظمت آرام درختان بود زمان بودا نشانه بودينرینه بودند؛ و درخت مقدس 

ن، به دین هند تاریخی راه ها، یا درخت خدایا ، و یکشه)گاو آسمانی نره(، نندي )میمون خدا(، هنومن )اژدها خدا(

چون برخی از این ارواح خوب، و برخی بد بودند، الجرم فقط با چابکدستی و مهارت کامل در جادو و . یافتند

افسونگري امکان آن بود که تن را، هنگام بیماري یا جنون، از تصرف یا شکنجۀ یک یا چند تا از این اهریمنان که هوا 

شود؛  ودا یا کتاب علم سحر از همینجا ناشی می -یختگی ناهمگون افسونهاي اثروهآم. اند مصون داشت را پرکرده

صاحب فرزند شود؛ دچار سقط جنین نشود؛ زندگانی را دراز کند؛ بدي را دور کند؛ به : انسان باید افسون بخواند تا

 .بیازاردخواب رود؛ دشمنان را نابود کند یا 

کهنترین خدایان وداها نیروها و عناصر خود طبیعت بودند، چون آسمان، خورشید، زمین، آتش، نور، باد، آب و 

نخست خود آسمان بود؛ و لغت سانسکریت دوا که بعدها به معنی ) زئوس یونانی و ژوپیتر رومی(دیئوس . جنسیت

سازد،  با آن ضرورت شعریی که این همه خدایان متعدد را می .بود» درخشان«شد، در اصل فقط به معنی » خدا«

موضوعات طبیعت هم شخصیت یافتند؛ مثال آسمان پدر شد، که ورونه باشد؛ زمین مادر شد، یعنی پریتیوي؛ و 

ي پرجنیه بود، و آتش هم آگنی؛ باد، وایو بود، و باد زیانبار، باران خدا. گیاهان ثمرة وصل این دو بودند، از راه باران

، میترا، یا ویشنو بود؛ و گیاه سوریهدم، اوشس؛ شیار کشتزار، سیتا بود؛ خورشید،  رودره؛ طوفان ایندرا بود و سپیده

یک : آور بود، خود، یک خدا بود ان و هم نزد انسانها مقدس و مستیاش هم براي خدای مقدس سومه، که عصاره

برد و حتی به او  بخشش انسان را به پاکدامنی، بینش، و سرخوشی می دیونوسوس هندي بود، که با ذات شادي

که اشیا همان طور . دهد کند و با نثر پایان می یک ملت هم، مانند یک فرد، با شعر آغاز می. بخشید زندگانی جاوید می

بخش، خورشید خداي نویی  خورشید زندگانی. شد، و صفت هم اسم، و لقب هم خدا شد، کیفیت شیء می انسانی می

زاي، خداي  شد به نام سویتر حیاتبخش؛ خورشید تابان ویوسوت شد، یعنی خداي درخشان؛ و خورشید زندگانی

. بزرگ پرجاپتی سرور همۀ زندگان شد

برد؛ آذرخشی  ترین خدایان ودایی بود؛ او شعلۀ مقدسی بود که قربانی را به آسمان میآگنی، یعنی آتش، چندي مهم

معروفترین چهره در میان این خدایان همان ایندرا . گذشت؛ حیات آتشین و روح جهان بود بود که از دل آسمان می

آورد، که در نظر آنان حتی از خورشید  زیرا ایندرا براي هند و آریاییها باران گرانبها را می. بود، دارندة تندر و طوفان

هاي او را در نبردهایشان به دعا  تر بود؛ از این رو او را بزرگترین خدایان تلقی کردند؛ یاري صاعقه هم حیاتبخش

هاي  خورد و دریاچه گاو را می کردند که صد نره خواستند؛ و با رشک و غیرت او را به شکل پهلوان عظیمی تصویرمی

ویشنو هم، . دشمن خاصش کریشناست، که در وداها همچنان تنها خداي محلی قبیلۀ کریشنا بود. شدک شراب در می

پوشاند، خدایی فروتر بود، بیخبر از اینکه آینده از آن او و کریشنا خواهد  یعنی خورشیدي که زمین را با گامهایش می

ن دین، و نیز زادن و بالیدن و مردن خدایان و توان از طریق آن پدید آمد این یکی از ارزشهاي وداهاست که می. بود

ودا تا یکتاپرستی عالی اوپانیشادها را در  - ایمانهایی را دید که از جانگرایی تا همه خدایی فلسفی، و از خرافۀ اثروه
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رامونش یکی از آنها، که پی. مانند  این خدایان، از لحاظ شکل، انگیزه، و کمابیش هم در جهل، به انسانها می .خود دارد

 - این کاري است که خواهم کرد«: اش چه بدهد اند، در این اندیشه است که به پرستنده را زایران و ستایشگران گرفته

اما » چگونه است اسبی باشد؟ راستی ببینم من از او سومه گرفته بودم؟ - نه، این یکی نه؛ گاوي به او خواهم داد

ورونه، که در آغاز آسمان فراگیرنده بود، با تکامل . پرشکوهی یافتند برخی از آنها در دورة بعدي ودایی ارج اخالقی

پرستندگانش به اخالقیترین و آرمانیترین خدایان وداها مبدل شد که با چشم بزرگش، یعنی با خورشید، تمامی 

از این نظر، . شایدبخ دهد؛ و گناهان کسانی را که او را بخوانند می نگرد؛ بدي را کیفر و نیکی را پاداش می جهان را می

ورونه نگهبان و مجري قانون یا نظم جاویدانی به نام ریته است؛ ریته، در آغاز، قانونی بود که ستارگان را در مسیرشان 

هم شد، و آن آهنگ کیهانی و اخالقیی است که هر کس » راستی«داشت؛ اندك اندك ریته قانون  برقرار و نگاه می

  . د از آن پیروي کندنخواهد سرگشته و نابود شود بای

. آمد که کدام یک از این خدایان جهان را آفریده است شد، این مشکل هم پیش می هر چه بر تعداد خدایان افزوده می

یکی از اوپانیشادها جهان . این نقش ازلی نخست به آگنی و، متعاقباً، به ترتیب به ایندرا، سومه و پرجاپتی سپرده شد

  :داد شی نسبت میسرک» فرا آفریدگار«را به 

براستی او هیچ خوشیی نداشت؛ پس، مردي که تنهاي تنهاست -3 

  .آرزوي دومی، یعنی جفت، کرد. یابد هیچ خوشی نمی

  .اکنون او به اندازة مرد و زنی بود تنگ در آغوش هم

  .برخاست) پتنی(و همسر ) پتی(و از این شوهر : کرد) پت(او این خود را دوپاره 

  ».خود مانند نیمه است«م گویی از اینرو می

  با او همبستر شد، - مرد–او . شود از اینجاست که فضا با زنی پر می

  .و از اینرو انسانها زاده شدند

  اگر چه او مرا از خودش پدید آورده،«: با خود اندیشید -زن–او  -4

  شود؟ چگونه است که با من جفت می

  ».باشد من ناپدید خواهم شد

  .گاو نره) مرد(=پس زن گاو شد، و او 

  .مرد با او جفت شد، و پس گلۀ گاوان زاده شد

  .زن مادیان شد، مرد نریان؛ زن ماده خر، او خر نر

  .سم زاده شدند و در هر حال مرد با او جفت شد، و پس جانوران تک

  .زن میش، مرد گوسفند. زن ماده بز شد، مرد بز نر

  .ن زاده شدنددر هر حال مرد با او جفت شد، و پس بزان و گوسفندا

  پس او همۀ جفتهایی را که هستند، تا مورچگان را هم،

  .و همۀ این کیهان را پدید آورد -پدید آورد

در این  …همۀ آفرینش شد پس او. دانست که خود همۀ آفرینش است، زیرا همۀ آن را خود پدید آورده بود او می -5

آفریدگار با آفرینش خود یکی است، و : شود خ دیده مینظیر هستۀ همه خدایی و استحاله یا حلول و تناس گفتۀ بی

همه چیز، همۀ شکلهاي حیات، یکی است؛ هر شکلی یک بار، خود، شکل دیگري بود، و فقط در پیشداوري ادراك و 

این نظر، اگر چه در اوپانیشادها بیان شده، در روزگار . شود فاصلۀ ساختگی زمان است که این از آن دیگري ممتاز می

آریاییها، مثل آریاییهاي ایران، به جاي تناسخ، به طور ساده، به   ی هنوز بخشی از معتقدات عمومی نبود؛ هند وودای
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ورونه آن را به اعماق . رسد بیند یا به نیکبختی جاوید می روان، پس از مرگ، کیفر می. خلود شخصی عقیده داشتند

برد، یعنی جایی که در آن هرگونه شادي  آن را به آسمان می یمهافکند، یا  و نیمی دوزخ، می هادستاریک، نیمی 

بنابر  ».شود میرنده چون دانه پریشان، و باز چون دانه زاییده می«گفت  اوپانیشاد می کته. پایان و کامل است خاکی بی

براي هر قربانیی از نو برپا  اي؛ مذبح را شواهد موجود، در دین کهنتر ودایی نه معبدي در کار بود و نه پیکره

در اینجا . برد شد، و فدیه را آتش مقدس به آسمان می و این روشی بود که در ایران زردشتی هم اجرا می - کردند می

شود؛ اما تعدادش کم  هایی از قربانی انسان دیده می عمول است، نشانههم، همچنانکه کمابیش در آغاز هر تمدنی م

عجیبترین همۀ . سوزاندند اي براي خدایان می باز، مثل ایران، گاهی اسب را همچون فدیه. است و قطعی هم نیست

شتند، نزدیکی آیینها اشوه میده یا قربانی اسب بود، که در آن گویا ملکۀ قبیله با اسب مقدس، پس از آنکه آن را ک

قربانی در بیشترین ) مراسم.(پیشکش معمولی، ریختن شیره سومه، و ریختن روغن مایع در آتش بود. کند می

گرفت، پاداش به همراه داشت، خواه تقدیم  شد؛ اگر قربانی درست انجام می قسمتش با رمزهاي جادویی بیان می

نان براي یاري پارسایان در این آیین قربانی، که همواره برهم. کننده شایستگی اخالقی داشته و خواه نداشته باشد

کرد، زیرا  اگر پولی حاضر نبود، برهمن از خواندن اوراد الزم شانه خالی می: گرفتند شد، مزد هنگفتی می تر می پیچیده

ی آورده بودند، برهمنان سر تعیین مقدار دستمزد انجام هر آیینی مقرارت. بایست زودتر از مزد خدا بدهند مزد او را می

مثال دستمزد باید چند گاو یا چند اسب یا چه مقدار طال باشد؛ طال، بخصوص، در به حرکت درآوردن آن برهمن یا 

او را براي انجام نماز یا آموزد که هرگاه کسانی  ، که نوشتۀ برهمنان است، به برهمن می ها برهمنه. آن خدا مؤثرتر بود

. اي به او ندهند، او چگونه آن نماز یا قربانی را، پنهانی، تبدیل به آزار آنان کند قربانیی اجیر کرده و دستمزد شایسته

مقررات دیگري هم تهیه کرده بودند که آداب درست و کاربرد آنها را کمابیش در هر یک از موقعیتهاي زندگی تجویز 

آرام آرام طبقۀ براهمه طبقۀ موروثی ممتازي گشت که .  در این کارها نیاز به یاري برهمنان بودکرد، و معموال می

شد براي خفه کردن هرگونه اندیشه  گرفت و تهدیدي می زندگی معنوي و ورحانی هند را زیر فرمان خود می

.ودیگرگونی

VI - وداها به عنوان ادبیات  

  یک سرود آفرینش - ودا - ریگ - »ودا«چهار - خطنویسی - سانسکریت و انگلیسی

زبان هند و آریایی، از لحاظ ما، باید مورد توجه خاصی قرار گیرد، زیرا سانسکریت یکی از کهنترین زبان گروه زبانهاي 

وقتی که به شباهت میان ارقام، اصطالحات . است که زبان انگلیسی هم به همان گروه تعلق دارد» هند و اروپایی«

که فعل ربطی نامیده  - ات کوچک پیونددهندة زبانهاي سانسکریت، یونانی، التین، و انگلیسیهمخانواده، و آن لغ

رغم فاصلۀ عظیم زمانی و مکانی، میان  بریم که، علی توجه کنیم، به نوعی ارتباط و پیوستگی فرهنگی پی می - شده

تر از التینی، و  کاملتر از یونانی، پردامنه«احتماال این زبان باستانی، که سر ویلیام جونز آن را . ستاین زبانها موجود ا

زدند؟ در این  آنها به چه زبانی حرف می. اي مهاجمان آریایی نبوده است دانسته، زبان محاوره» بسیار منصحتر از هردو

دیک آن زبان فارسی کهن است که اوستا به آن نوشته توان فرض کرد که خویش نز دانیم؛ فقط می باره چیزي نمی

هایی از یک زبان باستانی و ادبی با خود داشتند، از اینرو فقط زبان  ها نشانه سانسکریت وداها و حماسه. شده است

در عصر ودایی مردم نه . دانشمندان و برهمنان بود؛ خود واژة سانسکریت به معنی آماده، خالص، کامل، و مقدس است

هند هرگز . اي یک گویش آریایی خاص خود داشت هر قبیله گفتند؛  ه یک زبان، بلکه به زبانهاي گوناگونی سخن میب

.یک زبان نداشته است

م  در قرن هشتم یا نهم ق. اند اي در کار نیست که نشان دهد مؤلفان آنها با خطنویسی آشنا بوده در وداها هیچ اشاره

تماال دراویدي بودند، گویا یک خط سامی را که به خط فنیقیها شباهت داشت، از بود که بازرگانان هندي، که اح
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نامند،  می» خط برهما«آسیاي باختري به هند آوردند؛ و همۀ الفباهاي بعدي هند از این خط، که هندیان آن را 

براي استفاده از آن گویا خطنویسی قرنها محدود به مقاصد بازرگانی و اداري بود؛ و چندان توجهی . مشتق شده است

به نظر » آنان که این هنر بنیادي را تکامل بخشیدند بازرگانان بودند نه برهمنان؛«آمد؛  در ادبیات به عمل نمی

. م نوشته شده باشد رسد که حتی کتابهاي بودایی هم پیش از قرن سوم ق نمی

تا پیش از آنکه هواي پیرامونمان از (ه براي ما، ک. هاي آشوکاست هاي موجود هند همان کتیبه کهنترین سنگنبشته

قرنها اندیشیدنمان از راه چشم و با نوشته و چاپ بود، فهمیدن این نکته دشوار است ) کلمات و موسیقی انباشته شود

هاي کهن انتقال سیه به سینۀ تاریخ  که چگونه هند، آگاهانه، دیري پس از آنکه نوشتن را آموخته، باز به همان شیوه

ها سرودهایی بود که  وداها و حماسه. چسبیده است، یعنی به همان راه از برخواندن و به حافظه سپردن و ادبیات

دم هند از  بیخبري ما از سپیده .چشمشدند؛ اینها براي گوش بود، نه  خواندند بزرگ می همپاي نسلهایی که آنها را می

  .اعتنایی به خطنویسی ناشی شده است ین بیهم

» دانش«پس این وداها، که تقریباً تمام فهم ما دربارة هند آغازین از آن مشتق شده، چیستند؟ واژة ودا به معنی 

را به همۀ علم مقدس دوران کهن اطالق » ودا«هندیان . است )دانشنامه= (» کتاب دانش«و در اصطالح  است؛

بندي این مجموعه چیزي  تر از آرایش و تقسیم آشفته. کنند؛ ودا، مثل کتاب مقدس، بیشتر ادبیات است تا کتاب می

  :امروزه از وداهاي فراوان فقط چهار ودا در دست است. وجود ندارد

  ودا، یا دانش سرودهاي ستایش؛  - ریگ

  ا؛ ودا، یا دانش آهنگه - سامه

  ودا، یا علم اوراد قربانی؛  - یجور

  . ودا، یا علم اوراد سحر - اثروه

  :شود هر یک از این چهار ودا خود به چهار بخش تقسیم می

  ، یا سرودها؛ ها منتره  

  ها، یا جنگ آیینها و نمازها و افسونهاي برهمنان؛  برهمنه

نشین؛ براي زاهدان جنگل» نصوص جنگلی«ها، یا  آرنیکه -3

  .فیلسوفاناوپانیشادها، که گفتگوي پنهان است براي  -4

ینی نوعی جنگ د» ودا -ریگ«. فقط یکی از وداها بیشتر به ادبیات تعلق دارد تا به دین و فلسفه، یا به سحر و جادو

خورشید، ماه،  - سرود یا مزامیر ستایش، دربارة موضوعات گوناگون مورد پرستش هند و آریاییها 1028است که از 

خواستهاي اغلب این سرودها در .استفراهم آمده  -دم، زمین، و مانند اینها آسمان، ستارگان، باد، باران، آتش، سپیده

رسد؛ چند تا از آنها به شیوایی و  دستۀ کوچکی از آنها به مرز ادبیات می واقعی گله، محصول، و طول عمر است؛ 

در یک . زدگی طبیعی کودکان باشند، مثل شگفت برخی از آنها ساده و به صورت شعر طبیعی می. زیبایی مزامیر است

اظهار تعجب شده است؛ در سرود دیگري این سؤال به میان آمده  آید سرود، از اینکه شیر سفید از گاوهاي سرخ می

آبهاي «پرسند چگونه  افتد؛ در سرود دیگري می کند با سر به زمین نمی که چرا خورشید چون شروع به افول می

سوگسرودي، به سبک » .کنند رخشان همۀ رودها، که به یک اقیانوس جاري هستند، هیچ گاه آن را پرنمی

  :، بر سر جنازة رفیقی است که در نبرد به خاك افتاده استتاناتوپسیس

  کشید گرفتم از دست مرده کمانی را که او می

  .تا ما را فرامانروایی، نیرومندي، و شکوه آورد

  تو آن جا، ما این جا، توانگر از دودمان پهلوانان،
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  .دشمنی را فرو خواهیم شکستهمۀ هجومهاي هر 

  به سینۀ خاك، به مادر، نزدیک شو،

  ترین است؛ این خاك تا دورها گسترده است و دلخواسته

چون پشم براي دهندگان پرسخاوت، -است–جوان و نرم 

  .بشود که تو را از دامان زوال دور داراد

  اي خاك، گشاده باش، بر او سخت مفشار،

  مهرآمیزي او را خوشامدگوي؛آسان بدو نزدیک شو، با یاري 

  دارد به کردار مادري که با جامۀ خویش پسرش را پنهان می

  . تو نیز، اي زمین، همین گونه این مرد را کفن درپوش

اي است میان نخستین پدر و مادر بشر، یعنی یمه و  پرده گفتگوي بی) 10. 10ودا؛ - ریگ(یکی دیگر از این شعرها 

نشیند که به رغم حرمت االهی زناي بامحارم، بیاید با او  یمی زیر پاي برادرش می. انیمی، دو برادر و خواهر توام

هاي عالی اخالقی پافشاري  یمه با تکیه بر شالوده. گوید که او فقط خواهان استمرار نسل است زندگی کند، و می

این داستان . یمه را ناتوان بخواندگیرد، و آخرین تیر ترکشش هم این است که  اي را به کار می یمی هر انگیزه. کند می

واالترین . سرانجام است، و خود باید از شواهد و قراین در این باره قضاوت کنیم آن طوري که به دست ما رسیده، بی

آور است، که در آن یک همه خدایی لطیف، حتی یک شکاکیت پارسایانه، در  حیرت» سرود آفرینش«شعرها یک 

  :شود قوام نمودار میترین ا کهنترین کتاب مذهبی

  .»بودن«بود نه » نبودن«نه  -در آغاز - 

  نه هوا بود، نه آسمان آنسوي آن،

  چه پنهان بود؟ کجا؟ در پناه که؟

  پایان ژرف آنجا بود؟ و آب بی

  نه مرگ بود نه بیمرگی؛

  و نه از روز؛ - بود–نه نشانی از شب 

  :دم بیدم زد،  )به نیروي ذاتی، یا طبیعت خودش= (آن یک به خود 

  .هیچ نبود جز آن که آن سوي است

  تاریکی بود نخست، پوشیده در تاریکی؛

  .هیچ نشانۀ شناختن، این همه آب بود بی

  شد، پوشیده در تهی بود، آن، که می

  .پدید آمد» تف«آن یک به نیروي 

  :درشد» یک«به آن » کام«در آغاز 

  .کهنترین تخم بود، ساختۀ جان

  جستند، ر دلهاي خود میفرزانگانی که با فرزانگی د

  .دریافتند» نبودن«را در » بودن«بند 

  :پرتو آنها روشنایی را بر تاریکی گسترد

  بر باال بود یا به زیر؟» یک«اما آن 

:نیروي آفریننده آنجا بود، و نیروي بارآور
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  .زیر، نیرو بود و باال، انگیزه

  داند؟ که آن را اینجا بازخواهد گفت؟ که به یقین می

  زاده شد، و این آفرینش از کجا آمد؟ از کجا

  :خدایان پس از آفرینش این جهان زاده شدند

  داند که آن از کجا برخاسته است؟ پس که می

  داند که آفرینش از کجا برخاسته است؛ کس نمی هیچ

  :او آن را پدید آورده است یا نه[ داند که آیا نمی]و 

  نگرد، آن که آن را در برترین آسمان می

  . داند داند، یا شاید او هم نمی می تنها او

براي مؤلفان اوپانیشادها این مانده بود که این مسائل را بگیرند، در این اشارات باریک شوند، و آنها را به شکل 

  .ترین نمونه، و شاید هم بزرگترین محصول جان هندي، بسازند و پرداخت کنند برجسته

VII - فلسفۀ اوپانیشادها  

تأثیر  - رستگاري -وصف خدا -همانی آن دو - برهمن - آتمن - عقل در مقابل شهود - ع آنهاموضو - مؤلفان آنها

  نظر امرسن دربارة برهما -اوپانیشادها

. بخش نبوده است اي چون اوپانیشادها تا این حد سودمند و تعالی در تمام جهان هیچ مطالعه«: شوپنهاور گفته است

که در فصل  (حوتپ - اینجا، سواي قطعات اخالقی پتاح» .خواهد بود تسالي زندگانی من بوده، و تسالي مرگ من هم

توان یافت؛ اوپانیشادها کوشش لطیف و صبورانۀ  ترین فلسفه و روانشناسی موجود نژاد ما را می کهن )هشتم آمده

ر، و به اوپانیشادها به همان دیرینگی هوم. آور انسان است، براي فهمیدن جان و جهان، و بستگی میان آن دو حیرت

  .باشند همان نویی کانت می

 sadو » پیش و نزدیک و کنار«به معناي ) اوپه( upaمرکب است از یک جزء - نشد اوپه: در واقع- واژة اوپانیشاد 

را گرفت، که » تعلیم درونیان«یا » تعلیم پنهان«کم کم معنی » نزدیک نشستن«این  .»نشستن«به معناي  )شد(

که  استصد و هشت تا از این گفتارها در دست . سپرد  استاد در نهان آن را به بهترین و محبوبترین شاگردانش می

اینها نشان دهندة یک نظام فلسفی همساز  .اند ساختهم  ق 500تا  800پارسایان و فرزانگان گوناگون آنها را از 

. اند   ، و درسهاي مردان بسیاري است که در آنها فلسفه و دین هنوز به هم آمیخته»ها خالصه«نیستند، بلکه عقاید، 

. است بفهمند، و با احترام با آن یگانه شوند کوشیدند آن واقعیت ساده و ذاتی را که بستر کثرت ساختگی اشیا  آنها می

گاهی در آنها  است؛این متنها پر است از سخنان مبهم و متناقص، و گاهی هم مقدم بر تمام تندباد پرگویی هگلی 

تام سایر براي معالجۀ زگیل؛ گاهی این کتابها نماید که حرفهاي   سخنانی هست که همان اندازه عجیب و غریب می

.گذارند  چون عمیقترین تفکر تاریخ فلسفه در ما تأثیر می

گاه در تعلیماتشان  مگر آنچه گاه  دانیم، دانیم، اما از زندگی آنها چیزي نمی نام بسیاري از مؤلفان این کتابها را می

الکیه است که مرد است و دیگري گارگی که زن است، و  و یاجنه ها یکی ترین چهره در میان آنها زنده. شود آشکار می

تر  والکیه، زبانی گزاینده یکی از این دو، یعنی یاجنه. این افتخار نصیبش شده که درشمار قدیمترین فیلسوفان باشد

» نداريدرست پ«کردند؛ پیروانش از تعالیم او یک پایۀ  همکارانش در او به چشم نوآور خطرناکی نگاه می. دارد

اي  کند که چگونه کوشید تا دو همسرش را رها کند و فرزانه والکیه براي ما بیان می یاجنه. بالمعارض ساختند

توان آن نیرویی را  خواهد که او را هم با خود ببرد، در این خواهش او می نشین شود؛ همسرش متریی از او می خلوت

  .فلسفه بوده است احساس کرد که هند هزاران سال با آن جویاي دین و
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متریی، من براستی «: خواست ترك خانمان کند، رو به همسرش متریی کرد و گفت والکیه می در آن هنگام که یاجنه

اما  ».خواهم دار و ندارم را میان تو و همسر دیگرم، کاتیاینی، قسمت کنم می. خواهم از خانه به بیخانگی بروم می

ین، پر از خواسته، از آن من باشد، به من بگو که آیا من با آن بیمرگ خواهم اي سرور من، اگر همۀ زم«: متریی گفت

متریی  ».نه، زندگی تو چون توانگران خواهد بود، ولی امید خلود از خواسته چشم مدار«: والکیه پاسخ داد یاجنه »شد؟

موضوع  ».برایم بگوید داند کند چه کنم؟ سرورم، آنچه سرور من از خلود می من با آنچه مرا بیمرگ نمی«: گفت

رویم؟ اي آن که  کنیم، و به کجا می ایم، کجا زندگی می از کجا آمده«. ناپذیر است اوپانیشادها، همه، راز این جهان فهم

آیا باید زمان، یا طبیعت، یا لزوم، یا تصادف یا  …شناسی، به ما بگو که به فرمان که اینجا ساکنیم برهمن را می

هند از این قبیل مردانی که طالب » ت، یا آن کس را که پوروشه، یعنی روح برترین، نام دارد؟عناصر را علت آن دانس

در میتري اوپانیشاد . خواستند، نصیب بسیار برده است می» ثروت بسیار نبودند، بلکه پاسخ پرسشهاي خود را«

ش را براي فهمیدن صافی، و رود که ریاضت بکشد، دل شوید و به جنگل می خوانیم که شاهی دست از سلطنت می می

شاه گفت . به نزدش آمد» دانندة دلها«اي  شاه، پس از آنکه هزار روز ریاضت کشید، فرزانه. معماي جهان را حل کند

چیزهاي «دهد که  آن فرزانه به او هشدار می» .دانی، به ما هم بگو تو آنی که سرشت حقیقی آن معماي جهان را می«

کند؛ و در عباراتی که باید براي شوپنهاور، شوپنهاوري باشد، بیزاري از زندگی، بیم  شاري میاما شاه پاف» .دیگر بخواه

  : گوید گذرد، باز می دوباره زاییده شدن را ، که به تیرگی در سراسر اندیشۀ هندي می

شت، منی، اي است از استخوان، پوست، عضله، مغز استخوان، گو جوهر، که آمیزه اي سرور، در این تن بدبو و بی«

خون، مخاط، اشک، آب بینی، مدفوع، ادرار، باد، زردآب، و بلغم، از برآوردن کامها چه حاصل؟ در این تنی که گرفتار 

کنیم، پیوستن به آنچه از آن بیزاریم، گرسنگی،  میل، خشم، آز، فریب، ترس، نومیدي، رشک، جدایی از آنچه آرزو می

بینیم که تمام  ه و مانند اینهاست، از برآوردن کامها چه حاصل، و ما میتشنگی، ضعف و پیري، مرگ و بیماري، اندو

از چیزهاي  …روند آیند و از میان می این جهان چون این حشرات، این علفها، و این درختهایی است که پدید می

 …است غرقه شدن زمین …دیگر، خشکیدن اقیانوسهاي بزرگ، فروافتادن قلل کوه، انحراف ستارة ثابت قطبی است

در چنین دایرة وجودي چه حاصل از برآوردن کامها، که مرد چون آن کامها را برآورد، بارها بازگشت او به این جا، به 

پایی عقل  بیندهند چو اولین درسی که فرزانگان اوپانیشادها به شاگردان برگزیدة خود می ».شدزمین دیده خواهد 

گیرد، همیشه امیدوار است که عظمت تو درتوي  چگونه این مغز ناتوان، که با مختصر عمل حساب درد می. است

چیزي را دریابد که خود جزء بسیار ناپایداري از آن است؟ این به آن معنا نیست که عقل بیحاصل است، عقل هم 

آید؛ اما چگونه در برابر ابدیت،  پردازد خوب به کارمان می می براي خود جایی دارد، و هنگامی که به نسبتها و اشیا

ماند؟ ما، در حضور آن حقیقت خاموش، که نگهدارندة همۀ نمودهاست و در هر  بینهایت یا حقیقت بنیادین درمی

 جوشد، سواي این حس و این عقل، نیاز به عضو ادراك یا فهم دیگري داریم که همانا آتمن است، و دانستگی برمی

باشد که  …آید شود، نه با هوش سرشار، و نه با دانشی که از کتاب به دست آتمن یا روح جهان نه با علم یافته می«

باشد که او جویاي کلمات بسیار نباشد، زیرا که این خستگی محض  …برهمن دانش را رها کند و چون کودك شود،

یم و بینش بیواسطه است؛ و چنانکه برگوسن متذکر برترین فهم، چنانکه اسپینوزا گفت، ادراك مستق» .زبان است

. توانسته، بدقت بسته است شده، شهود است، نگرش درونی جان است که درهاي حس بیرونی را، تا آنجا که می

هایی پدید آورد تا رو به جهان بیرون باشند؛ از اینرو انسان به بیرون نگاه  برهمن متکی به خود، در حواس روزنه«

».نگریست می) در درون(اي، با چشمان فروبسته و آرزوي خلود، خود را در آن سو  اما فرزانه. ه درون خودکند نه ب می

نمودي و [ جهان]نگري، مرد چیزي نیابد، این شاید درست نگري او را ثابت کند؛ زیرا اگر مردي در آن  ن اگر، با درو

انسان، پیش از آنکه بتواند آن واقعیت درونی . خود بیابدجزئی گم شده است، نباید منتظر باشد که آن جاویدان را در 
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اي روزه بگیرد، و فقط آب  باید دو هفته. را دریابد، باید هر کردار و اندیشۀ بد، همۀ آشوب تن و جان را از خود بزداید

اهد شد؛ بنوشد؛ آنگاه، چنین بگوییم، جان از گرسنگی به آرامش و خاموشی خواهد افتاد؛ حواس پاك و پاکیزه خو

روح، آرام به حال خود گذاشته خواهد شد تا آن اقیانوس بزرگ روان را، که خود جزئی از آن است، احساس کند؛ 

زیرا آنچه در این نگرش درونی پاك . شود پدیدار می» حقیقت«و » وحدت«ماند، و  سرانجام فرد از هستی وامی

االت مغز یا حاالت روانی است، فقط تنی است که از نگرد خود فردي نیست؛ آن خود فردي فقط یک سلسله از ح می

همۀ روانها، و » روان«همۀ خودها، » خود«است، یعنی  آتمنجوید  آنچه جوینده می. درون بدان نگریسته باشند

  .شوییم ا در آن میمطلق غیرمادي بیشکلی که ما چون خود را فراموش کنیم خویشتن ر

یعنی که ذات خود ما همانا تن یا جان، یا من فردي نیست، بلکه عمق : است» تعلیم پنهان«پس، این نخستین گام 

کند،  شار میاست، یعنی آن که همه را سر برهمنگام دوم . نقش هستی درون ما، یعنی آتمن، است خاموش و بی

روان نیافریده، «، »هست هست«، غیر شخصی، در بردارندة همه، بنیاد همه، و ذات ناگرفتنی جهان است،  خنثی

ت و زیر و ست؛ نیرویی است که پش»روان روانها«است، آتمن، که روان همه چیز است، » پریشانی ناپذیر، و نامیرنده

.ایستد زبر همۀ نیروها و همۀ خدایان می

  والکیه چند خدا هست؟ اي یاجنه«سپس ویدگده ساکلیه از او پرسید 

  ».آمده است، یعنی سیصد و سه، و سه هزار و سه تا» سرود همۀ خدایان«همان اندازه که در « …پاسخ داد

  »والکیه، براستی چند خدا هست؟ بله، اما یاجنه«

  ».اسی و سه ت«

  »والکیه، براستی چند خدا هست؟ بله، اما یاجنه«

  ».شش تا«

  »والکیه، براستی چند خدا هست؟ بله، اما یاجنه«

  .»دو تا«

  »والکیه، براستی چند خدا هست؟ بله، اما یاجنه«

  ».یکی و نصفی«

  »والکیه، براستی چند خدا هست؟ بله، اي یاجنه«

  » .یکی«

یا نیروي درون ما همان روان غیرشخصی ) غیرفردي(روان . برهمن یکی هستندآتمن و : گام سوم از همه مهمتر است

درونی و . دهند ناپذیري در جان شاگرد رسوخ می آور خستگی اوپانیشادها این تعلیم را با تکرار ماللت. جهان است

ود، با خدا، چون ذات یافتۀ خ ، وراي همۀ شکلها و حجابها، یکی است؛ ما، در واقعیت فردیت)یا عینی و ذهنی(بیرونی 

  :کند آموزگاري آن را در این تمثیل مشهور بیان می. ایم تمام اشیا، یگانه

  ».اي از آن درخت انجیر بیاور میوه«

  ».اینک میوه، اي استاد«

  ».آن را ازمیان نصف کن«

  ».چنین کردم«

  »بینی؟ آنجا چه می«

  ».ها را تقریباً این ریزترین دانه«

  ».ان نصف کنیکی از آنها را از می«
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  ».چنین کردم«

  »بینی؟ آنجا چه می«

  »بینم چیز خاصی نمی«

. بینی، این درخت بزرگ انجیر به وجود آمده است اي عزیز، از این ذات لطیف که تو آن را در آنجا نمی«: پدر گفت

تو  آن - »اس تت توم«. است» آتمن«این خود . این حقیقت است. است» همه» «خود«عزیزم بدان که این ذات 

  ».هستی، شویتکیتو

  ».اي استاد، باز هم به من تعلیم بده«: پسر گفت

  » .باشد، پسرم«: پدر گفت

اینجا درسهاي دیگري هم . ذات اوپانیشادها همین دیالکتیک کمابیش هگلی آتمن و برهمن، و ترکیب آنهاست

از این زنجیر ) مکشه(، و نیز اشتیاق به رهایی تناسختقریباً در این گفتارها، عقیده به . آموزند که ارزش ثانوي دارد می

توان از  خواهد که به او بگوید چگونه می والکیه می جنکه، شاه طایفۀ ویدیهه از یاجنه. یابیم سنگین تناسخها را می

انسان، با زدودن مرتاضانۀ همۀ : دهد روشنگري یوگه میوالکیه پاسخش را با  یاجنه. شدن رهایی یافت دوباره زاییده

گونه، از دوباره  بودن رها، و با سعادت عالی روان جهان یگانه شود، و، بدین تواند از یک جزء فردي خواهشهاي خود، می

ها  دیههاي شریف، هم من و هم وی«: گوید در اینجا شاه، که از نظر مابعدالطبیعه مغلوب شده، می. شدن برهد زاییده

دهد دشوار فهم است، زیرا در آن از  والکیه به این مشتاق بشارت می اما این بهشتی که یاجنه  ».بندة تو خواهیم شد

شدن است، و اتحاد مجدد جزء است با کل، یعنی جزئی » هستی«فقط مجذوب . دانستگی فردي خبري نخواهد بود

شوند و نام و شکل خود را از دست  روان در دریا ناپدید می همان گونه که رودهاي«. که موقتاً ازکل جدا شده است

چنین » .شود سان هم فرزانه، آزاد از نام و شکل، به آن شخص االهی که آنسوي همه است نزدیک می دهند، بدین می

که  قدر از فردگرایی سرشار است اي در باب زندگی و مرگ، غربیان را خشنود نخواهد کرد، چه دین آنان همان  نظریه

ما این . آورش ارضا کرده است اما این نظر ذهن فلسفی هندي را با پیوستگی حیرت. نهادهاي سیاسی و اقتصادیشان

بینیم که براندیشۀ هندي، از  فلسفۀ اوپانیشادها، این خداشناسی یکتاپرستانه و این خلود رازآمیز و غیرشخصی را می

اوپانیشادها تا امروز براي هند همان بوده است که عهد جدید . ه داردوالکیه تا تاگور سلط بودا تا گاندي، و از یاجنه

حتی در . اند گاه بدان عمل کرده، اما همواره بدان حرمت نهاده اعتقادنامۀ شریفی که فقط گاه -براي جهان مسیحی

 -از زنان تنها و مردان خسته گرفته تا شوپنهاور و امرسن -میلیون میلیون پیرودقیق  تئوزوفیاروپا و امریکا هم این 

گوید فردیت  کرد که این فیلسوف بزرگ فردگراي امریکایی از این اعتقاد هندي، که می چه کسی فکرمی. یافته است

  فریبی است، بیان کاملی عرضه کند؟

  برهما

  کشد، اندیشید که او می اگر کشندة سرخ می

  اندیشید که او کشته شده است، ر کشته مییا اگ

آنان آن راههاي ظریف را، که

  .دانند گردم، خوب نمی گذرم و باز می روم و می من در آنها می

  دور یا از یاد رفته مرا نزدیک است؛

  سایه و آفتاب یکی است؛

  شوند؛ خدایان ناپدید شده مرا پدیدار می

  .و مرا نام و ننگ یکی است
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  اندیشند، گیرند بد می ه چیزي نمیآنانی که مرا ب

  دهند من خود بالم؛ آنگاه که پروازم می

  شکاك و شکم،

  .خواند و سرودي هستم که برهمن می

  

فصل پانزدهم

  بودا

  

I -مرتدها  

  گرایان دینهاي بدون خدا ماده -ملحدان - سوفسطاییان - نیهیلیستها - شکاکان

گاهی فرزانگانی برهمنان را به ریشخند . کهایی بودنداز خود اوپانیشادها پیداست که درهمان زمان هم شکا

کند که هر یک  گرفتند، چنانکه چاندوگیه اوپانیشاد برهمنان درستی پندار آن زمان را به یک دسته سگ مانند می می

گوید نه خدایی هست،  سوسنوید اوپانیشاد می» .م؛ اوم، بنوشیم، بخوری اوم«گویند  دم دیگري را چسبیده، مؤمنانه می

ها موهوم، و  نه بهشتی، نه دوزخی، نه تناسخی، و نه جهانی؛ وداها و اوپانیشادها کار ابلهانی خودبین است؛ اندیشه

» ردان مقدسم«اند به خدایان و معابد و     کلمات همه دروغ است؛ مردمی که گول این حرفهاي پرآب و تاب را خورده

در باب ویروچنه گفته شده که سی و دو سال . چسبند، گر چه در واقعیت میان ویشنو و سگ هیچ فرقی نیست  می

آن خودي که از بدي، پیري، مرگ، اندوه، گرسنگی، و تشنگی آزاد «شاگرد خود خداي بزرگ، پرجاپتی، بود، و دربارة 

بعد ناگهان به زمین بازگشت و این تعلیم بسیار پر هیاهو را تعلیم بسیار گرفت، و » است، و آرزویش حقیقت است

خود انسان باید در این جا روي زمین نیکبخت شود؛ باید به خود رسد؛ آن که خود را این جا روي «موعظه کرد 

شاید برهمنان » .این جهان و آن دیگري را: رسد، هر دو جهان را داراست کند، آن که خود به می زمین نیکبخت می

  .اند ما را کمی دربارة همسازي رازوري و تورع هندو فریفته باشند وبی که تاریخ سرزمینشان را حفظ کردهخ

که از اقدام کمتري هم  –اند  اي که دانشمندان در فلسفۀ پیش از بوداي هند کشف کرده در واقع، از آن چند چهره

کنند، اشخاص  برهمن تفکر می  که دربارةپارسایانی گیرد که در آن، همراه با  تصویري شکل می –اند  برخوردار بوده

هیچ هراسی نام  دارند؛ و بی خدایان شک روا می شمرند؛ در همۀ بینیم که همۀ برهمنان را خوار می گوناگونی را می

بود، یعنی زندگی پس از ) آگنوستیک(سنجیه، الادري . بر خود دارند) هیچ باور(گو، نیهیلیست  –ناستیکه، یا نه 

کرد، و فلسفه را محدود به جستجوي   کرد؛ او در امکان شناسایی شک می پذیرفت و نه انکارش می را نه می مرگ

کرد، و تعلیمش این بود که روان آدمی بردة پذیراي  کاشپیه قبول فرقهاي اخالقی را رد می پورنه. دانست آرامش می

همه چیز است، و به نیکیهاي انسانها   تعیین کنندةمشکرین گشاله بر این عقیده بود که تقدیر . بخت و تصادف است

ابله «: گفت دانست، و می و باد می  خاك، آب، آتش،) چهار عنصر(اجیته کیسه کمبلین انسان را ساختۀ . توجهی ندارد

 مؤلف» .شوند؛ و دیگر، پس از مرگ، هستی ندارند روند؛ نابود می  و فرزانه، به هنگام زوال تن، یکسان از میان می

خواهد  را، که می) قهرمان رامایانا(جابالی، راما . دهد رامایانا، برهمن جابالی را در هیئت یک شکاك نمونه نشان می

.کند دست از پادشاهی بردارد تا سوگندش را نشکسته باشد، ریشخند می

با پسر   داشت، وا میکه در ایمان و آیین و وظیفه تردید ر آور، بیان و سخن جابالی، برهمن دانا و سوفسطایی خوش

  :گفتچنین  آیودهیاجوان شاه 
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گردانند، و به جستجوي نیکی براي نیکبختی اخروي  سوزد که از کامهاي دنیایی رو می  دلم به حال آنهایی می«

مردم هر ساله خوراك و چیزهاي گرانبهاي دیگر . خورم غم دیگران را نمی .روند شتابند و در مرگی نابهنگام فرو می می

گاه شده است که مرده غذا       اي راما، آیا هیچ. برند خود پیشکش کرده، آنها را از میان می  را در راه نیاکان از دست رفتۀ

توانند به نام آنها  خویشان آنها می. روند نیازي به زادراه ندارند که به سفر می بخورد ودیگري پرورده شود، پس آنهایی

اند که در واداشتن   چندره، این اوامر و نواهی کتاب مقدس را آموختگانی آورده  اي رامه !در خانه به برهمنی غذا بدهند

دالن را فرمانبردار  از اینرو ساده .اندوزي چربدست بودند دیگران به بخشش و پیدا کردن دستاویزهاي دیگر ثروت

بدهید؛ ببخشید؛ دستگیري کنید؛ خود را مقدس سازید؛ ریاضت بکشید؛ «: تعلیمشان این است. اند خویش کرده

مند شو و هر چه   از آنچه هست بهره! اي راما، فرزانه باش، یقین بدان که جز این جهانی نیست» .مرتاض شوید

وقتی بودا به سن مردي رسید  ».اصلی را بپذیر که براي همه پذیرفتنی باشد! افکنناخوشایند است، آن را به دور 

خیابانها، و جنگلهاي شمال هند را پر از غلغلۀ بحثهاي فلسفی دید، که بیشترش رنگ و روي الحاد و  تاالرها، 

دستۀ بزرگی از . مرتدها و کهنترین کتابهاي بودایی پر است از اشارات به این اوپانیشادهاي متأخر. گري داشت ماده

و . رفتند اي به ناحیۀ دیگر می  گرد، یعنی پریباجکا، بهترین ایام سال را، در شمال هند، از ناحیه این سوفسطاییان دوره

دانستند و آن را  برخی از آنها منطق را فن اثبات هر چیزي می. گشتند پی شاگرد فلسفه، یا دنبال مخالفان خود می

و بیحاصلی   شده بودند؛ برخی دیگر نیستی خدا،» مارماهی لولنده«و » موشکاف«صاحب القابی مثل دادند و  تعلیم می

شدند که به این گونه گفتارها و مناظرات گوش بدهند؛ براي  گروه انبوهی جمع می. دادند فضیلت اخالقی را نشان می

از میان این مبارزان معنوي پیروز بیرون آمده آنها تاالرهاي بزرگی ساخته بودند؛ و گاهی فرمانروایان هم به کسی که 

.آور اندیشۀ آزاد، و عصر هزاران آزمون فلسفی بود عصر حیرت. دادند  باشد، پاداش می

گیري دشمنانشان باقی  از این شکاکان چندان چیزي به دست ما نرسیده است، و یاد آنها کمابیش منحصراً از خرده

هاي نیهیلیستی او از میان رفته است؛ و تمام چیزي که  یهسپتی است، اما سوترهقدیمیترین این نامها بر. مانده است

الطبیعه، به برهمنان خرده  بعد از او به جا مانده شعري است که، با زبان عاري از هر گونه ابهام ناشی از مسائل ما

  :گیرد  می

  آتش داغ و آب سرد است، نسیم بامدادي لطافت

  از چه کسی آمد؟ فرحبخشی دارد؛ این گوناگونی

  .از سرشت خاص خود آنها زاییده شد

  -  استو همۀ اینها را هم بریهسپتی گفته 

  نه بهشنی هست، نه رهایی غایی،

  …نه روانی، نه جهانی دیگر، و نه شعایر طبقاتی

  سه ودا، خویشتنداري سه گانه

  -  توبهستر و تمام خاك و خاک

  اینها دستاویز معاش مردانی است

  …که از عقل و مردي عاري هستند

  چگونه این تن، هنگامی که خاك شود، 

  بیند؟ و اگر روحی بتواند زمین را باز می

  به جهانهاي دیگر برود، چرا آن دلبستگی نیرومندي که مرده 

  گرداند؟ ازماندگانش دارد او را به زندگی باز نمیبه ب
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چیزي جز وسیلۀ معاشی نیست که ساخته  کنند  میرند تجویز می آن آداب پر خرجی که برهمنان براي کسانی که می

  …همین و بس –و پرداختۀ زیرکی برهمنان است 

نش پول قرض کند، و نانش در روغن بگذار مرد از دوستا تا زندگی دوام دارد، آن را در آسایش و شادي سپري کن؛

از این کلمات قصار بریهسپتی، سراسر، یک مکتب مادي هندي پدید آمد، که، به اعتبار نام یکی از این ماده  .باشد

خندیدند؛ بنا  داند که از آسمان نازل شده می آنان به این فکر که وداها را حقیقتی می. گرایان، آن را چارواکه نامیدند

آنها، حقیقت را هرگز نمی توان شناخت، مگر از راه حواس، حتی به عقل هم نباید اعتماد کرد، زیرا بر استدالل 

صحت هر استنتاجی نه فقط به مشاهدة درست و استدالل صحیح بستگی دارد، بلکه به این فرض هم موکول است 

هوا . ست، یقینی در کار نیستکه آینده چون گذشته عمل خواهد کرد؛ و در این باره، چنانکه دیویدهیوم گفته ا

گفتند چیزي که حواس آن را درك نکند، وجود ندارد؛ پس روح، که حواس آن را درك  خواهان مکتب چارواکه می

ما، نه در تجربه و نه در تاریخ، اثري از داخلۀ نیروهاي . کند، یک فریب است، و آتمن هم نیرنگی بیش نیست نمی

لوحان آنها را به اهریمنان یا خدایان  تمام نمودها طبیعی هستند؛ فقط ساده. ینیمب فراتر از طبیعی را در جهان نمی

اندیشنده است؛ تن است که حس   ماده تنها واقعیت است؛ تن ترکیبی از اتمهاست؛ ذهن صرفاً مادة. دهند نسبت می

دا از تن وجود داشته چه کسی روح را دیده که در حالتی ج«. کند، نه روح شنود، فکر می بیند، می کند، می می

دین، گمراهی، بیماري، یا نیرنگ است؛ فرض خدا براي . نه خلودي در کار است، و نه دوباره زاییده شدنی» باشد؟

اند و، هنگامی  دانند، فقط به این دلیل که به آن خو گرفته مردم دین را الزم می. روشنگري یا فهم جهان بیفایده است

اخالق هم طبیعی است؛ . کنند اي احساس می را نابود کند، کمبود و پوکی آزار کنندهکه رشد دانش این ایمان آنها 

آسایش است، نه یک فرمان االهی، طبیعت به بد و خوب، به عیب و هنر کس   یک قرارداد اجتماعی و یک وسیلۀ

طبیعت یک صفت اخالقی  هیچ تبعیضی، بر بدکاران و پارسایان بتابد؛ اگر گذارد که خورشید، بی اعتنایی ندارد، و می

چه حاجت که به غریزه و میل خود لگام بزنیم، چون اینها را . اخالقی فراتر از تجربۀ آن است داشته باشد همان بی

فضیلت خطاست؛ مقصود از زندگی، زیستن است، و تنها فرزانگی سعادت و نیکبختی . طبیعت به انسان آموخته است

و   چنبرة برهمنان را بر ذهن هند سست کرد،. عصر وداها و اوپانیشادها پایان داد این فلسفۀ انقالبی چارواکه به .است

اما این ماده گرایان کارشان را چنان کامل . هندي را در خلئی گذاشت که تقریباً رشد دین نویی را ناگزیر کرد  جامعۀ

هر دو . ه شد، پرستشی بدون خدا بودعیار انجام داده بودند که هر دو دین نویی که براي جایگزینی ایمان ودایی عرض

بنیاد نهاده بودند، نه ) کشتریه(به جنبش ناستیکه یا نیهیلیسم تعلق داشتند؛ و هر دو را دو تن از طبقۀ جنگجویان 

با آمدن آیین جین و آیین بودا  .بودندبرهمنان، و از واکنش به آداب و تشریفات و خداشناسی برهمنانه پیدا شده 

.دوران جدیدي در تاریخ هند آغاز شد

II – مهاویر و جین  

تاریخ متأخر  –کشی  رستگاري از راه خود –ریاضت کشی  –چند خدایی الحادي  –اعتقادنامۀ جین  –قهرمان بزرگ 

  آیین جین

ري از طایفۀ لیچهوي، در حومۀ شهر ویشالی، یعنی م پسري در خانوادة بزرگزادة توانگ در حدود اواسط قرن ششم ق

اي تعلق داشتند که دوباره  والدینش اگر چه ثروتمند بودند، به فرقه .شددر جایی که حاال ایالت بهار است، زاییده 

  هنگامی که پسرشان به سی و یک سالگی رسید،. دانست اي می زاییدن شدن را نفرین، و خودکشی را امتیاز خجسته

جوان، به اعماق روحش رو آورد؛ و دامن از جهان و راه و . آن دو، به اختیار خود، تن به گرسنگی دادند و درگذشتند

وار، به جستجوي صفا و فهم خویش، در بنگال باختري راه  رسم آن فرو پیچید؛ جامه از تن بیرون کرد؛ و مرتاض

نامیدند، یعنی » پیروز«پس از سیزده سال انکار نفس،جمعی از شاگردانش او را جینه یا . انگی در پیش گرفتبیخ
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یکی از آن آموزگاران بزرگی که، بنابر عقیدة آنها، سرنوشت مقدر کرده است که در فواصل منظمی ظهور کرده، مردم 

شان،  ترین عقیده ، و از برجسته»پهلوان بزرگ«نامیدند، یعنی  مهاویرسپس رهبرشان را . هند را بیدار و روشن کنند

مهاویر براي پیروان زن و مردش انجمن رهبانی بنا نهاد و، هنگامی که درهفتاد و دو سالگی . نام جین را برخود نهادند

  .هزار پیرو به جا گذاشت در گذشت، چهارده

آنان با یک منطق . هاي تعلیمات تمام تاریخ دین را تکامل بخشید ، این فرقه یکی از عجیبترین مجموعهبتدریج

بنابر این تعلیم، هیچ . گرا آغاز کردند، که، بنابر آن، شناسایی محدود است به دو نوع نسبی و زمانی، یا موقتی واقعیت

در توضیح . یدگاههاي دیگري دیده شود غلط خواهد بودچیز حقیقی نیست، مگر از یک دیدگاه، که احتماال اگر از د

کشیدند تا آن  کردند که به قسمتهاي متفاوت فیل دست می عقیدة خود، عموماً حکایت آن شش مرد کور را نقل می

کرد که این حیوان بادبزن بزرگی است؛ آن که پا را  را بشناسند؛ آن که دستش به گوش فیل رسیده بود فکر می

محدود و مشروط است؛ حقیقت مطلق را  پس، کلیۀ داوریها .استگفت این جانور ستون گرد عظیمی  یگرفته بود م

کاري ساخته نیست؛ آنها وحی خدایی نیستند، چونکه خدایی  از وداها. یابند ها در می فقط رهانندگان ادواري یا جینه

تواند آن فرض را  اي می فرض الزمی نیست؛ هر بچه» علت اول«یا » آفریدگار«گفتند فرض  جینها می. تدر کار نیس

علت، همان قدر دشوار است که  بی» علت«نیافریده یا » آفریدگار«رد کند، به این معنی که نشان دهد فهمیدن 

ت و تغییرات و تحوالت نامحدودش این عقیده که بگوییم جهان قدیم اس. علت یا نیافریده فهمیدن یک جهان بی

. رسد تر به نظر می ناشی از نیروهاي ذاتی طبیعت است، نه ناشی از دخالت یک خدا، خیلی منطقی

جینها، که آسمان خدا را خالی کرده بودند، . اما اقلیم هند با یک عقیدة موافق با اصول طبیعی پایدار سازگار نیست

پرستیدند،  اینها را با عشق و آیینهاي خاص می. تاریخ و افسانۀ فرفۀ خود پرکردندبزودي آن را با پارسایان خدا گشتۀ 

. دانستند، و اینها به هیچ وجه آفریدگار یا فرمانروایان جهان نبودند اما حتی اینها را هم دستخوش تناسخ و زوال می

پذیرفتند؛ در نظر آنان همه چیز،  میگرا هم نبودند؛ آنان در همه چیز یک تمایز دوگانۀ ذهن و ماده را  جینها ماده

آتمن، یعنی برترین خود، یعنی  مالمت برسد پرم هر روحی که به زندگانی بی. حتی سنگ و فلز هم، روحی داشت

یابد؛ اما چون پاداش این روح با نیکیش برابر شد، باز به تن باز  شود، و چندي از تناسخ رهایی می واالترین روح می

کامل برسند؛ اینها ارهتها یا ارزندگان و ارجمندانی » رهایی«توانند به  ن و کاملترین ارواح میفقط برتری. گردد می

کنند، و از تأثیر درکارهاي انسانها  هستند که، چون خدایان اپیکوري، در سپهري دور و در قلمرو ظلی زندگی می

  . اند ناتوانند، اما، شادمانه، از هر گونه امکان تولد مجدد خالص شده

هر مرتاض . داري از آزردن زندگان یعنی خویشتن - رهایی، ریاضت کشیدن و اهیمساي کامل است گویند راه جینها می

؛ )دزدي نکند(اند نگیرد  جانداري را نکشد؛ دروغ نگوید؛ چیزي را که به او نداده: جین باید پنج سوگند یاد کند

اندیشند که لذت جسمانی همیشه گناه است؛ کمال  یآنان م. پاکدامن باشد؛ و ترك لذت از چیزهاي بیرونی کند

براي جینها کشت و زرع حرام است، . نیازي از همۀ چیزهاي بیرونی مطلوب روگرداندن از رنج و راحت است و بی

پوشد، چون  جین خوب از عسل هم چشم می. کنند شکافند و حشرات یا کرمها را له می چون در زراعت خاك را می

کند تا مبادا وقت نوشیدن موجوداتی را که در آن پنهان است از میان ببرد؛  داند؛ آب را صاف می می آن را حیات زنبور

کشد تا  کشد که به هنگام تنفس موجودات زندة هوا را فرو ندهد و نکشد؛ گرد چراغ پرده می پرده بر دهانش می

جین . اي نگذارد و جانش را نگیرد بر زندهکند تا پا  حشرات را از شعله دور بدارد؛ و زمین پیش پایش را جارو می

هرگز نباید جانوري را گردن بزند یا قربانی کند؛ و اگر مؤمن دقیقی است، بیمارستانی یا آسایشگاهی، چنان که در 

. تواند بگیرد همان جان خود اوست تنها جانی را که می. سازد دیده می احمدآباد هست، براي چارپایان پیر و آسیب

کند، خصوصاً اگر از راه گرسنگی کشیدن آرام باشد، زیرا این بزرگترین پیروزي  کشی را بسیار تأیید میکیش او خود
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گویند رهبران این  اند؛ می بسیاري از جینها به این طریق جان خود را از دست داده. روح بر ارادة کور زیستن است

.کنند فرقه، حتی امروزه هم، با گرسنگی کشیدن جهان را ترك می

دینی که بر چنین شک و انکار عمیق زندگی نهاده شده، در کشوري که زندگی همیشه در آن سخت بوده، از حمایت 

جینها از . کشی افراطی گیرایی آن را، حتی در هند هم، محدود کرده است شده است؛ اما ریاضت عمومی برخوردار می

در قرن هفتم، آنها را بیشمار و نیرومند یافته بود، این ) ینیزایر چ(چوانگ  اي بودند، و اگر چه یوان آغاز اقلیت برگزیده

بودن یا  میالدي بر سر مسئلۀ برهنه 79در حدود سال . اي بوده است اوج، در سیر آرام این فرقه، امر موقتی و گذرنده

پیدجامگان، و نبودن شکاف بزرگی در این فرقه افتاد؛ از آن زمان به بعد جینها به دو فرقۀ بزرگ شویتامبره، یا س

امروز هر دو فرقه لباس مرسوم محل و زمان خود را . دیگمبره، یا آسمان پوشان، یعنی برهنگان، تقسیم شدند

هاي کوچکتري تقسیم  این دو فرقه، خود، به فرقه. گردند پوشند؛ فقط افراد سالخورده در خیابانها برهنه می می

 320همرفته از جمعیت  باشند؛ روي هشتادو چهار فرقه می» ها شویتامبره«چهار فرقه، و » ها دیگمبره«: شود می

تأثیر فرقۀ جین است، اهیمسا را شالودة  گاندي، که سخت تحت. نفر پیرو آیین جین هستند 1300000فقط  میلیونی

توانند او را  جینها می .گیرد میسند است؛ و تا پاي مرگ روزه اي خر راه سیاسی و زندگانی خود کرده است؛ به فوطه

  .گردد تا جهان رابرهاند هاي خود بدانند، یعنی تجسد دیگر روح بزرگی که هر چند یکبار به تن باز می یکی از جینه

III - افسانۀ بودا

  -روشنفکري - کشی سالهاي ریاضت - گریزاز خانه - رنجهاي زندگی -جوانی - آور شگفتتولد  - زمینۀ آیین بودا

  بینش نیروانه 

بردن به چگونگی آن شرایط اقتصادي، سیاسی، و اخالقیی که دینهایی چون دین بودا  سال، پی 2500امروز، از وراي 

استقرار حکومت آریاییها در هند بیشک از زمان . و آیین جین را چنین ریاضت پیشه و تلخکام کرده دشوار است

شهرهاي بزرگی چون پاتلیپوتره و ویشالی ساخته شده بود؛ از صنعت و تجارت، : پیشرفت بسیاري حاصل شده بود

احتماال ثروت هند بود که . ثروت و از ثروت فراغت پدید آمده بود، و فراغت هم دانش و فرهنگ را شکوفا کرده بود

بالد؛ حواس از  دین در ثروت و غنا نمی. م را به وجود آورده بود هفتم و هشتم ق گرایی قرون طلبی و ماده لذت

در هند روزگار بودا، مانند . دارد که آزادي آنها را تصدیق کند هایی عرضه می شود، و فلسفه تنگناهاي پارسایانه آزاد می

، زوال معنوي دین کهن - زنیم نمی از روزگار خودمان حرفی -چین در زمان کنفوسیوس و یونان در عهد پروتاگوراس

آیین جین و بودا، گرچه از الحاد مالیخولیایی یک . شکاکیت در اخالق و هرج و مرج اخالقی را به وجود آورده بود

آزاد «عصر پندار زدوده و بیدار آبستن بودند، خود واکنشهاي دینیی بودند که رویاروي عقاید لذتجوي یک طبقۀ 

   .بودندست ایستاده و فراغبال دنیا دو» شده

سنت هندي شودودنه، پدر بودا، را مرد دنیا و عضو طایفۀ گئوتمه از قبیلۀ مغرور شکیه، و فرمانروا یا شاه کپیله وستو، 

و اگر در اینجا  دانیم؛ نمیرة بودا اما ما چندان چیز مسلمی دربا. کند شهري دردامنۀ سلسله جبال هیماالیا، وصف می

کنیم که پیرامون نام او گرد آمده، نه به این دلیل است که این داستانها تاریخی است، بلکه به این  داستانهایی نقل می

دانشمندان زمان تقریبی تولد او . دهد ا تشکیل میآسیایی ر اعتبار است که اینها یک بخش اساسی ادبیات هند و دین

هاي غریبی آن را باز  کند و به شیوه گویند؛ افسانه ماجرا را دنبال می دانند و دیگر جز این چیزي نمی م می ق 563را 

وستو جشنوارة بدر نیمۀ تابستان  در شهر کپیله :در آن روزگار گویند. است جاتکهیکی از آنها داستانهاي . گوید می

در آراستن جشن، که از ) مادر بودا(هفت روز پیش از بدر ملکه مهامایا . آرایی بودند شد، و مردم در کار جشن آغاز می

رگاه، در روز هفتم، سح. کرد هاي گل و بویهاي خوش بود، شرکت می آور تهی و سرشار از حلقه شرابهاي مستی

اي بس باشکوه به تن کرد؛  سپس جامه …بانومهامایا از خواب برخاست؛ در گالب شستشو کرد؛ و پیشکشها داد
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 تمام آراسته را یاد کرد و به خوابگاه اندرونی شاهی، که با شکوهی مقدسازخوراك برگزیده خورد؛ سوگندهاي روز 

چهار شاه بزرگ بسترش را به کوهستان : به خواب رفت، و در خواب دید که. بودند، رفت و بر بستري شاهانه خوابید

آنگاه همسران چهار . اي ایستادند هیماالیا برده، بر فالت منوسیال، به پهناي شصت فرسنگ، قرار دادند، و در گوشه

د و بر آنش داشتند که شستشو کند تا از همۀ آالیشهاي انسانی شاه آمدند و او را به دریاچۀ انوتته راهنمایی کردن

تپه،  سیمین. هاي آسمانی بر او پوشاندند، بویهاي خوش بر او افشاندند و گلهاي آسمانی بر او آویختند جامه. پاك شود

آنگاه . آن نهادندآنجا برایش بستري آسمانی، رو به خاور، گسترده او را بر . با کاخ زرینش، چندان از آنجا دور نبود

تپه، که چندان از آن دور نبود، رفته بود فرودآمد و از  ، که گویی به شکل پیلی سپید و واال به زرینستوهبودي 

روشان به کاخ خ. شد و درخرطوم سیمگونش نیلوفري سپید داشت از سوي شمال نزدیک می. تپه باال رفت سیمین

زرین داخل شد و سه بار گرد بستر مادرش چرخید و پهلوي راست خود را به سوي او گرفت و پهلوي راست او را 

.لمس کرد، یعنی به درون رحم او رفت، بدینسان آبستنی او در پایان جشن بدر نیمۀ تابستان بود

شاه شصت و چهار برهمن برجسته را . ر بودا، باز گفتراجه، شاه، پد آن بانو، چون روز بعد بیدار شد، خواب خود را به

سپس، چون آنان از این پذیراییها . هاي دیگر خشنود کرد فراخواند، آنان را بزرگ داشت و با خوراك عالی و هدیه

اي شاه، نگران «برهمنان گفتند . خشنود شدند، گفت تا آن خواب را باز گویند، و از آنان پرسید که چه خواهد شد

؛ ملکه آبستن شده است، نر است نه مادینه، و تو صاحب پسر خواهی شد که اگر در خانه بماند شاه خواهد شد، مباش

 …خواهد شد - درندة پردة جهل - در  شاه جهان؛ و اگر خانه را ترك، و جهان را رها کند، در جهان بودا و پرده

داشت، و چون هنگام زادن فرا رسید خواست که از  بانومهامایا، بودي ستوه را، مانند روغنی در سبو، ده ماه درشکم

» .ام، دیودهه، بروم خواهم به شهر خانواده سرورم می«: خانۀ پدري خود دیدار کند، به شودودنه، راجۀ بزرگ، گفت

وستو و دیودهه را هموار و با گلدانهاي بزرگ، گل، سبزه، و پرچم  راجه پذیرفت و دستور داد تا جادة میان کپیله

در آن زمان، در . آنگاه بانو را در تخت روانی زرین نشانید، و هزار نفر مالزم و مستخدم با او همراه کرد. کنند تزیین

 …، به نام بیشۀ لومبینی، بود که به ساکنان هر دو شهر تعلق داشت»سال«میان دو شهر، گردشگاهی پر از درختان 

آن بانو چون آنجا را دید به . شاخسار، پوشیده از گل بود در آن موقع درختان سراسر، از ریشه تا بلندترین برگ و

به پاي درخت سال بلندي رفت و دست به یکی از  …وجد آمد، و اظهار تمایل کرد تا در آن بیشه تفرجی کند

بانو دست دراز کرد، . شاخه، چون نی نرمی خم شد، پایین آمد، و در دسترسش قرار گرفت. هاي بلند آن برد شاخه

اي کنفی پیرامون او کشیدند و خود به  سپس مالزمان پرده. بگرفت، در همین لحظه دردهاي زایمان آغاز شدشاخه را 

ولی، برخالف  …بانو در همان حال که ایستاده بود، و شاخۀ درخت سال را در چنگ داشت، فارغ شد. کناري رفتند

وي، مانند واعظی که از کرسی . ستوه چنین نبود دياند، بو شدن به مادة ناپاك آلوده دیگر موجودات، که به هنگام زاده

خطابه فرود آید، دو دست و دو پایش را باز کرد، و نیالوده و پاك از هر آلودگیی، چون گوهري که بر پارچۀ بنارس 

. نشانده باشند، از دل مادرش خارج شد

رها شنوا شدند؛ اللها گویا؛ ولنگها راست؛ نیز باید دانست که به هنگام تولد بودا روشنایی بزرگی در آسمان پیدا شد؛ ک

ها  در افسانه. آمدند تا او را یاري کنند؛ و شاهان از دوردستها به خوشامدگویییش شتافتند خدایان از آسمان فرود

همچون شاهزادة نیکبختی . شود تصویر رنگارنگی از شکوه وناز نعمتی که در جوانی پیرامون او را گرفته بود دیده می

داشت؛ چهارصد  در سه کاخ منزل داشت؛ پدر مهربانش او را از هر گونه تماس با درد و اندوه دور نگاه می» رخداوا«

کردند؛ و چون بزرگ شد پانصد بانو را به نزدش فرستاد، تا از آن میان یکی را به  رقاصۀ زیباروي او را سرگرم می

جنگی آموزش دقیقی دید؛ ولی پیش پاي فرزانگان و او همچون فردي از طبقۀ کشتریه در فنون . همسري برگزیند

زن گرفت، پدر خوشبختی شد، و در ثروت و . هم نشست، و در همۀ مکتبهاي فلسفی رایج آن روزگار استاد شد
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بنابر سنن دینی، او یک روز از کاخ به خیابان و میان مردم آمد، پیرمردي را دید؛ روز  .زیست آرامش و خوشنامی می

او، خود، چنانکه در کتابهاي . اي دید خ بیرون آمد و این بار بیماري را دید؛ روز سوم که بیرون آمد مردهدیگر باز از کا

  :دهد مقدس شاگردانش آمده، ماجرا را به طرز مؤثري چنین شرح می

 مرد معمولی«: آنگاه این اندیشه در من پیدا شد. اي رهروان، من در چنین ناز و نعمت بسیار پرورده شده بودم

آنگاه که پیرمرد، مرد  …تواند بر آنها فایق آید و مرگ است و نمی …بیماري …نیاموخته، که خود دستخوش پیري

من نیز : دهد گرداند و به خود هشیار می شود؛ و رو می بیند از خطر آگاه و سرگشته می اي را می بیمار، و مرده

چون این اندیشه درمن . آن شایستۀ من نیست» نم؟رو بگردا …دستخوش پیري، بیماري، و مرگم، آیا من نیز باید

شدگی یا  اي رهروان، من پیش از روشن …به یکباره از سرم پرید) …جوانی، ثروت(پیدا شد، مستی بادة زندگانی 

آنگاه که دستخوش زاییده شدن، پیري، بیماري، مرگ، اندوه، وآلودگی ..   .بیداري، آنگاه که هنوز بیدار نشده بودم

آنگاه این . بود) زاییده شدن، پیري، بیماري، مرگ و اندوه(جستم که آن هم، خود، دستخوش  زي را میبودم، چی

من که خود دستخوش زاییده شدن، پیري، بیماري، مرگ، اندوه، و آلودگیم، چرا در پی «: اندیشه در من پیدا شد

شدن  به پستی دستخوشان زاییدهو آلودگی است؟ اکنون من  …چیزي باشم که آن نیز خود دستخوش زاییده شدن

و آلودگی  …چگونه است که به جستجوي برترین آزادي از هربند، یعنی نیروانه، که دستخوش پیري،. ام برده پی

براي بودا دیدن این . بودند بود خدایانی هم نمی مرگ، منشأ تمام دینهاست، و شاید اگر مرگ نمی »نیست برآیم؟

باشد، ناگهان بر آن شد که » دیگرگونی حال«مثل کسی که دستخوش . اري بودها آغاز روشن شدگی یا بید صحنه

شبانگاه، مخفیانه و آهسته، به اطاق . ، همسر و پسر نوزادش را ترك کند، و سر به بیابان بگذارد و مرتاض شود پدر

در کتابهاي مقدس بودایی، با سخنانی که براي . اهی به پسرش راهوله انداختهمسرش رفت، و براي آخرین بار نگ

  :همۀ پیروان بودا مقدس است، آمده که درست در آن هنگام

از جاي برخاست و به خانۀ مادر راهوله رفت و در . بودي ستوه با خود اندیشید که اکنون کودك را خواهم دید

، …مادر راهوله بر بستري از گل خوابیده. سوخت ن در خوابگاه اندرونی میچراغی با روغن عطرآگی. اندرونی را گشود

اگر دست او را تکان : ستوه پا بر آستانه نهاد، ایستاد، نگاهی کرد و با خود اندیشید بودي. و دستش زیر سر کودك بود

) بیدار و روشن(=» ابود«چون . بدهم و کودك را بگیرم، همسرم بیدار خواهد شد و مرا از رفتن باز خواهد داشت

  . اي از آن خانه فرود آمد و کاخ را ترك گفت با چنین اندیشه«. شدم، باز خواهم گشت و او را خواهم دید

رانش، نومیدانه به دم آن چسبیده  در تاریکی صبح، سوار بر اسبش کنتکه، از شهر بیرون آمد، در حالیکه، چنه، ارابه

اما . اهر شد تا از راه به درش کند، و امپراطوریهاي بزرگی به وي پیشکش کردآنگاه ماره، سلطان بدي، بر او ظ. بود

میل به دیدن زادگاهش در او پیدا . بودا نپذیرفت، و همچنان، سواره، با یک جست نیرومند از رود پهناوري گذشت

  . آنگاه زمین به گردش درآمد تا او ناگریز نباشد که به پشت سر نگاه کند. شد، اما برنگشت

فکر کردم که آنجا براستی برایم جایی دلپذیر، و جنگل زیبایی «: گوید خودش می. در محلی به نام اوروویال ایستاد

او در اینجا به » .رود صافی روان است، و شستنگاههاي آن خوشایند است؛ پیرامونش همه مرغزار و روستاست. است

ل پیروان یوگه را، که پیش از این بر صحنۀ هند ظاهر ترین اشکال ریاضت تن داد؛ مدت شش سال راهها و اعما سخت

کم کم غذایش را به روزي یک . خورد بساخت، و چندي هم سرگین چارپایان می  به تخمها و سبزه. شده بودند، آزمود

اي از موي سخت جانوران بر تن کرد؛ موي سر و ریشش را به قصد خودآزاري کند؛ چنانکه به  جامه. دانه برنج رسانید

گذاشتند تا طمعۀ پرندگان و چارپایان  رفت که جنازة انسانها را آنجا می مرتب به جایی می. مانست رختی پیر مید

:گوید باز همو می. خوابید شود؛ در میان اجساد پوسنده می
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ده، به فشرده و با زبان به کام چسبی اکنون چگونه است که من، با دندانهاي به هم: آنگاه این اندیشه در من پیدا شد

مثل اینکه . عرق از زیر بغلم جاري شد). و چنین کردم( …اندیشۀ دلم چیره شوم، آن را بشکنم، و بر آن فشار آورم؟

براستی تاب و  …من نیز دستخوش چنین ضرباتی بودم. مردي نیرومند سر مردي ناتوان را با ضربۀ شمشیر خرد کند

جانم چنان بود که . با این کوشش دردآور آشفته و پریشان شد توانم بسیار، و جانم حاضر و استوار بود، ولی تنم

سپس دم و بازدم دهان  …ام را به خود متوجه کنند شدند نتوانستند اندیشه احساسهاي دردآوري که در من پیدا می

 و بینی را حبس کردم، آنگاه، با نگاهداشتن دم و بازدم دهان و بینی، در اثر بیرون رفتن هوا، غرشی عجیب در

سان دم و  بدین …آورد، گونه براستی فریادهاي فروخوردة قورباغه غرش عجیبی به وجود می همان. گوشهایم پیدا شد

با حبس دم و بازدم دهان و بینی و گوش هواهاي تند و سختی سرم را به حرکت . بازدم دهان و بینی را نگاه داشتم

خنجري بشکافد؛ کامال همین گونه بود، وقتی که من دم و  مثل اینکه مرد نیرومندي سر خود را با نوك تیز. درآورد

: آنگاه این اندیشه در من پیدا شد …دادند بازدم دهان، بینی، و گوشهایم را نگاه داشتم، بادهاي تند سرم را تکان می

اکنون خوب است که من بیش از پیش غذاي کمتري بخورم؛ آن قدر باقال، نخود، و عدس، که در کف دست جا 

اندازه الغر شد؛ دست و پایم، از این غذاي بیحد اندك، چون نیهاي خشک خشکیدند؛  تنم بی …پس از آن. دبگیر

هاي تسبیح  هاي درآمدة تیرة پشتم چون رشته پاي شتران شد؛ مهره - کف- سرینم، از این خوراك بیحد اندك، چون 

هاي من  اشند، بیرون آمده بود؛ در چشمخانههاي تنم، چون تیرهاي بام خانۀ قدیمی، که تیز بیرون زده ب شد؛ دنده

شدند؛  هاي دریایی کوچک در چاهی ژرف، بسیار ریز گشته و بسختی دیده می ام، چون ستاره مردمکهاي فرورفته

. پوست سرم چون کدوي قلیانی جنگلی، که تازه چیده و در آفتاب داغ خالی و پژمرده شده باشد، تهی و افسرده شد

خواستم به تیرة پشتم دست  رسید، و چون می به شکمم بکشم، دستم به تیرة پشتم میخواستم دست  چون می

براي  …اك بیحد اندك، این گونه شکمم به تیرة پشتم نزدیک شده بود از این خور. خورد بکشم، دستم به شکمم می

شد و به شکل بدي از پوستم  یمالیدم، و با این کار موهایم کنده م اینکه تنم تاب و توانی پیدا کند، آن را با دست می

   …ریخت فرو می

اش بود، یا آنکه یاد  شاید او هم مثل معمول گرسنه. اما یک روز این اندیشه در بودا پیدا شد که خود آزاري راه نیست

من از این سختی به «. اي در دلش ندمیده حس کرد که از این ریاضتها هیچ نور تازه. دلپذیري در او پیدا شده بود

بلکه، برعکس، آن کبري که در خود آزاري بود هرگونه » .و بینش فراتر از انسان، و براستی اصیل، نخواهم رسید دانش

از اینرو دست از ریاضت کشید و رفت زیر درخت . قدسیتی را، که شاید از ریاضت پیدا شود، زهرآگین کرده بود

از . و در آنجا استوار و آرام ماند؛ عزم کرد تا به روشنی نرسد و به حقیقت دست نیابد از آنجانرود نشست،گستري  سایه

خود پرسید منشأ اندوه، رنج بیماري، پیري و مرگ انسان چیست؟ ناگهان در او بینشی به تولدها و مرگهاي پیاپی 

شود، و هر آرامش و شادیی با آرزو و  اثر می ولد نویی بیدید که هر مرگی از ت: پایان جریان زندگی پیدا شد بی

دل را به  …با ذهنی چنین مجموع، پاك، و مصفا،«. شود ناخرسندي، نومیدي، و اندوه و درد تازه و نویی مواجه می

برد،  با چشمی یا بینشی خدایی، که از چشم انسانها دست می. شناسایی مرگ و دوباره زاییده شدن متوجه کردم

و دوباره زاییده شدن موجودات عالی و نجیب، زشت و زیبا، شاد و رنجور را دیدم، و فهمیدم که چگونه  مرگ

و این کرمه قانونی جهانی است که هر کردار بد و  -روند از میان می) کرمه(موجودات همیشه بر طبق کردارهاي خود 

 .دیدد نیک، در این زندگی، یا در کالبد بعدي روان، پاداش یا کیفر خواه

توجه و تدقیق در این توالی به ظاهر مسخرة مرگ و تولدها بود که بودا را بر آن داشت که زندگانی انسان را خوار 

یابد، و بستر رنج انسان   پایانی ادامه می به خود گفت تولد، منشأ هر بدي و رنج است، و با اینهمه تولد به طور بی. بدارد

چون قانون  ایستد؟ نمیراستی چرا تولد از حرکت باز  …اگر بتوان تولد را متوقف کرد. کند را همیشه از نو پرآب می
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اما . دگیهاي گذشته کرده پس بدهدطلبد، تا در آن، روان تاوان کار بدي را که در زن کرمه تناسخهاي مکرر نویی می

توانست  توانست زندگانی مقرون به عدل کامل، شکیبایی پایدار و مهر به همه را در پیش گیرد، اگر می اگر انسان می

توانست  آنگاه شاید می -گذرند، بپیوندد شوند و می هایش را به چیزهاي جاویدان، و نه به چیزهایی که پیدا می اندیشه

توانست همۀ آرزوهاي خود را  اگر انسان می. بخشکد) رنج(=ه شدن را متوقف کند، و براي او چشمۀ بديدوباره زایید

یافت و  آرام کند، و فقط جویاي نیکی کردن باشد، آنگاه بر فردیت، که اولین و بدترین فریب انسان است، غلبه می

دل خواهد بود که خود را از هر آرزوي فردي  چه آرامشی در آن. شد اي غرقه می روان سرانجام در بینهایت ندانسته

و آیا دلی که پاك نشده هرگز روي آرامش را خواهد دید؟ بنا به اندیشۀ کفر، سعادت نه در اینجا  - !پاك کرده باشد

فقط یگانه آرامشی که . پندارند، پس از این امکانپذیر خواهد بود ممکن است و نه، به خالف آنچه بسیاري از ادیان می

  . ر است، آرامش کامل میل و آرزوي به پایان رسیده، یعنی نیروانه است و بسمتصو

یعنی بودا، پس از هفت سال تفکر، چون علت رنج انسان را دانست، به شهر مقدس » روشنی یافته«مرد منور و 

.بنارس رفت و آنجا در باغ گوزن، در سارنات، نیروانه را براي انسانها موعظه کرد

IV -  بوداتعلیم  

مکتب الادري بودا و  - بودا و مسیح - پنج دستور اخالقی -راه هشتگانه - چهار حقیقت عالی - روشهاي او - چهرة استاد

  »نیروانه«معنی  -روان او روانشناسی بی - الحاد او -ضدیت او با تفوق روحانیون

چون او هم مثل سقراط یا مسیح به . داد زمانش، از راه بحث، سخنرانی، و تمثیل تعلیم میبودا، مثل سایر آموزگاران 

. کرد تا حافظه را به کار گیرد هایی خالصه می)»نخ، رشته«(فکرش نرسید که تعلیمش را بنوسید، آن را در سوتره 

برجستۀ تاریخ هند را براي ما  این گفتارها، که در یاد پیروانش براي ما محفوظ مانده، ندانسته، نخستین شخصیت

او . پایان اي نیرومند، خویش کام و مغرور، اما با رفتار و گفتاري آرام، و با نیکخواهی بی مردي با اراده: کند تصویر می

در مناظره . گوید بود نه وحی؛ هرگز وانمود نکرد که خدایی باواسطۀ او با بندگانش سخن می» روشن شدگی«مدعی 

دادند، او  شاگردانش، که شاید صورت آرمانی او را نشان می. هر آموزگار بزرگ بشریت مالحظه کارتر بودشکیباتر، و از 

زاهد دست از کشتن زندگان برداشته، از ویران کردن  گوتمۀ«: کند نمودند که کامال به اهیمسا عمل می را چنین می

او که زمانی از طبقۀ کشتریه بود، اینک چوب و شمشیر را به سویی انداخته است؛ از . گزیند نی دوري میزندگا

گوتمه  …کند خشونت شرمسار و از عطوفت سرشار است؛ و با همۀ موجوداتی که جان دارند همدردي و مهربانی می

اند به  ن پیوندگر، کسانی را که از هم بریدهسان او، همچو بدین …گرداند چون بدگویی را کنار نهاده، از غیبت رو می

آور، دوستدار صلح، مشتاق صلح، گویندة سخنانی   کند؛ مشوق آنانی است که دوست همند؛ صلح یکدیگر نزدیک می

تزه و مسیح آرزو داشت که نیکی به جاي بدي، و مهر به جاي کین بازگردد؛  -او همچون الئو» .آورد است که صلح می

کینم جاي  اگر مردي از سرابلهی با من بد کند، من او را در پناه مهر بی«. ماند همی و دشنام خاموش میو در برابر نف

لوحی او را دشنام گفت، بودا،  وقتی ساده» .خواهم داد؛ بد هر چه از او بیش آید نیکی من بیش بدو باز خواهد رسید

اي فرزند اگر مردي «: ایستاد، بودا از او پرسیدساکت و خاموش، گوش داد؛ اما چون آن مرد از دشنام گفتن باز 

از آن پیشکش «مرد پاسخ داد » دهند بپذیرد، آن پیشکش از آن که خواهد بود؟ نخواهد پیشکشی را که به او می

بودا به خالف » .خواهم دشنامت را بپذیرم، تمنا دارم که آن را در خود نگاه داري پسرم، من نمی«بودا گفت » .آورنده

.دانست که ورود در مباحث مابعدالطبیعۀ بدون مزاح، نشان بیذوقی است پارسایان طبعی طنزآمیز داشت، و میبیشتر 

از . روش تعلیم او منحصر به فرد بود، گرچه تا حدي آن را مدیون آوارگان یا سوفسطاییان سیار زمان خویش بود

در فکر . ر ودویست پیرو به دنبالش روان بودنددر حالی که شاگردان محبوبش همراه، و هزا. رفت شهري به شهري می

اي میهمانش کند؛ وقتی درخانۀ روسپییی غذا  فردا نبود، اما به این خرسند بود که ستایشگري از آن شهر به لقمه
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. افکند اي یا رودکناري رحل اقامت می کرد، و در باغی یا بیشه در کنار روستایی توقف می. خورد، پیروانش را بدنام کرد

گفتارهایش به شکل پرسشهاي سقراطی، . گذراند نگري، و شامگاه را به تعلیم می عد از ظهرها را به خویشتنب

تمثیلهاي اخالقی، مناظرة مؤدبانه، یا سخنان کوتاه بود، و مراد از آن این بود که تعلیمش را به صورت اختصار، 

کرد که  در آن نظرش را در این زمینه بیان میبود که » چهار حقیقت عالی«گفتار خاصش . آسانی، و نظم درآورد

  .شود، و فرزانگی همانا در فرونشاندن هرگونه آرزوي نفس است زندگی رنج است، و رنج از آرزوي نفس پیدا می

زاییده شدن براستی رنج است؛ پیري رنج است؛ بیماري رنج است؛ مرگ . اي رهروان، این است حقیقت عالی رنج«. 1

چیزهاي ناخوشایند رنج است؛ دور بودن از چیزهاي خوشایند رنج است؛ به آرزو نرسیدن رنج  رنج است؛ بودن با

  .است؛ سخن کوتاه، پنج بخش دلبستگی رنج است

شدن  خاستگاه رنج، آرزوي نفس است که به دوباره زاییده. اي رهروان، این است حقیقت عالی خاستگاه رنج«. 2

آرزوي : آن آرزوي نفس این است. است کامی که اینجا و آنجا به جستجوست پیوندد، و به کامرانی و شهوت بسته می

  .کام؛ آرزوي هستی؛ و آرزوي نیستی

رهایی از رنج همان رهایی از آرزوي نفس است، ترك آن است، . اي رهروان، این است حقیقت عالی رهایی از رنج. 3

  .که هیچ نشانی از آن به جا نماندروگرداندن از آن، آزادي از آن، و بریدن از آن است، تا آنجا 

انجامد، آن راه در حقیقت راه هشتگانۀ عالیی  اي رهروان، این است حقیقت عالی راهی که به رهایی از رنج می. 4

است که همانا شناخت درست، اندیشۀ درست، گفتار درست، کردار درست، معیشت درست، کوشش درست، حال 

بود که در زندگی انسان کفۀ رنج چنان سنگینتر از شادي است که بهتر آن  بودا معتقد ».درست، وخلسۀ درست است

اشک ریخته شده [ در رنج مرگ عزیزان ]گوید بیش از همۀ چهار اقیانوس بزرگ می. شد بود که هرگز زاده نمی می

نده است، رنج آیا آنچه نپای«پرسد  از شاگردي می. در نظر او، زهر هر شادي همان کوتاهی و زودگذري آن است. است

یعنی، آرزوي نفس، میل، و (پس شر بنیادي تنهاست » .رنج است، اي استاد«: پاسخ این است» است یا شادي؟

، نه هر میلی، بلکه میل خودخواهانه، میلی که به سوي سود جزء باشد، نه براي خیر کل؛ از همۀ اینها باالتر، )طلب

. رساند اي می هدفی زنجیر وجود را به رنج تازه ین، خود، به طور بیکشاند، که ا آرزوي کام است که به تولید مثل می

کند، اما بودا نظر او را رد  گیرد که بودا خودکشی را تأیید می یکی از شاگردانش، از این تعلیم استاد، چنین نتیجه می

ود تا به فراموشی کامل ش کند؛ خودکشی بیفایده است، چون روان، صفا نیافته، باز در تناسخهاي دیگري زاییده می می

.خود برسد

پنج دستور «وقتی شاگردانش از او خواستند که مفهوم معیشت درست را روشنتر بیان کند، او براي راهنمایی آنها 

شاید از ده فرمان موسی جامعتر، و انجام دادنش «را آورد که دستورهاي ساده و مختصري است، اما » اخالقی

  :»تر باشد سخت

  تن هر موجود زنده؛ خودداري از کش

  خودداري از برداشتن چیزي که به شخص داده نشده است؛ 

  خودداري از دروغ گفتن؛ 

  آورد؛  کننده، که بیخبري می هاي مست خودداري از نوشابه

   .غیرقدسیخودداري از زندگی 

این آیینی باستانی است «. افزاید که به طور عینی پیشگام مسیح است لمیش میجاي دیگري بودا عناصري را به تع

پیروزي به دیگران کینه به بار » «.که هرگز در اینجا دشمنی با دشمنی از میان نرود؛ تنها با نادشمنی از میان برود
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پیروزي و شکست را رها  هاي زید که اندیشه آن کس آرام و نیکبخت می. کشد یافته رنج می آورد؛ چرا که شکست می

  .او مثل عیسی از حضور زنان ناراحت بود، و مدتها در پذیرفتن آنان به نظام بودایی دو دل بود» .کرده باشد

:آننده شاگرد محبوبش یک بار از او پرسید

  »استاد ارجمند با زنان چگونه باید رفتار کنیم؟«

  » .بینید آن طور که گویی آنان را نمی«

  » آمد و آنها را دیدیم، چگونه باید باآنها رفتار کنیم؟ ، اگر پیشاستاد ارجمند«

  » .گفتگو نکنید«

  » ولی وقتی که گفتگویی پیش آمد، چگونه با آنان رفتار کنیم؟«

  » .اگر چنین شد، هشیار باشید«

به مراسم آیینی مفهوم ذهنی او از دین مفهومی کامال اخالقی بود؛ او در همه چیز به رفتار و سلوك توجه داشت، نه 

غسل کند و خود را از گناهانش  گایاوقتی برهمنی به او پیشنهاد کرد که در . یا پرستش، ما بعدالطبیعه یا خداشناسی

اگر دروغ نگویی، . باشبا همگان مهربان . اي برهمن، اینجا خویشتن را بشوي، درست همین جا«پاك کند، بودا گفت 

دیگر چه حاجت به رفتن به گایا؟  -اي را نگیري، و در انکار نفس پایدار باشی اگر جان از جانداري نستانی، اگر نداده

گذارد، اما  در تاریخ دین، هیچ چیز عجیبتر از دیدن بودا نیست که دینی جهانی بنیاد می» .هر آبی برایت آب گاباست

گوید بینهایت افسانه است،  می. ن به هر گونه بحثی دربارة ابدیت، خلود، یا خدا پرهیز داردشد با اینهمه از کشیده

او به   ».استکی داند که این باغ از کی   پشه«اند که اعتراف کنند  خیالبافتۀ فیلسوفانی است که این فروتنی را نداشته

زند، چنانکه گویی او این اسطورة نجومی عبث فیزیکدانها و  بر سر محدود یا نامحدود بودن جهان لبخند می مناظره

ها  او از بیان هرگونه عقیده در این زمینه. کرد بینی می کنند، پیش ریاضیدانها را، که امروزه بر سر این مسئله بحث می

همان تن است یا متمایز از آن؟ آیا ) زندگانی(=داشت؟ آیا روان آیا جهان آغازي داشته یا انجامی خواهد : پرهیزد می

وتاب  بازي، پیچ شب جنگل، بیابان، خیمه«براي بزرگترین پاکان هم در بهشتی پاداشی هست یا نه؟ او این پرسشها را 

اي شخصی، و اندوه آلود، دلخوریه نامد، و کاري با آنها ندارد؛ اینها فقط به بحثی تب می» خوردن، و دام بحث و اندیشه

پارسایی و رضا در شناختن جهان و خدا نیست، بلکه . برد انجامد؛ هرگز به فرزانگی و حکمت یا آرامش راه نمی می

کند که خود خدایان  و آنگاه، با طنزي رسواکننده، پیشنهاد می. تنها در زیست نیکخواهانه و دور از خودپرستی است

  .تند به این پرسشها پاسخ بدهندتوانس داشتند، نمی هم، اگر هستی می

: اکنون این چهار عنصر بزرگ«: کیوده، در دل رهروي از انجمن رهروان در این نکته شکی پیدا شد که روزگاري، اي

پس، آن رهرو در حالت نظاره چنان » ماند؟ ایستند که نشانی از آنها به جا نمی خاك، آب، آتش، و باد کجا باز می

.او راه جهان خدایان روشن شدظارة استاد شد که در بینش ن

اي دوستان، چهار عنصر بزرگ «: کیوده، آن رهرو تا سپهر چهار شاه بزرگ باال رفت و به خدایان آنجا گفت آنگاه، اي

چون او چنین گفت خدایان آسمان  »ماند؟ ایستند که نشانی از آنها به جا نمی خاك، آب، آتش، و باد کجا باز می

. اما چهارشاه بزرگ هستند که تواناتر و شکوهمندتر از مایند. دانیم اي رهرو، ما این را نمی«: دچهارشاه بزرگ گفتن

و همان پرسش را کرد، و آنان او را با همان پاسخ (کیوده، آن رهرو نزد چهارشاه بزرگ رفت  آنگاه، اي ».دانند آنان می

سکه، فرستادند؛ وي هم او را نزد خدایان یامه  فرستادند؛ آنها هم او را نزد شاهشان، -خدا–به سپهر سی و سه 

فرستاد؛ آنها هم او را نزد شاهشان سویامه فرستادند؛ او هم او را نزد خدایان توسیته فرستاد؛ که آنها هم او را نزد 

ته رتی فرستاد؛ که آنها هم او را نزد شاهشان سونیم - توسیته فرستادند؛ او هم او را نزد خدایان نیمانه شاهشان سن

نمیته و سوتی فرستاد؛ آنها هم او را نزد شاهشان وسوتی فرستادند، و او هم او  - او هم او را نزد خدایان پر فرستادند؛ 
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 -کیوده، آن رهرو چنان در یکدلی خود مجذوب شد که راه جهان آنگاه، اي .)برهما فرستاد - را نزد خدایان جهان

اي دوستان، «: و او به خدایان مالزم برهما نزدیک شده، گفت. دبرهما درجانش، که چنین آرام شده بود، روشن ش

چون او چنین  »گذارند؟ ایستند که نشانی از خود به جا نمی چهار عنصر بزرگ خاك، آب، آتش، و باد کجا باز می

وانا، اما برهما هست، برهماي بزرگ، برترین، ت. دانیم اي رهرو، ما این را نمی: گفت، خدایان مالزم برهما گفتند

سال ایام، پدر هر چه هست و هر چه  دیرینه …برهماي بصیر، فرمانروا، سرور همه، نگهدارنده، آفریننده، سرهمه،

اي رهرو، ما « »اکنون آن برهماي بزرگ کجاست؟« ».داند او آن را می. او تواناتر و شکوهمندتر از ماست! خواهد بود

هاي آمدنش پدیدار شود،  اما، اي رهرو، چون نشانه. از کجاست دانیم که برهما کجاست، نه چرا هست، و نه نه می

زیرا هنگامی که روشنی برآید و شکوه . هنگامی که روشنی برآید، و شکوه بدرخشد، آنگاه او آشکار خواهد شد

و آن رهرو به او نزدیک . کیوده، دیري نگذشت که برهماي بزرگ نمودار شد  اي ».بدرخشد این نشان تجلی برهماست

ایستند که نشانی از خود به جا  اي دوست، این چهار عنصر بزرگ خاك، آب، آتش، باد کجا باز می«: د و گفتش

رهرو، من برهماي بزرگم، برترین، توانا، بصیر بینا،  اي«: چون او چنین گفت، برهماي بزرگ گفت »گذارند؟ نمی

جایش گمارنده، دیرینه سال ایام، پدر هر چه هست فرمانروا، سرور همه، نگهدارنده، آفریننده، سرهمه، هر کس را به 

اي دوست، من از تو نپرسیدم که تو براستی چنان «: آنگاه، آن رهرو به برهما پاسخ داد و گفت »!و هر چه خواهد بود

ایستند که نشانی  گویی هستی یا نه، بلکه از تو پرسیدم که چهار عنصر بزرگ خاك، آب، آتش، باد کجا باز می که می

اي رهرو، این خدایان مالزمان «: کیوده، برهما آن رهرو را به کناري کشید و گفت آنگاه، اي »گذارند؟ خود به جانمی از

برهما براین باورند که چیزي نیست که من نتوانم ببینم، چیزي نیست که من نفهمیده باشم، چیزي نیست که من 

دانم که آن چهار عنصر بزرگ خاك، آب،  اي رهرو، من نمی. دماز اینرو، من در حضور آنان پاسخی ندا. در نیافته باشم

آورند که  هنگامی که برخی از مشتاقان به یادش می ».ماند ایستند که نشانی از آنها به جا نمی آتش، باد کجا باز می

نانی هستند اي رهروان، زاهدها و برهم«: خندد دانند، به آنان می برهمنان مدعی هستند که راه حل این مسائل را می

لولند؛ و چون در این یا آن مسئله از ایشان پرسشی شود، به دو پهلوگویی، به لولیدن  که چون مارماهی می

اگر گاهی تندزبان است، در برابر روحانیان زمان خویش چنین است؛ او این فرض آنها را که » .آورند وار رومی مارماهی

کند که اعضاي هر  مۀ مغرور به طبقۀ خود را بدین گونه ننگین میشمارد، و براه وداها وحی خدایان است خوار می

کند، بلکه، بروشنی، به شاگردانش  او آشکارا نظام طبقاتی را محکوم نمی. پذیرد طبقه را به انجمن رهروان خویش می

ستان، توانگران و به آنان بگویید که بینوایان و فرود. به همۀ سرزمینها بروید و این بشارت را تعلیم دهید«: گوید می

او اندیشۀ قربانی » .شوند، همچنان که رودها در دریا فرادستان همه یکی هستند، و همۀ طبقات در این آیین یگانه می

کند، و نگران قربانی جانوران در این آیینهاست؛ هرگونه آیین و پرستش موجودات فراتر از  براي خدایان را رد می

دارد که  هیچ جدالی، دینی را عرضه می آرام و بی. کند ر ریاضت و نمازي را رد میها و وردها، ه طبیعی، همۀ منتره

ازهر گونه اصول جزمی و حرفۀ روحانیتی آزاد است، و راه رستگاري را به همۀ کافران و مؤمنان یکسان عرضه   یکسره

رودکه خدا را  از راهش بیراهه نمی .رسد میگاهی این مشهورترین پارسایان هند از الادریه به الحاد آشکار .دارد می

گوید که گویی برهما واقعیت است نه یک آرمان؛ و پرستش عمومی خدایان را  انکار کند، و گاهی چنان سخن می

این که دیگري بتواند سبب «وید گ خندد؛ می اما به اندیشۀ نماز و دعا فرستادن به آن نشناختنی می. کند ممنوع نمی

او از این رو . اینها همیشه حاصل رفتار و آرزوهاي خود ماست - » اي است خوشبختی یا بدبختی ما بشود فرض ابلهانه

آورد و نه برزخی و  گردان است که دستور اخالقی خود را بر پایۀ هرگونه احکام فراتر از طبیعی بگذارد؛ نه بهشتی می

و کشتنی که در فرایند زیست هست بیش از آن حساس است که آنها را خواست آگاهانۀ یک  به رنج. نه دوزخی

او در . هاي یک قصد و نیت است اندیشد که این خطاهاي جهانی سنگینتر از نشانه خداي انسان مانند بینگارد؛ او می
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یابد، بلکه فقط  جاویدان نمی این صحنۀ نظم و آشفتگی، بدي و خوبی، هیچ اصل پاینده، و هیچ مرکزي براي واقعیت

  .بیند که تنها اصل بنیادین مابعدالطبیعۀ آن همان تغییر است گردابی و جریانی از حیات سرکش می

کشد؛ او جانگرایی  روان هم پیش می دارد، یک روانشناسی بی گونه که بودا االهیاتی بدون خدا عرضه می همان

دربارة جهان با هراکلیتوس و برگوسن موافق است، و . کند ، رد میرا به هر شکلی، حتی دربارة انسان) آنیمیسم(

توان دید،  دانیم همان احساسهاي ماست؛ از اینرو، تا آنجا که می تمام آن چیزي که می. دربارة ذهن با هیوم همعقیده

» روان«شدن و خاموش شدن؛  حیات، تغییر است، جریان خنثاي. اي نیرو، و هر جوهري حرکت است هر ماده

هیچ دلیل درستی، پشت جریان حاالت خود آگاه  اي است که ما، براي آسودگی مغزهاي ناتوانمان، آن را، بی اسطوره

که احساسها و ادراکها را دراندیشه به هم پیوند » ذهن«، این »این یگانگی برتر ادراك«. دهیم خویش قرار می

ادراکهاست، که به طور خودبه خود به یادها و دهد، یک شبح است؛ تمام آنچه هست خود همین احساسها و  می

گرانقدر هم وجودي متمایز از این حاالت روانی نیست؛ فقط استمرار این » خویشتن«حتی . شود  تصورات بدل می

تر ارگانیسم را، همراه با عادات روانی و اخالقی تمایالت و گرایشها، به یاد  تر حاالت کهنه حاالت است که حاالت تازه

اي نیست که به آنها افزوده شده باشد، بلکه نتیجۀ جبر وراثت،  اسطوره» ارادة«توالی این حاالت معلول یک . ندآور می

که فقط خوي یا » خویشتن«این ذهن سیال که فقط حاالت روانی است، این روان یا . عادت، محیط و شرایط است

تواند خلودي داشته باشد، به این معنا که فرد  نمی پیشداوریی است که وراثت ناگزیر و تجربۀناپایدار آن را ساخته،

.مردان ارزنده، حتی خود بودا هم، پس از مرگ چون یک شخص باقی نخواهند ماند. همواره پایدار باشد

تواند به وجودهاي  اما، اگر چنین باشد، مسئله تولد مجدد چگونه ممکن است؟ اگر روانی در کار نیست، چگونه می

ي گناهانی که در این کالبد کرده است کیفر ببیند؟ اینجا نقطۀ ضعف فلسفۀ بوداست؛ او هرگز کامال دیگري برود و برا

این عقیده چنان در هند  .شود نمیرو  با این تناقض میان روانشناسی خردگرایانه و قبول نسنجیدة تناسخ روبه

دهد که  پذیرد، و بندرت به خودزحمت می ه تقریباً هر هندویی آن را، چون اصل یا فرض مسلم، میعمومیت دارد ک

بگوییم، انتقال  آن را اثبات کند؛ کوتاهی عمر و کثرت نسلها، ناگزیر انتقال نیروي حیاتی یا، اگر از دیدگاه االهیات

کرد گرفت؛ این تنهاچیزي است که او گویا هرگز  فس میبودا این اندیشه را همراه با هوایی که تن. کند روان را القا می

اش  دانست؛ تنها اندیشه او چرخ دوباره زاییده شدن، یا دایرة وجود و قانون کرمه را مسلم می. در آن تردید نکرده است

.برسدو پس از آن به نیستی » نیروانه«این بود که چگونه از این دایره آزاد شود، چگونه در اینجا به 

این نکته را مبهم گذاشته و » استاد«چیست؟ یافتن پاسخ غلطی براي این پرسش دشوار است، چون » نیروانه«اما 

به طور کلی، سانسکریت نیروانه یعنی . اند اند، به این واژه داده پیروانش هم هر معنایی که زیر آسمان کبود یافته

یک حالت ) 1: (برند کتابهاي بودایی آن را به این معانی به کار می. ، مثل خاموش شدن چراغ یا آتش»خاموش شده«

شدن؛  رهایش فرد از دوباره زاییده) 2(شود؛ سعادت که از راه محو کامل امیال خود پرستانه در این زندگی حاصل می

شت سعادت پس از مرگ؛ گویا در تعلیم بودا نیروانه به به) 5(اتحاد فرد با خدا؛) 4(فناي خود آگاهی فردي؛) 3(

در . شدن است معناي خاموشی هرگونه میل فردي، و پاداش به یک چنین خودنپرستیدن، یعنی گریز از دوباره زاییده

که با اند  ادبیات بودایی، این اصطالح یک معناي دنیایی هم دارد، زیرا ارهت، یا مرد ارزنده، را مکرراً چنین وصف کرده

متانت پژوهش در حقیقت، نیرو، شوق، : آن هفت بخش اینهاست. رسد نیروانه به آن می» هفت بخش سازندة«یافتن 

علت و : تواند علت تولیدکنندة آن باشد اینها محتواي آن است، اما بندرت می. آرامش، جمعیت خاطر، استغناي طبع

رنج است که  ه، در غالب متون کهن، به معناي آرامش بیسرچشمۀ نیروانه خاموشی میل خودپرستانه است؛ و نیروان

رهایی از . اکنون، اي رهروان، این است حقیقت عالی رهایی از رنج«گوید  بودا می. پاداش نیستی اخالقی نفس است

 رنج همان رهایی از آرزوي نفس است، ترك آن است، روگرداندن از آن، آزادي از آن، و بریدن از آن است، تا آنجا که
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، »استاد«در مجموعۀ تعلیم . و آرزوي نفس، این تب میل خودجوي خودپسند - » .هیچ نشانی از آن به جا نماند

اما نیروانۀ کامل . نیروانه همیشه مترادف سعادت است، یعنی محتواي آرام آن روان که دیگر نگران خود نیست

   . اییده نشدن استپاداش برترین تقدس، همانا هرگز دوباره ز. دربردارندة نیستی است

زنند، واقعاً  نفسهاي ما، که موج می. کنیم گوید، ما سرانجام پوچی فردگرایی روانی و اخالقی را درك می بودا می

اند؛  باشند که بر جریان زندگی پیدا شده اي می اي نیستند، بلکه چین و شکنهاي گذرنده موجودات و نیروهاي جداگانه

وقتی که خود را اجزایی از . شوند ر دستخوش باد سرنوشت ساخته و از هم باز میهاي کوچکی هستند که در تو گره

یک کل ببینیم، وقتی که خود را و تمایالتمان را از نو به شکل یک کل بسازیم، آنگاه نومیدیها و شکستهاي 

کند؛ آنها در  شخصیمان، رنجهاي گوناگون و مرگ اجتناب ناپذیرمان، دیگر ما را همچون پیش به تلخی غمگین نمی

وقتی که آموخته باشیم که، نه به زندگانی جداگانۀ خود، بلکه به همۀ انسانها و همۀ . اند پهنۀ نامحدودي گم شده

.زندگان مهر بورزیم، آنگاه سرانجام آرامش را باز خواهیم یافت

V – آخرین روزهاي بودا  

  مرگ -رهروان بودایی - دیدارش از خانۀ پدري -معجزات او

آوریم که تنها چیزهایی است که ما دربارة بقیۀ زندگانی  اي رو می هاي ساده گذریم و به افسانه فلسفۀ واال میاز این 

داشته، اما شاگردانش هزار داستان دربارة عجایبی که از او به ظهور  با آنکه او معجزات را خوار می. دانیم ومرگ بودا می

گذرد؛ خالل دندانی که انداخته بود سبز و  وار، از وردگنگ میدر یک چشم به هم زدن، جادو. اند رسیده ساخته

وقتی که دشمنش دیودته فیل » .اي جهان لرزید هزار الیه منظومۀ ده«شود؛ در پایان یکی از گفتارهایش  درخت می

این لطایف  سنار و دیگران از. ، و آن فیل کامال رام شد»آن را از مهرش سرشار کرد«دمانی را به سوي او رها کرد، بودا

مهم نیست؛ بودا براي ما . اند هاي باستانی خورشید ساخته شده اند که افسانۀ بودا براساس اسطوره به این نتیجه رسیده

  .دهند؛ و این بودا وجود دارد هایی است که در ادبیات بودایی به او نسبت می همان اندیشه

اش درتمام شهرهاي شمال  بسیاري بر او گرد آمدند، و آوازه شاگردان. نگارند کتابهاي بودایی تصویر دلنشینی از او می

وستو است پیکی به نزدش فرستاد و از او دعوت کرد  پدرش چون شنید که بودا در نزدیکی کپیله. هند پراکنده شد

او رفت، و پدرش که برفقدان او مویه کرده بود، یک چند از بازگشت این . که روزي را در خانۀ کودکیش بگذراند

همسر بودا، که در تمام مدت دوریش به او وفادار مانده بود، به پایش افتاد، دوپایش را گرفت و سر . دیس شادي کردق

: شاه با بودا از مهر بزرگش نسبت به او سخن گفت به پایش نهاد، و او را چون یک خدا حرمت نهاد، سپس شودودنه

هاي زرد پوشید؛ وقتی  اي، او هم خرقه هاي زرد به تن کرده اي سرور، عروسم وقتی شنید که تو، چون رهروان، خرقه«

خورد؛ وقتی که فهمید تو بستر بزرگ را رها  خوري، او هم روزي یک بار غذا می شنید که تو روزي یک بار غذا می

ها اي، او هم از آن خوابید؛ و چون دانست که تو حلقۀ گل و بوي خوش را رها کرده اي، او هم بر بستر تنگ می کرده

  .بودا او را برکت بخشید، و به راه خود رفت» .دست برداشت

گرچه مادر راهوله » .ات دلپذیر است اي مرتاض، سایه«آنگاه پسرش راهوله به نزدش آمد و به او مهر ورزید و گفت

ده که او را بعد شاهزادة دیگري بود به نام نن. او را به انجمن بودایی پذیرفت» استاد«امید داشت پسرش شاه شود، اما 

کاره  ولی ننده، که گویی درحالت جذبه بود، مراسم را نیمه. براي مقام وراثت مسلم تخت و تاج تقدیس کرده بودند

شودودنه . و نزد بودا رفت و خواست که به او هم اجازه دهد که به انجمن بپیوندد  رها کرد و از شاهی دست شست،

آنگاه که آن سرور جهان را ترك گفت، این براي من «گفت . هشی کردچون این را شنید غمگین شد، و از بودا خوا

مهر فرزند از . اندوه کوچکی نبود؛ همچنین بود هنگامی که ننده رفت، و خیلی بیش از اینها هنگامی که راهوله رفت

ن را اي سرور، عنایت کن که شریفان تو پذیرش به انجم. گذرد پوست، گوشت، رگ، استخوان، و مغز استخوان می
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اي شرط حتمی  بودا رضا داد، و، از آن پس، چنین اجازه» .دربارة پسري که از پدر و مادرش اجازه ندارد انجام ندهند

آید دینی که در آغاز از حرفۀ روحانیتی در آن خبري نبود، انجمنی از رهروان پدید  به نظر می. پذیرش در انجمن شد

چندان از مرگ بودا نگذشته بود که اینان . حرفۀ روحانیتی هندو بود آورده بود که، به نحو خطرناکی، مشابه همان

درواقع، اولین گروندگان به انجمن از ردة برهمنان و پس از آنها از . خود را تسلیم دم و دستگاه روحانیت کردند

اي را به جا  یا رهروان، آداب ساده بیکوها،در زمان بودا، این . توانگرترین جوانان بنارس و شهرهاي مجاور بودند

آرامش بر همۀ «: فرستادند آمیز درود می زدند، با این عبارت تحسین به یکدیگر، و نیز با هر که حرف می. آوردند می

بایست هیچ چیزي را که به آنها داده نشده بردارند؛  اي را بکشند، نمی چ زندهبایست هی آنان نمی »!موجودات

غ و بدگویی بپرهیزند؛ اختالفها را حل و به هماهنگی تشویق کنند؛ همیشه به همۀ انسانها و جانوران  بایست از درو می

زي تجمالت، گفتگوهاي مهر بورزند؛ از هرگونه لذت حسی یا جسمی، موسیقی، رقصهاي ناچ، معرکه و نمایش، با

اي که سرو کارش با خرید و فروش باشد کاري  وکار، یا با هر پیشه بینی بپرهیزند؛ با کسب بیهوده، مباحثه، یا طالع

 .کنندبکشند، و جدا از زنها، و با پاکدامنی کامل زندگی - جنسی -داري نداشته باشند؛ وانگهی، دست از ناخویشتن

گاه کامال با این  اما هیچ شوند،رهرو به انجمن وارد هاي مکرر زنان، به آنان هم اجازه داد که چون  بودا، بر اثر البه

از زندگی خانه به بیخانگی بروند این آیین  آننده اگر زنان اجازه نیافته بودندکه«به آننده گفت . حرکت همساز نشد

ولی آننده از آنجا که اکنون زنان این اجازه را . بود یافت و آیین نیک هزار سال، پابرجا می مصفا سالها دوام می

انجمن بزرگ یا . حق با او بود» .پاید، آیین نیک بیش از پانصد سال پابرجا نخواهد بود اند، آیین مصفا دیري نمی یافته

سنگه تا امروز دوام داشته است، اما دیري است که آیین استاد را با جادو و چند خدایی و خرافات بیشمار تباه کرده 

پیروان استاد در پایان عمر دراز او کم کم به خدا کردن او روآورده بودند، با آنکه او، خود، آنان را به این مبارزه  .است

در یکی از آخرین گفتگوهاي او چنین . ارند و، خود، براي خود بیندیشندخواسته بود که در او شک و تردید روا د

در آن زمان ساریپوتۀ ارجمند نزد آن سرور آمد، سالم کرد، و به احترام در کناري نشست و چنین  …: آمده است

دیگري که اندیشم که تاکنون، چون آن سرور، استاد  سرور ارجمند، من به آن سرور چنان ایمان دارم که می« :گفت

اي سارپیوته، بسیار درشت  ».شدگی باشد، نبوده، نیست، و نخواهد بود داراي دانش برتر و افزونتر، یعنی داراي روشن

آیا تمام سرورانی را که، در قرنهاي دور گذشته، از . اي گویی، تو براستی ترانۀ جذبه سر داده و گستاخانه سخن می

اي که رفتارشان، فرزانگیشان، راه  اي، و آگاه بوده اي، دودلیهایشان را شناخته د دیدهان بوده) بودایان(= ارهتها و بیداران 

پس حتماً تو همۀ سرورانی را که در قرنهاي دراز » «.نه سرور ارجمند» زندگیشان، و مقامهایشان چگونه بوده است؟

تو، دست کم مرا چون ارهت و بیداري پس » «.نه سرور ارجمند» «اي؟ آینده از ارهتها و بیداران خواهند بود دریافته

پس، تو که در دلهاي » «.حتی آن را نیز نه، اي سرور» «اي؟ شناسی، و در دل او راه یافته که اکنون زنده است می

گویی؟ چرا اینچنین ترانۀ  اي، چرا سخنانی چنین درشت و گستاخانه می ارهتها و بیداران گذشته و آینده ننگریسته

  :و به آننده بزرگترین و شریفترین درسها را آموخت» دهی؟ جذبه سر می

آننده، چه اکنون و چه پس از مرگم، هر کس چراغ خود باشد، پناه خود باشد، به پناه بیرونی پناه نبرد، بلکه سخت «

اما آنان ! که به برترین بلندي خواهند رسید …اینان هستند - جز در خود، پناه دیگري نجوید …به حقیقت بیاویزد،

  » !ید مشتاق آموختن باشندبا

: واپسین سخنانش با رهروان این بود. م در هشتادسالگی درگذشت ق483او در سال 

بیدارو هشیار کوشش . چیزهاي آمیخته دستخوش تباهی هستند. اي رهروان، بیایید که من شما را تعلیم دهم«

  » .کنید
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فصل شانزدهم

  از اسکندر تا اورنگ زیب

  

I -چندره گوپته  

 -روزي از زندگی یک شاه -کاخ شاهی - دانشگاه تکسیله -مردم - چندره گوپتۀ رهایی بخش - در در هنداسکن

  ادارة شهرها - حمل و نقل و راهها - بهداشت عمومی -قانون -ادارة حکومت -ماکیاولی کهین

درایاالت شمال  یک سال. م اسکندر کبیر از ایران به راه افتاد، از هندوکش گذشت و برهند فرود آمد ق327در سال 

اش زر  داد؛ براي سپاهش زاد راه و براي خزانه غربی که یکی از استانهاي ثروتمند شاهنشاهی ایران بود، مصاف می

م از سند گذشت، و آرام آرام از راه تکسیله و راولپندي جنگید و به جنوب و خاور  ق326در آغاز سال . ستاند می

فیل او را  200ارابه و  300سواره،  4000پیاده،  30000، و در نبردي رو شد رسید، و با سپاه پوروس شاه روبه

. پوروس شاه تا توان در تن داشت جنگید و سرانجام سپر انداخت. تن را هم به هالکت رساند 12000شکست، و 

رفتاري  خواهد اسکندر با او چه ستود، گفت بگوید که می اسکندر، که دلیري و باالي بلند و سیماي نیکوي او را می

به خاطرخودم با تو «اسکندر گفت » .اي اسکندر، با من شاهانه رفتار کن«پوروس در پاسخ او گفت . گیرد در پیش

ولی پوروس گفت در آنچه او خواسته » .کند بخواه چنین رفتار خواهد شد؛ اما تو به خاطر خودت، آنچه شادت می

شدة هند را، به عنوان خراجگزار  سلطنت تمام نواحی فتحاسکندر را این پاسخ بسیار خوش آمد؛ و . همه چیز هست

سپس اسکندر خواست که به سوي دریاي خاور برود، . پوروس همپیمانی وفادار و کوشا بود. مقدونیه، به وي واگذاشت

ت از میان قبایل وطنپرس - اسکندر پس از گفتگوها و سخنهاي بسیار گردن نهاد، و آنان را. اما سربازانش سرباز زدند

، و باالي ساحل، از هوداسپسبه پایین رود  - داشتند دشمن، که سربازان نگران اسکندر را در هر گام به جنگ وا می

ه بیست ماه پس از فتوحاتش به شوش رسید، از ارتشی که سه وقتی ک. ، به بلوچستان هدایت کردگدروسیاطریق 

  .اي درمانده و بینوا نمانده بود سال پیش با او به هند رفته بود جز پاره

عامل اصلی این دگرگونی یکی از ماجراجوترین . هفت سال بعد، هر گونه آثار سلطۀ مقدونیه از هند برچیده شد

. وچکتر از اسکندر اما فرمانروایی بزرگتر از او بود و چندره گوپته نام داشتهاي تاریخ هند بود، که جنگاوري ک چهره

رغم وابستگی به آن  کرد، علی وي از بزرگزادگان طبقۀ کشتریه بود که توسط خاندان ننده که در آن موقع حکومت می

کئوتیلیه چانکیه، سپاه این جوان به یاري رایزن زیرك ماکیاولی مانندش، یعنی . خاندان، از مگده تبعید شده بود

، پایتخت  پاتلیپوترهسپس راه . کوچکی سازمان داد، و برپادگانهاي مقدونی غلبه یافت و هند را آزاد اعالم کرد

لۀ ماوریا را بنیاد نهاد که پا کرد و تخت شاهی را به چنگ آورد، و سلس پادشاهی مگده، را در پیش گرفت، آشوبی به

گوپته، که دلیریش  چیزي نگذشت که چندره. وهفت سال بر هندوستان و افغانستان فرمان براند بایست یکصدوسی می

. روز به خود ندیده بود مرام کئوتیلیه بود، حکومتش را نیرومندترین حکومتی کرد که جهان تا آن تابع فرزانگی بی

سلوکوس نیکاتور، پادشاه سوریه، به سفارت به پاتلیپوتره آمد، تمدنی در آنجا یافت که زمانی که مگاستنس، از سوي 

وصف کرد و  -که خود هنوز نزدیک به اوج تمدنشان بودند - مگاستنس آن را براي یونانیان دیرباور. اش کرد حیرتزده

. آن را کامال همسنگ تمدن خودشان دانست

وي از دو چیز به . رحی دلنشین، و شاید هم با مدارا، به دست داده استاین یونانی از زندگی هندي عصر خویش ش

اي بود که در کشور وي از آن نشانی  یکی آنکه در هند اثري از بردگی نیافت؛ و این شیوة مرضیه: شگفت آمده بود
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شد، این  هاي گوناگون به چند طبقه تقسیم می ، که جمعیتش بنا بر پیشهدو دیگر آنکه جامعۀ هند .شد نمیدیده 

  :بنابر گزارش این سفیر یونانی. دانست و در برابر آن بردبار بود  تقسیمات را طبیعی می

خورند مگر در مراسم  هرگز شراب نمی. روند  اي دارند، چون ساده رفتار و میانه آنان چنان که باید زندگی سعادتمندانه

بر سر . کشد شود که بندرت کارشان به دادگاه می سادگی قوانین و پیمانهایشان با این حقیقت ثابت می …قربانی

برند، نه به مهري نیاز دارند و نه به شاهدي، امانتشان را نزد یکدیگر  وثیقه و اماناتشان هیچ شکایتی به قاضی نمی

بیشترین بخش خاك را براي  …دارند را یکسان محترم می حقیقت و فضیلت …گذارند و به یکدیگر اعتماد دارند می

به همین لحاظ است که هند هرگز دچار  …دارند  کنند و، در نتیجه، سالی دوبار محصول بر می کشت آبیاري می

  .خشکسالی نشده است، هیچ گاه در مقدار قوت آنان کمبود کلی نبوده است

این شهر در سی و دو کیلومتري شمال . سیله کهنتر از همه بوداز دوهزار شهر هند شمالی زمان چندره گوپته، تک

گوید شهري  کند؛ استرابون می  وصف می» شهري عظیم وکامیاب«آریانوس آن را . غرب راولپندي کنونی واقع بود

تکسیله هم یک شهر نظامی بود و هم یک شهر دانشگاهی؛ از نظر » .بزرگ است، و عالیترین قوانین را دارد«

. یشی بر مهمترین راه آسیاي باختري قرار داشت، و نامورترین دانشگاههاي هند آن زمان در این شهر بودالج سوق

در آنجا تمام هنرها و . رفتند  رفتند، همچنانکه در قرون وسطی به پاریس می دانشجویان دسته دسته به تکسیله می

.بودسۀ طب آن در سراسر جهان شرق بلند آوازه توانستند نزد استادان برجسته بیاموزند، خصوصاً مدر علوم را می

چهارده کیلومتر و نیم طول و نزدیک به سه : کند  مگاستنس پاتلیپوتره، پایتخت چندره گوپته، را چنین وصف می

دانست؛  از کاخهاي شاهی شوش و اکباتان عالیتر می کاخ شاه از چوب بود، اما سفیر یونانی آن را. کیلومتر عرض دارد

ستونهایش را به زر گرفته، و با نقوش پرندگان و برگها آراسته بودند؛ . جمشید بر آن برتري داشت فقط کاخهاي تخت

 مثال ظروفی  فروشی شرقی بود،  در این فرهنگ نوعی جلوه. درونش باشکوه تمام به فلزات و سنگهاي گرانبها مزین بود

سانتیمتر؛ اما یک مورخ انگلیسی، به استناد آثار مکتوب، تصاویر، و عین آثار به دست  180طالیی داشتند به قطر 

در قرون چهارم و سوم قبل از میالد شاه ماوریا همه گونه اشیاي تجملی و «گیرد که  آمده، چنین نتیجه می

ارزش هیچ یک از آنها کمتر از آثاري نبود که،  صنعتگري استادانه، در همۀ هنرهاي دستی، در اختیار داشت، که

چندره گوپته، که با خشونت تاج و تخت را به چنگ  ».مند شدند هجده قرن بعد، امپراطوران گورکانی از آن بهره

اي  شد، جامه بندرت در میان مردم دیده می. زیست آورده بود، در این کاخ، بیست و چهار سال در زندانی زراندود می

شد، بر تخت روانی زرین، یا بر فیلی که  پوشید که با ارغوان و زر قالبدوزي شده بود؛ اگر از کاخ خارج می عالی می

یا به نحوي به رامش و   رفت، جز هنگامی که به قصد شکار بیرون می. نشست بسیار با شکوهش آراسته بودند، می

هر . شد که دایماً در حال گسترش بود کشورش میپرداخت، اوقاتش کامال مصروف سروسامان دادن به امور  تفریح می

شد؛ در بهر   خاست و براي تفکر آماده می در بهر اول از خواب برمی. اي تقسیم کرده بود روز را به شانزده بهر نود دقیقه

خاص  کرد؛ بهر سوم را با مشاورانش در ایوان بار خواند، و دستورهاي محرمانه صادر می دوم گزارش کارگزارانش را می

پرداخت؛ در بهر پنجم به شکایات و دادخواهی رعایایش  گذراند؛ در بهر چهارم به امور مالی کشور و دفاع ملی می می

خواند؛ در بهر هفتم مالیات و خراج  خورد، و کتابهاي دینی می کرد و ناهار می در بهر ششم شستشو می داد؛ گوش می

یافت، و گزارش منهیان و  فت؛ در بهر هشتم دوباره در شورا حضور میپذیر گرفت، و کارگزاران را به حضور می را می

نشست؛ در  شنید؛ در بهر نهم به استراحت و نماز می روسپیانی را که براي کسب خبر به خدمت خود درآورده بود می

به شستشوي و در بهر سیزدهم   بهر دهم و یازدهم به مسائل نظامی، و در بهر دوازدهم باز به گزارشهاي محرمانه،

خواهد به ما بگوید که چندره  شاید این مورخ می. پراخت شبانه و در بهر چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم به خواب می
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بلکه آن طور که او  خواست مردم شاه را، نه آنچنان که واقعاً هست،  گوپته چگونه باید باشد، یا چگونه کئوتیلیه می

.آید حقیقت از کاخها بیرون نمیمعموال . خواهد در نظر مجسم کنند می

زمام حکومت عمال در دست کئوتیلیه بود، و او وزیر و برهمن کاردانی بود که از ارزش سیاسی دین آگاه بود، اما هیچ 

جست؛ مثل خودکامگان جدید عقیده داشت که هر دستاویزي اگر در خدمت دولت باشد  رهنمود اخالقیی از آن نمی

کرد؛ در تبعید و شکست و  دغلباز بود، اما هرگز با شاهش چنین نمی  اخالقی نبود،پاي بند اصول . مجاز است

گري قلمرو مخدوش را به  وبا فرزانگی و حیله  کرد، ماجراجویی و دسیسه و قتل و پیروزي به چندره گوپته خدمت می

مؤلف ) ماکیاولی(مثل   م،کئوتیلیه ه. صورت بزرگترین امپراطورییی درآورد که هند تا آن زمان به خود دیده بود

  شاستره، کتاب ارته  بهتر دید که نظرات خود را دربارة جنگ و سیاست به رشتۀ تحریر درآورد؛ بنابر روایات، شاهزاده، 

واقعبینی دقیق این کتاب، صورت   براي نمونه دربارة. کهنترین کتاب موجود ادبیات سانسکریت، منسوب به اوست

دسیسه، جاسوسی، تطمیع قلعه نشینان، «: کنیم یک دژ الزم دانسته است نقل می وسایلی را که براي تسخیر

  .اي در نیروي بدنی است جویی عاقالنه که خود صرفه» و حمله  محاصره،

و احتماال کار آمدترین حکومتی بود که هند تا آن روز به خود دیده   کرد، این حکومت هیچ تظاهري به دمکراسی نمی

چیزي مانند این نداشت، و شاید بتوان تردید کرد که هیچ یک از «گترین پادشاه گورکانی بود، اکبر، که بزر. بود

چندره . شالودة این حکومت آشکارا بر قدرت نظامی بود» .شهرهاي باستانی یونان سازمانی بهتر از این داشته باشد

 –باید مشکوك بود   دیگر،  زارشگر بیگانۀمثل هر گ  اگر به قول مگاستنس اعتماد کنیم، حال آنکه به او هم، –گوپته 

دهقانان و برهمنان از . فیل، و تعداد نامعلومی ارابه داشت 9000اسب،  30000پیاده،  600000ارتشی مرکب از 

در آرامش و امنیت، مشغول   کند که در گیرودار جنگ، خدمت نظام معاف بودند؛ و استرابون کشاورزانی را وصف می

این شورا،  –کرد  اما در عمل شورایی آن را محدود می  قدرت شاه از لحاظ ظاهري نامحدود بود،. کشت و زرع بودند

کرد؛ امور مالی داخلی و امور  قوانین تازه وضع می  شد، که گاهی در حضور شاه، و گاهی در غیاب او تشکیل می

» منش بلند و فرزانگی«مگاستنس . کرد داد؛ و همۀ کارگزاران واالمقام دولت را منصوب می خارجی را سر و سامان می

  .کند رایزنان چندره گوپته و قدرت مؤثر آنان را تأیید می

شد که هر یک وظایف کامال مشخصی داشت؛ مقامات رسمی آنها، با رعایت دقیق  دولت به دیوانهایی تقسیم می

نامه، ارتباطات، رسومات، معادن، بندي شده بودند، و به ترتیب درآمد، گمرکات، مرزبانی، گذر مراتب، دسته سلسله 

. کردند کشاورزي، دامداري، تجارت، انبارها، دریانوردي، جنگل، سرگرمیهاي عمومی، فحشا، و ضرابخانه را اداره می

بایست   ها و مقدار شرابی را که می ناظر رسومات بر فروش دارو و مشروبات الکلی نظارت داشت، تعداد و محل میکده

اي ثابت و  داد، آنها هم اجاره ناظر معادن، مناطق معدنکاوي را به اشخاص غیردولتی اجاره می. کرد بفروشند تعیین می

رفت، زیرا دولت مالک تمام  پرداختند؛ نظام مشابهی در کشاورزي به کار می هم سهمی از سود حاصله را به دولت می

کرد، که براي استفادة از آنها  س فراهم میها نظارت داشت، طا ناظر سرگرمیهاي عمومی بر قمارخانه. زمینها بود

ناظر فحشا از . گرفت شد براي خزانه می جمع می» بانک«شد، و پنج درصد از تمام پولی را که در  مبلغی پرداخت می

داشت، و دو تن از آنها را   کرد، درآمد دو روز هر ماه آنها را برمی روسپیان مراقبت، و بر خرج و دخل آنان نظارت می

بایست مالیات تعلق گیرد،  به هر کار و پیشه و صنعتی می. گماشت آرایی و جاسوسی در کاخ شاه می مجلس براي

کرد و  دولت قیمتها را تنظیم می. بیاورند» پیشکشهایی«کردند که براي شاه  وانگهی توانگران را گاه گاه تشویق می

فروخت؛ معادن نمک،  بار می کرد؛ تره محصوالتی تهیه میهاي خود  سنجید؛ در کارخانه متناوباً اوزان و مقیاسات را می

. هاي عالی، اسب و فیل را در انحصار خود داشت الوار، پارچه



٣۴٨

و در شهرها، بخشها، و ایاالت، با  نفره؛  در روستاها اجراي قانون یا با کدخدا بود یا با پنجایت، یعنی شوراي پنج

آمد، و یا با شاه که  ا با شوراي دربار بود، که دادگاه عالی به شمار میدادگاههاي پایینتر و عالیتر؛ و در پایتخت ی

و مرگ، که معموال   قطع عضو، شکنجه: مجازاتها سخت، و مشتمل بود بر. شد دادگاه آخرین با مرحلۀ فرجام تلقی می

شت عمومی نیز اما دولت فقط دستگاه سرکوب نبود، بلکه به درمان و بهدا. گرفت براساس قانون قصاص انجام می

ساخت؛ در سالهاي قحط ارزاقی را که براي چنین ضرورتهایی در انبار دولت  پرداخت؛ بیمارستان و نوانخانه می می

داشت که به تنگدستان یاري کنند؛ و کارهاي بزرگ عمومی  کرد؛ و ثروتمندان را وا می داشتند توزیع می نگاه می

  . یکاران را به کار گیردداد تا در سالهاي رکود اقتصادي ب ترتیب می

ها و دریاها  کرد؛ و حفظ جان مسافران را در رودخانه دیوان کشتیرانی مقررات مربوط به حمل و نقل آبی را تنظیم می

هاي  کرد، و این سواي جاله هایی دولتی تهیه می کرد، و جاله گرفت؛ این دیوان از پلها و بنادر نگاهداري می بر عهده می

و این ترتیبی ستودنی بود، چه دولت، با این  - . کردند اشخاص بود که خودشان آنها را اداره میخصوصی متعلق به 

توانست مقامات رسمی را از افراط  توانست مانع غارتگري افراد غیردولتی بشود، و رقابت غیر دولتی هم می رقابت، می

رو روستاها گرفته تا راههاي  گاري  اي تنگساختن و مرمت راههاي سراسر امپراطوري، از راهه. در کارها مانع شود

یکی از این . تجاریی که عرض آن ده متر بود، و راههاي شاهی که بیست متر عرض داشت، با دیوان ارتباطات بود

طول داشت و از  - اي امریکا مسافتی برابر نصف جادة تراقاره -شاهراههاي شاهی حدود یکهزار و نهصد کیلومتر

نویسد که در این راه، تقریباً در هر ربع فرسنگ، ستون  مگاستنس می. مال غرب امتداد داشتپاتلیپوتره تا مرز ش

دار،  در فواصل منظم درختان سایه. داد فرسنگساري برآورده بودند که جهت و فاصلۀ مقصدهاي گوناگون را نشان می

  وان، گاري گاوکش ، اسب، شتر، فیل، خر، حمل و نقل با ارابه، تخت ر. آب، پاسدارخانه، و کاروانسرا ساخته بودند  چاه

شد، و آن قدر با  فیل از تجمالت بود و معموال منحصر به دربار و صاحبان مقامات دولتی می. گرفت و انسان صورت می

 .دانستند میارزش بود که عفت زن را قیمت متوسط خرید یکی از آنها 

مرد، که به شش گروه تقسیم  انجمنی مرکب از سی. بستند  همین روش ادارة دیوانی را در ادارة شهرها هم به کار می

کرد؛ گروه دیگر بر کار بیگانگان نظارت داشت،  یک گروه صنعت را اداره می. کرد شدند، بر پاتلیپوتره حکومت می می

نوشت؛  گرفت؛ گروه دیگر گزارش تولد و مرگ را می شان را زیر نظر میداد، و اعمال و رفتار خانه و خادم به آنها می

سنجید؛ گروه  بخشید و مقیاسات و اوزان را می داد، فروش محصوالت را نظم می دیگري به بازرگانان جواز تجارت می

هاول . گرفت درصد مالیات می ها را در ضبط خود داشت؛ گروه دیگر از همۀ کاالها ده دیگر فروش محصوالت کارخانه

یافته، و برطبق بهترین  م شهري بود کامال سازمان رسد که پاتلیپوتره در قرن چهارم ق خالصه، به نظر می«گوید  می

کمال ترتیباتی که نشان داده شد، حتی موقعی که طرح «گوید  وینسنت سمیث می  ».شد اصول علم اجتماع اداره می

افزاید که طرح چنین سازمانی  این سازمانها آنگاه به تعجب ما می بررسی جزئیات. آور است آن دیده شود، حیرت

تنها نقص این دولت حکومت  ».م در هند ریخته شود و به صورتی مؤثر و کارآمد به عمل درآید ق 300توانسته در  می

خودکامۀ  گوپته، مثل هر پایۀ قدرت چندره. مطلقۀ آن و، از این رو بستگی مدام آن به اعمال زور و جاسوسی بود

خوابید، و همیشه گرد  دو شب پیاپی در یک اطاق نمی. ترسید شدن می دیگري، برآب بود؛ همیشه از شورش و کشته

) به نقل از مگاستنس(گوید  روایات هندیی که مورد قبول مورخان اروپایی قرار گرفته، می. او را نگهبانانی گرفته بودند

گوپته افتاد، او نومید و درمانده شد؛ تخت و تاج را رها کرد؛ و بیست سال  ه     وقتی یک قحطی طوالنی بر قلمرو چندر

چیز، زندگی  با در نظر گرفتن همه«: گوید ولتر می. چون مرتاضان جین زیست؛ آنگاه آنقدر چیزي نخورد تا بمرد

ح دارد؛ اما من معتقدم که این تفاوت آنقدر ناچیز است که در خور زحمت بررسی ترجی دوجران ونیزي برزندگی  زورق

  .».هم نیست
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II - شاه فیلسوف  

  کامگاري او - شکست او -بشیران آشوکا - فرمان شکیبایی - آشوکا

گویند از آنتیوخوس، شاه سوریه،  می. بود با منش اندیشمندان گوپته شد، ظاهراً مردي بیندوساره، که جانشین چندره

درخواست کرد که فیلسوفی به او هدیه کند؛ به او نوشت که، در ازاي یک فیلسوف واقعی یونانی، بهاي گزافی 

خواهشی بود که برآوردنی نبود، چون آنتیوخوس فیلسوف فروشی پیدا نکرد؛ اما بخت با بیندوساره . خواهدپرداخت

.ر بود، و خود صاحب پسري فیلسوف شدیا

خود را فرمانرواي امپراطوریی پهناورتر از امپراطوري هر شاه هندي . م بر تخت نشست ق273آشوکا وردنه در سال 

کم یاسرزمین تامیل  افغانستان، بلوچستان، و تمام هند کنونی، سواي اقصاي جنوب، یعنی تامیله: پیش از خود یافت

. گوپته، ستمگرانه اما خوب، سلطنت کرد مدتی به همان حال و هواي پدربزرگش چندره. جزو قلمرو او بود

گوید که زندانی را که  چینی، که در قرن هفتم میالدي سالیان درازي در هند گذرانده است، می چونگ، سیاح یوان

. کنند یاد می» خ آشوکادوز«درسنت هندي از آن به  )یعنی، هزارسال بعد(آشوکا در شمال پایتختش ساخته بود هنوز

بردند؛ و شاه فرمان داده  گونه شکنجۀ دوزخ رسمی را در مجازات جانیان به کار می همچنین به او گفته بودند که همه

هیچ علت  قضا را یکی از پیران بودایی، بی. گاه نباید کسی که به آن سیاهچال افتاده زنده از آن بیرون آید بود که هیچ

. زندانبان پیامی به آشوکا فرستاد. آب از جوشیدن باز ایستاد. جوش انداختند او را در دیگ آب. بود به آن زندان افتاده

وقتی که شاه خواست برگردد، زندانبان یادآور شد که بنا به . وي آمد، و شخصاً موضوع را مالحظه، و حیرت کرد

تزلزل شده بود دستور داد تا آن زندانبان را به آن شاه که از این تذکر م. فرمان خود او نباید زنده از زندان خارج شود

  .دیگ اندازند

گفت تا آن زندان را برچینند، و قوانین کیفري . گویند چون آشوکا به کاخش بازگشت حالش سخت دگرگون شد می

اند، و  به دست آورده کلینگهدرهمان هنگام فهمید که سپاهیانش پیروزي بزرگی بر قبیلۀ طغیانگر . را مالیمتر کنند

خشونت، کشتار و «آشوکا از اندیشۀ اینهمه . اند هزاران تن از شورشیان را کشته و بسیاري را هم به اسارت گرفته

آنها بازگردانند؛  فرمان داد که اسیران را آزاد کنند، زمینهایشان را به. پشیمان شد» عزیزانشان«اسیران از » جداکردن

و این امري بود که پیش از این سابقه نداشت، و پس از او هم فقط چند تنی از  - و پیام پوزشی هم برایشان فرستاد

سپس به حلقۀ انجمن رهروان بودایی پیوست؛ چندي خرقۀ رهروانه پوشید؛ دست از شکار و . اند آن پیروي کرده

  .ی پا نهادخوردن گوشت برداشت و به راه هشتگانۀ عال

توانیم  توان گفت که این ماجرا تا چه حد افسانه و تا چه اندازه تاریخ است؛ و با این بعد زمانی نمی اکنون بدرستی نمی

شاید گسترش آیین بودا را دیده و با خود اندیشیده بود که آیین سخاوت و . ببریم هاي این پادشاه پی به انگیزه

و مناسبی براي مردمش باشد، و از عسس و محتسب بیشمار هم  مدبرانه تواند روش آرامشی که در آن است می

در یازدهمین سال سلطنتش صدور مهمترین فرمانهاي تاریخ حکومت را آغاز کرد و گفت که آنها را با . خالصش کند

فرمانهاي . همدها و ستونها نقر کنند تا هر هندي باسوادي بتواند آنها را بف زبانی ساده و به گویشهاي محلی بر صخره

اند؛ از فرمانهایی که بر ستونها نوشته شد ده ستون به جا مانده است، و  سنگنبشتۀ او را کمابیش در سراسر هند یافته

شود که این امپراطور دین بودایی را یکسره  از این فرمانها معلوم می. اند جاي بیست ستون دیگر را هم مشخص کرده

و این  - اسخ در آخرین حوزة امور انسانی، یعنی در سیاستمداري، به کار بسته استپذیرفته است، و آن را با عزمی ر

از مسیحیت تبعیت  - در حکومت-ماند که امپراطوري جدیدي ناگهان اعالم کند که از این پس  عمل به این می

.خواهد کرد
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در آنها سخن از زندگانی آینده . آید، همگی مربوط به مسائل و امور دینی نیست گرچه این فرمانها بودایی به شمار می

اما در این فرمانها نه اعتقادي . رساند که چه زود ایمان پیروانش جاي شکاکیت بودا را گرفته است رود، و این می می

در این فرمانها گرایش به . رود از بودا هم در آنها سخنی نمی. شود به یک ذات باري هست، و نه ذکري از آن می

خواهان همسازي در انجمن رهروان است، و براي  )فرمان دوم ستونی کوچک(فرمان سارنات : شود االهیات دیده نمی

اما در فرمانهاي دیگر بارها . کسانی که آن را با تفرقه یا انشعاب تضعیف کنند مجازاتهایی در نظر گرفته شده است

دهد باید به برهمنان هم بدهد؛  صدقه میگونه که به رهروان بودایی  انسان همان. کند شکیبایی در دین را سفارش می

دارد که همۀ رعایایش فرزندان محبوب او هستند؛ و او هیچ گاه به  شاه اعالم می. نباید از دین دیگران بدگویی کرد

تقریباً به اقتضاي آن  XIIفرمان سنگنبشتۀ . خاطر اعتقادات گوناگونی که دارند بر آنان تبعیض روا نخواهد داشت

  :گوید زمان سخن می

هاي دیگر را، خواه مرتاض باشند و خواه مردان خانواده، با هدایا و  مردان همۀ فرقه خدایان،درشی، محبوب  پریه

نهد که به  اما محبوب خدایان به پیشکش هدایا یا بزرگداشت آن قدر ارج نمی. دارد گونه بزرگداشتی گرامی می همه

اش در  اما ریشه. گسترش بنیادهاي درمه به راههاي بسیار ممکن است. ها در میان همۀ فرقه درمهرشد بنیادهاي 

خوار شمرد؛ همواره هاي دیگر را، به ناروا،  خویشتنداري در گفتار است، یعنی نباید فقط به فرقۀ خود ارج نهاد و فرقه

هاي دیگر را باید به هر طریق و در  بلکه، برعکس، فرقه. رو بود باید در همه حال، حتی در آنجا که رواست، میانه

  . حال بزرگ داشت همه

اما . کند هاي دیگر هم خدمت می گرداند بلکه به فرقه اگر کسی این گونه رفتار کند، او نه تنها فرقۀ خود را بلند می

.هماهنگی نیک است …رساند هاي دیگر هم آسیب می گر گونه رفتار کند، نه تنها به فرقۀ خود بلکه به فرقهاگر دی

[ درمه]قانون پارسایی «: در دومین فرمان ستونی مفهوم بنیادهاي درمه یا ذات درمه روشنتر توضیح داده شده است

نی، ناپارسایی اندك، کردارهاي نیک بسیار، یع: اما قانون پارسایی مرکب از چیست؟ از این چیزها. عالی است

آشوکا، براي اینکه سرمشقی بگذارد، به کارگزارانش فرمان داد که همه جا مردم » .همدردي،آزادگی، راستگویی، پاکی

را فرزند خویش بدانند؛ با آنان بدون ناشکیبایی و درشتی رفتار کنند؛ هرگز آنها را شکنجه ندهند؛ هیچ گاه بدون 

ها را متناوباً براي مردم  دهد که این کتیبه زندانیشان نکنند؛ و، باالخره، به کارگزاران خود فرمان می علت کافی

آیا این فرمانهاي اخالقی در بهبود سلوك مردم مؤثر بود؟ شاید در گسترش اندیشۀ اهیمسا و ترغیب به . بخوانند

خود آشوکا چون هر . هند تأثیري داشته است خودداري از خوردن گوشت و مشروبات الکلی در میان طبقات باالي

کند که نتایج  اعالم می IVدر فرمان سنگنبشتۀ : ها سخت اعتماد داشت مصلحی به تأثیر مواعظ خود برسنگنبشته

  :دهد آوري ظاهر شده است، و فشردة آن مفهوم روشنتري از آیین او به دست می شگفت

 ها شرمنهزندگان، بیحرمتی به خویشان و بی حرمتی به برهمنان و  ها، صدها سال کشتار زندگان، ستم به در گذشته

درشی، محبوب خدایان، هر فرمانی  ولی اکنون، در نتیجۀ کردار درمه از جانب شهریار پریه. براستی که افزون شده بود

خویشتنداري از کشتار جانداران، ستم روا نداشتن به زندگان، رفتار نیک با . با نواختن کوسها فرمان درمه شده است

ها، فرمانبرداري از پدر و مادر، فرمانبرداري از سالخوردگان اکنون از تعلیم  خویشان، رفتار نیک با برهمنان و شرمنه

ایه که ممکن نبود درصدها درشی، محبوب خدایان، داده است، افزونی یافته است، تا آن م اي که شهریار پریه درمه

هاي آتش دوزخ، و نیز با شکلهاي آسمانی دیگر به  هاي بهشتی و پیالن بهشتی، توده سال با نشان دادن نشانهاي ارابه

کردارهاي درمه، از گونۀ پیشین، نیز از انواع گوناگون دیگر افزونی یافته است و شهریار . مردم، به آن دست یافت

دیگر آنکه، پسران، . ن، همچنان سبب افزونی بیشتر چنین کردارهاي درمه را خواهد شددرشی، محبوب خدایا پریه
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درشی، محبوب خدایان، این کردار درمه را تا پایان جهان افزونی خواهند داد و، چون  ها، و نبیرگان شهریار پریه نوه

  …خود داراي درمه و سلوك نیک هستند، درمه را به مردمان تعلیم خواهند داد

او خود با کوشش بسیار در راه دین جدید رنج . گوید یار نیک در پارسایی مردان و وفاداري پسرانش گزاف میشهر

دیر ساخت، و در سراسر قلمروش، به نام آن،  84000برد؛ سرانجمن بودایی شد، هدایاي بسیار به آن داد، برایش 

به همۀ بخشهاي هند و سیالن، حتی به سوریه، مصر،  بشیران بودایی را. درمانگاههایی براي انسانها و جانوران بساخت

اي براي اخالق مسیح یاري کرده باشند؛ و این بشیران اندکی پس از  و یونان فرستاد، تا در آنجا در فراهم آمدن زمینه

کوشش آشوکا، عالوه بر این . مرگ او از هند درآمدند تا بشارت بودا را در تبت، چین، مغولستان، و ژاپن موعظه کنند

دینی، خود با شور فراوان به ادارة دنیایی امپراطوریش پرداخت؛ روزهاي کارش طوالنی بود، و در تمام ساعات همیشه 

.در دسترس دستورانش بود تا در تمام اوقات به کار عامه پردازد

فرمانی  مناعت او در هر. خطاي مهمش خودپرستیش بود؛ هم فروتن و هم مصلح بودن، در عین حال، دشوار است

نفهمید که برهمنان از او نفرت دارند و . کند می )مارك اورل(شود، و او را برادر کاملتر مارکوس آورلیوس  دیده می

نه . گردند که نابودش کنند، همان گونه که کاهنان تبس هزار سال پیش اخناتون را نابود کردند فرصت می فقط پی

خود و خدایانشان قربانی کنند، بلکه هزاران صیاد و ماهیگیر از بایست جانوران را براي  فقط برهمنان، که می

شد خشمگین بودند؛ حتی دهقانان از این فرمان که  فرمانهایی که محدودیتهاي سختی براي کشتن جانوران قایل می

وکا در نیمی از امپراطوري آش. نالیدند می»کاه و کلشی را که چیزهاي زنده در آن است نباید بر آتش نهاد«گفت  می

  .بردند انتظار مرگ او به سر می

بودایی، نوة آشوکا در آخرین سالهاي عمر پدر بزرگش، به یاري درباریان، او را از  گوید، بنابر سنت چوانگ می یوان

بتدریج تمام قدرت را از شاه سابق گرفتند، و به این ترتیب هدایایش هم به انجمن رهروان پایان . سلطنت خلع کرد

دادند، و حتی جیرة غذاییش را هم قطع کردند، تا اینکه روزي همۀ سهم  کاالهایی که به خود آشوکا می جیرة. گرفت

توانست ببخشد، براي  شاه با اندوه به آن نگاه کرد و آنگاه آن را، چون تمام چیزي که می. املکه شد  اونصف یک میوه

یک نسل . دانیم ر عمر او، و حتی سال مرگ او هم نمیدر واقع ما چندان چیزي از سالهاي آخ. رهروان بودایی فرستاد

چون آشکار شد که اداراة مملکت . پس از درگذشت او، امپراطوریش، مثل امپراطوري اخناتون، از هم فروپاشید

پادشاهی مگده، بیش از آنچه تابع سازمانی برومند باشد، وابسته به جبر سنت است، ایالت پس از ایالت از بستگی 

اعقاب آشوکا تا قرن هفتم میالدي بر مگده حکومت راندند؛ اما دودمان . هنشاه پاتلیپوتره سر فرو پیچیدندخود به شا

دولتها نه بر بنیاد آرمانها . گوپته آن را بنیاد نهاده بود، با کشته شدن بریهرته پادشاه پایان گرفت ماوریا، که چندره

  .شوند بلکه بر طبیعت انسانها ساخته می

. حاظ سیاسی شکست خورده بود؛ اما، از جنبۀ دیگر، در انجام یکی از وظایف بزرگ تاریخ کامگار شده بودآشوکا از ل

هیچ خونریزي فتح  در حدود دویست سال پس از درگذشت او آیین بودا در سراسر هند پراکنده شده، و آسیا را بی

دهد که  به مردمان فرمان می) بودا(هرة آرام گئوتمه اگر تا امروز، از کندي در سیالن تا کاماکورا در ژاپن، چ. کرده بود

با یکدیگر آرام رفتار کنند و صلح را دوست بدارند، این امر تا حدي معلول این امر است که خیالبافی، یا شاید 

  .پارسایی، روزگاري بر تخت شاهی هند نشسته بود
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III -  عصر طالیی هند  

هرشۀ  - هونها در هند - احیاي ادب - هین - سفرهاي فا - ي گوپتاامپراطور -شاهان کوشانی - دوران تهاجمات

  چوانگ سفرهاي یوان -سخاوتمند

ها و اسناد هندي  اي به مدت کمابیش ششصدسال، کتیبه از مرگ آشوکا تا امپراطوري سلسلۀ گوپته، یعنی دوره

ک عصر تاریکی یا فترت نبود؛ این دوره لزوماً ی. چنان اندك است که تاریخ این دورة میانی در تیرگی گم شده است

دادند، و در بخش شمال غربی هند نفوذ ایران در  دانشگاههاي بزرگ مثل دانشگاههاي تکسیله به کارشان ادامه می

م،  در قرن اول و دوم ق. اي را پس از هجوم اسکندر پدید آورد معماري، و نفوذ یونان در پیکرتراشی، تمدن بالنده

باکتریایی  -ا به پنجاب فروریختند، تصرفش کردند و در مدت سیصد سال این فرهنگ یونانیسوریها، یونانیها، و سکاه

اي از آسیاي میانه بودند و  نامیم، کوشانها، که طایفه در قرن اول عصري که ما آن را عصر مسیحی می. را بنیاد نهادند

نجا، قدرتشان را بر سراسر شمال باختري با ترکان خویشی داشتند، کابل را گرفته آن را پایتخت خود کردند؛ و از آ

در زمان پادشاهی بزرگترین شاهشان، یعنی کنیشکه، هنر و علوم پیشرفت . هند و بیشتر آسیاي میانه گسترش دادند

بودایی برخی از زیباترین شاهکارهایش را به وجود آورد، بناهاي عالی در پیشاور، تکسیله، و  -پیکرتراشی یونانی: کرد

هاي آیین بودایی مهایانه  فن طبابت را پیشرفت داد، و ناگارجونه و اشوگشه پایه -طبیب –ه شد، و چرکۀ متورا ساخت

کنیشکه در برابر . بر چین و ژاپن یاري کرد - بودا–را گذاشتند، که این، خود در پیروزي گئوتمه ) یا، ارابۀبزرگ(

 - بودایی –رانجام آیین بوداي جدید آمیخته به اساطیر دینهاي گوناگون بردبار بود، و خدایان گوناگون را آزمود؛ و س

ها و ارهتها انباشته بودند؛ فرمان داد تا شوراي  ستوه را پذیرفت، که در آن بودا را خدا کرده و آسمانها را به بودي

دایی اد را براي قلمرو او خالصه کنند، و خود در گسترش دین بوتا این اعتق گردآیندبزرگی از متألهین بودایی 

هاي  راساخت و فلسفۀ بودا را با نیازهاي عاطفی توده - یا، گفتار -سوتره  300000شورا. کمابیش آشوکاي دوم شد

  .پایینتر مردم هماهنگ کرد، و خود بودا را هم به مرتبۀ خدایی رساند

شاهان محلی گوپته را  درمگده دودمان) گوپتۀ سرسلسلۀ ماوریا اشتباه نشود ندرهبا چ(گوپتۀ اول  در این میان چندره

او . ترین شاهان تاریخ طوالنی هند شد اش، از برجسته ساله جانشین او، سمودرگوپته، در سلطنت پنجاه. بنیاد نهاد

پاه فاتح و محصالن مالیاتیش را به اي بود، برد؛ س تختگاهش را از پاتلیپوتره به آیودهیا، که شهر باستانی راماي افسانه

ستاندند صرف اعتالي ادب، علم،  بنگال و آسام و نپال و هند جنوبی فرستاد؛ ثروتی را که از دولتهاي خراجگزار می

مادیتیه  پسرش، ویکره. هاي جنگ، به شاعري و موسیقیدانی متمایز شد او، خود، در میان پرده. کرد دین، و هنر می

نویس بزرگ،  ، این کشورستانیهاي سالحی و فکري را گسترش داد و حامی کالیداس، نمایشنامه)»خورشید اقتدار«(

شد و در تختگاهش، اجین، محفل درخشانی از شاعران، فیلسوفان، هنرمندان، دانشمندان، و محققان را گرد خود 

بیهمتا بود، و به چنان وحدت هند، با این دو شاه، به اوج تکاملی رسید که از زمان بودا به این طرف . جمع کرد

.کنند سیاسیی دست یافت که فقط عصر آشوکا و اکبر شاه با آن برابري می

او در آغاز قرن پنجم میالدي از هند دیدن کرد؛ وي . فهمیم هین می -گوپته را از گزارش فا ما طرح تمدن دودمان 

آمدند؛ احتماال شمار این زایران  چین به آنجا میهند از   ین عصر طالیی یکی از آن بوداییان بیشماري بود که در ا

رغم حصارهاي کوهستانی هند، از شرق و غرب، حتی از روم دوردست، به  کمتر از بازرگانان و سفیرانی بود که، علی

ه هین، پس از آنکه دل ب -فا. انگیختند هاي بیگانه برمی  آمدند و او را به تماس با رسوم و اندیشه هند رامش یافته می

آنکه آزاري ببیند  دریا زد و جان به کف گرفت، از چین باختري گذشت و بسالمت به هند رسید، و در سراسر هند، بی

اش آمده است که چگونه شش سال طول کشید تا او  در سفرنامه. یا چیزي از او به یغما برند، به سیر و سفر پرداخت

ال وقت الزم داشت که از راه سیالن و جاوه به زادگاهش به هند برسد، و شش سال هم در هند سپري کرد، و سه س
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او آبادانی و رونق، فضیلت و سعادت و آزادي اجتماعی و دینیی را که هندیان از آن برخوردار بودند . در چین بازگردد

از تعداد، وسعت، و جمعیت شهرهاي بزرگ، از بیمارستانهاي رایگان و سایر مؤسسات . کند ستایشگرانه وصف می

پژوهان دانشگاهها و دیرها، و از عظمت و  از تعداد دانش بود،یریه که در سراسر آن سرزمین پراکنده خ

وصفش تماماً از مدینۀ فاضله است، مگر آنجا که از دست راست سخن . کوشکهاي شاهی در شگفت بود شکوه

  :گوید می

شمار و شادند؛ مکلف نیستند که شمار افراد خانوارشان را ثبت کنند، یا نزد قاضیان بروند، یا به قوانینشان  مردمان بی

هرگاه بخواهند بروند، . اي بدهند ه کنند باید از سود بهر توسل جویند؛ تنها آنانی که در ملک شاهی زراعت می

جانیان فقط جریمه . کند ن یا تنبیه بدنی کردن حکومت میزد شاه بدون گردن. مانند روند؛ اگر بخواهند بمانند، می می

 …برند بردارند فقط دست راستشان را میآمیز  حتی در مواردي که کسانی بارها سر به طغیان شرارت …پردازند؛ می

 …دکنن ها چنین می تنها چنداله. خورند ستانند و نه سیر و پیاز می اي می در سراسر این ملک، مردم نه جان از زنده

 .فروشی فروشند؛ در بازارها نه قصابی هست و نه می دارند؛ دام زنده را نمی در آن سرزمین خوك و مرغ نگاه نمی

داشتند، دوباره، تحت  هین چندان متوجه نیست که برهمنان، که از زمان آشوکا دودمان ماوریا را خوش نمی - فا

آنان سنتهاي دینی و ادبی روزگار پیش از بودا را زنده . دآورن حکومت بردبار شاهان گوپته ثروت و قدرت به دست می

از نفوذ آنان و . دادند کرده بودند و داشتند، در سراسر هند، سانسکریت را، به عنوان زبان عمومی دانشوران، توسعه می

همچنین، تحت . دحمایت دربار بود که دو حماسۀ بزرگ هند، یعنی مهابهاراتا و رامایانا، را به شکل امروزي آنها نوشتن

بنا به قضاوت یکی از دانایان معاصر . این خاندان، هنر بودایی در نقوش دیوارهاي غارهاي آجانتا به اوج خود رسید

ورمن، وسوبندو، آریبهط، و برهمگپت کافی است که این عصر نشانۀ  همان نام کالیداس، وراهه میهیره، گونه«هند و 

کند که بزرگترین پیروزي حکومت  مورخ بیغرض بخوبی مشاهده می«د گوی هاول می» .اوج فرهنگ هندي باشد

این  ».بریتانیا در این خواهد بود که تمام آنچه راکه هند، در قرن پنجم میالدي، از آن برخوردار بوده به آن بازگرداند

کرده بودند،و مدتی هونها در این زمان به آسیا و اروپا حمله . اوج فرهنگ بومی را موج تهاجمات هونها متوقف کرد

انگیز  هراس کولۀگرفت و میهیره  کرد، تورامانه مالوا را می وقتی که آتیال به اروپا حمله می. هند و روم را ویران کردند

اي از  بعد شاخه. اسارت و آشوب افتاد کشید، بار دیگر، براي مدت یک قرن، هند به شاهان گوپته را از تخت به زیر می

ساخت و چهل و دو سال صلح و    کنوجوردنه، هند شمالی را بازپس گرفت، تختگاهی در  - شجرة گوپته، یعنی هرشه

وسعت و شکوه و آبادانی کنوج را . نق گرفتامنیت به قلمرویی پهناور آورد که در آن یک بار دیگر هنر و ادب بومی رو

 10000کردندآن را غارت ) میالدي 1018در سال (توان استنباط کرد که چون مسلمانان  از این نکتۀ باورنکردنی می

ن آن فقط گوشۀ کوچکی از کارهاي خوب باغهاي عمومی زیبا و استخرهاي شناي رایگا. معبد را ویران ساختند

ترین شکل  خود هرشه از آن پادشاهان نادري بود که یک چند رژیم پادشاهی را به صورت ستوده. دودمان تازه بود

نوشت، که هنوز هم در هند  ها می گفت و نمایشنامه مردي بود صاحب گیرایی و کماالت؛ شعر می. فرمانروایی درآورد

او «نویسد  چوانگ می یوان. گذاشت این ضعفها در ادارة درست ملکش رخنه کند اما نمیخوانند؛  آنها را می

در » .رفت اي که به کارهاي خیر داشت، خواب از یادش می نمود؛ از عالقه ناپذیر بود و روز برایش کوتاه می خستگی

خوردن . اش آشوکاي دیگري شد هغاز شیواپرست بود و سپس به آیین بودا گروید، و از لحاظ نیکوکاریهاي پارسایان آ

غذاهاي گوشتدار را ممنوع کرد، در سراسر قلمروش براي مسافران رباطها ساخت و برکنار گنگ هزاران ستوپا، یا بقعۀ 

.بودایی، بنا نهاد

گوید هرشه، هر پنج سال یک بار، جشن  یوان چوانگ مشهورترین بودایی چینی است که از هند دیدن کرد؛ او می

در . خواند کرد، که سران کلیۀ ادیان و جمیع بینوایان و نیازمندان قلمرو خود را به آن فرا می بزرگی برپا می نیکوکاري
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این اجتماع رسم بر این بود که تمام مازاد آنچه را از آخرین جشن پنجسالۀ پیشین تا آن زمان به خزانۀ دولت آورده 

هاي  گ از دیدن مقادیر هنگفتی طال، نقره، سکه، جواهر، پارچهچوان یوان. ها، به عموم خیرات کند بودند، برهزینه

دور تا دور این میدان صد چادر . افتد مرغوب و زربفتهاي ظریف، که در میدان روبازي انباشته بودند، به حیرت می

ر حرف این اگ(گذشت؛ روز چهارم  سه روز به عبادت می. نشستند برافراشته بودند که در هر یک از آنها یکهزار نفر می

شدند؛ به هر کدام از  پنج هزار رهرو بودایی اطعام می. کردند آن اجناس را میان مردم قسمت می) زایر را باور کنیم

کردند،  بعد میان برهمنان خیرات فراوان می. شد آنان یک مروارید، چند جامه، گل، عطر، و یکصد قطعۀ طال اهدا می

. و در آخر به همۀ بینوایان و یتیمانی که از گوشه و کنار قلمرو او آمده بودندهاي دیگر؛  سپس به جینها؛ بعد به فرقه

هاي گرانبها و  در پایان کار، خود هرشه جامه. کشید گاهی توزیع این عطایا و بخششها سه یا چهار ماه طول می

  . گذاشت آورد و روي آن خیرات می گوهرهایش را در می

ید که حال و هواي روحی آن عصر با نوعی االهیات همراه بود که موجب انبساط آ چوانگ چنین برمی از سفرنامۀ یوان

این بزرگزادة چینی آسایش و  -تصویر دلپذیري است؛ مبین آوازة هند در سرزمینهاي دیگراست. شد خاطر و روح می

که (سمرقند را متمدن باختري گذشت؛ تاشکند و  سود خویش را در آن چانگان دوردست رها کرد؛ از میان چین نیمه

پشت سرگذاشت؛ از روي هیماالیا گذشت و به هند رفت؛ مدت سه سال، با شوق بسیار، ) در آن زمان شهرآبادي بود

اش در مقام مردي دانشور و عالیمقام موجب شد که امیران  آوازه. تالنده به تحصیل علم پرداخت  در دیر دانشگاهی

وقتی هرشه شنید که یوان چوانگ در دربار کوماره، پادشاه آسام، است، . ندهند از هر سو او را به درگاه خود فرا خوان

کوماره سرباز زد، و گفت هرشه سرش را . چوانگ به کنوج بیاید پیامی براي این پادشاه فرستاد که به اتفاق یوان

ه مجذوب هرش. وکوماره آمد» آن سرت دردسرت خواهد شد«هرشه در پاسخ گفت . بخواهد و میهمانش را نخواهد

دانش و رفتار عالی یوان شد، و انجمنی از دانشوران بودایی را فراخواند که روشنگري آیین مهایانه را از زبان یوان 

شد نصب کرد؛  اي که این گفتگو در آن برگزار می اي ثبت و آن را بر درخیمه یوان نظرات خود را برقطعه. بشنوند

در اینجا کسی بتواند یک استدالل نادرست بیابد و آن را رد کند،  اگر«: سپس، به رسم روز، بر آن چنین افزود

به همۀ ایرادات ) بنا به گزارش خودش(مباحثه هجده روز دوام داشت، اما یوان » .تواند سرم را از تن جدا کند می

کشیدن آن  در گزارش دیگري آمده است که مخالفانش مباحثه را، با به آتش. (جواب داد و تمام مرتدان را گیج کرد

بین چین یادگاریهاي  خاقان روشن. بعد از ماجراهاي بسیار، یوان راه بازگشت به چانگان را یافت.) چادر، پایان دادند

بودایی را، که این مارکوپولوي فداکار از هند با خود آورده بود، در معبد باشکوهی در چانگان محفوظ داشت؛ ضمناً 

هاي خطیی که او در هند خریده بود یاریش  نسخه  وي گذاشت که در ترجمۀچند تن از دانشمندان را در اختیار 

چون او . اما تمام شکوه شاهی هرشه ساختگی و سپنجی بود، زیرا برقدرت و بخشندگی شاهی میرا استوار بود. کنند

سال آشوبی برخاست که کمابیش هزار . در گذشت، غاصبی بر تختش نشست و آن روي پست پادشاهی را نشان داد

هند، مثل اروپا، به عذاب قرون وسطایی دچار شد؛ بیگانگان به آن هجوم آوردند؛ آن را گشودند؛ و تقسیم . دوام داشت

  .هند دیگر تا زمان اکبرشاه بزرگ روي صلح و وحدت به خود ندید. و غارت کردند

IV –  وقایع راجپوتانه  

  سقوط چیتور - عصر شهسواري - ساموراي هند

در ایالتهاي موار، ماروار، امبر، بیکانر و بسیاري دیگر که . اي حماسۀ راجپوتانه روشن کرد ا لحظهاین قرن تیرگی ر

این قوم، تحت . کنند که نیمی بومی و نیمی از اعقاب سکاها و هونهاست نامهایی آهنگین دارند، قومی زندگی می

ندگی هنري، تمدنی فئودالی به وجود هاي جنگجویی که بیشتر به هنر زندگی توجه داشتند تا به ز حکومت راجه

گردن نهادند؛ و، با دفاع از استقالل خود و همۀ  هاي ماوریا و گوپته آنان در آغاز به اقتدار شاهان سلسله. بودند  آورده
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آوازة راجپوتها به حمیت سپاهیگري و دلیریی . هند، در برابر ایلغارهاي اقوام مسلمان، کار خود را به انجام رسانیدند

اگر به حرف تاد، که مورخی ستایشگر راجپوتهاست، اعتماد کنیم،  ندارد؛شد که معموال ربطی به هند  میز داده میت

پوت، نامشان، یعنی راج. باك، و هر زنی درمیان آنان پهلوانی نبرده بود بی )اي کشتریه(هر مردي از آنان جنگجویی 

خانۀ «نامیدند براي این بود که آن را  می راجستاناست؛ و اگر گاهی سرزمین خود را » شاهزاده«خود به معناي 

.بدانند» شاهی

قیاد زن را، که سنت ما اي، زهر دادن و کشتن، جنگ، و ان جویی طایفه دلیري، وفاداري، زیبایی، کینه - اي هر خصیصه

سرداران راجپوت، «گوید   تاد می. توان در کارنامۀ این دولتهاي مبارز هم یافت می - دهد به عصر شهسواري نسبت می

زنانشان چندان » .همانند شهسواران غربی، به همه گونه فضایل آراسته، و در کماالت معنوي از آنان بسیار برتر بودند

کردند؛ براي زنانشان تنها مسئله احترام و ادب بود که همراه  مردن براي آنان هیچ درنگ نمیزیبا بودند که مردان در 

ها شاعر یا  برخی از این زنان آموخته و فرهیخته بودند، برخی از راجه. رفتند با شوهر خود به رسم ساتی درگور می

پرداخت، به سبک نقاشی آبرنگ  میدانشمند بودند، و یک چند نوعی نقاشی ظریف آبرنگ، که به زندگی مردمان 

شد، تا آنجا که توانستند مبلغ  مدت چهار قرن به ثروتشان افزوده می. ایرانی قرون وسطی، در میانشان رواج یافت

    . دالر خرج تاجگذاري شاه موار کنند 20000000

این تنها هنري بود که در  بردند، و غرور و بدفرجامیشان در این بود که از جنگ همچون برترین همۀ هنرها لذت می

باکی تاریخیشان از خود در برابر  این روح سلحشوري به آنان توانایی بخشید که با بی. خور آزاده مرد راجپوت بود

از جدال ناتوان شود که  اما همین امر موجب شد که دولتهاي کوچکشان چنان تقسیم، و کنند،مسلمانان دفاع 

شرح تاد از سقوط چیتور، که یکی از پایتختهاي راجپوتهاست، همان اندازه . سرانجام آنهمه دلیري به کار نیاید

چون فقط بر سخن مورخان بومی استوار است که به وطنشان (رمانتیک است که افسانۀ آرثر و شارلمانی؛ و در واقع 

، روالنیا ترانۀ  آرثرتوان، همچون مرگ  آور وقایع راجستان را می جراي شگفتما) ورزیدند بیش از حقیقت عشق می

ت، بلکه شاهدخت پودمینی را خواس بنابراین روایت، مهاجم مسلمان، یعنی عالءالدین، چیتور را نمی. افسانه دانست

سردار مسلمان پیشنهاد کرد که اگر » .دهند می - زن–لقبی است که فقط به زیباترین «خواست، و پودمینی  می

چون این تقاضا پذیرفته نشد، .دارد السلطنۀ چیتور شاهدخت را تسلیم او کند، او دست از محاصرة شهر برمی وکیل

سرانجام رضا داد که اگر روي . نشینی خواهد کرد عقب یک نظر پودمینی را ببیند عالءالدین قبول کرد که اگر بگذارند

در عوض، زنان چیتور در دفاع از شهر به . اش زدند پودمینی را در آینه هم ببیند خواهد رفت؛ اما باز دست رد به سینه

چندان جنگیدند که هیچ مردي  میرند مردان پیوستند؛ و چون راجپوتها دیدند که زنان و دخترانشان در کنارشان می

هاي شهر هیچ نشانی از آدمیزاد ندید؛ مردها  وقتی عالءالدین به پایتخت وارد شد در داخل دروازه. از آنان زنده نماند

  .بودند سوزاندهرا  ، خودجوهرانگیز  همه در نبرد مرده بودند، و زنان هم، بنا به رسم هراس

V -  اوج جنوب  

  غمنامه -دین - هنرها - قوانین - یک پایتخت قرون وسطایی - کریشنارایه - نگر ویجیه -مملکتهاي پادشاهی دکن

  

رفت؛ در اواخر  دورتر میکردند، فرهنگ بومی هم در جنوب دورتر و باز هم  هر چه مسلمین در هند پیشروي می

مدتی طایفۀ چالوکیه مملکت پادشاهی . عالیترین دستاوردهاي تمدن هندي در دکن جاي داشت قرون وسطی

رسید، و پولکشین دوم آن را به چنان قدرت و جاللی رسانید که  مستقلی برپا داشت که قلمروش تا هند مرکزي می

ي خود بکشاند؛ و خسروپرویز، پادشاه ساسانی، سفیر عالیمقامی چونگ را به سو توانست هرشه را شکست دهد؛ یوان

هم به عهد پادشاهی پولکشین و در قلمرو او بود که بزرگترین نقاشیهاي دیواري هند، یعنی . نزد او روانه کند
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ي اینان چند صباحی قدرت برتر در هند مرکز. ها سرنگون شد پولکشین توسط شاه پلوه. فرسکوهاي آجانتا، کامل شد

ها قلمرویی بنیاد نهادند که شامل مادوره، تینولی، و  آغاز قرن اول میالدي، در انتهاي جنوبی هند، پاندیه در . شدند

شد؛ آنان مادوره را به صورت یک شهر بسیار عالی قرون وسطایی درآوردند و آن را با یک  بخشهایی از تراوانکور می

ها، و سپس به  اینان هم به نوبۀ خود نخست به دست چوله. ي، آراستندمعبد عظیم، و هزاران آثار کوچکتر هنر معمار

ها بر ناحیۀ میان مادوره و مدرس، و سپس از آنجا رو به غرب، بر میسور، حکومت  چوله. دست مسلمانان برافتادند

تا قرن نهم چیزي  روند؛ اما نام این قوم در فرمانهاي آشوکا آمده است، و از این رو قومی کهن به شمار می. کردند می

و این زمانی است که کار طوالنی کشورستانی را آغاز کردند و سراسر جنوب، حتی سیالن هم،  - دانیم از آنان نمی

نگر،  سپس قدرتشان از میان رفت، و خود تحت سلطۀ بزرگترین دولت جنوب، یعنی ویجیه. باجگزار آنان شده بود

در سالهاي . باشد انگیز شکوه از یادرفته می نگر، که هم نام قلمروي است و هم نام کرسی آن، نمونۀ غم ویجیه .درآمدند

. شد جریزة هند را، با میسور و پرزیدنسی مدرس، شامل می عظمتش تمام ایاالت بومی کنونی بخش سفالي شبه

 551اسب،  32600پیاده،  703000ابعش قضاوت کرد که کریشنارایه شاه توان از این نکته دربارة اقتدار و من می

روهاي اردو، که در آن عصر مرسوم بود که در لشکرکشیها همراه  فیل، چند صدهزار بازرگان و روسپی، و سایر دنباله

گاه هم  اهشد؛ گ خودکامگی شاه بر اثر خودمختاري روستاها تعدیل می. ارتش باشند، به نبرد تلیکوته گسیل کرد

راند،  نگر حکومت می کریشنارایه، که در روزگار هنري هشتم بر ویجیه. نشست شاهی روشنفکر و مردمی بر تخت می

وي زندگانی را به عدل و داد و عیش و خوشی می گذراند؛ خیرات . با آن شاه همیشه عاشق بخوبی قابل قیاس است

برد و حامی آنها بود؛ دشمنان شکست   ؛ از ادبیات و هنر لذت میکرد؛ در برابر همۀ ادیان هندي شکیبا بود بسیار می

. کرد پوشید؛ و با سعی تمام خود را وقف تکالیف روزمرة حکومت می بخشود و از شهرهایشان چشم می خورده را می

  :کند ، او را چنین وصف می1522دومینگوش پایش، که یک مبلغ مذهبی پرتغالی است، به سال 

خواهد که بیگانگان را گرامی  توان یافت؛ خوشخو، و بسیار شاد؛ دلش می ملترین شاهی است که میترین و کا پرهیبت

فرمانروایی بزرگ، و مردي بس دادگر است، اما دستخوش هیجانات  …پذیرد بدارد، و با مهربانی آنان را به حضور می

ي بزرگی بزرگتر است؛ اما بدان ماند که هم در رتبت و هم از لحاظ سپاه و قلمرو از هر موال …شود ناگهانی خشم می

سه کرد؛ در همۀ کارها بیباك و گویی در حقیقت چیزي ندارد که با آنچه مردي چون او باید داشته باشد بتوان مقای

میالدي بنا شد، احتماال غنیترین شهري بود که هند تا آن روز به خود  1326این پایتخت، که به سال  .ستاکامل 

از آن دیدن کرد، گرداگرد آن را شانزده فرسنگ برآورد کرد؛ پایش آن را  1420، که در حدود نیکولوکونتی. دیده بود

» ها و درختان بسیار، و آبگذرهاي فراوان بیشه«افزاید که  همو می. دانست می» بزرگی رم، و بسیار زیباتر از آن به«

کاریزي که   داشت؛ زیرا مهندسانش بند عظیمی بر رود تونگه بدرا بسته بودند، و مخزن آبی ساخته بودند و، از راه

، عبدالرزاق. رساندند ره کنده بودند، آب را به شهر میچهل فرسنگ طول داشت و چندین فرسنگ آن را در سنگ خا

نه چشم دیده، و نه گوش شنیده که در «کند  میالدي این شهر را دیده، آن را چنین وصف می 1443که در سال 

، زیرا که همه چیز در آن …ترین شهر جهان است عمتپرن«بیند  پایش آن را چنین می» .تمام زمین جایی بدان ماند

اینجا پیداست که نیم میلیون نفر جمعیت  که از - ها از صدهزار هم بیشتر است گوید تعداد خانه می» .فراوان است

چندان غنی و زیباست که «افتد که یکی از اطاقهایش را تماماً از عاج ساخته بودند؛  از قصري به حیرت می. دارد

نگر در  وقتی فیروزشاه، سلطان دهلی، با دختر پادشاه ویجیه» .توانی چنین چیزي در جاي دیگري بیابی ي میبدشوار

هاي زربفت، و سایر  ازدواج کرد، راه را به طول یک فرسنگ و نیم با مخمل و حریر، پارچه - نگر ویجیه - تختگاه او

در وراي این غنا، جمعیتی از زارعان و کارگران در  .دروغ. اما جهاندیده بسیار گوید. چیزهاي گرانبها پوشانیده بودند

اي حفظ  زیستند و تابع مجموعۀ قوانینی بودند که نوعی اخالق کاسبکارانه را با سختگیري وحشیانه فقر و خرافات می
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کشیدن، یا  مجازاتها از قطع دست یا پا بود تا زیر پی فیل انداختن، گردن زدن، زنده را از ناحیۀ شکم به میخ. کرد می

قالبی به زیر چانۀ محکوم انداختن و آویختن او، تا در این حالت بمیرد؛ تجاوز و نیز سرقتهاي بزرگ را به این طریق 

: گوید می - سمرقندي - عبدالرزاق. شد فحشا مجاز بود، نظمی داشت و به درآمد درگاه بدل می. کردند مجازات می

. دهند ها می از مداخل روسپیخانه …هزار شحنه دارد؛ وظیفۀ آنها را وازدهخانۀ شهر است که د مقابل ضرابخانه، شحنه«

وضع زنان تابع وضع مردان بود؛ از آنان » .زششان از حد وصف بیرون استها، جمال دلبران، ناز و نوا عظمت این خانه

  . نندگورشان ک به گذاشتند که زنده رفت که خود را در مرگ شوهر بکشند، گاهی زنان می انتظار می

، رونق )درجنوب(نگر، ادبیات، هم به زبان سانسکریت و هم به گویش تلوگو  ها یا شاهان ویجیه تحت حمایت رایه

الشعراي دربارش، در میان واالترین  کریشنارایه خود شاعر بود، و هم حامی آزادة ادب؛ و السنی پیدانه، ملک. گرفت

گرفت؛ معابد عظیم ساخته شد، و تقریباً بر هر وجبی از سطح آنها نقاشی و معماري رونق . آوازخوانان هند جاي دارد

آیین بودا از رواج افتاد، و شکلی از آیین برهما دین مردم شد که خصوصاً ویشنو . اي کندند اي یا نقوش برجسته پیکره

ماکیان را براي هاي دام و  کشتند؛ اما بسیاري از گونه ماده گاو مقدس بود و هرگز آن را نمی. داشت را بزرگ می

.دین خشن بود، و رفتارها آراسته. خوردند کردند، و مردم آنها را می خدایان قربانی می

مسلمانان فاتح کم کم راهشان را به جنوب باز کردند؛ حاال سالطین . تمام این قدرت و تحمل یکشبه بر باد شد

نیروهایشان را متحد کرده بودند که این  - ق هـ972میالدي، مطابق  1565در سال  - بیجاپور، احمدنگر، گلکنده، و بید

در تلیکوته مصاف  راجه رامهمیلیون نفري  آخرین دژ شاهان بومی هندو را فتح کنند؛ ارتشهاي مختلط آنها، با سپاه نیم

یر شد و او را در برابر چشم پیروانش گردن زدند؛ الجرم بیم به راجه اس دادند، تعداد برتر مهاجمان چیرگی یافت؛ رامه

تقریباً صدهزار تن از آنان به هنگام گریز کشته شدند، و تمام نهرها به . دلهاي اینان افتاد و راه گریز در پیش گرفتند

سپاهی آن سپاه که هر «غنیمت چندان فراوان بود : سپاهیان فاتح آن شهر غنی را غارت کردند. خونشان رنگین شد

فاتحان : این غارت پنج ماه ادامه یافت» .متفق، از زر و جواهر و اسباب و خیمه و سالح و اسب و برده توانگر شد

ساکنان بیدفاع را بیدریغ از دم تیغ گذراندند، انبارها و دکانها را غارت، و معابد و قصور را با خاك یکسان کردند، و 

ها و نقاشیهاي آن شهر را نابود کنند؛ بعد با مشعلهاي افروخته در شهر به راه  رنج بسیار کشیدند تاهمۀ مجسمه

نگر بتمامی ویرانه بود، گویی  و سرانجام چون از آنجا رفتند ویجیه. افتادند و هر چه را سوختنی بود به آتش کشیدند

اي از فتح وحشتناك  خویانه و مطلق نمونه این ویرانگري درنده .بودکه دچار زلزله شده باشد، سنگ برسنگ نمانده 

  . داد، که هزار سال پیش آغاز شده و اکنون کامل شده بود مسلمانان را در هند نشان می

VI -  کشورگشایی مسلمین

  درس تاریخ هند - آنخوي  سیاست درنده -انحرافات فرهنگی آن - سالطین دهلی - محمود غزنوي -تضعیف هند

  

حکایتی است نومیدکننده، که نتیجۀ اخالقی . کشورگشایی مسلمین در هند احتماال خونینترین داستان تاریخ است

تواند  آشکارش این است که تمدن چیزي است سپنجی، و تار و پود تافتۀ ظریف نظم و آزادي و فرهنگ و صلح آن می

هندوها . یرون آمده یا در داخل آن گرد آمده باشند، از هم دریده شوددر هر آن، به دست وحشیان مهاجمی که از ب

گذاشته بودند که توش و توانشان در تفرقه و جنگ خانگی از میان برود؛ دینهایی را، چون آیین بودا و آیین جین، 

ند تا از مرزها و پذیرفته بودند که آنان را در وظایف زندگانی سست کرده بود؛ نتوانستند نیروهایشان را سازمان ده

تختگاهها، ثروت و آزادیشان در برابر قبایل سکاها، هونها، افغانها، و ترکها نگهبانی کنند؛ اینان پیرامون مرزهاي هند 

هند چشم ) میالدي 1000- 600(مدت چهارصد سال . پراکنده وچشم به راه ضعف ملی آن بودند که بدان راه یابند

اي به مولتان  حملۀ گذرنده - ازیان عربتیعنی،  - اولین هجوم مسلمین  .ز راه رسیداي بود که سرانجام ا به راه سلطه
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مهاجمان در سه قرن بعد حمالت مشابهی به هند کردند، که حاصلش ). میالدي664سال (بود، در غرب پنجاب 

 732سال (ور استقرار مسلمین در درة سند بود، و این مقارن زمانی است که همدینان عربشان در غرب، در نبرد ت

  .اما فتح واقعی مسلمین در هند در پایان هزارة اول میالدي اتفاق افتاد. جنگیدند ، براي استیالي بر اروپا می)میالدي

. میالدي، یکی از سرکردگان ترك، به نام محمود، سلطان والیت کوچک غزنه در شرق افغانستان شد 997در سال 

دید که هند، در آن سوي مرز او، کهنسال و توانگر است؛  است و می دانست پادشاهیش نوپا و تنگدست محمود می

پرستی هندوان دارد، و با نیرویی که ملهم از یک  کرد که شوق مقدسی براي برچیدن بت وانمود می. نتیجه معلوم بود

ر بهیم نگر با هندوانی که آمادگی نداشتند رو به رو شد، آنان را به قتل د .گذشتشوق دینی براي غارت بود از مرز 

چون به غزنه بازگشت، با . عام، شهرهایشان را غارت، و معابدشان را ویران کرد، و ذخایر خزاین قرنها را به یغما برد

و زمردهایی چون درخشند،  گوهرها و درهاي ناسفته، یاقوتهایی که چون اخگر یا چون شراب منجمد می«نمایش

 .انداخت، سفراي قدرتهاي خارجی را به حیرت »هاي نورستۀ مورد، و الماسهایی هر یک به وزن و اندازة انار شاخه

را کامال باز  کرد و دست سپاهش برد و خزانۀ خود را از غنایم ماالمال می محمود هر زمستان به هند هجوم می

از ) در کنار جمنا(در متورا . گشت گذاشت که غارت کنند و بکشند؛ هر بهار غنیتر از پیش به تختگاهش باز می می

هاي جواهرنشان گرفت و خزاین آن را که مقادیر هنگفتی طال و نقره و جواهر داشت خالی  معبد آن شهر مجسمه

و ساختنش دویست سال کار . ارزد ه لنگۀ آن صد میلیون دینار میکرد، معماري معبد بزرگ را بسیار ستود و گفت ک

شش سال بعد به شهر  .کردندسپس فرمان داد که آن را به نفت آغشتند و به آتش کشیدند و با خاك یکسان . برد می

هزار نفري را که ساکن آن شهر بودند از دم  ه کرد، و تمام پنجاهغنی دیگري، در شمال هند، یعنی به سومنات حمل

شاید، در پایان کار، سلطان محمود ثروتمندترین شاهی شد که تاریخ تاکنون . تیغ گذراند و ثروت آن را به غزنه برد

د؛ اما تعداد برد که به بردگی بفروش کشت و آنها را به غزنه می گاهی جمعیت شهرهاي ویران شده را نمی. دیده است

محمود  .بدهدیافتی که براي هر برده بیش از چند ریال  این اسیران چندان زیاد بود که بعد از چند سال کسی را نمی

ک سوم قرن ی. کرد داشت و از خدا طلب برکت می کرد و دست به دعا برمی پیش از هر درگیري مهمی نماز می

مورخان مسلمان او را بزرگترین . ؛ و چون در گذشت، سالخورده و سرفراز بود)ق   هـ421تا  389از (سلطنت کرد 

. سلطان زمان و یکی از شاهان بزرگ آن عصر به شمار آوردند

در . تار کردندسایر حکام مسلمان، که از منافع این لشکرکشی آگاه شدند، او را سرمشق قرار داده، به همان شیوه رف

شهر دهلی را گرفتند، معابدش . نژاد افغانی بودند، به هند هجوم بردند اي ترك میالدي غوریان، که طایفه 1186سال 

این استبداد بیگانه . را ویران و ثروتش را ضبط کردند و در کاخهایش سکونت گزیدند تا مملکت دهلی را بنا نهند

نخستین سلطان خونریز این . د، و فقط با کشتار و آشوب برچیده شدمدت سه قرن شمال هند را به زنجیر کشی

متعصب، : الدین ایبک بود که یک نمونۀ معمولی از نوع خود است قطب -که به سالطین ممالیک مشهورند- سلسله 

ر این سردا» .صدها هزار و کشتگانش نیز صدها هزار بود«گوید هدایایش  یک مورخ مسلمان می. خو، و بیرحم درنده

سلطان  ».شدپنجاه هزار تن را به ربقۀ بندگی درآورد، و دشت از هندوان قیرگون «در یک پیروزي  )بودکه غالم (

داد پوستشان  کرد، یا دستور می انداخت و سیاست می یر پی فیالن میالدین بلبن، شورشیان و راهزنان را ز دیگر، غیاث

وقتی که برخی از ساکنان مغولی، که در دهلی اسکان گرفته و  .بیاویزندهاي دهلی  را کنده، از کاه پرکنند و از دروازه

هزار  همۀ مردها را، که پانزده تا سی) فاتح چیتور(رش برداشتند، سلطان عالءالدین به اسالم گرویده بودند، سر به شو

تغلق با کشتن پدرش بر تخت نشست و دانشمندي بزرگ و   سلطان محمدبن .کشتشدند، در یک روز  نفر می

یزیک، و فلسفه یونانی به تفنن دستی داشت؛ در خونریزي و ستمگري بر اي برجسته شد؛ در ریاضیات، ف نویسنده

غرور بیجایش کشور را با  خوراند؛گوشت یک خواهرزادة شورشی را به همسر و فرزندان او  گرفت؛اسالفش پیشی 
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او آن قدر هندو کشت که  .گریختندویرانه کرد و با قتل و غارت آن را چنان به تباهی کشید که ساکنانش به جنگل 

بود که رفتگران و اي از اجساد  خرگاه شاهی و دیوان عام تلی از جنازه و توده همیشه پیش«به قول یک مورخ مسلمان 

آباد بنا  او براي آنکه تختگاه جدیدي در دولت» .و کشتن آنان خسته شده بودند- قربانیان–دژخیمان از کشیدن انبوه 

کند همۀ ساکنان دهلی را از آنجا بیرون کشید و آن را به برهوت تبدیل کرد؛ و، چون شنید که مرد کوري دردهلی 

خت کهنه تا پایتخت نو بکشند، و هنگامی که این بینوا آخرین سفرش را به پایان برد مانده، دستور داد که او را از پایت

ناپذیر او را  کرد که مردم او را دوست ندارند، یا دادگري انحراف سلطان شکایت می .بودفقط یک پا از او مانده 

جانشینش فیروز شاه به بنگال حمله کرد، . ع قرن بر هند حکومت کرد و در بستر مردمدت رب. دهند تشخیص نمی

سر جایزه داد؛ براي گرفتن اسیر و برده به روستاهاي هندو  180000براي سر هندوان جایزه تعیین کرد، و براي 

هرگاه تعداد کشتگان هندوان بیدفاع در دوران . یعنی در هشتادسالگی، درگذشت وي در سن کمال، .برد میحمله 

.گرفت رسید سه روز جشن می هزار نفر می سلطان احمدشاه روزانه به بیست

از اینجا . این شاهان غالباً مردان بالیاقتی بودند، و پیروانشان هم از دالوري سبعانه و سختکوشی برخوردار بودند

راندند که هم خصم اینان بودند و هم تعدادشان بسیار بیشتر از  که آنها چگونه بر مردمی حکومت می توان فهمید می

اینها همه مسلح به دینی بودند که در عمل بر شمشیر تکیه داشت، اما، از نظر یکتاپرستی، . این فرمانروایان بود

شت بسیار برتر بود؛ اما این مسلمانان جاذبۀ شکیباییش از تمام آیینهاي پرستشیی که در میان عام هندیان رواج دا

دادند هندوان آشکارا اعمال مذهبی خود  معنا که اجازه نمی داشتند، بدین این دین را با کردارشان از نظرها پنهان می

دانستند، و همین موجب شد که هندوان بیش از پیش در عمق روح  را به جاي آورند، چون این کار را خالف شرع می

برخی از این سالطین به خون تشنه، سواي این قدرت، فرهیخته هم بودند؛ حامی هنر بودند و . رو روندهندو ف

گماشتند؛ برخی از آنها  هنرمندان و استادکاران را، که معموال اصل هندو داشتند، به کار ساختن مساجد و مقابر برمی

ابوریحان بیرونی، که از فحول دانشمندان . شدند عالم بودند و از مباحثۀ با مورخان و شاعران و اهل علم شاد می

دربارة هند نوشت  -تحقیق ماللهند-اي  آسیاست، همراه سلطان محمود غزنوي به هند رفت، و کتاب تحقیقی فاضالنه

غالباً شمار مورخان مسلمان، . قیاس کرد هومبولتو کیهان اثر -مهین –توان آن را با تاریخ طبیعی پلینی  که می

این . همچون سرداران سپاه، بیشمار بود و آنان در لذت بردن ازخونریزي و جنگ دست کمی از اینان نداشتند

گرفتند؛ اما  سالطین هم تا آخرین دینار ثروت این مردم را، با استفاده از شیوة قدیمی بستن مالیات، از آنان می

کردند؛ و، به این ترتیب، آن غنایم را به زندگی  ماندند؛ غنایمشان را در آنجا خرج می همین هند میسالطین در 

کشی این سالطین، تضعیف جسم و جان هندوان را، که با اقلیم  گرداندند؛ با اینهمه ارعاب و بهره اقتصادي هند باز می

.از شده بود، تسریع کردفرساینده، غذاي نامناسب، تفرقۀ سیاسی، و دینهاي بدبینانه آغ

وي مشاورانش را ملزم کرد که : طرح سیاست معمول این سالطین را سلطان عالءالدین بوضوح مشخص ساخت

اي که کینه و طغیان  هندوان را در هم شکنند و آنان را از آن ثروت و خواسته«وضع کنند تا » قوانین و قواعدي«

داشت، و حکام بومی هم شش یک آن نیمۀ دیگر را  زراعی را برمیدولت نیمی از محصول » .آورد محروم بدارد می

هایشان از زر و  توانست سرش را باال بگیرد؛ در خانه هیچ هندو نمی«گوید  یکی از مورخان مسلمان می. گرفتند می

آنان بستند تا  کتک، به کنده کشیدن، حبس و بند، همه، را به کار می …شد یامازادي دیده نمی …سیم نشانی نبود

ي مال، تو مرد ا«وقتی یکی از مشاوران عالءالدین به این سیاست اعتراض کرد، او گفت » .وادارند -مالیات- را به تأدیۀ 

پس، یقین داشته باش که هندوها هرگز منقاد و مطیع . عالمی، اما تجربه نداري، من جاهلم، اما تجربۀ بسیار دارم

ام که فقط غله و شیر و ماست یک سالشان را برایشان  پس، دستور داده .نخواهند شد، اال که به خاك سیاه بنشینند

هند، که با تفرقه ناتوان . این راز تاریخ سیاسی هند جدید است» .بگذارند، و مجاز نیستند که مال و منالی بیندوزند
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ا از دست داد؛ الجرم شده بود، تسلیم مهاجمان شد؛ آنان او را به فقر کشاندند؛ و او همۀ تاب و توان ایستادگیش ر

دلیلش هم این بود که موالیی و غالمی، هر دو، فریبهایی . براي تسالي خود به چیزهایی فراتر از طبیعی پناه جست

ارزد که این یکی دو روز عمر را به  گرفت که آزادي فرد یا آزادي ملت کمتر از آن می ناپایدارند، و این طور نتیجه می

. شود این است که بهاي تمدن همیشه هشیار بودن است تلخی که از این غمنامه گرفته میدرس . دفاع از آن برخیزند

  .هر ملتی باید صلح را دوست بدارد، اما باروتش را هم خشک نگاه دارد

VII - اکبر کبیر  

اي دوستی او با آیینه - شوق او به فلسفه - حمایت او از هنر - منش او - حکومت او - اکبر -همایون - بابر - تیمورلنگ

  واپسین روزهاي او -دین نو او - هندو و مسیحیت

فسادپذیري در سرشت هر حکومتی هست؛ زیرا قدرت، چنانکه شلی گفته است، هر دستی را که به آن بخورد 

تندرویهاي سالطین دهلی موجب شد که نه فقط حمایت جمعیت هندو، بلکه پشتوانۀ پیروان . کند زهرآگین می

اي از شمال شد، این سالطین، به همان آسانی که خود بر هند  وقتی که ترکتازي تازه. مسلمان را هم از دست بدهند

ترکی که اسالم را چون سالح قابل ستایشی پذیرفته  - اولین فاتح آنها تیمور لنگ بود. پیروز شده بودند، منهزم شدند

چون بر تخت سمرقند نشست و . رساند تا از حمایت قبایل مغول برخوردار شود بود و نسبش را به چنگیزخان می

سردارانش، که از دلیري مسلمانان . حاجت به زر بیشتري پیدا کرد، به فکرش رسید که هند هنوز پر از کفار است

خواهد از سمرقند بر آنها غلبه کند پیش از او تحت  آگاه بودند، اعتراض کردند و یادآور شدند که این کفاري که او می

مالیانی که در قرآن استاد بودند مشکل را با ذکر این آیۀ الهامبخش حل کردند که . اند لواي حکومت اسالم درآمده

پس تیمور از سند گذشت  .» )المصیر و ماویهم جهنم وئیس(یا ایهاالنبی جاهد الکفار و المنافقین واغلط علیهم «

عام کرد و اسیر گرفت؛  بسیاري از ساکنانش را، که نتوانسته بودند از برابرش بگریزند، قتل ؛)میالدي 1398سال (

نیروهاي سلطان محمود تغلق را شکست داد؛ دهلی را گرفت؛ صدهزار اسیر را با خونسردي کشت؛ تمام ثروت شهر را 

 .نهادآنجا جمع کرده بود غارت کرد؛ و به دنبال خود آشوب، قحط، طاعون به جا که سلسلۀ افغان در 

بابر، . سالطین دهلی باز بر تخت خود نشستند و یک قرن دیگر، پیش از آنکه آن فاتح واقعی بیاید، از هند باج گرفتند

هم از اعقاب تیمور بود و . کننده مردي بود بتمامی همچون اسکندر، دلیر و افسون هند،ان بنیادگذار سلسلۀ تیموری

از مازاد نیروي تن و جانش در . خوییشان، به ارث برده بود هم چنگیز؛ تمام کاردانی این دو بالي آسیا را، سواي درنده

ناپذیر بود؛ پیش او، با یکدست پنج دشمن را در پنج دقیقه کشتن کاري  ر جنگ و شکار و سفر سیريعذاب بود؛ د

طریق کرد، و عالوه بر این دوبار هم از گنگ به شنا گذشت؛ و  دو روزه، سوار بر اسب، چهل و سه فرسنگ طی. نبود

  . را در یک محل روزه بگیردسالگی دیگر نشد که دو ماه رمضان  در اواخر عمر یادآور شد که از یازده

سالگی سمرقند را  در پانزده» .سالگی امیر والیت فرغانه شدم در دوازده«شود چنین آغاز می[ یا تزوك بابري]بابرنامه 

چیزي نمانده بود که از . محاصره و تصرف کرد، ولی چون نتوانست حقوق سپاهیانش را بدهد آن را از دست داد

ها پنهان شد، ولی دوباره این شهر را با دویست و چهل نفر فتح کرد؛ به او خیانت کردند بیماري بمیرد؛ مدتی در کوه

و باز سمرقند از دستش رفت؛ دو سال در فقر و گمنامی زیست؛ به فکرش رسید که به چین برود و برزگري پیشه 

و با دوازده هزار سرباز و  شد؛کند؛ نیروي دیگري آراست و، با نفاذ دلیریش، در بیست و دو سالگی کابل را متصرف 

دهلی را تصرف  کشت؛پیروز شد؛ هزاران اسیر را  ابراهیمچند اسب اصیل در پانیپت بر یکصدهزار سپاهی سلطان 

از چهار سال . هاي بیگانه را که بر هند حکومت کردند بنیاد نهاد ترین سلسله کرد، و در آنجا بزرگترین و خیرخواه

سالگی چشم از جهان  صلح و آرامش برخوردار شد، شعرهاي عالی سرود؛ خاطرات خود را نوشت؛ و در چهل و هفت

 .بودو تجربه به اندازة یک قرن عمر کرده فرو بست، حال آنکه در عمل 
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شیرشاه، از سرکردگان افاغنه، . مزاجتر، و معتادتر از آن بود که کار پدر را دنبال کند پسرش، همایون، ناتوانتر، دمدمی

شیرشاه، گرچه در کشتار بیرحم بود، . ا را به هند بازگردانداو را در دو نبرد خونین شکست داد، و مدتی سلطۀ افغانه

اي براي حکومت  با سلیقۀ معماري عالیش دهلی را بازسازي کرد و اصالحاتی در حکومت به وجود آورد که زمینه

و  سالی زمامدار بودند؛ سپس همایون، که پس از دوازده سال سختی پس از او دو شاه ناتوان ده. اندیش اکبر شد روشن

همایون، هشت ماه بعد، از . آوارگی نیرویی در ایران ترتیب داده بود، به هند بازگشت و تختش را به چنگ آورد

   .مرداش به زیر افتاد و  مهتابی کتابخانه

ینداري محمد نامید، اما او را بعدها درهند اکبر در مدت تبعید و فقر، از همسرش صاحب پسري شد که او را از روي د

کردند؛ حتی اجدادش هم، از پیش،  در بزرگ کردن او از هیچ کوششی فروگذار نمی. »بسیار بزرگ«نامیدند، یعنی 

برایش . هرگونه شرط احتیاط را به جا آورده بودند، چون در رگهاي او خون بابر و تیمور و چنگیزخان جاري بود

زد، در مقابل، خود را، با ورزش  راند و از نوشتن سر باز می ري به خانه آوردند، اما او آنان را از خود میمعلمان بسیا

کرد؛ هنر رام کردن  کرد، سوارکاري کامل شد؛ چوگان شاهانه بازي می  مداوم و خطرناك، براي شاهی تربیت می

داد، و به تن  شیر یا ببر شود؛ تن به هر خستگی می دانست؛ همیشه آماده بود که راهی شکار ترین فیالن را می رمنده

  وقتی که در چهارده. مثل هر ترك اصیلی، از ریختن خون انسان بیزار نبود. شد رو می خویش با همۀ خطرها روبه

بگیرد، او با یک ضربۀ شمشیر آن  -»کافرکش«یعنی  -سالگی از او خواستند که با کشتن یک اسیر هندو لقب غازي

ترین و بافرهنگترین همۀ شاهانی  خویانۀ کار مردي بود که مقدر بود از فرزانه اینها سرآغازهاي درنده .زدردن مرد را گ

قلمروش یک . السلطنه تحویل گرفت اداره کامل امور را از وکیل سالگی در هجده .استباشد که تاریخ تاکنون شناخته 

به صورت کمربندي به پهناي چهارصدو هشتاد کیلومتر که از مرز شمال باختر در  بود،هشتم گسترة خاك هند 

و ولع پدربزرگش به راه افتاد تا این مرزها را گسترش دهد؛ با با شور . شد مولتان آغاز و به بنارس در خاور ختم می

چون به . یک سلسله جنگهاي خونین فرمانرواي هندوستان به استثناي موارشد، که یک قلمرو کوچک راجیوتها بود

 قدرتش مطلق بود، و صاحبان همۀ. دهلی بازگشت زره از تن باز کرد و زندگانی را وقف نوسازي ادارة قلمروش کرد

یک صدراعظم : دستیاران اصلی او چهار نفر بودند. گماشت مناصب مهم را، حتی در استانهاي دوردست، خود او برمی

یا وزیر دربار، و یک » بخشی«شد، یک  خوانده می» دیوان«و گاهی هم » وزیر«، یک وزیر دارایی که »وکیل«یا 

همین که حکومت اکبر قوام و اعتباري یافت دیگر کمتر به قدرت  .هندبودکه در رأس امور دینی مسلمانان » صدر«

در زمان جنگ، امراي نظامی والیات . هزار نفري قانع بود نظامیش تکیه کرد و به یک ارتش ثابت بیست و پنج

ین یک ترکیب موقت بود که عامل مؤثري در کردند، و ا فرستادند و این نیروي متوسط را تقویت می سپاهیانی می

خواري و اختالس در میان حکام و زیردستهایشان  بازار رشوه .شدسقوط سلسلۀ تیموریان هند در عهد اورنگ زیب 

جویی دقیقی خرج دربار و درگاهش را  با صرفه .شد گرم بود، از این رو بیشتر وقت اکبر مصروف مقابله با این فساد می

آوردند و دستمزد کارگرانی را که اجیر دولت بودند معین  کرد؛ قیمت غذا و چیزهایی را که برایشان می منظم می

اش معادل یک میلیارددالر، و امپراطوریش نیرومندترین امپراطوري روي زمین  چون درگذشت، نقدینۀ خزانه. کرد می

یک محصول  یک تا سه بهرة زمین از شش. و مالیات سخت و سنگین بود، اما نه به سنگینی زمان پیش از اوقانون . بود

امپراطور قانونگذار، مجري، و قاضی بود؛ او در . رسید دالر می 100000000شد، و مالیات زمین ساالنه به  گرفته می

بنابر قانون او، ازدواج در صغرسن، و . کرد مهم میمقام دیوان عالی ساعتها وقتش را صرف شنیدن حرفهاي دادخواهان 

رسم بردگی اسیران و کشتار حیوانات را براي قربانی . ساتی اجباري ممنوع، و ازدواج مجدد بیوگان مجاز شد

برانداخت و به همۀ ادیان آزادي داد؛ راه صاحبان استعداد، با هر عقیده یا نژادي، را باز کرد و رسم سرگزیت را 

در آغاز سلطنتش، . ستاندند اي بود که حکام افغان از هندوانی که به دین خود مانده بودند می آن جزیه و - برچید
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نامۀ  ترین قانون اما در پایان سلطنتش معتدلترین و مردمی. شد قانون جزایی شامل مجازاتهایی مثل قطع عضو می

 .گراید د و، اگر پا بگیرد، به نرمی و آزادي میشو هر دولتی با عنف و خشونت آغاز می. حکومتهاي قرن شانزدهم بود

چون پادشاهی اکبر تا حد زیادي به صفات برتر اندیشه و منش او . اما قدرت فرمانروا غالباً ضعف حکومت اوست

داراي فضایل بسیاري بود؛ تعدادي . وابسته بود، این خود تهدید آشکاري بود که این نظام با مرگ او تجزیه خواهد شد

بهترین ورزشکار، بهترین سوارکار، بهترین شمشیرزن عصر، معماري بزرگ، و : خان را در خدمت خود داشتاز مور

درواقع دستهایی دراز، پاهایی خمیده، چشمهاي تنگ مغولی درشت، . عجیبتر آنکه زیباترین مرد قلمرو خویش بود

بانظافت و وقار و آرامش، و چشمهاي درخشانش رفتار و  .بودسرش متمایل به شانۀ چپ، و زگیلی روي بینیش 

درخشید یا  می» مثل دریا در آفتاب«) به قول یکی از معاصرانش(گرفت؛ چشمهایش  سیماي مطبوعی به خودمی

کالهی زربفت، نیمتنه : تاي به تن داش پوشاك ساده. لرزید زد که خاطی از وحشت به خود می چنان از غضب برق می

 کرد؛چندان به فکر خوردن گوشت نبود و در اواخر عمر تقریباً یکسره آن را رها . رفت و شلواري؛ پاي برهنه راه می

اي نیرومند داشت؛ در  اما، با اینهمه، جسم و اراده ».بکنددرست نیست که انسان شکمش را مقبرة حیوانات «گفت  می

چوگان را آن قدر . روي در نظرش مهم نبود بسیاري از ورزشهاي پرتالش سرآمد همه بود؛ روزي نه فرسنگ پیاده

اش را  آمیز خانواده خشونت هاي انگیزه. دوست داشت که گوي درخشانی ابداغ کرده بود که شب هم بشود بازي کرد

کم کم یاد گرفت . توانست مشکالت را با آدمکشی حل کند می) مثل معاصران مسیحیش(در جوانی : به ارث برده بود

و از نظر رفتار منصفانه، که صفت شاهان شرقی نیست، از زمانۀ . که، به قول وودرو ویلسن مسئول اعمال خودش باشد

عطوفتش حد و حصري نداشت؛ و اغلب در این فضیلت از غایت حزم «: گوید فرشته میتاریخ . خود بسیار فراتر بود

کرد؛ با همه مهربان بود، خاصه با فرودستان؛ بنا به قول  بخشنده بود، مال بسیار صرف امور خیریه می» .گذشت می

فت، آن را به دست پذیر سالمانه و پیشکشهاي کوچک آنان را با نگاهی بسیار خشنود می«: یکی ازمبلغان یسوعی

گذاشت، و این کاري بود که در برابر بیشتر پیشکشهاي سخاوتمندانۀ اعیان و اشراف انجام  گرفت و بر سینه می می

شراب . شد گفتند که بیمارگونه دستخوش غم می کند؛ خیلیها می یکی ازمعاصرانش او را مصروع وصف می» .داد نمی

هایش هم  داشت؛ پدر و بچه تا شاید رنگ شادتري به واقعیت بزند، اما اندازه نگاه می خورد میو افیون . نوشید می

حرمسرایی داشت که با وسعت امپراطوریش  .باشنداما بدون آنکه خویشتنداري او را داشته  داشتند،همین عادت را 

هزار اسب، هزار و  هزار فیل، سی فتحپورسیکريسلطان، بنا بر اخبار موثق، در آگره و «شد که  متناسب بود؛ گفته می

رسد که میل جنسی وافر داشته باشد، زیاد زن  اما به نظر نمی» .د صیغه داشتچهارصد گوزن رام، و هشتص

آورد و به این ترتیب  گرفت، اما از این کار قصد و غرض سیاسی داشت؛ دختران راجپوت را به عقد خود در می می

ز آن زمان به بعد کرد؛ ا داشت و به این شکل آنها را مکلف به حمایت از تختش می امراي راجپوت را راضی نگاه می

یکی از راجپوتها سپهساالرش بود، و یک راجه به صدارتش . سلسلۀ تیموریان هند خون نیمه بومی در تن داشت

. اکبر رؤیاي یک هند متحد را در سر داشت. رسید

داد، و  قیصر یا ناپلئون را نداشت؛ به مسائل مابعدالطبیعه عالقه نشان می - یولیوس–بینی و دقت امثال  ذهنش واقع

فکرش مدام متوجه به کار بود، همیشه در حال ابداع . شد گذاشتند، زاهدي عارف می شاید اگر از سلطنت کنارش می

کرد و  الرشید شبها با لباس مبدل در شهر و حومه گردش می مانند هارون. داد چیزي بود و پیشنهادهاي اصالحی می

در میان فعالیتهاي متنوع و . گشت و شکوفان به خانه باز میاز مشاهدة اصالحاتی که به عمل آورده بود شادمان 

خط بود که  این کتابخانه تماماً از کتابهاي خطی خوش. کرد تا کتابخانۀ بزرگی گرد آورد متعددش فرصتی هم پیدا می

سلطنتش دانست که  و او آنان را کامال همتراز نقاشان و معمارانی می - خوشنویسان چابک دست آنها را نوشته بودند

دانست؛ چند نمونۀ برگزیدة چاپی  آمد، چون آن را یک کار ماشینی و غیرشخصی می از چاپ بدش می. آراستند را می
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اش را بیست  تعداد نسخ خطی کتابخانه. اروپایی را که دوستان یسوعیش به او هدیه داده بودند زود به دیگران بخشید

توان با مصطلحات مادي تخمین  کنند یک چنین گنج معنوي را می ر میاند؛ و آنهایی که فک و چهار هزار جلد رقم زده

بیربل، هندو را چندان  حامی بیدریغ شاعران بود، و یکی از آنان، بیی. اند دالر دانسته 3500000زد ارزش آن را 

از داشت که از مالزمان درگاهش کرد و سرانجام هم منصب سرداري به او داد؛ او باالخره در یکی  دوست می

اکبر دستیاران ادبیش را به ترجمۀ شاهکارهاي ادبیات، تاریخ، و علم هندو به  .شدلشکرکشیها ضمن فرار کشته 

هر هنري به . کرد خودش هم بر ترجمۀ طوالنی مهابهاراتا نظارت می. فارسی، زبان دربارش بود. فارسی گماشت

موسیقی و شعر هندو در آن عصر در اوج شکوفایی بود؛ و نقاشی، اعم از سبک . گرفت یت و تشویق او رونق میحما

در آگره بناي قلعۀ مشهوري را تحت نظارت خود قرار داد؛ . هندي و ایرانی، به تشویق او، در مرحلۀ اوج و کمال بود

پروا  شاه جهان بی. اند مار زیباترین بناهاي جهان دانستهودر داخل آن پانصد بنا ساخته شد که معاصرانش آنها را در ش

نظیر مقبرة همایون در دهلی، و بقایایی از  -آنها را فرو ریخت، به طوري که اکنون فقط از روي بقایاي معماري اکبر

فتحپور سیکري، که بقعۀ دوست محبوبش شیخ سلیم چشتی عارف آنجاست، و از زیباترین بناهاي هند به شمار 

. توان در این باب قضاوت کرد می - رود می

این امپراطور، که تقریباً به همه کاري توانا . میل شدید او به تفکر از عالقۀ وافرش به ساختمان و آبادي عمیقتر بود

توانند ابهام مشیت  کما اینکه بسیاري از فیلسوفان شوق امپراطور شدن دارند و نمی -بود، آرزو داشت فیلسوف شود

توانست  اکبر پس از جهانگشایی ناشاد بود، چون نمی. دارد ا درك کنند که چرا تاج و تخت را از آنان دریغ میاالهی ر

گرچه صاحب قلمرویی تا این حد پهناورم و همۀ اسباب دولت را در دسترس دارم، «گفت  می. از کار آن سر درآورد

نظر  خاطر نیستم؛ صرف ین کثرت فرق و عقاید آسودهاالهی است، از ا چون بزرگی حقیقی در به انجام رسانیدن مشیت

توانم زمام این امپراطوري را برعهده بگیرم؟  از این جاه و جالل ظاهري پیرامون خود، با کدام رضایت خاطري می

گفتگوهاي فلسفی  …چشم به راه آمدن مرد بصیر صاحبنظر و اصولیی هستم که مشکالت وجدانی مرا حل کند

نها سازد؛ من، با اکراه، از گوش کردن به آ البال می اي دارد که مرا از هر اندیشۀ دیگري فارغ برایم چنان جاذبه

انبوه دانایان از هر ملتی و حکما «گوید  بداونی می» .کنم تا مبادا از تکالیف ضروري روزمرة خود بازمانم خودداري می

آنان پس از تحقیقها و . شدند هاي خصوصی مفتخر میآمدند و به گفتگو و فرزانگان ادیان و فرق گوناگون به درگاه می

داشت، دربارة دقایق علم، ظرایف عرفان، کنجکاویهاي تاریخ  پژوهشهایی که اوقات شبانروز آنان را به خود مشغول می

پس از تبلیغات فلسفی  ».برتري انسان به گوهر خرد است«گفت  اکبر می» .کردند و عجایب طبیعت بحث و گفتگو می

مطالعۀ دقیق مهابهاراتا، و آشنایی او با شاعران و دانایان هندو، او را به مطالعۀ ادیان . مند شد به دین عالقه عمیقاً

مالء عام دینی هندوان را بر پیشانی نهاده در  هاي قشتهدست کم، مدتی نظریۀ تناسخ را قبول داشت و . هندي کشاند

: فراستی براي به دست آوردن دل پیروان همۀ ادیان داشت. ظاهر شد و اتباع مسلمان خود را منزجر و شرمسار کرد

بست که زردشتیها را راضی کند؛ شکار را ترك کرد و در روزهاي خاصی از  پوشید و زنار می زیر تنپوش، سدره می

گوآ به وسیلۀ  پس از آنکه، بر اثر اشغال. از او خرسند باشندکشتن جانوران خودداري ورزید تا پیروان آیین جین 

آمد آنان، با دین مسیحیت آشنا شد، پیامی براي مبلغان آنها فرستاد و از آنان دعوت کرد که دو تن  پرتغالیها، و رفت

مند کردند که به  بعداً چند یسوعی به دهلی آمدند و چنان او را به مسیحیت عالقه. از دانایانشان را نزد او بفرستند

خواهند به کیش  به یسوعیها آزادي کامل داد که هر که را می. منشیانش دستور داد که عهد جدید را ترجمه کنند

در عصري که در فرانسه کاتولیکها را . مسیحی درآورند؛ به آنان اجازه داد که یکی از پسرانش را تربیت کنند

) انکیزیسیون(رسانید، و در اسپانیا دادگاه تفتیش افکار  ا را به قتل میکشتند، و در انگلستان الیزابت کاتولیکه می

سوزاندند، اکبر از نمایندگان همۀ ادیان دعوت  کرد، و در ایتالیا برونو را زنده زنده می کشت و غارت می یهودیها را می
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رایند؛ فرمانهایی دربارة در این مجمع، وي از آنان دعوت کرد تا به صلح بگ. کرد که در امپراطوري وي گردآیند

.اي صادر کرد، و از هندو و بودایی و مسلمان زن گرفت تا شاهدي بر بیطرفی او باشد شکیبایی در هر آیین و عقیده

عقاید و افکار جزمی . پس از آنکه از تب و تاب جوانی افتاد، بزرگترین لذت او بحث آزاد در مسائل و عقاید دینی بود

نویسد که  ، با کمی مبالغه، میفرانسواگزاویهقدیس . د، تا آن حد که رعایاي مسلمان را رنجانیداسالم را دور ریخته بو

شاه » …در این شهر نه مسجدي هست و نه قرآنی. اعتبار کرده است این شاه مذهب اسالم را نابود و یکسره بی«

جایب از ع. پذیرفت الهام نداشت، و هر چه را که نتوان با علم و فلسفه تأیید و تصدیق کرد نمی اعتقادي به وحی و

کارهاي او اینکه دوستان و پیشوایان فرق گوناگون را گرد هم جمع، و با آنها از شامگاه پنج شنبه تا ظهر جمعه بر سر 

کرد و  کردند او هر دو دسته را مالمت می وقتی روحانیون مسلمان و کشیشان یسوعی نزاع می. کرد دین بحث می

هر کس، بنا به «: گفت می. بسته از الهامات تصوري گفت خدا را باید از راه عقل پرستید، نه با هواخواهی چشم می

احتماال در » .دهد؛ اما درواقع نامگذاري براي آن نشناختنی کاري بیهوده است وضع خود، نامی به آن وجود متعال می

برخی از مسلمانان پیشنهاد کردند که اوردالی آتش آزمون . تأثیر اوپانیشادها و کبیر بوده است  عقیده تحتابراز این 

بایست مالیی قرآنی بردارد و کشیشی یکی از انجیلها را و پا به آتش بگذارند، و هر  می: مسیحیت در برابر اسالم باشد

اکبر چون از آن روحانیون که چنین آزمایشی را پیشنهاد . دکه از آتش بیرون آمد و نسوخت او را معمم حقیقت بدانن

آمد، بگرمی از این پیشنهاد استقبال و حمایت کرد، ولی کشیش یسوعی نگفت که این کار  کرده بودند خوشش نمی

بتدریج گروههاي متالهین رقیب از این مباحثات  .کردخطرناك است، بلکه آن را کفرآمیز و خالف شرع دانسته، رد 

.کناره گرفته، آن را براي اکبر و مقربان خردگرایش گذاشتند

بندیهاي دینی قلمروش به ستوه آمده، و از طرف دیگر از این اندیشه نگران بود که مبادا  اکبر، که از طرفی از دسته

م بگسلند، سرانجام خود بر آن شد که دین نویی را ترویج کند، که بعد از مرگش این فرق شیرازة پادشاهیش را از ه

بارتولی، مبلغ یسوعی، دربارة این مسئله چنین . اي جوهر این دینهاي متخاصم را در برداشته باشد به شکل ساده

  : کند اظهارنظر می

( ي آن حوالی را دعوت کرد یک شوراي عمومی را فراخواند تو تمام استادان علم و دانش و فرماندهان نظامی شهرها

دانست، و به هیچ وجه حاضر نبود از  به استثناي پدر ریدولفو، که کار اکبر را نوعی توهین نسبت به مقدسات می

  :اي چنین گفت وقتی که همه حاضر شدند، با روح سیاست زیرکانه و دغلکارانه. مخالفت با آن دست بردارد

کند شایسته نیست که در بین اعضایش تفرقه باشد و هریک با  ت میبراي امپراطوریی که یک تن بر آن حکوم«

پس، ما باید آنها را یکی کنیم، اما به . بندي و فرقه هست  نون، به تعداد ادیان دستهاک …دیگري مخالفت بورزد؛

ز آن با این مزیت بزرگ که آنچه را در دینی خوب است از دست ندهد، و ا. »همه«باشد و هم » یکی«شکلی که هم 

به این طریق خدا را بزرگ خواهیم داشت؛ به مردم صلح و . طرف هم آنچه را در آن دیگري بهتر است به دست آورد

آن مجمع، به ناچار، با این نظر روي موافقت نشان داد، و او منشوري صادر کرد » .به امپراطوري امنیت خواهیم داد

این دین، به بهترین . ک اصلی مسیحیت به این دین نو بودو این کم - مبنی بر اینکه او رئیس مسلم آن کلیساست

جین، یعنی  - اي از عبادت مهر و آتش زرتشتیان، و یک سنت نیمه سنت هندو، وحدت همه خدایی بود، جرقه

توانست هندوان را خشنود و  هیچ چیز بیش از این نمی: گاو گناه بزرگی بود  کشتن ماده. خودداري از گوشتخواري

فرمان دیگري گیاهخواري را، الاقل سالی صد روز، براي تمام مردم اجباري کرده بود؛ و با . ناخشنود کند مسلمانان را

مسجدسازي، روزة ماه رمضان، زیارت مکه و سایر . توجه بیشتر به عقاید بومی، خوردن سیر و پیاز هم ممنوع شد

در وسط دیوان صلح . ان ایستادند، تبعید شدندخیلی از مسلمانان، که در برابر این فرم. رسوم مسلمانان ممنوع شد

، که نشانۀ امیدواري عمیق امپراطور به این امر )که هنوز در آنجا هست(فتحپورسیکري معبد دین متحد ساخته شد 
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دین االهی اکبر، به عنوان مذهب،  .بود که اکنون همۀ ساکنان هند برادر خواهند بود و یک خدا را خواهند پرستید

فیقی نیافت؛ اکبر دریافت که نیروي سنت بیش از لغزش ناپذیري اوست، چندهزار نفري به آیین نو او گاه تو هیچ

اي براي جلب توجه مقامات رسمی بود؛ اکثریت عظیم مردم همچنان به ادیان  و این عمل بیشتر وسیله - گرویدند

ت؛ برافتادن جزیه و مالیات زیارت از از نظر سیاسی، این ضربه چندین نتیجۀ مفید داش. موروثی خود چسبیده بودند

ضعیفتر شدن تعصب مذهبی، و جزمگرایی و تفرقه، از زشتی خودپرستی و  ادیان؛هندوان، آزاد شدن همۀ 

اش را قبول نداشتند هم  رویهاي مکاشفۀ اکبر کاست، و سبب شد که او حتی وفاداري هندوانی را که عقیده زیاده

.مقصود اصلیش، که همان وحدت سیاسی هند بود، تا حد زیادي حاصل شده بود. جلب کند

دین االهی براي همدینان مسلمان او موجب رنجش و آزردگی تلخی شد، و یک بار کار به شورش کشید، تا آنجا که 

کرد که اکبر چهل  این شاهزاده شکایت می. گیختندهاي خیانتکارانه بر ضد پدر بران شاهزاده جهانگیر را به دسیسه

جهانگیر سپاهی مرکب . آید به این زودیها بمیرد سال سلطنت کرده است، و چنان بنیۀ نیرومندي دارد که به نظر نمی

هزار سوار ترتیب داد و ابوالفضل عالمی دکنی را که مورخ درگاه و نزدیکترین دوست اکبر بود کشت و خود را  از سی

اکبر این جوان را به تسلیم ترغیب کرد و پس از یک روز او را بخشود؛ اما، بر اثر بیوفایی پسر، و نیز . راطور نامیدامپ

در آخرین . الوصولی براي آن دشمن بزرگ درآمد مرگ مادر و دوستش، دلشکسته شد، و به صورت طعمۀ سهل

به هنگام مرگش تنها . نزاع بر سر تاج و تخت بود روزهاي عمرش فرزندانش از او غافل ماندند و تمام همشان مصروف

مالیان  - احتماال اسهال خونی گرفته، یا شاید هم جهانگیر مسمومش کرده بود. چند تن از نزدیکانش بر بالینش بودند

هاي  آنکه از دعاي هیچ یک از فرقه درگذشت، بی«به بالینش آمدند که او را به اسالم بازگردانند، اما ناکام شدند؛ شاه 

تشییع جنازه به سادگی برگزار شد؛ جمعیتی در آن شرکت نداشت؛ و پسران و درباریانش » .مذهبی نصیبی برده باشد

که در این واقعه جامۀ عزا پوشیده بودند همان شب آن را از تن درآوردند و از اینکه وارث قلمروش شده بودند 

  .نروایی که آسیا تاکنون به خود دیده است، مرگ تلخی بودترین فرما شادمانیها کردند؛ براي دادگرترین و فرزانه

VIII –  هندزوال سلسلۀ تیموریان  

   - مرگ او - تعصب او - اورنگ زیب - سقوط او - جالل او - شاه جهان -گیر جهان - فرزندان مردان بزرگ

  ها آمدن بریتانیایی

نگهداري امپراطوریی که آفریدة نبوغ او بود  فرزندانی که آن طور بیقرارانه چشم به راه مرگ پدر بودند، دریافتند که

میانه حال دارند؟ آیا علتش این است که ترکیب ژنهایی که این  راستی، چرا غالباً مردان بزرگ فرزندانی . دشوار است

اند، یعنی آمیزش صفات اجدادي و امکانات زیستی، اتفاقی است، و نباید چشم به راه  فرزندان از آنها پدید آمده

شان بود؟ یا علتش این است که فرد نابغه نیرویی را که ممکن است به نسل خود انتقال دهد، در اندیشه و کار برگشت

گذارد؟ یا علتش این است که آسایشی که فرزندان دارند  کند و فقط خون رقیق را براي وراثش می سخت تمام می

سازد؟جهانگیر  طلبی و رشد محروم می ا از انگیزة جاهاقبالیی که در کودکی دارند آنان ر کند، و خوش آنها را فاسد می

متولد شده بود؛ از تمام  هندواز پدري ترك و شاهدختی . حال نبود، بلکه فاسد صاحب قدرتی بود مردي چندان میانه

اري و هرزگی یله پیشه کرده و لگام لذت آزارجویانۀ ظلم را امکانات و مواهب یک وارث متنعم برخوردار بود؛ شرابخو

که گرچه این خصلت در بابر و همایون و اکبر، از نظر وراثت، صفت مستتري بود، همیشه در خون تاتار : رها کرده بود

 از زنده زنده پوست کندن و به میخ کشیدن، یا زیر پی پیل انداختن و خرد کردن مردم لذت. پنهان بوده است

توجه به وضع شکارگاه به  بدون مالحظه و بی دوکهار،دهد که چون یک جلودار و  در جهانگیرنامه شرح می. برد می

پشت آنجا وارد و موجب رمیدن شکار شده بودند، دستور داده تا جلودار و دو زیر دست او را هم پی بزنند، یعنی پی 

وقتی پسرش خسرو  ».دادمبه شکار ادامه «گوید پس از این کار  زانوي آنها را ببرند که تمام عمر زمینگیر شوند؛ می
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بکشند؛ علیه او توطئه کرد، گفت که که هفتصد طرفدار این شورش را در طول یک خط در خیابانهاي الهور به میخ 

زندگی جنسیش با حرمسرایی شش هزار زنه همراه . گوید و با لذت از طول مدت جان کندن این مردان سخن می

بود، و به عالقۀ بعدیش، که همسر سوگلیش نور جهان باشد، آراسته شد؛ او نور جهان را با کشتن شوهرش به چنگ 

تراشیهاي گزافش روي دوش ملتی که با رهبري  ا خرجام. در اجراي عدالت، هم بیغرض و هم سختگیر بود. آورده بود

  .عاقالنۀ اکبر، و سالها صلح، ثروتمندترین ملت جهان شده بود، بار سنگینی گذارد

هایی براي  اگزیر توطئهن. ماند می و از وظایف حکومت غافل نوشید میجهانگیر در اواخر سلطنتش بیش از پیش شراب 

وقتی . ، پسرش جهان سعی کرده بود که به تاج و تخت برسد1622سرنگونی او صورت گرفت؛ پیش از این، در سال 

که جهانگیر مرد، جهان شتابزده از پنهانگاهش در دکن بیرون آمد و خود را امپراطور نامید و همۀ برادرانش را کشت 

هزینۀ دربار جهان، و . افراط، تندي، و ستمگري را از پدر به ارث برده بودعادات . تا آرامش خاطر به دست آرد

شد، بیش از پیش، درآمدي را که صنعت و  حقوقهاي گزافی که به تعداد زیاد صاحبان مقامات و مناصب پرداخته می

هر دو از میان رفت؛ تفاوتی مذهبی جهانگیر،  رواداري دینی اکبر، و بی. بلعید کرد می تجارت پررونق مردم تولید می

شاه  .ترحم و کلی معابد هندو زد وي به دین اسالم بازگشت؛ به زجر و آزار مسیحیان پرداخت و دست به ویرانی بی

جهان، با نشان دادن سخاوتمندیش به دوستان و فقرا، و باذوق هنري و تمایلش به آراستن هند به زیباترین آثار 

. با عشق به همسرش ممتازمحل، تا حدي آبرویی براي خود دست و پا کردمعماریی که تاکنون دیده شده است، و 

سال،  ممتازمحل، در مدت هجده. بیست و یک ساله بود که با ممتاز محل ازدواج کرد؛ از زن دیگرش دو فرزند داشت

جهان فرو نه سالگی، هنگام زادن آخرین بچه، چشم از  ناپذیرش آورد و در سی و  چهارده فرزند براي شوهر خستگی

سپس . محل عالی و مجلل را ساخت تا آرامگاه خود و همسرش باشد، و هم از وي یادگار بماند جهان، تاج شاه - بست

هاي جهان، و یکی از صدها شاهکاري بود که  محل زیباترین مقبره تاج. عیاشی پیشه کرد و کارش به رسوایی کشید

خرج سنگین این کاخها، . ر نقشۀ او توسعه داده شده بود، ساختنو، که بنا ب جهان خصوصاً در آگره و در دهلی شاه

با اینهمه، اگر چه یکی . نشانۀ میزان مالیاتی بود که ویرانگر هند بود طاووس تختتجمل دربار، جواهرات زیاده از حد 

جهان پیش آمد، سی سال حکومت او نشانۀ اوج رونق و اعتبار هند  شاهترین قحطیهاي تاریخ هند در عهد  از سخت

وي شاهی پرجالل و فرمانروایی قابل بود، و اگر چه جانهاي بیشماري را در جنگ با بیگانگان بر باد داد، باز . است

ایی بمبئی بود، الفینستن، که حکمران بزرگ بریتانی مونتسستوارت. براي یک نسل کامل صلح را به سرزمینش باز آورد

  :نویسد می

کنند ممکن است چنین تصور کنند که نویسندگان بومی در باب آبادانی  آنهایی که به وضع کنونی هند نگاه می

شود، با  اند؛ اما شهرهاي متروك و کاخهاي ویران و کاریزهاي مسدود، که هنوز هم دیده می پیشین هند مبالغه کرده

میان جنگلهاست، و سنگفرشها، چاهها، کاروانسراهاي فروریخته، راههاي شاهی، و بندهایی که در  مخازن عظیم و آب

مسافران آن زمان در متقاعد کردن ما همداستانند که آن مورخان دالیل خوبی براي این تعریف و ستایش  شهادت

مقدر چنین بود که  جهان، که سلطنت را با قتل برادرانش آغاز کرد، از کشتن پسرانش غافل ماند؛ و شاه .اند داشته

جهان،  شاه. زیب، از دکن قیام کرد قدرتمندترین این فرزندان، یعنی اورنگ 1657در سال . یکی از آنها سرنگونش کند

شد، پسرش را زنده به سردارانش دستورهایی داد که سپاه شورشی را شکست دهند و، اگر مقدور با داوود،مثل 

زیب همۀ نیروهایی را که به مقابلۀ او فرستاده شده بود مغلوب کرد؛ پدرش را اسیر و در قلعۀ  اورنگ. دستگیر کنند

شاه معزول مدت نه سال در آنجا روزگار تلخی را گذرانید؛ پسرش هرگز به دیدنش نیامد؛ فقط . آگره زندانی کرد

جهان روزها را از برج یاسمن زندان به آنسوي جمنا، به جایی که  شاه. آرا، مالزمش بود دختر وفادارش، جهان

  .کرد محل دلدار قدیمش در مقبرة گوهرنشانش خفته بود، نگاه می ممتاز
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پسري که این طور او را از سلطنت خلع کرده بود از مقدسان بزرگ تاریخ اسالم، و شاید تقریباً ممتازترین امپراطوران 

مالیانی که او را تربیت کرده بودند ذهنش را چنان بامسائل دینی اشباع کرده . رود به شمار می سلسلۀ تیموریان هند،

در تمام عمرش، . خواست زاهد بشود بودند که شاهزادة جوان روزگاري به فکر ترك شاهی و جهان افتاده بود و می

ول مذهبش داشت، مسلمانی مؤمن و اش، سواي مفهومی که از اخالقیات معم سواي استبداد و سیاستمداري زیرکانه

کرد؛ ساعتها عبادت  خواند؛ تمام قرآن را از بر داشت؛ و با کفار جهاد می نمازهاي طوالنی می: متعصب باقی ماند

بیشتر عمرش اعمال دینی را با همان شور و اشتیاق و ایمان قوییی که داشت به جاي . کرد؛ روزها روزه بود می

توانست در راه کشور و خدایش دروغ بگوید، اما در بین  حسابگر بود و به زیرکی میدر سیاست سرد و . آورد می

در عهد او از کشت . سالطین سلسلۀ تیموریان هند، ستمگري او از همه کمتر بود و نرمش و مالیمت بیشتري داشت

وتن و، به هنگام همیشه در رفتارش فر. زد و کشتار کاسته شد؛ در رسیدگی به جنایت، کمتر دست به مجازات می

با عزمی راسخ از هر خوراکی، نوشیدنی، یا تجملی که مذهبش حرام کرده بود . خشم، صبور و در مصیبت تسلیم بود

کرد؛ اگر چه در موسیقی استاد بود، چون آن را لذتی شهوي دانست، از آن دست کشید؛ ظاهراً عزم  خودداري می

قدیس . ر که خود بتواند با عرق جبین و کد یمین به دست آوردکرده بود که چیزي خرج خود نکند، مگر آن مقدا

  .دیگري بود بر تخت نشسته آوگوستینوس

توجه بود، و با  زیب به هنر بی کرد؛ اورنگ جهان نیمی از درآمدش را صرف اعتالي معماري و هنرهاي دیگر می شاه

در مدت نیم قرن سلطنتش کوشید تا همۀ ادیان را، سواي دین . کرد را ویران می» کفار«یادگارهاي  تعصب خشنی

به حکام والیات و سایر زیردستهایش فرمان داده بود که تمام معابد هندو و مسیحی را با . خودش، از هند برافکند

شصت ) 1680-1679(در طی یک سال . ندهاي هندو را ببند خاك یکسان کنند؛ همۀ بتها را بشکنند؛ و همۀ مدرسه

و شش معبد را، فقط در امبر، فرو ریختند؛ در چیتور شصت و سه معبد، و در اودایپور صدو بیست تا معبد به همین 

سرنوشت گرفتار آمدند؛ دستور داد تا در محل معبدي در بنارس، که براي هندوان قدسیت خاصی داشت، مسجدي 

اي  ب هندو را در مالء عام ممنوع کرد، و بر هر هندویی که به اسالم نگرویده بود جزیهعبادت تمام مذاه. ساخته شود

در نتیجۀ تعصب او هزاران معبد، که نشانه یا کانون هزاران سالۀ هنر هند بود، به ویرانه مبدل . سنگین مقرر داشت

ن چه زیبایی و چه شکوهی داشته توان دریافت که روزي این سرزمی امروزه با نگرشی سطحی به هند، هرگز نمی. شد

تعدادي از . زیب مشتی هندوي ترسو را مسلمان کرد، اما هم سلسلۀ خود را برباد داد و هم سرزمینش را اورنگ .است

پرستیدند، اما میلیونها مردم خاموش و هراسناك هند در او به چشم دیوي نگاه  مسلمین او را چون اولیا می

در عهد سلطنت او امپراطوري تیموریان هند به . کردند ریختند، و براي مرگش دعا میگ کردند، از تمغاچیانش می می

اي در دلهاي مردم نداشت، و محکوم به این بود که با  اوج خود رسید و به دکن هم گسترش یافت؛ اما این قدرت پایه

نظري  کم فهمید که با تنگ خود امپراطور، در آخرین سالهاي عمرش، کم. اولین جنبش خصمانه و نیرومند فرو ریزد

  :انگیزي است هایی که در بستر مرگ نوشته اسناد ترحم نامه. اش میراث پدرانش را نابود کرده است زاهدانه

ثمري گذشته  تمام عمرم به بی …دانم کیم، کجا خواهم رفت، یا چه بر سر این گناهکار پر معاصی خواهد آمد نمی

، در آینده براي من امیدي نیست و تب …اي بیفروغم نور او را نشناختخدا در قلبم بود، این همه چشمه. است

رحمت  …دانم چه عذابی در انتظار من است ام، و نمی بسیار گناه کرده …پوستی باقی مانده برطرف شده، و فقط

  .خداوند بر شما باد

او خرج نکنند، مگر چهار  اش زاهدانه و ساده انجام گیرد، هیچ پولی براي کفن جنازه وصیت کرده بود که تشییع

براي فقرا . گفت روي تابوتش را با یک تکه کرباس ساده بپوشانند. اي که او با کالهدوزي به دست آورده بود روپیه

در هشتادو نه سالگی . و این دستمزدي بود که از استنساخ قرآن به دست آورده بود - سیصد روپیه گذاشت
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اکبر، عاقالنه، . سال پس از مرگش امپراطوریش تجزیه شد رف هفدهدر ظ .عمري بس دراز یافته بود - درگذشت

این حمایت، بعداً با ظلم جهانگیر، . حمایت مردم را نسبت به خود جلب کرده آن را پشتیبان خویش قرار داده بود

ود، اقلیت مسلمان، که قبال از گرماي هند سست شده ب. زیب از دست رفته بود ولخرجی شاه جهان، و تعصب اورنگ

آمد که از  نفسی هم از شمال نمی بود؛ هیچ سرباز تازه اینک حمیت نظامی و نیروي جسمانی اولیه را از دست داده

زمین، از جزیرة کوچکی بازرگانانی  در این میان، از نقاط دور دست، مغرب. فروریختن کاخ عظمت آنان جلوگیري کند

گذشت که نوبت تفنگها فرا رسید و همان جزیرة کوچک چیزي ن. فرستاده شدند تا ثروت هند را دستچین کنند

امپراطوري عظیمی را تصرف کرد که در آن، روزگاري، هندو و مسلمان دست به دست هم داده، یکی از تمدنهاي 

  .بزرگ تاریخ را ساخته بودند
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  فصل هفدهم

  مردمزندگی 

  

I -ورندگان ثروتپدید آ  

  فقر و ثروت –قحطی  –مالیاتها  –ل پو –بازرگانی –صنایع دستی  –استخراج معادن  –کشاورزي  –زمینۀ جنگل 

  

بخش عظیمی از آن را جنگل فرا گرفته بود، و زیستگاه شیر، . خاك هند به رضا و رغبت با تمدن همساز نشده بود

هاي    همواره، و در وراي جلوه. به چشم حقارت در تمدن می نگریستند و سایر تکروانی بود که روسووار ببر، فیل، مار، 

گونه دشمنان آزاد  اي حیاتی در جریان بود که این زمین را از چنگ این سطحی جدال اقتصادي و سیاسی، مبارزه

آنها نیست، فیل کرد و در بسیاري از جاهایی که دیگر امروزه اثري از فیل در  اکبرشاه نزدیک متورا ببر شکار می. کند

شد، اما اکنون  در عصر ودایی، در شمال باختري یا مرکزي هند، همه جا شیر پیدا می. انداخت وحشی به دام می

 1926در سال : جنگند مارها و حشرات هنور می. جزیره نشانی از این حیوان نیست کمابیش در سراسر این شبه

کشته شدند؛ و تعداد افرادي که از ) نفر توسط ببرهاي مهاجم 875(درحدود دوهزار هندي به وسیله جانوران درنده 

  .نیش مار مردند بالغ بر بیست هزار نفر بود

شد، آن را به کشتگاه برنج، حبوبات، ارزن، و انواع سبزي و میوه  بتدریج که زمین از چنگ جانوران وحشی آزادي می

سرزمین، ممسکانه، از همین غذاهاي طبیعی تغذیه  در بخش اعظم تاریخ هند، اکثریت جمعیت این. کردند تبدیل می

براي اینکه غذایشان اشتهاآور باشد، و   هندوها،. اند اند، و گوشت و مرغ و ماهی را براي نجسها و توانگران گذاشته کرده

نجبیل، میخک، دارچین، و ادویه دیگر را کاشته، مصرف باشند، کاري، زشاید هم کمکی به آفرودیته کرده 

اي دیگر  اي را به جستجوي آن از نیمکره این ادویه آنقدر براي اروپاییها ارزش داشت که نیمکره .اند کرده می

در عصر ودایی، زمین به مردم تعلق . کشف شده باشددانیم، شاید امریکا هم به خاطر عشق  سردرآوردند؛ چه می

داشت، اما از زمان چندره گوپته ماوریا چنین مرسوم شد که شاهان مدعی مالکیت تمام زمینها باشند و آنها را ساالنه 

که  یکی از سدهایی. کار آبیاري معموال به عهدة دولت بود. به زارعان اجاره دهند، یا از آنان بهرة مالکانه بگیرند

توان  گرفت؛ بقایاي کانالهاي باستانی را می برداري قرار می میالدي مورد بهره 150چندره گوپته ساخته بود تا سال 

، به عنوان مخزن موار راجپوت رانۀاي مصنوعی که راج سینگ،  هایی از دریاچه امروزه در سراسر هند دید، و هنوز نشانه

.ساخته و دور تا دور آن را دیوار مرمرینی به طول نوزده کیلومتر کشیده بود، به جا مانده است 1661در سال   آبیاري،

بزرگی » مورچگان طالکاو«هرودوت و مگاستنس از . کردند اند که طال استخراج می هندویان گویا نخستین قومی بوده

بوده و در کار استخراج معادن به معدنچیان » کوچکتر از سگ، ولی بزرگتر از روباهاندازة آنها «گویند که  سخن می

شد که طال نمایان  کندند و همین امر موجب می اند؛ بدین نحو که آنها زمین را در طلب روزي می کرده کمک می

نقره، مس، . آوردند بردند از هند می م، در شاهنشاهی ایران به کار می ر قرن پنجم قبخش اعظم طالیی را که، د .شود

فن آبدادن آهن و . رسد م می ق 1500قدمت استخراج آهن به  -کردند روي، و آهن هم استخراج می سرب، قلع،

 380درحدود (مادیتیه  ریزي، مدتها پیش از آنکه در اروپا شناخته شود، در هند تکامل یافته بود؛ مثال ویکره چدن

یک ستون آهنی برافراشت که امروزه پس از پانزده قرن هنوز از جال نیفتاده است؛ براي دانش فلزگري ) میالدي

. هنوز یک راز سر به مهر است شود،  زند و نه خورده می جدید کیفیت این فلز یا روش ساخت آن، که نه زنگ می

انقالب . هاي کوچک زغالی بود نایع مهم این کشور گداختن آهن در کورهپیش از هجوم آریاییها به هند، یکی از ص
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صنعتی به اروپاییان آموخت که چگونه این فرایند را به مقیاسی وسیعتر و ارزانتر انجام دهند، و در این میان صنعت 

ده و مورد فقط در عصر حاضر است که منابع سرشار معدنی هند از نو کشف ش. هند از این رقابت از میان رفت

  .برداري قرار گرفته است بهره

دارو از پنبه پارچه  - رسد که قدمت کشت پنبه در هند بیش از هرجاي دیگري باشد؛ ظاهراً در موهنجو به نظر می

العارف دلنشین  او با نوعی تجاهل. هاي هرودوت است کهنترین مرجعی که در آن به پنبه اشاره شده نوشته. بافتند می

دارند، که از نظر لطافت و کیفیت مرغوبتر از پشم » پشم«ی از درختهاي خودرو در آنجا به جاي میوه برخ«: گوید می

جنگلهاي رومیان در خاور نزدیک سبب شد که آنها با این » .سازند گوسفند است؛ و هندیان از این درختها پارچه می

در این سرزمین «اند که  ند، گزارش دادها سیاحان عرب، که در قرن نهم به هند رفته. شوند درختی آشنا» پشم«

بافت و دوخت به . سازند که از چنان کمالی برخوردار است که مانند آن در هیچ جا دیده نشده است هایی می جامه

اعراب قرون وسطی این فن را از هند » .توان آن را از میان حلقۀ متوسطی گذراند اي از ظرافت است که می درجه

» شمشی« muslinواژة . عربی گرفته شده است) quttan(» قطن«ما از لغت ) »پنبۀ«( cottonآموختند، و لغت 

 Calicoشد؛  هاي هندي آن در موصل بافته می شد که از روي نمونه در آغاز به منسوجات نخی لطیفی اطالق می

از این رو آن را به این نام از کالیکات، در سواحل جنوب باختري هند، آوردند و ) 1631در سال (را اولین بار » چلوار«

در اینجا قالبدوزي را ظریفتر از هر جاي دیگر «: نویسد چنین می 1293مارکوپولو، دربارة گجرات، در . اند خوانده

اما بافتن  .استهاي هندي حتی امروزه هم گواه برتري بافت و طرح آن  شال کشمیر و قالیچه» .دهند جهان انجام می

اند که صنعت هند را سازمان  تنها یکی از صنایع دستی هند بود، و جوالها فقط یکی از آن اصناف بازرگانی بوده

چون چوبکاري، عاجکاري، فلزکاري،  - » دستی«هاي  اي از پیشه در هر رشته. بخشیدند دادند و سامان می می

اروپا  –ون پزي، شیشه گري، باروت سازي، فشفه سازي، ساروج سازي، و مانند اینها سفیدکاري، رنگرزي، دباغی، صاب

بین وارد  میالدي، چین از هند ذره 1260در سال . نگریسته است در هندیان به چشم استادانی چابک دست می

رلف فیچ در . تکرد، آن کشور را از صنعت پر غوغا دیده اس برنیه، که در قرن هفدهم در هند سیاحت می. کرد می

.بردند ناوگانی مرکب از صدوهشتاد کشتی را دیده بود که کاالهاي گوناگون به پایین رود جمنا می 1585سال 

بازرگانی خارجی هند به قدمت تاریخ . داد و ستد داخلی رونق داشت؛ کنار هر راهی بازاري بود، که هنوز هم هست

 3000نشانۀ بازرگانی این کشورها با هند است، و در تاریخ آن به  آن است، اشیایی که در سومر و مصر به دست آمده

عاج، «م از طریق خلیج فارس رونق داشت؛ و شاید  ق 480تا  700بازرگانی میان هند و شهر بابل از . رسد م می ق

کشتیهاي هند، در عهد چندره گوپته، تا برمه و  .آمد میسلیمان نبی از همین راه و همین منبع » میمون و طاووس

کردند؛ و بازارهاي هند دراویدي، در قرون قبل از میالد مسیح و پس از آن، پر از بازرگانان  چین نیز رفت و آمد می

روم، در شکوه و عصر لذت طلبیش، به ادویه، عطریات، . خواندند می) یونیایی( »دیونه«یونانی بود، که هندیان آنان را 

هاي مشمشی و زربفتهاي هند  و انواع روغن و مرهم هند وابسته بود و بهاي هنگفتی براي ابریشم، زري، پارچه

به هند بود، محکوم دالر از روم  5000000پلینی این اسرافکاري تجملی را، که مستلزم پرداخت ساالنه . پرداخت می

در . چیتا، ببر، و فیل هندي در بازیهاي گالدیاتوري و نیز در آیینهاي قربانی کولوسئوم نقشی مؤثر داشتند. کند می

اعراب ایران و  در قرن هفتم،. جنگیدند جنگهاي ایران و روم، رومیان بیشتر براي باز نگهداشتن راه بازرگانی هند می

گذشت؛ جنگهاي  دند، و از آن پس بازرگانی میان اروپا و آسیا از زیر دست مسلمانان میمصر را به تصرف خود در آور

در عهد سلسلۀ تیموریان هند بازرگانی خارجی دوباره رونق . صلیبی و سفر کریستوف کلمب هم به همین خاطر بود

براي بازرگانی اروپا با هند و شرق گرفت؛ ثروت ونیز و جنووا و سایر شهرهاي ایتالیایی، از طریق استفاده از این بنادر 

افزایش یافت؛ رنسانس ایتالیا، بیش از آنچه معلول آن نسخ خطیی باشد که یونانیها به ایتالیا آورده بودند، مدیون 
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اکبر شاه سازمان مخصوصی داشت که بر کار کشتی سازي و نظم و . آمد ثروتی است که از این بازرگانی به دست می

کرد؛ بنادر بنگال و سند به کشتی سازي شهره بودند، و کارشان چنان خوب بود که  یی نظارت مینسق بازرگانی دریا

تر از اسکندریه است؛ حتی بسیاري از کشتیهاي  سلطان قسطنطیه پی برد که اگر کشتیهایش را آنجا بسازد با صرفه

.کمپانی هند شرقی را هم در لنگر گاههاي بنگال ساخته بودند

مراجع اقتصادي و سیاسی گوناگون عهد بودا . کشید تا براي تسهیل امر بازرگانی سکه ضرب شودچندین قرن طول 

م بود که در هند، تحت تأثیر ایران و یونان،  اما در قرن چهارم ق. هاي مستطیل شکل ناصافی ضرب کرده بودند سکه

ین خوش نقشی ضرب کرد شیرشاه مسکوکات مسین و سیمین و زر. مسکوکی ضرب شد که تضمین شدة دولت بود

در عهد اکبر و جهانگیر، ضرب سکه در هند، از نظر کار هنري و . و روپیه را سکۀ اساسی قلمرو خویش قرار داد

در هند قرون وسطایی، مثل اروپاي قرون وسطی، کراهت . خلوص فلز، برتر از مسکوك هر دولت اروپایی جدید بود

) بهره(هندیان نه پول به رباخواري «گوید  مگاستنس می. گانی شددینی در گرفتن بهره مانع رشد صنعت و بازر

نزد هندي، این خالف عرف مرسوم است که کار نادرستی بکند یا . دانند گذارند و نه راه و رسم وام گرفتن را می می

هایش  نست اندوختهتوا چنانچه فرد هندي نمی. بندد و نه نیاز به تضمین دارد آن را روا بداند؛ از این رو نه پیمانی می

داد یا آن را پنهان کند، یا جواهري بخرد که خود ثروتی بود و  گذاري کند، ترجیح می را در کارهاي اقتصادي سرمایه

شاید این شکست در توسعۀ یک نظام اعتباري سهل و آسان به انقالب صنعتی کمک کرد تا سلطۀ اروپا . اي اندوخته

نرخ بهره متفاوت . رغم مخالفت برهمنان، وام دادن پول رواج پیدا کرد آهسته، علی اما، آهسته،. را بر آسیا مستقر کند

. درصد بود 20ولی معموالً بهره حدود  –درصد نوسان داشت  60تا  12بود و ، برحسب طبقۀ وام گیرنده، از 

ل متوالی مسئول مرد، اعقابش تا شش نس شد؛ اگر مقروضی در اعسار می ورشکستگی مجوزي براي تصفیۀ بدهیها نمی

برزگر . کرد هاي خود از کشت و زرع و بازرگانی مالیات سنگینی وصول می دولت براي تأمین هزینه .تعهدات او بودند

بایست از شش یک تا نیمی از محصول خود را به دولت تحویل بدهد؛ و مانند قرون وسطی و دورة معاصر در اروپا،  می

اکبر شاه مالیات زمین را به یک ثلث محصول . شد اد و ستد اجناس گرفته میزیادي از گردش و د» تمنا و راهداري«

باج زمین گرچه مالیات نامطبوعی بود، این صفت پسندیده را هم . رسانید، اما هر گونه تمغاي دیگري را لغو کرد

توانستند  لی، مییافت، و به هنگام رکود، کاهش؛ و تهیدستان، به هنگام خشکسا داشت که به هنگام رونق افزایش می

. زیرا بروز قحطی، همیشه، حتی در ایام پر رونق اکبر شاه هم محتمل بود -الاقل بدون پرداخت مالیات جان بسپارند

راهها بد، و . خوردند، و همه جا بیغوله شده بود مردم گوشت یکدیگر را می 1556شود که در قحطی سال  گفته می

اي دیگر، به منظور کمیابی در این  انتقال مازاد از یک منطقه به منطقهگرفت؛ امکان  حمل و نقل بکندي صورت می

.پذیر بود محل، بد شواري امکان

در . جا به اندازة هند یا امریکاي امروز نبود فقر و ثروت در همه جا داراي دو حداقل و اکثر است، ولی در هیچ

ها بودند، که بیش از آنچه برده باشند کارگر  هپایینترین سطح، یک اقلیت کوچک بردگان قرار داشت؛ روي آن سودر

در (فقري را که پدر دوبوا . رفتند؛ وضع اجتماعی آنها، مثل وضع تقریباً اغلب هندیان، موروثی بود مزدور به شمار می

نظمی سیاسی بود؛ در عهد سلسلۀ تیموریان هند وضع مردم نسبتاً  نتیجۀ پنجاه سال بی. کند وصف می) 1820سال 

سنت نوسان داشت؛ در  9دستمزدها ناچیز بود، در عهد اکبر دستمزدکارگران از روزي سه سنت تا . شده بودبهتر 

 32،5که به طور عادي (در مقابل پرداخت یک روپیه  1600در سال . مقابل قیمتها هم به همین نسبت پایین بود

کیلوگندم،  13همان یک روپیه بهاي  1901شد؛ در سال  کیلو جو خریداري می 126کیلو گندم، یا  88) سنت است

در سراسر کل مملکت بسیار «را » وفور آذوقه« 1616یکی از انگلیسیهاي مقیم هند در سال . کیلو جو بود 20یا 

» .خورد آنکه کمیابی یا قحط و غالیی باشد، نان می در آنجا هر کس، بی«افزاید که  کند، و می توصیف می» عظیم
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اش چهار سنت  کرد، متوجه شد که متوسط مخارج روزانه ن هفدهم در هند سیاحت میانگلیسی دیگري، که در قر

ثروت هند در عهد شاهان . ثروت این کشور در عهد چندره گوپته، ماوریا و شاه جهان به اوج خود رسیده بود ».است

گوید که با باغها  مییوان چوانگ در توصیف یکی از شهرهاي هند . سلسلۀ گوپته در تمام جهان ضرب المثل شده بود

ساکنانش در آسایش بودند، و خاندانهایی در آن «و استخرها، جمالی یافته بود، و به نهادهاي ادب و هنر آراسته بود؛ 

هایشان از حریر رخشان بود؛  ، مردم سیمایی ظریف داشتند و جامه…بودند پر خواسته؛ میوه و گل در آن فراوان بود

. شدند تقسیم می »پنداريدیگر «و » درست پنداري«ود؛ به طور یکسان میان روشن و با معنا ب …گفتارشان

ممالک پادشاهی هندو، که مسلمانان آنها را سرنگون کردند، چنان ثروتمند بود که شرح و وصف «گوید  الفینستن می

نیکولو کونتی » .افتاد بیرون از حوصلۀ مورخان بود ه چنگ مهاجمان میغنایم هنگفت جواهر و مسکوکاتی که ب

بیند؛ همه خوش ساخت، و داراي بوستانها و  پر از شهرهاي آباد می) 1420در حدود سال (سراسر سواحل گنگ را 

م زیر زمینی خزانۀ شاه جهان چنان سرشار بود که او دو اطاق محک» .باغستانهاي فراوان، زر و سیم، بازرگانی و صنعت

مدارك آن «گوید  وینسنت سمیث می. تقریباً سرشار از سیم و زر. متر مکعب بود 4250داشت که گنجایش هر یک 

جهانگردان، هر یک از » .گذارد که جمعیت شهرهاي مهمتر وضع مرفهی داشتند زمان جاي هیچ گونه شکی باقی نمی

در مناطق  1760دوپرون، که در سال  –آنکتیل . اند ردهشهرهاي آگره و فتحپورسیکري را بزرگتر از لندن وصف ک

مردم شاد، پرنیرو، و در سالمت «است؛ » در میان سادگی و سعادت عصر طالیی یافته«را کرد، خود  مهراته سفر می

کرد که پایتخت باستانی بنگال از حیث  کرد، اشاره می دیدن می از مرشد آباد 1759کالیو، که در سال » .کامل بودند

کند؛ با کاخهایی بزرگتر از کاخهاي اروپا، و مردانی که از هر  وسعت، جمعیت، و ثروت با لندن زمان او برابري می

پارلمنت بریتانیا کالیو » .پایانی دارد کشوري است که ثروت بی«افزاید هند  کالیو می. فردي در لندن ثروتمندتر بودند

وي نخست : قرار گرفت؛ ولی با دفاع زیرکانۀ خویش تبرئه شدرا به اختالس و ارتشا متهم کرد؛ مورد محاکمه 

ثروتهایی را که پیرامون خود در هند دیده بود وصف کرد، و توضیح داد که چه شهرهاي ثروتمندي حاضر بودند به او 

گشودند  هاي انباشته از جواهر و طالي خود را رشوه دهند تا از تاراج حتمی در امان بمانند؛ چه صرافانی که در دخمه

.»من در این لحظه از قناعتم در شگفتم«: و در اختیارش گذاشتند؛ آنگاه به سخنان خود چنین پایان داد که 

II – سازمان جامعه  

تعهدات  –امتیازات و قدرتهاي آنها  –ظهور برهمنان  –تکامل نظام طبقاتی  –قانون نامۀ مانو  –قانون  –سلطنت 

  در دفاع از طبقه –آنها 

بنابر وضع . تصرف هند آسانتر از اداره کردن آن بود. گرفت ها کم و خراب بود و ارتباطات بدشواري انجام میچون راه

اي از ایاالت  آهن در آن، به شکل آمیزه جغرافیایی این نیم قاره، چنین مقرر شد که این سرزمین، تا پیدا شدن راه

توانست امنیت داشته باشد که داراي ارتش  میدر چنین شرایطی، یک دولت فقط هنگامی . مجزا باقی بماند

اي باشد؛ و ارتش هم، در بحرانهاي کثیرالوقوع هند، نیاز به رهبري خودکامه داشت که در برابر بالغت سیاسی  شایسته

هنگامی که . مصون بماند؛ پس طبیعی است که آن شکل از حکومت که در هند تحویل یافت، حکومت پادشاهی بود

نیمی از این آزادي معلول : کردند، مردم از آزادي زیادي برخوردار بودند در هند حکومت می هاي بومی سلسله

اجتماعات خودمختار روستاها و اصناف بازرگانی شهرها بود، و نیمی دیگر هم به خاطر محدودیتهایی که اشرافیت 

اخالق بود تا نظام قانون گذاري قوانین مانو، خود اگرچه بیشتر یک مجموعۀ . کرد برهمنی بر قدرت شاه تحمیل می

به این معنا که سلطنت باید به طور منصفانه نیرومند، : کند هاي اساسی هند را دربارة سلطنت بیان می عملی، اندیشه

فرمانروایان مسلمان کمتر از پیشینیان هندوي خود به این آرمانها و نظارتها توجه . پدروار، و خیرخواه تودة مردم باشد

یکی از مورخان . اینان اقلیتی کشورگشا بودند، و حکومتشان آشکارا تکیه بر برتري سالحهایشان داشتکردند؛  می
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اکبر شاه از این قاعده مستثنا بود، زیرا او اساساً » .ارتش منشأ و وسیلۀ حکومت است«: گوید مسلمان صریحاً می

شاید در آن . کردند سوزانۀ او پیشرفت میمتکی به پشتیبانی و حسن نیت مردمی بود که تحت استبداد مالیم و دل

ایم، آن بود  عیب اساسی این گونه حکومت، چنانکه پیش از این دیده. عصر، حکومت وي بهترین حکومت ممکن بود

آن اقتدار متمرکز عالی که در عهد اکبر خیرخواه مردم بود، در عهد اورنگ ) مثالً(که به منش پادشاه وابسته بود؛ 

بایست  شاهان تیموري و افغان، چون خود به قهر و عنف بر تخت نشسته بودند، همیشه می. دم شدزیب بنیان کن مر

کردند، گرچه مثل انتخابات  منظرة کشته شدن را پیش چشم داشته باشند؛ و جنگهایی که بر سر تخت و تاج می

.شد میمام رساند، کمابیش تا همان اندازه گران ت جدید عصر ما به زندگانی اقتصادي آسیب نمی

و در زمان شاهان هندو آمیزة درهمی از . هاي مسلمان، قانون فقط ارادة امپراطور یا سلطان بود در عهد سلسله

خداي ده، کار قضاوت با بزرگ خانواده، کد. گرفت فرمانهاي شاه، سنن روستاها، و مقررات طبقاتی جاي آن را می

دادرسی کوتاه بود و قضاوت سریع؛ فقط . رؤساي طبقات، دادگاه صنفی، حاکم والیت، وزیر پادشاه، یا شخص شاه بود

ها، شکنجه و تعذیب در کار بود، تا  در زمان کلیۀ سلسله. در زمان بریتانیاییها کار وکالت دعاوي در هند مرسوم شد

آسیب رساندن به اموال سلطان ها،  دزدي از خانه –جزاي هر یک از جنایات بزرگ  .کرداینکه فیروزشاه آن را منسوخ 

قطع دست و پا، مثله کردن، در آوردن چشم، ریختن : مجازاتها به طور کلی ظالمانه، و عبارت بود از. مرگ بود –

دست و پا با چکش، سوزاندن تن، فرو بردن میخ در دست و پا و سینه، سرب گداخته در حلق، شکستن استخوانهاي 

ا، اره کردن، چهار شقه کردن، به میخ کشیدن، زنده زنده کباب کردن، زیر پی فیل افکندن، یا پیش ه بریدن پی

-در امور معمولی زندگی، درمه. اي در کار نبود هیچ قانون نامهدر سراسر هند  .انداختنسگان درنده و گرسنه 

و اینها کتابهاي درسی منظومی بود که مقررات و وظایف هر طبقه را معین  –کردند ها کار قانون را می شاستره 

ن نامۀ قانو«ها  شاستره –کهنترین این درمه . کرد، و به وسیلۀ برهمنان تألیف، و مبین روحیۀ سختگیر آنان بود می

ک دهلی بود؛ او را به هیئت پسر خدا نشان مانوة برهمنان نزدی) یا، مکتب(مانو نیاي اساطیري قبیله . است» مانو

سطر است؛ تاریخ تنظیم آن  2685این قانون نامه مرکب از . گیرد دادند، در حالی که قوانینش را از خود برهما می می

در . دانند دالیلی در دست است که آن را از نخستین قرون مسیحی می دانستند، اما اکنون م می ق 1200را سابقاً 

اصل به عنوان راهنمایی براي رفتار درست طبقۀ براهمۀ مانوه تنظیم شد؛ اما، بتدریج، به صورت قانون نامۀ سلوك 

طبقاتی از تمام جامعۀ هندو پذیرفته شد؛ و گرچه شاهان مسلمان هرگز آن را به رسمیت نشناختند، در داخل نظام 

گیرد  تجزیه و تحلیلهایی که ذیالً در زمینۀ جامعه و اصول اخالقی هندو صورت می. تمامی قدرت قانونی برخوردار بود

و  )اوردالی(به طور کلی، اساس آن مبتنی بر قبول روش آزمایش . سازد تا حدي سیماهاي برجستۀ آن را آشکار می

اثر این کار آن بود . و تلقین مدام فضایل، حقوق و قدرتهاي طبقۀ براهمه بود» قانون قصاص«اجراي شدید و سخت 

  .کرد تر و شدیدتر می که استیالي نظام طبقاتی را بر جامعۀ هندو سخت

و پیچیدگی صرفاً به این دلیل شد؛ این سختی  تر می تر و پیچیده این نظام از دورة ودایی به بعد، رفته رفته، سخت

ثباتی نظم  تر شود، بلکه به این علت بود که بی نبود که سرشت هر نهادي بر آن است که، با گذشت زمان، سخت

سیاسی، و هجوم اقوام و اعتقادات بیگانه به هند، نظام طبقاتی را به صورت سد استواري در برابر آمیزش خون 

یعنی، (یا رنگ بود؛ در قرون وسطاي هند جاتی یا تولد » ورنه«روزگار ودایی، طبقه در . مسلمان و هندو در آورده بود

یکی وراثت وضع اجتماعی بود و دیگري قبول درمه یعنی پذیرش : اي داشت طبقه ذات دوگانه. شد) نژاد گوهر و

.وظایف سنتی و کارهاي طبقۀ بومی خود

. شدند هشت میلیون مردان طبقۀ براهمه بودند متنعم میسر و بزرگ این دستگاه و آنان که بیش از همه از آن 

اي که خاص دستگاههاي  برهمنان که مدتی، بر اثر آیین بودا، در زمان آشوکا ناتوان شده بودند، با آن پشتکار صبورانه



٣٧۴

ه دست روحانی است، منتظر فرصت ماندند تا آنکه دورة سلسلۀ گوپته فرا رسد و آنان، بار دیگر، قدرت و رهبري را ب

 –عموماً زمین  –از قرن دوم میالدي به بعد گزارشهایی در دست است که در آنها از دهشها و عطایاي گزافی . گیرند

یاییها از این دهشها، مثل همۀ اموال برهمنان، تا هنگام آمدن بریتان .رود میکه به طبقۀ برهمن داده شده سخن 

دهد که هرگز از برهمن خراج نستاند، حتی  قانون نامۀ مانو به شاه هشدار می. پرداخت هر گونه مالیاتی معاف بود

تواند در دم شاه و همۀ سپاهش را با  آنگاه که همۀ منابع درآمدش از میان رفته باشد؛ زیرا برهمن که به خشم آید می

  .ابود کندنفرین و خواندن متون مرموز رازورانه ن

نامه تنظیم کنند، چون، بنابر سنت هندو، اموال خانواده باید میان همۀ افراد  در میان هندوان رسم نبود که وصیت

موقع که تحت تأثیر  اما از آن 68 رسید؛ میآن خانواده مشترك باشد، و خود به خود از متوفی به اوالد ذکور زندة او 

کردند، چون  فردگرایی اروپایی قرار گرفتند، پاي وصیتنامه هم درکارآمد، و برهمنان نیز بسیار از این کار حمایت می

  .کرد این امر دستاویزي اتفاقی بود که مالکیت را به نفع مقاصد روحانی تضمین می

دادند؛ و باالترین مرتبۀ  وحانی برگزار کنندة قربانی میمهمترین رکن هر قربانی در راه خدایان دستمزدي بود که به ر

معجزات و هزاران خرافه منبع پر ثمر ثروت . تقوا هم سخاوت و دست و دلبازي در پرداخت این دستمزدها بود

ه با استادي، وخشهایی را براي مقاصد مالی ادار. توانست زن نازا را بارور کند برهمن، به اعتباري، می. روحانیان بود

کردند که خودشان را به دیوانگی بزنند و اعتراف کنند که سرنوشتشان جزاي خستی  کردند؛ کسانی را اجیر می می

در هر بیماري، مرافعه، فال بد، خواب ناخوشایند، یا اقدام به کاري تازه، . اند است که در حق روحانیان روا داشته

  .بابت این مشورت هم مستحق دریافت دستمزدي بودمشورت با برهمن مطلوب بود؛ بدیهی است که مشاور از 

آنان نگهبانان و نوسازان سنت، مربی کودکان، مصنف یا ویراستار کتب، و . قدرت برهمنان متکی به انحصار دانش بود

اگر فردي از طبقۀ سودره به قرائت کتب مقدس . صاحبنظرانی استاد در متون وداهاي وحی شده و تغییر ناپذیر بودند

با سرب گداخته پر کرد؛ اگر آن را زمزمه کند، باید ) بنا به کتابهاي قانون برهمنی(بایست گوشش را  داد، می یگوش م

کردند و برهمنان بدین  گاهی به این تهدیدها عمل می. اگر آن را به یاد بسپارد، باید او را دو پاره کرد. را برید زبانش

یب، کیش برهمنی آیینی انحصاري شد، و دقیقاً گرد خود حصاري به این ترت. کردند گونه علم خود را حراست می

بنابر قانون نامۀ مانو، هر برهمنی، بنا بر حق آسمانیش، در رأس همۀ . کشید تا مردم عادي نتوانند در آن راه یابند

که، پس از  شد گرفت؛ در عین حال، هنگامی از کلیۀ قدرتها و امتیازات طبقۀ براهمه برخوردار می موجودات قرار می

از این لحظه به . شود» دوباره زاد«چندین سال آمادگی، از طریق اجراي تشریفات خلعت پوشان، با بند سه رشته، 

هر چه در این «شد که خود و اموالش از مصونیت خاصی برخوردار بودند؛ در واقع، بنابر مانو  بعد، وي مرد مقدسی می

بایست با پیشکشیهاي عام و خاص نگاهداري کرد، و این پیشکشیها  برهمنان را می» .گیتی هست ملک برهمن است

پذیرایی و مهمانی کردن از یک . بایست جنبۀ صدقه یا احسان داشته باشد، بلکه این کار یک تعهد مقدس است نمی

توانست  دید، می شد، و برهمنی که از صاحبخانه میهان نوازي نمی برهمن از واالترین تکالیف دینی محسوب می

هیچ برهمن را، ولو مرتکب هر گونه جنایتی  80 .ببردتمامی اندوختۀ ثواب اعمال نیک صاحبخانه را بردارد و با خود 

الش را بایست به او اجازه دهد که مال و من توانست او را تبعید کند، ولی می توانست کشت؛ شاه می شده باشد، نمی

هر کس درصدد آن برآید که برهمنی را کتک بزند، مدت صد سال به عذاب دوزخ دچار خواهد شد؛ . هم با خود ببرد

اگر فردي از طبقۀ سودره زن . چنانچه کسی واقعاً برهمنی را زده باشد به هزار سال عذاب دوزخ دچار خواهد شد

اي سودرة دیگري  اگر سودره. دره را ضبط کرد و مردیش را بریدبرهمنی را از راه به در کند، باید کلیۀ مایملک آن سو

اش ده ماده گاو است که باید به برهمنان بدهد؛ اگر فردي از طبقۀ ویسیه را کشته باشد، باید  را کشته باشد، کفاره
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همنی را بکشد، اي را کشته باشد، باید هزار گاو به برهمنان بدهد؛ و اگر بر صد گاو به برهمنان بدهد؛ و اگر کشتریه

.آمد باید او را کشت؛ تنها کشتن برهمن بود که واقعاً قتل به حساب می

برهمن نه فقط در مقام روحانی . این امتیازات، متقابالً تکالیف و تعهداتی داشت که هم بیشمار بود و هم سنگین

. شد هایی چون دبیري و تعلیم و تربیت و کارهاي ادبی تربیت می بلکه براي پیشه .کرد میبرگزار کنندة قربانی عمل 

هر تکلیف دیگري هم که داشت تابع این وظیفه بود؛ حتی ذکر وداها،  بایست قانون بداند و وداها را بیاموزد؛ و می

توانست جهان  کرد، می ودا را از بر می –ریگ و اگر . کرد بدون توجه به آیینها و اعمال، او را سزاوار سعادت ابدي می

اي ازدواج  بایست از بیرون از طبقۀ خود زن بگیرد، و اگر با زن سودره نمی. د، نابود کندآنکه حرجی بر وي باش را، بی

مردي که تولدش خوب است با «ان که در مانو آمده است، شدند؛ زیرا، چن می )پاریا(کرد، بچۀهایش جزو نجسها  می

شود؛ اما مردي که از تولدي پست است با معاشرتهاي باالتر از خود برتر نخواهد  همنشینیهاي نامناسب، پست می

بایست غسل خود  برهمن بایست هر روز غسل کند، و اگر آرایشگري از طبقۀ پایینتر او را اصالح کرده باشد، می» .شد

بایست آداب بهداشت  خواهد بخوابد باید با تپالۀ گاو تطهیر کند؛ و در قضاي حاجت می تجدید کند؛ جایی را که می را

جز آب، . بایست از هر گونه غذاي حیوانی، و نیز تخم مرغ، سیر، پیاز، قارچ، و تره بپرهیزد می. سختی به جا آورد

بایست از انواع روغن، عطریات، کامپرستی، آز، و خشم  می. آشامیدنی دیگري ننوشد، و جز از دست برهمن هم ننوشد

بخورد، براي تطهیر خود بایست ) هر چند نایب السلطنۀ هند باشد(اي  اگر دستش به چیز ناپاکی یا به بیگانه. بپرهیزد

یینتر از بایست مجازاتی سنگینتر از مجازات طبقۀ پا شد، می غسلهاي آیینی را به جاي آورد، اگر مرتکب جنایتی می

بایست به هشت برابر مقدار یا قیمت آن مال دزدي جریمه شود؛  کرد، می اي دزدي می خود را بپذیرد؛ مثالً اگر سودره

بایست شانزده برابر آن جریمه شود؛ همین طور کشتریه، به سی ودو برابر، و برهمن  کرد، می اي دزدي می اگر ویسیه

در یک سو مقررات مذکور در باال . اي را بیازارد بایست هیچ زنده هرگز نمیبرهمن . به شصت و چهار برابر جریمه شود

کشیدند، و به همین سبب هم، ظاهراً  قرار داشت و در سوي دیگر مردمی که بار سنگین کشت و زرع را به دوش می

و پرورش بیش از آن دستخوش هوسهاي خاص محیط طبیعی بودند که بتوانند از خرافات دست برداشته، به آموزش 

یافت، تا آنجا که آنان را به پایدارترین اشرافیت  الجرم، قدرت روحانیان از نسلی به نسل دیگر افزایش می. روي آورند

که خود مثال خوبی براي نرخ بطئی و کند  –بینید  هیچ جاي دیگر این نمود حیرت آور را نمی. تاریخ تبدیل کرد

سال، در تمام کشور  2500تري و امتیازات خود را همچنان به مدت اي باالتر بر که طبقه –تغییر در هند است 

توانند با آنها  هاي خارج از طبقه از نظر دوام می فقط چنداله. ها و حکومتها، حفظ کند بیگانگان، سلسلهگشاییهاي 

پس از . ردندک تازي می طبقۀ کشتریۀ باستانی، که در روزگار بودا در پهنۀ معنوي و عرصۀ سیاست یکه. رقابت کنند

دانستند، با  می) کشتریه(عصر گوپته نابود شدند؛ و گرچه براهمه جنگجویان راجپوت را همتراز طبقۀ جنگاوران کهن 

برهمنان، به عنوان : سرانجام فقط دو تقسیم بزرگ ماند.رفتند  ها هم از میان سقوط راجپوتانه، این کشتریه

دیگر که در واقع اصناف صنعتی بودند، و مقامشان پایینتر از براهمه  فرمانروایان اجتماعی و معنوي هند؛ هزار طبقۀ

نظام طبقاتی نهادي است که، پس از تکگانی، دربارة آن بیش از هر نهاد اجتماعی دیگري سخن ناروا گفته شده  .بود

نظام طبقاتی، از نظر اصالح نژاد، این مزیت را داشت که نژادهاي فرضاً . ر استدر دفاع از این نهاد گفتنی بسیا. است

خالصتر را محفوظ دارد تا، بر اثر آمیزش ناروا، ضعیفتر و ماال، ناپدید نشوند؛ برخی از رسوم مربوط به خوراك و 

آنها را رعایت کنند و در آن به  رود که همه باید پاکیزگی، که مایۀ سرفرازي برهمنان بود، از زمرة مسائلی به شمار می

نظم انسانها نظم بخشید، و روح را از قید تب امروزي، که ارتقاي  رقابت برخیزند؛ به نابرابریها و تفاوتهاي بی

اي براي طبقۀ او مقرر کرد که به زندگی او نظمی  نامه اي براي هر کس، و قانون سودخواهی است، آزاد سازند؛ درمه

اي رساند که بآسانی تغییر  اي سروسامانی داد، و هر شغلی را به مرتبۀ حرفه د وستد و پیشهبخشید؛ به هر دا می
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اي درآورد و براي اعضاي آن طبقه ابزار عمل متحدي فراهم آورد که در برابر  نپذیرد، و هر صنعتی را به شکل طبقه

ا خودکامگی نظامی، که به ظاهر دوشق راه گریزي از حکومت توانگر ساالري، ی. استثمار و استبداد ایستادگی کنند

به کشوري که، با صدها تهاجم و انقالب، فاقد ثبات سیاسی بود یک نظم و . حکومت اشرافی هستند، عرضه کرد

دولتها . توانند با آن رقابت کنند پیوستگی اجتماعی و اخالقی و فرهنگی داد، که از این نظر فقط چینیان می

اي همچنان پایدار ماندند و  ستی بودند، اما برهمنان، از رهگذر نظام طبقاتی، جامعهدستخوش صدها دیگرگونی آنارشی

و، اگر تکبر را -این ملت آنان را با صبر و بردباري . تمدن را حراست و آن را پربارتر کرده، به نسلهاي پسین سپردند

سرانجام یگانه حکومت ضروري و دانست که آنان  کرد، چون هر کسی می تحمل می - منظور بدارید، با فخر و غرور

  .ناپذیر هند هستند اجتناب

III – اخالقی و ازدواج اصول  

 –زن  –خانواده –ازدواج  –عشق رؤیایی  –روسپیگري  –هنر عشق ورزي  –ازدواج در خردسالی  –کودکان  –درمه 

  بیوگی –ساتی  –حجاب  –حقوق او  –زندگی معنوي او 

نظمی  ان برود حیات اخالقی این کشور هم دستخوش یک رشتۀ دراز آشوب و بی چنانچه نظام طبقاتی در هند از می

سلوك اخالقی همان . خواهد شد، زیرا در این سرزمین قانون نامۀ اخالقی تقریباً از نظام طبقاتی جدایی ناپذیر است

اماً به معناي پذیرفتن هندو بودن الز. کرد نظام طبقاتی براي هر کس تعیین می درمه بود، یعنی آن قانون زندگی که

اي نیست، بلکه بیشتر به این معناست که جا و مقامی در نظام طبقاتی داشته باشد و درمه یا وظایفی را، که بنا  عقیده

، ]کردن[کار خویش«: نین آمده استچ گیتا- بهاگاواددر . به سنت و ضوابط باستانی به آن مقام بستگی دارد، بپذیرد

درمه براي فرد » .هرچند با عیب کرده شود، نیکتر از دست زدن به کار دیگران است، حتی اگر آن نیکو کرده شود

این مفهوم سلوك اخالقی . همچون نمو طبیعی است براي دانه، یعنی تکامل منظم سرشت ذاتی و سرنوشت اوست

ي همۀ هندوان دشوار، و براي اکثرشان ناممکن، است که خود را اعضاي طبقۀ چندان کهن است که حتی امروزه برا

گوید  یکی از مورخان انگلیسی می. خاصی ندانند، و به اطاعت از قوانین آن مکلف نباشند و آنها را هادي خود ندانند

م دارند، و آن هندوان عالوه بر درمۀ هر طبقه یک درمۀ کلی ه ».تصور جامعۀ هندوي بدون طبقه ممکن نیست«

پس از این . تعهدي است که در همۀ طبقات نافذ بوده است، و اساساً شامل احترام به برهمنان و حرمت گاو است

مرد آنگاه مرد کامل است که سه نفر باشد، خود، همسر، «گوید  قانون نامۀ مانو می. وظایف، وظیفۀ فرزند آوردن است

والدین و عصاي روزگار پیري آنان هستند، بلکه عبادت خانگی  فرزندان نه فقط سرمایۀ اقتصادي» .و پسرش

از این . کنند، چه ارواح بدون این طعام گرسنه خواهند ماند دهند، و به تناوب آنها را اطعام می نیاکانشان را انجام می

گاه و بیگاه . ندشمرد رو در هند مسئلۀ نظارت بر والدت در کار نبود؛ و سقط جنین را جنایتی برابر کشتن برهمن می

افتاد، اما یک کار استثنایی بود؛ پدر از داشتن فرزند خوشحال، و به داشتن فرزندان بسیار سرفراز  نوزاد کشی اتفاق می

  .هاي تمدن هندوست مهر پیران به جوانان یکی از زیباترین جلوه. بود

ند، زیرا در نظام هندو ازدواج اجباري بود؛ افتاد گذشت که والدین به فکر ازدواج او می هنوز چیزي از تولد کودك نمی

آمد و فاقد مقام و  مرد مجرد، بدون توجه به وضع اجتماعی یا هیچ مالحظۀ دیگري، خارج از طبقه به شمار می

ازدواج را تابع انتخاب فرد یا عشق رؤیایی قرار . شد؛ باکره ماندن طوالنی هم مایۀ ننگ بود عنوانی در جامعه تلقی می

بینی شهوانی یا  د، زیرا این کار از لحاظ جامعه و نژاد امري حیاتی بود، و عاقالنه نبود که آن را به اعتماد کوتهدادن نمی

قبل از آنکه تب شهوت فرزندان شدت یابد و دست  –بایست خود  به عوامل همنشینی وخویشی رها کنند؛ والدین می

مانو به . زدواجی در نظر هندوان جز سراب و تلخکامی نبوددست به کار شوند، چنین ا –به ازدواجی عجوالنه بزنند 



٣٧٧

» کامزاد«دند، و به این گونه زناشوییها رنگ  می» وصلت گندروه«هایی که ناشی از انتخاب دو جانبه است نام وصلت

  .چنین وصلتهایی مجاز بود، اما از ارج و قرب چندانی برخوردار نبود. زند می

کند، مسئلۀ دشوار  ازده ساله را همسن دختر چهارده یا پانزده سالۀ امریکایی میبلوغ زودرس هندوان، که دختر دو

آیا باید ازدواج را همزمان با سن بلوغ ترتیب داد یا باید آن را، مثل  .آورد مینظم اخالقی و اجتماعی را به وجود 

خت تا مرد به بلوغ اقتصادي برسد؟ راه حل اول ظاهراً بنیۀ ملی را ضعیف، رشد جمعیت را آمریکا، به تعویق اندا

کند؛ از راه حل دوم، مسائلی چون تأخیر غیر  بیجهت تسریع، و کمابیش زن را به طور کامل قربانی زاد و ولد می

از این دو راه، ازدواج در خردسالی هندوان، . آید طبیعی، ناکامی جنسی، روسپیگري، و بیماریهاي مقاربتی به وجود می

را انتخاب کردند و آن را کم زیانتر دیدند؛ و براي اینکه از خطرات آن بکاهند، مقرر شد که میان ازدواج و نکاح مدتی 

این نهاد دیرینه سال بود، و از این . فاصله بیفتد و در این مدت عروس در خانۀ پدر بماند تا اینکه به سن بلوغ برسد

شد؛ اساس آن مبتنی بر این نظر بود که از ازدواج میان طبقۀ متفاوت، که خود ناشی از جاذبۀ  س تلقی میرو مقد

جنسی اتفاقی است، جلوگیري کند؛ بعدها واقعیت دیگري هم این نظر را تأیید و تشویق کرد، و آن اینکه مسلمانان 

ن شوهردار منع شده بودند؛ و باالخره این کار، با فاتح و بیرحم، بنا به حکم شرع، از برده کردن و اسیر گرفتن زنا

.تصمیم والدین به حفظ دختر از حساسیتهاي شهوي جنس مرد، شکل سخت و خشکی به خود گرفت

شود که این احساسات به طور معقولی تند و شدید بود، و مرد ممکن بود که به  از ادبیات عاشقانۀ هندو آشکار می

کامه سوتره یا کامنامه مشهورترین کتاب از یک رشته آثار بلندباالیی است که . نشانداندك تحریکی آتش خود را فروب

واتسیاینه . دهد نوعی توجه و مشغولیت هندوها را در زمینۀ فنون روابط جنسی، از لحاظ جسمی و روحی، نشان می

گذراند، و  در بنارس میدر ایامی که زندگی دانش پژوهی مذهبی را «دهد که  مولف این رساله به ما اطمینان می

از روي دستورهاي کتابهاي مقدس و براي خیر جهانیان «این کتاب را » یکسره مستغرق اندیشه در باب الوهیت بود

اندیشد فالن دختر بسیار کمروست، و از این رو از او غافل  آن که می«گوید  این نویسندة زاهد می» .نوشته است

واتسیاینه تصویر دلنشینی از » .کند که از کار دل و ذهن زن غافل است ی نگاه میماند، دختر در او به چشم چارپای می

دهد، اما فرزانگی او، بیشتر، یکی دربارة هنر والدین است که دختر را به خانۀ بخت بفرستند،  دختر عاشق به دست می

  .و دیگري در هنر شوهر است که جسم زن را راضی نگاه دارد

ازدواج در خردسالی  .کشاند ساسیت جنسی هندوان آنان را به هرزگی غیرعادي مینباید چنین فرض کرد که ح

رفت،  حصاري بود در برابر مناسبات پیش از زناشویی؛ احکام شدید دینی که در تلقین وفاداري همسر به کار می

لی محدود به معابد روسپیگري به طور ک. شد که زنا بسیار دشوارتر و کمتر از اروپا یا آمریکا صورت گیرد موجب می

بندگان «دیوه داسی در لغت به معناي  –نشاند  در جنوب، نیازهاي مرد تشنه را نهاد خدایی دیوه داسی فرو می. بود

وجود داشتند که کارشان، » زنان مقدس« در هر معبد تامیل گروهی از  - است؛ و این بندگان روسپیان بودند » خدا

از آنان گویا تقریباً برخی . برابر بتها، و شاید هم سرگرم کردن برهمنان بوددر مرتبۀ اول، رقصیدن و خواندن در 

توانند پولی بدهند، به شرط  اند؛ دیگران مجاز بودند که با کسانی آمیزش داشته باشند که می معتکف صومعه بوده

مثل  ناچ، یا دختران بسیاري از روسپیان معابد. آنکه بخشی از این درآمدشان به مقامات روحانی تحویل داده شود

برخی از . پرداختند گیشاهاي ژاپنی، در مجامع عمومی و محافل خاص به پایکوبی و دست افشانی و آوازخوانی می

هایی که در آنجا زنان شوهردار را نه به خواندن  یونان، در خانه هتایراهايآموختند، و نظیر  آنان کتاب خواندن را می

. دادند دادند که با میهمانان درآمیزند، گفتگوها و مباحثات دانشورانه ترتیب می کردند و نه به آنان اجازه می تشویق می

شاه چوله در تانجور، چهارصد » راجه راجۀ«میالدي، در معبد  1004آید، در سال  به طوري که از کتیبۀ مقدسی برمی

رسد کسی آن را خالف  این رسم به مرور ایام جنبۀ مقدسی پیدا کرد، تا آنجا که به نظر نمی. دیوه داسی وجود داشت
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و این  .کردند میگاه و بیگاه، زنان متشخص یکی از دختران خود را وقف پیشۀ روسپیگري معابد . اخالق دانسته باشد

دوبوا، در آغاز قرون نوزدهم، در توصیف معابد جنوب . درست به مثابه آن بود که پسري را وقف پیشۀ روحانیت کنند

؛ مردم دیوه داسیها را، صرف نظر از کارهاي »هاي محض تبدیل شده بود به روسپیخانه«گوید که در مواردي،  می

 –کند  کشیش آبه نظر خود را در این مورد چنین بیان می. گرفتند خواندند، و به کار می آشکارا روسپی میاصلیشان، 

:و دلیلی در دست نیست که تصور کنیم وي در این مورد نوعی پیشداوري کرده باشد

نیز همین عمل  در تمام مراسم عمومی …وظایف رسمی آنها این بود که روزي دوبار در معبد برقصند وآواز بخوانند

اما . دهند، اگرچه حرکاتشان شهوانی و ناشایسته است ا با لطف کافی انجام میر) یعنی، رقص(اولی . دادند را انجام می

در این شرایط  .خوانندگیشان تقریباً محدود به شعرهایی است هرزه در وصف ماجراي شهوترانی تاریخ خدایانشان

تعبیر » عشق رؤیایی«دیگر چندان مجالی براي آن چیزي که ما از آن روسپیگري معابد و ازدواج در خردسالی 

مثالً در  -.شود این عشق و سرسپاري خیالی یک جنس به جنس دیگر در ادبیات هند هم دیده می. ماند کنیم نمی می

شود؛ حال آنکه در  نمادي است از روح انسان که به خداوند تسلیم میولی معموالً  -  دیوهاشعار چندي داس و جیه 

شعر عاشقانه گاهی به گونۀ آن شعرهاي . گرفت زندگی عملی اغلب شکل عشق کامل همسر به شوهر را به خود می

اند، و گاهی هم تماماً همچون اشعار  ملکوتی است که امثال تنیسن و النگفلو دربارة نهضت پیرایگشري سروده

کند و جذبه و خلسۀ هر یک از این دو را  اي عشق و دین را یکی می نویسنده. دلچسب و شهوي عصر الیزابت ا ست

کند، و نشان  شمارد که دل عاشق را سرشار می بیند؛ دیگري سیصد و شصت عاطفۀ گوناگون را برمی یکسان می

د که چگونه پستانهایش را با خمیر صندل به ده شمارد، یا معشوق به عاشق نشان می دندانهایش را بر تن محبوب می

آراید؛ و مؤلف ماجراي نله و دمینتی، در مهابهاراتا آههاي سوزناك و پریشانی عشاق را به بهترین سبک  گل و بوته می

.کند فرانسوي وصف می تروبادورهاي

مانو هشت شکل متفاوت ازدواج . ، در هند، این گونه تمایالت بلهوسانه در ازدواج مؤثر باشدافتاد که بندرت اتفاق می

، به مقیاس »از روي عشق و عاشقی«داند، و از این هشت شکل، ازدواج از راه ربودن دختر و ازدواج  را مجاز می

قانونگذار . دانست تیب زناشویی میاخالقی، پست تر از همه بود، و ازدواج از طریق خریدن عروس را راه عاقالنۀ تر

در زمان . اندیشید که، در تحلیل نهایی، آن ازدواجهایی صحیحتر است که مبتنی بر شالودة اقتصادي باشد هندي می

ترین ازدواج آن است که والدین آن را با  عاقالنه .بود» در هند به یک معنا» «خریدن همسر«و » ازدواج کردن«دوبوا 

یا گروه  گترهجوان باید در داخل طبقۀ خود، ولی بیرون از : رعایت کامل قوانین درونگانی و برونگانی ترتیب دهند

ا از طبقۀ خود اوست، که بر زنان دیگرش برتري تواند چندین زن بگیرد که فقط یکی از آنه او می. کند خود ازدواج

بایست شوهرش را با محبت  زن می .باشداما بهترین کار آن است که او فقط یک همسر داشته : گوید مانو می. دارد

حمایت کند، نه آنکه او را با عشق رؤیایی دوست بایست مشتاقانه از همسرش  اي دوست بدارد؛ شوهر هم می صبورانه

زن . خانوادة هندو نوعاً مبتنی بر اصل پدرشاهی بود؛ پدر بر همسر، فرزندان، و بردگانش سلطۀ کامل داشت .بدارد

موجودي بود دوست داشتنی، اما پست؛ بنا بر یک افسانۀ هندو، در آغاز که توشتري، صنعتگر آسمانی، خواست به 

بپردازد، دریافت که هرچه مصالح داشته در ساختن مرد به کار برده، و از عناصر جامد چیزي برایش آفرینش زن 

 :گونه هاي آفرینش شکل بخشید، بدین اي از خرد و ریزها و مانده براي حل این دشواري، زن را با آمیزه. نمانده است

، باریکی نی، شکوفۀ گلها، سبکی برگها، چسبندگی پیچکها، لرزش علف گردي ماه و پیچ و خمهاي گیاهان رونده،

بی آرامی  هاي زنبور، شادي پرنشاط فروغ آفتاب، گریستن ابرها،  انعطاف خرطوم فیل، نگاههاي آهو، گرد آمدن دسته

بادها، هراسانی خرگوش، رعونت طاووس، نرمی سینه طوطی، سختی خارا، حالوت عسل، درنده خویی ببر، شعلۀ گرم 
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چکره «(، دورنگی درنا، و وفاداري غاز سرخ ) »کوکیله«(هچۀ کوتاه زاغ، نغمه کوکوي هندي آتش، سرماي برف، چ

  .را گرفت و همه را به هم آمیخت و زن را ساخت و او را به مرد داد) »واکه

آن وضع عالی، که در روزگار ودایی داشت، تحت . با اینهمه به رغم تمام این تجهیزات، زن در هند وضع خوبی نداشت

اولیۀ   برد که یادآور دورة قانون نامۀ مانو، با عباراتی از زن نام می. ثیر روحانیان و نمونۀ زن اسالمی، همه برباد شدتأ

سرچشمۀ ننگ زن است؛ سرچشمۀ ستیز زن است؛ سرچشمۀ وجود زیرین زن است؛ پس، «: االهیات مسیحی است

تواند در زندگی نه فقط مردکانا، بلکه مرد دانا را هم  میزن «در عبارت دیگري آمده است که » .باید از زن پرهیز کرد

بنابر همین قانون نامه، زن در تمام عمر » .تواند او را به بردگی هوس یا خشم بکشاند و می  از راه راست به در کند،

  .نخست پدر، سپس شوهر، و سرانجام هم پسرش: باید تحت قیمومیت کسی باشد

کرد؛ و در میان مردم چند قدم پشت سر  خطاب می»خداي من«حتی » سرور«، »آقا«زن، شوهرش را با فروتنی 

رفت که عشق را با حداکثر خدمتگزاري دقیق و  می از او انتظار. شنید رفت؛ بندرت از مرد سخنی می شوهرش راه می

پسرانش را بخورد؛  غذا را آماده کند؛ پس از آنکه دیگران غذایشان را خوردند او پسمانده شوهر و: صادقانه نشان دهد

زن وفادار باید به سرورش چنان خدمت کند که «: بنا بر مانو. و در وقت خواب پاهاي شوهرش را در آغوش بگیرد

گویی او خداست؛ هرگز کاري نکند که رنجی از او به شوهرش برسد؛ وضع اجتماعی مرد و داشتن یا نداشتن فضایل 

.رمانبرداري شوهرش بپیچد در تناسخ بعدي شغال خواهد شدهمسر که سر از ف. تأثیري در این امر ندارد

شدند که یا  زنان هند، مثل خواهرانشان در اروپا و امریکاي پیش از زمان ما، تنها در صورتی از آموزش برخوردار می

زي نه دانستند؛ سوادآمو سواد داشتن و خواندن را مناسب زن نمی. بانویی بزرگزاده یا اصیل باشند یا روسپی معابد

در نمایشنامه چیترا، اثر تاگور، . کاست شد، بلکه از جذابیت او هم می فقط موجب افزایش قدرت او در برابر مرد نمی

آمیز خود خویشتن را  زن آنگاه زن است که با لبخندها و اشکها، و خدمات و نوازشهاي محبت«:گوید چیترا چنین می

» علم و دستاوردهاي بزرگ او را به چه کار آید؟. وي خوشبخت استبه گرد دلهاي مردان بیاویزد؛ در چنین صورتی 

 ».اوستآموزش وداها براي زن به منزله وجود آشوب در قلمرو «: گوید در دانش ودا بر او بسته بود؛ مهابهاراتا می

از هرگونه  -بسیار استکه تعدادشان  –برهمنان زنان خود را «پته دهد که در عهد چندره گو مگاستنس گزارش می

دارند؛ زیرا اگر زنان در رنج و راحت، زندگانی و مرگ، فیلسوفانه نگاه کنند، تباه خواهند شد و  اي بیخبر نگاه می فلسفه

همسر، پسر و : ل نیستدر قانون نامۀ مانو آمده است که سه کس سزاوار داشتن مال و منا ».دیگر فرمان نخواهند برد

توانست جهیز و چشم روشنیهایی را  اما همسر می. برده؛ این سه هر چه به دست آورند در تملک سرورشان خواهد بود

اي که در خردسالی به شاهی رسیده است  که در وقت عروسی گرفته بود در تملک خود داشته باشد؛ و مادر شاهزاده

توانست، به  توانست زنش را به دلیل آلوده دامنی طالق دهد؛ اما زن نمی هر میشو. تواند به جاي او پادشاهی کند می

شد در این  نوشید، یا بیمار، سرکش، اسرافکار، یا پرخاشجو می زن اگر شراب می. هیچ علتی، از شوهرش طالق بگیرد

ه مدافع نرمخویی عباراتی در مانو هست ک. زن دیگري بگیرد) آنکه او را طالق دهد بی(توانست  صورت مرد می

در کارشان نباید خیلی سخت دقیق شد، چه آنگاه است که » حتی با گل«آنان را نباید زد: خردمندانه با زنان است

اگر همسر جامۀ «خواهند، عاقالنه است که برایشان فراهم کنند، زیرا  زیرکیشان راه گزندي بیابد؛ و اگر جامۀ نیکو می

آراسته  اي شادیبخش همسري به گونه«و بدین گونه چون » .دلشاد نخواهد کرد نیکو به تن نداشته باشد، شویش را

گشایند، براي زنان هم  همان گونه که براي سالخوردگان و مردان دین راه می» .باشد، تمام خانه آراسته و زیباست

توانست  زن اگر چه نمی» .دبه زنان باردار ، عروسان، و دوشیزگان باید پیش ازمیهمانان دیگر غذا دا«باید راه گشود و 

هاي زنی  در مقام همسر فرمانروایی کند، به عنوان مادر این حق را نسبت به اطفال خود داشت؛ هرچه تعداد بچه

شد، و حتی قانون نامۀ مانو که مبنی بر اصل پدرشاهی است  زیادتر بود، از نرمش و احترام بیشتري برخوردار می
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هاي  بیشک، پس از روزگار ودایی جریان اندیشه ».ترام بر هزار پدر برتري داردهرمادري از نظر حق اح«: گوید می

رسم حجاب، یعنی پرده نشینی و مستوري و انزواي زنان . اسالمی در انحطاط وضع زن در هند مؤثر بوده است

. از جنوب بوده استشوهردار، با ایرانیها و مسلمانان به هند آمد، و از این رو در شمال این کشور سخت تر و محکمتر 

شوهران هندو، براي حفظ زنان از دست مسلمانان، نظام پرده نشینی را چنان سخت گسترش دادند که یک زن 

نجیب و محترم می توانست روي خود را فقط به شوهر و پسرانش نشان دهد، و در مالء عام باید با روبندة سنگینی 

خواست نبض زن بیماري را بگیرد زن  زشک معالج اگر میآمد و شد کند، که صورتش را پوشیده دارد؛ حتی پ

پرسید، یا در مقام  در برخی از محافل، اگر مردي از احوال همسر مرد دیگري می. بایست پست پرده بنشیند می

  .شد کرد، عملش دور از نزاکت تلقی می مهمان با بانوان منزل گفتگو می

هرودوت آن را رسم . نیز از بیرون به هند آمد) ساتی(هران رسم به آتش افکندن زنان شوي مرده بر تل آتش شو

سکاهاي باستانی و تراکیاییها می داند؛ اگر قولش را باور کنیم، همسران مرد تراکیایی براي آنکه افتخار کشته شدن 

ان رواج شاید این آیین از رسم اولیۀ دیگري که در سراسر جه. کردند بر گور شوهر نصیبشان شود با یکدیگر نزاع می

هاي امیري یا مرد توانگري را، همراه با  داشت گرفته شده باشد، و آن اینکه یک یا چند تن از همسران یا صیغه

ودا آن را -اثروه. از او نگهداري کنند] جهان دیگر[کردند، تا در آن سو  بردگان و سایر مال و منالش، با او قربانی می

شده است که در روزگار ودایی این رسم مالیمتر شده و به آنجا رسیده بود  ودا اشاره-داند، ولی در ریگ رسم کهن می

اي بر پشتۀ هیزمی که براي سوزاندن شوهر گرد آمده دراز  بایست قبل از سوزاندن جسد شوهر لحظه که زن بیوه می

بینند؛ چندین  ندامتی نمیاند، و در این نیز هیچ  از مهابهاراتا پیداست که این نهاد را به شکل اولش بازگردانده. بکشد

خواهد بعد از مرگ شوهرش زنده بماند، بلکه با  نهد که بیوة پاکدامن نمی آورد و این قانون را بنا می می ساتینمونه از 

گرفت یا، چنان که در میان تلوگوهاي جنوب  قربانی با سوزاندن همسر در گودالی انجام می. گذارد غرور پا به آتش می

  .کردند مرسوم بود، او را زنده زنده در گور می

دهد که در زمان اسکندر رسم ساتی در هند رواج داشته است، و یک قبیلۀ پنجابی، به نام  استرابون گزارش می

در مانو ذکري از این  .باز دارد بود تا همسران را از مسموم کردن شوهران  کتایی، ساتی را به شکل قانون در آورده

در آغاز برهمنان با آن مخالف بودند، بعد آن را پذیرفتند؛ و سرانجام هم برایش یک ضمانت اجرایی . شود رسم نمی

زنی که یک بار با مردي وصلت کرد تا ابد . دینی تراشیدند، به این معنا که آن را به پیوند ابدي زناشویی تعبیر کردند

در راجستان تملک مطلق زن شکل جوهر به خود . در زندگانیهاي بعدي هم به او خواهد پیوست از آن اوست، و

شد، پیش از آنکه در نبرد به سوي مرگ رود، همسرانش  گرفت، و آن چنان بود که چون راجپوتی با شکست روبرو می

، رواج یافت؛ و حتی اکبر شاه این رسم در دورة سلسلۀ تیموریان هند، به رغم تنفر مسلمانان. کرد را قربانی می

خواست خود را بر تودة  یک بار خود اکبر کوشید که نوعروس هندویی را که می. قدرتمند هم نتوانست آن را براندازد

اش بسوزاند از این کار باز دارد؛ اگر چه برهمنان هم مانند شاه از آن زن خواستند که این کار را  آتش نامزد مرده

هاي آتش به او رسید، دانیال ، پسر اکبر، به گفتگوي با او ادامه داد، اما او  اصرار ورزید؛ چون شعله نکند، باز او بر آن

کرد، انگشتش را روي  بیوة دیگري که درخواستهاي مشابهی را رد می» .آزارم مکنید، آزارم مکنید«پاسخ داد که 

از خود آشکار نساخت؛ و، به این طریق، تحقیر  شعلۀ چراغ گرفت تا تمام انگشتش کامال سوخت؛ و هیچ نشانی از درد

نگر رسم ساتی شکل عمومی به  گاهی در ویجیه. دادند نشان داد خود را به کسانی که او را به ترك این رسم اندرز می

گرفت؛ نه یکی یا چند تن از همسران، بلکه تمام همسران بسیار امیري یا سرداري با او به کام مرگ  خود می

به «دهد که رایه یا شاه سه هزار تن از دوازده هزار همسرش را سوگلی خود کرده بود  کونتی گزارش می .شتافتند می

این شرط که، به هنگام مرگ او، آنها هم داوطلبانه خود را با او بسوزانند، و این را براي آنان سرفرازي بزرگی می 
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را، با تلقین و اعتقاد و امید به وصل مجدد با شوهر توضیح این نکته که چگونه بیوة هندوي قرون وسطایی » .دانستند

  .کردند، امري دشوار است در زندگانی دیگر، به ساتی راضی می

بتدریج که هند با اروپا تماسهاي بیشتري پیدا کرد، رسم ساتی هم کم کم از رواج افتاد، اما بیوة هندو همچنان از 

داد، از این رو ازدواج مجدد او  به طور جاوید با شوهرش پیوند می چون ازدواج، زن را. ناتوانیهاي بسیار رنج می برد

از این رو، قوانین . آورد آمد، و در وجودهاي بعدي شوهر آشفتگی پدید می پس از مرگ شوهر، گناه کبیره به شمار می

را در نگهداي  زندگی) اگر ساتی را ترجیح نداد(خواست که شوهر نکند؛ سرش را بتراشد؛ و  برهمنها از زن بیوه می

گذاشتند؛ بلکه، برعکس، براي نگاهداري خود از نظر  او را تنگدست نمی. ها و در کارهاي خیر فردي بگذراند بچه

 -از این قوانین فقط زنان هندوي متدین و متعصب طبقات متوسط و باال. تصرف در اموال شوهرش حق تقدم داشت

نین را نادیده مسلمانان، سیخها، و طبقات پایین این قوا کردند؛ پیروي می –یعنی در حدود سی درصد جمعیت 

کرد؛  ها در جهان مسیحی تشبیه می معتقدات هندو این بکارت و بیشوهري بار دوم زن را به تجرد راهبه. انگاشتند می

.شدند میکشیدند، و براي خدمات خیریه آماده  در هر دو مورد، تعدادي از زنان دست از ازدواج می

IV – رفتار، رسوم، و منش  

ها  جشنواره –بازیها  –عیوب و فضایل آنها  –هنر ظریف هندوها  –صورت ظاهر  –لباس  –بهداشت  –حجب جنسی 

  مرگ –

دسالی، روسپیگري براي فردي تنگ نظر، قبول این نکته خوار است که همان مردمی که نهادهایی چون ازدواج در خر

صرف نظر از چند دیوه . کنند در نرمخویی، رفتار شایسته و ادب، واالتر از دیگران باشند معابد، و ساتی را تحمل می

دوبوا که از هندوان . داسی، اصوال تعداد روسپیان در هند اندك بود و، بعکس، پاکدامنی و عفاف جنسی بسیار زیاد

تدوین ] از اروپا[بسیار واضحتر) هند(کرد که قوانین نزاکت و ادب اجتماعی  باید قبول«گوید  آید می خوشش نمی

شده است، همۀ طبقات هندو، حتی پایینترینشان هم آنها را بسیار بهتر از وضع اجتماعی مشابه خود در اروپا رعایت 

تار هندوان کامال بیگانه هاي غربی مسائل جنسی سهم اساسی دارد، اما این کار در رف در گفتگوها و لطیفه» .کنند می

کنند، و به هنگام رقص تماس جسمی دو  است، چه اینان هرگونه صمیمیت مردان و زنان را در مالء عام منع می

آنکه از آزار یا  خواهد برود بی توانست در اجتماع هرجا که می زن هندو می. دانند جنس مخالف را نادرست و وقیح می

دهد که  مانو به مردان هشدار می. بود) یعنی در مرد(شرقیان، خطر همه در آن طرف اهانت بترسد؛ در واقع، از دید 

سرشت زن همیشه گرایش به اغواي مرد دارد، پس، مرد نباید حتی با نزدیکترین خویش زن خود در جاي خلوتی «

  .؛ مرد هرگز نباید به باالتر از قوزك پاي دختر عابر نگاه کند».تنها بنشیند

کرد، تنها اصل اخالقی نبود،  ی دقیقاً به معناي دینداري بود؛ بهداشت، چنانچه آناتول فرانس فکر میدر هند پاکیزگ

. مانو، قرنها پیش، قوانین سختی در باب پاکیزگی تن مقرر داشته بود. رفت بلکه بخش اساسی تقوا نیز به شمار می

را بیاراید، دندانش را پاکیزه کند، سرمه به چشم برهمن پگاهان باید شستشو کند؛ تنش «: یکی از آن تعالیم این است

. هاي بومی رفتار درست و نظافت شخصی اولین مواد برنامۀ درسی بود در مدرسه» .بپرستد بکشد، و خدایان را

داد؛ به نظر او همان  بایست بپوشد شستشو می اي را که می شست و جامۀ ساده هندوي عضو طبقه هر روز تنش را می

هندوان از نظر پاکیزگی تن در «گوید سرویلیام هوبر می. از یک روز نشسته به تن کردن نفرت آور بودجامه را بیش 

غسلهاي هندوان . نمونه هستند –و، اگر تعبیر را منظور بدارید، در میان نژادهاي جهان  –میان نژادهاي آسیایی 

آنان : کند سال پیش یوانگ چوانگ عادات غذا خوردن هندوان را این طور وصف می 1300 ».استالمثل شده  ضرب

قبل از هر غذا باید شستشو کنند، خرده ریزها و . کند خود به خود پاکند، و کسی به این کار مجبورشان نمی

الی یا چوبی را پس از مصرف دور گردانند؛ ظروف سف خورند؛ ظروف غذا را بین خود نمی ها را دوباره نمی پسمانده
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همینکه غذا تمام شد دندان را خالل، و خود را . دهند ریزند، و ظروف طال، نقره، مسین، یا آهنی را از نو صیقل می می

  .گیرند پیش از اینکه شستشویشان تمام شود با یکدیگر تماس نمی. کنند تمیز می

شست؛ غذایی را که معموال روي برگی بود با دست  ز هر غذا میبرهمن معموالً دست و پا و دندانش را قبل و بعد ا

شد، هفت بار  دانست؛ و چون غذا خوردنش تمام می خورد و مصرف مجدد بشقاب و کارد و چنگال را ناپاك می می

مسواك همیشه تازه بود؛ و آن ترکۀ کوچکی بود که تازه از درخت کنده باشند؛ در نظر . کشید دهانش را آب می

پس، راههایی که مردم . ا با موي حیوان دندانها را شستن، یا دوبار مسواك واحدي را به کار بردن مایۀ ننگ بودهندوه

جوید؛ که این عمل دندانها را  هندو تقریباً مدام برگ فوفل می. بتوانند یکدیگر را ریشخند یا تحقیر کنند بسیار بود

براي هندو، که معموالً . اییان ناخوشایند، ولی براي او خوشایند بودآورد که براي اروپ کرد و به صورتی در می سیاه می

کرد، جویدن برگ فوفل و، گاه و بیگاه، خوردن افیون تسالیی به  از مصرف توتون و مشروبات الکلی خودداري می

ود که چیزي نب. در کتابهاي قانون هندو قواعد صریحی دربارة بهداشت قاعدگی و تخلیه آمده است .رفت شمار می

، در این آداب، ]برهمن[=»دوبارزاد«. بتواند از نظر پیچیدگی یا تشریفات بر آداب تخلیۀ برهمنان برتري داشته باشد

فقط باید از دست چپش استفاده کند و آن قسمتها را با آب بشوید؛ و صرف حضور اروپاییان، که خود را با کاغذ پاك 

کردند، و  ها کمتر به این جزئیات توجه می د بیرون طبقه و خیلی از سودرهاما افرا. کنند، خانه را نجس خواهد کرد می

شبکۀ فاضالب محالتی که این طبقات در اشغال خود داشتند . ممکن بود هر کنار راهی را به مستراح تبدیل کنند

.شد، آنهم در وسط خیابان محدود به یک مجراي فاضالب روبازي می

یز زایدي بود، و فقرا و پارسایان در نپوشیدن جامه هماهنگ، و از این رو طبقه در یک چنین اقلیم گرمی، پوشاك چ

کانادایی، تهدید  دوخوبورهايافراد یک طبقۀ ساکن مناطق جنوبی، مثل . و مرتبۀ اجتماعی را زیر پا گذاشته بودند

تا اواخر قرن هجدهم احتماالً در . مجبور به پوشیدن لباس بکنند مهاجرت خواهند کرد کردند که اگر اعضاي طبقه را

بیشترین قسمت تن . که باالتنۀ مرد و زن عریان باشد) و هنوز هم دربالی رسم است(جنوب هند چنین بوده است 

پوشید،  مؤمنی کفش میرفتند؛ اگر هندوي  اغلب مردم پابرهنه می. پوشاندند ها را فقط با مهره و حلقه می بچه

تعداد بیشماري از مردان فقط به این . کردند اي باشد، زیرا در هیچ شرایطی کفش چرمی به پا نمی بایست پارچه می

بستند و  اي به میان ببندند؛ وقتی هم که حاجت به پوشاك بیشتري بود شالی به کمر می کردند که فوطه بسنده می

پوشیدند و  اي می راجپوتها شلواري به رنگها و شکلهاي گوناگون، و نیمتنه. اختنداند سر آزاد آن را روي شانۀ چپ می

دستار با  –اي به پا، و دستاري بر سر داشتند  بستند؛ صندل یا چکمه شالی بر کمر، و شالی هم به دور گردن می

وناگون و متناسب با طبقۀ هاي گ آمدن مسلمانان رسم شده بود، و هندوان آن را از مسلمانان گرفته بودند، به شیوه

کند  انتهایی را باز می این دستارها عموماً از سخاوت جادوگري که ابریشم بی - پیچیدند دور سر میخود، بدقت 

پوشیدند به نام  زنان جامۀ راستۀ بلندي می. رسید برخوردار بود؛ و گاه طول دستار باز شده به بیست و یک متر می

شد و تا  گذشت و محکم به کمر بسته می دستباف، که از روي هر دوشانه می» کدر«از ، از ابریشم رنگین، یا »ساري«

گذاشتند، به مویشان روغن  رسید؛ اغلب چند سانتیمتر از گوشت مفرغرنگ زیر سینه را عریان می پایین پا می

ا پشت گوش چپ کردند و موها را ت زدند تا آن را از آفتاب خشک کننده محفوظ بدارند؛ مردها فرق باز می می

کردند، اما مابقی را افشانده رها  زنان قسمتی از گیسویشان را روي سر جمع می. کردند کشیدند و آنچا جمع می می

مردان خوش قیافه، و زنان جوان زیبا . پوشاندند آراستند، یا آن را با روسري می کردند و اغلب آن را به گل می می

ندوي معمولی فوطه بسته، بیش از یک دیپلمات اروپایی سراپا ملبس، وقار و بودند و رفتاري بسیار عالی داشتند؛ ه

به عالیترین درجۀ «هند » مسلم است که زیبایی نژاد آریایی در میان طبقۀ باالي«از نظر پیرلوتی . متانت داشت

زنان چنانچه جواهر ماهر بودند؛ و » هرهفت کردن«ها و  زن و مرد در استعمال آرایه» .رسد شکوفایی کمال و پاکی می
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در اغلب موارد، بر . اي در سوراخ چپ بینی نشانۀ ازدواج بود حلقه. پنداشتند آویختند خویش را عریان می به خود نمی

  .پیشانیشان نمادي رنگین، رمز ایمان دینی آنان بود

، زیرا هر قومی هاي زیرین این کیفیات سطحی، و توصیف شخصیت و منش فرد هندو کاري دشوار است نفوذ در الیه

همۀ عیبها و هنرها را در خود جمع دارد، و گواهان مایلند که آن نکاتی را انتخاب کنند که مبین اخالق خود آنهاست 

که در  …کنم قابل اعتماد نبودن، دغلکاري، و دورنگی را  می فکر«گوید کشیش دوبوا می. آراید و سخن آنان را می

توان یافت که تا  که در جهان ملتی نمیمسلم است  …گترین عیب آنها بدانیممیان هندوان عمومیت دارد، باید بزر

» .اند دروغگویی را عیب ملی هندوان خوانده«گوید  وستر مارك می» .این حد سوگند یا پیمان شکنی را ناچیز بداند

هاي خیر گفته  گر به انگیزهبنا بر قوانین مانو و راه و رسم دنیا، دروغ ا» .هندوان محیل و نیزنگبازند«گوید  مکولی می

گوید  اما یوان چوانگ می» .شود بخشودنی است؛ مثالً، اگر نتیجۀ راستگویی مرگ روحانی باشد؛ دروغ گفتن رواست

چیزي را از راه نادرست بدست  …آورند نیرنگباز نیستند و قولی را که بر آن سوگند خورده باشند به جا می«

، که هیچ تعصبی به نفع هند ]می دکنیعال[ابوالفضل » .دهند کند می کم میآورند، و بیش از آنچه انصاف ح نمی

نشین، توانا در کسب و کار، ستایندة  دیندار، مهربان، شاد، عاشق دادگري، عزلت«ندارد، هندوان قرن شانزدهم را 

. المثل است ها ضربنجابت آن«: شود کیرهاردي چنین متذکر می. داند می» حقیقت، سپاسگزار، و با وفاداري بی پایان

یک قاضی بریتانیایی » .ستانند، و انکار وام تقریباً در میانشان کاري ناشناخته است دهند و می به اعتبار قولشان وام می

ام که در آنها اموال، آزادي، و جان مردي بسته به دروغگویی او بود،  من با صدها مورد رو به رو شده«گوید در هند می

اش این  توان این شهادتهاي ضد و نقیض را با هم آشتی داد؟ شاید راه ساده چگونه می» .یی نشداما راضی به دروغگو

.باشد که برخی از هندوان شریفند و برخی نیستند

، را از آن »Thug«زبان انگلیسی یک واژة کوتاه و زشت، یعنی . دیگر آنکه هندوان بسیار ظالم و نرمخو هستند

تگها در قرون هجدهم و نوزدهم مرتکب هزاران قتل . انجمن مخفی عجیب، که تقریباً یک طبقه است، گرفته است

که در (وینسنت سمیث دربارة این تگها . قربانیان را به االهۀ کالی پیشکش کنند) به قول خودشان(بیرحمانه شدند تا 

  :گوید ا عباراتی که با زمان ما چندان بی ارتباط هم نیست چنین میب) است» دزد«لغت به معناي 

آنان همیشه حامیان قدرتمندي  …این گروهها چندان بیمی نداشتند، و تقریباً از مصونیت کامل برخوردار بودند؛

ب احساس اخالقی مردم چنان به پستی گراییده بود که در برابر جنایاتی که تگها با خونسردي مرتک. داشتند

آنان را به عنوان بخشی از نظام مستقر پذیرفته بودند؛ و تا . شد می دیده نمیشدند هیچ نشانی از سرزنش عمو می

معموالً امکان نداشت که حتی علیه بدنامترین افراد  …موقعی که اسرار این سازمان به بیرون درز پیدا نکرده بود،

  .فرقه مدرکی به دست آید

همه قبول دارند که هندوان تا سرحد جبن مالیم و . در هند، به طور نسبی، کم استبا اینهمه، جنایت و خشونت 

نرمخو هستند؛ آنان واالمنش و قابل احترامند، و چون مدتی طوالنی در زیر چرخ کشور گشایی و استبدادهاي بیگانه 

نظیري تحمل  شجاعت بیباشند؛ تنها رنج است که آن را با  توانند جنگجویان خوبی اند، دیگر نمی در هم شکسته

احتماالً بزرگترین عیبشان بیحالی و تنبلی است؛ اما اینها عیوب هندوان نیست، بلکه ضرورتها و سازگاریهاي . کنند می

. اقوام التین، و تب اقتصادي امریکاییها قیاس کرد »ستابیکاري خوش «توان آن را با مثل  اقلیمی است که می

هندوان، حساس، باعاطفه، دمدمی مزاج، و خیالپرستند؛ از این رو بیشتر هنرمند و شاعرند، تا فرمانروا و کارگزار و 

د هموطنان خود را استثمار همه جاست می توانن» مقاطعه کاران«آنان با همان شوق و شوري که مشخصۀ . مجري

حتی دشمنانشان هم نزاکت آنان را قبول دارند، . اند؛ میهمان نوازترین میزبانها هستند کنند؛ با اینهمه بغایت بخشنده

داراي : کند و یکی از رعایاي سخی بریتانیایی تجربۀ طوالنی خود را، با توصیف طبقات باالي کلکته، چنین خالصه می
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ی و جامعیت فهم، آزادگی احساس، و استقالل در اصولند؛ اینها خود عواملی است که در هر یک از رفتار عالی، روشن«

هندو هم نبوغی دارد، ولی این نبوغ به چشم خارجیان  ».تواند مهر جوانمردي بر آنها بزند کشورهاي جهان می

ي [فتگوهاي بودا نام بسیاري از بازیهادر گ. اند نماید؛ بیشک هندوان چندان دلیلی براي خندیدن نداشته غمگینانه می

توان دید؛ اما نه اینها و نه بازیهاي  را می-  .استاز جمله بازي خاصی که به طرز عجیبی شبیه شطرنج  –] آن زمان

انزدهم اکبر شاه بازي چوگان را، که ظاهراً در قرن ش. بعدي هیچکدام آن سرزندگی و نشاط بازیهاي غربی را ندارد

اصل آن ایرانی بوده است، به هند آورد؛ و این بازي بعداً، از طریق تبت، به چین و ژاپن راه یافت؛ او دوست داشت که 

هایی درست کنند که، به جاي مهره،  گفت تا در حیاط چارگوش آگره خانه. بازي کند) کنونی» پارچس«(» پچیسی«

  .زنده، یعنی کنیزکان را بگذارندهاي  مهره

بود که به » پوجا  دورگاـ«بزرگترین جشن . بخشید جشنهاي مذهبی گوناگون به زندگانی مردم رنگ و رویی می

غاز این جشن، هندوان ضیافتهایی برپا  ها قبل از آ از هفته. شد افتخار بزرگترین االهۀ مادر، یعنی کالی، برپا می

اي از این االهه را به گنگ  اي پیکره دند؛ اما اوج این آیین مراسمی بود که در آن هر خانوادهخوان کردند و آواز می می

جشن هولی را به افتخار االهۀ واسنتی برپا . گرفت سپرد و پس از شادمانیها راه خانه در پیش می برده، به آب می

بردند و طوري آنها  با خود می) اهلیل(ولیت در راهپیمایی نشانهایی از آلت رج: کردند و صفت ساتورنالیایی داشت می

در چوته ناگپور هنگام برداشت خرمن موقعیتی براي . دادند که حرکات و جفت و خیز را نشان دهند را حرکت می

گذاشتند و زنان هر گونه پاکدامنی را، و به  اي را به کنار می  مردان هرگونه ضابطه«عیش و عشرت عمومی بود؛ 

زیستند، یک  هاي راج محل می اي از دهقانان بودند و در تپه ایها، که طبقه پرگنه» .دادند ل میدختران آزادي کام

کردند و افراد مجرد مجاز بودند که در آن آزادانه با یکدیگر روابط  جشن کشاورزي داشتند که سالی یک بار برگزار می

ها  بینیم، با این نیت که به باروري خانواده را می بیشک بار دیگر در اینجا بقایاي سحر رویش گیاه. جنسی برقرار کنند

هاي عروسی بود که نشانۀ رویداد بزرگی در زندگی هر هندو بود؛  تر از همۀ اینها جشنواره شایسته. و کشتزارها بیفزاید

.نشست اي بسا پدري که با ترتیب دادن ضیافت پر خرج عروسی دختر یا پسرش به خاك سیاه می

در زمان بودا زردشتیها جسد را طعمۀ مرغان . ی، مراسم فرجام کار بود، یعنی سوزاندن جسددر آخر مسیر زندگ

سوزاندند و  کردند و این راه و رسم معمولی وداع بود؛ اما بزرگان را پس از مرگ برتلی از آتش می شکاري می

سوزاندن جسد امتیاز هر مرد  بعدها. کردند که بقعۀ یادگار بود دفن می» ستوپا«یا یک » توپ«خاکسترشان را زیر 

در زمان یوان چوانگ . سوزانیدند اي را بر آن می آوردند و شب همه شب مرده  شد؛ هر روز بر بلندیها هیزم گرد می

بردند، و اینان خود را به آب نجاتبخش  فرزندان، آنان را به میان گنگ می. عجیب نبود که پیران به پیشواز مرگ بروند

، در شرایط خاصی، همیشه در شرق بیش از غرب مورد تایید بود؛ بنابر قوانین اکبر شاه، پیران خودکشی. سپردند می

هزاران . خواستند خود را در راه خدایان قربانی کنند، مجاز به خودکشی بودند یا بیماران عالج ناپذیر، و کسانی که می

گرفتند تا بمیرند، یا خود را در برف  روزه میآوردند که  هندو آخرین نذر و قربانی خود را بدین ترتیب به جا می

گذاشتند که در دهانۀ گنگ خوراك  زدند، یا می گرفتند و آن را آتش می کردند، یا خود را در تپالۀ گاو می مدفون می

در میان برهمنان هاراکیري پیدا شد؛ این نوع خودکشی براي آن بود که تاوان آسیبی یا خطاکاریی . سوسماران شوند

وقتی یکی از شاهان راجپوت بر طبقۀ براهمه خراج بست، چند تن از متمولترین برهمنان در حضور آن . اده باشندرا د

شاه خود را کشتند، با این فرض که او را به وحشتناکترین و کاریترین لعنتها، که همان نفرین و لعنت برهمن در حال 

خواهد خود را با دست خودش بکشد  ه، الزم است کسی که میبنابر کتابهاي قانون براهم. اند مرگ باشد، دچار کرده

زندگی یک . ها را به جا آورد ترین توبه سه روز روزه بگیرد؛ و کسی که دست به خودکشی زد و ناکام شد باید سخت

  .صحنۀ نمایش است که یک در ورودي دارد و چندین در خروجی
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فصل هیجدهم

  بهشت خدایان

   
اینکه هندوان بارها به . العاده دارد؛ در هیچ کشوري دیگري وضع چنین نیست فوقدین در هند قدرت و اهمیت 

کرده است که چه کسی، بیگانه یا   اند از این لحاظ بوده است که براي آنان فرقی نمی حکومتهاي بیگانه گردن نهاده

ت؛ روح بود، نه جسم؛ کند؛ مسئلۀ اساسی دین بود، نه سیاس خودي، بر آنان حکومت و یا از آنان بهره کشی می

وقتی که آشوکا مسلک پارسایی پیش گرفت و اکبر کما بیش . پایان بعدي بود، نه این زندگی سپنجی زندگیهاي بی

در قرن ما آن که براي نخستین بار . کیش هندو پذیرفت، قدرت دین حتی بر این نیرومندترین مردان هم آشکار شد

  .مداري سیاستپارسا مردي است نه در تاریخ سراسر هند را متحد کرده است، 

I – تاریخ بعدي آیین بودا  

  –برچیده شدن آیین بودا  –آیین رواقی و مسیحیت  –آیین بودا  -» مهایانه« - دو ارابه  –اوج آیین بودا 

  چین، ژاپنسیالن، برمه، ترکستان، تبت، کامبوج، : اشاعۀ آن به  

دورة رشد آیین بودا از آشوکا تا هرشه از چند . دویست سال پس از مرگ آشوکا، آیین بودا در هند به اوج خود رسید

یافت آیین خود بودا نبود؛ شاید بهتر باشد  ولی آیینی که رواج می. لحاظ اوج دین، آموزش و پرورش، و هنرمند بود

: ه، بدانیم که چون شنید استاد در گذشته است به رهروان گفتکه آن را آیین شاگرد سرکش او، یعنی سوبد

این «) چقدر(بزرگ خالص شدیم و  سمنۀدوستان بس است؛ غم مخورید، مویه مکنید؛ خوب شد که از دست «

و هر . کنیم کنون هر کاري که دلمان بخواهد میولی ا. رنجمان داده است» شایستۀ شماست، آن شایستۀ شما نیست

. اولین کاري که با این آزادي کردند آن بود که انشعاب کرده، به چندین فرقه تقسیم شدند ».کنیم چه نخواهد نمی

. در مدت دو قرن پس از مرگ بودا، هجده مکتب گوناگون بودایی میراث استاد را میان خود تقسیم کرده بودند

پیرایۀ بنیادگذار چسبیدند، هینه یانه یا ارابۀ  هند و سیالن مدتی که مدتها به عقیدة ساده، پاك و بی بوداییان جنوب

پرستیدند، نه در هیئت خدا؛ و کتابهاي مقدسشان متنهاي  بودا را چون استادي بزرگ می: شدند کوچک خوانده می

مغولستان، چین و ژاپن رواج یافت مهایانه یا  اما آن آیین بودا که در سراسر شمال هند، تبت،. پالی دین کهن بود

الهام گرفته ) به طور سیاسی(ارابۀ بزرگ نام داشت، که شوراي کنیشکه آن را تعریف و تبلیغ کرده بود؛ این متألهین 

را پذیرفتند ویک  پتنجلیخدایی بودا را اعالم کردند، و پیرامون او را پر از فرشتگان و پارسایان کردند، ریاضت یوگه 

سلسله کتاب مقدس نو به زبان سانسکریت تهیه کردند؛ و اگر چه این آیین با آمادگی به ظرایف مابعدالطبیعی و 

.مدرسی تن در داد، دینی مردمیتر و مقبولتر از بدبینی سخت شکیه مونی را اعالم کرد و پذیرفت

هاي برهمنی نرم و تعدیل شده، و با نیازهاي تاتارهاي  ین بودا بود که با خدایان و اعمال و اسطورهمهایانه آن آی

در این آیین، . و مغولهاي تبت، که کنیشکه فرمانروایی خود را بر آنان گسترش داد، سازگار شده بود» کوشان«

بوداي رهاننده را بیش  امیدااز آنان، یعنی  کردند که در آن بودایان فراوان بودند، که مردم یکی بهشتی را مجسم می

داشتند؛ این بهشت و دوزخ پاداش یا جزاي کردارهاي نیک و بدي بود که هندوها روي زمین به آن  از همه دوست می

آنان بپردازد و امی به مراقبت از اعمال و رفتار الجرم دیگر نیازي به این نبود که نیروي انتظ –یازیدند  دست می

در این االهیات نوین، بزرگترین . خطاکاران را تعقیب کند؛ در نتیجه، سپاهیان براي خدمت دیگري آزاد شدند

که در اینجا به معناي آزادي (ها یا بوداهاي آینده بودند که به اختیار خود از رسیدن به نیروانه  پارسایان، بودي ستوه

کردند، تا در زندگیهاي پیاپی زاییده شوند و دیگران را روي زمین یاري کنند  خودداري می) ز دوباره زاده شدن استا

قدسیان این پارسایان، مثل . حال آنکه نیل به نیروانه، هم شایستۀ آنان بود و هم در قدرتشان .بیابندتا راه را 
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پسند و نامور شدند که، تقریباً در پرستش و هنر، بزرگ خود را  مسیحیت سواحل مدیترانه، در میان توده چنان مردم

در آیین بودا، مثل مسیحیت قرون وسطی، گرامی داشتن یادگارها، به کار بردن آب مقدس، . تحت الشعاع قرار دادند

و راهبه، تراشیدن سر  اهاي روحانی، زبان مرده، نماز و دعا، راهبروشن کردن شمع، سوزاندن بخور، سبحه گرایی، رد

در صومعه، تجرد، اعتراف، ایام صیام، تقدیس قدیسان، برزخ و دعا براي آمرزش مردگان رواج یافت؛ و گویا نخست هم 

.باشداین چیزها در آیین بودا پیدا شده 

. مهایانه در برابر هینه یانه، یا آیین بوداي اولیه، به مثابه آیین کاتولیک است در برابر آیین رواقی و مسیحیت آغازین

تواند جاي شعایر دینی را بگیرد؛ و پیروزي  اشتباه بودا هم، مانند لوتر، در این فرض بوده است که موعظه و اخالق می

عجزه، تشریفات، و پارسایان میانجی غنی شده بود، متناظر است با پیروزي آن آیین بودایی، که از نظر اسطوره، م

 .باستانی آن آیین کاتولیک نمایشی پر زرق و برق، بر سادگی ریاضت پیشۀ مسیحیت اولیه و آیین جدید پروتستان

م، آیین بوداي ها که آیین بوداي بودا را از میان برد، سرانجا همان پذیرش عمومی چند خدایی و معجزات و اسطوره

اگر آیین بودا آن قدر از  –چون با فرزانگی گذشته نگر مورخ حرف بزنیم  –زیرا . مهایانه را هم در هند نابود کرد

ماند که   گذشت که دیگر چیزي نمی پذیرفت، دیري نمی ها، آیینها، و خدایان آن در خود می آیینهاي هندو، از افسانه

عمیقتر، جاذبۀ مردمیتر، و منابع اقتصادي  هاي و آنکه ریشه. دیگر بازبشناسداز رهگذر آن این دو دین را از یک

خرافات، که گویا . کرد شد، کم کم آن دیگري را جذب خود می غینیتري داشت، و از نظر سیاسی هم حمایت می

شورهاي  تر ریخت، تا آنجا که حتی شوق و همان خون حیاتبخش نژاد ماست، به سرعت از دین پیرتر به دین جوان

برهمنان صبور مصر آرام آرام نفوذ و حمایت . در مراسم آیینی آیین بودا جایی پیدا کرد شکتیهاي  فالیسیم فرقه

اندیشۀ هندو،  شاهان را دوباره به چنگ آوردند؛ و توفیق شنکره، فیلسوف جوان در احیاي اقتدار وداها، همچون بنیاد

  .به رهبري معنوي بوداییان در هند پایان داد

یعنی اعتبار سنگه، یا  –و به یک معنا، خود آیین بودا آن را فراخوانده بود  –ضربۀ آخري هم از خارج نواخته شد 

ی در انجمن رهروان بودایی، پس از آشوکا بهترین خون مگده را به یک رهبانیت آرام و تجرد پیشه کشیده بود؛ حت

دارد که فرزند تولید نکنند، و  گئوتمۀ رهرو پدران را وا می«ان شکایت کرده بودند که زمان بودا برخی از وطن پرست

 ،]عصر مسیحی[رشد آیین بودا و دیرنشینی، در اولین سالهاي عصر ما . انگیزد ها را به مضمحل شدن بر می خانواده

اي ترتیب داد که در هند به روي هر کشور گشایی  قۀ سیاسی توطئهرفته رفته مردان مسیحی را سست کرد، و با تفر

اعتنا به لذت و رنج را اشاعه  وقتی که اعراب با این پیمان آمدند که توحیدي ساده و پرهیزکارانه و بی. بآسانی باز شود

با خاك یکسان خوار کرامت فروش بودایی به چشم تحقیر نگریستند، دیرها را  دهند، در رهروان تن آسان و رشوه

بقیه هم دوباره جذب آیین . کردند؛ هزاران رهرو را کشتند؛ و دیر نشینی را در نظر مردم محتاط از اعتبار انداختند

آیین برهمنی «کهن این ارتداد نادم را پذیرفت، و » درست پنداري«هندویی شدند که خود آنها را پدید آورده بود؛ 

آیین برهمنی همیشه شکیبا بوده است؛ در تمام تاریخ پیدایش و . »قتل رسانداش به  آیین بودا را در آغوش پدرانه

خوریم، اما حتی یک نمونه هم از زجر و آزار  برچیده شدن آیین بودا و یکصد فرقۀ دیگر، به جدالهاي بسیار برمی

ران را آسان کرد؛ به ؛ و بازگشت اسرافکا)به شکل اوتر ویشنو(برعکس، آیین برهمنی بودا را خدا خواند . بینیم نمی

قربانی حیوانات پایان داد؛ و تعلیم بودایی را دربارة مقدس بودن هرگونه حیات حیوانی در اعمال مؤمنانۀ هندو 

.بربستبدین ترتیب، آیین بودا، بآرامی و قرین با صلح، پس از هزار سال زوال تدریجی، از هند رخت . پذیرفت

ها و ادبیات و هنر بودایی به  اندیشه. یافت در این هنگام آیین بودا، جز هند، کمابیش بر تمام جهان آسیا پیروزي می

، کامبوج، چین، کره، و ]تایلند[سیالن و شبه جزیرة ماالیا در جنوب، به تبت و ترکستان در شمال، به برمه، سیام 

به این طریق تمام این مناطق، جز خاور دور، به اندازة ظرفیت و توانایی خود، از آیین ژاپن در خاور گسترش یافت؛ 
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اي است که اروپاي باختري و روسیه، در قرون وسطی، از راهبان  و این دقیقاً نظیر استفاده –بودا خوشه چینی کردند 

آیین در از زمان آشوکا تا زوال این . بودآیین بودا انگیزة اوج فرهنگی بیشتر این کشورها . اند رومی و بیزانسی برده

را در آنجا  بوديقرن نهم، آنورادهاپورا در سیالن، یکی از شهرهاي مهم جهان شرق بود؛ مدت دو هزار سال درخت 

آیین بودا در برمه . بودایی است 150000000هاي  بنا شده یکی از کعبه کنديپرستیدند؛ معبدي که بر مرتفعات 

شوند؛ تحت خدمات  ترین شکل موجود این آیین است، و رهروانش اغلب به آرمان بودا نزدیک می احتماال منزه

سون هدین، اورل ستاین . هند استساکنان برمه به طور قابل توجهی باالتر از  13000000آنهاست که سطح زندگی 

نیز مدارك دیگري را، دربارة فرهنگی که از زمان کنیشکه تا قرن سیزدهم  و پلیو صدها دست نوشتۀ بودایی و

تسان گامپو،  –در قرن هفتم میالدي، سرونگ . اند میالدي شکوفان بوده است، از زیر شنهاي ترکستان بیرون آورده

هاد؛ نپال را ضمیمۀ خاك خود کرد، لهاسا را ساخته کومت توانمندي در تبت بنیاد نجنگاور آگاه و بیدار تبتی، ح

او رهروان بودایی را از هند . تختگاهش کرد؛ و چون این شهر بر سر راه بازرگانی چین و هند بود، بزودي ثروتمند شد

د مدت چهار سال از حکومت و خو. به تبت دعوت کرد وآیین بودا و تعلیم و تربیت را در میان مردمش گسترش داد

هزاران دیر در کوهها و در فالت . کناره گرفت تا خواندن و نوشتن بیاموزد؛ و بدین ترتیب، عصر طالیی تبت آغاز شد

بزرگ ساختند؛ و مجموعۀ پر جحمی از کتابهاي بودایی، در سیصد و سی و سه جلد، به تبتی چاپ شد، و آثار 

آیین بودا در این سرزمین، . ه، که امروزه اصل هندي آنها از میان رفته استبسیاري را براي دانش جدید حفظ کرد

مآبی گرفتار  که همچون گوشه نشینی از سایر نقاط جهان بریده است، در پیچ و خم خرافات، دیرنشینی، و روحانیت

تبت هنوز عقیده دارند  تواند با آن به رقابت برخیزد؛ مردم مهربان شد؛ از این نظر، فقط آغاز قرون وسطاي اروپا می

که در دیر بزرگ پوتله، مشرف به شهر لهاسا، از نظرها پنهان است، ) »روحانی در بردارندة همه«یا (که داالیی الما

آیین بودا در کامبوج یا هندوچین با آیین هندو تلفیق شد تا براي . است» اولو کیتشوره» «بودي ستوه«تجسم زندة 

آیین بودا، مثل مسیحیت، بزرگترین . هنر شرق یک چارچوب دینی بسازد یکی از غنیترین اعصار تاریخ

.آنکه قطره خونی بریزد، به این پیروزیها دست یافت کشورگشاییهایش را در بیرون از زادگاه خود کرد، و بی

II – خدایان نو  

  توحیدشرك و  –گاو مقدس -خدایان حیوان –کالی  –کریشنا  –ویشنو، شیوا  –برهما  –آیین هندو 

اي از ایمانها و  آیین هندو که جاي آیین بودا را گرفته بود، نه فقط یک دین بود، و نه دین تنها بود، بلکه آمیزه

شناختند؛ گاو  نظام طبقاتی و رهبري براهمه را به رسمیت می: آیینهایی بود که پیروانش چهار صفت مشترك داشتند

د؛ قانون کرمه و تناسخ و حلول ارواح را قبول داشتند؛ و، به جاي نهادن را خصوصاً در مقام آیت الوهیت حرمت می

از یک لحاظ، بعضی از این ایمانها پیش از طبیعت پرستی ودایی وجود . خدایان ودایی، خدایان نویی را در کار آوردند

یان و اعتقاداتی رشد اعتنایی برهمنان به آیینها و خدا داشت، و پس از آنهم باقی ماند؛ و از لحاظ دیگر، اینها از بی

کرده بود که در کتابهاي مقدس ناشناخته و تا حد زیادي مخالف روح ودایی بود؛ حتی هنگامی که آیین بودا دورة 

  .گرفتند برتري عقلی گذرایی داشت، باز اینها از منبع اندیشۀ دینی هندو مایه می

بدن بود، که به طور مبهم و مرموزي دانش و  ویژگی خدایان آیین هندو نوعی نمایش تشریحی و مبالغه آمیز اعضاي

مثالُ برهماي جدید چهار سر و صورت داشت، و کارتیکیه شش تا؛ . کردند کوشش و یا قدرت فوق العاده را مجسم می

برهما، در این مجموعۀ تجدید نظر . و، کما بیش، هر خدایی چهار دست داشت شیوا سه چشم داشت و ایندرا هزار تا؛

ولی بیشتر جنبۀ تشریفاتی داشت و مثابه . بزرگ همه بود، محترم، خنثی، و سرور مسلم خدایان بودشدة خدایان، 

هندویی را تشکیل  –نه تثلیث  –ویشنو با برهما و شیوا یک سه گانگی . یک شاه مشروطه در اروپاي جدید بود

جلی او بزرگترین ت. سانها یاري کندویشنو خداي عشق بود که بارها به هیئت انسانی در آمده بود تا به ان. داد می
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کران و کوران را : کریشنا بود؛ چون در زندان متولد شده بود، کرامات و کارهاي غریب و شگفت از خود ظاهر ساخت

شاگرد محبوبی به نام ارجونه . انگیخت بخشید؛ دستگیر مبروصان و بینوایان بود و مردگان را از گور برمی شفا می

گویند که از زخم تیري کشته شد، اما برخی دیگر  برخی می. تجسم یافته بود] ه شکل ارابه رانیب[داشت، که پیش او 

گویند که بر درختی مصلوب شد، به دوزخ افتاد، و پس آنگاه به بهشت برآمد، و در روز داوري باز خواهد آمد تا در  می

یعنی آفرینش، و : ندگی و جهان هستدر نظر هندوان سه فرایند مهم در ز .کار زندگان و مردگان داوري کند

یکی برهماي آفریننده است، دیگري ویشنوي : از این رو الوهیت در نظر آنان سه شکل اصلی دارد. نگهداري، و ویرانی

اند که همۀ هندوان، مگر جینها، »سه صورت«یا ) تریمورتی(نگاهدارنده، و سه دیگر شیواي ویرانگر؛ اینها سه گانگی 

این دو آیین . یکی آیین ویشنو، و دیگري آیین شیوا: آنچه بیشتر قبول عامه دارد دو آیین است .پرستند میآنها را 

کنند؛ و برهمنان فرزانه، که اکثریت  همسایگانی صلحجو هستند، و گاهی قربانیهاي خود را در یک معبد برگزار می

ویشنوپرستان مؤمن هر صبح با گل سرخی نشانۀ . گزارند آنها هستند، به این هر دو خدا یکسان احترام میمردم پیرو 

کنند، و شیوا پرستان مؤمن هم با خاکستر تپالۀ گاو بر باالي  نیزة سه شاخۀ ویشنو را بر پیشانی خود نقش می

بندند یا به گردن  ولیت است که یا بر بازو میبندند، و آن شکل آلت رج ابروانشان خطوط افقی می کشند یا لینگه می

سرجان مارشال از . پرستش شیوا یکی از عناصر بسیار کهن و ژرف و هراس انگیز آیینهاي هندوست .می آویزند

مانند  –دهد که نیمی به شکل شیواي سه سر، و نیمی  دارو گزارش می –آیین شیوا در موهنجو » مدرك مسلم«

داند؛ و چنین نتیجه  ت که او آنها را آلت رجولیت میشکل ستونهاي سنگی کوچکی اس به –نمونه هاي جدیدشان 

نام این خدا نوعی حسن تعبیر درخود دارد،  ».استپس، شیوا پرستی کهنترین ایمان زندة جهان «گیرد که  می

دانند، و تجسم  است، حال آنکه شیوا را اساساً خداي ستم و ویرانی می» فرخندهخجسته و «معنی  در لغت به» شیوا«

همۀ سلولها، همۀ ارگانیسمها، همۀ انواع،  –گیرد  آن نیروي کیهانیی است که تمام اشکالی را که واقعیت به خود می

است  کنون هیچ ملتی جرئت نکردهتا . کند یکایک نابود می –ها، و همۀ اشیا را  ها، همۀ کارها، همۀ سیاره همۀ اندیشه

که با ناپایندگی شکلها و بیغرضی طبیعت، تا این حد، با صراحت رو به رو شود، یا این طور آشکارا دریابد که بدي 

هندو، . بیند زند؛ هر تولدي جنایت بزرگی است که با مرگ کیفر می توازن نیکی است؛ ویرانی همپاي آفرینش گام می

شود تا در  بیند که پدیدار می اي را می و رنج در عذاب است، در آنها دستکار نیروي سرزندهروزي  که از هزار سیه

شیوا به آهنگ پدید آمدن، از . پدید آورده شادي بجوید –نیروي آفرینندة طبیعت  –فروشکستن هر آنچه برهما 

.میان رفتن، و باز پدید آمدن جاودانۀ جهان می رقصد

د است، تولد هم ناکامی مرگ است؛ و همان خدایی که رمز ویرانی است، همو، در همان گونه که مرگ کیفر تول

در برخی . کند اندیشۀ هندو، نمایشگر آن شهوت و تنداب تولید مثل است که با استمرار نسل مرگ فرد را جبران می

عت را به عنوان کالی شیوا یا طبی) شکتی(از بخشهاي هند، خصوصاً در بنگال، این نیروي آفریننده و تولید کنندة 

تا قرن پیش، . پرستند دهند، و در یکی از آیینهاي متعدد شکتی او را می همسر شیوا، نشان می) پاروتی، اوما، دورگا،(

تازگی، این االهه به قربانی بز . شد این پرستش عبارت از مراسم خونینی بود که اغلب شامل قربانی انسان هم می

کنند که با دهانی گشوده و زبانی در آمده، و آراسته  در انظار در هیئتی سیاه تصویر می این خدا را. اکتفا کرده است

اي از جمجمه، و چهره و پستانهایش  هایش مردگان، و گردنبندش رشته رقصد؛ گوشواره به ماران، برجسدي می

راي برکت و حمایت در دو دست از چهار دستش شمشیري و سري بریده دارد؛ دو دست دیگرش را ب. آلود است خون

تواند مهربان و هم  پاروتی هم االهۀ مادري و هم عروس ویرانی و مرگ است؛ هم می –زیرا کالی . گشوده است

تواند بخندد و هم بکشد، شاید روزگاري در سومر االهۀ مادري بوده، و پیش از اینکه این همه  ستمگر باشد، هم می



٣٨٩

اند که پرستندگان  تا این حد هراس انگیز ساختهاو و سرورش را از آن رو  بیشک. خوف انگیز شود او را به هند آوردند

  .دهندخواهند به روحانیان دست و دلبازي نشان  ترسو را بترسانند و به رفتار شایسته برانگیزند؛ شاید هم می

باشند؛  لکن تنها پنج خدا از سی میلیون خداي مجموعۀ خدایان هندو می اینان خدایان بزرگ آیین هندو هستند؛

اند؛  برخی از آنها بیش از آنچه خدا به شمار روند، فرشته. همانا فهرست نام این خدایان فقط صد مجلد خواهد شد

ثل لکشمی آورند م سماوي هستند، مانند خورشید؛ گروهی بهروزي می برخی را باید اهریمن خواند؛ جمعی اجرام

در ذهن هندو، میان جانور و انسان شکافی نبود؛ . ؛ بسیاري از آنها چارپایان کشتزار یا مرغان هوایند)االهۀ بهروزي(

هم حیوان و هم انسان هر دو روان داشتند، و روانها هم همواره از انسانها در جانوران، و نیز از جانوران در انسانها 

مثالً فیل، گنیشه خدا شد، . و تناسخ به هم بافته شده بودند» کرمه«پایان  بافتۀ بیکنند؛ همه انواع در یک  حلول می

اش افسون دفع بخت بد  و او را پسر شیوا دانستند؛ او تجسم طبیعت حیوانی انسان است؛ و در عین حال هم مجسمه

ار یا ناگه، که نیشش موجب م  کفچه. آمدند انگیز بودند، و هم از این رو خدا به شمار می مار و میمون خوف. است

شود، از حرمت خاصی برخوردار بود؛ هر ساله مردم بسیاري از بخشهاي هند یک جشن دینی به احترام  مرگ آنی می

براي حرمت ماران معابد . برند دهند، و دم سوراخ کفچه ماران رفته، برایشان شیر و موز پیشکش می مار ترتیب می

دهند و  ي؛ بیشماري از خزندگان در این بناها جایی دارند، و روحانیان به آنها غذا میاند، مثالً در میسور خاور ساخته

پرستند و مورد تجلیل قرار  سوسمار، ببر، طاووس، طوطی، و حتی موش را هم می. کنند از آنها نگاهداري می

ها و  اندازه، در معابد و خانههاي گاو، از هر ماده و به هر  مجسمه. براي هندو، گاو مقدسترین جانوران است .دهند می

شود؛ خود گاو در هند محبوبترین موجود، و در خیابانها از آزادي کامل برخوردار است؛  میدانهاي شهر دیده می

برند؛ پیشابش نوشابۀ متبرکی است که هر ناپاکی درونی یا  اش را به شکل سوخت یا مرهم متبرك به کار می تپاله

چون کاله یا دستکش  –خورند، و از پوستش پوشاك  در هیچ شرایطی این حیوان را نمیهندوان . شوید بیرونی را می

شاید روزگاري، . دوزند؛ چون گاوي بمیرد، باید آن را با شکوه و مراسم مذهبی به خاك بسپارند نمی –یا کفش 

براي جمعیت روزافزون هند اي فرمان به تحریم این کار داده بود تا این حیوان بارکش کشاورزي را  سیاستمدار فرزانه

نظر هندو آن است که چون دیگر محبت . رسد حفظ کند؛ امروزه تعداد گاو تقریباً به یک چهارم جمعیت هند می

عمیق به گاو و نفرت عمیق از اندیشۀ خوردن او احساس نامعقولی نیست، پس داشتن چنین احساسهایی دربارة 

ده داشتند که گاو را هرگز نباید کشت؛ هرگز نباید به حشرات برهمنان عقی. موش و سگ خانگی هم معقول است

پرستی در تاریخ هر قومی هست، و  حقیقت این است که حیوان. گزندي رساند؛ اما بیوگان را زنده زنده باید سوزاند

. انوران باشدباید به جانوري جنبۀ الوهیت داد، شاید گاو مهربان و آرام براي مهر و پرستش سزاوارتر از سایر ج اگر می

ما غربیان نباید از نداشتن چنین اوضاعی به خود ببالیم و از نمایش جانور خدایان هندو متعجب شویم، چه ما هم 

شیطان مارشکل بهشت عدن، و گوسالۀ طالیی عهد عتیق، ماهی مقدس دخمه و برة رحیم خداوند خودمان را 

تر از  راز ترك عجز و ناتوانی ذهنهاي ساده در تفکر امور غیرعینی است؛ این اذهان ساده عینیات را راحت .داشتیم

هندو در این تردید دارد که حواس آدمی بتواند غیر از . فهمند ها را آسانتر از قوانین می کنند، و اراده نیروها ادراك می

ها موجودات بیشمار مافوق طبیعی  و معتقد است که در وراي این پدیده ها چیزي درك کند ظواهر و اعراض پدیده

. توانیم آنها را درك کنیم توانیم آنها را به تصور درآوریم، اما هرگز نمی وجود دارد که بنا به گفتۀ کانت، ما فقط می

ن طریق که معموال برهمنان نوعی تساهل فلسفی داشتند که خود به گروه بیشمار خدایان هندو افزوده است؛ بدی

کردند و بدین ترتیب آنها را به  ها یا اوترهاي خدایان مورد قبول تعبیر می اي را به صورت جلوه خدایان محلی یا قبیله

سرانجام، . گرفت ارنامه میپرداخت اعتب پذیرفتند؛ در هند هر مذهبی چنانچه دین خود را می هندو می والهاالي

کمابیش هر خدایی جلوه و صفت یا تجسم خداي دیگري شد، تا آنجا که همۀ این خدایان در اذهان هندو با هم 
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همان گونه که ممکن است . آمیختند؛ شرك نخست به صورت همه خدایی و مآال مبدل به وحدت یا یکتاپرستی شد

عذرا، یا یکی از هزاران قدیس، نیایش کند و همچنان یکتاپرست باشد، هر مسیحی با اعتقادي در برابر تمثال مریم 

آنکه یک  برد، بی یعنی که یک خدا را متعال بداند، هندو نیز همین گونه به کالی یا راما یا کریشنا یا گنیشه نماز می

دانند و شیوا  گروهی از هندوان، ویشنو را برترین خدا می .باشند میلحظه هم بر این فرض باشد که اینها خدایان برتر 

دانند؛ اگر برهما را فقط اندك  خوانند؛ جمعی شیوا را برترین خدا، و ویشنو را فرشته می را فقط خداي تابع او می

معلول همان علتی است که اگر پرستند براي این است که او غیرعینی و ناملموس و دوردست است، و نیز  کسانی می

چه بیشتر کلیساها را در عالم مسیحیت به افتخار مریم عذرا یا قدیسی ساخته بودند، مسیحیت چشم به راه ولتر بود 

.اي براي خدا  که نمازخانه

III - اعتقادات

  یرهای –زندگی شر است  –هاي فلسفی آن  جنبه –کرمه  –حلول روان  –تناسخات جهان  –ها  پورانه

چون وداها در . اي هم با این االهیات درهم پیچیده آمیخته است که هم خرافی است و هم عمیق اساطیر پیچیده

همان زبانی که به آن نوشته شده بودند مردند، و مابعدالطبیعۀ مکاتب برهمنی هم از دسترس فهم مردم دور بود، از 

یا داستانهاي کهن،  هجده پورانه،) میالدي 500تا   م ق 500از (این رو ویاسه و دیگران، در طی یک دوران هزارساله 

نامۀ خدایان،  بیت، ساختند و حقیقت کامل را دربارة آفرینش جهان، شکوفایی و زوال ادواري آن، شجره 400000در 

طقی، در این کتابها هیچ تظاهري به شکل ادبی، نظم من. و تاریخ عصر پهلوانی را براي عامۀ مردم بتفصیل شرح دادند

اصرار داشتند که دو عاشق و معشوق، یعنی اوروشی و پوروروس، [ مثال] یا رعایت اعتدال در عدد و رقم نشده است؛ 

ولی از آنجا که زبان این آثار قابل فهم، تمثیالتشان جذاب، و تعلیمشان با درست . سال خوش و خرم زیستند 61000

ها، و حتی  تاب آیین هندو و انبان بزرگ خرافات، اسطورهپنداري دینی همساز بود، الجرم، به صورت دومین ک

یابیم  مسئلۀ موهوم بودن تکثر و اصالت وحدت و یگانگی کل حیات را می پورانهمثال در ویشنو . اش درآمدند فلسفه

  :این زمینه گردش رجعی داشته است که، در حقیقت، قدیمیترین زمینۀ اندیشه هندوست، که

  پس از هزار سال ریبو

  .به شهر نیداگه آمد که دانش بیشتري بدو سپارد

  خواست با خیل طویل مالزمانش وارد شود، او را هم بدانگاه که شاه می

  در بیرون شهر دید، که در کناري ایستاده

  و از جمع کنار گرفته،

  .گشت و علف بازمی گردنش از روزه خشکیده، از جنگل با سوخت

  :ریبو چون او را دید به نزدش رفت و سالم کرد و گفت

  »اي؟ اي برهمن، چرا این جا تنها ایستاده«

  آورد، جمعیت را بنگر که پیرامون شاه فشار می«: نیداگه گفت

  ».ام به این دلیل تنها در کناري ایستاده. شود شاه اکنون دارد وارد شهر می

  ام یک شاه است؟از اینان کد«: ریبو گفت

  و آن دیگران کیانند؟

  ».دانی زیرا گویا تو می. به من بگو

  آن که برپیلی دمان نشسته است«:نیداگه گفت

  و چون قلۀ کوه سربرافراشته،
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  ».او شاه است و دیگران هم مالزمان او

باشی؛آنکه به نشان تمایز جدایشان کرده  اي بی تو به این دو شاه و فیل، اشاره کرده«: ریبو گفت

  .نشان تمایز این دو را برایم بگو

  ».خواهم بدانم، اینجا کدام فیل است و کدام شاه می

  فیل در زیر است و شاه بر زبر او؛«: نداگه گفت

  »کیست که رابطۀ میان راکب و مرکوب را نداند؟

  .خواهم بدانم، مرا تعلیم ده من می«: ریبو گفت

  »کند؟ شاره میا» زبر«و واژة » زیر«آن چیست که به واژة 

  :پرید و به او گفت گورونیداگه راست بر پشت 

  :اکنون بشنو، خواهمت گفت آنچه از من خواستی«

  من بر زبرم چون شاه، و تو بر زیري چون فیل،

  ».من براي تعلیم تو این عمل را انجام دادم

است و کدام »تو«جاي شاهی، و من در جاي فیل، پس این نیز با من بگو، از ما کدامین  اگر تو در«: ریبو گفت

  ؟»من« یک

  :آنگاه نیداگه بسرعت در برابر او برزمین افتاد، پایش را در دست گرفت و گفت

  …استادم، تو براستی ریبویی«

  ».اي ي من، آمده»گورو«دانم که تو، من از این می

  یاموزم،آري، تا ترا ب«: ریبو گفت

  به سبب میل پیشین تو که به من خدمت کنی،

  .ام من، ریبونام، به نزد تو آمده

  ».کامل است گانگی همان نادو –که لب برترین حقیقت است  –ام  و آنچه اکنون به سخن کوتاه ترا آموخته

  .اگه گفت، از آنجا رفتریبو این را به نید» گورو«چون 

  ولی جان نیداگه، که این تعلیم نمادي را آموخته بود،

  بیدرنگ بتمامی به نادوگانگی روي آورد

  .از آن پس هیچ موجودي را از خود جدا ندید

هاي مشابه قرون  ها، و نوشته در این پورانه ».را دید و بدین سان بر برترین رستگاري رسید» برهمن«و از این رو 

وجود  »تکوین«در این نظریه هیچ گونه آفرینشی به معناي . یابیم ي هند، نظریۀ بسیار جدیدي دربارة عالم میوسطا

شکند و  اي، جاودانه برمی ندارد، جهان، به طور تسلسل و ادواري، چون هر گیاهی که در آن است و چون هر سازواره

آن  –خوانند  که در این آثار ادبی آن را بیشتر آفریدگار یا پرجاپتی می –برهما . پوسد روید و می رود، می از میان می

دانیم چگونه آغازشده  داشته باشد، ما نمیاگر جهان آغازي . دارد پایان را نگاه می نیروي معنوي است که این فرایند بی

را برهما گذاشته باشد و بعد روي آن نشسته و آن را درآورده باشد؛ شاید گویند شاید تخم آن  ها می است؛ پورانه

، یا عصر »مهایوگه«هر دوران یا کلپه در تاریخ جهان به هزار . خطاي گذراي کردگار است، یا لطیفۀ کوچکی است

شود  ر مییا عص» یوگه«سال است و هر مهایوگه شامل چهار 4320000شود که هریک از آنها خود  بزرگ، تقسیم می

سه عصر از اعصار مایوگۀ کنونی گذشته است ، که مجموعاً . رود که در طی آنها نژاد بشري تدریجاً رو به زوال می

دوران تلخ  از این. کنیم یا عصر بینوایی زندگی می» یوگه –کالی «شود؛ ما در عصر چهارم، یا  سال می 3888888
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بعد جهان دستخوش یکی از مرگهاي ادواریش . سال آن مانده است 426965ل سپري شده است، اما هنوز سا 5035

در هر . سالی دیگري را آغاز خواهد کرد 432000000» کلپۀ«ي دیگري، یعنی یک »روزبرهما«خواهد شد، و برهما 

یابد، و هم با وسایل و فرایندهاي طبیعی رو به زوال  دوران کلپه، جهان با وسایل و فرایندهاي طبیعی تکامل می

هیچ مقصدي . نابودي کل جهان همان قدر مسلم است که مرگ یک موش، و این نزد فیلسوف ارزشی ندارد. رود می

پایان  در کار نیست؛ تکرار بی» پیشرفتی«غایی در کار نیست که تمام آفرینش به سوي آن در حرکت باشد؛ هیچ 

لیاردها روح از تمام این عصرها و عصرهاي بزرگ در حلولی ماللت بار از این نوع به آن نوع، از این تن می .است و بس

اي در زنجیر حیات و ورقی در  هیچ فردي واقعاً یک فرد نیست، حلقه. اند به آن تن، از این زندگی به آن زندگی رفته

نیست، زیرا روان این گل یا آن کک شاید دیروز روان تاریخ وقایع یک روح است؛ هیچ نوعی واقعاً یک نوع جداگانه 

تمام وجود انسان، انسان نیست، او حیوان هم . انسانی بوده، یا شاید فردا روان انسانی باشد؛ تمام حیات یکی است

کنند تا به  تر گذشته در او جاي دارند، و او را بیشتر به ستمگري مانند می هست؛ ذرات و پژواکهاي وجودهاي پست

انسان فقط بخشی از عالم است، عمال مرکز یا موالي آن نیست؛ هر زندگی فقط جزیی از گذر یک روان . رزانگیف

تناسخهاي بسیار روان شبیه به . است، نه تمام آن؛ هر شکلی گذرنده است، ولی هر واقعیتی پیوسته و یگانه است

چگونه زندگی فردي، . شد، و گاهی به زوال بکشاندسالها یا روزهاي یک زندگی واحد است، و شاید روان را گاهی به ر

تواند حاوي همۀ سرگذشت یک روان باشد، یا براي کار  که در جریان مداوم و خروشان نسلها اینهمه کوتاه است، می

تواند تا ابد  و اگر روان بیمرگ و نمیر است، چگونه یک زندگی کوتاه می  اي به او بدهد؟ بد و نیکش پاداش شایسته

  کند؟شت او را تعیین سرنو

توان فهمید که هر وجودي به کیفر گناهان زندگی گذشته خواهد  گویند زندگی را فقط بر این فرض می هندوان می

تواند بدون  ، نمیهیچ عملی، بزرگ یا کوچک، نیک یا بد. رسید یا از ثمرات تقواي آن دوره برخوردار خواهد شد

این قانون کرمه است، یعنی قانون کردار، قانون علیت جهان . شود معلول باشد؛ هرچه در جهان انجام گیرد فاش می

آنکه گناهی کرده باشد،  اگر مردي داد و مهربانی کند، بی. معنوي؛ و این برترین و هراس انگیزترین همۀ قانونهاست

رات این اعمال نیک کافی نخواهد بود، بلکه به دورة حیاتهاي دیگر کشیده یک عمر فانی براي برخورداري از ثم

خواهد شد که، چنانچه نیکی و تقوایش ادامه داشته باشد، تولدي دوباره در مقامی واالتر، و با بهروزي بیشتر، خواهد 

این قانون  35 .شدواهد اش به صورت خارج از طبقه یا راسو یا سگی خ یافت؛ اما اگر به بدي زیست، در تولد دوباره

اساطیر یونانی از خدایان و انسانها برتر است؛ حتی خدایان هم اعمال  سرنوشتنظیر مویراي یا االهگان » کرمه«

گویند، کرمه همان مشیت یا کردار خدایان است، اما کرمه  هند؛ یا چنانکه متألهین مید خودکامۀ آن را تغییر نمی

رساند، حال آنکه کرمه او را  سرنوشت نیست؛ سرنوشت ناتوانی و درماندگی انسان را در تعیین بخت و تقدیر خود می

نه . لق سرنوشت خویش باشددارد که خود خا بر آن می) اگر همۀ زندگیهایش را به عنوان یک کل در نظر بگیریم(

دهند؛ روان، پس از مرگ تن، ممکن است براي  بهشت و نه دوزخ به کار کرمه، یا زنجیر تولدها و مرگها، پایان نمی

ماند، و فقط چند  چشیدن کیفري به دوزخ برود یا براي پاداش عاجل و خاصی، به بهشت؛ اما هیچ روانی در دوزخ نمی

نند، کمابیش هر روانی که به یکی از این دو وارد شود، باید دیر یا زود به زمین بازگردد ما روان جاودانه در بهشت می

 .کندخود را در تناسخهاي نوبتی طی » کرمۀ«و 

مان هستیم، و در فرزندانمان ما تجسمات مجدد نیاکان. این معتقدات، از نظر زیستشناسی، حقایق بسیاري دربر دارد

دل تصور  کاران ساده اگر چه شاید نه آن قدر که محافظه(دوباره تجسم خواهیم یافت؛ و معایب پدران تا حدي 

اي عالی بود که افراد ددمنش را از  کرمه اسطوره. رسد ، حتی پس از گذشت چندین نسل، به فرزندان می)کنند می

داشت؛ وانگهی حس وحدت و تعهدات اخالقی را  احسان و اعانۀ مذهبی بازمی قتل، دزدي، طفره و تعلل و خست در
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تر و  کشاند، و بیش از هر تمدن دیگري به قوانین اخالقی وسعت و کاربردي بسیار گسترده به تمام زندگی می

دان کنند؛ حتی، آنان که چن طینت حتی المقدور از کشتن حشرات خودداري می هندوهاي پاك. داد تر می منطقی

تري که بنا  کنند، نه چون مخلوقات پست رغبتی به فضیلت ترحم ندارند با جانوران چون برادران فروتن خود رفتار می

کند که، بدون  براي هندو حقایق بسیاري را تشریح می» کرمه«از نظر فلسفی » .به فرمان االهی بر آنان سلطه دارند

عدم مساوات و نابرابریهاي ابدي میان افراد . رسد یار ظالمانه به نظر میاز لحاظ معنا نامفهوم و از لحاظ عدالت بس آن،

کشانند، تمام رنجی که همراه با تولد  که شوق و طلب ابدي انسان را براي استقرار عدالت و مساوات به شکست می

ه کرمه را پذیرفته، براي فرد هندویی ک شود و تا مرگ با آن همراه است، همه و همه،  انسان به زندگانی او وارد می

قابل درك و فهم است؛ این شرها و بیعدالتیها، این اختالفهاي میان بالهت و نبوغ، میان فقر و ثروت، نتایج وجودهاي 

گذشته است؛ کارکرد اجتناب ناپذیر قانونی است که گرچه براي یک زندگی یا یک لحظه ناعادالنه است، در پایان کار 

کرمه یکی از آن ابداعات بسیاري است که انسان به عمل آورده است تا شر را صبورانه تحمل  .باشد میکامال عادالنه 

اند که وظیفۀ توضیح شر و یافتن طرحی را به انجام  اغلب ادیان کوشیده. رو شود کند، و با زندگی باحالتی امیدوار روبه

چون مشکل واقعی حیات رنج . بر آن طرح، انسان شر را، نه با دلخوشی، بلکه با آرامش جان بپذیردرسانند که بنا

دین هند، با معنا بخشیدن و ارزش دادن به اندوه و درد از اندوه غمنامۀ انسان . نبوده، بلکه رنج ناشایست است

بار نتایج کردارهاي خود را بر دوش کشد و اگر در االهیات هندو، روان الاقل این تسال را دارد که فقط باید . کاهد می

تواند شر را مجازاتی سپنجی بداند و چشم به راه پاداشهاي محسوس فضایل و اعمال  در کل هستی شک نکند می

.نیک انجام دادة خود باشد

کشی  بهرهانقیاد ملی، و  آنان که زیر ستم محیط تخدیر کننده،. کنند اما، در حقیقت هندوان در کل هستی شک می

اقتصادي بودند، گرایش به این داشتند که زندگی را بیشتر به چشم مجازاتی جانکاه بنگرند تا به صورت فراغت یا 

وداها، که نوشتۀ نژاد سختکوشی بود که از شمال به هند آمده بود، کمابیش، نظیر اشعار ویتمن، جنبۀ . پاداشی

ها، که باز  انصد سال بعد بود، تقریباً ارزش زندگی را انکار کرد؛ پورانهخوشبینی دارد؛ بودا، که نمایندة همان نژاد در پ

 –پنج قرن دیرتر از بودا پدید آمده بودند، نمایندة نظري بودند که، بیش از هر چه در مغرب زمین شناخته شده بود 

مشرق زمین، تا زمانی که انقالب صنعتی به آن نرسید، نتوانست  .بود، بدبینانه - جز لحظات پراکندة شک فلسفی 

امان، در تمهیدات  امان، در جاه طلبی بی شور و شوق غربیان را در برداشت از زندگی دریابد؛ شرق، در تالش بی

یگی و سبکسري زمین، جز بیما جویی در کار، و در ترقی و سرعت مغرب جانکاه و خرد کنندة اعصاب براي صرفه

توانست این گرفتاري عمیق در امور سطحی و این تحاشی زیرکانه را دریابد که غایات را  دید؛ دیگر نمی چیزي نمی

شرق سنتی » نومیدي«، و »رکود«تواند به عمق این رخوت آرام،  درصورت و ظاهر بنگرد، کما اینکه غرب هم نمی

.خامدر نیابد حال پخته هیچ . دست یابد

: دهد که یودیشتیره پاسخ می» انگیزتر است؟ آن چیست که در جهان از همه شگفت«: پرسد یمه از یودیشتیره می

گوید  مهابهاراتا می. روند، مانا که خود بیمرگند بینند، اما باز اینسو و آنسو می میرند؛ مردم این را می افراد یکایک می«

حال که . روند آیند و می برد، گرفتار پیري است، و شبها، که تمامی ناپذیر است، مدام می جهان از مرگ رنج می«

و سیتاي رامایانا، که در هر وسوسه و » ایستد، مرا از گام زدن با نقاب علم چه حاصل؟ دانم مرگ از فعالیت باز نمی می

  :طلبد ه عنوان پاداش این وفاداري، فقط مرگ را میآزمونی نسبت به شوهرش وفادار مانده است، ب

  !ام که همسري وفادارم، اي زمین، اي مادر من، سیتا را از بار این زندگی برهان اگر در حقیقت به شویم نشان داده
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از هرگونه کام و آرزو، و  پس، آخرین کالم در فکر مذهبی هندو مکشه، یعنی رهایی و نجات، است؛ نخست رهایی

دهد که  توان رهایی آن یا این دانست؛ ولی نیروانۀ کامل هنگامی دست می نیروانه را می. ایی از زندگیسپس ره

:کند اول را چنین بیان می] رهایی[فرزانه،  هري- بتري. رهایی از این هردو باشد

توان در پشت پا زدن به هرگونه کام و آرزو یافت  تنها راه رهایی از بیم را میهرچه برزمین است از آن بیم زاید، و 

طلبید، روزها بر من بس دیرپاي  روزگاري که دلم سخت از آن خونین بود که گوشۀ چشمی از توانگران می. …

برمن همه بس کوتاه اما آنگاه که به جستجو برآمدم تا به آرزوها و کامهاي این جهانی پایان بخشم، روزها  نمود؛ می

نشینم، و چون به زندگانی پیشینم  اما اکنون چون فیلسوفی، در غار کنار کوهی، برسنگ سختی می. نمود می

  .خندم اندیشم، می می

برترین آرزو و غایت آمال هر هندو  ».خواهم دوباره زاییده شوم نمی«: گوید گاندي شکل دوم رهایی را بیان کرده، می

. شود، از دست بدهد را، که با هر تنی و تولد فردي دوباره زنده می» خویشتن«آمدن برهد؛ آن تب این است که از باز

شود و نه با کردارهایمان؛ بلکه از انکار نفس پیوسته، و شهود فراوان دور از  رستگاري نه از رهگذر ایمان حاصل می

اشد، و چیزي نماند که دیگر بار زاییده مرده ب» خود«آید، تا سرانجام  جزءسوز به دست می» کل«خودپرستی آن 

یعنی به جان جهان یا  –دوزخ فردیت به بهشت، و بهشت وحدت به مجذوبیت کامل و بی تشخص در برهمن . شود

  .شود بدل می –نیروي جهان 

IV -غرایب دین  

  آبهاي متبرك –تطهیر  –قربانی  –شعایر  –فالیسیسم  –علم احکام نجوم  –خرافات 

الطبیعه براي بیماریهاي کوچک  که نخستین یاري عالم مافوق –الهیات آمیخته با بیم و رنج، خرافات در میان این ا

نذرها، افسونها، جن گیریها، علم احکام نجوم، غیبگوییها، اوراد، سوگندها، . برگ و بار یافت و شکوفا شد - زندگی بود 

و جوکی و » فقیر«سا، یک میلیون هزار مار اف مرد دین، یک میلیون فالبین، یکصد2728812بینی، پیشگویی،  کف

هندوان به مدت هزار و دویست سال . دهند مردان مقدس دیگر، جملگی، بخشی از تصویر تاریخی هند را نشان می

هاي ) افسون و ورد(داشتند که شرح علم اسرار، پیشگویی، و جادوگري بود، و منتره ) جنگ(تعداد زایدي تنتره 

برهمنان با چشم . شد با آنها، از راه سحر و جادو، به هر قصد و نیتی رسید رد که تقریباً میک مقدسی را بیان می

توان تاحدي معلول این واقعیت  آوردند؛ و علت این تساهل را می کردند و دم بر نمی تحقیر به این دین جادو نگاه می

روري است؛ از این گذشته، شاید هم معتقد کردند رواج این خرافات براي تثبیت قدرت خود آنها ض دانست که فکر می

بودند که خرافات از میان رفتنی نیست، و چنانچه امروز بساط آن برچیده شود، فردا به شکل دیگري نمودار خواهد 

.افتد تواند به اشکال گوناگون تجلی کند در نمی کردند که هیچ ذیشعوري با نیرویی که می آنان حس می. شد

علم احکام نجوم را قبول داشت، و این امر را مسلم  فرهنگ،بسیاري از امریکاییهاي با هندوي ساده دل، مثل 

در [زنان حایضه مانند اوفلیا . اند تأثیر خاصی دارد دانست که هر ستاره بر آنان که زیر نفوذ آن متولد شده می

در کوشیتکی . بایست خود را از آفتاب دور نگاه دارند، زیرا ممکن بود که آبستن شوند می] رنمایشنامۀ هملت شکسپی

ساحران، احضارکنندگان ارواح، و رماالن، با . اوپانیشاد آمده است که راز بهروزي مادي ستایش منظم ماه نوست

شود، یا  که در آسمان ظاهر میگرفتن مختصر پولی، گذشته و آینده را از روي کف دست، نجاست، رؤیاها، عالیمی 

ساختند؛  با خواندن اورادي که فقط خودشان بلد بودند، ارواح را ناپدید می. کردند موش خوردگیهاي پارچه تعبیر می

کردند که نیازدهنده را  انداختند؛ و خود خدایان را مجبور می کردند؛ پرندگان را به دام می کفچه ماران را افسون می

کردند، یا جن خود شخص را  گران، در قبال دستمزد حسابی، جنی را به تن دشمن داخل میجادو. یاري دهند

حتی برهمن هم . کردند شدند، یا او را با درد بیدرمانی، زمینگیر می گرفتند؛ مرگ ناگهانی دشمن را موجب می می
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، که ممکن بود وارد دهانش شکست تا ارواح خبیثه را کرد انگشتانش را به راست و به چپ می وقتی که دهن دره می

ترسید؛  فرد هندو؛ مثل بسیاري از دهقانان اروپایی، در کلیۀ ادوار و قرون از چشم زخم می .کندبشوند، بترساند و دور 

از اینها . رو شود آوردند روبه سرش میدر هر حالی ممکن بود با بدبختی یا با مرگی که دشمنان با سحر و جادو بر 

دار  توانست قوة باه را تجدید و تقویت کند؛ یا عشق این را به دل آن بیندازد؛ یا زنان نازا را بچه گذشته، جادوگر می

به همین مناسبت به قدرت جنسی خود . شوق هندو به داشتن فرزند از همه چیز، حتی نیروانه، شدیدتر است.کند

. گیرد مند است و شعایر پرستش نمادهاي تولیدمثل و بارآوري از همین عالقه سرچشمه می قهالعاده عال فوق

هاي متفاوت رواج داشته، از قدیمیترین ازمنه تا قرن بیستم  فالیسیسم یا ذکرپرستی، که در بیشتر کشورها در دوره

شکتی، یا . ها تلمود آن بود تنترهشیوا، خداي این پرستش،آلت رجولیت شمایل او، و . در هند پابرجا مانده است

که  کردند، و گاه چون عنصر مادینۀ سرشت شیوا، نیروي توانبخش شیوا را، گاهی به عنوان همسرش کالی تصور می

دهند که آنها را لینگه و یونی  هم قوة نرینه و هم مادینه را در خود داشت؛ این دو نیرو را با دو بت نشان می

هاي این پرستش جنسیت را در سراسر هند  نشانه. رم مرد، و این نشان شرم زن استخوانند، که آن نشان ش می

هاي عظیمی که درون معابد  به اشکال آلت رجولیت در معبد نپالی و معابد دیگر بنارس؛ به شکل لینگه: توان دید می

ها و تشریفات مربوط به  دسته اند؛ یا در آرایند یا پیرامون آنها را احاطه کرده منسوب به شیوا را در جنوب هند می

هاي سنگی را در بیشتر  لینگه. آویزند بندند یا به گردن می ذکرپرستی و در تصاویر آلت رجولیت که به بازو می

شکنند، لینگۀ  توان دید؛ هندوها نارگیلهایی را که بناست در قربانی پیشکش کنند روي این سنگها می شاهراهها می

السحري که در  نظیر آب متبرك یا آب باطل –شویند، و بعد آن را  روز با آب گنگ می سنگی معبد رامشورام را هر

گیرد، بدین  معموالً آیین ذکرپرستی به صورتی ساده وزیبنده انجام می. فروشند به مؤمنان می –اند  فروخته اروپا می

.ندآرای دهند، سپس آن را با برگ می نحو که سنگ را با آب یا روغن متبرك مالش می

برند؛ ولی بیشتر مردم گویا هیچ  هاي ذکرپرستی تفریح و حظی جسمانی می بیشک مردم طبقات پایین از دسته

بینند، و این عیناً نظیر هر مسیحی مؤمنی است که تصویر مریم عذرا را،  انگیزة زشت و وقیحی در لینگه و یونی نمی

دهد، و  ند؛ آداب و رسوم به هر چیزي رنگ دستی میک باشد، نظاره می در حالی که مشغول شیردادن به پسرش می

اند؛ تمثالها اکنون صرفاً  ظاهراً مدتهاست که مردم رمز جنسی این اشیا را ازیاد برده. بخشد زمان هم به آن تقدس می

 شاید تفاوت مفهوم هندو و اروپایی، در این زمینه، از اختالف. هاي سنتی و مقدس نشان دادن نیروي شیواست طریقه

کند که چون مدت مدیدي ناکام بمانند،  هایی را آزاد می در سن ازدواج پیدا شده باشد؛ ازدواج در خردسالی آن انگیزه

به طور کلی، اخالقیات و رفتار . آورند گردند و انحرافات شهوانی و نیز عشق رؤیایی را به وجود می به خود باز می

پرستش شیوا از همۀ . تر است و قید و بند بیشتري دارد ار شایستهجنسی در هند باالتر از اروپا و امریکا، و بسی

شوند، و این  تر است؛ و دیندارترین لینگه پرستان، لینگایت خوانده می تر و مرتاضانه آیینهاي هندو سخت

شناعت  کردند ما را با همین مانده بود غربیانی که از هند دیدار می«:گوید گاندي می. ترین فرقۀ هند است»پیرایشگر«

نخستین بار، در کتابی از مبلغان غربی . پرداختیم، آشنا کنند بسیاري از اعمالمان، که تا آن زمان معصومانه بدان می

رسم لینگه و یونی فقط یکی از آیینهاي  ».معناي زشت و وقیحی دارد] لینگۀ شیوا[بود که یاد گرفتم که شیوا لینگم 

تقریباً هر یک از . آمد ، نه فقط شکل، بلکه نیمی از ذات دین هند به نظر میبیشماري بود که، از نظر زودگذر بیگانه

در خانۀ هر دینداري خدایان . اعمال زندگی، حتی دست و رو شستن و لباس پوشیدن هم مراسم دینی خاصی داشت

. آنان حرمت نهندبایست به  بایست هر روز آنان را بپرستند، و نیز نیاکانی بودند که می شخصی و خاصی بودند که می

بگیرد تا در مراسم معبد، که در ایام مقدس صورت  بایست بیشتر در خانه انجام در واقع براي هندو عبادت دینی می

کردند و این خود موجب  سال مذهبی بود شادي می] آغاز[و اما مردم در جشنهاي بسیاري که نشانۀ . گرفت می
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توانستند آنچه را خوانده  آنان در آنجا نمی. به زیارت بقاع باستانی بروند هاي بزرگ به راه افتند یا شد که در دسته می

آراستند؛ با رنگ  ها می آن را با پیرایه. توانستند بت را درك کنند شد بفهمند، چون به زبان سانسکریت بود، اما می می

کردند؛ حمامش  ی او را بیدار میکردند، یعن گاهی با آن چون انسان رفتار می. کردند پوشاندند؛ و گوهرآگینش می می

.گذاشتند کردند، و شب او را در رختخوابش می دادند؛ سرزنشش می پوشانیدند؛ خوراکش می کردند؛ لباس بر او می می

قربانی نزد هندو، یک صورت تهی . ، قربانی یا پیشکش بود، و شعایر بزرگ شخصی، تطهیر مراسم بزرگ همگانی

زمانی که انسانها آدمخوار . د که اگر به خدایان غذا پیشکش نشود از گرسنگی خواهند مردمحتوا نبود؛ او معتقد بو بی

خصوصاً کالی اشتهایی به انسان داشت، ولی . کردند بودند در هند هم، مثل هر جاي دیگري، انسان را هم قربانی می

بایست  با پیشرفت اخالق، آن خدایان هم می 63 .خورد میدادند که او فقط افراد طبقات پایین را  برهمنان توضیح می

در این مراسم بز از التفات خاصی . کردند به حیوانات قانع شده باشند، چه تعداد کثیري از آنها را به آنان پیشکش می

ی جانوران پایان دادند؛ اما پس از آنکه آیین هندو در هند به قربان» اهیمسا«آیین بودا و آیین جین و . برخوردار بود

جاي آیین بودا را گرفت این رسم دوباره معمول شد، و به زمان ما هم رسید، گرچه تا حدي از شدت آن کاسته شده 

مراسم  .کنند اش خون ریختن است خودداري می کردند که از شرکت در هر قربانی که الزمه برهمنان افتخار می. است

گرفت، زیرا ترس از آلودگی در دین هند همان قدر فراوان بود که در  تطهیر ساعتها از زندگی هندو را می غسل و

هر آن ممکن بود که هندو از غذاي ناشایست، از فضوالت، از دست زدن به یک سودره . شود بهداشت جدید دیده می

البته خود زن هم بر اثر . دیگر، نجس شود اي، یا به صدها طریق یا فردي خارج از طبقه، یا جسدي یا زن حائضه

اي را  شد؛ در این موارد، قانون برهمنی انزواي زن و احتیاطات بهداشتی پیچیده خونریزي ماهانه یا زایمان ناپاك می

بایست مراسم  هندو می –یا، به اصطالح کنونی ما، عفونتهاي ممکن  - بعد از هر یک از این آالیشها . شمرد الزم می

در موارد جزئی کافی بود که آب متبرك بر سر و صورت پاشیده شود؛ در موارد بزرگتر روشهاي : درا انجام دهتطهیر 

این تطهیر، به عنوان مجازات در مورد نقض . گرفت پایان می» گاویه پنجه« تري بود که با عمل وحشتناك  پیچیده

شیر، ماست، : گاو مقدس» پنج چیز«بود از خوردن گرفت، و آن عبارت  انجام می) مثالً ترك هند(قوانین مهم طبقه 

 .تپالهروغن، پیشاب، و 

آنچه بیشتر با سلیقۀ امروزي مغرب زمین نزدیک است استحمام روزانه است؛ در این مورد هم، به منظور اینکه این 

گرمسیري بسیار مطلوب است، به صورت بهتري انجام گیرد، جامۀ دینی بر آن رسم بهداشتی، که در یک اقلیم نیمه 

ساختند؛ رودهاي بسیاري را مقدس و متبرك دانستند؛ و به مردم گفته » متبرك«استخرها و حوضهاي . پوشاندند

هر صبح قبالً در زمان یوان چوانگ . ها غسل کنند، تن و جانشان پاك خواهد شد بودند که اگر در این رودخانه

کردند؛ از آن قرن تا زمان ما هر بامداد، هنگام تابیدن اشعۀ خورشید بر آبهاي رودخانه،  میلیونها نفر در گنگ غسل می

شد، در حالی که دستهایشان را به سوي آن گوي مقدس به دعا برداشته،  بانگ دعا و سرود مؤمنان شنیده می

شهر مقدس هند، مقصد میلیونها زایر، مأمن پیرمردان و پیر زنانی  بنارس،. »اوم، اوم، اوم«کردند صبورانه زمزمه می

تصور اینکه این . رو شوند آمدند تا بیگناه و پاك با مرگ روبه شد که از سراسر این کشور براي غسل در رود گنگ می

اند، و در  مؤمنین طی مدت دوهزار سال به بنارس آمده و، حتی در سپیده دم زمستان، لرزان به آب گنگ پا نهاده

اند، و همان عبادتهاي نویدبخش را  اند بوییده سوخته سوزي می حالی که بوي گوشت مردگانی را که بر سکوهاي مرده

اگر خدایی این ادعیه را اجابت نکند، . آور، بلکه وحشتناك است اند، ترس براي همان خدایان طی قرنها به عمل آورده

هند هنوز هم به همان شدت به خدایانی که در طی این مدت طوالنی با چیزي از ارج و قربش کاسته نخواهد شد؛ 

  .اند اعتقاد دارد آرامش خیال به فقرو ویرانی او فرونگریسته
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V - پارسایان و شکاکان  

  نظر کلی دربارة دین هندو –تساهل  - مرتدان  - روشهاي تقدس 

کند که آنها  ، تا آنجا که سرانجام بیننده حس میدر هند، گویا تعداد اولیا و پارسایان بیش از هر جاي دیگري باشد

: شناخت تقواي هندو سه راه اصلی تقدس را به رسمیت می. هم مثل مار و کوکنار محصول طبیعی این کشورند

برهمنان بنابر قانون . یا راه عشق» یوگه –بکتی «یا راه کردار؛ و » یوگه - کرمه «، یا راه شناسایی، »یوگه - جنانه «

بایست از  برهمن جوان می. دانستند مراحل تقدس، سیر و سلوك در هر سه طریق را مجاز می یا چهار» رمهاش«چهار 

» گورو«آغاز کند، یعنی به پاکدامنی پیش از ازدواج، به تقوا، مطالعه، راستگویی و خدمت عاشقانه به » برهمه چاري«

بایست، همچون  سن هجده سالگی انجام گیرد، میپس از ازدواج که نباید دیرتر از . یا استاد خود سوگند بخورد

یا مردخانه، پا به مرحلۀ دوم زندگی برهمنی بگذارد، و براي نگاهداري و عبادت خود و نیاکانش صاحب » گرهستیه«

سالک مرحلۀ تقدس باید با همسرش گوشۀ عزلت ) شود که اکنون گهگاه اعمال می(در مرحلۀ سوم . پسرانی بشود

یا جنگل نشین زندگی کند؛ شرایط سخت را با شادمانی بپذیرد؛ و مناسبات جنسی را » انه پرستهو«گزیند؛ مثل یک 

باالخره برهمنی که بخواهد به باالترین مقام برسد، حتی همسرش را هم رها کند و . به تولید فرزند محدود کند

ي دست بشوید، و فقط پوست آهویی از هرچه دارد، از ثروت و خواسته، و از هر بند. یا تارك دنیا بشود» سنیاسی«

پنج «هر روز باید تنش را به خاکستر بیاالید، . براي تنش، چوبی براي دستش، و کدویی آب براي تشنگیش بردارد

او باید همۀ «:گوید قانون برهمنی می. را مرتباً بخورد، و یکسره از دریوزه و خیرات دیگران زندگی کند» گاوي] چیز[

دهد تأثیري بپذیرد، و باید حتی به انقالباتی که امپراطوریها را  نباید از چیزي که رخ می. اندانسانها را یکسان بد

تفاوتی کامل نگاه کند، تنها هدفش باید دستیابی به آن میزان از فرزانگی و معنویت باشد که  کند با بی سرنگون می

دوباره یگانه  –او جدا شده است  مادي خود ازکه بر اثر اعمال شهوات و محیط  –سرانجام او را با برترین الوهیت 

، نسبت به طمأنینۀ آهنگ نرم و باوقار  خورد که در میان تمام این تقوا، انسان گاه و بیگاه به آواز شکاکی برمی ».کند

بود، تعداد شکاکان هم بیشمار بود، زیرا بشریت غالباً آنگاه بیشک وقتی که هند ثروتمند . هندو، آوازي ناموزون است

. پرستد اش خالی است آنان را می کند، و بیشتر هنگامی که کاسه و کیسه که کارش به کام است به خدایان شک می

هیات را کتاب قدیمی شوه سم ویدي اوپانیشاد اال. ایم ها و سایر مرتدان زمان بودا سخن گفته پیش از این، از چارواکه

تمام کتب ) 2(نه تناسخی هست، نه خدایی، نه بهشتی، نه دوزخی، ونه جهانی؛ ) 1:(کند در چهار حکم خالصه می

طبیعت پدید آورنده و زمان ویرانگر فرمانروایان همه چیزند، و آنگاه که ) 3(سنتی دینی کار ابلها ن فریبکار است؛ 

مردم، که ) 4(گیرند؛ و  دهند، عیب و هنرشان را ندیده می ه روزي میبه انسانها پاداش بهروزي یا کیفر سی] این دو[

چسبند، حال آنکه در واقع، چه ویشنو و چه سگ،  اند، به خدایان و معابد و روحانیان می فریب سخنان زیبا را خورده

  .میانشان فرقی نیست

به قدمت مسیحیت است؛ این کتاب دهد که احتماالً  کانون پالی آیین بودا رسالۀ قابل توجهی به ما ارائه می

را هم در بردارد دیده  جامعهکتاب مقدسی که کتاب  نام دارد، و در آن تمام تناقضهاي شاهپرسشهاي میلینده 

ناگسینه، معلم بودایی، به پرسشهاي دینی مناندر شاه، پادشاه یونانی باکتریا، پاسخهاي بسیار در این کتاب، . شود می

گوید دین را نباید  ناگسینه می. راند م بر شمال هند فرمان می مناندر در اواخر قرن اول ق. دهد   اي می گیج کننده

آنکه  وي مرتاضانۀ تقدس و فرزانگی باشد، بیفقط به صورت راه رهایی انسانهاي رنجدیده در آورد، بلکه باید جستج

مهابهاراتا . بهشتی یا خدایی منظور نظر قرار گیرد؛ زیرا، بنا بر گفتۀ این پارسا، اساساً نه خدایی وجود دارد، نه بهشتی

ین گوید چن کند؛ می شمارند پرخاش می کنند و خلود را خوار می به شکاکان و ملحدانی که واقعیت ارواح را انکار می

دهد، و براي تخدیر آنان مجازات  شان هشدار می ؛ و آنان را به مجازات آینده»بر بسیط خاك سرگردانند«مردانی 
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علت اینکه نوع او به این روز افتاده آن است : گفت آورد که در توضیح نوع خود می انگیز آن شغالی را مثال می هراس

داده و با آنها  به روحانیان دشنام می …گرفته، بر وداها خرده میبوده، ) راسیونالیست(که در یک تجسم قبلی خردگرا 

گیتا به مرتدانی اشاره -در بهاگاواد. اعتقاد و شکاك بوده است ورزیده، و باالخره نسبت به همه چیز بی مخالفت می

 اغلب شکاك برهمنان خود. »چیزي نیست مگر کامگاه«گویند که جهان  کنند و می شود که وجود خدا را انکار می می

اند، ولی نه آن قدر که به دین مردم حمله کنند، و گرچه شاعران هند قاعدتاً دیندارانی فعال هستند، برخی از  بوده

ویمنه، . گویند که از بسیاري قیود آزاد شده است آنان، مانند کبیر و ویمنه، در دفاع از یکتاپرستی خاصی سخن می

:گوید دان مرتاض و زیارتها و طبقات به تحقیر چنین میشاعر قرن هفدهم جنوب هند، در باب زاه

مالی چگونه بهتر  با این خاکستري که به تنت می …!غسل قورباغه! خواندن خر! گوشه نشینی سگ با تفکرات درنا

تواند مثل تو در کثافت غلت  ات فقط متوجه به خدا باشد؛ در غیر این صورت، هرخري می شوي؟ باید اندیشه می

کنند، و مطلقاً قابل فهم  خوانند مثل روسپیان هستند که مردان را از راه به در می که ودا میابهایی را کت …بزند

آیا مالیدن خاکستر سفید به جام شراب بوي آن را  …نیستند؛ اما علم پنهان خداوند مثل همسري نجیب است 

د مدام به پاریاها دشنام دهیم؟ چرا بای … ت خواهد کرد؟»دوباره زاد«اي به گردنت بیندازي  خواهد برد؟ اگر رشته

آن که می  …آیا گوشت و خون آنان چون ما نیست؟ و آن که در پاریاها نفوذ دارد خود از کدام طبقه است؟

  .زیرکتر از همه است» دانم من چیزي نمی«گوید

بدون آنکه به  –روایی داشت اي که همواره یک طبقۀ روحانی بر آن فرمان ایراد سخنانی از این گونه، آن هم در جامعه

و (هند، به استثناي فشارهاي خارجی . العاده جالب توجه است اي فوق نکته - اي برسد  گویندة آن آسیب و صدمه

همواره از آزاداندیشیی برخوردار بوده است که از ) اعتنا بودند شاید به علت فرمانروایان بیگانه که به االهیات بومی بی

دنش به آن بستگی دارد، بمراتب بزرگتر و واالتر بوده است؛ برهمنان اقتدار خود را سطی، که تمآزادي اروپاي قرون و

کاري فقرا تکیه  خود بر محافظه» پندار درست«براي صیانت از دین . اند کرده با بصیرت و نرمی و مدارا اعمال می

طرناکی رواج عام یافتند، برهمنان نخست وقتی که زندقه یا خدایان عجیب به طور خ. کردند، و نومید هم نبودند می

طریق تساهل پیش گرفتند، ولی، بعداً آنها را در غارهاي ژرف عقیدة هندو مستحیل کردند، در جامعۀ خدایان هندو 

به استثناي اختالفات  –توزي و انشعاب در داخل جامعۀ هندو  یک خدا کمتر یا بیشتر تأثیري نداشت؛ الجرم، کینه

در هند هیچ خونی در راه دین ریخته نشد، مگر به دست . نسبتاً کم بوده است –ان ن و مسلمانشدید میان هندوا

» کفار«خواستند بهشت را با خون  عدم تساهل همراه با اسالم و مسیحیت هم به هند آمد؛ مسلمانان می. مهاجمان

.به هند آوردندرا ) یسیونانکیز(براي خود بخرند؛ و پرتغالیها، هنگامی که گوآ را گرفتند، تفتیش افکار 

همرأیی : اگر در این جنگل ایمانها، پی عواملی بگردیم که سامان مشترك همۀ آنها باشد، این عوامل را خواهیم یافت

عملی هندوان در پرستش ویشنو و شیوا، هردو؛ گرامی داشتن وداها و برهمنان و گاو؛ قبول اینکه مهابهاراتا و رامایانا، 

جالب اینکه اصول جزمی . روند هاي ادبی محض دارند، بلکه کتابهاي مقدس ثانوي به شمار می هنه فقط جنبۀ حماس

هند امروزه همان خدایان و اصول جزمی وداها نیست، و آیین هندو، به یک معنا، نمایشگر چیرگی هند در اویدي 

جها، و فقر آسیب دیده است، و از تن و جان هند از کشورگشایی بیگانگان، تارا. بومی بر آریاییهاي عصر ودایی است

آیین بودا، به رغم عناصر اشرافیی . این شکستهاي سخت زمینی به پیروزیهاي آسان اسطوره و تخیل پناه برده است

اي بیرون آمده باشد؛ معناي آیین بودا  که در آن بود، مثل فلسفۀ رواقی، فلسفۀ بندگی بود، ولو آنکه از دهان شاهزاده

رزو و تالشی را، حتی براي آزادي فردي یا ملی، باید رها کرد؛ آرمان آن عدم مقاومت و سکون عاري این بود که هر آ

تردید نیست که گرماي طاقت فرساي هند آشکارا در توجیه عقلی این خستگی خودنمایی . از میل و طلب بود

مفهومات ذهنی . عیف هند ادامه دادآیین هندو، از طریق نظام طبقاتی و تقید دایمی به طبقۀ روحانی، به تض. کند می
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از قبیل رسم قربانی انسان و رسم  –اي را  خدایانش را با مصطلحات غیر اخالقی بیان داشت، و قرنها رسوم ستمگرانه

نگاه داشت؛ زندگی را به صورت یک شر قهري تصویر  –اند  ساتی، که دیري است بسیاري از ملتها آنها را رها کرده

هاي زمینی را به پندار و خیال بدل کرد،  روح پرستندگانش را تیره و تار کرد؛ همۀ پدیدهیان برد و کرد، جرئت را از م

دین «به زبان یک هندوي دلیر، . فساد و بهبود را از میان بردو از این رهگذر فرق میان آزادي و بردگی، خیر و شر،

که در آن صورت و ظاهر همه چیز  آمده استپرستی و آیین تشریفاتیی در اکنون تباه شده و به شکل بت …هندو

هند، ملتی که تا این حد پاي در بند روحانیون دارد و معروض تزاحم پارسایان است، با » .است، و جوهرش هیچ

.اشتیاق و بیصبري چشم به راه عصر رنسانس، اصالح دینی، و عصر روشنفکري خویش است

اه تاریخی خودمان هم توجه داشته باشیم؛ ما غربیان هم روزگاري در اندیشیم باید به دیدگ اما هنگامی که به هند می

و شاید بازهم همین کار را  –دادیم  قرون وسطی بودیم، رازوري را به علم، و روحانیت را به توانگر ساالري ترجیح می

جربۀ جسمی شالودة تتوانیم دربارة این رازوران قضاوت کنیم، چون معموالً قضاوتهاي ما در غرب بر  ما نمی. بکنیم 

شد اگر ثروت و  چه می. ونتایج مادي مبتنی است، یعنی بر اصولی که براي پارساي هندو نادرست و سطحی است

شد اگر این علم اتمها و  بود، و نه در خور جان پخته؟ چه می قدرت و جنگ و کشورگشایی فقط پندارهاي سطحی می

اند، و مواد شیمیایی که عیسی  گازها که شکسپیرها را به وجود آورده ژنهاي فرضی، پروتونها و سلولهاي غریب، و علم

بود که از همه نجیبتر، باور نکردنیتر، و سپنجیتر بود؟ شرق، که از انقیاد و  اند، فقط ایمان دیگري می مسیح را سرشته

در همان هنگامی  و این امر ممکن است درست: فقر به جان آمده، شاید روزي قدم به میدان علم و صنعت بگذارد

و آن تهیدستشان کرده و این به سرابشان  –اند  باشد که فرزندان غرب، که از رهگذر ماشین و علم بیمار شده

در انقالبی پرآشوب یا در جنگ، شهرها و ماشینهایشان را نابود کنند، و آنگاه کوفته، خسته، و  –کشانیده است 

دیگري پدید سازند که به آنان در رویاروشدن با گرسنگی، ستم، ازورانۀ گرسنه به خاك رو آورند، و براي خود ایمان ر

  .شوخ طبعی تاریخ را هیچ کس ندارد. بیدادگري و مرگ جرئت دهد
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فصل نوزدهم

  جانزندگانی 

  

I - علم هندي  

فیزیک  –هندسه  –جبر  –سلسلۀ اعشاري  - » عربی«ام ارق –ریاضی اندیشۀ  –ستاره شناسان  –خاستگاه دینی آن 

  هیپنوتیسم –مایه کوبی  –علم بیهوشی  –جراحان  –پزشکان  –طب ودایی  –شناسی  زیست –شیمی  –

اي مستقل و دنیایی است، جوان  از آنجا که پیشه: کار هند در علم، هم بسی دیرینه سال است و هم بسیار جوان

چون دین هستۀ اصلی زندگی هندو بود، نخست آن . رو که علقۀ ثانوي روحانیان بود، سالخورده استاست، و از آن 

علم نجوم از پرستش اجرام سماوي و رصد بستن حرکات آنها رشد : داد دسته علومی توسعه یافت که به دین یاري می

تور زبان و فقه اللغه از این پافشاري کرد، و مراد از آن نیز تعیین و تثبیت دقیق روزهاي جشن و قربانی بود؛ دس

شکوفا شد که هندوان معتقد بودند هر نماز و دعایی، اگر چه به زبانی مرده بیان شده باشد، باید از نظر متن و تالوت 

دانشمندان هند هم، مثل علماي قرون وسطاي ما غربیها، خواه کمی بهتر یا بدتر، همان . به نحو صحیح برگزار شود

نجوم یونانی ] نفوذ[علم نجوم شاخۀ فرعی علم احکام نجوم بود، و آرام آرام خود را از زیر .ن سرزمین بودندروحانیان آ

راي بر شالودة علم یونانی استوار بود، و وراهه میهیره، که تلخیص اثرش دا) م ق  425در خدود ( سدهانتها. آزاد کرد

، آریبهط. کند است، بصراحت بستگیش را به یونانیها تصدیق می» دستگاه کامل علم تنجیم طبیعی«عنوان پرمعناي 

 ;60که بزرگترین منجم و ریاضیدان هندو بود موضوعات ظریفی چون معامالت درجۀ دوم، خطوط مثلثاتی، و ارزش 

را به نظم درآورد؛ کسوف و خسوف، انقالبین و اعتدالین را تبیین و تشریح کرد، کرویت زمین و گردش ) عدد پی(

شبانروزي آن را حول محور بیان داشت، و با پیشگویی دلیرانۀ خود بر علم صر رنسانس پیشی گرفت و چنین نوشت 

را ایجاد ] ثوابت[وب روزانۀ سیارات و ستارگان فلک ستارگان ثابت است و زمین، با حرکت وضعیش، طلوع و غر«که 

برهمگپت، که نامورترین جانشین اوست، دانش نجومی هند را تنظیم کرد، اما با رد نظریۀ آریبهط دربارة » .کند می

این مردان و پیروانشان تقسیم بندي بابلی افالك را به صور فلکی . حرکت وضعی زمین مانع تکامل این علم شد

، با راه و رسم هندي تطبیق دادند؛ تقویمی مرکب از دوازده ماه، و هر ماه سی روز، و هر روز سی ساعت منطقۀالبروج

و هر پنج سال، یک ماه کبیسه به آن افزودند؛ با دقت قابل توجهی قطر ماه، گرفتهاي ماه و خورشید، وضع . ساختند

زمین به سبب قوة ثقلش «سدهانتها نوشتند که آنجا که در . قطبین، وضع و حرکت ستارگان بزرگ را محاسبه کردند

.نظریۀ جاذبه، اما نه قانون آن، را بیان کردند» .کشد همه چیز را به خود می

هندیان براي آنکه این محاسبات پیچیده را انجام دهند یک دستگاه ریاضی پدید آوردند که در همه چیز، جز در 

و سلسلۀ » عربی«در میان اساسیترین بخشهاي میراث شرقی ما، ارقام  .هندسه، از دستگاه یونانیان عالیتر و بهتر بود

اند در  خوانده» عربی«ارقامی را که بغلط . اعشاري است، که این هر دو از هند، و با واسطۀ اعراب، به ما رسید

ین ارقام در توان یافت، و این تاریخ هزار سال قبل از آن است که ا می) ق م 256حدود (فرمانهاي سنگنبشتۀ آشوکا 

  :گوید الپالس بزرگ و بلندمنش می. کتابهاي عربی دیده شود

روش کارآمد بیان همۀ اعداد به کمک ده عالمت را، که هر یک هم ارزش وصفی و هم ارزش مطلق دارند، هند به ما 

اما همین . یمگیر داد؛ و این اندیشۀ ژرف و مهم اکنون براي ما آن قدر ساده است که ارزش حقیقی آن را ندیده می

سادگی آن، و سهولت عظیمی که در همۀ محاسبات فراهم آوردند، باعث شده است که علم حساب را در ردیف اول 
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ابداعات مفید قرار دهد؛ و ما عظمت این دستاورد بزرگ را هنگامی درك خواهیم کرد که به یاد بیاوریم که نبوغ 

  .هان باستان، از آن غافل مانده بودارشمیدس و آپولونیوس، دو تن از بزرگترین مردان ج

چین . اند شناخته مدتها قبل از آنکه سلسلۀ اعشاري در کتب اعراب و سوریها دیده شود، آریبهط و برهمگپت آن را می

متوفی به (آن را از مبلغان بودایی گرفت؛ و گویا ابوعبداهللا محمدابن موسی خوارزمی، بزرگترین ریاضیدان عصر خود 

دانیم کهنترین  تا آنجا که می. ، آن را به بغداد آورده است]ق  ه 232یا بعد از  230تا  220یا بین ) [ديمیال 850سال 

رسد، و این سه سال  میالدي می 873در یک سند عربی است که تاریخ آن به  اروپازمان استفاده از صفر در آسیا و 

دتر از اولین پیدایش شناخته شدة آن در هند است، ولی جملگی در این اتفاق دارند که اعراب این را هم از هند زو

.آوردهاي کمیاب هند به بشریت است و کوچکترین و، در عین حال، با ارزشترین همۀ ارقام یکی از ره گرفتند،وام 

] غربیها[، که ما )»الجبر«(اما از نام عربی این علم  بخشیدند؛جبر را گویا هندیان و یونانیان مستقل از یکدیگر تکامل 

پیشگامان بزرگ . ونانبه اروپاي باختري رسیده است نه از ی) از هند(شود که این علم از اعراب،  ایم، معلوم می پذیرفته

متولد به سال (گویا بهاسکره . هندي در این حوزه هم، مانند نجوم، عبارت بودند از آریبهط، برهمگپت، و بهاسکره

این مردان مفهوم ذهنی کمیت منفی . عالمت رادیکال، و بسیاري از عالیم جبري را ابداع کرده است) میالدي 1114

را  2وجود آوردند؛ براي یافتن جایگشتها و ترکیبات قواعدي آوردند؛ جذر عدد را، که جبر بی آن ناممکن است، به 

پیدا کردند؛ و در قرن هشتم میالدي، معادالت نامعین درجۀ دوم را که تا هزار سال بعد، یعنی تا زمان اویلر، 

دادند که  رافتی میکردند، و به مسائل ریاضی ظ اي بیان می علمشان را به شکل شاعرانه. ناشناخته بود حل کردند

  :باشد تر هندو می اي از جبر ساده این دو مسئلۀ زیر نمونه. خاص عصر طالیی هند است

کادمبه نشستند؛ یک سوم بر گل سیلیندره؛ سه برابر تفاضل آن تعداد ] درخت[یک پنجم یک دسته زنبور بر شکوفۀ 

اي دلبر افسونگر، تعداد زنبورها . رفت نسو و آنسو مییک زنبور باقیمانده در هوا ای. به طرف شکوفه کوتجه پرواز کردند

اي محبوبم، هشت یاقوت، ده زمرد، و یکصد مروارید را که در گوشوار توست برایت به ] مثال دیگر[ …را برایم بگو

ام؛ و مجموع قیمتهاي این سه نوع گوهر سه عدد کمتر از نصف یکصد بود، اي زن خجسته،  مقدار مساوي خریده

  .بگوک را به من بهاي هری

که بنا (گیري و ساختن محراب قضیۀ فیثاغورس را  روحانیان در اندازه. هندیان در علم هندسه چندان توفیقی نیافتند

چند صد سال قبل از میالد مسیح ) الزاویه مربع وتر مساوري است با مجموع مربعات اضالع دیگر بر آن، در مثلث قائم

ماالً تحت تأثیریونانیان، مساحت مثلث، شبه ذوزنقه، و دایره را پیدا کرد و ارزش عدد آریبهط، احت. به ضابطه درآوردند

پیدا کرد، و از نظر دقت و صحت هیچ محاسبۀ دیگري تا زمان  3.1416نسبت قطر دایره به محیط آن را تا (» پی«

حساب دیفرانسیل پیشگام بود، بهاسکره، گرچه به صورت ناقص، در . در اروپا با آن برابر نبود) 1461- 1423(پورباخ 

یک شیوة مثلثاتی به وجود آورد که از آنچه » سدهانت  ـ  سوري«آریبهط جدول جیبها را تنظیم کرد و در رسالۀ 

.تر بود شناختند پیشرفته یونانیان می

، بنیادگذار کناده. هاي فیزیکی آوردند که حاکی از شباهت آنها با نظریات یونانی است دو نظام اندیشۀ هندي نظریه

جینها . فلسفۀ ویشیشیکه، عقیده داشت که جهان از اتمها ترکیب شده، و این اتمها به اندازة عناصر تعدد و تنوع دارند

آورند ـ این نظر با  بر آن بودند که همۀ اتمها از یک نوعند و با وجوه گوناگون ترکیبشان مواد مختلف به وجود می

هایی از یک جوهرند؛ اودینه معتقد بود که هر  ده معتقد بود که نور و حرارت گونهکنا. مکتب ذیمقراطیس نزدیکتر بود

شود و  دانست که از مواد جدا می حرارتی از خورشید است؛ و واچسپتی، نظیر نیوتن، نور را مرکب از ذرات کوچکی می

نت و فواصل موسیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و از نظر ریاضی  هنديدر رساالت موسیقی . خورد به چشم می

یا، [عرضه شده که، بنابرآن، تعداد ارتعاشات، و بنابراین، ارتفاع نت » قانون فیثاغورس«محاسبه شده است؛ و مفهوم 
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ست است که دریانوردان شواهدي در د. ، با طول زه میان نقطۀ اتصال و نقطۀ تماس نسبت معکوس دارد]صوت

بردند که به شکل یک ماهی آهنیی بود که در یک ظرف روغن  هندي در قرون اولیۀ میالدي قطبنمایی به کار می

  .داد شناور بود و جهت شمال را نشان می

دربارة برتري شیمیایی چدن هند باستان، و دربارة تکامل . یکی طب و دیگري صنعت: شیمی از دو منبع تکامل یافت

در این عهد، حتی امپراطوري روم در زمینۀ صنایع شیمیایی . صنعتی عالی عهد سلسلۀ گوپته مدارکی موجود است

در همان . کرد سازي هند را به چشم ماهرترین ملتها نگاه می گري و ساروج سازي، شیشه مثل رنگرزي، دباغی، صابون

هندیان تا قرن ششم در . به بحث در جیوه اختصاص دادآغاز قرن دوم میالدي ناگارجونه یک مجلد کامل از آثارش را 

اند؛ آنها در تکلیس، تقطیر، تصعید، بخاردادن، ثابت کردن، ایجاد نور  زمینۀ شیمی صنعتی خیلی از اروپا جلوتر بوده

در هند . بدون حرارت، اختالط گرد بیهوشی و گرد خواب، و تهیۀ نمکهاي فلزي و ترکیبات و آلیاژها استاد بودند

گویند پیشکش  اي از کمال رسیده بود که تا امروز هم در اروپا ناشناخته است؛ می باستان، آب دادن فوالد به درجه

مسلمین قسمت . کیلو فوالد بود 15شاه براي اسکندر انتخاب کرد زر و سیم نبود، بلکه  خاص با ارزشی که پوروس

زدیک و اروپا بردند؛ مثال راز ساختن تیغهاي دمشقی را بسیاري از این علم و صنعت شیمیایی هندیان را به خاور ن

  .اعراب از ایرانیها و ایرانیها از هند گرفته بودند

طبیبان هندي، در قرن . علم تشریح و فیزیولوژي، مثل برخی از سیماهاي شیمی، محصول فرعی طب هندي بود

ي چربی و عروقی، غشاهاي بلغمی و زاللی، و نیز م، رباطها، انواع بخیه، جهاز لنفی، شبکۀ عصبی، نیام، بافتها ششم ق

طبیبان پیش از عصر مسیحیت . داد، وصف کردند توان نشان عضالتی را، بیش از آنچه امروزه از روي هر جسدي می

دانستند و براین  در هند نیز مانند ارسطو مفهوم نادرستی از قلب داشتند، چه آن را جایگاه و عضو آگاهی انسان می

هاي  ولی فرایندهاي گوارش، یعنی اعمال متفاوت عصاره. رود د که اعصاب از سوي قلب به باال و پایین میفرض بودن

 –) م ق 500در حدود (آتریه. فهمیدند معدي، تبدیل کیموس به کیلوس، و تبدیل این به خون را بسیار خوب می

تن والدین است، و به شکل مستقل از  براین نظر بود که تخم والدین –دوهزار و چهارصد سال پیش از وایسمان 

کردند؛ و  آزمودن مردي را، به عنوان شرط الزم ازدواج مردان، توصیه می. کوچک، تمام سازوارة والدین را دز خود دارد

قانون نامۀ مانو از ازدواج با دخترانی که مبتال به سل، صرع، برص، سوء هاضمۀ مزمن، بواسیر، یا پرچانگی هستند بر 

م نظارت بر والدت را، با جدیدترین سبک موافق با االهیات، با این نظریه  ق 500مکاتب طب هندي در . دارد حذر می

رشد جنین را با دقت بسیار . کردند که، در طی دوازده روز دورة خونریزي ماهیانه، آبستنی ناممکن است تنظیم می

ماند، و مدعی بودند که در  ین مدتی نامعین میشدند که نوع پسر یا دختر بودن جن کردند؛ و یادآور می وصف می

. توان با غذا یا دوا جنسیت جنین را تغییر داد برخی از موارد می

شود؛ در این ودا فهرستی از بیماریها و عالیم آنها، همراه  آغاز می» ودا -اثروه «گزارشهاي هندو دربارة علم پزشکی با 

شفا دهنده وسایل زمینی : طب اصوال به عنوان دستیار جادو پدید آمد .اي از افسون و اوراد ذکر شده است با توده

با گذشت زمان، تکیۀ . گرفت داد و آنها را براي کمک به فرمولهاي روحانیش به کار می درمان را مورد مطالعه قرار می

. سی ما، کمک گرفتاو براین اسباب و علل دنیایی زیادتر شد و از ورد جادویی هم، مانند روشهاي متکی به روانشنا

در این کهنترین نظام طب هندي بیماري ). یا علم طول عمر(» ودا –آجور «اي هم داشت به نام  افزوده» ودا -اثروه«

دادند، و درمان را با گیاهان دارویی و افسون  نسبت می) هوا، آب، بلغم، و خون(نظمی در یکی از چهار خلط  را به بی

مانهاي این نظام هنوز هم در هند معمول است، و با توفیقی همراه است خیصها و دربسیاري از تش. کردند توصیه می

نام بیش از هزار گونه از این گیاهان آمده است، و همین » ودا- ریگ«در . انگیزد که گاه رشک طبیبان غربی را برمی
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حان، از پزشکان جادوگر مجزا حتی در ادوار ودایی طبیبان و جرا. داند کتاب آب را بهترین درمان بیشترین امراض می

  .کاشتند کردند که گرداگرد آنها را باغهایی گرفته بود که در آنها گیاهان دارویی می هایی زندگی می بودند، و در خانه

. زیست م، و چرکه، که در قرن دوم میالدي می سوشروته، در قرن پنجم ق: پزشکان برجستۀ هندي عبارتند از

بنارس بود و دربارة نظام تشخیص و درمان کتابی به زبان سانسکریت نوشت، که  سوشروته استاد طب دانشگاه

در کتابش از جراحی، مامایی، پرهیز، استحمام، دارو، تغذیه و . مفردات آن را از استادش دنونتري اخذ کرده بود

ا تألیف کرد که طب ر) یا دانشنامۀ(چرکه کتاب سمهیتا . کند بهداشت نوزاد، و آموزش پزشکی مشروحاً بحث می

آموخت که کمابیش به مفهوم سوگند بقراطی  او به شاگردانش سوگندي می. شود هنوز هم در هند از آن استفاده می

باید بیمارانتان را نه براي خودتان، نه براي رسیدن به جیفۀ دنیایی، بلکه تنها براي خیر انسانهاي «: نزدیک است

که ) میالدي 625(تر از این دو، یکی واگبته است کم آوازه» .برتري یابیدرنجور درمان کنید، و بدین گونه برهمه 

است، که صد سال پیش از هاروي، در کتاب ) 1550(تلخیصی در علم طب به نظم و نثردارد، و دیگري بهاوه میسره

نوظهور  برد، و جیوه را براي بیماري قطوري که دربارة تشریح و فیزیولوژي و طب نوشته، از گردش خون نام می

.این بیماري را پرتغالیها به عنوان بخشی از میراث اروپا به هند برده بودند. کند سیفیلیس تجویز می

ابزار  121سوشروته بسیاري از اعمال جراحی، مثل آب مروارید، فتق، درآوردن سنگ، سزارین، و مانند اینها، و 

او، به رغم منع . دهد م براي مهبل و مقعد را شرح میجراحی، از قبیل انواع نشتر، سوند، فورسپس، میل، و سپکولو

او اولین کسی بود که قسمتهایی از . دانست برهمنان، مدافع تشریح اجساد بود و آن را در تربیت جراحان ضروري می

اي پیوند زد؛ بر اثر کارهاي او و اخالف هندیش بود که رینوپالستی، یا جراحی  پوست بدن را به گوش پاره شده

هندیان قدیم تقریباً همه گونه عمل مهمی را، به استثنانی «: گوید گاریسن می. می بینی، به طب جدیدرسیدترمی

دادند؛ شکستگیها را جا  کردند؛ جراحیهاي درون شکم را انجام می دست و پا قطع می» .دادند بستن شریانها، انجام می

شروته اصول دقیقی براي مقدمات جراحی وضع کرد؛ سو. آوردند انداختند؛ انواع بواسیر و فیستول را در می می

پیشنهاد او براي استریل کردن زخم، از طریق دود دادن با مواد گندزدا، یکی از کهنترین کوششهاي شناخته شده در 

سوشروته و چرکه هردو کاربرد شرابهاي طبی را براي ایجاد بیحسی در . جراحی مطابق با روشهاي ضدعفونی است

میالدي دو جراح جمجمۀ یک پادشاه هندي را با مته سوراخ کردند، و با  927در سال . کنند ر میبرابر درد ذک

   .کردنداستفاده از دارویی به نام سموهینی او را در هنگام عمل بیحس 

خیص از طریق مشاهده، لمس با دست، و گوش دادن به شمارد، و براي کشف آنها تش بیماري بر می 1120سوشروته 

تجزیۀ ادرار . میالدي وصف شده است 1300اي به تاریخ  گرفتن نبض در رساله. کند صداهاي بدن بیمار را توصیه می

توانند هر مریضی را فقط با دادن اندکی از قارورة  روش مطلوب تشخیص بیماري بود؛ مشهور بود که پزشکان تبتی می

شد؛ غالباً بیمار در این فاصله  در زمان یوان چوانگ معالجۀ پزشکی با یک روزة هفت روزه آغاز می. مان کننداو در

حتی آن موقع هم در مصرف دارو . کردند یافت، آن وقت از دارو استفاده می شد؛ اما اگر بیماري ادامه می خوب می

نقیه، انواع بخور، انواع تزریفات میزراهی و مهبلی، و کردند؛ بیشتر به پرهیز، انواع استحمام، انواع ت امساك می

پزشکان هندي، خصوصاً، در درست کردن انواع پادزهر . کردند خونگیري با زالو انداختن یا از طریق حجامت تکیه می

م کوبی، که پیش از قرن هجده مایه. مهارت داشتند؛ آنان در درمان مارگزیدگی هنوز بر اطباي اروپایی برتري دارند

میالدي در هند شناخته شده بود؛ مؤید این امر البته متنی منسوب به دنونتري،  550در اروپا ناشناخته بود، در سال 

بگیرید، و با آن بازوها را در ..  .مایع آبله را با نوك نشتر از روي پستان گاو«: یکی از کهنترین اطباي هندي است

پزشکان » .شود اید، بعد، آن مایع را با خون بیامیزید، تب آبله ایجاد میقسمت بین شانه و آرنج نشتر بزنید تا خون بی

کردند که به عوامل نامرئی ناقل  کنونی اروپا معتقدند که براهمه جدایی طبقات را از یکیدیگر از آن رو تجویز می
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د دال بر این بود که کردن بیماري معتقد بودند، بسیاري از دستورات کارهاي بهداشتی که سوشروته و مانو توصیه می

نامیم  ـ نظریۀ میکروبی بیماري می  گویا آنها آنچه را ما امروزیها ـ که عاشق لغات نو براي چیزهاي کهنه هستیم

اینان نیز . رود که هیپنوتیسم نیز، به عنوان درمان، در میان هندیان پدید آمده باشد احتمال می. دانستند مسلم می

. درمان کنند» خواب معبد«بردند که با الغاي هیپنوتیک یا  ب بیماران را به معابد میمثل مصریان و یونانیان، اغل

ـ   برید، اسدیل و الیستن  را در انگلستان معمول ساختند ـ] درمان از راه هیپنوتیسم[انگلیسیهایی که هیپنوتراپی 

از تصویر کلی طب هندي چنین  ».هایشان را از تماس با هند گرفته بودند بیشک اندیشۀ خود، و برخی از تجربه«

آید که علم پزشکی در هند پیشرفت سریعی داشته، و سپس، در طی قرون متمادي، حرکت آن کند شده و به  برمی

دانیم آتریه، دنونتري، و سوشروته چقدر مدیون یونانند، و متقابال،  ما نمی. آمیز پیشرفت کرده است صورت احتیاط

طبیبان و جراحان هندي، بحق مشهور به «گوید، در زمان اسکندر  گاریسن می. تیونان تا چه حد مدیون آنان اس

اند که حتی ارسطو هم مدیون هندوها  پژوهان بر این عقیده و برخی از دانش» .تفوق علمی و حذاقت پزشکی بودند

چقدر مدیون مشکل بتوان گفت که طب هندي : وضع دربارة ایرانیان و اعراب نیز به همین گونه است. بوده است

از یک سو برخی از . اطباي بغداد است، و از طریق آنان هم از میراث طب بابلی خاور نزدیک استفاده کرده است

درمانها، مثل کاربرد افیون و جیوه، و چند روش تشخیص بیماري، مثل گرفتن نبض، گویا از ایران به هند رفته است؛ 

در قرن هشتم میالدي تلخیصهاي هزارسالۀ رساالت سوشروته و چرکه  بینیم که ایرانیان و اعراب و از سوي دیگر می

الرشید، خلیفۀ مشهور بغداد، تفوق طب و علم هندي را پذیرفت،  هارون. کنند را به زبانهاي فارسی و عربی ترجمه می

به این نتیجه  لرد امتیل. و اطباي هندي را به بغداد فرا خواند تا در آن شهر بیمارستانها و مدارس طب دایر کنند

. رسد که اروپاي قرون وسطی و جدید نظام طب خود را مستقیماً به اعراب، و با واسطۀ آنها به هند مدیون است می

ترین علوم، یعنی علم پزشکی، هم با دیگر علوم قدمتی یکسان داشته و در سومر،  ثبات چه بسا که شریفترین و بی

  .متقابل رسد و توسعه یافته باشدمصر، و هند، از راه تماس همزمان و تأثیر 

II - شش دستگاه فلسفۀ برهمنی

مفروضات  –مفهوم ذهنی درست پنداري  –اشکال  –دانشمندان آن  –سهم برجستۀ آن  - قدمت فلسفۀ هندي 

  فلسفۀ هندي

در  اي خود تقدم هند در فلسفه روشنتر از طب است، گرچه خاستگاههاي فلسفه هم در پردة ابهام است، و هر نتیجه

فلسفۀ یونانی کهنترند؛ و گویا فیثاغورس، » موجود«برخی از اوپانیشادها از هر شکل . حد یک فرضیه خواهد بود

پارمنیدس، آناکسیمنس، هراکلیتوس، آناکساگوراس، و امپدوکلس نه فقط مقدم بر فلسفۀ غیر دینی هندیان است، 

. ساند که پایه از جایی جز از هند نشئت گرفته باشدر باوري بر آن است که می اي از شکاکیت و طبیعت بلکه صبغه

به » .ما ناگزیریم که در این گهوارة نژاد بشري، سرزمین بومی برترین فلسفه را ببینیم«ویکتور کوزن معتقد است که 

  .اغلب احتمال، هیچ یک از تمدنهاي شناخته شدة کنونی پدیدآورندة هیچ یک از عناصر تمدن نیستند

فلسفه براي هندیان زینت یا سرگرمی نیست، بلکه . دیگري شور فلسفه به گرمی هند نبوده است اما در هیچ جاي

شود که در غرب  یک دلبستگی بزرگ و راه و رسم خود زندگی است؛ و در هند همان ارج و قربی نصیب فرزانگان می

افتاده است که جشنها برپا کند و، کدام ملت دیگري هیچ گاه به این فکر . دولتمندان یا اهل عمل از آن برخوردارند

در آن، رهبران مکاتب فلسفی رقیب را، همچون گالدیاتورهاي روم قدیم که با هم دست و پنجه نرم می کردند، به 

خوانیم که چگونه شاه ویدیهه، به عنوان بخشی از یک جشن دینی، روزي را  بحث و جدل وا دارد؟ در اوپانیشادها می

اختصاص داد؛ شاه به برنده ) هند است آسپاسیايکه (والکیه، اسوله، آرته باگه، و گارگی یاجنهبه مناظرة فلسفه میان 

در هند براي معلم فلسفه راه معمول این بود که . هاي فراوان زر وعده داد، و وفا هم کرد هزار رأس گاو ، و سکه
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رفت که به جاي آنکه از صنعت چاپ براي حمله به مخالفین خود  اینکه کتاب بنویسد؛ از او انتظار میتدریس کند نه 

رو شود و به مناظره بپردازد؛ و از مکاتب دیگر دیدار کند و به جدال و پرسش آنان تن  استفاده کند با آنان روبه

بنابر . گذراندند چنین سفرهاي معنوي می اي، چون شنکره، قسمت بیشتر وقتشان را در دردهد؛ فیلسوفان برجسته

گزارشهاي فیلسوفان، گاهی شاهان هم، با تواضعی که در خور شاهی در حضور فیلسوفی است، در این مباحثات 

آوردند  می آمد مردم او را قهرمانی بزرگ به شمار آن کس که از یک مناظرة حیاتی پیروز بیرون می. کردند شرکت می

.کردند ري که از فتوجات خونین جنگ آمده باشد، تجلیل میو از او، همچون سردا

استاد زیر  –بینیم  نمونۀ هندي را می»مکتب فلسفۀ«در یکی از نقاشیهاي مربوط به قرن هجدهم راجپوتها یک 

هایی  چنین صحنه. اند درختی بر فرشی نشسته است، و شاگردانش روبه روي او دوزانو روي چمن قرار گرفته

. خورد، زیرا تعداد معلم فلسفه در هند، به اندازة بازرگانان در سرزمین بابل فراوان بود شم میجا به چ بایست همه می

خوانیم که دربارة روان،  در یکی از گفتارهاي بودا می. هرگز هیچ کشور دیگري اینهمه مکاتب فکري نداشته است

این ملتی که به اعال درجه «:گوید ت کایسرلینگ میکن. شصت و دو نظریۀ متمایز در میان فیلسوفان زمان او رایج بود

  ».هاي سانسکریت دارد فیلسوف است، بیش از مجموع زبانهاي یونانی، التین، و آلمانی، براي افکار فلسفی و دینی واژه

هاي مکاتب  شد، و نه از راه کتاب، از این رو کهنترین شکلی که از نظریه چون اندیشۀ هندي سینه به سینه نقل می

اند،  کرده هاي سخنان کوتاهی است که معلم یا شاگرد آنها را یادداشت می یعنی رشته» سوتره«گوناگون به ما رسیده، 

هاي  این سوتره. و این دستاویزي نبود که او اندیشۀ خود را به دیگران توضیح دهد، بلکه کمکی به حافظۀ خود او بود

رسد و برخی هم بسیار متأخر است و به  میالدي می 200نها به موجود تاریخهاي متفاوتی دارند، قدمت برخی از آ

ها در تمام موارد بسیار جدیدتر از آن سنن فکریی است که بدین شکل خالصه شده  رسد؛ سوتره میالدي می 1400

ان است، زیرا ریشۀ این مکاتب فلسفه به قدمت بوداست، برخی از آنها، مثل سانکیه، احتماالً هنگامی که بودا به جه

  .آمد، کامالً جا افتاده بود

، )اثباتی(یکی دستگاههاي آستیکه یا هستیک: کنند هندیان تمام دستگاههاي فلسفۀ هندي را به دو مقوله تقسیم می

شتر از آن چاروا که، بوداییها، و جینها پیش از این دستگاههاي ناستیکه را که بی ).نفیی(نیستیکو دیگري ناستیکه یا 

اما نکتۀ عجیب اینکه این دستگاهها را به این دلیل ناستیکه، یعنی دیگر پندار یا . ایم بود مورد بحث قرار داده

، بلکه آنها را از آن )کردند که می(کردند داشتند یا آن را انکار می گفتند که در وجود خدا تردید روا می نیهیلیست، نمی

. گرفتند اش می کردند یا ندیده داشتند یا آن را انکار می خواندند که در مرجعیت وداها شک روا می ناستیکه می رو

کردند؛ اما با اینهمه آنها را آستیکه یا  بسیاري از دستگاههاي فلسفی آستیکه هم در وجود خدا شک یا آن را انکار می

پذیرفتند؛ و چون اصول  بودن کتابهاي مقدس و اصل طبقاتی را می اند، چه اینها لغزش ناپذیر خوانده» درست پندار«

روي اندیشۀ آزاد این  کردند، هرچند خدا را هم انکار کرده باشند، باز پیش بنیادي جامعۀ سنتی هندو را تصدیق می

چون دست مفسران در تفسیر کتابهاي مقدس باز بود، اصحاب جدل زیرك هر . مکاتب سد و بندي وجود نداشت

از این رو، براي آنکه از نظر معنوي درخور احترام باشند، . توانستند در وداها بیابند خواستند می اي را که می ظریهن

بایست یک اصل را رعایت کنند، که آن هم به رسمیت شناختن طبقات بود؛ چون نظام طبقاتی پایۀ حکومت  می

کشید، در نتیجه،  هم پرده بر بسیاري از گناهان فرو می آمد و قبول آن واقعی هند بود، پس رد آن خیانت به شمار می

فیلسوفان هند بسیار بیش از همتاهاي خود در مکتب مدرسی اروپا از آزادي برخوردار بودند، گرچه شاید این آزادي 

.کمتر از آزادي اندیشمندان جهان مسیحیت عهد پاپهاي روشنفکر دورة رنسانس بود

اند که هر اندیشندة هندي  هاي درست پندار هستیک، شش دستگاه چنان برجسته)»بینش«( درشنهاز دستگاهها یا 

هر شش دستگاه . بست مکتب می] شش[کرد، خود را به این یا آن یک از این  که مرجعیت برهمنان را تصدیق می
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وداها وحی آسمانی : روند، و آنها عبارتند از اینکه دیشۀ هندي به شمار میفرضیات مسلم خاصی دارند که بنیادهاي ان

هستند؛ استدالل، از نظر هدایت به واقعیت و حقیقت، کمتر از ادراك بیواسطه و شهود فردي، که با ریاضت کشیدن و 

است؛ و مقصود از  بینی بخوبی آماده شده باشد، قابل اعتماد سرسپردگی به استاد براي پذیرندگی معنوي و باریک

دانش و فلسفه به فرمان درآوردن جهان نیست، بلکه رها شدن از آن است؛ و مقصد اندیشه آزاد شدن از رنج آرزوي 

هایی است که انسانها چون  اینها فلسفه. دهد به کام نرسیده است که از راه رهایی از خود آن کام و آرزو دست می

  .آورند شوند به آنها رو می فت، و کامیابی خسته میهرگاه از جاه طلبی، تالش، ثروت، پیشر

  نظام نیایه- 1

  منطقی هندي

زیرا نظم زمانی این شش دستگاه نامعلوم است، و اینها در تمام مفردات بنیادي (در نظم منطقی اندیشۀ هندي 

نطقی است که بیش اي از نظریۀ م مجموعه] یا» نیایه«[اولین دستگاه فلسفی از این شش دستگاه برهنمی ) همزمانند

معروفترین متن نیایه، . کند اي داللت می یعنی حجت، یعنی راهی که ذهن را به نتیجه »نیایه«. از دو هزاره دوام دارد

را هم، به اختالف، از قرن سوم دهند و زمان او  هیچ یقینی به گئوتمه نامی نسبت می است که آن را بی» نیایه سوتره«

  .اند م تا قرن اول میالدي دانسته ق

کند که هدفش از تحریر کتاب حصول به نیروانه است، یعنی رهایی  گئوتمه، مثل همۀ اندیشندگان هندي، اعالم می

او این   نیت سادةاز چنبر کام، که در اینجا بایدبا تفکر روشن و منطقی به آن رسید؛ اما ما در این امر شک داریم، چه 

او براي آنان اصول احتجاج را . بود که به زورآزمایان سرگشتۀ مناظرات فلسفی هند دلیل و راهنمایی عرضه کند

او همچون ارسطو جویاي ساخت . تنظیم کرد؛ فنون جدل را نشان داد؛ و فهرست مغالطات مشهور اندیشه را آورد

او مثل ویلیام جیمز و جان دیوئی به شناسایی و  یابد؛ میر اوسط استدالل در قیاس صوري است، و معماي حکم را د

کند، که توانایی آنها را در هدایت به عمل  اندیشه چون ابزارهاي عملی و اندامهاي نیاز و ارادة انسان نگاه می

گوید هرگاه کسی، شرط احتیاط به جا  ز است، و با این تصور افراطی که میاو مردي واقعپردا. آمیز باید آزمود توفیق

ظاهراً همۀ پیشینیان گئوتمه در . نیاورده، جهان را ادراك نکند، هستی جهان از میان خواهد رفت، سروکاري ندارد

ژوهش و اندیشه، پ» ارغنون«دستاوردي که به هند داد یک . نیایه ملحد بودند، و اخالفش هم همه معرفتشناس شدند

.اي غنی از مصطلحات فلسفی بود و نیز مجموعه

  نظام ویشیشیکه - 2

  ذیمقراطیس در هند

» اتم خوار«که به معنی  ،»کناده«ازنام . همان طور که گئوتمه ارسطوي هند است، کناده هم ذیمقراطیس آن است

باتمام دقتی که شده، هنوز زمان . اي تخیل تاریخی باشد شود که او شاید ساختۀ افسانه تنباط میاست، چنین اس

نام این . میالدي نبوده 800م و پس از  ق 300اند که پیش از  گفته: تنظیم سیستم ویشیشیکه معلوم نشده است

ان پر از چیزهاي گوناگون است، در نظریۀ کناده، جه: سیستم از ویشیشه گرفته شده است که به معنی جزئیت است

مانند و از میان  شوند، اما اتمها می اما همۀ آنها، از یک نظر، ترکیبات محض اتمها هستند؛ اشکال دیگرگون می

چیزي وجود » اتمها و خال«گوید که جز  اش در اینجا یکسره مشابه ذیمقراطیس است، می کناده، که اندیشه. روند نمی

آیند که  ارادة خدایی هوشمند، بلکه به واسطۀ یک نیروي غیر شخصی یا قانونی به حرکت در میندارد، و اتمها نه به 

شود، شارحان بعدي سیستم  محافظه کار می) رادیکال(از آنجا که بچۀ آدم بنیادگرا. است» نادیدنی«ادریشته یعنی 

کیهان نظم و وحدت بدهد، در کنار  تواند به توانستند دریابند که چگونه یک نیروي کور می ویشیشیکه هم، که نمی
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) نظریۀ. (جهان اتمها یک جهان روانهاي کوچک قرار دادند، و خداي هوشمندي را هم بر این دو ناظر کردند

  .بسیار کهن است» هماهنگی ازلی الیبنیتز«

نظام سانکیه -3

تأثیر  –مقصد فلسفه  –روان ذهن و  –تن  –روح  –ایدئالیسم  –الحاد  –تکامل  –مابعدالطبیعه  -آوازة بلند آن

  سانکیه

پروفسور گاربه، که » .پرمعناترین نظام فلسفی است که هند پدید آورده است«گوید این  یکی از مورخان هندي می

براي نخستین بار در تاریخ جهان، در «شود که  بیشتر عمرش را وقف تحقیق در سانیکه کرده است، چنین متذکر می

سانکیه » .ل و آزادي جان بشري، و یقین کامل آن به نیروهاي خویش، نشان داده شده استتعلیم کپیله استقالل کام

دانیم، جز اینکه  از خود کپیله چیزي نمی .استو شاید کهنترین همۀ نظامهاي فلسفی » بینش«کهنترین این شش 

م به او  کند، بنیادگذاري فلسفۀ سانکیه را در قرن ششم ق یها تاریخها را تحقیر میسنت هندي، که چون بچه مکتب

وي اساس فلسفۀ خود را تقریباً به شیوة طبی آغاز . پرداز بود و هم پیرو مکتب مدرسی کپیله هم واقع.دهد نسبت می

ز میان بردن کامل ا …سانمقصد کامل ان«دارد که  کند واین فلسفه را در اولین سخن کوتاهش چنین عرضه می می

شود نادرست دانسته، رد  او آن کوششی را که براي رهایی از رنج به دستاویزهاي جسمی متوسل می» .الم است

کشد؛  کند، و با تردستی و نیرنگی منطقی بر کلیۀ آراي گوناگونی که در این زمینه عرضه شده خط بطالن می می

هاي موجز و مختصر و  لسفی مابعدالطبیعی خویش را با یک رشته سوترهگذارد تا دستگاه ف آنگاه خود قدم پیش می

بیست و پنج واقعیت گرفته شده است که، بنا به قضاوت کپیله،  سنجشنام این نظام از شمارش و . نامفهوم بسازد

کند که شاید  یا ذات را در یک نسبت پیچیده تنظیم می واقعیتو پنج او این بیست . جهان از آنها ساخته شده است

  .در طرح زیر روشن شود

، یعنی آن اصل مادي کلی که از راه برشکفتن )»مایۀ ازلی«یا» تولید کننده«، »پراکریتی«(= جوهر : الف) 1(

:سازد را می» بودي«هایش،یعنی از طریق تحول و تکامل نیروهایش»گونه«

هایش  هایش عناصر گونه ، یعنی نیروي ادراك که آن هم با برشکفتن، یعنی تحول گونه)»بودي«(هوش  - 1) 2(

  :سازد عناصر و موارد زیر را می

I - هان درونیپنج عنصر لطیف، یا نیروهاي حسی ج :  

  بینایی،  -1

  شنوایی،  -2

  بویایی،  -3

  چشایی، و  -4

  .) سازند را می) 24(تا ) 10(با همکاري یکدیگر ذاتهاي) 8(تا) 1(ذاتهاي ( بساوایی  -5

II - نیروي فهم و ادراك منش ،  

III -  است) 8(تا ) 4(تهاي متناظر با ذا(پنج اندام حسی:(  

  چشم، -1) 10(

  گوش، -2) 11(

  بینی، -3) 12(

  زبان، و -4) 13(

  .پوست -5) 14(
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IV - پنج اندام کردار:  

  حنجره، -1) 15(

  دست، - 2) 16(

  پا، -3) 17(

  جهاز دافعه، و -4) 18(

  .اندامهاي تناسلی -5) 19(

V - پنج عنصر درشت جهان بیرونی:  

  اثیر، -1) 20(

  هوا، -2) 21(

  آتش و نور، -3) 22(

  آب، و  -4) 23(

  .خاك -5) 24(

تواند کاري بکند، به پراکریتی جان  ، یعنی یک اصل روانی کلی که اگرچه خود نمی)]شخص(، »پوروشه«[روح : ب

  . انگیزد هاي او را به کوشش برمی کند، و نیروهاي تکاملی یا گونه اش می بخشد و زنده می

عالم ذهن و نفس هم مانند عالم جسم و : گرایی باشد که این نظام صرفاً مبتنی بر مادهرسد  در آغاز چنین به نظر می

ماده یکسره تحولی است که با وسایل طبیعی صورت گرفته باشد؛ و وحدت و پیوستگی عناصر است که در جریان 

هاي المارك  هشدار گفته در اندیشۀ کپیله پیش. رود تکوین و فساد ابدي از مراتب اسفل به مراتب اعال و بالعکس می

آورد، و این  را پدید می) بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی، و بساوایی(اي  وظیفه) »خود«(نیاز سازواره : شود دیده می

نه در این نظام میان جهان آلی و غیر آلی، میان نبات ). چشم، گوش، بینی، زبان، و پوست(وظیفه هم عضو خاصی را 

حیوان و عالم انسان فرقی هست، و نه در هیچ فلسفۀ هندي چنین تمایز حیاتی وجود دارد؛  و حیوان، یا میان عالم

جریان . باشند هاي چرخ تکامل و زوال، تولد و مرگ و تولد دوباره می هاي یک زنجیر حیات، و پرده اینها همه حلقه

 .کورخلوس، فعالیت، و جهالت : از شود، و آن سه نیرو عبارتند  تکامل، جبراً توسط نیروي فعال سه گونه مقدر می

چنین نیست که از این نیروها به سود تکامل و به زیان زوال جانبداري شود؛ بلکه، به صورت تسلسل یکی را پس از 

این تسلسل  –آورند  پدید می] الی آخریعنی، برشکفتن را پس از زوال، و زوال را پس از برشکفتن و تحول، [دیگري 

آورد، و باز آنها را  توان به کردار آن جادوگري مانند کرد که از درون یک کاله چیزهاي بیشمار بیرون می را می

متذکر شده است،  هر حالت تکامل، چنانکه هربرت سپنسر. کند گذارد، و این کار را مدام تکرار می سرجاي اولشان می

.خواهد راه زوال بپیماید، گویی این زوال بخش مکمل مقدر و فرجام آن تکامل است دارد که میگرایشی در خود 

دانست؛ هیچ عجیب  کپیله، مانند الپالس، براي تفسیر و توضیح آفرینش یا تکامل استمداد از یک خدا را ضروري نمی

هایی بیابیم که خدا  ت، دینها و فلسفهنیست که در میان این ملت، که از همۀ ملتهاي دیگر دیندارتر و فلسفیتر اس

کنند؛ آفرینش  آشکارا وجود یک ذات باري را انکار می» سانکیه«بسیاري از متنهاي . جایی در آنها نداشته باشد

درست (کپیله به این خرسند بود . ؛ آفریننده و آفریده یک چیزند»آید چیزي از هیچ پدید نمی«پذیر نیست، زیرا  درك

این شکاك زیرك . توان با خرد انسانی نشان داد که بنویسد یک ذات باري را هرگز نمی) نوئل کانت بودمثل اینکه ایما

خدا اگر وجودي . تواند هیچ یک از این دو باشد و خدا نمی زیرا هرچه هست یا باید مجبور باشد یا مختار،: گوید می

اگر خدا نیک بود و نیروهاي . یگر خدا نیستکامل است که نیازي به آفریدن جهان ندارد، و اگر ناقص است که د

. توانست جهانی بیافریند که تا این حد ناقص، و پر از رنج، و مرگ هم در آن حتمی باشد خدایی داشت، احتماالً نمی
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کنند، و بندرت به  توجه به این نکته آموزنده است که اندیشمندان هندي با چه آرامشی دربارة این مسائل بحث می

ترین  دارند که در زمان ما فقط مباحثات پخته خیزند، و مناظره را درحدي نگاه می شنام یکدیگر برمیآزار یا د

گوید وداها  کند، او فقط می کپیله با به رسمیت شناختن وداها خود را حفظ می. رسد دانشمندان به آن حد می

دهد و دیگر هیچ توجهی به  دامه میبعد به کارش ا. شناخت مرجعیت دارند، چون مؤلف آنها حقیقت متحقق را می

اي غیر مألوف و  عکس، ایدئالیست و روح گراست، منتها در این راه شیوه اما او ماده گرا نیست؛ بلکه، به .کند وداها نمی

گوید حقیقت، شکل، و مفهوم عالم وجود، همه،  کند و می او حقیقت را یکسره از ادراك استنتاج می. خاص خود دارد

توانست باشد، سؤالی  دامهاي حسی و اندیشۀ ماست؛ و اینکه عالم وجود، مستقل از این امور چه میمنبعث از ان

، )تتوه(آنگاه پس از برشماري بیست و چهار ذات . تواند پاسخی هم داشته باشد بیهوده است که معنایی ندارد و نمی

کند، که آخرین و  ا روان، را عرضه میکه در نظام او به تکامل جسمی و مادي تعلق دارد، پوروشه، یعنی شخص ی

پوروشه . کند گرایی نخستین خود را واژگون می شاید عجیبترین و مهمترین همۀ حقایق باشد و بدین ترتیب هم ماده

مانند آن بیست و سه تتوة دیگر نیست که پدید آوردة پراکریتی یا نیروي مادي هستند؛ بلکه ناموسی مستقل و روانی 

، بلکه براي هر ]تأثیر است چون ناکننده و بی[تواند کاري انجام دهد ر و جاوید، که فی نفسه نمیاست، همه جا حاض

کنند، مگر به  ها هرگز کاري نمی ، و گونه]چه ناهوشیار و ندانسته است[شکفد پراکریتی هرگز نمی. کرداري الزم است

شود و به شکفتن  گیرد و زنده می جان میفیزیکی از اصل روانی، که همه جا هست، ] جهان[انگیزش و دم پوروشه؛

بر پراکریتی یا بر (در روح . گوید در اینجا کپیله همچون ارسطو سخن می. شود برانگیخته می] هایش یا تحول گونه[

). کشد که آهن را به خود می(نفوذي چیره دارد که پدید آمدة نزدیکی آن دو است، همچون آهنربا) جهان شکوفان

. باال برود] یعنی تحول، یا برشکفتن[هاي تولید  دارد که از پله وشه به پراکریتی، پراکریتی را وا مییعنی، نزدیکی پور

انجامد، از این کار گذشته، دیگر روح به هیچ معنا عامل آفرینش نیست و  این گونه جاذبۀ میان این دو به آفرینش می

   .نداردارتباطی به آن 

. کند اي وجود دارد، اما در همه یکسان است، و از فردگرایی پیروي نمی روح متکثر است، بدین معنا که در هر سازواره

فردگرایی از مقولۀ جسمانیات است، ما همانیم که هستیم، و این معلول پوروشه یا روح ما نیست، بلکه نتیجۀ 

در مکتب سانکیه، ذهن نیز، مانند اعضا و اندامهاي دیگر، جزئی از . و جان ماست هاي جسم  خاستگاه، تحول و تجربه

هاي  پوروشۀ خلوت گزیده و دست نایافتۀ درون ما آزاد است، حال آنکه ذهن و جسم به قوانین و گونه. بدن است

پوروشه . است یابد، بلکه آن پیکر ذهن کند و تعین می پوروشه نیست که کاري می. جهان جسمانی وابسته است

کپیله . باشد جریان تولد ومرگ را بدان دسترس نمی. دستخوش زوال و از میان رفتن تن و شخصیت نیست

در آن تموج خستگی ناپذیر صور جسمانی، که » .چنین نیست) روح(جان از میان رفتنی است، اما پوروشه«=گوید می

میرد، و  شود، می ته بند ماده و جسم است زاده میدهد، تنها نفس فردي که تخ تاریخ جهان بیرونی را تشکیل می

.کند تواند به همه چیزي شک کند، هرگز در تناسخ شک نمی کپیله، که می. شود دوباره زاده می

اگر اصال خیري در  - نگرد او، همچون بیشتر اندیشندگان هندي، زندگی را به چشم نیک یا خیر بسیار مشکوکی می

ماند، و  اندك، و این روزهاي اندوه هم اندك است، ثروت به رودي طغیان کرده می این روزهاي شادي«. کار باشد

» .جوانی به رود کنار در هم شکنندة رودي طغیان کرده، و زندگی چون درختی است بر رود کناري در هم شکننده

راه گریز از این رنج . لاند، و گرفتار نیروهاي کور تحو رنج نتیجۀ این واقعیت است که خود فردي و ذهن در قید ماده

کدام است؟ پاسخ فیلسوف ما این است که فقط از راه فلسفه؛ تنها از طریق فهم این نکته که همۀ این دردها 

هاي پر تالش، مایا، یعنی پندار وخیال، و نمایش موهوم حیات و زمان »خویشتن«واندوهها، همۀ این تفرقه و آشوب 

ایمن و ] از رنج[برد و روحی که  ، یعنی تمیز بین آن نفسی که رنج می»استبندگی از خطاي نداشتن تمیز «. هستند
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براي غلبه کردن بر این رنجها تنها اندریافت این نکته . تغییر آزاد است، بین سطح متالطم و آشفته و ژرفناي آرام و بی

این کردارها و . اد و ایمن استالزم است که ذات ما، که روح است ، فراتر از نیک و بد، شادي و رنج، تولد و مرگ، آز

دارد که پی نبریم آنها را در روح تأثیري نیست، یا از  تنازعات، این کامها و ناکامیها، ما را فقط تا هنگامی پریشان می

بگذار تا . کند آیند؛ مرد روشنفکر، همچون تماشاگر بیطرفی که شاهد نمایش باشد، از بیرون به آنها نگاه می روح نمی

در دم آزاد خواهد شد؛ با همان کنش فهم و ] با این اندریافت[ابد که از چیزها جدا و مستقل است، و روان دری

آزادیی که از طریق آگاهی به بیست و «=گوید کپیله می. دریافت، از زندان زمان و مکان و درد و تناسخ خواهد رست

من هستم، نه چیزي از آن من است، و نه من نه : آموزد که می] به ما[پنج حقیقت به دست آید فقط این دانش را 

به عبارت دیگر، جدایی شخصی و فردي از چیزها وهم است؛ هرچه هستی دارد از یک تودة متحول و » .هستی دارم

.تزلزل ناپذیر فسادپذیر ماده و ذهن، ابدان و نفوس است، و از سوي دیگر ابدیت آرام روان بی تغییر و

افتد،  در مقام جدا کردن نفس از تن دردمند و یاد اندوهگین خویش به دشواري می اي، براي کسی که چنین فلسفه

هیچ مجموعۀ اندیشۀ . آورد؛ اما گویی این فلسفه بخوبی گویاي حالت هند متفکر است هیچ آسایشی پدید نمی

ایدئالیسم بودا، و در الحاد و معرفت شناسی . فلسفی، سواي ویدانته، تا به این عمق در جان هندي تأثیر نکرده است

ها هم مشاهده  ها و تنتره آن را در مهابهاراتا و قانون نامۀ مانو، در پورنه بینیم؛ میمفهوم او از نیروانه، تأثیر کپیله را 

از همۀ اینها گذشته، آن را . ها، پوروشه و پراکریتی به اصول نرینه و مادینۀ آفرینش بدل شده است تنترهدر  کنیم؛ می

هاي آن بنا و در عبارات آن  رود، و بر شالودة نظریه یابیم، که خود تحول عملی سانکیه بشمار می در نظام یوگه می

اند؛ اما در  شنکره و ویدانته جان هندو را مسخر کرده امروزه هواخواهان آشکار کپیله اندکند، چون. بیان شده است

هیچ دانشی همانند سانکیه، و هیچ قدرتی برابر یوگه «: خورد که المثل قدیمی به گوش می هند هنوز گهگاه این ضرب

  ».نیست

  نظام یوگه - 4

  - »جوکی«معجزات  -» یوگه«هدف  –س هشت مقام تربیت نف –معناي آن  - » یوگه«قدمت  –مرتاضان 

  »یوگه«صداقت 

  چون نشیمنی استوار بیافت

  در محلی آرام و مصفا

  مسکن گرفت، نه بس بلند و نه بسیار پست،

  فروپوشیده از علف مقدس،

  ]برآن پوست[، و]نهاده[پوست آهویی ] برآن[و 

  .، یکی بر دیگري]فکنده[اي  پارچه

  چون بر آن نشیمنگه بنشست،

  فرمان آورد، دل یکدله کرد، و اندیشه را و حس را به

  .به یوگه روي آرد زداییو براي خویشتن 

  تن را وسر را و گردن را برافراشته، آرام،

  به نوك بینی چشم بردوخته، بی جنبش،

  به پیرامون خویش هیچ نظر نکند

  آرام و بی بیم، تجرد را ایستاده

نشیند، دله میدل را رام کرده، یک
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  .تنها» من«آورده، مجذوب » من«روي دل به 

اعتنا و جهانگردان متحیر، مرتاضان یا  روي گاتهاي غسل، اینجا و آنجا در میان هندوان محترم، مسلمانان بی

در جنگلها و کنار راهها . عجیبترین تجلی خود را یافته استاند که دین و فلسفه در آنان آخرین و  جوکیهایی نشسته

بعضی پیر و برخی جوانند، جمعی مرقعی بر . اند خوریم، که ساکت و مجذوب نشسته به تعداد کمتري از آنان بر می

. ندپاش اي خاکسارند و به سراپا و به موي ژولیدة خود خاکستر می اي به میان بسته؛ عده دوش افکنده، گروهی فوطه

اینان ساعتها و روزها صاف به . اند اي چارزانو و بیحرکت نشسته، به نوك بینی یا به نافشان چشم دوخته دسته

نشینند؛ یکی پابرهنه در آتش  شوند؛ آنان در گرماي نیمروز بر آتش می کنند و کم کم کور می خورشید نگاه می

خوابد؛ سه دیگر  و پنج سال روي بستر میخکوب میکند؛ دیگري، برهنه، سی  رود، یا آتش روي سرش خالی می می

کنند، یا خود را در قفسی زندانی  غلتد تا به زیارتگاه برسد؛ بعضی خود را به درخت زنجیر می هزاران فرسنگ می

مانند؛  کنند و سالها، یا تمام عمر، به همین شکل می کنند، تا بمیرند؛ برخی خود را تا گردن در خاك دفن می می

کنند، و خود را به خوردن فقط مایعات  ها را ناممکن می گذرانند و باز شدن آرواره شان می می از دو گونهجمعی سی

دارند که ناخنهایشان از پشت دستشان  کنند و آن قدر نگاه می کنند؛ جمعی دیگر دستشان را مشت می محکوم می

اي جایی آرام  دسته. شود و از کار بیفتدکنند تا خشک  اي یک دست یا یک پایشان را بلند می بیرون آید؛ عده

سازند، و بدقت هر حسی را از  آورند، می نشینند، و شاید سالها به برگ و بادام و مانند اینها که مردم برایشان می می

خیلی از آنها از روشهاي . شوند، به این قصد که معرفت را دریابند اي متمرکز می اندازند، و بر هر اندیشه کار می

  .جویند هایشان می پرهیزند، و حقیقت را در گوشۀ خلوت خانه شی مینمای

در قرون وسطی چنین مردانی داشتیم، اما امروزه باید در گوشه و کنار اروپا و امریکا سراغ آنان را ] در غرب[ما 

دشمنان  شاید آنها –دوران ماقبل تاریخ  احتماالً از –سال است که چنین مردانی داشته است  2500هند . گرفت

اوپانیشادها و . معروف است، در عصر ودایی وجود داشت یوگهنظام تفکر مرتاضانه، که به . قبایل وحشی بودند

در تحمل » نبرهنه فیلسوفا«مهابهاراتا آن را پذیرفتند؛ در عصر بودا رونق داشت؛ و حتی اسکندر، که از توانایی این 

خاموش درد به حیرت افتاده بود، متوقف شد که در حال آنان تحقیق کند، و یکی از آنان را دعوت کرد که بیاید و با 

خواهد، چون به  رد کرد و گفت چیزي از او نمی دیوجانسآن جوکی این پیشنهاد را به همان صالبت . او زندگی کند

خواست جهانگیري  مرتاضان دیگر به این آرزوي کودکانۀ این مرد مقدونی که می. همان هیچی که دارد خرسند است

فرزانۀ دیگري، . کند خندیدند و به او گفتند هرکس را، خواه زنده باشد و خواه مرده، فقط دو ذرع خاك بس است

ان آمد و در آنجا بیمار شد و از او رخصت خواست که بمیرد، گفت که ، همراه اسکندر به ایر)م ق 326(کاالنوس نام 

. دهد؛ و بآرامی باالي تلی از آتش رفت و سوخت و مرد، بی آنکه صدایی از او برخیزد مرگ را بر بیماري ترجیح می

در (دو قرن بعد  .این امر یونانیان را به حیرت انداخت، چه هرگز از این گونه دالوریهاي بدون خونریزي ندیده بودند

ها  این سوتره. هاي مشهور خود جمع کرد سوتره –پتنجلی اعمال و سنتهاي این نظام را در یوگه ) م ق 150حدود 

یوانگ چوانگ، در قرن هفتم . هنوز از بنارس تا لوس آنجلس به عنوان کتاب معتبر پیروان یوگه مورد استفاده است

اي از آن به دست  ، شرح زنده1296مارکوپولو، در حدود . »رسپرده داردهزاران س«در وصف این نظام گوید  میالدي،

رسد، هنوز خود  دهد؛ امروزه، بعد از گذشت قرنها، پیروان تندروتر آن، که تعدادشان به یک تا سه میلیون نفر می می

.ة تاریخ بشر استیوگه یکی از نمودهاي بسیار مؤثر و متأثر کنند. آزارند تا به دریافت معرفت نایل شوند را می

است، نه آنکه یوغ یا اتحاد و اتصال روح با وجود متعال، بلکه یوغ تربیت » یوغ«یوگه چیست؟ یوگه در لغت به معنی 

دهد تا روحش را از هرگونه قیود مادي پاك کند و به ادراك و  مرتاضانه و ضبط نفس که مشتاق یوگه بدان تن در می

ده، ریشۀ نادانی و رنج است؛ از این رو یوگه جویاي رهانیدن روح از همۀ نمودهاي ما. قدرتهاي فراتر از طبیعی برسد
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و رستگاري در یک ] یعنی اشراق[حسی و همۀ عالیق جسمانی است؛ کوششی است در رسیدن به روشن شدگی 

  .گیرد زندگی، که از طریق پس دادن کفارة همۀ گناهان تناسخهاي گذشتۀ روح در یک وجود صورت می

تواند به  توان به چنین اشراقی رسید، بلکه سالک باید قدم به قدم به سوي آن رود؛ و هیچ کس نمی یکباره نمی البته

مقامی از این مقامات برسد، اال آنکه مقام پیش از آن را طی کرده باشد؛ حصول یوگه تنها با پژوهش طوالنی و 

  :هشت است »یوگه«مقامات . و با تربیت نفس ممکن است] در خود[صبورانۀ 

I - »پاکدامنی و تجرد  که[یا مرگ آرزو و کام؛ در این مقام روح دو خویشتنداري اهیمسا و برهمه چاري را » یمه

پذیرد، ارضاي نفس را رها کرده، خود را از همۀ عالیق مادي و خواهشها آزاد، و براي همه چیز آرزوي نیکی  می] است

.کند می

II - »در [برخی از دستورات مقدماتی یوگه، یعنی پاکیزگی، خرسندي، تصفیه، پژوهش ، به جا آوردن مؤمنانۀ »نیمه

  .، و ورع]خود

III - »وضع و حالت تن؛ مراد از آسنه این است که هر حرکت و نیز هر احساسی را آرام کند؛ بهترین آسنه »آسنه ،

چپ روي ران راست، و صلیب براي این مقصود چارزانو نشستن است، یعنی گذاشتن پاي راست روي ران چپ، و پاي 

  .کردن دستها و گرفتن دو شست پا، و چسباندن چانه به سینه، و چشم دوختن به نوك بینی

IV - »کند، و به  سالک با این تمرینات همه چیز، جز خو تنفس، را فراموش می: ، حبس دم و تنظیم تنفس»پرانایامه

کند؛ در همان حال باید بیاموزد که  جذبه است، صافی میاین طریق ذهن را براي تهیت نقش پذیر، که مقام پیش از 

  . آنکه دستخوش خطري شود به کمترین مقدار هوا زندگی کند، و روزهاي بسیار در خاك مدفون باشد بی

V - »تجرید؛ در این مقام ذهن همۀ حواس را به فرمان دارد، و خود را از همۀ موضوعات حسی برکنار »پرتیاهاره ،

  .دارد می

VI - »ماسوایا تمرکز، یعنی یگانه کردن یا انباشتن ذهن و حواس با یک اندیشه، یا با یک موضوع، و بریدن از » دارنا. 

تمرکز بر هر چیزي که به اندازة کافی دوام داشته باشد روان را از هر احساسی، هر اندیشۀ خاص و هر آرزوي 

کند؛ بعد، ذهن، که از چیزها مجرد شده، آزاد خواهد بود که جوهر غیرمادي حقیقت را  اي، آزاد می خواهانه ودخ

  .کنداحساس 

VII - »ود؛ پتنجلی ش ، نگرش یا نظاره، این یک حالت تقریباً هیپنوتیسم مانند است که از دارنا نتیجه می»دیانه

سرانجام مرتاض در اوج یوگه به مقام یکدلی یا . شود حاصل می» اوم«گوید این حالت از ذکر مدام هجاي مقدس  می

  .رسد می» سمادي«

VIII - »شود ، یکدلی یا نظارة در جذبه است، در این مقام حتی آن آخرین اندیشه هم از ذهن زدوده می»سمادي .

آمیزد، و به این  دهد؛ ذهن با جامعیت می ر مقام وجودي جداگانه، از دست میذهن که تهی است خودآگاهی را، د

تواند شرح این حال را به  هیچ سخنی نمی. رسد که همه چیز را در احد بنگرد آمیز و خداگونه می اندریافت سعادت

وگه را هم از راه یوگه باید ی«تواند آن را بیابد، یا نظمی به آن ببخشد؛  نامحرمان بازگوید؛ هیچ خرد یا استداللی نمی

) ایشوره(با اینهمه، چیزي که جوکی جویاي آن است خدا، یااتحاد با خدا، نیست؛ در فلسفۀ یوگه، خدا  ».شناخت

تواند  ده انسانها نیست، بلکه از جمله مواضیع متعددي است که روح می آفریدگار یا نگاهدار جهان، یا پاداش و پادافره

آشکار است که غایت آن انفصال ذهن از جسم، و ستردن . مرکز و روشن شدگی به شمار آوردآن را واسطۀ نیل به ت

اگر روح از بند . همۀ عالیق مادي از ضمیر است، تا بدین وسیله ادراك و ظرفیت مافوق طبیعی براي روح فراهم شود

همن دقیقاً همان بنیان معنوي تن آزاد شود، با برهمن یگانه نخواهد شد، بلکه او خود برهمن خواهد شد؛ زیرا بر

نهانی، و آن روح عاري از خود و غیر مادي است که، چون آدمی هرگونه تعلقات حسی را از میان بردارد، باقی 
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شود، و  هر قدر روان بتواند خویشتن را از محیط جسمانی و زندانش آزاد کند، به همان اندازه برهمن می. ماند می

و کمابیش ذات خود دین را، . شود در اینجا باز بنیاد جادوي دین آشکار می. گیرد میهوش و قدرت برهمن را به کار 

.کند که همانا پرستش نیروهاي فراتر از انسان باشد، تهدید می

در افسانۀ هندي آمده است . در روزگار اوپانیشادها، یوگه را زوري بود، یعنی کوششی بود به ادراك همانی روان و خدا

در تاریخ . قدیم هفت فرزانه، یا ریشی، بودند که، با ریاضت و تفکر، به دانش کامل همه چیز رسیدند که در روزگاران

جوکی یقین دارد . اندیشید تا به آرامش ادراك متأخر هند، یوگه با جادوگري تباه شد، و بیشتر به قدرت معجزات می

ش، از کار بیندازد و به فرمان خود درآورد؛ که با یوگه خواهد توانست هر بخشی از تنش را، با تمرکز بر آن بخ

االرض کند؛ یا چندان  تواند اراده کند که غیب شود؛ یا چنان برجاي بماند که نتوانند او را از جا بجنبانند، یا طی می

  .که بخواهد عمر کند؛ یا گذشته و آینده را، وبسیاري از ستارگان دور دست را، بشناسد

توانند بیش از آن فرضیه ببافند که  این کارها هیچ چیز ناممکن نیست؛ ابلهان میشکاکان باید بپذیرند که در 

خلسه و توهمات را . پیوندند فیلسوفان قادر به رد کردن آنها باشند؛ و فیلسوفان اغلب در این بازي خود به آنان می

د، چه از نظر موضعی و چه به تواند حساسیت شخص را به در توان از راه روزه و خودآزاري پدید آورد، تمرکز می می

اما . اي در ذهن ناشناختۀ آدمی نهفته است طور کلی، از میان ببرد؛ راستی که چه نیروها و تواناییهاي اندوخته

اند، یا به اشتیاق جلب  بسیاري از جوکیان گدایانی بیش نیستند که به امید زر، که آن را از آمال غربیان فرض کرده

ریاضت کشی مخالف شهوت پرستی است، یا، به بیان دیگر، کوششی است  .کشند میاضت توجه و تحسین مردم، ری

پرستی خود آزارانه قرار دارد که مرتاض  خود این کوشش در زمرة یک نفس براي مهار کردن این شهوت پرستی؛ اما

برهمنان بخردانه از این کارها دوري جسته و به پیروان خود . جوید ذت شهوانی میدر آن از درد خود تقریباً یک ل

.اند که تکالیف معمولی زندگی را آگاهانه به جا آورند و به تقدس از این راه دست یابند کرده سفارش می

  »میمانسا- پوروه« -5

ترین این شش مکتب فلسفۀ براهمنی به  زهمیمانسا به منزلۀ آن است که از پرآوا-رها کردن یوگه و پرداختن به پوره

و همان گونه که یوگه بیشتر جنبۀ جادوگري و رازوري دارد تا فلسفه، . ترین آنها بپردازیم ترین و کم اهمیت کم آوازه

. اي است علیه نظرات کفر آمیز فیلسوفان این نظام هم کمتر فلسفه و بیشتر دین است؛ واکنش سنت پرستانه

کنند آنها را  کند که آنها در حالی که وداها را تصدیق می مینی، به گرایش کپیله و کناده اعتراض میبنیادگذار آن، جی

اي است ناتوانتر از آنکه بتواند مشکالت مابعدالطبیعه و االهیات  گوید ذهن انسان وسیله جیمینی می. گیرند ندیده می

را، » حقیقت«دهد و نه  را به ما می» علم «شود؛ نه  را حل کند؛ عقل، عاملی الابالی است که خادم هر آرزویی می

راه رسیدن به فرزانگی و آرامش . نما شده است پرستی و غرور ماست که عقلی دهد صرفاً همان نفس آنچه به ما می

درگذر از پیچ و خمهاي بیهودة منطق نیست، بلکه در پذیرفتن خاضعانۀ سنت و به جا آوردن متواضعانۀ شعایري 

آن یک [ Cela vous abetira: گوید در این باره سخنی است که می. کتابهاي مقدس تجویز شده است است که در

  .]شما را به حماقت خواهد کشاند

  نظام ویدانته - 6

 –ن نظام دشواریهاي ای –اخالق  –خدا  –االهیات  –روانشناسی  -» مایا« - معرفتشناسی  –منطق  –شنکره  –منشأ 

  مرگ شنکره

امروزه در هند این واژه را به آن نظام فلسفی . ست، یعنی اوپانیشادها»پایان وداها«در اصل به معنی  واژة ویدانته

اي در سراسر اندیشۀ هندي طنین انداز  که چون نغمه(کوشد به تعلیم بنیادي اوپانیشادها کنند که می اطالق می

کهنترین . اي منطقی بدهد ، ساخت و پشتوانهیک چیزند) روان(و آتمن ) خدا(، یعنی به این اندیشه که برهمن )است
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سوترة بادراینه  –برهمه  –که بیشتر از مکاتب فلسفی هند قبول عامه یافته  –شکل شناخته شدة این فلسفه 

آرزوي « :کند سخن کوتاه، که اولین آنها مقصود تمامشان را بیان می 555، مشتمل بر )م ق 200در حدود (است

ها نوشت، و اصول باطنی این نظام را به  پاده تفسیري بر این سوتره –هزار سال بعد، گوده تقریباً . »شناختن برهمن

ویدانته را نوشت و بزرگترین و شنکره مشهورترین تفسیرهاي  –گووینده آموخت و او هم آن را به شنکره آموخت 

.فیلسوفان هند شد

سا، فرزانگی و مهربانی دست یافت، و این صفت برترین اش به اتحاد فرزانه و پار شنکره در زندگی کوتاه سی و دوساله

در میان برهمنان ساعی نمبودري ماالبار متولد شد؛ تجمالت دنیایی را رها . مردي است که در هند پدید آمده است

پرستید؛ و ، با اینهمه، رازورانه مجذوب  کرد، و در همان جوانی سنیاسی شد؛ بی هیچ خودنمایی، خدایان هندي را می

در نظر او ژرفترین دین و عمیقترین فلسفه، دین و فلسفۀ . شهود برهمن شد، که دربردارندة همه است

به . توانست از الحاد سانکیه یا مکتب الادري بودا بگذرد توانست شرك مردم را ببخشاید، اما نمی می. اوپانیشادهاست

اي به هم رسانید که به واالترین احترامات  ازهعنوان نمایندة جنوب به شمال رسید، و در دانشگاه بنارس چنان آو

مفتخر شد، به این معنا که مأمور شد با جمعی از شاگردانش در همۀ تاالرهاي مناظرة هند از آیین برهمنی دفاع 

گیتا نوشت، و در آنها با شدت و -احتماالً در بنارس بود که مشهورترین تفسیرهایش را بر اوپانیشادها و بهاگاواد. کند

ارتی که خاص متألهین و اصحاب مدرسه است، به همۀ مرتدان هند تاخت و آیین برهمنی را به آن مقامی از حر

  .رهبري فکري باز آورد که بودا و کپیله او را از آن مقام سرنگون کرده بودند

؛ اما اینها را شود اساس بسیاري دیده می در این گفتارها، هرجا سخنی از مابعدالطبیعه است، ترهات و تفسیرهاي بی

شنکره، مانند آکویناس، . سالگی هم به منزلۀ توماس آکویناس و هم کانت هند است بخشود باید به مردي که در سی

شود تا براي تمام  پذیرد، و بعد بر آن می مرجعیت کامل کتابهاي مقدس سرزمینش را چون یک وحی االهی می

اما، به خالف آکویناس، عقیده ندارد که عقل براي چنین کاري . تعلیمات کتابهاي مقدس دالیل تجربی و عقلی بیابد

جیمینی . ایم اندیشد که ما در قدرت و نقش و وضوح و قابل اعتماد بودن عقل گزافه گفته کافی باشد؛ برعکس، می

تی تواند حج کند؛ براي هر حجتی می عقل یک وکیل دعاوي است، و هرچه را ما بخواهیم ثابت می: گفت که راست می

برابر و متضاد پیدا کند؛ و نتیجۀ این امر هم شکاکیتی است که تمام نیروي منش را ناتوان و همۀ ارزشهاي زندگانی 

که ) یا هنري(گوید چیزي که به آن نیازمندیم نه منطق، که بینش است، یعنی توانایی  شنکره می. کند را سست می

. این نخستین شرط الزم فلسفه است: ایدار، و کل را در جزء دریابیمپایه، جاوید را در ناپ بیدرنگ بنیاد را در چیز بی

دومین شرط، خواهندگی مشاهده، تحقیق و اندیشیدن به خاطر دریافتن است، نه به خاطر ابداع، ثروت، و قدرت؛ 

شرط سوم این است که فیلسوف باید . روگرداندن روح است از هرگونه برانگیختگی، و گرایش و ثمرات کردار

یشتنداري، شکیبایی و آرامش فراچنگ آورد؛ باید بیاموزد که فراتر از وسوسۀ جسمانی یا عالیق مادي زندگی کند، خو

سرانجام آنکه او باید آرزوي مکشه، یعنی آرزوي رهایی از جهل، آرزوي پایان دادن به هرگونه خودآگاهی نفس 

را در عمق جانش چون  –پایان  اك کامل و وحدت بیدارندة ادر - آمیز در برهمن  جداگانه، و آرزوي انجذاب سعادت

قدر که به تطهیر و تربیت ژرفابخش روح نیاز دارد، به منطق عقل احتیاج  کوتاه سخن، پژوهنده آن. آتشی روشن دارد

.شاید راز همۀ آموزش و پرورشهاي عمیق همین بوده است. ندارد

دهد که هرگز دیگر بار کامال بوضوح دیده  دقیق قرار میخود را برپایگاهی چنان دوردست و  شنکره بنیاد فلسفۀ 

پرسد که شناسایی چگونه امکان  او می. نشده، مگر هزار سال بعد که ایمانوئل کانت کتاب نقد عقل محض را نوشت

و (کند، بلکه برداشت حسی  پذیر است؟ ظاهراً تمام علم ما ازحواس است، و این علم حقیقت خارجی را آشکار نمی

را از راه حواس به طور کامل نخواهیم » امر حقیقی«پس ما هرگز . نماید ما را از آن حقیقت می) استحالۀشاید 
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توانیم آن را در پوشش زمان و مکان و علت بشناسیم، که خود شاید تاري باشد تنیدة اندامهاي  شناخت، بلکه فقط می

شد که حقیقت گریزنده و اغفالگري را بگیرد و اید مراد از طرح و گسترش آن این باتاري که ش –حسی و فهم ما 

توانیم خصلتش را به طور عینی وصف کنیم؛ شیوة ادراك ما  زنیم، اما هرگز نمی وجودش را حدس می. حفظ کند

  . چنان با موضوع در کمان آمیخته است که هیچ گاه از یکدیگر جداشدنی نیستند

. توان جهان را نابود کرد کند با خوابیدن می ي نیست که خیال می»خود باور«واهی آدم  گراییاما این همان ذهن 

ما . جهان هست، اما مایاست؛ فریب نیست، بلکه پدیده است؛ نمودي است که تا حدودي ساختۀ اندیشۀ ماست

یت فطري است، یک اویدیه، یعنی یک جهل، است که مقید توانیم به آنها بیندیشیم، و این ناتوانی ما یک محدود نمی

به توسط مایا و اویدیه و جهل مادرزاد است . به همان شیوة ادراك ماست، و از این رو تمام سرشت ما وارث آن است

» صرف نام«در حقیقت فقط یک وجود هست، و تغییر . بینیم که کثرتی در عینیات و سیالنی در تغییرات می

هست، که راه  –برهمن  –در وراي مایا، یا پردة تغییر و اشیا، تنها واقعیت کل جهان . صور است تموجات سطحی

  .وصل بدان، نه با احساس یا باعقل، بلکه فقط با بینش و شهود روحی ورزیده و تمرین یافته است

ا را از دریافت آن روان ابهام طبیعی حس و عقل، که پدید آمدة اندامها و صورتهاي احساس و فهم است، بدین گونه م

هاي فردي ما، که به دریافت »من«ها یا »خود«. دارد تغییري که بنیاد همۀ روانها و جانهاي فردي است باز می بی

اندازه غیر حقیقی هستند که فانوس خیال زمان و مکان؛ اختالفات فردي و  آیند، همان ادراك و اندیشه درمی

شوند؛  کنند و دگرگون می اند، و، همچون تصاویر شهرفرنگ، دایماً تغییر می شخصیتهاي متمایز مقید به جسم و ماده

اما، چون زمان و مکان، . روند هاي نمودي محض با همان شرایط مادیی که خود جزئی از آنند از میان می و این من

است، آن آتمن کنیم که همان ذات و واقعیت م علت و تغییر را فراموش کنیم، حیاتی بنیادي را در خود حس می

ها و اشیا در آن شریکیم، و غیر منقسم است و در همه جا حاضر؛ و این همان برهمن، یعنی  است که ما با همۀ من

داریم، یکی من و دیگر آتمن، و دو جهان » من«یا دو » خود«حال ببینیم خدا چیست؟ همان گونه که دو .خداست

و خدا داریم؛ یکی ایشوره، یا آفریدگار، که مردم او را براساس داریم، یکی نمودي و دیگري بودي، همین گونه هم د

پرستند، یعنی  پرستند؛ و دیگري برهمن، یا وجود صرف، که فیلسوفان متورع او را می مکان، علت، زمان، و تغییر می

تغییرها او  یابد، که در میان همۀ جوید و می هاي جدا از هم، یک واقعیت کلی می آن تورعی که، در وراي اشیا و من

رغم همۀ دیگرگونیهاي شکل، و زادنها و از میان رفتنها،  تغییر است، و در میان همۀ دوییها او دویی ناپذیر، و علی بی

شرك، و حتی خداپرستی، به جهان مایا و اویدیه تعلق دارند، آن دو صوري از پرستش هستند که با . او جاوید است

؛ همچنانکه مکان و زمان و علت براي حیات فکري ما الزم هستند، اینها هم باشند صور ادراك و اندیشه متناظر می

  .باشند، اما ارزش مطلق یا حقیقت عینی ندارند براي حیات اخالقی ما ضروري می

کند، و کل وجود واقعی را همان خدا  اي نیست، زیرا او خدا را به هستی تعریف می براي شنکره وجود خدا مسئله

اي است؛ شنکره، که گویی این  اندیشد که وجود یک ذات باري، که آفریننده یا رهاننده باشد، مسئله میاما او . داند می

توان ضرورتی عملی  توان با دلیل اثبات کرد، او را فقط می گوید چنین خدایی را نمی اندیشه را از کانت گرفته، می

فیلسوف، اگرچه در هر . بخشد ا دلگرمی و نیرو میدانست که به عقول محدود ما آرامش، و به اصول اخالقی ناتوان م

رود؛  گذرد و پیش می تواندعبادت کند و به هر خدایی نماز برد، از این صور بخشودنی ایمان عمومی درمی معبدي می

ند و خود وجود را چون وجود متعال خواهد ستود، ک را احساس می اشیاو با درك فریب کثرت، وحدت یکتاي کلیۀ 

 .حقیقتهاستتغییر است، سرچشمه و جوهر تمام  ناپذیر، بیحد، بیمکان، ابدي و ازلی، بیعلت و بی که وجودي وصف

ها را درخود  برهمن همۀ من من به کار بریم، چونرا دربارة بره» نیکبخت«، حتی »هوشمند«، »آگاه«توانیم صفات می

توان به طور یکسان دربارة برهمن به کار برد،  دارد، و اینها هم چنین صفاتی دارند؛ ولی تمام صفات دیگر را هم می
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برهمن اساساً خنثی است، برتر از شخصیت و جنس، وراي خیر و شر، و . چون او صفات همۀ اشیا را در خود دارد

برهمن علت و معلول، و ذات بیزمان و پنهان . ز همۀ فرقهاي اخالقی، اختالفها و اعراض، آرزوها و مقاصد استفراتر ا

.جهان است

براي شنکره، با خدا یگانه بودن یعنی از . مقصد فلسفه یافتن آن راز و محو کردن جوینده در آن رازیافته است

فراتر رفتن، یا به زیر آن فرو شدن، ناهشیار  - نگی که داردبا تمام مقاصد وعالیق ت - »خود«جداگانگی و کوتاهی 

آرزو، بآرامی همسازشدن با اقیانوس بزرگ وجود، که در آن  اي بی شدن از همۀ اجزا، دوییها و اشیا است؛ و در نیروانه

براي یافتن این آرامش سعادت  .هستهاي ستیزنده، نه اجزا، نه تغییر، نه مکان و نه زمان  نه کشاکش مقاصد، نه من

ها و  ، انسان باید نه فقط دامن از جهان فرو چیند، بلکه باید خود را هم رها کند؛ نباید غم داشته)آننده(آمیز

ا رویدادهاي سطحی ها را بخورد، حتی غم خوب و بد را؛ باید به رنج و مرگ چون مایا نگاه کند، یعنی آنها ر خواسته

تعلق به  جسم و ماده، زمان و تغییر بداند؛ و نباید به چگونگی شخصی و سرنوشت خود بیندیشد؛ فقط یک لحظۀ 

شود، زیرا کارهاي نیک،  رستگاري انسان از کارهاي نیک حاصل نمی. تواند تمام آزادي او را نابود کند خود یا منی می

تواند  ر هیچ ارزش و معنایی ندارد؛ فقط دانش بینادي پارساست که میجز در جهان مایایی زمان و مکان، دیگ

. رستگاریی را پدید آورد که شناخت همانی خود و جهان، اتمن و برهمن، روان و خدا، و مجذوبیت جزء در کل است

ن جداگانه و شود که خود یا م ایستد؛ زیرا آنگاه دیده می می» دور پرگار وجود«شود،  هنگامی که این مجذوبیت کامل

» خود«ایشوره خداي مایاست که، در پاداش و پادافره، به . گردد، پندار و وهم است شخصیت، که تناسخ به آن باز می

شناخته شود، آنگاه وجود روان ] آتمن و برهمن[هنگامی که همانی «گوید اما  بخشد؛ شنکره می وجود دوباره می

ایشوره و کرمه، چون » .شود ناپدید می) یعنی، چون ایشوره(آفریدگارچون آوارة سرگردان، و وجود برهمن به عنوان 

ها، به تعلیم بیرونی ویدانته تعلق دارند که براي نیازهاي انسان معمولی سازگار شده است؛ در تعلیم درونی  اشیا و من

.پذیرند نمیمیرند، و هرگز تغییر  باشند، هرگز نمی و پنهان، روان وبرهمن یکی هستند، هرگز سرگردان نمی

اندیشۀ شنکره آن بود که تعلیم درونی خود را به فیلسوفان محدود کند؛ زیرا همان گونه که ولتر عقیده داشت که 

توانست آن  تواند بدون قوانین به حیاتش ادامه دهد، همان گونه هم جامعۀ ابرمردان می تنها جامعۀ فیلسوفان می

اند که اگر خیروشر، مایا و جزئی از جهان غیرواقعی است، پس همۀ  هنقادان شکایت کرد. سوي نیک و بد زندگی کند

دهد که  اما شنکره با تیزهوشی پاسخ می. روند رود، و اهریمنان چون قدیسان به شمار می ممیزات اخالقی از میان می

زندگی ] مکانزمان و [این ممیزات اخالقی درون جهان زمان و مکان واقعیت دارد، و براي کسانی که در این جهان 

تواند هیچ  آور است؛ لکن براي روانی که با برهمن یگانه شده است الزامی در کار نیست؛ چنین روانی می کنند الزام می

خطایی نکند، چون خطا معنی آرزو و کردار را در خود پنهان دارد، و روان رهایی یافته، بنابر تعریف، در حوزة آرزو و 

کند، و تابع  هرکه آگاهانه گزندي به دیگري برساند در سطح مایا زندگی می. ندک حرکت نمی) خودبینانه(کردار 

  .استتنها فیلسوف است که آزاد است، فقط فرزانگی آزادي . ممیزات، اصول اخالقی ، و قوانین آن است

شنکره نه فقط آن را با . نمود اي بود، عمیق و دقیق می بیست و چند ساله این فلسفه، با توجه به اینکه نوشتۀ جوانک

هایش به استادي ساخت و پرداخت و با موفقیت در مناظره از آن دفاع کرد، بلکه گلچینی از آن را هم در  نوشته

در کوههاي ها شرکت جست، در عزلتگاهی  پس از آنکه در همۀ مبارزه. برخی از حساسترین شعر دینی هند بازگفت

ده انجمن دینی به نام او تأسیس شد؛ و . هیماالیا خلوت گزید و، بنا به روایات هندو، در سی و دو سالگی درگذشت

گویند خود شنکره، شرح  از آنها، برخی هم می یکی. اش را پذیرفتند و آن را تحول بخشیدند شاگردان بسیاري فلسفه

ودگره یا چکش فریب نام گذاشت، که در آن اصول این نظام با وضوح و ویدانته را براي عموم نوشت و آن را موهه م

:نیرومندي تمام خالصه شده است
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به  …ات یافته خرسند باشد، بگذار ذهنت به آنچه از کرمه. عطش ثروت را رها کن، امیال را از دلت بیرون ریز! نادان

اینها را بیدرنگ رها کن که پر از پندار . خواهد بردنی مناز؛ زمان در یک لحظه اینها را ثروت، به دوستان، و به جوا

گذرد، عمر  زمان می.  …زندگی لرزان است، چون قطرة آبی بر برگ نیلوفري  …پا بنه» برهمن«است، به جایگاه 

شود؛ عصا در  دندان می دهان بی ایستد، تن پرچین و آژنگ، موخاکستري، و شود، با اینهمه دم امید هرگز نمی محو می

درتو، درمن، .  …همیشه یکسانی خود را نگاهدار .  …دارد لرزد، با اینهمه انسان از لنگر امید دست برنمی میدست 

اصلی » من«را در » من«هر . خشمگین یا ناشکیبا شدن بیهوده است» من«و در دیگران تنها ویشنو خانه دارد؛ از 

  .را رها کن) دویی(یی »تو«و  »ما«بنگر، و هر اندیشۀ 

III - تایج فلسفه هندون  

  تأثیر –نقد  –خالصه  –انحطاط 

تهاجمات مسلمانان، و بعدها هم مسیحیان، به ایمان . ترکتازیهاي مسلمانان به عصر بزرگ فلسفۀ هندي پایان داد

اي  بومی هند سبب شد که این ایمان، در دفاع از خود، به وحدتی آمیخته با بیم و ترس کشانیده شود؛ هرگونه مناظره

تا قرن دوازدهم، پارسایانی چون رامانوجه . انت شمرد؛ و ارتداد خالق را در نوعی یکسانی راکد اندیشه خفه کندرا خی

نظام ویدانته را، که شنکره کوشیده بود آن را به صورت مذهب فیلسوفان درآورد، از نو ) میالدي 1050در حدود (

فلسفه، که دیگر نواندیشی در آن . ا، و کریشنا بدل کردندویشنو، رام) یا، رسمی(تفسیر کرده، آن را به پرستش حنیف 

ممنوع شده بود، نه فقط به صورت کالسیک درآمد، بلکه سترون شد؛ جزمیاتش را از روحانیت گرفت و آنها را با سعی 

  .تمام با ممیزات بالمرجح و با منطق فاقد عقل ثابت کرد

ها و  برند، نظامهاي کهن را بدقت در سوتره ابهامی که به کار میبا اینهمه، برهمنان در خلوت عزلتگاه، و زیر حمایت 

در تمام این نظامها، خواه . تفسیرهاي درونی حفظ کردند، و حاصل فلسفۀ هندي را به نسلها و قرنهاي بعد رساندند

و همۀ  اند؛ دادهبرهمنی و خواه جز آن، مقوالت عقل را در برابر حقیقت محسوس یا مرئی ناتوان یا فریبکار نشان 

خواهد جهان  در نظر حکماي مابعدالطبیعۀ هندي، کوششی بیهوده و سرسري است که می ما،هجده  خردگرایی قرن

آنان که نادانی پرستند به ظلمت محض فرو «. الندار منقاد کندبیکران را با مفاهیم ذهنی یک بانوي اشرافی س

کند که  فلسفۀ هندي از جایی آغاز می» .روند روند؛ آنان که به دانش خرسندند بیش از اینان به ظلمت فرو می می

که پایان فلسفۀ اروپایی است؛ یعنی با پژوهش در سرشت معرفت و حدود عقل؛ نه با فیزیک طالس و ذیمقراطیس، بل

داند که شناخت آن، بیش از هر چیز، به  کند؛ این فلسفه ذهن را چیزي می با معرفتشناسی الك و کانت شروع می

پذیرد که آن را به موضوعی تحلیل کند که فقط بواسطه و از طریق  شود، و از این رو نمی طور بیواسطه حاصل می

یده ندارد که حواس ما بتواند همیشه آن را چنانکه پذیرد، اما عق شود؛ جهان بیرونی را می خود ذهن شناخته می

تمام علم، جهلی است که حدود آن از روي نقشه معلوم شده است و به مایا تعلق دارد؛ علم، اساس . هست بشناسد

گوید، و عقل فقط جزئی از آن جهان است، یعنی جریان  التغییر باز می عقلی جهان را در مفاهیم و عبارات دایم

کند مایاست، پندار است؛ او جز یک پیوستگی موقتی  حتی شخصی که تعقل می. دریایی بیکرانهمتغیري در 

هایش جز  و کردارها یا اندیشه –رویدادها، جز یک عقدة گذرا در منحنیهاي ماده و ذهن، در زمان و مکان، چیست؟ 

برهمن آن اقیانوس  –اقعی نیست او بودند، کدام؟ جز برهمن هیچ چیز وبه تحقق نیروهایی که مدتها قبل از تولد 

فضیلت نه دالوري انجام . پهناور وجود است که در آن هر صورت موج، یک لحظه یا یک نقطه از کف آن موج است

دهاي دادن آرام و بیصداي کارهاي نیک است، و نه شور و جذبۀ پارسایانه، بلکه فقط شناخت همانی خود است با خو

آن کس که همۀ « .دهدوة زندگی است که از حس اتحاد با همه چیز دست دیگر وجود برهمن؛ اخالق، آن نح

دیگر چه . آفریدگان را در نفس خویش، و نفس خویش را در همۀ آفریدگان، بازشناسد، دیگر هیچ ناآرامی ندارد
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رسد از دیدگاه هندي نقصی باشد، این  د صفت مشخصه، که به نظر نمیچن »تواند با او باشد؟ فریبی و چه اندوهی می

روش آن، مصطلحات مدرسی آن، و نیز فرضیات . فلسفه را از تأثیر نهادن بیشتر در تمدنهاي دیگر بازداشته است

دارند تري  ودایی، مانع آن شده است که این فلسفه همدلی ملتهاي دیگري را که فرضیات دیگر یا فرهنگهاي دنیایی

دهد؛ بدبینی آن دال بر این است که،  تعلیم مذهب مایا به اخالقیات یا فضیلت عملی چندان دلگرمیی نمی. جلب کند

روشنگري نکرده است؛ و بخشی از تأثیر این نظامها آن بوده است که در برابر  رغم نظریۀ کرمه، مسئلۀ شر را علی

در برابر کاري که انجام دادنش مقدور بوده، نوعی آرامش طلبی شرهایی که شاید اصالح آنها تصور پذیر بوده، یا 

هاي فعال مناطق  با این همه، در این نگرشها عمقی است که، در مقام مقایسه، فلسفه. تحرك را تعالی بخشد بی

د گوین شاید نظامهاي غربی ما، که آن قدر اعتماد به نفس دارند که می. دهد پرجنبش و نیروبخش را سطحی جلوه می

، آواي کسی باشد که روزگاري جوان پر شروشوري بوده و اکنون دربارة توانایی و استعداد »دانش، توانایی است«

رود،  شود و زمان خصم تحلیل می هرچه نیروهاي ما در تنازع روزمرة ما با طبیعت بیطرف می. گوید انسانی گزافه می

از این روست که تأثیر اندیشۀ هندي بر . کنیم اه میهاي تسلیم و آرامش شرقی نگ با تساهل بیشتري به فلسفه

هنگامی که یونان پیروزیهایی به دست . فرهنگهاي دیگر در روزگار ناتوانی یا زوال آنها بیشتر از مواقع دیگر بوده است

ن کرد، اما وقتی که رو به زوال بود، افالطون و کاهنا آورد، به فیثاغورس یا پارمنیدس چندان التفاتی نمی می

و هنگامی که یونان با مرگ  داد؛ میاورفئوسی نظریۀ تناسخ را پذیرفتند، و زنون تقریباً جبر و تفویض هندي را تعلیم 

گویا سقوط روم و تهیدست . شدند هاي هندي سیراب می از چشمه یکهاگنوستدست به گریبان بود، نوافالطونیان و 

شدن اروپا، و افتادن راههاي میان اروپا و هند به دست مسلمانان، هزار سال مانع تقاطی مستقیم افکار شرق و غرب 

دیشۀ غربی آغاز کرده اما مقارن با استقرار بریتانیاییها در هند، نشر و ترجمۀ اوپانیشادها به برانگیختن ان. بوده است

ایدئالیسم فیشته به طور عجیبی با ایدئالیسم شنکره شبیه بود؛ شوپنهاور، و تقریباً آیین بودا، اوپانیشادها و . بود

. ترین فرزانگی بشریت خواند ویدانته را با فلسفۀ خود تلقین کرد؛ و شلینگ، در روزگار پیري، اوپانیشادها را پخته

اي را که  بیسمارك و یونانیها به سر برده بود که به فکر هند باشد، ولی سرانجام آن اندیشه نیچه خیلی پیش از آن با

و آن اینکه اندیشۀ دور ابدي صورت دیگري  –هاي دیگرش برتري داد  کرد بر اندیشه همواره در ذهنش خلجان می

.است از تناسخ

. جوید پیش از علم غرب سود می حال آنکه شرق بیش از گیرد، میدر زمان ما، اروپا بیش از پیش از فلسفۀ شرق بهره 

کمااینکه در هم ریختن  –هاي اروپا را به روي فیلسوفان و مذاهب بگشاید  شاید جنگ جهانی دیگري دروازه

طغیان روزافزون شرق در . هاي روم را باز کرد هیونان را، و سقوط جمهوري روم درواز هاي امپراطوري اسکندر دروازه

برابر غرب، از دست رفتن آن بازارهاي آسیا که نگاهدار صنعت و رفاه غرب بوده است، تضعیف اروپا از راه فقر، شقاق، 

و انقالب، شاید جهان غرب پاره پاره شده را براي رشد مذهبی نوین، که مبشر امید آسمانی و یأس زمینی باشد، 

تسلیم و ترك نفس با جو : کند احتماالً پیشداوري و تعصب ما چنین فرجامی را در امریکا تصورناپذیر می. سازد آماده

بیشک آب و . پرخروش و هیجان ما، یا با نیروي زیست ما که ناشی از منابع غنی خاك پهناور ماست، همساز نیست

  .هواي امریکا سرانجام نگاهدار ما خواهد بود
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فصل بیستم

  ادبیات هند

   

I -زبانهاي هند  

  دستور زبان –گویشهاي بومی  –سانسکریت 

اي نوشته شده بود که مردم از آن چیزي  طور که فلسفه و بسیاري از ادبیات قرون وسطاي اروپا به زبان مرده همان

مردم نبود، و  فهمیدند، فلسفه و ادبیات کهن هند هم به زبان سانسکریتی نوشته شده بود که دیگر زبان تودة نمی

این زبان ادبی، که از تماس با زندگی ملت هند . همچون اسپرانتوي محققانی بود که زبان مشترك دیگري ندارند

شد، ولی نه به ظرافت طبع مردم، بلکه  اي ساخته می بریده بود، الگوي کار مکتب مدرسی و مهذبان شد؛ کلمات تازه

هاي ودایی را  که سرانجام سانسکریت فلسفه آن سادگی پرقوت سرودهبه ضرورت گفتارهاي فنی در مدارس؛ تا آنجا 

از دست داد و به صورت غولی ساختگی در آمد که لغات بحر طویل مانندش، همچون کرم کدوي غول آسایی، روي 

  .لولید میصفحۀ کتاب 

کردند، کما اینکه ایتالیا زبان  پراکریتم ، سانسکریت را بدل به  در حدود قرن پنجم ق در این میان، مردم شمال هند،

مدتی براکریت زبان بوداییها و جینها شد، تا آنکه این زبان هم، خود، به پالی تحول . التینی را به ایتالیایی تبدیل کرد

» هندي میانه«تا اواخر قرن دهم میالدي، از این زبانهاي . زبان کهنترین متون موجود بودایی است که –یافت 

از آن به وجود » هندوستانی«در قرن دوازدهم، زبان . است» هندي«گویشهاي گوناگونی پدید آمد که مهمترین آنها 

را با لغات فارسی انباشتند و بدین » یهندوستان«جام، مسلمانان مهاجم سران. آمد که زبان نیمۀ شمالی هند است

شد؛  بود، که به هندوستان محدود می» هند و ژرمنی«همۀ اینها زبانهاي . پیدا شد» اردو«طریق گویش نوینی به نام 

تامیل زبان ادبی مردم جنوب  و –اي، ملیالم  دکن زبانهاي کهن دراویدي خود را نگاه داشت، مثل تامیل، تلوگو، کانره

نویس،  ن نوزدهم در بنگال، زبان بنگالی جاي سانسکریت را گرفت و زبان ادبی این خطه شد؛ چترجی قصهدر قر. شد

زبان  »سوراج«حتی امروزه هم صد زبان در هند رایج است، و ادبیات . بوکاتچوي آن بود، و تاگور شاعر، پترارك آن

.گیرد فاتحان را به کار میمحاورة 

م علم  تا قرن چهارم ق. هند، از زمانهاي بسیار دور، به یافتن ریشه، تاریخ، و روابط و ترکیبات کلمات آغاز کرد

. ، را به وجود آورده بودپانینیو احتماالً بزرگترین دستوردان شناخته شده، یعنی  پدید،دستوري خاص خود را 

اللغه را بنیاد گذاشت؛ و این  فقه) میالدي 650حدود (هري -، و بتري)میالدي 150حدود (مطالعات پانینی، پتنجلی 

هاي جدید مدیون کشف مجدد  کند، تقریباً حیات خود را در دوره علم سحرانگیز، که از تکوین الفاظ بحث می

  .سانسکریت است

از  خروشتیم خط  در حدود قرن پنجم ق. ایم، در هند عصر ودایی خطنویسی مرسوم نبود چنانکه پیش از این دیده

برروي برگهاي نخل و . رود بیران سخن میکم از د ها و متون بودایی کم هاي سامی گرفته شده، و در حماسه نمونه

بردند؛ پوست درخت را عمل  نوشتند، و نوعی ابزار نوك تیز آهنی را به جاي قلم به کار می پوست درختان می

پاشیدند، بعد  روي پوست مرکب می. کردند آوردند که نرم و لطیف شود، سپس، با قلم، حروف را بر آن نقر می می

) میالدي 1000در حدود (مسلمانان . ماند ها مرکب می کردند، و فقط توي خراشیده می مرکب را از روي برگ پاك

اي  از میان اوراق پوست درخت رشته. کاغذ را به هند بردند، اما آخر، تا قرن هفدهم، جاي پوست درخت را نگرفت

هایی گرد می آوردند  در کتابخانه کردند، و کتابهایی را که از این برگها ساخته شده بود گذراندند و آن را مرتب می می
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هاي عظیمی از این آثار چوبی از انهدام روزگار و   مجموعه. نامیدند می» هاي االهۀ سخن گنجخانه«که هندیان آنها را 

  .ستاجنگ مصون مانده 

II - آموزش و پرورش  

  نظر یک امپراطور دربارة آموزش و پرورش –تعلیم و تربیت اسالمی  –دانشگاهها  –روشها  –مدارس 

شاید به نفع روحانیان نبود  .نویسی حتی تا قرن نوزدهم سهم ناچیزي در آموزش و پرورش هندي برعهده داشت خط

چون به گذشتۀ دور تاریخ هند نگاه کنیم، به یک نظام آموزشی . شود که راز متون مقدس یا مدرسی برهمگان آشکار

این نظام، که در آغاز به روي پسران برهمنان باز بود، بعدها، . که همیشه دردست روحانیان بوده است7خوریم  برمی

روستاي هندي  هر. اي به طبقۀ دیگر گسترش یافت، تا در دورة ما که فقط نجسها از آن محرومند به ترتیب، از طبقه

پیش از آمدن بریتانیاییها به هند، فقط در . گرفت اي خاص خود داشت که از صندوق عمومی حقوق می مدیر مدرسه

ظاهراً درصد باسوادها . بنگال در حدود هشتادهزار مدرسۀ محلی وجود داشت؛ یعنی براي هر چهارصد نفر یک مدرسه

.در زمان آشوکا بیشتر از هند امروز بود

رفتند، در پنجسالگی به مدرسه وارد و در هشت سالگی از آن خارج  ا از شهریور تا بهمن به مدرسۀ دهکده میه بچه

آموزش اساساً خصلتی مذهبی داشت، و موضوع درس هم مهم نبود؛ روش معمول از بر کردن بود و وداها . شدند می

و حساب کردن جزو برنامه بود، اما کار اصلی خواندن و نوشتن . داد چون و چراي درسی را تشکیل می هم متنهاي بی

چیزي از چوب و فلک یا . دانستند، و انضباط جوهر تحصیل بود آمد؛ منش را برتر از خرد می آموزش به شمار نمی

بینیم که، بیش از همه، بر ایجاد عادات شایسته و درست زندگی تأکید  ایم؛ اما می کارهاي سخت دیگر نشنیده

بایست با  شد، که می هشت سالگی به مراقبت رسمیتر گورو، یا معلم شخصی یا راهنما، سپرده میشاگرد در . شود می

این (رفت که در خدمت گورو باشد  از او انتظار می. یافت او زندگی کند، و معموالً این کار تا بیست سالگی ادامه می

پنج «در این مقام . بیگوشت بود ؛ مکلف به خویشتنداري، عفت، پاکیزگی، و خوراك)گاهی در حد نوکري بود

سرانجام او را با . آموخت که همانا دستور زبان، هنرها و فنون، طب، منطق، و فلسفه بود ، یا پنج علم، را می»شاستره

فرستادند که فقط یک چهارم آموزش و پرورش از استاد است؛ یک چهارم از مطالعۀ  وار به جهان می این پند فرزانه

  .شود از همگنان، و یک چهارم از زندگی حاصل می خود او، یک چهارم

رفت که هرکدام  شد و به یکی از دانشگاههاي بزرگی می سالگی از نزد گورو مرخص می شاگرد شاید در حدود شانزده

دانشگاههاي بنارس، تکسیله، ویدربه، آجانتا، : مایۀ سرافرازي هند باستان و قرون وسطاي این سرزمین بود، از قبیل

برهمنان بود؛ دانشگاه ] یا، رسمی[در روزگار بودا دانشگاه بنارس، مثل امروز، دژ علم درست پندار . و نالنده اجین،

پژوهی هندي معروف، و بیش از همه به   تکسیله، در زمان حملۀ اسکندر، در تمام آسیا، به کانون برجستۀ دانش

نشگاه آجانتا از لحاظ تدریس هنر، از آوازة بلندي دانشگاه اجین به سبب علم نجوم، و دا. مدرسۀ طبش مشهور بود

دانشگاه نالنده، که . دانشگاههاي کهن است نماي سردر یکی از بناهاي ویران آجانتا مبین جالل این. برخوردار بود

د بنیاد نهاده شده بود، و دولت درآمد ص» استاد«ترین نهادهاي تعلیمات عالی بودایی بود، اندکی پس از مرگ  پرآوازه

هاي بزرگ، و شش خوابگاه عظیم  ده هزار شاگرد، صد اطاق درس، کتابخانه. روستا را وقف نگاهداري آن کرده بود

در بخار و مه صبحگاهی از دیده پنهان «هاي آن  گوید رصدخانه یوانگ چوانگ می. داشت، هر یک داراي چهار طبقه

یر کهن چینی رهروان دانا و درختستانهاي انبوه نالنده را این زا» .سود شد، و اطاقهاي باالیی آن سر به ابرها می می

از میان داوطلبانی که از خارج آرزوي «:گوید می. داشت که پنج سال در آنجا رحل اقامت افکند چندان دوست می

شدند و پاي پس  را داشتند، جمع کثیري از دشواریهاي کار و مباحثه عاجز می] نالنده[ورود به مدارس مباحثۀ 

از هر ده نفر، دو یا سه تن موفق . شدند شیدند؛ و آنهایی که عمیقاً در علم کهن و نو وارد بودند پذیرفته میک می
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بردند؛ اما  کسانی که آن اندازه خوشبخت بودند که پذیرفته شوند، از آموزش، غذا، و جاي رایگان بهره می» .شدند می

دانشجویان اجازه نداشتند که با زنان حرف بزنند، یا آنها را . دتابع انضباطی سخت، تقریباً نظیر انضباط دیرها، بودن

بایست  کرد، می اگر دانشجویی با زنی نزدیکی می. رفت ببینند؛ حتی آرزوي تماشاي زن از معاصی کبیره به شمار می

هر . ف کندیک سال تمام در پوست خر برود، دمش رو به باال باشد، با دریوزگی روزگار بگذراند، و به گناهش اعترا

دورة تحصیل . بایست در ده استخر شناي بزرگ، که به دانشگاه تعلق داشت، شستشو کنند صبح تمام دانشجویان می

.ماندند کشید، ولی برخی سی سال ، و برخی هم تا آخر عمر در آنجا می دوازده سال طول می

نالنده را . ایی و چه برهمنی، را ویران کردندمسلمانان، پس از هجوم به هند، تقریباً تمام دیرهاي شمال هند، چه بود

میالدي با خاك یکسان کردند، و تمام رهروانش را از دم تیغ گذراندند؛ از آنچه پس از این مهاجمان  1197در سال 

اما باید متذکر شد که این . توانیم زندگی پرعظمت و جالل هند باستان را ارزیابی کنیم برجاي مانده هرگز نمی

. کردند ر حالت بربریت نبودند؛ ذوقی براي زیبایی داشتند، و براي غارتگري خود مجوزهایی دینی ارائه میمهاجمین د

وقتی که مغولهاي سلسلۀ تیموریان هند بر تخت نشستند، فرهنگی با خود آوردند که در حد خود عالی بود، اما 

که چگونه محاصرة موفقی را با  دانستند داشتند، و می وسعت نداشت؛ ادبیات را همچون شمشیر دوست می

در میان مسلمانان، آموزش و پرورش بیشتر یک کار مزدي بود، و پدران ثروتمند براي . اي منظوم بیامیزند فتحنامه

آموزش و پرورش، به مفهوم اشرافی آن، زینت و قدرت و گاهی هم دستیار . آوردند پسرانشان لـله و معلم سرخانه می

آمد؛ اما معموالً آن را براي کسی که گردآلود فقر بود یا مقامی بلند و واال نداشت خطر  می مرد صاحب پیشه به شمار

هاي مهم  توان از روي یکی از نامه دربارة چگونگی روش آموزش للگان می. دانستند و عامل تحریکی براي اجتماع می

  :خواست اي می لطان وظیفهاین معلم از س. تاریخی، یعنی پاسخ اورنگ زیب به معلم سابقش، قضاوت کرد

اي فقیه، چه حاجتی داري؟ طالب آنی که ترا در سلک امیران عالیمقام درگاه خود در آورم؟ برایت بگویم که اگر تو 

تر نبود؛ زیرا اعتقاد من آن است که چون طفل  حق تعلیم را، چنان که باید، به جا آورده بودي چیزي از این منصفانه

یعنی، (اما کو آن اسناد. ، الاقل همان قدر در برابر معلمش مکلف است که در برابر پدرشخوب مهذب و آموخته باشد

) گویند که گویا به اروپا می(اي؟ نخست به من چنین آموختی که همۀ فرنگستان خوبی که تو به من داده) تعلیمات

ز او پادشاه هلند، و سپس چیزي جز جزیرة کوچکی نیست که بزرگترین پادشاه آن، پادشاه پرتغال است، و بعد ا

هاي کوچک  پادشاه انگلستان، همچنین دربارة شاهان دیگر، مثل شاهان فرانسه و اندلس، تو آنان را مثل راجه

) شاهان هندوستان(اي که شاهان هندوستان از آنها خیلی بزرگترند، و آنها اي، به من گفته خودمان به من نموده

چین و ماچین،  پگو، ه بودند؛ و شاهان ایران و ازبک، کاشغر، تاتارستان، ختا،، جهانگیر و جهان پادشا…شاهان بزرگ

آموختی که  تو بهتر بود دقیقاً به من می! الحق چه جغرافیایی عالی. لرزند با شنیدن نام شاهان هندوستان برخود می

میز بدهم، و قدرت آنها، راه و رسم جنگیدنشان، رسومشان، دینهاشان، حکومتهاشان، و آن ممالک جهان را از هم ت

عالیقشان را خوب و درست بفهمم؛ و پژوهش در تاریخهاي موثق، ظهور و پیشرفت، و انحطاط آنها را مورد توجه قرار 

ی از کجا، چگونه، و براثر کدام دهم، و دریابم که آن تغییرات بزرگ و انقالبات در امپراطوریها و مملکتهاي پادشاه

از تو بندرت نام اجدادم را، که بنیانگذاران مشهور این امپراطوري بودند، . خطاها واشتباهات اتفاق افتاده است

ام؛ تو از یاد دادن تاریخ حیات آنها، و اینکه چه راهی را در پیش گرفتند که چنین فتح عظیمی کردند، کامالً  آموخته

الحق که بسیار ممنونم که . و فقط فکر و ذکرت این بود که زبان عربی و خواندن و نوشتن یادم بدهیت. اي غافل بوده

مرا واداشتی اینهمه وقتم را بر سر زبانی تلف کنم که به ده یا دوازده سال وقت نیاز دارد تا کمالش حاصل آید؛ 

مجتهد شود و به آموختن زبانهایی به جز زبان اي باید در این فکر باشد که عالم نحو یا  پنداشته بودي که شاهزاده

خوبی باشد؛ وقت براي او بسیار گرانبهاست، ] شاه[تواند  آن اطالعات هم می همسایگانش افتخار کند، حال آنکه بی 
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آیا ذیروحی هست که جز با اکراه، و حتی با نوعی . چون خیلی کارهاي سنگین هست که باید دایماً آنها را بیاموزد

برنیه، که معاصر اورنگ زیب  انگیز آموختن لغات تن در داده باشد؟ انگیز و خشک و مالل به چنین تمرین غمحقارت، 

کند؛ و در آن  فروشانۀ معلمانش ابراز می به این ترتیب اورنگ زیب نفرتش را از آموزشهاي فضل«: گوید بود، می

دانی که دوران طفولیت حالتی  نمی »است؛د افزوده این سرزنش را هم به نامۀ خو …کنند که  درباریهاي او تأیید می

است که معموالً با خاطرة خوش همراه است، و اگر خوب از آن نگاهداري شود، مستعد فراگرفتن هزاران احکام و 

گذارد، و همیشه ذهن را براي کارهاي بزرگ آماده  می تعلیمات خوب است، که عمیقاً در تمام باقیماندة عمر آدمی اثر

توانیم به زبان مادریمان بیاموزیم؟ به  آموزند، نمی دارد؟ آیا فقه، عبادات، و علوم را، همان طور که به عربی می نگاه می

ائل راست است، خوب یادم هست که تو سالها مرا به مس. خواهی داد پدرم شاه جهان گفتی که به من فلسفه یاد

بیهوده دربارة چیزهایی مشغول کردي که به هیچ وجه مایۀ رضاي روح آدمی نیست؛ که سودي در جامعۀ انسانی 

ندارد؛ پندارهاي توخالی و خیاالت محضی هستند که فقط این خصوصیت در آنهاست که دشوار فهمند و خاطرگریز 

فۀ خوبت به این طریق مشغولم داشتی، تمام آنچه دانم چه مدت با آن فلس که نمیهنوز به یاد دارم که، پس از آن …

به یادم مانده بود عبارت از مشتی الفاظ مبهم و ناهنجار بود که فقط به کار گیج کردن، مشوش ساختن، و خسته 

خورد، و ابداع آنها فقط این مزیت را دارد که بربطالت و جهل مردانی مثل خودت سرپوش  کردن افراد با استعداد می

دانند، و در پس آن الفاظ گنگ و مبهم اسرار بزرگی نهفته است  ما را معتقد کند که امثال تو همه چیز می بگذارد و

اي آشنا کرده بودي که ذهن را با استدالل منطقی  اگر تو مرا با فلسفه. که فقط تو و امثال تو الیق دانستنش هستید

ه جز به ادلۀ محکم عقلی راضی نشود؛ اگر تو به من آن دهد ک کند و، آهسته آهسته، آن را چنان عادت می همساز می

برد و موجبات استواري  احکام و تعلیمات عالی را آموخته بودي که روح را از دسترس تهاجمات بخت و اقبال فراتر می

ه از دهد که نه از بهروزي مغرور شود و ن دارد واجازه نمی آورد و همیشه آن را در یک حال نگاه می آن را فراهم می

ادبار خوار؛ اگر دقت کرده بودي که به من علم خویشتنشناسی و درك اصول نخستین اشیا را بیاموزي، و مرا یاري 

ام پیدا شود؛  اي از عظمت و نظم قابل تحسین عالم وحرکت اجزاي آن در اندیشه کرده بودي که تصور شایسته

ودي، من اکنون خود را بیشتر از آنچه اسکندر مدیون اي به من القا کرده ب گویم اگر تو تدریجاً چنین فلسفه می

آیا . شمردم که بهتر از اسکندر در مقام جبران حق استاد برآیم دانستم، و هم وظیفۀ خود می ارسطو بود مدیون تو می

آموختی؟  بایست، به جاي آنهمه چاپلوسی، چیزي از نکاتی را که براي هر سلطان بسیار مهم است به من می نمی

گرفتی که روزي من باید،  بایست در نظر می دم تکالیف متقابل سلطان به رعایا و رعایا به سلطان است؛ و آیا نمیمقصو

آیا هیچ به صرافت این بودي که به من  …ناگزیر، با شمشیر براي زندگی و تخت و تاجم با برادرانم به جدال برخیزم؟

چه؟ من این چیزها را مدیون دیگرانم، و هیچ دینی به تو دن شهر، یا آراستن سپاه یعنی بیاموزي که محاصره کر

  .برو، به همان دهی که از آن آمدي برگرد، و نگذار کسی بفهمد که تو کیستی و چه بر سرت آمده است. ندارم

III - ها حماسه  

نغمۀ  -» نارامایا« - بهاي آزادي  -ۀ جنگ مابعدالطبیع -» گیتا- بهاگاواد« -شکل آن  –داستان آن  -» مهابهاراتا«

  هاي هندي و یونانی حماسه –ربودن سیتا  –عاشقانه در جنگل 

مدارس و دانشگاهها فقط بخشی از نظام آموزشی هند بود، چون ارزش خطنویسی در این تمدن کمتر از تمدنهاي 

ن بخش داد، رسم نقل، گرانبهاتری کرد و گسترش می دیگر بود، و آموزش شفاهی، تاریخ و شعر این ملت را حفظ می

و همان طور که راویان گمنام در میان یونانیان ایلیاد و اودیسه را . میراث فرهنگی مردم را در میان آنان گسترش داد

هاي همواره روزافزونی را که برهمنان علم  سینه به سینه سپردند وگسترش دادند، حافظان و نقاالن هند هم حماسه

.رساندند مردم می ز نسلی به نسل دیگر، و از دربار بهاي خود را در آنها انباشته بودند ا افسانه
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؛ و سر چارلز الیت »آسیا پدید آورده است«دانسته است که » بزرگترین اثر تخیل«یکی از دانایان هندي مهابهاراتا را 

اراتا در مهابه. توان کرد به یک معنا، در این قضاوت تردیدي نمی. خوانده است» اي عظیمتر از ایلیاد منظومه«آن را 

کم، با گذشت هر قرن، داستانها و  ابیاتی متناسب، کم  منظومۀ روایتی کوتاهی بود که با عدة) م ق 500در حدود (آغاز 

بیت هشت  107000گیتا و بخشهایی از سرگذشت راما به آن افزوده شد، تا سرانجام به -گفتارها، و سپس بهاگاواد

ویاسه، که، بنا بر روایات، مهابهاراتا از . اند گروهی مؤلف آن بوده. و اودیسهوتدي رسید، یعنی هفت برابر مجموع ایلیاد 

صد شاعر آن را سرودند، هزار خواننده به آن شکل بخشیدند، تا در عهد شاهان . است» آراینده«اوست، خود به معنی

اصل مربوط به طبقۀ  هاي دینی و اخالقی خود را در اثري که در برهمنان اندیشه) میالدي 400در حدود (گوپته 

  .کشتریه بود گنجانیدند و آن را به شکل عظیمی که امروزه در دست ماست در آوردند

دفتر «در . مایۀ اصلی این حماسه دقیقاً براي تعلیم دینی آماده نشد، زیرا در آن سخن خشونت، قمار، و جنگ است

و پسر نیرومندش بهاراتا ) شود هندنمایشنامۀ که مقدر بود شخصیت اصلی مشهورترین (، وصف شاکونتاالي زیبا »اول

آیند، که نبرد خونین آنان  ، کوروها و پاندوها پدید می)مهابهاراتا(» بهاراتاي بزرگ«از صلب این پسر قبایل . آمده است

وها، ثروت و سپاه و ملک و برادران، و دست آخر هم همسرش یودیشتیره، شاه پاند. گسلد بارها رشتۀ داستان را می

قرار بر این شد که پاندوها، . بازد کرد، پاك می دروپدي، را در قماري که دشمنش کورو با طاس پر در آن بازي می

ها پس از تحمل دوازده سال تبعید از خاك زادگاه، ملکشان را پس بگیرند، دوازده سال سپري شد؛ پاندوها نزد کورو

کند، تا تقریباً  هر طرف متحدانی پیدا می. آمدند که قلمروشان را پس بگیرند؛ جوابی نشنیدند، و اعالم جنگ کردند

است؛ ) مهابهاراتا(این نبرد هجده روز ادامه داشت و شرح آن پنج دفتر  .شود میتمام شمال هند درگیر این جنگ 

کشد؛ بنا بر  مرد را در ده روز می 100000تنها بیشمۀ پهلوان . شوند تمام کوروها، و تقریباً تمام پاندوها، کشته می

در میان این صحنۀ . رسید کند، رویهمرفته شمار به خاك افتادگان به چند صد میلیون تن می آماري که شاعر نقل می

اشتره، شاه نابیناي کوروها، از وحشت دیدن کرکسهایی که حریصانه بر ر–خونین مرگ، گاندهاري، ملکۀ همسر دریته

  .کند چرخند، مویه و زاري می می –شاهزاده دوریدنه  –جسد پسرش 

گاندهاري شکوهمند، با اندوه فراوانش در میدان  شهبانوي پاکدامن، و زن عفیف و هماره نیکوکار و همیشه خوب،

پریشان انباشته از جوي خون، سیاه، پوشیده از دستها و پاهاي جنگاوران میدان سرخ از سرها و گیسوان .ایستاد

  …. بیشمار

  .زنند انگیز خود را به هم می و زوزة ممتد شغاالن بر عرصۀ آوردگاه خونین، و کرکسان وزاغان بالهاي سیاه و نفرت

  کنند، آوران، هوا را پر می بزم خون رزمهاي پلید، در »پیشاچه«

  .کنند گرسنه بند از بند مردگان جدا می »راکشسۀ«هزاران هزار 

  شاه دیرینه سال را از میان این عرصۀ مرگ و کشتار راه نمودند،

  شمار گام نهادند، بانوان کورو، با گامهاي لرزان، به میان مردگان بی

  .و شیونی جانسوز بر دشت توفنده طنین افکند

  آن هنگامی بود که پسران، پدران، برادران، و سروران خویش را در میان کشتگان دیدند،

  کنند، و چون گرگهاي جنگل را دیدند که از شکار مقدر تغذیه می

  گردند، و آوارگان تیرة نیمشب را دیدند که در روشناي روز در پی شکار می

  پیچد، و آن پژواك فریاد درد و شیون پریشانی بر میدان سهمگین فرو می

  افتد، لرزد و برخاك می و گامهاي ناتوانشان می

  شوند، خویش می سوگواران، مویان از اندوه مشترکشان، از خویش بی
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  رود، و حس و جان از تنشان می

  .آورد زودگذر می آید، دمی، فراغی بیهوشی مرگ مانندي که پس از اندوه می

  آنگاه از سینۀ گاندهاري آه بلندي دردي برآمد،

  :به دختران پریشان خویش چشم بردوخت و با کریشنا چنین گفت

  دختران بیقرار من، به شهبانوهاي شوي مردة دربار کورو بنگر،« 

  گریند، به کردار همایی بر جفت خویش؛ بر رفتگان عزیز خویش می

  کند، نگباخته در خود عشق زنی را بیدار میچگونه هرر سیماي سرد و ر

  گردند؛ آوران بیجان با گامهاي بیقرار آرام می چگونه در میان رزم

  گشند، اند، به آغوش می مادران، فرزندان به خاك افتادة خویش را، که همه به خواب بیهوشی فرو رفته

  .»…گریند بیوگان بر شوهران خویش خم شده، در اندوهی بیفرجام می

هاي اندوهناك خویش را به کریشنا بگوید، آنگاه، دریغا که نگاه  دین سان، شهبانو گاندهاري کوشید تا اندیشهب 

سرگردانش به پسرش دوریدنه افتاد،

  ناگاهان دردي جانکاه بردلش خنجر زد؛ گفتی هوش و حواس خود را از دست داد؛

  .خویش، به کردار درختی در رهگذار طوفان، برخاك افتاد بی

  دیگر باره در اندوه به هوش آمد، باز به جایی که پسرش،

  .ارغوانی از خون خویش، زیر آسمان فراخ دامن خفته بود، نظر کرد

  .و درویدنۀ نازنین خویش را تنگ در آغوش کشید

  لرزید، اش از هاي هاي گریه می چون آن پیکر بیجان را بر سینه فشرد، سینه

  بارید،  بر سر واالي دوریدنه فرو میو اشکش، همچون بارانهاي تابستان، 

  .هاي رخشان و سرخ آراسته بودنشکاهاي گلی که هنوز رنگ و رویی داشت، و به  سري که به حلقه

  :آنگاه که دوریدنۀ نازنین من عزم پیکار داشت، گفت

  ».را شادي آرزو کن، مرا پیروزي آرزو کنمادر، چون بر ارابۀ نبرد بنشینم، م«

  خداوند بدي را از سر تو دور کناد،«: به دوریدنۀ نازنین گفتم

  ».پیروزي در گرو فضیلت است، پیروز باشی

  اما او دل در نبرد بسته بود، و گناهان خویش به دلیریش بسترد؛

  .رسد ه میآور با ایمان بدان جایگا زید که رزم اکنون در قلمروهاي آسمانیی می

  اي بجنگید و بر خاك افتاد،  کنم، چون شهزاده و من بر دوریدنه مویه نمی

  …ام، سیه روزي او را که باز تواند گفت؟  اما شوي غمزده

  -انگیز شغاالن را، گرگها شبها چگونه بیدارند بشنوید زوزة نفرت

  و باشند،گر خواب ا بایست نظاره زین پیش، کنیزکان سرشار از ترانه و زیبایی می

   –زنند  بشنوید کرکسان پلید و خونین منقار را که بر این مرده بال می

  …. دادند هاي پردار خویش را برگرد بستر شاهانۀ دوریدنه تکان می کنیزکان پنکه

  بیوة نجیب دوریدنه را بنگر، مادري سرفراز از دالوري لکشمنه،

  زر رخشان،هنوز چون شهبانویی جوان و زیباست، و چون محرابی از 

  از آغوش شیرین شوهر و حلقۀ بازوان پسر جدا شده،
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  .در جوانی و زیبایی، به اندوه و درد تمامی عمر خویش محکوم است

  .بردرید سینۀ سخت و سنگی مرا که زیر این درد ستمگر فرو شکسته

  گاندهاري آیا باید زنده بماند و به چشم خویش کشتۀ فرزند واال و نوة خویش را ببیند؟

  کشد، از به بیوة دوریدنه بنگرید، چگونه سر پرجالل او را به آغوش میب

  نهد، چگونه با دستان آرام و ظریف خویش بنرمی او را بر بستر می

  آورد؛ چگونه از شوي در گذشتۀ عزیز من به عزیزترین پسرش رو می

  بندد؛ و چگونه اشکهاي مادر راه نالۀ تلخ بیوه را در گلو می

  نیلوفر آبی نرم و طالیی است؛ پیکرش همچون برگ

  !اي نیلوفر من، اي دخترم، اي غرور بهاراتا و آوازة کورو

اگر وداها را حقیقتی است، دوریدنۀ دالور را جایگاه بر آسمانهاست؛

  ایم؟ چرا در این اندوهگینی درنگ کنم که از نوازش عشق او بریده

  جاي دارد؛ ام در آسمان حقیقتی باشد، پسر نبرده» شاستره«اگر در 

  .چرا در اندوه درنگ کنیم، چون او وظیفۀ خاکیش را به انجام رسانده

کشتار را در یک بند از شعر متوقف ) خدا(کریشنا : در این حکایت عشق و نبرد، هزاران نکتۀ الحاقی وارد شده است

زد تا قوانین نظام اندا کند تا در شرافت جنگ و کریشنا سخن بگوید؛ بیشمۀ محتضر مرگش را به تعویق می می

طبقاتی، ارث، ازدواج، هدایا، و آیینهاي سوزاندن جسد را شرح دهد؛ فلسفۀ سانکیه و اوپانیشادها را روشنگري کند؛ و 

مشتی افسانه، روایت، و اسطوره نقل کند؛ و، در گفتاري بلند، وظایف سلطنت را براي یودیشتیره شرح دهد؛ بر این 

هاي درام و عمل را از یکدیگر جدا   اب، جغرافیا، االهیات، مابعدالطبیعه، واحهاالنس پهندشت وادیهاي خشک علم

هاي پریان، داستانهاي عاشقانه و زندگی اولیا، به مهابهاراتا نوعی بیشکلی و نیز مجموعه  کنند؛ فابلها و افسانه می

در این . تر است هاي آن دو غنی دیشهاودیسه بدتر، و این از مجموعۀ ان که آن از بیشکلی ایلیاد و –هایی داد  اندیشه

آید که از  اي در می حماسه آنچه ظاهراً سریر جنبش و قهرمانی و جنگ بود، در دست براهمه به صورت کرسی خطابه

به اشکال  »زرینقانون «. آن، قوانین مانو، اصول یوگه، دستورهاي اخالقی، و زیبایی نیروانه را به مردم تعلیم دهند

وفاداري در  و داستانهاي زیبایی دربارة  است؛سخنان کوتاه اخالقی زیبا و خردمندانه فراوان  .شود میبسیار بیان 

  .آموزد آرمان برهمنی را در باب همسر وفادار و صبور به زنان شنونده می)نله، دمینتی، سویتري(شویی زنا

گیتا، یا سرود خدایی، در میان روایت این نبرد بزرگ آمده -واالترین منظومۀ فلسفی ادبیات جهان، یعنی بهاگاواد

نهند، و مثل کتاب مقدس یا  آن را حرمت میهند است، پس از وداها » عهد جدید«گیتا به منزلۀ - بهاگاواد. است

زیباترین، «:گوید ویلهلم فون هومبولت دربارة آن چنین می. برند قرآن آن را براي اداي سوگند در دادگاهها به کار می

میقترین و واالترین شاید ع …یا شاید تنها سرود حقیقی و فلسفی موجود در همۀ زبانهاي شناخته شده است؛ 

هایش  جزئی ندارد، پیرامون آفریده هند، که اعتنایی به چیزهاي فردي و» .تواند عرضه کند هان میچیزي است که ج

دانیم و نه تاریخ پدید  نه نام مؤلف آن را می. کشد، و گیتا هم از این روش برکنار نمانده است اي از گمنامی می پرده

صحنۀ این شعر نبرد میان کوروها و . انستمیالدي د 200م و  ق 400شاید قدمت آن را بتوان بین . آمدنش را

بایست با  پاندوهاست؛ زمینۀ شعر بیزاري دالور پاندوها، یعنی ارجونه، از جنگیدن در نبردي مرگبار است که می

 جنگد، میارجونه با خداي خود، کریشنا، که نظیر خداي هومري در کنار او . خویشان نزدیکش در سپاه خصم بجنگد

:گوید فلسفۀ گاندي و مسیح را باز می

  نگرم، صف آراسته و پیکارجوي، اي کریشنا، مردم خویش را چون می
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  .ایستد لرزد، و موي بر تنم می تاب دست و پایم رفته، کامم خشک شده، تنم می

  .توانم ایستاد استوار نمی. زدسو لغزد، و سراپاي پوستم نیز می کمان گاندیوه از دستم می

  .لرزد دلم می

  .بینم بینم، از کشتن مردمم در نبرد هیچ خوبی نمی ، فال بد می]کریشنا[اي بلند موي کیشوه

اي کریشنا، مرا از پادشاهی یا کامجویی یا بگو از . اي کریشنا، من نه آرزومند پیروزیم، نه پادشاهی، و نه خوشی

  زندگانی چه حاصل؟

  .خویش دست بداشته اند، از جان و خواستۀ  کنیم، اینجا در نبرد ایستاده ه آرزوي شاهی، کام و خوش میآنان را ک

  ].دیگرند[آموزگاران، پدران، پسران، و نیز نیایان؛ داییها و پدران همسران، نوگان و برادران همسر و خویشان 

را نیز هم به کشتن اینان راضی نیم، گر خود بکشندم؛ تا چه رسد به شاهی  جهانشاهی سه ] کریشنا[اي مدوسودنه 

  بر خاك؟

  راشتره را کشتیم، ما را چه شادي از این تواند بود؟ - اي کریشنا، گیرم که پسران دریته

  …. جویان را به قتل آریم، گناه نصیبمان خواهد شد و بس خود اگر این کینه

کوشیم جان مردم خویش  ایم که دست به گناه بزرگی بیازیم ما، خود از آز پادشاهی است که می بر آن شده! غادری

  !بستانیم

کنم و  ابزار در دست، خون مرا که در نبرد پایداري نمی راشتره، رزم- مرا آن بسی نیکوتر خواهد بود که پسران دریته

   .ضروریندمانم  سالح می بی

دهد که بنا بر کتابهاي  کاهد، در مقام پسر ویشنو، توضیح می آنگاه کریشنا، که الوهیت او از شادي او در نبرد نمی

و دادگرانه است؛ و وظیفۀ ارجونه است که از  پندار، کشتن خویشان در جنگ درست مقدس، و بهترین اندیشۀ درست

شود،  تریۀ خود پیروي کند، با وجدان خوب و ارادة نیکو بجنگد و بکشد؛ وانگهی، تنها تن کشته میقوانین کاست کش

:کند تغییر اوپانیشاد را روشنگري می ماند، و پوروشۀ از میان نرفتنی سانکیه و آتمن بی اما روح باقی می

  .تواند نابودي پدیدآورد تغییر، هیچ کس نمی از این بودن بی. شود نابود نمی کند میبدان که آنچه همه را سرشار 

پس، اي . رسند کالبد گرفتۀ جاوید، که نابودنشدنی و درنیافتنی هستند، به پایان می هاي تنگویند که این 

  .نبرد کن، ) ارجونه(پارته

اند؛ این  اندیشد این کشته شده است، این هر دو، حقیقت را در نیافته کشد، و آن که می اندیشد این را می آن که می

  .شود میکشد و نه کشته  نه می

او نزاده، جاوید، برماننده، و . نیست نخواهد شدمیرد؛ به هستی که آمد،  شود، و نه هیچ گاه می نه هرگز زاده می

  .شود تن که کشته شود، او کشته نمی. آغازین است

تواند  ، چون اویی چگونه می)ارجونه(تغییر است، اي پارته  داند که این نابودنشدنی و جاوید، نیافریده و بی آن که می

  .دیگري را بکشد یا دیگري را به کشتن برانگیزد

کند که مورد  آموزد، سانکیه و ویدانته را به شکل خاصی ترکیب می چنان به ارجونه مابعدالطبیعه میکریشنا، که هم

  :داند یک و همان می» برترین بودن«گوید که همه چیز خود را با  او می. قبول فرقۀ ویشنوه است

هاي  یخته است، به کردار ردههرچه اینجا هست به من آو. ، چیزي نیست که فراتر از من باشد)ارجونه(اي برندة ثروت 

  .اي گوهر بر رشته

همۀ وداهایم من، آواز اثیرم، و » اوم«لفظ . ، طعم آبهایم من، روشنی ماه و خورشیدم من]ارجونه[اي پسر کونتی 

  .مردي مردانم من
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  .زندگانی همۀ هستیها و ریاضت مرتاضانم من. بوي خوش ناب خاکم و رخشندگی آتشم من

  .بدان که تخمۀ جاویدان همۀ هستیهایم من، هوش هوشمندانم من؛ روشناي روشنانم من، )ارجونه(اي پارته

، من آن کام موجوداتم که خالف )ارجونه(ها  اي سرور پارته. من] شهوت[رنگم  کام و بی نیروي نیرومندانم من، بی

  .آیین نیست

  .اي را»رانده کاست«یا خود سگی یا از دانایان باچشمی یکسان نگرند برهمن دانا و فروتن را، گاو را و پیل را، 

این منظومه، از نظر رنگهاي مکمل، و از نظر تناقضات مابعدالطبیعی و اخالقی که مغایرت و پیچیدگی زندگی را 

پذیرد، اما  بینیم انسان آنچه را به نظر پایگاه اخالقی عالیتري است می هنگامی که می. کند، غنی است منعکس می

توان کشت وفردیت امري است غیرواقعی، جانب جنگ و کشتار را  ز لرزان، که حیات را نمیخدا به این دستاوی

گیتا در اندیشه داشت این بود که روان - ظاهراً آنچه نویسندة بهاگاواد. شویم گیرد، دچار حیرت و شگفتی می می

یدن براي هند ایجاد کند؛ این آور مذهب بودایی بیرون آورد، و در او تمایلی به جنگ هندي را از آرامش طلبی رخوت

کند که بسیاري از  کند، و او با غرور اشاره می کرد دین، سرزمینش را ناتوان می عصیان طبقۀ کشتریه بود که حس می

توانست آزادي  آموخت، می رویهمرفته درس خوبی بود که اگر هند آن را عمقاً می. چیزها گرانبهاتر از صلح هستند

.خود را حفظ کند

. فهمند حماسۀ هندي از همۀ کتابهاي هندو مشهورتر و مطلوبتر است، غربیان آن را آسانتر از مهابهاراتا می دومین

م تا قرن  بیت دارد؛ و اگرچه از قرن سوم ق 48اش  رامایانا کوتاهتر از آن است؛ فقط هزار صفحه است که هر صفحه

. کند مهابهاراتاست و ارتباط موضوع اصلی را چندان قطع نمی ها کمتر از اند، این افزوده دوم میالدي به آن نیز افزوده

بنابر روایات، این حماسه سرودة والمیکی است، که او هم مثل مؤلف فرضی مهابهاراتا، یکی از شخصیتهاي داستان 

نوز گردي باشد که نظیر نقاالنی هستند که ه  رود که این حماسه ساختۀ خنیاگران دوره است؛ اما بیشتر احتمال می

  .کنند هم آن را تا نود شب پیاپی براي شنوندگان مسحور شده نقل می

مهابهاراتا، چنانکه ذکر شد، داستان جنگ بزرگی است که خدایان و انسانها در آن شرکت دارند، و یکی از علل 

این رو درگرفتن آن هم ماجراي گم شدن زن زیبایی است از میان یک ملت، و افتادن او به دست ملتی دیگر؛ از 

همین طور رامایانا هم به اودیسه شباهت دارد، که از مرارتها و آوارگیهاي یک . توان آن را به ایلیاد تشبیه کرد می

در آغاز حماسه، تصویري . کند خواهد به او بپیوندد، حکایت می قهرمان، و چشم به راهی صبورانۀ همسر او، که می

سلطنت ) اودة کنونی(رته، از پایتختش آیودهیا، بر قلمرو کسله-که دشهاي است  داریم از یک عصر طالیی، و آن دوره

  .کند می

  رته سرشار از شایستگی شاهانه، سرشار از علم مقدس ودایی،- دشه

  …. راند در روزگاران شاد گذشته بر امپراطوریش پادشاهی می

  زیستند، از ثروت توانگر، و در نیکی واال، راستکاران در صلح می

  .هاشان جایی داشت و نه دروغ در گفتارشان رنگی ینهنه رشک در س

  هاي خوشبخت خود مالک دام، غله، و زر خویش بودند؛ پدران با خانواده

  .فقر تلخ و قحطی را در آیودهیا جایی نبود

 کینکیناتوساو خود، مانند . کرد نزدیک آنجا مملکت پادشاهی دیگري به نام ویدیهه بود که جنکه برآن سلطنت می

روزي، از برخورد خیش او به زمین، دختر زیبایی به نام سیتا از » .زد داشت و زمین را شخم می خیش برمی«دلیر، 

بایست سیتا را به خانۀ بخت بفرستد؛ جنکه براي خواستگارانش  دیري نگذشت که می. شیار خاك بیرون جهید

بزرگترین . ترتیب داد، به این معنا که هر که بتواند کمان جنگی او را خم کند، عروس از آن او خواهد بود اي مسابقه
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شیر دل، آهنین پنجه، نیلوفري چشم، شکوهمند چون فیل جنگلی، با تاج گرة «رته، یعنی راما، - پسر دشه

عبارت خاص ازدواج هندو به او پیشکش  فقط او کمان را خم کرد؛ و جنکه دخترش را با. ، به مسابقه آمد»گیسوانش

این سیتاست، فرزند جنکه، عزیزتر از جانش؛ اي شاهزاده، از این پس، او شریک فضیلت تو، و همسر وفادار تو  :کرد

  خواهد بود؛

  شریک بهروزي و اندوه تو، و در هر سرزمینی از آن تو خواهد بود؛

  بگیر؛در شادي و اندوه او را بنواز، دستش را میان دستت 

  همچنان که سایه به دنبال جسم است،

  او نیز براي سرورش همسري وفادار است،

  .و سیتاي من، نیکوترین زنان، ترا در مرگ یا در زندگی دنبال خواهد کرد

به  -»با پیشانی همچو عاج، لبانی چون مرجان، و دندانهایی چون مروارید رخشان« -پس راما با شاهزاده خانم عروس 

ناگهان ابلیس به شکل همسر دوم . رباید ها می گردد، و با پارسایی و آرامی و بخشندگیش دل از کسله ز میآیودهیا با

رته به او قول داده بود که هرچه از او بخواهد برآورد؛ - دشه. نهد رته، موسوم به کیکیی، به این بهشت عدن پا می- دشه

رته - از این رو، از دشه. برد وتخت بود، رشک می رته، که پسرش راما وارث تاج- دشه] دیگر[و او هم به همسر

رته با، احساس شرافتی که فقط یک شاعر -دشه. خواهد که راما را مدت چهارده سال از آن قلمرو تبعید کند می

شود که تک وتنها راه جنگل در پیش گیرد؛  ایستد، و آماده می تواند آن را بفهمد، سرقولش می ناآشناي به سیاست می

  سخنش جزئی از محفوظات تقریباً هر عروس هندوست؛. کند که با او برود پافشاري می ولی سیتا

  اسب و ارابه وکاخ زراندود، اینها را در زندگی زن قدري نیست؛«

  …. همسر دلبند و دوستدار را سایۀ شوي عزیزتر است

  آوارگی جنگلها را سیتا از کوشکهاي پدري خوشتر دارد،

  …. کند ه به خویشان، در عشق شوي خویش کاشانه میاندیشد و ن نه به خانه می

هاي صحرایی خواهد چید، و از جنگل نورسته و خوشبو میوه

  ».بقیۀ خوراکی که راما آن را خورده باشد دلپذیرترین خوراك سیتا خواهد بود

  : کند که همراه راما برود لکشمنه، برادر راما، هم التماس می

  ر در تاریکی راه خواهید سپرد؛تو تنها با سیتاي مهربان سراس«

  بگذار که لکشمنۀ وفادار تو او را شب و روز پاسبانی کند؛

  ها بگردد، بگذار لکشمنه با کمان و ترکشش در تمام جنگل

  ».و با تبرش جنگل را فرو فکند؛ و با دستهایش خانه برآرد

ه چگونه راما، سیتا، و لکشمنه رهسپار شود ک آید و متذکر می حماسه از اینجا به بعد به صورت چکامۀ جنگل در می

رفتند؛ چگونه تبعیدیان شبانگاه  تا شامگاه، همپاي آنان می. جنگل شدند؛ چگونه مردم آیودهیا، سوگوار و غمگین

هاي شاهانۀ خود را به جا گذاشتند،  خود را از همرهان مشتاق خویش پنهان داشته، تمام چیزهاي باارزش و جامه

گشودند، وقوتشان میوه و مغز  اي بافته به تن کردند، و با شمشیرهایشان از میان جنگل راه میپوست درختان و بوری

  .میوه بود

  کرد، سیتا، اغلب، شاد و کنجکاوتر از همیشه، رو به سوي راما می

  …. پرسید اي یا گلی را که پیش از این ندیده بود می نام درختی یا پیچکی، میوه

  …. جهیدند ها می کردند، بوزینگان بر شاخه پرواز می طاووسان پیرامونشان شادمانه
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  خورد، راما در پرتو زرین بامدادي در آب رود غوطه می

  .شد رود، به دنبال آب روان می جویبار می  سیتا، بدان گونه که نیلوفر پی

نکا، از - اما شورپه. اي ساختند، خود را با زندگی در جنگل تطبیق دادند و به این زندگی دل نهادند کنار رودي کلبه 

شود و  شود، از پاکدامنی راما دلگیر می بیند و عاشقش می شاهدختهاي جنوب، که در جنگل سرگردان بود، راما را می

برد  رباید و به دژ دوردست خود می یابد و سیتا را می راونه توفیق می. انگیزد که سیتا را برباید برادر خود راونه را برمی

چون پیش خدایان و سرایندگان کاري نیست که نشود کرد، راما هم سپاه گرانی . که او را بفریبد کوشد و به یاوه می

چون روزگار تبعیدش به (رهاند، و سپس  شکند؛ سیتا را می تازد، و او را در نبردي فرو می آراید و به قلمرو راونه می می

گردد، که در آنجا برادر وفادار دیگر تخت سلطنت کسله را به او باز  با او به آیودهیا باز می هواپیماییدر ) سر آمده

بنا بر بخشی، که احتماالَ بعدها به منظومه الحاق شده، راما سخن بداندیشان و شکاکانی را که عقیده .گرداند می

اگرچه او از . پذیرد بوده گاهی به آغوش او نرفته باشد، می توان قبول کرد که سیتا که در کاخ راونه داشتند نمی

کند، اما راما با آن شیوة تلخ  و این بیگناهی او را ثابت می آید، سرفراز بیرون می) آزمایش با آتش(اوردالی آتش 

عدي تکرار موروثی، که بدان وسیله یک نسل گناهان و خطاهایی را که در جوانی از بزرگتران خود دیده دربارة نسل ب

. زاید بیند؛ و دو پسر براي راما می سیتا والمیکی را در جنگل می. فرستد کند، سیتا را به عزلتگاهی در جنگل می می

اي را که والمیکی از  سالها بعد، این دو پسر، به عنوان خنیاگران دوره گرد، در محضر راماي دلشکسته حماسه

کند  فرستد و از او درخواست می شناسد، و پیامی به سیتا می رانش را میراما پس. خوانند خاطرات سیتا ساخته بود می

اما سیتا، دلشکسته از آن بدگمانی شوهر، که چنان تهمتی به او بسته بود، در خاك، که روزگاري مادرش . که برگردد

ت مهرآمیز او همان کند، آیودهیا در دورة سلطن راما سالهاي بسیار در تنهایی و اندوه سلطنت می. بود، ناپدید شد

:شود رته می- مدینۀ فاضلۀ روزگار دشه

  اند که، به روزگار شاد شاهی رامه، و فرزانگان کهن آورده

  رعایایش دستخوش مرگ نابهنگام و بیماریهاي مصیبت بار نشدند؛

  گریستند، بیوگان در اندوه از دست دادن نابهنگام سرورانشان نمی

  کردند؛ ربود مویه نمی مادران در عزاي کودکانی که یمه می

  فریفتند؛ راهزنان، فریبکاران، و فریبندگان شاد با دروغ کسی را نمی

  .داشت، و مردم شاهشان را همسایه همسایۀ درستکارش را دوست می

  آوردند، هاي فراوان می گذشتند، درختان میوه همان گونه که فصول پیاپی می

  .ایستاد وري نمیو زمین با شادمانی و حقگزاري هیچ گاه از بارآ

  وزید، آمد، و هرگز تندباد آفت خیز نمی باران به موسم خویش می

  .هاي خرم و باصفا پرحاصل و پرمرتع بودند دره

دادند، و مردمان، شادمانه، به دسترنج  دستگاه بافندگی و سندان و زمین شخم زده و بارور، همه، محصول خود را می

  .زیستند نیاکان کهن خویش می

تواند گهگاه  سه، داستان دلپذیري است که حتی یک نفر کلبی امروزي هم، اگر چنان که باید عاقل باشد، میاین حما

ها، اگرچه شاید از نظر کیفیت ادبی، یعنی در  این منظومه. خود را به این سرگذشت و نواي سرود بسپارد و لذت ببرد

هاي هومر  نت در توصیف اشیا، به پاي حماسهپردازي و حفظ اما منطق ساخت، رونق و درخشش زبان، عمق چهره

 –و گاه واقعپردازانۀ  –رسد، از لحاظ رقت احساسات، تعالی شأن زن و مرد، تا حد کمال مطلوب، تجسم زنده  نمی

- اما دروپدي، یودیشیتره، دریته راما و سیتا خوبتر از آنند که بتوان آنها را انسانهاي واقعی دانست؛. حیات ممتاز است
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هندو بحق معترض است . ه و گاندهاري، همه، تقریباً مانند اخیلس، هلنه، اولیس، و پنلوپه افرادي عادي هستندراشتر

براي او این . ها داوري کند، چه رسد به اینکه به درك آنها توفیق یابد که هیچ بیگانه قادر نیست دربارة این حماسه

تواند سلوك خود را از آنها  انی هستند، و هر هندو میها فقط داستان نیستند، نگارخانۀ شخصیتهاي آرم حماسه

  اي است از سنن، فلسفه، و االهیات هند، و بالجمله کتابهاي مقدسی هستند که، سرمشق بگیرد؛ مجموعه

هندوي مؤمن . خواند کند، آنها را می مییا حیات قدیسان را قرائت  مسیحهمچنان که یک مسیحی کتاب تأسی به 

برد؛ و هنگامی که داستان آنها را در این  معتقد است که کریشنا و راما تجسمهاي االهی بودند، و هنوز به آنان نماز می

او به این . برد کند که، عالوه بر کسب لذت ادبی و تعالی اخالقی، ثواب دینی هم می خواند احساس می ها می حماسه

پسري خواهد داد؛ و نیز، با ] خداوند به او[شود؛ و  عتماد دارد که اگر رامایانا را بخواند، از هر گناهی پاك میامر ا

:گوید پذیرد، که می ایمانی ساده، نتیجۀ غرورآمیز مهابهاراتا را می

از مرگ به آسمان  شود و پس بخواند و به تعالیمش ایمان داشته باشد، از هر گناهی پاك می» مهابهاراتا«اگر مردي 

به تاریخهاي دیگر همچون کره است به خوراکیهاي دیگر؛ همچون برهمنان است به » مهابهاراتا«نسبت  …. رود  می

آن که با دقت، و از  …. همچون اقیانوس است به استخر آب؛ همچون گاو است به چارپایان دیگر …انسانهاي دیگر؛ 

گوش فرا دهد و به آنها ایمان داشته باشد، در این جهان از عمر دراز و نام نیک، » مهابهاراتا« هاي»شلوکه«دل، به ته 

  .شود و در آن جهان از منزل جاوید برخوردار می

IV - درام  

  زیابی درام هنديار -» شاکونتاال«داستان  –کالیداس  –ویژگیهاي درام هندي  -» ارابۀ گلین« - منشأها 

بیشک درام مبدأ و منشأ . به یک معنا، درام در هند به قدمت وداهاست، زیرا دست کم هستۀ آن در اوپانیشادهاست

هاي  هاي مراسم قربانی و دسته هاي مقدس دارد، که همان تشریفات و جشنواره قدیمتر و مؤثرتري از این نوشته

است نه آن رقصی که فقط آزاد کردن انرژي است، یا رقصی که سومین منشأ درام در رقص . نمایش مذهبی است

جانشین خفت و خیز است، بلکه رقص به صورت آیین جدي تقلید و القاي کارها وحوادثی که براي قبیله امري 

شاید منشأ چهارم هم در نقل شعر حماسی باشد، که در اجتماع و به صورت زنده مجسم . رود حیاتی به شمار می

، برماهیت باستانیعوامل با هم تئاتر هند را پدید آوردند و مهري دینی بر آن زدند که در سراسر عصر  این. شد می

شود،  اصلی درام، منبع حماسی یا ودایی موضوعات آن، و نیز در دعاي خیري که همیشه پیش از نمایش خوانده می

  .نده استپایدار ما

پیش از دوران . آمد شاید آخرین انگیزة نمایش ناشی از روابط میان هند و یونان باشد، که با حملۀ اسکندر پدید

. آشوکا، هیچ مدرکی در باب درام هند در دست نیست، آنچه هم از دوران او در دست است چندان اعتباري ندارد

. ر برگ نخل، که اخیراً در ترکستان چین کشف شده استهاي موجود هندي نسخ خطیی است ب کهنترین نمایشنامه

از قالب فنی این . از جمله سه درام بود؛ مؤلف یکی از آنها اشوگشه نام دارد که از متألهین دربار کنیشکه است

آید که در هنگام تولد اشوگشه  نمایشنامه و شباهت دلقک آن به نوع دلقکهاي خاص و سنتی تئاتر هندي چنین برمی

، در تراوانکور، سیزده نمایشنامه به زبان باستانی سانسکریت به 1910در سال . در هند قدمتی کهن داشته است درام

او در هنر . اند دانسته) میالدي 350حدود سال (دست آمد که، با شک و تردید، آنها را منسوب به باسه

یش، به طرزي »مالویکا«کالیداس در پیشگفتار . نهاد نویسی پیشگام کالیداس است، که او را بسیار ارج می نمایشنامه

توان از آثار مصنفان  آیا می«: پرسد کند، و می ناخودآگاه، نسبیت زمان و صفات را به صورت قابل ستایشی توصیف می

توانند به کار شاعري نو، کالیداس نام، حرمت  آوري چون باسه، سومیله، و کوي پوتره غافل ماند؟ آیا تماشاگران می نام

بنا بر متن نمایشنامه، . شناختند ارابۀ گلین بود تا چندي پیش، کهنترین نمایشنامۀ هندیی که محققان می »هند؟ن
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که او را استاد وداها و ریاضیات و رام ) قبول این مدعا الزامی نیست(نام نویسنده شودر که شهریار گمنامی است 

اش  مسلماً نمایشنامه. در تئاتر که استاد بوده است در هر حال، -اند  ورزي وصف کرده کردن فیالن و هنر عشق

نمایش و (اي است از ملودرام  اي است که از هند به دست ما رسیده است؛ ترکیب هوشمندانه جالبترین نمایشنامه

  .اي برخوردار است و طنز، با عباراتی عالی که از شور و توصیف شاعرانه) موسیقی

در . آید اي از طرح این نمایشنامه بیش از یک کتاب تفسیر به کار می الصهبراي نشان دادن خصلت نمایش هندي، خ

بینیم که روزگاري توانگر بوده، و اکنون از گشاده دستی و بدفرجامی به تنگدستی افتاده  دته را می- پردة اول، چارو

چارو از میتریه . ارددوستی دارد میتریه نام، که برهمن ابلهی است و در نمایشنامه نقش دلقک را برعهده د. است

وقتی خدایانی که «: گوید رود و می خواهد که براي خدایان یک قربانی اهدا کند، اما برهمن زیر بار نمی می

اي بزرگ و  ناگهان زن جوان هندویی، از خانواده» کنند، دیگر این کار چه فایده دارد؟ پرستی کاري برایت نمی تومی

خواهد؛ این تعاقب کننده که  اي پناه می اندازد، و از دست تعاقب کننده ۀ چارو میبسیار ثروتمند، خود را به حیاط خان

سمستانکه نام دارد، برادر شاه و نقطۀ مقابل چارو است، به این معنی که این یک چنان خوب است که کاریش 

ستانکه را از خانه کند، و سم چارو از دختر حمایت می. توان کرد شود کرد، و آن یک چندان بد که باورش نمی نمی

خواهد که  سیناست، از چارو می-دختر، که نامش وسنته. گیرد اندازد و تهدید به انتقام او را به چیزي نمی بیرون می

اي داشته باشد که دوباره  درج جواهراتش را در جاي امنی نگاه دارد، که مبادا دشمنانش آن را از او بدزدند، و نیز بهانه

  .کند گیرد، و او را تا سراي بزرگش همراهی می کند؛ درج را می چارو قبول می. نداش را ببی نجات دهنده

داخل . برد گریزد و به معبدي پناه می قماربازي از دست دو قمارباز دیگر می. دار است اي خنده پردة دوم میان پرده

کردند نیشگونش  او را دنبال می دو قمار بازي که. فریبد گیرد و آن دو را می معبد که شد، هیئت بتی را به خود می

دو دست از جستجو  آن. خورد اما او تکان نمی گیرند که ببینند آیا او براستی یک خداي سنگی است یا نه، می

که » مجسمه«شود که آن  انگیز می بازي چنان هیجان. نشینند کشند و درپاي محراب به طاس بازي می می

دو قمار باز هم  آن. خواهد که بازي کند پرد و از آنها اجازه می اش پایین می توانست جلو خود را بگیرد، از پایه نمی

سینا او را، که قبال -دهد، در این میان، وسنته دهند؛ و او بار دیگر فرار را برقرار ترجیح می حسابی مشت ومالش می

.دهد شناسد و نجاتش می دته بود، می-خادم چارو

اش  دزدي، شرویلکه نام، به خانه. دهد که از کنسرتی باز می گردند حالی نشان میدته و میتریه را در - پردة سوم چارو

شود وآخرین رشتۀ مرواریدي را که برایش  برد، دلتنگ می چارو، که پی به دزدي می. دزدد آید و درج گوهر را می می

  .فرستد سینا می- مانده بود به تاوان آن درج براي وسنته

دهد تا دل و عشق او را به دست  سینا می- بینیم که درج دزدي را به خدمتکار وسنته یدر پردة چهارم شرویلکه را م

شرویلکه . کند بیند که این درج مال بانوي خود اوست، شرویلکه را دزد خوانده سرزنش می مستخدمه چون می. آورد

  :دهد هاي شوپنهاور، چنین پاسخ می با سخنانی تلخ و درشت، نظیر گفته

  گرید؛ خندد یا می ل، میزن، به خاطر پو

  دارد او مرد را وامی. و این بسته به میل توست که بخندد یا بگرید

  .که به او اعتماد کند، اما او خود به مرد اعتماد ندارد

  زنان چون امواج اقیانوس ناپایدارند،

  مهرشان گریزنده است، چون برق تابش غروب آفتاب،

  .چون تابش شامگاهی که بر ابري بتابد

  آویزند اشتیاقی پرشور به مردي میبا 
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  را] ثروت[که ثروت نثارشان کند، و شیرة آن

  .کنند مکند، و آنگاه او را رها می داري می مثل گیاه شیره

سینا هم به آن دو اجازه -کند، و وسنته بخشاید و بدین گونه نادرستی سخن او را ثابت می خدمتکار هم او را می

  .دهد که با هم ازدواج کنند می

آید که هم مرواریدهاي چارو را به او باز گرداند و هم درج خویش را  سینا به خانۀ چارو می-در آغاز پردة پنجم، وسنته

سینا آن را، به زبان سانسکریت، با عباراتی عالی -خیزد که وسنته هنگامی که نزد چارو بود، طوفانی برمی. به او بسپارد

این اجبار کامالً  –کند که شب را در خانۀ چارو بماند  شود، و او را ناگزیر می طوفان خشمگینتر می .کند میوصف 

  .مطبوع طبع او بود

اي بگذارد که  به جاي آنکه پا به کالسکه. آید دهد که صبح فردا از خانۀ چارو بیرون می پردة ششم وسنته را نشان می

  . رود ش آماده کرده بود، اشتباهاً به کالسکۀ سمستانکۀ فاسد و شریر میچارو برای

در پردة هشتم وسنته را . پردة هفتم راجع به موضوع دیگري است که چندان ربطی به موضوع اصلی نمایشنامه ندارد

ست رد به سینۀ وسنته باز د وقتی که. بینیم که نه در قصر خودش، بلکه در خانه و تقریباً در آغوش دشمن است می

رود و علیه چارو اقامۀ دعوي کرده، او را متهم  بعد به دادگاه می. کند زند، سمستانکه او را خفه و دفن می او می

.سازد که وسنته را به طمع جواهراتش کشته است می

واهرات وسنته کند، به این معنا که ج پردة نهم شرح محاکمه است، که در آن میتریه، ندانسته، به اربابش خیانت می

بینیم که راه سیاستگاه را در پیش گرفته  در پردة دهم چارو را می. شود چارو محکوم به مرگ می. افتد از جیب او می

. شود افتد که او را به جاي پدرش اعدام بکنند، ولی این تقاضا پذیرفته نمی پسرش به دست و پاي دژخیمان می. است

شرویلکه که دیده بود سمستانکه دارد وسنته را ] ماجرا از این قرار بود که. [شود در لحظۀ آخر خود وسنته ظاهر می

درحالی که وسنته چارو را از مرگ . کند آورد و دوباره او را زنده می کند، بموقع او را از زیر خاك بیرون می دفن می

چارو از این اتهام جانبداري ولی . کند دهد، شرویلکه هم، از آن طرف، برادر شاه را به آدمکشی متهم می نجات می

  .شوند کند، و همه خوشحال و شادکام می کند و به این ترتیب سمستانکه هم از مجازات نجات پیدا می نمی

جویی در  از آنجا که در شرق وقت و فرصت براي مردم بیش از غرب است، و در شرق، به خالف غرب، که براي صرفه

گیرد، و غرب هم اینهمه تدابیر کاراندوز به کار  ۀ کارها به دست انسان انجام میوقت تمهیدات فراوان دارند، تقریباً هم

هر نمایش پنج . هاي هندي هم، از لحاط وقت، دوبرابر درامهاي روزگار کنونی ماست گیرند، پس، طول نمایشنامه نمی

خصیت نمایش و ورود تا ده پرده دارد، و هر پرده هم، بدون اینکه تداخلی در آن حاصل بشود، با خروج یک ش

وحدت زمان و مکان در کار نیست، و تخیل هم هیچ حد و مرزي . شود شخصیت دیگر به دو صحنه تقسیم می

بخشند، و  گاهی حیوانات زنده به نمایش روح می. صحنه آرایی بسیار کم، اما لباسها همه رنگارنگ است. شناسد نمی

شود، که در آن بازیگري یا مدیر  مایش با پیشگفتار شروع مین. کند اي صحنۀ ساختگی صورت طبیعی پیدا می لحظه

پیشگفتار با . زند؛ شاید گوته فکر پیشگفتار فاوست را از کالیداس گرفته باشد نمایش دربارة نمایشنامه حرف می

فاقات ات. شود گذارد و نمایش آغاز می شود، به این معنا که او پا به میدان می معرفی اولین شخصیت نمایش تمام می

گو  یک داستان عاشقانه و نیز یک بذله. کنند بسیار است، و تأثیرات فراتر از طبیعی اغلب مسیر حوادث را تعیین می

تراژدي جایی در تئاتر هندي ندارد؛ پایان خوش در هر نمایشنامه حتمی است؛ عاشق . همیشه جزء الینفک نمایشند

شه پاداش داده شود، حتی اگر این کار براي ایجاد تعادلی در واقعیت شود؛ به فضیلت باید همی وفادار همواره پیروز می

شود، راهی به درام هندي ندارد؛ درام، مثل خود زندگی، باید  مباحث فلسفی، که غالباً در شعر هندي دیده می. باشد

موضوع شخصیت نمایش، و عمل، جاي نثر را  شعر غنایی، برحسب عظمت .کلماتفقط با عمل تعلیم دهد نه با 
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. زنند، و زنان در طبقات پایین به پراکریت افراد طبقات باال در نمایش به زبان سانسکریت حرف می. گیرد می

کارشان را  –شوند  که شامل زنان هم می - بازیگران . توصیفات عالی است، لکن طرح ترسیم شخصیتها ضعیف است

نمایشنامه با گفتاري پایان . دهند، نه شتاب غربیان را دارند، و نه زبان مطنطن بازیگران خاور دور را وب انجام میخ

.خواهند که به هند رفاه و بهروزي عطا کند یابد که در آن از خداي محبوب مؤلف یا محل می می

جمه کرد و گوته آن را ستود، این نمایشنامه از آن زمان که سرویلیام جونز شاکونتاالي کالیداس را به انگلیسی تر

با اینهمه، ما کالیداس را فقط از طریق سه نمایشنامه، و از طریق . هاي هندي بوده است همواره مشهورترین نمایشنامه

شاعران، هنرمندان،  – گوهرظاهراً او یکی از نه . شناسیم اي که پیرامون نام او فراهم آمده است، می هاي زاهدانه افسانه

  .شاه سلسلۀ گوپته دراجین، بودند) میالدي 412- 380(بود که مورد مرحمت ویکره مادیتیه  –و فیلسوفان 

پس از یک پیشگفتار، که در . هفت پرده دارد، که بخشی از آن به نثر است و بخشی دیگر به شعر آبدار» شاکونتاال«

زاري در جنگل باز  کند که به زیباییهاي طبیعت توجه کنند، صحنه به سبزه مدیر تئاتر تماشاگران را دعوت می آن

اي به هم  آرامش صحنه براثر صداي ارابه. اش، شاکونتاال، مسکن دارند شود که در آن زاهدي با دخترخوانده می

در پردة اول با او ازدواج . بازد دم به شاکونتاال دل میشود و در  خورد؛ سرنشین آن ارابه، دوشینته شاه، ظاهر می می

کند و، طبق معمول، قول  خوانند؛ شاه ناچار شاکونتاال را ترك می کند، ولی ناگهان شاه را به پایتخت فرا می می

شاه تا وقتی که آن انگشتري را که : گوید مرتاضی به دختر اندوهگین می. دهد که در اولین فرصت نزد وي برگردد می

. به تو داده داشته باشی، شاه ترا به یاد خواهد داشت؛ قضا را شاکونتاال، به هنگام شستشو، آن انگشتر را گم کرد

مقارن با روزهایی که باید کودکش به دنیا آید، راه دربار دوشینته را در پیش گرفت، تا دریابد که آیا شاه او را، به 

کوشد که خاطرات شاه را به یادش  می. ارند، فراموش کرده است یا نهاي که مردان نسبت به زنان بخشنده د شیوه

  :بیاورد

  آوري که روزي، زیر آن سایبان یاسمن، آیا به یا نمی;:شاکونتاال

  چگونه آب بارانی را که نیلوفري آن را در جامش گردآورده بود;

  در کف دستت ریخته بودي؟;

  ادامه بده،:شاه

  .کنم گوش می;

  در همان هنگام فرزند خواندة من،درست ;:شاکونتاال

آن آهو برة کوچک، با چشمان کشیده و نرم به پیش دوید،

  و تو پیش از آنکه عطشت را فرو بنشانی،

  به آن موجود کوچک آب دادي، و گفتی،

  »!اول تو بخور، آهو برة آرام«

  .خورد اما او از دستهاي ناآشنا نمی

  :سپس تو با لبخندي گفتی. اعتماد کامل، آن را نوشیدولی، پس از آنکه من آب در دستم ریختم، با 

  .هر موجودي به نوع خود اعتماد دارد«

دانید که محل  دانید، و هر یک می  شما هردو کودکان یک جنگل وحشی هستید، و هر یک دیگري را محرم راز می

  ». امن کجاست

  …. فریبند چنین زنانی ابلهان را می! شیرین، زیبا، و دروغ;:شاه

  .توان در هر نوعی از موجودات یافت، اما در زنان بیشتر است ستعداد مکر زنانه را میا;
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  هاي گول از آن جوجه در آورند، گذارد تا پرنده کوکو تخمهایش را وا می;

  .رود کشد و می سپس ایمن و پیروز، پر می;

شود و در آن  جنگل دیگري برده میشود و به  شاکونتاال، سرخورده و نومید، به طور معجزه آسایی به هوا بلند می

را » مهابهاراتا«بایست تمام نبردهاي  و این همان بهاراتاست که فرزندانش می –آورد  جنگل فرزندش را به دنیا می

بیند، آن را نزد دوشینته  کند و، چون مهر شاه را بر آن می در این میان، ماهیگیري آن انگشتر را پیدا می. انجام دهند

مدتی با هواپیمایش برفراز . جوید آورد، و همه جا او را می ینته با دیدن انگشتر، شاکونتاال را به یاد میدوش. برد می

آید که شاکونتاال در آن زانوي غم  کند؛ سرانجام، به حول و قوة االهی، در همان عزلتگاهی فرود می هیماالیا پرواز می

  :گوید کند، و به والدینش رشک برده، می کلبه بازي میبیند که جلو  شاه بهاراتا را می. به بغل گرفته بود

  آه چه پدر نیکبختی، چه مادر سعادتمندي،«

  شوند آلود غباري می برند، و خاك که پسر خردسالشان را می

  سترند؛ او، با اعتماد مشتاقانه، که از تن او می

  - طلبد گیرد، و این پناهی است که او می در دامن آنان جاي می

  آید سپید دندانهایش هنگامی به دیده میهاي  شکوفه

  گشاید،  علت می اي بی که لب به خنده

  ».کوشد که به آواي شیرین، بیلفظ، بیش از هر سخن شیرینی، دل را آب کند و می

. کند شود، دوشینته او را ملکۀ خویش می کند، و بخشوده می شود، شاه از او طلب بخشایش می شاکونتاال ظاهر می

  :گیرد ا دعایی شگفت، اما از نوع خاص هندو، پایان مینمایشنامه ب

  !بشود که شاهان براي بهروزي رعایایشان شاهی کنند«

  آسمانی، الهامبخش سوتیبکند که سر 

  سخن و االهۀ هنر نمایش، را

!بزرگان و فرزانگان همواره گرامی بدارند

  اهللا خداي ارغوانی قائم بالذات، اءش و ان

  کند، که نیروي حیاتش تمامی فضا را سرشار می

  »!روان ما را از تناسخات آینده مصون بدارد

اگر یک روایت الهامی . بعد از کالیداس، درام راه زوال نپیمود، اما دیگر اثري مشابه شاکونتاال یا ارابۀ گلین پدید نیامد

صد سال پس از . آوردند شه شاه سه نمایشنامه نوشت که قرنها آنها را به روي صحنه میو اجمالی را قبول کنیم، هر

بوتی، برهمنی از ناحیۀ برار، سه درام رمانتیک نوشت که، پس از آثار کالیداس، در تاریخ تئاتر هند مقام اول را  او، بوه

آمدند البته او به این  یدن اثرش گرد میاما سبکش چنان پیچیده و گنگ بود که تماشاگران اندکی براي د. حایز است

. اند، این نمایش براي آنان نیست گویند چه کم مایه گیري سخن می آنان که از ما به خرده«نویسد می. اعتراض داشت

پایان است، و جهان،  شاید یکی در جهان باشد، یا در آینده به وجود بیاید، که با من هم سلیقه باشد، زیرا زمان بی

توان آثار دراماتیک هند را همطراز آثار یونان یا آثار انگلستان عهد الیزابت دانست؛ اما  بدیهی است که نمی».پهناور

همچنین لزومی ندارد که از تئاتر هند هم زرق و برق و . توان آن را بخوبی با تئاتر چین یا ژاپن مقایسه کرد می

ین است؛ اینها همه از جملۀ عوارض زمان است، نه یک تصنعاتی را انتظار داشته باشیم که از خصوصیات تئاتر نو

عوامل مافوق . حقیقت جاوید، و چه بسا که یکسره از میان برداشته شود، و حتی جنبۀ مخالف آن پدیدار گردد

روشنفکر؛ اما این نیز رسم  اوریپید» خداي ماشینی«آید که  طبیعی در درام هندي همانقدر به ذوق ما بیگانه می
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شیوة بیان مصنوعی : عبارتند از) اي بتواند فهرستی از آنها تهیه کند اگر بیگانه(نقاط ضعف درام هندي . تاریخ است

هاي غریب لفظی، زشت و ناهنجار شده؛ معرفی شخصیتهاي بازي با یک  الفاظ، که، باکاربرد تجانس حروف و شیوه

رنگ، که در آن هرکس یا خوب خوب است، یا بد بد؛ موضوعات غیر محتمل، که حول محور مسائل فرعی  رنگ و پر

که تقریباً، بنا بر تعریف، واسطۀ خاص انتقال ) آکسیونی(= گردند؛ و افراط در شرح و بسط عملی  و باور نکردنی می

شعرگیرا، و توصیف همدالنۀ  س ظریف،تخیل خالق، احسا: محاسن هنرهاي درام هندي اینهاست. معناي درام است

کنیم یا از دیدگاه تنگ نظرانۀ  توان بحثی کرد؛ آنچه ما درك می دربارة انواع ملی هنر نمی. زیبایی و زشتی طبیعت

همین بس که گوته، که بیش از . است »دکبوشیشۀ «هایی که به منزلۀ رؤیت از پشت  خویش است، یا از مفاد ترجمه

همۀ اروپاییان توانایی آن را داشت که از سد و بندهاي بومی و محلی فراتر رود، خواندن شاکونتاال را از تجربیات ژرف 

:نویسد آن از سرسپاس و حقگزاري چنین می زندگانی خویش دانسته است، و دربارة

  خواهی؟  زان را میهاي خ هاي نو بهاران و میوه آیا تو شکوفه

  خواهی؟ و تمامی آنچه را که جان از او افسون شود، به وجد آید، بپرورد، و قوت دهد می

  خواهی تا خود زمین و آسمان را به هم آمیزم و در یک لفظ ترکیب کنم؟ آیا می

  .و در دم همه چیز گفته شده. کافی است نام تو را ببرم اي شاکونتاال

V - نثر و نظم  

 - » چندي داس« -ظهور ادبیات محلی  –شاعران کوچکتر  –ها  افسانه - تاریخ  - فابلها  –در هند  وحدت آن دو

  کبیر –شاعران جنوب  - » تولسی داس«

اي است که از  اي است کامال متأخر، و شاید بشود چنین تعبیر کرد که نثر، تباهی بیگانه در ادبیات هند، نثر پدیده

براي روح هندي، که طبعاً شاعر مزاج است، هر چیزي که درخور نوشتن بود، . تماس با اروپاییان پیدا شده است

چون معتقد بود که ادبیات را باید با آواي بلند خواند، و . طلبید مضمونی شاعرانه داشت، و نیز صورتی شاعرانه می

، نه از طریق نشر نوشته، از دانست که اگر اثرش به طریقی منتشر شود و دوام یابد، از راه سینه به سینه خواهد بود می

در . هایش یک قالب موزون و موجز انتخاب کرد تا آسانتر بشود آن را نقل کرد و به خاطر سپرد این رو، براي ساخته

رساالت علمی، طبی، حقوقی، و هنري اغلب به شکل موزون، یا مقفی، یا به : نتیجه، سراسر ادبیات هند منظوم است

و تاریخ، که در  فابل. اند حتی دستورهاي زبان و فرهنگهاي لغت را هم به نظم درآورده هر دو شکل، عرضه شده است؛

  . شود، در هند قالب شعري به خود گرفته است غرب به نثر نوشته می

المللی، از مرزهاي جهان  بین لهایی که، نظیر پولیادبیات هندي، خصوصاً از نظر فابلها، غنی است؛ در واقع بیشتر فاب

بودا و جوانی او در میان ) تولد(هاي جاتکۀ آیین بودا، در روزگاري که افسانه .استاند، ظاهراً از آن هند بوده  گذشته

حدود (» پنج کتاب؛ پنج باب«، یا »پنچتنترا«رین کتاب هند معروفت. مردم رواج داشت، بیش از همیشه شکوفا شد

است؛ این کتاب سرچشمۀ بسیاري از فابلهایی است که مورد قبول مردم اروپا و نیز آسیا قرار گرفته ) میالدي 500

 عجیب آنکه هر دو کتاب را. »پنچتنترا«اي است از حکایات  ، گزیده و آداپته»پند نیکو«، یا »هیتوپدیشه«. است

کنند؛ هر حکایت متضمن  بندي می ، یعنی دستوراتی در سیاست یا اخالق، طبقه»شاستره-نیتی«هندیان تحت نام 

شود که این حکایات را برهمن  معموال چنین گفته می. یک نکتۀ اخالقی، یا یک اصل در رفتار یا حکومت است

ترین حیوانات،  این حکایات، اغلب، از زبان پستدر . اي، به قصد تعلیم به شاهزادگانی چند، ابداع کرده است فرزانه

کوشید خود را با نور کرم شبتابی گرم  مثال حکایت آن بوزینه که می. شود لطیفترین ونغزترین دقایق فلسفی بیان می

اي است از  ، تصویر بسیار زیبنده»بگرفت و سرش را جدا کرد«کند، و مرغی را که اشتباه او را گوشزد کرده بود 

.کنددانشمندي که فریب و گمراهی مردم را آشکار  سرنوشت
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هندیان، شاید نظر به . کرد کتابهاي تاریخی از حد وقایع نگاري محض یا داستانهاي عاشقانۀ پر زرق و برق تجاوز نمی

ید هم از لحاظ اینکه روایات شفاهی را بر آثار مکتوب ترجیح کرد، شا حوادث زمان و مکان را تحقیر می» مایا«اینکه 

دادند، از ایجاد کتابهاي تاریخیی که بتواند با آثار هرودوت یا توسیدید، پلوتارك یا تاسیت، گیبن یا ولتر قابل  می

ند، مثال ا جزئیات مکان و تاریخ را، حتی در مورد مردان مشهور، بسیار کم ضبط کرده. قیاس باشد غفلت ورزیدند

از آنجا که فرد . اند دانش پژوهان هندي زمان، بزرگترین شاعرشان، یعنی کالیداس، را با اختالف هزار سال نوشته

کرد که رسوم، خلق و خو، و معتقدات آن دست نخورده مانده بود، هیچ گاه  هندي تا عصر حاضر در جهانی زندگی می

انداخت؛ به این خرسند  تن را برسر چیزهاي کهن به زحمت نمیرؤیاي پیشرفت و ترقی درسر نداشت، و هرگز خویش

از » چریته- بده«شرح حالی که اشوگشه در کتاب . ها را زندگینامه بداند ها را تاریخ موثق، و افسانه  بود که حماسه

- هرشه«هایی بود؛ همچنین، پانصد سال بعد، که بانه کتاب  زندگی بودا نوشت، بیش از آنکه تاریخ باشد، افسانه

به . داد بیشتر یک تصویر آرمانی بود تا تصویر موثق یک شاه بزرگ را نوشت، تصویري که از شاه به دست می» چریته

احتماالً فقط . وقایع بومی راجپوتانه بیشتر تمرینهایی در وطنپرستی باشد تا حقایق تاریخی] شرح[رسد که  نظر می

یا رود شاهان، است که نظر » راجه ترنگینی«و آن کلهنه، مؤلف  مورخ را دریافته است، هندي وظیفۀ  یک نویسندة 

هایش در شرح وقایع گذشته،  الطبع در خورستایش است که گفته تنها آن شاعر منیع«: کند خود را چنین بیان می

د که هند پدی«داند  می» تنها مورخ بزرگی«وینترنیتس او را » .چون حکم قاضی، از شائبۀ حب و بغض برکنار باشد

مسلمانان در زمینۀ تاریخ بسیار دقیقتر بودند، و چند نوشتۀ منثور قابل تحسین از کارهایشان در هند به ».آورده است

و ] »…تحقیق ماللهند«کتاب [ما از تحقیق ابوریحان بیرونی دربارة تحقیقات نژادشناسی در هند . جا گذاشتند

» تاریخ فرشته«م فرشته، که مورخ عالیقدر و معاصر اکبرشاه است، محمد قاس. ایم  هیرالدین بابر یاد کردهظ» بابرنامۀ«

نظري به  مورخ دیگري، که در بیغرضی و بی. وقایع دورة اسالمی هند است را نوشته که موثقترین راهنماي ما دربارة 

اي سیاسی است، که صدراعظم اکبر شاه یا کارگزار همۀ کاره] مبارك عالمی دکنی[رسد، ابوالفضل  پاي فرشته نمی

براي آیندگان نوشته است و، با شور و عالقۀ قابل » آیین اکبري«او بود و روشهاي ملکداري مخدوم خود را در کتاب 

اجر نگذاشت؛ و وقتی که  اکبر نیز مهر او را بی. بیان کرده است» اکبرنامه«اغماضی، زندگینامۀ مخدومش را در کتاب 

اگر سلیم «وزیر را کشته است، غم گرانی بر اکبر چیره شد، و فریاد زد، این ] پسر اکبر[خبر آوردند که جهانگیر 

بین فابل و تاریخ،  ».آورد میکشت و بر ابوالفضل رحمت  بایست مرا می خواست امپراطور شود، می می) جهانگیر(

پردازان کوشا، براي بهجت خاطر هندیان افسانه پسند، به نظم  ود که نظماي ب هاي شاعرانه هاي عظیم قصه مجموعه

را در صد » داستان عشقی بزرگ«یا » کتا-بریهت«در گذشتۀ دور، در قرن اول میالدي، گوندیه نامی . آورده بودند

را به » اي داستاناقیانوس روده«یا » ساگره-سریت- کتا«، ]بته[دیوه - هزار بیت به نظم درآورد؛ و هزار سال بعد، سمه

در همان قرن یازدهم، داستانسراي زیرکی که . بیت است 21500نظم درآورد، گویی تندابی است که طولش 

را چنین  ، ویکره مادیتیه)بیست و پنج داستان خفاش( »ویمشتیویتاله پنچه «ناشناخته مانده، در اثر خود به نام 

پرسد که  شاه از او می. گیرد که در آن سنگ گرانبهایی هست اي می دهد که هرساله از دست مرتاضی میوه نشان می

خواهد که برایش جسد مردي را بیاورد که به دار آویخته شده  چگونه باید از تو سپاسگزاري کنم؟ مرتاض از او می

در این جسد خفاشی النه داشت که، چون . شی کرد جواب ندهدباشد، اما او را برحذر داشت که اگر آن جسد پرس

کند و شاه، که اندرزهاي  کند؛ در پایان داستان، خفاش سؤالی مطرح می شاه به راه افتاد، او را به داستانی افسون می

و  کند جسدي براي مرتاض ببرد شاه بیست و پنج بار سعی می. دهد را از یاد برده بود، به آن پاسخ می مرتاض

گوید، و هر بار به پرسشی که  شود که خفاش برایش می هایی می آرامشش را نگاه دارد؛ بیست وچهار بار مجذوب قصه

.دهد کند پاسخ می در آخر قصه از او می
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دربار » هزاران شاعر«ابوالفضل از . خوانیم در این میان، کم نبودند شاعرانی که چیزي بسرایند که ما آن را شعر می

یکی از  .اي خانهگوید؛ در شهرهاي کوچکتر، صدها تن از این شاعران بودند، و بیشک دهها تن در هر  می اکبر سخن

بود که، بیش از آنکه به آغوش  اي هري راهب و دستوردان عاشق پیشه –قدیمترین و بزرگترین این شاعران بتري 

، براي ما »قرن عشق«شرحی از عشقهاي خود در کتابش، به نام . کرد برد، روانش را عشق تعلیم سخن میدین پناه 

: نویسد به یکی از معشوقهایش می. آورد که صد شعر عاشقانۀ هاینه را به خاطر خواننده می –به یادگار گذاشته است 

نقادانش را به » نه است که تو تویی و من من؟ اندیشیدیم که تو منی و من تو؛ حال چگو یپیش از این ما دو تن م«

خشنود کردن نادانان آسان است، آسانتر از آن خشنود کردن صاحبنظران «گفت  گرفت و به آنان می چیزي نمی

» گووینده –گیتا «در » .اي از خوان دانش بر گرفته راضی کند تواند مردي را که فقط لقمه است؛ اما آفریدگار هم نمی

گراید، و صالي عشق جسمانی رادا و  ، اثر جیه دیوه، عشق و دلدادگی هندي به دین می»پان ایزديسرود چو«یا 

اما هندیان، با احترام تمام، آن را چنین تفسیر . اي است عشقی و سراپا شهوت دهد؛ منظومه کریشنا را به آواز سر می

ن روحانیان ثابت قدم قابل فهم است که چنین و این تعبیر براي آ –یاق روح به خداوند رمزي است از اشت: کنند می

  .اند ساخته »غزلهاغزل «آمیزي براي این  نامهاي تورع

کمااینکه،  –اي که واسطۀ بیان ادبی بود، تاخت و تاز آغاز کردند  در قرن یازدهم، زبانهاي محلی به عرصۀ زبان مرده

اي  هاي خود زبان محاوره نخستین شاعر بزرگی که در سروده. رن بعد، نظیر چنین تهاجمی در اروپا آغاز شدیک ق

مردم را به کار گرفت چند بردایی بود، که منظومۀ تاریخی عظیمی، در شصت دفتر، به زبان هندي سرود، و تنها پیک 

بیت دربارة زندگی و ماجراهاي  60000، سورداس، شاعر نابیناي آگره. از کار بکشدمرگ موجب شد که دست 

توانست تقریر کند  اند که خود کریشنا یاریش کرد، یعنی کاتبش شد و تندتر از آنچه شاعر می کریشنا سرود؛ گفته

روستایی،  بئاتریچۀوار براي یک  در این میان، روحانی بینوایی به نام چندي داس، با سرودن غزلهاي دانته. نوشت

داس، با عشقی پرسوز و گداز، از سیماي محبوب خود تصویري ایدئالی پرداخت و او  چندي. بنگال را به لرزه درآورد

را تا مرز الوهیت تعالی بخشید وعشقش را تمثیل آرزوي مجذوبیت در خداوند شمرد؛ در همان زمان؛ بنگالی را به 

. بینم، دلم قرار ندارد چون جمالت را نمی. ام اي محبوب من، به زیر پاي تو پناه برده«. بی آغاز برگزیدعنوان زبان اد

برهمنان دیگر، به استناد اینکه اشعار » .و با اینهمه در دلم آرزویی نیست –توانم برد  لطف و افسونت را از یاد نمی …

ردند؛ ولی او حاضر شد که در مالء عام، در یک مراسم رسمی، وایی مردم است، او را از جامعۀ خود طرد کاو مایۀ رس

دست ازعشق خود بکشد و معشوقش، رامی، را ترك کند؛ ولی هنگامی که، در طی مراسم، رامی را میان جمع دید، 

.افکار خویش را پس گرفت و به سوي او رفت و، با دوکف به هم نهاده، به حالت پرستش بر او تعظیم کرد

چون قران او نحس بود، پدر و مادر او . عر ادبیات هندي تولسی داس است، که تقریباً معاصر شکسپیر بودواالترین شا

ازدواج کرد؛ . اي راما را به او آموخت عارف جنگل نشینی او را به فرزندي برداشت، و علم افسانه. را سر راه گذاشتند

درآنجا، و در . و ریاضت و نظاره در پیش گیرد ولی هنکامی که پسرش مرد، راه جنگل را گرفت تا عزلت گزیند

را نوشت، که در آن داستان راما را باز » دریاچۀ کردارهاي راما«مانسه یا - چریته-بنارس، حماسۀ دینی خود به نام راما

یک خدا هست، و «گوید  تولسی داس می. کند گوید و او را همچون برترین خدا، و خداي یگانه، به هند عرضه می می

همان خدا، راماي سرور، براي مردم وفادار به خود، به  …. راماست، آفریدگار آسمان و زمین و رهانندة انسانها او 

اند این اثر  تنی چند از اروپاییان توانسته» .شکل پادشاهی تجسم یافت، و براي تقدیس ما همچون فردي عادي زیست

گوید که این اثر، تولسی داس را  یکی از اینان می دي آن، که اکنون زبان کهنی است، بخوانند؛را در اصل هن

. این شعر، براي ساکنان هندوستان، انجیل االهیات و اخالق است. کند می» ترین چهرة تمام ادبیات هند برجسته«

در این میان، دکن هم  ».دانم من رامایاناي تولسی داس را بزرگترین کتاب تمام ادبیات عاشقانه می«گوید  گاندي می



۴٣٨

غزل دینی سرود، که امروزه در هند رواج دارد و مثل  4600توکارام، به زبان مراتی، . آورد ران و اشعاري پدید میشاع

چون همسر اولش مرده بود، زن بدخویی را به زنی گرفت و . مزامیر داوود است در یهودیت، یا در عالم مسیحیت

اي که بر پشت داریم  راه یافتن به رستگاري دشوار نیست، چه شاید آن را بآسانی در بسته«نویسد  می .شدفیلسوف 

در اوایل قرن دوم میالدي، مادوره مرکز ادبیات زبان تامیل شد؛ در این شهر یک سنگم، یا انجمنی از شاعران » .بیابیم

کردند؛ این انجمن، مثل آکادمی فرانسه، در کار گسترش و  می و نقادان، تشکیل شد که شاهان پاندیه از آن حمایت

اي بود بیرون از طبقه، به مشکلترین وزن،  تیرو ولور، که بافنده. داد جایزه می کرد و عنوان و پیشرفت زبان نظارت می

وایات، وقتی بنا بر ر. اثري دینی و فلسفی به نام کورل سرود که در آن آرمانهاي اخالقی و سیاسی تشریح شده است

را دیدند، جملگی خود را غرق کردند؛ اما ) پاریا(اعضاي سنگم، که همه برهمن بودند، کامگاري شعر این فرد مطرود 

.این کار از یک آکادمی باور کردنی نیست

ایم، گرچه از نظر تاریخی جاي او  بحث از بزرگترین شاعر غنایی قرون وسطاي هند را براي آخر این مقوله گذاشته

اي از طبقۀ  گویند که پدرش مسلمان بود و مادرش باکره. اي از مردم بنارس بود نامش کبیر، و بافنده. آخر همه نیست

وي، که مسحور سخنان راماننده شده . دانست که اسالم و آیین هندو را با هم یکی کند کبیر وظیفۀ خود می. براهمه

خداي جهانی بدل کرد؛ و شعرهایی به زبان هندي سرود که از راما را به ) مانند تولسی داس(بود، راماپرست شد؛ 

نظرش این بود که آیین نوینی عرضه کند که در آن نه معبدي هست، نه مسجدي، . زیبایی کم نظیري برخوردار است

  :گوید او می .هستاي؛ تنها یک خدا در آن  اي، و نه فتنه نه بتی، نه طبقه

  …. »پیران«و » گروها«کبیر فرزندم رام و اهللا است و سرسپردة همۀ 

  بتهاي همۀ خدایان بیجان است؛ …. ام خدایا، خواه اهللا باشی و خواه راما، من به نام تو زنده«

  هن از د …. ام دانم، از این رو آنان را به بانگ بلند خوانده یارند گفت؛ من این را می سخن نمی

شستن و سبحه گرداندن، و غسل در رودهاي مقدس کردن و نماز در معابد بردن چه حاصل اگر، آنگاه که نماز 

  »روید، در دلهایتان ریا باشد؟ خوانید یا به زیارت می می

او آن  اند که برهمنان از کار او حیران شدند و براي طرد او روسپیی را، به منظور اغوا، به نزدش فرستادند؛ اما آورده

این کار آسان بود، چون در کار او هیچ اصول جزمی نبود، بلکه یک احساس دینی . روسپی را به کیش خویش درآورد

  .عمیق بود و بس

  برادرا، جهانی هست بیکرانه،

  توان گفت؛ نام، که از او هیچ نمی و وجودي هست بی

  .داند که بدان مقام رسیده باشد تنها آن کس این را می

  .اند اید یا گفته که شنیده نه آن است

  آنجا نه صورت است، نه جسم، نه طول، نه عرض؛

  چگونه وصف آن توانم گفت؟

  نه با سخن وصفش توان کرد، نه برکاغذش توان نوشت؛ «: گوید کبیر می

  »کرد؟آن را چگونه وصف تواند  –بدان ماند که بیزبانی چیزي شیرین بچشد 

  و رواج داشت، پذیرفت، و مانند هر فرد هندو دعانظریۀ تناسخ را، که در محیط فکري ا

با داد زي، و : ترین اصول اخالقی جهان بود اما اصول اخالقیش ساده. کرد که از زنجیر تولد و مرگ مجدد برهد می

.نیکبختی را در کنار خویش بجوي

  خندم؛ شنوم که ماهی در آب عطشان است، می چون می
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  !آرام آوارة این جنگل و آن جنگلی تو بی در خانۀ توست، و» حق«بینی که  نمی

  به هر کجا که خواهی برو، به بنارس، به متورا، اگر روحت را نیابی، جهان به دیدة ! اینک حقیقت

  …. تو غیر واقعی است

  …. دال، به کدام ساحل خواهی رفت؟ پیش از تو نه رهرویی هست و نه راهی

  تواند فرو بنشاند؟ ت که عطش روح را میآنجا که نه تن است و نه ذهن؛ و کدام مقام اس

  .تو در نیستی چیزي نخواهی یافت

  به ! دال، نیکش بنگر. نیرومند باش، و به تن خویش درآي؛ زیرا آنجاست که پایگاه تو استوار است

  .جایی مرو

  .کن، و در آنچه هستی استوار باش جملۀ خیاالت را رها می: گوید کبیر می

مرگش، هندوان و مسلمانان بر سر جنازة او به نزاع ایستادند، که آیا باید او را بسوزانند یا به اي، پس از  بنابر افسانه

. اما آنان گرم نزاع بودند که یکی کفن را به کناري زد، و جز خرمنی گل چیزي در میان آن نیافتند. خاك بسپارند

غزلهاي کبیر، پس از مرگش،  .سپردندا به خاك هندوان بخشی از آن گلها را در بنارس سوزاندند، و مسلمانان مابقی ر

هاي وي الهام گرفت و فرقۀ نیرومندش را  در میان مردم دهان به دهان گشت، و نانک، که از سیخها بود، از سروده

امروزه دو فرقۀ کوچک، که حسودانه از یکدیگر . نیدندبنیاد گذارد؛ دیگران این بافندة بینوا را به مقام الوهیت رسا

کوشید مسلمانان و هندوان را متحد کند،  کنند و نام این شاعر را، که می جدایند، از اصول و تعالیم او پیروي می

  .از این دو فرقه یکی هندوست، و دیگري مسلمان. ستایند می
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فصل بیست و یکم

  هنر هندي

  

I  -  هنرهاي کوچک  

 - جواهرسازي - عاجکاري - چوبکاري -فلزکاري - سفالگري - بستگی آن با صنعت - یکتایی آن - رگ هنر هنديعصر بز

  بافی پارچه

انسان، در برابر قدمت هنر هندي نیز، مانند کلیه سیماهاي تمدن این خطه، با خضوع و خشوع، دستخوش بهت و 

سودمند نیست، در میان آنها تندیسهاي مردان دارو در این زمینه  -هاي موهنجو گرچه همۀ ویرانه. شود حیرت می

ها و زیورهایی  ، تندیسکهاي سفالین زنان و جانوران، مهره)هاي سومري شبیه مجسمه(ریشداري از جنس سنگ آهک 

بر یک مهر نقش برجستۀ گاوي است که آن را چنان با . شود هایی خوش پرداخت دیده می از عقیق سرخ، و زرینه

پیشرفتی نداشته، ] در طی تاریخ[رسد که هنر  اند که بیننده، تقریباً بیدرنگ، به این نتیجه می دهقدرت و پرتوان درآور

  .بلکه فقط صورت یا قالب آن دیگرگون شده است

از آن هنگام تاکنون، هند، از میان فراز و نشیبهاي تاریخ پنجهزار سالۀ خود، زیباییهاي خاص خود را در صدهنر 

گاه از آفرینش  نچه از آثار هنري هند مانده، شکسته و ناقص است، نه از آن رو که هند گاهآ. گوناگون آفریده است

هاي  هنري بازمانده باشد، بلکه به این دلیل که بیشماري از شاهکارهاي معماري و پیکرتراشی هند را جنگ و خلسه

ه از نگاهداري مابقی هم غافل شکنی مسلمانان نابود کرده است؛ از این گذشته، فقر هم موجب آن شده است ک بت

در نظر اول، مشکل بتوان از این هنر لذت برد؛ موسیقیش عجیب، نقاشیش مبهم و نامفهوم، معماریش . بمانند

اما، در این سیر و تماشا، باید در هر گام به یاد داشته باشیم . کننده، و پیکرتراشیش نامتناسب به نظر خواهد آمد گیج

ذیر سنن و محیط محلی محدود خود ماست؛ و چنانچه با معیارها و هدفهایی که براي پ که ذوق ما محصول لغزش

کنیم، مسلماً در حق  زندگی ما طبیعی، و براي آنها بیگانه است دربارة متلهاي دیگر یا دربارة هنرهایشان قضاوت می

  .ایم انصافی روا داشته خود و آنان بی

دا نشده بود، تا هنرکاري تصنعی شود و کار، امري شاق؛ در هندي که در هند آن دوران، هنوز هنرمند از صنعتگر ج

نظیر کارگر قرون وسطاي اروپا، صنعتگري بود که دست،  از دست داد، هرکارگر چیره پالسیحیات خود را در رزمگاه 

ها جاي کارهاي دستی را  حتی امروزه هم، که کارخانه. بخشید میبه محصول ذوق و مهارت خود صورتی و جانی 

بینیم که  اند، در کارگاهها و دکانهاي هر شهر هند، صنعتگرانی را می شده» دست«گرفته و صنعتگران بدل به 

اج و کنند، یا ع بافند و قالبدوزي می کشند، شالهاي ظریف می نشانند، طرح می کوبند، گوهر می اند و فلز می نشسته

.شناسیم هرگز اینهمه تنوع هنر نداشته باشد شاید هیچ یک از ملتهایی که می. کنند چوب را قلمزنی می

نکتۀ عجیب آن است که، در هند، سفالگري از حد صنعت به مرحلۀ هنر نرسیده است؛ مقررات طبقاتی دربارة مصرف 

هاي  اي نداشتند که سفالینه از این رو، هندیان چندان انگیزه است؛مجدد ظروف، محدودیتهاي زیادي در کار آورده 

اگر . آمد، به زیبایی بیارایند گر بیرون می شکننده و ناپایدار را، که آنهمه با سرعت، و به مقدار زیاد، از زیر دست کوزه

اي تانجور در  نشست؛ گلدان نقره صنعتگري، بیدریغ، بر آن به کار میساختند، آنگاه  آن ظرف را از فلز گرانبهایی می

اسه و دیگ و ظروف از برنج، چراغ و ک. ، گواه بر این مدعاستکنديطالي  تنبولدانمؤسسۀ ویکتوریا، در مدرس، یا 

ساختند؛ و فلزي را روي فلز دیگر  از روي، صندوق، لگن، و سینی می) بیدري(ساختند؛ اغلب از آلیاژ سیاهی  دیگر می

روي چوب نقوش فراوان گیاهان و جانوران را . کردند اندود می کشیدند، یا زراندود و سیم نشاندند یا بر آن می می
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تراشیدند؛ بر درها یا بر چیزهاي چوبی دیگر عاج  دایان گرفته تا طاس نرد، میاز عاج همه چیز، از خ. کندند می

گوهر فراوان بود و، توانگر و درویش، آن را . ساختند دان، روغندان، و عطردانهاي ظریف می نشاندند؛ و از آن سرمه می

کاري بر زمینۀ طال سرآمد بود؛ اندوختند؛ جیپور در مینا آویختند یاا همچون گنجی می یا به عنوان زینت بر خود می

آویزة . ریختند ریخت و با طرح گل، حیوان، یا طرح خدایان می قفلی، مهره، آویز، کارد، و شانه را به اشکال خوش قزن

بافی آنان هرگز همتا نداشت؛ از  هنر پارچه. برهمنی، با آن گنجایش مختصر خود، گاه داراي پنجاه تصویر خدا بود

گاهی، با محاسبات بسیار دقیق و پرزحمت از  .اند ستودهان ما، منسوجات هند را در سراسر جهان روزگار قیصر تا زم

کردند؛ همان طور که بافت  اي، هر رشته از تار و پود را، پیش از بستن به دستگاه بافندگی، رنگ می شده پیش حساب

هاي زربفت  باف تا پارچه هاي خانه ازپارچه. گرفت، و در هر طرف یکسان بود طرح پارچه شکل می رفت، پیش می

شد، زیبایی و جلوة  اي که درهند بافته می هر جامه، کشمیردرز  نگار گرفته تا شالهاي بی خوش هاي پیژامهپیچیده، از 

.خاصی داشت که خلق آن فقط از هنرمندان باستان و هنرمنداي فطري این عصر ساخته است

II -  موسیقی  

  موسیقی و فلسفه - مایه -گام و فرم - موسیقیدانان -موسیقی و رقص - کنسرت در هند

ظاهراً، همه : د وارد کنسرتی شود، در حدود دویست هندو را دیدیک جهانگرد امریکایی، که در مدرس اجازه یافته بو

صداي آالت موسیقی . برهمن؛ روي نیمکت یا فرش نشسته؛ سراپا گوش و مجذوب جمع کوچکی از نوازندگان بودند

راي سازها ب. نوازندگان چنان بلند بود که گویی براي این به وجود آمده بود که باید در ماه هم صداي آن شنیده شود

طبلهایی به اشکال : این مسافر غریب، و در نظر گاه تنگ او، به مثابه محصوالت باغی بود فراموش شده و از نظر افتاده

اغلب این اشیا را با استادي تمام . هاي گوناگون؛ فلوتهاي مزین و بوقهاي مارمانند؛ و چندین جور ساز زهی و اندازه

یک طبل به نام مریدنگه را به شکل چلیک کوچکی ساخته، دو سر آن را . ساخته بودند، و بعضی هم گوهرآگین بود

کردند تا زیرو بمی صدا را تغییر دهند؛  هاي چرمی کوچکی آن را سفت و شل می با پوست پوشانده بودند، که با تسمه

. صی درآورندبه پوست یک سر طبل ذرات منگنز، برنج جوشانده، و عصارة تمبرهندي مالیده بودند تا از آن پردة خا

نوازندة . نواخت، گاهی با کف دست، گاهی با انگشتان، و گاهی هم فقط با سرانگشت طبال فقط با دست طبله می

، یا عود، با چهارسیم یا زه طویل داشت که دایماً آواي ممتدي، به مثابه زمینۀ عمیق و آرام )تنبوره(دیگري طنبور 

دیگر، یعنی وینا، آوایی حساس و رسا داشت؛ از طبلک چوبی پوست  سازي. انداز بود ، از آن طنین)آهنگ(ملودي 

بود که به سر دیگر ساز، یعنی به یک  کشیدة یک سر این ساز، سیمهایی روي یک صفحۀ فلزي باریکی کشیده شده 

ده نوازنده، در حالی که انگشتان دست چپ را ماهرانه از این پرده به آن پر. رسید ساز، می کدوي میان تهی طنین

جهانگرد با فروتنی و خشوع . بخشید آورد و ملودي را قوت تأثیر می داد، تارها را با زخمه به ارتعاش درمی حرکت می

  .فهمید داد، اما چیزي نمی گوش می

سرودهاي ودایی، مانند همۀ اشعار هندي، براي خواندن . رسد تاریخ موسیقی هند دست کم به سه هزار سال می

رقص هندي به چشم غربیان هرزه و . یر کهن، شعر و ترانه و موسیقی و رقص یک هنر بوددر شعا. شد سروده می

نماید؛ رقص غربی نیز در نظر هندیان همین حال را دارد؛ ولی، در قسمت اعظم تاریخ هند، رقص شکلی  شهوانی می

هاي  فقط در دوره. داد ان میزیبایی را نش) ریتم(از عبادت دینی بود، براي تعظیم و تکریم خدایان، که حرکت و وزن 

در نظر هندوان این رقصها . آمدند تا دنیاپرستان را سرگرم کنند داسیها از معابد در می  جدید بود که بیشماري از دیوه

شیوا، خود، خداي رقص . رفت هاي جهان به شمار می نمایش محض تن نبود؛ از یک نظر، تجسمی از وزنها و فرایند

 .بودهمان حرکت جهان بود، و رقص شیوا رمز 
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داشت  برهمن شاید خوش می. موسیقیدانان، خوانندگان، و رقاصان، مانند همۀ هنرمندان هند، از طبقات پایین بودند

ن، یا خواندن، یا رقصیدن را به شاید ساز زد. که در خلوت آوازي بخواند، و آن را وینا، یا ساززهی دیگري، همراه کند

تا . آموخت، اما هرگز این خیال در سرش نبود که، براي دستمزد، دستی به ساز یا سازي به لب ببرد دیگران می

چندي پیش، کنسرتهاي عمومی در هند کمیاب بود؛ موسیقی غیردینی یا عبارت بود از آنچه تودة مردم، به طیب 

نواختند؛ یا، مثل موسیقی مجلسی اروپا، آن را در حلقۀ کوچکی،  ي ناهنجار ساز میکردند یا به نحو خاطر، زمزمه می

خود اکبر شاه، که در موسیقی مهارت تام داشت، موسیقیدانان فراوانی در دربار . کردند هاي اشراف، اجرا می در خانه

و چهارسالگی، بر اثر افراط در  خویش گردآورد؛ یکی از خوانندگانش، به نام تنسن، مشهور و ثروتمند شد، ولی در سی

اي بودند؛ موسیقی را به عنوان یکی از  حرفه  در کار موسیقی کسی اهل تفنن نبود، بلکه همه. میگساري، درگذشت

کار مردم نه آن بود که . شوند کردند که چرا مثل بتهوون نمی آموختند، و کودکان را تنبیه نمی کماالت اجتماعی نمی

  . بایست خوب گوش بدهند یبدساز بزنند، بلکه م

. رود، و نیاز به تربیت طوالنی گوش و جسم و جان دارد گوش فرادادن به موسیقی، درهند، خودهنري به شمار می

دانند،  براي غربیان، کالم موسیقی هندي مفهومتر از کالم اپراهایی که لذت بردن از آن را وظیفۀ طیقاتی خود می

ر جاي دیگري، دربارة دو موضوع عشق و مذهب است؛ اما در موسیقی هندي نیست؛ مواضیع موسیقی هند، مثل ه

و این کاري است که در  - کند کالم چندان ارجی ندارد، و آوازخوان اغلب هجاهاي بیمعنی را جایگزین کلمات می

قی ما ساخته موسیقی آنها در گامهایی لطیفتر و ظریفتر از موسی. گیرد ترین آثار موسیقی ما نیز انجام می پیشرفته

افزایند، در نتیجه گام آنها مشتمل بر بیست و دو ربع پرده  می» پردة کوچک«اي ما ده  به گام دوازده پرده. شود می

توان به نتهایی نوشت که از حروف سانسکریت ترکیب یافته است؛ معموال آن را نه  موسیقی هندي را می. شود می

به خط حامل هم . رسد از نسلی به نسل دیگر، و از استاد به شاگرد، می» گوشراه «بلکه از . خوانند نویسند و نه می می

اي را که به  رود؛ در نتیجه، شنونده اي به پردة دیگر می بلکه به صورت پیوسته و متصل از پرده. شود از هم جدا نمی

آرمونی سروکاري؛ بلکه  موسیقی هندي نه آکوردي دارد، نه با. کند هاي منظم آمخته است، نومید می تکیه یا ضربه

تر و  صداها؛ در این معنا، این موسیقی بسیار ساده اي از ته ، و شاید با زمینه)آهنگ(فقط محدود است به ملودي 

ملودیها، هم . تر از آن است اما، از سوي دیگر، از لحاظ گام و وزن، پیچیده. تر از موسیقی اروپایی است ابتدایی

توان  ید بر مبناي یکی از سی و شش مقام یا لحن سنتی باشد، اما از همین تمها میهمه با: محدودند، هم نامحدود

، مرکب از پنج یا شش یا هفت نت است، »ها راگه«هر یک ازاین تمها یا . پایان و گوناگونی پدید آورد واریاسیونهاي بی

خواهند آن را القا کنند،  خوانند که می هر راگه را به نام همان حالتی می. گردد یکی از آنها باز برمی دایم به  که نوازنده

. شود ، و مانند اینها، و به زمان معینی از روز یا سال مربوط می»مستی«، »زیبایی شامگاه«، »بهار«، »دم سپیده«مثال 

میگه «اند که یک رقاصۀ بنگالی، با خواندن  ؛ از این رو گفتهها قدرت مرموزي دارند بنابریک افسانۀ هندي، این راگه

ها به آنها خصلت  قدمت راگه. است، به خشکسالی پایان داد »بارانپرلود قطرة «آور، که نوعی  یا آهنگ باران» ملر راگه

ازد باید، مؤمنانه، در آنها به چشم فورمهایی نگاه کند که ساختۀ خود نو مقدسی داده است؛ کسی که آنها را می

پروایی آنها را نواخت، ویشنو او را به دوزخ فرستاد، و در آنجا مردان و زنانی را  ناردة نوازنده، چون از سر بی. شیواست

و راگینیهایی است که  ها گریستند؛ ویشنو گفت اینها راگه نشانش دادند که بر دستها و پاهاي شکستۀ خویش می

گویند نارده، چون این را دید،  می.پرواي خود، آنها را از ریخت انداخته و پاره پاره کرده است نارده، با نواختن بی

. فروتنانه، جویاي کمال واالتري در هنر خویش شد

رده وفادار بماند؛ و اگر هم اش انتخاب ک اي که براي برنامه نوازندة هندي چندان مقید به این تعهد نیست که به راگه

خود مقید ) اصلی(سازد، باید به تم  قدر است که آهنگساز غربی، که سونات یا سمفونی می قیدي در کار باشد، همان
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رود، در نزدیک شدن به انسجام ساخت و انتظام شکل جبران  به هر حال، آنچه در این آزادي از دست می. باشد

؛ »فرستد روانش را به نامحدود می«کند و  لسوف هندي است؛ با محدود آغاز میموسیقیدان هندي مثل فی. شود می

آور نتها،  بندند تا، به یاري جویبار مواجی از وزن و بازگشت، و حتی یکنواختی خواب برتم خود چندان پیرایه می

د آید؛ در این حال ، روح وار، نوعی فراموشی اراده و فردیت، فراموشی ماده، زمان، و مکان پدی اي یوگۀ موسیقی گونه

هاي  اي بسیار ژرف، با موجودي عمیق، عظیم، و آرام، با حقیقتی ازلی و نافذ، که بر همۀ اراده کند و، با آمیزه عروج می

.یابد زند، اتصال و پیوندي مرموز می کوشنده و تغییرات و مرگها لبخند می

گاه  ایم، شاید هیچ تالش، پیشرفت، تمنا، و حرکت برنگزیدهتا زمانی که ما آرامش، ثبات، تسلیم، و سکون را به جاي 

دهد که اروپا دوباره خادم، و آسیا  این مقام زمانی دست می. به موسیقی هندي توجهی نکنیم و هرگز آن را در نیابیم

  .درسد که از هستی، ثبات، تسلیم و سکون خسته شو اما، در این حال باز نوبت به آسیا می. دوباره مخدوم شود

III –  نقاشی  

  پردازان نظریه - نقاشان - مکتب مغولی - مینیاتورهاي راجپوت - فرسکوهاي آجانتا -ماقبل تاریخ

نامند که جهان را با معیارهاي دیار خویش بسنجد و هرچه را براي او نامأنوس است بربري  اندیش می کسی را کوته

نشان  -که خود ذوقی و دستی در هنر داشت - نگیرشاهگویند روزي یکی از نقاشیهاي اروپایی را به جها می. بداند

» .آمد او را از آن خوش نمی«بود، و » رنگ و روغنی«دادند، و او با مختصر سخنی آن را رد کرد؛ چون آن تابلو 

اندیش باشد، و براي جهانگیر لذت بردن از  دانستن این نکته جالب است که حتی یک امپراطور هم ممکن است کوته 

که  - از روي نقوش حیوانات .گ و روغنی اروپایی همان قدر سخت بود که ادراك مینیاتورهاي هندي براي مانقاشی رن

شود که تاریخ نقاشی هندي  ، روشن میمیرزاپورو شکار کرکدن غارهاي ماقبل تاریخ سینگانپور و  -به رنگ سرخ است

هاي عصر نوسنگی هند، کاردکهاي نقاشی، با رنگهاي سودة آمادة کار، فراوان  در میان مانده. رسد هزار سال میبه چند

در تاریخ هنر هند گسیختگیهاي بزرگی وجود دارد، چون اکثر آثار کهن را تأثیرات آب و هوا از میان برده است؛ . است

در . اند ، از سلطان محمود گرفته تا اورنگ زیب، نابود کردهمسلمان» شکنان بت«و مقداري از آثار باقیمانده را هم 

آمده است که کاخ پسیندي تاالرهاي نقاشی دارد؛ ) م ق300حدود ) (یا سه سبد(» پیتکه وینیه«] مجموعۀ بودایی[

نی از کنند؛ اما نشا بناهایی را که به داشتن نقاشیهاي عالی دیواري وصف می   - زایران چینی- چوانگ  هین و یوان- فا

دهد که مشغول ترسیم صورتی از  یکی از کهنترین فرسکوهاي تبت نقاشی را نشان می. این بناها به جا نمانده است

  .پنداشت که در روزگار بودا نقاشی هنري بود پاگرفته  بوداست؛ همین نقاشی مسلم می

است ) م ق100حدود (ودایی کهنترین نقاشی هندي، که بشود تاریخی براي آن پذیرفت، یک دسته از فرسکوهاي ب

یعنی نقاشی روي  - از آن به بعد، هنر نقاشی فرسکو. که بر دیوارهاي غاري در سیرگویه، در ایاالت مرکزي، پیدا شد

گام به گام پیشرفت کرد تا، بر دیوارهاي غارهاي  -دیواري که تازه بر آن گچ کشیده باشند و هنوز خشک نشده باشد

این معابد را در ادوار . هم هرگز به پاي آن نرسیدند - داوینچی–، و لئوناردو جوتو، به کمالی رسید که حتی آجانتا

این غارها، پس از زوال آیین . اند کنده مختلف، از قرن اول میالدي تا قرن هفتم میالدي، در جبهۀ سنگی دامنۀ کوهی

بودا، قرنها از چشم تاریخ و یاد مردمان رفته بود؛ پیرامون آنها جنگل روییده و آنها را تقریباً دفن کرده بود؛ النۀ 

 .خفاش و مار و جانوران دیگر بود، و نیز آشیان هزارگونه پرنده و حشره، که با فضلۀ خود نقاشیها را کثیف کرده بودند

ها رسید، و از یافتن آن فرسکوها، که اکنون در میان شاهکارهاي هنرجهان  پاي اروپاییها به این ویرانه 1819در سال 

.جاي دارند، درشگفت شدند

از هر طرف بیست  16مثال غار شمارة . اند اند که بسیاري از آنها را در دل کوهها کنده این معابد را از آن رو غار خوانده

دارد؛ در طول تاالر اصلی، شانزده حجرة رهبانی هست، جلو آن را ایوانی  بیست ستون آن را نگاه میمتر است، و 
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شانزده معبد از  1879در سال . همۀ دیوارها پوشیده از فرسکوست. مروق آراسته، و در پشت آن محرابی است پنهان

، نقوش ده تا از این شانزده 1910سال  چون این نقوش در معرض هوا قرار گرفت، تا. بیست و نه معبد نقاشی داشت

معبد از میان رفت، و آنهایی که در شش معبد دیگر مانده بود، با کوششهاي نابجایی که در احیاي آنها شد، ناقص 

درخشید، اما امروزه، جز سطوحی  روزگاري یکی از این نقاشیها از رنگهاي سرخ، سبز، آبی، و ارغوانی می. گردید

برخی از این نقاشیها، که گذشت زمان و نادانی ابناي بشر . زي از آن رنگها برجاي نمانده استکمرنگ یا سیاه، چی

هاي بودایی را با عالقه و ایمان بودایی بخوانیم، خشن و عجیب  توانیم افسانه آنها را تیره کرده، از لحاظ ما که نمی

، تجلی استادي صنعتگرانی است که نامشان نماید؛ نقاشیهاي دیگري هم، که روزگاري استادانه و ظریف بودند می

  .دیري پیش از آثارشان از میان رفته است

در اینجا، بر دیواري، تصویري است، احتماال از یک . هنوز از نظر شاهکار غنی است 1به رغم این تاراجها، غار شمارة 

پذیرد تا  خود تولدهاي مجدد مکرر را میباید به نیروانه برسد، اما به اختیار  ستوه؛ او راهبی بودایی است که می بودي

گاه تاکنون به این خوبی  دهد، هیچ اندوهی که بر اثر معرفت به آدمی دست می. در جهان بماند و یار انسانها شود

شود که آیا آن اثر ظریفتر و عمیقتر است یا تابلو نظیر آن، که لئوناردو  تصویر نشده بود؛ بیننده با دیدن اثر متحیر می

بر دیوار دیگر همان معبد، طرحی از شیوا و همسرش پاروتی هست که  .استاز سر مسیح کشیده [ ینچیداو]

نزدیک آن، نقش چهار آهوست، که از مهر بودایی به جانوران سرشار است؛ بر سقف، . اند گوهرهایی به خویش آویخته

روي یکی از دیوارهاي . و پرندگان هست که چنان به ظرافت کشیده شده که گویی هنوز جان دارند طرحی از گلها

اي از زندگانی  آیند تا در واقعه ، تصویر زیبایی از ویشنوي خدا و مالزمانش هست که از آسمان فرود می17غار شمارة 

گري، طرح زندة صورت یک شاهدخت و بر دیوار دی. اکنون نیمی از آن از میان رفته است. بودا شرکت جویند

نقشهاي بسیاري آمیخته است که ظاهراً اثر نگارندگان خامه سستی است، و » شاهکارها«با این . هاي اوست ندیمه

.کند اغواي بودا را توصیف می] کوشش ماره در[جوانی و ترك خان و مان و 

ر قضاوت کرد؛ و بیشک کلیدهایی براي ادراك آنها وجود توان نسبت به اصل این آثا اما از آنچه اکنون به جا مانده نمی

توانند اصالت موضوع، میدان عظمت  با اینهمه، غربیان حتی می. دارد که هنوز بر جانهاي بیگانه آشکار نشده است

انگیز کار  تمامیت شگفت - عالوه بر جزئیات فراوان -ووسعت طرح، وحدت ترکیب، وضوح، سادگی، روشنی خطوط، و

باید در نظر مجسم کرد که این روحانیون هنرمند، که در این . که مایۀ هالك همۀ نقاشان است، بستایند دست را،

آفریدند، حال آنکه، در همان  کردند، بر این دیوارها و سقفها، با شوق و ذوقی زاهدانه نقش می ها عبادت می حجره

در آجانتا، عشق دینی و ایمان مذهبی معماري، اینجا، . موقع، اروپا در تاریکی آغاز قرون وسطی فرو رفته بود

  .پیکرتراشی، و نقاشی را در وحدتی مبارك مجتمع ساخته و یکی از یادبودهاي عالی هنر هندي را پدید آورده است

پردازي به اشکال  دستی خود را در نقش وقتی که هونها یا مسلمانان معابد آنان را بسته یا ویران کردند، هندیان چیره

در میان راجپوتها، مکتبی از نقاشان پیدا شد که، در مینیاتورهاي ظریف خود، ماجراهایی از . ر محدود کردندکوچکت

، و کارهاي قهرمانی سران راجپوتانه را نقش کردند؛ اغلب این آثار صرفاً عبارتند از خطوط »رامایانا«و » مهابهاراتا«

ذاب این سبک در موزة هنرهاي زیباي بستن موجود است، یک نمونۀ ج. کلی، لکن طرحها همه جاندار و کامل است

نمونۀ . دهد هاي موسیقی را در هیئت زنان زیبا، و یک برج عظیم، و یک آسمان ابري را نشان می که یکی از راگه

در این . دهد را نشان می» گووینده - گیتا«دیگري در موسسۀ هنر دیترویت هست که با ظرافت بیهمتایی مجلسی از 

اند؛ نقاش آنها را از روي تخیل و حافظۀ خود  ا، و سایر نقاشیهاي هندي، انسان را بندرت از روي مدل کشیدهنقاشیه

موهاي ظریفی به کار  کرد؛ قلم هنرمند معموال با رنگ لعابی درخشانی بر سطح کاغذ نقاشی می. کند ترسیم می
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ونگارها با چنان  ساختند؛ خطوط و نقش هندي میبرد، که آن را از ظریفترین موهاي سنجاب، شتر، بز یا راسوي  می

  .برد مییافت که حتی چشم ناآزمودة بیگانه هم از آن لذت  آراستگیی پرداخت می

همین نقاشی نوع دیگري از . شبیه همین کار در بخشهاي دیگر هند، خصوصاً در ایالت کانگره، صورت گرفته بود

این سبک، که از خوشنویسی فارسی و هنر تذهیب و مصور . در عهد سلسلۀ تیموریان هند در دهلی رواج یافت »ژانر«

به مثابه  کردن نسخ خطی پیدا شد، به صورت نوعی صورتگري اشرافی درآمد که، به لحاظ آراستگی و انحصاري خود،

نقاشان سلسلۀ تیموریان هند، مانند نقاشان مکتب راجپوت، همۀ . موسیقی مجلسیی شد که در دربار شکوفا بود

کردند که فقط از یک تار مو   بردند؛ و گاهی از قلمی استفاده می کوشش خود را در راه ظرافت خطوط به کار می

رفت؛ بندرت فکرشان معطوف به دین یا  دگی کمتر به کار میشد، و رمز و پوشی از رنگ استفاده می. ساخته شده بود

کردند، و در واقعگرایی هیچ گاه شرط و مقتضیات احتیاط  شد، بلکه بیشتر خود را محدود به کرة خاك می اساطیر می

ه به اي بود که منصب و خوي درباري داشتند، نه آنک موضوع نقاشیها مردان و زنان زنده. داشتند را از نظر دور نمی

نشستند،  هایشان، در برابر هنرمند می مقام، یکی پس از دیگري، براي ترسیم چهره فروتنی شهره باشند؛ این افراد عالی

هاي آن شاه هنردوست، یعنی جهانگیر، از تصاویر همۀ فرمانفرمایان یا درباریان مهم، از عهد اکبر تا آن  تا نقشخانه

ود که نقاشی را ترغیب کرد؛ اگر قول ابوالفضل عالمی را باور کنیم، در پایان اکبر اولین فرد آن سلسله ب. روز، پرشد

حمایت هوشمندانۀ جهانگیر موجب . سلطنت اکبر شاه، صد مصور استاد و هزار نقاش متفنن در دهلی مقام داشتند

 -براي پیکر آدمهاهاي طبیعی  تکامل این هنر شد، و دامنۀ آن را از صورتسازي به ترسیم مجلس شکار و سایر زمینه

دهد  یک مینیاتور خود امپراطور را در چنگال شیري نشان می .دادگسترش  - که همچنان در تصویر چیرگی داشت

ظ جان، فرار مالزم شاه هم، براي حف - شود که بر پشت فیل همایونی جهیده است و دارد به گوشت شاهانه نزدیک می

در عهد شاه جهان، این هنر به اوج خود رسید و کم کم رو به سراشیب انحطاط افتاد؛ . را بر قرار ترجیح داده است

نظیر این امر در مورد نقاشیهاي چاپی ژاپنی روي داد که وسعت رواج آن در میان مردم از یک سو بر عالقمندان آن 

زیب، با بازگشت به حکم دقیق شرع اسالم، که همان  اورنگ. هنر کاست افزود، و از سوي دیگر از ذوق سلیم در آن

.سازي باشد، زوال این هنر را تکمیل کرد حرمت شبیه

مصوران هندي، از رهگذر بخششهاي هوشمندانۀ شاهان سلسلۀ تیموریان هند در دهلی، از چنان رفاهی برخوردار 

، که خود را از دورة بودایی سرپا نگاه داشته بود، جوانی از صنف مصوران. بودند که قرنها پیش از آن نظیري نداشت

هندو از ارزش فرد، بر سراسر آثار  سرگرفت، و برخی از اعضایش از آن پردة گمنامیی که فراموشی زمانه، و غفلت

 .از آن هفده مصوري که در عهد اکبر سرآمد اقران بودند، سیزده تن هندو بودند. هنري کشیده بود به درآمدند

کش بود، این  محبوبترین همۀ مصوران دربار این مغول بزرگ، دسونت بود، و، با آنکه تبار پستی داشت و پدرش پالکی

رود و هر سطحی که به  جوان عجیبی بود، و اصرار داشت هر جا که می. نکته از منزلت او در نظر سلطان نکاست

. د، و به استاد مصورانش دستور داد که او را تعلیم دهداکبر به نبوغ او پی بر. رسد بر آن نقشی بپردازد دستش می

اش به همه جا رسید، با زخم خنجري خویشتن را  سرانجام، این پسر بزرگترین استاد زمانۀ خویش شد؛ اما، چون آوازه

بهتر، شوند که راه انجام کار را، به صورتی  زنند، معموال مردانی دیگر پیدا می هرجا مردانی دست به کاري می. کشت

نهادند، منطق را دوست داشتند و بر آن  هندیان، گرچه در عرصۀ فلسفه به منطق ارجی نمی. براي آنان توضیح دهند

از این رو، در آغاز عصر مسیحی، . بودند تا روش ظریف همۀ هنرها را در قالب دقیقترین و معقولترین قواعد بریزند

را وضع  - شدو شاید به تقلید از هند، در چین ابداع  ه بعداً،مانند آنچ -»اندام نقاشی هندي شش«یا » سندنگه«

) 3(ادراك، سنجش و ساخت درست؛ ) 2(شناخت نمودها؛ ) 1: (کردند، که شش قاعدة عالی هنر تصویري است

مو و  کاربرد هنري قلم) 6(شباهت؛ و ) 5(سم هنري؛ در کار آوردن زیبایی، یا تج) 4(تجسم احساسات روي فرمها؛ 
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شاستره پدید آمد که در آن قواعد و سنن هر  -بعدها یک مجموعۀ قواعد جمالشناسی دقیقی به نام شیلپه. رنگها

از پرستش خداوند، مسرور شود؛ به «اند که هنرمند باید داناي وداها باشد؛  گفته. هنري براي همیشه تنظیم شده بود

در » .ها گیرد وفادار باشد؛ از زنان نامحرم دوري جوید؛ و، با تقوا و پرهیزگاري، از خرمن علوم گوناگون بهره همسرش

نخست آنکه : فهم هنر نقاشی شرقی نکاتی هست که، اگر آنها را مورد توجه قرار دهیم، کار ما را تسهیل خواهدکرد

کند؛ دیگر آنکه این هنر  کند، بلکه القا می نها را تصویر نمیپرداز احساسها باشد نه اشیا، آ کوشد نقش نقاشی شرق می

به خط متکی است نه به رنگ؛ سوم آنکه هدف ان خلق عاطفۀ مذهبی و جمالپرستی است، نه تجدید آفرینش 

با اینمهمه، . انسانها و اشیا است، نه دلبستۀ شکل مادي آنها» روح«یا » جان«واقعیت؛ چهارم آنکه بیشتر دلبسته 

ه کوشش کنیم، مشکل بتوان آن توسعۀ فنی یا وسعت و عمق معناي هنر نقاشی چین را در نقاشی هندي پیدا هرچ

نقاشی هنري بود بسیار سهل و آسان، و : دهند برخی از هندیان این نکته را با خیالبافی چنین توضیح می. کرد

از این رو زوال یافت، شاید تصاویر، که اشیایی  اي نبود که دشوار به دست آید تا در خور تقدیم به خدایان باشد، هدیه

رفته رفته، . کرد اش ارضا نمی ناتوان و ناپایدار است، شور و شوق هندي را براي تجسم پایدار و ماندگار خداي برگزیده

ه که آیین بودا با پیکرتراشی همساز شد، و معابد برهمنی افزایش یافت و در همه جا برپا شد، نقاشی جاي خود را ب

  .پیکرتراشی داد و سنگ ماندگار جاي رنگ و خط را گرفت

IV – سازي مجسمه  

  ارزیابی - »مستعمراتی« - عصرگوپته - گندهاره -بودایی - اولیه

سازي هندي نشانی یافت، اما به  توان از تاریخ مجسمه دارو تا عصر آشوکا، نمی-هاي کوچک موهنجو از مجسمه

شاید هند، . آگاهی ما از این هنر پدید آمده است، نه در خود این هنر توان چنین گفت که این شکاف در حدس، می

سازي، از سنگ به چوب روي آورده؛ یا شاید  که چندي با تهاجمات آریاییان دچار تهیدستی شده بود، براي مجسمه

مانده از زمان  هاي سنگی که در هند کهنترین پیکره. آریاییها بیش از آن به جنگ توجه داشتند که به فکر هنر باشند

ها چنان استادي، مهارت و کمال به کار رفته که جاي هیچ تردید باقی  آشوکاست؛ ولی در ساختن این مجسمه

پرستی و  آیین بودا، چون از بت. گذارد که این هنر، از قرنها پیش از آن، در حال رشد و تکامل بوده است نمی

بودا : سازي موانع مشخصی گذاشته بود ر سر راه نقاشی و مجسمههاي وابسته به مسائل غیردینی بیزار بود، ب مجسمه

در اثر این منع، که تقریباً . منع کرد» شد، نقاشیهاي خیالی را، که در هیئت پیکرهاي مردان و زنان کشیده می«

شباهت به تحریم موسی داشت، به هنر تصویري و تجسمی هند نیز، مانند هنر یهودیه و هنر در عالم اسالمی، 

کاست و بیش از پیش به گرایش دراویدي به نماد و  هر چه آیین بودا از سختگیریهاي خود می. طماتی وارد شدل

دوباره در ) م ق200در حدود (کاري  وقتی که هنر کنده. شد آورد، پیرایشگري آن هم بتدریج نرمتر می اسطوره رو می

ي بودایی در بوده گایا و بارهوت پیدا شد، بیشتر ها یا گورابها»ستوپا«ي پیرامون »ها نرده«نقش برجستۀ سنگی 

سازي هندي، تا پایان تاریخ خود، همچنان جزئی از  جزئی از یک طرح معماري بود تا یک هنر مستقل؛ و مجسمه

این هنر نقش برجسته، در  .دادندمعماري بوده است، و نقش برجسته را به تراشیدن مجسمۀ کامل و و تمام ترجیح 

گوید نردة  یکی از صاحبنظران دانا می. معابد جین در متورا، و بقاع بودایی در امراوتی و آجانتا، به ذروة کمال رسید

در این میان، در ایالت گندهاره، در شمال غرب » .انگیزترین و ظریفترین گل حجاري هندي است شادي«امراوتی 

این سلسلۀ اسرارآمیز، که ناگهان از . سازي تکامل یافت حمایت شاهان کوشانی، نوع دیگري از مجسمههند، به 

. آمده بود، گرایشی به تقلید از فرمهاي یونانی را با خود آورد -یونانی شده] باختر، بلخ[احتماال از باکتریاي  - شمال

حرمت پیکرتراشی را زیرپا گذاشت، و بدین گونه  آیین بودایی مهایانه، که شوراي کنیشکه را در چنگ خود داشت،

شده به خود گرفت؛  سازي در هند، تحت سرپرستی استادان یونانی، مدتی چهرة صاف یونانی مجسمه. راه را باز کرد
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هایی به سبک آثار  برقامت خدایان و پارسایان هندي جامه. گشت اولمپمانند شد، و مشتاق کوه  آپولونبودا به 

تجسمات ابتدایی و . شاد مست شدند سیلنوسهايهاي پارسا و متورع همنشین  ستوه فیدیاس آویخته شد، و بودي

انگیز مکتب واقعپردازي یونانی پیوند خورد، از آن جمله است  هاي هراس اي از استاد و شاگردانش با نمونه نانهتقریباً ز

اي زنانه، با گیسوانی آراسته و ریشی مردانه،  هاي آن زیر چهره ها و پی مجسمۀ بوداي گرسنگی کشیدة الهور، که دنده

گ مؤثر افتاد و، از طریق او و زایران بعدي، به چین، کره، و ژاپن راه چوان بودایی در یوان - این هنر یونانی. نمایان است

هنگامی که مکتب گندهاره، پس از چند . سازي خود هند تأثیر کمتري داشت یافت؛ ولی بر فرمها و روشهاي مجسمه

روي آورد که قرن فعالیت شکوفنده، از میان رفت، هنر هند تحت نظر فرمانروایان هندو از نو زنده شد، و به سنتی 

  .هنرمندان بومی بارهوت، امراوتی، و متورا به جا گذاشته بودند، و به میان پردة یونانی گندهاره کمتر توجه داشت

آیین بودا دشمنی  در این موقع. سازي هند هم، تقریباً مثل چیزهاي دیگر، در دورة سلسلۀ گوپته رونق گرفت مجسمه

آیین برهمنی، که دوباره نیرو گرفته بود، نمادپردازي و آرایش هنري مذهب را سازي را از یاد برده بود؛ و  با مجسمه

در موزة متورا یک مجسمۀ تمام سنگی عالی از بودا هست، با دیدگانی فکور و عمیق، لبانی شهوانی، . کرد تشویق می

در وضعیت نشسته، که موزة سارنات بوداي سنگی دیگري دارد، . قالبی بسیار ظریف، و پاهایی زشت به شیوة کوبیسم

سازي بودایی چیرگی یابد؛ در این مجسمه اثر تفکر آرام و مهربانی پرهیزکارانۀ بودا در حد  مقدر بود بر هنر مجسمه

آوري شبیه به  در کراچی هم یک مجسمۀ برنزي کوچک از برهما هست که به طور شرم. کمال نمایانده شده است

سازي در همه جا شاهکارهایی پدید آورد، چون در خدمت  نان، هنر مجسمهدر هزارة پیش از آمدن مسلما. ولتر است

مجسمۀ زیباي ویشنو در سلطانپور؛ مجسمۀ : گرفت معماري و دین بود، هم محدود بود و هم از آنها الهام می

اي است که  ، و آن نقش برجسته)شود عموماً تریمورتی خوانده میکه (؛ شیواي سه چهرة عظیم یانی پدمهخوشتراش 

اند؛ مجسمۀ سنگی کمابیش به سبک پراکسیتلس، که در نوکس، به عنوان االهۀ روکمینی،  در غارهاي الفنتا کنده

، که هنرمندان صنعتگر دورة سلسلۀ چوله مجسمۀ مفرغی او را »هراجنته «مورد پرستش بود؛ شیواي رقصندة زیبا، یا 

اینها شواهد گسترش هنر  –اندام پیروز  اند؛ آهوي سنگی زیباي مامله پورم، و شیواي خوش در تانجور ریخته

  .سازي در ایاالت مختلف هند است مجسمه

مبوج تا جاوه و سیالن، شاهکارهایی پدید ها و روشها از مرزهاي هند مطلق گذشت و، از ترکستان و کا همان انگیزه

که هیئت علمی سر اورل  -ظاهراً سرپسري -سرسنگی: هایی خواهد یافت پژوهنده در سراسر این مناطق نمونه. آورد

زیباي کامبوجی، که به سبک مصري  هرة - ؛ هري]تایلند[ستاین از شنهاي ختن بیرون آورده است؛ سر بودا از سیام 

، که )»پرجنیا پارمیتا«(است؛ مفرغهاي باشکوه جاوه؛ سر شیوا از پرامبنم، به سبک گندهاره؛ پیکر بسیار زیباي زنانه 

ستوة کامل در گلیپتوتک کپنهاگ؛ بوداي آرام و نیرومند، و اولو کیتشورة خوشتراش  اکنون د رموزة لیدن است؛ بودي

اي بوروبودور است؛ یا بوداي  ، که هر دو از معبد عظیم جاوه)»نگرد که با شفقت به همۀ انسانها فرو می خدایی«(

آور، که قطعاً طی  این فهرست مالل. آنورادهاپورا در سیالن» سنگ ماه«جسیم ابتدایی، و پلۀ درگاه زیبایی از جنس 

اندکی از تأثیر نبوغ هندي را در مستمرات فرهنگی قرنها خون بسیاري مردمان به بهاي آن ریخته شده است، شاید 

  .آن نشان دهد

ها براي بیننده دشوار است؛ فقط آن کسانی که ضمیري صاف و عمیق دارند  در نظر اول، دوست داشتن این مجسمه

ما باید هندي یا شارمند آن کشورهایی که . توانند، به هنگام سفر، محیط مأنوس خود را پشت سرجا بگذارند می

ها؛ وظایف پیچیده؛ و  رمز این مجسمه: اند باشیم تا بتوانیم نکات زیر را بفهمیم رهبري فرهنگی هند را پذیرفته

نیروهاي مافوق انسانیی که این دستها و پاهاي چندگانه به آن اشارت دارند؛ واقعپردازي هراس انگیز این صورتهاي 

. بیعیی است که به طور نامعقولی خالق و بارآور و ویرانگرندخیالی که ترجمان تصورهندیان دربارة نیروهاي مافوق ط
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شویم؛ اما  بینیم در روستاهاي هند همه الغرند، و در پیکرتراشی هندي همه فربه، دچار حیرت می هنگامی که می

ن حقیقت از ای. شد هاي خدایان است، که نخستین ثمرات زمین بهرة آنان می نباید از یاد ببریم که اینها غالباً مجسمه

بریم که یونانیان هم همین  کردند به عدم اطالع خود از این واقعیت پی می هاي خود را رنگ می که هندیان مجسمه

کردند، و اندکی از آن اصالت کهن خدایان فیدیاسی هم مدیون پاك شدن تصادفی رنگ آنهاست؛ و ناراحت  کار را می

یابیم که زن در  هندي ناخشنودیم؛ و، چون از این رهگذر درمی از کمبود نسبی پیکر زنان در تاالر هنر. شویم می

افتیم که آیین پرستش پیکرعریان زن بنیاد  خوریم؛ و هرگز به این اندیشه نمی انقیاد مرد بوده است، تأسف می

تا الینفک هنر تجسمی نیست، و به این نکته توجه نداریم که شاید کمال زیبایی زنان بیشتر در حالت مادري باشد 

بریم که پیکرتراش بیشتر خواست روحانیان را  یا از یاد می .آفرودیتهبیشتر در دمتر است تا در  - در وضعیت جوانی

ق داشت تا کنیم که در هند هر هنري بیشتر به دین تعل تراشیده است تا آرزوي خود را؛ و این نکته را هم فراموش می

ساز از تراشیدن آنها این   گیریم که نیت مجسمه هایی را جدي می یا مجسمه. به خود هنر، و هنر خادم االهیات بود

بوده که کاریکاتور، دلقک، یا دیوي باشند که ارواح خبیث را بترسانند و دور کنند؛ اما اگر ما با وحشت از آنها رو 

.ایم ق کردهبگردانیم، فقط تحقق هدف آنها را تصدی

سازي در هند هرگز کامال به کمال ظرافت ادبیات، علو معماري، یا عمق فلسفۀ آن نرسید؛ و بیشتر  با اینهمه، مجسمه

سازي چین  البته از هنر مجسمه. طبیعت مغشوش و بینش سردرگم و نامعین مذاهب هند در آن منعکس شده است

انگیز  هاي مصري، یا زیبایی سرزنده و وسوسه بیجنبش مجسمهو ژاپن برتر بود، اما هرگز همسنگ کمال خاموش و 

سازان هند، باید آن پرهیزکاري صمیمانه و  براي فهم مدعیان مجسمه. هاي مرمرین یونانی نشده است مجسمه

سازي هند، مثل نقاشیش، زیاده از حد  راستی را که ما از مجسمه. اعتمادبخش قرون وسطی را در دلهایمان تازه کنیم

ع داریم؛ ما دربارة این هنرها طوري قضاوت می کنیم که گویی در هند هم، مثل فصول کتاب حاضر، هنرهاي توق

اند، حال آنکه در حقیقت آنها را، براي آنکه بررسی کنیم، مصنوعاً به عناوین و هنجارهاي سنتی  مستقلی بوده

بینند، یعنی آنها را  طور ببینیم که هندیان می مانتوانستیم آنها را ه اگر ما هم می. ایم خودمان از یکدیگر جدا کرده

.همچون اجزایی از کل معماري بیرقیب هند در نظر آوریم، آنگاه در راه فهم هنر هندي اندك اندك گام خواهیم نهاد

V -  معماري

  معماري هندي 

معابد تکسنگی  - سبک جنوبی - ویران شدن آنها - شاهکارهاي شمال -جینی -بودایی - آشوکایی - قبل از آشوکا

  معابد ساختمانی - )یکپارچه(

دارو موجود است، اما گویا  - هاي آجري موهنجو خرابه. از معماري هندي پیش از آشوکا چیزي به جا نمانده است

بناهاي هند عصر ودایی و بودایی از چوپ بود، و احتماال آشوکا اولین کسی بود که از سنگ براي مقاصد معماري 

رود، اما نشانی از آنها به جا  ار ادبی، از ساختمانهاي هفت طبقه و کوشکهاي با شکوه سخن میدر آث. استفاده کرد

کند که از هر اثر باستانی ایران، غیر از تخت  گوپته را چنان وصف می مگاستنس کوشکهاي شاهی چندره. نمانده است

این تأثیر ایرانی تا زمان . نی طرح کرده بودندهاي بناهاي ایرا جمشید، برتر است، و ظاهراً آن کوشکها را از روي نمونه

تخت جمشید است، روشن » تاالر صد ستون«آشوکا پایدار ماند؛ و این نکته در طرح اصلی کاخ او، که متناظر با 

  .رود شود؛ همچنین ستون زیباي آشوکا در لوریا، که سرستون آن پیکر شیر است، مؤید این تأثیر به شمار می می

آشوکا به آیین بودا، معماري هندي کم کم از زیر این نفوذ بیگانه بیرون آمد، و از آن پس نمادها و پس از گرویدن 

این انتقال، در سرستون بزرگی که تنها اثر باقیمانده از ستون دیگر . گرفت الهامهایش از این دین جدید نشئت می

همۀ نظایر خود در «ان مارشال این اثر را با سرج. آشوکاییی است که در سارنات برپا شده بود، بخوبی نمودار است
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داند؛ صورت ترکیبی آن، که در کمال هنرمندي پرداخته شده، عبارت است از چهار شیر  برابر می» جهان قدیم

در زیر اینها . شیر قالب و شکل ایرانی دارد هر چهار–اند  نیرومند که پشت به پشت یکدیگر داده، به نگهبانی ایستاده

ست از صورتهاي خوشتراشی، منجمله صورت حیوان محبوب هندیان، یعنی فیل، و رمز محبوب هند، یعنی اي ا کتیبه

زیر این کتیبه نیلوفر آبی سنگی بزرگی است که پیش از این آن را بغلط سرستون ناقوس ایرانی . گردونۀ شریعت بودا

گل به حالت عمودي . است] یعنی نیلوفر[ي اند که کهنترین و بزرگترین هنر هند پنداشتند، اما اکنون پذیرفته می

توان آن را یا نشانۀ زهدان جهان، یا،  تراشیده شده، گلبرگهاي آن به پایین برگشته و تخمدان آن نمایان است، که می

نماد نیلوفر، همراه آیین بودا، از هند . به عنوان یکی از زیباترین تجلیات طبیعت، به مثابه تخت یکی از خدایان دانست

رفت،  ها و درها به کار می یک نوع مشابه آن، یعنی طرحی که براي پنجره. هاجرت و هنر چین و ژاپن را سرشار کردم

دلیجان «هاي زمان آشوکا به شیوة آن ساخته شد؛ این شیوه از انحناي  درآمد، و گنبدها و قبه» طاق نعلی«به صورت 

  . نهاي خمیده حایل آن بودندپوش اقتباس شده بود که خیزرا سقفهاي گالی» سرپوشیدة

توپ یا ستوپا در . از معماري مذهبی روزگار بودایی، چند معبد ویرانه، و بیشماري ستوپا و نرده به جا مانده است

روزگار کهن پشته یا تودة خاکی بود برگوري؛ در آیین بودا به صورت بقعۀ یادبود درآمد، که معموال بقایایی از یک 

ها ستوپاها یا گورابهاي گنبدي شکل آجري است؛ روي آن مناري  اغلب این بقعه. استپارساي بودایی در آن 

از کهنترین این ستوپاها، . اند ساخته، و بر آنها نقوش برجسته کندههاي سنگی  اند؛ و گرداگرد آن را نرده افراشته

هاي موجود در امراوتی است؛ در  هترین نرد آراسته. ستوپاي بارهوت است، اما نقش برجستۀ آن ابتدایی و ناهنجار است

هاي ظریفی است که با استادي بیهمتایی  متر مربع پوشیده از نقش برجسته 1580اینجا فضایی به مساحت 

معروفترین . است» ترین بناي یادبود هند احتماال برجسته«کند که  فرگوسن دربارة آن چنین قضاوت می. اند برآورده

هاي سنگی این ستوپا  دروازه. ، که یکی از گروه ستوپاهاي بیلسا در بهوپال استاین ستوپاها، ستوپاي سانچی است

هایی که معموال مشخصۀ مدخل معابد خاور »اي توري«یا » پایلوس«ظاهراً تقلیدي از فرمهاي چوبی کهن است، و بر 

بوهی گیاه و اشکال انسانی بر هر وجب از ستونها، سرستونها، قطعات چلیپایی، و تکیه گاهها، ان. دور است، تقدم دارد

کاري ظریفی از رمز دیرین بودایی، یعنی بودي، هست که  روي یک ستون دروازة شرقی کنده. اند و خدایی کنده

انگیزي   دهد؛ بر همان دروازه، طاقچۀ زیبایی هست، و در آن االهۀ شهوت شدگی استاد را نشان می صحنۀ روشن

. شود که دست و پاي سنگین، سرینهاي پر، میان باریک، و پستانهاي ماالمال دارد دیده می) یعنی،یکشی(

کندند که در  آرمیدند، رهروان زنده در دل سنگهاي کوه معابدي می ها می در حالی که پارسایان مرده در این گورپشته

با توجه به این . ن از عناصر جوي و تابش و گرماي خورشید، زندگی کنندآسانی و آرامش، و ایم آنها به خلوت و تن

تعدادي از آنها براي جینها و برهمنها، ولی  -نکته که در قرون اولیۀ مسیحی چندین هزار غار معبدي ساخته شده

ه است، و اکنون هم یک هزار و دویست غار بر جاي ماند - قسمت اعظم آنها براي انجمنهاي رهروان بودایی بود

اي به شکل  سردر ساده) دیرها(» ها وهاره«اغلب مدخل این . توان دربارة قدرت انگیزة مذهبی در هند قضاوت کرد می

طاق نعلی یا طاق نیلوفري بود؛ گاهی، مثل وهارة ناسیک، نمایی بود داراي ستونهاي مزین استوار، سرستونهاي 

ده و پرداخته بودند، و اغلب سردرها را با ستونها و دیوارهاي سنگی، کاریهایی که با شکیبایی تمام کن جانوران، و کنده

یا تاالر اجتماع است، و ردیف ستونهایی که » چیتیه«درون معبد شامل یا . دادند نقش، زینت می یا رواقهاي خوش

حرابی وجود دارد هایی براي رهروان دارد؛ و در آخر تاالر هم م و در هر طرف زاویه. کند شبستان را از راهرو جدا می

معبدها، و شاید زیباترین آنها که تاکنون  -یکی از کهنترین این غار .دارند میکه بقایاي مردگان مقدس را در آن نگاه 

  .به شاهکار خود دست یافت» نهیا هینه«به جامانده، معبدي است در کارلی، میان پونه و بمبئی؛ اینجا آیین بودایی 
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کند و، از این نظر،  غارهاي آجانتا، عالوه بر آنکه نهانخانۀ بزرگترین نقاشیهاي بودایی است، با معبد کارلی برابري می

 1غارهاي شمارة . باشد سازي می اي از هنر ترکیبی خاص معابد هندي است که نیمی معماري و نیمی مجسمه نمونه

کاري و نقاشی  ات وسیعی دارد که سقف آنها، با طرحهاي سنگین و در عین حال ظریف، کندهتاالرهاي اجتماع 2و

آذین و  هاي گل داري برپا شده که در پایین چهارگوش، در قسمت باال گرد، و به نواره شده، و بر ستونهاي محکم خیاره

برجستۀ  هاي تنومند و نقوش نیم نماي زیبایی دارد که به مجسمه 19اند؛ غار شمارة  سرستونهاي عظیم آراسته

هایی که فقط بزرگترین  رسند؛ پر از مجسمه ستونهاي عظیم به افریزي می 26پیچیده آراسته است؛ در غار شمارة 

مشکل بتوان عنوان یکی از بزرگترین آثار بزرگ . توانست جزئیات و دقایق آنها را کنده باشد شور دینی و هنري می

.ریغ کردتاریخ هنر را از آجانتا د

جالبترین معبد از معابد بودایی که هنوز در هند پایدار مانده، برج بزرگ بوده گایاست، که به طاقهاي سبک گوتیک 

به طور کلی، بقایاي معماري بودایی همه . رسد خود ممتاز است، و با اینهمه تاریخش ظاهراً به قرن اول میالدي می

دیرپا سبب » پیرایشگري«شاید که . سازي آنهاست تا به سبک معماریشان ناقصند، و شکوه آنها بیشتر به هنر مجسمه

جینها به فن معماري عالقه و دلبستگی بیشتري داشتند، و در . شده باشد که نماي بیرونی آنها زننده و عریان بماند

نیاوردند، بلکه  آنها سبکی خاص خود پدید. طی قرون یازدهم و دوازدهم میالدي، معابدشان زیباترین معابد هند بود

از نقشۀ معابد بودایی، که در دل کوه کنده شده بود، تقلید کنند، ) مثل معبد ایلوره(به این خرسند بودند که نخست 

اي  این معابد نیز نماي بیرونی ساده. اي برپا داشتند سپس نقشۀ معابد محصور ویشنو یا شیوا را، گروه گروه، برفراز تپه

تقواي جینها موجب شد که . یده و غنی بودند، و این رمز مبارکی از زندگی سادة هندي استداشتند، اما از درون پیچ

مجسمۀ نامداران جین را یکی پس از دیگري در این نیایشگاهها بگذارند؛ بنا بر شمارشی که فرگوسن به عمل آورده، 

  .پیکر بوده است 6449شمرده تعداد آنها در گروه معابد شترونجیه بالغ بر 

جین در ایهلی تقریباً به سبک یونانی ساخته شده است؛ به شکل مربع، با ستونهایی در بیرون، یک رواق، و یک  معبد

در کحوراهو، جینها، ویشنو پرستان، و شیواپرستان بیست و هشت معبد در کنار . زاویه یا اطاق مرکزي در داخل

در میان آنها معبد تقریباً کامل . خود را نشان دهند اند رواداري دینی وسیله خواسته گویی بدین -اند یکدیگر ساخته

اند، و وجوه تراشیدة آن، جایگاه یک  پارشوناته را، به شکل مخروطهاي مطبق روي یکدیگر، با ارتفاع عظیمی برآورده

عابد جینها برکوه آبو، که هزار و دویست و بیست متر از سطح زمین ارتفاع دارد، م. شهر واقعی از پارسایان جین است

یعنی معابد ویمله وتیجهپاله، که بزرگترین دستاورد این فرقه : اند که دو تاي از آنها باقی مانده است بسیاري ساخته

هاي پیروزمندي است که بر هرچه نوشته در باب  گنبد نیایشگاه تیجهپاله یکی از آن تجربه. در این حوزه از هنر است

اي است از ستونهاي  ه تماماً از مرمر سفید ساخته شده، مجموعهمعبد ویمله، ک. کشد هنر است خط بطالن می

تري وصل شده است؛ باالي آن گنبدي مرمرین  کاري شدة ساده انگیز به عرشۀ کنده نامنظم، که با هاللهایی خیال

فرگوسن . کاري و سنگی آن شکوه چشمگیري دارد هاي کنده اند؛ زهواره هاي بسیار ساخته است که بر آن مجسمه

جزئیات و تناسب آرایش آن با چنان ظرافتی پرداخت شده که احتماال بر هر نمونۀ مشابهی، که در هر «گوید  یم

در مقایسه با این زهوار سنگی، آنهایی که معماران سبک گوتیک در نمازخانۀ . جاي دیگري یافت شود، برتري دارد

  » .خشن و ناهنجار است اند، همه هنري هفتم در وستمینیستر، یا در آکسفرد، عرضه کرده

دار هند قرون  در این معابد جین، و معابد معاصر آنها، انتقال از شکل مدور نیایشگاههاي سبک بودایی به سبک برج

شبستان، یا فضاي داخلی محصور به ستون تاالر اجتماعات، را به بیرون برده و به شکل یک . بینیم وسطی را می

اند که،  شده و پیچیده برآورده این قسمت، زاویه است؛ و باالي زاویه، برجی حجارياند؛ پشت  یا هال درآورده»مندپه«

. شد معابد هندو در شمال بر اساس همین نقشه ساخته می. گیرد متوالی، روي یکدیگر قرار می] مطبق[در سطوح 



۴۵١

راجرانی است، که آن را در چشمگیرترین این معابد گروه بوونیشوره در ایالت اورسیا است؛ و زیباترین این گروه معبد 

این معبد برج عظیمی است متشکل از ستونهاي نیمه مدور که پهلوي هم . اند قرن یازدهم میالدي براي ویشنو ساخته

تمام برج . شود رود کوچکتر می سنگی آن هر چه باالتر می] مطبق[قرار گرفته و پوشیده از مجسمه است، و سطوح 

که   لینگه راجه است،  نزدیک این معبد،. شود تاج مدور بزرگ و یک منار ختم می رو به درون انحنا دارد و به یک

سازان خورده  ، بر هر گوشه از سطح آن اسکنۀ مجسمه معبدي است از آن بزرگتر، اما به زیبایی آن نیست؛ با اینهمه

نه فقط   ا و روح پرهیزگاري خود را،هندوان تقو. اند هاي آن را سه برابر خود بنا دانسته  تا آنجا که ارزش مجسمه  است،

دهند؛ براي خداوند هیچ چیز  بلکه با پرداختن به جزئیاتی بسیار دقیق و ظریف، نشان می  با شکوه و جالل معابد خود،

.بهتر از این نیست

 آور خواهد ذکر فهرست سایر شاهکارهاي بناي هندو در شمال، اگر با وصف خاص و عکس آنها همراه نباشد، مالل

معابد سوریه در : اعتناي به این آثار بگذرد تواند بی بود؛ با اینهمه، هیچ شرح و گزارشی در باب تمدن هندي نمی

ر، کاخ مندیر در گوالیو–کا–تیلی  باهو،–کنارك، مودیره، برج جاگانات پوري، دروازة زیباي ودنگر، معابد عظیم سس

عالوه بر این تعداد کثیر معابد، معابد شیوا . پیروزي در چیتورسینگه، که آن هم در گوالیور است، و برج  راجه مان

در همان شهر، گنبد ایوان معبد کنورمات، نیرومندي معماران، و غنا و شکیبایی . پرستان در کجوراهو چشمگیر است

ستونهاي  دار جسیم، سر هاي معبد شیوا در الفنتا، با آن ستونهاي خیاره حتی ویرانه. دهد حجاري هندي را نشان می

هاي نیرومند، ترجمان عصري از قدرت ملی و مهارت هنریی است که  هاي بیهمتا، و مجسمه قارچ مانند، نقش برجسته

  .اي از آن نمانده است امروزه خاطره

ما هرگز نخواهیم توانست دربارة هنر هندي بدرستی داوري کنیم، جون بزرگترین دستاوردهاي آن را جهل و تعصب 

ها را  ها و نقش برجسته پرتغالیها، در الفنتا، با توحش تمام، مجسمه. و مابقی را هم نیمه ویران کرده استاز میان برده 

خرد کرده، از این راه تقواي خود را به ثبوت رسانیدند؛ و مسلمانان، تقریباً در همه جاي شمال هند، شاهکارهاي 

انگیز و قابل تحسین بعدي  را برتر از آثار شگفت که، بنا بر روایات، آنها –معماري هندي قرون پنج و شش را 

کردند؛ ستونهاي  زدند و اندامشان را تکه تکه می ها را گردن می مسلمانان مجسمه. با خاك یکسان کردند –اند  شمرده

زمانه و . کردند خود، به مقیاس وسیعی، از آنها تقلید میدادند، و  زیباي معابد جین را به مساجدشان اختصاص می

خورد،  در این نابود کردن، دست به دست هم دادند، زیرا هندوان مؤمن معابدي را که دست بیگانه به آن می  عصب،ت

  .کردند آنها را ترك می  ناپاك دانسته،

توان از روي بناهاي عظیمی که هنوز در جنوب باقی مانده به   عظمت از دست رفتۀ معماري هندي شمال را می

مانان، به میزان کمی، چندان پیشرفتی در جنوب نداشت؛ از این گذشته، از نفرت حکومت مسل. حدس دریافت

دیگر آنکه عصر بزرگ . راه و رسم آنها آشنا شدند، کاسته شد پس از آنکه مدتی با هند خو گرفته و با  مسلمانان،

ساخت و ادراك هنر هندي معبدسازي در قرن شانزده و هفده میالدي، یعنی پس از آنکه اکبر شاه مسلمانان را مالیم 

در نتیجه، جنوب از نظر معابد غنی است، و معموال برتر از آنهایی است که در . را به آنان آموخت، در جنوب آغاز شد

یا » دراویدي«فرگوسن در حدود سی معبد . شمال باقی مانده، و از عظمت و برجستگی بیشتري برخوردار است

جنوب . تخمین او، باید به اندازة یک کلیساي جامع انگلیسی ارزش داشته باشد جنوبی برشمرده که هر یک از آنها، به

در سبکهاي شمال دست برد، به این معنا که پیش از مندپه یا هال، یک گوپوره یا مدخل و دروازه زدند و ایوان را بر 

، رمز خورشید و چرخ سواستیکادر این معابد، صدها نمود و رمز به کار برده شده، از . ستونهاي بسیار برپا داشتند

انگیز  نماد تناسخ بود؛ نره گاو نمونۀ رشک  مار، با پوست انداختن،. اي از جانوران مقدس زندگانی، گرفته تا مجموعه

شکل خود معبد از روي آن طرحریزي  لینگه، یا آلت رجولیت، نشانۀ برتري تولیدي شیوا؛ و گاه. نیروي تولید مثل
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، که تاالر اصلی )ویمانه(و برج   دروازه، ایوان ستوندار،: طرح ساختمانی معابد جنوبی متشکل از سه عنصر بود .شد می

در مادوره، معماري هندي  شاه، از سلسلۀ نایک، تیروملهجز چند مورد استثنا، نظیر کاخ . یا زاویه را در خود داشت

دادند که براي خودشان بناهاي باشکوه بسازند، اما هنر خود را  مردم به خود زحمت نمی. سراسر در خدمت دین بود

تواند نشان دهد که حکومت واقعی هند، خود به خود،  یکردند؛ هیچ مثالی بهتر از این نم خادم روحانیان و خدایان می

از بناهاي بسیاري که شاهان چالوکیه و قوم آنان برآورده بودند، جز معابد، چیزي به جا . حکومت دین و خدا بود

قرینه سازي زیباي نیایشگاهی را که در ایتگی حیدرآباد هست، تنها و تنها، یک هندوي پارساي سخنور . نمانده است

هاي حجیم سنگ  که در آن توده -همین طور هنرمندیی را که در ساختن سومناتپور در میسور  کند؛تواند وصف  می

. به کار رفته است) باز هم در میسور(یشوره در هلیبید یا معبد هویشل –اند  خارا را به ظرافت تور حجاري کرده

کند آن را برهان  یکی از آن بناهایی است که مدافع معماري هندوآرزو می«: گوید وسن دربارة این معبد آخري میفرگ

ترکیب هنري خطوط افقی با عمودي، و بازي طرح سایه «افزاید  و سپس چنین می» .تأییدي دفاعیۀ خود قرار دهد

یب درست شده همان چیزي است که غالباً هدف آنچه بدین ترت. روشن، از هر چه در هنر گوتیک هست پیشی گرفته

مسلماً این ».معماران قرون وسطایی بوده است، اما آنان هرگز به کمالی که معماران در هلیبید به کار بردند نرسیدند

متر کتیبه حجاري کند، و دو هزار فیل در آنها نقش کند  548ورع پرجوش و کوشنده، که توانست در معبد هلیبید 

با دیگري متفاوت باشد، هر بیننده را به حیرت خواهد انداخت؛ حاجت به گفتار نیست که شکیبایی و که هر یک 

تازه این از جمله کارهاي ! شوقی که توانست یک معبد کامل از دل سنگ خاره برآورد، چه اثري بر دل خواهد داشت

یا پاگودا حجاري کردند » رته«ندین در مامله پورم، بر ساحل خاوري نزدیک مدرس، چ. عادي صنعتگران هندو بود

در ایلوره، که زیارتگاهی در حیدرآباد .است  دیر براي باالترین مرتبۀ انضباط،  رته، –راجه  –که زیباترین آنها درمه 

کردند؛ عالیترین نمونۀ این  از دل کوه همچشمی میو هندوان مؤمن در کندن معابد تکسنگی   است، بوداییان، جینها،

در اینجا . اند یشگاه هندوي کیالسه است که نام بهشت اساطیري شیوا را در سلسله جبال هیماالیا به آن دادهمعابد نیا

بایست معبد  متر، که می 76*49ناپذیر سی متر در دل سنگ فرو رفتند تا تخته سنگی را به ابعاد سازندگانی خستگی

ها و نقوش نیم برجسته در  از آنها ستونهاي محکم، مجسمهباشد، از بقیه جدا کنند؛ آنگاه دیوارها را حجاري کردند و 

آورترین هنر را با گشاده دستی به کار گرفتند، که  آوردند، سپس درون معبد را با قلم تراشیدند، و باز در آنجا حیرت

ه عمل و باالخره، براي آنکه از شور معماري و هنرمندي حداکثر استفاده ب. است» عشاق«اش فرسکوي برجستۀ  نمونه

برخی از هندوان . در سه طرف این معدن سنگ تراشیدند  آمده باشد، یک سلسله نمازخانه و دیر، در عمق سنگ،

  .دانند معبد کیالسه را با بزرگترین دستاوردهاي تاریخ هنر برابر می

عرق مردان  بایست به بهاي خود و ساختن یک چنین بنایی، مانند ساختن اهرام مصر، نتیجۀ یک بیگاري بود، و می

به طوري که در سراسر ایالت هند جنوبی   شدند و نه کارفرمایان، نه کارگرها خسته می. بیشماري تمام شده باشد

نیایشگاههاي عظیمی ساختند، و تعداد اینها چندان زیاد است که پژوهنده یا مسافر، سرگردان در جمع بستن تعداد 

ملکه لوکه مهادیوي، یکی از همسران ویکره مادیتیۀ . کند گم میو قدرت آنها، خصوصیت و کیفیت فردي هر یک را 

دکل، معبد ویروپکشه را به شیوا هدیه کرد که در میان معابد بزرگ هند از همه سر  دوم، پادشاه چالوکیه، در پته

ریک کرد، به شیوا را هم در غنایم خود ش  پادشاه چوله، پس از فتح تمام هند جنوبی و سیالن،  راجه راجۀ کبیر،. است

معبد باشکوهی برآورد، با این خصوصیت که رمز تناسلی این خدا را   در تانجور و در جنوب مدرس،  این معنا که،

گم را برپا داشتند، اي بلند معبد شري ران تریچیناپالی، در باختر تانجور، ویشنوپرستان بر تپه نزدیک .داد مینمایش 

بود؛ هر ستون از یک تخته سنگ گرافیت » تاالر هزار ستون«متمایز آن یک مندپۀ پرستون به شکل   که مشخصۀ

هاي  کاري تمام حجاري شده بود؛ صنعتگران هندو هنوز در کار تکمیل این معبد بودند که گلوله بود، که با ریزه
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نزدیک اینجا، در . جنگیدند آنان را پراکنده کرد و از کار باز داشت د میانگلیسیها و فرانسویهایی که براي تصاحب هن

معبد یک تاالر هزار . مادوره، دو برادر به نامهاي موتونایک و تیرومله نایک براي شیوا نیایشگاه وسیعی برپا کردند

بوده و انبوهی مجسمه  که چهارتاي آن کامال مرتفع  و ده گوپوره یا مدخل و دروازه دارد،  ستون، یک حوض مقدس،

توانیم از چنین  دهند؛ می این بناها با هم یکی از چشمگیرترین مناظر هند را تشکیل می. در آن حجاري شده است

سرانجام، برهمنان جنوب در . نگر قضاوت کنیم آثار باقیماندة پراکنده، در بارة معماري غنی و پهناور شاهان ویجیه

را از هند به سیالن » پل آدم«الجزایري که راه  در رامشورام، در میان مجمع) ديمیال 1769تا 1200از(طی پنج قرن 

طول این راهروها . کند، معبدي پدید آوردند که پیرامونش را محتشمترین راهروها یا ایوانها آراسته بودند هموار می

لیونها زایري که، از دیرباز متر بود، ستونهایی مضاعف داشت که با ظرافت تمام حجاري شده بود تا براي می 1200

اند، و امیدها و اندوههاي خود را به پاي این خدایان بی اعتنا  ترین شهرها راهی آنجا شده تاکنون، از دوردست

.اندازهایی الهامبخش از آفتاب و دریا پدید آورد گاههایی خنک و چشم گذارند، سایه می

  »ها مستعمراتی«معماري  - 2

  برمه –سیام  - سقوط خمرها -آنگکور - دین آنها - خمرها -کامبوج -جاوه –سیالن 

، ]تایلند[ها و مرزها گذشته، به سیالن، جاوه، کامبوج، سیام  در این میان هنر هندي، به همراه دین هندي، از تنگه

» .شود در آسیا تمام راهها به هند ختم می«برمه، تبت، ختن، ترکستان، مغولستان، چین، کره، و ژاپن رسیده بود؛ 

م از درة گنگ به سیالن رفته، در آن مسکن گزیدند؛ دویست سال بعد، آشوکا یک پسر و  هندیان در قرن پنجم ق

بایست پانزده  یک دخترش را به سیالن فرستاد تا مردم آنجا را به آیین بودا در آورند؛ و، گرچه این جزیرة پربار می

هنر سیالنی . ، داراي فرهنگی غنی بود1815بر آن، یعنی تا سال قرن با هجوم تامیلها بجنگد، تا زمان سلطۀ بریتانیا 

و آن نیایشگاه یا بقعۀ گنبدداري است براي نگاهداري بقایاي پارسایان که به ستوپاهاي  -با ساختن داگوبه آغاز شد

، یعنی هاي آن نشانۀ پایتخت باستانی سپس به معابد بزرگی رسید نظیر معبدي که ویرانه - ماند بودایی شمال می

هاي بودا، و آثار هنري بیشمار پدید آورد؛ و وقتی که آخرین شاه بزرگ  آنورادهاپور است؛ برخی از زیباترین مجسمه

از دست دادن . سینگه، معبد دندان را در کندي ساخت، این هنر موقتاً پایان گرفت سیالن، یعنی کیرتی شري راجه

حمایت و ذوقی که انگیزة الزمی براي هنرمند بود، و نگهداشت او را  استقالل، طبقات باال را به نیستی کشاند، و آن

. آورد، از سیالن ناپدید شد فراهم می

نه درهند،  -خوانند که برخی از پژوهندگان آن را بزرگترین معابد تمام جهان می -عجب آنکه بزرگترین معابد بودایی

ا جاوه را فتح کرد و آیین بودا را دین رسمی قرار داد، و در قرن هشتم، سلسلۀ شیلیندرة سوماتر. بلکه در جاوه است

وسعت خود معبد متوسط است، و طرح . را تأمین کرد) یعنی، بودایان بسیار(هزینۀ بناي معبد عظیم بوروبودور 

دار کوچک است که پیرامونش را هفتادودو ستوپاي کوچکتر گرفته  خاصی دارد، به این معنا که یک ستوپاي گنبد

شد، شاید بوروبودور چیزي  اگر تمام معبد به همین ختم می. اند ه همه در دوایر متحدالمرکزي آرایش یافتهاست، ک

متر مربع است، مصطبۀ عظیمی است با هفت طبقه که، از  16،37جالب نبود؛ عظمت این بنا در پایۀ آن است که 

سازان  ی براي مجسمه تعبیه شده، و مجمسههای در هر نبش آن طاقچه. شود رفته کوچکتر می پایین به باال، رفته

برجسته   متر نقش نیم 4827به این هم اکتفا نکرده، در دیوارهاي طبقات، . اند بار پیکر بودا را تراشیده 436بوروبودور 

دهد؛ در این اثر چنان مهارتی به کار رفته  شدگی استاد را نشان می اي، جوانی، و روشن حجاري کردند که تولد افسانه

با این نیایشگاه، یا بقعۀ نیرومند بودایی، و معابد . رود هاي آسیا به شمار می که در شمار زیباترین نقش برجسته

این جزیره مدتی . اي به اوج خود رسید، ولی بیدرنگ رو به زوال رفت برهمنی مجاور آن در پرامبنم، معماري جاوه

کم  ، مسلمانان کم1479اما، در سال . شاعران بسیار شدصاحب قدرت دریایی شد، به ثروت و تجمل رسید، و حامی 
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ناگهان  1595در سال . ساکن این بهشت گرمسیري شدند، و از آن زمان به بعد این جزیره هیچ هنري پدید نیاورد

هلندیها بر آن چنگ انداختند و، در طی قرن بعد، ایالت به ایالت آن را تصرف کردند، تا اینکه سلطۀ آنان بر این 

  .ره کامل شدجزی

تنها یک معبد هندو بر بوروبودور برتري دارد، و آن نیز از هند بسیار دور است، و در جنگل دوردستی که قرنها آن را 

، یک کاشف فرانسوي، که از طریق درة علیاي رود مکونگ براي 1858در سال . در خود گرفته براستی گم شده است

معبدي : مانست اي افتاد که در نظرش به معجزه می ها، چشمش به منظره گشود، از میان درختان و بوته خود راه می

ها و گیاهان و برگها  عظیم، با طرحی شکوهمند و باورنکردنی، در میان جنگل سربرافراشته بود، در حالی که از بوته

از آنها را در خود  آن روز او معابد بسیاري دید که درختان جنگل، پیش از این، برخی. پوشیده و با آنها آمیخته بود

رسید که او درست به موقع رسیده تا از غلبۀ جنگل بر آثار دست بشر  فرو پوشیده یا از هم گسسته بودند؛ به نظر می

متعاقباً چندین هیئت علمی به . بایست بیایند و کشف هانري موئو را تأیید کنند اروپاییان دیگري می. جلوگیري کند

هم خود را ) »مدرسۀ خاور دور«(ود، گام نهادند، و تمام اعضاي یک مدرسه در پاریس خلوتگاه، که روزگاري خاموش ب

.استامروزه آنگکوروات یکی از عجایب عالم . برداري و مطالعۀ این بنا کردند وقف نقشه

ساکن شدند که بیشتر آنها چینی، و قلیلی هم تبتی بودند، و در آغاز عصر مسیحی، در هندوچین یا کامبوج، قومی 

کوان، سفیر قبالي قاآن، از آنگکورتوم، پایتخت خمر، دیدن  - تا - وقتی چئو. شدند کامبوجی یا خمر خوانده می

کرد که از شالیکاري و عرق جبینش ثروتی به دست  کرد، مالحظه کرد که دولت نیرومندي بر ملتی حکومت می می

، و »نما یکی خاص، و چهارتاي دیگر براي جهات اصلی قطب«: بود؛ بنا به گزارش چئو، شاه پنج همسر داشت آورده

طال و جواهر فراوان بود، دریاچه پر از قایقهاي تفریحی بود؛ خیابانهاي پایتخت مملو بود از ارابه، . چهارهزار صیغه

بیمارستانها . ، و جمعیتی تقریباً مشتمل بر یک میلیون نفردار، و فیلهایی که بر گستوان کامل داشتند تخت روان پرده

  . جنب معابد بود، و هر بیمارستان گروهی پرستار و اطباي مخصوص به خود داشت

دینشان بر مارپرستی اولیه، یعنی ناگه، استوار بود که سر . اگر چه این مردم چینی بودند، فرهنگشان هندي بود

گانۀ هندو، یعنی برهما، ویشنو، و شیوا،  امبوجی نمایان است؛ بعد خدایان بزرگ سهبادبزن مانندش همه جا در هنر ک

. از راه برمه رسیدند؛ و، تقریباً درهمان زمان، بودا هم رسید و به ویشنو و شیوا پیوست و خداي محبوب خمرها شد

نهاي کمیاب به خادمان خدایان ها حاکی از آن است که این مردم هر روز مقادیر هنگفتی برنج، کره، و روغ سنگنبشته

این معبد . خمرها در اواخر قرن نهم کهنترین معابد موجود خود، یعنی بیون، را به شیوا پیشکش کردند. دادند می

ساروج برهم نهاده  سنگها، که بی. اي ناخوشایند است که نیمی از آن را گیاهان چسبنده فراگرفته است اکنون ویرانه

دهند،  هاي بزرگ برهما و شیوا را، که برجهاي معبد را تشکیل می ال، از هم جدا شده، چهرهشده بود، در طی هزار س

سه قرن بعد، بردگان و اسیران جنگی شاهان . به پوزخندهایی واداشته است که شایستۀ این خدایان نیست

نیان، یا سازندگان آنگکوروات را ساختند، که شاهکاري است همسنگ زیباترین دستاوردهاي معماري مصریان، یونا

گرفته است؛ بر این خندق پل  خندق عظیمی به طول نوزده کیلومتر پیرامون این معبد را. کلیساهاي جامع اروپا

ی هست؛ سپس تاالرهاي بعد از آن بارة مزین .کنند میهاي بازدارندة سنگی از آن نگهبانی  سنگفرشی زده اند که ناگه

گویند؛ سپس به خود آن بناي با  هاي آنها دوباره از داستانهاي مهابهاراتا و رامایانا سخن می بزرگ، که نقش برجسته

بر فراز این . اند رسیم که آن را بر بنیاد پهناوري برآورده و، طبقه به طبقه، به شکل هرم مسطحی باال برده شکوه می

کاهد، بلکه  در اینجا عظمت بنا از زیبایی آن نمی. رار دارد، که داراي شصت متر ارتفاع استطبقات، محراب خدایان ق

دهد، و از شکوه دیرین تمدن شرق در افق  بخشد که بینندة غربی را تکان می به آن جاللی چنان پرهیبت می

دسته،  بردها، دسته: خت را ببیندتواند در خیال خود جمعیت انبوه آن پایت انسان می. سازد اي نمایان می ضمیرش پرده
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کنند، گویی  برند؛ صنعتگران نقش برجسته و مجسمه حجاري می کشند، و به باال می شکنند، می سنگهاي گران را می

که همچنان بر (داسیها  دهند؛ دیوه فریبند و تسال می پذیرد؛ روحانیان مردم را می که زمان هرگز براي آنان پایان نمی

ساختند  فریفتند و مایۀ تسالي روحانیان بودند؛ اشرافیت مغرور کاخهایی می مردم را می) شدند گرانیت مجسم می

، با مهتابی تشریفات بزرگش؛ و شاهان قدرتمند و بیرحم، با کار دیگران، برتر از همه قرار اکس -مثل پینئان

.گرفتند می

شدند؛ اما نزدیک به آغاز  اغلب پیروز می. زدند که به بردگان فراوان نیاز داشتند، دست به جنگهاي بسیار می شاهان،

خمرها را شکست دادند؛ شهرهایشان ] تایلند[= زندگانی دانته، سپاهیان سیام »راه نیمه« )همزمان با(قرن سیزدهم، 

امروزه چند جهانگرد در میان سنگهاي . ها به جاي گذاشتند را غارت کردند؛ و از معابد و کاخهاي باشکوهشان ویرانه

کنند،  هاي خود را، که آرام آرام رخنه می ها یا شاخه کنند که چگونه درختان، ریشه گردند و نظاره می از جادررفته می

رد، و نه شکافند، چون سنگ نه تمنا دا آهسته آنها را از هم می نشانند و آهسته صبورانه در شکاف سنگها فرو می

اما برگی از آنها نمانده . گوید که مردم آنگکور نوشته بودند کوان از کتابهاي بسیاري سخن می - تا- چئو. تواند ببالد می

نوشتند، و اکنون آن آثار فناناپذیر همه از  هاي از میان رفتنی را بر اوراق فناپذیر می است؛ آنان نیز، چون ما، اندیشه

اند تا  دهد که پرده و تور بر خود کشیده انگیز، مردان وزنانی را نشان می هاي شگفت هنقش برجست. میان رفته است

ها و  پشه. اند اند، و تنها بر سنگها مانده آن مردان و زنان همه رفته. آنان را از گزند پشه و خزندگان لزج در امان بدارد

  .مانند مارمولکها می

نیمی چینی بودند، بتدریج خمرهاي فاتح را بیرون رانده و خود  نزدیک به آن، در سیام، قومی که نیمی تبتی و

سیامیها، پس از فتح کامبوج، در محل یک شهر باستانی خمرها، . افکنده بودند تمدنی براساس دین و هنر هندي پی

که ، 1600پایتخت نویی به نام آیوتهایا ساختند، و سلطۀ خود را از این پایتخت گسترش دادند تا در حدود سال 

جزیرة ماالیا را شامل شد، تجارتشان در شرق به چین، و در غرب به اروپا  امپراطوریشان برمۀ جنوبی، کامبوج و شبه

زدند؛ ظروف چینی را به سبک چینی  کردند؛ چوب را با الك رنگ می ها را مصور می نقاشانشان دستنوشته. رسید

 .داشتتراشیدند که برتري بیهمتایی  هایی می اهی هم مجسمهکردند؛ و گ پختند، بر ابریشمهاي زیبا قالبدوزي می می

سیامیها در . آیوتهایا را تصرف کردند، و آن را با تمام هنرش نابود ساختند  در فراز و نشیبهاي روزگار ، مردم برمه

.تواند زیبایی طرح آن را کامال بپوشاند ختند که کثرت آرایش آن نمیپایتخت جدیدشان، بانکوك، پاگوداي بزرگی سا

آنان، که از مغولستان و تبت به این کشتزارهاي حاصلخیز فرو . ایها در شمار بزرگترین سازندگان آسیا بودند برمه

نوي هاي فراوان بودایی، ویش آمدند، تحت تأثیرات هندي قرار گرفتند، و از قرن پنجم به اینسو مجسمه

، و ستوپاهاي بزرگی پدید آوردند که در معبد باشکوه آننده به ذروة کمال ]شیوا پرستی[و شیوه ] ویشنوپرستی[

قبالي قاآن پاگان را غارت کرد، و . و این یکی از پنج هزار پاگوداي پایتخت باستانی آنان، یعنی پاگان است - رسید

مدتی مندله به عنوان کانون . به آن پایتخت در تغییر بوداي مدت پانصد سال از این پایتخت  مرکز حکومت برمه

ها به زیبایی دست یافتند، از قالبدوزي و  اي رونق یافت، و آشیان هنرمندانی شد که در بسیاري از زمینه حیات برمه

یسیها، انگل. کنند ها که نمی داد آنان با چوب شکننده چه که خود نشان می -کاخ شاهی] بناي[جواهرسازي گرفته تا 

برمه را تحت سلطۀ خود گرفتند و 1886که از رفتار با هیئتهاي مبلغان و بازرگانان خود ناخشنود بودند، در سال 

ایها در آنجا یکی  برمه. پایتخت را به رانگون کوچ دادند، و این شهر تسلیم نفوذ انضباطی نیروي دریایی امپراطوري شد

داگون مشهور، را ساخته بودند، و آن پاگوداي زرینی است که هر ساله  از زیباترین نیایشگاههاي خود، یعنی شوئی

در این معبد قرار [ بود ا]مونی  شود که موي سر شکیه گفته می. کشد اي را به سمت خود می میلیونها زایر بودایی برمه

  .دارد
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  معماري اسالمی در هند -3

  تاج محل - آگره -دهلی - سبک مغولی -سبک افغانی

در  -مسلمانان ثابت کرده بودند که به هرجا دست یابند. عماري هندي در عهد سلسلۀ تیموریان هند بودفتح نهایی م

رفت که، پس از  سازندگانی استاد هستند؛ از این دودمان نیرومند همین انتظار می - غرناطه و قاهره و اورشلیم و بغداد

ي یافته بود، مسجدهایی به باشکوهی مسجد عمر آنکه به ایمنی در هند استقرار یافت، بر خاکی که برآن پیروز

سلسلۀ افغان . برآورد) غرناطه(، و به ظرافت الحمراء )قاهره(، به عظمت مسجد جامع سلطان حسن )اورشلیم(

هاي هندي را تقلید کرد، و حتی ستونهاي معابد هندي را به معماري خود  صنعتگران هندي را به کار گرفت، مایه

یقت امر این است که آنهمه مسجد همان معابد هندي بود که آنها را براي نماز مسلمانان اختصاص داد؛ اما حق

بازسازي کرده بودند؛ با اینهمه دیري نپایید که این تقلید طبیعی مبدل به سبک خاص اسالمی شد، به طوري که 

.کند یا، حیرت میبیند، نه در ایران یا شمال افریقا یا اسپان انسان از اینکه تاج محل را در هند می

الدین ایبک بناي آن را در دهلی  این منار جزئی از یک مسجد بود که قطب. زیبا نمونۀ این انتقال است منار –قطب 

ه فرمان او بیست و هفت معبد ب. کهنه آغاز کرده بود؛ و، براي هندیان، بناي یادبود پیروزیهاي این سلطان خونریز بود

این منار بزرگ، که هفتاد و شش . هندي را ویران کردند تا مصالح آن را براي بناي این مسجد و منار آن به کار برند

سنگ سرخ زیبا ساخته شده و در کمال تقارن و تناسب است؛ قسمتهاي باالیی آن از مرمر  متر ارتفاع دارد، از ماسه

ز هفت قرن ایستادگی در برابر باد و باران و آفتاب، هنوز در شمار شاهکارهاي صنعت و هنر منار، پس ا. سفید است

به طور کلی، سالطین دهلی بیشتر سرگرم آدمکشی و جنگ و جدال بودند، به طوري که چندان وقت و . هندي است

هایی است که  اند، بیشتر مقبره فراغت براي کارهاي معماري نداشتند؛ این گونه بناهایی هم که براي ما به جا گذاشته

بهترین نمونۀ این مقابر، مقبرة شیرشاه . میرند اند تا یادآور آن باشد که حتی آنان هم می در زمان حیات خود ساخته

سوري در سسرام، در ایالت بهار، است؛ بنایی است عظیم، سخت، مستحکم، که، پیش از آنکه سبک درخشان معماري 

  .هند جاي آن را بگیرد، آخرین مرحلۀ سبک معماري اسالمی بودشاهان سلسلۀ تیموریان 

گرایش به آمیختن سبکهاي اسالمی و هندي نتیجۀ بیطرفی التقاطی اکبرشاه بود؛ و در شاهکارهایی که هنرمندان او 

ستهالك اند که مبین ا هاي ایرانی و هندي با هم آمیخته، و چنان هماهنگی لطیفی پدید آورده ساختند، روشها و مایه

اي بود که نزدیک  اولین یادبود سلطنت او مقبره. رود زودگذر عقاید بومی و اسالمی در دین التقاطی اکبر به شمار می

خطوط آن ساده و آرایش آن معتدل است، اما : این بنا سبکی خاص دارد. دهلی براي پدرش همایون ساخته بود

این هنرمندان در فتحپور سیکري شهري ساختند که . دهد می زیبایی آن پیشاپیش خبر از بناهاي زیباتر شاه جهان

یک ردیف . در آن تمام قدرت نخستین شاهان سلسلۀ تیموریان هند با آراستگی امپراطوران بعدي در آمیخته است

پس از گذشتن از زیر طاق باشکوه آن، بیننده به . شود سنگ سرخ منتهی می پلکان به دروازة بزرگ باهیبتی از ماسه

بناي اصلی، مسجد است، اما زیباترین این بناها سه کوشک . نهد که سرشار از شاهکار است اي پاي می وطهمح

مجزاست براي سه زن محبوب سلطان، و مقبرة مرمرین دوستش، شیخ سلیم چشتی، عارف؛ در اینجا هنرمندان هند 

محل به اوج خود  تن نردة سنگی تاجاي که بعدها در ساخ شیوه -استادي خود را در مطرز کردن سنگ نشان دادند

اي که براي ساختن  جهان، با شور و عالقه جهانگیر به تاریخ معماري هند خدمت اندکی کرد، اما پسرش، شاه .رسید

جهانگیر، به همان اندازه که به همسرانش پول . بناهاي زیبا داشت، نام نیکی چون اکبر از خود به یادگار گذاشت

او، مانند شاهان اروپاي شمالی، تعدادي از . کرد نیاز می ازي، هنرمندان را نیز از مال و منال بیداد، با دست و دلب می

یعنی، نشاندن قطعات کوچک سنگهاي (هنرمندان ایتالیا را به هند فرا خواند، و آنان را بر آن داشت که فن پیترادورا 

یکی از عناصر ویژة آرایش هندي در طی سلطنت او به  و این - را به حجارانش بیاموزند) گرانبها در مرمر؛ ترصیع مرمر
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بند دین و مذهب نبود، اما به حمایت و تشویق او بود که دو مسجد از زیباترین  شاه جهان چندان پاي. آمد شمار می

جهان،  شاه .یکی مسجد جمعه در دهلی، و دیگري موتی مسجد، یا مسجد مروارید، در آگره: مساجد هند ساخته شد

اي بر گردش  دهلی و هم در آگره، چندین قلعه ساخت، که یک رشته از ساختمانهاي سلطنتیی بود که بارههم در 

اعتنایی، کوشکهاي صورتی رنگ اکبر را در دهلی فرو کوبید، و به جاي آن بناهایی  او، با کمال بی. کشیده بودند

در . نشان عالیترین زیبایی معماري آفاق استساخت که بدترین قسمتهاي آن هم از زیبایی بهرة کافی دارد، و بهتری

شود، که کف آن از مرمر سیاه ساخته شده؛ بر سقف، ستونها، و طاقها زهوارهاي سنگی  سویی تاالر بارعام دیده می

خورد  اي دارد؛ در سویی دیگر، تاالر بارخاص به چشم می کنندة افسانه اند که، گرچه کم مایه است، زیبایی خیره کنده

داري است  ش از سیم و زر، و ستونهاي آن از مرمر ملیله دار است؛ طاقهاي آن به شکل نیمدایرة گوشهکه سقف

گرانبهاي دیوارش هنوز  طاووس آن عالمگیر بود و بر ترصیع مانند کوچکتر؛ شهرت تخت هاي گل متشکل از نیمدایره

  :گو را دارد این بیت پرغرور شاعر فارسی

  اگر فرودس بر روي زمین است

  همین است و همین است و همین است

گوید که مساحتی دوبرابر  بینیم بزرگترین مورخان معماري، در وصف کوشک شاهی در دهلی، می هنگامی که می

باشکوهترین کاخ «آن زمان  را دارد و، با تمام بخشهاي وابسته به آن، در -نزدیک مادرید- اسکوریالبناي عظیم 

   .شود میآمد؛ براي ما تصور مختصري از غناي هند در عهد سلسلۀ تیموریان حاصل  به شمار می» شرق، و شاید جهان

در میان باغهاي . توان به جالل دیرین آن پی برد و تنها از روي حدس و گمان می است،قلعۀ آگره اکنون ویرانه  

طاووس،  مسجد مروارید، مسجد گوهر، تاالر بارعام، تاالر بارخاص، تخت: فراوان قلعه این بناها را ساخته بودند

و آن برج یاسمن که امپراطور اسیر، جهان، کاخ یاسمن نورجهان،  حمامهاي شاهی، تاالر آینه، کاخهاي جهانگیر و شاه

ممتاز «نگریست که براي همسر محبوبش  می] محل تاج[= اي  جهان، از آن، از فراز رود جمنا، به مقبره یعنی شاه

.ساخته بود» محل

بسیاري معماران آن را کاملترین . شناسند محل، می در سراسر جهان این مقبره را به نام مختصرشدة ملکه، یعنی تاج

یکی ایرانی، به نام استاد عیسی : طرح آن را سه هنرمند کشیدند. اند ۀ بناهاي معمور امروز روي زمین دانستههم

گویا در شکل پذیري آن هیچ هندو سهمی . شیرازي؛ یک ایتالیایی به نام ورونئو؛ و یک فرانسوي به نام اوستن دوبردو

ت؛ حتی صنعتگران استاد را، تا حدي، از بغداد، قسطنطنیه، سبک این بنا کامال غیرهندي و تماماً اسالمی اس. نداشت

مدت بیست و دو سال، بیست و دو هزار کارگر را بر تاج محل به بیگاري کشیدند؛ و اگر . و سایر مراکز اسالمی آوردند

در آن  دالر، که230000000چه مهاراجۀ جیپور مرمر آن را به شاه جهان هدیه کرده بود، باز این بنا و متعلقات آن

   .شدروزگار مبلغ هنگفتی بود، تمام 

دار،  پس از گذشتن از میان دیواري کنگره. محل قیاس کرد توان با تاج پیترو در واتیکان را می فقط کلیساي سان

اي مرمرین برآورده، و در هر جانب آن مساجد زیبا و  این بنا را بر صفحه. افتد محل می ناگهان چشمان بیننده به تاج 

پیش روي بنا باغهاي بزرگی قرار گرفته، و در میان آن استخر بزرگی ساخته شده که . اند هاي باشکوه طرح کرده مناره

هر قسمت این بنا از مرمر سفید، . کند محل در آبهاي آن بیننده را کامال مجذوب و مفتون می عکس واژگونۀ تاج

اي  بنا دوازده پهلو دارد که چهار پهلوي آن مدخل است؛ از هرگوشۀ آن مناره. لزهاي گرانبها، یا سنگهاي پربهاستف

مدخل اصلی، که . اي برفراز آن جاي گرفته است دهد که میله باریک سربرافراشته، و سقف آن را گنبدي تشکیل می

ي مرمرین مطرز است؛ بر دیوار، با خط زرین، آیاتی از متشکل از سنگها روزگاري درهاي توپر سیمین داشت، اکنون 

درون بنا ساده . کند دعوت می» باغهاي بهشت«را به » پرهیزکاران«قرآن کریم ترصیع شده، که یکی از آن آیات 
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است، شاید به این دلیل که دزدان هندي و اروپایی در غارت جواهرات بیشمار و به یغما بردن ضریح طالي 

جهان و ممتازمحل را گرفته بود، از همکاري و تشریک  که روزگاري پیرامون تابوتهاي سنگی شاهگوهرآگین آن، 

زیرا اورنگزیب، به جاي آن ضریح، دیوارة مشبک هشت ضلعیی از مرمر سفید . اند مساعی با یکدیگر دریغ نورزیده

د؛ به نظر برخی از بینندگان آن چنین انگیز از مرمر سفید قرار دا تقریباً شفاف نصب کرد، و روي آن یک زهوار شگفت

.آمده است که، در مجموعۀ آثار خرد و فرعی هنري انسان، چیزي نبوده است که از زیبایی این دیواره برتر باشد

شویم جزئیات ظریف آن از نظر  هنگامی که از آن دور می. تاج محل عالیترین بناها نیست، بلکه زیباترین آنهاست

نشیند؛ تنها اگر از نزدیک به آن نگاه کنند آشکار  ر شوکتی ندارد، بلکه فقط منظرة آن به دل میشود، و دیگ پنهان می

اگر به این نکته توجه کنیم که، در عصر پرشتاب ما، که . شود که کمال ظرافت آن هیچ تناسبی با حجم بنا ندارد می

د در نظر بگیریم که چگونه بیست و دو هزار شود، و بع پیکر صد طبقه در یکی دو سال برپا می این ساختمانهاي غول

متر ارتفاع دارد، رنج کشیدند، آنگاه  مرد در مدت بیست و دو سال براي ساختن این مقبرة کوچک، که بزحمت سی

اي که در ساختن بنایی چو تاج محل به کار رفت،  شاید آن اراده. کنیم کم کم تفاوت میان صنعت و هنر را حس می

اگر زمانه عقل و هوش داشت، آنچه را پیش از تاج محل بنا شده . ز ارادة بزرگترین فاتحان بوده باشدبزرگتر و ژرفتر ا

  .گذاشت کرد و، براي تسالي دل آدمی، تنها این نشان گرانمایۀ اصالت انسانی را برجاي می بود نابود می

  معاري و تمدن هندي - 4

  کلی به تمدن هندي نظري - مقایسۀ معماري هندي و اسالمی -زوال هنر هندي

. روزي چیزي نبود ، براي هنر گورکانی و هندي جز سیه] محل ساخت که در تاج[اورنگ زیب، جز آن دیوارة مشبک 

پرستی  او، که از سر تعصب تمامی هم خود را وقف مذهب اختصاصی خود کرده بود، در هنر چیزي جز بطالت و بت

دو را منع کرده بود؛ اورنگ زیب نه فقط این ممنوعیت را ادامه داد، جهان ساختن معابد هن پیش از او شاه. دید نمی

. ورزید که، در عصر او، کار ساختمان آنها هم رو به سستی نهاد بلکه در کفایت مخارج اسالمی هم چندان خست می

  .هنر هندي با او به گور رفت

: بینیم که دو زمینۀ مهم دارد دیشیم، میان هنگامی که به اختصار و با توجه به حوادث گذشته به معماري هندي می

گونه که در سمفونیهاي  همان. هندي و اسالمی، این سمفونی ساختمانی کال بر این دو زمینه پرداخته شده است

شود، در معماري  اي بینهایت لطیف و نرم آغاز می وجوش است، نغمه مشهور، پس از بخش اول، که تند و پرجنب

گایا، بوونیشوره، مادوره، و تانجور، زیبایی و  بناهاي یادبود بسیار پرقدرت و عظیم در بوده هندي هم، به دنبال ایجاد

لطافت سبک مغولی در فتحپور سیکري، دهلی، و آگره متجلی شد؛ سرانجام این دو زمینه، به وجهی استادانه، به هم 

کردند؛  ند و همچون زرگران پرداخت میساخت گفته شده که شاهان سلسلۀ تیموریان هند مانند غوالن می. آمیزند می

چه بوداییها و [هندوان : االطالق گفته شود اما بهتر آن است که این مضمون بیشتر دربارة کل معماري به طور علی

در معماري هندو . چون غوالن ساختند و شاهان تیموري هند چون زرگران آن را به پایان بردند] چه غیر آنها

کاریها؛ آن یک عظمت و قدرت داشت، و این کمال و زیبایی؛  و در معماري اسالمی، ریزه جسامت بنا نظرگیر است،

هندوان بناي خویش را چندان با مجسمه پوشاندند . هنداون شور و بارآوري داشتند، و مسلمانان ذوق و خویشتنداري

نان از هرگونه تمثال و مجسمه بیزار افتد که آنها را بنا به شمار آورد یا گالري مجسمه؛ مسلما که انسان به تردید می

ساز سبک گوتیک قرون  هندوان معماران مجسمه. بودند و خود را به آرایش گل و نقوش هندسی محدود کردند

به طور کلی، سبک هندو، به همان . وسطایی هند بودند، و مسلمانان هنرمندان جالي وطن کردة رنسانس بیگانه

هاي بلندتري رسید؛ مثال، اگر قلعۀ دهلی و  لربایی برتري یافت، به ذروهنسبت که در آن عظمت بر زیبایی و د

هاي عمیق  محل را در کنار آنگکور و بوروبودور قرار دهیم، به مثابه آن است که اشعار غنایی زیبا را با نمایشنامه تاج
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این یک هنر تجلی زیبا و  .پترارك در کنار دانته؛ کیتس در کنار شکسپیر؛ و سافو در کنار سوفکل: مانند - بسنجیم

.جانبگیر انسانهاي خوشبخت است، و آن دیگري تجلی کامل و قدرتمند یک نژاد

تواند هنر  این مطالعۀ اجمالی را باید به همان شیوه ختم کنیم که آغاز کردیم، و اعتراف کنیم که جز هندو کسی نمی

براي هر اروپایی، که با قواعد . پذیر، مطلبی بنویسد هند را، چنان که هست، دریابد یا دربارة آن، به وجهی بخشایش

اعتدال و سادگی یونانی و اشرافی بار آمده است، هنر عام هند، با آن پیچیدگی و وفور زینت و آرایش، هنري ابتدایی 

، از کلیساي »بربري«اماگوته، که ذهن و دلش با ادب کالسیک پرورده شده بود، با همین صفت . نماید و بربري می

این واکنش خرد در برابر احساس، و خردگرایی در برابر دین . جامع ستراسبورگ و سبک گوتیک آن بیزاري جست

اند که به زیبایی شکلی  تواند عظمت معابد هند را دریابد، زیرا اینها را براي آن نساخته فقط معتقد هندي می. است

فقط قرون وسطاي ما . اي براي ایمان فراهم آورند و پایه اي براي زهد و تورع، خواستند انگیزه داده باشند، بلکه می

  .توانستند هند را درك کنند هاي ما، می غربیان، فقط جوتوها و دانته

» قرون وسطایی«به عبارت دیگر، این تمدن را باید تجلی مردمی . بر سراسر تمدن هند باید از این دیدگاه نظر کرد

از آغاز کار، جاودانگی جهل و بطالت قدرت  ست، ولو به این اعتماد که دین، بدانیم که برایشان دین ژرفتر از علم ا

پرستی و مهربانی او،  یعنی در موهوم: ناتوانی و توانایی هندي در همین زهد و دینداري اوست. انسانی را پذیرفته است

همه از همین آبشخور  -نگري و عمق او، ناتوانی او در جنگ و دستاورد او در هنر نگري و بینش او، پس درون

کرد، در دینش مؤثر بود، و این دو در ناتوان کردن او  بیشک، اقلیمی که او در آن زندگی می. گیرد سرچشمه می

تاریخ، او را . دست به دست یکدیگر داده بودند؛ الجرم، بنا به تقدیر، تسلیم آریاییها، هونها، مسلمانان، و اروپاییها شد

، )1757(کرد  کرد؛ و هنگامی که توپهاي عظیم کالیو ارتش هندي را در پالسی کشتار میبراي غفلتش از علم تنبیه 

در عصر ما انقالب به هند راهی باز خواهد کرد، کما اینکه اراده و . داد غرش آن توپها خبر از انقالب صنعتی می

داري و سوسیالیسم، میلیونرها  رمایههند نیز س. طبیعت خود را بر انگلستان، امریکا، آلمان، روسیه، و ژاپن تحمیل کرد

هنگامی که بریتانیاییها به هند درآمدند، . تمدن کهنۀ هند پایان یافته است. آبادیهاي خود را خواهد داشت و حلبی

  .کرد تمدن آن سرزمین ساعات احتضار خود را طی می
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فصل بیست و دوم

  مؤخرة مسیحی

  

I – دزدان دریایی شاد  

  سود و زیانهاي حکومت بریتانیا - شورش سپاهیان - زي بریتانیاپیرو - آمدن اروپاییان

از یک سو . آنگاه که کالیو و هیستینگز ثروت هند را کشف کردند، تمدن هند، از چند لحاظ، خود از پیش مرده بود

هند  آور اورنگ زیب، و از سوي دیگر آشوب و جنگهاي داخلیی که به دنبال آن آمد، بار دیگر سلطنت طوالنی و شقاق

بایست افزار این  آمادة آماج کشورگشایی کرد؛ و تنها سخن در این بود که کدام یک از قدرتهاي نوین اروپایی می را 

فرانسویان کوشیدند، و ناکام شدند؛ در روسباخ و واترلو، هم هند از کفشان رفت و . بشود» سرنوشت مسلم و آشکار«

  .دانگلیسیها کوشیدند، و کامگار شدن. هم کانادا

راجۀ هندي ماالبار او . ماهه از لیسبون، در کالیکات لنگر انداخت ، واسکو د گاما، پس از یک سفر یازده1498در سال 

واسکو د گاما، «اي براي پادشاه پرتغال به دست او سپرد، به این مضمون که  را بگرمی پذیره شد، و نامۀ مؤدبانه

در ملک من دارچین، میخک، فلفل، و . ر، و مرا بسیار شادمان کرده استاي از خاندان شما، از قلمرو من دیدا بزرگزاده

اعلیحضرت » .خواهم زر و سیم، مرجان، ماهوت قرمز است آنچه من از کشور شما می. سنگهاي گرانبها فراوان است

ن است که تر از آ و راجه، عقب مانده. مسیحی در پاسخ او مدعی شد که هند، بنا به دالیلی، مستعمرة پرتغال است

پرتغال، براي آنکه مسئله را جنبۀ عملی بخشد، ناوگانی به هند فرستاد، با این دستور که . این دالیل را بفهمد

در قرن هفدهم، هلندیها از راه رسیدند و پرتغالیها را بیرون راندند؛ در . مسیحیت را در هند اشاعه دهند و جنگ کنند

توانست تعیین کند  تنها نبردي اوردالی گونه می. و هلندیها را بیرون کردند قرن هجدهم فرانسویها و انگلیسیها آمدند

  . که کدام یک بایست هندیان را متمدن کند و از آنان خراج بستاند

را ارزان بخرد و در اروپا ، کمپانی هندشرقی در لندن تأسیس شده بود که محصوالت هند و هندشرقی 1600در سال 

یک قلمرو انگلیسی بزرگ «، کمپانی اعالم داشت که هدفش آن است که  1686در آغاز سال  .بفروشدبسیار گران 

افکند؛ مستحکمشان  در مدرس، کلکته، و بمبئی مراکز تجاري پی» .مستحکم مطمئن، براي ابد، در هند مستقر کند

کالیو، با اتکا به . آورد؛ رشوه داد و رشوه ستاند؛ و دست به سایر کارهاي حکومت زد کرد؛ سرباز آورد؛ مصافها به عمل

دالر از فرمانروایان هند پذیرفت؛ وانگهی، ساالنه خراجی به  170000یی به مبلغ »هدایا«تفنگهایش، با خوشحالی 

داران  ب بنگال کرد؛ نواب و صوبهدالر، میرجعفر را نوا 000،6000زد؛ با گرفتن  دالر از آنان به جیب می140000مبلغ

کرد؛ افیونی شد،  انداخت و بتدریج سرزمینهایشان را به عنوان ملک کمپانی هند شرقی تصرف می را به جان هم می

هیستینگز، که  وارن. خود را کشت) 1774به سال (اش کرد، و او  پارلمنت انگلیس او را به بازجویی کشاند، و تبرئه

دالر از حکام محلی گرفت و به صندوق کمپانی ریخت؛ رشوه 250000و توانا بود، مبلغ مردي با جرئت، دانا، 

توانستند باج بدهند به نفع کمپانی   ستاند، و ایاالتی را که نمی گرفت که دیگر چیزي به زور نستاند، اما بیشتر می می

فاتح  - دالر به یکی از امیران فروخت 2500000با سپاهش اوده را اشغال کرد، و این استان را به مبلغ . کرد تصرف می

آن قسمتهایی از هند که تحت سلطۀ . کردند چشمی می و مفتوح در عقیده فروشی و دنائت با یکدیگر چشم و هم

موظف و مجبور بودند، به طوري   و مطالبات دیگري،  اي به میزان نصف محصول، کمپانی بود، به پرداخت بهرة مالکانه

فروختند تا از عهدة  فشار، دو سوم جمعیت فرار کردند، در حالی که دیگران فرزندانشان را میاز شدت سختی و   که،

شد، در  ثروت هنگفت بود که بسرعت در کلکته انباشته می«گوید  مکولی می. پرداخت مالیاتهاي رو به افزایش برآیند
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گاه  ظلم و ستم خو گرفته بودند، اما هیچ آنان به زندگی تحت. حالی که سی میلیون انسان به خاك سیاه افتاده بودند

، جنایات کمپانی چنان شمال شرقی هند را به خاك سیاه 1875تا سال ».تا این حد دستخوش بیدادگري نشده بودند

را در هم » شورش«حکومت بریتانیا در موضوع دخالت کرد؛ . نشانده بود که مردم به قیامی نومیدانه برخاستند

پولی به شرکت   سلطنتی تحویل گرفت؛ سخاوتمندانه،  فی کمپانی را به عنوان مستعمرةشکست؛ سرزمینهاي متصر

اي بود، که شاید نباید آن را با معیار ده فرمانی  فتح ساده. پرداخت، و قیمت خرید را هم به بدهی عمومی هند افزود

ات و مفهومات ذهنی داروین و نیچه که در غرب سوئز خوانده شد، مورد قضاوت قرار داد، بلکه باید آن را با اصطالح

به این معنا که ملتی که توانایی حکومت برخود، یا توسعۀ منابع طبیعی خویش، را از دست داده باشد، ناگزیر، : فهمید

  .برند طعمۀ ملتهایی خواهد شد که از فرط قدرت و حرص رنج می

نرو، الفینستن، و مکولی اندکی از آن مردانی مثل بنتینک، کنینگ، ما. این فتح براي هند فوایدي هم داشت

ایاالت تحت تسلط بریتانیا به کار   در ادارة  بر انگلیس حاکم بود، 1832اي را که به سال  آزادیخواهی سخاوتمندانه

روي به رسم ساتی و کارهاي تگها پایان  موهن لرد ویلیام بنتینک به یاري و انگیزة مصلحان هندیی چون رام. گرفتند

. پس از آن، با پول و سربازان هندي صد و یازده بار در هند جنگیدند تا فتح هند را کامل کنند  یسیها،انگل. داد

مدرس، بمبئی،   آهن، کارخانه، و مدرسه ساختند؛ در کلکلته، جزیره صلح برقرار کردند؛ راه سرانجام در سراسر این شبه

آرمانهاي دمکراتیک غرب را به   از انگلستان به هند آوردند، آباد دانشگاه تأسیس کردند؛ علم و صنعت را الهور، و اهللا

بهاي . اي به عهده داشتند شرق الهام بخشیدند، و در شناساندن ثروت فرهنگی گذشتۀ هند به جهان سهم برجسته

این کارهاي نیک یک استبداد مالی بود که نسلی از فرمانروایان موقتی، مقارن با بازگشت خود به شمال هند، که 

بلعیدند؛ یک استبداد اقتصادي، که صنایع هند را ویران  تمامی ثروت هند را می  همیشه موجد قدرت و نیروبخش بود،

کرد و میلیونها صنعتگر آن را به کار کشاورزي کم مایه بازگرداند؛ یک استبداد سیاسی، که بالفاصله پس از استبداد 

.براي مدت یک قرن درهم شکستو روحیۀ مردم هند را   سخت اورنگ زیب برقرار شد،

II – پارسایان متأخر  

  ویویکاننده –راماکریشنا  –اسالم  -» سمج –برهما « -مسیحیت در هند 

مدتی از ته دل . براي تسالي خویش، به دین پناه برد  در چنین اوضاع و احوالی، طبیعی و قهري بود که هند،

یافت که هزاران سال آنها را گرامی داشته بود؛ دوبوا، کشیش  مسیحیت را پذیرفت و در آن آرمانهاي اخالقی بسیاري

پذیر  امکان  پیش از آنکه خوي و رفتار اروپاییان براي این مردم شناخته شود،«: گوید اللهجه، در این مورد می صریح

کردند  در سراسر قرن نوزدهم، مبلغان دینی سختکوش سعی» .نمود که مسیحیت در میان این مردم ریشه بدواند می

تا صداي مسیح بیش از غرش توپ کشور گشایان به گوشها برسد؛ مدارس و بیمارستانها ساختند و آنها را مجهز 

اما تضاد میان تعالیم مسیحی و اعمال مسیحیان، . کردند؛ و اولین بار آنان بودند که نجسها را هم انسان تلقی کردند

موضوع قابل توجهی نیست؛ چندان  الیعازرکردند که زنده کردن  آنان خاطرنشان می. هندیان را به شک و طنز کشاند

از هر یوگی  آورتر از این، فراوان بود؛ و امروزه القمري هم نبود؛ در دین آنان معجزاتی، به مراتب جالبتر و حیرت شق

برهمنان . که گویا معجزات مسیحیت با مرگ عیسی پایان یافته استآید، حال آن حقیقی چنین معجزاتی بر می

پنداریهاي غرب، یک شیوة فکري بسیار نغز، عمیق، و باور نکردنی عرضه  مغرورانه استوار ماندند و، در مقابل درست

».پیشرفت مسیحیت در هند ناچیز بوده است«: گوید سر چارلز الیت می. کردند

ح بسیار بیش از آن در هند تأثیر داشته است که بشود، در مقام ارزیابی، گفت که با اینهمه سیماي جذاب مسی

اولین عالیم آن نفوذ در . مسیحیت، در سیصد سال، شش درصد از جمعیت هند را به آن کیش در آورده است

عروف به برهما روشنترین مثال در سازمان اصالحی م. گیتا ظاهر شد؛ آخرین تأثیر هم در گاندي و تاگور –بهاگاواد 
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توانست جدیتر از او به تحقیق در  هیچ کس نمی. روي تأسیس شد موهن توسط رام 1828است، که در سال  سمج –

ی را بخواند؛ سه سبد بودای - مجموعۀ–وي زبان سانسکریت آموخت تا وداها را بخواند؛ پالی آموخت تا . دین روي آورد

فارسی و عربی آموخت تا با اسالم و قرآن آشنایی حاصل کند؛ عبري یاد گرفت تا در عهد عتیق تبحر پیدا کند؛ و 

نوشت که  یونانی آموخت تا که عهد جدید را بفهمد؛ بعد انگلیسی یاد گرفت، و به این زبان چنان روان و زیبا می

اثر خود موسوم به تعالیم  1820روي در سال . گرفت او سرمشق می کرد که کاش جیمز میل از جرمی بنتم آرزو می

به نظر من تعالیم مسیح بیش از هر چیزي که از آن «: راهنماي صلح و سعادت را چاپ کرد، و اعالم داشت: عیسی

نهاد او به هموطنان آزرده از دین خود دین نویی پیش» .آگاهم راهبر اصول اخالقی، و مناسب احوال مردم عاقل است

پرستی اثري نیست، و باید یک خدا،  کرد، که در آن شرك، چندگانی، نظام طبقاتی، ازدواج در خردسالی، ساتی، و بت

او هم، مثل اکبرشاه، این رؤیا را در سرداشت که هند باید با یک دین ساده وحدتی پیدا . یعنی برهمن، را بپرستند

پس از یکصدسال تالش مفید، اکنون در   سمج، –برهما . گرفت می کند؛ و هم مثل اکبر رواج عام خرافات را دست کم

  .استحیات هند نیرویی خاموش 

مسلمانان قدرتمندترین و جالبترین اقلیتهاي دینی هندند؛ اما مطالعۀ دین آنان موضوع مجلد دیگري از این مجموعه 

العادة اورنگ زیب، موفق نشد که هند را به تسخیر خود درآورد، جاي  ن اسالم، با وجود کمکهاي فوقاینکه دی. است

بقاي این توحید ساده و مردانه، درمیان . آیین هندو نشد شگفتی نیست؛ معجزه آن است که اسالم در هند تسلیم

آیین بودا در آیین هندو، قدرت این  رساند؛ تنها با توجه به جذب شدن جنگلی از شرك، صالبت روح اسالمی را می

. پیرو دارد 70000000در هند حدود   اسالم، اکنون،. شود پایداري و میزان این دستاورد روشن می

هایی که در قرن نوزدهم بیش از همه وجدان  فرد هندو در ادیان بیگانه چندان آسایش و آرامشی نیافته است؛ و چهره

بودند که اصول نظریات و معتقداتشان در شرایع باستانی آن مردم ریشه داشته  مذهبی او را ملهم ساختند کسانی

 کرد؛راما کریشنا، که برهمن تهیدستی از مردم بنگال بود، یک چند مسیحی شد و جاذبۀ مسیح را حس . است

ات سخت اسالمی پرداخت؛ اما دیري نگذشت که قلب پرهیزگارش او را به موقعی دیگر مسلمان شد، و به انجام عباد

انگیز روي آورد و روحانی او شد و از او براي خود یک االهۀ مادر ساخت  آیین هندو بازگرداند، حتی به کالی وحشت

شاید «گفت  می یوگه، یا راه عشق، را موعظه کرده،–او راههاي خرد را رها و بکتی. که از ظرافت و عشق سرشار بود

معرفت فقط راه به اطاقهاي بیرونی . معرفت به خداوند را بتوان به مرد مانند کرد، اما عشق خداوند همانند زن است

روي، در تربیت  موهن راماکریشنا، به خالف رام» .نیستخداوند دارد؛ و هیچ کس را جز عاشق، راه به اسرار درونی او 

سکریت آموخت و نه انگلیسی؛ چیزي هم ننوشت، و از هر گونه بحث استداللی داد؛ نه سان خود رنجی به خود نمی

وي » و شناخته شده کدام؟  ، شناسنده چه،»شناخت چیست؟«روزي یک منطقی خودخواهی از او پرسید . پرهیز کرد

ا دانم، من فقط مادر خداي خویش ر اي مرد خوب، من از این دقایق باریک علم مدرسی هیچ نمی«: پاسخ داد

او به پیروانش آموخت که همۀ ادیان خوبند؛ هر یک راهی است به سوي خداوند، » .دانم که پسر اویم شناسم و می می

از این دین به آن دین گرویدن از ابلهی است؛ انسان باید فقط . که فراخور جان و دل جوینده است  یا منزلی در راه،

ریزند؛ جاري شو، و دیگران را هم  همۀ رودها به اقیانوس می«. راه خود را ادامه دهد، و به جوهر دین خویش برسد

تساهل روا می داشت، و وحدت فیلسوفان را با فروتنی  در برابر شرك تودة مردم، از سر همدردي،» !جاري کن

و تنها پرستش حقیقی خدا خدمت  روحی بود مجسم در همۀ انسانها،   در مذهب خاص خود او، خدا  پذیرفت؛ اما، می

  .اشقانه به بشریت بودع

توانگر و درویش، برهمن و نجس، او را به عنوان گورو برگزیدند، و فرقه و هیئتی  بسیاري از مردم روشن ضمیر، 

پر تالشترین این پیروان، جوان مغروري بود از طبقۀ کشتریه، به نام نارندرنات دوت، . تبلیغی به نام او تشکیل دادند
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هاي سپنسر و داروین، نخست نزد راماکریشنا آمده، خود را زندیقی معرفی کرد که از  که با ذهنی سرشار از اندیشه

نارن . دانست نگریست و آنها را همان دین می ها و خرافات به دیدة تحقیر می که در اسطوره  زندقۀ خویش ناشاد بود،

او خدا را . ستاد جوان درآمدمغلوب مهر صبورانۀ راماکریشنا شده، به صورت پرشورترین شاگردان ا) نارندرنات(

کرد، و همراهان خود را فرا خواند که نه از طریق ریاضت و نظارة بیهوده، بلکه از راه  تعریف می» مجموعۀ همۀ روانها«

.عشق مطلق به انسانها، در راه دین گام بردارند

 …!نجاست در خدمت دیگران باشدبگذار این تن که ای. و تمرین نظاره را براي زندگی بعدي بگذار» ویدانته«خواندن 

خداي دیگري نیست تا به . آنان همه صور متکثر اویند. خدا در همۀ موجودات حاضر است: واالترین حقیقت این است

دوت به ویویکاننده  نامش را از نارندرنات ه خادم دیگران باشد؛کند ک تنها آن کس به خدا خدمت می. طلبش برخیزیم

خود را در  1893در سال . تا، در خارج از کشور، براي رسالت راماکریشنا پولی فراهم کند تغییر داد، از هند درآمد

روز بعد در مجلس ادیان، در بازار مکارة جهان، ظاهر شد و در مقام نمایندة آیین . شیکاگو یافت، مفلس و تهیدست

مۀ ادیان، و اصول سادة وي با شخصیت باشکوه، و بشارتش براي وحدت ه. هندو در آن اجتماع سخنرانی کرد

همۀ حاضران را مفتون خود ساخت؛ به افسون  –گفت خدمت به خلق بهتر از عبادت خالق است  که می –اخالقیش 

نهادند  احترام می» کافري«پندار به  یشیان درستبالغت و فصاحت او، الحاد به صورت مذهبی شریف تلقی شد، و کش

چون به هند بازگشت، به هموطنانش شریعتی عرضه کرد . ده وجود نداردگفت خدایی جز روانهاي موجودات زن که می

  : که از زمان وداها تا آن زمان هیچ هندویی چنین شریعتی عرضه نداشته بود

 …تا پنجاه سال آینده.  …و نیرومند باشید  اتوان را رها کنید،این رازوریهاي ن …خواهیم انسانساز ما دینی می

نژاد خود ما، که  -یعنی- این تنها خدایی است که بیدار است، . یهوده را از ضمیرتان بزداییدچیزهاي دیگر، و خدایان ب

ست که پرستش کسانی ا  نخستین پرستش،. …گیرد دست، پا، و گوشهایش همه جا پیداست؛ همه چیز را در بر می

خستین خدایانی که ما باید این انسانها و این جانوران؛ و ن–اینها همه خدایان ما هستند . …پیرامون ما هستند

  .بپرستیم هم میهنان خود ما هستند

  .از اینجا تا گاندي بیش از یک گام فاصله نبود

III – تاگور  

  مکتبش –سیاستش  –شعرش  –جوانی رابیندرانات  –اي از نوابغ  خانواده –علم و هنر 

پروفسور جگدیس . داد می و هنر ادامهدر میان، هند، به رغم ستم و مرارت و تهیدستی، به آفرینش در علم و ادب 

بوسی، با تحقیقاتش در الکتریسیته و فیزیولوژي گیاهی، به شهرت جهانی رسید؛ و پروفسور چاندرا سکارا  چندره

در قرن ما یک مکتب جدید نقاشی پیدا شد که غناي . رامان، در زمینۀ فیزیک نور، به دریافت جایزة نوبل نایل آمد

نقاشیهاي ابنیندرانات تاگور تاحدي در . آمیزد را با ظرافت خطوط مینیاتور راجپوت به هم می رنگ فرسکوهاي آجانتا

.آن رازوري شورانگیز و مهارت هنري ظریفی که شعر عمویش را به شهرت جهانی رساند سهیم است

سمج  - ماندهان برهمایکی از ساز) به بنگالی تکور(دویندرانات تاگور . خاندان تاگور از خاندانهاي بزرگ تاریخ است

از . بود، و بعدها رهبر آن شد؛ مردي بود توانگر، بافرهنگ، و با تقدس؛ و در روزگار پیریش ساالر زندیقان بنگال شد

این خاندان دو نقاش به نامهاي ابنیندرانات و گوگونندرانات، یک فیلسوف به نام دوئیجیندرانات، و رابیندرانات شاعر 

  .خري پسران دویندرانات بودندپیدا شدند، این دوتاي آ

رابیندرانات در جوي قرین آسایش و آرامش بار آمد، که در آن موسیقی، شعر، گفتگوها و مباحثات عالی هوایی بود 

خواست بمیرد  بود، ولی نه می» شلی«از هنگام تولد، روحی آرام و حساس داشت؛ او هم یک . زد که او در آن دم می

اهل مشاهده و . ها بر دستش نشستند و پرنده نان مهربان بود که سنجابها بر زانویش میچ. نه اینکه زیاد پیر شود
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ایستاد و  گاهی ساعتها بر مهتابیی می. کرد ها را با حساسیتی رازورانه درك می ادراك بود و زیر و بمهاي محض پدیده

داد؛ گاه در خلوت بر  نظر قرار می ن تحتبا غریزة ادبیش پیکر و سیما، رفتار و شیوة راه رفتن هر عابري را در خیابا

رفته رفته شعرهایی بر لوح نوشت، شاد . گذراند نشست و نیمی از روز را با یادها و رؤیاهایش در سکوت می تختی می

 -دیري نگذشت که سرودهایی سرشار از لطافت براي هند سرود. توان از آن زدود از این اندیشه که خطاها را آسان می

در تمام هند آنها را . ساخت مناظر، زیبایی زنان، و آالم مردم؛ و خودش براي این سرودها آهنگ میدر زیبایی 

کرد، چون آن سرودها را از  خواندند، و شاعر جوان، ضمن آنکه به طور ناشناس در روستاهاي دوردست سفر می می

یکی از غزلهاي او را، که خود شاعر از ] ترجمۀ فارسی[در اینجا . آمد شنید، به شوق می لبان دهقانان زحمتکش می

آوریم؛ تاکنون جز او چه کسی پوچی عشق آسمانی را با لحنی چنین  زبان بنگالی به انگلیسی برگردانده، می

  پراحساس بیان کرده است؟

  .اي عاشق من، با من بگو که آیا این سخنان همه راست است؟ با من بگو

  .دهند اي تیرة سینۀ تو پاسخی توفنده میدرخشد، ابره آن گاه که برق چشمان تو می

  آیا راست است که لبانم، چون غنچۀ نوشکفتۀ نخستین عشق آگاهانه، شیرین است؟

  کنند؟ شدة بهاران هنوز در اندامهایم درنگ می آیا خاطرة ماههاي سپري

  دهند؟ آیا تارهاي زمین نیز، همچون چنگ، با زخمۀ پاهاي من نغمه سر می

بارد، فروغ پگاهان از آنکه برگرد پیکر من  که چون من پدیدار شوم، ژاله از دیدگان شب فرو میپس آیا راست است 

  گردد شاد است؟ می

  راست است، آیا راست است که عشق تو در سراسر جهان، و طی قرون، تنها به جستجوي 

من ره سپرده است؟

، چشمان، لبان، و زلفان مواجم آرامشی کامل سرانجام، آن گاه که مرا یافتی، آرزوي دیرپاي تو در سخنان شیرین

  یافت؟

  پس آیا راست است که رمز ابدیت براین پیشانی کوچک من نوشته شده است؟

  با من بگو، اي عاشقم، که آیا اینهمه راست است؟ 

ستی شدید، اما معتدل؛ ادراك دقیق و لطیف از عشق و زن و وطنپر: فضایل بسیاري وجود دارد تاگوردر اشعار 

. طبیعت و مرد؛ تأملی سخت و پرشور از بینش فیلسوفان هند؛ و ظرافتی همسنگ ظرافت تنیسن، در احساس و بیان

در این اشعار، زنان همه . اگر در آنها عیبی باشد، همان زیبایی یکدست و ایدئالیسم یکنواخت و رقت آنهاست

انگیز است، همیشه  شتنی، و مردان همه شیفتۀ زنان یا مرگ هستند؛ طبیعت در آنها، گرچه گاهی هولدا دوست

ارجونه، که عاشق : شاید چیترا ماجراي خود تاگور باشد .نماید نمیگاه، سرد، سترون، یا زشت  نمایدو هیچ باشکوه می

شود، زیرا که او همواره از زیبایی کامل و بیزوال  گذرد، از معشوقه زده می ، چون سالی از دلدادگی آنها میچیتراست

دهد و، چون نیرومند شده است، کارهاي طبیعی زندگی را در  ور است؛ فقط آنگاه که زیباییش را از دست می بهره

تاگور . یقی است از ازدواج توأم با رضایت و خرسنديو این رمز عم -بندد گیرد، خدا بار دیگر دل به او می پیش می

  :کند نحو فاش می محدودیتهاي خود را با ظرافتی افسونگر بدین

  .اي دلدار، روزگاري شاعر تو حماسۀ بزرگی در اندیشه پرورده بود

  .انداز تو خورد و بدل به اندوه شد دریغا، مراقب نبودم و آن حماسه به خلخالهاي طنین

  . هاي خرد درآمد، و در پاي تو پراکنده گشت صورت نغمهشکست، و به 
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هنگامی که . دادند او تا پایان به سرودن غزل پرداخت، و مردم جهان، جز نقادان، به سرودهایش شادمانه گوش فرا می

نقادان بنگالی همه به معایب آثارش چشم دوخته . هند کمی تعجب کرد) 1913(شاعر هندي جایزة نوبل گرفت

گرایان جوان از او  ملی. کردند هاي بد زبان بنگالی تلقی می اساتید کلکته شعرهایش را به عنوان نمونهبودند؛ 

کرد، و فریادش در این  خوشی نداشتند، چون او معایب و تندرویها را در زندگی اخالقی هند بشدت محکوم می دل

ملقب شد، به » سر«د؛ و هنگامی که به لقب آور موضوع بلندتر و رساتر از خروشی بود که براي آزادي سیاسی برمی

اما او مدت درازي این لقب را نگاه نداشت؛ چه در موقعی که سربازان . نظر آنها قبول این لقب خیانت به هند بود

، تاگور هم نشان )1919(انگیزي، به روي یک اجتماع دینی در امریتسار آتش گشودند  بریتانیایی، براثر سوءتفاهم غم

که شاید  استامروزه تاگور چهرة منزویی  .فرستادالسلطنۀ هند پس  اي، براي نایب ا نامۀ تند و زنندهخود را، ب

امت را داشت که اساسیترین نهادهاي هند، یعنی مصلحی بود که این شه: نظرگیرترین همۀ مردان روي زمین باشد

گرایی بود مشتاق آزادي هند؛ با وجود این،  ملی. نظام طبقاتی، و نیز گرامیترین عقاید آن، یعنی تناسخ، را نفی کند

مربیی بود که از . جرئت آن را داشت که علیه وطنپرستی افراطی و خودخواهی طرفداران نهضت ملی اعتراض کند

نیکیتان عزلت گزید تا رسالت خود را، در باب  اش، در شانتی و زاویه» اشرم«یاست خسته شده بود و در خطابه و س

نجابت اخالقی نفس، به برخی از جوانان نسل نو بیاموزد؛ شاعري بود دلشکسته از مرگ نابهنگام همسر، و 

یان زن و خدا دو دل است، و، داس، م سرشکستگی کشورش؛ فیلسوفی مستغرق در ویدانته؛ رازوري که، چون چندي

با اینهمه، براثر وسعت دانش، از ایمان نیاکانش دست کشیده است؛ عاشق طبیعت است، و تنها تسالیش، در برابر 

.هایی است که خود سروده است آوران مرگ، هدیۀ جاوید نغمه پیام

  .شود اي شاعر، شب بر سر دست است، مویت خاکستري می«

  »شنوي؟ یی خویش پیام زندگانی پس از مرگ را میآیا تو در تفکرات تنها

  .شب فرا رسیده است و من سراپا گوشم که شاید کسی از روستا ندا دهد، گواینکه دیرگاه است«: شاعر گفت

کنم تا مگر دلهاي سرگشتۀ جوان به هم باز گردند، و دو جفت چشم مشتاق تمناي موسیقیی کنند که این  نگاه می

  .جاي آنان سخن بگویدسکوت را بشکند و به 

  هاي پرشور آنان را به هم ببافد؟ اگر من بر ساحل زندگانی بنشینم و مرگ و فرا مرگ را نظاره کنم، کیست که ترانه

  .شود ستارة شامگاهی ناپدید می

  .رود سوزي آهسته آهسته در کنار رود خاموش از میان می تابش انبوه هیمۀ مرده

  .کشند وده از صحن آن خانۀ متروك، زوزه میشغاالن با هم، در فروغ ماه، فرس

اي خانه رها کرده، به اینجا بیاید تا شب را تماشا کند و با سري فروافکنده به زمزمۀ تاریکی گوش فرا دهد،  اگر آواره

 ام را فرو بندم و بکوشم که خود را از بندهاي انسانی آزاد کنم، کیست که رازهاي زندگانی را چنانچه من درهاي خانه

  به گوش او زمزمه کند؟

  .شود چه غم که مویم خاکستري می

  .من همواره همچون جوانترین و کهنسالترین مرد این روستا خواهم ماند

  .برخی لبخندهاي دالویز و ساده به لب دارند، و برخی فروغی کمرنگ در چشم

.ی پنهان استجوشد، و برخی اشکهایی که در تاریک برخی اشکهایی دارند که در روشنی روز برمی

  .آنان همه به من نیازمندند و مرا مجال آن نیست که به پس از زندگانی بیندیشم

   »شود؟ میمن با یکایک آنان همسالم، چه غم که مویم خاکسترگون 
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IV - شرق، غرب است  

  ظهور زن - نجسها - طبقات و اصناف -زوال نظام طبقاتی -ماعیاجت -تغییرات اقتصادي -شود هند دگرگون می

نویسد،  این نکته که مردي، که تقریباً تا پنجاه سالگی با زبان انگلیسی ناآشناست، و بعداً انگلیسی را به آن خوبی می

 -بودکه شاعر غربی دیگري پیوند آن دو را تحریم کرده  - خود نشانۀ آن است که شکافهاي میان شرق و غرب را

چون، تا زمان تولد تاگور، غرب از صد طریق به شرق راه یافته و اکنون در حال دگرگون کردن . توان بآسانی پرکرد می

ل کرده و را به یکدیگر متص هندآهن بیابانها و گاتهاي  کیلومتر راه 48270. کلیۀ شئون حیاتی مشرق زمین است

هاي غربی را به هر روستایی برده است؛ سیمهاي تلگراف و مطبوعات اخبار مهم جهان متغیر را به گوش هر  چهره

شارمند بریتانیا ] هندیان را[اند که  اي رسانیده است؛ مدارس انگلیسی تاریخ بریتانیا را با این نظر تعلیم داده پژوهنده

را تأیید  هراکلیتوسحاال حتی شرق هم . اند دموکراسی و آزادي را تلقین کردههاي انگلیسی  کنند، و ندانسته اندیشه

  .کند می

آالت برتر دستگاههاي بافندگی و توپهاي نیرومند بریتانیایی گردآلود فقر شده  هند، که در قرن نوزدهم بر اثر ماشین

ها رشد  صنایع دستی رو به زوال است، کارخانه. ناخواه به سوي صنعتی شدن روي آورده استبود، اکنون خواه 

کارگر در استخدام دارد، و رهبري شرکتهاي امریکایی را در  45000شرکت آهن و فوالد تاتا در جمشیدپور . کنند می

ید پس از یک نسل، چین و هند، در سنگ هند بسرعت رو به افزایش است؛ شا تولید زغال . کند تولید فوالد تهدید می

نه فقط این منابع داخلی . استخراج سوختهاي اساسی و مصالح صنعتی از دل خاك، از اروپا و امریکا پیشی بگیرند

پاسخگوي نیازهاي داخلی خواهد بود، بلکه شاید با غرب سر بازارهاي جهانی رقابت کند، و شاید فاتحان آسیا ناگهان 

هایی که روزگاري رام و  رفته ببینند، و شاید، با رقابت کارگران کم دستمزد سرزمین دستبازارهاي خود را از 

هایی به سبک اواسط  در بمبئی کارخانه. بودند، سطح زندگی غربیان شدیداً کاهش یابد) یعنی، زراعی(افتاده  عقب

در بسیاري از این  .آورد می کاران غربی عصر ویکتوریا، با دستمزدهاي قدیمی، هست که اشک حسد به چشم محافظه

اند و، با همان حرص و آز اروپاییها، هموطنان خود را استثمار  صنایع، کارفرمایان هندي جاي بریتانیاییها را گرفته

. م اخالقی مردم تأثیر داشته استاساس اقتصادي جامعۀ هندي، ضمن تغییر، بر نهادهاي اجتماعی و رسو.کنند می

اما، در برابر . داد تحرك و کشاورزي هند بود؛ این نظام سامانی به جامعه می نظام طبقاتی، معلول و مولود اجتماع بی

گشود؛ خریدار امیدها و بلندگراییها نبود؛ و براي ابداعات و  نبوغ افرادي که تباري سرشناس نداشتند، راهی نمی

. هنگامی که انقالب صنعتی به سواحل هند رسید، این نظام محکوم به فنا شد. اي نداشت نگیزهاقدامات بزرگ ا

کنند؛ قطارها  ها مردم بدون تبعیض طبقاتی در کنار هم کار می در اغلب کارخانه: گذارد ماشین به انسانها احترام نمی

نی و احزاب سیاسی تمام طبقات را به هم نزدیک کنند؛ انجمنهاي تعاو و ترامواها هر که را پول بلیت بپردازد سوار می

کند؛ و برهمن و فرد نجس، در تجمع تئاترهاي شهري، یا در خیابانها، با یک دوستی نامنتظر، شانه به شانۀ هم  می

پذیرد، فردي  اي را در دربار خود می کند که هر طبقه و صاحب هر عقیده اي اعالم می راجه. روند نشینند و راه می می

کند؛ و کنگرة ایالتی  سمج نظام طبقاتی را نفی می - شود؛ برهما اندیش بارودا می طبقۀ سودره فرمانرواي روشناز 

ماشین بتدریج طبقۀ جدیدي را به . کند بنگال در الغاي بیدرنگ همۀ امتیازات طبقاتی از کنگرة ملی طرفداري می

  .دهد د پایان میرساند، و به کهنترین حکومتهاي اشرافی موجو ثروت و قدرت می

امروزه کلمه وایشیه را در . دهد اکنون مفردات و اصطالحات نظام طبقاتی معنا و مفهوم خود را کم کم از دست می

حتی اصطالح سودره در شمال از بین رفته است، اما در . برند، اما در زندگانی عملی کاربردي ندارد کتابها به کار می

جاي کاستهاي پایینتر روزگار کهنتر را، . شود که از برهمنان نیستند طالق میجنوب، بدون سبب، بر کلیۀ کسانی ا

داران،  صرافان، بازرگانان، کارخانه: باشند گرفته، که در واقع همان اصناف می» طبقه«عمال، متجاوز از سه هزار 
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تئاتر، معدنکاران  برزگران، استادان، مهندسان، بازرسان خط آهن، قصابان، آرایشگران، ماهیگیران، بازیگران

یابند که فرق  اینها در طبقاتی صنفی تشکیل می - چیها، زنان فروشنده، واکسیها سنگ، رختشویان، درشکه زغال

هاي پدرانشان را  هاي کارگري ما در این توقع نابجاست که پسران باید، در این طبقات، حرفه اساسی آنها با اتحادیه

  .دنبال کنند

اتی در این است که نسل به نسل تعداد نجسها را چند برابر کرده است، و این افزایش دایمی غمنامۀ بزرگ نظام طبق 

تمام کسانی که جنگ . کند و روح عصیان و طغیانگري آنها بنیاد نهادي را که پدیدآورندة آنها بود سست و ضعیف می

اند، و تمام آن  ها به دنیا آمده سودرهیا قرض، آنان را بحد بردگی رسانده، تمام کودکانی که از ازدواج برهمنان و 

کنند، و قانون برهمنی داغ پستی بر آنها نهاده  باز، یا جالد کار می شوربختانی که چون رفتگر، قصاب، بندباز، شعبده

اندیشی کسانی که چیزي ندارند از دست  روند؛ و آنان با قدرت زاد و ولد، بدون عاقبت بود، جزو مطرودان به شمار می

فقر مفرط، پرداختن به پاکیزگی تن، پوشاك، یا خوراك را براي آنان از جمله . افزایند ، مدام بر تعداد خود میبدهند

ات از این رو مقرر .جویند میتفننات غیر قابل حصول کرده است؛ و هموطنانشان با تمام قوا و حواس از آنان دوري 

کند که فاصلۀ هر فرد نجس با سودره الاقل هفت متر، و با برهمن الاقل بیست و دو متر و نیم  طبقاتیی تجویز می

به این ترتیب، . باشد؛ اگر سایۀ فردي نجس بر روي فردي از طبقات بیفتد، او باید این پلیدي را با غسل از خود بزداید

نجس، در خیلی از قسمتهاي هند، نباید از چاههاي عمومی آب  .شود میفرد مطرود به هر چه دست بزند نجس 

بریتانیاییها، که . هایش را به مدارس هندو بفرستد بکشد، یا به معبدي که مخصوص برهمنان است پا بگذارد، یا بچه

ت، دست کم، آنها را در برابر قانون مساوي دانستند، و همۀ سیاستشان تا حدي به تهیدستی مطرودین دامن زده اس

جنبش ناسیونالیسم . خود داشتند، به طور مساوي، در دسترس آنها قرار دادند  کالجها و مدارسی را که تحت ادارة

نسل شاید . ، به الهام از گاندي، کوششهاي فراوانی کرده است که از شوربختی و بیچارگی نجسها بکاهد)ملی گرایی(

. آینده شاهد آزادي ظاهري و سطحی آنها باشد

صنعتی شدن سن . دهد هاي غربی سیادت قدیمی مرد هندي را مورد تهدید قرار می وارد شدن صنعت و اندیشه

توان به کارخانه کشاند، مگر او را ترغیب کنند که  زن است؛ زن را نمی» آزادي«اندازد، و مستلزم  ازدواج را عقب می

بسیاري از اصالحات واقعی به . است و او، بر طبق قانون، حق دارد درآمدش را براي خودش نگاه دارد خانه زندان

به ازدواج در خردسالی رسماً پایان داده شد، به این معنا که ) 1929در سال . (دنبال این آزادي به دست آمده است

ه هجده سال رساندند، ساتی از میان رفته است، و سال، و براي پسران ب سن قانونی ازدواج را براي دختران به چهارده

    .یابد میازدواج مجدد بیوگان هر روز افزایش 

هاي  کنند؛ و جهانگردان از اینکه دیگر نشانی از رقاصه تعدد زوجات مجاز است، اما مردان کمی به آن مبادرت می

زندگی . کند در هیچ کشوري دیگر اصالح اخالقی به این سرعت پیشرفت نمی. شوند ینند، مأیوس میب معبد نمی

نشینی بیرون آورد و حجاب را برانداخت؛ امروزه، بسختی، شش درصد زنان  صنعتی در شهر زنان را از مستوري و پرده

ترین مسائل روز بحث  اي زنان از تازههاي جالب توجه بر نامه تعدادي از هفته. دهند هند به چنین عملی تن درمی

ترین مشکل هند، یعنی زاد و  کنند؛ حتی مجمعی براي نظارت بر والدت ایجاد شده است، و با شهامت تام با سخت می

در بسیاري از استانهاي هند، زنان حق رأي و منصب سیاسی دارند؛ زنان دوبار . ولد بیحساب، به مقابله برخاسته است

التحصیل شده و به طبابت، وکالت دعاوي، یا  بسیاري از آنان از دانشگاهها فارغ. اند ملی هند رسیده به ریاست کنگرة

آیا نباید . بیشک، بزودي اوضاع دگرگون خواهد شد و زنان به فرمانروایی خواهند رسید. اند استادي اشتغال ورزیده

نان هند فرستاده است، به عهدة نفوذ وحشیانۀ مسئولیت این درخواست آتشین را، که یکی از پیروان گاندي براي ز

غرب قرار داد؟
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پرده را از پیش چشمانتان ! دیگ و تاوه را کنار بگذارید! ها بیرون بیایید بیدرنگ از آشپزخانه! حجاب کهن را براندازید

ردم هند ملتی براي اینکه م. بگذارید شوهران و برادرانتان خودشان پخت و پز کنند! بدرید و به جهان نو بنگرید

  !سرافراز بشوند، خیلی کارها باید کرد

v-نهضت ملی  

  کنگرة ملی هند -دنیایی شدن بهشت - دانشجویان غربگرا

خواندند، تقریباً همین تعداد هم در امریکا، و باز شاید  ، متجاوز از هزار هندي در انگلستان درس می1923در سال 

نان از امتیازاتی که پایینترین شارمندان اروپاي غربی و امریکا از آنها آ. کردند همین تعداد در جاهاي دیگر تحصیل می

برخوردار بودند سخت متعجب شدند؛ انقالبهاي فرانسه و امریکا را مطالعه کردند؛ آثاري در زمینۀ اصالحات و شورش 

، اعالمیۀ حقوق بشر، اعالمیۀ استقالل، و قانون اساسی امریکا را مورد مطالعه  حقوقخواندند؛ با نگاهی حسرتبار، بیلۀ 

هاي دموکراتیک و بشارت آزادي  دادند؛ و چون به کشورشان باز گشتند، به صورت مرکزي براي انتقال اندیشه قرار می

العاده باال برد؛  ها را فوق ندیشهپیشرفتهاي صنعتی و علمی غرب، و پیروزي متفقین در جنگ، ارزش این ا. در آمدند

.هندیان در مدارس انگلستان و امریکا درس آزادي را فراگرفتند. دیري نگذشت که هر دانشجویی بانگ آزادي سرداد

این شرقیهاي تحصیلکردة غرب، طی دورة تحصیل در خارج، نه فقط آرمانهاي سیاسی آنان را اخذ کردند، بلکه 

آنان، . این دو فرایند، معموال، در زندگینامه و در تاریخ با هم قرین هستند. ریختند هاي دینی را هم دور اندیشه

پیوند داشتند؛ در  …رفتند، جوانانی بودند متورع، که با کریشنا، شیوا، ویشنو، کالی، و راما هنگامی که به اروپا می

. ی شوکی بر آنها وارد شده استآنجا علم آموختند و روشن شدند، در نتیجه آیین کهن فرو ریخت، چنانکه گوی

گرا معتقدات قدیم را، که همان روح هند است، به دور انداختند، و با دلی افسرده و سرخورده به  هندیان غرب

مدینۀ فاضله جاي بهشت را پر کرد؛ بعد، ناگزیر،  .افتادان بر زمین فرو کشورشان بازگشتند؛ نقش هزاران خدا از آسم

آنچه در نیمۀ دوم قرن هجدهم بر اروپا گذشته بود، . دموکراسی جانشین نیروانه شد؛ و آزادي جاي خدا را گرفت

  .گذشت اکنون به شرق می

کنگرة «چند رهبر هندي در بمبئی جمع شدند و  1885در سال . هاي نو بآهستگی تحول یافت همه، اندیشه با این

کوشش . را تشکیل دادند، اما گویا در آن هنگام حتی خیال فرمانروایی میهنی هم در سر آنان نبود» هندملی 

یعنی، نابود کردن وحدت و قدرت نیرومندترین ایالت هند، که از نظر شم و درك سیاسی (لردکرزن در تجزیۀ بنگال 

، تیلک، که سیاستمداري 1905نگرة ملیون را بشورش و طغیان برانگیخت؛ و در ک) سرآمد کلیۀ ایاالت بود

هاي سانسکریت ساخته بود، که  او این لغت را از ریشه. کرد) جنبش خودمختاري(ناپذیر بود، تقاضاي سوراج  سازش

در همان سال پرحادثه، ژاپن روسیه را شکست داد؛ و شرق، که . اکنون در زبان انگلیسی به معناي خودمختاري است

سن پیروي کرد، شمشیر  یات چین از سون. سیده بود، به طرح نقشۀ آزادي آسیا آغاز کردبه مدت یک قرن از غرب تر

هاي تاریخ را به رهبري خود پذیرفت، و به  سالح یکی از عجیبترین چهره هند بی. آهیخت، و به آغوش ژاپن افتاد

  .گرفت سالح انجام می یکرد، و ب جهان پدیدة بیسابقۀ انقالبی را عرضه داشت که پارسا مردي آن را رهبري می
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VI -  مهاتما گاندي  

سالهاي  - »من آن انسانم« - 1921شورش  -در افریقا -آموزش و پرورش گاندي -مسیحی - مرتاض - تصویر یک پارسا

  دستاوردهاي گاندي -انقالب چرخ ریسندگی - »هند جوان« - زندان

چهره و گوشتی مفرغ رنگ، موي خاکستري بسیار ترین مرد آسیا را مجسم کنید که، با  ترین، الغرترین، و ناتوان زشت

رنگ مهرآمیز، دهانی گشاد و تقریباً عاري از دندان، گوشهاي  هاي استخوانی برجسته، چشمان ریز میشی کوتاه، گونه

دراز، بینی بزرگ، دست و پاي الغر، فوطه به میان بسته، در برابر یک قاضی انگلیسی در هند ایستاده است، و به اتهام 

یا او را این طور مجسم کنید که روي فرش کوچکی در . شود میان هموطنانش محاکمه می» عدم همکاري«یغ تبل

به رسم جوکیان، چهارزانو : جویان، در احمدآباد نشسته است اطاقی خالی در سیتیاگرهه اشرم، یعنی مدرسۀ حقیقت

اش عزم قبول مسئولیت نمایان؛ ذهنش  چهرهنشسته؛ کف پاها متمایل به باال؛ دستها با چرخۀ ریسندگی مشغول؛ در 

، هم 1935تا 1920این بافندة عریان، از سال . فعال و آماده براي پاسخ دادن به هر سؤالی که دربارة آزادي بشود

شد، جمعیت پیرامون او گرد  وقتی که در اجتماع دیده می. هندي بود 320000000رهبر معنوي و هم رهبر سیاسی 

. را لمس کند، یا پایش را ببوسد اش آمد تا جامه می

بافت، به این امید که هموطنانش به جاي خریدن محصول دستگاههاي بافندگی  روزي چهار ساعت کدر خشن می

بریتانیایی، که صنعت نساجی هند را ویران کرده بود، در استفاده از این پارچۀ سادة دستباف او را سرمشق خود قرار 

او، که روزگاري وکیل . که دو تا تنپوش و یکی بسترش بود - ه تکه پارچۀ خشن بودهمۀ مایملک او فقط س. دهند

دعاوي ثروتمندي بود، کلیۀ دارایی خود را به بینوایان بخشید، و همسرش هم، پس از چندي تردید موقرانه، به 

ال، خرما، برنج، و خوراکش جوز، موز، لیمو، پرتق. خوابید روي کف بیفرش اطاق، یا برزمین می. شوهرش اقتدا کرد

ها  خورد؛ در تمام عمرش یک بار گوشت خورد؛ گاهی هفته شیر بز بود؛ چه بسا، ماهها جز شیر و میوه چیزي نمی

روزه براي جهان . نیاز باشم توانستم بی شد نیازي به چشمانم نداشته باشم، از روزه هم می اگر می«. خورد چیزي نمی

شود، ضمیر هم صافیتر  معتقد بود که هرچه خون رقیقتر می» .ن برونیکند که چشم براي جها درونی همان می

خیزد، همچون  از مایا برمی -گاهی خود همان جان جهان - رود، و چیزهاي بنیادي شود، ناشایستگیها از میان می می

  .اورست که از میان ابرها قد برافراشته است

داد که به  پایی نیز بر خاك داشت، و به پیروانش اندرز میگرفت تا الوهیت را نظاره کند،  در عین حال که روزه می

یابند، بر اثر مواد اسیدي  اي که به شناخت خداوند دست می داري هر روز تنقیه کنند تا مبادا در لحظه هنگام روزه

وقتی که مسلمانان و هندوها یکدیگر را با شوق و شوري خداپرستانه . حاصل از سوخت و ساز بدن، مسموم شوند

. تأثیر قرار دهد کردند، سه هفته یکسره روزه گرفت تا آنان را تحت هاي او براي صلح اعتنایی نمی کشتند، و به البه می

از روزه و ریاضت چنان نزار و ناتوان شد که وقتی براي جمعیت انبوهی، که براي شنیدن سخنانش گرد آمده بودند، 

کشی را به حوزة جنسیت نیز کشاند، و مانند  ریاضت. زد کرد، ناچار از روي کرسی بلندي حرف می صحبت می

او نیز در جوانی بسیار شهوتران بود؛ و از شنیدن . خواست که نزدیکی را صرفاً محدود به تولیدمثل کند تولستوي می

آنگاه، با ندامت بسیار، به برهمه چاریه، . خبر مرگ پدر چنان مضطرب و مشوش شد که به آغوش عشق پناه جست

همسرش را ترغیب کرد تا با . خودداري از هر گونه میل جنسی، که در کودکی به او آموخته بودند، روي آورد یعنی

هنگامی که دریافت که » .از آن پس هرگونه نزاعی از میان برخاست«: گوید هم مثل برادر و خواهر زندگی کنند؛ می

هاي مالتوس و تولستوي  غربی نرفت، بلکه به نظریهنیاز اساسی هند همانا نظارت بر والدت است، به دنبال روشهاي 

.رو آورد
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بینیم،  آیا براي ما، که از این وضع باخبریم، درست است که صاحب فرزند شویم؟ در حالی که ما خود را درمانده می

ا حق م …تا هند ملت آزادي نشود …ایم اگر به فرایند تولید مثل ادامه دهیم، فقط به بردگان و ناتوانان افزوده

خواهند و در آرزوي آن هستند که  اي هم شک ندارم که متأهالن، اگر خیر کشور را می ذره …نداریم زاد و ولد کنیم

قامت داشته باشد، خویشتنداري را تمرین خواهند  هند ملتی نیرومند و خوشکام شود و مردان و زنانی خوش قد و

  . کرد و فعال دست از زاد و ولد خواهند کشید

راین دقایق، در منش او خصایصی بود کامال غریب، همانند همان خصایصی که بنیادگذار مسیحیت را از عالوه ب

 »برکوهسارموعظه «کرد که گویی هر کلمۀ  آورد، اما چنان رفتار می نام مسیح را به زبان نمی. کرد دیگران متمایز می

شناسد که حیاتش تا این حد با  به بعد، تاریخ کسی را نمی آسیزياز زمان قدیس فرانسیس . یرفته استرا پذ

ناپذیر او نسبت به  حسن سلوك و تأدب سردي. بزرگواري، وارستگی، سادگی، و بخشایش بر دشمنان قرین باشد

شد که آنان نیز متقابال حسن سلوك و تأدب عالی پیش گیرند، که این مایۀ سرفرازي دشمنان، و  مخالفانش سبب می

هرگز کینه و رنجش از . فرستاد دوچندان هم مایۀ افتخار خود او بود؛ حکومت، او را با پوزشخواهی بسیار به زندان می

حتی یک بار هم تالفی نکرد؛ و،  مردم سه بار به سرش ریختند و به قصد کشت کتکش زدند؛. خود نشان نداد

اندك زمانی پس از درگرفتن شدیدترین . هنگامی که یکی از مهاجمان را توقیف کردند، از شکایت خودداري کرد

عام کردند،  سالح را قتل ، که مسلمانان موپله صدها هندوي بی1921مخاصمات میان مسلمانان و هندوان در سال 

گاندي از سراسر هند برایشان اعانه جمع کرد و، بدون توجه به سوابق و اعمال . قضا را مسلمانان دچار قحطی شدند

آوري شده را براي مصارف عمومی کسر کند، کلیۀ اعانات را به دشمن گرسنه  آنها، بدون آنکه دیناري از وجوه جمع

بود و به فرقۀ ] سوداگرانکشاورزان و [اش از طبقۀ وایشیه  خانواده. متولد شد 1869مهندس کارمچاندگاندي در . داد

پدرش مدیري قابل، اما در . بند اصل اهیمسا بود، که همانا هرگز نیازردن موجودات زنده است جین تعلق داشت و پاي

داد، و تقریباً  گذاز بود؛ به خاطر درشتیش، مناصبش را یکی بعد از دیگري از دست می امور مالی متخصصی بدعت

مهندس هنوز بچه بود که از دین . اش گذاشت کرد، و مختصري هم براي خانواده تمام ثروتش را صرف کارهاي خیر

روي برگردانید، چه از فسق زناکارانۀ برخی از خدایان خشنود بود؛ و، براي آنکه این تحقیر ابدي خود را در باب دین 

.قضا را از این گوشت بیمار شد و بار دیگر به سوي دین روي آورد. نشان دهد، گوشت خورد

سالگی با کاستورباي ازدواج کرد، و این زن در کلیۀ ماجراهاي زندگی  در هشت سالگی نامزد گرفت، و در دوازده

سالگی در امتحانات ورودي دانشگاه  در هجده. به گاندي وفادار بود - »چاریه برهمه«رفتنها، و  ثروت، فقر، زندان - گاندي

. ال اول اقامتش در لندن، هشتاد کتاب دربارة مسیحیت خوانددر س. قبول شد، و براي تحصیل حقوق به لندن رفت

حتی به - پند نیکی به جاي بدي، و محبت » .را خواندم درست به دلم نشست» موعظه برکوهسار«همان بار اولی که «

د، دانست؛ و با خود گفت که اگر با این پندها شکست بخور را باالترین تجلی هرگونه ایدئالیسم انسانی می -دشمنان

  .آنها پیروز شود بهتر از آن است که بی

مسئلۀ وام ] دعاوي مربوطه به[به هند بازگشت، مدتی در بمبئی وکالت کرد؛ از تعقیب کردن  1891چون در سال 

داشت که اگر شکایتی را عادالنه نداند، آن را نپذیرد یا  و همیشه این حق را براي خود محفوظ می. کرد خودداري می

تعقیب یکی از دعاوي او را به افریقاي جنوبی کشاند؛ در آنجا پی برد که با هموطنان هندویش . داز آن دست بکش

شود؛ بازگشت به هند را از یاد برد و، بدون هیچ مزدي، خود را یکسره وقف جنبش زدودن  بسیار بدرفتاري می

کرد، تا آنکه حکومت تسلیم شد؛ در مدت بیست سال بر سر این مسئله مبارزه . ناتوانیهاي هموطنانش در افریقا کرد

  .این موقع او هم به هند برگشت
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چون آن پوست و استخوانها را . روزي کامل مردمش پی برد در سراسر هند به سفر پرداخت و براي اولین بار به سیه

به . دکردند، دچار وحشت ش الواقع نوکري می کنند، و آن مطرودان پست را دید که فی دید که در مزارع جان می

دارند صرفاً نتیجۀ فقر و انقیاد آنان در  نظرش چنین رسید که تبعیضاتی که، در خارج، دربارة هموطنانش روا می

، وفادارانه جانب انگلستان را گرفت، حتی از هندوهایی که ]جهانی[با اینهمه، باز، در هنگام جنگ . داخل کشور است

او در آن موقع با کسانی که در پی استقالل . ا به سربازي بروندپذیرفتند نیز خواست ت را نمی» عدم خشونت«اصل 

بودند موافق نبود؛ معتقد بود که حکومت بریتانیا به طور کلی خوب است، اما رفتارش در هند بد است، درست به این 

انگلیس را به  شد مردم گذارد، و اگر می کند اینجا زیر پا می دلیل که تمام اصولی را که در خود بریتانیا رعایت می

او . المنافع بپذیرند وضع هندیان آگاه ساخت، دیري نخواهد گذشت که هند را به برادري کامل در کشورهاي مشترك

یقین داشت که چون جنگ تمام شود و بریتانیا فداکاري جانی و مالی هند را در راه امپراطوري قدر بشناسد، دیگر در 

  .اعطاي آزادي به او تردید نخواهد کرد

 -داد بیان و مطبوعات خاتمه می که به آزادي - اما، در پایان جنگ، جوش و خروش فرمانروایی میهنی با قوانین رولند

. رو شد چمزفرد، و سرانجام هم با کشتار امریتسار روبه -و با استقرار یک هیئت مقننۀ سست بنیاد، اصالحات مانتگیو

نشانهایی را که، در موارد گوناگون، از دولتهاي بریتانیا : دست زد گاندي از این اوضاع تکان خورد و به اقدام قاطعی

اي براي هندیان صادر کرد که در مقابل حکومت هند به طور  السلطنه پس فرستاد، و اعالمیه گرفته بود براي نایب

ه گاندي چنانک -مردم به این ندا با خونریزي و خشونت پاسخ دادند، نه. برخیزند» عدم همکاري آرام«فعال به 

. کردند کشتند نفر از پارسیانی را که با آنان همدردي نمی 53مثال، در بمئی . آمیز با مقاومت صلح - خواسته بود

عدم همکاري «گاندي، که سوگند اهیمسا خورده بود، پیام دیگري فرستاد و در آن از مردم تقاضا کرد، چون کار 

در تاریخ کمتر اتفاق افتاده . است که این نهضت به تعویق افتد به استقرار حکومت اوباش منجر شده، بهتر آن» آرام

ملت از . بود که مردي، در پیروي از اصول و تحقیر مصلحت و شهرت، تا این حد از خود جسارت نشان داده باشد

سنگ که اهمیت اسباب و وسایل باید هم«دید، و در این امر  تصمیم او حیرت کرد؛ چه، خود را در آستانۀ پیروزي می

.الجرم شهرت مهاتما سخت تنزل کرد. توافق نداشت» غایت و هدف باشد

مقاومتی نکرد، از گرفتن وکیل . بود که حکومت تصمیم گرفت او را توقیف کند) 1922مارس (درست در همین ایام 

هایش مسئول  وقتی که دادستان او را متهم کرد که با نوشته. خودداري ورزید، و هیچ دفاعی از خود به عمل نیاورد

  .را برانگیخته، گاندي با عباراتی پاسخ داد که او را ناگهان به افتخار رساند 1921خشونتی است که بلواي 

اند  چورا بردوش من گذاشته العموم فاضل در زمینۀ حوادث بمبئی، مدرس، و چوري مایلم تمام سرزنشی را که مدعی

روم، و براي من غیرممکن است که  ي متوالی با این فکر به خواب میکنم و شبها عمیقاً بر این حوادث فکر می. بپذیرم

که  گویند من، در مقام مردي العموم فاضل کامال حق دارند که می مدعی …خود را از این جنایات شیطانی جدا بدانم

آگاه باید به نتایج هر یک از اعمالم  …مسئولیت دارد، مردي که از سهم خوبی از تربیت برخوردار شده است،

. کردم کنم، و تن به مهلکه دادم، و اگر آزاد بودم باز همین کار را می دانستم که دارم با آتش بازي می من می.باشم

  .ام ام کوتاهی کرده عه اینجا گفتم نگویم، درانجام وظیفهکردم که اگر مطالبی را که السا امروز صبح احساس می

عدم خشونت اولین رکن ایمان من . خواهم از خشونت بپرهیزم اکنون هم می. خواستم از خشونت بپرهیزم من می

دادم  بایست به نظامی تن می یا می. گزیدم می بایست راهی را بر است، و آخرین رکن عقیدة من نیز هست، اما من می

ریدم که خ وار مردمی را به جان می ناپذیر را وارد آورده است، یا خطر خشم دیوانه که به کشور من این لطمات جبران

اند؛ از  دانم که مردمم گاه گاه دست به دیوانگیهایی زده می. کردند فهمیدند قیام می چون حقیقت را از لبان من می

این بابت از ته دل متأسفم، و از آن رو اینجا هستم که، نه فقط به کیفري سبک، بلکه به شدیدترین مجازاتها تن 
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پس، من اینجا هستم که، به خاطر آنچه در قانون . کنم هم نمی تقاضاي تخفیف. کنم تقاضاي ترحم نمی. دردهم

شود، و به نظر من عالیترین وظیفۀ هر شارمندي است، با خوشحالی تسلیم شدیدترین  جنایت عمدي شمرده می

کسی را که  - قاضی در نهایت تأسف گفت که مجبور است او را به زندان بفرستد. مجازاتی شوم که مستحق آنم

دانند؛ قاضی تصدیق کرد که حتی مخالفان گاندي او  می» وطنپرست بزرگ و رهبر بزرگ«ن از هموطنانش میلیونها ت

سرانجام، او را به شش . دارد» آرمانهاي بزرگ، و زندگانی شرافتمندانه و پاك«کردند که  را به چشم مردي نگاه می

.سال حبس محکوم کرد

توانستم ببینم،  هیچ یک از زندانیهاي دیگر را نمی«نویسد  می. نکردگاندي را به سلول مجرد انداختند، اما شکایتی 

سرشت من تنهایی را . شادم«ولی » .توانست به آنان آسیب برساند فهمم چگونه معاشرت من می گرچه واقعاً نمی

بیرون،  و اکنون این فرصت را دارم که به مطالعاتی سرگرم باشم که در جهان. من آرامش را دوست دارم. دوست دارد

با پشتکار بسیار به خواندن آثار بیکن، کارالیل، راسکین، امرس، ثورو، و تولستوي پرداخت، » .ناگزیر، از آنها غافل بودم

زبانهاي . گیتا را خواند- بارها بهاگاواد. بخشید و ساعات متمادي با بن جانسن و والترسکات خود را تسال می

براي . بتواند هم به دانشمندان نامه بنویسد و هم با تودة مردم صحبت بکند سانسکریت، تامیل، و اردو را فراگرفت تا

دورة شش سالۀ حبس خود برنامۀ مفصلی براي مطالعه و تحقیق تهیه کرد، و در کمال دقت آن را به موقع اجرا 

مطالعۀ آن کتابها با شادي جوان بیست و چهارساله به «: در این مورد، خود گوید. اي روي داد گذارد، تا آنکه حادثه

بیماري آپاندیسیت از زندان نجاتش داد، و » .بردم نشستم و پنجاه و چهار سال سن و جسم ناتوانم را از یاد می می

جمعیت عظیمی دم درهاي زندان جمع شدند تا . گرفت موجب بهبودیش شد طب غربی، که او غالباً از آن خرده می

اما او از سیاست . زدند شد خیلیها به جامۀ خشنش بوسه می ی که او رد میاو را به هنگام خارج شدن ببینند، و موقع

اش، در احمدآباد، گوشه گرفت، و  و قرار گرفتن در منظر عام پرهیز کرد، ضعف و بیماري را بهانه آورد و در مدرسه

اش به نام  نامه ریق هفتهاما، از آن خلوتگاه، هر هفته، از ط. سالهاي بسیار با شاگردانش در انزواي آرامی زندگی کرد

از پیروانش خواست که از . کرد اش در بارة انقالب و زندگی منتشر می هایی در تشریح فلسفه هند جوان، سرمقاله

خشونت بپرهیزند، نه فقط به این دلیل که این کار خودکشی است، وهند هیچ تفنگی نداشت، بلکه به این دلیل که 

آموزد که آنانی که، بیشک به  تاریخ به ما می«: گفت گیرد و بس؛ به آنان می یاستبدادي جاي استبداد دیگري را م

اند، به نوبۀ خود شکار بیماري  هاي شریف و ارجمند، آزمندان را، با توسل به زور، از امتیازات خود محروم کرده انگیزه

زیرا ثمرة . ي آن از دست خواهم دادام را به آزاد اگر هند به دستاویزهاي خشن رو آورد، من عالقه …اند مغلوبان شده

  ».این گونه دستاویزها نه آزادي، بلکه بردگی است

دومین رکن عقیدة او رد قطعی صنعت جدید بود، و، مانند روسو، بازگشت به زندگی سادة کشاورزي و صنعت خانگی 

ماشینهایی که در مالکیت  ها، با به نظر گاندي، محبوس شدن مردان و زنان در کارخانه. روستاها را خواستار بود

شدة آنها را نخواهند دید، راه غیرمستقیمی است که  دیگران است، و تولید اجزاي کاالهایی که هرگز شکل تمام

) نیروي(به عقیدة او، تولیدات ماشینی غیرالزم است؛ . کند ارزش دفن می اي از کاالهاي بی انسانیت را در زیر توده

کاري ) نیروي(شود؛ یا اگر واقعاً  ا اندوخته شود، در ساخت و تعمیر آنها مصرف میکاري که با به کار گرفتن آنه

دار است؛ کارگر، با قدرت تولیدي خاص خود، به هراس  اندوخته شود، براي کارگر سودي ندارد، بلکه به سود سرمایه

ده بود از نو برپا کرد؛ خود اعالم کر 1905از این رو نهضت سودیشی را که تیلک در . شود دچار می» بیکاري صنعتی«

گاندي به کار بردن چرکه، یا چرخۀ ریسندگی، . بایست به سوراج، یا خودمختاري، افزوده شود می) سودیشی(تولیدي 

هاي  دانست؛ او از هر هندي، حتی از ثروتمندترینشان، خواست که پارچه را نشانۀ بستگی صادقانه به نهضت ملی می
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هاي هند  آور، بار دیگر، خانه یگانه و ماشینی بریتانیا را طرد کنند، تا در زمستان ماللدستباف بپوشند و منسوجات ب

. پراز آواز چرخۀ ریسندگی شود

. اما هند در این کار کوشا بود. پاسخ به این ندا همگانی نبود؛ تاریخ را در مسیرش متوقف کردن دشوار است

ن بزرگزاده ساریهاي ابریشمی ژاپنی را کنار گذاشتند و پوشیدند، بانوا دانشجویان هندي در همه جا کدر می

ریسی آغاز کردند؛ و در  ها، و محکومان در زندانها، نخ هاي خشن دستباف پوشیدند؛ روسپیان در روسپیخانه پارچه

سوزي ترتیب دادند که در آن هندیان و  نهاي بزرگ مزخرفات، جش ساووناروالبسیاري از شهرهاي بزرگ، مثل روزگار 

فقط در یک . هاي خارجی را بیرون آورده، به آتش انداختند ها و انبارهایشان، تمام پارچه بازرگانان ثروتمند، از خانه

  . هاي آتش سپردند طاقه پارچه را به شعله150000روز، در بمبئی

خورد، اما به مدت یک دهه نماد شورش بود، و به میلیونها مردم گیري از صنعت در هند شکست  نهضت کناره

را » هدف«هند نسبت به اسباب و وسایل دو دل بود، اما . خاموش آن خطه وحدت و آگاهی سیاسی جدیدي بخشید

پذیرفت، و در یک لحظه،  کرد، قدسیت او را به جان می داشت؛ و اگر چه در سیاستمداري گاندي تردید می گرامی می

  :تاگور دربارة او چنین گفته است. ر حرمت نهادن به او، جملگی یگانه شدندد

با آنان به زبان خودشان سخن . پوشید ایستاد، و همچون آنان جامه می هاي هزاران بینوا می او در آستانۀ کلبه

نام  »مهاتما«دلیل، به این . در اینجا پیکر او الاقل حقیقت زندة مجسم بود، نه صرف منقوالتی از کتابها. گفت می

اند، جز او چه کسی حس کرده است که همۀ هندیان گوشت  حقیقی اوست، و این نامی است که مردم هند به او داده

گاندي غنچۀ عظمت به نداي  …موقعی که عشق به درخانۀ هند آمد، آن در کامال گشاده بود …و خون او را دارند؟

نوین هند شکفته شد، کما اینکه در روزگاري که بودا حقیقت مهر و همدردي را در میان موجودات زنده اعالم کرده 

. ت جدیدي شکوفا شدنداي گاندي در عظم. بود، هند شکوفا شد

  .اه مردان دیگر استوظایف دیگر چشم به ر. وظیفۀ گاندي متحد کردن هند بود، و او آن وظیفه را به انجام رساند

VII – وداع با هند  

تواند تاریخ هند را مانند تاریخ مصر، بابل، یا آشور به پایان برساند، زیرا تاریخ هند همچنان در تکامل، و  مورخ نمی

فرهنگ این کشور، از راه تماس فکري با غرب، جانی تازه گرفته است، و . تمدن آن هنوز در کار خالقیت است

از نظر روحی، هنوز با خرافات و ذخیرة عظیم . ، همچون ادبیات دیگر کشورها، بارآور و ستودنی استادبیاتش امروز

توان گفت که اسیدهاي علم نوین با چه سرعتی این خدایان بیرون از شمار  االهیات خود در کشمکش است، اما نمی

د بخشیده که در گذشته این کشور از نظر سیاسی، صد سال اخیر چنان وحدتی به هن. را در خود حل خواهد کرد

این وحدت، نیمی وحدت یک حکومت بیگانه، و نیمی دیگر وحدت یک زبان بیگانه است، اما : کمتر نظیر داشته است

هند، از نظر اقتصادي، در حال . دهد باالتر از همۀ اینها وحدت اشتیاق به آزادي است که همه را به یکدیگر پیوند می

ثروت و تجارتش افزایش . چه خوب باشد و چه بد - قرون وسطایی به صنعت جدید استانتقال از اصول صنعت 

  .خواهد یافت، و پیش از پایان این قرن، بیشک در شمار قدرتهاي بزرگ جهانی درخواهد آمد

ک آوردهاي مستقیمی را دارد که مصر و خاور نزدی توانیم ادعا کنیم که این تمدن، براي تمدن غربی، همان ره ما نمی

اند، چه این دو تمدن نیاکان بالفصل فرهنگ ما بودند، در حالی که تاریخ هند، چین، و ژاپن در مسیر دیگري  داشته

کوشند که  جریان داشته است، و فقط در عصر حاضر است که تماس آنها با جریان زندگی غربی آغاز شده است و می

آوردهاي تردیدپذیري، نظیر دستور زبان و منطق،  الیا، رهدرست است که هند، حتی در حصار هیما. در آن مؤثر باشند

فلسفه و فابل، هیپنوتیسم و شطرنج، و باالتر از همۀ اینها، ارقام و سلسلۀ اعشاري براي ما فرستاده، اما اینها جوهر 

می که اختراع، هنگا. روح هند نیستند؛ اینها در مقایسه با آنچه ما شاید در آینده از او بیاموزیم، بسیار ناچیز است
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ها را به هم بپیوندد، یا این مستحدثات ما را ناگهان به زدوخورد با آسیا بکشانند، ما تمدنهاي  صنعت، و تجارت قاره

هاي آن را  از راه و رسمها و اندیشه آن را دقیقتر مورد مطالعه قرار خواهیم داد، و حتی در حال مخاصمت نیز برخی

تساهل و مالیمت مردان پخته، خرسندي  - پاسخ کشورگشایی و خودبینی و تاراجدر  -شاید هند. جذب خواهیم کرد

پذیر و صفابخش نسبت به همۀ موجودات زنده را به ما  بین، و عشقی الفت و رضاي روح وارسته، آرامی روانی روشن

  .بیاموزد

  

کتاب سوم

  خاور دور

  

ي شعر سرایند و مردم به بازي و نمایش پردازند سرایان بآزاد داند که در زمانش سخن فغفوري فن حکومت کردن می

کنند و دانشجویان به آواز  و تاریخگذاران حقیقت را برگویند و وزیران از اندرز باز نایستند و تهیدستان از خراج شکوه

همه بلند درس خوانند و کارگران مهارت خود را ستایند و کار خواهند و همگان در هر باره دم زنند و سالخوردگان بر 

                  . چیز خرده گیرند

  ) م ق845در حدود (وانگ،  پیام امیر شائو به فغفور لی

  

  

فصل بیست و سوم

  عصر فیلسوفان

  

I - سرآغاز  

  داوري دربارة چینیان

دیدرو دربارة چینیان چنین . کشف فرهنگ چین یکی از موفقیتهایی است که در عصر روشنفکري اروپا دست داد

دوستی، از سایر اقوام آسیایی  قوام، از لحاظ قدمت تاریخی، هنر، هوش، خرد، سیاست و فلسفهاین ا«: نوشته است

هیئت این «: ولتر گفته است. کنند برترند و، به گفتۀ برخی از مؤلفان، در این موارد با منورترین اقوام اروپا برابري می

م آن چندان تغییري کند، چهارهزار سال دوام هاي مرد شاهنشاهی، بی آنکه قوانین و رسوم و زبان و حتی مد جامه

هنگامی که   ».سازمان این شاهنشاهی براستی بهترین سازمانی است که جهان به خود دیده است …آورده است

ت، و برخی از محققان عصر ما با فروتنی چین از نزدیک شناخته شد، ستایش دانشمندان نسبت به آن کاهش نیاف

گیري  ترین و ژرفترین کتابهاي عصر ما چنین نتیجه کایسرلینگ در یکی از آموزنده. دنداین ستایش را به اوج رسان

  :کند می

واالترین فرهنگ جهانی که تاکنون شناخته  …بر روي هم، کاملترین قوم انسانی در چین باستان به بار آمده است

مقام فرهنگی بزرگمردان  …بدیا تأثیر عظمت چین در من همواره افزایش می …از چین برخاسته است شده است،

العاده رفیع قرار  ق هایی از انسانند که بر پایگاهی فو نمونه …مرداناین  …این کشور از پایۀ بزرگان ما باالتر است
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 …!ا فرهنگ چقدر مهذب استاین انسان چینی ب …و مخصوصاً برتري آنان سخت در من اثر کرده استدارند، 

  . شاید انسان چینی عمیقترین انسانها باشد …چون و چراست برتري چین در هر گونه از امور صوري بی

. اند کنند و تا قرن حاضر همۀ آنان ساکنان اروپا و امریکا را وحشی شمرده چینیان خود نیز این نکته را کتمان نمی

میالدي، مرسوم بود که در اسناد  1860پیش از سال  . اندیشند جز این می اکنون هم در چین، فقط افرادي استثنایی

ها،  به کار برند، و از این رو بیگانگان ناگزیر بودند که، از طریق عهدنامه» بربري«، واژة »بیگانه«رسمی، به جاي کلمۀ 

ترین و متمدنترین ملتها  خود را آراسته«چینیان، مانند بیشتر اقوام زمین،  .شوندکلمه را خواستار تغییر این 

بهره و شهرهاي بویناك و کشتزارهاي  افتاده و صنایع کم با وجود فساد و هرج و مرج سیاسی و علوم پس» .دانند می

مانند  د و بار و جنگهاي خودکشیبن پلشت و سیلها و خشکسالیها و بیدردي و بیرحمی و فقر و خرافات و تولیدمثل بی

زیرا، در پس این پردة تاریک که به چشم بیگانه . آمیز، باز شاید حق با آنان باشد و کشتارها و شکستهاي حقارت

سال قبل از  1700سنتهاي شعري آنان به : کند خورد، یکی از کهنترین و غنیترین تمدنهاي زنده خودنمایی می می

. آمیز است، عملی است، و گرچه ژرف است، دریافتنی است الی دارند که گرچه خیالفلسفۀ کهنس. رسد میالد می

در میان آنان، هنرهاي فرعی در اوج سادگی و . نظیر است سازي و پیکرنگاري آنان استادانه و در نوع خود بی چینی

از اخالق چینیان دیده نشده  هاي تاریخ، اخالقی اثربخشتر در هیچ یک از دوره. کمالند و، جز در ژاپن، رقیبی ندارند

سازمان اجتماعی آنان بیش از سایر سازمانهاي اجتماعی تاریخ تاب آورده و انبوهترین جمعیتها را سامان . است

جامعۀ . شکل حکومت آنان، تا زمانی که بر اثر انقالب نابود شد، همواره کمال مطلوب فیلسوفان بود. بخشیده است

بل و آشور و ایران و یهودستان و آتن و روم و ونیز و اسپانیا گذشته، و در عصري که آنان از فرازها و نشیبهاي با

بردند، متمدن بوده است، و شاید پس از آنکه اروپاي آشفته به ظلمت و توحش بازگردد،  یونانیان در توحش به سر می

وقر و عمق روحی چینیان در  دستی و باید دید که راز دیرپایی حکومت و هنرنمایی و چیره. همچنان پایدار ماند

.چیست

  آذین میانین ملک گل - 2

  دورة پیش از تاریخ –نژاد  –جغرافیا 

اگر روسیه را ـ که پیش از پطر کبیر کشوري آسیایی بود، و ممکن است باز هم چنین شود ـ جزو آسیا به شمار 

ي آسیا، یا ضمیمۀ صنعتی کشتزارهاي آسا آوریم، اروپا تنها به صورت یک زایدة حقیر یا یک انگشت کوچک قارة غول

چین، که وسعت و جمعیتش به قدر اروپاست، بر قارة آسیا مسلط است، و چون . کند پهناور آسیایی جلوه می

پهناورترین اقیانوسها، بلندترین کوهها، و یکی از وسیعترین بیابانهاي جهان آن را در میان گرفته است، در قسمت 

بدین سبب . است که به وي امنیت و دوام و سکون و ثباتی نسبی بخشیده، برخوردار بوده اعظم تاریخ خود از انزوایی

؛ یا چونگ »میان چهار دریا«؛ یا سهاي، یعنی »زیر آسمانها«ین هوا، یعنی  ، تی»چین«چینیان کشور خود را، به جاي 

به فرمان انقالب، چون هوا مین  ؛ یا،»آذین میانین ملک گل«؛ یا چونگ هواکوئو، یعنی »ملک میانین«کوئو، یعنی 

در این سرزمین گل فراوان است، و نیز مناظر گوناگون طبیعی، که از . خوانند می» آذین مردم ملک گل«کوئو یعنی 

هاي ژرف و آبشارهاي تند کوهستانی مایه  هاي سهمگین و رودهاي پرابهت و تنگه هاي شناور و صخره آفتاب و مه

کیلومتر جریان دارد، و در 4800در سرزمینهاي پربرکت جنوب، شط یانگتسه به طول . شوند اند، بوفور دیده می گرفته

رسد، گل و الي خود را که  شمال، شط زرد یا هوانگ هو، که از کوههاي باختري به دشتهاي رسی و شنی می

. برد یج پچیلی میبه خل - و شاید فردا باز هم چنین کند -ریخت روزگاري از کشندانهاي خروشان به دریاي زرد می

، و رودهاي پهناور دیگري مانند وي، آغاز شد و رفته رفته جنگل و وحوش پهناورتمدن چینی در امتداد این شطهاي 

و مواد رسوبی  آن را پس راند؛ وحشیان پیرامون را مهار کرد؛ خاك را ازخار و خس پیراست و از حشرات مخرب
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تباهی آور، مانند شوره، زدود؛ مردابها را خشکانید، با سیل و خشکسالی و ضایعات ناشی از تغییر بستر رودها مبارزه 

فرسا آب را از این رودها که در عین دشمنی، دوست بودند، به هزاران ترعه کشانید، و در طی  کرد و با شکیبایی توان

انسانها براي ساختن . خانه و نیایشگاه و آموزشگاه و روستاو شهرو ایالت پرداختقرنها هر روز به ساختن کلبه و 

! اند کنند، چه رنجها برده تمدنهایی که خود بآسانی نابود می

از بقایاي . داند که چینیان از کجا آمدند و از چه نژادي بودند و قدمت تمدن آنان تا چه پایه است هیچ کس نمی

هاي دور در چین وجود داشته است، و تحقیقات اندروز  نما از گذشته آید که میمون انسان چنین برمی »پکنانسان «

سال قبل از میالد، قوم انبوهی که ابزارهاي آنان به ابزارهاي دورة آزیلی، از عصر  20000رساند که، در  می

بردند، و هنگامی که مغولستان جنوبی به خشکی گرایید و به صورت  د در مغولستان به سر میمان سنگی اروپا می میانه

اکتشافات اندرسون و دیگران در هونان و جنوب منچوري روشن . گوبی درآمد، در سیبریه و چین پخش شدند بیابان

برخی از . گی دست یافتندساخته که این نواحی، یک یا دوهزار سال دیرتر از مصر و سومر، بر فرهنگ عصر نوسن

شدن، به  هاي عصر نوسنگی این نواحی به دست آمده، از لحاظ شکل و طرز سفته ابزارهاي سنگیی که در الیه

روند، مانندگی کامل دارند، و این مانندگی  کاردهاي آهنینی که اکنون در چین شمالی براي چیدن نیشکر به کار می

چینی محتمال، در طی هفت هزار سال، پیوستگی خود را از دست نداده رساند که فرهنگ  می - گرچه مختصر است–

. بدانیم» خالص«و » یکدست«دورافتادگی چین نباید سبب شود که فرهنگ و مردم آن کشور را زیاده از حد » .است

فالگري عصر اند، و از اینجاست که س النهرین و ترکستان آمده ظاهراً برخی از عناصر هنر و صنعت دیرینۀ آنان از بین

چینیان کنونی نتیجۀ آمیختگیهاي مکرر و » مغولی«نژاد . نوسنگی هونان تقریباً عین سفالگري آنائو و شوش است

، و نیز از آسیاي میانه، به سرزمین )سکاها؟(پیچیدة اقوام متجاوز یا مهاجري است که از مغولستان و روسیۀ جنوبی 

توان با یکی از ملتهاي اروپا سنجید، بلکه باید آن را با همۀ قارة اروپا  چین، و نیز هند، را نمی. اند چین فرا آمده

هیچ یک از این دو کشور خانۀ یک قوم یگانه نیست، بلکه زیستگاه اقوام متعددي است که از حیث منشأ . مقایسه کرد

.اند خصومت ورزیده اند و کراراً در زمینۀ رسوم و اخالق و حکومت با یکدیگر و زبان و منش و هنر متفاوت بوده

  قرون ناشناخت -3

  یک سلطان خداناشناس - فغفورهاي با فضیلت - اي شراب و قاشقهاي میله -پیدایش فرهنگ -آفرینش در نظر چینیان

  

صدها و بلکه هزارها سال است که تاریخنویسان رسمی آن کشور همۀ وقایع . اند خوانده» بهشت تاریخگزاران«چین را 

م در خور  ق 766مسلماً گزارشهاي حوادث پیش از ! اند ها بر تاریخ افزوده از این باالتر، خود نیز قصهاند و،  را ثبت کرده

رسانند و آنان که پارساترند، همچون  م می ق3000با این وصف، تاریخنویسان چینی روایات خود را به . اعتماد نیستند

کو، آدم نخستین، پس  بنابر گزارش اینان، پان! گویند یاولیاي دینی خود ما، حتی داستان آفرینش جهان را نیز باز م

در آن حال که در این کار . م به گیتی شکل بخشد سال ق 2229000هزار سال رنج کشید، توانست در  از آنکه هجده

بود، از نفسش ابر و باد، از آوازش تندر، از رگهایش رودها، از گوشتش زمین، از مویش سبزه و درخت، از استخوانش 

گونه  البته ما هیچ. (لزات، و از عرقش باران پدید آمد، و از حشراتی که بر بدنش نشسته بودند، نوع انسان زاده شدف

هاي چینی، نخستین شاهان چین، که پنج تن بودند، هر  بنابر افسانه !)دلیلی براي رد این جهانشناسی رندانه نداریم

پیش از . کو را به مردمانی متمدن مبدل کنند شپشهاي پان هزار سال سلطنت کردند و سخت کوشیدند تا یک هجده

پوشیدند و گوشت خام  پوست به خود می: زیستند ، مردم همچون ددان می»فغفورهاي آسمانی«ظهور این 

را تنها » بیخبري«استریندبرگ این . (شناختند و از پدرانشان خبري نداشتند خوردند و تنها مادران خود را می می

م امپراطور آسمانی یا فغفور فوشی، به یاري ملکۀ  ق 2852درست در !) داند ان یا چینیان نمیمختص پیشینی
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هوشمند خود، راه و رسم ازدواج، خنیاگري، خطنویسی، نقاشی، ماهیگیري با تور، اهلی کردن حیوانات، و پرورش 

نونگ نیز کشاورزي را  شن. ذشتنونگ را به جانشینی برگزید و در گ کرم ابریشم را به قوم خود آموخت و سپس شن

بخش، علم پزشکی را  مدد گیاهان درمان به مرد یاد داد، خیش چوبی را اختراع کرد، بازار و بازرگانی برپا داشت، و، به

آمیز  دهد، پیشرفتهاي رنج به این ترتیب، افسانه، که اشخاص را بیش از عقاید مورد تأکید قرار می. به وجود آورد

تی، فغفور جنگجو و پرشور چین، که شهریاریش  هوانگ شی! ا به افرادي معدود نسبت داده استنسلهاي بیشمار ر

صدسالی بیش نپایید، مغناطیس و چرخ را اختراع کرد، مورخان را رسماً به تاریخنویسی گماشت، اولین عمارات 

در تقسیم اراضی تجدیدنظر  اي براي ترصد ستارگان ساخت، تقویم را اصالح کرد، و آجري را برپا داشت، رصدخانه

که البد ( یو، که قرنی براریکۀ حکومت نشست، چنان کاردان بود که یک هزار و هشتصد سال بعد، کنفوسیوس . کرد

کنفوسیوس، از آنجا که براي . از او به نیکی نام برد و بر انحطاط چین سوگواري کرد) از سرسام عصر خود آزرده بود

گوید که مردم  شمرد، به ما می نپردازي رویگردان نبود و این نیرنگ زاهدانه را جایز میالقاي نکات اخالقی از داستا

یو در بیرون کاخ خود طبلی نهاد تا دادخواهان، با ! گراییدند چین، به محض دیدن سیماي یو، به پارسایی پیشه می

راهنمایی دولت، اندرزهایی برآن  اي نصب کرد تا مردم، براي همچنین در آنجا لوحه. نواختن آن، او را فراخوانند

:در اثر کهن چینی، به نام کتاب تاریخ، چنین آمده است. بنگارند

فرمانروایی کرد، و شمار سالیان عمرش به یکصد و ) ملک میانین(اند که یو نیکوکار یکصد سال بر چونگ کوئو  گفته

از دور به سان ابري پرفروغ . خردمند و هوشیارهمچون آسمان، پرمهر و بخشنده بود و، مانند خدایان . رسید  شانزده

کالهی زرد بر . نمود تجمل، شاهوار می زیور، توانگر بود، و بی بی. درخشید و از نزدیک، تابشی چون خورشید داشت می

. شد کشیدند سوار می کرد و بر ارابۀ سرخی که اسبان سفید آن را می رنگ بر تن می اي تیره نهاد و نیمتنه سرمی

خوراك اصلی او شوربا بود، و در . تیرهاي خانۀ او نیز آرایشی نداشت. هایش منظم نبود لبۀ بام او هموار و الیه کاهگل

خویشتن را با . خورد در ظرفی گلین، با قاشقی چوبین عدس می. برد انتخاب حبوبات و مواد دیگر سلیقه به کار نمی

به چیزهاي نامتداول و رویدادهاي غریب . پوشید تنوع می بینقش و نگار و ساده و  هاي بی آراست و جامه گوهر نمی

داد، و بر ارابۀ او نشان  به آوازهاي سبک گوش نمی. گذاشت رغبت نداشت و به آنچه کمیاب و شگرف بود و قعی نمی

کرد و در زمستان خود را با پوست گوزن  کتانی ساده در بر می در تابستان جامۀ …اصالت نقش نشده بود

  . با این وصف، از همۀ آنان که برچونگ کوئو حکومت کردند، غنیتر و خردمندتر و سالدارتر و محبوبتر بود. یدپوشان می

وي نمونۀ فرزندان حقشناش، و قهرمانی شکیبا بودکه طغیانهاي رود . آخرین فرد از فرمانروایان پنجگانه شوین است

ن و مقیاسات را هماهنگ ساخت و، با کوتاه کردن طول هو را فرو نشاند، دست به اصالح گاهشماري زد، اوزا هوانگ

چنانکه از روایات . کردند، خود را نزد آموزشگران آینده گرامی گردانید اي که کودکان چینی را با آن تأدیب می تازیانه

نه  آید، شوین، در اوان پیري، یو، مهندس بزرگ و کاردانترین دستیار خود را که، با شکافتن نه کوه، چینی برمی

: گویند چینیان می. نشانید تخت می رودخانه را از طغیان بازداشته و نه دریاچه به وجود آورده بود، در کنار خود بر

. بنابر روایات مقدس، در عهد شوین شراب برنج کشف و به فغفور عرضه شد» !اگر یو نبود، امروز ما همه ماهی بودیم«

کرد که روزي آن شراب کشوري را از چنگ کشورداري بیرون خواهد ولی او ظرف شراب را بر زمین زد و پیشگویی 

پس از او، شراب برنج نوشابۀ ملی چینیان : ولی بیهوده. ساز و تحریم نوشابه فرمان داد پس به تبعید نوشابه. کشید

ثی گزید، سلطنت را در خاندان خود مورو شوین، بر خالف شاهان پیشین که هر یک براي خود جانشینی برمی! شد

در سایۀ سلطنت موروثی بود که از آن پس هم ابلهان و . را بنیاد گذارد) »متمدن«به معنی (گردانید و دودمان شیا 

یه،  چی  آخرین سلطان این دودمان فغفور هوسباز،. هم مردم میانه حال و هم نوابغ بر اریکۀ سلطنت چین نشستند
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اي سرشار از شراب بجهند و  هزار تن چینی در دریاچه هوي براي سرگرمی خود و همسرش اراده فرمود که س. بود

!سبکبار جان دهند

. اند، در خور رسیدگی و سنجش نیست روایاتی که مورخان قدیم چینی دربارة دودمان شیا به ما رسانیده

ولی  ، دانند م را سال وقوع آن می ق2165کنند و  شناسان کسوفی را که در این اخبار ذکر شده است تأیید می ستاره

بنابر روایات، به فرمانروایان   در هونان استخوانهایی یافت شده که،. اند ناقدان توانا بر محاسبات آنان خرده گرفته

. اند اي را نیز به این دوره نسبت داده ظرفهاي مفرغی بسیار کهنه. دومین دودمان، یعنی دودمان شانگ، تعلق دارند

ها آمده است  در افسانه. گر داستانهایی که لطف آنها از صحت آنها بیشتر استم  ولی جز اینها مدارکی وجود ندارند،

به روح عالم باال ناسزا گفت و   پس با خدایان در افتاد،. که وویی، یکی از فغفورهاي دودمان شانگ، خداناشناس بود

روح عالم باال   درباري پیروز شد، و چون بر  مقرر داشت که یکی از درباریان به عنوان روح عالم باال با وي شطرنج بازد،

از سر شیطنت، آن را آماج تیر خود   انبانی چرمین را که به او اهدا کرده بود، از خون انباشت و،: را به ریشخند گرفت

  .اي وویی را به هالکت رسانید کنند که صاعقه تاریخگزارانی که از تاریخ پرهیزگارترند، روایت می. قرار داد

از . اي را اختراع کرد، با شرارت باور نکردنی خود، دودمان شانگ را به نابودي کشانید قهاي میلهکه قاش  چوسین،

کان را مورد  شوق بسیار دارم که در این باره وزیر پی. ام که قلب آدمی هفت دهانه دارد شنیده«: سخنان اوست

شد، و  آلود برگزار می ر او رقصهاي شهوتدر دربا. همسر او، تاکی، نمونۀ هرزگی و سنگدلی بود» !آزمایش قرار دهم

تاکی براي  گیري پرداختند،  چون مردم به خرده. کردند درباغهاي او مردان و زنان عریان پایکوبی و دست افشانی می

گیرند یا، روي گودالی   داشت که فلز گداخته در دست طاغیان را وا می: هایی بدیع دست زد فرونشاندن آن به شکنجه

هنگامی که قربانیان در گودال آتشین . آلود لغزنده بخوابانند و بر آنها راه روند ذغال فروزان، تیرهاي روغنآکنده از 

شورشیان داخلی، و مهاجمانی که از سرزمین چو سرازیر . برد افتادند، ملکه از کباب شدن آنان لذت می فرو می

. تر بود، بنیاد نهادند ودمانهاي سلطنتی چین دیرندهشدند، چوسین را برانداختند و دودمان چو را، که از همۀ د می

به این ترتیب، . فرمانروایان جدید، به نام پاداش، والیات را میان امیران خود تقسیم کردند و به آنان استقالل دادند

. اي بزرگ زد ولی ادب و فلسفه را سخت به پیش راند، آغازشد الطوایفی، که به شاهنشاهی چین لطمه عصر ملوك

زیستی مناسبی براي نخستین   نوآمدگان، از طریق ازدواج، با خاندانهاي کهن درآمیختند، و این آمیزش کم کم زمینۀ

.تمدن تاریخی خاور دور فراهم آورد

  نخستین تمدن چینی - 4

  -فرهنگ و هرج و مرج- کشمکش عرف و قانون-یک وزیر توانا-الطوایفی چین عصر ملوك

  »ها کتاب چکامه«تغزالت عشقی از 

الطوایفی، که تقریباً تا هزار سال مسیر نظام سیاسی چین را تعیین کرد، به دست جهانگشایان پدید  حکومت ملوك

در این اجتماعات، اقویا تدریجاً ضعفا را در قدرت خود . نیامد، بلکه از اجتماعات فالحتی کهنسال نشئت گرفت

شدند و  یان پیرامون، با قبول رهبري مشترك، متحد میکردند و براي دفاع مزارع خود در مقابل وحش مستحیل می

هر یک از این امارتها، که روزگاري از یک هزار و هفتصد تجاوز کردند، معموال یک شهر و . آوردند امارتی به وجود می

ر از ساخت، و حومه را حصارهایی کوتاهت شهر را بارویی استوار از مزارع اطراف جدا می. گرفت حومۀ آن را در بر می

پس، شمارة امارتها، که شامل ناحیۀ کنونی هونان و منطقۀ . شهرها بتدریج به هم پیوستند. کرد خطر هجوم حفظ می

از آن میان، امارات چی و چین اهمیت بیشتري . تا پنجاه و پنج کاهش یافت  سی و شانتونگ بود، سی و شن شان

کشور فراهم آورد، و امارت چین سرزمینهاي دیگر را فتح و اي براي نظام اجتماعی سراسر  امارت چی شالوده. داشتند
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امروز تقریباً تمام مردم جهان، جز . را به همۀ آن سرزمینها داد ، »چین»  اي تأسیس کرد و نام خود، یگانه شاهنشاهی 

  .شناسند آن کشور را به همین نام می  خود چینیان،

در . نبوغی داشت، کوان چونگ، رایزن هوان، امیر چی بود یکی از مردان برجستۀ امارت چی که در سازمانپردازي

کردند، کوان به یاري برادر هوان برخاست و به جنگ  بادي امر که هوان و برادرش براي ربودن حکومت رقابت می

  اما سرانجام هوان پیروز شد و کوان چونگ را،. و نزدیک بود که هوان به دست کوان چونگ به قتل رسد  هوان رفت،

کوان چونگ هم براي بسط سیطرة خداوندگار خود دستور داد که در . به اسارت درآورد، وزیراعظم خود گردانید که

سپس، به امید . ساختن ابزارها وسالحها، به جاي مفرغ، آهن به کار برند و آهن و نمک را به انحصار حکومت درآورند

در . شهایی در خور دهد، بر پول و ماهی و نمک مالیات بستآنکه بینوایان را دریابد و خردمندان و کاردانان را پادا

طی وزارت طوالنی او، امارت چی به صورت دولتی آراسته درآمد، داراي دستگاه اداري منظم و فرهنگی درخشان شد، 

کنفوسیوس، که در مقام ستایش سیاست بازان کوته سخن بود، دربارة کوان چونگ . و پول آن ثبات و اعتبار یافت

اگر کوان چونگ نبود، ما اکنون موهایی . اند مردم همواره از مواهب او برخوردار شده  از دیر باز،«: ن گفته استچنی

شه الطوایف آداب اشرافی ری در دربارهاي ملوك »!دوختیم میهاي جامۀ خود را در سمت چپ  ژولیده داشتیم و تکمه

آرام در زندگی طبقات باالي جامعه چنان اهمیت یافتند که جاي دین را  دوانید، و رسوم و تشریفات و افتخارات آرام

که از  قانونگذاري آغاز شد، و بر اثر آن، کشمکش شدیدي میان مردم، که هواخواه عرف بودند، و حکومت،. گرفتند

به وضع قانون پرداختند، رعایا ) م ق 512، 535(مارت چین چون امارت چنگ و ا. کرد، در گرفت قوانین حمایت می

و براستی دیري نگذشت که پایتخت چنگ در آتش  –آور و برانگیزندة خشم االهی شمردند  این کار آنها را وحشت

 توانند ناظم قانونگذاران بر اساس این فرض که اشراف می: راف موافق بودالبته قوانین وضعی با مصالح اش! ویران شد

اي که  آنان را مشمول قوانین ندانستند، و به آنان اجازه دادند که در صورت ارتکاب جنایت به شیوه  رفتار خود باشند،

مردم متعارف زبان اعتراض به امتیازات اشرافی گشودند و . ژاپن افتاد، انتحار کنند» ساموراي«بعداً مقبول طبقۀ 

پس، در صدد برآمدند که به رهبري کسانی همپایۀ . خود باشندتوانند ناظم رفتار  مدعی شدند که آنان هم می

عرف و قانون  –دو نیروي مخالف  سرانجام، . از بیداد قانون برهند –هارمودیوس و اریستو گیتون  - پرستان آتنی میهن

اما . ندا بر امور مهم اجتماعی شمول یافت و امور جزئی همچنان در قلمرو عرف ماحکومت قانون تنه. سازش کردند –

.عرف بر قانون غالب آمد گیرد،  چون امور جزئی بیشتر زندگی انسانی را در بر می

، که آن را سهواً به چوکونگ وزیر اعظم و عموي دومین امیر »قوانین چو«یا » چولی«بر اثر توسعۀ سازمان جامعه، 

یست، بلکه به پایان آن عصر تعلق چولی به احتمال بسیار محصول آغاز دودمان چو ن. دهند، تنظیم شد چو نسبت می

مطابق این قوانین، که مدت دو هزار سال آیین . دارد و از افکار کنفوسیوس و منسیوس نیز متأثر شده است

امپراطور به عنوان . کشورداري چینیان به شمار رفته است، دولت مرکب است از امپراطور و اشراف و مردم و وزیران

گروهی از نسل اشراف پیشین : اشراف بر دو بخشند. کند ، براساس تقوا حکومت می)فغفوربغپور یا (نایب و فرزند خدا 

واحد زندگی اجتماعی خانواده است، و ریاست هر . یافتند هستند و گروهی به برکت تعلیم و تربیت بدان پایگاه راه می

ور شوند، ولی در امور  دنی بهرهشناسی کشتکاري کنند، از حقوق م مردم باید با وظیفه. خانواده برعهدة پدر است

وزیران شش تن هستند، و امور دربار، رفاه مردم، تأهل جوانان، اصول و فروع دین، تدارك و . عمومی دخالتی ننمایند

محتمال قوانین چو، که در حد خود کامل . کنند ادارة جنگ، برقراري عدالت، و خدمات عمومی را کفالت می

شناختند، صادر نشده، بلکه از  که عمال قدرت را در کف داشتند و مردم واقعی را می نمودند، از تجارب رهبرانی می

  . گیر چون افالطون تراویده است ذهن متفکري کناره
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الطوایفی چین آکنده از شرارتهایی است که  کند، تاریخ عصرملوك از آنجا که فساد حتی در کاملترین قوانین رخنه می

خواهی  اعتدالی و تجمل یافت، از یک سو، بی همچنانکه ثروت افزایش می. قرار گرفتندگاه گاه مورد تصفیه و اصالح 

کشانید، و از سوي دیگر، خنیاگران و آدمکشان و درباریان و فیلسوفان در دربارها، و عاقبت  اشراف را به انحطاط می

شکستند و به والیت حمله  می وحشیان گرسنه چند سال به چند سال مرزها را. آمدند گرد می) لویانگ(در پایتخت 

نخست تفریح خاص اشراف بود، سپس ، به . جنگ، در آغاز براي دفاع و سپس براي تجاوز، ضرورت یافت. کردند می

آنگاه دهها هزار سر از تن جدا شدند و، در زمانی که از دو . ، به همۀ مردم سرایت کرد»رقابت در خونریزي«صورت 

دارتر گردید، و حکیمان به  پادشاه به قتل رسیدند، پس هرج و مرج دامنه قرن اندکی بیشتر است، سی و شش

  .نومیدي افتادند

خود، و معموال براي  برزگران گاهی براي. گذشت اما حیات همچنان با گامهاي سنگین از این موانع کهنسال می

ا پایان کار این دودمان، رعایا ت. درویدند کاشتند و می تیولدارانی که هم صاحب زمین و هم مالک رعایا بودند، می

حکومت، که سازمانی مرکب از تیولداران بود و بندرت صورتی متمرکز داشت، براي کارهاي عمومی، . گردن نیفراختند

کارگزاران حکومتی در . کرد هاي طوالنی، کشتزارها را آبیاري می داشت و، به وسیلۀ ترعه مردم را به بیکاري وا می

در . گرفتند پرداختند و همۀ مراحل تهیۀ ابریشم را زیر نظارت می به راهنمایی مردم میکشتکاري و درختکاري 

بازرگانی داخلی در شهرها رونق . بسیاري از والیات، ماهیگیري و استخراج کانهاي نمک در انحصار حکومت بود

بافت یا  هاي خانه جامهاینان کفش چرمین و : به صورت یک طبقۀ مرفه درآمدند) »بورژوازي«(داشت، و سوداگران 

هاي خوش  نشستند، در خانه شدند، و در رودها بر زورق می پوشیدند، در خشکی برگاري و ارابه سوار می ابریشیمن می

. خوردند ها و بشقابهاي سفالین مزین خوراك می جستند، و در کاسه زیستند، از میز و صندلی بهره می ساخت می

.زندگی معاصرانشان در یونان عصر سولون یا روم عصر نوما باالتر بوداحتماال سطح زندگی اینان از سطح 

توانند  در بحبوبۀ این پریشانی و آشوب، حیات عقلی چین شوري عظیم داشت، و از این رو مورخان بدشواري می

و فلسفه  در همین دورة بیسامانی است که شالودة زبان و ادب. مظاهر جامعۀ چینی را در چارچوبی یگانه توجیه کنند

حیاتی که تازه به برکت تولید و سازمان اقتصادي سرو سامان یافته بود، با فرهنگی که هنوز . و هنر چینی ریخته شد

بر اثر بیداد سنتهاي نیرومند و حکومت فغفوري متحجر نشده بود آمیخت و زمینۀ اجتماعی خالقترین دورة تاریخ 

گران چرخهاي  سرودند، کوزه ا، و در هزاران شهر و ده، شاعران شعر میدر هر یک از درباره. فکري چین را فراهم آورد

آفریدند،  البال خطوط زیبا می ساختند، دبیران فارغ گران ظرفهاي با شکوه می گردانیدند، ریخته گري را می کوزه

اط دولتها رنج آموختند، و فیلسوفان از نقصهاي انسانها و انحط گرایان حیل عقلی را به دانشجویان مشتاق می جدل

در بخشهاي بعد، هنر و زبان چینی را در عصر کمال آنها بررسی خواهیم کرد، ولی شعر و فلسفۀ چینی را در .بردند می

بیشتر شعرهایی که پیش از . دهیم، زیرا عصر عظمت آنها همین عصر است همین مقام مورد بحث قرار می

هایی است از اشعار سنگین و پروقاري  ه برجاي مانده است نمونهاند، و آنچ اند، از میان رفته کنفوسیوس سروده شده

: اند این اشعار در طی هزار سال سروده شده. اند ها گرد آمده که به انتخاب کنفوسیوس، در شی چینگ یا کتاب چکامه

نجاه سیصد و پ. رسد، و برخی عمري کوتاه دارند و با فیثاغورس همزمانند قدمت بعضی به عصر دودمان شانگ می

ناپذیر و صورتسازیهایی زباندار، فضیلت دین و سختیهاي جنگ  اند، با ایجازي ترجمه چکامه که در این کتاب راه یافته

به ماتم ابدي سربازانی که از خانمان خود دور افتاده و بیهوده به سوي مرگ پیش . دهند و شوق عشق را نمایش می

  :روند، گوش فرا دهید می

  شی بر بالهاي خود،چه آزادند غازهاي وح

  !یابند و چه آرامشی در درختان انبوه یو می
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  گذاریم، آرام، که در خدمت سلطان عمر می ولی ما رنجبران بی

.حتی مجال آن نداریم که ارزن یا برنج خود را بکاریم

  گاه کسان ما چیست؟ تکیه

  !اي آسمان دور دست نیلگون

  …پذیرند؟ اینها همه کی پایان می

  انی نگشته است؟چه برگی ارغو

  کدام مرد از زنش نگسیخته است؟

  .باید به ما سربازان ترحم کرد

  آخر مگر ما انسان نیستیم؟

ها به شعرهاي عاشقانۀ  شماریم، باز در کتاب چکامه با آنکه ما، از سرجهل، این عصر را عصر طفولیت و بربریت می

فریاد  - قرونی که سخت مایۀ حسرت کنفوسیوس بودند -در یکی از اشعار این قرون مدفون. خوریم بسیار لطیف برمی

  :تر از هنجار شکنی نیست گویی در زیر آسمان هیچ چیز کهنه - شنویم شکایت جوانان هنجارشکن را می

  :خواهم عزیزم، از تو می

  مزرعۀ کوچک مرا ترك کن،

  .هاي بید مرا مشکن و شاخه

  دارم؛ مپندار که من آنها را گرامی می

  .پدرم به خشم افتد از آن ترسانم که

  :گوید نشاند و می محبت، شوق و شور را فرو می

  .باید از دستور پدر فرمان برد

  :خواهم عزیزم، از تو می

  از دیوار من این سو مجه،

  .هاي توت مرا مشکن و شاخه

  مپندار که من از شکست آنها ترسانم؛

  .از آن ترسانم که مبادا برادرم غضب کند

  :گوید نشاند و می و میمحبت، شوق و شور را فر

  .باید از امر برادر فرمان برد

  خواهم،  عزیزم، از تو می

  به باغ دزدانه میا،

  .و درختان صندل مرا مشکن

  مپندار که من بدانها اعتنا دارم،

  .ترسم اوه، من از بدگویی مردم می

  اگر عاشقان به راه دلخواه خود روند،

  همسایگان چه خواهند گفت؟ 

  املتر ساخته شده، یا بلکه کاملتر ترجمه شده است، دیرندگی و کهنگی عواطفشعر دیگري که ک

:گرداند بشري را بر ما آشکار می
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  رود، شکوه بامدادي بر فراز سرم باال می

  .گلهاي رنگ پریدة سفید و ارغوانی، آبی و سرخ

  .من بیقرارم

  در علفهاي پژمرده چیزي تکان خود؛

  .م رسیدپنداشتم صداي پاي اوست که به گوش

  .سپس ملخی صدا کرد

  .چون ماه نو پدیدار شد، از تپه باال رفتم

  :رسد دیدمش که از راه جنوبی سر می

  . قلبم سبکبار شد

  فیلسوفان پیش از کنفوسیوس -5

  تنگ شی یا سقراط چین –عصر روشنفکري چین  - » یین«و » یانگ« -»کتاب تحوالت«

ار کنجکاوي ما انسانها از دانش و امکانات ما پیشی گرفته است، و در همۀ اعص. محصول بارز این دوره فلسفه است

م یوتزه را  ق1250در . کاهد این هم از عظمت انسان نمی - آرمانهاي ما براي رفتار انسانی راهی نپیمودنی برگزیده

! اریخ نداردو خوشا آن کس که نام در ت - » آن کس که از شهرت چشم پوشد، به غم نیفتد«: دهد بینیم که ندا می می

دانند  بازانی که فرجام تلخ آوازه و شکوه را نمی این سخن نغز و پرمغز، که در آن زمان نیز کهنه بود، هنوز براي زبان

همچنان که هند برترین زادگاه فلسفۀ اولی و دین . پرور بوده است از زمان یوتزه تاکنون، چین فیلسوف. آموزنده است

توان گفت که در چین، تنها اثر مهمی که در فلسفۀ  می. انسانی یا غیراالهی است است، چین واالترین موطن فلسفۀ

دربارة این سند عجیب، که سرفصل تاریخ فکر چینی است، . اولی فراهم آمده است اي چینگ یا کتاب تحوالت است

ه و در این کار از افکار اند که یکی از بنیادگذاران دودمان چو، به نام ون وانگ، در زندان آن را پرداخت چنین گفته

مرموز که در فلسفۀ اوالي » سه خطی« - بنابر روایات، فوشی هشت کوا. اي، فوشی، بهره جسته است فغفور افسانه

اند و نمایندة یانگ یا اصل  ها یا پیوسته»سه خطی«. را ابداع کرد - دهند چین نوامیس و عناصر طبیعت را نمایش می

در این دو گانگی معنوي، یانگ اصل فلکی مثبت و . اند و نمایندة یین یا اصل مادین شوند، یا شکسته نرین شمرده می

. فعال و مولد نور و گرمی و زندگی است، و یین اصل فلکی منفی و منفعل و مظهر ظلمت و سردي و مرگ است

نید و به این ها را دو برابر کرد و ترکیبات خطهاي پیوسته و شکسته را به شصت و چهار رسا»خطی سه«وانگ  ون

هر یک از این خطها با یکی از قوانین . شیوه نام خود را جاویدان ساخت و سر میلیونها چینی را به دوار انداخت

. روند طبیعت مطابقت دارد، و همۀ تحوالت تاریخ و معرفت زادة تغییرات و تأثیرات متقابل این ترکیبات به شمار می

اند، مکتوم است، و تمام  ها ممثل شده» سه خطی«ا مثال، که به وسیلۀ سر، درشصت و چهار شیانگ ی معرفت، سربه

چینیان کتاب تحوالت را وسیلۀ . تحویل کرد - یانگ و یین - توان به تقابل و اتحاد عناصر دوگانۀ گیتی واقعیت را می

بر همۀ قوانین  بر آن بودند که اگر کسی ترکیب خطها را دریابد،. دانستند غیبگویی و مهمترین اثر عتیق خود می

آرزو . کنفوسیوس این کتاب را مدون کرد و با تفاسیر خود آراست و برترین کتاب شمرد. طبیعت دست خواهد یافت

. داشت که، براي تأملی در آن کتاب، فراغتی پنجاه ساله یابد

هر چه در . سازد این کتاب عجیب، با آنکه با مزاج عیبجوي چینیان سازگار است، با روح مثبت و عملی چینی نمی

اما از فیلسوفان پیش از الئوتزه جز نام یا مطالبی گسیخته . خوریم رویم، به فیلسوف برمی تاریخ چین به عقب می

م، چین همانند هند و ایران و یهودستان و یونان، نوابغ درخشانی به عرصۀ  در قرنهاي ششم و پنجم ق. نمانده است

جنگها و هرج و مرجها راه . چین نیز مانند یونان، سرآغاز این عصربودروشنفکري در . فلسفه و ادب عرضه داشت
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پس، از میان . پیشرفت فکر را گشودند؛ شهرنشینان، براي فراگرفتن هنرهاي فکري، جویاي آموزگارانی ورزیده شدند

امري نسبی، و اي لغزان استوار است، و اخالق  مردم آموزگارانی برخاستند و بزودي دریافتند که االهیات بر پایه

صاحبان اقتدار، که پاسخ گفتن به سؤاالت . ساختند هاي فاضله می پس، ناچار در خیال مدینه. حکومت پرنقصان است

در روایت آمده است که . یافتند، برخی از آنان را به هالکت رساندند آموزگاران مردم را دشوارتر از کشتن آنان می

زیر جرایم بود، صاحبمنصب آشوبگري را به مرگ محکوم کرد، زیرا وي کنفوسیوس، هنگامی که در امیرنشین لو و

افتاد  هاي او بسهولت در توده مؤثر می مباحثه. قدرت آن داشت که جماعات کثیري از مردم را به دور خود جمع کند«

سوما » .گردانید می اعتبار نمود، سفسطۀ او چنان نیرومند بود که مفهوم مقبول حق و باطل را بی و انحرافها را نیکو می

  .باشد که راست نباشد. نویسان آن را باور ندارند کند، ولی برخی دیگر از تاریخ ین این واقعه را تأیید می چی

بنا بر . شی بود که، در اوان جوانی کنفوسیوس، از جانب امیر چنگ اعدام شد نامدارترین این سرکشان فلسفی تنگ

» .پرداخت ناپذیر می کرد و به مجادالت پایان حق و باطل را تعلیم میاصل نسبیت «شی  تزه، تنگ یه کتاب لی

دشمنانش بدو تهمت بستند که اگر وي را امید پاداش باشد، حاضر است که در یک روز امري را ثابت کند و در روز 

، عرضه وي مهارت خود را به کسانی که گرفتار دادرسیهاي دادگاهها بودند. دیگر نقیض آن را به اثبات رساند

  : گوید یک مورخ مخالف، داستان شیرینی دربارة او می. کرد داشت و برکنار از هر قیدي کاسبی می می

مردي دیگر جسد را از آب برگرفت و، در ازاي کار خود، از . شی مردي توانگر در رود وي غرق شد در زادگاه تنگ

دست نگاه دارید، «: سوفسطایی بدانان گفت. جستندشی یاري  خانوادة مرده از تنگ. خانوادة مرده پولی گزاف خواست

آنگاه، مردي که جسد را در اختیار . اندرز او را به کار بستند» .هیچ خانوادة دیگر براي آن جسد پول نخواهد پرداخت

: دست نگهدار«: سوفسطایی به او نیز همان اندرز را داد. شی رجوع کرد نگران شد و براي راهنمایی به تنگ  داشت،

».توانند جسد را نزد دیگري به دست آورند نان نمیآ

وزیر اعظم . لیکن این قوانین از مقتضیات حکومت چنگ برتر بود. کیفرشناسی فراهم آورد  شی قوانینی در زمینۀ تنگ

فرمان داد که از پخش مقاالت او بین مردم   نوشت خرسند نبود، چون از مقاالتی که تنگاشی در انتقاد حکومت می

ناگزیر تنگ از آن پس . وزیر اعظم او را از این کار برحذر داشت. پس تنگ خود به پخش مقاالتش پرداخت. یرندجلوگ

سرانجام، حکومت با . رسانید  کرد و به این شیوه به خوانندگان می مقاالت خود را در میان مقاالت دیگران پنهان می

  .بریدن سرش به غایله پایان داد

  استاد کهن - 6

تصویر یک  - مدینۀ فاضلۀ روسو و اخالق مسیحی -سخافت قوانین -نظر الئوتزه دربارة روشنفکران -تائو - الئوتزه

  مالقات الئوتزه و کنفوسیوس -خردمند

وي به حکمت سکوت وقوف داشت و . الئوتزه، که بزرگترین فیلسوف پیش از کنفوسیوس است، از تنگشی عاقلتر بود

دهد که الئوتزه  ین، مورخ چینی، خبر می سوماچی. وجود او مورد تردید استهر چند که اساساً  -عمر بسیار کرد

کتابداري کتابخانۀ سلطنتی چو را، که شغل او بود، خوش . جست همواره از فرومایگی سیاست بازان بیزاري می

ز رسید، یین هنگامی که به مر«. اي دورافتاده گوشه گیرد نداشت و درصدد برآمد که چین را ترك گوید و در بیغوله

الئوتزه کتابی در » .خواهی کناره بگیري، التماس دارم که کتابی براي من بنویسی حال که می«: شی مرزدار بدو گفت

داند که در کجا  سپس آواره شد، و کسی نمی. دو بخش، تائو و ته، مشتمل بر بیش از پنج هزار کلمه نگاشت

آنچه از او مانده است . اند انند، عمر او را هشتاد و هفت ذکر کردهد روایت گذاران، که خود را عالم کل می» .درگذشت

واژة الئوتزه اسم خاص نیست، بلکه وصف یا . ولی شاید هیچ یک از این دو واقعاً بدو متعلق نباشد. نام و کتاب اوست

کتابی نیز که به او . است» آلو«در اخبار آمده است که نام حقیقی او لی، به معنی . »استاد کهن«نعتی است به معنی 
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آنچه همه برآنند این  .استاند، مورد قبول همۀ محققان نیست، و بر سر آن مناقشات بسیار در گرفته  نسبت داده

بنابر . ۀ تائویی استمأخذ و مهمترین متن مذهب تائو یا فلسف» کتاب صراط و فضیلت«چینگ، یعنی   است که تائوته

نظر محققان چینی، فلسفۀ تائویی مدتها پیش از الئوتزه وجود داشته و پس از او نیز مدافعان بزرگ یافته و فقط از 

مفاهیم این کتاب از گیراترین مفاهیم تاریخ اندیشه . زمان الئوتزه به صورت دین اقلیت بزرگی از چینیان درآمده است

. شود درجه دوم محسوب میاست و هویت مؤلف آن امري 

است و گاهی در معنی راه طبیعت و گاهی در معنی راهی که پیروان این فلسفه براي زندگانی » راه«تائو به معنی 

در نظر تائو گرایان، . اما در اصل راه اندیشیدن یا بلکه راه نیندیشیدن است. رود اند، به کار می مقرون به خرد برگزیده

براي یافتن . رساند آید و، بیش از سود خود، به زندگی زیان می ست و فقط درمباحثات به کار میمایه ا تفکر امري کم

گیري و سادگی و استغراق در طبیعت  راه زندگی باید به طرد عقل و تفکر، و اختیار حیاتی محقر و مقرون به گوشه

. ه است، برشمار اراذل افزوده استدانش، فضیلت نیست، بلکه برعکس هرچه دامنۀ آموختنیها وسعت گرفت. پرداخت

. دانش از خرد به دور است، و میان یک خردمند عارف و یک دانشمند روشنفکر، تفاوت از زمین تا آسمان است

اینان، در سایۀ پنداشتهاي خود، جریانهاي طبیعت . توان تصور کرد، حکومت فیلسوفان است بدترین حکومتی که می

آوري، صرفاً از ناتوانی  براستی توانایی آنان در پندارسازي و سخن. دارند رضه میرا به صورتهایی مسخ و منکسر ع

  .دهد ایشان در عرصۀ کردار خبر می

گزند  وختن چشم پوشیم، بیچون از آم …کنند، و اصحاب بحث، کاردان نیستند آنان که کاردانند بحث نمی

پیشینیان، که  …دارد دانش را از عمل برحذر می عارف همواره مردم را از دانش و هوش دور، و صاحبان …شویم می

در یافتن تائو توانا بودند، قصد آن نداشتند که فکر مردم را روشن گردانند، بلکه خواهان حفظ سادگی و ناآگاهی 

کسی که بکوشد تا با دانش خود حکومت کند، در حکم تازیانه . ادتی دانش استدشواري کار حکومت از زی …بودند

  .س که چنین نکند، مایۀ برکت استاست، و آن ک

در . خواهد جامعه را انتظامی هندسی بخشد اندیشد و می اندازد، زیرا در قالب قوانین می روشنفکر دولت را به خطر می

دلی که در آزمایشهاي شخصی خود  ساده. برند یابد که قوانین، آزادي و شور حیاتی اعضاي جامعه را از میان می نمی

مقرون به آزادي را دریافته است، اگر به قدرت برسد، براي جامعه خطري کمتر دارد، زیرا نیک  لذت و نشئۀ کار

اینچنین فرمانروا، هر چه بتواند، کمتر . رساند داند که قانون چیزي خطرناك است و، بیش از فایدة خود، ضرر می می

دهد، بلکه آنان را به  و پیچیدگی سوق نمیکند و، در جریان رهبري، انسانها را به تکلف  در زندگی مردم دخالت می

کشاند و حتی کتابت را کاري  کند، می تصنع و سالم طبیعت سیر می پیرایه، که مطابق جریان بی حیاتی متعارف و بی

شوق نان و  - هاي اقتصادي در وضعی این گونه است که انگیزه. گذارد شمارد و کنار می اهریمنی و مایۀ پریشیدگی می

  . اند، خود به خود چرخ حیات را با حرکتی ساده و سالم خواهند گردانید کالبد مقررات مقید نشده که در -عشق

افزایند، خواهد کاست؛ از کتابت و قانونهاي  در نتیجه، از شمار نوآوریها، که بر ثروت زرداران و قدرت زورمندان می

.در روستاها جریان دارد، برقرار خواهد شدوضعی و صناعت اثري نخواهد ماند و داد و ستد تنها به صورتی که 

افزایند افزونی  هرچه ابزارهایی که بر منافع مردم می. در قلمرو مملکت، افزایش نواهی مایۀ افزایش فقر مردم است

تر گردد،  ورزي یا کار یدي ماهرانه هر چه دست. گیرند، دامنۀ هرج ومرج درمیان طوایف و دولت گسترش بیشتر یابد

هرچه قانونگذاري بیشتر به پیش تازد، دزدان و راهزنان فراوانتر شوند، از این . غریب بیشتري به میان آیند هاي حیله

هیچ کار نخواهم کرد، و مردم خود به خود دگرگونی خواهند پذیرفت؛ آرامش را «: رهگذر است که عارف گفته است

نیازي  رنجی نخواهم داد، و مردم به خودي خود بیبه خود . بر خواهم گزید، و مردم خود به راه صالح خواهند رفت

در یک دولت کوچک کم «» …خواهند یافت؛ جاه جویی نخواهم نمود، و مردم خود به سادگی ابتدایی خواهند رسید
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خواهم که مردم  چنان می. جمعیت، اگر فردي به قدرت ده یا صد مرد باشد، به فتواي من، نباید او را به کار گماشت

شمارند، از آن روي نگردانند؛ و با آنکه زورق و کالسکه دارند، پا در آنها نگذارند؛ و با آنکه  گ را اندوهبار میبا آنکه مر

دار را از  دارم که استعمال ریسمانهاي گره مردم را وا می. هاي چرمین و سالحهاي تیز دارند، آنها را به کار نبرند جامه

خود را آسایشگاه،  -محقر –خود را زیبا، منازل  -سادة –خود را شیرین، لباس  - ناخوشایند –باید خوراك  .سرگیرند

باید دولت همسایه در حد رؤیت ما باشد و صداي طیور خانگی . و راه و رسم معمولی خود را سرچشمۀ خوشی بدانند

مردم را وا خواهم داشت که تا گاه پیري، بلکه تا دم مرگ، با همسایگان با این وصف، . و سگهاي آنان به ما رسد

استاد کهن، طبیعت را از تمدن . جوید، چیست باید دید طبیعتی که الئوتزه براي رهنمونی خود می» .آمیزش نکنند

، کرده نام گرفته است» عصر افکار جدید«کند، و این همان کاري است که روسو در عصري که  یکسره تفکیک می

مراد الئوتزه از طبیعت تکاپوي طبیعی است، جریان آرام حوادثی است که با سنتها سازگارند، نظام پرشکوه . است

آید، ناموسی است بیطرف و  اي برمی است که از هر رود و صخره و ستاره» راه«فصول و آسمان است، همانا تائو یا 

خواهند با خرد و  ورزد و رعایت آن، براي مردمی که می یال میتشخص و در عین حال بخردانه که بر موجودات است بی

. تائو دو وجه دارد، تائوي گیتی یا ناموس اشیا، و تائوي حیات یا ناموس رفتار. آرامش به سر برند، پرهیزناپذیر است

ار و موزون خود، دارد که این هر دو تائو در واقع یکی بیش نیستند، و حیات انسانی، با آهنگ پاید الئوتزه اعالم می

تائوي کیهانی همانا وحدت همۀ قوانین طبیعت و به منزلۀ ذات واقعیت یا، به اصطالح . جزئی از آهنگ عالم است

هاي طبیعت در این تائوي کیهانی جایی دارند و همۀ تکثرات و  همۀ صورتها یا جلوه. اسپینوزا، جوهر هستی است

مفهومی که همۀ جزئیات در آن  - الئوتزه برابر است با مفهوم مطلق هگلتائوي . آیند تناقضات پدیدار در آن گرد می

.اند مستهلک شده

در آن زمان، . گوید که طبیعت، در عصرهاي پیشین، انسان و حیات را ساده و برخوردار از آرامش گردانید الئو می

داعات و اختراعات خود پیچیده ساختند، اما انسانها، بر اثر دستیابی بر دانش، زندگی را با اب. جهان شاد و فرخنده بود

پس . نویسی زدند عصمت فکري و اخالقی را از کف دادند، از کشتزارها به شهرها روي آوردند، و دست به کتاب

از این بازار آشفتۀ  -از آن پس، مرد خردمند از آشفتگی اجتماعی. نکبتهاي انسانی و اشکهاي فیلسوفان آغاز شد

کار، در دامان  ه گریخت و، دور از شهر و کتاب و کارگزاران پولجو و مصلحان بیهود -ون و تمدنآور و شورباي قان تباهی

و راز خرد و قناعت در این است که، مانند رواقیان، منقاد . سعادت پایدار انسانی در خرد و قناعت است. طبیعت آرمید

شوند، با  که در غرایز و عواطف ما منعکس می طبیعت شویم، عقل و تدبیر را یکسره به دور رانیم، به فتاوي طبیعت،

تر  شاید هیچ سخنی از این خردمندانه. اعتماد گردن نهیم، و از راه و رسم خاموش طبیعت با فروتنی پیروي کنیم

کنند  کار خود را می. آیند و مالک چیزي نیستند به وجود می. در طبیعت همۀ چیزها به خاموشی در کار است :نباشد

هر یک از آنها، چون . گیرند بینیم که آرام می کنند و آنگاه می تفاوت، کار خود را می همۀ چیزها، بی. دارندو ادعایی ن

این رجعت، . نتیجۀ رجعت به اصل، آرامش است و تحقق سرنوشت. گردند به ذروة کمال رسند، به اصل خود باز می

  .قانونی جاویدان است، و دریافت این قانون، خرد است

اگر دولت به هرج و . عی بیحرکتی فلسفی، و اجتناب از دخالت در جریان طبیعی امور، آیت خردمندان استسکون، نو

هر کس باید در اجراي وظایف فردي خود بکوشد، و اگر مانع و مقاومتی . مرج افتد، اصالح آن کاري شایسته نیست

 - اگر اساساً مطمح نظر باشد - ست، و پیروزيگیري و آرامشجویی ا پیش آید، شیوة خردمندانه، نه ستیزه، بلکه گوشه

سخن الئوتزه در این مقام لحنی . انفعال بمراتب بیش از فعل، پیروزي آفرین است. زادة تسلیم و شکیبایی است

گزند را با مهربانی  …اگر ستیزه نکنید، هیچ کس در جهان نخواهد توانست با شما ستیزه کند، :مسیحیایی دارد

به این شیوه، . کنم کنم و به آنان که نیکوکار نیستند، نیز نیکی می نی که نیکوکارند، نیکی میبه کسا …تالفی کنید
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ص ندارند نیز نسبت به کسانی که اخالص دارند مخلصم، و نسبت به آنان که اخال. شوند همه به نیکی کشانیده می

ترین اشیا را درهم  ن درشتنرمترین چیزهاي جها …شوند به این شیوه، همه به اخالص کشانیده می. مخلصم

با این وصف، براي حمله بر . در جهان چیزي مالیمتر یا کم نیروتر از آب نیست …آیند شکند و بر آنها غالب می می

   .نداردز آب وجود اشیایی که قدرت و استحکام دارند، چیزي تواناتر ا

وجه مشخص فلسفۀ چینی این است . دارد» انسان خردمند«ول مؤدي به تصوري است که الئو از مفهوم همۀ این اص

انسان آرمانی چینیان زاهد متقی . پردازد تا به خیر برد و بیشتر به خرد می که به جاي پارسایان از خردمندان نام می

اند در جهان مقامی شامخ بیابد، به آغوش تو نیست، بلکه موجود پخته و آرمیده است، انسانی است که، گرچه می

گاه  گوید، زیرا هیچ خردمند حتی از تائو یا خرد سخن نمی. سکوت آغاز خرد است. برد سادگی و سکوت پناه می

شناسد، دربارة آن دم  می - راه را-کسی که «. وسیلۀ ابالغ خرد، عمل است. توان خرد را با الفاظ ابالغ کرد نمی

بندد و  دهان خود را فرو می] شناسد که آن را می[او . شناسد گشاید، آن را نمی بارة آن زبان میزند، کسی که در نمی

به نسبیت دانش و سستی  زندگیخردمند فروتن است، زیرا پس از پنجاه سال » .کند سوراخهاي بینی را جمع می

زیرکی خود را تعدیل «کوشد،  دانی خود می اگر خردمند از دیگران بیشتر بداند، در کتمان بیش. خرد پی برده است

نماید و از  اندیشان، و نه دانایان موافقت می بیشتر با ساده» .گرداند همنوا می - دیگران–کند و خود را با کندهوشی  می

نهد، بلکه مانند بوداییان هوسهاي خود را به  میوقعی به ثروت و قدرت ن. شود غریزة خالفگویی نوآموزان آزرده نمی

.رساند کمترین حد می

باید حالت خأل به کمال  …آرزومندم که قلبم کامال مفتوح و براي خال خالی شود. چیزي ندارم که بدان ارج گذارم

توان از  نه میتوان به چنین کسی نزدیک شد و  نه می …ناپذیر به کار رود ، براي حفظ آرامش، نیرویی کاهشرسد، و

  . وي از سود و گزند و بزرگی و فرومایگی برکنار است، واالترین انسانی است که در زیر آسمان وجود دارد. وي دور شد

این هر دو، با آنکه به یک زمان . روسواشاره کنیم ژاك لزومی ندارد که دقیقاً به موارد وفاق عقاید الئوتزه و آراي ژان

نماید، زیرا در هر نسلی کسانی  هایی این گونه گاه به گاه در جهان رخ می فلسفه. بودندتعلق نداشتند، از یک سنخ 

شوند و، با تخیلی که دانش را  هستند که از کشاکش و سختگیري و پیچیدگی و شتابندگی حیات شهري خسته می

تواند شعر  ه تنها کسی میفرسایند، غافل از آنک دهد، دربارة خوشیهاي زندگی روستایی قلم می الشعاع قرار می تحت

اي است که در هر دستگاه اخالقی یا الهوتی  واژه» طبیعت«. روستایی بسازد که زمینۀ شهري استواري داشته باشد

. گنجد، ولی با بینش داروینی و دید غیراخالقی نیچه بیشتر سازش دارد تا با سنجیدگی دالرام الئوتزه و مسیح می

گردد و به حکم آن عمل کند، به احتمال بسیار، به جاي آنکه به فلسفه بپردازد، به کسی که بخواهد طبیعت را پیرو 

چنین کسی را توان آن نیست که خضوع و . بدن دشمنان خود را خواهد خورد  آدمکشی خواهد گرایید و گوشت 

کردن و حتی شخم زدن خاك خالف طبع موجودي است که از آغاز به شکار . خشوع پیش گیرد و سکوت پیشه کند

با اینهمه، فلسفۀ بازگشت به طبیعت . است» غیر طبیعی«حتی کشاورزي و صناعت براي او . کشتن خو گرفته است

رود که چون در سیر عمر، تیزي آتش ما بکاهد، ما نیز این فلسفه را بارور  گمان می. اي نیز هست شامل نکات آموزنده

زندگی میان ولتر و روسو، . و کشتزارهاي پهناور شویم ازدحام بخش کوههاي بی یابیم و خواستار آرامش شفا

اي جنگیدیم و  سري در راه عقیده پس از آنکه از سر خیره. کنفوسیوس و الئوتزه، و سقراط و مسیح در نوسان است

 مایۀ خود را به نوباوگان خواهیم سپرد و به کنارش گذاشتیم، به نوبۀ خود از جنگ ملول خواهیم شد و دفتر عقاید کم

ها خواهیم شتافت؛ با جانوران دوستی خواهیم کرد و، خرسندتر از ماکیاولی، با  همراهی ژان ژاك و الئوتزه به بیشه

آنگاه از . اذهان سادة دهقانان الفت خواهیم گرفت و بیدریغ دنیا را رها خواهیم کرد تا در دیگ خباثت خود بجوشد
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معجون خردمندي را در : را خواهیم سوزانید، جز یکیاصالح دنیا دست خواهیم شست و، شاید، همۀ کتابها 

.چینگ خواهیم یافت تائوته

در  - وي، که پیش از سن کمال. آور بوده است توان دریافت که این فلسفه براي کنفوسیوس بسی رنج به حدس می

دقایق تاریخ، از او اي از  به لویانگ، پایتخت چو، شتافت و از استاد کهن دیدن کرد، در پاره - سال سی و چهارم عمر

  :ولی الئوتزه با ایجازي خشک و رمز بار پاسخش گفت جست،راهنمایی 

بزرگمرد، چون . از آنان جز سخنانشان چیزي نمانده است. شده است جویاي کسانی هستی که استخوانهایشان خاك

ام که  شنیده. نماید اما پیش از آن هنگام، از هر کوششی خودداري می. خیزد بر میهنگامش فرا رسد، به رهبري 

ور  نماید که گویی چیزي ندارد، و بزرگمرد، گرچه بسیار مایه کند و چنان می سوداگر کامیاب، تمول خود را کتمان می

از اینها به . را به دور افکن جویی و خودنمایی و اغراض بیهودة خود غرور و فزون. است، آداب و ظاهري ساده دارد

  . این اندرز من است به تو. رسد منش تو سودي نمی

کنند که کنفوسیوس بیدرنگ پرمغزي این سخنان را دریافت و از این رو دلتنگ نشد و،  مورخان چینی روایت می

کنند و  پرواز میدانم که پرندگان چگونه  می«: چون از نزد خردمند میرنده بازگشت، به شاگردان خود چنین گفت

ممکن است دونده به دام افتد و شناور صید شود و پرنده . دوند شوند و چارپایان چگونه می ماهیان چگونه شناور می

امروز . رود شود و به آسمان می توانم بگویم که اژدها چگونه از میان ابرها بر باد سوار می به تیري فرو افتد، اما نمی

آن مالقات، دامن همت به کمر این استاد نوخاسته، پس از » .ها به اژدها همانند توانم کرداو را تن. الئوتزه را دیدم

.بست تا رسالت خود را به انجام رساند و نافذترین فیلسوف تاریخ شود

II -  کنفوسیوس  

  خردمند در جستجوي دولت عادل

 - کنفوسیوس براریکۀ قدرت - بتعریف حکومت خو -زن و ببر - سیما و منش -شاگردان و روشها - والدت و جوانی

  تسالي دورة پیري - سالهاي سرگردانی

م، در چوفو، واقع در  ق551خواندند، به سال  می» کونگ استاد«یو، که شاگردانش او را کونگ فوتزه، یعنی  کونگ چی

ردازي از پ هاي چینی که در عرصۀ مبالغه بنابر افسانه. امارات لو که همان استان شانتونگ کنونی است، زاده شد

دهند، پس مادر  ربایند، اشباح، تولد طفل نامشروعی را به مادري جوان خبر می هاي هر قومی گوي سبقت می افسانه

پردازند و بانوان اثیري هوا  به هنگام زادنش، خیل اژدها به مراقبت می. آورد جوان کنفوسیوس را در غاري به دنیا می

. اد پشتی چون پشت اژدها و لبانی مانند لبان گاو و دهانی به سان دریا داشتاند که نوز آورده. سازند را عطرآگین می

شود تبارشناسان تأیید  اي متعلق بود که هنوز برقرار است و قدیمترین خانوادة چینی محسوب می وي به خانواده

که اخالف وي تا  رسد و تقدیر بر این بوده است هوانگ تی، می کنند که نسب وي مستقیماً به فغفور بزرگ، شی می

اکنون تقریباً همۀ مردم شهر مولد او خود . رسیدند هزار تن می اخالف نرینۀ او در سدة پیش به یازده. امروز دوام آورند

که در نانکینگ ] 1935سال [وزیر دارایی حکومت کنونی چین . دانند را از صلب او، یا از نسل یگانه فرزندش، می

  .مستقر است، از آن زمره است

او را به . قتی که کونک فوتزه به جهان آمد، پدرش هفتاد ساله بود، و چون فرزند به سه سالگی رسید، پدر درگذشتو

مدرسه فرستادند ولی، براي کمک به مادر، به شغلی نیز تن درداد، و شاید رخوت یا وقاري که همۀ اوراق کارنامۀ عمر 

با این وصف، در جوانی مجال آن داشت که در . ست یافته باشداو را درنوردیده است، در همین اوان کودکی بر او د

چنان به موسیقی خو گرفت که براثر شنیدن آهنگی دلنشین منقلب شد و از . تیراندازي و خنیاگري تردست گردد
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برخالف نیچه، میان فلسفه و ازدواج مخالفتی ندید؛ ! خواري روي آورد و مدت سه ماه گوشت نخورد آن پس به گیاه

  .، همسري برگزید و در بیست و سه او را رها کرد و ظاهراً دیگر متأهل نشد در سن نوزده پس،

خانۀ خود را آموزشگاه گردانید و از شاگردان جز شهریۀ . را آغاز کرد -آموزگاري -در سال بیست و دوم عمر، کار خود

: گفت می. آیین مردمداري بود  شعر و درسی او مرکب از تاریخ وبرنامۀ . قلیلی که در استطاعت آنان بود، نخواست

پرورد، و موسیقی منش را  سازد، آیین مردمداري، به میانجی آداب و تشریفات، منش را می شعر، منش انسانی را می«

از این رو، آنچه . نوشت داد و چیزي نمی همچون سقراط، شاگردان خود را به شیوة زبانی درس می» .بخشد کمال می

نمود  کردن به فرزانگان دیگر پرهیز می وي، که از حمله. شی از گزارشهاي اعتمادناپذیر شاگردان اوستدانیم نا از او می

در . شمرد، با رفتار خود، سرمشقی پسندیده براي فیلسوفان آتی باقی نهاد و رد کردن عقاید دیگران را اتالف عمر می

داد و از  بلکه بآرامی خطاهاي آنان را نشان میآموخت،  گونه روش منطقی دقیق به شاگردان نمی کار تدریس، هیچ

چه فکر (توانم براي کسی که به گفتن  براستی نمی«: گفت می. کرد خواست و هوش آنان را تیز می آنان فراست می

گشایم، و به یاري کسی که نگران  براي کسی که مشتاق نباشد، حقیقت را نمی«و » .معتاد نباشد، کاري کنم) کنم؟

خیزم براي کسی که یک گوشۀ موضوع را به او بنمایم و او خود سه گوشۀ دیگر را از آن  ها نباشد، برنمی تبیین نموده

جویند، و  اي نمی اطمینان داشت که داناترین و کاناترین مردمان از آموزش بهره» .کنم درنیابد، درسم را تکرار نمی

یافتن مردي «. که قبال منش و ذهن خود را بپرورد اي مردمی بپردازد تواند از سرخلوص به مطالعۀ فلسفه کسی می

».که سه سال درس گرفته ولی به خیر گرایش نیافته باشد، آسان نیست

در آغاز، بیش از چند شاگرد نداشت، ولی بزودي در اکناف پیچید که، در پس لبانی گاوآسا و دهانی دریاوش، دلی 

پایان عمر توانست برخود ببالد که سه هزار تن از جوانان  کنفوسیوس در. وجوش است پرمهر و ذهنی پربار در جنب

گروهی از دانشجویان، که زمانی به . اند اند، به مقامات شامخ رسیده نزد او درس خوانده و، چون خانۀ او را ترك گفته

ي خود زندگی »گورو«زیستند، همچنان که نوآموزان هندو با  هفتاد تن رسیدند، همواره نزد کنفوسیوس می

همۀ شاگردان به استاد خود عالقۀ تام داشتند و همواره از سر نیکخواهی معترض بودند که چرا خود را به . کردند یم

با آنکه نسبت به شاگردان سختگیر بود، بعضی از آنان را بیش . کوشد اندازد و چرا در حفظ نام نیک خود نمی خطر می

گذشت، بیش از اندازه گریست و در پاسخ امیر گی، که از او هووي در داشت؛ هنگامی که ین از فرزند خود دوست می

شیفتۀ ] چون او[ام که فردي  هنوز نشینده …ین هووي عاشق آموختن بود«: نام بهترین شاگردش را پرسید، گفت

بدبختانه . کرد خطا را تکرار نمی. داد خشم خود را بروز نمی …آورد گفتم او را به وجد می می هر چه …آموختن باشد

گرفتند یا  طالب کاهل از کنفوسیوس دوري می» .نیست] چون او[عمر مقدر او کوتاه بود و مرد، و اکنون کسی 

دهند و با صراحتی  س میوي از آنان بود که شاگرد کاهل را با ضرب چوبدست در. دیدند عنایت چندانی نمی

آنکه ذهن خویش را  کند، بی انباشته می سخت است وضع کسی که سراسر روز، خود را با خوراك«. رانند بیرحمانه می

بخش  در کمال عمر دست به کاري نتیجهدر جوانی، چنانکه در خور نونهال است، فروتن نیست؛  …کاري گمارد

هنگامی که در حجره بود، یا با شوق فراوان در » .چنین کسی در حکم آفت است - کند زند، و عمري دراز می نمی

صورتهایی که . آموخت، منظري غریب داشت دانش تاریخ و شعر و آداب و فلسفه میایستاد و به شاگر رهگذرها می

موست و بر اثرآزمایشهاي روزگار گره   سرش کمابیش بی: اند، به اواخر عمر او تعلق دارند نقاشان چینی از او ساخته

و مالیمت تصادفی طبعی  اش چنان خشونت جدي و ترس آوري دارد که به شوخ چهره. خورده و چروکیده شده است

. بخشد داد، مجال خودنمایی نمی ناپذیرش به او حالتی انسانی می رغم کمال تحمل او، و حساسیت و ظرافتی که علی

: کند یک معلم موسیقی چونگ نی یاکنفوسیوس را در اواسط عمر چنین وصف می
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و اینها مشخصات  -اژدها آسا داردچشمان رودسان، و پیشانی . ام بسیاري از آیات خردمندان را در چونگ نی دیده

هرگاه …. کند تجاوز می] ي چینی[بلندیش از نه پا. پشت است دستهایش دراز و پشتش چون سنگ. هوانگ تی است

هر موضوعی را شنیده و به حافظۀ . پوید راه فروتنی و ادب می. دستای گشاید، سالطین ماضی را می لب به سخن می

  توانیم طلوع مردي خردمند را در او سراغ کنیم؟  آیا نمی. نماید او پایان ناپذیر میدانش . نیرومند خود سپرده است

یک بار که در حین سفر، بتصادف، از شاگردانش جدا . اند به او نسبت داده» چهل و نه ویژگی برجسته«در داستانها 

سیماي پریشان «است دیو آسا با مسافر گفته بود مردي را دیده . شد، شاگردان از گزارش مسافري محل او را یافتند

عالی «: وقتی که شاگردان این توصیف را براي کنفوسیوس باز گفتند، وي محظوظ شد و گفت» .یک سگ ولگرد

تقید به . پرست بود و باور داشت که رعایت حدود شاگردي و معلمی ضرور است معلمی کهنه» !عالی است! است

کوشید تا لذتجویی غرایز را با خشکی و سختی کشی مشرب خود . ش بودآیین مردمداري آب و نان. آداب، آرمان بود

توان در یک مزرعۀ ده خانواري  می«: نماید که گاهی به خودستایی تن درداده است، گفته است چنین می. تعدیل کند

بر دیگران در فرهنگ شاید برا» «.یک تن را با عزت و صمیمیت من یافت، اما او به قدر من شیفتۀ دانش نخواهد بود

اگر امیري بود که مرا به کار » «.ام کند، دست نیافته  انسان برتر، که به تعالیم خود عمل می - منش - باشم، اما هنوز به

اما برروي هم » .شد کردم، و در طی سه سال حکومت کامل می گماشت، در ظرف دوازده ماه کاري عمده می می

: چهار چیز بودکه استاد از آنها یکسره برکنار بود«: دهند ما اطمینان میشاگردانش به . عظمت او با فروتنی همراه بود

و نه -ناقل«خود را » .با تصدیق بالتصور و تصمیمات نسنجیدة هوسناکانه و لجاجت و خودخواهی سروکار نداشت

. آموخته است -یو و شوین - کرد که فقط ناقل چیزهایی است که از فغفورهاي نیکوکار و وانمود می» .نامید می-واضح

بارها مقامات واال را رد . داد سخت آرزومند شهرت و مقام بود، اما براي تحصیل آنها به سازش دور از شرف تن در نمی

داد که  به شاگردان خود اندرز می. کرد، زیرا گمارندگان او کسانی بودند که حکومتشان از دیدگاه او عادالنه نبود

مرا . که مقامی ندارم، پرواي من این است که براي تحصیل مقام، شایسته گردممرا باکی نیست «انسان باید بگوید 

».باکی نیست که مشهور نیستم، خواهان آنم که الیق شهرت شوم

فرزندان خود را به محضر کنفوسیوس فرستاد، و کنفوسیوس، به پایمردي   مانگ هه، که یکی از وزیران امیر لو بود،

ایم، به مالقات الئوتزة   اما، از سر افتادگی، از آن دوري گرفت و، چنانکه دیده. گ معرفی شدبه دربار چو در لویان  آنان،

چون به لو بازگشت، موطن خود را چنان آشوبناك دید که با چند تن از . خردمند، که در آستانۀ مرگ بود، شتافت

گذشتند، از  ههاي بلند دورافتاده میهنگامی که در راه خود از میان کو  کوچندگان،. شاگردان به امارت چی کوچید

. کنفوسیوس تسه لو را گسیل داشت تا از غم او بپرسد. مبهوت شدند  گریست، زنی که کنار گوري می دیدن فرتوت

پدر شوهرم در اینجا به وسیلۀ ببري به قتل رسید و شوهرم نیز، و اکنون پسرم هم به همان «: پیرزن در پاسخ گفت

در «: زن پاسخ داد. کنفوسیوس از او پرسید که چرا در چنان جاي خطرناکی مانده است» .سرنوشت دچار آمده است

حکومت : فرزندان من، این را به یاد بسپارید«: کنفوسیوس به شاگردانش گفت» .اینجا حکومت ستمکار وجود ندارد

: یک از او شنید، بسی خشنود شدحکومت ن  امیر چی او را بار داد و از تعریفی که دربارة »!ستمکار سبعتر از ببر است

امیر خراج شهر لین چی » .پدر باشد و پسر، پسر حکومت هنگامی نیک است که امیر، امیر باشد و وزیر، وزیر و پدر، «

اما کنفوسیوس هدیۀ امیر را نپذیرفت و اظهار داشت که کار در خور پاداشی . یو را براي معیشت او تخصیص داد

ولی گان یینگ، وزیر اعظم، با سخن . رار ورزید که او را به عنوان مشاور نزد خود نگاه داردامیر اص. چنان نکرده است

چنان با نخوت و خودبینی . توان از آنان پیروي کرد این دانشوران از کردار برکنارند و نمی«: خود او را منصرف گردانید

تنها . ین جناب کونگ عجایب فراوان داردا …. شوند نگرند که در مقامات فرودین خرسند نمی به آراي خویش می
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پس، کنفوسیوس به لو بازگشت، » !داند، نسلها وقت الزم است براي اجراي تشریفاتی که وي دربارة رفت و آمد می

  .داد و آنگاه براي تصدي مقامات دیوانی فرا خوانده شدپانزده سال دیگر به شاگردان درس 

آید که، با انتصاب او، درستکاري مانند  از یک روایت چینی بر می. گردانیدنددر پایان سده، او را سرکالنتر چونگ تو 

گرفتند یا به  یافتند، یا آنها را بر نمی مرضی مسري شهر گیر شد، چندانکه مردم اگر در خیابان اشیاي گرانبها می

ت عمومی نشانید، هنگامی که تینگ، امیر لو، کنفوسیوس را بر مسند سرپرستی خدما  .رساندند صاحبانشان می

سپس، بار دیگر ارتقا . کنفوسیوس فرمان داد که اراضی را مساحی کنند و در کشاورزي اصالحات فراوان معمول دارند

در . نابودي جنایت را کفایت کرد اند که انتصاب او بدین سمت به تنهایی چنین گفته. یافت و به وزارت جرایم رسید

صداقت و وفاداري، خصلت مردان . و تباهی به شرم افتادند و رو پنهان کردند نادرستی«اخبار چینیان آمده است که 

کنفوسیوس بت مردم . بیگانگان از امارات دیگر بدان سامان روي آوردند. شد و عفت و فرمانبري، خصیصۀ زنان

و بیگمان در هر حال، وضع جدید دوام نیاورد . این تحول چنان عظیم است که البته باور کردنی نیست ».گردید

گویند که امارات مجاور، به لو رشک  مورخان می. بزهکاران از نهانگاهها سر بر آوردند و زیر پاي استاد دام گستردند

در چی، وزیري مکار نظر داد که باید تینگ، امیر لو، را از کنفوسیوس . بردند و از قدرت افزایندة آن به هراس افتادند

گروهی از دختران خوشنوا و شیرین ادا را با یکصد و بیست اسب، که از دخترکان  پس امیر چی. دور و بیزار گردانید

امیر شیفتۀ دختران و اسبان شد، و کنفوسیوس، که حاکم را سرمشقی . نمودند، نزد امیر تینگ فرستاد نیز زیباتر می

پس تسه لو . ومت غافل شدامیر رنجش او را به چیزي نگرفت و از وزیران و امور حک. خواست، رنجید براي رعایا می

سیزده سال . کنفوسیوس با اکراه از کار خود کناره گرفت و لو را ترك گفت» .استاد، وقت رفتن است«: بانگ برداشت

حقاً . »کسی را ندیده است که تقوا را به قدر جمال دوست بدارد«به آوارگی عمر گذاشت و شکوه سرداد که هرگز 

  . ت این است که میان تقوا و جمال جدایی انداخته استیکی از خطاهاي شایان سرزنش طبیع

در بخی از والیات، . دیگر در والیت موطن خود معزز نبودند. استاد و تنی چند از شاگردان از والیتی به والیتی رفتند

آستانۀ  اوباشان قرار گرفتند و یک بار از گرسنگی به  دوبار مورد حملۀ. شدند و در بعضی، تخفیف و تهدید تکریم می

در جریان سفر آنان، . نیست» انسان برتر«حتی تسه لو زبان شکایت گشود که چنین حیاتی در خور . هالکت رسیدند

اما کنفوسیوس، که از عقاید امیر خشنود نبود، . امیر وي ریاست حکومت خود را به کنفوسیوس پیشنهاد کرد

با دو پیرمرد، که از بد روزگار، مانند الئوتزه،  گذشتند، هنگامی که آن جماعت کوچک از خاك چی می. نپذیرفت

یکی از آن دو کنفوسیوس ر ا به جا آورد و . روبرو شدند  اي به فالحت پرداخته بودند، زندگی را رها کرده و در گوشه

آشفتگی همچون سیلی بالنده سراسر «: گفت پیرمرد می. کند به تسه لو دشنام داد که چرا کنفوسیوس را همراهی می

گیرد، و کیست که این وضع را براي تو دگرگون سازد؟ به جاي پیروي از مردي که از این ایالت  اهنشاهی را فرا میش

کنفوسیوس در این » تابند؟ برد، آیا بهتر نیست پیرو کسانی شوي که از سراسر عالم رو بر می به آن ایالت پناه می

  . در ایالتی مجالی یابد و رهبري اصالح و صلح را بر عهده گیرد توبیخ تأمل کرد، اما هنوز امیدوار بود که باري دیگر

سرانجام، در سال شصت و نهم عمر فیلسوف، امیر گی بر اریکۀ سلطنت لو نشست و سه تن را با هدایاي شایسته نزد 

عزت و  در نتیجه، کنفوسیوس پنج سال پایان عمر را با. الرأس خود باز گردد او فرستاد و دعوتش کرد که به مسقط

ولی او خردمندانه گوشه گرفت و خویشتن را وقف تدوین . به مشاوره خواندند رهبران لو بارها او را. سادگی گذرانید

در آن زمان، یک بار امیر چی احوال استاد را از تسه لو . چین و تألیف تاریخ قوم خود کرد) کالسیک(آثار اصیل 

چرا نگفتی؟ چه او مردي «: س چون از آن خبردار شد، اعتراض کردکنفوسیو. پرسید و تسه لو از پاسخ دریغ ورزید

برد، و فرا  غمها را از یاد می] هاي خود یافته[از شادي   کند، پژوهی، خوراك خود را فراموش می از شوق دانش  است که،

که غرایزش با عقل داد و مسرور بود  در گوشۀ عزلت، با شعر و فلسفه، خود را تسال می» .یابد آمدن پیري را در نمی
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در چهل . ام سخت به خود قائم شدم در سال سی. در پانزده سالگی به آموختن دل دادم«: گفت می. اند هماهنگ شده

در هفتاد . در شصت گوشهایی حقیقت نیوش یافتم. در پنجاه به نوامیس آسمانی پی بردم. از شک رهایی جستم

پیرامونیان او . در سن هفتاد و دو در گذشت ».اه صواب انحراف جویمآنکه از ر توانستم از خواست دل پیروي کنم، بی

  : خواند روزي بامدادان شنیدند که به آوازي حزین می

  کوه عظیم باید فرو ریزد،

  تیر نیرومند باید در هم شکند، 

  . پژمرده و نابود شود  و خردمند، همچون گیاهی،

در سراسر شاهنشاهی . آید هیچ سلطان هوشیار فرا نمی«: گفت خود را بدو رسانید، استاد چون شاگردش، تسه کونگ،

. در بستر افتاد و پس از هفت روز جان داد» .زمان مرگ من فرا رسیده است. یکی نیست که مرا سرور خود گرداند

سپس مدت سه سال در . با شکوه و تشریفاتی که زیبندة اخالص آنان بود، وي را به خاك سپردند  حواریانش،

پس از آنکه همه . به سر بردند و همچون پدر مردگان، بر او سوگواري کردند  ایی که کنار گورش ساختند،ه کلبه

سه سال دیگر در آنجا ماند و به تنهایی در کنار آرامگاه  تسه کونگ، که بیش از دیگران به وي مهر داشت،   رفتند،

  .استاد ماتم گرفت

  نه اثر کالسیک - 2

پنج «این پنج اثر را در چین . یوس نوشته یا تدوین شده، براي ما به جا مانده استپنج اثر که به دست کنفوس

را، که مراسم دیرین معاشرت را » آدابنامه«یا » چی لی«کنفوسیوس در ابتدا . خوانند یا پنج کتاب شرعی می» چینگ

جتماعی سودمند بود، تدوین در بر داشت و به نظر او براي ساختن و پرداختن منش انسانی و نگاهداري نظم و صلح ا

وي با آنکه در فلسفۀ خود از موضوعات . نوشت» کتاب تحوالت«یا » چینگ اي«سپس ضمایم و تفاسیري براي . کرد

در مرحلۀ بعد . دانست ورزید، باز این کتاب را نمونۀ اکمل فلسفۀ اوالي چین می اجتناب می» کتاب تحوالت«الهوتی 

 در مرحلۀ چهارم،. را تنظیم کرد تا ذات حیات انسانی و اصول اخالق را بازنماید» ها کتاب چکامه«یا » چینگ شی«

آرایش  اي موجز و بی را به شیوه» هاي بهار و خزان سالنامه«یا » چیو چون«براي بیان حوادث بزرگ موطن خود، 

ها، یعنی سرگذشت در این کتاب مهمترین رویداد. دست زد» کتاب تاریخ«یا » شوچینگ«باالخره به تألیف . نوشت

اي از وحدت برخوردار بود و رهبران آن قهرمانان مدنیت و  سالطین دیرین و روزگارانی که شاهنشاهی چین تا اندازه

کنفوسیوس از نوشتن این کتب قصد تاریخگزاري نداشت، بلکه . اند به میان آمده شدند،  آموزگاران مردم محسوب می

اي از حوادث گذشته، شاگردان خود را از پریشانی برهاند  با انتخاب و طرح پاره خواست، به عنوان آموزگار جوانان، می

اگر این کتابها را به عنوان تاریخ علمی و بیطرفانۀ چین مورد داوري قرار دهیم، به کنفوسیوس ستم . و به راه اندازد

خود   نمود، حرمتی که به خرد می به اقتضاي رغبتی که به اخالق و  زیرا کنفوسیوس در این کتابها،. ایم روا داشته

ما امریکاییان نیز با   آراید، اگر کنفوسیوس گذشتۀ کشور خود را می. ها و گفتارهاي خیالی بر تاریخ افزوده است قصه

از این رو، جمهورساالران یا رهبران ما، که فقط در ظرف یکی دو قرن به صورت . کنیم تاریخ کوتاه خود چنین می

اند، مسلماً در نظر مورخان هزار سال بعد، مانند یو و شوین، انسانهایی متقی و کامل جلوه  ن در آمدهعارفان و پارسایا

به وجود ) کالسیک(» نه اثر اصیل«افزوده و » کتاب«یا » شو«، چهار »چینگ«چینیان بر این پنج ! خواهند کرد

لگ،  ، که بر اثر هوس»گفتارها و گفتگوها«یا » یو لون«شوها آثاري فلسفی هستند، و اولین و مهمترین آنها، . اند آورده

هایی از  با سادگی و کوتاهی، نمونه  ، در دنیاي انگلیسی زبان نامور شده است،»گلچین آثار کنفوسیوس«به نام 

این کتاب اثر استاد نیست و، چند دهه . کند هاي کنفوسیوس را از زبان شاگردان و پیروان او نقل می ها و گفته اندیشه

او، از   با این وصف، براي آشنایی با فلسفۀ. س از مرگ او، احتماال به وسیلۀ شاگردان شاگردانش گرد آمده استپ
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یا آموزش بزرگ نام دارد، شامل گیراترین » تاشوئه«که نزد چینیان،   یا کتاب دوم،» شو«. کتابهاي دیگر معتبرتر است

ی، که از پیروان کنفوسیوس و از ناشران افکار اوست، فیلسوف چوش. ترین مطالب کالسیک چین است و آموزنده

را به کنفوسیوس، وسایر مطالب آن را به یکی از شاگردان جوان او به نام  کتابمطالب بندهاي چهارم و پنجم این 

یالدي این اثر را از آن کونگ چی، نوادة کنفوسیوس، وي، محقق قرن اول م دهد، ولی کیاکه تسنگ تسان نسبت می

سومین کتاب . شمارند با اینهمه، عموم دانش پژوهان شکاك کنونی مؤلف آموزش بزرگ را مجهول می. داند می

. الذکر است نام دارد و، به تصدیق همۀ محققان، به قلم نوادة فوق» روي آیین میانه«یا » چونگ یونگ«فلسفی چین 

اما فلسفۀ کالسیک چین . ، که بزودي از آن سخن خواهیم گفت، بازپسین اثر کالسیک چین است»وسکتاب منسی«

  آورد و به شاهکار کهنه پرستی، یابد و، چنانکه خواهیم دید، سرکشان و نوآورانی به بار می پس از این آثار نیز ادامه می

  .گیرد که همانا فلسفۀ کنفوسیوس است، تاختن می

  ي کنفوسیوسفلسفۀ الادر -3

  دستور خرد –فیلسوف و کودکان ولگرد  –اي از منطق  پاره

بیش از شعر عهد جوانی  )باشد هر چه (این فلسفه . رواست که فلسفۀ کنفوسیوس را دادگرانه مورد داوري قرار دهیم

ف، اگر به هنگام با این وص. یابیم ه خرد مقرون است، و ما، چون پا به پنجاه سالگی گذاریم، خود بینشی آنچنان میب

ایم، در پرتو  توانیم حقایق نیمه تمامی را که خویشتن دریافته جوانی و نوجویی هم با این فلسفه دمساز شویم، باز می

فلسفۀ کنفوسیوس را نباید یک نظام فلسفی، یعنی دستگاهی همساز، شامل . آن، براي خود روشنی بخش گردانیم

همچنانکه همۀ آجرهاي قصور بختنصر نام او را بر خود داشتند، . لقی کردمنطق و فلسفۀ اولی و اخالق و سیاست، ت

. اما فلسفۀ کنفوسیوس چنین نیست. گردند اي یگانه می شعب متعدد یک نظام فلسفی نیز بر محور اندیشه

ه دانست و فقط با ذهن وقاد خود ب کنفوسیوس، براي آموختن فن استدالل، قوانین یا قیاسات منطقی را الزم نمی

گفتند، چیزي از منطق  شاگردان، زمانی که آموزشگاه او را ترك می. پرداخت تحلیل عقاید شاگردانش می

. سخنی، اولین درسهاي استاد بود اندیشی و پاك بینی و درست روشن. اندیشیدند دانستند، اما به وضوح و دقت می نمی

اي است که فلسفه در موارد بسیار از آن غافل  تهو این نک -»غایت قصواي کالم این است که دریافت شود«: گفت می

این است  -دانید، واقع امر را تصدیق کنید دانید، و هرگاه نمی دانید، برسانید که می هرگاه چیزي را می«. مانده است

از  اگر امیري که. ادبار اجتماعی  به نظر او، مبهم گرایی یا مبهم گویی کاري است خالف صداقت و مایۀ » .معنی دانش

نام نگیرد، و اگر » پدر«کند،  خوانده نشود، اگر پدري که پدرانه رفتار نمی» امیر«حیث عمل و قدرت امیر نیست، 

روزي تسه لو به . شمرده نشود، آنگاه مردمان کلمات را دیگر بخطا به کار نخواهند برد» فرزند«فرزند ناسپاس، 

نخستین کاري . واهد در راندن مهمات حکومت انباز خود کندخ امیر وي تو را چشم دارد و می«: کنفوسیوس خبر داد

آنچه ضرور است، تصحیح «: گیري چیست؟ کنفوسیوس با پاسخ خود امیر و شاگرد خود را به شگفت انداخت که پیش

از فلسفۀ اولی روبر گرفت و کوشید که   خواست، کنفوسیوس، چون فلسفه را در خدمت کشورداري می».نامهاست

کرد  با آنکه گاه به گاه از عالم باال و دعا و نماز یاد می. انش را از مسایل مرموز یا الهوتی منصرف گردانداذهان شاگرد

را بی کم و کاست مراعات کنند، از  –بانی نیاپرستی و قر –داد که سنن و شعایر کهن  و به شاگردان خود اندرز می

چون . خوانند می» الادري«ران امروزي آثار او، متفقاً، او را پاسخ گفتن به مسائل الهوتی رو گردان بود، چندانکه مفس

. کنفوسیوس از دادن پاسخی قطعی خودداري کرد» آیا مردگان دانش دارند یا بیدانشند؟«تسه کونگ از او پرسید که 

ان تو که قادر به خدمت مردم«: سؤالی کرد، استاد در پاسخ گفت» [مردگان]خدمت به ارواح «لو دربارة  چون کی

کنفوسیوس » .بارم ده که دربارة مرگ بپرسم«: کی لو پرسید» توانی به ارواح آنان خدمت کنی؟ نیستی، چگونه می

هنگامی که کنفوسیوس » توانی به شناسایی مرگ نایل آیی؟ شناسی، چگونه می تو که زندگی را نمی«: پاسخ داد
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انسانها به طور جدي پرداختن و به موجودات  به وظایف«: چه شنید، اظهار داشت را از فان» خرد چیست«سؤال 

چیزهاي «اند که  روایت کرده» .توان خرد دانست این را می –روحانی حرمت نهادن، ولی از آنها دوري گرفتن 

شاگردان از » .گرفت گاه مورد بحث استاد قرار نمی هرج و مرج و موجودات روحانی هیچالعاده و قدرت نمایی و  خارق

در کتاب لی . سخت در رنج بودند و بیگمان آرزو داشتند که وي اسرار آسمان را براي ایشان بگشایدخضوع فلسفی او 

یه تزه با آب و تاب بسیار آمده است که کودکان ولگرد استاد را به سخره گرفتند، زیرا وي اذعان کرد که جواب سؤال 

نماید، به زمین نزدیکتر  تر می بامداد، که درشتآیا خورشید به هنگام «: آن سؤال این است. داند سادة آنان را نمی

گنجد، این است که وي  اي از فلسفۀ کنفوسیوس که در فلسفۀ اولی می تنها نکته» است یا نیمروز، که گرمتر است؟

. کوشید تا میان قوانین سلوك صحیح و نظامات طبیعت، هماهنگی پایداري بیابد دید و می در همۀ نمودها وحدت می

» سپارم؟ آموزم و به حافظه می پنداري که من بسیار چیزها را می تسه، به گمانم می«: کونگ گفت سهروزي به ت

من جویاي وحدتی کلی . چنین نیست«: کنفوسیوس گفت» آري، اما شاید چنین نباشد؟«: کونگ پاسخ داد تسه

.براستی ذات فلسفه جز این نیست» .هستم

دانست و آن را  هرج و مرج عصر خود را هرج و مرج اخالق می. داد ر میبیش از هر چیز، اخالق را مورد توجه قرا

شمرد، و باور داشت که  می –دربارة صواب و خطا  –معلول ناتوان شدن عقاید کهن و پخش شکاکیت سوفسطایی 

ندگی بلکه باید دانشی بیشتر به دست آورد و، با ایجاد ز  هاي کهنه متشبث شد، رمان آن نباید به اندیشهبراي د

توان در دو بند مشهور کتاب آموزش بزرگ  لب لباب برنامۀ کنفوسیوس را می. خانوادگی منظم، اخالق را احیا کرد

  :یافت

خواستند فضیلت اعال را در سراسر شاهنشاهی پخش کنند، نخست امارتهاي خود را بخوبی انتظام  پیشینیان که می

براي نظام دادن به . دادند هاي خود نظام می د نخست به خانوادهبراي انتظام بخشیدن به امارتهاي خو. بخشیدند می

. کردند براي پروردن خویشتن، نخست قلوب خویش را پاك می. پروردند هاي خود، نخست نفوسشان را می خانواده

براي آنکه در افکار . کوشیدند تا در افکار خویش صادق و صمیمی باشند براي پاك کردن قلوب خود، نخست می

پژوهش در   گسترش دانش زادة. گستردند صادق و صمیمی باشند، نخست دانش خود را تا برترین مرز می خویش

  .احوال اشیا است

از خلوص افکار . گرایید از کمال دانش، افکار مردم به خلوص می. سپرد از پژوهش در احوال اشیا، دانش راه کمال می

هایشان نظام  از پرورش نفوسشان، خانواده. یافت وسشان پرورش مینف  از پاکی قلوبشان،. شد آنان، قلوبشان پاك می

از گردش درست امور امارات، سراسر . پذیرفت امور امارات قوام می  هایشان، از نظام گرفتن خانواده. گرفت می

  .رسید شاهنشاهی به آرامش و بهروزي می

شاگردانش را فراموش کنیم ولی یک سخن را اگر همۀ سخنان استاد و . این است شالوده یا جوهر فلسفۀ کنفوسیوس

جهان دستخوش : گوید کنفوسیوس می. توانیم به کنه قضایا راه یابیم و به راز زندگی راه بریم به خاطر سپاریم، می

زیرا قوانین وضعی جاي   یابد، کارها درست رتق و فتق نمی. یابد رتق و فتق نمی جنگ است، زیرا کارهاي آن درست

خانواده آشفته شده و نظام اجتماعی طبیعی را از کف داده است، زیرا . طبیعی خانواده را گرفته است نظام اجتماعی

مردم از انتظام . توانند کارهاي خانواده را سامان بخشند اند که بدون انتظام کارهاي خویشتن نمی مردم فراموش کرده

کرشان صادقانه نیست، نسبت به واقعیت منصف اند، زیرا دلهاشان صافی نیست، زیرا تف کارهاي خود دور مانده

تفکرشان صادقانه نیست، زیرا به جاي آنکه، با پژوهش . کنند نیستند، و طبایع خود را، به جاي ابراز، کتمان می

دهند که امیالشان رنگ واقعیتها را دگرگون  بیطرفانه دربارة چیزها، دانش خود را تا برترین مرز بگسترند، مجال می

اگر مردم جویاي دانش بیغرضانه باشند، تفکرشان مقرون . گر سازد ایا را چنان که خواست آنان است، جلوهکند و قض
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اگر قلوب ایشان . شود قلوب آنان از هوسهاي آشفته شسته می  اگر افکار آنان مقرون به صدق باشد،. شود به صدق می

هایشان خود به خود منظم خواهد شد؛ این  ، خانوادهاگر نفوسشان انتظام یابد. یابد شسته شود، نفوسشان انتظام می

روش نمونه بودن و سرمشق  –شود  هم، نه با وعظ فضیلت مآبانه یا مجازات شدید، بلکه با روشی ساده حاصل می

این شیوه، به میانجی دانش و درستکاري و با راهنمایی عملی، منظم گردد، قهراً چنان نظامی اگر خانواده به . شدن

اگر دولت از عدالت و آرامش داخلی بهره . آمیز باشد، یک بار دیگر در جامعه پدید آید کشورداري موفقیت که مایۀ

خواهد انسان کامل به بار آورد و فراموش  فلسفۀ کنفوسیوس می. برد، همۀ عالم غرق صلح و سعادت خواهد شد

گزیند و نردبانی براي رسیدن به آن  ر میاین فلسفه، که مانند مسیحیت هدفی ب. کند که انسان ددي شکاري است می

  .گذارد، یکی از آثار زرین فلسفه است در دسترس می

  شیوة انسان برتر  - 4

  قانون زرین –عناصر شخصیت  –تصویري دیگر از خردمند 

کنفوسیوس با گوته . اي منظم و بنیاد جامعه فردي است منظم در خانواده  شود، بنابر این، خرد در خانه آغاز می

، »انسان برتر چگونه پدید آمد«لو پرسید که  چون تسه. همداستان است که تکامل نفس بنیاد تکامل جامعه است

توان صورت  از خالل مکالمات کنفوسیوس می» .از طریق پرورش نفس با مراقبت و حرمت«کنفوسیوس پاسخ داد 

ابرمرد کنفوسیوس سه . ست، به دست آوردرا، که ترکیبی از فیلسوف و پارسا –انسان خردمند  –انسان آرمانی او 

: رود یکی در نظر سقراط و دیگري در نظر نیچه و سومی در نظر مسیح، فضیلت اعال به شمار می فضیلت دارد که، 

صادق و  …. از فقر باکی ندارد. ن برتر نگران است که مبادا به حقیقت واصل نشودانسا«. عقل، شجاعت، و نیکخواهی

اما انسان برتر عقل » .چیزي نادرست نباشد  گوید، هشیار است که، در آنچه می …. عیض کارنه تب  بیغرض است،

چون سجایا از عمل پیشی » .همچنانکه عقل دارد، منش نیز دارد. دانش نیستمحض نیست، صرفاً محقق یا دوستدار 

و چون   دهد، اطوار منشیان دست میآداب و   تر از سجایا باشد، چون عمل چیره نماید،  سادگی روستایی روي می گیرند،

هوشمند کسی است که عقلش بر پایۀ . آید عمل و سجایا به تساوي بیامیزند، آنگاه انسانی در کمال فضیلت به بار می

.حوادث جهان محسوس استوار باشد

پیش از «نی چنین انسا» کند؟ آیا تنها صداقت کامل نیست که انسان برتر را ممتاز می«. شالودة منش، صداقت است

زندگی انسان برتر به کار تیراندازان » «.گوید سخن می  کند و، سپس به مقتضاي عمل خود، سخن گفتن، عمل می

جوید، در خود  آنچه انسان برتر می» «.جوید وقتی که تیر به آماج اصابت نکند، تیرانداز علت را در خود می: ماند می

انسان برتر از دریافت نیاز خود به قدرت پریشان  …. است جوید، در دیگران اوست و آنچه انسان پست می

اندك » .متنفر است که پس از مرگ نامی از او نماند«و با این وصف » .نه از گمنامی خود نزد مردمان …شود، می

آنچه انسان  …. رساند گوید، و چون سخن گوید، جان کالم را می بندرت سخن می …. ر کردار استگفتار و بسیا

رو و معتدل  در گفتار و کردار میانه» .توانند کند کردار اوست، که دیگران ادراك آن نمی ا از دیگران مشخص میبرتر ر

کند، بیشمار است، و هنگامی  ر انسان تأثیر میچیزهایی که د» .جوید است، و در هیچ کاري از راه اعتدال انحراف نمی

او را به شکل خود در   گذرند، همچنانکه از برابر او می  ، چیزها،هاي او تحت انتظام نباشند ها و ناخواسته که خواسته

کند که  چنان رفتار می کند که راه او در همۀ نسلها راهی عمومی باشد،  انسان برتر چنان تکاپو می«  .آورند می

 ».باشدنسلها هنجاري کلی   گوید که سخنش در همۀ ، چنان سخن میرفتارش در همۀ نسلها قانونی کلی باشد

گ دربارة چونگ کون: پذیرد را می »زرینقانون »  کنفوسیوس، چهار قرن پیش از هیکل و پنج قرن قبل از عیسی،

در آثار کنفوسیوس این » .پسندي به دیگران مپسند آنچه به خود نمی …«: استاد گفت. فضیلت کامل سؤال کرد

آیا یک مفهوم واحد «: کونگ پرسید تسه: استاصل کراراً به صورت منفی، و یک بار با یک کلمۀ مرکب، بیان شده 
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» آیا این کلمه، معاملۀ متقابل نیست؟«: استاد گفت» ود؟وجود دارد که بتواند در سراسر عمر، قانون عمل محسوب ش

کنفوسیوس با خشونتی » گویی؟ با اینهمه، کنفوسیوس مایل نبود که مانند الئوتزه بدي را با نیکی پاسخ دهد، چه می

دهی؟ آزار را با عدالت جواب ده، و  در آن صورت مهربانی را چه جواب می«: بیش از خشونت متعارف خود گفت

  از مشاهدة امتیازات دیگران. اقتضاي منش انسان برتر همدردي سرشار است با همۀ انسانها ».انی را با مهربانیمهرب

به   هر گاه فرومایگان را بیند،. افتد که با آنان برابر شود هر گاه گرانمایگان را بیند، به فکر آن می. افتد به خشم نمی

زیرا کمتر خطایی در همسایگان ما هست که ما از آن . دهد قرار مینگرد و خویشتن را مورد رسیدگی  درون خود می

ولی زبان به ستایش ناروا   ورزد، به همسایگان رأفت و ادب می. نهد به اهانت و تهمت وقعی نمی. سهمی نبرده باشیم

، زیرا کسی که کند به وقار سلوك می. خیزد دارد و به جلب نظر فرادستان بر نمی فرودستان را خوار نمی. گشاید نمی

از تندگویی و چربزبانی . مالیم، و در رفتار، صدیق است  در گفتار،. یابد به وقار مردم را پذیرا نشود، نزد آنان ارجی نمی

حتی نسبت به دمسازان . و همین راز وقار سادة اوست -کوشا و جدي است، زیرا کار بسیار در پیش دارد. پرهیزد می

که  -کنفوسیوس مشخصات انسان برتر را. دارد همه، حتی فرزند خود، اندازه نگاه میخود مؤدب است، اما نسبت به 

:کند چنین خالصه می - ماند ارسطو می» انسان بزرگ اندیشۀ«سخت به 

 …. کوشد تا درست ببیند هنگام به کاربردن چشمانش، می. انسان برتر نه چیز دارد که در خور تأمل عمیق است

کوشد  در تکلم، می. کوشد تا پاس حرمت دیگران بدارد در معاشرت، می. یمایش جلوه کندمشتاق است که رأفت در س

د تا از دیگران کوش در مورد آنچه شک دارد، می. کوشد تا دقتی مؤدبانه مبذول دارد در کارش، می. تا صدیق باشد

دارد، از تقوا غافل  وقتی که منفعتی در پیش. اندیشد وقتی که خشمگین است، به عواقب خشم خود می. بپرسد

  . شود نمی

  سیاست کنفوسیوس -5

  سوسیالیسم و انقالب -موسیقی و آداب - عدم تمرکز ثروت - حکومت از روي سرمشق -حق حاکمیت مردم

تواند نظام خانواده را باز گرداند و دولت را به راه صالح  به نظر کنفوسیوس، هیچ کس، جز مردانی این گونه، نمی

رمان بردن کودکان از پدران و مادران، و اطاعت زن از شوهر قائم است، و چون از اینها نشانی جامعه بر ف. اندازد

چون به «فرزند . تنها یک امر از این قانون اطاعت برتر است، و آن قانون اخالق است. آید نباشد، هرج و مرج فرا می

چون دریابد که آن را به قبول اندرز او رغبتی . تواند آنان را بحق نکوهش کند، اما بآرامی خدمت والدین برخیزد، می

  …. پوشد افزاید، ولی از قصد خود چشم نمی نیست، بر شدت تکریم می

هرگاه فرمان پدر یا امیر ناصواب باشد، باید فرزند در برابر پدر خود ایستادگی ورزد، و وزیر در مقابل خداوندگار 

انقالب حقی االهی است : گوید هاي نظر منسیوس دانست که می توان یکی از پایه  این سخن را می» .خویش بایستد

  .که به مردم داده شده است

توانست بآسانی بپذیرد که خون سالطین با خون  وي احتماال نمی. توان انقالبی به شمار آورد کنفوسیوس را نمی

ها با شهامت کافی  اب چکامهبا این وصف، در کت. گیرند، فرقی ندارد شورند و جایشان را می کسانی که بر آنان می

. از خاندان شانگ عبرت بگیرید. شانگ از دل مردم بروند، مقرب خدا بودند )دودمان(پیش از آنکه سالطین «: نوشت

کانون مسلم و واقعی حاکمیت سیاسی، مردمند، زیرا هر حکومتی که از «. ماند صرفاً ثابت نمی ]االهی[مشیت بزرگ 

».کند یر یا زود سقوط میبهره شود، د اعتماد آنان بی

باید خوراك و وسایل جنگی کافی باشد : لوازم حکومت سه چیزند«: استاد گفت. کونگ دربارة حکومت سؤال کرد تسه

اگر ترك یکی از این سه ضرورت یابد، کدام را باید در «: کونگ گفت تسه» .و مردم به حاکم خود اعتماد داشته باشند

اگر ترك یکی از آن دو ضرورت دیگر الزم آید، «: کونگ باز پرسید تسه» .وسایل جنگی«: استاد گفت» ابتدا رها کرد؟
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از دیرگاه مرگ نصیب آدمیان بوده است؛ اما اگر . خوراك را کنار گذار«: استاد پاسخ داد» کدام را باید کنار گذاشت؟

  » .مردم به حکام خود ایمان نداشته باشند، دولت را قوامی نیست

از این رو حکمران . نفوسیوس، شالودة حکومت، همانند بنیاد منش انسانی، صداقت و اخالص استبنا بر نگرش ک

حاکم باید نمونۀ عالی سلوك باشد تا مردم نیز، از راه تقلید، به رفتار صواب کشانیده . نیکو سرمشقی است براي مردم

باب کشتن مردم کژآهنگ، محض  گویی در چه می«: کانگ دربارة حکومت از کنفوسیوس چنین پرسیده کی.شوند

در راندن امور حکومت، چرا باید دست به کشتن زنی؟ هوسهاي خود «: کنفوسیوس پاسخ داد»مصلحت مردم راسترو؟

وقتی که . رابطۀ مهتران و کهتران همچون رابطۀ بادو علف است. را به آنچه خیر است مختص کن تا مردم نیکو گردند

ماند که  کند، به ستارة قطبی می کسی که با تقوا حکومت می …ر برابر آن خم شودوزد، علف باید د باد بر علف می

دم را کی کانگ پرسید که چگونه باید مر» .گرایند خود بر جاي خود قائم است و همۀ اختران فراسوي آن می

حاکم باید با وقر و « :استاد گفت. برانگیخت تا حاکم خود را گرامی دارند و به او وفادار باشند و به تقوا روي آورند

آنگاه . باید نسبت به هر کس پدرانه و مشفقانه رفتار کند. آنگاه بر او حرمت خواهند نهاد. متانت بر مردم سلطه ورزد

آنگاه آنان با اشتیاق در پی فضیلت . باید نیکان را برتري بخشد و ناالیقان را تعلیم دهد. نسبت به او وفادار خواهند بود

راسترو را به کار «. یجاد سرمشق خوب اولین ضرورت حکومت است، و انتصاب خوب دومین ضرورتا ».خواهند رفت

گرداندن «: روي آمده است در کتاب آیین میانه» .توان راست کرد به این شیوه، کج را می. گمار و کجرو را کنار گذار

» .به بار آورد - حاکم–رتو منش شخص چنین مردان را باید در پ. است] شایسته[مردان [ انتخاب]حکومت وابسته به 

آیا حکومت مردان را توان آن هست که دولت را پاك کند و مردم را به تمدن واالتري کشاند؟ حکومت مردان برتر، 

اي  اي کارها خودداري ورزد و، برعکس، دست به پاره براي نیل به این هدفها، باید دست کم در طی یک نسل از پاره

تر باید، تا مرز امکان، از وابستگی به بیگانگان دوري گیرند و دولت خود را از دستاوردهاي خارجی مردان بر: کارها زند

باید از تجمل دربارها بکاهند و خواستار بسط . مستقل گردانند که هرگز براي آن دستاوردها به جنگ وسوسه نشوند

ولی پراکندن ثروت در میان مردم عامل  تمرکز ثروت عامل پراکندن مردم است،«دامنۀ توزیع ثروت باشند، زیرا 

براثر تعالیم، تمایز طبقات از «باید کیفرها را کاهش دهند و تعالیم عمومی را بگسترند، زیرا » .گردآمدن آنان است

. الفکر را از آموختن درسهاي عالی ممنوع داشت، ولی موسیقی را به همگان آموخت باید مردم متوسط» .رود میان می

سیقی را درست فرا گیرد و دل و جان خود را با آن همنوا سازد، بسهولت بر قلب پرخلوص و آرام و چون کسی مو«

به تنظیم  …داب این است کهبهترین راه اصالح آ …رسد یابد، و به برکت آن به سرور می سالم و طبیعی دست می

نیکخواهی قرن  …. هیچ کس نباید آداب و موسیقی را دمی از نظر دور دارد ….شودموسیقی مملکت توجه 

» .موسیقی، و پرهیزگاري مالزم آداب نیکوست

آیین . سپرد حکومت باید به آداب نیکو عنایت کند، زیرا هنگامی که آداب به تباهی افتند، ملت هم راه تباهی می

ما همان . گرداند ور می د، و شخصیت را از لطف رفتار بزرگمردان بهرهبخش مردمداري وجوه بیرونی منش را قوام می

کاریهاي  آیین مردمدادي براي مردم همچون سدي است در مقابل افراط«در عرصۀ سیاست، . کنیم شویم که می می

ن آب مصون را بیهوده انگارد و از میان بردارد، بیگمان از آفات طغیا] رود[کسی که خاکریز و بند کهن «و » شیطانی

سخنانی که  - افکند نماید که این سخنان استاد خشمگین هنوز هم در گوشها طنین می چنان می» .نخواهد ماند

  .گرچه روزگاري بر سنگ کنده شدند، باز بر اثر انقالب از حرمت افتادند

کسان که سلطنت آن  با اینهمه، کنفوسیوس نیز براي خود ناکجاآباد و رؤیاهاي شیرین داشت، و از این رو با برخی

دانستند و، به امید نظامی بهتر، در انهدام نظام  نصیب می بی» نمایندگی خدا«و » مشیت بزرگ«عصر را از فیضان 

  :سرانجام به صورت یک تن سوسیالیست درآمد و به مرغ خیال بال و پر داد. کوشیدند، همداستان شد موجود می
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سراسر جهان به صورت یک جمهوري درآید؛ مردان بااستعداد و فضیلت چون اصل بزرگ همانندي بزرگ استیال یابد، 

به این شیوه، مردم تنها والدین . و لیاقت را برگزینند؛ صادقانه، براي توافق، گفتگو کنند و صلح عمومی پدید آورند

از وسایل معاش  سالخوردگان تا هنگام مرگ. خود را والدین خود ندانند، و تنها کودکان خود را کودکان خود نشمرند

بیوگان و یتیمان و بیفرزندان . گیرند برخوردار گردند، میانساالن به کار اشتغال ورزند، و جوانان از لوازم نشو و نما بهره

همه به تولید ثروت پردازند . حقوق هر مرد محفوظ، و فردیت هر زن محترم باشد. و علیالن از مراقبت محروم نمانند

چون از کاهلی بیزارند، کار کنند، . دند، اما براي کامرانی، در نگاهداري ثروت، اهتمام نورزندو دور ریختن آن را نپسن

به این طریق تدابیر خودپرستانه سرکوب شوند و توان تظاهر نیابند و دزدان و . ولی، در کار، تنها منافع خود را نجویند

ارجی گشاده مانند و بسته نشوند، این است دولتی در نتیجه، درهاي خ. جو به ظهور نرسند دستان و خائنان فتنه کج

  .دهم نام می» همانندي بزرگ«که بدان 

نفوذ کنفوسیوس - 6

  ارزش آنان در زمان ما - نواقص آیین کنفوسیوس - گرایان غلبۀ آنان بر قانون - گراي دانشمندان کنفوسیوس

او صورتی عملی و سیاسی داشت، ولی پس فلسفۀ . موفقیت کنفوسیوس، با آنکه بعد از مرگ او ظاهر شد، کامل بود 

از آنجا که مردان فرهنگ . با این وصف، در نظر چینیان سخت ارج یافت. از او کسی درصدد تحقق و اعمال آن برنیامد

اي براي کسب نفوذ و  به فرهنگی بودن خود قانع نیستند، حکیمان قرنهاي بعد نظریۀ کنفوسیوس را به عنوان وسیله

اي نیرومندتر از آن نبود، به  پس نحلۀ کنفوسیوس گرایان، که در سراسر شاهنشانی چین، نحله. مقام پیش کشیدند

بدان صورت که از شاگردان او رسیده و به وسیلۀ منسیوس گسترش یافته و  - وجود آمد و، براي تعلیم فلسفۀ استاد

هاي  این مدارس، در طی سده. کردمدارس بسیار برپا  -در جریان زمان به دست هزاران دانشور دستکاري شده بود

انحطاط سیاسی، به عنوان مراکز فکري چین برقرار ماندند و تمدن را زنده نگاهداشتند، همچنانکه، پس از سقوط 

  .روم، راهبان مسیحی بخشی از فرهنگ باستان را در عصر ظلمانی اروپا پاسداري کردند

گرایان،  قانون. برخورد کرد» گرایان قانون«گروهی به نام قیادت فیلسوفان کنفوسیوسی در جهان سیاست با مخالفت 

نهادي  گفتند که سرمشق بودن حکام و تکیه بر نیک که چند گاهی توانستند سیاست دولت را قالبریزي کنند، می

آنچه . اي به دست نداده است اندازد، و این اصول خیالی در تاریخ نتیجه مردم، حکومت را به خطرات بسیار می

باید قوانین را بر مردم تحمیل کرد تا طبیعت ثانوي . دارد نشاندن حکومت قانون است به جاي حکومت افراد ضرورت

به نظر قانون گرایان، مردم آنچنان هوشمند نیستند که درست . آنان گردد، و خود به خود و بدون فشار، مراعات شود

حتی سوداگران هم چندان هوشی ندارند و غالباً، به  .بر خود حکومت کنند، و مسلماً سلطۀ اشراف به سود آنان است

گرایان، صالح دولت شاید در آن باشد که سرمایه را  از دیدگاه برخی از قانون. دوند زیان دولت، به دنبال سود خود می

ین ا. از دست افراد خارج کند و داد و ستد را در انحصار خود گیرد و از نوسان قیمتها و تمرکز ثروت ممانعت کند

  .گونه نظرها بارها در تاریخ چین رخ نموده است

چنانکه خواهیم دید، فغفور . گرایان با کنفوسیوس گرایان، عاقبت آیین کنفوسیوسی پیروز شد در جدال قانون

گرایان بود، براي پایان دادن به نفوذ کنفوسیوس، سوختن همۀ  تی، که وزیر اعظمش از قانون هوانگ نیرومند، شی

همان کتبی که : اما معلوم شد که قدرت کالم از زور شمشیر بیشتر است. وسیوسی را فرمان دادکتابهاي کنف

دست به سوختن آنها زد، براثر عداوت او، گرانبها و مقدس به شمار آمدند، و بسا مردان براي حفظ » نخستین خاقان«

فغفور  زودگذر او در گذشتند،تی و سایر افراد دودمان  هوانگ پس از آنکه شی. آنها شربت شهادت نوشیدند

ها بیرون آورد و طالبان آنها را منصب داد و، از طریق به  خردمندتري به نام ووتی کتب کنفوسیوس را از نهانخانه

کاربستن عقاید و روشهاي کنفوسیوس در زمینۀ تربیت جوانان و کشورداري، خاندان خود، یعنی دودمان هان، را 
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هان، بنابرفرمانهاي سلطنتی، به احترام کنفوسیوس، مراسم قربانی برپا داشتند و  در دورة سلطنت. نیرومند ساخت

این آیین، که . کتابهاي کالسیک را بر سنگ نقش کردند و آیین کنفوسیوس را به صورت دین رسمی کشور درآوردند

طین دودمان تانگ عظمت الشعاع آیین بودا شد، بار دیگر به دست سال  چندگاهی دچار رقابت آیین تائو و زمانی تحت

تسونگ، فرمان داد که در هر شهر و دهی معبدي به نام کنفوسیوس برافرازند و حکیمان و  یافت، و فغفور بزرگ، تاي

در عهد دودمان سونگ، نحلۀ پرشور جدیدي به نام نوکنفوسیوسیان ظهور کرد و، . ساالران به نام او قربانی کنند دیوان

تب کالسیک نوشت، فلسفۀ استاد را در سراسر خطۀ خاور دور گسترد و در ژاپن نیز جنبشی با تفاسیر فراوانی که بر ک

بر روي هم، نظریۀ کنفوسیوس از زمان فراآمدن دودمان هان تا زمان فروافتادن سلسلۀ منچو، یعنی مدت . برانگیخت

.دو هزار سال، ذهنهاي چینیان را قالبریزي و مسخر کرد

هاي کنفوسیوس  زیرا، در طی نسلها، نوشته. عنوان تاریخ نفوذ کنفوسیوس به نگارش درآوردتوان به  تاریخ چین را می

از این رو . اند رو آنها را به یاد سپرده اند، و تقریباً همۀ جوانان مدرسه متنهاي درسی مدارس به شمار آمده

در کشورهاي دیگر یا در تاریخ کاري زاهدانۀ خردمند باستان در خون مردم رخنه کرده و عظمت و عمقی که  محافظه

به برکت این فلسفه است که چین به حیات اجتماعی متعادلی . جهان برابرهایی ندارد، به ملت چین بخشیده است

آمیز نگریسته است، فرهنگی پر وقر و بادوام به بار آورده  دست یافته است، آموزش و خرد را با دیدگانی سخت ستایش

ا چندان نیرومند سازد که در برابر هر هجومی جان به در برد و هر مهاجمی را به هیئت و توانسته است مدنیت خود ر

چنین تالش قهرمانیی که براي تبدیل توحش طبیعی به تمدن انسانی مبذول شده است، تنها در دین . خود درآورد

عقلی و قوانین اخالقی  امروز نیز هر ملتی که، بر اثر آموزش و پرورش خشک. مسیحی و آیین بودایی همانند دارد

انحطاطی و تضعیف تاروپود منش فردي و ملی، دستخوش بیسامانی شود، دارویی بهتر از آشنا کردن جوانان با فلسفۀ 

  .کنفوسیوس به کف نخواهد آورد

تواند به خودي خود خوراك کاملی باشد، و تنها در خور ملتی است که باید براي  با اینهمه، فلسفۀ کنفوسیوس نمی

اما براي کشوري که، به سبب رقابت . ات خویش از هرج و مرج و ناتوانی و تحصیل نظم و قدرت تالش کندنج

اي قیدي بیش نیست، و قوانین مردمداري کنفوسیوس، که  المللی، ناگزیر از تغییر و تکامل باشد، چنان فلسفه بین

هر فعالیت حیاتی را به صورتی مقرر و هدفش پرورش منش انسانی و نظام اجتماعی است، قالبی سخت تنگ است و 

اي وجود دارد که غرایز طبیعی بشر را بشدت سرکوب  در آیین کنفوسیوس، خشونت زاهدانه. آورد الیتغیر درمی

کنفوسیوس براي لذت و شوق جوشش .رود کند، و فضیلت چنان مورد تأکید است که شور نوزایی از میان می می

آیین کنفوسیوس یکی از عوامل خمود . و به رفاقت و عشق مجالی اندك داده است زندگی هیچ امکانی باقی نگذاشته

قدر  کاري همان کاري کشانده است، و این محافظه این آیین ملت چین را به مغاك محافظه. و مذلت زن چینی است

.که به سود صلح بوده است، با ترقی منافات داشته است

آنچه ما از . توان یک تن را مسئول سیر فکري بیست قرن دانست نمی. نستکنفوسیوس را نباید مسئول همۀ اینها دا

و اندکند  - هاي ما برافروزد یک متفکر تنها انتظار داریم این است که، به نیروي یک عمر تعقل، چراغی در راه اندیشه

آوریم که، با وجود پیشرفت اگر به هنگام خواندن آثار او به یاد . اند کسانی که در این باره از کنفوسیوس پیشی گرفته

توان از فلسفۀ   دانش و تغییر اوضاع، هنوز بسیاري از آن آثار به قوت خود باقی هستند و حتی در دنیاي معاصر هم می

چی، که  بریم و با نوادة زاهدش، کونگ ناپذیر او را از یاد می او راهنمایی گرفت، آنگاه خشکی و کمال طلبی تحمل

  : شویم داستان می ا پایه گذاشت، همرسم پرستش کنفوسیوس ر
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و با ظرافت  -تو گویی که آنان نیاکانش بودند - هاي یو و شوین را به میراث گذاشت نظریه) کنفوسیوس(نی  چونگ

در باال با ادوار فلکی هماهنگ شد و در پایین با آب و . را باز نمود و آنها را انگارة کار خود گردانید» وو«و » ون«قواعد 

  .گاري یافتخاك ساز

دهند و  الشعاع قرار می دارند و در بردارند و تحت توان به آسمان و زمین تشبیه کرد که همۀ چیزها را نگاه می او را می

توان با مهر و ماه سنجید که  او را می. رسند توان به چهار فصل همانند کرد که بنوبت فرا می او را می. سازند ناچیز می

  …. گیرند پس از یکدیگر تابندگی می

آید، و همۀ مردم حرمتش  فراگیر است و پهناور همچون آسمان، ژرف و کوشا همچون چشمه، مانندگرداب فرا می

  .شوند کند، و همۀ مردم از او خشنود می عمل می. دارند گوید، و همۀ مردم باورش می سخن می. گذارند می

رود،  در هر جا که کشتی و ارابه می. رسد ف بربري میمی گذرد و به همۀ طوای» ملک میانین«بنابراین، شهرت او از 

ورزند و زمین نگاهدارنده است، در هر جا که  کند، در هر جا که آسمانها سلطه می در هر جا که قدرت انسان رخنه می

 غل و غش، زنند، بی همۀ کسانی که خون دارند و دم می - افتد درخشند، در هر جا که شبنم فرو می خورشید و ماه می

  » .او همپایۀ خداست«: از این رو گفته شده است. دارند او را بزرگ و گرامی می

III – سوسیالیستها و آنارشیستها  

مردانی مانند هوي تزه و کونگ . پس از کنفوسیوس، مدت دو قرن جدالهاي پرشور و بدعتهاي کفرآمیز درگرفت

، که در )قضیۀ شگرف(ي گرفتند و انبوهی پارادوکس لونگ که لذات فلسفه را کشف کرده بودند، منطق را به باز سون

هایی که بنارس و آتن کانون  در همان سده. رسیدند، اختراع کردند تنوع و دقت به پاي براهین زنون یونانی می

اندیشی که فیلسوفان بودند، فیلسوفان چینی در شهر لویانگ، پایتخت چین، گرد آمدند و، با همان آزادگویی و آزاد 

کیا یعنی  هنگ سوفسطاییان، که تسونگ. مرکز عقلی دنیاي مدیترانه گردانید، به بحث و فحص پرداختند آتن را

منسیوس، وارث . نام گرفته بودند، در پایتخت انبوه شدند تا به تعلیم و ترویج فن اغواگري بپردازند» فیلسوفان گمراه«

تزه، منادي شر نخستین و موتی، پیامبر محبت جهانی،  تزه، بزرگترین پیروالئوتزه، و شون جبۀ کنفوسیوس، و چوانگ

.به لویانگ شتافتند

  موتی دیگرگراي - 1

  دوست قدیم منطقی و مسیحی و صلح

داشت و با شادي همۀ وجودش را از سر تا پا براي  موتی همۀ مردم را دوست می«: گوید منسیوس، دشمن موتی، می

فلسفۀ . ، اهل لو بود و اندکی پس از مرگ آن خردمند شهرت یافتمانند کنفوسیوس» .انداخت خیر انسان به رنج می

. غیرعملی کنفوسیوس را محکوم کرد و کوشید که، با ترغیب مردم به دوست داشتن یکدیگر، فلسفۀ نویی فراهم آورد

  :ترین استداللیان چین بود، و مسئلۀ منطق را با سادگی عظیم بیان کرد موتی یکی از اولین منطقیان و سرسخت

  :خوانم اینهاست آنچه من سه قانون استدالل می

  . بنیاد را کجا بیابم؟ آن را در مطالعۀ آزمایشهاي خردمندترین مردان گذشته بیاب

  . چگونه آن را مورد بررسی قرار دهم؟ واقعیتهاي آزمایشهاي موجود مردم را مشاهده کن

انجامد  تی درآور و ببین که آیا به رفاه دولت و مردم میچگونه آن را به کار بندم؟ آن را به صورت قانون و رویۀ حکوم

موتی بر این پایه باال رفت و اعالم کرد که، چون مردم مدعی دیدن اشباح و ارواح هستند، اشباح و ارواح وجود . یا نه

د و براي خدا نظر کنفوسیوس را دربارة عالم باال، که نظري سرد و عاري از مهر بود، سخت مورد اعتراض قرار دا. دارند

کنیم، اگر  نیاکانی که ما برایشان قربانی می: اي سودمند دانست مانند پاسکال، دین را قمار یا معامله. تشخص قایل شد

ایم؛ و اگر مردة محض و از قربانیهاي ما بیخبر باشند، باز قربانیهاي ما  از کار ما آگاه باشند، معاملۀ سودمندي کرده



۵٠٠

بستگان و همسایگان خود را گرد آوریم و در خوردنیها و نوشیدنیهاي نذري سهیم «آورند که  مجالی فراهم می

زیرا اگر . کند که محبت همگانی تنها راه حل مسائل اجتماعی است به همین شیوه، موتی احتجاج می» !گردانیم

توانان را شکار نخواهند چون مردان یکدیگر را دوست بدارند، نیرومندان نا«. تحقق یابد، بیشک ناکجاآبادي به بار آید

کرد، کثیر به غارت قلیل برنخواهد خاست، توانگران به تهیدستان دشنام نخواهند گفت، نجیبزادگان نسبت به 

از آزمندي  - سرچشمۀ همۀ بدیها» .فرومایگان گستاخ نخواهند بود، و فریبکاران بر ساده دالن مسلط نخواهند شد

افتد که در همه جا دزد یک خوك را  موتی به حیرت می. دخواهی استخو -جویی یک شاهنشاهی یک کودك تا غلبه

موتی، به . کنند، ولی دزد یک کشور، نزد قوم خود، قهرمان است و سرمشق آیندگان محکوم و معموال مجازات می

نزدیک شد و ) آنارشیسم(گرایی  اش به آشوب زدگی خود، چنان از ذات دولت انتقاد کرد که نظریه اقتضاي صلح

دهند که روزگاري مهندس حکومت چو، به منظور  نویسندگان زندگینامۀ او به ما اطالع می. احبان نفوذ را ترسانیدص

آزمایش نردبانی که براي هجوم بر قالع و استحکامات ساخته بود، در صدد یورش به امارت سونگ برآمد، ولی موتی 

خواستم  پیش از دیدن تو می«: مهندس گفت. کار باز داردتوانست او را با، تعلیم نظریۀ محبت و صلح جهانی، از آن 

اما از این پس، اگر بر سر موضوعی غیرعادالنه مرا ناگزیر از چنین کاري کنند، زیر بار . امارت سونگ را تسخیر کنم

اب در راه صو. اي اکنون از من ستده اگر چنین است، گویی که امارت سونگ را هم «: موتی پاسخ داد» .نخواهم رفت

» .همچنان پیش رو تا من سراسر جهان را به تو دهم

با این وصف، موتی نیز . خندیدند می  آمیز موتی بازان لویانگ، به پیشنهادهاي مهر کنفوسیوس گرایان، همانند سیاست

و پینگ  دو تن از شاگردان او، سونگ. پرستان بود براي خود پیروانی داشت و آراي او مدت دو قرن درحکم دین صلح

فی، که از بزرگترین نقادان عصر خود به  هان. لونگ، براي خلع سالح، پا در میدان مبارزة اجتماعی گذاشتند کونگسون

ماند، براین جنبش خرده گرفت و استدالل کرد که تا عمال  رفت، از منظر دیگري که به دیدگاه نیچه می شمار می

تی فرمان  هوانگ هنگامی که شی. نان داور ملل خواهد بودبالهاي محبت جهانی بر مردمان گسترده نشود، جنگ همچ

معروف خود را براي کتابسوزان صادر کرد، کتابهاي آیین موتی نیز همراه کتابهاي آیین کنفوسیوس به آتش سپرده 

  . ها نرستند ولی آثار این دین جدید، برخالف آثار کنفوسیوسی، از کام شعله. شد

  یانگ چوي خودگراي  - 2

  بحث شر -جو لذتیک جبري 

چو، که دربارة او جز از زبان  یانگ. در بحبوحۀ این کشاکش، نظریۀ دیگري در میان چینیان رواج فراوان یافت

. دشمنانش خبري به ما نرسیده است، با بیانی متناقض، اعالم داشت که حیات پر از رنج است و هدف اصلی آن، لذت

اند و  این نیروها انسانها را ساخته. بیچارة نیروهاي کور طبیعی هستند هاي خدا و عقبی وجود ندارند، و مردم بازیچه

پذیرد و  شکایت می مرد خردمند سرنوشت خود را بی. اند جبراً تبار و منش تغییرناپذیري بر هر فرد تحمیل کرده

فریبی است  اخالق،: شود فریفتۀ الطایالت کنفوسیوس و موتی دربارة فضیلت ذاتی و عشق همگانی و نیکنامی نمی

دارند؛ عشق همگانی و هم کودکانی است که از همستیزي عمومی، یعنی ناموس  دالن روا می که زیرکان برساده

. بندند پردازند، از آن طرفی نمی اي است واهی، و ابلهانی که بهاي سنگین آن را می حیات، بیخبرند؛ و نیکنامی بازیچه

خردمندترین مردان کهن، بر . رسند و، کمتر از بدان، به خوشی می کشند نیکان در زندگی، همانند بدان، رنج می

پرستان هشیاري بودند که، از بخت خوش،  بلکه نفس  از طرفداران اخالق حکومت نبودند،  خالف پندار کنفوسیوس،

کاران راست است که گاهی بد. پیش از زمان قانونگذاران و فیلسوفان زیستند و از همۀ لذات غریزي برخوردار شدند

براي دریافت این نکته، . رساند گذارند، ولی این بد نامی آسیبی به استخوانهاي آنان نمی نامی بد از خود به جا می

:سرنوشتهاي نیکان و بدان را در نظر آورید
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 .بودند، بدترین اشرار - سین–یه و چو  و چی همه برآنند که شوین و یو و کنفوسیوس، ستایش انگیزترین مردان، 

اندامهایش حتی از . شوین ناگزیر بود که در جنوب رود هو زمین را شخم زند و در کنار دریاچۀ لی سفالگري کند

نه . توانست براي دهان و شکم خود خوراکی خوشایند و پوشاکی گرم بیابد حتی نمی. بردند آسایش موقت نصیب نمی

وقتی که بر تخت نشست، عمرش از نیمه گذشته و دانش  …. ر و مادر او را دست داد، نه عالقۀ برادر و خواهرمهر پد

در آغوش اندوه . سرانجام ناگزیر از ترك سلطنت شد چون ناالیق از کار درآمد، و خود پسرش شانگ. او زایل شده بود

  …. گین نداشتجان داد؛ از میرندگان، هیچ کس مانند او حیاتی تباه و زهرآ

خانۀ خود را . اما نتوانست او را به عرصۀ رشد رساند. فرزندي یافت. یو تمام نیروي خود را صرف عمران اراضی کرد

چون به . دار گردید پیکرش به خمیدگی و پژمردگی گرایید، و پوست دستها و پاهایش کلفت و پینه. بدرود گفت

از میرندگان، هیچ کس . در آغوش اندوه جان داد. محقر اقامت گزید اي سلطنت رسید، با جامه و کاله مجلل در خانه

  …. آلوده و پرمرارت نداشت مانند او حیاتی غم

در سونگ، . کنفوسیوس راه و رسم حکام و سالطین باستان را دریافت و به دعوتهاي امیران زمان خود لبیک گفت

زدودند؛ در شانگ و چو، به حد اعال خوارش داشتند؛  درخت را بر سر او سرنگون کردند؛ در خاك وي، آثار قدمش را

مورد بیمهري یانگ هو قرار گرفت؛ در آغوش اندوه جام داد؛ از میرندگان، هیچ کس  …در چان و چی، مطرود شد، 

  …. و حیاتی پر دغدغه و شتابزده نداشتمانند ا

ی یافتند که هزاران قرن دوام خواهد این چهار خردمند، که در حیات خود روزي بخوشی نزیستند، پس از مرگ شهرت

نیستند که  –در بزرگداشت آنان اهتمام ورز . گذارد اما کسی که در بند واقعیتها باشد، به شهرت وقعی نمی. آورد

  .نیکنامی براي آنان همان است که براي تنۀ درخت یا کلوخ زمین! نیستند که بدانند –پاداش ده به آنان ! دریابند

خرد آن داشت که همۀ . اورنگ شاهی از آن او بود. یه بر ثروت متراکم نسلهاي بسیار دست یافتچی ] از آن سو،[

به لذاتی که چشم و گوش . توانست تمام جهان را بلرزاند می چندان قدرت داشت که. زیردستان را زبون سازد

از میرندگان، هیچ کس مانند او کامران در گذشت؛ . کرد ، می  رسید هر چه به فکرش می. داد خواستند، تن در می می

. اورنگ شاهی از آن او بود. بر ثروت متراکم نسلها دست یافت] سین[چو . آمیز نداشت  حیاتی پر جالل و جنون

عواطف خود را در کاخهاي گوناگونش سیراب  …. توانست کرد خواست می چندان قدرت داشت که آنچه می

جویی، کام خود را تلخ  گاه بر سر مردمداري و حق گرفت، هیچ د بر میدر شبهاي دراز لگام از هوسهاي خو. ساخت می

.بندوبار نداشت میرندگان، هیچ کس مانند او حیاتی بی  کامران از میان رفت؛ از همۀ. نکرد

کار در حیات خود از بر آوردن آرزوهاي خویش سرمست بودند، و پس از مرگ به شرارت و ستم نامور  این دو تبه

! در نخواهند یافت –آنان را به زشتی یاد کن . آید چیزي است که از نیکنامی به دست نمی- لذت–اقعیت اما و. شدند

  .اي تنۀ درخت یا کلوخ زمینبدنامی براي آنان همان است که بر! نخواهند دانست –آنان را بستا 

فکران چین را براي ما حفظ پر ارجترین مت –! این عمل ارتجاعی –زمان ! ها کجا و سخنان کنفوسیوس کجا این گفته

چو بسیار  اگر همفکران یانگ: شاید هم حق با زمان باشد. کرده و بقیه را به ورطۀ ارواح فراموش شده رانده است

این است که اگر افراد قیود اخالقی را  تنها پاسخی که در خور اوست، . یر گاهی دوام آوردتوانست د بشریت نمی بودند، 

محدودیتهایی که ما را در . آورد، و بدون وجود جامعه، وجود افراد تکامل یافته نامقدور است نمینپذیرند، جامعه دوام 

به اعتقاد برخی از مورخان، یکی از علل بیسامانی و پریشانی جامعۀ چین . ضامن زندگی ما هستند  گذارند، فشار می

که براستی،  –منسیوس . فۀ یانگ چو استاي چون فلس هاي خودگرایانه م همانا فلسفه در قرنهاي چهارم و سوم ق

با شدت و   بر ضد لذت طلبی یانگ چو و همچنین خیال پردازي موتی، –مانند دکتر جانسون، نقاد عصر خود بود 

  :و این هم عجیب نیست . گشود حدت، زبان به اعتراض
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درخواهی یافت که هر   ،اگر به گفتگوهاي مردم گوش فرا دهی. گیرند سخنان یانگ چو و موتی جهان را فرا می

، و بنابر این به حقوق سلطان »هر کس براي خودش«: گوید یانگ می. گروهی پیرو نظر یکی از این دو حکیم است

، و بنابراین از مهر شدید فرزند به والدین »همه را یکسان دوست بدار«: گوید مو می. نسبت به مردم معترف نیست

با بهایم فرقی نخواهیم داشت، و اگر این نظریات دفع نشود   ا از دیده دور داریم،اگر حقوق شاه و پدر ر. ورزد غفلت می

  .و آراي کنفوسیوس جذب نگردد، سخنان فاسد اینان مردم را به گمراهی کشد و راه خیر و صواب را مسدود سازد

م و با یانگ و مو کنم که به دفاع نظریات خردمندان پیشین برخیز من از اینها وحشت دارم و بر خود هموار می

خردمندان آینده کالم . ریزم تا چنین سخنوران تباهکاري خودنمایی نتوانند گوییهاي آنان را به دور می هرزه. بستیزم

  .مرا تغییر نخواهند داد

منسیوس، رایزن امیران -3

 - و کمونیستها منسیوس - یگانه خراج –آیا انسانها طبعاً نیکوکارند؟  - فیلسوف درمیان شاهان - یک مادر نمونه

  حق انقالب –سودجویی 

هاي فلسفۀ چین، از لحاظ شهرت، پس از کنفوسیوس قرار دارد، از خانوادة کهنسال مانگ  منسیوس که در سالنامه

محققان اروپایی، که زیر نفوذ . تزه، یعنی مانگ استاد، تبدیل شد کو به مانگ بود و، به فرمان پادشاه، نامش از مانگ

  .خواندند» کنفوسیوس«فوتزه را  گردانیدند، چنانکه کونگ» منسیوس«دارند، نام او را به زبان التین قرار

آوازه کرده و حکایت نغز  شناسیم، زیرا مورخان او را به نام مادري نمونه بلند مادر منسیوس را به خوبی خود او می

بار اول به این علت که : د را تغییر دادگویند که وي سه بار، محض فرزندش، خانۀ خو می. اند بسیار دربارة او نوشته

بار دوم به این سبب که همسایۀ . کرد زیستند، و پسر همچون خادمان گورستان سلوك می مجاور گورستان می

بار سوم به این علت که نزدیک بازار اقامت داشتند، و پسر . کشید کشتارگاه بودند، و پسر به تقلید حیوانات نعره می

وقتی که طفل . اي خانه کردند، و دیگر بر رفتار کودك ایرادي نبود سرانجام در کنار مدرسه. نمود رفتاري بازاري می

در درس کوتاهی کرد، مادر در حضور او نخ ماکوي خیاطی خود را گسست و، در پاسخ پسر، توضیح داد که چون 

بر اثر این تذکر، . کشد فرزند در درس خواندن و پیشرفت کردن کوتاهی کرده است، مادر هم دست از کار می

براي تدریس . در جوانی همسري برگزید و سپس در برابر وسوسۀ طالق مقاومت ورزید. منسیوس محصلی ساعی شد

امیران از هر سو دعوتش کردند تا به دربار آنان . اي از دانشجویان را گرد آورد اي برپا کرد و گروه نخبه فلسفه مدرسه

خواست مادرش را در سالخوردگی تنها گذارد، امتناع  منسیوس، که نمی. شان نظر دهدرود و در بارة کشورداري به ای

این سخنان نغز، که شاید در اصل به وسیلۀ یکی . اما مادر پیر سرانجام با سخنانی نغز او را قانع و رهسپار کرد. نمود

  :استاز مردان چینی جعل شده باشد، چینیان را به بزرگداشت مادر منسیوس برانگیخته 

در کودکی باید از پدر و مادر خود : زن را حق آن نیست که خود تصمیم گیرد، بلکه وظیفۀ او اطاعت است از سه امر

تو مردي هستی در . پس از ازدواج باید شوهر را اطاعت کند، و چون بیوه شد باید مطیع فرزند خود باشد. فرمان برد

دانی، جامۀ عمل پوشان؛ من نیز بروفق قانونی که از آن من  می آنچه را صواب. ام کمال عمر، و من زنی سالخورده

منسیوس روانه شد، زیرا میل تعلیم دادن از میل  بهر من دغدغه به خود راه دهی؟  چرا باید. کنم است، عمل می

 منسیوس، مانند ولتر، حکومت سلطنتی را بر دموکراسی. حکومت کردن جدا نیست؛ یکی را بخراش و دیگري را بیاب

گفت که، در نظام دموکراسی، حکومت براي توقیق خود باید همۀ مردم را تربیت کند، ولی  داد و می ترجیح می

خطاهاي «. را به دانش رسانند - شاه - درحکومت سلطنتی، براي سالمت دولت، کافی است که حکیمان تنها یک تن

نخست به چی رفت و کوشید تا امیر » .شود یچون امیر را به صواب آوري، سلطنت استوار م. ذهن امیر را تصحیح کن

اما پس از آنکه بیرغبتی . به شغلی افتخاري تمکین کرد و از قبول حقوق آن سرپیچید. شوان را به راه راست کشاند



۵٠٣

. مایۀ او بود، کوچید امیر را به فلسفه دریافت، به امارت کوچک تانگ، که فرمانروایش یکی از شاگردان مخلص ولی بی

در خالل این ! ی بازگشت و، با قبول مقامی سودآور، به اثبات رسانید که دانش و فهم او فزونی یافته استسپس به چ

سالهاي آسودگی، مادرش درگذشت، و منسیوس جسد را با کبکۀ بسیار به خاك سپرد، چندانکه شاگردانش به شرم 

چند سال بعد، شوان . هر فرزندي بوده استافتادند، و منسیوس ناگزیر توضیح داد که آنچه کرده است تنها از سر م

چون شهرت . طلبی نابهنگام منسیوس، به خدمت او پایان داد دست به کشورگشایی زد و، به سبب ناخشنودي از صلح

ولی در آنچا پی برد که . خواهد همچون فیلسوفان حکومت کند، منسیوس به دربار او شتافت یافت که امیر سونگ می

همۀ امیران . پس، یکباره از او و امیران دیگر روي گردانید. اند مآبی امیر راه مبالغه پیموده یلسوفخبر آوران دربارة ف

ناپذیري  نمودند و، مانند کسانی که به یک ولیمۀ عروسی ناخواسته دعوت شده باشند، براي اصالح ناپذیر می اصالح

: من ضعفی دارم«: گفت دیگري می» !اشق شهامتمع: من ضعفی دارم«: گفت یکی از آنان می. هایی داشتند خود بهانه

گیري از زندگانی اجتماعی، سالهاي پیري را وقف تعلیم طالب و تصنیف کتابی  منسیوس، پس از کناره» !طالب ثروتم

دانیم که آیا باید این مکالمات را با   درست نمی. به نام کتاب منسیوس، حاوي مکالمات خود با سالطین آن زمان، کرد

دانیم که آیا اساساً این کتاب به  این را هم نمی. لندور، ادیب انگلیسی، برابر شماریم یا نه ات والتر ساوجمباحث

توانیم بگوییم که کتاب منسیوس یکی از  تنها این را می. منسیوس تعلق دارد یا به شاگردان او، یا به هیچ کدام

.گرامیترین آثار فلسفۀ کالسیک چین است

آید و از منطق و شناختشناسی و فلسفۀ اولی بهرة چندانی  نظریۀ کنفوسیوس، به کار دنیاي عمل مینظریۀ او، مانند 

پیروان کنفوسیوس این گونه تدقیقات را به پیروان الئوتزه سپردند و خود به تفکرات اخالقی و سیاسی . ندارد

دعوي اصلی او این بود که . ه کردپرداختند، چنانکه منسیوس به بررسی حیات مقرون به خیر و حکومت اخیار بسند

بنابراین . انسانها طبعاً نیکو هستند، و مشکالت اجتماعی ناشی از طبع انسانی نیست، بلکه معلول بدي حکومت است

  :به زبان منسیوس. باید یا فیلسوفان شاه شوند و یا شاهان این جهان فیلسوف گردند

ارد، همۀ کارگزاران کشور را آرزو آن خواهد بود که در دربار اینک، اگر خدایگان فغفور حکومتی بر صواب برپا د«

خدایگان به خدمت قیام کنند، همۀ برزگران کشور را آرزو آن خواهد بود که در دربار خدایگان به خدمت قیام کنند، 

آن خواهد بود همۀ برزگران را آرزو آن خواهد بود که در مزارع خدایگان به شخم زدن پردازند، همۀ بازرگانان را آرزو 

که کاالهاي خود به بازارهاي خدایگان رسانند و همۀ مسافران بیگانه را آرزو آن خواهد بود که در شوارع خدایگان 

اند، نزد خدایگان خواهند شتافت، و  آنگاه، در سراسر کشور، همۀ کسانی که از حکام خود ستم دیده. پاي گذارند

دانم و  من چیزي نمی«: فغفور گفت» واهد داشت که آنان را پس زند؟چنین کنند، کی قدرت آن خ هنگامی که آنان

زمامدار نیک باید، نه بر ضد کشورهاي دیگر، بلکه بر ضد دشمن مشترك همگان، یعنی » .توانم بدین سو روم نمی

نتیجۀ مجازات مردم براي جنایاتی که در . زاید فقر، بجنگد، زیرا از فقر و نیز جهل است که جنایت و اغتشاش می

حکومت مسئول رفاه مردم است، و باید . شوند، دامی است ناجوانمردانه بر سر راه آنان بیکاري و بیچارگی مرتکب می

شود یا کاري  باید تنها از زمین خراج ستاند و از چیزي که روي آن ساخته می. امور اقتصادي را در این جهت بگرداند

باجهاي دیگر را لغو کرد، و آموزش و پرورش عمومی اجباري را گیرد، چیزي نخواست، و   که روي آن صورت می

آنچه «و » .یابند قوانین نیکو، به خوبی آموزش نیکو، بر مردم دست نمی«. سالمترین مبناي تکامل مدنیت دانست

، و فقط دهند گرداند، امتیازي لطیف است؛ بیشتر مردم این امتیاز را از کف می تر ممتاز می انسان را از حیوانات پست

  » .کنند افراد برتر آن را حفظ می

شمردند و سوسیالیستها و  طلبی شدید منسیوس، او را مردود می چون به یاد آوریم که امیران، به سبب اصالح

گریهاي  ها و چاره ها و نظریه یابیم که مسئله کردند، درمی پرستی مالمت می کمونیستهاي آن عصر او را به گناه کهنه
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در زمان منسیوس بود که شوشینگ درفش دیکتاتوري رنجبران را برافراشت و . چه قدمتی دارندعصر منور ما 

در آن هنگام نیز، » .کالنتران باید کارگر باشند«: گفت شو می. خواستار شد که رهبري دولت به کارگران سپرده شود

آنان درافتاد و احتجاج کرد که حکومت اما منسیوس با . زیر درفش نو گرد آمدند» دانایان«مانند اکنون، بسیاري از 

دانست، از این رو  با این وصف، منسیوس سودجویی را شایستۀ جامعۀ انسانی نمی. باید در دست مردان بافرهنگ باشد

کانگ، به شیوة زمان ما، تنها به این علت که جنگ سودرسان و  سونگ. شمرد کانگ را مردود می پیشنهاد سونگ

  :گفت ولی منسیوس در رد نظر او می. خواند دوستی می را به صلح بخش نیست، شاهان نتیجه

اگر از منظر سود بنگري و شاهان امارات چین و امارت چی را اندرز . هدف تو بزرگ است، اما استدالل تو خوب نیست

دارند،  دهی و آنان هم، محض سود خود، از حرکت ارتشهایشان جلوگیرند، آنگاه همۀ کسانی که به آن ارتشها بستگی

وزیران، محض سود، به خدمت . خرسند خواهند شد و خوشی خود را در سودجویی خواهند یافت )جنگ(از قطع 

خدمت فرزندان به پدران و خدمت برادران کهتر به برادران مهتر نیز به همین سبب . سلطان کمر خواهند بست

برادر کهتر از خیر و صواب منصرف خواهند شد و، به  خواهد بود، و در نتیجه، سلطان و وزیر، پدر و پسر، برادر مهتر و

اما هیچ گاه چنین . دارند، همۀ کارها را به جریان خواهند انداخت اقتضاي فکر سودآوریی که در قلب خود گرامی می

  . نبوده است، مگر آنکه تباهی به بار آورده باشد )اي جامعه( 

جنگ را جنایت . رابر دیدگان شاهان، درترویج این رأي کوشیدمنسیوس براي مردم حق انقالب شناخت و علناً، در ب

  : شمرد و قهرمان پرستان عصر خویش را چنین خوار کرد

. دستم من در تجهیز نیروهاي نظامی مهارت دارم، من در آراستن صحنۀ جنگ چیره«: گویند مردانی هستند که می«

منسیوس با تجمل دربارها » .گاه وجود نداشته است جنگ مقرون به خیر هیچ«و نیز » .اینان بزهکارانی بزرگند

. پرورید، تاختن گرفت گرفت و سگ و خوك می مخالفت نمود و به پادشاهی که در خشکسالی مردم را نادیده می

. چون شاه متعذر شد که براي جلوگیري از قحطی توانایی ندارد، منسیوس بدو گفت که باید از سلطنت چشم پوشد

ومردم حق آن دارند که زمامداران » هستند، سلطان عالیترین عنصر است؛ )ملت(دم مهمترین عنصر مر«از دیدگاه او، 

.خود را خلع کنند و حتی در مواردي ایشان را به قتل رسانند

اگر از امیر تقصیري عظیم سرزند، باید آنان بحق «: منسیوس پاسخ داد…. وزیران واالمقام پرسید شاه شوان دربارة 

باد نکوهش گیرند، و اگر آنان چند بار چنین کنند و امیر گوش به سخن آنان ندهد، بایددست به خلع او  امیر را به

بازماند، با او چه  - زیردست خود -ارة امور مأموران القضات از اد اگر قاضی«: منسیوس به سخن ادامه داد …».زنند

 - ملک تو- در میان مرزهاي چهارگانۀ  اگر«: منسیوس مجدداً گفت» .کنم اخراجش می«: شاه گفت» کنی؟ می

شاه …. شاه به چپ و راست نگریست و ازمقوالت دیگر سخن گفت» حکومت خوبی برقرار نباشد، چه باید کرد؟

: از شاه وو گوشمالی دید؟ منسیوس پاسخ گفت - سین- یه زد، و چو دست به تبعید چیآیا تانگ «: شوان پرسید

کسی «: منسیوس پاسخ داد» تواند سلطان خود را به هالکت رساند؟ یا وزیر میآ«: شاه گفت» .اند چنین روایت کرده«

در نظر ما، . گرداند، از راهزنان است، کسی که از صواب کنار رود، از اوباش است رو می -موافق طبع خود-که از خیر 

  »..اده بود و نه سلطانچو را سر بریدند، ولی چو در آن هنگام فردي س. اند راهزنان و اوباش صرفاً افرادي ساده

فغفورها و همچنین مردم . اي است تهورآمیز و در بینش اجتماعی چینیان تأثیر ژرف گذارده است این نظریه، نظریه

توان او را کنار  دهد، و می را از کف می» نمایندگی خدا«چین بر آن بودند که اگر زمامداري دشمنی مردم را برانگیزد، 

و، بنیادگذار دودمان مینگ، از خواندن مکالمۀ منسیوس با شاه شوان دژم شد و فرمان و از این رو هونگ. گذاشت

اما، یکی دو سال بعد، . در معبد کنفوسیوس نصب شده بود، صادر کرد 1084پایین آوردن لوحۀ او را، که در سال 

و دومین فرد پرنفوذ تاریخ به نام یکی از قهرمانان چین 1911لوحه را به جاي نخستین نهادند و منسیوس تا انقالب 
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کنفوسیوس پیشوایی فکري خود را که مدت دو هزار سال در چین دوام آورد، به او . فلسفۀ رسمی آن کشور باقی ماند

  .مدیون است چوشیو 

  گراي شون تزة واقع - 4

  ضرورت قانون - طبع شریر انسانی

آیا انسانها . اي آشکار ساختند ۀ منسیوس ضعفهاي بسیار وجود داشت، و معاصرانش آنها را با سرور سبعانهدر فلسف

اند، یا اینکه طبع انسانی مسئول بدیهاي جامعه  طبعاً خوبند و تنها به وسیلۀ مؤسسات اجتماعی بد دچار شرارت شده

آیا آموزش و پرورش مایۀ کاهش . ستان بوده استپر طلبان و کهنه است؟ این مسئله قرنها موضوع اختالف اصالح

آیند یا، با  آباد است؟ آیا فیلسوفان از عهدة حکومت کردن برمی جنایت و افزایش فضیلت و تقرب انسان به ناکجا

افزایند؟ خیزند، می هاي خود، بر اختالالتی که براي رفع آنها برمی نظریه

وي، که گویا در . تزه بود یکی از کارگزاران حکومتی به نام شون ترین ناقدان فلسفۀ منسیوس تواناترین و سرسخت

دانست، به بدي نهاد  م به سن هفتاد درگذشت، برخالف منسیوس، که طبع همۀ انسانها را نیک می ق235حدود 

نده اي که از شون تزه ما نوشته. اند انسانی باور داشت و اعتقاد داشت که حتی شوین و یو نیز در دم زایش بد بوده

  :کند است، او را همفکر هابز انگلیسی معرفی می

طبع انسان حتی به هنگام تولد دستخوش  .استشود، مجعول  خیري که از آن ظاهر می. طبع انسان شریر است

گیرد، و انکار نفس و تمکین به  فزونی می کند، کشمکشها و راهزنیها سودپرستی است، و چون بر وفق این عمل می

کند،  طبع انسان اسیر رشک و بیزاري است، و چون بر وفق اینها عمل می. یابد مصالح دیگران در ذات ما راه نمی

طبع انسان گرفتار هوسهاي چشم و گوش، و . دهد آید، و فداکاري و اخالص دست نمی خشونت و اذیت پدید می

شود، و نیکی و مردمداري  نظامی پیدا می کند، هرزگی و بی ست، و چون بر وفق اینها عمل میشیفتۀ نواها و زیبایی ا

ترتیب، پیداست که پیروي از طبع انسان و فرمانبري از عواطف،  بدین. پذیرند آفرین خود تحقق نمی  با تجلیات نظام

و به زوال تمایزات و . انگیزد دارد بر میکشد، فرد را به تخطی ازوظایفی که برعهده  بیگمان، به کشاکش و راهزنی می

باید از نفوذ آموزگاران و قوانین و مردمداري و نیکی بهره جست، تا انکار نفس و تمکین به . انجامد رواج توحش می

شاهان خردمند قدیم، چون پی …. دیگران و رعایت مقررات مسلم سلوك میسر شود و حکومت نیکو تحقق یابد

اصول نیکی و مردمداري را بنیاد نهادند، و قوانین و مقرراتی براي آراستن عواطف و …بد است، بردند که ذات انسانی 

  . خالق پیش روندتا بتوانند، موافق عقل، در راه حکومت ا …تصحیح آنها پدید آوردند

خام را  مواد: تزه، مانند تورگنیف، به این نتیجه رسید که طبیعت معبد نیست، بلکه در حکم یک کارگاه است شون

توان انسانها را، که طبعاً شرورند، با تربیت، راسترو  به نظر او می. گذارد کند، بقیۀ کار را برعهدة عقل می تهیه می

در این باره سخنی دارد که به سخنان فرانسیس بیکن . به پارسایان تبدیل کرد - اگر بخواهیم - گردانید و حتی

  :به نظم استولی سخن او، برخالف سخنان بیکن، . ماند می

  پردازي؛ شناسی و در آن به تأمل می تو طبیعت را می

  چرا رامش نکنی و نظامش ندهی؟

  خوانی؛  طبیعت را فرمانبرداري، و در مدحش حماسه می

چرا زمام آن را به دست نگیري و به کارش نبري؟

  مانی؛ نگري، و در انتظار آنها می با حرمت به فصول می

  پاسخ ندهی؟ چرا با کار بهنگام بدانها

  افتی؛ کنی و از آنها به حیرت می به اشیا تکیه می
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  چرا توانایی خود را بروز ندهی و آنها رادیگرگون نسازي؟

  تزة ایدئالیست چوانگ -5

  نفوذ فلسفۀ چین در اروپا - ساز تکمه -تکامل انسان - حدود عقل - راه طبیعت - جامعۀ بیحکومت - بازگشت به طبیعت

  

بآسانی از رواج نیفتاد، و در آن عصر هم، مانند اعصار دیگر، مبلغانی یافت؛ » زگشت به طبیعتبا«همه، آیین  با این

داشت و آن را دالرامی  تزه طبیعت را دوست می چوانگ. هوادار بزرگ آن تصادفاً شیواترین نویسندة آن عصر بود

روسو، حساسیتی  ژاك مانند ژان. گوید یرغم سالخوردگی و بیوفاییهاي خود، همواره ما را خوشامد م دانست که، علی می

برخالف منسیوس، . گنجانید آمیخت و در فلسفۀ خود می شاعرانه داشت و، همچون ولتر، آن را با چاشنی طنز می

ي گلی متورم  ا سیب آدمش مانند کوزه«: داد که شاعرانه در وصف مردي بگوید فیلسوفی ادیب بود و به خود اجازه می

به همان دربارهایی که . ایان شغلی کوچک برعهده گرفت سونگ زاده شد و چندگاهی در شهر کیوي در امارت » !بود

با این وصف، این دو حکیم که شاید، به اقتضاي همزمانی، با یکدیگر دوستی هم . محل تردد منسیوس بود، روي برد

روایات آمده است که دربارها دوبار مقامی در . برند اند، از یکدیگر نامی نمی هایی که به جا نهاده اند، در نوشته داشته

بار اول امیر وي پیکی نزد او فرستاد و از او خواست که وزیر اعظم او . بزرگ به چوانگتزه عرضه کردند، اما او نپذیرفت

زود برگرد و با حضور خود «: اما او با لحنی تند، که مقتضاي رؤیاهاي یک نویسنده است، پیک را مرخص کرد. گردد

دهم در گودالی پلید خود را سرگرم و سرخوش سازم تا آنکه اسیر مقررات و محدودیتهاي  ترجیح می. یااليمرا م

بار دوم، از جانب شاه امارت کو، دو مأمور بلندپایه نزد او رفتند و پیام شاه را به او، که » .دربار یک سلطان شوم

آنکه دست از  چوانگ بی» .کشور مرا بپذیريآرزومندم زحمت تصدي سراسر «: سرگرم ماهیگیري بود، رساندند

  :ماهیگیري بردارد، پاسخ داد

پشتی به دست آمده است و اکنون  پشتی وجود دارد که سه هزار سال پیش از سنگ ام که در کو، کاسۀ سنگ شنیده«

یرد و پشت بهتر آن بود که بم آیا براي سنگ. شود پوش، نگاهداري می در معبد خاندان شاهی، در سبدي پارچه

» اش را با چنین حرمتی نگاه دارند یا اینکه به زندگی ادامه دهد و دم خود را، در پی خود، روي گل کشد؟ کاسه

چوانگ » .براي او بهتر آن بود که به زندگی ادامه دهد و دم خود را، در پی خود، روي گل کشد«: مأموران گفتند

نظر او نسبت به حکومتها همانند نظر نیاي  ».کشم روي گل میمن دم خود را، در پی خود، . به راه خود روید«: گفت

گفت که فیلسوف  می. برد وي از ذکر وجوه مشترك سالطین و حکام و دزدان لذت می. روحانی او، الئوتزه، است

راستین اگر، براثر قصور، زمامدار دولتی گردد، صواب این است که دست به هیچ کار نزند و به مردم اجازه دهد که 

گرفتن خبر دارم،  از واگذاردن جهان به حال خود و کناره«. زادانه، براي حکومت برخود، سازمانهایی به وجود آورندآ

در عصر طالیی، یعنی پیش از عهد نخستین سالطین، حکومت » .ام ولی از حکومت کردن بر جهان چیزي نشنیده

و چینیان قرار گیرند، باید به عنوان بانیان  وجود نداشت، و یو و شوین، به جاي آنکه مورد احترام کنفوسیوس

در عصر فضیلت کامل، انسانها با پرندگان و ددان دمساز، و با «. حکومت و ربایندگان آرامش ابتدایی محکوم شوند

در این صورت چگونه ممکن بود که بین خود مهتر و : رفتند اي به شمار می همۀ موجودات برابر بودند و خانوادة یگانه

تواند، دور از  اندیشید که خردمند باید از حکومت بگریزد و، تا حدي که می تزه چنین می چوانگ» شناسند؟کهتر 

بجوید و مجال ) که مطلوب هزاران پیکرنگار چینی بود(فیلسوفان و شاهان به سر برد، و سکون و سکوت جنگلها را 

ناپذیر طبیعت،  مانی، یعنی قانون و جریان حیات بیاندهد تا تمام وجودش، برکنار از قیود تدبیر و تفکر، از تائوي آس

یعنی راه و ذات  - کند، و تائو باید در سخن کوتاه باشد، زیرا سخن، بیش از آنچه راهبر است، گمراه می. پیروي کند

خردمند . توان احساس کرد تائو را تنها در خون می. توان به لفظ آورد یا صورت ذهنی بخشید را هرگز نمی -طبیعت
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افزارها سبب  هاي کهن و دشوار مردم ساده کار کند، زیرا دست افزار چشم پوشد و به شیوه باید از کمک دست

باید از . تواند در میان افزارها به سر برد و آرامش یابد شوند، و هیچ کس نمی پیچیدگی و گردنکشی و نابرابري می

طال را به دست فراموشی سپارد و از جستجوي  تیموننند باید ما. مالکیت بپرهیزد و در حیات خودنیازمند طال نگردد

امتیاز او دریافت این نکته است که همۀ موجودات از یک خزانه هستند، و مرگ و زندگی از «. مرواریدها باز ایستد

  .یعت یا امواج دریاهمچون اوزان همنواي ترانۀ طب -»یکدیگر جدایی ندارند

عارفانه جهان را از وحدتی  -اي که نزد چوانگ کاملتر از کنفوسیوس بود آن شخصیت افسانه -تزه، مانند الئوتزه چوانگ

آید  نظر او به نظر بودا و اوپانیشادهاي هندوان شباهت دارد، و از این شباهت چنین برمی. دید مند می تشخص بهره بی

راست است . است رصد سال قبل از ورود رسمی آیین بودا به چین، به این سرزمین راه یافتهکه فلسفۀ اوالي هند، چها

تزه پارسایی شکاك و مجذوب  الادري و قدري و بدبین است، ولی اینها مانع از آن نیستند که چوانگ تزه  که چوانگ

  : کند وي شکاکیت خود را در این داستان بیان می. آیین تائو باشد

این تزلزل اندیشه از . نشینی خیزي و دمی می دمی بر می. اي آرام اي جنبانی و لحظه لحظه«: گفت سایه سایه به نیم

شود؛ و آن چیز نیز به چیز دیگري  کنم می قوام من به چیزي است که موجب آنچه می«: سایه پاسخ داد» چیست؟

 …»کنم؟ کنم و چنان نمی توانم بگویم چرا چنین می چگونه می …شود کند می موجب آن که می قایم است که

 -تغییر …انگیز شمرد؟ وضع را نباید بسیار رقتآیا این . شود هنگامی که تن متالشی شود، روان نیز با آن متالشی می

کند و ادامه  یست که جریان را حفظ میدانم ک اما نمی. ادامه دارد - پیوسته –در همه اشیا  - فراشدن و فروافتادن

چگونه زمان آغاز یکی را بدانیم؟ چگونه زمان پایان دیگري را بدانیم؟ تنها ناگزیریم که چشم به راه باشیم و . دهد می

و عجب نیست که ذهنهاي  تزه، این مسائل بیشتر معلول محدودیت فکر ماست، تا زادة طبع اشیا؛  به نظر چوانگ .سب

! هاي ناچیزي از کیهانند ذهنهایی که خود صرفاً پاره - راي فهم کیهان به تناقض و تنافی و پریشانی افتندمحبوس ما ب

پردازي، یعنی تبیین کل بر وفق احوال جزء، گستاخی عظیمی است، ولی چون مانند مطایبه مایۀ سرگرمی  فلسفه

دگویی هستند، و هیچ یک از این دو بدون بافی و گن براستی فلسفه و مطایبه متضمن کلی. است، در خور عفو است

گوید که عقل را هرگز به حقایق نهایی یا دقایقی عمیق چون بالندگی کودك،  چوانگ تزه می! دهد دیگري دست نمی

» .باید بشدت دانش خود را سر کوبد«و شخص براي فهم تائو » جر و بحث دلیل تاریک اندیشی است«. راه نیست

را از یاد بریم تا براي دریافت واقعیت آماده شویم، براي چنین دریافتی آموزش و پرورش  هاي خود برماست که نظریه

  .سودبخش نیست؛ آنچه مهم است استغراق است در جریان طبیعت

گنجد، ولی ما آن را از  شود، چیست؟ تائو در لفظ نمی این تائو، که به وسیلۀ عارفان شگرف خجسته حال دریافت می

وحدت همۀ اشیاست؛ جریان آرام موجودات است، از : گوییم کنیم و می ورتی پر تناقض تعریف میسر ناتوانی و به ص

پیش از آنکه آسمان و زمین باشد، تائو «. کند دم ظهور تا لحظۀ کمال؛ قانونی است که بر این جریان حکمروایی می

شوند، همۀ تمایزات زایل  ک میدر این وحدت کیهانی، همۀ تناقضات مستهل» .بود، از دیرگاه وجودش مسلم بود

و کوچک و  زشتدر تائو و از پایگاه تائو، خوب و بد و سفید و سیاه و زیبا و . آیند گردند، همۀ اضداد جمع می می

ک سر مو به بزرگی کوهی است، اگر کسی فقط بداند که جهان به خردي یک دانۀ گرگاس، و ی«. بزرگ وجود ندارد

  .ماند در این دستگاه جامع پر ابهام، هیچ صورتی ثابت نمی» .توان گفت که به نسبیت اشیا پی برده است آنگاه می

. هیچ صورتی چندان طرفه نیست که گردش مالیم تکامل، آن را به صورتی دیگر نگرداند

چون به آنجا که خاك و آب با . آورند دار به وجود می پوستهبر سطح آب، یک بافت . فراوان و خردند] اشیا[تخمهاي 

ها و بلندیها جا گیرند، بارهنگ  چون روي پشته. شوند ها و صدفها می پوشش قورباغه] گلسنگها[اند برسند،  هم آمیخته

 و ریشۀ خسک، به صورت کرم، و برگهاي آن به صورت آیند،  گردند، و با گرفتن کود به صورت خسک در می می



۵٠٨

کند و،  سپس به صورت بید جلوه می. گیرد شود و زیر یک تنور جان می این پروانه به یک حشره تبدیل می. پروانه

از این، پلنگ، و از . زاید و یک خیزران، کینگ نینگ می» یینگ شی«از اتحاد  …. پس از هزار روز، به صورت پرنده

، که همۀ چیزها روزگاري از آن برخاستند -تکامل- به عرصۀ سپس انسان. آید پلنگ، اسب، و از اسب، انسان به بار می

  .گذارد گردند، پا می و هنگام مرگ بدان باز می

پایان داراي  انسان ممکن است خود در این گردش بی. این نظر به روشنی نظر داروین نیست، اما بیفایده هم نیست

اي است از پردة  یت، واقعیتی سطحی دارد؛ پارهصورت کنونی او زودگذر است و از دیدگاه ابد. صورتهاي دیگر شود

  .پندار، پردة مایا، پردة فریبندة جداییها

تنها . ام کشم و از هر جهت پروانه ام و اینسو و آنسو پر می روزگاري من، که چوانگ تزه هستم، خواب دیدم که پروانه

. ناگاه بیدار شدم و مجدداً خود را یافتم. ماي خود آگاه بودم، و از فردیت انسانی خویش خبري نداشت بر وجود پروانه

اي هستم و خود را در  دیدم، یا این زمان پروانه دانم که آن زمان انسانی بودم و خود را در خواب پروانه می اینک نمی

  !بینم خواب انسان می

برتر، یا، چنانکه  اي اي است براي ارتقا به مرحله در این صورت، مرگ چیزي جز تغییر صورت نیست؛ احتماال وسیله

  .گدازد گوید، تکمه ساز بزرگی است که بار دیگر ما را در کورة تغییر می ایبسن می

لی به عیادت او . زن و کودکانش پیرامون او گرد آمدند و گریستن گرفتند. الي بیمار شد و در بستر مرگ افتاد تزه

با مرد (سپس به در تکیه داد و  …» .زاحم مشویداو را در جریان تحول م. دور شوید! خاموش«: رفت و به آنان گفت

ین و یانگ اگر ی. روابط انسان با یین و یانگ از روابط او با پدر و مادر استوارترند«: تزه الي گفت. سخن گفت )میرنده

است که مرا وا  -طبیعت–آن تودة بزرگ . مرا به سوي مرگ رانند و من ایستادگی ورزم، متمرد شمرده خواهم شد

بنابر . ارد تا این جسم را تحمل کنم، با این حیات بستیزم، در کهولت از کار بکاهم، و در آغوش مرگ بیاسایمد می

گر بزرگی هست که فلز خود را  ریخته. این، آنچه عهده دار زادن من شد همانا مرگ مرا هم تکفل خواهد کرد

شمشیر [باید از من یک مو یه «جهد، بگوید  ین میرقصد و به باال و پای اگر فلز، هنگامی که می. کند گیري می قالب

از این رو، اگر شخص، به این علت . گر بزرگ بیگمان آن فلز را شرور خواهد شمرد ، ریخته»بسازي] باستانی مشهور

ماند، خداوند تحول، بیگمان او را  –و تنها انسان  –که روزگاري صورت انسانی گرفته است، اصرار ورزد که انسان 

  گري بزرگ اي بزرگ، و خداوند تحول را ریخته بیایید آسمان و زمین را کوره. شرور به شمار خواهد آورد موجودي

آیا، در آن صورت، هر جا رویم از نعمت آرامش برخوردار نخواهیم بود؟ خواب ما آسوده خواهد بود بیداري . بشماریم

اما . دانش براي تشییع جنازة او تدارك فراوان دیدندموقعی که چوانگ تزه خود به آستانۀ مرگ رسید، شاگر ».ما آرام

آسمان و زمین کفن و تابوت منند، خورشید و ماه و اختران چراغهاي مدفن منند، و سراسر «: وي آنان را نهی کرد

شاگردان اعتراض کردند که اگر به » آیا اینها براي تدفین من کافی نیستند؟ –کند  آفرینش مرا تا گور مشایعت می

روي «: چوانگ با تبسم طنز آمیز هیشگی خود پاسخ داد. سپرده نشود، مرغان الشخوار هوا او را خواهند خورد خاك

نصیب سازم و طعمۀ دیگري  چرا یکی را بی. دزدکها و مورانزمین خوراك زغنها خواهم بود و زیر زمین خوراك آب

ین سبب بود که مسائل الینحل حیات و اگر به این تفصیل از فیلسوفان باستان چین سخن راندم، بد »شوم؟

کشد، و از این گذشته، دانش فیلسوفان چینی گرانبهاترین  سرنوشت انسانی بشدت ذهن کنجکاو را به خود می

، الیبنیتز که پهنۀ ذهنش به پهناي گیتی 1697مدتها پیش از این، در . ارمغانی است که چین به جهان داده است

آنچه او در این باره نوشت، براي هر نسلی . خواستار آمیختن شرق و غرب شد بود، پس از مطالعۀ فلسفۀ چین

بینم هیئتهایی  وضع کنونی ما چنان است که، با توجه به بسط مفرط دامنۀ انحطاط اخالق، الزم می«: سودمند است

که اگر خردمندي براي  زیرا باور دارم …از چین نزد ما آیند و مقصد و شیوة کاربرد علوم االهی را به ما بیاموزند، 
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وي از پطر کبیر » .را به چینیان خواهد داد زرین محاسن اقوام برگزیده شود، به رسم جایزه، سیب …داوري

» اروپاگشایش چین و مبادلۀ تمدنهاي چین و «درخواست کرد که در خشکی راهی به چین بکشد، و خود براي 

، کریستیان ولف در دانشگاه هاله نطقی دربارة فلسفۀ عملی چین 1721در . انجمنهایی در مسکو و برلین برپا کرد

چون فردریک بر اریکۀ . اما وي را به الحاد متهم و اخراج کردند. ایراد کرد و در ترویج آن کوششی مبذول داشت

در عصر روشنگري اروپا، همان طور که . یگر ارجمند گردانیدسلطنت جاي گرفت، او را به پروس فرا خواند و بار د

به نظر . آراستند، فلسفۀ چینی هم مورد رغبت قرار گرفت ها را با اشیاي هنري چین می باغها را به شیوة چینی و خانه

. اند م کردهرا تحت تأثیر الئوتزه و چوانگ تزه تنظی» بار و بند اقتصاد بی«رسد که فیزیوکراتها نظریۀ اقتصادي  می

قرین الئوتزه و چوانگ تزه  ، چندانکه ما بیدرنگ او رااستهاي تائوگرایان  سخنان روسو، در مواردي، همانند گفته

همین ولتر . دیمشمر برابر ولتر می - اگر واجد طبعی ظریف بودند -انگاریم، همچنانکه کنفوسیوس و منسیوس را می

ام؛ آنها را سرشار از پاکترین اخالق و  ام؛ از آنها یادداشتها برداشته من کتابهاي کنفوسیوس را بدقت خوانده«: گوید می

یادداشت کرد که مصمم است آثار کالسیک فلسفۀ چین را بخواند؛  1770گوته در   ».ام دور از هر نوع فریبکاري دیده

غرید، این خردمند سالخورده، بدون اعتنا به  نگها و توپهاي نصف جهان در الیپزیک میو چهل و سه سال بعد، که تف

چه خوب است که خواننده از این مقدمۀ کوتاه و سبک به شور افتد و مانند گوته و . آنها، در ادب چینی متسغرق بود

  . ولتر و تولستوي به مطالعۀ آثار فیلسوفان چینی بپردازد
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فصل بیست و چهارم

  صر شاعرانع

  

I –  بیسمارك چین  

 –کتابسوزان  –دیوار بزرگ  –بخشد  شی هوانگ تی چین را وحدت می –خودکشی چوپینگ  –دورة امارات جنگاور 

  شکست شی هوانگ تی

  باید گفت که کنفوسیوس، ناشاد جان داد، زیرا فیلسوفان دوستدار وحدتند، و ملتی که، مطابق انتظار کنفوسیوس،

یر لواي یک دودمان نیرومند متحد شود، تا او زنده بود، همچنان در هرج و مرج و فساد و پراکندگی بایست در ز می

  هوانگ تی، وحدت بخش چین، فرا آمد و، با نبوغ نظامی و اداري خود، دیر زمانی پس از کنفوسیوس، شی. باقی ماند

لی در همان حال فرمان سوزاندن کتابهاي و. خاتمه داد» دورة امارات جنگاور«امارات چین را یگانه ساخت و به 

چو . توانیم از خالل احوال شاعر چو پینگ دریابیم را می» دورة امارات جنگاور«اوضاع  .کنفوسیوس را صادر کرد

پینگ پس از آنکه در شاعري و خدمات دیوانی مقامی یافت، ناگهان مورد طرد قرار گرفت و به روستا رفت و در کنار 

  :بارة زندگی و مرگ به تأمل پرداخت و از عالم غیب پرسان شدجویباري آرام در

گیر شوم؟ آیا باید همواره در مزارع با  آیا باید همواره راه حقیقت و امانت را دنبال کنم یا شیوة یک نسل فاسد را پی

خود به استقبال اي در آیم و ترقی جویم؟ آیا با کلمات آتشین  بیل و کج بیل کار کنم یا در سلک مالزمان بزرگزاده

براي   خطر روم یا دربارة توانگران و پایوران با لحنی دروغین مداهنه کنم؟ آیا باید به فضیلت پروري قناعت ورزم یا،

زبان و  پاك و نیالوده به سر برم یا چاپلوسی چرب  از زنان دلبري کنم؟ آیا باید در عالم صفاي خود،  توفیق خود،

، و از آن پس )م ق 350حدود (ل معماي الینحل خود راهی جز خودکشی نیافت چو پینگ براي ح دروغزن گردم؟

  .جویند جسدش را در رودها می» جشن زورق اژدها«کنند و در  چینیان هر ساله از او یاد می

هوانگ تی از آمیزش نامشروع  اند که شی گفته. در ابتدا داراي شهرت خوبی نبود  مردي که به چین وحدت بخشید،

این وزیر هزار تکۀ زر بر دروازة قصر خود آویخته و ندا در داده بود که . ارت چین با لو، وزیر واالتبار، زاده شدملکۀ ام

مطابق روایت . زر را به جایزه خواهد برد اي از منشآت او نقصانی یابد و بهتر از کالم او بیاورد،  هر کس بتواند در کلمه

در دوازده سالگی، مادر را آزرد و پدر را مجبور به خودکشی   بهره بود، خود بی که از قریحۀ ادبی پدر  شی،  ین، سوماچی

در بیست و پنج سالگی به گشودن و یگانه . کرد و خود بر اریکۀ امارت چین، که یکی از امارات غربی بود، فرا شد

، و 222، ین در 223، چو در 225، وي در 228م، چائو در  ق 230هان در . ساختن دولتهاي کوچک همسایه پرداخت

و سرزمین چین، پس از قرنها، و شاید براي اولین بار، زیر سلطۀ یک فغفور   فتح شد، 211سرانجام دولت مهم چی در 

داد و مصمم شد که شاهنشاهی نو را از نظامی پایدار ) فغفور نخست(فاتح جدید، به خود لقب هوانگ تی . درآمد

.برخوردار سازد

مردي با بینی بسیار پیش آمده، چشمانی «: اند، این است ن چینی از دشمن نامدار خود کردهتنها توصیفی که مورخا

وي طبعی . »شفقت، با دل ببر یا گرگ اي چون سینۀ پرندگان شکاري، صدایی چون صداي شغال، بی درشت، سینه

خود را با خون و شناخت و، مانند بیسمارك، سر آن داشت که سرزمین  خشن و لجوج داشت، خدایی جز خود نمی

پس از ربودن تاج سلطنت، یکی از نخستین کارهایش متصل کردن و کامل ساختن دیوارهاي . آهن متحد کند

وي متوجه شد که براي . مجزایی بود که از دیرگاه، براي حفظ چین از اقوام بربري، در مرزهاي شمالی ساخته بودند

دیوار . باید از انبوه مخالفان داخلی خود سود جوید –ی چین عظمت و شکیبایی قهرمان  این نشانۀ –ساختن دیوار 
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سبک آشور  هاي بزرگی به بزرگ چین، که دو هزارو چهارصد کیلومتر طول دارد و در امتداد آن جاي جاي دروازه

اهرام مصر در کنار آن «: گوید ولتر می. تعبیه شده، عظیمترین ساختمانی است که بشر تا کنون برپا داشته است

چینیان . در طی ده سال، مردانی بیشمار در راه بناي دیوار جان دادند» .اعتبار نیست هایی سست و بی  زي جز تودهچی

چنانکه خواهیم دید، این دیوار با آنکه نتوانست از » .نجات نسلهاي بسیار شد  مایۀ انهدام یک نسل و مایۀ«: گویند می

پس هونهاي وحشی، که راه خود را به چین . شهاي آنان کاستترکتازي بربریان بخوبی جلوگیرد، از شمارة یور

آري، ساختن دیوار چین باعث فرو افتادن . به غرب رو کردند، رهسپار اروپا شدند، و به ایتالیا ریختند  مسدود یافتند،

دولت  با خرسندي به تمشیت امور پرداخت و طرح  مانند ناپلئون، پس از جنگهاي خود،  تی،  شی هوانگ .!روم شد

گرایان بود، در صدد برآمد که عرف و خودمختاري  به اندرز لی سو، وزیر اعظم خود که از قانون. چین آینده را ریخت

نیروي تیولداران را درهم شکست و . محلی را پایمال کند و قوانین مصرح و حکومت مرکزي نیرومندي به بار آورد

در هر ناحیه نیرویی نظامی به وجود آورد و آن را، در برابر حاکم . خود را به جاي آنان نشاند گروهی از کارگزاران

از تشریفات رسمی کاست و مسکوکات یکسان رواج . قوانین و مقررات یکدست برقرار ساخت. استقالل بخشید  ناحیه،

ا نهاد و، براي امالك اکثر تیولداران را تقسیم کرد و، با دادن حق مالکیت اراضی به برزگران، بنیاد سعادت چین ر. داد

. یانگ، پایتخت خود، را به وسیلۀ شاهراههاي بزرگی به نواحی گوناگون پیوند داد ین کامل ساختن وحدت کشور، هی

شهر را با کاخهاي فراوان آراست و یکصد و بیست هزار خانوادة بسیار ثروتمند و مقتدر شاهنشاهی را برانگیخت که 

به سفر و سیاحت پردازد و   سالح، و بی  عادت داشت که به هیئت مبدل، .در مجاورت او، به سربرند  در پایتخت،

آگاهانه مشوق علم شد و با . نظمیها را ببیند و سپس براي اصالح آنها فرمانهاي قاطع صادر کند بیمباالتیها و بی

.فلسفه و ادب به ستیز برخاست

اینان از . ي، دشمنان سوگند خوردة او بودندشاعران و نقادان و فیلسوفان، و مخصوصاً دانشمندان کنفسیوس گرا

گونی فکریی که، در  قدرت خودکامۀ او آسیب دیدند و برقراري حکومت نیرومند او را به منزلۀ پایان آزادي و گونه

بحبوحۀ جنگها و تشتت، عصر ادب را به پیش برد، دانستند و اعتراض کردند که شی هوانگ تی از تشریفات باستان 

  .ورزد غفلت می

هیئتی از ماندارینها یا دیوانساالران از او خواستند که . اما شی هوانگ تی آنان را با خشونت بر جاي خود نشانید

کسی که از سنتهاي عمیق سرمشق «: گفتند. الطوایفی را بازگرداند و به وابستگان خود تیول دهد دستگاه ملوك

سو، وزیر اعظم، که در آن موقع سرگرم  لی» .گاه موفق نشود هیچ -دانیم تا جایی که ما می - نگیرد وخواهان بقا باشد

اصالح خط و تنظیم الفباي چینی کنونی بود، با سخنی تاریخی، که خوشایند ادیبان چینی نبود، به این انتقادات 

  : پاسخ گفت

لید از همدیگر تق» گانه هاي سلطنتی سه سلسله«به تکرار رویۀ یکدیگر نپرداختند و » سالطین پنجگانه«

اینک خداوند فغفور، براي اول بار، کاري بزرگ کرده و شکوهی را بنیاد نهاده . زیرا زمانه دیگرگون شده بود…نکردند

در روزگار پیشین، چین …. ماندارینهاي ابله از دریافت این عاجزند. ماند است که تا ده هزار نسل پابرجا خواهد

. به این سبب، همۀ نجبا صاحب قدرت بودند. د آن را تکفل کندمنقسم و رنجور بود، و کسی نبود که بتواند اتحا

دم را به جعل اینان مر…. زنند تا این زمان را به سیاهی کشند ماندارینها در سخنان خود از ایام گذشته دم می

ار خواهد در این صورت، اگر مورد مخالفت قرار نگیرند، سلطنت در چشم طبقات باال خو. انگیزند دروغها و بهتانها برمی

  …. شد و سازمانهایی در میان طبقات پایین پدید خواهد آمد
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را سوزاند، و کسانی را که در نهان کردن » یادبودهاي امارت چین«به نظر من، باید همۀ تاریخهاي رسمی جز 

کوشند، بر آن داشت که آنها را براي سوختن به مقامات  می »گفتارهاي صد مدرسه«و  »شوچینگ«و » چینگ شی«

  . رسمی تسلیم کنند

پس کتب مورخان را در همه جا به شعله سپردند تا فشار . این فکر فغفور را خوش آمد و فرمان به اجراي آن داد

آثار منسیوس از گویا کتب علمی و . تی آغاز گردد هوانگ گذشته از زمان حال برداشته شود و تاریخ چین با شی

سوختن مصون ماندند، و بسیاري از کتابهاي ممنوع نیز در کتابخانۀ سلطنتی نگاهداري شدند تا محققان، به هنگام 

نوشتند و  هاي خیزران می چون در این زمان کتاب را روي باریکه. لزوم، بتوانند با اجازة مخصوص از آنها استفاده کنند

از این رو دانشمندانی که آهنگ نافرمانی . هر کتاب براي خود وزنی داشت پیوستند،  ها را با سنجاق به هم می باریکه

اند که برخی از آنان را گرفتند و به ساختن دیوار بزرگ گماردند، و چهار صد و  آورده. داشتند، به دشواري افتادند

را از بر کردند و شفاهاً به دیگران با این وصف، بعضی از اهل علم همۀ آثار کنفوسیوس . شصت تن را به قتل رسانیدند

  رواج گرفتند،  که ظاهراً اغالط فراوانی در آنها راه یافته بود،  پس از مرگ فغفور، بار دیگر این کتابها، بزودي، . رسانیدند

تی مبغوض تاریخنویسان چین  هوانگ اي قدسی یافتند و شی و نتیجۀ پایدار کتابسوزي تنها این بود که کتابها جلوه

.گردید، چندان که نسلهاي متمادي در آلودن گور او کوشیدند

تی، در سالهاي آخر، تقریباً  هوانگ هاي پر قدرت و انهدام آزادي نوشتن وگفتن سبب شد که شی نابودي خانواده

ها را بهنگام کشف کرد و به دست خود  دشمنانش براي قتل او مجاهدت ورزیدند؛ ولی او توطئه. یاور شود بی

و شب هنگام در یکی از اطاقهاي   نهاد، نشست، شمشیري بر زانوان می چون بر تخت می. گران را هالك ساخت توطئه

مانند اسکندر مقدونی، براي بسط قدرت دودمانش، . خوابید که بر کسی معلوم نبود، می  یکی از کاخهاي متعدد خود،

فرمان داد که جانشینانش وي را . ه جایی نرسیدخود را خدا معرفی کرد، اما او هم، مثل اسکندر، در این راه ب

اگر . اما دودمان وي به پسرش ختم شد! حفظ کنند» فغفور ده هزارم«او را تا  بخوانند و شجرة » نخستین فغفور«

در مرحلۀ کهولت، اسیر موهومات شد و در پی  وي،   اند اعتماد کنیم، بتوانیم به اخبار مورخانی که با او دشمنی داشته

چون در گذشت، پیکرش را نهانی به پایتخت فرستادند و، براي آنکه کسی از بوي . یر حیات جاویدان رنجها برداکس

در روایات آمده است که چند صد . جسد به وجودش پی نبرد، جسد را همراه کاروانی حامل ماهیان فاسد روانه کردند

خلف او، که از مرگش شاد بود، در تزیین . او باشنددختر جوان را زنده با جسد او به خاك سپردند تا مصاحب دایم 

صور بروج فلکی را بر سقف آرامگاه نقش کردند و بر کف برنجی آن نقشۀ . آرامگاهش سخت به اسراف گرایید

هاي او دیر  در درون آرامگاه شمعهاي تناور افروختند تا کارهاي فغفور مرده و ملکه. شاهنشاهی را با جیوه کشیدند

دستگاهی در گنبد مقبره تعبیه کردند تا خود به خود هر که را که ناخوانده در آید، به  همچنین، . ادها ماندزمانی در ی

زنده، در کنار تابوت دفن شدند تا مبادا راز   از اینها گذشته، کارگرانی که تابوت را به درون مقبره بردند،. قتل رساند

  .گذرگاه گور را فاش سازند

II –  سوسیالیسمآزمایشهایی در

 –انهدام آن  –اقتصاد منظم وانگ مانگ  –مالیات بر درآمد  –اصالحات وو تی  –دودمان هان  –هرج و مرج و فقر 

  هجوم تاتارها

براستی تنها یک فرد جاوید . مرگ شی هوانگ تی، مانند مرگ هر سلطان خودکام دیگر، اغتشاشاتی در پی داشت

پس، مردم بر او شوریدند و به . سو، را کشت پسر شی هوانگ تی وزیر پدر، لی! تواند واقعاً قدرت را انحصار کند می

امیران رقیب حکومتهایی . هالکتش رسانیدند و، پنج سال پس از مرگ بنیادگذار دودمان چین، به آن پایان دادند

خت را ربود و حکومت سپس راهزنی زرنگ، به نام کائوتسو، تاج و ت. نظمی پدید آمد مستقل برپا کردند، و بار دیگر بی
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 – 179(ون تی  .گردانیدکه چند بار دچار وقفه شد و پایتخت آن تغییر کرد، استوار   چهارصد سالۀ سلسلۀ هان را،

آن انتقاد از حکومت  آزادي گفتن و نوشتن را به مردم باز داد و فرمان شی هوانگ تی را، که به موجب) ق م 57

اعتبار ساخت؛ سیاستی صلحدوستانه پیش گرفت و رسم کرد که سرداران خصم را با تقدیم هدایا  بی  ممنوع بود،

  !شکست دهند

بربرهاي مهاجم را پس راند و سلطۀ ) م ق 87 – 140(که در مدتی بیش از نیم قرن  بزرگترین فغفور هان، وو تی بود،

شناسیم، از این زمان  وسعتی که براي چین می. و آنام و هندوچین و ترکستان رسانیدچین را به کره و منچوري 

د، به این معنی که مالکیت منابع طبیعی را مورد آزمایش قرار دا) گرایی جامعه(وو تی شیوة سوسیالیسم . تحقق یافت

صراً، مطابق مصلحت خود به کار ثروتهاي کوهها و دریاها را، منح«را از آن دولت دانست تا دستهاي خصوصی نتوانند 

هاي  همچنین تولید نمک و آهن و تهیه و فروش نوشابه» .برند و دارا شوند و طبقات پایین را زیر دست خود سازند

دهد که وي دستگاهی براي حمل و مبادلۀ کاال  ین، خبر می معاصر او، سوماچی. تخمیري را در انحصار دولت در آورد

بازان،  لوگیري از تغییر سریع قیمتها، تجارت را زیر نظارت گرفت تا قدرت دالالن و سفتهبه وجود آورد و، براي ج

کنند، آنان که همه نوع کاال را  خرند و در شهرها انبار می گیرند، آنان که می خرند و وام می کسانی که به نسیه می«

براي سراسر خطۀ شاهنشاهی فراهم کارگران دولتی وسایل حمل کاالها را . ، از میان برود»ریزند روي هم می

رفت، دست به فروش کاال  کرد، و هرگاه قیمتها با سرعت زیاد باال می حکومت کاالهاي اضافی را ذخیره می. آوردند می

بازرگانان «به این طریق، :  گوید ین می سوما چی. پرداخت آمد، به خرید کاال می زد، و هنگامی که قیمتها پایین می می

هر » .و قیمتها در سراسر شاهنشاهی انتظام یافت …سبان فراخدست از سودهاي هنگفت محروم شدند،توانگر و کا

براي آنکه . کس موظف بود که میزان درآمد خود را به حکومت خبر دهد و پنج درصد آن را به نام مالیات تسلیم کند

بر حجم پول رایج   ة آمیخته با قلع،خریداري و مصرف کاالها آسان صورت گیرد، فغفور، با ضرب مسکوکاتی از نقر

به امر او، دولت براي میلیونها بیکاري که در مؤسسات صنعتی خصوصی راهی نداشتند، کار ایجاد کرد، روي . افزود

 .کندهاي بسیار  رودهاي چین پلهاي فراوان ساخت و براي پیوستن رودها و آبیاري کشتزارها ترعه

بر دامنۀ مبادالت افزوده شد، و چین، در . کاالهاي بازرگانی افزایش و تنوع یافت: نظم نو چندگاهی بخوبی پیش رفت

و   پایتخت، لویانگ، از حیث جمعیت و ثروت ترقی کرد،. عرصۀ تجارت، به ملل دور افتادة خاور نزدیک پیوند خورد

. و سفالگري چینی با زیبایی پیوند خورد  علم و شعر به راه تکامل افتاد،. ات ماالمال شدهاي حکومت از پول مالی خزانه

جلد  2568جلد دربارة شعر،  1318جلد در فلسفه،  2705جلد دربارة آثار کالسیک،  3123در کتابخانۀ سلطنتی 

نها کسانی به مقامات ت. جلد کتاب دربارة جنگ وجود داشت 790جلد دربارة پزشکی، و  868دربارة ریاضیات، 

توانست در این امتحانات  آمدند، ولی هر کس می شدند که از عهدة امتحانات مخصوص بر می حکومتی گمارده می

  .گاه تا آن پایه پیشرفت نکرده بود چین هیچ. شرکت کند

تها را از نظارت سیلها و خشکسالیها قیم. اما این آزمایش تهور آمیز بر اثر نکبتهاي طبیعی و مفاسد بشري قطع شد

بازگشت به گذشته را، که   مردم، که از گرانی هزینۀ خوراك و پوشاك به زحمت افتادند، نغمۀ. حکومت خارج ساخت

. در آب جوشان افکنده شود  ساز کردند و خواستار شدند که مبتکر نظم جدید، زنده،  نمود، بر اثر مرور زمان زیبا می

حکومت مانع ابتکار و رقابت سالم است، و سپس از پرداخت مالیاتهاي سنگینی سوداگران اعتراض نمودند که دخالت 

زنان به دادگاهها راه یافتند، صاحبان مقام را تحت تأثیر . که براي آزمایشهاي حکومت الزم بود، استنکاف ورزیدند

با مهارت به جعل جاعالن چنان   .دار شد، افزودند خود قرار دادند و بر مفاسدي که پس از مرگ فغفور دامنه

اي پدید آمدند و استثمار ضعفا  کارفرمایان تازه. مسکوکات جدید پرداختند که حکومت ناچار از جمع کردن آنها شد

  .مدت یک قرن اصالحات وو تی فراموش شد یا مورد لعن و طعن قرار گرفت. را از سر گرفتند
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بر اورنگ سلطنت چین  اصالح طلب دیگري در آغاز عصر میالدي، یعنی هشتادوچهار سال پس از مرگ وو تی،

با آنکه  .استالسلطنه و بعداً فغفور گردید، از ارجدارترین آزادمردان چین  که نخست نایب  وانگ مانگ،. جلوس کرد

. کرد را میان دوستان و تهیدستان پخش میزیست و درآمد خود  خداوند زر بود، باز با اعتدال و حتی امساك می

وانگهی، نه تنها کمر به حمایت علم و ادب . ورزید همواره در سامان دادن به حیات اقتصادي کشورش مجاهده می

به جاي سیاست بازان، مردان آزمودة فلسفه و ادب   چون به قدرت رسید،. بست، بلکه خود را نیز به زیور دانش آراست

کامیابیهاي او  و دوستانش آنان را مایۀ  دهند،  دشمنانش نامرادیهاي او را به این گروه نسبت می. درا گرد خود آور

.دانند می

  با ملی کردن زمین،  در همان آغاز سلطنت خود،  که از توسعۀ بردگی در امالك بزرگ دلگیر و بیزار بود، وانگ مانگ،

براي   به قطعات مساوي تقسیم و میان دهقانان توزیع کرد و، زمین را. هم بردگی و هم مالکیت عمده را برانداخت

همچنان نمک و آهن را در انحصار حکومت . فروش و خرید زمین را ممنوع ساخت  جلوگیري از تمرکز مجدد ثروت،

 با تثبیت  مانند وو تی،. نگاه داشت و مالکیت معادن را نیز از آن دولت کرد و معامالت شراب را زیر نظارت گرفت

هاي  حکومت، به هنگام وفور، فراورده. بهاي کاالها، کشتکاران و مصرف کنندگان را در برابر بازرگانان حمایت کرد

  .داد و با نرخی نازل به صاحبان کارهاي تولیدي وام می  فروخت، می  در وقت کمیابی،  خرید و، کشاورزي را می

با آنکه شب و روز براي . ه و از طبع انسانی غافل شده بودوانگ سیاست خود را بر اصول دنیاي اقتصاد استوار ساخت

دارتر گردیده است،  بزودي دریافت که در عهد او بیسامانی اجتماعی دامنه  کرد، نیازي و کامرانی ملت تالش می بی

د؛ آور در کار اقتصاد سنجیده و منظم او اخالل وارد می  سوانح طبیعی، مانند خشکسالی و سیل،. پس دلشکسته شد

مردم پولدار طبقات باال چند بار   بر ضد او همداستان گردیدند؛  گروههایی که اصالحات او بر آز آنها مهار زده بود،  همۀ

  در آن میانه،. کوشید که بر شورشها راه بندد وانگ، که از این ناسپاسیها به حیرت افتاده بود، . دست به شورش زدند

بر گردن داشتند، آن را به دور انداختند و بر اعتبار وانگ لطمۀ دیگري وارد  اقوامی که یوغ بندگی امارت چین را

سپس خاندان توانگر لی یو شورشی عمومی . حتی اقوام بربري شیونگ نو والیات شمالی را گرفتند. ساختند

ه صورت پیشین جامعه ب. وانگ مانگ را به قتل رسانید، و اصالحات او را خنثی کرد  برانگیخت، چانگان را فتح کرد،

پس، دودمانهاي کوچک و دولتهاي مجزا . دودمان هان پایان پذیرفت با ظهور چند فغفور ناتوان، سلطۀ  .بازگشت

تاتارها به چین ریختند، نواحی پهناور شمال را   با وجود دیوار بزرگ،. استقرار یافتند، و کشور به هرج و مرج افتاد

درست همچنان که  –گسترش تمدن را موقوف داشتند  د، و چند گاهگشودند، زندگانی چینیان را مغشوش کردن

چون . وپا را کوبیدندراه قرون وسطی یا عصر ظلمت ار  هونها سازمان امپراطوري روم را درهم شکستند و، به نوبۀ خود،

به قدرت نژاد   در نظر بگیریم که مزاحمت تاتارها در چین بمراتب از تسلط وحشیان بر روم کوتاهتر و کم عمقتر بود،

پس از   ولی،. جنگ و آشوب و اختالط چینیان با مهاجمان مدتی ادامه یافت. بریم و خصایص فرهنگ چینی پی می

شاید خود تاتارها در احیاي ملتی که به کهولت . تمدن چین به خود آمد و از رستاخیز درخشانی برخوردار شد  آن،

آنان را متمدن ساختند و به سوي عالیترین   با آنان وصلت کردند،  ذیرفتند،چینیان فاتحان را پ. مؤثر افتاد  رسیده بود،

. تاریخ خود پیش رفتند  دورة

III –  تانگ  افتخار سلسلۀ  

سر گذشت یانگ کوي  –فغفور مشعشع  –عصر آسایش  –اي تسونگ براي کاهش بزهکاري شیوة ت –دودمان جدید 

  طغیان آن لوشان –فی 

تحریک معنوي آیین بودا، و نبوغ یکی از  نژادي،اختالط : خ چین معلول سه علت استظهور عصر درخشان تاری

  پدر تاي تسونگ، که، مانند بانی دودمان هان،). میالدي 650 – 627(بزرگترین فغفورهاي چین به نام تاي تسونگ 
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تاي تسونگ در سن بیست و . کناره گرفت  انگ را تأسیس کرد و پس از نه سال سلطنت،کائوتسو نام داشت، سلسلۀ ت

با پس راندن بربرها و فتح   سپس،  ،یک بر تخت نشست و به قتل برادران خود، که به مقام او نظر داشتند، دست زد

ناگهان از . ابراز لیاقت کردهایی که یوغ سلطۀ چین را پس از سقوط دودمان هان از گردن برداشته بودند،  مجدد خطه

به خواندن و باز خواندن آثار . آمیز پیش گرفت جنگ ملول شد و به پایتخت خود، چانگان، بازگشت و روشی صلح

توانید کاله خود را درست بر سر  اي برنجین می به کمک آیینه«: کنفوسیوس پرداخت و امر به انتشار آنها داد و گفت

از همۀ تجملها روي » .توانید قیام و سقوط شاهنشاهیها را پیش بینی کنید ر گذشته میبه کمک آیینۀ اعصا. بگذارید

وقتی که وزیرانش خواستار قوانینی . مرخص کرد  گردانید و سه هزار بانو را که براي سرگرمی او انتخاب شده بودند،

سبک سازم و تنها کارگزاران  اگر از مخارج بکاهم و بار خراج را«: سخت براي دفع بزهکاري شدند، به آنان گفت

دزدي را منسوخ   درستکار را به کار گمارم تا مردم لباس کافی به دست آورند، اینها، بهتر از کیفرهاي سخت،

تنها به اتکاي . روزي به زندانهاي چانگان رفت و دویست و نود تن را دید که به مرگ محکوم شده بودند» .کنند می

چنین نیز . بروند زمینها را شخم کنند و بازگردند قول دادند که. دان را به رویشان گشودقولی که از آنها گرفت، در زن

سپس مقرر داشت که هیچ فغفوري نباید حکم مرگ . کردند، و تاي تسونگ چنان خشنود گشت که آزادشان گردانید

که انبوه سیاحان از هند و پایتخت خود را به قدري زیبا ساخت . کسی را توشیح کند، مگر آنکه سه روز روزه بگیرد

آزادانه به هند   راهبان بودایی، به تعداد زیاد، از هند آمدند، و بوداییان چین، مانند یوان چوانگ،. اروپا بدانجا شتافتند

چون هیئتهایی براي تبیلغ آیین زردشتی و آیین . رفتند تا آیین جدید کشور خود را در سرچشمۀ آن مطالعه کنند

ارد چانگان شدند، فغفور چین، در زمانی که اروپا در فقر و ظلمت معنوي و کشمکشهاي دینی مسیحیت نسطوري و

به آنها خوشامد گفت، از آزادي و حمایت خود برخوردارشان کرد، و نیایشگاههاي آنها را از   غرقه بود، همانند اکبرشاه،

یک مورخ مشهور . ی و تعصب بر کنار بودولی از خشک  او خود به آیین کنفوسیوس وفادار ماند،. خراج معاف داشت

چون در گذشت، ماتم مردم را حدي نبود، و حتی فرستادگان خارجی، خود را با کارد و نیزه زخمدار «: گوید می

وي زمینۀ خالقترین عصر تاریخ چین  ».کردند و خونی را که از تن خود گرفته بودند، بر تابوت فغفور متوفا افشاندند

چین مدت پنجاه سال از صلح و ثبات نسبی برخوردار شد و توانست برنج و گندم و ابریشم و ادویۀ  و  را تدارك دید،

در آن روزگار، همواره زورقهاي تفریحی مزین و . و سود خود را صرف تجملی بیسابقه کند  اضافی خود را صادر،

به هر گوشۀ کشور   ها، ی رودها و ترعهبه میانج  کاالهاي بازرگانی،  هاي چین در رفت و آمد بود، منقش در دریاچه

چین تا آن زمان چنان ثروتی . دادند رسید، و کشتیها و بندرهاي چین را به اقیانوس هند و خلیج فارس پیوند می می

با آنکه در اروپا به وزن . هاي آسوده و پوشاك عالی بهره نبرده بود به خود ندیده و چندان از خواروبار فراوان و خانه

هاي ابریشمین در بر  پرداختند، باز نیمی از جمعیت شهرهاي بزرگ چین همیشه جامه چین، طال می ابریشم

هاي نزدیک  در یکی از دهکده. شد کردند، و در چانگان قرن بیستم پوستهاي خز و سنجاب بر تن مردم دیده می می

لی پو، شاعر چینی، از آنهمه جالل در . ندسازي، یکصدهزار کارگر به کار اشتغال داشت هاي ابریشم پایتخت، در کارخانه

فنجانهایی از یشم سرخ و خوراکهاي لذیذ کمیاب، روي ! چه افراط و اسرافی! نوازي پرشکوهی چه مهمان«: عجب بود

تراشیدند و اجساد تجملپرستان را بر  از یاقوت مجسمه می» .میزهایی مرصع به سنگهاي گرانبهاي سبز رنگ

پرست شد و آفرینندگان زیبایی را  این قوم بزرگ ناگهان زیبایی. کردند خوابانیدند و دفن می بسترهایی از مروارید می

فغفورها شاعران و نقاشان را به » .در این عصر، هر کس آدم بود، شاعر بود«: نقادي چینی گوید. سخت بزرگ داشت

هیچ کس جرئت آن  ،»خنیاگران و خوانندگان و دلقکان«، غیر از ویلرسانیدند، و به قول جان من  مقامات شامخ می

فغفورهاي منچو فرمان دادند که از آثار شاعران   در قرن هجدهم میالدي،. نداشت که فغفور را مورد خطاب قرار دهد

شاعر، که از دستبرد  2300عه شعر از قط 48900اي در سی جلد شامل  در نتیجه، مجموعه. تانگ گلچینی فراهم آید
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مرداك . رسیده بود 54000از آن گذشته، شمارة کتابهاي کتاخانۀ فغفور هم به . زمان محفوظ مانده بود، گرد آمد

قویترین، منورترین، مترقیترین امپراطوري روي . دراین زمان مسلماً چین در جبهۀ مقدم تمدن قرار داشت«: گوید می

» فغفور مشعشع«مینگ هوانگ یا  ».استترین عصر تایخ جهان  این عصر آراسته. رین حکومتها بودزمین، و داراي بهت

وي . درخشد بر چین سلطه ورزید، بر تارك این عصر می) 756 – 713(ها، در حدود چهل سال  با بعضی وقفه  که،

جنگید و از ترکیه و ایران و سمرقند خراج  گفت و با کشورهاي دوردست می شعر می. ضات بشريمردي بود پر از تناق

ترحم، بر داراییها مالیات بست؛ به تشویق  الح کرد؛ بیوي مجازات اعدام را لغو، و زندانها و دادگاهها را اص. خواست می

اي براي آموزش موسیقی برپا  دانشکده خود» باغ درخت گالبی«شاعران و هنرمندان و دانشمندان پرداخت و در 

سازي را بست و بانوان درباري را از  هاي ابریشم در آغاز مانند یک زاهد سلطنت کرد، به این معنی که کارخانه. داشت

ولی دیري نگذشت که لذتجویی کامل گردید و از هر هنر و . هاي گلدوزي شده باز داشت استعمال جواهر و جامه

  .کوي فی از کف داد ت و سرانجام تاج و تخت را محض لبخندهاي دالرایی به نام یانگها گرف تجملی بهره

کوي فی بیست و هفت ساله، که از ده سال پیش یار دالرام هجدهمین فرزند او بود و  سالگی، با یانگ در شصت

و هوسران و  به عشق او، که زنی لجوج. آراست، برخورد کرد پیکري تناور داشت و گیسوي مصنوعی بر خود می

بانو هم، از سر لطف، ستایشگریهاي فغفور را پذیرفت و او را با پنج خانواده از . طلب و گستاخ بود، دچار آمد قدرت

هوانگ بانو را  مینگ! کسان خود آشنا ساخت و رخصتش داد که ایشان را، در دربار خود، منصب و مقرري دهد

در نتیجه، دیگر چندان عنایتی به دولت و . ت را از او فرا گرفتخواند و تدریجاً فن ظریف عشر» آالیش بزرگ بی«

، سپرد و، »آالیش بزرگ بی«چونگ، برادر فاسد و ناالیق  مهماتش ننمود، بلکه تمام اقتدارات حکومتی را به یانگ کوئو

  .گرفتند، شب و روز را به عشرت گذارنید در حینی که عوامل انحطاط و انهدام در پیرامونش فزونی می

وي، که به یانگکوي فی دلباخته بود، اعتماد فغفور را به خود جلب کرد . لوشان بود یکی از درباریان او تاتاري به نام آن

با چاالکترین ارتشهاي چین بدانجا رفت و ناگهان خود را فغفور چین خواند . و به فرمانروایی خطۀ شمال گمارده شد

. مدتها از نظر افتاده بودند، از پا درآمدند، و مینگپایتخت را ترك گفت استحکامات شهر، که. و به سوي چانگان تاخت

سربازانی که در مالزمت مینگ به سر می بردند، بر او شوریدند، یانگ کوئو چونگ و اعضاي هر پنج خانواده را 

ور سالخوردة فغف. کشتند، و یانگ کوي فی را از دستهاي سلطان بیرون کشیدند و در برابر او به هالکت رسانیدند

درهم شکسته، ناگزیر، از سلطنت کناره گرفت، و سپاهیان وحشی آن لوشان شهر چانگان را غارت کردند و مردم را 

این شورشی  اما. و شش میلیون تن تلف شدند اند که، در شورش آن لوشان، سی گفته .گذرانیدندبیدریغ از دم تیغ 

غایله . آن لوشان به دست پسرش، و پسرش به دست یک سردار، و سردار به دست فرزند خود کشته شد: ثمر بود بی

میالدي فرو نشست، و مینگ هوانگ با قلبی شکسته به پایتخت ویران بازگشت، و پس از چند ماه 762به سال 

ها، شعر چینی نقشی چنان تابناك یافت که پیش از آن روزی بر روي هم، در جریان این مهرورزیها و تیره. درگذشت

.هرگز به خود ندیده بود

IV – فرشتۀ مطرود  

در زندان  - پو سفرهاي لی - جنگ - بشارت انگور - در زورق سلطنتی - جوانی و دلیري و عشقهاي او - پو اي از لی قصه

  مرگ شعر بی

این پیام را به خطی نوشته بودند . د و پیامی آوردندهوانگ، فرستادگانی از سرزمین کره آمدن به هنگام سلطنت مینگ

آیا در میان کالنتران و دانشمندان و دالوران «: فغفور به شگفتی افتاد و گفت. دانستند که هیچ یک از وزیران نمی

بیشمار ماکسی نیست که ما را از این مخمصه خالص کند؟ اگر تا سه روز رمز این نامه گشوده نشود، همه از خدمت 

. وزیران از بیم باختن منصبها، و نیز سرهاي خود، روز را به تلخی گذراندند و کنکاش کردند» .رد خواهید شدط
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خواهد تا به عرض خداوندگار  این بنده رخصت می«: چانگ به اورنگ فغفوري نزدیک شد و گفت سرانجام، وزیر هوچی

انشهاي بسیار آشناست، و کاري نیست که از وي معروض دارد که در این شهر شاعري هست پرخرد، به نام لی؛ با د

لی نپذیرفت و پیغام فرستاد که . ففغور فرمان داد که لی بیدرنگ به دربار آید» .بفرماي تا نامه را بخواند. برنیاید

ت اند، و بنابراین معلوم اس اي را که او در امتحان استخدام دولتی نوشته است، مردود دانسته دانشمندان دولتی رساله

فغفور عالیترین لقب و خلعت مخصوص اهل علم را به . اي شایستگی داشته باشد که او نباید براي خواندن چنان نامه

پس، لی به دربار آمد و چون ممتحنان امتحان استخدام دولتی را در میان . او اعطا کرد و دل او را به دست آورد

دولت کره اعالم داشته بود که . سپس نامه را ترجمه کرد. ورندوزیران دید، آنان را واداشت که کفش از پایش بیرون آ

تردید آن  اي خردمندانه و ترساننده نوشت، و فغفور بی لی، در پاسخ، نامه. براي برافکندن یوغ چین آمادة جنگ است

رارتی از آسمان اي است که بر اثر ش بود که لی فرشته چانگ، تقریباً باور کرده  چی را توشیح کرد، زیرا، به تلقین هو

حکومت کره، پس از دریافت آن نامه، زبان به معذرت گشود و خراج فرستاد، و فغفور قسمتی از  .استرانده شده 

.خراج را به لی بخشید، و لی هم که عاشق شراب بود آن را به میفروش داد

» ونوس«زمین  را، که در مغرب  پوشینگ ستارة سپید بزرگ یا زهره شد، مادرش تاي ده میپو زا گویند شبی که لی

لقب ) »ستارة سپید«به معنی (نام نهاد و تاي پو ) »آلو«به معنی (پس، کودك خود را لی . خوانند، به خواب دید می

در سال دوازدهم عمر، . ریدهایی جاویدان آف لی در دهسالگی بر همۀ آثار کنفوسیوس تسلط یافت و چکامه. داد

در آنجا سخت تندرست و نیرومند . زندگی فیلسوفان پیش گرفت و به کوهستان پناه برد و سالها در کوهها زیست

[ ي چینی] هر چند که قامتم از هفت پا «: شد، شمشیرزنی آموخت، سپس هنرهاي خود را به جهان اعالم داشت

پس از .) دهد می» بسیار«ده هزار، در بین چینیان، معنی (» .ا برابري کنمکمتر است، قوت آن دارم که ده هزار مرد ر

» دخترك وو«براي . آن، از سر فراغت، در اکناف زمین به مسافرت پرداخت و شهد عشق را از لبان گوناگون نوشید

  :چنین سرود

  شراب زر،

  جامهاي زر،

  و دخترکی از وو

  :پانزده سال دارد. آید سواره می

  شده، ابروهاي آبی

  کفشهاي سرخ زربفت،

  .سخن بیزبان

  .کند اما آوازش مسحور می

  -گیریم دور میز جشن می

  .پشت میزي مرصع به کاسۀ سنگ

  .شود دخترك در دامان من مست می

  آه طفلک، چه نوازشها

  ! دار هاي گلدار، سوسن در پشت پرده

آمیز به یاد  آیا این ابیات اشتیاق. باخود برد مایه بود که زن ترکش گفت و کودکان را همسري برگزید، اما چنان اندك

  انگیزتر؟ اوست یا به یاد یاري شور

.کردم دالراما، زمانی که اینجا بودي، خانه را پرگل می
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  .تنها تختی به جاي مانده است -اي دالراما، اکنون رفته

  .توانم بخوابم لحاف منقش، روي تخت جمع شده است؛ نمی

  . کند اي، مفتونم می هنوز عطري که از خود به جا گذارده. دگذر سه سال از رفتن تو می

  اما کجایی تو، محبوبم؟. این عطر را تا ابد در مشام خواهم داشت

  .افتند برگهاي زرد از شاخه به زیر می - کشم آه می

  . زند هاي سبز چشمک می شبنم سپید روي خزه -کنم زاري می

ها  زیستند و با ترانه شتاب می ، که بی»شش الابالی باغ خیزران«سلک  وي براي تسالي خود به شراب روي آورد، و در

چون شنید که در نیائوچونگ شرابی عالی هست، به صوب آن شهر، که حدود . خوردند، درآمد و شعرهاي خود نان می

سنگ او بود، در سفرهاي خود با توفو، که واالترین شاعران چین و هم. پانصد کیلومتر با او فاصله داشت، روانه شد

دیرزمانی با هم غزل سرودند و برادرانه دست به دست دادند و بر یک بستر خوابیدند، تا آنکه شهرت، آنان را . آشنا شد

آزار بودند و، با غرور و اخالص،  داشتند، زیرا، مانند پارسایان، بی همۀ مردم آنان را دوست می. از یکدیگر جدا ساخت

پو شد که  عاقبت به چانگان پا نهادند؛ هو، وزیر صاحبدل، چنان مفتون اشعار لی. کردند یکسان با شاه و گدا رفتار می

  :پو گوید توفو در وصف لی. آالت زرین خود را فروخت براي پرداخت پول شراب او زینت

  اما پو، جامی سرشار به او بده،

  .صد شعر خواهد ساخت

  اي در یکی از خیابانهاي چانگان  درون میکده

  زند؛ چرت می

  خواند، و با آنکه ولینعمتش او را فرا می

  .گذارد پا در زورق سلطنتی نمی

  خداوندگارا، بر من ببخشا، «: گوید می

  »!من خداي شرابم

بارانش  نمود و صله سرود، و از این رو فغفور بدو دوستی می شعر می) فی یانگ کوي(» آالیش بزرگ بی«پو در مدح  لی

اش  پو را احضار کرد تا به افتخار محبوبه جشن شقایق برپا داشت و لی» کوشک عود« هوانگ در روزي مینگ. کرد می

ناچار آب سرد بر چهرة مهربانش ریختند تا به خود آمد و . پو چنان مست بود که شعر گفتن نتوانست لی. شعر سراید

  :دکوي فی، داد سخن دا غزلسرایی آغاز کرد و، در وصف رقابت گلهاي شقایق با بانو یانگ

  کش در جامۀ اوست، جالل ابرهاي دامن

  .و جلوة گل در چهرة او

  اي منظر آسمانی، تنها در آن باال

  ، »کوه گوهر«بر فراز 

!شوي پریان، در زیر ماه یافت می» قصر بلورین«یا در 

  -بینم با اینهمه او را در این بستان زمینی می

  وزد، ها می بادبهاري بآرامی بر نرده

  …. درخشند شبنم می هاي درشت و دانه

  پایان عشق، پیروز است شوق بی

  . که با باد بهاري در دل خانه کرده است
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کیست که از چنین ستایشی خرسند نشود؟ با این وصف، بانو یانگ پنداشت که شاعر او را ظریفانه هجو کرده است، و 

یک بار دیگر شاعر راه . اش کرد و داد و روانهپ اي به لی پس، فغفور بدره. از آن پس کوشید تا شاه را به او بدگمان سازد

، که نقل مجالس چانگان بودند، »هشت تن جاویدان جام شراب«به . سرگردانی پیش گرفت و غم دل به می شست

: لیولینگ متوقع بود که همواره دو خادم به همراه داشته باشد: لینگ همداستان شد پیوست و با شاعري به نام لیو

راب، تا به خواجه نوشاند؛ و دیگري با بیلی آمادة کار، تا چون شراب خواجه را از پا درآورد، او را به اي ش یکی با کوزه

براستی شاعران چین بر سر آن بودند » .امور این جهان مانند سبزاب رودخانه نااستوار است«: گفت می! خاك سپارد

از بهر شستن غمهاي دیرینۀ «: گفت پو می یکه طهارت خشک فیلسوفان آن سرزمین را جبران کنند، و از جمله ل

  :رساند وي مانند عمر خیام بشارت انگور را به جهانیان می» .روح خود، صدخم شراب نوشیدیم

  .گردد ریزد و دیگر باز نمی رود تندرو به دریا می

  بینی که، باالي آن برج بلند، سپیدمویی آیا نمی

  خورد؟ دربرابر آیینۀ روشن خود اندوه می

  .، بامدادان، مانند ابریشم سیاه بودجعدش

  .شامگاهان، سراسر چون برف

  توانیم از خوشیهاي کهن طرفی بندیم بیا تا می

  و ساغر زرین را از کف ننهیم

   …. آن در ماهتاب نمانیم و بی

  تنها آرزومند نشئۀ دیرپاي شرابم،

  …. و همین خواهم که هرگز به خود نیایم

  !ی خریمبیا امروز من و تو با هم شراب

  چرا بگوییم بهایش را نداریم؟

  اسب من آراسته به گلهاي زیباست،

  ارزد، قباي پوستین من هزار قطعه زر می

  خواهم می) خادم(از پسرك 

  که اینها را بدهد و شراب شیرین بگیرد

  هزار قرن را  آنگاه من و تو غمهاي ده

  .کنیم فراموش می

دهند،  د؟ بعید است، زیرا با آنکه چینیان مانند ما عشق به دل راه میاین غمها چه غمهایی بودند؟ خلجان عشق مردو

آید، بازتاب حوادث بسیار  پو برمی تراژدي انسانی، بدانسان که از اشعار لی. نالند شاعران آنان به شدت ما از درد آن نمی

هوانگ به  بازگشت مینگکوي فی، و  جنگ و تبعید، هجوم آن لوشان و سقوط پایتخت، فرار فغفور، مرگ یانگ: است

و سپس با زنانی که شوهرانشان قربانی » .جنگ را پایانی نیست«: کند پو سوگواري می لی. قصرهاي ویران شدة خود

:پردازد اند، به همدردي می مریخ، خداي جنگ، شده

  !دخترك افسردة یوچو را بنگر. ماه است دي

  .اند ساي او ژولیدهآ ابروهاي پروانه. گشاید خواند، لب به تبسم نمی نمی

  نگرد، ایستد و رهگذران را می دم در می

  آورد که تیغ برگرفت و براي حفظ مرز رفت، و او را به یاد می
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  او که در سرماي آن سوي دیوار بزرگ رنج عظیم برد،

  .گردد او که در جنگ فرو غلتید و هرگز باز نمی

  در تیردان زرینی، آراسته به پوست ببر،

  وت و گرد و غبار سالها،درمیان تار عنکب

  -اند دو تیر با پرهاي سفید به یادگار مانده

  !تهی عشق، دیدار شما چه غمزاست اي رؤیاهاي میان

  .کند سوزاند و خاکستر می آورد و می دخترك تیرها را بیرون می

  توان از جریان رود زرد جلو گرفت، با ساختن سد می

  از اندوه او بکاهد؟ تواند اما به هنگام برف و باد شمال، که می

آنچنان که تسوي تسونگ چی او . رود توانیم در نظر آوریم که از شهري به شهري و از امارتی به امارتی می پو را می لی

زایري هستی که کولباري پر از کتاب بر پشت داري و هزار و صدها فرسنگ و بیشتر طی طریق «: کند را وصف می

در این آوارگیهاي طوالنی، دوستی دیرین او با طبیعت » .و در جیب، دیوانی شعر اي داري زیر آستین، دشنه. کنی می

یابیم که  بینیم و در می آذینش را می از البالي اشعار او سرزمین گل. وي را از آرامشی ناگفتنی برخوردار گردانید

  :تمدن شهري در آن زمان بار سنگینی بر روح چینیان نهاده است

  برم؟ رسبز به سر میچرا در میان کوههاي س

  روحم آرام است،. دهم خندم و پاسخ نمی می

  .روحم در آسمان و زمینی دیگر، که از آن هیچ کس نیست، ساکن است

  . درختان هلو غرق در گلند، و آب روان است

  :همچنین

  ماهتاب را در پاي تختم دیدم

  .و پنداشتم که یخ بر زمین نشسته است

ریستم؛سربرداشتم و به ماه کوهسار نگ

  .سر فرود آوردم و از خانۀ دورافتادة خود یاد کردم

چه بسیار، در محیط . ساخت گرایید، شوق خاطرات جوانی قلبش را ماالمال می همچنانکه مویش به سپیدي می

  !مصنوعی پایتخت، براي سادگی طبیعی خانه و خانوادة خود دلتنگی نمود

  در سرزمین وو برگهاي درخت توت سبزند،

  .اند ي ابریشم سه بار به خواب رفتهو کرمها

  ام سکونت دارد، شرقی، که خانواده دانم در لوه نمی

  کند؟ مزارع ما را کی کشت می

  توانم، بهنگام، براي کارهاي بهاري بازگردم، نمی

  .کنم و ثمري ندارم  روي رود سفر می

  راند وزد و روح دورماندة مرا سبک می باد جنوب می

  .برد شنا میاي آ و به سوي میخانه

  بینم، در آنجا، در سمت خاور، درخت هلویی می

  .خورد فام تکان می هاي ستبر در میان مه آبی که با برگها و شاخه
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  .این درختی است که سه سال پیش، قبل از آوارگی، کاشتم

  اکنون درخت هلو تا بام میخانه رسته است،

  .ام بازگشت عمر گذاشته در حالی که من در سفرهایی بی

  بینم تو را می! یانگ، دختر زیبایم  ینگپ

  .چینی اي و شاخۀ پرگلی می که کنار درخت هلو ایستاده

  - چینی، ولی من آنجا نیستم گلها را می

  !شود اشک تو مانند رود روان می

  .قامت تو به شانۀ خواهرت رسیده است! پسر کوچکم، پوچین

  آیی، با خواهرت به زیر درخت هلو می

  نوازش بر دوش تو کشد؟اما کیست که دست 

  شوم، کنم، از خرد بیگانه می چون از اینها یاد می

  .کند و هر روز درد تیزي قلبم را سوراخ می

  گیرم تا این نامه را بنویسم، اینک قماش ابریشمین برمی

  . و با مهرم، از راهی دراز، آنسوي رود، براي شما بفرستم

د، زیرا هرگز به کسب مال تن درنداده بود، و در آن بحبوحۀ آشوب و پو بازپسین سالهاي عمر را به تلخی گذرانی لی

لینگ، امیر یونگ، او را به مجلس خود  سرانجام، لی. جنگ و انقالب نیز سلطانی نبود که او را از گرسنگی حفظ کند

و منکوب شد، هوانگ شورید  لینگ بر ضد جانشین فغفور مینگ اما چون لی. با شادي پذیرفت و نزد او شتافت. خواند

یکی از سرداران، به نام کوئو . پو را هم با دیگران به زندان افکندند و، به عنوان خاین، به مرگ محکوم کردند لی

پو  اي، که شورش آن لوشان را فرونشانیده بود، وساطت کرد و حاضر شد که درجه و عنوان او را بگیرند و جان لی تسی

خوشبختانه بزودي فرمان عفو . پو چشم پوشید و به تبعید او اکتفا ورزید ل لیدر نتیجه، حکومت از قت. را ببخشایند

سه سال بعد، در بستر بیماري افتاد و . پو با گامهاي ناتوان و لرزان به سرزمین خود بازگشت عمومی صادر شد، و لی

اند که  اند، روایت کرده دانسته اي را براي چنان روح بزرگی شایسته نمی اما راویان، که چنین مرگ ساده. درگذشت

!شبی، در حالت شوق و جذبه، براي گرفتن تصویر ماه در آب، خود را به رودي افکند و غرق شد

: گوید یک نقاد چینی می. کند آمیز از او مانده است و او را بزرگترین شاعر چین معرفی می جلد شعر لطیف و رقت سی

خورشیدي است که هزار هزار ستارة آسمانی در برابر . التر رفته استتاي است و از هزار تل و کوه با وي تارك رفیع«

  :پو هنوز جان دارد مینگ هوانگ و بانو یانگ مردند، ولی نغمۀ لی» .دهند آن درخشش تابناك خود را از کف می

  .اي کمیاب کشتی من از چوبهاي گرانبهاست، و سکانی دارد از ماده

  .نشینند طال، در دو سر آن می لبکهایی از خیزران و خنیاگران، با نی

  اي شراب به دست گرفتن، چه خوش است کوزه

  سرا در کنار داشتن، دختران نغمه

  !آنسوي رفتن و شادمان با امواج بدینسوي و

  شادمانترم از آن پري که در هوا

  بر درناي زردفام خود سوار بود؛

  .کرد دریایی که، بیهدف، مرغان را دنبال می  و آزادم همچون آدم

  .شکنم را در هم می» کوه پنج«یافتۀ خود،  اکنون، به نیروي خامۀ الهام
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  .تر از دریاست خندم، و شادیم گسترده می. شعر من زاده شده است

  همچون مهر و ماه پرشکوه است، چوپینگهاي  ترانه! اي شعر بیمرگ

  . اند ها زدوده شده برجهاي شاهان چو از تپه حال آنکه کاخها و

V - اي از ویژگیهاي شعر چینی پاره  

  کمال صوري - رقت -هر شعري تصویر است و هر تصویر شعر - تصویرسازي در شعر - نظم آزاد

براي شناخت یا، اگر بهتر بگوییم، براي احساس شعر چینی . توان شناخت پو نمی شعر چینی را تنها از روي آثار لی

اي از کیفیات ظریف شعر  مسلماً پاره. هاي مخصوص آنان آشنا شویم شتاب به شاعران بسیار رو کنیم و با شیوه اید بیب

توانیم حروف خوشنماي چینی را، که از باال به پایین و از راست به  ما نمی: رود هاي ما از میان می چینی در ترجمه

کنند، ببینیم؛  اي پیچیده را بیان می ایی واحدند، اندیشهاند و، در عین حال که هر کدام هج چپ کشیده شده

توانیم الحان زیر و بم را،  اند، دریابیم؛ نمی ها به شعر چینی رسیده هایی را که بدقت از گذشته توانیم وزنها و قافیه نمی

د، دست کم از پرداز بیگانه چون به خواندن ترجمۀ شعر چینی می. دهند، بشنویم که به شعر چینی آهنگ و ضرب می

شعر عالی چینی در اصل همچون گلدانی است آراسته و پرنگار، اما نزد ما نظمی . ماند نیمی از لطف آن محروم می

.اي از آن را به ما رسانیده است اي نیم ترجمه است آزاد یا صورتهایی است ساده، که بیگانه

ن شعرها در نظر ما ناچیز و سبک جلوه کند و شاید ای. خورد، ایجاز است در شعر چینی آنچه بیشتر به چشم می

ولی چینیها . شویم از این رو، ما از شعر چینی خرسند نمی. شکوه و پیچ و تاب اشعار میلتن و هومر را نداشته باشد

اي آنی است؛ وقتی که  نزد آنان، شعر خلسه. معتقدند که شعر باید سراسر کوتاه باشد، و شعر بلند امري است متناقض

رسالت شعر این است که با عبارتی کوتاه تصویري بسازد و، با چند بیت، . میرد رت طوماري حماسی درآید، میبه صو

شعر چینی مانند نقاشی . کمال مطلوب شعر بیان معانی نامحدود است در الفاظ موزون معدود. اي را بیان کند فلسفه

. مکتوب چینی، به خودي خود، حالتی شاعرانه دارد از این رو، زبان. است، و خط چینی هم اساساً نوعی نقاشی است

با این . تواند امور انتزاعی را بیان کند ریزد، نمی اما در همان حال که اشیا و امور واقعی را در قالب تصاویري روشن می

یا  اند، چینیان، براي القاي آنها، آیات وصف، در جریان گسترش تمدن، همچنانکه مفاهیم انتزاعی افزونی گرفته

به همین دلیل، شعر چینی هم توجه شعرشناس را روي عباراتی کوتاه متمرکز . اند اشارات دقیقی به کار بسته

دارد، معنی ژرفی  اي که عرضه می سازد و، با تصویر ساده گرداند و هم او را براي دریافت القائات متشتت آماده می می

اي موجز نیست، و بیش از آنچه  ل است، چیزي جز اشارهشعر چینی برکنار از تفصی. کند را به ذهن تحمیل می

پیشینیان «: گویند چینیان می. هایی که تنها یک تن شرقی توان درك آنها را دارد ناگفته - گذارد گوید، ناگفته می می

آنها  برترین حسن شعر را در این دانستند که معانی الفاظ در وراي آنها باشد، و خواننده مجبور به تأمل و استخراج

از . شعر چینی، مانند سایر هنرها و نیز آداب چینی، داراي لطفی است بیکران، نهفته در صورتی ساده و لطیف» .گردد

از . کند اي به مفاهیم مربوط به آن بسنده می پوشد و فقط به نمایش یک چیز و اشاره مجاز و تشبیه و کنایه چشم می

عواطف شدید را مالیمت . یابد اعتدال، به ذهن پخته و بالغ راه می گیرد و با روشنی و مبالغه و هیجان دوري می

  . گیرد بخشد و بندرت صورتی شورانگیز به خود می می

  .رسند گردند، اما هرگز به یکدیگر نمی همچون ستارگان که می - کنند انسانها جدا از یکدیگر زیست می

  !مگیری چه خوش است که ما هر دو از یک چراغ نور می - این چشم

  .دور جوانی کوتاه است

.آید از معابد ما بوي مرگ می

  .اند شناسم، روح گشته هم اکنون نیمی از آنان که می
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  .اعماق روح من به جنبش آمده است

گاهی ممکن است از رقت این اشعار به مالل افتیم، و نیز از این حسرت بیحاصل محزون شویم که چرا زمان از 

باید در نظر آوریم که در روزگار . دهد که تا ابد جوان مانند انها و دولتها مجال آن نمیایستد و به انس گذشت باز نمی

زمین، به تکرار موضوعهاي  هوانگ تمدن چینی سالدار و خسته بود و شاعران آن، مانند هنرمندان سراسر مشرق مینگ

اینهمه دقت بیان، : چ جا مانند نداردبا این وصف، شعر چینی در هی. کهنه و رعایت زیبایی صوري اشتیاق وافر داشتند

آمیز، و اینهمه سادگی و کوتاهی و رسایی در شعر اقوام دیگر دیده  اینهمه عواطف لطیف و در عین حال اعتدال

کند، و هر چینی هوشمند کثیري  گویند که اشعار دورة تانگ نقش بزرگی در تربیت جوانان چین ایفا می می. شود نمی

اگر چنین باشد، آنگاه باید، براي تبیین این نکته که چرا هر چینی بافرهنگ هم . ا از بردارداز اشعار این دوره ر

  .پو و توفو تأمل کنیم هنرمند است و هم فیلسوف، در احوال لی

VI - توفو  

  مرگ -بینوایی - ایام آسایش - تصویري از جنگ -پو توفو و لی -اشعار درمانبخش ماالریا -پوچویی -ین تائو چی

. اما سرایندگان دیگري هم هستند که مانند او نزد چینیان گرامیند. در چین برابر است با کیتس در انگلیسپو  لی

تواند، در  یکی از اینان تائو چی ین است که اهل زهد بود و دست از کار حکومتی خود برداشت و گفت که دیگر نمی

مفاصل پشت خود را خم «دهد و  کوتوروز، تن به  دهند، در ازاي پنج پیمانه برنج در ازاي کارمزدي که به او می

شدند، به جنگلها پناه برد تا در آنجا  نظریهاي اداري خسته می مانند بسیاري از کارگزاران حکومتی، که از کوته. »کند

هاي  و کوههاي چین، که نقاشان چینی به دفعات روي پارچهرا دریابد و در کنار رودها » طول سالها و عمق شراب«

  :اند، آرامش پذیرد ابریشمین تصویر کرده

  چینم، زیر خاربست خاوري، گلهاي داوودي را می

  .شوم هاي دور دست تابستانی خیره می سپس زمانی به تپه

  .هواي کوهستان در بامدادان پرطراوت است

  .گردند پرندگان، دو به دو، باز می

.ینها معنیهایی ژرف دارندا

  …. آیند پردازیم، الفاظ قاصر می با اینهمه، چون به بیان آنها می

  !حماقت است که مانند برگی فروافتاده در خاك خیابانها عمر گذاریم

  …. اما من سیزده سال چنین زیستم

  .دیرگاهی در قفس به سر بردم

  .ام اینک بازگشته

  انسان باید رجعت کند

  .ا تحقق بخشدتا ذات خود ر

از منصبی به منصبی ارتقا . شاعر دیگر، پوچویی، راه مخالف را برگزید و به مشاغل دیوانی و حیات شهري روي نمود

با این وصف، هفتاد سال عمر کرد و چهار . شد» شوراي جنگ«یافت، تا آنکه حاکم شهر بزرگ هانگ چو و رئیس 

وي به راز آمیختن تنهایی با حیات . بود، از طبیعت کام دل گرفتهزار قطعه شعر سرود و، در مواردي که در تبعید 

نویسی و نقاشی و شطرنج و  خوش«به قول خود، در . پر دوست نبود. برد اجتماعی و پیوند آرامش و تکاپو پی

ار اند که اشع برد، و آورده از صحبت مردم ساده لذت می. ، دستی متوسط داشت»آورند قماربازي، که مردم را گرد می

از این رو، محبوبترین . کرد خواند و هر چه را براي او نامفهوم بود، ساده می خود را اول بار براي پیرزنی روستایی می
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گویند . روي دیوارهاي مدارس و معابد و اطاقکهاي کشتیها –اشعارش را بر همه جا نوشتند . شاعر تودة مردم شد

توانم  من می. اي بدانی نباید مرا رقاص ساده«: او رفته بود، گفتپرداز به مردي که براي عشرت نزد  دخترکی نغمه

گیرد، تو فو، سرایندة عمیق و  آخرین شاعري که مورد بحث ما قرارمی »!استاد پو را بخوانم »ابديخطاي «

اند، مایلند لی پو  نگلیسیی که ادب چین را مورد مطالعه قرار دادهمؤلفان ا«: نویسد آرثر ویلی می. داشتنی است دوست

اند که تو فو به چانگان  نوشته» .دانند را بزرگترین شاعر چینی بشمارند، اما چینیان، خود، این مقام را از آن تو فو می

در موضوع شعر رد شد،  امتحان داد و مردود شد و، با آنکه مخصوصاً. آمد تا براي گرفتن شغلی دیوانی امتحان دهد

کند، و این درمان را خود به کار بسته  باز یأس به خود راه نداد و اعالم داشت که اشعار او تب ماالریا را درمان می

پس، شخصاً از او امتحان کرد و، چون قابل قبولش یافت، او را به . برخی از اشعار او به نظر مینگ هوانگ رسید! است

زیستند، از یاد  اي دور افتاده می تو فو دلگرم شد و زن و فرزندانش را، که در دهکده. گماردسمت دبیري سردار تسوا 

. پرداخت ها تردد داشت و بهاي شراب را با شعر می کرد و در میخانه با لی پو شعر مبادله می. برد و در پایتخت ماند

:گوید دربارة لی می

  .رگ راسرورم را دوست دارم، چون برادري کوچک برادر بز

  .خوابیم اي می در خزان، سرخوش از شراب، در بستر یگانه

  .خرامیم هر روز دست به دست می

ولی . ساخت ورزید، و تو فو نیز، مانند شاعران دیگر، در آن باره شعر می در آن ایام، مینگ به یانگ کوي فی عشق می

انگیز پرداخت و وجه انسانی جنگ  عهاي غموقتی که انقالب درگرفت و جاه جویان چین را به خون شستند، به موضو

  :را تصویر کرد

  دیشب حکومت فرمان داد

  . که از میان کودکان هجده ساله سربازگیري شود

  …. اینان باید از پایتخت دفاع کنند

  !اي مادر، اي کودکان، اینچنین مگریید

  . رساند این گونه اشک ریختن به شما آسیب می

  آیند،  ساد فرا میچون اشک ریختن متوقف شود، اج

  …. ورزد، نه زمین آنگاه نه آسمان شفقت می

  دانید که در شانتونگ دویست ناحیه به صورت بیابان درآمده است، می

  و هزاران ده و مزرعه سراسر خارپوش گردیده است؟

  …. اند اند و زنان مانند ماکیان رانده شده مردان چون سگان به قتل رسیده

  دانستم،  می اگر سرنوشت بد پسران را

  …. کردم که همۀ پسران، دختر باشند آرزو می

  .آیند تا در زیر علفهاي بلند مدفون شوند پسران فقط به دنیا می

  .هنوز استخوانهاي کشتگان جنگهاي کهن در کنار دریاي نیلگون قرار دارد

  .خورد و سخت سپید فامند استخوانها روي شنها به چشم می

  .آیند تا هماهنگ فریاد کشند ا گرد میارواح جوان و پیر در اینج

  رسند،  بارد و خزان و بادهاي سرد فرا می وقتی که باران می

  …. یابم غم چه مهلک است شود، چنان رسا که در می بانگ آنان رسا می
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  .کنند پرندگان، که همراه طغیان آب در حرکتند، در رؤیاهاي خود عشقبازي می

  .اه صبح را بگشایندتاب باید با نور خود ر کرمهاي شب

  چرا باید انسان براي زیستن انسان را بکشد؟

  .کشم بیهوده در شب گذران آه می

کرد و  چندان بینوا بود که نان دریوزه می. در طی دو سال انقالب، توفو با زن و فرزندان پریشان خود سرگردان شد

. کرد رسانید، دعا می اش نان و آب می ی به خانوادهزد و مردي را که چند گاه چنان فرو افتاده بود که زانو بر زمین می

  سرداري رئوف به نام ین وو او را

مسکن داد و از او » شوي رودگل«اي نزدیک  این سردار او را در کلبه. دبیر خود گردانید و از مذلت نجات بخشید

:باران و کوه و ماه به نغمه سرایی پرداخت  توفو بدین طریق آرامش یافت و در بارة .سرایدتواند شعر  خواست که تا می

  چه سود از یک کالم یا یک شعر نغز؟

  .جز کوهها و جنگلهاي عمیق تیره چیزي در برابرم نیست

  سرآن دارم که هنر افزارها و کتابهایم را بفروشم، 

  …. و از سرچشمۀ پاك طبیعت بنوشم

   جاي اینچنین دالرا باشد، وقتی که

  .خواهم روحم را در دالرایی آن غرق کنم می. خرامم آهسته می

  .دوست دارم بر پرهاي پرندگان دست کشم

  .دمم تا پرهاي لطیف زیرین را ببینم در آنها می

  دوست دارم که پرچمهاي گلها را بشمارم، 

  .و حتی گردة زرین آنها را وزن کنم

  .ینملطف دارد که بر علف بنش

  …. کنند در اینجا مرا به شراب نیازي نیست، زیرا گلها مستم می

  .تا اعماق استخوانهایم، درختان کهن و امواج آبی دریا را عاشقم

از این رو آرامش او را بر هم زد و در دستگاه تفتیش چانگان به وي مقامی شامخ . سردار نیکوکار وي را دوست داشت

کودکانش، که . جز نبوغش چیزي نداشت. شت و شاعر خود را در بحبوحۀ جنگ یافتاما، ناگهان سردار در گذ. داد

در پیري سخت تنها و تلخکام و . خندیدند بار دیگر از گرسنگی به صورت وحشیان درآمده بودند، بر بدبختی او می

. ابل دیدگانش ربودنداش را ویران کرد، و کودکان ولگرد کاه بسترش را در مق باد بام کلبه. گردید» نما چیزي زشت«

از اینها بدتر، نسبت به شراب بیمیل شد، و دیگر قادر نبود که به شیوة لی . توانست آن قدر ناتوان بود که ممانعت نمی

در سن پنجاه و نه، با آنکه علیل . سرانجام به دین گرایید و در آیین بودا آرامش جست. پو مشکالت حیات را بگشاید

در آنجا کالنتري که با اشعار او الفت داشت، . به معبد کوه مقدس هوئن رفت  د، براي زیارت،نمو بود و زیاده پیر می

از گوشت . سالها بود که توفو چنان مجلسی ندیده بود. وي را شناخت و به خانه برد و به احترامش ضیافتی برپا داشت

به در خواست   وردن پرداخت و سپس،با ولع به خ. شد خاست، و شراب شیرین بفراوانی یافت می گرم بخار بر می

  .اما بیحال به زمین افتاد و روز بعد جان داد. میزبان، کوشید که شعري بسازد و بخواند
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VII – نثر

  گفتار هان یو دربارة استخوان بودا –مقاالت  –سوما چی ین  –تاریخ  –داستانها  –وسعت دامنۀ ادبیات چین 

براي . اند، و شعر فقط بخش کوچکی از ادب چینی است ر چینی را به بار آوردهشاعران دورة تانگ تنها بخشی از شع

در چین، چاپ کتاب، به . ما دشوار است که عمر و دامنۀ این ادب و رواج فراوان آن را در میان مردم چین دریابیم

هاي  بی به چین، دورهاز این رو، پیش از آمدن افکار غر. و عوامل دیگر، ارزان بود» حق مؤلف«سبب نبودن قوانین 

المعارفهاي بیست جلدي به بهاي چهار دالر، و مجموع آثار کالسیک چینی  بیست جلدي نو به بهاي یک دالر، و دایرة

براي ما، نقد ادب چینی بیش از تعیین قدمت آن دشواري دارد، زیرا ادب . شد به بهاي دو دالر خرید و فروش می

گذارد، و صورت یا سبک نیز  ورت یا سبک را بمراتب بیش از محتوا ارج میچین، براي داوري دربارة یک کتاب، ص

شمارند، و شاید این  چینیان ادب خود را واالتر از ادب هر کشوري جز یونان می. بیند البته در ترجمه آسیب می

  .در هر حال، خودستایی ادبی آنان بخشودنی است! استثنا نیز زادة فروتنی شرقی باشد

. رساند، نزد چینیان در زمرة آثار ادبی نیست ، که نویسندگان غربی را بآسانی به اوج اشتهار می)رمان(داستان 

داستان، پیش از آنکه با مغوالن به چین آید، بندرت در چین وجود داشت، و حتی امروز هم ادیبان چین بهترین 

ولی تودة مردم سادة . دانند تاریخ ادبیات نمیشمارند و سزاوار ذکر در  پسند می  داستانها را سرگرمیهایی نازل و توده

نام  پو، به داستانهاي بی هاي پوچویی و لی تعصب، از ترانه گیرند، بلکه، بی شهرها این تمایزات را به چیزي نمی

بیشماري که، مانند نمایشنامه، به زبان متعارف مردم نوشته شده و حوادث پرشور گذشتۀ تاریخی آنان را بروشنی 

  .نمایند اند، روي می هبیان کرد

، و )رئالیست(اندکند داستانهاي واقعپرداز . تقریباً همۀ داستانهاي مشهور چین به صورت داستان تاریخی است

جنگ و «، اثر توماس مان، »کوه جادو«اثر داستایفسکی، » برادران کارامازوف«اندکترند داستانهایی که همچون 

ترین  یکی از دیرینه. یکتورهوگو به موشکافیهاي روانی و اجتماعی پردازنداثر و» بینوایان«اثر تولستوي، و » صلح

است که در سدة چهاردهم به وسیلۀ جمعی از مؤلفان » حکایت حاشیۀ آب«یا » شوي هوچوان«داستانهاي چینی 

در بیست و چهار جلد تدوین شده  1650، که در حدود »رة سرخرؤیاي حج«یا » هونگ لومن« .استفراهم آمده 

نگارش یافته  1660، که در حدود »سرگذشتهاي عجیب«یا » لیائو چاي چی اي«است، یکی از درازترین داستانها، و 

مشهورترین . و، به سبب سبک موجز و زیباي خود، سخت مورد اعتناست، یکی از بهترین داستانهاي چینی است

 – 1260(نویسندة این داستان، لوکوان چونگ . است» داستان سه ملک«یا » سان کوئو چی ین اي«ینی داستان چ

سقوط سلسلۀ هان درگرفت، ماهرانه در داستان خود  هایی را که پس از صفحه، جنگها و فتنه 1200، در طی )1341

پردازي  و هم روایت» تام جونز«پردازي نشاط بخش داستان  که هم شخصیت رمانهاي دراز چینی، .ستاشرح داده 

پر فراغت پیري   هاي اروپاي قرن هجدهم، براي دورة گیرند، همانند اوباشنامه را در بر می» ژیل بالس«جاندار داستان 

.مناسبندخواندنیهایی 

هیچ ملتی به قدر ملت چین مورخ نداشته و مانند . ارجدارترین و مردم پسندترین بخش ادب چین، تاریخ است

حتی در دربارهاي بسیار کهن چین، دبیرانی وجود داشتند و کردارهاي . چینیان تاریخهاي پردامنه ننگاشته است

اي از  اند، توده ن درباري چین، که تا نسل ما دنباله یافتهمورخا. کردند شهریاران و اوضاع عصر خود را نقل و ثبت می

تاریخهاي . اند که از لحاظ زیادتی یا سنگینی در هیچ جاي دنیا نظیر ندارد مطالب تاریخی براي ما به یادگار گذاشته

ریخنگاري تا. رسد جلد بزرگ می 219منتشر شد، به  1747، که در »کتاب تاریخ«یا   هاي بیست و چهار گانه، سلسله

، که به وسیلۀ کنفوسیوس با تهذیب تمام تنقیح گردید، آغاز شد، و با »کتاب تاریخ«یا » شوچینگ«چینی با 

هاي  سالنامه«، یعنی تفسیري که در سدة بعد براي تشریح و احیاي کتاب استاد نگارش یافت، و نیز با »تسوچوان«
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م، به  تندي راه کمال پیمود و سرانجام، در سدة دوم ق، که در آرامگاه سلطان وي به دست آمد، ب»کتاب خیزران

  .، شاهکار دقیق سوما چی ین، انجامید»گزارش تاریخی«ظهور 

دست یافت، نخست به اصالح تقویم پرداخت و  –ستاره شماري دربار  –ین، که پس از پدر به منصب او  چی سوما

قف کرد و تاریخ چین را، از نخستین دودمان سپس عمر خود را به کاري که به وسیلۀ پدرش آغاز شده بود، و

خ وي به زیبایی سبک چندان عنایتی نداشت، بلکه یگانه هدفش ثبت همۀ حوادث تاری. اي تا عصر خود، رقم زد افسانه

هشت فصل دربارة شعایر و ) 3(جدولهاي زمانی، ) 2(هاي فغفورها،  سالنامه) 1(کتاب او پنج بخش دارد؛ . چین بود

هاي  سالنامه) 4(شماري و قربانیهاي شاهانه و آبگذرها و اقتصاد سیاسی،  نوازي و تقویم و ستاره موسیقی و نی

این تاریخ تقریباً مدت سه هزار سال را در بر گرفته، و براي . زندگینامۀ مردان بلند پایه) 5(زادگان تیولدار، و  نجیب

سوما، که عمري در آن کار . اند زران نقش شدههاي خی حرف چینی به زحمت با خامه بر لوحه 526000نوشتن آن 

  :نهاد، کتاب خود را با این دیباچۀ پرآزرم به درگاه فغفور فرستاد

بین و تار گشته، و از دندانهایش جز معدودي  چشمانش نزدیک اکنون بنیۀ جسمانی بندة آن درگاه رو به زوال رفته، 

. که چون از حوادث دمی بگذرد، چیزي به یادش نماند اش چنان به ناتوانی گراییده است حافظه. نمانده است

نیروهایش سراسر در فراهم آوردن این کتاب نابود شده است، از این رو امید آن دارد که خدایگان فغفور کوشش عبث 

از  نوازي، نگاهی قدسی بر این اثر بیفکنند تا، اش ببخشایند و در لحظات فراغت، از سر بنده وي را بر نیت شاهپرستانه

هرگاه از این . مطالعۀ فراشدن و فرو افتادن دودمانهاي پیشین، راز کامیابیها و شکستهاي زمان حاضر را دریابند

حتی اگر  –دانش، شاهنشاهی را سودي رسد، آنگاه مقصود و مطلوب حیات بندة آن درگاه برآورده شود 

  .نهاده شده باشد» هاي زرد چشمه«استخوانهایش در 

پردازیهاي گیراي هرودوت  بینیم، نه فزونگوییها و نکته ین نه شکوه تن فرانسوي را می سوماچیدر صفحات کتاب 

کنیم، و نه از بصیرت  نه تسلسل دایمی علت و معلول و جبر تاریخی توسیدید یونانی را مشاهده می  یونانی را،

زیرا، در چین، . بریم است، بویی میپارسایانۀ گیبن انگلیسی، که با زبانی نزدیک به موسیقی بر کاغذ منعکس شده 

ین تا همنام او  از سوماچی –مورخان چینی . تاریخ بندرت از صورت فن بیرون آمده و حالت هنر به خود گرفته است

اند تا حوادث یک سلسله یا یک  رنج فراوان برده –قرن بعد براي بازنگاري تاریخ عمومی کوشید  انگ، که یازدهسوماکو

اینان تمام نیروي خود را . این کار گاهی به بهاي رزق و حتی جان آنان تمام شده است. ه ثبت کنندسلطنت را صادقان

شاید هم حق با آنان باشد، و شاید تاریخ را باید، نه به . ندا بر سر حقیقت نهاده و چیزي براي زیبایی باقی نگذاشته

تهاي گذشته، در زیر رداي پرشکوه گیبن یا مواعظ صورت هنر، بلکه به صورت علم درآورد، چه احتمال دارد که واقعی

آور کم نیست، و ما نیز با مجلداتی که تنها به  در میان ما غربیان نیز عمدة مورخان مالل. کارالیل، دچار ابهام گردند

این  مقاالت چینی نشاط انگیزتر از تاریخند، زیرا در !توانیم با هر ملتی همسري کنیم خورند، می درد گرد گرفتن می

به . یو شهرت بیشتري دارد هان  تازان این میدان، در میان یکه. زمینه هنروري ممنوع نیست و لگام فصاحت باز است

یو از  هان! نهند که خواننده باید، بنا بر سنت، پیش از لمس آنها خود را با گالب بشوید کتابهاي او چندان ارج می

مقامات دیوانی رسید، و عاقبت با صراحت تام بر امتیازاتی که فغفور فروترین قشرهاي جامعه برخاست، به عالیترین 

یو، که به کنفوسیوس گرایش داشت، چیزي جز  دین نوبودایی هان. داد، اعتراض کرد و از نظر افتاد به بوداییان می

شکار  تواندهد تا از سکر این رؤیاي  دید که فغفور به مردم رخصت می شد، و چون می خرافات هندوان محسوب نمی

 803(شود، به فغفور عرضه کرد  اي، که اینک سطوري از آن نقل می پس تذکره. افتاد بیخود گردند، به رنج می

دهد که نثر چینی، حتی اگر بدقت هم ترجمه شود، باز رنگ و روي خود را  این سطور بخوبی نشان می). میالدي

  :بازد می
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انیان مأمور شده است تا به فنگ شیانگ برود و یکی از استخوانهاي بندة آن درگاه اکنون شنیده است که جامعۀ روح

بودا را دریافت دارد؛ و شنیده است که خدایگان فغفور از برجی رفیع ورود آن را به کاخ فغفوري نظاره خواهند کرد؛ 

فات شایسته پذیرا اند تا معابد گوناگون، آن بازمانده را با تشری همچنین شنیده است که فرمانهایی شرف صدور یافته

با آنکه ممکن است نادان باشد، باز بخوبی آگاه است که خدایگان به امید واهی جلب  بندة این درگاه،   حال،. گردند

فرمایند، بلکه سر آن دارند که در این دورة پر سعادت، که شادي بر قلوب همگان  فایده به این کار مبادرت نمی

اداي این تشریفات مضحک و فریبنده هماهنگ شوند، و گر نه چگونه ممکن است  فرمانرواست، با آرزوهاي مردم براي

و در فریبخواري   آمیز تمکین کند؟ وانگهی، مردم در فهم و ادراك کند، که دانش خدایگان به عقایدي چنین سخریه

بنگر، فرزند «: ند داشتکند، بانگ برخواه تند کارند، و اگر خدایگان را ببینند که از سر وجد در پاي بودا عبادت می

» ما، قوم او، کیستیم که جسم خود را مضایقه کنیم؟. آن که بر همه چیز آگاه است، خود مؤمنی غیور است آسمان، 

ریزان، به  دران و پول سپس داغ زدن سرها و سوزاندن انگشتان رواج خواهد یافت، جماعات گرد خواهند آمد، و جامه

نتیجه این خواهد بود که رفته رفته پیر و جوان، بر اثر . از بام تا شام تباه خواهند کرداقتداي خدایگان، اوقات خود را 

مردم را توان دید که در   و اگر خداوند خاقان آن را نهی نفرمایند،. این نشئه، یکسره از کار معاش غفلت خواهند ورزید

در . تکه کنند دستی را ببرند و بدنهاي خود را تکه ، معابد انبوه شوند و آمادة آن باشند که، به نام قربانی براي خدایان

  …. آن صورت، سنتها و رسوم ما بسختی گزند بیند و ما خود در روي زمین مایۀ خنده شویم

بنابراین، بندة آن درگاه، که از غفلت دستگاه تفتیش در این باره شرمنده است، به درگاه خدایگان ملتمس است که 

نهدام به آتش و آب بسپارند، تا، در نتیجه، این شر عظیم براي همیشه ریشه کن شود و رعایا این استخوانها را براي ا

عظمت چنان کرداري از حد هر ستایشی . تا چه پایه از دانش مردم متعارف برتر است بدانند که دانش خدایگان

عذابی انتقام گیرد، باشد که باران بیرون است، و اگر حضرت بودا قدرت آن داشته باشد که این اهانت را با نازل کردن 

باریدن  –گیرد که از سوگند خود پشیمان نخواهد شد  که اکنون خدا را به شهادت می –غضب او بر شخص این بنده 

از روي خرد،   توان از پیروزي خرافات مطمئن بود، زیرا جهان همواره، در جدال میان خرافات و فلسفه می !گیرد

مردم این ناحیه بربریانی ساده . هان یو به روستایی در کوانگ تونگ تبعید شد! دهد می سعادت را بر دانش ترجیح

بنابر آموزش کنفوسیوس، کمر همت بست تا آنان را، موافق دستورهاي   وي زبان به شکایت نگشود، بلکه،  ولی،. بودند

از هر جا گذشت، آنجا را «: ن همراه استاستاد، متمدن سازد، و چنان توفیق یافت که امروز تصویر او غالباً با این سخ

لوحۀ یاد . عاقبت به پایتخت فراخوانده شد و به حکومت خدمت بسیار کرد و، غرق افتخار، در گذشت» .مصفا گردانید

زیرا وي، در . بود او در معبد کنفوسیوس، که معموال مختص شاگردان یا شارحان بزرگ استاد است، نهاده شده است

  .پروا، به دفاع برخاست واالیی که در روزگار او فاسد شده بود، بی مقابل هجوم آیین

VIII - نمایش  

  موسیقی –بازیگران  –تماشاگران  –نمایشنامه  –منشأ آن  –پستی فن نمایش در چین 

شود نه جزو ادب است، و  تعریف نمایش در چین کاري دشوار است، زیرا در آنجا نمایش نه یکی از هنرها محسوب می

در چین بندرت نامی از . بسیاري دیگر از شئون زندگی بشري، آن قدر که رواج دارد، اهمیت و منزلت ندارد مانند

آید، و بازیگران، با آنکه ممکن است عمر خود را بر سر این کار بنهند و به شهرتی  نویسان به میان می نمایشنامه

بدون شک، در هیچ یک از تمدنها، بازیگران از این . روند برسند، باز اعضاي یکی از قشرهاي پست جامعه به شمار می

کوشد تا خود را از منشأ خویش، یعنی شبیه بازیهاي  اند، مخصوصاً در آغاز کار که درام سرکشانه می صبغه پاك نمانده

  .دینی، متمایز کند
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که با چوبدست صورت اي رقصها بود  در عصر دودمان چو، شعایر دینی شامل پاره. در چین نیز وضع دیگر گونه نبود

ولی ظاهراً هنر . انگیز درآمدند، منسوخ شدند گویند چون این رقصها به مرور زمان به صورتهایی هوس می. گرفت می

گروهی از مردان و زنان بازیگر را، که خود  مینگ هوانگ، که حامی هنرهاي گوناگون بود،. نمایش دنبالۀ آنهاست

اما تنها در زمان . ورد و بدین وسیله در توسعۀ هنر مستقل نمایش مؤثر افتادنامید، گرد آ می» جوانان باغ گالبی«

، یکی از اخالف کنفوسیوس به نام 1031در سال . قبالي قاآن بود که نمایش در چین صورتی ملی به خود گرفت

. مایشی برگزار شدکه به افتخار او برپا کردند، ن در جشنی. چین، نزد مغوالن رفت  کونگ تائوفو، به عنوان فرستادة

ولی وقتی که او و . چون دلقک این نمایش در نقش کنفوسیوس بود، کونگ تائوفو با خشم مجلس را ترك گفت

مسافران چینی دیگر از مغولستان بازگشتند، به هموطنان خود خبر دادند که مغوالن در نمایش از چینیان بسیار 

. ن نوشتن و نمایش دادن را در آن سرزمین رایج کردندپس از گشودن چین، دو فن داستا مغوالن، . پیشترند

.اند چین همانهایی هستند که زیر نفوذ مغوالن به وجود آمده) اصیل(هاي کالسیک  نمایشنامه

مروجین اصلی آن بازیگرانی . زیرا نه حکومت و نه روحانیان بدان عنایت نداشتند  این هنر در چین بکندي پیش رفت،

. کوچیدند دادند و از جایی به جایی می ساختند و نمایشی می اي می صحنه ا، زیر آسمان باز، ه بودند که در دهکده

. داشتند کردند و در جشنهاي خصوصی خود به هنرنمایی وا می گاهی دیوانیان بازیگران را براي نمایش دادن اجیر می

اما، . ها فراوانتر شد تعداد تماشاخانهدر قرن نوزدهم، . دادند گاهی هم اصناف شهرها نمایشی براي خود ترتیب می

نمایشهاي چینی از تاریخ و شعر و . حتی در پایان آن قرن، در شهر بزرگ نانکینگ تنها دو تماشاخانه وجود داشت

هایی از چند  آمد، و گاهی صحنه معموال در هر شب یکی از وقایع تاریخی روي صحنه می. ور بودند موسیقی بهره

برخی از آنها زود به پایان . نمایشها محدود به زمان معینی نبود. شد به نمایش گذارده مینمایشنامه در یک شب 

هفت  -ولی اکثر آنها، مانند بهترین نمایشهاي امروزي امریکا، شش. کشید رسید و برخی شبهاي متمادي طول می می

با اینهمه، . راوان بودها لفاظی و سخنوري و خشونت و خونریزي ف در این نمایشنامه. گرفت ساعت وقت می

کوشیدند که براي جبران فقر محتواي نمایشنامه، در آخر صحنه، فضیلت را بر رذیلت پیروز  پردازان می نمایش

داد و  آمد و به مردم اطالعاتی تاریخی می به این ترتیب، نمایش به صورت عاملی تربیتی و اخالقی در می. گردانند

  .کرد فرسایی تإکید و تبلیغ می یف فرزندان، را با نظم طاقتفضایل آیین کنفوسیوس، مخصوصاً وظا

ها، در ضمن »سیاهی لشکر«همۀ بازیگران اصلی، و نیز . صحنه داراي دکور، ساز و برگ کافی، و در مخصوص نبود

ها گاهی هم خادمان براي آن. کردند  خاستند و نقش خود را ایفا می نشستند و بنوبت بر می نمایش، در کنار صحنه می

فروختند و، در شبهاي  در حین نمایش، فروشندگان، توتون و چاي و تنقالت به تماشاگران می. بردند چاي می

نوشیدند و  خوردند و می تماشاگران همواره می. داشتند ها عرضه می تابستان، حولۀ گرم براي پاك کردن عرق چهره

بازیگران . انداختند شدند و نگاهی به صحنه می موش میرفت، خا کردند، و گاهی که صداي بازیگران باال می گفتگو می

براي آنکه نقشهاي آنان بآسانی شناخته . کشیدند تا صداي آنان به گوش حاضران برسد معموال به اجبار فریاد می

بود، ایفاي  چون فغفور چی ین لونگ حضور زنان را در صحنه ممنوع کرده . زدند شود، صورتکهاي مناسب بر چهره می

ولی، مدتها، همانند مردانی که . در عصر حاضر، زنان به صحنه راه یافتند. هاي زنان نیز بر عهدة مردان بازیگر بودنقش

کردند، و گرنه مورد پسند تماشاگران قرار  عمل می» مردانه«به طرزي   شدند، سابقاً در نقش ایشان ظاهر می

ستاد باشند تا بتوانند به طرزي موزون بازي کنند و با بایست در بندبازي و رقص ا همۀ بازیگران می! گرفتند نمی

به حکم سنن، براي رسانیدن حاالت روحی گوناگون، اندامهاي بدن، مخصوصاً دستها، را با . موسیقی هماهنگی یابند

ن الن فانگ، زادة ای آوردند، و نیمی از لطف شاعرانۀ نمایشهاي هنرمندانی برجسته، از قبیل می دقت به حرکت در می

نمایش چینی نه نمایش کامل بود، نه اپراي محض، و نه رقص صرف، بلکه معجونی بود از این هر سه، با . حرکات بود
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توان آن را با موسیقی در عصر پالس ترینا، یا معماري در  در مقام مقایسه می. کیفیت نمایشهاي اروپا در قرون وسطی

.نستعصر تزیین عمارات اروپا با شیشۀ رنگین، برابر دا

. آید موسیقی چینی، که همواره با تشریفات دینی و نمایش مالزمت داشته است، بدشواري هنري مستقل به شمار می

. اي، است هاي دیگر فرهنگ، یکی از ابتکارات فوشی، فغفور افسانه بنابر روایات چینی، موسیقی، مانند بسیاري از جلوه

رسد، شامل چند رساله دربارة موسیقی بود، و  فوسیوس می، که قدمت آن به عهد کن»کتاب شعایر«لی چی یا 

هاي سرزمین وي را شرح  تسوچوان، که یک قرن پس از کنفوسیوس تدوین شد، با بیانی شیوا، موسیقی چکامه

نالد  این خردمند می. موسیقی چینی، حتی در عصر کنفوسیوس، به حد کفایت سالدار و از بدعت گریزان بود. دهد می

به مرور زمان، موسیقیهاي یونانی و . اند انگیزسبک آمیخته او آهنگهاي اخالقی کهن را با نواهاي هوسکه در عصر 

چینیان از تقسیم اکتاو به دوازده . اند باکتریایی و مغولی در موسیقی چینی راه یافته و در گامهاي سادة آن اثر نهاده

، »دو«، »ال«، »سل«، »فا«کما بیش برابر با (پنج صدایی  دادند که با یک گام نیمپرده آگاهی داشتند، ولی ترجیح می

» جهان نما«، و »کشورداري«، »رعایا«، »وزیراعظم«، »فغفور«ها را  این نیمپرده. نت بنویسند) در موسیقی غربی» ر«

. دندکر شناختند، اما، جز در کوك کردن ابزارها، بندرت از آن استفاده می را می) آرمونی(هماهنگی . نامیدند می

سازهاي آنها شامل سازهاي بادي، از قبیل فلوت، ترومپت، اوبوا، سوت، و گورد؛ و سازهاي زهی، مانند ویول و عود؛ و 

تأثیر این سازها در . هایی از عقیق یا یشم بود سازهاي کوبی، شامل دایره، طبل، زنگ، گونگ، سنج، قاشقک، و صفحه

همین . یعنی غریب و غیر متعارف –تا اثر بتهوون در گوش چینی گوش غربی چنان است که تأثیر سونات آپاسیونا

یقی عالی، شنوندگان موسیقی، که کنفوسیوس را به حالت خلسه انداخت و به گیاهخواري کشانید، مانند هر نوع موس

دوه روان عارفان به انسان موسیقی آموختند تا ان«: هان یو گفته است. رهانید کثیر را از کشاکش خواستها و رایها می

  .موسیقی لغزشی بیش نیست چینیان با نیچه همداستان بودند که زندگی بی» .او را بزدایند
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فصل بیست و پنجم

  عصر هنرمردان

  

I – نگرنسانس دورة سو  

  سوسیالیسم وانگ آن شی – 1

ملی  – قوانین دستمزدها و قیمتها –انتظام صنعت  –چارة بیکاري  –نخست وزیر بهبود خواه  –دودمان سونگ 

  شکست وانگ آن شی –امتحانات استخدام دولتی  –بیمۀ حکومتی براي بیکاري و بینوایی و پیري  –کردن بازرگانی 

  

پس از مینگ هوانگ، فغفورها دیگر قادر به برقراري . گاه از عواقب انقالب آن لوشان رهایی نیافت دودمان نانگ هیچ

پس از . این دودمان، پس از قرنی ناتوانی و شکستگی، سقوط کرداقتدار خود در سراسر خطۀ شاهنشاهی نبودند، و 

در وضعی این . آن، در ظرف پنجاه و سه سال، پنج دودمان روي کار آمدند، ولی قدرت آنها، مانند عمرشان، ناچیز بود

کرد و  سربازي به نام تاي تسو در هنگامۀ آشوب قد علم. گونه، فردي خشن و وحشی الزم بود تا نظم را عودت دهد

در . پس، اصول اداري کنفوسیوس باز آمد و امتحانات مشاغل دولتی بار دیگر مرسوم شد. سلسلۀ سونک را بنیاد نهاد

  .همان حال، براي حل مسائل استثمار و فقر، نوعی سوسیالیسم برقرار گشت

. چین زنده مانده استهاي تاریخی  اي است که نامش در سالنامه یکی از افراد برجسته) 86 – 1021(وانگ آن شی 

. شود که رویدادها و جاها و مردمان سرزمینهاي دور دست همه به نظر ما یکنواخت جلوه کنند بعد مسافت سبب می

از سر صدق، . است ممتاز از دیگران، و این قولی است که دشمنان فراوان او نیز بر آن گواهند با اینهمه، وانگ فردي

در نتیجه، . هبود زندگی مردم کرد و براي آسایش خود وقت کافی باقی نگذاشتهم خود را مصروف امور حکومت و ب

بتصادف، . پرستان زورمند و زردار درافتد توانست در دانش و هنر با دانشمندان عصر خود برابري کند و دلیرانه با کهنه

ن این دو تن هزار سال فاصله ولی میا. ماند، همنام او، وانگ مانگ است تنها مرد بزرگی که در تاریخ چین به او می

وقتی که، به فرمان فغفور، شامخترین مقامات دولتی را به وانگ آن شی واگذاشتند، وي اعالم کرد که  .وجود دارد

دولت باید ادارة امور بازرگانی و صنعت و کشاورزي را در «. حکومت باید خویشتن را مسئول رفاه همۀ اتباع خود بداند

وي کار اجباري را، که از » .حمتکش قوام یابند و در زیر پاي اغنیا با خاك یکسان نگردنددست بگیرد تا طبقات ز

داشت که، به هنگام تخم پاشیدن یا درو  شد و برزگران را بر آن می حکومت به مردم تحمیل می زمانهاي دور از طرف

کشاورزان را از چنگ رباخوارانی . دکردن، از مزارع خود آواره شوند، لغو کرد، و براي جلوگیري از سیل، سخت کوشی

پول و کارافزار در اختیار بیکاران . گرفتند، رهانید و هر ساله، با نرخی نازل، به آنان وام داد که آنها را به بردگی می

در هر . اند، باز دهند  گذاشت تا براي خود خانه بسازند وکشتکاري کنند و، پس از برداشت محصول، آنچه را گرفته

تجارت را ملی کرد، به این . یئتی گمارد تا به تعیین دستمزد کارگران و قیمت لوازم ضرور زندگی بپردازندناحیه ه

خرید و قسمتی از آن را براي حوایج آتی آن  معنی که در هر محل، به وسیلۀ عمال حکومتی، تمام محصوالت را می

به توصیۀ او، به تنظیم . فرستاد ی نواحی دیگر میکرد و بقیه را، براي فروش، به انبارهاي حکومت محل نگاهداري می

انتهاي مخفی ریخته  دخل و خرج مملکت یا بودجه دست زدند، و بدین شیوه پولی گزاف را، که سابقاً در جیبهاي بی

آموزش و . همچنین حقوق مستمر براي سالخوردگان و بیکاران و بینوایان مقرر داشتند. انداز کردند شد، پس می

آموزشگران آزمونهایی دقیق ترتیب دادند تا برخالف سابق، که فقط الفاظ : وش امتحانات هم بهبود یافتپرورش و ر

هم اینان، به جاي تکیه بر . گرفت، سنجش اطالعات واقعی آنان میسر شود محفوظ محصالن مورد داوري قرار می
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. ۀ کنفوسیوس را درخور تأکید دانستند، اصول عملی فلسف)فورمالیسم(سبکهاي ادبی و تراکم حافظه و صورت گرایی 

حتی شاگردان مدارس روستایی کتابهاي فن بالغت را دور انداختند و خواندن کتب تاریخ «: گوید یک مورخ چینی می

چرا این آزمایش بزرگ قرین شکست شد؟ از یک سو به این سبب که در  ».و جغرافیا و اقتصاد سیاسی را آغاز کردند

گرفت، بلکه  دولت، براي مخارج روز افزون خود، نه تنها از توانگران مالیاتهاي سنگین می. آمدعمل موانع بزرگ پیش 

پس بزودي فقرا با اغنیا هماواز شدند که بار مالیات سنگین . داد رنجبران مزارع را هم زیر فشار اقتصادي قرار می

از سوي دیگر، وانگ آن . نه خالی کردنداست، و همانها که از بسط قدرت دولت خشنود بودند، از امداد حکومت شا

اي که بیش از  شی، براي تقلیل هزینه، از عدة افراد ارتش دایمی کشور کاست و در عوض فرمان داد که هر خانواده

ها مأمور نگاهداري  به اقتضاي این روش، خانواده. یک مرد دارد، در موقع جنگ یک سرباز در اختیار حکومت بگذارد

آمد و کار و فداکاري  با این وصف، هنگامی که خطر پیش می. و مقدار هنگفتی از علوفۀ ارتش شدندکثیري از اسبها 

هاي دولت،  از این گذشته، براي اجراي صحیح نقشه. گرداندند ها از وانگ آن شی روي می یافت، خانواده ضرورت می

و پود دستگاه اداري عظیم چین رخنه کرده کارگزاران درستکار به تعداد کافی وجود نداشتند، زیرا هم فساد در تار 

غارت افراد تردست، و غارت کارگزاران : بود و هم ملت چین، مانند بسیاري از ملل دیگر، گرفتار دو نوع غارت بود

اجتماعی را ناسالم و مردود  پرستان، به رهبري برادر وانگ و مورخ معروف، سوماکوانگ، این آزمایش کهنه. حکومت

احتجاج کردند که، به علت فساد پذیري و خودخواهی انسان، نظارت حکومت بر صنایع عملی  شمردند و چنین

وقتی که : گفتند بود، هواداران آن می» بندوبار اقتصاد بی«به نظر اینان، بهترین سیاست اقتصادي، سیاست . نیست

فع اقتصادي خود، دنبال کاري قیدي در میان نباشد و دولت در کار افراد مداخله نورزد، هر کس، به اقتضاي منا

در برابر اقتصاد سوسیالیستی دولت، ثروتمندان، که از خراج سنگین و انحصار تجارت . کند رود و چیزي تولید می می

در نتیجه، . در دست حکومت آزرده بودند، با همۀ امکانات خود براي نفی مساعی وانگ آن شی به کار افتادند

ور را سخت زیر فشار گذاشتند؛ هنگامی که سیلها و قحطیهاي پیاپی پیش آمد و ستارة مخالفان، سازمان یافتند و فغف

دار و وحشتباري در آسمان هویدا گشت، فغفور مجالی یافت تا وانگ آن شی را خلع کند و قدرت را به دشمنان  دنباله

.به این ترتیب، یک بار دیگر جامعه به وضع پیشین باز گشت. او سپرد

  احیاي دانش - 2

حروف  –پول کاغذي  –قدیمترین کتابها  –مراحل ابتدایی اختراع چاپ  –کاغذ و مرکب در چین  –بسط علم 

  عارفهاالم ها، و دایرة گلچینها، لغتنامه –مجزاي چاپی 

مردم هر ناحیه . رفت در بحبوحۀ همۀ جنگها و انقالبها و تحوالت و اصالحات اداري، زندگی اجتماعی به راه خود می

حکومت دودمان سونگ در شمال برافتاد، ولی . ماندند هاي دیگر بیخبر می ار خود داشتند و از حوادث ناحیهسر درک

پایتخت . انتقال یافت) هانگ چو کنونی(به لینان ) کایفنگ کنونی(پایتخت از پی ین لیانگ . در جنوب دوام آورد

هاي بینظیر  ز سراسر جهان براي خرید فراوردهجدید، مانند پایتخت قدیم، غرق تجمل و تزیین شد، و بازرگانان ا

در وهلۀ اول هنرمندي پرشور، و ) 1125 – 1101(فغفور هوي تسونگ . آوردند صناعت و هنر چین، به آن روي می

بربریان پایتخت . در وهلۀ دوم سلطان کشور بود، و هنگامی که بربریان به پایتخت او ریختند، به نقاشی اشتغال داشت

ها و اشیاي یشمی، که شاهکارهاي هنري عصر  مصنوعات مفرغی و تصاویر و دستنوشته. ی زیبا یافتندرا نمایشگاه

آفرینان  هاي بزرگ وجود داشت، و دانشمندان و هنر کتابخانه. خورد روند، در هر سو به چشم می سونگ به شمار می

  .همواره در کار بودند
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این فن که، پس از کتابت، مهمترین . بی چین به راه انداختدر عصر این دودمان، فن چاپ، انقالبی در حیات اد

چاپ با : کرد شود، در طی قرنها تکامل یافته بود و در آن عصر به دو شیوه عمل می اختراع تاریخ انسان محسوب می

  .مهرهاي ثابت و چاپ با حروف مجزاي فلزي

دست آید، زیرا ابریشم  ز ابریشم و خیزران بهبر اثر تکامل چاپ، ضرورت یافت که براي تهیۀ کتاب چیزي مناسبتر ا

موتی در سفرهاي خویش، براي حمل کتابهاي خیزرانی که تنها مایملک او بود، . گرانبها بود و خیزران سنگین وزن

در . سه گاري الزم داشت، و شی هوانگ تی ناچار بود هر روز تقریباً به شصت کیلوگرم اسناد حکومتی رسیدگی کند

اي ارزانتر و سبکتر، مرکب از پوست  میالدي، مردي به نام تساي لون به فغفور خبر داد که ماده 105حدود سال 

اما وي با ملکه . فغفور به او عنوان و مقام مهم داد. درخت و لیف گیاهان و پارچۀ کهنه، براي کاغذسازي ساخته است

ود را آراست، و بهترین جامۀ خود را پوشید به خانه رفت، استحمام کرد، موي خ«پس . دست به توطئه زد و رسوا شد

قدیمترین کاغذ موجود در چین، که به وسیلۀ اورل ستاین در دیوار . فن جدید بسرعت گسترش یافت» .و زهر نوشید

میالدي، و ظاهراً  137 – 21بزرگ چین یافت شده است، به صورت سندي است رسمی مربوط به وقایع سالهاي 

میالدي، یعنی پنجاه سال بعد از  150از این رو آن را متعلق به حدود . ایع ساخته شده استکاغذ آن در پایان این وق

شد و به بعضی از کاغذهاي پردوام  کهنه ساخته می هاي کاغذهاي قدیم چین از پارچه. دانند اختراع تساي لون، می

بردند تا کاغذ استحکام یابد  می چینیان در ساختن کاغذ، سریش و سریشم و خمیر نشاسته به کار. مانست کنونی می

فن کاغذ سازي چینی، که در قرن هشتم به وسیلۀ چینیان به اعراب، و در قرن سیزدهم به . و مرکب را به خود کشد

.وسیلۀ اعراب به اروپاییان آموخته شد، تقریباً در حد کمال خود بود

ولی چین بود که . ذ و مرکب توفیق یافتندمرکب نیز از مشرق زمین به خارج رسید، مصریان قدیم به ساختن کاغ

. معروف است، در ابتدا از چین آمد» مرکب هندي«آنچه بین ما به . ساختن مرکب از دودة چراغ را به اروپا یاد داد

ساختند و به  رسد، در چین، از سولفید جیوه، مرکب سرخ می هاي بسیار دور که به عصر دودمان هان می درگذشته

. رکب سیاه از قرن چهارم مرسوم شد، و از آن پس مرکب سرخ به مکاتب سلطانی اختصاص یافتم. بردند کار می

مرکب سیاه به پیشرفت و ترویج چاپ کمک کرد، زیرا نقوش و خطوط سیاهی که به وسیلۀ مهرهاي چوبی روي کاغذ 

اند که مدتها  هاي مهرداري یافتهکاوشگران در آسیاي میانه کاغذ. آورد شد، دقیق و تمیز بود و مدتها دوام می ظاهر می

  .شود هاي مهرهاي آنها خوانده می زیر آب مانده و به صورت سنگ درآمده است، با این وصف هنوز نوشته

در آغاز، در چین . برند را در مورد چاپ به کار می» مهر«هنوز چینیان کلمۀ : مهرهاي اسم، منشأ اصلی فن چاپ است

گذاشتند، اما بعداً، در حدود قرن پنجم، آنها را به مرکب  ن مهرها روي گل اثر میو همچنین در خاور نزدیک، با ای

در قرن ششم . کردند برداري می در قرن دوم، متون کالسیک را بر سنگ نقر، و سپس از آنها نسخه. اندودند می

بعد، مبلغان بودایی در قرن . کنند بینیم که تائوگرایان براي چاپ طلسمها، مهرهاي چوبین بزرگ استعمال می می

بردند یا، به تقلید هندیان، به وسیلۀ پارچه، خطوط و نقوش را منعکس  وسایل گوناگونی مانند مهر و سنگ به کار می

میالدي به زبان  770قدیمترین اثر چاپ مهري که در دست است، یک میلیون طلسم است که در . کردند و چاپ می

در عهد . اي است برجسته از تفاوت فرهنگها در آسیا چاپ رسیده، و نمونهسانسکریت و یا حروف چینی در ژاپن به 

. دودمان تانگ، مهرهاي چاپی بسیار ساخته شد، اما ظاهراً همۀ آنها در آشوب متعاقب دورة مینگ هوانگ نابود گردید

را در تون هوانگ  »غارهاي هزار بودا«، اورل ستاین از روحانیون تائوگراي ترکستان چین اجازه گرفت که 1907در 

گشوده نشده بود،  1900میالدي مسدود گردیده و تا  1036در یک از حجرات این غارها، که ظاهراً در حدود . ببیند

اي بود  ها به منزلۀ کتابخانه بر روي هم، این بسته. بسته، و در هر بسته چندین طومار نوشته، وجود داشت 1130

الماس «ها بود که  در میان همین دستنوشته! اند تو گویی دیروز نوشته شده جلد، که بخوبی مانده و 15000مرکب از 
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] معادل[در تاریخ «: در پایان این کتاب چنین مرقوم بود. ترین نوشتۀ چاپی جهان، به دست آمد ، یعنی کهنه»سوترا

م والدین او به چاپ ، به وسیلۀ وانگ چی یه، براي توزیع مجانی در بین مردم، به یاد و به احترا868مه سال  11

، شکل »الماس سوترا«یکی از اینها برخالف . شد ها دیده می سه کتاب چاپی دیگر هم در میان آن دستنوشته» .رسید

در چین . توان آن را اولین نمونۀ کتابهاي کنونی به شمار آورد طومار نداشت، بلکه کتاب کوچک مجلدي بود که می

هاي اولیۀ موجود، نخستین بار دین به رواج چاپ کمک کرد، و مؤمنان  عهنیز، مانند اروپاي قرون وسطی و جام

. کوشیدند تا از این راه نیز عقاید خود را ترویج کنند و ادعیه و طلسمها و احادیث را در دسترس همگان قرار دهند

، و حتی پیش از آن، 969اوراق بازي در سال . هم از دیرگاه پایاپاي کتب دینی به زیور طبع آراسته شد» اوراق بازي«

این کتابهاي نخستین با مهرهاي چوبین به چاپ .در چین رواج داشت و در اواخر قرن چهاردهم به اروپا انتقال یافت

روزگاري که «: میالدي 870اي است به تاریخ  قدیمترین ذکري که دربارة چاپ به میان آمده است، در نامه. رسید می

جالب توجه این » .کردند وشی دیدم که یک کتاب دبستانی را با چوب چاپ میمن در سچوان بودم، در یک کتابفر

است که چاپ در امارات غربی مانند سچوان و ترکستان، که بر اثر تردد مبلغان بودایی هند به تمدن گراییده و چند 

اعظم، فنگ تائو،  در قرن دهم، وزیر. گاهی از لحاظ فرهنگی از پایتختهاي شرقی مستقل بودند، زودتر پیشرفت کرد

پس چاپ مهري به خاور چین راه یافت؛ در ظرف بیست . فغفور را برانگیخت که کتب کالسیک را به چاپ رساند

انتشار این آثار به احیاي . سال، یکصدوسی جلد، که شامل آثار کالسیک و تفاسیر آنها بود، به زیور طبع آراسته شد

.طین سونگ انجامیددانش و تقویت آیین کنفوسیوس در دوران سال

یکی از نخستین وجوه چاپ مهري، چاپ پول کاغذي بود، که اول بار در قرن دهم در سچوان صورت گرفت و، چون 

، ایران این وسیلۀ 1294در سال . مورد رغبت حکومتهاي چین واقع شد، در ظرف یک قرن باعث تورم پولی گردید

هاي عجیب کاغذ نزد  دهد که این تکه ، با حیرت شرح می1297مارکوپولو، در  .گرفتتولید ثروت را از چین فرا 

  . به این راز پی نبرد و اسکناس انتشار نداد 1656اما اروپا زودتر از . چینیان حرمت بسیار دارند

ولی استعمال این حروف کار تجملی عبثی بود، زیرا خط . راع حروف مجزاي قابل ترکیب نیز از آنان چینیان استاخت

، حروف مجزاي 1041پی شنگ، در . عالمت متفاوت بود 40000چینی الفباي معدود منظمی نداشت، بلکه داراي 

به وسیلۀ مردم کره ساخته  1043ن بار در حروف فلزي نخستی. سفالین ساخت، اما اختراع او در عمل سودي نرسانید

گرفتند و  کردند و سپس، با خمیر چینی سازي، از آنها قالب می اینان شکل حروف را در چوب سخت حک می. شد

تساي تسونگ، بزرگترین سلطان کره، بیدرنگ آن اختراع را در خدمت . کردند بدان وسیله حروف فلزي تولید می

راغب است، باید با قوانین و  کسی که به کار حکومت«: گفت این سلطان روشندل می. تحکومت و تمدن به کار انداخ

کتب اصیل سخت آشنا شود، آنگاه خواهد توانست در بیرون بصواب رفتار کند و در درون بر شخصیتی استوار دست 

قرار دارد، و تعداد کتابهایی سرزمین شرقی ما در وراي دریاها . یابد و، بدین شیوه، کشور را از صلح و نظم متنعم سازد

وانگهی چاپ همۀ . شود، غالباً ناقص است کتابهایی که با چاپ مهري فراهم می. رسد، قلیل است که از چین به ما می

دهم که از مفرغ حروف بریزند و هر چه را که من بر آن  بنابراین فرمان می. کتب موجود با آن شیوه دشوار است

این کار تا ابد به ما برکت . چاپ رسانند تا سنتهاي مندرج در این کتب به دیگران برسداستثنا، به  دست دارم، بی

من و خاندانم، و آن بزرگانی که بخواهند، مخارج را . ها را نباید به صورت خراج از مردم ستاند ولی هزینه. خواهد داد

اما ظاهراً این بازگشت وقتی صورت . شتاختراع حروف مجزا از کره به ژاپن رفت و به چین بازگ ».تعهد خواهیم کرد

حروف مجزا تا دو قرن در کره مورد استفاده بود و پس از آن . گرفت که گوتنبرگ در اروپا فن چاپ را کشف کرده بود

بردند، سرانجام فن چاپ اروپایی را به میانجی بازرگانان  چینیان، که حروف مجزا را گاه به گاه به کار می. منسوخ شد

چینیان با آنکه، از زمان فنگ . بدین شیوه، اروپا هدیۀ کهن چین را باز پس داد. مغرب زمین اقتباس کردند و مبلغان
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تائو تا ایام لی هونگ چانگ، براي نگارش زبان خود تنها از چاپ مهري استفاده کردند، باز توانستند تودة عظیمی از 

در سال . ریخ دودمانها در صدها جلد به چاپ رسیدتا 1063و  994بین سالهاي . کتاب در دسترس مردم بگذارند

اي به دست نویسندگان  بر اثر چاپ، سالح بیسابقه. ، چاپ تمام قوانین بودایی در پنج هزار جلد به پایان آمد972

دیگر روي سخن آنان با اشراف نبود، بلکه طبقات متوسط و قسمتی از طبقات پایین نیز به آثار آنان : چین افتاد

از این رو باید گفت که فن چاپ مهري . پس ادبیات رنگی مردمیتر به خود گرفت و تنوع بیشتر یافت. افتنددسترس ی

  .اي که در عصر سونگ در کالبد چین دمیده شد، مؤثر بوده است در ایجاد روح تازه

یا مشعل چین دویست سال پیش از ایتال. به برکت اختراع چاپ، ادب چینی چون سیلی بیسابقه به جنبش درآمد

آثار دیرین کالسیک دهها بار تدوین و منتشر شد و صدها بار مورد . را برافروخت) اومانیسم(» مردم گرایی«نهضت 

گلچینهاي . مورخان دانشمند به زندگی گذشته پرداختند و براي میلیونها خواننده کتابها نوشتند. تفسیر قرار گرفت

المعارفهاي بزرگ به وسیلۀ وو  یکی از دایرة. رفهاي قطور به وجود آمدندالمعا هاي عظیم و دایرة ادبی بزرگ و لغتنامه

بندي  را بر اساس موضوع ردهالمعارف  چون الفباي منظمی نبود، وي مطالب دایرة. تدوین شد) 1002 – 947(شو 

این . المعارف بزرگتري فرمان داد میالدي تاي تسونگ، فغفور دودمان سونگ، به تنظیم دایرة 977در . کرد

کتاب موجود، در سی و دو جلد تنظیم شد، ولی چون هزینۀ چاپ آن بسیار سنگین  1690المعارف از مطالب  دایرة

جز یکصد و  ، همۀ جلدهاي آن»بوکسرهاشورش «، به هنگام 1900بود، به صورت دستنوشته باقی ماند و، در سال 

.اهل علم در هیچ عصري مانند این عصر صاحب سلطه نبوده است. جلد، به آتش سوخت شصت

  ظهور مجدد فلسفه -3

  بر کنار از خیر و شر –وانگ یانگ مینگ  –چو شی 

هاي فکري گوناگون پدید آمده و  دانشمندان چین همه پیرو کنفوسیوس نبودند، زیرا، در ظرف پانزده قرن، نحله

بیشتر . آیین بودا تدریجاً به فیلسوفان چینی هم سرایت کرد. ربرکت را به شور انداخته بودندحیات عقلی این قوم پ

آنان به انزوا و تأمل و مکاشفه خوگیر شدند و برخی از آنان کار را به جایی رسانیدند که کنفوسیوس را، محض حملۀ 

درون بینی، . و ذهن، سبک و نارسا شمردند او به فلسفۀ اولی، به باد حمله گرفتند و روش او را در حل مسائل حیات

فغفورها آیین بودا . روش معتبر شناخت عالم به شمار رفت، و معرفتشناسی براي نخستین بار میان چینیان ظهور کرد

نمود که سلطۀ  یا آیین تائو را به عنوان وسیلۀ کسب محبوبیت یا تربیت و تأدیب مردم پذیرفتند، و چنین می

  .ن چینیان رو به پایان استکنفوسیوس بر اذها

آمیز پراکندة  همچنانکه شنکره در هند قرن هشتم نکات حکمت. چوشی آیین کنفوسیوس را از انحطاط نجات داد

اوپانیشادها را گرد آورد و فلسفۀ ویدانته را جان دوباره بخشید، همچنانکه توماس اکویناس در اروپاي سدة سیزدهم 

ي را به هم بافت و فلسفۀ اسکوالستیک را به بار آورد، چوشی نیز در چین قرن حکمت ارسطو و تعالیم بولس حوار

هاي پراکندة کنفوسیوس، نظام فلسفی منظمی فراهم ساخت که ذوق دانشمندان عصر را خوش  دوازدهم از گفته

 این نظام چندان استحکام داشت که مدت هفت قرن رهبري پیروان کنفوسیوس را در عرصۀ سیاست و. آمد می

  .فلسفۀ چین بالمنازع گردانید

مقصود از بستگی انتظام  :بودمهمترین بحث فلسفی آن زمان ناشی از مسائل کتاب آموزش بزرگ اثر کنفوسیوس 

فکر، و بستگی خلوص فکر به  دولت به انتظام خانواده، بستگی انتظام خانواده به انتظام نفس، بستگی نفس به خلوص

گسترش دانش تا برترین مرز و پژوهش در احول اشیا چیست؟چو شی پاسخ داد که معنی این سخن همان است که 

وي، . اي خاضعانه دربارة واقعیات زندگی باشد آغاز کار فلسفه و اخالق و سیاست باید مطالعه: آید صریحاً از آن برمی

استاد را پذیرفت و، با آنکه مسائل بودشناسی را، به صورتی که ) زیتیویسمپو(» مذهب تحقیقی«بی اعتراض، 



۵٣۶

اي رسید که از لحاظ کنفوسیوس قابل قبول  توانست مورد موافقت کنفوسیوس باشد، بررسی کرد، باز به نتیجه نمی

چین به شمار  چوشی، موافق کتاب تحوالت، که بنیاد فلسفۀ اوالي. نتیجۀ کار او آمیختن الحاد با زهد بود. بود

یانگ ویین، فعلیت و انفعال، حرکت و سکون، در هر مورد، : دید  رفت، واقعیت را دستخوش دوگانگی قاطعی می می

آمیزند و براي ایجاد نمودهاي آفرینش روي پنج عنصر آب و آتش  منجمله در مورد موجودات نر و ماده، با یکدیگر می

یا قانون و ماده، که هر دو از امور عینی هستند، براي ادارة اشیا و ایجاد لی و چی . کنند و خاك و فلز و چوب عمل می

آنچه از همۀ اینها برتر و مایۀ پیوند همۀ آنهاست، تاي چی یا مطلق است که قانون . صورتهاي آنها مشترکاً درکارند

در نظر . دانست وسیوس میچوشی این مطلق را همان تی ین یا عالم باالي کنف. تعین یا سازمان عالم است قوانین بی

: گفت چو می» .طبیعت چیزي جز قانون نیست«شخصیت یا صورت قابل تصویر، و  او، خدا جریانی است عقلی، بی

اخالق همانا همنوا شدن با قوانین طبیعت است، و عالیترین نوع سیاست، . قانون عالم، اخالق و سیاست نیز هست

طبیعت، در معناي غایی خود، نیک است، طبع انسانی نیز چنین . لتاجراي قوانین اخالق است در حوزة امور دو

از زایل کردن علفهاي مقابل پنجره خودداري » چوي مائو شو«. پیروي از طبیعت رمز دانش و آرامش است. است

توان استنتاج کرد که  از این سخن می» .میل درونی آنها همچون میل درونی خود من است«: گفت نمود، زیرا می می

هستند، و باید ) چی(ولی، در نظر چو شی، غرایز از تجلیات ماده . غرایز نیز نیک هستند، و تکیه بر آنها جایز است

در فلسفۀ  !توانند اهل منطق باشند نماید که اصحاب اخالق بدشواري می چنین می. شوند) لی(محکوم عقل و قانون 

وانگ . نمود ف بزرگ او، وانگ یانگ مینگ، خوشایند میچو شی تناقضهاي بسیار راه دارد، و این ضعف براي مخال

. آیین بودایی مهایانه او را به تأمل و مراقبت خو داده بود. هم فیلسوف بود هم پارسا. طبعی غریب ولی مالیم داشت

براي شناخت اشیا نباید در جهان بیرونی . گفت که اشتباه چو شی در اخالق نیست، بلکه در روش تحقیق اوست می

بخشتر، در اندرون یا نفس آغاز  اند، تحقیق باید در جهانی ژرفتر و الهام از تحقیق کرد، بلکه، چنانکه هندوان گفتهآغ

توانند یک جوانۀ خیزران یا یک دانۀ برنج را  همۀ اکتشافات و علومی که با امور بیرونی سروکار دارند، حتی نمی. شود

اگر براي نیل به مقام عارفان و فضیلتمندان، تحقیق دربارة «: ن گفتمدر سالیان پیشین به دوستم چی ی .تبیین کنند

به » همۀ چیزهایی که در زیر آسمان وجود دارند، ضرور باشد، چنین قدرت عظیمی را چگونه باید به دست آورد؟

یق در چی ین شب و روز را به تحق. خیزرانهاي مقابل کوشک اشاره کردم و از او خواستم دربارة آنها تحقیق کند

تحلیل رفت و به  مدت سه روز ذهن و فکر خود را مصروف داشت، تا اینکه نیروي ذهنی او. مبادي خیزران گذرانید

. بنابر این، خود دنبالۀ تحقیق را گرفتم. گفتم که چون نیروي کافی نداشت، چنین شد در ابتدا می. بستر بیماري افتاد

خیزران را فهم کنم، تا اینکه من نیز، پس از هفت روز، به علت نتوانستم مبادي  –نه شب و نه روز  –گاه  هیچ

م عارف شویم و نه مرد توانی ما نه می«: سرانجام ما هر دو نالیدیم و گفتیم. خستگی و فشار فکري، رنجور شدم

 به. پس وانگ یانگ مینگ تحقیق در احوال اشیا را رها کرد و حتی از آثار کالسیک کهن رو گردانید ».بافضیلت

سر به بیابان گذاشت و، . اشیا و تمام کتابهاست  عقیدة او، سر در خود فرو بردن در خلوت دانشزاتر از تدقیق در همۀ

در کوهستانی که کنام بربریان و ماران زهردار بود، گوشه گرفت و بزهکارانی را که به آن ناحیه گریخته بودند، به 

یک بار، در دل . خواند پخت و آواز می خت و براي آنان خوراك میآمو به آنان فلسفه می. دوستی و شاگردي پذیرفت

بر خطا بودم که مبادي . کند البته طبع من مرا کفایت می«: نیمشب، بناگاه از بستر برجست و در حال خلسه فریاد زد

  ا به فلسفۀولی او بآهستگی آنان ر. کردند یارانش با اطمینان خاطر از او پیروي نمی» .جستم اشیا و امور را می

آیا در جهان چیزي مستقل از ذهن وجود دارد؟ آیا . ذهن قوانین طبیعی را در خود دارد«: کشانید ایدئالیستی خود می

الوهیت را   از این مقدمه نتیجه نگرفت که خدا ساختۀ خیال است، بلکه، بر خالف،» شود؟ قانونی جدا از ذهن یافت می
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گفت که الوهیت بزرگتر از آن است که  جاها حاضر است، و می همۀ  دانست که در نیروي اخالقی عظیمی می

  .الوهیت توان آن دارد که نسبت به انسانها شفقت یا غضب ورزد  با این وصف،. تشخیص داشته باشد

و » طبیعت، خیر اعالست«: ایدئالیست خود به همان اصول اخالقی چو شی رسید  وانگ یانگ مینگ از فلسفۀ

چون به او یادآور شدند که در طبیعت، همچنانکه فیلسوف هست، . در قبول تام قوانین طبیعت استواالترین فضیلت 

  زاید، بینی ما می صرفاً از کوته» بد«و » نیک«مانند توماس آکویناس و اسپینوزا و نیچه پاسخ داد که   مار نیز هست،

طبیعت از خیر و شر بر کنار . کنیم آنها اطالق می یابیم، بر الفاظی هستند که به فراخور سود و زیانی که در اشیا می

 –زیرین را از او نقل یا جعل کرده است   شاگردي مکالمۀ. گذارد ما وقعی نمی  است و به اصطالحات خودپرستانۀ

  .آن سوي خیر و شر نام داد  اي که باید آن را، مانند کتاب نیچه، مکالمه

سخنش را فهم » .گیرد و محتمال بر خطاست از جسم سرچشمه میخیر و شر   این رأي دربارة«: لختی بعد گفت

چگونه . فلک در پدید آوردن نیک و بد قصدي یکسان دارد، همچنان که در آفریدن گل و علف«: استاد گفت. نکردم

بد  و علف را  آنگاه گلها را نیک،  از دیدن گلها شاد شوي،  گذارد؟ اگر تو، اي شاگرد من، میان خیر و شر تفاوت می

نیک و بد، در این معنی، از خوشیها . اگر بخواهی از علف سود جویی، آنگاه علف را نیک خواهی دانست. خواهی شمرد

  .اي بر من معلوم است که تو به خطا رفته  بنابراین،. گیرد و ناخوشیهاي ذهن سرچشمه می

»در آن صورت، چیزها نه خوبند نه بد؛ چنین نیست؟«: گفتم

اما انگیختگی . حالتی است فارغ از نیک و بد  کنیم، مشی که بر اثر قبول سلطۀ طبیعت احساس میآرا«: استاد گفت

اگر طبع شهوي انگیخته نشود، نه خیر خواهد بود، نه شر، و این است . طبع شهوي حالتی است مشمول نیک و بد

  ».گیرد آنچه خیر اعال نام می

  »ندارند؟ در آن صورت، خیر و شر اصال در اشیا راه«: گفتم

  ».تنها در ذهن تو وجود دارند«: گفت

فلسفۀ اوالي ایدئالیست، در عرصۀ قدرت پیروان کنفوسیوس نغمه   خوب شد که نظام وانگ و آیین بودا دربارة

هاي دیگر در مورد طبع انسانی و حکومت  تر از اصحاب فلسفه با آنکه عادالنه  سردادند، زیرا دانشمندان کنفوسیوسی،

افتد در  خالق در می  کردند، رفته رفته به دانش خود غره شده و به صورت دستگاهی که با هر طبع آزادة داوري می

پس، لوحۀ او را با احترام فراوان در کنار . با اینهمه، سرانجام هواخواهان چوشی بر دیگران غالب آمدند. آمده بودند

ت هفتصد سال براي امت کنفوسیوس قانون مسلم لوحۀ کنفوسیوس نصب کردند، و تفاسیر او بر آثار کالسیک مد

و با ذوق سلیم قرین   سبب نیز این بود که اصول فکر او، بر خالف ظرافتهاي فلسفۀ اولی، ساده، خردمندانه،. گردید

العنان شوند، به نوبۀ خود، به دردسر  دار و مطلق اما امکان آن هست که خردمندي و راستروي، چون ریشه. بود

  .انکه چین، در پی غلبۀ تام و تمام فلسفۀ چو شی و آیین کنفوسیوس، ناگزیر از انقالب شدانجامند، چن

II – مفرغ کاري، الك کاري و یشم تراشی  

  –یشم تراشی  –الك کاري  –بادبزنها  –جواهر آالت  –افزارها  خانه –منسوجات  –مقام هنر در چین 

  پیکر تراشی –بعضی از شاهکارهاي مفرغی  

سازي  توان مهد فلسفه و چینی روند، و چین را می ی و زیبا پرستی دو قطب فکر چینی به شمار میدانش دوست

اي مثبت بود که به  نزد چینیان، مراد از دانش دوستی تدقیق درفلسفۀ اولی نبود، بلکه تدارك فلسفه. تعریف کرد

شد، بلکه  ا تفنن هوسناکانه محسوب نمیزیبا پرستی چینی نیز نوعی اشراق هنري ی. رشد و انتظام اجتماع نظر داشت

چین، پیش از آنکه در برابر نفوذ مغرب . بود  همانا آمیختن زیبایی و سود عملی، یعنی تزیین وسایل زندگی روزانه،

تقریباً همۀ . گذاشت بین هنرمند و صنعتگر، و بین صنعتگر و کارگر فرقی نمی  زمین آرمانهاي خود را دگرگون کند،
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از این رو، در همان حال که، . انگاشت شمرد و مانند آثار هنري مظهر شخصیت انسانی می کار دستی میمصنوعات را 

نمود، در نمایش ذوق هنري و  برخالف مغرب زمین، در بسط نیروي تولید و تأمین وسایل زندگانی مردم جهدي نمی

شاهد این  اي غذاي چینیان نقش شده، صورتهایی که روي ظرفه. تزیین اسباب زندگی روزانه از هر کشوري پیش بود

ور گرداند و پختگی و کمال و  چینی مایل است که همۀ اشیاي پیرامون خود را از زیبایی بهره فرد مرفه. مدعاست

.گر بیند تمدن خویش را در هر چیز جلوه

ه حیات عصر این نهضت، که ب. ها در عصر دودمان سونگ به اوج رسید نهضت زیباسازي اشخاص و معابد و خانه

اما در عصر سونگ، . دودمان تانگ شکوهی بخشیده بود، در عصر دودمانهاي بعدي نیز نیرویی داشت و پیش رفت

چون آرامش و رفاهی طوالنی دست داد، مجالی براي ترقی همۀ هنرها و آرایش بیسابقۀ حیات چینیان فراهم آمد، 

در تراش یشم و سنگهاي . تجاوز از آن امکان نیافتگاه  منسوجات و مصنوعات فلزي به کمالی رسیدند که هیچ

مگر شاگردان ژاپنی خود، پیش  کاري چوب و عاج از همۀ اقوام،  سخت، رقیبان خود را پشت سر گذاشتند و درکنده

کردند و همواره اشیاي زیباي جدیدي عرضه  اي برنج زندگی می صنعتگران چینی، که روزانه با کاسه. افتادند

بردند بر  ساختند، و همۀ کسانی که آنها را به خانه می زارهاي خانگی را به شکلهاي غریب متنوع میداشتند، اب می

چینیان زیاد به جواهر آالت . یافتند لذتی که در مغرب زمین فقط براي هنرشناسان میسر است، دست می

ادبزنهاي آراسته، که از پر یا خیزران یا زنان و مردان با ب. دادند پرداختند، ولی جواهرات را با مهارت تام تراش می نمی

حتی گدایان، در حینی که سرگرم کاسبی دیرینه سال خود . کردند شد، خود را خنک می کاغذ یا ابریشم ساخته می

در خاور دور، الك . کاري در چین شروع و در ژاپن کامل شد فن الك. بودند، بادبزنهاي ظریف در دست داشتند

اي را که از تنه  عصاره. شود اما اکنون، با جدیت، به وسیلۀ ژاپنیان کشت می .چینبومی  محصول طبیعی درختی است

سپس، با آن عصاره، . دهند تا قسمتی از مایعات آن زایل شود فشارند و گرما می گیرند، می هاي این درخت می و شاخه

خشکانند و صیقل  کنند، و بآهستگی می هاي نازك فلز و چینی را اندود می وب و گاهی ورقههاي نازك چ ورقه

ها، که رنگهاي آنها با  تعداد این الیه. کشند اول می  هاي دیگري روي الیۀ گیرند و الیه بعداً عمل را از سر می. دهند می

، تصویري از روي یک طرح Vبزاري تیز به شکلسرانجام، به وسیلۀ ا. رسد یکدیگر فرق دارد، حتی به بیست و سی می

رشد . هاي زیرین ظاهر شود کنند تا رنگهاي الیه هاي متفاوت گود می اندود را به اندازه رنگارنگ نمونه، بر ورقۀ الك

در عصر دودمان چو، در تزیین . رفت الك در آغاز براي خطنویسی بر خیزران به کار می. این هنر بسیار کند بود

ها و جز اینها، و در سدة دوم میالدي در ساختمانها و ابزارهاي موسیقی مورد استعمال پیدا  ساز و برگ ارابهظرفها و 

هندوستان و عربستان  کاالهاي الکی متنوع در عصر دودمان تانگ به ژاپن، و در عصر دودمان سونگ حتی به. کرد

فورهاي دودمان مینگ رونق بیشتري بخشیدند و کاران چینی این هنر ظریف پرزحمت را در زمان فغ الك. صادر شد

هاي  ین لونگ، کارخانه در عصر سالطین روشنفکر دودمان منچو، یعنی کانک شی و چی. از جهاتی به اوج رساندند

ین لونگ و تجیر الکی که کانگ شی به  کاري برپا داشتند و شاهکارهایی ساختند مانند تخت فغفور چی بزرگ الك

کاري راه کمال پیمود و باالخره در قرن نوزدهم، از یک سو  سپس، الك. اطور روم مقدس، هدیه کردلئوپولد اول، امپر

بر اثر جنگهایی که بازرگانان اروپایی به راه انداختند، و از سوي دیگر به سبب ذوق نازل خریداران اروپایی، به راه 

.کاري گردید جاي چین، علمدار صنعت الكانحطاط افتاد و از حمایت فغفور محروم شد، تا جایی که ژاپن، به 

ترین گورها مصنوعات یشمی یافت شده است،   در کهنه. در چین، یشم تراشی، مانند تاریخ آن کشور، بسی کهن است

آن را به . شده است استعمال می» سنگ صدا«م به عنوان  ق 2500و در قدیمیترین اسناد آمده است که یشم در 

نواختند، صدایی گوشنواز، که  چون بر آن می. آویختند تراشیدند و به نواري چرمین می می شکلهایی مانند شکل ماهی

از زبان فرانسه آمده است، و نام فرانسوي آن از ) Jade(نام انگلیسی یشم . خاست آورد، برمی زنگ آن مدتی دوام می
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فاتحان اسپانیایی امریکا مالحظه کردند  ، گرفته شده است،»صلب«، به معنی Iliaو واژة التین  Ijadeواژة اسپانیایی 

کنند و به عنوان داروي اختالالت درونی به  سایند و گرد آن را با آب مخلوط می که بومیان مکزیک این سنگ را می

اند، بسی  نامی که چینیان به این سنگ داده. پس، این دارو را همراه طالي امریکا با خود به اروپا بردند. برند کار می

یشم از . است» لطیف مانند شبنم«گویند، و جون به معنی  اینان به آن جون می: تر از نام اروپایی آن است دانهخردمن

و دیگري از سیلیکات کلسیوم و   آید؛ یکی از آن دو از سیلیکات آلومینیوم و سودیوم، دو مادة معدنی فراهم می

شکستن یک اینچ مکعب هر یک از آن دو، گاهی  جنس هر دو بسیار سخت است، و براي. منیزیوم ترکیب شده است

معموال قطعات بزرگ یشم را، بتوالی، در معرض گرماي شدید و سپس در آب . فشاري معادل پنجاه تن الزم است

چیره دستی هنرمندان چینی در این است که از این مواد . کنند دهند و به این ترتیب آنها را خرد می سرد قرار می

کشند و، براي تنوع دادن به شکل اشیاي یشمی،  و سفید بیرون می و سیاه   ي ا خشان سبز و قهوهبیرنگ، رنگهاي در

هاي اشیاي یشمی حتی دو قطعۀ مشابه دیده  مجموعه دهند که در همۀ  چنان صبر و لجاجت از خود نشان می

وص مراسم قربانیهاي یک وزغ یشمی، که مخص. از چین باستان برخی کاالهاي یشمی باقی مانده است. شود نمی

اقوام گوناگون یشم را . هاي زیبایی از عصر کنفوسیوس به ما رسیده است دینی بوده است، از عصر شانگ، و قطعه

نگریستند  کردند، ولی چینیان با چنان احترامی به آن سنگ می براي ساختن تبر و کارد و ابزارهاي خانه مصرف می

در چین، قطعات . دانستند دادند و گرانبهاتر از سیم و زر و گوهر می صاص میکه تقریباً آن را براي آثار هنري اخت

کردند،معادل پنجاه هزار دالر، و برخی از گردنبندهاي  هایی که ماندارینها به شست می کوچک یشم، از قبیل حلقه

برآورد . کردند یشد، و خواستاران سالها در جستجوي یک قطعه تالش م یشم معادل صد هزار دالر خرید و فروش می

اند که اگر همۀ اشیاي یشمی چین گرد آید، مجوعۀ گرانبهایی، که از هر مجموعۀ دیگر برتر خواهد بود، تشکیل  کرده

بنابر . کاري باشد کاري است، ولی شاید، از لحاظ هنري، واالتر از یشم کاري چین به قدمت یشم مفرغ .خواهد شد

افسانۀ طوفان چین، فلزاتی را که نه ایالت شاهنشاهی او به نام خراج فرستاده روایات، یو، فغفور باستانی و قهرمان 

نکبتها را وا : این پاتیلها خواصی جادویی داشتند. بودند، در کوره گداخت و به صورت سه پاتیل نه پایه درآورد

از آن پس، ! ساختند میآوردند و خود به خود طعامهاي لذیذ  آتش، محتویات خود را به جوش می گردانیدند و، بی می

پاتیلها رمز مقدس قدرت فغفوري به شمار آمد و از دودمانی به دودمانی رسید، تا آنکه، به هنگام سقوط دودمان چو، 

کاري یکی  به مرور ایام، مفرغ. به طرزي مرموز، ناپدید شدند، و این امر به اعتبار فغفور شی هوانگ تی لطمۀ بسیار زد

چینیان، محض تشریفات . جلد صورت برداري شده است 42ردید و آثاري به بار آورد که در از هنرهاي زیباي چین گ

براي مصنوعات . دینی و حکومتی و خانگی، ظرفهاي مفرغی گوناگون به وجود آوردند و به آنها لطف هنري بخشیدند

را براي » هاي بهشت دروازه« توان یافت، مگر در دورة رنسانس ایتالیا که گیبرتی، با مفرغ، مفرغی چین رقیبی نمی

  .تعمیدگاه فلورانس ساخت

این . رود تعدادي ظرفهاي مراسم قربانی که اخیراً در هونان کشف شده است، قدیمترین آثار مفرغی چین به شمار می

آثار، به نظر محققان چینی، متعلق به دودمان شانگ، و به نظر هنرشناسان اروپایی، از آن عصرهاي بعد از دودمان 

یک دست ظرف مفرغیی که در . کهنترین آثاري که تاریخهاي آنها معلوم است، به عصر چو تعلق دارد. شانگ است

شی هوانگ تی بیشتر ظرفهاي مفرغی . این عهد ساخته شده است، در موزة هنري مترپلیتن نیویورك موجود است

فرمان داد که هنرمندان با ذخایر مفرغی او دوازده  .دورة چو را از مردم گرفت تا مبادا آنها را بگدازند و اسلحه بریزند

در عصر دودمان هان، ظرفهاي . ها اثري نمانده است اما از این مجسمه - بزرگ به بلندي پانزده متر بسازند مجسمۀ

گروهی ژاپنی که در چین پرورش یافته بودند، از مفرغ، . مفرغی بسیار، که گاه زرنشان بودند، ساخته شد

آمیدا «تندیسهاي  –ها، سه تندیس  در بین این مجسمه. الی براي معابد هوریوجی در نارا ریختندهایی ع مجسمه
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در  .شود نمیکاري، آثاري ظریفتر از اینها دیده  ر تاریخ مفرغد. از بقیه زیباتر است –در میان نیلوفرهاي آبی » بودا

ها،  پاتیلها، ظرفهاي شراب، پیاله. دمان سونگ، این هنر، کمینه از لحاظ وفور آثار، به دورة کمال رسیدعصر دو

هاي هنرشناسان را پر کردند و  ها، و تندیسهاي کوچک گنجه ها، زنگها، طبلها، گلدانها، لوحه مجمرها، سالحها، آیینه

شکل گاومیش که  ت مفرغی عصر سونگ بخورسوزي است بهیک نمونه از مصنوعا. ها راه یافتند تقریباً به همۀ خانه

این ظرف . و این نشانی است از قدرت حکمت در رام کردن روح وحشی - راند الئوتزه بر آن سوار است و آرام آن را می

 دهد، بر آن سراسر به نازکی کاغذ است، و مرور ایام زنگار یا پوشش سبز موجداري که از زیبایی پر آب و تاب خبر می

ها افزایش، و  حجم ساخته. در اوان حکومت دودمان مینگ، فساد بتدریج در مفرغ کاري منعکس شد .ستاپوشانده 

اي متعارف و  آسا بود، پیشه بدعتی معجزه) دورة مس(یوکاري، که در عصر فغفور  مفرغ. کیفیت آنها کاهش یافت

.کاري داد مبتذل گردید و مقام خود را به چینی

العاده، پیکر انسانی را از  مردم خاور دور، براثر فروتنی فوق. اند سازي را در شمار هنرهاي زیبا نیاورده چینیان مجسمه

. تندیسهاي زنان از تندیسهاي مردان نادرتر است. اند کردهاند و بندرت انسان را مجسم  مظاهر جمال محسوب نداشته

تندیسهاي مردانۀ چینی غالباً . اند چینیان، برخالف یونانیان، به نمایش پیکرهاي ورزشکاران و روسپیان رغبتی ننموده

و عارفان هاي قدیسان  هاي جانوران از مجسمه با این وصف، مجسمه. به قدیسان بودایی و عارفان تائویی تعلق دارد

دهد و فقط اندکی در نمایش پیچ و  ساز چینی بدن انسان را به طرزي شکوهمند نمایش نمی مجسمه. فراوانتر است

  .ورزد تاب جامه اهتمام می

اما . تی به وجود آمد هاي ساخت چین دوازده تندیس مفرغی بسیار بزرگ بود که به امر شی هوانگ کهنترین مجسمه

از عصر دودمان هان تنها . ها را گداختند تا با فلز آنها سکه زنند فرمانروایان، این مجسمهبعداً، به فرمان یکی از 

دهند، به جا مانده، و بقیه قربانی جنگ یا غفلت  هاي کوچک معدودي که جانوران را نمایش می مجسمه

هاي شانتونگ، از  اي مقبرهکاریه هایی که به این عصر تعلق دارد، مخصوصاً برجسته کاري اما برجسته. اند شده جامعه

در این نقشهاي برجسته، معموال جانوران، و ندرتاً انسان، با ظرافت خاص تجسم . اهمیت بیشتري برخوردار است

همچنین تندیسهاي گلین کوچکی، که نمایشگر جانوران و خادمان و زنان است و به جاي جانوران و خادمان . اند یافته

هاي این عصر سالم و  برخی از مجسمه. ر گورها نهاده شده، از این عصر باقی مانده استو زنان واقعی با مردان مرده د

فو، و نیز  از این قبیل است مجسمۀ ببري مرمرین با عضالتی چاالك، در معبد سنیانگ. نخورده است دست

. هاي نانکینگ ههاي شیرهاي بالدار در مقبر خشمگین در مجموعۀ گاردنر، در بستن، و مجسمه هاي خرسهاي  مجسمه

این تندیسها، همانند نقشهاي برجستۀ اسبهاي سرکشی که در مقابر متعدد به دست آمده است، از تأثیر سبکهاي 

  . دهد، و اصالت چینی ندارد سازي چینی خبر می یونانی و باکتریایی و آشوري و سکایی در مجسمه

این گرایشها نخست در آثار هنري ترکستان مؤثر . گرایشهاي دینی و هنري آیین بودایی در هنرهاي چین اثر گذاشت

هایی که برخی  مجسمه - اند هاي آن خروارها مجسمۀ شکسته یافته افتاد و تمدنی آفرید که ستاین و پلیوت در خرابه

چینیان هنر بودایی را، بدون تصرف زیاد، پذیرفتند و . کند هاي بودایی هندوان برابري می از آنها با عالیترین مجسمه

) میالدي 490حدود (قدیمترین آنها . هاي هند یا گاندهاره فرقی نداشت هایی از بودا ساختند که با مجسمه مجسمه

من در هونان یافت  رسد، و فاخرترین آنها در غارهاي لونگ سی، به نظر می کان، واقع در شان در معابد غارآساي یون

و مؤثرترین » ستوه بودي«اصیلترین آنها مجسمۀ . خورد یدر خارج این غارها چند مجسمۀ بزرگ به چشم م. شود می

است که از پا درآمده و با آرامش و صفاي خود بر زمین افتاده ) میالدي 672حدود (» ویروچنه«آنها مجسمۀ بوداي 

هنرمندان کهن صورتهاي قهرمانان اساطیري چین را بر دیوارهاي معابد غارآسایی که در شرق شانتونگ کشف . است

، که به تصویرهاي غار یون من »ستوه بودي«در میان آنها چند صورت از . اند است، به سبک هندوان نقر کردهشده 
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دودمان تانگ سنتهاي پیکرتراشی بودایی را گرامی داشتند و . ماند، بسیار چشمگیر است می) میالدي 600حدود(

از سنگ ساخته شده و در شان سی به دست  اي از بوداست که نمونۀ آثار آن دودمان پیکر نشسته. کمال بخشیدند

یعنی شاگردان بودا که، برخالف استاد  - »لوهانها«درعصر دودمانهاي بعدي، پیکرهاي گلین ). 639حدود (آمده است 

ساخته شد، و نیز پیکرهایی بسیار  - رندداهاي خشنی همچون سیماهاي سوداگران و پولپرستان  نرمخوي خود، قیافه

.که حد واسط نر و ماده است، به وجود آمدند» مهایانا«یین، خداي آیین بودایی  زیبا از کوان

چین هم، مانند . پس از دودمان تانگ، پیکرتراشی رنگ دینی خود را از دست داد و حتی گاهی وجهی شهوانی یافت

اصحاب اخالق زبان به شکایت گشودند که هنرمندان، . رو شد ا مخالفت روبهایتالیاي عصر رنسانس، این تحول را ب

پیشگان بودایی مقرراتی براي شمایل کشی وضع  پس دین. دهند قدیسان را مانند زنان، نرم تن و زیبارو نمایش می

. بازداشت محتمال همین فشار اخالقی، پیکرتراشی چینی را از تکامل. کردند تا هنرمندان بر جسم تکیه نکنند

سازي چین به راه انحطاط  هنگامی که هنر دینی از اهمیت افتاد و نمایش زیبایی جسمانی نیز قدغن شد، مجسمه

در اواخر عصر تانگ، چشمۀ . رفت، دین، چون برخالف گذشته نتوانست مؤید پیکرتراشی باشد، مزاحم آن گردید

مغوالن تمام نیروي . د اثر قابل توجه به جاي نهادندشاهان سونگ تنها چن. سازي رو به خشکی گذاشت خالق مجسمه

هاي خود پیکرهاي عجیب و، از آن جمله،  ولی فغفورهاي مینگ، که براي مقبره. جامعه را صرف جنگ کردند

از آن پس، این هنر، که زیر یوغ خفه . هیوالهایی سنگی ساختند، توانستند پیکرتراشی را اندك زمانی زنده نگاه دارند

  .سازي و نقاشی هموار کرد ، به صورت پیکري بیجان درآمد و زمینه را براي خودنمایی چینیشده بود

III - پاگوداها و کاخها  

کاخهاي قبالي  –معبد و مذبح آسمان  –معبد کنفوسیوس  –اي یشمی پکن پاگود –برج چینی نانکینگ  –معماري 

  رنگ و شکل آن –داخل آن  –یک خانۀ چینی  –قاآن 

که از آن دیار برخاستند،  از این رو معماران بزرگی. ساختاري یا معماري از جمله هنرهاي فرعی بود در چین، هنر

در چین، عمارتهاي عظیم، . بندرت از خود نامی به جاي گذاشتند و ظاهراً کمتر از سفالگران بزرگ محبوبیت یافتند

ند و منحصر به معابدي که ساختمان آنها عمارات قدیمی معدود. شد حتی براي تعظیم خدایان، بوفور ساخته نمی

 –میالدي هشت جلد کتاب مصور زیبا  1103معماران عصر سونگ در سال . پیش از قرن شانزدهم انجام گرفته است

ولی از عمارات چوبینی که از روي تصویرها و طرحهاي آنان ساخته شد، هیچ گونه . انتشار دادند –هاي معماري روش

ها و معبدهاي عهد کنفوسیوس که در کتابخانۀ ملی پاریس وجود دارد،  تصویرهاي خانه. تاثري به جا نمانده اس

شاید بتوان گفت . رن، تغییر مهمی نکرده استدهد که معماري چین، در طی زمانی بالغ بر بیست و سه ق نشان می

لت توجه خود به فعالیتهاي اند یا، به ع که چینیان به سبب حساسیت هنري خود، از ساختمانهاي تناور روي برتافته

ملتهاي کهن، سه عامل اصلی هنر معماري را به   تقریباً در میان همۀ. اند عقلی، در حوزة معماري از تخیل بهره نجسته

آثار هنري بزرگ . دست اشرافیت موروثی، دستگاه روحانی نیرومند، و حکومت متمرکز تواناي فراخ: پیش رانده است

همه به میانجیگري این سه  –هاي پرمجسمه  اپراها، دیوارهاي منقش پرشکوه، و مقبره معبدها، کاخها، –پیشین 

!ل محروم بوده استو چه بختیار است چین که از این سه عام –عامل به وجود آمده است 

هاي آنها اخیراً در ترکستان  آیین بودایی چند گاهی بر چینیان چیره شد و به ساختن معبدهاي بزرگی که خرابه

کند؛ اما البته در برابر  معبدهاي بودایی نسبتاً مجلل در سراسر چین خودنمایی می. شف شده است، همت گماردک

گذرد و  معبدها به راههاي طبیعی زیبایی که معموال از سرازیریهاي پیچاپیچ می. اي ندارد معبدهاي هندوستان جلوه

در مدخل برخی از معبدها، براي رمانیدن شیاطین . شود رسد، منتهی می می» لوس پاي«هایی مزین به نام  به دروازه
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است که نزدیک » بوداي خفته«یکی از بهترین زیارتگاههاي بودایی، معبد . اند بیگانه، صورتهایی کراهت انگیز کشیده

  .است» واالترین اثر معماري چین«در خارج پکن قرار دارد و به نظر فرگوسن » کاخ تابستانی«

خورند و نمودار یکی از وجوه  تقریباً در همۀ شهرهاي چین به چشم می پاگوداودایی موسوم به ساختمانهاي دینی ب

خرافات آیین تائو، که در دین بودا رخنه کرد، در این ساختمانها نیز راه یافت، به دیدة . دلرباي معماري خاور دورند

یعنی پیشگویی آینده از روي » غیبگویی هندسی«اگودا نه تنها کانون تشریفات دینی بود، بلکه مرکز چینیان، پ

گرداند و ارواح  مردم ساده باور داشتند که پاگودا باد و سیل را وا می. رفت خطوط و شکافهاي زمین به شمار می

هایی  آن را از آجر، ولی برپایه. ی بودپاگودا به شکل برجی هشت ضلع. آورد کند و نیکروزي می خبیث را رام می

انگاشتند، تعداد اشکوبهاي آن را معموال به پنج یا هفت یا نه  ساختند و، چون عددهاي زوج را منحوس می سنگی، می

سو از ایالت هونان  در سونگ یوئه قدیمترین پاگوداي موجود، که بر فراز کوه مقدس سونگ شان. رساندند یا سیزده می

پاگوداي . یکی از زیباترین پاگوداهاي چین است» کاخ تابستانی«پاگوداي . میالدي پدید آمد 523در واقع است، 

اما هیچ یک از اینها . روند اي شکل وو تاي شان هم از پاگوداهاي زیبا به شمار می یشمی پکن و پاگوداي کوزه

رج را، که نماي خارجی آن از چینی چینیان این ب. همچون پاگوداي برج چینی نانکینگ از شهرت برخوردار نیست

. ساختند و در شورش تایپینگ بسرعت ویران کردند 1431تا سال  1412است، از سال 

معبد . تعلق دارد –دین کنفوسیوسی  –دالویزترین معبدهاي چین، آنهایی است که به دین رسمی کشور 

است، از لحاظ دینی و نه هنري، پرارزش کنفوسیوس در پکن، که در قرن سیزدهم ساخته و کراراً بازسازي شده 

بانیان معبد، مذبح اصلی آن را وقف . است، هر چند که طاقنماي باشکوه آن شامل کنده کاریهاي بسیار ظریف است

اي چوبین استوار است،   اي که روي پایه اند؛ در آنجا، بر لوحه کرده» استاد و سرمشق ده هزار نسل«نفوسیوس، ک

معبد «. پکن داراي معابد بزرگ دیگر نیز هست. »وحۀ روح استاد اقدس نیاکان، کنفوسیوسل«: خوانیم چنین می

ها و پلکانهاي  مذبح داراي محوطه. اند ، که در نزدیک دیوار جنوبی شهر واقعند، از این جمله»مذبح آسمان«و » آسمان

مان، که در اصل پاگودایی سه اشکوبه معبد آس. کند مرمرینی است که تعداد و ترتیب آنها بر معانی مرموز داللت می

در اینجاست که فغفوران چین به . بوده است، ساختمانی است از آجر و کاشی، و روي صحنی مرمرین قرار دارد

خواندند و در راه  مناسبت سال نو، سه ساعت پس از نیمشب، براي موفقیت دودمان و سعادت ملت خود دعا می

معبد آسمان بر اثر  1889در سال . کردند و چشم یاري داشتند، قربانی میخداي مخنثی که چینیان البته از ا

  .برقزدگی آسیب فراوان دید

داد، از نیایشگاههاي گرانسنگ  کاخهاي ظریف و آراسته، که روزگاري امیران و دیوانساالران پکن را در خود جاي می

» تاالر بزرگ«رخشیدن گرفت، و در نتیجه، نبوغ معماران د) 25 – 1403(در اوان سلطنت چنگ تسو . فریباتر است

در محل مقبرة فغفورهاي دودمان مینگ برپا شد و، در همان موضع که دو قرن پیش قصرهاي قبالي قاآن دیدگان 

. نام گرفته است، کاخهاي شاهانۀ جدیدي پدید آمد » شهر ممنوع«ي که  ا رکوپولو را خیره کرده بود، در محوطهما

هایی از مرمر و شیرهایی از سنگ در دو  نرده. پیوندد می» شهر ممنوع«وش کاخها را به خارج راهی زیبا صحن مرمرپ

سراهاي . در انتهاي صحن مرمرپوش، عمارات درباري و تاالرهاي پذیرایی قرار دارند. خورند طرف این راه به چشم می

ساخته شده » شهر ممنوع«شه و کنار سرایان آن در گو مجلل خاندان سلطنتی و بستگان و مالزمان و زنان و خواجه

ها مشبک و زیباست، سردرها داراي  در همۀ آنها ستونها باریک است، پنجره. میان قصرها تفاوت بارزي نیست. است

در چند . کاري و رنگهاي درخشان است، و لبۀ بامها پیش آمده است و رو به باال انحنا دارد نقش و نگار و کنده

ماننده است، ولی بر روي » شهر ممنوع«این کاخ به قصرهاي . شود اخ تابستانی دیده میک» شهر ممنوع«کیلومتري 

  .هم موزونتر و، از لحاظ نقش و نگار ظریفتر است
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رسد،  اگر بخواهیم ویژگیهاي کلی منازل چینی را به اختصار بیان کنیم، باید بگوییم که آنچه در وهلۀ اول به نظر می

به اقتضاي ناامنی دیرینه سال چین، . کند زل را احاطه و از خارج منزل جدا میدیوار ناخوشایندي است که من

در اطراف حیاط یا محوطۀ میان . ها، مخصوصاً در کویهاي فقیرنشین، متصل و ممتدند دیوارهاي خارجی خانه

هاي مشبک،  هایی مرکب از چند اطاق ساخته شده است، و درها و پنجره دیوارهاي خانه، اطاقهاي مجزا یا مجموعه

  . دهد آنها را به حیاط پیوند می

درها، حتی درهاي ورودي، کوچک است، راهروها تنگ است، و سقفها کوتاه . هاي تنگدستان غم انگیز است خانه 

ها، مرد و زن و کودك، با ماکیان و  در بسیاري از این گونه خانه. کف اطاقها، همانند کف حیاط، خاکی است. است

مردمی که نوایی . کنند که از باد و باران گزند فراوان دیده است اي زندگی می ر اطاق یا کلبهسگ و خوك خود، د

سراهاي توانگران از حوض آب و باغچۀ گل برخوردار است، و . پوشانند دارند، کف اطاقهاي خود را با آجر یا حصیر می

ابانهایی که در حاشیۀ آنها به طور منظم الله و در این باغها به خی. معموال در میان باغی پر درخت و مصفا قرار دارد

بر، که پوشیده از چمن یا گل باشد، اثري  هاي گرد و چارگوش و هشت خوریم و از باغچه پامچال کاشته باشند، برنمی

اي از  شبکه. پوشاند اي است پردرخت که با پوشش سبز شاخه و برگ، ساختمانها را می باغ چینی پهنه. بینیم نمی

ناراست باریک، که گاهی از فراز آبگیرهاي سنگچین شده، و گاهی از کنار جویبارهاي پیچاپیچ، و گاهی از  راههاي

.گیرد گذرند، سطح باغ را فرا می میان درختان می

خانوادة مرفه، اگر خود را نیازمند اطاق . خانۀ چینی، حتی اگر قصر باشد، با هیمنه نیست و بیش از یک اشکوب ندارد

بنابراین، سراي چینی مشتمل . سازد جاي توسعۀ ساختمان یا ساختمانهاي موجود، بناي مجزاي جدیدي می یابد، به

و   ساختمانهاي اصلی در مقابل در ورودي،. بریک واحد ساختمانی همبسته نیست، بلکه شامل چند ساختمان است

سنگ براي پی به . آجر و چوب است مواد ساختمانی اساساً. ساختمانهاي فرعی در دو طرف دیگر حیاط قرار دارند

دیوار . شود نماي بیرونی ساختمان از آجر، سقف از خشت خام، و ستونها و دیوارها از چوب ساخته می. رود کار می

بام بر دیوارها یا ستونها استوار نیست، بلکه . کنند در باالي دیوارها گچبري می. پوشانند اطاقها را با رنگهاي روشن می

. پوشش بام آجر کاشی است. چوبی اسکلت اطاق تکیه دارد و از لحاظ چینیان در خور اهمیت بسیار استبر تیرهاي 

برند، و براي بامهاي دیگران کاشی  افکنند، کاشیهاي زردفام به کار می براي بامهایی که بر سرهاي شاهانه سایه می

چشمان را  –روستاها و چه در صحنۀ درهم شهرها  چه در دامن گشادة –از این رو بامها . سبز، ارغوانی، سرخ، یا آبی

خیزرانهایی که احتماال پیشامدگی . خورد در خاور دور، قرنیز بام به شکلی دالویز رو به باال پیچ می. کند نوازش می

 این نیز محتمل است که محافظت خانه در برابر باران. گذاشتند، منشأ این ویژگی است ها کار می سابقاً بر بام خیمه

هاي مشبکی که براي  اي و روزنه کند، زیرا اگر بام داراي قرنیز نباشد، باران از کاغذ کره چنین قرنیزي را ایجاب می

  .کند اند، به داخل اطاق رخنه می نورگیري در دیوارهاي اطاق تعبیه شده

کشند، تا از  ا تجیري میمدخل اصلی خانه بر جبهۀ جنوبی آن قرار دارد، و معموال در پشت در مزین ورودي؛ دیوار ی

روند، سد  سویی بیرونیان درون خانه را نبینند، و از سوي دیگر، راه ارواح خبیث، که همواره به خط مستقیم پیش می

. کاهند ها سخت از شدت نور آفتاب می ها و پوششهاي کاغذي روزنه سرسراها و اطاقها کم نورند، زیرا شبکه! گردد

چینیان در اطاقها با اجاقهاي آجري یا مجمرهاي قابل حمل به گرم کردن . ر نیستتهویۀ درون ساختمان مورد نظ

از سرما  –دارا و نادار  –همگان . سازند کنند و حتی دودکش نمی پردازند، ولی براي خروج دود تدبیري نمی خود می

احساس سرما «ینیان بپرسد اي از چ اگر بیگانه. روند هاي خود، به بستر می در عذابند و، بدون بیرون آوردن جامه

آویزند و دیوارها را با  در اطاقها فانوسهاي کاغذین پر زرق و برق می. است» البته«پاسخ ایشان معموال » کنید؟ می

پوشانند یا با مرکب نقشهایی بر دیوارها  گلدوزي شده می هاي ابریشمین منقش یا خوشنگار و پارچه کاغذهاي
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براي ساختن خانه . زنند کنند و بر آنها رنگ آبنوسی می کاري می سازند و کنده وب میلوازم اطاقها را از چ. کشند می

با این . نشینند مردم چین تنها ملت شرقی هستند که بر صندلی می. جویند افزارهاي ظریف، گاهی از الك بهره می

رود،  رزش نیاکان به کار میظرفهاي خاص قربانی و نذر را، که براي آم. وصف، لمیدن یا چمباته زدن را خوش دارند

گاهی اطاق یا ساختمانی را به کتابخانه . هاي زنان در عقب ساختمانها قرار دارد حجره. نهند اي می روي میز یا طاقچه

.دهند یا درسگاه اختصاص می

رنگ   نند،بی مایه می نگرند، آن را واجد جذابیتی کم بیگانگان، یا کسانی که از دیدگاه تخصصی به معماري چینی نمی

ورزد، بلکه با طبیعت همنوایی  معبد یا قصر بر طبیعت سلطه نمی. و زیبایی عاري از شکوه است  بر شکل غالب است،

برند که دسترنجشان  شود، توگویی معماران انتظار می عنصر استحکام و امنیت و دوام در ساختمانها دیده نمی. کند می

چینی همپایۀ ساختمانهاي مصري کرنک یا ساختمانهاي تخت جمشید در ایران ساختمانهاي . اي از میان برود با زلزله

کاري شده و  اي است از چوبهاي کنده بلکه مجموعه یا ساختمانهاي آکروپولیس در یونان یا معماري غربی نیست، 

یف بناهاي سازي و یشم تراشی آورد، و نه در رد توان آن را در شمار چینی می. هاي سنگی آجرهاي کاشی و مجسمه

توانیم بگوییم که  می. النهرین و روم سر برافراشتند معظمی که، به برکت آمیختن مهندسی و معماري، در هند و بین

هاي هنر انسانی است، مشروط بر آنکه چشمداشت  معماري چین یکی از وجوه طبیعی هنر چینی و از جذابترین جلوه

ترین صور ساختمانی  ها در شکننده رفاً انعکاس لطیفترین قریحهعظمت و استحکام از آن نداشته باشیم و آن را ص

  .بدانیم

IV - پیکر نگاري  

  استادان نقاشی چینی

هاي کالسیک و رمانتیک  شیوه –یو  مینیاتورهاي هان –نمایی  چی، فرید زمان در نقاشی و ظریف طبعی و ابله کوکاي

  سونگاستادان عصر  –هوي تسونگ، فغفور هنرمند  –وو تائوتزه  –

آشنایی مغرب زمین با نقاشی چینی بکندي و به طرزي ناقص صورت گرفته است، و این هم در خور بخشایش است، 

گاه بر  از یک طرف باید در نظر گرفت که نقاشان خاور دور هیچ. زیرا هنر شرقی از هر جهت با هنر غربی تفاوت دارد

، و در )فرسکو(کردند  رة نفوذ آیین و هنر بودایی، دیوارنگاري میهایی مانند دو کردند، بلکه، در دوره تابلو نقاشی نمی

رفت، و  براي این کار قماش ابریشمین به کار می. کشیدند هاي اخیر، بر کاغذ نقش می ها مانند دوره برخی از دوره

از طرف . استدوام بود، از بیشتر نقاشیهاي چینی جز نام در تاریخ هنر به جاي نمانده   چون این قماش لطیف و کم

آمیزیهاي  شد، سبکباري و رقتی خاص داشتند و از رنگ دیگر، تصویرهاي چینی که بیشتر با آبرنگ پرداخته می

) رنگ روغنی(البته چینیان نیز به نوبۀ خود چربرنگ . نصیب بودند پرور و سنگین مایۀ تصویرهاي روغنی اروپا بی نقش

وه را براي بیان لطایف روح خود سنگین و ناهنجار یافتند و بزودي ترکش به کار بردند، ولی گویا این شی را در نقاشی

. کردند صورتگري نیز می. نوشتند مویی که خط می دانستند و با همان قلم اي از خوشنویسی می نقاشی را شاخه. گفتند

آنکه خود  از اینها گذشته، چینیان، بی .استمو و مرکب به وجود آمده  بسیاري از شاهکارهاي کهنسال آنان فقط با قلم

دارند، به این معنی که تصویرهاي خود را بر دیوار بناهاي  شاهکارهایشان را از نظر مسافران غربی نهان می  بخواهند،

کنند و بدقت در جایی محفوظ نگاه  کشند، بلکه آنها را لوله می آویزند و به رخ این و آن نمی عمومی و خصوصی نمی

تصویرهاي چینی بر . خوانیم گیریم و می گشایند، بدانسان که ما کتابی را برمی دارند و گاه به گاه براي تماشا می می

فقط تصویرهاي کوچک را، آن هم معموال . شد می» خوانده«طومارهاي کاغذي و ابریشمین درج، و مانند دستنوشته 

در اواخر عصر دودمان . کشیدند آویختند و گاهی هم یک سلسله تصویر را روي تجیر می ر میبدون قاب، بر دیوا

.سونگ، نقاشی چینی توسعه و تنوع فراوان یافت و شامل سیزده شعبه شد
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با . آمد در کتب چینی آمده است که نقاشی چینی، حتی چند قرن قبل از میالد، یکی از هنرهاي مهم به شمار می

 –بنابر روایات، لی . یی که بر اثر جنگها در کار نقاشان چین روي داد، نقاشی هنوز هنري معتبر استها وجود وقفه

افسوس که مبتکر این هنر قدسی «: نقادي گفته است. نی استنخستین پیکرنگار چی –خواهر فغفور پارسا، شوین 

در آن عصر، نقاشی مقامی شامخ داشته توان گفت که  ولی می. از نقاشی عصر چو چیزي به جا نمانده است» !زن است

یکی . هاي معبد بزرگ لویانگ در او اثر ژرف نهاده است) فرسکو(است، زیرا مطابق گزارش کنفوسیوس، دیوار نگاشته 

: اند از نویسندگان عصر دودمان هان شکایت دارد که از قهرمانان مورد ستایش او به حد کفایت تصویر نکشیده

اند که یکی از پیکرنگاران  روایت کرده» نگارد؟ چرا یکی از آنان پیکر او را نمی. ستپیکرنگار خوب بسیار ا«

توانست خطی کامال مستقیم به طول هزار پا بکشد و نقشۀ دقیق چین را در مساحتی  یی، می یه دست، به نام لی چیره

و سپس آب را به خارج انباشت  گویند که دهان را از آب رنگین می می. کمی بیش از یک پشت ناخن رسم کند

نمودند که مردم هر لحظه پرواز آنها  ققنسهایی که وي کشیده بود، چنان جاندار می! آفرید پاشید و تصاویر زیبا می می

اما . که نقاشی چین در آغاز دورة میالدي به اوج خود رسید توان پذیرفت بنابر قراین موجود، می! را چشم داشتند

میالدي، که جنگجویان امارت چین،  249از حدود . اند اي آن زمان را از میان بردهه جنگها و گذشت زمان نمونه

رخ » شورش بوکسرها«که  1900لویانگ را تاراج کردند و هر چه را براي خود بیمصرف یافتند، سوختند، تا سال 

ند، جنگ و هنر در جریان بندي به کار برد چو تصویرهاي ابریشمین خزانۀ فغفورها را براي بسته نمود و سربازان تونگ

گاه از حرکت باز  انهدام اجتناب ناپذیر بوده است، ولی ابداع نیز هیچ-اند  نبرد خود متناوباً بر یکدیگر پیروز شده

.نایستاده است

هاي مدیترانه را دگرگون کرد، آیین  در قرنهاي سوم و چهارم میالدي، همچنانکه آیین عیسی فرهنگ و هنر کناره

با آنکه قدرت سیاسی آیین کنفوسیوس از میان نرفت، آیین بودا . ت دینی و هنري چین انقالبی پدید آوردبودا در حیا

بزرگترین نقاش . با آیین تائو آمیخت و توانست هنر چینی را زیر سلطۀ خود بگیرد و آن را از هنر هندو متأثر گرداند

به دختر همسایه . هاي فراوان گردید رمان افسانههمتا داشت و قه چی است که شخصیتی مثبت و بی بودایی، کوکاي

پس دختر به حال . دل باخت و چون از او مهري ندید، تصویر او را بر دیوار کشید و خاري در قلب تصویر فرو کرد

چی  این بار دختر پذیرفت و کوکاي. چی بار دیگر نزد او رفت و دست دوستی پیش برد کاي  سپس کوي! مرگ افتاد

هنگامی که بوداییان در صدد ساختن معبدي در نانکینگ ! لب تصویر بیرون کشید، و دختر شفا یافتخار را از ق

اي  همه به او خندیدند، زیرا مانند دیگر هنرمندان، کیسه. چی متعهد شد که هزار هزار سکه کمک کند بودند، کوکاي

تصویر اویماال کرتی، قدیس بودایی، را بر پس، در نهان، » .دیواري در اختیار من گذارید«: اما او گفت. تهی داشت

سپس کاهنان را فراخواند و به ایشان گفت که مردم را به دیدن تصویر دعوت کنند و از آنان پول . دیوار کشید

روز اول صدهزار سکه، و روز دوم پنجاه هزار سکه از آنان بخواهید و روز سوم مبلغ را به همت خلق «. بخواهند

چی تصاویر بودایی و نقشهاي فراوان دیگر کشید، ولی  کوکاي. دند و هزار هزار سکه فراهم آمدچنین کر» .واگذارید

وي سه رساله دربارة نقاشی نوشت که  .اوستتوان گفت که آنچه به نام او به ما رسیده است، واقعاً همه از آثار  نمی

به نظر او، کشیدن صورت انسان از کشیدن صورت هر چیز دیگر دشوارتر است، . آنها به جا مانده است بندي چند از

خواست فیلسوف هم  به اصرار می. پس از صورت انسان، نقش دورنما، و سپس بترتیب، تصویر اسب و صور خدایان

ز واالیی که بزودي پست نشود، در طبیعت چی«: در زیر تصویري که از فغفور چین کشیده بود، چنین نوشت. باشد

جالل . رود پر شود، به محاق میوقتی که ماه . کند چون خورشید به نیمروز رسد، آغاز فرودآمدن می …. وجود ندارد

یافتن، همچون ساختن کوهی از ذرات خاك، دشوار است؛ به نکبت افتادن، مانند بازگشت فنر به حال نخستین، 

.اند نمایی فرید زمان دانسته نقاشی و ظریف طبعی و ابلهمعاصرانش او را در » .آسان است
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در سدة » .نقاشان به فراوانی ستارگانند، اما هنرمند کم است«: توفو گفته است. نقاشی در دربار تانگ بسیار رایج بود

. وصف کرد یوان کتابی به نام نقاشان گرانمایۀ همه اعصار نوشت و آثار سیصدوهفتاد هنرمند را در آن ین نهم، چانگ

اما ما را بر حذر . شد کند که در آن عصر یک اثر استادانه تا بیست هزار قطعۀ نقره خرید و فروش می وي یادآوري می

تصویرهاي خوب گرانبهاتر از آنند که با طال و یشم «: نویسد می. گاه آثار هنري را با پول نسنجیم دارد که هیچ می

ما اکنون نام دویست و بیست تن از نقاشان » .ل شکسته هم برابر نیستندتقویم شوند، و تصویرهاي بد با یک سفا

میالدي  756ولی تقریباً هیچ اثري از آنان در دست نداریم، زیرا انقالبیان تاتار، که در سال . دانیم عصر تانگ را می

نر نقاشی را از سرگذشت توان بازتابی از جو مساعد ه می. اي نداشتند دست به تاراج چانگان زدند، به نقاشی عالقه

این تصویر بسیار . اي تصویر مینیاتور گرانبهایی به دست آورد خانه وي روزي در مسافر: دریافت» امیر ادب«یو یا  هان

ویک  وپنجاه و سه انسان، هشتادوسه اسب و سی حیوان دیگر، سه ارابه، و دویست کوچک بود، ولی صورت صدوبیست

به هیچ بهایی . توانستم که آنهمه عظمت کار یک تن باشد تغرق آن شدم، باور نمیمس«. شی متفاوت را در بر داشت

یک روز که با چند بیگانه دربارة هنر بحث . سال بعد شهر را ترك گفتم و به هویانگ رفتم. آن را از دست ندادم

که در دستگاه تفتیش  ائو در میان آنان مردي بود بغایت آراسته، به نام چ. کردم، تصویر را به ایشان نشان دادم می

من این را در جوانی از «: سرانجام گفت. چون تصویر را دید، گویی حالش دگرگون گشت. کرد خدمت می حکومتی

یو  هان» .دگذشتم، گم ش ین می بیست سال پیش که از والیت فوکی. سلطنتی کشیدم  روي تصویرهاي گنجینۀ

  . بیدرنگ تصویر مینیاتور را به چائو پیشکش کرد

رفتند و دو مکتب بودایی، رواج گ –همچنان که در چین دو جریان دینی، یعنی آیین کنفوسیوس و آیین تائویی 

معادل فلسفۀ کالسیک و فلسفۀ رمانتیک مغرب زمین، به رهبري چوشی و وانگ یانگ مینگ اهمیت یافت،  –فلسفی 

آور کالسیک، که  اي بود مبتنی برسنن سخت و قوانین محدودیت یکی شیوه: شی نیز دو شیوة مخالف پدید آمددر نقا

. داد د که عواطف و خیال را، در شکل و رنگ، مجال جوالن میدر شمال برخاست، دیگري شیوة ایاالت جنوبی بو

اما نقاشان جنوب، . کامال مشخص بود کرد و خطوط آنها نقاشیهاي شیوة شمالی درست با اشیاي واقعی تطبیق می

کوشش آنان بر این . خشک را خوار شمردند گرایی مانند هنر مونمارتر، بر محدودیتهاي شیوة شمالی شوریدند و واقع

سان که موسیقی، از ترکیب اصوات، حاالت خاص به  بود که عوامل بیرونی را وسیلۀ بیان حاالت درونی گردانند، بدان

کرد، در بحبوحۀ آشوبهاي سیاسی و تبعید و تنهایی،  سوشون، که در دربار مینگ هوانگ نقاشی می یل. آورد وجود می

کارش آنچنان بر واقعیت منطبق بود که . شیوة شمالی را بنیاد نهاد و برخی از اولین دورنماهاي چینی را کشید

سوشون بر تجیر  ي آبی را که لیفغفور گفته است که نیمشب صداي جو: اند داستانهاي بسیار دربارة او ساخته

جهد،  شود و از تصویر بیرون می در یکی دیگر از تصاویر او، یک ماهی زنده می! سلطنتی نقش کرده بود، شنیده است

شیوة جنوبی زادة تحوالت طبیعی . ها منحصر به چین نیست بیگمان، چنین افسانه! یابند و بعداً آن را در استخر می

دورنماهاي او صرفاً حاالت نقاش را . مانست شیوة وي به سبک امپرسیونیسم اروپایی می. بودهنري و نبوغ وانگ وي 

خواست هر دو هنر را با هم بیامیزد و شعر را در نقاشی  وانگ، که هم شاعر بود و هم نقاش بود، می. داد نمایش می

این سخن، که از کثرت . از آن اوست» هر شعري تصویر است، و هر تصویري شعر«سخن معروف . منعکس سازد

در چین، بسا شعرها را به . (کند استعمال به ابتذال افتاده است، تقریباً در مورد همۀ نقاشیها و اشعار چینی صدق می

گویند که  می.) آورند نگارند و خوشنویسی و شعر و نقاشی را در یک جا جمع می خط خوش روي تصویر می

 .گذاشتوي  یکی از آثار اصیل وانگ چانگ همۀ عمر را بر سر یافتن چی تونگ

بزرگترین نقاش عصر تانگ، که مهمترین نقاش خاور دور نیز شمرده شده است، پیرو هیچ یک از این دو شیوه نبود، 

تزه براي بیان آنها لفظی  تزه و چوانگوي توانست به افکار لطیفی که الئو. کرد بلکه از شیوة بودایی متابعت می
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یک . خواندند» وو، استاد تائو«از این رو او را، که وو نام داشت، وو تائوتزه، یعنی . یافتند، بآسانی شکل و رنگ دهد نمی

یتیمی فقر دیده، اما واجد طبعی آسمانی بود و هنوز به سن رشد نرسیده بود که «: مورخ چینی در وصف او گوید

آید که وو میپرست و  از روایات چینی چنین برمی» .استاد شد و شهر لویانگ را در آثار خود غرق کردهنرمندي 

با . افزاید داشت که اندکی سکر بر قدت روح می پور، شاعر امریکایی، باور می طالب شور و شر بود و، مانند ادگارآلن

ساخت، و  دان، عمارتها، دور نماها، و جز اینها صورت میهنرمندي تمام از انسانها، خدایان، شیطانها، بودا، پرندگان، د

یکی از این . بر دیوار بناهاي بودایی سیصد تصویر کشید. کاغذ و پارچۀ ابریشمین و دیوار گچی نزد او فرقی نداشتند

تصویرها، که شامل بیش از هزار پیکر است، در چین از همان شهرتی برخوردار است که تصویر واپسین داوري یا 

در قرن دوازدهم، یعنی چهارصد سال پس از مرگ او، نود و سه تا از تصاویرش در موزة . آخرین شام نزد اروپاییان

اسرار حیات و مرگ را «گویند که تصاویر او از بودا  می. اما هیچ یک از آنها به ما نرسیده است شد، سلطنتی یافت می

فروشان را که حرفۀ آنان با جانور  ، و از آن جمله قصابان و ماهیو تصویر او از برزخ، گروهی از چینیان» باز نمودند

تصویري که از رؤیاي فغفور مینگ هوانگ کشید، ! دوستی بودایی سازگار نبود، ترسانید و به تغییر شغل واداشت

سوي  فغفور از او خواست که به! چنان به نظر فغفور درست آمد که معتقد شد وو نیز همان رؤیاي او را دیده است

آنکه طرحی فراهم آورد، بازگشت و  هنرمند رفت، ولی، بی. چیالینگ در سچوان برود و از مناظر آنجا طرحی تهیه کند

رقم پس، در یکی از حجرات قصر خلوت کرد و بیش از صد و پنجاه کیلومتر منظره را » .تمام آن را از بر دارم«: گفت

وو، به جاي آنکه سردار را در مقابل خود بنشاند و صورتگري کند، . سرداري از وو خواست که صورت او را بنگارد !زد

سپس از او تصویري ساخت که معاصرانش آن را معلول امداد غیبی . از او خواست که به رقص شمشیر بپردازد

شان، همۀ مردم شهر چانگان را به معبد  اشی در معبد بودایی شینگچنان بلند آوازه بود که به هنگام نق. اند دانسته

چنان با شدت و شتاب به کشیدن هالۀ «گوید که وو در میان آن جماعت  یکی از مورخان سدة نهم می. کشانید

 قدسیان پرداخت که گویی گردبادي دستش را ربوده است، و همۀ کسانی که او را دیدند، فریاد برآوردند که یکی از

پندارند که صرفاً بر اثر نشستن و انتظار  می» الهامی«آري، مردم کاهل همواره نبوغ را نتیجۀ » .خدایان مددکار اوست

چون وو به حد کفایت عمر کرد، غاري در دل دورنمایی : اند قصۀ دلربایی دربارة مرگ وو گفته! نماید کشیدن رخ می

.اي نداشته است دستی و هنرمندي او در عرصۀ هنر نمونه چیرههرگز ! کشید و خود وارد غار شد و دیگر بازنگشت

نقاشان از موضوعات محدود بودایی تجاوز کردند و تنوعات بسیار به بار . نقاشی در عصر سلسلۀ سونگ شیوع تام یافت

یباي در موزة هنرهاي ز. گانۀ مشهور آن زمان دست کمی نداشت فغفور هوي تسونگ، خود، از نقاشان هشتصد. آوردند

این تصاویر، که اثر هوي تسونگ هستند، مراحل تهیۀ ابریشم را به . اي تصویر هست بستن طومار گرانبهایی شامل عده

اي برپا کرد که پس از او نظیر آن در  هوي تسونگ از آثار هنري موزه. دهد دست زنان کارگر با سادگی تمام نشان می

از شعب دانشکدة ادبیات بود، استقالل و عظمت بخشید؛ مقرر به مدرسۀ نقاشی، که یکی . چین دیده نشده است

داشت که، در امتحانات انتخاب کارگزاران دولتی، به جاي مسائل ادبی قدیم، مسائل هنري جدید را مورد تأکید قرار 

، که اما تاتارها. دانی، بلکه محض هنرشناسی به مقام وزارت رسانید دهند، و کسان بسیار را، نه تنها محض سیاست

همۀ تصاویر موزة  این داستانها را شنیده بودند، به چین ریختند و فغفور را خلع، و پایتخت را غارت کردند و تقریباً

فغفور به اسارت تاتاران درآمد و سرانجام در . برداري شده بود، از میان بردند سلطنتی را، که در بیست جلد صورت

.اسارت و مذلت جان داد

نقادان را عقیده بر این است که کوئوشی با «. تر بودند دست ین درنقاشی از این فغفور چیره می لونگ کوئوشی و لی

هاي معلق، و پرتگاههاي پرشیب و قلل  پرداختن نقش کاجهاي بلند، درختان رفیع دیگر، رودهاي خروشان، صخره

و گاهی در چادر تیرگی ناپدید کنند  هاي مه دلربایی می شامخ، که با هزاران هزار شکل دالویز، گاهی در توده
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ین، هنرمند، دانشمند، از کارگزاران موفق و  می لونگ لی   ».استشوند، بر همۀ هنرمندان عصر خود پیشی گرفته  می

وي . راحی و نقاشی روي آورداز خوشنویسی به ط. مصداق کامل اعتالي فرهنگ چین بود -نزد چینیان- محترم، و 

نهاد، و در دقت و ظرافت خطوط  کرد، سنن مؤکد شیوة نقاشی شمالی را ارج می بندرت جز با مرکب نقاشی می

چنان در کشیدن صورت اسب ماهر بود که گویند یک بار از روي شش اسب تصویر کشید، و سپس . ورزید اهتمام می

یک روحانی ! ویر او شور حیاتی اسبها را ربوده و به خود کشیده استچون اسبها مردند، مردم ادعا کردند که تص

بودایی او را از کشیدن صورت اسب بر حذر داشت و گفت که اگر همچنان مشتاقانه از اسب صورت سازد، بیم آن 

 ین از نقاشی اسب دست کشید و در عوض از پانصد روحانی پس، لی لونگ می! رود که خود به صورت اسب درآید می

تسونگ، پیش از آنکه مورد تاراج قرار گیرد، از   موزة هوي. شدند، صورت ساخت واالمقام بودایی، که لوهان نامیده می

  .و این است نموداري از عظمت او –کرد  ین نگاهداري می یکصد و هفت اثر لی لونگ می

اي نابهنجار بود و در تنظیف دستها و  غهفی، که ناب می. در دربار سونگ، استادان پیکرنگار دیگري نیز گرد آمده بودند

هاي مرکب و  کوشید و خود، با پخش کردن لکه ورزید، در گردآوري آثار نقاشان قدیم می تعویض جامه وسواس می

هاي کوچک آن، جریان آب آن از  شیاکواي از رود یانگ تسه، سرچشمه .کرد میسازي  بدون کشیدن خط، دورنما

کنند، دورنماهاي  هاي تنگ و دهانۀ خروشان آن، و از کشتیهایی که در مصب آن تردد می میان شنهاي بیابان و دره

ما یوان خداوند . سازان شرق و غرب قرار گرفت فراوان کشید و، مطابق داوري بسیاري از هنرشناسان، در رأس منظره

پو صورتی عالی  لیانگ کاي از شاعر لی .استز آثار او به موزة زیباي بستن صفا بخشیده برخی ا. دورنماسازي بود

یین، ایزد آیین بودایی مهایانه را  پروا تصاویري زیبا کشید، و نیز کوان سهمگین و ساري بی ساخت، و موچی از ببري

ماند، در این دوره  استادان دیگر نیز، که نامهایشان در خاطر نمی. جو، ولی نرمخو، مصور کرد ارهبه صورت خدایی کن

کیفیت  خواهیم دربارة وقتی که می ».نبوغ چین بود  ترین جلوة فرهنگ سونگ پخته«: ارنست فنولوزا گوید. پدید آمدند

ماند که در آینده، پس از انهدام  رخانی مینقاشی چین در عصرهاي یانگ و سونگ قضاوت کنیم، وضع ما به وضع مو

پس از آنکه تجاوزات سپاهیان بربري . آثار رافائل و لئوناردو و میکالنژ، در صدد تقویم رنسانس ایتالیا برآیند

با . شاهکارهاي نقاشی چین را نابود ساخت و پیشرفت آن کشور را قرنها به تعویق انداخت، نقاشی چینی از شور افتاد

دست فروان به بار آمدند، هیچ یک از  عصر دودمانهاي بومی و بیگانۀ بعدي، هنرمندان ظریف طبع و چیرهآنکه در 

اندیشیم، تنها  هنگامی که دربارة چینیان می. ایشان به پاي صورتگران دربارهاي مینگ هوانگ و هوي تسونگ نرسید

سم کنیم، بلکه باید ملتی را به یاد آوریم که در شکسته و فسادآلود را در خاطر مج نباید قومی فقیر و متفرق و درهم

جریان طوالنی تاریخ خود، از عصرهایی درخشان، همپایۀ عصر پریکلس یا عصر آگوستوس یا عصر مدیچی، گذشته 

  .است، و شاید باز هم چنان عصرهایی را به خود ببیند

  ویژگیهاي پیکرنگاري چینی - 2

القاي  –ایجاد تقارن و وزن به وسیلۀ شکل  –ترجیح خط بر رنگ  – دوري از واقعپردازي –طرد مناظر و مرایا 

  صداقت در هنر چینی –قیود و محدودیتها  –ادراکات و عواطف 

. گرداند، چیستند حال باید دید عناصري که نقاشی چین و همچنین ژاپن را از نقاشی سایر کشورها متفاوت می

. اما این امري فرعی است. رها نگاشته یا در طومارها درج شده استدانیم، تصویرهاي چینی بیشتر بر دیوا چنانکه می

فرق اصلی نقاشی چینی با نقاشی اقوام دیگر این است که در تصاویر چینی، برخالف تصاویر اروپایی، بعدنمایی و 

و تصاویري  دو نقاش اروپایی، به دعوت فغفور کانگ شی، براي تزیین کاخ او به چین رفتند. پردازي وجود ندارد سایه

چینیان به بعدنمایی تصویرهاي آنان اعتراض کردند و گفتند که، در آن تصاویر، ستونهاي دورتر کوتاهتر از . کشیدند

عقیدة چینیان این بود که نشان دادن عمق در صفحۀ تصویر، یعنی در جایی که . ستونهاي نزدیک کشیده شده است
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نمود  چنین می. یافتند دو طرف منطق یکدیگر را در نمی. وغین استگونه عمقی وجود ندارد، کاري ساختگی و در هیچ

رعایت سایه و روشن در ! کردند رو به آنها نگاه می نگریستند، حال آنکه اروپاییان از روبه که چینیان از باال به مناظر می

ولی نکته در . ور استبیگمان رعایت سایه و روشن براي نمایش واقعیت ضر. نقاشی نیز براي چینیان کاري غریب بود

دانستند، بلکه معتقد بودند که نقاشی باید، به میانجی اشکال  این است که چینیان هدف نقاشی را بیان واقعیت نمی

  .هنرمندانه، وسیلۀ لذتبخشی براي نقل حاالت و القاي افکار باشد

دقت خطها، و نه گرمی  اسب ودر نقاشی چینی، آنچه مطلوب بود صورت یا شکل بود، و نقاش چینی صورت را در تن

گرفتند، و  استادان فن بندرت از رنگ بهره می. در آثار دیرینۀ چینی رنگ دخالت نداشت. جست و شکوه رنگها، می

صورت همانا : گوید نظر، می هو، هنرمند صاحب یه شی. بردند که براي ترسیم شکل، مرکب سیاه کافی است گمان می

از . کند چینی زادة حرکات موزون است، رقصی است که دست نقاش آن را اجرا می وزن است، به این معنی که نقاشی

وزن . گرداند این گذشته، یک صورت بامعنی به مثابه وزن روح است، و جوهر و جنبش مالیم واقعیت را آشکار می

اي  ه شیوهدهند، بلکه اجزاي صورتی هستند که ب خطها شکل ظاهري اشیا را نمایش نمی. محصول ترکیب خطهاست

مالك مهارت او . براي نقاش، قدرت ادراك و عاطفه و تخیل کافی نیست. کند نمادي از کیفیات روح حکایت می

نقاش باید، با شکیبایی، واقعیت را مورد مشاهده قرار دهد و عواطف . تسلط در رسم خطوط دقیق و ظریف است

ریافت خود را با خیال آمیزد و با خطهایی ممتد بر شدید خود را لگام زند و واقعیت را بروشنی دریابد و سپس د

» نگاري خط«در چین، و نیز ژاپن، . قماش ابریشمین ریزد و هشیار باشد که خط، چون کشیده شد، قابل تغییر نیست

.در ونیز و هلند کمال یافت» نگاري رنگ«به اوج رسید، همچنانکه 

هدف آن صرفاً ایجاد فکر و حالتی . یف اشیا و امور کاري نداشتگرایی دور بود و به توص نقاشی چینی اساساً از واقع

اي با چند  شاخه. نقاشان چین کشف حقیقت را به علم وا گذاشتند، و خود را وقف زیبایی کردند. در تماشاگر بود

در حفظ تناسب . کرد این موضوعی بود که حتی بزرگترین استادان را کفایت می –برگ و شکوفه در زیر آسمان آبی 

القاي غیر مستقیم، که هدف نقاشان چین . رفت زمینۀ خالی این صحنه، محک قدرت و مهارت هنرمند به شمار می

ند یک بار در امتحان ورودي مدرسۀ نقاشی هوي تسونگ، از نقاشان خواستند گوی: آید است، از این واقعه بخوبی برمی

ش از عطر گلهایی که پایمال کرده است، سنگین شده سم اسب«: آن شعر چنین بود. که یک فرد شعر را مجسم کنند

هنرمندي که بر دیگران پیشی گرفت، براي تجسم این شعر، سواري را کشید که پروانگان بسیار به سوي » .است

  !کشیدند پاهاي اسبش پر می

اشی قرار انسان بندرت موضوع نق. چون غرض نقاش فقط ایجاد شکلی با معنی بود، در انتخاب موضوع قیدي نداشت

نقاشان چینی، . شوند، تقریباً همه سالخورده و همانند یکدیگرند آدمهایی که در تصویرهاي چینی دیده می. گرفت می

نگاري رواج داشت، ولی  در چین، چهره. نگریستند گاه بدبین نبودند، کمتر از دیدگاه جوانان به جهان می با آنکه هیچ

نمودند و ظاهراً گلها و  نقاشان چینی به تفاوتهاي فردي توجه نمی .شدند صورتها درست از یکدیگر مشخص نمی

هوي تسونگ، با آنکه ملکی . گذاشتند داشتند، و عمر خود را در راه آنها می جانوران را بارها بیش از انسانها دوست می

از . یک مفهوم بودگاهی گل یا جانور نماد . زیر نگین داشت، نیم عمرش را صرف کشیدن تصویر پرندگان و گلها کرد

اما در بیشتر موارد، نقاش، به هنگام کشیدن تصویر گل یا جانور، به هدفی جز ابراز . این قبیل است نیلوفر آبی و اژدها

اسب، مورد عالقۀ خاص نقاشان چین بود، و هنرمندانی مانند هان کان بندرت تصویري جز . شور زندگی عنایت داشت

تقلید از . اول، از قیود دینی و، در وهلۀ دوم، از محدودیتهاي نظري گزند دید لۀ نقاشی چینی، در وه. اسب کشیدند

. هاي مقرر کار کنند توانستند جز با شیوه ناپذیر بود، و هنرمندان نمی استادان قدیم براي طالب فن نقاشی اجتناب

داشتم، مورد ستایشم  ت میدر جوانی، استادي که نقاشیهایش را دوس«: گوید یکی از نقادان پرارج عصر سونگ می
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زیرا دریافتم که آنچه مورد عالقۀ من است، همانهاست که  اما چون فهم و قضاوتم کمال یافت، خود را ستودم،. بود

هیوم، . عجب است که نقاشی چین، با اینهمه قیدوبند، باز از شور نیفتاد» !اند مورد عالقۀ من باشد استادان خواسته

همان محدودیتهایی که به «: روشنگري فرانسه گفته است  نویسندگان سانسور زدة دورةفیلسوف انگلیسی، دربارة 

این سخن در مورد نقاشان چین نیز راست » .هنرمند آسیب رسانیده، وي را ناگزیر از کسب عظمت کرده است

ن تائو به آنان آیی. شایبۀ نقاشان بود آنچه نقاشی چین را از سکون و جمود نجات داد، طبیعت دوستی بی. آید می

آموخته بود که به عواطف خود نسبت به طبیعت صادقانه حرمت گذارند، و آیین بودا تأکید ورزیده بود که، در جریان 

همچنانکه شاعران، در برابر شور و شر زندگی شهري، طبیعت را . حیات و تحوالت آن، انسان از طبیعت جدایی ندارد

دیدند، نقاشان نیز در کنار  نجار اخالق و سلوك انسانی را در طبیعت میشناختند و فیلسوفان ه پناهگاه خود می

کردند که این  شدند و احساس می بردند و در کوههاي جنگلپوش غرق می جویباران دور افتاده سر به گریبان فرو می

با آنکه  .تاباند مینشان جهان را باز  ها و زندگی پرآشوب انسان، روح بی مظاهر خاموش و سرمدي، بیش از اندیشه

حیات چینیان سراسر دستخوش سرما وسیل و قهر طبیعت بود، باز این مردم طبیعت را از سر پارسایی به خدایی 

فرهنگ چین . دندبرگزیدند و نه تنها به میانجی دین، بلکه به وساطت فلسفه و ادبیات و هنر نیز به پرستش آن گرایی

امثال کلود لورن، روسو،  –چنان عمیق و کهنسال است که چینیان، هزار سال پیش از طبیعت دوستان اروپا 

  .هاي روح بشري است هایی پرداختند که از بزرگترین جلوه بیعت عشق باختند و صحنهبا ط –وردزورث، و شاتوبریان 

V - سازي چینی  

عصر کانگ  –کلوازونه  –یو  چی مهارت هائوشی –میناکاري  –سالدون  –ن آن تاریخ دیری –سازي  چینی –سفالگري 

  لونگ  ین عصر چی –شی 

در نظر ما، . سازي را جزو صنایع بدانیم ایم که چینی اما ما عادت کرده. سازي مورد تردید نیست اولویت چین در چینی

شوند، در شمار آثار هنري نیستند، در  ال میظرفهاي چینی، چون در کارخانه ساخته و عمدتاً در آشپزخانه استعم

این مردم، که زیبایی را با زندگی عملی . شمارند سازي را یکی از هنرهاي زیباي اصلی می صورتی که چینیان چینی

جویند و،  سازند بهره می آرایی، از ظرفهایی که با ظرافت تمام می خواهند، براي خورد و نوش و خانه آمیخته می

مصنوعات . برند نوشی که به منزلۀ زیباترین مراسم ملی آنان است، زیباترین ظرفها را به کار می چايمخصوصاً در 

سازي و بر روي هم سفالگري را  توان چینی از این رو، می. ترین مردم چین راه دارد چینی زیبا حتی در خانۀ تهیدست

  .تسازي براي بسیاري از اقوام دیگر دانس براي چینیان همتاي مجسمه

آورد، و در وهلۀ دوم، هنري است  سفالگري، در وهلۀ اول، صنعتی است که گل پخته را به اشکال قابل استفاده درمی

اي از مواد معدنی بیامیزند و در معرض آتش قرار دهند،  اگر گل سفال را با پاره. بخشد که به گل پخته زیبایی می

ساختند؛ یکی از این دو ماده،  در چین، ظرفهاي چینی را از دو ماده می .شود میگدازد و به چینی شفاف مبدل  می

چینیان از این دو ماده و آب، خمیري به دست . تسه تون اي است به نام په خاك چینی یا کائولن است، و دیگري ماده

پختند؛ و پس از جالزدن،  دادند؛ آن را در حرارت زیاد می اگون میآوردند؛ با دست یا چرخ، به آن شکلهاي گون می

اي از لعاب شیشه، که معموال رنگین بود،  گاهی خمیر را، پیش از پختن، با ورقه. کردند براي فروش عرضه می

دیگر کشیدند و سپس بار  خواستند، روي لعاب شیشه یا روي خمیر شکل گرفته نقش و نگار می اگر می. پوشانیدند می

هنرمندانی که نقاشی یا مینا کاري . رفت، از جنس شیشه بود اي که براي نقاشی به کار می ماده. دادند بدان آتش می

اي از موجودات، مثال گلها، جانوران، دورنماها، و قدیسهایی که  گرفتند، هر یک در کشیدن صورت طبقه را بر عهده می

.پردازند، مهارت داشتند دریا بر پشت جانوران غریب به سیر می ورزند یا در در کوهها به مراقبه اشتغال می
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م تعلق  ق 3000سو، سفالهایی که مسلماً به  اندرسون، در هونان و کان. رسد قدمت سفالگري چین به دوران سنگ می

داشته  هنري  آید که سفالگري، حتی در آن دوره، جنبۀ از ظرافت و شکل این ظرفها بخوبی برمی. دارد، یافته است

توان دریافت که تمدن چین از نواحی  برخی از آن ظرفها به سفالهاي آنائو مانندگی دارد؛ از این شباهت، می. است

ظرفهاي سفالیی که در مقابر هونان به دست آمده و منسوب به عصر انحطاط دودمان شانگ . غربی برخاسته است

اما در عصر دودمان هان نه تنها . عد نیز ارزش هنري نداردآثار عصرهاي ب. تر است است، از آثار دورة نوسنگی پست

در دورة فغفورهاي دودمان  .خوریم برمیاي  بینیم، بلکه براي نخستین بار به اشیاي شیشه ظرفهاي هنري ظریف می

در حدود . نوشی ظرفهاي بهتري بسازند افتادند که براي چاينوشی رواج بیشتري یافت، و مردم به فکر  تانگ، چاي

توان ظرفهایی ساخت که نه تنها مانند ظرفهاي عصر  قرن نهم، بر اثر نبوغ چینیان یا بر اثر تصادف، معلوم شد که می

به وجود  بدین طریق، چینی کامل. هان و تمدنهاي پیش از آن داراي جداري لعابدار باشد، بلکه کامال شفاف نیز باشد

در چین گلی هست که با آن ظرفهایی «: در این قرن، یک جهانگرد مسلمان به نام سلیمان دربارة چینیان گفت. آمد

در نتیجۀ کاوشهاي اخیر، اشیایی متعلق » .شود آب درون این ظرفها از بیرون دیده می. سازند به شفافیت شیشه می

در حدود . در میان آنها ظرفهاي چینی نیز وجود داشت. آمده استبه دست ) نزدیک رود دجله(به قرن نهم در سامره 

 1470ظاهراً تا سال . الدین ایوبی چهل و یک ظرف چینی به سلطان دمشق پیشکش کرد ، صالح1171سال 

  .اند که ونیزیها، در جریان جنگهاي صلیبی، این فن را از اعراب آموختند نوشته. سازي در اروپا آغاز نشد چینی

شناسان بهترین و قدیمترین چینیهاي موجود را به این عصر  سفال. سازي چین است گ عصر عظمت چینیعصر سون

سازان  اند، از چینی سازان عصر مینگ، که گاهی با هنرمندان عصر سونگ برابري کرده حتی چینی. دهند نسبت می

از قرن ششم، که . بیحد دارد شناسان ارزشی شاهکارهاي عصر سونگ نزد چینی. اند سونگ با احترام نام برده

چن برپاشد و مورد حمایت رسمی دربار قرار گرفت،  سازي در نزدیکی کاخهاي چینگ ته هاي بزرگ چینی کارخانه

همه گونه اشیاي چینی، از قبیل بشقاب، فنجان، کاسه، گلدان، جام شراب، بطري، لولهنگ، جعبه، نطع شطرنج، 

، که  سالدوناشیاي یشمی رنگ معروف به . ها راه یافت رنشان به خانهشمعدان، نقشه، و حتی جا کالهی چینی ز

هایی از  نمونه .ید آمدپداند، در این دوره  سازان عصر جدید همواره آرزومند گرد آوردن آنها بوده هنردوستان و چینی

ایرانیان و ترکان . ، از طرف سلطان مصر براي لورنتزو د مدیچی به اروپا فرستاده شد1487ظرفهاي سالدون، در سال 

ناپذیر ظرف سالدون به وجد  اندازه و جالي وصف داشتند و نه تنها از لطافت بی این ظرفها را سخت گرامی می

کند و وجود سم را  اي زهرناك در آن بریزند، بیدرنگ رنگ آن تغییر می گر مادهآمدند، بلکه معتقد بودند که ا می

توان قطعات سالدون را در خاندانهاي هنر دوست، که آنها را چون میراثی بسیار گرانبها نگاهداري  می. دارد اعالن می

.کنند، یافت می

زي از پایگاه واالیی که در عصر سونگ سا کارگران عصر مینگ مدت سیصد سال رنج بردند تا نگذارند هنر چینی

چن مشغول  سازي در چینگ ته در آن عصر، پانصد کورة چینی. اي هم موفق شدند تا اندازه –داشته است، فرو افتد 

  . کار بود، و دربار، براي تزیین میزها و اطاقها و باغهاي خود، نود و شش هزار قطعه چینی عالی در اختیار داشت

پس، ظرفهاي چینی زرد یکدست و همچنین ظرفهاي . سازي درآمد میناکاري به خدمت چینیدر همین عصر، فن 

جام چینی معروف فغفور وان لی یا شن تسونگ، که به این عصر متعلق است، . چینی آبی و سفید به کمال رسیدند

یو، چنان  ئوشی چیسازان آن زمان، به نام ها یکی از چینی. شود یکی از شاهکارهاي چینی سازي جهان محسوب می

روزي هائو به خانۀ : مورخی دربارة او نوشته است. ساخت ماهر بود که، از چینی، ساغرهایی سبکتر از یک گرم می

پایۀ چینی او، که از بهترین آثار سونگ بود،  مردي مقتدر به نام تانگ رفت و عاجزانه خواستار مشاهدة بخورسوز سه

با انگشتان خود، بدقت آن را لمس کرد و محرمانه طرح آن را بر کاغذي که در . بخورسوز را به او نشان دادند. شد
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جناب شما بخورسوز سفیدي از جنس «: دیگر نزد آن مرد رفت و گفت شش ماه بعد، بار. آستین داشت، برنگاشت

حتی پایه . دیدتانگ دوظرف را با یگدیگر سنجید و فرقی بین آن دو ن» .من نیز یکی دارم. یائو در تصرف دارید تینگ

پس، آن را در مقابل شصت . هائو لبخند زنان اعتراف کرد که ظرف را خود ساخته است. و پوشش هر دو همانند بودند

.قطعۀ نقره به تانگ وا گذاشت، و تانگ آن را به مبلغ یک هزار و پانصد قطعۀ نقره فروخت

کلوازونه در عصر . خارج به چین راه یافته استاین هنر و نام آن از . در عصر مینگ، کلوازونۀ چینی کمال یافت

یا » حد فاصل«به معنی (» کلوازون«نام آن متخذ از کلمۀ فرانسۀ . عظمت بیزانس از خاور نزدیک به چین رسید

استادان . نامند می» متاع کشور شیطان«، یعنی »کویه کوئویائو«چینیان خود این گونه اشیا را گاهی . است) »جدار«

اند، لحیم، و فواصل میان  ء فلزي کشیده هاي مس یا نقره یا طال را روي خطوط طرحی که بر یک شی یکهاین هنر بار

سایند و با زغال صیقل  دهند و با اسفنج معدنی می کند، سپس ظرف را چند بار آتش می ها را میناکاري می باریکه

هایی که به این صورت  در اواسط سدة هشتم، آیینه خبر داریم که. کنند ها را مطال می هاي مرئی باریکه دهند و لبه می

قدیمترین آثار کلوازونه متعلق به عصر سلسلۀ مغولی یوان است، و این هنر در عصر . آرایش یافته بود، وارد ژاپن شد

تی، فغفور مینگ، به دورة عظمت رسید و پس از قرن هجدهم، یعنی عصر فغفورهاي منچو، راه زوال  سلطنت چینگ

سازي رونق  چن را از میان بردند، و چینی هاي چینگ ته جنگهایی که به سلسلۀ مینگ پایان دادند، کارخانه .پیمود

شی، یکی از روشنفکرترین فرمانروایان چین، که معاصر لویی چهاردهم بود و مانند او سیرتی شاهوار  کانگ. باخت

. سازي به کار پرداختند بزودي سه هزار کورة چینی. چن را از نو بسازند ته هاي چینگ داشت، فرمان داد که کارخانه

. فراوانی اشیاي ظریف چینی به حدي رسید که تا آن زمان نه در چین سابقه داشت و نه در کشورهاي دیگر

دانستند، ولی به نظر هنرشناسان کنونی، داوري آنان درست  تر از آثار مینگ می هنرمندان آن عصر آثار خود را پست

خمیر را با لعابی . زدند کردند، بلکه به ابتکارات گوناگون نیز دست می تنها بخوبی از آثار قدیم تقلید می نیست، زیرا نه

ساختند که سطح آنها سوزن  پوشاندند و به این وسیله چینیهایی می که از لحاظ سرعت گداز با خمیر فرق داشت، می

هاي رنگین پدید  یدند و از این راه روي آنها دایرهدم حبابهاي رنگ بر سطح لعابدار ظرفها می. سوزن و زبر بود

رنگهاي سرخ و سبز و آبی و زرد و سفید را . در ساختن چینیهاي صاف یکرنگ هم استادي فراوان نمودند. آوردند می

. نمود آمیزي چنان نرم و هموار بود که گویی نفس لطافت را تجسم می پروردند، و این رنگ هاي گوناگون می در پرده

هاي  و فنون دقیقی براي تدارك زمینه اروپاست،هنوز زبانزد هنرشناسان  چنین سبکهایی تزیینی آفریدند کههم

بردند و در معرض جریان متناوب هواي پاك و هواي پر دوده  بروفق آن، ظرف را به کوره می. رنگارنگ ابداع کردند

هاي گوناگون رنگ سبز روي ظرفها نمایان  گرفت؛ در نتیجه، پرده داد و دومی اکسیژن می اولی اکسیژن می. هادندن می

هنرمندان این عصر، با زدن نقشهاي . اند فرانسویان این گونه ظرفها را، به سبب چند رنگی آنها، فالمبه نامیده. شد می

ع کردند، و نیز، با زدن نقشهاي گلهاي سفیدرنگ آلو بر گلدانهاي را ابدا» شیوة ماندارین«بزرگان بر ظرفهاي چینی، 

. آبی یا سیاهرنگ، گلدانهاي معروف به هاثورن را، که آیت جمال و ظرافت است، به جهان عرضه داشتند

سازان همچنان  چینی. لونگ بود ین سازي چین، اوان سلطنت طوالنی و پرسعادت چی آخرین عصر بزرگ چینی

کردند، مهارت  شی برابري نمی سازان عصر کانگ هاي چینی ساختند و، با آنکه از حیث ابتکار با چینیبفراوانی ظرف

هاي جهان بر  چینی گل سرخی به کمال جمال رسید، و تصویرهایی از گلها و میوه. ایشان در حد اعالي خود بود

هاي اشرافی پدید  فید براي چراغهاي خانهس  لعاب درخشان ظرفها نمایان شد، و نیز حبابهاي بسیار گرانبها از چینی

، پانزده والیت و ششصد شهر از میان رفت و بیست میلیون )64-1850(پینگ  در سالهاي خونین شورش تاي. آمد

ناگزیر، . سازي حمایتی نکرد مرد و زن به هالکت رسیدند و کار دودمان منچو چنان زار شد که دیگر از چینی

  .د را بستند و کارگران را بیکار و آواره گردانیدندهاي خو کارفرمایان کارخانه
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زیرا نه تنها از جنگ زیان دید و . سازي چین دیگر جان نگرفت، و شاید در آینده هم جان نگیرد از آن پس، هنر چینی

ا بر آن گرمی بازار صادرات هنرمندان ر. رو شد بهره ماند، بلکه با عوامل مزاحم دیگري نیز روبه از مساعدت فغفوران بی

چون سلیقۀ اروپاییان به ظرافت سلیقۀ چینیان نبود، به . داشت که قطعاتی در خور سلیقۀ خریداران اروپایی بسازند

هاي  رخانه، کا1840در حدود سال . ، بازار چینی پست بازار چینی عالی را به رکود کشانیدگرشاماقتضاي قانون 

در سور فرانسه . سازي انگلیسی در کانتون به کار پرداختند و ظرفهاي چینی پستی ساختند و به اروپا فرستادند چینی

و مایسن آلمان و بورسلم انگلیس از چینی چین تقلید کردند و، با استفاده از ماشین، هزینۀ تولید را پایین آوردند و 

  . رات چین زیان زدنددر نتیجه هرساله بیش از پیش به صاد

سازي، مانند هنر شیشۀ رنگین که در اروپاي قرون وسطی رواج داشت، از میان رفته و جز نامی از آن  امروز هنر چینی

از این رو هنرشناسان . به گرد پاي چینیان برسند اند اند، نتوانسته سازان اروپا هرچه کوشش کرده چینی. نمانده است

اند، چنانکه یک فنجان را به پانصددالر، و یک گلدان هاثورن را به بیست و  ه قدیم افزود همواره بر بهاي آثار چینی

بار بیشتر از  به بهایی پنج» فو سگان«اي معروف به  ی فیروزه، دو قطعه چین1767در . اند هزار و ششصددالر فروخته سه

. صویر خانوادة مقدس، اثر رافائل، حراج شدبهاي تصویر عیساي نوزاد، اثر گویدو رنی، و سه بار سنگینتر از قیمت ت

کسی که با چشم و انگشت و حواس خود زیبایی چینیهاي چین را احساس کرده است، از این ارزشگذاریها بیزار است 

  حتی اگر زیبایی را در معرض فروش - دنیاي زیبایی را با دنیاي پول ارتباطی نیست. داند و آن را نشانۀ ناسپاسی می

هایی است که انسان به عنوان عذر  چینی چین اوج و آیت تمدن چین، و یکی از واالترین ساخته: ن کوتاهسخ! گذارند

  .گناهان خود عرضه داشته است

  

فصل بیست و ششم

  مردم و دولت

   

I - مقدمۀ تاریخی  

  قاآن دیدن کردن مارکوپولو از قبالي -1

 - چنگیزخان - غلبۀ مغوالن - کاخهاي پکن -هانگچوجالل و سعادت  - ماجراهاي یک ونیزي در چین - مسافران عجیب

در عصر طالیی شهرستان ونیز، در حدود سال  مارکوي هزار هزاري -حرم او -شخصیت و سیاست او -قاآن قبالي

آلود و کولبار به دوش، به در   هایی ژنده، غبار هایی رنجدیده و جامه سال، با قیافه ، دو مرد فرتوت و یک میانه1265

اینان، که . ه، به ادعاي خود، بیست و شش سال پیش از آن خارج شده بودند، رفتند و آهنگ دخول کردنداي ک خانه

گفتند که بسا دریاهاي پرخطر و کوهها و نجدهاي مرتفع را پیموده، از بیابانهاي  سرانجام بدان خانه درآمدند، می

به سر برده و خدمتگزار مقتدرترین سلطان  ختاپردزد گریخته، چهار بار از دیوار بزرگ چین گذشته، بیست سال در 

اینان از امپراطوري و شهرها و فرمانروایانی بزرگتر و مقتدرتر و ثروتمندتر از امپراطوریها و شهرها و . اند عالم بوده

برند،  رزمینهاي دور دست، سنگ را براي ایجاد گرمی به کار میدر س«گفتند که  می. دادند فرمانروایان اروپا خبر می

هایی از نوع گردو و فندق دارند بزرگتر از سر انسان، بکارت را مانع  کنند، میوه طال را با کاغذهاي مخصوص مبادله می

کسی سخن آنان را  اما» .پردازند دانند، و زنان و دختران میزبان، به میل خود، به پذیرایی بیگانگان می زناشویی می

داشت، و مردم ونیز به یکی از آنان، که جوانتر و پرگوتر بود و، براي برشمردن مشاهدات خود، عددهاي  باور نمی

  . لقب دادند» مارکوي هزارهزاري«برد، انگیز به کار می بزرگ شگفت
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تخت آن کشور دورافتاده آورده سنگهاي گرانبهایی را که از پای. مارکو و پدر و عمویش از دیرباوري مردم نرنجیدند

با شهرستان ژن به جنگ برخاست،  1298وقتی که ونیز در سال . بودند، فروختند و با پول آنها به نام و مقام رسیدند

اما کشتی او اسیر، و خودش مدت یک سال در ژن زندانی . ونیزیان مارکو را به فرماندهی یک کشتی جنگی گماردند

به . ي خود، سرگذشتهایی را که بعداً معروفترین سفرنامه به شمار آمد، به کاتبی تقریر کردزندان، براي تسالدر . شد

اي ساده و دلنشین شرح داد که چگونه پدرش نیکولو و عمویش مافئو با او که هفده ساله بود، از عکا خارج  شیوه

رس و خراسان و بلخ سفر کردند و به النهرین و خلیج فارس رفتند، در پا شدند، از کوههاي لبنان گذشتند، و به بین

فالت پامیر رسیدند، آنگاه همراه کاروانها به کاشغر و ختن گراییدند، بیابان گوبی را پیمودند، به تنگوت درآمدند، و از 

ن اروپاي جوان، نزد فغفور چین، که خان بزرگ مغول بود، پا نهادند و، به نام قاصدا شانگتودیوار بزرگ گذر کردند، به 

.بار یافتند

اما در قلمرو قبالي قاآن بر مشاغل پر سود دست یافتند و . قصد آن داشتند که بیش از یکی دو سال در چین بمانند

چنان که مارکو در . مارکو ترقی کرد و حتی به مقام فرمانداري هانگچو رسید. تقریباً ربع قرن در آن خطه دوام آوردند

گوید، این شهر از لحاظ داشتن عمارات و پلهاي عالی و زیادتی بیمارستانهاي عمومی و  شرح خاطرات شیرین خود می

دان و آراسته، از  کوشکهاي مجلل و وسایل عشرت و معصیت و روسپیان دلربا و نظام اجتماعی پیچیده و مردمی آداب

  .گذشت د، و محیط آن از یکصد و پنجاه کیلومتر در میهمۀ شهرهاي اروپا فرسنگها پیشتر بو

معروف . گذرند کشند، بآسانی از آنها می ها، که بار مایحتاج اهالی را می ها پهناورند، و زورقها و ارابه خیابانها و ترعه

شیده و به هاي اصلی ک پلهایی را که روي ترعه. زند است که تعداد پلهاي بزرگ و کوچک شهر به دوازده هزار سر می

اند که کشتیها با دکلهاي خود از زیر آنها گذر توانند  شاهراههاي شهر پیوسته است، به قدري بلند و ماهرانه ساخته

در عین حال، شیب طاقهاي برآمدة پلها چنان با سطح خیابان برابر شده است که گاریها و اسبها بسهولت از . کرد

هر یک از اضالع این . کانهاي بیشمار، ده میدان یا بازار عمده وجود دارددر شهر، گذشته از د …. گذرند روي آنها می

رسد، در مقابل  ا از یک حد شهر به حد دیگر میمتر پهن 12متر است، و خیابان اصلی شهر، که با  800میدانها بالغ بر 

کاالهاي بازرگانانی که از اند و براي نگاهداري  ترعۀ بسیار بزرگی به موازات خیابان اصلی کشیده. میدان واقع است

. انبارها به بازارها نزدیک است. اند آیند، انبارهاي سنگی وسیعی در یک سمت ترعه ساخته هند و سایر نواحی می

  …. آیند اي سه روز از چهل تا پنجاه هزار تن در هر یک از این بازارها گرد می هفته

لی را، در هر دو سمت، به عرض سه متر هموار و خیابان اص …خیابانها همه از سنگ و آجر پوشیده شده است

اند تا آب  در فاصلۀ این دو حاشیه، شن نرم ریخته و براي بخش شنی آبگذري سرپوشیده ساخته. اند مفروش کرده

ها و نازبالشهاي  ها، که دراز و طاقدار و داراي پرده ارابه. هاي مجاور برسد و خیابان همواره خشک باشد باران به ترعه

مردان و زنانی که قصد . گذرند دهند، پیوسته از بخش شنی می یشمین هستند و شش تن را در خود جاي میابر

  …. کنند ها را کرایه می تفریح دارند، این ارابه

کیلومتري واقع  24را از دریا، که در هر روز مقدار هنگفتی ماهی  …. گوشت هر گونه از جانوران شکاري فراوان است

پندارد که فروش  هاي عظیم ماهی چنین می شخص از دیدن توده …. آورند ه، و از آنجا به شهر میاست، به رودخان

رسند، زیرا جمعیت شهر بسیار  ظرف ساعاتی معدود به فروش میبا این وصف، همۀ ماهیها در . همۀ آنها میسر نیست

از آنها حمامهاي سرد متعدد با  انجامد، بیشمار است، و در برخی خیابانهایی که به بازارها می …. زیاد است

که روند، از کودکی به استحمام سرد،  مردان و زنانی که به این حمامها می. شود خدمتکارانی از هر دو جنس یافت می

در این حمامها، براي بیگانگان که طاقت آب سرد ندارند، . گیرند در نظر آنان مقرون به بهداشت است، خو می

. همۀ مردم عادت دارند که هر روز، مخصوصاً پیش از خوراك، خود را بشویند. هم شده استهایی با آب گرم فرا حجره
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. شمار روسپیان چندان زیاد است که جرئت گزارش آن را ندارم. کویهاي روسپیان در خیابانهاي دیگر قرار دارد …

 …. گذرانند ن خدمتکار روزگار میهاي مجلل در میان زنا برند و در خانه اینان زینت آالت و عطر بسیار به کار می …

هاي بزرگ دیده  در دو طرف خایابان اصلی، خانه …. پزشکان و ستاره شماران در سایر خیابانها سکونت دارند

ارزش لباسهاي ابریشمین و جواهرات آنان . کنند زنان بسیار زیبایند و به ظرافت و مالیمت رفتار می …. ودش می

  . آید بزحمت به تصور می

وي حتی با ارقام . حتی بیش از هانگچو در مارکوپولو اثر گذاشت) شد که در عصر مارکوپولو، خانبالغ نامیده می(پکن 

حومۀ پکن شامل دوازده ناحیه بود و، چون طبقۀ سوداگر . تواند ثروت و جمعیت آن را وصف کند هزار هزار نیز نمی

مهمانسراهاي بیشمار و هزاران دکان و غرفه در شهر . نمود هاي عالی ساخته بودند، زیباتر از شهر می در آنجا خانه

آمد و به پوشاك مبدل   هر روز هزار بار ابریشم خام به شهر می. شد خوراکهاي گوناگون بوفور یافت می. وجود داشت

مرین دیواري مر. ولی بزرگترین قصر او در پکن بود. خان در هانگچو و شانگتو و جاهاي دیگر کاخها داشت. گردید می

خلق عظیمی «قصر را احاطه کرده و پلکانی مرمرین به کاخ کشیده شده بود، و در عمارت مرکزي وسیع آن 

ها، و تنوع کاشیهاي رنگین  مارکوپولو ترتیب اطاقها، قابهاي لعابین و شفاف و ظریف پنجره» .توانستند غذا بخورند می

ونیزي جوان، . و شاهی چنان صاحب جاه ندیده است گوید که هرگز شهري چنان دولتمند ستاید و می بام را می

بیگمان، خواندن و نوشتن چینی را فرا گرفت و محتمال شرح غلبۀ قبالي قاآن و نیاکانش را بر چین از مورخان 

آب و علف شد، ساکنان آن  چون سرزمینهاي وراي مرزهاي شمال باختري چین بتدریج خشکید و بی: رسمی شنید

ولی چنان از . نام داشتند، ناگزیر پیش تاختند و بر زمینهاي سرسبز چین دست یافتند» دلیر«ی نواحی، که مغول یعن

روایت . پیروزي خود سرمست شدند که از پاي نشستند تا تقریباً سراسر آسیا و قسمتهایی از اروپا منکوب آنان گشت

وي از سیزده . خونین در کف دست داشتاي  اند که چون رهبر آتشینخوي آنان، چنگیزخان، از مادر زاد، لخته کرده

اسیران . سالگی تالش کرد که قبایل مغول را به یکدیگر پیوند دهد، و حربۀ بزرگ او در این راه، خشونت و کشتار بود

اي  نامه فغفور نینگ تسونگ. کند جوشانید، یا زنده پوست می کرد، در دیگ می کشید، تکه تکه می را به چهار میخ می

، که مظهر اقتدار چین بود، آب دهان »تخت اژدها«اما چنگیز رو به جانب . او را به فرمانبرداري خواندبدو نوشت و 

نود شهر چینی چنان با خاك . افکند و بیدرنگ، از راه بیابان دو هزار کیلومتري گوبی، به والیات باختري چین تاخت

شاهنشاه «. ان بلغزد، از میان آنها به تاخت بگذرندآنکه اسبهایش توانستند در تاریکی، بی یکسان شد که سواران می

مدت پنج سال به تخریب شمال چین پرداخت و سپس چون از قران نامیمون سیارات هراسید، رهسپار » جهان

.زادگاه خود شد و در راه درگذشت

ل کردند، و چینیان که جانشینانش، اوگتاي قاآن و منگو قاآن وقبالي، پیکار را با حدتی که در خور بربریان است دنبا

در جویی . قرنها سرگرم فرهنگ و غافل از جنگ بودند، با آنکه یکایک رشادت ورزیدند، جمعاً در هم شکسته شدند

نینگ فو، حاکم شهر چندان مقاومت نمود که همۀ سالمندان و ناتوانان کشته و خوراك محصورین شدند و سپس 

آنگاه حاکم، شهر را آتش زد و خود را در قصرش . ارها را بر عهده گرفتندجنگجویان از پا در آمدند و زنان حراست دیو

سپاهیان قبالي قاآن سرتاسر چین را در نوردیدند و به آخرین مأمن دودمان سونگ، یعنی کانتون، . زنده سوزانید

به دریا جست و یوفو، سردار چینی، چون ایستادگی را میسر ندید، فغفور خردسال را به دوش گرفت و  لوشی. رسیدند

اما قبالي . اند که یکصد هزار چینی به شیوة او خود را غرق کردند تا به اسارت درنیایند آورده. خود و او را غرق کرد

را، که کمتر از یکصد ) »اصیل«(و خود دودمان یوان . دستور داد که پیکر فغفور را با احترام تمام به خاك سپارند

  .ادسال بر چین حکم راند، بنیاد نه
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باخت، خود خوي بربري نداشت و چندان قساوت  قبالي قاآن، با آنکه بنا بررسم روزگار خویش، با نیرنگ سیاست می

شیان که، به پاس وفاداري خود به دودمان سونگ، از فرمان  ین تی نورزید، مگر در مورد دانشوري میهندوست به نام ون

خود، در . ن سه سال در زندان به سر برد، اما سر فرود نیاوردشیا ین تی ون. خان مغول سرپیچید و کیفر سخت دید

  :کند اي که از مشهورترین آثار ادبی چین است، سیاهچال زندان را چنین وصف می قطعه

از رنج رطوبت، بارها  …. بخشد گاه به دنیاي تیرة تنهاییم نشاط نمی دم بهاري هیچ. نور بیرون را در آن راهی نیست

ا این وصف، بیماریی که دو سال تمام باالي سر من بال گشوده بود، نجاتم نداد، و خاك نمناك ب.آرزوي مرگ کردم

پس استوار ماندم و به . که بدبختی قادر به ربودنش نبود ناسالم براي من بهشتی گردید، زیرا در من چیزي بود

  .ن بیکران بود، بر دل هموار کردمابرهاي سپیدي که برفراز سرم شناور بودند خیره شدم، و غمی را که همچون آسما

بر اثر عنایت فغفور سونگ، وزیر «: ون پاسخ داد» خواهی؟ چه می«: سرانجام قبالي وي را به دربار خود خواند پرسید

هنگامی . قبالي پذیرفت» .خواهم چیزي جز مرگ نمی. توانم به دو ولینعمت خدمت کنم نمی. درگاه همایونش شدم

شد، رو به جنوب سر به احترام فرود آورد، تو گویی که در خیال او هنوز فغفور  می او نزدیککه تیغ دژخیم به گردن 

!کرد سونگ در پایتخت جنوبی، نانکینگ، سلطنت می

براي استخدام . قبالي برتري تمدن چین را دریافت و تالش کرد که آداب چینیان را با رسوم مردم خود بیامیزد

اوطلبان چشم پوشید، زیرا سازمان دولتی بر اثر امتحانات استخدامی یکسره به دست کارگزاران دولتی، از امتحان د

بر روي . بیشتر کارهاي بزرگ را به مغوالن واگذاشت و چند گاهی در ترویج الفباي مغولی کوشید. افتاد چینیان می

ندانه با ادیان گوناگون قبالي قاآن خردم. هم مغوالن فرهنگ چین را پذیرفتند و بزودي همانند چینیان گردیدند

اي براي آرام کردن مردم و برقراري حکومت خود دانست و بدان روي  چین بمدارا رفتار کرد و دین مسیحی را وسیله

ترعۀ بزرگ میان تین تسین و هانگچو را بازسازي کرد، شاهراهها را بهبود بخشید، و در خطۀ پهناور حکومت . نمود

  .به وجود آوردرسانی چاالکی  خود دستگاه نامه

براي جلوگیري از ضایعات خشکسالی، انبارهاي بزرگ ساخت و به اندوختن غالت پرداخت، و از خراج برزگرانی که از 

مان و علیالن دولت را به مساعدت دانشمندان فرتوت و یتی .درگذشتدیدند،  سیل یا خشکسالی یا حشرات زیان می

فرمان داد که در گاهشماري تجدید نظر کنند . واداشت، و آموزش و پرورش و ادب و هنرها را زیر حمایت خود گرفت

پکن، پایتخت خود را به صورتی درآورد که جمعیت و شکوهش بیگانگان را . برپا دارند» فرهنگستان سلطنتی«و 

  . د آمد، معماري چین بیش از پیش ترقی کردپس، به برکت کاخهاي بزرگی که پدی. کرد حیران می

مارکوپولو، که خود شاهد تحوالت دولت مغول چین بود و سخت به خان نزدیک شد، زندگی داخلی او را جزء به جزء 

بیشتر زنانش از اونگوت . شدند خان گروهی زن داشت، ولی فقط چهار تن از آنان ملکه شمرده می: دهد شرح می

دو سال به دو سال کارگزارانی صاحبدل به این ناحیه . دانست یی زنان آن دیار را بینظیر میبودند، زیرا وي زیبا

سلطان خود مشخصات زنان دلخواهش را بدقت تعیین . فرستاد تا صد زن جوان را برگزینند و به خدمت او آورند می

  :نویسد مارکوپولو می. کرد می

گمارد تا بار دیگر تدقیق کنند و از میان  ري را به آزمایش آنان میرسند، بازرسان دیگ وقتی که زنان به حضرت او می

نوان سالمند قصر نوآمدگان را با …. برگزیدگان سی یا چهل تن را براي خدمت در حجرة مخصوص او بیرون کشند

  یبی دهند و موظفند که شب را با آنان گذرانند و بدقت معلوم گردانند که آیا معا یکایک مورد مراقبت قرار می

کشند و نفسشان خوشایند است و هیچ یک از اندامهاي آنان بویی  خوابند و خرناس نمی نهانی دارند یا نه، و بآرامی می

شوند، و  هاي پنج تنی بخش می زنان، پس از آنکه از این آزمایشها رو سپید بیرون آیند، به دسته. ناخوش ندارد

بندند، و  برند و کمر به خدمت او می اندرونی خدایگان به سر می اعضاي هر دسته بنوبت سه روز و سه شب در عمارت
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به این ترتیب همۀ گروهها از نوبت خود . آید پس از هر دسته، دستۀ دیگر فرا می. خان هر چه بخواهد، با آنان کند

.رسد شوند، و دوباره نوبت به دستۀ نخستین می مند می بهره

و عمویش در چین، خان در صدد برآمد که فرستادگانی به ایران گسیل بیست سال پس از اقامت مارکوپولو و پدر 

قبالي وسایل سفر آنان . مارکوپولو و کسانش از فرصت سود جستند و با خرج و خطري اندك روانۀ وطن شدند. دارد

د و از از شبه جزیرة ماله گذشتند، به هند و ایران رسیدن. را از هر حیث فراهم ساخت و پیامی براي پاپ فرستاد

سفرشان سه سال به طول کشید؛ . خشکی به طرابوزان در ساحل دریاي سیاه رفتند و باالخره با کشتی به ونیز راندند

ود، هفتاد مارکو، با سرسختی مخصوص خ .اند درگذشتهچون پا به خاك اروپا گذاشتند، شنیدند که خان و پاپ هر دو 

هاي  دوستان وي کنار بستر مرگش به التماس از او خواستند که، براي رستگاري روح خود، نکته. سال عمر کرد

از مرگ » .ام ام، بیش از نیمی نگفته از آنچه دیده«: ولی وي با دلی قوي پاسخ داد. اش را پس بگیرد دروغین سفرنامه

اي مضحک ظاهر  این دلقک با جامه. ي کارناوالهاي ونیز افزوده شداو دیري نگذشته بود که دلقک جدیدي بر دلقکها

  !خواندند می» مارکوي هزار هزاري«وي را . گردانید گوییهاي بیحساب خود شهریان را سرگرم می و با گزافه

  مینگ و چینگ - 2

لونگ  ین چیاعتنایی  بی –سلطان روشنفکر  -دودمان چینگ  –هجوم قوم منچو  –دودمان مینگ  –سقوط مغوالن 

  به مغرب زمین

دودمان یوان بسرعت سقوط کرد، زیرا اوال . بعد از قبالي قاآن، چین مدت چهار صد سال چنان عظمتی به خود ندید

عالوه بر . مهاجمان مغول در آسیاي باختري و اروپا شکست خوردند، و ثانیاً مغوالن چین تدریجاً مانند چینیان شدند

احد بر چنان شاهنشاهی وسیعی که کوهها و بیابانها و دریاها آن را تقسیم کرده بود، تنها این، سلطۀ پایدار حکومتی و

مغوالن در جنگاوري دستی توانا داشتند، ولی در کشورداري . پذیر است آهن و تلگراف و چاپ امکان در عصر راه

امتحانات دیرین را تجدید کنند  تی،پس جانشینان قبالي ناگزیر شدند که، براي انتخاب کارگزاران دول. آزموده نبودند

اي در رسوم و افکار چینیان به وجود نیاورد، بلکه تنها  فرمانروایی مغوالن تحوالت عمده. و چینیان را به خدمت گیرند

چینیان، مانند اقوام مغلوب دیگر، با . عوامل جدیدي مانند فن نمایش و داستان نویسی را بر فرهنگ چین افزود

، قیامی به 1368در سال . د وصلت کردند، آنان را متمدن ساختند، و سپس از قدرت انداختندفاتحان وحشی خو

وي پکن را گرفت و به عنوان نخستین فغفور دودمان . رهبري مردي که سابقاً در شمار روحانیان بودایی بود، برپا شد

انا به نام یونگ لو، بار دیگر در روزگار نسل بعد، در عهد سلطانی تو. بر تخت نشست) »درخشان«یعنی (مینگ 

با اینهمه، دودمان مینگ بر اثر هرج و مرج و شورش و یورش از . چینیان به آسایش رسیدند، و بازار هنرها گرم شد

. میان رفت

) ملک منچوها(مهاجمان جدید که از اقوام تونگوز بودند و منچو نام داشتند و قرنها در سرزمینی که اکنون منچوکوئو 

نخست سلطۀ خود را . شود، به سر برده بودند، از تشتت داخلی چین بهره جستند و از دیوار بزرگ گذشتند میخوانده 

باز پسین . در شمال تا رود آمور استوار ساختند و سپس رو به جنوب آوردند و پایتخت چین را در محاصره گرفتند

دکامی آنان نوشید، و به همسرش فرمان خودکشی فغفور دودمان مینگ افراد خانوادة خود را گرد آورد، جامی به شا

متن آخرین منشور او چنین . اش نوشت و خود را با کمربند به دار زد سپس آخرین منشور خود را روي یقۀ جامه .داد

وزیرانم مرا فریب . ایم خداي عالم را برانگیخته ما، که از لحاظ فضیلت فقیریم و شخصیتی پست داریم، خشم«: بود

اي که موهایم آن را پوشانده  دارم و با چهره بنابر این، خود تاج خویش را برمی. از مالقات نیاکانم شرمسارم. اند داده

ا با حرمت منچوها وي ر» .احدي از آحاد مردم مرا میازارید. مانم تا طاغیان بند از بندم جدا کنند است، در انتظار می

  .را، که تا عصر انقالبی ما برقرار ماند، به وجود آوردند) »آالیش بی«یعنی (به خاك سپردند و دودمان چینگ 
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ترین و آرامترین و  شی، دومین فغفور آن دودمان، آسوده عصر کانگ. بزودي منچوها نیز رنگ چینی به خود گرفتند

هفت بر تخت نشست و در سیزده سالگی زمام امور شی در سن  کانگ. منورترین عصرهاي تاریخ چین است

شاهنشاهی را، که نه تنها شامل چین بود، بلکه مغولستان و منچوري و کره و هند و چین و آنام و تبت و ترکستان را 

ترین  شک بزرگترین و غنیترین و پرجمعیت شی بی شاهنشاهی کانگ. هم در برداشت، به دست خویش گرفت

اورنگ زیب و لویی  –وي با چنان خرد و بینشی که براي رعایاي بافرهنگ شاهان معاصر او . ودامپراطوري زمان او ب

گرفت، و  از ورزش و گردش نیرو می. پرتوش و توان داشت جسم و جانی. کرد آور بود، حکومت می حسرت –چهاردهم 

سیاحت پرداخت، هر نقصی که پس، در سراسر قلمرو خود به سیر و . کوشید باهنر و دانش عصر خویش آشنا شود می

هاي دیوانی را تقلیل داد، و فقط  به قناعت روزگار گذرانید، هزینه. اصالح قوانین جزایی زد دید، زدود، و دست به

بر اثر توجهات کریمانه و تیزبینی و قدرشناسی وي، علم و ادب برگ . تدارك رفاه مردم را کاري درخور افتخار دانست

نزد مبلغان . با تمام ادیان به تساهل رفتار کرد. هاي عظمت خود رسید سازي به یکی از قله و بار یافت و هنر چینی

عاقبت، پس از سلطنتی دراز و . یسوعی، زبان التین خواند و در تحمل راه و رسم غریب بازرگانان اروپایی شکیبا بود

ممکن است چین ! جاي بیم است«: درگذشت و این سخنان پر مغز را از خود به جا گذاشت) 1722-1661(پر برکت 

آیند، به خطر  هاي آینده براثر تصادم با اقوام گوناگون غرب، که از آن سوي دریاها به اینجا می ها یا هزاره در سده

لونگ، که یکی دیگر از فغفورهاي توانمند دودمان منچوست، از برخوردها و داد و ستدهاي چین  ین در عهد چی »!افتد

شعر سرود؛ چون ولتر یکی از اشعار او را، که دربارة چاي بود،  34000این فغفور . ایی پدید آمدو اروپا دشواریه

لونگ را کشیدند و  ین مبلغان فرانسوي تصویر چی. ابالغ کرد» مراتب ارادت خود را به سلطان نازنین چین«دریافت، 

  :زیر آن شعري به زبان فرانسه نوشتند

  ایش انگیز خود،سرگرم کار است در امپراطوري ست

  .بزرگترین سلطان عالم و ادیبترین فرد امپراطوري

در سال هشتاد و پنجم عمر از سلطنت کناره گرفت، ولی . بر چین فرمان راند) 1796- 1736(وي مدت دو نسل 

 اي که احتماال بسا در سالهاي آخر سلطنت او واقعه. ارادة او بر حکومت حاکم بود) 1799(همچنان تا هنگام مرگ 

حکومت انگلیس، که با صادر کردن : آن واقعه چنین بود. شی انداخت، روي داد خردمندان را به یاد پیشگویی کانگ

هیئتی را به ریاست لرد مکارتنی به آن کشور فرستاد تا  1792تریاك به چین خشم فغفور را برانگیخته بود، در سال 

د تجارت با انگلیس، را براي فغفور شرح داد و یادآور شد که، در این هیئت فوای. لونگ پیمانی بازرگانی ببندد ین با چی

لونگ، در پاسخ، پیام را براي جورج سوم  ین چی. آن پیمان، جورج سوم، سلطان انگلیس، با فغفور چین برابر است

  :فرستاد

پاسخ من به  این است. گذارم و براي مصنوعات کشور تو مصرفی ندارم من به چیزهاي غریب و بیسابقه ارزشی نمی

درخواست تو با رسم دودمانی من مغایرت دارد و به . اي در دربار من بگماري خواهی نماینده درخواست تو، که می

ام که با صلح و صفا  ام و به فرستادگان تو فرمان داده من رأي خود را بتفصیل بیان کرده. انجامد زحمت خود تو می

و در این است که بر عواطف من حرمت گذاري و در آینده اخالص و اي سلطان، مصلحت ت. رهسپار وطن خود شوند

صداقت بیشتري ابراز کنی تا بتوانی، با تمکین دایم به سلطنت ما، از این پس صلح و سعادت کشور خود را تأمین 

دید که اینهمه خواهیم  با. رساند که چین با انقالب صنعتی سر سازگاري نداشته است این سخنان غرور آمیز می .کنی

اقالب صنعتی به هنگام خود طومار تمدن چین را درهم نوردید و عوامل اقتصادي و سیاسی و اخالقی آن تمدن بارور 

  .نظیر را دگرگون گردانید و بی
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II -  زبانمردم و  

  باب خط چینیدر  –ویژگیهاي زبان چینی  –پوشش  –قیافه  –جمعیت 

اند که جمعیت  کارشناسان حدس زده. چینیان بسیار فراوانند: باید ارقام را پیش از هر چیز مورد توجه قرار دهیم

میالدي قریب  726و در  28000000میالدي نزدیک به  200، در 14000000م در حدود  ق 280امارات چین در 

 330000000به  1919و در  150000000به  1743ر ، د89000000میالدي به  1644تن بود، و در  41500000

بنابر قانون ثبت . یافت» زهمه بزرگتر از ونی –دویست شهر «در قرن چهاردهم یک مسافر اروپایی در چین . تن رسید

ما از درجۀ دقت . اي بنویسد و کنار در خانه بیاویزد احوال چین، هر خانواده موظف است که نام افراد خود را بر لوحه

اما سرشماري اخیر، که مبتنی بر این . ن ارقام و گزارشهایی که بر اساس آنها تنظیم شده است آگاهی نداریمای

  .کند تن در خاك چین حکایت می 400000000ها بود، از وجود  لوحه

بر . ندچینیان جنوب کوتاهتر و ضعیفتر از شمالیها هست. هاي متفاوت چین، از لحاظ طول قامت، نابرابرند مردم ناحیه

بنیۀ جسمانی و شجاعت و تحمل آنان در مقابل . روند ترین مردم آسیا به شمار می روي هم، مردم چین پرطاقت

به همین دلیل است که مهاجران چینی، در هر کشور، با . العاده است سختی و درد و بیماري و نامالیمات محیط فوق

کدام نتوانسته است به   دواج درونگانی، و سیفلیس هیچتریاك، از. اند محیط سازگار شده و بر رفاه دست یافته

انحطاط دستگاه اجتماعی چین به هیچ وجه زادة انحطاط بدنی یا دماغی مردم . تندرستی آنان لطمه وارد سازد

از دیدگاه تعصب . نماست چهرة چینی در نظر هر قومی خوشایند نیست، ولی بیش از چهرة ملتهاي دیگر هوش.نیست

اي بسیار زشت دارند، و نگاه برخی از بزهکاران چینی چنان شیطانی است  ، افراد طبقۀ فقیر چین قیافهآلود غربیان

هاي اکثر مردم اجزایی مرتب دارند و، به سبب پلکهاي  اما چهره. خورد آمیز سینما می سازي مبالغه که به کار صورت

چشمان آنان، آن قدر که به گوش ما . دارندافتاده و همچنین به سبب قرنها تمدن، از مالیمت و آرامش برخور

اند، مورب نیست؛ پوست آنان، با آنکه زرد به شمار رفته است، در اکثر موارد به رنگی سبزه و آفتاب خورده و  خوانده

باال ظریف و لطیفند و به  رسند، ولی زنان طبقات زنان روستایی در قوت به پاي مردان می. خوشنما نزدیک است

کنند و به شکل برگ بید یا هالل در  سازند، و ابروها را سیاه می ها را گلگون می مالند، لبان و گونه در میچهرة خود پو

کنند و به گل  زنان معموال گیسوان خود را دسته می. موي هر دو جنس زبر و محکم و بیجعد است.آورند می

وایان جدید، به رسم آنان موي نیمۀ پیشین سر پس از هجوم منچوها به چین، مردان، براي خوشامد فرمانر. آرایند می

ریش مردان کوچک و   .بالیدند آویختند و به آن می بافتند، از پشت سر می تراشیدند و، در مقابل، نیمۀ دوم را می را می

.سلمانی فراوان بود و بازاري گرم داشت. زد اما کمتر کسی شخصاً دست به تراش ریش خود می. منظم بود

در زمستان کالههایی از مخمل یا . کردند و فقط گاهگاهی از کاله استفاده می. معموال سر برهنه بودندمردان چینی 

گذاشتند، و کالههاي تابستانی خود را از حصیر ظریف و به شکل  هایی برگشته، بر سر می پوستهاي لطیف، با لبه

پایگاه اجتماعی هر کس از منگوله و . افزودند یاي رنگین بر آنها م اي ابریشمین و منگوله ساختند و حاشیه مخروط می

اي، آراسته به پولک یا جواهر مصنوعی  توانستند، نوارهاي ابریشمین یا پنبه زنان، اگر می. شد حاشیۀ کاله او معلوم می

 ساختند، و گویی در زیر هر یک از پاهاي هاي گرم می کفشها را معموال از پارچه. بستند یا گل مصنوعی، بر سر می

  .گستردند تا از سردي کف خاکی یا کاشی پوش اطاقها مصون مانند خود تکه فرش کوچکی می

این رسم برقرار شد که پاي دختران را در هفت سالگی با نوارهاي ) میالدي 970حدود (هوچو  از زمان فغفور لی

با اینهمه، نگاه کردن به . باشد محکم بسختی ببندند تا رشد نکند و راه رفتن آنان، پس از بلوغ، در نظر مردان دلربا

همۀ . نمود در حضور زنان پسندیده نمی» کفش«پاي زنان یا بحث دربارة آنها از ادب به دور بود، و حتی ذکر کلمۀ 

داشتند و به قدري در این باره  اقوام چین، جز منچوها و تاتارها، رسم کوچک کردن پاهاي زنان را محترم می
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کرد، پیوند  اش اعالم داشته بود مطابقت نمی ر اندازة پاهاي عروس با آنچه خانوادهورزیدند که اگ سختگیري می

آن را از میان » انقالب بزرگ«باالخره . شی با این رسم درافتاد، اما توفیقی نیافت فغفور کانگ. شد زناشویی فسخ می

پیچ  هاي شلوار مچ در زمستان روي پاچه .پوشیدند ها و شلوارهایی که تقریباً همیشه آبیرنگ بود می مردان نیمتنه .برد

در سراسر زمستان، این . رسید ها گاهی به سیزده می تعداد نیمتنه. کردند هاي اظافی بر تن می بستند و نیمتنه می

. آوردند ها را یکایک از تن بیرون می ولی با نزدیک شدن فصل بهار، نیمتنه. پوشاك را شب و روز بر تن داشتند

پوشانید، از نظرها مخفی  رسید و گاهی در زیر قبایی، که سراسر قامت را می فل و احیاناً به زانو میها به ک نیمتنه

گویند  در چین نمی. شد و، به جاي جیب، آستینهاي فراخ داشت ، تا زیر گردن بسته می ها، با تکمه جامه. ماند می

زنان . پوشید هیچ کس پیراهن و زیر جامه نمی تقریباً» .به آستین زد«گویند  ، بلکه می»کسی چیزي را به جیب زد«

پوشیدند، زنان شهري شلوار را در زیر دامن زنانه از  روستایی که در کارها شریک مردان بودند مانند آنان شلوار می

نهاي بندها پستا اما با سینه. کردند اي در بر می هاي پنبه هاي ابریشمین و نیز جامه اینان جامه. ساختند نظرها نهان می

ها  هاي چینیان مرتبه براستی جامه. آوردند کشیدند، و با کمربندها به کمرهاي خود فشار نمی خود را به بند نمی

مد پرستی بر زنان چینی استیال نداشت و به . تر از پوششهاي اروپاییان کنونی بود تر و خردمندانه سالمتر و راحت

متمادي، تقریباً ثابت  مانست و، در طی نسلهاي ري به یکدیگر میهاي همۀ طبقات شه جامه. رسانید زندگی گزند نمی

ها بود، و نه در هیئت و آساي  رسید، در جنس جامه در جامعۀ چینی، اگر تفاوتی از لحاظ پوشاك به نظر می. ماند می

.افتد کس تردید نداشت که، تا زنده است، لباسهایش از مد نمی هیچ. آنها

نه الفبا داشت، نه هجی کردن، نه دستور و هنجار، و نه . نان متمایز و غیر متعارف بودزبان چینیان بیش از جامۀ آ

ترین ملت روي زمین توانسته است دیر زمانی، بدون  عجب است که این کهنترین و پرجمعیت. طبقات و تقسیمات

که زبان چینی هم روزگاري شاید بتوان گفت . اندازد، به سر برد گرفتاریهاي زبان که نونهاالن غرب را به زحمت می

توانیم به عقب  ولی، تا جایی که ما می. گرفتار صرف و اشتقاق و ازمنه و وجوه فعلی و افراد و جمع اسمی بوده است

هر یک از کلمات زبان چینی، مطابق محل خود در جمله، و با تغییر لحن . بینیم برویم، اثري از این عناصر نمی

هاي چینی از چهارصد تا هشتصد واژة یک هجایی  لهجه. م یا صفت یا فعل یا قید درآیدتواند به صورت اس گوینده، می

هایی فراوان، که با  رساند، واژه شود و معانی متعدد را می دارند، ولی چون هر واژه با حرکات و لحنهاي متفاوت ادا می

بر پنجاه و نه، و » شی«. عنی داردشصت و نه م» اي«واژة . آید یابد، به وجود می عالمت مکتوب نمایش می 40000

  .هیچ زبانی مثل زبان چینی در عین حال موجز و پیچیده و دقیق نیست. کند بر بیست و نه معنی داللت می» کو«

در میان اشیایی که در هونان به دست آمده و به عصر سلسلۀ شانگ . خط چینی حتی از زبان چینی غریبتر است

آید که، صرف نظر از خط مصري قدیم که  م همانند خط کنونی چین، و از این برمیبینی هایی می تعلق دارد، نوشته

از این گذشته فراموش نباید . تر است هنوز مورد استفادة معدودي از مردم قبطی است، خط چینی از همۀ خطها کهنه

هاي دور،  در گذشتهچنانکه الئوتزه ذکر کرده است، . ترین جامعۀ بشري تعلق دارد کرد که این خط به پر جمعیت

اما محتمال احتیاج دین پیشگان به ثبت مطالب افسونی و . فرستادند دار به یکدیگر پیام می چینیان با ریسمانهاي گرده

عالمتهاي اصلی خط چینی، . حاجت سفالگران به تزیین ظرفها سبب شد که بتدریج نوعی خط تصویري به وجود آید

تقریباً دویست و چهارده عالمت از این عالیم، . رود ویري دیرین به شمار میرسد، بازماندة خط تص که به ششصد می

، کمابیش در همۀ عالمتهاي خط چینی کنونی انعکاس یافته است، و از این جهت، آنها را »عناصر سازنده«به عنوان 

هایی  شین و افزودهحرفهاي کنونی عالمتهایی پیچیده هستند مرکب از عناصر تصویري پی. اند نامیده» اجزاي اصلی«

یک عالمت بر . نه تنها هر کلمه، بلکه هر مفهوم براي خود عالمتی خاص دارد. براي نمایش ساخت صوتی کلمات

است، و یک عالمت دیگر دال است بر » اسب کهر با شکم سفید«مدلول یک عالمت دیگر، : کند داللت می» اسب«
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خورشید در (یک منحنی روي یک خط مستقیم : سبتاً ساده استبرخی از عالمتها ن. »اسب با لکۀ سفید بر پیشانی«

آواز «یک دهان و یک پرنده بر . است» روشنایی«اجتماع شکل خورشید و ماه نمایشگر . است» بامداد«نمودار) افق

یک زن و یک دهان و عالمت اعوجاج به معناي . داللت دارد» صلح«، و یک زن در زیر یک طاق بر »خواندن

، و اجتماع عالیم »ستیزه جو«یک زن با دو دهان به معناي » پرگو«اجتماع یک زن و مرد به معناي  ، و»خطرناك«

.است» زوجه«زن و جارو و طوفان به معناي 

دشواریهاي . پرستی چینیان تا عصر حاضر دوام آورده است از جهاتی، زبان چینی زبانی ابتدایی است که بر اثر سنت

عالمت خط خود، از ده تا  40000گویند که چینیان براي آموختن  می. خورد م میآن بیش از مزایاي آن به چش

اي را  کنند؛ اما عالمتهاي خط چینی در حکم الفبا نیستند، بلکه هر یک از آنها اندیشه پنجاه سال وقت صرف می

با یاد آوردن . لغت مستلزم سالها کوشش است 40000اندیشه یا حتی  40000رساند، و در میان ما هم آموختن  می

در زندگی روزانه، سه یا چهار هزار . یابیم که آموختن زبان چینی نباید براي چینیان دشوار باشد ها، در می این نکته

باالترین مزیت خط . کند، و آموختن اینها نیز، به مدد اجزاي اصلی، چندان دشوار نیست عالمت چینیان را کفایت می

است، براي مردم کره و ژاپن نیز قابل خواندن است و از این رو ) و نه اصوات(یم چینی این است که چون معرف مفاه

هاي چین،  مزیت دیگر آن این است که مردم ناحیه. رود زبان مکتوب مشترکی براي کشورهاي خاور دور به شمار می

ساکنان . یابند تحاد میفهمند، به میانجی خط با یکدیگر ارتباط و ا با آنکه معموال زبانهاي محلی یکدیگر را نمی

این ویژگی . رسند کنند، ولی به معنی واحدي می هاي گوناگون چین هر عالمت را به طرزهاي گوناگون تلفظ می ناحیه

در جریان نسلها، کتابت به صورت نخستین خود باقی : آید، در زمان نیز صادق است همچنانکه در مکان راست می

تواند کتابهایی  امروز هر چینی درس خوانده می. لهجۀ محلی منشعب شده استمانده است، حال آنکه تکلم به دهها 

را که دو هزار سال پیش با این الفبا نگارش یافته است، مانند کاتبان کهن آنها، قرائت و فهم کند، هر چند که با 

ایی که در طرز بیان چینی در بحبوحۀ آشفتگیها و دگرگونیه. راند تلفظی متفاوت از تلفظ آنان عالمتها را بر زبان می

کاري و  پدید آمده است، ثبات خط چینی از طرفی سبب حفظ فرهنگ و اندیشۀ چین شده، و از طرف دیگر محافظه

در نتیجه، مفاهیم کهنه پابرجامانده و در ذهنهاي جوانان راه یافته . پرستی را در آن سرزمین تثبیت کرده است سنت

یر و تکامل هویت خود را حفظ کرده و دیرپایی رقابت ناپذیري از خود نشان داده کتابت چینی، که در میان تغی. است

به اقتضاي این کتابت، سراسر جهان اشیا و افعال و کیفیات، تحت . است، توفیق بزرگی براي جهان فرهنگ بوده است

المت فرعی، اشکالی که ع 1500ها و تقریباً  چند صد ریشه یا جزء اصلی رده بندي شده است، و از ترکیب این ریشه

چندان نباید مطمئن باشیم که . دهد، به وجود آمده است همۀ مفاهیم زندگی و فرهنگ بشري را نمایش می

بریم، برتر از این شیوة بظاهر ابتدایی  هاي خود به کار می هاي گوناگونی که ما غربیان براي ثبت و ضبط اندیشه شیوه

ها و زبان  اند مستقل و آزاد از لهجه د راس در عصر حاضر خطی خواستهالیبنیتز در سدة هفدهم، و دونال .است

چنین . گفتاري، خطی که بتواند افکار انسانی را به صورتی که براي همۀ اقوام و ملل روشن و قابل فهم باشد ثبت کند

نسان خاور حکم ا. خطی هم اکنون در خاور دور وجود دارد و صد نسل و ربع جمعیت زمین را وحدت بخشیده است

.جهان باید نوشتن خط چینی را بیاموزد: دور منطقی و قاطع است

III –  زندگی عملی  

  کشتزارها

  ریاضت در روستاها –خوراك  –چاي  –ها  فراورده –هاي کشتکاري  هشیو –فقر برزگران 

الت زندگی چینی را هاي مردم این سرزمین و تجم در بازپسین تحلیل، سراسر ادب متنوع چینی و تمام دقایق اندیشه

از این رو باید . شوند کشتزارها به خودي خود حاصلخیز نمی. یابیم مرهون کشتزارهاي حاصلخیز آن سرزمین می
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ها و ددان و  نخستین ساکنان چین قرنها با جنگلها و بیشه. رنجبران کشتکار را سنگهاي زیرین جامعۀ چینی بدانیم

البته این مبارزه هر . نگیدند تا از بیابانی پهناور سرزمینی پربار آفریدندحشرات و خشکسالی و سیل و شوره و سرما ج

، و اگر سالی ماند نمیکردند، جز بیابان چیزي  پروا قطع می اگر مدت یک قرن درختان را بی. چند گاه از نو تکرار شد

بنابر این، مبارزة چینیان با طبیعت، سخت و . گردید گذاشتند، دوباره جنگلپوش می ا میچند زمین را به حال خود و

پس برزگران چینی . بردند تاختند و محصول را به غارت می از این گذشته بربریان نیز گاه به گاه پیش می. آور بود  رنج

هاي خود دیوار کشند،  ند، دور دهکدهناچار از آن بودند که براي حفظ خود گرد آیند، اجتماعاتی کوچک تشکیل ده

  .مشترکاً به کشتکاري پردازند، و شبها در مزارع پاس دهند

معموال با بیل و گاه گاهی باخیش، زمین را شخم . هاي کشتکاري چینی که تا کنون دوام آورده است ساده بود شیوه

ي تقویت زمین، هر گونه کود طبیعی که برا. خیشهاي آنان در ابتدا از چوب، و سپس از سنگ و آهن بود. کردند می

از دیر باز، براي . بردند، و از گرد آوردن فضوالت سگان و آدمها هم ابایی نداشتند یافتند، به کار می در دسترس می

آنکه کود مصنوعی به  کندند و، بی هاي سخت می هاي بیشمار در دل صخره نقل آب رودها به مزارع برنج و ارزن، ترعه

نصف اراضی خود سالیانه دو یا سه ا به آیش متوسل شوند یا از جانوران بارکش استفاده کنند، دست کم از کار برند ی

.گرفتند براستی چینیان بیش از هر قوم دیگر از زمین بهره برمی. داشتند بار محصول برمی

ولی . ساختند شراب هم می کردند، بلکه با برنج نه تنها تغذیه می. کاشتند ارزن و برنج را بیش از گندم و جو می

صرف نظر از برنج، چاي بیش از هر . نوشابۀ مطلوب آنان چاي بود. بردند برزگران، در باده نوشی، اعتدال را از یاد نمی

رفت، ولی بتدریج مورد رغبت عموم قرار گرفت و در اوان  در ابتدا به عنوان دارو به کار می. شد گیاه دیگر کاشته می

در قرن پانزدهم، خاور دور سراسر مست . مار صادرات آمد و حتی پا به جهان شعر و شاعري نهاددودمان تانگ در ش

کردند و، براي  در جستجوي انواع جدید چاي تالش می) صاحبدالن(اپیکور مشربان . نوشی بود زیبایی مراسم چاي

تی از قبیل لوبیا و باقال، و در کشت سبزیها و بقوال. داشتند نوشی برپا می تعیین بهترین چاي، مسابقات چاي

روستاییان به گوشتخواري . کوشیدند هاي دیگر نیز می چاشنیهایی مانند پیاز و سیر، و انواع بسیار از توت و میوه

گرفت، و گوشت خوك و طیور خانگی  گاو و گاومیش گاهی براي شخمزنی مورد استفاده قرار می. عادت نداشتند

قوت غالب . شد ماهی خوراك عمدة انبوهی از جمعیت کشور محسوب می. رسید معموال براي خوراك به مصرف می

مردم مرفه از گوشت خوك و . تهیدستان مرکب از برنج خشک و چند نوع رشتۀ خوراکی و سبزیهاي گوناگون بود

ك در مهمانیهاي پرزرق و برق پکن صد نوع خورا. جستند و مخصوصاً به گوشت مرغابی مایل بودند طیور بهره می

از این رو، مردم از باقال شیر و پنیر . آمد مرغ بسختی به دست می شیر گاو و تخم. یافت مرغابی به سفره راه می

علفها و : کردند آشپزي به صورت یکی از هنرهاي زیبا درآمده بود، و آشپزان از مواد متنوع استفاده می. گرفتند می

زدند؛ از تخم پرندگان و بال کوسه  هاي پرندگان دستبرد می نهکندند؛ براي پختن آشهاي لذیذ، به ال جلبکها را می

ماهی و اندرونۀ ماهی و پوستۀ ملخ و حشرات و کرم ابریشم، و گوشت اسب و قاطر و مار آبی و گربه و سگ غذاهاي 

 توانگران سخت خوراك دوست و شکمباره بودند، و اگر چهل نوع غذا در سفره داشتند و در هر. ساختند لذیذ می

  !گذراندند، چه عجب وعده سه یا چهار ساعت را به خوردن می

برزگر چینی در سراسر عمر، . خواستند بیگمان تهیدستان براي صرف دو وعده غذاي روزانۀ خود این اندازه وقت نمی

اً همۀ زورمندان و زیرکان تقریب. کشید، جز در مواردي معدود، از خطر گرسنه ماندن ایمن نبود با تمام زحمتی که می

گاهی، مثال در عصر سلطنت . ها را در دستهاي خویش متمرکز کرده بودند پذیر را قبضه، و سرمایه  زمینهاي کشت

اما عدم مساوات طبیعی انسانها مجدداً به تمرکز ثروت . کرد تی، دولت زمینها را میان برزگران تقسیم می هوانگ شی

ولی افزایش جمعیت از توسعۀ اراضی قابل کشت . اراي زمین بودنددر روزگاران کهن، بیشتر برزگران د. انجامید می
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از این رو، در طی قرنها، همواره از وسعت مزارع برزگران کاست و، در نتیجه، فقري که فقط در هند . گرفت پیشی می

ي از مردم رسید، و بسیار درآمد سالیانۀ یک خانوادة متوسط چینی به هشتاد و سه دالر نمی. نظیر داشت به بار آمد

چینیان، در جریان . کردند، و سالی نبود که خلق کثیري از گرسنگی هالك نشوند روزانه با حدود دو سنت اعاشه می

اوال : توان این قحطیها را معلول عواملی چند دانست می. بیست قرن، به طور متوسط سالی یک قحطی به خود دیدند

ثالثاً چون . ثانیاً محصوالت تولید فالحتی فزونی داشت. وخته بودندبرزگران تا مرز مرگ مورد استثمار، و فاقد اند

هاي پر نعمت به  آمد، به علت محدودیت وسایل حمل و نقل، صدور آذوقه از ناحیه خشکسالی در یک ناحیه پدید می

ز هستی عمال دیگري که، همانند ظلم مالکان واجحاف باجگیران، برزگران را ا. یافت زده امکان نمی ناحیۀ قحطی

نامند، گاه به گاه از مسیر خود  می» بدبختی چین«رود هوانگ هو، که چینیان آن را . کرد، طغیان رودها بود ساقط می

. گردانید آبی و خشکسالی می برد، و صدها کشتزار دوردست را دچار بی شد، صدها دهکده را به زیر آب می منحرف می

آنچه آدم در این زندگی گذران «: پذیرفتند، و مثلی زبانزد آنان بود میبرزگران این نکبتها را با طاقت و سرسختی 

ماشینهاي دقیق و پیچیدة . کردند، اما تند کار نبودند سخت کار می» .الزم دارد، یک کاله و یک کاسه برنج است

رساند، در اختیار  دارد و، با صدا و خطر و سرعت خود، به اعصاب او گزند می امروزي را، که انسان را به شتاب وامی

» جشن فانوس«و » جشن سال نو«فقط در جشنهایی مانند . پرداختند برزگران در همۀ ایام هفته به کار می. نداشتند

هنگامی که زمستان چهرة عبوس خود . بخشیدند یافتند و به سایر ایام تیرة سال رنگ و شور می مجال استراحت می

گردید، برزگران بار دیگر براي کشتکاري به مزارع  ر زیر بارانهاي بهار نرم میکرد و زمینهاي برف خورده د را پنهان می

هاي دوردست فراموش شده به ارث برده بودند،  هاي پرامیدي را که از گذشته شتافتند و ترانه کوچک خود می

  .دادند سرخوشانه سرمی

  ها فروشگاه - 2

 –پول و برگ اعتبار  –بازرگانان  –ها  راهها و ترعه –باربران  –اصناف  –ها  کارخانه –ابریشم  –کارهاي دستی 

  تورم پول کاغذي –ها  سکه

هر چه در . رسید تا سدة هجدهم که اروپا به صورتی صنعتی درآمد، هیچ سرزمین از لحاظ صناعت به پاي چین نمی

صنایع اصلی، . بینیم گرم می ها بازار صنایع دستی، و در شهرها بازار تجارت را تاریخ چین به عقب رویم، باز، در خانه

بافتن قماش ابریشمین . شدند ها یا کارگاهها اداره می سازي بودند، و هر دو به دست زنان در کلبه بافی و ابریشم پارچه

  کردند و  برگ توت، کرم ابریشم را تغذیه می چینیان با .داشتم رونق  از فنون دیرین چین بود و حتی در هزارة دوم ق

 453(کرم ابریشم به وزن یک پوند  700000آوردند؛ به برکت مواد غذایی برگ توت،  نتایجی شگفت به دست می

کرم پروران کرمها را در چادرهاي کوچک حصیري قرار . یافتند پوند می 9500، پس از چهل و دو روز وزنی برابر )گرم

انداختند و ابریشم را از آنها جدا  هاي ابریشم را در آب جوش می سپس پیله. هاي آن پیله بتنند کناره دادند تا در می

هاي  تابیدند، و سرانجام با نخ ابریشم، ماهرانه، براي ثروتمندان جهان، انواع لباس و فرشینه و پارچه کردند و می می

اي  بافتند، خود جامۀ پنبه هاي ابریشمین می پروردند و پارچه اما آنان که کرم ابریشم می .ساختند میمزین و گرانبها 

آمد، در دکانهاي شهرهاي چین به  ها فراهم می قرنها قبل از میالد، محصوالت ابریشم که در خانه !بر تن داشتند

بر اثر . شهرها اصنافی مرکب از کارگران و کارفرمایان به وجود آمدم، در  ق 300در نتیجه، حتی در . رسید فروش می

اندر کار صناعت ابریشم بودند، پرشد، و چین در عصر قبالي قاآن از لحاظ  ازدیاد دکانها، شهرها از کسانی که دست

ارد، و عدة براي هر صنعتی هزار کارگاه وجود د«: نویسد مارکوپولو می. صنعت با اروپاي قرن هجدهم برابري کرد

دست ها خود  صاحبان توانگر این دکه …. رسد کارگران هر کارگاه به ده یا پانزده یا بیست و در مواردي به چهل می

این اصناف، مانند سازمانهاي منظم » .پردازند هایی آراسته به خودنمایی می زنند، بلکه برعکس با قیافه به کار نمی
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کردند و گاهی، براي  تند و دستمزدها و ساعات کار و قیمتها را تنظیم میساخ صنعتی امروزي، رقابت را محدود می

کاري اصناف و متابعت آنان از  توان گفت که محافظه می. شدند جلوگیري از پایین آمدن قیمتها، مانع توسعۀ تولید می

فت، مدتها به عقب پیشینیان، انقالب صنعتی چین را، که تنها در این اواخر بر اثر گسستن همۀ قیود کهن در گر

  .انداخت و علم را از پیشرفت بازداشت

اصناف از اختیارات فراوانی که مردم مغرور مغرب زمین روزگاري به دولت واگذاردند، برخوردار بودند، چنانکه براي 

گذاشتند و، به قصد حل و فصل اختالف کارگران و  کردند و منصفانه به موقع اجرا می خود قوانینی وضع می

دادند  رمایان و تقلیل اعتصابها، هیئتهایی مرکب از دو عدة متساوي از نمایندگان کارگران و کارفمایان تشکیل میکارف

بر روي هم، اصناف چینی دستگاههاي مستقل و خودمختاري براي رتق و فتق امور . گماردند و به رفع مشکالت می

را از پیوند با اقتصاد » بندوبار اقتصاد بی«رخالف ما، نظریۀ شدند، و چینیان در پرتو آنها توانستند، ب صناعت شمرده می

این سازمانهاي صنفی تنها به بازرگانان و صاحبان صنایع و کارگران اختصاص . متمرکز دولتی برکنار نگاه دارند

ن میان حتی گدایا. گرفتند تري از قبیل سلمانی و باربري و آشپز را هم دربر می وران افتاده نداشتند، بلکه پیشه

اقلیت کوچکی از کارگران شهري برده بودند . بردند خویش اخوتی داشتند و از مقررات سازمان خود سخت فرمان می

. پرداختند بردند و معموال به کارهاي خانگی می و در تمام عمر یا سالیان معین در خدمت خداوندان خود به سر می

فروختند، و پدران در همه حال حق فروش دختران  ي چند میا دختران و یتیمان را در مواقع قحط و غال به سکه

اکثر کارگران، افرادي آزاد یا اعضاي . گاه به پایۀ یونان و روم نرسید اما چین، در زمینۀ بردگی، هیچ. خود را داشتند

نفوذ روستایی، که چندان زیر  سازمانهاي صنفی بودند؛ بیشتر برزگران براي خود زمینی داشتند و در اجتماعات

.کردند حکومت مرکزي نبود، خودگردانی می

نهادند و به  هاي مجروح و پینه بستۀ خود می باربران بردبار تخت روانها را بر شانه. شد کاالها بر پشت انسان حمل می

آویختند  گذاشتند و بارها یا سطلهاي سنگین را به دو طرف آن می بردند یا چوبی بر پشت گردن می اینسو و آنسو می

بهاي آدم به قدري نازل بود که استفاده از دامها و وسایل . کشیدند گاریها را به وسیلۀ خر یا آدم می. کردند و حمل می

در . کرد ها را ایجاب نمی ماشینی مقرون به صرفه نبود، و سادگی وسایل حمل و نقل ابتدایی هم توسعه و اصالح جاده

کیلومتري بین شانگهاي و ووسونگ کشیدند، چینیان دهان به  16آهن  ، که اروپاییان نخستین بار یک راه1876سال 

آهن  اعتراض چنان شدت یافت که حکومت چین ناگزیر راه! بیند آهن آسیب می اعتراض گشودند که روح زمین از راه

فقط  تی و قبالي قاآن، شاهراههایی سنگفرش، که اکنون هوانگ در عصر شی. را خرید و وسایل آن را به دریا ریخت

در هر . متر عرض نداشت و آفتابگیر نبود 2.5معموال خیابانهاي شهرها بیش از . آثار آنها به جا مانده است، ساخته شد

کیلومتر 400000. نمود ، سخت زیبا می»کاخ تابستانی«خورد، و برخی از آنها، مانند پل  سو پلهاي بسیار به چشم می

ترعۀ «. رفت آهن به شمار می حمل کاالهاي بازرگانی بود، جانشین راه ترعه، که مانند خیابانها محل تردد مردم و

تسین کشیده شد و در عصر قبالي قاآن پایان پذیرفت، داراي  ین چو و تی میالدي بین هانگ 300که در سال » بزرگ

آن  کیلومتر درازا بود، و هیچ یک از شاهکارهاي مهندسی چین، جز دیوار بزرگ، از حیث عظمت به گرد 1050

شدند،  کردند، و نه تنها وسیلۀ حمل و نقل ارزانی محسوب می زورقهاي بسیار روي رودها رفت و آمد می. رسید نمی

  .دادند بلکه هزاران هزار بیخانمان را در خود خانه می

انی کاري از نظر جامعه، بازرگ. گذرانند چینیان به بازرگانی رغبت فراوان دارند و ساعات متمادي را به داد و ستد می

هاي ابریشمین و  پست است، و فغفورهاي دودمان هان بر درآمد تاجران خراج عظیم بستند و آنان را از پوشیدن جامه

پوشیدند، مردم درس خواندة  همچنانکه زنان مغرب زمین کفشهایی با پاشنۀ بلند می. ها بازداشتند نشستن در ارابه

. نیستند و به کارهاي بدنی اشتغال ندارند» دستکار«همه بدانند که آنان  کردند تا چین نیز ناخنهاي خود را کوتاه نمی
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در میان چینیان مرسوم بود که دانشوران و معلمان و کارمندان رسمی را طبقۀ اول، کشاورزان را طبقۀ دوم، 

مردم  گفتند که بازرگانان از همۀ می. صنعتگران را طبقۀ سوم، و بازرگانان را طبقۀ چهارم اجتماع بشمرند

. با این حال، سوداگران چینی با توفیق رفیق بودند. اندوزند ترند، زیرا از طریق مبادلۀ دسترنج دیگران مال می فرومایه

رساندند، و باالخره کارشان به جایی رسید که  هاي چین را به همۀ زوایاي آسیا می هاي کشتزارها و کارخانه فراورده

اما تجارت داخلی از مالیاتهاي سنگین، و داد و ستد خارجی از مزاحمت . حکومت بر قدرت مالی آنان تکیه زد

با اینهمه، سوداگران چینی از آبهاي شبه جزیرة ماله یا راههاي کاروانرو . گیران و دریازنان در امان نبود گردنه

ابریشم و چاي و . بردند النهرین و سرانجام به روم می گذشتند و امتعۀ خود را به هند و ایران و بین ترکستان می

ظرفهاي چینی و کاغذ و هلو و زردآلو و باروت و ورق بازي صادرات عمده، و علوفه و شیشه و هویج و بادام زمینی و 

  .تنباکو و تریاك واردات چین بود

با بازرگانان چینی، . کرد می اي دراز داشت، کار داد و ستد را آسان دادن اعتبارات مالی و رواج مسکوکات، که سابقه

دادند، اما این نرخ از نرخ معمول  رسید، به یکدیگر وام یا اعتبار می بهرة هنگفتی که به حدود سی و شش درصد می

ولی . گرفتند خواستند و می کردند و، در مقابل، بهرة کالن می رباخواران در وام دادن خطر می. یونان و روم بیشتر نبود

در » .شوند دزدان بزرگ صراف می«: نهادند، و مثلی زبانزد آنان بود ی نمیمردم، جز در وقت وام گرفتن، به آنان حرمت

با این وصف، قدیمترین مسکوکات فلزي چینی حداقل به . رفت ابتدا صدف و چاقو و ابریشم به جاي پول به کار می

ش، که از ارز هاي کم در عصر دودمان چین، طال معیار رسمی پول چین گردید، ولی سکه. رسد م می قرن پنجم ق

پس از آنکه مسکوکات عصر ووتی، که مرکب از نقره و  .نشستشد، بتدریج به جاي طال  ترکیب مس و قلع ساخته می

سانتیمتر  سیاین نوارها، که در حدود . قلع بود، مورد تقلید جاعالن قرار گرفت، چندگاهی نوارهاي چرمین رواج یافت

نیز  807همان طور که در عصر ما طال به قدر کفایت موجود نیست، در سال . طول داشت، مقدمۀ پول کاغذي بود

پس، پول مسی کم شد، و فغفور . تولید مس چین نتوانست پایاپاي مبادالت روزافزون بازرگانی افزایش یابد

. به حکومت بسپارند و در مقابل آن رسید بگیرند تسونگ فرمان داد که مردم تمام پولهاي مسی خود را ین شی

طبی به استقبال مشکالت مالی خود  ، با شوخ1933چینیان آن زمان، که ظاهراً همانند امریکاییان در سال بحرانی 

از رواج افتاد، ولی اختراع چاپ » پول پرنده«پس از رفع این بحران، . نامیدند» پول پرنده«رفتند، این رسیدها را 

 970میالدي ایالت نیم مستقل سچوان، و در  935در حدود . حکومت را به تهیۀ پول کاغذي برانگیخت مهري

در عهد دودمان سونگ، بر اثر تورم پول کاغذي، جمع کثیري . حکومت مرکزي در چانگان پول کاغذي صادر کرد

انۀ فغفور در شهر خانبالغ واقع است، ضرابخ«: نویسد مارکوپولو دربارة ضرابخانۀ قبالي قاآن چنین می. ورشکسته شدند

توان گفت که وي، با داشتن ضرابخانه، رمز کیمیاگري را کامال در اختیار دارد، زیرا به این وسیله پول  و بحق می

داشت، جریان ساختن کاغذ پوست از  سپس مارکوپولو، با آب و تابی که همشهریهاي او را به استهزا وامی» !سازد می

چنین بود آغاز کار پول . کردند گوید که مردم چگونه آن را به جاي طال قبول می دهد و می ح میدرخت توت را شر

.اندازد شود و اقتصاد جهان را به خطر می کاغذي که هنوز گاه به گاه دچار تورم می

  اختراع و علم -3

 –فیزیک  –ریاضیات  – جغرافیا –ندرت اکتشافات صنعتی  –قطبنما  –استعمال آن در آتشبازي و جنگ  –باروت 

  بهداشت –پزشکی  –اختر شناسی  –شوي  فنگ

باروت را در عصر دودمان  .چینیان، با آنکه اختراعات بسیار کردند، بندرت در عمل از اختراعات خود بهره گرفتند

 1161( در عصر دودمان سونگ. تانگ اختراع کردند، ولی، از سر خرد، مدتها آن را فقط در آتشبازي به کار بردند

اعراب، بر اثر تجارت با چینیان، شوره را که عنصر اصلی . از آن نارنجک ساختند و در جنگ استعمال کردند) میالدي
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سپس آن را مورد استفادة نظامی قرار دادند و رمز آن را به غرب . خواندند» برف چینی«باروت است شناختند و آن را 

گویا بیکن، در نتیجۀ مطالعۀ معارف اعراب یا . ه از باروت نام برده استراجر بیکن نخستین اروپایی است ک. رسانیدند

.آشنایی با دو روب روکی که در آسیاي میانه سیاحت کرده بود، باروت را شناخت

اگر بتوان سخن مورخان چینی را باور داشت، در عصر سلطنت فغفور . قدمت قطبنما از قدمت باروت بیشتر است

، امیر چو، به قصد راهنمایی فرستادگان کشورهاي بیگانه که به مملکت خود باز )م ق 1078-1115(چنگ وانگ 

گویند که این امیر به هیئتی از این فرستادگان پنج ارابه تقدیم داشت، همه مجهز . گشتند، قطبنما را اختراع کرد می

سنگ آهنربا را شناخته باشند، رود که چینیان باستان خواص مغناطیسی  احتمال بسیار می. »سوزنی رو به جنوب«به 

در کتاب تاریخی قرن پنجم . شد ولی مسلماً این سنگ فقط براي تعیین جهت ساختمانهاي معابد استعمال می

آن را، ) 139فت (شناس  هنگ ستاره میالدي، سونگ شو، از سوزن مغناطیسی نام آمده، و گفته شده است که چانگ

شاید (در یکی از آثار اوایل قرن دوازدهم آمده است که دریانوردان بیگانه . که بر گذشتگان معلوم بود، باز شناخت

کردند، سوزن مغناطیسی را مورد استفاده قرار دادند، و این اولین  ، که بین سوماترا و کانتون ترددد می)مالحان عرب

، 1190، در حدود سال در اروپا. رود بار است که از سوزن مغناطیسی به عنوان یکی از وسایل دریانوردي سخن می

  .آید براي نخستین بار در یکی از اشعار گویودو پروون از قطبنما نام به میان می

توان چینیان را مردمی صنعتگر و  نما و باروت و کاغذ و ابریشم و چاپ و ظرفهاي چینی، باز نمی با وجود قطب

در اعصار و اقالیم دیگر نظیر نداشت، به وجود در هنر مبتکر بودند و آثاري که از حیث ظرافت و کمال . مخترع شمرد

اینان نسبت به افزارها و . هاي اقتصادي و صنعتی کهنسال خود اکتفا ورزیدند ، به شیوه1912اما، تا سال . آوردند

آور باال برده و نیمی از مردم را ثروتمند و نیمی دیگر را از کار  دستگاههایی که سرعت کار انسان را به صورتی سرسام

چینیان یکی از اولین اقوامی بودند که ذغال سنگ را براي . نگریستند بیکار گردانیده است، به دیدة حقارت می

کردند، براي  م آن را به مقدار کم استخراج می ق 122هاي دور و حتی در  با آنکه در گذشته. سوخت به کار بردند

هر . دند و بیشتر منابع معدنی را دست نخورده گذاشتنداي تعبیه نکر بهبود و تسهیل کار رنجبران کانها هیچ وسیله

نه ساعت . دانستند، به خریدن شیشه از همسایگان مرزهاي باختري خود خرسند بودند سازي می چند که شیشه

از شروع دودمان هان تا پایان کار دودمان منچو، . ساختند اي می تنها میخهاي ناتراشیده. داشتند و نه پیچ و مهره

ت دو هزار سال، حیات صنعتی چین دگرگون نشد، چنانکه اروپا هم از زمان پریکلس تا عصر انقالب صنعتی، یعنی مد

.صنعت تغییري نکرد در زمینۀ

چین حکومت آرام و بیدغدغۀ صنعت و فرهنگ قدیم را بر رشد هراس انگیز و مهیج علم و حکومت پول ترجیح داده 

چینیان دو قرن قبل از میالد کتابهایی گرانبها دربارة کشاورزي و . است و کمتر در ترقی فنون مادي زندگی کوشیده

، که عمرش از )م ق 152فت (ریاضیدان، چانگ تسانگ . پرورش کرم ابریشم نوشتند و در جغرافیا بسیار پیش رفتند

نفی براي دانیم، مفهوم کمیت م تا جایی که ما می. صد گذشت، کتابی دربارة جبر و هندسه از خود باقی گذاشت

را تا شش رقم اعشاري محاسبه، و ) ;960(تسوچونگ چیه ارزش صحیح عدد پی . بار در این کتاب آمده است اولین

چانگ . را اصالح کرد، و به قولی براي ساختن اشیاي خودرو دست به آزمایشهایی زد» سوزن جنوبنما«مغناطیس یا 

و » یانگ«و » فنگ شوي«با اینهمه، علم فیزیک چین در برابر خرافات  .ساختنگار  میالدي زلزله 132هنگ در سال 

یش اراضی، ریاضیدانهاي چینی ظاهراً جبر را از هندیان فرا گرفتند و خود، بر اثر نیاز به پیما .کردکمر خم » یین«

اخترشناسان عصر کنفوسیوس خسوف و کسوف را بدرستی محاسبه، و گاهشماري چین . علم هندسه را بنیاد گذاردند

چون این . در گاهشماري چین، روز دوازده ساعت است، سال دوازده ماه، و آغاز هر ماه بر آمدن قمر. را تنظیم کردند

. افزودند شد، در برخی از سالها، یک ماه بر دوازده ماه می دوازده ماه قمري با فصول و سال شمسی منطبق نمی
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دادند و زمان جشنهاي خود را از روي اوضاع خورشید و ماه  چینیان زندگی زمینی خود را با حرکات آسمان وفق می

  .دانستند نظام اخالقی جامعه را نیز وابستۀ حرکات سیارات و وضع ثوابت می. کردند تعیین می

اي از اطالعات تجربی و خرافات رایج بود، قبل از اختراع خط پدید آمد و، مدتها پیش از  مجموعهپزشکی چین، که 

در عهد دودمان چو، دولت، براي کسانی که قصد طبابت داشتند، هر . عصر بقراط یونانی، طبیبانی حاذق به بار آورد

آمدند، بر حسب لیاقتشان، از حقوقی ماهانه  داد و آنان را که از عهدة امتحانات بر می ساله آزمایشهایی ترتیب می

م، یکی از حکام چین فرمان داد که کالبد چهل بزهکار مقتول را بشکافند و  در قرن چهارم ق. گردانید برخوردار می

. ولی، بر اثر مشاجراتی نظري که در این باره در گرفت، کالبدشکافی ادامه نیافت و راه علم مسدود شد. تشریح کنند

دوم، چانگ چونگ نینگ در زمینۀ پرهیز غذایی و انواع تب به نوشتن رساالتی پرداخت که مدت هزار سال در قرن 

اي در باب جراحی منتشر کرد و، با ساختن  در قرن سوم، هواتو رساله. در مدارس به عنوان درسنامه به کار رفت

م که بر اثر حماقت تاریخ، نسخۀ این شراب متأسفی. آورد، عملهاي جراحی را رواج بخشید شرابی که بیهوشی کامل می

  .میالدي، وانگ شوهو رسالۀ مهمی دربارة نبض انتشار داد 300در حدود ! ناپدید شده است

صد سال بعد، چائو  در اوایل قرن ششم، تائو هونگ چینگ شرح مفصلی دربارة هفتصد و سی داروي چینی نوشت؛

المعارفهاي  در عصر دودمان تانگ انتشار دایرة. اثر مهمی به وجود آورد یوان فانگ در زمینۀ بیماریهاي زنان و کودکان

در دورة فغفورهاي سونگ یک دانشکدة پزشکی . طبی، و در عهد دودمان سونگ گزارشهاي دقیق پزشکی رواج گرفت

. شدند کردند، اکثراً بر رموز طبابت دست یافتند و خود طبیب می کسانی که نزد طبیبان شاگردي می. تأسیس شد

پزشکان . سه قرن پیش، یک داروفروش روزانه هزار دالر فروش داشت. داروهاي چینی بسیار متنوع و فراوان بود

ورزیدند و ده هزار نوع تب و بیست و چهار نوع ضربان نبض  آمیز می چینی در تشخیص امراض اهتمامی مبالغه

براي . زدند، و شاید این نکته را از هندیان آموخته بودند کوبی می براي درمان بیماري آبله، دست به مایه. شناختند می

معالجۀ سیفلیس، که احتماال از اواخر عهد دودمان مینگ در چین شایع شده و، در نتیجه، چینیان را در مقابل 

ولی بهداشت عمومی و پزشکی . بردند اي از عوارض وخیم خود مصونیت طبیعی بخشیده بود، جیوه به کار می پاره

در شهرها، مجاري هرز آب یا اصال وجود نداشت یا به صورتی ابتدایی . ري و جراحی در چین کمتر پیش رفتندپیشگی

هاي هر جامعۀ منظم است، باز  حتی بعضی از شهرها از تأمین آب پاك و دفع فضوالت، که از نخستین وظیفه. بود

.ماندند می

شدند، و چینیان افتاده  حشرات موذي بفروانی یافت میاما شپش و . صابون یکی از کاالهاي تجملی و کمیاب بود

حال، از دیر باز، با آرامشی که زادة آیین کنفوسیوسی بود، خود را به خاریدن و خاراندن عادت دادند؛ علم پزشکی 

تی تا عهد ملکه تزو شی، همانند طب اروپا از عصر بقراط تا عصر پاستور، پیشرفت  هوانگ چین از عهد فغفور شی

هاي کهنسال  مسیحیت طب اروپایی را همراه خود به چین برد، ولی بیماران چینی همواره با شیوه. وسی ننمودمحس

  .اند خود و گیاهان دارویی در صدد معالجۀ بیماریها برآمده، و تنها در جراحی از روشهاي اروپایی سود جسته

IV - دینی که دستگاه روحانی ندارد  

 –اکسیر زندگی  –آیین تائو  –آیین کنفوسیوس  –نیاپرستی  –آسمان پرستی  –گرایی  جان –خرافات و شکاکیت 

  علل شکست آن در چین –مسیحیت  –یین اسالم آ –تساهل دینی و التقاط ادیان  –آیین بودا 

دهد که هیچ  تاریخ گواهی می. بنیاد جامعۀ چین علم نبود، معجون بیهمتا و غریبی از دین و اخالق و فلسفه بود

. چنین موهوم پرست و در عین حال شکاك، چنین پرهیزگار و در عین حال عقل گراي و دنیا طلب نبوده استقومی 

ور از برکت ایشان بودند، و از  چینیان از سلطۀ روحانیان فارغ، ولی، مانند هندوان، اسیر خدایان و در عین حال بهره
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ین تناقضات، باید از طرفی براي فیلسوفان چینی نفوذي که براي توجیه ا. اي نداشتند این رو در بین اقوام دیگر نمونه

  .نظیر است قایل شویم، و از طرف دیگر فقر مردم چین را چشمۀ پایان ناپذیر تخیالت امیدپرور بشماریم در تاریخ بی

ندار چینیان جان گراي بودند و مظاهر طبیعت را جا. دین ابتدایی چین از ادیان سایر اقوام ابتدایی متفاوت نبود

نهادند و آسمان را،  پرستیدند؛ شاعرانه، زمین و نیروي زایندة آن را حرمت می پنداشتند و از سر ترس آنها را می می

نگریستند؛  گرفت، با تعظیمی آمیخته به خوف می خود با زمینیان تماس می بخش که به میانجی آفتاب و باران حیات

ولی نیروي زایندگی و بالندگی زمین را بیش از . دادند رد پرستش قرار میباد و رعد و درخت و کوه و اژدها و مار را مو

آمیختند تا مادر زمین را  رقصیدند و با هم می دختران و پسران در جشنهاي بهاري می. کردند عوامل دیگر تقدیس می

زارشهاي جانپرور در آن روزگاران، دین و دربار جدایی نداشتند و، چنانکه از گ. سرمشق باروري و زایایی باشند

رفتند، و قهرمانیهاي ایشان همواره  آید، شاهان پارسایانی کشوردار به شمار می مورخان سختکوش عصرهاي بعد بر می

.با دعا همراه، و به تأیید خدایان مؤید بود

و » یانگ«م، و بنا بر االهیات ابتدایی چین، آسمان و زمین دو نیمه از جهانی یگانه، و مانند مرد و زن، خواجه و خاد

تکاپوي آسمان و سلوك اخالقی انسان با یکدیگر همبستگی دارند و هر دو بر نظام کلی و . ، همبسته بودند»یین«

قانون اخالق، همچون نظم ستارگان، همانا هماهنگی جزء با کل است، و . ضروري تائو یا صراط آسمانی استوارند

م اخالقی است، همین انتظام آسمانی است که انسانها و چیزها را خداي متعال همین آسمان توانمند است، همین نظا

در بر گرفته و میان فرزندان و والدین، زنان و شوهران، خادمان و خواجگان، خواجگان و فغفورها، و فغفور و آسمان 

چین به  مردم سادة. چنین مفهومی از خدا، مفهومی مبهم ولی عالی است. مناسباتی در خور برقرار گردانیده است

پرستیدند، و فیلسوفان او را مجموع نیروهاي  دادند و او را می نام داشت، تشخص می) آسمان(ین  این خدا، که تی

در جریان زمان، هر چه فلسفه پیشتر رفت، فاصلۀ خداي متشخص . شمردند تشخص آسمان و زمین و انسان می بی

  .تشخص خواص بیشتر شد عوام از خداي بی

در یک سو مردم عامی در سراسر چین به پرستش نیاکان : ت که دین رسمی چین به دوسو گراییداز این رهگذر اس

. دادند پرداختند، و در سوي دیگر پیشوایان آیین کنفوسیوس پرستش آسمان و مردان بزرگ را تعلیم می خود می

انی ناچیز به نیاکان در گذشتۀ خود دل هر روز خوراك یا احیاناً چیزي دیگر را به عنوان ارمغ برزگران و کارگران ساده

خواندند تا آنان که پس از مرگ در جایی نامشخص به سر می بردند بر سر  کردند و دعاهاي مخصوص می پیشکش می

اما این کار آنان . داشتند مردم با فرهنگ نیز ارمغانهایی به نیاکان عرضه می. لطف آیند و بر زندگان رحمت آورند

شد که زندگان در نگاهداشت و بزرگداشت  به نظر آنان، یادآوردن گذشتگان سبب می. بودصرفاً به قصد عبادت ن

. سنتهاي گرامی آنان بکوشند و به شیوة آنان جامعه را بگردانند و خطۀ شاهنشاهی را از صلح برخوردار سازند

نمود، و این  رور میچین از گورهاي عظیمی پوشیده بود که حفظ آنها ض: نیاپرستی چینیان زیانهایی نیز داشت

با این وصف، فیلسوفان چینی ثبات سیاسی یا . داشت زدن زمینها باز می آهن و شخم ضرورت چینیان را از کشیدن راه

دانستند و زیانهاي نیاپرستی را به  شد از هر چیز مهمتر می استمرار معنویی را که بر اثر نیاپرستی نصیب تمدن می

بر اثر وسعت فراوان کشور خود، و محدودیت طرق ارتباط، از وحدت مکانی  مردم چین، که. گرفتند چیزي نمی

برخوردار نبودند، به وسیلۀ نیاپرستی، یعنی از راه حفظ مواریث کهن، در طی نسلها بر وحدت معنوي پایداري دست 

گذشت بیزمان و داد، و حیات فردي، در پرتو سر هاي استوار سنن، نسلها را به یکدیگر پیوند می رشته. یافتند می

.شد باشکوه قومی، از وقر و جالل بارور می

در طی . وپر داد و از جهتی کم دامنه گردانید دین خواص، یعنی دانشمندان و دیوانساالران، دین عوام را از جهتی بال

» مانآس«قرون، به موجب فرمانهاي فغفوري، پیوسته بر عظمت مقام کنفوسیوس افزود، تا جایی که از همه چیز جز 
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اي نصب شد و در هر شهر معبدي باال رفت، و فغفور و بزرگان گاه به گاه  به احترام او، در هر مدرسه لوحه. فراتر رفت

وي، در نظر چینیان هوشمند، . به یاد او، و براي روح او که خیر اعالي تاریخ چین بود، به نثار قربانی و بخور پرداختند

شد، ملحدان و  در مراسمی که به احترام او برپا می. شناختند و را بدل خدا میاما بسیاري از چینیان ا. خدا نبود

یکی از ارکان آیین رسمی . رفتند داشتن او و نیاکان خود نزد مردم، متقی و دیندار به شمار می الادریان، با بزرگ

با تشریفات فراوان، در تی یا قدرت اعظم حاکم بر عالم بود، و هر ساله فغفور  کنفوسیوس گرایان، شناختن شانگ

با این وصف، در دین کنفوسیوسی از عقبا و . زد تشخص دست به قربانی می ، براي این الوهیت بی»مذبح آسمان«

کرد، بلکه فقط ارادة خدا یا نظام عالم را  بر مکان یا حیز داللت نمی» آسمان«لفظ . حیات ابدي خبري نبود

گاه مردم چین را درست خرسند نساخت، زیرا خیالها و امیدها و  راي، هیچاین دین ساده و تقریباً خردگ .رسانید می

مردم چین نیز، مانند . بخشیدند، در آن چندان راهی نداشتند رؤیاها و خرافاتی که زندگی روزانه را رنگ و جال می

نیک و بد در پیرامون آنان انگاشتند که ارواح  آراستند، و چنین می سایر اقوام، نثر واقعیت را با شعر مابعدالطبیعه می

پس، به غیبگویان پول . در جنبشند، و باید با افسون یا دعا خصومت آنها را فرونشاند و مساعدت آنها را جلب کرد

پشت، بر ایشان  چینگ، از روي حرکات اختران یا خطوط کاسۀ سنگ دادند تا آینده را مطابق مفاد کتاب اي می

مند شوند یا به میانجی آنان،  کردند تا به برکت آنان از نعمت آفتاب و باران بهره میجادوگران را استخدام . بازنمایند

کودکانی که در ایام منحوس چشم به جهان گشودند، به دست . براي ساختن خانه و گور، جهات باد و آب را دریابند

ا دچار خوشبختی یا بلکه کشتند تا پدران و مادران ر شدند، و دختران غیور گاهی خود را می هالکت سپرده می

بر روي هم، چینیان، مخصوصاً چینیان جنوبی، به عرفان رغبت داشتند و، به جاي آیین عقلی و . بدبختی گردانند

خشک کنفوسیوس، مشتاق دینی بودند که ایشان را نیز مانند سایر ملل به حیاتی جاویدان امیدوار کند و تسال 

پسند نگرش ابهام آمیز الئوتزه را بر گرفتند و بتدریج به صورت دین  دماز این رو برخی از الهوتیان مر .بخشد

گاه تائو  این دو ظاهراً هیچ. آرامش فردي است تزه، تائو راه حیات و وسیلۀ تحصیل در نظر الئوتزه و چوانگ. درآوردند

این » اصالح«ی دست به اما در قرن دوم میالدي کسان. شمردند شناختند و عامل خلود نمی را واجد وجهی االهی نمی

این اکسیر چنان . اي به آنان سپرده است اصول زدند و مدعی شدند که الئوتزه اکسیر حیات ابدي را به صورت نوشابه

مردم را خوش آمد که، بنابر روایات، حتی چند تن از فغفورها، بر اثر افراط زاهدانه در نوشیدن آن، جان خود را از 

انگاشت، با گرفتن پنج جعبه  میالدي، مردي که خود را از اصحاب راز می 148ود سال در سچوان، در حد. کف دادند

ظاهراً بعضی از بیمارانی که به او روي آوردند، شفا . داد که به ادعاي او داروي همۀ دردها بود برنج، طلسمی می

تقبال کردند؛ معبدها برپا داشتند مردم از دین جدید اس! یافتند، ولی آنان که شفا نیافتند، به ضعف ایمان متهم شدند

. ناپذیر خود را با آن آمیختند و، با دستهایی گشاده، به دین پیشگان جدید مال و منال دادند و بخشی از خرافات پایان

پیشگان را عقیده بر این بود  دین. از الئوتزه خدایی ساختند و گفتند که مادرش به طرزي ملکوتی آبستن شده است

جهان را از . رو سالخورد و خردمند پا به جهان گذاشت ت هشتاد سال در زهدان مادر ماند و از اینکه الئوتزه مد

ترکاندند و،  دیدند و براي گریزاندن شیاطین، در صحن معابد، شادمانه ترقه می شیاطین و خدایان جدیدي آکنده می

.آوردند د، زنگهاي عظیم را به صدا در میبراي آنکه خدایان را بیدار کنند و به شنیدن اوراد مداوم خود وادارن

بسا فغفورها را به آیین خود کشانیدند و براي ربودن . هزاران هزار تن مدت هزار سال براي آیین تائو تالش کردند

هاي  دانستند، دست به دسیسه امتیازات پیروان کنفوسیوس، که بستن مالیات و صرف آن را حق آسمانی خود می

اي پدید  ینهمه، باالخره شکست خوردند، زیرا، با آنکه منطق کنفوسیوس بر آنان غلبه نکرد، دین تازهبا ا. فراوان زدند

دین بودا در سدة اول میالدي از هند به . دین بودایی –بخشید  آمد که بیش از تائوپرستی مردم ساده را تسال می

د که پانصد سال پیش به وسیلۀ بوداي آمیزي نبو ولی این دین دیگر آن آیین تیره و سخت و ریاضت. چین آمد
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دالن آمیخته و به صورت  ساده الهوتیان دربار کنیشکه آن را با نیازهاي عاطفی. روشندل به هندیان عرضه شده بود

این مذهب، . داد مذهبی امید بخش که از امداد خدایان و وصال بهشت نوید می –مذهب مهایانا درآورده بودند 

یین، نرینه  اي به چینیان عرضه داشت، همچون آمیتابا، فرمانرواي بهشت، و کوان مانند تازهخدایان متشخص و انسان 

دین بودایی به مردم آشفته و دردمند چین بشارت داد که لوهانها یا . دا به شمار آمدخداي شفقت که بعداً ماده خ

از این . نجور و حیران آمادة فداکاریندآرهتها، که هجده تن از حواریان بودا هستند، همواره براي دستگیري بشریت ر

بردند، چینیان، آزرده از هرج و مرج  رو، پس از سقوط دودمان هان، در همان زمانی که رومیان به مسیحیت رو می

سپس آیین تائو آغوش گشود تا آیین جدید را در بر گیرد، و . سیاسی و جنگ و پریشانی، به آیین بودا گراییدند

  .اندیشۀ چینیان چنان با یکدیگر عجین شد که جدا کردن آنها از یکدیگر ممکن نبود بزودي این هر دو در

فغفورها به تعقیب پیروان بودا فرمان دادند، فیلسوفان از خرافات بودایی نالیدند، و کشورداران تأسف خوردند که این 

لوم شد که این دین از حکومت نیرومندتر اما عاقبت مع. کشاند دارد و به رهبانیت می آیین، مردم چین را از کار باز می

گرفتن و معبدساختن  در نتیجه، فغفورها با خدایان تازه از در صلح درآمدند و به روحانیان بودایی رخصت صدقه. است

دین جدید . آنگاه آیین کنفوسیوس ناگزیر آیینی اشرافی گردید و درانحصار کارمندان رسمی و دانشوران ماند. دادند

شان، در جوار مؤسسات تائوییان، معابدي برپا داشت  زیارتگاههاي قدیم را به خود بست؛ در کوه مقدس تايبسیاري از 

همچنین مردم را به زهد و زیارت جاهاي مقدس برانگیخت؛ به پیشرفت نقاشی، . و رهبانان خود را در آنها گماشت

د تمدن بود، به جامعۀ چینی بخشید؛ و سازي، معماري، ادب، و فن چاپ کمک کرد، و لطف و رقتی که مم مجسمه

کاهنانش به فساد افتادند؛ نفوذ خدایان شوم و خرافات عامیانه در آن : سرانجام، مانند آیین تائو، انحطاط یافت

روزافزون شد؛ و، به هنگام احیاي آیین کنفوسیوس، در عصر چوشی، دستگاه سیاسی بوداییان، که هیچ گاه قدرت 

در زمان ما، معابد بودایی چین متروکند و خزاینش تهی، و کسی را بدان گرایش . ز میان رفتچندانی نداشت، عمال ا

. پیشۀ بینوا نیست، مگر گروهی دین

اکنون قسمتی از دین پیچیده و غیررسمی مردمان  با این وصف، آیین بودا در روح ملت چین رخنه کرده است و هم

هاي اروپایی و امریکایی، به انحصار  جامعۀ چینی، بر خالف جامعه باید دانست که. دهد متعارف چین را تشکیل می

ادیان چین معموال نه تنها در حیطۀ قدرت دولت با یکدیگر . دینی نگراییده و هرگز عرصۀ جنگهاي دینی نشده است

معتقدات حال چینی  از این جهت، فرد میانه. یابند آیند، بلکه در قلوب مردم نیز با همدیگر اختالط می کنار می

. گراي گراي است و هم تائوگراي و بوداگراي و کنفوسیوس هم مانند انسان قدیم جان. گوناگون را در خود جمع دارد

شاید سخن الهوتیان سرانجام راست درآید و بهشتی موجود : کند حال، و به هیچ چیز یقین نمی فیلسوفی است افتاده

همراه باشیم و به کاهنان فرق مختلف پولی دهیم تا سر گور ما  پس، تدبیر صواب آن است که با همۀ ادیان. باشد

دارد،  حال جهان را به کام خود یابد، چندان توجهی به خدایان مبذول نمی هنگامی که چینی میانه! دعایی بخوانند

در تاریخ بشر، . ندک پردازد و زیارت معابد الئوتزه و بودا را به کاهنان و زنان واگذار می بلکه به ستایش نیاکان خود می

وقت دعا کردن، به سعادت بهشتی . چینی شیفتۀ حیات خویش است. نبوده است» اهل دنیا«هیچ قومی تا این اندازه 

اگر خداي او حاجتش را برنیاورد، نخست وي را به باد ناسزا . نظر ندارد، بلکه به فکر تأمین منافع زمینی است

پرستد،  هیچ پیکرسازي خدایان را نمی«: مثلی دارند چنین. افکند ودخانه میگیرد، و در آخرکار، پیکر او را به ر می

حال اسالم و مسیحیت را با شور و شوق پذیره  از این رو چینی میانه» اند؟ داند که آنها از چه ساخته شده زیرا می

کردند، حال آنکه  عرضه می نشد، زیرا این دو دین، بهشتی به همان صورت که دین بودا قبال بشارتش را داده بود به او

رسد، چینی اصیل  اکثر مسلمین چین، که عدة آنها به پانزده میلیون می. او اساساً جویاي تضمین سعادت دنیوي بود

فغفورتاي تسونگ از آن . میالدي، مسیحیت را به چین بردند 636نسطوریان، در حدود . تبارند نیستند، بلکه بیگانه
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، نسطوریان چین، به نام قدردانی از 781در . را از آسیب و آزار محفوظ داشت حمایت نمود و مبلغان مسیحی

از آن زمان تاکنون، هیئتهاي . روشندلی و بزرگواري او، و در آرزوي رواج کامل مسیحیت، بنایی یادمان برپا کردند

هاي دیرین نسطوریان تبلیغی یسوعی با شور و غیرت عظیم، و مبلغان پروتستان با پول امریکا، در برآوردن آرزو

آید که در مدت هزار  با این وصف، امروز در چین بیش از سه میلیون مسیحی وجود ندارد، و از این برمی. کوشند می

 !استسال فقط یک صدم جمعیت چین به مسیحیت گرویده 

V -  سلطۀ اخالق  

 - ازدواج و عشق - روابط پیش از زناشویی -روسپیگري -پاکدامنی –کودکان  -خانواده - عۀ چینیمقام اخالق در جام

  شخصیت چینی -رقیب زن -پدر خانواده -یک ملکۀ چینی - طالق - یريگ متعه - تکگانی و چندگانی

غالب آمد، آیین کنفوسیوس با وجوه گوناگون خود، مخصوصاً نیاپرستی، در طی بیست قرن بر آیینهاي مخالف متعدد 

اخالق کهن چینی، که آیین کنفوسیوس . شد استوار بود زیرا بر اخالق کهنسالی که بنیاد جامعۀ چینی محسوب می

اي  ها، با سلطه به آن رنگ دینی داد، به وساطت خانواده، از نسلی به نسلی رسید و تقریباً در بحبوحۀ همۀ هنگامه

شناسند و بهتر پرورش  چیزي که چینیان بهتر می«: ه استولتر گفت. نامحسوس، به جامعۀ چینی نظم بخشید

مایۀ ایمنی جهان ساختن خانه است «: از سخنان کنفوسیوس است» .رسانند، اخالق است دهند و به کمال اعال می می

 چینیان بر این باور بودند که غرض از قوانین اخالقی، تنظیم روابط جنسی است براي  ».بر بنیادي استوار

زیرا ملت چین . از دیدگاه چینیان، شمار کودکان هر چه بود، زیاد نبود. کودك علت وجود خانواده است. ريپرو کودك

خواست، و خاك پرمایۀ آن از عهدة تغذیۀ هزاران هزار  همواره در معرض هجوم قرار داشت و مدافعان فراوان می

شد و فقط به افراد توانمند  بوه سبب نابودي ناتوانان میها و اجتماعات ان از این گذشته، تنازع بقا در خانواده. آمد برمی

داد تازندگی کنند، فزونی گیرند، مایۀ آسایش و نازش والدین سالخوردة خویش گردند، و با خلوص عقیدت  مجال می

 بایست صاحب پسران مرد می: افزود نیاپرستی از دو جهت براهمیت تولید مثل می. در حفظ مقابر نیاکان تالش ورزند

منسیوس . بسیار شود تا پس از مرگش براي او قربانی کنند و هم مراسم بزرگداشت نیاکان را همچنان برپا دارند

مادران آرزوي پسرزایی  ».سه امر است که برازندة فرزندان نیست، و اعظم آن سه، بالعقب بودن است«: گفته است

کردند و در  را پسران بهتر از دختران در کشتزارها کار میماندند، همواره شرمگین بودند، زی پسر می داشتند، و اگر بی

دختران، . گرفت، برعهدة پسران بود از دیرباز، برگزاري قربانیهایی که براي نیاکان صورت می. جنگیدند میدانها می

اده را بایست آنان را با شکیبایی به عرصۀ رشد رسانید تا خانو می. کردند همچون بار، بر دوش خانواده سنگینی می

در مواقع سختی، اگر . اي نو به بار آورند ترك گویند و به خانۀ شوهر روند و در آنجا کار کنند و کارگر زایند و خانواده

شد، امکان داشت که نوزاد بیگناه را رها کنند تا در سرماي شب بمیرد یا  دختري بر دختران متعدد خانواده افزوده می

  . خوراك گرازان طعمه طلب شود

والدین کودکان را . یافتند بردند، با عطوفت تام پرورش می دکانی که از مخاطرات نخستین جان سالم به در میکو

پرداختند، و گاه و بیگاه موقتاً اطفال  زدند، بلکه با راهنمایی صحیح و ایجاد سرمشق شایسته به تأدیب آنان می نمی

کودکان در بخش . تا محبت دایم والدین سبب تباهی آنان نشودکردند  اي آشنا معاوضه می خود را با فرزندان خانواده

در این سن . رفتند بردند و، پیش از سال هفتم عمر، بندرت به حضور مردان می اندرونی خانه نزد زنان به سر می

راي پسران از ده سالگی، ب. داشتند فرستادند و از دختران بشدت دور نگاه می توانگران پسران خود را به مدرسه می

گرایی اساساً اختیاري براي پسران باقی  اما وفور همجنس. معاشرت با مردان و روسپیان، کمابیش مختار بودند

  ! گذاشت نمی
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کردند، چندانکه بسیاري از آنان، اگر تصادفاً براثر تماس با  نهادند و بسختی مراعات می دختران، پاکدامنی را ارج می

نمود، و حتی از  اما پاکدامنی مرد مجرد مهم نمی. زدند فتند، دست به خودکشی مییا دار می مردان دامان خود را لکه

جویی، مانند شور گرسنگی، حاجتی طبیعی  در عالم مردان، شور جفت. ها برکنار نماند رفت، از روسپیخانه او انتظار می

گرد آوردن زنان براي رفع این احتیاج، از دیرباز  .بودرفت، در خور اغماض  آمد و، اگر از اعتدال بیرون نمی به شمار می

چونگ، وزیر اعظم مشهور ایالت چی، امر کرد که وسایلی فراهم آورند تا بازرگانان ایاالت  کوان. بر اصولی استوار بود

! زگشت، منافع تجارتی خود را از کف دهنددیگر بتوانند امیال خود را اجابت کنند و براثر آن، پیش از با

. کردند ها داشتند، تکاپو می نویسد که، در پایتخت قبالي قاآن، روسپیان بیشماري، که از زیبایی بهره مارکوپولو می

گرفت، و زیباترین آنان را رایگان نزد سفیران بیگانه  آورد، زیر نظارت خود می داد، گردشان می دولت به آنان جواز می

اینان، که . نام گرفتند» پرداز دختران نغمه«بعداً در چین نوع جدیدي از این گونه زنان پدید آمدند و . فرستاد یم

دانستند  ساختند، معموال از ادب و فلسفه چیزي می جوانان مجرد و شوهران آبرومند را با بحثهاي سنجیده سرگرم می

  .و در موسیقی و رقص دستی داشتند

ردان چنان آزاد، و زنان چنان مقید بودند که مجالی براي درگرفتن عشقهاي شورانگیز پیش پیش از ازدواج، م

در عصر دودمان تانگ به چندعشقنامه . بینیم از این رو، بندرت در ادب چین بازتابی از عشق رمانتیک می. آمد نمی

یک پل چندان در انتظار معشوق  بینیم که زیر م، در افسانۀ وي شنگ، جوانی را می خوریم، و در قرن ششم ق برمی

شک وي شنگ عاقلتر از آن بود که دست به چنین کاري زند، اما  بی. کند آید و غرقش می ماند که آب باال می می

برروي هم، عشق، به صورت هیجان و پیوندي لطیف، میان زن و مرد ! دهند که چنان نباشد اهل هنر ترجیح می: عجبا

  ! اند باید گفت که از این حیث چینیان به یونانیان رفته. شد وفور دیده میچینی کمتر، ولی بین مردان ب

زناشویی را با عشق چندان کاري نبود، زیرا جز دمساز کردن زن و مرد سالم و پدید آوردن خانوادة بارور هدفی 

پسران را از  به همین سبب والدین،. خواستند از این رو، چینیان خانواده را مصون از آشوب عواطف می. نداشت

مجرد ماندن براي مردان، حتی روحانیان، ناپسند و در . گرفتند داشتند و خود براي آنان جفت می دختران جدانگاه می

گماشت تا مردان  در روزگار کهن، حکومت، کارگزاران مخصوص می. حکم جنایتی نسبت به نیاکان و دولت و ملت بود

پدران و مادران، یا به تنهایی یا به مدد . ست سالگی به زناشویی وا دارندسالگی و زنان را پیش از بی را پیش از سی

شدند، بیدرنگ بعد از بلوغ، و گاهی پیش از بلوغ و حتی پیش از تولد  رن خوانده می اي که می دالالن حرفه

ز نظر والدین دور به هنگام انتخاب نامزد، قیود مربوط به قرابت ا. گزیدند فرزندانشان، براي ایشان نامزدهایی برمی

پدر داماد ارمغانی . اي کامال آشنا باشد، ولی از خویشاوندان بسیار نزدیک نباشد بایست از خانواده همسر می. ماند نمی

هاي  خانواده. آورد اي باخود به خانۀ داماد می فرستاد، و عروس، درعوض، جهیز پرمایه شایسته براي پدر عروس می

گرفت وداماد، اگر به کمک  عروس پیش از زناشویی با داماد تماس نمی. کردند مبادله می هایی عروس و داماد نیز هدیه

در . ماند شد، معموال تا زمان جشن عروسی از قیافۀ او بیخبر می اي قادر به دیدن چهرة عروس نمی دیگران با حیله

بایست  از جشن، عروس، که میپس . نوشانیدند تا مبادا گرفتار حجب شود جشن عروسی به داماد شراب فراوان می

گرفت و از آن پس  آزرمگین و فرمانبردار باشد، با شوهر خود در خانۀ پدرشوهر یا در حوالی خانۀ او سکونت می

رسید که  زحمت نوعروس هنگامی به پایان می. موظف بود که از بام تا شام براي شوهر و مادرشوهر خود زحمت کشد

.کرد جهاي خویش را تالفی میشد و رن خود صاحب پسر و عروس می

نمودند،  العاده می گرفتند، اما چینیان، که به زیادتی فرزندان نیرومند اعتناي فوق تهیدستان بیش از یک زن نمی

جامعه به کسی که . نیز برگزینند» همسر فرعی«مطابق عرف خود، حق داشتند که، عالوه بر همسر اصلی، متعه یا 

شد، به احتمال بسیار، شخصاً  زن اگر فرزنددار نمی. نگریست ري کند به دیدة اعتبار میتوانست از چند زن نگاهدا می
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در موارد بسیار، . دانست انگیخت، و معموال فرزند زن فرعی را فرزند خود می شوي را به گزیدن همسري دیگر برمی

ه دلبران خود را، به نام همسر کردند ک بند خانه سازند، آنان را ترغیب می زنان براي آنکه شوهران خویش را پاي

همواره زنان زیبا را از «: ستودند، زیرا گفته بود چینیان همسر فغفور چوانگ چو را سخت می. فرعی، به خانه آورند

ها در فرستادن دختران خود به  خانواده» .شهرهاي اطراف فراهم آوردم تا به نام متعه به خداوندگار خود عرضه دارم

سرا  فغفور براي محافظت حرمسرا و تمشیت امور آن، سه هزار خواجه. ورزیدند یکدیگر رقابت میحرمسراي فغفور با 

سرایان پیش از سن هشت، به وسیلۀ کسان خود، به قصد تأمین معیشت، اخته  بیشتر این خواجه. به کار گماشته بود

  . شده بودند

 با برده فرقی نداشتند، و زن اصلی هم چیزي جز ها عمال رفت، متعه در خانوادة چینی، که بهشت مردان به شمار می

با این وصف، چون ازکودکی . متصدي کارخانۀ تولید مثل نبود، و مقام او به تعداد و جنس فرزندانش بستگی داشت

زندگی . ماند نصیب نمی شد و از شادمانی بی یافت، بسهولت با محیط خود سازگار می براي خدمت شوهر پرورش می

آمد، مانند حیات زناشویی زن و شوهر غربی که معموال  رد چینی، با آنکه به خواست آن دو پدید نمیمشترك زن و م

از بهانۀ نازایی تا  - اي توانست زن را به هر بهانه شوهر می. شود، آرام و هموار بود پس از عشقی رمانتیک آغاز می

قهر از شوهر روگرداند و به خانۀ پدري خود توانست به  زن حق طالق خواستن نداشت، فقط می. طالق دهد -پرگویی

زیرا از طرفی زن پس از طالق به . داد به طور کلی طالق بفراوانی روي نمی. داد اما این امر بندرت روي می - بازگردد

مآبند، تحمل مشقات زناشویی را الزم  آمد، و از طرف دیگر چینیان، که مردمی فیلسوف وضعی پریش گرفتار می

  . دانند می

ایم، مردم کهن  چنانکه دیده. رفت حتماال در دورة پیش از کنفوسیوس مادر کانون حیات و قدرت خانواده به شمار میا

در » زن«هنوز هم، در خط چینی، عالمت اصلی کلمۀ . »شناختند و به پدران خودکاري نداشتند مادران خود را می«

بود، و زن پس از زناشویی به نام شوهر در » برابر«عنی در اصل به م» زوجه«کلمۀ . عالمت نام خانوادگی جاي دارد

لو، که بعدها  ملکه. دار مشاغل بزرگ و از آن جمله کشورداري بودند زنان حتی تا سدة سوم میالدي عهده. آمد نمی

وي، مانند کاترین دومدیسی، . م با غلبۀ تمام حکومت کرد ق 180تا  195سرمشقی براي ملکه تزوشی گردید، از 

ان و دشمنان خود را با سرسختی و درشتی زهر داد و به قتل رساند، شاهان را بر تخت نشانید و سرنگون رقیب

با آنکه در عصر دودمان . ساخت، و معشوق نازنین شوهرش را گوش برید و چشم درآورد و در چاه گنداب فرو انداخت

ت، در روزگار قدیم، زنان طبقات باال با دانس هزار چینی، شاید فقط یک تن خواندن و نوشتن می منچو از هر ده

چائو،  ، خواهر او، پان)میالدي 100حدود (کو  پس از مرگ مورخ پان. سرودند فرهنگ بودند و بسیاري از آنان شعر می

. که زنی فاضل بود، کتاب تاریخ برادر را به پایان رسانید، و نزد فغفور منزلت بسیار یافت

الطوایفی در چین سبب تنزل مقام سیاسی و مقام اقتصادي زنان شد و پدران  ملوك توان گفت که استقرار حکومت می

معموال همۀ پسران خانواده و همسران و فرزندان آنان در خانۀ پدر یا سالدارترین . ها گردانید را کانون پایدار خانواده

ي خانواده بود، از هر جهت در دارایی خانواده، هر چند که ملک مشترك همۀ اعضا. بردند مرد خانواده به سر می

درزمان کنفوسیوس، پدران از قدرتی تقریباً مطلق برخوردار بودند، . اختیار پدر یا سالدارترین مرد خانواده قرار داشت

اما این کار، جز در مواردي که احتیاج خانواده به . توانستند همسران و کودکان خود را به عنوان برده بفروشند و می

همچنین، پدران حق کشتن فرزندان خود را داشتند، و در این مورد فقط آراي . افتاد د، اتفاق نمیرسی نهایت می

. خواند خورد و بندرت زن و فرزندان را به سفرة خود می پدر هر خانواده به تنهایی غذا می. عمومی بازدار پدران بود

چنین بود که شوهر مردگان، براي اثبات  نمود؛ در قدیم رسم پس از مرگ او، ازدواج مجدد همسرش پسندیده نمی

این گونه خودکشیها حتی تاپایان سدة نوزدهم روي . وفاداري خود نسبت به شوهران مرده، دست به خودکشی زنند
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گرفت و باطناً زن و  کرد، ولی از همسر سخت فاصله می شوهر با همسر خود و هرکس دیگر با ادب رفتار می. داد می

اگر از . شدند زیستند و کمتر با مردان محشور می زنان در بخشی معین ازخانه می. دانست د نمیکودکان را همپایۀ خو

شوهر، . همنشینی مردان با زنان روسپی چشم پوشیم، حیات اجتماعی چینیان، به طور دربست، حیاتی مردانه بود

و نه  - اري و پرکاري و بسیارزایی زنداد و به فرمانبرد ها مورد توجه قرار می همسر خود را فقط به عنوان مادر بچه

اي مشهور، با فروتنی، دربارة مقام زنان چنین  بانوي ادیب، پان هوپان، در رساله. نهاد ارج می - زیبایی و فرهیختگی او

  : نویسد می

 ترین کارها بر عهدة ماست، پست. ما بخش ضعیف بشریت هستیم. در میان انواع انسان، فروترین جایگاه از آن ماست

اگر زنی شویی دارد به مراد دل، براي «: دارد کتاب قوانین مرد و زن، بحق و با صحت، اعالم می …. و باید باشد

  :فوشوان سروده است ».اسر عمر است، و اگر زنی شویی دارد بر خالف دلخواه، نیز براي سراسر عمر استسر

  !انگیز است زن بودن چه غم

  .در زمین چیزي بدین کم بهایی نیست

  سران بر در تکیه زنند،پ

  مانند خدایانی از آسمان افتاده؛

  قلبهاي آنان به چالش خوانند

  چهار اقیانوس و باد و غبار هزار فرسنگ را

  آید، کسی شاد نشود،  وقتی که دختري به دنیا می

  .خانواده بر او وقعی ننهد

  چون به بار آید، در خلوت ماند،

  .ترسان که دیدگانش به روي مردي افتد

  کس زاري نکند چون او خانۀ خود را ترك گوید، یچه

  .مانند ابرها که پس از باران بناگهان دور شوند

  سر فرود آورد و خود را آراسته کند،

  :دندانهایش لبهاي سرخش را فرو فشارد

  .بارهاي بیشمار، از سر تعظیم، خم شود و زانو زند

با آنکه افراد خانوادة چینی نسبت به یکدیگر به . ف نباشدشاید چنین توصیفی دربارة خانوادة چینی مقرون به انصا

کردند، خانواده از مهربانی و دوستی و یاري و همکاري  آمر و مأمور بودند و مردان با زنان و کودکان ستیزه می مثابه 

ست، مانند زنان توان زن، از لحاظ اقتصادي، زیر دست مرد بود، اما از آزادي بیان بهرة فراوان داشت و می. سرشار بود

البته خانوادة چینی در دست . گیرد، یا او را از خانه آواره گرداند» زهر چشم«زمین، با دشنام، از مرد خود  مغرب

گردید و از دموکراسی و تساوي حقوق بر کنار بود، و دولت حفظ نظم اجتماعی را بر عهدة خانواده گذاشته  پدران می

رفت و  اي از حکومت به شمار می احد، کانون کودك پروري و مدرسه و کارگاه و گونهاز این رو، خانواده، در آن و. بود

در ایاالت متحد امریکا، خانوادة شهري هنگامی از قدرت و . توانست از اعمال قدرت و انضباط سخت چشم پوشد نمی

  .انه و دولت واگذار شدانضباط خود کاست که اهمیت اقتصادي را از دست داد، و وظایف پیشین آن به مدرسه و کارخ

چینی میانه حال، گذشته از . اند بسیاري از جهانگردان شخصیت فرزندانی را که خانوادة چینی پرورده است، ستوده

وي  .استنگاهداشت سالخوردگان، نمونه یا سرمشق بوده  موارد استثنایی، در اعزاز پدر و تمکین به او و بزرگداشت و

کرد، و همۀ وجوه حیات خود  پذیرفت و عمل می یا لی چی را با شکیبایی می» آداب نامه«مقررات توانفرساي کتاب 
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ساخت و بر ادب و متانتی که براي مردمان متعارف مغرب زمین قابل فهم نیست،  را با تشریفات خشک آن همنوا می

خوریم که بار سرگین بر دوش دارند، ولی از بازرگانان بیگانه، که  ین با باربرانی بر میاز این رو، در چ. یافت دست می

چینی کهن هنر سازش را بخوبی آموخته بود و . فروشند، مهذبترند و عزت نفس بیشتري دارند به آنان تریاك می

ه سخت زبان، پیوسته گاه به گا. کوشید همواره از سر بزرگواري در حفظ آبروي دشمنان شکست خوردة خود می

و شکم انباشتن و دستبرد اندك زدن و با ادب دروغ گفتن  کردنپرگو، غالباً ناپاکیزه، و بسا اوقات مست بود و به قمار 

گاهی به بیرحمی . نی، گرستۀ زر بودپرستید و، مانند امریکاییان داستا النوع ثروت را می پرستانه رب بت. رغبت داشت

اما، در هر حال به صلح . زد کرد و، بر اثر بیعدالتیهاي مکرر، دست به غارت و کشتار همگانی می و توحش میل می

گرایید  جویی می انگاشت؛ به صرفه رغبت، و براي خدمت همسایگان آمادگی داشت و بزهکاران و جنگاوران را خوار می

ادعا، و در امور مالی و بازرگانی، نسبتاً درستکار بود؛  برد؛ در زندگانی، ساده و بی از کار لذت می کرد و و سخت کار می

گرفت؛ خوشبختی و شوربختی را خردمندانه مورد تحقیر قرار  در زیر تازیانۀ شقاوت، خاموشی و شکیبایی پیش می

دادند،  سانی که در مقابل مصایب ناله سر میکشید و با ک داد؛ با تسلیم و رضا بار درد و دغدغه را بردوش می می

نشست، و هنگامی که خود را از قبول مرگ ناگزیر  نمود؛ به هنگام مرگ عزیزان، دیر زمانی به سوگ می همدردي نمی

رفت؛ به همان اندازه که نسبت به درد حساس نبود، نسبت به زیبایی  دید، با آرامشی فیلسوفانه، به پیشباز آن می می

.گردانید آراست، و زندگانی خود را با هنري پخته دلپذیر می د؛ شهرها را با رنگهاي درخشان میحساس بو

اي هرج و مرج و بینوایی پرمرارتی را، که زادة ضعف  اگر بخواهیم به فهم جوهر این تمدن نایل آییم، باید لحظه

نیم و اعتناي چین را در عصر چو، داخلی جامعه و آمدن ماشین و سالح اروپایی به آن سرزمین است، فراموش ک

شی در نظر آوریم، زیرا بیگمان در آن روزگاران پر آرامش است که جمال  مینگ هوانگ، هوي تسونگ، یا کانگ

  .را پدید آوردند –بلکه جهان  –پرستی رواج داشت و چینیان واالترین تمدن آسیا 

VI - حکومتی که ولتر ستود

دستگاه تفتیش  –فغفور  –کیفرهاي شدید  –ضعف قوانین مدون  –ده و ایالت  –خود مختاري  –عدم اعتنا به فرد 

 –امتحانات استخدام دولتی  –تفویض مشاغل بر اساس تعلیم و تربیت  –ان تربیت دیوانساالر –سازمانهاي دیوانی  –

  محاسن آن –معایب آن 

اي از دموکراسی و اشرافیت  ختهاگر حکومت آرمانی آمی. آیین حکمرانی چینی گیراترین وجه تمدن چین است

باشد، باید گفت که چینیان بیش از هزار سال است که چنین حکومتی دارند؛ و اگر بهترین حکومت، ) آریستوکراسی(

هیچ . حکومتی باشد که کمتر بر مردم مسلط باشد، باید گفت که حکومت چین باستانی بهترین حکومتهاست

اي به این  اي به این وسعت بر قومی به این کثرت سلطه در زمان پهنه حکومتی نیست که مانند حکومت آن مملکت

فرد به خودي خود اهمیتی . شد در چین به فردگرایی یا آزادي فردي توجهی مبذول نمی .مالیمت ورزیده باشد

زنجیري  هاي فرد در وهلۀ اول، به عنوان عضو خانواده، یکی از حلقه. رفت نداشت، بلکه جزوي از یک کل به شمار می

قانون و عرف، هر فرد را مسئول کارهاي سایر اعضاي خانوادة او . داد بود که گذشتگان را به آیندگان پیوند می

فرد در وهلۀ دوم معموال به انجمنی مخفی . شد دانست، چنانکه همۀ خانواده نیز مسئول اعمال او محسوب می می

شبکۀ . کاستند این بستگیها از حقوق و اختیارات فردي او میوابسته بود و به یکی از اصناف تعلق داشت، و البته 

کرد، مورد نفرت مردم  ساخت، و اگر جداً اخالق یا سنتهاي دیگر جامعه را پایمال می رسوم کهن نیز او را مقید می

خاستند، چین، به برکت این سازمانهاي اجتماعی که خود به خود از نیازها و همکاري اختیاري مردم بر. گرفت قرار می

  .رغم ضعف قانون و دولت، نظم و ثبات خود را محفوظ بدارد توانست، علی
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دوري . چینیان در داخل چارچوب این سازمان اجتماعی خود به خودي، از حیث سیاسی و اقتصادي، آزاد بودند

شتیرانی، نبودن وسایل پل و غیر قابل ک شهرها از یکدیگر و از پایتخت امپراطوري، وجود کوهها و بیابانها و رودهاي بی

 میلیونحمل و نقل و ارتباط سریع، و عدم امکان نگاهداري سپاه عظیمی که ارادة دولت مرکزي را بر چهار صد 

  .یدندگردان انسان تحمیل کند، عواملی بودند که دولت را از تحمل خودمختاري هر ناحیه ناگزیر می

شد، ده را اداره  می ها زیر نظر کدخدایی که از طرف حکومت نامزد واحد کوچک اداري، ده بود، و پیران خانواده

، که زیر »ین هی«دو یا چند . آورد یا بخش پدید می» ین هی«اي از یک شهرك و کثیري ده، یک  مجموعه. کردند می

یا ناحیه، و از دو یا » تائو«یک » فو«از دو یا چند . داد تشکیل می) شهرستان(» فو«سلطۀ شهري قرار داشت، یک 

وجود داشت، و تعداد » ین هی«در چین، نزدیک به هزار و سیصد . آمد یا ایالت به وجود می» شینگ«یک » تائو«چند 

 گیري و دادگستري، دولت در هر بخش، براي برقراري نظم و خراج. رسید ایالتها در عصر دودمان منچو به هجده می

دار  یک صاحبمنصب، و براي هر ایالت یک قاضی و یک خزانه» تائو«و » فو«گماشت، و براي هر  یک تن کالنتر بر می

مأموران دولت معموال به گرفتن باجهاي قانونی و غیر قانونی . کرد السلطنه تعیین می و یک حاکم و گاهی یک نایب

سایر امور . نمودند شد، خود دخالت می حکمیت مرتفع نمی کردند، و فقط در مواردي که مناقشات مردم با بسنده می

شد و تا زمانی که به  هر ایالت براي خود دولتی نیمه مستقل محسوب می. گشت جامعه در دست خانواده و اصناف می

دولت، بر اثر نبودن وسایل . ماند کرد، از مداخلۀ دستگاه فغفوري مصون می داد و آرامش را حفظ می دولت خراج می

ارتباط، عمال در ایاالت نفوذي نداشت، و مردم با شور وطن پرستانۀ خود فقط به ناحیه یا ایالت خود ناظر بودند و 

.اندیشیدند بندرت به همۀ امپراطوري می

دادند که  مردم ترجیح می. اعتنایی مردم بود در دستگاه پر طول و عرض دولتی، قوانین سست و متضاد و مورد بی

بیزاري چینیان از محاکم . راه کدخدا منشی، به مشاجرات خود خاتمه دهند و پا به دادگاه نگذارندمطابق عرف، از 

در . »مرافعه را ببر، پول را بباز«و » کیک را تعقیب کن تا نیش بخوري«: قضایی در امثال پر معنی آنان منعکس است

در عهد فغفورهاي تانگ . کرد رجوع نمیبسیاري از شهرهاي چند هزار نفري، در طی سالها، هیچ کس به دادگاه 

. قوانینی تدوین شد، اما این قوانین تقریباً یکسره به بزهکاري مربوط بودند و به مسائل مدنی ارتباطی نداشتند

فقط در مواردي، برخی از مقامات مجاز . گرفت، و از دفاع وکیالن خبري نبود دادرسی به طرزي ساده صورت می

هیئت منصفه وجود نداشت، و قانون . خواندند کردند و در دادگاه می رف متهم تنظیم میقانونی دادخواستی از ط

توانست از کسی که ناگهان به وسیلۀ مقامات حکومتی دستگیر، یا مخفیانه در حال توقیف نگاه داشته  بندرت می

هایی  عتراف، گاهی شکنجهبراي واداشتن متهم به ا. گرفتند نگاري قرار می متهمان مورد انگشت. شد حمایت کند می

کیفرها، که از تراشیدن موي سر و . رفت هاي جوامع متمدن امروزي شدیدتر بود، به کار می که تا حدي از شکنجه

شد، سخت بود، ولی ندرتاً با مجازاتهاي وحشیانۀ سایر کشورهاي آسیا  زدن تازیانه شروع، و به تبعید و اعدام ختم می

محکومان را از تخفیف . گذاشتند که خود را بکشد احب مقام اجتماعی بود، مجازش میاگر محکوم ص. کرد برابري می

ظاهراً، . صدور حکم اعدام، در شرایط متعارف، تنها در حیطۀ اقتدار فغفور بود. گردانیدند مجازات برخوردار می

گاه نتوانستند از  ن قوانین هیچبیگما. رفتند همچنانکه رسم امروز ماست، همۀ افراد در برابر قانون برابر به شمار می

راهزنی یا تباهیهاي دستگاههاي اداري و قضایی جلوگیري کنند، ولی، به کمک عرف و خانواده، چین را از چنان نظم 

.مند ساختند که پیش از قرن حاضر در هیچ سرزمینی سابقه نداشت بهره  یا امنیتی

کرد؛ بغپور یا فرزند آسمان و نمایندة  حقی االهی، حکومت میسلطان در رأس جامعۀ انبوه چین قرار داشت و، بنا بر 

ورزید و مردم را به  به برکت قدرت خدایی خویش، بر فصول سلطه می .شد میباریتعالی در روي زمین محسوب 

دولت را . رفت، و رأي او رأي نهایی بود قانون به شمار می فرمانهاي او. کرد هماهنگی با نظام آسمانی عالم امر می
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گماشت، داوطلبان مشاغل عالی را مورد  همۀ کارگزاران مهم را برمی. رفت گردانید و رئیس دین به شمار می می

یست با می. عرف و قانون قدرت او را محدود و متعادل ساخته بود. گزید داد، و جانشین خود را بر می امتحان قرار می

توانست او را  دستگاه مقتدري که دستگاه تفتیش نام داشت، می. حکومت او بر وفق مقررات مقدس کهنسال باشد

تافت، مطابق  معموال ناگزیر از قبول اندرز رایزنان و کارگزاران بود، و اگر سخت از صالح و انصاف رو بر می. توبیخ کند

کردند، و معتقد بودند که در چنین صورتی خلع و  او سلب می را از» نمایندگی آسمان«عرف و با موافقت عموم، 

  .سرکوبی او خالف اخالق و دین نیست

حتی شخص . دستگاه تفتیش مرکب بود از هیئتی که رسیدگی به اعمال همۀ کارگزاران دولت را بر عهده داشت

در عصر فغفور چیا . رار گرفتندفغفور از این تفتیش مستثنا نبود؛ در طی تاریخ چین، چند فغفور مورد توبیخ آن ق

در معاشرت با بازیگران  ، سونگ، رئیس دستگاه تفتیش، محترمانه از فغفور خواستار شد که)1821 – 1796(چینگ 

چیا چینگ، سونگ را فراخواند و به خشم پرسید که جسارت سونگ نسبت . گساري از اعتدال بیرون نرود و صرف باده

فغفور به او امر کرد که » .کشتن از طریق بند از بند جدا کردن«: سونگ پاسخ داد. ستبه فغفور سزاوار چه مجازاتی ا

باز فغفور خواستار کیفري » .فرمان ده تا سر از تنم جدا کنند«: سونگ گفت. مجازات مالیمتري براي خود برگزیند

شده و خویشاوندي خود را به او آنگاه، فغفور که مجذوب شهامت او . این بار سونگ از خفه کردن نام برد. خفیفتر شد

  .آورده بود، حکومت ایالت ایلی را بدو داد به یاد

این شورا، که معموال به ریاست . قرار داشت» شوراي بزرگ«پس از فغفور، . دولت سازمانی بسیار پر چم و خم داشت

شوراي . شد تشکیل می یک شاهزاده و مرکب از چهار وزیر بود، هر روز بامداد براي رسیدگی به سیاستهاي دولت

، که از لحاظ مقام باالتر از شوراي بزرگ، ولی از حیث قدرت اجرایی پایینتر از آن بود، »وزیران داخلی«دیگري به نام 

هر یک از شش هیئت به کار . یافت رتق و فتق می» شش هیئت«مهمات دیوانی زیر نظارت . کرد نیز فعالیت می

  سازمان مستعمرات، امور نواحی دور افتاده،. د، تشریفات، جنگ، مجازات، کارامور مدنی، عوای: پرداخت معینی می

اما هیچ دستگاهی براي امور خارجی در میان نبود، زیرا چین . گردانید مانند مغولستان و سین کیانگ و تبت، را می

کرد، نمایندگان سایر  تار میشمرد و با همان روشی که با نمایندگان اقوام خراجگذار رف هیچ ملتی را با خود برابر نمی

.شد اقوام را پذیرا می

ضعف حکومت در این بود که به حد کفایت، عایدات و وسایل دفاعی نداشت و از برقراري مناسبات آموزنده و 

بست، فروش نمک را در انحصار خود داشت  دولت چین بر اراضی مالیات می. کرد سودرسان با دنیاي خارج امتناع می

گرفت و بدین شیوه به  گذشت مالیات می هاي اصلی کشور می ، از کاالهایی که از جاده1852ذشته، پس از و، از این گ

ستانی و نادرستی خراج گیران، عواید ملی تنزل  بر اثر فقر مردم و دشواري خراج. رسانید توسعۀ بازرگانی آسیب می

آور  نیامد، و کشور در معرض یورش و شکستی شرم هاي نیروهاي دریایی و زمینی فراهم کرد، و پول کافی براي هزینه

توانایی و درستکاري دیوانیان در جریان سدة . شاید بتوان کارگزاران دولتی را علت این وضع دانست .گرفتقرار 

جهان براي حمله به استقالل و منابع و مؤسسات  نوزدهم از میانه برخاست، و در زمانی که نیمی از ثروت و قدرت

  .چین به کار افتاد، ملت چین اساساً از دستگاه رهبري محروم بود

 –شدند  با اینهمه، باید گفت که کارگزاران حکومتی چین با بهترین روشی که جهان به خود دیده است برگزیده می

مل شکست خورد و منسوخ شد، هنوز اندیشمندان را به همان روشی که مطلوب افالطون بود و، با آنکه در صحنۀ ع

راسی با دموکراسی بود، به این معنی که حکومت، اقتضاي این روش، آشتی دادن آریستو ک. انگیزد تکریم چین بر می

خواند، اما البته فقط کسانی که  همۀ مردم را براي شرکت در امتحانات استخدام دولتی و اشغال مقامات دیوانی فرا می

دستگاه اداري چین مدت هزار سال بر این اساس گشت و . یافتند براي این مهم تربیت و آماده شده بودند، توفیق می
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این گونه . گرفت نخستین مرحلۀ تربیت کارگزاران دولت در آموزشگاههاي روستایی صورت می .نتایج نیکو به بار آورد

آموخت، و  اي مقدمات دانش را به فرزندان توانگران می لبهمعلمی در ک: اي بودند آموزشگاهها مؤسسات خصوصی ساده

پیشگان در آنها  کرد، و دین حکومت به این آموزشگاهها کمکی نمی. ماندند تردید کودکان تهیدست بیسواد باقی می بی

تعالیم در چین، آموزش و پرورش همانند زناشویی، از دخالت دین بر کنار بود، ولی از مراعات . نمودند دخالتی نمی

آموختند و به مقرراتی  پیرایۀ روستایی، کودکان ساعات متمادي دانش می در مدارس بی. ورزید کنفوسیوس غفلت نمی

خواندند، سپس  شتافتند و تا جاشتگاه درس می به هنگام طلوع آفتاب، نزد معلم می: دادند خشن تن در می

. تعطیالت متعدد و طوالنی نداشتند. گشتند خانه باز می گرفتند و عصر به خوردند و درس از سر می الصباحی می لقمۀ

با این وصف، در موسم . پرداختند ظهر، به جاي درس خواندن، در مزارع به کار می فقط، در روزهاي تابستانی، پس از

زمستان، براي جبران تعطیل درس در بعد از ظهرهاي تابستانی، پاسی از شبها را نیز در مدرسه به درس خواندن 

هایی که از خیزران ساخته شده بود، آثار کنفوسیوس و اشعار عهد تانگ را آن قدر  با چاشنی تازیانه. گذراندند یم

چینیان امیدوار بودند که، با این . ماند گفتند که کلمه به کلمه در یاد آنان می کردند و براي معلم باز می تکرار می

کسانی که این تعلیمات . به به هیئت فیلسوفان و بزرگان درآورند نشاط بیرحمانه، حتی کودکان روستایی را شیوة بی

.شدند میشناختند، اما داراي دماغی پخته  واقعیات را نمی. یافتند را فرا گرفتند، اطالعاتی اندك ولی فهمی بسیار می

راي استخدام کارگزاران خود، در عهد دودمان هان به طور موقت، و سپس در بر اساس این تعلیمات بود که دولت ب

مقرر داشت که حاکمان و مدیران به جاي آنکه فن حکومت را . عصر دودمان تانگ به طور دایم، امتحاناتی ترتیب داد

چین، اگر مردم متعارف از دیدگاه دولت . عمال به هنگام ادارة جامعه بیاموزند، قبال درس بخوانند و آمادة کار شوند

صالح جامعه در . نتوانند به مقامات حکومتی راه یابند، و حکومت امتیاز موروثی اقلیتی باشد، نکبتهاي بسیار پدید آید

بدین ترتیب، چین، براي حل معماي قدیمی و . این است که کارگزاران دولت، تعلیم دیده و درخور مقام خود باشند

میختن دموکراسی و آریستو کراسی را پیشنهاد کرد و اجازه داد که همۀ مردم متساویاً حل ناشدنی آیین حکمرانی، آ

خود را براي تصدي مقدمات حکومتی آماده کنند و کسانی که در امتحانات بر دیگران سبقت گیرند به مقامات 

همۀ مردان، پیر و جوان،  .شد به این سبب، گاه به گاه در هر یک از نواحی چین مجالس امتحان برپا می. دیوانی رسند

در این گونه امتحانات، آگاهی داوطلبان از آثار کنفوسیوس و شعر و تاریخ چین، و توانایی آنان . حق شرکت داشتند

خوردند، خود را  کسانی که در یک نوبت شکست می. گرفت در نوشتن مقاالت اخالقی و سیاسی مورد آزمایش قرار می

و عضویت در جرگۀ » شیوتساي«یافتند، به اخذ درجۀ   کردند، و آنان که توفیق می براي نوبتهاي آینده آماده می

از این گذشته، گاه بدون وقفه . گرفتند آمدند و، در صورت امکان، مشاغل کوچک محلی را بر عهده می ادیبان نایل می

این . شد، شرکت کنند توانستند در امتحان ایالتی، که سه سال یک بار تشکیل می و گاه پس از طی مراحلی، می

امتحان دشوارتر از امتحان پیشین بود، ولی در این مورد نیز شکست خوردگان از حق شرکت در امتحانهاي بعدي 

گذرانیدند، و داوطلبان  گفتنی است که بسا کسان در حدود هشتاد سالگی امتحانات ایالتی را می. برخوردار بودند

کسانی که از عهدة امتحانات ایالتی بر ! گذاشتند امتحان دادن و رد شدن می بسیار عمر خود را بر سر مطالعه کردن و

امتحان نهایی . یافتند آمدند، براي ورود به خدمات کوچک دولت مرکزي و شرکت در امتحان نهایی شایستگی می می

طلبان، با لوازم نوشتن هر یک از داو. گرفت در تاالر امتحانی پکن، که داراي ده هزار حجرة حفره مانند بود، صورت می

پرداخت؛ این  شد و مدت سه روز به نوشتن می ها محبوس می و وسایل استراحت و خوراك کافی، در یکی از حجره

آنچه براي آن اهمیت داشت، اندیشۀ ! ولی دولت را چه باك . حفره سرد و ناراحت و کم نور و مخالف بهداشت بود

صداي پاروها و سبز فامی کوهها و «شعري دربارة : شد این قبیل طرح می در امتحان موضوعاتی از. اینان بود و بس

توانا بودن و حال ‹: تسانگ تسه گفت«: اي بنویسید انشاد کنید، یا دربارة این قطعه از آثار کنفوسیوس مقاله» آب
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از ›» .و خالی نمودن ناتوانان جستن، بسیار دانستن و احوال اندك دانان پرسیدن، داشتن و نادار جلوه کردن و پربودن

تنها قدرت قضاوت و قوت شخصیت، و نه وسعت اطالعات، مورد نظر . پرسیدند علوم یا تجارت یا صنعت چیزي نمی

.یافت ور بود بر حق اشغال شامخترین مشاغل دیوانی دست می بود، و هر کس که از آن لحاظ مایه

شد، باز امتحانات از  اهی نادرستی ممتحن باعث اعدام او میبا اینکه گ. روش استخدامی چینی به مرور ایام معایبی زاد

اند که یک کارگزار دون  نوشته  در سدة نوزدهم جلب ممتحنان و خریدن مشاعل رواج گرفت؛. نادرستی بر کنار نماند

صورتی  از سوي دیگر، به مرور ایام، امتحان به. پایه پس از آن که بیست هزار گواهینامه فروخت، شناخته و رسوا شد

پس، تفکر . تشریفاتی در آمد، و داوطلبان، به جاي فهم مطالب، مراعات ظواهر و نکات صوري معینی را کافی یافتند

کسانی که با . از پیشرفت بازماند، و فرهنگ در فرمولها خالصه شد، و مواد برنامه در جریان صدها سال تغییري نکرد

آمدند، سخت به حفظ ظواهر و تشریفات و کاغذ بازي رغبت  میگذرانیدن این امتحانات به استخدام دولت در 

توانستند، جز آنکه  نمودند و متکبر و خودخواه و فاسد و گاهی خودکامه بودند، و مردم در مقابل آنان کاري نمی می

 معایبی که در هر دستگاه! سخن کوتاه. گاه به گاه دست به اعتصاب زنند وتماس با کارگزاران را تحریم کنند

اما این معایب از آن دستگاه نبود، بلکه زادة آدمیزادانی بود که . حکومتی وجود دارد در این دستگاه نیز راه داشت

  .نگذشتبا اینهمه، فساد اداري چین از فساد اداري هیچ کشور دیگري در . گردانیدند دستگاه را می

کارمندان رسمی از راه امتحان محاسن بسیار داشت و از بروز فجایع اداري، آنچنانکه در جامعۀ امریکایی  انتخاب

گرفت، براي مسخ کردن حقیقت و  صورت نمی» فرمایشی«در چین انتصاب . کرد ریشه دوانیده است، ممانعت می

گرفت،  در نمی» جنگهاي زرگري«حزب آمد،میان دو دسته یا دو  نمی عوام فریبی مبارزات مبتذل و مزورانه پیش

وار، از نردبان  توانست با کسب شهرتی روسپی داد، و کسی نمی انتخابات عمومی پر قیل و قال و پر فساد روي نمی

حکومت گذشتۀ چین را باید دموکراسی به معنی حقیقی دانست، زیرا همگان در مسابقۀ حصول . مقامات باال رود

ند؛ در عین حال، باید آن حکومت را نوعی آریستوکراسی واال انگاشت، زیرا به دست مقام، امکاناتی یکسان داشت

چنین بود که چینیان، براي . شدند گشت که به طریق دموکراتیک از میان همۀ طبقات برگزیده می مردان توانایی می

چین، با  .آمدندی به شمار ترقی خود، به دانش گراییدند، و مردان با فرهنگ، به جاي خداوندان مکنت، قهرمانان مل

انگیز کرد، و بسی  واگذاردن قدرت اجتماعی و سیاسی به مردانی که پروردة فلسفه و ادب بودند، آزمایشی ستایش

ناشدنی تاریخ و تکامل، سر به سر  انگیز است که نظام جامعه، یا تمدنی که راهبر آن بود، بر اثر فشار نیروهاي نرم غم

.درهم شکست و نابود شد
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فصل بیست و هفتم

  انقالب و تجدید حیات

  

I  - خطرسفید  

طغیان  -جنگهاي تریاك -تجارت تریاك - انگلیسیان - هلندیان - اسپانیاییان - پرتغالیان -کشمکش آسیا و اروپا

سقوط  - شو اصالحات کوانگ -ملکه تزوشی -باز سیاست درهاي - کوشش براي تجزیۀ چین -جنگ با ژاپن - پینگ تاي

  غرامت - شورش بوکسرها -او

اروپا، که در نتیجۀ کشف قدرتهاي مکانیکی و اختراع ماشینهاي . انقالب صنعتی بر اثر عوامل بسیار در اروپا پدید آمد

که صنایع دستی داشتند روزافزون، جان و جوانی از نو گرفت، توانست در تولید کاالهاي ارزانبها از همۀ کشورهایی 

شد از ارزش حقیقی کار آنان کمتر بود، کارفرمایان در توسعۀ   چون مزدي که به کارگران پرداخته می. پیشی جوید

. آمد، از بنیۀ مردم اروپا خارج بود البته خریدتمام کاالهایی که از ماشینها به دست می. ورزیدند ها اصرار می کارخانه

اي بیابند، و این ضرورت  شدند که براي فروختن کاالهاي اضافی خود بازارهاي بیگانهپس، کارفرمایان ناگزیر 

قرن نوزدهم، به علت فشار اختراعات و عوامل اقتصادي، عرصۀ کشمکش . امپریالیستی، اروپا را به فتح جهان کشانید

سته و پرشور اروپاي کشمکشی بین تمدنهاي کهنسال و پخته و فرسودة آسیا، و تمدنهاي نور - دردناکی گردید

کاشفان از . انقالب بازرگانی عصر کریستوف کلمب راهها را گشود و زمینه را براي انقالب صنعتی مهیا ساخت .صنعتی

هاي تازة غرب را به فرهنگهاي باستانی  ها و اندیشه نو کشورها را شناختند، به بندرهاي جدید راه یافتند، و فراورده

جویان پرتغالی، که در هند مستقر شده و ماالکا را گرفته بودند، از آبهاي  نزدهم، حادثهدر اوایل سدة شا. رسانیدند

سنگدل و «). 1517(جزیرة ماله گذشتند و با کشتیهاي نظرگیر و توپهاي مخوف خود به کانتون رسیدند  شبه

» .ریایی دست کمی نداشتنددانستند، و بنابراین از دزدان د ددمنش بودند و همۀ اقوام شرقی را شکار مشروع خود می

به این سبب، چینیان، ترسان و خشمگین، نمایندگان آنان را به زندان . نمودند در نظر مردم آسیا نیز جز این نمی

انداختند و به تقاضاهاي آنان، که خواهان تجارت آزاد بودند، پاسخ رد دادند و گاه گاه، با کشتارهاي جمعی، 

با اینهمه، پرتغالیان، چون براي دفع دزدان . آورده بودند از لوث وجودشان زدودندپایگاههایی را که آنان به دست 

از حکومت پکن جواز بگیرند که در ماکائو ساکن شوند و  1557دریایی چینیان را یاري کردند، توانستند در سال 

زرگ برپا داشتند و مردان و کارگاههاي بپرتغالیان در ماکائو، براي تهیۀ تریاك، . آنجارا چون خاك خود نگاه دارند

عوایدي که تنها یکی از این کارگاهها به حکومت پرتغالی ماکائو پرداخت سالیانه . زنان و کودکان را به خدمت گرفتند

.زد دالر امریکایی سرمی 1560000به 

سپس . تندو در جزیرة چینی فرمز استقرار یاف) 1571(فیلیپین را گرفتند . پس از آن نوبت اسپانیاییان رسید

، پنج کشتی انگلیسی از راه رودخانه خود را به کانتون رسانیدند و، با توپهایی بس 1637هلندیان آمدند، و بعد، در 

پرتغالیان چینیان را به استعمال دخانیات و . مخوف، آتش توپهاي محلی را خاموش و کاالهاي خود را خالی کردند

حکومت چین مردم را از . جدهم، تریاك را هم از هند به چین آوردندابتیاع توتون عادت دادند و، از آغاز سدة ه

میزان مصرف ساالنۀ تریاك در چین به  1795استعمال آن منع کرد، اما اعتیاد به تریاك چنان رایج شد که در سال 

، ورود تریاك را ممنوع کرد و واردکنندگان و 1800بار دیگر در دولت چین در آن سال، و  .رسیدصندوق  4000

چینیان با : با اینهمه، بازار تریاك گرم بود. ربود، برحذر داشت اهالی را از این مخدر قوي، که نیروي حیاتی ملت را می

  .گرفتند فروختند، و مأموران محلی شادمانه رشوه می خریدند، اروپاییان با رضایت می اشتیاق می
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شو، که یکی  تزه ، حکومت پکن، براي اجراي کامل قانون منع ورود تریاك، دست به صدور فرمانی زد، ولین1838در 

از کارگزاران فعال حکومت بود، به واردکنندگان بیگانۀ کانتون دستور داد که موجودي تریاك خود را تسلیم کنند و، 

صندوق تریاك را که نزد آنان یافت،  20000محاصره گرفت و  چون از آنان امتناع دید، کوي بیگانگان کانتون را به

کونگ  نیروهاي انگلیسی خود را به هونگ. نام نهاد، از میان برد» سوزي جشن تریاك«در طی مراسمی که باید آن را 

دولت انگلیس وانمود کرد که علت جنگ موضوع تریاك نیست؛ . پرداختند» جنگ تریاك«رسانیدند و به نخستین 

شد که چون دولت چین با نخوت تمام از پذیرفتن یا درست پذیرفتن نمایندگان انگلیس خودداري نموده و، با  مدعی

مالیاتهاي سنگین و احکام دادگاههاي فاسد خود، موانعی بر سر راه تجارت قانونی به وجود آورده است، جنگ 

باران کردند و، با تسلط یافتن بر ترعۀ  ا را گلولهتوانستند، شهره نیروهاي انگلیس، تا حدي که می. ناپذیر است اجتناب

به موجب این پیمان، که ذکري از تریاك در آن . کیانگ، دولت چین را به امضاي پیمان نانکینگ واداشتند بزرگ چین

کونگ در اختیار انگلیس قرارگرفت، عوارض گمرکی چین به پنج درصد کاهش یافت، و پنج بندر  نیست، جزیرة هونگ

همچنین غرامت بزرگی، که معادل . و آموي و فوچو و نینگپو و شانگهاي به روي بازرگانان بیگانه گشوده شد کانتون

شکن انگلیس از حوزة اقتدار  هزینۀ جنگ و تریاکهاي نابود شده بود، برعهدة چین افتاد؛ و حق محاکمۀ اتباع قانون

و فرانسه، نیز از دولت چین همین حقوق  کشورهاي دیگر، از جمله ایاالت متحد امریکا. چین به در رفت

.را براي اتباع خود خواستند و به دست آوردند» مرزي برون«

دیگر دولت در برابر اروپاییان آبرویی نداشت، زیرا پس از آنکه اروپاییان . این جنگ آغاز انحالل رژیم دیرین چین بود

سراییهاي درباري هم نتوانست این حقایق  نان شد، و حماسهرا به باد توهین گرفت و آنان را به مبارزه طلبید، تسلیم آ

یافت،  در هر جا که خبر شکست چین راه می. سران آزمند خارجی پنهان کند را از درس خواندگان چینی و خیره

، مرد متدین 1843در . پس طغیانهاي بسیار بر ضد حکومت پکن به وجود آمد. رفت اقتدار دولت چین از میان می

چوان، که با مذهب پروتستان آشنایی اندکی داشت، چنین پنداشت که خدا او را گسیل  ه نام هونگ شیوپرشوري ب

اما بعداً به فکر برانداختن دودمان منچو و . پرستی برهاند و مسیحیت را در آنجا رواج دهد کرده است تا چین را از بت

و، که برخی اسیر تعصب دینی بودند و بعضی پیروان ا. برآمد) »صلح بزرگ«یعنی، (پینگ  استقرار حکومت تاي

خواستند چین را به شیوة غربی اصالح کنند، دلیرانه جنگیدند، بتها را در هم شکستند، مردم را کشتند، بسیاري  می

سال  چن را از میان بردند، نانکینگ را مدت دوازده ته کاریهاي چینگ  ها و مؤسسات فرهنگی و چینی از کتابخانه

اما در این هنگام که پیشواي آنان، دور از خطر، در تجمل . در تصرف گرفتند، و به پکن گراییدند) 1865 -1853(

ور بود، براثر بیکفایتی فرماندهان خود، شکست خوردند و بار دیگر در اقیانوس انسانی چین، که فرقی میان  غوطه

  . شناسد، غرقه شدند آدمیان نمی

انگلیس، ). 1860- 1856(را افروختند » جنگ تریاك«وپاییان آتش دومین پینگ، ار در بحبوحۀ شورش خطرناك تاي

که از حمایت فرانسه و ایاالت متحد امریکا برخوردار بود، خواستار شد که بعضی دیگر از شهرهاي چین به روي 

رغم قانون رایج  بیگانگان باز باشد و فرستادگان اروپا در دربار پکن با احترام پذیرفته شوند و تجارت تریاك، که علی

چینیان مخالفت نمودند، و انگلیس و فرانسه کانتون را گرفتند و فرمانرواي آن را به زنجیر . بود، اعتبار قانونی یابد

توزي شکنجه و اعدام مأموران  تسین را گشودند؛ به پایتخت تاختند و، به کین کشیدند و به هند فرستادند؛ قالع تین

پیمانی که فاتحان بر مغلوبان تحمیل کردند مقرر . ویرانی کاخ تابستانی فغفور زدند مخفی اروپایی در پکن، دست به

تسه راه یابند؛ فرستادگان اروپایی و امریکایی به دربار  داشت که اروپاییان به ده بندر چینی دیگر و رودخانۀ یانگ

ان خارجی در سراسر آن سرزمین از چین روند و کشورهاي آنان با چین برابر به شمار آیند؛ مبلغان دینی و سوداگر

تعرض مصون مانند؛ اتباع کشورهاي غربی بیش از پیش از حیطۀ قوانین چین برکنار باشند؛ قسمتی از خاك چین 
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کونگ است به انگلیس تعلق گیرد؛ صدور تریاك به چین قانونی تلقی شود؛ و چین غرامتی  که مقابل جزیرة هونگ

.این غرامت، در تعلیم و تربیت چینیان همت گماردبپردازد، و مغرب زمین، در ازاي 

. دولتهاي اروپایی، که از این پیروزیهاي آسان یافته سرمست شده بودند، در صدد ضبط سایر نواحی چین برآمدند

شدن یک تن مبلغ، به  فرانسه، به بهانۀ کشته). 1860(روسیه ناحیۀ شمال رود آمور و خاور رود اوسوري را گرفت 

ژاپن، که تمدن خود را به چین مدیون بود، ناگهان به کشور همسایۀ خود تاخت ). 1885(وچین پرداخت اشغال هند

و در ظرف یک سال آن را شکست داد؛ جزیرة فرمز را گرفت؛ کره را از پیکر چین جدا کرد و بعداً، در ) 1894(

روسیه چین را به . نیز خواستدالر آمریکایی  170000000، آن را جزو خاك خود ساخت و غرامتی معادل 1910

جزیرة لیائوتونگ مانع شد، و خود سه سال  پرداخت غرامت دیگري به ژاپن واداشت و در عوض ژاپن را از تصرف شبه

چون چینیان دو تن مبلغ آلمانی را کشتند، آلمان هم فرصت را مغتنم شمرد و . بعد آن را گرفت و مستحکم گردانید

منطقۀ «پس، کشور چین، که روزگاري شوکت عظیم داشت، به چند ). 1898(کرد شبه جزیرة شانتونگ را تصرف 

اي، امتیازاتی براي استخراج معادن و سوداگري به دست  تقسیم شد، و هریک از دولتهاي اروپایی، در منطقه» نفوذ

سر منقسم گردد، کرد و بیم داشت که خاك چین سر به  ژاپن، که احتیاج آیندة خود را به چین پیش بینی می.آوردند

است، به این معنی که، با وجود » سیاست درهاي باز«با ایاالت متحد امریکا همداستان شد و اعالم کرد که خواستار 

خارجیان، باید همۀ کشورها با حقوقی متساوي و عوارضی برابر با چین به دادو ستد » مناطق نفوذ«معتبر بودن 

فیلیپین را ضبط کرد و با این عمل،  1898م موقعیت خود در چین، به سال ایاالت متحد امریکا، براي تحکی. پردازند

  .خواهد دیگران را متوجه گردانید که آن کشور هم از تجارت چین سهمی می

جنگ «در پایان دومین . شد در همین زمان، پردة دیگر این درام در پشت دیوارهاي کاخ سلطنتی پکن ایفا می

فنگ، به جهول  ین پایی پیروزمندانه به پایتخت چین پا نهادند، فغفور جوان، شی، که متحدان ارو)1860(» تریاك

مادر این پسر، که زن دوم . گریخت و در سال بعد درگذشت و تاج و تخت را براي پسر پنجسالۀ خود به جا گذاشت

مشهور بود و » وارثملکۀ «این زن، که به تزوشی موسوم و به . فغفور متوفا بود، زمام شاهنشاهی را در دست گرفت

در جوانی با زیبایی خود بر دربار فرمان رانده بود، مدت یک نسل با قدرت و بیرحمی، ولی به کفایت، بر چین سلطه 

، فرزندش، که به سن رشد نزدیک شده بود، قالب تهی کرد؛ ملکه، بدون توجه به سوابق و اعتراضات، 1875در . ورزید

با فراست و ارادة خویش، . را اسماً بر تخت نشانید و خود به فرمانروایی ادامه داد شو کودك صغیر دیگري به نام کوانگ

داشت و نزد تاراجگران بیگانه اعتبار  بازي زیرك بود، صلح را در چین نگاه هونگ چانگ که سیاست و به کمک لی

شد که نهضت نیرومندي در اما هجوم ناگهانی ژاپن به چین، و سپس غارتگریهاي مداوم و سریع اروپا، باعث . یافت

ارتش منظمی به وجود آورد، : کوشید که چین نیز مانند ژاپن از غرب تقلید کند این نهضت می. پایتخت تشکیل شود

. ور گردد راه آهن و کارخانه بسازد و از قدرتی صنعتی، آن گونه که پیروزیهاي ژاپن و اروپا را میسر ساخته بود، بهره

. شد، با تصویب رایزنان خود، این تمایل را مورد مخالفت تام قرار داد نامیده می» بوداي پیر«ملکۀ جسور، که در دربار 

، بدون 1898شو، که اکنون در کار سلطنت استقالل یافته بود، در نهان با آن موافقت نمود و ناگهان در  ولی کوانگ

شد، چین با  آن فرمانها پذیرفته و اجرا میگمان، اگر  بی. آور صادر کرد ، فرمانهایی حیرت»بوداي پیر«مشاوره با 

آمد و شاید دودمان شاهی از سقوط، و کشور از پریشانی و  زمین درمی سرعت و در عین مسالمت به رنگ مغرب

فغفور جوان فرمان داده بود که مدارس جدیدي برپا دارند و، گذشته از تعالیم دیرین آیین . رهید بینوایی می

آموزان تعلیم دهند؛ همۀ کتابهاي مهم علمی و ادبی و فنی  رب را نیز به دانشکنفوسیوس، فرهنگ علمی غ

آهن بسازند؛ و همچنین به اصالح نیروهاي زمینی و هوایی بپردازند تا چین  زمین را به چینی بگردانند؛ راه مغرب

خواهند از ما  اند و می هدر مقابل همسایگان نیرومندي که از هر سو، با نیرنگهاي خود ما را در میان گرفت«بتواند 
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شو به  طلبی شدید کوانگ ملکۀ وارث، که از اصالح. ایستادگی ورزد» منتفع شوند و به یاري یکدیگر از پایمان درآورند

الرقاب  هراس افتاده بود، او را در یکی از کاخهاي شاهی محبوس کرد و فرمانهاي او را زیرپا نهاد و خود مجدداً مالک

.چین گردید

گر از این وضع براي اجراي مقاصد  هرگونه فکر غربی مورد مخالفت قرار گرفت، و ملکۀ حیله: یان معکوس شدپس، جر

معروف » بوکسرها«، که در تاریخ به »مشتهاي هماهنگی پاك«هوچوان، به معنی  سازمان اي. خود سود فراوان برد

دودمان او به وجود آمده بود، به تحریک ملکه،  شده است، با آنکه به وسیلۀ گروهی انقالبی براي برانداختن ملکه و

، به اقتضاي شور 1900خشم خود را متوجه بیگانگان مهاجم کرد و خواستار اخراج همۀ بیگانگان شد، و سرانجام، در 

هاي خود پناه  اروپاییان با وحشت به سفارتخانه. وطندوستی، در بسیاري از نواحی کشور دست به کشتار مسیحیان زد

ملکه و درباریانش به شیانفو گریختند، و . آور شدند و سربازان کشورهاي اروپایی، براي حفظ آنان، به پکن رويبردند 

سپاهیان انگلیس، فرانسه، روسیه، آلمان، ژاپن، و ایاالت متحد امریکا شهر را تاراج کردند؛ بسیاري از چینیان را به 

دالر امریکایی به  330000000عاقبت غرامتی معادل  .بردندان توزي کشتند؛ و اموال مردم را ربودند یا از می کین

پیکر در هم شکسته تحمیل کردند، و مقرر شد که، براي وصول آن، عوارض واردات چین و انحصار نمک به  کشور غول

گلیس و روسیه و ژاپن از مبالغ قابلی از این غرامت چشم پوشیدند، به بعداً ایاالت متحد امریکا و ان. آنان واگذار شود

این عمل که . این معنی که آن مبالغ را براي تعلیم و تربیت دانشجویان چینی در کشورهاي خود اختصاص دادند

ز آوري که میان شرق و غرب درگرفت، بیش ا ظاهراً حاکی از بخشش و بزرگواري بود، در کشمکش تاریخی و سوگ

.هر عامل دیگر باعث دگرگونی چین باستان شد

II -  مرگ یک تمدن  

نقش  - تأثیر آنان در متزلزل کردن جامعۀ چینی -آشنایی آنان با تمدن غربی - صرف غرامات براي تربیت دانشجویان

جاد هاي او براي ای نقشه - هونگ چانگ مالقات او با لی -حوادث جوانی او - سن مسیحی یات سون - مبلغان بیگانه

   -آرام شمال - کمونیسم - هرج و مرج و غارتگري - سن یات مرگ سون - کاي شی آن یو -موفقیت او –انقالب 

  در شانگهاي - ژاپنیان در منچوري - کاي شک  چیانگ

هزاران تن چینی، و همچنین دانشجویانی که مقرر شد از اعتبار غرامت جنگ استفاده کنند، براي تحقیق در تمدن 

گروهی به انلگیس رفتند و گروههاي بزرگتري به آلمان و ایاالت متحد امریکا و ژاپن . ارج شتافتندفاتحان چین به خ

این دانشجویان . التحصیل شدند و از آن پس هر ساله صدها تن از آنان تنها از دانشگاههاي امریکا فارغ. روي آوردند

ین رو، با ستایش و سپاس، در فراگرفتن علوم و از ا. بردند در سنی بودند که هنوز به کنه فرهنگ ملی خود پی نمی

زده به زندگی پرشور و پرآسایش پیرامون  اینان، که با دیدگانی شگفتی. کوشیدند تاریخ و عقاید و روشهاي غربی می

نگریستند، فلسفۀ غربی را بررسی کردند؛ از دین پدرانشان دل  زمین می خود و آزادي فردي و حقوق مردم مغرب

طلب گردیدند و با همۀ عوامل تمدن اصیل خویش  به اقتضاي محیط و مربیان جدید خود، سخت تحول برگرفتند و،

هزاران تن از این جوانان، که از اصل خویش گسیخته بودند، پس از بازگشت به چین، از . به ستیزه پرداختند

  .فشاندند را در هر شهري میبردند، و بذرهاي کنجکاوي و عصیان  ماندگی مادي کشور خود رنج می فرسودگی و پس

وجود مبلغان و بازرگانان غربی، که در طی دو نسل در چین آمدو . پایان حوادث به این دانشجویان مدد داد رشتۀ بی

رفاه و لطایف زندگی آنان، چینیان جوان را . رفت کرده بودند، خواه ناخواه زمینۀ رواج تمدن بیگانه را فراهم آورده بود

پروا گردیدند و، با  اقلیت فعالی از مردم نسبت به قوانین اخالقی کهنسال بی. بخش غربی گردانیدمشتاق تمدن نوید

از این گذشته، مبلغان با آنکه مروج تعالیم . تبلیغ برضد نیاپرستی، نسل نو را به مخالفت با نسل کهنه برانگیختند

ی که عظمت و قدرت آنها درسی از شوکت اروپا به عیساي نرمدل و مهربان بودند، باز به هنگام لزوم به وسیلۀ توپهای
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در نتیجه، مسیحیت،که در زاد وبوم خود به منزلۀ قیام مظلومان بود، در میان . شدند داد حفاظت می زمین می مشرق

.چینیان مسیحی به صورت خمیرمایۀ انقالب درآمد

، در کانتون، در 1866او که در سال . یکی از چینیانی که به مسیحیت گرویده بود به رهبري انقالب چین رسید

سن  یات آنکه پاي شوخی در میان باشد، او را سون ولی، بی. آرام بود دار زاده شد، پسري بی خانوادة کشاورزي اجاره

سون چنان در مسیحیت سختگیر بود که در معابد دهکدة خود به تخریب صور . نامیدند» سون، پري آرامش«یعنی 

. اي سپرد رادر بزرگتر او، که به هاوایی مهاجرت کرده بود، او را به هونولولو برد و به مدرسهب. خدایان چینی دست زد

پس، سون به شیوة غربیان پرورش یافت و، چون به . مدیر این مدرسه اسقفی مسیحی و وابستۀ مذهب انگلیکان بود

التحصیل این دانشکده، از  فارغپیوست، و سپس، به عنوان نخستین » دانشکدة پزشکی انگلیسی«چین بازگشت، به 

بیگانگان، که گمرك . عواملی چند، مخصوصاً تحصیل در دانشکدة پزشکی، شور دینی او را فرو نشانید. آن بیرون آمد

زیستند، چنان تحقیري نسبت به چینیان روا  هاي اختصاصی می بنادر چین را در اختیار گرفته بودند و در محله

تباهی دولت مرتجع چین، که به شکست چین بزرگ از ژاپن کوچک و . نقالب افتادداشتند که سون به فکر ا می

تقسیم خاك چین میان اروپاییان انجامید، سون را از احساس حقارت و نفرت ماالمال کرد و بر آن داشت که 

  .برانداختن سلسلۀ منچو را آغاز رهایش چین بداند

سوار کشتی شد و، به هزینۀ : سادگی و اعتماد او به خود بود نخستین قدمی که سون برداشت حاکی از ایدئالیسم و

خود، دوهزار و پانصد کیلومتر سفر کرد و به شمال رفت تا طرحهایی را که براي اصالح کشور و اعادة حیثیت آن 

و زندگی پس، بازگشت . اما به او اعتنایی ننمودند. السلطنۀ ملکۀ وارث، عرضه دارد چانگ، نایب هونگ ریخته بود به لی

در . درصدد برآمد که، براي افروختن آتش انقالب، پولی فراهم آورد. پرحادثه و مقرون به سرگردانی خود را آغاز کرد

نگریستند و خواستار  هاي بازرگانی و انجمنهاي مخفی نیرومند با غبطه به اشراف می آن زمان، رهبران اتحادیه

ها و انجمنها به  بسیاري از این اتحادیه. متناسب با تمول آنها واگذاردحکومتی بودند که به طبقات سوداگر نیز مقامی 

سپس، سون به امریکا و اروپا سفر کرد و براي انقالب چین از چند صدهزار . هاي سون برخاستند حمایت نقشه

وسیلۀ در لندن، به . بردند کمک مالی خواست رختشوي و چندصدهزار بازرگان چینی که در آن سرزمینها به سر می

سفارت چین، پس از این کار غیرقانونی، قصد آن داشت که مخفیانه او را با غل و زنجیر، . سفارت چین دستگیر شد

ولی یک مبلغ مسیحی، که از معلمان دورة جوانی او بود، حکومت انگلیس را . به عنوان خائن به وطن، روانۀ چین کند

بر روي هم، دو . اکناف عالم به گشتن و گردآوردن پول گذرانید سون مدت پانزده سال را در. به نجات او برانگیخت

در اثناي سفر، به او خبر رسید که . میلیون و نیم دالر از چینیان پول گرفت، البته دیناري از آن را صرف خود نکرد

ت چین قواي انقالبی جنوب را گرفته و روانۀ فتح شمال شده و او را به سمت جمهورساالر یا رئیس جمهوري موق

همان بندري که بیست سال پیش از مأموران انگلیسی  - چند هفته بعد، پیروزمندانه به هونگ کونگ . برگزیده است

.پا نهاد –آن خفت دیده بود 

، ملکۀ وارث درگذشت و روز پیش از مرگ خود زمینۀ هالکت فغفور محبوس کوانگ شوي را فراهم 1908در سال 

زمامداران چینی، در باز پسین . که بعداً سلطان منچو کوئو گردید، جاي او را گرفت پویی برادرزادة کوانگ شو. آورد

سالهاي حکومت ملکۀ وارث و نخستین سالهاي سلطنت جانشین خرد سال او، براي نوسازي چین به کوشش 

اردند؛ امتحاناتی را که آهن ساختند و ادارة آن را به بیگانگان واگذ هاي خارجی و احیاناً داخلی راه با سرمایه: برخاستند

گرفت به دست فراموشی سپردند؛ دستگاه تربیتی جدیدي را پایه  براي انتخاب کارگزاران حکومتی صورت می

تشکیل دادند و مقرر داشتند که، در طی نه سال، مقدمات تأسیس حکومت » مجلس ملی«، یک 1910ریختند؛ و در 

به موازات تعمیم آموزش و پرورش عمومی، همۀ مردم از حق انتخاب فراهم آید و تدریجاً، ) مشروطه(سلطنتی قانونی 
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هر گونه تندروي در مورد این «در فرمان تأسیس حکومت قانونی چین ذکر شده بود که . نماینده برخوردار گردند

مرگ اما این تالش صرفاً در حکم توبۀ دودمانی بود که در بستر » .اصالحات عاقبتی جز اتالف مساعی نخواهد داشت

، فغفور جوان، که از هر سو زبانۀ آتش انقالب 1912از این رو، انقالب به راه خود رفت؛ روز دوازدهم فوریۀ . غلتید می

السلطنۀ چین، یکی از  دید، کناره گرفت و امیر چون، نایب کرد و ارتش را هم مایل به مدافعه نمی را مشاهده می

  :فرمانهاي جالب توجه تاریخ چین را صادر کرد

واست مردم روشن مشیت آسمانی معلوم، و خ …. اند امروز مردم تمام شاهنشاهی به جمهورساالري متمایل شده

توانم، محض افتخار و عظمت یک خاندان، خواستۀ میلیونها تن را زیر پا گذارم؟ بنابراین، با  من چگونه می. است

ونی درآید، تا آرزوي همگان در سراسر دارم که حکومت چین به صورت جمهوري قان موافقت فغفور، مقرر می

  . شمردند، هماهنگی کرده باشیم شاهنشاهی برآورده شود، و با خردمندان کهن، که سلطنت را میراث مردم می

بخش و مقرري هنگفت و لعبتی  انقالبیها نسبت به پویی با عنایت رفتار کردند؛ از جان او در گذشتند و قصري آسایش

  .وار از صحنه خارج شد ان منچو، که شیرآسا پیش تاخته بود، برهپس، دودم. به او دادند

کاي، که یکی از سیاست بازان  شی یوآن. جمهورساالري، با آنکه با آرامش به وجود آمد، حیاتی طوفانی در پیش داشت

یت خود از وي، به بهاي حما. توانست انقالب را از پیشرفت بازدارد نظام پیشین بود، سپاهی در اختیار داشت و می

دار این سمت شده بود، از سر  سن، که تازه عهده یات سون. انقالب، مقام ریاست جمهوري را براي خود خواست

داران پرقدرت داخلی و خارجی، به بهانۀ  پس، یوان، به تحریک سرمایه. گیري کرد موافقت نمود و کناره بزرگواري

. اي چید تا مقام سلطانی یابد و دودمان جدیدي به راه اندازد خواهد چین را از اضمحالل برهاند، توطئه اینکه می

اما، پیش از آنکه کشمکش در گیرد، یوان . سن او را خائن نامید و هواخواهان خود را به تجدید انقالب خواند یات سون

.بیمار شد و جان داد

ایدئالیست و خطیبی بس سن، به همان نسبت که مردي سخت  یات سون. از آن پس، چین روي نظم و وحدت ندید

. پرید اي و از فکري به فکري می اي به نقشه بزرگ بود، از کشورداري و برقراري صلح عجز داشت، و همواره از نقشه

سن رخت به کانتون کشید و در آنجا  یات دید، از او رنجه شد، و سون طبقۀ متوسط، که او را علناً موافق کمونیسم می

در آن اوان، چین از دولتی که مورد قبول  .زدرداخت و گاه گاه دست به کارهاي حکومتی به تعلیم و ارشاد جوانان پ

رفت، از دست داده، رسم  تمام نواحی کشور باشد محروم مانده، سلطنت را، که عامل وحدت آن سرزمین به شمار می

ها به سراسر  به یک سو نهاده، و در زمینۀ وطندوستی که موجب دلبستگی مردم ناحیه پیروي از عرف و قانون را

بر اثر عوامل، میان شمال و جنوب، میان نواحی همسایه، میان ثروت و گرسنگی، . شد، رو به ضعف رفته بود کشور می

بر والیات » توچون«ه عنوان جویان سپاهیانی تشکیل دادند و ب حادثه. و میان کهنه و نو جنگهایی متواتر در گرفت

دور افتاده تسلط یافتند، خودسرانه مالیات خواستند، دست به کشت تریاك زدند، و براي بسط نفوذ خود، به اطراف 

راهزنان، به نوبۀ . دادند، انتظام و رونق خود را باختند صنعت و تجارت، که اجباراً به سرداران فاتح باج می. یورش بردند

شهریان، از بیم آنکه . نیروي منظمی براي دفع آنان وجود نداشت. کشتند دزدیدند و می تند و میگرف خود، باج می

هاي دزدان یا  شدند و، با تاراج کشاورزان، آنان را از پیوستن به دسته مبادا از گرسنگی بمیرند، دزد یا سرباز می

اي فراهم آمده  جویی خانواده که بر اثر صرفه انداز یک عمر، یا اندوختۀ مختصري پس. گردانیدند سربازان ناگزیر می

 000،400، تنها در ایالت هونان 1931در . شد بود، بآسانی از طرف سرداران ضبط، یا به وسیلۀ راهزنان غارت می

  .کردند راهزن تکاپو می

ه چین فرستاد تا آن بازان خود، کاراخان و یوفه، را ب ، روسیه دو تن از تواناترین سیاست1922در این هنگامه، به سال 

پوشید و، به موجب پیمانی که  روسیه چشم» برون مرزي«کاراخان از دعاوي . کشور را به انقالب کمونیستی بکشانند
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یوفۀ زیرك توانست، با اندك . المللی حکومت انقالبی چین را کامال به رسمیت شناخت بست، وجود و مقام بین

بسیار کوتاه،   سپس در مدتی. دولتها مواجه بود، با کمونیسم همدل سازد سن را، که با مخالفت همۀ یات زحمتی، سون

این ارتش، که اسماً تحت فرماندهی . با کمک هفتاد افسر شوروي، ارتش ملی جدیدي در چین پدید آمد

قرار داشت، از  –مشاور روسی  –بود، ولی عمال در اختیار بورودین  -سن یات منشی سابق سون –شک  کاي چیانگ

پس از این  .یافتنتون به شمال پیشروي کرد، شهرها را یکی پس از دیگري گرفت، و سرانجام در پکن استقرار کا

شک، به شیوة شرقی، سبعانه بر نهضت کمونیسم تاخت و یک حکومت  کاي چیانگ: پیروزي، فاتحان دچار تفرقه شدند

.داران موافقت داشت، برپا کرد وري نظامی که بنابر مقتضیات با نیات سوداگران و سرمایهدیکتات

ژاپن، که بر اثر تقلید از . دشوار است که ملل یا افراد از مشاهدة بدبختیهاي همسایگان خود به فکر سودجویی نیفتند

این رو چینیان را به انقالب روشهاي صنعتی و سیاسی و جنگی غرب، موفقیتهایی سریع به دست آورده و از 

اما ژاپن، . سن، در مقابل غرب، به چین دست دوستی و همیاري دهد یات بایست، مطابق انتظار سون برانگیخته بود، می

. براي حل مشکالت ناشی از ترقیات سریع خویش، پریشانی و ناتوانی استاد دیرین خود را فرصتی مناسب دانست

مقابله با تجاوزات احتمالی، مستلزم افزونی جمعیت بود؛ افزونی جمعیت توسعۀ  افزایش قدرت دفاعی ژاپن براي

سنگ و مواد دیگري که در ژاپن  کرد؛ این منظور نیز بدون داشتن واردات آهن و زغال صنایع و بازرگانی را ایجاب می

این کشور در بازار شد که  از این گذشته، توسعۀ سودبخش تجارت هنگامی محقق می. نمود کمیاب بود میسر نمی

چین در . چین، یعنی در تنها بازار بزرگی که از استعمار جهانی اروپا نسبتاً آزاد مانده بود، حصۀ بزرگی به دست آورد

در آن حال . آمد سنگ غنی بود و بزرگترین بازار بالقوة عالم به شمار می کنار ژاپن قرار داشت و از لحاظ آهن و زغال

توانست، بر سر  دریدند، کدام ملتی می ت در میدانهاي جنگ فرانسه حلقوم یکدیگر را میکه الشخوران امپریالیس

دوراهی بازگشت به دورة کشاورزي و زبونی یا پیشرفت به سوي امپریالیسم صنعتی و جهانگشایی، از وسوسۀ ربودن 

  غنایم چین سرنگون چشم پوشد؟ 

به آلمان اعالن جنگ داد، و به کیائوچو، که شانزده سال  پس، ژاپن، اندك زمانی پس از درگرفتن جنگ جهانی اول،

» مطالبات بیست و یک گانۀ«کاي را با  شی سپس حکومت یوان. از طرف چین به آلمان به اجاره داده شده بود، تاخت

آمد،  شد، چین به صورت مستعمرة اقتصادي و سیاسی ژاپن در می اگر مطالبات ژاپن برآورده می. خود مواجه ساخت

جلوي  ما اعتراض ایاالت متحد امریکا، و نهضت تحریم کاالهاي ژاپنی به رهبري دانشجویان خشمگین چینی،ا

زدند، و  گریستند و دست به خودکشی می دانشجویان در خیابانها برخواري وطن خود می. هاي ژاپن را گرفت خواسته

دادند و با  قرن چین را گزیده بود، گوش میژاپنیان، با نیشخند، به مالمتهاي اخالقی اروپا، که خود مدت نیم 

این فرصت وقتی فرا رسید که اروپا و امریکا دچار گسیختگی اقتصاد . شکیبایی مترصد فرصت دیگري بودند

مصنوعات اضافیی که در بازارهاي داخلی خریدار نداشت، به فکر یافتن » آب کردن«امپریالیستی خود شدند و، براي 

ژاپن به منچوري حمله برد و دولتی به نام منچوکوئو در آنجا به وجود آورد؛ و پویی، فغفور . بازار خارجی افتادند

پیشین چین، را در ابتدا به ریاست جمهوري، و سپس به سلطنت آن دولت نوبنیاد گمارد و خود، با اتحاد سیاسی و 

کارگران و امکانات بازرگانی منچوري کشی از منابع طبیعی و  نفوذ اقتصادي و تسلط نظامی، زمینۀ مناسبی براي بهره

دنیاي اروپایی که، پس از ربودن همۀ غنایم موجود، خواستار منع راهزنی شده بود، با امریکا همداستان . فراهم آورد

اما عاقبت، بنابر رسم مألوف خود، غلبه و قدرت را به . پرده اعتراض کرد گردید و با صداي ضعیفی به این یغماي بی

.یرفتعنوان حق پذ

اینان، که از تحریم کاالهاي خود در چین به خشم افتاده . ژاپنیان در شانگهاي تحقیر نهایی را برچینیان روا داشتند

نادیدة خود را به شانگهاي، غنیترین بندر چین، پیاده کردند و به تخریب ناحیۀ چاپی  بودند، سپاهیان شکست
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چینیان دلیرانه از خود دفاع کردند، و . االهاي ژاپنی جلوگیردپرداختند و از حکومت چین خواستند که از تحریم ک

پس از آن، . ارتش نوزدهم کانتون، تقریباً به تنهایی، مدت دو ماه در مقابل نیروهاي مجهز ژاپنی ایستادگی ورزید

خود  ژاپن قواي خود را از شانگهاي فراخواند، و چین درصدد مداواي زخمهاي. حکومت نانکینگ از درآشتی درآمد

برآمد و، براي نهادن بنیاد تمدن نیرومند نویی که بتواند در مقابل جهانی آزمند از خود محافظت و دفاع کند، مصمم 

  .شد

III - آغاز نظام نو  

مخالفت ناسیونالیسم  - حکومت جدید - دستمزد -هاي کارگري اتحادیه -بازرگانی - ها کارخانه -در شهر -تحول در ده

جلوگیري از تولید  -تحول زناشویی -اخالق نو - واکنش در برابر دین -ین کنفوسیوستضعیف آی - با تمدن غربی

عوامل  - عوامل انهدام - هوشی - زبان ادبی نو - »طغیان نو«جنبش ادبی و فلسفی  - آموزش و پرورش مختلط - مثل

  تجدید حیات

. که در کار دگرگونی نباشدمشرق زمین، به هنگام دگرگونی اروپا، تغییري نکرد؛ اما اکنون در شرق چیزي نیست 

تر شده و با عزم راسخ براي  طلب جز روسیه، اصالح کارترین ملتهاي تاریخ است، از همۀ ملتها،  ملت چین، که محافظه

، ما 1644امروز، برخالف سال . نمودند به پا خاسته است انهدام رسوم و سازمانهایی که پیش از این تغییرناپذیر می

.کنیم شدن تمدنی را نظاره می دمان شاهی نیستیم، بلکه زادهتنها شاهد زوال یک دو

نسل جدید چین، به شیوة : شود، زیرا کندرفتاري با نوآوري سازگار نیست روستا، دیر و کم، از تحول برخوردار می

آهن یازده هزار و دویست کیلومتري چین، که از روستاها  ولی راه. درود کارد و می نسلهاي پیش، همچنان می

گذرد، با آنکه مدت چند سال دستخوش آشفتگی بود و به وضع بدي افتاد و کراراً به مقاصد جنگی اختصاص  یم

یافت، باز دهستانهاي خاوري را به شهرهاي ساحلی پیوند داده است و هر روز نماهایی از بدایع تمدن غرب را به 

، چراغ نفتی، کبریت، سیگار، و حتی گندم مانند نفت - کاالهاي بیگانه. رساند صدها هزار خانوادة کشاورز می

در والیات ساحلی چین فراوانند، زیرا، بر اثر محدودیت و خرابی وسایل حمل و نقل کشوري، آوردن  - امریکایی

بدیهی است که . هاي استرالیا یا امریکا هزینه دارد محصوالت داخلی به والیات ساحلی بیش از وارد کردن فراورده

سی ودوهزار کیلومتر جادة خاکی ساخته شده است، و . دنی به وسایل حمل و نقل وابسته استرشد اقتصادي هر تم

وقتی که ماشین، . کنند ها رفت و آمد می نظمی شرقی، در آن جاده شش هزار اتوبوس مملو از مسافر، با بی

قحطی از میان  -ادهاي بیشمار چین را به یکدیگر پیوند دهد، بزرگترین تحول تاریخ چین دست خواهد د دهکده

  .خواهد رفت

هاي ماشینی ارزانبهاي  کند؛ مصنوعات دستی داخلی، که با فراورده زمین در شهرها با سرعت بیشتري غلبه می مغرب

هایی که با  دوند، وکارخانه پویند؛ میلیونها افزارمند بیکار به دنبال کار می توانند، راه زوال می بیگانه رقابت نمی

کشند؛ دوك نخریسی، که هنوز در  شوند، اینان را به کام خود می در سواحل کشور برپا می هاي داخلی سرمایه

ي خارجی کشور را غرق کرده  ا هاي پنبه دهد، در شهرها صدایی ندارد؛ پنبه و پارچه روستاها به چرخش خود ادامه می

هاي بزرگی که از  سوق داده است؛ کوره هاي بافندگی نوبنیاد، چینیان بینوا را به بردگی صنعتی جدید است و کارخانه

: هاي غربی دست کمی ندارند، در هانکو فروزانند؛ هرگونه صناعت درخاك چین برپا شده است حیث خوفناکی از کوره

سازي، کفشدوزي،  کشی، تولید برق، شیشه پزي، سیمانسازي، داروسازي، آبجوسازي، عرق کنسروسازي، نان

رفته به دستی از دستهاي کارخانه  در نتیجه، صنعتگر محلی رفته. ي، قندسازيریز کاغذسازي، صابونسازي، شمع

از یک طرف، در جهانی که به سبب انقالب دایم : روست با اینهمه، توسعۀ صنایع جدید با موانعی روبه. شود مبدل می

دشوار و پرهزینه است، و گذاري مرددند؛ و از طرف دیگر، حمل و نقل  داران در مورد سرمایه انتظامی ندارد، سرمایه



۵٨٨

دانند، هر مؤسسه و  از اینها گذشته، چینیان، که خانواده را از هر چیز مهمتر می. مواد خام محلی هم کافی نیستند

. گمارند آورند و کسان خود را، بدون رعایت صالحیت آنان، به کار می اي را به صورت کانون خانوادگی درمی کارخانه

رود، براثر  یابد و یکی از عوامل اصلی تحول چین به شمار می سریعتر از صنعت توسعه میهمچنین، تجارت، با آنکه 

 .کند نمیگیري عمومی، درست پیشرفت  مالیاتهاي داخلی و عوارض گمرك ساحلی و رشوه

هاي  سابقاً اتحادیه. کارگر و کارفرما را دچار آشفتگی ساخته استصنایع جدید اصناف قدیم را از میان برده و روابط 

اما، . کردند، و رقابتهاي محلی وجود نداشت صنفی، با توافق کارگران و صاحبان کار، دستمزدها و قیمتها را تعیین می

د و در برابر از زمانی که وسایل حمل و نقل و داد و ستد افزایش یافت و کاالهاي دوردست را به بازارها آوردن

هاي صنفی خود را ناگزیر دیدند که، در تعیین دستمزدها و قیمتها،  هاي دستی محلی نهادند، اتحادیه فراورده

هاي صنفی تجزیه شدند، و به جاي آنها اطاقهاي  از این رو، اتحادیه. خواستهاي تولیدکنندگان بیگانه را مراعات کنند

موضوع بحث اطاقهاي بازرگانی نظم و . د، و در برابر یکدیگر صف آراستندهاي کارگري پدید آم بازرگانی و اتحادیه

گویند و کراراً اعتصاب  هاي کارگري معموال از گرسنگی سخن می فرمانبرداري و آزادي اقتصادي است، ولی اتحادیه

بهبود وضع مالی مجاهدتهاي کارگران، اگر چه چندان در . کنند دارند و مصرف برخی ازکاالها را تحریم می برپا می

، ادارة امور اجتماعی 1928در . آنان مؤثر نیفتاده، بیگانگان را از دادن امتیازاتی به دولت چین ناچار ساخته است

دالر  76،2تا 73،1مردان بافنده معادل : شهرداري شانگهاي دستمزد هفتگی متوسط کارگران چین را برآورد کرد

دالر؛  72،1سازي  دالر؛ کارگران سیمان96،1دالر؛ مردان کارگر در آسیابها 78،1تا 10،1امریکایی؛ زنان بافنده معادل 

دالر؛ 10،3هاي تولید برق  دالر؛ کارگران ماهر کارخانه11،2سازي  دالر؛ کارگران کبریت 84،1سازي  کارگران شیشه

ها  دستمزد کارگران چاپخانهزیادتی نسبی . دالر 55،4ها  دالر؛ و کارگران چاپخانه 24،3هاي مکانیکی  کارگران کارگاه

هاي کارگري، که  اتحادیه. شد سبب بود که سازمانهاي بهتري داشتند و، از این باالتر، اخراج آنان گران تمام می بدین

به وجود آمدند، روز به روز افزایش یافتند، چندان که، در زمان فعالیت بورودین، خواستار ادارة امور  1919اول بار در 

هاي کارگري را  کاي شک، پس از آنکه روابط خود را با روسیه گسیخت، با بیرحمی، اتحادیه ما چیانگا. کشور شدند

علت نیز معلوم . ها روزافزون شد با این وصف، تعداد اتحادیه. ها وضع کرد در هم شکست و قوانین سختی علیه اتحادیه

اخته و هنوز آغاز اجرا نکرده است، کارگران در یک نظام صنعتی نوبنیاد، که تازه به وضع قوانین کار پرد: است

کنند، میان مرگ و زندگی دست و پا  کارگران شهري، که روزانه دوازده ساعت کار می. ها ندارند پناهگاهی جز اتحادیه

اینان بمراتب بیش از روستاییان بینواي . رسند زنند، و اگر کار خود را از دست دهند، از گرسنگی به هالکت می می

شمردند و  روزي خود را سرنوشت طبیعی و جاویدان بشر می دیدند و تیره گاه روي اغنیا را نمی  که هیچ قدیم،

.روز بودند پذیرفتند، تیره می

. آمد گرفت، شاید برخی از این نکبتها پیش نمی اگر تحول سیاسی چین خاوري با این شدت و شتاب صورت نمی

ق افتاده و منحط شده بودند، توان آن داشتند که چندگاهی از ترکتازي دیوانساالران اشرافی چین، با آنکه از رم

یافت و  شد، چین رفته رفته براي قبول صناعت جدید آمادگی می اگرچنان می. نیروهاي صنعتی جدید جلوگیرند

آمد و  در آن صورت، بر اثر توسعۀ تدریجی صنعت، طبقۀ جدیدي به وجود می. افتاد ناگهان به پریشانی و بردگی نمی

سان که در انگلیس صاحبان صنایع بتدریج  گرفت، بدان رفت و زمام قدرت سیاسی را به دست می با آرامش پیش می

توانست  ولی حکومت جدید، که فاقد ارتش و رهبران آزموده و پول کافی بود، نمی. بر جاي اشراف زمیندار نشستند

ا حزب مردم، که براي آزاد کردن ملت تأسیس شده بود، زمینۀ چنین تحولی را هموار سازد، و کوئومین تانگ، ی

این حزب، با آنکه در بطن . هاي داخلی و خارجی بر ملت باشد دریافت که باید کنار ایستد و ناظر تسلط سرمایه

دموکراسی پرورده شده و با خون کمونیسم تعمید یافته بود، آلت دست بانکداران شانگهاي گردید، دموکراسی را به 
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حزب وابستۀ ارتش است، ارتش وابستۀ پول است، و  .بستهاي کارگري  توري فروخت، و کمر به نابودي اتحادیهدیکتا

تواند مالیات بگیرد، و تا  تا زمانی که ارتش قادر به فتح تمام چین نباشد، حکومت نمی. پول وابستۀ وامگیري است

با اینهمه، حزب . رسانند انی که حکومت نتواند مالیات بگیرد، اقتدار از آن کسانی است که به حکومت پول میزم

تسلط حکومت چین را بار دیگر بر صادرات و واردات استوار کرده و، تا جایی که : کارهاي زیادي صورت داده است

ت حکومت آورده است؛ همچنین به تأسیس و تجهیز دهد، صنایع را به زیر نظار المللی اجازه می داري بین سرمایه

به کار رود؛ باالخره، حیطۀ اقتدار خود را  -و نه خود چینیان -ارتشی پرداخته است که شاید روزگاري بر ضد بیگانه

براستی، بر پاداشتن انقالب . توسعه داده و از دامنۀ راهزنی، که موجب خفقان حیات اقتصادي چین بود، کاسته است

  .ک روز است و استوار ساختن دولت کار یک نسلکار ی

اکنون نفرت از بیگانه نیرومندترین . تفرقۀ چین حاکی و ناشی از تشتتی است که در روح چینیان ریشه دوانیده است

دانند که غرب در خور  چینیان می! در همان حال که تقلید از بیگانه محور کارهاي آنان است - عاطفۀ چینیان است

در عصر حاضر، هر ملتی باید یا : کشاند ، ولی روح زمان و مقتضیات روزگار، آنان را در پی غرب میتقلید نیست

  ها  سبب است که، در شهرهاي خاوري چین، مردم از مزارع به کارخانه بدین. صنعتی شود یا به یوغ دیگران گردن نهد

ادة کهنسال خود، به سمفونیهاي ساکسوفون پوشند؛ درعوض آهنگهاي س شتابند؛ به جاي رداهاي بلند، شلوار می می

کنند؛ بر دیوار  دهند؛ ذوق لطیف خود را در مورد لباس و ساز و برگ خانه و آثار هنري لگدمال می غربی گوش فرا می

زنان . سازند آویزند؛ و بناهاي دولتی را مطابق ناپسندترین سبکهاي امریکایی می هاي خود تصاویر اروپایی می خانه

کوشند که، به شیوة مغرب زمین، پاها را باریک  زنند، بلکه می ر دست به کوچک کردن پاهاي خود نمیچینی دیگ

گویند و، باشوري که در رنسانس  فیلسوفان چینی فلسفه عقلی مأنوس و منظم کنفوسیوس را ترك می .دهندنشان 

.پردازند جویانۀ مسکو و لندن و برلین و پاریس و نیویورك می به خردگرایی ستیزهاروپا دیده شد، 

از طرفی کنفوسیوس، یعنی ارسطوي چین، را سرنگون ساخت، : تضعیف آیین کهن دو نوع تحول به بار آورده است

تبار انداخت، چنانکه چنانکه اروپا در عصر رنسانس ارسطوي یونانی را دفع کرد؛ از طرف دیگر خدایان قومی را از اع

دولت انقالبی جدید چندگاهی با بوداییان و سازمانهاي رهبانی درافتاد، زیرا . اروپا در عصر روشنگري چنان کرد

ورزیدند و تنها عقل را درخور  پرده با دین عداوت می انقالبیان چینی، مانند انقالبیان فرانسوي، آزاداندیش بودند و بی

برد که تا فقر  کرد، زیرا گمان می یوس نسبت به معتقدات دینی مردم سختگیري نمیکنفوس. دانستند پرستش می

آیین . دید پنداشت، خود را نیازمند خدایان نمی اما انقالب، که رفع فقر را میسر می. باشد، خدایان هم خواهند بود

محور حفظ نظم و آرامش خانه انگاشت، و اصول اخالقی آن بر  هاي زندگی می کنفوسیوس کشاورزي و خانواده را پایه

انقالب سربه راه صنعت داشت و، به فراخور محیط شهري و زندگی فردي، اخالقی جدید . گردید و مزرعه می

ولی براثر . آیین کنفوسیوس بدان سبب دوام آورد که وسیۀ تحصیل قدرت سیاسی و مشاغل دولتی بود. جست  می

در عصر . ، در مدارس، علوم جاي فلسفۀ اخالقی و سیاسی را گرفتانقالب، دستگاه امتحانات دولتی برچیده شد و

آیین . انقالب، انسان را نباید مطابق حوایج حکومت پرورانید، بلکه باید موافق مقتضیات جامعۀ صنعتی قالبریزي کرد

. ازش نداشترود، با آرمانهاي جوانان س پرستی بود و، چنانکه از یک دستگاه کهنه انتظار می کنفوسیوس، آیین سنت

: خندید می -کنفوسیوس - زد و به این اخطار خردمند کهن انقالب پرداختۀ جوانان بود و به قیدهاي کهن پشت پا می

براستی  ».شدگمان گرفتار فاجعۀ طغیان آب خواهد  کسی که سدهاي دیرین را بیهوده شمارد و ویران کند، بی«

ین، معبود خاموش بی تعین،  براي تی» مذبح آسمان«دیگر در . بخش دین رسمی چینیان است انقالب چین پایان

رود و به زنان، که روزگاري براي شرکت در  نیاپرستی مورد مخالفت نیست، اما رو به نابودي می. کنند قربانی نمی

ا آنکه نیمی از رهبران انقالب در مدارس مسیحی تربیت ب. یابد شدند، اختصاص می مراسم آن شایسته شمرده نمی
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شک هم به کلیساي متودیسم بستگی دارد، باز انقالب به معتقدات الهوتی روي خوش نشان  اند، و چیانگ کاي شده

همچنانکه کمونیسم دین جدید روسیه است، ناسیونالیسم نیز . کند دهد و الحاد را در کتابهاي درسی منعکس می نمی

اما این آیین، همۀ مردم را خرسند . و چین است، و بر آن است که خالء عاطفی ناشی از سقوط خدایان را پرکنددین ن

گرایند، و مردم روستا، براي  گرداند، و هنوز بسیاري از رنجبران براي نجات از نامرادیهاي روزانه به غیبگویان می نمی

.برند آرام و عارفانۀ زیارتگاههاي کهن پناه میآنکه در برابر بیداد فقر تسالیی بجویند، به حریم 

نمود، نفوذ خود را در حوزة حکومت و دین و حیات اقتصادي از کف  اخالق قدیم، که تا نسل پیش تغییرناپذیر می

گذشته از صنعت جدید، تحویل خانواده مؤثرترین عامل دگرگونی جامعه . داده و با سرعتی تصاعدي رو به زوال است

انسان، فردي آزاد است و باید به . ه خانوادگی قدیم گسسته، و تکیه بر فردیت به جاي آن نشسته استدستگا. است

بستگی فرد به خانواده، که بنیاد نظام پیشین اجتماع بود، اسماً به صورت بستگی فرد به . رو شود تنهایی با دنیا روبه

نیافته است، جامعۀ چین جدید بر هیچ مبناي دولت درآمده است؛ ولی، چون این بستگی جدید هنوز عمال تحقق 

برداري از زمین  در زندگی فالحتی، خانواده بسیار مؤثر است، زیرا، پیش از ظهور ماشین، بهره. اخالقی استوار نیست

در . شود که خانواده به عنوان یک گروه همخون همکار، به ریاست پدر، به کار پردازد وقتی به حد اعال میسر می

دهند و به هیچ روي به حمایت  گمارند و مزد می را به کار می) ها و نه خانواده(تی، خداوندان صنایع، افراد جامعۀ صنع

نسل . آمیز صنعت و تجارت راهی ندارد کمونیسم طبیعی خانواده در دستگاه رقابت. ضعفا در قبال اقویا متعهد نیستند

کند و، به میل خود، در شهرها گمنامی را  خانواده دل میجوان، که همواره از اقتدار سالمندان در عذاب است، از 

العادة پدران  احتماال قدرت فوق. بندد شود دل می گزیند و به فردیتی که از داشتن کار فردي حاصل می برمی

ها انقالب را تسریع کرده است، زیرا تندرویهاي بهبود خواهان همیشه واکنش اعمال مرتجعان  پرست خانواده کهنه

داند که آیا، در هنگام مقتضی،  هاي خود جدا شده است، و کسی نمی به این ترتیب، چین از همۀ ریشه. استبوده 

  .براي نجات حیات فرهنگی خویش، ریشه هاي جدیدي خواهد یافت یا نه

ادران هنوز اکثر وصلتها به خواست پدران و م. رود آیین زناشویی کهن چین نیز همراه با اقتدار خانواده از میان می

. شود  بینند افزوده می گیرد، ولی روز به روز بر تعداد ازدواجهایی که جوانان شهري به ابتکار خود تدارك می صورت می

زنند که  شمارند، بلکه در زناشویی نیز دست به آزمایشهایی می افراد نه تنها خود را در انتخابات جفت دلخواه آزاد می

گفت که اگر بخواهیم از  پسندید و می رفتار خشن آسیاییان را با زنان می نیچه - شاید غرب را به حیرت اندازد

اما آسیاي کنونی شیوة . جویی بیحساب زنان خالصی جوییم، ناگزیر باید آنان را زبون و زیردست گردانیم سلطه

پوید، زیرا زن  در چین، تعدد زوجات راه زوال می. مقبول نیچه را رها کرده و به شیوة عمومی اروپا گراییده است

در  .استطالق شیوع ندارد، ولی راه آن بیش از پیش باز شده . امروزي با آزادي جنسی شوهر موافق نیست

. کنند ت میخوانند و، در شهرها، زنان و مردان آزادانه با یکدیگر معاشر دانشگاهها، پسران و دختران با هم درس می

هاي حقوق و پزشکی و حتی بانک دارند، در حزب کوئومین تانگ با آزادي کامل به فعالیت  زنان، براي خود دانشکده

اند و  چینیان از نوزادکشی روي گردانیده. رسند پردازند، و برخی از آنان به عالیترین مقامات حزبی و حکومتی می می

از زمان انقالب تاکنون، افزایش جمعیت چندان زیاد  .اند شدهل جدید متوسل براي جلوگیري از کثرت موالید، به وسای

!خواهد به جزر تبدیل شود شاید مد عظیم جامعۀ چینی می: نبوده است

است که، در تمام شئون زندگی خود، نو نسل نو مجبور . آیند با این وصف، هر روز پنجاه هزار نوزاد چینی به دنیا می

گیسوان بافته، از پس سر آویخته، همراه با . در پوشش، در موآرایی، در آموزش و کار، در آداب و دین و فلسفه - باشد

اند،  جویی را دامن زده نفرتهایی که انقالب را به وجود آوردند، آتش تازه. رسوم دالویز قدیم، منسوخ شده است

شتاب زندگی صنعتی خونسردي این . کاران گستاخی نورزند توانند نسبت به محافظه طلبان بندرت میچندانکه بهبود
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. تابد هاي سرد آنان باز می کند، و روحی فعال و پرجوش از پس چهره قوم کهن را به حالتی شورمند و زنده مبدل می

خیزد، و  کشور از میانه برمیصلحدوستی، که پس از قرنها جنگ چین را فراگرفت، بر اثر شکست و تجزیۀ 

  .گردد باردیگر سردار جنگی، قهرمان چینیان می. کوشند که از هر کودکی سربازي بسازند آموزشگاهها می

آموزشگاهها آثار کنفوسیوس را بیرون رانده و علوم را به درون . جهان آموزش و پرورش سراسر دگرگون شده است

اما تاریخ، به . سازگار بود، براي انقالب، طرد آثار کنفوسیوس ضرورت نداشتچون آیین کنفوسیوس با علم . اند خوانده

اکنون علوم ریاضی و مکانیکی، که براي ساختن ماشین ضرورند، . کند رسم خود، همیشه منطق را منکوب عواطف می

آموزش . ظ کنندتوانند آزادي را حف آفریند، و توپ و تفنگ می ماشین، ثروت و توپ و تفنگ می. رواج کامل دارند

با وجود فقر جامعه، دبستانها و  .استرود، و این پیشرفت بیشتر مرهون خدمات بنیاد راکفلر  پزشکی به پیش می

از آموزش و  اند، و امید چین جوان این است که بزودي هر طفلی ها بسرعت افزایش یافته دبیرستانها و دانشکده

.پرورش آزاد برخوردار گردد و دموکراسی، پایاپاي آموزش و پرورش، به پیش تازد

همان طور که آثار یونانی در . چین، همانند اروپا در عصر رنسانس، در عرصۀ ادب و فلسفه نیز انقالب کرده است

اند، و همچنان که  ثمربخش نهاده ایتالیاي عصر رنسانس مؤثر افتادند، کتابهاي غربی نیز در چین کنونی تأثیري

ایتالیا، در آغاز بیداري خود، زبان التین را رها کرد و به زبان مردم عنایت نمود، چین هم به راهنمایی هوشی، مصلح 

تاریخ  1919تهور کرد و در   هوشی. درآورده است» هوا پی«ادبی، لهجۀ معمول ماندارین را به صورت زبان ادبی 

در حدود پانصد نامه و مجله این زبان را : نتیجه نماند تهور او هم بی. بان سادة مردم نوشتفلسفۀ چین را به ز

عالیم خط چینی را،  40000در همین زمان، نهضتی پیدا شد تا . زبان رسمی مدارس گردید» هوا پی«برگزیدند، و 

به . راي همگان میسر گرداندعالمت کاهش دهد و خط آموزي را ب 1300گنجید، به  که تنها در فهم دانشوران می

گیرد، و شاید بتوان انتظار داشت که چین، در ظرف یک  برکت این فعالیتها، زبان ماندارین در ایاالت رواج فراوان می

  .قرن، داراي زبانی واحد شود و باردیگر بر وحدت فرهنگی دست یابد

ها، مانند شمار  و اشعار و تاریخها و نمایشنامه تعداد داستانها. سادگی زبان و اشتیاق مردم باعث رونق ادب شده است

کتابهاي ادبی غربی دسته دسته به زبان . اند ها و مجالت، سراسر کشور را فراگرفته روزنامه. جمعیت، در افزونی است

شود چینیان  آیند، و فیلمهاي امریکایی که در سالونهاي سینماها شفاهاً به وسیلۀ مترجمان ترجمه می چینی درمی

آور بازاري پررونق دارند، و  از میان آثار فلسفی پیشین، کتابهاي بدعت. سازد ده و در عین حال عمیق را سرگرم میسا

به همان شیوه که ایتالیا، پس . تازد فلسفۀ چینی، مانند فلسفۀ اروپاي قرن شانزدهم، با شور فراوان بر اصول کهن می

استان را پسندید، چین جدید نیز با شوق وافر به تعالیم برخی از از رهایی از قیدهاي دینی، دنیاداري یونانیان ب

پیام اینان، که از االهیات آزادند و آزمایش و عمل . دهد متفکران غربی، مانند جان دیویی و برتراندراسل، گوش فرا می

مراحل گوناگون  خواهد در طی یک نسل از همۀ دانند، کامال موافق احوال ملتی است که می را تنها منطق معتبر می

هوشی ستایش غربیان از  .بگذرد - عصر اصالح دین، عصر رنسانس، عصر روشنفکري، و عصر انقالب - تکامل اروپا

بیند که  میگیرد، و آوردن نظام صنعتی و برانداختن فقر را متضمن فضایلی  آسیا را به مسخره می» فضایل معنوي«

خواند و معتقد است که  می» مردي بسیار کهن«کنفوسیوس را . بیشتر است» دانش شرق«ارزش معنوي آنها از تمام 

م مورد توجه بیشتر قرار گیرد، فلسفۀ چین  آور چین در قرنهاي پنجم و چهارم و سوم ق هاي فلسفی بدعت اگر نحله

است، باز، با » جنبش طغیان نو«با وجود آنکه یکی از پیشروان باید گفت که هوشی، . اعتباري بیشتر خواهد یافت

:بصیرت کافی، ارزش پیشینیان را نیز دریافته و مسئلۀ بزرگ کشور خود را درست شناخته است
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اگر قبول تمدن جدید آنچنان باشد که به جاي آمیختن با تمدن قدیم، ناگهان آن را از بن برآورد و به نابودي کشاند، 

توانیم  چگونه می: توان مسئلۀ واقعی را چنین طرح کرد بنابراین، می. شود  انی عظیم نصیب نوع انسان میشک خسر بی

  تمدن نو را آن گونه جذب کنیم که با تمدن ساختۀ دست خودمان سازگار آید و به همراه آن دوام آورد؟ 

آب یا  ویرانی مزارع بی. نخواهد بود آید که کشور آسمانی قادر به حل این مشکل از ظواهر احوال چین چنین برمی

ها،  جان، مرگ و میر فراوان اطفال، مشقات توانفرساي بردگان کارخانه سیلزده، نابودي جنگلها، سستی برزگران نیمه

زدة شهرها، دادو ستد آلوده به فساد، تسلط بیگانگان بر صنایع، تباهی  هاي خراج خیز، خانه هاي ویران بیماري کلبه

کشاند که آیا چین بار دیگر  این عوامل ما را به طرح این سؤال می - قواي دفاعی، و تفرقۀ شدید مردم حکومت، ضعف

به عظمت خواهد رسید و بیگانگان را در خود مستهلک خواهد کرد و حیات خالق خود را از سر خواهد گرفت؟ اگر از 

این . و احیاي جامعه ضرورت دارد خواهیم یافتظواهر جامعۀ چینی فراتر رویم، چین را واجد عواملی که براي بهبود 

سرزمین پهناور و پرتنوع قادر است که با ذخایر معدنی خود کشور صنعتی عظیمی گردد، شاید چین آن اندازه که 

با توسعۀ . آید ولی مسلماً غنیتر از آن است که از بررسیهاي مقدماتی کنونی برمی. پنداشت غنی نباشد ریختوفن می

گنجد کشف خواهد شد، همچنانکه یک قرن پیش کسی معادن کنونی  نی که امروز در خیال کسی نمیصنایع، معاد

اکنون این ملت، پس از سه هزار سال فرا شدن و فروافتادن، پس از مرگها و . دید عظیم امریکا را به خواب نمی

شده است، بارور است، در  رستاخیزهاي مکرر، از همان نیروي مادي و معنویی که در خالقترین اعصار آن دیده

جهان، هیچ قومی نیست که چنین زنده و هوشمند باشد؛ به این آسانی با اوضاع سازش کند؛ این اندازه در مقابل 

امراض مقاومت ورزد؛ اینچنین، بعد از رنج و بال، قوام اصیل خود را باز یابد؛ و این گونه از تاریخ درس آرامش و 

از آمیختن منابع مادي و معنوي و انسانی چنین قومی با وسایل فنی . ذیري بیاموزدآوري و بردباري و بهبودپ تاب

بسیار محتمل است که چین تولید ثروت را به  -صناعت جدید، نتایجی که از تصور بیرون است به دست خواهد آمد

ۀ تجمل و هنر زیستن، حدي که حتی امریکا هم به یاد ندارد برساند و، در پرتو آن بار دیگر مانند گذشته، در عرص

.رهبر جهان شود

توان دیرگاهی به زور سالح یا تهاجم سرمایۀ بیگانه سرکوب  چنین ملتی را، با این روح قوي و آن منابع غنی، نمی

چین، در جریان . پیش از آنکه صلب چین از نیرو افتد، هر مهاجمی سرمایه و شکیبایی خود را از کف خواهد داد. کرد

ن خود را به خود جذب خواهد کرد، تمدن خود را به ایشان ارزانی خواهد داشت و همۀ فنونی را که فاتحا  یک قرن،

راهها و وسایل حمل و نقل به چین وحدت خواهد . شود خواهد آموخت خوانده می» صنعت جدید«امروز موقتاً 

مند خواهد  ز نظم و آرامش بهرهجویی به آن تمول خواهد داد؛ و حکومتی نیرومند آن را ا بخشید؛ عقل معاش و صرفه

شود؛ موانع دیرینه با خشونت  آشفتگی برزخ تحول است؛ بیسامانی سرانجام با دیکتاتوري تصحیح و تعدیل می. ساخت

گردد؛ انقالب، همانند مرگ و مقراض، جز براي رفع پلیدیها و جراحی  روند و راه تکامل تازه گشوده می از میان می

چین، پیش از این، بارها مرده است و . رسد که چیزهاي بسیار آمادة مردن باشند امی فرا میزواید نیست، و فقط هنگ

  .بارها از نو زاده شده است

ژاپن  - ب

. بنیادگذاري شده است» نیاي آسمانی«تنها سرزمین ماست که به دست . بزرگ کشوري آسمانی است) ژاپن(ساماتو 

چیزي از این گونه . لسلۀ طوالنی اخالف او انتقال یافته استتنها آن است که از جانب االهۀ خورشید به س

  .از این رو سرزمین آسمانی نام گرفته است. درکشورهاي بیگانه وجود ندارد
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فصل بیست و هشتم

  بنیادگذاران ژاپن

  

یم، پردة اول اي چشم پوش اگر از قرون ابتدایی یا افسانه. تاریخ ژاپن درام ناتمامی است که سه پردة آن اجرا شده است

گراید، و در پرتو دین،  ژاپن ناگهان به وسیلۀ چین و کره به تمدن می): 1603 -522(این درام دورة بودایی ژاپن است

الطوایفی و آرامش ژاپن  پردة دوم، دورة ملوك. آفریند شود و شاهکارهاي تاریخی ادب و هنر خود را می تلطیف می

گیرد، نظري  ژاپن خود را از همسایگان دور می: خاندان توکوگاوا است ، عصر حکومت شوگونهاي)1868- 1603(است 

پردة سوم درام، دورة جدید . به خاك بیگانه و بازرگانی خارجی ندارد، به کشتکاري خرسند است و قرین هنر و فلسفه

آن را به تجارت و عوامل داخلی و خارجی، : شود با ورود ناوگان ایاالت متحد امریکا آغاز می 1853ژاپن است که در 

رود،  پس، به منظور گسترش خاك خود، به جنگ می. دارند صنعت و جستجوي مواد و بازارهاي خارجی وا می

. دهد کند، و تفوق نژاد سفید و صلح جهانی را مورد تهدید قرارمی هاي امپریالیستی غرب را تقلید می گرایشها و شیوه

  .گ نخواهد بودبه حکم سوابق تاریخی، پردة آتی چیزي جز جن

شایسته . اند تا مزایاي آن را جذب کنند و تمدنی برتر از آن فراهم آورند ژاپنیان با دقت به بررسی تمدن ما پرداخته

اند تمدن آنان  است که ما نیز از سر خردمندي با همان صبر و دقتی که ژاپنیان در مطالعۀ تمدن ما از خود نشان داده

  .اآمدن بحرانی که پایانش جنگ یا تفاهم است، قادر به ایجاد تفاهم باشیمرا مطالعه کنیم، تا هنگام فر

I –  فرزندان خدایان  

  تأثیر زلزله –چگونه ژاپن به وجود آمد؟ 

آمدند،  نرین و مادین بودند، به دنیا می. آید، در آغاز تنها خدایان وجود داشتند چنانکه از کهنسالترین تاریخ ژاپن برمی

برادر و خواهري خدازاد، به نام ایزاناگی و ایزانامی، فرمان دادند سرانجام، خدایان سالخورد به . دشدن و شکار مرگ می

. اي جواهرنشان در اقیانوس فرو بردند و برکشیدند پس، آنان بر پل شناور آسمان ایستادند، نیزه. که ژاپن را بیافرینند

بچگان به راز تناسل پی  سپس، خدایان از نظارة غوك. ددرآم» جزایر مقدس«قطراتی که از نیزه فرو چکید، به صورت 

از چشم چپ ایزاناگی، اماتراسو، االهۀ خورشید، . بردند، و بر اثر آن ایزاناگی و ایزانامی درآمیختند و نژاد ژاپنی را زادند

از آن . پدید آمد جی نام داشت، سلسلۀ ناگسستۀ سالطین داي نیپون یا ژاپن نی زاده شد، و از نوادة آماتراسو، که نی

.استروزگاران تا کنون تنها یک دودمان شاهی بر ژاپن فرمانروایی کرده 

از میان اینها،  .استجزیره  4223الجزایر ژاپن مرکب از  قطره فروچکید، زیرا مجمع 4223از نیزة جواهرنشان، 

 1818شو،  بزرگتر آنها، هوندو، یا هون. ششصد جزیره قابل سکونت است، ولی فقط پنج جزیره وسعت کافی دارد

رسد، نیمی از مساحت  کیلومتر مربع می205000کیلومتر عرض دارد، و مساحت آن، که به  117کیلومتر طول و 

دریا ژاپنیان : ماند وضع این جزایر، و همچنین تاریخ اخیر آنان، به اوضاع انگلیس می .دهد الجزایر را تشکیل می مجمع

کیلومتر قومی دریانورد به  22000هاي خارجی محافظت کرده است، زندگی در امتداد سواحلی به طول  را از حمله

بادهاي گرم و جریانهاي . است بار آورده است، و ضرورتهاي جغرافیایی و تجارتی، آنان را بر دریاها مسلط گردانیده

آور و رودهایی کوتاه و  ها آمیخته و ژاپن را، مانند انگلیس، از آب و هوایی پر ابر و باران جنوبی با هواي سرد قله

نظر از شهرها و برزنهاي مخروبۀ آنها،  صرف. پرشتاب برخوردار ساخته، و صاحب رستنیها و مناظر گوناگون کرده است

وسم باز شدن شکوفه ها به بهشت عدن ماننده است، و کوهها، به جاي سنگ و خاك، از گلها و سرزمین ژاپن در م

   .استاند، چنانکه کوه فوجی نمونۀ جمال و انتظام هنري  گیاههاي دل انگیز پوشیده شده
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شاید، غیر از امریکاي جنوبی، . ایان، جزایر ژاپن را به وجود آورده استتردیدي نیست که زلزله، و نه قطرات نیزة خد

، زمین لرزید و روستاها را به کام کشید، 559در سال . هاي موحشی نشده باشد هیچ سرزمینی دستخوش چنین زلزله

سپس . ده شدنددار درخشیدن گرفتند و شهابها فروافتادند، و راهها در دل تیرماه از برف پوشی هاي دنباله ستاره

تن  32000، زلزله، تنها در توکیو، 1703در . خشکسالی و قحطی پدید آمد، و هزاران هزار ژاپنی به هالکت رسیدند

لرزه ویران شد و هزاران تن در شکافهاي زمین فرو رفتند و  ، بار دیگر پایتخت بر اثر زمین1885در . را به قتل رسانید

، 1923در . سپردند کردند و گروه گروه به خاك می را در گاریها توده می شمار مردگان به حدي رسید که اجساد

انسان را کشت، و شهر کاماکورا،  37000، و در یوکوهاما و اطراف آن 100000زلزله و طغیان آب و آتش در کیوتو 

دا، که در آنجا مهر فروان داشت، تقریباً سراسر نابود شد، و فقط مجسمۀ عظیمی از بو -پارساي هندي - که به بودا

ها باقی ماند و گویی به زبان حال، این درس بزرگ تاریخ را ابالغ کرد  نصب بود، با اندکی شکستگی، در میان ویرانه

البته اینهمه شقاوت در سرزمینی که خدایان خود ! توانند، با داشتن زبانهاي بسیار، خاموش بمانند که خدایان می

با این وصف، ژاپنیان بدبختیهاي بزرگ خود را معلول . دم را مبهوت ساختخالق و حاکم بیواسطۀ آن بودند، مر

اند و  دهد، دانسته شود و تکانی به خود می جنبش ماهی عظیمی که در زیرزمین خفته است و گاهی چرتش پاره می

ودکان گچهاي حتی، روزي پس از آخرین زلزلۀ بزرگ، ک. اند گاه به فکر ترك زادگاه پرخطر خود نیفتاده ظاهراً هیچ

هاي خود را لوح انگاشتند و به نوشتن  افتادة خانه فرو ریخته را به جاي مداد در دست گرفتند و آجرهاي برهم

روزیهاي مکرر، پشتکاري  این ملت تازیانۀ حوادث را با شکیبایی تحمل کرده و، براثر تیره! درسهاي خود پرداختند

.آور یافته است ناپذیر و شهامتی خوف یأس

II -  ژاپن قدیم  

  اصالح بزرگ - منشأ هنرها -آیین بودایی -آیین شینتو –دین  -تمدن ابتدایی -اختالط نژادي

سه عنصر در نژاد . اند هاي گوناگون آورده در این باره نظریه. اصل ژاپنیان، همانند منشأ اقوام دیگر، مورد اختالف است

نگی، با هجرت قوم آینو از اطراف رودآمور، به ژاپن راه یافت؛ عنصر سفید ابتدایی، که در عصر نوس: ژاپنی راه دارند

سیاه، که از  - اي م از کره یا از طریق کره داخل ژاپن شد؛ و عنصر قهوه عنصر زرد یا مغولی، که در حدود قرن هفتم ق

ي دیگر، صدها در این کشور، همانند کشورها. جزیرة ماالیا و اندونزي برخاست و از جزایر جنوبی به ژاپن رسید شبه

اما این اختالط . اي که داراي زبانی خاص و تمدنی جدید بود، ظهور کرد سال گذشت تا، از اختالط نژادها، قوم یگانه

گاه به پایان نرسید، چنانکه هنوز اشراف بلندباال و الغر پیکر و درازسر از تودة کوتاه قد و درشت جثه و پهن  هیچ

  .سرمتمایزند

هر . قامتند و نه گاو دارند و نه جانوران وحشی مردمی پست«چهارم چین آمده است که ژاپنیان هاي قرن  در سالنامه

هایی یک تکه بر تن  کند، جامه مردي، به فراخور پایگاه اجتماعی خود، نقشهاي معینی بر چهرة خود خالکوبی می

بند نظم و  پوشد، پاي برد، کفش نمی میها و کمانها و تیرهایی با ناوکهایی از آهن یا سنگ به کار  پوشاند، نیزه می

زنان رنگ سرخ بر پیکر  …. آشامد، دراز عمر است هاي پرمایه می قانون است، چند همسري را خوش دارد، نوشابه

» .اندك است  دزدي وجود ندارد، و ستیزه«به گواهی سالنامه، در ژاپن، به هنگام شروع تمدن، » .مالند خود می

شمارد که هنوز به لوث استثمار یافقر آلوده نشده است، و فنولوسا  دوره را بهشتی می فکادیو هرن ژاپن اینال

در سدة سوم میالدي، صنایع دستی . داند که در عین حال سرباز نیز هستند کشاورزان این دوره را مردان مستقلی می

قۀ بردگان، که از اسیران جنگی و وران آزاد، طب گذشته از پیشه. از کره به ژاپن رسید، و بزودي اصناف پدید آمدند

الطوایفی، و از جهاتی موافق نظام  سازمان اجتماعی از جهاتی براساس ملوك. شد، نیز وجود داشت زندانیان تشکیل می
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رفتند، و زندگی هر طایفه به دست رئیسی رتق و  جمعی از کشاورزان، رعایاي اشراف زمیندار به شمار می. ایلی بود

.ت، ابتدایی و سست و ضعیف بودحکوم. یافت فتق می

اینان . آورد پرستی و نیاپرستی و پرستش دستگاه جنسی نیازهاي دینی ژاپنیان نخستین را بر می گرایی و توتم جان

در سیارات و ثوابت آسمانی، درگیاهها و حشرات مزارع، و در درختان و  -عقیده داشتند که ارواح در همه جا هستند

ها و ساکنان آنها شناور بودند و در شعله و پرتو چراغها رقص  ر آنان، خدایان بیشمار برفراز خانهبه نظ. حیوانات و مردم

شد، به غیبگویی  پشت، و مطالعۀ خطوطی که بر آنها ظاهر می باسوزاندن استخوان گوزن یا کاسۀ سنگ. کردند می

بردند و زمان مناسب براي سیر و سفر را  یم به سعد و نحس پی«پرداختند و، به قول مورخان چینی، به این وسیله  می

معتقد بودند که در جهان بسا شقاوتها از . کردند ترسیدند و به پرستش آنان مبادرت می از مردگان می» .شناختند می

مثال در گور مردان شمشیر،  - نهادند از این سبب، براي رام کردن آنان اشیاي گرانبها در قبور می. زایند ارادة اموات می

براي بازداشتن باران . خواندند همچنین، هر روز در برابر الواح نیاکان دعا می. گذاشتند در گور زنان آیینه می و

گذشت، مالزمانش را  زدند، و گاهی که بزرگی درمی زیانبخش یا دوام عمارت یا دیوار، به قربانی کردن انسان دست می

  .زم و مدافع او باشندسپردند تا در سفر آخرت هم مال نیز با او به خاك می

سه » طریق خدایان«یا » شینتو«. از نیاپرستی سرچشمه گرفت - قدیمترین دین ژاپن که هنوز هم زنده است -شینتو

پادشاه یا نمایندگان . پرستش اجداد خانواده، پرستش نیاکان عشیره، و پرستش سالطین و خدایان قوم: صورت داشت

کردند و در مواردي که کشور به عمل مقدسی، مانند  دودمان شاهی یاد میاو هر ساله هفت بار از نیاي آسمانی 

دین شینتو مشتمل بر اعتقادات و مراسم پیچیده و . خواندند پرداخت، به نام او دعا می ، می)1914(تصرف شانتونگ 

فقط . داد یقوانین اخالقی و کاهنان مخصوص نبود و با تلقین اصل خلود و وعدة بهشت سرمدي، دلها را تسال نم

گاه به زیارت جاهاي متبرك بشتابند و، با زهد و تقوا، به گذشته و نیاکان و  گردانید که گاه  مؤمنان را موظف می

داد، چندگاهی منسوخ   این دین، چون از مؤمنان توقعات بسیار نداشت و نویدهاي بزرگ نمی. پادشاه حرمت گذارند

 - ، به جزایر ژاپن راه یافت و، چون با دو عامل522ه چین، در سال آیین بودا پانصد سال پس از ورود خود ب.شد

پوشیده نیست که دین اصیل بودا، . نمود، رواج گرفت موافق می - نیازهاي دینی مردم و نیازهاي سیاسی دولت ژاپن

دي آن، که همانا آالیش و فنااندیش بود، به هیچ روي به ژاپنیان نرسید، بلکه صورت بع   که آیینی الادري و بدبین و بی

گشت،  این مذهب بر محور خدایانی رئوف مانند آمیدا بودا و کوانون می. است، به ژاپنیان عرضه شد» مهایانه«مذهب 

زد، و مدعی بود که، در جهان، کثیري بودي ستوه یا بوداي بالقوه  آور داشت، دم از خلود روح می  تشریفاتی بهجت

طلبی و انقیاد را، که  از این رو، با ظرافت، فضایلی چون قناعت و مسالمت. سانندر وجود دارند و به انسانها یاري می

کرد و آنان را به تحمل زندگانی  عوامل مناسبی براي تسلیم جامعه به حکومتند، به مردم ستم کشیده تلقین می

ا، با شعر لطیف دعا و بار روزانه ر به بیان دیگر مذهب مهایانه نثر خشن زندگی مشقت. انگیخت  نارواي خود برمی

که، در نظر کشورداران، مایۀ نظم  -بخشید و ژاپنیان را به وحدت فکري  افسانه و مراسم رنگارنگ دینی، لطافت می

  .کشانید می - اجتماعی و رکن قدرت ملی است

پراطور یومی میالدي، که ام 586در سال . کدام یک دین بودایی را در ژاپن رواج داد - معلوم نیست که سیاست یا تقوا

ورزیدند، برسرجانشینی او مسلحانه به  درگذشت، دو خاندان، که هر دو از لحاظ سیاسی به دین جدید عنایت می

سرانجام شاهزادة مقتدر، شوتوکوتایشی، که، بنابر شایعات، به هنگام زادن نشانی قدسی در دست . رقابت پرداختند

السلطنه بر ژاپن  به عنوان نایب) 621 -592(بیست و نه سال داشت، ملکه سویکو را بر تخت نشانید و خود مدت 

وي به تقویت آیین بودا همت گمارد؛ مبالغی هنگفت به معابد بودایی کمک کرد؛ به یاري دین پیشگان . سلطه ورزید

، بودایی برخاست؛ به اخالق بودایی جنبۀ رسمی داد؛ و بر روي هم راهی را که امپراطور آشوکه در هند رفته بود
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هم او حمایت هنرها و علوم را برعهده گرفت، هنرمندان و صنعتگران را از کره و چین به ژاپن خواند، تاریخ . پیمود

یوجی، که کهنترین شاهکارهاي هنري موجود ژاپن به شمار  نوشت، به نقاشی پرداخت، و برساختمان معابد هوري

  .روند، نظارت کرد می

دین بودایی به مردم آموخت، یک نسل پس از مرگ آن مرد تمدن دوست،  با وجود خدمات شوتوکو و فضایلی که

طلب، به نام کاماتاري، به کمک امیر ناکا شورشی به راه انداخت و  یکی از اشراف جاه. بحرانی شدید ژاپن را فرا گرفت

ین تحول، وارث در ا). 645(شود، به بار آورد  خوانده می» اصالح بزرگ«تحولی عظیم، که در تاریخ سیاسی ژاپن 

مسلم سلطنت را کشتند، پیرمردي زبون را به سلطنت برداشتند، و امیرناکا را نخست ولیعهد گردانیدند و عاقبت، به 

در تمام این مدت، کاماتاري، در نقش وزیر اعظم، زمام امور را در کف . نام امپراطور تنچی، به جاي پیرمرد نشاندند

امپراطور، که تا آن زمان فقط رئیس عشیرة اصلی کشور : نتی قاهر درآوردداشت و حکومت ژاپن را به صورت سلط

گزید، همۀ خراجها را  او بود که همۀ حکمرانان را برمی. العاده یافت الرقاب کشور گردید و اقتدارات فوق بود، مالک

تماع سست چند عشیره و ترتیب، ژاپن بشتاب از مرتبۀ اج بدین. دانست کرد، و همۀ کشور را از آن خود می دریافت می

  .چند دستۀ نیمه فئودال بیرون آمد و به دولت سلطنتی منسجمی مبدل شد

III - دورة امپراطوري

  انحطاط - عصر طالیی کیوتو - نفوذ چین - اشراف -امپراطوران

عنی و معموال تن نو ی» فرزند خدا«گاهی او را تنچی یعنی . یافت از آن مرحله به بعد، هرسلطانی القاب بزرگ می

پس از مرگ، . سلطان. دادند لقب می» باب عالی«نامیدند و در مواردي نادر به او میکادو یعنی  می» سلطان آسمانی«

حق داشت به قصد صیانت ساللۀ شاهی، . شد گرفت و با آن نام داخل تاریخ می نامی غیر از نام دوران حیات خود می

بلکه یکی از زادگانش، که . نشست ل سلطان لزوماً به جاي او نمیفرزند او. خواهد، همسر یا همبستر بگیرد هر چه می

در عصري که شهر کیوتو کانون عظمت ژاپن به . گرفت نمود، جاي او را می تر می به نظر او یا متنفذان زمان شایسته

ن بودایی گرفتند و در سلک راهبا رفت، سالطین به تقوا مایل بودند، و برخی از آنان از شاهی کناره می شمار می

حتی یکی از ایشان ماهیگیري را ممنوع ساخت، زیرا عقیده داشت که اشتغال به این حرفه توهینی است . آمدند درمی

همۀ مخاطراتی که ممکن است از یک سلطان مستبد فعال سرزند، از . سلطان یوزي را باید مستثنا دانست. به بودا

در معابر عام، . زد درختان باال روند؛ آنگاه ایشان را به تیر می داشت که از مردم را وامی: وجود همایونش صادر شد

انداخت، و نیز از سوار شدن و در خیابانهاي پایتخت  ها می بست و به برکه ربود و با سیمهاي عود می دوشیزگان را می

: ادر است، دست زدندسرانجام، مردم به کاري که در تاریخ ژاپن ن. برد گشتن و مردم را به تازیانه بستن لذت تام می

کیوتو، که . ، مرکز حکومت از نارا به ناگائوکا و سپس به کیوتو انتقال یافت794در سال . شوریدند و او را خلع کردند

مرکز ژاپن ماند، و این دوره را بیشتر مورخان عصر ) 1192- 794(است، مدت چهار قرن » پایتخت صلح«معنی آن 

معیت کیوتو به نیم میلیون رسید و از جمعیت همۀ شهرهاي اروپا، جز ، ج1190در . خوانند طالیی ژاپن می

هاي مردمی که ظاهراً با سرخوشی فقر را  در یک قسمت شهر، کوخها و ویرانخانه. قسطنطنیه و قرطبه، بیشی گرفت

طنتی برپا کردند، قرار داشت، و در قسمت دیگر، که کامال مجزا بود، باغها و کاخهاي اشراف و خانوادة سل تحمل می

در آن زمان، ژاپن، مانند کشورهاي دیگر، براثر پیشرفت . شدند نامیده می» ابرنشینان«درباریان، موافق حال خود، . بود

اي رسید که تمایزات اجتماعی افزایش یافت و نابرابري، که جبراً از توزیع ثروت براساس  تمدن و صناعت، به مرحله

خاندانهایی بزرگ مانند خاندانهاي فوجیوارا و . جاي برابري نخستین را گرفتزاید،  قدرت و شخصیت و امتیازات می

تایرا و میناموتو و سوگاوارا پدید آمدند و در عزل و نصب سالطین مداخله نمودند و، به شیوة بهیمی بزرگان ایتالیا در 

نام داشت، با حمایت خود از  یکی از مردان خاندان سوگاوارا، که میچیزانه. عصر رنسانس، به جان یکدیگر افتادند
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شود، و در بیست و پنجم هر ماه،  ادب، مورد اعزاز ژاپنیان قرار گرفت و اکنون، به عنوان خداي ادب، پرستیده می

وي، در آستانۀ قتل خود، . تومو برخاست از خاندان میناموتو، سرداري به نام سانه. کنند مدارس را به یاد او تعطیل می

:اي سرود و، در پرتو آن، خود را نامدار ساخت اپنی، ترانۀ سادهبا نابترین شیوة ژ

  اگر دیگر نیایم،

  اي درخت آلوي کنار در،

  فراموش مکن که در بهاران

  . از روي وفا شکوفان شوي

در . اندیش به نام دایگو بود، به روي کار آمد بر اثر حمایت خاندان فوجی وارا، بزرگترین سلطان ژاپن، که مردي روشن

د او ژاپن همچنان در جذب فرهنگ و تجمل عصر تانگ، که در مراحل کمال خود بود، کوشید و سپس در آن عه

ژاپن نه تنها از دین، بلکه از خوراك، پوشاك، تفننات، خط، شعر، دستگاه اداري، . ها رقیب چین گردید زمینه

د، یعنی نارا و کیوتو، را همانند شهر موسیقی، هنرها، گلپروري، و معماري چینی بهره گرفت و حتی پایتختهاي خو

طور که در عصر حاضر فرهنگ اروپایی و امریکایی را جذب کرد، در حدود  این کشور، همان. چینی چانگان آراست

در هر دو مورد، نخست شتاب ورزید و سپس، با احتیاط و . هزار سال پیش، فرهنگ چینی را به خاك خود کشانید

  .خدمت مقاصد دیرین خویش گمارد و ویژگیهاي خود را محفوظ داشت هاي جدید را به بدقت، شیوه

گسست، از نظم برخوردار شد، در  ژاپن، چون به نیروي همسایۀ بزرگ خود به تکاپو افتاد و، در سایۀ حکومتی بی

ثروت متراکم شد و زندگی با چنان  .رسید، یعنی اوج عصر طالیی خود »انگی«به دورة ) 922- 901(فاصلۀ سالهاي 

تجمل و ظرافت و فرهنگی، که جز در دربارهاي خاندان ایتالیایی مدیچی و سالونهاي ادبی فرانسه در عصر روشنگري 

در شعر و پوشش مظهر ذوق بود، در آداب و هنرها : کیوتو به صورت پاریس و ورساي درآمد. نظیر نیافت، آمیخت

در آنجا هرگونه سبک یا سلیقه، آزاد و در . رفت خورد، و سرمشق قریحه و دانش همۀ جامعه به شمار می غوطه می

. شد خوراکهاي متنوع در دسترس شکمپرستان قرار داشت، و زناکاري گناهی بس کوچک تلقی می. حد کمال بود

بخش زندگی  موسیقی و رقص زینت. زد موج میرنگ و نگار بر تن زنان و مردان بزرگزاده  هاي ابریشمین خوش پارچه

شد و با مفرغ   آمیز ساخته می سراهاي زیباي اشرافی با چشم اندازهاي دلکش و سازو برگ تجمل. معبدها و دربار بود

.بازار ادب، پررونق و دکان اخالق، کاسد بود. یافت و مروارید و عاج و طال و چوبهاي منقش آرایش می

آیند و با نوسانات تجارت و  عمرند، زیرا براثر تراکم ثروت به وجود می  کننده معموال کوته یرههاي خ این گونه دوره

طلبی دربار ژاپن بنیۀ دولت را ضعیف کرد،  رفته رفته، جاه. رسند خشم استثمار شدگان یا درگرفتن جنگ به پایان می

ت یابند و، براثر محیط عطرآگین خود، و سنگینی بار فرهنگ موجب شد که شاعرکان ناالیق بر مشاغل دولتی دس

کار دولت به جایی رسید که خود مشاغل را به . شد، استشمام نکنند بوي فساد جامعه را، که روز به روز شدیدتر می

راهزنان و دریازنان، . تجمل دربین خداوندان مکنت، و جنایت در میان مستمندان شایع شد. فروخت مزایده می

شفتند و، به تساوي، به جان مردم و سلطان افتادند و حتی بزرگان را، هنگامی که به دربار شاه ها و دریاها را آ جاده

هاي راهزن تشکیل شد، و مخوفترین  هم در والیات و هم در خود پایتخت، دسته. بردند، غارت کردند خراج می

. و کسی را یاراي بازداشت آنان نبود جنایتکاران ژاپنی، مانند جانیان بزرگ جامعۀ امریکایی، به ناز و نعمت رسیدند،

فضایل و عادات نظامی فراموش شد، و سازمانهاي دفاعی به ضعف افتادند و، درنتیجه، حکومت در برابر یغماگران 

. هاي بزرگ، هر یک، سپاهی گرد آوردند و براي عزل و نصب امپراطور به جنگ پرداختند خانواده. پناه ماند گستاخ بی

باز هم تاریخ در میان دولت . تر شدند، و رؤساي ایلها بار دیگر استقالل یافتند وز به روز بیچارهامپراطورها خود ر

  .الطوایفی به نوسان درآمد تمرکز ملوك مرکزي نیرومند و دستگاه بی
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IV – حکام مستبد  

   - شوگونی خاندان آشیکاگا -حملۀ قبالي قاآن -دستگاه نیابت سلطنت هوجو -حکومت باکوفو -شوکونها

  سه دزد دریایی

اینان در بخشهاي . این وضع، قشري از طبقۀ حاکم را، که شامل سپهساالران یا شوگونها بود، به واکنش برانگیخت

الجزایر ژاپن قدرت تام یافتند و سلطان را چیزي جز نماد آسمانی ژاپن نشمردند، و بر آن بودند که وي  متفاوت مجمع

ورزان، چون در مقابل راهزنان از حمایت پاسبانان و سربازان حکومت برخوردار کشا. نباید بر شانۀ ملت سنگینی کند

پرداختند و اعتقاد داشتند که دفع شر راهزنان تنها از عهدة شوگونها  شدند، خراج خود را به شوگونها می نمی

، به این معنی که چون الطوایفی، به همان دلیلی که در اروپا چیره شد، در ژاپن استقرار یافت رژیم ملوك. آید برمی

  .دولت مرکزي از تأمین نظم و امنیت بازماند، حکومتهاي دورافتادة محلی زمام قدرت را در کف گرفتند

، یکی از افراد خاندان میناموتو، به نام یوریتومو، جمعی از سربازان و رعایا را گرد آورد و در 1192در حدود سال 

آید، ماهیتی نظامی  این حکومت، چنانکه از نام آن برمی. تشکیل داد »باکوفو«کاماکورا حکومت مستقلی به نام 

اما مثل ژاپنی . و پسران ناالیقش به جاي وي برتخت نشستند درگذشت، 1198یوریتوموي بزرگ ناگهان در . داشت

، به عنوان نیابت 1199کرد، و یکی از خاندانهاي مخالف توانست در ، در آن مورد نیز صدق »مرد بزرگ خلف ندارد«

سال بر شوگونها تسلط ورزید، همچنانکه  134این سازمان مدت . سلطنت، سازمانی به نام هوجو به وجود آورد

اك به خ - قاآن قبالي - در این حین، مردم زرنگ کره، که از حملۀ ففغور چین. شوگونها بر امپراطوران مسلط بودند

قبالي . خود بیمناك بودند، ژاپن را به عنوان کشوري بسیار دلپذیر بدو معرفی کردند و او را به فتح آن برانگیختند

منقسم و  -السلطنه دربار سلطان و دستگاه شوگون و دستگاه نایب -قاآن هم، چون دید که نیروهاي ژاپن به سه بخش

ها گراییده و  شاعران چینی در عظمت این ناوگان به مبالغه. داد دچار تفرقه بودند، فرمان به ساختن ناوگانی عظیم

ژاپنیان میهندوست ! اند که از بس درختان را براي ساختن کشتی بریدند، کوهها از عریانی جنگلها سوگوار شدند گفته

مرد  100000کشتی و  3500تخمین زده اند، ولی مورخان معتدل گویند که بیش از  70000تعداد این کشتیها را 

نشینان دلیر با ناوگان نسبتاً  جزیره. به سواحل ژاپن رسید 1291این ناوگان عظیم در اواخر سال . به ژاپن نرفتند

ها خواهد ماند، وزیدن گرفت و  در این میان، بادي بزرگ، که همیشه در خاطره. کوچکی به مقابلۀ آن شتافتند

تن از دریانوردان چینی غرق شدند،  70000پس،  .شکسترهم ها کوبید و د کشتیهاي فغفور مقتدر چین را به صخره

.و بقیه به اسارت ژاپنیان درآمدند

زیرا رهبران آن، به نوبۀ خود، از زهر قدرت سرشار شدند، و براثر آن، اقتدارات . ، سازمان هوجو از میان رفت1333در 

تاکاتوکی، که آخرین فرد این خاندان . جو از دست ناکسان و برجستگان به بزدالن و ابلهان انتقال یافتموروثی هو

از این رو، چهار تا پنج هزار سگ گرد آورد ! گرفت بود، به سگ میلی غریب داشت و، به جاي مالیات، از مردم سگ می

ه دارند و به آنها مرغ و ماهی بخورانند و در تخت روان هایی مزین به طال و نقره نگا و فرمان داد تا آنها را در النه

السلطنه تاکاتوکی  امپراطور معاصر او، گودایگو از انحطاط سازمان هوجو و سرگرمی نایب. بنشانند و به گردش برند

 خاندانهاي میناموتو و آشیکاگا او را یاري دادند و رهبري نیروهاي او را. سود جست و در صدد کسب قدرت برآمد

تن از مالزمان و افسرانش به معبد  870السلطنه از هم پاشید، و تاکاتوکی و  سرانجام، دستگاه نایب. برعهده گرفتند

یکی از ایشان، هنگامی که با دست . رفتند و آخرین جام ساکی یا شراب برنج را نوشیدند و دست به هاراکیري زدند

بزودي تاکائوجی که به  »!دهد ن کار به شراب چاشنی خوبی میای«: آورد، گفت هایش را از شکم بیرون می خود روده

خاندان آشیکاگا تعلق داشت و در قدرت یافتن امپراطور گو دایگو کمک کرده بود، برضد او برخاست و با خدعه و 

به سپس مردي ناتوان به نام کوگون را به جاي او نشانید، مقام شوگونی را . مهارت، سپاهیان امپراطور را سرکوبید
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. دار شوگونی بود سال عهده 250خاندان آشیکاگا مدت . خاندان خود اختصاص داد، و کوگون را بازیچۀ خود گردانید

ولی ژاپن هیچ گاه از جنگ و . کردند در این دورة طوالنی، سپهساالران آشیکاگا از شهر کیوتو کشور ژاپن را اداره می

یکی از . دوستی و هنر پرستی شوگونهاي آشیکاگا بود علول فرهنگهرج و مرج آسوده نبود، و این پریشانی عمدتاً م

سپهساالر دیگر، . آنان، به نام یوشی میتسو، دلزده از جنگ، به پیکرنگاري روي نمود و از نقاشان معتبر زمان خود شد

ار هنري یوشیمازا با نقاشان دوستی کرد، هنرهاي گوناگون را در کنف حمایت خود گرفت و چنان در گردآوردن آث

گمان در این میان فن  بی. آورترین آثار هنري قرار دارد هاي او در شمار رشک همت گمارد که اکنون گردآورده

کدام از عهدة حفظ امنیت و آرامش  حکمرانی به فراموشی سپرده شد، و شوگونهاي ثروتمند و امپراطورهاي بینوا هیچ

  .جامعه برنیامدند

اند،  ملت به رهبرانی قادر به برقراري نظم، سه دزد دریایی، که در تاریخ ژاپن شهره در سایۀ هرج و مرج کشور و نیاز

اند که این سه دزد دریایی درجوانی مصمم به اعادة وحدت ژاپن شدند و سوگند خوردند که  آورده. پاپیش گذاردند

دیگري، . و به مقام رسید یکی از آن سه، نوبوناگا، کوشید. هرکدام به زمامداري رسد، مطاع دو یار دیگر باشد

یاسو، توانست در فرصتی  یه اما سومی، اي. یوشی، به مجاهده پرداخت، ولی پیش از احراز موفقیت تام درگذشت هیده

هاي آرامش و درخشانترین اعصار هنري  مناسب شوگونی را به خاندان توکوگاوا انتقال دهد و یکی از درازترین دوره

  .تاریخ بشر را آغاز کند

V - میمون سیماي بزرگ  

  کشمکش با مسیحیت -حمله به کره -یوشی فرمانروایی هیده

یوشی بزرگ معاصر الیزابت، ملکۀ انگلیس، و اکبر، شاه هندوستان،  دهند، هیده همچنانکه ژاپنیان با اصرارتوضیح می

نامیدند، زیرا  می» اسیم میمون«وي فرزند کشاورزي بود و دوستانش و سپس اتباعش او را سارومن کانجا یعنی . بود

پدر و مادرش استطاعتی نداشتند و او را به یک مدرسۀ رهبانی ! رسید حتی کنفوسیوس هم در زشتی به پاي او نمی

شی چنان به ریشخند روحانیان بودایی پرداخت و چندان جنجال به راه انداخت که از مدرسه  یو هیده اما،. سپردند

چندي دزدي پیشه گرفت، . و هفت بار اخراجش کردند ون شاگرد شد، و سیوران گوناگ نزد پیشه. بیرونش راندند

پس، به مالزمت یکی از . خورد شکنی به کار یغماگري می سپس بر این عقیده شد که حربۀ قانون بیش از حربۀ قانون

اوندگار چون در موردي جان خد. ، که معموال در خدمت طبقۀ حاکم بودند، درآمد)شمشیردار(افراد صنف ساموراي 

سپس به نوبوناگا پیوست و، بافراست و شجاعت خود، او را یاري کرد و، . خود را نجات داد، حق شمشیربندي یافت

در ظرف سه . ، رهبري یاغیان متمردي را که کمر به تسخیر وطن خود بسته بودند، پذیرفت)1582(پس از مرگ او 

سرانجام، خود را براي بلع کره به . وران ناتوان قرار گرفتسال، فرمانرواي نیمی از کشور شد و مورد ستایش امپراط

قصد دارم با سپاهیان کره، در ظل هیمنۀ واالي «: حد کفایت نیرومند یافت و با خضوع به فرزند آسمان اعالم داشت

لتی که با همان سهو. یگانه خواهند شد] چین و کره و ژاپن[آنگاه سه کشور . همایونی، تمام چین را زیر فرمان آورم

. تالشی عظیم کرد» !برند، این مهم را جامۀ عمل خواهم پوشاند گذارند و می کنند و زیر بغل می حصیري را لوله می

یوشی به  اي نابکار موفق به اختراع یک نوع زورق جنگی فلزي شد و کشتیهاي پر از سرباز را، که هیده اما یک تن کره

. هفتاد و دو کشتی در یک روز فرو رفتند، و دریا خونین شد). 1592(کره فرستاد، یکی پس از دیگري منهدم ساخت 

اي به آتش  چهل و هشت کشتی دیگر، که ژاپنیان به ساحل کره برده و ناگزیر رها کرده بودند، به وسیلۀ فاتحان کره

عویق سوخت، و ژاپنیان، پس از پیروزیها و شکستهاي متناوب، فکر گشودن کره و چین را تا قرن بیستم به ت

» !وي کوشید تا اقیانوس را با زورقی کاغذي بپیماید«: یوشی چنین گفته است شاه کره دربارة هیده. انداختند
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سیصد زن در حرمسرایش گرد . یوشی سازمانی براي نیابت سلطنت برپا داشت و خود زمام آن را در کف گرفت هیده

وري که  بود، مکنتی قابل بخشید و به جستجوي پیشهکرد، اما به همسر روستایی خود، که مدتها پیش ترکش گفته 

سالها پیش نزدش شاگردي کرده بود، همت گماشت و عاقبت او را یافت و پولی را که از او دزدیده بود، با سودي 

در عوض، معاصرانش او را به تایکو یعنی . وي از امپراطور براي خود لقب شوگون نخواست! شایان، بدو باز گردانید

در زبان  – Tycoon - که بعداً، بر وفق تطورات مرموز زبانشاسی، دگرگون شد و به صورت تایکون(» ت بزرگولینعم«

با شدتی باورنکردنی، «گوید،  یوشی، چنانکه یک مبلغ مسیحی در وصف او می هیده. ملقب کردند) انگلیسی راه یافت

داي بزرگ در توکیو، مردم را واداشت که همۀ دایبوتسو یعنی مجسمۀ کالن بو به بهانۀ ساختن» .محیل و مکار بود

گویا هیچ . سالح کرد به این ترتیب، با ظرافت، همگان را خلع. هاي فلزي خود را براي این منظور عرضه دارند حربه

  .انگاشت اعتقاد دینی نداشت و فقط دین را وسیلۀ فزونجویی و کشورداري می

به ژاپن رفت، و چنان  1549یسوعی یعنی فرانسیس گزاویه در آیین مسیحی به وسیلۀ یکی از شریفترین مبلغان 

. نفر مسیحی در ژاپن پدید آمدند 000،150بسرعت پیشرفت کرد که، در طی یک نسل، هفتاد راهنماي دینی و 

رفت و حاکم آن، امورا،  مسیحیان در ناگازاکی چندان فراوان بودند که این بندر تجارتی، شهري مسیحی به شمار می

آیین بودایی در خطۀ ناگازاکی کامال فرو نشست و دین «نویسد که  هرن می. دید ا از ترویج آیین نو ناگزیر میخود ر

هاي سیاسی  هراسید و آن را به نقشه یوشی، که از این هجوم معنوي می هیده» .پیشگان آن تعقیب و طرد شدند

:پاسخ سؤاالت زیرین را از او خواستدانست، پیکی نزد رهبر یسوعیان ژاپن فرستاد و آمرانه  مربوط می

  اند؟  چرا و به چه مجوزي او و دستگاهش اتباع ژاپن را به قبول مسیحیت مجبور کرده

  اند؟  چرا شاگردان و پیروان خود را به انهدام معابد انگیخته

  اند؟  چرا روحانیان بودایی را آزار رسانده

  اند؟  کنند، پرداخته اناتی مانند گاو، که به بشر خدمت میچرا آنان و سایر اتباع پرتغال به خوردن گوشت حیو

  اند که مردم ژاپن را بخرند و در جزایر هند شرقی به بردگی بگمارند؟  چرا سوداگران کشور خود را مجاز گذارده

  :، این فرمان را صادر کرد1587یوشی، در سال  چون پاسخ رهبر یسوعیان رضایتبخش نبود، هیده

ایم که دینیاران بیگانه به خطۀ ما آمده و به تعلیم شریعتی مخالف نوامیس ژاپن پرداخته  خود شنیده از رایزنان امین

این بیحرمتی سزاوار . اند کامی و هوتوکه را ویران کرده - معابد خدایان بومی ما-اند که  و جسارت را به جایی رسانیده

م که اینان در ظرف بیست روز ژاپن را ترك گویند، و کنی ولی، چون قصد ترحم داریم، امر می. شدیدترین کیفر است

اما، اگر پس از . گونه آزاري به ایشان نخواهد رسید در طی این مدت، هیچ. گرنه خون خود را به گردن خود گیرند

دهم که به عنوان بزرگترین بزهکاران دستگیر گردند  پایان مهلت، کسانی از آنان در ممالک ما یافت شوند، فرمان می

  . به مجازات رسند و

یوشی، این دزد دریایی بزرگ، در میان گرفتاریها فرصت یافت که هنرمندان را مورد تشویق قرار دهد و خود در  هیده

به وسیلۀ چایساالر، ریکیو، مراسم چاي نوشی را به صورتی که مایۀ ترقی . نقشهایی ایفا کند» نو«نمایشهاي 

یه یاسو قول  پیش از آن، از اي. درگذشت 1598ی ژاپنی شود، درآورد و در سازي ژاپن و یکی از زینتهاي زندگ چینی

یوري نام داشت، وارث دستگاه  پایتخت جدیدي بسازد و فرزند او را، که هیده) توکیوي کنونی(گرفت که در یدو 

  .نیابت سلطنت بداند
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VI -  شوگون بزرگ

  شوگونی خاندان توکوگاوا -یاسو یه اي مرگ  - یاسو و مسیحیت یه اي -فلسفۀ او -یه یاسو جلوس اي

یاسو اظهار داشت که در وقت سوگند خوردن، برخالف رسم صنف ساموراي، انگشت یا  یه یوشی، اي پس ازمرگ هیده

لثۀ خود را خونین نکرده، بلکه از خراشی در پشت گوش خود، خون جاري ساخته است، از این رو سوگند وي 

گاهارا  تن تمام شد، نیروهاي برخی ازمخالفان خود را درسکی 40000به بهاي جان  وي، در جنگی که! اعتبار است بی

یوري به سن کمال رسید و  یوشی، مدارا کرد، ولی وقتی که هیده یوري، فرزند هیده در ابتدا با هیده. درهم شکست

را  -لعۀ عظیم اوزاکاق - وجودش خطرناك شد، او را به اطاعت خواند و، چون از او مخالفت و مالمت دید، مقر او

یاسو، براي تضمین اقتدار خود، همۀ  یه یوري ناگزیر دست به هاراکیري زد، و اي پس، هیده. محاصره و اشغال کرد

سپس، با همان کفایت و قساوتی که در ادارة دستگاه جنگی بروز . یوري را کشت کودکان مشروع و نامشروع هیده

ان لیاقتی ژاپن را اداره کرد که ژاپنیان، تا هشت نسل بعد، از سلطۀ اعقاب و داده بود، صلح را سامان بخشید و با چن

  .همچنین اصول او سر نتافتند

یاسو صاحب افکاري خاص خویش بود و در ضمن کار، موافق مقتضیات، براي خود اصولی اخالقی ترتیب  اي یه

حب او، شوهرش را کشته است، فرمان داد چون زنی به او شکایت برد که یکی از صاحبمنصبان، به قصد تصا. داد می

دانست و برخی از  مانند سقراط، دانش را یگانه فضیلت می. که افسر شکم خود بدرد، و زن به حرمسراي خود او رود

اي که به هنگام مرگ براي خاندان خود باقی گذاشت، نشان  ، یا وصیتنامۀ حکیمانه»میراث«هاي دانشوري را در  شیوه

بپذیر که نقص و . آهسته و استوار گام بردار، تا به سر در نیایی. ماند با باري سنگین مسافرتی میزندگی به  :داد

هنگامی که هوسهاي تند در . هاي مقسوم انسان فانی است، براي ناخشنودي و نومیدي موردي نیست زحمت حصه

خشم را دشمن خود . دایم استخودداري ریشۀ آرامش و طمأنینۀ . خیزد، مضایق گذشته را به یادآور قلبت برمی

به جاي عیبجویی ! روزگارت تباه خواهد شد -واي برتو اگر فقط پیروزي را بشناسی و معنی شکست را درنیابی. شمار

  .از دیگران، بر خود خرده بگیر

 یاسو، پس از آنکه به زور سالح به قدرت رسید، دیگر ژاپن را محتاج جنگ ندید و خود را وقف حفظ صلح و یه اي

براي آنکه صنف ساموراي را از شمشیر زنی باز دارد، آنان را به آموختن ادب و فلسفه و آفریدن هنر . مزایاي آن کرد

و » مردم شالودة امپراطوري هستند«اعالم داشت که . پس، فرهنگ شکوفان شد و جنگجویی پژمرد. برانگیخت

اما مزاجی دموکراتیک نداشت و نافرمانی را بزرگترین . دخود را به رعایت حال ارامل و ایتام و بیکسان خوان جانشینان

معتقد بود که اگر کسی پاي از گلیم خود بیرون کشد، باید بیدرنگ کوبیده شود، و اگر کسی سر . پنداشت  جنایت می

زیرا  الطوایفی بهترین نظام اجتماعی بود، ملوك در نظر او، نظام. به طغیان بردارد، باید همۀ کسانش به هالکت رسند

اي  آورد و سازمانهاي اجتماعی و اقتصادي را بر شالوده بین قدرتهاي مرکزي و محلی توازنی مقرون به خرد پدید می

. آنکه محکوم استبداد شود، به حیات خود ادامه دهد شد که جامعه، بی ساخت و باعث می طبیعی و موروثی استوار می

. الطوایفی را برپا داشت ملوكیاسو کاملترین صورت حکومت  یه باید گفت که اي

خورد که تنوع ادیان  شمرد و تأسف می این مرد، مانند اکثر زمامداران، دین را یکی از وسایط حفظ نظام اجتماع می

اندیش خود،  به برکت طبع سیاست. برد شود و نیمی از فواید اجتماعی دین را از میان می باعث خصومت مردمان می

اي از آیین شینتو و آیین بودا، عامل گرانبهایی براي ایجاد  ریخته ن، یعنی مخلوط درهمدریافت که دین قدیم ژاپ

با آنکه در آغاز، مانند اکبرشاه هندي، با دیدة تسامح به . وحدت معنوي و نظام اخالقی و میهندوستی مردم است

جود مسیحیت را مانع کرد، بزودي و یوشی خودداري می نگریست و از اجراي فرمانهاي خشن هیده مسیحیت می

کرد، و نودینان  پرستی طرد می زیرا مسیحیت بسیار سختگیر بود و دین قدیم را به عنوان بت. مقاصد خود یافت
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یاسو  یه از این گذشته، اي. کردند، بلکه میان خود نیز اختالف داشتند مسیحی نه تنها با مخالفان خود کشمکش می

پس، در  .کنند میاند و بر ضد دولت ژاپن توطئه  فاتحان بیگانه  زلۀ طالیعمتوجه شد که مبلغان مسیحی گاهی به من

، تبلیغ آیین مسیحی و اجراي مراسم آن را ممنوع کرد و به همۀ مؤمنان مسیحی دستور داد که یا از دین نو 1614

اما تا . بسیاري از کشیشان از این فرمان سرپیچیدند و بعضی دستگیر شدند .دست بشویند یا ژاپن را ترك گویند

پس از مرگ او، کارگزاران حکومتی، که نسبت به مسیحیت . زمانی که او زنده بود، هیچ یک از ایشان به قتل نرسیدند

در . ت در ژاپن شدخشمگین بودند، وحشیانه به جان مسیحیان افتادند و کاري کردند که عمال منجر به زوال مسیحی

رسیدند، در شبه جزیرة شیمابارا گرد آمدند و براي تأمین  تن می 37000السیف مسیحیان، که به  ، بقیۀ1638سال 

یاسو، نیروي مسلح عظیمی به سرکوبی آنان  یه میتسو، نوادة اي اي یه. آزادي دینی به ساختن استحکامات پرداختند

ا مدت سه ماه در محاصره گرفت، سپس آنها را در هم شکست و همه را، به فرستاد، و این نیرو استحکامات آنان ر

.استثناي یکصد و پنج تن، در خیابانها به زجر کشت

تادا،  درگذشت، و مقام شوگونی را با اندرزي چند براي فرزند خود، هیده) 1616(یه یاسو در سال مرگ شکسپیر  اي

وي بزرگان » .از حفظ کشور بازنایست. در تقوا بکوش. ر مردم باشپاسدا«: اندرزهاي او چنین بود. به ارث گذاشت

فرزند من به سن رشد «: دولت را نیز، که در بستر مرگ او حاضر بودند، به شیوة کنفوسیوس و منسیوس پند داد

اما هر گاه جانشین من در حکومت گرفتار خطایی فاحش شود، . رسیده است، و من از آیندة کشور اضطرابی ندارم

اگر اخالف من، به سبب بدکرداري، . کشور، یک تن نیست، از آن همۀ ملت است. کومت را خود به دست گیریدح

اعقاب او بهتر از آنچه در طی زمانی دراز از سالطین انتظار » .قدرت خود را از کف دهند، از آن تأسفی نخواهم داشت

میتسو طبعی قویتر داشت و نهضتی را که براي اعادة   اي یه .آزار بود تادا مردي معتدل و بی هیده. رود، رفتار کردند می

یاسو، تسونایوشی نام داشت و  یه یکی دیگر از اعقاب اي. رفتۀ امپراطوران برپا شد، بشدت درهم شکست قدرت از کف

بخش  نتورزیدند، و هر دو زی که با یکدیگر رقابت می - کانو و توسا- از اهل ادب و همچنین از مکتبهاي دوگانۀ نقاشی

یاسو به نام یوشیمونه، در هنگامی  یه یکی دیگر از اعقاب اي. بودند، سخت حمایت کرد) 1703- 1688(عصر گنروکو 

از طبقۀ بازرگان وامهاي کالن . اش تهی بود، مانند بسیاري از سالطین دیگر در رفع فقر همت گماشت که خزانه

هاي حکومت خود کاست؛ و حتی پنجاه  رخویشتنداري، از هزینهروي اغنیا را مورد حمله قرار داد؛ از س گرفت؛ زیاده

خوابید، و خوردنیهاي  پوشید، در بستري از پوشال می اي می خود لباس پنبه. تن از زیباترین زنان دربار را اخراج کرد

از حکومت  فرمان داد در مقابل کاخ دادگاه عالی صندوقی نصب کنند تا مردم شکایتهایی را که. خورد بسیار ساده می

اي برضد حکومت تنظیم کرد و تمام  مردي به نام یاماشیتا ادعانامه. و مأموران آن دارند، بنویسند و در صندوق اندازند

دستگاه را به وجهی زننده به باد انتقاد گرفت، و یوشیمونه دستور داد تا ادعانامۀ او را به بانگ بلند در میان مردم 

  . نده، هدیۀ بزرگی به او بدهندبخوانند و درمقابل صداقت نویس

گاه  ، و تاریخ، با آنکه هیچ»دورة شوگونهاي توکوگاوا سعادتبخشترین دورة تاریخ طوالنی این ملت است«به نظر هرن، 

تواند  بیند، چگونه می کسی که ژاپن کنونی را می. کند قادر به درست شناختن گذشته نیست، این نظر را تأیید می

بردند و، زیر سلطۀ نظامیان، از  یک قرن پیش، در این جزایر، مردمی بینوا ولی خرسند به سر میتصور کند که، تنها 

  کردند؟ صلحی طوالنی برخوردار بودند و، در انزواي خود، واالترین غایات ادب و هنر را دنبال می
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فصل بیست و نهم

  مبانی سیاسی و اخالقی

   

  شناسی آزمایشی در ژاپن

از پادر آمد تصویري به دست دهیم، باید به یاد آوریم که شناختن ژاپنیان مانند  1853اپنی که در اگر بخواهیم از ژ

برند و، در زبان و رنگ و  این مردم هشت هزار کیلومتر دور از ما امریکاییان به سر می: جنگیدن با آنان دشوار است

هرن، که بیش از همۀ محققان غربی . ا متفاوتندحکومت و دین و آداب و اخالق و رفتار و آرمان و ادب و هنر، از م

دریافت چیزهایی که در زیر سطح زندگی ژاپنی وجود دارد، سخت دشوار «: گوید عصر خود با ژاپن آشنایی داشت، می

آگاهیهاي شما دربارة ما، اگر از داستانهاي «: کند مشرب ژاپنی به مغرب زمین یادآوري می یک نویسندة خوش» .است

 …. اند، ناشی شده است هاي نارسایی که از ادب عظیم ما کرده یاحان به دست نیامده باشد، از ترجمهاساس س بی

اندازد و تکان  اند، غالباً ما را به ترس می آوري که از حقیقت و افسانه در پیرامون ما آسیاییان تنیده تارو پود شگفت

بنابراین، آنچه در این مقام در زمینۀ ژاپن » !موش و سوسکما عطر نیلوفر است، اگر نه  اند که غذاي پنداشته. دهد می

. آید، پژوهشی آزمایشی است براي شناسایی تمدن و انسان ژاپنی، براساس اطالعات مستقیم بسیار ناچیز به میان می

آخر، مگر نه این است که درس اول . بر محققان است که این پژوهش را با آزمایشهاي شخصی طوالنی تصحیح کنند

  لسفه، قبول خطاپذیري انسان است؟ف

I –  صنف ساموراي  

   - »رونین«چهل و هفت  -هاراکیري -قوانین ساموراي -شمشیر ساموراي -اقتدارات شوگونها - ناتوانی امپراطوران

  حکم تخفیف یافته

 بر کشور شوگونها یا سپهساالران، که عمال. شد اي االهی داشت، تارك ملت شمرده می قاعدتاً، امپراطور، که جنبه

دالر امریکایی براي سلطۀ اسمی  25000ساالنه معادل گذاشتند که  راندند، امپراطور و دربار اورا مجاز می فرمان می

لی غیردرباري بودند اما بسیاري از وابستگان دربار، براي معیشت خود، ناگزیر از تعهد شغ .کندولی پرجالل خودخرج 

سیاست شوگونهاي توکوگاوا این . فروختند ساختند و می و چه بسا چتر، میلۀ غذاخوري، خالل دندان، یا ورق بازي می

اش کنند، و به کاهلی و  بود که براي امپراطور هیچ قدرتی باقی نگذارند، او را از مردم دور نگاه دارند، با زنان احاطه

پوشیدند و به این خرسند  اعضاي خاندان امپراطور هم محترمانه از قدرتهاي خود چشم می. ظرافت و سستی بکشانند

.بودند که کارهایی مانند تعیین سبک جامۀ اشراف با ایشان باشد

کردند و امتیازاتی را که معموال به  شد، عیش می در این میانه، شوگونها، با ثروت ژاپن که آهسته آهسته افزون می

کش یا ارابۀ گاوکش از خیابانها  موقعی که شوگونها با تخت روان انسان. بستند داشت، به خود می امپراطور تعلق

بایست در چنین  می. هاي خود را ببندند هاي خانه داشتند که درها و پنجره ها مردم را وا می گذشتند، داروغه می

اهها به زانو درآیند، دستها را روي خاك ها محبوس و آتشها خاموش شوند، و مردم در کنار ر هنگامی سگها و گربه

از آن میان، چهار دلقک و هشت بانوي آراسته . شوگون مالزمان فراوان داشت. گذارند و سر را برپشت دستها نهند

» مهتر بزرگ«کردند، یکی از آنان  در کارها دوازده تن شوگون را یاري می. کوشیدند همواره در حفظ نشاط او می

. آوردند را به وجود می» شوراي کهتران«دادند و بقیه  یا وزیران را تشکیل می» شوراي مهتران«تن  جشد، پن خوانده می

الطوایف را به وسیلۀ هیئتی مورد نظارت و  دولت ژاپن نیز، مانند دولت چین، اعمال کارگزاران حکومتی و ملوك

برخی از . دانستند ماً خود را رعیت امپراطور میامیران زمیندار، که دایمیو نام گرفته بودند، رس. داد تفتیش قرار می
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راندند، توانستند قدرت شوگونها را محدود کنند و  آنان، چون بزرگان خاندان شیمادز و، که برساتسوما فرمان می

  .سرانجام سلطۀ آنان را براندازند

تن ساموراي در خدت امیران به سر  در حدود یک میلیون. پایینتر از این امیران، خانها، و پس از ایشان، مالکان بودند

چین آرامش . ژاپنیان در این اعتقاد جازم بودند که هر مرد شریفی سرباز است، و هر سربازي مردي شریف. بردند می

افراد . جست، از این جهت با ژاپن اختالف فاحش داشت دوست، که شرافت مردمی را در علم، و نه در جنگ، می

دادند و از  نشان می  استانهاي پرحادثۀ چینی و از آن جمله داستان سه ملک عالقهصنف ساموراي، هرچند که به د

افراد . شمردند پرست می  کردند و اصحاب ادب را کودنانی کتاب شدند، دانش محض را نکوهش می آنها متأثر می

گرفتند،  اي از برنج می رهازمخدومان خود جی. از خراج دادن معاف بودند: بردند ساموراي از امتیازات فراوان نصیب می

رفاقت «دانستند، و  عشق را بازي شیرینی بیش نمی. و کاري نداشتند جز آنکه، در وقت لزوم، در راه وطن بمیرند

قمار باختن، همچون جنجال انگیختن، کار عادي آنان بود، و گاهی، براي تمرین ! دادند را به آن ترجیح می» یونانی

شمشیر ساموراي، که . پرداختند تا بریدن سر محکومان را به ایشان واگذارند میوظایف خود، به دژخیمان پول 

. یافت هاي طوالنی صلح و صفا، کراراً مجال خودنمایی می نامید، با وجود دوره می» روح ساموراي«یاسو آن را  یه اي

پایین، سر از تن آنان جدا  یاسو به هر فرد ساموراي حق داده بود که به محض مشاهدة جسارتی از مردم طبقات یه اي

النگفرد . گزید آورد، به قصد آزمایش آن، گدا یا سگی را برمی ساموراي چون شمشیري نو به دست می. سازد

رفت تا شمشیر را ) پل مرکزي یدو(باشی  شمشیرزن نامداري شمشیر نویی یافت و به سوي نیهون«: نویسد می

ي پیکر او »وار ناشی«یا » گالبی شکاف«شمشیرزن با ضربت . گذشت میزارع فربه مست و سرخوشی از آنجا . بیازماید

را چنان از سر تا کمر به دو نیم کرد که زارع اصال متوجه نشد و به راه خود ادامه داد تا باالخره به حمالی برخورد و 

چ و تاب انداخته ، که فیلسوفان را سخت به پی»کثیر«و » واحد«آري، اختالف میان » !به دو شقۀ مساوي تقسیم شد

!است، چنین نتایج ناچیزي دارد

کرد، هنرهاي دیگري  افراد صنف ساموراي گذشته از هنر اصلی خود، که عمر محدود آدمیان را به ابدیت تبدیل می

 شیوة«آمیزي بودند که قانوندان ژاپنی، ایناتسو نیتوبه، آن را بوشیدو یعنی  اینان فرمانبردار قوانین شرافت. هم داشتند

قدرت تصمیم دربارة روش کار بروفق «: فضیلت، محور این قانون است و چنین تعریف شده است. نامیده است» دالور

افراد ساموراي، مطابق قوانین خود، که از قوانین » .عقل و بدون تزلزل، مردن به هنگام مناسب، و کشتن در وقت خود

دادن و حساب  داشتند؛ از وام گرفتن و وام وي را خوار میامور و منافع دنی. شدند تر بود، محاکمه می عمومی سخت

شکستند؛ جان خود را براي هر کس که از آنان بحق یاري  ورزیدند؛ بندرت پیمان می پول نگاه داشتن اجتناب می

یافتند، خرسند  خوردند و از آنچه می روزي یک وعده غذا می. زیستند انداختند؛ و با رضایت می جست، به خطر می می

آموختند که هنگام  کوفتند، و به زنان خود می کردند، عواطف را سر می هر رنجی را بآرامی بر خود هموار می. بودند

شناختند؛ در  اي نمی جز وفاداري نسبت به مخدومان، براي خود وظیفه. شنیدن خبر شهادت آنان، به شادي بپردازند

بسیاري از افراد ساموراي پس از مرگ مخدوم، خود . مختر بودعرف آنان، این وظیفه از وظایف پدري و فرزندي نیز شا

به حال احتضار  1651یه میتسو، چون در  شوگون اي. کشتند تا در دنیاي دیگر هم کمر به خدمت او بندند را می

آنکه سخنی  تو،بی پس، هوت. توآورد را به یاد وزیر اعظم خود، هوت» پیروي درمرگ«افتاد، وظیفۀ جونشی یعنی 

به  1912چون امپراطور موتسوهیتو در . بان آورد، خود را به قتل رسانید، و چند تن دیگر نیز از او پیروي کردندبرز

حتی بهترین جنگجویان روم هم، در . نیاکان خود واصل شد، سردار نوگی و همسرش، به نام وفاداري، خود را کشتند

  .ندرسید کشی وخودداري، به افراد ساموراي نمی شهامت و سختی
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موارد تجویز هاراکیري چندان فراوان . هاراکیري یعنی خودکشی از راه شکم دریدن بود» شیوة دالور«آخرین قانون 

داشتند و از شنیدن اخبار خودکشیها تهییج  بود که ژاپنیان همواره براي این کار شمشیري کوتاه با خود برمی

گذاشتند که با    مورد مرحمت امپراطور بود، مجازش میشد و  اي به مرگ محکوم می اگر مرد بلندپایه. شدند نمی

اگر مردي در جنگ شکست . شمشیر کوتاهش شکم خود را، اول از چپ به راست و سپس از باال به پایین، بدرد

ژاپنیان کلمۀ هاراکیري را خوش ندارند و به جاي . کرد ، هاراکیري می داد، بر همین شیوه خورد یا تن به تسلیم می می

، که ژاپن تسلیم فشار اروپاییان شد و لیائوتونگ را ترك گفت، چهل مرد 1895در . برند کلمۀ سپوکو را به کار میآن، 

، بسیاري از افسران و سربازان ژاپنی خود را 1905در جنگ . نظامی، به عنوان اعتراض، دست به هاراکیري زدند

دید، در مقابل خانۀ او  شریف از موالي خود خفتی می اگر فرد ساموراي. کشتند تا به اسارت ارتش روسیه درنیایند

سپوکو، یعنی آداب شکافتن شکم، یکی از اصول ابتدایی آموزش و پرورش جوانان ساموراي به  فن. کرد خودکشی می

ورزیدند این  افتاد، آخرین محبتی که دوستانش نسبت به او می هنگامی که مردي به فکر خودکشی می. رفت شمار می

اعتنایی سرباز ژاپنی به  بی. ایستادند تا، پس از آنکه شکم خود را درید، سرازتنش جدا کنند باالي سر او میبود که 

.استاي زادة این تربیت یا سنت  مرگ تا اندازه

همچنانکه روحانیان بودایی که بونزه . کرد می در ژاپن فئودال، دیگرکشی گاهی مانند خودکشی جنبۀ قانونی پیدا

گیري، از نیاز  کردند، عموم مردم، با داشتن حق انتقام شوند، با نفوذ خود از وفور جنایت جلوگیري می خوانده می

هاي ژاپنی  حق انتقامگیري، که موضوع نیمی از داستانها و نمایشنامه. کاستند جامعه به دستگاه مجري قانون می

با اینهمه، هرگاه فرد ساموراي براي مصالح شخصی کسی . شمرد زات قاتل را وظیفۀ پسر یا برادر مقتول میاست، مجا

ساموراي «یا » آسا مرد موج«وهفت رونین یعنی  ، چهل1703در . یافت کشت، خود را ناگزیر از هاراکیري می را می

یک تن، با اعزاز و اعتذار تمام سربریدند، سپس با  ، که شهرتی بسزا دارند، کوتسوکه نو سوکه را، به کین قتل»وارسته

روحانیان سر کوتسوکه را به کسانش . وقار کامل به محلی که شوگون مقرر داشت، شتافتند و خودکشی کردند

  :رسانیدند و این رسید ساده را گرفتند

  :یادداشت

  یک سر: دریافتی

و یک لفاف کاغذي 

  .شود م میاالشعار اعال بدین وسیله وصول اقالم فوق

  )امضا(سایادا موگوباي 

  )امضا(سایتو کوناي 

اي  این واقعه، که محتمال مشهورترین حادثه و بهترین نمودار تاریخ ژاپن است، براي دریافتن روحیۀ ژاپنی، نمونه

را آذین  قهرمانان آن هنوز نزد مردم در شمار پهلوانان و پارسایانند، و دینداران هنوز آرامگاههاي آنان. پرمعنی است

  .سوزانند بندند و بر مزارشان بخور می می

ساله، براي گرفتن انتقام  وچهارساله به اتفاق برادرش، نایکی هفده یاسو، ساکون بیست یه در اواخر نیابت سلطنت اي

ه هنگام رسیدن ب. یاسو بر پدرشان روا داشته بود، به کشتن او عزم جزم کردند آزارهایی که، به نظر ایشان، اي یه

یاسو چنان از شجاعت دو جوان به هیجان آمد که حکم  یه اما اي. یاسو دستگیر و محکوم به مرگ شدند یه اردوي اي

سالۀ آنان هاچیمارو را هم مشمول این  اعدام را تغییر داد و آنان را به هاراکیري خواند و، به رسم زمان، برادر هشت

شکم دریدن سه برادر بوده، منظره رابراي ما چنین وصف کرده  طبیبی که شاهد مراسم. آمیز گردانید فرمان رحمت

  :است
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اول تو شروع کن، «: هنگامی که هرسۀ آنان براي مردن به ردیف نشستند، ساکون به کوچکترین برادر رو کرد و گفت

ست و طفل پاسخ داد که او هرگز عمل سپوکو راندیده ا» .آیی خواهم مطمئن شوم که درست از عهده برمی زیرا می

آلود لبخند زدند و  براردان بزرگتر با چشمان اشک. میل دارد که شکمدري برادرانش را ببیند و از ایشان پیروي کند

او را بین خود نشانیدند و » .توانی بر خود ببالی که فرزند پدر ما هستی تو هم می. طفلک، خوب گفتی«: گفتند

یابی؟ دشنه را زیاد فرو مبر تا  حاال درمی! برادر، نگاه کن« :ساکون دشنه را در سمت چپ شکم خود فرو برد و گفت

چشمانت «: نایکی نیز چنین کرد و به کودك گفت» .به پیش خم شو و زانوانت را درست جمع کن. مبادا به پس افتی

از کار  اگر دشنه دراندرون تو به چیزي برخورد و نیروي تو. را باز کن، و گرنه ممکن است به زنی محتضر ماننده شوي

کودك از یکی به دیگري نگریست، و چون کار آن دو پایان » .بازماند، دلیرباش و بیشتر براي شکافتن شکم بکوش

  . عریان ساخت و از سرمشقهایی که در دو طرف خود داشت، پیروي کرد یافت، با آرامش خود را نیمه

II -  قانون  

  کیفرها -مسئولیت جمعی - نخستین قوانین

گردید، از عرف قدیم مردم ژاپن و قوانین قرن هفتم چین  ژاپن، که بر محور انتقامگیري خصوصی میدستگاه قانونی 

تنچی . هنگامی که علوم و هنرهاي چین در ژاپن رخنه کرد، قانون و دین نیز مالزم آن بودند. گرفت سرچشمه می

این قوانین، و همچنین . مو به پایان آمد نو تدوین قوانین را فرمان داد، و این کار در عصر امپراطور خردسال موم تن

نشینی براي خود قوانین خاصی وضع  الطوایفی از رواج افتاد، و هر خان سایر قوانین دوران امپراطوري، در عصر ملوك

.نمودند افراد ساموراي نیز اساساً به قانونی جز اوامر مخدومان خود اعتنا نمی. کرد

در بیشتر نواحی، هر . ۀ اعضاي خانواده جمعاً مسئول اعمال یکدیگر باشند، رسم بر این بود که هم1721تا سال 

قانون . دادند که همه مسئولیت یکدیگر را به عهده داشتند خانواده را جزو یک گروه متشکل از پنج خانواده قرار می

ردانید و فرزندان نابالغ گ داشت، پسران بالغ او را نیز شریک سرنوشت او می اگر دارزدن یا سوزاندن پدري را مقرر می

براي اثبات گناه یا بیگناهی متهم، دست به مراسم ور یا اوردالی . کرد را هم، پس از رسیدن به سن رشد، نفی بلد می

هاي خفیف تا عصر جدید دوام  شکنجه. دادند زدند، یعنی متهم را مورد آزمایشهاي سخت و حتی شکنجه قرار می می

دستگاه تفتیش عقاید اروپا، گاهی براي مجازات برخی از مسیحیان، به کشیدن اعضاي بدن ژاپنیان، به تقلید . آوردند

مثال محکوم را به وضعی دردناك، که هر لحظه . جستند هایی ظریفتر سود می ولی معموال از شیوه. پرداختند آنان می

مجازات مرگ نیز به جرایم بسیار  تازیانه زدن کیفر تخلفات کوچک بود، و. کردند پیچ می شد، طناب فرساتر می طاقت

اما پس از او . کیفر مرگ را ملغا ساخت و آیین دادرسی را برشفقت نهاد) 756-724(امپراطور شومو . گرفت تعلق می

نه تنها کیفر مرگ را مجدداً برقرار ساخت، بلکه دستور ) 781 -770(برشمار جنایات افزوده شد، و امپراطور کونین 

کردن،  خفه: مجازات اعدام انواعی داشت. منظر عام چندان به تازیانه زنند تا به هالکت رسندداد که دزدان را در

: یاسو، به لغو دو مجازات کهنسال فرمان داد یه اي. کردن، سوزندان، و در روغن جوشانیدن سربریدن، دارزدن، چارشقه

کردند؛ مجازات دیگر  و سو، بدن، او را دو شقه میگاوها به د بستند و، با راندن یکی این بود که محکوم را به دو گاو می

. خواستند که بنوبت بدن او را اره کنند بستند و از رهگذران می آن بود که محکوم را در منظر عام به تیري می

. است) و نه فساد مردم(یاسو اعالم داشت که وجود کیفرهاي شدید نشانۀ تباهی و ناشایستگی دستگاه حکومت  یه اي 

سال  یوشیمونه با انزجار بسیار دریافت که زندانها وسایل بهداشتی ندارند، و زندانیانی هستند که حتی شانزدهشوگون 

این . اند اند و در این مدت اتهامات آنان فراموش شده است و گواهان درگذشته در انتظار محاکمه در زندان خوابیده

را نظم و سرعت بخشید، مجازات یک خانواده را در مقابل شوگون روشنفکر زندانها را اصالح کرد، دستگاه دادرسی 
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الطوایفی  ، نخستین قوانین منظم عصر ملوك1721جرم یکی از اعضاي آن ناروا شمرد، و سالها کوشید تا توانست، در 

  .را پدید آورد

III -  رنجبران

 - صنایع دستی - قحطی -تثبیت دستمزد به وسیلۀ حکومت - آزمایشی در ملی کردن اراضی -طبقات منفصل

  وران و اصناف پیشه

الطوایفی  تقسیم شده بودند، در عهد ملوك) طبقۀ منفصل یا کاست(سی  مردم ژاپن، که در عصر امپراطوري به هشت

طبقۀ ساموراي، طبقۀ صنعتگر، طبقۀ کشاورز، و طبقۀ بازرگان، که : به صورت چهار طبقه یا بلکه صنف درآمدند

درصد  اینان قریب پنج. نیز وجود داشتند  غیر از این طبقات، کثیري برده. رفت مار میتر از سه طبقۀ دیگر به ش پست

دادند و جنایتکاران و اسیران جنگی و همچنین کودکانی را که به وسیلۀ والدینشان به فروش  جمعیت را تشکیل می

نیز دیرزمانی » اتا«طبقۀ منفصلی به نام  .گرفتند برمیربایان دزدیده و فروخته شده بودند، در  رسیده یا به وسیلۀ آدم

اجتناب و  اعضاي این طبقه قصابان و دباغان و رفتگران بودند و، به مناسبت مشاغل خود، پلید و قابل. دوام آورد

  .شدند ناس محسوب می اخس

رسیدند، کشتکار بودند و با جدیت تمام در زمینهاي قابل  میلیون می بیشتر مردم ژاپن، که در عصر یوشیمونه به سی

دولت، در دورة عظمت شهرنارا، اراضی را ملی  .کردند میکشت، یعنی یک هشتم سرزمین کوهستانی ژاپن، کشاورزي 

. العمر در اختیار گیرند توانستند قطعات زمین را مدت شش سال یا مادام کشاورزان می. کرد و به کشاورزان اجاره داد

پس، دولت . ورزیدند اما، به فکر آنکه سرانجام باید اراضی را به دولت پس دهند، در نگاهداري و بهبود آنها قصور می

با . کشتکاران کمک کندبار دیگر مالکیت خصوصی را برقرار گردانید، ولی پذیرفت که هر سال در فصل بهار مبلغی به 

! ماندند گشت، و به همین علت، آنان از کاهلی و انحطاط مصون می وجود این کمک، زندگی کشتکاران بخوبی نمی

کیلومتر مربع وسیلۀ معیشت دوهزار  5،2الطوایفی زمینی به وسعت  مزراع بسیار کوچک بودند، و حتی در دورة ملوك

اگر در مدت بیگاري مختصر . روز براي حکومت بیگاري کند الیانه سیبرزگر موظف بود که س. شد تن محسوب می

درصد، در قرن  6حکومت، در قرن هفتم  .دادند میزد، با ضربت نیزه به زندگیش خاتمه  سستی یا غفلتی از او سرمی

. گرفت د محصول برزگران را به عنوان باجهاي گوناگون از آنان میدرص 40درصد، و در قرن نوزدهم  72دوازدهم 

و در تابستان  پوشیدند در زمستان جامۀ پست سبکی می. بردند برزگران کارافزارهاي بسیار ساده و ابتدایی به کار می

هاي  خانه. داي نداشتن کردند و سازو برگی جز ظرفهاي برنج و چند کاسه و قاشقهاي میله معموال چیزي به تن نمی

ها را  گاه به گاه زلزله کلبه. کشید هایی آنچنان سست بود که ساختن آنها بیش از سه چهار روز به طول نمی آنان کلبه

در عصر توکوگاوا، اگر برزگري . انداخت قحطی نیز پیکرهاي کشاورزان را از تاب و توان می. کرد با خاك یکسان می

با این وصف دستمزدها . شد مانند سایر دستمزدها ازجانب حکومت تعیین میکرد، دستمزد او  براي دیگري کار می

نویسد که در هشت  کاموچومی در کتاب هوجوکی، که یکی از مشهورترین آثار ادبی ژاپن است، می. سخت نازل بود

شرح  .کشانیدوتو را تقریباً به نابودي کی -زلزله و قحطی و حریق–مصیبتهاي گوناگون  1185و 1177سال فاصلۀ 

:هاي اصیل نثر ژاپنی است ، که نویسنده خود شاهد آن بوده است، یکی از نمونه1181قحطی سال 

هاي خود را از یاد بردند و رفتند  در همۀ والیات، مردم زمینهاي خود را رها کردند و به بخشهاي دیگر رفتند، یا خانه

. همه نوع دعا رواج گرفت و حتی مراسم دینی، که در اوضاع متعارف نامعمول بود، احیا شد. ا در کوهها به سر برندت

فدا کنند، ] براي نان[اهالی پایتخت درصدد برآمدند که اشیاي گرانبهاي خود را یکایک . …اما هیچ یک سودي نداد

همه  …. افکند شدند، و بانگ مویۀ آنان در گوش ما طنین می گدایان در راهها انبوه می. داشتولی کسی پرواي آنها ن

به ماهی » ماهی برکۀ کوچک«از گرسنگی به جان آمده بودند، و به مرور زمان، از بینوایی، به ما آن رسید که در قصۀ 
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ابرام گدایی  رفتند و با ند، خانه به خانه میعاقبت، حتی مردم ظاهر آراسته، که کاله بر سر و کفش به پا داشت! رسید

دیدي که در برابر  افتادي، می گاهی، در همان حال که از حرکت موجوداتی چنان فلکزده به حیرت می. کردند می

مردند، و اجساد آنان  ها از قحطی می کسان بیشمار در زیر دیوارهاي باغها یا کنار جاده. آیند چشمانت از پا درمی

. آمد ر دگرگونی اجساد، مناظري که چشم تاب دیدنش نداشت به وجود میسپس، بر اث. آکند جهان را از بوهاي بد می

اي از ساز  اند که توده گفته. فروختند کوبیدند و سازو وبرگ آن را در بازار می هاي خود را فرو می نان خانه مردم بی

هاي  یا ورقهمشاهدة قطعات مزین به شنگرف . توانست معیشت یک تن را در یک روز کفایت کند وبرگ خانه نمی

آور دیگر این بود که هرگاه مرد و زنی سخت بستۀ  نکتۀ بسیار اسف …. نمود ها عجیب می سیم و زر در میان هیمه

داد، زیرا چیزي را که محتمال  یکدیگر بودند، آن که محبتی سرشارتر و وفایی عمیقتر داشت، زودتر از دیگري جان می

. مردند پرپیداست که والدین پیش از فرزندانشان می! ب خود واگذاشته بوددایی به دست آورده بود، به محبواز راه گ

شمار . …آنکه از مرگ آنان آگاه باشند شدند که به پستانهاي مادران مردة خود آویخته بودند، بی نوزادانی دیده می

  . بود 42300ذشتند کسانی که تنها در ماههاي چهارم و پنجم در مرکز کیوتو درگ

  : کند، بسنجید ، به شرحی که کمپفر نقل می1691با چهرة درخشان کیوتوي  این فاجعه را

در این شهر، بندرت . ها و کاالهاي ژاپن، و مهمترین شهر تجارتی امپراطوري است کیوتو خزانۀ بزرگ همۀ فراورده

پول سکه  کنند، در اینجاست که مس را تصفیه می. بینیم که در آن چیزي ساخته یا فروخته نشود اي می خانه

در اینجا فراوانند بهترین و . بافند ها گلهایی از زر و سیم می پردازند، و بر گرانبهاترین پارچه زنند، به چاپ کتاب می می

هاي صیقلی، اشیاي  ترین حکاکیها، همه نوع ابزار موسیقی، تصویرها و گنجه ها، هنرمندانه کمیابترین رنگمایه

ترین تیغها و سالحهاي دیگر، و همچنین  همچون آبدیده -صوصاً فوالداز طال و سایر فلزات، مخ - گوناگون

آورند، و چیزهاي  ها و همه نوع بازیچه و عروسکهایی که سرخود را به حرکت درمی باشکوهترین و خوشنماترین جامه

شود،  فت میمختصر کالم، هرچه فکر بدان رسد، درکیوتو یا. بیشمار دیگر که ذکر نام آنها از مجال سخن بیرون است

 …. گیرد و هر چه در خارج در نهایت پاکیزگی فراهم آید، به وسیلۀ هنرمندان این پایتخت مورد تقلید قرار می

دار فروش چیزي نباشند معدودند، و من به نوبۀ خود به اینان، که براي  هایی که عهده درخیابانهاي عمده، خانه

. نگرم ستایش می یابند، با چنان فراوان خریدار میهایی  فراورده

ژاپن، همچنان که امروز در تهیۀ کاالهاي ارزان . مدتها پیش از این زمان، صنایع و هنرهاي چین به ژاپن راه یافته بود

ماشینی از مربیان غربی خود پیش افتاده است، در عصر توکوگاوا، در پرتو فراگرفتن همۀ هنرها و صنایع چین و کره، 

ژاپنیان، مانند اروپاییان قرون وسطی، بیشتر کارها را در . ذاشت و گاهی از آنها پیش افتادبا آن کشورها بناي رقابت گ

رساندند و غالباً به نام حرفۀ خود  ها فن یا مهارت خود را از نسلی به نسلی می خانواده. دادند محیط خانواده صورت می

اصناف اساساً از استادان صنعتگر، که . ي صنفی بودژاپن، همانند اروپاي قرون وسطی، داراي سازمانها. شدند نامدار می

ورزیدند،  پرداختند و با ورود افراد جدید به صنف خود شدیداً مخالفت می بیرحمانه به استثمار شاگردان خود می

رفت، و  صنف صراف یکی از صنفهاي نیرومند به شمار می. یافتند مرکب بود، و کارگران ساده بندرت در اصناف راه می

در حدود . دادند کردند، به بازرگانان و صنعتگران و حکومت وام می پذیرفتند، قبض و سفته صادر می فان ودیعه میصرا

داران بزرگ پدید  ، وظایف مهم مالی جامعه بر عهدة صنف صراف افتاد، و در شهرها بازرگانان و سرمایه1636سال 

را در انحصار خود داشتند و طالپرستی را نکوهش آمدند و با رشک و خشم به اشراف فئودال، که قدرت سیاسی 

هاي  در جریان عصر توکوگاوا، ثروت سوداگران تدریجاً فزونی گرفت و سرانجام، به مدد عطیه. نگریستند کردند می می

  .امریکا و توپهاي اروپا، باعث انفجار ژاپن قدیم شد
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IV –  مردم  

 -طبیعت دوستی -گلپرستی -نوشی مراسم چاي -شابۀ ساکینو -آداب مردمداري - خوراك - لباس - ها آرایه -قامت

  ها خانه -باغها

قد متوسط مردان . ژاپنیان، که اکنون در جهان سیاست بیش از اقوام دیگر اهمیت دارند، داراي قامتی کوتاه هستند

اند که قامتش  فتهدر وصف یکی از جنگاوران بزرگ، به نام تامورا مارو، گ. متر است 48،1متر و قد متوسط زنان  60،1

برخی از کارشناسان علم تغذیه برآنند که علت این کوتاهی، کمی آهک در . رسید میمتر  72،1و به  …رسا بود

زادة کمی شیر است، و کمی شیر معلول کمی چراگاه در سرزمین پرجمعیت ژاپن   غذاهاي ژاپنی است، و کمی آهک

زنان ظاهري ظریف و ناتوان دارند، ولی مانند . اي بیش نیست هاین نظر، مانند نظرهاي دیگر این علم، گمان. است

شود، قوت جسمانی نیست، بلکه محتمال  مردان نیرومندند، و سبب این نیرومندي، که تنها در مواقع اضطرار ظاهر می

هنري  نماید، و بازتاب لطافت و صفاي آنان در آثار هاي زنان، زیبا می حرکات، و همچنین چهره. جسارت روحی است

.شود ژاپنی بروشنی مشاهده می

حتی در اوایل دورة عظمت کیوتو، مردان . هاي گوناگون بود ژاپن باستان، مانند کشورهاي دیگر، طالب لوازم آرایه

رفتند  پاشیدند، و هر جا که می کردند، به جامۀ خود عطر می ها را سرخ می مالیدند، گونه واالمقام به روي خود پودر می

شوناگون، در  بانوي نویسنده سی. پوشاندند ها را می زنان از قرنها پیش با پودر چهره . بردند با خود میاي  آیینه

ام را  سر را خم کردم و چهره«: گوید با آزرم می) میالدي 991حدود (یادداشتهاي خود موسوم به یادداشتهاي بالشی 

زنان سرخاب به » .هاي چهره در میان بود گردیدن لکه شدن پودر و نمودار با این کار، خطرپاك. با آستین پوشانیدم

در قرن هفدهم، . آورند کردند، و گاهی لب زیرین را به رنگ طال درمی مالیدند، ناخنها را رنگ می هاي خود می گونه

شد؛ پانزده سبک براي آرایش پیش سر، و  شانزده چیز، و در قرن هجدهم، بیست چیز در آرایش زنانه استعمال می

تراشیدند و به جاي آنها هالل یا اشکال دیگر  شناختند؛ ابروها را می سر می زده سبک براي آرایش پشتدوا

شد،  گذاشتند تا براي دندانها، که با رنگ سیاه پوشانیده می کشیدند؛ در دو طرف پیشانی دو خال سیاه می می

. گرفت ن کاردان از دو تا شش ساعت وقت میبرآوردن کاخ گیسوي بانوان در دست آرایشگرا. هایی به وجود آید قرینه

تراشیدند و بقیۀ موها را به هم می بافتند و، بدان وسیله، سر را به دو نیمه  در عصر هیان، اکثر مردان فرق سر را می

با آنکه ریش مردان پرپشت نبود، انبوهی آن واجب بود، و کسانی که اصال ریش نداشتند، ریش . کردند منقسم می

  . آرایی باز نماند شد تا از ریش هاي بزرگان، به هر مهمان یک موچین داده می در خانه. گذاشتند چهره می مصنوعی بر

در دورة عظمت کیوتو، رداي . پوشیدند ژاپنیان عصر عظمت نارا، به تقلید چینیان، در زیر رداي تنگ خود شلوار می

سرآستینها رنگهاي . کردند روي یکدیگر برتن میمردان و زنان از دو تا بیست رداي رنگارنگ . گشاد مرسوم شد

زمانی آستینهاي لباس زنانه به قدري بلند شد که به . د کرد و معرف مقام صاحبان آنها بو گر می گوناگون رداها را جلوه

صدا ها به  آویختند تا چون زنان به خرامیدن پردازند، زنگوله به هر یک از آستینها زنگوله می. رسید زیر زانوها می

. کردند میلیمتر ارتفاع داشت به پا می 25هاي آنها  در روزهاي برفی و بارانی، بانوان کفشهاي چوبینی که پاشنه. درآید

ژاپنیان، در دورة توکوگاوا، چنان درکار پوشش به تکلف گراییدند که شوگونها کوشیدند تا، برخالف جریان تاریخ، 

هاي آرایش مو، جورابهاي کوتاه، شلوارهاي  گذاري، برخی از شیوه ، ریشپس. مدپرستی را به حکم قانون متوقف سازند

! لباس گماردند مزین و قالبدوزي شده و داراي آستر ابریشمین را ممنوع کردند و عسسها را به بازداشت مردم خوش

اي  ارات خردمندانهزده، براي فرار از قوانین، دست به ابتک اما مردم حماقت. این قوانین در مواردي جامۀ عمل پوشید

پوشترین و  هاي بعد، شهوت پوشیدن رداهاي متعدد فرو نشست، و ژاپنیان به صورت یکی از ساده در دوره. زدند

.ترین اقوام درآمدند خوشپوش
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دادند، و فقرا، همچون  توانگران روزي سه بار لباس خود را تغییر می. تر از ملت ژاپن نبود درگذشته، هیچ ملتی پاکیزه

ها قرار داشت  مردم روستایی، در فصل تابستان در وانهایی که درخارج خانه .شستند میا، هر روز تن خود را اغنی

در زمستان، براي گرم کردن بدن، در آبی که . پرداختند کردند و در همان حال با همسایگان به گفتگو می شستشو می

پیش از آنکه تجمل به حیات ژاپنی داخل شود، . شستند رسید، خود را می درجۀ سانتیگراد می 5،43رارتش به ح

قومی دراز عمرند، و مردم صدساله در میان ایشان «اند که ژاپنیان  چینیان قدیم گفته. خوراك مردم ساده و سالم بود

خور درآمد خود، ماهی و سبزي و جلبک دریایی و میوه و خوراك اصلی آنان برنج بود، ولی اشخاص، به فرا» .فراوانند

باربران ژاپنی، که . گذشته از اشراف و جنگجویان، کمتر کسی به گوشت دسترس داشت. کردند گوشت نیز مصرف می

توانستند، بدون زحمت،  هاي قوي بودند و می ورزیدند، داراي عضالتی محکم و ریه به برنج و اندکی ماهی قناعت می

اما وقتی که به گوشت الفت گرفتند، این قدرت را از دست . روز، از هشتاد تا صدو سی کیلومتر راه بروند شبانه در هر

. نندامپراطوران عصر عظمت کیوتو زاهدانه کوشیدند که، موافق آیین بودا، کشتن و خوردن حیوانات را قدغن ک .دادند

ولی، مردم چون گوشت را خوراکی لذید یافتند، هر وقت که قدرت خریدن آن را داشتند، در خوردنش افراط 

  .کنند روند، چنان می ورزیدند؛ حق هم داشتند، زیرا متوجه شدند که روحانیان بودایی خود نیز، چون به خلوت می

طباخان، مانند هنرمندان و . دانستند یهاي اصلی تمدن میژاپنیان، مانند چینیان و فرانسویان، طباخی را یکی از زیبای

شدند و، براي دفاع از دستورهاي غذایی خود، با یکدیگر مشاجره  هاي گوناگون تقسیم می فیلسوفان، به نحله

ها، و وضع بدن در مراحل  ترتیب و کمیت لقمه. آداب غذاخوردن به اندازة آداب دینداري اهمیت داشت. کردند می

اما از . برخاستن صدا از دهان زنان در وقت خوردن یا نوشیدن ممنوع بود. غذاخوردن، بدقت معین شده بودمتفاوت 

هنگام صرف طعام، در برابر میزي که چند اینچ ! رفت که با بادگلو از پذیرایی میزبان تشکر کنند مردان انتظار می

آنکه میزي در میان باشد، خوراك را روي  بی نشستند، و گاهی، ارتفاع داشت، روي یک یا هر دو پا برزمین می

زیرا چینیان از . شد معموال صرف طعام با نوشیدن جامی از شراب گرم برنج یا ساکی آغاز می. گذاشتند حصیري می

  : گشاي حیات است تاهیتو، شاعر قرن هفتم، آموخته بودند که ساکی یگانه مشکل

آنچه خردمندان هفتگانه،

  جستند، میآن مردان اعصار کهن، 

  .گمان ساکی بود بی

  به جاي آنکه خردمندانه

  با هیئتی موقر هویدا شویم،

  چه بهتر است که ساکی بنوشیم،

  .مست شویم و نعره سردهیم

  چون راست است

  که مرگ فرجام همگان است،

  ایم پس بیا تا زنده

  .شادي کنیم

  درخشد، حتی گوهري که شب هنگام می

  نزد ما بیقدرتر است

  . افکند ه ساکی در دل میاز نشاطی ک
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کند،  طعم، که بیمزگی آب جوشیده را عالج می این برگ خوش. انگاشتند اشراف ژاپن چاي را مقدستر از ساکی می

، دوباره آن را به ژاپن آوردند، و 1191به سال . میالدي از چین به ژاپن آمد، اما پا نگرفت 805بار در سال  نخستین

ولی روزي یکی از . جستند شمردند و از آن سودي نمی ابتدا برگ چاي را زهرناك می در. این بار رواج کامل یافت

روي کرده و میزده شده بود، چند فنجان از آن نوشابۀ خارجی نوشید و حالش به  شوگونها که در شراب ساکی زیاده

هاي کوچک  زرگان کوزهب. سنگینی قیمت چاي بر لطف آن افزود. از آن پس، ژاپنیان ارزش چاي را یافتند. جا آمد

کسانی که بر . دادند کردند و به جنگاوران دالور جایزه می چاي را به عنوان هدایایی گرانبها به یکدیگر پیشکش می

ژاپنیان براي . خواندند تا از آن نوشابۀ شاهانه سهمی ببرند یافتند، دوستان خود را فرا می این سعادت دست می

ناپذیر،  نقض  ، با وضع شش قانون»چایساالر«ریکیو، معروف به . ی وضع کردندنوشیدن آداب پیچیده و ظریف چاي

آب گرم «به معنی (نوشی یا چانویو  بایست که در مجالس چاي می: نوشی را به صورت نوعی کار دینی درآورد چاي

از آب پرنگاه با زدن چوبکهاي مخصوص، میهمانان را به چایگاه فراخواند، و ظرف آبدست را همواره ) »براي چاي

سخن . افزار یا محل پذیرایی متوجه نقصی شود، باید آرام و بیدرنگ مجلس را ترك گوید مهمان اگر در خانه. داشت

آمیز نیست، و نباید  ارزش و فریبنده و تملق مجلس چاي جاي سخنان بی. جز در موضوعات بزرگ و عالی نباید راند

نقش  وشی قوري وجود نداشت، بلکه گرد چاي را در فنجانی خوشن در مجالس چاي. بیش از چهار ساعت طول کشد

پس، هر یک از مهمانان . گردانیدند ریختند و فنجان را دست به دست می دادند و روي آن آب جوش می قرار می

وقتی که آخرین مهمان بازپسین جرعۀ چاي را . کرد آشامید و بدقت لبۀ فنجان را با دستمال پاك می اي می جرعه

. کنند گردانیدند، به این قصد که، با موشکافی، جنس و نقش و نگار آن را معاینه وشید، باردیگر فنجان را دور مین می

هاي ظریفتر اهتمام  سازان همواره در ظرافت فنجانها و کاسه نوشی سبب گردید که چینی به این ترتیب، مراسم چاي

.شودورزند، و آداب ژاپنی با وقر و لطف و صفا مقرون 

نوشی را وضع کرد، برگلها نیز به اندازة  ریکیو چایساالر، همچنانکه آداب چاي. گلپرستی نیز در ژاپن رواج داشت

اغ هاي ب خواهد به دیدن گلهاي داوودي او برود، همۀ شکوفه یوشی می چون شنید که هیده. فنجانهاي چاي ارج نهاد

فن  !بدرخشدرا جز یکی از میان برد، بدان منظور که آن یکی، بدون نظیر و رقیب، در مقابل چشمان شوگون مخوف 

. هاي پانزده و شانزده تکامل یافت و در سدة هجده هنري مستقل شد نوشی در سده آرایی همراه با آداب چاي گل

هاي خود را با آن  آموختند که چگونه در باغها گلبوته برویانند و چگونه خانه استادان گلشناس به زنان و مردان می

تحسین گل کافی نیست، باید در برگ و شاخه و ساقۀ آن زیبایی بیابیم، جمال هزار گل را در یک : گفتند می. بیارایند

به مرور ایام، چاي و گل و شعر . ه از لحاظ خطوط و اشکال هم بسنجیمگل ببینیم، و گلها را نه تنها از روي رنگ، بلک

  .و رقص ضرورتهاي زندگی زنان اشرافی ژاپن شد

ستایند و شکفتن و بالیدن گلها را بدقت زیر نظر  با شوقی دینی و غیرتی ملی گل را می. گلپرستی آیین ژاپنیان است

هاي گیالس، همۀ ژاپنیان یکی دوهفته براي تماشاي  یداري شکوفهتوان گفت که در ماه فروردین، با پد می. گیرند می

در ژاپن به میوة درخت گیالس اعتنایی  .شتابند میپرور  هاي گیالس کشند و حتی به زیارت خطه آنها دست از کار می

گاه محکومانی که به سوي . پرستند جنگجویان فداکار این کشور است، میندارند، بلکه شکوفۀ آن را، که عالمت ممیز 

گوید که دختري براي بردن آب  بانو چیو در قطعه شعر مشهوري می. کنند روند، در راه تقاضاي گل می قتلگاه خود می

پیچکها را نشکند، از  اند؛ براي آنکه شده در آنجامشاهده کرد که دلو و ریسمان و پیچکها به هم بافته. به سر چاه رفت

  تراود، اما در  کنه قلب انسان هرگز به بیرون نمی«: تسورایوکی شاعر گفته است! چاه دور شد و از جاي دیگر آب آورد

این سخن ساده از سترگترین اشعار ژاپنی است، زیرا نگرش یک » .کنند روستاي من گلها، مانند پیش، عطربیزي می

گاه مانند ژاپنیان به طبیعت مهر  هیچ قومی هیچ. فلسفه را در قالبی زیبا ریخته استملت و یکی از استنتاجات نادر 
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هاي طبیعی زمین و آسمان و دریا را پذیرا  در هیچ سرزمینی مردان و زنان با چنین اخالصی جلوه. نورزیده است

از دیدگاه . اند ي و پرستاري نکردهاند، و اینچنین از گیاهان نگاهدار آفرینی نپرداخته اند، با چنین دقتی به باغ نشده

ها را بازگو  ژاپنیان، لزومی ندارد که شاعرانی رمانتیک چون روسو و وردزورث بیایند و رفعت کوهها و جمال دریاچه

گفت که  اسکار وایلد می. گل و گلدان، و شعري خالی از وصف طبیعت وجود دارد اي بی در ژاپن بندرت خانه. کنند

بر همین شیوه، امریکا باید با ژاپن از در صلح درآید، زیرا . رانسه بجنگد، زیرا نثر فرانسه عالی استانگلیس نباید با ف

.این ملت همچنانکه گرسنۀ قدرت است، تشنۀ زیبایی نیز هست

د اما در این مورد نیز ژاپنیان آنچه از طریق تقلی. فن باغپروري، همراه آیین بودایی و چایکاري، از چین به ژاپن آمد

دیدند و در شگفتیهاي اشکال بدیع،  ژاپنیان در عدم تقارن، زیبایی می. گرفتند، با نیروي خالق خود دگرگون ساختند

کردند و، با  نهادند و از رشد طبیعی آنها جلوگیري می ها را در گلدان می ریشۀ درختان و بوته. یافتند لطفی خاص می

رورانیدند که به صورتهایی غریب درآیند و، در محیط آرام باغ، پ طنزي شیطانی و شوقی سرکش، آنها را چنان می

هاي پرشیب کشور خود را  هاي آتشفشانها و کناره دهانه. همانند اشجار بادخورده و تابدار طبیعت طوفانی ژاپن گردند

دست امواج صبور، آیند یا در طی قرنها، به  هایی را که بر اثر آتشهاي نهانی به صورت فلز در می کاویدند تا صخره می

دادند،  ساختند، مسیر رودهاي هرز را تغییر می دریاچه می. گیرند، مشاهده کنند اشکال درهم شگرف به خود می

داشتند و، در همۀ این کارهاي مطبوع، با طمأنینه به  آید، روي رودها برپا می پلهایی که سخت طبیعی به نظر می

  .گذاشتند ان گام میگراییدند، و هم براثر گذشتگ جویی می تازه

زلزله از ساختن . بنیاد، اما زیبا بود ها سست خانه. دادند کسانی که جا و وسیله داشتند، خانۀ خود را به باغی پیوند می

ساختند، در عین سادگی و  هاي چوبی کاملی می با این وصف، درودگران، خانه. کرد هاي مرتفع ممانعت می خانه

ها پرده، نیم تخت، تختخواب، میز و صندلی، وسایل تجمل و  در این خانه. متازیبایی، از لحاظ معماري، بیه

آراستند، دیوارهاي اطاق را با تصویري  گلی می طاقچه را با شاخه. خودنمایی، قاب تصویر، و مجسمه وجود نداشت

م اطاقها منحصر به لواز. کردند دادند، و کف اطاقها را با حصیري مفروش می اي خوش نقش زینت می کاغذي یا کتیبه

خانوادة ژاپنی در . داشت، بود اي که لحافها و تشکها را از انظار مخفی می پشتی و رحل و گنجۀ کتاب، و نیز قفسه

برد و، در میان طوفانهاي جنگ و انقالب و فساد  اي چنین محقر یا در کلبۀ روستایی محقرتري به سر می خانه

  . بخشید ر مقدس را استمرار میسیاسی و کشمکش دینی، حیات و تمدن جزای

V -  خانواده

  عشق -گیشا - اخالق جنسی -کودکان - وضع زن -اقتدار پدر

العادة پدر در ژاپن و سایر  اقتدار فوق. در شرق، بیش از غرب، باید منشأ حقیقی نظام اجتماعی رادر خانواده جست

شرق . مت خانوادگی بر حکومت سیاسی بودماندگی جامعه نبود، بلکه نشانۀ رجحان حکو کشورهاي شرقی نشانۀ پس

حکومت داراي سازمانی منظم نبود، و از این رو خانواده بر افراد خود سلطۀ تام . کرد کمتر از غرب بر فرد تکیه می

خانواده واحد اقتصادي تولید و واحد . آنچه مورد توجه جامعه بود، آزادي خانواده بود، نه آزادي فرد. ورزید می

پدر . رفت، و آنچه اهمیت داشت بقا و توسعۀ خانواده بود، نه توفیق و پیشرفت فرد امات به شمار میاجتماعی انتظ

توانست عروس یا داماد خود را از  می. داراي قدرتی قاهر بود، ولی قدرت او رنگی طبیعی و ضروري و انسانی داشت

به گناه بیعفتی یا جرم بزرگ دیگر بکشد؛ کودکان  توانست فرزندان را خانۀ خود بیرون کند و نوادگان را نگاه دارد؛ می

مرد متعارف یک زن . و، با اداي یک کلمه، همسر خود را طالق دهد بفروشد؛داران  داران یا روسپی را به برده

. شمردند اهمیت می خیانت شوهر را نسبت به زن بی .گرفتند هاي متعدد می گزید، اما مردان طبقات باال متعه برمی
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کاري را در شمار  گري و زنا وقتی که مسیحیت داخل ژاپن شد، نویسندگان ژاپنی شکایت کردند که این دین متعه

  .زند آورد و آرامش خانوادگی را بر هم می معاصی می

در میان امپراطوران کهن، . هاي بعد داشتند دورههاي ابتدایی وضعی بهتر از زنان  در ژاپن نیز مانند چین، زنان دوره

دار نقشهایی بزرگ و  در دورة عظمت کیوتو، زنان در حیات اجتماعی و ادبی کشور عهده. شوند شش زن دیده می

گرفتند و عفت خود را به  شاید درجۀ اول بودند؛ و شاید بتوان گفت که در زناکاري بر شوهران خود پیشی می

. اي براي معشوق خود بفرستد خواست، با قاصد، نامه نویسد که جوانی می شونوگان می بانوسی. فروختند ستایشی می

طبع چنین  این نویسندة ظریف. اما در راه دختري رهگذر دید و براي اینکه به او عشق ورزد، از ارسال نامه غافل شد

شوق برد، آیا با مشاهدة مرد میهمانی که در دانم وقتی که قاصد نامۀ عطرآگین جوان عاشق را نزد مع نمی«: افزاید می

در ژاپن، پس از استقرار سلطۀ جنگیان فئودال و در جریان » !دادن نامه به تردید افتاد یا نه حضور بانو بود، در تحویل

 تناوب آرامشها و بحرانهاي طبیعی و اجتماعی، تفوق مرد بر زن استوار شد، و مردان زنان را از سه نوع فرمانبرداري

از آن پس مردان بندرت چیزي جز آداب مردمداري به زنان . فرمانبرداري از پدر، شوهر، و پسر: ناگزیر کردند

توانست او و یارش را  یافت، می اگر شوهري همسر خود را خائن می. آموختند و خیانت آنان را با مرگ کیفر دادند

خائن خود را به قتل رساند ولی از کشتن یارش یاسوي زیرك مقرر داشت که اگر شوهر زن  یه اي. بیدرنگ بکشد

جو را طالق دهند،  دهد که زنان پرگو یا عربده کن فیلسوف به شوهران اندرز می اك. القتل است درگذرد، خود واجب

براثر ادامۀ این تعالیم . سپارد که در مقابل شوهران هرزه و وحشی، نرمی و مهربانی را مضاعف کنند اما به زنان می

اند که آیا  جهانگردان بارها به این پرسش رسیده. زن ژاپنی فعالترین و مطیعترین و باوفاترین زن عالم شدخشن، 

غرب نباید از نظام اجتماعیی که چنین زنان بزرگواري پرورده است، سرمشق گیرد؟ ژاپن، در عصر درخشش 

. انگیخت تولیدمثل و تکثیر جمعیت برنمیسامورایها، برخالف رسم مقدس و دیرینۀ اکثر کشورهاي شرقی، مردم را به 

سالگی زناشویی  چون شمار جمعیت باال رفته و برانبوهی جمعیت افزوده شده بود، افراد طبقۀ ساموراي پیش از سی

اگر . پروا بودند با این وصف، عموم مردم در همسرگزیدن و فرزند آوردن بی. آوردند کردند و بیش از دو فرزند نمی نمی

اي فقط صاحب اوالد اناث بود، پدر، براي حفظ  اگر خانواده. توانست او را از خود براند ن قاصر بود، شوهر میزنی از زاد

بایست اخالق چینی  خانواده می. دختران از بردن ارث ممنوع بودند. گزید نام و میراث خود، پسري را به فرزندي برمی

زیرا نظام دولت وابستۀ نظم خانواده، و نظم خانواده زادة . ان القا کندرا، که بر انقیاد فرزند از پدر استوار بود، به کودک

اي از کتاب تقواي فرزندي فراهم آورد  در قرن هشتم، ملکه کوکن فرمان داد که هر خانواده نسخه. انقیاد فرزندان بود

فرد ساموراي که پاسداري از همۀ ژاپنیان، مگر . و شاگردان مدارس ایالتی یا دانشگاهها مطالب آن را بدرستی بیاموزند

اي که افراد را به  حتی رابطه. دانستند شمرد، تقواي فرزندي را فضیلت اعال می خداوندگار خود را برترین وظیفه می

پیش از آنکه غرب در ژاپن رخنه کند و، با مفهوم . شد داد نوعی عالقه و انقیاد فرزندي محسوب می امپراطور پیوند می

مسیحیت . اپن را در هم شکند، مبناي اخالق مردم ساده چیزي جز این فضیلت سترگ نبودآزادي فردي، سنن ژ

ورزید که انسان باید از پدر و مادر  نتوانست در این جزایر پیشرفت کند، زیرا انجیل، برخالف انتظار ژاپنیان، اصرار می

  . خود بگسلد و به همسر خود بپیوندد

. شد فضایل اخالقی کمتر از آنچه در اروپاي کنونی مورد احترام است مراعات میصرف نظر از فرمانبرداري و وفاداري، 

اما . کردند دیدند، خودکشی می عفت مطلوب بود، و برخی از دوشیزگان طبقات باال هرگاه بکارت خود را در خطر می

لۀ حماسۀ بیعفتی مشهورترین داستان ژاپنی، گنجی مونوگاتاري، به منز. روزي نبود یک لغزش واحد مرادف تیره

شوناگون، جاي جاي، درس آداب  اشرافی است، و معروفترین مقاالت ژاپنی، یعنی یادداشتهاي بالشی، اثر بانوسی

شمردند، و شبها هزاران  شهوت جنسی را مانند گرسنگی و تشنگی امري طبیعی می. آموزد معصیت را به خواننده می
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در . آوردند توکیو روي می» محلۀ گل«یوشیوارا یا  شدند، به ده میمرد، که شوهرانی محترم نیز در میان آنان دی

هاي  هاي آشفته و آراستۀ این محله، پانزده هزار روسپی، که تربیت خاص یافته بودند و جوازکار داشتند، با چهره خانه

بخوانند و برقصند و با ها نشسته و آماده بودند که مردان ناشاد را بپذیرند، و  پنجره بزك کرده و لباسهاي زیبا، پشت

.آنان درآمیزند

، و گی، در معنی »شخص«کلمۀ گیشا مرکب است از شا، در معنی . از میان اینان، گیشاها ارزش بیشتري داشتند

ورزي و ادب دست داشتند و  گیشاها، مانند زنان هتایراي در یونان باستان، در فن عشق. »مهارت در نمایش«

، حمامهاي مختلط رامایۀ فساد 1791، در سال )1836-1787(ناري  یه شوگون اي. تندآمیخ شهوترانی را با شعر می

در این فرمان، گیشا چنین وصف . ، برضد زنان گیشا فرمانی خشن صادر کرد1822دانست و در بست و سپس، در 

ي دیگر زنی خواننده که با ظاهر مجلل در مهمانسرا، به عنوان سرگرم ساختن مهمانان، به کار«: شده است

هاي  هاي روستاها و میکده که در زمان کمپفر چایخانه» دخترکان بیشماري«از آن پس این زنان، مانند » .پردازد می

ها همچنان گیشاها را براي رونق ضیافتهاي  با اینهمه، خانواده. ها را آکنده بودند، در شمار روسپیان درآمدند کنار جاده

ا مدارسی به نام کابورنجو وجود داشت، و وظیفۀ تعلیم بر عهدة گیشاهاي براي تربیت گیش. کردند خود دعوت می

شد و معلمان و شاگردان هنرهاي جذاب خود را براي  نوشی برپا می چاي  ها، مجلس گاهی، در مدرسه. سالدار بود

را به شاگردي آمدند، آنان  هاي تنگدستی که از عهدة نگاهداري دختران خود برنمی خانواده. دادند مردم نمایش می

در ژاپن، صدها داستان دربارة دخترانی که محض نجات خانوادة خود از . گرفتند فرستادند و پولی می نزد گیشاها می

  . اند، نوشته شده است گرسنگی در سلک گیشاها در آمده

ولی البته جمال و زمین بیسابقه نیست،  دهد، اساساً در مغرب گیشاپروري ژاپنی، با آنکه ناظران بیگانه را تکان می

ژاپنیان، . مطمئناً اکثر دختران ژاپنی، در زمینۀ عفت، از دوشیزگان غربی عقب نیستند. صداقت و صفاي بیشتري دارد

کنند، و گرچه معموال زناشویی ژاپنی بر محور عشق استوار  با وجود این مراسم علنی، با نظم و عفاف زندگی می

هم در ادب خیالپرور، و هم در تاریخ کنونی ژاپن، کراراً به . آید ن آنان پدید میگردد، باز لطیفترین عشقها در بی نمی

شوند، به امید وصل ابدي،  خوریم که چون، براثر مخالفت والدین، موفق به وصال زمینی نمی پسران و دخترانی برمی

ر ساده و عمیق و لطیف رود، ولی اشعار عشقی بسیا عشق، موضوع عمدة شعر ژاپنی به شمارنمی. کنند خودکشی می

  :نایاب نیست

  کاش امواج سفیدفام و دوردست ! اوه

  دریاي آیسه

  گل بودند،

  آوردم تا من گردشان می

  .کردم و به عشق خود پیشکش می

انده شدة خویش شاعر بزرگ، تسورایوکی، همچنانکه شیوة اوست، با آمیختن عواطف خود و طبیعت، داستان عشق ر 

:گوید  میرا در چهار مصراع باز 

   …. گویی که چیزي چون گل گیالس زودگذر نیست می

  اما من ساعتی را به یاد دارم

  - که گل زندگی با یک کلمه پژمرد

  . وزید بادي هم نمی
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VI -  پارسایان  

  شکاکان - روحانیان -تحول آیین بودایی - دین در ژاپن

تجلی   و مادر و فرزند و جفت و وطنهمان شوري که به شکل میهندوستی و عشق فرد یا به صورت دوستی پدر 

انگیزد که در این جهان قدرتی جهانگستر بجویند و بدان بیاویزند و، از این رهگذر، به زندگی  کند، ژاپنیان را برمی می

نه مثل . رو هستند ژاپنیان دیندارانی میانه. خود ارزشی که از ارزش یک فرد واالتر و از یک عمر پایدارتر است ببخشند

دینی اروپا،  کاوند، و نه مانند کاتولیکهاي رنجکش قرون وسطی یا قدیسان مبارز دورة اصالح ان عمیق و ژرفهندو

با این وصف، بیش از همسایگان شکاك خود در آن طرف دریاي زرد، در بند زهد و عبادت، و پابند . غیرت دین دارند

  .فرجامند اي خوش فلسفه

اما بزودي در زیر . کرد ز ابر بدبینی پوشیده بود و آدمیان را به مرگ دعوت میآیین بودا، وقتی که به ژاپن رسید، ا

آمیز و  آسمان ژاپن دگرگونی پذیرفت و داراي خدایان نگهبان و مراسم خوشایند و جشنهاي پرسرور و سفرهاي بهجت

یست و هشت دوزخ آیین بودایی ژاپن به یکصد و ب. البته از دوزخ و دیو نیز محروم نماند. بهشت آرامبخش شد

این دیو، اونی . متفاوت، و یک دنیا براي پارسایان و یک دنیا براي دیوان، و همچنین یک دیو متعین معتقد است

برد و مردان را  اي در شمال خاوري به سر می شود و شاخ و چنگال و نیش و بینی پهن دارد و در دیار تیره خوانده می

ستوه، یعنی بوداهاي بالقوه، که خود براثر زندگیهاي پاك  اي بودي طرف دیگر، عدهاز . گیرد خورد و از زنان کام می می

توانند اندك فیضی هم به بشر برسانند، وجود دارند، و همچنین خدایانی مهربان  اند و می مکرر به فیوض عظیم رسیده

خواندند،  ل مذبح یا معبد دعا میمؤمنان در مقاب. یابند بشریت را در می -که مشابه مسیح است - مانند کوانون و جیزو

صورت کاري سرورآور، و زهد را به شکل  ولی عبادت مهم آنان مشتمل بود بر مراسم دلپذیري که دینداري را به

مؤمن اگر در زمستان مدت یک ربع ساعت در زیر آبشاري . آورد نمایش مدهاي زنانه و بازیگوشیهاي مردانه درمی

شد، یا اگر براي زیارت اماکن مقدس فرقۀ خود از جایی به جایی سفر  ك و مطهر میخواند، پا ایستاد و دعا می می

هاي  آیین بودایی ژاپنی منقسم به فرقه. یافت برد، بر دولت فالح دست می کرد و از زیبایی طبیعت لذت می می

فرقۀ نیلوفر به . تپرداخ فرقۀ ذن، براي تحقق شخصیت انسان، آرام و آهسته به ذن یعنی مراقبه می: متفاوت بود

فرقۀ روح معتقد بود که با نماز . دید می» قانون نیلوفر«پیروي نیچیرن، که طبعی آتشین داشت، فالح را در آموختن 

دانست، و فرقۀ  فرقۀ سرزمین پاك، ایمان را براي رستگاري کافی می. توان به لقاي شخص بودا نایل آمد و روزه می

برد و امیدوار بود که در تربت مطهر  صد نجات خود، به دیر کویاسان روي می، به ق»کلمۀ حق«شینگون یا فرقۀ 

.کوبودایشی، دانشمند و پارسا و هنرمند بزرگی که در قرن نهم این فرقه را تأسیس کرد، به خاك سپرده شود

گرفت و در  با مسالمت ژاپن را فرا. بر روي هم، آیین بودایی ژاپنی یکی از خوشترین آیینهاي اساطیري بشر بود

. به معابد دین شینتو راه یافت و بودا را با خدا آماتراسو یکی گردانید. دستگاه االهی ژاپن جایی براي خود باز کرد

هاي نخستین، فداکار و دانشمند ورئوف بودند و ادب و هنر ژاپن را سخت زیر نفوذ  دین پیشگان بودایی، در سده

ساختند، وبعضی در علم و ادب دست داشتند  کشیدند و مجسمه می پیکر میبرخی از آنان . گرفتند و به پیش راندند

اما بعداً، براثر توفیق و . و با ترجمۀ دقیق آثار بودایی و ادب چینی، فرهنگ ژاپنی را سخت برانگیختند و بارور کردند

ه براي تحصیل قدرت رفاه، به کاهلی و حرص و فساد دچار آمدند، و حتی بعضی از آنان چنان از بودا دور شدند ک

از این جهت است که حکاکان ژاپنی آنان را به صورتهایی مضحک روي عاج یا . سیاسی به گردآوردن سپاه پرداختند

با اینهمه، دین پیشگان بودایی بزرگترین نیاز مردم را، که همانا نیاز به امید تسالبخش است، . اند چوب نقش کرده

اینان به . رغم فقر مردم، قرن به قرن افزونتر شد رونق داشتند و ثروت آنان، علیاز این رو، بازاري پر. آوردند برمی

ساله به  ساله به چهل معبد، و مرد پنجاه ساله به پنجاه معبد، و مرد شصت دادند که اگر مرد چهل مؤمنان اطمینان می
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در  .ماند میاز دینداري باز میرد که  افزاید؛ و هر کس هنگامی می شصت معبد پول دعا بدهد، ده سال برعمرش می

و مقامات  آمیختند، میگرفتند، با همجنس  پرده معشوقه می نوشیدند، بی دورة توکوگاوا، راهبان به افراط باده می

  .فروختند می دینی را به مزایده

مابوچی و موتو . گراییدند شوگونها به آیین کنفوسیوس. در قرن هجدهم، آیین بودایی قدرت خود را از دست داد

متفکرانی مانند ایچیکاوا و آراي هاکوزکی عقاید دینی را مورد نقد . اوري براي بازگردانیدن دین شینتو جنبشی کردند

م داشت که اخبار شفاهی داراي اعتبار تاریخی نیستند، و کتابت حداقل هزار ایچیکاوا با تهور اعال. عقلی قرار دادند

همچنین ابالغ کرد که خانوادة سلطنتی . سال پس از ایجاد جزایر و خلق مردم ژاپن به دست خدایان پیدا شده است

نیست، بلکه به  ژاپن صرفاً براي حفظ قدرت سیاسی، خود را به خدایان بسته است، حال آنکه انسان زادة خدایان

یابیم که تمدن ژاپن قدیم نیز، مانند بسیاري از تمدنهاي  از آنچه گذشت در می. احتمال بسیار از نسل جانوران است

.دیگر، با دین آغاز شد و به فلسفه انجامید

VII -  اندیشمندان  

نظري  -در آموزش و پرورشسخنی  -کن کایبارا اك - دین دانشوران -انتقاد از دین - آمدن فلسفۀ کنفوسیوس به ژاپن

 -مابوچی - جنگ دانشوران - اوگیوسوراي - ایتوتوگاي - ایتوجینساي -اسپینوزاي ژاپن -هاي مخالف نحله - دربارة لذت

  موتو اوري

طور که آیین بودا، ششصدسال پس از ورود به چین، راه ژاپن پیش  همان. فلسفه، همچون دین، از چین به ژاپن رفت

هم، چهارصد سال بعد از شروع دورة دوم آن در چین، با هیئتی که عصر سونگ به آن داد، گرفت، فلسفۀ کنفوسیوس 

وا، که به یکی از مشهورترین خاندانهاي ژاپن تعلق داشت و  در اواسط سدة شانزدهم، فوجیوارا سیگ. به ژاپن رسید

چون، . مند شود رگ آن سامان بهرهچندي تعلیم رهبانیت گرفته بود، به فکر افتاد که به چین برود و از خردمندان بز

در . ، مسافرت به چین ممنوع شده بود، روحانی جوان درصدد برآمد تا با کشتی قاچاقچیان به چین شتابد1552در 

وا چون دریافت که  سیگ. خواند یکی از مهمانسراهاي بندر به جوانی برخورد که به بانگ بلند کتابی به زبان ژاپنی می

این همان چیزي «: کنفوسیوس است، سخت شادمان شد و گفت» آموزش بزرگ«چوشی دربارة این کتاب حاوي نظر 

هایی از برخی دیگر از آثار  اي از این کتاب و نسخه پس از جستن فراوان، نسخه» .ام است که مدتها جویایش بوده

ظرف چند سال، گروهی در . فلسفی عصر سونگ به دست آورد، و چنان مستغرق آنها شد که سفر چین را از یاد برد

آوازة او به گوش . شمردند، دور او را گرفتند از شاگردان جوان، که فیلسوفان چین را زادة دنیاي فکري جدیدي می

متفکر آزاده، که آرامش . وا را نزد خود خواند یاسو رسید، و وي خواستار دانستن فلسفۀ کنفوسیوس شد و سیگ یه اي

همۀ جوانان بیداردل به . یکی از شاگردان هوشمند را به جاي خود فرستادداشت،  حجرة خود را سخت دوست می

وا رغبت داشتند، و تعالیم او چنان مؤثر افتاد که راهبان بودایی کیوتو هراسیدند و به شکایت گفتند که تعلیم  سیگ

.دزایل ش 1619وا در  آنان بامرگ ناگهانی سیگ ولی هراس. دادن حق کسی جز روحانیان مؤمن نیست

نخستین شوگونهاي . یاسو فرستاده بود، بیش از او نام و اقتدار یافت یه وا نزد اي هایاشی رازان، شاگردي که سیگ

. توکوگاوا به هایاشی رازان توجه نمودند و وظیفۀ رایزنی و تنظیم طرحهاي عمومی خود را به او واگذاشتند

رازان بزودي چنان . اشراف هم از او پیروي کردند. در مجالس درس رازان حضور یافت 1630میتسو در سال  یه اي

شنوندگان خود را نسبت به فلسفۀ چینی بر سر شوق آورد که آنان را از اخالق بودایی و مسیحی به اخالق سادة 

اي است  اي است از اوهام باورنکردنی، و آیین بودایی نظریه به زعم او، االهیات مسیحی آمیزه. کنفوسیوس کشانید

گویید که این دنیا ناپایدار و گذران  شما، اي روحانیان، می«: گفت می. کند که اخالق ملت ژاپن را تهدید می انحطاطی

دارید؛ و وظایف و محاسن را به دست  است؛ با فریبهاي خود، مردان رابه فراموش کردن مناسبات اجتماعی وا می
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از معصیت است، و بنابراین پدر و مادر و فرادستان و  راه انسان پر: دارید شما به مردم اعالم می. سپارید غفلت می

گویم که بسیار تحقیق کردم و در هیچ جا  من به شما می. فرزندان خود را ترك بگویید و فالح فرد خود را بجویید

رازان عمري دراز کرد و در » .براي انسان راهی جز وفاداري نسبت به فرادست و اخالص نسبت به پدر و مادر نیافتم

به هنگام حریق، شاگردانش دویدند و او . که حریق بزرگ توکیو روي داد، با صدهزار تن دیگر به هالکت رسید 1657

چون شرار آتش اطرافش را فرا گرفت، تخت . اما او سري جنباند و به مطالعۀ کتاب ادامه داد. را از خطر آگاهانیدند

مانند هزاران تن شب را . رق مطالعه بود، از خانه بیرون بردنداو را برتخت روان نهادند و، همچنانکه غ. روانی خواست

  .در زیر ستارگان سپري کرد و سرما خورد و سه روز بعد جان داد

سال بعد موروکیوزو، که یکی از پرشورترین متفکران کنفوسیوسی ژاپن است، . طبیعت فقدان او را جبران کرد

انه به دعا گذرانید، خود را در کنف حمایت خداي دانش قرار داد و، وي در جوانی شبی را در زیارتگاه میچیز. برخاست

  :با عزمی جزم راه دانش را برگزید بود،درست مانند اسپینوزا که معاصر او 

  .هر روز در ساعت شش برخواهم خاست و هر شب ساعت دوازده خواهم آرمید

  …. ناپذیر باشم، بیکار نخواهم نشست می که گرفتار مهمان یا بیماري یا گرفتاریهایی اجتنابجز هنگا

  .سخن به دروغ نخواهم گفت

  از کلمات یاوه حتی نسبت به زیردستان پرهیز خواهم کرد،

  . میانه رو خواهم بود در خورد و نوش

.ن خواهم بردآنکه خرسند سازم، از میا اگر امیال شهوي سربرآرند، آنها را، بی

  .اهتمام خواهم ورزید که از عدم تمرکز و شتاب بسیار مصون مانم. گرداند ارزش می اندیشۀ پریشان، خواندن را بی

  .جویاي پرورش خودخواهم بود و نخواهم گذاشت که میل به شهرت و جاه، آرامش فکرم را بزداید

  .هم کوشیداین قوانین را بر دل خود رقم خواهم زد و در رعایت آنها خوا

  . خدایان مرا گواه باشند

گیر نبود، بلکه مانند گوته، با نظري باز، براي ساختن و پرداختن شخصیت خود با  با این وصف، کیوزو مبلغی گوشه

  :شد جریان عالم هماهنگ می

معاشرت انسان از . رسد ولی مرد برتر از آمدن دوستان خود به شادي می. اي است، و نیکوست عزلت براي خود شیوه

اما اگر خود را از اشیا و . باشد، باید اینچنین خود را تهذیب کند هر کس که جویاي دانش. شود دیگران مهذب می

راه خردمندان از زندگی روزانه برکنار  …. افتد شود و به گناه می اشخاص دور نگاه دارد، از راه بزرگ منحرف می

سانی دور گرفتند و رابطۀ خادم و مخدوم و پدر و پسر را گسیختند، بوداییان، با آنکه خود را از روابط ان …. نیست

خدا را چیزي دور از  …. جستجوي سعادت اخروي همانا خودپرستی است …. توانند محبت را از خود دور دارند نمی

  . خود مپندار، بلکه او را در قلب خودبجوي، زیرا دل جاي خداست

ولی او را از زمرة فیلسوفان . ان کنفوسیوسی ژاپن ازهمه گیراتر استکن در میان نخستین اندیشمند کایبارا اك

سبب که، مانند گوته و امرسن، دانش خود را با الفاظ زیبا بیان  برند، بدین دانند، بلکه جزو مفاخر ادب نام می نمی

یید و، با وجود کن، مانند ارسطو، فرزند یک پزشک بود و از حرفۀ طبابت به فلسفۀ تجربی دقیقی گرا اك. کرد می

گذشت، او را در  کتابهاي او، که از یکصد می. مشاغل اجتماعی گوناگون، توانست بزرگترین دانشمند زمان خود شود

نگاشت،  نوشتند، به ژاپنی می برخالف فیلسوفان ژاپنی معاصر خود که به چینی کتاب می. سراسر ژاپن نامدار گردانید

هر چند که دانش وسیع و آوازة بلند داشت، غرور نویسندگی را با . کردند می و قلم او چنان ساده بود که همه فهمش

کرد،  اند که روزي در یک کشتی، که در سواحل ژاپن سیر می آورده. فروتنی یک پارساي خردمند آمیخته بود
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دور او مسافران دیگر، به تحریک کنجکاوي خاص ژاپنی، با اشتیاق . مسافري دربارة اخالق کنفوسیوس سخن راند

گذارد، بتدریج از او کناره  آور یافتند و پی بردند که میان حقایق زنده و مرده فرق نمی گرد آمدند، اما چون او را مالل

داد که  این مستمع منحصر به فرد چنان با شوق و دقت به سخنران گوش می. گرفتند، جز یک تن کسی نماند

سخنران که دریافت بیش از . کن اك کایبارا : مرد بآرامی پاسخ داد. سخنران، پس از اتمام نطق خود، جویاي نام او شد

  . یک ساعت براي نامیترین متفکر کنفوسیوسی سخن گفته است، سخت شرمسار شد

  .کن، مانند فلسفۀ کنفوسیوس، از الهوت آزاد، و ناظر به مسائل ناسوتی بود نظریۀ اك

گزارند و سعادت  کنند، براي خدایان قابل تردید نماز می ابلهان در همان حال که کارهاي ناروا می«: گفت می

معتقد بود که کار فلسفه، توحید و تبدیل تجارب به خرد است و نیز وحدت بخشیدن امیال و استهالك » .جویند می

سخن او به گوش مردم . یابی دانش مهمتر و الزمتر است یابی شخصیت از وحدت نزد او، وحدت. آنها در شخصیت

:یگانه نیستعصر ما ب

مقصود از آن ساختن انسانهاي واقعی است . هدف آموزش تنها گسترش دانش نیست، بلکه پرداختن شخصیت است

رفت، اکنون  تعالیم اخالقی، که در مدارس ایام سلف مبناي هرگونه آموزش به شمار می…. نه انسانهاي دانشمند

مردم، دیگر به تعالیم حکیمان . تتبعات گوناگون استشود، زیرا این کار مستلزم  ما تدریس میبندرت در مدارس 

از این رو مناسبات مقدس خادم و مخدوم، فرا دست و فرودست، و پیر و جوان در . گذارند سالخورد گذشته وقعی نمی

یگر تعالیم حکیمان را ارج علت اصلی این امر که مردم امروز د …. شود قربانی می» حق فردي«مذبح خداي 

است که دانشوران، به جاي آنکه بروفق آموزش حکیمان زیست کنند، در نمایش دادن دانش خود  نهند این نمی

  . کوشند می

کاري او را خوش نداشتند، اما وي درسی را که هر نسل نیرومندي باید به نوبۀ خود بیاموزد، به  ظاهراً جوانان، محافظه

  :آنان عرضه کرد

آور بدانید، ولی هرگاه پدر یا نیاي شما درسی دهد، از او روي مگردانید  اللفرزندان، شاید شما کالم مردي فرتوت را م

هرچند که ممکن است سنت خانوادة خود را حماقت پندارید، آن را مگسلید، زیرا مظهر دانش . و گوش فرا دهید

  . پدران شماست

» آموزش بزرگ براي زنان«دایکاکو یا  نا زیرا کتاب معروف او اون. کن کاري روا شمرد توان مخالفت جوانان را با اك می

کن واعظی تلخ اندیش نبود که هرگونه خوشی را  با این وصف، اك. در وضع زنان ژاپن تأثیري ارتجاعی بخشید

دانست که مربی اگر ما را الیق یابد، باید نه تنها راه درك و ادارة محیط، بلکه راه التذاذ از  بخوبی می. معصیت خواند

  :ه ما تعلیم دهدزندگی را نیز ب

به یاد آور که جهان، از آغاز پیدایش، . …مگذار که ازحماقت دیگران رنجه شوي …. شادي بگذرد مگذار روزي بی

 پس بیا تا خود را آزرده مسازیم و خوشی را از کف مدهیم، حتی اگر فرزندان و …. گاه از ابله خالی نبوده است هیچ

ساکی ارمغان  …. کنیم نادیده انگارند تالشهایی را که براي بهبود آنان میبرادران و بستگان ما خودپرست باشند و 

کند،  ها را غرق می انگیزد، دغدغه بخشد، روح خمود را برمی اگر اندکی بنوشیم، قلب را انبساط می. زیباي عالم باالست

اما کسی که بس . ردار شونددهد تا از خوشیها برخو رانش را یاري میدر نتیجه، مرد و یا. افزاید و برتندرستی می

چندان  …. گوید گردد و، مانند دیوانگان، گزافه می دهد، سخت پرگو می فراوان بنوشد، حرمت خود را از کف می

غان بسیار نوشیدن و این ارم. مند گرداند ساکی بنوش که ترا به وجد آورد و از لذت دیدن گلهاي شکوفان بهره

  . ستآسمانی را به هدر دادن، از ابلهی ا
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  :کن، مانند بیشتر فیلسوفان، طبیعت را بازپسین پناهگاه شادکامی خود یافت اك

هاي لذت کنیم و از هوسهاي پست دوري  اگر قلب خود را سرچشمۀ لذت سازیم و چشم و گوش خود را دروازه

. و ماه و گل باشیمزیرا در آن هنگام خواهیم توانست خداوندگار کوه و آب . گیریم، آنگاه لذت ما عظیم خواهد بود

توانند از  آنان که می. مالک خاصی ندارند -اینها را نباید از کسی بخواهیم یا براي وصال آنها دیناري صرف کنیم

جمال آسمان باالي سر، یا زمین زیر پا تمتع گیرند، نباید به تجمل خداوندان ثروت غبطه خورند، زیرا خود از اغنیا 

اي احساس  لحظه …. گاه یکسان نیستند دو بامداد یا دو شامگاه هیچ. پذیرند ونی میمناظر همواره دگرگ …. غنیترند

گشایی و، به جاي روستا  گیرد، و صبح روز بعد چشم می کنی که زیبایی جهان زایل شده است، اما برف باریدن می می

زمستان به خواب شبانه،  …. دان ان برهنه، به انفاس گل، جاندار شدهپنداري که درخت بینی؛ می و کوهسار، نقره می

.…گرداند، ماننده است که شور و نیروي ما را باز می

  خیزم، به عشق گل، زود برمی

  …. نهم به عشق ماه، دیر سر به بالین می

  روند، آیند و می مردم، مانند رود روان، می

  .ماند ولی ماه در جریان اعصار برجاي می

کنفوسیوسی چین، در شکست بدعت گذاران تندرو از یک سو، و  فلسفۀ کنفوسیوسی ژاپن حتی بیش از فلسفۀ

شی وفادار  کارانۀ چو وا و رازان به اصول تفاسیر اصیل و محافظه سیگ. پیشه از سوي دیگر، مؤثر افتاد انگارگرایان عرفان

شوشی قد علم کرد  چندگاهی نحلۀ اویومی در برابر نحلۀ. ماندند و نام نحلۀ خود را، که شوشی است، از نام او گرفتند

براین نظر استوار بود که خیر و شر را باید از وجدان فرد ناشی دانست و  مینگ، یانگ وانگو، به پیروي از فلسفۀ چینی 

سالهاي بسیار «: گفت می) 1648- 1608(فیلسوف ناکایه توجو . معلول سنن اجتماعی و تعالیم عارفان پیشین نشمرد

به نحلۀ شوشی سخت معتقد بودم، اما، به مدد عالم باال، آثار اویومی براي اولین بار به ژاپن رسید، و اگر این آثار نبود، 

بنابراین . همت گماشت» گرایی ایدئالیستی یکتا«توجو به نشر نوعی فلسفۀ » .ماند حیات من سراسر خالی و عقیم می

عالم اعیان، : ؛ خدا جز این وحدت نیست)عقل یا قانون(و ري ) وجوه یا اشیا(تی است متضمن کی فلسفه، جهان وحد

) سکوالستیک(توجو، مانند اسپینوزا و وانگ یانگ مینگ و حکیمان مدرسی . جسم اوست و قانون جهانی، روح او

ی عینی قایل نبود، بلکه آنها را حاکی نگریست و براي خیر و شر واقعیت اروپا، با عشقی عقالنی به این قانون جهانی می

گفت که روح فردي اگر، به وسیله تعقل، با قوانین بیزمان یا عقل  پنداشت و، همانند اسپینوزا، می از اغراض انسانی می

  :خورد جهان یگانه شود، به ابدیت پیوند می

د و عین عقل است و به صور یا نام دار» وجدان«ذهن انسان، ذهن دنیاي حسی است، اما ما ذهن دیگري داریم که 

انجام  آغاز و بی یگانه است، بی] آسمانی یا جهانی[وجدان ما چون با عقل . وجوه بستگی ندارد؛ بیکران و جاویدان است

.یابیم شویم و حیات جاویدان می عقل یا وجدان عمل کنیم، خود مظهر بیکرانی و بیزمانی می] این[اگر موافق . است

این . اما فلسفۀ او نه مردم را خوش آمد، نه حکومت را خرسند گردانید. ون قدیسان، صدیق بودناکایه توجو، همچ

اندیشه، که هرکس حق دارد شخصاً به تعیین حق و باطل بپردازد، دستگاه شوگونی را لرزانید، و هنگامی که یکی 

آسایی طبقۀ  است گرایید و نادانی و تندیگر از مبلغان نحلۀ اویومی، به اسم کومازاوا بانزان، از فلسفۀ اولی به سی

کومازاوا بیدرنگ به اهمیت پاهاي خود پی برد و فرار را برقرار . ساموراي را نکوهید، فرمان بازداشتش صادر شد

، حکومت، براي جلوگیري از تعالیم 1795در سال . به کوهها گریخت وماندة عمر را در گمنامی گذرانید! ترجیح داد

یومی، به صدور فرمانی پرداخت؛ انقیاد ژاپنیان در برابر حکومت چندان عظیم بود که از آن پس فیلسوفان نحلۀ او
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فلسفۀ اویومی یا در پشت پردة فلسفۀ کنفوسیوس قرار گرفت و یا درمعتقدات فرقۀ بودایی ذن، که، براثر یکی از 

  .درآورده بود، مستهلک شد طلبی بودایی را به صورت وطندوستی و جنگجویی شگرفیهاي معمول تاریخ، آرامش

متفکران ژاپنی بتدریج پیش رفتند و تعالیم کنفوسیوس را، که درابتدا به وساطت آثار فلسفی عصر سونگ شناخته 

این . بودند، مستقیماً شناختند، و کسانی مانند ایتوجینساي و اوگیو سوراي نحلۀ اصیل فلسفۀ ژاپنی را بنیاد نهادند

. فهم فلسفۀ کنفوسیوس از همۀ مفسران چشم پوشد و به آثار خود کنفوسیوس رجوع کندنحله اصرار داشت که براي 

شمردند،  مطالعات او را بیحاصل می. خانوادة جینساي، دربارة ارزش فلسفۀ کنفوسیوس، با ایتو جینساي موافق نبودند

اگر به . ر ژاپن سودي ندارددانشوري کار چینیان است و د«: گفتند کردند، و می بینی می براي وي فقري موحش پیش

اما محصل جوان اعتنایی » .بهتر آن است که طبیب شوي و زراندوزي. مقام دانشوران رسی، باز از آن طرفی نبندي

ننمود، شأن و ثروت خانوادة خود را از یاد برد، خانه و کاچال خود را به برادر کهترش واگذاشت و گوشۀ عزلت گرفت 

اما او خود را به . کردند یماي خوش داشت، و مردم گاهی او را با شاهزادگان اشتباه میس. آموزد تا به فراغت دانش

  :نویسد یکی از مورخان ژاپنی دربارة او چنین می. گرفت آراست و از مردم دوري می هیئت کشاورزان می

ولی دغدغه به . آوردبسیار تهیدست بود، چنان تهیدست که در پایان سال نتوانست براي سال نو شیرینی برنج فراهم 

ولی یک چیز است که . دهم من در هر حال کارهاي خانه را انجام می«: زنش پیش آمد و زانو زد و گفت. خود راه نداد

من او را . برد به شیرینی برنج کودکان همسایه رشک می. فهمد پسر ما، گنسو، معنی فقر ما را نمی: پذیر نیست تحمل

سپس انگشتر لعل . ایتو جینساي همچنان سردر کتاب داشت و پاسخی نگفت» .ه استگویم، اما قلبم شکست ناسزا می

  ».این را بفروش و قدري شیرینی برنج بخر«: خود را بیرون آورد و به زن داد و فقط گفت

. اي خصوصی برپا داشت ومدت چهل سال درس داد و سه هزار طالب فلسفه رابه بار آورد جینسان درکیوتو مدرسه

گفت که جهان، موجودي جاندار است، و در آن، حیات همواره بر مرگ غالب  کرد و می فلسفۀ اولی یاد میگاهی از 

:با اینهمه، مانند کنفوسیوس، به امور زندگی عملی شوق بیشتر داشت. آید می

ال و دانش باید فع …. هرچه در گردانیدن حکومت، یا در طی راه مناسبات انسانی، سودرسان نباشد، بیهوده است

شناسند، در زندگی روزانۀ خود  کسانی که راه را می …. دانش نباید به صورت نظریه یا تعقل مرده درآید. زنده باشد

 …. ایم باشیم که راه را بیرون از مناسبات انسانی بیابیم، باد در قفس کرده اگر امید آن داشته …. خرامند  در آن می

  . هان چیزي عالیتر از آن نیستراه زندگی متعارف راهی عالی است و در ج

مردي که «: گفت خندید؛ می ایتو توگاي به شهرت می. پس ازمرگ جینساي، پسرش ایتو توگاي کار او را دنبال کرد

تواند در ردیف حیوانات یا سنگها به شمار نیاید؟ اما آیا خطا  نامش بیدرنگ پس از مرگ او از یادها رود، چگونه می

» نکه نامش را با ستایش برند و فراموشش نکنند، مشتاق کتاب نوشتن و جمله ساختن باشد؟نیست که انسان، براي آ

نقادان خرده گرفتند . وي دویست و چهل و دو کتاب و رساله نوشت، وبقیۀ ایام را با فروتنی و خردمندي به سر برد

اند که در این آثار  دان او نوشتهاما شاگر. خوانده است» نیروي منوم«که آثار او همان خاصیتی را دارد که مولیر 

وقتی که ایتو توگاي درگذشت، این کتیبۀ . اي به هیچ فیلسوفی نشده است دویست و چهل و دو گانه، هیچ حمله

  :آور را بر گورش نهادند غبطه

  …. از لغزش دیگران سخن نگفت

  .پرواي چیزي جز کتاب نداشت

  .ها خالی بود حیاتش از هنگامه

 -مو از زمان جیم«: گوید خود می. کنفوسیوسی اخیر، هیچ کس مقام اوگیو سوراي را ندارددر میان فیلسوفان 

برخالف ایتوتوگاي، از مشاجره لذت » !تاکنون، بندرت دانشوري نظیر من وجود داشته است -نخستین امپراطور ژاپن
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جز کتاب، چه «: اي از او پرسید ه  جوان جویند. آورد برد و دربارة فیلسوفان زنده و مرده سخنان درشت برزبان می می

» !چیزي بهتر از خوردن لوبیاي برشته و تاختن به مردان بزرگ ژاپن نیست«: پاسخ داد» چیز را خوش داري؟

سوراي مردي بسیار بزرگ است، اما گمان دارد که همۀ «: فیلسوفی موسوم به نامیکاوا تنجین دربارة او گفته است

از سخنان او یکی . شد دید، فروتن می با اینهمه، سوراي هرگاه الزم می» .خوي بدي استداند، و این  دانستنیها را می

تنها چینیان متمدنند، و اگر چیزي گفتنی باشد، «این است که همۀ ژاپنیان، و از جمله خود او، وحشی هستند، و 

اما شوگون بهبود خواه شهامت او را افراد ساموراي و اهل علم با او درافتادند، » .اند سالطین قدیم یا کنفوسیوس گفته

تزه که رقت و مالیمت  داد و، مانند شون سوراي در یدو درس می. پسندید و در مقابل تودة فکور به حمایتش برخاست

. گرفت موتی را مردود شمرد، و مثل هابز که رأي روسو را پیش از تولد روسو محکوم کرد، جینساي را به ریشخند می

سوراي اعالم کرد که، بالعکس، انسان ذاتاً شرور است و هر چه را . ه انسان طبعاً خوب استجینساي گفته بود ک

.آورند رباید، و تنها اخالق و قانون و تعالیم خشن، او را به صورت موجود اجتماعی قابل تحملی در می بتواند می

ي بیشمار خود را خرسند سازیم، وقتی که نتوانیم هوسها. به محض آنکه انسانها زاده شوند، هوسها رخ نمایند

سالطین قدیم، که از آشفتگی نفرت داشتند، صالح و . چون کشاکش برخیزد، آشفتگی پیش آید. کشاکش برخیزد

م براي اي الز اخالق نیست، مگر وسیله …. تقوا را بنیاد نهادند و به مدد اینها بر هوسهاي مردم سلطه ورزیدند

عت یا شورهاي قلبی انسان نشئت نگرفت، بلکه از هوش عالی برخی از خردمندان اخالق از طبی. رامسازي مردم کشور

  . ناشی شد و به وسیلۀ دولت سیطره یافت

هاي کنفوسیوس مختصر  فلسفۀ ژاپن، که با اتخاذ اندیشه: قرنی بعد از سوراي، بدبینی او در عرصۀ فلسفه تأیید شد

سرانجام، . یدي بین هواخواهان فلسلفی چین و ژاپن درگرفتپیشرفتی کرده بود، رو به تنزل رفت و جنگ قلمی شد

گراي زبان به ستایش گذشته گشوده بودند، بر آنان فایق  پرستان چین هواخواهان متجدد ژاپن، که بیش از کهنه

جانبداران فرهنگ چین یا کانگاکوشا کشور خود را وحشی خواندند، دانش را یکسره از آن چین دانستند، و به . آمدند

گرایان را کهنه و دور از  طرفداران ژاپن یا واگاکوشا نظر چین. ترجمه و تفسیر ادبیات و فلسفۀ چینی کفایت کردند

مابوچی . میهندوستی شمردند و از ملت خواستند که به چین پشت کند و از سرچشمۀ شعر و تاریخ خود نیرو گیرد

ر ذاتی نامید و، براي توجیه فقر ادبی و فلسفی ژاپن قدیم، به چینیان تاخت، آنان را شرور فطري و ژاپنیان را نیکوکا

  .اند نداشتهاند و به رهنمودهاي ادب و فلسفه حاجت  مدعی شد که ژاپنیان از آغاز قومی نیک بوده

سال کار کرد تا تفسیري در چهل و  رفته بود، مدت سیپزشک جوانی به نام موتو اوري نوریناگا، که از مابوچی الهام گ

اي از روایات ژاپنی  موتو اوري در این تفسیر، که گنجینه. چهار جلد بر کوجیکی یا کارنامۀ حوادث کهن نوشت

مخصوصاً اخبار دین شینتو است، به هر چه رنگ چینی داشت حمله برد، منشا االهی جزایر و امپراطوران و مردم 

هاي توکوگاوا، روشنفکران ژاپن را به بازگردانیدن زبان و آداب و سنن  السلطنه یید کرد و، در مقابل نظر نایبژاپن را تأ

گذشته برانگیخت و نهضتی بر پا داشت که عاقبت موجب سرکوبی آیین بودایی و احیاي آیین شینتو و اعادة تسلط 

ي است زادة آماتراسو، االهۀ خورشید، و این واقعیت ژاپن کشور«: نویسد موتو اوري می. امپراطوران برشوگونها شد

:هیراتا، شاگرد موتو اوري، پس از مرگ او، موضوع را دنبال کرد» .گرداند تفوق آن را بر سایر کشورها مسلم می

یکی این است که ژاپن کشور : بسی جاي تأسف است که جهل عظیمی نسبت به دو موضوع اساسی وجود دارد

ژاپنیان با مردم چین و هند و روسیه و هلند و سیام و کامبوج و . آنکه ساکنان آن اخالف خدایانندخدایان است، دیگر 

مردم این کشور، از سرخودستایی، آن را سرزمین خدایان . ملل دیگر عالم اختالف کمی ندارند، اختالف کیفی دارند

تعلق داشتند و همه در ژاپن زاده » دورة االهی«استثنا، به  اند، بی خدایانی که همۀ کشورها را آفریده. اند ننامیده

مردم کشور کره نخستین قومی . پس، ژاپن زادگاه خدایان است، و همۀ عالم به صحت این امر معترف است. شدند
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 …. بودند که این حقیقت را شناختند و تدریجاً پخش کردند تا به سراسر کرة زمین رسید و مورد قبول همگان افتاد

اما از تبار ایزاناگی وایزانامی، از بطن االهۀ . اي بیگانه هم به قدرت خدایان خالق، موجودیت یافتندالبته، کشوره

  . خورشید پدید نیامدند، و همین سبب پستی آنهاست

برپاي » اعزاز امپراطور و اخراج وحشیان بیگانه«نوجویی را براي  چنین بودند مردان و عقایدي که نهضت سون

در قرن نوزدهم، ژاپنیان را به برانداختن دستگاه شوگونها و بازگردانیدن تفوق آسمانی امپراطور  این نهضت،. داشتند

دوستی آتشینی که، پیش از استیالي سلطان آسمانی ژاپن، بر میلیونها  کشانید، و در سدة بیستم، در انگیختن میهن

  .مردم شرق بیدار فرو نخواهد نشست، نقشی حیاتی داشت

  

ام فصل سی

  یشه و هنر در ژاپن باستاناند

  

I - زبان و آموزش و پرورش  

  آموزش و پرورش -خطنویسی - زبان

زبان ژاپنی، هر . ژاپنیان خطنویسی و آموزش و پرورش خود را از چینیان، که به نظر آنان وحشی بودند، فرا گرفتند

و از مشتقات زبانهاي معلوم دیگر اي نزدیک است، به قوم ژاپنی اختصاص دارد  چند که محتمال مغولی و به زبان کره

حروف دمیده کم دارد و اساساً از . رود؛ برخالف چینی، چند هجایی و پیوندي و در عین حال ساده است به شمار نمی

. آیند ، در پایان کلمات در نمی»ن«هیچ یک از حروف صامت آن، جز . حروف حلقی و حروف صامت مرکب است

اسم در حالت مفرد و جمع . دستور زبان ژاپنی آسان و طبیعی است. آهنگدارندتقریباً همۀ حروف مصوت، دراز و 

فعل در مورد اشخاص متفاوت تغییر شکل . پذیرد مذکر و مؤنث، و صفت در حالت تفصیلی و عالی تغییر نمی

ه آید و وجو اما صفت به صورت منفی درمی. ضمایر شخصی معدودند، و ضمیر ربط اصال در میان نیست. دهد نمی

آور، و به جاي ضمیر شخصی اول شخص  به جاي حروف اضافه، الفاظ الحاقی زحمت. شود فعل صرف می. متعدد دارد

  . رود به کار می» آن جناب«یا » چاکر خاکسار«آمیزي از قبیل  و دوم شخص، اصطالحات تعارف

سی را به ژاپن بردند، و هاي میالدي، مردم کره و چین خطنوی در نخستین سده. زبان ژاپنی خط مخصوصی نداشت

چون در مقابل هر یک از هجاهاي کلمات ژاپنی . نگاشتند آهنگ خود را می ژاپنیان قرنها با عالیم چینی کالم خوش

شد، خط ژاپنی، مخصوصاً در عصر عظمت نارا، یکی از دشوارترین خطهاي عالم  یک عالمت کامل چینی استعمال می

پس، دو خط ساده پدید . کند، به داد ژاپنیان رسید د، که همواره در زبانها عمل میاما، در قرن نهم، قانون اقتصا. بود

در این دو خط، هر یک از عالمتهاي چینی به صورت پیوسته و کوتاهی درآمد و نمودار یکی از هجاهاي چهل و . آمد

چون بخش بزرگی از  .گرفتنددر حقیقت، این چهل و هفت عالمت نقش الفبا را برعهده . هفت گانۀ گفتار ژاپنی شد

است، و در نگارش قسمت اعظم بقیه نیز، در عوض عالیم ژاپنی، ترکیبی از عالیم چینی ادبیات ژاپنی به خط چینی 

بنابراین، . ژاپنی دست یابنداند مستقیماً بر آثار  و الفباهاي محلی به کار رفته است، محققان غربی بندرت توانسته

گفتند  مبلغان یسوعی، از مشاهدة این موانع، می. آگهی ما از ادب ژاپنی ناچیز و سطحی است و اعتبار چندانی ندارد

خطنویسی، دیرگاهی، یکی  !استکه شیطان، به قصد بازداشتن ژاپنیان ازخواندن انجیل، زبان ژاپنی را اختراع کرده 

در عصر . تا نیمۀ دوم قرن نوزدهم، براي ترویج فن نوشتن کوششی مبذول نشد. آمد از تجمالت اشراف به شمار می

در آغاز قرن هشتم، امپراطور تنچی و . هاي متمول براي کودکان خود مدارسی ساختند عظمت کیوتو، خانواده
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بتدریج، با سرپرستی دولتها، مدارسی در والیات . اه ژاپنی را در کیوتو تأسیس کردندمو نخستین دانشگ امپراطور موم

توانستند، پس  ها می رفته التحصیالن این مدارس از حق رفتن به دانشگاه برخوردار بودند، و دانشگاه فارغ. به وجود آمد

یفی، آموزش و پرورش و علم و ادب را الطوا جنگهاي داخلی عصر ملوك. از گذرانیدن امتحان، به خدمت دولت درآیند

اما شوگونهاي توکوگاوا مجدداً نظم و آرامش را برقرار ساختند و بار دیگر بازار فرهنگ را رونق . از پیشرفت باز داشت

دانند، و این بر وي سخت  یاسو متوجه شد که نود درصد افراد طبقۀ ساموراي خواندن و نوشتن نمی یه اي. بخشیدند

اي برپا کرد و به تعلیم اصول ادارة امور حکومتی و فلسفۀ  ، هایاشی رازان در یدو مدرسه1630ر سال د. گران آمد

، کومازاوا اولین دانشگاه والیتی را در 1666در . این مدرسه بعداً به دانشگاه توکیو مبدل شد. کنفوسیوس پرداخت

ها و معبدها به تأسیس  انیان خواست که درخانهحکومت ژاپن از دانشوران و پزشکان و روح. شیزوتانی به وجود آورد

در . دبستان بپردازند، و به معلمان اجازه داد که شمشیر ببندند و خود را همپایۀ افراد صنف ساموراي محسوب دارند

این دبستانها مخصوص کودکان ساموراي . خواندند آموز در هشتصد دبستان درس می ، چهل هزار دانش1750سال 

از میان زنان، تنها آنان که مالدار . فرستادند ن و کشاورزان ناگزیر فرزندان خود را نزد معلمان قدیمی میبازرگانا. بود

آموزش و پرورش عمومی در ژاپن نیز، مانند اروپا، فقط بر اثر . بودند از آموزش و پرورش منظم برخوردار می شدند

  .نیازها و فشارهاي زندگی صنعتی آغاز شد

III -  شعر

  بندي و قمار شرط - شعربازي - چند نمونه -مشخصات شعر ژاپنی - کوکینشو -ومانیوش

کهنترین بخش ادب ژاپنی که به ما رسیده است، شعر است، و شعر قدیم در نظر محققان ژاپنی بهترین شعر آن 

 4500اي است شامل بیست دفتر و مرکب از  ترین و نامورترین کتابهاي ژاپنی مجموعه یکی از کهنه. سرزمین است

نام دارد و در ظرف چهار قرن سروده شده و دو ویراستار آن را گرد ) هزار برگی کتاب ده(قطعه شعر که مانیوشو 

وقتی که معشوقۀ . کند نظر می آثار هیتومارو و آکاهیتو، مفاخر دورة عظمت نارا، در این مجموعه جلب. اند آورده

اي سرود که از لحاظ  ها به هوا رفت، هیتومارو مرثیه یان تپههیتومارو درگذشت و جسد او سوخته شد و دود آن در م

  :اثر تنیسن انگلیسی قابل سنجش نیست» یادبود«هایی از قبیل مرثیۀ طوالنی  کوتاهی به هیچ وجه با مرثیه

  اوه، آیا محبوب من است

  آن ابر سرگردان

  در شکاف کوه سخت دورافتادة هاتسوسه؟

ر ژاپنی از دستبرد زمان کوششی کرد و یک هزار و یکصد قطعه از اشعار متعلق به گو نیز براي حفظ شع امپراطور داي

در این کار، . گرد آورد) اشعار قدیم و جدید(اي به نام کوکینشو  یکصدو پنجاه سال پیش از خود را در مجموعه

صل کتاب به چشم ما مقدمۀ او بیش از ا. اي بر این کتاب نوشت تسورایوکی شاعر و محقق، دستیار او بود و مقدمه

  :نماید دلپذیر می

انسان، در این  …. آفریند آورد و برگهاي بیشماري تنیده از زبان می شعر ژاپنی بذري است که از دل آدمی سربرمی

براي  …. خیزد، کلمه بیابد برمی کوشد که براي ابراز تأثراتی که از دیدن و شنیدن در دلش جهان آکنده از اشیا، می

دهد، شوق لطیفی که به هنگام  یابد، حیرتی که از آواز پرندگان به او دست می ها می که از زیبایی شکوفهابراز سروري 

آورد،  آوري که شبنم زودگذر بامدادي در او پدید می کند، و همچنین همدردي سوگ مناظر غرقه در مه احساس می

هاي  آساي شکوفه زمین را براثر رگبار برف شاعران، در بامدادان بهاري، که …. شود مات میدر دل خود جویاي کل

شنیدند، یا در جریان سالها که در  یافتند، یا در شبهاي خزانی که خش خش فروافتادن برگها را می گیالس، سفید می
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ارتعاش قطرات شبنم برتیغۀ پرمروارید علف  شدند، یا آنگاه که از دیدن انگیز بیداد زمان خیره می آیینه به انعکاس غم

  .آمدند لرزیدند، به شور درمی ود میبرخ

اند و باران فراوان زمین را سرسبز ساخته است، موضوع  در جزایر ژاپن، که آتشفشانها مناظر زیبایی به وجود آورده

اصلی شعر تجلیات و تحوالت و شکفتن و پژمردن طبیعت است، و تسورایوکی در این زمینه بخوبی مطلب را ادا کرده 

ها و جنگلها و دریاها، شاعران ژاپنی را سرمست  اهمیتی از منظرة مزرعه طبیعت، برشهاي کمبرشهایی از . است

جهد، دریا باري  هاي خاموش می اي ناگهان به برکه جنبد، قورباغه ماهی در دل یک نهر کوهستانی می یک - گرداند می

کراراً  …لؤلؤوار، روي یک تیغۀ علفاي باران،  جنب و جوش، قطره اي پوشیده در مه بی دور از طغیان امواج، تپه

آمیزند، یا بر زودگذري گل و عشق و آدمی مرثیه  موضوع عشق را با نیایش دنیایی که در راه کمال است می

پس از عصر  .گوید و سرودهاي روحانی هم بفراوانی نسروده است این ملت جنگجو شعر رزمی کم می. سرایند می

هزار و یکصد قطعه شعري که در مجموعۀ کوکینشو  از میان یک. ویی رغبت نمودندگ عظمت نارا، اکثر شاعران به کوته

شامل پنج مصرع است؛ مصرعها » تانکا«. سروده شده است» تانکا«گرد آمده است، همه، جز پنج قطعه، به صورت 

ۀ کلمات ژاپنی در در آن، اثري از قافیه نیست، زیرا تقریباً هم. بترتیب پنج و هفت و پنج و هفت و هفت هجا دارند

همچنین عامل نوا و تکیه و . گیرند پایان خود داراي حرفی باصدا هستند و بدشواري در تنگناي مقیدات قافیه قرار می

آهنگی شعر،  براي خوش: الحیل خاصی در کار است در عوض اینها، لطایف. کمیت نیز در شعر ژاپنی راه ندارد

اي به  افزایند؛ براي وصل کردن جمله اد نظام صوري شعر، عباراتی بر آن میآورند؛ براي ایج معنی می پیشوندهایی بی

این لطایف، مانند جناس . برند شود به کار می جملۀ دیگر، کلمات مخصوصی که مفاهیم بیشمار از آنها گرفته می

بودن آنها هیچ گاه پسند  ولی مردم. زبانان است، براي مردم ژاپن دلپسندند لفظی و قافیه که مورد اعتناي انگلیسی

شاعران، به اقتضاي . ژاپنی لفظاً و معناً اشرافی است) کالسیک(شعر اصیل . کشد شاعر ژاپنی را به راه ابتذال نمی

کنند؛ به جاي ابراز هیجانها، در اختفاي آنها  زندگی درباري، به جاي تازگی معنی، به کمال صوري توجه می

گویی،  ولی در هیچ کشوري، اهل سخن، در عین کم. گویند اختصار سخن نمیکوشند؛ و آنچنان مغرورند که جز به  می

گویی  گویی مورخان خود را با اندك ظاهراً شاعران ژاپن اصرار دارند که درازنویسی و گزافه. اند تا این اندازه گویا نبوده

یانه نیست، و هنرمند گویند که سه صفحه دربارة باد غربی نوشتن چیزي جز الفاظی عام می. خویش جبران کنند

براي برانگیختن تمام ادراکات و عواطفی که شاعر . حقیقی را نباید هدفی جز این باشد که خواننده را به تفکر برانگیزد

در نظر . کند ورزد، شاعر ژاپنی به کشف و بیان مفهومی تازه و جاندار بسنده می غربی در تشریح آنها اصرار می

.است که در یک لحظۀ گذرا روي داده است ژاپنیان، هر شعر سند الهامی

زبانان  ، که معادل گنجینۀ زرین انگلیسی)اشعار منفرد از صد تن(بنابراین، اگر بخواهیم در کوکینشو یا هیاکونین ایشو 

، شاعران این دیار سر آن دارند که. ایم دار بیابیم، راه خطا پیموده هاي پهلوانی یا رزمی و تغزالت دامنه است، حماسه

وقتی که سایگیو هوشی عزیزترین دوست . ، زندگی خود را در بیتی منعکس گردانندمرمیدپردازان میکدة  مانند نکته

شلی یا اي مانند آدونیس اثر  خود را ازکف داد و راهب شد و براي تسالي خویش به زیارتگاه ایسه پناه برد، منظومه

: حتی لیسیداس اثرمیلتن نساخت، بلکه تنها این ابیات ساده را سرود

  چیست

  که در اینجا هست؟

  .دانم نمی

  با این وصف، دلم از سپاس سرشار است،

  ریزد؟ و اشک فرو می
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  :یو به مرگ شوهر ماتمدار شد، فقط چنین نگاشت چون بانو کاگا نوچی

  آید آنچه به نظر می

  نیست، مگر

  …. رؤیایی

  …. شوم بیدار می …. خوابم می

  چه وسیع است

  !همبستر بستر، بی

  :همین شاعر بعداً در مرگ فرزند نیز دو خط بیشتر نسرود

  آیا امروز تا کجا رفته است

  آن صیاد دلیر سنجاقکها؟

ند عصمت زنان، که در ه. رفت در مجامع سلطنتی نارا و کیوتو، ساختن شعر تانکا نوعی تفنن اشرافی به شمار می

شد، در این دربارها غالباً به وسیلۀ یک شعر ماهرانۀ سی و یک هجایی فراچنگ  قدیم در برابر یک فیل خریداري می

رسم بر این بود که امپراطور براي سرگرم کردن مهمانان خود کلماتی به آنان ارائه کند و بخواهد که با آن . آمد می

گفتند یا، هنگام  نام آمده است که با شعر موشح با یکدیگر سخن می در ادب این دوره، از مردمی. الفاظ شعري بسازند

در این مجالس، . کرد گاه مجالس مسابقه برپا می در اوج عصر هیان، امپراطور گاه. خواندند عبور از گذرگاهها، تانکا می

، 951در سال . ساختند یرسید، در حضور داوران دانا، تانکا م جمعی از شاعران، که تعدادشان به یک هزار و پانصد می

  .تأسیس شد و به بایگانی کردن قطعات برنده پرداخت» ادارة شعر«ها،  براي رتق و فتق مسابقه

. برآمدند» کو هوك«در قرن شانزدهم، ژاپنیان تانکا را دراز شمردند و در صدد کوتاه کردن و تبدیل کردن آن به 

مصرع اول پنج هجا، مصرع دوم . و شامل سه مصرع بودهفده هجایی، » بیان واحد«شعري متضمن یک » کو هوك«

مردم ژاپن، که مانند امریکاییان بین دو قطب ادراك و عاطفه در نوسانند و . هفت هجا، و مصرع سوم پنج هجا داشت

 در عصر گنروکو. وار از شعر جدید استقبال کردند گرایند، دیوانه از این رو بآسانی از سبکی به سبکی دیگر می

وران و  پس، مردان وزنان، بازرگانان وجنگجویان، و پیشه. جا معمول شد در همه» کو هوك«، ساختن )1688-1704(

ژاپنیان، چون به قمار باختن شوق بسیار . گویی روي آوردند کشاورزان دست از کار کشیدند و به مسابقات بدیهه

از سودجویان تشکیل این مجالس را حرفۀ بندي کردند که برخی  شرط» کو هوك«دارند، چندان در مجالس مسابقۀ 

عاقبت، حکومت مداخله کرد، به این پایگاههاي شعري . خود ساختند و به خالی کردن جیبهاي هزاران تن پرداختند

بود، که ) 1694- 1643(باشو  ماتسورا» هوك کو«مشهورترین استاد . تاخت، و آن هنر کاسبانه را از رونق انداخت

با اینکه از طبقۀ ساموراي بود، در جوانی چنان . داند در تاریخ ژاپن می» بزرگترین حادثه«را  نوگوچی والدت او یونه

ازمرگ خداوندگار و استاد خود متأثر شد که زندگی درباري را ترك گفت، از همۀ لذات جسمانی روي برتافت، 

. میخت و به زبان شعر بازگفتپسند خود را با وصف طبیعت آ آوارگی و تفکر و تعلیم پیش گرفت، و فلسفۀ آرامش

. پندارند ژاپنیان با فرهنگ شعر او را نمونۀ کامل القاي مجمل و فشرده می

  :یک نمونه

  برکۀ قدیمی،

  .جهد آري، و صداي غوکی که در آب می

  :نمونۀ دیگر

  ساقۀ علف، که از روي آن
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  .یک سنجاقک براي فرود آمدن کوشید

III - نثر  

  داستان

  نویس یک فکاهی - داستانهاي اخیر ژاپن -مزایاي آن -گنجی داستان -بانوموراساکی

کند، زیرا شاهکارهاي داستانی  نماید، رمان ژاپنی این کوتاهی را جبران می اگر شعر ژاپنی، با موازین غربی، کوتاه می

. است» جیهرزه درایی دربارة گن«مهمترین این رمانها گنجی مونوگاتاري، به معنی . زنند سر به بیست و سی جلد می

میالدي نوشته شده  1001این داستان دالویز در حدود سال . صفحه است 4234یکی از چاپهاي این کتاب شامل 

با یکی از بستگان خود  977وي در . وارا بود نویسندة آن بانو موراساکی نوشیکیبو از خاندان کهنسال فوجی. است

خاطر، به نوشتن داستانی تاریخی در پنجاه و چهار دفتر زناشویی کرد و، چون سه سال بعد بیوه شد، براي تسالي 

از این رو، موراساکی، پس از آنکه تمام کاغذهاي موجود خود . در آن زمان، کاغذ در شمار اشیاي تجملی بود. پرداخت

.را سیاه کرد، دست تجاوز به سوي تفاسیر مقدس یک معبد بودایی یازید و از کاغذ آنها سود جست

مادرش، کیریتسوبو، کنیز سوگلی امپراطور است و چنان . ستان، گنجی، فرزند یک امپراطور استقهرمان این دا

موراساکی، که به وفاداري مردان . شوند برند و موجب مرگ وي می زیباست که زنان دیگر امپراطور بر او رشک می

  :گاه فراق او را از یاد نبرد نویسد که امپراطور هیچ خوش بین است، می

زنان بسیار را به قصر آورده بودند تا شاه از . کرد گذشت، و امپراطور بانوي از دست رفته را فراموش نمی میسالها 

گردانید و براین باور بود که، دردنیا، براي او که از میان رفته است،  ولی او از آنان روي می. وجود آنان متمتع گردد

سوگند : برد چرا مانع تحقق سوگند آن دو شده است رنج میهمواره از این اندیشه که سرنوشت  …. همتایی نیست

خورده و بام و شام تکرار کرده بودند که زندگی آن دو باید همچون حیات دو پرنده باشد با یک بال، باید همانند 

  . درختی باشد با یک شاخه

جونز، از  تان انگلیسی تاممانند قهرمان داس. اي است نیکومنظر، که جمالش از اخالقش نیکوتر است گنجی شاهزاده

! گذارد ورزي، میان زن و مرد فرقی نمی برد و، برخالف قهرمانان متعارف داستانها، در عشق دلبري به دلبري روي می

در بحبوحۀ رنجی «بندد؛ و فقط گاه گاه  مطلوب زنان است؛ سراپا شور و فریبندگی است؛ دل به عشق بسا زنان می

دهد و، با لطفی عظیم، خود  بانو موراساکی حوادث او را سرخوشانه شرح می» .گردد می عظیم، به خانۀ همسر خود باز

  :کند و او را تبرئه می

همۀ کسان رفتار او . ماند زد، از آنچه در خور پایگاه او بود باز می اگر شاهزادة جوان گاه گاه به عیش و طرب گریز نمی

مرا به ذکر  …. اري براي مردم متعارف به هیچ روي جایز نبودشمردند، حتی اگر چنان رفت را شایسته و طبیعی می

دانم که اگر چیزي را حذف کنم، بیدرنگ علتش را  اما می. کوشید رغبتی نیست وقایعی که او در کتمانش سخت می

است که از رفتار او تصویري خوشایند پیش نهم و  به سبب آنکه فرزند امپراطور بود، بر من. خواهید پرسید

اي  گویید که این داستان ارزش تاریخی ندارد و بلکه قصیده اما، در آن صورت، شما می. یهاي او را نادیده گیرمبیخرد

دانم که براثر این داستان، سخن  می. است مجعول که براي دگرگون کردن فکر و قضاوت آیندگان نوشته شده است

  . چینی رسوا به شمار خواهم رفت، اما مرا گزیر و گریزي نیست

رود تا از سرزهد با  کند و به دیري می شود؛ از شیطنتهاي خود توبه می ورزیهاي خود، بیمار می گنجی، پس از عشق

نامیده است،  -موراساکی- اما در آنجا به شاهزاده خانمی زیبا، که نویسنده او را به نام خود . کاهنی سخن گوید

  :اندیشد شمارد، به دلبر جدید می یخورد و، درهمان هنگام که کاهن گناهان او را برم برمی
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گنجی از یاد آوردن سنگینی بار گناهان گذشتۀ . ها گفت کاهن از ناپایداري این زندگی و مکافاتهاي آنجهانی قصه

بایست نه تنها در این دنیا همواره از عذاب وجدان رنج کشد، بلکه در دنیاي دیگر هم باید چشم  می. خود رنجور بود

چه : گفت، گنجی در اندیشۀ شرارتهاي خود بود در تمام مدتی که کاهن سخن می! ي مخوفی باشدبه راه چه کیفرها

اما ناگهان به یاد چهرة زیبایی که بعداز ظهر همان  …! که تارك دنیا شود و در چنین دیري به سر برد خوب است

به » کند؟ نجا کی با شما زندگی میدر ای«: ه شوق آنکه بیشتر دربارة او آگهی یابد، پرسیدب. روز دیده بود افتاد

یابد که شاهزاده خانم را بانوي  گذرد، و گنجی مجال می خواست نویسنده، همسر اول گنجی در بستر زایمان در می

  .اول قصر خود گرداند

، احتماال مترجم. این داستان از سایر شاهکارهاي ژاپنی برتر است، و این برتري شاید زادة ترجمۀ انگلیسی آن باشد

اگر موقتاً از قوانین  .سازدآرثرویلی، توانسته است، مانند فیتز جرالد، مترجم رباعیات خیام، ترجمه را از اصل خوشتر 

آمیختن  گوید، آمیزش زن و مرد را، مانند اخالقی خود غافل شویم و، چنان که وردزورث در ویلهلم مایستر می

لذتی که آثار ادبی زیباي ژاپن  - درایی دربارة گنجی لذت خواهیم برد مگسها، کاري ساده تلقی کنیم، از داستان هرزه

یک دوست » خودمانی«قلم موراساکی به قدري طبیعی و ساده است که مطالب کتاب او به سخنان . از آن گرانبارند

اند و در دل خواننده  دکان داستان به شخصیتهاي زندگی واقعی مانندهمردان و زنان و مخصوصاً کو. ماند  آگاه می دل

کند، با آنکه بیشتر محدود به کاخهاي سلطنتی و کوشکهاي اشرافی است،  دنیایی که نویسنده توصیف می. نشینند می

با این وصف، . ورزي شرافی، برکنار از مشکالت معیشت و هزینۀ عشقجو داستان حیاتی است ا .نماید میواقعی 

بانو موراساکی از زبان یکی . داستان بدون شاخ و برگ به روي کاغذ آمده، و از اشخاص و حوادث استثنایی خالی است

  :گوید ساز چنین می از شخصیتهاي کتاب، یعنی اومانوکامی، دربارة بعضی از نقاشان شبیه

 - بینی زیباي آنها، که در هر جا می  ها با تمام هماهنگی و اشکال هاي معمولی، چنان که هستند، خانهها و رود تپه

کشیدن این چنین مناظر، یا نمایش چیزي که در پشت پرچینی ساده و دورمانده پنهان است، یا ترسیم درختان 

ارد و صنعتگر متعارف را به هزاران سهو و لغزش اي افتاده وساده، به مهارت عظیم واالترین استادان نیاز د تناور بر تپه

  .ها باشد نمایی صحنه سازي و زنده کشاند، خاصه اگر خواستار هماهنگ می

با . یک از داستانهاي ژاپنی به جالل داستان گنجی نیست و تااین اندازه در تکامل ادبی ژاپن مؤثر نیفتاده است هیچ

نویسان در درازنویسی و بازنمایی  بار دیگر رونق یافت و داستان نویسی ژاپنی اینهمه، در قرن هجدهم، داستان

. ، کتاب داستانهاي اخالقی را انتشار داد1791سانتوکیودن، در . هاي شهوانی از بانو موراساکی پیشتر رفتند صحنه

سندة آن ولی این کتاب، برخالف نامش، اخالقی نبود و دولت، به موجب قانون حفظ اخالق عمومی، حکم کرد که نوی

سانتو، که به کار فروش دخانیات و ادویۀ تقلبی اشتغال . مدت پنجاه روز با دست بسته در خانۀ خود محبوس شود

تدریجاً قلم خود را . هاي توکیو مشهور شد داشت، زنی روسپی را به زنی گرفت و در آغاز کار با توصیف روسپیخانه

از این رو، برخالف رسم نویسندگان پیشین که از ناشران . ع داشتندپاك کرد، ولی مردم همچنان به خواندن آثار او ول

نویسان، مردمی بینوا و سرگردان و همپایۀ بازیگران  اکثر داستان. جز ناهاري متوقع نبودند، از ایشان دستمزد خواست

قلم سانتو کیودن قلمی تواناتر و متینتر از ) 1848-1767(کیوکوتی با کین . تئاتر و جزو طبقۀ پایین جامعه بودند

چون مردم را مشتاق آثار خود دید، . داشت و، مانند اسکات و دوما، تاریخ را به صورت داستانهاي دلکش بیان کرد

. هوکوسایی پیکرنگار براي برخی از کتابهاي باکین تصویر کشید! طول یکی از داستانهاي خود را به صد جلد رسانید

.کارشان به جدال کشید و از یکدیگر جدا شدندولی، از آنجا که هر دو نابغه بودند، 

درگذشت،  1831ایک کو، که در سال . نویسان اخیر ژاپن سرخوشتر و شوختر بود کو از همۀ داستان جیپ پنشا ایک

وي سه بار زن گرفت و، چون شیوة ادیبانۀ او . کرد با برخی از نویسندگان اروپایی، همچون دیکنز و لوساژ، برابري می
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چون . اي گشاده، فقر را پذیرفت با چهره. گنجید، ناگزیر، آن دو را طالق داد دران زنان اول و دوم او نمیدر فهم پ

آویخت؛ نیز، در ایام مقدس، به جاي آنکه  البیت بر دیوارهاي اطاق خود می البیتی نداشت، تصاویري از اثاث اثاث

کسی وان یا طاسی بزرگ . داشت و به خدایان عرضه میکشید  حیواناتی براي خدایان قربانی کند، تصویر آنها را می

اما او طاس را وارونه بر سر نهاد و به معبر عام رفت، و براثر این شوخی، رهگذران بسیار نقش . براي شستشو به او داد

ی کو از او خواست که لخت شود و شستشوی ایک. در روز عید سال نو، ناشر آثارش به دیدن او شتافت! بر زمین شدند

شاهکار او، ! کو خود لباسهاي مجلل او را پوشید و روانۀ دید و بازدید شد چون ناشر جامه از تن درآورد، ایک. کند

ویک  این داستان به شیوة اوراق باشگاه پیک. در دوازده بخش انتشار یافت 1822و  1802هیزاکوریگه، بین سالهاي 

کو، هنگامی که در بستر  ایک» .ین وگیراترین اثر ژاپنی استشوختر«شده و به قول استن  اثر چارلز دیکنز، نوشته

. ها را روي جسد بگذارند مرگ افتاد، به شاگردانش چند بستۀ کوچک داد و سپرد که، قبل از سوزندان جسد او، بسته

 ناگهان صداهایی گوشخراش. شاگردانش کالبد را تشییع کردند و دعا خواندند و، به رسم زمان، آن را آتش زدند

!ها پر از ترقه بود بسته: آور باشد  کو خواسته است مرگش نیز مانند حیاتش حیرت معلوم شد که ایک: برخاست

  تاریخ  - 2

  کی آراي هاکوسه - مورخان

نویسی ژاپنی فرق گذاشت، کتابهاي تاریخی آن کشور به اندازة  توان میان تاریخنگاري و داستان با آنکه بدشواري می

این کتاب، . است» کارنامۀ حوادث کهن«کهنترین تاریخنامۀ موجود ژاپنی کوجیکی یا . نیستندداستانهایش دلپذیر 

به وسیلۀ یاسومارو به خط چینی نوشته شده است، چنان با افسانه آمیخته است که فقط در نظر  712که در سال 

، درصدد دگرگون »بزرگ اصالح«، یعنی بعد از 645دولت ژاپن، در سال . رود مؤمنان آیین شینتو تاریخ به شمار می

در این کتاب، . به زبان چینی نگارش یافت» کارنامۀ ژاپن«، نیهونگی یا 720پس، در سال . کردن گذشته برآمد

هاي چینی گستاخانه سرقت شده و، بدون رعایت ترتیب زمانی، به تاریخ ژاپن پیوند  بسیاري از مطالب تاریخنامه

از . یش از کوجیکی به واقعیت نزدیک، و مبناي بسیاري از تاریخهاي بعدي استبا این وصف نیهونگی ب. خورده است

، کیتاباتاکه 1334در . است، به وجود آمدند» تر پرستانه میهن«هاي متعدد، که هر یک از دیگري  آن پس، تاریخنامه

ن را، که اکنون به را نوشت و موضوع قدسیت ژاپنیا» تاریخ توالی حقیقی سالطین آسمانی«کتاب جینتوشوتوکی یا 

  :گوش همۀ جهانیان رسیده است، طرح کرد

تنها آن است که از . بنیادش نهاده است» نیاي آسمانی«تنها سرزمین ماست که . کشوري است آسمانی] ژاپن[یاماتو 

 چیزهایی از این گونه در کشورهاي بیگانه وجود. جانب االهۀ خورشید به سلسلۀ طوالنی اخالف او منتقل شده است

  . شود از این رو، ژاپن سرزمین آسمانی خوانده می. ندارد

چاپ شد، نهضت احیاي دین و دولت دیرین را، که با موتواوري به اوج خود رسید،  1649این کتاب، که اول بار در 

وشت، جلد ن 240را در » تاریخ بزرگ ژاپن«نیهونشی یا  ، کتاب داي1851یاسو، در  یه میتسوکونی، نوادة اي. آغاز کرد

  .اش، در برانداختن شوگونهاي توکوگاوا مؤثر افتاد و این کتاب، پس از زمان نویسنده

هاکوزکی که در نیمۀ دوم قرن هفدهم بر حیات . هاکوزکی است ترین مورخ ژاپنی آراي ترین و بیطرفانه شاید محققانه

اي از  ور را به جایی رسانید که پارهخواند و ته» بسیار کودکانه«عقلی ژاپن فرمانروایی کرد، االهیات مسیحی را 

این . جلد است اثر بزرگ او هانکامپو نام دارد و شامل سی. هاي تاریخ نماي ملت خود را هم به باد استهزا گرفت افسانه

تاریخ یکی از عجایب ادبی است، زیرا تدارك آن، با وجود آنکه مستلزم تتبعات فراوان بود، بیش از ماهی چند به طول 

گویند هنگامی که دربارة نظام . تاریخی او مؤثر افتاد مطالعاتی که هاکوزکی در فلسفۀ چین داشت، در بینش .نکشید

ها را از  شد که در فصل تابستان پشه یه نوبو چنان مستغرق درس او می گفت، شوگون اي کنفوسیوسی چین درس می
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تصویر . گردانید ، رو از جانب دانشمند نمیبینی خود راند و در فصل زمستان جز براي پاك کردن آب سرخود نمی

:ترین و بهترین وجه زندگی ژاپنی است دقیقی که هاکوزکی از پدر خود به دست داده است، نمودار ساده

همیشه ساعتی پیش . از آن زمان که به فهم کنه اشیا نایل آمدم، به یاد دارم که جریان زندگیش همواره یکسان بود

وقتی که هوا سرد . آراست کرد و موهاي خود را شخصاً می ست، سپس با آب سرد شستشو میخا از طلوع آفتاب برمی

داد، زیرا مایل نبود  اما او اجازه نمی. آمد که براي او آب گرم فراهم آورد شد، زنی که مادر من بود، در صدد برمی می

ر پیش رفت، گاهی که هواي سرد چون از هفتادسالگی گذشت ومادرم نیز در عم. که خادمان را به زحمت اندازد

. خوابیدند نهادند و می آوردند، و آن دو پاهاي خود را نزدیک آن می ناپذیر بود، مجمر پرآتشی به داخل می تحمل

هر دو آیین بودا را حرمت . نوشید گذاشتند و پدرم، به هنگام بیدار شدن، از آب گرم آن می ظرفی آب کنار آتش می

کرد؛  آراست، هرگز از اداي کرنش نسبت به بودا غفلت نمی ز آنکه موي و جامۀ خود را میپدرم، پس ا. گذاشتند می

کس  هیچ …شتافت؛ کار رسمی خود می نشست و آنگاه به سوي بعد از لباس پوشیدن، بآرامی در انتظار صبح می …

ید، بانگ نشاطی از او خند گاه، حتی موقعی که می ود، و من در خاطر ندارم که هیچندید که خشمی از او ظاهر ش

کرد؛ تا مرز امکان، در  زبانی نمی شد، هرگز سخت شنیده باشم؛ همچنین، وقتی که از مالمت کسی ناگزیر می

اطاق خود را  …شکیب ندیدم؛  کوشید؛ رفتاري پروقار داشت؛ هرگز او را برافروخته یا آشفته یا بی سخنی می کوته

میل نبود که  داشت؛ بی ار اطاقش آویخته بود، و چند گل در گلدانی نگاه میاي بردیو داشت؛ تصویر کهنه پاك نگاه می

کشید، و رنگهاي دیگر را خوش نداشت؛ به  با تماشاي آنها، بام را به شام رساند؛ گاهی با الوان سفید و سیاه تصویر می

  .رسانید م میانداخت، بلکه خود کاري را به انجا ي خادم را به زحمت نمیهنگام تندرستی، به هیچ رو

  نگاري  مقاله -3

  کامو نوچومی - شوناگون بانو سی

ترین شاخۀ ادب ژاپنی باشد،  نگاري، که شاید دالویز نگار، و تأثیر او در مقاله آراي هاکوزکی هم مورخ بود و هم مقاله

، صاحب ماکورا شوناگون بانو سی: نویسی، یک زن است قهرمان این حوزه هم، مانند قهرمان حوزة داستان. عظیم است

وي، که همعصر بانو . آید نگار ژاپنی به شمار می ، معموال نخستین و واالترین مقاله»یادداشتهاي بالشی«زوشی، یعنی 

موراساکی بود، از خاندان مشهور فوجیوارا برخاست و افتخار مالزمت ملکه را یافت و زندگی پرتکلف و پرفضیحت 

پس از مرگ ملکه، . م از لطف ترجمۀ مقاالت او، لطف اصل آنها را حدس زنیمتوانی ما می. اطراف خود را توصیف کرد

اما در . اند که به فقر افتاد اي عزلت گزید، و برخی نوشته اند که در صومعه بعضی گفته. شوناگون گوشه گرفت سی

ر موازین سست زمان گیر زمان خود را به فراخو اخالق سهل. شود اي به هیچ یک از این دو دیده نمی کتاب او اشاره

:کش احترام چندانی قایل نیست پذیرد و براي روحانیون شادي خود می

اش نظر دوخت، وگرنه بهره بردن از سخنانش ممکن  واعظ باید مردي خوش سیما باشد، تا آسانتر بتوان برچهر

ان زشت مسئولیت خطیري بنابراین، واعظ. رود افتند، و کارگوش دادن از یادت می چشمها به تک و دو می. شود نمی

دروضع . کردم اگر واعظان در سن مناسبتري بودند، شادمانه دربارة ایشان قضاوت موافقتري می …. برعهده دارند

  .آور است حاضر، فکر معاصی آنان خوف

  :برد شوناگون از خواستنیها و ناخواستنیهاي خود نام می بانو سی

  :بخش چیزهاي نشاط

  ز گردش به خانه آمدن،هایی پرجمعیت، ا با ارابه

  ها، شاطران فراوان داشتن،  گاوان و راندن ارابه براي دواندن نره

  زورقی روان بر رودخانه،
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  …. دندانهایی که بخوبی به رنگ سیاه ملون شده باشند

  :چیزهاي کدورت آور

  اطاقی که طفلی در آن مرده باشد،

  مجمري که آتشش خاموش شده باشد،

  گاوان باشد، ت نرهرانی که مورد نفر ارابه

  .تولد دختران، یکی پس ازدیگري، در خانۀ مردي دانشمند

  :انگیز چیزهاي نفرت

  ،»!دانم اوه می«گویی، میان سخنت دوند و گویند  مردي که چون برایشان داستان

  …و آنگاه داستانی نامربوط برایت نقل کنند، 

  شناخته است، گشاید،مردي که با تو دوستی دارد، و زبان به ستایش زنی که تازه 

  …میهمانی که چون تو را در شتاب بیند، قصۀ درازي گوید،  …

  . ساسها …خرناس مردي که خواهی پنهانش کنی، و در جایی به خواب رفته باشد که نباید، 

پدرش در زیارتگاه کامو، واقع در کیوتو و متعلق به . شوناگون در مقاله نگاري کامو نوچومی است تنها رقیب سی

در   چومی نتوانست جانشین پدر شود، در سلک رهبانان بودایی درآمد و در سن پنجاه. ینتو مذهبان، متولی بودش

، به عنوان وداع با دنیاي پرجنجال اجتماع، 1212سپس در . یکی از زوایاي کوهستان منزوي شد و به مراقبه پرداخت

، پس از شرح رنجها و آزارهاي زندگی شهري و وي در این نوشته. را نوشت» گزارش ده پاي مربع«هوجوکی یا 

اي به وسعت کمتر از سه متر مربع و به ارتفاع دو متر ساخته  دارد که براي خود کلبه اظهار می ،1181قحطی بزرگ 

این اثر، انسان امریکایی . طبیعت خرسند شده است پیرایۀ است و، دور از آشوب زمانه، از صحبت فلسفه، و رفاقت بی

گیر  سخندان گوشه - گیر، همچون ثورو در سدة سیزدهم خردمندي داشته است گوشه اندازد که ژاپن را به این فکر می

  .در عزلتگاه والدن پوند امریکایی

IV -  نمایش  

  داوري -شکسپیر ژاپن –تئاتر مردم  -مشخصات آن - نمایش بزمی

از هنري چهارم تا ماري  -ما، با جریان تئاتر انگلیسی. ژاپن دشوارتر از فهم هنرهاي دیگر آن سامان استفهم نمایش 

شود، دریافت کنیم؟ باید شکسپیر  خوانده می» نو«توانیم نمایش بزمی ژاپنی را که  ایم، چگونه می خو گرفته - استوارت

آور شویم  ، روي»من اوري«پانزدهم، یعنی نمایشهاي  را فراموش کنیم و عقبتر برویم و به نمایشهاي اخالقی قرن

) پانتومیم(سخن  وحتی منابع دینی درام یونان و روم و اروپاي جدید را به یاد آوریم تا بتوانیم تحول نمایشهاي بی

در در حدود قرن چهارم، روحانیان بودایی، . آیین شینتو و رقص دینی کاگورا و پیدایش نمایش بزمی ژاپن را دریابیم

مراسم خود، حرکات بی سخن را با آواز آمیختند و سپس نقشهاي فردي را در مراسم جمعی دینی راه دادند و براي 

  . بیان و عمل، موضوعی تنظیم کردند و به این ترتیب هنر نمایش را به وجود آوردند

هایی  پرده لۀ قسمتها، پیشگرفت، و گاهی در فاص هرنمایش ژاپنی، مانند نمایشهاي یونانی، سه قسمت را در بر می

قسمت . رهاند شد و ذهنهاي تماشاگران را از فشارهاي ادراکی و عاطفی می بازي، عرضه می شامل کیوگن، یعنی دلقک

در قسمت دوم، بازیگران با . سازي خدایان بود کرد، و غرض آن رام سخن دینی تجاوز می اول بندرت از نمایش بی

قسمت سوم با . دادند دند و کارهایی براي ترساندن و راندن شیاطین صورت مینها سالح و جوشن به صحنه پا می

بیشتر گفتنیهاي . گذاشت انگیزطبیعت یا زندگی ژاپنی را به نمایش می مالیمت آمیخته بود و بعضی از تجلیات دل

از . از اشراف بودندبازیگران همه از مردم محترم و حتی . شد نمایش در قالب اشعار بیقافیۀ دوازده هجایی بیان می
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، در 1580یاسو، در حدود  یه یوشی و اي آید که نوبوناگا و هیده اي کهن چنین برمی صورت اسامی بازیگران نمایشنامه

نقابها، که امروز جزو آثار نفیس هنري به شمار . زدند بازیگران نقاب برچهره می. یک نمایش بزمی بازي کردند

ورزیدند؛ تماشاگران، خود  آرایی اهتمامی نمی نمایش سازان در صحنه. ش بودندآیند، از چوب ساخته شده و منق می

اهمیت دور  العاده ساده و بی نمایشها بر محور موضوعهاي فوق. آراستند به نیروي خیال، زمینه و محیط عمل را می

چون راهبی را از سرما سوزد، ولی  یکی از رایجترین موضوعها مربوط بود به یک ساموراي که در آتش فقر می. زد می

شود که آن راهب،  سپس معلوم می. افروزد برد و براي او آتشی می بیند، گیاهان دست پرورد خود را می لرزان می

این نمایش هنوز مورد توجه ژاپنیان است، و بازیگران، . یابد  اي مقتدر است، و ساموراي پاداشی بزرگ می السطنه نایب

اي مکرر و شاید  همچنانکه ما غربیان، براي دریافت قصه. نمایند هن آن را باز میبا حرکات خود، لطف و قدرت ک

نمایشهاي . گردانند رویم، ژاپنیان نیز از دیدن نمایش کهنۀ ساموراي آب در دیده می تمسخرانگیز، بارها به اپرا می

شاعري ژاپنی . دهد یان را تکان میگذارد، ولی ژاپن پیشه تأثیري عمیق به جا نمی ژاپنی در بیگانگان شتابزده و کاسب

در › نو‹من همواره بر این اعتقادم که رواج دادن نمایش ! چه سوزآور و زیباست› نو‹نمایش «: گوید در این باره می

چنین کاري صرفاً اعتراضی ساده برضد تئاتر غربی نخواهد بود، بلکه باعث خواهد شد . زمین اهمیت بسیار دارد مغرب

را به دقت تمام به روي » نو«هاي  با این وصف، ژاپن، هر چند هنوز نمایشنامه» .ز آن الهام بگیردکه تئاتر غربی ا

.آورد، از قرن هفدهم تاکنون از نوشتن این گونه نمایشنامه دست کشیده است صحنه می

و تبدیل  در بیشتر کشورها، تاریخ فن نمایش مشتمل است بر تحول تدریجی مراسم دینی جمعی همراه با همسرایی

در ژاپن هم، به مرور ایام و براثر تکامل فن نمایش، بازیگرانی پا پیش نهادند و . آنها به نمایشی بر محور عمل انفرادي

سخن دینی از اهمیت افتادند و برخوردها و  سرانجام، نمایشهاي بی. صحنه را زیر نفوذ شخصیت فردي خود گرفتند

به وجود » تئاتر مردم«باي یا  به این ترتیب، کابوکی شی. یش شدندکشمکشهاي شخصیتهاي فردي مایۀ اصلی نما

وي، که صحبت اهل طریق را شکسته . به وسیلۀ یک راهبه پدید آمد 1600نخستین تئاتر مردم در حدود سال . آمد

ژاپن نیز، اما . و از خانقاه بیرون رفته بود، در اوزاکا تئاتري ترتیب داد و، براي کسب روزي، شغل رقاصی پیش گرفت

اساساً، چون مردان طبقات باال . شمرد مانند انگلیس و فرانسه، حضور زن را در صحنۀ تئاتر ناپسند و ممنوع می

یافتند، بازیگران تئاتر به صورت صنفی نازل و مطرود  بندرت، و آن هم به طور ناشناس، در تئاترهاي مردم حضور می

در تئاتر ژاپنی، نقشهاي زنانه را نیز مردان . ه، به فساد کشیده شددر آمدند وحرفۀ آنان، براثر عدم حمایت جامع

پرداختند که نه تنها تماشاگران را به  کردند، و برخی از مردان بازیگر چنان بامهارت به تقلید زنان می بازیگر ایفا می

باس زنانه به سر شد، چندانکه در خارج صحنه هم با ل انداختند، بلکه امر بر خودشان نیز مشتبه می شبهه می

پوشیدند ورنگهاي روشن بر چهره  هاي پرزرق وبرق می همۀ بازیگران براي نشان دادن نقش خود، جامه  !بردند می

دستۀ همسرایان، و . شاید بتوان گفت که ضعف روشنایی صحنه علت استعمال رنگهاي روشن بود. مالیدند می

گرفتند، و  گفتند، در اطراف صحنه جاي می سخن می سخن به جاي بازیگران سخنگویانی که در نمایشهاي بی

  .نشستند شد، می هایی که به ردیف چیده می تماشاگران در مقابل صحنه، برحصیر یا جعبه

هموطنانش او را با شکسپیر . نیست) 1724 - 1653(درنمایش ژاپنی، نامی مشهورتر از نام چیکاماتسو مونزایمون 

اینان برآنند که آثار چیکاماتسو خشن و پرجنجال و شامل . آید گران می این مقایسهاما نقادان انگلیسی را . سنجند می

باید گفت که چیکاماتسو سخت به شکسپیر ماننده . دارند» شور و جاللی وحشیانه«حوادثی غیر محتمل است و فقط 

ت که مامعانی و لطایف آنها آلود نیستند، از اینجاس است، ولی اگر نمایشهاي ژاپنی، در دیدة ما، جز نمایشهاي هیجان

. مسلماً نمایشهاي شکسپیر نیز براي کسی که افکار و زبان او را درنیابد، کم تأثیر خواهد بود. کنیم را درك نمی

کشاند، کاماتسو همواره، براي  همچنانکه شکسپیر، در نمایشنامۀ رومئو و ژولیت، قهرمانان خود را به خودکشی می
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اما نباید این تکرار مکرر را عیب کار او دانست، زیرا خودکشی . کشد ودکشی را پیش میتهییج تماشاگران، موضوع خ

. دهد، درحیات واقعی مردم آن سرزمین نیز شایع است به همان وفوري که در صحنۀ نمایش ژاپنی روي می

نمایش ژاپنی در نظر . دتوان ناظر بیگانه، در این گونه موارد، حق داوري ندارد و کاري جز بازگفتن مشاهدات خود نمی

تر، و از لحاظ شور و نیرو باالتر است؛ نوعی ملو  مسافر بیگانه، از حیث پختگی و پیچیدگی، از نمایش اروپایی پست

درام عامیانه است که، برخالف نمایشهاي کنونی فرانسه و انگلیس و امریکا، به مسائل عقلی سطحی آلوده نشده و از 

شور و، به حد افراط، متکلف و اشرافی است، زیرا ما  نزد ما، شعر ژاپنی مجمل و بیهمچنین . حرکت نیفتاده است

شعر رزمی ما هم، چنان خشک و » مود«مانند قطعۀ  -ایم که شعر بزمی را به شیوة رزمی اطناب دهیم عادت کرده

بر ! ، به چرت خواهد افتادبیجان شده است که هومر اگر خود سر ازگور بردارد و ایلیاد مفصل وفشرده را سراپا بخواند

ولی ادب خود ما هم از چنین داستانهایی خالی . یابیم آمیز می همین سیاق، ما داستانهاي ژاپنی را رقیق و هیجان

دو شاهکار داستانی انگلیسی، یعنی تام جونز و اوراق باشگاه پیک ویک با گنجی مونوگاتاري و هیزاکوریگه . نیست

. موناگاتاري، اثر بانو موراساکی، در لطف و روشنی از تام جونز، اثر فیلدینگ، برتر باشدشاید گنجی . کنند برابري می

از این رو، ما ادب ژاپنی را خشک و بیروح خواهیم یافت، مگر . نماید گمان، هرچیز دور و بیگانه، خشک و بیروح می بی

  .آنکه کامال میراث غربی خود را فراموش کنیم و مستغرق ژاپن شویم

V - رهاي فرعی هن  

  الك کاري - هیداري جینگارو -اینرو و نتسوکه - موسیقی و رقص -تقلید خالق

اما روح یا نیروي درونی . قوالب هنري و همچنین تقریباً همۀ صور خارجی زندگی ژاپنی از چین گرفته شده است

یی را به ژاپن رسانید، موجی که در قرن هفتم آیین بودا. هنرها و سایر تجلیات حیات ژاپنی از آن ژاپنیان است

بدیهی است که این هنرها زادة چین و کره . هنرهاي وابستۀ آن آیین را هم از چین و کره به این کشور کشانید

نبودند، و عناصر فرهنگی ژاپن نه تنها از چین و هند، بلکه از آشور و یونان نیز سرچشه گرفتند، چنانکه مجسمۀ بودا 

ژاپنیان عناصر بیگانه را با خالقیت . باکتریایی دارد -نی باشد، رنگ پیکرتراشی یونانیدر کاماکورا، پیش از آنکه ژاپ

  . خود دگرگون کردند و، بسرعت، زیبایی را از زشتی باز شناختند

هنرمندان ژاپنی ناگزیر از طی دورة دراز و  .دان دانستهتوانگران ژاپن گاهی آثار هنري را گرامیتر از زمین و طال 

گرفتند؛ اگر ثروتی هم به دست ایشان  ور ساده مزد نمی گاه بیش از یک پیشه پرزحمت شاگردي بودند، و هیچ

با این وصف، با اخالص و . گشتند دردسر فقر باز می دادند و به آغوش طبیعی و بی افتاد، با القیدي به بادش می می

تنها صنعتگران هنرمند مصر و یونان باستان و چین قرون وسطی، در چیره دستی و . ورزیدند هده میفداکاري مجا

.رسیدند ذوق و مهارت، به پاي هنرمندان ژاپنی می

آالت ظریف، و گرایش  هاي زیبا، زینت هاي پاکیزه، جامه زندگی گذشتۀ ژاپنیان با خمیرة هنر سرشته شده بود؛ خانه

ژاپنیان معتقد بودند که موسیقی، مانند زندگی، . کردند و آواز، همه، از این واقعیت حکایت میطبیعی مردم به رقص 

خواندند؛ هزار  ایزاناگی و ایزانامی، به هنگام آفرینش زمین، سرود می. از طرف خدایان به قوم ژاپنی ارزانی شده است

نواخت و ) نوعی قانون(، سازي به نام واگون ، امپراطور اینکیو، هنگام گشایش یک قصر جدید419سال بعد، در سال 

وقتی که اینکیو درگذشت، پادشاه کره هشتاد تن خنیاگر به ژاپن فرستاد تا در مراسم . ملکۀ او به رقص پرداخت

اي که از آن مردم کره و چین و هند بودند، به  اینان دستگاهها و ابزارهاي موسیقی تازه. تشییع جنازة او شرکت کنند

در معبد ) مجسمۀ بزرگ بودا(، استادان موسیقی چینی در مراسم نصب دایبوتسو 752به سال . آموختندژاپنیان 

هنوز آالت موسیقی قدیم ژاپن در شوسویین یا گنجینۀ سلطنتی نارا وجود . تودایجی واقع در نارا موسیقی نواختند

و سامی ) نوعی عود(نواختن بیوا . نی بودموسیقی اصیل چین شامل آوازخوانی و نوازندگی درباري و رقص رهبا. دارد
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. در ژاپن از آهنگسازان بزرگ یا کتابهاي موسیقی خبري نبود. نیز در بین مردم رواج داشت) نوعی تارسه سیمی(سن 

موسیقیدانان بین دانگهاي بزرگ و . بود) آرمونی(آهنگهاي سادة آنان وابستۀ پنج نت گام کوچک، و فاقد هماهنگی 

گفتند اگر  می. توانستند یکی از بیست ابزار متعارف را بنوازند گذاشتند، ولی تقریباً همۀ ژاپنیان می کوچک فرق نمی

رقص از «در ژاپن . کسی بخوبی از عهدة نواختن سازها برآید، تمام ذرات گرد و غبار سقف به رقص درخواهد آمد

هاي دینی و اجتماعی رقص بر  جنبه» .استچنان رونقی برخوردار بود که نظیر آن در هیچ کشور دیگر دیده نشده 

پوشیدند و با همدیگر  گاه، مردم روستایی، به مناسبتی، لباسهاي مخصوص می گاه. جنبۀ عشقی آن غلبه داشت

زنان همۀ طبقات، حتی طبقات . کردند اي با مهارت خود جماعات کثیري را محظوظ می رقاصان حرفه. رقصیدند می

هنگامی که شاهزاده گنجی : گوید بانو موراساکی در داستان معروف خود می. نمودند اوان میباال، به این هنر عنایت فر

گاه ندیده بودند  ناظران هیچ«. را اجرا کرد، همگان به هیجان آمدند» امواج دریاي آبی«با دوستش تونو چوجو رقص 

ه قدري مهیج و زیبا بود که در این رقص ب …. که پاها با چنان ظرافت و سرها با چنان وقاري به جنبش درآیند

صاحبان استطاعت، نه تنها » .پایان آن، چشمان امپراطور پرآب شد و همۀ امیران و بزرگان به بانگ بلند گریستند

پوشیدند، بلکه خود را با اشیاي ظریفی که یادآور ژاپن باستان بود  ونگار می هاي زربفت و ابریشمین پرنقش جامه

و شمشیرهاي » اینرو«و » نتسوکه«کردند، و مردان  س بادبزنهاي بسیار دلربا، خودنمایی میزنان، از پ. آراستند می

اینرو جعبۀ کوچک زیبایی بود از عاج یا چوب که چیزهایی مانند تنباکو و . دادند منقش گرانبهاي خود را نمایش می

آویختند و، براي جلوگیري از حرکت آن،  میبزرگان اینرو را به کمر . نهادند هاي آن می پول و لوازم تحریر را در خانه

با نقوش زیبایی چون نقشهاي . بردند به کار می) »بستن«و تسوکه به معنی » انتها«مرکب از نه به معنی (نتسوکه 

هاي زندگی مردم،  خدایان، اهریمنان، فیلسوفان، پریان، پرندگان، خزندگان، ماهیان، حشرات، گلها، برگها، و صحنه

طبعی ژاپنیان هوشمند را، که نظیر آن در هنر هیچ قومی دیده  این نقوش، شوخ: آراستند سوکه را میسطح کوچک نت

میلیمتر، تصاویر زنان و  25هاي عاج و چوب، به کوچکی مکعبی با ابعاد  بر قطعه: دهند شود، بخوبی نشان می نمی

دریافت ظرافت و عمق این . کردند منظر را بادقت حکاکی می کاهنان فربه، میمونهاي چاالك، و حشرات خوش

   .بردتوان به شور هنري مردم ژاپن پی  ولی حتی با افکندن نگاهی کوتاه به آنها می. تصویرها مستلزم تعمق کافی است

. هاي چوبی بود ن سازندة مجسمه، معروفتری»جینگاروي چپدست«جنیگارو، معروف به هیداري جینگارو، یعنی 

پس، جینگارو سري . اند که خداوندگار جینگارو در جنگی شکست خورد، و فاتح خواستار کشتن دختر او شد آورده

نمود که فاتح آن را واقعی پنداشت و گمان  شبیه سر دخترك ساخت و نزد فاتح فرستاد این سر چندان طبیعی می

از این رو فرمان داد تا با قطع دست راست جینگارو او را . خود را بریده است برد که جینگارو سردختر خداوندگار

اند، از آثار جینگارو  یه یاسو در نیک کو نصب شده تندیسهاي فیلها و گربۀ خفته، که در زیارتگاه اي. مجازات کنند

هنرمند روي . ۀ اوستدر معبد نیشی هونگ وان واقع در کیوتو نیز ساخت» دروازة فرستادة امپراطوري«. هستند

عارف . کنند که سلطنت را بپذیرد به عارفی چینی پیشنهاد می: صفحۀ داخلی این در داستانی را تجسم بخشیده است

! شوید رود و گوش خود را می براي تطهیر گوش خود، که به خیال او از این سخن آلوده شده است، به رودخانه می

در میان هنرمندان گمنامی که صدها ! ستیزد که چرا رود را آلوده است او میآید و با  سپس گاوچرانی سختگیر فرا می

  .کاري آراستند، جینگارو شخصیتی برجسته دارد عمارت را با حکاکی و الك

صنعتگران گاهی . کاري در بین ژاپنیان اهمیت بسیار یافت کرد، و الك درخت الك در جزایر ژاپن بخوبی رشد می

ساختند و، به  اي می پوشانیدند، ولی معموال از گل مجسمه هاي متعدد الك و پنبه می ورقههاي چوبین را با  مجسمه

آوردند و سپس درون قالب را با چند پوشش الکی، که ضخامت هر یک از  وسیلۀ آن، قالبی میان تهی فراهم می
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چوبهاي مزینی که . مرمر رسانیدندپیکرتراشان ژاپنی چوب را در کار هنر به مقام   .کردند ماقبل خود بیشتر بود، پر می

  .اند در آسیا نظیر ندارند ها و کاخهاي ژاپنی را آراسته بقعه

VI –  معماري  

  منازل - یاسو یه مقبرة اي -قصور –معابد 

کو، چون آیین بودایی را دینی برحق یا براي مصالح خود سودمند یافت، امر به ساختن  ، ملکه سوي594در سال 

السلطنه شوتوکو تایشی، که مأمور این مهم شد، روحانیان و معماران و  نایب. اسر مملکت کردمعابد بودایی در سر

کاران و آجرسازان و بافندگان و صنعتگران دیگر را از کره   پیکرتراشان و ریختگران و قالبگیران و بنایان و تذهیب

زیرا آیین شینتو، که تا آن زمان یکه تاز . نی استآمدن این گروه کثیر به ژاپن تقریباً به مثابه آغاز هنر ژاپ. فراخواند

هایی  معابد و مجسمه. اما آیین بودایی چنین نبود. گرایید بود، به ساختن معابد مجلل و تصویر و تجسم خدایان نمی

ر از مانستند، اما بهت هاي چینی می که در پرتو آیین بودایی در سراسر ژاپن به وجود آمدند، اساساً به معابد و مجسمه

، و دیوارهایی چوبین به »اي توري«اي شکوهمند، به نام  معبد ژاپنی داراي دروازه. آنها حکاکی و تزیین شده بودند

در خارج . درخشید سقف معبد بر تیرهاي عظیم قرار داشت، و آجرهاي کاشی بام در زیر آفتاب می. رنگهاي روشن بود

خانه و پاگودا و جز اینها درمیان درختان خودنمایی  ارهساختمان بزرگ حرم مرکزي، ساختمانهاي کوچکتر نق

زیر نظر شوتوکو تایشی در نزدیکی شهر نارا برپا شد، بزرگترین  616یوجی، که در سال  معابد چوبین هوري. کردند می

ن برده هاي بیشمار هزاران معبد سنگی را از میا در حالی که زلزله. روند اثر هنرمندان بیگانه در ژاپن به شمار می

سازندگان این معابد کهن را همین افتخار بس که، در اعصار بعد، . است، هنوز یکی از این معبدهاي چوبین برجاست

معابدي که اندکی بعد در نارا ساخته شد، از لحاظ زیبایی، تقریباً با معابد . شکوه سادة آنها را هیچ بنایی تالی نشد

به قول رلف . معبد تودایجی از کمال تناسب برخوردار است» االر زرینت«کنند، و مخصوصاً  یوجی برابري می هوري

  .را در آغوش گرفته است» نفیسترین معماري آسیا«ادمز کرم، نارا 

شوگون یوشی میتسو عزم کرد که کیوتو را . هاي ترقی معماري ژاپن، عصر شوگونهاي آشیکاگاست یکی دیگر از دوره

متر براي خدایان، کاخ تاکاکورا را، که تنها یک در آن  110پاگودایی به ارتفاع عالیترین پایتخت روي زمین کند پس، 

دالر، براي خود، و  5000000قطعه طال تمام شد، براي مادرش، کاخ گل را، با صرف مبلغی برابر  20000به بهاي 

قبالي قاآن به رقابت یوشی نیز کوشید تا با  شوگون هیده. کوشک زرین کینکاکوجی را به افتخار همگان برپا داشت

از . برافراشت و چند سال بعد، از سر هوس، آن را فرو کوبید» کاخ کامرانی«پس درمومویاما قصري به نام . پردازد

اند  گفته. توان ظرافت پرشکوه آن را دریافت وان انتقال یافت، می مشاهدة دربزرگ این کاخ، که به معبد نیشی هونگ 

یوشی  توکو در ژاپن عصر هیده معمار کانو پی. آنکه چشم از آن سیر شود آن خیره شد، بی توان از بام تا شام بر که می

توکو، در کار ساختمان، به زیبایی  اما یی. داراي همان مقامی بود که ایکتینوس و فیدیاس در آتن قدیم داشتند

معماري عصر آشیکاگا بسیار . ر دادالعین خود قرا پیرایۀ معماري آتنی نگرایید، بلکه شکوه معماري ونیزي را نصب بی

یوشی، در  به فرمان هیده. مجلل بود، و نه ژاپن نه کشورهاي دیگر آسیا تا آن زمان چنان جاللی به خود ندیده بودند

این قلعه، که پسر . اي ساختند شهر اوزاکا، که اکنون از لحاظ صنعت همتاي شهر امریکایی پیتسبرگ است، قلعه

.داد، هنوز برجاست یوشی در آن جان هیده

میتسو،  یه اش، اي اما، پس از مرگ او، نواده. یاسو بیشتر به فلسفه و ادب رغبت داشت تا به صنایع ظریف یه شوگون اي

کرد، فرمان داد که براي ساختن بنایی عظیم در محل نگاهداري خاکستر  اي چوبین زندگی می که خود در کلبه

زیباترین بنایی که در خاور دور به یاد کسی برپا شده است همین . کار گیرند یاسو، ثروت و هنر ژاپن را به یه اي

اي آرام که خیابانی آراسته به سروهاي مجلل به  کیلومتري توکیو، برفراز تپه145کو، واقع در  این بنا در نیک. بناست
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ند و سپس دروازة زیبا و میتسو نخست راههایی وسیع کشید یه اي معماران شوگون . شود، قرار دارد آن منتهی می

ها و  گذرد، بقعه ناشدنی می آنگاه، در کنار نهري که از زیر پلی مقدس و لمس. مون را بنا کردند پرزرق و برق یومی

ساختمان این بناها . اند و زیبایی و ظرافتی زنانه دارند، برافراشتند کاري ساخته شده معبدهایی که از چوب الك

میز است، چنانکه رنگ سرخ دیوارها و بامها از خالل درختان سبز فام چشم را خیره آ سست، و آرایش آنها تکلف

شود، شاید براي نمودار ساختن روح خود، بیش از اقوام  ژاپن که در بهاران، در پرتو گلها، یکسره رنگین می. کند می

  .شورتر، به رنگهاي تند نیاز دارد کم

ژاپن دیوارها و . متصف کنیم، زیرا دیو زلزله چنین اراده کرده است» رگبز«توانیم معماري ژاپنی را به صفت  ما نمی

از این جهت، . اندازد، عمارت فرو ریزد چینی برجبین خود می سازد، تا مبادا هنگامی که زمین بامهاي سنگی بلند نمی

یاپی و اوامر مکرر سوزیهاي پ براثر آتش. گذرد شود و بندرت از یک یا دو طبقه در می ها از چوب ساخته می خانه

اشراف، که از . کنند ها و کاخهاي چوبین خود راسفالپوش می دولت، شهرنشینانی که بنیۀ مالی دارند، سقف کلبه

کوشند،هرچند که، بنابر یک فرمان  هاي عریض و طویل می داشتن عمارات بلند ابرخراش محرومند، در ساختن خانه

کاخی که تنها از یک عمارت تشکیل شده باشد . مربع بیشتر باشد متر 200امپراطوري، وسعت مسکن نبایستی از 

هر کاخ معموال شامل یک ساختمان اصلی و چند ساختمان فرعی است، و راهروهایی سرپوشیده این . نادر است

و براي غذا خوردن و خفتن . پیوندد اند، به یکدیگر می ساختمانها را، که براي واحدهاي متفاوت خانواده گسترده شده

توان در ظرف چند  شود، زیرا می هر اطاق براي هر کار مناسب شمرده می. رود نشستن، اطاقهاي متعدد به کار نمی

دیوارهاي . دقیقه میز غذا را بر کف حصیرپوش اطاق قرار داد یا رختخواب را از نهانگاه بیرون آورد و در اطاق گسترد

توان از جا برکند و از آفتاب یا هواي خنک شامگاهی محظوظ  حتی دیوارهاي خارج اطاق را می. اطاق قابل حرکتند

کند و از نگاههاي دیگران محفوظ  مانند زیبایی از جنس خیزران اطاقها را از سایه برخوردار می هاي کرکره پرده. شد

که در  هایی هاي فقیران، آفتاب فقط از شکافها و روزنه رود، و در خانه پنجره نوعی تجمل به شمار می. دارد می

اندازد که معماري  بناهاي ژاپن ناظر را به این فکر می. آید شود، به درون می زمستان با کاغذ روغنی پوشانیده می

هایی سردسیر چون کامچاتکا گردن کشیده است،  ژاپنی از مناطق استوایی برخاسته و به جزایر ژاپن، که تامنطقه

زیبایی و سبکی خاص دارند و براي فرزندان خورشید، که  هاي ظریف و سادة شهرهاي جنوبی، خانه. آمده است

.شدند روزگاري مردمی پرنشاط بودند، مساکنی شایسته محسوب می

VII  - سازي  فلزکاري و مجسمه  

  دین و پیکرتراشی -هاي کالن مجسمه - یوجیگانه در هوري  هاي سه مجسمه –آیینه  - شمشیر

فلزکاران ژاپنی براي آنکه تیغهایی برتر از شمشیرهاي دمشق و  شمشیر ساموراي از مسکن او محکمتر بود، زیرا

شکافت، حفاظ و  شمشیر ژاپنی، که با یک ضربت از فرق تاقدم رامی. ورزیدند طلیطله بسازند، سخت تالش می

سازي  آیینه. آمد کردند که کار آدمکشی بخوبی از آن برنمی گاه آن را چنان مرصع می. اي سخت مزین داشت دسته

. هاي بسیار شده است ساختند که تابندگی آنها موجد افسانه هاي صافی می فلزکاران، ازمفرغ، آیینه. رواج داشت نیز

اي خرید و از دیدن خود در آن پنداشت که پدر مرحومش را دیده است؛ پس با  کشاورزي براي اولین بار آیینه: گویند

رفت، زنش بدگمان شد و، در پی شوهر، خود را به  شاي آن میاحترام تمام آن را پنهان کرد؛ ولی چون کراراً به تما

صنعتگران ! آیینه رسانید و ازدیدن خود در آیینه سخت به هراس افتاد، زیرا بازتاب خود را معشوقۀ شوهر پنداشت

 از. است که چهل و نه تن وزن دارد) میالدي 732(یکی از این زنگها، زنگ نارا . ساختند ژاپنی زنگهاي عظیم می

زمین  کوبیدن چکشهاي چوبین بر سطح خارجی این زنگ، آوایی دلنشینتر از صداي چکشهاي فلزي ناقوسهاي مغرب

.خیزد برمی
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کوشی و بردباري اصحاب آن معموال مایه رشک سایر  سازي، که مشخصترین هنر است و سخت ژاپنیان در مجسمه

. شد را در ژاپن سنگ خارا و مرمر بفراوانی یافت نمیبردند، زی هنرمندان است، چوب و فلز بیش از سنگ به کار می

شاید قدیمترین و در عین . اي خود پیش افتادند سازان ژاپنی، با وجود محدودیتها، از استادان چینی و کره مجسمه

بودا بر گل نیلوفر آبی نشسته و دو : سازي ژاپن سه پیکر مفرغی هوري یوجی باشد حال بزرگترین شاهکار مجسمه

اي است از مفرغ که زیبایی آن از زیبایی نردة سنگی  اند، و در پشت آنها لوحه ستوه در طرفین او قرار گرفتهبودي 

یوجی به دست چه کسانی  هاي هوري دانیم که معبدها و مجسمه نمی. محل چندان کمتر نیست زیب در تاج اورنگ

اي چینی، الهامات هندي، و حتی نفوذ یونانی، که ه اي، نمونه توان پذیرفت که استادان کره ساخته شده است، ولی می

گمان، سه  بی. سازي ژاپنی مؤثر افتاده است هزار سال پیش از دورة عظمت ایونی به خارج یونان رسید، در مجسمه

  .جهانندیوجی عالیترین آثار هنري  پیکر مفرغی هوري

شاید از آن جهت که قامتهایی کوتاه داشتند و بلندپروازیها و جوششهاي روحی آنان در آن پیکرهاي کوچک  ژاپنیان،

بردند و در این هنر مورد تردید، حتی از مصریان پیشی  هاي عظیم لذت بسیار می گنجید، از ساختن مجسمه نمی

ومو به کیمیمارو فرمان داد که، براي جلب مهر ، که بیماري آبله در ژاپن بیداد کرد، امپراطور ش747در سال . جستند

پوند طال و  288تن مفرغ و 437براي این کار، کیمیمارو . خدایان، تندیس تناوري از بودا بسازد و در نارا برپاي دارد

پوند جیوه و هفت تن صمغ گیاهی و چند تن زغال مصرف کرد و کار را در طی دو سال، و در هفت مرحله، به  165

سرمجسمه را به وسیلۀ قالبی یک تکه ساخت، ولی تنۀ آن را با چند صفحۀ مجزا، که به یکدیگر لحیم و از . وردپایان آ

این . ، اونو گوریمون، درکاماکورا، بودا را با مفرغ تجسم بخشید1252در . شدند، تعبیه کرد اوراق ضخیم پوشیده

نارا برتر است، در هواي آزاد، برتلی محصور در درختان  آسا، که دایبوتسو نام گرفته و از تندیس بودا در مجسمۀ غول

شود که حجم آن بانیتی که انگیزة ساختمان آن بوده است تناسب دارد، و  قرار گرفته است، و چنین احساس می

دایبوتسو، در ابتدا، مانند بوداي نارا در . هنرمند توانسته است مکاشفه و صفاي بودایی را باسادگی تمام مجسم کند

، طغیان شدید آب هم معبد و هم شهر را شست و منهدم کرد، و فقط آن فیلسوف 1495اما، در . عبدي قرار داشتم

یوشی به نوبۀ خود در کیوتو مجسمۀ  هیده. مفرغی، همچنان با آرامش، در میان ویرانی و رنج و مرگ استوار ماند

خود نیز   یوشی دت پنج سال زحمت کشیدند، و هیدهبراي ساختن آن، پنجاه هزار کارگر م. عظیمی از بودا برپا داشت

، اندکی پس از نصب این مجسمه، زلزله آن را فرو 1596اما، در . به هیئت کارگران درآمد و در کار، آنان را یاري کرد

شکسته  یوشی تیري به سوي بت بنابر یک روایت ژاپنی، هیده. انداخت و قطعات معبد فرو ریخته را برگرد آن پراکند

 »!من با هزینۀ بسیار تو را برپا کردم، و تو حتی قادر به دفاع از معبد خود نیستی«: نداخت و با مالیمت گفتا

دست تواناي  - هاي عظیم بودا تا آثاري ظریف، مانند نتسوکه از مجسمه -صنعتگران ژاپنی در آفریدن هرگونه پیکر

سانتیمتر سالها  30براي ساختن پیکري به کوتاهی ساز معاصر، تاکامورا،  خود را آزمودند و حتی مانند مجسمه

بیشتر عواید . مآب را آفریدند رو و روحانیان فیلسوف عمرگذاشتند و، شادمانه، پیرمردان چروکیده و شکمپروران خندان

ولی حسن کار در این بود که این هنرمندان به ذوق و ظرافت . رفت سازان به کیسۀ کارفرمایان محیل فرو می مجسمه

کردند، و  سازان تحمیل می هاي بزرگ، قیدهایی برمجسمه دین پیشگان، در مورد مجسمه. ع خود دلخوش بودندطب

اینان به جذبه و خلسۀ . خواستند که، به جاي مجسمۀ زنان خودفروش، تمثال خدایان را بسازند منجمله از آنان می

. د و، از راه ترس، فضایلی در مردم پدید آورندکوشیدند که زهد و تقوا را برانگیزن جمال نظر نداشتند و فقط می

سازي نیز، که وابستۀ آن بود، حرارت و نیروي خود را از دست  هنگامی که دین از حرارت و نیرو خالی شد، مجسمه

سان که در مصر اتفاق افتاد، براثر زوال فضیلت و تقوا، آنچه از دین ماند، فقط تشریفات خشکی بود که هنر  داد؛ بدان

  .ساز را خفه کرد مهمجس
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VIII – سفالگري  

  قرن نوزدهم -سازي از هیزن به کاگا آوردن فن چینی - سفالگري و چاي - سفالگران هیزن -الهام چین

همچنانکه اروپاي شمال باختري تمدن خود را عیناً از یونان و روم وارد نکرد، ژاپن نیز صرفاً به تقلید تمدن کره و 

خاور دور را، بر روي هم، یک واحد نژادي و فرهنگی دانست که مانند والیات گوناگون توان اقوام  می. چین نپرداخت

یک کشور، هر یک به هنگام خود، هنر و فرهنگی که به هنر و فرهنگ والیات دیگر بستگی و مانندگی داشت به 

دور است و با آنکه اساساً  اي از سفالگري خاور با این مقدمه، بایدگفت که سفالگري ژاپنی جزء یا مرحله. وجود آوردند

اي در  پیش از آنکه صنعتگران کره. ماند، باز از ظرافت و زیبایی خاص هنر ژاپنی خالی نیست سازي چین می به سفال

ظرفهاي سفالی . ساختند ژاپنیان، براي رفع حوایج خود، با موادي پست ظرفهایی خشن می. قرن هفتم به ژاپن بروند

در قرن سیزدهم بود که فن سفالگري، مخصوصاً به . ر قرن هشتم در خاور دور وجود نداشتلعابدار یا چینی محتمال د

نوشی عصر سونگ چین به همراهی چاي به ژاپن رسید و  فنجانهاي چاي. نوشی، براي خود هنري شد علت رواج چاي

سال، سفالگري  ، سفري پرخطر به چین کرد و، در ظرف شش1223کاتو شیروزمون، در . مورد ستایش قرار گرفت

اي برپا داشت و چنان از پیشینیان پیش افتاد که از آن پس ظرفهاي  چینی را آموخت و بازگشت؛ در ستو کارخانه

معروف شد، همچنانکه مردم انگلیسی زبان، از قرن هفدهم به این سو، به ظرفهاي » ستو«سفالی ژاپنی به ظرفهاي 

مو مقرر داشت که در مقابل خدمات کوچک، در مرتبانهایی که شوگون یوریتو. اند گفته» چینی«لعابدار چین، 

شیروزمون ساخته بود، گرد چاي بریزند و آنها را به خدمتگزاران پاداش دهند و از این راه معاش شیروزمون را تأمین 

معموال صاحبان کنونی این ظرفها، که اشراف . ر بیرون استاز تصو یاکیاکنون بهاي ظرفهاي توشیرو . کنند

کاري شده است  هاي ظریفی که الك پیچند و در جعبه هاي زربفت می آیند، آنها را در پارچه هنردوستان به شمار می

. دارند نگاه می

از مراجعت، سیصد سال بعد، ژاپنی دیگري به نام شونزوي به چین رفت تا دربارة سفالگري مطالعه کند؛ پس 

اما خاك ژاپن، برخالف خاك چین، به اندازة کافی داراي مواد الزم . اي در آریتا، در والیت هیزن، پدید آورد کارخانه

اند که گرد استخوان صنعتگرانی  گفته. براي ساختن خمیر چینی نبود، و از این رو شونزوي سخت دچار اشکال شد

با این وصف، ظرفهاي ! از اجزاي سازندة مصنوعات او بوده است که با او همکاري کرده و مرده بودند، یکی

دادند و کاالهاي خود  رنگ او چنان عالی هستند که سفالگران قرن هجدهم چین آنها را مورد تقلید قرار می الجوردي

العاده  وقاکنون چینیهاي شونزوي، مانند شاهکارهاي نادر نقاشی ژاپنی، ارزش ف. فروختند را به نام مصنوعات او می

اي موسوم به ریسامپی در ایزومی یاما، واقع در آریتا، منابعی غنی از سنگ چینی  ، مردي کره1605در حدود . دارند

یمون معروف، که فن لعاب دادن را از ناخداي یک  کاکی. سازي ژاپن شد کشف کرد، و از آن پس هیزن مرکز چینی

. هاي منقشی پرداخت که ظرافت آنها نام وي را شهره ساختآموخته بود، در آریتا به ساختن چینی کشتی چینی

ماري واقع است، به اروپا  سوداگران هلندي مقدار هنگفتی از ظرفهاي هیزن را، از طریق بندر آریتا که در ناحیۀ اي

 »ایماري یاکی«ظرفهاي مشهور به . قطعه ظرف به هلند صادر شد 943،44از این محل  1664تنها در . فرستادند می

سازي مشهور خود را در دلفت  هاي چینی در نتیجه، ابرگت دوکایزر توانست کارخانه. در اروپا اهمیت بسیار یافتند

  .تأسیس کند

، نوبوناگا به پیشنهاد 1578در . سازي ژاپنی را توسعه داد نوشی بیش از پیش چینی در این میان، رونق مراسم چاي

اي، که در کیوتو  نوشی را به یک خانوادة سفالگر کره ان و سایر لوازم چايچاي ساالر، ریکیو، تهیۀ تعداد زیادي فنج

یوشی مهري از طال به این خانواده جایزه داد و ظرفهاي ساخت آن را که  چند سال بعد، هیده. ساکن بود، واگذاشت

خوردة  شکستدر بین اسیرانی که سرداران . شد، در شمار واجبات مراسم چاي نوشی نهاد راکویاکی خوانده می
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هیرو صد تن  ساز ژاپنی، شیمازو یوشی ، چینی1596در . یوشی از کره آوردند، هنرمندانی نیز وجود داشتند هیده

این هنرمندان و اعقاب آنان با ظرفهاي لعابدار رنگینی که در . اي از جمله هفده سفالگر را به ساتسوما برد هنرمندکره

نینسی، . شوند، ساتسوما را در جهان نامدار کردند نامیده می) »فائن زا«یی مشتق از نام شهر ایتالیا(» فیانس«غرب 

برد، بزرگترین استاد سفالگري ژاپن بود، وي نه تنها شیوة میناکاري روي ظرفهاي فیانس را  که در کیوتو به سر می

هاي  وان، هنرشناسان ساختهخود بخشید، باعث شد که، از همان ا  هاي ابتکار کرد، بلکه، با لطف و وقاري که به ساخته

آثار او مردم پایتخت را . او را گرامی دارند و نام او را بیش از نامهاي سایر هنرمندان ژاپن وسیلۀ تقلب خود قرار دهند

کنزان . شیفتۀ فیانس گردانید، و در برخی از کویهاي کیوتو، ازهر دو خانه، یکی به صورت کارگاه سفالگري در آمد

.ش معروف، کورین، در سفالگري دستی توانا داشت، و شهرت او از شهرت نینسی چندان کمتر نبودبرادر بزرگتر نقا

هایی از  روزگاري، نزدیک روستاي کوتانی، رگه: سازي از هیزن به کاگا معروف است داستان آوردن هنر چینی

به هیزن فرستاد تا در این پس، گوتو سایجیرو را . سازي افتاد چینی کشف شد، و امیر آن محل به فکر چینی سنگ

پوشانند، پس، به عنوان خادم به  گوتو در هیزن متوجه شد که استادان رموز کار را از بیگانگان می. هنر مهارت یابد

استاد او، پس از سه سال، او را به کارگاه خود برد و . خدمت خانوادة سفالگري درآمد و زن گرفت و فرزندانی یافت

آنگاه، گوتو زن و کودکان خود را رها کرد و به کاگا گریخت و موفقیت خود را به خداوندگار  .چهار سال به کار گرفت

هاي آنان به نام  ، سفالگران روستاي کوتانی استادان مسلم گردیدند، و ساخته)1664(از آن زمان . خود مژده داد

  .در کنار بهترین ظرفهاي ژاپن قرار گرفت» کوتانی یاکی«

ر سراسر قرن هجدهم مقام رهبري را براي خود حفظ کردند؛ این امر بیشتر مرهون سخاوت و سازان هیزن د سفال

ظرفهاي آبی رنگ ) 1843 -1750(مدت یک قرن. هاي خود بود  مراقبت امیر ناحیۀ هیرادو نسبت به کارگران کارخانه

هوزن در کیوتو چنان از در سدة نوزدهم، زنگورو . میچاواکی ناحیۀ هیرادو بهترین ظرفهاي چینی ژاپن بودند

سازي از  مصنوعات مشهور تقلید کرد که گاهی بدل از اصل عالیتر شد، و به این سبب شهر کیوتو در کار چینی

، که مدتها پیش از چین آمده و تحولی نیافته »کلوازونه«شهرهاي دیگر پیش افتاد، در ربع آخر این قرن، میناکاري 

اما سایر فنون سفالگري در این دوره رو به پستی رفت، زیرا . رآمد جهان شدبود، ترقی کرد، و ژاپن در این فن س

آمیز نوظهوري که از ذوق بومی دور و مورد توجه  رغبت اروپاییان به ظرفهاي ژاپنی، ژاپنیان را به تزیینات مبالغه

گر، با ورود صناعت جدید هنر ژاپنی، مانند هنر کشورهاي دی. بیگانگان بود، کشانید و سنن این هنر را سست گردانید

افزایش کمی کاالها سبب کاهش کیفی آنها شد، و روي آوردن توده به مصنوعات هنري به علو ذوق . آسیب دید

هنگامی که صناعت جدید، عمري کند و مردم، به برکت سازمانها و آزمایشهاي اجتماعی، به آسایش . هنري لطمه زد

ممکن است، بر اثر . قات فراغت را بیاموزند، شاید این وضع دگرگون شودبرداري از او هاي صحیح بهره رسند و شیوه

ور شوند و آنگاه کارگران ساعات کمتري به کارهاي ماشینی بپردازند و بار دیگر،  صنایع جدید، اکثر مردم از رفاه بهره

، به کارهاي جاندار  مانند صنعتگران پیشین، دست به هنرآفرینی زنند و کارهاي خشن را، با عالقه و کوشش شخصی

    . هنري مبدل کنند

IX -  نقاشی

بازگشت  - مکتب توسا - اي و الهام بوداییان ورود نقاشان کره - ها صورتها و اندیشه - روشها و مواد - اشکاالت این بحث

  نحلۀ رئالیسم - کویتسو و کورین -نحلۀ کانو - یو  شی سس -به سبک چینی

اگر . وضوعاتی که در این صفحات به میان آمده، نیازمند تخصص استشناخت نقاشی ژاپنی بیش از شناخت سایر م

رانیم، صرفاً به این امید است که از پس پردة سهوها، نشانی ازوسعت و کیفیت تمدن ژاپن به  ما سخنی از نقاشی می

ي فراوان ها اند، به نحله شاهکارهاي نقاشی ژاپن در طی هزار و دویست سال به وجود آمده. خواننده ارائه کنیم
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آنچه از نقاشیهاي عالی ژاپنی به جا . اند اند و، براثر گذشت زمان، از میان رفته یا آسیب دیده گوناگون منشعب شده

از  .دورندهاي خصوصی هنردوستان ژاپنی که اکثراً از دسترس همگان به  مانده است، تقریباً مشتمل است برمجموعه

رسد، از حیث شکل و روش و سبک و مواد، چنان با  این گذشته، شاهکارهاي معدودي که به دست محققان بیگانه می

  .تواند تصاویر غربی تفاوت دارند که اروپایی به هیچ رو دربارة آنها بدرستی داوري نمی

کردند و در  نوشتند نقاشی می مویی که خط می در وهلۀ اول، باید گفت که ژاپنیان، همانند چینیان، با همان قلم

نقاشی ژاپنی هنر خطوط است، و این است راز . اي یگانه داشتند آغاز، مثل یونانیان، براي خطنویسی و نقاشی واژه

نقاش ژاپنی موادي ساده به کار . از مواد نقاشی گرفته تا تسلط خط بر رنگ -نیمی از ویژگیهاي نقاشی خاور دور

هنرمند باید بر دو : اما کار نقاش بسیار دشوار است. مو، کاغذ نقاشی یا قماش ابریشمین کب یا آبرنگ، قلممر: برد می

موي خود چنان مسلط  کند خم شود، و برقلم زانو بنشیند و روي پارچۀ ابریشمین یا کاغذي که بر کف اطاق پهن می

ابتدا، که آیین بودایی بر هنر ژاپنی غلبه داشت، در . باشد که از گردش آن هفتاد و یک شیوة گوناگون پدید آورد

اما آثار مشهوري که از گذشته . کشیدند پیکرنگاران ژاپنی، به شیوة نقاشی ترکستان و آجانتا، بر دیوارها تصویر می

 ژاپنیان، برخالف ما،. یا تجیرند) مونو کاکه(یا پرده ) ماکی مونو(باقی مانده است، تقریباً همه به صورت طومار 

هاي  یا جزو تزیینات ساختمانهاي معابد و قصور و منازل بود یا به عنوان یادگار در گنجینه  تصاویر ژاپنی. نگاشتند نمی

چهره نگاري، یعنی کشیدن . گرفت ها قرار می شد، و فقط گاه به گاه مورد بازبینی اعضاي خانواده ها حفظ می خانواده

پرداختند، یا از  هاي جنگی می قاشان معموال به مناظر طبیعی یا صحنهن. صورت فردي معین، کاري بسیار نادر بود

.کشیدند مردان و جانوران دیگر صورتهایی ریشخندآمیز می حاالت زنان و 

از این رو، به فلسفه نزدیک و . اعتنا به توصیف دقیق اشیا نقاشی ژاپنی به مثابه شعري بود دربارة عواطف انسان و بی

کرد و بندرت در حفظ شباهتهاي ظاهري اهتمام  نقاشی ژاپنی به واقع گرایی توجهی نمی. از عکاسی دور بود

داد که چیزها را در  ترجیح می. گذشت کرد و با تحقیر از آن در می مقتضیات سایه و روشن را رعایت نمی. ورزید می

ي دوردست، را الزم نمی همچنین اصل مناظر ومرایا، یعنی کوچک نشان دادن اشیا. جوي کامال روشن عرضه دارد

در نقاشی ژاپنی «: گوید هوکوسایی، با تساهلی فیلسوفانه، می. زد دانست و به اصرار نقاشان غربی دراین باره لبخند می

هاي اروپایی،  ولی در شیوه. نشان دادن تصاویر کوششی به کار رود آنکه براي برجسته شود، بی شکل و رنگ عرضه می

خواست احساس خود را ابراز کند، نه آنکه  هنرمند ژاپنی، درهر مورد، می» .ها مورد نظر استتصاویر و واقع نمایی آن

به نظر او، نمایش . خواست به نگرنده حالتی را القا کند، نه آنکه چیزي را به تماشاگذارد می. یک شیء را نمایش دهد

معنی، خیال تماشاگر را به جنبش درآورد  نقاشی، مانند شعر، باید با چند جزء با. همۀ اجزاي یک صحنه ضرور نیست

ها  نقاش، به سهم خود، شاعر است و وزن و تناسب خطوط وموسیقی اشکال را مرتبه. و حالتی عمیق را در او برانگیزد

بر آن است که اگر نسبت به احساسهاي خود صادق باشد، به قدر کفایت رعایت . شمرد از هیئت واقعی اشیا مهمتر می

  .کرده است بینی را واقع

اي  گویا هنرمندان کره. آرام آورد محتمال کشور کره، که اکنون شکار ژاپن شده است، نقاشی را به این امپراطوري بی

در تاریخ هنر ژاپن، تا قرن هفتم، از . یوجی نقش کردند بودند که تصاویر جاندار رنگارنگ را بر دیوارهاي معابد هوري

دو روحانی . درمرحلۀ بعد، نقاشی ژاپنی زیر نفوذ نقاشی چینی قرار گرفت! بینیم نقص اثري نمی این آثار عالی و بی

به ژاپن بازگشت و  806کوبو در . ژاپنی به نام کوبودایشی و دنگیو دایشی به چین رفتند و در هنرها به تتبع پرداختند

دست  د، اثر این هنرمند چیرهترین شکاهکارهاي موجو بعضی از کهنه. سازي و ادب و زهد شد سرگرم نقاشی و مجسمه

فرقۀ بودایی ذن که . طور که در چین محرك هنر گردید، در ژاپن هم هنرها را به پیش راند آیین بودایی، همان. است

به الهام آن، آمیدا بودا موضوع اصلی . اساس کارش مراقبه بود، نه تنها به فلسفه و شعر، بلکه به نقاشی نیز الهام داد
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. بشارت زایش عیسی و مصلوب شدن او مهمترین موضوعات هنري اروپا در عصر رنسانس بودهنر شد، چنانکه 

آفرید و، مانند فرا   ترین تصاویر دینی ژاپنی را درگذشت، گرانمایه1017روحانی نقاشی به نام ییشین سوزو، که در 

ی به وسیلۀ کوسه نوکانائوکا از نقاشی ژاپن) 950حدود (اما در همین اوان . گرکو، منزلت عظیم یافت آنجلیکو و ال

  . موضوعهاي دینی کمی دوري گرفت، و پرندگان و گلها و چارپایان به جاي خدایان و قدیسان موضوع تصاویر شدند

نقاشان ژاپنی هنگامی توانستند به مناظر و موضوعهاي خاص ژاپن . نوکانائوکا تحت تأثیر نقاشی چین بود کوسه 

، نحلۀ ملی 1150درحدود سال . از سدة نهم تا پنج سدة بعد، ژاپن انزوا گزید. پن گسستبپردازند که رابطۀ چین و ژا

کرد و  این نحله، که با موضوعات و سبکهاي خارجی مخالفت می. نقاشی به کمک دربار و اشراف درکیوتو پدید آمد

: ورد و به نامهاي متعدد درآمدآراست، استادان بزرگ پر سراهاي اشرافی پایتخت را با تصاویر گلها و مناظر ژاپن می

نحلۀ «که نام بنیادگزار آن بود، و باالخره » کاسوگا«، »شیوة ژاپنی«یا » واگاریو«، »سبک ژاپنی«، یا »یاماتو ریو«

نوکومی، از سدة  نحلۀ ملی، به برکت وجود توسا گون. که از نام توسا، نقاش بزرگ قرن سیزدهم، گرفته شد» توسا

توانست از لحاظ  ر ملی یافت، و این هم حق آن نحله بود، زیرا هیچ یک از آثار نقاشی چین نمیسیزدهم به بعد اعتبا

. شور و گرمی و تنوع و طنز، با طومارهایی که هنرمندان ملی ژاپن از مناظر عشق و جنگ فراهم آوردند برابري کند

توبا سوجو، روحانیان . نقاشی کرد را» گنجی«انگیز  هاي پرشکوه داستان شهوت ، صحنه1010تاکایوشی، در حدود 

در اواخر قرن . گران زمان خود را به صورت میمون و قورباغه کشید و به سخره گرفت زهدفروش و دیگر حیله

دوازدهم، فوجیوارا تاکانوبو، که از تبار عالی خود طرفی نبسته بود، نقاشی را وسیلۀ نان درآوردن قرار داد و، برخالف 

السلطنه، یوریتومو، و  تصاویري که از نایب. زد) نگاري چهره(دن تصویر از اشخاص معین گذشتگان، دست به کشی

و شش شاعر  پسر او، فوجیوارا نوبوزانه، با بردباري، از سی. دیگران کشیده است، به آثار ژاپنی پیشین شباهتی ندارند

ار جهانند، به دست پیکرنگاري که در قرن سیزدهم، تصویرهایی جاندار، که از درخشانترین آث. نگاري کرد چهره

.احتماال کیون فرزند کاسوگاست، پدید آمد

به مرور ایام، صورتها و سبکهاي نقاشی ژاپنی بیروح و تابع قید و محدودیت شدند، و نقاشان یک بار دیگر تحت تأثیر 

ژاپنی، بدون آنکه میل به تقلید چنان شدت یافت که هنرمندان . سبکهاي چینی عصر درخشان سونگ قرار گرفتند

نسو از قدیسان  چود. گذرانیدند هاي چینی می هرگز به چین رفته باشند، عمر خود را به کشیدن اشکال و منظره

شوبون، چون در چین زاده و پرورده . بودایی شانزده تصویر کشید که اکنون از آثار نفیس گالري فریر واشینگتن است

  .به الهام خاطرات کودکی خود، به کشیدن مناظر چین همت گمارد شده بود، نه تنها به نیروي تخیل، بلکه

وي از روحانیان فرقۀ بودایی ذن بود و در هنرستان . شیو، در این دوره پدید آمد بزرگترین نقاش ژاپنی، سس

وي حتی در : کرد میتسو تأسیس شده بود، کار می سوکوکوجی، که با چند هنرستان دیگر از طرف شوگون یوشی

اما او با . اند که او را به گناه سوء رفتار به تیري بستند آورده. انداخت مردم را با نقاشیهاي خود به حیرت میجوانی 

انگشتان پا تصویري از موشان کشید و موشان را چنان هنرمندانه کشید که جان گرفتند و ریسمانها را جویدند و او را 

هایی  نامه  پس، از مقامات دینی و شوگون. شوقی وافر داشت شیو به شناختن استادان عصر مینگ سس! رها ساختند

در چین، از مشاهدة انحطاطی که در نقاشی راه یافته بود، سخت تنگدل شد، ولی از . گرفت و پا بر کشتی نهاد

بنابر روایات، هنرمندان و بزرگان چین تا کشتی . فرهنگ وحیات پرتنوع آن کشور پهناور چیزها آموخت و بازگشت

یعتش کردند و صدها برگ کاغذ سفید برسرش ریختند و خواستند تا در ژاپن نقشهایی بر آنها کشد و به یادگار مشا

شیو، چون  سس. نامیدند» کشتی برف«شیو یعنی  بدین مناسبت، از آن پس او را به نام مستعار سس. باز فرستد

اما، اگر آنچه . ال بسیار به او ارزانی داشتشاهزادگان، مورد استقبال ژاپنیان قرار گرفت، و شوگون یوشیمازا م

خوانیم نادرست نباشد، وي همه را رد کرد و به خلوتگاهی در چوشو رفت و با سرعت فراوان به شاهکارآفرینی  می
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آثار او از . موي افسونگر خود تقریباً همۀ وجوه زندگی و مناظر چین را مجسم و مخلد گرداند پرداخت و توانست با قلم

در سن پیري، . وع و وفور و دقت و روشنی در ژاپن بیسابقه بودند و درچین هم بندرت نظیري داشتندحیث تن

در نظر . دانستند نهادند و او را استاد مسلم می بر او حرمت بسیار می. اش محل رفت و آمد هنرمندان شد خانه

اي آتش گرفت؛  اند که خانه آورده. دو نزد اروپاییاناي را دارد که آثار لئونار هنردوستان ژاپنی، آثار او همان پایه و مایه

شیو را در اختیار داشت، چون راه فرار را مسدود دید، شکم خود را درید و طومار  خانه، که یکی از تصاویر سس صاحب

.سوختۀ او به دست آمد آسیب، از جسد نیم بعداً این اثر، بی. نفیس را در آن نهاد

توکوگاوا، نفوذ چین در بین هنرمندان بسیاري که مورد حمایت امیران زمیندار  در عصرهاي شوگونی آشیکاگا و

داد، و اینان، به هنگام لزوم،  در دستگاه هر یک از امیران ژاپن، نقاشی برجسته صدها تن را تعلیم می. بودند، دوام آورد

در . شد ، هنر ازمعابد دور مییافت به همان نسبت که ثروت افزایش می. کردند قصر خداوندگار خود را تزیین می

اي به  اواخرقرن پانزدهم، کانوماسانوبو به کمک دستگاه آشیکاگا، براي حفظ سنن اصیل چینی در هنر ژاپن، نحله

ماسانوبو سخت به . شیو از او برتر بود اي رسید که تنها سس پسرش، کانوموتونوبو، در این زمینه به پایه. وجود آورد

: در این باره حکایتی به ما رسیده است. شخصیت، که همانا عامل اصلی نبوغ است، خو داشت تمرکز فکر یا استغراق

خرامید و  خاست و مانند درنا می گویند چون از او خواستند که تصاویري از درنا بکشد، وي چند گاه هر شب برمی می

خواهد به هنگام صبح  ي، کسی که میآر! پرداخت کرد و سپس بامدادان به ترسیم آزمایشهاي شبانۀ خود می رفتار می

توکو، با  نوادة موتونوبو، به نام کانویی! آوازة خود را به گوش خلق رساند، باید شب هنگام با هدف خود به بستر رود

یوشی برخوردار بود، به سبک متصنعی که از شیوة  آنکه از همین خانوادة هنرمند برخاست و از حمایت شوگون هیده

یو مرکز این نحله را از کیوتو به یدو انتقال داد و خود به خدمت دستگاه توکوگاوا  تان. ور بود گراییداصیل پدران او د

هنرمندان خانوادة کانو، با وجود کوششی که براي مراعات . کو کمک کرد یاسو در نیک یه درآمد و به آرایش مقبرة اي

  .ادان دیگري پیش آمدندداشتند، تدریجاً پس افتادند، و است مقتضیات زمان مبذول می

پیروان نحلۀ کویتسو و کورین، براثر . ، گروه جدیدي به رهبري کویتسو و اوگاتاکورین تشکیل شد1660در حدود 

شیو و کانو بودند، کهنه دانستند  ها و موضوعات چینی را، که زمانی مقبول سس نوسانات طبیعی عقاید و سبکها، شیوه

کویتسو استعدادهاي گوناگون داشت و از همان مردان بزرگی بود . ن روي آوردندو به مناظر و موضوعات زندگی ژاپ

کویتسو در ! بزرگمردي ندیدم که نتواند در هر کاري بزرگ باشد: گفت کرد و می که کارالیل با غبطه از آنان یاد می

ماریس، براي احیاي تصاویر دست بود و، مانند ویلیام  کاري و درودگري چیره کاري و الك نویسی و نقاشی و فلز  خوش

کورین، که هماورد کویتسو به . اي گرد آورد چاپی زیبا نهضتی به راه انداخت و شاگردان گوناگون خود را در دهکده

کرد و، به قول معاصرانش، با یک حرکت قلم مو  در کشیدن اشکال درختان و گلها اعجاز می. رفت شمار می

  .یشمین نقش کند و بدان جان بخشدتوانست برگ زنبق را بر پارچۀ ابر می

آخرین .اند نرسیدههیچ یک از صورتگران ژاپنی در انتخاب موضوعات خاص ژاپن و ابراز ذوق و لطافت ژاپنی به گرد او 

یو، که  اوك. یو در کیوتو برپا شد امی اوكنحلۀ نقاشی ژاپنی که جنبۀ تاریخی دارد، در قرن هجدهم، به وسیلۀ ماروی

وابستۀ مردم بود و از نقاشی اروپایی اطالعاتی داشت، تصمیم گرفت که، برخالف عرف هنري ژاپن، ایدئالیسم و 

به نگاشتن . ، مناظر سادة زندگی روزانه را نقاشی کند)رئالیسم(پردازي  امپرسیونیسم را ترك گوید و مطابق واقع

تصویري از گراز : گویند. داشت ان سخت مایل بود، و از این رو جانوران بسیار درخانۀ خود نگاه میتصویرهاي جانور

دل نگران شد و چندان در آن دست . آید به او گفتند که گراز مصور او مرده به نظر می. کشید و به صیادان نشان داد

چون اشراف کیوتو تهیدست شده بودند، ! هبرد تا سرانجام صیادان تصدیق کردند که گراز او خفته است، نه مرد

فروخت، و این عامل اقتصادي، بیش از پیش، او را به  یو آثار خود را به مردم وابسته به طبقات متوسط می اوك
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پیروان سبک قدیم از تجدد او هراسیدند، اما . کشیدن موضوعات معمولی، از جمله دلربایان کیوتو، راغب گردانید

زوزن، براي آنکه . او مورد قبول موري زوزن قرار گرفت) ناتورالیسم(گرایی  طبیعت. ود پا بیرون ننهادیو از راه نو خ اوك

بتواند بخوبی از عهدة نقش صورت حیوانات برآید، با حیوانات همنشین شد و در کشیدن تصویر میمون و تصویر آهو 

پردازي نه تنها در ژاپن، بلکه در  بک واقعس) 1795(یو  به هنگام مرگ اوك. از همۀ هنرمندان ژاپنی پیشی گرفت

  .جهان مقامی یافته بود

X  - گراوورسازي  

  هیروشیگه - هوکوسایی -استادان آن - بنیادگذاران آن -یویه نحلۀ اوکی

اعتبارترین هنر ژاپن وسیلۀ معرفی و اشاعۀ هنر ژاپنی در مغرب زمین شده  یکی از شوخیهاي تاریخ این است که کم

ي در اواسط قرن هجدهم، یعنی پانصد سال پس از آنکه بوداییان به ژاپن واردش کردند، براي مصور گراوورساز. است

در آن زمان، موضوعات و روشهاي قدیمی از نظر افتاده بود، . ساختن کتابها و مجسم کردن زندگی مردم به کار افتاد

طبقات جدید، که آرام . گلها رغبتی نداشتندو مردم دیگر به نقوش پارسایان بودایی و فیلسوفان چینی و حیوانات و 

پس، هنرمندانی نوآیین براي رفع این . جستند که زندگی آنان را منعکس کند رسیدند، هنري می آرام به اقتدار می

بایست براي تهیۀ هر تصویر وقت  چون نقاشی مستلزم فراغت و هزینۀ بسیار بود و نقاش می. نیاز به وجود آمدند

کردند  اینان بر یک قطعه چوب نقشی حک می. سازي متوسل شدند ، هنرمندان جدید به هنر گراوورفراوان صرف کند

ها را بسادگی با دست  در آغاز، باسمه. فروختند آوردند و می و، از روي آن، کثیري تصویر چاپی با باسمه به دست می

به این . آوردند هاي رنگین فراهم می مه، به کمک سه مهر چوبی یاگراوور، باس1740ولی، در حدود . کردند رنگ می

معنی که نخست گراووري پوشیده از رنگ سیاه، سپس گراووري آلوده به رنگ سرخ، و بعد از آن گراووري آغشته به 

هاي  باسمه. کاملتري تهیه کند هاي رنگین ، هارونوبو توانست باسمه1764در . فشردند رنگ سبز را بنوبت برکاغذ می

زدة نوجو را الهام داد، با این شیوه به دست آمد، و راه براي فرا  هیروشیگه، که اروپاییان فرهنگ روشن هوکوسایی و

.گشوده شد» گذران تصاویر دنیاي «یویه یا نحلۀ  آمدن نحلۀ نقاشی اوکی

در اوایل  ماتابی واسا  نقاشان این نحله اولین کسانی نبودند که انسان سادة معمولی را موضوع نقاشی قرار دادند؛ اي

قرن هفدهم، با کشیدن تصویرهایی از مردان و زنان و کودکان در زمینۀ زندگی روزانه، طبقۀ ساموراي را سخت 

نام دارند و بر تجیري شش لت » بیوبو هیکونه«، دولت ژاپن همین تصویرها را که 1900اما، در . ناراحت کرده بود

، هیشیکاوا 1660در حدود. کرد و به نمایشگاه پاریس فرستاد بیمه) دالر15000(ین  30000اند، به مبلغ  نقش شده

. هاي مردم فراهم ساخت هاي فراوانی براي کتابها و خانه مورونوبو که در کیوتو طراح لباس بود، با گراوور، باسمه

رهاي ، توروکوجوموتو، که براي تئات1687در حدود . هاي او مانند کارت پستالهاي کنونی رواج بسیار گرفت باسمه

کرد، به یدو رفت و سودبخشی تهیۀ باسمه از صورتهاي بازیگران مشهور را به استادان  اوزاکا آگهیهاي منقش تهیه می

هاي بازیگران تئاترها  پس، هنرمندان نخست از قیافه. یویه، که در پایتخت گردآمده بودند، اعالم داشت مکتب اوکی

وشیوارا روي آوردند و، به وسیلۀ باسمه، به زیبایی گذران بسا هاي کوي ی باسمه ساختند، و سپس به روسپیخانه

در نتیجه، پستانهاي عریان و اندامهاي زیباي دیگر به حریم نقاشی ژاپن، که روزگاري . ها ابدیت بخشیدند چهره

  .مختص دین و فلسفه بود، راه یافت

هایی به وجود آورد که  رهاي متعدد، باسمههارونوبو، با گراوو. در اواسط قرن هجدهم، استادان این فن پدید آمدند

ولی بعداً از این کار پشیمان شد و، . کرد وي در ابتدا براي تئاترها نقاشی می. حتی به پانزده رنگ متفاوت ملون بودند

یوناگا اولین کسی بود که در این  کی. هایی از عالم خوش جوانان پرداخت با ظرافت خاص ژاپنی، به کشیدن صحنه

ه ذروة عظمت رسید و پیکر متموج و در عین حال راست و رسمی زنان اشرافی را با پیچ و تاب خط و رنگ زمینه ب
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اما، در همین زمان کوتاه، توانست با نگاشتن صورتهایی . شاراکو تنها دو سال به تهیۀ نقوش گراوور گرایید. نمایش داد

اوتامارو، که . ر، از همپیشگان خود ارجمندتر شود، و تصاویر طنزآمیزي از ستارگان تئات»رونین«از چهل و هفت 

ذوق  - از حشرات تا روسپیان - نبوغی درخشان داشت و خداوند خطوط و طراحی بود، در کشیدن همۀ مناظر حیات

خود را آزمود؛ نیمی از عمر را در کوي گل یا مرکز روسپیان گذرانید؛ با کار و عشرت، خود را فرسوده ساخت؛ و براثر 

وي که از مردم . را در زندان به سر آورد 1804یوشی در میان پنج زن دلربا، سال  ویري از شوگون هیدهکشیدن تص

سر به یک سو : بود، به زنان متمکن و مغرور تصاویر خودظرافتی اثیري بخشید ساده و زندگی ساده به مالل افتاده

در نتیجه، . هاي مواج متعدد موز و ملبس به جامهها باریک و دراز، و پیکرها مر متمایل، چشمها کشیده و مورب، چهره

اما با ظهور دو تن از نامورترین . عمق درآمد و به راه زوال افتاد یویه رفته رفته به صورتی متکلف و کم سبک نحلۀ اوکی

.استادان این مکتب، پنجاه سال دیگر بر عمر آن افزوده شد

نامید، نزدیک نود سال عمر کرد، با این وصف، از دیررسی  می» دیوانۀ پیرنقاشی«کاتسوهیکا هوکوسایی، که خود را 

  :کمال و زودگذري عمر آدمی دل آزرده بود

سالگی توانستم  تا پنجاه. داشت، گرفتار آمدم از شش سالگی به بعد، به جنونی که مرا به کشیدن تصویر هرچیز وامی

تنها در سن هفتاد کار واقعی من . را خرسند نگردانیدتصویرهاي گوناگون فراوان به وجودآورم، اما هیچ یک از آنها م

بنابراین، امیدوارم که در سال . شود سالگی، حس شناخت طبیعت درمن بیدار می اکنون، در هفتاد و پنج. آغاز شد

هشتاد عمرم به قدرت شهود دست یابم، و تا سال نود آن را وسعت بخشم، تا بلکه در سن صد بتوانم به جرئت بگویم 

اگر یکصدو ده سال عمر کنم، امید آن دارم که دریافت زنده و راستین من . هود من شهودي است کامال هنريکه ش

از کسانی که مانند من عمري دراز خواهند داشت، خواهانم که  …. کشم فراتابد از طبیعت، از هر خط و خالی که می

در سن هفتاد و پنج به دست من، که سابقاً  - هند و ببینند که آیا به قول خود وفا خواهم کرد یا نناظر من باش

  .شوم، تحریر شد خوانده می» دیوانۀ پیر نقاشی«هوکوسایی نام داشتم و اکنون 

ساز بود، نزد نقاشی به نام  پدرش آیینه. ور تعلق داشت یویه، به طبقۀ پیشه هوکوسایی، مانند اکثر هنرمندان نحلۀ اوکی

چون با نقاشی از عهدة . کار اخراج شد، نزد کسانش بازگشت، و به عسرت زیستولی به گناه ابت. شونسو شاگردي کرد

اش آتش گرفت، و او یک شعر  زمانی خانه. گردي پیشه کرد و سالنامه و خوردنی فروخت گذران معاش برنیامد، دوره

  :ساخت) کو هوك(کوتاه 

  .سراپا سوخت

  ! چه آرامند گلها هنگام فروافتادن

اگر خدایان فقط به من ده سال دیگر عمر «: میل مردن نداشت؛ گفت. که مرگ به سراغش رفتهشتاد و نه ساله بود 

شیفتۀ . هزار تصویر به جا مانده است از او پانصد مجلد شامل سی» .شدم بخشیدند، نگارگري براستی بزرگ می می

اي از تصاویر قلۀ  مجموعه. گون کشید طبیعت بود، و از کوه و صخره و پل و آبشار و دریا تصویرهاي دالویز گونه

 بودایی، دل  ولی، مانند آن کاهن شیفته. وشش منظره از فوجی منتشر کرد مقدس فوجی رابه صورت کتابی با نام سی

در یک رشته از تصاویر . وردهیچ گاه از فوجی دل برنکند و کتاب دیگري موسوم به یکصد منظره از فوجی فراهم آ

پو در کنار  خود، به نام خیال شاعران، به موضوعهاي لطیف زندگی ژاپنیان پرداخت؛ از آن جمله، تصویري از شاعر لی

وا را، که مشتمل بر تصاویري واقعپرداز  ، اولین جلد از دورة پانزده جلدي منگ1812در . مغاکها و آبشارهاي لو کشید

خستگی، بیش از ده  پروا و بی هر روز، بی. زد، انتشار داد زانه بود و طنز و تمسخر در آن موج میاز جزئیات زندگی رو

تا آن زمان، چنان فوران سرشار . از این رو توانست همۀ زوایاي زندگی مردم متعارف ژاپن را برنگارد. کشید تصویر می

شمردند،  که نقادان امریکایی آثار ویتمن را خوار میاما، همچنان. و شتابان و پرشوري در بین ژاپنیان دیده نشده بود
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نگریستند و از بیقراري قلم مو، و ابتذالی که گاه در فکر او  محافل هنري ژاپن نیز با تحقیر به تصاویر هوکوسایی می

چون درگذشت، همسایگانش از کثرت کسانی که براي تشییع جنازه به خانۀ محقر او . گفتند شد، سخن می دیده می

دانستند که روزي ویستلر، نقاش بزرگ امریکایی، او را همپایۀ والسکوئز، نقاش  مده بودند به حیرت افتادند، ولی نمیآ

. نامدار اسپانیایی، خواهد دانست

. شناسد ، را نمی)1858-1796(یویه  زمین، هیروشیگه، آخرین استاد بزرگ نحلۀ اوکی زمین، به خوبی مشرق مغرب

. رساند که وي محتمال بزرگترین دورنمانگار ژاپن است چاپی، که به نام او مانده است، میقریب یکصدهزار نقش 

داد، ولی  هوکوسایی تخیالت خود را در تصاویر راه می. دورنماهاي هیروشیگه از دورنماهاي هوکوسایی واقعیترند

کرد که شاید هنوز هم سیاحان  هایش عاشق بود و چنان صادقانه نقاشی می هیروشیگه جهان بیرونی را با همۀ جلوه

، در امتداد 1830هیروشیگه، در حدود ! بینند، عیناً، در پهنۀ طبیعت ژاپن بیابند بتوانند مناظري را که در آثار او می

توکایدو، یعنی جادة بین توکیو و کیوتو، به راه افتاد و، مانند یک شاعر وارسته، از مقصد و مقصود غافل شد و به 

محصول این سیر و سیاحت، معروفترین کتاب او پنجاه و سه ایستگاه . یر و پرمعنی سر راه دل دادهاي نظرگ صحنه

در . هیروشیگه خوش داشت که باران و شب را با همۀ اشکال مرموز آنها بنگارد. منتشر شد1834توکایدو بود که در 

خود از آثار هیروشیگه سرمشق گرفته  این زمینه تنها یک نقاش از او پیشتر رفت، و او ویستلر امریکایی است که

برد، از این کوه سی و شش منظره  هیروشیگه، که همانند سایر نقاشان ژاپنی از مناظر فوجی لذت تام می. است

عمرش . اما زادگاه خود، توکیو، را سخت دوست داشت و پیش از مرگش یکصد منظره از یدو تهیه کرد. کشید

  :ولی با خرسندي بیشتري جان دادکوتاهتر از زندگی هوکوسایی بود، 

گذارم موي خود را در آزوما می قلم

  روم، و به سفر باختر مقدس می

   .ببینمتا مناظر مشهور آنجا را 

XI -  هنر و تمدن ژاپنی  

  سقوط ژاپن باستان - ارزیابی - عوامل متباین -نگاهی به گذشته

اي بود که بر اثر برخورد با صناعت غربی درهم شکست،  گراوورسازي تقریباً بازپسین جلوة تمدن ظریف و پرداخته فن

زمین آخرین جلوة تمدنی باشد که قهراً پایمال صناعت شرقی خواهد  همچنانکه شاید بدبینی فلسفۀ کنونی مغرب

توانیم  مآبانه، می از این رو، بزرگ. ما آسیبی نرساند دوام آورد، به 1853ژاپن در قرون وسطاي خود، که تا سال . شد

هایش با ما رقابت دارند و  این زیبایی دلفریب گذشته بندرت در ژاپن معاصر، که کارخانه. زیبایی آن را دریابیم

برما پوشیده نیست که در ژاپن قدیم ستمگري فراوان بود؛ . خورد کنند، به چشم می توپهایش ما را تهدید می

زیستند؛ زنان در شمار بردگان قرار داشتند و، در مواقع سختی خانواده، به  رزان در فقر، و کارگران در اجحاف میکشاو

نمود؛ شمشیر ساموراي، به جاي قانون، بر مردم متعارف  بها می بر روي هم، زندگی بی  شدند؛ داران فروخته می روسپی

ر اروپا نیز مردان ستمکار و زنان ستمکش و کشاورزان بینوا و با اینهمه، از یاد نباید برد که د. کرد حکومت می

گذشت و تفکرکاري خطرناك بود و قانون همانا ارادة امیر یا  کارگران آزرده فراوان بودند و زندگی با مشقت می

که با شوق بینیم  زیرا، در آن بحبوحۀ فقر و استثمار و تعصب، مردم را می. ورزیم ما به اروپاي گذشته مهر می .سلطان

نوشند تا براي اعقاب خود حق  کنند؛ مخلصانه شربت شهادت می سازند و هر سنگی را به زیبایی منقش می کلیسا می

جنگند تا به آزادیهاي مدنی، که گرانبهاترین و ناپایدارترین بخش میراث  تفکر به دست آورند؛ و در راه عدالت می

م در پس پردة درشتخویی و پرخاشگري ساموراي، شجاعتی بیابیم که توانی بر همین شیوه، ما می. غرب است، برسند

توانیم در وراي تشرع راهبان  ما می. قدرتی نامتناسب با جمعیت و ثروت آن -بخشد هنوز به ژاپن قدرتی عظیم می
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ت اقویا، بخشد ببینیم؛ و در جنب سبعیت و شقاو پایان می آسان، شور آیین بودایی را که به شعر و هنر نیروي بی تن

توانیم،  همچنین ما می. نظیر ژاپنی را مشاهده کنیم دوستی بی پرشکوهترین آداب و خوشایندترین تشریفات و طبیعت

رغم بردگی زنان، جمال و نازکدلی و لطف بیعدیل آنان را دریابیم و، در میان استبداد خانوادگی، فریادهاي شادي  علی

  .د بشنویمکودکانی را که در باغها به بازي سرگرمن

ولی پوشیده نیست که شعر آزاد و . آییم ناپذیري مفاهیم آن به هیجان در نمی ما غربیان از ایجاز شعر ژاپنی و ترجمه

در آثار فیلسوفان ژاپنی بدعت کم است، و مورخان ژاپنی از . ایماژیسم اروپایی مدیون شعر ژاپنی و چینی است

اما باید توجه کنیم که . کنند وقف مقاصد نظامی و سیاسی می هاي خود رابیغرضی بهرة کافی ندارند و از این رو کتاب

جویی را به  رفت، و ژاپنیان، از روي خرد، حقیقت در گذشته فلسفه و تاریخ از عوامل مهم حیات ژاپنی به شمار نمی

از لحاظ «ن وصف، آتشفشانی ژاپن براي معماري عالی مناسب نبود، با ای خاك. داشتند آفرینی گرامی نمی قدر جمال

در عصر جدید، هیچ کشوري » .هاي ژاپنی است هایی که تا کنون دیده شده است، خانه شناسی، کاملترین خانه زیبایی

و کاالهاي زیباي دیگر به گرد » نتسوکه«و » اینرو«در تهیۀ لباس زنان و بادبزن و چتر آفتابی و فنجان و بازیچه و 

ژاپن، از لحاظ تزیینات ظریف . کی چوب، مانند آن کشور مهارت نشان نداده استکاري و حکا ژاپن نرسیده و، در الك

راست است که ظرفهاي چینی ژاپن، حتی . خدشه و هنردوستی، سرآمد همۀ کشورهاست آمیز و ذوق لطیف بی اعتدال

از مصنوعات در نظر ژاپنیان، ارزش ظرفهاي عصرهاي سونگ و مینگ چین را ندارد، اما مصنوعات سفالگران ژاپنی 

نقاشی ژاپنی به قوت و عمق نقاشی چینی نیست، و گراوورهاي ژاپنی، اگر صرفاً . سفالی اروپاي کنونی واالتر است

با اینهمه، انقالبی که در . شوند اي براي تهیۀ آگهی به شمار نروند، از عوامل هنري درجۀ دوم محسوب می وسیله

ی نبود، بلکه از نقاشی و گراوورسازي ژاپنی سرچشمه گرفت و موجد نقاشی قرن نوزدهم پدید آمد، زادة نقاشی چین

به  1860هاي ژاپنی، که پس از برقراري مجدد تجارت در  باسمه. صدها آزمایش براي یافتن اشکال هنري تازه شد

اي  قهوه اروپا سرازیر شد، در کار نقاشان بزرگی مانند مونه و مانه و دگا و ویستلر سخت مؤثر افتاد؛ به سلطۀ رنگ

پیکرنگاران را به تأکید بر . سوخته که از زمان لئوناردو تا عصر میله برنقاشی اروپا سایه افکنده بود، خاتمه داد

ویستلر، با غروري که براي . روشنایی برانگیخت و به آنان آموخت که کار آنان عکاسی نیست، بلکه نوعی شاعري است

زیبایی با مرمرهاي تراشیدة معبد پارتنون یونان، و با پرندگان «: استهر کس جز معاصران وي خوشایند است، گفته 

امیدواریم که این سخن بتمامی  ».یاما به کمال خود رسیده است منقوش بر بادبزن هوکوسایی در پاي قلۀ فوجی

قدیم، چهار سال آنکه ژاپنیان متوجه باشند، ژاپن  بی: کند اما، در هر حال، دربارة ژاپن باستان صدق می. درست نباشد

پس از ازدواج هوکوسایی، به حضیض گرایید، زیرا براثر آسایش و آرامش و دورافتادگی، از این حقیقت غافل مانده بود 

ساخت،  و بادبزن می» اینرو«در آن زمان که ژاپن . که اگر ملتی بردگی خود را نخواهد، باید با جهان همگامی کند

این علوم در طی سالها، در . نهاد زمین مجهول بود، بنیاد می براي مشرقاروپا علومی را که تقریباً یکسره 

آزمایشگاههایی که ظاهراً از جوش و خروش جهان برکنار بود، قوام گرفت، و سرانجام اروپا را از صناعتی که لوازم 

پس، کاالهاي . ردانیدآورد، برخوردار گ دست آسیا فراهم می تر از صنعتگران چیره لطف زندگی را ارزانتر و ضمناً بی

ارزانبهاي اروپا بازارهاي آسیا را، فرا گرفت شالودة اقتصادي کشورهایی را که در مرحلۀ صنایع دستی غنوده بودند در 

از این بدتر، در پرتو علم، مواد انفجاري و کشتیهاي جنگی و . هم شکست، و حیات سیاسی آنها را دگرگون ساخت

در این روزگار که خمپاره، ! کارآمدتر است» اندکی«ار، از شمشیر ساموراي دالور توپهایی ساخته شد که، براي کشت

سوزاند، از دالوري پهلوانان چه سود؟  برکنار از جوانمردي، خشک و تر را با هم می
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زمین  تر و مؤثرتر از این نیست که ژاپن خواب آلوده ناگهان از غرش توپهاي مغرب اي شگفت در تاریخ جدید، پدیده

دار شد، درس عبرت گرفت، همت ورزید، علم و صنعت و جنگ را پذیرفت، با خونریزي و سوداگري بر حریفان خود بی

  .غالب آمد، و در ظرف دو نسل، پرخاشجویترین ملل دنیاي معاصر گردید

  

و یکم فصل سی

  ژاپن نو

   

I -  انقالب سیاسی  

اعادة اقتداراتان سیاسی  -تجدید سازمیکا - پنگرایی ژا غرب - پیشتازي امر امپراطور -انحطاط حکومت شوگونی

  نتایج سیاسی آن - جنگ با روسیه -ارتش - قوانین - قانون اساسی جدید - جامعه

پیش از آنکه نفوذ یا حملۀ خارجی بتواند جامعه را . مرگ تمدن یک جامعه بندرت معلول علل برونمرزي است

در یک جامعه، هیچ دودمان . گسیخته باشد  ه را از همدگرگون یا منهدم کند، باید انحطاط داخلی تاروپود جامع

. پذیر باشد و جوانی و شادابی خود را محفوظ دارد تواند مطابق مقتضیات زمانه قابل انعطاف و انطباق حاکمی نمی

 دار باري برد، و اعقاب میانه حال او عهده گذار یک دودمان نیمی از نیروي دستگاه خود را تحلیل می معموال بنیاد

یاسو، کمابیش بخوبی  یه شوگونهاي خاندان توکوگاوا، پس از اي. آیند شوند که تنها نوابغ از عهدة حمل آن برمی می

یه یاسو  چون هشت نسل از اي. اما، گذشته از یوشیمونه، شخصیت بزرگی از میان آنان برنخاست. حکومت کردند

. ت انداختند و از پرداخت مالیات استنکاف نمودندگذشت، امیران، با شورشهاي خود، دستگاه شوگونی را به زحم

صلح طوالنی، که بیش از دو قرن دوام آورده بود، طبقۀ . پس، خزانۀ یدو خالی شد و از تأمین امنیت و دفاع بازماند

رفته  از این رو، رفته. طلب ساخته و مردم را از سختی کشی و فداکاري برکنار کرده بود ساموراي را نرم و راحت

هنگامی که ژاپن در معرض خطر خارجی قرار . یوشی از میان رفت و لذتجویی رواج یافت گی زاهدانۀ عصر هیدهساد

در چنین وضعی، فرهنگیافتگان ژاپنی، که بر اثر . گرفت، ملت براي پاسداري آن آمادگی مادي و معنوي نداشت

ناپذیر، اخبار تمدنهاي متنوع و  ي تسکینکردند، با کنجکاو جدایی و گسیختگی از دنیاي خارج احساس محدودیت می

خواندند و در نهان شوگونها را غاصب  شنیدند؛ آثار مابوچی و موتواوري را می ثروت روز افزون اروپا و امریکا را می

گفتند که شوگونها پیوستگی رشتۀ سلطنت را از میان برده و سالطین خدازاد را به مغاك ضعف و فقر  نامیدند؛ می می

گرفتند و  وار، شهرها را فرا می شد، سیل رساالتی که در نهانگاههاي یوشی وارا و جاهاي دیگر نوشته می. اند انداخته

.خواندند را به برانداختن حکومت شوگونی و بازگردانیدن قدرت امپراطور میمردم 

ژاپن را نقض کرده و ، دستگاه درماندة شوگونی خبر یافت که یک ناوگان امریکایی قوانین )1853(در این هنگام 

پري، فرماندة ناوگان، با آنکه چهارکشتی جنگی و پانصد و شصت جنگاور داشت، . داخل خلیج اوراگا شده است

خواهد، مگر این  یوشی فرستاد و اعالم کرد که حکومت امریکا چیزي نمی یه آمیزي براي شوگون اي یادداشت احترام

ایی گشوده شود و دریانوردان امریکایی، که گاهی به سبب کشتی که چند بندر ژاپنی به روي سوداگران امریک

براثر شورش تایپینگ، پري به پایگاه خود در . رفتند، مورد حمایت ژاپن قرار گیرند شکستگی به سواحل ژاپن می

خاري هاي بسیار، از قبیل عطر و ساعت و ب ، با نیروي بیشتري به ژاپن آمد و هدیه1854اما در . آبهاي چین بازگشت

ها به خانوادة سلطنتی  سادا، در رسانیدن هدیه یه شوگون جدید، اي. و ویسکی، براي امپراطور و ملکه و شاهزادگان برد

پري پذیرایی . مسامحه نمود، ولی با امضاي معاهدة کاناگاوا، که به منزلۀ قبول درخواستهاي امریکا بود، موافقت کرد
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اگر ژاپنیان به ایاالت متحدة امریکا بروند، آبهاي آن «نارسا اعالم داشت که مردم جزایر ژاپن را ستود و با بصیرتی 

کشور را براي کشتیرانی خود آزاد خواهند یافت و حتی در معادن طالي کالیفرنیا هم مانعی در مقابل خود نخواهند 

د، عوارض گمرکی را محدود هاي بعدي، بنادر مهم ژاپن را به روي بازرگانان خارجی گشو این معاهده، و معاهده» .دید

و معین کرد، وحق محاکمۀ اروپاییان و امریکاییانی را که در خاك ژاپن مرتکب جنایتی شوند، به کنسولهاي بیگانه 

همچنین، ژاپن وعده داد که از آن پس مسیحیان را نیازارد، و ایاالت متحده تعهد کرد که به ژاپن سالح و . واگذارد

    . سیلۀ اهل فن و افسران خود، فنون جنگ را به آن ملت صلحجو بیاموزدکشتی جنگی بفروشد و، به و

ها به شرمساري افتادند، ولی بزودي رخنۀ بیگانگان را به عنوان عامل سرنوشت و وسیلۀ  ژاپنیان در ابتدا از این معاهده

شر آنان رهید و به زندگی  بعضی از مردم برآن بودند که باید برضد بیگانگان به جنگ برخاست و از. تکامل پذیرفتند

گفتند که تنها با آموختن  دانستند و می برخی دیگر تقلید از غربیان را الزم می. الطوایفی بازگشت فالحتی عصر ملوك

. توان از غلبۀ نظامی و اقتصادي اروپا، که چین را درهم شکسته بود، خالصی جست صنایع و فنون جنگی غرب می

آور، نخست امیران را به سرنگون کردن دستگاه شوگونها و بازگردانیدن  لیاقتی حیرتگرایی، با  رهبران جنبش غرب

الطوایفی و ترویج صناعت  قدرت امپراطوران برانگیختند، و سپس قدرت امپراطور را براي برچیدن حکومت ملوك

: وي اعالم کرد. گیري شد ، آخرین شوگون، کیکی، در زیر فشار امیران، مجبور به کناره1867در . غربی به کار گرفتند

کنم که وضع نامطلوب کنونی معلول  تقریباً همۀ فعالیتهاي اداري از کمال برکنار است، و من با شرمساري اقرار می«

گیرد، اگر حکومت به   اینک که دامنۀ حشر و نشر ما با بیگانگان روز به روز وسعت می. نقایص و بیکفایتی من است

: امپراطور میجی بدو پاسخی موجز داد» .، مبانی دولت در هم خواهد شکستیک مقام مرکزي تفویض نگردد

و در روز اول ژانویۀ » .پیشنهاد توکوگاواکیکی براي بازگردانیدن اقتدارات اداري دربار سلطنتی مورد قبول است«

گرفت و مردم، پس، آیین کهنۀ شینتو مورد تجدید نظر قرار . ، عصر جدیدي به نام عصر میجی رسماً آغاز شد1868

به نیروي تبلیغات، پذیرفتند که امپراطور منشئی االهی دارد، دانش او آسمانی است، و باید فرمانهاي او را مانند 

.مشیت خدایان واجب االطاعه دانست

دو تن از اشراف ژاپن به نام . آسا کشور را دگرگون ساختند گرایان ژاپن، به یاري امپراطور، با سرعتی معجزه غرب

آهنها و  کائورو سد انزوا را شکستند و به اروپا رفتند و پس از مطالعۀ صنایع و مؤسسات و راه توهیروبومی و اینویهای

. شدن ژاپن کوشیدند کشتیهاي مسافري و جنگی و تلگراف و جز اینها بازگشتند و، با شوقی وطنپرستانه، در غربی

آهن و تلگراف و نیروي دریایی  یسیان را مأمور ساختن راهانگل. حکومت ژاپن به استخدام کارشناسان غربی پرداخت

کرد، فرانسویان را به تجدید نظر در قوانین و تربیت اعضاي ارتش گمارد، تأمین بهداشت عمومی را به آلمانیان 

ازي و س واگذاشت، تعلیم و تربیت عمومی را به امریکاییان سپرد، و حتی ایتالیاییان را به ژاپن آورد تا فنهاي مجسمه

از این رو، گاه . پرستان از این تحوالت سریع و مصنوعی خرسند نبودند البته کهنه. نقاشی جدید را به ژاپنیان بیاموزند

با این وصف، سرانجام، ماشین راه خود را گشود، . انگیختند برمی - حتی واکنشهاي خونین - به گاه مردم را به واکنش

  .و انقالب صنعتی ژاپن شروع شد

طبقۀ . الب، که تنها انقالب حقیقی تاریخ جدید است، الزاماً طبقۀ جدیدي را به ثروت و قدرت اقتصادي رسانیداین انق

ترین طبقۀ اجتماعی به شمار  داران، که در ژاپن قدیم پست بورژوا، یعنی صاحبان صنایع و بازرگانان و سرمایه

الطوایفی پرداختند، و  وهلۀ اول به سرکوبی دستگاه ملوكرفتند، آرام آرام رمق گرفتند و، با پول و نفوذ خود، در  می

، حکومت ژاپن امیران را به ترك مزایاي 1871در . در وهلۀ دوم امپراطور را از اقتدارات اساسی خود محروم گردانیدند

به این طریق،  .کرددیرین خود خواند و زمینهاي آنان را گرفت و، در عوض، آنان را در کارهاي انتفاعی دولتی سهیم 

اشراف، به وسیلۀ منافع جدید خود، به دولت پیوند خوردند؛ صادقانه به آن خدمت کردند؛ و باعث شدند که دولت 
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ه اروپا، ایتو هیروبومی، پس از سفر دوم خود ب. قرون وسطایی ژاپن، بدون خونریزي، به صورت دول عصر جدید درآید

صاحبان . شاهزاده، مارکی، کنت، ویکونت، و بارون: به تقلید از آلمانیان، اشراف ژاپن را به پنج گروه ممتاز تقسیم کرد

شدند، ولی دیگر در شمار امیران فئودال و دشمنان رژیم صنعتی نبودند، بلکه  ور می این درجات از امتیازاتی بهره

  .ندآمد مستخدم مزدور حکومت به شمار می

خواست حکومت  می. ناپذیري مبذول داشت تا حکومت ژاپن را بر نظامی شایسته استوار کند ایتو کوششهاي خستگی

به شکلی درآید که، به قول او، از افراطهاي دموکراسی مصون ماند و در عین حال استعدادهاي هرطبقه را در خدمت 

مطابق این قانون، امپراطور . ی ژاپن با نظارت او تدوین شد، اولین قانون اساس1889در . تکامل صنعتی به کار اندازد

اما مقرر شد . آمد در رأس دولت قرار داشت و خداوندگار همۀ کشور و مایۀ وحدت و استمرار عظمت ژاپن به شمار می

 مجلس«و» مجلس اعیان«که، با رضایت امپراطور، قدرت قانونگذاري، تا زمانی که امپراطور تغییر رأي دهد، به 

وزیران، همانند فرماندهان نیروهاي . کرد امپراطور وزیران را تعیین می. تفویض شود» یت دي«یا » نمایندگان مردم

رسید، حق انتخاب نماینده  مردمی که داراییهاي آنان به حدي معین می. زمینی و دریایی، در مقابل او مسئول بودند

البته در . سرزد 13000000به  1928به برکت قوانین بعدي، در بود، ولی،  460000شمار اینان در آن زمان . داشتند

. ژاپن هم، به موازات پیشرفت دموکراسی، فساد دستگاههاي اداري فزونی یافت

به اقتضاي قوانین جدید، که مبتنی بر ). 1881(در جریان این تحوالت سیاسی، قوانین عمومی کشور دگرگون شد 

آزادي گفتن و  -الطوایفی انسانیتر بود، همۀ افراد از حقوق مدنی نین ژاپن عصر ملوكو بمراتب از قوا» قوانین ناپلئون«

گیرند؛ و بازداشت یا  ها و منازل، جز به حکم قانون، مورد بازرسی قرار نمی ورند؛ نامه بهره -نوشتن و تجمع و دین

ها و  شکنجه. ها و طبقات از لحاظ قانون برابرند ظاهراً اعضاي همۀ فرقه .استمجازات افراد موکول به تشریفات قانونی 

. وضع زندانها بهبود یافته است. گرفت، از اعتبار افتاد آزمایشهاي سختی که سابقاً براي اثبات بیگناهی صورت می

رهایی، براي شروع زندگی، دستمایۀ مختصري از  گیرند و، پس از دهند مزد می زندانیان در مقابل کاري که انجام می

. افتد با وجودي که این قوانین مالیمند، اکنون هم مانند گذشته، بزهکاري بندرت اتفاق می. دارند دولت دریافت می

هاي تمدن بدانیم، باید اعتراف کنیم که ژاپن یکی از متمدنترین دولتهاي  اگر حفظ و مراعات قانون را یکی از نشانه

بینی نشده است، و  اي جز امپراطور پیش در قانون اساسی ژاپن، براي نیروهاي زمینی و دریایی، فرمانده .ونی استکن

کند، خواسته است  را فراموش نمی 1853گاه خفت سال  ژاپن، که هیچ. این یکی از اختصاصات مهم این قانون است

دولت . ، از این گذشته، بر شرق مسلط شود، دست یابدبدین وسیله بر ارتشی که کشور را از هر تعرضی ایمن دارد و

ها هم جوانان را با فنون نظامی آشنا  زند، بلکه در مدرسه ژاپن نه تنها براي ارتش خود دست به سربازگیري می

ه پذیري خود، در مدتی کوتا در نتیجه، ژاپنیان، به برکت انضباط و انضباط. انگیزد کند و شور ملی را در آنان برمی می

. برآمدند و حتی، مانند دولتهاي اروپا، خواب تصرف چین را دیدند» وحشیان بیگانه«از عهدة تجهیز خود و مقابله با 

دانست، براي سرکوبی شورشیان کره، نیرویی به  ، دولت چین، که سرزمین کره را جزو قلمرو خود می1894در سال 

ت ژاپن به معلم دیرین خود اعالن جنگ داد و با سرعتی که دنیا پس، دول. این امر بر ژاپنیان گران آمد. آنجا فرستاد

تائل غرامت  200000000را حیران کرد برچین چیره شد و آن را وادشت که کره را کشوري مستقل بشناسد، و 

امه، روسیه اما، در این هنگ. آرتور، واقع در شبه جزیرة لیائوتونگ، را به ژاپن واگذارد بپردازد و جزیرة فرمز و بندر پورت

تائل دیگر از چین  30000000که از پورت آرتور چشم بپوشد، و در مقابل آن » اندرز داد«پابه میان نهاد و به ژاپن 

اما عزم کرد . اي جز پذیرش ندید روسیه را مورد تأیید قرار دادند، ژاپن چاره» اندرز«چون آلمان و فرانسه هم . بگیرد

.ه تالفی برخیزدکه هر چه زودتر در مقابل روسیه ب
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جنگی که، از لحاظ توسعۀ امپریالیستی دو کشور،  - از این زمان بود که ژاپن براي جنگ با روسیه بسیجیده شد

به موجب . اي بست ترسید که روسیه به سوي هند پیشروي کند، با ژاپن معاهده انگلیس چون می. ناپذیر بود اجتناب

زادي عمل انگلیس لطمه زد، دو دولت پذیرفتند که، در دورة اعتبار این معاهده، که بیش از هرمعاهدة دیگر به آ

، اگر یکی از آن دو با کشور ثالثی وارد جنگ شود و کشور رابعی در آن جنگ مداخله کند، )1922- 1902(معاهده 

لیسی بانکداران امریکایی و انگ. ،جنگ ژاپن و روسیه شروع شد1904در . دیگري بیدرنگ به یاري متحد خود بشتابد

سردار ژاپنی، نوگی، پورت آرتور را گرفت، و به . مبالغ هنگفتی براي چیرگی ژاپن بر تزار روس به ژاپن وام دادند

المللی اول خونینترین  هنگام مناسب به شمال راند و در موکدن به پیکاري که در تاریخ پیش از جنگ بین

اما . از لحاظ سیاسی یا نظامی به کمک روسیه بروند خواستند ظاهراً آلمان و فرانسه می. کشتارهاست تن در داد

فوراً به ژاپن خواهد «متحده  تئودور روزولت، رئیس جمهور ایاالت متحدة امریکا، اعالم کرد که، در آن صورت، ایاالت

روسیه، براي آنکه در آبهاي ژاپن با ژاپنیان دست و پنجه نرم کند، ناوگانی مرکب از بیست و نه کشتی » .پیوست

روز . دریاساالر ژاپنی، توگو، در تنگۀ تسوشیما آمادة مقابله شد. جنگی از راه جنوب افریقا به سوي ژاپن گسیل داشت

کشتیهاي روسی پس از طی مسافتی طوالنی، که تا آن زمان هیچ ناوگان جنگی نپیموده بود، با ناوگان  1905مه  27

ار، رادیو مورد استفاده قرار گرفت، به این معنی که توگو به در این جنگ دریایی، براي اولین ب. توگو برخورد کرد

حیات و «: وسیلۀ رادیو از مسیر ناوگان روسی خبردار شد و به فرماندة هر یک از کشتیهاي ژاپنی این پیام را فرستاد

وسی ر 4000ولی . تن مجروح شدند 538تن کشته و  116از ژاپنیان » .ممات امپراطوري به این جنگ بستگی دارد

تن به اسارت درآمدند، و همۀ کشتیهاي روسی، غیر از سه کشتی، یا به اعماق دریا فرو  7000به هالکت رسیدند، 

  .رفتند یا به دست دشمن افتادند

شود، یکی از نقاط تحول تاریخ جدید بود، و نه تنها از توسعۀ روسیه  خوانده می» جنگ دریاي ژاپن«این جنگ، که 

بلکه اساساً به سلطۀ اروپا در شرق خاتمه داد و رستاخیز آسیا را، که مهمترین حادثۀ  در خاك چین جلو گرفت،

غلبۀ امپراطوري کوچک ژاپن بر مقتدرترین دولت اروپایی، سراسر آسیا را . سیاسی قرن ما خواهد بود، اعالم داشت

توسعۀ آزادي آسیا، به بسط قدرت اما ژاپن، به جاي . چین در صدد انقالب برآمد، و هند خواب آزادي دید: تکان داد

، رسماً آن خطۀ متمدن باستانی را به 1910همت گماشت؛ روسیه را به تأیید نفوذ ژاپن در کره واداشت؛ و سپس، در 

درگذشت و شاید  1912امپراطور میجی، پس از سالها سلطنت و شاعري و هنرآفرینی، در . کشور خود منضم کرد

اي در دستهاي ناپاك  خبر برد که ملت آسمانی ژاپن، که در آغاز حکومت او جز بازیچهبراي پدران آسمانی قوم ژاپنی 

.غرب نبود، اکنون تارك مشرق زمین شده، و چشم به راه است تا محور تاریخ گردد

II -  انقالب صنعتی  

  نظر ژاپنیان -فقر -اعتصاب -دستمزد -ها کارخانه -صنعتی شدن ژاپن

هر برزگر . برزگران، با آنکه از شر فقر نرستند، آزاد شدند. حیات را دگرگون کرد ژاپن در طی نیم قرن همۀ وجوه

خواست  اگر برزگري می. االجاره یا مالیات سالیانه به حکومت، صاحب زمین کوچکی شود توانست، با پرداخت مال می

ر امتداد سواحل به وجود شهرهایی بس بزرگ د. دید مزرعۀ خود را رها کند و براي کار به شهر رود، ممانعتی نمی

داراي قصرهاي سلطنتی و اشرافی و باغهاي وسیع و حمامهاي شلوغ عمومی شد؛ از » پایتخت خاوري«توکیو یا . آمد

جاي قلعه و دهکدة اوزاکا، به  .کرد نمیلحاظ جمعیت، هیچ یک از شهرهاي جهان، جز لندن و نیویورك، با آن برابري 

ها و آسمانخراشهاي  ها و کارخانه که در قدیم محلی براي ماهیگیري بود، اینک مرکز صنایع ژاپن، شهر اوزاکا، با کلبه

هاي بسیار مجهز یوکوهاما و کوبه، کشتیهاي بازرگانی فراوانی که دومین ناوگان  در اسکله. خورد  خود به چشم می

  .گرفتند دادند پهلو می می تجارتی جهان را تشکیل
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داري، با سهولتی بیسابقه، از هر کمکی استقبال  الطوایفی به مرحلۀ سرمایه حکومت ژاپن، براي گذر از مرحلۀ ملوك

حقوق بیگانگان را پرداخت و آنان را به کشورهاي . نیاز شد سال از استادان خارجی بی در نتیجه، در ظرف پانزده . کرد

آهن را خود برعهده گرفت، ولی به مؤسسات  تقلید حکومت آلمان، ادارة پست و تلگراف و راهبه . خود گسیل داشت

غرامتی . صنعتی خصوصی وامهاي کالن داد و، با بستن عوارض سنگین بر واردات، به حمایت صنایع داخلی برخاست

نکه آلمان با غرامتی که به ژاپن پرداختند به صنعتی شدن این کشور کمک کرد، چنا 1894که چینیان پس از جنگ 

ژاپن معاصر، مانند آلمان یک نسل پیش، با . از فرانسه گرفت بر سرعت جریان صنعتی شدن خود افزود 1871در 

الطوایفی، صنایع خود را به راه انداخت، در صورتی که رقباي اروپایی با سابقۀ آن  ماشینهاي نو و انضباط عصر ملوك

گرفتند و از کارفرمایان  کارگران ژاپنی دستمزدي اندك می. طلب بودند ان شورشگرفتار ماشینهاي فرسوده و کارگر

حتی هنگامی که . از این رو، دیرزمانی، وضع قوانین کار براي حکومت لزوم نیافت. بردند خود صمیمانه فرمان می

در اوزاکا بیست و ، یک دختر ژاپنی 1933در . حکومت دست به وضع قوانین کار زد، در اجراي آنها سختگیري نکرد

.کرد، ولی یک مرد انگلیسی در لنکشر تنها ادارة شش دستگاه را برعهده داشت پنج دستگاه ریسندگی را اداره می

ها دو  ، کارخانه1924و  1918در فاصلۀ سالهاي . بود 1908دو برابر تعداد آنها در  1918ها در سال  تعداد کارخانه

هاي موجود ژاپن بود، در حالی که اروپا در  به وجود آمد، معادل نیمی از کارخانه 1931هایی که در  کارخانه. برابر شد

در جهان به مصرف رسید، حدود دو  1933اي که در  از پنج میلیارد متر پارچۀ پنبه. زد اعماق بحران دست و پا می

دولت ژاپن چون در . ر رفتدر نتیجه، ژاپن بزرگترین صادرکنندة منسوجات به شما. میلیارد آن به ژاپن تعلق داشت

المللی پیشین آن تنزل داد،  طال را رها کرد و پول خود، ین، را به چهل درصد از ارزش بین) استاندارد(معیار  1931

معادل پنجاه درصد بر فروش خارجی خود بیفزاید و بازرگانی خارجی و نیز  1933و  1932توانست در سالهاي 

بیشی،  پیشه، مانند میتسویی و میتسو هاي تجارت ر آن زمان، برخی از خانوادهد. تجارت داخلی خود را رونق بخشد

پس، نظامیان، هماهنگ با طبقۀ مزدگیر، نظارت حکومت را بر صنعت و . چنان ثروتی اندوختند که مردم را برآشفتند

  .شدندتجارت خواستار 

آمد، کمی دستمزدها، که شرط الزم تهیۀ کاالهاي  حال مرفهی پدید می ه براثر توسعۀ تجارت، طبقۀ میانهدر حینی ک

، مزد روزانۀ یک کارگر 1931به طور متوسط، در . ارزانبها و غلبه بر رقباي اقتصادي ژاپن بود، کارگران را به جان آورد

 12دادند، و  درصد کارگران را تشکیل می51زنان . ر بوددال 0.48دالر امریکایی، و مزد روزانۀ یک زن کارگر  17،1

، با آنکه همکاري و هماهنگی ملت لزوم تام داشت، کراراً اعتصاب روي 1931در  .داشتندسال  16درصد آنان کمتر از 

، غیرقانونی »افکار خطرناك«ت برخی از افکار سیاسی را، به عنوان از این رو، حکوم. گرفت داد و کمونیسم نیرو می می

. آور بود زندگی کارگران رقت. گاه جانی نگرفتند، تحمیل کرد هاي کارگري، که هیچ خواند و محدودیتهایی براتحادیه

وکیو، پنج نفر در یک به طور متوسط، در ت. بردند ها به سر می جمع کثیري از مردم اوزاکا و کوبه و توکیو در ویرانخانه

هزار گدا و  ها و آلونکهاي کوبه، بیست در زاغه. زیستند زاغۀ کوچک، کمی بزرگتر از یک تختخواب دونفري، می

در این کوخها، مرگ و میر اطفال . شدند شکار امراض واگیردار می  لولیدند و بیرحمانه جنایتکار و علیل و روسپی می

کمونیستهایی مانند کاتایاما و بعضی از سوسیالیستهاي . یر نواحی ژاپن بودچهار بار بیش از کودك میري در سا

سرانجام، حکومت . مسیحی از قبیل کاگاوا، براي اصالح این اوضاع، گاهی با خشونت و گاهی با مالیمت مبارزه کردند

. ها و آلونکها به کارهاي بزرگی که در تاریخ نمونه ندارد دست زد براي انهدام زاغه

  :سل پیش، هرن با تلخی از رژیم جدیدژاپن چنین یاد کردیک ن

براي دریافت شدت این فقر . آید  گاه در تاریخ این قوم دیده نشده است، پدید می بر اثر اوضاع جدید، فقري که هیچ

حال زند،  می 50000باید به خاطر آورد که تعداد کسانی که در توکیو قادر به پرداخت مالیات مسکن نیستند، سر به 
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پیش از تراکم ثروت در دستهاي اقلیت، هرگز چنین . است) دالر امریکایی 10/1(» سن« 20آنکه این مالیات فقط 

تراکم ثروت در «. مگر به طور موقت، آن هم به علت جنگ - فقري درهیچ یک از بخشهاي ژاپن وجود نداشت

فرمایان ژاپنی مدعی هستند که سطح کار. بدون شک همه جا با تمدن قرین ومالزم بوده است» دستهاي اقلیت

معتقدند که پایین . مزدها، نسبت به عدم مهارت کارگران ژاپنی و نازل بودن هزینۀ زندگی ژاپن، چندان پایین نیست

بودن دستمزد براي پایین بودن هزینه الزم است، و پایین بودن هزینه براي ربودن بازارهاي خارجی ضرورت دارد، و 

رجی براي حفظ صناعاتی که به واردات سوختی و معدنی نیازمندند بایسته است، و حفظ صناعات ربودن بازارهاي خا

ژاپن، اگر . افزون جزایري که فقط دوازده درصد مساحت آن قابل کشت است، حیاتی است براي معیشت جمعیت روز

  .باید صنعتی باشدآزمند ثروت و ساز وبرگ کافی به دست آورد،  خواهد براي دفاع خود در مقابل غرب می

III -  انقالب فرهنگی

 - هنر و ذوق - پزشکی ژاپن -علم -دین - تحول اخالق و زناشویی - شخصیت ژاپنی - تجدد در آداب -تجدد در پوشش

  شعر جدید - داستانهاي ناتورالیستی -زبان و آموزش و پرورش

اي تغییرات خارجی به چشم  ینه پارهآیا انقالب صنعتی ژاپن مردم آن سرزمین را هم دگرگون کرده است؟ در این زم

گشاد   هاي رنگین اند، اما زنان همچنان جامه اکثر مردان شهري به پوشیدن لباسهاي اروپایی عادت کرده: خورد می

 .آویزند میآورند و از پشت  هاي بزرگ درمی بندند و سر شالها را به صورت گره پوشند و شالهاي زربفت به کمر می می

با این وصف، هنوز . یابد افتد، و بازار کفش رونق می بندهاي چوبی از رواج می به موازات اصالح راهها، به پا کردن پاي

در شهرهاي بزرگ، هر نوع لباس بومی اروپایی و مختلط دیده . روند کثیري از مردان و زنان با پاهاي برهنه راه می

  .دهد شود و از تحول سریع و ناتمام این کشور خبر می می

رفتار ژاپنیان نمونۀ ادب و مردمداري است، اگر چه مردان هنوز به رسم دیرین، به هنگام عبور و دخول و خروج، بر 

فروتنی ظاهري نقابی . رود گفتن بسیار مؤدبانه است، و الفاظ تند بندرت به کار می سخن. گیرند زنان سبقت می

شخصیت ژاپنی، و برروي هم . ترین دشمنیها را پنهان داشته است مناعت شدید مردم زده، و پردة ادب قیافۀ سختبر

انسان، در لحظات متفاوت حیات، با حوادث متنوع برخورد . شخصیت هر انسان، معجونی است از خوهاي متمایز

بند و  کند و گاهی مالیمت؛ دمی سبک و بی یگاهی خشونت م: پردازد کند و به ناگزیر به واکنشهاي گوناگون می می

آورد  گیرد؛ وقتی به خضوع سرفرود می شود و دمی سنگین و پروقار؛ زمانی صبوري و زمانی گستاخی پیش می بار می

هم خیالباف و هم : در این صورت، نباید از تضادهاي روحی ژاپنیان دلزده شویم. فرازد و وقتی به غرور گردن می

درعین شادابی و شوخی و . ساس و هم خویشتندار، هم پرشور و هم سرد، هم پرهیجان و هم آرامبین، هم ح واقع

ورزند، در  با آنکه معموال به حیوانات و ندرتاً به زنان مهربانی می. لذتجویی، به خودکشیهاي پرآب و تاب گرایش دارند

دالور و  -ژاپنی اصیل واجد سجایاي جنگجویان است .کنند میمواردي نسبت به حیوانات و مردان با سنگدلی رفتار 

ذوق؛ از خودنمایی برکنار،  حساس و تأثرپذیر و خوش - ماند آمادة مردن است؛ با این وصف، روحش به هنرمندان می

باال،  کوته بین و خودکار؛ مانند بیشتر مردم نیز باریک - متین، معتدل، ساعی، کنجکاو، سختکوش، وفادار، و شکیباست

زیرك و زرنگ است؛ هوشی زودیاب دارد؛ در عالم فکر، چندان مبتکر و خالق نیست، اما بسهولت با مقتضیات سازگار 

شخصیت ژاپنی مرکب است از نشاط و نخوت فرانسوي، . دهد شود و، در پهنۀ کردار، از خود قابلیت نشان می می

مآبی امریکایی، و حساسیت و زیرکی  انگلیسی، گرمی و هنردوستی ایتالیایی، پشتکار و کاسب شهامت و احتیاط

اساساً هنوز  درستکاريزمین از جهاتی در اخالق ژاپنی مؤثر افتاده است، هرچند که سنت  تماس با مغرب.یهودي

بازي را هم به ژاپن آورده  و رقابت بازرگانی کنونی با خود پولدوستی و سختدلی و دسیسه دموکراسی. برقرار است

یعنی آداب و اخالق صنف ساموراي که هنوز در بین نظامیان واالمقام رواج دارد، در برابر مفاسد » بوشیدو«. است
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. ف، تروریسم شایع شده استباوجود متانت و قانوندوستی مردم متعار. سوداگري و سیاست جز مانعی ضعیف نیست

پرستی پرخاشگر  تروریسم ژاپنی، برخالف انتظار، واکنشی در مقابل استبداد و ارتجاع نیست، بلکه وسیلۀ تقویت میهن

به رهبري تویاما، براي انگیختن کارگزاران حکومت » انجمن اژدهاي سیاه«بیش از چهل سال است که . ژاپن است

   .استت به آدمکشی زده و این فن شریف را در خدمت سیاست گمارده ژاپن به فتح کره و منچوري، دس

. هرج و مرج اخالقی، که با تحول عمیق بنیاد اقتصادي جامعه مالزمت دارد، ژاپن را نیز مانند غرب فراگرفته است

در سایۀ رشد دستگاه صنعتی جدید و ضعف  - کار سالخورده سل احتیاططغیان جوانان تندرو بر ن -جنگ ابدي نسلها

غلبۀ زندگی شهري بر حیات روستایی و استقالل و اعتبار فرد و سست شدن خانواده، . ایمان دینی، شدت یافته است

دیگر، در . آمیز جوانان کرده است اقتدارات پدران را از میان برده و آداب و اخالق کهنسال را محکوم قضاوت شتاب

گیرد، و زن و شوهر جوان، برخالف پیش،  شهرهاي بزرگ، زناشویی جوانان به ارادة پدران و مادران صورت نمی

بسط سریع صنعت، . آورند گیرند، بلکه براي خود خانه یا آپارتمان مستقلی فراهم می درخانۀ پدر شوهر سکونت نمی

. ژاپن در عرصۀ طالق به ایاالت متحدة امریکا رسیده است. تزنان را از امور خانگی به کارهاي صنعتی کشانیده اس

کافی است که زن و شوهر دفتري را امضا کنند و فقط معادل یک دهم دالر بپردازند و : طالق ژاپنی بسیار ساده است

عمال از  توانند قانون را نادیده گیرند، هنوز گیري غیرقانونی به شمار آمده است، ولی کسانی که می متعه. جدا شوند

  .شوند وجود متعه متمتع می

همراهی صناعت انگلیسی به  آثار سپنسر و استوارت میل به. جا، ماشین دشمن روحانیان است در ژاپن نیز، مانند همه

توان دید  بوضوع می«: ، چمبرلین اظهار داشت1905در . ژاپن رفت و ناگهان به سلطۀ فلسفۀ کنفوسیوس پایان داد

علم، که در عصر جدید همواره با صنعت مالزمت دارد، در ژاپن سخت » .رو هواخواه ولتر است هکه نسل امروزي مدرس

پزشکی ژاپنی، که در اکثر مراحل خود  .استاهمیت یافته و موجد گروهی از دانشمندان فداکار و بسیار بزرگ شده 

تاکامینه داروي آدرنالین را . رفته است بود، به تحریک و هدایت اروپا، مخصوصاً آلمان، سخت پیش وابستۀ چین یا کره

الریه و پادزهر خناق به بررسی  کیتاساتو دربارة بیماریهاي کزاز و ذات. کشف، و دربارة ویتامینها تحقیق کرد

گوچی در مورد بیماریهاي تب زرد و کوفت یو نو کارهاي اینان، مخصوصاً تحقیقات معروف هیده. بخشی پرداخت نتیجه

.اند دهد که ژاپنیان دورة شاگردي را گذرانده و خود معلم جهانیان شده ، نشان می)سیفلیس(

خانوادة او چنان تهیدست بود که پدرش، چون دانست . ، در یکی از جزایر کوچک ژاپن زاده شد1876نوگوچی، در 

کودك بینوا روزي در مجمر آتش افتاد و، براثر آن، . را رها کرد و رفت یابد، خانواده که بزودي فرزندي جدید می

در مدرسه به قدري از آن . دست چپش کامال سوخت و دست راستش نیز سخت صدمه دید و تقریباً از کار افتاد

را  اما جراحی به دهکدة او وارد شد و دست راستش. جراحات و عوارض سرافکنده بود که در صدد کشتن خود برآمد

من ناپلئونی خواهم بود «: نوگوچی از این خدمت جراح بسیار تکان خورد، شیفتۀ پزشکی شد، و گفت. معالجه کرد

» .ام هر شب به چهار ساعت خواب بسنده کنم هم اکنون توانسته. که، به جاي کشتن، به نجات مردم خواهم پرداخت

وقتی که تحصیالتش . تحصیل طب همت گماشت اي مشغول کار شد و به کمک صاحب داروخانه به در داروخانه

آوردن هزینۀ تحصیل خود، در بیمارستان نظامی واشینگتن  پایان یافت، به ایاالت متحدة امریکا رفت و، براي به دست

نوگوچی آغاز تحقیق کرد و . شعبۀ تحقیقات پزشکی بنیاد راکفلر آزمایشگاهی در اختیار او گذاشت. شغلی پذیرفت

نظمی حرکات دست و پا  ر توانست میکروب سیفلیس را بپروراند، تأثیر سیفلیس را در فلج عمومی و بیبراي اولین با

کامکار و نامدار، به ژاپن بازگشت؛ مادر پیر خود را . ، انگل تب زرد را باز شناسد1918تشخیص دهد، و باالخره، در 

. ایل تحصیل او را فراهم ساخته بود، زانو زدگرامی داشت؛ و به نام سپاسگزاري، در مقابل صاحب داروخانه که وس

خود به تب زرد دچار شد و متأسفانه در . کرد، به افریقا رفت سپس براي مطالعۀ تب زرد، که در ساحل طال بیداد می
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زمین، به تنزل هنرهاي سنتی  ترقی علوم در ژاپن، مانند ترقی علوم در مغرب .به سن پنجاه و دو درگذشت 1928

با برافتادن اشراف سابق، کانونهاي پرورش ذوق کهن از میان رفت، و اکنون هرنسلی ناگزیر براي خود . تانجامیده اس

هجوم خریداران بیگانه به ظرفهاي ژاپنی باعث شد که سفالگران ژاپنی از طرفی . آفریند موازین ذوقی جدیدي می

نیان، به تقلید از ظروف قدیمی بپردازند و کمیت را به جاي کیفیت مطمح نظر گردانند، و از طرف دیگر، مانند چی

کردن غربیان در ژاپن، تنها کلوازونه بود  پس از رخنه. هاي خود را به عنوان مصنوعات عتیق به فروش رسانند فراورده

هرج و مرج ناشی از تبدیل صنایع دستی به صنایع ماشینی و نفوذ ذوق وسلیقۀ بیگانه و . که از پیشرفت باز نماند

ژاپن، که اکنون شمشیر را . ثروت تمدن جدید، مبانی ادراك زیبایی و ذوق ژاپنیان را بر هم زده استقدرت و 

در هنر مقلد خواهد شد، ولی در جنگ و کشورداري : برگزیده است، احتماال به سرنوشت روم دچار خواهد آمد

.ورزیدچیرگی خواهد 

هاي اروپایی به  واژه. هاي غربی جریان دارد مدت یک نسل است که حیات عقلی امپراطوري جدید ژاپن مطابق شیوه

ژاپن عزم . اند، و مدارسی نظیر مدارس امریکا برپا شده است ها به سبک غربی درآمده اند، روزنامه زبان ژاپنی راه یافته

در سال : ورهاي زمین پیش افتد، و در این کار توفیق یافته استجزم کرده است که در زدودن بیسوادي از همۀ کش

. توانستند درصد مردم خواندن می 93، 1927رفتند، و در  درصد کودکان ژاپنی به مدرسه می 99.4، درست 1925

دولت  .اند اند، و صدها تن از آنان در راه علم سالمت خود را باخته دانشجویان با شوري دینی به علوم جدید دل داده

. است کوشیده - بال ، تا بازي بیس»فن مالیم«یعنی » جوجیتسو«از کشتی  -براي رونق دادن به هرگونه ورزش و بازي

پنج . آموزش و پرورش ژاپنی بیش از تعلیم و تربیت اکثر کشورهاي اروپایی از دین و نظارت اهل دین دور شده است

در سال . اند آمده و هزاران دانشجوي مشتاق را گرد آورده دانشگاه سلطنتی و چهل و یک دانشگاه دیگر به وجود

  .دانشجو داشت 5552دانشجو، و دانشگاه کیوتو  8064، دانشگاه سلطنتی توکیو 1931

پردازي روسی، فردگرایی نیچه  لیبرالیسم انگلیسی، واقع. ادب ژاپنی در ربع آخر قرن نوزدهم مقلد سبکهاي غربی بود

عاقبت ناسیونالیسم . خواندگان ژاپنی ولوله افکندند م امریکایی بنوبت در ذهنهاي درسپسند آلمانی و پراگماتیس

یو، که  زن جوانی به نام ایچی. ژاپنی باردیگر ظاهر شد و نویسندگان ژاپنی را به سبکها و موضوعات بومی کشانید

نویسی ژاپنی  ژاپنی، داستان درگذشت، با تشریح احوال پریش زنان 1896بیش از بیست و چهار سال عمر نکرد و در 

، شاعري به نام توسون 1906در . ، کشانید و نهضتی برپا داشت)ناتورالیسم(گرایی  را به سبک ادبی اروپایی، طبیعت

گرایی  را با نثري شاعرانه نوشت و سبک طبیعت» شکنی پیمان«کرد، داستان دراز هاکاي یا  که در سنداي معلمی می

دهد که هرگز راز اصل  پسري درخردي به پدر قول می: هرمان این داستان یک معلم استق. را به اوج خود رسانید

خواند، معلم  پسر درس می. برخاسته است) اتا(خود را فاش نکند و به هیچ کس نگوید که خانوادة او از طبقۀ نجس 

بازد و، از سر  ت، دل میبه دختري آراسته، که از مراتب باالي جامعه اس. رسد شود، و به منزلت اجتماعی می می

. شود گوید و از ژاپن خارج می گرداند و سپس معشوق و موطن را ترك می درستکاري، او را از اصل خود آگاه می

.توسون با این داستان توانست مردم را تکان دهد و به رهانیدن طبقۀ اتا از مذلت برانگیزد

کو تا چهل سال پس از اعادة  انواع شعري تانکا و هوك. ردشعر ژاپنی بازپسین عاملی بود که به نفوذ غرب تمکین ک

، توسون دفتر شعر خود را در مقابل پانزده 1897در . اقتدار امپراطور دوام آوردند، ولی بتدریج بیروح و متصنع شدند

راه انداخت  این اشعار، که از لحاظ درازي با سنن شعر ژاپنی مطابقت نداشتند، انقالبی به. دالر به یک ناشر واگذاشت

مردم که از لطایف شعر کهن به تنگ آمده بودند، از اشعار توسون استقبال . که از انقالب دستگاه حکومتی آرامتر نبود

پس، شاعران دیگر پی توسون را گرفتند، و در نتیجه سلطۀ هزار سالۀ تانکا و . کردند و ناشر را به تمول رسانیدند

  . کو به پایان آمد هوك
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امپراطور موضوعی معین . دارد ی شعر جدید، هنوز هرساله دربار ژاپن مسابقۀ دیرینۀ شعر را برپا میبا وجود ترق

دهد  اي به دست می پس از او، ملکه نمونه. نهد اي در برابر شاعران می اي دربارة آن، نمونه کند و، با سرودن چکامه می

واالترین . فرستند د و به ادارة شعر کاخ سلطنتی میسازن الحال شعرهایی می آنگاه بیست و پنج هزار ژاپنی مختلف

این ده قطعه براي امپراطور و ملکه خوانده . گزینند خوانند و ده قطعه را برمی شعرشناسان ژاپن این اشعار را می

 اي از انگیز است و اندیشه را لحظه این رسم، رسمی ستایش . یابد شود و روز اول سال در جراید ژاپن انتشار می می

رساند که، در بین پرشورترین ملت عصر حاضر، هنوز  کند و از این گذشته به اثبات می سوداگري و جنگ منصرف می

  .ادب عاملی زنده است

IV - امپراطوري جدید  

قانون مهاجرت  - کنفرانس واشینگتن - گانه مطالبات بیست و یک - علل امپریالیسم ژاپن - مبانی متزلزل تمدن جدید

  آیا باید امریکا با ژاپن بجنگد؟ - ژاپن و اروپا -ژاپن و روسیه - کشور جدید -چوريحمله به من - 1924

جمعیت آن، که در عهد شوتوکو تایشی در حدود . ژاپن جدید، باوجود ترقی سریع خود، پا بر مبانی متزلزلی دارد

ن سلطنت میجی، و در پایا 30000000و در زمان یوشیمونه به  17000000یوشی،  بود، در عصر هیده 3000000

به این ترتیب، جمعیت ژاپن در مدت یک قرن دو برابر شده و مشکالت  .رسید 55000000، به 1912یعنی در 

ر نصف جمعیتی براب: فراوانی براي این کشور کوهستانی، که زمینهاي قابل کشت فراوان ندارد، به بار آورده است

ژاپن، . جمعیت ایاالت متحدة امریکا باید در خاکی که بیش از یک بیستم خاك ایاالت متحده نیست زندگی کند

ولی متأسفانه از حیث مواد معدنی و سوختنی، که براي . براي تأمین معاش خود، به تولید صنعتی گراییده است

اما این منابع، حتی اگر . نیروي برق به دست آورد توان از رودهاي کوهستانی می. صنایع ضرورت دارند، فقیر است

مورد استفادة کامل قرار گیرند، بیش از یک ثلت بر نیروي برق کنونی نخواهد افزود، و بنابراین، براي آیندة ژاپن کافی 

شود، و در جزیرة  سنگ یافت می هاي دورافتادة زغال کایدو، رگه در جزیرة کیوشو و جزیرة هوك. نخواهند بود

از اینها باالتر، در . رود، تقریباً محروم است اما ژاپن از آهن، که شالودة صنعت به شمار می. اخالین نفت موجود استس

ها، که روز به  نتیجۀ پایین بودن سطح زندگی ژاپنیان، تولید ژاپن همواره بیشتر از مصرف آن کشور است، و کارخانه

.گردند ند و اجباراً دنبال بازار فروش میشوند، اضافه تولید فراوان دار می روز مجهزتر

به وسیلۀ  -امپریالیسم تالش یک نظام اقتصادي است براي تسلط. آید در چنین وضعی الزاماً امپریالیسم پدید می

اي که، از لحاظ مواد و سوخت و بازار و سود، نیازهاي آن نظام اقتصادي را  بر نواحی بیگانه - عامل خود حکومت

تواند به هندوچین یا هند یا استرالیا یا  تواند نیازهاي خود را برآورد؟ ژاپن نمی ژاپن در کجا می. دکنن برآورده می

فیلیپین چشم طمع بیندازد، زیرا این سرزمینها زیر سلطۀ دول غربی قرار دارند و قوانین گمرکی آنها به سود اربابان 

از این رو، ژاپن . سایۀ ژاپن است، وضع آن گونه نیستاما در چین، که هم. سفیدپوست و به زیان ژاپن وضع شده است

سنگ و آهن و گندم، و نفوسی فراوان  زغال کشور چین را که در نواحی گوناگون خود، مخصوصاً منچوري، منابع غنی

اما به چه حقی؟ به همان حقی که انگلیس هند و . داند پردازي دارد، حصۀ مقسوم خود می براي کار و جنگ و مالیات

آرتور را از آن خودشمرده، و   رالیا را گرفته، فرانسه هندوچین را ربوده، آلمان شانتونگ را ضبط کرده، روسیه پورتاست

کشورگشایی بهانه الزم ندارد، ! شود حاجت اقویا خود نوعی حق محسوب می. امریکا فیلیپین را به خود بسته است

داروینی استوار است، براي تحصیل موفقیت، به کار بردن  جهانی که بر تنازع بقاي. خواهد  فقط قدرت و فرصت می

جهانی اول و، پس از آن، بحرانهاي اقتصادي بزرگ اروپا و امریکا مجالی  جنگ. شمارد هرگونه وسیله را مشروع می

خود ژاپن در طی جنگ جهانی اول توانست، مانند ایاالت متحدة امریکا، مقدار تولید . مناسب براي ژاپن فراهم آوردند

باالتر از این، چون . زد، تسلط یافت را باال ببرد، زیرا بر بازارهاي خارجی اروپا، که در چنگال جنگ دست و پا می
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به شانتونگ حمله برد و، در  1914پس، در . جنگ جهانی اروپا را ناتوان ساخت، دست ژاپن کمابیش در شرق باز شد

یافت،  گمان، اگر این مطالبات تحقق می بی. زیر فشار گذاشت گانۀ خود سال بعد، چین را با مطالبات بیست و یک

.آمد چین به صورت مستعمرة خاص ژاپن درمی

قسمت دوم متضمن . کند که چین تسلط ژاپن را بر شانتونگ به رسمیت شناسد قسمت اول این مطالبات ایجاب می

قسمت سوم، پیشنهاد شده است که  در. امتیازات صنعتی و حقوق خاص ژاپن در منچوري و مغولستان خاوري است

قسمت چهارم . بزرگترین مؤسسۀ استخراج معدن سرزمین چشن مشترکاً به وسیلۀ مقامات ژاپنی و چینی اداره شود

خواهد  کند و از چین می گیري در نزدیکی فوچو خنثی می تالش ایاالت متحدة امریکا را براي ایجاد یک مرکز زغال

دارد که مشاوران ژاپنی  قسمت پنجم مقرر می. گرگاهی را در اختیار دولت ثالثی قرار ندهدکه هیچ جزیره یا بندر یا لن

براي دستگاههاي سیاسی و اقتصادي و نظامی چین تعیین شوند، در شهرهاي بزرگ چین، مقامات چینی و ژاپنی 

ز ژاپن بخرد، و به ژاپن مشترکاً سازمان پلیس را اداره کنند، و چین حداقل نصف مواد جنگی مورد حاجت خود را ا

آهن و استخراج معدن  آهن مهم بسازد و در ایالت فوکین آزادانه به تأسیس بندر و راه حق بدهد که در چین سه راه

ایاالت متحدة امریکا به ژاپن اعتراض و اعالم کرد که برخی از این مطالبات ناقض تمامیت خاك چین و  .بپردازد

پس، ژاپن از قسمت پنجم مطالبات چشم پوشید و بقیه را، با تغییراتی، در . ستا» سیاست درهاي باز«خالف اصول 

روز بعد، حکومت چین اتمام حجت ژاپن . ، همراه با اتمام حجتی، به حکومت چین تسلیم داشت1915روز هفتم مه 

د که چینیان، دیر چینیان مصرف کاالهاي ژاپن را تحریم کردند، اما ژاپن وقعی نگذاشت، زیرا مطمئن بو. را پذیرفت

، رجل خوش 1917در . یا زود به اقتضاي سودجویی خود و ارزانی کاالهاي ژاپنی، دست از تحریم خواهند کشید

اي، به امریکا رفت و وضع ژاپن را براي مردم امریکا شرح داد و رابرت لنسینگ، وزیر امور  مشرب ژاپنی، ویکنت ایشی

ژاپن در چین، مخصوصاً در قسمتی که مجاور «اي ببندد و بپذیرد که  معاهدهخارجۀ امریکا، را راضی کرد که با ژاپن 

، هیوز، وزیر امور خارجۀ ایاالت متحدة امریکا، در کنفرانس 1922در » .مستملکات آن است، منافع خاصی دارد

ه رسمیت را در مورد چین ب» سیاست درهاي باز«واشینگتن نمایندگان ژاپن را موافق گردانید که آن کشور اصل 

در پایان این کنفرانس،  .برساندبشناسد و نیروي دریایی خود را تنها به شصت درصد نیروي دریایی انگلیس یا امریکا 

به چین  را که در حین جنگ جهانی از چنگ آلمان بیرون آورده بود، ژاپن موافقت کرد که قسمتی از شانتونگ

.ضمناً اتحاد انگلیس و ژاپن گسیخت و امریکا مجدوب رؤیاي صلح ابدي شد. بازگرداند

تئودور روزولت، . بینی عظیم خود نسبت به آینده، مرتکب قصور سیاسی بسیار مهمی شد امریکا، در نتیجۀ خوش

پنیان به کالیفرنیا ناراحت یافت، رئیس جمهوري امریکا، که امریکاییان سواحل اقیانوس کبیر را از مهاجرت مداوم ژا

با ژاپن پیمانی بست و ژاپن را متعهد  1907با حسن نیتی که در پس ظاهر پرجوش و خروش خود داشت، در 

مثل ژاپنیان ساکن امریکا به قدري  اما تولید. گردانید که از مهاجرت کارگران خود به ایاالت متحده جلوگیري کند

پس، برخی از ایاالت باختري، با وضع قانون، اتباع . ختري امریکا را به زحمت انداختزیاد بود که همچنان ایاالت با

درصدد محدود کردن تعداد مهاجران بیگانه  1924کنگرة امریکا هم در . بیگانه را از حق تملک زمین محروم کردند

وع شمرد، ولی براي تعیین قانونی که از تصویب کنگره گذشت، مهاجرت مردم آسیا را به ایاالت متحده ممن. برآمد

این تفکیک نژادي ضرورتی نداشت، زیرا فورمول کنگره  .کردسهمیۀ مهاجران کشورهاي غیر آسیایی فورمولی تنظیم 

توانست راه را بر مهاجران  می شد، باز ها یا نژادها به کار بسته می تبعیض در مورد همۀ قاره  چنان بود که اگر بی

براي «از این رو، پس از تصویب آن قانون، وزیر امور خارجه به کنگره اعتراض کرد و اظهار داشت که . آسیایی ببندد

ولی هواخواهان آتشین قانون مهاجرت یادآور شدند که، چون سفیر » .مقصود موردنظر، وضع چنین قانونی الزم نیست

. این قانون زده و به این وسیله امریکا را تهدید کرده است، کنگره باید حتماً آن را بگذراند» معواقب وخی«ژاپن دم از 
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تظاهراتی برپا و . ژاپنیان قانون مهاجرت را در حکم اهانتی نسبت به خود دانستند، و برآشفتند. چنین نیز شد

، به عنوان ابراز شرمندگی ملت ژاپن، حتی یک میهندوست، در مقابل منزل ویکنت اینویه. نطقهاي بسیار ایراد شد

از زلزله آسیب فراوان دیده و ناتوان شده بود، رهبران کشور  1923اما، چون ژاپن در سال . دست به هاراکیري زد

آید، شکیبایی پیش  آرامش را حفظ کردند و، به انتظار روزي که اروپا و امریکا به ضعف گرایند و مجال انتقام پیش

قتصادي عظیمی که پس از جنگ جهانی اول در امریکا درگرفت، ژاپن را از فرصت مناسبی براي بحران ا .گرفتند

آهن و سایر مؤسسات   ترسید که چینیان راه حکومت ژاپن می. هاي دیرین خود در خاور دور برخوردار کرد اجراي نقشه

ه مقامات چینی منچوري با سوداگران ، به عذر اینک1931پس، در سپتامبر . ژاپنی را در منچوري به مخاطره اندازند

چین، که در آن موقع به سبب انقالب و . اند، به ارتش خود اجازه داد که به منچوري بتازد ژاپنی بدرفتاري کرده

بازان قابل خرید، سخت آشفته بود، کاري جز تحریم کاالهاي ژاپنی  جدایی ایاالت از یکدیگر، و وجود سیاست

در مقابل این عمل ژاپن، تنها بخشی ). 1932(ژاپن بهانه داد که به شانگهاي نیرو بفرستد  نتوانست؛ تحریم کاالها به

دول اروپایی، که فقط به منافع بازرگانی خصوصی . اعتراضات امریکا هم نتایجی فوري نداد. از چین به دفاع برخاست

ولی در برابر وضع . افقت قرار دادندمورد مو» از لحاظ اصولی«اندیشیدند، با احتیاط، اعتراض امریکا را  خود می

لیتن،  هیئتی، به ریاست ارل. داد، اقدام مشترکی نکردند آوري که به اقتدار سفیدپوستان در خاور دور خاتمه می اسف

به «از طرف جامعۀ ملل مأمور بررسی موضوع شد و ظاهراً از روي بیطرفی کامل به موضوع رسیدگی کرد و گزارشی 

از دادگاه جهانی کناره گرفته بود، جامعۀ ملل را ترك  1935اما ژاپن، مانند امریکا، که در . داشتتقدیم » جامعۀ ملل

و مه  1932در فاصلۀ اوت . گفت و، همچون امریکا، دلیل آورد که میل ندارد مورد قضاوت دشمنان خود قرار گیرد

اما در همین هنگام، ژاپن . سابق رسید، صادرات ژاپنی، به علت تحریم چینیان، به چهل و هفت درصد مقدار 1933

بازان ژاپن، به کمک  ، سیاست1934در . تجارت فیلیپین و ماالیا و جزایر اقیانوس کبیر را از چنگ چین بیرون آورد

این قوانین ورود کاالهاي ژاپنی . متنفذان چین، توانستند حکومت چین را به تهیۀ قوانین گمرکی جدیدي برانگیزند

. به صادرات دول غربی لطمه وارد ساخت را تسهیل کرد و

نشاندة منچوکوئو را به وجود آوردند و هنري پویی، وارث دودمان  ، ژاپنیان در منچوري دولت دست1932در مارس 

. ته نامیدند و امپراطور شمردند چینی منچو، را رئیس جمهور آن گردانیدند و سپس در دو سال بعد وي را کانگ

. نچوکوئو یا ژاپنی یا از چینیان تابع ژاپن بودند، و هر کارگزار چینی یک مستشار ژاپنی داشتکارگزاران امپراطور م

گرفتن بازرگانی و منابع منچوکوئو  محفوظ بود، ژاپنیان براي در دست» درهاي باز سیاست«در حینی که اصل 

. وار به آن سرزمین ریخت نی سیلهاي ژاپ با آنکه مهاجرت ژاپنیان به منچوري شیوع نیافت، سرمایه. کوششها کردند

آهن شرقی که در اختیار حکومت اتحاد  آهن ساختند و، براي خرید راه براي اغراض تجارتی یا نظامی، جاده و راه

ارتش پیروز و تواناي ژاپن نه تنها حکومت جدید منچوکوئو را بنیاد نهاد، . جماهیر شوروي بود، آغاز مذاکره کردند

از این گذشته، ایالت جهول را براي پویی تسخیر کرد و تقریباً تا پکن . ژاپن نیز مداخله کردبلکه در سیاست حکومت 

  . نشست پیش رفت، اما، از سر بزرگواري و در انتظار فرصت مناسب، عقب

ورزیدند که حکومت چین به رهبري اقتصادي و سیاسی کامل  در این هنگامه، نمایندگان ژاپن در نانکینگ تالش می

ژاپن قصد داشت، پس از مقهور ساختن چین از طریق غلبۀ نظامی یا به وسیلۀ وامهاي اقتصادي، . رفرود آوردژاپن س

با دشمن دیرین خود، امپراطوري روسیه، که اکنون به صورت اتحاد جماهیر شوروي سوسیالیستی در آمده بود، دست 

سیبري، که مانند ستون فقرات اهمیت داشت و آهن تک خط سراسري  توانست به راه ارتش ژاپن می. و پنجه نرم کند

براي این . داد، بتازد و دست به قطع آن بزند چین و والدي وستوك و ناحیۀ بایکال را به پایتخت روسیه پیوند می

منظور، قادر بود که از سراسر راه کاروانرو مغولستان به کالگان و اورگا، یا از راه مرزي منچوکوئو به چینا، یا صدها 
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به این مناسبت، روسیه، با التهاب و . آهن تسلط داشتند، استفاده کند ۀ حساس دیگر منچوکوئو که بر آن راهنقط

در کوزنتسک و ماگنتوگورسک به استخراج معادن : جسارت، خود را براي کشمکش پرهیزناپذیر آینده آماده کرد

سازي  هاي اسلحه نگ به صورت کارخانهتوانست در زمان ج هاي فوالدسازي، که می سنگ و تأسیس کارخانه زغال

درآید، مشغول شد؛ در والدي وستوك، عدة کثیري زیردریایی براي مقابله با ناوگان ژاپن گردآورد؛ همچنین، به قصد 

. افکن مهیا کرد اي ژاپن، صدها هواپیماي بمب تخریب مراکز تولید و راهها و شهرهاي تخته

امریکا، به علت از دست دادن : اند، قرار دارند زیر شده وپایی، که رام و سربهدر پشت این صحنۀ ناخجسته، دولتهاي ار

جوشد؛ فرانسه به آتیۀ خود در هندوچین اطمینان ندارد؛ انگلیس از آیندة استرالیا و هند  بازارهاي چین، به خود می

صف، فرانسه به جاي مخالفت بیمناك، و از رقابت ژاپن در چین و سراسر امپراطوري شرقی خود آشفته است؛ با این و

ماند تا رقباي تجارتی او در آسیا  گر، با شکیبایی بیسابقه منتظر می دهد؛ انگلیس حیله با ژاپن، به آن کمک مالی می

تصادم منافع دول روز به روز شدیدتر، و لحظۀ ستیزة علنی . به جان یکدیگر بیفتند و بار دیگر دنیا را به او واگذارند

فروشند در خاك ژاپن مخازن  اي که به ژاپن نفت می ورزد که شرکتهاي نفت بیگانه ژاپن اصرار می. شود نزدیکتر می

منچوکوئو براي تأمین نفت مورد حاجت خود تنها با . بزرگی بسازند و همیشه مصرف شش ماه ژاپن را ذخیره کنند

ه بر ریودوالپالتا بندر آزادي بسازد و، بدون دهد ک پارلمان کشور اوروگه به ژاپن اجازه می. پردازد ژاپن به معامله می

نماید، و بانگ اعتراض  جمهور اوروگه مخالفت می رئیس. پرداخت عوارض، کاالهاي خود را به اوروگه وارد کند

العاده، بشتاب تجارت امریکاي جنوبی را ربوده و به افروختن  با اینهمه، ژاپن با سرعت فوق. خیزد امریکاییان برمی

اکنون که نفوذ ژاپن، تندتر و تیزتر از نفوذ آلمان، در . المللی و شرکت امریکا در آن کمک کرده بود ینآتش جنگ ب

  .آید شود، مقدمات جنگ دیگري فراهم می المللی فراموش می یابد و خاطرات جنگ بین امریکاي التین توسعه می

روتی که به برکت علم و سازمانهاي اداري و کار زاده آیا باید امریکا با ژاپن بجنگد؟ نظام اقتصادي ما امریکاییان از ث

این سهم چنان بزرگ است که براي تودة تولیدکننده چیز . بخشد دار می شده است، سهم عظیمی به طبقۀ سرمایه

پس، قسمتی از کاالها در . از این رو، تودة امریکایی قدرت خرید کاالهاي تولیدي خود را ندارد. ماند قابلی باقی نمی

اگر فتح بازارهاي خارجی . رسند، و براي فروش آنها باید بر بازارهاي خارجی دست یافت خل کشور به فروش نمیدا

وضع نظام اقتصادي ژاپن از وضع نظام ما . میسر نشود، یا باید از تولید کاست یا در بسط مصرف داخلی کوشید

متمرکز خود، از فتح بازارهاي بیگانه ناگزیر است، زیرا ژاپن نه تنها، براي فروش کاالها و حفظ ثروت . وخیمتر است

وضع ژاپن در برابر امریکا . بلکه باید سوخت و مواد خامی را هم که براي صنایع لزوم حیاتی دارد از خارج تأمین کند

و  ژاپن را بیدار کرد و از زندگی آرام فالحتی به صنعت 1853امریکا در : نمودار یکی از طنزهاي نیشدار تاریخ است

اکنون، همین ژاپن تمام قدرت و بصیرت خود را به کار انداخته است تا، با ارزانفروشی و تفوق . بازرگانی کشانید

! سیاسی و غلبۀ نظامی، همان بازارهایی را که امریکا بهترین فروشگاههاي محصوالت اضافی خود شمرده است، برباید

رقابت پردازند، معموال آن ملتی که در عرصۀ رقابت اقتصادي در تاریخ بشر، هرگاه دو ملت براي ضبط بازارها به 

 !برد میشکست خورد، اگر از لحاظ منابع و تجهیزات جنگی نیرومند باشد، دست به اسلحه 
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پایان سخن

  میراث شرقی ما

  

گمان، نه به فهم این  ایم و، بی مدنهاي قارة اعظم را با شتابی ناخواسته نگریستهترین ت تاریخ چهارهزاره و جریان پرمایه

مگر یک انسان توان آن دارد که در طی عمر خود از عهدة دریافت پا  - ایم تمدنها نایل آمده، نه حق آنها را ادا کرده

هایی هستند که، بنابرقانون  اوردهبرآورد میراث دیرینۀ بشریت برآید؟ نهادها و رسوم و هنرها و خلقیات یک قوم فر

از این رو، فهم . اند انتخاب انسب، از همۀ آزمایشهاي راهجویانۀ آن قوم، از تمام شناختهاي نسلهاي متمادي برخاسته

تمدنها و، به طریق اولی، داوري دربارة آنها از مجال خرد یک فیلسوف و حیطۀ ذهن یک دانشجو بیرون است، و از 

اند، اگر  نبرده هرگز به ارزش میراث کهن پدران خود پی -این فرزند و نوادة خودخواه آسیا - و امریکا اینجاست که اروپا

زمین پدید  اند یا، مطابق دانش محدود کنونی ما، نخستین بار در مشرق هنرها و فنونی را که از شرق به غرب رفته

  .ایم ز تمام تمدن بشري به میان نهادهاي ا عمد و جهد، پیکره یابیم که، بی اند برشماریم، در می آمده

در مصر به قدیمترین شیوة . کشتکاري و صنعتکاري، حمل و نقل و دادو ستد - نخستین عنصر تمدن، کار است

تواند بدون آنها  جدید بدشواري می که ظاهراً تمدن(هایی چون فقاع و شراب و چاي  و آبیاري و تهیۀ نوشابه کشاورزي

دستی و مهندسی همچنانکه در اروپاي پیش از ولتر سخت رونق داشتند، در مصر  صنایع .خوریم برمی) استوار ماند

اول بار چرخ . رسد گن اول میتاریخ کهن عمارات آجري به عصر سار. قبل از موسی نیز در مدارج کمال بودند

طرز استفاده . گري و چرخ ارابه در عیالم، و پارچۀ کتانی و شیشه در مصر، و ابریشم و باروت در چین ساخته شد کوزه

کشتیهاي فنیقی پیش از عهد پریکلس، افریقا را . النهرین و مصر و اروپا انتقال یافت از اسب از آسیاي میانه به بین

قراردادهاي بازرگانی، مقدمات بانکداري . ، که انقالب تجاري اروپا را به وجود آورد، از چین برخاستقطبنما. دور زدند

و چین، قبل از کشورهاي دیگر، دست به معجزة تبدیل طال و نقره . بار در سومر پدید آمد و معامله با طال و نقره اول

 - ی است براي انتظام حیات فردي و زندگی جمعیدومین عنصر تمدن، حکومت است؛ و آن سازمان .به پول کاغذي زد

نخستین اجتماعات روستایی در هند، و نخستین حکومتهاي شهري . اولیه تا خانوادة کنونی و دولت] کالن[=از طایفۀ 

مصر، در جریان قرنها، با حداقل فشار، به سرشماري و وصول مالیات درآمد و تأمین صلح . در سومر و آشور برپا شدند

هاي بزرگ تدوین کردند؛ و داریوش، با ارتش و دستگاه چاپاري خود،  نامه اورانگور و حموربی قانون. پرداختداخلی 

  .یکی از منظمترین شاهنشاهیهاي جهان را برپا داشت

یابد و  اخالق قانونی است که در روح رسوخ می. آداب و رسوم، وجدان و نیکوکاري - سومین عنصر تمدن، اخالق است

از این رو، جامعۀ بدون اخالق متالشی و شکار . کشاند ه شناختن حق و باطل و مهارکردن امیال خود میافراد را ب

حتی امروز هم خاور . النهرین و ایران فرا آمدند آداب مردمداري از دربارهاي قدیم مصر و بین. شود دولتی منسجم می

رسم تکگانی در مصر آغاز شد و با رسم تعدد زوجات . شکیب بیاموزد اي به غرب تند و بی تواند آداب شایسته دور می

نخستین . ، که از عدالت به دور، اما براي نژادهاي آسیایی سودمند بود، از دیرباز درافتاد و استقرار یافت)چندگانی(

  .فریاد عدالت اجتماعی در مصر، و اولین نداي اخوت بشري و بینش اخالقی در یهودستان به گوش مردمان رسید

اعتقاد به عواملی در وراي طبیعت، براي تخفیف رنجها و اعتالي شخصیت و  - ین عنصر تمدن، دین استچهارم

. گرامیترین اساطیر دینی اروپاییان در سومر و بابل و یهودستان ظهور کردند. تقویت غرایز اجتماعی و نظم جامعه

شد، و در  هایی بشر در مشرق زمین پروردهداستانهاي مربوط به آفرینش و طوفان عالمگیر و هبوط آدم و رستگاري ن

. النوعهاي فراوان شکفت ، در میان ربۀ»لطیفترین گل شعر«همین جا بود که مریم، مادر خدا یا، به قول هاینه، 
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ترین و شورانگیزترین شخصیت  هاي عشق و ستایش، و تنهاترین و افتاده ترین ترانه خاستگاه یکتاپرستی و دلنشین

. سنجیدن روشن دیدن، بدقت ثبت کردن، بیغرضانه - پنجمین عنصر تمدن، علم است .سطین نبودتاریخ جایی جز فل

بینی پرداخت  توان با آن به پیش شود و آن قدر عینی و صادق است که می علم شناختی است که بتدریج اندوخته می

پزشکان مصري طبابت کردند؛ کاهنان و . مصر حساب و هندسه و گاهشماري را بنیاد نهاد. و بر حوادث تسلط یافت

بیماریها را شناختند؛ به صدها گونه عمل جراحی دست زدند؛ و برخی از آراي بقراط، پدر یونانی طب، را پیش از او به 

البروج تقسیماتی شناخت؛ و ماه را به چهار هفته، و روز  بابل اختران را مورد تحقیق قرار داد؛ براي منطقۀ. میان نهادند

هند اعداد ساده و ارقام اعشاري . ساعت، و ساعت را به شصت دقیقه، و دقیقه را به شصت ثانیه بخش کرد را به دوازده

. کوبی را به اروپا آموخت و فن مایه) هیپنوتیسم(خود را به اعراب رسانید، و لطایف خوابگونه 

جهان شمول است، اما، در  انسان نیازمند بینشی. بینی تالش براي تحصیل جهان - ششمین عنصر تمدن، فلسفه است

بنابراین، فلسفه . دهد بینی براستی تنها یک موجود الیتناهی را دست می یابد که جهان لحظات فروتنی، نیک در می

نتیجه دربارة علل نخستین و معنی نهایی موجودات؛ تأملی است دربارة حقیقت و جمال  تجسسی است دلیرانه ولی بی

این تدقیقها، اندکی پیش از آنکه در اروپا روي نماید، در . منقصت و دولت بی و فضیلت و عدالت و انسان کامل

برد، مصریان و بابلیان به طبع و سرنوشت  هنگامی که اروپا هنوز در حال توحش به سر می. زمین رخ نمود مشرق

در عصر پارمنیدس هندوان، حداقل . بشري اندیشیدند، و یهودیان در پیرامون حیات و مرگ رساالت جاویدان نوشتند

قرنها پیش از زادن سقراط یونانی، فلسفۀ اوالي . شناسی بازي کردند شناسی و شناخت و زنون یونانی، با منطق

اگر هند فلسفه را در دین غرق کرد و . اوپانیشاد پیدایش یافت، و بودا نظریاتی در شمار روانشناسی جدید آورد

نار برد، چین فلسفه را از دین دور داشت و، قبل از عصر سقراط، متفکري نتوانست خرد را از دستیاز امید و آرزو برک

  .تغییر، هادي مردم و ملهم کشورداران شریف دانست توان آراي متین او را، شاید بی پرورد که هنوز هم می

یک انتقال زبان، تربیت جوانان، ظهور و تکامل خط، آفرینش شعر و نمایش، تحر - هفتمین عنصر تمدن، ادب است

النهرین تعلق  ترین آموزشگاههایی که برما معلومند، به مصر و بین کهنه. خیالپروري، و ثبت کردن و یادآوردن گذشته

الفبا و کاغذ و : ظاهراً کتابت در آسیا پدید آمد. هاي فن حکومت ابتکار مصریان بود داشت؛ حتی قدیمترین مدرسه

. روزگاران، دستور زبان و کتاب لغت نوشتند و کتابخانه ساختند بابلیان، در کهنترین. مرکب در مصر، چاپ در چین

نویسی را به  ش آشوریان گزار. پیش از پیدایش آکادمی افالطون در یونان، هندیان به تأسیس دانشگاه پرداختند

ی مستتر خاور دور شعر را به عنوان ادراک. صورت تاریخنویسی در آوردند، و مصریان تاریخ را به حماسه تبدیل کردند

نبونیدوس و آسور بانیپال، که براي . در الفاظی کوتاه پرورد و لطیفترین انواع شعري را به دنیاي جدید عرضه داشت

هایی که هنوز کودکان ما  اند، خود از باستانشناسی آگاه بودند، و برخی از قصه باستانشناسان ما آثاري مهم به جا نهاده

  .رود د کهن به شمار میکنند، از میراثهاي هن را سرگرم می

. آرایی است ترین هنرها تن ساده. آراستن حیات با رنگ و وزن و صورتهاي خوشایند - هشتمین عنصر تمدن، هنر است

انگیز  افزارهاي فضیحت هاي ظریف و آرایش هاي آغازین تمدنهاي مصري و سومري و هندي، به جامه حتی در مرحله

اي که روي عاج یا چوب  فاخر، ظرفهاي سفالین زیبا، و نقشهاي هنرمندانه گمقابر مصري از ساز و بر. خوریم برمی

کاري نه تنها از آسیا و  مسلماً یونانیان در پیکرتراشی و معماري و پیکرنگاري و برجسته. کنده شده است، ماالمالند

معماري . نیز درس گرفتندکرت چیزها آموختند، بلکه از شاهکارهایی که در عصر آنان هنوز در پیرامون رود نیل بود 

اروپا، گذشته از ستون، طاق . النهرین بهره جست یونانی در ساختن ستونهاي معروف به دوري و یونی از مصر و بین

معماري امریکایی کنونی از برجهاي کهن خاور نزدیک تأثیر . ضربی و قبه و گنبد را نیز از این سرزمینها اقتباس کرد

م، نقاشی چینی و نقاشی ژاپنی وضع و جریان هنر اروپا را دگرگون کرد، و چین اروپا را در سدة نوزده. برداشته است
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گرگوریوس کبیر در  آوازهاي پر وقر و جاللی که پاپ. سازي آشنا ساخت و رقیب خود گردانید با صنعت چینی

هاي دورافتاده  نیسهآلودي که یهودیان تبعیدي عتیق با وحشت در ک کلیساي کاتولیک رواج داد، از سرودهاي حزن

.خواندند، نشئت گرفت می

زمین منحصر به  ولی میراث فرهنگی مغرب. زمین چنین است برخی از عناصر تمدن و بخشی از میراث شرقی مغرب

کرت تمدنی تقریباً به .است) یونان و روم(بخش بزرگی از آن مرده ریگ دنیاي کالسیک . میراث شرقی آن نیست

یونان، . دهد ند و، مانند پلی، فرهنگهاي آسیا و افریقا و یونان را به یکدیگر پیوند میآفری قدمت تمدن مصر می

گراید، و به این ترتیب، عالم هنر را  برخالف کشورهاي کهن، به کمال هنري، و نه جسامت صوري آثار هنري می

آمیزد و بزرگترین عصر  نه میسازي خشن و مردانۀ مصر را با لطافت و ظرافتی زنا معماري و مجسمه: کند دگرگون می

هاي  حماسه: یابد هاي ادب، در پرتو فیضان خالق یونانیان آزاداندیش، رونق می همۀ حوزه. آورد تاریخ هنر را به بار می

سازد و،  دارد؛ دانشگاه می پیچیده، تراژدیهاي عمیق، کمدیهاي شاداب، و تاریخهاي گیرا به خزانۀ ادب اروپا عرضه می

بخشد؛ ریاضیات و نجوم و فیزیک پزشکی را ، که از مصر و  رخشان کوتاه، آزادي فکر را تحقق میدر یک دورة د

دهد؛  آورد و سامان می راند، و فلسفه را به خود می زمین به ارث برده است، با شدتی بیسابقه به پیش می مشرق

طبقات با فرهنگ را از نفوذ کند؛  اي عقلی بررسی می برعکس کشورهاي پیشین، همۀ مسائل حیات را به شیوه

ورزد؛ انسان را  گرداند؛ و براي تنظیم اخالقی مستقل از مابعدالطبیعه تالش می پیشگان دور، و از خرافات آزاد می دین

خواند؛ به او آزادي سیاسی و حقوق  می) وند دولت(آورد و عضو جامعه  از صورت رعیت امیران و شاهان بیرون می

نهد و فردیت را ارج  دارد، و در نتیجه، دموکراسی را بنیاد می نظیري ارزانی می القی بیمدنی و حریت فکري و اخ

گسترد، مدت پانصد سال در مقابل  گیرد، در سراسر دنیاي مدیترانه می روم این فرهنگ پهناور را تحویل می.گذارد می

رساند؛ نیز، زنان را به  ه اروپاي شمالی میکند، و سپس، با ادب رومی و زبان التین، ب هجوم بربریان از آن پاسداري می

دهد؛ اصول سیاسی و امنیت  رساند؛ گاهشماري اروپا را تغییر می اي می قدرت و شکوه و آزادي فکري بیسابقه

پرستی و آشفتگی و بینوایی، اروپا را انتظام  آموزد؛ با قوانینی که بعداً، در طی قرون موهوم اجتماعی را به اروپاییان می

.کند بخشند، حقوق فردي را تأمین می  می

قرطاجنه ثروت و : شکفد مقارن همین ادوار، خاور نزدیک و مصر باردیگر، به مدد تجارت و افکار یونان و روم، می

آورند؛ در اسکندریه علم و  کند؛ یهودیان پراکنده اما وفادار، تلمود را گرد می جالل صور و صیدا را کال تجدید می

گیرد؛ و از آمیختن فرهنگهاي اروپایی و شرقی، دینی که رسالت آن تخریب قسمتی از تمدن یونان و  فلسفه رونق می

آتن  - هاي دورة باستان آنگاه براي ظهور شامخترین جامعه. یابد روم و حفظ و تکمیل قسمت دیگر آن است، ظهور می

جانبی افالطون و  صحنه براي درام سهآید، و  همۀ مقدمات فراهم می - پریکلس، روم آوگوستوس، و اورشلیم هرودس

  .شود قیصر و مسیح آماده می
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  گفتارپیش

و تروا ) کرته(را، از زمان کهنترین آثار کرت ) هالس(سر آن دارم که اکنون منشا رشد، کمال، و انحطاط تمدن یونان 

آرزومندم که نه تنها فراز و نشیب . تا هنگام غلبه روم بر یونان، مطمح نظر سازم و در آن باره تاریخگذاري کنم) ترویا(

وزن و آهنگ لطیف آن را احساس کنم، بلکه به تنوع فراوان عناصر حیاتی آن  کلی این فرهنگ پیچیده را دریابم و

هایی از زمین بهره میگرفتند، صنعت و تجارت را چگونه رتق و فتق  پی برم و بدانم که مردمان آن سامان به چه شیوه

ند، چه آداب و میدادند، حکومت سلطنتی، حکومت اشرافی، حکومت مردم، استبداد، و انقالب را چگونه مییافت

ها و  اخالقی داشتند، عقاید و شعایر دینی، کودك پروري، انتظام زناشویی و خانواده را چگونه تلقی میکردند، و خانه

ها و میدانهاي ورزش، شعر و نمایش، نقاشی، سنگتراشی، معماري، موسیقی، علوم،  معابد وبازارها و تماشاخانه

خواهان آنم که، برخالف محققان خشک، این عناصر را به . ر چه نمط بودهاي آنان ب اختراعات و خرافات و فلسفه

صورتی مرده و مجزا مورد توجه قرار ندهم، بلکه به روابط متقابل و حیاتی آنها عنایت کنم و هوشیار باشم که این 

ن یاخته روابط متقابل نتیجه حرکات همزمان فرهنگ زنده بزرگی است که گرچه داراي صدها عضو و صدها میلیو

  .است، باز تنها یک تن و یک جان دارد

کلمات انگلیسی . اگر از ابزارهاي ماشینی چشم پوشیم، تقریبا همه مظاهر تمدن دنیوي ما از یونان نشئت گرفته است

مدرسه، ورزشگاه، حساب، هندسه، تاریخ، فن بالغت، فیزیک، زیستشناسی، کالبدشناسی، بهداشت، درمان، 

یقی، تراژدي، کمدي، فلسفه، االهیات، فلسفه الادري، فلسفه رواقی، فلسفه اپیکوري، اخالق، آرایشگري، شعر، موس

با آنکه یونانیان . هاي یونانی دارند سیاست، انساندوستی، فلسفه کلی، استبداد، توانگرساالري و دموکراسی، همه، ریشه

فراوان خود، اکثر مفاهیم فرهنگی قدیم را موافق  خود بندرت این مفاهیم را ابتکار کردند، باز آنان بودند که، با شور

همه مشکالتی که اکنون مایه دردسر ما هستند، در . مقاصد نیک و بد خود به صورتی پخته و پیچیده درآوردند

برخی از این مشکالت، که گویی براي عبرت و بیداري ما . زندگی پرشکوه و آشوبناك یونانیان باستان هم راه داشتند

حفظ سنن دیرین و  ;آزادي زن و محدود شدن خانواده ;قطع جنگلها و فرسایش خاك: ش شدند، چنینندگریبانگیر

ناتوان  ;تعارض دین و علم ;مفاسد سیاست و انحراف اخالق ;آزمایشهاي نو در حوزه اخالق و موسیقی و حکومت

ان بر ضد توانگرانی که از لحاظ انقالب بینوای ;ها جنگ طبقات و ملتها و قاره ;هاي الهوتی اخالق شدن پشتوانه

مبارزه حکومت استبدادي با  ;اقتصادي نیرومندند، و قیام توانگران بر تهیدستانی که از لحاظ سیاسی توانایی مییابند

در تمدن یونانی موردي وجود ندارد که روشنگر . حکومت مردم، ستیزه فردگرایی با کمونیسم و جدال شرق با غرب

  .تمدن ما نباشد

شناخت زندگی یونانی، هم تاثیرات متقابل عناصر فرهنگی و هم سیر تکامل و انحطاط یونان را، که به منزله براي 

بررسی احوال کرت و تمدن آن، که اخیرا بر ما معلوم شده . نمایشنامه پنج پردهاي بزرگی است، بررسی خواهیم کرد

ي و تیرونس، که تدریجا قوم مهاجم آخایایی و قوم زیرا بی گمان فرهنگ پیش از تاریخ موکنا. است، آغاز کار ماست

سپس دنیاي مردانه جنگاوران و عاشق . مهاجر دوري را به صورت یونانیان متمدن درآورد، از آن کرت و آسیا بود

دریافت میکنیم، بسرعت از ) هومروس(پیشگان و دزدان دریایی و خنیاگرانی را که به مدد جریان شتابان شعر هومر 

را خواهیم دید که به رهبري لوکورگوس و سولون قد ) آتناي(و آتن ) اسپارته(اسپارت . یم گذرانیدنظر خواه

یونانیان پرزاد و رود را خواهیم نگریست که به کوچنشینی میپردازند و در همه جزایر دریاي اژه .برمیافرازند 

، )سیکیلیا(، افریقا، ایتالیا، سیسیل، )پونتوس ائوکسینوس(، سواحل آسیاي باختري، دریاي سیاه )آیگایوس پونتوس(

خواهیم دید که حکومت مردم یونان، براي بقاي خود، در ماراتون تن به جنگ . فرانسه، و اسپانیا پخش میشوند
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از نظاره رهایی . میدهد و بر اثر پیروزي به رهبري پریکلس قوام مییابد و به صورت پرمایهترین فرهنگ تاریخ میشکفد

فات، که منجر به پیدایش علوم جدید و پزشکی و تاریخ منطقی میشود و در عرصه نمایش و شعر و ذهن بشر از خرا

هاي رفیع بیسابقه میرسد، سرمست خواهیم شد و جنگ پلوپونز  فلسفه و سخنوري و تاریخ و هنر به پایه

یی بر کاغذ نقش خواهیم را که به منزله خودکشی و پایان عصر طالیی یونان است، با حالی مالیخولیا) پلوپونسوس(

درخواهیم یافت که آتن بی سر و سامان مردانه میکوشد تا از ضربت شکست به خود آید، و از این رو دوره . کرد

، )فیلیپوس(، آپلس، پراکسیتلس، فیلیپ )آریستوتلس(و ارسطو ) پالتون(انحطاط آن هم به سبب نبوغ افالطون 

پس از آن تماشا . از جالل برکنار نمیماند) الکساندروس(اسکندر ، و )دیوگنس(، دیوجانس )دموستنس(دموستن 

خواهیم کرد که، در عصر گیرودار سرداران اسکندر، تمدن یونانی، چون شبه جزیره یونان را براي جوالن خویش تنگ 

عقل را به میبیند، مرزهاي خود را میشکند و بار دیگر پا به خطه آسیا و افریقا و ایتالیا میگذارد و حرمت جسم و 

به دستیاري این تمدن است که افتخارات مصر در عهد دودمان بطلمیوس . مشرق زمین عرفان پیشه میآموزد

جزیره رودس، به وساطت بازرگانی و هنر، بر تمول دست  ;باز میگردند) آلکساندریا(در اسکندریه ) پتولمایوس(

در سیراکوز ) آرخیمدس(با پایمردي ارشمیدس  در اسکندریه و) ائوکلیدس(هندسه، به وسیله اقلیدس  ;مییابد

 ;رخ مینمایند) اپیکوروس(هاي تاریخ انسان با زنون و اپیکور  پایدارترین فلسفه ;، راه کمال میسپارد)سوراکوساي(

تندیسهایی مانند مجسمه آفرودیته، که در جزیره ملوس کشف شده است، و مجسمه الئوکوئون و مجسمه پیروزي 

درخواهیم یافت که این تمدن، بیهوده میکوشد . پدید میآیند و محراب پرگامون برپا میشود) راکهساموت(ساموتراس 

تا سیاست خود را با شرافت و اتحاد و صلح قرین کند و سپس، با شتابی روزافزون، به کام هرج و مرج جنگهاي 

د، تن به استبداد و درویشی و عرفان داخلی و طبقاتی فرو میرود و سرانجام، که روح و مردمش از توش و توان میافتن

ها و ادبیات و هنرهاي یونان میرنده را به عنوان مبانی  شرقی میدهد و از رومیان مهاجمی که میباید علوم و فلسفه

  .فرهنگی دنیاي جدید به اروپا برسانند، استقبال میکند

  

  

  

  فصل اول

  کرات

  

I  - مدیترانهاي  

سر گذاریم و به آرامترین دریاها، مدیترانه، پا نهیم، بیدرنگ به صحنه  چون اقیانوس اطلس و جبل طارق را پشت

.)) هاي این دریا ساکن شدهایم ما، به سان غوکان گرد برکه، در کناره: ((افالطون گفته است. تاریخ یونان میرسیم

کوچنشینهایی ناپایدار، که هاي این دریا، و حتی در دورماندهترین سواحل آن،  یونانیان، قرنها قبل از میالد، در کناره

و ) ماسالیا(همروسکوپیون و امپوریون در اسپانیا، مارسی : از آن جملهاند. در میان بربریان محاط بودند، برپا کردند

کوچنشینان یونانی شهرهایی پر رونق در . در فرانسه، و تقریبا همه جا در ایتالیاي جنوبی و سیسیل) نیکایا(نیس 

به وجود آوردند، و تالش بی آرام آنان، در آن زمان نیز مانند ) دلتاي رود نیل(و نوکراتیس ) افریقاي شمالی(کورنه 

اینان براي بازرگانی پر دامنه خود شهرها و . هاي دریاي اژه و سواحل آسیاي صغیر را به شور افکند قرن ما، جزیره
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از این رو . و دریاي سیاه بنیاد نهادند) تیسپروپون(و دریاي مرمره ) هلسپونتوس(هاي داردانل  آبادیهایی در کرانه

  . دنیاي یونان باستان بسیار پهناور بود، و شبه جزیره یونان فقط بخشی کوچک از آن به شمار میرفت

دومین گروه تمدنها در مدیترانه ظهور یافت، همچنانکه قبال نخستین گروه در امتداد رودهاي مصر و بینالنهرین و 

در بوده است گروه سوم تمدنها در سواحل اقیانوس اطلس درخشیدن گیرد، و محتمال گروه هند به بار آمد، و مق

چه شد که چنین شد آیا پیدایش تمدن مدیترانهاي زاده آب و هواي . هاي اقیانوس آرام پدیدار شود چهارم بر کناره

مینهاي پیرامون مدیترانه را مساعد سواحل این دریاست در آن زمان هم، مانند اکنون، بارانهاي زمستانی خاك سرز

  . انگیختند میپروردند و یخبندانهاي مالیم مردم را برمی

با . تقریبا در تمام سال، آدمی میتوانست در فضاي باز، زیر آفتاب گرمی که هیچ گاه طاقت فرسا نمیشد، به سر برد

و دجله و هاي رسوبی گنگ و سند  اینهمه، خاك جزایر و سواحل مدیترانه به هیچ روي، از لحاظ حاصلخیزي، با دره

در منطقه . فرات و نیل برابري نمیکند، و امکان دارد که کم آبی تابستانی بسی زود آغاز شود یا بسیار دیرنده شود

از این . بنهاي بسیار در زیر پوسته نازك خاك به کمین نشستهاند و کشاورزي را دشوار میکنند -مدیترانهاي، صخره 

تاریخی در بارآوري نه به پاي شمال اعتدالی و نه به گرد جنوب استوایی رسیدند، و کشاورزان رو، این سرزمینهاي 

پرشکیب آن سامان، که به لطایف از خاك بهرهاي میگرفتند، رفته رفته از کار خود خسته شدند، دست از شخم زدن 

یافتند، زیرا هر لحظه انتظار میرفت از آن پس نیز بر آسایش دست ن. کشیدند، و به رویانیدن زیتون و تاك پرداختند

که، در طول یکی از صدها چینه فرو رفته زمین، زلزلهاي خاك را در زیر پاي مردم بشکافد، آنان را بترساند، و به 

بر روي هم میتوان گفت که آب و هواي مساعد، زاینده تمدن یونانی نبود، و احتماال . دینداري زودگذري سوق دهد

. ب و هوا نیستهیچ تمدنی معلول آ

هاي سایه زده  منظري زیبا داشتند و با رنگهاي تغییرپذیر کوه: آنچه مردم را به دریاي اژه کشانید، جزایر این دریا بود

مناظري از . خود، که همچون معابد سر از دریاي آینه گون برآورده بودند، هر دریانورد افسرده را به شور میانداختند

آدمی چون بر اژه کشتی براند، در مییابد که چرا ساکنان سواحل و جزایر  ;کمیاب استاین دلکشتر در کره زمین 

دریاي اژه خاك خود را حتی از جان خود بیشتر دوست میداشتند و، مانند سقراط، جالي وطن را تلختر از مرگ 

جواهر آسا، در هر سو افشانده شده بودند و از یکدیگر فاصله اندکی داشتند، چنان که  جزایر دریاي اژه، .میانگاشتند

هرگز بیش از حدود شصت کیلومتر از خشکی  - به خاور و باختر یا به شمال و جنوب  -کشتی به هر سو که میرفت 

هاي شبه جزیره یونان، در ها، همانند کوهستان این جزیره. دور نمیماند، و این هم دریانوردان را سخت خوش میآمد

هاي دور، مرتفعترین نواحی سرزمین پیوسته وسیعی بودند که بتدریج در دریاي خیره سر غرق شد و فقط  گذشته

این جزایر را باقی گذاشت تا با قلل خود به مسافران دور افتاده خوشامد گویند و، چون برج دیده بانی، کشتیهاي 

جریان . راهنمایی کنند و به یاري بادها و آبها کشتیران را به مقصدش برسانند کهن را، که البته قطبنما نداشتند،

بادهاي . مرکزي نیرومندي از دریاي سیاه به دریاي اژه میرفت، و جریانهاي ساحلی گوناگونی به سوي شمال روان بود

الت و ماهی و پوستهاي موسمی شمال باختري منظما در تابستان میوزیدند و به کشتیهایی که براي فراهم آوردن غ

در مدیترانه میغ نادر بود، و  .بازگردندنرم از دریاي سیاه دور میشدند کمک میکردند تا بآسانی به بنادر جنوبی خود 

ي که انسان میتوانست، تقریبا در بادهاي ساحلی، بر اثر آفتاب دایم، همواره در جهات گوناگون میورزیدند، به طور

. همه بنادر و همه فصول، بامدادان با نسیمی رهسپار شود و شامگاهان با نسیمی بازآید

کشتیهایی ساختند . فنیقیان مال اندوز و یونانیان ذوحیاتین، در این آبهاي فرخنده، فن و علم ناوبري را ترقی دادند

پس، با وجود دزدان . ایی که تا آن زمان در مدیترانه سیر وسفر کرده بودندبزرگتر و تندروتر و راحتتر از همه کشتیه

و ) کوپروس(از طریق قبرس  - هاي بحري اروپا و افریقا به آسیا  دریایی و حوادث نامنتظر و رنج آور دریا، آرام آرام راه
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هاي دراز و توانفرسفا و  راهبا صرفهتر از  -یا از طریق دریاي اژه و دریاي سیاه ) توروس(و صور ) سیدون(صیدا 

هاي بري تردد میکردند، از اهمیت انداخت، پس،  مخاطرهآمیز بري شد و بازرگانی مصر و خاور نزدیک را، که در راه

مصر و سپس بین النهرین و پس از . تجارت به طریق نوي افتاد، جمعیت فزونی گرفت، و ثروتهاي جدیدي فراهم آمد

امپراطوري خود را، که مرکب از شهرهایی در امتداد ساحل افریقا و ) فوینیکه(فنیقیه آن ایران به ضعف گراییدند، 

  . سیسیل و اسپانیا بود، از کف داد و یونان مانند گلیتر و تازه شکفت

II -  بازیافتن کرت  

با  سرزمینی است خوش و پرمایه، محاط در آب،. در میان دریایی همچون لعل روان، سرزمینی هست به نام کرت((

. از جزیزه کرت میکند میالداین وصفی است که هومر محتمال نه قرن قبل از .)) مردمی بیرون از شمار و نود شهر

ي این جزیره گرچه این شاعر یونانی کرت را از یاد نبرده بود، یونانیان آن زمان تقریبا فراموش کرده بودند که روزگار

پر ثروت، ثروتی بیشتر داشت و با ناوگانی نیرومند بر قسمت اعظم دریاي اژه و بخشی از شبه جزیره یونان سلطه 

در اشعار هومر سخن از . میورزید و، سالی هزار پیش از محاصره تروا، یکی از هنریترین تمدنهاي تاریخ را به بار آورد

شاید منظور هومر از این عصر . ز مردم عهد آشفته شاعر، و حیاتی پیراستهترعصري طالیی میرود با مردمی متمدنتر ا

زیرا همان قدر که هومر از عصر ما دور است، فرهنگ اژهاي . طالیی فراموش شده، عهد فرهنگ اژهاي یا کرتی باشد

  . هم از عصر او دور بود

اینجا جزیرهاي است بیست بار . دید استبازیافتن تمدن از کف رفته کرت یکی از توفیقهاي عمده باستانشناسی ج

هایش، که روزگاري  هوایش خوش است، و کشتزارها و کوه ;)کوکالدس(بزرگتر از وسیعترین جزایر سیکالد 

میان راه فنیقیه به ایتالیا، و مصر به یونان واقع است، و از . هاي گوناگون به بار میآوردند جنگلپوش بودند، فراورده

ارسطو به وضع مساعد کرت اشاره کرده و متذکر شده است که این وضع . ضعی حساس داردلحاظ تجارت و جنگ و

محققان عصر جدید داستان مینوس را، که همه نویسندگان .)) مینوس را به تدارك امپراطوري اژه قادر کرد((

وافق نظر گروت، تا شصت سال پیش، رسم بر این بود که، م ;کالسیک واقعی میشمردند، قصه پنداشتند و رد کردند

میالدي، تاجري کرتی، که همنام  1878در . هجوم قوم دوري یا مسابقات اولمپی را آغاز تاریخ تمدن اژهاي بینگارند

شاه باستانی کرت بود و مینوس کالوکایرینوس خوانده میشد، در دامنه کوهی واقع در جنوب کاندیا، اشیاي عتیق را 

شگر بزرگ که کمی قبل از آن موکناي و تروا را از دل خاك بیرون کشیده بود، شلیمان، کاو. از زیر خاك به در آورد

پس، در صدد کاوش برآمد و با . به دیدن آن محل رفت و آنجا را موضع شهر کهنسال کنوسوس دانست 1886در 

اشتغال به  شلیمان که قبل از. اما مالک به چانه زدن پرداخت و در سودجویی کوشید. مالک آن محل وارد مذاکره شد

باستانشناسی، سوداگري کرده بود، به خشم کناره گرفت و فرصت را براي کشف تمدن دیگري از کف داد و چند سال 

. بعد درگذشت

، باستانشناس انگلیسی، دکتر آرثر اونز در آتن موفق به خرید تعدادي سنگ منقش شد که زنان یونانی آنها 1893در 

نگاشته روي سنگها، که به گمان او خط کرتی باستان بودند و هیچ یک از  -تصویر . ندرا به عنوان تعویذ به کار میبرد

پس، به کرت رفت، پروانه گرفت، و در اکناف جزیره . محققان توان خواندن آنها را نداشت، کنجکاوي او را برانگیختند

یک قسمت و در  1895آورد و در ها به دست  نگاشته - هاي دیگري از آن تصویر  سرانجام، نمونه. به تکاپو پرداخت

قسمت دیگري از محلی را که شلیمان و باستانشناسان فرانسوي آتن همانا کنوسوس دانسته بودند خرید و در  1900

موسم بهار، مدت نه هفته، با یکصد و پنجاه تن به حفاري دست زد و گرانمایهترین گنجینه تحقیقات تاریخی جدید، 

هیچ یک از آثار عتیقی که تا آن زمان شناخته شده بود، از لحاظ . اك بیرون آوردیعنی کاخ مینوس، را از دل خ

میتوان این قصر را همان البیرنت تقریبا بی پایانی دانست که در . فراخی و پیچیدگی، با این ساختمان برابري نمیکرد



۶٨٢

اران مهر و لوحه گلینی که روي هز. حکایتهاي کهن مینوس، دایدالوس، تسئوس، آریادنه، و مینوتاوروس آمده است

ها،  این مهرها و لوحه. در قصر و بناهاي دیگر به دست آمد همان خطی که اونز را به جستجو واداشته بود، دیده میشد

به برکت آتشسوزیهایی که در عهود ماضی، قصرهاي کنوسوس را منهدم کرد، در دل خاك از گزند روزگار مصون 

 .رساندندکه هنوز خوانده نشده و داستان بدوي اژه را فاش نکردهاند، به ما  ها را، نگاشته -ماندند و تصویر 

در آن حال که اونز در کنوسوس کار میکرد، گروهی از . سپس دانش پژوهان از کشورهاي بسیار به کرت شتافتند

، تابوتی سنگی )))تثلیث مقدس((به معنی (در هاگیا تریادا ) ساوینیونی، و پاریبنی هالبهر، پرنیه،(ایتالیاییهاي مصمم 

هاي روشنی از زندگی کرتی بر آن نقش شده بود از خاك به در آوردند و، در فایستوس، کاخ عظیمی که  که صحنه

گر و بانو هاز، در در همین زمان، دو امریکایی به نام سی. فقط کوچکتر از کاخ شاهان کنوسوس بود کشف کردند

) هوگارت، بوزنکت، داکینز، و مایرز(کاوشگران انگلیسی . واسیلیکی، موخلوس، و گورنیا به اکتشافاتی نایل آمدند

کرتیان خود نیز به کاوش عالقهمند شدند و کسانتودیدیس و هاتزایداکیس . پاالیکاسترو، پسوخرو، و زاکرو را کاویدند

آري، در همان . استانی آرکالوخوري، تولیسوس، کوماسا، و خامایزي به حفاري پرداختندها و مقابر ب در منازل و مغازه

  !. عصري که کشورداران آماده جنگ میشدند، نیمی از ملل اروپا در زیر لواي علم اتحاد کرده بودند

چگونه باید طبقه بندي را  - ها، و برجسته کاریها  ها، مهرها، ظرفها، فلزات، لوحه کاخها، تصویرها، مجسمه - این اشیا 

هاي پیشین نسبت داد طبقه بندي اونز، که در جریان پژوهشهاي بعدي مورد تایید قرار  کرد و به کدام یک از دوره

ها از لحاظ  چگونگی یافته ;ها را در بر داشته است تشخیص عمق محلی که یافته: گرفت، بر چند ضابطه استوار بود

. صنوعات مشابهی که در جاهاي دیگر به دست آمده و قدمت آنها معین شده استها با م مقایسه یافته ;شکل و سبک

هاي دست نخورده  اما، در عمق سیزده متري، با صخره. اونز با شکیبایی در زیر کاخ کنوسوس به کاوش دست زد

اع ابتدایی آثار نیمه پایین محل کاوش متعلق به عصر نوسنگی بود، مشتمل بر انو. مصادف شد و از کار باز ماند

هاي گلی و سنگی  ظرفهاي سفالی دست ساخت منقش به خطوط تزیینی ساده، قطعات دوك نخریسی، مجسمه

در میان آنها، هیچ گونه اشیاي مسی یا مفرغی وجود . االهگان درشت سرین، و ابزارها و سالحهایی از سنگ صیقلی

اونز، از طبقه بندي ظرفهاي سفالی و برابري آثار کرت با آثار بین النهرین و مصر باستان، فرهنگ کرت را  .تنداش

آن عصرها را عصر مینوسی قدیم و عصر مینوسی . آغاز دوره نوسنگی تا شروع دوره تاریخی شامل سه عصر دانست

 .کردم میانه و عصر مینوسی اخیر خواند، و هر یک را به سه مرحله تقیس

ها، از پیدایش فرهنگ جدیدي در دوره  از پایگاه باستانشناسی، ظهور مس در آثار اولین یا پایینترین چینه خرابه

له آغاز کرتیان، در پایان عصر مینوسی قدیم، آمیختن مس و قلع را میآموزند، و این به منز. نوسنگی حکایت میکند

امیران کنوسوس و فایستوس و : در مرحله اول عصر مینوسی میانه، قدیمترین قصرها برپا میشود. عصر مفرغ است

هاي گوناگون و محرابها و معابد و مجاري  مالیا براي خود سراهاي مجلل با اطاقهاي فراوان و انبارهاي بزرگ و کارگاه

ظرفهاي سفالین رنگارنگ . به وجود میآورند - ن را خیره میکند که چشمان مغرب زمینیان خود بی -عظیم فاضالب 

هاي عصر پیشین، کتابتی مرکب از شکلهاي  نگاشته - ساخته میشود، دیوارها با تصاویر دلربا جان میگیرند، و از تصویر 

خود را در  در پایان مرحله دوم عصر مینوسی میانه، فاجعهاي غریب روي میدهد و آثار نامبارك. ساده فراهم میآید

تو گویی زمین تکانی خورده یا مورد هجوم شهر فایستوس،  - کاخ کنوسوس فرو کوبیده میشود : چینه باقی میگذارد

اما لختی بعد، فایستوس، موخلوس، گورنیا،  - که قصرهایش چند گاهی از بد روزگار مصون میماند، قرار گرفته است 

ظرفهاي سفالی  ;کرت نیز دستخوش انهدامی از همین گونه میشوندپاالیکاسترو، و بسیاري از شهرهاي دیگر جزیره 

مرحله سوم عصر . هاي مواد ماالمالند هاي کالن انبارها از خاشاك و خرده این عهد از خاکستر پوشیده شده، و خنبه
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ر اثر مینوسی میانه، دوره رکود نسبی است، و شاید بتوان گفت که در این زمان، دنیاي مدیترانه جنوب خاوري، ب

  . به مصر، دچار پریشانی مداوم است) هوکسوسها(هجوم هیکسوسها 

انسانیت که در برابر هر حادثهاي بردبار است، امید خود را باز مییابد، . در عصر مینوسی اخیر، زندگی از نو آغاز میشود

هاگیاتریادا و گورنیا  در کنوسوس، فایستوس، تولیسوس،. دلیر میشود، و بار دیگر دست به ساختن و پرداختن میزند

این مساکن شاهانه، با عمارات پنج اشکوبی وسیع پرمهابت و تزیینات . قصرهاي جدید زیباتري به وجود میآید

ها تماشاخانه در محوطه کاخ. هرگز به خود نمیبیند خبر میدهد پریکلسپرشکوه، از ثروتی که یونان پیش از عصر 

هاي اشرافی این  چهره ;برپا میکنند، و منظره جدال مرگبار مردان و زنان گالدیاتور، خانمها و آقایان را سرگرم میکند

خانمها و آقایان را، که بارقهاي از هوش دارد، هنوز هم میتوان بر فرسکوهاي درخشان دیوارهاي باقیمانده از آن 

 ;، احتیاجات افزونی میگیرند، ذوقها پیرایش مییابند، و ادبیات تابناك میشوددر سراسر جامعه. دوران تماشا کرد

تنگدستان، به برکت صدها فن و صنعت، وسایل تنعم توانگران را تهیه میکنند و از این رهگذر خود نیز به آسایشی 

و پخش میشوند، صورت بر  دبیران از کاالهایی که همواره میآیند: در بارگاه سلطان ولوله افتاده است. نایل میآیند

دیوانساالران واالمقام به  ;هنرمندان پیکر میتراشند، صورت مینگارند، سفال میسازند، و نقوش میآفرینند ;میدارند

در همان  ;کنکاش میپردازند، بر مسند داوري مینشینند، و احکام را با مهرهاي خوش ساخت خود مزین میکنند

هاي سینه باز هوسانگیز در بر کردهاند،  هایی که خود را به گوهر آراسته و جامهحال، شاهزادگان باریک میان بادوشس

م اوج  قرن شانزدهم و پانزدهم ق. در مجلس ضیافت سلطنتی، که میزهایش از مفرغ و زر میدرخشد، گرد میآیند

. تمدن و عصر طالیی و کالسیک کرت است

III  - بازسازي تمدن کرت  

را نسبت به استخوانهاي پراکنده کرت معمول داریم و این فرهنگ مرده را از آثار  کوویهاگر بر آنیم که شیوه 

بازماندهاش باز سازیم، باید به یاد آوریم که دست به کار بسیار دشواري میزنیم، زیرا باید مواد جامد و پاره پاره را، که 

از این رو، . دهاند و جز حرکتی مصنوعی ندارند، با تخیل، واجد استمرار جاندار از کف رفته کنیمدیرگاهی است مر

پیدا شود و الواح راز پوش آن را  شامپولیونکرت باطنا همچنان بر ما مجهول خواهد ماند، مگر آنکه کسی چون 

  . بخواند

  دان و زنان مر -1

 ;کرتیان چنانکه از تصویرهاي ایشان برمیآید، به تبر دودم، که از عالیم دینی برجسته آنان است، شباهت غریب دارند

. همه کوته باالیند. تنه مردان و زنان، بی تفاوت، به کمري باریک، که از مد عصر ما نیز افراطیتر است، ختم میشود

پوست آنان . ان الغر و نرم و، چون بدنهاي ورزشکاران، از تناسب برخوردار استپیکرهایش. حرکاتشان پرلطف مینماید

اما مردان، . زنان، که مظهر سایه میباشند، طبق رسوم، سیماهایی باز و پریده رنگ دارند. به هنگام زادن سفید است

را، ) چنین مردم فنیقیههم(که در زیر آفتاب در پی روزي میکوشند، چنان سوخته و سرخ گونند که یونانیان آنان 

طول سر انسان کرتی از عرض آن بیشتر است، و . مینامند)) سرخ پوستان((یا )) مردم ارغوانی((فوینیکس، یعنی 

. به سان ایتالیاییهاي کنونی، سیه مو و داراي چشمان سیاه درخشان هستند. اجزاي چهره او مشخص و ظریفند

مردان، و نیز زنان، بخشی از موي خود را چنبروار در  .هستند)) رانهاينژاد مدیت((کرتیان، بی تردید، شاخهاي از 

ها یا  بخشی را به شکل طره، روي پیشانی میافشانند، و بخشی را میبافند و روي شانه ;باالي سر یا گردن گرد میآورند

یسو را با روبان میآرایند و مردان، براي آنکه چهره را پاك نگاهدارند، تیغهاي متنوع هاي گ زنان کالله. سینه میریزند

. به کار میبرند و حتی در گور هم تیغ را از خود جدا نمیکنند
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هاي گرد ته  مردان بیشتر اوقات برهنه سرند، ولی گاهی سر را با دستارها یا کاله. ها غریبند ها نیز مانند قیافه جامه

پاها معموال پوششی . هاي اوایل قرن بیستم به سر میگذارند هاي مجلل به سبک کاله شانند، و زنان کالهپهن میپو

هاي کفشهاي خود را از سر  زنان لبه. اما، افراد طبقات باال، در مواردي، کفشهاي چرمین سفید به پا میکنند. ندارند

مردان معموال باالتنه را نمیپوشانند، فقط . میآویزند هاي رنگین هاي کفشها، مهره ذوق قالبدوزي میکنند و از تسمه

دامن مردان کارگر چاکدار . دامن یا پاچین کوتاهی به کمر میبندند و، و از روي حجب، پارچهاي روي آن میکشند

، مردان، گاه گاه. است، و دامن بزرگان و مردان و زنانی که در مجالس تشریفاتی حضور مییابند تقریبا به زمین میرسد

کمر را سخت میبندند، زیرا هم مردان و  ;زیر جامه میپوشند و در زمستان روپوشی از پشم یا پوست در بر میکنند

هاي بعد، براي آنکه در  زنان دوره. هم زنان اصرار دارند که الغر شوند و به هیئت یک مثلث درآیند، یا چنان بنمایند

انفرسا سود میجویند و، به این وسیله، دامن خود را با ظرافت در این باره با مردان رقابت کنند، از شکمبندهاي تو

یکی از رسوم خوش کرتیان این است که . پیرامون کفل چین میدهند و سینه عریانشان را به سوي آفتاب باال میآورند

! وار نیستاین رسم هم بر کسی ناگ - هاي زنان یا باید برهنه باشد یا فقط با زیرپوشی بدن نما پوشیده شود  سینه

گاهی، براي آنکه بر جذابیت . سینه بند را در زیر سینه تنگ میبندند و باالي آن را به صورت دایرهاي باز میگذارند

ها کوتاه و گاهی باد آستین. به وجود میآورند مدیسیخود بیفزایند، سینه بند را به گردن میرسانند و یقهاي به سبک 

دامن، چیندار و به رنگهاي شادیبخش است و از سرین به پایین بتدریج گشاد میشود و خود را بخوبی . کرده است

هماهنگی دلپذیر الوان و لطف نگاره و . هاي فلزي یا چنبرهاي افقی در زیر آن نهادهاند توگویی که پره - نگاه میدارد 

زنان کرتی برمی آید، و میرساند که کرت از تمدنی غنی و فاخر برخودار بوده و در  ظرافت سلیقه بخوبی از پوشاکهاي

کرتیان از این لحاظ در یونانیان نفوذي نکردند، ولی مدهاي ایشان بعدا . زمینه هنر و زیبایی سابقه بسیار داشته است

تی را که پیکرش بر دیواري در پایتختهاي اروپاي جدید رواج یافت، چنانکه حتی باستانشناسان خشک یک زن کر

این زن، با سینه درخشان و گردنی خوش حالت و دهان شهوتانگیز و بینی . کهن نقش شده است، پاریسی نام دادند

که  -جسارتآمیز و جاذبه اغوا کننده، به حالتی ملیح نشسته و، همانند بزرگانی که در کنار او قرار دارند، به منظرهاي 

. چشم دوخته است - ما هیچگاه نخواهیم دید 

آشکار است که مردان کرت قدر لطف و شوري را که زنان به زندگی میدادند در مییافتند و از این رو، براي افزایش 

سنجاقهاي  - در میان آثار باقیمانده کرت، جواهر فراوان است . دلربایی ایشان، وسایل گرانمایه برایشان فراهم میکردند

ي آرایشی مزین به پیکر حیوانات و گلهاي زرین یا آراسته به سرهایی از بلور یا در زلف از مفرغ و طال، سنجاقها

ها یا فنرهایی از طالي ملیله که با زلف میآمیزد، سربندها یا نیمتاجهایی از فلزات گرانبها که موها را به  کوهی، چنبره

ها و زنجیرهاي سینه، دستبندها و  هرهها و م ها و آویزه هایی که از گوش آویخته میشود، لوحه هم میبندد، حلقه

مردان هم برخی از این گوهرها را به خود . بازوبندها، انگشترهایی از نقره و سنگ طلق و انواع عقیق و یاقوت و طال

آنان که تهیدستند، گردنبندها و دستبندهایی از سنگهاي معمولی به کار میبرند، و آنان که توانگرند، از : میآرایند

بازوبندي پهن از )) ساقی((پیکر مشهور . بزرگ منقش به نقشهاي مناظر جنگ و شکار استفاده میکنندهاي  حلقه

در تمام شئون زندگی کرتی، مردان خودبینترین . احجار گرانمایه بر بازوي چپ، و دستبندي عقیق نشان بر مچ دارد

  . و واالترین هیجانات خود، یعنی شوق به زیباسازي، را بروز دادند

براي مشخص کردن تمام نوع بشر، گویاي تعصب دوران پدر ساالري است، و بسختی )) مردان((فاده از لفظ است

زن مینوسی هیچ نوع انزواي شرقی از . برازنده حیات اجتماعی کرت، که تقریبا بر مدار مادر ساالري میگشت، میباشد

از خانه، یا صرفا کار در منزل، به دست نیامده  نشانی از محدود کردن زن در قسمتی ;قبیل پرده و حرم را نمیپذیرد

پارچه و سبد میبافد، گندم میساید و : بی تردید، زن کرتی، مانند بسیاري از زنان کنونی، در خانه کار میکند. است
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ه با ها نیز کنار مردان تن به کار میدهد، در اجتماعات، آزادان اما در خارج خانه، در مزرعه و کوزه گرخانه. نان میپزد

ها و میدانهاي مسابقه در صف اول مینشیند و، چنان چون زنی دلزده از  مردان معاشرت میکند، در تماشاخانه

از این رو، هنگامی که مردم کرت به آفریدن خدایان خود آغاز میکنند، بیشتر . ستایش، در جامعه کرتی حضور مییابد

  . آنها را به شکل زنان خود میسازند

دلهایشان پنهانی و پوزش خواهانه شیفته نقش مادر است، در برابر یادگارهاي زن کرتی سر فرود محققان متین، که 

  . میآوردند و از تسلط او به شگفت میافتند

جامعه  -2

ها منقسم شده است، و در هر دهکده،  جزیرهاي است که به وسیله کوه: در فرض، کرت را اول چنین میبینیم

هاي دیگر  ن در استقالل به سر میبرد و، به شیوه انسانها، با حسادت، به طایفهطایفهاي کوچک به ریاست یک ت

سپس رهبري مصمم پدید میآید و، از یگانه گردانیدن چند طایفه، ملکی به وجود . مینگرد و همواره با آنها میستیزد

جنگها کم . بنا میکند میآورد و، در کنوسوس و فایستوس و تولیسوس و شهرهاي دیگر، براي خود قصرهایی دژمانند

عاقبت، شهرها بر سر ضبط تمام جزیره با یکدیگر میجنگد و . شمارتر، ولی دامنه دارتر، و کشتارها ماهرانهتر میشوند

دزدان دریایی را سر میکوبد،  ;شهر پیروز ناوگانی ترتیب میدهد و بر دریاي اژه سلطه مییابد. کنوسوس پیروز میشود

بنیاد نهادن تمدن بدون . مانند یکی از پریکلسهاي اولیه -و به حمایت هنرها برمیخیزد  خراج میگیرد، کاخ میسازد،

   .داريغارتگري همان قدر دشوار است که نگاهداري تمدن بدون برده 

شاه، براي آنکه فرمانبرداري . دین و قانون استوار است ها طنین انداز است، بر زور و اقتدار شاه، بدان سان که در خرابه

به میانجی کاهنان، به مردم میگوید که او از نسل : را آسانتر کند، به سود خود، خدایان را به کار بد وا میدارد

کاهنان اگر شاه را شایسته و بخشنده یابند، نه . خدا دریافته است است و قوانینی را مقرر میدارد که از این ولخانوس

شاه تبر دودم و گل . سال پس از آغاز سلطنت او، بار دیگر او را تدهین میکنند و اقتدارات االهی را به او میسپارند

و، چنانکه از الواح زنبق را، که بعدها نشانه حکومتهاي روم و فرانسه شدند، به عنوان رمز قدرت خود اختیار میکند 

قسمتی از غالت و . باقیمانده بر میآید، رتق و فتق امور حکومت را به هیئتی از وزیران و کاتبان و دبیران میسپارد

هاي کالن میانبارد و به خدمتگزاران خود، به جاي  روغن و شراب مردم را به نام مالیات از آنان میستاند و در خمره

هاي برگزیده او دچار اختالف شوند، خود از روي تخت سلطنت یا  ر هر موردي که دادگاهد. پول، از این مواد میدهد

در این کار چنان شهرت مییابد که، موافق  ;مسند قضاوت، که در کوشک سلطنتی مستقر است، به داوري میپردازد

اما نامهاي شاهان . ات میشودداور اجتنابناپذیر امو -عالم زیر زمینی مردگان  - قول هومر، پس از مرگ نیز، در هادس 

  ، عنوان بیش ))قیصر((یا )) فرعون((نام مینوس که بر آنان اطالق شده است، محتمال، مانند کلمه  ;کرت را نمیدانیم

. نیست و همه سالطین کرت را در بر میگیرد

کرتی نام رفته است، )) رنود شه((در منظومه ایلیاد از . این تمدن، در حد اعتالي خود، تمدنی فوق العاده شهري است

حتی امروز هم محققان از ویرانه پرپیچ و خم  ;که یونانیان آنها را میگشایند و از جمعیت فراوان آنها به حیرت میافتند

هاي بیشماري که معموال، به اقتضاي طبع  ها و خانه هاي متقاطع، و دکه خیابانهاي سنگفرش جدولدار، کوچه

. دل و پرگو، در پیرامون مراکز تجارتی و حکومتی ساخته میشوند، به اعجاب میافتنداجتماعی ازدحامانگیز مردم بز

قصرهایی که در شهر کنوسوس به جا ماندهاند چنان پهناورند که انسان را، درباره عظمت شهر، به تصوراتی 

نوبی، شهر در سوي دیگر جزیره، در ساحل ج: اما کنوسوس یگانه شهر بزرگ کرت نیست. مبالغهآمیز میکشانند

کشتیهاي سیاه دماغه، به نیروي باد و موج، به مصر ((فایستوس قرار دارد که، به قول هومر، همواره از لنگرگاهش 

اینجا پایگاه بازرگانی تجارت جنوبی کرت در عصر مینوسی است، و بازرگانان شمالی، به جاي آنکه راه پر .)) میروند
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فایستوس . ستقیما از راه خشکی به اینجا میآورند و بر روي هم توده میکنندخطر دریا را دور زنند، کاالهاي خود را م

با این وصف، کاخ امیر آن بنایی بس پرشکوه . است و بازرگانی را پیش از هنروري گرامی میشمارد پیرائیوسهمتاي 

. دارد، و تاالرها و محوطه هایش با تاالرها و قصرهاي کنوسوس برابري میکندپلکان آن چهل و پنج پا عرض . است

تاالر مرکزي یا بارگاه آن، با دویست و  ;محوطه مرکزي آن چهار گوشهاي به مساحت نهصد و سی متر مربع است

  . در پایتخت فراختر است)) تبر دودم((هشتاد متر مربع وسعت، از تاالر بزرگ 

ستانشناسان کوشک سلطنتی آن را زیستگاه تابستانی امیر فایستوس میدانند، در سه کیلومتري هاگیاتریادا، که با

بندرهایی مانند زاکرو و : هاي آباد فراوانند در قسمت خاوري جزیره هم ناحیه. شمال باختري فایستوس واقع است

. مراکزي صنعتی مثل گورنیا موخلوس، روستاهایی چون پرایسوس و پسیرا، نواحی مسکونی از قبیل پاالیکاسترو،

خیابان اصلی پاالیکاسترو بخوبی سنگفرش شده است، داراي مجاري فاضالب مناسبی است، و منازل فراخ در دو 

در گورنیا، . ها به جا مانده است و بیست و سه اطاق دارد طبقه اول یکی از این خانه. طرف آن صف کشیدهاند

هاي به جا مانده،  هایی با کوره ی از سنگهاي بی مالط، آهنگرخانهخیابانهایی مفروش از سنگ گچ، خانه های

هاي کفشدوزي و ظرفسازي و  هاي فلزکاري کوچک و پر هیاهو، و کارگاه هایی با لوازم نجاري، کارخانه نجارخانه

زه، کارگرانی که اکنون در آنجا حفاري میکنند و سه پایه، کو. روغنکشی و بافندگی مباهات انگیزي وجود دارد

هاي  ظرفهاي سفالی، تنور، چراغ، کارد، هاون، صیقالفزار، قالب، سنجاق، دشنه و شمشیر گرد میآورند، از فراورده

خیابانهاي شهر، به سبک مشرق زمین . مینامند)) شهر ماشین آالت((گوناگون آن شهر به اعجاب میافتند و آن را 

هاي چوبی یا آجري یا  خانه. امروزي ما، تنگ به شمار میروند نیمه استوایی، آفتابگریز ساخته شدهاند و، از دیدگاه

هاي مربوط به عصر  ولی لوحه. سنگی شهر به شکل مکعب مستطیل بنا شده و بندرت بیش از یک اشکوب دارند

هایی را نشان میدهند که داراي دو یا سه یا حتی پنج اشکوب  مینوسی میانه، که در کنوسوس به دست آمدهاند، خانه

در . یز برج یا اطاقی فوقانی هستند و در ساختن جامهاي دریچهاي آنها ماده سرخ فام نامعلومی به کار رفته استو ن

ها، درهاي دولنگهاي که ظاهرا روي چارچوبهایی از چوب سرو میگردند، وجود دارد که رو به حیاطی سایه  این خانه

. گرم تابستانی است، به وسیله پلکانی به کف حیاط میپیوندداشکوب باال، که بام آن خوابگاه شبهاي . دار باز میشوند

شب هنگام، چراغهاي روغن سوزي که، به تناسب درآمد صاحبخانه، از گل یا سنگ طلق یا سنگ گچ یا مرمر یا مفرغ 

. ها مورد استفاده قرار میگیرد ساخته شده است، در خانه

در . هاي خود به یک بازي شطرنج مانند میپردازند در خانه ;داریمدرباره بازیهاي کرتیان یکی دو آگاهی ناچیز بیشتر ن

هاي کاخ کنوسوس، یک نطع عالی، که به این بازي تعلق دارد، براي ما به میراث مانده است که قاب آن از عاج  خرابه

ارید دیده هاي آن، با فلزات و سنگهاي گرانبها، هفتاد و دوگل مرو و خانه هایش از سیم و زر است، و در حاشیه

هاي نیمه وحشی و تازیهاي پاك نژاد باریک میان، با شوق و شور به شکار  در دشتها، به راهنمایی گربه. میشود

در این مسابقات، اشخاص سبک وزن، بدون استفاده از هیچ . در شهرها، مسابقات را به ما نشان میدهند. میروند

با خودهاي پردار، مردانه به جان یکدیگر میافتند، و سنگین میان وزنان،  ;وسیلهاي، مشتزنی و لگدپرانی میکنند

وزنان، با خود و زره و چهره پوش و دستکشهاي الیهدار بلند، چندان میجنگند تا یکی از دو طرف نقش زمین شود و 

  . دیگري، با سرمستی بی پرده پیروزي، فراز او بایستد

ها مییابد و، با  خود جایی در میان جمعیت انبوه تماشاخانهمهیجترین ایام انسان کرتی زمانی است که در تعطیالت 

  . نظاره مردان و زنانی که در مقابل حمله گاوان با مرگ مواجه میشوند، خود را سرگرم میکند

هنگامی که گاو از آبگیري آب مینوشد، رام : تصویرهاي بسیار از مراحل گوناگون بازي خطر براي ما باقی مانده است

رام کنندهاي سر جانور را میپیچاند  ;ئت، با پاهاي گشاده، روي گردن او میجهد و او را گرفتار میکندکنندهاي پرجر
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چابک کار ورزیده، با  ;آمادهاش کند) آکروبات(تا به او اندکی بردباري بیاموزد و براي تحمل حیل مزاحم چابک کار 

و به هوا میجهد، بر پشت گاو معلق میزند، و در بدنی باریک و چاالك، با گاو رو به رو میشود، شاخش را میگیرد 

این فن، از دیرگاه، . بازوان همکار خود، که زنی دلرباست و بر لطف صحنه میافزاید، فرود میآید و پا به زمین میگذارد

یک استوانه گلین، که در کاپادوکیا به دست آمده و . حتی مدتها پیش از عصر مینوسی، در کرت رواج داشته است

این نقش، از حیث تاثیر، از فرسکوهاي . م است، نمودار صحنهاي از زور ورزیدن انسان و گاو است ق 2400ق به متعل

کرت چیزي کم ندارد، و ذهن ساده انگار ما را براي لحظهاي به پیچیدگیهاي پر تناقض وجود انسان معطوف میدارد، 

. هم رایج هستند، قدمتی برابر قدمت تمدن دارندو متوجه میشویم که این بازیهاي دلیرانه و خونین، که هنوز 

اعتقاد دینی او مشتمل بر عناصري است از . دین کرتی شاید وحشی باشد، اما مسلما سرشتی دینی دارد -3

ها، غارها، سنگها، عدد سه، درختان، ستونها، خورشید و ماه، بز  کوه ;فتیشیسم و خرافات، ایدئالیسم و احساس احترام

باور دارد که هوا از ارواح مبارك و ارواح . بینش دینی او تقریبا شامل همه چیز میشود. ر و گاو را میپرستدو مار، کبوت

. اهریمنی آکنده است و موجودات اثیري جنگلنشین، مانند حوریان و خدایان و پریان، براي یونانیان به ارث میگذارد

. دازد، شور زایندگی گاو و مار را از سر خوف حرمت مینهدبا آنکه صریحا به تقدیس مظاهر عضو تناسلی نرینه نمیپر

هنگامی که جامعه کمال . چون در جامعه او مرگ و میر وفور دارد، مخلصانه نیروي بارآوري طبیعت را نیایش میکند

 مییابد و به مفهوم خدایی متشخص و انسانوار میرسد، کرتی این خدا را به هیئت مادري تصور میکند که پستانهایی

هایی برجسته دارد، و خزندگان از درون سر او زاده میشوند و گرداگرد بازوان و روي سینهاش میخزند  پرمایه و تهیگاه

تولید  - این خدا نمایشگر واقعیت بنیادي طبیعت است، و میرساند که قدرت مرموز زن . و در گیسوانش چنبره میزنند

خدا، نماینده - در نظر انسان کرتی، این مادر الهوتی، یا مادر. دغالب میآی - مرگ  -بر بزرگترین دشمن انسان  - مثل

چون گیاهان و جانوران را هم مانند انسان از آیات و فیضانات او . حیات نباتی و حیوانی و انسانی - سراسر حیات است 

خدا، کودك االهی  - در برخی از تصاویر کرت، این مادر . میشمارد، صورت او را با صور گیاهان و جانوران قرین میکند

چون در مادر و کودك االهی تامل ورزیم، در . را، که در غاري کوهستانی زاده است، در آغوش دارد - ولخانوس  - خود 

ایسیس : مییابیم که این دو از کرتیان به اقوام دیگر رسیده و در میان اقوام متفاوت نامهاي متفاوت به خود گرفتهاند

این را هم در مییابیم که فرهنگهاي پیش از تاریخ اقوام  .آدونیسو آتیس، آفرودیته و  و هوروس، عشتر و تموز، کوبله

  . مندند نخستین وحدت دارند و مفاهیم دینی دنیاي مدیترانه از پیوستگی بهره

اما بتدیج بر . ، در دل کرتیان به قدر مادرش حرمت نداردمیخوانند)) ولخانوس((زئوس کرتیان، که یونانیان او را 

، بنیاد همه چیزها به شمار طالسکه در این دین، و نیز فلسفه  -اهمیتش میافزاید و مظهر رطوبت و باران بار آور 

او در قله یوکتاس دفن شده است، و، در جریان زمان، هر نسلی  پیکر. اما ولخانوس جاویدان نیست. میشود - میرود 

زایر خیالپرور انتظار دارد که نیمرخ پرشکوه او را در اینجا ببیند، زیرا، بنابر . مزار او را به نسل دیگر نشان میدهد

کاهنان کورتس قیام اعتقاد او، هنوز ولخانوس گاه به گاه، به نشانه احیاي سالیانه رستنیها، از گور بر میخیزد، و 

ولخانوس، چون خداي باروري است، در گاو . مباهاتانگیز او را، با پاي کوفتن و به هم زدن سپرها، جشن میگیرند

در اساطیر کرتی آمده است که او به هیئت گاو با پاسیفائه درآمیخت و باعث والدت  ;مقدس نیز تجسم یافته است

. ، نیم گاومینوتاوروس شد، که هیوالیی است نیم آدم

اجراي شعایر . کرتیان، به قصد تسکین خدایان، به شعایر فراوان مشتمل بر دعا و قربانی و تشریفات دست میزنند

براي دور راندن دیوان، بخور میسوزانند و، براي . معموال بر عهده زنان کاهن و گاهی بر عهده کارگزاران حکومت است

به امید تضمین . نی و چنگ مینوازند و، همگروه، نیایش سرایی میکنندبرانگیختن خدایان غافل، بوق میزنند یا 

کاهنان زن، با التهابی بی . باروري باغستانها و کشتزارها، با مراسمی پرشوکت به آبیاري درختان و گیاهان میپردازند
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، نزد االهه خود، که با شکوه ها و گلها را، به نشانه سپاسداري زنان شادمانه میوه ;پرده، بار رسیده درختان را میتکانند

هاي متبرك و  معبد ندارند، اما در محوطه کاخها و درختستانها و مغاره. تام در تخت روانی حمل میشود، میبرند

هاي نذري و انواع بت و  ها، محرابهایی برپا میکنند و این مکانهاي قدسی را با میزهایی پوشیده از خوراکها و نوشابه قله

عالمات مقدس بسیار دارند، و ظاهرا آنها را همانند  ;که گویا نمودار گاو متبرك است، میآرایند، ))شاخ متبرك((

سپر . یکی از این عالمتهاي مهم سپر است،و عالمت مهم دیگر چلیپا. خدایانی که مدلول این عالماتند میپرستند

صلیب یونانی، صلیب : گون داردچلیپا در کرت صورتهاي گونا. احتماال نشانی از وجه جنگی شخصیت االهه است

این صور روي پیشانی گاو یا ران االهه نگاشته میشوند، یا بر مهر حک میشوند، یا در کاخ . رومی، صلیب شکسته

عالمت دینی دیگر تبر دودم است که افزار قربانی به شمار میرود و، به . سلطان، با ستونهاي مرمرین تجسم مییابند

از این رو، سالحی است مقدس که خدا آن را درست به  ;ه روان میسازد، پرمایه میشودشیوهاي جادویی، از خونی ک

  . آیت ولخانوس یا زئوس تندر افکن، که آسمان را با تیرهاي خود میشکافد، نیز همین تبر دودم است. هدف میرساند

هاي کالن مینهند  گلین یا خنبهآنان را در تابوتهاي . کرتیان مردگان خود را اندکی گرامی میدارند و پرستش میکنند

براي آنکه مردگان در زیر زمین خشنود باشند، . و به خاك میسپارند، تا مبادا بآسانی به عالم زندگان باز گردند

هاي گلین کوچکی از زنان را با ایشان دفن میکنند تا،  مقادیري از مواد خوردنی و وسایل نظافت و همچنین مجسمه

گل را به : گاهی شکاکانه به فکر صرفه جویی میافتند. قبت و تسالي بانوان محروم نماننددر سراسر ابدیت، از مرا

در مورد شاهان و اشراف و . شکل مواد خوردنی و وسایل نظافت و جانوران در میآورند و رهتوشه مرده میکنند

با شفقت . خاك میسپارندها به  بازرگانان مرفه، برخی از ظرفهاي نفیس یا جواهرات آنان را هم در کنار جنازه

و در گور  ;در گور یک خنیاگر، یک ارکستر گلین ;سوزناکی، در گور یک شطرنج باز ماهر، یک نطع شطرنج مینهند

کرتیان . گاه گاهی به مزار مردگان سر میزنند و، براي گذران آنان، خوراکی نثار میکنند. یک دریا دوست، یک زورق

قرار گیرند و به  -رادامانتوس، پسر ولخانوس  -ارواح مورد عنایت خداي دادگر  امیدوارند که بر اثر این تدابیر،

راه برند و بر بهروزي یا آرامشی که، در این سیر دنیوي، گریزکارانه میلغزد و از )) الوسیون((یا )) جزیره خجستگان((

. الي انگشتان انسان در میرود، دست یابند

  فرهنگ -4

این زبان، که از زمان حمله قوم دوري به کرت با الفباي یونانی . زبان کرتی است مزاحمترین جنبه فرهنگ کرت،

نگاشته شده است، زبانی است که بکلی با زبان یونانی فرق دارد و، از لحاظ صدا، به زبان مصري و قبرسی و حتی 

 1800زند، ولی، در حدود کرتیان در آغاز تنها به نوعی تصویرنگاري میپردا. گویشهاي آناطولی خاور نزدیک میماند

دو قرن بعد، . م، تصاویر را مختصر میکنند و نوعی کتاب خطی، که تقریبا نود عالمت هجایی دارد، به وجود میآورند ق

شاید الفباي فنیقی، که در سراسر . خط دیگري ترتیب میدهند که اکثر حرفهاي آن به الفباي فنیقی شبیه است

همه جا وسیله کار تمدن غربی گشته است، از کرتیان و مصریان و سامیان گرفته مدیترانه پخش و بی سر و صدا در 

همه کرتیان، حتی مردم متعارف، شعر میسرایند و الهامات شتابنده ذوق خود را روي دیوارهاي هاگیا . شده باشد

حه بزرگی به دست آمده در آنجا لو: در فایستوس به نوعی چاپ پیش از تاریخ بر میخوریم. تریادا به یادگار میگذارند

. هایی نقش کردهاند نگاشته -است که به مرحله سوم عصر مینوسی میانه تعلق دارد و روي آن با عدهاي مهر، تصویر 

اما گویی براي آنکه بر سرگشتگی ما بیفزایند، این لوحه به هیچ روي به خط کرتی نوشته نشده است، بلکه شامل 

  . کتابتی بیگانه است

هاي گلینی که کرتیان بر  لوحه. اید بتوان گفت که این لوحه از مشرق زمین به کرت انتقال یافته استاز این رو، ش

کرتیان باید اطالعاتی در . آنها به خط مرموز خود نگاشتهاند، شاید روزي پیشرفتهاي علمی ایشان را به ما باز گویند
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قدمت تقویم مینوسی باستان به عهد تسلط قوم دوري  نجوم داشته باشند، زیرا در ناوبري شهرهاند، و موافق روایات،

. مصریان اذعان میکنند که پارهاي از تجویزات طبی خود را از کرتیان گرفتهاند و مدیون ایشانند. بر کرت میرسد

را، که )) دوکوس((یا افسنطین و ))آپسینتوس((یا نعناع و )) مینتا((یونانیان برخی از گیاهان عطري و طبی، مانند 

و این نکته از نامهاي  - رویی بسیار پرخاصیت بود و به عقیده آنان مانع از فربهی پرخوران میشد، از کرت گرفتند دا

  . ولی البته نباید این حدسها را مسلم بگیریم. غیر قانونی آنها برمیآید

ان را مورد مطالعه قرار هاي آن هاي تماشاخانه ادبیات کرتیان براي ما کتابی بسته است، ولی در عوض میتوانیم خرابه

م میرسد، ده ردیف صفه سنگی به طول بیست و پنج متر  ق 2000در تماشاخانهاي که تاریخش به سال . بدهیم

هاي کنوسوس، در  در یکی از تماشاخانه. میبینیم که در امتداد دیوار ساخته شده و بر محوطه نسبتا پستی مشرفند

متر، و در سمت مجاور، شش ردیف به درازاي پنج تا پانزده متر یک سمت، هجده ردیف صفه سنگی به طول ده 

ها، که در ساحتهاي وسیعی قرار دارند و چهار صد تا پانصد تن را جا میدهند،  این تماشاخانه. ایجاد شده است

یکهزار و پانصد سال  دیونوسوسهایی هستند که تاکنون شناختهایم، و از تماشاخانه یونانی  قدیمترین تماشاخانه

  . ترند کهنه

در نقوش دیواري، مردمی دیده میشوند که به . ها چه روي میداده است ما نمیدانیم که در صحنه این تماشاخانه

ي آنان احتمال بسیار میرود که نمایشها. منظرهاي مینگرند، ولی ما نمیتوانیم بگوییم که این منظره چیست

در یکی از تصاویر کنوسوس، جمعی از بانوان اشرافی، که در میان مردان خود . آمیختهاي از موسیقی و رقص باشد

. نگرند قرار دارند، به دخترانی که با زیر دامن در باغ زیتون رقصی پر شور میکنند می

در تصاویر دیگر، رقصهاي تودهاي . داردهایی افشان و بازوهاي گشاده  است که طره)) زن رقاص((تصویر دیگر نمودار 

هومر از . روستاییان و پایکوبی تند نیایشگران و زنان و مردان کاهن در برابر بت یا درختی متبرك به نظر میرسد

در آنجا، جوانان . که روزگاري دایدالوس، در کنوسوس پهناور، براي آردیانه زیباموي بنا کرد((صحنه رقصی دم میزند 

نقش چنگ هفت .)) و یک رامشگر آسمانی، به نواي چنگ، به ترنم میپردازد. ... فریبنده با هم میرقصندو دوشیزگان 

میدانند، بر تابوتی سنگی، که در هاگیاتریادا به دست آمده و متعلق به هزار  ترپاندروسزه، که یونانیان آن را اختراع 

همچنین نی دودهانه، که شامل دو لوله و هشت سوراخ و . سال پیش از والدت ترپاندروس است، مشاهده میشود

عالوه بر آن، روي . چهارده نواست، درست به همان شکلی که در یونان عصر کالسیک تجلی کرد، در اینجا وجود دارد

و نقش عودي مصري، که به پایکوبی رقاص سنگی گرانبها، صورت زنی که در بوقی عظیم میدمد به نظر میرسد، 

  . ضرب میدهد، بر گلدانی نگاشته شده است

همان طراوت شباب و لطف رقیقی که رقصها و بازیهاي انسان کرتی را جاندار میکند، در کارهاي هنري او نیز جلوه 

. ي ما به جا ننهادهاندکرتیان، جز بناهاي خود، چیزي که داراي جسامتی پرشکوه یا سبکی فاخر باشد برا. گر است

اینان، مانند ژاپنیان عهد ساموراي، از تلطیف هنرهاي فرعی وتزیین وسایل زندگی روزانه و تکمیل صبورانه اشیاي 

انسان کرتی، مانند اعضاي سایر جوامع اشرافی، در عرصه هنر پایبند قراردادهاي صوري و . کوچک، لذتی وافر میبرند

در عین حال میکوشد که، حتی در میان قیود ناشی از دقت و ذوق، . راطی میپرهیزدمعنوي میشود و از بدعتهاي اف

در سفالگري و گوهر تراشی و برجسته کاري مهارت مییابد، زیرا عشقی که به ریزه کاري . آزادي خود را از کف ندهد

سنگ قیمتی را میتراشد و  هر گونه. در ساختن اشیاي سیمین و زرین بسیار تواناست. دارد با این هنرها سازگار است

روي مهرهایی که براي امضاي رسمی یا . به صورت نگین در میآورد و جواهرات را در کمال تنوع عرضه میدارد

برچسب تجارتی یا اوراق بازرگانی فراهم میآورد، زندگی و مناظر کرت را با لطافت تام و تفصیلی چندان، که معرف 

ها و  با چکشکاري به شکل لگن و ابریق در میآورد، و نیز با آن دشنه مفرغ را. کامل تمدن اوست، حک میکند
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در . شمشیرهایی که مزین به صورت جانوران و گیاهان، و مرصع به طال و نقره و عاج و سنگهاي شگرف است، میسازد

جاي جاي  .گورنیا، با وجود دستبردهاي دزدان سی قرن، جام سیمینی که در اوج هنروري است، براي ما مانده است

سرهایی که گویی  -هاي آنها به شکل سر انسان یا حیوان است  نیز جامها یا ساغرهایی به دست آمده است که پایه

  . اند هنوز از دم حیات خالی نشده

سفال را به شکل گلدان، بشقاب، . کرتی در همه انواع سفالگري طبع آزمایی میکند و تقریبا در همه آنها ممتاز میشود

در آغاز، در عصر مینوسی قدیم، موافق طرقی که از دوره نوسنگی به . له، چراغ، کوزه، حیوان و خدا در میآوردجام، پیا

ارث برده است، با دستهاي خود به ظرفها شکل میدهد و با لعابی سیاه یا قهوهاي آنها را میپوشاند و با آتش آنها را 

لعابی . برکت اختراع چرخ سفالگري، به غایت مهارت میرسددر عصر مینوسی میانه، به . موجدار و رنگارنگ میسازد

میسازد که در ثبات و لطافت با لعاب چینی کوس برابري میزند و، بی دغدغه، رنگهاي سیاه و قهوهاي، سفید و سرخ، 

، کاملترین مصنوعات سفالی کرت. نارنجی و زرد، جگري و شنگرفی را به هم میآمیزد و الوان بدیعی به وجود میآورد

که در غار کامارس، در شیبهاي کوه ایدا یافت شده است، )) پوست تخم مرغی((یعنی ظرفهاي دلربا و روشن رنگ 

سفالگر کرتی از . هاي خیال پهناور کرتیان را منعکس میکنند هایی به نازکی یک میلیمتر دارند و همه مایه دیواره

ذارد، و عالمت تجارتی او در سراسر مدیترانه طالب نامش را بر اثرش میگ. م در حد کمال است ق 1950تا  2100

هاي تزیینی و  با خمیري درخشان، لوحه ;در عصر مینوسی اخیر، فن بدل چینی سازي را گسترش میدهد ;دارد

 ;هاي چند رنگ، و همچنین نقوش برجستهاي از جانوران دریایی میسازد گلدانهایی به رنگ آبی فیروزهاي، االهه

. ري پیش میرود که اونز مجسمه میناکاري شده یک خرچنگ را یک خرچنگ فسیل شده پنداشتچندان در واقعپرو

هنرمند کرتی دلبسته طبیعت است و خوش دارد که پرشورترین چارپایان، خوشنماترین ماهیان، لطیفترین گلها، و 

در  - )) گلدان دروگران((و ) )گلدان با کسرها(( - شاهکارهاي موجود او . دالراترین گیاهان را روي ظرفها نمایش دهد

روي یکی از این دو ظرف، همه وجوه و حاالت مشتبازي با سادگی به ما . مرحله اول عصر مینوسی اخیر پدید میآیند

روي ظرف . عرضه میشود، و همچنین مناظري از زندگی گاوبازانی که روي گاو میجهند بر حواشی آن به نظر میرسد

. و در جشن درو راهپیمایی میکنند و ترانه میخوانند، با قوت تمام به چشم میخورند دیگر، جمعی که محتمال برزگرند

دقت و . در مراحل بعدي، سنن بزرگ سفالگري کرتی رو به فرسودگی و سستی میرود، و این هنر راه زوال میپوید

دیگر چندان دلیر نیست  برخالف گذشته، ;هنرمند در تزیین گلدانهابه تکلف و آشفتگی میگراید. ذوق از نظر میافتد

القیدي کاهالنهاي که نامش آزادي است، فرا میآید و . که بتدریج و با صبوري مفهوم خود را بپرورد و تحقق بخشد

این انحطاط بخشودنی است، زیرا به منزله مرگ . ظرافت و پرداختگی آثار هنري کامارس رخت بر میبندد

گزیر به خواب نشاطانگیز و هزار سالهاي فرو میرود تا بار دیگر در آتیک اجتنابناپذیر هنري فرتوت و بیرمق است که نا

. بروید و بار دهد )آتیکه(

در کرت، مجسمه سازي در شمار هنرهاي فرعی است، و تندیسهاي بزرگ، که در داستان دایدالوس راه دارند، بندرت 

تندیسهاي کرتی کوچک و خام و یکنواختند و . پیکرهاي تناور معموال به صورت نقوش برجستهاند. وندساخته میش

در میان آنها مجسمه عاجی کوچکی است که ماهرانه حالت خوشایند . ظاهرا، به حکم عرف و تقلید، به وجود آمدهاند

. رون از کف داده است، جلب توجه میکندیک سر زیبا نیز، که تنش را در راه دراز ق. یک ورزشکار را نشان میدهد

هایی که قبل از عهد  هاي کوچک کرت، از لحاظ تجسم اندامها و نمایش حرکات، بر همه مجسمه بعضی از مجسمه

  . در یونان ساخته میشوند برتري دارند مورون

پیکري است ستبر از عاج و طال، : است که به موزه بستن تعلق دارد)) االهه مار((غریبترین مجسمه کرت، تندیس 

چنانکه از این تندیس بر میآید، هنرمند کرتی صورت انسان را با عظمت و مهارتی محدود . نیمی پستان و نیمی مار
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ی، در عرصه پیکرتراش کرت. هاي کوچک است اما این عظمت و مهارت محدود هم منحصر به مجسمه. تجسم بخشد

در . پیکرسازي کالن، یا به ساختن مجسمه حیوانات میپردازد یا اساسا به جاي مجسمه، نقشهاي برجسته میآفریند

چشمان ثابت و منخرین گشاده و دهان آزمند و زبان . موزه هراکلیون نقش برجسته کالنی از سر یک گاو وجود دارد

. گذرند ت یونانی هم از آن در نمیلرزان گاو چنان قدرتی دارد که حتی آثار پر قدر

مجسمه سازي کرت بی اهمیت و سفالگري آن . هیچ یک از مظاهر فرهنگ کرت باستان به قدر نقاشی جذاب نیست

اما نقاشی، با آنکه از همه هنرها شکنندهتر . ناچیز است، و از معماري کرتی هم جز خرابه چیزي به جا نمانده است

ید میشود، در کرت گرانجانی کرده و شاهکارهایی ستایشانگیز و روشن به ما رسانیده است و زودتر شکار زمان الق

است، حال آنکه یونان، گرچه مدتها پس از کرت آغاز جلوه گري کرد، هیچ اثر اصیلی از نقاشی براي ما نگاه نداشته 

مان داد، و ما اکنون میتوانیم با ها و جنگهاي کرت کاخها را واژگون کرد، اما برخی از نقوش دیواري را ا زلزله. است

هاي شاهان عصر مینوسی را آراستند  تماشاي این نقوش، پوست چهل قرن را به دور اندازیم و با هنر مردانی که غرفه

م میدانند که چگونه دیوارها را با آهک خالص بپوشانند و بر سطح مرطوب  ق 2500کرتیان حتی در . رو به رو شویم

. را با چنان سرعتی میگردانند که رنگ، پیش از خشک شدن دیوار مرطوب، در گچ رخنه میکند قلم مو. نقاشی کنند

زیبایی تابان کشتزارهاي بی پرده را به درون تاالرهاي قصور انتقال میدهند و، از گچ، سوسن، الله، نرگس، و 

 ژاك روسو را کاشف طبیعت بی کسی که اینها را بنگرد، دیگر هیچ گاه نمیتواند ژان. مرزنگوش نورسته میآفرینند

، با همان شوقی که خالقش در عصر مینوسی میانه او را مصور کرد، به ))زعفران چین((در موزه هراکلیون، . نگارد

کمرش به درجه نامعقولی باریک، تنهاش نسبت به پاهایش بسیار بلند . هاي زعفران مشغول است جمع آوردن بوته

  . اند ت، و رنگها مالیم و گرم، و گلها پس از چهار هزار سال هنوز تازهبا اینهمه، سرش بی نقص اس. است

درهاگیاتریادا تابوت منقشی به دست آمده است که روي آن، با خطوط آرایشی طومارشکل مارپیچ، منظره گروهی را 

باالتر از این، بر دیواري، تصویر دلکشی نقش . مراسم دینی هستند، کشیدهاند، که مجذوب نوبهايبا پیکرهاي تقریبا 

گربه ستبر کشیده تیره رنگ و سرزندهاي در میان شاخهاي مواج قرار دارد و خود را آماده میکند تا به : شده است

ی اخیر به ذروه کمال نقاش کرتی در عصر مینوس. روي پرندهاي مغرور، که پر و بال خود را در آفتاب میآراید، بجهد

  . هر دیواري او را وسوسه میکند، هر توانگري او را فرا میخواند: میرسد

را به یاد میآورند،  پومپیینه تنها مساکن سلطنتی، بلکه منازل اشراف و شهرنشینان مرفه را هم، با نقوش فراوانی که 

چنان چشم به راه اتمام کار است که از کمال هنري  ;موفقیت و کثرت تعهد، او را به تباهی میکشاند. کندمزین می

به کمیت میپردازد، صورت گلها را به طرزي یکنواخت تکرار میکند، آدمها را به شیوهاي نامطلوب  ;غفلت میورزد

اوج گذشته و به فنا محکوم است، او را در نقش میزند، خود را با طرحریزي سرگرم میکند، و رخوت هنري، که از 

با این وصف، نقاشی در هیچ یک از تمدنهاي مقدم بر کرت با چنین طراوتی به سیماي طبیعت . میان میگیرد

. تنها شاید بتوان مصر را مستثنا دانست. ننگریسته است

ی و سلطه تجارتی و ثروت و در پرتو قدرت سیاس. همه هنرها براي ایجاد کاخهاي کرت دست به دست هم میدهند

تجمل و ذوق و آراستگی دیرینه، معمار، بنا، پیشهور، مجسمه ساز، سفالگر، فلزکار، درودگر و نقاش، براي ایجاد 

ها، و نیز میدانهاي مسابقه که کانون و اوج زندگی کرتی را تشکیل  حجرات سلطنتی و عمارات اداري و تماشاخانه

م  م آغاز ساختن بنا میکنند، اما قرن بیستم ق کرتیان در قرن بیست و یکم ق. ندمیدهند، هنرهاي خود را میآمیز

م، نه تنها کاخ مینوس را برپا میدارند، بلکه  پس، بار دیگر در قرن هفدهم ق. شاهد نابودي ساختمانهاي ایشان است

از . مجلل فراوان میزننددر کنوسوس و پنجاه شهر دیگر از شهرهاي این جزیره کامیاب، دست به ساختن عمارتهاي 
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سازندگان کاخ کنوسوس دچار کمبود مواد و . این رو، این عصر یکی از اعصار بزرگ تاریخ معماري به شمار میرود

  . کرت از لحاظ فلز فقیر است و از مرمر کامال خالی. کارگرند

. ت باال چوب به کار میبرندناگزیر، کرتیان سنگ آهک و سنگ گچ به کار میبرند و براي سرستونها و ستونهاي طبقا

  . هاي سنگ را چنان بدقت میبرند که میتوانند سنگها را بدون مالط روي یکدیگر قرار دهند توده

در اطراف ساحت مرکزي کاخ کنوسوس، که مساحت آن به هزار و هشتصد و پنجاه متر مربع میرسد، عمارتهاي 

ابسازیها، انبارها، ادارات، منازل خدمتگزاران، اطاقهاي انتظار، ها، شر ها، کارگاه پراکنده فراوانی، شامل پاسدارخانه

این عمارتها سه . ها، و سیاهچال و سریرگاه و تاالر تبر دودم میسازند ها، نمازخانه ها، گرمابه تاالرهاي پذیرایی، خوابگاه

اخانه و یک کوشک سلطنتی یک تماش. یا چهار اشکوب دارند، اشکوبها به وسیله پلکانهاي وسیع به یکدیگر میپیوندند

  . و یک گورستان نیز در آن نزدیکی به وجود میآید

ستونهاي اشکوبهاي باال، که مدور و از چوب . در اشکوب زیرین، ستونهاي سنگی چهارگوش کالن نصب کردهاند

ند و، در کنار سروند و به طرزي غریب رو به پایین باریک میشوند، سقف را به وسیله کالهکهاي گرد هموار نگاه میدار

در جایی ایمن، کنار دیواري آراسته، نیمکتی از سنگ قرار دارد که به سادگی  .میآورندخود، ایوانهاي سایه داري پدید 

و هر سیاحی با  مینامند،)) تخت مینوس((کاوشکاران مشتاق، این نیمکت را . ولی با مهارت حکاکی شده است

این کاخ قطعا همان ساختمان معروفی است که پیشینیان . فروتنی بر آن مینشیند و لحظهاي خود را شاه میپندارد

مینامیدند و باور داشتند که به وسیله دایدالوس ساخته شده )) حرم تبر دودم((یعنی ) البورینتوس(آن را البیرنت 

اطاق تو در  -و بر هر چیز پرپیچ و خم . به خود گیرد)) سمجه((دا معنی مقدر چنین بوده است که البیرنت بع. است

   .شوداطالق  - تو، کلمه غامض، و خمیدگی درون گوش 

یتر است، و هاي عالم عتیق عال عمارتسازان کنوسوس دستگاه فاضالبی در کاخ ایجاد کردهاند که از سایر ساخته 

آبی که ! عصري که لوله کشی را گرامیتر از شعر میداند - گویی این کار آنان محض خشنودي روح عصر حاضر است 

هاي  ب نیز با لولهفاضال ;و آبریزها میرسد ها گرمابهها یا آسمان فرود میآید، در مجاري سنگی روان میشود و به  از کوه

. این مجاري از قطعاتی به قطر پانزده و طول هفتاد سانتیمتر ساخته شده است. سفالین آخرین مد به خارج میرود

هر قطعه داراي زانویی است که . سر باریکتر هر قطعه در قطعه بعد از آن جاي گرفته و از سیمان پوشیده شده است

در ایام آبادانی کاخ، وسایلی هم براي رسانیدن آب جاري گرم به حجرات خاندان  احتماال،. مواد رسوبی را نگاه میدارد

برخی از : هنرمندان کنوسوس درون اطاقهاي تو در توي کاخ را با ظرافت آراستهاند .استسلطنتی وجود داشته 

ها یا ظرفهاي سنگی بزرگ، و  را با تصویر و نقش برجسته، پارهاي را با کوزه اطاقها را با گلدان و مجسمه، بعضی

هاي  بر یکی از دیوارها، روي باریکهاي از جنس سنگ آهک، لوحه. عدهاي را با اشیایی از عاج و بدل چینی مفرغ

ست، لوحهاي شامل نقوشی بر دیوار دیگر، که با رنگ مرمر نما شده ا. هاي زیبا به وجود آوردهاند تزیینی و گل و بوته

از خطوط مارپیچ و عمودي و افقی دیده میشود، و بر دیوار دیگر، منظره مبارزه انسان و گاو، با نقش برجستهاي که 

پیکرنگار عصر مینوسی همه جالل هنر پرنشاط خود را به درون تاالرها و . ریزه کاریهاي جاندار دارد، به چشم میخورد

هاي  بانوانی آراسته با سیماهاي رسمی و بازوهاي شکیل و سینه: ا با مناظر گوناگون میآرایدها میکشاند و آنها ر حجره

هاي گلدار زیتون، بانوان در اپرا، منظره ماهیان یونس که بی پیچ و تاب در دریا  ظریف، مزارع کنار و سوسن و شاخه

و نیرومند، مایعی گرانبها را در ظرف آبیرنگ  ساقی، با قامتی راست ;است)) ساقی((از اینها باالتر، تصویر . شناورند

چهرهاي پاکیزه دارد، و معلوم است که این پاکیزگی را نه تنها به نژاد کرتی، بلکه به خالق  ;ظریفی حمل میکند

گوشها و  ;موهایش سخت به هم بافته شده و روي شانه قهوهاي رنگش ریخته است ;هنرمند خود نیز وامدار است

و جامهاي فاخر، که مطابق طرحی چهار پرهاي قالبدوزي شده  ;کمرش از تاللو جواهر میدرخشد گردن و بازوان و
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. مسلما برده نیست، جوانی است اشرافی که به افتخار خدمتگزاري سلطان نایل آمده است)) ساقی. ((است، بر تن دارد

. وت الفتی دیرین داشته باشدتنها تمدنی میتواند چنین تجمل و زیوري بخواهد و بیافریند که با نظم و ثر

IV -  سقوط کنوسوس  

. چون پس نگریم و جویاي منشا این فرهنگ درخشان شویم، خود را بین آسیا و مصر در نوسان خواهیم یافت

این اقوام مانند کرتیان، براي . کرتیان، از لحاظ زبان و نژاد و دین، با اقوام هند و اروپایی آسیاي صغیر خویشاوندند

آیینهاي آنان هم به آیینهاي کرتیان . هاي گلین به کار میبردند و واحد وزن و پول آنان شاقل بود لوحهنوشتن، 

رواج داشت، و ستون و گاو و کبوتر نیز )) زئوس تبر دودم((مثال، در کاریا، آیین زئوس البراندئوس یعنی  ;میمانست

خداي کرت بود که یونانیان هر  - چنان همانند مادر  االهه بزرگ مردم فروگیا، که کوبله نام گرفت،. پرستیده میشد

هاي گوناگون  نفوذ فرهنگ مصر نیز در آثار دوره a.خداي کرت را رئا کوبله خواندند - دو را یکی میدانستند و مادر 

این دو فرهنگ در بادي امر یکسان به نظر میرسند، چندانکه برخی از محققان . تاریخ کرت سخت به چشم میخورد

. د که، در روزگار پرادبار، گروهی از مصریان به کرت کوچیدند و تمدن مصري را در آن دیار پخش کردندبرآنن

ظرفهاي سنگی موخلوس و سالحهاي مسی مرحله اول عصر مینوسی به آثار مقابر نخستین دودمانهاي شاهی مصر 

)) کاهن تبردودم((و حتی کاهنی به نام  در مصر نیز تبردودم به عنوان نوعی تعویذ به کار میرفت. شباهت بسیار دارد

اوزان و مقیاسات کرت، هر چند که از لحاظی به اوزان و مقیاسات آسیایی میمانند، از حیث شکل، . وجود داشت

روشهاي حکاکی جواهر، ساختن بدل چینی، و نقاشی دو کشور نیز چنان همسانند که شپنگلر . مصري مینمایند

  . تمدن مصري شمرده است تمدن کرتی را صرفا شاخهاي از

ما از شپنگلر پیروي نمیکنیم، زیرا اگر در جستجوي پیوستگی تمدن، فردیت و استقالل یکایک آنها را فدا کنیم، از 

تمدن کرتی کیفیت مشخصی دارد، و هیچ یک از تمدنهاي عتیق، از لحاظ دقایق . راه صواب منحرف شدهایم

میتوان اعتقاد کرد که فرهنگ کرت در اصل از اقوام آسیایی نشئت  .آراستگی و جالل هنري، به گرد آن نمیرسد

فرهنگ . ولی هنرهاي کرتی، با وجود ماهیت و هیئت مستقل خود، از هنرهاي مصري تاثیر برداشتهاند. گرفته است

 کرت محتمال جزو فرهنگ پیچیدهاي است که از عصر نوسنگی به بعد سراسر مدیترانه خاوري را پوشانید و اقوام

تمدن کرت از این فرهنگ مشترك برخاست و سپس، به . گوناگون را از هنرها و عقاید و رسوم مشابه بهرهمند کرد

. بازرگانان کرتی به هر بندري راه یافتند. سلطه کرت جزایر اژه را به نظم آورد: نوبه خود، باعث تقویت آن شد

و به کاریا و فلسطین رفتند، بلکه، در جانب شمال، از مصنوعات کرت نه تنها جزایر سیکالد و قبرس را فرا گرفتند 

به  ;هاي آن به تروا رسیدند، و در جانب باختر، از ایتالیا و سیسیل به اسپانیا وارد شدند میان آسیاي صغیر و جزیره

کرت، بدین ترتیب، تمدن . و موکناي و تیرونس رخنه کردند) تسالیا(شبه جزیره یونان راه یافتند و حتی به تسالی 

. که چون ارثیهاي به دست یونانیان افتاد، به منزله نخستین حلقه زنجیر تمدن اروپایی است

. جریان انحطاط کرت بر ما مجهول است، و نمیدانیم که این جامعه در کدام یک از طرق متعدد انحطاط سیر کرد

اش از میان رفت و به کشاورزي آن تردیدي نیست که روزگاري جنگلهاي سرو بلندآوازه. شاید همه را پیموده باشد

به طوري که امروز دو ثلث خاك این جزیره سنگالخ بایر است و نمیتواند بارانهاي زمستان را در  ;سرزمین لطمه زد

شاید این جامعه نیز، مانند بیشتر جامعه هایی که پا به مرحله انحطاط میگذارند، بر اثر جلوگیري از . خود نگاه دارد

شاید تمتعات جسمانی، که محصول رفاه و تجمل فراوان است، . نژاد خود را رو به زوال برده باشدافزایش جمعیت، 

زیرا هر ملتی رواقی  - این مردم را از شور حیاتی تهی کرده و، در کار زندگی و دفاع، از همت و غیرت انداخته باشد 

   .میمیردزاده میشود و اپیکوري 
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شاید سقوط مصر، که پس از مرگ اخناتون مصري روي داد، تجارت کرت و مصر را گسیخته و تمول عصر مینوسی را 

زیرا کرت، مانند انگلیس عصر جدید، منابع داخلی قابلی نداشت و ناگزیر بود که، براي ادامه . رو به کاستی برده باشد

شاید جنگهاي داخلی از . براي صنایع خود بازار یابد و با تجارت به سعادت برسد حیات خود، بر دریاها سلطه ورزد،

شاید زلزلهاي . شمار مردان جزیره کاسته و سپس یک حمله خارجی، کرت منقسم و نامتحد را از پاي درآورده باشد

اجحاف متراکم قرون انتقام ناگهان شهرها را لرزانیده و ویران کرده، یا انقالبی خشماگین، در ظرف سالی پروحشت، از 

  . گرفته باشد

هاي شهرنشینان توانگر  م، کاخ فایستوس بار دیگر فرو افتاد، هاگیاتریادا به آتش سوخت، و خانه ق 1450در حدود 

در این . تولیسوس منهدم شد، ولی، ظاهرا از همین زمان، دوره عظمت کنوسوس آغاز شد و تا پنجاه سال دوام آورد

عاقبت، در حدود . ه دوره سعادت خود رسید و سلطه بی چون و چراي خود را بر دریاي اژه گسترددوره، کنوسوس ب

 - هاي کنوسوس آثار آتش انقیاد ناپذیري را یافته است  اونز در خرابه. م، کاخ کنوسوس نیز به آتش سوخت ق 1400

ماال بر اثر گرماي آتشی عظیم، براي دندان هاي گلین، احت تیرها و ستونها نیمسوختهاند، دیوارها دوده زدهاند، و لوحه

ها و حتی اطاقهایی که در زیر  اما تخریب چنان تام و تمام است، و ویرانخانه. زمانه سخت شده و سالم ماندهاند

خاشاك مصون ماندهاند چنان خالی و بی ساز و برگند که بسیاري از دانشوران، ویرانی کنوسوس را زاده زلزله یا 

در هر حال، روشن است که این فاجعه ناگهان روي  .میشمارندنند، بلکه محصول هجوم و چپاول، آتشسوزي نمیدا

هاي ویران کنوسوس نشان میدهد که مردم شهر، در حینی که سرگرم کارهاي خود بودهاند،  وضع کارگاه. داده است

تقریبا مقارن سقوط کنوسوس، گورنیا، پسیرا، زاکرو، و پاالیکاسترو هم با خاك برابر . ه شدهاندبا مرگی بیامان مواج

. شدند

که البته در  -زیرا مجددا قصرهایی . نباید چنین انگاریم که با سقوط این شهرها تمدن کرتی یکسره از میان رفت

هاي کرت، در طی یکی دو نسل بعد، بر اژه سلطه  ساخته شد، و فراورده -عظمت با کاخهاي پیشین برابري نمیکردند 

م به یک سلطان بزرگ کرتی بر میخوریم که روایات یونانی از او به عنوان مینوس  در اواسط قرن سیزدهم ق. ورزیدند

زنان شکوه داشتند که در نطفه او تخمهاي مار و کژدم فراوان : هاي ترسناك بسیار درباره او آوردهاند نام برده و قصه

یکی از آنان به نام پاسیفائه، با وسیلهاي مرموز، تخمهاي گزندگان را دفع کرد و از او آبستن شد و کودکان . ستا

پوسیدون، خداي دریا، از . از این زمرهاند آردیانه بورمو، و فایدرا که زن تسئوس و عاشق هیپولوتوس شد. بسیار زاد

دایدالوس هنرمند بر پاسیفائه رحم . اوي دچار و از او باردار کردپس، پاسیفائه را دیوانهوار به عشق گ. مینوس رنجید

مینوس از گاو بچه مخوف، که مینوتاوروس خوانده شد، به هراس افتاد و به . آورد و در زاییدن گاو بچه یاریش کرد

مینوس . ختدایدالوس عمارت معروف به البیرنت را سا. دایدالوس فرمان داد که سمجه یا زندانی پر چم و خم بسازد

هیوالي نوزاد را در آن محبوس کرد و فقط، براي جلوگیري از طغیان او، مقرر داشت که گاه گاه آدمی را نزد هیوال 

  . بیفکنند

روایت مربوط به دایدالوس از همه جهت، حتی از جهت سوگانگیزي، از این قصه برتر و شامل یکی از غرورآمیزترین 

چون از مهارت برادرزادهاش به رشک  .لئوناردوالوس هنرمندي بود آتنی، همپایه داید: هاي تاریخ انسان است حماسه

در دربار مینوس پناه یافت و او را با اختراعات . افتاد، در یک لحظه خشم، او را کشت و مادام العمر از یونان تبعید شد

پیکرتراشی برجسته بود، و . پس، هنرمند و مهندس بزرگ شاه کرت گشت. د به شگفت انداختو ابداعات ماشینی خو

از پیکرهاي سخت بی تشخص تا صورتهاي مشخص اشخاص  - مردم، که خواستهاند تکامل تدریجی مجسمهسازي را 

هاي خود  ا را به پایهبیان کنند، به زبان افسانه گفتهاند که مخلوقات او چنان زندهنما بودند که اگر آنه - واقعی 

با اینهمه، مینوس، چون دریافت که پاسیفائه در عشقبازیهایش از یاري ! نمیبست، بر میخاستند و راه میرفتند
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دایدالوس، براي . دایدالوس بهره جسته است، آزرده شد و دایدالوس و پسرش ایکاروس را در البیرنت محبوس کرد

به مدد آنها از باالي دیوارهاي زندان گریختند و در آسمان مدیترانه به پرواز  خود و ایکاروس، از موم بالهایی ساخت، و

. ایکاروس مغرور متابعت پدر را دون شان خود دانست و بیش از حد به خورشید نزدیک شد. درآمدند

و پس، پرتو آتشین خورشید بالهاي مومین او را گداخت و به کام دریایش انداخت، و به این ترتیب سرگذشت ا

آنگاه دایدالوس با دلی پریش به سیسیل پرید و تمدن صنعتی و . متضمن درسی اخالقی براي فرزندان سرکش گشت

   .رسانیدهنري کرت را به آن جزیره 

نگید و بر او غالب آمد، مقرر داشت که پس از آنکه با آتن جوان ج: از این سوگ آورتر، داستان تسئوس و آردیانه است

آتنیان، یک بار پس از هر نه سال، هفت دختر و هفت پسر جوان را، به نام خراج، نزد او گسیل دارند تا نزد 

در سومین موردي که آتنیان در صدد تقدیم این خراج انسانی برآمدند، . مینوتاوروس بیندازد و او را آرام کند

ه آتن، آیگئوس، به الحاح، پدر خود را راضی کرد که او را هم با پسران و دختران بخت تسئوس، فرزند برومند شا

در کرت، آردیانه به . برگشته به کرت فرستد تا مینوتاوروس را به هالکت رساند و آتنیان را از آن خراج ننگبار برهاند

آموخت که  - اي به او آموخت پس، شمشیري جادویی به او داد و حیله ساده. عشق شاهزاده آتنی گرفتار آمد

ریسمان درازي را به بازو ببندد و، هنگامی که داخل البیرنت پر پیچ و خم میشود، تدریجا ریسمان را بگشاید تا راه 

تسئوس در البیرنت از عهده کشتن مینوتاوروس برآمد و، به وسیله ریسمانی که به دست بسته . بازگشت را گم نکند

  . و با او از کرت گریخت بود، نزد آردیانه بازگشت

ولی، چون آردیانه را خواب در ربود، . چنانکه پیمان نهاده بود، در جزیره ناکسوس او را رسما به همسري خود درآورد

فتم ق م، که زمان احتمالی رفتن از زمان مینوس تا قرن ه .شتافتخائنانه با یاران خود بر کشتی نشست و به آتن 

بنابراین، قوم آخایایی که دیرزمانی در خاك . لوکورگوس به کرت است، در تاریخ نامی از این جزیره به میان نمیآید

. م در آنجا سکونت گرفت یونان ترکتازي کرد، در قرنهاي چهاردهم و سیزدهم به کرت رسید و در اواخر هزاره دوم ق

قوانین کرت را ) سولون و مخصوصا لوکورگوس(برخی از یونانیان گفتهاند که قانونگذاران یونانی  بسیاري از کرتیان و

پس از استقرار قوم دوري در کرت، طبقه حاکم آن جزیره، مانند طبقه حاکم اسپارت، زندگی . سرمشق خود شمردند

دان در تاالرهاي غذاخوري عمومی پسران در سازمانهاي نظامی تربیت میشدند، و مر: نسبتا ساده و معتدلی داشت

کوسموي، همتاي افور (اقتدار دولت در کف شوراي سالخوردگان بود، و ده تن از سرکردگان . جمعا طعام میخوردند

روشن نیست که کرت به اسپارت الهام داد یا اسپارت . کارها را اداره میکردند) هاي اسپارت و آرخونهاي آتن)افوروس(

. کرت را رهنمون شد

در هر دو جامعه، گروهی از : باهت فرهنگ کرت به فرهنگ اسپارت شاید زاده همانندي اوضاع آن دو جامعه باشدش

  . اشراف نظامی بیگانه بر رعایا یا مردم بومی کینه توز فرمانروایی میکنند و حکومتی متزلزل دارند

ی خردمندانه، که قدمت آنها به اوایل قرن هایی شامل قوانین نگاشته - میالدي، در شهر گورتونا دیوار  1884در سال 

صورتهاي ابتدایی این قوانین، که البد قدمتی بیشتر داشتند، محتمال در قانونگذاران . م میرسید، به دست آمد پنجم ق

یونانی تاثیر نهادهاند، همچنانکه سکولیس و دیپوئنوس کرتی در سده ششم ق م در عرصه هنر به هنرمندان آرگوس 

  . هاي خود را در تمدن نوین خالی کرد آري، این تمدن فرتوت از صدها معبر، فرهنگمایه. درس دادندو سیکوئون 
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فصل دوم

  پیش از آگاممنون

  

I  -  شلیمان  

، پسري در آلمان زاده شد که مقدر بود کاوشکاري باستانشناسان را به صورت یکی از حوادث پرشور 1822در سال 

ریخ باستان عشقی داشت و او را با داستانهایی که هومر درباره محاصره تروا و آوارگیهاي پدرش به تا. قرن خود درآورد

با اندوه فراوان از او شنیدم که تروا کامال منهدم شده، چندانکه . ((به نظم کشیده بود، به بار آورد) اولیس(اودوسئوس 

یمان در سن هشت موضوع انهدام تروا را هاینریش شل.)) از صحنه روزگار برخاسته واثري هم به جا نگذاشته است

ده ساله بود که درباره . مورد توجه قرار داد و مدعی شد که میخواهد خود را وقف بازیافت این شهر گمشده کند

، با اطالعاتی که نسبت به استطاعت او 1836در . جنگ تروا رسالهاي به زبان التین نوشت و به پدرش تقدیم داشت

، در یک کشتی بخاري کارگري کرد و از 1841در . سه را ترك گفت و نزد بقالی شاگردي کردبسیار زیاد بود، مدر

  . هامبورگ رهسپار افریقاي جنوبی شد

کشتی پس از دوازده روز غرق شد و ملوانان آن مدت نه ساعت با زورق کوچکی به اینسو و آنسو رفتند و سرانجام، با 

د، هاینریش، با حقوق یکصد و پنجاه دالر در سال، کار منشیگري پیش در هلن. مد دریا، به سواحل هلند افتادند

بتدریج هوش . گرفت و نیمی از درآمد خود ار صرف خرید کتاب کرد و با نیمه دیگر آن در رویاهاي خود زندگی کرد

ه داد و ستد در سال بیست و پنجم عمر، تاجري مستقل بود و در سه قار: و پشتکار او نتایج طبیعی خود را پدید آورد

درسی و شش سالگی، که خود را صاحب سرمایه کافی یافت، از بازرگانی دست کشید و تمام وقتش را به . میکرد

در بحبوحه هاي و هوي سوداگري، هیچ گاه تروا و قراري که براي کاوش آن با پدرم . ((باستانشناسی تخصیص داد

ضمن سفرهاي تجارتی، پس از ورود به یک کشور، بشتاب زبان عادت کرده بود که در .)) گذارده بودم، از یادم نرفت

به این طریق، انگلیسی و . کشور را بیاموزد و چند گاهی صفحات یادداشت روزانه خود را به آن زبان بنگاردآن 

. فرانسوي و هلندي و اسپانیایی و پرتغالی و ایتالیایی و روسی و سوئدي و لهستانی و عربی را آموخته بود

سپس  .بخواندی که به یونان رفت، توانست، در زمانی کوتاه، یونانی قدیم و یونانی جدید را مانند آلمانی بخوبی هنگام

چون همسر روسی او میخواست در .)) نمیتوانم در جایی مگر در خاك دنیاي کالسیک ساکن شوم: ((چنین نوشت

سکونت گیرد، شلیمان، به وسیله اعالن، خود را داوطلب ازدواج با زنی یونانی معرفی کرد و مشخصات زن  روسیه

پس از آن، از میان عکسهایی که دریافت داشت، یکی را که از آن دختري نوزده . دلخواه خود را هم دقیقا اعالم داشت

ن دختر، به فراخور تمولی که براي هاینریش والدی. ساله بود پسندید و بیدرنگ به خواستگاري صاحب عکس رفت

موقعی که همسر . قایل بودند، قیمتی روي دختر خود گذاشتند، و هاینریش، به شیوه کهن، همسر خود را خرید

تازهاش کودکی آورد، شلیمان با اکراه به مراسم غسل تعمید رضایت داد، ولی، براي آنکه بر وقر تشریفات بیفزاید، 

فرزندانش را آندروماخه . ایلیاد هومر را روي سر کودك نهاد و به آواي رسا صد قطعه شعر خواند نسخهاي از منظومه

 .نهادو آگاممنون خواند، خدمتگزاران خانه خود را تالمون و پلوپس نامید، و خانهاي را که در آتن داشت بلروفون نام 

  . لیمان پیرمردي بود دیوانه هومرآري، ش

، به ترو آده یا تروآس در گوشه شمال باختري آسیاي صغیر رفت و، برخالف نظر همه محققان آن زمان، 1870در 

یک سال گفتگو با حکومت پس از . در زیر تپهاي به نام حصارلیک مدفون است پریاموسمعتقد شد که پایتخت 

  . عثمانی، توانست پروانه کاوش آن محل را بگیرد و با هشتاد کارگر دست به کار شود
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در سراسر زمستان، . همسرش، که او را محض کارهاي غریبش دوست میداشت، از بام تا شام با او همکاري میکرد

ار رنجه میکرد و شبانگاه با چنان شدتی از تندباد سرد شمالی به هنگام روز چشمان زن و شوهر را از گرد و غب

شکافهاي کلبه شکننده ایشان به درون راه مییافت که چراغ هیچ گاه روشن نمیماند و کلبه به قدري سرد میشد که، 

جز شوقی که به کار بزرگ خود یعنی کشف تروا داشتیم، . ((با وجود آتش بخاري، آب در درون کلبه یخ میبست

کلنگ کارگري، پس از ضربات . سالی گذشت تا به پاداش خود رسیدند.)) را گرم نگاه دارد چیزي نداشتیم که ما

مکرر، یک ظرف بزرگ مسی را هویدا کرد، و سپس گنجینهاي شگرف، که تقریبا شامل نه هزار شی سیمین و زرین 

تراحت کوتاه غیر منتظري ها را در شال زنش مخفی کرد، به کارگران اس شلیمان زرنگ نخستین یافته. بود، آشکار شد

هاي هومر  در را بست، اشیاي گرانبها را روي میز ریخت، و هر یک را به کمک منظومه. داد و به کلبه خود شتافت

. بازشناخت

را از )) گنجینه پریاموس((گیسوان زنش را با یک نیمتاج باستانی آراست، و براي دوستانش در اروپا پیام فرستاد که 

بعضی از نقادان به او تهمت زدند که آن اشیا را قبال . هیچ کس سخن او را باور نمیتوانست. استخاك به درآورده 

او را به جرم خارج کردن طال از خاك عثمانی مورد  عالیدر همان حال، باب . خود او در آن محل گذاشته است

ما محققانی مانند فیرخو و دورپفلد و بورنوف به محل آمدند، بر گزارشهاي شلیمان صحه نهادند و ا. تعقیب قرار داد

دیگر . هاي گوناگون شهر تروا، یکی پس از دیگري، سر از خاك برآوردند آنگاه چینه. همراه او کار را دنبال کردند

  . است ایلیونه است، کدام یک بازمانده شهر هاي نه گانهاي که در دل خاك پیدا شد مسئله این بود که از میان چینه

نشان دهد که : ، شلیمان عزم جزم کرد که محتواي حماسه ایلیاد را از جهت دیگري نیز تایید کند1876در 

در  بود،وي، به راهنمایی مطالبی که پاوسانیاس درباره یونان نوشته . واقعیت خارجی داشته استنیز  آگاممنون

گنجینه ((ولی مقامات عثمانی که خواستار نیمی از . موکناي واقع در پلوپونز خاوري، سی و چهار شکاف حفر کرد

، مانع کار او شدند، و شلیمان که نمیخواست آن آثار گرانمایه را به کشور دورافتاده عثمانی واگذارد، بودند)) پریاموس

پس، آنها را در نهان به موزه دولتی برلین فرستاد و جریمه مقرر را پنج بار بیشتر پرداخت و حفاري را . زیر بار نرفت

کارگران به تودهاي شامل اسکلتها و ظرفهاي سفالی و  :این بار نیز پاداش خود را یافت. در موکناي از سر گرفت

جواهرات و نقابهاي طالیی رسیدند، و این کشف چنان شلیمان را به وجد آورد که بیدرنگ تلگرافی براي شاه یونان 

به تیرونس رفت و در اینجا هم، به  1884در . ته استو آگاممنون را یاف آترئوسفرستاد و آگهی داد که مقابر 

کمتر . راهنمایی کتاب پاوسانیاس، قصر بزرگ و دیوارهاي کالنی را که هومر شرح داده است از دل خاك بیرون آورد

اما از فضایل شلیمان لغزشها و نارواییهایی نیز زاده است، . کسی به قدر شلیمان به باستانشناسی خدمت کرده است

ا وي، به اقتضاي شوق عظیمی که به کشف دنیاي قدیم داشت، متهورانه شتاب میورزید و، در نتیجه، باعث زیر

هایی که ملهم تالشهاي او بودند، مایه گمراهی او شدند و، بخطا،  حماسه. ها میشد آمیختگی یا نابودي بسیاري از یافته

از این رو، . گاممنون را در موکناي کشف کرده استمعتقدش کردند که گنج پریاموس را در تروا یافته و مقبره آ

هاي  هاي انگلیس و روسیه و فرانسه مدتها از قبول اصالت یافته دنیاي علم گزارشهاي او را مورد تردید قرار داد، و موزه

 چندان به کاوش. او هم، براي تسالي خود، به تفاخر پرداخت و، با شجاعت، حفاري را دنبال کرد. او سرپیچیدند

در بازپسین ایام عمرش، مردد بود که آیا خداي مسیحیت را نیایش . پرداخت که سرانجام بیمار شد و از پاي درآمد

بسیار شادمانم که ! درود بر آگاممنون شلیمان، محبوبترین فرزند: ((خود مینویسد. کند یا زئوس یونان باستان را

دعا میکنم . ... فارغ آمدهاي) کسنوفون(ن از مطالعه گزنوفون را بخوانی و تاکنو) پلوتارخوس(میخواهی آثار پلوتارك 

، که از 1890در سال .)) که زئوس، پدر مقدس و پاالس آتنه تو را روزي صد از سالمت و سعادت برخوردار دارند

. سختیهاي اقلیم و خصومت اهل علم و تب دایم رویاي خود فرسوده شده بود، جان داد
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جواهراتی که یافت قرنهاي بسار کهنهتر از : ف دنیایی عجیبتر از آنچه میجست نایل آمدمانند کریستوف کلمب به کش

بود، و مقابري که کشف کرد به خاندان آترئوس تعلق نداشت، بلکه بازمانده تمدن اژهاي یونان  هکابهعصر پریاموس و 

به این ترتیب، شلیمان، بی آنکه خود بداند، این شعر معروف هوراس . عصر مینوسی کرت میرسید بود و قدمت آنها به

پس از او، دورپفلد و مولر، تسونتاس و  .))زیستهانددالوران بسیار پیش از آگاممنون : ((را به اثبات رسانید) هوراتیوس(

اکیس، والدستاین و ویس در پلوپونز حفاریهاي دامنه دارتري کردند، و دیگران آتیک و جزایر ائوبویا و بئوسی و ستامات

تسالی را کاویدند، و خاك یونان سال به سال آثار شبح مانند فرهنگی را که به دوره پیش از تاریخ تعلق داشت، عرضه 

دیگر، مردم، بر اثر انتقال از حیات بیاستقرار صیادي به زندگی  معلوم شد که در این خطه نیز، مانند سرزمینهاي. کرد

سکونی کشاورزي، تبدیل ابزارهاي سنگی به ابزارهاي مسی و مفرغی، و به مدد کتابت و تجارت از بربریت به تمدن 

دان و زنانی را تمدن همواره از آنچه ما میپنداریم کهسنالتر است، و هر کجا گام نهیم، استخوانهاي مر. ارتقا یافتهاند

زیرپا داریم که نام و هستیشان در جریان بی پرواي زمان از میانه برخاسته است مردان و زنانی که به هنگام خود کار 

. میکردند و عشق میورزیدند، سرود میگفتند و زیبایی میآفریدند

II - اندرون کاخهاي شاهان  

ع در هشت کیلومتري شرق آرگوس و یک و نیم کیلومتري چهارده قرن قبل از میالد، روي تپه کوتاه کشیدهاي واق

امروز سیاح میتواند، پس از سواري مطبوعی از آرگوس یا ناوپلیون، به . شمال دریا، قصر مستحکم تیرونس قرار داشت

و با  هاي سنگی پیش از تاریخ آن باال برود هاي این قصر که در میان غله زارهاي خاموش قرار دارد برسد و از پله خرابه

 ;دیوارهاي کالن قصر، که موافق روایات یونانی دو قرن پیش از جنگ تروا به فرمان امیر پرویتوس به وجود آمده است

به وسیله  آوردهاند که، در طفولیت عالم، ;این شهر، حتی در زمان امیر پرویتوس، شهري کهنسال بود .شودروبرو 

ساخته، و از طرف امیر به پرسئوس، که با ملکه تیره رنگ خود، آندرومده، بر  چشم،تیرونس، فرزند دالور آرگوس صد 

  . تیرونس فرمان میراند، تقدیم شده است

تا پانزده متر ارتفاع، و چنان ضخامتی داشتند که دیوارهایی که ارگ شهر را محافظت میکرد، از هفت و نیم 

هنوز بسیاري از سنگهاي دیوارها، با دو متر طول و یک متر . راهروهایی در درون بخشی از دیوارها کشیده بودند

.)) کوچکترین آنها را جفتی استر بدشواري میتوانند تکان دهند: ((پاوسانیاس گفته است. عرض و ارتفاع، برجا هستند

اخل حصار، در پشت دروازهاي که بعدا مدلی براي درب ارگ شهرهاي بسیار شد، محوطهاي سنگفرش، و در در د

تاالر بارگاه این قصر، مانند تاالر بارگاه قصر کنوسوس، در میان . اطراف آن، چند ردیف ستون به چشم میخورد

 ;یرسید، و کف آن از سیمان منقش بودمساحت بارگاه به یکصد و بیست متر مربع م. حجرات فراوان ساخته شده بود

در این قصر، برخالف معماري شاد . چهار ستون، که هر یک آتشدانی را در بر میگرفت، طاق آن را نگاه میداشتند

اطاق شاه و . تفکیک قصر زنان یا اندرونی از تاالر مردان: کرت، یکی از پایدارترین اصول معماري یونان شکل گرفت

هر نوع ارتباط بین آنها . یکدیگر بود، ولی بقایایشان نشان میدهد که به یکدیگر راه نداشتنداطاق ملکه در جوار 

طبقه همسطح زمین و پایگاه ستونها و قسمتهایی از دیوارهاي این ارگ به وسیله شلیمان . زاهدانه بسته شده بود

لی عتیق در پاي تپه مجاور به دست هاي ظروف سفا ها و پلهاي سنگی و آجري و خرده ولی بعدا آثار خانه. کشف شد

آمد و نشان داد که مردم اعصار پیش از تاریخ تیرونس هم، براي آنکه از حمایت امیر خود برخوردار شوند، در پناه 

میتوان حدس زد که، در عصر مفرغ، همه مردم یونان در حول و حوش ارگها . دیوارهاي قصر او سکونت میکردند

. رانیدندزندگی ناایمن خود را میگذ

شهر موکناي، که بزرگترین مرکز یونان پیش از تاریخ و واقع در شانزده کیلومتري شمال تیرونس بود، به قول 

هایی که پیرامون ارگی ممنوع  اساسا دهکده. م به وسیله پرسئوس بنیادگذاري شد پاوسانیاس، در قرن چهاردهم ق
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و بردگان فعالی را که خوشبختانه نامی در تاریخ به جا  الورود قرار داشتند و دهقانان و تاجران و صنعتگران

ششصد سال پس از ظهور موکناي، هومر در وصف آن گفت . نگذاردهاند پناه میدادند منشا این شهر به شمار میروند

با وجود یغماگران صدها نسل، هنوز برخی از . هاي وسیع و طالي فراوان که شهري است خوش منظر با گذرگاه

تناور این شهر بر پا ماندهاند و میرسانند که، در روزگار کهن، کار انسانی بی بها بود، و زندگی شاهان، بی دیوارهاي 

باالي دروازه، صورت پرشکوه دو شیر، بر . را در بر گرفته است)) دروازه شیر((یکی از دیوارها، دروازه معروف به . آرام

ر و فرسودهاند و گنگ وار از جاللی مرده نگاهبانی این دو شیر اکنون بی س. سنگی سه گوش نقش شده است

هاي ارگ شهر نیز باقی مانده است، و در اینجا هم، مانند تیرونس و کنوسوس، میتوان عمارتهاي  خرابه. میکنند

گوناگون اطاق سریر، محراب، انبارها، حمامها، و تاالرها را که روزگاري داراي کفهاي منقش و ایوانهاي ستوندار و 

  . رهاي مصور و پلکانهاي مجلل بودند، بازشناختدیوا

، در محوطه تنگی که تخته سنگهاي افراشتهاي چون انگشتر احاطهاش ))دروازه شیر((کارگران شلیمان در نزدیکی 

و شلیمان این تفنن کار بزرگ بخطا، آن را  ;کرده است، نوزده اسکلت و آثاري فاخر از دل خاك بیرون آوردند

شلیمان به خطا رفت، ولی خطاي او در خور بخشایش است، زیرا از طرفی این آثار . آترئوس شمرد گورخانه فرزندان

به قدري پرمایه بودند که مایه گمراهی میشدند، و از طرف دیگر، مگر پاوسانیاس ننوشته بود که آن گورهاي سلطنتی 

ها به  ، و نقابهاي زرین بر استخوان چهرهها هاي موکناي قرار دارند در این محل، تاجهاي زرین بر جمجمه در خرابه

ظرفهاي منقش، دیگهاي . بانوان استخوانی، نیمتاجهایی بر آنچه زمانی سرهاي ایشان بود، داشتند. نظر میرسیدند

ها و شمشیرهاي  هاي عنبري و یاقوتی، اشیاي مرمري و عاجی و بدل چینی، دشنه مفرغی، جامهاي نقرهاي، مهره

عالوه بر این، . ع بازي که همانند آن در کنوسوس به دست آمده است، چشمها را خیره میکردندبسیار مزین، و یک نط

ها، جامها و زنجیرها، دستبندها و  ها، سنجاقها و دگمه ها و حلقه مهره: همه گونه اشیاي زرین وجود داشت

مسلما اینها را باید . دهاي طال قالبدوزي شده بو هایی که با صفحه سینهبندها، ظرفهاي تنظیف، و حتی جامه

. هاي سلطنتی شمرد جواهرات و مهره

)) دروازه شیر((مجار )) شکافهاي گوري((شلیمان و دیگران در دامنه تپه مقابل ارگ نه مقبره یافتند که کامال از 

م که وقتی راهی را که از قصر به پایین میآید رها کنیم، در سمت راست، به راهرویی پا میگذاری. متفاوت بودند

در انتهاي راهرو در سادهاي دیده . دیوارهایی از سنگهاي بزرگ خوش تراش در دو طرف آن صف کشیده است

باالي این در، سر در بی تکلفی هست مرکب از دو سنگ، که یکی از آنها نه متر طول و یکصد و سیزده تن . میشود

بر جلوه در ) به موزه بریتانیا انتقال یافتهاند که اکنون(ستونهاي باریک استوانهاي شکل از مرمر سبز . وزن دارد

  . چون از در بگذریم، خود را زیر گنبد یا قبهاي به ارتفاع و قطر پانزده متر میبینیم. میافزایند

  . هاي مفرغی به یکدیگر پیوند خوردهاند دیوارها تخته سنگهاي بریده شدهاي هستند که به وسیله گل و بوته

ا، نسبت به لبه تخته سنگ زیر خود، پیش آمدگی دارد، چنان که باالترین تخته سنگ، لبه هر یک از تخته سنگه

شلیمان این بناي عجیب را مقبره آگاممنون پنداشت، و مقبره کوچکتري را هم که در جوار . سقف را تشکیل میدهد

ک از مقابر، که مانند اما در هیچ ی. آن بود و به وسیله همسرش کشف شد، بی تامل، مقبره کلوتایمنسترا انگاشت

  . ظاهرا دزدان قرون بر باستانشناسان سبقت جسته بودند. بودند، چیزي وجود نداشت)) کندوي زنبوران عسل((

براي  شارلمانیهاي اندوهانگیز، بقایاي تمدنی به شمار میروند که براي پریکلس چندان کهنه بود که  این خرابه

م میرسانند، و این تاریخ تقریبا چهار صد سال  ق 1600محققان کنونی قدمت شکافهاي گوري را به حدود . ماست

همچنین، موافق نظر محققان کنونی، مقابر . ها براي آگاممنون معین میکنند قبل از زمانی است که افسانه

ما نمیدانیم که . ته زمانشناسی پیش از تاریخ میزان دقیقی نیستولی الب. م تعلق دارد ق 1450به حدود )) کندویی((
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این تمدن چگونه آغاز شد و چه قومی در موکناي و تیرونس، اسپارت، آموکالي، آیگینا و الئوسیس، خایرونیا و 

داشتند یونانیان، احتماال مانند بیشتر ملل، اصل و میراث مختلطی . آغاز شهرسازي کرد) دلفوي(اورخومنوس، و دلفی 

میتوان . برابري میکنند نورمناز این حیث با مردم انگلیس پیش از غلبه قوم ) م ق 1100(و پس از هجوم قوم دوري 

  . ندحدس زد که مردم موکناي با مردم فروگیا و کاریا در آسیاي صغیر و مردم عصر مینوسی کرت پیوستگی دار

منظر شیرهاي موکناي به شیرهاي بین النهرین میماند، و محتمال این ویژگی کهنسال از طریق آشور و فروگیا به 

قوم ((که گویا از ریشه پالگوس و به معناي )) (پالسگوي((مردم موکناي، در احادیث یونانی،  a.یونان رسیده است

و تسالی به آتیک و پلوپونز آمدهاند، و این انتقال ) تراکه(از تراکیا بنابر روایات، اینان . خوانده شدهاند) است)) دریایی

هرودوت . نامیدهاند)) بومیان((در گذشتهاي چندان دور رخ داده است که یونانیان بعدي آنان را اوتوختونوي یعنی 

را به قوم پالسگوي نسبت داده است، ولی او نیز ) اولومپوس( اولمپاین مطالب را پذیرفته و خدایان ) هرودوتوس(

. ما هم بیش از او نمیدانیم.)) نتوانسته است با اطمینان بگوید که زبان پالسگوي چه بوده است((

ه از عصر اما در این تردید نیست که این اوتوختونویها بومیان ابتدایی موکناي نبودند، بلکه از خارج به موکناي، ک

در اعصار بعدي : نوسنگی آغاز کشاورزي کرده بود، پا نهادند و، به هنگام خود، تفوق خویش را به قوم دیگري باختند

هاي کرت یا مهاجران کرتی در پلوپونز  هاي بسیاري از وجود فراورده م، نشانه ق 1600تاریخ موکناي، در حدود 

همه . سی نباشد، دست کم زاده غلبه فرهنگی و بازرگانی کرت استمیبینیم، و این، اگر نتیجه غلبه نظامی و سیا

گلدانها به  ;عمارات قصور تیرونس و موکناي، مگر عمارات اندرونی، به شیوه مینوسی طراحی و تزیین میشوند

یار هاي موکنایی مدهاي دلپذیر کرت را اخت میرسند، بانوان و االهه) تباي(سبکهاي کرتی به آیگینا و خالکیس و تب 

البد بر اثر تماس با فرهنگی برتر بود . ها بر میآید، به رنگ مینوسی است میکنند، و حتی هنري که از شکاف گورخانه

  . که موکناي به تارك تمدن خود رسید

III  -  تمدن موکنایی  

شنی از هاي کرت یا شعر هومر، تصویر رو بازمانده فرهنگ موکنایی در هم شکستهتر از آن است که، همچون خرابه

در دوره اعتالي فرهنگ موکناي، شبه جزیره یونان به قدر کرت از مرحله صیادي دور نشده . دنیاي باستان به ما بدهد

از این رو، گذشته از استخوانهاي ماهی و صدفهاي دریایی، استخوانهاي آهو و گراز وحشی و بز و گوسفند و . بود

فراوان است و از اشتهایی که بعدا وجه مشخص قهرمانان هومر  هاي موکناي بسیار خرگوش و گاو و خوك در خرابه

به )) جدید((و تمدن )) قدیم((جاي به جاي، مظاهر تمدن . شد و با کمر باریک کرتی نمیساخت، حکایت میکند

غی هاي مفر مثال، در کنار پیکانهایی که از اوبسیدین ساخته شدهاند، مته. طرزي غریب در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند

  . میان تهیی که گویا براي فرو کردن میخ در سنگ به کار میرفتهاند، به نظر میرسد

از این رو، در موکناي از مراکز صنعتی مهم، همچون مرکز . صنعت در شبه جزیره یونان به پاي کرت پیش نمیرود

وکناي خود نیز از آن تجارت هم بکندي وسعت میگیرد، زیرا دریازنان، که مردم م. صنعتی گورنیا، نشانی نیست

هایی از  شاهان موکناي و تیرونس هنرمندان کرتی را وا میدارند تا منظره. زمرهاند، دریاها را آشفته میکنند

مردم موکناي، براي آنکه از دریازنان بیگانه مصون باشند، . دریازنیهاي ایشان را روي گلدانها و انگشترها حک کنند

هاي ناگهانی  معموال فاصله شهرهاي آنان با دریا به قدري است که از حمله. زندشهرهاي خود را دور از دریا میسا

تیرونس و موکناي چون در . دریازنان در امان مانند و ضمنا بتوانند خویشتن را بسهولت به کشتیهاي خود برسانند

ایف، از بازرگانان باج بگیرند کنار راه خلیج آرگولیس به برزخ کورنت قرار دارند، بخوبی میتوانند هم به شیوه ملوك طو

. و هم گاه گاه به دریازنی بپردازند
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اما رفته رفته موکناي، از مالحظه ثروت کرت که محصول تجارت بود، دریافت که دریازنی و همچنین جانشین قانونی 

که به دریازنی  پس، در صدد برآمدند. آن باجگیري بازرگانی را خفه میکند و فقر را جهانگیر یا بین المللی میسازد

، ناوگان بازرگانان موکناي چنان نیرومند 1400در . سیمایی ظاهرالصالح بخشند و آن را به صورت تجارت درآورند

در نتیجه، از آن پس کاالهایی را که به افریقا صادر کرد، دیگر از . شد که توانست در برابر نیروي دریایی کرت بایستد

مستقیما به مصر گسیل میداشت، و این وضع علت یا معلول جنگی بود که به طریق جزیره کرت نمیفرستاد، بلکه 

  . تخریب قالع کرت انجامید

آثاري که از فرهنگ موکنایی مانده است، بر پایگاهی واال قرار ندارند و با ثروت روزافزونی که موکناي از طریق داد و 

در . ت که پالسگیها الفبا را از تجار فنیقی فرا گرفتنددر روایات یونانی آمده اس. ستد به دست آورد، متناسب نیستند

ولی هیچ لوحه . هایی که روي آنها را با حروفی نامفهوم مطالبی نگاشتهاند، کشف شده است تیرونس و تب، کوزه

محتمال مردم موکناي، موقعی که آهنگ کتابت کردند، مانند کرتیان . گلین یا کتیبه یا سندي به دست نیامده است

موکناي در . هاي آنان نمانده است از این رو، چیزي از نوشته. ایی، موادي فسادپذیر براي نوشتن به کار بردندابتد

اما، پس . هنرها مقلد کرت شد، چندانکه، به گمان باستانشناسان، هنرمندان کرت را فراخواند و به هنرآفرینی گمارد

هاي دیوارها و گچبریهاي زیر سقف به طرزي  حاشیه. گرفتاز انحطاط هنر کرتی، پیکرنگاري موکنایی رونق فراوان 

همچنین فرسکوهاي . ها، چون میراثی گرانمایه، به عصر کالسیک یونان رسیدند عالی آرایش یافتند، و این شیوه

نمودار بیوهزنان پرجاللی است که حتی )) بانوان لژنشین((نقش . باقیمانده، از شور حیاتی نیرومندي سرشار بودند

. هاي خود را به عنوان آخرین مد ارائه کنند وز هم میتوانند زینتافزاي یک اپرا باشند و آرایش گیسو و دوخت جامهامر

نقش اخیر نمودار بانوانی است که، به هنگام عصر، با حالتی . زندهتر است)) بانوان گردونه سوار((این نقش، از نقش 

ولی در این نقش، گراز و . تیرونس از این دو عالیتر است)) رازشکار گ((فرسکوي . مصنوعی در گردشگاه گشت میزنند

رنگ تازیها میخکی تند است، ولی اندامهاي خلفی آن، . گلها صورتی خشک و تکلفآمیز دارند و به دل نمینشینند

ین با ا. چنان باریک مینمایند که گویی گراز جهنده دوشیزهاي است بلند باال که از آالچیق قصر خود فرو میافتد

گراز پریشانحال است، سگها به هوا جستهاند، و انسان این رئوفترین و : وصف، منظره شکار با واقعیت سازگار است

ها میتوان از زندگی طبیعی و فعال مردم موکناي  از این نمونه. مخوفترین دد شکاري با نیزه قتال خود آماده کار است

. برترین هنر موکناي فلزکاري است. صرهایشان تصوراتی به دست آوردو زیبایی غرورآمیز زنان ایشان و آرایش تابان ق

شلیمان . در این زمینه، فلزکاران موکنایی نه تنها با کرت برابري کردند، بلکه صور و تزیینات مستقلی هم به کار بردند

فت گونه گون، با آنکه در موکناي استخوانهاي آگاممنون را نیافت، به وزن آنها سیم و زر یافت جواهرات هنگ

هاي قبهدار شاهوار، گوهرهایی منقش به نقوش جاندار شکار، جنگ، یا دریازنی، و نیز سرگاوي از سیم تابناك با  تکمه

این سر چنان طبیعی است که انسان از دیدن آن چنین میپندارد که صداي غمانگیز گاو را . شاخها و تزییناتی از زر

را در بانگ )) موکناي((ي که از تبیین هیچ چیز باز نمیماند ریشه نام گفتنی است که شلیمان مرد. شنیده است

. گاو جست)) مو((

هاي وحشی  ظریفترین آثار فلزي تیرونس و موکناي دو دشنه مفرغی است، مرصع به طالي جالدار و نمایشگر گربه

آثار موکناي، نقابهاي زرین چندي  غریبتر از همه. در تعقیب مرغابیها، نیز شیران در تعقیب پلنگها یا انسانهاي جنگی

یکی از نقابها سخت به صورت گربه میماند، و شلیمان زن نواز . است که ظاهرا بر چهره اموات سلطنتی میکشیدهاند

  . این نقاب را به جاي آنکه به کلوتایمنسترا نسبت دهد، از آن آگاممنون دانست

وکناي، بلکه درون مقبرهاي در وافیو، نزدیک اسپارت که شاهکارهاي مسلم هنر موکنایی نه در تیرونس و نه در م

اثر هنري بزرگ، در عین سادگی، با . روزگاري امیر آن با جالل شاهان شمالی رقابت میکرد به دست آمده است
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شکیبایی مهرآمیزي کمال یافتهاند و چنان به بهترین آثار مینوسی مانندهاند که بیشتر محققان آنها را به هنرمند 

لیکن بی انصافی است اگر فرهنگ موکناي را از کاملترین بقایاي  ;، نسبت دادهاندچلینیبزرگی، همپایه  کرتی

با این . رام کردن گاو: موضوعی که روي جام نقش شده است، موضوعی است کامال کرتی. هنریش محروم سازیم

چون این گونه مناظر کرارا روي انگشترها و مهرها و . آثار عالی را به جایی جز موکناي نسبت دهیم وصف، نباید این

دیوارهاي قصور موکناي به چشم میخورد، درمی یابیم که گاوبازي در شبه جزیره یونان نیز مانند جزیره کرت متداول 

در میان توري از طنابهاي ضخیم گرفتار آمده منظره روي یکی از دو جام، نره گاوي را نشان میدهد که . بوده است

است، و هر چه بیشتر براي آزاد کردن خود تالش میورزد، بیشتر مقید میشود و، بر اثر خشم و خستگی توانفرسا، 

  . دهان و منخرینش گشادهتر میشود

وي جام دیگر نره گاوي را ر. کمی دورتر از آن، گاو ثالثی به گاوبانی که دلیرانه شاخ او را گرفته است، فشار میآورد

چون جام را میگردانیم، چنانکه اونز میگوید، متوجه میشویم که نره گاه با ماده گاوي . میبینیم که گرفتار شده است

مقدر چنین بوده . گرم گرفته است، و این میرساند که نره گاو سرانجام تضییقات تمدن را پذیرفته و رام شده است

  . اي ناگهان در کرت فرو کشد و قرنها بعد بار دیگر در یونان رخ نمایداست که چنان هنر استادانه

، ))عصر پهلوانی((زیرا این مردم، برخالف یونانیان . میتوان هم مردم و هم هنر موکنایی را در مقابر موکناي دید

رگ باور داشتند، زیرا ظاهرا به حیات پس از م. هایی تنگ دفن میکردند معموال اجساد را نمیسوزانیدند، بلکه در خمره

دین موکناي، تا جایی که بر ما معلوم است، اگر از کرت برنخاسته . اشیاي سودمند و باارزش بسیار در گورها مینهادند

اینان هم، مانند کرتیان، به تبر دودم، ستون مقدس، کبوتر مقدس، مادر خدا، . باشد، با دین کرتیان بی ارتباط نیست

اعتقاد بهمادر خدا در . فرزند اوست، و نیز خدایان کوچکتر به هیئت مار حرمت میگذاشتند و خدایی نرینه که ظاهرا

یونانیان، همچنانکه جانشین رئاي کرتی شد، )) مادر اندوهگین((دمتر، یا . جریان همه تحوالت دینی یونان ثابت ماند

موکناي، دهکده کوچکی که کلیساي حقیري هاي  امروز، نزدیک خرابه. داد)) مادر خدا((بعدا جاي خود را به مریم یا 

تمدنها . شکوه کهن از میان برخاسته و سادگی تسلی بخش باقی مانده است: را در میان گرفته است، دیده میشود

ها نیز،  میآیند و میروند، سرزمینها را فرا میگیرند، و سپس با خاك یکسان میشوند، اما اعتقادات انسانی، در دل ویرانه

. آورند م میهمچنان دوا

دودمانی که آثاري در . موکناي، پس از سقوط کنوسوس، به سعادتی دست یافت که هرگز به خود ندیده بود

هنر موکنایی استقالل . هاي موکناي و تیرونس کاخهاي رفیع برافراشت شکافهاي گوري به جا نهاده است، بر فراز تپه

شبه جزیره یونان در سوي خاور به قبرس و سوریه، در سوي جنوب،  بازرگانی. یافت و بازارهاي دریاي اژه را فرا گرفت

از طریق جزایر سیکالد به مصر، در سوي باختر، از طریق ایتالیا به اسپانیا، و در سوي شمال، از طریق بئوسی و تسالی 

یز، که مغلوب همچنانکه روم تمدن یونان را جذب و پخش کرد، موکناي ن. به دانوب رسید، و فقط در تروا ایست کرد

  . فرهنگ کرت میرنده شده بود، تمدن کرتی را به رنگ خود درآورد و در سراسر دنیاي مدیترانه گسترد

IV -  تروا  

این جزایر، که دریاي اژه را خالدار کردهاند، در . بین شبه جزیره یونان و کرت دویست و بیست جزیره وجود دارد

بیشتر این جزایر ناهموار و بی . نامیده میشود) به معنی مدور)) (سیکالد((پیرامون دلوس دایرهاي پدید آوردهاند که 

برخی از این . آب و علفند و روزگاري کوهستانهاي سرزمینی را که قسمت اعظم آن در دریا فرو رفت، تشکیل میدادند

. فعال و متمدن بودند جزایر، چون مرمر یا فلزات فراوان داشتند، مدتها پیش از آنکه شبه جزیره یونان خودي نماید،

، هیئت باستانشناسان انگلیسی در فوالکوپی، واقع در ملوس، به حفاري پرداخت و ابزارها و سالحها و 1896در 

هاي دیگر، تصویري از عصر  بر اثر این کاوش، و نیز حفاري در جزیره. سفالهایی همانند آثار مینوسی به دست آورد
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این تصویر به تصویر کرت میماند، ولی از لحاظ جالل هنري به گرد آن . دپیش از تاریخ جزایر سیکالد فراهم ش

جزایر سیکالد، که مساحت همه آنها از دو هزار و ششصد کیلومتر تجاوز نمیکرد، مانند یونان کالسیک، به . نمیرسد

ان و خط، به زیر اتحاد سیاسی دست نیافتند، بلکه پیش از قرن هفدهم ق م از لحاظ حکومت و هنر و، در مواردي، زب

  . سلطه کرت درآمدند

م نفوذ کرت از میان رفت، و از آن پس سفالگري و سبکهاي موکناي با شدتی  ق 1200و  1400در فاصله سالهاي 

  . روزافزون بر سیکالد چیره شد

م و پیش رویم، به جزیره رودس میرسی) به معنی پراکنده)) (سپورادس((چون به خاور روي کنیم و به سوي جزایر 

  . در آنجا به فرهنگ پیش از تاریخ دیگري که از فرهنگهاي نسبتا ساده اژهاي است، برمیخوریم

پا میگذاریم و میبینیم که  میشود،خوانده ) کوپروس(سپس به جزیرهاي که مس فراوان دارد، و از این سبب قبرس 

اما ظرفهاي آن خشن و ناممتازند و فقط بعدا، به . ، به تحول میگراید)3400 1200(سراسر عصر مفرغ  این جزیره، در

اهالی قبرس که اکثرا آسیایی هستند، خطی هجایی دارند که به خط  میآیند،الهام کرت، از صورت پیشین بیرون 

هاي را میپرستند که، بنابر اطالعات موجود، اصلش به عشتر سامی میرسد و در اعصار بعد به  ، و االهمینوسی میماند

معادن، که از آن سلطان . ، صنعت فلزکاري جزیره بسرعت تکامل مییابد1600پس از . آفرودیته یونانیان مبدل میشود

هاي  هاي معروف میسازند، و کاسه شنهریخته گران انکومی د. است، به مصر و کرت و یونان مس صادر میکنند

چوب درختان جنگلی را به صورت الوار درمیآورند، وسرو . گویمانند سفالگران قبرسی از مصر تا تروا خریدار دارد

در قرن سیزدهم، کوچنشینان موکنایی آبادیهایی در قبرس به وجود میآورند، . قبرس با سرو لبنان آغاز رقابت میکند

کیتیون، زادگاه زنون،  ;پافوس، شهر متبرك آفرودیته: ینه شهرهاي یونانی قبرس به شمار میروندو این آبادیها زم

و ساالمیس قبرس که سولون، در طی مسافرت خود، چندگاهی در آنجا درنگ کرد تا قانون را  ;فیلسوف رواقی

. جانشین هرج و مرج کند

هاي دیگر به سواحل و جزایر آسیا  نجا و همچنین از پایگاهتجارت و نفوذ موکناي از قبرس به سوریه و کاریا، و از آ

شلیمان و دورپفلد، تروا را که روي تپهاي در پنج کیلومتري دریا قرار دارد، . و سرانجام به تروا میرسد. کشیده میشود

در ) 1: (هر شهري روي شهر دیگر واقع است تو گویی تروا نه بار زندگی کرده است. شامل نه چینه یا شهر دانستند

  . یافت شده است) م ق 3000حدود (پایینترین چینه، بقایاي دهکدهاي متعلق به عصر نوسنگی 

در اینجا دیوارهایی از سنگهاي خشن و گل، مصنوعاتی از عاج، ابزارهایی از اوبسیدین و قطعاتی از ظروف سفالی 

هاي شهر دوم، که  ري هست شامل خرابهبر فراز این دهکده، چینه دیگ) 2. (سیاهرنگ دست ساخت باقی مانده است

حصارهاي پیرامون آن، مانند باروهاي تیرونس و موکناي، از سنگهاي . به گمان شلیمان ترواي مورد بحث هومر است

هاي بزرگی، که دوتاي آنها بخوبی محفوظ ماندهاند، شهر را به خارج پیوند  دروازه ;غول پیکر ساخته شده است

هاي شهر به چشم میخورد، و  هنوز بقایاي بعضی از خانه. ها وجود دارد جنب دیوارها و دروازهاستحکاماتی در . میدهند

ها، آجر و چوب به کار رفته است، ولی  در دیوارهاي خانه. ارتفاع این بقایا در حدود یکصد و بیست سانتیمتر است

که در آن به دست آمده است، این شهر، به گواهی سفالهاي خشن و سرخ رنگی . زیرساز دیوارها از سنگ است

مردم آن، براي ساختن ابزار و سالح، مفرغ را جانشین سنگ . م برقرار بوده است ق 1900تا  2400تخمینا از 

هاي کوچکی که به جا مانده است، به طرزي ناخوشایند،  در شهر، جواهرات فراوان است، ولی مجسمه. کردهاند

ثر آتشسوزي منهدم شده است، زیرا آثار فراوانی از آتشی عظیم دیده میشود، بر ا)) شهر دوم((ظاهرا . ابتدایی هستند

. و این امر شلیمان را متقاعد کرد که یونانیان به ساالري آگاممنون، شهر را سوزاندهاند
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این آبادیها کوچک و حقیر و از لحاظ باستانشناسی . به نظر میسد)) شهر دوم((آثار سه آبادي متوالی روي ) 5- 3(

  . م در این محل تاریخی برقرار بوده است ق 1600شهر دیگري در حدود سال ) 6. (چیزندنا

شهر ((هاي طبقه دوم اشتباه و مغشوش کرد و  هاي این طبقه را بخطا با یافته شلیمان، با شتاب شوقآمیز خود، یافته

ندگاهی با پول شلیمان به کاوش اما دورپفلد، که چ. شمرد) لودیا(را یکی از مساکن بی اهمیت مردم لیدیا )) ششم

این . مستقل است)) شهر دوم((از )) شهر ششم((پرداخت و پس از مرگ او نیز حفاري را دنبال کرد، معتقد شد که 

سخت بزرگتر مینماید و داراي بارویی است با نه متر ارتفاع و چهار دروازه، که سه تاي آنها به جا )) شهر دوم((شهر از 

  . هاي این چینه، ظرفهاي بسیار به دست آمده است بهدر خرا. مانده است

ظرفهاي معروف به مینوسی در . هاي پیشین زیباترند برخی از این ظرفها، که همه یکرنگ هستند، از ظرفهاي چینه

شهر اورخومنوس کشف شده است و سفالهایی نیز بدست آمده است که سخت به سفالهاي موکناي میمانند، و از این 

محققان . پنداشت) م ق 1200 -  1400)) (شکافهاي گوري((آنها را از صادرات موکناي و همزمان با عصر  رو دورپفلد

، که ))گنجینه پریاموس((و  است،همان ترواي هومر )) شهر ششم((کنونی به اتکاي این گونه شواهد بر آنند که 

شی زرین دیگر است، به آن تعلق  8700بند، دو جام، دو نیمتاج، یک سربند، شصت گوشواره، و شامل شش دست

)) شهر ششم((محققان با اطمینان میگویند که . میانگاشت)) شهر دوم((دارد، حال آنکه شلیمان این گنجینه را از آن 

حکم سنن خود، سقراط تروا را به  تاریخگزاران یونانی، به. بر اثر آتش منهدم شد 1200نیز اندکی پس از سال 

کیانند مردم تروا در یک پاپیروس مصري چنین سخن رفته است که در  .دادهاندم نسبت  ق 11941184سالهاي 

اینان نیاکان همان احتمال میرود که . ، برخی از داردانیان جزو متحدان قوم ختی بودند)1287(جنگ کادش 

گویا این داردانیان اصال از بالکان برخاستند و، پس از . داردانیانی باشند که در اصطالح هومر با مردم تروا یکی هستند

آنکه در قرن شانزدهم به همراهی خویشاوندان خود، یعنی مردم فروگیا، از داردانل گذشتند، در دره پست 

و استرابون مینویسد که قوم . از مردم تروا به نام تئوکریان یاد میکنداما هرودوت . سکاماندروس ساکن شدند

پوشیده نماند که ترو . سکونت گرفتند آدهتئوکریان گروهی از کرتیان بودند که گویا پس از سقوط کنوسوس در ترو 

ست به نام ایدا، و این نام در منظومه ایلیاد آمده، و هومر مانند تنیسن از آده هم مانند کرت داراي کوه مقدسی ا

هاي گوناگون زیر نفوذ سیاسی و نژادي  به قرار معلوم، ناحیه تروا در دوره. هاي فراوان آن کوه دم میزده است چشمه

جهتی آسیایی، و از  حفاریهاي تروا حاکی از تمدنی است که از جهتی مینوسی است، از. ختیان قرار داشته است

. جهتی دانوبی

اما، در . هومر مردم تروا را چنان توصیف میکند که گویی به زبان یونانیان سخن میگویند و خدایان آنان را میپرستند

خیال یونانیان بعدي، تروا شهري آسیایی است و محاصره معروف تروا نخستین فاجعه معلومی است که بر اثر رقابت 

  . ان و آریاییان یا شرقیان و غربیان پدید آمده استمداوم میان سامی

با این . دشت تروا از لحاظ حاصلخیزي وضعی متوسط دارد، ولی در جانب خاوري آن فلزات گرانبها به دست میآید

ظاهرا علت اصلی . وصف، علت توانگري تروا و همچنین علت هجوم یونانیان را نمیتوان در پرمایگی خاك تروا جست

. تروا نزدیک تنگه داردانل و در همسایگی سرزمینهاي غنی دریاي سیاه قرار دارد. قعیت جغرافیایی ترواستهمانا مو

به تروا، . صورت جدید حادثه ترواست گالیپولیتنگه داردانل، در سراسر تاریخ، رزمگاه امپراطوریها بوده است، و حادثه 

اما چون چسبیده به دریا . برکت وضع جغرافیایی خود، از کشتیهایی که میخواستند از داردانل بگذرند، باج میگرفت

به تروا  که صدها کشتی یونانی را هلنهشاید این عامل بود و نه چهره زیباي . نبود، از حمالت دریایی مصون میماند

نظر محتملتر این است که بازرگانان، بر اثر بادها و جریانهاي دریایی که در تنگه مجاور تروا رو به . حملهور کرد

شاید تمول تروا . جنوب وزان بود، بارهاي خود را در تروا خالی میکردند و از آنجا به سرزمینهاي دیگر میبردند
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در هر حال، چنانکه از بقایاي تروا برمیآید، بازرگانی تروا بسرعت راه . محصول خراجی است که از بازرگانان میگرفت

از نواحی سفالي اژه، مس و روغن زیتون و شراب و ظرفهاي سفالی، و از دانوب و تراکیا ظرفهاي سفالی . کمال پیمود

قابل، تروا الوار و نقره در م. و عنبر و اسب و شمشیر، و از چین دورافتاده اشیاي شگرفی مانند یشم به تروا وارد میشد

و در پشت باروهاي خود )) رام کردن اسب دست داشتند((شهرنشینان تروا، که در . و طال و خر وحشی صادر میکرد

. مغرورانه به سر میبردند، بر نواحی اطراف خویش تسلط میورزیدند و از بازرگانان زمینی و دریایی باج میگرفتند

یاموس و خاندانش به دست میدهد، یادآور جاللی است که در کتاب عهد عتیق دیده تصویري که منظومه ایلیاد از پر

شاه چند همسر دارد، و این چند گانی سلطانی، انحرافی از اصول نیست، بلکه نوعی وظیفه به شمار میرود و : میشود

ند و به آدابی همچون پسران شاه تابع اصل تکگانی هست. باعث میشود که تخمه عالی او به حد وفور استمرار یابد

با اخالق  آلکیبیادسپاریس سرخوش، که همچون . آداب انگلیسیان در عصر ملکه ویکتوریا حرمت بسیار مینهند

س نامرد و اخلیس هکتور و هلنوس و ترویلوس از آگاممنون مردد و اودوسئو. الفتی ندارد، از این قاعده مستثناست

  . تندخو دوست داشتنیترند) آخیلیوس(

آندروماخه و پولوکسنا، همانند هلنه و ایفیگنیا، دلنوازند، و شخصیت هکابه از شخصیت کلوتایمنسترا خوشایندتر 

ه دشمنانشان نگاشته شده است، نسبت به یونانیانی که بر بر روي هم، مردم تروا، حتی به صورتی که به وسیل .است

هومر بارها با : فاتحان یونانی بعدا خود نیز به این نکته پی بردند. آنان ظفر یافتند، کم نیرنگتر و فداکارتر و شریفترند

د مورد همدردي و در انتخاب طرفی که بای) ائوریپیدوس(کلمات مهرآمیز از مردم تروا یاد میکند، و ساپفو و اوریپید 

مایه تاسف است که این قوم آزاده در مسیر یونانیان توسعه طلب قرار . ستایش ایشان قرار گیرد، تردید نمیکنند

با این وصف، از یاد نباید برد که یونانیان، با وجود خطاهاي خود، سرانجام تمدنی واالتر از . گرفت و در هم شکست

  . ینهاي منطقه مدیترانه عرضه داشتندتمدن تروا به آن سرزمین و سایر سرزم

  

فصل سوم

  عصر پهلوانی

  

I  - قوم آخایایی  

که در قدرت با )) آهیاوا((م متعلق است، از قوم  ق 1325الواح قوم حتی که در بغازکوي به دست آمده و تخمینا به 

ارد، از قومی یاد شده است م تعلق د ق 1221در یک نوشته مصري، که به حدود . ختیان برابري میکردند، نام بردهاند

همین نوشته این قوم را گروهی . پیوست و از لیبی به مصر حمله برد)) اقوام دریا((که به سایر )) آکایواشا((به نام 

در آثار هومر، مردم یونانی زبان تسالی جنوبی، قوم آخایایی .)) براي شکمهاي خود میجنگند((آواره شمرده است که 

چون این مردم از همه قبایل یونانی تواناتر شدند، هومر، کرارا، تمام یونانیانی را که به شهر تروا اما، . نامیده شدهاند

مورخان و سخنسرایان یونانی عصر کالسیک قوم آخایایی را، مانند پالسگوي، . هجوم بردند به نام اینان خوانده است

این مورخان بی هیچ تردید . ت، اینان بومی یونان بودهاندتا جایی که در یادها مانده اس: از بومزادان انگاشته و گفتهاند

میپنداشتند فرهنگ آخایایی، که در آثار هومر توصیف شده است، همان فرهنگی است که در این کتاب فرهنگ 

  . شلیمان این نظر را پذیرفت، دنیاي تحقیق هم کوته مدتی با او همداستان بود. موکناي خواندهایم

یسی سنت شکن به نام ویلیام ریجوي این اعتماد خرسندي بخش را بر هم زد و نشان داد که ، یک تن انگل1901در 

آهن ) 1: (تمدن آخایایی گرچه از جهات بسیار به تمدن موکنایی میماند، از لحاظ مختصات اساسی، با آن فرق دارد
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ار هومر، مردگان آخایایی سوزانده موافق آث) 2. (عمال بر مردم موکناي مجهول است، ولی قوم آخایایی با آن آشنایند

میشوند، اما مردم تیرونس و موکناي اجساد را به خاك میسپارند، و از این امر بر میآید که این دو قوم نسبت به 

از خدایان آخایایی، که همان خدایان اولمپی هستند، اثري در فرهنگ موکناي یافت ) 3. (عقبی نظري واحد ندارند

یایی شمشیرهاي بلند و سپرهاي گرد و سنجاق قفلی به کار میبرند، ولی اشیایی به این مردم آخا) 4. (نمیشود

تفاوتهاي قابل مالحظهاي هم از حیث آرایش مو و ) 5. (نمیرسدصورتها در بقایاي متنوع فرهنگ موکنایی به نظر 

وکناي از قوم پالسگوي ریجوي از همه این نکات چنین نتیجه گرفت که مردم م. جامه بین این دو قوم وجود دارد

بودند و به یونانی سخن میگفتند، اما قوم آخایایی از قوم بورموي سلت یعنی از مردم اروپاي مرکزي بودند و از سال 

 1400در حدود  ;به این سو، از راه اپیروس و تسالی، به پایین ریختند و آیین زئوس پرستی را با خود آوردند 2000

به عنوان خانهاي فئودال مستقر شدند و، از  ;جا زبان و بسیاري از رسوم یونانی را برگرفتندبه پلوپونز تاختند و در آن

. قصور مستحکم خود، بر اهالی مقهور پالسگوي حکومت کردند

ولی در ادبیات یونانی سخنی از هجوم قوم . این نظریه حتی اگر محتاج تغییر اساسی باشد، باز روشنی بخش است

این صورت، از خرد به دور است که، علی رغم سنتی چنین استوار، رواج تدریجی آهن و تغییر  در ;آخایایی نمیرود

طرق دفن یا آرایش مو و دراز شدن شمشیرها و گرد شدن سپرها و استعمال سنجاق قفلی را مالك قضاوت قرار 

قبیلهاي یونانی باشند که، بیشتر چنین احتمال میرود که، مطابق پندار همه نویسندگان کالسیک، آخایاییان . دهیم

بر اثر تکثیر طبیعی، در قرنهاي چهاردهم و سیزدهم، تسالی و پلوپونز را فرا گرفته و در آنجا با پالسگیها و موکناییان 

گویا اینان زبان یونانی را از مردم . م به صورت طبقه حاکم درآمده باشند ق 1250اختالط خونی یافته و در حدود 

بازتاب یک زبان مشترك کرتی پالسگویی موکنایی . لکه، برعکس، آنان را با این زبان آشنا کردندموکناي نگرفتند، ب

ظاهرا قوم آخایایی خدایان  .میشوددر اسمهاي محل، مانند کورینتوس و تیرونس و پارناسوس و اولمپیا، مشاهده 

در موارد بسیار، . زي خود را بر پروردگاران درون خاکی یا زیرزمینی جمعیت اولیه تحمیل کردندکوهنشین و آسمان

بین فرهنگ موکنایی و وجه اخیر آن، یعنی فرهنگ قوم آخایایی که در آثار هومر وصف شده است، اختالف قاطعی 

. مان میآمیزند و یگانه میشوندهاي زندگی این دو قوم در جریان ز وجود ندارد، و چنین به نظر میرسد که شیوه

سپس، هنگامی که تمدن اژهاي بر اثر شکست تروا از توش و توان میافتد و آرام آرام از میانه برمیخیزد، بر شدت 

. اختالط آن دو میافزاید و زمینه تمدن یونانی فراهم میآید

II -  روایات پهلوانی  

این داستانها را نادیده نباید گرفت، زیرا با . یی را معلوم میدارندروایات عصر پهلوانی هم منشا و هم مقدرات قوم آخایا

شعر و . آنکه از توهمی خون بیز جان گرفتهاند، شاید بیش از آنچه تصور میکنیم متضمن واقعیات تاریخی باشند

   .میشوندنمایش و هنر یونانی چندان به این داستانها وابسته است که بدون آنها بدشواري دریافت 

میتوان گفت که این . م بر قوم آهیاوا سلطنت میکرد هاي ختی آمده است که آتاریسیاس در قرن سیزدهم ق در کتیبه

 است،در داستانهاي یونانی، زئوس پدر تانتالوس، شاه فروگیا، . آتاریسیاس همان آترئوس، شاه قوم آخایایی، است

  . تانتالوس پدر پلوپس، پلوپس پدر آترئوس، و آترئوس پدر آگاممنون است

 -دختر او ینومائوس شاه الیس  -به پلوپونز باختري رفت تا با هیپودامیا  1283پلوپس نفی بلد شد و در حدود 

. هنوز بر سه گوش طاق شرقی معبد بزرگ زئوس در اولمپیا نمودار استداستان عشق ورزیدن این دو . زناشویی کند

اگر خواستگار مسابقه را میبرد، بر . شاه الیس، به قصد آزمودن خواستگاران دخترش، با آنان مسابقه ارابه رانی میداد

ه و مسابقه و جان تنی چند از خواستگاران پا پیش نهاد. هیپودامیا دست مییافت، و اگر میباخت، به هالکت میرسید

پلوپس، براي آنکه از مخاطرات بکاهد، به مورتیلوس، ارابه ران شاه، رشوه داد تا میخ محور ارابه . خود را باخته بودند
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با این . شاهی را بیرون آورد، و پیمان نهاد که اگر در کارش کامیاب شود، مورتیلوس را در سلطنت شریک خود کند

د، ارابه شاهی در هم شکست و شاه کشته شد، و پلوپس با هیپودامیا زناشویی کرد و شیوه، در مسابقهاي که روي دا

مورتیلوس نیز . اما، به جاي آنکه ملک را با مورتیلوس قسمت کند، او را به دریا افکند. به سلطنت الیس رسید

  . همچنانکه در آب فرو میرفت، پلوپس و اخالفش را نفرین کرد

پرسئوس، شاه آرگوس ازدواج کرد، و سپس سلطنت به پسر آنان ائوروستئوس رسید، و دختر پلوپس با ستنلوس پسر 

، کلوتایمنسترا و هلنه دختران )آگاممنون و منالئوس(پسران آترئوس . پس از مرگ او به داییش، آترئوس، منتقل شد

منون و منالئوس، غافل از چون آترئوس و توندارئوس درگذشتند، آگام. توندارئوس، شاه الکدایمون را به زنی گرفتند

پس، آن سرزمین به . نفرین مورتیلوس، از پایتخهاي خود در موکناي و اسپارت بر تمام پلوپونز خاوري حکومت کردند

  . خوانده شد)) جزیره پلوپس((یا ) پلوپونسوس(نام نیاي آنان پلوپونز 

شهرسازي همت میگماشتند، به جنب و جوش  در این زمان، سایر نواحی یونان نیز به وسیله پهلوانانی که عموما به

از این طوفان، . موافق روایات یونانی، نابکاري نوع بشر زئوس را برانگیخت که بشریت را با طوفانی براندازد. افتاده بودند

. تنها یک مرد، دئوکالیون، و همسرش پورها جان به در بردند و با سفینه یا صندوقی روي قله پارناسوس مستقر شدند

هلن نیاي آخایوس و یون بود، و . بایل یونانی از تخمه هلن، پسر دئوکالیون، زادند و موافق نام او هلنس نام گرفتندق

قبایل آخایایی و یونیایی، که پس از آوارگیهاي فراوان بترتیب در پلوپونز و آتیک استقالل یافتند، از این دو به وجود 

به کمک االهه آتنه، در محلی که قوم پالسگوي در ارك آن ساکن شده  یکی از زادگان یون به نام ککروپس،. آمدند

چنانکه در داستانها آمده است، همین . نام گرفت، دست زد) آتناي(بودند، به ساختن شهري که، به اسم االهه، آتن 

یاي خود آموخت ککروپس بود که به آتیک تمدن داد، زناشویی را نظام بخشید، قربانیهاي خونین را لغو کرد، و به رعا

  . که خدایان اولمپی مخصوصا زئوس و آتنه را بپرستند

چهارمین آنان ارخئوس بود که مردم آتن او را خدا شمردند و بعدا یکی . اعقاب ککروپس در آتن به سلطنت پرداختند

ا به صورت یک ، نوه او، تسئوس، دوازده دمس یا آبادي آتیک ر1250در حدود . از زیباترین معابد را وقف او کردند

خوانده میشدند، و شاید به سبب همین همخانگی )) آتنی((مردم این آبادیها، بی تفاوت،  ;واحد سیاسی درآورد

هاي متعدد بود که نام شهر آتن مانند نامهاي تباي و موکناي به صیغه جمع آمده  تاریخی یا یگانگی مدنی ناحیه

و با کشتن راهزنی به نام  سرپیچید،خراج انسانی به مینوس  تسئوس آتن را نظم و قدرت بخشید، از تسلیم. است

پروکروستس، که دوست میداشت پاهاي اسیران کوته قامت یا بلند باالي خود را بکشد یا ببرد تا با طول تخت او 

گ تسئوس، او را هم خداوار پرستیدند و حتی دیرگاهی بعد، در آتنیان پس از مر. ها را ایمن کرد مساوي شوند، راه

، یعنی در عصر دین ستیز پریکلس، استخوانهاي تسئوس را از سکوروس به در آوردند و، به عنوان بازماندهاي 476

. متبرك، در معبد تسئوس نهادند

، تنها موضوع هنر نمایش یونان در کالنشهري در شمال بئوسی در برابر آتن به رقابت برخاست و، با برهم زدن سنن

م، کادموس، که از امیران مقتدر  در اواخر سده چهاردهم ق. این شهر، تب یا تباي نام داشت. دوران کالسیک شد

هاي شرقی غربی و شمالی جنوبی یونان شهر تب را پدید آورد و به مردمش  فنیقیه یا کرت یا مصر بود، در ملتقاي راه

این نگهبان اژدهایی . نکه آب چشمه آرس را به شهریان برساند، به کشتن نگهبان آن پرداختفرهنگ داد و، براي آ

کادموس دندانهاي . مخوف بود، و گویا در قدیم این نام اژدها را بر هر جاندار تباهی آور یا رنجزاي اطالق میکردند

یونانیان تاریخ، به جان یکدیگر افتادند، تا هر دندانی مردي مسلح شد، و این مردان، به سان . اژدها را در خاك افشاند

حکومت . مردم تب این پنج تن را بنیادگذاران خاندانهاي سلطنتی شهر تب دانستهاند. آنکه فقط پنج تن باقی ماندند

از زیر خاك بیرون )) کاخ کادموس((تب در دژي کوهستانی به نام کادمیا، که اکنون در محل آن بنایی موسوم به 
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بعد از . پس از کادموس، پسرش پولودوروس، وسپس نوهاش البداکوس بر تخت نشستند .شدمستقر آمده است، 

پدر ) اویدیپوس(البداکوس، فرزند او الیوس سلطنت کرد، ولی چنانکه همه عالم میدانند، پسر الیوس یعنی اودیپ 

چون اودیپ درگذشت، پسرانش به عادت امیران بر سر قدرت به ستیزه . ا به زنی گرفتخود را کشت و مادر ر

اما پولونیکس شاه آرگوس، آدراستوس، را برانگیخت که . اتئوکلس برادر خود پولونیکس را تارومار کرد. برخاستند

درگرفت، و )) هفتگانه تبمخالفان ((، جنگ معروف 1213به فرمان آدراستوس، در حدود . سلطنت را به او بازگرداند

این بار، هم اتئوکلس و هم . ، یعنی پسران سرداران هفتگانه، با تب جنگیدند)اپیگونوي(شانزده سال بعد اپیگونها 

  . پولونیکس از پا درآمدند، و تب با خاك یکسان شد

روئون به جنگی رفته بود، هنگامی که آمفیت. یکی از بزرگان تب موسوم به آمفیتروئون زنی دلربا به نام آلکمنه داشت

که این کهترنوازیهاي لذتبخش زئوس را خوش نداشت، دو مار  هرا .شدزئوس از همسر او دیدن کرد، و کودکی زاده 

اما پسرك با هردست یکی از ماران را گرفت و هر دو را خفه کرد . واره خود به هالکت رسانندفرستاد تا نوزاد را در گه

لینوس که کهنترین شخصیت تاریخ موسیقی  .گرفتو، چون به وساطت هرا به چنین افتخاري نایل آمد، هراکلس نام 

اما پسرك شور موسیقی نداشت و با بربط، لینوس را به . ن و خواندن را به هراکلس یاد دهداست، کوشید تا نواخت

در آن هنگام، شیري در . چون به حد رشد رسید، غول انسان نما بود نتراشیده و درشت و شکمباره. قتل رسانید

در ازاي آن، . ر را تعهد کردهراکلس کشتن شی. هاي تسپیوس، سلطان تسپیاي، افتاد هاي آمفیتروئون و نیز رمه رمه

شیر را  ;هراکلس هم مردانه فرصت را مغتنم شمرد ;تسپیوس خانه و دختران پنجاهگانه خود را به او عرضه داشت

را به زنی گرفت و کوشید که سر و سامانی ) شاه تب(کشت و پوست آن را جامه خاص خود کرد، مگارا دختر کرئون 

سپس با غیبگوي معبد دلفی . پس، ناآگاهانه فرزندان خود را کشت. ه چنگ جنون افکنداما االهه هرا او را ب. پیدا کند

کنگاش کرد و دریافت که باید به تیرونس برود و دوازده سال در خدمت ائوروستئوس، شاه آرگوس، به سر برد تا 

چون شاه او را  .زدزه خود فرمان برد و، به خواست شاه آرگوس، دست به دوازده شاهکار بلند آوا. خدایی جاویدان شود

پیوست، تروا را غارت کرد، خدایان  آرگونوتهابه : مرخص کرد، به تب بازگشت و به شاهکارهاي فراوان دیگر پرداخت

را به زندگی بازگردانید، و گاه گاهی تصادفا  آلکستیسرا آزاد کرد، ) پرومتئوس(ري داد، پرومته را در پیکار غوالن یا

پس از مرگش، به نام پهلوان و خدا مورد نیایش قرار گرفت، و چون تن به عشقهاي بیشمار . دوستان خود را کشت

 .انگاشتندل بسیار او را نیاي خود داده بود، قبای

پسران او در تراخیس تسالی خانه کردند، اما ائوروستئوس، که هراکلس را بیهوده به کارهاي رنجبار ناضروري واداشته 

. را از یونان اخراج کندبود، از بیم کینه توزي پسرانش، به شاه تراخیس فرمان داد که آنان 

ائوروستئوس سپاهی به سوي آنان گسیل داشت، اما آنان . گروه هراکلیداي یعنی هراکلس زادگان به آتن پناه بردند

پیشنهاد کرد  هولوسآترئوس با نیروي دیگري به مقابله آنان شتافت، اما . سپاه او را در هم شکستند و او را کشتند

اگر غالب آید، ملک موکناي به فرزندان هراکلس واگذار شود، و اگر  ;که با یکی از مردان آترئوس تن به تن بجنگد

هولوس جنگ را . مغلوب شود، زادگان هراکلس تا پنجاه سال جالي وطن کنند، و موکناي از آن بازماندگانشان شود

پنجاه سال بعد، نسل نو فرزندان هراکلس بازگشتند، و مطابق . از وطن رخت بربستباخت و با هواخواهان خود 

عصر ((روایات یونانی، اینان بودند و نه قوم دوري که چون مدعایشان با مقاومت مواجه شد، پلوپونز را گشودند و به 

  . پایان دادند)) پهلوانی

بیان میکند، داستان آرگونوتها مقدرات این قوم را  اگر قصه پلوپس و اخالفش منشا قوم آخایایی را آسیاي صغیر

این داستان، مانند بسیاري از روایاتی که هم تاریخ و هم قصص یونانیان را تشکیل میدهند، داستانی است . میرساند

این عناصر چنان درست به هم  ;باشکوه، شامل همه گونه مخاطره و اکتشاف و جنگ و عشق و شگفت کاري و مرگ
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آپولونیوس رودسی، ادیب . هاي عالی آتنیان انعکاس یافتهاند اند که، بدون هیچ آرایشی، در نمایشنامهبافته شده

حوادث داستان در شهر . رودس، نیز در عصر هلنیستی همین داستان را به صورتی بسیار پسندیده تنظیم کرد

آتاماس، شاه : مراسم قربانی است آگاممنون،اورخومنوس در بئوسی آغاز میشود، و آغاز آن، مانند شروع تراژدي 

اورخومنوس، که سرزمین خود را دستخوش قحطی یافت، درصدد برآمد که پسر خود فریکسوس را به خدایان 

و در هوا به پرواز  فریکسوس به این نقشه پی برد و با خواهرش، هله، بر پشت قوچی زرین پشم نشست. پیشکش کند

تنگه = هلسپونتوس )) (دریاي هله((بر اثر تکان بدن قوچ، هله فرو افتاد و در تنگهاي که بعدا به نام او . درآمدند

. اما فریکسوس به خشکی رسید و به شهر کولخیس در جانب دیگر دریاي سیاه راه برد. نام گرفت، غرق شد) داردانل

آیتس، شاه کولخیس، اژدهاي . ن را به عنوان هدیه وقف آرس، خداي جنگ، کرددر آنجا، قوچ را قربانی و پشم آ

. بیخوابی را به نگهبانی پشم گماشت، زیرا غیبگویی گفته بود که اگر بیگانهاي آن را برباید، آیتس جان خواهد داد

خترش مدیا که د. پس، براي اطمینان خاطر خود، فرمان داد که هر بیگانهاي که به کولخیس آید به قتل برسد

دوستدار مردم و رسوم غریب بود، به مسافرانی که به کولخیس پا مینهادند شفقت میکرد و آنان را در فرار یاري 

پدر فرمان به حبس او داد، ولی او به مرز متبرك کنار دریا پناه برد و عمر به اندوه گذاشت، تا آنکه یاسون . میداد

. یدبدانجا رفت و او را از سرگردانی رهان

پلیاس، فرزند پوسیدون، تخت و ) 1245به قول تاریخگزاران یونانی، در حدود (تقریبا بیست سال قبل از این زمان 

پسر نوزاد آیسون، به نام یاسون، که به وسیله دوستان . تاج آیسون، امیر یولکوس، واقع در تسالی، را غصب کرد

  . و شجاعت بسیار یافتها به بار آمد و قوت  پدرش پنهان شده بود، در بیشه

روزي، ملبس به پوست پلنگ و مسلح به دو نیزه، به بازار شهر رفت و ملک خود را خواستار شد، اما همچنانکه 

پشم : پلیاس او را متقاعد کرد که در ازاي تخت و تاج، کاري سنگین بر عهده گیرد. نیرومند بود، ساده دل نیز بود

را ساخت، و دالورترین افراد یونان رابه ) به معنی تندرو(، یاسون کشتی بزرگ آرگو پس. زرین قوچ بالدار را باز گرداند

تسئوس، ملئاگروس، اورفئوس، و دوشیزه  ;پلئوس، پدر خیلس ;هراکلس و رفیق محبوب او، هوالس. خطر خواند

بب آمدن نیرویی از ظاهرا توقف آن به س ;چون کشتی به داردانل رسید، متوقف شد. چابک پاي، آتاالنته، فرا آمدند

پس، هراکلس دیگران را ترك گفت و رفت تا خاك تروا را به توبره کشد و شاه آن، الئومدون، را با همه . تروا بود

  . پسرانش جز پریاموس به خاك هالکت افکند

در کولخیس اما یاسون و یارانش پس از آزمایشهاي دشوار فراوان پا به مقصد گذاردند و، به وسیله مدیا، از مرگی که 

بیگانگان را انتظار میکشید، خبر یافتند یاسون در طلب مقصود اصرار ورزید، و مدیا پذیرفت که دریافتن پشم آنان را 

یاسون با او پیمان نهاد و . یاري کند، مشروط بر آنکه یاسون او را به زنی گیرد و به تسالی برد و تا پایان عمر نگاه دارد

بسیاري از آنان زخمی شده بودند، و مدیا آنان . و با او و یاران خود به کشتی بازگشت به کمک او پشم به دست آورد

وقتی که یاسون به یولکوس رسید، بار دیگر مطالبه سلطنت کرد، و پلیاس باز . ها و علفها بسرعت شفا داد را با ریشه

 .بجوشانندکه پدر را تا سر حد مرگ  آنگاه، مدیا، با فنون جاودان، دختران پلیاس را بر آن داشت. هم مسامحه کرد

. مردم شهر که از قدرتهاي جادویی مدیا به هراس افتاده بودند، او و یاسون را طرد و تا ابد از سلطنت محروم کردند

  . استنمایشنامه نویس یونانی، اوریپید، دنبالهاي بر این داستان افزوده 

معموال افسانه پارهاي است از فرهنگ عوام که یک امر اجتماعی را به صورتی شاعرانه در میآورد و به فرد یا افراد 

معدود نسبت میدهد، چنانکه دستیابی انسان بر دانش و عشق و عواقب آن در داستان آدم و حوا انعکاس یافته است، 

احتماال . هاي پهلوانی درآمدهاند خیل گرانبار شده و به صورت افسانهو بسیاري از حوادث تاریخی در جریان زمان از ت

در نسلی پیش از محاصره تاریخی تروا، یونانیان کوشیدند تا از میان داردانل بگذرند و دریاي سیاه را براي کوچنشینی 
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هیجان، به داستان شاید بتوان گفت که خاطره این حادثه، پس از مایهگیري از خیال و . و بازرگانی خود بگشایند

هاي پشمینی  را میتوان ناشی از خاطره پوستها یا پارچه)) پشم زرین((همچنین قصه . آرگونوتها انجامیده است

تقریبا در . دانست که مردم کهن آسیاي صغیر شمالی براي گرفتن ذرات طال از آب برخی از رودها به کار میبردند

اما دریاي سیاه علی . دور نیست، عمال یک کوچگاه یونانی به وجود آمدهمین عهد، در جزیره لمنوس که از داردانل 

تروا هم با آنکه از هراکلس چشم زخمی دیده بود، باز در برابر یونانیان قد علم  .نبودرغم نام دلپذیر خود، مهمان نواز 

باز هم برخاستند و، به جاي یک : با اینهمه، یونانیان از آن منصرف نشدند. تهدید قرار دادکرد و تنگه داردانل را مورد 

سرانجام، مردم آخایایی براي آزادي کشتیرانی در داردانل، خود را در دشت تروا به . کشتی، هزار کشتی فرستادند

. انهدام کشانیدند

III  -  تمدن هومري  

را بازشناسیم تکیه گاه ) م ق 1100 -  1300(ه، زندگی یونان عصر قوم آخایایی چگونه باید ازروایات منظوم باقیماند

هایش حداقل سه قرن پیش از عصر قوم  اصلی ما باید هومر باشد، هر چند که وجود شخص او مسلم نیست، و حماسه

حماسه ایلیاد را  باستانشناسان تروا، موکناي، تیرونس، کنوسوس، و سایر شهرهاي مذکور در. آخایایی پدید آمدهاند

هاي هومر دارد از دل خاك موکناي بیرون  واقعی انگاشته و تمدنی که شباهت غریبی به تمدن منعکس در منظومه

با این . این اکتشافات ما را بر آن داشته است که اشخاص اصلی قصص هوشرباي او را واقعی شماریم. کشیدهاند

تاریخی عصر هومر و احیانا عصر قهرمانان او تا چه پایه در  وصف، به هیچ روي نمیتوان معلوم کرد که واقعیت

بنابراین، توصیف ما از یونان، در فاصله عصر فرهنگ اژهاي و عصر ظهور تمدن . هاي او منعکس شده است منظومه

  . ن صورت که هومر از روایات کهن نقل کرده استبدا هومريدرخشان یونانی، صرفا توصیفی است از عصر 

کار  -1

، از تمدن پیش از خود، یعنی تمدن موکنایی، نازلتر و از ))عصر پهلوانی((تمدن قوم آخایایی، یعنی تمدن یونانیان 

ان مرد: قوم آخایایی در بادي امر، از لحاظ جسمانی گیراست. تمدن پس از خود، یعنی تمدن قوم دوري، واالتر بود

این قوم، مانند رومیان هزاره بعد، فرهنگ را . بلند و پرقوتند، و زنان به معنی دقیق کلمه دوست داشتنی و فریبنده

چون فسادي زنانه به تحقیر مینگرند، کتابت را با بیزاري به کار میگیرند، و ادبیاتی که میشناسند منحصر به 

  . اگر سخن هومر را باور داریم. هاي نامکتوب خنیاگران است سرودهاي جنگی و ترانه

این شاعر گفته است که، اگر او . باید بپذیریم که قوم آخایایی، به مدد زئوس، مصداق آرمان یک شاعر امریکایی بود

یونان در عصر هومري . خدا بود، همه مردان را نیرومند میساخت و همه زنان را زیبا میآفرید و آنگاه خود مرد میشد

بزرگترین هدیهاي که مرد . مردان، با موي بلند و ریش دالورانه خود، خوش منظرند. ارویان استاجتماع رویایی زیب

آن روزگار میتواند به دوستش پیشکش کند، این است که موي خود را ببرد و روي توده هیزمی که جسد دوستش را 

جامهاي مستطیل شکل، که روي  هر دو جنس پیکر خود را با: برهنگی هنوز متداول نشده است. میسوزاند قرار دهد

این جامه تقریبا به زانو میرسد، ممکن است زنان نقاب یا . شانه تا میخورد و با گیرهاي بسته میشود، میپوشانند

کمربندي هم به کار برند و مردان لنگی بر کمر ببندند که، به تناسب شان ایشان، به صورت زیرشلواري یا شلوار 

یونانی رداهاي مجلل را خوش دارند رداهایی از آن گونه که پریاموس، به نام فدیه  فرخندگان. معمولی در میآید

و هر دو جنس در بیرون خانه  ;مردان برهنه ساقند، و زنان برهنه بازو .میآوردپسرش، با خضوع و خشوع نزد اخیلس 

. هم مردان و هم زنان خود را به جواهر میآرایند. ولی معموال در خانه پاي پوشی ندارند. کفش سرپایی به پا میکنند

  . مالند بر پیکرهاي خود می)) روغن آمیخته به عطر گل سرخ((زنان و برخی از مردان، چون پاریس، 
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خاك تیره تازه  ;ندزمین را میکار: این مردان و زنان چگونه زیست میکنند هومر آنان را به ما چنین نشان میدهد

گندم را باد  ;با غرور کرتهایی را که به خط مستقیم شخم زدهاند از نظر میگذرانند ;برگشته را با لذت بو میکشند

هومر . و براي جلوگیري از طغیانهاي زمستانی، لبه رودها را باال میآورند ;کشتزارها را آب میدهند ;افشان میکنند

، در مسیر ...سیالب پر توان : ((ها رنج آنان را میشوید، به ما مینماید ب محصول ماهنومیدي کشاورزان را هم، که سیال

تند خود، بندها را در هم میشکند، و نه ردیف دراز خاکریزها مانعش میشوند و نه دیوارهاي باغستانهاي پرمیوه در 

زمینها یا کوهند یا مرداب یا تپه زیرا بیشتر . کشتکاري دشوار است.)) برابر یورش ناگهانی آن ایستادگی میورزند

از این رو، شکار کاري است ضروري، و هنوز به صورت ورزشی . ها میتازند بیشهزار، و جانوران وحشی به دهکده

توانگران، دامپروران بزرگند و گاو و گوسفند و خوك و بز و اسب به بار میآورند، چنانکه . تفریحی در نیامده است

تهیدستان ماهی و حبوبات و گاهی . هاي بسیار است داراي سه هزار مادیان تخمی و کره مردي به نام اریختونیوس

. جنگجویان و مالداران به گوشت کباب شده مایلند و چاشت را با گوشت و شراب آغاز میکنند. سبزي میخورند

. ثی از گرازي پنجسالهاودوسئوس و خوك چرانش، براي دهان گیره، خوك کوچک بریانی فرو میبرند و، براي ناهار، ثل

هایی از حبوبات که، روي صفحهاي آهنین یا  به جاي شکر، انگبین دارند و به جاي کره، پیه و به جاي نان، چونه

بر خالف آتنیان، به هنگام خوردن نمیلمند، بلکه . سنگی داغ، به صورت ورقهاي پهن و نازك در میآورند و میپزند

ن دور میزي چیده نشده است، بلکه کنار دیوار قرار دارند و بین آنها میزهاي صندلیهاي آنا. روي صندلی مینشینند

چنگال و قاشق و دستمال سفره در میان نیست، و کارد هم منحصر به همان است که . کوچکی نهاده شده است

شراب رقیق غذا را با دست میخورند، و همه، حتی تنگدستان و کودکان، . مهمان و میزبان همواره همراه خود دارند

. نوشند می

در . پدر زمین را در اختیار دارد، اما نمیتواند آن را به فروش رساند. زمین به خانواده یا طایفه متعلق است، نه به فرد

این زمینها در واقع از آن . یا اراضی رعایاي سلطان نام میرود)) تمنوس((از زمینهایی پهناور به نام )) ایلیاد((منظومه 

، اراضی )اودوسیا)) (اودیسه((به تصریح منظومه . ست، و هر کس میتواند رمه خود را در مراتع بچراندهمه جامعه ا

در نتیجه، یونان قدیم، درست مانند انگلیس  ;اغنیا و اقویا آنها را میخرند و تصرف میکنند: عمومی دیر نمیپایند

  . شود جدید، فاقد هر گونه اراضی عمومی می

اما مردم آخایایی از استخراج معادن غفلت میورزند و خرسندند که . ، فلز هم به دست میدهدزمین، گذشته از خوراك

  . مس و قلع ونقره و طال و نیز آهن را، که براي آنان فلز تجملی تازهاي است، از خارج وارد کنند

از زبان اخیلس میگوید که هومر . در مسابقاتی که به افتخار پاتروکلوس برپا میشود، جایزه برنده تودهاي از آهن است

آهن براي ساختن بسیاري از وسایل کشاورزي به کار میرود، اما سخنی درباره ساختن سالح آهنین نمیراند، و این 

 است،شرح آب دادن آهن آمده )) اودیسه((در منظومه . نکته میرساند که در آن زمان سالحها را از مفرغ میساختهاند

  . است)) ایلیاد((اما محتمال این حماسه جدیدتر از 

ولی سایر پیشهوران عصر هومري زین سازان، . آهنگر در پاي کوره، و سفالگر کنار چرخ کوزه گري خود کار میکند

این مردم براي فروش و سود  .بنایان، نجاران، قفسه سازان در خانه کسی که آنان را فراخوانده است به کار میپردازند

ساعات دراز سرگرم کار میشوند، از سر فراغت کار میکنند و از نیش و انگیزه رقابت . تجارتی دست به تولید نمیزنند

همه اعضاي آن، حتی بزرگ خانه، در کار . هر خانواده بیشتر نیازمندیهاي خویش را خود برمیآورد. علنی مصونند

همگان، . دوسئوس، هم براي خود چکمه و زین، و براي خانه خود تخت و صندلی میسازدامیر محل، مثال او. شریکند

، آندروماخه، و هلنه، همانند زنان )پنلوپیا(پنلوپه . برخالف یونانیان اعصار بعد، به مهارت یدي خویش میبالند
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تی که سوزنکاري خود را هلنه، وق. خدمتکار خود، سرگرم ریسندگی و بافندگی و قالبدوزي و کارهاي خانگی هستند

  . به تلماخوس نشان میدهد، دوست داشتنیتر جلوه میکند تا هنگامی که با مالحت بر باروي تروا میخرامد

سلطان، به وقت اضطرار، . پیشهوران مردمی آزادند و، برخالف همتایان خود در اعصار بعد، برده شمرده نمیشوند

بردگان معدودي وجود . سرفهاي مقید به زمین خبري به ما نرسیده استکشاورزان را به کار میخواند، اما از وجود 

ها کار میکنند و همپایه خدمتگزاران خانگی  بیشتر آنان در خانه. دارند، ولی آنان نیز در وضعی پست به سر نمیبرند

وش قرار میگیرند، گاه بردگان مورد خرید و فر. کنونی ما هستند، با این تفاوت که خدمت آنان تا پایان عمر ادامه دارد

به گاه از خداوندان خود آزار میبینند، ولی معموال جزو خانواده خداوندان به شمار میروند و در بیماري و مالل و پیري 

هنگامی که . ممکن است رابطه انسانی محبت نیز بین آنان و آقا یا بانویشان برقرار شود. از حمایت محروم نمیمانند

البسه خانواده او را در رود میشویند، ناوسیکائا آنان را یاري میکند، با آنان به توپ بازي میپردازد، و  ناوسیکائاکنیزان 

اگر زنی برده از آقاي خود پسري آورد، پسر . بر روي هم، کنیزان را چون همنشینان خود، مورد مالطفت قرار میدهد

با اینهمه، در تاخت و تازها یا تهاجمات دریایی میتوان هر کسی را گرفت و برده کرد، و . ال در شمار آزادان استمعمو

. این تلخترین وجه زندگی قوم آخایایی است

. دهکدهاي چند است که روي تپهاي در سایه ارگی گرد آمدهاند. جامعه عصر هومر جامعهاي روستایی است

ها آتش میافروزند و به وسیله شعله  از این گذشته، روي قله. له پیک یا منادي صورت میگیردارتباطات جامعه به وسی

ها و مردابهایی که راه و پل ندارند،  رفت و آمد در خشکی، به سبب کوه. آن، نواحی دور از یکدیگر را مرتبط میکنند

با وجود این، مردم بیشتر کاالها را بر . نددرودگران گاریهایی با چرخهاي چوبین پرهدار میساز. دشوار و خطرناك است

. داد و ستد دریایی، علی رغم دزدان دریایی و طوفانها، سهلتر است. پشت استران یا بردگان حمل میکنند

هاي طبیعی بسیار است، و کشتیرانان فقط در سفر چهار روزه و مهلک بین کرت و مصر، از رویت خشکی  لنگرگاه

. یها شبانگاه بر شن مینشینند، و سرنشینان آنها، دور از تالطم، بر خاك ایمن میآرامندمعموال کشت. محروم میشوند

در این عصر، هنوز فنیقیان در بازرگانی و ناوبري بر یونانیان چیرگی میورزند، و یونانیان این نقیصه را با تحقیر و 

  . کنند ترجیح دریازنی تالفی می

هاي مبادله است، و گاو نر و گاو ماده میزان ارزش  اي آهن و مفرغ وسیلهشمشه. یونانیان عصر هومر پول نمیشناسند

  . نام دارد) به معنی وزن)) (تاالنتون((یک شمش بیست و شش کیلوگرمی . به شمار میروند

)) االهیات((ثروت را با قطعات فلز یا کاغذ، که ارزش آنها هر لحظه موافق دگرگونی . معامالت پایاپاي هنوز رایج است

. قتصادي بشر در معرض تغییر است، حساب نمیکنند، بلکه، از روي واقعبینی، با کاالها مخصوصا چارپایان میسنجندا

جامعه بشري به مثابه ارابهاي پرتکان . آثار هومر، مانند عالم واقع، هم نمایشگر فرادستان و هم نمودار فرودستان است

هر چه در ساختن ارابه دقت مبذول شود، باز برخی از اشیاي از این رو، . است که در راهی ناهموار سیر میکند

گوناگونی که در آن نهاده شدهاند، ناگزیر به زیر میروند و برخی روي آنها قرار میگیرند کوزه گر همه ظرفها را از یک 

طیب وار ، از جمله هنگامی که ترسیتس خ))ایلیاد((در کتاب دوم . خاك و با استحکام و شکنندگی یکسانی نمیسازد

  . هاي اختالف طبقاتی را، که از عوامل پایدار تاریخ است، در مییابیم به آگاممنون میتازد، یکی از نخستین جلوه

اخالق -2

چون به خواندن آثار هومر مشغول میشویم، خود را در برابر جامعهاي میبینیم که از کنوسوس یا موکناي بی 

ی به منزله گامی است به عقب، برزخی است بین تمدن درخشان اژه و فرهنگ آخایای. بندوبارتر و ابتداییتر است

زندگی عصر هومر از لحاظ هنر فقیر، و از لحاظ عمل . که پس از غلبه قوم دوري فرا میآید)) عصر ظلمت((فرهنگ 

آداب یا  از ژرف اندیشی بر کنار است، سبک و شتابنده است، جوانتر و برومندتر از آن است که جدا در بند. غنی است
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اما شاید قضاوت ما درست نباشد، زیرا آنچه در مقابل ما قرار دارد فقط یکی از اعصار این جامعه است . فلسفه باشد

  . عصري که جامعه، بر اثر جنگ، در آغوش بحران یا هرج و مرجی شدید دست و پا میزند

بین پدر و مادر و . ، بزرگوار و مهربانندمردم، حتی جنگجویان ;هاي خوشی نیز دارد اما این جامعه براي خود جلوه

اودوسئوس، که پس از جدایی دیرنده نزد خانواده خود باز میگردد و شناخته : فرزند مهري هست ژرف و خاموش

  . میشود، بر سر و شانه یکایک بوسه میزند، و آنان نیز به همان شیوه او را میبوسند

پی میبرند که وي پسر اودوسئوس، آن پهلوان گمگشته دالور چون هلنه و منالئوس به تلماخوس برمی خورند و 

آگاممنون خشن خود نیز گریستن میتواند، چندانکه اشکهاي او هومر را به یاد نهري . است، آب در دیده میگردانند

رفاقت پهلوانان با یکدیگر استوار است، گرچه عالقه ناسالم اخیلس به ! ها جاري است میاندازد که بر صخره

همه بیگانگان و ((مهمان نوازي رایج است، زیرا . وکلوس، مخصوصا به جسد او، گرایشی کمابیش جنسی استپاتر

دختران خدمتکار پاها یا تمام بدن مهمان را میشویند و با روغن تدهین میکنند وشاید )). گدایان به زئوس تعلق دارند

چون رداي )) هلنه خوب رخسار. ((یه نیز میدهندبه مهمان خوراك و خانه و بلکه هد ;جامه نو بر او میپوشانند

طفل عزیز، من نیز این را که یادگار دستهاي هلنه است، به امید ! هان: ((فاخري بر دست تلماخوس مینهد، میگوید

از این تصویر، رقت انسانی و .)) زناشویی تو که دیرزمانی آرزویش را داشتهام، هدیه میکنم، تا عروست بر خود پوشاند

  . ف لطیفی که در منظومه ایلیاد در زیر سلیح جنگ رخ میپوشاند بر ما آشکار میشودعواط

خردساالن و سالداران با انصاف و مودت به . شوقی که یونانیان به بازي دارند حتی در هنگام جنگ مکتوم نمیماند

. و زوبین میپرانند) دیسک(خواستگاران پنلوپه به بازي میگرایند و گروه . مسابقات دشوار ماهرانه تن در میدهند

بزرگان قوم فایاکس به پذیرایی اودوسئوس میپردازند، حلقه پرانی میکنند و، از توپ پرانی و رقص، بازي آمیخته 

قات دو و گرده پرانی و پس از سوزاندن جسد پاتروکلوس مطابق رسم قوم آخایایی، مساب .میدهندغریبی ترتیب 

. زوبین افکنی و تیراندازي و کشتیگیري و ارابه رانی و جنگ مسلحانه تن به تن برپا میدارند

این مسابقات، که مقدمه مسابقات اولمپی به شمار میآید، با روحیهاي عالی صورت میگرفت، مگر در مواردي که 

  . ي میکردنداعضاي طبقه حاکم پاي پیش میگذاشتند یا خدایان دغاباز

. را جایزه مسابقه ارابه رانی میشمارد)) زنی ماهر در کاردستی((اخیلس : روي دیگر این تصویر چنین خوشایند نیست

براي آنکه پاتروکلوس مرده بیخوراك و بی مالزم نماند، روي هیزمی که براي سوزاندن جسد او گرد میآورند، چند 

اخیلس با ادب خوشایندي با پریاموس روبه رو . انی قربانی میکننداسب و سگ و گاو و گوسفند و نیز موجود انس

. میشود، ولی قبل از آن جسد هکتور را گرد توده هیزم سوختگاه میکشاند و به طرزي فضیحت بار متالشی میکند

 زندگی انسانی در نظر مرد آخایایی ارزش چندانی ندارد، و جانستانی کاري مهم نیست و میتوان، محض دمی لذت،

هنگامی که شهري سقوط میکند، مردان را میکشند یا به بردگی میفروشند و زنان را، اگر دلربا باشند، . جانی را گرفت

حتی شاهان، صرفا به قصد چپاول، . دریازنی هنوز حرفهاي محترم است. به متعه میگیرند، و اگر نباشند، برده میکنند

توسیدید درباره . اها میپردازند و اهالی را به بردگی میبرنددست به لشکرکشی میزنند، به تاراج شهرها و روست

براستی این منبع اصلی معیشت یونانیان ابتدایی بود، و چنان حرفهاي هیچ گونه خفتی : ((بردهگیري میگوید

ملل بزرگ، ملل بیدفاع را مغلوب : وضع عصر ما از وضع آن عصر بهتر نیست. و شاید افتخار هم داشت.)) نداشت

خواستار عواید ((چون از اودوسئوس میپرسند که آیا بازرگان است و . د و از شرافت و صواب نیز عاري نمیشوندمیکنن

اما خود با سرفرازي نقل میکند که در مراجعت از . ، چنین میپندارد که مورد اهانت قرار گرفته است))حرص خود

براي ((و خواربار شهر را در کشتی خود انباشت و تروا، چون توشهاش به پایان رسید، شهر ایسماروس را غارت کرد 
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. راند- مصر- به سوي رود سرزمین آیگوپتوس)) تاراج کشتزارهاي بارور و بردن زنان و کودکان خردسال و کشتن مردان

  . هیچ شهري از حمله ناگهانی و بی مقدمه مصون نیست

اودوسئوس . دروغگویی بی آزرم را نیز میافزایندمردم آخایایی بر رغبت سر مستانهاي که به راهزنی و کشتار دارند، 

چون او و دیومدس چاووش شهر تروا موسوم به دولون را . بندرت میتواند بی دروغ سخن گوید یا بی خدعه کاري کند

میدهد ولی او را  ;میگیرند، پیمان مینهند که اگر دولون اطالعات مورد لزوم را به آنان بدهد، از جانش درگذرند

راست است که سایر افراد قوم آخایایی در نادرستی به گرد اودوسئوس نمیرسند، ولی نباید پنداشت که آنان . میکشند

از این روست که اودوسئوس را با رشک . همه میخواهند مانند او باشند، اما امکان نمییابند ;نمیخواهند مانند او باشند

ي که او را تصویر میکند نیز از همه جهت قهرمانش شاعر. مینگرند و میستایند و سرمشق اعالي خود میشمارند

حتی االهه آتنه او را محض دروغگوییش تحسین میکند و اعالم میدارد که اودوسئوس را براي محاسن . میداند

االهه با دستش اودوسئوس را مینوازد و لبخند زنان . خاصش دوست دارد، و دروغگویی یکی از آن محاسن است

هاي تزویر از تو بگذرد، باید فریبکار و فرومایه باشد، حتی اگر آن که با تو روبه  واهد در شیوهکسی که بخ: ((میگوید

اي مرد پرتهور، در رایزنی پردستان و در دغابازي سیریناپذیر، گویا در سرزمین خود نیز از تزویر . رو میشود خدا باشد

 مونکهاوزندر حقیقت، ما خود نیز به این )) .و خبرچینی مکرآمیزي که از صمیم قلب دوست میداري، باز نمانی

وي . در او و قوم پرطاقت و مکار او برخی ویژگیهاي دوست داشتنی مییابیم. پهلوان آساي دنیاي قدیم گرایش داریم

کردار، به هیچ یک از مردم سرزمین ستم روا با گفتار یا ((پدري مالیم و، در ملک خود، حاکمی است عادل که 

هر چه دور شوم، حتی اگر به خانه پدر و مادرم بازگردم، سروري چنان مهربان : ((خوکچران او میگوید.)) نداشت

میماند، کالبد سخت ورزیده او که تقریبا در ) خدایان)) (صورت پایندگان((صورت اودوسئوس که به !)) نخواهم یافت

دانش ((و )) دل استوار. ((و را در مسابقه گرده پرانی بر جوانان فایاکی چیره کرد، مورد غبطه ماستپنجاه سالگی ا

دودي که از سرزمین خودش برمی ((او را میبینیم که امیدوار به بازدیدن . او ما را به تحسین وامی دارد)) خدایوار

اي روح من، اینک : ((رنجها به خود میگوید در بحبوحه خطرها و. نیست، و از این رو آرزوي مرگ میکند)) خیزد

. و با این کلمات، که سقراط نقلش را خوش داشت، به خود دل میدهد.)) شکیبا باش، از این بدتر را تحمل کردهاي

اودوسئوس مردي است آهنین پیکر و آهنین . در این گونه موارد است که ما نسبت به او احساس همدردي میکنیم

. ، به تمام معنا انسان و به این دلیل در خور بخشایشروان و، در عین حال

آخایایی . رمز کار در این است که موازین قضاوت ما و موازین قضاوت انسان آخایایی، مانند صلح و جنگ، ناسازگارند

ده کار با تیر و نیزه آما ;در دنیاي بیسامان و پریشان و گرسنهاي به سر میبرد که هر کس باید به حفاظت خود پردازد

شکم حریص را کسی نمیتواند پنهان ((چنانکه اودوسئوس شرح میدهد، . باشد و بتواند با آرامش به خونریزي بنگرد

مرد .)) زیرا به انگیزه شکم است که کشتیها به راه میافتند تا خصم را در دریاي بی آرام به مذلت افکنند. ... کند

یند، در خارج وطن به چیزي حرمت نمیگذارد پایمال کردن ضعیف آخایایی، چون در موطن خود چندان امنیتی نمیب

کلمه فضیلت از نام خداي جنگ مشتق . در نظر او، فضیلت اعال همانا هوشمندي دلیرانه و بیرحم است. عدل است

 ;مالیم و بردبار و صدیق و معتدل و ساعی و درستکار باشدمرد نیک کسی نیست که  .است)) مردي((شده و به معنی 

 ;مرد بد کسی نیست که زیاد نوشد، دروغ گوید، آدم کشد، و خیانت کند. کسی است که با شجاعت و قدرت بجنگد

و مدتها پیش از  تراسوماخوسآري، مدتها پیش از نیچه و مدتها پیش از . کسی است که بزدل و کودن و ناتوان باشد

. بلوغ دنیاي اروپایی، در جهان، نیچه و شانی وجود داشتهاند

مرد و زن جامعه آخایایی از جوامع پدرشاهی است، ولی استبداد پدران به وسیله زیبایی و خشم زنان و لطافت  -3

و  بگیرد،میتواند هر چه بخواهد متعه : اصوال پدر بر همه اعضاي خانواده سلطه دارد .استمهر پدري مالیم شده 
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حهاي خدایان ها به دست هالکت سپارد یا، در مذب قادر است کودکان خود را بر قله. هایش را به مهمانان واگذارد متعه

پدري لزوما نمایشگر توحش نیست، بلکه تنها از جامعهاي حکایت )) همه توانی((این . تشنه، دست به کشتار آنان زند

جامعهاي که در آن، خانواده،  ;میکند که سازمان دولتش هنوز به آن حد توسعه نیافته که قادر به حفظ نظم باشد

. ارد که بعدها دولت، به هنگام ملی شدن حق کشتن، آن را غصب میکندبراي تامین چنین نظمی، به اقتداري نیاز د

همچنانکه سازمان اجتماعی پیش میرود، از اقتدار پدري و وحدت خانواده میکاهد و بر فردگرایی و آزادي افراد 

پرگویی اهل  در نتیجه، مرد آخایایی به صورت انسانی در میآید که اهل منطق است، با شکیبایی به. خانواده میافزاید

  . خانه گوش میدهد، و براي فرزندان خود فداکاري میکند

زن در . در عصر هومري، مقام زن در چارچوب این جامعه پدرشاهی بمراتب از وضع زن عهد پریکلس شامختر است

در خانه یا  وي. ها نقش بارزي دارد از معاشقه هیپودامیا با پلوپس تا نجابت ایفیگنیا و نفرت الکترا روایات و حماسه

آزادانه، در میان مردان و زنان تکاپو میکند و گاه گاه در مباحثات جدي مردان  ;بخش اندرونی آن محبوس نیست

رهبران آخایایی وقتی که میخواهند . شرکت میجوید، چنانکه هلنه در مذاکرات منالئوس و تلماخوس دخالت میکند

ی یا نژادي یا دینی متوسل نمیشوند، بلکه با طرح مسئله یک زن زیبا قوم خود را علیه تروا برانگیزند، به عوامل سیاس

. آنان را میشورانند

پهلوانان هومري، . جنگی که بر سر خاك و تجارت در میگیرد، باید به وسیله زیبایی هلنه ظاهري خوشایند پیدا کند

  . ی نمیشناسندبدون زن، آدمهاي بی دست و پاي مالل آوري هستند و براي زیستن یا مردن محرک

  . این زن است که از ادب و ایدئالیسم و لطافت اخالقی بهرهاي به مرد میآموزد

خواستگار معموال چیزي که با گاو یا معادل آن سنجیده میشود، به پدر . زناشویی به وسیله خریداري صورت میگیرد

له متقابل است، زیرا پدر عروس هم معموال معام. نام میبرد)) دختران گاو آور((از این رو، هومر از . عروس میپردازد

هاي خانوادگی و دینی دارد و با خوردن فراوان و رقص و سخنان بی  تشریفات زناشویی جنبه. جهیز قابلی به او میدهد

در زیر فروغ مشعلها، داماد و عروس را از حجرات خود به شهر بردند و گردانیدند و . ((بندوبار نشاطآمیز همراه است

آري، .)) هاي نی و چنگ از میان آنان برمیخاست مردان جوان، چرخان میرقصیدند، و نغمه. عروسی را سر دادندترانه 

زن، پس از زناشویی، بانوي خانه میشود و، به فراخور زیادتی کودکان . بنیادهاي زندگی ما انسانها چه بی تغییرند

، معموال پس از زناشویی به عشق حقیقی، که آمیزهاي از یونانیان، مانند فرانسویان. خود، مورد اعزاز قرار میگیرد

عشق اخگري نیست که از تماس یا قرب دو بدن بجهد، بلکه . رافت و شوق عمیق و متقابل باشد، گرفتار میآیند

وفاداري زن هومري . ها و اشتغاالت خانوادگی پدید میآید حالتی است که بر اثر اشتراك طوالنی زن و مرد در دغدغه

اما . کلوتایمنسترا، هلنه، و آفرودیته: در عصر هومر، تنها سه زن خائن وجود دارد. ندازه بیوفایی شوهرش استبه ا

  . اینان، اگر نگوییم در حق خدایان، در حق زنان متعارف فانی اجحاف کردند

ز شناعتهایی که در به شرطی که ا(خانواده هومري، که از این زمینه برمیخیزد، نهاد اجتماعی سالم و دلپذیري است 

این خانواده شامل زنان نازنین و ).روایات یونانی درباره خانواده آمده، ولی در آثار هومر رخنه نکرده است، چشم پوشیم

پشم دامها را  ;غالت را آسیاب میکنند: زنان نه تنها مادرند، بلکه کارگر نیز به شمار میآیند. کودکان مطیع است

اما چون لباسها بسیار ساده است، براي خیاطی وقت . و سرگرم قالبدوزي میشوند ;فندمیچینند، میریسند، و میبا

زنان کودك میزایند و میپرورند، ناخوشیهاي فرزندان را . آشپزي معموال به مردان واگذار میشود. زیادي الزم نیست

آموزش و پرورش . ه آنان میآموزنددرمان میکنند، مناقشات آنان را مرتفع میسازند، و آداب و اخالق و سنن قبیله را ب

رسمی وجود ندارد و ظاهرا از تدریس الفبا و هجا کردن و دستور زبان و کتاب اثري نیست آنجا مدینه فاضله 

پسر میآموزد که ماهی بگیرد . فقط فنون خانهداري را به دختر، و فنون شکار و جنگ را به پسر میآموزند. هاست بچه
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خم زند، دام بگسترد، تن به دامپروري دهد، با تیر و نیزه نشانه بزند، و در برابر همه و شنا کند، کشتزارها را ش

پسر ارشد چون به مردي رسد، در غیاب پدر، رئیس مسئول . مخاطرات زندگی بیسامان به حراست خود بپردازد

، آهنگ نسلها تجدید بدین شیوه. خانواده به شمار میآید و، پس از زناشویی، عروس خود را به خانه پدر میآورد

ها  اما خانواده واحدي پایدار است و چه بسا که سده. اعضاي خانواده، در جریان زمان، یکایک میآیند و میروند. میشود

. دوام میآورد و، در کوره آشوبناك خانه، نظام و قوامی را به وجود میآورد که بدون آن هیچ حکومتی موثر نمیافتد

  هنرها  -4

نوشتن را، که گویا از عصر عظمت موکناي براي آن مانده است، به بازرگانان و دبیران افتاده حال وا  قوم آخایایی فن

در سراسر آثار هومر تنها یک جا از کتابت . میگذارد و خود خون را بر مرکب، و گوشت را بر لوح گلین ترجیح میدهد

ند و در آن به گیرنده دستور میدهند که پیک را یاد میشود، آن هم در موردي ممتاز، لوحه ملفوفی به پیکی میسپار

شاه . هاي آرام کوتاهی که بین جنگها و غارتگریها دست میدهد، به ادبیات میپردازد مردم آخایایی تنها در دوره. بکشد

و با شعري ساده، . یا امیر، مالزمان خود را در مجلس جشنی گرد میآورد، و خنیاگري دوره گرد چنگ مینوازد

هومر، که شاید میخواهد مانند . ي قهرمانی نیاکان را بر میشمرد و این، هم شعر و هم تاریخ قوم آخایایی استها کرده

س صورت خود را بر اثر خویش باقی گذارد، نقل میکند که آلکینوئوس، شاه فایاکی، براي پذیرایی از اودوسئو فیدیاس

خنیاگر آسمانی، دمودوکوس را بدینجا فراخوانید، زیرا خدا او را بیش از دیگران از : ((تدارك ترانهاي میبیند و میگوید

آنگاه منادي نزدیک شد و خنیاگر نیکو را راه نمود، و او خنیاگري بود که موزها .... هنر سرود برخوردار کرده است

بیش از مردمان دوستش میداشتند، و بدو هم حسن دادند و هم عیب از بینایی محروم و از موهبت سرود  )موسایها(

گذشته از شاعري، تنها هنري که هومر را خوش میآید برجسته کاري است ایجاد اشکال بر .)) دلنواز متنعمش کردند

یکرتراشی چیزي نمیگوید، اما در توصیف مناظر منقش یا مرصع بر از پیکرنگاري یا پ. صفحات فلزي با چکشکاري

سخنش درباره معماري . سپر اخیلس یا نقوش برجسته نشان اودوسئوس، از تمام نیروي ابداع خود یاري میگیرد

بنابر آثار هومر، مسکن متعارف ظاهرا از خشت آفتاب پخت ساخته میشود، و تنها پی . کوتاه، ولی روشنی بخش است

بام از نیهایی که روي آنها گل . کف اطاقها معموال از خاك کوبیده است و با تراشیدن پاك میشود. ن از سنگ استآ

  درها یک لنگهاي یا دو لنگهاي . شیب بام فقط به قدري است که باران بتواند به پایین بریزد. میریزند فراهم میآید

باالي دیوارها . رهاي داخلی را با گچ اندود و منقش میکنندهاي عالی، دیوا در خانه. هستند و چفت یا قفل دارند

آشپزخانه و دودکش و دریچه وجود . کتیبه یا حاشیهاي ترتیب میدهند و روي آنها سالح و سپر و فرشینه میآویزند

به صورت قسمتی از دودي که از آتشدان برمیخیزد، از سوراخ بام تاالر مرکزي، و بقیه از درها بیرون میرود یا . ندارد

اثاث البیت . ها به داشتن وانی خرسندند هاي مجلل داراي گرمابهاند، ولی سایر خانه خانه. دوده بر دیوارها باقی میماند

ایکمالیوس براي پنلوپه یک صندلی . از چوبهاي محکم ساخته و غالبا هنرمندانه حکاکی یا پرداختکاري میشوند

ن به کار میبرد، و اودوسئوس براي خود و همسرش تختی عظیم به وجود راحتی میسازد و عاج و فلزات گرانبها در آ

. میآورد که میبایست یک قرن عمر کند

هنرمعماري صرفا در خدمت قصرهاست، برخالف معماري . وجه مشخص عصر هومري بی اعتنایی به معبدسازي است

مثال : مر، از آثار معماري مهمی نام رفته استدر آثار هو. عهد پریکلس که از کاخها غفلت میورزد و به معبدها میگراید

، و قرارگاه بزرگ شاه آلکینوئوس با ))منزلگاه مجلل پاریس که آن امیر به یاري هوشیارترین معمار تروا ساخته بود((

هایی از خمیر شیشه آبیفام، درهایی از سیم و زر، و مشخصاتی دیگر که شاید بیشتر مربوط  دیوارهایی از مفرغ، کتیبه

از اقامتگاه سلطنتی آگاممنون در موکناي نیز چیزي میدانیم و از قصر . به حوزه شعر باشد تا مربوط به حوزه معماري

  . اودوسئوس در ایتاکا اطالع بسیار داریم
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نرده یا دیواري گچی محوطه را احاطه کرده . در جلوي این قصر، محوطهاي هست که قسمتی از آن سنگفرش است

سگ اودوسئوس، روي آن میخوابیده و آفتاب  آرگوس،که البد (ورهاي اسبان و توده سرگین گرم درختان و آخ. است

بردگان، و . داالن وسیع ستونداري در مدخل قصر به نظر میرسد. در اطراف محوطه به چشم میخورد) میگرفته است

در داخل عمارت، پس از اطاق کفش کن، تاالر مرکزي واقع . هنگام در این داالن میخوابند کرارا ارباب رجوع، شب

این تاالر بر ستونهاي بسیار استوار است، و از سوراخهاي سقف و همچنین فضاي باز بین گچبري روي سرستون . است

بلند، روشنایی لرزانی در تاالر پخش هایی  شبانگاه مجمرهاي فروزانی، از روي پایه. و پیش آمدگی لبه بام نور میگیرد

خانواده، براي دریافت گرمی و شادي، در پیرامون آتشدانی که در وسط تاالر قرار دارد گرد میآیند و درباره . میکنند

  . راه و رسم همسایگان و خودسري کودکان و فراز و نشیبهاي دولتها گفتگو میکنند

  دولت -5

گونه اداره میشود به هنگام آرامش به وسیله خانواده، و به هنگام بحران به وسیله این قوم آخایایی پرشور و پر نیرو چ

همچنانکه . طایفه گروهی است مرکب از کسانی که براي خود جد مشترکی میشناسند و رئیس مشترکی دارند. طایفه

به یکدیگر پیوند  زور رئیس طایفه تدریجا به صورت عرف و قانون در میآید، مقرهاي روستایی طایفه رفته رفته

  . میخورند و یک اجتماع سیاسی، که در عین حال بر مناسبات خویشاوندي استوار است، به وجود میآورند

وقتی که رئیس از طایفه و یا شهر خود خواهان . اقامتگاه رئیس طایفه مرکز و نیز منشا شهر است. شهر ارگ دارد

. فرا میخواند و پیشنهادي عرضه میدارد عمل مشترکی باشد، مردهاي آزاد را به مجمعی عمومی

آنان میتوانند پیشنهاد او را مورد رد یا قبول قرار دهند، ولی هیچ کس، مگر مهمترین اعضاي مجمع عمومی، حق 

یگانه عنصر دموکراتیک جامعه آخایایی، که اساسا جامعهاي . ندارد براي تغییر پیشنهاد رئیس نظري ابراز کند

ت، همین مجمع عمومی است، و به ناطقان ترزبانی که میتوانند در مردم نفوذ کنند و براي خانخانی و اشرافی اس

،و ))شیرینتر از انگبین از زبانش روان میشود((که آوایی  پیر،نستور . دولت مفید باشند، فرصت فعالیت میدهد

هاي سخنوري یا بالغتی  بر سر مردم میریزد، نخستین نمونه)) هاي برف مانند دانه((الفاظش اودوسئوس فریبکار، که 

  . هستند که تمدن یونانی بیش از تمدنهاي دیگر پرورش داد و سرانجام خود شکار آن شد

است به رهبري هر گاه الزم آید که طایفه متحدا به کار پردازد، روساي طایفه از میان خود یکی را که از همه تواناتر 

برخی از . بر میگزینند، او را شاه میشمارند و با سپاهیان خود، که مرکب از آزادان و بردگانند، به خدمت او میشتابند

نامیده میشوند، چنانکه بعدا در مقدونیه )) یاران شاه((ها، که از لحاظ محل و حرمت به شاه نزدیکترند،  روساي طایفه

. شاه به یاري شورا حکومت میکند. و اسکندر، نزدیکان شاه را به همین نام مینامیدند ، در اردوي فیلیپ)ماکدونیا(

ها هستند، با آزادي کامل سخن میگویند و شاه را طوري مورد خطاب قرار میدهند که  اعضاي شورا، که بزرگان طایفه

ي اساسی جدید دنیاي غرب، قانونها. معلوم میشود فردي است همردیف آنان و فقط به طور موقت تقدم یافته است

که با صد گونه تنوع و هزار گونه فاروق لفظی و اصطالح ظاهر شدهاند، از این سازمانهاي یونانی کهن سرچشمه 

  . گرفتهاند

مقید به زمان، زیرا ممکن  ;مقید به مکان، زیرا ملک او کوچک است ;قدرت شاه بسیار وسیع، ولی سخت مقید است

صرف نظر از . یا بنا بر حقی که قوم آخایایی بآسانی به رسمیت میشناسد حق زور خلع شوداست خود او با راي شورا 

در وهله اول، سرداري جنگی است پایبند . این مقیدات، سلطنت او موروثی و حدود آن فوق العاده نامشخص است

پس وظیفه خود . بود اگر از حمایت سپاهیان خود برخوردار نباشد، تخطئه و خلع او میسر خواهد. سپاهیان خود

میداند که سپاهیانش بخوبی مجهز شوند، بخوبی تغذیه کنند، درست آموزش یابند، و از داشتن تیرهاي زهرآگین و 

تا زمانی که سپاه مدافع شاه است، اقتدارات . نیزه و خود و ساقپوش و سنان و سینهپوش و سپر و ارابه محروم نمانند
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وي کاهن اعظم دین دولتی نیز به شمار . یی و قوه قضایی در کف او قرار داردحکومت قوه قانونگذاري و قوه اجرا

اما تصمیمات شاه . به میان نیامده است)) قانون((هنوز کلمه . میرود و مراسم قربانیها را از طرف مردم تکفل میکند

گاه اجالس میکند و  شوراي سابق الذکر، که زیردست شاه است، گاه. قاطع، و فرمانهاي او به مثابه قانون است

هاي آینده  این شورا، که گویی میخواهد براي همه دادگاه. اختالفات شدید میان مردم را مورد داوري قرار میدهد

. هاي پیشینیان راي میدهد زمینهاي فراهم آورد، در داوریهاي خود، بر سابقه و سنت تکیه میزند و مطابق رویه

اما در . نه چیزي جز رسم نیست، و رسم، برادر ارشد و حسود قانون استپیشینه بر قانون مسلط است، زیرا پیشی

هر خانواده، به . جامعه هومري بندرت به محاکمه رسمی و موسساتی که اختصاصا به کار دادرسی پردازند، برمیخوریم

. اتکاي حق تالفی، مستقال از اعضاي خود دفاع میکند

  . تعدي فراوان است

ولی اگر به این . میگیرد)) هدیه((اه خود مالیات نمیستاند، بلکه گاه گاه از زیردستان خود شاه براي نگاهداري دستگ

درآمد اصلی شاه سهمی است که سربازان و کشتیهایش از چپاولهاي . ها بسنده کند، شاهی تهیدست خواهد بود هدیه

ی حتی در سده سیزدهم در مصر و احتماال به همین سبب است که مردم آخایای. زمینی و دریایی خود به او میدهند

در چنین زمینهاي . کرت جوالن میکنند در مصر به صورت راهزنانی بیتوفیق، در کرت به صورت فاتحانی ناماندگار

است که ناگاه بزرگان قوم آخایایی، ظاهرا بر سر ربوده شدن خفتآمیز یک زن، قوم خود را به هیجان میآورند، 

کنند، صد هزار مرد را بسیجیده میکنند و، با ناوگان جنگی عظیم و بینظیري مرکب نیروهاي همه طوایف را متحد می

هاي تروا طالع خود را در مقابل سر نیزه آسیا  از صدها کشتی، دل به دریا میزنند و میروند تا در دشتها و تپه

  . بیازمایند

IV - محاصره تروا  

دانیم که همه مورخان و شاعران یونان و تقریبا همه اسناد آیا واقعا چنین محاصرهاي روي داده است تنها این را می

باستانشناسی هم شهر ویران تروا را، از سر . معابد و روایات یونانی در مورد وقوع این محاصره تردید نکردهاند

 آري، عصر حاضر، مانند همه اعصار جز قرن گذشته، اصل این. بزرگواري، چند شهر شمرده و به ما عرضه داشته است

در یک کتیبه مصري که به رامسس سوم متعلق است، آمده است که، در . داستان و پهلوانان آن را واقعی میانگارد

دانشمند )). تروا فرو افتاد((پلینی اشاره میکند که در زمان رامسس )). جزایر بی آرام بودند((م، این  ق 1196حدود 

م به وسیله  هاي متواتري که در اواخر سده ششم ق نامه، بر اساس تبار)اراتوستنس(بزرگ اسکندریه، اراتستن 

  . م شمرده است ق 1194هکاتایوس تاریخنویس و جغرافیادان رسیدگی شده بود، تاریخ محاصره تروا در سال 

ایرانیان و فنیقیان باستان نیز مانند یونانیان منشا این جنگ بزرگ را یکی از چهار حادثهاي که محض گریزاندن زنی 

مصریان یو را از آرگوس دزدیدند، یونانیان ائوروپه را از فنیقیه و مدیا را از : وي داده است، دانسته و گفتهاندزیبا ر

در سالهاي  ستسیخوروس ;بگریزاندآیا توازن عادالنه میزان ایجاب نمیکند که پاریس هم هلنه را  ;دزدیدندکولخیس 

پشیمانی خود، و پس از او، هرودوت و اوریپید رفتن هلنه را به تروا انکار کردند و گفتند که وي را به عنف به مصر 

از این گذشته، به قول هرودوت، کی باور . ماند تا منالئوس آمد و او را یافت بردند، و او دوازده سال در آنجا منتظر

میکند که مردم تروا محض یک زن ده سال بجنگند به نظر اوریپید زیادتی جمعیت یونان و نیاز به توسعهطلبی علت 

 .ها براي کسب قدرت، چنین قدمتی دارند آري، تازهترین بهانه ;لشکرکشی یونانیان به ترواست

با اینهمه، احتمال دارد که جنگاوران یونانی اساسا این قصه را جعل کرده باشند تا حادثهجویی آنان براي مردم ساده 

بهانه این جنگ . مردمی که جان خود را فدا میکنند، دست کم باید بهانه دهان پرکنی داشته باشند -قابل هضم شود 

هر یک از این دو . تردید در مبارزه دو گروه قدرت طلب جستهر چه باشد، علت و ماهیت آن را باید تقریبا بی
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سراسر یونان و تمام آسیاي . میخواست تنگه داردانل و سرزمینهاي پرنعمت پیرامون دریاي سیاه را تصاحب کند

در . پس، ملل کوچک یونان به کمک آگاممنون شتافتند. باختري این جنگ را تعارضی حیاتی و قاطع میشمردند

این جنگ آغاز کشمکشی بود که میباید . ن، اقوام آسیاي صغیر مکررا قواي امدادي به تروا گسیل داشتندمقابل آنا

باره در .یابددنباله ... ، در لپانتو و وین، و)گرانادا(بعدا در ماراتون و ساالمیس، در ایسوس و اربیل، در تور و غرناطه 

وقایع و عواقب جنگ تروا جز آنچه شاعران و نمایشنامه نویسان یونان براي ما نقل کردهاند نمیتوانیم چیزي بگوییم 

و درست به همین خاطر هم آنها را به عنوان  ;ما این روایات را بیشتر در شمار ادبیات میگذاریم تا در عداد تاریخ

دست ببریم، ا رسطواگر در نظر . زشت است، و ایلیاد زیباست میدانیم جنگ. جزئی از داستان تمدن آوردهایم

با . ندمیتوانیم بگوییم که هنر میتواند حتی وحشت را هم زیبا سازد و، با دادن شکل و معنی به آن، تطهیرش ک

بافت آن سست، و اخبار آن گاهی متناقض یا مبهم است و به . اینهمه، نباید ایلیاد را داراي صورتی کامل پنداشت

ولی کمال اجزا، بیسامانی کل را جبران میکند، و داستان، با همه کاستیهاي کوچک خود، . درستی خاتمه نمیپذیرد

. یکی از درامهاي بزرگ ادبیات و بلکه تاریخ است

)I( افسرده و بیمارند، و . در آغاز منظومه یونانیان را میبینیم که نه سال است تروا را بیهوده به محاصره گرفتهاند

ن به قبال، به علت ناخوشی و دریاي بی باد، در آولیس معطل شدند، و آگاممنو. ناخوشی آنان را درو کرده است

کلوتایمنسترا تلخی کرد و، به امید وزیدن باد، دختر خود ایفیگنیا را قربانی کرد و با این عمل سرنوشت خود را 

. بیابند یونانیان، در طی راه، جاي جاي در امتداد ساحل متوقف میشوند تا براي خود خوراك و همبستر .دیدتدارك 

خروسئیس حصه آگاممنون، . یونانیان خروسئیس و بریسئیس زیبا، دختران خروسس کاهن معبد آپولون را میگیرند

رمالی اعالم میدارد که چون آگاممنون به خروسئیس تجاوز کرده است، آپولون . و بریسئیس نصیب اخیلس میشود

ئیس را به پدرش باز میگرداند، اما براي آنکه این محرومیت پس، آگاممنون خروس. کامیابی را از یونانیان دریغ میدارد

را جبران کند و قصه نکته داري به وجود آید، بریسئیس را وا میدارد که اخیلس را ترك گوید و در خیمه سلطنتی 

  . آگاممنون جاي خروسئیس را بگیرد

است، به آگاممنون میتازد و )) ایلیاد((ه اخیلس شوراي عمومی را فرا میخواند و، با غیظی که آغازگر و زبانزد منظوم

  . پیمان مینهد که خود و سپاهیانش دیگر به یاري او برنخیزند

)II (از برابر کشتیها و نیروهاي گرد آمده عبور میکنیم.  

)III (دو سپاه به آیین . منالئوس الفزن را میبینیم که، براي قطع و فصل پیکار، پاریس را به جنگ تن به تن میخواند

  . متمدنان جنگ را متارکه میکنند

منالئوس بر پاریس غالب میآید، اما آفرودیته . پریاموس به آگاممنون میپیوندند تا رسما براي خدایان قربانی کنند

پاریس جوان را به وسیله یک ابر بسالمت از میدان به در میبرد و او را، که به قدرت معجزه آراسته و عطرآگین شده 

هلنه از پاریس میخواهد که به جنگ باز گردد، اما پاریس پیشنهاد میکند که . وسیش قرار میدهداست، در بستر عر

  . آنگاه بانو که مفتون هوس شده است، تسلیم میشود)). ساعتی به عشقبازي بپردازند((

)IV (د، کوه اما خدایان در مقر خو. آگاممنون اعالم میدارد که منالئوس پیروز است، و جنگ ظاهرا ختم میشود

زئوس به سود صلح راي میدهد، ولی . اولمپ، به شیوه یونانیان، شورایی برپا میکنند و خواستار خون بیشتري میشوند

هرا میگوید که اگر زئوس با انهدام . چون همسرش هر سخن به مخالفت او میراند، ترسان راي خود را پس میگیرد

پس جنگ . ا موکناي و آرگوس و اسپارت را با خاك یکسان کندتروا موافقت کند، او نیز زئوس را مجاز میگذارد ت

ظلمت دیدگانش را در هم ((بسا مرد که به ضرب تیر و سنان و شمشیر به خاك هالکت میافتد و . تجدید میشود

  )). مینوردد
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)V (س آرس، خداي مخوف جنگ، با نیزه دیومد. خدایان با شادمانی در این بازي بریدن و دریدن شرکت میکنند

  . و، براي شکایت، به جانب زئوس رهسپار میشود)) چون نه هزار مرد نعره میکشد((پس . مجروح میشود

)VI (هاي زیبا، هکتور، سردار تروایی، پیش از بازگشت به میدان جنگ، همسر خود آندروماخه را  در یکی از میان پرده

نه بر کودك و نه بر من که . رگ تو خواهد بودعشق من، دل گران تو م: ((آندروماخه نجوا میکند. بدرود میگوید

اما هکتور، تو پدر و مادر . پدرم و مادرم و برادرانم همه به هالکت رسیدهاند. بزودي بیوه خواهم شد شفقت نمیکنی

درست میدانم : ((هکتور پاسخ میدهد.)) پس بر من ترحم کن و اینجا در برج بمان. منی، تو شوهر روزگار جوانی منی

اما اندیشه آنکه تو را در . مرا غم آنان نیست. ا از پاي در خواهد آمد، و اندوه برادران و شاه را پیشبینی میکنمکه ترو

پسر .)) با این وصف، از جنگ روي برنخواهم تافت. آرگوس به بردگی گیرند، تقریبا مردانگی مرا از میان میبرد

ن پیروز از باالي حصار پرتاب و کشته شود، از مشاهده نوزادش آستواناکس، که مقدر است بزودي به دست یونانیا

پرهاي لرزان کاله خود هکتور، ترسان جیغ میکشد، و پهلوان خود از سر بر میدارد تا بر کودك حیران بخندد و بگرید 

  . سپس با گامهاي بلند از راه سنگفرش به میدان جنگ میرود. و دعا بخواند

)VII ( دلیرانه میجنگد و شب هنگام از یکدیگر جدا  ;به جنگ تن به تن میخواندهکتور، آیاس شاه ساالمیس را

ولی، پیش از جدایی، یکدیگر را میستایند و به یکدیگر هدیه میدهند و گل ادب روي دریاي خون شناور . میشوند

  .میشوند

)VIII (هکتور، پس از پیروزي یکروزهاي، جنگجویان خود را به استراحت امر میکند .

  . اي آنان چنین سخن گفت، و مردان تروا هلهلهاي رسا کشیدندهکتور بر

  . پس، از توسنهاي جنگی خود که عرق میریختند لگام برگرفتند، و هر کس در کنار ارابه خود اسبهایش را بست

کردند، و  آنگاه هیزم گرد. ها و غله از خانه... به آنان شراب انگبین دادند. شتابان، از شهر، گاوان و گوسفندان آوردند

هاي میدان جنگ نشستند، و آتشهاي  و سراسر شب، با امید، کنار راه. بوي دلپذیر با بادها از دشت به آسمان برخاست

  . نگهبانی ایشان فروزان و فراوان بود

ستارگان در آسمان گرد مدار شب میدرخشند و نمایی شگفت دارند، بادها خوابیدهاند و تارکها و برآمدگیها به چشم 

خورند، سبزه زارها هویدا میشوند، آسمان پرشکوه به بیشینه گسترش خود میرسد، و انبوه اختران، اخگرتابی می

  . میکنند، و دل شبان کوفته را به وجد میاندازند

در این هنگام بین کشتیهاي سیاه و رود کسانتوس آتشهاي بیشمار اسب پروران تروایی فروزان است، اسبها، خسته از 

  . هاي خود، سپیده دم را با تخت زیبایش انتظار میکشیدند و جو سفید را میجویدند، و نزدیک ارابهجنگ، گندم 

)IX (وي موافقت میکند و . نستور، شاه پولوس در الیس، آگاممنون را پند میدهد که بریسئیس را به اخیلس بازگرداند

اما اخیلس همچنان دژم خویی . ان را به او سپاردوعده میدهد که اگر اخیلس به محاصرهگران باز پیوندد، نیمی از یون

  . میورزد

)X ( اودوسئوس و دیومدس شبانگاه  

  . به تنهایی به اردوي تروا شبیخون میزنند و دوازده تن از سران اردو را میکشند

)XI (محاصره اودوسئوس، که در . آگاممنون سپاه خود را دالورانه رهبري میکند، اما مجروح میشود و کناره میگیرد

  .آیاس و منالئوس راه را میگشایند و او را نجات میدهند تا براي حیاتی تلخ زنده ماند. میافتد، شیرآسا میجنگد

)XIII-XII (سپاه تروا به سوي دیوارهایی که یونانیان گرداگرد اردوي خود ساختهاند، پیش میتازد.  
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)XIV (پس خود را تدهین و عطرآگین میکند، جامهاي دلربا . هرا چنان بیآرام میشود که به نجات یونانیان برمیخیزد

در همان . میپوشد، کمربند شهوتانگیز آفرودیته را بر خود میبندد، و زئوس را میفریبد و به خوابی االهی فرو میبرد

  . هنگام، پوسیدون یونانیان را در پس راندن سپاهیان تروا یاري میدهد

)XV (اه تروا به کشتیهاي یونانی میرسد، و یونانیان، در حین عقب نشینی خود که سپ: تفوق یونانیان پایدار نمیماند

. در این مقام، سخن هومر به حد اعال سوزان میشود. به مثابه مرگ است، نومیدانه میجنگند

)XVI (هکتور، . پاتروکلوس، محبوب اخیلس، از او رخصت میگیرد که سپاهیان او را در مقابل سپاه تروا رهبري کند

  . تروکلوس جوان را به قتل میرساندپا

)XVII (هکتور بر سر جسد پاتروکلوس سبعانه با آیاس میجنگد .  

)XVIII (مادرش االهه تتیس، آهنگر . عاقبت، اخیلس از شنیدن خبر کشته شدن پاتروکلوس آهنگ جنگ میکند

  . آسمانی، هفایستوس را برمیانگیزد که براي او سالح نو و سپري عظیم بسازد

]XIX [اخیلس با آگاممنون آشتی میکند .  

]XX [ در میافتد و به کشتن او دست مییازد، ولی پوسیدون آینیاس را میرهاند تا، بر اثر دالوریهاي  آینیاساخیلس با

  . شود) ویرجیلیوس(خود، قهرمان منظومه ویرژیل 

)XXI ( از سپاهیان تروا را کشتار میکند و، پس از آنکه درباره نسب آنان سخنانی دراز میراند، به اخیلس جمعی

آتنه با سنگی آرس را به خاك : خدایان داخل کارزار میشوند. گسیلشان میدارد) عالم زیرزمینی اموات(هادس 

ی بر سینه زیباي او وارد میکند و چون آفرودیته به یاري سربازي میشتابد و در نجات او میکوشد، آتنه ضربت. میافکند

  . هرا بر گوش آرتمیس مینوازد، پوسیدون و آپولون به جنگ لفظی بسنده میکنند. بر زمینش میاندازد

)XXII (پریاموس و هکابه به هکتور اندرز میدهند که داخل حصار . همه ترواییان، مگر هکتور از اخیلس میگریزند

اخیلس سه بار . که اخیلس به سوي او پیش میرود ناگهان پا به فرار میگذارد سپس وقتی. بماند، ولی او سر میپیچد

  . هکتور مقاومت میکند، اما کشته میشود. او را گرد دیوار تروا دنبال میکند

)XXIII (اخیلس گروهی گاو و دوازده اسیر . در پایان آرام درام، جسد پاتروکلوس را با شعایر پر آب و تاب میسوزانند

  . نیز موي بلند خود را نثار او میکند، و یونانیان به احترام او مسابقه بر پا میدارند تروایی و

)XXIV (پریاموس با شکوه و اندوه فرا میآید تا . اخیلس جسد هکتور را با ارابه خود سه بار به دور سوختگاه میکشاند

که میکند و به شاه سالدار رخصت میدهد اخیلس نرم میشود، جنگ را دوازده روز متار. بقایاي جسد پسرش را بستاند

  . تا پیکر را، که شسته و روغن زدهاند، به تروا باز برد

V -  بازگشت به وطن

منظومه بزرگ در اینجا ناگاه پایان مییابد، گویی که شاعر سهم خود را نسبت به یک داستان عمومی ادا کرده است و 

اما در آثار پس از هومر آمده است که پاریس، از کنار . به جا گذاردباید بقیه را براي سرود گوي دیگري دست نخورده 

و بعدا تروا با نیرنگ اسب چوبین  .میآوردمیدان جنگ، تیري به پاشنه آسیبپذیر اخیلس میزند و او را از پاي در 

ولی فاتحان، با پیروزي خود، در هم شکستند و با اندوهی کسالتبار به سوي اوطان محبوب خود راه  .میکندسقوط 

بسیاري از آنان کشتی شکسته شدند، و برخی در سواحل به گل نشستند و در آسیا و دریاي . بازگشت پیش گرفتند

منالئوس، که عهد کرده بود هلنه همسر فراري خود را بکشد، چون او . اشتنداژه و ایتالیا عدهاي کوچگاه یونانی برپا د

یافت و دید که با زیبایی پروقر و جالل خود به پیش میخرامد، از نو )) هاي محسوب میشد در میان زنان االه((را که 

که آگاممنون به موکناي هنگامی . به عشقش گرفتار آمد و بشادي او را باز برد تا بار دیگر شهر بانوي اسپارت شود

اما در غیبت طوالنی او، )). خاك خود را به سینه فشرد و بوسید، و بسی اشک گرم از چشمانش سرازیر شد((رسید، 
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پس وقتی که آگاممنون پا به کاخ . همسرش کلوتایمنسترا پسر عموي آگاممنون را به شوهري و شاهی برگرفته بود

  . نهاد، به هالکتش رسانیدند

اودیسه به قدر ایلیاد قوي و . غم انگیزتر داستان بازگشت اودوسئوس است، که در منظومه اودیسه آمده استاز این 

چنانکه در این منظومه میخوانیم، کشتی اودوسئوس در جزیره اوگوگیا،  .استقهرمانی نیست، ولی آرامتر و مطبوعتر 

همچون تاهیتی به شهر پریان میمانست، در هم میشکند، و کالوپسو، ملکه و االهه جزیره، مدت هشت سال او را که 

ولی اودوسئوس قلبا از دوري همسرش پنلوپه و پسرش تلماخوس افسرده است، چنانکه . براي عشقبازي نگاه میدارد

  . آنان نیز در ایتاکا براي او دلتنگ هستند

)II (این االهه نزد تلماخوس میپرد و با . بر میانگیزد که کالوپسو را به جدایی اودوسئوس امر کند آتنه، زئوس را

امیران ایتاکا و جزایر تابع به پنلوپه اظهار عشق میکنند و میخواهند، : شفقت به درد دل آن نوجوان گوش فرا میدهد

  .میبرند و با دارایی او عیش میکنندپس در کاخ اودوسئوس به سر . با جلب او، بر سلطنت ایتاکا دست یابند

 )II (اما چون آنان به صباوت او میخندند، محرمانه . تلماخوس از خواستگاران مادرش میخواهد که پی کار خود بروند

پنلوپه، که اکنون هم بر هجران شوهر و هم بر دوري پسر زاري میکند، براي . با کشتی براي یافتن پدر روانه میشود

ولی . واستگاران، پیمان مینهد که پس از اتمام پارچهاي که میبافد، یکی از آنان را به شوهري بپذیردرهایی از شر خ

  . حیله گرانه هر شب، به همان اندازه که به هنگام روز میبافد، نخهاي پارچه را میگشاید

)IV - III (در . از پدر او خبري ندارند اما هیچ یک. تلماخوس در پولوس به نستور و در اسپارت به منالئوس بر میخورد

. دیگر آرام و افتاده شده است، ولی هنوز جمالی ملکوتی دارد: این مقام، شاعر تصویر گیرایی از هلنه به دست میدهد

مدتهاست که گناهانش را بخشودهاند و او هم اعتراف کرده است که، از زمان سقوط تروا، بدان شهر بی مهر گشته 

 .است

)V (در جزیره کالوپسو : اکنون براي نخستین بار اودوسئوس وارد قصه میشود))روي ساحل نشسته است .  

راست . زندگیش از شیرینی خالی میشد. سوگوارانه آرزومند بازگشت بود. دیگر چشمانش توان اشک فشانی نداشت

رف، جبرا و بی اشتیاق در کنار حوري مشتاق میخوابید، اما روز هنگام روي است که شبانگاه، در اندرون غار ژ

کالوپسو .)) ها و شنها مینشست و روح خود را با اشک و ناله تسکین میداد و به دریاي بی آرام مینگریست صخره

  . سرانجام به اودوسئوس فرمان داد که زورقی بسازد و به تنهایی دریاسپار شود

)VI (س از آنکه با اقیانوس کشمکشهاي بسیار میکند، به کشور افسانهاي فایاکی، که محتمال همان اودوسئوس، پ

. کورکورا یا کورفو است، پا مینهد و دوشیزه ناوسیکائا، دختر شاه آلکینوئوس، او را میبیند و به کاخ پدرش میبرد

گوش فرا دهید، اي دختران : ((یسپارددخترك اسیر عشق پهلوان قوي پیکر و قویدل میشود و او را به ندیمان خود م

اما اکنون خدایانی است که آسمان فراخ . چند گاهی پیش، این مرد بر من ناخوشایند مینمود... سپید بازوي من،

کاش چنین کسی شوهر من نام گیرد و اینجا به سر برد و از ماندن خود در اینجا خرسند . دامن را نگاه میدارند

  .)) شود

)VIII - VII (ودوسئوس چنان تاثیر نیکی در دل آلکینوئوس میگذارد که آلکینوئوس همسري ناوسیکائا را به او ا

  . اما اودوسئوس عذر میخواهد و داستان مراجعت خود را از تروا به او باز میگوید. پیشنهاد میکند

)IX (کشتی او از مسیر خود منحرف و به سرزمین لوتوفاگی : به شاه میگوید)این مردم . کشانیده شد) لوطس خوران

به یاران او میوه دادند، و میوه چنان شیرین بود که بسیاري از یاران او وطن و اشتیاق خود را از یاد بردند، و 

. رسیدند) یک چشمیها(از آنجا به سرزمین سیکلوپس . اودوسئوس ناگزیر شد که آنان را به زور به کشتیها بازگرداند
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هاي  چشم بودند و، بدون قانون و دردسرهاي آن، در جزیرهاي که غالت و میوه ساکنان این سرزمین غوالنی یک

. وحشی فراوان داشت، میزیستند

ولی اودوسئوس غول را با . یکی از سیکلوپها به نام پولوفموس آنان را در غاري گرفتار کرد و گوشت چند تن را خورد

  . د و به این شیوه یاران خود را رهانیدشراب به خواب برد و سپس یگانه چشم او را با آتش کور کر

)X (اما این قوم نیز آدمخوار بودند، و کشتی . آوارگان مجددا دل به دریا زدند و به جزیره الیستروگونیا آمدند

در آنجا االهه زیبا و . پس از آن، اودوسئوس و یارانش به جزیره آینیا رسیدند. اودوسئوس بزحمت از آنجا گریخت

. ، بیشتر آنان را با آواز وسوسه کرد و به غار خود برد، بدانان دارو خورانید و به هیئت خوکشان درآوردتبهکار، کیرکه

آنگاه وي و یارانش به صورت انسانی بازگشتند . اما رایش گشت و عشق او را پذیرفت. اودوسئوس آهنگ کشتن او کرد

  .و سالی نزد کیرکه ماندند

)XI ( در . و پا به سرزمینی نهادند که همواره تاریک بود و مدخل هادس محسوب میشدبار دیگر بادبان برافراشتند

  . آنجا اودوسئوس با ارواح آگاممنون و اخیلس و مادر خود سخن گفت

)XII ( وسئوس با نهادن موم در گوش مردان افتاد، و اود سیرنهاچون به سفر ادامه دادند، گذارشان از کنار جزیره

هاي سکوال و خاروبدیس، که شاید  سپس کشتی او در تنگه. خود، آنان را از شنیدن آواز فریبنده سیرنها مصون داشت

تنگه مسیناي کنونی باشد، شکست، و تنها او از آن میانه جان به در برد و براي اقامتی هشت ساله به جزیره کالوپسو 

  . افتاد

)XIII (اما . آلکینوئوس از شنیدن سرگذشت اودوسئوس چنان به رقت میآید که او را با کشتی به ایتاکا میفرستد

در ایتاکا، االهه آتنه قهرمان آواره را . چشمان او را میبندند تا مبادا محل سرزمین مسعود آنان را بشناسد و فاش کند

  . به کلبه خوکچران دیرین او، ائومایوس، میکشاند

)XIV (ئومایوس گرچه او را باز نمیشناسد، باز با مهمان نوازي فراوان از او پذیرایی میکندا .  

)XV (سپس االهه آتنه، تلماخوس را به همان کلبه راه مینماید .  

)XVI ( اودوسئوس خود را به پسرش میشناساند، و هر دو))اودوسئوس براي کشتن )). سخت زاري میکنند

  . د و براي تلماخوس شرح میدهدخواستگاران همسرش طرحی میریز

)XVII - XVIII ( اودوسئوس به هیئت گدایان پا به قصر خود میگذارد و دلدادگان همسرش را میبیند که به هزینه او

چون میشنود آنان روزها به پنلوپه عشق میورزند و شبها با کنیزکان او همبستر میشوند، باطنا . جشن گرفتهاند

  . خشمگین میشود

)XIX - XX (مورد دشنام و آزار خواستگاران قرار میگیرد، اما با شور و شکیبایی از خود دفاع میکند) .XXI (

ناگزیر پنلوپه . خواستگاران، که سرانجام به حیله گري پنلوپه در بافندگی پی بردهاند، او را به اتمام آن وا میدارند

عظیم اودوسئوس را که بر دیوار آویخته است بر گیرد و میپذیرد که با یکی از آنان زناشویی کند یکی که بتواند کمان 

اودوسئوس رخصت . همه میکوشند و وا میمانند. تیري از سوراخ دوازده تبر که به ردیف نهاده میشود بگذراند

  . تیراندازي میگیرد و از عهده بر میآید

)XXII (کند، تیرهاي خود را به سوي سپس، با خشمی که همه را به بیم میافکند، جامه مبدل را به کنار میاف

  . خواستگاران میبارد، و به مدد تلماخوس و ائومایوس و آتنه همه را به هالکت میرساند

)XXIII (مشکل کسی بیست خواستگار را به . براي او دشوار است پنلوپه را متقاعد کند که او خود اودوسئوس است  

  . خاطریک شوهر از کف بدهد

)XXIV (ستگارها روبه رو میشود، آنان را آرام میکند و بار دیگر سلطنت خویش را برقرار میسازدبا حمله پسران خوا.
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اورستس، فرزند آگاممنون، که به کمال . در همین هنگام بود که بزرگترین تراژدي روایات یونانی در آرگوس روي داد

خود را همراه فاسقش به قتل مردي رسیده بود، به تحریک خواهرش الکترا، به خونخواهی پدر برخاست و مادر 

م بر تخت سلطنت آرگوس و موکناي جلوس کرد و بعدا  ق 1176رسانید و، پس از سالها دیوانگی و آوارگی، در حدود 

احتماال انحطاط این خاندان در . اما با جلوس او عصر زوال خاندان پلوپس فرا آمد .افزوداسپارت را هم بر ملک خود 

ولی پیروزي او . عهد آگاممنون آغاز شد، و این سلطان مردد، براي متحد ساختن خطه خود، به جنگ دست زد

سقوط او را قطعی کرد، زیرا تنها اندکی از امیران او از جنگ بازگشتند، و بسیاري از امارات، در غیاب امیران، سر از 

ه این ترتیب، در پایان عصري که آغازش محاصره تروا بود، قدرت قوم آخایایی بر باد رفت و ب. اطاعت برتافته بودند

  . خون پلوپس فرونشست و مردم با شکیبایی در انتظار ظهور دودمانی خردمندتر نشستند

VI -  غلبه دوریها  

رام شمالی برخاست و یونان م، یکی دیگر از امواج مهاجرت یا حمله از سرزمینهاي اقوام بی آ ق 1104در حدود سال 

مردمی جنگی، بلند باال و گردسر و بدون خط، از راه ایلوریا و تسالی به ناوپاکتوس در خلیج کورنت، به . را فرا گرفت

آگاهی ما نسبت به منشا و . پلوپونز پا نهادند، بر آن مستولی شدند، و تقریبا تمام تمدن موکنایی را از میان بردند

اینان در مرحله دامداري و صیادي به . یش نیست، ولی از خصایص و تاثیر ایشان بخوبی آگاهیممسیر آنان حدسی ب

با آنکه به کشتکاري محدودي میپرداختند، تکیه گاه عمده زندگی آنان دامپروري بود، و به این جهت . سر میبردند

  . همواره در پی چراگاه از جایی به جایی میکوچیدند

با شمشیرهاي آهنین و روح . یونان به شمار میرفتند هالشتاتره میجستند، مبشر فرهنگ چون بفراوانی از آهن به

خشن خود، بیرحمانه قوم آخایایی و قوم کرتی را، که هنوز ابزارهاي آدمکشی خود را با مفرغ میساختند، در هم 

باختري و خاوري از الیس و مگارا فرا آمدند و به امارات کوچک و مجزاي پلوپونز رسیدند گویا از دو جانب . شکستند

پس، پایتخت پلوپونز . و سپس طبقات حاکم را از دم تیغ گذرانیدند و بازماندگان تمدن موکنایی را به اسارت گرفتند

نگه کورنت، آکروکورینتوس را، که مهاجمان، در ت. را به آتش سوختند، و آرگوس مدت چند قرن پایتخت پلوپونز شد

از قوم آخایایی، آنان که  a.محلی مرتفع و تسلط بخش بود، برگزیدند و شهر کورنت را به سبک خود در آنجا ساختند

هاي پلوپونز شمالی، برخی در آتیک، و پارهاي در جزایر و سواحل آسیا پناه  بعضی در کوه: جان به در بردند، گریختند

در پی فراریان به آتیک ریختند، اما چندان به پیش نرفتند، حال آنکه در جزیره کرت تا توانستند  مهاجمان. گرفتند

انهدام کنوسوس را به مرحله نهایی رسانیدند، ملوس و تراوکوس و کنیدوس و رودس را گشودند و . پیش تاختند

فرهنگ موکنایی، انهدام این قوم را تکمیل هاي  در گیریهاي پلوپونز و کرت، یعنی واالترین پایگاه. کوچگاه خود کردند

. کرد

مورخان عصر جدید این حادثه را، که بازپسین فاجعه تمدن اژهاي است، غلبه دوریها شمردهاند و روایات یونانی آن 

ظاهرا دوریهاي فاتح، که نمیخواستند پیروزي ایشان غلبه قومی بربري بر . نام دادهاند)) بازگشت هراکلس زادگان((را 

ردمی متمدن تلقی شود، اعالم کردند که آنان همانا فرزندان هراکلس هستند که به هنگام بازگشت به پلوپونز به م

  . مقاومت برخورده و، ناگزیر، با خشونتی قهرمانی به اشغال آن خطه پرداختهاند

ي تبدیل یورشی خونین به ما نمیدانیم که این روایت تا چه اندازه واقعیت است و تا چه اندازه افسانهاي سیاسی برا

بدشواري میتوان باور داشت که قوم دوري در روزگار جوانی عالم بتواند چنین خبر بزرگی را جعل . تسلطی مشروع

قوم دوري از شمال : شاید، برخالف نظر کسانی که به یکی از این دو قول معتقدند، هر دو قول درست باشد. کند

  . بري کردندهجوم آورد، و اخالف هراکلس آن را ره
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دراز مدتی یونان را از پیشرفت باز داشت، و در طی چند قرن نظام . این یورش، هر چه بود، نتایج تلخی به بار آورد

بر اثر ناامنی، هر کس سالح برداشت، وبر اثر زورگویی روزافزون، کشاورزي از میان . سیاسی جامعه را از هم گسیخت

ها، در  خانواده. جنگهاي پیاپی روي داد و بر عمق و دامنه فقر افزود. شد رفت و بازرگانی در خشکی و دریا متوقف

نامیده و با )) عصر آهن((این عهد را ) هسیودوس( هزیود. جستجوي ایمنی و آرامش، از والیتی به والیتی کوچیدند

با کشف آهن، هنرها )). کشف آهن به زیان بشر تمام شده است((آن بودند که  یونانیان بر. تاسف پست شمرده است

هاي کوچک شد، سفالگري از طبیعت  پیکرنگاري از نظرها افتاد، پیکرتراشی منحصر به ساختن مجسمه ;پژمردند

سال بر صدها )) سبک هندسی((جاندار موکنایی و کرتی دوري گرفت و به انحطاط افتاد، و ) ناتورالیسم(گرایی 

  . سفالگري یونانی سایه افکند

  . بی گمان، مهاجمان دوري سر آن داشتند که از آمیختن خون خود با خون اقوام زیردست جلو گیرند

  . خصومت نژادي آنان با یونیاییها چنان حاد بود که سراسر یونان را به خون کشید

بکندي صورت ) الکونیکه(اختالطی که در الکونیا  با این وصف، به مرور زمان، نژاد نو و نژاد کهنه اختالط کردند

هاي اقوام پرشور آخایایی و دوري با تخمه مردم سبکدل  احتماال از آمیختن تخمه. گرفت، و در جاهاي دیگر بتندي

یونان جنوبی، محرك حیاتی نیرومندي پدید آمد، و عاقبت، بر اثر قرنها اختالط، مردم پرتنوع نوي که عناصر نژادهاي 

. ی و نوردي و آسیایی را به طرزي مغشوش در خون خود داشتند، ظهور کردندآلپ

عناصري از تمدن اژهاي مانند روابط اجتماعی و حکومت، وجوهی از فن و . فرهنگ موکنایی هم بتمامی منهدم نشد

هاي تزیین و  وهصناعت، داد و ستد و بازرگانی، اشکال و وسایل عبادت، سفالگري و کنده کاري، هنر تهیه فرسکو، شی

یونانیان معتقد بودند که . اسلوبهاي معماري در جریان اعصار پریشانی و جنگ، به صورتی نیمه جان دوام آوردند

پارهاي از شئون اجتماعی کرت به اسپارت منتقل شده است، و مجمع عمومی قوم آخایایی، حتی نهاد اصلی یونان 

ال بسیار، قوم دوري براي ساختن معابد خود از بناهاي موکنایی از این گذشته، به احتم. دموکراتیک قرار گرفت

پس، سنن هنري آهسته . سرمشق گرفت، ولی، موافق روح خود، معابد را از آزادي و تقارن و استحکام برخوردار کرد

در کورنت، سیکوئون، و آرگوس رنسانسی به وجود آمد، و حتی چهره اسپارت خشن چند گاهی با . آهسته احیا شد

در همین عصر ظلمانی بی تاریخ، شعر بزمی رونق گرفت، و پالسگیها، آخایاییان، یونیاییها، . هنر و سرود متبسم گشت

در نتیجه . و مینوسها، که از اوطان خود رمیده و به جزایر اژه و آسیا کوچیده بودند، سنن هنري خود را مبادله کردند

هنگامی که مهاجران . ه ادبیات و هنر، از شبه جزیره یونان پیش افتادندهاي دور افتاده یونانیان، در زمین آن، کوچگاه

در شهرهاي . یونانی به جزایر و سرزمین یونیا رسیدند، بقایاي تمدن اژهاي را در دسترس یافتند و از آن بهره گرفتند

الل تمدن عصر مفرغ کهنسال این نواحی، که بیش از شهرهاي شبه جزیره یونان آرامش داشتند، پارهاي از فنون و ج

  . از این رو، نخستین رستاخیز یونان در سرزمینهاي آسیایی روي داد. هنوز باقی بود

تمدن یونانی که در شبه جزیره یونان، بر اثر جنگ و تاراج، به پستی گراییده و در کرت، به سبب تنعم و تجمل، 

ورد پنج فرهنگ کرتی و موکنایی و آخایایی و سستی گرفته و به طور کلی به راه هالکت افتاده بود، به برکت برخ

ها، پس از چند قرن، به نتایجی نسبتا  پیوند نژادها همانند آمیختگی شیوه. دوري و شرقی، جوانی خود را باز یافت

  . پایدار انجامیدو اندیشه یونانی را از تنوع و تغییرپذیري و لطافت بیسابقهاي بهرهور کرد

ین پنداریم که فرهنگ یونانی شعلهاي است که ناگهان و به طرزي معجزه آسا در میان بنابراین، هیچ گاه نباید چن

باید این فرهنگ را محصول ابتکارات تدریجی و پراکنده مردمی بینگاریم که به . دریاي بربریت درخشیدن گرفته است

مقتدر و تمدنهاي باستانی حد وفور از خون و سنت برخوردار بودند و، به تحریک جماعات جنگاور و امپراطوریهاي 

  . پیرامون خود، به جنب و جوش افتادند و از اقوام دیگر درس گرفتند
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فصل چهارم

  اسپارت

  

I  -  محیط یونان  

یا )) یونان((مقصود ما از . را برگیریم و همسایگان یونان باستان را بشناسیم کالسیکدر این مقام باید اطلس عالم 

بررسی را از باالي . هاي دور به وسیله اقوام یونانی زبان اشغال شدند همه سرزمینهایی است که در گذشته)) هالس((

  . هاي اپیروس، که بسیاري از اقوام مهاجم از آنجا فرو ریختند، آغاز میکنیم ها و دره تپه

زیرا در دودونا به محرابی کهن برمیخوریم . بسیار ایست کرده باشندنیاکان یونانیان میبایست در این محل سالهاي 

وخش این محراب که از صداي دیگ یا خش خش برگهاي . که به زئوس، خداي آسمان، اختصاص داشته است

رود آخرون از . درخت مقدس بلوط به مشیت االهی پی میبرد، حتی تا قرن پنجم مورد مشورت یونانیان بوده است

وبی میگذرد و آبکندهاي آن چنان تیره و ژرف است که شاعران یونانی آن را رودي از رودهاي دوزخ یا اپیروس جن

اما بعدا . مردم اپیروس در عصر هومر عمدتا زبان و آداب یونانی داشتند. هاي دوزخی شمردهاند منشعب از سرچشمه

  . امواج بربریت از شمال سرازیر شد و آنان را با تمدن بیگانه کرد

االتر، مجاور دریاي آدریاتیک، سرزمین ایلوریا قرار داشت و رمه داران بیتمدنی که چارپایان و بردگان را با نمک ب

در یکی از نواحی ساحلی ایلوریا یعنی در اپیدامنوس است که بعدا قیصر و . معاوضه میکردند، در آن متفرق بودند

یونانیان توسعه طلب، سواحل پست دریاي آدریاتیک را از  .سپاهیانش، به دنبال پومپیوس، از کشتی پیاده میشوند

ولی سرانجام، قبایل بومی به نوبه . چنگ قبایل بومی بیرون آوردند و با اشغال آنها ایتالیا را از تمدن برخوردار کردند

یت ماند، خود بر کوچندگان یونانی تاختن گرفتند، و یکی از این قبایل، که تا زمان اسکندر تقریبا در حال بربر

هاي آلپ،  در آن سوي کوه. مهاجران یونانی و حتی وطن آنان را مسخر کرد و امپراطوري بیسابقهاي به وجود آورد

در انتهاي باختري . مهر بودندسکونت داشتند که نسبت به شهرنشینان یونانی ماسالیا بر سر ) گالیا(مردم گل 

از دیرگاه اسپانیاییان نیم وحشی را استثمار ) کارخدون(کارتاژ  مرد فنیقیه و. مدیترانه، سرزمین اسپانیا واقع بود

شهر کارتاژ، که بنا بر روایات در سال . نخستین کوچگاه یونانی در امپوریون پدید آمد 550میکردند، ولی در حدود 

جمعیت  تن 000،700به وسیله دیدو و فنیقیان، در سواحل افریقا، مقابل جزیره سیسیل بنیادگذاري شد، با  813

خود، تجارت مدیترانه باختري را در انحصار گرفته و بر اوتیکا و هیپون و سیصد شهر دیگر افریقایی مسلط بود، و در 

مقدر چنین بود که نفوذ . هاي چندي در اختیار داشت سیسیل و ساردنی و اسپانیا هم زمینهاي آباد و کانها و کوچگاه

. در باختر یونان رخنه کند و به وسیله ایران به خاور یونان راه یابد مشرق زمین، به دست این شهر عظیم توانگر،

قرار داشت، و ) لیبوا(آن سوتر، در سواحل خاوري افریقا، و کورنه، که کوچگاه یونانی آبادي بود، در سرزمین لیبی 

موافق . ن مصر استاکثر یونانیان گمان میبردند که بسیاري از عناصر تمدن ایشان از آ. مصر در پس آن واقع بود

روایات یونانی، بانیان بعضی از شهرهاي یونان کسانی بودند که یا مانند کادموس و دانائوس از مصر آمدند، یا فرهنگ 

تجارت و هنر مصر بار دیگر ) 663 -  525(در دوره فراعنه سائیس . مصري را از طریق فنیقیه یا کرت به یونان آوردند

از قرن هفتم به بعد، یونانیان . ي نخستین بار به روي سوداگران یونانی گشوده شدجان گرفت، و بندرهاي نیل برا

از مصر دیدن ) دموکریتوس(، سولون، افالطون، و ذیمقراطیس )پوتاگوراس(مشهور بسیار مثال طالس، فیثاغورس 

پیش از سقوط  مردم مصر بربري نبودند، بلکه دو هزار سال. کردند و سخت مجذوب کمال و قدمت فرهنگ آن شدند

شما یونانیان، : ((کاهنی مصري به سولون چنین گفته است. تروا تمدنی پخته و هنرهایی بس پیشرفته داشتند
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چون هکاتایوس، جغرافیدان میلتوسی، .)) کودکانی بیش نیستید پرگوي و بیهوده کارید و از گذشته چیزي نمیدانید

وساطت پانزده نسل به یک خدا میرسد، کاهنان بخاموشی او را در حضور کاهنان مصري به خود بالید که نسب او به 

به محرابهاي خود بردند و مجسمه سیصد و چهل و پنج کاهن اعظم را، که بترتیب از صلب یکدیگر بودند، به او 

نمودند و متذکر شدند که از زمانی که خدایان بر زمین فرمان راندهاند، بیش از سیصد و چهل و پنج نسل نگذشته 

به نظر دانشور یونانی، از جمله هرودوت و پلوتارك، اعتقاد پیروان اورفئوس به حیات پس از مرگ، و نیز اعتقاد . تاس

به رستاخیز که از مراسم شهر الئوسیس درباره دمتر و پرسفونه استنباط میشود، از مراسم مصریان در مورد ایسیس و 

ا در مصر آموخت، رویکوس و تئودوروس، هنرمندان محتمال طالس ملطی هندسه ر. اوزیریس سرچشمه میگیرد

مصر، در زمینه سفالگري و بافندگی و . ساموس، فن ریخته گري ظرفهاي مفرغی مجوف را از مصر فرا گرفتند

هایی پهن و  هاي ابتدایی یونان، که چهره سبک مجسمه. فلزکاري و عاجکاري، یونانیان را با فنون جدید آشنا کرد

از مصریان و همچنین آشوریان و فنیقیان و ختیان  دارند،تهایی بسته و اعضایی خشک و صلب چشمانی مورب و مش

سبک معماري و مخصوصا ستونبندي عمارات یونانی، که داراي شیارهاي عمودي است، تا اندازهاي . گرفته شده است

یونان همچنان در اوان . ي سقاره و بنی حسن و نیز ساختمانهاي موکناي الهام یافته استاز ستونبندي ساختمانها

ها و  شباب با فروتنی از مصر درس گرفت، هنگامی هم که از شور حیات خالی شد، در آغوش مصر جان داد، فلسفه

یختند، و بر اثر این آمیزش بود ها و شعایر و خدایان مصري و یهودي آم شعایر و خدایان یونانی در اسکندریه با فلسفه

. که بعدا فرهنگ یونانی، در روم و عالم مسیحی، حیات دوباره یافت

بازرگانان پر تهور صور و صیدا واسطه انتقال فرهنگها بودند و همه . پس از مصر، فنیقیه در یونان نفوذي عظیم داشت

در کشتی سازي از یونان . نزدیک به شور افکندند نواحی مدیترانه را با علوم و فنون و هنرها و مذاهب مصر وخاور

هاي تازه و مناسبتري براي  اینان شیوه. پیش افتادند و شاید هم ایشان بودند که این صنعت را به یونانیان آموختند

ن و به کمک کرت و آسیاي صغیر، الفباي سامیا. فلزکاري و پارچه بافی و رنگسازي ابداع کردند و به یونانیان آموختند

آن سوتر در خاور بابل قرار داشت، که اوزان و . را، که در مصر و کرت و سوریه پدید آمد بود، به یونان رسانیدند

یونانیان بر . مقیاسات و ساعت آبی و آفتابی و واحدهاي پول خود اوبولوس و مینا و تاالنتون را به یونانیان انتقال داد

از بابلیان آموختند که سال و دایره و زوایاي مرکزي یک . نیز دست یافتندابزارها و اصول و اسناد و محاسبات بابلی 

ثانیه تقسیم  60دقیقه و هر دقیقه را به  60درجه و هر درجه را به  360دایره را، موافق دستگاهی شصت واحدي، به 

را از  خائوسد مفهوم ظاهرا، طالس به مدد نجوم مصري و بابلی به پیش بینی کسوفی نایل آمد، و محتمال هزیو. کنند

شباهت داستان بابلی عشتر و تموز با داستان آفرودیته و آدونیس و داستان دمتر و پرسفونه نیز با معنی . بابل گرفت

  . است

ند میداد، دشمن نهایی یونان قرار در منتهاالیه خاوري این اجتماعات تجارت پیشه، که دنیاي قدیم را به هم پیو

بزرگمردانی که در ایران . تمدن ایرانی از برخی جهات اگر چه نه چندان برتر از تمدن یونان آن عصر بود. داشت

پرورش مییافتند، از همه حیث، مگر از لحاظ حدت ذهن و آموزش و پرورش، بر یونانیان رجحان داشتند، و نظام 

خت بر فرمانروایی خام آتن و اسپارت پیشی جسته بود و فقط فاقد شور یونانی براي اداري شاهنشاهی ایران هم س

یونانیان سرزمین یونیا در زمینه حجاري پیکر جانوران و ساختن نخستین تندیسهاي خود، که بدنی . آزادیخواهی بود

هیه نقوش برجسته، از جمله ستبر و جامهاي نامشخص داشتند، و نیز در انواع آرایش کتیبه و ریخته گري و احیانا ت

میان لیدیا و یونیا روابطی نزدیک برقرار بود، و پایتخت پرشکوه لیدیا، . نقش زیباي آریستیون، از آشور درس گرفتند

وسعت دامنه . به نام ساردیس، مرکز مبادله کاالها و افکار بین النهرین و شهرهاي ساحلی یونانی به شمار میرفت

هایی که ارزش آنها از طرف  ، سکه680از این رو، در حدود سال  ;گرمی بازار صرافی شد بازرگانی در لیدیا باعث
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بزودي یونان از سکه زنی لیدیا تقلید کرد،و این کار یونانیان، مانند تقلید . حکومت لیدیا تضمین شده بود، رواج یافت

ر یونان از نفوذ لیدیا هم قدیمتر و پیچیدهتر آنان از الفباي سامی، نتایجی عظیم و پایدار به بار آورد، نفوذ فروگیا د

کوبله، مادر خداي مردم فروگیا، به طور مستقیم و غیرمستقیم، در آیین یونانیان رخنه کرد و نی نوازي . بود

این . ، سخت میان توده یونانی شایع و مایه دردسر اصحاب اخالق شد))دستگاه فروگیایی((شهوتانگیز فروگیا، با نام 

شی از فروگیا به تنگه داردانل، و از آنجا به تراکیا رفت و در تشریفات آیین دیونوسوس، خداي شراب موسیقی وح

  . خداي شراب ارمغان بزرگی بود که تراکیا به یونان داد. یونانیان، راه یافت

مقراطیس، و یکی از شهرهاي تراکیا، یعنی آبدرا، که یونانیان در آن سکونت کرده بودند، سه فیلوسف لئوکیپوس، ذی

پرستش موزها نیز از تراکیا به یونان . پروتاگوراس پرورد و به این طریق یونان را بیش از پیش مدیون تراکیا کرد

. رسید، و مبتکران نیمه افسانهاي موسیقی یونانی اورفئوس، موسایوس، و تاموریس همه از خنیاگران تراکیا بودند

. نیه پا میگذاریم، آنگاه گردش فرهنگی ما در اکناف یونان تمامی میپذیردچون از تراکیا به جنوب بگراییم، به مقدو

ها  در دشتهایش غالت و میوه ;مقدونیه سرزمینی است بدیع منظر که روزگاري معادن بسیار در دل خاکش نهفته بود

کم سرنوشت، سراسر و کوهستانهایش، چون پرورشگاهی مناسب، نژاد پرتوانی را به بار آورد که، به ح ;بوفور میرویید

کوهنشینان و کشاورزان آن سامان از اقوام گوناگون، مخصوصا مردم تراکیا و مردم ایلوریا، بودند . یونان را مسخر کرد

اشراف فرمانرواي مقدونیه خویشتن را از نژاد . و احتماال با قوم دوري، که پلوپونز را فتح کرد، خویشاوندي داشتند

زبان آنان از گویشهاي یونانی بود، و پایتخت دیرینشان، ادسا، . د را به هراکلس میرسانیدندیونانی میشمردند و تبار خو

در . هایی که به دریاي اژه میرسیدند، قرار داشت در نجدي فراخ، بین دشتهایی که تا اپیروس کشیده میشدند و کوه

نزدیکی دریا، شهر پودنا بود که در  ;قسمت خاوري، شهر پال قرار داشت که بعدها پایتخت فیلیپ و اسکندر شد

  . رومیان بر مقدونیان فاتح پیروز شدند و حق انتقال تمدن یونانی به دنیاي غرب را به خود اختصاص دادند

در پیرامون یونان تمدنهایی بودند، مانند : بنابراین، باید از عواملی که جامعه یونانی را احاطه کرده بودند چنین نام برد

رت و بین النهرین، که یونان ارکان صناعت و علم و هنر خود را از آنها گرفت و به هیئت تمدنهاي مصر و ک

در پیرامون یونان، امپراطوریهایی بودند مانند ایران و کارتاژ که خطر تجاري یونان . درخشانترین تصویر تاریخ درآورد

همچنین در شمال . تابعی بی آزار درآورند را دریافتند و با یکدیگر اتحاد کردند تا آن را در هم کوبند و به صورت

یونان، اقوامی خانه به دوش بودند که بی پروا افزایش مییافتند، بی پروا به پیش میتاختند، از موانع کوهستانی 

میگذشتند، و همان میکردند که دوریان کردند مرز یونان را، که به قول سیسرون حاشیهاي یونانی بر جامهاي بربري 

آزاد بودن و آزاد اندیشیدن و . میشکستند و تمدنی را که قادر به دریافتش نبودند، به انهدام میکشانیدندبود، در هم 

همه . آزاد گفتن و آزاد کوشیدن، که ذات حیات یونانیان محسوب میشد، از لحاظ اقوام پیرامون یونان حرمتی نداشت

ند، ارواح خود را به خرافات میسپردند، و تجربه کمی این اقوام، جز فنیقیان، به حکومتهاي مستبد خود تمکین میکرد

از اینجاست که یونانیان همه اقوام بیگانه را، بی تفاوت، بربریان خواندهاند و . در اثرات آزادي و زندگی عقالیی داشتند

زمانی فرا  چنانکه خواهیم دید،. بربري کسی است که به اعتقادات بر کنار از عقل، و حیات دور از آزادي خرسند باشد

میآید که بر سر تصاحب جسم و جان یونان جدالی بزرگ بین دو جهان بینی یکی رازوري مشرق زمین، و دیگري 

اما . در عصر پریکلس، قیصر، لئوي دهم، و فردریک اول خردگرایی پیروز میشود. خردگرایی مغرب زمین در میگیرد

  . رازوري نیز گاه گاه رویی مینماید

ن غربی را باید در استیالي متناوب این دو فلسفه، که مکمل یکدیگرند و بنوبت در عرصه سرگذشت اساسی تمد

  . تاریخ نوسان کردهاند، جست
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II -  آرگوس  

یونان کوچک از میان دایرهاي که قومهاي دیگر بر گرد آن کشیده بودند، آغاز گسترش کرد، و فرزندان آن تقریبا در 

شبه جزیره یونان که، به سان دستی الغر، انگشتان استخوانی خود را در  .همه سواحل مدیترانه سکونت گرفتند

یونانیان . دریاي جنوب خود دراز کرده است، فقط بخشی است کوچک از یونانی که ما به تاریخ آن نظر داریم

آرامناپذیر، در جریان گسترش خود، به همه جزایر دریاي اژه، کرت، رودس، قبرس، مصر، فلسطین، سوریه، 

ینالنهرین، آسیاي صغیر، دریاي مرمره، سیاه، شبه جزیره و سواحل شمال اژه، ایتالیا، گل، اسپانیا، سیسیل، و ب

در همه این نواحی، کشور شهرهایی مستقل و متفاوت، که در عین حال مختصاتی . افریقاي شمالی رخنه کردند

سخن میگفتند، خدایان یونانی را میپرستیدند،  مردم این کشور شهرها به یونانی: یونانی داشتند، به وجود آوردند

ادبیات یونانی میخواندند و مینوشتند، در پیشرفت علوم و فلسفه یونانی سهیم بودند، و دموکراسی را به شیوه اشراف 

یونانیان، حتی پس از مهاجرت و ترك یونان، با وطن بیگانه نمیشدند، بلکه هر جا میرفتند . یونان اعمال میداشتند

از این رو، دریاي مدیترانه، تقریبا هزار سال، . نگ وطن و احیانا حتی مشتی از خاك آن را با خود میبردندفره

  . دریاچهاي یونانی و کانون عالم بود

ما هم در  .استپیوستن اعضاي پراکنده پیکر یونان و باز ساختن پیکري یگانه، دشوارترین کار مورخ تمدن کالسیک 

به گردش میپردازیم و، به کمک نقشه و : این زمینه کوششی میکنیم و باز روش خوشایند پیشین را پیش میگیریم

خیال، از شهري به شهري میرویم و، در هر یک از مراکز دنیاي یونانی، زندگی یونانیان پیش از جنگهاي ایران را 

 .میشناسیمحکومت و تالش دانشمندان و فیلسوفان و پیشرفتهاي شعر و ابداعات هنرها را  مینگریم و وجوه اقتصاد و

این روش کاستیهاي فراوان دارد، زیرا توالی جغرافیایی درست با توالی تاریخی موافق در نمیآید، و ناگزیر باید از قرنی 

از جزیرهاي به جزیرهاي بجهیم و،پیش از برخورد با هومر و هزیود، با طالس و آناکسیماندروس رو به رو به قرنی، و 

اما، به این شیوه، خواهیم توانست منظومه جسارتآمیز ایلیاد را در زمینه واقعی خود، که شهر شکاك یونیاست، . شویم

لیا جایی که پدرش با دلی آزرده پشت سر گذاشته بود هاي آیو تماشا کنیم و هزیود را ببینیم که از مشاهده کوچگاه

سرانجام به آتن خواهیم رسید، و به تمدن پرمایه پرتنوعی که آتن به میراث برده . سخت دهان به شکایت میگشاید

. بود و در ماراتون دلیرانه از آن دفاع کرد، راهی خواهیم برد

مت دوریان فاتح بود، آغاز کنیم، خویشتن را در محیطی اگر سیر خود را از آرگوس، که صحنه نخستین جلوه حکو

هایی از آجر و گچ، معبدي  دشتی نه چندان حاصلخیز، شهري کوچک و پر ازدحام با خانه: کامال یونانی خواهیم یافت

هایی تنگ، و خیابانهایی ناهموار  در ارگ شهر، تماشاخانهاي سرگشاده در دامنه یک تپه، تعدادي کاخ کوچک، کوچه

کوه و اقیانوس در سراسر یونان به چشم میخورد و مناظر . همه اینها در زمینه دریاي جذاب و بیرحم دور دست و

پرشکوه چنان فراوانند و عادي مینمایند که، گرچه به یونانیان شور و الهام میدهند، بندرت در کتب یونانی مورد بحث 

خزان موسم بذرافشانی و بهار فصل بهرهگیري . رم و خشکزمستان پربارش و سرد است، و تابستان گ. قرار میگیرند

ها طول و عمق زیاد  رودخانه. باران موهبتی آسمانی به شمار میرود، و زئوس باران آور، خداي خدایان است. است

ندارند و در زمستان گذرگاه سیلهاي بزرگ میشوند و در بحبوحه گرماي تابستان به صورت ریگزارهایی خشک در 

هر یک از این شهرها غیورانه از . در پهنه یونان، شهر آرگوس قریب صد نمونه کامل و هزار نمونه ناقص داشت. میآیند

هاي بیراه، شهرها را از یکدیگر دور و  سیادت خود دفاع میکردند، و این ستیزه جویی، به مدد آبهاي خطرناك و کوه

  . جدا کرد

نام داشت و از پالسگیها بود، نسبت میدادند، )) آرگوس((، که مردم آرگوس بناي شهر خود را به پهلوانی صد چشم

میگفتند که دانائوس با قوم خود، یعنی دانائوسیان، به . ولی دانائوس مصري را پایه گذار عظمت شهر خود میدانستند
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ا کرامات این گونه تبیین حوادث اجتماعی ب. ها به کشتکاري پردازند آرگوس آمد و به بومیان آموخت که با آب چاه

هاي بیکران چارهاي جز اسطوره  پهلوانان منفرد نباید خردهگیري ما را برانگیزد، زیرا یونانیان براي تبیین گذشته

سازي نداشتند، چنانکه ما نیز در این مورد به افسانه و عرفان میآویزیم، آرگوس بعدا به وسیله یکی از زادگان 

تدرترین شهر یونان درآمد و تیرونس و موکناي و سراسر آرگولیس هراکلس به نام تمنوس مسخر شد و به صورت مق

این جبار، فیدون بود . یا دیکتاتور افتاد))) تورانوس(((، حکومت به دست یک جبار 680در حدود سال . را منقاد کرد

ان، که و، ظاهرا مانند سایر جبارانی که از آن پس تا دو قرن حاکم مطلق شهرهاي یونان گشتند، به طبقه بازرگ

هنگامی که . همواره قدرتی بیشتر مییافت و براي غلبه بر اشراف زمیندار موقتا با عوام همکاري میکرد، اتکا داشت

جزیره آیگینا در معرض تهدید شهر اپیداوروس و آتن قرار گرفت، فیدون به نجات آن برخاست و توانست آیگینا را 

را، که محتمال به وسیله فنیقیان به آرگوس رسیده بود، رواج داد وي اوزان و مقیاسات بابلی . ضمیمه خطه خود کند

در آیگینا ضرابخانهاي بنیاد نهاد و . و، به تقلید سرزمین لیدیا، پول رایج را به پشتوانه تضمین حکومت موید کرد

 مسکوکاتی ضرب کرد که نشان جزیره آیگینا یعنی شکل سنگ پشت را بر خود داشت و نخستین پول رسمی شبه

. جزیره یونان بود

در سده ششم، . از این رو، آرگولیس جوالنگاه هنرها گشت. استبداد اصالح طلبانه فیدون مقدمه دورهاي پر رفاه بود

السوس، شاعر شهر هرمیونه، پدید آمد و در میان شاعران بزمی . خنیاگران آرگوس سرآمد موسیقیدانان یونان شدند

مردم آرگوس نحله پیکرتراشی آرگوس را، که بعدا، . عري را به پینداروس آموختعصر خود مقامی واال یافت و هنر شا

تماشاخانهاي با  ;نمایش را رواج دادند ;پولوکلیتوس و موازین هنري او را به یونان تقدیم کرد، به وجود آوردند

نی بود و هر ساله از و براي هرا، معبود محبوب خود، که به نظر آنان عروسی آسما ;گنجایش بیست هزار تن ساختند

اما اعقاب فیدون رو به انحطاط رفتند، و حکومت سلطنتی و جنگهاي . نو باکره میشد، معبدي باشکوه برآوردند

طوالنی آرگوس و اسپارت این شهر را به ناتوانی کشانید و وادار کرد که دست از رهبري پلوپونز بردارد و آن را به 

است آرام که، در میان مزارع پیرامون، محصور و مهجور مانده است، از  امروز آرگوس شهري. اسپارتیان سپارد

  . افتخارات گذشته خاطراتی مبهم دارد، و سرفراز است که در جریان تاریخ طوالنی خود هیچ گاه متروك نشده است

III  -  الکونیا  

ند، ولی زیباتر از آنها رود قللی زیبای ;هاي پارنون سر به آسمان کشیدهاند در جنوب آرگوس، دور از دریا، قله

هاي  هاي باختري، که از کوه کوه. ائوروتاس است که بین سلسله جبال پارنون و سلسله جبال غرب آن روان است

میان این دو سلسله جبال، . پارنون رفیعتر و تیره فامترند و همواره برف بر تارك آنها نشسته است، تایگتوس نام دارند

اینجا سرزمین الکونیا است، و چنان به وسیله . خوانده است)) الکدایمون ژرف((ومر آن را درهاي است زلزلهزا که ه

اسپارت، در اوج خود، اتحادیهاي بود شامل . ها محاط شده است که پایتخت آن اسپارت نیازي به برج و بارو ندارد کوه

امروز در محل آن فقط . داشتپنج دهستان اسپارت در لغت به معنی پراکنده است و هفتاد هزار نفر جمعیت 

ها نیز آثار  از شهري که روزگاري یونان را اداره و منهدم کرد، حتی در موزه ;دهکدهاي چهار هزار نفري دیده میشود

  . مهمی نمانده است

  توسعه اسپارت -1

در محیط  در نظر این مردم دراز موي شمالی که. قوم دوري، از این دژ طبیعی، پلوپونز را منکوب و منقاد کرد

حرفه آنان . غلبه یا بردگی: کوهستانی خود سخت و پرطاقت شده و با جنگ دمساز بودند، زندگی دو وجه داشت

بومیان پلوپونز، که . آسایش حیات را از این رهگذر تامین میکردند، و کار خود را هم ناروا نمیپنداشتند ;جنگیدن بود

از این رو، شاهان . ده بودند، ظاهرا سرورانی براي خود الزم داشتندزندگی فالحتی و آرامش ممتد ناتوان ش در جریان



٧٣١

میرسانیدند، پاي پیش  1104اسپارت، که خویشتن را از اعقاب بالفصل هراکلس میدانستند و شجره خود را به سال 

. نخست بومیان الکونیا را زیر سیطره خود درآوردند، سپس به سرزمین مسنیا یورش بردند. نهادند

، که در گوشه جنوب باختري پلوپونز قرار داشت، سرزمینی نسبتا هموار و حاصلخیز بود، و قبایلی آرامش مسنیا

آریستودموس، شاه مسنیا، : شرح جنگ اسپارت و مسنیا از آثار پاوسانیاس برمیآید. دوست در آن کشتکاري میکردند

آپولون فرمانش میدهد که . رت میپردازدبراي یافتن راه در هم شکستن اسپارتیان، با وخش معبد دلفی به مشو

پس او دختر خود را به هالکت میرساند، و شاید بر اثر همین  ;دوشیزهاي از سالله شاهی را براي خدا قربانی کند

اما، دو نسل پس از او، جنگجویی به نام آریستومنس مردم مسنیا را به شورشی . ناروایی است که جنگ را میبازد

سرانجام، باز اسپارتیان غالب . مدت نه سال شهرهاي مسنیا مورد حمله و محاصره قرار گرفت. قهرمانی برانگیخت

وانگهی، . آمدند، و مردم مسنیا محکوم شدند که هر ساله نیمی از محصول خود را به عنوان خراج به اسپارتیان بدهند

  . ا بردندبا خود به الکونی)) اسیر((اسپارتیان هزاران تن از مردم مسنیا را به نام 

طبقه باالي قاهر، که شامل دوریان است و به طور کلی با : جامعه الکونیاي پیش از عصر کورگوس سه طبقه دارد

بین طبقه اول و  ;محصول زمینهاي خود، که به وسیله طبقه سوم یا اسیران کشتکاري میشدند، زندگی میکردند

چنانکه از این کلمه بر میآید، اینان . نی پیرامون نشینانطبقه سوم جامعه، مردمی بودند موسوم به پریویکوي به مع

ها یا در حول و حوش الکونیا قرار  ها دهکدهاي که در دل کوه دور از سروران و اسیران به سر میبردند، آزادانه در ده

اشتند، از داشت زیست میکردند یا در شهرها به داد و ستد و صناعت عمر میگذاشتند، اما در امور دیوانی دخالتی ند

اسیران،  ;حق زناشویی با اعضاي طبقه حاکم ممنوع و، از این گذشته، مکلف به پرداخت خراج و خدمت نظامی بودند

نام آنان هیلوتس به نظر . که تعدادشان از شماره اعضاي دو طبقه دیگر بیشتر بود، در مدارج اسفل جامعه قرار داشتند

. هلوس نام یکی از نخستین شهرهایی است که مغلوب اسپارتیان شد است، و)) هلوس((استرابون، متخذ از کلمه 

در نتیجه، . اسپارتیان با برده کردن مردم بومی یا با اسیر کردن مردم نواحی دیگر بر کمیت طبقه اسیر جامعه افزودند

در )) اسیر(( 000،224از مردان و زنان و کودکان طبقه قاهر،  000،32و )) پیرامون نشین(( 000،120در برابر 

   .آمدندالکونیا گرد 

میتوانست به دلخواه خود . فرد اسیر از همه آزادیهایی که در قرون وسطی در حیطه امکان رعیت بود برخوردار میشد

دور از مزاحمت زمینداران شهرنشین  زناشویی و بدون مآل اندیشی تولید مثل کند و به رسم خود دست به کار زند و

اسیر وابسته . در ده به سر برد، مشروط بر آنکه اجاره بهایی را که حکومت تعیین کرده است منظما به مالک بپردازد

از . هاي شهري خادم میشدند برخی از اسیران در خانه. خاك بود، اما کسی حق فروش او و همچنین زمین را نداشت

. که به هنگام جنگ در رکاب مالک خود به میدان رود و، هر گاه مقرر شود، براي حکومت بجنگداسیر انتظار میرفت 

از لحاظ وضع اقتصادي، از کشاورزان سراسر . اگر در جنگی تهور نشان میداد، احتماال به نعمت آزادي نایل میآمد

خوش بود که براي خود خانهاي دارد  دلش. یا کارگران غیر فنی شهرهاي کنونی پستتر نبود) مگر ناحیه آتیک(یونان 

اما همواره حکومت نظامی بر او . و کارهایش متنوع است و از لطف بی آالیش درختان و کشتزارها برخوردار میشود

حاکم بود و نوعی پلیس مخفی برکارهایش نظارتی نهانی داشت، و هر دم بیم آن میرفت که بدون دلیل و بی 

. محاکمه به قتل برسد

در . نیا، مثل همه جا، مردم ساده از زیرکان فرمان میبردند و این رسم گذشتهاي طوالنی و آیندهاي دراز دارددر الکو

مردم ساده وسایل اصلی زندگی را : اکثر تمدنها، توزیع کاال موافق نظام قیمتها و معموال بدون جنگ صورت میگیرد

مالت و وسایلی را که وفور و نمونه بسیار ندارند عهده دار بفراوانی و براي همگان تولید میکنند، و زیرکان تدارك تج

سپس زیرکان مردم را برمی انگیزند که بیش از آنچه از طریق تولید وسایل اصلی زندگی به دست میآورند، . میشوند
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 اما در الکونیا تمرکز ثروت به طرق صریح. در راه تجمالت و وسایل فرعی بپردازند و آنان را به تمول رسانند

از این رو، اسیران دچار چنان ناخرسندي خروشانی بودند که در سراسر تاریخ اسپارت، تقریبا  ;رنجبارتري روي میداد

  . هر ساله دولت را با خطر انقالب و انهدام مصادف میکردند

  عصر طالیی اسپارت -2

رهاي یونانی، و در آواز و اسپارت در گذشته مبهم خود، یعنی پیش از ظهور لوکورگوس، شهري بود مانند سایر شه

موسیقی در اسپارت پیش از لوکورگوس . هنر مقامی داشت که در اعصار پس از او هیچ گاه آن خطه را دست نداد

رواج فراوان گرفت، و از این لحاظ آن عصر با اعصار باستانی یونان، که هیچ گاه خالی از سرود نبوده است، کوس 

فقط . به جنگهاي پیاپی داد، موسیقی به صورتی نظامی درآمد و تند و ساده شداما چون اسپارت تن . برابري میزند

  . رسمیت داشت، و قانونا انحراف از این نوا مستوجب کیفر بود)) دستگاه دوري((

حتی ترپاندروس، با آنکه توانست آشوبی را با آواز خود فرو نشاند، چون به قصد همنوا کردن چنگ با آواز خود یک 

هاي جامعه، محکوم به پرداخت جریمه شد، و چنگش را )افوروس(هاي چنگ افزود، به فرمان سرپرست سیم بر سیم

یک نسل بعد، سرپرستان اسپارت به تیموتئوس، که عده سیمهاي چنگ . بر دیوار میخکوب و خاموش کردند

یرقانونی اضافی را از چنگش ترپاندروس را به یازده رسانیده بود، رخصت شرکت در مسابقه ندادند، تا اینکه سیمهاي غ

. برکشیدند

، 670در حدود سال . اسپارت، مانند انگلیس، با فراخوان آهنگسازان سرزمینهاي دیگر، خود را از موسیقی غنی میکرد

اسپارتیان، ظاهرا به فرمان وخش معبد دلفی، ترپاندروس را از لسبوس به شهر خود دعوت کردند تا در جشن کارنیا 

و اندکی پس از آن، تورتایوس، آلکمان، و  ;از کرت آوردند 620و نیز تالتاس را در حدود  ;رتیب دهدمسابقه آواز ت

هایی بود که بتوانند  کار اصلی اینان ساختن آهنگهاي وطنی و تربیت گروه. پولومنستوس را به اسپارت کشاندند

روح جمعی چنان نیرو . ت هنري فردي بوددر اسپارت هم، مانند روسیه انقالبی، موسیقی بندر. آهنگها را بخوانند

ها را براي مسابقهاي که در حین جشنهاي  داشت که موسیقی را نه به فرد، بلکه به یک گروه میآموختند و گروه

در همسرایی یا حراره، صداهاي همه افراد، مطابق اشارات . پرشکوه آواز و رقص صورت میگرفت، آماده میکردند

در جشن . و این امر، به نوبه خود، به استحکام نظام جمعی جامعه اسپارتی کمک میکرد رهبري واحد، همنوا میشد،

هواکینتوس، شاه اسپارت آگسیالئوس دوم مانند دیگران، درست بنا بر دستورهاي رهبر دسته همسرایان، سرود 

این . نوا شرکت کردند در جشن گومنوپدیا، زنان و مردان پیر و جوان اسپارت در رقصی هماهنگ و آوازي چند ;خواند

  . مراسم، براي عواطف وطندوستانه اسپارتیان، هم محرك و هم مفري مناسب شمرده میشد

یکی از آن شاعران موسیقیدانی بود که یک نسل پیش از ساپفو عصر ))) مایه نشاط مردم((به معنی (ترپاندروس 

کولیون یا آوازهاي باده نوشی را ابتکار کرد و سه روایات یونانی برآنند که وي س. درخشان شهر لسبوس را آغاز کردند

اما، چنانکه دیدهایم، قدمت چنگ هفت سیمی به عصر مینوس میرسد، و ظاهرا . سیم بر چهار سیم چنگ افزود

نغمه گر (آنچه مسلم است ترپاندروس در لسبوس به نام کیتاروئدوس . وصف شراب هم از آغاز عالم مرسوم بوده است

وي در جنجالی آدم کشت، از لسبوس . ی که به آهنگ چنگ نغمه میسازد و میخواند، نامدار بود، یعنی کس)چنگی

تبعید شد، سپس به دعوت اسپارتیان بدان سامان رفت و بقیه عمر را به آموزش موسیقی و پرورش همسرایان 

پس، یکی از . ی ابتکاري بودآواز میخواند و ظاهرا آوازش در نوای: گویند که در مجلس باده نوشی جان داد. گذرانید

شنوندگان انجیري به سوي او افکند، و از قضا انجیر در گلوي او خانه گرفت و، در میان خلسه سرود، دچار خفقانش 

  . کرد
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وي در آفیدنا، که محلی بود در الکدایمون، . تورتایوس، در زمان دومین جنگ مسنیا، دنباله کار ترپاندروس را گرفت

آتنیان به شوخی میگفتند که چون اسپارتیان در دومین جنگ مسنیا در حال شکست . زاده شدیا بلکه در آتیک 

  . بودند، معلم لنگی از اهالی آتیک، با سرودهاي جنگی خود، اسپارتیان دلمرده را برانگیخت و به پیروزي کشاند

ی اسپارت را به ظفري وي در مجامع عمومی به نواي نی آواز میخواند، و به این شیوه میتوانست مرگ نظام

اگر مردي دلیر پیشاپیش آنان که براي وطن : ((از جمله سخنانی که از او مانده این است. غبطهانگیز تبدیل کند

هر کس باید با تهور برپاي شود، در زمین ریشه گیرد، لب به دندان . ... میجنگند، جان دهد، خوش جان داده است

هاي سردرهم و خودهایی متصادم، سینه به  د جنگاوران پا به پا، سپر به سپر، با جغهبای. ... گزد، و استوار بر جاي ماند

لئونیداس اول شاه اسپارت .)) باید لبه تیغها و نوك سنانها در تالطم جنگ به یکدیگر برخورد کند. سینه فشارند

که رفیق و رقیب تورتایوس آلکمان، .)) در تهییج روح جوانان ید طوال دارد: ((تورتایوس را چنین وصف کرده است

اما نواي او بیش از نغمه تورتایوس ناسوتی بود و تنوعی بیشتر . بود، در همان عصر میزیست و نغمه سرایی میکرد

با آنکه برخی او را برده خواندهاند، مردم الکدایمون مقدم او را گرامی شمردند، زیرا . وي از لیدیا برخاست. داشت

، که بعدا با قوانین لوکورگوس به اسپارت راه مییافت، هنوز دلهاي ایشان را تیره ))ه گریزيبیگان((نفرت از اجنبی یا 

اگر در عصر اسپارتیان بعدي میزیست، بی گمان، با اشعاري که درباره عشق و خوراك و شراب میسرود، . نکرده بود

. مایه رنجش آنان میشد

هاي  در یکی از ترانه. ند که به زبان هم شوقی سیریناپذیر داشتوي را پرخورترین انسان عصر باستان انگاشته و گفتها

خود شادي میکند که خوشبختانه به جاي آنکه در ساردیس بماند و در سلک کاهنان اخته کوبله در آید، به اسپارت 

ین شاعر اگر آناکرئون بزرگتر. آمده و توانسته است آزادانه با دلدار زرین موي خود، مگالوستراتا، عشق ورزي کند

عاشق پیشه باشد، آلکنان سرسلسله این گونه شاعران است، و سخن سنجان اسکندریه گفتهاند که آلکمان و هشت 

یساخت وي، هم سرودهاي نیایش و پیروزي م .باستانندشاعر بزمی دیگر که پس از او آمدند، بزرگترین شاعران یونان 

هاي دختران پارتینا، که براي گروه دختران  همه سرودهاي او، مخصوصا ترانه. هاي عشق و شراب میآفرید و هم ترانه

عواطف خیال انگیزي که ذات شعر به شمار میروند، جاي . همسرا تنظیم میکرد، سخت مورد عالقه اسپارتیان بود

رآمدگی و تنگه کوه، موجودات خزندهاي که از زمین تیره برمی آیند، تارك و آبکند و ب: ها راه دارند جاي، در این ترانه

. درندگانی که در دامنه غنودهاند، انبوه زنبوران، و هیوالهایی که در اعماق دریاي ارغوانی به سر میبرند اینها خفتهاند

   .چنینهمه در خوابند و پرندگان بالدار نیز 

نبودند، بلکه، پیش از ظهور لوکورگوس، در )) اسپارتی((ما از این گونه اشعار در مییابیم که اسپارتیان همیشه 

اسپارتیان به قدري به همسرایی اعتنا نمودند که در . شعردوستی و هنرپروري از سایر یونانیان دست کمی نداشتند

هاي خود به کار میبردند،  سان آتن، که لهجه آتنی را در گفتگوي نمایشنامهاز این رو، درامنوی ;این فن نامدار شدند

چون اسپارتیان از . براي تغزالتی که در ضمن گفتگوها لزوم مییافت، ناگزیر از اختیار لهجه اسپارتی یا دوري میشدند

دیگري در سرزمین آنان ثبت وقایع غفلت میورزیدند، بآسانی نمیتوان گفت که در روزگار پرآرامش کهن چه هنرهاي 

فقط میدانیم که سفالگري و مفرغ سازي اسپارتی در قرن هفتم بسیار مشهور بوده است، و اقلیت . رواج داشته است

اما جنگهاي مسنیا به این . کامکار اسپارت، به برکت فنون و هنرهاي فرعی، از حیاتی پرتجمل برخوردار میشدهاند

، اراضی تازهاي اشغال و میان اسپارتیان تقسیم شد، و شمار رعایا به دو برابر بر اثر آن. رنسانس کوچک پایان داد

که چهار برابر ایشان بودند، و )) پیرامون نشینان((جاي شگفتی است که سی هزار اسپارتی توانستند بر انبوه . رسید

تیال ظاهرا بدین سبب دوام آورد این اس. که هفت برابر آنان بودند، استیالیی پایدار ورزند)) اسیران((نیز بر جماعت 

که جامعه اسپارتی دست از هنرآفرینی و هنرپروري کشید و همه اعضاي خود را به صورت سربازانی درآورد که 
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قوانین لوکورگوس وسیله حصول این هدف شد، و در نتیجه آنها، . همواره آماده جنگ و سرکوبی شورشیان بودند

. اسی، از عرصه تاریخ تمدن بیرون رفتاسپارت از همه لحاظ، مگر از حیث سی

  لوکورگوس  -  3

مورخان یونانی همچنان که محاصره تروا و قتل آگاممنون را واقعی میپنداشتند، اعتقاد جازم داشتند که لوکورگوس 

ولی همان طور که محققان جدید مدت یک قرن وجود تروا و آگاممنون را . نیز بنیانگذار قوانین اسپارت بوده است

م  ق 600و  900مورخان، بتفاوت، زمان او را بین : کر بودند، وجود تاریخی لوکورگوس هم مورد تصدیق آنان نیستمن

براستی، بدشواري میتوان پذیرفت که تنی واحد بتواند به تنهایی ناخوشایندترین و شگفت آورترین قوانین . دانستهاند

ه تنها بر مردم مغلوب، بلکه بر طبقه حاکم خودسر و جنگجوي تاریخ بشر را وضع کند و، در عرض چند سال، آنها را ن

با این وصف، گستاخی است که، به استناد این گونه دالیل نظري، امري را که مورد تصدیق . جامعه نیز چیره گرداند

 ،)660حدود سال (زالئوکوس در لوکریس : م عهد قانونگذاران بود قرن هفتم ق. مورخان بوده است مردود بدانیم

، و نیز یوشع، که قوانین موسی را در هیکل )610حدود (، خارونداس در کاتاناي سیسیل )620(دراکون در آتن 

شاید بتوان گفت که این قوانین را یک تن وضع نکرده است، بلکه پارهاي از رسوم، بر ). 621حدود (اورشلیم باز یافت 

ده و سرانجام به نام کسی که آنها را گردآورده یا تدوین اثر شیوع فراوان، خود به خود به صورت قوانین دقیق درآم

ما روایات را درج خواهیم کرد و در عین حال یادآور میشویم که به احتمال زیاد این  .شدهاندکرده است معروف 

بسیار و کاتبان فراوان است، به صورتی خالصه درآوردهاند و  روایات سیر تحول سنن به قوانین را، که محتاج سالیان

. به اشخاص نسبت دادهاند

. بنابرگفتار هرودوت، لوکورگوس، عمو و قیم خاریالئوس پادشاه اسپارت از وخش دلفی فرامین یا احکامی دریافت کرد

گر تاییدي االهی بر قوانینی خواندهاند، و گروهی دی)) قوانین لوکورگوس((همین احکام است که جمعی آنها را 

ظاهرا قانونگذاران احساس کردند که بهترین راه براي بر هم زدن پارهاي رسوم و . دانستهاند که وي پیشنهاد کرد

برقراري رسومی جدید این است که قانونهاي پیشنهادي خود را به عنوان احکامی االهی به مردم عرضه دارند و این 

طبق روایات، لوکورگوس . ولتی مبانی خود را بر احکام آسمانی مستقر داشته استنخستین بار نبوده است که د

چندي در کرت بسر برد، و نهادهاي آن را مورد ستایش قرار داد، و بر آن شد تا پارهاي از آنها را در الکونیا مجري 

یافتند، به آن روي موافق پادشاهان و بیشتر نجبا، کراها، چون اصالحات او را ضامن امنیت و سعادت خود . بدارد

پلوتارك به . تنها جوانی اشرافی به نام آلکاندروس نسبت به او خشونت ورزید و یکی از چشمان او را درآورد. نمودند

لوکورگوس، بی آنکه از این پیشامد نگران یا مایوس شود، : زبانی شیرین و داستان ساده را چنین نقل کرده است

اینان از دیدن رخسار مقنن هراسان و . درآمدهاش را به همشهریان خود نمود چهره مسخ شده و چشم از کاسه

  . شرمنده شدند

لوکورگوس از آنان سپاسگزاري کرد، همه را رخصت . ... آلکاندروس را در اختیار وي قرار دادند تا او را به کیفر برساند

اما نه کالمی درشت بر لب  ;را به خانه خود بردلوکورگوس او . بازگشت داد، و تنها آلکاندروس را نزد خود نگاه داشت

جوان، که خلقی . بفرمود که آلکاندروس، هنگام غذا خوردن او، به خدمت بایستد. راند و نه رفتاري خشن انجام داد

رك گو داشت، بدون ناله و شکایت، همه دستورها را پذیرفت و به کار بست و از این راه فرصتی یافت تا نزد 

در . ند و دریابد که وي، عالوه بر مهربانی و متانت، فوق العاده هوشیار و در صناعت خستگیناپذیر استلوکورگوس بما

نتیجه، او که از دشمنان لوکورگوس بود، در شمار غیورترین ستایندگان او درآمد و به دوستان و نزدیکان خویش 

بدسرشت نیست، بلکه مردي است بیهمتا در اعالم کرد که لوکورگوس، آن گونه که ایشان میپنداشتند، فرومایه و 

. نرمخویی و نجابت
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بنابر روایات، لوکورگوس پس از وضع قوانین خود از هموطنانش پیمان گرفت که پیش از بازگشت وي قوانین او را 

سپس به معبد دلفی رفت و از همه جهان کناره گرفت و خوردن را بر خویشتن حرام کرد، تا . دستخوش تغییر نکنند

چنین میپنداشت که وظیفه یک سیاستمدار آن است که، اگر دست دهد، چنان کند که مرگ او هم . ((رگذشتد

  . خدمتی به دولت محسوب شود

  حکومت اسپارت -  4

قوانین لوکورگوس در تاریخ به صورتی دقیق باقی نمانده است، و تشخیص این نکته که کدام یک از مواد قانونهاي 

عصران او وضع کرده، و کدام را پس از او  س وجود داشته است، کدام یک را او یا هماسپارت پیش از لوکورگو

پلوتارك و پولوبیوس تاکید میکنند که لوکورگوس زمینهاي اسپارت را به سی هزار . افزودهاند، بسیار دشوار است

ن تقسیمی هیچ گاه ولی از سخنان توسیدید بر میآید که چنی. قسمت متساوي بخش کرد و به هموطنانش واگذاشت

لوکورگوس، یا . چه بسا زمینهاي قدیم دست نخورده ماند و اراضی جدیدي که فتح شده بود تقسیم شد. رخ نداد

واضعان قوانینی که بدو منسوبند، به شیوه کلیستنس سیکوئونی و نیز همنام او کلیستنس آتنی، نظام اجتماعی را که 

ست و نظامی جدید براساس تقسیمات جغرافیایی برقرار کرد، و بدین وسیله بر پایه خویشاوندي استوار بود مردود دان

لوکورگوس، به قصد جلوگیري از . قدرت خاندانهاي قدیم را در هم شکست و اشرافیتی دامنه دارتر به وجود آورد

میشدند، پیشرفت طبقه سوداگر، که در آرگوس، سیکوئون، کورنت، مگارا، و آتن تدریجا بر اشراف زمیندار چیره 

کارهاي صنعتی و بازرگانی و مخصوصا وارد کردن و به کار بردن طال و نقره را ممنوع کرد و فرمان داد که سکه رایج 

  . را فقط با آهن بسازند

محافظه کاران . را براي حکومت و جنگ آزاد بگذارد) یعنی شارمندان زمیندار(لوکورگوس مصمم بود اسپارتیان 

گفتهاند که قوانین لوکورگوس بدان سبب مدتی دراز دوام آورده است که هر سه نوع قدیمی پیوسته با تفاخر 

) دموکراسی(، و حکومت مردم ساالري )آریستوکراسی(، حکومت اشرافی )مونارشی(حکومت، یعنی حکومت پادشاهی 

ر واقع نوعی شاهنشاهی اسپارت د. در آن سهیم بودند و هر یک از آنها زیاده رویهاي دو دیگر را خنثی میکرد

چه بسا این سازمان عجیب . بود، زیرا در یک زمان دو پادشاه است که از هراکلس زادگان مهاجم بودند)) دوشاهی((

هاي روانی حکومت  یا وسیلهاي براي استفاده از جنبه ;نوعی سازش میان دو خاندان همتبار و بنابراین رقیب بود

پادشاهان دوگانه اسپارت داراي قدرت مطلق . ی و اعتبار ملی حفظ شودسلطنتی تا با آن، بدون استبداد، نظم اجتماع

در . نبودند و فقط در اجراي مراسم قربانی و سرپرستی قوه قضایی و قیادت سپاه در زمان جنگ همت میگماردند

کاسته و  ، اندك اندك از اقتدار آنان)پالتایا(بخصوص پس از جنگ پالته  ;همه کارها از مجلس سنا متابعت میکردند

. بر اقتدارات سرپرستان جامعه افزوده شد

عناصر اشرافی، که در قانون اساسی موقعیت غالب را داشتند، در سنا سکنا میگزیدند، اینان به معناي واقع کلمه 

  . شارمندان زیر شصت سال براي بحثهاي سنا نابالغ به حساب میآمدند ;مردانی سالخورده بودند

ین مجلس را بیست و هشت تن میشمارد و داستان عجیبی درباره نحوه انتخاب شدن آنان پلوتارك تعداد اعضاي ا

هر گاه که یکی از کرسیهاي این مجلس خالی میشد، داوطلبان اشغال آن کرسی بنوبت و ساکت از برابر : میگوید

د، به عضویت کسی که بلندترین و طوالنیترین هلهله مجلس را به خود اختصاص میدا. مجمع عمومی میگذشتند

محتمال این عمل را نوعی صرفه جویی واقعبینانه در یک روش دموکراتیک کاملتر . مجلس سنا نایل میآمد

به ظن قوي، اینان . بر ما معلوم نیست که کدام یک از شارمندان براي عضویت این مجلس صالح بودند. میپنداشتند

نام )) برابران((د را به سفره عمومی پرداخته بودند و زمیندارانی بودند که در سپاه خدمت کرده و سهم مقرر خو
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مجلس سنا دادگاه عالی رسیدگی به جرایم سنگین به شمار میرفت و سیاست عمومی دولت را تعیین، و . داشتند

  . قانون وضع میکرد

نستند به ظاهرا همه شارمندان پس از سی سالگی میتوا. عنصر دموکراتیک نظام اسپارتی مجمع عمومی یا آپال بود

این . تن براي عضویت آن شایستگی داشتند 000،8اسپارتی،  000،376بدین ترتیب، از میان . این مجمع راه یابند

تمام مسائل مهم جامعه . مجمع براي رسیدگی به مهمترین مسائل جامعه، هر ماه، در روز بدر جلسهاي تشکیل میداد

بندرت قانونی به قوانین . مجمع عمومی اعتبار نداشت به این مجمع ارجاع میشد و هیچ قانونی بدون تصویب

در . مجمع میتوانست قوانین را رد یا قبول کند، ولی نمیتوانست جرح و تعدیل کند ;لوکورگوس افزوده میشد

. حقیقت، این مجمع همان مجلسی است که، بنابر روایات هومر، با خوف به مباحثات شاهان و مهتران گوش فرا میداد

اساسی، مجمع عمومی مجلسی مستقل بود، ولی بعد از لوکورگوس تبصرهاي به قانون اساسی اضافه شد و در قانون 

گفتهاند که . بودن، تغییر دهد)) نادرست((به مجلس سنا اختیار داد که تصمیمات مجمع عمومی را، در صورت 

دوست من، : ((در پاسخ او گفت متفکري واالمقام از لوکورگوس خواستار برقراري حکومت مردمی شد، و قانونگذار

اسپارت را، به سبب آنکه هر ساله از ) سرپرست(سیسرون پنج افوروس .)) نخست آن را در خانواده خویش پدیدآور

ولی در واقع باید افوروسها را، که داراي . طرف مجلس عمومی برگزیده میشدند، با تریبونهاي رومی مقایسه کرده است

یچ عاملی جز مجلس سنا نمیتوانست آنان را از اجراي تصمیمات خود باز دارد، همانند اقتدارات اداري بودند و ه

با آنکه افوروسها پیش از لوکورگوس وجود داشتند، در قوانین لوکورگوس از افوروس سخنی . کنسولهاي رومی دانست

ی همپایه قدرت شاهان با این وصف، هنوز بیش از نیمی از قرن ششم نگذشته بود که افوروسها قدرت. نرفته است

سفیران را میپذیرفتند، مناقشات قانونی را رتق و فتق . دوگانه یافتند و پس از جنگهاي ایران به قدرتی بیشتر رسیدند

. میکردند، رهبري ارتش را به عهده داشتند، و شاهان را هدایت و تبرئه و مجازات میکردند

رسم بود که افوروسها برخی از جوانان اسپارتی . ان یا پاسبانان نهادنداسپارتیان اجراي احکام دیوانی را به عهده سپاهی

اینان در میان مردم به جاسوسی میپرداختند و حق داشتند، به . را مسلح کنند و به صورت پاسبان مخفی درآورند

. ستفاده میشداز این سازمان در مواقع بحرانی و براي سرکوب اسیران ا. را بکشند) هیلوتس(صالحدید خود، اسیران 

اسیران با آنکه در جنگها خدمات بزرگی به سروران اسپارتی خود میکردند، باز همواره مورد بدگمانی آنان بودند و 

  : توسیدید مینویسد. خطرناك به شمار میرفتند

 هشت سال پس از جنگهاي پلوپونزي، اسپارتیان از اسیران خواستند که، از میان خود، آنانی را که در جنگ با

اما منظور واقعی اسپارتیان شناختن افرادي بود که . دشمنان برتري نشان دادهاند، برگزینند تا بدانان آزادي اعطا شود

اسیران دو هزار تن را از میان . بیش از دیگران به آزادي رغبت داشتند و از این جهت زودتر تن به شورش میدادند

ولی . ی بر آزادي، تاج بر سر نهادند و به طواف معابد پرداختندخود انتخاب کردند، و اینان، به شکرانه دستیاب

  . اسپارتیان، به شیوهاي که برما معلوم نیست، خیلی زود خود را از شر آنان آسوده کردند

در اسپارت، قدرت، همانند افتخار، اساسا از آن سپاه بود، زیرا اسپارت فقط در سایه شجاعت و انضباط و مهارت 

هر یک از اسپارتیان از بیست سالگی تا شصت سالگی به تمرینات جنگی . و عظمت خود رسید نظامی به امنیت

در نتیجه این تعلیمات سخت، اسپارت توانست . میپرداختند و خود را براي خدمات لشکري آماده نگاه میداشتند

همه یونانیان حتی آتنیان را  پیاده نظامی فراهم آورد که با افراد سنگین اسلحه و نیزه افکن خود، در صفوف فشرده،

  . به وحشت اندازد و دیرگاهی به صورت نیرویی شکستناپذیر دوام آورد
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به دور محور این ارتش، اسپارتیان شئونات اخالقی خود را شکل . تا آنکه، اپامینونداس آنان را در لئوکترا شکست داد

ادامه زندگی  ;رگترین شرف و باالترین سعادت بودمرگ در میدان نبرد، بز ;فضیلت، داشتن قوت و شجاعت بود: دادند

  . بعد از شکست ننگی بود که حتی مادر هم چنین گناهی را بر فرزند خود نمیبخشود

.)) بازگرد با سپرت یا روي سپرت: ((مادران هنگامی که پسران خود را به میدان جنگ میفرستادند، چنین میگفتند

. نگین امکان نداشتسپر اسپارتی سنگین بود، فرار با سپر س

  قوانین اسپارت -5

الزمه آماده کردن مردان براي هدفی چنین ناسازگار با جسم انسان، این بود که آنان را از کودکی از خانواده جدا 

گذشته از حق پدر در کشتن نوزاد : اولین قدم نوعی اصالح نژاد بیرحمانه بود. کنند و با انضباطی سخت پرورش دهند

هاي  دکان را نزد شوراي بازرسان دولتی میبردند، و هر کودکی را که به نظر ناقص میآمد از باالي صخرهخود، تمام کو

بدین  ;براي زدودن کودکان ناقص از عرصه جامعه، وسیلهاي دیگر نیز به کار میبردند. قله تائوگتوس به زیر میافکندند

حکومت به پسران و دختران . و پر خطر قرار میدادند معنی که، بنابر سنن دیرین، آنان را در معرض حوادث نامالیم

شاه آرخیداموس، که زنی الغر را به . توصیه میکرد که به هنگام انتخاب همسر، سالمت و شخصیت او را منظور دارند

حکومت شوهران را تشویق میکرد که زنان . همسري برگزیده بود، از طرف حکومت به پرداخت غرامت محکوم شد

همچنین حکومت از . مردانی فوق العاده نیرومند به عاریه بدهند تا کودکان نیرومند فزونی گیرندخویش را به 

هاي نیرومند، از ایشان  شوهران فرسوده و بیمار انتظار داشت که خود جوانان را فرا خوانند و، در پدید آوردن خانواده

ن به شوهر و حسادت شوهر را در مورد زن به پلوتارك متذکر میشود که لوکورگوس موضوع انحصار ز. یاري خواهند

بی معنی است که مردم تا این حد مشتاق سگان و اسبان خود باشند و حتی براي تولید : ((سخره میگرفت و میگفت

نسل بهتر به پرداخت پول راضی شوند، اما همسران خود را محبوس کنند و خود، که ممکن است ابله یا علیل یا 

قدما نوشتهاند که مردان اسپارت از سایر مردان یونان .)) کار تولید فرزند را عهده دار شوند بیمار باشند، منحصرا

محتمال . خوشروتر و نیرومندتر بودند، و زنان اسپارت نیز از لحاظ تندرستی و زیبایی بر همه زنان یونان تفوق داشتند

  . مدیون پرورش نژاد دانست باید مزایاي مردان و زنان اسپارتی را بیشتر مرهون تربیت، و کمتر

مردم اسپارت، به هنگام والدت، از یکدیگر چندان متفاوت : ((توسیدید در این باره از زبان شاه آرخیداموس میگوید

کودکان اسپارتی را در هفت .)) نیستند، ولی برتري از آن کسی است که در دشوارترین مدراس بزرگ شده باشد

هایی میشدند که در  کودکان وارد آموزشگاه. و دولت عهده دار پرورش آنها میشدسالگی از خانواده جدا میکردند، 

در آموزشگاه، هر گروه از کودکان از یک تن کودکپرور یا پایدونوموس تعلیم . عین حال هم نظامی بود و هم آموزشی

  . تواناترین و دلیرترین کودك به عنوان رهبر برگزیده میشد. میگرفت

ایست از رهبر فرمان برند و، اگر درباره آنان کیفري مقرر میداشت، به حکم او گردن نهند و سعی همه افراد گروه میب

هدف مدارس نظامی اسپارت، برخالف مدارس . کنند تا در انضباط و پیشرفت با رهبر برابر شوند و از او سبقت بگیرند

. که افرادي شجاع و جنگی به بار آورندمدارس اسپارت صرفا میکوشیدند  ;آتن، پرورش بدنی زیبا و ورزیده نبود

بزرگساالن تعمدا مناقشاتی بین . کودکان، در برابر بزرگتران و دوستاران زن و مرد خود، برهنه سرگرم بازي میشدند

اگر کودکی لحظهاي به ترس . ها و افراد به وجود میآوردند تا نیرو و تهور آنان امتحان شود و پرورش یابد گروه

از همه خواسته میشد تا، ساکت، درد و سختی و پیشامدهاي ناگوار را . ی دراز مورد خفت قرار میگرفتمیافتاد، زمان

تحمل کنند، همه ساله، در معبد آرتمیس، بعضی جوانان منتخب را چندان تازیانه میزدند تا خونشان روي سنگها 

بود و تمام سال را با یک جامه کودکی که به دوازده سالگی میرسید، از پوشیدن جامه زیرین ممنوع . بچکد

. میگذرانید
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نوجوان اسپارتی، برخالف نوجوان آتنی، از استحمام طرفی نمیبست، زیرا به نظر اسپارتیان، بدن، بر اثر شستشو و 

  . تدهین، به نرمی وسستی میگراید، در صورتی که هواي سرد و خاك پاکیزه بدن را تقویت میکند

هاي درختانی که در ساحل رود  بستان، در فضاي باز میخوابید، و بسترش از شاخهنوجوان اسپارتی، زمستان و تا

جوان اسپارتی تا سی سالگی با همساالن خود در لشکرگاه به سر میبرد و از آسایش . ائوروتاس میرویید ساخته میشد

  . خانگی برکنار بود

در اسپارت خریداران و  ;رج شوند، میآموختندخردساالن خواندن و نوشتن را، به اندازهاي که از شمار بیسوادان خا

به تصریح پلوتارك، لوکورگوس دوست میداشت که کودکان قوانین جامعه را نه از . ناشران کتاب بسیار اندك بودند

روي نوشته، بلکه با تعلیمات شفاهی و به وسیله تمرینهایی که زیر نظر راهنمایان صورت میگرفت و سرمشقهایی که 

وي معتقد بود که جوانان را باید بی آنکه خود متوجه باشند، عمال به . ر راهنمایان فراهم میآمد، بیاموزندعمال از رفتا

به . اخالق نیک عادت داد، و کسب عادات اخالقی در عمل، بهتر از بحث و استدالل از عهده تهذیب نفس برمی آید

شخصیت از دانایی  ;ید اخالقی باشد، نه عقلیگفته او، حکومت خوب زاده تربیت خوب است، ولی چنین تربیتی با

راهنمایان جوانان گاهی چند تن از . جوان اسپارتی میبایست در نوشیدن شراب میانه روي پیش گیرد. مهمتر است

اسیران را باده مینوشاندند و به مستی میکشاندند تا جوانان اسپارتی حماقتهایی را که گریبانگیر مستان میشود با 

همچنین، به منظور آماده کردن جوانان براي دشواریهاي جنگ، گاهی آنان را به دشتهایی . ببیننددیدگان خود 

در این گونه موارد، دزدي براي جوانان  ;میفرستادند تا با دست خالی براي خود خوراك بیابند یا گرسنگی بکشند

به جوانان شایسته اجازه داده . دادندمجاز بود، ولی اگر جوانی در حین دزدي دستگیر میشد، با تازیانه کیفرش می

جوان . میشد که در اجتماع عمومی مردم حضور یابند و با مشکالت جامعه آشنا گردند و هنر سخنوري را بیاموزند

اسپارتی پس از طی دشواریهاي دوره جوانی و رسیدن به سی سالگی، بر همه حقوق شارمندان دست مییافت و 

. شودمیتوانست با بزرگتران همسفره 

دختران در پارهاي از بازیهاي . دختران، هر چند که در خانه پدر و مادر خود به بار میآمدند، تابع قوانین دولت بودند

خشن، مانند دو و کشتی و گرده پرانی و تیراندازي، شرکت میجستند، پیکرهاي خود را سالم و نیرومند میکردند و 

جلب توجه دختران به بهداشت و تندرستی، آنان را موظف کرده بود  حکومت، براي. براي مادري شایستگی مییافتند

که در مجالس رقص و برخی دیگر از اجتماعات عمومی و در حضور جوانان برهنه حاضر شوند تا اگر نقصی در تن 

دن برهنه ش: ((پلوتارك، که سخت دلبسته اخالق است، میگوید. دارند، هویدا شود و آنان را به رفع نقص برانگیزد

دختران در حال رقص .)) دختران کاري شرم آور نبود، زیرا پرهیزکاري شعار آنان بود و از بدکاري سخت به دور بودند

اهالی اسپارت تربیت فکري دختران را . سرودهایی در ستایش جنگجویان دالور میخواندند و بزدالن را نفرین میکردند

  . به چیزي نمیگرفتند

  . بود و میتوانست هر پسر یا دختري را که میخواست، به دوستی برگزیند جوان اسپارتی در عشق آزاد

از این معشوق انتظار میرفت تا معلومات جوان را . تقریبا همه کودکان اسپارتی در میان مردان معشوقی داشتند

ارد، عواطف دوستانه این پیوند، در بسا مو. افزایش دهد، و جوان نیز به پاس آن، در برابر او دوستی و فرمانبري میکرد

مردان پیش از ازدواج از آزادي . نیرومندي میان جوانان و مردان پدید میآرود و آنان را به دلیري در جنگ سوق میداد

  . از این رو، فحشا و زناکاري رواجی نداشت ;فراوانی بهرهمند بودند

معبد آفرودیته با هیئتی پرمعنی نمودار در این . اسپارتیان براي االهه عشق، آفرودیته، جز یک معبد برپا نکردند

نقابی بر چهره و شمشیري در دست و زنجیري برپاي دارد، و گویا نمودار بی ارزشی وصلتهاي عاشقانه و : میشود

  . ناتوانی عشق در برابر جنگ و تسلط جامعه بر ازدواج است
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مجرد زیستن جرم . ن بیست سالگی بوداز لحاظ حکومت، مناسبترین سن ازدواج براي مردان سی سالگی، و براي زنا

شناخته میشد، تا آنجا که مجردان از حق شرکت در انتخابات و حق شرکت در اجتماعات و جشنهاي عمومی، که در 

کسانی را که از ازدواج میگریختند، وا : پلوتارك میگوید. آن زنان و مردان جوان برهنه میرقصیدند، محروم بودند

این : ((ستان، با بدنی عریان در میان مردم بخرامند و سرودي را تکرار کنند با این مضمونمیداشتند که، حتی در زم

کسانی که در حفظ تجرد پافشاري میکردند، هر لحظه در معرض حمله و .)) کیفر سرپیچی از قوانین این دیار است

نیز خود ننگی به شمار میرفت، و  فقط همسر نگرفتن ننگین نبود، فرزند نداشتن. آزار جماعات زنان نیز قرار داشتند

  . مردان بیفرزند از احتراماتی که جوانان اسپارتی بر مردان مسنتر از خویش مینهادند، بی نصیب میماندند

داماد براي تصاحب عروس پولی نمیپرداخت، بلکه میبایست . پدر و مادر مسئول تدارك ازدواج فرزند خود بودند

از این رو نزد . کشد، و عروس هم موظف بود که در مقابل او ایستادگی ورزد عروس را به زور از خانهاش بیرون

در مواردي، گروهی از جوانان بیهمسر و گروهی از دختران . بود)) ربودن((به معنی )) زناشویی((اسپارتیان، واژه 

اریکی از میان دختران، مجرد، که از لحاظ شمار مساوي بودند، در اطاقی تاریک گرد میآمدند، و هریک از جوانان در ت

مردم اسپارت معتقد بودند که چنین انتخابی کورکورانهتر از . یکی را به عنوان شریک زندگی خود برمی گزید

. ازدواجهاي عاشقانه نیست

هاي پدران خود به  مطابق آیین دیرین اسپارت، عروس و داماد، پس از انتخاب یکدیگر، چند گاهی جدا از هم در خانه

چنانکه پلوتارك میگوید، در مواردي، مدتی . امه میدادند، و فقط گاه به گاه داماد به دیدن عروس میرفتزندگی اد

دراز بر این منوال میگذشت، و بسا شوهران پیش از آنکه چهره همسران خود را در روشنایی ببینند، از آن داراي 

نزدیک میدیدند، در صدد یافتن خانهاي مستقل بر  داماد و عروس معموال هنگامی که تولد فرزند را. فرزندانی میشدند

عشق بعد از ازدواج به وجود میآمد نه قبل از آن، و چنین به نظر میرسد که اسپارتیان کمتر از اقوام دیگر از . میآمدند

مدعا چه بسا که در این  ;اسپارتیان به خود میبالیدند که به زناکاري آلوده نیستند. عشق زن و شوهري بهره نداشتند

صادق بودند، زیرا پیش از ازدواج از آزادي جنسی برخوردارند، و پس از ازدواج اکثرا همسران خود را به دیگران، بویژه 

لوساندروس، سردار اسپارتی، که به قصد ازدواج با زنی زیبا از . طالق بندرت روي میداد. به برادران خویش، وامیگذارند

  . همسر خود جدا شده بود، کیفر دید

به طور کلی، موقعیت زن اسپارتی از زنان سایر اجتماعات یونان بهتر بود و بر پایگاه ارجمندي که هومر به زن یونانی 

  . قدیم نسبت داده بود، قرار داشت و از مزایاي زنان جوامع اولیه مادرساالري برخوردار میشد

موضوع مهمی بی پروا سخن میگفتند و میخواستند به قول پلوتارك، این زنان از جسارتی مردانه بهره میبردند، در هر 

با گذشت زمان، . از لحاظ قانون، از دیگران ارث میبردند و براي دیگران ارثیه میگذاشتند. بر شوهران خود برتري یابند

در همان هنگام که مردان با . در پرتو نفوذ شدیدي که در مردان خویش داشتند، صاحب نیمی از ثروت اسپارت شدند

هاي فراوان رو به رو بودند یا بر سر سفره عمومی با دوستان خود غذایی ساده میخوردند، زنان اسپارتی با کمال خطر

  . هاي خود به سر میبردند آسایش و آزادي در خانه

هاي عمومی  بنابر قانون اسپارت، مردان، از سی سالگی تا شصت سالگی، میبایست غذاي نیمروز را در سفرهخانه

هاي عمومی به مردان داده میشد، بسیار ساده و کمتر از خوراك الزم براي  خوراکی که در این سفرهخانه. تناول کنند

زیرا، به گفته پلوتارك، هدف قانونگذاران اسپارت آن بود که بدین وسیله مردان را براي تحمل . یک فرد متعارف بود

  . ی و انحطاط روزگاران صلح دور دارندمحرومیتهایی که در حین جنگ رخ مینماید آماده کنند و از سست

ها، روي نیمکتهاي گرانقیمت و میزهاي مجلل، و با خوردن  زندگی خود را، در خانه((به مردان اجازه نمیدادند که 

ها مانند حیوانات به  در گوشه خانه ;خود را به دست کاسبکاران و آشپزان بسپارند ;خوراکهاي لذتبخش سپري کنند
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به خواب دراز  ;دازند و بتدریج نیروي بدنی و عقالنی خود را بر اثر این گونه تن آسانیها از دست بدهندتولید فرزند بپر

و استحمام با آب گرم و بیکاري خو گیرند، و خالصه، مانند بیماري که دچار مرضی مزمن است، به مراقبت و 

هر فرد . له شارمندان اسپارت فراهم میشدهاي عمومی به وسی مواد مورد احتیاج سفرهخانه.)) پرستاري نیاز یابند

منظما مقداري گندم و مواد غذایی دیگر به سفرهخانه محل خود تسلیم میکرد، و فرد متخلف از حقوق اجتماعی 

. محروم میشد

 در اولین قرون بعد از وضع قوانین، معموال زندگی ساده و زاهدانهاي که جوانان را با آن پرورش میدادند، تا سنین باال

ولی . البته قانونی براي محدود کردن حجم شکم وجود نداشت. در اسپارت مردان فربه نادر بودند. ادامه مییافت

حکومت گاهی کسی را که داراي شکمی بزرگ و نامتناسب بود، مورد سرزنش علنی قرار میداد و گاهی او را تبعید 

از لحاظ ثروت، میان توانگران و . ه چشم میخوردمستیها و خوشگذرانیهاي مردم آتن در اسپارت بندرت ب. میکرد

  . بینوایان تفاوت زیادي وجود داشت، ولی این تفاوت علنی نبود

. لباس را وسیله تفاخر و تزیین نمیدانستند. هر دو طبقه لباسی بسیار ساده، یعنی پیراهنی از پشم، میپوشیدند

هاي آهنین و درشت اسپارت سنگین و جاگیر بود، و براي  هنگاهداري دارایی منقول از دشوارترین کارها بود، زیرا سک

ها را در صندوقی بزرگ ریخت و براي انتقال صندوق از گاو  نگاهداري پول معادل یکصد دالر امریکایی میبایست سکه

ا، اعضاي مجلس سن. با این حال، طمع بی پایان آدمی راه خود را گشود و در دستگاه دیوانی رخنه کرد. استفاده کرد

هنگامی که سفیر جزیره . سرپرستان، سفیران، سرداران، و شاهان، با مبلغی فراخور شان آنان، قابل خرید میشدند

ساموس در اسپارت سینیهاي طالي خود را در معرض تماشا گذارد، کلئومنس اول، شاه اسپارت، اخراج او را از 

  . بگیرند سرزمین خود خواستار شد تا مبادا اهالی اسپارت از او سرمشق

حکومت اسپارت، از بیم سرایت ثروتدوستی از بیگانگان به اسپارتیان، به طوري بیسابقه با بیگانگان سختگیري میکرد، 

بیگانگانی هم که موفق به ورود به اسپارت میشدند، میدانستند . و کمتر بیگانهاي اجازه ورود به آن سرزمین مییافت

، و در صورتی که بیش از مدتی محدود اقامت میکردند، پاسبانان آنان را تا مرز که اقامت آنان نمیتواند به درازا کشد

براي اینکه حس  ;اهالی اسپارت نمیتوانستند بدون اجازه حکومت از دیار خویش خارج شوند. کشور بدرقه میکردند

و حتی تصور نکنند که کنجکاوي آنان را از بین ببرند، به آنان تعلیم میدادند تا متکبرانه خود را منزوي سازند 

  . مردمان دیگر میتوانند چیزي به آنان بیاموزند

حکومت اسپارت، براي حفظ موجودیت خویش، ناچار از آن بود که در مورد بیگانگان بسیار بی گذشت باشد، زیرا 

نیایی که همواره ممکن بود که نسیمی از دنیاي دیگر، از دنیاي آزادي و آسایش، از دنیاي ادبیات و هنرها، از د

اسپارتیان حق ارتباط با آن را نداشتند، بدان جانب وزیدن گیرد و تشکیالت ساختگی شگفت آور ملتی که دو ثلث 

. آن برده بودند و بقیه نیز آزادي نداشتند، فرو ریزد

  داوري درباره اسپارت  - 6

ظام، در وهله اول، مردمی سختکوش نظام اسپارتی چگونه مردانی به وجود آورد، و چه نوع تمدنی پرورد نتیجه این ن

نمیتوان آمادگی براي : ((یکی از مردم تجلمپرست سوباریس درباره اهالی اسپارت چنین میگوید. و پرمقاومت بود

مرگ و از خودگذشتگی اسپارتیان را در میدانهاي جنگ ستود، زیرا تنها وسیله نجات آنان از کارهاي دشوار و زندگی 

بدون تردید، . در اسپارت، سالمت بدن از باالترین فضیلتها، و بیماري جرم به شمار میرفت.)) نکبتبار همانا مرگ بود

اسپارتی شجاع بود و در دالوري . افالطون از کشف اینکه اسپارت از دارو و دموکراسی فارغ است، سخت محظوظ شد

م اسپارت به دشمن در سفاکتریا به یونانیان از تسلی. و پیروزیطلبی، جز رومیان، هیچ قدرتی به گرد او نمیرسید

حیرت افتادند، زیرا معروف بود که اسپارتیان تا آخرین نفر میجنگند و حتی سربازان معمولی اسپارتی خودکشی را بر 
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هنگامی که اسپارتیان در لئوکترا شکست خوردند و با این شکست از صحنه تاریخ . فرار از دشمن ترجیح میدهند

اما آنان کلمهاي سخن نگفتند و . ا به سرپرستان، که سرگرم جشن گومنوپدیا بودند، رساندندبیرون رفتند، خبر آن ر

  . تنها کاري که انجام دادند آن بود که نام کشتگان تازه را در دفتر مردگان مقدس ثبت کردند

ن فضایل داد سخن اسپارتیان در میانه روي و اعتدال و خودداري بی نظیر بودند، حال آنکه آتنیان، گرچه درباره آ

  . میدادند، عمال چندان بهرهاي از آنها نداشتند

دماراتوس در این باره به خشیارشا . اگر پیروي از قانون را فضیلت بدانیم، قوم اسپارتی از دیگر اقوام بافضیلتتر بود

یرا قانون بر ایشان مردم الکدایمون، هر چند که آزاد به شمار میآیند، اما در همه چیز آزاد نیستند، ز: ((میگوید

از رومیان و یهودیان قرون .)) سیادت دارد و بیش از آنچه ملت تو از تو میترسند، اینان از قانون خود میهراسند

اسپارت . وسطی که بگذریم، کمتر ملتی میتوانیم بیابیم که مانند اسپارت، بر اثر رعایت قانون، به قدرت رسیده باشد

البته از عهده فتح آرگوس و . قوانین لوکورگوس از اقتداري روزافزون بهرهور بود دست کم مدت دویست سال در سایه

 560(اما همه نواحی پلوپونز، جز آرگوس و آخایا، رهبري آن را در اتحادیهاي که تقریبا دو قرن تمام . آرکادیا برنیامد

می پر از اعجاب مینگریست و در یونان حکومت و لشکر اسپارت را با چش. صلح را حفظ کرد، پذیرفتند) م ق 380 - 

هنگامی که براي نخستین بار اسپارت را، : ((گزنوفون میگوید. واژگون ساختن بساط بیدادگران از آن یاري میجست

. با داشتن سکنه اندك، در میان همه دول یونان داراي مقامی ارجمند و نیروي قومی بسیار دیدم، دچار شگفتی شدم

گزنوفون و همچنین .)) رسید که قوانین شگفت آور اسپارت را مورد مطالعه قرار دادمحیرت من هنگامی به پایان 

نیازي به گفتن ندارد که افالطون طرح . پلوتارك و افالطون از ستودن روش زندگی مردم اسپارت باز نمیایستادند

. د و سپس به روي کاغذ آوردمدینه فاضله یا جمهورساالري خود را از اسپارت گرفت، و فقط نظریه مثل را بر آن افزو

بسیاري از متفکران یونان پس از آنکه از ابتذال و آشفتگی نظام دموکراسی ملول و بیمناك شدند، به قوانین و 

. تشکیالت اسپارت پناه بردند

و  براستی اینان از آن روي اسپارت را میستودند که خود از ساکنان آن سرزمین نبودند، و در نتیجه، از خودخواهیها

سردیها و دلسختیهاي مردم آن سامان خبري نداشتند و نمیتوانستند از طریق شخصیتهاي معدود اسپارتی و 

قهرمانانی که از دور مورد ستایش قرار میدادند، دریابند که قوانین اسپارت تنها لشکریانی دالور پرورش میدهد و 

در . جسمانی آنان را در فعالیتهایی خشن مصروف میدارد تقریبا تمام نیروهاي عقالنی مردم را نابود میکند و نیروهاي

اسپارت، پس از استقرار کامل این قوانین، هنرها و صنایع، که پیش از آن کمابیش میدرخشیدند، نابود گشتند، و پس 

از میان هنرها، تنها رقص جمعی و . در اسپارت به وجود نیامدهیچ شاعر یا مجسمه ساز یا معماري  م ق 550از سال 

اینها هم هنرهایی بودند که با قانون اسپارت و استهالك فرد اسپارتی در جامعه توافق  ;موسیقی بر جاي مانده بود

و ادبیات  محرومیت مردم اسپارت از سیر و سفر و روابط بازرگانی با جهان خارج، و بی نصیبی ایشان از علوم. داشتند

و فلسفه پیشتاز یونان، باعث شد که ملت اسپارت به صورت نیروي پیاده نظامی با سالحهاي سنگین درآید و طرز 

مردم سایر شهرهاي یونان چون به اسپارت سفر میکردند، از زندگی . فکر یک سرباز پیاده نظام دایمی را پیدا کند

صرار جامعه براي حفظ سنن، و نیز از دالوري و انضباط عالی مردم، بسیار ساده و بی آالیش، از محدودیت آزادي، از ا

آتن در نزدیکی . که براي مقاصدي ناهنجار به کار میرفت و نتیجه مثبتی به بار نمیآورد، سخت به شگفت میافتادند

، با وجود اما این دو شهر. اسپارت قرار داشت، و اسب سوار میتوانست یکروزه خود را از آنجا به اسپارت برساند

آتن در میان هزاران اشتباه و اجحاف دست و پا میزد و در عین حال . نزدیکی، به هیچ روي به یکدیگر نمیمانستند

تمدنی ژرف و گسترده میآفرید تمدنی که براي پذیرفتن افکار نو و ایجاد ارتباط با دیگر تمدنها آماده بود و از مدارا و 
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این تفاوت میان آتن و اسپارت تاریخ یونان را . و آزادي بهره فراوان میبرد تنوع و تجمل و شک و تخیل و ذوق شعر

. ملون کرد و خصیصه بارز آن شد

اسپارت اندك اندك، براي . تنگی افق فکري اسپارت سرانجام روحیه مستحکم آن را در هم شکست و نابود کرد

در این راه کارش به جایی رسید که همه رسیدن به هدفهاي جنگی خود، از هیچ وسیله ناپسند چشم نپوشید، و 

بدین ترتیب، . آزادیهایی را که آتن در ماراتون براي یونان به دست آورده بود، در راه غلبه بر ایرانیان، زیر پا نهاد

از . اسپارت که روزگاري مورد احترام همسایگانش بود، به سبب سپاهیگري، به صورت مزاحمی براي همه یونان درآمد

هاي  اکنون در میان خرابه. سقوط اسپارت همه اقوام را به شگفتی انداخت، اما هیچ یک را اندوهگین نکرداین رو، 

اندکی که از پایتخت سرزمین الکونیا به جاي مانده است، بندرت میتوان به مجسمه یا ستونی برخورد و حکم کرد که 

  . روزگاري در آنجا شهري عظیم برپا بوده است

IV - موش شده دولتهاي فرا  

ها خطرناك هستند، نمیتوان  گرچه این کوه. هاي آرکادیا میپیوندند دره رود ائوروتاس در شمال مرز اسپارت به کوه

هاي آرکادیا بسیار دشوار است، و کسانی که  هاي سنگالخ کوه ظاهرا عبور از دامنه. زیبایی فراوان آنها را نادیده گرفت

  . فتاده را دارند، سخت به رنج میافتندهاي دورا قصد تجاوز به این پناهگاه

جاي هیچ گونه شگفتی نیست که کشورگشایان دوري و اسپارتی مجبور شدند از آرکادیا هم مانند الیس و آخایا 

ها و  در نواحی پراکنده این سرزمین، در جلگه. چشم پوشند و آن را براي قوم آخایایی و قوم پالسگوي آزاد گذارند

و بقایاي شهرهاي قدیمی اورخومنوس، مگالوپولیس، تگئا، مانتینئا ) تریپولیس(زه مانند طرابلس فالتها، شهرهایی تا

  . همانجا که اپامینونداس هم پیروز شد و هم به هالکت رسید به چشم میخورد

هاي خشک به سر  هاي خویش در دامنه تپه قسمت عمده این سرزمین جوالنگاه کشاورزان و چوپانانی است که با گله

شهرهاي آرکادیا، با آنکه پس از . ها و چوپانان، دانستهاند جنگلهاي این ناحیه را مقر کهن پان، خداي بیشه. میبرند

جنگ ماراتون بیدار میشوند و از هنرها و صنایع و مظاهر تمدن استقبال میکند، پیش از جنگهاي ایران، در داستان 

  . تمدن راهی ندارند

رود آلفیوس با سرعت . وبی با رود مشهور دیگري به نام رود آلفیوس تالقی میکندرود ائوروتاس در آرکادیاي جن

فراوان راه خود را از میان سلسله جبال پارهاسیا میشکافد و سپس بآهستگی به طرف دشتهاي الیس میپیچد و 

و در اصل از آیتولیا  پاوسانیاس میگوید که مردم الیس از قوم آیولی و پالسگها بودند. مسافر را به اولمپیا میکشاند

پس از : به او معروف است) سلنه(نخستین پادشاه آنان آیتلیوس پدر اندومیون است که قصه عشق ماه . برخاستند

آنکه ماه او را گمراه کرد، چشمان او را بست، به خوابی دایم فرویش برد، و خود کرارا با او همبستر شد و چندین 

رود آلفیوس و رود کالدیوس، که از طرف شمال میآید، ناحیه مقدس آلتیس قرار  در نقطه برخورد. دختر براي او زاد

مردم الیس به برکت آن توانستهاند مسابقات . دارد که مورد تکریم یونانیان است و از گزند جنگها ایمن مانده است

معبد زئوس و معبد هرا اقوام مهاجر چون به آلتیس میرسیدند، از روي صفا به زیارت . ورزشی را جانشین جنگ کنند

از این روي، ثروت و شهرت معبدهاي زئوس . میرفتند و بعدا نیز براي جلب عنایت آن دو، هدایایی پیشکش میکردند

هنگامی که یونان بر ایران پیروز میشود، معماران و مجسمه سازانی بزرگ با صرف . و هرا در طی قرنها روزافزون بود

تجدید میکنند و بدین وسیله اعالم میدارند که این دو معبد در تحصیل آن پیروزي  اموال فراوان، ساختمان آنها را

کهنترین اثري که از معبدهاي . م میرسد ق 1000تاریخ ساختمان اصلی معبد هرا به سال . بزرگ بسی تاثیر داشتهاند

از این تنوع چنین بر . وعسرستون متن 20ستون و  36یونانی باقی است، بازمانده این معبد است، مشتمل بر قطعات 
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بی گمان، ستونها و سرستونها در آغاز از چوب بودند، و هنگامی . میآید که معبد بارها مورد بازسازي قرار گرفته است

. که پاوسانیاس به تماشاي معبد رفت، هنوز یکی از ستونها که از چوب بلوط بود در جاي خود قرار داشت

این ناحیه همان است که پس از دست . ستانی شهر الیس و سپس به آخایا میرسیمپس از عبور از اولمپیا به محل با

این شهر، مانند آرکادیا، شهري کوهستانی . یافتن قوم دوري بر آرگوس و موکناي، پناهگاه برخی از مردم آخایایی شد

ختلف سال، به نقاط پست هاي آن میچرانند و به مقتضاي فصول م هاي خویش را در دامنه است، و چوپانان بردبار گله

در ساحل باختري، بندر پاتراي یا پاتراس واقع است، و پاوسانیاس درباره زنان اینجا . یا مرتفع آن رفت و آمد میکنند

شماره آنان دو برابر تعداد مردان است، و اگر زنان بتوانند مومن باشند، اینان را باید مومن به آفرودیته : ((میگوید

اد خلیج کورنت، شهرهاي دیگري مانند آیگیون، هلیکه، آیگیرا، و پلنه نیز وجود داشته و در در امتد.)) بدانیم

  . اما اکنون از آنها نشانی نیست. روزگاران گذشته مردان و زنان و کودکان فراوان را در بر گرفتهاند

V -  کورنت  

هاي دوریان یعنی سیکوئون  از اقامتگاهها را پشت سر گذارد، باز به یکی دیگر  مسافر پس از آنکه لختی دیگر کوه

هاي بعد کرارا مورد  حیلهاي سیاسی به کار برد که در سده 676در این شهر مردي به نام اورتاگوراس به سال . میرسد

وي به کشاورزان چنین تلقی کرد که آنان از فرزندان قوم پالسگوي یا آخایایی هستند، در : استفاده قرار گرفت

. شراف و مالکان زمین، که از وجود کشاورزان بهره کشی میکنند، به قوم مهاجم دوري تعلق دارندصورتی که طبقه ا

پس، در پرتو تعصبات شخصی و قومی کشاورزان، انقالب موفقیتآمیزي را آغاز کرد و بر اثر آن، خود بر مسند 

سیکوئون در عصر مورون و کلیستنس، یعنی  .داددیکتاتوري نشست و زمام امور را به دست طبقه صنعتگر و بازرگان 

جانشینان الیق اورتاگوراس، شهري نیمه صنعتی میشود و در فن کفشدوزي و سفالسازي شهرتی بسزا مییابد، هر 

  . چند که در همه جا به کشت خیار معروف است

مناسبت وضع جغرافیایی و اقتصادي مساعد خود، میباید ثروتمندترین  در شرق سیکوئون شهري دیگر هست که، به

این شهر کورنت یا کورپنتوس است که در مجاورت تنگهاي به همین نام قرار . و مترقیترین شهر یونان به شمار آید

دلخواه خویش از دارد و میتواند راه زمینی پلوپونز را ببندد، روابط بازرگانی شمال و جنوب یونان را بگسلد، یا به 

ها و سازمانهاي کشتیرانی متعدد  در امتداد خلیج ساروس و خلیج کورنت لنگرگاه. محصوالت بازرگانی مالیات بگیرد

در فاصله میان این دو خلیج، دستگاهی تعبیه شده است که به مدد آنها کشتیها روي صحنهاي چوبین . وجود دارد

. به دریا میرسندمیلغزند و، پس از طی شش کیلومتر، دوباره 

در کورنت قلعهاي استوار وجود داشت به نام آکروکورینتوس  .مینامیدند)) لغزشگاه((این دستگاه را دیولکوس یعنی 

استرابون . اب میگشتکه بر قله کوهی به ارتفاع ششصد متر واقع بود و از چشمه آبی که هیچ گاه خشک نمیشد، سیر

شهر داراي تماشاخانه سرگشوده و حمامهاي عمومی و بزرگ و بازاري . منظره شهر را از باالي قله وصف کرده است

ستوندار و معابدي چشمگیر و باروهایی است که در برابر دشمنان سدي استوارند و تا بندر خلیج شمالی موسوم به 

ه کوه، معبد آفرودیته وجود دارد که یکی از مهمترین منابع درآمد شهر در بلندترین نقط. لخایون امتداد دارند

این شهر در عصر هومر به داشتن ثروت فراوان . آغاز تاریخ کورنت، روزگار تمدن موکنایی است. محسوب میشود

  . پس از غلبه قوم دوري، در آنجا نخست حکومت سلطنتی و سپس حکومت اشرافی برقرار شد. اشتهار داشت

بعدا در این شهر . دان باکخیاداي، که بر دیگر خاندانهاي اشرافی چیرگی یافته بود، زمام جامعه را به دست گرفتخان

نیز مانند آرگوس، سیکوئون، مگارا، آتن، لسبوس، میلتوس، ساموس، سیسیل، و سایر شهرهاي بازرگانی، انقالبها و 

این است علت حقیقی . ور بر قدرت سیاسی چنگ اندازدهایی آغاز و موجب آن شد که طبقه بازرگان و پیشه توطئه

چون نذر کرده بود که در . ، کوپسلوس به حکومت رسید655در سال . ظهور جباران در شهرهاي یونان قرن هفتم
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صورت احراز حکمرانی، همه دارایی شهر را به زئوس اختصاص دهد، پس از رسیدن به مقصود، ساالنه مالیاتی معادل 

. تا اینکه بعد از ده سال وي نذر خود را برآورد ;امالك از زمینداران گرفت و به معبد تقدیم داشت ده درصد بهاي

  . حکومت مترقی و محبوب کوپسلوس سی سال ادامه یافت و پایه رفاه شهر را نهاد

به شمار فرزند اوپریاندروس در طی حکومت خشونتآمیز خود، که یکی از طوالنیترین دیکتاتوري هاي تاریخ یونان 

، امنیت و نظم را برقرار ساخت، استثمار را مهار کرد، و مردم را به کارهاي بازرگانی و صنعتی )585 - 625(میآید 

چندگاهی کورنت را شهر درجه اول یونان کرد و، بر اثر ضرب سکه، بر رونق . برانگیخت و ادب و هنرها را تشویق کرد

حکومت، براي رفع بیکاري، . تو کاهش مالیاتها، سخت به پیش رفتصنایع شهر، در پر. تجارت در آن شهر افزود

براي حمایت از صنعتگران جز در برابر صاحبان . بیکاران را به کارهاي عام المنفعه گمارد و به کوچنشینی برانگیخت

د کردن همچنین وار. هاي بزرگ، تعداد بردگانی را که یک کارفرما میتوانست به کار گمارد، محدود ساخت کارگاه

به بهانه ساختن مجسمهاي از طال براي شهر، از توانگران طال خواست و به این شیوه . بردگان جدید را ممنوع کرد

سپس زنان ثروتمند کورنت را به جشنی بزرگ دعوت کرد و، پس از . آنان را از غم حفظ طالهاي زاید خود رهانید

این رویه سبب شد که دشمنان فراوان . د به خانه برگردندهاي گرانبهاي آنان، دستور دا گرفتن جواهرات و جامه

. از این رو هیچگاه جرئت آن نداشت که بدون نگهبانان فراوان از قصر خود بیرون رود. نیرومندي در برابر او برخیزند

فق بر اثر این عزلت و بیم، بدگمان و سختدل شد و عاقبت به منظور ایمن ماندن از شورشهاي احتمالی مردم، موا

هاي او  معشوقه .زدتوصیه دوست خود تراسوبولس، دیکتاتور شهر میلتوس، گاه به گاه به کشتن بزرگان سرکش دست 

همسر . ندپس، همسر را که باردار بود، از باالي پلکان به زیر افک. به همسرش تهمتهایی زدند و خشم او را برانگیختند

هاي خویش را سوزانید و پسر خود لوکوفرون را، که در مرگ مادر  و پریاندروس بیدرنگ همه معشوقه. درگذشت

لوکوفرون به دست اهالی کورکورا . سخت اندوهگین شده بود و تاب سخن گفتن با پدر نداشت، به کورکورا تبعید کرد

تن از اشرافزادگان آن دیار را گرفت و به سوي دربار  پریاندروس، به خونخواهی فرزند، سیصد ;به هالکت رسید

اتفاقا کشتی حامل این جوانان از ساموس عبور . آلواتس، شاه لیدیا، فرستاد تا آنان را اخته کند و پیش خود نگاه دارد

ر سالیانی این جبا. کرد و اهالی ساموس، بی اعتنا به خشم پریاندروس و به منظور ابراز قدرت، جوانان را آزاد کردند

. در یونان باستان به شمار آوردهاند)) خردمندان هفتگانه((دراز عمر کرد و برخی کسان او را جزو 

پس از گذشتن یک نسل از مرگ پریاندروس، حکومت کورنت به دست اسپارت واژگون شد، و اشراف به روي کار 

با این وصف، ثروت . را بر بازرگانان ترجیح میدادالبته اسپارت دوستار اشراف کورنت نبود، ولی طبقه زمیندار . آمدند

کورنت همچنان از راه بازرگانی به دست میآمد، و کسانی که براي زیارت معبد آفرودیته یا شرکت در مسابقات بدان 

روسپیان به اندازهاي بودند که یونانیان واژه . شهر میرفتند، با پولهایی که خرج میکردند، بررونق آن میافزودند

روسپیان معموال کنیزانی بودند که از طرف مومنان وقف معبد . ینتیازوماي را در معنی روسپیگري به کار میبردندکور

که نباید او را با (آوردهاند که مردي به نام گزنوفون . میشدند، و البته کارمزد خود را به کاهنان تقدیم میداشتند

نذر کرد که اگر آفرودیته او را در مسابقات اولمپیا به پیروزي ) قهرمان لشکرکشی ده هزار نفري به ایران یکی بدانیم

پینداروس، شاعر پرهیزکار، به داستان این نذر اشاره میکند و، بی اندك شرم . رساند، پنجاه زن روسپی تقدیم او دارد

ه بدان پایه رسید که دارایی معبد آفرودیت: ((استرابون میگوید. و نفرتی، درباره این پیروزي به سخن سرایی میپردازد

به خاطر همین زنان بود . بیش از هزار تن کنیز روسپی داشت که به وسیله مردان یا زنان به معبد تقدیم شده بودند

.)) کسانی مانند صاحبان کشتیها مال بیحساب در این راه صرف میکردند. که پیوسته بر جمعیت و ثروت شهر میافزود

قدردانی میکرد و به آنان بادیدهاي مینگریست که به خادمان ملت )) ن مهمان نوازبانوا((البته شهر کورنت از این 

در کورنت رسم چنین بود که به هنگام حاجت خواستن از : ((آتنایوس، به نقل از یک نویسنده کهن، میگوید. مینگرند
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این زنان عیدي دینی داشتند  .))براي شرکت در دعا استخدام کنند) هر چه بیشتر، بهتر(زنان روسپی را ... آفرودیته،

بولس، حواري معروف عیسی، در نخستین نامه خود به . به نام آفرودیسیا، که با صالح و جالل فراوان برگزار میشد

. اهالی کورنت، از این زنان که تا روزگار او نیز دست از حرفه خویش برنداشته بودند، با سرزنش نام میبرد

وفور نسبی آزادگان کورنت . جاه هزار تن شارمند و شصت هزار برده تشکیل میشدم، سکنه کورنت از پن ق 480در 

تمام کوشش . هدف همه طبقات جامعه به دست آوردن طال و لذت بود. نسبت به بردگان در یونان بیسابقه بود

گرچه . تندخویش را در این دو راه صرف میکردند، و براي پیشرفت ادبیات و هنرها جز جهدي ناچیز مبذول نمیداش

. در قرن هشتم شاعري به نام ائوملوس پیدا شد، باز صفحات ادبیات یونان کمتر با نام کورنت زینت یافته است

وي از آریون دعوت کرد که از لسبوس به کورنت . پریاندروس شاعران را با گشاده رویی در دربار خویش میپذیرفت

در قرن هشتم، مفرغ سازي و سفالگري این شهر شهرت . آوردبیاید و براي موسیقی آنجا تشکیالتی منظم به وجود 

پاوسانیاس از صندوق چوبین . یافت، و در قرن ششم، نقاشی روي گلدان رونق گرفت و سرمشق همه یونان گشت

بزرگی سخن میگوید که کوپسلوس از بیم خاندان باکخیاداي در آن پنهان شده بود، و هنرمندان نقشهایی ظریف بر 

در کورنت، ظاهرا در عهد پریاندروس، معبدي به سبک دوري ساختند و . با عاج و طال مرصع ساخته بودندآن کنده و 

پنج ستون تا به امروز برجاي مانده است و میرساند که . هر یک از ستونهاي هفتگانه آن را از سنگی خاص تراشیدند

روزگار و تصادفات با این شهر بر سر بیمهري  اما حوادث. هاي گوناگون زیبایی نظر داشته است کورنت نیز به جلوه

زیرا تاریخ کورنت را کسانی تالیف کردند که پایبند دوستی آن شهر . بودند و نگذاشتند که از سوابق آن قدردانی شود

  . تاریخی که مورخان به ما عرضه میدارند، چه بسا در مقابل تاریخ واقعی غریب مینماید. نبودند

VI -  مگارا

مگارا در عین حال شاعر بزرگی داشت، و . مثل کورنت شیفته طال بود و مثل آن در بازرگانی پیشرفت کرد مگارا هم

. اشعار این شاعر، این شهر قدیمی را چنان زنده نگاه داشت که گویی انقالبات آن همین انقالبات دوره خودمان است

شت و، به سبب همین وضع جغرافیایی، میتوانست با مگارا در مدخل پلوپونز واقع بود و در هر دو خلیج آن، بندر دا

  . لشکرهاي مهاجم وارد مذاکره شود و از محموالت بازرگانی مالیات بگیرد

در مگاراي کهن نه تنها بازرگانی رونق داشت، بلکه پارچهبافی نیز صنعتی درخشان بود و کارگران این صنعت مردان 

م، که بر سر بازرگانی  مگارا در قرون ششم و هفتم ق. کلمه، برده بودند و زنانی بودند که در آن زمان، به معنی واقع

در ) بوزانتیون(در برزخ کورنت، با شهر کورنت در کشمکش بود، به اوج عظمت خود رسید و در فاصله میان بیزانس 

. آن بود، ایجاد کردهایی که به منزله مراکز بازرگانی  کنار بوسفور، و مگارا هوبالیا در سیسیل، براي خویش کوچگاه

اکثر . دارایی روز افزون شهر در دستهاي عده اندکی متمرکز میشد که در گرد آوردن ثروت مهارت بیشتري داشتند

و سخن مصلحانی را که زندگی بهتر و . مردم بردگانی بینوا بودند که در کنار اقلیتی ثروتمند زندگی میکردند

  . میگرفتند آسودهتري را به ایشان نوید میدادند، جدي

، تئاگنس تصمیم گرفت که دیکتاتور شود، پس بینوایان را ستود و ثروتمندان را سرزنش کرد و 630در سال 

هاي رمه داران توانگر کشانید و موفق شد که، از میان مردم، یک دسته نگهبان تشکیل  شورشیان گرسنه را به چراگاه

آنجا که وي با کمک آنان حکومتی را که بر سر کار بود، ساقط کرد، و افراد این دسته رفته رفته فزونی یافتند تا . دهد

در این مدت، رعایا را آزاد و زورمندان را زبون کرد و هنرها را رواج . خود مدت یک نسل در مگارا به حکومت پرداخت

سپس براي بار . دند، ثروتمندان دست به قیام زدند و حکومت را از کف او بیرون آور600اما، تقریبا به سال . بخشید

پس، امالك اشراف بزرگ مصادره و خانه همه ثروتمندان تصرف . سوم انقالبی درگرفت و دموکراسی را به بار آورد
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هایی را که در گذشته از بدهکاران خود دریافت کردهاند، به  وامهاي مردم لغو، و مقرر شد همه ثروتمندان بهره. شد

  . آنان بازگردانند

گارا، که در جریان این تحوالت زنده بود، بتلخی درباره انقالبات شهر خود شعر سروده است، تو تئوگنیس، شاعر م

چرا که او تنها ماخذ ما در این مورد (به اتکاي اقوال خویش . گویی درباره جنگهاي طبقاتی عصر ما شعر سروده است

. ندگی آسوده و رضایتبخش برخوردار بود، میدانیم که از یک خاندان اشرافی کهن برخاست و در آغاز از یک ز)است

. این جوان یکی از رهبران حزب اشراف شد ;تئوگنیس راهنما، فیلسوف، و معشوق جوانی به نام کورنوس بود

تئوگنیس، مانند همه عشاق، از . تئوگنیس راهنماییهاي بسیار به کورنوس کرد و در مقابل، صرفا خواهان عشق او شد

در زیباترین شعر موجود خود، به کورنوس یادآور میشود که تنها از طریق شعر اوست که ناکامیها شکایت داشت و، 

:کورنوس میتواند به جاودانگی دست یابد

  . من براي تو بالهایی ساختهام که میتوانی با آنها پرواز کنی روي زمین و دریاي بی انتها

  . با مردم همراه خواهی بودبزودي نام تو بر زبانها میافتد و تو در میهمانیها و خوشیها 

  . دوستان جوانت از تو خواهند خواست که بانی سیمین آنان را به طرب آوري

و هنگامی که در دل تاریک خاك جاي بگیري در خانه مرگ، آنجا که دل را پر اندوه میکند پیوند تو با افتخار هرگز 

ها و سواحل یونان، و از جزیرهاي به جزیرهاي گسسته نخواهد شد، بلکه جاوید خواهد شد نام تو کورنوس در دریا

  . خواهد رفت

  . ترا به اسب نیازي نخواهد بود، زیرا به پرواز درخواهی آمد، به یاري خدایان شعر که تاجی از بنفشه دارند

  . همواره تا آن زمان که زمین و خورشید برقرار باشد، شیفتگان سرود، تو را گرامی خواهند داشت

  . و بال آفریدهام، و تو در عوض با مالمت خود مرا میسوزانیآري، من براي ت

  . در قطعه دیگري، تئوگنیس به کورنوس آگهی میدهد که بیداد طبقه اشراف چه بسا آتش انقالب را برافزود

  . خونخواهی گستاخ زاده تجاوزاتی دیرپا: کشور ما آبستن است بزودي بار میدهد

  . وران آنان فاسد و نابینایندمردم همیشه خردمند بودهاند، ولی سر

  . استیالي طبایع آزاده و دالور هیچ گاه نظم و صلح را دچار خطر نکرده است

  . خودستایی و گزافگویی و دعویهاي دروغین از آن اشخاص ناتوان و وقیح و کوتهنظر است

  . مکر و طمع و خودخواهی، عدالت و حق و قانون را به یغما برده است

  . ستند که ما را تباه میکنندکورنوس، اینها ه

گرچه اکنون کشور آرام است، باز مپندار که صلح و سلم در آستین آینده است دیر یا زود خونریزي و نزاع بر خواهد 

   .خاست

وکراسی پیروز تبعید شدند و اموالشان مورد آتش انقالب افروخته شد، و تئوگنیس یکی از آنان بود که به وسیله دم

پس، زن و فرزندان خویش را به دوستانش سپرد و خود در یونان آوارگی پیش گرفت و از ملکی . مصادره قرار گرفت

در آغاز، مورد استقبال مردم قرار گرفت و با شعر . ائوبویا و تب و اسپارت و سیسیل را سیاحت کرد. به ملکی رفت

پس، با تغیر سواالتی پیش  ;رسید، اما پس از چندي دچار فقري جانکاه شد که بدان عادت نداشتخود به آسایش 

: پاي زئوس نهاد که بعدها ایوب نیز از یهوه کرد

تو که نعمتهاي خود را بین خوبان . ... اي زئوس توانا، من با حیرت عمیق جهان را مینگرم، و از مشیت تو در شگفتم

نی، چگونه پاس حق و باطل را نگاه میداري، و چگونه میخواهی که قوانین تو را دریابند وي و بدان یکسان پخش میک

خشم خود را بر رهبران دموکراسی فرو میریزد و آرزو میکند که زئوس، با حکمت در نیافتنی خود، او را از نوشیدن 
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نیازموده جایگزین ناخداي آن شدهاند مگارا را به کشتیی تشبیه میکند که مالحانی ناتوان و . خون آنان خرسند کند

تئوگنیس معتقد است . تا آنجا که ما اطالع داریم، این تئوگنیس است که نخستین بار این تشبیه را به کار برده است

حتی در آن زمان  ;که برخی از مردم فطرتا تواناتر از دیگرانند، و از این رو برقراري حکومت اشراف اجتنابناپذیر است

را به معنی اشراف، و کلمه )) نیکان((وي کلمه . بودند که اکثریتها هیچوقت نمیتوانند حکومت کنند هم فهمیده

میگوید که اختالفات فطري مردم از میان رفتنی . را به معنی مردم متعارف به کار میبرد)) فرومایگان((یا )) بدان((

مقصود وي این است که یک فرد متعارف را .)) مرد شرور را با آموزش و پرورش نمیتوان مردي صالح کرد((نیست و 

مانند همه محافظه کاران ناب، براي اصالح نژاد، . با تمام تعلیمات ممکن هم نمیتوان به عنصري اشرافی تبدیل کرد

نیست، بلکه نتیجه انتخاب همسرانی فرومایه و بی )) خوبان((بدیهاي جهان زاییده طمع : ((اصراري فراوان میورزد

وي با همکاري کورنوس توطئهاي بر ضد انقالب مردم میچیند، و عقیده دارد که انسان، حتی اگر .)) ن استبرکتی آنا

و خود عهد میکند که، به یاري  ;به حکومت جدید سوگند وفاداري خورده باشد، باز رواست که جباري را ترور کنند

ه سالهاي بسیار از عمر خویش را در تبعید و اما پس از آنک. دوستان خویش، سختترین انتقام را از دشمنان بگیرد

دوري از وطن سپري میکند، یکی از کارگزاران حکومت را به وسیله رشوه راضی میکند که وسایل بازگشت او را به 

سپس از این دورویی خود متنفر میشود و در ضمن ابیاتی چند، که صدها یونانی دیگر آن را تکرار . مگارا فراهم آورد

  : ومیدي خود را بیان میداردکردهاند، ن

. در جهان نعمتی وجود ندارد، بزرگتر از آن که انسان زاده نشود و خورشید را نبیند

  . اگر انسان زاده شد، سعادت آن است که هر چه زودتر بمیرد و در خاك بیارامد

ازگشته و پیمان بسته در آخرین روزهاي زندگیش، تئوگنیس را مردي سالخورده و دردمند میبینیم که به مگارا ب

و . آرامش خویش را در شراب و همسري باوفا میجوید. است تا براي امنیت خود، دیگر درباره سیاست چیزي ننویسد

  . سعی در فراگیري این درس میکند که هر چیز طبیعی را میتوان مورد عفو قرار داد

یش را با بشریت موافق کنی، و طبع بشري را بیاموز اي کورنوس، بیاموز که فکري آسانگیر داشته باشی و مزاج خو

  . همان گونه که مییابی، بپذیزي

  . ما همه از عناصر خوب و بد سرشته شدهایم، و چنین هستیم ما، بهترین موجود

اگر جریان امور خالف این بود، چگونه کار عالم پیش . بهترین مردم ناقصند و باقی همه در امور متعارف، برابر بهترین

  میرفت 

VII  - آیگینا و اپیداوروس  

ها دوام آورده یا در نتیجه  در عرض خلیجی که از مگارا تا کورنت امتداد مییابد، جزیرهاي است که یا در مقابل زلزله

هاست و همواره در صنعت و بازرگانی رقیب کورنت و مگارا  این جزیره که از قدیمترین جزیره. ها پدید آمده است زلزله

یگینا نام دارد، و در آغاز، یعنی در روزگار تمدن موکنایی، شهري آبادان بود، و از این رو شمرده شده است، آ

هنگامی که قوم دوري به این جزیره وارد شد، زمین آن را خشک و . کاوشگران در گورهاي آن طالي فراوان یافتند

ی که ایرانیان فراآمدند، قدرت در کف موقع. غیرقابل کشت یافت، اما وضع جغرافیایی آن را براي بازرگانی مناسب دید

این سوداگران با فروش گلدانهاي زیبا و ظروف مفرغی که میساختند، بردگان فراوانی براي کار در . اشراف سوداگر بود

م، جمعیت آیگینا را نیم  ق 350ارسطو، در حدود سال . ها یا براي صدور به شهرهاي دیگر وارد میکردند کارگاه

در این شهر بود که نخستین سکه یونانی ضرب شد، و . تن برده بودند 000،470که از این تعداد،  میلیون تخمین زد

  . اوزان و مقیاسات آن تا هنگام غلبه روم، در سراسر یونان رسمیت داشت
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هاي زیبا و محکمی، که روزگاري زینت بخش معبد آفایا بودند، به وسیله یکی از جهانگردان در  ، مجسمه1811در 

یک تل خاك کشف شد، و معلوم گشت که یک جامعه تجاري مثل آیگینا میتواند از راه ثروت به مقام هنر دست دل 

  . از این معبد فقط بیست و دو ستون که به سبک دوري هستند، برجا مانده است. یابد

هایی فراوان  د نشانهدر نقوش معب. به ظن قوي، مردم آیگینا این معبد را اندکی پیش از شروع جنگهاي ایران ساختند

شاید این معبد پس . از سبک نیمه شرقی کهن دیده میشود، هر چند که ساختمان معبد خود به سبک یونانی است

برخی از نقوش معبد، که گریز لشکریان تروا را در مقابل سپاه آیگینا نشان میدهد، . از جنگ ساالمیس بنا شده باشد

ی یونان و مشرق زمین و بر پیروزي جدیدي که در ساالمیس نصیب احتماال در عین اشاره به کشمکش همیشگ

در این جنگ، سی کشتی از کشتیهاي نیروي دریایی یونان متعلق به . نیروي دریایی یونان شده است، نیز ناظر است

. داین جزیره کوچک بود، و یونانیان، پس از پیروزي، بزرگترین جایزه را به یکی از کشتیهاي آیگینا اعطا کردن

اپیداوروس، که اکنون قریهاي بیش . پس از یک سفر کوتاه و خوشایند دریایی، میتوان از آیگینا به اپیداوروس رفت

  . نیست و شماره سکنه آن از پانصد تجاوز نمیکند، روزگاري از مشهورترین شهرهاي یونان بود

رفیع شبه جزیره آرگولیس که تا هاي  آسکلپیوس، خداي پزشکی، در این شهر، و به قولی در محلی میان کوه

وخش معبد دلفی از زبان آپولون خطاب به آسکلپیوس گفته . اپیداوروس شانزده کیلومتر فاصله دارد، به سر میبرد

اي آسکلپیوس که آفریده شدي تا به همه آدمیان شادي بخشی، اي فرزند عشق که کورونیس زیبا در : ((است

شماره بیمارانی که به وسیله آسکلپیوس درمان میشدند یا از مرگ .)) آورداپیداوروس سنگالخ براي من به وجود 

نجات مییافتند، چندان زیاد بود که پلوتون، خداي زیرزمین، به زئوس شکایت برد و گفت که کمتر آدمیزادهاي راه 

ر آسکلپیوس را زئوس هم که نمیتوانست جز به وسیله مرگ آدمها را تحت سلطه خود نگاه دارد، ناچا. مرگ میسپارد

اما مردم او را خدایی نجاتبخش میدانستند، و در آغاز مردم تسالی و سپس همه یونانیان او را . با صاعقهاي هالك کرد

در این معبد، پزشکان کاهن، که به مناسبت . مردم اپیداوروس براي او معبد بسیار بزرگی ساختند. پرستش میکردند

دند، آسایشگاهی به وجود آوردند که آوازه توفیق آن در درمان بیماري به سراسر نامیده میش)) آسکلپیوسیان((نام وي 

مردم همه شهرهاي منطقه مدیترانه به آنجا . یونان به شمار آورد لوردبدین سبب، اپیداوروس را باید . یونان رسید

به امید . ا اعاده تندرستی خود، که بزرگترین نعمت شمرده میشد، جهدها میکردندروي میآوردند و براي حفظ ی

درمان یافتن، در معبد میخوابیدند و قوانین و آداب معبد را با کمال دقت رعایت میکردند و شرح شفاي خود را، که از 

ل مقدس یافت میشود، هاي آن مح هایی از سنگ، که هنوز در میان ویرانه معجزات خدا میدانستند، روي لوحه

تماشاخانه و میدانی براي . در اپیداوروس، با اموالی که از بیماران به عنوان هدیه و یا مزد گرفته میشد. مینگاشتند

و نیز از این عواید . جاي نشستن تماشاگران و محل تیراندازي این میدان ورزش هنوز برجاست. ورزش تاسیس کردند

ند عمارت مدور عظیمی را، که مرمرهاي منقش آن در موزه کوچک این شهر بود که مردم اپیداوروس توانست

امروز بسیاري از بیماران، براي معالجه به تنوس، . نگاهداري میشوند و از زیباترین آثار مرمرین یونان هستند، بسازند

وسیله کاهنان  سال به 2500واقع در جزایر سیکالد، مراجعه میکنند، و همان گونه که یونانیان باستان مدت 

آسکلپیوس معالجه شدند، اینان نیز از کشیشان کلیساي یونان شفا میجویند، و قله تیره کوهی که سابقا قربانگاه 

  . آري، خدایان میمیرند، اما خداترسی جاودان میماند. زئوس و هرا بود، اکنون کوه الیاس قدیس نامیده میشود

. شده است، نمیتوان جالبترین بناي باستانی اپیداوروس شمردمعبد آسکلپیوس را، که اکنون با خاك یکسان 

این تماشاخانه که محوطه سنگی بزرگی به شکل بادبزن است، . تماشاخانه، که در دامنه کوه قرار دارد، دیدنیتر است

حنه سیاح، هنگامی که در وسط ص. در سده چهارم، به وسیله پولوکلیتوس ساخته شده و تا زمان ما سالم مانده است

  . مدور تماشاخانه میایستد، در برابر خود صفوف منظم سکوها را میبیند
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مردمی که از تماشاي . تن است و هر یک از صفهاي آنها کمی باالتر از صف جلوي آن است 14000سکوها، نشستگاه 

ون اوریپید شهر و معبد فارغ میشدند، در این تماشاخانه ازدحام میکردند و از مشاهده نمایشهاي هنرمندانی چ

  . شدند محظوظ می

  

فصل پنجم

  آتن

  

I  - بئوسی در عصر هزیود  

شاخه شمالی این راه، . در شرق مگارا راهی وجود دارد که از جنوب به آتن و از شمال به تب منتهی میشود

بنگرد،  هنگامی که مسافر از این نقطه به سوي باختر. کوهستانی است و مسافر را به ارتفاعات کوه کیتایرون میبرد

در پشت این کوه، ارتفاعاتی کوچک و سپس دشت حاصلخیز بئوسی به . کوه پارناسوس از دور نظر وي را جلب میکند

 100000ایرانی به دست  300000در دامنه این کوه، ناحیه پالته یا پالتایا قرار دارد که شاهد انهدام . چشم میخورد

ئوکترا دیده میشود که محل نخستین غلبه بزرگ اپامینونداس بر اندکی در جانب باختر، شهر ل. یونانی بوده است

اساطیر بسیاري درباره این کوه وجود . اسپارت است، و پس از آن کوه هلیکون به نظر میرسد که منزلگاه موزهاست

او به  بنابر یکی از آنها، هنگامی که اسب بالدار، پگاسوس، پا بر زمین کوفت و به آسمان رفت، از خوردن سم. دارد

در شمال این کوه، شهر . زمین، چشمه هیپو کرنه، که موضوع یکی از اشعار کیتس است، در کوه هلیکون پدید آمد

تسپیاي واقع است که با تب در کشمکش بود، و در نزدیکی آن چشمهاي است که، بنابر اساطیر، نارکیسوس تصویر 

  . شدخود یا صورت خواهر محبوب خود را در آن دید و شیفته آن 

در شهر کوچک آسکرا، نزدیک تسپیاي، هزیود، شاعري که پس از هومر محبوبترین شاعر کالسیک یونان است، به 

  . درگذشت 777متولد شد و به سال  846این شاعر بر طبق یک روایت تاریخی به سال . سر میبرد

 صد سال پیش از این تاریخ اخیر محتمال. رسانیدهاند 650ولی برخی از دانشمندان و تاریخنویسان تولد او را به 

پدرش که در آن شهر دچار فقر . زادگاه هزیود شهر کومه از بالد آیولیا واقع در آسیاي صغیر بود. زندگی میکرده است

، ))ندارددر زمستان نکبتبار و در تابستان طاقت فرساست و هیچ گاه لطفی ((شده بود، به آسکرا، که به گفته هزیود 

هاي خود در دامنه کوهستان  یود از کودکی به شبانی پرداخت و در مزارع کار کرد و در پی گلههز. مهاجرت کرد

ناگاه دریافت که خدایان هنر در کالبد او روح شعر دمیدند، و از آن پس به ساختن و خواندن شعر . هلیکون خرامید

به گفته عدهاي، برخی از جوایز را از  هاي بسیار نایل آمد و، بنا پرداخت و در مسابقات موسیقی به دریافت جایزه

. دست هومر دریافت کرد

براي خدایان نگاشت  تبارنامهايمانند سایر یونانیان، به اساطیر و داستانهاي شگفت آور کهن عالقه فراوان داشت و 

هاي پادشاهان بی نیاز نیست، دین نیز نیازمند نسب  اریخ از تبارنامههمان گونه که ت. که بخشی از آن موجود است

نخست درباره موزها سخن سرایی میکند، زیرا اینان که االهه . این نسب نامه تئوگونیا نام دارد. هاي خدایان است نامه

ن خود، آنان را میدید وي با خیال جوا. هنرهاي زیبا شمرده میشدند، در مجاورت او، در کوه هلیکون استقرار داشتند

سپس به توصیف  ;))پیکر لطیف خود را میشویند((و در هیپوکرنه )) با پاهاي لطیف خود میرقصند((که در دامنه کوه 

میپردازد و داستان والدت یافتن خدایی از خداي دیگر را، تا )) آري زاییده شدن، نه آفریده شدن)زاییده شدن جهان 

. وجود داشت) خائوس(در آغاز، خدایی بیتعین : خدایان تنگ میشود، نقل میکند آنجا که جاي در کوه اولمپ بر
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در آیین یونانیان . (شد، پدید آمد) خدایان(، که ملجا استوار و ایمن همه موجودات جاویدان )گایا(سپس خداي زمین 

پس از آن، تارتاروس، .) دکهن، خدایان یا روي زمین و یا اندرون آن، و در هر حال نزدیک به آدمیان، به سر میبرن

) اربوس(خداي تاریکی و شب . خداي عالم سفال، و بعد از او اروس، که خداي عشق و زیباترین خدایان است، فرا آمد

از خداي زمین زاد، و از قرین گشتن ) اورانوس(ها و آسمان  خداي کوه. از خائوس زاده شد، و خداي اثیر و روز از او

میتوان گفت که مقصود هزیود از زاده شدن این خدایان چیزي جز این . والدت یافت) نوساوکئا(آن دو، خداي دریا 

نیست که جهان در آغاز مادهاي بی تعین بوده است و سپس زمین و مظاهر آن، شب و روز، و دریاها از آن ماده بی 

هزیود فیلسوفی است که  براستی که. تعین پدید آمدهاند، و عامل پدید آمدن همه آنها نوعی شوق یا خواست است

مفهوم انتزاعی خدایان را متشخص کرده و در قالب شعر ریخته است و این همان کاري است که یکی دو قرن بعد، در 

  . جزیره سیسیل، به وسیله امپدوکلس تکرار شد و زمینه فلسفه طبیعی حکیمان یونیایی را فراهم آورد

رهاي وحشتناك سرشارند و رسواترین روابط جنسی را با بی پروایی اساطیري که هزیود بیان میکند، از قساوت و کا

از آمیزش آسمان با زمین، تیتانها پدید آمدند که برخی از آنان داراي پنجاه سر و صد . به خدایان نسبت میدهند

مین که از این ز. اما چون مورد مهر اورانوس قرار نگرفتند، به دنیاي سفال یا تارتاروس تیره افکنده شدند. دست بودند

. کار ناراضی بود، به آنان پیشنهاد کرد که پدر خود را بکشند، و یکی از آنان به نام کرونوس این مهم را برعهده گرفت

زمین که سخت شادمان شده بود، کرونوس را در جایی پنهان کرد و داسی دندانه دار به دست او داد و روشی را که 

آنگاه خداي آسمان پهناور با خداي شب نزد زمین برفت و، چون مشتاق عشق . میبایستی در پیش گیرد به او آموخت

هاي  از قطره. کرونوس که این بدید، پدر را اخته کرد و اندام بریده شده را به دریا افکند. بود، زمین را در آغوش گرفت

اندام بر روي آب فراهم آمد، خونی که بر زمین پاشیده شده، ارینوئس یا االهگان انتقام زادند، و از کفی که گرد 

پس تیتانها بر کوه اولمپ دست یافتند و خداي آسمان را از تخت خویش فرود  .برخاستآفرودیته، االهه عشق، 

ن پدر و مادرش، یعنی چو. کرونوس خواهر خویش رئا را به زنی گرفت. آوردند و کرونوس را به جاي او نشاندند

آسمان و زمین، پیشگویی کرده بودند که کرونوس به دست یکی از فرزندان خویش سرنگون میشود، وي همه 

فقط زئوس که در نهان در کرت والدت یافته بود، زنده ماند و، هنگامی که به جوانی رسید، . فرزندان خود را بلعید

سپس تیتانها را به قعر زمین باز . رزندان خویش را از شکم بیرون آوردکرونوس را خلع کرد و او را بر آن داشت که ف

اما ما در . این است روش به وجود آمدن خدایان، و چنین است شرحی که هزیود درباره آنها سروده است. فرستاد

تش آور، و از این زمرهاند داستان پرومته دوراندیش و آ. هاي دیگري هم برمی خوریم منظومه تئوگونیا به افسانه

داستان فسق و فجور فراوان خدایان، که به اعتبار آن همه یونانیان خود را از نسل خدایان میدانند، چنانکه همه 

دام یک از این ما نمیدانیم که ک. میشمارند میفالورامریکاییان به اصرار خود را بازمانده سرنشینان دلیر کشتی 

در آثار هومر . ها از فرهنگ ابتدایی و نزدیک به دوره توحش یونان ناشی شده و کدام یک را هزیود ساخته است افسانه

ها به خدایان کوه اولمپ نسبت  ها نیامده است، و شاید برخی از مفاسدي که در این افسانه جز اندکی از این افسانه

جعل ) هزیود(قی و رواج نقدهاي فلسفی، به وسیله خیال تیره خنیاگر آسکرا داده شده است، در دوره تکامل اخال

  . شده باشند

ها به دشتها فرود آمده و شعري استوار در وصف زندگی  هزیود، در منظومهاي که بدون شک از اوست، از قله کوه

  . آورده استکشاورزان سروده و آن را به صورت اندرزنامه عتاب آلودي براي برادر خود پرسئوس در

پرسئوس با . این منظومه کارها و روزها نام دارد، و هزیود در طی آن، به بهانه هدایت برادر خود، گفتنیها را میگوید

اکنون براي تو، : ((در مطلع منظومه آمده است. فریبکاري بخشی از میراثی را که به برادر رسیده ضبط کرده است
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آنگاه شاعر فضیلت و همت را توصیف .)) این سخن جز خیر تو منظوري ندارم پرسئوس بسیار ابله، سخن میگویم، و از

. هاي بیخردي میداند میکند و شرافتمندي و رنجبري را باالترین کرامتها میخواند و خوشگذرانی و تنبلی را نشانه

د راه فضیلتها را، مخصوصا خدایان جاوی. انتخاب انبوه رذیلتها براي تو آسانتر است، زیرا راه آن هموار و نزدیک است((

ولی، برخالف رنجهایی که در آغاز این راه وجود . در آغاز کار، سخت دراز و ناهموار و با رنج و کوشش قرین کردهاند

سپس هزیود براي کارهاي کشاورزي قانونهایی وضع میکند و بهترین فصل .)) دارد، پایان آن بسیار راحت بخش است

با بیانی که بعدها در شعرهاي عالی ویرژیل صیقل مییابد، برمی شمارد و برادرش را از کشت و نهالکاري و درو را، 

در بیان فصل زمستان سخت بئوسی . بسیار میگساردن در تابستان، و تن را کم پوشانیدن در زمستان برحذر میدارد

رودها بر اثر وزش باد شمال آب دریاها و . باد در این فصل به قدري سرد است که پوست گاوها را میکند: ((میگوید

ها  جنگلها ناله سر میدهند، صنوبرها فرو میافتند، و حیوانات، وحشت زده در برابر برف سفیدفام، به پناهگاه ;متموجند

هاي روستایی محیطی بس دلپذیر دارند، و این است پاداش کار و دالوري و  اما در همین هنگام کلبه.)) میشتابند

زنان کلبه نشین، که . ها راه یابند و نظام خانوادگی را بر هم زنند ي سخت نمیتوانند به کلبهبادها! زیرکی رنجبران

  . براي مردان بهترین یاور و برترین پاداشند، در مقابل فداکاریهاي مردان خود، جانفشانی میکنند

کرده است یا دوره ازدواج او، به از این رو میتوان گفت که یا تاهل اختیار ن. هزیود درباره زناشویی نظري قاطع نمیدهد

زیرا کسی که همسري در کنار دارد، با لحنی چنین کینه آلود درباره زن سخن . سبب مرگ همسر، کوتاه بوده است

البته هزیود، در پایان مطالبی که از تئوگونیا بر جاي مانده است، از روزگارانی که زنان قهرمان از مردان . نمیگوید

اما به طور کلی، در هر دو منظومه خود با غبطهاي . و خدایان زن شیوع داشتند یاد میکند قهرمان کمتر نبودند

آمیخته به کینه و سرزنش، همه بدیهاي جهان را به پاندوراي زیبا نسبت میدهد و میگوید که چون پرومته آتش را از 

  . تحفهاي به انسان بدهد خدایان دزدید، زئوس سخت به خشم افتاد و خدایان را به آفرینش زن واداشت تا

فرمان داد که هفایستوس بیدرنگ خاك را با آب درآمیزد و آواز و نیروي مرد را بر آن بیفزاید و بدو چهرهاي زیبا، به 

سپس از آتنه خواست تا او را بافندگی بیاموزد و به آفرودیته زرین فرمود که گرداگرد . هاي االهگان، بخشد سان چهره

به هرمس پیغام رسان امر کرد که ذهنی چون ذهن سگ بدو ارزانی . و عالیقی تباهیآور بپراکندسر او لطف و شهوت 

نام  ))پاندورا((و پیک خدایان آوازي نافذ در نهان او نهاد و او را ... همه فرمان بردند . ... دارد و در او خدعه بیافریند

  . د، زیرا همه ساکنان کوه اولمپ هدیهاي به او داده بودند تا بخوبی بتواند مردان پرتدبیر را بیازارددا

زئوس پاندوراي زیبا را به اپیمتئوس بخشید و، اپیمتئوس، برخالف راي برادرش پرومته که وي را از پذیرفتن 

س صندوقی عجیب و اسرارآمیز داشت که پرومته نزد اپیمتئو. هاي خدایان منع کرده بود، در برابر زیبایی زانو زد هدیه

. پاندورا از دیدن آن صندوق کنجکاو شد، پس صندوق را گشود. وي گذارده، و سپرده بود که هیچ گاه آن را نگشاید

چیزي جز امید در . ناگهان ده هزار بدي از درون آن صندوق به پرواز درآمدند و زندگی را براي انسان ناگوار کردند

زنان لطیف، زنان موذي، از پاندورا ناشی شدند زنان با آنکه با ((بدان سان که هزیود میگوید، . ق باقی نماندصندو

آري، زئوس . مردان به سر میبرند، نه تنها براي رفع نیازمندیها آنان را یاري نمیکنند، بلکه بر مشکالت آنان میافزایند

. ا اینهمه، شاعر پریشان معتقد است که تجرد خوشتر از ازدواج نیستب.)) زنان را به مردان بخشید تا مصدر شر باشند

زیرا پیري و تنهایی بدبختیهایی بزرگند، و دارایی آن کس که فرزندي ندارد، پس از مرگ او، به خویشاوندانش 

داشت، اما فرزند نیز باید . با اینهمه نباید پیش از سی سالگی ازدواج کرد. پس، مصلحت مرد در ازدواج است. میرسد

:اگر شماره فرزندان از یک تجاوز کند، اموال پدر، پس از مرگ او دستخوش انقسام میشود. نه بیش از یکی

  . سن ازدواج سی سالگی است. چون مردانگی تو به پختگی رسید، زنی را که به همسریت رضا دهد، با خود به خانه بر

  . ... از این حد چیزي مکاه و بر آن میفزاي
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  . ي برگزین که بتوانی اخالق پاك را با این عشق خردمندانه بر دل او نقش کنیدوشیزها

  . همسر تو باید دختري از اطرافیان تو باشد

  . و با چشمانی محتاط بنگر مبادا با انتخابی ابلهانه مایه خنده نزدیکان خود شوي

از آن نیست که سرنوشت همسري بهترین هدیه سرنوشت به انسان زنی است زیبا و پرهیزگار، و مصیبتی بدتر 

  . فرومایه، اسیر خورد و نوش، بر سر راهت قرار دهد

زنانی این گونه، بی آتش، پیکر رنجدیده تو را میسوزانند و در استخوانهاي نیرومند تو آشتی بر میافروزند که تو را در 

  . بحبوحه جوانی، پیر میگرداند

خدایان، در دوره خوش کرونوس که ویرژیل آن . با سعادت قرین بودهزیود بر آن است که انسان در آغاز ظهور خود 

زمین، . آفریدند که مانند خدایان، بدون رنج، زندگی میکرد)) نژادي زرین((نامیده است، )) سلطه کیوان((را دوره 

ها با شادي  سدهپس، انسانها . هاي آن را، با رستنیهاي خود، به بار میآورد خود، غذاي آن قوم را آماده میکرد و گله

اما دیري نگذشت که . پیري نمیشناختند، و مرگ براي آنان همچون خوابی بود بر کنار از کابوس و عذاب ;زیستند

هر یک از اینان در  ;را پستتر از مردم نخستین آفریدند)) نژاد سیمین((خدایان، به اقتضاي هوسهاي آسمانی خود، 

. درت با رنج به سر میبردظرف یک قرن به کمال رشد خود میرسید و بن

این مردم براي خود از برنج ابزار و سالح و خانه ساختند و چندان با  ;را آفرید)) نژاد برنجین((پس از آن، زئوس 

را آفرید که در تروا و تب )) نژاد قهرمانی((آنگاه زئوس . یکدیگر درافتادند که سرانجام مرگ سیاه آنان را در ربود

به وجود )) نژاد آهنین((در پایان، . خانه گرفتند)) جزیره خجستگان((بخوشی در الوسیون یا  جنگیدند و پس از مرگ

روزها را با رنج سپري میکردند  ;آمد، افراد این نژاد از نژادهاي پیشین پستتر و از اصالح و پاسداري قانون دورتر بودند

عی نمینهادند، و همه از فرمانهاي خدایان سر فرزندان بر پدران خود وق ;و شبها را به تلخی به روز میرساندند

بی اعتمادي و رشوه و تهمت و ظلم و فقر  ;به شهوترانی و تن آسانی میگراییدند و با یکدیگر میجنگیدند ;میپیچیدند

هاي پیش یا  کاش او در این دوره به دنیا نمیآمد، بلکه به دوره((هزیود با لحنی حسرتبار میگوید که . شیوع داشت

  . آرزو میکند که زئوس در انهدام مردم دوره آهن شتاب ورزد)). آن تعلق داشت پس از

از دریافت بدیهاي عصر خود، باور میدارد که . هزیود فقر و بیداد عصر خویش را بدین صورت الهوتی نمایش میدهد

بحق میرساند  ;تدر گذشته خدایان و قهرمانان بر جهان حکومت میکردهاند، و زندگی سیمایی خوشایند داشته اس

که انسان همواره، مانند کشاورزان بئوسی، دچار بینوایی و خواري نبوده است، اما در نمییابد که وي از منظر محدود 

طبقه خود به جهان مینگرد و نظراتش درباره زندگی، کار، و زن و مرد تا چه اندازه محدود و ناسوتی و، رویهمرفته، 

. زندگی انسانها داده است بسیار پستتر از تصویري است که در هومر یافت میشودتصوري که هزیود از . بازاري است

هومر شاعر بود، و میدانست که پرتوي . هومر تصوري از جنایت و ترس، و همچنین شکوه و بزرگواري، ترسیم میکند

نالید و از گستاخی زنان، هزیود دهقانی بود که از مخارج زن گرفتن می. از زیبایی، انبوهی از گناهان را جبران میکند

هزیود، با صراحت خشنی، وضعیت زشت طبقات پایین . که سر یک میز با شوهران خود مینشستند، شکایت داشت

جامعه اولیه یونان را تصویر میکند فقر شدید بردگان و برزگران کوچکی که با رنج خود تمام شکوه و بازیهاي جنگی 

ولی هزیود . رباره قهرمانان و امیران، و براي بزرگان و بانوان شعر میسرودهومر د. اشراف و شاهان را مهیا کردند

در اشعار هزیود بانگ رساي قیامهاي دهقانی را . شناخت و به توصیف زندگانی مردم ساده میپرداخت بزرگان را نمی

 .میشنویمکه، در آتیک، اصالحات سولون و دیکتاتوري پیسیستراتوس را به وجود آورد، 

. در بئوسی نیز مانند پلوپونز، زمینها متعلق به اشراف بود، و اشراف، دور از امالك خود، در شهرها به سر میبردند

این دریاچه اکنون خشک است، ولی در قدیم، به . آبادترین شهرهاي بئوسی در پیرامون دریاچه کوپایس قرار داشت
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در اواخر عصر هومر، اقوامی از حدود کوه بوئئون در اپیروس، . ک چند تونل و ترعه، اراضی اطراف را آبیاري میکردکم

خایرونیا، که در آنجا فیلیپ، با غلبه : از این قبیل است. به این ناحیه آباد یورش آوردند و شهرهاي متعدد را گرفتند

و اورخومنوس، که پایتخت دیرین قوم  ;پایتخت قوم مهاجم گشتتب، که بعدا  ;خود، به آزادي یونان پایان داد

تشکیل دادند و )) اتحادیه بئوسیایی((در اعصار قدیم، این شهرها و چند شهر دیگر اتحادیهاي به نام . مینوسی بود

ه را جشن مردم هر ساله مدیران اتحادیه را بر میگزیدند و در کورونیا به وجود آمدن اتحادی. سیادت تب را پذیرفتند

  . میگرفتند

مردم آتن اهالی بئوسی را مردمی بیذوق میخواندند و مسخره میکردند و کودنی آنان را به پرخوري و آب و هواي 

. مرطوب و مه آلود آنان نسبت میدادند درست همان گونه که فرانسویان کشور و اهالی انگلیس را به سخره میگیرند

زیرا مردم بئوسی در جریان تاریخ به کارهایی بس . از صواب بر کنار نبودند اتفاقا آتنیان در تحقیر بئوسی چندان

مثال مردم شهر تب با مهاجمان ایرانی همکاري کردند و . ناپسند دست زدند و حوادثی نامطلوب به وجود آوردند

وفادار جنگ قهرمانان دالور و . صدها سال همچون خاري در تن آتن فرو رفتند، ولی البته محسناتی هم داشتند

پالته، همچون هزیود رنجبر و مبارز، پینداروس بلند پرواز، اپامینونداس نجیب، و پلوتارك محبوب از این سرزمین 

  . باید مراقب باشیم که رقیبان آتن را از چشم مردم آتن ننگریم. برخاستند

II – دلفی  

عدد خطرناك میگذریم و به فوکیس میرسیم و از هاي مت پس از آنکه خایرونیا، شهر پلوتارك، را ترك میکنیم، از کوه 

در فاصله هزار قدمی، دشت کریسایا گسترده است که در آن . آنجا به دامنه کوه پارناسوس و شهر دلفی برمی خوریم

هاي بزرگ خلیج کورنت  پانصد قدم پایینتر، یکی از دهانه. هزاران درخت زیتون با برگهاي نقرهگون خود میدرخشند

در آن سوي . هاي دور میرسند، با آرامش تمام از آبهاي ظاهرا آرام آن میگذرند سد، و کشتیهایی که از راهبه نظر میر

پس از عبور . این دهانه وسیع، چند رشته کوه وجود دارد که آفتاب غروبگاهی جامهاي ارغوانی بر پیکرشان میپوشاند

به طوري که در . هایی پرشیب واقع شده است از پیچی، به چشمه کاستالیا میرسیم که در شکافی میان صخره

را از باالي همین صخره به زیر افکندند و بدین طریق ) آیسوپوس(ها آمده است، مردم دلفی، بیخردانه، ازوپ  افسانه

همچنین به گواهی تاریخ، فیلوملوس، سردار شهر فوکیس، مردم لوکریس . هاي آن چشمه افزودند افسانهاي بر افسانه

هاي دوگانه کوه  ها، قله باالتر از این صخره .دادها تعقیب کرد و شکست  دوم از همین صخره)) گ مقدسجن((را در 

یونانیان براي . پارناسوس قرار دارد و موزها، پس از خستگی از اقامت در کوه هلیکون، در این محل سکنا گزیدند

مه انبوه و دریایی که اشعه خورشید بر آن . هاي دشوار باال میرفتند ها صدها کیلومتر از روي صخره ه این قلهرسیدن ب

از این رو یونانیان باور داشتند که آنجا خدایی وحشتناك . میتابید، به آن نقطه منظرهاي زیبا و خوفانگیز میداد

ه رخ داده و باعث ترس مهاجمانی چون ایرانیان و مردمان هاي متعددي را که در آن نقط اینان زلزله. سکونت میکند

مومنان از دیرباز به آنجا میرفتند تا از بادهایی که . فوکیس و گل شده بود، دفاع خدایان از مقر خویش تلقی میکردند

که کنار مخرج  سنگ بزرگی. ها میوزد، یا گازهایی که از نهاد زمین برمیخیزد، آواز و اراده خدایان را بشنوند میان دره

. گازهاي زمین قرار داشت، به نظر یونانیان مرکز یونان و ناف عالم بود

مطابق . نزدیک این سنگ بود که یونانیان در آغاز براي گایا، االهه زمین، و بعدها براي آپولون معابدي ساختند

بعدا فویبوس افعی را با . دور میکردروایات، در قدیم نگهبان زیارتگاه دلفی افعی وحشتناکی بود که مردان را از آن 

بر اثر حریق از میان رفت،  548تیر به قتل رسانید و خود معبود آن پرستشگاه شد پس از آنکه معبد قدیمی آنجا در 

خانواده اشرافی آلکمایونیداي، که از آتن تبعید شده بود، با صرف اموال خویش و اموالی که از سراسر یونان براي 

در گرداگرد ساختمان معبد، که نماي آن از مرمر بود، رواقی به سبک . مد، معبد را از نو بنیاد نهادهمین کار گرد آ
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دوري ساختند و در داخل آن ستونهایی به سبک ستونهاي یونیایی به کار بردند و بارگاهی که یونانیان مانند آن را 

نجامید بر گرد کوه پیچیده و در هر گام به وسیله راه مقدسی که به این زیارتگاه میا. کمتر دیده بودند برپا کردند

این معبدهاي کوچک را مردم اولمپیا و دلفی و دلوس به . ها، رواقها، و معبدهایی کوچک زینت یافته بود مجسمه

صد سال پیش از جنگ ماراتون، . عنوان هدایایی براي خدایان یا مخزنی براي اموال مردم آن سامان به وجود آوردند

نظایر آنها در آتن و تب و کورنه ساخته شد، و . رنت و سیکوئون ساختمانهایی از این نوع در دلفی بنا کردندمردم کو

در میان هر یک از معبدهاي کوچک دلفی، . مردم کنیدوس و سیفنوس دست به ساختن زیباترین معابد کوچک زدند

نباید برد که در یونان، نمایش کاري دینی درست رو به روي کوه پارناسوس، تماشاخانهاي وجود داشت، و از یاد 

در باالي این اماکن، ورزشگاهی نیز ساخته شده بود که در آن یونانیان محبوبترین عبادت خود، یعنی . محسوب میشد

. سالمتی، دالوري، زیبایی، و جوانی را تمرین میکردند

نبوه جمعیتی را در نظر آوریم که براي شرکت ما میتوانیم اکنون منظره این محل را در عید آپولون تصویر کنیم و ا

در مراسم عید در حرکتند و در سراسر راه این شهر مقدس، و همچنین کاروانسراها و چادرهایی که براي پذیرایی 

زایران، با تردید و احتیاط، میان دکانهایی که بازرگانان زبردست متاعهاي . آنان برپا شدهاند، هیاهو به راه انداختهاند

ش را عرضه میکنند، میگردند، در اجتماعات دینی شرکت میجویند، و براي تحصیل خشنودي آپولون، به زیارت خوی

همچنین آهنگهایی میسرایند و دعا میخوانند و با خشوع در . معبد او میروند و قربانیها و هدایایی تقدیم میدارند

ازیهاي یونیایی میروند یا به نظاره کوه و دریا تماشاخانه مینشینند و سپس، با گامهایی سنگین، براي تماشاي ب

  . آري روزگاري زندگی بدین گونه میگذشت. میپردازند

III  - دولتهاي کوچک  

. اهالی بخش باختري خاك اصلی یونان از آغاز تاریخ یونان تاکنون به زندگی فالحتی و آرام خویش قانع بودهاند

ا، به سبب زندگی ساده خود، و دوري از مسیر تحوالنگیز بازرگانی، به مردم لوکریس و آیتولیا و آکارنانیا و آینیانی

ادبیات و فلسفه و هنر نمیگراییدند، و میدان بازي و تماشاخانه، که در آتیک اهمیت بسیار داشت، در این سرزمین 

این ناحیه به  در. معابد آنان به سبکی روستایی بنا شده و فاقد هر گونه جالل هنري بود. براي خویش جایی نیافت

آمفیسا در لوکریس، ناوپاکتوس در آیتولیا، و کالودون که روزگاري : شهرهایی کوچک و دور از یکدیگر برمی خوریم

در . گیون قرار داشتدر ساحل باختري کالودون، شهر مسولون .پرداختندملئاگروس با آتاالنته در آنجا به شکار گراز 

  . اینجا بود که مارکو بوزاریس تن به جنگ داد و بایرون کشته شد

بین آکارنانیا و آیتولیا، رود آخلوئوس، که بزرگترین رود یونان است و یونانیان خیالپرور براي آن دعا میخواندند و 

شمه رودي دیگر به نام سپرخئوس را هاي این رود در اپیروس، سرچ در نزدیکی سرچشمه. قربانی میکردند، واقع است

هاي همین رود در سرزمین آینیانیا، قوم آخایایی و قبیله کوچک هلنس، که نامش بر همه یونانیان  در کناره. میبینیم

هاي گرم گوگردي،  در جانب خاور، معبر ترموپیل یا ترموپوالي که، به خاطر وجود چشمه. اطالق شد، به سر میبرد

ها و خلیج مالیس قرار دارد، بسیار  قسمتی از آن، که بین کوه. نام گرفته است، به نظر میرسد) )هاي گرم دروازه((

آن سوي ترموپیل، پس از کوه اوترس و ناحیه فتیوتیس، سرزمین . تنگ و از لحاظ سوق الجیشی بسیار مهم است

. وسیع تسالی به چشم میخورد

در همه یونان سرزمینی مانند تسالی داراي . د، در اینجاستشهر فارسالوس، که شاهد غلبه سزار بر پومپیوس بو

در هر جانب رودهایی که سرانجام به رود پنئوس میریزند، . کشتیهاي فراوان، اسبهاي نیرومند، و هنر کم مایه نیست

میان این  رود پئوس راه خود را از. در نتیجه، خاك آن از مرز جنوبی تا دامنه جبال شمالی بسیار پرمایه است. روانند

هاي اوسا و اولمپ بستري به نام تمپه به وجود  ها میگشاید و از تسالی به دریاي تراکیایی میرود و در میان قله کوه
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در پیرامون این رود، . هاي پرشیب مرتفع، در طول شش کیلومتر، این رود خشمگین را احاطه کردهاند صخره. میآورد

در این شهرها امیران و زمینداران، . کرانون، تریکا، الریسا، گورتون، واالتیا فراي،: شهرهاي متعدد دیده میشود، مانند

در شمالیترین نقطه این ناحیه، کوه . که از دسترنج بردگان این سرزمینها بهرهاي میجستند، به حکمرانی مشغولند

واقع  پیریامالی و خاوري آن، هاي ش در دامنه. ها و مقر خدایان بود، قد علم کرده است اولمپ که داراي بلندترین قله

ماگنسیا، که کوه اوسا و کوه پلیون را در بر . موزها، پیش از آنکه به هلیکون بکوچند، در اینجا به سر میبردند ;است

  . گرفته است، بر کنار خلیج قرار دارد

جزیره بزرگ ائوبویا، در بین خلیجهاي ساحلی یونان و دریاي اژه به چشم میخورد و چند کیلومتر دورتر از ماگنسیا، 

این جزیره بر رشته کوهی تکیه دارد که از . در ناحیه خالکیس به سوي ساحل میگراید و تقریبا به بئوسی میپیوندد

هاي ساحلی جزیره ائوبویا به دشت. اولمپ به اوسا و پلیون و اوترس مربوط میشود و در جزایر سیکالد پایان میپذیرد

  قدري حاصلخیزند که، در عصر هجوم قوم دوري، یونیاییهاي سرزمین آتیک را وسوسه کرد و سپس آتنیان را به فتح 

آتنیان بدرستی دریافتند که اگر آتن به محاصره افتد و نتواند از غالت ائوبویا بهره جوید، مسلما مردم . خود برانگیخت

. خالکیس منبع مس و آهن و صدف، و یکی از مهمترین مراکز معدنی یونان بود. داد از قحطی جان خواهند

سکه زنی باعث . شمشیرهاي بیمانند و گلدانهاي مفرغی آن، از لحاظ استحکام و ظرافت در همه جا اشتهار داشتند

و مقادیر ائوبویا تقریبا در  اوزان. افزایش ثروت خالکیس و ایجاد کوچنشینهاي تجارتی در تراکیا و ایتالیا و سیسیل شد

سراسر یونان رواج یافت، همان گونه که الفباي خالکیس از طریق کوچنشین کومه به روم رسید و بعد به صورت خط 

در جنوب خالکیس، شهر ارتریا، یعنی رقیب کهن خالکیس، واقع بود، و یکی از . التین و الفباي اروپایی کنونی درآمد

اگر از این نکته بگذریم، در تاریخ فلسفه و . مندموس در آنجا حوزهاي فلسفی تاسیس کردشاگردان افالطون به نام 

م بر تنگه  ق 411خالکیس به وسیله پلی چوبین، که به سال . هنر یونان هیچ گاه به نام ارتریا و خالکیس بر نمیخوریم

  . ائوریپوس ساخته شد، با بئوسی مرتبط است

در این . یلومتر، شهر کوچک آولیس، یعنی قربانگاه دختر آگاممنون، واقع استدر جنوب بئوسی، به فاصله چند ک

عدهاي از افراد آن در ایجاد کوچنشین کومه، که در . سرزمین، روزگاري یک قبیله گمنام به نام گرایی به سر میبرد

له، گرایکی، یا گریگ خواندند، و رومیان مردم یونان را به نام این قبی. نزدیکی ناپل بود، با مردم ائوبویا همکاري کردند

در جنوب . از آن پس، تمام دنیا یونانیان را به اسمی خواند که خود یونانیان هیچوقت آن را به خود اتالق نمیکردند

م به  ق 500آولیس، شهري است به نام تاناگرا، و در این شهر بانویی میزیست به نام کورینا که در حدود سال 

م  هاي کوچک در قرن پنجم و چهارم ق بهترین مجسمه. شاعر بزرگ، پینداروس، جایزه گرفت مناسبت اشعار خود، از

هاي پیرامون آتن از  و کوه. در هشت کیلومتري جنوب تاناگرا، سرزمین آتیک قرار دارد. نیز در این شهر ساخته میشد

  . فراز کوه پارنس خودنمایی میکنند

IV - آتیک  

  محیط آتن  -1

هوا پاکیزه و خنک و آفتابی است، و خورشید در هر سال : یط جوي نیز متفاوت بنظر میرسددر آتیک حتی شرا

هواي پاکیزه آتن در تیزهوشی : ((افتد تازه وارد در آتیک فورا به یاد سخن سیسرون می. سیصد روز تابندگی دارد

  . شمار میروندزمستان و پاییز فصلهاي بارندگی آتیک به .)) مردم آتیک بزرگترین تاثیر را دارد

هاي اطراف آن هر ساله چهار  در آتن تقریبا سالی یک بار، و در قله. مه بندرت رخ مینماید. تابستان کمتر باران میبارد

در گذشته، در مردابهاي نواحی کم ارتفاع . فصل تابستان گرم، ولی خشک و قابل تحمل است. یا پنج بار برف میبارد

تقریبا همه جا سنگهاي قلیایی در مجاورت خاك  ;خاك آتیک قوت ندارد. مه میزدبیماري ماالریا، به تندرستی لط
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ظهور تمدن در آتیک صرفا به  .میآیدسطح زمین قرار دارد و زراعت به مثابه نبردي سخت براي تحصیل رزق در 

. کار آن در پرورش زیتون و انگور میسر شدخاطر بازرگانی پرتهور این خطه و پشت

این شهرها در همه جا پراکنده . جاي بسی تعجب است که در این شبه جزیره بایر، شهرهاي متعددي به وجود آمد

در آغاز دوره نوسنگی، مردمی نیرومند و فعال . ها هاي موجود بین تپه در کنار هر بندرگاه ساحلی و تمام دره: بودند

. سپس قوم یونی، بر اثر تهاجم و هجرت اقوام شمالی، از بئوسی و پلوپونز به آتیک ریختند. سر میبردنددر آتیک به 

اینان، که با پالسگیها و موکناییها و آخایاییها آمیخته بودند، با مهمان نوازي بومیان مواجه شدند و با آنان اختالط 

نمیکرد، بلکه یک دودمان مختلط مدیترانهاي، با قامتهاي  در آتیک، یک نژاد فاتح خارجی بومیان را استثمار. کردند

هاي سبزه، در آن زندگی میکرد که مستقیما خون و فرهنگ کهن هالسی را به ارث برده بود و با  متوسط و چهره

افتخار از کیفیت بومی خود آگاه بود، و توانست دوریهاي تازه به دوران رسیده نیمه وحشی را از حریم ملی خود 

  . ن نگاه داردبیرو

هر خانواده به قبیلهاي بستگی داشت و هر قبیله خود را از نسل . قوانین اجتماعی آتیک براساس پیوستگی خونی بود

قهرمانی مقدس میدانست، خداي معینی را پرستش میکرد، تشریفات دینی خاصی را به جا میآورد، و داراي حاکم و 

اعضاي قبیله با غیر ازدواج نمیکردند و میراث آنان به غیر . بود خزانه دار و زمین مشترك و گورستان اختصاصی

این . دفاع از قبیله، یا هر یک از اعضاي آن، بر عهده همه اعضاي قبیله بود. همه در همکاري میکوشیدند ;نمیرسید

سر میبردند، و هر  در آتیک چهار قبیله به. اصل در مورد انتقامگیري از قبایل دیگر یا برخی از افراد آنها صدق میکرد

این سلسله مراتب خونی، . یک شامل سه تیره، و هر تیره شامل سی طایفه، و هر طایفه تقریبا شامل سی خانواده بود

از این رو کلیستنس، هگامی که . که مبناي سازمان اجتماعی و نظامی به شمار میرفت، باعث تثبیت طبقه اشراف شد

  . ونی سازمان جامعه را الزم دیددرصدد استقرار دموکراسی برآمد، دگرگ

ها ظاهرا در ابتدا موطن قبیلهاي بود و به نام خدا یا پهلوان معبود آن قبیله خوانده میشد،  هر یک از شهرها و دهکده

نخست پا به . مسافري که از بئوسیاي خاوري به آتیک میرفت. چنانکه نام شهر آتن ماخوذ از نام االهه آتنه بود

و خاطرهاي نازیبا از این شهر مرزي که مانند سایر شهرهاي مرزي، مسافر را دچار وحشت میکرد  اوروپوس میگذاشت

اوروپوس النه فروشندگان : ((م، در توصیف آن، چنین میگوید ق 300دیکائرخوس تقریبا به سال . با خویش میبرد

. و گوشت آنان ریشه کرده است فرومایگی در پوست. ماموران گمرك در اینجا حرصی بیمانند دارند. حیله گر است

مسافر اگر از اوروپوس به .)) بیشتر مردم آن خشن و بدرفتارند، زیرا مردمان ظریف و تربیت یافته را پس راندهاند

جنوب میگرایید، با یک عده شهر نزدیک به یکدیگر برخورد میکرد، مانند رامنوس، آفیدنا، دکلیا، آخارناي، ماراتون، و 

هاي  آخارناي، در پرتو یکی از نمایشنامه. ر جنگهاي پلوپونزي به عنوان محلی استراتژیک شناخته شددکلیا د. براورون

براورون شهري فعال بود، و مجسمهاي از . که از جهتی بدان پرداخت، شهرت یافت) آریستوفانس(آریستوفان 

کثیري از مردم  ;ن شهر قرار داشتآرتمیس، که اورستس و ایفیگنیا از شبه جزیره تاوروس آورده بودند، در معبد آ

مسافر، پس از ترك . آتیک هر چهار سال یک بار به آنجا میشتافتند و در جشن آرتمیس یا برائورونیا شرکت میکردند

الئوریون محض کانهاي نقره . این شهرها و گذر از پراسیاي و توریکوس، به ناحیه الئوریون، سپس به سونیون میرسید

سونیون، که در انتهاي شبه جزیره واقع است، دریانوردانی را که در راه رب  ;مورد توجه بودو موقعیت جنگی خود 

در ساحل باختري آتیک، آنافلوستوس، و پس از آن . النوع پوسیدون نذري داشتند به معبد بزرگ خود جلب میکرد

آنسوتر، الئوسیس شهري که از لحاظ دمتر، االهه کشاورزي، و . آیاس و اوریپید، قرار داشتموطن  ساالمیس،جزیره 

کاالهاي سراسر مدیترانه، به میانجی این . مناسکی که به افتخارش برپا میشد، مقدس بود و بندر پیرایئوس واقع بود

دشواري زراعت در . ن قرار گرفتبندر مستحکم که پیش از تمیستوکلس به ارزش آن پی نبرد، در اختیار مردم آت
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. هاي مناسب، مردم آتیک را به بازرگانی کشاند آتیک، نزدیکی همه بخشهاي آتیک به دریا، و فراوانی بندرگاه

بازرگانان در پرتو دالوري و ابتکار خود بازارهاي اژه را در انحصار خود گرفتند، و دارایی و نیرومندي و فرهنگ آتن در 

  . ن امپراطوري بزرگ بازرگانی پدید آمدعصر پریکلس از همی

  آتن در عهد حکومت متنفذان  -2

پیش از این گفتهایم که به گمان . شهرهاي آتیک نه تنها آتن را احاطه کرده بودند، بلکه بدان بستگی داشتند

در هشت کیلومتري بندر  .بخشیدیونانیان، تسئوس به شهرهاي آتیک نظام سیاسی یگانه و پایتخت واحدي 

هاي هومتوس و پنتلیکوس و پارنس، شهر آتن از گسترش ارگی که موکناییان کهن ساخته  پیرایئوس، و بین کوه

قدرت در دست خاندانهاي کهن و مالکان بزرگ . بودند به وجود آمد، و مالکان زمینهاي آتیک در آن سکنا گرفتند

ینان، در مواقعی که پایه امنیت بالد خویش را متزلزل میدیدند، به سلطه یک پادشاه رضا میدادند، ولی به هنگام ا. بود

خود  مهاجمپس از شاه کودروس، که به هنگام دفاع در برابر دوریان . آرامش، به شیوه ملوك الطوایف به سر میبردند

را قربانی کرد و چون قهرمانی مرگ را پذیرا شد، بزرگان شهر اعالم داشتند که کسی شایسته جانشینی او نیست، و 

در سال . این آرخون مادام العمر عهده دار حکومت بود. برگزیدند) سرکرده(به جاي پادشاه براي خود یک آرخون 

، این مدت را به یک سال تنزل 683و سپس، در سال  سال محدود گردانیدند 10، مدت حکومت آرخون را به 752

دیگري که تنها بر  ;سال به نام یکی از آن نه نامگذاري میشد. دادند و بعدا قدرت را میان نه آرخون تقسیم کردند

یکی دیگر از آنان سرداري لشکر، و شش تن دیگر قانونگذاري را بر  ;نام میگرفت)) پادشاه((امور دینی ریاست داشت، 

در آتن نیز مانند اسپارت و روم، پایان یافتن رژیم پادشاهی به منزله پیروزي مردم یا گامی به سوي . هده داشتندع

دموکراسی نبود، بلکه به منزله بازگشت قدرت ملوك الطوایف بود این نیز یکی دیگر از نوسانات تاریخی میان 

ها را از شاه گرفتند و فقط مقام کهانت را براي او در نتیجه، همه قدرت. حکومتهاي منطقهاي و حکومت مرکزي بود

در قانون اساسی آتن دوام آورد، ولی این کلمه دیگر بر معنی حقیقی خود داللت )) پادشاه((البته لغت . باقی گذاشتند

. ین ببرندآري، صاحبان نفوذ چه بسا نهادهاي اجتماعی را دگرگون یا نابود میکنند، بدون آنکه نام آنها را از ب. نمیکرد

در دوره حکومت آنان، مردم از لحاظ سیاسی به سه طبقه تقسیم . حکومت آتیک مدت پنج قرن در دست اشراف بود

ران که هر طبقه گاودا ;کنندطبقه سواران که مالک اسب بودند و میتوانستند، براي جنگ، سوار نظام تدارك : میشدند

هاي سبک  طبقه کارگران مزدور که دسته ;یک داراي دو گاو بودند و براي تشکیل پیاده نظام سنگین آمادگی داشتند

تنها دو طبقه نخست شارمند به شمار میآمدند، و حکام و قضات و کاهنان از طبقه سواران . پیاده را تشکیل میدادند

ره حکومت خود، در صورتی که در ایام تصدي رسوایی به بار نیاورده و آرخونها، پس از سر آمدن دو. انتخاب میشدند

این شورا . در میآمدند) بوله(خوشنامی خود را از دست نداده بودند، به عضویت دایمی شوراي روساي قبایل 

دوران  حتی در. شامگاهان در آریوپاگوس یا تپه آرس برپا میشد و آرخونها را انتخاب میکرد و بر کشور حکم میراند

سلطنت نیز این شورا اقتدارات شاه را محدود میکرد، و حاال، در دوران حکومت اقلیت متنفذ، این شورا همانند شوراي 

  . روم سلطه کامل داشت

طبقه اول اشراف بودند که در شهرها در تجمل : سکنه آتن از لحاظ اقتصادي هم به سه طبقه تقسیم میشدند

 ;دور زمینهاي آنان را میکاشتند و بازرگانان داراییهاي نقدي آنان را به کار میانداختندمیزیستند بردگان و کارگران مز

طبقه دوم پیشه وران و صنعتگران و بازرگانان و کارگران آزاد را شامل میشد که، از لحاظ ثروت، پس از اشراف قرار 

رگانی به برکت ضرب سکه رونقی بیشتر چون بر اثر کوچنشینی بازارهایی براي داد و ستد فراهم آمد و باز. داشتند

یافت، این طبقه قوام گرفت و در عصر سولون و پیسیستراتوس در حکومت رخنه کرد و در عصر کلیستنس و 

 ;کارگران اکثر از مردمان آزاد بودند و بردگان اقلیتی کوچک محسوب میشدند. پریکلس به اوج اقتدار خود رسید
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اینان زارعین کوچکی بودند که میبایست با خست زمین و طمع رباخواران . بودندفقیرترین طبقه، کارگران کشاورزي 

. و اشراف زمیندار دست و پنجه نرم میکردند و دل خوش میبودند که به داشتن تکه زمینی مفتخر هستند

ارتر از برخی از کشاورزان فقیر، در گذشته، زمینهاي وسیع در تملک داشتند، ولی بدان سبب که همسران آنان پرب

مالکیت . زمینها بودند، زمینها، در نتیجه تقسیم در میان فرزندان متعدد، رفته رفته به صورت قطعات کوچک درآمد

اشتراکی زمین توسط طایفه و خانواده پدر ساالر از بین میرفت و حصار و گودال و پرچین، ظهور مالکیت حسودانه 

و زندگی روستایی متزلزل شد، بسیاري از کشاورزان به رغم بعد از آنکه زمینها کوچک . فردي را مشخص میکرد

جرایم و منع قانونی زمینهاي خود را فروختند و راهی آتن و شهرهاي کوچکتر شدند تا به تجارت و صنعت و کارگري 

برخی دیگر که از عهده وظایف مالکیت بر نمیآمدند، امالك اشراف را به اجاره گرفتند و قسمتی از . مشغول شوند

کسانی دیگر در محلهاي خود ماندند و چندي با وامگیري دوام . محصول را به عنوان کارمزد خود دریافت داشتند

بستانکاران تا دریافت . آوردند و سپس ناگزیر زمینهاي خود را به بستانکاران واگذاشتند و خود مزدور آنان شدند

هنی میگذاشتند تا بدین وسیله مالکیت خود را بدهی خود مالک زمین محسوب میشدند و تخته سنگی روي زمین ر

به گفته . در نتیجه، بتدریج خرده مالکی کمتر، کشاورزان آزاد قلیلتر، و مالکان عمده افزونتر شدند. اعالم دارند

همه زمینها به عدهاي قلیل تعلق یافت، و کشتکاران و زنان و فرزندان آنان به صورت برده در معرض فروش ((ارسطو، 

بازرگانی خارجی و تبدیل معامالت پایاپاي به .)) ه شدند، زیرا قادر به بازپرداخت وام یا اجاره بهاي خود نبودندگذارد

هاي فالحتی آنان از عهده رقابت با  داد و ستد پولی به نوبه خود لطماتی دیگر بر کشاورزان وارد آورد، زیرا فراورده

مد و با بهاي مناسب به فروش نمیرسید، در حالی که خود آنان محصوالت فالحتی که از خارج وارد میشد بر نمیآ

ناگزیر از خرید مصنوعاتی بودند که بهاي آنها هر ساله، به سبب عواملی که از کنترل خریداران بر کنار بود، باال 

نجام، سرا. از اینها گذشته، خشکسالی، کثیري از کشاورزان را میکشت و کثیري را به خاك سیاه مینشانید. میرفت

. تنگی زندگی در آتیک به جایی کشید که مردم جنگ را براي خود نعمتی شمردند و با آغوش گشاده پذیرفتند

 جنگ، هر چه بود، احتماال به تصرف زمینهاي جدید میانجامید و معموال از شماره دهانهایی که براي غذا باز بود، می

در راه خویش نمیدیدند، در جریان سودجویی چندان پیش در شهرها، مردم طبقه میانه، که موانع قانونی . کاست

قیمت زور بازو آن قدر . میرفتند که باعث عسرت کارگران آزاد میشدند و تدریجا آنان را با بردگان برابر میساختند

ان پایین آمد که مردم مرفه با دیده تحقیر به کار بدنی نگریستند و کار یدي نمودار بندگی و دور از شان آزاد مرد

غالت را که قوت مردم بود به خارج . مالکان زمین که به ثروت روزافزون بازرگانان رشک میبردند. تلقی گشت

. میفرستادند و در نهایت، زیر لواي قانون قرض، خود اهالی آتن را هم به فروش رساندند

م مامور تنظیم و،  ق 620ه سال دراکون تقریبا ب. قوانین دراکون چند صباحی مردم را به رفع تباهیها امیدوار کرد

بنابر آنچه ما از آن قوانین میدانیم، . براي اولین بار، تدوین یک روش قانونی شد تا نظم را به آتیک بازگرداند

. اساسیترین پیشرفت قوانین دراکون، توسعه نسبی امکانات براي احراز مقام آرخونی در میان ثروتمندان نوپا بود

قانون . تا آن زمان، بنابر رسم تالفی، در صالحیت خانواده بود، به مجلس سنا واگذاشتهمچنین حق قصاص را که 

اما، براي آنکه طالبان قصاص را به قبول آن وادارد، ناچار از وضع مجازاتهاي سخت . اخیر جدا اصالحی اساسی بود

ط خاطره مجازاتهاي شدید او در اذهان از این رو، بعد از آنکه با پیدایش قوانین سولون قوانین دراکون لغو شد، فق. شد

در واقع، دراکون رسوم خشن رژیم ملوکالطوایفی را در قانون خویش گنجانید و براي نجات دادن وامداران . باقی ماند

با اینکه تا حدي دامنه حقوق سیاسی را توسعه داد، ولی از نفوذ . و محدود کردن استثمار بینوایان گامی برنداشت

به طور کلی، . دادگستري نکاست و به آنان امکان داد که قوانین را بر طبق مصالح خویش تفسیر کننداشراف در کار 
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اگر کسی دست به دزدي کوچکی میزد یا در کار مسامحه میکرد، . قانون دراکون بیش از پیش مالکان را تقویت کرد

   .میرسیدبه هالکت . ا بیگانه بودو اگر برده ی. در صورتی که شارمند آتیک بود، از حقوق مدنی محروم میشد

م، کینه بینوایان علیه ثروتمندان که کامال از پشتیبانی قانون برخوردار بودند سخت تحریک شد  در اواخر قرن هفتم ق

هر جا توانایی و هوشیاري آزاد باشد،  ;ستبرابري پدیدهاي غیرطبیعی ا. و اوضاع آتن به سر حد انقالب کشیده شد

برابري و حریت قرین . نابرابري باید آنچنان رشد کند که تا باالخره با فقر عمومی ناشی از جنگ طبقاتی از بین برود

پلوتارك در . انباشت سرمایه در آغاز امري ضروري است، ولی در پایان امري مهلک میشود. نیستند، دشمن یکدیگرند

اختالف ثروت میان غنی و فقیر به اوج خود رسیده بود و به نظر میرسید که شهر در اوضاع : ((میگوید این باره

فقرا .)) خطرناکی به سر میبرد، و هیچ وسیلهاي براي جلوگیري از اغتشاش وجود نداشت، مگر یک قدرت استبدادي

هاي فاسد همواره بر  بان است و دادگاهمیدیدند که هر ساله وضع آنان بدتر میشود و حکومت و ارتش در دست اربا

توانگران که دیگر نمیتوانستند با قوانین جاري . پس، براي تعدیل ثروت، آماده قیام شدند. ضد ایشان راي میدهند

ها، که نه تنها اموال آنان، بلکه نظام  و در برابر توده. قروض خود را وصول کنند، به قوانین پیشین توسل جستند

. و تمدن ایشان را هم تهدید میکردند، به دفاع برخاستند اجتماعی و دین

  انقالب سولون  -3

مردي به نام سولون به پا خاست و، بدون جبر یا : در بحبوحه این کشاکش، حادثهاي عجیب و باورنکردنی روي داد

فیصله دهند و با حتی سخنان شدیداللحن، ثروتمندان و فقرا را به نحوي یکسان قانع کرد که اختالفات موجود را 

این سازش در آتن به طوري صورت گرفت که نه تنها از هرج و مرج جلوگیري کرد، بلکه نظم . یکدیگر سازش کنند

  . براستی نهضت سولون یکی از معجزات امیدبخش تاریخ بود. سیاسی و اقتصادي نوینی به جاي نظام پیشین نشانید

او خود نسب خویش . اندانهابود و نسبش به پادشاه کودروس میرسیدپدر سولون از طبقه اشراف و از پاك خونترین خ

مادرش با مادر پیسیستراتوس، جبار معروف که ابتدا از قوانین سولون سرپیچی کرد، ولی . را تا پوسیدون برمی شمرد

شعر : برد سولون در جوانی با تمام نیرو از زندگی دوران خود بهره. بعد به تحکیم آنها پرداخت، خویشاوندي داشت

سر داد و، مانند تورتایوس، با شعر خود مردم را به هیجان آورد و به جنگ و فتح )) عشق یونانی((سرود و نغمه 

اشعارش مبهم و بیروح، ولی اندرزهایش نیکو . در میانه عمر، اخالقش، برخالف شعرش، بهبود یافت. ساالمیس کشانید

وتمندند، و در عین حال کسانی که از آنان بهترند، در تنگدستی به سر بسیاري از مردم ناشایست ثر: ((اعالم کرد. شد

با این وصف، ما حاضر نیستیم که آنچه داریم به آنان دهیم و ثروت آنان را بستانیم، زیرا از این دو یکی . میبرند

لذت آفرین و لطف ثروت توانگران از ثروت آن که فقط مالک معده و ریه و دست و پاي .)) ماندنی است و دیگر رفتنی

سولون، با وجودي که در قوانین خود سکوت در برابر . جوانی و وجودي هماهنگ با تنوعات حیات است، گرانتر نیست

با اینهمه، سولون کارها و . شورش را جنایت دانست، عمال در برابر شورشی که در آتن روي داد بیطرفی پیش گرفت

  . ا بر فقرا میشد منع کردهایی را که سبب تفوق روزافزون اغنی شیوه

سولون به تجارت .)) ثروتش را به سبب سخاوت خود از دست داد((اگر قول پلوتارك را قبول کنیم، پدر سولون 

هاي وسیعی در زمینه تجارت کسب کرد و گذارش به نواحی دوردست  پرداخت و از سوداگران کامروا شد و تجربه

سال  45یا  44، که هنوز جوان بود و 594در سال . درستکاري شهره شد کردارش با گفتارش همنوا بود و به. افتاد

به او اختیار تام  ;بیشتر نداشت، نمایندگان طبقات متوسط نزد او آمدند و از او خواستند تا منصب حکومت را بپذیرد

. ا بازگردانددادند که آتش جنگ طبقات را فرو نشاند و قانون اساسی جدیدي براي کشور وضع کند و ثبات دولت ر

طبقات باال هم، با این اعتقاد که ثروتمندي چون او الزاما مردي محافظه کار خواهد بود، با بیمیلی به حکومت و 

. اصالحات او تن دادند
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چون قدمی براي تقسیم مجدد اراضی برنداشت، . نخستین مساعی او ساده، اما از لحاظ اصالحات اقتصادي مهم بودند

کرد، در حالی که اگر دست به این کار میزد، جنگی داخلی در میگرفت که یک نسل تمام طول  افراطیان را نومید

، ))برداشتن تعهدات((او، براساس اصل معروف خود یعنی اصل . میکشید و اختالفات و جنگ طبقاتی را تشدید میکرد

همه  .انداخت، از اعتبار ))اشتندهمه وامهایی را که مردم به یکدیگر یا به دولت د((همان طور که ارسطو میگوید، 

اراضی آتیک را از گرو درآورد و، عالوه بر این، کسانی را که به سبب عجز از پرداخت وام برده شده بودند آزاد کرد و 

بازخرید و آزادي بخشید و از آن پس این گونه  حتی افرادي را که به عنوان برده فروخته و به خارج برده شده بودند،

این دیگر ناشی از ویژگیهاي بشري بود که برخی از دوستان او، چون از تصمیم او براي . برده سازي را ممنوع کرد

الغاي دیون باخبر شدند، اراضی پهناوري را به رهن گرفتند و بعدا، بدون پرداخت حق رهن، آن اراضی را نگاه 

و مینویسد که کسانی از این کار به ثروتهاي هنگفت رسیدند، ولی ثروتهاي خود را از میراث نسلهاي ارسط. داشتند

ولی بزودي مردم دریافتند که سولون خود از . پس، سولون به مسامحه یا سودجویی متهم شد. پیشین قلمداد کردند

ان به اعتراض گشادند و گفتند که قوانین با این وصف، توانگران ده. طلبکاران بوده و از آن قانون زیان برده است

لیکن بیش از ده سال از صدور آن قوانین نگذشته بود که آتنیان، تقریبا . سولون وسیله مصادره اموال اغنیاست

  . باالتفاق، اصالحات سولون را وسیله پیشگیري از انقالب خونین خواندند

هاي  اما، چنانکه ارسطو نوشته است، سولون سکه. ت نظر داددرباره سایر اصالحات سولون نمیتوان بروشنی و با قاطیع

هاي ائوبویا را رواج داد و  آرگوس را، که به امر فیدون ضرب شده و تا آن زمان در آتیک رایج بود، منسوخ کرد و سکه

 ;بیان پلوتارك در این باره از بیان ارسطو رساتر است .شمرددراخما بود، با صد دراخما برابر  73مینا را، که معادل 

سولون مقرر داشت که مینا، به جاي هفتاد و سه دراخما، به صد دراخما تسعیر شود و بدین ترتیب، هر : ((گفته است

شد که میبایست این امر به نفع کسانی . چند مقدار پولی که مبادله میشد تغییر نکرد، ولی ارزش آن پایین آمد

فقط آدم مطبوع و .)) و در عین حال، ضرري نیز متوجه بستانکاران نکرد ;قروض کالنی را پرداخت میکردند

سخاوتمندي چون پلوتارك میتوانست تورمی ابداع کند که در عین کمک به بدهکاران، ضرري نیز متوجه بستانکاران 

 .استبهتر از هیچ نکند بدون شک، در برخی موارد، نیمی از یک قرص نان 

در مقدمه . پایدارتر از این اصالحات اقتصادي، احکامی تاریخی است که به موجب آن قوانین سولون به وجود آمدند

به جرمی سیاسی  مقرر شد که زندانیان آزاد شوند و هر کسی که. این قوانین، حکم عفو عمومی به چشم میخورد

سولون به طور . تبعید شده بود، به شرط آنکه جرم او توطئه علیه حکومت نبود، میتوانست به محل خود بازگردد

قوانین . صریح یا ضمنی بیشتر قوانین دراکون را منسوخ و فقط قانونی را که مخصوص کیفر قاتالن بود ابقا کرد

اغنیا و فقرا به طور مساوي مقید به قوانین یکسان . نا دربرگرفتسولون همه مردم آزاد آن سرزمین را بدون استث

چون سولون دانست که نمیتواند نقشه اصالحات خود را جز به . شدند، و کیفرهاي واحدي درباره همگان معمول شد

هار کمک بازرگانان و صنعتگران و سهیم کردن آنان در امور دولت اجرا کند، اهالی آتیک را بر حسب دارایی به چ

، و ایشان کسانی بودند که درآمد سالیانه آنان برابر پانصد ))دارندگان پانصد پیمانه((گروه اول : گروه تقسیم کرد

گروه  ;گروه دوم کسانی بودند که درآمد آنان به سیصد تا پانصد پیمانه میرسید ;پیمانه از محصوالت کشاورزي بود

درجه . گروه چهارم شامل سایر مردم آزاد میشد ;سیصد پیمانه بودسوم مردمی بودند که درآمد آنان بین دویست تا 

حرمت اجتماعی فرد و همچنین مقدار مالیات او هم از روي همین گروهبندي تعیین میشد، و بدون پرداخت مالیات 

مالیات بار از درآمد سالیانه خود  5و  10و 12سه گروه اول و دوم و سوم بترتیب . از حرمت اجتماعی نیز محروم بود

ولی گروه چهارم از پرداخت مالیات مستقیم . میدادند، و مالیات امالك در واقع نوعی مالیات بر درآمد تدریجی بود

آرخونها و فرماندهان ارتش تنها از گروه اول انتخاب میشدند، افراد گروه دوم فقط حق داشتند که براي . معاف بود
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وند، گروه سوم منحصرا به خدمت نظام سنگین اسلحه گمارده میشد، و مشاغل اداري پایینتر و سواره نظام انتخاب ش

این گروهبندي بی نظیر اصل قرابت را، که مبناي سازمان . گروه چهارم فقط میتوانست جزو سربازان ساده درآید

یا به پیشین جامعه و حکومت اشراف بود، ضعیف کرد و دولتی را به وجود آورد که بر مبناي درجه افتخار و مقام، 

م، حکومتهاي  در قرن ششم و قسمتی از قرن پنجم ق. عبارت سادهتر، بر مبناي میزان مالیات بردرآمد شکل میگرفت

  . هاي یونانی برقرار شد مشابهی در اکثر کوچگاه

قوانین سولون مجلس سناي سابق، یعنی مجلس آریوپاگوس، را در راس دولت ابقا کرد، با این تفاوت که آن را از 

ار متنفذان قدیم بیرون آورد و قلمرو قدرت آن را محدود کرد و درهاي آن را به روي تمام افراد طبقه اول انحص

بعد از . با این وصف، مجلس سنا هنوز داراي اقتدارات بسیار بود و بر رفتار مردم و دیوانساالران نظارت میکرد. گشود

. ز چهار قبیله جامعه صد عضو براي آن انتخاب میکردندمجلس سنا، شورایی مرکب از چهار صد عضو بود، و هر یک ا

. انتخاب، رسیدگی، و آماده کردن اموري که میبایست مورد رسیدگی مجمع عمومی قرار گیرد، به عهده این شورا بود

سولون، چه بسا از روي خیراندیشی و آینده نگري، در وراي این روبناي حکومت متنفذان که مایه خرسندي 

مجمع اکلسیا را که در عصر هومر وجود داشت، . ود، سازمانهایی پدید آورد که اساسا دموکراتیک بودندقدرتمندان ب

این مجمع، که همه اعضاي جامعه حق عضویت آن را داشتند، . احیا کرد و به صورت مجمع عمومی جدیدي درآورد

که تا آن زمان از طرف مجلس سنا بدین هر ساله از میان کسانی که صاحب پانصد پیمانه درآمد بودند، آرخونها را، 

منصب تعیین میشدند، برمیگزید و حق داشت، هر وقت بخواهد، دیوانساالران را استیضاح و حتی به دادگاه جلب و 

هنگامی که مدت خدمت آرخونها به سر میرسید، مجمع رفتار آنان را در مدت خدمت مورد سنجش . مجازات کند

از اینها مهمتر، هر چند در . میتوانست آنان را از حق عضویت مجلس سنا محروم کندقرار میداد و، اگر میخواست، 

ظاهر امر نشان نمیداد، این بود که پایینترین طبقه در میان شارمندان، همتراز طبقات باال، حق شرکت در قرعه 

هاي  که دادگاه کشی براي مجلس هلیایا را داشتند این مجلس، مجلسی بود از شش هزار عضو، یک هیئت منصفه

این مجلس همچنین به تقاضاي . مختلف تشکیل میدادند و بر تمام موارد، مگر جنایت و خیانت، رسیدگی میکردند

برخی گمان میکنند که سولون عمدا به : ((ارسطو در این باره میگوید. تجدیدنظر در احکام قضات نیز رسیدگی میکرد

با استفاده از نیرویشان در قوه قضاییه، نفوذ سیاسی خود را گسترش قوانین خود صورتی مبهم داد تا عامه مردم، 

از آنجا که قوانین جوابگوي حل اختالفات نبود، تمام : ((پلوتارك سخن ارسطو را ادامه میدهد و میافزاید.)) دهند

هاي  ظر از دادگاهدرخواست تجدیدن.)) موارد اختالف را میبایست نزد قضات میبردند، که در واقع اربابان قانون بودند

. مردمی قدرتی بود که بعدها به صورت ابزار ساختمان دموکراسی در آتن درآمد

سولون بر این قوانین اصلی، که در تاریخ آتن از مهمترین قانونها به شمار میروند، پارهاي مقررات نیز افزود که 

را، که از دیدگاه سنن اعتبار داشت،  در وهله اول تملک فردي. جوابگوي مسائل کم اهمیتتر در زمان خودش بود

اگر . اگر مردي داراي فرزندانی بود، میبایست پیش از مرگ خود اموالش را بین آنان تقسیم کند. قانونی شناخت

کسی فرزند نداشت، میتوانست اموال خود را، که سابقا پس از او به طایفهاش میرسید، به هر کس که بخواهد واگذار 

سولون، که خود کاسب بود، به قصد رونق دادن . ون آن در آتن به وسیله سولون آغاز شدحق وصیت و قان. کند

هاي خود براي اقامت به آتن میآمدند و در حرفهاي مهارتی داشتند  تجارت و صنعت، همه خارجیانی را که با خانواده

میخواست با  ;زیتون ممنوع شدبه حکم او، صدور محصوالت زراعتی غیر از روغن . از حق تابعیت آتن برخوردار کرد

قانونی وضع کرد . هاي صنعتی سوق دهد این عمل مردم را از تولید محصوالت زراعتی زاید باز دارد و آنان را به حرفه

به نظر سولون، برخالف نظر . تا فرزند مجبور نباشد از پدري که به وي حرفه خاصی نیاموخته است حمایت کند

. از شرف و افتخار واالیی برخوردار بودآتنیهاي بعد، صنعتکاري خود 
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به . بیکاري مستمر را جرم شمرد ;سولون از قانونگذاري در قلمرو خطیر اخالق و آداب و سنن عمومی هم سر باز نزد

روسپیگري را قانونی کرد، ولی بر آن . کسی که به هرزگی میزیست، اجازه نمیداد که در مجلس آتن سخن گوید

ها  با عواید روسپیخانه. هاي مجاز، که تحت نظارت و مراقبت دولت بودند، به وجود آورد نهروسپیخا. مالیات بست

یکی از معاصران او، که ظاهرا با لکی، مورخ مشهور ایرلندي، . معبدي براي االهه عشق، آفرودیته، برپا ساخت

زنان روسپی را براي استفاده آفرین بر تو اي سولون، تو : ((همعقیده بوده است، در مدح سولون چنین سروده است

شهر و به سود اخالق شهري که پر از جوانان نیرومند است خریداري کردي، و اگر قانون حکیمانه تو نبود، این جوانان 

براي کسی که به ناموس زنی آزاد تجاوز کند، صد دراخما جریمه قرار داد و مقرر داشت .)) گرفتار زنان نجیب میشدند

جهیز عروسان را محدود کرد، زیرا . ناکار را در حین عمل دستگیر کنند، در دم او را بکشندکه مردم اگر مردي ز

زنان را از داشتن بیش از . عالقه داشت که انگیزه ازدواج دوستی متقابل زن و شوهر و تمایل آنان به فرزندآوري باشد

راد مجرد وضع کند، لیکن او این از او خواسته شد که قانونی براي سختگیري نسبت به اف. سه جامه نهی کرد

بدگویی از مردگان را بزه شمرد، و همچنین .)) زنداري، باري سنگین است: ((درخواست را نپذیرفت و در پاسخ گفت

اما البته نتوانست زبان مردم آتن را . ها و ادارات و میدانهاي بازي جرم دانست بدگویی از زندگان را در معابد و دادگاه

  . ر آن زمان هم، مثل عصر ما، بدگویی و سخنچینی از لوازم جامعه دموکراتیک بودببندد، زیرا د

وي حق تابعیت آتن را از کسانی که در ایام آشوب و اغتشاش بیطرفی پیش گیرند سلب کرد، زیرا معتقد بود که 

م و قربانیهاي برپا کردن جشنهاي عظی. سهل انگاري مردم نسبت به امور اجتماعی منجر به نابودي دولت میشود

از اینها . پرهزینه و نوحه سرایی طوالنی را تحریم کرد و مقدار کاالیی را که باید همراه اموات دفن شود، محدود کرد

به  ;باالتر، قانون عادالنه و سودمند دیگري وضع کرد که، در طول نسلهاي متمادي، سرچشمه شجاعت آتنیان شد

  . ندان شهیدان جنگها را به هزینه خود پرورش دهدموجب این قانون، دولت موظف بود که فرز

به هر یک از . مجازاتهایی که سولون براي قانونشکنان تعیین کرد، نسبت به کیفرهاي مورد نظر دراکون، خفیف بود

میخواست . اعضاي جامعه حق داد که بر ضد کسی که به نظر ایشان مرتکب جنایتی شده است، اقامه دعوي کنند

از این رو قوانین خود را، در مقر حاکم دینی شهر، روي . و را درست دریابند و از آنها پیروي کنندمردم قوانین ا

. ها یا منشورهاي چوبینی که چرخانده و خوانده میشدند نوشت استوانه

فرو برخالف لوکورگوس و مینوس و حموربی و نوما، به هیچ روي ادعا نکرد که خدایی از خدایان این قوانین را بر او 

چون از او خواستند که خود را . فرستاده است، و این عمل نیز بیانگر خصوصیات آن زمان، آن شهر، و آن مردم است

پایگاهی بس نیکوست، ولی براي فرود آمدن از آن راهی ((دیکتاتور دایمی کند، امتناع کرد و گفت که دیکتاتوري 

و  ;د که میان مردم، از لحاظ ثروت و قدرت، تساوي برقرار نکردآزادیخواهان تندرو او را انتقاد کردن.)) وجود ندارد

حتی . محافظه کاران بر او خرده گرفتند که عامه مردم را از حقوق سیاسی برخوردار کرد و بر مسند قضا نشانید

دوستش، آناخارسیس، خردمند سکایی، قانون جدید را به باد تمسخر گرفت و مدعی شد که بر اثر قوانین او، 

  . مندان داوري میخواهند و ابلهان به داوري میپردازندخرد

به نظر آناخارسیس، برقراري عدالت پایدار در میان مردم میسر نیست، زیرکان قادرند هر قانونی را چنان تاویل کنند 

از این گذشته، قانون همانند تار عنکبوت است که مگس کوچک را میگیرد و . که منطبق بر مصالح خاص آنان شود

از . سولون تمام انتقادها را به جان و دل پذیرفت و به نقص قوانین خود اعتراف کرد. ه حشرات بزرگ راه فرار میدهدب

نه، بلکه بهترین قوانینی است که : ((او سوال شد که آیا آنچه براي مردم آتن آورد، بهترین قوانین است جواب داد

هاي متخالف، میانه روي پیش گرفت و توانست دولت را پابرجا  روهسولون، براي همساز کردن گ.)) میتوانستند بپذیرند

از این رو، از لحاظ اتخاذ سیاست اعتدال یا میانه روي، میتوان او را یکی از طرفداران ارسطو دانست، اما . نگاه دارد
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بر معبد آپولون  که)) در هیچ کار افراط مکن((بنا بر روایات کهن، شعار . طرفداري که قبل از ارسطو میزیسته است

  . خود میشمارند)) حکماي هفتگانه((همه یونانیان سولون را یکی از . در دلفی نقش شده است، از اوست

زیرا، با وجود هزاران تغییر که در آتن به وقوع پیوست، و با . دوام آوردن قوانین سولون بهترین گواه دانش اوست

رگرفت، پس از پنج قرن، سیسرون توانست ادعا کند که قوانین وي وجود استبدادها و انقالبهایی که در آن ناحیه د

در هر حال، کار سولون، از نظر قضایی، نشان پایان سلطه احکام بی اساس، متناقض، . هنوز در آتن پابرجا مانده است

موقعی : ((چون از او سوال شد که حکومت چه موقعی استوار میشود، پاسخ داد. و آغاز سلطه قوانین مدون دایمی بود

سولون با قوانین خود برزگران آتیک را از قید رقیت .)) که مردم از فرمانروایان اطاعت کنند و فرمانروایان هم از قانون

آزاد کرد و یک طبقه زمیندار به وجود آورد که، در نتیجه مالک شدن زمین، در طی نسلهاي بسیار از آزادي آتن دفاع 

قتی در آتیک پیشنهاد شد که حقوق سیاسی منحصر به زمینداران باشد، همه در پایان جنگ پلوپونز، و. کردند

در پرتو قوانین سولون، تجارت و صنعت از قیود سیاسی و موانع مالی . آزادگان جز پنج هزار تن واجد شرایط بودند

. انه گشتآزاد شد، وبدین سبب پیشرفتی عظیم دست داد که در سایه آن آتن پیشواي تجاري حوزه دریاي مدیتر

. حکومت اشرافی جدید که مبتنی بر ثروت بود، استعدادهاي اشخاص را بر میانگیخت و به نسب کاري نداشت

. همچنین تعلیم و تربیت را ترغیب میکرد و از لحاظ مادي و معنوي راه اعتالي فرهنگی عصر طالیی یونان را گشود

ولی از . بیست و دو سال، از مقام خود دست کشیدبه شصت و شش سالگی رسید، پس از  572چون سولون در سال 

پس از آن، به قصد کسب اطالع از تمدن مصر . دیوانیان قول گرفت که قوانین او را، بی تغییر، تا ده سال به کار بندند

من رو به پیري : ((و خاور، به مسافرت پرداخت، و ظاهرا در همین اوان بود که جمله معروف خود را اظهار داشت

گفته شده است . به گفته پلوتارك، تاریخ مصر را نزد کاهنان مصري فرا گرفت.)) م، ولی پیوسته چیزي میآموزممیرو

که او داستان قاره گمشده آتالنتیس را از کاهنان مصري شنید و، از جریان آن، یک داستان حماسی نیمه تمام 

از مصر به قبرس رفت و براي شهري . ب خود کردپرداخت و بدان وسیله دویست سال بعد افالطون خیالپرداز را مجذو

هرودوت و پلوتارك مکالمه او را با کرزوس، . که به افتخار او تغییر نام داد و به سولوي موسوم شد قوانینی وضع کرد

شاه لیدیا، در ساردیس توصیف کردهاند و گفتهاند که این شاه ثروت اندوز از سولون پرسید که آیا سولون او را مردي 

  : سولون با بی پروایی یونانی پاسخ داد. عادتمند میداند یا نهس

از این رو دانش ما هم دانشی معتدل است، . شاها، خدایان نعمتهاي خود را به حد اعتدال به یونانیان ارزانی داشتهاند

منگیر مردم است به ما، به اتکاي این دانش معتدل، بدبختیهاي فراوانی را که همواره دا. و نه چون دانش واالي شاهان

خاطر میآوریم و از خوشیهاي موجود خود گستاخ و مغرور نمیشویم و از اعجاب و تحسین کامرواییهاي آدمیان 

ما . زیرا سعادت در جریان زمان پایدار نمیماند، و آینده نامعلوم با امکانات گوناگون در راه است. خودداري میورزیم

  . خدایان سعادت او را تا آخرین روزهاي حیات برقرار بدارند کسی را سعادتمند نمینامیم، مگر آنکه

سعید دانستن کسی که در نیمه راه زندگی و در میان مخاطرات است، همانند قهرمان شمردن کشتیگیري که هنوز 

  . از میدان بیرون نیامده است، درست و مسلم نیست

، بیشتر رنگ حکمت دستچین ))سعادت غرورانگیز((این توصیف پسندیده از سعادت، یا به قول نمایشنویسان یونان 

و ما فقط میتوانیم بگوییم که این نوشته از گزارش هرودوت بهتر تحریر شده است و ظاهرا هر  ;شده پلوتارك را دارد

اما گفتنی است که سخن سولون در مورد ناپایداري سعادت بعدا هم درباره کرزوس و هم . دو گزارش ساخته خیالند

کرزوس را از تخت فرود آورد و با این عمل احتماال کرزوس را  546کوروش در سال . ود او مصداق پیدا کرددرباره خ

سولون، پس از آنکه به آتن بازگشت، در آخرین روزهاي زندگی، شاهد الغاي . به یاد اخطار حکیم یونانی انداخت

. قوانین و تاسیس حکومت استبدادي و امحاي مساعی خویش بود
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هاي همستیزي که در طول یک نسل تحت تسلط او بودند، دوباره به  موقعی که سولون آتن را ترك گفت، گروه

آتنیان، مانند فرانسویان در عصر انقالب کبیر فرانسه، در سه جناح مقتدر . ها و کشمکشهاي سیاسی دست زدند توطئه

بران آن متمایل به سولون و از سوداگران مرزها و بندرها بودند، جناح که ره)) ساحل((جناح : به فعالیت پرداختند

که از عدهاي از کشاورزان و )) کوهستان((که زمینداران مخالف سولون آن را هدایت میکردند، و جناح )) دشت((

و ثروت و  پیسیستراتوس با آنکه از لحاظ خانواده. کارگران شهرها تشکیل میشد و خواستار تقسیم مجدد اراضی بود

اخالق و مرام مردي اشرافی بود، باز پیشوایی توده مردم را پذیرفت، چنانکه صد سال پس از او پریکلس نیز چنین 

پیسیستراتوس، دریکی از جلسات مجلس سنا، زخمی را که بر تن داشت نشان داد و گفت که این زخم را . کرد

  . شد دشمنان خلق بر او وارد کردهاند، و خواستار پاسدارانی

سولون چون از نقشه خویشاوند خود آگاه بود، به این درخواست اعتراض کرد و احتمال داد که آن زخم به وسیله 

خود پیسیستراتوس ایجاد شده است تا، به بهانه ناایمنی، پاسدارانی از حکومت بگیرد و راه را براي دیکتاتوري خود 

اي رجال آتن، من از پارهاي از شما داناترم و از : ((آنان گفتپس، براي آگاهانیدن آتنیان، خطاب به . هموار کند

داناترم از آنان که خیانتکاري پیسیستراتوس را در نمییابند، و دلیرترم از کسانی که به نیرنگ او واقفند  ;بعضی دلیرتر

تراتوس تعیین اما مجلس، علی رغم این اخطار، پنجاه پاسدار براي پیسیس.)) و از ترس، مهر سکوت بر لب زدهاند

پیسیستراتوس بزودي چهارصد تن را دور خود گرد آورد و بر آکروپولیس استیال یافت و خود را حاکم مطلق . کرد

هر یک از شما منفردا چون روباه گام بر ((سولون، بعد از اعالم نظرش براي آتنیان به این شرح که . العنان آتن خواند

، سالح و زره خود را بر در خانه نهاد و بدین وسیله اعالم ))غازها میشوید میدارید، اما چون اجتماع میکنید مانند

  . داشت که دیگر به سیاست دلبستگی ندارد، و بقیه عمر خود را به شعر اختصاص داد

سال (موقتا متحد گشتند و پیسیستراتوس را از کشور بیرون راندند )) دشت((و )) ساحل((قواي نیرومند دو جناح 

سازش کرد و با موافقت ضمنی آن، با نیرنگی که نظریه سولون )) ساحل((یسیستراتوس در نهان با جناح اما پ). 556

وي زن باال بلند و زیبایی را مسلح کرد و به هیئت . را درباره شعور جمعی آتنیان به اثبات رسانید، به آتن بازگشت

ار داد که االهه نگهبان شهر دوباره پیسیستراتوس را االهه آتنه درآورد و در راس سپاهیان خود وارد شهر کرد، و انتش

اهل شهر کمترین تردیدي نداشتند که این زن : ((هرودوت در این باره میگوید). 550سال (به قدرت رسانیده است 

اما پیشوایان جناح .)) همان االهه شهر است، و در برابر او به سجده افتادند و به بازگشت پیسیستراتوس رضا دادند

با اینهمه پیسیستراتوس در ). 549سال (بار دیگر شوریدند و او را براي مرتبه دوم از شهر خارج کردند )) ساحل((

سال در فرمانروایی  19بازگشت و سپاهیانی را که براي جنگ با او گسیل شده بودند، شکست داد، و این بار  546

قریبا کارهاي بی بندوبار و ناپسندي را که به وسیله در طی این مدت، سیاستها و طرحهاي حکیمانه او ت. باقی ماند

. آنها زمام حکومت را به دست گرفت، جبران کرد

او میتوانست علیه دشمنان . شخصیت پیسیستراتوس آمیختهاي بود از عقل و فرهنگ و لیاقت اداري و جاذبه شخصی

قادر بود که وارد پیشروترین جریانات فکري . خود بیرحمانه بجنگد، و در عین حال بآسانی آنان را مورد عفو قرار دهد

  . عصر خود شود، و بدون تردیدها و واماندگیهاي روشنفکري، حکومت کند

حکومت او : ((ارسطو درباره او گوید. خوش خلق و خوش مشرب بود و در کارهاي خود جانب مروت را رها نمیکرد

بندرت کینه توزي کرد، ولی .)) میکرد و نه یک جبارعادالنه بود، و در این باره به روش یک سیاستمدار رفتار 

به اصالح و تقویت ارتش پرداخت و . مخالفانی را که رام نشدند از کشور تبعید، و امالك آنان را میان فقرا تقسیم کرد

اده آتن را، که مدتها در ورطه خصومتهاي طبقاتی افت. ناوگانی به وجود آورد تا از هر گونه تجاوز خارجی جلو گیرد
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از این رو گفتهاند که پیسیستراتوس آتن را . بود، از جنگ دور نگاه داشت، و درفش نظم و آرامش را در آنجا برافراشت

  . به عصر طالیی کرونوس بازگردانید

مانند آوگوستوس رومی، . پیسیستراتوس در قوانین سولون چندان دستی نبرد، و با این کار همه را به شگفت انداخت

در عهد او آرخونها مانند سابق انتخاب میشدند، و . ونه استبداد را با زرق و برق دموکراسی بیارایدمیدانست چگ

. هاي مردم، و شوراي چهار صد نفري همچنان تشکیل میشدند و وظایف خود را به انجام میرسانند مجلس سنا، دادگاه

هنگامی که . راتوس بیشتر و بیشتر موافقت میشدتنها تفاوت عهد او با زمان گذشته این بود که با پیشنهادات پیسیست

ولی شاکی روي . یکی از اهالی او را متهم به قتل کرد، وي در مجلس سنا حضور یافت و خواستار محاکمه خود شد

. رفتار پیسیستراتوس چنان بود که مردم در طول سالها به حکومت او رضایت دادند. آن اتهام پافشاري نکرد

به احتمال قوي، آتن پس از سولون . یتر بودند و دیري نگذشت که او را مایه افتخار خود دانستندتهیدستان از او راض

به مردي چون پیسیستراتوس احتیاج داشت مردي قوي و با صالبت که بتواند زندگی آشفته و سراسر اضطراب آتن را 

اي اجتماع بشري چون استخوانبندي است به نظم آورد و ثباتی در آن برقرار کند و مردم را به نظم و اطاعت، که بر

یک نسل بعد، وقتی دیکتاتوري ملغا شد، عادت مردم به رعایت نظم و چهارچوب قوانین . براي پیکر زنده، عادت دهد

آري، پیسیستراتوس، بی آنکه خود بداند، قانون را از میان نبرد، . سولون، همچون میراثی براي دموکراسی باقی ماند

. یت کردبلکه آن را تقو

مسئله زمین را با تقسیم . سیاست اقتصادي او، به همان نحوي که سولون شروع کرده بود، ناظر بر رهایی مردم بود

بدین شیوه، هزاران نفر از آتنیان که در خطر . مزارع دولتی و امالك اشراف تبعید شده در میان برزگران حل کرد

. در نتیجه، آتیک در طی قرون متمادي از تشنجات ارضی ایمن ماند .بیماري بودند، در زمینهاي زراعتی مستقر شدند

مثال یک رشته آبگذر براي شهر : پیسیستراتوس، با دست زدن به اقدامات دامنهدار، براي نیازمندان کار فراهم کرد

نقره الئوریون مردم را براي استخراج کانهاي . هاي بسیار ساخت و معابد بزرگ براي خدایان بنا نهاد راه ;پدید آورد

مالیاتی به میزان ده درصد بر تمام محصوالت زراعتی بست و . تشویق کرد و براي کشور پول تازه و مستقلی سکه زد

براي ایجاد کوچگاه در . بعدا این مالیات را به پنج درصد تقلیل داد. بدین وسیله براي کارهاي عمرانی پول فراهم آورد

در عهد او، تجارت رونقی بسزا . ش کرد و با بسیاري از دول معاهده تجاري بستنقاط سوق الجیشی مهم داردانل تال

گرفت و ثروت افزایش یافت، ولی نه بدان سان که پول در دستهاي عده معدودي بماند، بلکه از فقر مستمندان کاسته 

را به دامن یک آتش به طور کلی، پیسیستراتوس از تمرکز ثروت، که شهر . شد، در حالی که ثروت اغنیا کمتر نشد

  . جنگ داخلی میانداخت، جلوگیري کرد و، با تامین رفاه و امکان پیشرفت، زمینه را براي دموکراسی آتن هموار کرد

این شهر، پیش از آن عصر، یک . در عصر حکومت او و فرزندانش، اوضاع آتن از لحاظ مادي و معنوي تغییر شکل داد

میلتوس، افسوس، موتیلنه، و سیراکوز از لحاظ ثروت و فرهنگ و نیروي حیاتی شهر درجه دوم یونانی بود و شهرهاي 

. اما در این عصر بناهایی از سنگ مرمر، که نمودار تنعم آتن بود، به وجود آمد. و محصول فکري بر آن تقدم داشتند

معبد زئوس، . ته شدمعبد قدیم آتن که در آکروپولیس قرار داشت، نوسازي و با ستونبندیهایی به سبک دوري آراس

پیسیستراتوس . که ستونهاي آن به سبک کورنتی ساخته شدهاند و حتی در حال ویرانی هم زیبایی دارند، برپا گشت

مسابقات سراسري آتیک را به مسابقات سراسري یونان تبدیل کرد و، بهانه مسابقات، همه یونانیان را به آتن کشانید و 

هنوز هم جشن . هاي نا آشنا برخورد کنند و تحول و تکامل پذیرند و آداب و شیوه سبب شد که آتنیان با مردم بیگانه

همچنین پیسیستراتوس . ورزشی قدیم آتیک، که به وسیله او عمومیت یافت، عید ملی ملت یونان به شمار میرود

رد که یکی از کهنترین پیکرتراشان و معماران و شاعران را در دربار خود گرد آورد و کتابخانهاي در کاخ خود برپا ک

هاي ایلیاد و اودیسه را تنقیح و تدوین کرد، و در سایه  هیئتی از طرف او منظومه. هاي کشور یونان است کتابخانه
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تشویق و راهنمایی او، تسپیس و شاعران دیگر فن نمایش را از صورت مضحک و مسخرهآمیز ابتدایی به صورتی 

. هنري ژدرآوردند

بر اثر . جزیی از نهضت کلی بود که در شهرهاي تجارتی فعال قرن ششم یونان پدید آمده بود استبداد پیسیستراتوس

این نهضت، ملوك الطوایفی تفوق سیاسی خود را به طبقه متوسط، که موقتا با طبقات فقیر متحد شده بود، باخت، و 

یکی از عوامل برقراري حکومتهاي جباران تمرکز نارواي ثروت در دست عدهاي معدود  .آمدحکومتهاي جباران پدید 

پس براي جامعه الزم . فقرا نیز مانند اغنیا دارایی را بر آزادي ترجیح میدادند. و عدم سازش اغنیا با طبقات دیگر بود

ی و هوشمندي خود، و فقرا را از غارت اغنیا با آمد که، به عنوان حفظ آزادي، اغنیا را از لخت کردن فقرا با توانای

کافی بود که، ضمن حمله به  ;تحصیل قدرت در شهرهاي تجاري یونان کار آسانی بود. خشونت و آراي خود بازدارد

چون یک مستبد یا جبار به قدرت مطلوب خود . طبقه اشراف، از مستمندان دفاع، و با طبقه متوسط تفاهم برقرار کرد

مهایی را که متموالن پرداخته بودند بی اعتبار میکرد، به مصادره امالك پهناور میپرداخت، و بر داراییهاي میرسید، وا

بزرگ مالیات میبست تا براي کارهاي اجتماعی پول فراهم آورد و ثروت متمرکز در دست اقلیت را مجددا تقسیم 

  . کند

لب میکرد، با ضرب سکه و عقد معاهدات تجاري و افزایش ها را به خود ج جبار در حالی که با این گونه وسایل توده

چون بر افکار عمومی و نه بر . ، از پشتیبانی پیشه وران و بازرگانان برخوردار میشد)بورژوازي(حرمت سوداگران 

در حفظ نظم میکوشید، مردم را  ;قدرتهاي موروثی تکیه داشت، ناگزیر، از جنگ اجتناب، ولی از دین حمایت میکرد

اخالق ستوده برمیانگیخت، مقام زن را در اجتماع باال میبرد، به تشویق هنرمندان میپرداخت، و مال فراوان براي به 

دیکتاتورها در موارد بسیار به این کارها تن در میدادند و حکومت خود را حکومتی . زیبایی شهر مصروف میداشت

پس از . ه در دوره استبداد براي کسب آزادي آماده شونداز این رو، مردم مجالی مییافتند ک. مردمی معرفی میکردند

پس از سرنگونی جباران، . آنکه جباران یونانی از انهدام اشرافیت فارغ آمدند، ملت هم جباران را سرنگون کرد

  . برپاداشتن دموکراسی کاري دشوار نبود

  برقراري حکومت دموکراسی  -5

پسرانش را جانشین خود . شد، در برابر مهر پدري شکست خورد بصیرت پیسیستراتوس، که در هر آزمایشی پیروز

هیپیاس، که قول داده بود حاکمی خردمند و دادگر . درگذشت، پسرانش به حکومت رسیدند 527چون در سال . کرد

برادر کوچکترش هیپارخوس مستغرق عشق و شعر شد و آناکرئون و  ;باشد، سیزده سال سیاست پدر را دنبال کرد

. را نزد خود خواند سیمونیدس

ولی آتنیان از اینکه زمام حکومت بدون رضایت آنان به دو پسر پیسیستراتوس تفویض گشته بود، خرسند نبودند و 

با وجود این، آتن از آسایش و تنعم . رفته رفته دریافتند که به برکت استبداد همه چیز دارند، اما آزادي ندارند

  . مداخله نمیکرد، حکومت آرام هیپیاس ادامه مییافت)) عشق یونانی((برخوردار بود، و اگر 

در ((آریستوگیتون، که مردي میانه سال بود، دوستی داشت به نام هارمودیوس که در آن هنگام، به قول توسیدید، 

اما هیپارخوس هم، که مانند آریستوگیتون نر و ماده نمیشناخت، براي جلب محبت .)) عنفوان جوانی و زیبایی بود

هنگامی که آریستوگیتون این موضوع را شنید، تصمیم گرفت که هیپارخوس را به . مودیوس به تالش پرداختهار

سال (در این توطئه، هارمودیوس و بسیاري دیگر از مردم آتن بدو پیوستند . قتل برساند و حکومت را نیز براندازد

هیپیاس آنان را دستگیر کرد و به قتل . کشتند، و هیپارخوس را، در حالی که مسابقات آتن را تدارك میدید، )514

. حتی لئاینا، معشوقه هارمودیوس، را، چون از فاش کردن نام توطئه گران سرباز زد، زیرشکنجه کشتند. رسانید

هاي شکنجه گران تف کرد تا مطمئن  آوردهاند که این زن تکهاي از زبان خود را قطع کرد و آن را به سوي چهره
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اگرچه مردم از این آشوب حمایت محسوسی نکردند، . به پرسشهاي آنان پاسخ نخواهد گفتشوند که وي هرگز 

هیپیاس از آن بیمناك شد، و همین امر باعث گشت که حکومت معتدل خود را تبدیل به حکومت زور و وحشت و 

. ستطاعت خود دیدندولی آتنیان که یک نسل کامل در رفاه به سر برده بودند، دفاع از آزادي را در ا. جاسوسی کند

هارمودیوس و آریستوگیتون، در نظر . هر قدر زورگویی رو به شدت رفت، فریاد آزادیخواهی بیشتر طنین انداخت

ملت، شهیدان راه آزادي محسوب شدند، و حال آنکه آن دو توطئه گرانی بودند که تنها به خاطر عشق و شهوت 

در این هنگام، سران خانواده اشرافی آلکمایونیداي، که در دلفی در تبعید بودند، فرصت را  .زدنددست به توطئه 

مغتنم شمردند و سپاهی گرد آوردند و به آتن لشکر کشیدند و اعالم داشتند که جز خلع هیپیاس از حکومت قصدي 

ي که از آنان گرفت، به مردم اسپارت ابالغ کرد که وظیفه در ضمن، وخش معبد آپولون، بر اثر رشوها. ندارند

با . هیپیاس در برابر قواي آلکمایونیداي با سرسختی ایستادگی ورزید. اسپارتیان برانداختن حکومت ظالم آتن است

مخفیانه اینهمه، چون ارتش اسپارت به کمک خانواده آلکمایونیداي آمد، ناگزیر به آریوپاگوس پناه برد و فرزندانش را 

ولی آنان به وسیله مهاجمان دستگیر شدند و هیپیاس، در مقابل تضمین جان آنان، تن به . به خارج آتن فرستاد

که مردي دلیر بود،  کلیستنسسپس خانواده آلکمایونیداي، به رهبري ). 510سال (کنارهگیري و تبعید داد 

یروزمندانه وارد آتن شدند، و اشراف تبعیدي نیز به دنبال آنان آمدند و، به خاطر بازیافتن امالك و اقتدارات خود، به پ

. تدارك جشن پرداختند

. در انتخاباتی که صورت گرفت، ایساگوراس که نماینده طبقه اشراف بود، به عنوان آرخون ارشد برگزیده شد

مردم را به آشوب برانگیخت و حکومت ایساگوراس را ساقط کرد و دیکتاتوري مردم کلیستنس، که انتخاب نشده بود، 

بار دیگر اسپارتیان با حکومت آتن به جنگ پرداختند و بازگشت ایساگوراس را به مقام پیشین . پسندي به وجود آورد

شرافزاده درصدد ایجاد لیکن مقاومت سخت آتنیان آنان را وادار به عقب نشینی کرد، و کلیستنس ا. خواستار شدند

  ). 507سال (حکومت دموکراسی برآمد 

طایفهاي که، به  360نخستین اصالح کلیستنس ضربت سنگینی بود بر پیکر اشرافیت آتیک یعنی قبایل چهارگانه و 

کلیستنس این سازمان کهن را که . ها میسپردند وارد آمد حکم سنن، پیشوایی را به قدیمترین و متمولترین خانواده

مطابق سازمان جدید، جامعه به ده قبیله منقسم شد، و . بر قرابت استوار بود، لغو کرد و سازمانی جدید به وجود آورد

براي آنکه از تشکیل واحدهاي منطقهاي و اجتماعی پیشین و از آن جمله . هر قبیله بخشهایی چند را در برگرفت

ند، مقرر داشت که هر قبیله باید واحدهاي اجتماعی جلوگیري ک)) دشت((و )) ساحل((و )) کوهستان((جناحهاي 

چون سازمان قدیمی جنبه دینی داشت، وي دستور داد که براي سازمان جدید نیز مراسمی . گوناگون را شامل شود

مردم آزادي که از خارج به آتیک . دینی برپا دارند و قهرمانان باستان را خدا یا حامی هر قبیله و بخش به شمار آورند

ده بودند، خود به خود، جزو بخشی که در قلمرو آن سکونت داشتند در میآمدند و، برخالف گذشته، از حقوق آم

به این شیوه، تعداد کسانی که حق شرکت در امور سیاسی را داشتند تقریبا به دو برابر . اجتماعی برخوردار میشدند

  . رسید، و پشتیبانان تازهاي براي دموکراسی فراهم آمد

شوراي چهارصد نفري سولون به یک . هاي جدید حق نامزد کردن یکی از سرداران ارتش داده شد یک از قبیلهبه هر 

شوراي پانصد و یک نفري مبدل گشت، و هر قبیله پنجاه تن از اعضاي این شورا را، که اختیاراتی معادل اختیارات 

همه شارمندانی که سی سال . میکشیدند براي انتخاب اعضاي شورا، قرعه. مجلس سناي سابق داشت، برمی گزید

دوره شورا یک سال بود، ولی یک فرد میتوانست تا دو دوره به عضویت . داشتند، از حق انتخاب شدن برخوردار بودند

این دولت منتخب، که به وسیله قرعه کشی تشکیل میشد، اصل توارث در حکومت اشرافی و اصل ثروت . شورا درآید

ملغا کرد و به تمام شارمندان، نه تنها حق راي، بلکه حق احراز حساسترین مقامات دولتی را در حکومت متنفذان را 
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این شورا قدرت اداري و قضایی دامنهداري داشت و برخی از قضایاي اجتماعی را به راي مجمع عمومی . ارزانی داشت

  . وامیگذاشت

به طوري که  ;اي این مجمع را افزایش داددستیابی شارمندان جدید به حق عضویت در مجمع عمومی، تعداد اعض

ها خدمت کنند، مگر طبقه چهارم که، مثل  تمام این اعضا میتوانستند در دادگاه. کل اعضاي آن به سی هزار نفر رسید

با استقرار قانون تبعید، که کلیستنس براي دفاع از دموکراسی . دوران سولون، از حق احراز مقامات دولتی محروم بود

مجمع عمومی که با شرکت شش هزار عضو رسمیت مییافت، . ع کرد، اختیارات مجمع افزایش یافتجوان وض

میتوانست در هر لحظه، با راي مخفی خود، هر کسی را که براي دولت خطرناك تشخیص میداد، براي ده سال به 

دست ندهند، زیرا هر کس که به این ترتیب، رهبران جاه طلب ناگزیر بودند که جانب احتیاط را از . تبعید بفرستند

آیا در بین شما : ((مقررات ایجاب میکرد که از مجمع پرسیده شود. ظن خیانت به او میرفت، بدون تاخیر تبعید میشد

اعضاي مجمع، اگر کسی، حتی خود سوال )) کسی هست که او را براي دولت خطرناك پندارید اگر هست، کیست

تبعید متضمن مصادره  .میپرداختندم میکردند و درباره او به رایگیري کننده، را خطرناك تشخیص میدادند، اعال

باید . امالك نبود و ننگی هم متوجه شخص تبعید شده نمیکرد، بلکه فقط دموکراسی آتن را از شر مزاحمان میرهانید

درت سواستفاده نکرد، و در طول نود سال که این رسم در آتن برقرار بود، دانست که مجلس آتن هیچ گاه از این ق

. تنها ده تن از آتیک نفی بلد شدند

کلیستنس . میگویند که کلیستنس یکی از این ده تن بود، ولیکن در حقیقت ما از مراحل آخر عمر او چیزي نمیدانیم

هاي آتن، قانون اساسی  رغم مخالفت نیرومندترین خانواده کار خود را با انقالب بر ضد نظام سیاسی شروع کرد و، علی

پوشیده نیست که دموکراسی آتن یک . دموکراتیکی وضع کرد که با کمی تغییر تا آخرین دوره آزادي آتن نافذ ماند

ردار دموکراسی کامل نبود، زیرا فقط آزادگان را در بر میگرفت و تنها به کسانی که به اندازه معینی از دارایی برخو

همه قواي مقننه و مجریه و قضاییه به مجلس، و دادگاهی که مردم به  .میدادبودند اجازه احراز مقامات اجتماعی 

هر کسی . کارگزاران حکومتی به وسیله شورا و مجلس عمومی تعیین میشدند. وجود میآوردند، سپرده شده بود

میتوانست از طریق قرعه کشی به عضویت شورا، که اقتدارات فراوان قانونی داشت، درآید و حداقل مدت یک سال در 

از این رو، با اطمینان میتوان گفت که دموکراسی آزادمنشانه و دامنهدار آتن تا آن زمان . امور اجتماعی مداخله نماید

  . نظیري نداشت

دریافته  ;ه هدفش سیادت و سربلندي ملت بود، کمال رضایت را داشتندآتنیان خود از مساعی سیاسی خویش ک

بودند که به کاري بس دشوار و خطیر مبادرت کردهاند، و بدین سبب با دالوري و غرور و متانت به سوي آن گام 

ان بود آتنیان، در عهد دموکراسی خود، ارزش آزادي عمل و سخن و اندیشه را شناختند، و از همان زم. برمیداشتند

آموختند که قانون یعنی اراده مشترك . که در حوزه ادبیات و هنر و حتی سیاست و جنگ رهبر سراسر یونان شدند

چون ایران . خود را حرمت گذارند و دولت را که نشانه وحدت و قدرت و شخصیت اجتماعی آنان بود، گرامی دارند

ي پراکنده یونان را ویران یا خراجگزار پادشاه خود کند، این بزرگترین امپراطوري آن عصر در صدد برآمد که شهرها

فراموش کرد که مردم آتیک زمینی را که میکارند، در تملک خود دارند، و بر حکومتی که آنان را اداره میکند، تسلط 

ار براستی از اقبال یونان و نیز اروپا بود که، دوازده سال پیش از درگیري جنگ ماراتون، کلیستنس ک. میورزند

  . خطیري را که سولون آغاز کرده بود، کمال بخشید
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فصل ششم

  مهاجرت بزرگ

  

I  - علل و طرق مهاجرت  

در فصل پیشین که سرگذشت اسپارت و آتن را تا آغاز جنگ ماراتون بازگفتیم، براي آنکه وحدت مکانی حوادث را 

یونانی اصلی، که موجد کوچنشینی شدند، بی گمان شهرهاي . حفظ کنیم، وحدت زمانی را مورد مسامحه قرار دادیم

ها، که اینک به شرح آنها میپردازیم، از  اما برخی از کوچگاه. هاي یونانی در نواحی اژه و یونیا قدیمتر بودند از کوچگاه

از این رو ترتیب حوادث تاریخ یونان . شهرهاي خاستگاه خود مهمتر گشتند و زودتر از آنها بر جاه و هنر دست یافتند

عکوس و مغشوش است، به این معنی که فرهنگ یونانی را مردم سرزمینی که اکنون یونانش میخوانیم، پدید م

نیاوردند، بلکه این فرهنگ ساخته کسانی است که در برابر قوم فاتح دوري راه فرار پیش گرفتند و در سواحل و جزایر 

شور فراوان خود، و به مدد خاطراتی که از تمدن بیگانه، پس از جنگهایی هایل، استقرار یافتند و پس از آن با 

موکنایی داشتند، هنر و علم و فلسفه و شعري به وجود آوردند که، پیش از عهد جنگ ماراتون، آنان را در صف مقدم 

هاي نوبنیاد، به بار آمد و سپس به شهرهاي کهنسال  براستی تمدن یونانی به وسیله کوچگاه. دنیاي غرب قرارداد

  . یدیونان رس

اینان پیش از عصر هومر مردمی  .نیستدر تاریخ یونان چیزي مهمتر و حیاتیتر از گسترش سریع آنان در مدیترانه 

قوم  ولی عمدتا بر اثر هجوم. خانه به دوش بودند و در سراسر شبه جزیره بالکان به گشت و گذار عمر میگذاشتند

در همه نواحی یونان، مردم در . دوري بود که مهاجران یونانی، موج موج، روانه دریاي اژه و سواحل غربی آسیا شدند

هاي سیاسی و  تفرقه. جستجوي آزادي و اقامتگاهی دور از دستیاز مهاجمان و مصون از اسارت، تن به مهاجرت دادند

هایی که در جامعه خود با شکست روبه رو میشدند،  گروه: ددشمنیهاي خانوادگی نیز بر آتش مهاجرت دامن زدن

جمعی از . پیروز ایشان هم در کوچانیدن آنان میکوشیدندگاهی هجرت را بر اقامت ترجیح میدادند، و مخالفان 

یونانیان، که به جنگ تروا رفتند، در آسیا ماندند، و جمعی، بر اثر کشتی شکستگی یا حادثه جویی، به جزایر اژه 

و جمعی، که پس از مراجعت، سرزمین و حتی زن خود را در چنگ دیگران یافتند، بار دیگر پا به  ;انیده شدندکش

کوچنشینی براي شبه جزیره . کشتی نهادند و به سرزمینهاي بیگانه روي بردند تا از نو خانه و مکنتی فراهم آورند

شد که مفري به روي جمعیت اضافی و طبایع بی آرام باعث : یونان و نیز براي اروپاي عصر جدید فواید بسیار داشت

و بازارهایی بیگانه براي فروش  ;دریچه اطمینانی براي خطرات ناشی از ناخشنودي کشاورزان تعبیه شود ;باز شود

کوچنشینی مقدمه امپراطوري سوداگرانهاي بود که در . محصوالت داخلی و خرید خواربار و مواد معدنی به دست آید

. دله روزافزون کاالها و هنرها و رسوم و افکار، ظهور فرهنگ پیچیده یونان را میسر کردپرتو مبا

نخستین موج مهاجرت در . و ایتالیا ;دریاي سیاه ;دریاي اژه ;یونیا ;سوي آیولیا: مهاجرت یونانیان در پنج سو روي داد

در . ز مهاجمان شمال و غرب قرار گرفتاین نواحی پیش از نواحی دیگر مورد تجاو. ایاالت شمالی یونان شروع شد

م خیل مهاجران از تسالی، فتیوتیس، بئوسی، و آیتولیا بآهستگی در امتداد سواحل  سراسر سده دوازدهم و یازدهم ق

را به وجود )) اتحادیه آیولیایی((اژه به جانب نواحی مجاور تروا رهسپار شدند و در آنجا به تاسیس دوازده شهر، که 

بازگشت هراکلس ((هزاران تن از مردم موکناي و قوم آخایایی، با . دومین مهاجرت از پلوپونز آغاز شد. تندآورد، پرداخ

کثیري به جزایر سیکالد رفتند، و در . بعضی در آتیک و برخی در ائوبویا ساکن شدند. ، از پلوپونز گریختند))زادگان

سومین . را بر پاي داشتند)) ي دوازده گانه یونیاییشهرها((دریاي اژه جوالن کردند و در آسیاي صغیر باختري، 
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اینان، پس از اشغال پلوپونز، به جزایر سیکالد روي آور شدند، کرت و . مهاجرت به وسیله قوم دوري صورت گرفت

چهارمین موج مهاجرت . کورنه را گرفتند و، در پیرامون جزیره رودس، حکومتی مرکب از شش شهر تاسیس کردند

. اکیا را فرا گرفت و موجد صدها شهر در امتداد سواحل داردانل و دریاي مرمره و دریاي سیاه شدهاي تر کناره

نامیدند، به )) جزایر یونیایی((هایی که یونانیان آن را  پنجمین موج مهاجرت در جهت غرب بود و، از طریق جزیره

  . ایتالیا و سیسیل و سرانجام گل و اسپانیا رسید

که بر اثر این مهاجرتهاي طوالنی براي یونانیان پیش آمد باید تخیلی عمیق داشت یا تاریخ  براي دریافت مشکالتی

مهاجران یونانی سرزمینی را که آرامگاه نیاکان و مورد مراقبت خدایان . کوچنشینهاي عصر جدید را بخوبی دانست

ت خدایان یونان محروم بود، میشتافتند و دیرینه ایشان بود، رها میکردند و به نواحی غریبی که، به نظر آنان، از حمای

معموال مشتی از خاك وطن را با خود میبردند و بر سرزمین بیگانه میافشاندند و، با فر و . این هم سخت دشوار بود

شکوه، شعلهاي از آتش نیایشگاه مسقط الراس خود را بر میگرفتند و در اقامتگاه جدید همچنان افروختهاش نگاه 

اقامت خود، سواحل یا مناطق نزدیک به دریا را بر میگزیدند تا اگر از طریق خشکی مورد هجوم قرار  براي. میداشتند

جلگهاي که رو به دریا و پشت به . گرفتند، بتوانند به کشتیها، که به منزله وطن دوم نیمی از یونانیان بود، پناه برند

اهی پیشرفته و محفوظ بود، مناسبترین اقامتگاه موانع کوهستانی داشت و داراي ارگی مرتفع و مستحکم و لنگرگ

چنین . محسوب میشد، خاصه اگر راهی تجارتی یا رودي براي صدور یا مبادله محصوالت از کنار آن میگذشت

چون هر اقامتگاه براي خود ساکنان یا صاحبانی داشت، میبایست . اقامتگاهی، مسلما، پس از چندي غرق نعمت میشد

گاهی : در این گونه موارد، یونانیان بیش از ما، به اصول اخالقی مقید نمیماندند. له اشغال کردآن را به زور یا حی

مهاجمان یونانی، که خود در جستجوي آزادي آواره شده بودند، همه ساکنان محلهاي مورد نظر خویش را به بردگی 

. میگرفتند

با فرهنگ فاخر  ;هایی به آن میدادند محصوالت یونان هدیهاز  ;ولی در موارد بسیار با بومیان از در دوستی در میآمدند

یونانیان . و خدایانشان را به خدایی برمی گزیدند ;با زنانشان نرد عشق میباختند ;خود آنان را مجذوب میکردند

کوچنشین در بند پاکی نژاد خود نبودند، و همیشه میتوانستند در مجموعه سرشار خدایان خود، یکی نظیر خدایان 

از اینها باالتر، کوچنشینان محصوالت صنایع دستی یونانی را به . ومی بیابند و توافق دینی با بومیان را تسهیل کنندب

بومیان میدادند و، در عوض آنها، حبوبات و چارپایان و مواد معدنی میگرفتند و از طریق دریاي مدیترانه به جاهاي 

  . بت به آن دلبسته و وفادرا میماندند، صادر میکردنددیگر، مخصوصا شهرهاي خاستگاه خود که قرنها نس

کوچنشینهاي یونانی یکی پس از دیگري قد علم کردند تا جایی که سرانجام یونان عهد هومر، که منحصر به شبه 

جزیرهاي باریک بود، در پهنه میان افریقا و تراکیا و جبل طارق و انتهاي شرقی دریاي سیاه گسترده شد و، از 

در این اجتماع، زنان . ستقل پراکنده فراوان، اجتماع وسیعی که انسجام ناچیزي داشت، به وجود آمدشهرهاي م

. یونانی سخت به جنب و جوش افتادند، به طوري که، از لحاظ تولیدمثل، زنان همه اعصار دیگر را پشت سر گذاشتند

نام دارد و بی آن زندگی )) تمدن((می را که یونانیان، از این مراکز پرشور حیات و فرهنگ، تخم تجمل ظریف و بیدوا

  . از زیبایی عاري و تاریخ بیمعنی میشود، در سراسر اروپاي جنوبی افشاندند

II - هاي قوم یونیایی در جزایر سیکالد  کوچگاه  

شرق مسافر چون از پیرایئوس به کشتی نشیند و در امتداد ساحل آتیک براند و در پیرامون دماغه و معبد سونیون به 

اگر سخن باور نکردنی استرابون و پلوتارك را باور داریم، باید بپذیریم . بگراید، به جزیره کوچک کئوس خواهد رسید

روزگاري قانونی حاکم بود حاکی از اینکه هر کس از سن شصت درگذرد، باید شوکران بنوشد تا ((که در این جزیره 

)). در طی هفتصد سال، زناکاري یا زنفریبی مصداق نیافت(( ، و نیز))دیگران از لحاظ خوراك در مضیقه نیفتند
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شاید به همین جهت بود که بزرگترین شاعر کئوس، چون میانه سال شد، خود را نفی بلد کرد و نخواست تمام عمر 

  . هشتاد و هفت سالهاي را که احادیث یونانی به اونسبت میدهند، در زادبوم خود گذراند

، که شکار مرگ شد، نزد همگان، 469ر سراسر دنیاي یونانی بلندآوازه بود و در سال سیمونیدس در سی سالگی د

شهرتی که سیمونیدس در شاعري و خنیاگري داشت، سبب شد . درخشانترین سرودگوي آن عصر به شمار میرفت

آناکرئون شاعر  پس وي به دربار هیپارخوس رفت و در آنجا با. که هیپارخوس، جبار آتن، او را به دربار خود خواند

بعد از جنگ یونان با ایران، مکرر او را برگزیدند تا براي کتیبه بناهاي یادبود شهیدان نامدار قطعاتی . دوستی کرد

، 475در سن کهولت به دربار هیرون اول، جبار سیراکوز پیوست و عظمت او به جایی رسید که، در سال . تنظیم کند

ترون جبار آکراگاس روي داده بود، میانجی شد، و آن دو را در میدان جنگ  براي رفع اختالفاتی که بین هیرون و

میگوید که )) آیا باید سالخوردگان حکومت کنند((پلوتارك در رساله جاویدان خود، درباره اینکه . آشتی داد

ا شوکت عاقبت تن به مرگ داد و ب. سیمونیدس تا سنین آخر عمر از ساختن سرود و ربودن جایزه برخوردار بود

  . شاهان در آکراگاس به خاك سپرده شد

سیمونیدس هم طبعی وقاد و هم شخصیتی بارز داشت، و یونانیان او را محض تباهیها و شگرفیهاي رفتارش با 

نخستین شاعري بود که مزد میستاند . شیفته پول بود و بدون طال ذوقش نمیجنبید. نکوهش و ستایش مینگریستند

اما شعر فروشی در یونان آن عصر امري تازه . عران نیز مانند دیگر افراد حق معاش دارندو استدالل میکرد که شا

براي کسب دیناري چند با تخته : ((مینمود، و آریستوفان نفرت یونانیان را از این کار سیمونیدس چنین باز میگوید

اساس . ي تقویت حافظه شده استسیمونیدس فخر میکرد که موفق به ابتکار شیوهاي برا.)) مردگان به دریا میرود

شیوه او، که مورد قبول سیسرون قرار گرفت، این بود که مفاهیم مورد نظر را به طرزي منطقی تنظیم و طبقه بندي 

سیمونیدس در ظرافت نیز دستی داشت و . میکرد، تا ذهن از یکی به دیگري منتقل شود و بآسانی همه را فرا گیرد

با این وصف، در پیري مدعی شد که چه بسا از گفتن به . شهرهاي یونان میگشت لطایف او مانند سکه رایج در

  . پشیمانی افتاده است ولی هیچ گاه از خاموشی نادم نشده است

اما . در عهد هومر مردم چنان فعال بودند که بدبینی نمیشناختند و چنان خشونت میورزیدند که آزردگی نمیدانستند

آثار ادبی یونانی سایه افکنده است، و آثار باقی مانده سیمونیدس هم از آن برکنار پس از هومر، اندوهی ژرف بر 

  : نیست، و جاي حیرت است که شاعري چون او، با آن همه ستایش و پاداش، باز به تلخی گوید

لغزشهاي  ناچیز است توان انسانی، و... اندك و تباه است ایام عمر ما، ولی خواب ما در زیر خاك جاویدان خواهد بود

در عرصه حیات کوتاه او اندوهی پس از اندوه دیگر پیش میتازد، و مرگ، که هیچ کس را از آن . او غلبه ناپذیرند

چیزي از وجود انسانی جاویدان . ... گریزي نیست، سرانجام بدو میآویزد گذار نیکان و بدان، بیتفاوت، بدان میافتد

با این وصف، تنها معدودي از . که زندگانی انسان همانند حیات برگی سبز است خیوسخوش گفت رامشگر . نیست

آن گاه که جوانی شکوفان و . آنان که این سخن را میشنوند آویزه جانش میکنند، زیرا امید در دل جوانان نیرو دارد

بر . امید آن دارد که هیچ گاه به پیري نگراید و گرفتار مرگ نشوددل سبکبار است، انسان خیال باطل میپرورد و 

ابلهند آنان که در چنین رویایی فرو میروند و . همین شیوه، به هنگام تندرستی از اندیشه بیماري غفلت میورزد

. نمیدانند که ایام شباب و حیات ما چه کوتاهند

مفاهیم . و خدایان اولمپی روح او را تسلی نمیدهنددلخوش نیست، ) بهشت)) (جزایر خجستگان((سیمونیدس به 

. الهوتی را صرفا به مقتضاي شاعري به کار میبرد، همچنانکه مفاهیم مسیحی در برخی از اشعار معاصر راه یافتهاند

چون هیرون از سیمونیدس خواستار شد که ذات و صفات خدا را تعریف کند، وي پاسخ خود را به روز بعد محول 

بعد باز دو روز مهلت خواست، و در مورد بعد و موارد پس از آن نیز همچنان طفره رفت و مدت مهلت را روز . کرد
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سرانجام که به امر هیرون ناچار از پاسخ گفتن شد، اظهار داشت که هر چه بیشتر در آن باره . همواره مضاعف کرد

  . تامل میکند، آن را مبهمتر مییابد

. برادرزاده او، باکخولیدس نیز، که شاعري بزمی بود، چون او بلندآوازه شد. تاز کئوس تنها سیمونیدس برنخاس

مجال نیست که از جزایر . همچنین اراسیستراتوس، که در دوره عظمت اسکندریه میزیست، از مردم کئوس بود

یره سوروس ولی باید بگوییم که در جز. سریفوس یا تنوس یا آندروس یا موکونوس یا سیکینوس یا ایوس نامی بریم

. مردي به نام فرکودس به سر میبرد که به فیثاغورس درس داد و نخستین حکیمی بود که آثار خود را به نثر نوشت

قدسیت این . بنابر اخبار یونانی، آپولون از جزیره دلوس فرا آمد. کوچکترین جزیره از جزایر سیکالد، دلوس نام داشت

از این رو جزیره نشینان کسانی را که مهیاي زایمان یا . آن راهی نباشدجزیره ایجاب میکرد که مرگ و زایش را در 

در آستانه مرگ بودند، شتابان از آن اخراج میکردند، و اجساد گورهاي دیرین را هم بیرون میآوردند تا جزیره مطهر 

. نگهداري میشد و جشنهاي مردم یونیا برپا میگشت دلوسیدر اینجا بود که، پس از طرد ایرانیان، خزانه اتحادیه . ماند

سرودي . هر چهار سال یک بار به نام پرستش خداي خود آپولون در اینجا گرد میآمدند و به خوشگذرانی میپرداختند

 ;خودنمایی میکردند)) بازنان با کمربندهاي زی: ((از قرن هفتم مانده است که جریان این جشنها را شرح میدهد

مردم در امتداد جاده براي نظاره مراسم مقدس گرد  ;هاي خود به تماشا میپرداختند سوداگران آزمند از غرفه

دوشیزگان خوبرو و خوش آواز، که از میان مردم  ;مناسک پروقر و قربانیهاي خطیر در معبد واقع میشدند ;میآمدند

و  ;ورزشگران و خنیاگران مسابقه میدادند ;سرخوشی میخواندند و رقص میکردنددلوس و آتن برگزیده شده بودند، با 

آتنیان هر ساله هیئتی براي شرکت در جشن زاد روز آپولون به . نمایش در تماشاخانهاي بی سقف جریان داشت

حاکمه و اعدام فاصله دراز م. دلوس میفرستادند و پیش از مراجعت این هیئت، هیچ مجرمی را به مکافات نمیرسانیدند

. سقراط، که ثمراتی عالی براي دنیاي ادب و فلسفه داشت، به همین سبب بود

همچنانکه از میان جزایر سیکالد، دلوس کوچکترین جزیره محسوب میشد، ناکسوس بزرگتر از همه بود و در 

ترتیب داد و در  در قرن ششم، چندان غنی شد که براي خود ناوگانی. شرابسازي و استخراج مرمر شهرتی داشت

در جنوب خاوري ناکسوس، جزیره آمورگوس واقع بود، و سمونیدس . پیکرتراشی نحله مستقلی به وجود آورد

ناخجسته که زنان را نامردانه به باد هجو گرفت، و تاریخنویسان مذکر هجاهاي او را دقیقا ذکر کردهاند، از اینجا 

مردم پاروس با این . جزیره پاروس که تقریبا صخرهاي است از سنگ مرمر، در سمت باختر قرار داشت .برخاست

ی را توانست رقت و لطافت عضالت انسان پراکسیتلسسنگ نیم شفاف خانه میساختند، و با مرمر این جزیره بود که 

وي . آرخیلوخوس، کنیززادهاي که یکی از بزرگترین خنیاگران یونان گشت، در این جزیره زاده شد. نمایش دهد

در یکی از جنگها فرار را مفیدتر از قرار یافت و جان از . سپاهیگري پیش گرفت و به جزیره شمالی تاسوس رفت

سپس به عشق نئوبوله، که . وع اشعاري نغز قرار دادمیدان جنگ به در برد و به پاروس بازگشت و گریز خود را موض

معشوق را به صورت دختري شرمگین . ناگزیر بناي تغزل گذاشت. دختر مردي توانگر به نام لوکامبس بود، دچار آمد

لمس ((هاي گیسویش بر شانه هایش افشانده شدهاند، وصف کرد و، به شیوه دلدادگان قرون، در حسرت  که حلقه

. اما لوکامبس که درآمد شاعر را برخالف سخن سراییش در خور ستایش نمیدید، مانع او شد. یدن گرفتنال)) دست او

پس، آرخیلوخوس با چنان حدتی لوکامبس و نئوبوله و خواهر او را هجو کرد که، موافق احادیث، هر سه خود را به 

رد، بار دیگر سربازي مزدور شد و سرانجام پاروس پشت ک)) انجیرها و ماهیان((آرخیلوخوس از سر خشم به . دار زدند

  . در جنگی که بین پاروس و ناکسوس درگرفت، چون پاي فرارش از کار باز ماند، به قتل رسید

از اشعار او چنین در مییابیم که نسبت به دشمن و دوست سخت زبان است و، مانند همه عشاق ناخرسند شوقی به 

ت، راهزنی است خوشنوا که نثرش درشت است و نظمش پاکیزه بحر دزد دریایی خوش ذوقی اس. زناکاري دارد
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هاي عوام بود، برگرفت و آن را به صورت مصرعهاي کوتاه و سوز آور  مبتنی بر وتد مجموع را، که بحر مطبوع ترانه

وي با بحر شش وتدي و بحر چهار وتدي . شش وتدي، که مورد استفاده تراژدي اصیل یونانی قرار گرفت، درآورد

از او جز ابیات . و براي یونانیان بحرهایی فراهم آورد که همواره آنان را به کار آمد کرد،عدهاي دیگر طبع آزمایی 

. هومر ولی باید به استناد گذشتگان بپذیریم که وي محبوبترین شاعر است پس از. مقطع معدودي به جا نمانده است

م، که  از آریستوفان، نقاد بیزانس در قرن سوم ق. هوراس خوش داشت که از تنوعات شعري آرخیلوخوس تقلید کند

وي در دو کلمه نظر همه . در عصر هلنیسم میزیست، پرسیدند که کدام یک از اشعار آرخیلوخوس را بیشتر میپسندند

اگر از پاروس روانه غرب شویم، بزودي به سیفنوس که معادن ) .)درازترین شعر او را: ((گفت. یونانیان را بیان کرد

. سیم و زر آن شهره آفاق است، میرسیم

حکومت، به نمایندگی مردم، از این معادن بهره برداري میکرد، و بهره چندان عظیم بود که جزیره نشینان توانستند 

بناهاي یادبود به وجود آورند و، از اینها گذشته، در معبد دلفی ستونهاي رفیع برافرازند و گنجینهاي مستقر کنند و 

، گروهی از راهزنان ساموس در سیفنوس پیاده شدند و 524در سال . خود در پایان هر سال سود قابلی عاید دارند

 این غارتگري قهرمانی، مردم یونان را ترسانید، و همه،. باج گرفتند) دالر امریکایی امروز 000،600برابر (یکصد تالنت 

  . با بردباري و متانتی که معموال انسان را به هنگام تحمل مصایب دیگران دست میدهد، با مدارا به غارتگران نگریستند

III  - سرازیر شدن قوم دوري به جزایر سیکالد   

: افراد قوم دوري نیز به جزایر سیکالد کوچیدند و سپس طبایع جنگی خود را رام و با زندگی جدید سازگار کردند

ها را با شکیبایی مرزبندي کردند تا آب قلیل باران به هدر نرود و پرورش مو و نباتات دیگر  هاي سراشیب کوه منهدا

در جزیره ملوس، مانند بومیان عصر مفرغ آن جزیره، به استخراج اوبسیدین پرداختند و مقر خود را چنان . میسر شود

د آمد، براي جلب یاري آنان در برابر اسپارت سخت به تالش آباد و نیرومند ساختند که آتنیان، به شرحی که خواه

در این جزیره به  1820که مشهورترین تندیس مغرب زمین است، به سال  ،))ملوسآفرودیته ((مجسمه . افتادند

  . دست آمد

جمعی از آنان از ترا روانه . جزیره ترا و کرت را گرفتند. کوچیدند دوریان نخست به جانب خاور و بعد به سوي جنوب

در قبرس، از سده یازدهم به بعد، میان دودمانهاي کهنسال فنیقی و . کورنه شدند و جمعی در قبرس مسکن گزیدند

افسانه  .مهاجران یونانی، که از آرکادیا آمده بودند و براي تسلط بر جزیره میکوشیدند، زدوخورد صورت میگرفت

اما . یکی از امیران قبرس به نام پوگمالیون، با عاج، تندیسی از االهه آفرودیته ساخت: پوگمالیون از قبرس برخاست

دعایش اجابت شد و . به عشق مصنوع خود گرفتار آمد و ناگزیر از االهه التماس کرد که تندیس را جان بخشد

احتماال پس از رواج گرفتن آهن، . دار را به همسري برگزیدپس، با موافقت االهه، مجسمه جان. مجسمه جان یافت

بومیان براي . جزیره قبرس، که مس فراوان داشت، از اهمیت افتاد و از حوزه اصلی توسعه اقتصادي یونان برکنار شد

هاي تصفیه سنگ مس، و فنیقیان براي کشتی سازي، بی دریغ چوب درختان را به کار میبردند، و  سوخت کوره

نیان هم، براي ایجاد مزارع، به قطع اشجار پرداختند و بدین ترتیب، قبرس بتدریج به صورت جزیره گرم و نیمه یونا

در دوره تسلط یونانیان بر قبرس، هنرها، مانند جمعیت آن جزیره، از عناصر مصري و . بایر و متروك امروز درآمد

 .نداشتندفنیقی و یونانی مرکب بودند و به هیچ روي صورت مستقلی 

دوریان در جزیره قبرس، اقلیت کوچکی از مهاجران یونانی بودند، اما در جزیره رودس و جزایر سپورادس و یونان 

اعتالي آن رودس، در فاصله عهد هومر و جنگ ماراتون، رو به آبادانی رفت، ولی . اصلی، طبقه حاکم را تشکیل دادند

دوریان در قسمت پیش آمده ساحل دریا، شهر کنیدوس را که پایگاه . دست داد) هلنیسم(در عصر یونان گرایی 

در اینجاست که بعدا ائودوکسوس منجم، و کتسیاس مورخ یا . مناسبی براي تجارت ساحلی است، به وجود آوردند
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و : اروس را در کنار بندر اسکندریه ساخت، زاده میشوندبلکه افسانه ساز، و سوستراتوس، که جزیره و برج دریایی ف

هاي معابد باستانی به دست میآید و با قیافه اندوهگین و مادرانه خود در موزه بریتانیا  در میان خرابه)) دمتر((مجسمه 

  . قرار میگیرد

قیب کنیدوس به شمار این جزیره، که یکی از مراکز پزشکی یونانی و ر. در مقابل کنیدوس، جزیره کوس واقع بود

. و پیکرنگاري چون آپلس و شاعري چون تئوکریتوس به جهان عرضه کرد) هیپوکراتس(میرفت، طبیبی چون بقراط 

این شهر زادگاه هرودوت و پایتخت شاه . اندکی در جانب شمال کنیدوس، شهر هالیکارناسوس قرار داشت

هالیکارناسوس و . یونان گرایی میزیست، محسوب میشدمائوسولوس، که با ملکه پر مهر خود، آرتمیسیا، در عصر 

)) شهرهاي ششگانه((کوس و کنیدوس و سه شهر اصلی جزیره رودس، یعنی لیندوس و کامیروس و یالوسوس، 

  . یونیا رقابت کردند، تشکیل میدادند))شهرهاي دوازدهگانه((دوریان آسیاي صغیر را، که چندگاهی با 

IV - ا شهرهاي دوازدهگانه یونی

  میلتوس و پیدایش فلسفه یونانی  -1

در شمال غربی ناحیه کاریا، ساحلی کوهستانی به طول تقریبی صد و چهل و پنج کیلومتر و به عرض سی تا پنجاه 

هوا و اقلیم آن از همه ((این منطقه کوهستانی در گذشته یونیا خوانده میشد، و به قول هرودوت، . کیلومتر واقع بود

هایی که کاالهاي سرزمینهاي گوناگون را براي  شهرهاي آن عمدتا در دهانه رودها یا در انتهاي راه)) .عالم خوشتر بود

  . صدور به مدیترانه میرسانیدند، قرار داشتند

میلتوس، که از سایر شهرهاي دوازدهگانه یونیا جنوبیتر بود، در قرن ششم پرمایهترین شهر دنیاي یونانی به شمار 

م، قوم یونیایی از آتیک بدانجا رهسپار شدند  ق 1000وس، مردم کاریا بدان کوچیدند و، در حدود در عهد مین. میرفت

اینان زنان خود را به . و تمدن جدیدي براساس فرهنگ اژهاي آن سامان که رو به انحطاط میرفت، به بار آوردند

پس، اختالط فرهنگی با اختالط . ی گرفتنداز این رو، مردان بومی را کشتند و بیوگان آنان را به زن. همراه نداشتند

در میلتوس، مانند اکثر شهرهاي یونیا، در ابتدا زمام امور به دست شاهانی افتاد که در زمان جنگ . خونی توام شد

پس از آن، اشراف زمیندار به حکومت رسیدند، و سرانجام حکام خودکامهاي که متکی به . مردم را رهبري میکردند

در آغاز سده ششم در دوره حکومت جباري به . نامیده میشدند، قدرت یافتند) تورانوس(ند و جبارطبقه متوسط بود

نام تراسوبولوس، صنعت و تجارت به اوج خود رسید، و ثروت روزافزون میلتوس باعث شکفتن ادبیات و فلسفه و هنر 

بازرگانان میلتوس نه . هر پارچه میبافتندهاي بافندگی ش از سرزمینهاي دامپرور مجاور پشم میآوردند و در کارگاه. شد

تنها از تجار فنیقی سرمشق گرفتند، بلکه تدریجا از آنان پیش افتادند و در مصر، ایتالیا، دریاي مرمره، و دریاي سیاه 

میلتوس از آبودوس، . ها در شمال واقع بودند شصت تا از این کوچگاه. هشتاد کوچگاه براي تسهیل تجارت برپا داشتند

زیکوس، سینوپه، اولبیا، تراپزوس، و دیوسکوریاس لیف کتان و چوب و میوه و فلزات میگرفتند و، در ازاي آنها، کو

ثروت و تجمل میلتوس در سراسر یونان زبانزد مردم و موجب شایعات . هاي صنعتی خود را عرضه میکردند فراورده

از این رو اهمیت . ج شهر سرمایه گذاري میکردندسوداگران شهر، براي سودجویی، در داخل و خار. ناخوشایند بود

  . آنان در رنسانسی که در یونیا درگرفت، برابر اهمیتی است که خانواده مدیچی در رنسانس ایتالیا داشت

این محیط پرشور بود که به یونانیان مجال داد تا دو هدیه بسیار بزرگ، یعنی علم و فلسفه یونانی را، به جهان تقدیم 

هاي تجارتی معموال محل برخورد افکار و عقاید و رسوم ناموافقند و، از این رو، موجد اصطکاك و  ط تالقی راهنقا. کنند

اعتقادات خرافی، بر اثر تصادم با یکدیگر، بی اعتبار میشوند، و سپس تعقل رواج . تنازع و مقایسه و تفکر میشوند

به صدها ناحیه پراکنده تعلق داشتند و در نتیجه تجارت  مردمانی که در میلتوس و بعد در آتن گرد آمدند،. مییابد

از این . رقابتآمیز و دوري از منازل و معابد اوطان خود از اسارت سنن به در آمدند و داراي مغزهایی فعال شدند
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ا گذشته، به اقتضاي تجارت، به شهرهاي دوردست مسافرت کردند و تمدنهاي لیدیا و بابل و فنیقیه و مصر و جز اینه

به این ترتیب یونانیان بر هندسه مصري و نجوم بابلی و علوم اقوام دیگر . را دریافتند و از تنگ نظري بیرون آمدند

از سوي . دست یافتند، و دریانوردي و داد و ستد و علم جغرافیا و ریاضیات و نجوم، به موازات یکدیگر، پیش رفتند

این آریستوکراسی فرهنگی از . وانست به کارهاي فرهنگی پردازددیگر، در نتیجه افزایش ثروت و آسایش، اقلیتی ت

آزادي فکري برخوردار بود، زیرا چون جمع قلیلی خواندن میتوانستند، آزادي فکري اقلیت اندیشمند براي حکومت 

حتی . هنوز کاهنان مقتدر و کتب آسمانی بر جامعه مسلط نشده بودند. خطري نداشت و سرکوبی آن الزم نبود

از این رو شکاکیت . هاي هومر، که بعدا از جهتی به صورت کتاب مقدس یونانیان درآمد، هنوز قوام نیافته بود مهمنظو

اول بار بود که فکر انسانی جنبه ناسوتی به خود گرفت و کوشید تا براي مسایل . و نشاط و طنز مردم یونیا تظاهر کرد

 .بیابدجهان و انسان، پاسخهایی عقلی و سازگار 

دانش کهنه کاهنان . با این وصف، درخت فلسفه، هر چند که ناگهان بارور شد، براي خود ریشه و ساقهاي داشت

مصري و مغان ایرانی و شاید پارسایان هند، علوم الهوتی کلدانیان، و اشعار فلسفی هزیود با واقعپردازي بازرگانان 

، که فوق احکام بی ))قانون((اما پیش از آن نیز . نیقی و یونانی آمیختند و جنبش فلسفی یونیایی را به وجود آوردندف

حساب شخصی، فاروق اصلی علم و اساطیر، و نیز شاخص حکومت استبدادي و دموکراسی است، در دین یونانیان راه 

است و هم بر خدایان و هم بر آدمیزادگان سلطه )) سرنوشتاالهگان ((در دین اینان از مویراي که به معناي . داشت

تا جایی که ما . انسان از زمانی بر دولت آزادي دست یافت که به وجود قانون پی برد. میورزد، سخن رفته است

میدانیم، یونانیان نخستین مردمی بودند که، در عرصه فلسفه و حکومت، قانون و آزادي را دریافتند، و این است راز 

  . کامیابیها و اهمیت ایشان در تاریخ

از آنجا که زندگی هم بر وراثت و هم بر دگرگونی، هم بر رسوم یکنواخت و هم بر تجدد آزمایشی استوار است، فلسفه 

عناصر دینی هم فلسفه را به بار آوردند و هم پرورشش دادند و مسلما . هاي دینی خود یکسره آزاد نشد از ریشه

یکی . در تاریخ فلسفه یونانی دو جریان در جوار یکدیگر امتداد مییابند. شی در فلسفه خواهد داشتاالهیات همواره نق

رازوري از فیثاغورس نشئت گرفت و با پارمنیدس . جریانی است طبیعت گراي، دیگري جریانی است رازورانه

طبیعت گرایی، که . اري رسیدو بولس حو) پلوتینوس(هراکلیتوس، افالطون، و کلئانتس ادامه یافت و به فلوطین 

نخستین مظهر آن طالس بود، به وسیله آناکسیماندروس، کسنوفانس، پروتاگوراس، بقراط، و ذیمقراطیس به اپیکور و 

گاه گاهی مردانی بزرگ چون سقراط، ارسطو، مارکوس آورلیوس به قصد آنکه درباره مشکل . لوکرتیوس انتقال یافت

اما خصیصه فایق اینان نیز همان . قضاوتی ناقص نکنند، دو جریان را با هم آمیختندپیچیده و سامانناپذیر زندگی، 

. خصیصهاي است که سراسر فلسفه یونانی را در نوردیده است خرد دوستی و خرد ورزي

 تعلیم و تربیت. زادگاه او محتمال میلتوس بود و، بنابر مشهور، تباري فنیقی داشت. م زاده شد ق 640طالس در حدود 

ظاهرا، . او عمدتا در مصر و خاور نزدیک صورت گرفت و، از این رو، شخص او نمودار تاثیر فرهنگ شرق در غرب است

هاي روغنکشی به وسیله  داستان اجاره و احتکار دستگاه. فقط به قصد تامین معاش روزانه، به سوداگري پرداخت

بیشتر اوقاتش را صرف مطالعه میکرد و سخت مجذوب کار خود بود، بدان سان که شبی چنان  .استطالس معروف 

  . سرگرم نظاره ستارگان شد که به گودالی افتاد

با وجود عزلت گزینی، به کارهاي اجتماعی رغبت مینمود، با تراسوبولوس، جبار میلتوس، آشنایی نزدیک داشت و 

  . و دفاع مشترك در مقابل لیدیا و ایران را تبلیغ میکرداتحاد دول یونیایی 

بنابر روایات، طالس یونانیان را با علوم ریاضی و نجوم آشنا کرد، و در مصر براي سنجش ارتفاع اهرام تدبیري نیکو 

. م را دریافتهاي اهرام، ارتفاع اهرا هنگامی که سایه یک انسان با قامت او درست برابر بود، از اندازهگیري سایه: کرد
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سپس به یونیا رفت و درباره هندسه، که علم منطقی جذابی است و جنبه منطقی دارد، به مطالعه پرداخت و برخی از 

. ی را بنیاد نهاداین قضایا هندسه یونان .رسانیدهایی را که بعدابه وسیله اقلیدس جمع آوري شد، به اثبات  قضیه

مطالعاتی که طالس درباره نجوم کرد، این علم را از موهومات شرقی پیراست، از صورت ستارهشماري درآورد و به 

. دست به مطالعات فرعی چندي نیز زد. مغرب زمین رسانید

ی کرد، و م را پیشبین ق 585محتمال به مدد مدارك مصري و محاسبات بابلی، کسوف بیست و هشتم ماه مه سال 

اما نظریه او درباره جهان، برتر از نظریه مصریان و . چون پیشبینی او درست درآمد، همه مردم یونیا به هیجان افتادند

به نظر او، جهان نیمکرهاي است که بر پهنه بیکران آب تکیه زده است، و زمین گرده . یهودیان آن عهد نبود

فلسفه طالس ما را به یاد سخن گوته میاندازد که گناهان . داردمسطحی است که بر کف مسطح داخل نیمکره قرار 

  . تراود او از ذات خودش می) یا ابتکارات(آدمی از مقتضیات عصر اویند، ولی فضایل ) یا سهوهاي(

پدر همه مخلوقات است، مطابق نظر طالس نیز، آب ) اوکئانوس(همچنانکه موافق برخی از اساطیر یونانی، اقیانوس 

ارسطو میگوید که طالس شاید بدان علت به . ایی همه چیزها و نخستین هیئت و بازپسین صورت عالم استاصل ابتد

و آنچه باعث ... و تخم هر چیز طبعی مرطوب دارد... رطوبت غذاي همه چیز است((این نظر کشیده شد که دید 

طالس از میان سه عامل بخار و  شاید هم علت این بود که.)) زایش یک چیز میشود، همواره اصل نخستین آن است

اهمیت فلسفه طالس . مایع و جامد، که نظرا همه جوهرهاي عالم را تشکیل میدهند، آب را ابتداییتر یا اساسیتر یافت

در این نیست که همه چیزها را به آب تحویل میکند، بلکه عظمت او در این است که همه چیزها را به یک چیز 

ارسطو نظریه طالس را از زمره . تاریخ مدون فلسفه را بار میآورد)) یک گرایی((ام منتهی میسازد، و نخستین نظ

ولی طالس معتقد بود که همه ذرات جهان جاندارند، و ماده و حیات، یگانه و . میشمارد) ماتریالیسم)) (ماده گرایی((

جاویدان وجود دارد، و نیروي حیات  ))روحی((در هر یک از گیاهان و فلزات و نیز جانوران و آدمها، . جدایی ناپذیرند

طالس خوش داشت که میان زنده و مرده فرقی اساسی قایل . با آنکه هیئتهاي گوناگون میپذیرد، هیچ گاه نمیمیرد

شخصی، به قصد آزردن او، پرسید که اگر حیات و ممات فرقی ندارند پس چرا او زندگی را بر مرگ ترجیح . نشود

شد، و ) سوفوس(در پیري، بنابر اجماع، ملقب به خردمند .)) زیرا فرقی بین آنها نیست(: (داده است طالس پاسخ گفت

از او پرسیدند که چه کاري . بعدا که یونانیان براي خود هفت خردمند شناختند، طالس را نخستین آنان دانستند

.)) اندرز دادن: ((اب گفتجو. پرسیدند که چه کاري سخت آسان است)). خودشناختن: ((پاسخ داد. بسیار دشوار است

: گفت. پرسیدند که کمال تقوا و عدالت در چیست.)) آنچه نه آغاز دارد و نه انجام: ((گفت. پرسیدند که خدا چیست

چنانکه دیوجانس الئرتیوس میگوید، .)) در آن است که هیچ گاه آنچه را در دیگران عیب میشماریم، خود نکنیم((

  )). زشی را تماشا میکرد و بسیار پیر بود، از گرما و تشنگی و ناتوانی درگذشتهنگامی که یک مسابقه ور((طالس 

یا اصل وجود و تکامل اشیا قلمفرسایی ) فوسیس(در میان آنان که درباره شناخت طبیعت : استرابون میگوید

را با شور دنبال  م زیست، کار استاد ق 549تا  611شاگرد او، آناکسیماندروس، که از . کردهاند، او نخستین کس است

میالدي تنظیم شد و به گمان ناظمش بسیار ابتکارآمیز بود،  1860فلسفه او سخت به فلسفه سپنسر، که در . کرد

تودهاي بیکران . است) آپیرون)) (نامعین((یا )) بیسامان((آناکسیماندروس میگوید که مبدا نخستین، هستی . میماند

ي نیروهاي ذاتی خود، تکامل پیدا میکند، و تمام واقعیات گوناگون عالم را است که هیچ کیفیت ندارد، ولی به اقتضا

این بینهایت جاندار و جاویدان و بی تشخص و غیر اخالقی به مثابه خداي دستگاه فلسفی  .میآوردپدید 

ر و فسادپذیر و کثیرند، اصل اشیا بی تغییر و فناناپذیر و واحد است و در مقابل اشیا، که متغی. آناکسیماندروس است

جاویدان را واقعی میشمردند، از اینجا نشئت گرفته )) یگانه((باید گفت که فلسفه مابعدالطبیعه حکیمان الئا که فقط 

هر جهانی تکامل پیدا . ینداز این بینهایت بی تعین، همواره جهانهایی تازه زاده میشوند و در پی یکدیگر در میآ. است
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بینهایت اصیل همه اضداد را در خود دارد گرم و سرد، . میکند و راه مرگ میسپارد و به بینهایت بی تعین باز میگردد

خواص بالقوه هستی اصیل در جریان تکامل، بالفعل میشوند و اشیاي معین ... تر و خشک، مایع و جامد و بخار

چون این خواص متضاد از یکدیگر منفک شوند، به بینهایت بازگشت میکنند خاستگاه . گوناگون را به وجود میآورند

در جریان کون و فساد جهانها، عناصر گوناگون میستیزند و . فلسفه هراکلیتوس و سپنسر را باید در اینجا جست

اشیا به هالکت میرسند و . ((خصمانه به یکدیگر تجاوز میکنند، ولی به کیفر این تجاوز، دچار تجزیه و انحالل میشوند

آناکسیماندروس به سبب نداشتن ابزارهاي علمی، مانند .)) به صورت عناصري که از آنها زاده شدند، در میآیند

دنباله کار طالس را گرفت و بر آن شد که زمین استوانهاي . حکیمان دیگر، در حوزه نجوم دچار پندارهاي ناروا شد

خورشید و ماه و . صله آن با همه اجرام پیرامون یکسان است، وضعی ثابت دارداست معلق در مرکز عالم، و چون فا

آناکسیماندروس براي اثبات نظر خود، محتمال با استفاده از . ستارگان در مسیري مستدیر گرد زمین حرکت میکنند

رکات سیارات و زد، و به وسیله آن، ح)) شاخص آفتابی((منابع بابلی، در اسپارت دست به ساختن یک گنومون یا 

و ) اعتدال ربیعی و اعتدال خریفی(و اعتدالین ) انقالب صیفی و انقالب شتوي(و توالی انقالبین  دایرهالبروجانحراف 

قشه عالم، بنیاد همچنین با همکاري هکاتایوس، که او نیز اهل میلتوس بود، با کشیدن ن. فصول را نشان داد

نقشه او، که ظاهرا روي ورقهاي از برنج نقش شد، قدیمترین نقشهاي است که نامش در . جغرافیاي علمی را نهاد

. تاریخ آمده است

سپس، بر اثر حرارت بیرونی، . آناکسیماندروس معتقد است که زمین در نخستین مرحله خود، در حالتی سیال بود

از تفاوت دماي طبقات جو، حرکات بادها . شت، و بخشی به صورت بخار درآمدبخشی از آن خشک شد و خشکی گ

  . تحول تدریجی رطوبت آغازین به ظهور موجودات جاندار انجامید. پیدایش یافتند

انسان نیز روزگاري . جانوران زمینی در آغاز ماهی بودند، و پس از خشک شدن زمین، به صورتهاي کنونی در آمدند

مراتب نخستین، برخالف اکنون، نمیتوانست از مادر زاده شود، زیرا در آن اوضاع ضعیفتر از آن بود که ماهی بود، و در 

  . قادر به صیانت خود باشد

وي هوا را مبدا اولی میشمارد و . حکیم دیگر که اهمیتی کمتر دارد، آناکسیمنس، شاگرد آناکسیماندروس، است

از تلطیف هوا، آتش، و از انقباض آن بترتیب ابر و آب و خاك و . وندمیگوید که عناصر دیگر همه از هوا زاده میش

قوام هستی نیز به روح منتشر هستی یا خداست، و . قوام وجود ما به روح ماست، و روح ما هواست. سنگ پدید میآید

یحیت اعتبار این مفهوم در سراسر تاریخ فلسفه یونانی دوام میآورد و در فلسفه رواقی و مس. آن نیز دم یا هواست

  . مییابد

میلتوس در عصر عظمت خود، نه تنها زاینده دیرینترین فلسفه یونانی بود بلکه قدیمترین نثر و نخستین اثر 

طی میکند، و تخیل او  شعر معموال تراوش طبیعی قومی است که دوره برنایی خود را .پروردتاریخنگاري یونان را نیز 

ها و دریاها و آسمان  از دانشش وسیعتر است، و از این رو از سر ایمان براي نیروهاي طبیعت، که در کشتزارها و بیشه

ر کنار ماند، و جان گرایی ب) آنیمیسم( گراییشعر بآسانی نمیتواند از جان . منعکس هستند، تشخص قایل میشود

نشانه  ;زبان امور متعارف ناسوتی است ;نثر صداي دانشی است آزاد از تخیل و ایمان. بسختی میتواند به شعر نگراید

یونانیان . م صورتی شاعرانه داشت ق 600ادبیات یونانی تا حدود . پختگی و به منزله سنگ قبر جوانی یک قوم است

به نظم میکشیدند و به نسلهاي نو تعلیم میدادند، حتی فیلسوفان ابتدایی چون ادب و اخالق قومی خود را 

همچنانکه علم در آغاز . کنسوفانس، پارمنیدس، و امپدوکلس بر دستگاه فلسفی خود جامهاي شاعرانه پوشاندند

تدا وجهی از شعر وجهی از فلسفه بود و براي رهایی خود از تفکرات کلی و دور از تجربه میکوشید، فلسفه نیز در اب

  . بود و براي جدا کردن خود از اساطیر و جان گرایی و مجاز گویی تالش میکرد
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نویسندگان . بنابراین هنگامی که فرکودس و آناکسیماندروس عقاید خود را به نثر نوشتند، دست به کاري خطیر زدند

کسانی . ده شدهاند، نثرنویسی را رواج دادندخوان) خردنویسان یا نثرنویسان)) (لوگوگرافوي((دیگري که نزد یونانیان 

درباره میلتوس، ائوگایون درباره ساموس، و  550کادموس در سال : هاي اوطان خود را به نثر نوشتند سالنامه

سیر ((و )) پژوهشها((کسانتوس درباره لیدیا، در اواخر قرن ششم، هکاتایوس میلتوسی با نوشتن دو کتاب مهم 

و هم علم جغرافیا را به پیش برد، از بندهاي باقی مانده این کتاب چنین برمیآید که شامل  هم علم تاریخ)) زمین

اطالعات سودمندي درباره مصر بوده و مورد استفاده هرودوت واقع شده است، اما بسیاري از محققان در اصالت این 

زیرا، به نظر . ا حقیقت میدانم، مینگارمآنچه ر. ((با شک و وسواس آغاز میشود)) پژوهشها((کتاب . بندها تردید دارند

ها  هاي هومر را آثاري تاریخی شمرد و برخی از افسانه هکاتایوس منظومه.)) من، روایات یونانی فراوان و استهزا آمیزند

با این وصف، صادقانه کوشید تا واقعیت را از افسانه بازشناسد و تعاقب واقعی انساب را . را با چشم بسته پذیرفت

از این رو باید گفت که تاریخنگاري به مدد او قوام یافت و . ن کند و تاریخ یونانیان را به وجهی قابل قبول درآوردتعیی

  . ، از تاریخنگاري یونانی عمري گذشته بود)هرودوت)) (پدر تاریخ((تا تولد 

ه وجود آمدند، کلمه هاي یونانی ب که در عصر او در اکثر شهرها و کوچگاه)) خردنگارانی((هکاتایوس و سایر 

است، بر هر گونه پژوهشی که درباره واقعیت صورت گیرد، اطالق )) تاریخ((را، که اکنون به معنی  ))هیستوریا((

د دین داشت و میرسانید در یونیا مفهومی ض)) هیستوریا((کلمه . کردند و شامل علم و فلسفه و تاریخنگاري دانستند

هاي معجزات و کرامات پهلوانان  که باید شرح واقعی حوادث و تفسیر عقلی سلسله علت و معلول را جایگزین قصه

  . این تحول که با هکاتایوس آغاز شد، با هرودوت تکامل پیدا میکند و با توسیدید به کمال میرسد. نیمه خدا کرد

. توس شروع شد، نثر یونانی، بر اثر شکست و بینوایی جامعه، رو به زوال رفتدر همان عصري که ادبیات منثور میل

افزایش تمول و تجمل، مردم را به . فساد داخلی، در اینجا هم، مانند جاهاي دیگر، راه فاتحان را هموار کرد

، و این سخن از آن پس، فضایل منسوخ گشتند. خوشگذرانی کشانید و خویشتنداري و وطندوستی را از رواج انداخت

رقابت براي تحصیل نعمتهاي جهان شدت گرفت، و )). روزگاري مردم میلتوس دلیر بودند((زبانزد یونانیان بود که 

. دین کهنسال کم نیرو شد و نتوانست اقویا را به مدارا وادارد و ضعفا را تسال دهد و از اختالفات طبقاتی بکاهد

سپس . متی دیکتاتوري، که اختیارش در کف چند تن بود، برقرار کردندتوانگران بر ضد تهیدستان متحد شدند و حکو

پس، توانگران را راندند و فرزندان . تهیدستان، که خواستار دموکراسی بودند، زمام حکومت را در دست گرفتند

ند و بار دیگر اما توانگران بازگشت. توانگران را به محل خرمنکوبی بردند و لگدمال گاوان کردند و به هالکت رسانیدند

! این شتر دم خانه همه کس خواهد خفت. آنگاه رهبران دموکراسی را قیراندود کردند و زنده سوزانیدند. قدرت یافتند

که شاه لیدیا، کرزوس، براي تحمیل قدرت خود بر سواحل یونانی آسیا، از کنیدوس تا داردانل،  560در حدود سال 

رهاي یونانی مجاور خودداري نمود و به ترتیب استقالل خود را حفظ آغاز کوشیدن کرد، میلتوس از کمک به شه

، کوروش لیدیا را گرفت و، بدون دشواري چندانی، شهرهاي یونیا را که دچار نفاق و تفرقه شده 546اما، در سال . کرد

فلسفه هنگامی در تاریخ دولتها، علم و . پس، عصر عظمت میلتوس به پایان آمد. بودند، به شاهنشاهی ایران پیوست

. به بیان دیگر، دانش منادي مرگ است ;به دوره کمال خود میرسد که انحطاط جامعه آغاز شده باشد

  پولوکراتس، جبار ساموس -2

در امتداد خلیج میلتوس، نزدیک مصب رود مایاندروس، شهر میانهحال موئوس و شهر نسبتا معروف پرینه قرار 

  . ز حکیمان هفتگانه یونان باستان است، محسوب میشودپرینه زادگاه بیاس، که یکی ا. داشت

تعداد حکیمان هفتگانه، چنانکه هرمیپوس میگوید، به هفده میرسد، زیرا اقوام متفاوت یونانی هر یک از اشخاص 

ولی نام طالس، سولون، بیاس، پیتاکوس، پریاندروس، خیلون، و کلئوبولوس مورد وفاق عموم . متفاوتی نام بردهاند



٧٧٩

همچنانکه هند به تقدس گرایش داشت و ایتالیاي عصر رنسانس به نبوغ هنري اعتنا مینمود و امریکاي . یان استیونان

  . جوان امور اقتصادي را گرامی میشمرد، یونان به خرد حرمت میگذاشت

فتند، و پهلوانان یونان در شمار قدیسان و یا هنرمندان یا میلیونرها نبودند، بلکه از اصحاب خرد به شمار میر

معززترین خردمندان نیز دانشمندان نظري نبودند، بلکه مردانی بودند که جدا خرد خود را در عمل اجتماعی مورد 

از این رو، سخنان این مردان به صورت تکیه کالم خاص و عام در میآمد و در مواردي بر . استفاده قرار میدادند

ها را در زندگی روزانه خود به  مردم خوش داشتند که آن گفته .هاي معبد آپولون در شهر دلفی نگاشته میشد کتیبه

مردم باید . بدبخترین مردم کسی است که نداند بدبختی را چگونه تحمل کند: هاي بیاس چنین است گفته. کار برند

دانش را باید سخت دوست داشت، . ((حیات خود را چنان نظام بخشند که گویی هم عمري کوتاه دارند و هم دراز

جزیره ساموس که از حیث .)) یرا چیزي است که جوانی را به پیري میرساند و از هر دارایی دیگر پایدارتر استز

چون  ;پایتخت آن در سواحل جنوب خاوري واقع بود. وسعت دومین جزیره یونیا بود، در باختر پرینه قرار داشت

  فام و معروف ساموس میگذشت، شهر با ردیفهاي مسافري پا به لنگرگاه مستحکم آن میگذاشت و از کنار ناوگان سرخ

ها، و پس از آنها ارگ و معبد بزرگ هرا به نظر  نخست باراندازها و دکانها، سپس خانه. عماراتش به چشم او میخورد

این منظره . در وراي اینها چند رشته کوه متوالی، که قلل آنها به هزار و پانصد متر میرسید، دیده میشد. میرسید

ساموس، در ربع قرن ششم، که در دست . آن داشت که شور وطنخواهی را در همه مردم ساموس برانگیزدقدرت 

  . جباري به نام پولوکراتس اداره میشد، به اوج عظمت رسید

پولوکراتس توانست، با عواید بندر پرجوش و خروش ساموس، به ساختمان بناهاي عام المنفعه بپردازد و بیکاري را 

بزرگترین کاري که مطابق این برنامه صورت گرفت، . در نتیجه آن، از ستایش هرودوت برخوردار شود پایان دهد و،

عاقبت، دو  ;این نقب که آب را از کوهستان به شهر میرسانید، از دو سو کنده شد. متر بود 1370کندن نقبی به طول 

ر از طول، و سه متر و نیم از ارتفاع به سوراخ طرفین نقب، موافق محاسبات قبلی و فقط با تفاوتی مختصر شش مت

   .میدهدو این لغزش مختصر، قدرت عظیم یونانیان را در حوزه ریاضیات و مهندسی نشان . یکدیگر رسیدند

) آیسوپوس(، ازوپ 590ود سال در حد. ساموس، مدتها پیش از پولوکراتس، یکی از مراکز فرهنگی به شمار میرفت

بنابر . وي بردهاي از مردم فروگیا بود و در خدمت یادمون یونانی به سر میبرد. فابل نویس در اینجا جوالن میکرد

با سولون دیدار . روایاتی که اعتبار تاریخی ندارند، یادمون با آزادي ازوپ موافقت کرد، و ازوپ به سیر و سفر پرداخت

سپس از طرف کرزوس مامور شد که پولی را به معبد دلفی ببرد و . رزوس شاه لیدیا مقیم شدکرد و در دربار ک

حکایتهاي . تقسیم کند، ولی او پول را براي خود برداشت، و از این رو به دست مردم گستاخ دلفی به زجر کشته شد

چنانکه پلوتارك مینویسد، سقراط  او، که بیشتر از منابع شرقی گرفته شدهاند، در آتن عصر کالسیک معروف بودند، و

: حکایات ازوپ، گرچه شکلی شرقی دارند، مفهوم و فلسفه آنها داراي مختصاتی یونانی است. آنها را به نظم کشید

طبیعت، زمین و دریا، ستارگان و کره خورشید و ماه، زیباییهاي دل انگیزي دارند، اما، جزاینها، هر چه هست، ترس ((

مخصوصا اگر شخص پولی را که به او سپردهاند، ضبط . جز اینها، هر چه هست، ترس است و رنجآري، .)) است و رنج

در آنجا جامی هست که به عصر پریکلس تعلق دارد و سیماي ازوپ . سیماي ازوپ را میتوان در واتیکان دید. کند

سخن روباهی سرخوش  وي، با سري نیمه طاس و ریشی چون ریش وان دایک با عالقه به: روي آن نقش شده است

آناکرئون از . به ایتالیا رفت و در کروتونا ساکن شد 529فیثاغورس بزرگ در ساموس زاده شد، اما در  .میدهدگوش 

. تئوس به ساموس شتافت تا درباره پولوکراتس مدیحه سراید و پسر او را آموزش دهد

مانند داوینچی، در فنون بسیار . رین شخصیت دربار پولوکراتس، تئودوروس هنرمند، نیز از مردم ساموس بودبزرگت

. روایات یونانی، گویا به قصد گریز از تجسس، اختراع ترازو و گونیا و چرخ تراش را به او نسبت میدهند. دست داشت
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در تزیین دومین معبد آرتمیس در . ي قابل بودگوهرتراش و فلزکار و سنگ کار و درودگر و پیکرتراش و معمار

افسوس شرکت کرد، براي اجتماعات عمومی مردم اسپارت یک سکیاس یا کوشک ساخت، قالبگیري با گل را به 

یونانیان . هاي مفرغی را از مصر و آشور به ساموس رسانید یونانیان شناسانید و، مانند رویکوس، فن ساختن مجسمه

اما پس از او . هاي مفرغی خشنی میساختند هاي مفرغی به قالبی از چوب، مجسمه الصاق صفحهپیش از تئودوروس با 

از اینها گذشته، . توانستند تندیسهاي مفرغی پرشکوهی چون ارابه ران دلفی و دیسک پران، اثر مورون، به وجود آورند

اي محروم کردن خود از رجولیت، از پلینی میگوید که کاهنان االهه کوبله بر. ساموس در سفالگري هم مشهور بود

  . این سفالها به کار میبردند

  هراکلیتوس، فیلسوف افسوس -3

افسوس، که در حدود سال . آن سوي ساموس، نزدیک خلیج کائوستروس، مهمترین شهر یونیا افسوس قرار داشت

در جمعیت و دین و . انی یافتبنیادگذاري شد، به برکت جریان بازرگانی دو رود کائوستروس و مایاندروس آباد 1000

آرتمیس، االهه شرقی مادري و بارآوري، در آنجا مورد پرستش بود، و . هنر آن، عناصر شرقی نیرومندي راه داشتند

  . معبد معروف او بارها دستخوش ویرانی و بازسازي قرار گرفت

وبار ساخته و دوبار خراب شد، به ، در محل یک مذبح باستانی که د600نخستین بار، معبد آرتمیس، تقریبا به سال 

، با کمک کرزوس، معبد دیگري برپا شد و پایونیوس، 540در حدود . وجود آمد، و محتمال اولین بناي سبک یونیاست

این . معمار افسوسی، و دمتریوس، کاهن معبد افسوس، و تئودوروس، هنرمند ساموسی، در تزیین آن شرکت کردند

   .میشدمحسوب )) عجایب هفتگانه عالم((نظیري نداشت، و از این رو یکی از  معبد تا آن زمان از حیث عظمت

قدیمترین شاعر . گذشته از این معبد، شاعران و فیلسوفان و زنان خوشپوش افسوس نیز این شهر را بلند آوازه کردند

هیپوناکس، شاعر . م در افسوس میزیست ق 690لوم است، کالینوس بود که در مرثیه سراي یونانی که بر ما مع

اما، در مورد شعر او، باید گفت که . شعر میسرود، از کالینوس پیش افتاد 550افسوسی دیگر، که در حدود سال 

و مایه نفرت موضوعش خشن، بیانش مبهم، مفهومش پرکنایه، و وزنش دلنشین بود، و از این رو نقل مجالس یونانیان 

در یکی از قطعات بازمانده او . قامتی کوتاه و الغر، پایی لنگ، و پیکري ناقص و ناخوشایند داشت. مردم افسوس شد

روزي که با او عروسی میکند و روزي که او را به خاك : ((چنین آمده است که مرد دو روز از وجود زن لذت میبرد

همه سرشناسان افسوس از پستترین جنایتکار تا واالترین کاهن مورد  هیپوناکس هجاگویی گستاخ بود و.)) میسپارد

چون دو پیکرتراش به نام بوپالوس و آتنیس او را به صورتی مسخرهآمیز نمایش دادند، هجوي . هجو او قرار گرفتند

یکی از این  .چنان کشنده درباره آنان سرود که از دندان زمان تیزتر بود و بیشتر از مجسمه سنگی آنان دوام آورد

من از هر دو دستم سود میجویم و . پیمان مینهم که بر چشمان بوپالوس زخمه زنم: ((شعرهاي پاکیزه او چنین است

ولی شاید . در اخبار آمده است که هیپوناکس با انتحار به زندگی خود خاتمه داد.)) هیچ گاه هدف خود را گم نمیکنم

. تنداین حدیث زاده آرزویی باشد که همگان داش

از خاندانی  530وي که در حدود سال . است)) حکیم گریان((برجستهترین فرزند افسوس، هراکلیتوس، معروف به 

مردم آن کس که از دیگر ((و  .)) بدان بسیارند و نیکان اندك: ((اشرافی برخاست، دموکراسی را ناروا شمرد، و گفت

با این وصف، هراکلیتوس با هیچ کس، حتی با اشراف و  .)) بهتر باشد، در نظر من، به تنهایی با ده هزار مرد برابر است

: گستاخانه از حکیمان دیگر نام برد و با خرده سنجی سودمندي چنین نوشت. زنان و دانشمندان، بر سر مهر نبود

- .))هزیود، فیثاغورس، کسنوفانس، و هکاتایوس راه به جایی میبردنددانش فراوان ذهن را قوام نمیبخشد، و گرنه ((

)) زیرا تنها خرد واقعی، دانستن مفهومی است که، به خودي خود، همه چیز را در هر موردي رتق و فتق دهد. ((-16

مه چیز باشد ها ساکن شد، تا درباره مفهوم یگانهاي که مبین ه پس، مانند عارفان چین، کناره گرفت و در کوه. - 19- 
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براي آنکه از تحمیالت توده و احزاب فردیت شکن برهد، زندگی و سخن خود را با لفاف تیرگی و ابهام . غور کند

آراي خویش را در رساله در باب طبیعت با . پوشانید، و نتایج تعمقات خود را چنان بیان کرد که در فهم عوام نگنجد

  . یشان ساختن فکر آیندگان، به معبد آرتمیس سپردبیانی موجز و مبهم اظهار داشت و، براي پر

  . در کتب عصر جدید، کرارا آمده است که محور فلسفه هراکلیتوس مفهوم تغییر است

وي، مانند اکثر . هایی که از سخنان این فیلسوف مانده است، بدشواري چنین نظري را تایید میکند ولی پاره

بجوید، و در میان آشفتگی و پراکندگی عالم، وحدت و )) بسیار((ي را در ورا)) یک((فیلسوفان، سرآن داشت که 

در آن  .))همه چیزها یکی هستند: ((همچون پارمنیدس، از سر شوق میگفت. نظامی که مایه آرامش ذهن باشد بیابد

و  هراکلیتوس معتقد شد که آتش، ذات هستی است،. زمان، مشکل فلسفه این بود که ماهیت هستی یگانه را دریابد

ولی مسلم این است که او آتش و روح و خدا را از . شاید این اندیشه او از آتش ستایی ایرانیان الهام گرفته باشد

را هم در معناي حقیقی و هم در )) آتش((یکدیگر مستقل نمیداند، و محتمال از این بر میآید که هراکلیتوس کلمه 

با اینهمه، . رفی آتش واقعی، و از طرفی انرژي عالم را افاده میکندمعناي مجازي آن به کار میبرد و، به وسیله آن از ط

نه ساخته خداست نه ساخته انسان، بلکه همیشه ... این جهان : ((چنین نکتهاي در بازمانده آثار او تصریح نشده است

هر چیز .)) شودبه موقع افروخته و به موقع خاموش می ;بوده است و هست و خواهد بود آتشی جاندار و جاویدان است

است و، بر اثر قبض متزاید، به صورت رطوبت و آب و خاك در )) راه فرود((جلوهاي از آتش است خواه آتشی که در 

 .دمیشواست و از هیئت خاك به هیئت آب و رطوبت و آذر کشانیده )) راه فراز((میآید، خواه آتشی که 

هراکلیتوس با آنکه ثبات آرامش بخشی در آتش ابدي مییابد باز از تحوالت بی پایان آتش رنجور است، و دومین 

هیچ چیز موجود نیست، همه . وي جهان و ذهن و روح را بی ثبات میبیند. محور فکر او تغییر دایمی همه چیز است

هر چیز دایما از آنچه بوده است دور، و به . ر نمیماندهیچ وضعی حتی آنی پایدا. چیز در کار صیرورت یا شدن است

برخالف طالس، . به این ترتیب، هراکلیتوس مسئله جدیدي را مورد تاکید قرار میدهد. آنچه خواهد بود نزدیک میشود

تنها نمیپرسد که اشیا چه هستند، بلکه مانند آناکسیماندروس و لوکرتیوس و سپنسر جویاي این نکته است که اشیا 

. چگونه به هیئت کنونی درآمدهاند، و مثل ارسطو معقتد میشود که بهترین راه حل مسئله اول، حل مسئله دوم است

ولی این .)) همه چیزها در جریانند، هیچ چیز پایدار نیست: ((کتابهاي قدیم همداستانند که هراکلیتوس گفته است

تو را توان آن نیست که به یک رود دو بار پاگذاري، : ((ویدهراکلیتوس میگ. سخن در آثار بازمانده او به چشم نمیخورد

در فلسفه هراکلیتوس، همچون فلسفه  .)) ما هستیم و نیستیم((و  .))زیرا همواره آبهاي جدیدي بر تو جاري میشوند

قعیت تکثر و تنوع و تغیر، همانند وحدت و یکسانی و وجود، واقعیت دارند، و وا. هگل، جهان صیرورتی پردامنه است

است، و هر تغییر تقرب اشیا است به آتش، و یا دور )) یک((همانا )) بسیار. ((نیست)) یک((کم از واقعیت )) بسیار((

. است، و تغییر بی آرام در قلب آتش در تموج است)) بسیار((همان )) یک. ((شدن آنهاست از این

د و وابستگی مغایرات و هماهنگی نهانی هراکلیتوس از این رهگذر به سومین جز فلسفه خود، که وحدت اضدا

خدا روز است و شب، زمستان است و تابستان، جنگ است و صلح، پرخواري است و . کشاکشها باشد، میرسد

زندگی و مرگ یگانگی دارند، و بیداري و خواب و ((.)) اند نیک و بد یکی هستند، نیکی و بدي یگانه(( .))گرسنگی

مه این مغایرات، مراحلی هستند از جنبشی تند و کند، لحظاتی هستند از جریان ه.)) جوانی و پیري نیز چنینند

واقعیت تمدد و تداخل است، . وجود هر فرد از یک زوج متضاد براي بقا و فهم فرد دیگر ضرور است. آتش جاویدان

  . تناوب و تبادل است، وحدت و هماهنگی اضداد است

گاري دارد، در همان حال با خود سازگار است، همنوایی از کششهاي تضاد در نمییابند که آنچه در خود ناساز((مردم 

همچنانکه از کششهاي سست و سخت، ارتعاشاتی هماهنگ، که  .))فراهم میآید، همچون همنوایی کمان و چنگ
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غییر موسیقی یا نوا خوانده میشود، به وجود میآید، از تناوب و تعارض اضداد هم، ذات و معنی و هماهنگی حیات و ت

در جریان کشمکش سازواره با سازواره، بشر با بشر، مرد با زن، نسل با نسل، طبقه با طبقه، ملت با ملت، نظر . میزاید

با نظر، و عقیده با عقیده، اضداد متخاصم به منزله تار و پود زندگی هستند و، براي تحقق وحدت نامرئی و وفاق نهانی 

و این سخنی  - )) همنواییها از اشیایی بر میخیزد که از یکدیگر متفاوتند خوشترین. ((کل، بر یکدیگر عمل میکنند

  . است که عشاق را با آن آشنایی است

 وي به کوته. این هر سه اصل آتش و تغییر و وحدت اضداد در مفهومی که هراکلیتوس از روح و خدا دارد، راه دارند

ها  مجسمه((یا کسانی که )) یزي، خویشتن را به خون میآالیندبیهوده، براي تطهیر خود از گناه خونر((نظران آنان که 

چنین مردمی از . ها گفتگو کند انسان با خانه((لبخند میزند و میگوید که این کار بدان میماند که )) را نماز میگزارند

مانند چیزها،  انسان نیز،: هراکلیتوس براي خلود فردي جایی باقی نمیگذارد .)) ذات واقعی خدایان چیزي نمیدانند

با این وصف، انسان نیز از آتش . .)) مانند مشعل شبانگاه، افروخته و خاموش میشود((شعلهاي است متغیر و بیقرار و 

مرگ و زندگی نقاطی . روح یا اصل حیاتی بهرهاي از انرژي ابدي همه اشیاست، و از این رو هیچ گاه نمیمیرد. است

اما، از منظر . که ذهن تجزیه گر انسانی آنها را مورد توجه قرار داده استاختیاري از جریان و سیر اشیا هستند 

در هر لحظه، جزئی از ما میمیرد، ولی . بیغرض هستی، مرگ و زندگی فقط وجوهی از تغییر بی پایان هیاکل هستند

آغاز کار است و هم  مرگ هم. در هر لمحه، یکی از ما میمیرد، اما حیات ادامه مییابد. کل آن به زندگی ادامه میدهد

هاي ما، حتی خوهاي ما پاك و درست نیستند و  سخنان ما، اندیشه. زایش هم پایان کار است و هم آغاز آن. پایان کار

. نزد خدا همه چیزها زیبا و خوب و درستند. ((بر فلسفه است که چیزها را در پرتو کل بنگرد. کل را منعکس نمیکنند

 .درست، و بعضی را درست میبینندانسانها برخی از چیزها را نا

همچنانکه روح زبانه زودگذر شعله دایم التغییر حیات است، خدا آتش جاویدان است، انرژي تباهیناپذیر جهان است، 

این . هاست وحدتی است که همه اضداد را به هم میپیوندد، هماهنگی کشاکشهاست، مجموع و معنی همه ستیزه

ت جدایی ندارد، پیوسته، مانند حیات، صورت خود را دگرگون میکند، بر نردبان آتش آسمانی که هیچ گاه از حیا

  . تغییر باال و پایین میرود، و اشیا را نیست میکند و از نو میسازد

آتش همه چیزها را ((براستی در آینده دور، روزي چون روز جزا فرا خواهد آمد و گیتی سراسر منقلب خواهد شد، 

با اینهمه، . ، همه چیزهاي موجود را از میان خواهد برد و چیزهاي نو پدید خواهد آورد)) ردداوري و محکوم خواهد ک

اگر بتوانیم جهان را چون یک کل دریابیم، آن را سرشار از دانشی . کردار آتش نامیرا عاري از معنی و انتظام نیست

، و آنگاه خواهیم کوشید که زندگی ما [65]خواهیم یافت ) لوگوس)) (کلمه((بی تعین و پهناور، یعنی عرصه خرد یا 

خرد این است که به ((با نظام طبیعت، با قانون گیتی، با این خرد یا نیروي منظم که همانا خداست، سازگار شود 

  . و از خرد بیکران کل پیروي کنید)) گوش فرا دهید، نه به من <کلمه>

ر و وحدت اضداد و خرد کل، را به حوزه اخالق میکشاند هراکلیتوس مفاهیم چهارگانه فلسفه خود، یعنی نیرو و تغیی

تغییر شر نیست، . نیرویی که خرد مهارش کند و با نظم دمساز شود، خیر اعالست. و سلوك انسانی را باز مینماید

 همواره به چیزهاي معین پرداختن و تکرار کردن، ماللت می. آسایش در تغییر به دست میآید. ((عین خیر است

برآورده شدن همه . ((ضرورت همبستگی اضداد، وجود ستیزه و رنج، زندگی را با معنا و پذیرفتنی میکند .)) آورد

بیماري است که تندرستی را خوشایند میکند، شر است که خیر، و گرسنگی است که . آرزوهاي انسانها لطفی ندارد

که خواستار پایان یافتن کشاکشهاي جهان هراکلیتوس کسانی را  .)) سیري، و رنج است که راحت را خوشایند میکند

هستند سرزنش میکند ، زیرا، بدون کشاکش اضداد، اثري از همنوایی نخواهد بود، تار زنده بافته نخواهد شد، و 

  . تکاملی دست نخواهد داد
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هماهنگی پایان تعارض دو عنصر متضاد نیست، بلکه کششی است میان دو عنصر که هیچ یک بر دیگري فایق 

تنازع بقا ضرور . ند و هر دو، به حکم ضرورت، در فعالیتند درست همانند نوخواهی جوانی و کهنه پرستی پیرينیست

برخی را بر . کشاکش، پدر همه و شهریار همه چیزهاست. ((است، زیرا بر اثر آن است که بهتر از بدتر جدا میشود

اما، در  .)) بعضی را برده میکند، و پارهاي را آزاد ;میگزیند تا به صورت خدایان درآیند، برخی را آدمیان میگرداند

رقابت افراد و جماعات و انواع و سازمانها و امپراطوریها برترین دادگاه  .)) کشاکش همانا عدالت است((پایان کار، 

. طبیعت را میآفریند، و از حکم این دادگاه سرپیچی نمیتوان

سی بند از آن براي ما مانده است، از سترگترین آثار فکري یونان  بر روي هم، آثار هراکلیتوس، که اکنون یکصد و

مفهوم اشتعال نهایی جهان، به وساطت رواقیون، به مسیحیت . مفهوم آتش آسمانی به فلسفه رواقی رسید. است

یا خرد طبیعت، در فلسفه فیلون و االهیات مسیحی به صور کلمه االهی، یا خرد )) کلمه((مفهوم . منتقل شد

خصی که خدا به وسیله آن اشیا را میآفریند و بر آنها سلطه میورزد، درآمد و تا اندازهاي زمینه را براي پیدایش متش

نظر هراکلیتوس درباره فضیلت یا هنر اخالقی، که از هماهنگی فرد با . هموار کرد)) قانون طبیعی((مفهوم کنونی 

مفهوم وحدت اضداد در فلسفه هگل مورد تاکید قرار . طبیعت دست میدهد، در نگرش اخالقی رواقیان راه یافت

هاي داروین و سپنسر و نیچه داخل  مفهوم ستیزه عمومی در نظریه. مفهوم تغییر، محور فلسفه برگسون گردید. گرفت

شد، و نیچه، بیست و چهار قرن پس از هراکلیتوس، درست همانند او، مفهوم ستیزه را براي مخالفت با دموکراسی به 

  . ردکار ب

این داستان،  ;ولی دیوجانس الئرتیوس درباره مرگ او داستانی دارد. از زندگی هراکلیتوس تقریبا هیچ چیز نمیدانیم

  : که مورد تایید هیچ کس نیست، نمودار نثر تلخی است که چه بسار طومار شعر زندگی انسانی را در مینوردد

ها به گردش میگذرانید و با علفها و گیاهان تغذیه  کوه سرانجام که مردم گریزي کامل عیار گشت، اوقاتش را در

پس، به شهر بازگشت و به صورتی معمایی از پزشکان پرسید که . بر اثر این عادات، گرفتار بیماري استسقا شد. میکرد

  . آیا میتوانند هواي مرطوب را به هواي خشک مبدل کنند

اوان محبوس کرد و خویشتن را با سرگین گاوان پوشانید، تا چون ایشان سخن او را درنیافتند، خود را در طویله گ

اما این کار، او را سودي نبخشید، و پس از هفتاد سال زندگی . بلکه گرماي آن ماده رطوبت را تبخیر و از او دور کنند

  . درگذشت

  آناکرئون، شاعر کولوفون  -4

نام آن ماخوذ از تپهاي بود که شهر در . خوانددر چند کیلومتري شمال افسوس، شهر کولوفون مسافر را به خود می

در کولوفون زاده شد، در وصف مردم این شهر  576کسنوفانس، فیلسوف ضد دین، که در سال  .داشتدامنه آن قرار 

تفاخر، )) ن آراسته و مزین و معطر خود میبالیدندهاي ارغوانی پر بها بودند و به گیسوا ملبس به جامه((میگوید که 

به سر میبرد و  610شاعري به نام میمنرموس در حدود سال ) و شاید در سمورنا(در همین شهر . تاریخ درازي دارد

اشعار او بیشتر درباره گذرندگی . براي همشهریان خود، که بتازگی به بدبینی شرقی گراییده بودند، شعر میسرود

ولی دخترك از . خود به عشق نانو، دختري که ترنم او را با آواز نی همراهی میکرد، گرفتار آمد. مهرورزي بودجوانی و 

اما میمنرموس . شاید دخترك باور داشت که ازدواج شاعر به منزله مرگ شعر اوست. ازدواج با او خودداري کرد

:معشوق را با قطعه شعري جاوید کرد

کفیم، در آن زمان که خورشید آغاز درخشش میکند، و در دوره کوتاه عیش جوانی در ما مانند برگهاي بهاري میش

  . بند خیر و شعر خدایان نیستیم
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یک قرن بعد، شاعر . ولی همیشه در پایان راه، ارواح سیاه را میبینیم، که پیري و مرگ غمانگیز را در دست دارند

سفر بسیار کرد، و مطلوب . لوفون قرار داشت، به دنیا آمدمعروفتري به نام آناکرئون در تئوس، که در نزدیکی کو

با گروهی از مردم به آبدرا در تراکیا کوچید، . هیچ کس جیز سیمونیدس از عهده رقابت با او بر نمیآمد. دربارها بود

چند سال در دربار . سرباز شد و در چند جنگ شرکت کرد، و سپس کار ارتش را ترك گفت و به ادب پرداخت

سرانجام، پس از جنگ یونان و  ;با جالل تمام به آتن نزد هیپارخوس رفت ;کراتس، جبار ساموس، به سر بردپولو

با وجود این، عمري دراز کرد و در سن هشتاد و . ایران، به تئوس بازگشت و سالهاي پیري را با سرود و مستی گذرانید

  . پنج، گویا در نتیجه انگوري که گلو گیرش شد، به هالکت رسید

ولی براي ما چیزي جز ابیاتی پراکنده . در دوره عظمت شهر اسکندریه، پنج کتاب شعر از آناکرئون در دست بود

به بحر وتد مجموع شعر میگفت و هر مطلبی را با . موضوع اصلی اشعار او شراب و زنان و پسران بودند. نمانده است

هیپوناکس و رقت شعر ساپفو، لحنی گرم و معتدل و شعر او، در مقابل خشونت شعر . ظرافت و لطف بیان میکرد

آتنایوس میگوید که گویا آناکرئون، . شهري داشت و دربارها را خوش میآمد مانند شعر هوراس در دربار آوگوستوس

براي آنکه مورد توجه زنان قرار گیرد و بر شهوتش بیفزاید، از ابراز عواطف خصوصی خود خودداري میکرد و خویشتن 

از آن جمله، روایت شده است که  ;هاي بسیار درباره او ساختهاند افسانه. سرخوش و کامجو معرفی میکرد را مردي

آناکرئون در حال مستی به کودکی تنه زد و به او دشنام گفت، ولی بعدا بدو دل داد و دشنام پیشین را با ستایش 

بنگرید، اکنون : ((خود گفته است. ترجیح داد با هر دو جنس عشق میباخت، ولی در اواخر عمر زنان را. جبران کرد

اما دخترك موي سفید را . عشق زرین مو با گوي ارغوانی خود مرا فرا میخواند و به دختري سرخوش مایل میکند

: ظریفی کتیبهاي پرمعنی به این مضمون براي گور آناکرئون نوشت.)) نمیپسندد و دنبال شکار دیگري میرود

بر فراز آرامگاه آناکرئون سایه گستر شو، تا میپرستی که به گاه شادمانی چنگ ! ، اي تاكاي دایه افسونگر شراب

هاي شکوهمند تو بیارامد و همچنان با شبنم تو دهان فرتوت خود  مینواخت و به پسران مهر میورزید، در سایه شاخه

  . را عطرآگین کند

  خیوس، سمورنا، فوکایا  -5

در فاصله شانزده کیلومتري به  ;هاي متعدد پیش رویم در امتداد خلیجها و دماغه اگر از تئوس به خاور رو کنیم و

. خیوس میرسیم که گویا هومر جوانی خود را در آنجا میان درختان زیتون و انجیر، و کنار خم شراب گذرانیده است

م، در این جزیره،  ق 431در سال . کار اصلی مردم خیوس شرابسازي بود، که بردگان زیادي را به کار میگرفت

برده فروشان کسانی را که از . خیوس یکی از مراکز برده فروشی بود. برده میزیستند 100000فرد آزاد و  30000

عهده پرداخت وام خود بر نمیآمدند، از وام دهندگان میخریدند و کودکان آنان را اخته میکردند و به حرمسراهاي 

بردهاي به نام دریماخوس بردگان را به شورش واداشت، سپاهیانی را که به  در قرن ششم،. لیدیا و ایران میفرستادند

جنگ وي رفتند شکست داد، براي خود قلعهاي در کوهستان فراهم آورد، بر شارمندان ثروتمند باج راه تحمیل کرد، 

واداشت که با بردگان خود خود را از ایشان، در برابر پول، پیشنهاد کرد، و آنها را به تهدید )) حمایت((به شیوه امروز 

سرانجام، به میل خود، سرش رابه یارانش واگذار کرد تا با تسلیم آن جایزه بگیرند، و . رفتار شایستهتري داشته باشند

سرگذشت دریماخوس حماسهاي است درخشان . به این ترتیب براي قرنها به صورت رب النوع نگهبان بردگان درآمد

  . براي اسپارتاکوسهاي قلم

ر و ادبیات در خیوس شکوفان شد، و این شهر به صورت مرکز خنیاگرانی درآمد که اشعار هومر را میخواندند و هن

در این شهر بود که یون درامنویس و تئوپومپوس مورخ زاده شدند و، بنا بر روایات، . دگرگون و تکمیل میکردند
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موس و پسرانش بوپالوس و آتنیس زیباترین فن جوش دادن آهن را کشف کرد، و آرخر 560گالوکوس در حدود سال 

  . ظرفهاي سفالی قرن ششم را ساختند

پس از تئوس، مسافر پا به خاك اروتراي میگذارد و به کالزومناي، زادگاه آناکساگوراس که معلم و دوست پریکلس 

دمشق است و این محل، که از لحاظ قدمت رقیب شهر . بود، میرسد و سپس در جهت شرق به سمورنا وارد میشود

محل اقامت قوم آیولی بود، بعدا بر اثر مهاجرت و هجوم قوم یونیایی به صورت یک شهر یونیایی  1015در سال 

م مورد چپاول آلواتس، که به لیدیا هجوم آورد، قرار گرفت و پس از  ق 600در ایام اخیلس شهرتی داشت و در . درآمد

آثار باستانی آن حاکی از تمول و  .شدمیالدي به وسیله یونانیان ویران  1924آن بارها به وسیله اقوام گوناگون، و در 

. یک ورزشگاه، یک ارگ، یک میدان بازي، و یک تماشاخانه از زیر خاك بیرون آمده است. رفاه آن شهر است

، در سراسر ))خیابان زرین((مجلل داشت، و خیابان اصلی آن، یعنی خیابانهاي سنگفرش پهناور و معابد و قصرهاي 

. یونان معروف بود

رود هرموس، ساردیس را به آن میپیوست و آن . شمالیترین شهر یونیا، شهر فوکایا بود که اکنون فوکیا خوانده میشود

جوي بازار، تن به سفرهاي دور و دراز بازرگانان فوکایا، در جست. را یکی از کلیدهاي تجارت یونان و لیدیا میگردانید

  . میدادند، و فرهنگ یونیایی به وسیله آنان به جزیره کورس و بندر مارسی رسید

شهرهاي دوازدهگانه یونیا، که اجماال شرحشان گذشت، با یکدیگر رقابت داشتند و از این رو متحد نمیشدند، ولی هر 

  . ه موکاله نزدیک پرینه گرد میآمدندساله، به هنگام جشن بزرگ قوم یونیایی، در دماغ

ولی رقابتهاي بازرگانی از این منظور جلوگیري کرد، و به جاي اتحاد، . طالس مردم این شهرها را به اتحاد خواند

، که ایرانیان به یونان حمله کردند، این شهرها بسهولت 546و  545در نتیجه، در سالهاي . اختالف و جنگ پدید آمد

این وصف، بر اثر رقابت و استقاللطلبی و آزادیخواهی این دوازده شهر، شوري در فلسفه و علوم و  با. مغلوب شدند

با سقوط این شهرها، فرهنگ آنها به آتن، که در مقابل ایرانیان . تاریخ افتاد و شاعران بزرگ بسیار پرورش یافتند

  . سخت جنگید، انتقال یافت و میراث عمومی یونان شد

V - ر لسبوس ساپفو، شاع  

پس از سقوط تروا، آسیاي صغیر به روي مهاجران . آن سوي شهرهاي دوازدهگانه یونیا، دوازده شهر آیولی قرار داشت

در این ناحیه، . یونانی گشوده شد، و مردم آیولی و آخایایی که از یونان شمالی آمده بودند، در این ناحیه ساکن شدند

لیهاي جزیره لسبوس از لحاظ ثروت و تجمل و ادب با شهرهاي یونیایی فقط آیو. شهرها کوچک و کم اهمیت بودند

پنج شهر داشت، و بزرگترین آنها، . خاك آن آتشفشانی و محل رویش تاك و درختان دیگر بود. کوس برابري میزدند

وداگران آن در اواخر قرن هفتم، س. موتیلنه، مانند میلتوس و ساموس و افسوس، از طریق بازرگانی بسیار ثروتمند شد

پس، مرد شجاع و خشنی به اسم پیتاکوس مدت ده سال . با مردم تهیدست همدست شدند و اشراف را برانداختند

. دیکتاتور شد و مانند سولون خردمند حکومت کرد

اشراف، براي باز یافتن قدرت خود، بر ضد او توطئه کردند، اما شکست خوردند، و پیتاکوس رهبران شورش، از جمله 

  . ایوس و ساپفو، را اول از موتیلنه و بعد از لسبوس تبعید کردآلک

. نسبی اشرافی داشت و سخت به پیتاکوس حمله میکرد. آلکایوس شاعري بود پرشور که شعر را با سیاست میآمیخت

چندي شعر . خوانده شد)) آلکاییک((شعر او بسیار خوش آهنگ بود، و بعدا نوعی شعر نام او را به خود گرفت و 

ولی در عمل، مانند آرخیلوخوس، از جنگ رو برتافت و، براي دلداري خود، . جنگی میساخت و دم از وطندوستی میزد

گاهی نغمه عشق میسرود، ولی همواره شراب را، که در لسبوس بسیار خوب به عمل میآمد، . احتیاط خویش را ستود

نک شدن، در خزان در سوگ و مرگ طبیعت، در در تابستان براي خ: میگفت که پیوسته باید نوشید. وصف میکرد
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باران زئوس فرو میآید و طوفانی از آسمان برمی . زمستان براي گرم شدن، و در بهار به امید هماهنگی با طبیعت

پس، برخیز و زمستان را فرو نشان، آتشی برفروز، شراب را چون انگبین . خیزد، و سرما نهرها را از یخ میپوشاند

  . انیشیرین کن بفراو

  . شادکام بنوش، و خود را بپوشان

  . نباید دل به اندوه سپاریم، یا دغدغه به خود راه دهیم

  . زیرا، اي دوست، اندوه سودي ندارد و رفته را باز نمیآورد

  . داروي ما شراب است، که اندیشه را خاموش میگرداند

در سراسر عمر خود از ستایش همه مردم یونان بدبختانه آلکایوس با بزرگترین شاعر یونانی همزمان بود شاعري که 

شبی اکسکتیدس، برادرزاده سولون، یکی از : ((ستوبایوس نقل میکند. این شاعر کسی جز ساپفو نبود. برخوردار شد

یکی از . عمویش چنان از این شعر سرخوش شد که از پسر خواست تا آن را بدو بیاموزد. هاي ساپفو را ترنم کرد ترانه

سقراط نیز ساپفو را گرامی میداشت و !)) میخواهم آن را بیاموزم و بمیرم: وي پاسخ داد براي چه: سیدحاضران پر

  : مینامید، و افالطون درباره او نکتهاي پر جذبه گفت)) زیبا((

. میگویند که خدایان هنر نه تا بیش نیستند

  !ساپفوي لسبوس خداي دهمین است! بنگرید! چه خطا

ساپفو زنی شگفت آور است، زیرا در همه زمانهایی که میشناسیم، هیچ زنی نتوانسته است در : ((استرابون نوشته است

به )) شاعره((هومر را به یاد میآوردند، از کلمه )) شاعر((یونانیان همچنانکه از کلمه .)) امر شعر حتی به گرد او برسد

  . افتادند یاد ساپفو می

خانوادهاش در کودکی او از . زاده شد 612یولی پساپفا بود، در حدود ساپفو، که نام او در لهجه خودش لهجه آ

. ، پیتاکوس او را هم با سایر رهبران اشراف شورشی به شهر پورها تبعید کرد593در . لسبوس به موتیلنه کوچیدند

. اي نمیبرداز زیبایی چندان بهره. گرچه در آن هنگام بیش از نوزده سال نداشت، باز در شعر و سیاست مشهور بود

اما لطافت و فرهنگ و هوش . پیکري کوچک و شکننده، و موي و چشم و پوستی تیرهتر از یونانیان دیگر داشت

از سخنانش بر میآید که طبعی پرشور .)) دل من چون دل کودك است: ((میگفت. فراوانش مردم را مجذوب میکرد

آتیس شاگرد محبوب . شنونده را به هیجان میانداختو )) با شعله آمیخته بود((داشت و سخنش، به قول پلوتارك، 

با وجود خردي پیکر، دلربا بود، . هاي زعفرانی و ارغوانی میپوشید و خود را به گل میآراست ساپفو میگوید که او جامه

آالیش اي ساپفوي بی : ((و از این رو آلکایوس، چون با او به تبعید رفت، کوشید تا با این سخن دل او را به دست آورد

ساپفو پاسخی .)) شیرین خنده که تاجی از گلهاي بنفشه داري، میخواهم به تو چیزي بگویم، اما شرم مانع من است

هاي تو خوش و واال باشد و زبان تو سخن پست نگوید، ابر شرم چشمان ترا فرا  اگر خواسته: ((روشن به او داد

آلکایوس در مدح ساپفو شعرها سرود، ولی ما از روابط .)) آوردنمیگیرد، و تو آرزوهاي شایسته خود را بر زبان خواهی 

پیتاکوس چون از شهرت روزافزون ساپفو میهراسید، براي دومین بار، گویا در حدود . خصوصی آن دو خبري نداریم

بازرگان ساپفو با . ، او را به سیسیل تبعید کرد، و شاید تبعید دوم ساپفو ادامه دوستی او و آلکایوس را مانع شد591

حاضر نیستم تمام لیدیا . دختر کوچکی دارم، چون گلی زرین. ((توانگري از مردم آندروس زناشویی کرد و دختري زاد

. شوهر او بزودي درگذشت و میراث فرهنگی براي او نهاد.)) یا لسبوس زیبا را بگیرم و دست از کلئیس محبوبم بردارم

. س بازگشت و در شمار بزرگان شهر قرار گرفت و در ناز زیستساپفو، پس از پنج سال نفی بلد شد، به لسبو

وي سخت شیفته .)) پوشیده نماند که من زندگی لطیف را دوست دارم، و شکوه و زیبایی را از آن خورشید میدانم((
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 از این رو چون خاراکسوس به مصر رفت و به عشق زنی دلربا به نام دوریخا دچار. برادر کوچک خود خاراکسوس بود

  . آمد و با او زناشویی کرد، ساپفو سخت رنج برد

ولی ساپفو از عشق محروم نماند، از آنجا که نمیتوانست به آرامی زندگی کند، مدرسهاي براي زنان ترتیب داد و به 

شاگردان . آموختن شعر و موسیقی و رقص همت گمارد و باید دانست که این نوع مدرسه تا آن زمان نظیري نداشت

ساپفو، که در . شد)) روسپی((مینامید، که بعدا مرادف )) یاران((نمیخواند، بلکه هتایراي به معنی )) شاگرد((خود را 

عشق مانند بادي که فرود میآید و بر درختان : ((خود میگوید. آن زمان شوهري نداشت، عاشق شاگردان خود میشد

من خود دوشیزهاي نوشکفته بودم و تو، آتیس، از دیرگاه که ((و .)) بلوط میافتد، جان مرا در هم شکسته است

هنگامی که آتیس محبت یکی از جوانان موتیلنه را پذیرفت، .)) کودکی کوچک و سرکش مینمودي، دوستت داشتم

ساپفو حسد بی پایان خود را در شعري که به وسیله لونگینوس محفوظ مانده و جان ادینگتن سایمندز آن را به زبان 

:است، بیان کرد انگلیسی برگردانده

در نظر من به خدایان میماند آن خجسته مردي که کنار تو مینشیند و به تو مینگرد، و به سخنان لطیف تو 

  . بخاموشی، گوش فرا میدهد

  . خنده لطیفی که به روي او میکنی دل دردناك مرا در سینهام میلرزاند

  . آرزوي دیدن تو را دارم

مانده است، در اندرونم آتش زبانه میکشد، چشمانم نمیبینند، و غرشی در  صدایم خاموش شده، و زبانم از کار

  . گوشهایم طنین افکن است

  . عرق از پیکرم روان است، پیکرم پریده رنگ است و میلرزد

   .مستغرقممرگ تهدیدم میکند، و در خلسه عشق 

از مدرسه ساپفو بیرون بردند و ساپفو را به رنجی عظیم انداختند، در این باره نامهاي هست که به  کسان آتیس او را

  : ساپفو نسبت داده شده است

ساپفو، سوگند میخورم که برخالف دلخواه ! افسوس، چه سرنوشت غم انگیزي داریم: ((او از ترك من گریست و گفت

اما مرا هم به یاد آر، زیرا میدانی که چقدر شیفته . برو و کامیاب باش: ((من بدو پاسخ دادم.)) خود، تو را ترك میکنم

توام، و اگر از من یادي نکنی، آنگاه من ترا به یاد آنچه فراموش کردهاي، به یاد زندگی خوش و زیبایی که با هم 

نفشه و سوري میآراستی، زیرا تو بودي که در آغوش من، گیسوي پر پیچ و تابت را با گلهاي ب. داشتیم خواهم انداخت

تپه یا محلی . ها میپوشانیدي، و پوست ظریف زیبایت را با روغن گرانبها آغشته میکردي گردن لطیفت را با شکوفه

مقدس یا نهر آبی نبود که با هم به سویش نخرامیدیم، و عروس بهار جنگل را با نغمه بلبالن پر نکرد، مگر آنگاه که 

از این پس دیگر آتیس را نخواهم دید، و براستی : ((سپس ساپفو ناله سر میدهد .))من و تو در آنجا گردش کردیم

  . این است نداي عشق حقیقی که در وراي خیر و شر، به اوج صداقت و جمال رسیده است.)) بهتر آنکه بمیرم

ست یا آنکه ساخته پژوهندگان اخیر دنیاي قدیم نمیدانند که آیا این اشعار نمودار عشق ساپفو به همجنسان خویش ا

یکی دم . آنچه مسلم است این است که اشعار او اشعاري هستند بسیار زیبا و پر از شور و لطافت. وهم شاعرانه اوست

سخن میگوید، دیگري عشق بی وصال را با )) طالیع بهار پرگل((میزند، دیگري از )) شکنجه تلخ و شیرین عشق((از 

ساپفو در . مقایسه میکند)) که بر انتهاي شاخه بلند به سرخی میگرایددست کوتاه میوه چین و سیب زیبایی ((

او . اشعاري که از او مانده است تقریبا به پنجاه بحر سروده شدهاند. موضوعاتی غیر از عشق هم طبع خود را آزمود

ه دفتر گرد آوردند پیشینیان، آثار او را در ن. خود اشعارش را به صورت الحان موسیقی درمی آورد و با چنگ مینواخت

میالدي،  1073در سال . ولی فقط ششصد شعر پراکنده به دست ما رسیده است. و شامل دوازده هزار شعر دانستند
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، گرنفل و هونت در اوکسورهونخوس 1897اما در . مقامات دینی قسطنطنیه و روم آثار ساپفو و آلکایوس را سوزاندند

بود کاغذهایی که مطالب برخی از آثار عتیق و از جمله اشعار ساپفو را بر  تابوتهایی یافتند که از جنس کاغذ فشرده

  . خود داشتند

اخالف مذکر، با نقل یا جعل داستانی درباره مرگ ساپفو به خاطر ناکامی در عشق یک مرد، انتقام خود را از او 

ر جزیره لئوکاس خود را از که معموال شاعره خطاب میشد د)) ساپفوي روسپی((بنابر روایات سویداس، . گرفتند

  . صخره فرو افکند و هالك شد، زیرا فائون دریانورد عشق او را اجابت نکرد

آن را با تفصیلی زیبا نقل ) اوویدیوس(مناندروس و استرابون و محققان دیگر از همین افسانه نام میبرند، و اووید 

بنابر روایات، ساپفو در سالهاي آخر، عشق به مرد را . اما این روایت در میان واقعیت و افسانه در نوسان است. میکند

در اسناد مصري، نامهاي هست منسوب به ساپفو که در پاسخ یکی از خواستگاران او نوشته شده . نیز تجربه کرد

اگر هنوز پستانهاي من میتوانستند شیر بدهند و زهدان من میتوانست کودك بزاید، آنگاه با گامهایی استوار : ((است

سوي بستر زفاف میشتافتم، اما اکنون گذشت عمر بر پوستم چین انداخته است، و عشق با ارمغان خود رنج به  به

. جریان مرگ او هم روشن نیست. سپس از خواستگار خود میخواهد که دنبال زنی جوانتر برود.)) سوي من نمیآید

ایوس، و از خود خاطراتی پرشور و لطیف و آنچه درباره او روشن است، این است که اختري بود درخشانتر از آلک

در یکی از قطعات بازمانده او، مالحظه میکنیم که وي برستایندگان خود که نمیخواهند . اشعاري آبدار باقی گذاشت

: فرسودگی و مرگ او و اشعارش را بپذیرند، خرده میگیرد

گ خوش آواز و دلنشین، ما بر سر تو تاج اي ساپفوي عزیز، اي بهترین نوازنده چن: ((فرزندان من، شما میگویید

آیا نمیدانید که پوست من از کهولت به چین افتاده . شما با این سخن خدایان هنر را آزرده میکنید.)) افتخار مینهیم

مسلما همچنان که شام پرستاره پس از بام سرخ پنجه فرا میآید و ... و گیسوانم از سیاهی به سفیدي گشته است 

  . سراسر زمین میگسترد، مرگ نیز هر موجود زنده را دنبال میکند و سرانجام گرفتارش میسازدسیاهی را بر 

VI -  امپراطوري شمالی  

این شهر که، به گفته برخی از جهانگردان قدیم، زیباترین . در قسمت شمالی لسبوس، شهر کوچک تندوس قرار دارد

ونانی و سر راه جزایر شمالی سپورادس، یعنی یامبروس، زنان یونان در آن پرورش یافتهاند، در مسیر مهاجران ی

، مردم میلتوس، براي دست یافتن بر داردانل، شهر 560در حدود سال . لمنوس، و ساموتراس، واقع شده است

و بایرون به آب زدند ) لیاندروس(ا بود که لئاندر از همینج .ساختندآبودوس را که هنوز باقی است، در ساحل جنوبی 

باز در همینجا بود که لشکر خشیارشا، به وسیله پلی که از به هم پیوستن زورقها ساختند، . و با شنا از تنگه گذشتند

در . المپساکوس، زادگاه اپیکور، که کوچنشین مردم فوکایا گشت، در شرق این شهر قرار دارد. از دریا عبور کرد

یکی از آن دو پروکونسوس خوانده میشود، و نام دریاي مرمره به سبب وفور . ریاي مرمره دو مجمع الجزیره هستد

بندر  757دیگري مجمع الجزایر آرکتونسوس است که مردم میلتوس به سال . سنگ مرمر در این مجمع الجزایر است

تاسر ساحل، شهرهاي یونانی یکی پس از دیگري در سر. بزرگ کوزیکوس را در دورترین نقطه جنوبی آن ایجاد کردند

یونانیان به پیشروي خود ادامه دادند و، در . پانورموس، داسکولیون، آمپایا، کیوس، آستاکوس، و خالکدون: بنا شدهاند

جستجوي معادن و توسعه تجارت و تامین آذوقه، از تنگه بوسفور گذر کردند و خروسوپولیس و نیکوپولیس را بنیاد 

آنگاه، براي رسیدن به دریاي سیاه، راه خویش را از طرف ساحل جنوبی باز کردند و از هراکلیا، پونتیکا، تیوم، . نهادند

شهري است آراسته به میدان بزرگ و زمین : استرابون شهر سینوپه را بدین گونه توصیف میکند. و سینوپه گذشتند

پس از . ه حکیمی کلبی مسلک چون دیوجانس بوداین شهر از هر لحاظ شایسته زادگا. ورزش و رواقهاي مسقف

تراپزوس همان شهري است که سپاه ده . سینوپه، شهرهاي آمیسوس، اوینوي، تریپولیس، و تراپزوس واقع شدهاند
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رخنه کردن یونانیان در . هزار نفري گزنوفون وارد آن شدند و از مشاهده دریاي محبوب خود، نعره شادي سر دادند

یا به وسیله یاسون آغاز و به وسیله قوم یونیایی دنبال شد، مردم شهرهاي تجارتی یونان را به این ناحیه، که گو

ها، از جمعیت اضافی رستند و با دستیابی بر منابع طال و نقره  یونانیان، به برکت کوچگاه. ها برانگیخت تشکیل کوچگاه

ت اروپاییان به قاره امریکا، در آغاز دوره معاصر، مایه و مواد غذایی فراوان، بر رونق تجاري خود افزودند، چنانکه مهاجر

. پیشرفت اروپا شد

یونانیان در امتداد ساحل خاوري دریاي سیاه به سوي شمال به پیشروي خویش ادامه دادند تا به کولخیس رسیدند و 

در نزدیکی مصب رود بوگ فاسیس، دیوسکوریاس، تئودوسیا، و پانتیکاپایون را در شبه جزیره کریمه، و شهر اولبیا را 

همچنین شهر توراس را نزدیک مصب رود دنیستر، و شهر ترویسمیس را بر کنار رود دانوب . و دنیپر بنیاد نهادند

آنگاه به سمت جنوب متوجه شده و شهرهاي ایستروس، تومی و شهر اودسوس و آپولونیا را در طول ساحل . ساختند

رهاي بسیار کهن، بدون توجه به سوابق ممتد تاریخی سرزمینهاي خود، مردم کنونی این شه. باختري برپا کردند

  . سرگرم مشاغل روزانهاند، ولی این سوابق براي جهانگردان بسی جالب توجه میباشند

ا این اواخر قسطنطنیه نام داشت و اکنون نام را، که ت )بوزانتیون(، شهر بیزانس 660سپس مردم مگارا، در حدود سال 

این بندر مهم، با وضع مناسبی که براي جنگ دارد، همواره . آن استانبول یا اسالمبول است، در کنار بوسفور بنا کردند

خوانده )) کلید اروپا((حتی پیش از عصر پریکلس، مدخل اروپا به شمار رفته، و ناپلئون در عهدنامه تیلزیت آن را 

از لحاظ امنیت و رفاه، از : ((م در توصیف وضع خاص دریایی این محل چنین میگوید پولوبیوس در قرن سوم ق. تاس

زیرا . بیزانس ثروت سرشاري از عواید تنگه بوسفور میاندوخت.)) تمام شهرهایی که ما میشناسیم موقعیت بهتري دارد

به عالوه، حبوبات روسیه جنوبی و بالکان را از این . نداز همه کشتیهایی که از تنگه میگذشتند، حقوق گمرکی میستا

. صید ماهی نیز در این تنگه بسادگی صورت میگرفت، و این هم براي یونانیان سودآور بود. راه به یونان صادر میکرد

خوانده شد، در عصر پریکلس تحت )) شاخ زرین((بیزانس، که بر اثر این عوامل و نیز به سبب شکل خمیده شهر 

شعاع سیاست آتن بود، و در آنجا با گرفتن حق عبور از کشتیها خزاین خود را پر، و موافق مصالح جنگی خویش، ال

  . براي صدور حبوبات از بنادر دریاي سیاه، مقرراتی وضع کرد

یونانیان بر ساحل شمالی دریاي مرمره، شهرهاي سلومبریا، پرینتهوس، بیسانته، کالیپولیس، و سستوس را ایجاد 

محل رواج (هایی در آینوس، آفرودیسیاس، و آبدرا  ردند، و پس از چندي در ساحل جنوب باختري تراکیا، زیستگاهک

. آن سوي ساحل تراکیا جزیرهاي به نام تاسوس قرار داشت. به وجود آوردند) فلسفه مادي لئوکیپوس و ذیمقراطیس

ظر است، داراي معادن بزرگ طال بود و تمام درآمد این جزیره، که به قول آرخیلوخوس مانند پشت االغ لخت و بدمن

یونانیان، مخصوصا آتنیانی که در جستجوي طال بودند، در حوالی سواحل خاور . دولت از این معادن تامین میشد

مقدونیه، شهرهاي نئاپولیس و آمفیپولیس را تاسیس کردند بعدها تسخیر این شهرها توسط فیلیپ، به جنگی 

  . آتن آزادي خود را از دست دادانجامید که طی آن 

م سی  ق 700هایی دیگر از خالکیس و ارتریا برخاستند و شبه جزیره خالکیدیکه را به تصرف درآوردند و قبل از  گروه

، سکیونه، )ستاگیروس، زادگاه ارسطو(شهر، که برخی از آنها نقشهایی برجسته ایفا کردند، ساختند، مانند ستاگیرا 

به آن دست یافت و به برکت دموستن  348کانتوس، کلئوناي، تورونه، و اولونتوس که فیلیپ در منده، پوتیدایا، آ

هاي دواشکوبی  در نتیجه کاوشهاي جدیدي که در اولونتوس صورت گرفته است، آثار شهري بزرگ با خانه. نامدار شد

 000،60ه در روزگار فیلیپ در حدود اطاقند، و پیداست ک 25ها داراي  برخی از این خانه. فراوان به دست آمده است

چنین جمعیتی که براي یک شهر کوچک زیاد مینماید، از وفور تولید مثل در . تن در این شهر زندگی میکردهاند

. یونان قبل از پریکلس خبر میدهد
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س، سکاندیله، و مهاجران یونیا سرانجام در فاصله ائوبویا و خالکیدیکه در جزایر گرونتیا، پولوآیگوس، ایکوس، پپارتو

جزایر دریاي اژه و . سکوروس مستقر شدند و بدین طریق دو بخش امپراطوري یونان در خاور و شمال به هم پیوستند

سواحل آسیاي صغیر و دریاي سیاه و مقدونیه و تراکیا، در پرتو مساعی کوچنشینان یونانی، به مراکز زراعت، تجارت، 

یونانیان . هنر، بالغت، سفسطه، عشرت و دیگر مظاهر حیات مبدل گشتند صناعت، سیاست، ادب، دین، فلسفه، علم،

پس از این کاري در پیش نداشتند جز آنکه نفوذ خود را در غرب گسترش دهند و میان یونان قدیم و دنیاي جدید 

  . پلی بزنند

  

فصل هفتم

  یونانیان در غرب

  

I  - سوباریس  

ختر، به جزیره کوترا، که گردشگاه آفرودیته و موضوع یکی از تصاویر مسافر پس از گذشتن از سونیون و انحراف به با

ان براي آفرودیته میالدي عالیترین و قدیمترین معبدي را که یونانی 160پاوسانیاس به سال  .میرسدست، ))واتو((

کوترا یکی از جزایر یونیایی، و . به وسیله شلیمان کشف شده است، در اینجا مشاهده کرد 1887ساختهاند و در سال 

نام گرفتهاند )) یونیایی((جزایر یونیایی در مجاورت سواحل یونان باختري واقعند، و از آن جهت . جنوبیترین آنهاست

  . گرفتند که مهاجران یونیایی در آن سکونت

شلیمان جزیره ایتاکا . زاکونتوس، کفالنیا، ایتاکا، لئوکاس، پاکسوس، و کورکورا مانند کوترا جزو جزایر یونیایی هستند

. را موطن اودوسئوس پنداشت و بیهوده کوشید تا از درون خاك آن شواهدي در تایید گزارشهاي هومر به دست آورد

استرابون میگوید که اهالی این جزیره کهن . س جزیره پرصخره لئوکاس استاما دورپفلد معتقد بود که وطن اودوسئو

معموال این فرد را به پرندگانی . ها به پایین اندازند و نثار آپولون کنند هر ساله یک تن را بر میگزیدند تا از فراز صخره

  . قوي بال میبستند، تا بدین وسیله از شدت سقوط بکاهند

م،  ق 734در حدود سال . د را از کوه فرو افکند، با این سنت کهن دینی بی ارتباط نباشدگویا داستان ساپفو که خو

مردم کورنت به کورکورا کوچیدند و پس از چندي نیروي دریایی کورنت را شکست دادند و استقالل خویش را به 

 ;و به بندر ونیز رسیدندگروهی دیگر از مردم کورکورا، در دریاي آدریاتیک، در جهت شمال راندند . دست آوردند

و گروهی از آبهاي خروشان  ;هاي کوچک سواحل دالماسئی و جلگه رود پو اقامت گزیدند گروهی دیگر در کوچگاه

هاي  در اینجا، سواحل داراي اسکله. کیلومتر، در ناحیه علیاي ایتالیا مستقر شدند 80گذر کردند و، پس از طی 

غله خیز وجود داشت که به هیچ وجه به وسیله بومی مورد استفاده سرزمینهایی طبیعی فراوان بودند، و در وراي آنها 

از دیدگاه یونانیان، میبایست مواهب طبیعی نواحی حاصلخیز از دست سکنه بومی، که قادر به بهره . قرار نمیگرفتند

از قوم دوري بودند، یونانیان تازه وارد که عموما . برداري نیستند، بیرون آید و به توسعه بازرگانی کمک کند

گذشتند، شهري بزرگ به نام تاراس بنا نهادند، که ) بریندیزي(برقسمتهاي ساحلی استیال یافتند و از بروندیسیوم 

گري و کشتی سازي و و در آن شهر به کاشتن نهال زیتون و تربیت اسب و سفال .خواندندرومیان آن را تارنتوم 

. ماهیگیري پرداختند و، از نوعی صدف دریایی، رنگ ارغوانی که از رنگ ارغوانی فنیقیها گرانبهاتر بود، فراهم آوردند

هاي دیگر، در ابتدا معدودي از مالکان اراضی زمام امور را به دست گرفتند و موجد  در این ناحیه هم، مانند ناحیه

در فاصله این دو نظام، گاه . کومت دیکتاتوري با کمک طبقه متوسط روي کار آمدسپس ح. حکومتی اشرافی شدند
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م سرداري معروف و حادثه جو به نام پورهوس،  ق 281در سال . به گاه نوعی حکومت دموکراتیک موقتا استیال یافت

. که میخواست مثل اسکندر ترکتازي کند، در این ناحیه پیاده شد

بیشتر از قوم آخایایی بودند، شهرهاي سوباریس و کروتونا را در امتداد خلیج تاراس  موج دیگري از مهاجران، که

حسادت یا رقابتی که میان این شهرها درگرفت، کرارا به خونریزي انجامید و خالقیت و شور مخرب . تاسیس کردند

یکی از راه دریا و دیگري : جام میگرفتبازرگانی میان یونان خاوري و ایتالیاي باختري از دو راه ان. یونانیان را نشان داد

کشتیهاي تجاري، که از راه دریا رفت و آمد داشتند، . از راهی که قسمتی از آن در خشکی و قسمتی دیگر در دریا بود

میرفتند و حقوق گمرکی ) رگیوم رومی(از کروتونا میگذشتند، در آنجا معامالتی انجام میدادند، و سپس به رگیون 

نگاه بقیه سفر دریا را با هراس میپیمودند، زیرا در معرض خطر حمله دریازنان و جریانهاي پرتالطم آ. میپرداختند

هاي یونان در  باالخره، پس از طی این راه پرخطر، به الئا و کوماي یعنی دورترین کوچگاه. تنگه سینا قرار داشتند

ز مخاطرات و فرار از پرداخت حقوق گمرکی، کاالهاي اما برخی از بازرگانان، براي پرهیز ا. ایتالیاي شمالی میرسیدند

خود را در سوباریس پیاده میکردند و از آنجا تا ساحل الئوس باختري، که تقریبا پنجاه کیلومتر راه است، آنها را از راه 

  . خشکی میبردند، سپس به وسیله کشتی به شهر پوسیدون، و از آنجا به بازارهاي ایتالیا حمل میکردند

یس، که در مسیر جاده تجاري مقامی ممتاز داشت، از ثروت فراوان و رفاه عمومی بهرهمند شد و، اگر بتوان سوبار

را باور کرد، جمعیت آن به سیصد هزار تن رسید، و چندان ) دیودوروس سیکولوس(هاي دیودوروس سیسیلی  گفته

یعنی )) اپیکوري((درست مرادف کلمه  ))سوباریسی((توانگر شد که در میان شهرهاي یونان نظیر نداشت و کلمه 

در سوباریس، بردگان کارهاي سخت را انجام میدادند و آزادگان لباسهاي فاخر میپوشیدند و در . شد)) لذت طلب((

پیشه ورانی که پیشه آنان  .میخوردندهاي مجلل و مرفه منزل میکردند و گواراترین غذاهاي وارد شده از خارج را  خانه

ها، در قسمتهاي اشراف نشین شهر،  در برخی از راه. ایجاد صدا میکرد، اجازه نداشتند در داخل شهر به کار پردازند

به طوري که ارسطو میگوید، آلکیستنس، از . چادرهایی میزدند تا گذرندگان از آسیب باران و گرما در امان باشند

اریس، جامه گرانبهایی میپوشید که دیونوسیوس اول، جبار سیراکوز، بعدها آن را به بهایی معادل اهالی سوب

سموندوریدس سوباریسی هنگامی که براي خواستگاري دختر کلیستنس به . دالر امریکایی فروخت 000،720

. سیکوئون رفت، هزار خادم همراه داشت

  . نا به جنگ پرداخت، زندگی بسیار آرام و خوبی داشت، که با همسایه خود کروتو510سوباریس تا سال 

. مطابق یک روایت غیر موثق، تعداد لشکریان سوباریسی که به جنگ مردم کروتونا رفتند به سیصد هزار نفر میرسید

همین سند غیر موثق تایید میکند که مردم کروتونا بزودي لشکر سوباریس را آشفته ساختند، زیرا آهنگی را که 

و آنگاه به . سوباریسی با آن به رقص در میآمدند، نواختند و اسبهاي لشکریان سوباریس را به رقص درآوردند اسبهاي

سپس شهر سوباریس را غارت کردند و سوزاندند، به طوري . میان سپاهیان سوباریس افتادند و دست به کشتار زدند

که هرودوت و بعضی دیگر از مردم آتن  شصت و پنج سال بعد. که در ظرف یک روز از صفحه روزگار محو شد

کوچگاه توري اي را در نزدیکی محل سوباریس بنا کردند، اثري از آثار این شهر بزرگ، که روزي از پرافتخارترین 

  . مداین یونان به شمار میرفت، نیافتند

II -  فیثاغورس، حکیم کروتونا  

م ساخته شد و از مراکز بزرگ صنعت و تجارت گشت و  ق 710این شهر در . کروتونا عمري درازتر از سوباریس داشت

بندر این شهر تنها لنگرگاه طبیعی میان تاراس و سیسیل است، و در عهد باستان، کشتیهایی که . تا عصر ما دوام آورد

یچ پس، با وجود بحرانها و شکستهاي بسیار، ه. مال التجاره به مقصد سوباریس میبردند، ناچار در آنجا توقف میکردند
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در این شهر ورزشکاران بزرگ و معروفی مانند میلون پرورش . گاه از اهمیت تجارتی شهر و فعالیت مردم آن نکاست

. در آن تاسیس شد ))بزرگیونان ((یافتند، و بزرگترین مدرسه پزشکی 

نام یونانی فیثاغورس به . د به همین سبب بود که فیثاغورس بدان روي آوردکروتونا آب و هوایی سالم داشت، و شای

بسیاري از پیروان فیثاغورس . است، و پوتیا نام یکی از وخشهاي معبد آپولون در دلفی است)) زبان پوتیایی((معنی 

مطابق روایات . خود دیدهاندگفتهاند که او همانا آپولون بود، و کسان بسیار ادعا کردهاند که نور خدایی او را به چشم 

هاي نبوغ در او دیده شد، سالها  در ساموس متولد شد، در کودکی نشانه 580متواتر تاریخی، فیثاغورس در حدود 

هراکلیتوس که در مدح امساك . براي ساختن شخصیت خود تالش کرد، و سی سال از عمر خویش را به سفر گذرانید

روایات حاکی است که فیثاغورس به .)) از هرکس در تحقیق و بحث میکوشیدفیثاغورس بیشتر : ((میورزد، میگوید

بالد عرب وسوریه و فنیقیه و کلده و هند و گل سفر کرد، و در بازگشت، این پند بزرگ و شگفتانگیز را به جهانگردان 

نی به هر شهر بیگانه که یع.)) هر گاه به خارج از دیار خود سفر میکنی، مرز و بوم خود را فراموش کن: ((ارزانی داشت

تردید نیست که فیثاغورس به مصر رفته و در آنجا با کاهنان بحث کرده و . میروي، تعصب را از خود دور کن

چون به ساموس بازگشت، . اخترشناسی و هندسه را آموخته و چه بسا که برخی از خرافات رایج را هم فرا گرفته است

  . در این وقت، متجاوز از پنجاه سال داشت. وتونا مهاجرت کردبا طغیان پولوکراتس مواجه شد و به کر

در کروتونا به تدریس پرداخت و شخصیت نافذ، دانش فراوان، و استقبال او از طالب مرد و زن باعث شد که صدها 

فیثاغورس دویست سال پیش از افالطون، اصول تساوي زن و مرد را اعالم داشت و عمال . شاگرد بدو روي آورند

. با این وصف، معتقد بود که زنان از لحاظ طبیعی از مردان متفاوتند و این دو گروه وظایفی متفاوت دارند. ایت کردرع

مردم آن روزگار، زنان . از این رو به شاگردان زن، عالوه بر فلسفه و آداب، فنون خانه داري و مادري نیز میآموخت

  . دانستهاندفیثاغورسی را عالیترین نمونه زنان تاریخ یونان 

. فیثاغورس براي شاگردان خویش قوانینی وضع کرد، چندانکه گویی میخواهد مدرسهاش را به صورت یک دیر درآورد

بر طبق . مطابق این قوانین، کسی که وارد مدرسه او میشد، پیمان وفاداري با استاد خود و دیگر شاگردان میبست

خوردن گوشت و تخم مرغ و لوبیا براي ایشان ممنوع . میزیستند روایات تاریخی، اعضاي این جمع به صورت اشتراکی

بود، ولی شراب ممنوع نبود، هر چند که فیثاغورس پیروانش را به نوشیدن آب توصیه میکرد و چنین توصیهاي در 

ریم درباره تحریم گوشت، میتوان گفت که این تح. سرزمین کم آب ایتالیاي جنوبی، توصیه کننده را به خطر میاندازد

با این وصف، گویا گاه . مردمان باید از خوردن گوشت نیاکان خود برحذر باشند ;با عقیده تناسخ ارتباط داشته است

گاهی تخلف از این قانون براي طالب میسر بوده است، چنانکه برخی از مورخان انگلیسی نوشتهاند، میلون کشتی 

 بشودسته است، بدون خوردن گوشت، نیرومندترین مرد یونان گیر، که یکی از فیثاغورسیان بوده است، چگونه میتوان

طالب بایستی لباسهاي . یکی دیگر از مواد نظامنامه فیثاغورسی تحریم کشتن حیوانات بی آزار و انهدام درختان بود

. گاه خود را به خنده نسپارند و در عین حال عبوس نباشند ساده بپوشند و از جالل و تبختر رو گردانند، هیچ

قربانی کردن . سوگند خوردن جایز نیست، انسان باید چنان رفتار کند که مردم سخنان او را بدون سوگند بپذیرند

فرد  هر. هایی که به خون آلوده نباشند، روا بود براي خدایان کاري ناروا به شمار میرفت، ولی عبادت در قربانگاه

وظیفه داشت که در پایان هر روز یکایک کارهایی را که در سراسر روز انجام داده است، مورد داوري قرار دهد و به 

  . محاسبه نفس پردازد

همین شیوه سبب شد که در میان طالب قدرت و احترام . فیثاغورس خود این قوانین را در کمال دقت رعایت میکرد

او را بدون اندکی مخالفت تاب آورند و، در هر بحثی، به او استناد جویند و برهان یابد، به طوري که سختگیریهاي 

گفتهاند که استاد هرگز به هنگام روز باده گساري نمیکرد، و .)) او خود چنین فرمود: ((قاطع آنان این جمله باشد
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شد که به عشق ورزي پردازد، ردایی سفید و پاکیزه میپوشید و هرگز شنیده ن ;قوت غالب او نان و عسل و سبزي بود

در خوراك افراط ورزد، در خنده و مزاح و افسانهپردازي مستغرق شود، یا به مجازات دیگران، حتی بردگان، دست 

.)) وي شعبده بازي است که مردم را با سخن میفریبد و در شکار آنان میکوشد: ((تیمون آتنی درباره او میگفت. زند

این دو، که به فیثاغورس . و دخترش دامون به او داشتند، ناقض عقیده تیمون استاما اخالصی که همسرش تئانو 

  . بسیار نزدیک بودند، بهتر داوري میتوانند

وي یادداشتهاي خود را به دامون سپرد و دستور داد که آنها را به خارج از خانه نبرد و : ((دیوجانس الئرتیوس میگوید

زیرا . آنها را در مقابل مال فراوانی بفروشد، از دستور پدر خویش پا فراتر نگذاشتبا اینکه دامون میتوانست . فاش نکند

این اقدام دامون شایان اهمیت بسیار است، زیرا زنان معموال به زر عالقه وافر . اجراي اوامر پدر را بر زر ترجیح میداد

هیز و خویشتنداري، دستیابی بر طهارت شرط پیوستن به انجمن فیثاغورسی، عالوه بر تطهیر جسم از راه پر.)) دارند

را مدت پنج سال اکیدا مراعات )) سکوت فیثاغورسی((شاگرد تازه وارد میباید که . روحی از راه تحصیل معارف بود

  . تمکین بی چون و چرا به اوامر انجمن بود)) سکوت فیثاغورسی((کند، و گویا منظور از 

من مشرف میشد و براي استفاده از محضر شخص فیثاغورس رخصت مبتدي پس از پنج سال تعلیم، به عضویت انج

به این ترتیب، شاگردان به دو گروه بیرونی و درونی تقسیم میشدند، و شاگردان درونی میتوانستند فلسفه . مییافت

 چنانکه. برنامه تدریس مرکب از چهار درس، یعنی هندسه و حساب و نجوم و موسیقی، بود. سري استاد را درك کند

در آغاز این برنامه قرار دارد، و مقصود از آن ریاضیات عملی مصریان نبود، بلکه  ریاضیاتمشاهده میشود، تدریس 

. ریاضیات نظري بود و به طرزي منطقی در کمیات بحث میکرد و در تنظیم فکر و استدالل صحیح موثر میافتاد

دسه نظري، در عصر فیثاغورس، مجموعهاي بود شامل قضایا و براهین، و شاگرد با هر گامی که در این راه برمی هن

روایات متواتر یونانی میرسانند که فیثاغورس خود . داشت، درباره رموز جهان اطالعات بیشتري به دست میآورد

جموع زوایاي داخلی هر مثلث با دو زاویه قائمه، بسیاري از قضایاي نظري هندسه را کشف کرد، مانند قضیه تساوي م

آپولودوروس میگوید که استاد چون . و قضیه تساوي مربع وتر در مثلث قائم الزاویه با مجموع مربعات دو ضلع دیگر

این سخن مسلما صحیح . موفق به کشف قضیه اخیر شد، به شکرانه موفقیت بزرگ خود، یکصد حیوان قربانی کرد

. بانی کردن با فلسفه فیثاغورس نمیسازدنیست، زیرا قر

علم حساب فیثاغورسی یک فن . فیثاغورس، برخالف ما، نخست به تدریس هندسه، و سپس به حساب میپرداخت

نحله فیثاغورسی براي . عملی نبود و به عنوان وسیله شمارش آموخته نمیشد، بلکه بحثی نظري درباره اعداد بود

نظریه تناسب را . عدد فرد و عدد زوج و عدد اول و عدد تجزیهپذیر: ات اعداد پی بردنخستین بار به برخی از تقسیم

شاید در پرتو کشف . پی ریزي کرد و، به وسیله آن نظریه و به کمک تطبیق مساحات، جبر هندسی را به وجود آورد

: ورد داستانی مانده استدر این م. نظریه تناسب بود که نحله فیثاغورسی موسیقی را بر نسبتهاي عددي مبتنی کرد

  . روزي فیثاغورس بردکان آهنگري میگذشت

از شنیدن صداهاي برخورد پتکها بر سندان تشخیص داد که بر اثر تفاوت وزن پتکها، صداها از یکدیگر متفاوتند، و 

او نسبت  در کتب قدما تجربه ذیل را به. نتیجه گرفت که میان اصوات نسبتهایی برقرار است که تعبیر عددي دارند

اگر دو ریسمان با ضخامت متساوي داشته باشیم و طول یکی از این دو ریسمان دو برابر دیگري باشد، چون : دادهاند

اگر یکی از آن دو ریسمان یک برابر و نیم دیگري باشد، نواي . مضرابی به آنها بکشیم، نواي آنها یک اوکتاو خواهد بود

) دو، فا(طول یکی یک ثلث بیش از طول دیگري باشد، نواي یک چهارم  و اگر. خواهند داشت) دو، سل(یک پنجم 

بدین طریق، میتوان همه آهنگهاي موسیقی را با یک میزان ریاضی سنجید و آنها را با اصطالحات . خواهند داد

به گمان فیثاغورس، چون همه اجسامی که در فضا حرکت میکنند، به فراخور حجم و سرعت . ریاضی تعبیر کرد
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کت خود، موجد صوت میشوند، هر سیاره، بر اثر حرکت به دور زمین، صوتی متناسب با سرعت و فاصله خود به حر

متاسفانه ما هیچ گاه موسیقی . ساخته میشود)) موسیقی افالك((وجود میآورد، و از اصوات سیارات، آهنگ موزون 

. ا از آن پر استافالك را در نمییابیم، زیرا در سراسر عمر آن را شنیدهایم، گوش م

زمین نیز جسمی کروي است و، مانند . مرکز عالم زمین است. فیثاغورس عالم را جسمی کروي و داراي حیات میداند

، منطقه )شمالگان(منطقه سرد شمالی : زمین شامل پنج منطقه است. دیگر سیارات، از غرب به شرق دوران میکند

قسمتی از کره ماه که دیده میشود، رو . ه زمستانی، و منطقه استوایی، منطقه تابستانی، منطق)جنوبگان(سرد جنوبی 

به روي خورشید قرار گرفته، و بزرگی و کوچکی این قسمت در نظر ما تابع مقدار زاویه حادث از مواجهه ماه است با 

یوس، به قول دیوجانس الئرت. خسوف ناشی از حایل شدن زمین با جرمی دیگر است میان ماه و خورشید. زمین

  . نامید کوسموسفیثاغورس نخستین دانشمندي است که قایل به کرویت زمین شد و جهان را به اعتبار نظمش، 

قع باید اعتراف کرد که بررسیهاي فیثاغورس بیش از تحقیق هر دانشمند دیگر، در پی ریزي علوم طبیعی اروپا موثر وا

میگفت که در . از اوست)) فلسفه((ظاهرا نام . ولی کار او فقط کار علمی نیست، به فلسفه نیز میپردازد. شده است

است، از این رو امثال خود )) دانش دوست((نیست، بلکه کسی که در پی دانش باشد، )) دانشمند((جهان هیچ کس 

در حالی که . مترادف شدند)) فیثاغورس((و )) فیلسوف(( در عصر او، کلمه. میخواند) فیلسوف)) (دوستار دانش((را 

طالس و سایر متفکران میلتوس علت و مبدا اشیا را در ماده میجستند، فیثاغورس آنها را در شکل و تناسب صوري 

. پس از آنکه روابط منظم یا نسبتهاي موسیقی را کشف کرد، وجود سیارات را هم تابع نظمها یا نسبتها شمرد. یافت

انند بسیاري از فالسفه، به وحدت گرایید و اعالم داشت که این روابط و نظمها در همه جا موجودند، و ذات آنها هم

دو جهان وجود دارد، یکی جهان اشیا یا جهان حسی : ((اسپینوزا، قرنها پس از فیثاغورس، میگوید. همانا عدد است

قوانین و حقایق ثابت که عقل آن را درك میکند، و  دیگري جهان فالسفه یا جهان ;که در احساس انسانی میگنجد

بنابراین، فیثاغورس ذات ابدي و بنیادي هر چیز را تناسبات و روابط  .))استتنها عالم حقیقی جاویدان، جهان دوم 

چه بسا سالمتی وجود یک رابطه صحیح ریاضی، یا یک تناسب میان  .میداندعددي موجود میان اجزاي آن چیزي 

  . شاید حتی روح هم یک عدد باشد. اجزا و عناصر بدن باشد

فیثاغورس نفس را شامل سه جز . عرفان فیثاغورسی، با آنکه از مصر و خاور نزدیک الهام گرفت، به راه مستقلی افتاد

عاطفه و شهود از صفات . میگوید قلب مرکز عاطفه است، و مراکز شهود و عقل در مغز. میداند، عاطفه، شهود، و عقل

فیثاغورس میگوید که نفس . ولی عقل اختصاص به انسان دارد و امري جاویدان است است،مشترك انسان و حیوان 

سان، پس از مرگ او، در برزخ پاك میشود و به زمین باز میگردد و در جسمی جدید حلول میکند، و این جریان ان

فیثاغورس براي سرگرم کردن پیروان یا تقویت . نامتناهی تناسخ قطع نمیشود، مگر با یک زندگی کامال پرهیزکارانه

و بار دیگر به صورت ائوفوربوس قهرمان بدین جهان اعتقاد ایشان میگفت که روح او یک بار به صورت یک زن بدکار 

مدعی بود که جنگهاي تروا و محاصره آن را به یاد میآورد و، در معبد آرگوس، زره روزگاران قدیم خود را . آمد

روزي از شنیدن زوزه سگی کتک خورده، فورا به نجات او برخاست و گفت در ناله و فریاد این سگ . بازشناخته است

با توجه بدین نکته که فکر تناسخ، در زمانی واحد، هم در هند و هم . ت مرده خود را تشخیص داده استصداي دوس

م یونان و افریقا و  در نحله اسرار اورفئوسی و نحله فیثاغورسی رسوخ کرده است، میتوان پی برد که در قرن ششم ق

. ندآسیا با هم ارتباط فکري داشته و یکدیگر را تحت نفوذ قرار دادها

چنانکه میبینیم، در فلسفه اخالقی فیثاغورسی، روح بدبینی هندي با روح روشن بینی و خوش بینی افالطون آمیخته 

. هدف زندگی در آیین فیثاغورسی، این است که انسان، به نیروي فضیلت، از حلول در ابدان خالصی یابد. است

از  ;توان این هماهنگی را به طور تصنعی به دست آوردگاهی می. فضیلت، هماهنگی روح است در درون خود و با خدا
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این رو، فیثاغورسیان، مانند کاهنان و پزشکان یونانی، موسیقی را براي عالج امراض عصبی و اعاده اعتدال فرد تجویز 

این حقایق به انسان فروتنی و اعتدال . ولی هماهنگی عمیق، از راه فهم حقایق باطنی به دست میآید. میکردند

. نقیض هماهنگی عمیق، پریشانی و افراط و گناه است، و به شقاوت میانجامد. یبخشند و راه صواب را بدو مینمایندم

  . کنه فلسفه اخالقی افالطون و ارسطو از اینجا نشئت گرفت. عدالت واقعیت دارد، و هر گناهی دیریا زود کیفر مییابد

بنابر اخبار قدیم، در انجمن . لی مقدم بر افالطون دانستفلسفه سیاسی فیثاغورسی را باید فلسفه افالطون، و

زن و مرد میبایست در استفاده از همه امکانات خود شریک . فیثاغورس یک نوع مسلک اشتراکی اشرافی بر قرار بود

باشند، در مجالس درس مشترکا حضور یابند، براي رسیدن به فضیلت و فکر عالی از راه ریاضی و موسیقی و فلسفه 

فیثاغورس میکوشید تا زمام حکومت به دست انجمن او افتد، و همین . زیده شوند، و خود را وقف اداره دولت کنندور

پیروان او با شور فراوان وارد سیاست شدند و به قدري از اشراف پشتیبانی کردند که . سبب نابودي او و پیروانش شد

نه و خشم محل اجتماع فیثاغورسیان را آتش زدند، گروهی از افراد حزب مردمی کروتونا علیه آنان برخاستند و با کی

مطابق یک روایت، حتی فیثاغورس را هم گرفتند و به قتل  ;آنان را کشتند و گروهی دیگر را از شهر بیرون کردند

ال گفتهاند که فیثاغورس، در حین فرار، به یک کشتزار باقال برخورد، و چون نمیخواست باقالها را پایم. رسانیدند

مطابق روایتی دیگر، وي به متاپونتوم گریخت و در آنجا چهل روز از غذا . کند، متوقف و دستگیر شد، و به قتل رسید

. شاید احساس میکرد که هشتاد سال عمر براي او کافی است. خوردن امتناع ورزید و بدین وسیله انتحار کرد

پیروان او سیصد سال به صورت . احترام از او یاد میشود نفوذ فیثاغورس در طول زمان پایدار ماند، و هنوز هم با

انجمنهاي کوچک متفرق در بالد یونان وجود داشتند و دانشمندانی مانند فیلوالئوس، و حکامی مانند آرخوتاس، جبار 

ین شاعر انگلیسی، وردزورث، بدون آنکه خود بداند، در مشهورتر. تاراس و دوست افالطون، از میان ایشان برخاستند

افالطون به افکار فیثاغورس دلبستگی داشت و در همه نظریات مهم . اشعار خویش، داراي گرایشهاي فیثاغورسی بود

خود از او پیروي کرد و مانند او دموکراسی را به باد انتقاد گرفت و خواستار شد که زمامداران از میان فیلسوفان 

   .برخیزند و نوعی حکومت اشتراکی اشرافی برپا دارند

افالطون، همچون فیثاغورس، فضیلت را ناشی از هماهنگی میشمرد، هندسه را دوست داشت، به نیروي مخفی اعداد 

بر روي هم، فیثاغورس بنیادگذار . معتقد بود، و درباره طبیعت و سرنوشت نفس، نظریاتی فیثاغورسی به میان نهاد

  . او کافی است فلسفه و علوم اروپاست، و این خود براي جاویدان ساختن نام

III  -  کسنوفانس، فیلسوف الئایی  

این شهر، به عقیده ارسطو، به وسیله بردگان و زناکاران و دزدان . هاي شهر لوکري در باختر کروتونا واقع است خرابه

شاید ارسطو خواسته است، با این سخن، . فراري و تبعیدي شهر لوکریس که در شبه جزیره یونان قرار داشت، برپا شد

چون زندگی مردم این شهر، بر اثر مفاسد اخالقی، دستخوش اختالل . جهان جدید را در برابر جهان قدیم تحقیر کند

. وخش بدیشان پاسخ داد که باید دست به وضع قانون زنند. شد، ناگزیر نزد وخش معبد دلفی رفتند و چاره طلبیدند

قوانینی براي لوکري وضع کرد و  664او بود که در سال  شاید این سخن را زالئوکوس به وخش القا کرده باشد، زیرا

این قوانین، اگر نخستین قوانین خدایی نباشند، نخستین . گفت که آنها را االهه آتنه در خواب به او آموخته است

ر اهالی لوکري به اندازهاي بدین قوانین عالقهمند شدند که اگ. قوانینی هستند که در یونان به روي کاغذ آمدهاند

کسی قانونی تازه پیشنهاد میکرد، میبایست ریسمانی به گردن بیندازد تا اگر قانون مورد پسند واقع نشود، بسهولت با 

   .زنندهمان ریسمان به دارش 

م،  ق 730د که اهل مسینا، در حدود سال مسافري که در ایتالیا از جنوب به طرف شمال میرود، به شهر زیبایی میرس

مسافر اگر از این شهر و نیز از تنگه مسینا، یعنی جایی که محتمال در منظومه . آن را ساختند و رگیون نام نهادند
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هوئله، که بعدا در . ، سکوال و خاروبدیس نام دارد، بگذرد، به محل الئوس و سپس به هوئله قدیم میرسد))اودیسه((

از میان . وانده شد، در تاریخ یونان به الئا شهرت دارد، و افالطون هم آن را بدین صورت نوشته استروم ولیا خ

به الئا رفت و نحلهاي  510فالسفه قدیم، بسیاري منسوب بدانجا هستند، کسنوفانس اهل کولوفون نیز در سال 

. فلسفی تاسیس کرد

. ه مردم او را سخت گرامی میشمردند، چیزي کم نداشتکسنوفانس مردي بزرگ بود و از دشمن خود، فیثاغورس، ک

صاحب ابتکار بود و، همچنانکه خود گفته است، مدت . با نیرویی فراوان کار میکرد و هیچ گاه از کار خسته نمیشد

شصت و هفت سال در سرزمین یونان از این سوي بدان سوي گردش کرد، مشاهدات خود را گرد آورد و، به هر جا 

بر  ;در اشعار فلسفی خویش که براي مردم میخواند، بر هومر خرده میگرفت. دشمنانی براي خود آفرید قدم گذارد،

گزنوفون در الئا بندري ساخت، و عمر وي به . سفاهت و بی تقوایی او میتاخت، و خرافات او را به ریشخند میگرفت

ا و فریب، که حتی در خور آدمیان نیستند، میگفت که هومر و هزیود کارهایی مانند دزدي و زن. یک قرن کامل رسید

اما از سخنان وي بر میآید که خود اعتقادي رسمی نداشته . به خدایان نسبت میدهند و ایشان را ننگین میسازند

  . ... در همه جهان کسی یافت نشده و نخواهد شد که درباره خدایان اطالعی قطعی داشته باشد: میگوید. است

یقینا . د که خدایان توالد میکنند و لباس میپوشند و، از لحاظ هیئت و آواز، به آدمیان میمانندآدمیان چنین میپندارن

. گاو و شیر اگر میتوانستند مانند آدمی نقش بکشند، خدایان خود را به صورتی همچون صورت خویش رسم میکردند

گر نقاش بود، صورت گاو را براي همچنین اسب اگر نقاشی میتوانست، خدایان را به هیئت اسب میکشید، و گاو ا

  . خدایان مناسب میدانست

حبشیان خدایان خود را به شکل سیاه و پهن بینی تصویر میکنند و مردم تراکیا چشمان کبود و موهاي سرخ براي 

خدایی که واالتر از خدایان و آدمیان است، یکی بیش نیست و به هیچ وجه از لحاظ هیئت و عقل . ... خدایان میکشند

با تمام وجودش میبیند و میاندیشد و میشنود، و بر همه موجودات به نیروي عقل خویش حاکم . به آدمیان نمیماند

  . است و هیچ گاه خسته نمیشود

به نظر دیوجانس الئرتیوس، خداي کسنوفانس با هستی عینیت دارد، و بنا بر تعالیم او، همه اشیا بر طبق اصول 

ها،  هاي موجودات دریایی در نقاط دور از دریاها و باالي کوه هاند، و وجود سنگوارهطبیعی از آب و خاك آفریده شد

دلیل آن است که زمانی زمین سراسر در آب غرقه بوده است و، به ظن بسیار قوي، در آینده نیز در آب پوشیده 

قی و ابدي وجود دارد اما این دگرگونیها و جداییها عارضی و سطحی است، و در وراي آنها وحدتی حقی. خواهد شد

  . که همانا ذات خداست

پارمنیدس، شاگرد کسنوفانس، براساس نظر استاد، فلسفهاي ایدئالیستی ترتیب داد که در فکر افالطون و افالطونیان 

  . و اروپاییان امروزي تاثیري عمیق گذاشته است

IV - از ایتالیا تا اسپانیا

دونیا یا پائستوم واقع است که مردم سوباریس آن را به عنوان آخرین کیلومتري شمال الئا، شهر پوسی 30در فاصله 

. مسافر امروز، پس از یک سفر کوتاه، از ناپل و سالرنو بدانجا میرسد. پایگاه بازرگانی منطقه میلتوس بنا کردند

بها با خود گل و الیی که جریان آ. مسافري که از این راه میرود، در میان دشتی متروك، سه معبد بزرگ میبیند

آورده و روي هم انباشته است، در این نقطه تشکیل سدي دادهاند و در نتیجه ناحیهاي که روزگاري محلی سالم بوده 

هاي کوه وزوویوس زراعت میکردند،  و مردمی که با شکیبایی در دامنه ;است، به کانون انواع بیماریها تبدیل شده است

دست زمان قسمتهایی از دیوار کهن این شهر را به جا . نومیدي گریختهانداز این دشتهاي آفت زده ماالریاخیز با 

گذارده است، همچنانکه معابد سه گانهاي که یونانیان براي خدایان دریا و غله از سنگ گچ ساختهاند، بخوبی باقی 
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تجارت در منطقه  این معبد را اقوامی که با فالحت و. مانده است، قدیمترین معبد، به ظن قوي، معبد پوسیدون است

مدیترانه معیشت میکردند، در نیمه قرن ششم قرنی که طی آن، در فاصله ایتالیا تا چین، آثار بزرگ و شگفت هنري 

سبک معماري معبد، سبک دوري است و ستونهاي داخلی و خارجی معبد، . و ادبی و فلسفی به وجود آمد ساختند

معبد دوم نیز به سبک دوري ساخته شده است، . است، سالم ماندهاند که نشانه عالقه فراوان یونانیان به ساخت ستون

)) دمتر((ما این معبد را معبد . و با آنکه کوچکتر از معبد پوسیدون است، از لحاظ سادگی و استحکام، به آن میماند

را استشمام کرده میخوانیم، ولی معلوم نیست که در اصل به نام کدام خدا ساخته شده و کدام خدا بوي قربانیهاي آن 

  . اندکی قبل یا بعد از جنگ ایران، معبد سوم بنا شد که بزرگتر و زیباتر از این دوست. است

این معبد، که به احتمال قریب به یقین براي پوسیدون برپا شد، یکی از برازندهترین معابد این خداست، و از رواقهاي 

  . هاي فراوان این معبد نظر بیننده را جلب میکندستون. آن، منظره فریبنده دریا را میتوان تماشا کرد

براستی نمیتوان باور . در قسمت خارجی آن، رواقی است مدور، و در قسمت داخلی، رواقی است با ستونهاي دو طبقه

میتوان . م بنا شده باشد، زیرا از معابد بعدي رومیان هم بهتر مانده است کرد که این معبد مستحکم در قرن پنجم ق

که سازندگان این مراکز دینی، مردمی بسیار پرشور و جمالپرست بودهاند و، عالوه بر ذوق سرشار، منابع ثروت گفت 

ما، با توجه به ثروت هنگفت شهرهاي کوچک، میتوانیم به مکنت و شکوه شهرهاي . هنگفتی هم در اختیار داشتهاند

  . اکوز پی بریمبزرگی مانند میلتوس، ساموس، افسوس، کروتونا، سوباریس، و سیر

، گروهی از ماجراجویان خالکیس، 750در فاصله کوتاهی از محل شهر ناپل و در ناحیه شمال آن، در حدود سال 

  . ارتریا، ائوبویا، و گرایا، بندر بزرگ کوماي را که قدیمترین شهر یونانی باختري است، بنیاد نهادند

مردم این شهر رگیون را کوچگاه ساختند و بر تنگه مسینا . دکوماي غالت یونان خاوري را به داخل ایتالیا میرسانی

. تسلط ورزیدند و از آن پس، موافق مصالح خود، عبور کشتیهاي شهرهایی را که با آن اتحاد نداشتند، تحریم کردند

مردم کوماي در جنوب پخش شدند و . کشتیهاي این شهرها تنها پس از پرداخت باجی گزاف، اجازه عبور مییافتند

که شهر ناپل کنونی (را )) شهر جدید((و نیز نئاپولیس یا ) که بعدها به صورت بندر رومی پوتئولی درآمد(دیکائرخیا 

بازرگانان یونانی، پس از بناي این شهرها، با کاالها و فرهنگ یونانی، متوجه شهر جدید و بی . بنیاد نهادند) است

رومیان، به میانجی مردم کوماي، عدهاي از خدایان یونان، . اییدنداهمیت رم شدند و در طرف شمال نیز به اتروریا گر

. مخصوصا آپولون و هراکلس، را براي پرستش خود پذیرفتند

اینان، . اندکی پیش از آغاز قرن ششم، مردم فوکایا به سواحل جنوبی فرانسه پا نهادند و بندر ماسالیا را تاسیس کردند

ن و شعب آن تا آرل و نیم حمل و نقل میکردند، در آن دیار دوستان و همسرانی که محصوالت یونان را از راه رود رو

همین عمل موجب شد که فرانسه  ;گرفتند و کشت زیتون و مو را به فرانسویان آموختند و تمدن یونانی را گستردند

و نیکایا ) نتیب کنونیآ(مردم فوکایا شهرهاي آنتیپولیس . بعدا، در روزگار قیصر، تمدن رومی را هم بآسانی بپذیرد

را در سواحل خاوري به وجود آوردند، و در غرب به اسپانیا رفتند و شهرهاي ) موناکو(و مونویکوس ) نیس کنونی(

کوچندگان یونانی در اسپانیا، بر اثر بهره . ، همروسکوپیون، و مایناکا را ساختند)امپوریاس(، امپوریون )روساس(روداي 

، بر ایشان 535تسوس، ثروت فراوانی به دست آوردند، ولی کارتاژیان و اتروسکها، در برداري از معادن نقره تار

پس، کوچنشینان یونانی در دریاي مدیترانه روي به . شبیخون زدند و نیروي دریایی آنان را یکباره نابود گردانیدند

  . ضعف گذاردند و بعدها نیز قدرت از دست رفته را باز نیافتند
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V -  سیسیل  

یترین کوچنشین یونانی در غرب، جزیره سیسیل بود که خاکی بسیار حاصلخیز و آتشفشانی داشت و غالت فراوان غن

ها  دشتها سرسبز و محل چراي رمه. هاي دیگر به حد وفور وجود داشتند باغهاي زیتون و مو و میوه. به بار میآورد

از این رو، این سرزمین را مطلوب . سانی به دست میآمدها میروییدند، و عسل و ماهی بآ درختان جنگلی در کوه. بودند

  . یا نظر کرده دمتر، االهه کشاورزي، میدانستند

در اواخر هزاره دوم، این فرهنگ جاي خود را به . م، فرهنگ دوره نوسنگی در سیسیل برقرار بود در هزاره سوم ق

در . ه کرت و یونان روابط تجاري داشتدر عصر فرهنگ مینوسی، جزیره سیسیل با جزیر. فرهنگ عصر مفرغ داد

. سیکانها از اسپانیا، قوم الومی از آسیاي صغیر، و سیکلها از ایتالیا. اواخر هزاره دوم، سه موج مهاجر به سیسیل آمدند

  . ، مردم فنیقیه در موتوآ و پانورموس مستقر شدند800در حدود سال 

یونانیان به سیسیل ریختند و کوچنشینهاي ناکسوس، سیراکوز، لئونتینی، مسانا، کاتانا، گال،  بعد،به  735از سال 

ها پس کشیدند یا با  مردمی بومی، در مقابل هجوم یونانیان، یا به کوه. هیمرا، سلینوس، و آکراگاس را تاسیس کردند

اما یونانیان هیچ گاه سراسر جزیره را . وجود آوردند و یا برده آنان شدندیونانیان آمیختند و نژاد پرشور جدیدي به 

مردمان فنیقیه و کارتاژ سواحل باختري جزیره را زیر نفوذ داشتند، و مدت پنج قرن بین آنان و یونانیان . نگرفتند

، صحنه جنگ شرق ولی پس از آن، در قرون وسطی. بعدا سیسیل سیزده قرن در زیر سلطه روم ماند. جنگ در گرفت

. و غرب، یعنی نورمانها و مسلمانان شد

هیمرا  ;جزایر لیپاري به زندگی اشتراکی ;کاتانا به قانونهاي خوب: هر یک از نواحی سیسیل براي خود شهرتی داشتند

  . و سیراکوز به قدرت و ثروت ;به شاعر خود، سگستا، سلینوس، و آکراگاس به معابد خود

از سولون، قوانینی که به وسیله بسیاري از شهرهاي سیسیل و ایتالیا اقتباس شدند، براي خارونداس یک نسل قبل 

مثال، مطابق این قوانین، زن یا  ;این قوانین، عالوه بر نظم عمومی، اخالق خانواده را استحکام بخشید. کاتانا وضع کرد

. ر از همسر پیشین خود ازدواج کندشوهر میتوانست طالق بگیرد، ولی پس از طالق حق نداشت که با کسی جوانت

اما روزي خود ندانسته با شمشیر به مجلس رفت . خارونداس مقرر داشت که کسی با اسلحه داخل مجلس شهر نشود

  . و، چون با سرزنش مردم رو به رو شد، وعده جبران داد، و آنگاه خود را کشت

نها سرچشمه گرفته بودند، درك کنیم، وضع جزایر براي اینکه بتوانیم مشکالت فراوانی را که از جنگهاي کوچنشی

م، به وسیله  ق 580لیپاري را مورد توجه قرار میدهیم، این جزایر که در شمال سیسیل قرار داشتند، در حدود سال 

ها  این ماجراجویان کاروانهاي تجارتی را که از تنگه. گروهی از ماجراجویان کنیدوس به صورت بهشت دریازنان درآمد

شتند، مورد دستبرد قرار میدادند و غنایمی را که از این غارتها به دست میآوردند به جزایر خود میبردند و چنان میگذ

زمین جزایر به همگان تعلق داشت، و گروهی از . عادالنه میان خود تقسیم میکردند که عدالت آنان ضربالمثل شد

ولی بتدریج تمایالت و تبعیضات فردي . همگان میگذاشتندآنان زمین را میکاشتند و محصوالت را بتساوي در اختیار 

در نتیجه، زمینهایی که همگان از آن بهره بر میداشتند به قطعات کوچک مجزا منقسم . در میان ایشان پدید آمد

  . شد، و زندگی مردم از مساوات خالی، و دستخوش زد و خورد گشت

چنین خواست که این شهر مانند پالتایا دچار حوادث بزرگ تقدیر . در ساحل شمالی سیسیل، شهر هیمرا واقع است

در این شهر، شاعري به نام ستسیخوروس، موافق انتظار معاصران خود که از حماسه خسته شده بودند، . شود

هاي یونانی را به صورتی بزمی درآورد و قهرمانان کهن مانند اخیلس و هلنه را طوري وصف کرد که گویی  افسانه

سبکی که وي در نقل این داستانها دارد، به سبک مادریگالهاي . داستانهاي عاشقانهاي نیز سرود. ودندهمعصر او ب

هم ساخت و راه را براي تئوکریتوس آماده ) پاستورال(شعر روستایی . یا سبک رومان عصر ویکتوریا میماند پروونسال
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هاي یونانی در  صیدهاي درباره زندگی و مرگ چوپانی به نام دافنیس، که عشق او به خلوئه موضوع اصلی قصهق. کرد

. درباره هلنه هم داستانی عشقی سرود و هلنه را، به سبب گریختن او به تروا، خیانتکار شمرد. عصر رومیان شد، سرود

آنگاه منظومهاي ساخت و در آن هلنه را زنی . ستان دانستاما بزودي نابینا شد و نابینایی خود را کیفر تنظیم آن دا

پاك خواند که، پس از ترك یونان، به هیچ وجه به تروا نرفته و تسلیم پاریس نشده است، بلکه اجبارا یونان را ترك 

ا ستسیخوروس، در پیري، مردم هیمرا ر. گفته و در انتظار شوهر خود، منالئوس، چندگاهی در مصر به سر برده است

گورگاه او . ولی چون مردم از پذیرفتن پند او امتناع ورزیدند، به کاتانا هجرت کرد داشت،از حکومت فاالریس بر حذر 

. یکی از دیدنیهاي سیسیل است

نده فقط یک رواق است مشتمل بر چند آنچه اکنون از آن برجاي ما. در باختر هیمرا، شهر سگستا واقع شده است

براي اینکه با بهترین بناهاي سیسیل آشنا . هاي صحرایی خودنمایی میکند ستون مدور و ناقص که در میان گیاه

سلینوس حیات کوتاه و غم . شویم، باید به طرف جنوب، به جانب شهرهاي بزرگ سلینوس و آکراگاس رو کنیم

هفت معبد بزرگ به سبک دوري . به دست کارتاژیها منهدم شد 409آمد و در  م به وجود ق 651در . انگیزي داشت

داشت، معبدها که داراي گچکاریهایی با تصویر و نقشهاي برجسته کم ارزش بودند، بر اثر زلزله ویران شدند، و جز 

  . ستونهاي فرو ریخته و سرستونهایی که بر زمین افتادهاند، از آنها چیزي باقی نماند

اگاس، که رومیان بدان آگریگنتوم گفتهاند، در قرن ششم، وسیعترین و غنیترین شهر سیسیل، و واقع در شهر آکر

زمینداران . خیابانهاي شلوغ و بازارهاي پرهیاهو و قلعه عظیمی داشت، که سر به آسمان کشیده بود. دامنه تپهاي بود

، 570در . وابسته به طبقه متوسط بود سپردندآن، مانند اشراف سایر شهرها، حکومت را به یک تن دیکتاتور که 

فاالریس حکومت اکراگاس را ربود و، با اتخاذ طریقه مخصوصی براي شکنجه کردن مخالفان خویش، نام خود را 

. وي براي شکنجه کردن، گاوي از برنج ساخته بود و دشمنان خود را در جوف آن بریان میکرد. جاویدان کرد

ور فاالریس، لوله هایی در درون آن نهاده بودند که فریاد و ناله قربانیان را همانند نعره گاو، سازندگان این گاو، به دست

با وجود جنایات فاالریس و جنایات ستمکار دیگري به نام ترون که پس از وي حکومت کرد، آکراگاس در . میگردانید

هاي بلند در راه پیشرفت اقتصادي برداشت، عصر این دو تن از نظم کامل سیاسی و آرامش فراوان برخوردار شد و گام

. به طوري که بازرگانان آکراگاس در آن روزها، مانند بازرگانان سلینوس و سوباریس و کروتونا، به تمول عظیم رسیدند

ثروتمندان یونان قدیم که در برابر اینان اهمیت خود را از دست دادند، بدیشان حسد میورزیدند و میگفتند که آن 

معبد زئوس در . دوران رسیدگان، تنها به گرد آوردن تجمالت عالقه مندند و از ذوق و هنر بی بهرهاند تازه به

هیچ معبدي از لحاظ وسعت و استحکام : ((آکراگاس از حیث عظمت نظیر نداشت، و پولوبیوس در وصف آن میگوید

است، نمیتوان درباره هنر و ذوقی که در آن  ها نابود شده چون این معبد در نتیجه جنگها و زلزله.)) برتر از آن نیست

از این . معابدي که بعدا در عصر پریکلس ساخته شدند، از لحاظ حجم، از آن کوچکترند. به کار رفته است نظر داد

از معبد هرا تنها چند ستون برپاست که زیبایی . تقریبا کامل بر جاي مانده است) وفاق)) (کنکورد((معابد تنها معبد 

نسان را تحت تاثیر قرار میدهد و نشان میدهد که ذوق یونانی تنها در آتن جلوه نکرد، بلکه یونانیان تجارت آنها ا

شهر آکراگاس زادگاه امپدوکلس فیلسوف است، و دور نیست . پیشه غرب نیز تکامل هنر را صرفا در جسامت ندانستند

 .اتناو نه در دهانه آتشفشان  که او، برخالف مشهور، زندگانی را در آنجا بدرود گفته باشد،

گروهی از مردم کورنت در قرن هشتم، براي اشغال این . سیراکوز کنونی در آغاز قریهاي بود واقع در دماغه اورتوگیا

سیاري از بومیان را به داخل جزیره شبه جزیره کوچک که شاید در آن وقت جزیره کامل بود، بدانجا کوچیدند و ب

  . راندند و کمکم، مانند هر گروه نیرومندي که وارد سرزمین پهناوري میشود، فزونی یافتند
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کیلومتر است، داراي نیم میلیون جمعیت شد و به صورت بزرگترین شهر یونان  5,22پس، این جزیره، که محیط آن 

عنی بومیان، دست به انقالبی بزرگ بر علیه اشراف صاحب زمین زدند و مردم محروم شهر به اتفاق بردگان، ی. در آمد

ولی، اگر بتوان سخنان . حکومت را از کف اشراف بیرون آوردند و خود زمام امور را به دست گرفتند 495در سال 

م کرد و با خدعه قیا 485پس، گلون، از مردم گال، به سال . ارسطو را باور کرد، این دموکراسی از ایجاد نظم عاجز ماند

وي، مانند سایر دیکتاتورها، حاکمی مقتدر و بیباك بود و به هیچ قرار و عهدي پابند . حکومتی دیکتاتوري برقرار کرد

  . نمیشد و همه مبادي اخالقی و آداب سیاسی را مسخره میکرد

. مسانا را تسخیر کرداورتوگیا را به صورت دژي نفوذناپذیر براي حکومت خویش ساخت و ناکسوس، لئونتینی، و 

سپس، براي اینکه بتواند سیراکوز را زیباترین پایتختهاي یونان گرداند، اهالی خاور سیسیل را موظف به پرداختن 

 .))شدو بدین طریق گلون پادشاهی بزرگ : ((هرودوت در این باره با اظهار تاسف میگوید. مالیاتهاي سنگین کرد

هنگامی که کارتاژیان، همزمان با حرکت ناوگان خشیارشا به سوي آتن، لشکري که تنها به تعداد کمتر از لشکر 

از دست یونانیان گسیل داشتند، گلون اعتباري دوباره به هم رساند ) سیسیل(ایرانیان بود، براي گرفتن جزیره بهشتی 

شت سیسیل به سرنوشت یونان پیوند خورده بود، چرا که در همان ماه یا بنا بر سرنو. و ناپلئون معبود سیسیل شد

  . رویات او همان روز گلون با هامیلکار در هیمرا مصاف داد، و تمیستوکلس با خشیارشا در ساالمیس

VI -  یونانیان در افریقا  

افریقاي شمالی نیز شهرهایی آباد کارتاژیان حق داشتند که باطنا بیمناك باشند، زیرا یونانیان حتی در سواحل 

به بعد، جمعی از قوم دوري از ترا به کورنه،  630از سال . ساختند و اندك اندك بازرگانی آنجا را به دست گرفتند

. اینان در وراي بیابانها سرزمینی یافتند با خاکی حاصلخیز و بارانی فراوان. واقع در کارتاژ، و نیز به مصر کوچیدند

یونانیان . ن بود که، به گمان بومیان آن ناحیه، گویی آسمان آنجا سوراخ دارد و باران از آن فرو میریزدبارندگی چندا

محصوالت شبه جزیره . بخشی از این سرزمین را چراگاه حیوانات خود کردند و به صدور پشم و پوست پرداختند

ا به بار میآمد سخت مورد عالقه یونانیان قرار گیاهان خوراکی و دارویی که در آنج. یونان را هم به افریقا رساندند

. گرفت، و صنایع دستی محلی نیز بسیار ترقی کرد، تا آنجا که گلدانهاي کورنه از بهترین آثار هنري محسوب شدند

هاي  کورنه از منابع ثروت خویش به بهترین وجه بهره برداري کرد و باغهاي دلگشا و مراکز بازي و معابد و مجسمه

آریستیپوس فیلسوف از این شهر برخاست و، پس از چندي جهانگردي، به زادگاه خود بازگشت و . پا داشتعالی بر

. نحلهاي فلسفی ترتیب داد

یونانیان در مصر نیز، که مردمش بیگانگان را خوش نداشتند، رحل اقامت افکندند و سرانجام، با ضبط آن، براي خود 

، مردم میلتوس به ساختن یک پایگاه بازرگانی در نوکراتیس، در 650سال  در حدود. یک امپراطوري به وجود آوردند

پسامتیک، فرعون مصر، که میخواست مزدوران یونانی را در سپاه خود به خدمت گیرد و از . کنار رود نیل، دست زدند

پس، . مختاري داداحمس دوم تا حدود وسیعی به یونانیان مهاجر خود . تجارت یونانیان بهرهاي ببرد، مخالفتی نکرد

باالتر از اینها، . یونانیان توانستند نوکراتیس را به صورت شهري صنعتی درآورند و ظرفهاي سفالی ظریف تولید کنند

نوکراتیس مرکز تجاري مهمی شد، و به مبادله زیتون و شراب یونان و گندم و کتان و پشم مصر و عاج و طال و کندر 

سنن و آداب دینی و فن معماري و مجسمه سازي و علوم مصري همراه . زیدسرزمینهاي داخل افریقا اشتغال ور

در مقابل آن، بسیاري از آداب و اصطالحات یونانی در مصر رواج گرفت و زمینه تسلط . کاالها به یونان انتقال یافت

  . نظامی و سیاسی یونان، که در عصر اسکندر تحقق پذیرفت، فراهم آمد

آتن بازگردیم، میتوان گفت که گرداگرد یونان گشتی زدهایم، و البته چنین گشتی براي  اگر اکنون از نوکراتیس به

کشور شهر یونانی را براي ما نقل  158ارسطو تاریخ سیاسی . دریافت تمدن یونانی و تحوالت آن سخت سودمند است
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رصه بازرگانی و صنعت و هر یک از این شهرها در ع. ولی هزارها کشور شهر دیگر هم وجود داشته است. کرده است

با اینهمه، میتوان گفت که شعر و نثر، علوم ریاضی و طبیعی و فلسفه . پیشرفت فکري یونان، سهمی بسزا داشتهاند

ها  به مدد این کوچگاه. ها، و نه در شبه جزیره یونان، پدید آمدند اولی، و علم و تاریخ و خطابه یونانی عمدتا در کوچگاه

و مشرق زمین به یونان رسید، و تمدن یونانی، که همانا پرمایهترین فراورده تاریخ است، قوام  بود که فرهنگهاي مصر

  .یافت و تدریجا به آسیا و افریقا و اروپا منتقل شد

  

فصل هشتم

  خدایان یونان

  

I  -  سرچشمه شرك یونانیان  

زبان مشترك با : ان میشودوقتی جویاي وجوه مشترك تمدن مابین شهرهاي یونان میشویم، پنج وجه اصلی نمای

هاي برجسته آن در زمینه ادبیات، فلسفه، و علوم در خارج از  حیات معنوي مشترك که فقط چهره ;هاي محلی لهجه

عشق  ;شوق مشترك براي ورزش، که به مسابقات محلی و کشوري ختم میشد ;مرزهاي سیاسی خود مشهور شدند

و مناسک و اعتقادات مذهبی تقریبا  ;تماعات یونانی متجلی میشدبه زیبایی که در قالب هنرهاي مشترك میان اج

  . مشترك

زیر لواي خدایان اولیه اولمپی، که . عقاید دینی، یونانیان را به همان اندازه که به وحدت کشانید، به تفرقه انداخت

. از زئوس نداشتندها و قدرتهاي منسجمتري وجود داشت که تبعیتی  همه احترام میگذاشتند و میپرستیدند، فرقه

در یونان قدیم، هر خانواده . جداییهاي سیاسی و قبیلهاي چند خدایی را دامن زد و یکتاپرستی را غیرممکن ساخت

. خدایی مخصوص داشت، و به نام او آتش اجاق دایما میسوخت و، قبل از غذا، خوراك و شراب به او تقدیم میکردند

والدت و . دایان، اساسیترین و مهمترین رسم مذهبی در منازل بوداین مراسم مقدس، یعنی تقدیم خوراك به خ

بدین ترتیب، مذهب  ;ازدواج و مرگ با مراسمی همراه بود، و این مراسم در برابر آتش مقدس خانواده صورت میگرفت

هر . ه وجود آوردبا حالتی شاعرانه و رازورانه امورات اولیه زندگی انسانها را فرا گرفت و آیینی براي برقراري تعادل ب

آتنه خداي شهر آتن بود، دمتر خداي . مثل خانواده، خدایان مخصوص به خود داشت: طایفه و قوم و قبیله و شهر

در وسط . شهر الئوسیس، هرا خداي شهر ساموس، آرتمیس خداي شهر افسوس، و پوسیدون خداي شهر پوسیدونیا

شرکت در مراسم نیایش خدا، نشانه، امتیاز، و . قرار داشتهر شهر، و در بلندترین قسمت آن، معبد خداي آن شهر 

در جنگها، اهالی هر شهر صورت خداي خود را به عنوان عالمت و شعار خود، پیشاپیش لشکر به . الزمه شارمندي بود

. ددر میآوردند و، قبل از اقدام به هر کار خطیر، با خداي خاص خود مشورت و از علم غیب او استمداد میکردنحرکت 

هر گاه شهري . ها، پیش میتاخت در مقابل، خداي آنان نیز در جنگها شرکت میکرد و، گاه بر فراز و گاه در جلوي نیزه

. بر شهري پیروز میشد، خداي شهر غالب هم بر خداي شهر مغلوب تفوق مییافت

آتش مقدس . ن نگاه میداشتهمچنانکه هر خانواده آتشدانی داشت، هر شهر نیز در قربانگاه خود آتش مقدس را فروزا

اهالی گاه به گاه در پیشگاه آتش مقدس گرد میآمدند و . شهر نماد خدایان و قهرمانان جاویدان شهر به شمار میرفت

همانگونه که در خانواده پدر مقام راهب را نیز داشت، در شهرهاي یونانی هم حاکم اصلی . مشترکا خوراك میخوردند

استفاده از این . دولتی بود و خدایان تمام اقتدارات و اعمالش را موجه میدانستندیا آرخون، راهب اعظم مذهب 

  . مفاهیم الهوتی، انسانهاي شکارچی را براي شارمندي رام کرد
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یونانیان . تخیل دینی یونانیان وقتی که از محدودیت محلی بیرون آمد، موجد اساطیر و خدایان مشترك یونانیان شد

طبیعت و جامعه، براي هریک از نیروهاي زمینی و آسمانی، خوشیها و ناخوشیها، نیکیها و براي هر یک از مظاهر 

خدایان یونانی هیئتهایی انسانی داشتند، و این هم از ویژگیهاي یونان . بدیها، و کارها، مظهر یا خدایی میشناختند

  . هیچ قومی خدایان خود را چنین شبیه و نزدیک به آدمیان تصور نکرده است. است

به عالوه، به اندازه . ها و هنرها، خداي خاص خود، یا به عبارت دیگر، قدیس حامی خود را داشتند تمام صنایع و حرفه

این سوال قدیمی که آیا راهبان دین را . انسانهاي فانی، شیاطین و پریان دریایی و جنگلی و دیو و جن وجود داشت

بعید به نظر میرسد که یک توطئه از طرف حکماي االهی چنین طیف خیلی : به وجود آوردهاند، در یونان منتفی بود

داشتن آنهمه مذاهب مختلف و آنهمه روایات جالب و معابد مقدس و آیینها و . وسیعی از خدایان به وجود آورده باشد

ره مردم، به شما. چند خدایی، مانند تعدد زوجات، امري ضروري بود. جشنهاي شاد، میبایست نعمتی بوده باشد

عوامل زندگی، براي خود خدا میتراشیدند، چنانکه در عصر ما هم در منطقه مدیترانه صدها قدیس مسیحی، بیش از 

آنچه انسان متعارف را تسال میدهد، قدیسان و خدایان انسان . خداي واحد، توجه مسیحیان را به خود جلب میکنند

  . نما هستند و نه مفهوم عقلی و متعالی خداي یگانه

ره هریک از خدایان، اساطیري وجود داشت، و تبار و سرگذشت او، بستگیهاي انسانی او، و همچنین مراسم مربوط دربا

این اساطیر، که یا از مقتضیات محلی ناشی میشدند یا ساخته شاعران دوره گرد بودند، عقاید و . به او را روشن میکرد

ها و  همه هنرمندان در ساختن بسیاري از نقشها و مجسمه. فلسفه و آداب و تاریخ یونان کهن را به وجود آوردند

نفوذ اساطیر به قدري بود که، با وجود پیشرفتهاي فلسفه و کوشش موحدان براي . ظرفها از اساطیر الهام میگرفتند

 .براي خود اساطیر و حتی خدایان تازهاي آفریدند) هلنیسم(تروج یکتاپرستی، یونانیان تاپایان عصر یونان گرایی 

برخی دیگر مانند افالطون آنها را تعدیل کردند و قابل  ;بعضی از متفکران مانند هراکلیتوس اساطیر را به مثل آوردند

در هر حال، پنج قرن پس از افالطون، . و کسانی مانند کسنوفانس اساطیر را در خور اعتنا ندانستند ;قبول ساختند

خرافات و اساطیر عصر هومر همچنان زنده و نیرومندند و عواطف  پاوسانیاس، که در یونان گشت میزد، متوجه شد که

میتوان الوهیت را به انرژي تشبیه کرد که هر چند . اعتقاد به خدایان بآسانی از میان نمیرود. مردم را تحریک میکنند

گذشت قرنهاي هاي آن منسوخ میشود، باز مقدار آن ثابت است و با  به صورتهاي گوناگون در میآید و برخی از جلوه

. پیاپی، زیاد و کم نمیشود

II - سلسله مراتب خدایان  

  خدایان فرعی  -1

خدایان آسمان، خدایان زمین، خدایان حاصلخیزي، خدایان : میتوان انبوه خدایان یونانی را به هفت گروه تقسیم کرد

که هزیود گفته است، فرا گرفتن چنان ;حیوانات، خدایان زیرزمین، خدایان گذشتگان یا قهرمانان، و خدایان اولمپی

  . نامهاي همه این خدایان بسیار دشوار است

چنانکه از اساطیر بر میآید، خداي یونانیان مهاجم ابتدایی، مانند خداي هندوان قدیم، خداي بزرگ آسمان بود، ) 1(

و سپس به هیئت که تدریجا تغییر صورت داد و همواره به انسان شبیهتر شد و عاقبت به اورانوس تبدیل گشت 

چون یونان از پرتو خورشید بیش از اندازه نیازمندي خود . زئوس، فرستنده ابر و آورنده باران و سازنده رعد، درآمد

برخوردار بود و، در عوض، پیوسته به باران احتیاج داشت، خداي خورشید، هلیوس، در نزد ایشان اهمیتی نداشت و از 

گاممنون او را به کمک خواست، و اسپارتیها برایش اسب قربانی کردند تا ارابه فقط آ. خدایان کوچک به شمار میرفت

هلیوس را حرمت نهادند و او را خداي ) هلنیسم(مردم رودس در عصر یونان گرایی  .بکشدآتشین خود را در آسمان 

از این . اسب و یک ارابه در دریا میافکندند تا این خدا از آنها استفاده کند هر ساله چهار. بزرگ خویش شمردند
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آناکساگوراس، در عهد درخشان پریکلس، وقتی بی پرده . گذشته، براي او بنایی به نام کولوسوس به وجود آوردند

تش خداي اما به طور کلی، پرس. گفت که خورشید خدا نیست، بلکه کرهاي از آتش است، به مرگ تهدید شد

  . و ستارگان در یونان چندان اهمیتی نداشت) سلنه(خورشید و مخصوصا ماه 

یا )) گه((زمین خود نیز در آغاز خدایی بود به نام . بیشتر خدایان یونانی به جاي آسمان در زمین سکونت داشتند) 2(

در . حامله شد) آسمان(ا اورانوس این خدا، که مادري شکیبا و بخشنده به شمار میرفت، بر اثر هماغوشی ب)). گایا((

زمین، یعنی در خاك و آب و هوایی که اطراف زمین را فرا گرفته بود، خدایان فراوانی که از لحاظ اهمیت به پایه گایا 

ها و دریاها مانند نرئیدها و  نمیرسیدند مستقر بودند، ارواح گوناگون مانند روح درخت بلوط، خدایان رودها و دریاچه

ها مانند مایاندروس و سپرخئوس، خدایان بادها مانند بورئاس و  ها و نهرها و چاه اوکئانیدها، خدایان چشمه نایاسها و

پان، خداي متبسم چوپانان . زفوروس و نوتوس و ائوروس و مخصوصا آیولوس، و خدایان روزي رسان مانند پان بزرگ

. از رودها و نهرها شنیده میشد دو شاخ داشت، و آواز نی او ;ها و وحوش بود ها و بیشه و گله

ها و  دیوان بیشه. هر گلهاي که با بی اعتنایی یا نهیب سهمناك پان مواجه میگشت، به پریشانی و جنون دچار میآمد

  . جنگلها، که سیلنوس نام داشتند و پیکر آنان نیمی انسان و نیمی بز بود، او را خدمت میکردند

ز مظاهر طبیعت خدایی سلطه میورزید، و به قول شاعري گمنام، به اندازهاي صرف نظر از این خدایان، بر هر یک ا

  . ارواح پاك و ناپاك در هوا موج میزد که پر کاهی نمیتوانست از میان این خدایان بگذرد

 پس، یونانیان نیز، مانند سایر اقوام باستانی، در. عجیبترین و نیرومندترین قواي طبیعی، نیروي تولید مثل است) 3(

به این جهت، در . همچنانکه حاصلخیزي خاك را میپرستیدند. برابر مظاهر عمده تولید مثل انسانی نیایش میکردند

مراسم دینی مربوط به دمتر و دیونوسوس و هرمس، صورت عضو تناسلی مرد را به عنوان مفتاح تناسل به نمایش 

کرارا مجسمه سازي و نقاشی یونانی به ساختن . بودحتی مراسم آرتمیس پاکدامن از این نمایش برکنار ن. میگذاشتند

معموال مهاجران آتنی که در . این صورت میپرداخت، و جشن بزرگ دیونوسوس با نمایش این صورت آغاز میشد

ها میزیستند، به عنوان گواهی صالح و تقواي خویش، صورتهاي گوناگون از دستگاه جنسی نرینه تهیه و به  کوچگاه

هاي آریستوفان مستفاد میشود، جشنهایی که براي نیایش  به طوري که از نمایشنامه. یکردندشهر خود تقدیم م

اما، در مواردي، . نیروي تولید مثل برپا میشد، در آخرین ساعات خود، به فعالیتهاي مضحک شرم آور آلوده میگشت

  . مثل کمک میکردکار جشن به رسوایی نمیکشید و فقط غریزه جنسی زن و مرد را تحریک و به تولید 

و دوره تسلط رومیان، به صورت پرستش ) هلنیسم(جنبه ناخوشایند پرستش دستگاه تناسلی، در دوره یونان گرایی 

صورت آن . پریاپوس خدایی بود با عضو جنسی کالن. پریاپوس، که از آمیزش دیونوسوس و آفرودیته زاده شد، درآمد

یونانیان براي پرستش . پومپئی از زیر خاك بیرون آمدهاند، فراوان استروي گلدانها و دیوارهایی که در شهر مدفون 

اما براي خدایانی که رمز مادري به شمار میرفتند، مراسم خوشایندتري . او به فعالیتهاي جنسی شنیع میپرداختند

ا مورد تجلیل در آرکادیا، آرگوس، الئوسیس، آتن، افسوس، و جاهاي دیگر، بیشتر خدایان مونث ر. برگزار میکردند

این خدایان مونث که عموما همسر نداشتند، ظاهرا متعلق به دورانی بودند که اختیار خانواده در دست . قرار میدادند

با ظهور زئوس، پدر خدایان، و تفوق او بر سایر خدایان، دوران . مادر بود و نسب فرزند از طرف مادر تعیین میشد

به نظر محققان، چون کشاورزي به وسیله زنان ابداع شد، خداي کشاورزي،  .آمداقتدار مادران و مادر خدایان به سر 

مطابق مفاد سرود کهنسالی که سابقا آن را به هومر نسبت . دمتر مهمترین خداي ماده است. دمتر، مونث است

دمتر پس از جست و جوي فراوان، . ه دختر دمتر را دزدید و به زیرزمین بردمیدادند، پلوتون خداي زیرزمین، پرسفون

مضمون این داستان . محل او را دانست و پلوتون را راضی کرد که پرسفونه بتواند سالی نه ماه روي زمین زندگی کند

غم دختر گمشده زاري هنگامی که دمتر در . کنایه زیبایی است از مرگ و تجدید حیات سالیانه نباتات و تغییر فصول
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از این رو، دمتر راز کشاورزي را به آنان و . میکرد، مردم الئوسیس، با آنکه او را نشناختند، مورد محبتش قرار دادند

این افسانه با افسانه . مردم آتن آموخت و تریپتولموس، شاهزاده الئوسیس، را فرستاد تا آن را میان آدمیان رواج دهد

و افسانه تموز و عشتر بابلی و افسانه آستارته و آدونیس سریانی و افسانه کوبله و آتیس  ایسیس و اوزیریس مصري

پرستش مادر خدا، که در یونان کالسیک باقی ماند، سرانجام به صورت . فروگیایی، از لحاظ مفهوم، یکسان است

. نیایش مریم، مادر خدا، احیا شد

وانات را محترم میداشتند و آنها را نیمه خدا میشمردند، ولی البته، مانند یونانیان، در آغاز تاریخ خود، برخی از حی) 4(

آثار مربوط به این دوران نشان میدهد که برخی از . مصریان و هندیان، به خدایان انسانی بیشتر توجه داشتند

و، در مواردي،  گاو را به دلیل زورمندي و شیر رسانی حیوانی مقدس میشمردند. حیوانات در زمره خدایان بودهاند

شاید بتوان گفت که گاو حتی قبل از این دو در شمار . نماینده زئوس یا دیونوسوس یا تجسم هر دوي آنها میدانستند

خوك را هم که حیوانی . خدایان آمده، و االهه هرا، که چشمانی مانند گاو دارد، در ابتدا گاوي مقدس بوده است

در یکی از اعیاد دمتر به نام تسموفوریا خوك . دمتر، قرین میپنداشتند کثیرالنسل است مقدس، و با االهه نجیب،

در جشن دیاسیا، در ظاهر براي زئوس، ودر باطن براي ماري که در دل زمین سکنا داشت، قربانی . قربانی میشد

مارپرستی از . مار جانوري مقدس بود، زیرا از طرفی جاویدان، واز طرف دیگر رمز تولید مثل به شمار میرفت. میکردند

  . کرت به آتن رسید

. در معبد آتنه در آکروپولیس، ماري مقدس النه داشت، و مومنان در هر ماه، با تقدیم نان عسلی، بدو تقرب میجستند

در . در بسیاري از آثار هنري یونان در پیرامون پیکرهاي هرمس و آپولون و آسکلپیوس، صورت مار دیده میشود

مارهاي )) آتنه فارنزه((در تصویر . ، اثر فیدیاس، مار بزرگی زیر سپر آتنه چنبره زده است))آتنه پارتنون((مجسمه 

ها بود چون ماران در گورستانها فراوان  در نظر یونانیان، مار خداي نگهبان معبدها و خانه. متعدد به چشم میخورد

  . بودند، یونانیان آنها را ارواح مردگان میانگاشتند

  . وتون، که آپولون بر آن غلبه کرد، موجد یکی از بزرگترین عیدهاي یونانی شداژدهایی به نام پ

روزها یونانیان توجهی به این . موحشترین خدایان یونانی، در زیرزمین یا در غارها و شکافهاي زمین میزیستند) 5(

ایر معبودها و حتی این خدایان از س. خدایان نداشتند، ولی شبها، براي رفع وحشت خود، آنها را میپرستیدند

  . معبودهاي موکنایی قدیمتر بودند و ظاهرا به وسیله مردم موکناي به یونانیان انتقال یافتند

یونانیان آنها را ارواح کینه توز حیواناتی که، بر اثر پیشرفت انسان، به جنگلها و اعماق زمین رانده شده بودند، 

 ;، یعنی خداي تباهکار))زئوس ختونیوس((فعی مخوف به نام مهمترین آنها خدایی بود به شکل یک ا. میدانستند

، یعنی خداي نیکوکار مینامیدند، و البته استعمال این نام تعارفآمیز تنها به منظور ))زئوس میلیخیوس((گاهی او را 

 هادس، خداي موجودات زیرزمینی، برادر زئوس بود، و یونانیان پیوسته میکوشیدند تا! جلب لطف آن خبیث بود

از این رو، براي خوشامد او، . هاي روییدنیها را بپرورد یا بپوساند خشم او را فرو نشانند، زیرا این خدا میتوانست ریشه

بر میخورد، او را با نگاه هکاته، روح شرور دنیاي اسفل، از هادس مخوفتر بود و به هر که  .بودندنام داده )) پرمایه((بدو 

. عوام یونان براي دفع نحوست این موجود مونث، چارهاي جز قربانی کردن نداشتند. شوم خود تیره روز میکرد

پس، براي جلب رضایت . یونانیان پیش از عصر کالسیک، مردگان را ارواحی میدانستند قادر به کارهاي نیک و بد) 6(

با آنکه ارواح، خدایان کامل محسوب نمیشدند، یونانیان ابتدایی، مانند چینیان، . اندندآنان قربانی میکردند و دعا میخو

در عصر کالسیک، ارواح مردگان بیشتر مایه ترس بودند تا موضوع . اموات خود را بیش از خدایان گرامی میداشتند

قهرمان پرستی . ریا متوسل میشدنداز این رو، براي طرد آنان به دعا و قربانی و مراسمی مانند مراسم آنتست. ستایش

براي خدایان امکان داشت که بزرگان قوم و مردان و زنان زیبا را زندگی جاودانی بخشند . جلوهاي از مرده پرستی بود
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مردم لئوکترا، کاساندرا را مانند . بدین ترتیب، در اولمپیا، هیپودامیا جزو خدایان درآمد. و حتی در زمره خود آورند

. در اسپارت، هلنه پایگاه خدایی یافت. در کولونوس، قهرمانی با نام اودیپ به مقام خدایی رسید. تیدندخدایان پرس

گاهی خدایی در کالبد انسانی حلول، و آن انسان را خدا میکرد، و گاهی میان یکی از خدایان و زنی از آدمیان، 

چنانکه ثمره آمیزش زئوس با آلکمنه، . یآمدپیوندي جنسی برقرار میشدو از این آمیزش قهرمان خدایی به وجود م

مثال . بسیاري از شهرها و اصناف و جماعات، تبار خود را به یکی از قهرمانان خدا زاد میرساندند. هراکلس بود

در آغاز، خدایان از میان نیاکان یا قهرمانان یا . پزشکان، خود را از نسل آسکلپیوس االهه پزشکی محسوب میکردند

به طور کلی، میتوان گفت که یونانیان . یده میشدند، و گورهاي مردگان مقدس به صورت معابد در میآمدمردگان برگز

به قدر ما میان آدمیان و خدایان تفاوت یا فاصله نمیگذاشتند، و بسیاري از خدایان ایشان، مانند قدیسان ما، از آدمها 

با . یک، خدایان یونانی نیز از جنس پرستندگان خود بودندهمان طور که قدیسان ما انسانند و به ما نزد. برتر نبودند

آنکه مردم خدایان را جاویدان میانگاشتند، برخی از خدایان، و از آن جمله دیونوسوس، مانند زمینیان، شکار مرگ نیز 

  . میشدند

  خدایان اولمپی  -2

در درجه ) لی نه از نظر احترام و اهمیتو(خدایانی که تاکنون از آنها سخن گفتیم، در نظر یونانیان، از لحاظ شهرت 

به همین جهت، در اشعار هومر فقط نام بعضی از آنها آمده، و در عوض نام خدایان اولمپی مکررا . دوم قرار داشتند

احتماال خدایان اولمپی به وسیله اقوام مهاجم آخایایی و دوري به یونان آمدند و خدایان بومی و . ذکر شده است

مثال، در دو ناحیه دودونا و دلفی، گایا، االهه زمین، از نظرها افتاد و به جاي آن، . ت الشعاع قرار دادندموکنایی را تح

ولی خدایان درجه دوم مورد پرستش مردم ساده قرار میگرفتند، . زئوس در دودونا، و آپولون در دلفی اهمیت یافتند

بدین سبب، شاعرانی . ر اشراف کامروا فرمان میراندنددر صورتی که خدایان فاتح اولمپ، از مقر کوهستانی خود، ب

در . چون هومر و هزیود، و مجسمه سازان فراوان، مطابق مقتضیات اشراف، پرستش خدایان اولمپی را ترویج کردند

موارد بسیار، خدایان کوچک در خدایان بزرگ مستهلک میشدند یا به صورت وابستگان آنان در میآمدند، همچنانکه 

و دیوان  سیلنوسدر نتیجه، شخصیت دیونوسوس، . کوچک معموال ضمیمه یا تابع دولتهاي بزرگتر میشدند دولتهاي

و پوسیدون بر همه پریان  ;آرتمیس ارواح جنگلی و کوهستانی را در بر گرفت ;ها و جنگلها را به خود کشید بیشه

پس، اعتقادات و مراسم و اساطیر وحشیانه ابتدایی از رواج افتاد و یونانیان، جهان را، که تا آن . مال یافتدریایی اشت

زمان جوالنگاه شیاطین و دیوان و ارواح محسوب میشد، دستگاهی منظم دانستند که خدایانی با سازمان و سلسله 

حول عمومی جامعه یونانی و استقرار نظام و این تحول فکري مسلما از ت ;مراتب مشخص بر آن حکومت میکنند

. سیاسی جدیدي خبر میداد

زئوس از لحاظ زمانی، نخستین خدا به . در راس خدایان اولمپی، زئوس، خداي بزرگ یا خداي خدایان، قرار داشت

  . زیرا، چنانکه دیدهایم، اورانوس و کرونوس و سایر تیتانها بر او مقدم بودند. شمار نمیرفت

زئوس و برادرانش جهان را با قرعه میان خود تقسیم  شد،بساط الوهیت ابتدایی در میان یونانیان برچیده  هنگامی که

در اساطیر یونانی، . بر اثر قرعه کشی، آسمان به زئوس رسید، و دریاها به پوسیدون، و زیرزمین به هادس. کردند

خدایان در آغاز با یکدیگر آمیختند و انسان را . جهان پیش از خدایان وجود داشته است. مخلوق خدایان نیست جهان

خدایان علم و قدرت تام . از این رو آدمیان از نسل خدایانند. سپس با زادگان خود، انسانها، زناشویی کردند. زادند

هر خدا قدرت خدایان دیگر را محدود میکند و حتی با آنان . ندندارند و، مانند انسانها، فریب میخورند و اشتباه میکن

خدایان در بارگاه . اما خدایان، به اقتضاي رعایت مقام پدري، زئوس را به سروري پذیرفتهاند. به معارضه برمی خیزد

ي ایشان عمل زئوس در برخی از کارها راي آنان را میجوید، و اگر آنان را مخالف یابد، مطابق را. زئوس گرد میآیند
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. اما، بسا اوقات، زئوس خود دستور صادر میکند و خدایان دیگر را وادار میکند که حدود خود را بشناسند. میکند

ز این رو، در جریان ا .بودها و فرستنده باران و نیز، مانند یهوه، رب النوع جنگ  زئوس در ابتدا خداي آسمان و کوه

  . اما بتدریج مبدل به مقتداي خدایان و آدمیان شد.جنگ تروا، در کارزار مداخله کرد و جنگ را خونینتر ساخت

وي، با سیمایی پرریش و وقاري تمام، باالي کوه اولمپ نشسته است و بر نظام اخالقی همه جهان حکومت میکند، 

ها میکوشد، خیانت را بدون کیفر نمیگذارد، حدود و ثغور را رعایت  خانوادهفرزندان نافرمان را کیفر میدهد، در حفظ 

و از میهمانان و حاجت خواهان دستگیري میکند، و باالخره، داور عالم میشود و ناگفته نماند که فیدیاس با ساختن 

. مجسمه او در هیئت داور، شاهکاري به وجود آورده است

او، که خود زن را نیافریده است، از خلقت او سخت  ;ر عشق سریعا تسلیم میشودتنها عیب زئوس این است که در براب

زئوس در برابر . زن را موجودي عجیب میداند، برخوردار از نعمت زیبایی که اعظم نعمات است. در شگفت است

ستین معشوقه او نخ. هزیود آماري از معاشقات و فرزندان او فراهم آورده است. دلربایی زن، خود را ناتوان میبیند

. نخستین همسر او، متیس، خداي سنجش و خرد و دانش است. دیونه است، که زئوس او را در اپیروس ترك میکند

ولی زئوس چون میشنود که فرزندان این زن او را خلع خواهند کرد، متیس را میبلعد و، با بلعیدن او، خود صاحب 

متیس، آتنه را در اندرون زئوس میزاید، و زئوس سر خود را  .سجایاي او میشود و به صورت خداي خرد در میآید

محصول این ازدواج )) ساعت((پس از آن، تمیس را همسر خود میکند، و دوازده . میشکافد تا آتنه به خارج راه یابد

ازدواج بعد از آن، منموسونه را به . را میزاید)) االهگان رحمت((سپس ائورونومه را به همسري میگیرد، و او . است

آنگاه لتو را به زنی برمیگزیند، و . هاي هنر میشود یعنی االهه) موزها(خویش در میآورد، و از او صاحب نه موساي 

بعد خواهر خویش دمتر را به همسري انتخاب میکند، و پرسفونه از این ازدواج به . آپولون و آرتمیس را از او مییابد

را بدین گونه به خوشی میگذراند، سرانجام با خواهر دیگر خویش، هرا،  زئوس، پس از آنکه جوانی خود. دنیا میآید

از آنجا که هرا از . هرا، به نوبه خود، هبه، آرس، هفایستوس، و ایلیتویا را میزاید. ازدواج و او را ملکه اولمپ میکند

محترم میداشتند، او را  برادر خود مسنتر است، در بسیاري از شهرهاي یونانی که مقام مادري و روابط زناشویی را

هرا خود زنی هوشمند و موقر و جدي است و البته بازیگوشیهاي شوهرش را خوش . بیش از برادرش حرمت مینهادند

  . از این رو باالخره میانشان اختالف میافتد. ندارد

زنی که از آدمیان  نخستین. زئوس میخواهد او را مضروب کند، ولی دل بستن به زنان دیگر را چارهاي موثرتر مییابد

آخرین همسر او از میان آدمیزادگان، آلکمنه است که از اخالف نیوبه و شانزدهمین نسل پس از . میگیرد، نیوبه است

ام گانومده دل میبازد و او را به پسري زیبا به ن. زئوس، به شیوه انسان یونانی، میان زن و مرد فرقی نمیگذارد .اوست

  . میرباید تا بر فراز کوه اولمپ ساقی بزم او شود

یکی از فرزندان ممتاز او آتنه . بدیهی است که چنین پدري در میاه انبوه فرزندان خود قهرمانانی نیز خواهد داشت

به بکارت خویش میبالد و به آتنه االهه شهر آتن است، . است که به صورت زنی کامل و مسلح از سر زئوس متولد شد

چون . همین جهت با دختران باکره دوستی میکند و، با انگیختن شور جنگجویی، مردان را به ستایش خود وا میدارد

پاالس جبار را که با او نرد عشق . وي دختر متیس و صاحب حکمت است، حکمت را به عصر پریکلس ارزانی میدارد

شهر آتن . را بر نام خویش میافزاید تا براي دیگر خواستگارانش درس عبرتی باشد میبازد، به قتل میرساند و نام او

. زیباترین معابد و باشکوهترین اعیاد خود را به آتنه اختصاص میدهد

آپولون خداي خورشید، نگهبان موسیقی و . پرستش آپولون زیبا نسبت به پرستش خواهرش آتنه رواج بیشتري دارد

. به شمار میرود) خداي پزشکی(شهرها، واضع قوانین، خداي درمان، و پدر آسکلپیوس شعر و هنر، آفریننده 

. در دلفی است و این شهر را مقدسترین معبد یونان میکند فویبهتیراندازي توانا، خداي جنگ، و جانشین گایا و 
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او هم در عوض، . دلیل، در روزهاي درو، ده یک محصول را به او تخصیص میدهندخداي رویش هم هست، به همین 

در همه جا نظام و زیبایی به وجود میآورد، و . گرمی و روشنی طالیی رنگ خود را از دلفی و دلوس پخش میکند

رپا میشود، در جشنها و مراسم پرستش او، که مخصوصا در دلوس و دلفی ب. برخالف سایر خدایان وحشتانگیز نیست

  . شادي موج میزند، و مردم در پرتو او خود را از سالمت و حکمت و خرد و موسیقی برخوردار مییابند

االهه عفت است و در جنگلها چنان به حیوانات و خوشیهاي ساده طبیعی میپردازد ) دیانا در روم(خواهر او آرتمیس 

  . هاست و صحراها و چراگاه االهه جنگلها ;که براي عشق ورزي با مردان فرصتی ندارد

داراي . همچنانکه آپولون سرمشق جوانان محسوب میشود، آرتمیس عالیترین نمونه دختران جوان به شمار میآید

چون االهه زنان باردار نیز هست، زنان براي . بدنی نیرومند و ورزیده و چابک، و به زیور عفت و تقوا آراسته است

در افسوس، شخصیت آسیایی خود را حفظ میکند و خداي مادري و . میخواهند تخفیف دردهاي زایمان از او کمک

به این ترتیب، هنگام نیایش او، مفهوم باکره و مادر در هم آمیخت و کلیساي مسیحی، در قرن پنجم . زایش میشود

عید صعود ((به میالدي، خصایص او را به مریم نسبت داد و عید درو را که در تابستان به نام آرتمیس برپا میشد، 

. از چنین طرقی است که کهنه در نو محفوظ میماند و همه چیز عوض میشود، مگر جوهر اصلی. تبدیل کرد)) مریم

 ;تاریخ هم، مثل زندگی، یا باید سیري مداوم داشته باشد، یا بمیرد، افراد و سازمانها میتوانند تغییر کنند، ولی آرام

  . آورد نها نسیان ملی و دیوانگی بار میایجاد اختاللی موحش در روند توسعه آ

این خدا، هفایستوس لنگ، مظهر . در میان خدایان اولمپ، یک خدا هست که بیش از دیگران به آدمیان شباهت دارد

این خدا مضحک و رقت آور است، ولی بیش از خدایان فریبکاري . رومیان به او وولکانوس نام دادهاند. صنعت است

شاید در آغاز مظهر فروزان کوره و . ا او بدرفتاري میکنند، احترام ما را به خود معطوف میداردکه شفقت ندارند و ب

. رود هاي هومر، فرزند زئوس و هرا به شمار می در منظومه. آتش بوده است

آورد، هرا بر او رشک میبرد و  ها تاکید میکنند که چون زئوس آتنه را از درون خود به دنیا می سایر افسانه

سپس چون هفایستوس را زشت روي و ناتوان میبیند، او را از اولمپ به . فایستوس را، بدون آمیزش با مرد، میزایده

با همه . اما هفایستوس راه بازگشت به وطن را مییابد، و بعدا قصور فراوانی براي اقامت خدایان میسازد. زیر میافکند

و را در دل میپرورد و براي دفاع از او با زئوس در میافتد، به طوري بدرفتاریهایی که از مادر دیده بود، حرمت و مهر ا

یک روز تمام طول میکشد تا هفایستوس از آسمان به . که زئوس، از خشم، پاي او را میگیرد و به سوي زمین میافکند

یش از این لیکن به نظر هومر او پ. قوزك پایش صدمه میبیند و از آن زمان لنگ میشود. جزیره لمنوس سقوط کند

در هر حال، دوباره به اولمپ باز میگردد و در کارگاه خود کوره بزرگی برپا میدارد و، به . حادثه هم لنگ بوده است

هایی متحرك و شگفتیهاي دیگر  وسیله بیست دم عظیم و سندانی بزرگ، به ساختن اسلحه اخیلس و مجسمه

هاي آتشفشان،  وعات دستی میپرستیدند و میگفتند که کوهیونانیان او را به نام خداي فلزکاري و مصن. میپردازد

از بخت بد، با آفرودیته ازدواج میکند و در مییابد که اجتماع تقوا و زیبایی در . دودکشهاي کارگاه زیرزمینی او هستند

د و وقتی از روابط همسر خویش با آرس آگاه میشود، براي آن دو دلداده دامی میساز. یک موجود بسی دشوار است

) آفرودیته و آرس(براي اینکه انتقام خود را بگیرد، ارباب انواع عشق و جنگ . آنان را در وقت مالقات به دام میاندازد

در این باره، چنانکه . را به زنجیر میکشد و در معرض تماشاي دیگر خدایان قرار میدهد و موجب خنده آنان میشود

هرمس، اي پسر زئوس، آیا براستی محض : آپولون میگوید .میپردازندهومر نقل میکند، هرمس و آپولون به گفتگو 

اي آپولون بزرگ، کاش : ((هرمس پاسخ میدهد)) همبستري با آفرودیته موطالیی حاضري تن به غل و زنجیر دهی

هیچ راه رهایی نداشتم و همه خدایان هم مرا میدیدند و کاش مرا در غلها و زنجیرها میبستند و . چنین میشد

  . میخندیدند، ولی در عوض میتوانستم در آغوش آفرودیته طالیی باشم
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 ;است که در هوش و فهم امتیازي ندارد و تنها هنرش جنگ کردن است) مریخ یا مارس رومی(خداي دیگر، آرس 

لقب )) لعنت بشر((هومر آرس را . ستی خونریزي را فرو نشاندحتی جادو و فتنه انگیزي آفرودیته نمیتواند در او م

وقتی افتاد، هفت جریب زمین (( ;میدهد و، با لذت، ماجراي سرنگون شدن او را با سنگی از دست آتنه وصف میکند

آوردهاند که او در آغاز سنگ بود، و پرستش او از . جالبتر است) عطارد یا مرکوریوس رومی(هرمس .)) را پوشاند

معموال به هیئت سنگ درازي است که بر . به گمان یونانیان، هرمس در سنگها تجسم مییابد. سنگپرستی آغاز شد

سنگهاي مرزي مزارع، که عالوه بر تحدید اراضی، عامل نگهبانی مزارع و افزایش و فراوانی . فراز گورها مینهند

. محصوالت هستند، از اوست

بیحرمتی . هاي بزرگان آتن نصب میشد، مرهون هرمس است آن در مقابل خانه قدرت باروري مرد نیز، که عالمتهاي

از اینها گذشته، هرمس، خداي مسافران و . نسبت به این عالمتها بود که سبب هالکت الکیبیادس و ویرانی آتن شد

داگري و زیرکی، و بعدا خداي بخت و سو. پشتیبان چاپارها به شمار میرفت، از این رو چوبدستی یکی از عالیم او بود

وانگهی، هرمس . مظهر مقیاسات و اوزان، و همچنین قدیس حامی پیمان شکنها، اختالس کنندگان، و دزدان میشود

به برکت . پیامها و فرمانهاي خدایان را به یکدیگر و به آدمیان میرسانید، و با کفشهاي بالدارش چون تندباد راه میرفت

معموال . داشت، چنانکه پراکسیتلس پیکر او را مدل مجسمه سازي میدانستجست و خیزهاي خود، پیکري متناسب 

او را به شکل جوانی نیرومند و تیز تک و نگهبان و یاور ورزشکاران نشان میدادند، و تصویر پیکر عریان او، بی پرده، 

به طوري که . نیز بود به عنوان پیک خدایان، االهه فصاحت و مفسر امور نهانی. در همه مراکز ورزش به چشم میخورد

سرانجام به عشق آفرودیته دچار آمد و . هومر نقل میکند، با بستن چند تار بر کاسه سنگ پشت، چنگ را اختراع کرد

شد، که واجد ویژگیهاي گوناگون پدر ) متخذ از نام هرمس و آفرودیته(از او صاحب فرزندي خنثی به نام هرمافرودیته 

  . و مادر خود بود

. از خاورمیانه برخاست و در قبرس به عنوان مادر آسمانی پرستش شد. داي زیبایی و عشق یونانیان استآفرودیته خ

در جریان پیشرفت . بدون تردید، در آغاز خداي مادران و مسبب تولید نسل و باروري گیاهان و جانوران و انسانها بود

به جاي تکیه بر زایندگی زنان، زیبایی آنان را تمدن، چون دامنه امنیت بسط یافت و جمعیت افزونی گرفت، مردان 

بر اثر این تحول، از آن پس آفرودیته به عنوان مظهر زیبایی و لذات جنسی مورد پرستش . مورد تاکید قرار دادند

االهه (و آفرودیته زمینی ) خداي عشق پاك(آفرودیته آسمانی : یونانیان قرار گرفت و به صورتهاي گوناگون تجلی کرد

  ). ونوس رومی(و آفرودیته زیبا ) جنسی شهوات

در برخی از . در آتن و کورنت، زنان روسپی به نام آفرودیته معابدي میساختند و او را پشتیبان خویش میشناختند

در این جشن، مردان و زنان  ;شهرهاي یونانی، نخستین روز آوریل را به عنوان عید بزرگ آفرودیته جشن میگرفتند

ساکنان جنوب، که شور جنسی حادي داشتند، آفرودیته را خداي عشق . نه به فعالیت جنسی پردازندمیتوانستند آزادا

بنابر اساطیر، این مظهر عشق . میشمردند، حال آنکه شکارچیان سرد مزاج شمال، آرتمیس را خداي عشق میدانستند

سیاري از آدمیان مانند و شهوت، همسر هفایستوس لنگ شد، ولی با آرس، هرمس، پوسیدون، دیونوسوس، و ب

پاریس در مسابقه زیبایی، که بین . به عشقبازي پرداخت، تا از رنج همسري هفایستوس برهد آدونیسآنخیسس و 

پراکسیتلس مجسمه بسیار زیبایی از او . را به عنوان جایزه به او داد زرینآفرودیته و هرا و آتنه صورت پذیرفت، سیب 

. ساخت، به طوري که یونانیان مستغرق جمال او شدند و گناهانش را فراموش کردند

ن پوسیدو. ، حاکم دریاها بود)نپتونوس رومی(خواهر زئوس، هستیا، االهه اجاق خانواده، و برادر سرکش او، پوسیدون 

ها دور از دریاها به سر میبردند، او را پرستیدند،  خود را با زئوس برابر میشمرد، و بسا اقوام، حتی اقوامی که در قاره

ها و مجاري نهفته در زیرزمین نیز حکومت داشت و، به  زیرا نه تنها بر دریاها فرمان میراند، بلکه بر رودها و چشمه
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هاي خطرناك براي او معبد میساختند تا از خشم  مالحان یونانی در جزیره. یکردوسیله جریان امواج مد، ایجاد زلزله م

  . دریا ایمن باشند

در میان خدایان یونانی و حتی در میان خدایان اولمپی، خدایان کوچک کم اهمیت بسیار فراوان بودند، و هر یک 

وستاي رومی، خداي اجاق و آتش ( هستیا: از این زمرهاند. برخی از مظاهر بیشمار طبیعت را نمایش میدادند

، )خداي عدالت(، دیکه )یاور زنان باردار(، ایلیتویا )خداي جوانی(، هبه )رنگین کمان، قاصد زئوس(، ایریس )مقدس

که هزیود او را آفریننده جهان میدانست و ساپفو او را موجودي کینه توز و تلخ و ) خداي عشق(، اروس )بخت(توخه 

، تاناتوس )فراموشی(، لته )پیري(، گراس )رویا(، اونیروس )خواب(، هوپنوس )نغمه ازدواج(س شیرین خواند، هومنئو

هاي کمدي و اشعار  موز نمایشنامه ;ائوترپه، موز شعر بزمی ;کلیو، موز تاریخ) هنرهاي زیبا(، و موزها یا موساي )مرگ(

 ;پولومنیا، موز سرودها ;موز غزل و اشعار هزآلمیز اراتو، ;ترپسیخوره، موز رقص و آواز ;ملپومنه، موز تراژدي ;عاشقانه

آنها را )) ساعت((سه االهه رحمت وجود داشتند، و دوازده خداي . و کالیوپه، موز شعر حماسی ;اورانیا، موز نجوم

خدایی به نام نمسیس نیک و بد را میان مردم تقسیم میکرد و کسانی را که در روزگار فراوانی . خدمت میکردند

االهگان انتقام یا . به بدبختی میانداخت) یعنی دستخوش هوبریس یا سعادت غرورآمیز بودند(فراط مینمودند نعمت ا

االهگان . مینامیدند) مهربانان(ارینوئس هیچ ستمی را بی انتقام نمیگذاردند و یونانیان، از سرترس، آنها را ائومنیدس 

مفهوم سرنوشت چنان بر اندیشه یونانی سلطه میورزید که . سرنوشت یا مویراي حوادث را تعیین و تثبیت میکردند

با چنین مفاهیمی، مذهب یونان محدودیتهاي . حتی خدایان یونانی هم در اسارت سرنوشتهایی محتوم به سر میبردند

. خود را یافت و راه به علم و قانون باز کرد

مراتب خدایان بسی دشوار است، دیونوسوس  یکی از محبوبترین خدایان یونان که تشخیص وضع و مقام او در سلسله

یونانیان او را، که سرانجام . این خدا در آغاز یکی از معبودهاي تراکیا و مظهر شراب بود و سابازیوس نام داشت. است

. براي نجات بشریت تن به مرگ داد، خداي شراب و مستی و نگهبان تاك و ضامن فراوانی نعمت میشمردند

بنابر اساطیر یونانی، دیونوسوس از آمیزش زئوس با دختر خود . چند داستان پدید آمده است سرگذشت او از آمیختن

چون مورد محبت شدید زئوس قرار . بوده است) کودك شاخدار(پرسفونه زاده و در بادي امر به صورت زاگرئوس 

. را به کشتن او برانگیختداشت و در کنار زئوس بر مسند آسمانی مینشست، هرا بر منزلت او رشک برد و تیتانها 

اما تیتانها او را در . زئوس، براي دفع خطر، دیونوسوس را نخست به صورت میش، و سپس به صورت گاو درآورد

آتنه دل او را از دیگ بیرون آورد و نزد . ها را در دیگی افکندند هیئت گاو شناختند، پس او را پاره پاره کردند و پاره

سمله داد، و سمله از آن آبستن شد، و کودکی که از سمله به دنیا آمد، خود سابازیوس زئوس دل را به . زئوس برد

   .گرفتبود، و این بار دیونوسوس نام 

مو  در فصل بهار، هنگامی که درختان. موضوع مرگ و زندگی مجدد دیونوسوس، موجد مراسم دینی بسیار گشت

ها میرفتند و دو روز تمام در آنجا به سر  جوانه میزدند، زنان یونان براي مشاهده تولد مجدد دیونوسوس به کوه

مردم از شنیدن . میگساري میکردند و معتقد بودند که هر کس با شراب، عقل از سر ندهد، بیخرد است. میبردند

ند، در حالی که خود سراسر این داستان را بخوبی داستان عذاب و مرگ و زندگی مجدد خداي خود به شور میآمد

. در طی مراسم میگساري و رقص، زنان دچار هیجان میشدند که پا بر هر گونه قیود و مقررات مینهادند. میدانستند

مهمترین قسمت مراسم این بود که زنان میش یا گاو و گاهی انسانی را که تجسم خدا میانگاشتند، میگرفتند و 

، به یاد مثله شدن بدن دیونوسوس، پاره پاره میکردند و از گوشت آن یک شام ربانی مقدس براي خود اعضاي او را

در . عقیده داشتند که خدا بدین وسیله داخل بدن انسان میشود و با روح انسان میآمیزد. میساختند و میخوردند

از القاب او، که باکوس یا باکخوس بود، چنین حالی، خود را وابسته دیونوسوس و جاوید میپنداشتند و، مطابق یکی 
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میخواندند )) جذبه((یا )) خلسه((حالتی را که بدیشان دست میداد . خود را باکخوي یعنی وابسته باکخوس مینامیدند

هاي غیبی را پس زنند و از آینده خبر دهند  و بر آن بودند که در این حالت از قید جسم آزاد میشوند و میتوانند پرده

این مراسم پرشور، که از تراکیا به یونان سرایت کرد، یونان را از دست خدایان سرد و رسواي . یقت، خدا شوندو در حق

کاهنان معبد دلفی و فرمانروایان . اولمپی بیرون آورد و تدریجا دین یونانی را به هیجان آمیخت و سرور بخش کرد

فقط توانستند از سویی دیونوسوس را در . فیق نیافتندآتن خواستند این گونه مراسم دینی را منسوخ کنند، ولی تو

شمار خدایان اولمپی درآوردند و رنگ یونانی بدو بدهند و عید او را یکی از اعیاد رسمی کنند، و از سوي دیگر، 

پس، دیونوسوس تحت . بدمستیهاي جنونآمیز پیروان دیونوسوس را به مراسم سنگین و نمایش باشکوهی مبدل کنند

. پولون قرار گرفت، چنانکه بعدا آپولون هم، با همه سجایاي عالی خود، میدان را براي عیسی مسیح خالی کردالشعاع آ

III  - اسرار  

خدایان زمینی، خدایان آسمانی اولمپی، و اسرار یا عناصر رمزي یا : در دین یونانیان سه عنصر اساسی وجود داشت

خدایان اولمپی به اقوام آخایایی و . پالسگوي و مردم موکناي بودند خدایان زمینی یونان در اصل از آن قوم. عرفانی

به طور کلی، پیش از عصر هومر، فرودستان جامعه، . دوري تعلق داشتند، و اسرار از مصر و آسیا به یونان رسید

ان آسمانی در عصر هومر، بزرگان جامعه به پرستش خدای. خدایان زمینی، یا بهتر بگوییم زیرزمینی، را میپرستیدند

پس از عصر هومر، مردم میانه حال به اسرار و خدایانی که پس از مرگ، مجددا قیام میکنند، . گرایش داشتند

اجرا کنندگان این مناسک به . در عصر درخشان پریکلس، اسرار مهمترین وجه دین یونانیان محسوب میشد. گراییدند

یان مرگ و والدت مجدد خدا را به طرق گوناگون نمایش میپرداختند و مخصوصا جر) سمبولیک(فعالیتهاي نمادي 

  . میدادند

مردم این شهر . ولی در هیچ ناحیه مانند الئوسیس پرشکوه نبود. مناسک اسرار در بسیاري از نواحی یونان اجرا میشد

. شهر بودظاهرا ریشه این مراسم، جشن خزانی آن . پیش از هجوم قوم آخایایی با این گونه مراسم آشنایی داشتند

در روایات چنین آمده است که دمتر، چون از مردم . این جشن با فعالیت شخم زدن و کاشتن کشتزارها برگزار میشد

آتیک مهربانی دید و آنان را مورد عنایت قرار داد، معبد بزرگی، که بارها دستخوش انهدام و احیا قرار گرفت، در آنجا 

و پیسیستراتوس و پریکلس مردم آتن جشن دمتر را از مردم الئوسیس  در عصر سولون. ساخت و مراسمی برپا داشت

داوطلبان اجراي مناسک، در مراسم بهاري خود، با فرو رفتن در آب الئوسیس خود را تطهیر . فرا گرفتند و برپا کردند

در حالی که  میکردند و در فصل زمستان، با کمال وقار، پس از بیست کیلومتر پیاده روي، به الئوسیس میرفتند و

پیکرهاي یاکخوس، یکی از خدایان زیرزمین، را بر سر داشتند، در الئوسیس با مشعلهاي فروزان به معبد میشتافتند و 

. پیکرها را با تجلیل فراوان در معبد مینهادند، و بقیه روز را با رقص و آوازهاي مقدس سپري میساختند

در طی این مراسم، کسانی که در سال گذشته با غسل و . اما مراسم پیچیدهتر و مفصلتري هم وجود داشت

روزهگیري خود را تطهیر کرده بودند، براي پاگشائی، به تاالر تشرف داخل میشدند و روزه خود را با معجونی مقدس 

اما تشریفات پنهانی که از آن پس صورت میگرفت، چون . از آبی آمیخته با آرد گندم، و نیز با نان مقدس، میشکستند

هیچ کس حق فاش کردن آنها را نداشت، و اگر این نکته را رعایت . ازي در دل تاریخ باستان مخفی مانده استر

، نمایشنگار بزرگ، محض اشارهاي به این تشریفات سري، به خطري )آیسخولوس(اشیل . نمیکرد، به قتل میرسید

ونوسوس بود و احتماال داستان ربوده شدن فقط میتوان گفت که این تشریفات نمایشی رمزي درباره دی. عظیم افتاد

کاهنان هر یک از حوادث . پرسفونه به وسیله هادس، و غم خوردن دمتر و بازگشت پرسفونه را عمال مجسم میکرد

به طور . مثال، براي تجسم زیرزمین، آنها را به اطاق تاریکی میبردند ;داستان را در جایی مناسب نمایش میدادند

. با یکدیگر وصلت میکردند) به جاي دمتر(و زنی کاهن ) به جاي زئوس(مردمی کاهن : چنین بودخالصه، این نمایش 
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بانوي ما پسري ((این ازدواج مرموز با سرعتی شگفت آور به ثمر میرسید، زیرا بالفاصله پس از ازدواج اعالم میشد که 

یز عالمت محصول کشتزارهاست، به مردم سپس خوشهاي پر از گندم را، که نماد فرزند دمتر و ن!)) مقدس زاده است

آنگاه سالکان را در پرتو نور خفیف مشعلها به غارهاي تاریک زیرزمین، که نشانه دوزخ است، میبردند و . نشان میدادند

  . پس از آن به اطاقهاي بسیار روشن، که ظاهرا نماد بهشت یا جایگاه نیکوکاران است، میرساندند

ها و آثار مقدسی را که تا آن لحظه از ایشان مکتوم داشته شده بود به آنان عرضه  در آنجا، تصویرها و مجسمه

  . در پایان مراسم، سالکان به حال مستی و خلسه میافتادند و خود را با خدا یکی مییافتند. میکردند

در عهد . احساس میکردند که خدا در آنان حلول کرده است و محدودیتهاي فردي از میان برخاسته است

یاکخوس خدا بادیونوسوس یکی شد و پسر پرسفونه به شمار . پیسیستراتوس، اسرار دیونوسوسی اهمیت بیشتر یافت

این مناسک اسرارآمیز، که البته در جریان زمان دگرگون . همچنین، افسانه دیونوسوس با افسانه دمتر آمیخت. آمد

ندگی تازهاي رسید، بر کنار از زندگی پرنکبت روي پس از مرگ میتوان به ز: شد، پیامی ثابت داشت، و آن این بود

این پیام تسالبخش در اسکندریه با معتقدات کهن مصري آمیخت و به هنگام خود . زمین و زندگی شبحوار زیرزمین

  . به مسیحیت انتقال یافت و اروپا را فرا گرفت

این . مد و بیش از اسرار الئوسیسی رواج گرفتدر قرن هفتم، آیین رازورانه دیگري از مصر و تراکیا و تسالی به یونان آ

در ((اورفئوس از مردم تراکیا بود و، به قول دیودوروس، . آیین، در عصر آرگونوتها، به وسیله اورفئوس پایه گذاري شد

اطالعات ما درباره اورفئوس، هر چند که از .)) فرهنگ و موسیقی و شعر، از همه مردانی که میشناسیم، فراتر رفت

مطابق اساطیر، اورفئوس . یر به دست آمده است، باز کمابیش میرساند که چنین شخصی وجود داشته استاساط

. گاهی موسیقی مینوازد و گاهی در سلک کاهنان زاهد دیونوسوس در میآید. مردي ظریف و فکور و پرشور است

که مردم او را یکی از خدایان میدانند و چنگ مینوازد و آواز میخواند و، با ساز و آواز خود، چنان شوري بر میانگیزد 

ها و درختها از شنیدن  درندگان صحرا از شنیدن آواز او سبعیت خود را از دست میدهند و صخره. پرستش میکنند

با ائورودیکه زیبا زناشویی میکند، و پس از مرگ . نواي چنگ او از جاي خود میجنبند و در پی او به راه میافتند

در آنجا، . یش، از اندوه به سر حد جنون میرسد و در جستجوي او به عالم زیرزمینی اموات میرودنابهنگام همسر خو

پس، پرسفونه به او اجازه میدهد که ائورودیکه را با خود ببرد، بدین شرط که در حین . پرسفونه را مجذوب میکند

کیبایی ندارد، از بیم آنکه مبادا اما اورفئوس که ش. بازگشت و پیش از رسیدن به سطح زمین، بدو نظر نیفکند

ائورودیکه به دنبال او نیاید، هنگامی که به آخرین حایل بین خود و سطح زمین میرسد، سر میگرداند تا دلدار را 

زنان تراکیا چون از اورفئوس روي . بر اثر نگاه او، ائورودیکه به عالم اموات عودت میکند و او را تنها میگذارد. ببیند

زئوس، براي آنکه کفاره گناه . نند، کینه او را به دل میگیرند و در جشن دیونوسوس او را مثله میکنندخوشی نمیبی

اما مردم سر او . هاي آسمان در فضا استقرار میبخشد زنان را داده باشد، چنگ اورفئوس را به عنوان یکی از منظومه

گویند که این غار بعدها محل نزول وحی میشود و . را، که هنور مترنم است، در غاري در لسبوس به خاك میسپارند

. کانون بلبالنی که شیرینتر و لطیفتر از همه بلبالن جهان نغمه سرایی میکنند

از روایات متواتر یونانی . سرودهاي مقدس فراوانی به اورفئوس نسبت میدهند، و دور نیست که این سخن درست باشد

، این سرودها را تنظیم کرد، 520دي به نام اونوماکریتوس، حدود سال بر میآید که به دستور هیپارخوس، دانشمن

این سرودها در قرن ششم، یا پیش از آن، رنگی . هاي هومر در یک قرن پیش از آن تدوین شد همچنانکه منظومه

قی بسی قدسی یافتند و آیین رازورانهاي را که بسته به شعایر دیونوسوس، ولی از لحاظ محتوا و شعایر و تاثر اخال

، مرگ و رستاخیز دیونوسوس زاگرئوس )رنج(این آیین اصوال بر نمایشهاي آالم . برتر و عالیتر از آن بود، بنیان نهادند

چون انسان از نسل تیتانهاست، و تیتانها . و نیز رستاخیز همگی افراد آدمی، و پاداش و کیفر آن جهانی تکیه داشت



٨١٢

گناه ((در ذات خود عنصري از شر دارند و، به قول مسیحیان، همه آلوده دیونوسوس را کشتهاند، پس همه آدمیان 

ولی در عین حال، انسان بهرهاي از خدا دارد، زیرا اجداد انسان، یعنی تیتانها، دیونوسوس خدا را . میباشند)) نخستین

ام خام میخوردند تا پیروان اورفئوس، در جشنی، گاوي را به نشانه دیونوسوس میکشتند و گوشت او را خ. خوردهاند

  . از وجود خدا بهرهاي بیابند

مطابق االهیات اورفئوسی، که سخت به االهیات مصریان قدیم میماند، روح، پس از مرگ به جهان زیرین میرود تا 

کاهنان، در مراسم دینی اورفئوس، مومنان را براي حضور در مجلس داوري آماده . مورد داوري و مکافات قرار گیرد

در این داوري، روحی که گناهکار شناخته شود بسختی به کیفر میرسد و، به قولی، به عذاب جاویدان  .میکنند

از بعضی سرودهاي اورفئوسی میتوان نتیجه گرفت که روح نه یک بار، بلکه بارها متولد میشود، . گرفتار میآید) دوزخ(

بنابر بخشی دیگر از تعالیم . یعنی بهشت راه یابد ))جزیره خجستگان((چندانکه از همه گناهان خود برهد و بتواند به 

اورفئوس، اگر کسی قبل از مرگ کفاره گناهان خود را بدهد، یا پس از مرگ او، دوستانش گناهان او را بخرند، کیفر 

مفهوم خرید گناه، که لوتر را سخت متنفر کرد، مورد انتقاد شدید افالطون هم قرار . او در زیرزمین پایان میپذیرد

مدعیان فریبکار پیامبري، در خانه ثروتمندان را میکوبند و به آنان تلقین میکنند که : افالطون گفته است. گرفت

سپس تودهاي بزرگ از کتابهاي موسایوس یا ... گناهان ایشان و پدرانشان با قربانی یا طلسم بخشوده میشود 

ند و نه تنها افراد، بلکه تمام شهرها را قانع میکنند که و مطابق آنها مراسمی برپا میدار... اورفئوس بیرون میآورند 

اینان چنین تشریفاتی را اسرار مینامند و ادعا . مردگان و زندگان میتوانند با دادن کفاره و قربانی آمرزیده شوند

خواهد  میکنند که اینها سبب خالصی مردم از رنجهاي دوزخ است و، اگر از آنها غفلت ورزیم، عذابی سخت به ما روي

هاي معنوي بود و سرانجام به فلسفه اخالقی و رهبانیت مسیحی منتهی  با اینهمه، آیین اورفئوسی داراي جنبه. آورد

بر اثر این آیین، خدایان شهوي و سفاك اولمپی بتدریج رو به زوال نهادند عینا مانند زوال دستگاه خدایی یهوه . شد

از آن پس موضوع گناه و وجدان و . رفئوس جاي زئوس را گرفتشخصیت ظریف او. در برابر شخصیت عیسی مسیح

پاکی روح و ناپاکی جسم، مردم یونان را به خود مشغول داشت، و مهمترین کار دین آن شد که جسم را در برابر روح 

فقط . پیروان اورفئوس دستگاه دینی و روش زندگی خاصی نداشتند. زبون کند و، بدین وسیله، روح را نجات دهد

باس سفید میپوشیدند و از خوردن گوشت امتناع میورزیدند و زهدي که با زندگی سرخوش یونانی نمیساخت از ل

در واقع، آیین اورفئوسی از جهاتی نوعی پیرایشگري بود، و در تصفیه دین و طرد خدایان اولمپی، . خود نشان میدادند

  . موثر افتاد

اید فیثاغورس و شاگردانش، در مورد محدودیت غذایی و طرز لباس ش. تاثیر این فرقه در یونان عمیق و ممتد بود

باید دانست که کهنترین آثار مذهب اورفئوسی در . پوشیدن و همچنین عقیده به تناسخ روح، از آن الهام گرفته باشند

و روح و  افالطون گرچه قسمت اعظم تعالیم اورفئوس را رد کرد، مفهوم تضاد جسم. جنوب ایتالیا به دست آمده است

رواقیان هم احتماال تا اندازهاي مفهوم زهد و وحدت وجود را از پیروان . تکیه بر زهد و امید به خلود را از او آموخت

هاي اورفئوسی وجود داشت و پایه فلسفه  در حوزه نوافالطونیان اسکندریه، مجموعه بزرگی از نوشته. اورفئوس گرفتند

همچنین، اعتقاد پیروان فرقه اورفئوسی به دوزخ و برزخ و بهشت، تخالف روح و . الهوتی و عقاید رازورانه ایشان گشت

جسم، پسر خدا که کشته و دوباره زاده میشود، و خوردن گوشت و خون خدا، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در 

. خود جایی دارنداز این رو هنوز مفاهیم و مراسم بنیادي مذهب اورفئوسی در زندگی ما براي . مسیحیت رخنه کرد

IV -  عبادت  

یونانیان براي دفع شر خدایان زمینی به عبادت . هاي عبادت یونانی هم مانند خدایان یونانی بسیار متنوع بود شیوه

در  ;هیچ یک از عبادات به کاهن احتیاج نداشت. آنان میپرداختند، ولی خدایان آسمانی را صمیمانه پرستش میکردند
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دین در  ;زندگی در یونان چندانکه گفتهاند ناسوتی نبود. هن را داشت، و در دولت، حاکم اصلیخانواده، پدر نقش کا

همه جا نقشی اساسی بازي میکرد، و هر دولتی براي حفظ نظم اجتماعی و ثبات سیاسی خود از کیش رسمی 

دولت کاهنان را زیر لیکن، برخالف مصر و خاور نزدیک کاهنان بر دولت تسلط داشتند، در یونان . حمایت میکرد

. کاهنان صرفا به وظایف کم اهمیت در معابد رسیدگی میکردند. سلطه خود داشت و رهبري مذهبی را عهده دار بود

. اداره اموال معابد، یعنی زمین و پول و بردگان، در دست ماموران دولت بود و آنها به حسابها رسیدگی میکردند

در . که با شعایر و تشریفات دینی آشنا میشد، میتوانست کاهن شود هر کس. کاهنان تربیت مخصوصی نمیدیدند

کاهنان، صنفی مستقل و داراي سلسله . بسیاري از مناطق، افراد با پرداخت پولی به حکومت، بدین مقام میرسیدند

و دیانت  در یونان، کلیسا. میان کاهنان معبدها یا شهرها معموال رابطهاي وجود نداشت. مراتب به شمار نمیرفتند

معنی دینداري صرفا شرکت در مراسم رسمی بود، نه اعتقاد به عقایدي  ;تعصبآمیز و خشکه مذهبی وجود نداشت

مردم در عقاید خویش آزادي داشتند، مشروط بر اینکه علنا منکر خداي شهر نشوند و حرمت آنها را نگاه . خاص

  . عمال، دین با دولت یکی بود. دارند

معابد و غارها و شکافهاي . تشدان بزرگ شهر که در میدان عمومی قرار داشت، محل عبادت بوداجاق خانه، مانند آ

یونانیان حریم معابد را مقدس . زمین، که مسکن خدایان زمینی محسوب میشدند، براي عبادت به کار میرفتند

تی اگر مرتکب جنایتی خطیر هم در آنجا مومنان گرد میآمدند، و تمام فراریان، ح. میشمردند و بدان تجاوز نمیکردند

تندیس خدایان . یونانیان معبد را خانه خدایان میشمردند، نه عبادت کنندگان. شده بودند، میتوانستند در امان باشند

بسیاري از مردم، تندیس خدا را خود خدا . در معبد قرار داشت، و در برابر این تندیسها، آتش جاویدان شعله میکشید

هنگامی که خدا در تحقق . این رو، در شستن و پوشانیدن و رعایت حال آن اهتمام میورزیدندمیدانستند و، از 

هاي آنها اهمال میورزید، او را سرزنش میکردند و بسا از سر سادگی چنین میپنداشتند که تندیسهاي خدایان  خواسته

د خداي اصلی معبد و سوابق خدا و کاهنان، تاریخ و شرح اعیا. عرق میریزند و میگریند و چشمان خود را میبندند

. این کار مبدا و اولین شکل تاریخنگاري در یونان شد ;حوادث مهم شهر را ثبت میکردند

گاهی جادوگران یا بازیگران نمایشی . مراسم شامل راه اندازي دسته، سرود، قربانی، دعا و گاهی غذاي مقدس بود

سرودها و دعاها همه در کتابی مقدس ثبت شده . هاي دور بود هعناصر اصلی مراسم دینی متعلق به گذشت. میدادند

ها و حکومتها در نگاهداري و رعایت آن کتاب میکوشیدند و هر گونه تغییر در مطالب آن را ناپسند و  بودند، و خانواده

را که به زبان  به مرور زمان، مردم معنی کلماتی. پس، زبان دینی از زبان زنده دور شد. مایه خشم خدایان میدانستند

اکثرا، مردم حتی علت و حکمت بسیاري از . میآوردند نمیفهمیدند، ولی جذبه کلمات کهنه نیازي به فهیمدن نداشت

اسطوره و . مراسم دینی را فراموش کردند، و کاهنان، براي تشریح و تفهیم آن مراسم، اساطیر جدیدي ابداع میکردند

. موسیقی در تمام مراحل یکی از عناصر اصلی عبادت بود. غییر نمیکردکیش میتوانست متغیر باشد، ولی مراسم ت

شعر نیز، که . مذهب و موسیقی دست در دست هم پیش رفتند ;مراسم مذهبی بدون موسیقی دچار اشکال میشد

  . بعدا به وسیله آرخیلوخوس و آناکرئون و ساپفو و دیگران تعالی یافت، از معابد برخاست

ادت، خود را به مذبح که در جلو معبد قرار داشت میرساندند و به وسیله قربانی و دعا از خشم مومنان، در جریان عب

هر چیز نفیس، مثال مجسمه و تصویر و ظرف و میز و جامه و سالح، . خدا ایمنی مییافتند و او را به یاري میطلبیدند

لشکریان، . ند، کاهنان از آنها سود میجستنداگر خدایان از این هدایا بهرهاي نمیبرد ;را به خدایان تقدیم میکردند

قسمتی از غنایم خود را به آستان خدایان عرضه میداشتند، چنانکه گزنوفون چون با ارتش ده هزار نفري خود به 

گذشته از میوه باغها و دامها، افراد انسانی نیز، در مواردي جزو هدایا بودند، چنانکه . یونان بازگشت، چنین کرد

در قبرس . ختر خود ایفیگنیا، و اخلیس ده تن از جوانان تروا را به خاطر دوستش پاتروکلوس قربانی کردآگاممنون د
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در خیوس و تندوس، با قربانی کردن انسان، . ها فرو میافکندند و لئوکاس، براي شادي آپولون، انسانها را از صخره

. سیران ایرانی را در جنگ ساالمیس قربانی کردگفتهاند که تمیستوکلس گروهی از ا. رضایت دیونوسوس را میجستند

در آرکادیا، تا . اسپارتیان در عید آرتمیس، در حضور مردم، جوانان را تازیانه میزدند، چندانکه برخی از آنان میمردند

هنگام شیوع بیماریهاي خطرناك در ماسالیا، یکی از . قرن دوم میالدي به زئوس قربانی انسان تقدیم میداشتند

هاي مقدس میآراستند  ایان شهر را جامه متبرك میپوشاندند و از بیت المال اطعام میکردند و سپس او را با شاخهبینو

و از باالي صخرهاي به زیر میانداختند، به این گمان که عمل آنان باعث بخشوده شدن گناهان شهر و دفع بیماري 

اعون و امراض دیگر، یک یا چند نفر از افراد بشر را به بر همین شیوه، آتنیان، در موقع خشکسالی و شیوع ط. میشود

بازگذشت زمان، موضوع قربانی کردن بشر  .میشداین رویداد هر ساله در جشنواره تارگلیا تکرار . قربانگاه میبردند

بعدا . س از آنکه با شراب فراوان مست میشدند، قربانی میکردندمحدودتر شد، و تنها مجرمان محکوم به اعدام را، پ

. حیوانات جاي انسان را گرفتند

به خواب دید که اگر انسانی را قربانی کند، پیروز ) م ق 371(پلوپیداس، سردار بئوسی، در شب قبل از جنگ لئوکترا 

حشیانه و ناپسند نمیتواند مورد رضایت این رفتار و: ((اما برخی از مشاورانش اعتراض کردند و گفتند. میشود

اعتقاد به .فرمانرواي زمین، پدر خدایان و همه خلق است و با ستمکاران کاري ندارد. موجودات آسمانی قرار گیرد

قربانی کردن حیوان به جاي .)) خدایان و نیروهایی که از کشتن و قربانی کردن آدمیان شاد میشوند، از بیخردي است

در یونان، گاو و گوسفند و خوك بیش از جانوران دیگر براي قربانی به . یروزیهاي تمدن انسانی استانسان یکی از پ

در آتن، . سپاهیان، قبل از آغاز جنگ، براي پیروزي خود، قربانیهاي متعدد به خدایان عرضه میداشتند. کار میرفتند

این بود که فقط استخوان و پیه قربانی را به ولی نکته مهم . براي تبرك محل مجالس عمومی، خوکی قربانی میکردند

گفتهاند که پرومته گوشت قربانی را در پوست آن قرار . خدایان میدادند، باقی را کاهنان و نیایشگران مصرف میکردند

زئوس با هر . آنگاه از زئوس خواست که هر کدام را بهتر میداند برگزیند. داد و استخوانهاي آن را نیز در چربی پیچید

دو دست چربی را برگزید، و چون احساس کرد که فریب خورده است، سخت خشمناك شد، اما دیگر چارهاي جز 

با اینهمه، یونانیان، هنگامی که براي خدایان زمینی به قربانی میپرداختند، چیزي براي . قبول پیه و استخوان نداشت

علت این بود که از . انیدند و خاکستر میکردندخود بر نمیداشتند، بلکه الشه قربانی را در محلی عمومی میسوز

قربانی براي اولمپی از روي ترس یا براي ! خدایان زیرزمینی بسیار بیمناك بودند و نمیخواستند با آنها همسفره شوند

، به معتبد بودند که با قربانی کردن، خدایان را به مهمانی میخوانند و از حضور آنها لذت میبرند و ;کفاره گناهان نبود

هاي  به همین دلیل، شراب را هم نخست روي قربانی و سپس در پیاله. برکت نیروي آنها، به نیروي خود میافزایند

اعتقاد مردم به اهمیت همسفرگی در ایجاد . خود میریختند و وانمود میکردند که خدایان با آنان شراب نوشیدهاند

  . دوستی، از اینجا ناشی شد

در . ا رواج مسیحیت، در یونان دوام آورد، سپس جاي خود را به مراسم رمزي دین مسیح دادقربانی کردن حیوانات، ت

اینان به انسان، که در هر قدم با . هر حال، تبدیل قربانیها به دعا از کارهاي نیک پایه گذاران ادیان جدید است

. مصایب مواجه است، آموختند که با نیایش میتواند خود را تسال و امید بخشد

V - خرافات   

مردم . یونانیان که بین دو قطب خدایان زمینی و خدایان آسمانی در نوسان بودند، به هزاران خرافه بستگی داشتند

داستانهایی مانند . ساده دل که دین یونانی را پر از وحشت میدیدند، براي دلخوش کردن خود، محتاج خرافات بودند

در ماراتون، یا تبدیل آب به شراب به وسیله دیونوسوس از اینجا پدید  برخاستن تسئوس از میان مردگان براي نبرد

مردم در پرتو این گونه . ظهور این داستانها، که در همه جوامع وجود دارد، امري متعارف و قابل چشمپوشی است. آمد
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د که با نقل استخوانهاي داستانها، تاریکیهاي زندگی خود را در پرتو تخیالت خود از بین میبرند و مثال چنین میپندارن

حکومتها هم براي تثبیت . تسئوس به آتن یا نقل استخوانهاي اورستس از تگئا به اسپارت، زندگی بر وفق مراد میشود

به عقیده یونانیان، ارواح و شیاطین پیوسته میکوشیدند تا . قدرت خود، اعتقاد به کرامات و معجزات را رواج میدادند

پس، هر فرد یونانی میبایست پیوسته از شیاطین بپرهیزد و براي راندن آنها به جادوگري . نددر قالب انسانها رشد کن

  . متوسل شود

به گمان . این قبیل خرافات مقدمه علوم طبیعی به شمار میروند، و مخصوصا پیشاهنگ میکروبشناسی کنونی هستند

اگر کسی بیماري . یماري و حتی مرگ میشودیا خرده دیو چون در بدن کسی رخنه کند، باعث ب)) کرس((یونانیان، 

نزدیک در خانهاي . در این صورت، مردگان پلید و در خور پرهیزند. را لمس کند، پلیدي بیمار به درون او راه مییابد

که کسی در آن مرده بود، ظرفی پر از آب میگذاشتند تا کسانی که از آن خانه بیرون میآیند از آن آب به خود بپاشند 

آمیزش مرد و . بر اثر این تصور، مردم همواره از بیم ارواح دغدغه داشتند. وسیله روح مرده را از خود برانند و بدین

درباره جنون . زن، مانند قتل نفس و والدت کودك، موجب ناپاکی میشد، و کودك نوزاد نیز نجس به حساب میآمد

براي دفع پلیدیها وسایل . خود بیخود کرده است میگفتند که روحی غریب در پیکر دیوانه حلول کرده و او را از

ها و حتی تمام یک شهر را به وسیله آب و دود تطهیر  ها و معابد و لشکرگاه گاهی خانه. گوناگون به کار میبردند

ظرفی از آب پاکیزه نزدیک در ورودي معبدها قرار میدادند تا کسانی که به عزم عبادت بدانجا میآیند، به . میکردند

کاهنان با اصول تطهیر آشنا بودند و میتوانستند ارواح شریر را به وسیله نواختن ضربهاي بر . آب، طاهر شوند برکت

یک ظرف مفرغی و خواندن دعا، یا جادوگري، از بدن اشخاص بیرون رانند، و حتی کسی را که بر اثر قتل پلید شده 

و کسی که میخواست پاك شود، فقط میبایست  در این گونه موارد، توبه ضرورت نداشت،. است، طهارت بخشند

دین را اساسا وسیله مناسبی براي دفع ارواح . شیطان یا دیو شریري را که در او رسوخ کرده است، از خود براند

اما اجتناب از محرمات و لزوم تطهیر مکرر، یونانیان را عمال . میدانستند و به جنبه اخالقی آن چندان توجهی نداشتند

از مطالعه آثار پینداروس و اشیل بر میآید که، برخالف مشهور، . صفاي دینی یا پیرایشگري میکشانیدبه نوعی 

  . احساس گناه و ناراحتی وجدان براي یونانیان اهمیت داشته است

با این وصف، یونانیان، در سایه اعتقاد به ارواح خبیث مزاحم، به هزاران خرافه که تئوفراستوس، جانشین فلسفی 

ظاهرا اعتقاد به خرافات، نوعی ترس : خود برخی از آنها را ذکر کرده است، پابند بودند)) شمایل((و، در کتاب ارسط

خویشتن را بشوید و یک شاخه )) نه چشمه((خرافه پرست باید، در آغاز روز، با آب . ... است در برابر قدرتهاي آسمانی

اگر در سر راه به گربهاي برخورد، یا سه سنگ در راه . رداز برگ بو، که در معبدي روییده باشد، در دهان بگذا

اگر ماري سرخ رنگ در خانه خویش ببیند از . میافکند یا چندان در راه میایستد تا کسی فرا رسد و پیش از او بگذرد

 .دیونوسوس یاري میجوید، و اگر آن مار از نوع مارهاي مقدس باشد، فورا در همان نقطه حرمی براي آن میسازد

ها میگذارند با روغن تدهین میکند و، پس از زانو زدن و دعا خواندن، به راه خود  سنگهاي همواري را که در چهارراه

اگر به او بگویند که باید . هنگامی که موش انبان غذاي او را بجود، نزد جادوگر میرود و از او چاره میجوید. میرود

این کار روي برمی تابد و به جاي آن، به مراسمی که براي دفع شر به عمل انبان را براي تعمیر نزد پاره دوز ببرد، از 

. اگر دیوانه یا مردي مصروع ببیند، بر خود میلرزد و بر سینهاش آب دهان میاندازد. ... میآورند متوسل میشود

چه بسا که مردم . ردندیونانیان ساده دل به انواع گوناگون دیو باور داشتند و این باور را به کودکان خود تلقین میک

یک شهر حادثهاي مانند تولید یک انسان یا حیوان عجیب الخلقه را به فال بد میگرفتند و دست از کار خود 

ایام را به سعد و نحس تقسیم میکردند، و در ایام نحس عروسی نمیکردند، محکمه تشکیل نمیدادند، و به . میکشیدند

. لغزش مختصر سبب انصراف آنان از کاري که در پیش داشتند میشد یک عطسه یا. هیچ کار مهمی دست نمیزدند
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براي بعضی از مردم . یک کسوف یا خسوف جزئی حرکت لشکرها را متوقف و آتش جنگ را موقتا خاموش میکرد

خشم پدر و . نیروي عجیبی قایل میشدند و میگفتند که اینان میتوانند هر که را بخواهند، دچار مصیبت کنند

به گمان . جادوگري رواج داشت. دا سبب لعن و نفرین میشد، و مردم از لعن و نفرین سخت میترسیدندنومیدي گ

این موهومات . ساده دالن، جادوگران میتوانستند نیروي تناسل را بیفزایند، یا برعکس، مرد یا زنی را کامال عقیم کنند

سحر و جادو از ابداعات متاخر نیست، . فر داند، جادوگري را مستحق کی))نوامیس((سبب شد که افالطون، در کتاب 

اثر تئوکریتوس از وجود جادوگران خالی نیستند، و این )) سیمایتا((اثر اوریپید و )) مدیا. ((بلکه سابقهاي کهن دارد

هاي تاریخ بشر است و در همه مراحل تمدن، بدون اندك  میرساند که موهومپرستی یکی از نیرومندترین پدیده

  . وام آورده استتغییري، د

VI -  غیبگویان(وخشها (  

یونانیان، که در جهانی پر از نیروهاي الهوتی و غیرطبیعی زندگانی میکردند، چنین میپنداشتند که حوادث زندگی 

پس، براي آگاهی از اراده خدایان و شیاطین و ارواح، به غیبگویان، . بستگی به اراده شیاطین و ارواح و خدایان دارد

گاهی . اران، خوابگزاران، وخشها، و غیره متوسل میشدند و درباره زندگی خود با آنان مشورت میکردندستاره شم

نیکیاس، پیش از آنکه به . ستاره شماران و غیبگویان حرفهاي به خدمت خاندانها و ارتشها و دولتها در میآمدند

سرداران دیگر هم . ی و نذر را استخدام کردسیسیل لشکرکشی کند، گروهی از فالگیران، غیبگویان، و متصدیان قربان

گاهی مردان و زنانی یافت میشدند که خود را محط الهام وحی . در خرافه پرستی دست کمی از این سردار نداشتند

که پیشگویی میکردند و مورد اعتماد میلیونها ))) مشیت خدا(((در یونیا زنانی بودند به نام سیبوالها . میشمردند

گویند که یکی از سیبوالها موسوم به هروفیال از اروتراي آغاز کرد و به شهرهاي یونان رفت و بعد در . یونانی بودند

. کوماي ساکن گشت و از همه رقیبان خویش مشهور شد و هزار سال عمر کرد

بگزاري آتن، نظیر روم، تعداد بسیاري وخش داشت، و دولت، در تاالر پذیرایی سفرا و محترمین، از مردانی که خوا

  . نیک میدانستند نگاهداري میکرد

معززترین و مشهورترین آنها در روزگار قدیم وخش معبد . در بسیاري از معابد یونان، وخشهاي بسیار وجود داشتند

گذشته از یونانیان، بیگانگان نیز با وخش معبد . زئوس در دودونا، و در دوره بعد، وخش معبد آپولون در دلفی بود

یونانیان زنان را . ت میپرداختند، چنانکه رومیان قاصدانی میفرستادند تا اراده خدایان را از او جویا شونددلفی به مشور

در این معبد، . از این رو، در معبد آپولون سه پیرزن خدمت میکردند. براي پذیرفتن وحی و الهام آمادهتر میدانستند

مردم میگفتند که این گاز از الشه اژدهایی به نام . میآمداز شکافی که در کف معبد قرار داشت گازي مرموز بیرون 

زن غیبگو که براي پذیرفتن وحی آمادگی داشت، پشت . پوتون، که به دست آپولون کشته شده است، برمی خیزد

میزبلند سه پایهاي مینشست و گاز مقدس را، که بسیار بدبو بود، استنشاق میکرد و برگهایی تخدیر آور میجوید و به 

. سپس بریده بریده سخنانی بر زبان میآورد که به وسیله کاهنان براي حاضران ترجمه میشد. ل بیخودي میافتادحا

بسیاري از کاهنان و . معموال سخنان او معانی متناقض داشت، و از این رو کسی نمیتوانست به او نسبت کذب دهد

ا موافق انتظار متنفذترین مقامات یونانی به غیبگویان، با گرفتن رشوه، به میل رشوه دهنده سخن میگفتند، ی

اما هنگامی که زیر نفوذ عوامل خارجی قرار نمیگرفتند، افکار سیاسی شایستهاي به مردم القا . غیبگویی میپرداختند

حتی کاهنان مستقیما . از این رو، این معبد در استقرار حکومت قانون و آزادي بردگان تاثیري عمیق نهاد. میکردند

اینان قربانی انسانی را، که کمکم در سراسر یونان مورد تنفر واقع . یادي از بردگان را خریدند و آزاد کردندعده ز

میشد، مردود ندانستند و علیه مفاسد دین یونانیان سخن نگفتند، و از این باالتر، حکومتها را مورد تایید و تقدیس 

  . کردند و میان شهرهاي متفرق یونان وحدتی به وجود آوردندولی در عین حال عدالت و حریت را ترویج . قرار دادند
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. خوانده میشد)) اتحادیه آمفیکوئونی((قدیمترین پیمانی که میان شهرهاي یونان برقرار شد، نتیجه این وحدت بود و 

. د آمداین اتحادیه در آغاز رنگی دینی داشت و به وسیله وابستگان معبد دمتر، در نزدیکی تنگه ترموپیل، به وجو

. کشور شهرهاي تشکیل دهنده آن تسالی، ماگنسیا، فتیوتیس، دوریس، فوکیس، بئوسی، ائوبویا، و آخایا بودند

همه . بهار در دلفی، و خزان در ترموپیل گرد میآمدند. نمایندگان این شهرها هر شش ماه یک بار اجتماع میکردند

منابع آب یکدیگر را قطع نکنند، حافظ خزانه معبد آپولون در آنها متعهد بودند که شهرهاي یکدیگر را ویران نکنند، 

این اتحادیه، که پیشاهنگ . شهر دلفی باشند، و با هر شهري که مواد این پیمان را محترم نشمارد به نبرد برخیزند

ادیه بر با این وصف، اتح. اروپایی قرن بیستم بود، سبب شد که حکومتهاي عضو آن با یکدیگر نجنگند)) جامعه ملل((

اثر نفوذ و رقابت شهرها استوار نماند، و تسالی، به کمک برخی دول دیگر، جبهه واحدي تشکیل داد و قیادت خود را 

هاي مشابهی به وجود آوردند، از قبیل اتحادیه کاالئوریا که آتن  شهرهاي دیگر هم اتحادیه. بر اتحادیه تحمیل کرد

رچه صلح را میان اعضاي خود برقرار میساختند، با یکدیگر رقابت و جنگ ها گ هر یک از اتحادیه. عضویت آن را داشت

. میکردند

VII  - فستیوالها(ها  جشنواره(  

هاي فراوان، از رنجهاي اقتصادي مردم تا  دین یونانی، اگر نمیتوانست جنگها را پایان بخشد، به وسیله جشنواره

قربانیهایی که به خدایان تقدیم میداشتند، معبدها و ((: آریستوفان نمایشنامه نویس میگوید. اندازهاي میکاست

هایی که براي آنها برپا میکردند، و اجتماعات مقدسی که به نام خدایان تشکیل میدادند چنان فراوان بودند  مجسمه

هزینه این مراسم را .)) که در تمام سال عیدهاي دینی و قربانیهایی آراسته به گل مایه سرگرمی مردم میشدند

وتمندان میپرداختند، و دولت مخارج بازیها و نمایشهایی را که در اعیاد مقدس صورت میگرفت از محل اموال ثر

  . مقدس تامین میکرد

در ماه . ها خوانده میشد هاي سال به نام اعیاد دینی آن ماه تقویم آتن اساسا جنبه دینی داشت و بیشتر ماه

این عید شامل . برگزار میشد) برابر با عید ساتورنالیا در روم(عید کرونیا که نخستین ماه سال بود، ) تیر(هکاتومبایون 

یونانیان هر چهار سال یک بار در همین ماه . مراسمی شادیبخش بود و همه مردم آزاد و برده در آن شرکت میجستند

اختند، سپس در صفوف منظم بازیهاي پان آتنایا را برپا میداشتند و در طی چهار روز به بازیها و مسابقات بسیار میپرد

همین مراسم بود که . به راه میافتادند و جامهاي فاخر نزد کاهنه معبد آتنه میبردند تا بر تندیس خداي شهر بپوشاند

جشنواره کوچکی به نام متاگیتنیا براي ) متاگیتنیون(در ماه دوم سال . به وسیله فیدیاس در معبد پارتنون نقش شد

به الئوسیس )) اسرار بزرگ((، اهالی آتن براي کشف )بویدرومیون(در سومین ماه سال . دادندتکریم آپولون ترتیب می

هاي پوانپسیا، اوسکوفوریا، و تسموفوریا روي میداد در جشن اخیر، زنان  جشنواره) پوانپسیون(در ماه چهارم . میرفتند

اشیایی به نشانه دستگاه تناسلی مرد دست مثال به نمایش . آتن به احترام دمتر مراسم شگفت انگیزي اجرا میکردند

  میزدند، به یکدیگر سخنانی وقاحتبار میگفتند، مخصوصا هبوط دمتر به زیرزمین و بازگشت از آن را عمال مجسم 

ماه میماکتریون تنها ماهی بود که . میساختند، و میکوشیدند تا با کارهاي جادویی، بر باروري زمین و انسان بیفزایند

. نداشتجشنوارهاي 

ها، و در ماه گاملیون جشنی به نام لنایا براي  در ماه پوسیدئون، مردم آتن جشنی به نام ایتالوآ براي نوبر میوه

پس از : در ماه آنتستریون، سه جشن بهاري در سه روز پیاپی دایر میشد. بزرگداشت دیونوسوس ترتیب میدادند

  . جشن گلها یا آنتستریا ترتیب مییافت جشن مقدماتی، جشن قربانی براي زئوس یا دیاسیا، و

هاي بهاري، براي گرامی داشتن دیونوسوس، شراب، مثل آب جوي، فراوان بود، و همه در میگساري  در این جشنواره

  . ها و برزنها به گوش میخورد بر یکدیگر سبقت میجستند، و فریاد شادي مستان در کوچه
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س، بر ارابهاي سوار میشد و، به نشانه بستگی آتن با دیونوسوس، به همسر حاکم بزرگ شهر، در کنار پیکر دیونوسو

مردم، در ضمن مراسم شورانگیز، از بیم مردگان، میکوشیدند تا با خشنود ساختن آنان، از آزار . همسري او در میآمد

و ظرفهایی پر از  با وقاري فراوان، به منظور زنده ساختن یاد پدران خویش، جمعا غذا میخوردند. ایشان ایمن بمانند

آري، ارواح : ((خوردنی و آشامیدنی براي مردگان مینهادند و در پایان مراسم، براي طرد ارواح مردگان، چنین میگفتند

   .شداین جمله بعدا، براي دفع شر گدایان سمج، ضرب المثل .)) بیرون شوید، عید آنتستریا به سر آمد! مردگان

در آتن  534این جشنواره را پیسیستراتوس به سال . عید بزرگ دیونوسیا برگزار میشد) االفبولیون(در ماه نهم 

به هنگام برگزاري این جشنواره، به اقتضاي . مرسوم کرد و در همان سال اجراي نمایش را هم در مراسم آن گنجانید

آتنیان براي شرکت در جشن . تیرانی میشد، و بازرگانان و مسافران در آتن موج میزدندآغاز بهار، دریا آرام و آماده کش

هاي  مردم بهترین جامه. دست از کار میکشیدند حتی محاکم قضایی را میبستند و زندانیان را موقتا آزاد میکردند

. تماشاخانه، بیرون میرفتندخود را میپوشیدند و براي تماشاي تشریفات انتقال مجسمه دیونوسوس از الئوتراي به 

قطاري بزرگ از حیواناتی که براي خدایان میبردند در پی . ثروتمندان سوار بر ارابه، و بینوایان پیاده حرکت میکردند

هاي متعدد از خوانندگان و نوازندگان شهرهاي آتیک شرکت داشتند و در  در این مراسم، گروه. مردم حرکت میکرد

آتنیان هر سال جشن مونوخیا، و هر پنج ) مونوخیون(در دهمین ماه . ه رقابت میپرداختندرقص و آواز با یکدیگر ب

، )تارگلیون(در ماه یازدهم . سال یک بار جشن برائورونیا یا جشن آرتمیس را به احترام آرتمیس برپا میکردند

سکیروفوریا، آرتوفوریا، دیپولیا، و هاي  ، جشنواره)سکیروفوریون(جشنواره تارگلیا یعنی عید درو، و در دوازدهمین ماه 

هر چند همه این عیدها هر ساله برپا نمیشد، همه در تخفیف رنجهاي زندگی تاثیري بسزا . بوفونیا برگزار میشد

  . داشتند

جشنهاي یونان تنها در آتن برپا نمیشد، در همه جا مردم با شور فراوان کارهاي عمده زندگی، مانند کاشتن و 

، ))پانگوریس((هاي آنان، جشنواره اجتماع مردم یونان یا  ولی بزرگترین جشنواره. میگرفتند درویدن، را جشن

جشنواره پانیونیا در موکاله، عید آپولون در دلوس، جشنواره یونیایی در دلفی، جشنواره تنگه کورنت، جشنواره نمئا 

، کشور شهرهاي یونانی در زمینه ورزشهاي ها در این جشنواره. در حوالی آرگوس، و جشنواره اولومپیا در الیس بود

. گوناگون با یکدیگر مسابقه میدادند

مسابقات ورزشی با مراسم مقدسی که در عیدها صورت میگرفت منافاتی نداشت، زیرا دین یونانی بخوبی با زندگی 

  . جامیدواقعی آمیخته بود، و این آمیختگی به ترقی هنر وشعر و موسیقی و بازي و اخالق و خالقیت ان

VIII - دین و اخالق  

در نظر نخست، میتوان گفت که دین در اخالق مردم تاثیر زیادي نداشت، زیرا دین یونانی از آغاز مجموعهاي از 

در دین یونانی، اجراي صحیح تشریفات سنتی بیش از درستی و پاکی . مراسم جادویی بود و به اخالق مربوط نمیشد

مانی و زمینی یونانیان از لحاظ عفت و شرافت و نجابت سرمشقهایی عالی به انسان انسان اهمیت داشت، و خدایان آس

حتی در اسراسر الئوسی، اجراي مراسم، بزرگترین وسیله رستگاري و رهایی از عذاب به شمار میرفت، و پاکی . ندادند

تایکیون دزد، پس از مرگ پا: ((در این باره، دیوجانس از سر طنز میگوید. روحی و کرامت اخالقی مطمح نظر نبود

با این .)) خوشبختتر از آگسیالئوس یا اپامینونداس خواهد بود، زیرا در مناسک اسرار الئوسی شرکت داشته است

وصف، دین یونانی، برخالف آنچه در بادي امر به نظر میرسد، از لحاظ اخالق به مردم و دولت کمکهایی نهانی میکرد، 

همچنین خدایان . ري تشریفاتی بودند، یونانیان را به عادات اخالقی خو میدادندچنانکه مراسم تطهیر، گرچه امو

از  ;یونانی با همه ضعفهاي خود کمابیش در نشر فضیلت موثر افتادند، زیرا معموال بر ستمکاران خشم میگرفتند

خود، پیمان شکنان را به و با قدرت  ;دورافتادگان از وطن و نیازمندان را پناه میدادند ;متکبران انتقام میکشیدند
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قاتالنی چون ) مهربانان(ظلم را بی پاسخ نمیگذاشت، و ائومنیدس ) خداي عدالت(مثال دیکه . کیفر میرساندند

از این گذشته، دین یونانی به مهمترین عناصر زندگی مانند . اورستس را تا سر حد جنون و مرگ تعقیب میکرد

. جامه تقدس میپوشانید و آنها را از صورت امور زودگذر دنیوي بیرون میآوردوالدت، ازدواج، خانواده، طایفه، و دولت 

بر اثر پرستش و بزرگداشت مردگان، میان مردم قرون متمادي رابطه و وحدتی عمیق برقرار میشد، و هر فرد خود را 

نواده عاملی است براي خا. نه عضو یک خانواده، بلکه حلقهاي از زنجیره انسانهاي پیشین و اکنون و آینده میانگاشت

کیست که مرد بیفرزند . هر کس از لحاظ دینی موظف به همسرگیري و فرزندآوري است. بقاي فرد در جریان نسلها

را به خاك سپارد و به زیارت قبر او رود و او را به آیندگان پیوند دهد دین یونانی نه تنها مردم را به تولیدمثل تشویق 

میشد، بلکه، با تکیه بر حفظ استمرار نسلها، آنها را به حفظ نظام اجتماعی و دفاع از  میکرد و باعث افزایش جمعیت

در هر شهر، خدا یا خدایان خاص آن شهر بیش از خدایان دیگر معزز بودند، و همه قوانین و . وطن برمیانگیخت

  . سازمانهاي گوناگون جامعه در میان هالهاي دینی قرار داشت

در آغاز، دین از ادب و هنر . در برابر خود خواهی و سود جویی فرد چون سدي دفاعی درآورد براستی، دین، جامعه را

هایی زیبا و شکوهمند داد، و شعرهاي  هنر فیدیاس به خدایان جلوه. و فلسفه نیرو گرفت، ولی بعدا از آنها زیان دید

الطون و فیثاغورس فلسفه را با دین همچنین اف. پینداروس و سوفوکل و اشیل به نوامیس دینی عمق اخالقی بخشید

اما، در برابر اینان، پروتاگوراس دین را با . آمیختند و، با طرح مفهوم خلود، در پیشرفت اخالق انسانی موثر افتادند

دیده تردید نگریست، ذیمقراطیس فایده دین را انکار کرد، اوریپید خدایان را به ریشخند گرفت، و بر روي هم فلسفه 

  . ن را، که مبناي اخالق بود، به نابودي کشانیدیونانی دی

  

فصل نهم

  فرهنگ عمومی دوره کهن یونان

  

I  -  فردگرایی و دولت  

اوج فرهنگ اروپایی در دو دوره همتا، یعنی یونان باستان و رنسانس ایتالیا، بر سازمان سیاسیی استوار بود که از 

ها و رودهاي فراوان  زیرا کوه. رافیایی به این امر کمک میکرددر یونان، وضع جغ. محدوده کشور شهرها فراتر نمیرفت

البته . ها و پلها، بدشواري با یکدیگر ارتباط مییافتند بین شهرها جدایی انداخته بود، و شهرها، به سبب کمی راه

ان ولی دریا فقط شهرها را با طرفهاي تجاري پیوند میداد، نه همسایگ. هاي دریایی متعددي وجود داشت راه

. باید دانست که عوامل جغرافیایی به تنهایی نمیتوانند جدایی کشور شهرهاي یونان را تبیین کنند. جغرافیایی

. شهرهاي تب و پالتایا که هر دو در دشت بئوسی بودند، مانند دو شهر دور، مثال تب و اسپارت، از هم جدا بودند

. یتالیا بودند، از جدایی سوباریس و سیراکوز بیشتر بودجدایی سوباریس و کروتونا، که هر دو در یک طرف سواحل ا

منافع اقتصادي و سیاسی مختلف، شهرها را از یکدیگر دور میکرد، آنها را براي به دست آوردن بازارها و سود به جنگ 

ي، خصوصیات ویژه آبا اجداد. هاي دریایی به وجود میآورد هاي متخاصمی براي تسلط بر راه میکشانید، و اتحادیه

یونانیان همگی خود را از یک نژاد میدانستند، ولی اختالفات قبیلهاي میان اقوام آیولی،  ;جداییها را دامن میزد

اهالی آتن و اسپارت چنان از هم نفرت داشتند که اختالفات قومی  ;یونیایی، آخایایی، و دوري شدیدا حس میشد

ویژگیهاي مسلکی در . ید اختالفات سیاسی، شدت گرفتاختالفات مذهبی هم، با تشد. عصر حاضر را تداعی میکند

ها، تقویمها، سنتهاي متمایز، قوانین، محاکم ویژه، و حتی مرزهاي مشخص را باعث  مناطق و قبایل مختلف جشنواره
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 religio ejus;میکردشد، زیرا سنگچینهاي مرزي نه تنها حدود اجتماعات، بلکه حیطه خدایان را هم محدود 

,regio Cujus .این اختالفات، و مجموع بسیاري دیگر از عوامل، کشور شهرهاي یونان را به وجود آورد .  

نظام کشور شهرها در جهان تازگی نداشت، زیرا چنانکه میدانیم صدها یا هزارها سال پیش از هومر و پریکلس، در 

کشور شهرها از نظر تاریخی صورت تکامل یافته اجتماع . ه و کرت کشور شهرهایی برقرار شدندسومر و بابل و فنیقی

مردم آن زمینهاي یک منطقه را کشت میکنند و . روستایی است که داراي بازار عمومی و مرکز اجتماع و دادگاه است

ین وسیله تحصیل نظم و آزادي به از نظر سیاسی، کشور شهر بهتر. به یک نژاد تعلق دارند و یک خدا را میپرستند

اجتماعات کوچکتر از عهده تامین امنیت برنمیآیند، و اجتماعات بزرگتر بزودي تبدیل به جامعه . شمار میرود

کمال . از اینجاست که در عموم جوامع، نظم و آزادي به صورت دو عنصر متضاد تظاهر میکنند. استبدادي میشوند

نانی بود متشکل از کشور شهرهاي مستقل که در نوعی هماهنگی فیثاغورسی تعاون مطلوب بنابر آروزي فیلسوفان یو

ارسطو دولت را اجتماعی از آزادگان میدانست که از یک حکومت اطاعت کنند و بتوانند در یک مجلس . داشته باشند

، اداره دولت غیر عملی عقیده داشت که اگر دولتی بیش از ده هزار شارمند داشته باشد. با یکدیگر به مشورت پردازند

. بدین سبب، در یونان شهر و دولت را به یک نام یعنی پولیس میخواندند. میشود

چون یونیا نتوانست براي . تمام دنیا میداند که این اتمیسم سیاسی برادر کشیهاي غم انگیزي براي یونانیان به بار آورد

ها و پیمانها، نتوانست جبهه متحدي تشکیل  ی رغم اتحادیهو چون یونان، عل ;دفاع متحد شود، زیرا سلطه ایران رفت

با این وصف، باید یادآور شد که موجودیت یونان بستگی تام به این . دهد، سرانجام آزادي مطلوب خود را از دست داد

ت کشور شهرهاي متفرق داشت، و به برکت استقالل و غرور و رقابت شهرها و تنوع فرهنگی آنها بود که یونان قدر

حتی در عصر پرشور ما، دولتهایی که از . چنین خالقیتی در جهان کهن هیچ نظیري نداشت. خالق عظیمی یافت

  . لحاظ جمعیت یا وسعت به اندازه دول یونانی باشند، در فرهنگ و تمدن خالقتر از آن نیستند

II -  کتابت  

مثال در .ارهاي عوامل مشترك نیز برمیخوریمدر زندگی کشور شهرهاي یونانی که به انزواطلبی گرایش داشتند، به پ

زبان یونانی مانند زبانهاي ایرانی، . م به بعد، یک زبان رایج بود سراسر شبه جزیره یونان، از آغاز قرن سیزدهم ق

هزاران لغت براي بیان . سانسکریت، اسالوي، التین، آلمانی، و انگلیسی جزو زبانهاي هند و اروپایی به شمار میرفت

این لغات مشترك از طرفی . و اشیاي اولیه زندگی در این زبانها وجود دارد که داراي ریشه واحدي هستند روابط

نشانگر رواج روابط و اشیاي مشابه در دنیاي قدیم، و از طرف دیگر، گویاي قرابت و نزدیکی مردمانی است که در آغاز 

هاي چندي مانند آیولیایی، دوري، یونیایی، و آتیکی  البته زبان یونانی داراي لهجه .میکردندتاریخ از این لغات استفاده 

هاي گوناگون  م، لهجه در قرنهاي پنجم و چهارم ق. ها سخن یکدیگر را دریافت میکردند بود، ولی گویندگان این لهجه

عمدتا در آتن رواج گرفت و به صورت زبان اهل دانش درآمد، زبان  این لهجه که. به یک لهجه مشترك منتهی شدند

زبان آتیکی، قوي و نرم و خوش آهنگ و مانند هر زبان زنده دیگر، پر از استثنا و بیقاعدگی بود، . آتیکی نام داشت

ت عالی ادبی را ها، مفاهیم دقیق فلسفی و معانی لطیف و انواع تعبیرا ولی بخوبی میتوانست، با ترکیب کلمات و ریشه

 .افالطوناز این رو، هم به کار هومر میخورد و هم به کار . برساند

قدیمترین آثار مکتوب یونانی به قرنهاي هشتم . م، خط مردم فنیقیه به یونان رسید بنابر روایات، در قرن چهاردهم ق

خط این آثار، مانند خطوط سامی، از راست به . هاي سامی در قرن نهم میمانند و سخت به کتیبهو هفتم تعلق دارند 

بتناوب از راست به چپ، و از چپ به ) مثال نقشی که در گورتونا یافت شده است(هاي قرن ششم  چپ است، اما نوشته

برخی از حرفها را وارونه نوشتند، ولی  یونانیان. بعدا این خط یکسره از چپ به راست نوشته شد. راست نگارش مییابد

سپس در خط فنیقی دست بردند، از جمله حروف صدادار را  .بردندنامهاي الفباي فنیقی را با اندکی تغییر به کار 
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کاتبان، . صداها مورد استفاده قرار دادند داخل آن کردند، بدین نحو که پارهاي از حرفهاي بیصداي سامی را براي

بتدریج در شهرهاي یونانی ده نوع الفباي متفاوت فراهم آمد، و هر . عالماتی براي صداي کشیده به وجود آوردند

سرانجام الفباي یونیایی پیروز شد و از یونان به اروپاي . شهري کوشید تا الفباي خود را در سراسر یونان رواج دهد

الفباي خالکیس به روم راه یافت و بعدا، به صورت الفباي التین، در خدمت زبانهاي اروپایی . و دوام آوردشرقی رفت 

  . درآمد

یونانیان، در آغاز، کتابت، را براي کارهاي دینی و تجاري به کار بردند و ناگفته نماند که سرودهاي رهبانان منشا شعر 

یکی خط دقیق و آراسته رسمی، دیگري خطی که  ;ابتدا دو شکل یافت خط یونانی از. است، و اسناد تجاري مبدا نثر

. در هر دو نوع خط، کلمات، پیوسته و بدون فاصله و عالمتگذاري نوشته میشدند. براي کارهاي روزانه به کار میرفت

. میکردند ، یعنی یک خط افقی کوتاه، مشخص))پاراگرافون((تنها پایان یک مطلب و شروع مطلبی دیگر را به وسیله 

به گفته پلینی، در آغاز برگ یا پوست درختان به جاي کاغذ به کار . براي کتابت از وسایل گوناگون بهره میجستند

م بین النهرین هاي روزانه، یا مانند مرد براي نوشته .میکردندها را روي سنگ و مفرغ و سرب حک  میرفت، و کتیبه

هایی از چوپ میساختند و سطح آنها را با قشري از موم میپوشانیدند و در  هایی گلی به کار میبردند، یا لوحه لوحه

، که فنیقیان از مصر )پاپیروس(هاي ماندگار، نخست از برگهاي بردي  براي نوشته. اختیار شاگردان مدارس میگذاشتند

با  ;و دوره نفوذ روم، از پوست گوسفند استفاده میکردند) هلنیسم(نان گرایی میآوردند، و سپس، در دوره نفوذ یو

در . قلمهاي فلزي روي لوحه موم آلود، و با قلمهایی از نی و آلوده به مرکب، روي پوست یا برگ بردي مینگاشتند

را با مرکب روي  صورت لزوم، آنچه را روي موم مینگاشتند، به وسیله ته پهن قلم فلزي محو میساختند، و آنچه

مارتیالیس شاعر شعري را با قطعهاي اسفنج نزد . پوست یا برگ بردي مینوشتند، به وسیله قطعهاي اسفنج میزدودند

. دوستی فرستاد، تا اگر شعر را نپسندید، بیدرنگ پاکش کند

ی شده است، چنانکه کلمه هاي مربوط به نوشتن، داخل زبانهاي اروپای هاي فراوان، مخصوصا واژه از زبان یونانی واژه

در یونان، کاغذ مخصوص نوشتن معموال شش تا نه . در زبان انگلیسی صورتی از کلمه یونانی پاپیروس است)) کاغذ((

این گونه کاغذهاي طومارمانند را به نام یکی از شهرهاي . متر طول داشت و دور یک میله چوبی پیچیده میشد

بر همین . مینامیدند)) بیبلیون((و طومارهاي کوچک را )) بیبلوس((رستاد، فنیقی، که برگ بردي را به یونان میف

)) برش((یک طومار فقط بخشی از یک کتاب بود، و واژه . میخواندند) بیبلیاها)) (طومارها((را )) کتاب مقدس((شیوه 

ومار را با سنگی دو طرف چوب ط. میگفتند)) پروتوکولون((به نخستین برگ هر طومار . را بر آن اطالق میکردند

  . متخلخل صیقل میدادند و گاهی رنگ میکردند

البته این گونه تکلفات فقط . قرار میدادند) التینی)) ولوم((، معادل ))ذیفترا(((در مواردي، طومار را در غالفی خاص 

زیر بار  در مواردي صورت میگرفت که یا مولف میتوانست هزینه آن را تعهد کند یا ناشر، به سبب اهمیت کتاب،

چون استفاده از طومارهاي بزرگ بسهولت امکان نداشت، معموال ناشران آثار ادبی را بر چند . هزینه اضافی میرفت

اثر توسیدید را در )) جنگهاي پلوپونزي((را در نه طومار، )) تاریخ هرودوت((طومار مینوشتند، چنانکه ناشران متاخر، 

اثر هومر را در بیست و چهار طومار )) اودیسه((و )) ایلیاد((ر ده طومار، و اثر افالطون را د)) جمهور((هشت طومار، 

کتابها بهایی هنگفت داشتند و، برخالف اکنون، بآسانی به دست نمیآمدند، زیرا گیاه بردي گرانبها بود . منتشر کردند

یرفت، و همگان از آن برخوردار اساسا توانایی خواندن و نوشتن امتیازي به شمار م. و همه کتابها با دست نوشته میشد

کتب ادبی را ادیبان به صداي بلند میخواندند و . تحصیل علم از راه تعالیم شفاهی صورت میپذیرفت. نمیشدند

در بودند، و تا زمان پولوکراتس م، اشخاص باسواد بسیار نا قبل از قرن هفتم ق .میگرفتندحاضرین از طریق گوش فرا 

در سده پنجم براي . و پیسیستراتوس که در قرن ششم کتابخانه ایجاد کردند، در یونان کتابخانهاي وجود نداشت
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نویس، و یکی از آرخونها به نام ائوکلیدس خبردار  هاي خصوصی اوریپید نمایشنامه نخستین بار از وجود کتابخانه

نمیدانیم که آیا پیش از کتابخانه عمومی اسکندریه . ن از کتابخانه ارسطو میشنویممیشویم، و در قرن چهارم سخ

اما میدانیم که در شهر آتن، تا عصر هادریانوس از کتابخانه عمومی . کتابخانه عمومی دیگري وجود داشته است یا نه

ر پریکلس عظمت فرهنگی شاید بتوان گفت که چون یونانیان زیاد کتاب نمیخواندند، یونان در عص. خبري نیست

! یافت

III  - ادبیات  

شاعران، . ادبیات نیز مانند دین از یک نظر عامل وحدت، و از نظر دیگر از عوامل تفرقه و تنوع شهرهاي یونان است

اما مردم تنها به . هاي محلی خود میسرودند و مناظر سرزمینهاي خویش را توصیف میکردند هایی به لهجه ترانه

ها گوش فرا میدادند و گاه گاه شاعران را تشویق میکردند تا در آثار خود به موضوعاتی کلیتر از  هفصیحترین نغم

از این رو، ما اکنون نمیتوانیم  ;اشعار قدیم یونان بر اثر مرور زمان نابود شدهاند. موضوعات کوچک محلی بپردازند

اگر در . وت سرشاري از دست ما رفته استمعلوم کنیم که شعر قدیم شامل چه مطالب بکري بوده است، و چه ثر

م گردش کنیم، مقدمه آثار عالی عصر پریکلس را در هر سو میبینیم و دچار  جزایر و شهرهاي یونان قرن ششم ق

شعر بزمی این عصر، که همچون آینه نمودار یک جامعه اشرافی بود و در دوره دموکراسی رو به . شگفتی میشویم

   .نبودن داشت و معموال به قافیه مقید زوال رفت، وزنهاي گوناگو

در همان هنگام که سرایندگان شعر بزمی سرودهاي عاشقانه و احیانا جنگی خود را میسرودند، شاعران دوره گرد در 

، در ادوار گوناگون، خنیاگراناین . ندهایی در توصیف کارهاي قهرمانی گذشتگان میخواند مجالس بزرگان ترانه

همه آنان موضوعات . سرودهایی راجع به محاصره تروا، محاصره تب، و بازگشت جنگجویان به وطن خویش میساختند

در . هاي خود نبود ث منظومهمشترکی داشتند واز داستانهاي کهن مایه میگرفتند و هیچ یک مدعی خلق حواد

خیوس، گروهی خنیاگر خود را از تبار هومر میشمردند و میگفتند که آنچه ایشان میخوانند، به وسیله هومر سروده 

شاید این شاعر نابینا، پدر خیالی یک قبیله یا گروهی از مردم و . ولی شخصیت تاریخی هومر مسلم نیست. شده است

یونانیان قرن ششم تنها ایلیاد و اودیسه را از . نانکه هلن و دوروس ویون چنین بودندفاقد واقعیت تاریخی باشد، چ

هاي  منظومه. هاي حماسی معروف آن روزگار را به او نسبت میدادند هاي هومر نمیدانستند، بلکه همه افسانه ساخته

ه خود، و نیز اشاراتی که در مورد هومر، با آنکه کهنترین اشعار حماسی یونانند، به اعتبار کمال و جمال فوق العاد

خنیاگران کهن دارند، صورتهایی زنجیرهاي از سرودها محسوب میشدند که از اعصار قدیم شروع شده و تحول بسیار 

م، و احتماال در عهد سولون، و به احتمال بیشتر در عهد پیسیستراتوس، گروهی از  در آتن قرن ششم ق. کردهاند

. تنظیم ایلیاد و اودیسه شدطرف حکومت مامور تنقیح و 

هاي منسوب به هومر را به صورتی یگانه به یونانیان عرضه  این گروه پس از مقابله روایات و تدوین آنها، منظومه

براستی این خود از معجزات ادبی است که این دو منظومه با آنکه از منابع گوناگون ریشه گرفتهاند، بدین پایه . داشت

هاي یونیایی و  ته منظومه ایلیاد از معایب صوري خالی نیست، در خالل آن آمیختگی لهجهالب. لطف هنري دارند

  . گویی یک تن که به چند زبان سخن میگوید آن را سروده است. آیولیایی به چشم میخورد

یگر، کم مثال یک حادثه در یک مورد بسیار مهم تلقی میشود و در مورد د ;ناسازگاریهاي فراوان نیز در آن راه دارد

حتی گاهی قهرمانان یک داستان در طی داستان دو . حوادث زندگی برخی از قهرمانان آن نیز متناقض است. اهمیت

موضوع اصلی منظومه، یعنی داستان اخیلس، به وسیله داستانهاي دیگر، که مسلما مربوط . یا سه بار به قتل میرسند

ظومه در عین پریشانی، داستان واحدي است و زبانی محکم و عالی با اینهمه، این من. به او نیستند، آشفته شده است

محققا ایلیاد به هنگام جوانی .)) رویهمرفته بزرگترین اثري است که از زبان فرزند آدم تراویده است((و زنده دارد و 



٨٢٣

دهاند، اگر اشخاصی که در آن ذکر ش. یونان به وجود آمده و در دوره اعتالي هنر یونان به کمال خود رسیده است

  . خود جنگجو نباشند، همسران جنگجویان هستند

. هر یک از شخصیتهاي داستانی به صورتی زنده توصیف شدهاند. حتی حکیمانی مانند نستور شخصیتی جنگی دارند

وي باطنا مردي است که از صفات قهرمانی خالی است و از اینکه باطنا چنین است . داستان اخیلس واقعا پرشور است

ت او با مقام نیمه خدایی او برابري نمیکند، نزد مادرش مینالد و میگوید که آگاممنون اسیر زیباي او، بریسئیس، و بخ

هنگامی که جنگاوران یونانی دسته دسته میمیرند، اخیلس در کشتی یا خرگاه خویش به خوردن . را ضبط کرده است

سپس، چون پاتروکلوس . و کند، به آغوش مرگ میفرستدو خوابیدن میپردازد، و پاتروکلوس را، بدون آنکه کمکی بد

با خشم به میدان جنگ میرود، دست به وحشیگري میزند، و از . محبوب او کشته میشود، عربده سر میدهد

کارهاي او حاکی از عقلی . محرك او در جنگجویی، خشم و انتقام شخصی است نه وطندوستی. جوانمردي دور میشود

پیش از آنکه . انتظار مرگ، زندگی را بر او ناگوار میکند. اختیار خود را در دست ندارد. بات استناقص، ناپخته، و بی ث

از گریهاي که ! همان گونه که دیگران مردند، تو نیز بمیر: ((لوکائون را به زمین بیفکند، در پاسخ استرحام او میگوید

به من نگاه کن، آیا خوش چهره و بلندباال . و بود، مردامید خیري در آن نیست، تو را چه سود پاتروکلوس که بهتر از ت

با وجود این، مرگ در گرداگرد من گردش میکند تا . نیستم از پدري بزرگوار و مادري که از خدایان بود زاییده شدم

.)) سرانجام، روزي از روزها صبح، ظهر، یا عصر دستی ناشناس مرا به مرگ میسپارد. چنگالهاي خود را در من فرو برد

بعد خطبهاي . سپس، بدون اعتنا به استرحام لوکائون، ضربهاي برگردنش وارد میآورد و تن او را به رود میافکند

نیمی از یونانیان اخیلس را خدا میدانند و . دلنشین میخواند که زینت بخش ایلیاد است و پایه سخنوري یونانیان

. یابیم، و از این رو گناهان او را نادیده میگیریمپرستش میکنند، ولی ما او را تنها یک کودك سالدار می

هنگامی که به . هایی است که از تخیل شاعران پدید آمده است به هر حال، هر چه باشد، او یکی از زیباترین چهره

یز هواي دل خود ایلیاد را میخوانیم، آنچه ما را به پیش میراند، تنها تنوع حوادث نیست، بلکه شکوه و روانی اشعار ن

  . شویم در ما تاثیر عمیق میگذارد، به طوري که از مکررات منظومه ملول نمی

وقتی : ((مثال این جمله را دوست دارد و مکرر در ایلیاد میآورد. هومر پارهاي از توصیفات و تشبیهات را تکرار میکند

میان آنهمه الفاظ زیبا و  ولی این گونه مکررات، در.)) که دختر بامداد با انگشتانی همرنگ گل سرخ آشکار شد

از این رو، حماسه او در بحبوحه غوغا و بحران جنگ به ما آرامش . استعارات و تشبیهات لطیف، قابل اغماض است

یونانیان با موهاي بلند در باالي دشت : ((هومر با این عبارات، گرد آمدن لشکرهاي یونانی را توصیف میکند. میبخشد

ها  هاي مگس، در فصل بهار، هنگامی که سطلها از شیر تازه پر میشوند، در چراگاه ه دستهاجتماع کردند، همان گونه ک

ها راه  همان گونه که آتش فراوان در بیابانهاي پهناور و میان کوه: در وصف آوردگاه اخیلس میگوید.)) گرد میآیند

به چپ و راست میگراید، اخیلس خود را میگشاید و درختهاي ستبر و بلند را میسوزاند و، در اثر وزیدن باد، 

خشمگین کینه توز نیز در میدان جنگ از این سو به آن سو میرود و راه فرار بر قربانیان خود، هر کجا که باشند، 

  . میبندد و زمین را از خونشان رنگین میکند

ندانکه انسان در این منظومه همانند ایلیاد نیست، چ. منظومه دیگري که منسوب به هومر است، اودیسه نام دارد

ولی . برخی از دانشمندان اسکندریه اودیسه را از آن هومر نمیدانستند. نخستین نظر آن را اثر مولفی دیگر میپندارد

اودیسه و ایلیاد داراي تعابیري مشترکند، مثال . آریستارخوس، با نفوذي که در میان ناقدان داشت، دهان آنان را بست

سپیده دم با انگشتانی همرنگ ((و )) دریاي سیاه همچون نبیذ((و )) نانیان دراز مويیو((و )) با چشمی شبیه جغد((

در این منظومه دوم، . اما در اودیسه لغاتی به کار رفته است که ظاهرا بعد از تنظیم ایلیاد مصطلح شد)). گل سرخ

  . بارها نام آهن آمده است، اما در ایلیاد تنها از مفرغ یاد شده است
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اودیسه از نوشتن، ملکیت زمین، بردگان آزاد شده و آزادي سخن رفته است، در صورتی که هیچ کدام از همچنین در 

اما هر دو منظومه، مانند . خدایان و کارهاي آنان هم در دو منظومه تفاوتهاي فراوان دارند. اینها در ایلیاد نیامده است

ک آن چندان متفاوت است که یک شاعر بآسانی ولی سب. هاي یونانی، به یک وزن سروده شدهاند عموم حماسه

شک نیست که گوینده منظومه دوم بیش از گوینده . نمیتواند هر دو را بسراید، مگر آنکه خداوند همه سبکها باشد

منظومه نخستین در ادبیات و فلسفه دست دارد، کمتر اسیر خشونت و جنگاوري است، و در نتیجه، فکورتر و 

. افت اودیسه بدان پایه است که، به نظر بنتلی، صرفا براي زنان نوشته شده استمتمدنتر است، رقت و لط

زیرا از طرفی در آن . آیا اودیسه اثر یک شاعر است، یا چند شاعر آن را سرودهاند پاسخ این پرسش هم دشوار است

اهرانه به اصل تلفیق مطالبی هست که ظاهرا بر اصل منظومه اضافه شده است، و از طرف دیگر این اضافات چنان م

هر حادثهاي خواننده را به حادثه دیگر میکشاند و . حوادث اودیسه سخت مرتبطند. شدهاند که مایه حیرت است

به ظن قوي، هر دو منظومه بر سرودهایی که . از این رو، کتابهاي چهارگانه منظومه از وحدت برخوردارند. پیش میبرد

آنچه میتوانیم با تردید فراوان بگوییم . اودیسه منسجمتر و کاملتر از ایلیاد است ولی. از دیرباز وجود داشته استوارند

  . این است که اودیسه یک قرن پس از ایلیاد تالیف شده، و قسمت اعظم آن از ذهنی واحد تراویده است

هم دارد، و اشخاص منظومه اودیسه به قوت و وضوح شخصیتهاي منظومه ایلیاد نیستند، چنانکه پنلوپه شخصیتی مب

فقط در پایان داستان، که بر اثر بازگشت شوهرش لحظهاي دچار شک و بلکه حسرت میشود، اندکی خود را 

این زن بی نظیر که به خاطر او بادبانهاي هزاران کشتی کشیده شده . هلنه داراي شخصیتی مشخصتر است. مینمایاند

  . ر میان زنان میدرخشدو هزاران مرد و زن به کام مرگ رفتند، هنوز چون خدایی د

چیزي از بزرگی خود را از کف نداده است، و همه . در پیري از زیبایی کامل برخوردار و آزادهتر و آرامتر از پیش است

سرگذشت ناوسیکائا . تجلیلی را که نسبت به تاجداران روا میدارند، با وقر فراوان میپذیرد و حق خاص خود میشمارد

چنین توصیف لطیف و شاعرانهاي از یک یونانی بعید به نظر  ;اخت یک مرد درباره زنانمنظومه زیبایی است از شن

اودوسئوس . مانند هملت، قهرمان شکسپیر، از تردید رنج میکشد. تلماخوس شخصیتی نامشخص است. میرسد

است زیبا و بر روي هم، اودیسه داستانی . کاملترین و بغرنجترین شخصیتی است که شعر یونانی به خود دیده است

کسانی که دوره پر آرامش کهولت را میگذرانند، از . جذاب، با قالبی شاعرانه، پر از عواطف رقیق و ماجراهاي شگفت

  . منظومه ایلیاد که سرشار از خونریزي است، به قدر منظومه اودیسه لذت نمیبرند

انمایهترین میراث ادبی آن کشور کهن، که هاي فراوان یونانیانند، گر هاي حماسه این دو منظومه، که تنها بازمانده

از اینها . خاستگاه هزاران داستان و نمایشنامه است، به شمار میروند و یکی از ارکان آموزش و پرورش یونانیان بودهاند

: هرودوت در این باره سخنی مبالغهآمیز دارد، میگوید. باالتر، مانند کتابی مقدس، دین یونانیان را تعالی بخشیدهاند

در خدایان .)) هایی انسانی دادند و نظمی انسان پسند در آسمان برقرار کردند هومر و هزیود به خدایان اولمپی چهره((

اما این خدایان، معصوم و متعالی نیستند، و از این رو برخی از محققان . هاي عظمت بفراوانی دیده میشود هومر نشانه

. که به مثابه کتاب مقدس یونانیان است، خدایان را بد جلوه میدهدبه هومر خرده میگیرند که چرا در آثار خود، 

و به قدر آدمیزادگان، به عشق و خواب که به نظر اسکندر  ;هرزگی میکنند ;خدایان، انسانوار، با یکدیگر میجنگند

خدایان . ستهمه نیازمندیهاي انسانی، مگر گرسنگی و مرگ، گریبانگیر عموم آنها. مایه ننگ بشریت است نیاز دارند

از لحاظ هوش به اودوسئوس، از لحاظ قهرمانی به هکتور، از لحاظ رافت به آندروماخه، و از لحاظ بزرگواري به نستور 

م، همه سنتها را مورد شک قرار داده و از  ها، مانند مردم یونیا در سده ششم ق ظاهرا گوینده این حماسه. نمیرسند

یکی از وقایع خنده آور تاریخ این است که این دو منظومه، . پرداخته استاین رو گستاخانه به استهزاي خدایان 
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تدریجا خرق عادت . گرچه خدایان را به مسخره گرفتهاند، دیرزمانی پایه دین و اخالق یونانیان و مورد توقیر بودهاند

. لغا ساختشدت گرفت و طنز، اعتقادات را از بین برد و تکامل اخالقی انسانها اخالقیات خدایان را م

IV -  بازي و ورزش  

یونانیان به تماشاي مسابقات . در یونان اگر دین از ایجاد وحدت ناتوان ماند، ورزش در این راه به موفقیت رسید

از این رو، در اجتماعات بزرگی که با شرکت قبایل و اقوام متفاوت برپا میشد با اصرار . قهرمانان عالقه وافر داشتند

لت اصلی گرد آمدن یونانیان در شهرهاي مقدسی مانند اولمپی، دلفی، کورنت، و نمئا عبادت نبود، ع. حضور مییافتند

بدین سبب، اسکندر مقدونی که همه دنیاي قدیم . بلکه تماشاي مسابقاتی بود که در این شهرهاي مقدس برپا میشد

  . را زیر پا گذاشت، اولمپی را پایتخت جهان میشمرد

سیمونیدس در این . یقی یونانیان یعنی پرستش تندرستی و نیرومندي و زیبایی تجلی میکرددر این شهرها، دین حق

نیکوترین چیز براي آدمی در درجه اول سالمت کامل است، در درجه دوم زیبایی، و در درجه سوم : ((باره میگوید

در اودیسه چنین .)) استثروتی است که بدون فریب و نیرنگ به دست آید، و در مرتبه چهارم درك محضر دوستان 

در سراسر زندگی، آدمی را مقامی واالتر از آنچه به کوشش پاي و دست خود فراهم میآورد، وجود : ((آمده است

براي یک ملت اشرافی که در میان گروه کثیري از بردگان به سر میبرد و هر دم مجبور به سرکوبی متجاوزان .)) ندارد

در زمان قدیم، جنگ به نیرو و چابکی نیاز . شاید ضروریترین وظیفه بود بود، تالش براي حفظ نیروي جسمانی

اگر یک مرد یونانی متعارف را فردي طالب علم و هنر و . داشت، و نیرو و چابکی از ورزشها و مسابقات به دست میآمد

عارف انگلیسی یا امریکایی زیرا انسان متعارف یونانی مانند انسان مت. دوستار افالطون و اشیل بدانیم، به خطا رفتهایم

. شیفته ورزش بود و ورزشکاران محبوب خود را خدایان روي زمین میشمرد

مسابقات خصوصی، مسابقات محلی، مسابقات شهري، و مسابقات : مسابقات یونان انواع گوناگون داشت، از آن جمله

زیهاي ورزشی خبر میدهند، چنانکه در آثار باستانی، حتی آثار در هم شکسته، از وجود اقسام گوناگون با. کشوري

موزه آتن سنگی هست که بر یک طرف آن صحنهاي از یک مسابقه کشتی، و بر طرف دیگر آن تصویري از بازي 

شنا کردن، عریان تاختن، به هنگام تاخت تیرانداختن و خود را از اصابت . دیگري مانند بازي هاکی حک شده است

شکار وقتی ضرورت خود را . خصایل عمومی شارمندان محسوب میشد تا ورزش تیر حریف مصون داشتن، بیشتر جزو

و )) جوان((انواع توپ بازي مانند امروز رواج داشت، تا آنجا که در اسپارت، لغت . از دست داد، به ورزش تبدیل شد

  . دو لفظ مترادف بودند)) توپ باز((

ها را سفایریستریا، و معلمان توپ بازي را  این غرفه. داشت هایی خاص براي انواع توپ بازي وجود ها غرفه در ورزشگاه

در برخی از نقشهاي باقیمانده، مردانی دیده میشوند که توپی را که از زمین یا دیوار غرفه به . سفایریستاي مینامیدند

توپ بازیهاي این موضوع که آیا توپ بازیهاي یونانی مانند . سوي ایشان باز میگردد، بار دیگر با کف دست میزنند

یکی از انواع توپ بازي یونانی . کنونی مستلزم رعایت نوبت و ترتیب بوده است یا نه، تاکنون دانسته نشده است

  :پولوکس، یکی از نویسندگان قرن دوم میالدي، این بازي را چنین توصیف میکند. همانند بازي هاکی کنونی است

متساوي منقسم میشوند و به یک زمین هموار، که از پیش براي این چند تن از جوانان اجتماع میکنند و به دو دسته 

توپی از پوست به اندازه یک سیب را به میان میاندازند، و هر دسته براي راندن آن به . کار آماده کردهاند، میروند

نقطهاي که  حمله میبایست از. گویی آن توپ جایزهاي است که در میان آنان قرار دادهاند. دسته دیگر حمله میکند

در دست راست خود دارد )) رابدون((هر یک از بازیکنان، چوگانی به نام . براي شروع تعیین شده است صورت گیرد

هر . که به انحنایی منتهی میشود و قسمت وسط انحنا با توري که از روده حیوانات به دست میآید پوشیده شده است

  . را از موضع خویش به قسمت مقابل براندیک از این دو دسته میکوشد تا، در میدان، توپ 
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گروهی از بازیگران میکوشند که توپ را از باالي سر یا از میان : این مولف یک نوع بازي دیگر را هم توصیف میکند

پاهاي دسته مقابل بگذرانند، و تا هنگامی که یکی از این دو دسته دیگري را تا پشت خط دروازه پس بزند، به بازي 

هنگامی : ((م، در توصیف یکی از بازیگران ماهر و برجسته چنین میگوید آنتیفانس، در قرن چهارم ق. ندادامه میده

آنگاه توپ را از . که توپ را به دست آورد، آن را با شادمانی به یکی دیگر از بازیکنان، و سپس به بازیکن ثالثی داد

پس از . بازیکنان را برمیانگیخت، ضربهاي بر توپ نواختدست بازیکنی ربود، و در حالی که با فریادهاي بلند یکی از 

گذشته از بازیهاي خصوصی، به مناسب حوادث .)) آن، یک پرتاب بلند، گذر از باالي سر او، و بعد پرتابی کوتاه

گوناگون، مثال عزیمت سپاه ده هزار نفري گزنوفون یا مرگ پهلوانی نظیر پاتروکلوس، مسابقات محلی و عمومی نیز 

در مسابقات کشوري، . هر کشور شهر مسابقاتی ترتیب میداد و ورزشکاران همه نواحی خود را فرا میخواند. ا میشدبرپ

آغاز شد، همه  566مثال مسابقات همگانی آتن که چهار سال یک بار روي میداد و به وسیله پیسیستراتوس در سال 

ن از ساکنان آتیک بودند، ولی مردم آتیک دیگران بیشتر شرکت کنندگا. ورزشکاران سراسر یونان حق شرکت داشتند

این مسابقات، ورزشهاي متنوعی مانند دویدن، ارابه رانی، پاروزنی، و نیز هنرهایی . را هم با خوشرویی میپذیرفتند

هر یک از ده بخش آتیک، از میان سالمترین و . چون نوازندگی، آواز، رقص، و خواندن اشعار هومر را در بر میگرفت

آن دسته بیست و . اترین و نیرومندترین مردم خود، بیست و چهار تن را برمی گزید و به میدان مسابقه میفرستادزیب

. را میربود)) مردانگی عالی((چهار نفریی که در تماشاچیان تاثیر خوشتري بر جاي میگذاشت، جایزه 

رغیب جوانان به ورزش، مسابقات کشوري از آنجا که ورزش یکی از ضرورتهاي جنگ شمرده میشد، یونانیان، براي ت

آغاز، و ) که نخستین تاریخ مشخص یونان است(م  ق 776این مسابقات در سال . دامنه داري در اولمپیا ترتیب دادند

در ابتدا به مردم الئا اختصاص داشت، ولی رفته رفته، در طی یک قرن، بر . از آن پس هر چهار سال یک بار تکرار شد

، ساکنان نواحی گوناگون یونان از 476در صورت نامهاي برندگان این مسابقات در سال . مال یافتهمه یونان اشت

در حین این مسابقات، شهرها به شور و شادي میپرداختند، و اگر در حال جنگ بودند، . سینوپه تا مارسی را میبینیم

را ترك میگفتند، اگر در قلمرو یک شهر  کسانی که به عزم شرکت در مسابقات، موطن خود. و تن به متارکه میدادند

در یک مورد، برخی از سپاهیان مقدونی . آسیب یا خسارتی میدیدند، میتوانستند از حکومت آن شهر غرامت بگیرند

  . ولی فیلیپ، شاه مقدونیه، به دزد زده غرامت پرداخت. اموال یکی از مردم آتن را که رهسپار اولمپیا بود، دزدیدند

 ;یکنانی را که، ماهی پیش از مسابقات، از شهرهاي دوردست سفر خویش را آغاز میکردند در نظر آوریممیتوانیم باز

مردم محل در ایام مسابقه بازارهاي عمومی تشکیل میدهند و، براي حفظ . هزاران تن در دشتی فراخ گرد میآیند

  . ارندهاي فراوان برپا مید تماشاگران از گرماي سوزان خورشید تابستانی، خیمه

ها، فروشندگان دوره گرد، از زیر سایبانهاي کوچک، به فروش امتعه گوناگون از شراب و میوه تا مجسمه  نزدیک خیمه

بعضی از آنان به توپ پرانی، و برخی به . بندبازارن و شعبده گران سرگرم نمایش میشوند. و اسب اشتغال میورزند

آتش یا شمشیر در دهان خود میکنند آري، سرگرمیهاي انسانی، عدهاي نیز . میپردازند) ژیمناستیک(چابک کاري 

در روزهاي مسابقات، حکیمان سوفسطایی چون هیپیاس، و مورخانی . همانند خرافات، یادگار روزگاران کهن میباشند

چون هرودوت، و سخنرانانی چون گورگیاس در تاالرهاي معبد زئوس نطق میکنند، یا آثار خود را براي حاضران 

این مسابقات نوعی تعطیالت براي مردان محسوب میشود، زیرا زنان شوهر دار حق شرکت در این جشنها . وانندمیخ

مناندروس، منظره دشت اولمپیا را در ایام مقدس . این زنان در جشن خود، یعنی جشن هرا، شرکت میکنند. را ندارند

در مسابقات اولمپیا .)) بازیها، سرگرمیها، و دزدان ازدحام، بازار،: ((مسابقات در پنج کلمه جامع خالصه کرده است

داوطلبان شرکت در مسابقات اولمپیا پس از بررسیهاي گوناگون برگزیده . فقط مردان آزاد یونانی حق شرکت داشتند

میشدند و مدت ده ماه زیر دست مربیان جوانان و مربیان ورزشکاران پرورش مییافتند و براي مسابقات آماده 
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هر ورزشکار پس از رسیدن به اولمپیا، مورد بازرسی قرار میگرفت و سوگند میخورد که قوانین مسابقات را . میشدند

در این مسابقات، نامردي یا خدعه نادر بود، ولی ناممکن نبود، چنانکه ائوپولیس مشتزن کوشید که با . رعایت کند

نادرستان روا میداشتند، نامردي و فریب را به  ولی سختی کیفرهایی که بر. رشوه دادن، از رقیبان خود پیش افتد

با ورود هر ورزشکار به میدان مسابقه، نام او و نام شهري که از آنجا میآمد به وسیله یک منادي . حداقل میرسانید

هیچ یک از مسابقه دهندگان هر که بود لباس نمیپوشید، و فقط در مواردي کمربندي روي سرین خود . اعالم میشد

. میبست

اکنون، از میدان مسابقات اولمپیا، جز سنگهاي باریکی که دوندگان در آغاز مسابقه انگشتان پاي خود را روي آنها 

تماشاگر به تماشا مینشستند و از گرما  45000اما نوشتهاند که در آن میدان . قرار میدادند، چیزي باقی نمانده است

و کاله بر سر گذاشتن غدغن  ;فضا پر از پشه و مگس ;امیدنآب، غیر قابل آش. و تشنگی و حشرات ناراحت میشدند

ها قربانیهایی به حضور  با این وصف، یونانیان در فواصل مسابقه! بود وضع میدانهاي ورزشی کنونی هم بهتر نیست

  . زئوس، نابود کننده مگسها، تقدیم میکردند

هر کس که در یکی از این . نام داشت)) بقهپنج مسا((مهمترین مسابقاتی که تواما صورت میگرفت، پنتاتلون یا 

مسابقات شرکت میکرد، از شرکت در چهار مسابقه دیگر هم ناگزیر بود، و کسی به مقام قهرمانی میرسید که حداقل 

هایی در دستها میگرفت و  ورزشکار وزنه ;مسابقه اول، مسابقه پرش بود. در سه مسابقه از پنج مسابقه فاتح میشد

میجستند، ولی این امر ) متر 16در حدود (پا  50گفته نویسندگان قدیم، بعضی از این ورزشکاران میجست، بنا به 

کیلو وزن  6صفحه فلزي یا سنگی مدوري را که تقریبا  ;بود) دیسک(مسابقه دوم پرتاب گرده . باور نکردنی است

یونانیان به وسیله  ;پرتاب نیزه بود مسابقه سوم. حد نصاب گرده پرانان را سی متر نوشتهاند. داشت پرتاب میکردند

چهارمین مسابقه، که در حقیقت مسابقه عمده . یک تسمه چرمی که به وسط نیزه متصل بود، نیزه را پرتاب میکردند

کشتی پنجمین مسابقه را تشکیل میداد، و . متر بود 180به شمار میرفت، مسابقه دو در مسافتی به طول تقریبی 

  . ه اهمیت آن و قدرت کشتی گیران یونانی باقی مانده استداستانهاي بسیار دربار

براي تمرین، توپهایی پر از . یکی از ورزشهاي کهن، که از کرت و موکناي به سراسر یونان رسید، مشتزنی است

ر در دوره کالسیک یونان، یعنی د. هاي انجیر یا آرد یا شن را در هوا میآویختند و با آن به تمرین میپرداختند دانه

. م، مسابقه دهندگان دستکشهاي نرمی که تا آرنج میرسید به کار میبردند قرون پنجم و چهارم ق

براي . مشتزنان فقط بر سرهاي یکدیگر میزدند. این دستکشها را از پوست گاو میساختند و روي آنها را چرب میکردند

ه براي استراحت قطع نمیشد، بلکه تا تسلیم مسابق. جلوگیري از زدن کسی که بر زمین میافتاد، قانونی وجود نداشت

از این گذشته، مسابقه دهندگان بر حسب وزن گروهبندي نمیشدند، بلکه با هر وزنی . یکی از دو حریف ادامه مییافت

به همین جهت، و چون وزن در پیروزي موثر بود، مشت زنان رفته رفته بر . که داشتند در مسابقه شرکت میکردند

  . کردند و از مهارت یابی غفلت ورزیدند وزن و زور تکیه

در نتیجه، تدریجا مشتزنی را با کشتی آمیختند و مسابقه جدیدي به نام . به مرور زمان، مشتزنی به خشونت گرایید

. در این مسابقه، هر عملی مجاز بود، مگر گاز گرفتن و بر چشم کوبیدن. به وجود آوردند)) مسابقه تمام نیروها((

  . چ خشونتی خودداري نمیکردند و حتی بر شکمهاي یکدیگر لگد میزدندحریفان از هی

یک . سه تن از قهرمانان این ورزش که نامشان به ما رسیده است، بر اثر شکستن انگشتان حریفان خود فاتح شدند

و روده قهرمان دیگر سبعانه با انگشتهاي محکم و ناخنهاي تیز خود چنان به حریف حمله برد که شکم او را درید 

  . میلون، که از مردم کروتونا بود، با مالیمت میجنگید. هایش بیرون ریخت
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گویند که او، براي نیرومندي خود، هر روز گوسالهاي را بر دوش میگرفت و راه میبرد، و همچنانکه گوساله بزرگتر 

موار لیزي میایستاد و، علی مثال بر سطح ه: مردم زور ورزیهاي او را دوست داشتند. میشد، بر قدرت او هم میافزود

اناري را چنان محکم در دست نگاه میداشت که هیچ کس نمیتوانست آن را از . رغم فشار حریفان، از جا نمیجنبید

ریسمانی به دور پیشانی خود میبست و، به وسیله قطع تنفس و . دستش بیرون آورد، و به انار هم صدمهاي نمیرسید

به قول پاوسانیاس، وي تصادفا به . میلون قربانی زور ورزي خود شد. ا میگسیختراندن خون به پیشانی، ریسمان ر

ملیون مصمم . درختی خشک برخورد که، براي شقه کردن تنه آن، تنه را شکافته و در آن چند اسکنه گذاشته بودند

ها بر زمین  سکنهشد که با فشار دستهاي خود درخت را دو شقه کند، ولی به محض آنکه بر اثر فشار دستهاي او ا

  . افتاد، بدن او در وسط تنه درخت گیر کرد، و در آن حال ماند تا طعمه گرگان شد

مسابقات دویدن منحصر به مسابقه تند دویدن نبودند، بلکه مسابقات گوناگونی صورت میگرفت، مانند مسابقه دو 

 3,4استادیوم، برابر با  24(والنی متري و مسابقه دو ط 350مسلح، یعنی دویدن با سپري سنگین، و مسابقه دو 

ها وسعتی یکسان نداشتند، و وسایلی  ما حد نصابهاي مسابقات یونانی را نمیدانیم، ولی آگاهیم که ورزشگاه). کیلومتر

مثال یکی از قهرمانان دو از خرگوش : درباره مسابقات یونانی داستانها شنیدهایم. براي ثبت زمانهاي کوتاه موجود نبود

دوید و سرانجام اسب را پشت ) کیلومتر 30قریب (اد، و دیگري پا به پاي اسب از شهر کورونیا تا شهر تب پیش افت

کیلومتر را دو روزه با دو پیمود و سپس، به بهاي جان  250سر گذاشت، و نیز فیدیپیدس فاصله آتن و اسپارت یعنی 

کیلومتر فاصله داشت، در حال دو به آتنیان رسانید  39خود، مژده پیروزي یونانیان، را در جنگ ماراتون، که تا آتن 

. لیکن در یونان مسابقه دو ماراتون وجود نداشت

امروز، . مانند. صاحبان اسبهاي تیزتک چه مرد و چه زن اسبهاي خود را در اسپریس اولمپیا به مسابقه میگذاشتند

هاي اسبهاي  زي تعلق نمیگرفت، و گاهی مجسهها را به صاحبان اسبهاي برنده میدادند، و به سوارکاران چی جایزه

. معموال ده ارابه چهار اسبی با یکدیگر مسابقه میدادند. مسابقه ارابه رانی هم مطلوب همگان بود. برنده را میساختند

پیچ حرکت میکردند، تصادفات خطرناك روي میداد و تماشاگران را به هیجان  23چون در مسیري دشوار شامل 

بی گمان تماشاگران روي . ارابه شرکت داشت، فقط یک ارابه به پایان مسیر رسید 40یک مسابقه که در . میانداخت

  . ها شرط میبستند و هیاهو به راه میانداختند ارابه

هر یک از قهرمانان نواري بر سر میبست، و . ها توزیع میشد مسابقات اولمپیا پس از پنج روز خاتمه مییافت، و جایزه

این تاج . ز برگ زیتون وحشی بر آن نوار مینهادند، و منادیان نام قهرمان و نام شهر او را اعالم میکردندداوران تاجی ا

پیروزي تنها جایزه مسابقات المپیا بود، با این وجود ورزشکاران تمام سعی خود را براي به دست آوردنش به کار 

ر روي هم مسابقات اولمپیا به قدري اهمیت داشت ب. میبردند و آن را مهمترین عالمت تشخص در یونان میدانستند

در حالی که قلیلی از یونانیان در تنگه ترموپیل در برابر سپاه . که حتی اردوکشی ایرانیان مانع اجراي آن نشد

خشیارشا ایستادگی میکردند، هزاران تماشاگر اولمپیا سرگرم تماشاي رقابت ورزشکارانی چون تئاگنس، قهرمان شهر 

اینان کیانند که مارا به جنگ آنان ! شگفتا: ((آوردهاند که یک سرباز ایرانی به فرمانده خود گفت. ودندتاسوس، ب

ظاهرا این ایرانی ساده دل، یا سازنده !)) آوردهاي مردانی که نه براي پول، بلکه براي شرف با یکدیگر مبارزه میکنند

هاي مسابقات المپیا ارزش مالی  مان طور که گذشت، جایزهه. یونانی این سخن، زیاد به یونانیان خوش بین بوده است

بسیاري از . اما نکته در اینجاست که قهرمانان به طور غیرمستقیم از امتیازات مالی گوناگون بهره ور میشدند. نداشتند

ی از شهرها بعض. شهرها قهرمانان موفق خود را با استقبال شاهانه باز میگرداندند و مقاماتی به آنان عرضه میکردند

بیشتر قهرمانان به دریافت مستمري یا هدایاي بزرگ نایل . قهرمانان را حتی به سرداري سپاه خود بر میگزیدند



٨٢٩

از اینها گذشته، شاعرانی مانند سیمونیدس و پینداروس به افتخار آنان مدیحه میسرودند، و مردم از دل و . میآمدند

  . ان را به رشک میانداختجان آنان را میستودند، چندانکه حتی فیلسوف

بنابر روایات مشکوك، میلون قهرمان روزي یک . همچنین پیکرتراشان تندیسهاي آنان را از سنگ یا مفرغ میساختند

ها و  اگر چنین باشد، میتوان حدس زد که اینان چه هزینه. گوساله چهار ساله، و تئاگنس روزي یک گاو میخورد

اتحادیه ((، 582در سال . ششم، ورزشکاران یونانی به دوره عظمت رسیدنددر قرن ! درآمدهاي گزافی داشتهاند

در همان سال، مسابقاتی دیگر در کورنت به افتخار . ، به افتخار آپولون، مسابقاتی در دلفی دایر کرد))آمفیکتوئونی

سه شهر از آن  مسابقات این. شش سال بعد، شهر نمئا براي تجلیل زئوس مسابقاتی ترتیب داد. پوسیدون برپا شد

مردم شهر دلفی مسابقه موسیقی و شعر را بر مسابقات ورزشی . پس دوام آوردند و مکمل مسابقات اولمپی شدند

از دیرباز شاعران به یاد و احترام غلبه . افزودند، زیرا این مسابقه مدتها قبل از مسابقات ورزشی در آن شهر رواج داشت

. ، مسابقات آواز و نواختن چنگ و نی به مسابقه شعرگویی دلفی افزوده شد582 آپولون بر اژدها شعر میسرودند، و از

کورنت، نمئا، دلوس، و برخی دیگر از شهرها در برگزاري مسابقات موسیقی کوشیدند، زیرا عقیده داشتند که این 

این اصل در . بخشدمسابقات، عالوه بر پرورش استعداد مسابقه دهندگان، ذوق و سلیقه تماشاگران را نیز بهبود می

بدین طریق، مسابقات . مورد سایر هنرها هم مراعات شد و سفالگري و پیکرتراشی و نقاشی و نمایش را به پیش راند

هاي بعد، وقایع را بر حسب نام و عصر  مورخان یونانی دوره. ورزشی در هنر و ادب و حتی تاریخنویسی موثر افتاد

یبایی بدنی ورزشکار در قرن ششم، مجسمه سازي عالی یونان را، که به وسیله ز. قهرمانان اولمپیا طبقه بندي کردند

ورزشکارانی که با بدنهاي عریان در جشنها نمایان . مورون و پولوکلیتوس به کمال خود رسید، به حرکت درآورد

ه صور متنوع میشدند، مجسمه سازان را برانگیختند که مستغرق بدنها و حرکت بدنی قهرمانان باشند و آنان را ب

. بدین ترتیب، ورزش، با همکاري دین، هنر عالی یونانی را به وجود آورد. مجسم کنند

V -  هنرها  

در جریان رمان، بر . هاي تمدن یونانی هستند، ولی متاسفانه قلیلی از آثار هنري باقی ماندهاند هنرها کاملترین جلوه

ن لطمات، نسبت به صدماتی که هنرهاي یونانی دیدهاند، بسیار ادبیات یونانی لطمات بسیاري وارد شده است، اما ای

دو تندیس کهن یکی مجسمه مفرغی ارابه سوار دلفی و دیگري مجسمه مرمري هرمس، اثر پراکسیتلس . ناچیزند

معابد نسبتا کهنه، مانند معبد زیباي تسئوم، به هیچ وجه . براي ما ماندهاند، اما حتی یک معبد سالم موجود نیست

ها و مصنوعات چوبی و عاجی و اشیاي طال و نقره قدیمی، که همواره  از پارچه. اي باستانی خود را حفظ نکردهاندنم

هاي موجود، کشتی هنر  از این رو، بر ماست که، با تخته پاره. مورد توجه غارتگران بوده چیزي به ما نرسیده است

  . یونانی را بازسازي کنیم

یونانیان قدیم، همچون . دایان و تزیین معابد و نمایش شخصیتهاي ورزشی شروع شدهنر یونانی با ساختن پیکر خ

. هایی ساختند و به جاي موجود زنده در گور مردگان گذاشتند سایر ملل ابتدایی، در مرحلهاي از تکامل خود، مجسمه

شتند و پیکرهاي زندگان را به ها نگاه میدا پیکرهاي نیاکان را در خانه. همچنین به ساختن پیکرهاي انسانی پرداختند

دینهاي قدیم کرت و موکناي مبهم و آشفته . معبدها هدیه میکردند تا بدین وسیله از حمایت خدایان برخوردار شوند

ولی خدایان انسانی اولمپ، و معابد زمینی آنها، سبب . و وحشتناك بودند و از این رو با هنرهاي زیبا پیوندي نداشتند

میتوان گفت که هیچ دینی، جز مسیحیت کاتولیک، به . و معماري و صدها هنر دیگر رواج یابد شدند که پیکرتراشی

تقریبا هر کتاب یا مجسمه یا ساختمان یا گلدانی که از یونان . قدر آیین یونانیان در ادب و هنر تاثیر ننهاده است

. قدیم به ما رسیده است، از جهتی صبغه دینی دارد
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بر اثر تماسهاي فرهنگی و پیشرفت صنایع یدي، مهارت فنی در . موجد هنر گرانمایه یونانی نشداما تنها الهام دینی 

آثار هنري نزد یونانیان در شمار کاالهاي صنعتی بود، و . یونان بسیار ترقی کرد و به تکامل هنرهاي گوناگون انجامید

هنر یونانی بر زیبایی، مخصوصا زیبایی . دهنرمندان به طور طبیعی از میان کارگران و صنعتگران به وجود میآمدن

پیکرسازان با رموز ساختمان بدن آشنا بودند و تناسب اندامهاي سالم و نیرومند و زیبا را مورد . انسانی، تاکید میورزید

طاق زنان اسپارتی در ا. اعتنا قرار میدادند و میکوشیدند که، با زحمات توانفرسا، زیبایی زنده را صورتی پایدار بخشند

هاي آپولون، نارکیسوس، هواکینتوس، و سایر خدایان زیباروي را میگذاشتند، به امید آنکه  خواب خود مجسمه

  . فرزندان خوش سیما بزایند

کوپسلوس در قرن هفتم مسابقه زیبایی براي زنان ترتیب داد، و بنابر گفته آتنایوس، این مسابقات تا پیدایش 

تئوفراستوس میگوید که در برخی از نواحی، میان زنان مسابقه حسن . یل میشدمسیحیت مرتبا به طور ادواري تشک

  . رفتار برقرار میشد، و نیز در جاهایی مانند تندوس و لسبوس، مسابقه زیبایی

  ظرفها  -1

اگر چنین باشد، . افسانهاي زیبا هست گویاي این نکته که نخستین جام شراب از روي پستان هلنه قالب گرفته شد

گفت که هجوم قوم دوري این مدل را از میان برده است، زیرا ظرفهایی که از یونان باستان مانده است، شباهتی باید 

صنعتگران به عسرت افتادند، مدارس . ظاهرا قوم دوري به هنرهاي زیبا آسیب فراوان رساند! به پستان هلنه ندارند

یگر ظرفها به وضع ساده و خشن پیشین بازگشتند، تو گویی از این رو بار د. بسته شد، و داد و ستد فنون متوقف ماند

  . که اصال از میراث هنري کرت بهره نبردهاند

ها و مناظري که در هنر کرتی با زیبایی جلوهگر  مثال گلها و گیاه ;پس از عصر هومر، نقشهاي ظرفها به تصنع گرایید

از مصنوعات برجسته این دورهاند، اساسا براي نگاه  هاي بزرگ نازیبایی که کوزه. شده بودند، از لطافت عاري شدند

تزیینات این دوره تقریبا به اشکال . داشتن شراب یا روغن یا غالت ساخته شدهاند، نه براي لطف و جذبه هنري

حتی پیکرهاي . هندسی مانند مثلث، دایره، زنجیره، چهارخانه، لوزي، صلیب شکسته، و خطوط متوازي منحصرند

این گونه . تنه پیکر به شکل دایره، و ران ساق پاي آن به شکل مخروط است: تهایی هندسی هستندانسانی به صور

 دیپولونتزیینات، که از روي بیقیدي صورت میگرفت، در سراسر یونان رواج یافت و باالخره به پیدایش سبک تزیینی 

خمهاي بزرگی که معموال براي خاك سپاري مردگان به کار میرفت، تصاویري از عزاداران و ارابه روي . انجامید

در اواخر سده هشتم، پیشرفتی . سواران و جانوران کشیده شده است، ولی همه آنها از لحاظ هنري بسیار ناهنجارند

و به جاي خطوط مستقیم، خطوط زمینه ظرفها را به دو رنگ درآوردند . در نقاشیهاي ظرفهاي سفالی دست داد

همچنین به کشیدن صورتهاي جانوران و گیاهان پرداختند و شیوه تزیینی شرقی را جانشین . منحنی به کار بردند

. سبک ساده هندسی کردند

گلدانهاي سرخرنگ میلتوس، گلدانهاي مرمرین سفید ساموس، . پس از آن، یونانیان دیرزمانی دست به آزمایش زدند

هاي نیم شفاف  سیاهرنگ لسبوس، ظرفهاي سفیدفام رودس، ظرفهاي خاکستري رنگ کالزومناي، و شیشهظرفهاي 

هاي عطر ظریف سیکوئون و  ظروف نازك اروتراي، ظرفهاي بی عیب خالکیس، شیشه. نوکراتیس در بازارها فراوان شد

در . مانستند، شهرت بسزا یافتندهاي پر نقش و نگار این دو ناحیه، که به گلدان رومی چیگی می کورنت، و کوزه

هر شهر میکوشید که در همه بنادر مدیترانه، . حقیقت، میان کوزهگران شهرهاي گوناگون رقابتی سخت به وجود آمد

  . و در داخل روسیه و ایتالیا و فرانسه، خریدارانی پیدا کند

ه میشد، و کوزهگران آن روشهایی جدید در قرن هفتم، کورنت به نظر فاتح میآمد، زیرا گلدانهاي آن در همه جا دید

م، استادان  ق 550اما در . براي نقش زدن و رنگ آمیختن ابتکار کردند و ظروف خود را به اشکال بدیع در آوردند
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اینان نفوذ کوزه گران شرقی را به یک سو افکندند و با . محله کرامیکوس در آتن گوي سبقت را از دیگران ربودند

از آن پس، . هرنگ خود بازارهاي دریاي سیاه، قبرس، مصر، اتروریا، و اسپانیا را قبضه کردندجاذبه نگارهاي سیا

در طی چند نسل، . بهترین کوزه گران و نقاشان روي سفال در آتن به دنیا میآمدند، و یا به آتن مهاجرت میکردند

و اعتبار زیاد برپا شد و ساختن ظروف  پسران آتنی هنرهاي پدران را فرا میگرفتند، و باالخره نحله بزرگی با شهرت

  . سفالی نفیس یکی از صنایع مهم شد و در انحصار آتیک درآمد

هاي سفالگري هستند، شاگردان، با همکاري یا نظارت استاد خود،  برخی از نقشهاي سفالهاي یونانی نمایشگر کارگاه

ا رنگ میزنند، و ظروف ساخته شده را با آتش گل را با رنگ میآمیزند، قالبگیري میکنند، تصویر میکشند، زمینه ر

ما بیش از صد تن از کوزه گران آتیک را به نام میشناسیم، ولی، بر اثر مرور . میپزند و احساس غرور و شادي میکنند

  .)) سازنده من، نیکوستنس است: ((روي یک ساغر، این کلمات دیده میشود. زمان، شاهکارهاي آنان از بین رفته است

هاي مصنوع او اکنون در واتیکان موجود است، در شمار هنرمندان بیشماري است که در  س، که یکی از کوزهاکسکیا

، گلدان معروف فرانسوا به توسط کلیتیاس و 560در حدود سال . دوره صلح و صفاي پیسیستراتوس به بار آمدند

تروریا کشف شد، و اکنون در موزه این گلدان توسط یک فرانسوي به نام فرانسوا در ا. ارگوتیموس ساخته شد

هاي یونانی را نمایش  هایی از افسانه نقشهاي روي آن، در چند ردیف، صحنه. باستانشناسی فلورانس نگاهداري میشود

اگر بگوییم که استادان . این افراد جزو معروفترین استادان سفالگري با نقوش سیاه قرن ششم در آتیک بودند. میدهند

م، از لحاظ هنرمندي، با بهترین هنرمندان چین در عصر تانگ یا عصر سونگ برابري میکنند،  قیونانی قرن ششم 

هنرمندان یونانی به رنگ اهمیتی نمیدادند، بله . اما هدف یونانیان با هدف چینیان فرق داشت. قدري مبالغه کردهایم

شکل یا نقش را مورد تاکید قرار همچنین به تزیینات توجهی نداشتند، بلکه مجموع . خطوط را مهم میشمردند

. میدادند

ها برجسته و پاها الغرند، و  شانه. اشکالی که روي گلدانهاي یونانی نقش شده است، همه قراردادي و رسمی هستند

بنابراین، باید بگوییم که هنرمند سفالگر یونانی هیچ گاه توجهی به . این ویژگیها در تمام دوره کالسیک دوام میآورند

به رنگهایی خاص . ت نمیکند، بلکه به طرزي شاعرانه با تخیالت خود سرگرم است و حقایق را به چیزي نمیگیردواقعی

خاك سرخ محله کرامیکوس را با قدري رنگ زرد میآمیزد و سپس با دقت اشکال را بر گل حک میکند و . عالقه دارد

ابریق، کوزه، جام : زیبا و هم مفیدند، میسازد مانند در نتیجه، ظروفی که هم. زمینه را به رنگ سیاه براق در میآورد

هاي جدیدي پیش  سفالگر، به اتکاي تجارب خود، موضوعاتی تازه ابتکار میکند و شیوه. شراب، فنجان، لیوان، و کاسه

ل میگیرد، و از این رهگذر به فلزکاران و حجاران و نقاشان و مجسمهسازان الهام میدهد و پیشقدم منظره سازي و مد

هاي گوناگون گلی، راه مجسمهسازي را میکوبد و، از اینها  همچنین با ساختن مجسمه. سازي و مناظر و مرایا میشود

  . باالتر، از شیوه هندسی دوري و افراط کاري شرقی میرمد و پیکر انسان را محور هنر خود قرار میدهد

زمینه سرخ خسته شدند و کار خود را معکوس در پایان ربع آخر قرن ششم، کوزه گران آتنی از کشیدن سیاه بر 

سال بر بازارهاي  200بدین طریق مدت  ;کردند، یعنی اشکال را با رنگ سرخ کشیدند و زمینه را سیاه کردند

به طور کلی، بدن انسان را در حالت . مدیترانه دست یافتند، اما پیکرهایی که میساختند همچنان سخت و صلب بود

ین وصف هر دو چشم را نمایش میدادند، لیکن، حتی با وجود چنین محدودیتهایی، سفالگران نیمرخ میکشیدند، با ا

با قلمی نوك . آزادي بیشتر و بعد عمیقتري از مفاهیم، و نحوه منعکس کردن آنها در مصنوعات خود، به دست آوردند

نه آن را به رنگ سیاه در تیز، طرح کلی تصاویر را روي گل میکشیدند، سپس جزئیات آن را نقش میزدند و زمی

مثال روي . در این سبک نیز نام برخی از استادان جاودانه شد. میآوردند و با رنگهاي براق تصرفاتی در آن میکردند

به وسیله ائوتومیدس، فرزند پولیاس مصور شد، و ائوفرونیوس هرگز مانند آن : ((یک کوزه دو دسته نوشته شده است
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وفرونیوس بزرگترین سفالگر زمان خود بود، و به عقیده بعضی از هنرشناسان، کاسه بزرگی با این حال، ائ!)) نمیسازد

گلدان معروفی که به یکی از . که روي آن تصویر کشتی گرفتن هراکلس با آنتایوس به چشم میخورد، ساخته اوست

شان میدهد که زخم نقش این گلدان اخیلس را ن. معاصران او، سوسیاس، نسبت داده شده است، نقش عالی دارد

این نقش متضمن مهارت و زیبایی کامل است و حالت دردناك و آرام سلحشور جوان را . بازوي پاتروکلوس را میبندد

مثال، در داخل یک ساغر، . شاهکارهاي بسیار از هنرمندان گمنام باقی مانده است. از خالل قرون نشان میدهد

. ردهاش عزاداري میکندمادري براي فرزند م: منظرهاي بدیع میبینیم

همچنین، در یک اثر دیگر که در موزه هنري مترپلیتن نیویورك موجود است، یک سرباز یونانی، که شاید اخیلس 

جان کیتس، شاعر معروف انگلیسی، به الهام یکی از . باشد، نیزه خود را بر پستان زیباي یک زن جنگجو فرو میبرد

  . غزل بسیار زیبایی ساخت که از هر گلدان یونانی زیباتر است این قبیل گلدانها با روحی پرالتهاب،

  مجسمه سازي -2

سبب شد که سبکهاي  660سکونت یونانیان در آسیاي باختري و گشایش ابواب مصر به بازار تجارت یونان در 

ساز کرتی به ، دو مجسمه 580در حدود . مجسمه سازي خاور نزدیک و مصر به یونیا و قسمت اروپائی یونان راه یابد

چون از آنجا بازگشتند، تعدادي . نام دیپوئنوس و سکولیس پذیرفتند که در سیکوئون و آرگوس به کار پردازند

این . مجسمه و شاگرد از خود باقی گذاردند، و از این زمان به بعد یک نحله مهم مجسمهسازي در پلوپونز تاسیس شد

مردگان را با افراشتن ستونهاي ساده، که رفته رفته قسمت فوقانی  در ابتدا،. هنر عمدتا در خدمت دین و ورزش بود

پس از آن، نقوشی برجسته، نمایشگر مراسم تشییع جنازه، به وجود  ;آنها تراشیده و منقش شد، تجلیل میکردند

) راديابتدا بدون حفظ شباهت فردي، و بعدا با حفظ شباهت انف(هایی از ورزشکاران فاتح  باالخره، مجسمه ;آوردند

  . هاي بسیاري از خدایان نیز ساختند بر اثر تخیالت دینی، مجسمه. تراشیدند

. درباره صندوق کوپسلوس، جبار کورنت، داستانها گفتهاند. تا قرن ششم، مجسمه سازان بیشتر چوب به کار میبردند

ت کاري کردند و با حکاکی مطابق گفته پاوسانیاس، این صندوق را از چوب سدر ساختند و روي آن با عاج و طال منب

هاي چوبی را با فلزات قیمتی  بتدریج که ثروت مردم فزونی یافت، تمام یا قسمتی از مجسمه. آن را زینت دادند

در سراسر دوره . را از طال و عاج ساخت)) زئوس((و مجسمه )) آتنه پارتنوس((میپوشاندند، چنانکه فیدیاس مجسمه 

هاي کهن را گداخته و از  با آنکه بسیاري از مجسمه. غ با سنگ رقابت میکردهنر کالسیک، در مجسمه سازي، مفر

است، میتوان به ترقی  490، که در موزه شهر دلفی باقی و متعلق به حدود سال ))ارابه ران((بین بردهاند، از تندیس 

)) تورانیکیدس((ه مجسم. این هنر، پس از انتقال آن به وسیله رویکوس و تئودوروس ساموسی به یونان، پی برد

، که نمایشگر هارمودیوس و آریستوگیتون است، به دست آنتنور، اندکی پس از اخراج هیپیاس از آتن، با )جبارکشان(

  . مفرغ ریخته شد

در آغاز، چندین نوع سنگ نرم براي مجسمه سازي به کار میرفت، ولی بعدا مجسمه سازان یونانی سنگهاي سختتر را 

براستی، تقریبا تمام مرمرهاي ناکسوس و پاروس را . هاي زیبا درآوردند به صورت مجسمهبا چکش و قلم حجاري 

م، معموال پیکرها را رنگ میکردند،  ق 490تا  1100در دوره قدیم، یعنی . استخراج کردند و با آنها مجسمه ساختند

اف جلوه گر کنند، مجسمه موثرتر ولی در پایان این دوره، متوجه شدند که اگر پوست ظریف بدن زنان را با مرمر شف

  . خواهد بود

در مصرو خاور میانه لباسهاي . ها را مورد توجه قرار دادند یونانیان یونیا، قبل از سایرین، نمایش جامه مجسمه

اما یونانیان در سده ششم توانستند چین و شکن لباس . ها بسیار خشن بود و لطف بدن زنده را میپوشاند مجسمه

با این حال، نفوذ پیکرتراشی . ظاهر کنند و، براي نمایاندن زیبایی بدن سالم انسانی، از لباس بهره جویندها را  مجسمه
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پاهاي آنها، حتی در . ها سنگین و بیروح به نظر میرسیدند مصر و آسیا در یونان به قدري زیاد بود که مدتها مجسمه

چهره، خشک و خشن بود، و . مرده از بدن آویخته بودحالت استراحت، کشیده و مصنوعی مینمود، و دستها به شکلی 

پیکرتراشان یونانی، همانند . چشمها همواره به بادام میمانست و احیانا، به شیوه شرقی، به یک طرف تمایل داشت

مجسمه سازان مصري، پیکرها را طوري میساختند که مستقیما به جلو بنگرند، و در نمایش بدن به قدري در قرینه 

الغه میورزیدند که اگر خطی از میان چهره رو به پایین کشیده میشد، تمام بدن به دو بخش کامال مساوي سازي مب

. تقسیم میگردید

نام دارد، شاید به علت سکون جامعه و خشکی سنن اجتماعی به وجود آمد و دوام )) جبهه نمایی((این خاصیت، که 

فراوانی ساخته میشد، بندرت ویژگیهاي چهره یک ورزشکار معین را در یونان باستان، مجسمه ورزشکار با آنکه ب. آورد

اساسا هیچ ورزشکاري حق تدارك تصویر یا تندیس شخص خود را نداشت، مگر آنگاه که در همه . نمایش میداد

 میتوان گفت که یونان هم، مانند مصر و سایر کشورهاي قدیم، در. مسابقات پنج گانه اصلی به مقام قهرمانی میرسید

نخستین مراحل تکامل، به اقتضاي سکون جامعه و قیود دینی، مجسمه سازي را از پیشرفت بازداشت و پیکرها را به 

  . تصنیع و یکنواختی کشانید

جوان معموال ))). کوره(و دیگري دوشیزه ))) کوروس(((دو موضوع سخت مطلوب پیکرتراشان یونان بود، یکی جوان 

پاي چپ را اندکی به پیش میگذاشت، دستها را از پهلوها : رام نمایش داده میشدبه هیئتی برهنه و با قیافهاي آ

دوشیزه، با قیافهاي نجیب، گیسوانی مرتب، و  ;میآویخت یا اندکی از بدن دور نگاه میداشت، مشتهاي او بسته بود

. میداشت جامهاي سنگین، با یک دست جامه خود را جمع میکرد و با دست دیگر هدایایی به خدایان عرضه

، ))آپولون تنئا((را به آپولون نسبت میدادند مخصوصا ) کوروس(تاریخنویسان، تا این اواخر، مجسمه این جوانان 

در موزه بریتانیا، و آپولون معروف به )) آپولون سترنگفورد((در آموکالي، )) تخت آپولون((، ))آپولون سونیون((

ولی، به احتمال زیاد، اینها  - م ساخته اند  هاي سده پنجم ق جسمهکه رومیان از روي یکی از م)) شوازول گوفیه((

تندیس دوشیزه، حداقل به دیده مردان، زیباتر از تندیس . هایی براي مقابر هستند مجسمه ورزشکاران یا مجسمه

 برخی از تندیسهاي. هاي پرچین دوشیزه جلب نظر میکند بدن الغر و دلپذیر و چهره متبسم و جامه. جوان است

یکی از آنها، که ما . دوشیزه، منجمله تندیسی که در موزه آتن موجود است، از آثار هنري درجه اول به شمار میروند

ي در تندیسهاي دوشیزه، از خشونت و تصنع مصر .استنام میدهیم، شاهکاري مسلم )) دوشیزهاي از خیوس((به آن 

م،  آرخرموس، پیکرتراش سده ششم ق. هاي آپولون منعکس شدهاند، اثري نیست و سادگی دوریک، که در مجسمه

دست به ابتکار یا احیانا احیاي موضوعی تازه زد، به این معنا که، در مقابل ساختن تندیس جوان یا تندیس دوشیزه، 

ي پیروزي، که بعدا در هنر مسیحی به صورت ها مجسمه. را رواج داد)) پیروزي((ساختن تندیسهایی به نام 

)) پیروزي بالدار((، و ))پیروزي پایونیوس((، ))پیروزي دلوس((مانند : هاي فرشتگان در آمدند، فراوانند مجسمه

اخیرا در نزدیکی میلتوس مجسمه هایی نمودار زنان با دامنهاي چیندار و در حالت نشسته به دست آمده . ساموتراکه

ها که براي معبد برانخیداي ساخته شدهاند، خشن و بیروحند، ولی، در عین حال، فاقد گیرایی  مهاین مجس. است

 .نیستند

پلینی گفته است، . هایی به وجود آمده است نقشهاي برجسته یونانی چندان قدمت دارند که درباره منشا آنها افسانه

سپس پدر او به نام بوتادس، . ترکی از مردم کورنت روي سایه پیکر عاشقش که بر دیوار افتاده بود نقشی کشیددخ

  . هاي متعدد ساخت که به سفالگري اشتغال داشت، از آن نقش قالبی برداشت و از آن نمونه
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م،  ق 520در . تهاي کامل مورد استفاده قرار گرف بدین طریق، نقش برجسته پدید آمد و بیش از مجسمه

اکنون این نقش یکی از نفایس موجود در موزه . آریستوکلس نقشی برجسته از آریستیون ساخت و در مقبره او نهاد

  . آتن است

چون تقریبا همیشه نقوش برجسته را رنگآمیزي میکردند، مجسمه سازي، نقوش برجسته، و نقاشی هنرهایی به هم 

. رد استفاده قرار گرفتند، و هنرمندان بسیاري در هر چهار شکل مهارت داشتندپیوسته بودند، و هر سه در معماري مو

در معابد، بعضی از قسمتهاي نقوش برجسته را رنگآمیزي میکردند، ولی قسمت اعظم آنها را به رنگ طبیعی باقی 

ریافت که در زمان از نقاشی یونانی آثار مستقل چندانی وجود ندارد، ولی از بیانات شاعران میتوان د. میگذاشتند

نقاشی یونانی پس از هنرهاي دیگر به وجود آمد، و . آناکرئون، با رنگهایی آمیخته با موم مذاب، دیوارنگاري میکردند

  . بعد از آنها از میان رفت

هیچ هنر یونانی، جز معماري، در قرن ششم تعالی نیافت، در صورتی که فلسفه و شعر یونان در همان دوره به بلوغ 

شاید اشراف زمان، که هنوز روستایی و نسبتا فقیر بودند، درست از هنرمندان حمایت نمیکردند، و شاید . رسیدخود 

با این حال، همه هنرها در عصر . بازرگانان هنوز ثروتشان آن قدر زیاد نشده بود که به سلیقه و ذوق عالی گرایند

. ستراتوس و هیپیاس از این لحاظ سخت پیشرفت کرددیکتاتورها به حرکت درآمدند، و مخصوصا آتن در زمان پیسی

مجسمه سازان . نقض شد)) جبهه نمایی((در اواخر این دوره، سستی و خشکی مجسمه سازي از بین رفت و اصل 

ها  کمکم در نقوش خود پاها را در حال حرکت نشان دادند، دستها را در حاالت گوناگون مجسم ساختند، به چهره

، و بدن را به اشکال مختلف جلوهگر کردند، که بیانگر مطالعات بیشتر در کار تشریح بدن و روح و نشاط بخشیدند

هاي ایستاي سنگی، در تاریخ یونان اهمیت  این تحول مجسمه سازي، یعنی پویاگردانیدن مجسمه. حرکات بود

زیرا، . ونانی به شمار میرودیکی از موفقیتهاي بزرگ ی)) جبهه نمایی((در حقیقت، فرار از شیوه مصري . بسزایی دارد

  . بر اثر آن، نفوذ هنري مصر آسیایی از میان رفت، و هنر یونانی اصیل پدید آمد

  معماري  -3

در طول . علم معماري، بکندي، از زمان هجوم قوم دوري به بعد پیشرفت کرد و سبک معماري دوري رواج یافت

عمارات به . اي اصول ساختمانی خود را به یونان انتقال دادنددوران عتیق از عصر آگاممنون تا ترپاندروس مردم موکن

و سر ستونها  ;در داخل و خارج عمارت، ستونهاي فراوان به کار میرفت ;شکل مکعب مستطیل ساخته میشد

ها به کار  بعدا معماري موکناي، که ظاهرا فقط جنبه دنیوي داشت و براي قصرها و خانه. چارگوش و ساده بودند

بارگاه وسیع دربار موکناي . ریجا به صورت معماري کالسیک یونان، که کامال هیئتی دینی دارد، درآمدمیرفت تد

کمکم به معبد شهري تبدیل شد، زیرا بتدریج از قدرت حکومت سلطنتی کاسته شد و دموکراسی پدید آمد و 

. د را نیازمند معبد یافتندیونانیان براي تجلیل خداي شهر، که به عنوان نماینده شهر مورد پرستش بود، خو

در مرحله بعد که معابد را از سنگ ساختند، . نخستین معابد یونان، به سبب فقر جامعه، از چوب و آجر ساخته میشد

از این رو، ستون مارپیچ یونیایی را میتوان . سبک پیشین که مخصوص ساختمانهاي چوبی بود همچنان محفوظ ماند

هر چه ثروت و سیادت یونانیان زیادتر شد، بیشتر بر مصرف . کنده شده است گلی دانست که روي قطعهاي چوب

م، که راه تجارت یونان به مصر باز شد، ساختمانهاي سنگی بسرعت جاي  ق 660سنگ افزود، و پس از سال 

، 580قبل از قرن ششم، سنگ آهک مورد توجه یونانیان قرار گرفت، و در حدود سال . ساختمانهاي چوبی را گرفتند

  . سنگ مرمر براي تزیینات، سپس براي نماي عمارتها، و باالخره براي تمام بناي معبدها به کار رفت
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. سبک دوریک، سبک یونیایی، و سرانجام سبک کورنتی در قرن چهارم: در یونان سه سبک معماري به وجود آمد

ستش در خارج از معبد صورت چون قسمت داخلی معبد به خدایان و خدمتگزارانش اختصاص داشت و مراسم پر

  . میگرفت، در هر سه سبک معماري، توجه زیادي به نماي بیرونی معابد مبذول میداشتند

موافق سبک دوریک، ستونها در . معماران، پس از انتخاب زمینی مرتفع، پی گذاري میکردند و ستونها را باال میبردند

هاي کرتی و  دند، و از این لحاظ سبک دوریک با شیوهقسمت باال کمی باریک میشدند و به شکل درخت در میآم

بر فراز ستون دوري، . اما ستون دوري ظاهرا نسبت به ارتفاعش خیلی سنگین و حجیم بود. موکنایی تفاوت داشت

  . یک سرستون ساده، ولی درشت قرار میگرفت

میرسند، در سبک دوریک موثر  احتماال ستونبندي ساختمانهاي مصري قدیم، که در دیرالبحري و بنی حسن به نظر

در سبک یونیایی، ستونها بلندتر و نازکتر از ستونهاي . افتادند، چنانکه سبک یونیایی از معماري آسیایی الهام گرفت

بر روي هم، سبک یونیایی از سبکهاي . سرستون سبک یونیایی نیز با سرستون دوري فرق داشت. دوریک بودند

ام دیگر آسیایی الهام گرفت، اما، در عین حال، نمایشگر ظرافت و عالقه قوم یونیایی به معماري حتیها و آشوریها و اقو

مجسمه سازي، . ریزه کاري بود، بدان سان که سبک دوریک خشونت و قدرت زیاد و سادگی قوم دوري را میرسانید

قوم یونیایی، مانند قوم دوري، . ادبیات، موسیقی، و طرز رفتار و لباس این اقوام هم، مانند معماري آنها، یکسان نبود

اما معماري دوري، مانند ریاضیات، دقیق و خشک است، در حالی که معماري یونیایی . با سنگ عمارت میساختند

  . یکی مذکر است، دیگري مونث ;یکی شیوهاي شمالی یا نوردیک است، و دیگري شیوهاي شرقی. شاعرانه است

سنگهاي بزرگی که سرستونها را . زیبایی میآفرید و هم عمارت را حفظ میکردمعماري یونانی، به وسیله ستونها، هم 

به یکدیگر پیوند میدادند، در سبک دوریک جلوهاي ساده داشتند، ولی در سبک یونیایی مرکب از سه الیه بودند، و 

هر دو سبک یونیایی و  در قرن پنجم، در ساختمانها، از. بر فراز آنها قرنیزي مرمري با تزیینات زیاد به نظر میرسید

مجسمه سازان، در مثلثهاي واقع در زیر سقف عمارات، نقوش برجسته بسیار زیبا و جذابی . دوریک استفاده میشد

در معابد، . پشت بام، مفروش از آجرهاي کاشی رنگین و، به نوبه خود، زیبا بود و آبروهاي زیبایی داشت. میساختند

در میان ستونها، و روي دیوارها و هر جاي مناسب دیگر، . بهره میگرفت معماري به حد اشباع از مجسمه سازي

محتمال، بیشتر زیبایی . تمام یا قسمتی از عمارت به وسیله نقاشان رنگین و منقش میشد. مجسمه به چشم میخورد

. ر درآمدهاندآثار هنري یونان از آنجاست که به مرور زمان از شدت رنگها کاسته است، و تصاویر به صورتهاي طبیعت

این دو سبک رقیب، در قرن ششم عظمت ! شاید روزي نقاشیهاي امروزي نیز، از همین لحاظ، زیبایی بیشتري بیابند

یافتند و در قرن پنجم به درجه کمال رسیدند و، از لحاظ جغرافیایی، کشور یونان را به دو بخش غیرمساوي تقسیم 

اطراف اژه، و سبک دوریک در شبه جزیره یونان و نواحی باختري سبک یونیک در نواحی آسیایی و نواحی . کردند

معبد آرتمیس در افسوس، معبد هرا در ساموس، و معبد برانخیداي در نزدیکی میلتوس از شاهکارهاي . رایج شد

هایی باقی  سبک یونیک در سده ششم هستند ولی از ساختمانهاي سبک یونیک پیش از جنگ ماراتون فقط ویرانه

از معبد . برخی از معابد کهن پائستوم و سیسیل از آثار سبک دوریک در سده ششم به شمار میروند. ستمانده ا

با نقشه سپینتاروس، معمار کورنت، در دلفی ساخته شده، آثار مختصري باقی  512 -  548عظیمی که بین سالهاي 

قشه قدیمش بازسازي شد و موقعی که بر اثر زلزله فرو ریخت و مجددا مطابق ن 373این بنا در سال . مانده است

، پیسیستراتوس، بر 530در آتن سبک دوریک رواج داشت، و تقریبا در . پاوسانیاس از یونان بازدید کرد، هنوز برپا بود

که ایرانیان یونیا را گرفتند،  546پس از سال . اساس همین سبک، معبد زئوس را در دشت مقابل آکروپولیس بنا نهاد

در پایان این قرن، . رمندان یونیا به آتیک مهاجرت کردند و سبک یونیک را در آتن رواج دادندصدها تن از هن

. معماران آتنی هر دو سبک را مورد استفاده قرار دادند و زمینه دوره پریکلس را آماده ساختند
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  موسیقی و رقص  -4

. موسایها یا موزها یعنی االهگان هنر استدر میان یونانیان اصال به معناي بستگی به ) موسیکه)) (موسیقی((کلمه 

آکادمی افالطون را موسیون یعنی موزه، که امروزه بر مخزن آثار فرهنگی اطالق میشود، مینامیدند، زیرا به فعالیتهاي 

به همین دلیل، حوزه اسکندریه را، که در حقیقت دانشگاهی . فرهنگی که مورد توجه خدایان هنر بود میپرداخت

  . میخواندند)) موزه اسکندریه((اي ادبی و علمی به شمار میرفت، براي پژوهشه

مثال در آرکادیا، تمام مردان آزاده . موسیقی در میان یونانیان همان اندازه رواج داشت که امروزه در نزد ما رایج است

نست آواز تا سی سالگی به تحصیل موسیقی میپرداختند، و هر کسی حداقل یک ساز مینواخت، و کسی که نمیتوا

. میگفتند)) شعر چنگی((یونانیان به اشعار لطیفی که همراه نغمه چنگ ترنم میکردند . بخواند بیذوق محسوب میشد

هاي  میساخت، آن را براساس یکی از دستگاه ،))شعر بزمی((، یا به اصطالح امروزیها ))شعر چنگی((کسی که 

قبل از قرن ششم تقریبا هیچ اثر ادبی یونانی جدا از موسیقی . موسیقی تنظیم میکرد و خود، آن را به آواز میخواند

تعلیم و تربیت و ادبیات و دین و جنگ، همه آمیخته با موسیقی بودند، آهنگهاي جنگی در تربیت . وجود نداشت

در قرن هشتم . نظامی نقش عمدهاي ایفا میکردند، و تقریبا آموزش همه دانشها به میانجی شعر صورت میگرفت

. یونانی به کمال خود رسید و صدها آهنگ و دستگاه به بار آورد موسیقی

نی تا زمان آلکیبیادس در آتن بسیار مورد توجه . آالت موسیقی ساده و مثل امروز شامل ابزارهاي زهی و بادي بودند

شکلی  هاي نی زن به هنگام نی زدن به اما آلکیبیادس نی زدن را به ریشخند گرفت و متعرض شد که گونه. بود

پس، جوانان آتنی از آن رو گرداندند و اعالم داشتند که چون مردم بئوسی بهتر از آنان میزنند، نی . مضحک در میآید

  . نی ساده یا اولوس داراي دو تا هفت سوراخ بود! زنی کاري عامیانه است

دست راست خود نگاه میداشتند، و  یا بم مینامیدند و در)) نر((بعضی از نی زنها دو نی به کار میبردند که یکی را نی 

یونانیان کیسهاي به نی آویختند و بدان . یا زیر مینامیدند و در دست چپ نگاه میداشتند)) ماده((دیگري را نی 

همچنین با پیوستن چند نی مدرج، سازي موسوم به سورینکس یا نی لبک . وسیله نی کیسه دار را به وجود آوردند

نیز انتهاي آن را گشاد کردند و جاهاي انگشتان را بستند و بدین وسیله دست به اختراع و . ساختند)) نی پان((یا 

به گفته پاوسانیاس، آواي نی آوایی حزن آور به شمار میرفت و براي مرثیه خوانی و نوحه سرایی . شیپور زدند

سازهاي زهی با انگشت . یکردندیونان ظاهرا نوحه سرایی نم)) دختران نی زن((ولی اولترایداي، یعنی . استعمال میشد

همچنین نوعی عود و چنگی مشابه گیتار داشتند که به هنگام خواندن . یا مضراب نواخته میشد، و آرشه مرسوم نبود

گفتهاند که هرمس و . یونانیان داستانهاي عجیبی راجع به موسیقی دوستی خدایان پرداختهاند. شعر به کار میبردند

آپولون چنگ خود را از روي نیهاي مارسواس، کاهن معبد االهه کوبله، . قی را اختراع کردندآپولون و آتنه آالت موسی

داستانهاي دیگري درباره . اختراع کرد، و این افسانه میرساند که در تاریخ موسیقی، چنگ بیش از نی اهمیت یافت

، برخی از 730شاگرد مارسواس، در اولومپوس، : موسیقیدانان قدیم و سازندگان آالت موسیقی زبانزد یونانیان است

لینوس، معلم هراکلس، نتهاي موسیقی یونانی و بعضی از نواهاي موسیقی را به  ;گامهاي موسیقی را اختراع کرد

شاگردش موسایوس آواز را براي آدمیان  ;اورفئوس، کاهن معبد دیونوسوس، کارهاي عمدهاي انجام داد. وجود آورد

ها چنین  از این گونه افسانه. ین استادان همگی در حوزه موسیقی صاحب کرامت بودندا -موهبتی خوشایند میدانست 

   .استبر میآید که موسیقی یونانی از لیدیا و فروگیا و تراکیا گرفته شده 

مثال در تعظیم دیونوسوس و آپولون و هر خداي دیگر، . سرود و آواز تقریبا در تمام شئون زندگی یونانیان راه داشت

، و براي ورزشکاران فاتح، سرودهایی به ))انکومیا((سرودها و آهنگهایی میساختند، و براي متمولین، مدایحی به نام 

، ))تیکاارو((، ))سکولیا((، ))سومپوسیاکا((همچنین آهنگهایی به نام . میسرودند)) سرود پیروزي((یا )) اپینیکیا((نام 
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، براي غذا خوردن، باده نوشیدن، عشق ورزیدن، زناشویی، سوگواري، و خاك ))ترنوي((، و ))الگیاي((، ))هومنایوي((

، تاك نشانها ))لیتوئرسس((، دروگران آهنگهایی به نام ))بوکولیکا((چوپانان آوازهایی به نام . سپاري تنظیم میکردند

. داشتند)) الینوي((، و بافندگان سرودهایی به نام ))ایولوي((ن آوازهایی به نام ، ریسندگا))اپیلنیا((آوازهایی به نام 

هایی که البته مانند اشعار سیمونیدس  مانند مردم ساده ما، در خانه و مهمانی و کوچه و خیابان نیز به ترنم ترانه

. سمی پایاپاي یکدیگر پیش رفتنددر جریان اعصار پیاپی، موسیقی عامیانه و موسیقی ر. نبود، میپرداختند)) ادبی((

همسرایی براي یونانیان از ارزش فلسفی و عاطفی . در نظر یونانیان، عالیترین وجه موسیقی، همسرایی یا حراره بود

هاي همسرایان در جشنهاي درو،  دسته. عمیقی، که انسان کنونی براي کنسرتو و سمفونی قایل است، برخوردار بود

گاه گاه در شهرها، به هزینه صاحبان مکنت، مسابقات بزرگی . حاضران را به شور میافکندندپیروزي، و مراسم دیگر 

هاي همسرا، به وسیله هنرشناسان، بر اشعار و آهنگهاي زیبا دست  معموال دسته. هاي همسرایان برپا میشد براي دسته

کلیساي یونان در زمان حاضر، کسی  ها، به شیوه در این مسابقه. مییافتند و مدتها براي مسابقه تمرین میکردند

قرنها گذشت تا یونانیان موسیقی سازي را با آواز همراه . منفردا سرود نمیخواند، و خوانندگی با نوازندگی همراه نبود

به این ترتیب، موسیقی یونانی رفته رفته . از صداي خوانندگان باالتر یا پایینتر بود 5/1این موسیقی معموال . کردند

  . یدا کرد و به عواملی مانند هماهنگی و کونترپوان نزدیک شدتکامل پ

از این رو، بسیاري از تعابیر موسیقی کنونی ما از رقص . رقص وقتی که به کمال خود رسید، با آواز گروهی آمیخت

لوکیانوس چون نتوانست منشا رقص را در . ی گرامی میداشتندیونانیان رقص را همانند موسیق .استگرفته شده 

. زمین بیابد، کوشید که رقص را بازتاب حرکات منظم اختران بشمارد

هومر میگفت که دایدالوس محض رقص آردیانه صحنهاي ساخت، و در طی جنگ تروا رقاصی نامدار موسوم به 

به . داخت، و بدین سبب، هیچ نیزهاي به او اصابت نمیکردمریونس همواره، و حتی در میدان کارزار، به رقص میپر

  . نظر افالطون، رقص زاده شوقی طبیعی است براي ابراز شخصیت با حرکات بدن

سقراط خود را با . ارسطو بر آن بود که رقص حرکاتی است موزون براي نمایش امیال و صفات و افعال انسانی

د بود که رقص به همه اندامهاي بدن صحت میبخشد البته او به معقت ;رقصیدن سرگرم میکرد و آن را میستود

  . رقصهاي خاص یونانی نظر داشته است

اما، . برخی از وجوه رقص یونانی محرك تمایالت جنسی است. رقص یونانی با رقصهاي ما غربیان فرق بسیار دارد

لیتی هنري است و، مانند رقصهاي برخالف رقصهاي دونفري امروزي، براي هماغوشی مرد و زن صورت نمیگیرد فعا

. ها و سرودهاي آنان، فراوان بودند رقصهاي یونانی، همانند ترانه. شرقی، دست و بازو را به اندازه پا به کار میاندازد

رقصهاي . از این جملهاند رقصهاي دینی، مثل رقصهاي اسرار دیونوسوسی. رقص نام بردهاند 200نویسندگان قدیم از 

رقصهاي جنگی، مثل رقص پورهیخه که جزو  ;صهاي گومنوپدیا در جشن جوانان عریان اسپارتیورزشی، مثل رق

رقصهاي تشریفاتی سنگین، مثل رقص هوپورخما که در ضمن آن دو  ;مشقهاي نظامی به نونهاالن آموخته میشد

وادث مهم طبیعی و از اینها گذشته، مردم به مناسبت ح. دسته به طور هماهنگ به خواندن و رقصیدن میپرداختند

  . اجتماعی، به رقصهاي گروهی گوناگون اشتغال میورزیدند

همه این هنرهاي زیبا، یعنی شعر بزمی، آواز، موسیقی سازي، و رقص، در یونان قدیم با هم ارتباط نزدیک داشتند، 

رخیلوخوس که اشعار آ. پس، شعر از موسیقی جدا شد. اما از قرن هفتم به بعد کم کم به تخصص و استقالل گراییدند

بزمی را بدون موسیقی میخواند، پیشاهنگ دوره انحطاطی درازي است که شعر را به یک فرشته بال شکسته خاموش 

رقصهاي گروهی هم تجزیه شدند، به این معنی که از آن پس آواز گروهی بدون رقص صورت میگرفت، و . مبدل کرد

این ورزش سخت، نفس را به تنگی میاندازد و در نتیجه به آواز لوکیانوس اعالم داشت که رقص، . رقص بدون آواز
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همچنین موسیقی نوازانی به وجود آمدند که آواز نمیخواندند و با اجراي قطعات زیبایی که . خواندن آسیب میرساند

آواز  بعضی از موسیقیدانان معروف، از قبیل آمویبیوس. بسرعت اجرا میکردند، مورد استقبال مردم قرار میگرفتند

ولی البته . خوان و چنگ نواز، هر بار که هنر خود را به مردم عرضه میداشتند، معادل شش هزار دالر میگرفتند

موسیقیدانان، مانند سایر هنرمندان، در طی همه نسلها از افتخار گرسنگی . نوازندگان گمنام بسختی زندگی میکردند

!. اند برخوردار بوده

رت نصیب کسانی میشد که در چند هنر مهارت داشتند و ماهرانه میتوانستند آواز در یونان کهن، بزرگترین شه

هنرهاي مرکب اینان شاید بمراتب بیش از اپراها و . گروهی بسازند و ساز بنوازند و به تنظیم رقص پردازند

. ا نام برداز این زمره باید ترپاندروس، آریون، آلکمان، و ستسیخوروس ر. ارکسترهاي امروزي هماهنگی داشت

میگویند که چون از تاراس رهسپار کورنت : یونانیان راجع به او افسانهاي دارند ;معروفترین این هنرمندان آریون است

یا باید با : شد، مالحان پولش را سرقت کردند و به او گفتند که دو راه در پیش دارد، و باید یکی از آن دو را برگزیند

ولی در میان . آریون براي آخرین بار سرودي خواند و خود را به دریا انداخت. رق گرددکارد کشته شود و یا در دریا غ

این هنرمند در اواخر سده هفتم در . سوار شد و به ساحل رسید) که شاید چنگ او باشد(امواج بر پشت یک ماهی 

. پنجاه نفري ترتیب دادشهرهاي گوناگون، مخصوصا کورنت، خوانندگان ناآزموده را تربیت کرد و دسته همسرایان 

موضوع آوازهاي او معموال آالم و مرگ دیونوسوس بود، و به افتخار مالزمین افسانهاي این خدا، شرکت کنندگان در 

  . بدین شیوه، بنیاد نمایش تراژدي نهاده شد. مراسم معموال به هیئت بز در میآمدند

  آغاز نمایش  -5

در این قرن، . برجسته است، از لحاظ هنر نمایش اهمیت فوق العاده داردقرن ششم، که در بسیاري از سرزمینها قرنی 

جلوتر نرفته و به نمایش ) پانتومیم(زمینه نمایش یونانی فراهم آمد، حال آنکه انسان قبل از این قرن از نمایش صامت 

  . ناطق نرسیده بود

در این مراسم، . برخاست) یسیسمفال(به گفته ارسطو، نمایش کمدي از مراسم مربوط به پرستش آلت رجولیت 

تندیس بزرگی از آلت رجولیت را به عنوان نشانهاي مقدس از نیروي بارآوري طبیعت حمل میکردند وبراي خدایان 

هدف نهایی . این مراسم را کوموس میگفتند. باروري و زایش، مخصوصا دیونوسوس، سرودهاي گروهی میخواندند

این بود که، با تجسم روابط جنسی، خاك را بر سر غیرت آورند و به ) گرفتکه بعدا معنی عیاشی به خود (کوموس 

مردمی که در مراسم شرکت . در طی این مراسم، قیود اجتماعی به طور موقت کنار گذاشته میشد. باروري برانگیزند

بعدا این . دمیکردند، دم بز و نیز آلت رجولیت بزرگی که از چرم سرخ ساخته میشد، به لباس مخصوص خود میبستن

. لباس در نمایشهاي کمیک متداول شد، و آریستوفان، نمایشنامه نویس آتنی، هم آن را در نمایشهاي خود داخل کرد

دلقکان، تا قرن پنجم در امپراطوري روم غربی، و تا پایان کار امپراطوري روم شرقی، در خطه بیزانس، عالمت آلت 

در کمدیهاي قدیم یونان، عالوه بر ارائه عالیم جنسی، رقص فضیحت . درجولیت را در نمایشهاي خود به کار میبردن

کمدي کهن یونانی از این مراسم ناشی شد و تا زمان مناندروس جنبه جنسی قوي . بار کورداکس نیز اجرا میشد

. داشت و بیش از هر چیز، عشق و زناشویی و وصال را مورد بحث قرار میداد

شخصی به نام سوساریون در نزدیکی شهر سیراکوز آن مراسم را دگرگون کرد و  م، ق 560اول بار در حدود سال 

این گونه نمایش از سیسیل به پلوپونز و سپس به آتیک راه یافت، و نمایش . نمایش کمدي غیر جنسی به وجود آورد

ست، شهرها پس از یک قرن، چنانکه ارسطو نوشته ا. دهندگان سیار و نمایش دوستان محلی از آن تقلید کردند

  . به بعد در جشنها مورد استفاده قرار دادند 465نمایش کمدي جدید را جدي گرفتند و از 
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سرود ((کلمه تراژدي به معنی . هاي همسرایان در مراسم دیونوسوس سرچشمه گرفت نمایش تراژدي از نمایش دسته

مراسم دیونوسوس، تا زمان اوریپید، اساسا  .از آنجا پیدا شد که نقش پردازان آن مراسم به هیئت بز در میآمدند)) بز

مضحک بود، و چنانکه ارسطو میگوید، مدتی طول کشید تا نمایش تراژدي از خالل قطعات کمیک بیرون آمد و 

از جمله، پرستش مردگان و تجسم برخی از  ;مسلما عوامل بسیار در ظهور تراژدي دخالت داشتند. استقالل یافت

زئوس، ازدواج زئوس با هرا، مصایب دمتر و پرسفونه، و از اینها مهمتر، در پلوپونز و آتیک،  حوادث خدایان، مانند تولد

این گونه نمایشها را به یونانی درومنا میگفتند که به معنی ماوقع یا رویداد است، و . مرگ و رستاخیز دیونوسوس

پدید آمد، منجمله در سیکوئون که تا نمایش تراژدي در نواحی متعدد . کلمه درام به معنی نمایش از آن مشتق شد

عصر کلیستنس، به یاد آالم آدراستوس، شاه باستانی آن دیار، سرودهاي گروهی میخواندند و در ایکاریا که بزي را 

که معنی واژه تراژدي است، در ابتدا مناجاتی در مورد این خدا بوده )) سرود بز((شاید . نثار دیونوسوس میکردند

  . است

ایشهاي کمدي و تراژدي جزو مراسم جشن دیونوسوس بود و، تحت ریاست کاهنان آن خدا، در در آتن، نم

مجسمه دیونوسوس را به . اجرا میشد)) هنرمندان دیونوسوسی((تماشاخانهاي به نام او، و به توسط بازیگرانی به نام 

  . ذت بردتماشاخانه میآوردند و در برابر صحنه میگذاشتند تا او نیز از تماشاي نمایش ل

اگر در . پیش از شروع نمایش، حیوانی را براي خدا قربانی میکردند، و صحنه به صورت معبدي مقدس در میآمد

همان طور که تراژدي . تماشاخانه خطایی از کسی سر میزد، او را به عنوان ناقض قوانین دینی به مجازات میرساندند

شن لنایا که آن هم به دیونوسوس مربوط بود به شمار در جشن دیونوسوس اهمیت داشت، کمدي فعالیت اصلی ج

بر روي هم، نمایش یونانی در اصل، همانند نمایش دینیی که کاتولیکهاي قرون وسطی برگزار میکردند، به . میرفت

موضوع آالم و مرگ موجودات آسمانی میپرداخت، ولی بعدا، به پایمردي شاعران، موضوع عذاب و مرگ قهرمانان 

کمدي، فرد را شاد و بی پروا میکرد، و تراژدي، با ارائه تلخیهاي دیگران، از حدت . یونانی را پیش کشید هاي افسانه

نمایش یونانی با جو دینی خود، مردم را مسحور میکرد، و این است یکی از علل تفوق . تلخی فرد تماشاگر میکاست

. آن بر نمایش پیشرفته انگلیس در عصر الیزابت

میخواندند، )) رقاص((بازیگران را . یون و سایرین به وجود آوردند، تا عهد اوریپید محور نمایشها بودهمسرایی، که آر

براي آنکه . زیرا قسمت اعظم فعالیت آنها رقص و همراه با آواز بود، و در مواقعی، این بازیگران معلم رقص نیز بودند

اشت که یک تن در برابر دسته همسرایان قرار گیرد و با نمایش از عهده بیان روابط متقابل انسانها برآید، ضرورت د

  . این نکته را یکی از رقاصان نامدار به نام تسپیس دریافت. آن مقابله کند

تسپیس که با مراسم دینی دیونوسوس در . وي از مردم ایکاریا بود، و ایکاریا شهري است نزدیک مگارا و الئوسیس

نه و دیونوسوس در الئوسیس آشنایی نزدیک داشت و نقشهاي گوناگون را مگارا و نمایشهاي دینی دمتر و پرسفو

در . ماهرانه بازي میکرد، در حین رقص، ظاهرا براي خودنمایی، از دسته همسرایان دور میشد و منفردا آواز میخواند

سولون از مشاهده . نتیجه، رفته رفته، در صحنه نمایش، میان او و دسته همسرایان گفتگو البته به آواز در میگرفت

یکی از نمایشهاي او سخت ناراحت شد و نمایش را وسیلهاي جدید براي فریب مردم، و مخالف اخالق شمرد چنانکه 

پیسیستراتوس نظري بازتر داشت و در جشن . دیگران هم، در ادوار دیگر، همین اتهامات را بر نمایش وارد ساختهاند

. ، تسپیس در این مسابقه نمایشنویسی پیروز شد534در . ن برپا کرددیونوسوس مسابقاتی میان نمایشنامه نویسا

پنجاه . نمایشنامه بنویسد 160سپس این هنر بسرعت پیش رفت، به طوري که در طی نسل بعد خوئریلوس توانست 

ش سال بعد از تسپیس، وقتی اشیل و آتن از جنگ ساالمیس فاتحانه برگشتند، زمینه براي آغاز تاریخ درخشان نمای

  . در یونان فراهم آمد
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VI - نظري به گذشته  

اگر به این تمدن عظیمی که در صفحات گذشته طرح کلی آن ذکر شد پس بنگریم، در خواهیم یافت که یونانیان 

نظري اجمالی به آنچه رفت، نشان میدهد که ناحیه اژه، مانند کندوي . براي چه در ماراتون در برابر ایرانیان جنگیدند

یونانیان جنگجوي و چابک و نوآوري که با سرسختی در هر بندري مستقر میشوند و اقتصاد خود را از مرحله زنبور، از 

. کشتکاري تا مراحل صنعت و تجارت کامل میبخشند و ادبیات و فلسفه و هنري عالی به وجود میآورند، ماالمال است

قرن . اکنده شد و به دوران بلوغ خود رسیدشگفت آور است که این فرهنگ جدید چگونه چنین سریع و پردامنه پر

  . م زمینه دستاوردهاي قرن پنجم را فراهم آورد ششم ق

ها، مانند شعر رزمی و بزمی، آزادي عمومی، فعالیت فکري زنان، و تا  دوره آغازین این تمدن، در برخی از زمینه

تی بنیاد دموکراسی را هم باید در این ح. اندازهاي حکومت، از دوره پختگی آن دوره دموکراسی پریکلس برتر است

. زیرا در پایان قرن ششم، دیکتاتورها چنان یونانیان را به نظم آوردند که براي آزادي آمادگی یافتند. دوره بیابیم

هنوز هیچ اجتماع بزرگی جرئت آن . اصل حکومت مردم بر مردم که در یونان پدید آمد، در جهان امري بیسابقه بود

این احساس غرورانگیز استقالل فردي و جمعی، . ون وجود پادشاه، حیات سیاسی را امکانپذیر بداندنداشت که بد

یونانیان، به برکت آزادي، در هنر و ادب و علم و فلسفه به پیشرفتهاي باور نکردنی  ;انگیزه تمام فعالیتها در یونان شد

ها دل خوش کرده بود و  به خرافات و کرامات و افسانه البته در آن زمان، مانند امروز، بخش اعظم جامعه. نایل آمدند

با این حال، زندگی یونانیان بر نظام دنیوي خردمندانهاي استوار بود، و سیاست و . از این راه خاطر خود را تسال میداد

  . قانون و ادب و علم از تحمیالت روحانیان بر کنار ماند

علم، که تقریبا هیچ سابقهاي نداشت،  ;مقوالت طبیعی تبیین کردفلسفه کمکم علم وجود انسان و تن و جان را با 

و اقلیتی از رهایشگران جامعه، روشنی و  ;اقلیدس تنظیم گردید)) اصول هندسه(( ;براي نخستین بار پایه گذاري شد

ثر مساعی این دستاوردها، و امیدي که در پرتو آنها به جان تابید، بر ا. نظم و صداقت فکري را آرمان خود شمردند

قهرمانی مادي و معنوي، از دست مرگبار استبداد بیگانه و ظلمت خرافات مصون ماندند و تمدن اروپایی را از امتیاز 

  . خطیر آزادي برخوردار کردند

  

فصل دهم

  کشمکش براي کسب آزادي

  

I  - ماراتون  

درازدست، یونان بیش از بیست در زمان سلطنت داریوش و خشیارشا و اردشیر : ((هرودوت، مورخ یونانی، میگوید

چون از هر طرف بسط . ملت یونان میبایست جریمه پیشرفت خود را میپرداخت.)) نسل گذشته متحمل بدبختی شد

  . مییافت، ناچار میبایست دیر یا زود با نیروي قوي پنجهاي روبرو شود

وري اسپانیا تا دورترین بنادر دریاي سیاه هاي تجارتی را از ساحل خا یونانیان، که به دریانوردي گرایش داشتند، جاده

هاي دریایی اروپایی، که از یونان و ایتالیا و سیسیل رو به شرق میرفتند، پیوسته به طور روزافزونی  این راه. بسط دادند

ر هاي هندوستان و ایران و فنیقیه، رقابت میکردند و این رقابت ناچا با خطوط زمینی و دریایی مشرق زمین، یعنی راه

به جنگهایی انجامید، مانند جنگهاي الده، ماراتون، پالتایا، هیمرا، موکاله، ائورومدون، گرانیکوس، ایسوس، آربال، 

در این زمینه، غربیان بر شرقیان پیروز شدند، زیرا از یک طرف حمل و نقل دریایی ارزانتر از حمل و . کاناي، و زاما
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ن عمومی تاریخ این است که اقوام خشن شمالی بر اقوام راحت طلب و نقل زمینی است، و از طرف دیگر تقریبا قانو

  . هنر دوست جنوبی فایق میآیند

، داریوش اول، پادشاه ایران، از تنگه بوسفور گذشت، سکوتیا را اشغال کرد، و به طرف باختر پیش رفت 512در سال 

و او، شامل ایران، افغانستان، شمال هندوستان، هنگام بازگشت او به پایتخت خود، قلمر. و تراکیا و مقدونیه را گرفت

ترکستان، بین النهرین، شمال عربستان، مصر، قبرس، فلسطین، سوریه، آسیاي صغیر، قسمت خاوري اژه، تراکیا و 

این بزرگترین امپراطوریی بود که تا آن زمان به وجود آمده بود، و دامنه آن چنان وسعت گرفت که . مقدونیه بود

تنها کشوري که در خارج حیطه سیاسی و تجارتی این امپراطوري قرار داشت، . ح آتی خود را برانگیختباالخره فات

ولی، . از نواحی یونان را نمیشناخت و از آتنیان چیزي نمیدانست، داریوش جز یونیا، هیچ یک 510در سال . یونان بود

ایرانی در ساردیس رفت، ) حاکم(نزد ساتراپ . شد م، جبار آتنی، هیپیاس، که بر اثر انقالب آتن خلع ق 506در حدود 

. از او خواست که به وي کمک کند، آتیک را به او بازگرداند، و او را تحت حمایت حکومت ایران قرار دهد

شهرهاي یونانی آسیاي صغیر، . ، واقعه دیگري ایرانیان را بیش از پیش متوجه یونان کرد500عالوه بر این، در سال 

ناگهان به عزل ساتراپهاي ایرانی خود پرداختند و استقالل خود . قرن تحت حکومت ایران اداره میشدند که قریب نیم

آریستاگوراس که از مردم میلتوس بود، به اسپارت رفت و از آن دولت کمک خواست، ولی توفیقی . را اعالم داشتند

میرفت، شتافت و به قدري تقاضایش را با مهارت به از آنجا به آتن، که مادر بسیاري از شهرهاي یونیا به شمار . نیافت

در طی این ماجرا، مردم شهرهاي یونیا، با . میان گذاشت که آتنیها بیست کشتی براي تقویت شورشیان فرستادند

هر شهر سرکش مستقال دست به تجهیز سپاهیان خود . شدتی دیوانهوار، که مخصوص یونانیان است، عمل میکردند

سپاه شهر میلتوس دلیرانه، ولی بیخردانه، به ساردیس حمله برد و آن را به آتش . راي خود برگزیدزد و فرماندهی ب

اما . سپس شورشیان یونیایی، بر اثر اتحاد، بر نیروي دریایی متحدي دست یافتند. کشید و تبدیل به تل خاکستر کرد

نیروي دریایی ایران در الده با نیروي  ، که494جنگجویان ساموس مخفیانه با ساتراپ ایرانی همدست شدند و در 

یونیاییها برخورد کرد، پنجاه کشتی ساموس بدون جنگ به راه خود رفتند و چندین کشتی دیگر از آنها پیروي 

قواي یونیاییها شکست فاحشی خورد، و تمدن یونیایی هرگز نتوانست از عواقب این ضربات مادي و روحی . کردند

رانیان شهر میلتوس را محاصره و اشغال کردند، افراد ذکور آن را به قتل رسانیدند، اطفال و پس از آن، ای. رهایی یابد

زنان را به اسارت بردند، و آن شهر بزرگ را طوري به باد غارت گرفتند که به صورت شهر بسیار کوچک و کم اهمیتی 

اریوش، که از دخالت آتنیها عصبانی شده در نتیجه، حکومت ایرانی بار دیگر در سرتاسر یونیا برقرار شد و د. درآمد

پس، نیروي شهر کوچک آتن، همراه با نیروي شهرهاي وابسته به آن، با . بود، تصمیم گرفت یونان را تسخیر کند

  . امپراطوري ایران، که صد بار قویتر از آن بود، رو به رو شد

در . داتیس، از ساموس به دریاي اژه تاخت، نیروي دریایی ایران با ششصد کشتی جنگی، به فرماندهی 491در سال 

ائوبویا پس . راه خود براي مطیع ساختن جزایر سیکالد توقف کرد و سپس با دویست هزار تن به ساحل ائوبویا رسید

. از کشمکش مختصري تسلیم شد، و ایرانیان از خلیج گذشتند و به آتیک رسیدند و نزدیک دشت ماراتون خیمه زدند

یپیاس، میخواستند، در آن دشت وسیع، سوار نظام خود را که سخت قویتر از سوار نظام یونانیان بود، زیرا، به توصیه ه

  . به کار گمارند

یونانیان از شنیدن این اخبار به هراس افتادند، زیرا تا آن وقت سپاهیان ایران در هیچ جنگی شکست نخورده، و 

امکان داشت ملتی کوچک و پراکنده که با وحدت بیگانه  چطور. پیشرفت امپراطوري ایران هرگز متوقف نشده بود

شهرهاي شمال یونان میل نداشتند در برابر چنین دشمن قوي . بود، بتواند جلوي سیل ارتش مشرق زمین را بگیرد

. اسپارت، با بیمیلی، خود را آماده میکرد. پنجهاي مبارزه کنند
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در آتن، میلتیادس بردگان را . اهالی را اجبارا به ماراتون فرستادشهر کوچک پالتایا بسرعت آماده شد و عده زیادي از 

وقتی که دو سپاه با هم روبرو شدند، یونانیان . ها عبور داد و به میدان جنگ رسانید آزاد کرد و همراه آزادگان از کوه

ایرانیان دلیر . میرسیدقریب بیست هزار مرد جنگی داشتند، در حالی که شمار سپاه ایرانیان احتماال به صد هزار تن 

. هاي دفاع و حمله جمعی یونانیان آشنایی نداشتند بودند، ولی در جنگ تن به تن کار آزموده نبودند و با شیوه

یونانیان با نظم و انضباط و جرئت دست به جنگ زدند و فرماندهی سپاه را به ده سردار محول کردند و مقرر داشتند 

اما سرداران دهگانه بزودي به این کار حماقتآمیز پی . فرماندهی را بر عهده گیرندکه هر کدام بنوبت یک روز مقام 

دیگران نیز از او . پس، یکی از آنان، به نام آریستیدس، اختیارات خود را به سردار دیگر، میلتیادس، واگذاشت. بردند

پاه عظیم ایرانی شکست سختی در نتیجه، ارتش کوچک یونان، به فرماندهی این سردار پردل، بر س. پیروي کردند

تن  6400اگر شهادت یونانیان در این باره صحیح باشد، در جنگ ماراتون، . وارد ساخت که در تاریخ نظیر ندارد

هنگامی که اسپارتیان به میدان جنگ رسیدند، جنگ پایان . یونانی نابود شدند 192ایرانی از بین رفتند، ولی فقط 

  . اخیر خود اظهار تاسف کردند و به ستایش فاتحین پرداختندیافته بود، و اسپارتیان از ت

II - آریستیدس و تمیستوکلس  

زندگی سیاسی میلتیادس، و همچنین آریستیدس، بخوبی نشان میدهد که چگونه جامعه یونانی جامع مردم نجیب و 

به غرور افتاد و دستور داد تا  میلتیادس، بر اثر ستایش مردم یونان،. آرمانگراي، و مردم کلبی مسلک و ستم پیشه بود

چون کشتیها حاضر شد، میلتیادس آنها را به پاروس . مردم آتن هفتاد کشتی را، زیر فرماندهی او، آماده جنگ کنند

چون . بپردازند تا از قتل عام ایمن مانند) دالر امریکایی 600000معادل (برد و از اهالی شهر خواست که یکصد تالنت 

اندکی . جریمه کردند) یعنی نصف آن مبلغ(سید، آتنیها او را فرا خواندند و به پرداخت پنجاه تالنت این خبر به آتن ر

  . بعد، میلتیادس مرد، و پسرش کیمون، که بعدا رقیب پریکلس شد، جریمه را پرداخت

ک اسپارتی آریستیدس، مردي که در ماراتون میلتیادس را به مقام سپهساالري رسانید، از لحاظ طرز زندگی به ی

رفتاري آرام و متین و روشی ساده داشت و بسیار درست و انحرافناپذیر بود، به طوري که مردم او را به . میمانست

وقتی که در یکی از نمایشهاي اشیل، بازیگران کلمات زیر را میخواندند، همه حضار رو به  ;ملقب کردند)) عادل((لقب 

: مضمون شعر چنین بود. شاعر دانستند آریستیدس کردند و او را تجسم زنده بیان

او داراي هدفی است و از اعماق وجود خود، فرزانگی و . وي فقط در ظاهر دادگر نیست، بلکه براستی چنین است

  . خردمندي را میرویاند

به حفظ یونانیان، چون اردوگاه ایرانیان را در ماراتون تصرف کردند و ذخایر نفیسی در چادرها یافتند، آریستیدس را 

پس از . آن گماشتند، و او، به طوري که مشهور است، خود چیزي برنداشت و دیگران را هم از برداشت آن بازداشت

جنگ، حکومت آتن از مردم خواست که ساالنه مبلغی براي دفاع عمومی به خزانه دلوس بپردازند، و تعیین مبلغی را 

با وجود اینها، آریستیدس . کس اعتراضی به تصمیم او نکردکه باید پرداخته شود به آریستیدس واگذاشت، و هیچ 

با کلیستنس که از مروجین دموکراسی آتن بود دوستی نزدیک داشت، ولی معتقد بود . حکومت مردم را نمیپسندید

که رفیقش به حد کافی از دموکراسی به مردم نصیب داده است، و هر گونه اختیارات دیگري که به مجلس مردم داده 

آریستیدس هر جا سواستفادهاي میدید، پرده از آن بر . سبب فساد دستگاه اداري و بی نظمی خواهد شدشود 

حزب دموکرات، به رهبري تمیستوکلس، براي دفع او، از وسیلهاي که . از این رو، دشمنان زیاد پیدا کرد. میداشت

، تنها شخصی که در تاریخ آتن 482در  پس،. این وسیله، تبعید بود. کلیستنس کرارا به کار برده بود، سود جست

معروف است که چون از مردم خواسته شد . معروفیت و در عین حال شرافت داشت، در اوج شهرت خود، تبعید شد

که درباره تبعید او راي دهند، یک تن آتنی بیسواد، که آریستیدس را نمیشناخت، ندانسته نزد او رفت و خواستار شد 
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آنگاه از مرد بیسواد پرسید که چرا با . آریستیدس چنان کرد. فق تبعید آریستیدس بنویسدکه از طرف او رایی موا

مینامند، خسته  <عادل>از بس شنیدهام که مردم او را : ((تبعید آریستیدس موافق است، و جواب گرفت که

ست هرگز مردم آتن او را پس از آنکه آتنیان راي به تبعید آریستیدس دادند، وي اظهار داشت که امیدوار ا!)) شدهام

  . به یاد نیاورند

. مورخان اعتراف میکنند که بزرگان آتن عموما در کشورداري به بی پروایی و تندروي میگراییدند و به خطر میافتادند

تمیستوکلس هم مانند آلکیبیادس مردي بسیار الیق و، به قول توسیدید که پیوسته طریق اعتدال را میپیموده است، 

توانست . وي، مانند میلتیادس، آتن را نجات داد، ولی نتوانست خود را نجات دهد. مجید فوق العاده استشایسته ت

وي : ((چنانکه پلوتارك میگوید. امپراطوري وسیعی را شکست بدهد، ولی بر شهوت خود براي کسب مقام پیروز نشد

تعلیماتی که براي ارتکاب کارهاي خوشایند به  به راهنماییهایی که براي اصالح رفتار و اخالقش به عمل میآمد، و به

ولی به هر چه براي تقویت اندیشه میگفتند، و یا براي حسن تدبیر پیشنهاد . او داده میشد، هیچ گاه اعتنا نمیکرد

بدبختانه، تمیستوکلس و آریستیدس، هر دو، به . میکردند، توجه میکرد و اطمینان داشت که طبعا آماده تعالی است

ز مردم کئوس به نام ستسیالئوس دل دادند و دیر زمانی با یکدیگر دشمنی کردند، در حالی که جمالی که دختري ا

با اینهمه، تمیستوکلس، با دوراندیشی و نیروي عظیم خود، زمینه . مسبب این دشمن شده بود، چندان دوامی نیاورد

به بعد، شروع به طرح نقشه  493از  ;موار کردپیروزي یونانیان را در جنگ ساالمیس، یعنی بزرگترین جنگ یونان، ه

آتنیها را واداشت که مبلغی را که از معادن نقره الئوریون  482و بناي بندرگاه جدیدي در پیرایئوس کرد، و در 

باید دانست که بدون نیروي دریایی آتن، مقاومت در . عایدي داشتند، براي ساختن یکصد کشتی جنگی صرف کنند

. مکان نداشتمقابل خشیارشا ا

III  -  خشیارشا  

پدر و فرزند، هر دو، افرادي الیق و با فرهنگ . م درگذشت، و خشیارشاي اول به سلطنت رسید ق 485داریوش در 

بودند، و اگر تصور کنیم که جنگ یونانیان و ایرانیان مبارزه ملتی متمدن با ملتی وحشی است، دچار اشتباه بزرگی 

ال یونان قاصدانی به آتن و اسپارت فرستاد و از آنها خواست که به نشانه اطاعت، به داریوش قبل از اشغ. شدهایم

اسپارتیان این واقعه را، مطابق عقاید خرافی . ولی هر دو شهر قاصدان را کشتند. قاصدان او خاك و آب تسلیم دارند

د پشیمان، و خواستار شدند که دو خود، به فال بد گرفتند، از کرده خود که نقض یکی از اصول روابط بین المللی بو

نفر از اهالی شهر به نزد پادشاه ایران روند و خود را تسلیم دارند و به مجازاتی که پادشاه بزرگ شایسته میداند تن در 

هاي قدیمی و توانگر بودند، داوطلبانه نزد خشیارشا  دو تن به نام سپرتیاس و بولیس، که متعلق به خانواده. دهند

  . د را آماده مرگ معرفی کردندرفتند و خو

خشیارشا با عظمت روحی راستین جواب داد که وي حاضر نیست، مثل اسپارتیان، با : ((هرودوت چنین میگوید

چون او اسپارتیان را براي چنین . کشتن فرستادگان، مقرراتی را که باید همه مردمان رعایت کنند، زیرپا گذارد

خشیارشا با تانی، ولی پیگیرانه، به فراهم آوردن مقدمات .)) آن نمیشود رفتاري سرزنش کرده است، خود مرتکب

مدت چهار سال از همه استانهاي کشور خود مهمات و سپاه خواست و در سال . دومین حمله ایران به یونان پرداخت

  . باالخره آماده حرکت شد 481

به گفته هرودوت، اردوي خشیارشا مرکب . شاید تا قبل از عصر حاضر چنان لشکرکشی عظیمی سابقه نداشته است

بود از دو میلیون و ششصد و چهل و یک هزار جنگجو و عدهاي معادل آن، شامل مهندس، غالم، بازرگان، ماموران 

هرودوت از سر مبالغه میگوید که اگر قشون خشیارشا از رودخانهاي آب میآشامیدند، آن . تهیه آذوقه، و فواحش

البته این اردوي بزرگ، اقوام گوناگون مانند پارسیان، مادها، بابلیها، افغانها، هندیها، ! رودخانه فورا خشک میشد
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بلخیها، سغدیها، سکاها، آشوریها، ارمنیها، مردم کولخیس، سکوتیا، پایونیا، موسیا، پافالگونیا، فروگیا، تسالیا، لوکري، 

فنیقیه، سوریه، عربستان، مصر، حبشه، و لیبی را در بر  بوئسی، لیدیا، تراکیا، آیولیا، یونیا، کاریا و کیلیکیا، قبرس،

کشتی  1207میگرفت و به پیادگان، اسب سواران، ارابه سواران، فیل سواران، و نیروي دریایی که به قول هرودوت 

ا عدهاي از جاسوسان یونانی در اردوگاه ایران دستگیر شدند، و یکی از سرداران فرمان اعدام آنه. داشت منقسم میشد

زیرا . ولی خشیارشا این فرمان را لغو کرد، و آنان را در میان اردوي خود گردش داد و آن وقت آزاد کرد. را داد

. اطمینان داشت که اگر یونانیان از بزرگی سپاه او مطلع شوند، بسرعت تسلیم او میشوند

فنیقی پلی، که از شاهکارهاي  در آنجا مهندسین مصري و. ، این سپاه عظیم به داردانل رسید480در بهار سال 

کشتی در سرتاسر تنگه قرار  674هاي هرودوت اعتماد کنیم،  اگر به گفته. عجیب علم قدیم به شمار میرود، ساختند

  . و هر کشتی طوري قرار گرفت که قسمت جلوي آن به طرف جریان آب باشد. داده شد

ا طنابهایی از کنف یا پاپیروس به هم بستند، و بدان پس، کشتیهاي پیاپی را با لنگرهاي سنگین متوقف کردند و ب

بعدا مقداري درخت بریدند و به وسیله آنها روي کشتیها جادهاي به . شیوه یک ساحل را به ساحل دیگر پیوستند

در ابتدا و انتهاي این جاده یا پل، حایلهایی ساختند تا چارپایان از دیدن . وجود آوردند و با برگ و خاك پوشاندند

با اینهمه، بسیاري از چارپایان و حتی سربازان به زور تازیانه از روي پل . نظره دریا به وحشت نیفتند و رم نکنندم

. پل مقاومت کافی داشت، و در مدت هفت شبانه روز تمام سپاه و تجهیزات با موفقیت از آن عبور کردند. گذاشتند

س پنداشت و پرسید که چرا خداي خدایان براي گرفتن یونان یکی از بومیان که این منظره را دید، خشیارشا را زئو

کوچک تن به این همه زحمت میدهد، در حالی که میتواند با پدید آوردن یک رعد و برق، این ملت سرکش را نابود 

  . کند

. یکردنیروي دریایی ایران در نزدیکی ساحل حرکت م. سپاه ایران، از طریق تراکیا، تا مقدونیه و تسالیا پیش رفت

کشتیها، براي آنکه از طوفانهاي دریاي اژه ایمن مانند، از ترعهاي به طول دو کیلومتر، که در کوه آتوس به وسیله 

گویند که اگر این ارتش فقط دو وعده غذا در شهري صرف میکرد، آن شهر دچار قحطی . کارگران کنده شد، گذشتند

ایی کند، ششصد تالنت نقره، که در حدود یک میلیون دالر تاسوس، براي اینکه یک روز از خشیارشا پذیر. میشد

یونانیان شمالی، و حتی مرزنشینان آتیک، یا از ترس یا به طمع مال، اجازه دادند که سپاهیان آنها . است، خرج کرد

  . در شمال، فقط شهرهاي پالتایا و تسپیاي آماده جنگیدن شدند. به انبوه سپاه خشیارشا بپیوندند

IV - یس ساالم

نمیتوان تصور کرد که یونانیان جنوبی از نزدیک شدن این سپاه چند زبانه، که مانند بهمن جلو میآمد، چه وحشت و 

سرزمینهایی که هنوز به یونان اظهار . مقاومت در برابر این عده، جنون محض به شمار میرفت. اضطرابی داشتند

اما، براي نخستین بار، شهر . هم ارتش خشیارشا فراهم آورندوفاداري میکردند، نمیتوانستند ارتشی حتی به قدر یک د

آتن و اسپارت، یکدل و یک فکر، با هم کار کردند، و نمایندگان آنها بسرعت به شهرهاي پلوپونز رفتند و از آن شهرها 

بیشتر شهرها در جنگ شرکت کردند، ولی آرگوس از کمک . خواستند که در ارسال نفرات و مهمات شتاب ورزند

  . امتناع ورزید و هیچ وقت هم از ننگ آن رهایی نیافت

اسپارتیها نیروي . آتنیها نیروي دریایی خود را آماده کردند و براي مقابله با نیروي دریایی ایران به شمال اعزام داشتند

نیروي دو . کوچکی به رهبري شاه خود، لئونیداس، براي کند کردن پیشروي خشیارشا، به تنگه ترموپیل فرستادند

  . دریایی، در آرتمیسیون، واقع در ساحل شمالی ائوبویا، با هم رو به رو شدند

ولی مردم ائوبویا که . دریاساالران یونانی چون فراوانی کشتیهاي دشمن را دیدند، آهنگ عقب نشینی کردند

نی، رشوهاي به مبلغ سی میترسیدند ایرانیان در سواحل شهر آنان فرود آیند، براي تمیستوکلس، فرمانده سپاهیان آت
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او هم این رشوه . فرستادند، مشروط بر اینکه رهبران یونانی را از عقب نشینی باز دارد) دالر 180000معادل (تالنت 

ها، پیامهایی براي  تمیستوکلس، با هوشمندي خاص خود، مالحان را واداشت که روي صخره. را میان آنان تقسیم کرد

دریایی ایران بودند، حک کنند و از آنان بخواهند که یا سپاه ایران را ترك گویند و یا  یونانیانی که در خدمت نیروي

وي امیدوار بود که اگر دریانوردان یونانی این کلمات را ببینند، به . اینکه علیه مادر میهن خود، دست به جنگ نزنند

شود و سربازان یونانی خود را در جنگ  و اگر خشیارشا آن را ببیند و بفهمد، بیمناك ;سود یونانیان تحریک شوند

دو طرف، در دریا، یک روز تمام جنگیدند و شب هنگام، بدون اینکه هیچ طرفی به پیروزي رسیده . دخالت ندهد

یونانیان، با توجه به قلت . آن وقت، یونانیان به آرتمیسیون، و ایرانیها به آفتاي رفتند. باشد، دست از جنگ کشیدند

ولی وقتی که اخبار مصیبت ترموپیل به گوش آنان . نگ بی پیروزي را براي خود فتحی شمردندعددي خود، این ج

  . نیروي دریایی را به جنوب ساالمیس فرستادند تا پناهگاهی براي آتن فراهم آید. رسید

محلی به نام  ترین مقاومت تاریخی، بر اثر خیانت برخی از سپاهیان، در در طی این احوال، لئونیداس با وجود دلیرانه

عدهاي از مردم تراخیس نه تنها راه سري و غیرمستقیم کوهستانی را به خشیارشا . مغلوب شد)) هاي گرم دروازه((

لئونیداس که، براي جلوگیري از انهدام . نشان دادند، بلکه عمال از آن راه، او را به پشت جبهه اسپارتیان هدایت کردند

و دو . همه یاران او به قتل رسیدند. ده را همراه خود برداشته بود، ایستادگی ورزیدها، فقط پدران سیصد خانوا خانواده

به گفته . تن اسپارتی که زنده ماندند، یکی در پالتایا فرو افتاد و مرد، و دیگري از شدت خجلت خود را به دار آویخت

قبر قهرمانان یونانی جملهاي بدین  بر روي. تن کشته دادند 300تن، و یونانیان  20000مورخان یونانی، ایرانیان 

هنگامی .)) ایم برو به اسپارتیان بگو که ما براي اطاعت از قوانین آنها در این مکان خفته! اي بیگانه: ((مضمون نوشتند

که ایرانیان در راه آتن همه موانع پیشروي را از میان بردند، یونانیان اعالم داشتند که هر فرد آتنی، به هر وسیله که 

. پس، بعضی از آتنیان به آیگینا و بعضی به ساالمیس و بعضی به ترویزن گریختند. یتواند، خانواده خود را نجات دهدم

. با این وصف، جمعی از مردان آتنی براي خدمت در ناوگان یونان، که از آرتمیسیون باز میگشت، نامنویسی کردند

مینویسد که حیوانات اهلی شهر به دنبال اربابان خود به  ;دپلوتارك تصویر بسیار موثري از این منظره به ما میده

ساحل میرفتند، و چون صاحبان خود را میدیدند که بر کشتیها سوار میشوند و آنها را تنها میگذارند، فریاد و فغان 

 سگ کسانتیپوس، پدر پریکلس، به دریا جست و شناکنان همراه کشتی وي رفت تا به ساالمیس رسید و! میکشیدند

براي دریافت غیرت وطنی آتنیان، باید به یاد آوریم که چون یک آتنی در . در آنجا از شدت خستگی جان سپرد

هاي او را  مجلس عمومی خواستار تسلیم شد، بیدرنگ به قتل رسید، و سپس زنان به خانه او ریختند و زن و بچه

پس، فرمان به غارت و آتش . خالی از سکنه دید خشیارشا، به هنگام ورود به آتن، شهر را. سنگسار کردند و کشتند

. زدن آن داد

کشتی  300در برابر آن  ;کشتی بود، وارد خلیج ساالمیس شد 1200اندکی بعد، نیروي دریایی ایران، که شامل 

اجهه اکثر دریاساالران یونانی مخالف این مو. یونانی، که به شیوه یونانیان فرمانده واحدي نداشتند، صف آرایی کردند

خطرناك بودند، اما تمیستوکلس، که تصمیم داشت از هر راه ممکن کشتیهاي یونانی را به میدان عمل بکشاند، دست 

مطابق این . به طرح و اجراي یک نقشه زد نقشهاي که اگر به غلبه ایرانیان میانجامید، به قیمت جان او تمام میشد

غالم به خشیارشا اطالع داد که یونانیان قصد دارند شب هنگام  .نقشه، غالم مورد اعتمادي را نزد خشیارشا فرستاد

. کشتیهاي خود را از میدان بیرون برند، و ایرانیان با محاصره کردن ناوگان یونانی، میتوانند آن را منهدم کنند

. ه جنگ شدنداز این رو، یونانیان مجبور ب. هاي فرار را بر کشتیهاي یونانی بست خشیارشا، به اغواي غالم، همه راه

خشیارشا بر تخت خود، در دامنه کوه آیگالئوس در ساحل آتیک، رو به روي ساالمیس نشست و به تماشاي صحنه 

یونانیان از لحاظ . جنگ پرداخت، در حالی که نام فرماندهانی را که با شجاعت خاص میجنگیدند یادداشت میکرد
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بر ایرانیان که از لحاظ زبان و تفکر و قومیت دچار تفرقه  استحکام کشتیها و تاکتیک جنگ و مهارت در دریانوردي،

  بنا به گفته دیودوروس، مهاجمان . از این رو، جنگ دریایی باالخره به نفع یونانیان تمام شد. بودند تفوق داشتند

 معدودي از. کشتی از دست دادند در این باره از ایرانیان خبري به ما نرسیده است 40کشتی و مدافعان  200

یونانیان هالك شدند، زیرا همه آنان شناگران ماهر بودند و، پس از غرق کشتیهایشان، خود را شناکنان به ساحل 

باقیمانده ناوگان ایران به سوي داردانل گریخت، و تمیستوکلس زیرك بار دیگر غالم خود را به نزد . رسانیدند

پس، . را از تعقیب ناوگان ایران منصرف کرده استخشیارشا فرستاد و به او القا کرد که تمیستوکلس یونانیان 

در . تن از مردان خود را، به فرماندهی ماردونیوس، باقی گذارد، و بقیه را با خود به ساردیس برد 300000خشیارشا 

. طول راه، عدهاي از سپاهیانش بر اثر امراضی چون اسهال تلف شدند

 480سپتامبر سال  23یعنی (که این واقعه در ساالمیس اتفاق افتاد، به ادعاي یونانیان، در همان روز و ماه و سالی 

شاید تصادف صرف باشد که ناگهان یونان، در عین حال، از . یونانیان سیسیل، در هیمرا، علیه کارتاژیها جنگیدند) م ق

طرفداران معلوم نیست که آیا فنیقیهاي افریقا هم جزو . طرف خاور و باختر مورد حمله دو دشمن قرار گرفت

سپاهی، با  300000کشتی و  3000بنابر روایتهاي کهن، هامیلکار، دریاساالر کارتاژي، با . خشیارشا بودند یا نه

مرد داشت،  55000در آنجا با گلون، سرداري از مردم سیراکوز، که . پانورموس رسید و براي محاصره هیمرا عازم شد

گهاي پونیک، از میدان جنگ کناره گرفت و، در حین جنگ براي هامیلکار، به شیوه سرداران جن. رو به رو گشت

پس، خود را در آتش افکند، و در همان محل . در پایان جنگ، شکست او مسلم شد. خدایان به قربانی کردن پرداخت

عام  هفتاد سال بعد، نوهاش هیمیلکون، سه هزار اسیر یونانی را به انتقام خون نیاي خود قتل. او را به خاك سپردند

  . کرد

م، رهایی یونان از نفوذ ایران، بر اثر یک رشته جنگ زمینی و دریایی، کامال تحقق  ق 479در تابستان سال بعد، یعنی 

اما ناگهان . سپاه ماردونیوس، که ایام را به استراحت میگذرانید، در نزدیکی پالتایا واقع در دشت بئوسی اردو زد. یافت

دو هفته در انتظار ساعت سعد بودند، به سرداري پاوسانیاس، پادشاه اسپارت، به سپاه یونانی، که مدت  110000

افراد غیر ایرانی که جزو سپاه ایران جنگ میکردند، . بزرگترین جنگ زمینی مبادرت ورزیدند و بر سر ایرانیان ریختند

در نتیجه، . اه فرار پیش گرفتندچندان رغبتی نداشتند و، از این رو، به محض اینکه تزلزلی در سپاه ایران دیدند، ر

تن از دست دادند، در  150یونانیان چنان پیروزي درخشانی به دست آورند که، بنا به گفته مورخان یونانی، فقط 

یونانیان، در ساحل موکاله، یعنی  در همان روز، به گفته .رسیدندنفر از سپاهیان ایران به قتل  260000حالی که 

در نتیجه این تصادم، ناوگان ایرانی نابود شد و شهرهاي یونیا . مرکز یونیا، بین ناوگانهاي یونان و ایران تصادم روي داد

از زیر سلطه ایران بیرون آمد، و یونانیان دو ناحیه بسیار مهم داردانل و بوسفور را، که هفتصد سال پیش در جنگهاي 

. فتح کرده بودند، باز یافتند تروا

به برکت این جنگها، بقاي اروپا تضمین شد، تمدن . جنگهاي یونان و ایران بزرگترین واقعه تاریخ اروپا به شمار میآیند

غربی توانست، بدون پرداخت خراجهاي طاقت فرسا به بیگانگان، حیات اقتصادي خود را بگسترد و، برکنار از اوامر 

بدین ترتیب، یونان، براي نخستین بار، آزمایشی در زمینه تاسیس . ادهاي سیاسی خود را بپروردسالطین شرقی، نه

جامعهاي آزاد به عمل آورد و مدت سه قرن از رازوري رخوت آور مشرق زمین در امان ماند و، براي تجارت خود، 

باقی ماند، همه بنادر دریاي  ناوگان آتنی که پس از جنگ ساالمیس. آزادي دریاها را به طور کامل تامین کرد

مدیترانه را به بازرگانی یونان گشود، و بر اثر گسترش بازرگانی، ثروتی عظیم گرد آمد، و آتنیان عصر پریکلس به 

پیروزي یونان کوچک بر شاهنشاهی بزرگ ایران، شور و غرور یونانیان را تحریک . فراغت و فرهنگی واال دست یافتند
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ه پیروزي خود به کارهایی بیسابقه دست زدند و، پس از قرنها زحمت و فداکاري، باالخره دوره کرد، چندانکه به شکران

  . طالیی تاریخ خویش را آغاز کردند

  

فصل یازدهم

  پریکلس و دموکراسی

   

I  - اعتالي آتن  

ثیري که دورهاي که میان تولد پریکلس و مرگ ارسطو واقع است، چه در حد خود و چه از لحاظ تا: ((شلی میگوید

آتن، سراسر این دوران را زیر .)) در مقدرات انسان متمدن داشته است، بی شک مهمترین دوران تاریخ جهان است

نفوذ و سلطه خود داشت، زیرا پیشواي نجات یونان بود و از این روي غالب شهرهاي منطقه اژه او را پیروي و تقویت 

قر و تنگدستی شده و اسپارت نیز بر اثر انحالل تجهیزات سپاهی و میکردند، و نیز، پس از پایان جنگ، یونیا دچار ف

زیانهاي زلزله و شورش دستخوش ناامنی و اخالل شده بود، در صورتی که در این هنگام، بحریهاي که تمیستوکلس 

 تشکیل داده بود، چنان قدرتی داشت که پیروزیهاي بازرگانیش با فتوحاتی که در آرتمیسیون و ساالمیس نصیبش

  . شده بود برابري میکرد

ولی جنگ یکسره پایان یافته بود و کشمکش بین یونان و ایران، از فتح یونیا به دست کوروش تا شکست داریوش 

از ناحیه دریاي  478م ایرانیان از یونیا، و در  ق 479در سال . سوم به دست اسکندر، همچنان بتناوب ادامه داشت

یک ناوگان یونانی، به  ائورومدون،، در دهانه رود 468و در سال  ;رون رانده شدنداز تراکیا بی 475سیاه، و در سال 

شهرهاي آسیایی  477در سال . فرماندهی کیمون آتنی، ایرانیان را به نحوي قاطع در دریا و خشکی شکست داد

حراست خود در مقابل ایرانیان، به رهبري آتن، اتحادیه دلوسی را تشکیل دادند و به یونان و شهرهاي ناحیه اژه، براي 

صندوق مشترکی که در دلوس در معبد آپولون نهاده شده بود، اعانه میپرداختند و چون آتن در عوض اعانه نقدي 

ه اتحادیه متساوي کشتی میداد، بزودي بر اثر قدرت دریایی، متحدین خود را زیر سلطه گرفت و دیري نگذشت ک

  . الحقوق، به امپراطوري آتن مبدل گشت

حتی آریستیدس (در این روش سیاسی، که عظمت امپراطوري را موجب شده بود، همه سیاستمداران آتنی 

هیچ کس چون تمیستوکلس سزاوار آن نبود . به تمیستوکلس بی پروا پیوستند) پرهیزگار، و بعدها، پریکلس درستکار

زمانی . و بزرگداشت آتن قرار گیرد و هیچ کس نیز چون او عزم آن نداشت که پاداش خود را بستاندکه مورد تکریم 

که رهبران یونان در یک جا گرد آمدند تا به کسانی که در جنگ و در حفظ یونان بیش از دیگران کوشیده بودند، 

تمیستوکلس به مردم . لس راي دادندجایزه اول و دوم را بدهند، جملگی نخست به نام خود و بعد به نام تمیستوک

و هم او بود  ;آتن فهماند که راه وصول به اقتدار و عظمت از دریاست نه از خشکی، و وسیله آن تجارت است نه جنگ

. که از این رهگذر، مسیر تاریخ یونان را تعیین کرد

خاتمه دهد و، بی مانع و رادع، با  وي با ایران باب مذاکره را باز کرد تا جنگ میان دو امپراطوري پیر و جوان را

به تشویق او مردان، و حتی زنان و . ممالک آسیایی به داد و ستد پردازد و، در نتیجه رفاه و سعادت آتن را تامین کند

به رهبري او، و . کودکان آتن، گرداگرد آن شهر دیواري کشیدند و بنادر پیرایئوس و مونوخیا را نیز محصور ساختند

پریکلس، باراندازها و انبارها و مراکز داد وستد در بندرگاه پیرایئوس بنا، و همه گونه تسهیالت براي  سپس زیر نظر

وي میدانست که این روش موجب رشک اسپارت خواهد شد و شاید رقابت میان آنها به . تجارت دریایی فراهم شد
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نیروي دریایی آن اعتماد داشت، به کار خود ولی، از آنجا که آرزومند سعادت و عظمت آتن بود و به . جنگ بیانجامد

  . ادامه داد و پیش رفت

تمیستوکلس مقاصدي عالی و پسندیده داشت، لکن وسایلی که در این راه به کار میبرد به همان میزان پست و 

ود که در وي با بحریه نیرومند خود از جزایر سیکالد باج میستاند و گناهی که به آنان نسبت میداد این ب. ننگین بود

و نیز گفتهاند که وي، در ازاي . برابر ایرانیان زود تسلیم شده و قواي نظامی خود را در اختیار خشیارشا گذاردهاند

و به همین گونه مالحظات تبعیدشدگان را آزاد میساخت و . مبلغی رشوه، چند شهر را از پرداخت مالیات معاف کرد

هنگامی که آریستیدس . شوه را میگرفت ولی تبعید شده را آزاد نمیکرداز قراري که تیموکرئون میگوید، گاه نیز ر

امور مربوط به عواید عمومی را در دست گرفت، دریافت که کسانی که قبل از وي بر سر آن کار بودهاند، خزانه 

. وده استعمومی را مورد دستبرد و اختالس قرار داده بودند و سهم تمیستوکلس نیز در این کار کمتر از دیگران نب

، مردم آتن، که از عقاید دور از اخالق وي دچار ترس و وحشت شده بودند، به تبعید او راي دادند 471در حدود سال 

اندکی بعد، اسپارتها مدارکی به دست آوردند که دخالت . و از این روي تمیستوکلس در آرگوس توطن جست

اسپارتیها پاوسانیاس را، به جرم روابط . طنه اثبات میکردتمیستوکلس را در مکاتبات محرمانه پاوسانیاس نایب السل

خائنانهاي که با ایرانیان برقرار کرده بود، از گرسنگی کشته بودند، و در این هنگام، با خرسندي فراوانی که از نابودي 

مان توقیف تواناترین دشمن خود داشتند، آن اسناد و مدارك را در آتن فاش کردند، و همین موجب شد که برفور فر

تمیستوکلس به کورکورا گریخت ولی در آنجا پناه نیافت و اندك مدتی در اپیروس به سر . تمیستوکلس صادر شود

و در آنجا، از جانشین خشیارشا مطالبه پاداش کرد، زیرا بعد از جنگ  ;برده، سپس پنهانی از راه دریا به آسیا رفت

هاي او دل نهاده بود، به امید آنکه  اردشیر اول، که به وعده. مانع شده بودساالمیس، یونانیان را از تعقیب ناوگان ایران 

. به یاري وي بر یونان دست یابد، او را مستشار خویش ساخت و خراج چند شهر را به نگهداري او اختصاص داد

رده بود، انجام م، پیش از آنکه بتواند مقاصد خود را، که اندیشه آن راحت از او سلب ک ق 449تمیستوکلس در سال 

سالگی و در حالی که تحسین و تنفر مردمان کشورهاي مدیترانه را به سوي خود جلب کرده بود،  65دهد، در سن 

. در شهر ماگنسیا درگذشت

پس از مرگ تمیستوکلس و آریستیدس، رهبري جبهه دموکراتیک آتن برعهده افیالتس، و رهبري جبهه محافظه 

ارشی یا حکومت عدهاي معدود از نخبگان بود، بر عهده کیمون، فرزند میلتیادس، قرار کار، که طرفدار حکومت اولیگ

کیمون فضایل بسیاري داشت که تمیستوکلس فاقد آن بود، لکن از هوشیاري و ذکاوتی که در کار سیاست . گرفت

اشت، و در همان حال از تحریکاتی که در شهر میشد خاطري آزرده د. مبناي کفایت و لیاقت است، یکسر بی بهره بود

سپس با . به فرماندهی نیروي دریایی گمارده شد و با پیروزي خود در ائورومدون، اساس آزادي یونان را استوار ساخت

شکوه و جالل بسیار به آتن بازگشت، ولی، چون صلح با اسپارت را توصیه میکرد، ناگهان محبوبیت خود را از دست 

که وي قسمتی از نیروي نظامی آتن را به ایتومه رهبري، و سپاه اسپارت را در  مجلس با اکراه تمام رضا داد. داد

شورشی یاري کند، ولی اسپارتیان، حتی در هنگام آوردن هدایا و تحف، بر آتنیان بدگمان ) هیلوتس(سرکوبی اسیران 

ه آتن بازگشتند و بودند، و چنان آشکارا سوظن خود را ظاهر میساختند که سپاهیان کیمون با خشم و آزردگی ب

، به تحریک پریکلس، مردم آتن او را طرد و تبعید کردند و، پس از 461در سال . کیمون نیز خود خوار و بی آبرو شد

سقوط او، جبهه اولیگارشیک، که طرفدار حکومت عدهاي معدود بود، چنان بی منزلت شد که تا دو نسل بعد 

و یا، (ر سال بعد، پریکلس، که از کرده خود پشیمان شده بود چها. حکومت در دست جبهه دموکراتیک باقی ماند

، موجبات بازگشت او را فراهم ساخت، و سرانجام )بنابر شایعات، چون به الپینیکه، خواهر کیمون، دلباخته بود

  . کیمون، در یک نبرد دریایی در قبرس، به مرگی پرافتخار درگذشت
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ین زمان، به نحو شگفتی، اندك است، هر چند که فعالیتهاي وي نقطه آگاهی ما درباره رهبر جبهه دموکراتیک در ا

و در گیرودار  ;این مرد که افیالتس نام داشت، فقیر، ولی فسادناپذیر بود. عطفی در تاریخ آتن به شمار میرود

یرا در آن هاي که محبوبیت عامه داشت، بر اثر جنگ، تقویت شده بود، ز جبه. اختالفات سیاسی آتن دیري زنده نماند

دوران بحرانی تقسیمات طبقاتی بین افراد آزاد موقتا فراموش شده و پیروزي آزادیبخش ساالمیس به دست سپاهیانی 

که زیر نفوذ اشراف قرار داشتند، حاصل نشده بود، بلکه بحریهاي که از شهرنشینان نسبتا فقیر تشکیل شده و اختیار 

جبهه اولیگارشیک میکوشید که آریوپاگوس . پیروزي دست یافته بودآن به دست طبقه متوسط بازرگان بود، بدان 

را که وابسته آن جبهه بود، به حد اعالي قدرت برساند و بدان وسیله منافع و امتیازات خود را ) دادگاه عالی آتن(

جمعی از اعضاي آن را  .دادافیالتس نیز، در برابر اقدامات آنان، سناي کهنسال را بشدت مورد حمله قرار . حفظ کند

به تبهکاري متهم ساخت و برخی را به قتل رسانید، و مجلس عوام را بر آن داشت که تقریبا همه اختیاراتی را که 

: میستاید و میگوید بعدها ارسطوي محافظه کار این سیاست اساسی را. دادگاه عالی تا بدان هنگام دارا بود، لغو کند

انتقال وظایف قضایی، از سنا به مجلس عوام، فواید بسیار در بر داشت، زیرا فساد در میان عدهاي معدود زودتر و ((

. ولی محافظه کاران آن زمان در برابر این جریان آرام نماندند.)) آسانتر نفوذ میتواند کرد تا در میان جمعی کثیر

، به دست یکی از عمال جبهه اولیگارشیک به قتل رسید و 461یع نمیشد، در سال افیالتس، که به هیچ وجه تطم

. رهبري جبهه دموکراتیک، که امري بس خطیر بود، بر عهده پریکلس اشرافی قرار گرفت

II -  پریکلس  

اراتون این مرد که در پرشکوهترین ادوار تاریخی آتن بر قواي مادي و معنوي آن حاکم بود، سه سالی پس از جنگ م

پدرش، کسانتیپوس، در جنگ ساالمیس شرکت داشت، و در جنگ موکاله فرمانده بحریه آتن بود و تنگه . به دنیا آمد

بنابراین، پریکلس از سوي . مادرش، آگاریست، نواده کلیستنس اصالح طلب بود. داردانل را باز به تصرف یونان درآورد

چون هنگام والدت او نزدیک شد، مادرش : ((پلوتارك مینویسد. شتمادر به خاندان قدیمی آلکمایونیداي بستگی دا

همه اعضاي او به اندازه بود، جز . در خواب دید که شیري زاییده است، و چند روز بعد، پریکلس دیده بر جهان گشود

ر عیبجویانش پیوسته همین سر بیضی شکل او را مورد استهزا قرا.)) سرش، که قدري دراز و بی تناسب مینمود

  پریکلس نزد دامون، بزرگترین موسیقیدان آن عصر، به آموختن موسیقی پرداخت و نیز در ادبیات و . میدادند

در آتن، به مجلس درس زنون میرفت و در شمار دوستان و شاگردان . موسیقی، از پوتوکلیدس تعلیم گرفت

ا، که بسرعت رو به توسعه و کمال در دوران تکامل فکري خویش، علوم آن عصر ر. آناکساگوراس فیلسوف در آمد

هاي تمدن آتن اقتصاد، نظام، ادب، هنر، و فلسفه را  نهاده بود، فرا گرفت و در اندیشه و کشورداري خویش، همه جنبه

. پریکلس، تا آنجا که ما میدانیم، کاملترین مردي بود که در یونان پا به عرصه وجود نهاد. به هم درآمیخت

جمعیت )) (جبهه مردم((ه جبهه اولیگارشیک با سیر زمان همگام نیست، در آغاز جوانی به پریکلس، چون دریافت ک

با مفهوم مالکیت و جمیع حقوق مربوط بدان، بستگی تام داشت، )) مردم((در آن هنگام لفظ . پیوست) آزاد آتن

ر سیاسی، با دقت و آمادگی پریکلس در کلیات و جزئیات امو. چنانکه حتی در دوره جفرسن، در امریکا نیز چنین بود

هاي علمی و فرهنگی را نادیده نمیگرفت، کم و مختصر سخن میگفت و دعایش در  تمام وارد میشد، هیچ یک از جنبه

حتی شاعران هجوگو، که از وي چندان خشنود . حق خود این بود که هرگز بی جا و بی موقع لب به سخن نگشاید

دند، زیرا تندر و آذرخش فصاحت او را در آتن نظیري نمیشناختند، ولی کلیه لقب دا)) اولمپی((نبودند، نیز او را 

. روایات متفق برآنند که سخن گفتن وي عاري از شور و هیجان بوده و تنها مردمان روشنفکر را خوش میآمده است

. شمه میگرفتهنفوذ پریکلس تنها بر اثر ذکاوت و هوشمندیش نبوده است، بلکه از درستکاري و صداقت وي نیز سرچ

یقینا از هر گونه فساد ((در وي استعداد آن بود که، براي تامین مقاصد دولتی، به ارتشا توسل جوید، لکن خود او 
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تمیستوکلس، در وقت ورود به خدمات عمومی، فقیر و .)) مبرا، و برتر از آن بود که به پاداشهاي مالی دل بسپارد

اما، از قراري که میگویند، پریکلس مقام سیاسی خود را وسیله افزایش  ;بودبیچیز و به هنگام ترك آن مالدار و غنی 

نکتهاي که تشخیص درست آتنیان آن عصر را نشان میدهد، آن است که تقریبا سی سال، . دارایی خویش نساخت

خود  ، پریکلس را پی در پی، فقط با چند فاصله کوتاه، به عنوان یکی از ده تن فرمانده428تا  467یعنی از 

و او، چون در این مقام سابقه نسبتا ممتد یافته بود، نه تنها در تشکیالت نظامی برتري کامل به دست  ;برگزیدند

آتن، تحت . آورد، بلکه توانست مقام فرماندهی کل قوا را در سازمانهاي دولتی به باالترین درجه نفوذ و اقتدار برساند

حکومت صالح و . از همه مزایاي آریستوکراسی و استبداد برخوردار بود فرمانروایی او، از جمیع فواید دموکراسی و

توجه به دانش و فرهنگ، که در عصر پیسیستراتوس از مفاخر آتن به شمار میرفت، در این دوره نیز با تدبیر و 

سال به  و عالوه بر این، موافقت و رضایت کامل شارمندان نیز ;کیاستی که به همان وحدت و قاطعیت، ادامه داشت

بار دیگر تاریخ، به وسیله پریکلس، نشان داد که رهبري محتاطانه و اعتدالی اشرافزادگانی . سال تجدید و تامین میشد

  . که از پشتیبانی مردم برخوردار باشند، براي اجراي اصالحات آزادیخواهانه شایستهتر است و دوام بیشتري دارد

که دموکراسی به حدي رشد کرده بود که بدان تنوع و قدرت تمدن یونان هنگامی به اوج عظمت خود رسید 

. میبخشید و ادامه آریستوکراسی نیز انتظامات و ذوقیات آن را تامین میکرد

در دوره سولون و ) تدیوان عدال( هلیایاهر چند که قدرت . اصالحات پریکلس، اقتدار مردم را عمال توسعه داد

کلیستنس و افیالتس افزایش بسیار یافته بود، اما چون به داوران حقوقی داده نمیشد، ثروتمندان بر آن تسلط کامل 

مقرر ) سنت امریکایی 34برابر (، پریکلس براي هر روز خدمت در دادگاه مبلغ دو اوبولوس 451در سال . یافته بودند

نباید . بولوس افزایش یافت که معادل بود با نصف درآمد روزانه یک نفر آتنی آن زمانداشت و این مبلغ بعدا به سه او

چنین تصور کرد که تعیین این مقرري ناچیز، موجب تضعیف اساس و فساد اخالق آتن میشد، زیرا اگر چنین میبود، 

از قرار معلوم، . باشدناچار هر کشوري که به قضات و محاکم خود حقوق میپردازد، باید سالها پیش مضمحل شده 

براي تکمیل این سخاوت غوغاانگیز، دولت را راضی . پریکلس براي خدمت سربازي نیز مقرري اندکی معین داشته بود

ساخت که به هر یک از شارمندان سالیانه دو اوبولوس بپردازد تا آن را براي ورود به نمایشها و جشنهاي عمومی 

ین مراسم نباید جزو تجمالت طبقات باال و متوسط قرار گیرد، بلکه باید وسیله و بهانهاش این بود که ا ;مصرف کنند

ولی باید اذعان داشت که . تنویر افکار و پرورش روح باشد و همه کسانی که حق راي دارند از آن برخوردار شوند

اي ناچیز و اندك، به افالطون و ارسطو و پلوتارك که هر سه از محافظه کاران بودند عقیده داشتند که این مقرریه

  . سجایاي اخالقی مردم آتن لطمه میزند

هاي  در تعقیب اقدامات افیالتس، پریکلس اختیارات قضایی گوناگونی را که در دست آرخونها و حکام بود، به دادگاه

ه چنانکه، از آن پس، تشکیالت استانداري به دفتر مکاتبات اداري بیشتر شباهت یافت تا ب ;عمومی محول داشت

، مقام آرخونی 457تا سال . مرجعی که سیاست ملک و حل و فصل دعاوي و صدور احکام را در اختیار داشته باشد

دیري نگذشت . مخصوص طبقات ثروتمند بود، ولی، پس از آن، احراز این مقام براي افراد طبقه سوم نیز ممکن گشت

و  ;ت خویش، براي احراز مقام آرخونی خود را صالح شمردکه پایینترین طبقه اجتماع نیز، با گزافه گویی درباره عایدا

اهمیتی که این طبقه در هنگام دفاع از آتن به دست آورده بود موجب شد که سایر طبقات گزافه گویی آنان را نادیده 

، پریکلس چندي نیز در جهت مخالف گام برداشت و، از طریق مجلس، حق راي را به کسانی 451در سال . بگیرند

ازدواج شارمندان، با غیر شارمندان قانونا . اص داد که از پدر و مادري آتنی و به نحو مشروع به وجود آمده باشنداختص

شاید هم  ;امکان نداشت و مقصود آن بود که با بیگانگان زناشویی صورت نگیرد و فرزند نامشروع کمتر به وجود آید
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ولی دیري . اطوري براي شارمندان غیور آتن حفظ شودبیشتر مقصود آن بود که مزایاي مادي شارمندي و امپر

. نگذشت که پریکلس خود، به عللی، از محدودیتهایی که در این قانون پدید آورده بود پشیمان گشت

پریکلس، پس از آنکه وضع سیاسی خود را استوار ساخت، به امور اقتصادي توجه یافت، زیرا هر نوع حکومتی که 

وي در . و نیز بهترین حکومتها، اگر مانع آن باشد، زشت و منفور خواهد بود ;ندیده استموجد رفاه مردم گردد پس

سرزمینهاي خارجی مستعمراتی تاسیس کرد و شارمندان تنگدست آتن را به آنجا مهاجرت داد تا بدین وسیله از 

را به کار بگمارد، دولت را، به براي آنکه بیکاران . تراکم جمعیتی که بر روي منابع قلیل آتیک پدید آمده بود، بکاهد

هاي اسلحه  کارگاه ;نیروي دریایی را توسعه داد: میزانی که در یونان بیسابقه بود، به استخدام آنان مجبور ساخت

براي آنکه آتن از خطر محاصره . و در پیرایئوس بازار بزرگی براي مبادله غالت به وجود آورد ;سازي تاسیس کرد

اشد، و نیز، به منظور ایجاد کار براي بیکاران، مجلس را بر آن داشت که جهت احداث زمینی کامال در امان ب

خوانده شود، )) دیوارهاي طویل((این دیوارها، که بنا بود . دیوارهایی به طول سیزده کیلومتر، مبلغی را اختصاص دهد

بندرهاي آن به صورت قلعه محصور و  آتن را به پیرایئوس و فالروم میپیوست و مقصود از ایجاد آن این بود که شهر و

مستحکمی درآید و در هنگام جنگ فقط به دریا راه داشته باشد، زیرا که نیروي دریایی آتن بر دریاهاي مجاور تسلط 

چون اسپارت غیر محصور نسبت به برنامه حصارسازي آتن بدبین بود، جبهه اولیگارشیک فرصت یافت . کامل داشت

عوامل مخفی آن جبهه، اسپارت را بر آن داشتند که بر آتیک حمله ور . ا به دست گیردکه دوباره قدرت سیاسی ر

و جبهه اولیگارشیک متعهد شد که اگر در این  ;شود و با استفاده از شورش اولیگارشها، دموکراسی را از میان بردارد

، 457رارداد را پذیرفت و، در سال اسپارت این ق. را با خاك یکسان کند)) دیوارهاي طویل((کار توفیق به دست آمد، 

اسپارتیان با . بدان سوي لشکر کشید و آتنیان را در تاناگرا شکست داد، ولی جبهه اولیگارشیک، اقدام به شورش نکرد

دست تهی به پلوپونز بازگشتند و کینه توزانه در انتظار فرصت نشستند تا رقیب کامیاب خود را، که مقام باستانی 

  . از دست آنان میگرفت، سرکوب کنند رهبري یونانی را

پریکلس به وسوسه انتقامجویی از اسپارت تسلیم نشد و در عوض همه کوشش خود را در راه زیبا ساختن آتن به کار 

به امید آنکه شهر خود را مرکز فرهنگ یونان سازد و معابد باستانی را، که به دست ایرانیان ویران شده بود، از نو . برد

وه و جاللی برپا دارد که موجب اعتالي روح هر یک از مردم آتن گردد، طرحی تهورآمیز ریخت و براي با چنان شک

: پلوتارك میگوید. تزیین بناي آکروپولیس از همه نبوغ هنرمندان آتنی و از تمامی نیروي بیکاران آنجا استفاده کرد

می منتفع گردد، ولی نباید در ازاي بیکار نشستن قصد پریکلس آن بود که توده بی انضباط عامی باید از درآمد عمو((

براي تامین مخارج این تعهدات، .)) از آن برخوردار شود و بدین منظور طرحهاي وسیع عمرانی را به میان کشید

و نیز  ;زیرا در آنجا مورد استفاده نبود و محل امنی نداشت ;پیشنهاد کرد که صندوق مشترك از دلوس انتقال یابد

رد که بخشی از آن، که براي دفاع عمومی مورد نیاز بود، به مصرف تزیین شهري برسد که پریکلس آن را پیشنهاد ک

. پایتخت قانونی امپراطوري خیرخواه میدانست

ولی  ;انتقال صندوق مشترك از دلوس به آتن در نظر آتنیان کامال قابل قبول بود، حتی اولیگارشها نیز آن را پذیرفتند

الف آن بودند که قسمت عمده این خزانه به آرایش شهر اختصاص یابد یا وجدانا بدان راضی راي دهندگان مخ

. نمیشدند، یا در دل امید داشتند که این پول به نحوي مستقیمتر در راه رفع حوایج و تامین لذات آنان صرف شود

م راي دادن مجلس در این باره رهبران جبهه اولیگارشیک چنان زیرکانه از این وضع استفاده کردند که، چون هنگا

داستان شیرینی که پلوتارك حکایت کرده است نشان . نزدیک شد، شکست طرح پریکلس مسلم به نظر میرسید

بسیار خوب، قبول میکنم که هزینه ((پریکلس گفت : میدهد که این رهبر هوشیار چگونه وضع را دگرگون ساخت

.)) ها و حجاریهاي آن نام من ثبت گردد سه شما، پس باید بر کتیبهاحداث این عمارات بر عهده من باشد، نه از کی
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هنگامی که مخالفان او این سخن را شنیدند، یا بر اثر حیرتی که از مشاهده عظمت روح او بدیشان دست داده بود، یا 

.)) چیز دریغ مدارو تا پایان کار، از هیچ ... خرج کن: ((براي رقابت در کسب این افتخار، همگی به صداي بلند گفتند

همچنانکه کار در حال پیشرفت بود و هنرمندانی چون فیدیاس و ایکتینوس و منسیکلس، که براي تحقق آمال 

 ;ارباب فلسفه و ادب نیز مورد توجه خاص او قرار داشتند ;پریکلس میکوشیدند، از حمایت کامل وي برخوردار بودند

یونان آن زمان، نیروي شارمندان را فرسوده میکرد و علم و ادب  و در حالی که کشمکشهاي حزبی، در شهرهاي دیگر

رو به زوال نهاده بود، در آتن، ثروت روزافزون و آزادي دموکراتیک با رهبري هوشمندانه و فرهنگی دست به دست هم 

، فیدیاس، آناکساگوراس، و سقراط، براي تماشاي آسپاسیاهنگامی که پریکلس، . داده بود تا عصر طالیی را پدید آورد

. نمایشهاي اوریپید، در تئاتر دیونوسوس گرد میآمدند، آتن اوج و وحدت حیات یونان را آشکارا مشاهده میکرد

ر از هم، بلکه به سیاست، هنر، علم، فلسفه، ادب، و دین و اخالق نه چنانکه در اوراق تواریخ آمده است، جدا جدا و دو

  . صورت یک بافت رنگارنگ در هم آمیخته تاریخ آن ملت را پدید میآورد

عشق پریکلس بین فلسفه و هنر در نوسان بود و او خود نیز بسختی میتوانست گفت که فیدیاس را گرامیتر میدارد یا 

از قراري که . را اختیار کرده باشد و شاید به آسپاسیا روي نمود تا، میان عقل و زیبایی، حد وسط ;آناکساگوراس را

این فیلسوف بود که پریکلس را : ((افالطون گوید. داشته است)) شان و منزلتی عظیم((میگویند، آسپاسیا در نظر وي 

پلوتارك معتقد است که پریکلس بر اثر مصاحبت مداوم با آناکساگوراس، .)) به اعماق سیاست ملکداري رهنمون شد

و عفت کالمی کسب کرد که از دلقکبازیهاي پست و ریاکارانه سخنوران مردمفریب فرسنگها به نه تنها علو همت ((

دور بود، بلکه در سیما و رفتارش چنان متانت و آرامشی پدید آمد که، در وقت سخن گفتن، هیچ حادثهاي گفتارش 

ی میکرد، پریکلس سرگرم هنگامی که آناکساگوراس آخرین سالهاي عمر خود را ط.)) را پریشان نمیتوانست کرد

ولی بعد، چون شنید که آناکساگوراس در  ;کارهاي اجتماعی بود و از مصاحبت آن فیلسوف یکچند به دور مانده بود

با فروتنی  ))نگهدارچراغ از بهر تاریکی : ((تنگدستی به سر میبرد، به یاري او شتافت و سرزنش فیلسوف را که گفت

. پذیرفت

تحت تاثیر جاذبه زنان واقع شده باشد، ولی در نظر دوم ) اولمپی(در نظر او، بسختی میتوان باور کرد که این قهرمان 

قدرت تسلط بر نفس با حساسیت شدید وي در جدال بود، و مشقات کار، بی گمان، . این امر کامال طبیعی مینماید

هاي ممتازي بود که چندي  آسپاسیا از زمره فاحشه. مهر و نوازش زن را در وي افزایش داده بود میل طبیعی مرد به

آسپاسیا به ازدواج، که زنان . بعد در حیات آتن سهم موثري یافتند، و او خود در پیدایش این گونه زنان دست داشت

ل و رفتار خود آزاد باشد و دوش به دوش آنان آتن را به انزوا میکشید، تن در نداد و، براي آنکه چون مردان در اعما

. در امور فرهنگی شرکت جوید، از روابط نامشروع و حتی از آمیزشهاي بی حساب با مردان گوناگون، روگردان نبود

صداي نقره ((و )) پاي کوچک و برجسته((درباره زیبایی وي دلیلی در دست نداریم، هر چند که نویسندگان قدیم از 

آریستوفان، که دشمن کینه توز سیاسی پریکلس بود، در وصف . وي سخن گفتهاند)) گیسوي طالیی((و )) مانند

وي از روسپیان شهر میلتوس است که در مگارا فاحشه خانهاي مجلل تاسیس کرده و : ((آسپاسیا چنین میگوید

ایت ظرافت و زیرکی، چنین این کمدي نویس بزرگ، در نه.)) اکنون تنی چند از دخترکان خود را به آتن آورده است

اظهار نظر میکند که نزاع میان آتن و مگارا، که به جنگ پلوپونز منجر شد، بدان سبب روي داد که مردمان مگارا 

ولی باید . چند تن از زنان آسپاسیا را دزدیده بودند، و آسپاسیا، پریکلس را بر آن داشت که انتقام او را از آنان بگیرد

ستوفان مورخ نیست و سخن او تنها وقتی شایسته اعتماد است که وي شخصا در آن ذینفع در نظر داشت که آری

  . نباشد
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، به آتن وارد شد، مدرسهاي براي تعلیم فلسفه و معانی بیان تاسیس و زنان 450هنگامی که آسپاسیا، در حدود سال 

هاي شریف به  ران بسیاري از خانوادهدخت. را دلیرانه به شرکت در امور اجتماعی و تحصیل علوم عالیه تشویق کرد

  . مدرسه او آمدند و شوهرانی چند، زنان را براي کسب علوم به نزد وي بردند

مردان نیز در مجالس درس او حاضر میشدند و پریکلس و سقراط، و شاید آناکساگوراس، اوریپید، آلکیبیادس، و 

م را از او فرا گرفته، و نیز برخی از شایعات بی اساس سقراط خود میگوید که فصاحت کال. فیدیاس از آن جمله بودند

پریکلس در این هنگام خرسند از آن . قدیم نیز که حاکی از آنند که سیاستمدار، آسپاسیا را از فیلسوف به ارث برد

ش او به زن خویش آزادي داده بود تا خود در ازاي آن آزاد باشد، و زن. بود که همسرش به مرد دیگري دلباخته است

و زمانی که پریکلس آسپاسیا را به خانه آورد، او نیز، به نوبه خود، براي بار سوم شوهر  ;نیز این آزادي را پذیرفته بود

وضع کرده بود، نمیتوانست آسپاسیا را رسما به عقد  451پریکلس، به موجب قانونی که خود در سال . اختیار کرد

د، و اگر فرزندي از او تولد مییافت، غیر مشروع شناخته میشد و از خویش درآورد، زیرا وي در میلتوس زاده شده بو

از قرار معلوم، پریکلس از جان و دل آسپاسیا را دوست میداشته و تا او را . حقوق شارمندي آتنیان بی بهره میماند

راییش به پسري و عاقبت نیز وصیت کرد که همه دا ;نمیبوسیده از خانه بیرون نمیشده و به خانه قدم نمینهاده است

پریکلس، از آن هنگام که زندگی با آسپاسیا را آغاز کرد، از زندگی اجتماعی . که آسپاسیا از او آورده بود، تعلق گیرد

از این  ;خارج از خانه خویش چشم پوشید و، جز در میدان شهر و مجلس شورا، بندرت در جاي دیگر دیده میشد

آسپاسیا نیز، از سوي دیگر، خانه پریکلس را به . اطر بودند و شکوه داشتندروي مردم آتن از دوري گزیدن او آزرده خ

صورت یکی از سالونهاي فرانسه عصر روشنفکري در آورده بود و در آنجا علم و هنر و ادب و فلسفه و سیاست آتن، 

و انشاي سقراط از فصاحت کالم آسپاسیا در شگفت بود . دست به دست هم داده انگیزه پیشرفت یکدیگر شدند

آسپاسیا ملکه بی تاج . خطابهاي را که پریکلس در عزاي نخستین شهیدان جنگ پلوپونز ایراد کرد به او نسبت میداد

. و تخت آتن شد، رسمهاي نو برقرار ساخت و براي زنان آتن نمونه موثر آزادي فکر و روح گردید

آن را در جهت منافع و مقاصد خویش قرار  محافظه کاران، از وضعی که پیش آمده بود، در شگفت ماندند، سپس

دادند و پریکلس را بدان متهم ساختند که، مثال در آیگینا و ساموس، یونانیان را با یونانیان به جنگ انداخته و خزانه 

کشور را به هدر داده، و سرانجام آزادي بیانی را که در عصر او پیدا شده بود مورد سواستفاده قرار دادند و به وي 

چون جرئت آن . مت زدند که خانه خود را محل فسق و فجور ساخته و با همسر فرزند خویش روابط نامشروع داردته

نداشتند که هیچ یک از این اتهامات را آشکارا در محاکم مطرح کنند، لذا دوستان وي را مورد حمله قرار میدادند تا 

الس مقداري از طالیی که براي تهیه تندیس آتنه در فیدیاس را، به اتهام اخت. غیر مستقیم بر وي تاخته باشند

به آناکساگوراس تهمت  ;اختیارش بوده است، به دادگاه کشیدند و ظاهرا به محکوم ساختن وي نیز توفیق یافتند

در مورد آسپاسیا نیز همین گونه . بیدینی زدند و پریکلس مصلحت در آن دید که فیلسوف به خارج از وطن بگریزد

شعراي کمدي نویس بیرحمانه . د و او را، به جرم بیعفتی و اهانت به خدایان یونان، تحت تعقیب قرار دادندرفتار کردن

از یکی . خواندند که پریکلس را به تباهی کشیده، و بصراحت بدکارهاش نامیدند دیانیراییبه هجو او پرداختند و او را 

این شاعران، که هرمیپوس نام داشت و خود شاعري فرومایه بود، آسپاسیا را دالله پریکلس میدانست و او را متهم 

در محاکمه آسپاسیا که در حضور هیئتی مشتمل بر هزار و پانصد . میساخت که زنان آزاد را براي عیاشی وي میبرد

همه فصاحت و بالغت خویش را، تا حد گریستن، به کار داور تشکیل یافته بود، پریکلس در دفاع وي سخن گفت و 

. برد و دعوي خاتمه یافت

به بعد، تسلط پریکلس بر مردم آتن رو به کاهش نهاد و سه سال بعد، هنگامی که مرگ او فرا ) 432(از آن تاریخ 

  . رسید، وي مردي در هم شکسته بود
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III  -  دموکراسی آتن  

  مشاوره  -1

شگفتانگیز بخوبی نشان میدهد که دموکراسی محدودي که در دوران به اصطالح دیکتاتوري این اتهامات و دعاوي 

مطالعه ما درباره دموکراسی باید با احتیاط و دقت بسیار همراه . پریکلس رواج داشت تا چه پایه حقیقی بوده است

در آن است که فقط عده محدودیت آن نخست . باشد، زیرا که این یکی از برجستهترین تجارب تاریخ حکومتهاست

و دشواریهاي سفر به آتن، از شهرهاي دور دست آتیک، نیز براي این  ;قلیلی از مردم توانایی خواندن و نوشتن دارند

تنها مردانی که از پدر و مادري آزاد و آتنی به وجود آمده و به بیست و . دموکراسی محدودیتی طبیعی ایجاد میکند

و فقط این گونه کسان و خانواده آنان از حقوق مدنی برخوردارند و یا امور  ;اي دارندیک سالگی رسیده باشند، حق ر

در زمان پریکلس، براي این چهل و سه هزار شارمند آتیکی، که در میان . نظامی و مالی کشور را به عهده دارند

و حقوق خویشند، رسما  سیصد و پانزده هزار تن ساکنان آن سرزمین زندگی میکنند و با دقت بسیار مراقب حدود

و این افراد، در برابر قانون و مجلس، حقوق متساوي دارند و خود نیز اهمیت  ;قدرت سیاسی یکسان موجود است

در نظر مردمان آتن، شارمند کسی است که نه تنها حق راي دارد، بلکه، به حکم سوابق و یا بر . بسیار بدان میدهند

کسی که . او باید آزاد، و همیشه براي خدمت به کشور آماده باشد. نیز میرسد حسب قرعه، به مقام کالنتري و داوري

و از  ;از دیگري اطاعت و تبعیت کند، یا براي امرار معاش مجبور به کار باشد، فرصت و قابلیت این خدمات را ندارد

گرچه آتنیان،  ;ند باشنداین روي، در نظر اکثر مردم آتن، کارگران شایسته آن نیستند که از حقوق شارمندي بهرهم

یکصد و . بر اثر تناقضاتی که در اعمال انسان وجود دارد، دهقانان زمیندار را نیز شایسته انتفاع از این حقوق میدانند

 آنجا،پانزده هزار تن بردگان آتیک، همه زنان، تقریبا تمامی کارگران، بیست و هشت هزار و پانصد تن بیگانگان مقیم 

راي دهندگان اجتماعات حزبی ندارند، ولی، به  .بهرهاندو باالخره بسیاري از بازرگانان و پیشه وران از حق راي بی 

میکنند، و این جدایی بر حسب آن است که با  هاي متفرق، از جبهه اولیگارشیک یا دموکراتیک پیروي صورت دسته

اعضاي موثر هر . تعمیم حق راي، با اقتدار مجلس، یا با دستگیري مستمندان به هزینه اغنیا موافق باشند یا مخالف

: در عصر پریکلس همه گونه مجمع در آتن موجود است. گرد میآیند) همراهی(جبهه در مجامعی به نام هتایریاي 

جامع خویشاوندي، مجامع نظامی، مجامع کارگري، مجامع هنرپیشگی، مجامع سیاسی، و مجامعی که مجامع دینی، م

مجامع مربوط به جبهه اولیگارشیک از همه مقتدرترند، زیرا که اعضاي آنها . صادقانه به خوردن و آشامیدن میپردازند

ومتی مشترك نسبت به اصناف و خص ;سوگند خوردهاند که در امور سیاسی و حقوقی از یکدیگر حمایت کنند

پستتري که حق راي یافته و مزاحم اشراف صاحب زمین و بازرگانان مالدار گردیده بودند، آنان را به یکدیگر 

هاي نسبتا دموکراتیک قرار دارد که از کاسبان اندك مایه و شارمندان اجیر شده و  در برابر این گروه، جبه.میپیوندد

این مردم از تجمالت و امتیازات ثروتمندان آزرده خاطرند و . جنگی تشکیل شده است ملوانان کشتیهاي بازرگانی و

کسانی چون کلئون دباغ، لوسیکلس گوسفندفروش، ائوکراتس کتان فروش، کلئوفون چنگ ساز، و هوپربولوس چراغ 

ا با هم توام میسازد و پریکلس، تا مدت یک نسل، هوشیارانه اشرافیت و دموکراسی ر. ساز را به مقام رهبري میرسانند

این گروه را از دخالت در سیاست مانع میشود، لکن پس از مرگ او، وارث حکومت میشوند و بخوبی از فواید و مزایاي 

از زمان سولون تا هنگام غلبه روم این جدال خصمانه، میان اولیگارشها و دموکراتها، ادامه دارد و به . آن بهره میگیرند

. رایها، تبعیدها، قتلها و جنگهاي داخلی جلوه گر است صورت سخنرانیها، اخذ

در چنین وضعی، . ، به شمار میرود)اکلسیا(هر یک از راي دهندگان قانونا عضو دستگاه حاکمه اصلی، یعنی مجلس 

هاي آتیک دشوار است، فقط عده معدودي  ها و کوه چون رفت و آمد از تپه. دولتی که نماینده عموم باشد وجود ندارد

در این جلسات بندرت عده اعضا از دو . از اعضاي صاحب صالحیت هستند که همیشه و در هر جلسه حاضر میشوند
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، بر ))جبر جغرافیایی((شارمندانی که در آتن یا در پیرایئوس زندگی میکنند، بر اثر نوعی . یا سه هزار تجاوز میکند

البا در مزارع و امالك آتیک متفرقند، از این راه صورت تفوق دموکراتها بر محافظه کارانی که غ. مجلس تسلط دارند

محل آن، در مواقع مهم، میدان شهر و تاتر دیونوسوس و یا در . مجلس چهار بار در هر ماه تشکیل مییابد. میگیرد

. پیرایئوس است و معموال مکان نیمدایرهاي است به نام پنوکس که در جنوب آریوپاگوس، در دامنه تپهاي واقع است

در افتتاح . در همه این موارد، اعضا، در زیر آسمان باز، بر روي نیمکتهایی مینشینند، و طلوع صبح آغاز جلسه است

اگر در این هنگام توفان و یا زلزله و یا خسوفی پدید آید، معموال بیدرنگ . جلسه، خوکی در راه زئوس قربانی میشود

قوانین جدید را فقط در اولین . ناخرسندي و مخالفت خدایان است جلسه را تعطیل میکنند، زیرا که اینها همه نشانه

عضوي که قانونی را پیشنهاد میکند مسئول نتایجی است که از تصویب آن . جلسه هر ماه میتوان پیشنهاد کرد

، اگر قانونی زیانی بزرگ به بار آورد، هر یک از اعضاي دیگر میتواند، در ظرف یک سال پس از تصویب. حاصل میشود

در مورد پیشنهاد کننده قرار غیرقانونی بودن درخواست کند و او را به غرامت، محرومیت از حق راي، یا اعدام محکوم 

به موجب قسمت دیگري از این قرارنامه، لوایح جدید را . بدین ترتیب از قانونگذاري عجوالنه ممانعت میکرد. سازد

و نیز، پیش . در مورد تطبیق آن با قوانین موجود رسیدگی کند میتوان پیش از اجرا متوقف ساخت تا یکی از محاکم

از آنکه طرحی مورد شور قرار گیرد، مجلس موظف است که آن را، جهت تطبیق مقدماتی، به هیئت پانصد نفري 

همچنانکه امروزه در امریکا، پیش از آنکه الیحهاي در کنگره مطرح شود، به کمیسیون مخصوصی که . تسلیم کند

هیئت پانصد نفري نمیتواند طرحی را یکسره رد کند، بلکه . موضوع آن اطالع و صالحیت دارد ارجاع میشود درباره

. فقط حق دارد که آن را با اظهار نظر مثبت یا بدون آن گزارش دهد

معموال رئیس مجلس، با تقدیم الیحهاي که از طرف هیئت پانصد نفري گزارش داده شده است، مجلس را افتتاح 

ولی اگر معلوم شود که کسی مالک زمینی  ;کسانی که سخنی دارند، بر حسب سن خود، سخن میگویند. ندمیک

نیست، یا ازدواجش غیرقانونی بوده است، یا نسبت به پدر و مادر خود اداي وظیفه نکرده، یا اخالق عمومی را محترم 

مالیات و دینی به دولت بدهکار است، حق  نشمرده، یا از خدمت نظام گریخته، یا در میدان جنگ سپر افکنده، یا

تنها براي ناطقان آزموده و زبردست امکان سخن گفتن هست، زیرا که مستمعین . سخن گفتن در مجلس را ندارد

مجلس مردمانی نکته گیر و مشکل پسندند، و بر خطاهاي لفظی میخندند، به هر سخنی که خارج از موضوع باشد، با 

د، موافقت خود را با فریاد و صفیر و کف زدن، اظهار میدارند، و اگر مخالفتی داشته باشند، صداي بلند اعتراض میکنن

براي هر یک از سخنگویان، وقت معینی . چنان هیاهویی برپا میکنند که سخنگو ناچار کرسی خطابه را ترك میکند

ه عمل میآید، مگر آنکه پیشنهادي اخذ راي با بلند کردن دست ب. مقرر است که مدت آن را با ساعت اندازه میگیرند

ممکن است که راي . در این صورت راي مخفی گرفته میشود ;مخصوصا و مستقیما به شخص معینی مربوط باشد

مجلس گزارشی را که از طرف هیئت پانصد نفري درباره الیحهاي تسلیم شده است، تایید، اصالح، یا رد کند، و 

که فوریت دارد، احکامی صادر میشود غیر از قانون و ممکن است که در مورد اموري . تصمیم مجلس قطعی است

ولی این گونه احکام ممکن است که با همان سرعت لغو . اجراي آن از تصویب قوانین جدید سریعتر صورت گیرد

. شوند و در متن قانون آتن نیز وارد نمیگردند

  . و از لحاظ قدرت پایینتر از مجلس است مجلس اعیان یا بوله هیئت دیگري است که از لحاظ مقام باالتر

این هیئت در اصل مجلس عالیتري بوده، لکن در زمان پریکلس تنزل یافته و عمال به صورت کمیته قانونگذاري 

اعضاي آن، به حکم قرعه و بر حسب نوبت، از روي صورت اسامی شارمندان انتخاب میشوند و . مجلس درآمده است

مدت خدمت این اعضا فقط یک سال است و در قرن چهارم، به هر . جاه نفر تعلق میگیردبه هر یک از ده قبیله، پن

تا زمانی که همه شارمندان ذیصالحیت به عضویت این دستگاه . یک از آنان روزانه پنج اوبولوس پرداخته میشد



٨۵۶

، به نوبه خود، توفیق نرسیدهاند، انتخاب مجدد براي هیچ یک ممکن نیست، زیرا قرار بر این است که همه شارمندان

از این رو، در شرایط عادي، هر یک از شارمندان الاقل یک بار در عمر خود به عضویت بوله  ;این خدمت را پیدا کنند

محل تشکیل جلسات تاالر مجلس اعیان است که در جنوب میدان شهر واقع شده، و جلسات عادي علنی . میرسد

به اعمال و حسابهاي کارگزاران دینی  ;ر مشورتی، از وظایف این هیئت استوضع قوانین و اجراي آن، و نیز امو. است

در هنگام تعطیل  ;در امور مالی و فعالیتها و ساختمانهاي عمومی نظارت میکند ;و دیوانی شهر رسیدگی میکند

  . ر میگیردو با تجدید نظر بعدي مجلس، امور خارجی کشور را زیر نظ ;مجلس، بر حسب لزوم، حکم اجرا صادر میکند

براي اجراي این وظایف گوناگون، مجلس اعیان به ده کمیته پنجاه نفري تقسیم میشود، و هر کمیته مدت یک ماه، 

هر روز صبح، کمیتهاي که عهدهدار ریاست است، . که عبارت از سی و شش روز است، بر هر دو مجلس ریاست دارد

بنابراین، احراز این . و ریاست مجلس اعیان انتخاب میکند یکی از اعضاي خود را براي همان روز به ریاست کمیته

مقام، که عالیترین مقامات کشور است، براي هر یک از شارمندان، به حکم قرعه یا برحسب نوبت، ممکن است، و 

در آخرین لحظه، به حکم قرعه، معین میشود که . بدین ترتیب هر ساله در آتن، سیصد تن به ریاست مجلس میرسند

آتنیان، که خود فاسدند، امید . ماه، و در آن روز، کدام کمیته و کدامین عضو آن باید ریاست را عهده دار شوند در آن

آن دارند که بدین شیوه فساد دستگاه عدلیه را، تا آخرین حدي که براي بشریت و اخالق آدمی ممکن است، کاهش 

را معین، اعضاي مجلس اعیان را به تشکیل جلسه  کمیتهاي که ریاست وقت را بر عهده دارد، دستور جلسه. دهند

بدین ترتیب، قانونگذاري آتن، که جزئی از وظایف . دعوت، و نتایج حاصله از مذاکرات روزانه را ثبت و تدوین میکند

و اما اختیارات دادگاه آریوپاگوس در . ها صورت میگیرد دموکراسی آن است از طریق مجلس و مجلس اعیان و کمیته

. جم منحصر بود به رسیدگی درباره جرایمی از قبیل حرق، ضرب و جرح عمدي، مسموم ساختن، و قتل نفسقرن پن

یعنی از دلخواه یک فرد یا حکم . درآمده است)) از صورت شخصی و فردي به صورت قراردادي((قانون یونان تدریجا 

. یک گروه قلیل، به توافق مبنی بر مشاوره شارمندان آزاد تبدیل یافته

  قانون -2

چنین به نظر میرسد که یونانیان باستان قانون را رسمی مقدس میدانستند که مورد تایید خدایان است و سرچشمه 

چون ریتاي (هاي بود که  در زبان آنان هم بر این رسوم اطالق میشد، و هم نام االه تمیس،. آن الهام االهی است

قانون بخشی از دین بود و قدیمیترین . نظم اخالقی و هماهنگی جهان را مجسم میساخت) هندي و تائو یا تین چینی

مقرراتی که به فرمان . هاي باستانی معابد، با آداب و مقررات دینی آمیخته بود قوانین مالکیت یونان، در قانون نامه

در آغاز اجباري بود، و سپس به هنگام خود جنبه تقدس یافت، شاید از لحاظ روساي قبایل یا پادشاهان برقرار شده و 

  . قدمت، با این قوانین دینی همپایه باشند

مرحله دوم تاریخ قانون یونان، جمع آوري و تنظیم این آداب و رسوم مقدس به دست قانون گذارانی چون زالئوکوس، 

هاي جدید خود را مدون ساختند، رسوم مقدس  مردان قانون نامهپس از آنکه این . خارونداس، دراکون، و سولون بود

ها، قانون از قلمرو دین آزاد شد و روز به روز دنیویتر گشت، در محاکمه  در این قانون نامه .شدبه قوانین بشري مبدل 

اهمیت و دخالت تمام یافت، مسئولیت مشترك خانوادگی جاي خود را به  مجرمین، قصد و نیت آنان از ارتکاب جرم،

  . و انتقامهاي شخصی به مجازاتهاي قانونی دولت تبدیل شد ;مسئولیت فردي داد

هنگامی که یک تن یونانی عصر پریکلس از قانون آتن . مرحله سوم ترقی در یونان، رشد روزافزون مجموعه قوانین بود

هاي دراکون و سولون، و کلیه مقرراتی است که مجلس عامه یا مجلس اعیان  قانون نامه سخن میگوید، مقصودش

اگر قانون جدیدي منافی قانون قدیم باشد، الغاي قانون قدیم . وضع کرده است به استثناي مقرراتی که لغو شده

ز متون قانونی، به نحوي اما بحث و تحقیق کامل در تناقض و تعارض این قوانین نادر است و بسیاري ا. واجب است



٨۵٧

در مواردي که ابهام و اغتشاش قوانین از حد میگذشت، از میان اعضاي محاکم عمومی، . مضحک، منافی یکدیگرند

جمعی به حکم قرعه انتخاب میشدند تا کمیته تثبیت قوانین را تشکیل دهند و معین کنند که کدام قانون باید ابقا و 

رد، وکالیی نیز معین میشدند تا از قوانین قدیم، در مقابل کسانی که الغاي آن را در این گونه موا. کدام الغا شود

ایوان ((با نظارت این کمیته، قوانین آتن به زبانی ساده و روشن بر لوحهاي سنگی در . پیشنهاد کردهاند، دفاع کنند

  . غیر مدون حکمی روا داردنقر میشود و، از این پس، هیچ یک از حکام حق آن ندارد که براساس قوانین )) شاه

در حقوق آتن بین قوانین مدنی و قوانین جزایی فرقی نیست، جز اینکه رسیدگی به قتلها در صالحیت دادگاه عالی 

قرار میگیرد و، در مورد دادخواستهاي حقوقی، اجراي احکام بر عهده مدعی است، مگر وقتی که وي با مقاومت 

روي میدهد، زیرا که این کار عالوه بر آنکه جنایت است، اهانت به مقدسات قتل بندرت . محکوم علیه مواجه گردد

. دینی نیز محسوب میشود و، حتی اگر قانون قاتل را قصاص نکند، وحشت انتقام قبیلهاي همچنان برجا خواهد بود

یا رفیقه، یا  اگر مردي ببیند که بین زن، یا مادر،. در قرن پنجم، هنوز قصاص مستقیم در شرایط خاصی جایز است

قتل خواه به . خواهر، یا دخترش با مردي بیگانه رابطه نامشروع برقرار است، حق دارد که آن مرد را به قتل برساند

و مراسم تطهیر، به نحو  ;عمد باشد، یا به غیر عمد، قاتل باید به کیفر رسد، زیرا که خاك شهر را آلوده ساخته است

مقتول، پیش از آنکه بمیرد، قاتل را بخشوده باشد، مجازات او دیگر ممکن اگر . دردناکی، سخت و پیچیده است

و با توجه به طبقه و نسبت مقتول، و بر . تحت نظر دادگاه عالی، سه محکمه مامور رسیدگی به قتلها است. نیست

محکمه . دحسب اینکه ارتکاب جرم به عمد و یا به غیر عمد بوده، و بخشودنی یا غیربخشودنی است، قضاوت میکن

چهارمی نیز هست که در فریاتوس در کنار دریا قرار دارد و مامور محاکمه کسانی است که یک بار به جرم قتل غیر 

این گونه کسان، چون به جرم اول آلوده گشتهاند، . عمد نفی بلد شده و براي بار دوم به قتل عمدي متهم گردیدهاند

. و از این روي دفاع ایشان از قایقی نزدیک به ساحل صورت میگیردحق آن ندارند که قدم به خاك آتیک بگذارند، 

داوران باید سوگند یاد کنند . قراردادها بی چون و چرا اجرا میشود. قوانین مربوط به مالکیت شدید و انعطاف ناپذیرند

آرخون بزرگ، پس و هر سال )).هاي مردم آتن راي ندهند هرگز به الغاي دیون شخصی، یا تقسیم اراضی و خانه((که 

هر کس هر چه دارد، صاحب آن است و ((از انتخاب به آن مقام، منادیان را مامور میدارد تا در میان مردم بگویند که 

هر گاه که فرزندان . و حق وصیت هنوز سخت محدود است)). از این پس نیز مالک مطلق اموال خویش خواهد بود

این باب، که با ادامه سلسله معینی از خاندان و خدمت به ارواح نیاکان ذکور در بین باشند، عقیده مذهبی قدیم در 

پدر فقط به عنوان . بستگی دارد، چنان ایجاب میکند که ترکه، به خودي خود، در تصرف فرزندان ذکور قرار گیرد

در آتن . ظ میکندودیعه دار امالك را در اختیار میگیرد و آن را براي اعضاي مرده و زنده و آینده خانواده خویش حف

میراث پدري بین وارثان ذکور تقسیم میشود و فرزندان ارشد اندکی بیش از ) تقریبا چنانکه در فرانسه معمول است(

امالك موروثی قابل تقسیم نیست ) چنانکه در انگلستان مرسوم است(در صورتی که در اسپارت  ;دیگران ارث میبرند

ر زمان هزیود میبینیم که دهقانان، به روش مردگان گل، از توسعه خانواده حتی د. و تنها پسر ارشد مالک آن میشود

زن . و افزایش فرزندان خویش پیشگیري میکنند تا مبادا که امالکشان در میان پسران تقسیم شود و به ویرانی گراید

س، همچون زمان ما، در زمان پریکل. از شوي خویش ارثی نمیبرد، و تنها چیزي که برایش باقی میماند جهیزیه اوست

در این . هاي ما شباهت بسیار دارند ها پیچیده و مبهمند، و از لحاظ عبارات و اصطالحات نیز به وصیتنامه وصیتنامه

مورد نیز، چون موارد دیگر، قوانین یونان اساس حقوق روم است که آن نیز به نوبه خود مبانی حقوقی مغرب زمین را 

  . پایه گذاري کرده است
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دالت ع -3

و بزرگترین اصالحی که به دست افیالتس و پریکلس صورت میگیرد  ;تامین عدالت آخرین مرحله دموکراسی است

تاسیس این محاکم، که به عموم وابسته . انتقال قدرت قضایی است از دادگاه عالی و دستگاه آرخونی به محاکم قضایی

ها، از آن برخوردار  ید، بر اثر وجود هیئت منصفه در دادگاهاست، براي مردم آتن چیزي را تامین میکند که اروپاي جد

از شش هزار عضو تشکیل میشود که هر ساله از روي دفاتر ثبت نام شارمندان، به ) دیوان عدالت( هلیایا. خواهد شد

ه شعبه تقسیم میشوند و در هر شعبه تقریبا پانصد نفر عضویت این شش هزار تن به د ;حکم قرعه انتخاب میشوند

عدهاي که از این جمع باقی میماند، اعضاي علی البدلند و در مواردي که ضرورت ایجاب کند، به کار گماشته . دارند

دعاوي محلی کم اهمیتتر را سی تن قضاتی که در فواصل معین به بخشهاي آتیک سفر میکنند، فیصله . میشوند

چون مدت عضویت محکمه در هر بار بیش از یک سوم نیست، و چون اعضا نیز بنوبت انتخاب میشوند، از . یبخشندم

ادامه این وظیفه . این روي، تقریبا براي هریک از شارمندان، وصول به این مقام، در هر سه سال یک بار، ممکن است

موجب میشود که در هر ) اوبولوس افزایش مییابد که بعدا به سه(اجباري نیست، ولی دو اوبولوس مقرري روزانه 

محاکمات مهم، همچون محاکمه سقراط، ممکن است که در حضور . شعبه دویست تا سیصد عضو حضور یابند

براي آنکه فساد و ارتشا تا آخرین حد ممکن تقلیل یابد، در آخرین . دادگاهی مرکب از دوازده هزار عضو صورت گیرد

ن میشود که فالن محاکمه در کدام دادگاه باید اجرا شود، و چون مدت محاکمات غالبا بیش لحظه به حکم قرعه معی

حتی براي مردم آتن دشوار است که در یک  ;ها اخبار بسیاري در دست نداریم از یک روز نیست، از ارتشا در دادگاه

  . لحظه سیصد عضو دادگاه را با رشوه راضی کنند

هاي جهان، تاخیر بسیار در کارها  هاي آتن نیز، چون همه دادگاه سریع میشود در دادگاهبا وجود آنکه در اجراي امور ت

روي میدهد، زیرا که مردم آتن بیماري دادخواهی دارند، و براي درمان آن، از روي فهرست اسامی شارمندانی که به 

رف دعوي دادخواست و دو ط. سن شصت رسیدهاند، جمعی را، به حکم قرعه، به حکمیت عمومی انتخاب میکنند

دفاعیه خود را به یکی از این حکمها، که او نیز در آخرین لحظه به حکم قرعه معین شده است، تقدیم میدارند، و هر 

اگر شخص حکم به آشتی دادن آنان توفیق نیابد، حکم خود را صادر . طرف اندك مبلغی از این بابت به وي میپردازد

آنگاه هر یک از دو طرف میتواند دادخواست خود را به محاکم تسلیم دارد، ولی . و آن را با سوگندي موکد میکند

هنگامی که . معموال محاکم از رسیدگی به دعاوي کم اهمیتی که به حکمیت واگذار شده است، خودداري میکنند

طالب کتبا به هاي خود سوگند خوردند، کلیه م محکمه دادخواستی را با قید قسم پذیرفت، و شهود نیز بر صحت گفته

چندي بعد، هیئتی که به حکم قرعه معین شده است، این . محکمه تسلیم و در صندوق مخصوصی ممهور میشود

در آتن مدعی العموم وجود . مدارك را از صندوق بیرون میآورد و مورد رسیدگی قرار میدهد و حکم صادر میکند

که هر کس را که برخالف مصالح دولت یا بر ضد دین عمل اعتماد دولت به شارمندان است و از آنان میخواهد . ندارد

پدید میآید که تهمت زدن را پیشه خود میسازد و آن را به )) مفتخور((از اینجا یک طبقه . کند به دادگاه بکشند

. تبدیل میکند)) هنر باج سبیل گرفتن((

وییم با تهدید ایشان به اقامه دعوي، درآمد در قرن چهارم، این گروه، با اقامه دعوي بر علیه ثروتمندان، یا بهتر بگ

زیرا عقیده دارند که محاکم عمومی توانگرانی را که قادر به پرداخت جریمه سنگین  ;سرشاري به دست میآورند

. هایی که محکومین میپردازند، تامین میشود مانهها غالبا از جر پرداخت مخارج دادگاه .میکندباشند، به اکراه تبرئه 

شاکیانی که از اثبات اتهام خود عاجز بمانند باید جرمانه بپردازند، و اگر کمتر از یک پنجم مجموع آراي داوران را 

آن  رسم بر. بپردازند) معادل هزار دالر(تحصیل کنند، باید تازیانه بخورند، و یا جرمانهاي به مبلغ یک هزار دراخما 

ولی هنگامی که . است که طرفین دعوا شخصا از خود دفاع کنند و هر طرف دعوي خود را نخست شخصا عرضه دارد
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آیین دادرسی پیچیده و مبهم میشود، و طرفین دعوا دادگاهیان را در برابر فصاحت بیان حساس میبینند، رفته رفته 

یت شاکیان و دفاع از متهمین را بر عهده میگیرند یا، این اشخاص حما. استخدام سخنرانان قانونشناس معمول میشود

از اینجا پیدایش وکالي . هایی مهیا میسازند تا آنان در دادگاه قرائت کنند به نام و بر حسب حال موکلین خود، خطابه

ل دیوجانس الئرتیوس در شرح احوال بیاس، فرزانه پرینه، مینویسد که وي مردي سخنور و وکی. مدافع آغاز میشود

ها  بعضی از این وکال به عنوان مفسر به دادگاه. دعاوي بود و فصاحت خویش را در طرفداري از حق به کار میبرد

  . وابستهاند، زیرا بسیاري از داوران، بیش از طرفین دعوا، اطالعات حقوقی ندارند

آن میپردازد، شهود باید لکن وقتی که منشی جلسه به قرائت . معموال دالیل طرفین کتبا به دادگاه عرضه میشود

  . گواهان را با یکدیگر مواجهه نمیدهند. حضور یابند و به صحت شهادت خود سوگند یاد کنند

گواهی دروغ چندان فراوان است که گاه راي محکمه برخالف شهادت موکد به سوگند صادر میشود شهادت زنان و 

یز وقتی میپذیرند که با شکنجه از آنان گرفته شود، زیرا شهادت بردگان را ن. کودکان فقط در موارد قتل پذیرفته است

این جنبه غیر انسانی حقوق یونان است . عقیده بر آن است که ایشان تا تحت شکنجه قرار نگیرند، راست نمیگویند

که بعدها در زندانهاي روم و در سردابهاي تفتیش افکار بشدت و به حد افراط اعمال میشود و شاید آنچه در 

در عصر پریکلس، شکنجه دادن . هاي پلیسی عصر ما روي میدهد نیز از آن کمتر نباشد هاي پنهانی دادگاه حجره

شارمندان ممنوع است، بسیاري از اربابان نمیگذارند که بندگانشان به کار شهادت دادن گرفته شوند، حتی اگر اثبات 

نجه آسیبی همیشگی و درمانناپذیر بر بردهاي وارد مدعایشان به چنان شهادتی وابسته باشد، و هر گاه که بر اثر شک

. شود، کسی که موجب آن گردیده است باید آن را جبران کند

مجرمین را . مجازاتها عبارتند از تازیانه زدن، اخذ جرمانه، سلب راي، داغ نهادن، مصادره اموال، نفی بلد، و اعدام

ت که بردگان باید جسما مجازات شوند و مردمان آزاد، یکی از اصول حقوق یونان آن اس. بندرت محبوس میسازند

مجازات . بر روي یک گلدان تصویر بردهاي است که وي را از دست و پا آویختهاند و بیرحمانه تازیانه میزنند. ماال

شارمندان معموال اخذ جرمانه است و میزان آن به حدي است که دموکراسی آتن را بدین متهم میدارند که خزانه 

ولی از سوي دیگر، محکوم علیه و محکوم له در بسیاري از موارد . را از طریق محکومیتهاي ظالمانه پر میسازدخود 

سپس دادگاه یکی از  ;حق دارند که خود میزان جریمه یا نوع مجازات را به نحوي که شایسته میدانند معین کنند

  . مجازاتهاي پیشنهاد شده را انتخاب میکند

هانت به مقدسات، خیانت به وطن، و بعض جرایمی که در نظر ما چندان اهمیتی ندارند، هم مجازات قتل نفس، ا

ولی معموال پیش از صدور حکم دادگاه، کسی که مجازات خود را اعدام میداند،  ;مصادره اموال و هم اعدام است

گ بشمرد و از شارمندان باشد، اگر متهم تبعید شدن را نن. میتواند از کلیه اموال خود بگذرد و داوطلب تبعید گردد

اعدام وي باید به نحوي انجام گیرد که با حداقل درد و عذاب همراه باشد، و براي این کار معموال شوکران به او 

این بیحسی از پا آغاز میشود و چون به قلب رسد موجب هالکت  ;شوکران بدن را بتدریج کرخت میکند. میخورانند

گاهی نیز محکوم . دام ممکن است به نحوي فجیع و با ضربات چوب و چماق صورت گیرددر مورد بردگان، اع. میگردد

را، پیش از مرگ یا پس از آن، از فراز صخرهاي به درون پرتگاهی که باراترون نام دارد، پرتاب میکنند تا رسم قدیم و 

  . روح انتقامجویی محفوظ بماند

نقص . نانه نیست و فقط اندکی از قوانین حموربی پیشرفتهتر استقانون نامه آتن، چندانکه انتظار میرود، روشن بی

اساسی آن در این است که حقوق قانونی را به مردمان آزادي که بیش از یک هفتم جمعیت آن سرزمین نیستند، 

اتباع . حتی زنان آزاد و کودکان نیز از تساوي حقوق که مایه مباهات شارمندان است، محرومند. اختصاص میدهد

اخاذي از راه ارعاب . لک بیگانه و بردگان فقط به وسیله شارمندان و تحت حمایت آنان قادر به اقامه دعوي هستندمما
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و تهدید، شکنجه مکرر بندگان، مجازات اعدام براي جرمهاي کوچک، اهانتهاي شخصی در مباحثات حقوقی، تشتت و 

ت وکال، ناتوانی داوران در تعدیل احساسات آنی ضعف در مسئولیتهاي قضایی، حساسیت دادگاهیان در برابر فصاح

هایی است که در دستگاه  خویش با اطالعاتی که از سوابق امر دارند، یا با محاسبه عاقالنه آینده آن اینها همه نقیصه

. لکن، با وجود این، در سایر نواحی یونان بر اعتدال و کمال نسبی این دستگاه رشک میبرند ;قضایی آتن موجود است

دستگاه قضایی آتن، براي حفظ جان و مال و مردم و تامین نظم که الزمه فعالیتهاي اقتصادي و رشد اخالقی است، 

. احترامی که تقریبا همه شارمندان نسبت به این دستگاه در دل دارند، دلیل شایستگی آن است. شایستگی کافی دارد

بهترین دلیل بر شایستگی قانوننامه آتن، . رت آن استدر نظر شارمندان آتن، قانون روح شهر و مایه سعادت و قد

همه معترفند که : ((ایسوکراتس میگوید. اقبالی است که سایر کشورهاي یونان در اخذ قسمت اعظم آن نشان دادند

در اینجا، براي نخستین بار در تاریخ جهان، حکم .)) قوانین ما، براي جهان بشریت، منشا خیر و سعادت بوده است

. رواست، نه حکم مردم قانون

ولی از . تا زمانی که امپراطوري آتن برقرار است، قوانین آتن بر سرتاسر امپراطوري و دومیلیون مردم آن فرمانرواست

در آتن قرن پنجم، مانند وضع در جهان امروز ما، . آن پس، هرگز در یونان یک نظام قضایی ثابت و واحد وجود ندارد

در زمان . با اینهمه، تجارت خارجی محتاج قوانینی است. ع تاسف انگیزي دچار استقوانین بین المللی به وض

قوانین مربوط به اختالفات تجاري در همه جا ((دموستن، معاهدات بازرگانی چندان فراوان است که به روایت وي، 

تضمین میکند و راي  ها موجب تشکیل نمایندگیهاي قنسولی میگردد و اجراي قرادادها را این معاهده)). یکی است

ولی به هر حال، این پیمانها دزدي دریایی . صادر شده در یکی از ممالک همپیمان را در سایر ممالک اعتبار میبخشد

را بر نمیاندازد، و هر گاه که ناوگان غالب و فایق ناتوان میگردد یا از حراست خود غفلت میکند، دزدان دریایی میدان 

دام، بهاي نظم و آزادي است، و بی قانونی، چون گرگی گرسنه، بر گرد هر دیار معمور هشیاري م. به دست میآورند

در بعضی از کشورهاي یونان، شهرها حق دارند که، براي تهیه آذوقه و تامین . میگردد تا مگر راهی به درون آن بیابد

ر وقتی که معاهدهاي بین دو شهر مایحتاج خود، به شهرهاي دیگر حمله برند و اموال مردم آنجا را تاراج کنند، مگ

مذهب توانسته است معابدي را که پایگاه نظامی نیستند از تجاوز و بی حرمتی مصون . این عمل را صریحا منع کند

دارد، و کسانی را که براي شرکت در جشنهاي عمومی یونان آمدهاند، مورد حمایت قرار دهد، و مقرر داشته است که 

ا اعالن جنگ صادر شود و تقاضاي متارکه موقت جنگ، براي حمل و دفن اجساد مقتولین، قبل از آغاز کارزار، رسم

برحسب معمول، سالح زهرآلود به کار نمیرود، و رسم بر آن است که اسیران جنگی را مبادله کنند، یا . پذیرفته گردد

ولی . مسترد دارند) دالر امریکایی هر مینا معادل صد(در مقابل خونبهایی که نرخ رسمی آن دو مینا، و بعدا یک مینا 

شماره . جز از این لحاظ، جنگهاي میان یونانیان، چون جنگهاي امروز جهان مسیحی، خونین و سبعانه است

هاي فراوان  اتحادیه. ها بسیار است و با سوگندهاي سنگین موکد شدهاند، ولی تقریبا همیشه نقض میشوند عهدنامه

ا، چون اتحادیه آمفیکتوئونی در قرن ششم، و اتحادیه آخایایی و اتحادیه آینولیایی در به وجود میآید، و برخی از آنه

گاهی میان دو شهر، براي حفظ احترام متقابل، اصل تساوي حقوق سیاسی . قرن سوم، زمان درازي پایدار میمانند

بینالمللی صورتپذیر است، حکمیت . برقرار میگردد، که به موجب آن، به مردمان آزاد یکدیگر حق شارمندي میدهند

یونان براي افراد بیگانه به هیچ نوع تعهد اخالقی مقید . لکن راي این داوران اغلب مردود یا نادیده گرفته میشود

  . نیست و تعهدات قانونی را نیز فقط وقتی گردن مینهد که در عهدنامهاي آمده باشد

مینامند البته مقصود از این کلمه، مردم وحشی نیست، بلکه مقصود کسانی است که  بربریانمردم یونان، بیگانگان را 

یونان فقط در عصر جهان وطنی هلنیستی، و بر اثر افکار فالسفه رواقی، به درك . به زبانی جز یونانی سخن میگویند

  . نایل میگردد موازین اخالقیی که نوع انسان را کال شامل است،
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به هر حال، باید . ، و شاید پیش از آن، براي تعیین آرخونها، قرعه کشی به جاي انتخاب مرسوم میشود487از سال 

طریقهاي یافت شود که مالداران را از خریدن این مقام مانع شود و فرومایگان را نیز بگذارد که از راه تملق و 

براي آنکه صدفه و اتفاق تنها عامل انتخاب نباشد، همه کسانی که قرعه به نامشان . چاپلوسی بدان دست یابند

میخورد، قبل از شروع به کار، باید از طرف مجلس اعیان یا از طرف محاکم، مورد آزمایش دقیق و دشوار اخالقی قرار 

مادر، آتنی بوده و نقایص جسمی و  نامزدان این مقام باید، از جانب پدر و. این آزمایش دوکیماسیا نام دارد. گیرند

اخالقی نداشته باشند، نیاکان خود را محترم شمارند، وظایف نظامی و سپاهی خود را انجام داده، و مالیاتهاي خود را 

در این حال، سراسر زندگی آنان در معرض انتقاد و اتهام هر یک از شارمندان قرار . به نحو کامل پرداخته باشند

، پیش بینی این آزمایشهاي دقیق، داوطلبان ناالیق و بی صالحیت را هراسناك و از شرکت در بدون شک ;میگیرد

هر گاه که پس از آزمایش، شخصی به این مقام رسد، سوگند یاد میکند که وظایف خود . قرعه کشی گریزان میسازد

سمه طال به قامت یک انسان، به را چنانکه باید و شاید انجام دهد، و اگر ارمغانی پذیرفت یا رشوتی گرفت، یک مج

  . پیشگاه خدایان هدیه کند

دخالت بسیاري که تصادف و اتفاق در تعیین آرخونهاي نهگانه پیدا کرده است، نمودار تنزلی است که از عهد سولون 

ا، رئیس آرخونه. از آن پس، وظایف آرخونها به اجراي امور جاري اداري منحصر میشود. در این مقام روي داده است

  . که فقط عنوان شاه دارد، جز ریاست امور دینی شهر کاري بر عهدهاش نیست

اعمال و احکام آنان، در مجلس اعیان و در محاکم قضایی . آرخونها باید هر سال نه بار از مجلس راي اعتماد بگیرند

در پایان . اقامه دعوي کند قابل رسیدگی استینافی است، و هر یک از شارمندان میتواند در مورد اعمال ناشایست آنان

، که در برابر مجلس اعیان مسئول است، به کلیه اقدامات رسمی و حسابها و اسناد ))هیئت حسابرسی((دوره خدمت، 

اگر آرخونی از . براي اعمال سو آرخونها مجازاتهاي شدید، حتی اعدام، مقرر شده است. مربوط به آنان رسیدگی میکند

ان به سالمت به در برد، پس از پایان دوره یکساله خدمت، به عضویت آریوپاگوس این هفت خوان دموکراتیک ج

ولی این مقام نیز در قرن پنجم فقط عنوانی میان تهی است، زیرا که در این هنگام، دادگاه عالی آتن . پذیرفته میشود

  . تقریبا همه اختیارات خود را از دست داده است

هاي است که، تحت نظارت و بازرسی دقیق مجلس اعیان و مجلس عامه و دستگاه آرخونی، یکی از چندین کمیت

ارسطو نام بیست و پنج کمیته را ذکر میکند و تعداد صاحبمنصبان اداري . محاکم قضایی، امور شهر را اداره میکند

س حق ندارد تقریبا همه این اعضا، ساالنه، با قرعه انتخاب میشوند، و چون هیچ ک. شهر را هفتصد تن تخمین میزند

دو بار به عضویت یک کمیته در آید، لذا براي هر یک از شارمندان امکان آن هست که، الاقل یک سال در مدت عمر 

. آتن به حکومت متخصصین اعتقادي ندارد. خود، جزو بزرگان و محترمین شهر به شمار آید

با راي علنی مجلس انتخاب میشوند، نه  ))فرماندهان دهگانه. ((مناصب لشکري بیش از مقامات کشوري اهمیت دارد

ولی مدت انتصاب آنان نیز فقط یک سال است و قبل از تصدي این مقام، باید همیشه مورد همان  ;به حکم قرعه

در این مورد ارجحیت با کسی است که الیقتر است، نه آن . آزمایش دقیق قرار گیرند، و عزل ایشان نیز ممکن است

مجلس قرن چهارم، با چهل و پنج بار انتخاب فوکیون به فرماندهی سپاه، حسن تشخیص  ;که محبوبیت بیشتر دارد

خود را نشان میدهد، با وجود آنکه وي نامحبوبترین مردان آتن است و تحقیر خود را نسبت به توده مردم هرگز 

ش مییابد، چنانکه، در اواخر با توسعه روابط بین المللی، وظایف و اختیارات فرماندهان دهگانه افزای. پنهان نمیسازد

قرن پنجم، نه تنها قواي زمینی و دریایی را اداره میکنند، بلکه ترتیب مذاکرات و عقد معاهدات با ممالک خارجی نیز 

بنابراین، فرمانده کل مقتدرترین مرد دولت است و . بر عهده ایشان است و درآمد و هزینه شهر را زیر نظر خود دارند
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در غیر این صورت،  ;ن سال پی در پی انتخاب شود، لذا ادامه مقصود را براي دولت ممکن میسازدچون میتواند چندی

پریکلس، در دورانی که عهده دار این مقام است، حکومت آتن را . شاید قانون اساسی مانع استمرار سیاست دولت شود

حکومت آتن، هر : این باره میگویدچنانکه توسیدید در  ;به مدت یک نسل به صورت سلطنت دموکراتیک در میآورد

  . چند که اسما دموکراسی است، در حقیقت عبارت است از فرمانروایی بزرگترین شارمندان

شارمندان باید در جنگها شرکت جویند، و هر یک از آنان  ;قواي نظامی از کسانی که حق راي دارند تشکیل میشود

  . زندگی آتنی زندگی سربازي نیستممکن است تا سن شصت به این خدمت احضار شود، ولی 

جلوه فروشی و . تعلیمات نظامی مخصوص آغاز جوانی است، و پس از آن کمتر به این گونه تعلیمات میپردازند

در وقت جنگ، ارتش . خودنمایی در لباس نظام مرسوم نیست، و نظامیان در کار مردم غیرنظامی دخالت نمیکنند

پیاده نظام سبک اسلحه غالبا از شارمندان تهیدستی که فالخن و نیزه به : نظامعبارت است از پیاده نظام و سواره 

پیاده نظام سنگین اسلحه، که افراد آن مستطیعترند، خفتان و زره بر تن و سپر و  ;دست میگیرند تشکیل میشود

و سنان مسلح سواره نظام نیز از دولتمندانی تشکیل میشود که با خود و زره و شمشیر  ;زوبین بر دست دارند

و در شئون اجتماعی  ;در میدان جنگ، مطیع محض هستند ;یونانیان در فنون نظامی از ملل آسیایی برترند. میشوند

ولی با اینهمه، قبل . شاید از ترکیب شگرف این دو خاصیت است که به پیروزیهایی نایل میشوند. استقالل تمام دارند

گرداگرد شهرها را دیوار . استراتژي، به نحو مشخص، در میانشان نیستاز اپامینونداس و فیلیپ، فنون تاکتیک و 

میکشند و، همچون ما، دفاع را بیش از حمله مهم و موثر میشمارند، و اگر جز این میبود، شاید براي بشر تمدنی باقی 

. نمانده بود تا به ثبت و ضبط تاریخ آن بپردازد

وسایل حصار . هاي عظیم را به زنجیرها آویخته، به دیوارها میکوبندسپاهیانی که مامور محاصره شهرها هستند، تیر

اما، براي نگاهداري بحریه آتن، هر ساله چهار صد تن از . کوبی، پیش از ارشمیدس، تا همین حد تکامل یافته است

ست، کشتیها را دولتمندان انتخاب میشوند تا استخدام ملوانان را به عهده گیرند و، با وسایلی که دولت تهیه کرده ا

بدین ترتیب، آتن در زمان صلح تقریبا . مجهز سازند، و نیز هزینه خریدن، به آب افکندن، و تعمیر کشتیها را بپردازند

  . شصت کشتی جنگی آماده دارد

منابع درآمد دولت عبارت است از . نگاهداري نیروي زمینی و دریایی، قسمت اعظم مخارج کشور را تشکیل میدهد

و نقل، حقوق بندري، دو درصد حقوق گمرکی واردات و صادرات، دوازده دراخما مالیات سرانه براي  عوارض حمل

هریک از اتباع خارجی، نیم دراخما مالیات براي بردگان و آزاد شدگان، مالیات بر فواحش، مالیات بر فروش امتعه، 

   .ها، مصادره اموال و خراج از ایاالت دیگر مالیات بر جوازها، جرمانه

مالیات امالك مزروعی، که در دوره پیسیستراتوس مخارج آتن را تامین میکرد، در عصر دموکراسی لغو میشود، زیرا با 

جمع آوري اغلب مالیاتها به عهده باجگیرانی است که آن را براي دولت وصول میکنند . حرمت کشاورزي منافات دارد

در وقت . در اختیار دارد نیز درآمد سرشاري به دست میآورددولت از معادنی که . و خود نیز از آن سهمی میبرند

بدین ترتیب، مثال در . ضرورت، مالیات بر اموال مقرر میگردد، که نرخ آن بر حسب دارایی هر کس افزایش مییابد

از دولتمندان نیز دعوت . وجه گردآوري شد) دالر1200000معادل (، براي محاصره موتیلنه دویست تالنت 428سال 

شود که بعضی از خدمات عمومی، چون تامین مخارج سفیران، تجهیز کشتیهاي جنگی، و پرداخت هزینه نمایشها می

برخی از توانگران، این گونه خدمات را خود داوطلب میشوند، و برخی . و مسابقات موزیکی و ورزشی را به عهده گیرند

اگر خدمتی به . ت دیگري نیز روبه رو هستندثروتمندان با مشکال. دیگر را افکار عمومی بدان مجبور میسازد

ثروتمندي محول شود، وي حق دارد که آن را بر ثروتمند دیگري تحمیل، یا دارایی خویش را با ثروت او مبادله کند، 

جبهه دموکراتیک، که قدرتش توسعه روزافزون مییابد، براي . به شرط آنکه مدلل سازد که وي از خود او غنیتر است
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سرمایه داران و بازرگانان و ارباب صنایع و ملکداران  ;تن، این روش، همواره علل و مناسباتی فراهم میسازدبه کار بس

هاي اخفاي اموال و ایجاد اشکال در کارها را بتدریج فرا میگیرند و خیال انقالب در سر  آتیک نیز، در مقابل، شیوه

یگان و باج و خراجها، مجموع درآمد داخلی آتن ساالنه به در عصر پریکلس، عالوه بر این گونه خدمات را. میپرورند

میرسد، و ششصد تالنت نیز از طرف نواحی تحت الحمایه و ) دالر 2400000معادل (حدود چهار صد تالنت 

این درآمد، بدون تنظیم بودجه یا تخمین قبلی یا تعیین نوع مخارج به . کشورهاي متحد بر این مبلغ افزوده میگردد

. سدمصرف میر

در دورانی که پریکلس بر امور مالی نظارت دارد، بر اثر تدبیر و اقتصاد وي، و علی رغم مخارج بیسابقهاي که او خود 

تالنت  9700، درآمد اضافی آن به 440موجب شده است، خزانه دولت روز به روز افزایش مییابد، تا آنکه در سال 

زمان و براي هر شهر، قابل توجه است و مخصوصا در یونان  این مبلغ، در هر. میرسد) دالر 58200000معادل (

. عجیب به نظر میآید، زیرا که در آنجا فقط چند کشور اضافه درآمدي دارند، و در پلوپونز اصوال اضافه درآمدي نیست

پس از در آتن نیز،  ;شهرهایی که اضافه بر مخارج خود درآمدي دارند معموال آن را در معبد شهر اندوخته میسازند

  . ، این ذخیره در پارتنون به امانت سپرده میگردد434سال 

هایی را که به  دولت مدعی است که نه تنها در خرج کردن این اندوخته مختار است، بلکه حق دارد که طالي مجسمه

ه، در مجسمه آتنه پارتنوس، که به دست فیدیاس ساخته شد. نام خداي خود برپا داشته است نیز به مصرف رساند

نیز، وجوهی که  ;طال به نحوي به کاررفته است که باز برداشتن آن ممکن است) دالر 240000(معادل چهل تالنت 

  . براي شرکت در نمایشها و جشنهاي مذهبی به شارمندان پرداخت میشود، در این معبد نگاهداري میشود

که عده معدودي از مزایاي آن  از آن جهت ;دموکراسی آتن محدودترین و کاملترین دموکراسی تاریخ است

برخوردارند، محدود است، و از آن جهت که کلیه شارمندان مستقیما و متساویا بر وضع قوانین نظارت و در اداره امور 

نقایص دستگاه با مرور زمان آشکار میشود، و حتی در همان ایام، آریستوفان مردم را از آن . شرکت دارند، کامل است

یک روز بر اثر احساسات و تمایالت آنی، بدون توجه به . س به هیچ وجه خود را مسئول نمیداندمجل. باخبر میسازد

سوابق امر، و بدون تجدیدنظر، به صدور راي مبادرت میورزد، و روز بعد با شدت تمام از کرده خویش اظهار ندامت 

حق . اند به مجازات میرساندمیکند، و در این میان، نه خود را، بلکه کسانی را که موجب این گمراهی شده

عوامفریبان تشویق، و مردان با کفایت تبعید . قانونگذاري منحصر به کسانی است که در مجلس حق شرکت دارند

 ;مقامات عالی به حکم قرعه و بر حسب نوبت واگذار میشود، و کارگزاران دیوانی سال به سال تغییر میکنند. میشوند

عدم نظم و هماهنگی در میان احزاب و فرق، مخل رهبري و . تگی پدید میآیداز این روي، در اساس حکومت آشف

  . اینها همه نقایص عظیمی است که آتن کفاره آن را به اسپارت و فیلیپ و اسکندر و روم خواهد داد. اداره کشور است

شد که حکومت سلطنتی به هیچ دلیل نمیتوان معتقد . ولی، هر گونه حکومتی ناقص و مالالنگیز و باالخره فانی است

  . یا آریستوکراسی براي اداره آتن شایستهتر میبود و دوام و بقاي بیشتري بدان میبخشید

شاید تنها همین دموکراسی آشفته باشد که بتواند نیرویی پدید آورد که آتن را در تاریخ جهان به مقامی شامخ 

ه به طبقه شارمندان منحصر باشد، تا این حد پیش از آن، و نیز پس از آن، هرگز هیچ حیات سیاسی ک. برساند

راي دهندگان مجلس : این دموکراسی فاسد و بیکفایت الاقل مکتب آموزندهاي است. نیرومند و خالق نبوده است

قضات محاکم با استماع گواهیها و رسیدگی به مدارك و دالیل،  ;سخنان هوشمندترین مردان آتن را میشنوند

صاحبان مناصب بر اثر مسئولیتهاي اجرایی که بر عهده دارند و در نتیجه تجارب  ;ورزیدگی ذهنی کسب میکنند

شهر، آموزگار مردم : ((از این روست که سیمونیدس میگوید. خود، پختگی و شم قضایی کاملتري به دست میآورند

و افالطون را در بین ، و شاید به همین جهات است که آتنیان میتوانند مردانی چون اشیل و اوریپید و سقراط ))است
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تماشاگران درامها، در مجلس و در محاکم به وجود میآیند و . خود پرورش دهند و قدر و مقام آنان را بشناسند

این دموکراسی اشرافی بر اساس اقتصاد آزادي عمل قرار ندارد، و . همیشه براي درك نکات عالی مستعد و آمادهاند

ین نظم و آرامش نیست، بلکه هزینه نمایشهاي یونان را میپردازد، پارتنون را کار آن نیز فقط حفظ اموال مردم و تام

را براي آنان ممکن )) نه تنها زیستن، بلکه خوب زیستن((برپا میدارد، خود را مسئول سعادت و ترقی مردم میداند، و 

  . از این روست که تاریخ میتواند همه گناهان او را به وي ببخشاید. میسازد

دهمفصل دواز

  کار و ثروت در آتن

  

I  - زمین و خوراك  

اینکه برخی مردم میتوانند به کشورداري، . تولید و توزیع ثروت، اساس این دموکراسی و مبناي این فرهنگ است

حقیقتجویی، نغمهپردازي، مجسمه سازي، صورتگري، نویسندگی، آموزش و پرورش کودکان، و خداپرستی بپردازند، 

رخی دیگر رنج میبرند تا خوراك پدید آورند، پارچه ببافند، خانه بسازند، معادن را بکاوند، تنها از آن روست که ب

اساس، در . ضروریات زندگی را فراهم دارند، کاالها را نقل و مبادله کنند، یا هزینه تولید و جریان آن را مهیا سازند

  . همه جا همین است

دهقانان در آتیک الاقل از . ن و هنرورترین طبقه را تشکیل میدهدهاي اجتماع بر دوش دهقان است، که فقیرتری پایه

مالکیت زمین، خاص شارمندان است، و تقریبا دهقانان، مالک زمینی هستند که در آن . حقوق سیاسی برخوردارند

د در آتیک، مانن. زمینهاي زراعتی، دیگر در تصرف قبایل نیست، و مالکیت فردي شدیدا برقرار است. کشت میکنند

فرانسه و امریکاي امروز، این طبقه وسیع، که از مالکین جز تشکیل شده، نیروي محافظه کار دموکراسی است و 

میکوشد که وضع موجود را حفظ کند، در صورتی که شهرنشینان بی زمین، همواره سوداي تغییر و اصالح در سر 

محصوالت کشاورزي و ارزانی مصنوعات را میخواهند یعنی نزاع میان کسانی که گرانی (نزاع میان شهر و روستا . دارند

در آتیک کامال مشهود و بغایت شدید ) و کسانی که ارزانی محصوالت کشاورزي و گرانی مصنوعات را خواستارند

در نظر شارمندان آتن، کشاورزي کاري شریف، و اساس اقتصاد ملی، پایه شخصیت فردي، و مایه قدرت نظامی . است

روستاییان آزاد، . ه صنعت و تجارت، پست و حقیر به شمار میرود و به توده مردم اختصاص دارددر صورتی ک ;است

  . شهرنشینان را به چشم حقارت مینگرند و آنان را طفیلیانی ضعیف و بردگانی ناچیز میدانند

ه سبب قطع ایکر مساحت آن غیر قابل زرع است و بقیه زمینها، ب 630000یک ثلث از . خاك آتیک حاصلخیز نیست

دهقانان آتیک، . سیالبهاي زمستانی نیز سطح پرقوت خاك را بسرعت فرو میشوید. اشجار و کمی باران، نیرویی ندارد

و نیز مشتی بردگان آنان، براي آنکه این شوخ طبعی خشک و نامطبوع خدایان را چاره و جبران کنند، به هر رنجی 

براي هدایت سیالبها، مجراهایی  ;آنها را در انبارها ذخیره میکنند در وقت طغیان رودها، مازاد آب ;تن در میدهند

هزاران کاریز حفر میکنند تا از نهر رود، آب باریکی به کشتزارهاي تشنه  ;کود پرارزش مردابها را میگیرند ;میسازند

ته را از نقاط دیگر آورده، هاي نوخاس براي اصالح کیفیت و نوع نباتات خود، با صبر فراوان، نهالها و بوته ;خود برسانند

خاك را با نمکهایی . زمین را یک سال در میان آزاد میگذارند تا قوت خود را باز یابد ;در زمینهاي خود کشت میکنند

گنداب شهر، . چون کربونات آهک، قلیایی میکنند، و با نیترات پوتاسیم و خاکستر و کود انسانی آن را بارور میسازند

جمع شده، از آنجا به وسیله کانالهاي آجري به دره رود  دیپولونصلی در انبار بزرگ بیرون که از طریق مجراي ا

خاکهاي گوناگون را به هم میآمیزند تا . کفیسوس میرود و باغها و درختستانهاي پیرامون آتن را سیراب میسازد
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شخم زدن و . بقوالت گل کرده را در زمین شخم میکنند تا به خاك قوت دهد ;افزوده شود خواص هر یک بر دیگري

اوایل (در اواخر ماه مه . مسطح کردن زمین، و بذرافشانی و کشت و کار، جملگی، در روزهاي کوتاه پاییز انجام مییابند

ولی، با اینهمه، در آتن هر . است خرمن به دست میآید، و تابستان خشک و بی باران، فصل تدارك و آسایش) خرداد

اگر . هزار تن غالت به دست میآید، که خوراك ربع جمعیت آن را بدشواري تامین میکند 24ساله فقط در حدود 

از همین روي کشورگشایی و . آتنیان عصر پریکلس خوراك خود را از خارج تهیه نکنند، از گرسنگی خواهند مرد

. شود جب میایجاد بحریه نیرومند برایشان وا

ها را هموار کرده، آب  دامنه تپه. روستاها میکوشند که کمبود غالت را با زیتون و انگور فراوان خود جبران کنند

در عصر . هاي مو ترغیب میکنند تا بدین نحو تاکستانها بارورتر شوند و خران را در تاکستانها به جویدن ترکه ;میدهند

مینهاي آتن را پوشانیده است، لکن نخستین بار پیسیستراتوس و سولون این پریکلس، درختان زیتون بسیاري از ز

. درخت زیتون پس از شانزده سال به بار مینشیند، و در چهل سالگی به حد کمال میرسد. درخت را به آتیک آوردند

دن باغهاي در آینده نیز، ویران ش ;اگر همت پیسیستراتوس نبود، هرگز خاك آتیک این درخت را بر خود نمیدید

اگر : زیتون براي مردم یونان داراي منافع بسیار است. زیتون در جنگ پلوپونزي یکی از علل اضمحالل آتن خواهد شد

و باقیمانده آن نیز به  ;بار سوم روغن چراغ ;بار دوم روغن تدهین ;یک بار آن را بفشرند، روغن خوراك به دست آید

ل آتیک، و چنان پرارزش میشود که دولت صدور آن را به خود منحصر زیتون سرشارترین محصو. کار سوختن میرود

. میسازد و، در ازاي غالتی که وارد میکند، شراب و زیتون میدهد

صدور انجیر بکلی ممنوع است، زیرا که انجیر در یونان منبع اصلی قدرت و سالمت است درخت انجیر، حتی در زمین 

برگهاي  ;اطراف پراکنده میشود، و همه رطوبت زمین را جذب میکند خشک و لم یزرع رشد میکند، ریشه آن به

اندکش سطحی ناچیز براي تبخیر عرضه میدارد، گذشته از اینها، کشاورز آتنی راز گشنگیري را از مردم مشرق زمین 

ا گرده نر را به هاي انجیر ماده باغها میآویزد و میگذارد تا زنبوره هاي انجیز وحشی نر را در میان شاخه آموخته شاخه

  . تخمدان انجیرهاي ماده برسانند، و از این راه میوهاي فراوانتر و شیرینتر به بار آید

به دامداري، . این محصوالت زمینی یعنی غالت، روغن زیتون، انجیر، انگور، و شراب خوراك اصلی مردم آتیک است

ند را براي پشم آن، بز را براي شیر، و خر و استر و اسب را براي مسابقه، گوسف. جهت تهیه غذا، چندان توجهی ندارند

زنبور عسل نیز به آن . گاو را براي حمل و نقل نگاهداري میکنند، ولی خوك را بیشتر براي گوشت تربیت میکنند

. گوشت، غذایی است تجملی، و فقیران جز در جشنها بدان دسترسی ندارند. مردم، که از شکر محرومند، عسل میدهد

  . ي پهلوانی دوران هومر از میان رفته استضیافتها

مردمان فقیر، خشک و نمکسود آن را میخرند، و دولتمندان از  ;ماهی غذایی است لذیذ، و در عین حال همگانی

هاي پهن، و کلوچه درآورده، غالبا با  غالت را به صورت آش، گرده. گوشت تازه سگ ماهی و مار ماهی تمتع میبرند

. ها میپزند، و غالبا زنان دوره گرد و دکانهاي کوچک فروشنده آنند و کلوچه را بندرت در خانه نان. عسل میآمیزند

میوه در آنجا . تخم مرغ و سبزي مخصوصا لوبیا، نخود، کلم، عدس، کاهو، پیاز، و سیر جزئی از غذاي این مردم است

. ادویه فراوان به کار میبرند. عموم مردم است گردو و فندق و بادام خوراك. کم است، و از پرتقال و لیمو خبري ندارند

بردگان . هایی از آب دریا به دست میآورند و در بازارهاي داخلی آن را با برده معاوضه میکنند نمک را در حوضچه

تقریبا هر طعامی را با روغن .)) به نمکش میارزد: ((میخوانند، و در مورد بردگان خوب گویند)) نمکپاش((ارزان را 

نگاهداري کره در نواحی مدیترانهاي . ن میپزند، و این روغن در آن دوران بخوبی جاي نفت دوران ما را میگیردزیتو

کلوچهاي که . صرف میشود)) دسر((عسل و حلوا و پنیر به عنوان . دشوار است، به جاي آن روغن زیتون به کار میرود

آب، مشروبی . باستانی به شرح رموز آن پرداخته است پنیر در میان آن باشد چنان هوسانگیز است که چندین رساله
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همگانی است، ولی همه کس شراب میآشامد، زیرا تا کنون، در هیچ تمدنی، زندگی بدون مخدر یا محرك قابل تحمل 

  . یخ و برف را در زمین ذخیره میکنند تا، در فصل گرما، شراب را با آن سرد سازند. نبوده است

بر روي هم، یونانیان در خوراك جانب . تند، اما در عصر پریکلس آن را حقیر میشمردندآشنا هس) آبجو(با فقاع 

ولی کسانی هستند که اگر عادت : ((بقراط میگوید. اعتدال را رعایت میکنند و در روز دوبار بیشتر غذا نمیخورند

.))کنند، میتوانند بآسانی سه بار غذاي کامل بخورند

II -  صنعت  

ها را با چراغهاي زیبا و مشعلهایی که  خانه. تنی نیز، چون خوراکیها، از زمین به دست میآیندمواد معدنی و سوخ

گرما از چوب یا زغالی که در منقل  ;در آنهاست، یا با شمع، روشن میسازند) نوعی صمغ(روغن زیتون یا راتیانج 

هاي نزدیک شهرها را عریان ساخته  قطع اشجار براي سوخت و بنایی، جنگلها و تپه. افروخته باشد به دست میآید

  . از زغال سنگ خبري نیست. در قرن پنجم، براي بنایی و کشتی سازي، چوب وارد میکنند ;است

. یونانیان براي تهیه سوخت به استخراج معادن نمیپردازند، بلکه مقصودشان آن است که مواد معدنی به دست آورند

معادن الئوریون، که در انتهاي جنوبی . ره، و سرب بسیار غنی استخاك آتیک از لحاظ سنگ رخام، آهن، روي، نق

این معادن مایه قوام و اعتبار دولتند، . است)) چشمه روان نقره((این شبه جزیره قرار دارد، به قول اشیل، براي آتن 

دالر و  6000زیرا که حق استخراج معادن مخصوص اوست و هر ساله آنها را به اشخاصی اجاره داده، مبلغی معادل 

، یکی از معدنکاران اولین رگه پرفایده را در 483در سال . نیز بیست و چهار درصد فراورده را در عوض میستاند

جز شارمندان، کسی حق اجاره کردن این . الئوریون کشف میکند، و جویندگان نقره به سوي این ناحیه روي میآورند

پرهیزگار، که اندیشه خرافی وي  نیکیاس. دست بردگان انجام میگیردمعادن را ندارد، و کار استخراج نیز تنها به 

معادل (موجب ویرانی آتن خواهد شد، یک هزار غالم را به معدنکاوان کرایه میدهد، و در ازاي هر غالم یک اوبولوس 

. مردم آتن از این راه، یا از طریق وام دادن به معدنکاوان، دولتمند میشوند بسیاري از. در روز کسب میکند) دالر 170

این . تعداد بردگانی که در معادن کار میکنند به بیست هزار میرسد، و مباشران و مهندسان نیز در این شمارند

اگر غالمی . اع ادامه دارداز این رو، کار، روز و شب، بدون انقط ;کارگران بنوبت کار میکنند، و هر نوبت ده ساعت است

و  ;اگر بکوشد که بگریزد، با زنجیر آهنین به محل کار خود بسته میشود ;به خواب رود، تازیانه مباشر بیدارش میکند

. تونلها حدود صد و شصت سانتیمتر پهنا دارند. اگر بگریزد و باز گرفتار شود، با آهن گداخته بر پیشانیش داغ مینهند

کانه، پس از کنده . زانو و پشت خویش در تونلها میخزند و با کلنگ یا تیشه و قلم کار میکنندغالمان بر سینه و 

شدن، در کیسه یا زنبیل، دست به دست بیرون برده میشود، زیرا تونلها گنجایش آن را ندارند که دو نفر در آنها 

) دالر 600000(دولت به یکصد تالنت ، بهره 483در سال : منافع این کار سرشار است. بآسانی از کنار هم بگذرند

ولی این . میرسد، و این غنیمت براي آتن بحریهاي تشکیل میدهد که در جنگ ساالمیس موجب نجات یونان میشود

خزانه آتن بر این معادن . وضع، حتی براي کسانی جز غالمان نیز، بدیهایی در بر دارد که از خوبیهایش کمتر نیست

در جنگ پلوپونزي، اسپارتیان ناحیه الئوریون را تصرف میکنند، بناي اقتصادي آتن  تکیه میکند، و هنگامی که

در قرن چهارم، تهی شدن این معادن با عوامل دیگر توام شده، موجبات اضمحالل آن را فراهم . واژگون میشود

. میدارد، زیرا در خاك آتیک جز نقره، فلز قیمتی دیگري وجود ندارد

کانه را، در هاونهاي بزرگ، به دست غالمان میکوبند، سپس آن را در آسیاب، . دن همراه استفلزگري با استخراج مع

سنگ معدنی که بدین ترتیب خرد شده و از غربال . میان دو سنگ سخت گردنده، ساییده و از غربال میگذرانند

رتفع واقع شده است، بر سپس جریان شدید آب را، از منبعی که در محلی م. گذشته است، براي شستن آماده میشود

جریان آب در زوایاي تند تخته  ;تخته سنگهاي شیبداري که الیه نازکی از ساروج بر آنها کشیده شده فرود میآورند
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فلزي را که از این راه . هاي فلز را به درون خود میکشد سنگها میگردد و، از کیسه هایی که در آنجا تعبیه شده، خرده

ها، سوراخهایی است  در ته این کوره. هاي قالگري ریخته، به وسیله دم، حرارت میدهند هبه دست آمده است، در کور

هایی که خلل و فرج بسیار دارد  براي جدا کردن نقره از سرب، گدازه را در بوته. که فلز مذاب از آن بیرون میریزد

تبدیل، و ) اکسید سرب(ار سنگ با این عمل، سرب به مرد. حرارت میدهند، سپس آن را در معرض هوا قرار میدهند

. خالص است% 98هاي آتن  مراحل قالگري و تصفیه به بهترین وجه صورت میگیرد، زیرا نقره سکه. نقره آزاد میشود

الئوریون کفاره ثروتی را که پدید آورده است، خود ادا میکند، چنانکه مکافات صنایع فلزي را نیز همواره استخراج 

ها به  ها پژمرده میشوند و میمیرند، نواحی مجاور کارخانه و گیاهان از دود کورهآدمیان . معدن پس میدهد

  . هاي متروك و غبارآلود تبدیل میشود مخروبه

هم اکنون در آتیک، از این گونه صنایع بسیار است، و هر چند که . صنایع دیگر، رنج و زحمت فراوان در بر ندارند

هزاران  ;سنگ رخام و سنگهاي دیگر را استخراج میکنند. اصی دارندمقدارشان اندك است، جنبهاي بغایت اختص

هایی که به کلئون، رقیب پریکلس، و آنوتوس، مدعی سقراط،  ها چون دباغخانه در دباغخانه ;گونه ظرف گلی میسازند

. است در میان این مردم گاري ساز، کشتی ساز، سراج، و کفشدوز بسیار ;تعلق دارد پوست فراوان دباغی میکنند

نجاري، قالبریزي، . سراجانی که فقط افسار میسازند، و کفشدوزانی که جز کفشهاي مردانه یا زنانه نمیدوزند فراوانند

پیشه وران مختلف، چون آهنگر، . هاي مربوط به بنایی است سنگتراشی، فلزکاري، نقاشی، و روکش سازي از حرفه

نانوا، سوسیس ساز، و ماهی فروش، که جملگی براي یک حیات  شمشیرساز، سپرساز، چراغ ساز، چنگ ساز، آسیابان،

هاي معمولی اهل  پارچه. اقتصادي فعال و متنوع، ولی غیرماشینی و گوناگون، الزمند، در این سرزمین وجود دارد

بعضی زنان به پاك کردن پشم مشغولند، و بعضی با چرخ ریسندگی کار  ;خانه را خود میبافند، یا اصالح میکنند

هاي  پارچه. برخی در کنار کارگاه ریسندگی نشسته، و برخی دیگر بر روي چارچوب قالبدوزي خم شدهاند ;کنندمی

هاي پنبهاي اعال از مصر و آمورگوس و  پارچه. هاي شهر میبافند، یا از خارج وارد میکنند ویژهتر را یا در کارگاه

، قالی از خاور نزدیک و کارتاژ، و رواندازهاي رنگارنگ از هاي پشمی رنگین از سیراکوز، پتو از کورنت تارنتوم، پارچه

ها، زنان  در بعضی خانه. در اواخر قرن چهارم، زنان کوس باز کردن پیله ابریشم و تافتن آن را فرا میگیرند. قبرس

را در  چنان در بافندگی چیره دست میشوند که بیش از نیاز خانواده خود پارچه تهیه میکنند، و مازاد احتیاج خود

زنان، براي این کار، گاه کسانی را از آزادان یا غالمان . ابتدا مستقیما به مصرف کنندگان، و بعدا به دالالن میفروشند

  . بدین ترتیب، صنایع خانگی تکامل یافته، به سوي تشکیالت صنعتی، گامی پیش میگذارد ;به کمک خود میگیرند

ماشین در کار . ریکلس خود چون آلکیبیادس صاحب کارگاهی استپ. سازمان صنعتی از عصر پریکلس آغاز میشود

چون نیروي عضله ارزان و فراوان است، علتی براي ایجاد و توسعه  ;نیست، لکن غالمان فراوان به دست میآیند

ه آتن، بزرگترین کارگا. هاي آتن به دکان شبیهترند تا به کارخانه از این رو، کارگاه. سازمانهاي ماشینی در میان نیست

کارگاه کفشدوزي تیمارخوس ده تن، کارگاه . کارگاه سپرسازي کفالوس است، که یکصد و بیست کارگر در آن است

ها، نخست فقط بر حسب  این کارگاه. مبل سازي دموستن بیست تن، و کارگاه اسلحه سازي او سی تن کارگر دارد

هاي رایج  فراوان شدن سکه. کاالهایی تهیه میکنند سفارش مشتریان، سپس براي فروش در بازار، و مآال جهت صدور،

هر کارگاه، خود واحد  ;اتحادیه صنفی در میان نیست. و از میان رفتن معامالت جنسی نیز کار آنان را آسانتر میسازد

. مستقلی است که به یک یا دو کس تعلق دارد، و صاحب آن نیز غالبا در کنار غالمان خود به کار مشغول است

ها از پدران به پسران یا از استادان به شاگردان  حرفه. ها امتیاز رسمی و عالمت تجارتی ثبت شده ندارند کارگاه

بنابر قوانین آتن، پدري که به فرزند خویش حرفهاي نیاموخته باشد، در دوران پیري حق آن ندارد که از وي . میرسد

صاحب کارگاه و غالمان از سپیده دمان . آن نیست شتاب و جدیتی در ;ساعات کار طوالنی است. مساعدتی طلب کند
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کارگران به . تا شامگاهان کار میکنند، ولی در ایام تابستان چند ساعتی را در میان روز به استراحت میپردازند

. مرخصی نمیروند، لکن در طی سال تقریبا شصت روز جشنهایی دارند که در طی آنها از کار فارغند

III  - لی تجارت و امور ما  

هر گاه فردي، یا خانوادهاي یا شهري، اضافه بر احتیاجات خود کاالهایی تولید، و به مبادله آن قصد کند، تجارت آغاز 

ها، مخارج حمل و نقل سنگین است، و دزدان در  اولین مشکلی که پیش میآید آن است که، به علت بدي راه. میشود

یا راهی است که از آتن به الئوسیس میرود، ولی آن )) راه مقدس(( بهترین طریق تجارتی،. دریاها به کمین نشستهاند

نیز همیشه از خاك و گل پوشیده شده و بسیاري از قسمتهاي آن چنان باریک و تنگ است که ارابه و گاري از میان 

ب هاي خاکی تشکیل شده، و احتمال آنکه سیال هاي خطرناکی هستند که از دیواره پلها، گذرگاه. آن نمیگذرد

حیوانی که معموال براي حمل و نقل به کار میرود، گاو نر است، ولی رفتار این . محوشان کرده باشد بسیار است

ها سست و  ارابه. حیوان کندتر از آن است که تاجري را که بدین مقصود به وي اتکا کرده است، به دولت رساند

که کاالي تجارتی را بر پشت قاطر ببندند، زیرا این  طریقه بهتر آن است. همیشه شکنندهاند، یا در گل فرو میروند

حتی براي سازمانهاي حکومتی نیز . هاي باریک بآسانی میگذرد حیوان، هم اندکی از ارابه سریعتر است، و هم از جاده

هاي  ها را به وسیله قاصد از شهري به شهر دیگر میفرستند، و در مکاتبه نامه. سرویسهاي پستی در کار نیست

براي رساندن اخبار مهم، عالماتی را با آتش از تپهاي به تپه دیگر میفرستند، یا . ی، باید منتظر فرصت بمانندخصوص

در بعضی نقاط، کاروانسرا یا رباطی در راه ساخته شده است، لکن این گونه جاها . به وسیله کبوتر، نامه ارسال میدارند

هاي آریستوفان، حتی دیونوسوس که  نانکه، در یکی از نمایشنامهچ. مسکن دزدان و اشرار و خانه جانوران موذي است

)). که در آن ساس کم باشد((از خدایان است، از هراکلس سراغ مهمانسرایی را میگیرد 

. هاي آرام تابستان موکول شود، ارزانتر خواهد بود حمل کاالها از طریق دریا، مخصوصا اگر بر حسب معمول به ماه

میتواند از پیرایئوس ) دو دالر(یک خانواده با پرداخت دو دراخما . ز مسافران میگیرند، ناچیز استمیزان عوارضی که ا

به مصر یا به دریاي سیاه سفر کند، ولی کشتیها به مسافربري رغبتی ندارند، زیرا یا براي حمل کاالهاي تجارتی، یا 

قدرت محرکه این . از این دو کار میروند براي جنگ و لشکرکشی ساخته شدهاند و همیشه بر حسب ضرورت به یکی

. کشتیها بادي است که در بادبانها میافتد، لکن هر گاه که باد نباشد، یا مخالف بوزد، غالمان کشتی را با پارو میرانند

. کوچکترین کشتیهاي تجارتی آنهایی هستند که با سی پارو رانده میشوند، و پاروزنان همه در یک سطح مینشینند

م، مردم کورنت اولین کشتی بزرگی  ق 700اندکی پس از سال . دیگري نیز هستند که پنجاه پاروزن دارند کشتیهاي

در آغاز قرن پنجم، وزن این کشتیها، که . را که سه ردیف پاروزن و دویست تن کارگر داشت، به آب انداختند

تن غله حمل میکنند، و سرعت  252 ;ددماغهاي بلند و زیبا نیز یافته بودند، به دویست و پنجاه و شش تن میرس

  . آنها، که حدود سیزده کیلومتر در ساعت است، موجب اعجاب مردم مدیترانه میشود

هر شهري اوزان و مقیاساتی . دومین مشکل تجارت، یافتن وسیله موثقی است که براي معامله قابل اعتماد باشد

همه مقیاسات و ارزشها را شکاکانه تبدیل کند، زیرا  خاص خود دارد، و در هر یک از صد مرز کشور، هر کس باید

  . همه دولتهاي یونانی، جز آتن، با کاستن مقدار طال یا نقره پولهاي خود، تقلب میکنند

در اغلب شهرها، تاجران مجبورند که در وقت بازگشت نیز : ((یکی از یونانیان، که نمیدانیم کیست، چنین میگوید

تی پر کنند، زیرا نمیتوانند در ازاي اجناس خود پولی بگیرند که در جاي دیگر به کار کشتی خود را از کاالي تجار

پول برخی از شهرها ترکیبی است از طال و نقره، و اینان در کاستن مقدار طالي این ترکیب با یکدیگر رقابت .)) آید

غد آتنه بر آن نقش شده است، دولت آتن، از عهد سولون به بعد، با ضرب مسکوکاتی معتبر، که تصویر ج. میکنند

. معادل شده است ))بردنزیره به کرمان ((، با ))جغد به آتن بردن((از این رو، . تجارت آتن را شدیدا تقویت میکند
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د، مردم ناحیه مدیترانه این چون آتن، در طی همه تحوالت خود، از کاستن مقدار نقره دراخمه خودداري میکن

در این . ها در ناحیه اژه جانشین پولهاي رایج محلی میگردد و همین سکه ;را با رضایت کامل قبول میکنند)) جغدها((

و وسیله مبادله و واسطه تجارت  ;بر حسب وزنی که دارد، فروخته میشود ;مرحله، طال هنوز از اشیاي تجارتی است

ثنایی و بسیار ضروري سکه طال ضرب میکند، و آن نیز ترکیبی است از چهارده قسمت طال آتن در موارد است. نیست

. کوچکترین سکه آتنی از مس ساخته شده، و هر هشت عدد آن برابر است با یک اوبولوس. و یک قسمت نقره

است، به این نام  شبیه) اوبلیسکوس(اوبولوس نیز سکهاي است که از آهن یا برنز ضرب شده، و چون به میخ یا میله 

شش اوبولوس برابر است با یک دراخما، دو دراخما مساوي است با یک ستاتر طال، یکصد دراخما . خوانده میشود

قدرت خرید یک دراخما، در نیمه اول قرن پنجم، . معادل است با یک مینا، و شصت مینا برابر است با یک تالنت

در آتن، پول کاغذي،  .داردي قرن بیستم نیز یک دالر همین ارزش را کیلو غله، چنانکه در امریکا 36معادل است با 

. قرضه دولتی، شرکت سهامی، بورس، سهام، و صرافی وجود ندارد

وام ندارند، رباخواري را بانکها براي تثبیت وضع خود تالش میکنند، زیرا کسانی که احتیاج به  ;بانکداري معمول است

مردم عادي آتن، در قرن پنجم، مال اندوزند، و اگر پولی ذخیره . جرم میشمارند و فیلسوفان نیز با آنان هماوازند

برخی مردم پول خود را در ازاي گروگان از قرار . کنند، بیشتر آن را نزد خود پنهان میسازند و به بانکها نمیسپارند

و کسانی نیز هستند  ;برخی دیگر به دوستان خویش بدون ربح وام میدهند. قرض میدهند درصد، به 18تا  16ربح 

  . هاي معابد به ودیعه میگذارند که نقدینه خویش را در خزانه

معبد آپولون در دلفی، تا حدي، بانک . معابد، به جاي بانک، به افراد و به دولت، در مقابل ربحی عادالنه وام میدهند

دولتها از افراد قرضه نمیگیرند، بلکه در مواردي خاص، دولتی به دولت دیگر وام . سر یونان استبین المللی سرا

در این میان، یعنی در قرن پنجم، رفته رفته صرافان، در پشت میزهاي خویش، بنا میگذارند که پولهایی را از . میدهد

بدین ترتیب، صرافان آتن . اجران قرض دهنددرصد، به ت 30الی  12اشخاص به ودیعه گرفته، بر حسب مورد، با ربح 

. باقی میماند)) صاحب میز((بانکدار میشوند، گرچه نامشان تا پایان تاریخ یونان قدیم به همان شکل اول، یعنی 

صرافان آتنی این روش را از خاور نزدیک آموختهاند، ولی آن را به صورتی کاملتر و بهتر درآورده، سرانجام به رومیان 

اندکی پس از جنگ ایران، تمیستوکلس . رومیان نیز به نوبه خود آن را براي اروپاي جدید باز میگذارند ;دمیسپارن

این عمل  ;نزد یکی از بانکداران کورنت به نام فیلوستفانوس به ودیعه میگذارد) دالر 420000(مبلغ هفتاد تالنت 

یله، در کشوري بیگانه، براي خود سرمایهاي درست همان است که ماجراجویان سیاسی امروز میکنند و، بدان وس

در اواخر این قرن، آنتیستنس و . میشود)) غیرمعبدي((این اولین اشارهاي است که به بانکداري . فراهم میسازند

در این گونه . ین بانک خصوصی آتن خواهد شدمشهورتر پازیونآرخستراتوس تشکیالتی را بنا میگذارند که در دوره 

پول سریعتر و آزادانهتر گردش میکند، بیش از پیش به کار میافتد، و امکانات و تسهیالتی ) صرافیها)) (میزداریها((

. پدید میآورد که با خالقیت تمام موجب پیشرفت و توسعه تجارت آتن میشود

گرچه هنوز بسیاري از تولیدکنندگان، محصول خود را مستقیما . مالیروح اقتصاد آتن تجارت است، نه صنعت یا امور 

به مصرف کنندگان میفروشند، اکثریت روزافزون آنان احتیاج به وساطت بازاري دارند که کاالها را خریده، تا زمانی 

ان دوره گرد بدین ترتیب، طبقهاي از خرده فروش. که مصرف کننده آماده خرید آن شود، در انبارها نگاهداري کنند

هاي میدان و نقاط  پدید میآید که کاالي خود را در خیابانها، در دنبال لشکرها، در جشنها و جمعه بازارها، یا در دکه

مردمان آزاد، اتباع خارجی، و غالمان به دکانها آمده، پس از چانه زدن، جنسی . دیگر شهر، براي فروش عرضه میدارند

آتن را ناتوان ساخته، آن است که، بنابر عرف و )) آزاد((از شدیدترین قیودي که زنان یکی . را خریده به خانه میبرند

  . عادت، از خرید کردن محروم شدهاند
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تجارت خارجی حتی از تجارت داخلی سریعتر پیشرفت میکند، زیرا که دولتهاي یونان به فواید و مزایاي تقسیم بین 

مثال، سپرساز دیگر . کوشد تا در تهیه و تولید کاالیی خاص تخصص یابدالمللی کار پی بردهاند، و هر یک از آنان می

در . شهر به شهر در پی مشتري نمیگردد، بلکه در کارگاه خود سپرها را ساخته، به بازارهاي عصر طالیی میفرستد

، به )یسازدکه در آن هر خانواده همه احتیاجات خویش را تقریبا خود برطرف م(طی یک قرن، آتن از اقتصاد خانگی 

، و از اقتصاد شهري به اقتصاد بین )که در آن هر شهر آنچه را الزم دارد تقریبا خود تهیه میکند(اقتصاد شهري 

بحریه . راه میجوید) که در آن هر کشور متکی به واردات است، و باید قیمت واردات را با صادرات خود بپردازد(المللی 

قم، تجارت چنان 430تا  480از سال . را از وجود دزدان پاك نگاه میدارد آتن، تا مدت دو نسل، سراسر دریاي اژه

. م دریاها را امنیت میبخشد، دیگر بدان مقام نمیرسد ق 67رونقی میگیرد که از آن پس، تا زمانی که پومپیوس در 

بزودي، این . میسازندها، انبارها، بازارها، و سواحل پیرایئوس همه گونه تسهیالت را براي تجاوزات فراهم  لنگرگاه

اشیائی : ((میگوید ایسوکراتس. بندرگاه پرآمد و شد مرکز خرید و صدور و ورود و توزیع کاال بین شرق و غرب میگردد

: توسیدید نیز میگوید.)) ریدرا که به دست آوردن آنها از گوشه و کنار جهان دشوار است، در آتن بآسانی میتوان خ

هاي  هاي جهان را به سواحل این سرزمین میکشد، و در نظر مردم آتن، میوه عظمت شهر ما چنان است که فراورده((

تاجران از پیرایئوس، شراب، روغن، پشم، مواد .)) هاي کشور خودشان ممالک دیگر به همان اندازه طرفه است که میوه

هاي  الین، اسلحه، امتعه تجملی، کتاب، و آثار هنري، که همه آنها در مزارع و کارگاهمعدنی، سنگ رخام، ظروف سف

از  ;، سوریه، مصر، ایتالیا، و سیسیل، غالت)بیزانس(آتیک تولید شده، به خارج میبرند و در مقابل از بوزانتیون 

 ;از پافالگونیا، گردو و بادام و فندق ;هیاز دریاي سیاه، ما ;از فنیقیه و ایتالیا، گوشت ;سیسیل و فنیقیه، میوه و پنیر

از خاور  ;از تراکیا و قبرس، چوب ;از تاسوس و تراکیا، طال ;از سواحل پونتوس، آهن ;از انگلستان، قلع ;از قبرس، مس

از مصر،  ;از خالکیس، شمشیر ;از کورنه، ادویه ;از فنیقیه، پشم و کتان و انواع رنگها ;هاي گلدوزي نزدیک، پارچه

 ;، عاج)حبشه(از اتیوپی  ;از اتروریا، چکمه و اشیاي برنزي ;از خیوس و میلتوس، تختخواب ;از کورنت، کاشی ;هشیش

مستعمرات آتن . و از لیدیا و سوریه و سکوتیا، برده به این سرزمین وارد میکنند ;از عربستان، انواع روغنها و عطرها

در قرن پنجم، . کاالهاي یونان را به داخل کشور ارسال میدارندتنها بازار آن نیستند، بلکه نمایندگانی هستند که 

شهرهاي یونیا رو به اضمحالل مینهند، زیرا راه تجارتیی که زمانی از آن نقاط میگذشت، در دوران جنگ ایران و بعد 

ین اصلی و آنچه، از محصوالت و جمعیت، بر احتیاجات و گنجایش سرزم ;از آن، از پروپونتیس و کاریا عبور میکند

، به میزان پنج درصد، 413مالیاتی که در سال . یونان زاید باشد، از طریق ایتالیا و سیسیل، به خارج فرستاده میشود

بدین حساب، مجموع  ;تالنت بالغ میگردد 1200بر صادرات و واردات شهرهاي امپراطوري آتن تعلق میگیرد، کال بر 

پراطوري آتن صورت گرفته، معادل با یکصد و چهل و چهار میلیون داد و ستدي که در آن سال فقط در شهرهاي ام

. از اینجا بخوبی میتوان میزان داد و ستد ناحیه اژه را قیاس کرد. دالر است

خطري که این نیکبختی را تهدید میکند در آن است که آتن روز به روز به غالتی که وارد میکند بیشتر متکی 

داردانل و دریاي سیاه دارد، و استعمارطلبی مداوم وي در سواحل و جزایري که بر  اصراري که در حفظ تنگه. میگردد

. ، همه بدین سبب است415، و سیسیل در 459ها قرار دارند، و نیز لشکرکشیهاي نکبتبارش به مصر در  سر راه تنگه

کند، و هنگامی که، در سال را به امپراطوري تبدیل می)) اتحادیه دلوسی((بر اثر همین اتکا و احتیاج است که آتن 

. ، اسپارتیان ناوگان آتن را در تنگه داردانل نابود میکنند، آتنیان به گرسنگی میافتند و ناگزیر تسلیم میشوند405

ولی با اینهمه، تجارت آتن سبب توانگر شدنش میشود و با درآمدهاي حاصله از مستعمرات امپراطوري، موجبات 

بازرگانانی که به همراهی کاالهاي خود، نقاط مختلف مدیترانه را سیاحت . سازدتوسعه فرهنگی وي را فراهم می

کردهاند، با عقایدي دگرگون شده، و افکاري بیدار و باز، به کشور خویش مراجعت میکنند، آداب و نظریاتی تازه با 



٨٧١

اري خانوادگی را، که از آوردند، قیود قدیم را در هم میشکنند، کاهلی دیرین را رها میکنند، و محافظه ک خود می

شرق و غرب در آتن . مختصات اشرافیت روستایی است، به روح ترقیخواهی و فردگرایی تمدن تجاري مبدل میسازند

اساطیر باستانی تسلط خویش را بر افکار از دست میدهند، . با هم تالقی، و در آداب و رسوم یکدیگر تاثیر میکنند

حقیق ادامه مییابد، علم و فلسفه رشد میکند، و آتن زندهترین و فعالترین شهر آسایش مردم فزونی مییابد، بحث و ت

. زمان خویش میشود

IV -  آزادمردان و بردگان  

در آتن، . اینهمه کار را که میکند در روستاها شارمندان با زنان و فرزندانشان، و مزدوران آزاد کارها را انجام میدهند

ولی این بار سنگین را بیشتر مهاجران و . دان، برخی بر عهده آزاد شدگان استاجراي برخی کارها بر عهده شارمن

دکانداران، پیشه وران، تاجران، و بانکداران، تقریبا همگی، از . اتباع خارجی، و بیش از همه غالمان بر پشت میکشند

که بتوانند، گرد آن شهرنشیان کارهاي دستی را حقیر میشمرند و، تا آنجا . کسانی هستند که حق راي ندارند

حق تعلیم موسیقی و معماري و نقاشی، یا عمل بدانها، هر  ;کار کردن براي کسب معاش حقارت آور است. نمیگردند

ن معروف است و گزنوفون، که به صراحت بیا )).حقیرکاري است پست و ((گاه حرفه کسی شود، در نظر مردم آتن 

  :همچون یکی از سواران سلحشور سخن میگوید، چنین آورده است

و حق هم جز این نیست، زیرا . ... صنایع پست، معروف به صنایع دستی، در نظر اجتماعات متمدن، شهرت ابدي دارند

ا تاریکی خو کنند، یا همه کسانی که بدین گونه کارها پرداختهاند باید همیشه در یک جا و به یک حال بنشینند، یا ب

تمام روزها را در مقابل کوره آتش خم شوند و بدین ترتیب خواه کارگر و خواه ناظر، همگی سالمت جسمی خود را از 

مدت زمانی که کارگران بر سر این گونه صنایع . دست میدهند، و ضعف جسمانی با ضعف روحی و فکري همراه است

  . ان را از اداي وظایف خود نسبت به دوستان و دولت باز میداردپست صرف میکنند چندان دراز است که آن

در نظر یونانیان اشرافی یا فیلسوف منش، تجارت عبارت است از مال اندوختن . به تجارت نیز با همین چشم مینگرند

ده، گران به عقیده آنان، قصد تجارت تولید کاال نیست، بلکه آن است که اجناسی را ارزان خری. با دسترنج دیگران

هیچ یک از شارمندان محترم بدین کار نخواهد پرداخت، گرچه تا زمانی که دیگران به سوداگري مشغولند، . بفروشند

یونانیان گویند که مرد آزاد باید از . وي از مزایاي آن برخوردار میگردد، و شاید پنهانی سرمایهاي تیز در کار بگذارد

تی اگر خودش نیز قدرت حفظ و اداره اموال خویش را داشته باشد، باید وظایف مالی و اقتصادي آزاد باشد و، ح

بر اثر این گونه فراغت و آزادي، فقط شارمندان میتوانند در جنگها و . غالمی یا کس دیگري را بدان کار بگمارد

ه و آسوده به عقیده یونانیان، بدون وجود یک طبقه مرف. کارهاي دولتی شرکت کنند و به ادب و فلسفه بپردازند

کسی که شتابزده باشد، چنانکه باید و . خاطر، پیدایش ذوقیات و تشویق هنرها و پیشرفت تمدن امکانپذیر نیست

. شاید متمدن نمیتواند بود

اینان . اغلب کارهایی که در تاریخ از وظایف طبقه متوسط به شمار میرود، در آتن به دست اتباع بیگانه انجام مییابد

که در کشورهاي دیگر به دنیا آمدهاند و، هر چند که در آتن اقامت دارند، از حقوق شارمندي  مردمانی آزادند

این مردم اغلب پیشهوران، تاجران، مقاطعه کاران، صنعتگران، مباشران، و هنرمندانی هستند که در طی . بیبهرهاند

تصادي، موقعیت کار، و انگیزه فعالیت سیر و سیاحتهاي خود، و پس از سرگردانیهاي بسیار، عاقبت در آتن آزادي اق

غیر از استخراج معدن، مهمترین فعالیتهاي . یافتهاند، و آن را براي خود ضروریتر و حیاتیتر از حق راي میبینند

هر جا که دالالن بتوانند خود را میان  ;تهیه ظروف سفالی منحصر به آنان است. صنعتی به اتباع خارجی تعلق دارد

قوانین کشور، از یک . صرف کننده وارد کنند، همیشه یک طرف معامله از این بیگانگان خواهد بودتولید کننده و م

مانند شارمندان باید مالیات بپردازند، برخی از . سو آنان را در مضیقه قرار میدهد، و از سوي دیگر حمایتشان میکند
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قانون آتن اتباع خارجی را . یات سرانه بپردازندخدمات اجتماعی را به عهده بگیرند، به خدمت سربازي در آیند، و مال

از مالکیت زمین و زناشویی با شارمندان مانع میشود، و از ورود به تشکیالت مذهبی و مراجعه مستقیم به محاکم 

آنان را با خرسندي در حیات اقتصادي کشور  ;ولی، در عوض، هنر و صنعتشان را قدر میشناسد ;بازشان میدارد

و داراییشان را، در برابر  ;از آزادي مذهب برخوردارشان میسازد ;از قراردادهاشان پشتیبانی میکند ;دخالت میدهد

برخی از آنان، همچون فرومایگان، به ثروت و مکنت خود فخر میکنند، . شورشهاي شدید، حفظ و حراست مینماید

و حقوقی پرداخته، مدارسی براي ولی برخی دیگر، خاموش و بدون تظاهر، به کارهاي علمی، ادبی، هنري، طبی، 

این گروه، در قرن چهارم، کمدي نویسانی پدید میآورند، و خود نیز موضوع . تعلیم فلسفه و بالغت بنیاد میگذارند

سخت سوداي شارمندي دارند،  ;در قرن سوم خاصیت جهانی اجتماع هلنی را پدید میآورند ;کمدیها قرار میگیرند

و براي دفاع از آن در برابر دشمنانش، سهمی را که بر عهده دارند به  ;یز دوست میدارندولی آتن را با محبتی غرورآم

امپراطوري آتن، و تفوق آن  ;قسمت عمده ناوگان آتن به خرج این مردم نگاهداري میشود. نحوي دردناك میپردازند

  . نیز از برکت وجود آنان برقرار است

ه و سپس آزاد شدهاند در محرومیت از حقوق سیاسی، و در موقعیت آزاد شدگان یعنی کسانی که زمانی برده بود

زیرا، گرچه آزاد ساختن یک برده، چون باید برده دیگري به جاي او آورد، کاري . اقتصادي، با اتباع خارجی شریکند

 بسیاري از ;است دشوار و پرزحمت، وعده آزادي، در مورد غالمان جوان معموال محرك اقتصادي سودمندي است

ممکن است که غالمی را دوستان . یونانیان چون هنگام مرگشان نزدیک میشود، وفادارترین غالم خود را آزاد میکنند

یا دولت، با پرداخت قیمت، او را از صاحبش  ;و خویشانش خریده، آزاد کنند، چنانکه در مورد افالطون چنین شد

با اندوختن اوبولوسهایی که به دست آورده است، آزادي نیز ممکن است که او خود  ;گرفته، به خدمات جنگی بگمارد

پستترین مقام . آزاد شدگان، چون اتباع خارجی، میتوانند به امور صنعتی و بازرگانی و مالی بپردازند. خویش را بخرد

یر ایشان آن است که در مقابل مزد به کارهایی که خاص بردگان است بپردازند، و عالیترین مقامشان آن است که مد

چنانکه مولیاس کارگاه اسلحه سازي دموستن را اداره میکند، و پازیون و فورمیو ثروتمندترین . یا صاحب کارگاه شوند

زیرا این غالمان آزاد . بهترین کاري که از آزادشدگان بر میآید، پرداختن به امور اجرایی است. بانکداران آتن میشوند

ار ندیدهاند، بهتر از هر کس دیگر میتوانند با بردگان به خشونت و تندي شده، که خود در دوران زندگی جز ستم و آز

. رفتار کنند

بعد از این سه طبقه یعنی شارمندان، اتباع خارجی، و آزاد شدگان بردگان آتیک هستند که تعدادشان به یکصد و 

طبقه از زندانیان جنگ، اسیران یورشهاي بردهگیري، کودکان سر راهی، کودگان ولگرد، و  این .میرسدپانزده هزار 

در یونان، عده بسیار قلیلی از بردگان یونانی هستند، و مردم این سرزمین همه بیگانگان . مجرمین تشکیل شده است

ستند، پس دلیلی ندارد بندگی یونانیان را طبیعتا برده میدانند، زیرا میبینند که آنان در برابر شاه خود مطیع مطلق ه

تاجران یونانی، غالم را . ولی بندگی کردن افراد یونانی را شایسته نمیدانند و بدان بندرت گردن مینهند. را نیز نکنند

چون هر کاالي دیگري خریداري میکنند و در خیوس، دلوس، کورنت، آیگینا، آتن، و هر جاي دیگري که خریداري 

  . ن را براي فروش عرضه میدارندپیدا شود، آنا

در دلوس، اگر روزي یک هزار برده فروخته شود، . برده فروشان آتن از ثروتمندترین اتباع خارجی به شمار میروند

کیمون، پس از جنگ ائورومدون، بیست هزار تن از اسیران جنگی را به بازار برده . برخالف معمول نخواهد بود

قیمت این . ي وجود دارد که در آن بردگان همیشه براي معاینه جسمی و معامله آمادهانددر آتن بازار. فروشان میبرد

خرید آنان یا براي استفاده مستقیم است یا براي . تفاوت میکند) دالر 1000دالر تا  50(بردگان از نیم مینا تا ده مینا 

ها و معادن  ها و کارگاه یه دادن آنها به خانهمردان و زنان آتن از خریدن بردگان و کرا. فروش بعدي و سود بردن از آن
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. حتی فقیرترین شارمندان یک یا دو غالم دارد. سودي که از این راه به دست میآید سی درصد است. فایده میبرند

هاي دولتمند،  در خانواده. هفت غالم نیست براي اثبات فقر خویش میگوید که در خانوادهاش بیش از آیسخینس

دولت آتن نیز خود عدهاي از این غالمان را به عنوان منشی، . شاید پنجاه غالم به خدمتگزاري مشغول باشند

بسیاري از آنان لباس خود را میگیرند و روزي نیم دراخما نیز . خدمتگزار، صاحبمنصب جز، و پاسبان به کار میگمارد

. ، و میتوانند هر جا که بخواهند زندگی کننددریافت میدارند

در نواحی شمالی یونان، . ها خدمت میکنند ها تعداد بردگان اندك است، و بیشتر زنانی هستند که در خانه در دهکده

در کورنت، مگارا، و آتن، اکثر . و در اکثر نقاط پلوپونز، وجود نظام سرفداري خرید و فروش غالم را ایجاب نمیکند

اي یدي را غالمان، و کارهاي خانگی را کنیزان انجام میدهند، ولی غالمان در امور صنعتی و تجارتی و مالی به کاره

اکثر کارهاي دقیق و ماهرانه به وسیله آزاد مردان یا آزادشدگان یا . بسیاري از کارهاي کتبی و اجرایی نیز میپردازند

. یونان بعد از اسکندر و روم، غالمان دانشمند وجود ندارنددر این هنگام، برخالف . اتباع خارجی صورت میگیرد

. غالمان بندرت میتوانند از خود فرزندانی به بار آورند، زیرا خرید یک غالم بمراتب سهلتر و ارزانتر از پروردن آن است

و اگر  ;نداگر بر امري شهادت دهد، شکنجه میبی ;اگر غالمی بدرفتاري یا خطایی کند، با تازیانه تنبیه میشود

ولی اگر ظلمی بزرگ بر او وارد شود، وي میتواند به معبدي پناه برد، . آزادمردي او را بزند، نباید از خویش دفاعی کند

تا زمانی که قدرت کار دارد، از . مالک به هیچ وجه حق کشتن غالم خود را ندارد. و آنگاه صاحبش باید او را بفروشد

هنگامی که بیمار یا پیر شود، یا . ر برده خوانده نمیشدند، امنیت بیشتري داردبسیار کسانی که در اجتماعات دیگ

. کاري در بین نباشد، صاحبش او را به اعانات عمومی باز نمیگذارد، بلکه همچنان از او پرستاري و نگاهداري میکند

غالبا میتواند در . تار میشوداگر وفادار باشد، با او چون خدمتگزاري صدیق و تقریبا چون یکی از افراد خانواده رف

از مالیات و از خدمت سربازي . معامالت وارد شود، ولی شرط آن است که قسمتی از درآمد خویش را به ارباب بپردازد

. در آتن قرن پنجم، غالمان از لحاظ لباس و وضع ظاهر با آزاد مردان فرقی ندارند. معاف است

سالهاي درباره نظام آتنیان مینویسد، شکایت از آن دارد که غالمان در م ر ق 425، که در حدود ))اولیگارش کهن((

خیابانها براي شارمندان راه باز نمیکنند، آزادانه و بی پروا سخن میگویند، و رفتارشان چنان است که گویی با 

در آتن راي عموم بر آن است که وضع غالمان . آتن به حسن رفتار با غالمان مشهور است. شارمندان برابرند

در آتیک، انقالب بردگان بندرت اتفاق میافتد، لکن . دموکراتیک از وضع فقیران آزاد کشورهاي اولیگارشیک بهتر است

  . بیم آن همیشه موجود است

مع هذا، وجود بردگان وجدان آتن را آزار میدهد، و فالسفهاي که از این وضع دفاع میکنند، چون فالسفه مخالف آن، 

افالطون مخالف . ان میدهند که رشد اخالقی ملت از تشکیالت اجتماعی آن مترقیتر و کاملتر استبا وضوح تمام نش

آن است که یونانیان افراد یونانی را به بردگی خویش درآورند، ولی در سایر موارد با این نظام موافق است، زیرا به 

رده را آلتی ذیروح میداند، و معتقد است که تا ارسطو ب. عقیده او برخی مردم از لحاظ فکر و عقل فروتر از دیگرانند

مردم . زمانی که کارهاي مربوط به غالمان را ماشینهاي خودکار انجام ندهند، بردگی به نحوي وجود خواهد داشت

عادي یونان، گرچه با غالمان خود مهربانند، هیچ نمیدانند که یک اجتماع با فرهنگ بدون وجود این طبقه چگونه 

عده دیگري هستند که عقایدي . به گمان آنان، براي از میان بردن بردگی، باید آتن را از میان برد ;یافت ادامه خواهد

فالسفه کلبی بردگی را یکسر مذموم و محکوم میدارند، اما فالسفه بعد از آنها، یعنی رواقیون، در . اساسیتر دارند

هایی از  هاي خود، با ارائه صحنه پید کرارا در نمایشنامهاوری. مخالفت خود بیشتر جنبه اعتدال را رعایت خواهند کرد

آلکیداماس سوفسطایی در شهرهاي یونان میگردد و، . احوال اسیران جنگی، رافت و عطوفت تماشاگران را بر میانگیزد
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را آزاد به خداوند همه مردمان : ((بی آنکه از کسی آزادي ببیند، عقاید روسو را تقریبا با بیان خود روسو تبلیغ میکند

  . ولی بردگی همچنان ادامه دارد.)) جهان فرستاده، و طبیعت نیز کسی را بنده نساخته

V -  جنگ طبقات  

استثمار انسان از انسان در آتن و تب به شدت اسپارت و روم نیست، ولی به هر حال با مقصودشان سازگار و متناسب 

ی موجود نیست، و هر کس میتواند با جدیت و ابراز لیاقت به در میان مردم آزاد آتن، امتیازات طبقاتی موروث. است

گرمی و شور و هیجانی که در حیات آتن پدید آمده است تا حدودي از  ;هر مقامی که بخواهد، جز شارمندي، برسد

  . بین کارگر و کارفرما، جز در معادن، اختالف طبقاتی شدید موجود نیست. همین خاصیت سرچشمه میگیرد

مزد تقریبا . گر و کارفرما در کنار هم کار میکنند، و آشناییهاي خصوصی لبه تیز استثمار را کند میکندمعموال کار

ولی کارگران تازه کار شاید . همه صنعتگران، از هر طبقهاي که باشند، در ازاي یک روز تمام کار، یک دراخما است

ت کارخانهاي، کار مقاطعهاي جاي کار یکسره را با پیشرفت تشکیال. در روز نگیرند) سنت 50(بیش از سه اوبولوس 

مقاطعه کاران میتوانند غالمانی را به میزان یک تا . میگیرد و رفته رفته بین میزان مزدها تفاوت فاحش پیدا میشود

با مقایسه قیمتها در شهرهاي یونان و شهرهاي ما میتوان قدرت . چهار اوبولوس در روز از صاحبانشان کرایه کنند

در . ، در آتیک، قیمت یک خانه و مزرعه روي هم هزار و دویست دراخماست414در . این مزدها را تخمین زدخرید 

همین مقدار چاودار، در پایان . چاودار یک دراخما ارزش دارد) کیلو 54(بوشل  114قرن ششم، یک مدیمنوس یا 

یک راس گوسفند در عهد سولون یک . ارزدو در دوران اسکندر، پنج دراخما می ;در قرن چهارم، سه ;قرن پنجم، دو

در آتن نیز، چون هر جاي دیگر، پول رایج از . دراخما، و در پایان قرن پنجم ده تا بیست دراخما قیمت پیدا میکند

در پایان قرن چهارم، میزان قیمتها پنج برابر . مقدار کاالها سریعتر افزایش مییابد و در نتیجه قیمتها ترقی میکند

. بار دیگر دو برابر باال میرود 330تا  404دو برابر، و از  404تا  480غاز قرن ششم ترقی کرده است، از نسبت به آ

از اینجا میتوان وضع کارگرانی را که باید . براحتی زندگی میکند) دالر 120(دراخما  120یک مرد مجرد با ماهی 

هر چند که دولت در مواقع ضرورت و پریشانی به  .خود و خانوادهشان با ماهی سی دراخما زندگی کنند، قیاس کرد

آنان یاري میکند و بر غلهاي که در میانشان توزیع میکند، فقط اسما قیمتی میگذارد، ولی این کارگران آشکارا 

میبینند که میان االهه آزادي و االهه مساوات هیچ گونه دوستی نیست، و تحت قوانین آزادانه آتن، نیرومندان 

  . در حالی که فقیران، همچنان فقیر میمانند میشوند،توانگران توانگرتر  نیرومندتر و

ثروت عظیم  ;استقالل و آزادي فرد موجب ترغیب و ارتقاي افراد قابل، و سبب تنزل مردم ناتوان و بیهوش میشود

در آتن نیز، چون هر جاي دیگر، افراد هوشیار و زیرك هر چه . تمرکز میبخشدپدید میآورد و به نحوي خطرناك بدان 

زمینداران از افزایش قیمت امالك خود . بتوانند بر میگیرند، و آنانکه کم هوشترند از پس مانده آنان منتفع میشوند

 ;انحصار خود در آورندتاجران، علیرغم قوانین بسیار، میکوشند که کاالهایی را احتکار کنند و در . سود میبرند

بازرگانان دیگري دارایی خود را به خطر انداخته، با ربحی سنگین وام میدهد، و بدین وسیله، سود کالن فعالیتهاي 

عوامفریبانی پیدا میشوند که با مردمان تهیدست از عدم مساواتی که . صنعتی و بازرگانی را به سوي خود جلب میکند

ار است سخن میگویند، ولی اختالفاتی را که از لحاظ لیاقت اقتصادي بین آدمیان در توزیع ثروت بین مردم برقر

مردمان فقیر که مکنت و دارایی دولتمندان را به چشم میبینند، بر فقر و . موجود است از نظرشان پوشیده میدارند

در عالم خیال،  و ;بر هنرها و شایستگیهاي ناشناخته و محروم خویش میاندیشند ;مسکنت خویش واقف میشوند

در همه کشورهاي یونان، جنگهاي طبقاتی از جنگ ایران و یونان، و یونان و اسپارت . جهانی کامل براي خود میسازند

. تلختر و شدیدتر است
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آغاز جنگهاي طبقاتی، در سرزمین آتیک، کشمکشی است که بین مالداران تازه به دوران رسیده و اشراف زمیندار 

ندانهاي کهن هنوز زمین و خاك کشاورزي را دوست دارند و بیشتر در امالك خود عمر به سر خا. پدید آمده است

تقسیم امالك بین فرزندان، در طی نسلهاي پی در پی، موجب کم شدن وسعت زمینهاي شخصی میشود . میبرند

  ). هکتار زمین دارد 5.28تقریبا - آلکیبیاس دولتمند فقط هفتاد ایکر (

ولی اشراف با وجود آنکه ثروتی ندارند، متکبر و . دش به زراعت یا اداره امالك خویش میپردازدصاحب زمین غالبا خو

براي ابراز اصالت و اثبات اشرافیت، نام پدران خود را بر نام خویش میافزایند و تا حد امکان خود را از : خود خواهند

زنان آنان خانه شهري . یگیرد، دور نگاه داشتهاندطبقه تاجر بورژوازي که ثروت روزافزون تجاري آتن را در اختیار م

دخترانشان هوس  ;آرزو میکنند و با اشتیاق تمام زندگی پرتنوع شهري و فرصتهایی را که در آن است خواستارند

هاي ممتاز  پسرانشان امیدوارند که در آنجا از فاحشه ;دارند که در آتن زندگی کنند و شوهران مالدار به چنگ آورند

اشراف، چون نمیتوانند در تجمالت با تاجران و . دار شوند و به شیوه نودولتان ضیافتهاي سرورانگیز برپا دارندبرخور

و آن طبقه نیز، به  ;صاحبان صنایع رقابت کنند، لذا آنان یا فرزندان آنان را به عروسی یا دامادي خود در میآورند

در نتیجه این گونه وصلتها، . راه از بذل مال دریغ نمیدارند ارتقاي به سلک اشراف اشتیاق فراوان دارند و در این

زمینداران و پولداران به هم میپیوندند، و یک طبقه عالی اولیگارشی به وجود میآید که مورد کینه و حسد فقیران 

را کبر و گستاخی نودولتان دومین مرحله جنگ طبقاتی یعنی مبارزه شارمندان تهیدست بر علیه دولتمندان . است

بسیاري از تاجران بورژوا، چون آلکیبیادس، به مال و مکنت خود مغرورند، لکن عده معدودي از آنان . موجب میشود

. را مجذوب و فریفته سازند)) توده کارگر((میتوانند با گستاخی نافذ و اثربخش خویش، و وقار و لطف بیانی که دارند، 

د، ولی به علت فقر مجال ابراز آن را نمییابند، نیاز خاص خود را به جوانانی که از استعداد و شایستگی خویش باخبرن

نو و شیفته ستایشهاي  هاي روشنفکران نیز، که مشتاق اندیشه. بشارتنامه انقالب عمومی تبدیل میکنند

 شعار آنان اشتراکی کردن صنعت و تجارت نیست، بلکه. ستمدیدگانند، براي انقالب آنان غرض و هدف معین میدارند

الغاي وامها، و توزیع مجدد اراضی میان شارمندان را خواستارند، زیرا در نهضت قرن پنجم آتن، فقط راي دهندگان 

. فقیر شرکت داشتند، و در این مرحله، تصور آزاد شدن بردگان و بهره بردن اتباع خارجی از توزیع اراضی ممکن نبود

مردم ثروتی یکسان داشتهاند، حکایت میکنند، ولی هنگامی رهبران این نهضت از گذشتهاي طالیی، که در آن همه 

که از تجدید بناي آن بهشت گمگشته سخن میگویند، دلشان نمیخواهد که مردم به مفهوم لفظی و حقیقی آن تکیه 

آنچه در سر دارند، ایجاد یک اجتماع کمونیستی اشرافی است قصدشان ملی کردن اراضی به دست دولت . کنند

و چنین اظهار میکنند که با وجود . یخواهند که امالك به طور مساوي بین شارمندان تقسیم شودنیست، بلکه م

ولی مصممند که، با استفاده از قدرت  ;اختالفات روزافزون و فاحش اقتصادي، تساوي حقوق سیاسی تحققپذیر نیست

ومی و مصادره و کارهاي سیاسی شارمندان تهیدست، مجلس را بر آن دارند که از طریق جرمانه و خدمات عم

نیز، رنگ سرخ را نشانه انقالب خود قرار  ;همگانی مقداري از ثروت تمرکز یافته اغنیا را در کیسه فقیران جاي دهد

. میدهند تا براي انقالبیان آینده سرمشق شود

ند که در مقابل این هایی پنهانی، تشکیالتی مییابند و پیمان میبند ثروتمندان در برابر این تهدید، به صورت دسته

توده خشمگین و گرسنه خواهد خواند، )) درنده مهیب((خطر، که افالطون، علی رغم کمونیسم خاص خودش، آن را 

در انجمنها و مجامع ) که دست کم از عهد سولون متشکل شدهاند(کارگران آزاد نیز . جمعا و مشترکا اقداماتی کنند

ودگران، عاج تراشان، سفالگران، ماهیگیران، بازیگران، و غیره به هم صنفی، چون مجمع بنایان و سنگتراشان، در

ولی این انجمنها، بیش از آنکه یک اتحادیه تجارتی باشند،  .استسقراط عضو یکی از مجامع سنگتراشان  ;پیوستند

گرد هم آمده، جشن و )) جایگاه مقدس((عضاي هر صنف در مجامعی به نام ا: اجتماعاتی براي تبادل منافع مشترکند
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سرور برپا میکنند، به بازي میپردازند، خداي پشتیبان خود را ستایش میکنند، به اعضاي بیمار اعاناتی میدهند، و 

صحنه . د نیستندبراي کارهاي خاص و مهم، جمعا قراردادهایی منعقد میدارند، ولی علنا در مبارزه طبقاتی آتن وار

، برخی دموکراسی را مورد انتقاد و ))اولیگارش کهن((رساله نویسانی از قبیل . این کارزار میدان ادب و سیاست است

کمدي نویسان، چون براي نمایش دادن آثار خود به . انتقام قرار میدهند، و برخی دیگر به حمایت از آن بر میخیزند

از دراخما طرفداري میکنند و رهبران انقالبی و کشورهاي خیالی آنان را به باد  پول و به اشخاص پولدار نیازمندند،

، ما را با زن کمونیستی به نام پراکساگورا 393، )اکلسیازوساي(آریستوفان، در زنان در شورا . طعن و ریشخند میگیرند

: آشنا میکند که در خطابه خود چنین میگوید

دیگر از این پس . و همه اموال بین همه مردم مشترك باشد ;هرهور گرددمن میخواهم که همه کس از همه چیز ب

دیگر از این پس نخواهیم دید که یکی از کشتزارهاي وسیع سودجویی کند، و . فقیر و غنی وجود نخواهد داشت

طی مقصود من آن است که همه مردم در شرای. ... دیگري حتی به قدر گوري زمین نداشته باشد تا در آن دفن شود

و در این راه، اولین قدم آن است که زمین و پول، و هر چیز دیگري را که ملک شخصی ... یکسان و برابر زندگی کنند

  . زنان عموما به همه مردم تعلق خواهند داشت. ... است، بین همه مردم مشترك سازم

در کمدي دیگر )). بردگان((میگوید پراکساگورا در جواب )) کیست که از عهده این کار برآید: ((ولی بلپوروس میپرسد

که در خطر زوال و فنا قرار گرفته است از خود به عنوان )) فقر((، )408)) (ثروت((آریستوفان به نام پلوتوس، یعنی 

  : محرك الزم براي کوششها و فعالیتهاي انسانی دفاع میکند

اگر آدمی میتوانست . جود من وابسته استو سالمت و امنیت شما همه، تنها به و ;منشا همه برکات شما، تنها منم

آزاد و فارغ از کار و کوشش زندگی کند، چه کسی بود که به خرسندي خاطر آهن بکوبد، کشتی بسازد، خیاطی کند، 

چوب بتراشد، چرم ببرد، آجر بپزد، کتان بشوید، پوست دباغی کند، زمین را با خیش بشکافد، و نعمات دمتر را در 

ها  برقرار شود، دیگر بر بستر نخواهید خفت، زیرا هرگز چیزي در کارخانه) کمونیسم(اگر نظام شما  انبارها ذخیره کند

 ;و بر قالی نخواهید نشست، زیرا کیست که پول داشته باشد، و در آن حال پشم و پنبه ببافد ;ساخته نخواهد شد

او . مردي است صاحب خرد و معتدل پریکلس. اصالحات افیالتس و پریکلس اولین نتایج انقالب دموکراتیک است

خواهان نابود کردن اغنیا نیست، بلکه بر آن است که باید مردمان تهیدست را مرفه و آسوده خاطر ساخت و بدان 

، دموکراسی چنان جنبه انقالبی به )429(ولی پس از مرگ او . وسیله دولتمندان و اقدامات مفیدشان را برقرار داشت

، به نفع ثروتمندان دست به 404، و بار دیگر در 411یگارشیک، باز به یاري اسپارت در خود میگیرد که حزب اول

ولی مع هذا، چون در آتن ثروت فراوان است و عده کثیري کم و بیش از آن برخوردار میشوند، و نیز . انقالب میزند

قاتی در این شهر آرامتر و معتدلتر چون بیم انقالب بردگان شارمندان را از تندي و ستمکاري باز میدارد، لذا جنگ طب

از شهرهاي دیگر یونان است و زودتر به مصالحهاي موثر و پایدار میرسد، زیرا در سایر کشورهاي یونان، طبقه متوسط 

، انقالبیان در ساموس حکومت را 412در سال . چندان نیرومند نیست که بتواند بین اغنیا و فقرا حایل و میانجی شود

ها و زمینها را میان  د، دویست تن از اشراف را میکشند و چهار صد تن دیگر را تبعید میکنند، خانهبه دست میآورن

  ، توده مردم 422در . خود قسمت میکنند، و سرانجام باز اجتماعی دیگر، نظیر همان که برانداختهاند، برقرار میسازند

، اولیگارشها در کورکورا 427در . مجبور به فرار میشوند ولی، اندکی بعد، خود. لئونتینی، اولیگارشیها را اخراج میکنند

شصت تن از رهبران حزب مردم را به قتل میرسانند، دموکراتها حکومت را به دست میگیرند، چهار صد تن از اشراف 

را  را به زندان میافکنند، و از آن میان پنجاه نفر را در محکمهاي شبیه به کمیته امنیت عمومی محاکمه و هر پنجاه

زندانیانی که باقی ماندهاند به کشتن یکدیگر مشغول میشوند، دیگران از مشاهده این وضع خود . در دم اعدام میکنند
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را به قتل میرسانند، و بقیه آنان، که به معبدي پناه جستهاند، در همانجا با دیوارهایی محصور میشوند و از گرسنگی 

: جنگ طبقاتی آتن را چنین وصف میکند توسیدید، در عباراتی جاویدان،. جان میدهند

. در طی هفت روز، مردم کورکورا به کشتار کسانی از همشهریان خود مشغول بودند که آنان را دشمن میپنداشتند

هاي خصوصی کشته  گرچه جرم این گروه کوششی بود که در امحاي دموکراسی کرده بودند، برخی از آنان بر اثر کینه

بدین منوال، مرگ به انحاي مختلف . مقروضینشان براي رهایی از چنگال قرض نابود ساختندشدند و برخی دیگر را 

پدران . شیوع یافت و زورگویی، که از خواص چنین اوضاعی است، از حد و حصر گذشت و به هر گوشه و کناري رسید

شدند یا در همانجا به قتل کسانی که به معابد پناه برده بودند از محرابها بیرون کشیده  ;پسران خود را کشتند

بدین ترتیب، انقالب از شهري به شهر دیگر میرفت، و شهرهاي آخرین، که شرح وقایع و حوادث قبلی را . ... رسیدند

هاي افراطیتر و بهتري یافته  شنیده و از اعمال شورشیان نواحی دیگر باخبر شده بودند، براي کشتار و خونریزي راه

، یعنی انتقام کشیدن طبقه ...این خونریزیها. ن بیرحمی و شقاوت بیشتر به کار میبردندبودند، و در انتقام کشید

محکوم طبقهاي که هرگز لذت مساوات را نچشیده و جز ظلم و جور از حاکمان ندیده بود نخستین بار، چون زمانش 

یرین خویش را آرزو میکردند و نیز، نیات ظالمانه کسانی که رهایی از چنگال فقر د ;فرا رسید، در کورکورا روي داد

مشتاقانه به اموال همسایگان طمع بسته بودند، و همچنین تجاوزات و بی اعتدالیهاي بیرحمانه و وحشیانه مردمانی 

که با خشم، تمام اختالفات طبقاتی را به مبارزات حزبی بدل کرده بودند، همه، در کورکورا آغاز و سرمشق مردم 

دم یونان در این هنگام به پریشانی و آشفتگی افتاده بود و، با خشم و هیجانی افسار زندگی مر. شهرهاي دیگر شد

وقاحت و گستاخی همپیمانان . گسیخته، عدل و انصاف را زیر پا گذارده هر نوع برتري و تسلطی را دشمن میدانست

رزانت نقابی بود که نامردي و اعتدال و  ;حزم و دوراندیشی جبن و بزدلی بود ;وفادار شهامت و دلیري به شمار میرفت

  .... قدرت بررسی و تحقیق در جوانب امور سست عزمی و تزلزل محسوب میشود ;ضعف را پنهان میداشت

رهبران شهرها هر .... علت همه این زشتکاریها قدرتطلبی و برتري خواهی بود که از حرص وطمع سرچشمه میگرفت

ک طرف صالي برابري سیاسی مردمان را در میداد، طرف دیگر از ی. ها را به دست آورده بودند یک بهترین حرفه

رهبران هر طرف خود را مدافع و محافظ منافع عمومی وانمود میکردند، ولی در حقیقت . اشرافیت معتدل دفاع میکرد

و چون در تالشهاي خود وسیلهاي براي ارتقا و کسب مقام  ;قصدشان آن بود که خود از آن منافع طرفی بربندند

هیچ یک از دو حزب به مذهب اعتنایی نداشت، ولی به . نمییافتند، به شنیعترین جنایتها و بیاعتدالیها دست میزدند

آن سادگی و پاکدلی قدیم که سبب افتخار و . کار بردن الفاظ فریبنده براي نیل به اغراض زشت رواج کامل داشت

یان رفته بود، و اجتماع به صورت اردویی درآمده بود که در شرف بود، در این روزگار، مایه خنده و تمسخر شده و از م

در این گیرو دار، شارمندان بیطرف و میانه رو فنا میشدند، زیرا، یا در . ... آن هیچ کس بر رفیق خود اعتماد نداشت

اضطراب  سراسر جهان هلنی را تشنج و. ... مبارزات دخالت نمیجستند، یا بر اثر طمع و حسد از میدان نمیگریختند

. گرفته است

ولی آتن از این پریشانی جان سالمت به در میبرد، زیرا هر یک از افراد آن قلبا خودپرست و معتقد به فردگرایی است 

عالوه بر این، دولت آتن نیز در امور تجاري و مالی نظمی معتدل برقرار داشته . و مالکیت خصوصی را دوست میدارد

  . و اصول سوسیالیسم طریقهاي عملی پیدا کرده است و، از این راه، بین فردگرایی

میزان جهاز و هزینه تشییع جنازه را محدود، و نوع لباس زنان را معین : دولت از وضع قواعد و تنظیم امور بیمی ندارد

اوزان و مقیاسها را به وضعی عادالنه و صحیح محفوظ  ;به تجارت مالیات میبندد و بر آن نظارت میکند ;میسازد

میکوشد که فروشندگان، از لحاظ جنس و نوع کاال، تا آنجا که خالقیت مکنون در شیطنت انسانی ایجاب  ;یداردم

صدور غذا را ممنوع داشته و، به وسیله قوانین شدید، تجارت و داد وستد را  ;میکند، شرافت و درستی را رعایت کنند
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خرید و فروش غالت نظارت میکند و نمیگذارد که کسی در  ;با امانت و صحت مقرون ساخته، بر آن تسلط کامل دارد

گندم بخرد یا بفروشد بدین طریق از احتکار شدیدا جلوگیري ) کیلو 2700(در یک نوبت بیش از هفتاد و پنج بوشل 

به کشتیهاي صادر کننده کاال وام نمیدهد مگر آنکه فرستنده  ;میکند، و حتی مجازات آن را اعدام قرار داده است

همه کشتیهاي متعلق به مردم آتن را، که غله حمل  ;ند که، با همان کشتی، غالت به پیرایئوس وارد سازدتعهد ک

و هیچ کشتی را اجازه نمیدهد که بیش از یک ثلث  ;میکنند، ملزم میدارد که محصول خود را به پیرایئوس بیاورند

اوان در انبارهاي دولتی ذخیره میکند، و هر گاه دولت آتن غالت فر. غلهاي که به این بندرگاه آورده است، صادر کند

بدین وسیله نمیگذارد که قیمت نان بیش از  ;قیمتها بسرعت و بیش از اندازه ترقی کند، آن را به بازار میریزد

دولت نمیگذارد هیچ یک از . استطاعت مردم باال رود و از گرسنگی مردمان فقیر میلیونر و دولتمند به وجود آید

ثروتمندان را مجبور  ;از طریق مالیات بندي و خدمات عمومی، ثروت را تنظیم و تعدیل مینماید ;سنه بماندآتنیان گر

در سایر موارد، آتن از آزادي تجارت و . ها راه یابند یا ترغیب میکند تا تهیدستان بدان وسیله به تئاترها و مسابقه

ا براي همگان باز میگذارد زیرا معتقد است که این امور مالکیت فردي پشتیبانی میکند و مجال فعالیت و سودجویی ر

از لوازم و ضروریات آزادي انسانی است و بزرگترین مشوق و محرك کارهاي صنعتی و تجارتی، و عامل موثر تامین 

  . سعادت است

تحت آن،  این آزادي اقتصادي فردي، که با قوانین و ترتیبات اجتماعی تعدیل گردیده، نظامی پدید آورده است که

از این رو، تا پایان . ثروت در آتن جمع شده به نحوي بین مردم توزیع میشود که امکان انقالب شدید را از میان میبرد

، تعداد شارمندانی که 431و  480بین سالهاي . دوران آتن قدیم، مالکیت خصوصی همچنان برقرار و در امان است

درآمدهاي عمومی افزایش مییابد و میزان مخارج عمومی نیز باال میرود، . عایداتی نسبتا مکفی دارند، دو برابر میشود

اساس آزادي و صنعت و تجارت . مع هذا، خزانه دولت همواره سرشار است، به نحوي که در تاریخ یونان بیسابقه است

عصر طالیی بآسانی  در برابر همه افراطها و اسرافهاي ;و هنر و فکر، از لحاظ مالی و اقتصادي، در آتن مستحکم است

  . پایداري میکند، جز در برابر جنگ که موجب ویرانی سراسر یونان خواهد شد

فصل سیزدهم

  اخالق و آداب مردم آتن

  

I  - دوران کودکی  

کسی که . هر شارمند آتنی باید فرزندانی داشته باشد، دین و مالکیت و دولت، متفقا بیفرزند بودن را منع میکنند

در عین حال، . یتیمان خوش سیما به بهاي سنگین خریده میشوند. وال کودکی را به فرزندي میپذیردفرزند ندارد معم

هر پدري که . براي پیشگیري از افزایش جمعیت و تجزیه فقرآور اراضی، شرع و عرف کشتن نوزادان را مباح میداند

فرزند بردگان بندرت مجال . ن مختار استفرزندي ضعیف یا ناقص به وجود آورد، یا او را از صلب خود نداند، در کشت

دختران را بیش از پسران میکشند، زیرا که به هنگام شوي کردن باید جهیزي با خود ببرند، و . زنده ماندن مییابند

پس از آن نیز از خدمتکاري خانهاي که در آن پرورش یافتهاند به خدمتکاري خانهاي میروند که در پرورش آنان 

این گونه اطفال را در ظرفی سفالین نهاده، در نزدیکی معبدي یا در مکان دیگري قرار میدهند،  .دستی نداشته است

حقی که پدران در کشتن . تا اگر کسی خواستار پذیرفتن کودکی باشد، آن را بآسانی بیابد و از مرگ نجاتش دهد

انتخاب طبیعی دقیق و شدیدي که  این خاصیت، با ;فرزندان خود دارند، طریقه خشونتآمیزي است براي اصالح نژاد

فالسفه . از طریق مبارزات و رنجکشی صورت میگیرد، دست به هم داده، ملتی سالم و نیرومند در یونان پدید میآورد
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افالطون میگوید که همه کودکان ناتوان، ونیز اطفالی که از پدر و مادري . یکسر، تحدید نسل را شایستهتر میدانند

قانون نامه . ارسطو نیز سقط جنین را از فرزند کشی برتر میشمارد. میآیند، باید نابود شوند منحط یا پیر به وجود

هاي یونانی در این کار دستی توانا دارند، و هیچ قانونی  طبی بقراط سقط جنین را بر طبیبان جایز نمیداند، اما قابله

   .نیستمانعشان 

در دهمین روز والدت، یا قبل از آن، نوزاد را رسما جزو افراد خانواده محسوب میدارند، و در مراسم مذهبی خاصی که 

افراد یونانی معموال بیش از یک . میکنندگرد آتشدان خانه اجرا میشود، او را نامگذاري کرده، هدایایی به او پیشکش 

همانندي نامهاي بسیار، چون گزنوفونها، آیسخینسها، توکودیسها،  ;تکرار میشونداز این رو، غالبا اسمها . نام ندارند

براي رفع ابهام، نام پدر یا نام زادگاه به نام شخص . دیوگنسها، و زنونها تاریخ یونان را مبهم و مغشوش ساخته است

دیودوروس )) (سیکولوسدیودوروس ((یا ) کیمون فرزند میلتیادس)) (کیمون میلتیادو((همچون - افزوده میشود 

. ، رفع مشکل میکنند)خرچنگ)) (کالیمدون((گاهی نیز با کنیهاي طیبتآمیز، چون ). سیسیلی

با همه عطوفتهایی  ;پس از آنکه کودك بدین ترتیب در جمع خانواده پذیرفته شد، دیگر کشتن او قانونا ممکن نیست

تمیستوکلس پسر خود را فرمانرواي . میدارند، پرورش مییابد که، در هر دوره، پدران و مادران بر فرزندان خویش ابراز

حقیقی آتن میخواند، زیرا او، که خود مقتدرترین مرد شهر است، تحت تسلط همسر خویش است، و همسرش نیز، به 

از هاي منظومی که در مجموعه اشعار یونانی آمده است، حاکی  بسیاري از لطیفه. نوبه خود، فرمانبردار آن فرزند است

اما امیدي که بر فرزند خویش بسته بودم، . من بر مرگ تئونوي خویش بسیار گریستم: فرزند دوستی آن مردم است

دریغا که دست تقدیر تو را، فرزند . اندوه مرا سبک میکرد، و اینک تقدیر حسود پسرم را نیز از من گرفته است

پرسفونه، اي االهه جهان مردگان، ناله اندوه . از برم ربوددلبندم، تنها چیزي که براي من به جا مانده بود، به حیله 

  . این پدر داغدیده را بشنو، و کودك او را در آغوش مادر مردهاش بگذار

با آنکه یونان خود از یادها رفته . مرارتها و سختیهاي دوران پیش از بلوغ را بازیهاي گوناگون بر کودکان هموار میسازد

بر روي عطردان سپیدي که براي گور کودکی ساخته شده است، تصویر . هنوز باقی استاست، بعضی از این بازیها 

  . پسر خردسالی دیده میشود که ارابه کوچک خود را با خویش به جهان دیگر میبرد

دختر بچگان با عروسکهاي خود . هایی دارند از گل پخته، که در آن ریگدانه ریخته شده طفالن شیرخوار جغجغه

دایگان کودکان را بر تابها و  ;پسربچگان با سربازان و سرداران گلی به نبردهاي بزرگ دست میزنند ;همخانهاند

پسران و دختران حلقه بر زمین میغلتانند و با ریگ و جوز و سکه و توپ به صد گونه مسابقه . االکلنگها مینشانند

نگشت پرتاب میشود، یا سنگ صیقل در عصر طالیی، مهره بازي کودکان نخود خشکی است که با ا. میپردازند

خوردهاي است که به میان دایرهاي افکنده میگردد تا سنگهاي دشمن را بیرون انداخته، خود هر چه نزدیکتر مرکز 

 ;هفت یا هشت سالگی نزدیک شوند، به نرد بازي میپردازند)) سن عقل((هنگامی که کودکان به . دایره قرار گیرد

بازیهاي کودکان، از لحاظ . است که باالترین و بهترین عدد روي آنها، شش استطاسهایشان استخوانی مکعبی 

  . قدمت، همپایه گناهان پدرانشان است

II -  آموزش و پرورش  

ولی، در این شهر، . ها و ژیمنازیومهاي عمومی است، و بر کار معلمان اندك نظارتی معمول است آتن داراي ورزشگاه

. ی وجود ندارد، و تعلیم و تربیت به دست افراد، و به طور خصوصی اجرا میشودمدرسه عمومی یا دانشگاه دولت

افالطون طرفدار مدارس دولتی است، لکن چیزي به نظر میرسد که آتن مسابقه و مبارزات را در تعلیم و تربیت نیز 

ر شش سالگی مدرسان حرفهاي، مدارسی تاسیس میکنند که مردمان آزاد فرزندان خویش را د. سودمند میشمارد

لفظ مربی به معلمان اطالق نمیشود، بلکه غالمانی که هر روزه کودکان را از خانه به مدرسه و از . بدان میفرستند
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کودکان تا چهارده یا شانزده . از مدارس شبانروزي اطالعی نداریم. مدرسه به خانه میبرند به این نام خوانده میشوند

در مدارس، . هاي دولتمند است ل در سنین باالتر مخصوص فرزندان خانوادهسالگی به مدرسه میروند و ادامه تحصی

شاگردان میز تحریر ندارند، و فقط روي نیمکتهایی نشسته، طوماري را که میخوانند یا صفحهاي را که بر آن 

میشوند، و بعضی از مدارس با تندیسهایی از قهرمانان و خدایان یونان تزیین . مینویسند بر زانوي خویش میگذارند

معلم همه مواد را . تنها در چند مدرسه اثاثه ظریف و زیبا دیده میشود. این رسمی است که بعدها رواج بسیار میگیرد

کار او تنها تعلیم نیست، بلکه به تربیت اخالق کودکان نیز توجه خاصی دارد و براي تادیب آنان چوبی . تعلیم میدهد

 .میبردبه کار 

در زمان ارسطو، نوگرایان پرشور و شوق طراحی و  ;نوشتن، موسیقی، و ورزش: برنامه مدارس شامل سه بخش است

. نوشتن شامل قرائت و حساب است، و در حساب به جاي ارقام حروف به کار میرود. نقاشی را نیز بدان میافزایند

براي آموختن . آموزند، و بسیاري از درسها به نظم درآمده، با موسیقی توام میشوندشاگردان همگی چنگنوازي می

زبانهاي بیگانه صرف وقت نمیکنند، و هیچ به تعلیم زبانهاي مرده نمیپردازند، لکن در آموزش زبان مادري خود، به 

گرفتن و شنا کردن نداند  کسی که کشتی. ها صورت میگیرد تعلیم ورزش در ورزشگاه. نحو صحیح، دقت بسیار دارند

  . و در کمانداري و فالخنگیري چیره دست نباشد، در شمار تحصیلکردگان نیست

جز در اسپارت، . دختران در خانه به تحصیل میپردازند و، بیشتر، خانه داري و علوم مربوط به آن را فرا میگیرند

ریسندگی، بافندگی، قالبدوزي، رقص، آواز،  خواندن، نوشتن، محاسبه، ;دختران در ورزشهاي عمومی شرکت نمیکنند

در یونان، فقط عده معدودي از زنان به تحصیالت کامل نایل . و موسیقی را در خانه نزد مادر یا دایه خویش میآموزند

براي زنان محترم، از تحصیالت ابتدایی باالتر ممکن نیست، ولی آسپاسیا . هاي ممتازند شدهاند، و اینان بیشتر فاحشه

مردان تحصیالت عالیه را از استادان بالغت و سوفسطاییان . تن از آنان را به تحصیل فلسفه و بالغت بر میانگیزد چند

ها، مستقال  این استادان، در جوار ورزشگاه. فرا میگیرند و نزد آنان سخنوري و طبیعیات و فلسفه و تاریخ میآموزند

ولی فقط . عصر افالطون، دانشگاه متفرقی تشکیل میدهندمجالس درس برپا میدارند و با هم، در آتن پیش از 

اما جوانان پرشور و شوق، . ها کسب علم میکنند، زیرا حق تعلیم استادان مبلغ گزافی است دولتمندان در این دانشگاه

  . شبها را در آسیاها و مزارع کار میکنند، تا در ساعات روز از محضر این استادان سیار کسب فیض کنند

هنگامی که به شانزده سالگی میرسند، باید به تربیت جسم خود بپردازند تا براي کارهاي جنگی شایستگی  پسران،

حتی بازیها و ورزشهایشان نیز به نحوي آنان را براي سربازي آماده میسازد، میدوند، میجهند، کشتی میگیرند، . یابند

ه سالگی به دومین مرحله از مراحل چهارگانه زندگی آتن در هجد. شکار میکنند، ارابه میرانند، و نیزه پرانی میکنند

ی را بزرگان قبایل، مربیان .میگیرندگام مینهند و در صف سربازان جوان آتن قرار ) کودکی، جوانی، مردي، پیري(

اینان همگی یکجا زندگی . معین میکردند تا، در مدت دو سال، جوانان را به آداب شارمندي و رموز جنگ آشنا کنند

. لباس جالب و یکسان بر تن دارند، و شب و روز تحت نظارت اخالقی قرار میگیرند. میکنند و یکجا طعام میخورند

تشکیل انجمن میدهند، تصمیماتی  ;ی، نظام میبخشندخود را بر طبق نظام شهر، و بر حسب موازین دموکراس

سال اول را به مشق نظامی . میگیرند، مقرراتی وضع میکنند، و براي خود آرخونها و فرماندهان و داورانی دارند

در نوزده سالگی حراست مرزها را به عهده  ;میپردازند و از استادان ادب و موسیقی و هندسه و خطابه تعلیم میگیرند

در این مرحله است که . رند، و باید تا دو سال شهر خود را از هجوم بیگانگان و اغتشاشات داخلی حفظ کنندمیگی

جوانان آتن، با حضور هیئت پانصدنفري در معبد آگراولوس دستها را باالي محراب گرفته، سوگند سنگین خود را 

  : چنین یاد میکنند
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. مردي را که با من در یک صف است، هر که باشد، تنها نمیگذارم من سالحهاي مقدس را به ننگ آلوده نمیسازم، و

میهن خود را بزرگتر و بهتر از . به تشکیل جشنهاي شهر و اداي وظایف مذهبی، تنها و در جمع، کمک خواهم کرد

ینند از کسانی که زمان به زمان بر مسند قضاوت مینش. آنچه گذشتگان به من سپردهاند به آیندگان باز خواهم سپرد

و هر گاه کسی بخواهد که این  ;بر قوانین و همه مقرراتی که مردم مجري آنند، گردن خواهم نهاد. اطاعت خواهم کرد

دین نیاکانی . قوانین را بشکند، من مانع خواهم شد و او را، به تنهایی و به یاري دیگران، از میان برخواهم گرفت

  . خویش را محترم خواهم داشت

. ز در تئاترها جایگاهی ویژه دارند و در اجراي مراسم مذهبی شهر سهم بزرگی به عهده آنان استاین جوانان سربا

اینان، . هاي پارتنون نقش شده و به شکل دلنشینی بر اسب سوارند، همین سربازان باشند شاید جوانانی که بر کتیبه

ترین این مسابقات آن است که از رایج. در اوقات معین، هنرهاي خویش را در مسابقات عمومی عرضه میدارند

همه مردم براي تماشاي این واقعه بزرگ از شهر بیرون میشوند و . پیرایئوس تا آتن مشعلهایی را به یکدیگر برسانند

مسابقه در شب اجرا میشود، و در راه . در امتداد جادهاي که طول آن بالغ بر هفت کیلومتر است، صف میکشند

از دوندگان دیده میشود شعله جهنده مشعلهایی است که در دست دارند و در طی راه  تنها چیزي که. چراغی نیست

این جوانان چون در بیست و یکسالگی خدمت سربازي را به پایان رسانند، از زیر تسلط پدر و . به یکدیگر رد میکنند

  . مادر بیرون آمده، رسما به شارمندي پذیرفته میشوند

اساس آن درسهایی است که در خانه و کوچه فرا . ارمندان آتن را به بار میآورداین تعلیم و تربیتی است که ش

میگیرند، و خود ترکیبی است عالی از تعلیمات جسمی و فکري و اخالقی و ذوقی، که در دوران جوانانی تحت نظارت 

ان پرورش مییافتند از در دوران برومندي این فرهنگ، جوانانی که بد. مربیان، و پس از آن آزادانه انجام میپذیرد

پس از عصر پریکلس، تعلیمات نظري توسعه مییابد و تعلیمات عملی را . جوانان هیچ دوره دیگر تاریخ کم نبودند

فالسفه درباره هدفها و روشهاي تعلیم و تربیت بحث میکنند، و گفتگوشان در این باره است . تحت الشعاع قرار میدهد

قدرت و استعداد کار را در آنان  ;ه فکر شاگردان خود بکوشد، یا به رشد اخالقشانکه آیا معلم باید بیشتر به توسع

تقویت کند، یا به تعلیم علوم نظري همت گمارد، ولی در اهمیت آموزش و پرورش بین فیلسوفان توافق کامل برقرار 

همان : ((میپرسند که علم آموختگان بر جاهالن چه مزیتی دارند، در جواب میگوید سآریستیپوهنگامی که از . است

همان که : ((و ارسطو نیز به این پرسش چنین پاسخ میدهد.)) مزیتی که اسب تعلیم یافته بر اسب وحشی دارد

چ فایده دیگري حتی اگر شاگرد هی: ((و آریستیپوس بر گفته خویش چنین میافزاید.)) زندگان بر مردگان دارند

.)) برنگیرد، الاقل وقتی که به تماشاخانه میرود، همچون سنگی که بر سنگ دیگر نهاده باشند نخواهم بود

III  -  شکل ظاهري  

شارمندان آتنی در قرن پنجم مردانی میانه باال، نیرومند، و ریشدارند و همگی به زیبایی اسب سوارانی که فیدیاس 

آنهایی که بر روي الواح سنگی دیده  ;ی که بر گلدانهانقش شدهاند اندامی زیبا دارندبانوان. ساخته است، نیستند

اما زنان واقعی آتن، که بر اثر انزوایی . و زنانی که پیکرتراشان ساختهاند بغایت زیبا هستند ;میشوند دلربا و باوقارند

مردم یونان . ق زمینی خویشند و نه بیشترتقریبا شرقی چندان رشد فکري نیافتهاند، حداکثر به زیبایی خواهران مشر

زنان یونانی، چون زنان سایر . حتی از ملل دیگر نیز زیبایی را بیشتر میستایند، ولی خود غالبا از آن بیبهرهاند

از این رو، کف کفشهاي خود را بلند میسازند تا بلندقامت به نظر . کشورها، اندام خود را چنانکه باید زیبا نمیبینند

و  ;شکم و دیگر نقاط برجسته را سخت میبندند ;نقایص بدن خود را به وسیله پنبه و الیی اصالح میکنند ;آیند

موي سر مردمان یونان تیره رنگ است، موي بور در میان آنان  .میگذارندپستانهاي خود در پستانبندهاي پارچهاي 

بسیاري از زنان، و برخی از مردان، موي خود را . و استثنایی است، و سخت مایه اعجاب و ستایش است بسیار کم
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زنان و مردان به موي خود روغن . رنگ میکنند تا طالیی شود، یا سپیدي آن، که نشانه پیري است، پوشیده ماند

همه زنان، و برخی مردان، این . نگاه دارندمیمالند تا هم به رشد آن بیفزایند و هم در برابر خورشید آن را محفوظ 

در قرن ششم، زنان و مردان گیسوي خود را بلند میکنند و آن را بافته، معموال بر گرد سر . روغن را با عطر میآمیزند

در قرن پنجم، زنان طرز آرایش گیسوي خود را تغییر داده، آن را بر پشت . میپیچند یا در پشت گردن قرار میدهند

بانوان یونانی دوست دارند که . ها میافکنند، یا بر سینه و گردن خود رها میکنند ه میزنند، یا بر روي شانهگردن گر

پس از جنگ ماراتون، رفته . نوارهایی خوشرنگ بر گیسوان خود ببندند و آن را در باالي پیشانی با جواهر بیارایند

هاي داسی شکل  اسکندر، ریش و سبلت خود را با استرهرفته، مردان موي سر خود را کوتاه میکنند و، پس از عصر 

. هیچ مرد یونانی سبیل بدون ریش ندارد. آهنی میتراشند

کار آرایشگران منحصر به آرایش ریش نیست، بلکه ناخنهاي . ریشها را میآرایند و معموال نوك آن را باریک میکنند

آرایشگر، پس از  ;راي جلوه گري آراسته و پیراسته میسازندمشتریان خود را نیز رنگین میکنند و از هر جهت آنان را ب

) به قول تئوفراستوس(ها  آرایشگاه. آنکه کار خود را پایان داد، به شیوه امروزیان، آیینهاي به دست مشتري میدهد

خود ولی . و گفتگو میپردازند)) غیبت((هستند که مردم محل در آن گرد میآیند و به )) مجالسی بدون میخوارگی((

آرایشگران، به مقتضاي شغل خود، . آرایشگر، معموال بیرون از دکان خویش و در هواي آزاد به کار مشغول است

وقتی یکی از آنان از آرخالئوس، پادشاه مقدونیه، میپرسد که چگونه موي او را بیاراید، پادشاه  ;مردمانی پرحرفند

قاط بدن خود را با استره و یا با مخلوطی از آهک و زرنیخ زنان نیز موهاي برخی از ن.)) به سکوت: ((جواب میدهد

  . میسترند

سقراط شکایت از این دارد که . صدها نوع عطر وجود دارد که از گل به دست آمده و با روغن آمیخته شده است

موچین  هر بانوي صاحب شانی تعداد بسیاري آیینه و سنجاق زلف و سنجاق قفلی و. مردان عطر بسیار به کار میبرند

بر  ;هاي شنگرف و ریشه شنگار رنگین میسازند ها را با پاره لبهاو گونه. و شانه و عطردان و سرخابدان و روغندان دارد

مژگان را سیاه کرده، با ترکیبی از  ;پلک چشمها را با سرمه و توتیا سایه میزنند ;ابروان دوده چراغ و توتیا میکشند

چین و چروکها و کک و مکها را با مالیدن روغن و شتشوي پی در پی برطرف  ;میآرایند اشقسپیده تخم مرغ و 

و برخی از این روغنهاي نامطبوع را، صبورانه، ساعتها بر چهره خود نگاه میدارند، به شوق اینکه، اگر زیبا  ;میکنند

  . نباشند، زیبا جلوه کنند

ترکیبات معطر خاصی براي هر یک از قسمتهاي بدن . لوگیري از عرق کردن، روغن مصطکی به کار میبرندبراي ج

یک زن صاحب شان به چهره و سینه خود روغن نخل، و بر گیسو و ابروان مرزنگوش، بر گلو و زانوان . موجود است

ن گونه تجهیزات فریبنده، مردان یونان، چون در برابر ای. عصاره آویشن، بر بازوان جوهر نعناع، و بر پاها مر میمالد

یکی از قهرمانان . این اعتراض در همه ادوار تاریخ نتیجهاي یکسان داشته است ;مردان هر عصر دیگر، معترضند

کمدي آتن، بانویی را که بدین ترتیب خود را آرایش کرده است مورد سرزنش قرار داده و درباره یک یک مواد و 

اگر در تابستان از خانه بیرون شوي، دو رشته سیاه از چشمانت : ((کار برده است سخن میگوید ترکیباتی که وي به

ها و گردنت پدید میآید و، هنگامی که گیسویت به صورتت  روان میشود، عرق میکنی و دو شیار سرخرنگ بین گونه

نمیشود، زیرا که در مردان تغییري ولی در رفتار زنان تغییري پیدا .)) برخورد کند، سرب سپید آن را رنگین میکند

. نیست

مردمان دولتمند یک یا دوبار در روز . از این رو، براي نظافت باید وسیله دیگري یافت. آب در یونان اندك است

پس از شستشو، روغنهاي  ;استحمام میکنند و صابونی به کار میبرند که از روغن زیتون و قلیا ترکیب شده است

هاي مجهز، حمامی دارند که سنگفرش شده، و حوض مرمري بزرگی در میان آن است  خانه. لندعطرآگین به تن میما
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گاهی آب به وسیله لوله و مجرا به داخل خانه آورده میشود، و از دیوار حمام، از دهانه . که معموال با دست پر میشود

ر ساختهاند، فرو میریزد و سپس فلزیی که به شکل سر حیوانی ساخته شده است، به محوطه کوچکی که بدین منظو

اغلب کسانی که براي شستشو آب به دست نمیآورند، بدن خود را با روغن مالش میدهند، و . از آنجا به باغ میرود

سپس با تیغه هاللی شکلی آن را دوباره پاك میکنند این وضع در تصویر آپوکسوئومنوس، که لوسیپوس کشیده 

ان به نظافت خود اهمیت نمیدهند، و براي حفظ سالمت خود، بیشتر در خوراك مردم یونان چند. است، دیده میشود

در . امساك میکنند و در باغها و دشتها به تفریح میپردازند و به نظافت و آرایش خود در خانه چندان توجهی ندارند

انهاي سرپوشیده به کار ها و دک ها، تئاترها، معابد، و سراهاي محدود کمتر ساکن میشوند، و بندرت در کارگاه خانه

لباس سادهاي که به تن دارند . نمایش، عبادت، و حتی کارهاي حکومتی آنان در هواي آزاد اجرا میشود. میپردازند

هوا را به تمام نقاط بدنشان میرساند، و هر گاه بخواهند که کشتی بگیرند یا جسم خود را در برابر نور خورشید قرار 

  . را از خود دور میکنند دهند، با یک گردش بازو، آن

لباس مردم یونان کال دو قطعه پارچه چهارگوش است که آن را آزادانه به دور بدن میپیچند، و بندرت لباسی به 

لکن، وضع کلی . در این لباسها، شهر به شهر، تغییرات بسیار ناچیزي دیده میشود. تناسب اندام کسی دوخته میشود

در آتن، لباس اصلی مردان چیزي شبیه به ردا، و جامه . یک صورت باقی میماندآن در طی چندین نسل پی درپی به 

ولی اگر کیفیت، هوا ایجاب کند، . زنان شال بلندي است که بر دوش خود میافکنند، و جنس هر دوي آنها پشم است

م، چین و شکن هاي یونانی میبینی روپوشی بر دوش میاندازند که آزادانه، به همان صورت دلنشینی که در مجسمه

هاي  در قرن پنجم، رنگ لباسها معموال سفید است، ولی زنان، مردان دولتمند، و جوانان با نشاط به جامه. میخورد

زنان گاهی  ;رنگین عالقه دارند و حتی از لباسهاي سرخ و ارغوانی و راه راه و حاشیه دار نیز روگردان نیستند

  . کمربندي رنگین بر کمر خویش میبندند

فقط . م یونان کاله بر سر نمیگذارند، زیرا موي سر را خشک نگاه میدارد و موجب سپید شدن نابهنگام آن میشودمرد

گاهی . در مسافرت و در وقت جنگ، و نیز گاهی که در زیر اشعه خورشید به کار مشغولند، سر خود را میپوشانند

کفش را معموال به صورت . ه، هیچ بر تن ندارندکارگران گاهی، جز کال. زنان پارچهاي رنگین بر سر خود میبندند

: دیکائرخوس میگوید. نعلین پاشنه بلند یا چکمه میسازند، و چرم آن براي مردان سیاه و براي زنان رنگین است

بانوان تب کفشهاي پاشنه کوتاه سرخرنگ برپاي میکنند، و بند آن را طوري میبندند که پاهاي برهنه شان پیدا ((

. کودکان و کارگران کفش به پا نمیکنند، و کسی در فکر جوراب پوشیدن نیست اغلب.)) شود

هر مردي الاقل یک انگشتري بر دست دارد، . مردان و زنان ثروت و تمکن خود را به صورت جواهرات نمایش میدهند

است که  عصایی که مردان به دست میگیرند ممکن. و ارسطو انگشتان خود را با چندین انگشتري آراسته است

زنان با دستبند، گردنبند، نیمتاج، گل سینه، زنجیر، و سنجاق طال خود را زینت . بندهایی از طال یا نقره داشته باشد

در اینجا، چنانکه در اغلب تمدنهاي . میدهند و گاهی نیز نوارهاي جواهر نشان بر مچ پا و بازوي خویش میبندند

اسپارت طرز و نوع آرایش . گان در خودآرایی و تجمل افراط بسیار میکنندسوداگرانه مرسوم است، تازه به دوران رسید

گیسوي زنان را محدود و معین میکند، و در آتن هیچ زنی حق ندارد که در وقت سفر بیش از سه دست رخت با خود 

تجاوز میکنند، و ولی زنان به این قیدها میخندند و، بی آنکه کار به محاکم قضایی بکشد، از حدود مقرر . داشته باشد

رفتاري که زنان در . میدانند که در نظر اغلب مردان و برخی زنان، زن ساخته و پرداخته جامهاي است که بر تن دارد

  . این مورد دارند حاکی از عقل و تدبیري است که گردآمده هزاران قرن است
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IV -  اخالقیات  

بسیاري از آنان را نسبت به سنن اخالقی بی اعتنا ساخته و رشد فکر . آتنیان قرن پنجم نمونه اخالق ستوده نیستند

جامعه آتن به عدل قانونی و قضایی مشهور است، لکن مردم آن بندرت . به صورت افرادي غیر اخالقی درآورده است

از وجدان خود چندان آزار نمیبینند، و هرگز در  ;نسبت به کسی، جز فرزندان خود، عطوفت همنوعی ابراز میدارند

در محاورات . هر طبقه آداب و رسومی خاص دارد. کر آن نیستند که همسایه را چون خویشتن دوست بدارندف

لکن در کمدیهاي آریستوفان از این خاصیت اثري . افالطون، زندگی به نحوي آراسته و آمیخته با ادب جلوه گر است

یونانیان در این گونه امور باید از . و در سخنرانیهاي عمومی اهانتهاي شخصی را روح بالغت میشمرند ;نیست

تعارفات معموال . هاي مصري و ایرانی و بابلی، که با گذشت زمان تهذیب یافتهاند، تعلیمات فراوان بگیرند))بربر((

به کسی تعظیم نمیکنند، زیرا این کار، در نظر شارمندان مغرور و متکبر، از آثار و بقایاي دوران . قلبی ولی ساده است

فقط در وقت سوگند یاد کردن و وداع گفتن دست یکدیگر را میفشرند و معموال در وقت سالم گفتن . ی استپادشاه

. ، و چون دیگر نقاط جهان نکتهاي دلنشین نیز درباره چگونگی هوا بدان میافزایند))شاد باش((فقط میگویند 

ش از آن دوران همراه است، و گاه کاروانسراها مهمان نوازي از دوران هومر کمتر شده است، زیرا مسافرت با امنیتی بی

غریبان . مع هذا، هنوز یکی از خصایص برجسته مردم آتن مهمان نوازي است. رهگذران را در خود پناه و غذا میدهند

اگر مسافري به خانهاي وارد شود و از دوستی مشترك . را، حتی بدون معرفی و شناسایی قبلی، بگرمی میپذیرند

مهمانی که به . داشته باشد، خوابگاه و غذا به او میدهند و در هنگام رفتن نیز هدیهاي تقدیمش میکنند نامهاي همراه

این امر، به هنگام خود،  ;خانهاي دعوت میشود، حق دارد که مهمان دیگري را بدون دعوت با خود به آنجا ببرد

انبارهاي )) باقیمانده غالت((الق میشد که این کلمه در اصل بر کاهنانی اط(پیدایش یک طبقه طفیلی را موجب شد 

اغنیا با بذل و بخششهاي عمومی و خصوصی، سخاوتمندي خود را نشان میدهند کلمه ). معبد را میخوردند

موسسات بسیاري براي پذیرایی  ;صدقه و خیرات نیز برقرار است. فیالنتروپی یا انساندوستی، لفظا و عمال یونانی است

دولت براي کسانی که در جنگها زخمی و ناقص شدهاند . ماران، و حفظ پیران و فقیران برپاستبیگانگان، معالجه بی

در قرن چهارم،  ;حقوقی معین داشته است، و تربیت کودکانی را که بدان سبب بی پدر ماندهاند خود به عهده میگیرد

الی و جنگ و دیگر بحرانها دولت، در وقت خشکس. به کارگرانی که پیر و از کار افتادهاند وجوهی معین میپردازد

عالوه بر وجوهی که براي حضور در مجلس و محاکم و تماشاي نمایشها میپردازد، روزي دو اوبولوس نیز به 

چنانکه لوسیاس، در یکی از سخنرانیهاي خود، از  ;ولی اعمال نارواي عادي همچنان در میان است. مستمندان میدهد

لتمند بسیار دارد، از دسترنج خود پول به دست میآورد، براي ورزش و تفریح اسب مردي گفتگو میکند که دوستان دو

  . سواري میکند، و در عین حال از اعانه عمومی نیز برخوردار است

یونانیان شاید خود معترف باشند که امانت و درستی بهترین سیاست است، لکن قبل از آن به هر کار دیگري دست 

تس، اثر سوفکل، گروه سرایندگان رقیقترین احساسات را نسبت به سربازي که زخمدیده و در تراژدي فیلوکت. میزنند

را بر آن میدارد  نئوپتولموساز همراهان خود بازپس مانده است، ابراز میدارد، و سپس خوابیدن او را غنیمت شمرده، 

همه مردمان شکایت از این : فریب دهد، سالحش را بدزدد، و به دست سرنوشت بازش سپارد که سرباز بیچاره را

ها قرار میدهند و، هر گاه فرصتی  دارند که کاسبان آتن اجناس تقلبی میفروشند، شاهین ترازو را نزدیک کفه وزنه

یکی از کمدي . ده سگ میسازندمثال میگویند که سوسیس را از گوشت و رو. پیش آید، از دروغ گفتن پرهیزي ندارند

سیاستمداران از . لقب میدهد)) دزد((و شاعر اعتدالیتري آنان را  ;نام میگذارد)) آدمکشان((نویسان، ماهیفروشان را 

 ;در اجتماع آتن بدشواري میتوان کسی را یافت که به کژي و نادرستی متهم نباشد ;کاسبان چندان بهتر نیستند

نیز گفتگوي بسیار برانگیخته و به صورت یکی از عجایب درآمده است، چنانکه حتی  آریستیدس شریف و درستکار
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توسیدید چنین گزارش میدهد که مردمان یونان . چراغ روز افروز دیوجانس کلبی نیز نمونه دیگري برایش نمییابد

آن است که امانت  و ظنشان بر ;بیشتر دوست دارند که به زیرکی و تیزهوشی موصوف باشند تا به امانت و درستی

در : ((پاوسانیاس میگوید. در یونان، یافتن کسانی که از خیانت به وطن امتناعی ندارند آسان است. ساده لوحی است

رشوه طریقه شایع ترقی، وسیله فرار از مجازات، .)) یونان، هیچ گاه کسانی که هوس خیانت داشته باشند کم نبودهاند

کلس مبالغ هنگفتی در اختیار دارد تا به مصرف امور سري برساند و، به احتمال پری. و راه پیروزیهاي سیاسی است

گزنوفون، در رسالهاي که . اخالقیات براساس قومیت است. بسیار، مذاکرات بینالمللی را به وسیله آن حل و فصل کند

هن از دزدي و دروغ درباره تعلیم و تربیت نگاشته است، صریحا توصیه میکند که در وقت معامله با دشمنان می

: ، بدین عبارت روشن از امپراطوري خود دفاع میکنند432سفیران آتن در اسپارت، به سال . اجتناب نباید کرد

هیچ گاه کسی که براي نیل به مقصود قدرت به دست . ... همیشه قانون چنین بوده است که ضعیف تابع قوي باشد((

هر چند محتمل است که این عبادت، و سخنرانی .)) راهش شودآورده، نگذاشته است که فریاد دادخواهی سد 

هاي گزاینده برخی از سوفسطاییان  سرداران آتنی در ملوس، از تمرینهاي مخیله فلسفی توسیدید باشد که بر اثر گفته

قضاوت درباره یونانیان براساس موازین اخالقی نوساخته گورگیاس، کالیکلس، تراسوماخوس، و . دست داده است

هاي غریب و درخشان ماکیاولی،  وسیدید به همان اندازه عادالنه است که توصیف اروپاییان امروز بر طبق گفتهت

اینکه مردم اسپارت بآسانی درباره این . الروشفوکو، نیچه، و شتیرنر، بی آنکه حدود عادالنه بودن آن را در نظر بگیریم

ا میکنند، خود دلیل آن است که عدم اعتنا به اصول اخالقی، یکی موازین اخالقی تردیدناپذیر با مردم آتن توافق پید

. از عناصر فعال روح یونانیان است

و چون از  ;فویبیداس الکدایمونی، علی رغم معاهده صلح، خیانتکارانه پایگاه نظامی شهر تب را تسخیر میکند

از من فقط : ((ند، وي چنین میگویدآگسیالئوس، پادشاه اسپارت، درباره عادالنه بودن این عمل داوري میخواه

زیرا هر گاه که عملی براي کشور ما مفید باشد، صحیح و پسندیده خواهد . بپرسید که آیا این عمل مفید است یا نه

فرق یونانیان با مردم . معاهدات صلح و پیمانهاي موکد، پی در پی نقض میشود، و غالبا سفرا به قتل میرسند.)) بود

ما مغرب زمینیان امروز از . در روش و طریقه عمل نیست، بلکه در صراحت و صداقت آنهاستمغرب زمین امروز 

. یونانیان قدیم نازکدلتریم، از این رو طاقت آن نداریم که اعمال خود را با صداي بلند بگوییم و بستاییم

در جنگهاي داخلی، رسم حتی . در میان یونانیان، آداب اجتماعی و مذهب، اعمال فاتحان جنگ را محدود نمیکند

معمول آن است که شهر مغلوب را غارت کنند، زخمیان را بکشند، زندانیانی را که فدیه نمیپردازند و نیز اسیران غیر 

نظامی را به قتل رسانند یا برده کنند، شهرها و درختان میوه و محصوالت زراعتی را بسوزانند، و هر چه را که زنده 

در آغاز جنگ پلوپونزي، سپاهیان اسپارت هر فرد . باقی نگذارند که در آینده سر بر آورداست معدوم سازند و تخمی 

در نبرد آیگوس . یونانی را که بر دریا بیابند، به نام دشمن، خونش را میریزند، خواه از متفقین آتن باشد، خواه بیطرف

انیان آتن را، که افراد زبده و نخبه شارمندي پوتاموس، که جنگ مزبور را پایان میدهد، اسپارتیان سه هزار تن از زند

جنگ، به هر صورت که باشد، چه میان شهرها و چه میان طبقات، در . رو به زوال آتن هستند، به قتل میرسانند

بدین ترتیب، یونانی که شاهنشاه ایران را شکست داد قصد خویشتن . سراسر یونان وضعی عادي و طبیعی است

و در طی یک قرن پس از جنگ ماراتون، درخشانترین تمدن  ;یونانی با یونانی روبرو میشوددر هزار نبرد،  ;میکند

  . کشاند تاریخ بشر، با یک انتحار ملی مداوم، خود را به نیستی می

V - صفات  

اینکه هنوز به این مردمان بی پرواي جنگجو دلبستگی داریم، از آن روست که قدرت کار و نیروي اعجابانگیز هوش 

نزدیکی دریا، موقعیت خاص بازرگانی، و آزادي حیات اقتصادي و سیاسی . پردهاي بر گناهانشان کشیده است آنان
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مردمان یونان را، به نحوي بیسابقه، سریع التاثیر و انعطافپذیر ساخته، و تیزهوشی و حساسیت زایدالوصفی به آنان 

آلود جنوبی و این کشورهاي میانین تفاوت بسیار میان مشرق زمین و اروپا، میان سرزمینهاي خواب . بخشوده است

و گرماي تابستان آن  ;سرماي زمستان در این نواحی چنان است که، بی آنکه رکود آورد، نیرو و نشاط میبخشد. است

در اینجا، به زندگی و . نیز، بی آنکه روح و تن را سست و ضعیف سازد، احساس آزادي و انبساط خاطر ایجاد میکند

  . مان هست، و شوق حیات و برخورداري از آن به پایهاي است که تا عصر رنسانس نظیرش را نمیتوان یافتانسان ای

از این محیط هیجانانگیز شهامت پدید میآید و جوششی غیر ارادي سرچشمه میگیرد که فرسنگها از خودداري و 

ش اولمپی که وینکلمان جوان و گوته ضبط نفسی که فالسفه آن را بیهوده توصیه میکنند به دور است و بدان آرام

کمال مطلوبهاي یک ملت معموال لباس مبدل و . پیر به مردم پرشور و بی آرام یونان نسبت میدهند، شباهتی ندارد

شهامت و قناعت یا مردانگی و اعتدال که بر دیوارهاي . صورت ظاهر است، و نباید آن را حقیقت تاریخی پنداشت

شعار اول، یعنی شهامت یا مردانگی، را مردم یونان مکررا تحقق . شعار یونانیان استمعبد دلفی نقش شده است، 

مردم متوسط آتن . بخشیدهاند، لکن شعار دوم قناعت یا اعتدال فقط براي دهقانان و فیلسوفان و روحانیان است

بدبینیهایی که لحظات در لذات جسمانی هیچگونه گناهی نمیبینند، و براي . معموال شهوت پرست، لکن پاك ضمیرند

شراب را دوست میدارند و از اینکه گاه به گاه مستی . تفکرشان را تاریک ساخته است در این گونه لذات پاسخ مییابند

زنا کردن را بآسانی بر خویش  ;به زنان، با محبتی جسمانی و معصومانه، عشق میورزند. کنند، شرمی ندارند

ولی، با اینهمه، در هر قدح شرابشان . یلت را خسرانی جبرانناپذیر نمیدانندمیبخشایند و عدول از طریق عصمت و فض

هر چند که خود چندان به اعتدال نمیگرایند، لکن آن . نیمه بیشتر آب است، و مستی پی در پی را بیذوقی میشمارند

ریخ، کمال مطلوب را از جان و دل میستایند و خویشتنداري و تسلط بر نفس را، صریحتر از هر ملت دیگري در تا

. خویش قرار میدهند

ذکاوت و هوشمندي آتنیان بیش از آن است که خوب و صالح باشند، و تمسخرشان نسبت به کودکی و بالهت بیش 

آنان همگی فیلسوف و فرزانه نیستند، و نباید زنانشان را یکسر به زیبایی . از نفرتی است که از شرارت و رذیلت دارند

. نباید گمان داشت که مردانشان از دلیري آیاس و تدبیر نستور ترکیب شدهاند ;هلنه تصور کرد ناوسیکائا و رعنایی

حتی عصر ما نیز، پس از . یکسر فراموش کرده است) جز نیکیاس(تاریخ نوابغ یونان را از یاد نبرده، لکن بلهاي آن را 

هاي شامخ دوران ما از  ود در آن وقت، قلهآنکه ما خود اکثرا فراموش شدیم، ممکن است عظیم و درخشان جلوه گر ش

اگر از عاطفهاي که بعد زمان درباره روزگاران پیشین در ما ایجاد میکند . تیرگی و ابهام زمان سر به در آوردهاند

صرف نظر کنیم، مردمان یونان را چون مشرق زمینیان رند و زیرك، و چون امریکاییان تجددخواه میبینیم و در آنان 

در حالی که آرامش پارمنیدس را توصیه میکنند، خود  ;یحد و جنب و جوشی مداوم مشاهده میکنیمکنجکاوي ب

هیچ قومی تاکنون تخیلی به آن قدرت، و زبانی به آن آمادگی . همواره به اضطراب و تحولی هراکلتیوسی دچارند

غلق و مبهم عالمانه بیزارند و از سخنان م. مردم آتن اندیشه روشن و بیان روشن را مقدس میشمرند. نداشته است

راز باروري حیات و عظمت فکر یونانی در این . گفتگوهاي هوشمندانه و دانشورانه را عالیترین لذات تمدن میشمارند

آتنیان تحصیلکرده دوستار عقلند و بندرت در توانایی آن به . است که براي او معیار و مقیاس همه چیز انسان است

و از این جهت  ;شوقی که به دانستن و دریافتن دارند از شریفترین عواطف آنهاست. کنندکشف اسرار جهان شک می

ولی دیري نخواهد گذشت که به محدودیتهاي عقل و ناتوانیهاي بشري پی . نیز، چون سایر جهات، از اعتدال به دورند

حتی در دوران . ا موافق نیستخواهند برد و، در نتیجه به بدبینی خاصی دچار خواهند شد که با روح شادشان مطلق

شکفتگی و باروري تمدن یونان، اندیشه عمیقترین مردان آن نه فالسفه، بلکه درامنویسان از کوتاهی شادیها و لذات، 

. و سرسختی مرگ، آزرده است
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ین را همچنانکه روح کنجکاو یونانیان دانش آنان را پدید میآورد، سودجویی و مال اندوزیشان اساس اقتصاد آن سرزم

حب مال سراسر وجود : ((افالطون، با مبالغهاي که خاص علماي اخالق است، در این باره میگوید. استقرار میبخشد

آدمیان را تسخیر میکند و هرگز به آنان مجال نمیدهد که حتی لحظهاي درباره چیزي جز اموال شخصی خویش 

جانورانی سبقت جو و فزونی طلبند و با رقابتی تقریبا مردم آتن .)) روح هر شارمندي وابسته به این است. بیندیشند

از هر لحاظ،  ;بسیار زیرکند و در حیله و تدبیر از سامیان کم نیستند. بیرحمانه یکدیگر را تحریک و تهییج میکنند

احساساتی و رقیق القلب نیستند، و اشکهاي اوریپید را . چون عبرانیان تورات سرسخت، جنگجو، لجوج، و مغرورند

بردگان بیگناه را منظما شکنجه میدهند . نسبت به حیوانات مهربان، و نسبت به آدمیان بیرحم و ظالمند. میپسندندن

ولی، با اینهمه، نسبت به تنگدستان و . و پس از کشتار مردم غیرنظامی یک شهر با خیال آسوده به خواب میروند

گیتون، قاتل پادشاه مستبد، در لمنوس به فقر و وقتی که مجلس میشنود که دختر آریستو ;عاجزان سخاوتمندند

ستمدیدگان و کسانی که از شهرهاي . گرسنگی زندگی میکند، هزینه بازگرداندن و شوي دادن او را فراهم میسازد

  . دیگر رانده شدهاند در آتن پناهگاهی پر مهر مییابند

نه وجدان مردم نیک نفس و صالح . ماستدر حقیقت، مفهوم اخالق براي مردم یونان جز آن است که امروز براي 

در نظر ایشان، بهترین زندگی آن است که از هر . طبقه متوسط را آروز میکنند، نه احترامات و افتخارات اشراف را

نزد آنان، آرته . جهت کامل و غنی بوده و از سالمت، قدرت، جمال، شهرت، عاطفه، ثروت، حادثه، و تفکر سرشار باشد

مالزمه دارد و درست همان ) خداوند جنگ= آرس (انگی یکی است، و لفظا و اصال با مفهوم جنگ با مرد) فضیلت(

مرد دلخواه و کمال مطلوب . گفته میشود، و با کلمه رجولیت از یک ریشه است)) ویرتوس((است که نزد رومیان 

ت را بصراحت قدر بشناسد، و آتنی کسی است که زیبایی و دادگري را با فن زندگی بیامیزد، کفایت و شهرت و ثرو

این مردم نیز، چون گوته، برآنند که روح و نفس را کمال بخشیدن، همه . دوستی و فضیلت و انسانیت را ارج گذارد

این مردم : با این نظر عجب و غروري همراه است که صراحت آن به مذاق ما مغرب زمینیان خوش نمیآید. چیز است

و در هر مقام، از تفوق خویش بر جنگجویان و نویسندگان و هنرمندان ملتهاي  هرگز از خودستایی سیر نمیشوند،

و اگر  ;اگر بخواهیم یونانیان را با رومیان بسنجیم، باید فرانسه امروز را با انگلستان مقایسه کنیم. دیگر سخن میگویند

  . رانسه قرار دهیمبخواهیم اختالف روح اسپارتی و روح آتنی را دریابیم، باید آلمان را در مقابل ف

در اینجا، قدرت و . همه صفات و خصایص مردم آتن دست به هم داده، این کشور شهر را به وجود آورده است

شهامت، هوشمندي و زبان آوري، عصیانطلبی و حب مال، غرور و وطندوستی، و جمالپرستی و آزادیخواهی آنان به 

گاه به گاه، تعصبات دینی . تند و سرشار، و تعصبشان اندك استشهوات و عواطفشان . وجود آمده و به هم پیوستهاند

را میپذیرند، نه بدان جهت که مانع آزادي فکر شوند، بلکه از آن رو که این امر در سیاستهاي حزبی موثر است و 

مرجی در موارد دیگر، آزادیشان به حدي است که در نظر مهمانان مشرق زمینی، هرج و . اخالقیات را محدود میسازد

مردم آتن، نیمی از عمر خود را صرف خدمت به کشور خویش میکنند، زیرا همه آزادند، و . شگفتانگیز مینماید

بالمآل، رسیدن به هر مقامی براي هر یک از شارمندان ممکن است، و هر کس به نوبت خویش هم فرمانروا و هم 

ندگیشان در بازار، مجلس عامه و مجلس اعیان، خانه آنان جایی است که در آن میخوابند، و ز. فرمانبردار است

به . ها، جشنهاي عمومی و مسابقات ورزشی، و تئاترهایی که موجب تجلیل شهر و خدایان آن است، میگذرد دادگاه

. دولت این حق را میدهند که از شخص آنان و اموالشان براي مصالح کشور و رفع نیازمندیهاي آن استفاده کند

یهاي دولت را بر خود هموار میکنند، زیرا دولت آنان براي رشد و تکامل انسانی موجباتی فراهم تحمیالت و سختگیر

از مدنیت خویش غیورانه دفاع میکنند، زیرا مهد و  ;میکند که از آن پیش در هیچ کشوري نظیرش نبوده است

و نه تنها از این جهت، بلکه از  ;بدین ترتیب، قدرت آتن افزایش یافت: ((هرودوت میگوید. نگهبان آزادي آنان است
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آتنیان، تا زمانی که تحت حکومت پادشاهان مستبد بودند، . جهات بسیار معلوم میشود که آزادي نعمت عظیمی است

لکن به محض آنکه از زیر یوغ گردن برافراشتند، دلیرترین و  ;از هیچ یک از همسایگان خویش دلیرتر نبودند

  .)) نیرومندترین ملتها شدند

VI -  روابط قبل از ازدواج  

آتن قدیم در اخالقیات بیشتر به مشرق متمایل است تا به غرب، چنانکه در الفبا، اوزان و مقیاسات، سکه زنی، لباس، 

اساس جنسی و جسمانی عشق را زن و مرد بصراحت . موسیقی، نجوم، و عقاید و آداب رازوري نیز چنین است

. ق براي مردان بی اعتنا در کوزه میکنند تنها براي مقاصد افالطونی نیستشراب عشقی که زنان مشتا. پذیرفتهاند

ولی مردان بی زن را، پس از سن بلوغ، قیود اخالقی از ارضاي  ;عصمت پیش از ازدواج براي زنان محترم واجب است

اطمینانی جشنهاي بزرگ، گرچه در اصل جنبه مذهبی دارند، در حقیقت چون دریچه . شهوات چندان باز نمیدارد

آزادي جنسی در این مواقع از آن روي تجویز میشود که . هستند که آمیزشهاي طبیعی انسان را تعدیل میکنند

در آتن، اگر جوانان احیانا با زنان روسپی بیامیزند، ننگی به . مردان بتوانند بقیه اوقات سال را با یک همسر به سر برند

ر فاحشهاي را تحت حمایت خویش بگیرد، به عقاب اخالقی دچار نمیشود، و حتی اگر مردي زندا. آنان تعلق نمیگیرد

آتن فاحشگی را . جز آنکه در خانه زنش بتلخی سرزنشش خواهد کرد، و در شهر نیز شهرتش اندکی آلوده خواهد شد

. گیرد به رسمیت میشناسد و از هر کس که بدان کار مشغول شود، مالیات می

. نان، فاحشگی، که تحریک کننده استعدادهاست، بازاري گرم و اختصاصات بسیار دارددر آتن، چون اغلب شهرهاي یو

پستترین طبقه آنان اکثر در پیرایئوس زندگی میکنند، وبراي آنکه مردم خانه هایشان را بآسانی بیابند، مجسمه آلت 

دخترانی که در آنجا . لوس پرداختها باید یک اوبو براي ورود به این خانه. تناسلی پریاپوس را بر سر درها میآویزند

خوانده میشوند، و به خریداران آینده خود اجازه میدهند که )) برهنه((هستند جامهاي چنان نازك به تن دارند که 

مرد میتواند معامله را به هر مدت که میخواهد . آنان را، مانند سگانی که در النه هستند، آزمایش و بررسی کنند

واند با رئیسه آن خانه قرار گذارد که دختري را به مدت یک هفته، یا یک ماه یا یک سال، به صورت دهد، و نیز میت

گاهی دختري بدین ترتیب به اجاره دو یا چند مرد در میآید و اوقات خود را، بر حسب تقاضاي آنان، . نزد خود ببرد

ند که مانند گیشاهاي ژاپنی، در مجالس هست)) دختران نی زن((باالتر از این طبقه، در نظر آتنیان  ;تنظیم میکند

چند تن از . عیش و نوش مردان، سرایندگی و دلربایی میکنند، با مهمانان میآمیزند و شب را با آنان به سر میبرند

مدارسی دایر میکنند، به آنان فنون خودآرایی و طریقه رفع )) نی زن((فاحشگان پیر براي تربیت این گونه دختران 

هاي دلربایی را میآموزند و، بدین وسیله، خود را نیز از  جسمانی و هنر نوازندگی و خوانندگی و شیوهنقایص و عیوب 

در بین روسپیان، رموز دلبري و آیین جلوه گریهاي هوشیارانه، و فن امتناع خجوالنه و . گرسنگی و فقر نجات میدهند

با اینهمه، اگر سخنی را که لوکیانوس . ل میشدسود جستن از آن، چون میراثی گرانبها، بدقت از نسلی دیگر منتق

قلبی حساس )) نی زن((سالها بعد از این زمان گفته است بپذیریم، باید معتقد شویم که برخی از این دخترکان 

داستان . دلدار خویش، خود را فنا میکنند به خاطر سعادت کامی،دارند، معنی مهر و محبت را میدانند، و چون 

  . روسپیان شرافتمند داستانی است که گذشت زمان شکوه و جالل خاصی بدان بخشیده است

این کلمه در زبان یونانی به معناي  ;نامیده میشوند)) هتایراي((عالیترین طبقه روسپیان یونانی فواحش ممتازند که 

پستترین طبقه فواحش که غالبا نژاد شرقی دارند، معموال جزو طبقه این طبقه، برخالف . دوست و رفیق است

شارمندان به شمار میروند، ولی مقام و احترام خود را از دست داده، یا از انزوایی که مخصوص دوشیزگان و زنان آتنی 

پذیرایی میکنند،  هاي خود به سر میبرند و از عشاق خویش در آنجا روسپیان ممتاز مستقال در خانه. است، گریختهاند

برخی از ایشان گاه گاه کتاب میخوانند و در مجالس سخنرانی . و گویا قانون آنان را بدین کار مجبور داشته است
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حاضر میشوند، و بدین سبب، اطالعات و تعلیمات متوسطی کسب میکنند و خواستاران تحصیلکرده خود را با سخنان 

گلیا، لئونتیون، و همچنین آسپاسیا به مباحثات فیلسوفانه و شیوه آراسته دیوتیما، تار. دانشمندانه سرگرم میسازند

بسیاري از آنان به طنزگویی و نکته سنجی شهرت دارند و در ادبیات زبان یونانی مجموعهاي از . نگارششان معروفند

هه خودشان، یعنی گرچه این روسپیان از حقوق مدنی بیبهرهاند و جز به معبد اال. کلمات قصار آنان گرد آمده است

آفرودیته، به هیچ معبد دیگري حق ورود ندارند، عدهاي از روسپیان ممتاز در مجامع مردانه آتن ارج و مقامی بلند 

و یکی از  ;فالسفه در جلب محبت آنان با یکدیگر رقابت میکنند ;هیچ مردي از مصاحبت با این زنان ابا ندارد. دارند

. رکوار، تاریخچه آنها را نوشته استمورخان، با امانت و صحتی پلوتا

به معنی پنگان یا )) (کلپسودرا. ((ها، عدهاي از روسپیان نام خود را در تاریخ یونان قدیم جاودان ساختهاند از این راه

تارگلیا، که . نام فاحشهاي است که خواستاران خود را در ساعات معین، از روي پنگان، رد یا قبول میکند) ساعت آبی

عصر خویش است، براي ایرانیان جاسوسی میکند و هر شب با تعداد زیادي از سرداران و سیاستمداران آتنی  ماتاهاري

تئوریس زنی است که تسالبخش دوران پیري سوفکل است، و پس از او آرخیپه این مقام را نزد . همبستر میشود

آرخیاناسا افالطون را به خود مشغول داشته، و داناي و لئونتیون نیز فلسفه لذتجویی . د ساله به دست میآورداستاد نو

تمیستونوئه فاحشهاي است که تا آخرین دندان را در دهان و آخرین دسته موي را بر سر . آموزند را به اپیکور می

ختر خویش کرده است، عاقبت سوداگرانه، در ازاي گناتائنا، که عمري صرف تربیت د ;دارد، دست از کار نمیکشد

زیرا که وي . زیبایی فرونه در آتن قرن چهارم همه جا بر سر زبانهاست. وصال یکشبه او، یک هزار درهم مطالبه میکند

هیچ گاه بدون حجاب در بین عموم حاضر نمیشود، ولی در جشنواره الئوسی، و نیز در جشن پوسیدون، در میان انبوه 

فرونه، یکچند به پراکسیتلس دل . ، برهنه گشته و گیسوي خویش را رها میکند و براي تن شویی به دریا میرودمردم

آپلس نقاش نیز تصویر  ;خود قرار میدهد)) آفرودیته((هاي  میسپارد، و این مجسمه ساز او را سرمشق مجسمه

شقهاي خود، چنان دولتمند شده است که به مردم فرونه، از برکت ع. را از روي او ساخته است)) آفرودیته آنادومنه((

ولی  ;اگر نام مرا بر دیوارهاي این شهر نقش کنید، من هزینه تجدید بناي آن را به عهده خواهم گرفت: تب میگوید

گویا مبلغی که در ازاي همخوابگی خود از ائوتیاس . مردم تب سرسختانه از پذیرفتن درخواست او امتناع میکنند

ولی یکی از اعضاي محکمه مشتري . ند عادالنه نیست، و از آن روي ائوتیاس او را به بیعفتی متهم میسازدمطالبه میک

هوپرئیس نه تنها به وسیله فصاحت . فرونه است، و هوپرئیدس خطیب نیز از دلدادگان بیقرار وي به شمار میرود

قضات بر . ش را در برابر محکمه عریان میسازدخویش از این زن زیبا دفاع میکند، بلکه نیمتنه او را گشوده، سینها

  . زیبایی او خیره میشوند و عفت و پاکدامنیش را تصدیق میکنند

همه شهرهایی که هومر را به )). الئیس کورنتی زیباترین زنی بوده است که آدمیان دیدهاند((آتنایوس میگوید که 

پیکرتراشان و نقاشان از او درخواست میکنند  ;دیدهاند خود منسوب میدارند افتخار میکنند که والدت این زن را نیز

  . که سرمشق کارشان قرار گیرد، لکن وي شرمناك است

هنگامی که دخترك جامه از تن به در میکند، . مورون بزرگ، در دوران پیري خویش، او را به کارگاه خود میبرد

یی خویش را، در ازاي یک شب، به او تقدیم پیکرتراش پیر ریش و موي سپید خویش را فراموش میکند و همه دارا

 ;هاي گرد خویش را باال میاندازد و پیکرتراش پیر را بیپیکر گذارده، میرود میدارد، ولی دخترك لبخندي زده، شانه

سحرگاه روز بعد، مورون که در آتش نوجوانی دوباره خویش میسوزد موي را آراسته، ریش را تراشیده، جامه گلگون 

، کمربند طالیی بر کمر میبندد، زنجیري زرین بر گردن میافکند، و در همه انگشتان خویش انگشتري بر تن میکند

ها غازه مالیده، جامه و تن را عطرآگین ساخته، به سراغ الئیس میرود و عشق خویش را بر او  سپس بر گونه ;میکند

اي دوست بینوا، تو از من : ((ین میگویددخترك، که او را از وراي دگرگونیهایش باز میشناسد، چن. عرضه میدارد
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الئیس ثروتی گران میاندوزد، لکن وصال خویش را از عشاق .)) چیزي میخواهی که آن را دیروز از پدرت دریغ داشتم

دموستن زشتروي خواستار وصال او میشود، ولی دخترك بر یک شب خود ده . فقیر، اما صاحب جمال، دریغ نمیدارد

از آریستیپوس دولتمند چندان مال  ;ذارد، و دموستن را در دم به سوي تقوا بازگشت میدهدهزار دراخما نرخ میگ

ولی چون دوست دارد که فالسفه را در پیش پاي خود به زانو ببیند، خود  ;میستاند که خدمتکار او بیمناك میگردد

ا براي معابد و بناهاي عمومی و وي همه دارایی خویش ر. را در ازاي مبلغی ناچیز به دیوجانس مسکین تسلیم میکند

در راه دوستان خویش صرف میکند و عاقبت به سرنوشت اقران و امثال خویش دچار، و به فقر و تنگدستی ایام 

چون در میگذرد، او را در آرامگاهی چنان . جوانی باز میگردد، ولی تا پایان عمر بردبارانه به کار خویش ادامه میدهد

. ویی بزرگترین فاتحی بوده است که در یونان زاده شده استپرشکوه جاي میدهند که گ

VII  -  دوستی یونانی  

سازش فحشا و فلسفه عجیب است، لکن اقراري که بدون شرمندگی درباره انحرافهاي جنسی بیان میشود عجیبتر 

جود خود، رنجیده روسپیانی که از این وضع، تا اعماق و. رقیب عمده روسپیان ممتاز، پسر بچگان آتنی هستند. است

بازرگانان پسران . خاطر شدهاند، پی در پی اخطار میکنند که عشق به همجنس کاري است شنیع و ضد اخالق

کار این کودکان، تا هنگامی که . خوبروي وارد میکنند و آنان را به کسانی که بیش از دیگران پول بدهند میفروشند

اشرافزادگان مخنث شهر، شهوت مردان . د به غالمی آنان در میآیندطراوتی دارند، ارضاي شهوت خریداران است، و بع

براي این گونه امور . تنها عده قلیلی از مردان آتن این عمل را زشت میشمارند ;سالدار را بر میانگیزند و ارضا میکنند

تن از دختران، آلکمان، در وقت خوش آمد گفتن به چند . جنسی در اسپارت نیز چون آتن قید و بندي در کار نیست

قوانین آتن کسانی را که با همجنسان خود روابط جنسی برقرار کنند از حقوق . میخواند)) زیبا پسران مونث((آنان را 

مردم اسپارت و کرت آن را  ;ولی عقاید عمومی این عمل را با شوخ طبعی خاصی میپذیرد. سیاسی محروم میکند

هارمودیوس و . ی پرارج تشکیالت نظامی و مایه شجاعت به شمار میروددر تب، این عمل یکی از مبان. ننگ نمیشمرند

. آریستوگیتون، قاتالن پادشاه مستبد، که یادشان همیشه در خاطر مردمان یونان زنده است، دلدادگان یکدیگرند

حتی . ندآلکیبیادس، که در عصر خود محبوبترین مردان آتن است، به وجود مردانی که او را دوست میدارند فخر میک

گزنوفون، سردار . بر سر مزار یوالئوس، دوست هراکلس، سوگند عشق میخورند)) عشاق یونانی((در زمان ارسطو، 

دلبستگی مردان به پسران، و . لشکرها و مرد سرسخت جهان، بنا به گفته آریستیپوس، فریفته کلینیاس جوان است

اعرانه را در بر دارد و با شور و شوق، عصمت، جذبه، پسران به پسران، در یونان، جمیع مظاهر عشق آسمانی و ش

از عشق سخن )) فدروس((وقتی که افالطون در رساله . حسد، نغمه سازي، اشک ریزي، تفکر، و بیخوابی همراه است

به بحث و جدل مشغولند )) مهمانی((و کسانی که در رساله  ;میگوید، مقصودش عشق همجنس به همجنس است

. عشق میان دو مرد شریفتر و روحانیتر از عشق میان زن و مرد است: نکته توافق حاصل میکنندسرانجام بر سر یک 

این گونه انحراف جنسی در میان زنان نیز شایع است، و بانوان زیباي طبقات عالی چون ساپفو کمتر، و روسپیان 

روسپیان پستتر . ه عشاق مرد خودبه یکدیگر بیشتر عشق میورزند تا ب)) دخترکان نی زن. ((بیشتر بدان میپردازند

. محور داستانهاي بسیار درباره عشق زنان به یکدیگرند

شیوع انحرافات جنسی در یونان را چگونه میتوان توجیه و تقلیل کرد ارسطو ترس از ازدیاد جمعیت را منشا آن 

و انحرافات جنسی در آتن با و این شاید یکی از علل بروز چنین پدیدهاي باشد، ولی، بی شک، شیوع فحشا . میداند

در آتن عصر پریکلس، پسران را پس از ششسالگی از حرمسرایی که زنان . جدا بودن زنان از اجتماع بستگی دارد

این پسران، در . محترم عمر خود را در آن میگذرانند بیرون برده و در میان مردان یا پسران دیگر پرورش میدهند

نوز به سر حد بلوغ نرسیدهاند، فرصتی پیدا نمیکنند که جاذبه و دلربایی دوران تشکیل شخصیت و زمانی که ه
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در مجامع عمومی اسپارت، در میدان شهر و ورزشگاه آتن، و نیز در دوران خدمت سربازي، . جنس لطیف را بشناسند

مردان، در . حتی هنر نیز قبل از پراکسیتلس به نمایش زیبایی زنان نمیپردازد. پسران فقط جنس مذکر میبینند

نقصی که در تعلیم و تربیت زنان موجود است، شکاف . زندگی زناشویی، اغلب از همفکري همسران خود محرومند

ژرفی است که آنان را از مردان جدا ساخته، و مردان، در پی محاسنی که زنان خود را از کسب آن محروم داشتهاند، 

آتن، خانه حصار و پناهگاه نیست، بلکه خوابگاه است شارمند در نظر مردان . در جاهاي دیگر به جستجو میپردازند

آتنی، از بامداد تا شامگاه، براي بسیاري از امور در شهر به سر میبرد و، جز با زنان و دختران خویش، با زن محترم 

که است، و از آن آشفتگی و لطف و تحرکی )) یک جنسی((اجتماع یونان، اجتماع . دیگري روابط اجتماعی ندارد

  . بعدها روح و جمال زن به ایتالیاي عصر رنسانس و فرانسه دوران روشنگري بخشیده بی بهره است

VIII -  عشق و ازدواج  

در آثار . عشق شاعرانه و به اصطالح رمانتیک در میان مردم یونان فراوان است، لکن بندرت موجب ازدواج میشود

اممنون و اخیلس درباره خروسئیس و بریسئیس و حتی هومر، نمونه آن بسیار اندك است، و هنگامی که آگ

کاساندراي نومید کننده میاندیشند، محبتشان کامال جسمانی و شهوانی است، ولی داستان ناوسیکائا ما را از تعمیم 

یکه هایی که چون داستانهاي هومر باستانیند، از هراکلس و یوال و از اورفئوس و ائورود در افسانه. این حکم باز میدارد

شاعران غزلسرا نیز از عشقهاي شهوانی بسیار سخن گفتهاند، و داستانهایی چون داستانی که . سخن رفته است

ولی هنگامی که تئانو، زوجه  ;ستسیخوروس آورده و در آن دختري از درد عشق میمیرد، نادر و استثنایی است

ولی . به گوش ما میرسد)) رمانتیک((ل عشق میخواند، نغمه اصی)) بیماري یک روح آرزومند((فیثاغورس، عشق را 

تاخیر  ;پس از آنکه عواطف تلطیف میشود و شعر بر شهوات غالب میآید، احساسات رقیق و شاعرانه شیوع پیدا میکند

روز افزونی که، به دست تمدن، بین تمایالت آدمی و برآوردنشان پدید میآید، به تخیالت و تصورات مجال آن میدهد 

نظر اشیل درباره امور جنسی هنوز چون نظر هومر است، اما . د نظر را به دلخواه خود آرایش دهندکه موضوع مور

در آثار اوریپید اشعار بسیاري از  .))میکندبه دلخواه خود بر خدایان فرمانروایی ((سوفکل عشق را چیزي میداند که 

سخن میگویند و درامنویسان بعدي غالبا جوانی را وصف میکنند که نومیدانه جان و دل در گرو مهر  اروسقدرت 

. دختري نهاده

، چگونگی عشق و ))دلدادگان به چشمان معشوق، که خانه شرم و حیاست، مینگرند((ارسطو، وقتی که میگوید 

  . ش رمانتیک را بیان میداردستای

یونانیان عشق . در یونان قدیم، این گونه امور به روابط قبل از ازدواج بیشتر وابسته است تا به روابط بعد از آن

را نوعی جن زدگی یا جنون میشمارند و به کسانی که آن را براي انتخاب همسر راهنمایی شایسته )) رمانتیک((

مات ازدواج را، چنانکه در فرانسه قدیم نیز همواره چنین رسم بوده است، پدر و مادرها معموال مقد. بدانند، میخندد

در این صورت، آنچه مورد توجه است جهاز و دارایی دو  ;فراهم میکنند، یا دالالن حرفهاي آن را به انجام میرسانند

داري لباس و جواهر، و گاهی پدر باید، در وقت شوي دادن دختر خویش، مبلغی پول، مق. طرف است، نه محبتشان

این اموال همواره از آن زوجه خواهد بود، و اگر شوهر زوجه را طالق گوید باید همه جهاز . چند تن غالم همراه او کند

دختري که جهاز نداشته . این امر خود موجب میشود که مردان در طالق گفتن زن بیشتر تامل کنند ;او را پس دهد

از این رو، هر گاه که پدر به تهیه آن قادر نباشد، خویشاوندان مشترکا  ;بسیار کم است باشد، احتمال شوي کردنش

زن گرفتن، که صورت خرید و فروش دارد و در عصر هومر آنهمه معمول است، بدین ترتیب در . آن را فراهم میکنند

در نمایشنامهاي که اوریپید  چنانکه مدیا، ;عصر پریکلس به صورت معکوس در میآید و زنان شوهران خود را میخرند

از این رو، براي یونانیان علت ازدواج نه عشق است و نه لذات زناشویی . نوشته است، نیز از این وضع شکایت میکند
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، بلکه تنها بدان جهت تاهل میگزینند که، از طریق همسري صاحب جهاز، )زیرا همواره از رنجهاي آن سخن میگویند(

خشند و فرزندانی به بار آورند تا روح خویش را از گزندهایی که به ارواح فراموش شده به خود و کشور خود بقا ب

نص قانون مجرد . ولی، با همه این مزایا، مردان یونانی تا بتوانند از زن گرفتن اجتناب میکنند. میرسد، مصون دارند

س از او نیز تعداد مردان عزب روز به ماندن را منع میکند، ولی، در عهد پریکلس، قانون همیشه مراعات نمیشود، و پ

در یونان، دلخوشیهاي . روز افزایش مییابد، تا آنکه سرانجام این امر به صورت یکی از مسائل اساسی آتن در میآید

مردانی که به زناشویی تن در میدهند معموال دیر و در حدود سی سالگی تاهل اختیار میکنند و اصرار : بسیار هست

: هاي اوریپید میگوید یکی از قهرمانان نمایشنامه. همسرشان بیش از پانزده سال نداشته باشند فراوان دارند که

دوشیزه جوان را به همسري پسر جوان در آوردن خطاست، زیرا نیروي مرد پایدار است، ولی شکوفه زیبایی زن زود ((

حضور . ر خانه پدر عروس به عمل میآیدپس از انجام انتخاب و توافق بر سر جهاز، مراسم نامزدي د.)) فرو میریزد

از نظر قانون آتن، هیچ پیوندي بدون اجراي این مراسم . چند شاهد واجب است، ولی حضور عروس لزومی ندارد

مرحله دوم، که پس از چند روز دیگر باید . و این اولین مرحله تشریفات پیچیده ازدواج به شمار میرود ;رسمی نیست

عروس و داماد، قبل از حضور در این ضیافت، هر یک . که در خانه پدر عروس برپا میگردداجرا شود، ضیافتی است 

در مجلس ضیافت، مردان هر دو خانواده در یک طرف، و زنان در طرف . براي تطهیر در خانه خود استحمام میکنند

که شاید (سپس داماد . دنان کیکی را که مخصوص این مجلس است خورده، به باده گساري میپردازن ;دیگر مینشینند

عروس را، که حجاب بر سر و جامه سفید بر تن دارد، بر گردونهاي مینشاند و ) هنوز روي همسر خود را ندیده است

جمع کثیري از دوستان داماد گرداگرد گردونه را میگیرند، و دخترکان نی زن با . او را به خانه پدر خویش میبرد

چون به مقصد رسیدند، داماد عروس را از . ند و سرود ویژه این جشن را میخوانندمشعلهاي فراوان راه را روشن میکن

پدر و مادر، عروس را تهنیت میگویند و . آستان خانه به درون میبرد، چنانکه گویی از رسم اسیر گرفتن تقلید میکند

 ;ندان شرکت میدهنداو را، طی مراسم مذهبی خاص، در جمع خانوادگی خویش پذیرفته، در عبادت خدایان آن خا

پس از آن، میهمانان عروس و داماد را به حجله میبرند، و در راه سرود . ولی در این مراسم کاهنان دخالتی ندارند

آنگاه بر در حجله آن قدر پایکوبی و فریاد و فغان میکنند تا داماد بیرون آمده و پایان و نتیجه  ;شب زفاف را میخوانند

. کار را اعالم دارد

با  ;از فواحش تمتع میبریم: ((دموستن میگوید. مرد میتواند عالوه بر همسر خویش با زنان دیگر نیز آمیزش کندیک 

و زنانمان فرزندان مشروع  ;کنیزکان و زنان غیر مشروع خود، در اوقات روز، سالمت جسم خویش را تامین میکنیم

در اینجا، در یک جمله شگفتانگیز، عقیده .)) یکنندهامان را حفظ و حراست م براي ما میآورند و وفادارانه خانه

. تمتع یافتن از کنیزکان و زنان نامشروع را مباح میداند دراکون،قوانین . یونانیان آن عصر درباره زن خالصه شده است

رمندان بر اثر جنگ کاهش یافته است و دختران بدون ، که تعداد شا415پس از لشکرکشی به سیسیل در سال 

سقراط و اوریپید در زمره کسانی هستند . شوهر ماندهاند، قانون بتصریح براي هر مرد اختیار دو زن را مجاز میدارد

  . نهند که به این وظیفه میهنی گردن می

برخود هموار میکنند، زیرا میدانند که  زنان، معموال با شکیبایی و تحملی مشرق زمینی، وجود کنیزکان را در خانه

، پس از آنکه دوران زیباییش پایان یافت، در حقیقت به یکی از خدمتکاران خانواده تبدیل خواهد ))زن دوم((این 

زنا تنها وقتی موجب طالق میشود که زن . مشروع و قانونی محسوب خواهند گشت)) زن اول((شد، و تنها فرزندان 

، و عرف چنین مردي را بر آن ))شاخ درآورده است((اره شوهر چنین زنی گفته میشود که درب. مرتکب آن باشد

قانونا مجازات زنا براي زنان، و براي مردانی که با زن شوهر دار . میدارد که زوجه خویش را از خانه بیرون کند

که در اجراي این قانون هیچ  ولی مردم یونان در مورد امور جنسی چنان سهلگیر و با گذشتند. میآمیزند، مرگ است
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مردي که زنش به او خیانت ورزیده است، معموال باید خودش، به هر طریق که . گاه شدت عمل به کار نمیبرند

براي این کار، یا بیدرنگ خود خون او را میریزد، یا غالمی را به زدن او میگمارد،  ;میتواند، از مرد خطاکار انتقام بگیرد

  . پول از گناه وي میگذردو یا در ازاي مبلغی 

عقیم . براي مردان طالق گفتن زن دشوار نیست، و میتواند بدون ارائه دلیل و ذکر علت زن خویش را از خانه برانند

ولی اگر مردي عقیم  ;بودن زن در این مورد علتی بسنده و پذیرفتنی است، زیرا غرض از زناشویی آوردن فرزند است

در این صورت، فرزندي که  ;ز میکند که یکی از خویشاوندان وي به یاریش برخیزدبود، قانون و عرف چنین تجوی

  . پدید میآید از آن خود او خواهد بود و باید پس از مرگ پدر نگهبان روح او باشد

زن نمیتواند به دلخواه خود خانه شوهر را ترك کند، ولی اگر شوهر به وي جور و ستم روا دارد و از حدود اعتدال 

گاهی نیز طالق با رضایت طرفین صورت میگیرد، ولی باید . کند، وي میتواند که از آرخون تقاضاي طالق کند تجاوز

پس از طالق، حتی در موردي که مرد مرتکب زنا شده . زن و شوهر در حضور آرخون رسما رضایت خود را اعالم دارند

آتن، همه قوانین و رسوم مربوط به امور جنسی ساخته  در. باشد، کودکان به پدر تعلق میگیرند و نزد او باقی میمانند

و پرداخته مردان و نماینده نوعی سیر قهقرایی است از اجتماعات مصر و کرت و یونان عصر هومر به سوي مشرق 

. زمین

IX -  زن  

اوج  هاي آن شگفتانگیز است، آن است که بدون دخالت و انگیزش زنان به چیزي که در این تمدن چون سایر جنبه

عصر پهلوانی یونان به یاري زنان شکوهمند شد و در دوران پادشاهان مستبد از برکت وجود . عظمت رسیده است

آنان درخشندگی شاعرانه و غنایی یافت، ولی از آن پس، تقریبا یک شبه، زنان شوهردار از صحنه تاریخ یونان برکنار 

در تاریخ هرودوت زنان در . ن و سطح تمدن فرض شده استمیشوند، گویی فقط براي بطالن رابطهاي که بین مقام ز

در ادبیات یونان، از اشعار سمونیدس . همه جا حاضرند، ولی در تاریخ توسیدید از آنان اثري در میان نیست

در پایان این دوره، حتی  ;آمورگوسی تا آثار لوکیانوس، همه جا پی در پی از خطاها و زشتکاریهاي زنان سخن میرود

نام یک زن پاکدامن را نیز چون شخص او باید در خانه پنهان : ((رك مهربان گفتار توسیدید را تکرار میکندپلوتا

این خاصیت شاید از خاور نزدیک به یونیا راه یافته، و از آنجا . زنان دوریایی این گونه از اجتماع جدا نیستند.)) داشت

فسخ رسم ارث بردن از طریق مادري، ارتقاي طبقات . ی استبه آتیک آمده باشد، زیرا این خود یکی از سنن آسیای

مردان بر اساس و معیار نفع و : متوسط، و غلبه نظر سوداگرانه به زندگی شاید در پیدایش این تحول دخالت داشتهاند

ده نشینی روح شرقی زناشویی یونانی با این پر. زیان به سنجش زنان میپردازند و آنان را در خانه بویژه مفید میبینند

عروس از خویشان خود میگسلد و تقریبا چون خدمتکار به خانه دیگري میرود و خدایان دیگري . آتیکی سازگار است

زن یونانی حق عقد قرارداد ندارد، نمیتواند بیش از مبلغ ناچیزي وام بستاند، و اقامه دعوي در . را عبادت میکند

. الی که تحت تاثیر زنان صورت گرفته باشد اعتبار قانونی ندارددر قوانین سولون، اعم. محکمه برایش ممکن نیست

حتی نقص جسمی و طبیعی زنان نیز یکی از عللی است که آنان . زنان، پس از مرگ شوهر، از ارث او سهمی نمیبرند

ل دارند را قانونا مطیع و منقاد مردان میسازد، زیرا همچنانکه جهل مردم بدوي درباره سهمی که مردان در تولید نس

موجب ارتقاي مقام زن شده بود، عقیده جاري در یونان عصر طالیی نیز، مبنی بر اینکه نیروي توالد تنها از آن مرد 

دیگر از عللی که زن را زیر . است و زن جز حمل طفل و پرستاري وي وظیفهاي ندارد، شان مرد را باال برده است

سن مرد در وقت ازدواج معموال دو برابر سن زن . زن است دست ساخته آن است که سن شوهر همیشه بیش از سن

بی شک، مردان آتنی از آزادیهایی که در . است، از این رو، تا حدودي میتواند افکار او را با عقاید خویش سازگار سازد

ان آزادي امور جنسی دارند چنان آگاهند که هرگز زنان و دختران خود را آزاد نمیگذارند، و با گوشهنشین ساختن آن
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زنان فقط در صورتی میتوانند خویشان ودوستان خود را مالقات کنند و در جشنهاي مذهبی و . خود را تامین میکنند

در مواقع دیگر باید در خانه بمانند و نگذارند . ها حضور یابند که کامال در حجاب و تحت مراقبت باشند تماشاخانه

هیچ مردي . شتر عمر آنان در حرمسرایی که در عقب خانه است میگذردبی. کسی از درون پنجره به آنان نظر اندازد

. زنان باید، وقتی که شوهرانشان مهمان دارند، از ظاهر شدن خودداري کنند. حق ورود به آنجا را ندارد

خانه را یا خود . زنان در خانه مورد احترامند و در هر امري که با سلطه پدرانه شوهران مخالف نباشد فرمانشان رواست

خوراك میپزند، پشم میریسند، و براي اهل خانه لباس و رختخواب تهیه  ;اداره میکنند، یا در اداره آن نظارت دارند

تعلیمات آنان منحصر به امور خانه داري است، زیرا آتنیان با اوریپید همعقیدهاند که هوشمندي زن وي را از . میکنند

نان محترم آتنی در نظر مردان موقرتر و دل انگیزتر از زنان محترم اسپارتی از این رو، ز. اجراي وظایف باز میدارد

ولی، در عین حال، آن لطف و پختگی را ندارند و نمیتوانند با شوهران خود، که بر اثر زندگی آزاد و پرتنوع  ;هستند

ت آن سرزمین تاثیري زنان یونان قرن ششم در ادبیا. تیز هوشی و دانشی خاص یافتهاند، مصاحبت و همفکري کنند

  . عظیم داشتند، لکن زنان آتن عصر پریکلس از این لحاظ هیچ گونه حاصلی به بار نیاوردهاند

هاي  هاي دلیرانه، ضمن اشاره اوریپید، در خطابه. در اواخر این دوران، براي آزاد ساختن زنان نهضتی پدید میآید

زنان خود وارد معرکه میشوند و . یاهو آنان را به سخره میگیردآریستوفان با وقاحتی پره ;معتدل از زنان دفاع میکند

در . میکوشند، تا آنجا که پیشرفت علم شیمی ایجاب میکند، در زیباساختن خویش با روسپیان ممتاز رقابت کنند

ي که از ما از ما زنان چه کار معقولی ساخته است تنها کار: ((نمایشنامه لوسیستراتا، اثر آریستوفان، کلئونیکا میگوید

هاي نازك و سایر متعلقات آن  ها و لبان خود مالیدهایم، و با جامه بر میآید آن است که با رنگ و روغنهایی که بر گونه

به بعد، سهم زنان در نمایشهاي آتن بیشتر میشود، و این خود نشان آن است که  411از سال .)) گرد هم بنشینیم

  . ریبانگیرشان بوده است گریزانتر میشوندروز به روز از تنهایی و انزوایی که گ

زنان تا حد وسیعی واقعیت انقیاد و اطاعت خود  ;در خالل این تحول، تاثیر حقیقی زنان بر مردان همچنان باقی است

اشتیاق مردان به زنان افزونتر است، و این خود در آتن، چون هر جاي دیگر، براي زنان امتیاز . را کاهش میدهند

آقا، طبیعت چنان قدرت به زنان داده است که قانون هرگز نمیتواند چیزي : ((سمیوئل جانسن میگوید. بزرگی است

گاهی غلبه طبیعی زنان بر اثر مال و جهاز یا زبان آوري آنان، یا به وسیله خاصیت زندوستی مردان، .)) بر آن بیفزاید

اه نیز زادن و پروردن کودکان دلبند، یا بستگی تسلط زنان اغلب از زیباییشان سرچشمه میگیرد، و گ. تشدید میشود

هاي  عصري که چهره. روحی استواري که در بوته آزمایشهاي زندگی مشترك پدید آمده است، موجب آن میگردد

شریف و درخشانی چون آنتیگونه، آلکستیس، ایفیگنیا، و آندروماخه، و قهرمانان زنی چون هکابه، کاساندرا، و مدیا 

مردان عادي آتن زنان خود را دوست . ز نمیتوانسته است که از اعماق و قلل روح زن غافل بماندپدید آورده هرگ

سنگ قبرها نمودار شگفتانگیز محبتی است که زن و شوهر . میدارند و غالبا محبت خویش را از آنان پوشیده نمیدارند

ار عاشقانه پرشوري است، قطعات موثري نیز مجموعه اشعار یونانی، که شامل اشع. به یکدیگر و به فرزندان خود دارند

ماراتونیس، نیکوپولیس را در این : ((بر سنگ گوري چنین نوشته شده است. در بردارد که حاکی از این محبت است

مردي که زنش مرده و بر روي زمین تنها مانده . ولی سودي نداشت. گور نهاد و بر این صندوق مرمرین اشک ریخت

   .))آید است، به چه کار می

X  -  خانه  

، دختران شوهر نکرده، پسران، )و گاه زن دوم(هاي هند و اروپایی، کلیتا، از پدر، مادر  خانواده یونانی، چون خانواده

خانواده پایدارترین و تواناترین تشکیالت تمدن یونان . غالمان، و زنان و فرزندان و غالمان آن پسران تشکیل میشود

در آتیک، قدرت پدر وسیع است، لکن بدان . و چه در صنعت، دستگاه واحد تولید استزیرا، چه در فالحت . است
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پدر میتواند نوزاد خود را بکشد، دسترنج پسران خردسال و دختران شوي ناکرده . وسعت که در روم است، نیست

. ي انتخاب کندخویش را بفروشد، دخترش را به شوهر دهد، و در پارهاي موارد، براي زن مطلقه خود، شوهر دیگر

هر پسري پس از ازدواج از زیر نفوذ پدر میگریزد، براي . ولی، بنابر قوانین آتن، پدر حق فروش فرزندان خود را ندارد

  . خود خانهاي ترتیب میدهد، و عضو مستقل عشیره خود میگردد

تشکیل شده، و این شاهد قسمت خارجی آن، از دیوار بلند ساده و مدخلی تنگ  ;خانه یونانی، ظاهري آراسته ندارد

مصالح بنایی معموال خاك و خشت و گاهی گچ . گنگی است که از عدم امنیت در زندگی آن مردم حکایت میکند

در آتن . هاي تنگ را فرا میگیرند، ولی تقریبا هر شارمندي براي خود خانهاي دارد ها اطراف کوچه در شهر، خانه. است

روح دموکراسی جلوه . کند، لکن وي زندگی مجلل و پرتجملل را بنا میگذاردها کوچ پیش از زمان آلکیبیادس خانه

مردم آتن . فروشی و تظاهر را تحریم میکند، و احتیاط و محافظه کاري اشرافی نیز این تحریم را شدیدتر میسازد

زندگی میکنند، به بیشتر عمر خود را در هواي آزاد به سر میبرند، و از این رو، برخالف مردمی که در مناطق سردتر 

ها بیشتر جنبه تزیینی  پنجره. لکن این وضع کامال استثنایی و غیر معمول است. آرایش خانه چندان توجهی ندارند

هاي کوچکتر بسته میشوند، و براي  شیشه ندارند، لکن به وسیله دریچه ;دارند و به اشکوب فوقانی منحصرند

ها معموال دو لختی است و  درب ورودي خانه. آن نصب شده استجلوگیري از تابش نور خورشید شبکهاي در پشت 

هاي اغنیا چکشی آهنین نصب شده  بر روي در خانه. هایی که در آستانه و سر در جاي دارند، میگردد به روي پاشنه

ز هاي محقر، به محوطهاي سربا داالن ورودي، جز در خانه. که غالبا به صورت حلقهاي است که در دهان شیري باشد

ممکن است که گرداگرد این محوطه را ایوانی مسقف فرا گرفته باشد، و . منتهی میشود که معموال سنگفرش است

نیز ممکن است ستونهایی آن را زینت دهند و کف آن با موزائیک  ;مذبح یا حوض، و یا هر دو، در میان آن واقع شود

. ا میرسد، زیرا در و پنجره اطاقها رو به آن باز میشوندنور و هوا بیشتر از این محوطه به داخل اطاقه. پوشیده شود

اهل خانه در این محل کار میکنند و بیشتر عمر . براي رفتن از اطاقی به اطاق دیگر باید از حیاط یا ایوان عبور کرد

. خود را در آن میگذرانند

ها باغ  د دارد، ولی در دهکدهها وجو هاي کوچکی است که در حیاطها و خانه باغ در شهر کم و منحصر به باغچه

قلت باران تابستانی و گرانی قیمت آن موجب شده است که در آتیک باغ جزو تجمالت . فراوانتر و وسیعتر است

هایشان هنوز زحمت افزاتر از آن است که  کوه. مردم آتن نسبت به طبیعت مانند روسو دلبسته نیستند. زندگی در آید

تخیل . ا وجود آنکه خطرناك است، در سرودهاي بسیاري مورد ستایش شاعران واقع شدهولی دریاهاشان، ب ;زیبا باشد

. از این رو، طبیعت را صاحب روح و شخصیت میبینند ;آنان در برابر طبیعت بیشتر از عواطفشان تحریک میشود

با نیست، بلکه طبیعت در نظرشان منظرهاي زی. جنگلها و رودهاي کشور خود را پر از ارواح و خدایان میدانند

ها و رودهارا به نام خدایانی که در آنها  کوه. جایگاهی است که ارواح کشتگان و پهلوانان جنگ در آن به سر میبرند

به جاي آنکه طبیعت را مستقیما نقاشی کنند، از خدایانی که بر طبق خداشناسی شاعرانه  ;مسکن دارند میخوانند

میسازند که )) باغ بهشت((یونانیان تنها زمانی براي خود . میآورند شان مظاهر طبیعتند تصویر و نقوشی پدید

ولی با اینهمه، یونانیان به همان اندازه گل . سپاهیان اسکندر آداب و رسوم و طالي ایرانی را با خود به یونان میآورند

  . فراهم میسازنددر طول سال، باغها و گلفروشان براي آنان گل  ;را دوست میدارند که مردمان کشورهاي دیگر

. هایی از گل سرخ، بنفشه، زنبق، نرگس، سوسن، مورد، الله، و شقایق را خانه به خانه میبرند دخترکان گلفروش دسته

در جشنهاي  ;جوانان جلوه فروش آن را در پشت گوش قرار میدهند ;زنان گیسوان خود را با گل آرایش میدهند

  . ردن خویش میافکنندهایی از گل بر گ رسمی، زنان و مردان حلقه
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هاي خود را از خاك سخت شده میپوشانند، ولی  مردمان فقیر کف خانه. قسمت داخلی خانه در نهایت سادگی است

چون مقدار عایداتشان افزایش یابد میتوانند نوعی گچ به روي آن بکشند، یا با تخته سنگ فرشش کنند، یا، چنانکه از 

فرش  ;معمول بوده است، آن را با مخلوطی از ساروج و قلوه سنگ بپوشانندزمانهاي بسیار قدیم در خاور نزدیک 

ها را فقط سه ماه در سال باید گرم  خانه. دیوارهاي آجري را با گچ سفید میکنند. ها بوریا یا قالی است معمولی خانه

  . به حیاط میرودهاي در خارج میشود و  براي این کار در اطاقها منقلی میگذارند که دود آن از روزنه ;کرد

هاي اغنیا تاالرهاي بزرگ ستوندار، دیوارهاي  ولی در اواخر قرن پنجم، در خانه. ها بسیار کم است تزیینات خانه

وسایل . ها، و تصاویر خیاالنگیز بر سقفها فراوان میتوان یافت مرمرین یا مرمرنما، نقش و نگارهاي دیواري، فرشینه

اچیز است و از چند صندلی، چند صندوق، دو سه عدد میز، و یک تختخواب تجاوز هاي معمولی کم و ن زندگی خانواده

هاي دولتمندان صندلیها را گاه به  ولی در خانه ;در صندلیها، به جاي نشیمنگاه فنري، بالش قرار میدهند. نمیکند

. صورتی زیبا میتراشند و با نقره و صدف و عاج آن را ترصیع میکنند

میزها معموال کوچکند، و سه پایه . ي صندلی به کار میبرند و هم اشیاي خود را در آن میگذارندصندوقها را هم به جا

این میزها را فقط در موقع غذا خوردن به داخل . خوانده میشود) سه پایه)) (تراپوزا((دارند، از این رو، به زبان یونانی 

در وقت . که براي آن مورد استعمال دیگري نیست میتوان گفت ;اطاق میآورند، و پس از آن، دوباره بیرون میبرند

تختخواب و نیمکت از اشیاي تزیینی مورد پسند به شمار میرود و غالبا . نوشتن صفحه را بر روي زانو قرار میدهند

هاي چرمی را در تختخوابها به جاي فنر به کار  تسمه. تراشی زیبا دارند و با نقره و عاج و امثال آن ترصیع میشوند

هاي گلدوزي شده تشکیل میشود، و معموال در وقت خواب  بستر خوابشان از یک تشک و چند بالش و ملحفه. رندمیب

چراغ گاهی از سقف آویخته است، گاهی روي پایهاي قرار میگیرد، و گاه به صورت . زیر سر خود را بلند میکنند

  . مشعلی خوش ساخت در میآید

شیشه از اشیاي نادر و تجملی است و در  ;و برنزي و سفالی موجود استدر آشپزخانه، انواع مختلف ظروف آهنی 

. اجاق از ابداعات مردم یونان است ;غذا را روي آتشی آزاد و بدون محفظه میپزند. خارج از یونان ساخته میشود

مهمانی  ولی هر گاه که ;آتنیان، چون اسپارتیان و برخالف مردم بئوسی و کورنت و سیسیل، غذاهایی ساده دارند

  . محترم را منتظر باشند معموال از آشپزان حرفهاي که همگی مردند کمک میطلبند

بعضی از . آشپزي هنري است که تکامل بسیار یافته، کتب فراوان دربارهاش نوشته شده، و قهرمانانی پدید آورده است

هایی طعام خوردن عملی وحشیانه به تن. آشپزان یونانی، چون آخرین قهرمان مسابقات اولمپی، مشهور و نامدارند

زنان و پسران در وقت غذا خوردن کنار میزهاي . آداب غذاخوري نشانه تکامل و ترقی تمدن است ;محسوب میشود

هر گاه که مهمانی در خانه باشد، زنان در . کوچکی مینشینند، ولی مردان، هر دو نفر بر یک نیمکت تکیه میزنند

کفش مهمانان را بیرون میآورند، یا پاهاي آنان را، پیش از آنکه بر نیمکتها تکیه خدمتکاران . حرمسرا گرد میآیند

کارد و چنگال . گاه نیز سر و موي آنان را با روغنهاي معطر چرب میکنند ;زنند، میشویند، یا آب بر دستشان میریزند

در اثناي خوراك، انگشتان . یکننددر میان نیست، لکن قاشق به کار میبرند و غذاهاي غیر مایع را با انگشت تناول م

، خدمتکاران از ))دسر((قبل از . هاي نان پاك میکنند، و پس از پایان طعام دستها را با آب میشویند خود را با پاره

بشقابها را از سفال میسازند، لکن در پایان . قدحی که آمیزه آب و شراب در آن است جامهاي مهمانان را پر میکنند

در قرن چهارم، بر تعداد کسانی که لذت زندگی را در خوردن و . بهاي نقرهاي نیز به میان میآیدقرن پنجم، بشقا

کسی به نام پیتولوس براي زبان و انگشتان خود پوششی میسازد تا غذاها را، آنچنانکه . نوشیدن میدانند افزوده میشود

ر حسب معمول وسیله مزاح و شکایت مهمانان چند تن گیاهخوار نیز هستند که ب. میخواهد، گرم و سوزان تناول کند



٨٩٧

یکی از سورچرانان از ضیافتی که در خانه مردي گیاهخوار برپا شده بود، گریخت، زیرا بیم داشت . خود قرار میگیرند

. علف خشک به خوردش دهند)) دسر((که به جاي 

در . ع باده گساري تشکیل میشودپس از شام، مجم. در نظر یونانیان باده گساري از طعام خواري کم ارجتر نیست

اسپارت نیز، چون آتن، انجمنهاي باده گساري فراوان است، و اعضاي آن چنان دلبسته یکدیگر میشوند که 

آداب مربوط به این انجمنها چنان پیچیده و . اجتماعاتشان به صورت یکی از سازمانهاي نیرومند سیاسی در میآید

پس از صرف غذا، کف . و ارسطو صالح در آن میبینند که قوانینی براي آن وضع شود کسنوکراتسدرهم است که 

سپس عطر و گالب، و باده بسیار، دست به دست  ;اطاق را، که بازمانده خوراك بر آن ریخته شده است، میروبند

زیرا زنان را بدین مجالس (در میآیند، نه یک یک و دو دو  چون نشاط باال گرفت، مهمانان به رقص. میگردد

بپردازند، یا مشاعره کنند، یا بذله و  کونابوسنیز ممکن است که به بازیهایی چون  ;، بلکه جملگی با هم)نمیخوانند

 ;ي چون زن بندبازي که در ضیافت گزنوفون شرحش آمده سرگرم شوندمعما بگویند، و یا به تماشاي بازیگران حرفها

این زن در یک لحظه دوازده حلقه را به هوا میافکند و در فضا معلق زنان از میان آنها میگذرد، و در این حال از میان 

قرار قبلی حضور  دخترکان نی نواز نیز گاهی با. حلقهاي که گرداگرد آن شمشیرهاي آخته قرار دادهاند، عبور میکند

گاهی آتنیان تحصیلکرده . مییابند و با رقص و آواز و بازي و طنازي و عشق ورزیهاي خود مهمانان را مشغول میدارند

و دانشدوست ترجیح میدهند که این ضیافتها را به گفتگو و مباحثه بگذرانند، و در این مواقع معموال از میان خود 

  . ند تا نظم انجمن و ترتیب امور را عهدهدار شودکسی را به حکم مهره نرد برمیگزین

مهمانان سعی دارند که جدا جدا و دسته دسته به بحث و مناظره نپردازند، زیرا معموال در این صورت گفتگو فردي و 

خصوصی خواهد بود، بلکه مباحثه را عمومیت میدهند و در هنگامی که کسی به نوبت خود سخن میگوید دیگران با 

شک نیست که گفتگویی که . و ادبی که شایسته روح زنده و پرنشاط آنان است، گوش فرا میدهند خوش خلقی

  . افالطون بدان لطف و ظرافت شرح میدهد زاییده تخیل سرشار و تابناك خود اوست

حال،  به هر. لکن، بعید نیست که در آتن مباحثاتی با همان روح و لطافت، و شاید عمیقتر و دقیقتر، در گرفته باشد

در چنین محیطی، که از آزادي  ;اجتماع آتن است که زمینه پیدایش این گونه فعالیتهاي ذهنی را فراهم آورده است

  . اندیشه برخوردار است، فکر و روح مردم آتن شکل میپذیرد و پرورش مییابد

XI -  دوران پیري  

ولی، حتی در اینجا نیز، . اندازه غمگین میشوند یونانیانی که عاشق زندگیند، از پیري بیمناك و از رسیدن آن بیش از

زیرا که جسم پیر و فرسوده، چون سکه کهنهاي که . با پیري مزایایی همراه است که موجب تخفیف آالم آن میگردد

به ضرابخانه بازگردد، قبل از اضمحالل حیات تازه و شادابی را میبیند که از سالله وي پدید آمده، مرگ و فنا را 

در تاریخ یونان مواردي هست که از گستاخی و بیاعتنایی خود خواهانه جوانان . ، و بار اندوه را سبک میسازدمیفریبد

اجتماع یونان، که سوداگري و فردگرایی و تجددطلبی از خصایص آن است، چندان . نسبت به پیران حکایت میکند

ولی  ;محافظه کار و مذهبی چون اسپارت است توجهی به پیران ندارد، زیرا محترم شمردن این گروه الزمه جوامعی

. دموکراسی، که به نیروي آزادي قید و بندها را سست میسازد، بر جوانان تکیه میکند و نو را بر کهنه رجحان مینهد

تاریخ آتن نشان میدهد که در موارد گوناگون، فرزندان اموال پدران خویش را، بدون اثبات جنون و سفاهت آنان، 

ولی سوفکل، که به چنین وضعی گرفتار شده است، قسمتهایی از آخرین نمایشنامه خود را در . اندتصاحب کرده

قانون آتن کفالت پدران و مادران پیر را بر عهده پسرانشان میگذارد، و . محکمه میخواند، و بدان سبب نجات مییابد

به پیران حفظ ادب و رعایت احترام را  عقاید عمومی، که همیشه از قانون ترسناکتر است، در رفتار جوانان نسبت

بر افالطون مسلم است که هر جوان اصیل و نجیبزادهاي طبعا در حضور بزرگتران سخن نمیگوید، . واجب میشمارد
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)) ضیافت((در آثار ادبی یونان، چون محاورات اولیه افالطون و رساله . مگر آنکه از او بخواهند تا سخنی گوید

دب و مهربان وصفهاي فراوان شده است، و درباره فداکاریهاي فرزندان داستانهاي دل انگیزي گزنوفون، از جوانان مو

. چون داستان اورستس و آگاممنون، و داستان آنتیگونه و اودیپ روایت شده است

 چون کسی وفات یافت، بازماندگان وي کوشش بسیار دارند که موجبات آسایش روح وي را فراهم سازند، و تا آنجا که

جسد مردگان را یا در خاك دفن میکنند یا میسوزانند، وگرنه روح او . ممکن است نگذارند عذابی بر او وارد شود

آرامش نخواهد یافت و در جهان سرگردان خواهد ماند و سرانجام از بازماندگان فراموشکار و غافل خویش انتقام 

ود و بر آدمیان و گیاهان بیماري و بال و آفت چنین روحی ممکن است مثال به صورت شبح ظاهر ش. خواهد گرفت

. در دوران پهلوانی، رسم بر آن است که مردگان را بسوزانند، و در عصر طالیی، آنان را به خاك میسپارند. وارد سازد

سوزاندن اجساد آیینی است که ظاهرا به  ;دفن اموات از رسوم مردم موکناي است، و تا دوران مسیحیت ادامه مییابد

له آخایاییان و دوریها به یونان وارد میشود، و عادات بدوي این اقوام مانع آن است که مقابر، به نحو شایسته، مورد وسی

آتنیان اجراي یکی از این دو رسم را چنان ضروري میدانند که پس از نبرد آرگینوساي سرداران . توجه قرار گیرند

شته است که آنان اجساد ملوانان آتنی را از آب گرفته، به خاك فاتح جنگ را اعدام میکنند، زیرا طوفانی سخت نگذا

  . سپارند

جنازه را، پس از شستشو، . روشی که یونانیان در تدفین مردگان دارند، آداب کهن را تا زمانهاي آینده ادامه میبخشد

نوادهاش توانسته و بهترین جامهاي را که خا ;تاجی از گل بر سرش مینهند ;با روغنهاي عطرآگین تدهین میکنند

سپس یک اوبولوس در میان دندانهایش میگذارند تا آن را به خارون، زورقبان افسانهاي، . است بخرد، بر او میپوشانند

از چوب یا گل پخته جنازه را در تابوتی که  .برسدبدهد و در عوض، از رود ستوکس گذشته، به سرزمین مردگان 

مراسم . هم اکنون زبانزد مردم یونان است ))استیک پایش در تابوت : ((ضرب المثل ;ساخته شده است قرار میدهند

راي اهدا به مرده تمام یا قسمتی از موي سر خود را ب ;جامه سیاه میپوشند: سوگواري نیز داراي تفصیالتی است

زنان شیون و زاري . و در روز سوم، تابوت را در میان جمعی از مشایعین در خیابانهاي شهر گردش میدهند ;میتراشند

گاهی نوحه سرایان و زاري کنندگان حرفهاي را نیز در این موقع استخدام  ;میکنند و بر سینه خویش میکوبند

گاهی نیز حیوانی را بر آن قربان میکنند تا  ;روح مرده را فرو نشاند بر خاك گور شراب میریزند تا عطش. میکنند

عزاداران دسته گل و شاخه سرو روي مزار میگذارند و سپس به خانه باز میگردند تا به یاد . خوراك روح مهیا باشد

ده بر این است ، زیرا عقی))مرده را جز به نیکی نباید یاد کرد((در این مجلس . شخص درگذشته مجلسی ترتیب دهند

، و نیز شاید مدایحی که بر ))درباره مردگان بد نباید گفت((اینکه میگویند . که روح وي در آنجا حاضر خواهد بود

فرزندان، در مواقع معین، بر سر تربت پدران خویش میروند و . سنگ قبرها مینویسند، از اینجا سرچشمه میگیرد

جنگ پالتایا که مردمان بسیاري از شهرهاي یونان را به خاك کشید، پس از . شراب و طعام به آن تقدیم میدارند

اهالی پالتایا عهد میکنند که هر ساله براي کشتگان آن جنگ طعام و شراب فراهم سازند، و در شش قرن بعد، یعنی 

. در عصر پلوتارك، هنوز به پیمان خود وفادارند

در آثار هومر، . غیر مادي در سرزمین مردگان ساکن میگرددروح پس از مرگ از بدن جدا میشود و به صورت سایهاي 

سایر . فقط ارواحی مورد مجازات واقع میشوند که مرتکب گناهی بسیار شنیع شده یا به مقدسات اهانت ورزیده باشند

یان در جر. ارواح، چه گناهکار و چه بیگناه، باید به نحوي یکسان در سرزمین تاریک پلوتون تا ابد سرگردان باشند

. تاریخ یونان، طبقات فقیرتر چنین معتقد میشوند که سرزمین مردگان جایگاهی است براي کفاره و جبران گناهان

هاي خود، زئوس را در حالی نشان میدهد که مشغول محاکمه مردگان است و گنهکاران  اشیل، در یکی از نمایشنامه

 ،))الوسیونکشتزار ((یا  ))سعادتجزایر ((از . بري نیستولی در این کتاب از جزاي نیکوکاران خ ;را مجازات میکند
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تصور سرنوشت شومی که در انتظار . که بهشت جاویدان ارواح چند تن از پهلوانان است، بندرت سخنی میشنویم

تقریبا همه مردگان است، به ادبیات یونانی رنگ تیره خاصی بخشیده و زندگی مردم یونان را، که در زیر آسمانی 

  . چنان تابناك زیست میکنند، تاریک و غم آلود ساخته است

  

فصل چهاردهم

  هنر یونان در عصر پریکلس

  

I  - آرایش زندگی  

دیدن پاي افزارهایی که به ترتیب : از اشخاص آن چنین میگویداز قول یکی ) اکونومیکوس(گزنوفون در رساله اقتصاد 

ها و روي اندازهایی که بر حسب موارد استعمالشان مرتب شدهاند،  نوعشان در یک ردیف قرار گرفته، و تماشاي جامه

همچنین، مشاهده گلدانهاي شیشهاي و ظروف غذاخوري، و نیز دیدن وسایل طباخی که جملگی از  ;دالنگیز است

هاي تمسخرآمیز بازاریان بیذوق و کودن و جسور، با لطف  ي ذوق و با نظمی خاص چیده شدهاند، با وجود خندهرو

فراوان همراه است، آري، چیزهایی که قرینه باشند و با نظم و ترتیب پهلوي هم قرار گیرند، بدون استثنا، زیباتر جلوه 

نگ در میآیند، و مرکزي که از پیوستن آنها پدید میآید، این اشیا، در آن حال، به صورت مجموعهاي هماه. میکنند

  . داراي زیبایی خاصی است که بر اثر فاصله اجزاي دیگر این مجموعه کاملتر به نظر میرسد

هاي یک سردار بزرگ یونانی است، نمودار وسعت و سادگی و قدرت احساس زیبایی در  این چند جمله، که از گفته

. زن و شکل، دقت و وضوح، و توجه به نظم و تناسب، خاصیت اصلی فرهنگ یونان استاحساس و. بین آن مردم است

این خاصیت در شکل و تزیین هر کاسه و گلدان، هر مجسمه و تصویر، هر معبد و مقبره، و هر شعر و نمایشنامه 

نقاشی آن : تهنر یونان تجسم عقل اس. یونانی دخالت دارد، و حتی در آثار علمی و فلسفی آن نیز مشهود است

هنر پریکلس از حاالت و عواطف تند و . و معماریش هندسه سنگهاي مرمر ;حجاریش قرینه پرستی ;منطق خط

و از طریق عوامل شگفتانگیز و ناشناس به ایجاد  ;اشکال غریب و نامانوس در آن وجود ندارد ;آتشین عاري است

بلکه غرض درك ذات روشنی بخش  ;مقصود نمایش گسیختگی و بینظمی واقعیات نیست .نمیپردازدتازگی و تجدد 

مردم آتن چنان در طلب ثروت و زیبایی و علم غرقه بودند که دیگر . ایدئالی انسان استاشیا و ارائه امکانات نهایی و 

به همه خدایان : ((شخاص ضیافت گزنوفون چنین میگویدیکی از ا. مجال آن نداشتند که به نیکی و خیر توجه یابند

هاي بعد، که هنرشان صالبت و  رمانتیستهاي دوره.)) سوگند که زیبایی را از اقتدار شاهان ایران برتر میشمارم

خشونت کمتري داشته است، به هر نحو که میخواهند درباره یونان قضاوت کنند، ولی یونانیان زیباپرستان نازکدل و 

سخن )) هنر براي هنر((طبع نبودند و دستخوش حاالت و جذبات عاشقانه نمیگشتند و از اسرار و رموز  رقیق

در برابر زیباییهایی که جنبه  ;هنر را تابع زندگی میدانستند و زندگی کردن را بزرگترین هنرها میشمردند. نمیگفتند

ر فکر آنان، زیبایی و فایده و نیکی، به همان نحو که در د. انتفاعی ندارند، مخالفتی سالم و سودطلبانه ابراز میداشتند

هنر را، قبل از هر چیز، عبارت از تزیین وسایل و  .بودندفلسفه سقراطی مشاهده میشود، نزدیک و به هم پیوسته 

و صندوقها و میزها و تختخوابها و صندلیهاشان، در عین میخواستند که ظروف و چراغها : طریق زندگی میشمردند

ادراك و احساس شدید و زندهاي که از . مفید بودن، زیبا باشد، ولی هیچ گاه نباید زیبایی آنها از استحکامشان بکاهد

 دولت داشتند موجب شده بود که قدرت و جالل شهر خود را با وجود خویش یکی بدانند، و یک هزار هنرمند را به

باالتر از همه، شوق آن داشتند که خدایان . آرایش اماکن عمومی شهر، تجلیل جشنها، و تثبیت تاریخ آن بگمارند
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خود را تکریم کنند، مهر و عطوفت آنان را برانگیزند و از حیات و پیروزیهایی که نصیبشان شده بود، سپاسگزاري 

و به دست پیکرتراشان،  ;فراوان به معابد تقدیم میداشتند مال ;هایی نذر و اهدا میکردند تمثالها و مجسمه. نمایند

. خدایان و اموات خود را در سنگ تجسم جاودان میبخشیدند

بنابراین، هنر یونان به نمایشگاه و موزهاي تعلق نداشت که مردم بتوانند در مواقع بسیار کمیابی که احساس زیبایی 

. بلکه در خدمت منافع و مصالح حقیقی مردم بود ;تفکر کنند پرستی در خود میکنند بدانجا رفته، درباره هنر

. هاي مرمري نمایشگاهی نبودند، بلکه خدایان آن مردم را مجسم میساختند هاي هنر یونان پیکره))آپولون((

  . معابدشان براي آن نبود که سیاحان را در شگفت اندازد، بلکه خانه و ماواي خدایان زنده آن بود

هاي خود، در فقر و انزوا به سر برند و زبانشان براي اجتماعشان  کسانی نبودند که در کنج کارگاه هنرمندان یونانی

بیگانه باشد، بلکه مردانی بودند که دوش به دوش کارگران، در هر رتبه و مقام، رنج میبردند و آثاري پدید میآوردند 

دان و فالسفه و شاعران را به سوي خود جلب، و آتن، از سراسر خاك یونان، هنرمن. که براي همگان قابل فهم بود

از این لحاظ، هیچ شهر دیگري، جز رم عصر رنسانس، بدان پایه  ;آنان را به سبقت جستن بر یکدیگر تحریض میکرد

این هنرمندان، با رقابتی پرشور، و به فرمان دولتی بصیر و روشن بین، آرزوها و تخیالت پریکلس را . نرسیده است

. یدندتحقق میبخش

آدمیان، قبل از آنکه نقاشی بیاموزند، خود را رنگ میکنند، و پیش از آنکه خانه . ها و با افراد آغاز میشود هنر در خانه

. به کار بردن گوهرها به عنوان وسایل آرایش به اندازه تاریخ کهنسال است. بسازند، بدن خویش را آرایش میدهند

سنگهاي پربها چیره دستی بسیار داشتند و براي اینگونه امور از وسایل  یونانیان در تراش دادن و منقوش ساختن

هاي لولهاي ساده، یک چرخ سنباده، و نوعی روغن پرداخت که از سنگ  چون مته: ساده برنزي استفاده میکردند

براي ایجاد  ولی، با اینهمه، چنان دقت و ظرافتی به کار میبردند که گویی ;سنباده و روغن زیتون ترکیب یافته بود

بدون شک، امروز نیز براي پی بردن به ریزهکاریهاي آنها باید  ;دقایق آن میکروسکوپ در اختیار داشتهاند

زیبایی  ;هاي آتنی، که تصویر پر مهابت جغد بر اغلب آنها نقش شده بود در ضرب سکه. میکروسکوپ به کار برد

در اواخر قرن پنجم، سیراکوز  ;و سایر شهرهاي یونان بوددر این زمینه، الیس رهبر و پیشر. چندان مراعات نمیشد

در فلزکاري، . نوعی سکه ده دراخما ضرب کرد که از لحاظ زیبایی و شکل، هرگز بهتر از آن پدید نیامده است

در سراسر ناحیه مدیترانه، همه شهرها خواستار ظروف آهنی و مسی و  ;صنعتگران خالکیس سرآمد دیگران شدند

زیرا، هر چند که . هاي یونانی خوشنماتر و دلرباتر از آنند که طبیعتا هر آینهاي میتواند بود آینه. گردیدند نقرهاي آنان

ها  کسی نمیتوانست بازتابهاي بسیار دقیق و روشن را در صفحه صیقل یافته برنزي مشاهده کند، شکل این آینه

ن یافته، بر روي مجسمه کوچکی از پهلوانان، زنان زیبا، و متنوع و جالب بود و غالبا با کندهکاریهاي زیبا و بدیع تزیی

  . یا خدایان قرار گرفته بودند

سفالگران از اشکال و روشهاي قرن ششم تقلید و پیروي میکردند و همچنان طنز و هزل قدیم و رقابت شدید در 

حتی فیدیاس بر  ;یگفتندکارشان ادامه داشت، گاهی بر روي گلدانی، قبل از پختن آن، از عشق زیباپسري سخن م

در آثاري چون )) طرح سرخ((شیوه  ;در نیمه قرن پنجم.)) پانتارکس زیباست: ((خود چنین نوشت)) زئوس((مجسمه 

در )) (اورفئوس در میان مردم تراکیا((، و )در موزه واتیکان)) (ازوپ و روباه((، فنجان ))اخیلس و پنتسیلیا((گلدان 

این ظروف . از اینها زیباتر، عطردانهاي سفیدي بود که در میانه این قرن ساخته میشد. به اوج خود رسید) موزه برلین

نازك و ظریف را به مردگان اهدا میکردند، و آنها را معموال یا با اجساد به خاك میسپردند یا بر روي توده هیزمی که 

نقاشانی که گلدانها را . ي آتش بیامیزدها براي سوزاندن مردگان فراهم شده بود، قرار میدادند تا عطرشان با شعله

مصور میساختند ابداعات و ابتکارات شخصی نیز به کار میبردند، و گاهی تصاویري نقش میکردند که بدون شک 
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بر یکی از این گلدانها، تصویر چند جوان دیده میشود که . استادان موقر عصر کهن را به حیرت میافکنده است

گلدان دیگري چند تن میهمان را نشان میدهد که از مجلس ضیافت  ;غوش گرفتهاندبیشرمانه روسپیانی را در آ

قهرمانان . سایر گلدانها، تا آنجا که بتوانند، به تعلیم امور جنسی کمک میکنند ;بیرون آمده، در حال قی کردنند

زندگی روزانه خود نقاشی روي گلدان، یعنی بروگوس، سوتادس، و میدیاس داستانهاي اساطیري را رها کرده، از 

اینان . هایی بر میگزیدند و، بیش از هر چیز دیگر، فریفته حرکات دالنگیز زنان و بازي طبیعی کودکان بودند صحنه

بدن و چهره انسان را نه تنها نیمرخ، بلکه سه رخ نیز نقاشی : بیش از پیشینیان خود به صداقت و امانت توجه داشتند

طرح تصاویر را به نحوي میریختند که  ;تعمال لعاب کمرنگ یا پر رنگ پدید میآوردندسایه و روشن را با اس ;میکردند

در این عصر، کورنت و گال . هاي زنان، همه، نمایش داده میشد حدود خطوط خارجی، عمق، و چین و شکنهاي جامه

سفالگران . د نبودولی برتري آتنیان در این زمینه قابل تردی ;از مراکز نقاشی روي گلدان بودند) در سیسیل(

. کرامیکوس را رقابت همکاران دیگر از میان نبرد، بلکه پیدایش هنر تزیینی دیگري موجب زوال کارشان گردید

ولی ذوق و سیلقه زمان  ;ها و موضوعات دیوارنگاران، در این مبارزه قد برافراشتند نقاشان روي گلدانها، با تقلید شیوه

نزدیک شدن قرن چهارم، سفالگري به صورت یکی از صنایع مفید درآمد و از قلمرو  مخالف ایشان بود، و رفته رفته با

. هنر دور شد

II - اعتالي هنر نقاشی  

م، نقاشی اغلب به کار تزیین  در قرن ششم ق. تاریخ نقاشی یونان، به نحوي مبهم، به چهار مرحله تقسیم میشود

در  ;ها را آرایش میدهد میکند و بناهاي عمومی و مجسمهدر قرن پنجم، در معماري دخالت  ;پشت گلدانها میرود

و در  ;هاي اشخاص را تصویر میکند ها را زینت میدهد، و چهره خانه ;قرن چهارم، به امور خانگی و فردي میپردازد

عصر توسعه فرهنگ یونان، جنبه اختصاصی به خود میگیرد و به صورت تصاویري قاب شده، به خریداران خصوصی 

نقاشی یونان از صورتسازي و طراحی ساده سرچشمه میگیرد، و تا پایان نیز، به طور کلی، از حدود . میشودفروخته 

فرسکو یا تصویر : این هنر، در طی دوران تکامل خود، سه روش را به کار میبندند. طرح و رسم اشکال تجاوز نمیکند

و رنگآمیزي به  ;هاي مخلوط با سفیده تخم مرغنقاشی بر پارچه یا صفحه مرطوب به وسیله رنگ ;بر روي گچ مرطوب

پلینی، که در . دنیاي قدیم بیش از این به نقاشی رنگ و روغن نزدیک نمیشود. وسیله ترکیبی از رنگ و موم مذاب

زودباوري رقیب هرودوت است، با ایقان تمام میگوید که در قرن هشتم هنر نقاشی چندان پیشرفته بود که کانداولس، 

اینکه پلینی درباره . ولی همه آغازها اسرارآمیزند. یا، هموزن تصویري که بوالرخوس کشیده بود، طال دادپادشاه لید

هنرشناسان نیز،  ;نقاشی بیش از حجاري سخن گفته دلیل آن است که این هنر در یونان قدیم اهمیت بسیار داشته

فرهنگ یونان به وجود آمده است با معماري و  چون همه مردم، نقاشیهایی را که در عصر کالسیک و در دوران انتشار

  . حجاري آن سرزمین همپایه میدانستند

در  472میدانیم که وي در سال . در یونان قرن پنجم، پولوگنوتوس از لحاظ شهرت همپایه ایکتینوس یا فیدیاس بود

و بر دیوارهاي آنها تصاویري  شدآتن بوده است و، شاید به توسط کیمون دولتمند، به تزیین چند بناي عمومی مامور 

را رسم کرد و نام )) غارت تروا((بر باالي رواقی که سه قرن بعد نام خود را به فلسفه زنون داد، وي صحنه . نقش کرد

ي را نمایش نمیداد، بلکه صبح خاموش این نقاشی کشتار خونین شب پیروز. مبدل ساخت)) رواق آراسته((آنجا را به 

و اندوهگین روز بعد را تصویر میکرد، با فاتحانی که منظره ویرانیهاي اطراف آرامشان ساخته بود، و مغلوبانی که در 

هتک ناموس دختران ((نیز صحنه ) پسران زئوس(وي بر دیوارهاي معبد دیوسکوري . خواب مرگ فرو رفته بودند

. و، با تصویر زنانی که جامه شفاف بر تن داشتند، در این زمینه پیشقدم نقاشان بعد گردید را کشید)) لئوکیپیداي

پولوگنوتوس، در تاالر معبد . از ابداع وي خشمگین نشد، ودعوتش کرد که به دلفی رود)) شوراي دولتهاي همسایه((
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اینها همه فرسکو بودند، و تقریبا در  .را نقش کرد)) غارت تروا((، و بار دیگر ))اودوسئوس در هادس((دلفی، تصویر 

ولی اشخاص مختلف چنان صحنه را پر میساختند که بایستی چندین . هیچ یک منظره یا زمینهاي وجود نداشت

، که بر ))تروا((تصویر . کارگر هنرمند، استاد را یاري دهند و طرحهاي دقیقی را که او کشیده است رنگآمیزي کنند

هلنه در میان  ;ود، ناوگان منالئوس را نشان میداد که، به عزم بازگشت، بادبان برمی افرازددیوار تاالر معبد دلفی ب

آندروماخه در . جمع نشسته، و زنان دیگر، گرچه تعدادشان کثیر است، گویی همگی چشم به جمال او دوختهاند

ی از وحشت خود را به محراب در کنار دیگر، کودک ;کناري ایستاده است و طفل خود، آستواناکس، را در آغوش دارد

زنان ((نیم قرن قبل از اوریپید، سراسر تراژدي . و در نقطهاي دور، اسبی بر شنهاي ساحل غلت میزند ;چسبانده است

پولوگنوتوس در ازاي این تصاویر مزد نپذیرفت، بلکه بر اثر اعتمادي که به قدرت . در این صحنه مشاهده میشد)) تروا

آتن او . سراسر یونان از این کار او در شگفت ماند. از سرسخا و کرم به آتن و دلفی هبه کرد خویش داشت آن آثار را

در ) چنانکه سقراط همیشه آروز میکرد(را به شارمندي پذیرفت، و شوراي دولتهاي همسایگان نیز ترتیبی داد که وي 

نها اثري که از وي بر جا مانده است، ت. همه کشورهاي یونان، به هر جا که رود، به خرج همان دولت پذیرایی شود

قطعه کوچکی است بر یکی از دیوارهاي دلفی، و این خود نشان آن است که خلود هنري در برابر ادوار زمینشناسی 

. جز لحظهاي زودگذر نیست

هاي ، دلفی و کورنت، هر چهار سال یک بار، مسابقه نقاشی را نیز جزو مسابقات پوتیایی و بازی470در حدود سال 

در این هنگام، هنر نقاشی پیشرفت بسیار کرده بود، و پانائنوس، برادر یا برادرزاده فیدیاس، چهره . برزخی قرار دادند

سرداران یونانی و ایرانی را در صحنه جنگ ماراتون به نحوي تصویر کرده بود که شناسایی و تشخیص هر یک از آنان 

ه تصاویر همه در یک سطح قرار میگرفتند و قامت اشخاص همه یکسان مع هذا، در نقاشی آن دور. بآسانی ممکن بود

براي نشان دادن مسافت شکلهاي دورتر را کوچکتر نمیکشیدند و سایه روشن به کار نمیبردند، بلکه زمین را با . بود

، یک گام 440در حدود سال . خطوطی منحنی نمایش میدادند و پیکرهاي دورتر را، تا نیمه پایینی، با آن میپوشاندند

  . اساسی و حیاتی برداشته شد

آگاتارخوس، که براي نمایشهاي اشیل و سوفکل صحنه نگاري میکرد، دریافت که بین سایه روشن و فاصله و مسافت 

وي، در ضمن رسالهاي، فنون مربوط به مناظر و مرایا را یکی از وسایل ایجاد تصورات و حاالت  ;رابطهاي موجود است

ناکساگوراس و ذیمقراطیس از حیث علمی به این مسئله نظر کردند، و در پایان آن قرن، آپولودوروس آ. تئاتري شمرد

از این رو، پلینی درباره او . مشهور شد، زیرا به وسیله سایه روشن تصاویري نقش میکرد)) سایه نگار((آتنی به نام 

نقاشان یونانی .)) ه نظر میرسند، تصویر میکنداولین نقاشی است که اشیا را بدان صورت که واقعا ب((میگفت که وي 

همچنانکه سولون با هنر تئاتر مخالف بود و آن را وسیله فریب . هرگز از این کشفیات به نحو کامل استفاده نمیکردند

میدانست هنرمندان نیز دون شان و مغایر مقام خویش میدیدند که بر یک سطح هموار، شکلی را بظاهر سه بعدي 

هاي مربوط به  مع هذا، زئوکسیس، شاگرد آپولودوروس، با به کار بردن سایه روشن و استفاده از شیوه .جلوه دهند

حتی در  ;به آتن آمد) و شاید پونتیکا(، از هراکلیا 424وي، در حدود . مناظر و مرایا بزرگترین نقاش قرن پنجم شد

خصا مردي مغرور و خودپسند بود و در نقاشی وي ش. بحبوحه شور و غوغاي جنگ، ورود او واقعهاي مهم شناخته شد

هاي طال بر آن  وي، در مسابقات اولمپی، جامهاي شطرنجی، که نام خود را با رشته. نیز دستی تند و بی پروا داشت

زئوکسیس از عهده خرید چنین جامهاي بر میآمد، زیرا در همان . دوخته بود، به تن میکرد و به هر سو میخرامید

وي در نقاشی، چنانکه شایسته هنرمندان بزرگ است، . به وسیله نقاشیهایش بدست آورده بود)) کثیريمبلغ ((روزها 

هنگامی که آگاتارخوس به سرعت کار خویش مباهات میکرد، زئوکسیس  ;دقت و شکیبایی بسیار به کار میداشت

رهاي خود را به دیگران بخشید، او بسیاري از شاهکا.)) من بر این کار وقت بسیار مصروف میدارم((بآرامی میگفت 
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ولی شهرها و شهریارها، با شوق و خرسندي بسیار، آنها را  ;زیرا معتقد بود که بر آنها هیچ قیمتی نمیتوان گذارد

. میپذیرفتند

این مرد پارهاسیوس افسوسی بود که در بزرگی و اهمیت تقریبا . زئوکسیس، در زمان خود، فقط یک رقیب داشت

پارهاسیوس کالهی زرین بر سر میگذاشت و خود را . و در غرور و خودپسندي کامال با وي برابر بود همپایه زئوکسیس

وي با شور و نشاطی وافر به . مینامید و معتقد بود که در وي هنر به سر حد کمال رسیده است)) امیر صورتگران((

  . کار میپرداخت، و در ضمن نقاشی همیشه نغمه سرایی میکرد

وي، هنگامی که تصویر پرومته را میکشید، غالمی خریده بود و او را شکنجه میداد تا حاالت چهرهاش  شایع است که

پارهاسیوس نیز، . ولی مردم درباره هنرمندان سخنان بسیار میگویند. را در وقت درد کشیدن مشاهده و تقلید کند

او به نام دونده کشیده چنان به واقعیت  تصویري که. چون زئوکسیس، مردي واقعپرداز بود و به واقعیت توجه داشت

وي . نزدیک بود که تماشاگران انتظار داشتند قطرات عرق از تصویر فرو ریزد و قهرمان از فرط خستگی بر زمین افتد

دیوار نگاره بزرگی به نام آتنیان نقش کرد و در آن، مردم آتن را با بیرحمیها و عطوفتها، غرورها و فروتنیها، درنده 

  . ا و بزدلیها، و تلونها و سخاوتمندیهاشان نمایش دادخوییه

این تصویر چنان صادقانه و واقعبینانه بود که آتنیان، براي نخستین بار، در آن به صفات و اخالقیات پیچیده و 

رقابت شدیدي که بین او و زئوکسیس موجود بود به یک مسابقه علنی و عمومی منجر . متناقض خویش پی بردند

ئوکسیس خوشه انگوري را چنان طبیعی نقاشی کرده بود که پرندگان قصد خوردن آن میکردند، داوران ز. گردید

زئوکسیس، که پیروزي خود را مسلم میدانست، از پارهاسیوس  ;مسابقه، از این جهت، سخت در شگفت بودند

پرده نیز قسمتی از همان ولی همان دم معلوم شد که  ;خواست که وي نیز از روي نقاشی خود پرده به یک سو زند

ولی این شکست از . زئوکسیس، که خود فریب خورده بود، با خوشخویی به شکست خویش اعتراف کرد. تصویر است

قدر و شهرت او هیچ نکاست، و در کروتونا پذیرفت که تصویر هلنه را براي معبد هرا ترسیم کند، مشروط به آنکه پنج 

، در مقابلش قرار گیرند تا او از آن میان، زیباترین عضو هر یک را برگزیند و، از تن از زیباترین زنان آن شهر، عریان

اما خود او تصویري را که . وي با قلم خویش پنلوپه را نیز حیات نو داد. ترکیب آنها، دومین االهه زیبایی را پدید آورد

شته بود که، براي مردم یونان، انتقاد از وي در زیر آن نو ;از یک ورزشکار کشیده بود، بیش از آثار دیگرش میپسندید

همه مردم یونان از خودپسندي او شادمان بودند و درباره او به همان . آثار من آسانتر است تا برابري کردن با من

کسانی که از وي شهرت بیشتر . اندازه سخن میگفتند که در باب هر درامنویس یا سیاستمدار یا سردار جنگی

. ارانی بودند که در مسابقات عمومی به اخذ جایزه نایل شده بودندداشتند، تنها ورزشک

III  -  استادان حجاري و پیکرتراشی  

  روشها  -  1

و . مع هذا نبوغ مردم آتن، که شکل را بیش از رنگ دوست میداشت، چنانکه شایسته بود با هنر نقاشی آشنایی نیافت

بیشتر به مطالعه خطوط و طرحهاي زندگی ) موعات داوري کرداگر بتوان از روي مس(حتی در نقاشی عصر طالیی نیز 

ها و  خانه ;مردم یونان به حجاري و پیکرتراشی التفات بیشتري داشتند. میپرداخت تا به ادراك حسی رنگهاي آن

هاي سنگی  خدایان خود را در صورت مجسمه ;هاي کوچکی از گل پخته میساختند معابد و مقابر خود را با مجسمه

این الواح از همه آثار هنري یونان . و مقابر مردگان را با الواح سنگی منقوش مشخص میداشتند ;میکردند عبادت

سازندگان آنها صنعتگرانی ساده بودند که بر حسب عادت به کار خود ادامه  ;فراوانتر و در عین حال دل انگیزترند

دگان از مردگان، در حال سکوت و با دستهاي بر میدادند و موضوع همیشگی خود را، که عبارت بود از جدا شدن زن

ولی این موضوع خود شایسته آن است که پی در پی تکرار شود، زیرا . هم نهاده هزارها بار تکرار میکردند
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خویشتنداري نهفته در هنر کالسیک را به بهترین وجه آشکار میسازد و حتی به کسانی که روح رمانتیک دارند نشان 

تصویرهایی که . و عواطف انسانی هنگامی به غایت قدرت سخن میگویند که آهسته آواز برآورند میدهد که احساسات

کودکی با فرفره . بر این لوحها نقش شده است مردگان را اغلب مشغول به یکی از امور مربوط به زندگی نشان میدهد

زنی جوان زیورهاي خود را  ;سربازي در لباس جنگ خودنمایی میکند ;دختري کوزه بر دوش دارد ;بازي میکند

در این . پسري کتاب میخواند و سگش، راضی و سیر ولی بیدار و هوشیار، در زیر صندلی قرار گرفته است ;میستاید

. ها، مرگ به صورتی کامال طبیعی ارائه شده و از این روي بخشایشپذیر است لوحه

در یکی از این نقشها، . ر پیچیدهتر و عالیتر استهاي مقاب برجسته کاریهاي سنگی این عصر در نوع خود از لوحه

  . اورفئوس با ائورودیکه، که هرمس او را به جهان مردگان میبرد، به وداعی دیرپاي مشغول است

در اینجا هنوز . را در یونان برقرار سازدمیدهد تا وي با آن کشاورزي  تریپتولموسدر نقش دیگر، دمتر بذر زرین را به 

مقداري از روشنی و درخشندگی اولیه بر سنگ باقی است، و ذوق سرشاري که در حجاري عصر طالیی یونان موجود 

کنده  ))لودوویزيتخت ((است که بر یک طرف )) والدت آفرودیته((از همه اینها زیباتر نقش . بوده است، ظاهر میشود

در این نقش، دو تن از . گویا از هنرمندانی بوده است که تعلیمات یونی داشته ;شده، و حجار آن ناشناس است

جامه خیس و لطیفش بر بدنش چسبیده و زیبندگی کمال آن را آشکار  ;ها، آفرودیته را از دریا بر میگیرند االهه

ها و حالت نرم و دلپذیر بدنهاشان از چشم و دست دقیق و حساس  آسیایی است، ولی جامه االههسر او نیمه . میسازد

و بر طرف سوم، زنی که  ;، دخترکی برهنه در حال نی نواختن است))تخت((بر طرف دیگر . یونانیان حکایت میکند

  . نقش فوقانی به کمال نزدیکتر باشد شاید چهره و لباسهاي این زن از ;مقنعه بر سر دارد، براي شب چراغ بر میافروزد

جبهه نمایی منسوخ شده و کوتاه . حجاري قرن پنجم، به میزان شگفت انگیزي، نسبت به قرنهاي قبل پیشرفته است

هنگامی . سکون جاي خود را به حرکت میسپارد، و حیات جاي جمود را میگیرد ;نمایی به مناظر و مرایا عمق میدهد

نن قدیم را در هم میشکند و انسان را در حال حرکت نمایش میدهد، در حقیقت به یک که مجسمه ساز یونانی س

قبل از آن بندرت، در مصر یا خاور نزدیک و یا در یونان پیش از جنگ ماراتون، . انقالب هنري دست زده است

زهاي است که یکی از مهمترین علل پیدایش این تحوالت شور و نشاط تا. مجسمهاي در حال حرکت یافت شده است

لکن علت اصلی آن مطالعه دقیق و بردبارانه است که  ;پس از جنگ ساالمیس در حیات مردم یونان پدید آمده است

سقراط، که خود مجسمه ساز و فیلسوف . استادان و شاگردان نسلهاي متوالی در تشریح حرکات به عمل آوردهاند

نظر میآیند، آیا از آن روي نیست که موجودات جاندار را هاي شما زنده به  اینکه مجسمه: ((است، چنین میپرسد

و چون با هر یک از حاالت مختلف ما عضالت مخصوصی در بدنمان به جنبش درآمده و باال ... سرمشق قرار دادهاید

پائین میروند، منقبض و منبسط میشوند، و برخی نیز سخت یا نرم میگردند، آیا نمایش این حرکات نیست که آثار 

مجسمه ساز عصر پریکلس به هر یک از اندامهاي بدن انسانی توجه خاص )) را حقیقی و زنده جلوه گر میسازدشما 

بازي شگفتانگیز گوشت بر روي استخوانبندي متحرك، برآمدن . دارد به شکم با همان دقت مینگرد که به چهره

ها، همگی، در معرض دقت و توجه قرار عضالت و رگ و پیها، عجایب بی پایان ترکیب و حرکت دستها و گوشها و پا

اشکالی که در ساختن دستها و پاها موجود است او را مجذوب میسازد، و بندرت در کارگاه خود کسی را مدل  ;دارند

ها، خرامیدن زنها در روزهاي جشن، یا  غالبا به مشاهده حرکات مردان برهنه در ورزشگاه ;قرار میدهد) سرمشق(

لذا به علت شرم و حیا نیست که وي، براي نمایش حرکات، بدن برهنه . هاشان اکتفا میکند انهاعمال عادي آنان در خ

مردان را موضوع قرار میدهد، و در وقت ساختن تندیس زنان، به جاي تشریح حرکات عضالت، زیباییها و ظرافتهاي 

لطیف و شفاف میسازد، از سختی و هر چند که وي لباسها را، تا آنجا که جرئت کند،  ;جامه هاشان را ارائه میدهد
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هاي زنان را بازیچه باد قرار  خشکی دامنهاي مصریان و یونانیان باستان به ستوه آمده است، و دوست دارد که جامه

. دهد، زیرا در اینجا نیز چگونگی حرکت و حیات آشکار میگردد

از چوب، عاج،  ;استفاده میکنند مجسمه سازان از هر گونه شی قابل تراشی که به دست آید براي منظور خود

استخوان، گل پخته، سنگ آهک، سنگ مرمر، نقره، و طال مجسمه میسازند، گاهی نیز، چون فیدیاس، عاج و طال را با 

در پلوپونز، مجسمه سازان به برنز . فیدیاس بدن را از عاج میسازد و از طال جامه بر آن میپوشاند. هم به کار میبرند

توجه و عالقه دارند، زیرا رنگ تیره آن را براي نمایش بدنهاي برهنهاي که از تابش خورشید رنگین  بیش از سایر مواد

. شدهاند، مناسب میبینند، و چون از آزمندي آدمی بیخبرند، گمان میکنند که برنز از سنگ بادوامتر و پایدارتر است

ز دشواري تراشیدن آن به شوق میآیند و، چون زیرا ا ;در آتیک و یونیا، پیکرتراشان سنگ مرمر را ترجیح میدهند

سخت و محکم است، آن را با اطمینان تیشه کاري میکنند و صافی درخشانش را براي نمایش رنگ و لطافت پوست 

پیکرتراشان آتنی به وجود سنگ مرمر در کوه پنتلیکوس، که نزدیک آتن است، پی میبرند و از . زنان شایسته میدانند

نگ، با گذشت زمان و تاثیر هوا، به صورت رگهاي درخشان و طالیی نمودار میشود، آگاه میگردند، آهنی که در آن س

مجسمه سازان . و با شکیبی سرسختانه، که خود نیمی از نبوغ است، سنگ کوه را به پیکرهاي جاندار تبدیل میکنند

بدین طریق که  ;را به کار میبرند هاي برنزي میپردازند، روش موم گمشده قرن پنجم هنگامی که به ساختن مجسمه

سپس از گل یا گچ پوشش دیگري بر . نخست از گل یا گچ قالبی ساخته، سطح آن را با ورقه نازکی از موم میپوشانند

در این هنگام، مومی که بر روي قالب است ذوب شده، از خلل و فرج . آن میکشند و قالب را در کوره میگذارند

آنگاه محل تهی را با برنز مذاب پر میسازند و، پس از سرد . و جاي آن تهی میماند پوشش بیرونی خارج میگردد،

شدن، آن را از گچ و گل جدا ساخته، با سوهان صیقل میدهند و با رنگ زدن یا زر اندودن به صورت نهایی در 

 گذارییهیچ روش نشانه  اگر بخواهند از مرمر پیکرهاي بسازند، نخست سنگ پاره بدون شکلی را، بی آنکه از. میآورند

کمک گیرند، انتخاب کرده، بدون توجه به اصول و قواعد، به کار میپردازند، و تا پایان کار یکسره از چشم خود 

د را فرو میریزند، تا اینکه هاي پی در پی قطعات زای با ضربه.. راهنمایی میجویند نه از آالت و ابزار اندازهگیري

را به صورت ) ماده(سرانجام کمالی را که در نظر داشتهاند در شکل سنگ جلوه گر سازند، و به قول ارسطو هیوال 

. مبدل کنند

پیکرتراشان از خدایان گرفته تا حیوانات همه را موضوع کار خود قرار میدهند، ولی در همه حال باید موضوع از لحاظ 

ضعیفان، دانشمندان، موجودات غیرطبیعی، و مردان و زنان پیر هرگز شایسته آن نیستند . زیبنده باشد شکل کامل و

اسب از این لحاظ بسیار مورد توجه است، لکن به حیوانات دیگر چندان . که موضوع کار پیکرتراشان واقع شوند

ردازند، و ذوق و چیره دستی بیشتري ابراز این هنرمندان، در کار خود، به زنان بیش از مردان میپ. اعتنایی نمیشود

بسیاري از این گونه شاهکارها، که آفرینندهشان معلوم نیست، چون پیکره زن جوان و متفکري که پیرهن . میدارند

مجسمه سازان، . ، زیبایی آرام و بیان ناپذیري را جلوه گر میسازند)در موزه آتن(خود را روي سینه نگاه داشته است 

زیرا این گروه را بیش از حد ستایش میکنند و بدون . چیز، در تراشیدن پیکر ورزشکاران مهارت یافتهاندبیش از هر 

گاهی پیکرتراشان در نمایش دادن قدرت و . مانع و حایل میتوانند آنها را تماشا و حرکاتشان را مشاهده نمایند

ولی، با وجود این عیب، . د که باورپذیر نیستزورمندي اینان مبالغه میورزند و بر شکمهایشان عضالتی قرار میدهن

همچون مجسمهاي که در نزدیکی آنتیکوترا، در دریا به  ;پیکرهایی از برنز به قالب ریختهاند که در غایت زیبایی است

دانستهاند که  پرسئوساین پیکره را گاه افبوس خواندهاند، و زمانی نیز آن را مجسمه . دست آمده است

گاهی پسران یا دخترانی که خود به خود به کاري ساده مشغولند، . را بر دست داشته است مدوساسرمارگیسوي 

ي خویش است ولی آنچه بیش از هر موضوع پیکرتراشی واقع میشوند چون کودکی که سرگرم بیرون آوردن خار از پا
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منازعه شدیدي که بین فلسفه و دین وجود دارد و در جهان . چیز منبع الهام اوست، اساطیر باستانی میهنش هستند

در اینجا هنوز خدایان باالترین قدرتها به شمار . فکري قرن پنجم وارد شده است، هنوز در آثار هنري ظاهر نگردیده

تشان رو به زوال نهاده و در حال نابود شدنند، در نهایت اعزاز، به جهان شعر و هنر انتقال میروند و، هر چند دول

را از برنز میسازد، واقعا معتقد است که قانون جهان را در  آرتمیسیونآیا هنرمندي که مجسمه زئوس تواناي . مییابند

است آیا پیکرتراشی که دیونوسوس آرام و غمگین موزه دلفی را میسازد، در اعماق ادراك تعبیرناپذیر  قالب ریخته

خود، میداند که خدنگهاي فلسفه این خداي پرشور را از پاي درآوردهاند و آیا میداند که حاالت سیماي مسیح، 

جانشین دیونوسوس، سالها قبل از والدتش در این مجسمه ظاهر شده است 
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ترقی و پیشرفت پیکرتراشی در قرن پنجم تا حدودي بدان علت بود که هر هنرمندي به مکتبی وابسته بود و در 

اینان وارث سنن و رموز هنري پیشینیان خود . سلسله طوالنی استادان و شاگردان آن مکتب محلی خاص خود داشت

با نیرویی که  ;ستعدادات مخصوص را پرورش میدادندا. بودند و از تندرویهاي افراد مستقل جلوگیري میکردند

و با آمیختن قریحه و  ;براساس اصول فنی و موفقیتهاي هنري گذشته مستقر بود، آنان را ارشاد و تهذیب میکردند

هنرمندان بزرگ، . قانون، هنري به وجود میآوردند که هیچ گاه از یک نبوغ تنها و خودسر نظیر آن پدید نیامده بود

هر چند که، در تاریخ  ;نمایندگان اوج و کمال سنتها هستند، و بندرت در اضمحالل آنها دخالت مییابند اغلب،

هاي  طبیعی هنر، سنت شکنان و طاغیان افرادي نامتجانس و تکرو ولی ضروریند، لکن فقط هنگامی از میانشان چهره

  . تصفیه کرده باشد تابناك نمایان میشود که طریقه نو را مواریثی تحکیم، و مرور زمان

در حدود . مکتبهاي رگیون، سیکوئون، آرگوس، آیگینا، و آتیک: در یونان عصر پریکلس، پنج مکتب در این کار بودند

مجسمهاي  فیلوکتتس، فیثاغورس دیگري که او نیز از اهالی ساموس بود، در رگیوم رحل اقامت افکند و از 496سال 

هاي خود چنان آثاري از شور و شوق و  وي در چهره مجسمه. ریخت که در سراسر ناحیه مدیترانه او را مشهور ساخت

سرانجام، در دوره انتشار فرهنگ یونان، مجسمه سازان  ;درد و پیري نقش میکرد که موجب حیرت پیکرتراشان میشد

ئون، کاناخوس و برادرش آریستوکلس شیوهاي را که یک قرن پیش دیپوئنوس و در سیکو. به تقلید آثار او پرداختند

کالون و اوناتاس، با مهارتی که در برنزکاري داشتند، به آیگینا شهرت . سکولیس کرتی آغاز نهاده بودند، دنبال کردند

آگالداس مکتبی بنا نهاد،و در در آرگوس، . شاید تزیینات نماي بناهاي آیگینا را آنها ساخته باشند ;و امتیاز بخشیدند

. این مکتب به دست پولوکلیتوس به اوج شهرت خود رسید. آن فنون حجاري و پیکرتراشی را به دیگران آموخت

، مجسمه االهه مادر را از طال و عاج براي معبد هرا 422پولوکلیتوس، که از سیکوئون به آرگوس آمده بود، در سال 

 .میشدهاي عظیمی که فیدیاس از عاج و طال ساخته بود، از این مجسمه برتر شمرده  در آن عصر، تنها پیکره. ساخت

وي، در افسوس، بر سر ساختن مجسمه آمازون براي معبد آرتمیس، با پیکرتراشانی چون فیدیاس و کرسیالس و 

هر یک از آنان، نخست از . کار، داوري را بر عهده خود این چهار هنرمند گذاردنددر پایان . فرامون به رقابت پرداخت

ولی، عاقبت جایزه به هنرمند سیکوئونی . ساخته خویش نام میبرد و مقام دوم را به مجسمه پولوکلیتوس میداد

در مجسمه مشهور . وس ورزشکاران را بیش از زنان و خدایان دوست میداشتپولوکلیت .شدداده ) پولوکلیتوس(

ورزشکار پیروزي را نشان ) که بهترین پیکرهاي که از روي آن ساختهاند اکنون در موزه آتن است(دیادومنوس 

از آن است سینه و شکم این مجسمه عضالنیتر . میدهد که به دور سر خود نواري میبندد تا داوران گل بر آن بگذارند

که به باور بیاید، ولی بدن به نحوي زنده بر روي یک پا تکیه داده شده، و در چهره او نظمی که حاصل دوران اعتالي 

پولوکلیتوس پرستنده نظم بود و در سراسر عمر خویش میکوشید که براي حفظ تناسب . این هنر است، هویداست

ي در مجسمه سازي، فیثاغورس بود، و براي حفظ قرینه و شکل و. صحیح بین اندامهاي مجسمه قانونی برقرار سازد
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به عقیده او، در یک پیکر کامل ابعاد هر یک از اندامها باید با ابعاد اندامهاي . قانون و محاسبهاي االهی جستجو میکرد

راخ، بدن ستبر، ها ف در قانون پولوکلیتوس باید سر مدور، شانه. دیگر، مثال انگشت سبابه، تناسبی معین داشته باشد

کفل گسترده، و پاها کوتاه باشد، و بر روي هم قامتی پدید آید که، بیش از زیبایی و دلپذیري، نمودار قدرت و 

این پیکرتراش چنان شیفته قوانین خود بود که در باب آن رسالهاي نگاشت و مجسمهاي ساخت تا . نیرومندي باشد

اکنون، پیکرهاي که  ;نام داشته است)) نیزه دار((اید دوروفوروس یا این مجسمه ش. عقاید خود را در آن تحقق بخشد

ها قوي، بدن کوتاه و  در این مجسمه هم، سرها گرد، شانه. رومیان از روي آن ساختهاند در موزه ناپل محفوظ است

این هنرمند هاي دیگر  مجسمه افبوس، که در موزه بریتانیاست، از مجسمه. ستبر، و عضالت رانها پرچین و شکن است

ها،  از طریق این پیکره. جوانک، آرام در فکر فرو رفته، جز به قدرت خود به چیز دیگري نمیاندیشد ;دلپذیرتر است

ولی،  ;قوانین پولوکلیتوس تا مدتی بین مجسمهسازان پلوپونزي اعتبار یافت، و حتی فیدیاس را نیز تحت تاثیر گرفت

ي بلند قامت و زیبا، قواعد پیشین را منسوخ ساخت و رسمی گذارد که تا ها سرانجام، پراکسیتلس، با ساختن مجسمه

. دوران اعتالي هنر روم دوام یافت و از آنجا به پیکرتراشی اروپاي مسیحی منتقل شد

) از قراري که پلینی میگوید(وي در الئوتراي به دنیا آمد، . مورون در مرحله میان مکتب پلوپونزي و آتیکی قرار داشت

ن زندگی میکرد، چند گاهی نزد آگالداس به تعلیم پرداخت، و ستبري و صالبت مکتب پلوپونزي را با رعونت و در آت

مورون، برخالف پولوکلیتوس، . ولی آنچه بر همه مکاتب افزود عنصر حرکت بود. ظرافت مکتب یونیایی به هم پیوست

وي صور دلخواه خود را، . را در حال عمل نشان میدهدورزشکاران را بعد یا قبل از مسابقه نمایش نمیدهد، بلکه آنان 

در قالب برنز، چنان کامل جلوه گر میسازد که، در سراسر تاریخ جهان، هیچ مجسمه سازي پیکر مردان را، در حال 

را به  ))پراندیسک ((، پیکره دیسکوبولوس یا 470در حدود سال . حرکت، با آن دقت و هنرمندي نمایش نداده است

شگفتیهاي جسم . این مشهورترین مجسمهاي است که مردي را در حال حرکت ورزشی نشان میدهد ;قالب ریخت

بدن، از لحاظ حرکات عضالت و بندها و استخوانهایی که در وقت : مرد در این مجسمه به صورت کامل نمایان شده

پاها و بازوان و تنه در جهتی خم شدهاند که کاملترین نیرو . بدقت مورد مطالعه واقع شده است عمل به کار میافتند،

بلکه داراي آرامشی است که  ;چهره بر اثر فشار و اعمال نیرو در هم رفته نیست. را براي پرتاب دیسک ایجاد میکنند

مردي اصیل و مهذب تعلق دارد که حتی  سر حجیم و خشونتآمیز نیست، بلکه به. از اعتماد به قدرت حکایت میکند

این شاهکار فقط یکی از هنرنماییهاي مورون بوده است، . اگر میخواست، میتوانست در شمار مولفان و مصنفان درآید

و  مارسواسولی آثاري که بیش از آن ارزش و اهمیت یافت، مجسمه آتنه و  ;و معاصرانش آن را ارج بسیار مینهادند

هیچ کس نمیتواند . آتنه در اینجا از حدي که براي این مقصود الزم بود، زیباتر ظاهر شده است. پیکره الداس بود

تصور کند که دوشیزهاي چنین باوقار، به آرامی و خرسندي، منظره پوست کندن فلوت نواز شکست خورده را نظاره 

مورون ساخته، در حقیقت جرج برناردشاو است که در وضعی نامطلوب، ولی کامال گویا و واضح،  مارسواسی که. کند

ولی خاموش و بی سخن نخواهد  است،براي آخرین بار، ناي خود را نواخته، و در شرف دم فرو بستن . تجسم یافته

مورون او را . کاري است که همه نیروي خود را در راه پیروزي به کار برده، و از پاي درآمده استالداس نیز ورزش. مرد

اي الداس، گویی تو : ((چنان زنده و واقعی مجسم ساخته است که زمانی یکی از یونانیان قدیم از دیدن آن گفته بود

ا از برنز چنان ساخته است که، بر همه مورون تو ر. زندهاي و روح پراضطرابت با هر نفس از بدن بیرون میشود

دیگر از آثار مورون گوساله بوده است، که یونانیان .)) اعضایت، شوقی که براي پیروزي داشتهاي نقش گردیده است

مکتب آتیکی یا آتنی به مکتب پلوپونزي، و نیز به .)) همه کار میکند، جز ماغ کشیدن: ((درباره آن میگفتند

و چون  ;زانی داشت که معموال زنان به مردان میبخشند، یعنی زیبایی، ظرافت، و رعونت راهنرمورون، چیزي را ار

. هنوز عنصر قدرت و صالبت مردانه را دارا بود به کمالی دست یافت که شاید هرگز پیکرتراشی دیگر بدان پایه نرسد
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دسته دیگري از تورانیکیدس نسیوتس و کریتیوس نیز، که  ;هاي قدیم بود کاالمیس هنوز تا حدودي پیرو شیوه

لوکیانوس به خطیبان هشدار میدهد که . را به قالب ریختند، هنوز گرفتار سادگی جامد قرن ششم بودند) جبارکشان(

، پایونیوس، از اهالی تراکیا، که 423ولی هنگامی که، در حدود سال . ها بیروح و بیحرکت نباشید همچون این مجسمه

ه بود، مجسمه پیروزي را براي مردم مسینا ساخت، این هنر را به پایهاي رسانید که پس در آتن پیکرتراشی را آموخت

و حتی پراکسیتلس نیز، در نمایش دادن لطافت و نازکی  ;از وي، تا ظهور پراکلسیتلس، کسی بدان دست نیافت

.نرسیدها و نشاط و شور حرکات، بدان پایه  جامه

  فیدیاس -  3

همچنانکه . ، فیدیاس و دستیارانش به کار مجسمه سازي و حجاري پارتنون مشغول بودند438تا  447از سال 

افالطون نخست درامنویس بود و سپس فیلسوفی شد که فلسفه خود را به صورت درام بیان میداشت، فیدیاس نیز 

  . در کار خود از نقاشی استفاده میکردنخست نقاش بود و بعدا پیکرتراشی شد که 

شاید طرح و ترکیب و تالیف اجزاي مختلف، براي . پدرش نقاش بود، و خودش چندي از پولوگنوتوس تعلیم گرفت

ممکن است  ;بزرگترین پیکرتراش یونان شد)) شیوه واال((فیدیاس از طریق . ایجاد تاثیر کلی، را نیز از او آموخته بود

 ;ولی نقاشی او را راضی نمیساخت و به ابعاد بیشتري نیاز داشت. یز استاد او پولوگنوتوس بوده باشدکه در این شیوه ن

وي، با صبر و شکیب، در همه . از این رو، به پیکرسازي پرداخت و احتماال فنون برنزکاري را از آگالداس آموخت

. هاي هنر خویش استادي یافت رشته

نه پارتنون را به قالب ریخت، مردي سالخورده بود، زیرا که بر سپر او تصویر ، مجسمه آت438هنگامی که، در سال 

این تصویر پیرمردي را نشان میدهد که موي سرش ریخته، و از رنجهاي زندگی نیز بیخبر . خودش را نقش کرد

است، وي با هیچ کس انتظار نداشت که صدها نقشی را که بر ستونها و نماهاي خارجی پارتنون تراشیده شده . نیست

همین قدر کافی بود که او بر معماریهاي عصر پریکلس نظارت کرده، و طرح تزیینات آن . دست خود پدید آورده باشد

مع هذا، او، براي . وي اجراي طرحها را به عهده شاگردان خود، مخصوصا آلکامنس، گذارده بود. را ریخته باشد

به دستور مهاجران آتنی مقیم ) آتنه لمنوسی(ی از آنها را یک. آکروپولیس، سه مجسمه از االهه آن شهر ساخت

این مجسمه از حد طبیعی اندکی بزرگتر، و با چنان ظرافتی ساخته شده بود که . لمنوس از برنز به قالب ریخته بود

دیگري مجسمه آتنه پروماخوس بود که االهه را  .میدانستندجمله هنرشناسان آن را بهترین و زیباترین کار فیدیاس 

این پیکره برنزي بین دروازه پروپوالیا و معبد ارختئوم قرار . به صورتی سترگ، و آماده دفاع از شهر خود، نشان میداد

 .میداددور هشدار راهنماي دریانوردان بود، و دشمنان را از  ;داشت و، با پایهاش، به بلندي بیست و یک متر میرسید

آتنه پارتنون که مشهورترین این سه پیکره بود، یازده متر و نیم ارتفاع داشت و در داخل معبد جاي گرفته بود، این 

پیکره پرشکوه را از  فیدیاس دوست داشت که این. مجسمه االهه بکارت و رب النوع عقل و عصمت را نمایش میداد

استاد پیکرتراش قسمتهاي نمایان بدن را از عاج و جامه . مرمر بتراشد، لکن مردم شهر جز به طال و عاج رضا نمیدادند

عالوه بر این، . بود) کیلو 1154(مقدار طالیی که در این کار صرف شد، معادل چهل و چهار تالنت  ;را از طال ساخت

این مجسمه . براي تزیین آن به کار برد، و بر کاله و کفش و سپر وي تصاویري نقش کردفلزات گرانبهاي دیگري نیز 

را در جایی قرار داده بودند که، در روز جشن آتنه، خورشید از درهاي بزرگ معبد برجامه درخشان آن تابیده، چهره 

   .یساختمرنگ پریدهاش را روشن 

زیرا مقداري از طال و عاجی که براي ساختن مجسمه به وي  ;در پایان کار، فیدیاس با وضعی نامطلوب رو به رو شد

دشمنان پریکلس از این موقعیت استفاده کردند و به فیدیاس تهمت . سپرده بودند، بدون علت، از میان رفته بود

وجه الکفاله، () ولی مردمان اولمپیا به نفع او مداخله کردند و، در ازاي چهل تالنت  .ساختنددزدي زدند و محکومش 



٩٠٩

مردمان . آزادش ساختند، مشروط بر آنکه به اولمپیا رود و در آنجا، براي معبد زئوس، از طال و عاج مجسمهاي بسازد

در جوار معبد، براي او و دستیارانش  ;ي طال و عاج در اختیار او گذاردنداولمپیا، با خرسندي تمام، مقدار بیشتر

کارگاه خصوصی ساختند و برادرش پانائنوس را نیز مامور داشتند که پایگاه مجسمه و دیوارهاي معبد را تزیین و 

هجده متر  از این رو، به زئوس نشسته خود ;هاي سترگ و عظیم را بیشتر میپسندید فیدیاس پیکره. نقاشی کند

هنگامی که آن را در میان معبد جاي دادند، منتقدان به خردهگیري پرداختند که اگر خداوند بزرگ میل  ;بلندي داد

)) گیسوان بهشتی((و )) ابروان تیره رنگ((فیدیاس بر روي . برخاستن کند سقف معبد را از جاي برخواهد کند

در دست راستش مجسمه کوچک  ;برگ زیتون ساخته شده بود خداوند تندرها تاجی از طال نهاد که به شکل شاخ و

جامه طال بر او پوشاند و گلهایی بر آن . پیروزي، آن نیز از طال و عاج، قرار داد، و در دست چپش عصاي گوهرنشان

هاي کوچک پیروزي،  مجسمه ;مسند خدا از طال، عاج، و آبنوس بود. کفش وي را از طالي سخت ساخت ;حک کرد

ولون، آرتمیس، نیوبه، و نیز مجسمهاي از پسران شهر تب، که ابوالهول آنها را ربوده بود، برپایه آن جاي پیکره آپ

هایی در  در پایان کار، این مجسمه بزرگ چنان در افکار مردم تاثیر کرد که، پس از اندك زمانی، افسانه. داشت

گر از کار او راضی است، عالمتی آشکار سازد، و گویند که فیدیاس از آسمان درخواست کرد که ا. اطرافش ساخته شد

در آن ایام، این گونه عالمات سماوي را به انحاي مختلف . ناگهان صاعقهاي بر سنگفرش پیش پاي مجسمه فرود آمد

هان درآمد، و هر کس که استطاعتی داشت از راه این شاهکار در شمار عجایب هفتگانه ج .میکردندتوجیه و تفسیر 

. دور براي زیارت آن خداوند مجسم به اولمپیا سفر میکرد

آیمیلیوس پاولوس رومی، که یونان را فتح کرد، از دیدار این پیکره عظیم حیران و وحشتزده گشت و اعتراف کرد که 

ین دهن آن را زیباترین پیکره روي زمین نامید و دیون زر. آنچه به چشم دیده، از حدود انتظارش بیشتر بوده است

هر گاه کسی که دلی پر درد داشته، و جام تیره : ((گفتهاي را که بعدها بتهوون درباره موسیقی خود گفت، بدان افزود

ه بختی و اندوه را تا به آخرین قطره نوشیده و خواب راحت را از دست داده باشد، در برابر این پیکره قرار گیرد، هم

زیبایی این : ((کوینتیلیانوس گفته است.)) رنجها و غمهایی را که در زندگی انسانی روي میکند، از یاد خواهد برد

از آخرین سالهاي عمر .)) عظمت این پیکره، با جالل آن خدا برابر بود. مجسمه حتی بر شکوه آن مذهب نیز میافزود

روایتی دیگر بر . وایات، وي به آتن بازگشته و در زندان مرده استبنابریکی از ر. فیدیاس اطالع موثقی در دست نداریم

ولی بر هیچ یک از این . اعدام شده است 432آن است که وي در الیس اقامت گزیده و سرانجام در همانجا به سال 

خود، مبرهن پس از وي، شاگردانش شیوه او را دنبال کردند و، با رسیدن به پایه استاد . روایات نمیتوان اعتماد کرد

 نمسیسآگوراکریتوس، شاگرد دلبند او، پیکره مشهوري از . داشتند که وي در کار تعلیم نیز توفیق بسیار یافته است

 .بودي پیکرتراشی آلکامنس مجسمه آفرودیته باغات را ساخت، که به عقیده لوکیانوس از عالیترین شاهکارها. تراشید

. در پایان قرن پنجم، مکتب فیدیاس خاتمه یافت، ولی پیکرتراشی یونان بر اثر کارهاي آنان پیشرفت بسیار کرده بود

سر حد کمال نزدیک  در آن هنگام که به سبب جنگ پلوپونزي انحطاط آتن آغاز شد، مکتب فیدیاس این هنر را به

ساخته، شیوه کار و قواعد آن، را معین داشته، و کالبدشناسی را دریافته و حیات و حرکت و زیبایی را در قالب برنز یا 

ولی خاصیت برجسته و مشخص فیدیاس آن بود که به شیوه کالسیک یعنی شیوهاي که . سنگ مجسم کرده بود

در این شیوه . دست یافته و آن را بدقت بیان داشته و نمایش داده است خوانده است)) شیوه واال((وینکلمان آن را 

قدرت با زیبایی، شور و هیجان با خویشتنداري، حرکت با سکون، و گوشت و استخوان با روح و فکر در هم آمیخته 

ا یی را که ب))آرامش و صفا((بدین طریق، هنرمندان یونانی، پس از پنج قرن کار و کوشش، دست کم . است

مردم پرشور و سرکش آتن با مشاهده آثار  ;خیالپردازیهاي فراوان به یونانیان نسبت داده میشد مجسم ساختند
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فیدیاس توانستند ببینند که آدمی، حتی تنها از طریق مجسمه سازي، تا چه حد براي زمانی کوتاه به خدایان شبیه 

. شده است

IV -  معماران  

  پیشرفت معماري  -1

از همه معابدي که در آن عصر فرخنده برپا . م، سبک معماري دوریک یونان را یکسره تسخیر کرد قدر قرن پنجم 

مهمترین آنها ارختئوم و معبد پیروزي بیبال است که بر  ;شده بود، جز چند بناي یونیایی بر جاي نمانده است

ونهاي داخلی پروپوالیا و برجسته آتیک به قواعد معماري دوریک وفادار بود، و فقط در ست. آکروپولیس واقع شده

اینکه ستونهاي دوریک را بلندتر و باریکتر میساختند، . کاریهاي گرداگرد تسئوم و پارتنون به شیوه یونیایی پرداخت

یونانیان، در آسیاي صغیر، عشقی را که مردم مشرق زمین به تزیینات . شاید دلیل تاثیرات دیگر شیوه یونیایی باشد

کردند و آن را به شکل نقوش برجسته دقیق و پیچیده یونیایی نمایش دادند، و شیوه تازه و  ظریف داشتند جذب

، یکی از معماران یونی، به نام 430از قراري که ویتروویوس میگوید، در حدود سال . آراستهتر کورنتی را بنیاد نهادند

ایهاي آن را بر سر گور بانوي خویش کالیماخوس، از مشاهده سبد هدایاي نذریی که سرپوشی از کاشی داشته و د

 ;وحشی روییده بود اقوینطونبر گرد این سبد و سرپوش کاشی آن یک بوته . نهاده بود دچار حیرت گردید

شکال مارپیچی دیگري را با پیکرتراش، که از صورت طبیعی این منظره به وجد آمده بود، شکل برگهاي این بوته و ا

بعید نیست که این . سر ستونهاي یونیایی معبدي که در کورنت میساخت ترکیب کرد و شیوهاي نو پدید آورد

داستان زاده خیال باشد، زیرا، در پیدایش سبک کورنتی، تاثیر سبد آن دایه بمراتب از نفوذ سرستونهاي مصري، که از 

. ییافت، کمتر بوده استشکل برگ زیتون و پاپیروس ترکیب م

ایکتینوس، در محوطه معبدي که به سبک یونیایی در . لکن این شیوه نو در یونان عصر طالیی چندان پیشرفتی نکرد

در اواخر قرن چهارم نیز، بنایی که براي یادبود دسته  ;فیگالیا بنا میشد، فقط یک ستون را به این طرز ساخت

این سبک ظریف فقط به دست هنرمندان دقیق و خوش ذوق . ین سبک بودخوانندگان لوسیکراتس ساخته شد، بد

  . امپراطوري روم کمال یافت

و شهرها براي ساختن زیباترین مجسمه،  ;در این دوره، در سرتاسر قلمرو یونان، معماران به بناي معابد مشغول بودند

در یونیا، عالوه بر بناهاي . نزدیک میساختندیا وسیعترین محراب، با یکدیگر رقابت میکردند و خود را به ورشکستگی 

عظیمی که از قرن ششم در ساموس و افسوس بود، معابدي نیز در ماگنسیا، تئوس، و پرینه به سبک یونیایی ساخته 

در آسوس، واقع در شمال باختري آسیاي صغیر، مهاجران یونانی معبدي براي عبادت آتنه بنا کردند که سبک . شد

، کروتونا معبد 480در انتهاي دیگر سرزمین یونان نیز، در حدود سال . ک دوریک قدیم شبیه بودمعماري آن به سب

بر جاي بود، ولی در آن سال اسقفی آن را  1600این معبد تا سال . وسیعی به سبک دوریک براي عبادت هرا بنا کرد

، سگستا، )پائستوم(پوسیدونیا  بزرگترین معابدي که در. ویران ساخت تا سنگهایش را به مصرف بهتري برساند

در . سلینوس، و آکراگاس بنا شده است، و نیز معبد آسکلپیوس در اپیداوروس، همگی به قرن پنجم تعلق دارند

سیراکوز، هنوز ستونهاي معبدي که گلون اول براي آتنه ساخته بود برپاست، و قسمتی از آن بنا را اکنون به صورت 

، ایکتینوس معبدي براي آپولون طرح ریخت که به )واقع در پلوپونز(اي، نزدیک فیگالیا در باس. کلیسایی در آوردهاند

در اینجا محوطه وسیعی بود که اطراف آن را . نحوي شگفتانگیز با پارتنون، که شاهکار دیگر او بود، تفاوت داشت

وان بی سقف قرار داشت که در این محوطه، یک محراب کوچک و نیز یک ای. ستونهایی به شیوه دوریک احاطه میکرد

در قسمت داخلی ایوان، و بر جبهه درونی سر ستونهاي . گرداگرد آن را ستونهایی به سبک یونیایی فرا گرفته بود

هاي پارتنون تقریبا برابر و، در مقابل چشم، از آن نمایانتر  هایی نقش شده بود که در زیبایی با کتیبه یونیایی، کتیبه
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یک نسل قبل از بناي پارتنون، لیبون، معمار الئایی، براي زئوس معبدي به سبک دوریک در اولمپیا برپا داشت  .بود

در هر سر آن شش ستون، و در هر پهلو سیزده ستون قرار . که از لحاظ زیبایی و عظمت با پارتنون برابري میکرد

تبرتر از آن بودند که زیبا باشند، و جنس آنها نیز چندان مرغوب نبود، زیرا سنگ آهک خشن را این ستونها س. داشت

ساخته شده بود و، از قراري که پاوسانیاس گفته  پنتلیکوسهاي رخام کوه  ولی سقف از پاره. با گچ پوشانده بودند

که در قسمت شرقی، مسابقه  بودندو آلکامنس بر نماي بیرونی آن تصاویري نافذ و موثر نقش کرده  است، پایونیوس

در اساطیر یونان . گردونه رانی پلوپس و اوینومائوس را نمایش میداد، و در قسمت غربی، جنگ الپیتها را با قنطورسها

هنگامی که پیریتوس، پادشاه آنان، هیپودامیا، . الپیتها اقوامی بودند که در کوهستانهاي تسالی میزیستند باستان،

، را به زنی گرفت، قنطورسها را به جشن عروسی خود دعوت )یکی از شهرهاي الیس(دختر اوینومائوس پادشاه پیسا 

یونان آنان را به صورت نیم انسان و نیم اسب نشان هاي مجاور پلیون زندگی میکردند، و هنر  قنطورسها در کوه. کرد

این خاصیت، یا بدان جهت بوده است که اینان طبع و سرشتی توحشآمیز داشتهاند، یا از آن روي بوده است  ;میداد

در جشن . که در سوارکاري سخت توانا بودهاند و اسب و سوار، هر دو، به صورت حیوانی واحد تصور میشدهاند

  . س، این سواران مست شدند و قصد آن کردند که زنان الپیتها را بربایندعروسی پیریتو

این موضوع، که هیچ گاه تکرار آن هنرمندان یونانی . (الپیتها دلیرانه از زنان خود دفاع کردند و سرانجام پیروز شدند

وحشی پاك ساختهاند، و  را خسته نمیساخت، شاید کنایه از آن بود که این مردم جنگلهاي خود را از وجود حیوانات

نقوش نماي ). هاي انسانی و حیوانی روح بشر موجود است نیز میتوانست نمودار جدالی باشد که همواره میان جنبه

زیرا، . تصاویر نماي غربی را بسختی میتوان به همان عصر متعلق دانست ;شرقی، به نحوي مهجور، جامد و بیحرکتند

و عاري از ظرافتند و گیسوانشان به طرز باستانی آرایش یافته، زنده و پرحرکتند، و هر چند که بعضی از آنها ناهنجار 

عروس، زیبایی خیره . نشان میدهند که تلفیق و ترکیب اشکال از لحاظ پیکرتراش به وجه کامل صورت گرفته است

وي علت آن جنگ را پیکرش ظریف و نازك و شکننده نیست، بلکه بالیدگی و دل انگیزي اندامهاي  ;کنندهاي دارد

یکی از قنطورسهاي ریشدار یک دست خود را در کمر وي افکنده، و دست دیگر را بر سینهاش . بخوبی بیان میدارد

در سیماي عروس، که در حال ربوده شدن است، چنان آرامشی تجسم یافته است که ما به گمان میافتیم که . نهاده

یا شاید آن زن، چون سایر زنان، در مقابل عشق و  ;ان را خوانده استشاید پیکرتراش یونانی آثار لسینگ یا وینکلم

هاي معبد که بر جاي مانده و پارهاي از رنجهاي هراکلس را  قسمتهایی از کتیبه. تمناي مردان، حساسیت تمام دارد

یشتري نمایش میدهد، از لحاظ حجم و اهمیت، به پاي حجاریهاي نماي بیرونی نمیرسد، ولی ازظرافت و کمال ب

بر پشت خود نگاه میدارد، شاهکاري است  اطلسیکی از این نقشها، که در آن هراکلس جهان را براي . برخوردار است

هراکلس در اینجا غولی عظیم و غیرطبیعی نیست که شیارهاي عضالت سنگی بر بدن داشته . در غایت کمال

در برابر او اطلس ایستاده است که سرش شایسته آن . د،بلکه فقط مردي است که اندامی متناسب و بالیده داردباش

این دختر از کمال . و در سمت چپ یکی از دختران اطلس قرار گرفته ;هاي افالطون گردد است که زینت بخش شانه

ند را یاري میکند که سنگینی جهان را بر دوشهاي زیبایی طبیعی و سالمت زنانه برخوردار است، و بآرامی مرد نیروم

شاید هنرمند پیکرتراش از این کار قصدي داشته و میخواسته است که نکته را با رمز و کنایه باز . خود تحمل نماید

ولی در نظر  ;هاي نیمه ویران عیبهایی میبیند متخصص صاحبنظر در شیوه پرداخت و جزئیات این کتیبه. گوید

ط دوستار هنرند عروس، هراکلس، و دختر اطلس، چون هر اثر دیگري در تاریخ پیکرتراشی جهان، به کسانی که فق

  . کمال نزدیکند
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سبک دوریک، که در . م رهبر سراسر یونان است آتیک در معماریهاي خود، از لحاظ کثرت و کمال، در قرن پنجم ق

رنگ بر  ;نمایش میدهد، در اینجا ظرافت و رشاقت یونیایی را به خود میگیردنواحی دیگر پیکرهاي فربه و درشت را 

کسانی که خطر میکردند و به عزم سفر دریا از دیار خویش جدا میشدند، . خط، و زیور بر نظم و تقارن افزوده میشود

. ن برجاستبر پرتگاهی مخوف، در سونیون، معبدي براي پوسیدون ساخته بودند که اکنون یازده ستون از آ

به تشویق پریکلس، آتن مبالغی اعانه داد تا این معبد  ;ایکتینوس در الئوسیس معبد وسیعی براي دمتر طرح ریخت

کوهستان پنتلیکوس و ناحیه پاروس، که بزرگترین معادن . هاي الئوسی شایسته گردد توسعه یابد و براي جشنواره

و از این رو، معماران این شهر عالیترین مصالح بنایی را آسان و فراوان  رخام را در بردارند، به شهر آتن بسیار نزدیکند،

تا دوران شکستهاي اقتصادي ما، دموکراسیها بندرت توانسته یا خواستهاند که، چنین سخاوتمندانه، . به دست میآورند

  . هزینه بناهاي عمومی را بپردازند

) که ذخیره طالي آتن نیز بود(مجسمه آتنه پارتنون  ;بود) دالر 4200000(هزینه بناي پارتنون هفتصد تالنت 

دالر 18000000دالر صرف بناي ناتمام پروپوالیا، و معادل  2400000معادل  ;دالر ارزش داشت 6000000معادل 

دالر  16200000هزینه حجاریها و تزیینات به  ;در آتن و پیرایئوس صرف بناهاي کوچکتر دوران پریکلس شده بود

دالر صرف  57600000م، مردم آتن راي دادند که  ق 431تا  447ي هم، در طی شانزده سال، یعنی از بر رو ;میرسد

توزیع این مبلغ بین معماران و نقاشان و مباشران و غالمان، . ها و نقاشیهاي آن گردد تهیه بناهاي عمومی و مجسمه

  . در ایجاد رفاه و سعادت در آتن عصر پریکلس تاثیر فراوان داشت

آتنیانی که از ساالمیس بازگشته بودند، شهر . نه این فعالیتهاي هنري پرشور، اکنون با ابهام بسیار به تخیل میآیدزمی

  . خود را بر اثر اشغال سپاهیان ایران تقریبا یکسره ویران یافتند

عمارات آن  این گونه حوادث فجیع، اگر روحیات مردم شهر را چون. هر بنایی که ارزشی داشت، سراپا سوخته بود

بسیاري از زشتیها را برطرف میکند و )) کارهاي خدایی((این . ضایع و ویران نکند، به آنان ثبات و نیرو میبخشد

دست تصادف، علی رغم عناد انسانی، بسیاري از امور را به انجام . مسکنهاي نامناسب و ناشایست را از میان بر میگیرد

مردم . دست آید، کار و نبوغ آدمیان شهري زیباتر از شهر پیش پدید میآورد اگر در این بحرانها خوراك به ;میرساند

آتن، حتی پس از جنگ با ایران، قدرت کار و دهاي فراوان داشتند، و روح پیروزي نیز اراده و همت آنان را در کارهاي 

دوباره تاالر شهرداري،  ;مجلس اعیان تازهاي تشکیل یافت ;پس از یک نسل، آتن از نو بنا شد. بزرگ دو چندان کرد

، هیپودامس 446در حدود سال . ها و انبارهاي جدید ساخته شد ها و ایوانهاي نو، حصارهاي دفاعی، و بندرگاه خانه

هاي در هم و بی نقشه  به جاي کوچه ;میلتوسی، بزرگترین شهرساز عهد باستان، طرح یک پیرایئوس تازه را ریخت

بر یکی . هاي منظم به وجود آورد و، در این راه، شیوهاي نو برقرار ساخت چهارراه پیشین، خیابانهاي وسیع مستقیم با

از ارتفاعات شمال باختري آکروپولیس، و در فاصله یک کیلومتر و نیمی آن، جمعی از هنرمندانی که نامشان بر ما 

حجاران بر نماهاي  .استمجهول است، معبد پارتنون کوچکتري را بنا نهادند که به تسئوم یا معبد تسئوس معروف 

نقاشان به  ;در دو سر بنا، گرداگرد ستونهاي داخلی، افریزي قرار دادند ;ها نقشهاي زیبا پدید آوردند خارجی و کتیبه

هاي نازك مرمر میگذشت  ورقهرنگآمیزي گچبریها پرداختند و بر دیوارهاي قسمت داخلی، که با نور کمی که از 

تجدید بناي آکروپولیس بهترین و مهمترین کاري بود که براي  .کردندروشن شده بود، تصاویري روشن و زیبا نقش 

. معماران عصر پریکلس باقی مانده بود

تمیستوکلس بناي آن را آغاز کرد، و در آنجا . امور مذهبی آن شهر بود آکروپولیس از دیرباز مقر حکومت آتن و مرکز

شهرت یافت، ولی، پس از سقوط )) بناي صد پایی((طرح ریخت، که از آن رو به  )سی متر= (معبدي را به طول صد پا
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باید معبد آتنه زیرا معتقد بود که  ;تمیستوکلس، این کار تعطیل شد و جبهه اولیگارشیک با ادامه آن مخالفت ورزید

، که به دست ایرانیان ویران شده بود، بنا کرد، و گرنه بال و بدبختی بر شهر نازل ))آتنه شهر((را بر جاي معبد قدیمی 

را براي پارتنون در نظر گرفت، و هر چند )) بناي صدپایی((پریکلس، که به این خرافات پابند نبود، محل . خواهد شد

هنرمندان دوران پریکلس، بر دامنه . اره معترض بودند، مقصود خویش را به انجام رساندکه کاهنان تا پایان کار همو

جنوب باختري آکروپولیس، یک اودیون یا تاالر موسیقی بنیاد نهادند که، از لحاظ گنبد مخروطی شکلی که داشت، 

که از آن پس سر مخروطی شکل  این بنا به هجوسرایان محافظه کار بهانه داد. در بین عمارات آتن منحصر به فرد بود

قسمت عمده تاالر موسیقی از چوب ساخته شده بود، و بزودي . وي بنامند)) تاالر موسیقی((پریکلس را اودیون یا 

 ;در این تاالر، موسیقیدانان و نوازندگان، آهنگهاي خود را به گوش مستمعین میرساندند. مقهور گذشت زمان گردید

هر ساله، مسابقاتی که پریکلس براي نوازندگان و سرایندگان  ;تماشاگذارده میشد درامهاي دیونوسوسی به معرض

هاي مادي و معنوي امور توجه داشت، اغلب، خود از  این سیاستمدار، که به همه جنبه. مقرر داشته بود، اجرا میگردید

. داوران مسابقات بود

در دو سوي این جاده تندیسها . بود و بتدریج باال میرفت در ایام قدیم، راهی که به قله تپه منتهی میشد، پرپیچ و خم

و هدایایی قرار داشت که به االهه تقدیم شده بود، و در نزدیکی قله پلکانی وسیع و باشکوه از سنگ مرمر دیده میشد 

 بر باالي باروي جنوبی، کالیکراتس براي آتنه معبدي کوچک به سبک. که در دو سوي آن بارویی کشیده شده بود

  . نمایش میداد بالیونیایی بنا کرده بود که این االهه را به شکل پیروزي بی 

این . میآراست) که بخشی از آنها در موزه آتن باقی است(ستونهاي کوچک اطراف این بنا را نقوش برجسته زیبایی 

این پیروزیهاي مجسم به سبک فیدیاس . نشان میداد که غنایم خود را به آتن میآورند را)) پیروزیهاي بالدار((نقوش 

هاي  هاي جسیم االهه گرچه قدرتی که در آنهاست از پیکره ;ساخته شدهاند و بهترین مختصات آن را در بردارند

ه پیروزي که بند پایافزار پیکر. پارتنون کمتر است حرکاتی دلپذیرتر دارند،و لباسهایشان طبیعیتر تجسم یافته است

  . زیرا یکی از پیروزیهاي درخشان هنر یونان است ;خود را میبندد، این نام را در خور است

هاي موکنایی بنا کرد که داراي پنج مدخل  هاي آکروپولیس، منسیکلس مدخلی بزرگ به سبک دروازه بر باالي پله

بعدها، به سبب همین رواقهاي ستوندار، . ریک قرار داشتدر جلوي هر یک رواقی ستوندار به سبک دو ;کوچکتر بود

این رواقها، افریز و کتیبه داشتند، و باالي هر یک را . مشهور شد)) ها جلوي دروازه((سرتاسر این بنا به پروپوالیا یا 

یی، که در راهی که دروازه را به عمارت میپیوست، داراي ستونهایی بود به سبک یونیا. نماي مثلث شکلی زینت میداد

داخل جناح شمالی با نقاشیهاي پولوگنوتوس و هنرمندان دیگر . محیط دوریک خود کامال مشخص و نمایان بودند

تاالر ((بدین سبب، قسمت شمالی عمارت،  ;تزیین شده بود و چند لوحه نذري، از گل پخته یا مرمر، در آن جا داشت

کار در این قسمت، که یا بر اثر جنگ یا به . ود ناتمام مانده بودجناح جنوبی که کوچکتر ب. نام گرفته بود)) ها لوحه

منظور مخالفت با اعمال پریکلس تعطیل شده بود، مجموعهاي نامتناسب از اجزاي زیبا براي مدخل پارتنون برجا 

. گذارد

داشت بناي  ها، در سمت چپ، معبد ارختئوم بنا شده بود که به نحوي شگفتانگیز سبک شرقی در داخل این دروازه

هنگامی که آتن، بر اثر نبرد آیگوس پوتاموس، دچار فقر و آشفتگی گردید، هنوز بیش  ;این معبد با جنگ مصادف شد

محافظه کارانی که از انتقام قهرمانان باستانی . آغاز بناي آن پس از مرگ پریکلس بود. از نیمی از آن ساخته نشده بود

ا عقیده در این بود که ارختئوس و ککروپس، حتی آتنه که معبدي کهنتر زیر. بیم داشتند مشوق این کار بودند

داشت و مارهاي مقدسی که همواره بر آنجا میگذشتند، از اینکه پارتنون بر جایگاه دیگري بنا شده بود، خاطري آزرده 

  . داشتند و در صدد بودند که از آتن انتقام بستانند
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یک جناح آن به . ر میان بود در نقشه آن تاثیر کرد و وحدتش را بر هم زداغراض گوناگونی که از بناي این عمارت د

محراب، . آتنه شهر تعلق یافت و مجسمه قدیمی وي در آن جاي گرفت، و جناح دیگر ویژه ارختئوس و پوسیدون شد

الی و رواق شم. به جاي آنکه با یک ردیف ستون وحدتبخش احاطه شود، در میان سه رواق مجزا قرار گرفته بود

   .نبودندشرقی بر ستونهاي یونیایی بلندي قرار داشتند که در زیبایی از انواع خود کمتر 

در محراب، . در رواق شمالی، دروازه کاملی ساخته شده بود و گلهایی نقر شده بر سنگ مرمر، آن را زینت میدادند

چراغ بزرگی . آتنه قرار داشت، که از چوب ساخته شده و، به اعتقاد مردم مقدس، از آسمان فرود آمده بودپیکره اولیه 

  . که هرگز شعلهاش نمیمرد نیز در این محراب جاي داشت

و آن را، مانند سرستونهاي کورنتی خود، با شکل  عصر خود بود، این چراغ را از طال ساخته چلینیکالیماخوس، که 

این دخترکان  .بود)) کاریابی((یا )) دوشیزگان((دروازه جنوبی همان رواق معروف . برگهاي اقوینطون آرایش داده بود

که به شکل زنی تراشیده (یکی از این گونه ستونها . بودهاندبردبار، به ظن قوي، از اعقاب زنان زنبیل به دست شرقی 

این . در ترالس، واقع در آسیاي صغیر، به دست آمده و اصل شرقی و شاید آشوري آنها را آشکار میسازد) شده بودند

یش ها از لحاظ لباس بسیار عالی ساخته شدهاند، و خمیدگی طبیعی زانوها حالت آزاد و آسوده آنان را نما پیکره

ولی این بانوان سخت و استوار، آن قدر نیرومند به نظر نمیآمدند که بتوانند با استحکام و قدرت خود، چون . میدهد

این انحرافی بود ذوقی که شاید فیدیاس هرگز بدان . عالیترین انواع معماري، اطمینان و اعتماد در آدمی پدید آورند

. رضا نمیداد

  پارتنون -3

وس، به یاري کالیکراتس و تحت نظارت فیدیاس و پریکلس، بناي معبد جدیدي را براي آتنه ، ایکتین447در سال 

)) دوشیزگان((وي، در انتهاي غربی عمارت، براي دختران کاهنه آتنه تاالري ساخت و آن را خانه . پارتنون آغاز کرد

. معماري، به کل آن بنا اطالق شدنام گذارد، ولی با گذشت زمان سهل انگار، نام این جز، به حکم نوعی استعاره 

هاي آهن داشت، مصالح کار خود قرار داد و مالط به کار  هایی از دانه ایکتینوس مرمر سپید کوه پنتلیکوس را،که رگه

هاي سنگ را چنان بدقت چهار گوش ساخته و صیقل داده بود که هر پاره، پاره دیگر را به خود میگرفت و  پاره. نبرد

قطعات استوانهاي شکل ستونها را سوراخ میکرد تا تیر نازکی از چوب زیتون در . د به نظر میآمدچون یک قطعه واح

سپس قطعات ستون را بر روي هم میگذارد و قطعه باالیی را آن قدر بر قطعه زیرین میگرداند و . آنها جاي دهد

  . میانشان تقریبا از نظر محو میشدمیسایید که دو سطح مجاور صاف و هموار گشته، به یکدیگر میپیوستند و فاصله 

  . طرح آن مستطیل بود. این بنا به سبک دوریک یکدست، و از سادگی بناهاي دوران کالسیک برخوردار بود

زیرا یونانیان به اشکال مستدیر و مخروطی توجهی نداشتند، و از این روي، در معماري یونان، طاق مرسوم نبود، هر 

. متر 20 30 70: ابعاد عمارت از حدود اعتدال تجاوز نکرده بود. آن آشنایی داشتهاندچند که معماران بدون شک با 

گویا، در سراسر این بنا، تناسبی چون قانون تناسب پولوکلیتوس رعایت شده بود، و همه مقیاسات آن با قطر ستون 

نجا، هر ستون پنج برابر قطر خود اما در ای. در پوسیدونیا، ارتفاع ستون چهار برابر قطرش بود. تناسبی معین داشتند

این سبک نو، با کامیابی تمام، بین استحکام سبک اسپارتی و رشاقت شیوه آتیکی، حد وسط را  ;بلندي داشت

قطورتر، و از میانه تا باال، بتدریج باریک ) سانتیمتر 2در حدود (در هر ستون از پایه تا میانه اندکی . برگزیده بود

  . تونبندي خود متمایل بودمیشد، و به طرف مرکز س

ها از  هر خط افقی که بر پایه ستونها و بر کتیبه. ها قرار داشتند اندکی از بقیه قطورتر بودند ستونهایی که در گوشه

یک سر به سر دیگر کشیده میشد اندکی انحنا داشت، چنانکه اگر چشم بر یک سر هر خط ظاهرا افقی قرار میگرفت، 

ها مربع کامل نبود، بلکه طرح آنها چنان بود که از  نقوش چهارگوش کتیبه. یتوانست دیدآن سوي خط را بتمامی نم
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انحنایی که به خطوط افقی میدادند، شیوه هوشیارانهاي بود که خطاي باصره را اصالح . پایین مربع کامل به نظر آیند

و ستونها از پایین به باال بتدریج  ;یرسیداگر چنان نمیکردند، خطوط پایه ستونها، در میان، فرو رفته به نظر م ;میکرد

اما این گونه دقت، بدون شک، مستلزم . ها باریکتر از دیگران و متمایل به بیرون دیده میشد نازك، و ستونهاي گوشه

این معبد تنها یکی از مظاهر کمال معماري یونان را، که در آن علم و  ;آگاهی فراوان بر ریاضیات و علم مناظر بود

در بناي پارتنون، چنانکه در علم فیزیک معلوم است، هر خط مستقیم . ت به هم داده بودند، تشکیل میدادهنر دس

و هر جز آن به صورت ترکیبی دقیق، چنانکه در نقاشی مشهود است، به سوي مرکز گرایش  ;داراي انحنایی بود

. سنگها حیات و آزادي میبخشیددر نتیجه، نرمی و زیبایی خاصی در آن پدید آمده بود که گویی به  ;داشت

تزیینات افریز، که بر باالي قسمت ساده کتیبه قرار داشت، از یک ردیف شیارهاي عمودي سه گوش تشکیل یافته، و 

این نود و دو نقش چهارگوش داراي تصاویري . هاي معینی، نقوشی چهارگوش جاي گرفته بودند در میان آن، با فاصله

از پیکار یونانیان با مردمان تروا و : را نمایش میدادند)) توحش((و )) تمدن((جدال میان  برجسته بودند که بار دیگر

این الواح، بدون . سخن میگفت، و جنگ میان الپیتها و قنطورسها، و نزاع خدایان و غوالن را بیان میداشت آمازونها

این . ي گوناگون هستند، و استادانی چند، با ورزیدگیهاي ناهمسان، به تراشیدن آنها پرداختهاندشک، اثر دستها

لکن، سر برخی از قنطورسها گویی اثر قلم رامبراند  ;حجاریها، از لحاظ زیبایی و کمال، به پایه افریز محراب نمیرسند

و بر نماي شرقی،  ;رمانان حجاري شده بودهایی به قامت قه بر نماهاي مثلثی شکل خارجی، پیکره. است بر سنگ

در اینجا، پیکره نیرومند و خمیده تسئوس، و . را میتوانستند دید زئوسباالي مدخل، تماشاگران والدت آتنه از سر 

تسئوس به شکل غولی ساخته شده بود که قدرت تفکر فلسفی و  .میشدنقش زیباي ایریس هرمس مونث نیز دیده 

جامهاي که ایریس به تن داشت بر اندامهایش چسبیده بود، اما در  ;آرامش مردم متمدن در سیمایش هویدا بود

نقوش . ازي نگیرد، باد موافق نیستهمان حال باد بر آن میوزید زیرا، به عقیده فیدیاس، بادي که جامهاي را به ب

دیگري که در این قسمت به نظر میرسید، یکی پیکره هبه، االهه جوانی بود که جام خدایان اولمپ را از باده آسمانی 

در گوشه سمت چپ، سر چهار اسب دیده میشد که با چشمان . پر میساخت، و دیگري نقش پروقار االهگان سرنوشت

دهانهاي کف کردهاي که حکایت از سرعتشان میکرد، طلوع خورشید را اعالم میداشتند، و درخشنده، منخرین باز، و 

بر گوشه سمت راست، ماه گردونه خود را به سوي مغرب خویش میراند این هشت اسب زیباترین اسبان تاریخ 

ود در اینجا باز در نماي غربی، پوسیدون، بر سر حکمرانی آتیک، با آتنه به مجادله برخاسته ب. حجاري میباشند

نقوش . گویی این اسبان میخواستند که سخافت کارهاي آدمیان را جبران کنند ;تصاویر چند اسب دیده میشد

شاید بدنهاي . کسانی که تکیه داده و آرمیدهاند، با فخامتی غیر واقعپردازانه، از جویبارهاي آرام آتن حکایت میکرد

نان را زیاده از حد بزرگ ساخته باشند، لکن، در تاریخ حجاري جهان، مردان را بیش از اندازه عضالنی، و پیکر ز

بندرت دیده شده است که چندین پیکره گوناگون تا این حد طبیعی و ماهرانه در سطح باریک یک نماي مثلث گرد 

ز گوشت و خون هاي دیگر از سنگند، اما اینها ا همه پیکره: ((کانووا از این نقوش توصیفی مبالغهآمیز کرده است. آیند

این افریز، که مشهورترین نقوش . ها زیباترند زنان و مردانی که بر افریز نقش شدهاند، از این پیکره.)) پدید آمدهاند

به گمان . متر، در رواق و بر باالي دیوار خارجی محراب کشیده شده بود160برجسته جهان را در برداشت، به طول 

آتیکی، به مناسبت جشن مسابقات سراسري آتن، آتنه را ستایش میکنند و ما، در این نقشها، دختران و پسران 

گروهی از آنان بر افریز غربی و شمالی، و گروهی دیگر بر افریز جنوبی حرکت . هدایایی به پیشگاهش تقدیم میدارند

، هدایا و بخشی از غنایم االهه نیز، با فخرو غرور. میکنند، و در افریز شرقی، هر دو گروه در برابر االهه قرار میگیرند

صاحبدولتان بر  ;سوارانی زیبا بر اسبانی زیباتر نشستهاند. شهر خود را به زئوس و سایر خدایان اولمپی تقدیم میکند

دوشیزگان خوبروي و پیران  ;ها جاي گرفتهاند، و توده مردم دلشادند که در رکاب آنان پیاده راه میسپرند گردونه
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هاي شراب مقدس را بر دوش حمل  خدمتگزاران کوزه ;ن و سینی نان بر دست دازندخاموش و آرام شاخه زیتو

هایی را که زمانی دراز پیش از این روز مقدس براي االهه بافته و قالبدوزي  بانوان صاحب شوکت جامه ;میکنند

ر و آرام یا با کسانی که جهت قربان شدن انتخاب شدهاند، همچون برهاي بردبا ;کردهاند، به پیشگاه وي میبرند

دختران طبقات باال وسایل اجراي مراسم و لوازم قربان کردن  ;خشمی که از وقوف بر تقدیر خود دارند، پیش میروند

آدمیان و جانوران، در تاریخ جهان، . نوازندگان، با فلوتهاي خود، نغماتی بیمرگ و بی آهنگ مینوازند ;را حمل میکنند

حجاران میتوانستند در سنگی به قطر کمتر از شش . یل و تکریم شدهاندبندرت با هنري چنین رنجآمیز تجل

سانتیمتر، با سایه زدن و کنده کاري، چنان عمق و بعدي ایجاد کنند که یک اسب، یا یک اسب سوار، در آن سوي 

و  چنین نقش برجسته بدیع. اسب دیگر به نظر رسد، در حالی که همه برآمدگی آنها از سطح به یک اندازه است

زیرا کسی نمیتوانست بآسانی در آن به تامل پردازد و  ;بیمانندي را در محلی چنان بلند جاي دادن شاید خطا باشد

. همه زیبایی و ظرافت آن را دریابد

اما . چنان کردهام تا خدایان آنها را ببینند: گفت فیدیاس، براي معذور داشتن خویش، بدون شک چشمکی زده، می

  . ي پیکرتراشی میکرد، زمان مرگ خدایان فرا رسیده بوددر آن هنگام که و

دو ردیف  ;قسمت داخلی نسبتا کوچک بود. مدخل معبد درونی در زیر افریزي قرار داشت که نقش خدایان بر آن بود

ستون دوریک که سقف را نگاه میداشتند، بیشتر فضاي معبد را گرفته بودند و آن را به یک صحن و دو راهرو تقسیم 

اما، در انتهاي غربی، آتنه پارتنون چشمان پرستندگان خود را با طالهاي جامه خویش کور میساخت، یا با . ردندمیک

در پشت سر او، سراي دوشیزگان بود، که چهار ستون . نیزه و سپر و مارهایی که داشت آنان را به وحشت میافکند

اما  ;بود که مقداري نور از آن به داخل محراب میتابید هاي مرمر سقف چنان شفاف ورقه. یونیایی آن را زینت میدادند

عالوه بر این، دینداري نیز، چون . در عین حال، تیرگی آن نیز به قدري بود که نفوذ حرارت خورشید را مانع میشد

ود، قرنیزها با دقت و ظرافت بسیار آرایش یافته، و روي آن با سفال پوشانده شده ب. عشق، از خورشید رویگردان است

بسیاري از قسمتهاي معبد را به رنگهاي روشن زرد و آبی و قرمز، و . و ناودانهایی آب باران را از آن به پایین میآورد

زمینه  ;بخشی از نقوش و زمینه افریز و شیارهاي عمودي آن آبیرنگ. مرمرها را به رنگ شیر و زعفران درآورده بودند

مردمانی که به آسمان مدیترانه خو کردهاند . آن به رنگهاي مختلف بود و اشکال میان ;نقوش چهار گوش افریز، سرخ

  . رنگهاي روشن را بیش از رنگهاي تیرهاي که با فضاي ابرآلود اروپاي شمالی سازگار است دوست میدارند

زیرا،  ;دپارتنون، که در این روزگاران همه رنگهاي خود را از دست داده است، در هنگام شب از همیشه زیباتر مینمای

از میان ستونهاي آن، چشم اندازهاي آسمان که پی در پی تغییر مییابد، یا ماه که همواره معبود آدمیان بوده است، و 

   .میکنندیا چراغهاي شهر خفته که با نور ستارگان میآمیزند، جلوه گري 

زیرا گرچه شاهکارهاي آن یک به یک طعمه آز و اشتهاي زمان شده  ;حصول تمدن آن بودهنر یونان بزرگترین م

است، هنوز از شکل و روح آن بخشی عظیم باقی است تا محرك و راهنماي هنرهاي بسیار، نسلهاي بسیار، و 

. هنر یونان نیز، چون همه کارهاي انسانی، از خطا و نقص خالی نبود. کشورهاي بسیار شود

ها در  اما اغلب از کمال این مجسمه ;راشی آن بیش از حد به جسم توجه داشت و بندرت به روح میپرداختپیکرت

معماري یونان، از لحاظ شکل و سبک، محدودیت بسیار داشت و . شگفت میافتیم، اما حیاتی در آنها احساس نمیکنیم

تقریبا همه بناهاي بزرگ در قلمرو دین  .یک هزار سال پایبند طرح مستطیل و ساده تاالرهاي بزرگ موکناي بود

معماران از کارهاي دشوار، چون طاق زدن و گنبد ساختن که شاید میدان عمل و ابتکارشان را توسعه بیشتري . بودند

. ستونهاي داخلی، که بر روي هم قرار گرفته بودند، سقفها را به نحوي نازیبا نگاه میداشتند. میداد، اجتناب میکردند
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یی که حجمشان با گنجایش بنا هیچ سازگار نبود، فضاي درون معابد را گرفته بودند، و طرز آرایش آنها از ها مجسمه

   .بودسادگی و تقیدي که در سبک کالسیک دیده میشود عاري 

اگر . ک از این نقایص بر این حقیقت پرده نمیکشدولی هنر یونان بود که سبک کالسیک را پدید آورد، و هیچ ی

یعنی  ;بخواهیم مطالب این فصل را در خاتمه باز بیان کنیم، باید بگوییم که اساس هنر یونان نظم و شکل آن است

غلبه عقل،  ;رعایت تناسب در اجزا، و رعایت وحدت در صورت کلی ;حفظ اعتدال در طرح، در حالت، و در تزیین

هیچ سبکی، . و فخامتی که گروگان حجم نیست ;کمالی آرام، که به سادگی خود قانع است ;احساس بدون فنا شدن

  . جز سبک گوتیک، تا این حد در هنرهاي ادوار بعد موثر نبوده است

و تا دیروز، ستونهاي یونانی بر جهان  ;هاي پیکرتراشی جهان هستند هاي یونان باستان هنوز عالیترین نمونه مجسمه

جاي بسی خرسندي است که از زیر تاثیر . حکمفرما بود و نمیگذاشت که اشکال دلنشینتري رواج یابد معماري

زیرا که کمال نیز خود، اگر به یک حال باقی ماند و تحول نیابد، خاطر را آزرده خواهد  ;یونانیان بیرون میشویم

ه حیات عقل را مجسم میساخت، و سبک امازمانی دراز بعد از آنکه این آزادي تحقق یافت، هنر یونان ک. ساخت

  .کالسیک که خاصترین ارمغان یونان به جهان بشریت بود، دوباره راهنما و الهامبخش و محرك ما خواهد شد

فصل پانزدهم

  پیشرفت علوم

  

م از هنر از دین الهام میگیرد، درا. هنر، درام، و فلسفه: فعالیتهاي فرهنگی یونان در دوران پریکلس در سه جهت است

از این روي،  ;وجود هر جمعیت مذهبی مستلزم عقیدهاي ثابت و مشترك است. میدان جنگ، و فلسفه از قربانیان

دیر یا زود، هر دینی با جریان تند و پرتحول غیر مذهبی، که در عرف ما به پیشرفت علم موسوم است، مواجه میشود 

هاي مردم تاثیر مستقیم  هود و آشکارا نبود و در زندگی تودهاین نزاع در آتن همیشه مش. و با آن به نزاع بر میخیزد

دانشمندان و فالسفه، بی آنکه عقاید دینی مردم را صریحا مورد حمله و انتقاد قرار دهند، به کار خود ادامه . نداشت

صورت تمثیل در میدادند و غالبا، براي آنکه آتش نزاع را فرو نشانند، مصطلحات کهنه دینی را به رمز و کنایه یا به 

  . مورد عقاید تازه خود به کار میبردند

چنانکه در مورد آناکساگوراس، آسپاسیا، . فقط گاه گاه این نزاع علنی میشد و به مسئله مرگ و زندگی مبدل میگشت

ولی به هر حال این نزاع وجود داشت، و در عصر پریکلس امري . دیاگوراس ملوسی، اوریپید، و سقراط چنین شد

بود و به اشکال و انحاي گوناگون ظاهر میگشت و در گفتارهاي شکاکانه سوفسطاییان، و در ماده گرایی  اساسی

این کیفیت در تورع اشیل و الحاد اوریپید، و حتی در شوخ . ذیمقراطیس، با وضوح و صراحت تمام جلوه گر بود

ید، و در محاکمه و مرگ سقراط، دوباره، با طبعی گستاخانه آریستوفان محافظه کار نیز با اندکی ابهام به نظر میرس

  . در عصر پریکلس، حیات فکري آتن در اطراف این موضوع دور میزد. شدت تمام ظاهر شد

I  -  ریاضیدانان  

در یونان قرن پنجم، علم محض هنوز فرع فلسفه بود، و کسانی که به آموختن و تکمیل آن میپرداختند بیشتر 

بلکه از لوازم منطق به شمار میرفت، و ان، ریاضیات عالی براي عمل و محاسبه نبود، در نظر یونانی. فالسفه بودند

. بیشتر به کار ترکیب و بناي ذهنی یک جهان انتزاعی میپرداخت و به تسخیر محیط طبیعی و مادي توجهی نداشت

، دو خط 1یک خط کوچک عمودي عالمت  .بودعلم حساب متداول، قبل از دوران پریکلس، ابتدایی و خالی از دقت 

به وسیله حرف اول این  10000و  1000و  100و  10و  5. بود 4، و چهار خط عالمت 3، سه خط عالمت 2عالمت 
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در ریاضیات . pente, deka, hekaton, chilioi,myrioi: اعداد به زبان یونانی نمایش داده میشد، از این قرار

سیستم اعشاري، که از مصر آمده بود، سیستم شمار اثنی عشري یا دوازدهی، و . یونان براي صفر عالمتی نبود

و هنوز هم در صفحه ساعتها و بر (سیستم شمار ستینی یا شصتی در نجوم و جغرافیا، که از بابلیان اخذ شده بود 

میدهد که ریاضیات یونان، چون ریاضیات اروپاي ما، اصل و  بخوبی نشان) ها و کرات جغرافیایی دیده میشود نقشه

یک کسر : کسور متعارفی موجب دردسر بود. محاسبات ساده مردم شاید با چرتکه انجام میگرفت. منشا شرقی دارد

به این صورت  32/23مثال : بدین ترتیب ;بود، تبدیل میکردند 1مرکب را به چند کسر، که صورت هر یک از آنها 

  . 32/1+  16/1+  8/1+  2/1میشد  تجزیه

هندسه علمی بود که فالسفه بدان رغبت تمام داشتند، اما باز . از جبر و مقابله یونان پیش از مسیحیت خبري نداریم

نه براي فواید عملی آن، بلکه از آن روي که جنبه نظري داشت، استدالل منطقی در آن بود، دقت و وضوح را به هم 

این ریاضیدانان، که دلبسته ماوراالطبیعه بودند، خود را با سه مسئله . فکر را بر عهده داشت میآمیخت، و معماري

  . تربیع دایره، تثلیث زاویه، تضعیف مکعب ;مشغول میداشتند

. ، اثر آریستوفان، نشان میدهد که مسئله اول تا چه حد توجه مردم را به خود جلب کرده بود))پرندگان((کمدي 

هرمان این نمایشنامه است، پرگار و خط کش به دست، وارد صحنه میشود و به تماشاگران میگوید که ، که ق))متون((

البته مسئله این بود که چگونه میتوان )). چگونه دایره خود را تبدیل به مربع کنید((میخواهم به شما بیاموزم که 

هاي بعد، قواعد  مسائل بود که فیثاغورسیان دوره شاید بر اثر این گونه. دایره را به مربعی به همان مساحت تبدیل کرد

و قطع ) بیضی(همین فیثاغورسیان بودند که با تحقیق در قطع ناقص . را وضع کردند نامتوافقاعداد اصم و کمیات 

تحقیقات . روطی را براي آپولونیوس پرگایی باز کردندراه تحقیق در مقاطع مخ) سهمی(، و قطع مکافی )هذلولی(زاید 

غیر از بقراط (، بقراط خیوسی 440در سال . آپولونیوس در تاریخ علوم ریاضی، داراي مقام و اهمیت بسزایی است

به مربعی به همان سطح را حل  هاللاولین کتاب مشهور خود را در علم هندسه انتشار داد و مسئله تبدیل ) طبیب

، هیپیاس الئایی موفق شد، به وسیله یک قوس تربیع، زاویه را به سه قسمت مساوي تقسیم 420در حدود سال . کرد

در ترسیم خطوط به شرایط معین، هیچ کس، حتی ((، ذیمقراطیس آبدرایی اعالم داشت که 410در حدود سال . کند

وي چهار کتاب در هندسه نوشت و براي تعیین مساحت مخروط و هرم .)) ه پایه من نرسیده استاز مصریان، ب

بر روي هم، یونانیان به همان میزان که . از این روي، میتوان ادعاي او را قابل بخشایش دانست ;قواعدي عرضه داشت

ر هنرشان نیز دخالت موثر و اساسی در ریاضیات ناتوان بودند، در هندسه قدرت فراوان داشتند، و این علم حتی د

اشکال هندسی زینت بخش معماري و سفالگري بود، و در بناي پارتنون نسبتها و خمیدگیها همه از روي . یافته بود

. اصول هندسی معین میشد

II -  آناکساگوراس  

در آکراگاس، . دین بوددر اعتالي عصر پریکلس، قانون آتن ستارهشناسی را تحریم کرد، و این بخشی از نزاع علم و 

در الئا، پارمنیدس از کرویت زمین . امپدوکلس اعالم داشت که نور مدتی وقت میگیرد تا از نقطهاي به نقطه دیگر رود

در تب، . سخن گفت و آن را به پنج منقطه تقسیم کرد، و نشان داد که همیشه بخش روشن ماه رو به خورشید دارد

رس بود، گفت که زمین مرکز کاینات نیست و تنها یکی از چندین سیارهاي است که فیلوالئوس، که از پیروان فیثاغو

لئوکیپوس، شاگرد فیلوالئوس، پیدایش ستارگان را معلول احتراق و تمرکز . در گردشند)) آتش مرکزي((به دور 

ذیمقراطیس، که در آبدرا، . به سوي هم کشیده شدهاند)) در حرکت دایره وار گرداب کیهانی((موادي میدانست که 

شاگرد لئوکیپوس و پژوهنده علوم بابلیان بود، چنین عقیده داشت که کهکشان از ستارگان کوچک بیشمار پدید آمده 

در خیوس، اوینوپیدس انحراف . است، و تاریخ فلکی را تصادم ادواري و انهدام جهانهاي نامعدود میدانست
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مه مستعمرات یونان، بی آنکه ابزار و وسایل تحقیقات علمی موجود در قرن پنجم، تقریبا در ه.منطقهالبروج را دریافت

  . باشد، پیشرفت علوم شگفتانگیز بود

ولی هنگامی که آناکساگوراس در آتن به کار علم پرداخت، دوستی پریکلس را به همان اندازه مشوق خود یافت که 

، در بیست سالگی، از 480وي به سال . نظر مجلس و افکار عمومی را با بحث و تحقیق آزادانه مخالف میدید

کالزومناي به آتن آمده بود و، بر اثر تعلیمات آناکسیمنس، چنان شیفته افالك و ستارگان گردیده بود که یک بار در 

.)) تحقیق در ماهیت خورشید و ماه و آسمان: ((جواب کسی که از او درباره غایت هستی سوال کرده بود، چنین گفت

در . ی را که از پدر خویش به ارث برده بود نادیده گرفت و به ترسیم نقشه زمین و آسمان پرداختآناکساگوراس مکنت

نتیجه این کار، هنگامی که روشنفکران آتن کتاب در باب طبیعت او را بزرگترین کتاب قرن میخواندند، او خود در 

  . نهایت فقر زندگی میگذراند

در اینجا، آناکساگوراس میگفت که جهان در اصل انبوه درهمی از . بود این کتاب ادامه سنن و افکار مکتب یونیایی

هاي گوناگون، و به صورت مادهاي لطیف بوده است که عقل محیطی یا نوئوس در آن تاثیر کرده، و به اصل  تخمه

نیز همچنانکه عقل به مجموعه اعمال آدمی نظم میبخشد، عقل جهانی . حیات و حرکت انسانی شبیه و وابسته است

در آنها ایجاد کرد، و در جهت تکوین و تکامل  گردشاريهاي نخستین را به سامان آورد، حرکت دورانی و  انبوه تخمه

و  ;)خاك(، آب، زمین )باد(آتش، هوا : ها را به چهار عنصر تقسیم کرد این دوران، تخمه. اشکال آلی قرارشان داد

در نتیجه این دوران . ((طبقه خارجی از اثیر، و طبقه داخلی از هوا بود: جهان را به صورت دو طبقه از هم جدا ساخت

شدید، اثیر آتشینی که زمین را احاطه کرده بود، پاره سنگهایی را از زمین جدا ساخت و ستارگان فروزنده را پدید 

خورشید توده : ((هاي فروزان سنگ پدید آمدهاند ید و ستارگان از تودهآناکساگوراس معتقد بود که خورش.)) آورد

ها از شدت بیفتد،  و هر گاه که دوران این توده)) ;سرخ و گدازانی است که چندین برابر از پلوپونز بزرگتر است

آن  ماه جسم سخت و درخشانی است که بر سطح. سنگهاي طبقه خارجیشان به صورت شهاب بر زمین فرود میآیند

ها وجود دارد، و نور خود را از خورشید کسب میکند و از همه اجرام سماوي به زمین نزدیکتر  ها و دره دشتها و کوه

و کسوف هنگامی است که ماه بین زمین ... خسوف وقتی روي میدهد که زمین بین ماه و خورشید قرار گیرد. ((است

انسان و ((گر نیز چون زمین مسکون باشند و بر روي آنها شاید برخی از اجرام سماوي دی.)) و خورشید حایل شود

از طبقه .)) موجودات جاندار پدید آیند، و انسانها در شهرها زندگی کنند و چون ما در کشتزارها به زراعت پردازند

اثر از رقیق شدن جو بر . داخلی یا گازي سیاره ما، بر اثر درجات مختلف تکاثف، ابر و آب و خاك و سنگ پدید آمد

کمیت ماده هرگز .)) از تصادم ابرها رعد، و از اصطکاك آنها برق حادث میگردد. حرارت خورشید، باد ایجاد میشود

همه اشیاي . ها به هنگام خود به دریا مبدل خواهند شد تغییر نمییابد، لکن موجودات همگی آغاز و انجام دارند، و کوه

. د آمدهاند، و این اجتماع روز به روز محدودتر و دقیقتر شده استگوناگون جهان از اجتماع اجزاي متجانس به وجو

. همه موجودات آلی، در اصل، از خاك و رطوبت و گرما پدید آمدند و پس از آن همواره از یکدیگر تولید میشوند

اشد و انسان از سایر موجودات تکامل بیشتر یافته است، زیرا که قامت راست وي موجب شده است که دستانش آزاد ب

. اشیا را بگیرد

این نکات برجسته یعنی بیان اساس علم آثار علوي یا کائنات جو، تعلیل صحیح خسوف و کسوف، فرض خردگرایانه 

پیدایش سیارات، پی بردن به عاریتی بودن نور ماه، و مفهوم ذهنی انسان و حیوان آناکساگوراس را کوپرنیک و در 

ي در توجیه و تعلیل حادثات طبیعی و تاریخی، اصل عقل محیطی اگر و. عین حال داروین عصر خود ساخت

آتنیان شاید بر . را دخالت داده بود، ممکن بود که مردم آتن به آرا و عقاید او با دیده عفو بنگرند) نوئوس(

در تراژدیهاي اوریپید، وسیلهاي است  ))خدایاندخالت ((وي، چون )) عقل محیطی((آناکساگوراس بدگمان بودند که 
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وقتی، . ارسطو گوید که آناکساگوراس میکوشید براي هر چیز علت طبیعی بیان کند. براي رفع خشم و نفرت مردم

گوسفندي را نزد پریکلس آوردند که فقط یک شاخ بر پیشانی داشت، و کاهن غیبگو آن را از عالمات آسمانی 

ولی آناکساگوراس سر حیوان را شکافت و نشان داد که مخ وي، به جاي آنکه دو طرف جمجمه را پر کند، در  ;دانست

. وسط نمو کرده و یک شاخ به وجود آورده است

آناکساگوراس سقوط شهاب را براساس قوانین طبیعی تعلیل کرد و افکار ساده دالن را برانگیخت و بسیاري از خدایان 

  . هاي را تا پایه مجرداتی مجسم تنزل دادو قهرمانان اسطور

ولی . لقب دادند)) عقل محیطی((مردم آتن نخست با عقاید آناکساگوراس مخالفتی نکردند و فقط، بکنایه، او را 

عاقبت، چون براي تضیعف پریکلس راه دیگري یافت نشد، کلئون، رقیب عوامفریب وي، آناکساگوراس را به بیدینی 

تودهاي سنگ فروزان و آتشین ) که هنوز در نظر مردم یکی از خدایان بود(وي خورشید را  متهم ساخت و گفت که

کلئون چنان سرسختانه در این کار مداومت ورزید که فیلسوف سرانجام، علی رغم دفاع دلیرانه . دانسته است

شوکران رغبتی نداشت، به المپساکوس، کنار داردانل، گریخت و در آنجا به تعلیم  و چون به ;شدپریکلس، محکوم 

دیرزمانی : ((هنگامی که آناکساگوراس شنید که مردم آتن به مرگ محکومش ساختهاند، گفت .شدفلسفه مشغول 

و چند سالی بیش نگذشت که در هفتاد و سه سالگی )) ;محکوم داشته استاست که طبیعت، آنان را نیز چون من 

  . درگذشت

در بین یونانیان، یک تقویم  ;گاهشماري آتن حاکی از آن است که این مردم در علم نجوم چندان پیشرفتی نداشتند

دید، یکی از چهار و هر ناحیه، براي آغاز سال ج ;هر دولت براي خود تقویمی داشت. عمومی و مشترك موجود نبود

ها را از روي گردش ماه، و  تقویم آتیک ماه. ها نیز در همه جا یکسان نبود حتی نام ماه. نقطه ممکن را اتخاذ کرده بود

روز میشد، ناچار هر دو سال یک بار،  360چون دوازده ماه قمري فقط . سالها را از روي گردش خورشید معین میکرد

چون این کار سال را ده روز . تا تقویم را با گردش خورشید و فصول مطابقت دهند ماه سیزدهمی بر آن میافزودند

ده )) (دکاد((روز باشد، و هر ماه به سه  30و  29هاي قمري، بتناوب،  درازتر میکرد، سولون قول بر این نهاد که ماه

هشت سال یک بار، یک ماه را حذف چون باز چهار روز باقی میماند، یونانیان، هر  ;تقسیم شود) روزه، و گاه نه روزه

 .شدندروزه هم  3651,  4از این راه، که به نحوي باورناپذیر بغرنج مینماید، مردم یونان داراي سالهاي . میکردند

وراس طغیان ساالنه رود نیل را از ذوب آناکساگ. هاي جغرافیایی نیز پیشرفتهایی حاصل شد در این بین، در زمینه

  . و راي وي درست بود. شدن برفها و ریزش بارانهاي بهاري در حبشه ناشی میدانست

زمینشناسان یونان معتقد بودند که تنگه جبل طارق شکافی است که بر اثر زمین لرزه پدید آمده، و جزایر دریاي اژه 

، کسانتوس لیدیایی میگفت که دریاي مدیترانه و دریاي سرخ 496در حدود سال . نتیجه فرو نشستن آب دریاست

اشیل گوید که در عصر وي عقیده بر این بوده است که جزیره سیسیل در  ;قبال از طریق سوئز به هم راه داشتهاند

) 485 - 521(سکوالکس کاریایی . اصل به ایتالیا پیوسته بوده و، بر اثر جنبش ناگهانی زمین، از آن جدا شده است

، هانوي کارتاژي با ناوگانی 490در حدود سال . نیز در سراسر سواحل مدیترانه و دریاي سیاه به سیاحت پرداخت

چنین سفر . کیلومتر از سواحل باختري افریقا را پیمود 4180مرکب از شصت کشتی از جبل طارق گذشت و تقریبا 

در پایان قرن پنجم، نقشه جغرافیایی . نیان نمیبینماکتشافی پرخطري را در حدود جرئت و توانایی هیچ یک از یونا

علم فیزیک، تا آنجا که ما خبر داریم، چندان پیشرفتی نکرده بود، هر چند که منحنیات . مدیترانه در آتن فراوان بود

، فیثاغورسیان 450در حدود سال . پارتنون نشان میدهد که در علوم مربوط به نور، آگاهیهاي بسیار داشتند

امپدوکلس و جمعی دیگر از فالسفه . رترین نظریه علمی یونانی، یعنی فرضیه ترکیب اتمی ماده، را بنیاد نهادندپایدا
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گفتند که انسان از مراحل حیاتی پستتري تحول و تکامل یافته، بتدریج، در طول زمانی دراز، از حیوان وحشی به 

  . انسان متمدن تبدیل شده است

III  - بقراط  

حتی در قرن پنجم، طب یونانی با . بزرگترین واقعه تاریخ علم یونان پیدایش طب عقالنی بود در عصر پریکلس،

معالجه معمول در این معابد، . مذهب بستگی بسیار داشت، و درمان بیماریها بر عهده کاهنان معبد آسکلپیوس بود

. د و آرامش روحی به وي میبخشیدترکیبی بود از طب تجربی و مراسم و اوراد موثري که در مخیله بیمار اثر میکر

اما طب غیر مذهبی با طب مذهبی رقابت . شاید از خواب مغناطیسی و بیهوش کردن بیمار نیز استفاده میکردند

و هر چند که هر دو گروه اصل علم خود را به آسکلپیوس نسبت میدادند، پزشکان غیر دینی از توسل به دین  ;میکرد

  . ات معجزهآمیز نداشتند، و رفته رفته پزشکی را بر اساسی عقالنی قرار دادندامتناع میکردند، ادعاي معالج

این مدارس عبارت بودند از مدرسه . پزشکی غیر مذهبی، در یونان قرن پنجم، در چهار مدرسه بزرگ رو به کمال نهاد

لس، که نیمی اهل در آکراگاس، امپدوک. کوس و کنیدوس در آسیاي صغیر، کروتونا در ایتالیا، و مدرسه سیسیل

اخباري که . فلسفه و نیمی اهل معجزه بود، در افتخارات پزشکی آرون که ذهنی عقالنی و منطقی داشت سهیم بود

، پزشکی به نام دموکدس، که در کروتونا به 520به ما رسیده حاکی از آن است که سالها قبل از آن ایام، یعنی در 

 ;داریوش و آتوسا، ملکه ایران، را معالجه کرد ;و شوش به کار پزشکی پرداختدنیا آمده بود، در آیگینا، آتن، ساموس، 

و باز، در کروتونا، مکتب فیثاغورسی معروفترین پزشک پیش از بقراط را به  ;در پایان عمر به زادگاه خویش بازگشت

. وجود آورد

کان غیر مذهبی بسیار بودهاند، و آلکمایون پدر واقعی طب یونان نامیده شده است، ولی بدون شک، قبل از وي پزش

. در اوایل قرن پنجم، آلکمایون کتاب در باب طبیعت را منتشر ساخت. آغاز این سلسله از افقهاي تاریخ آنسوتر است

در بین یونانیان، تا آنجا که . این عنوان در یونان معموال بحثهاي کلی و عمومی مربوط به علوم طبیعی را شامل میشد

را پیدا کرد، به تشریح ) مربوط به گوش(هاي اوستاش  نخستین کسی بود که محل عصب باصره و لولهما خبر داریم، 

حیوانات پرداخت، فیزیولوژي خواب را تفسیر نمود، مغز را عضو مرکزي تفکر دانست، و به شیوه فیثاغورسیان، در 

در . ن اعضا و اجزاي مختلف بدنسالمت عبارت است از وجود توافق و هماهنگی میا: تعریف تندرستی، چنین گفت

هاي کنیدوسی در کلیات مسائل طبی  کنیدوس، شخصیت برجسته پزشکی ائوروفرون بود که کتابی به نام جمله

و بر اثر  ;یبوست را موجب بسیاري از امراض دانست ;تالیف کرد، و در آن، ذات الجنب را از بیماریهاي ریوي شمرد

در این وقت، جنگی شوم بین مدرسه کوس و . دست آورده بود، شهرت بسیار یافت توفیقهایی که در زایاندن زنان به

زیرا اصحاب مدرسه کنیدوس، از اینکه بقراط آثار و عالیم بیماري را مشخص وضع آینده بیمار  ;کنیدوس در گرفت

ه مخصوص آن میدانست، دلخوش نبودند و سعی داشتند که امراض را بدقت دسته بندي کنند و هر مرض را به طریق

هاي مکتب کنیدوسی در مجموعه بقراطی  ولی سرانجام، به حکم نوعی عدالت فلسفی، بسیاري از نوشته. عالج نمایند

  . وارد شد

از شرح مختصري که سویداس درباره بقراط نوشته است، چنین بر میآید که وي بزرگترین پزشک عصر خود بوده 

زادگاه این دو مرد بزرگ از هم فاصله . مد، بقراط نیز در کوس زاده شددر همان سال که ذیمقراطیس به دنیا آ. است

در غیر مذهبی کردن علم  ))خندانفیلسوف ((بعید نیست که  ;بسیار داشت، لکن بین آنان مودتی تمام برقرار شد

ند مردي طبیب بود و در بین بیماران و سیاحان بیشماري که براي بقراط فرز. پزشکی سهم بسزایی داشته باشد

استادش، هرودیکوس سلومبریایی، به وي . هاي آب گرم کوس بدانجا میآمدند، پرورش و تعلیم یافت استفاده از چشمه

در کار  بقراط. چنین آموخت که در معالجه بیماران به ورزش و تنظیم تغذیه بیشتر اعتماد کند تا به داروهاي طبی



٩٢٢

خود چنان نامدار شد که کسانی چون پردیکاس، فرمانرواي مقدونیه، و اردشیر اول، شهریار ایران، جزو بیماران وي 

، آتن از او درخواست کرد که بدانجا رود و طاعونی را که در آن ناحیه شیوع یافته بود پایان 430شدند، و در سال 

زیرا این طبیب بزرگ خود بیش از  ;جب شرمندگی بقراط شدذیمقراطیس یکصد سال عمر کرد، و این مو. دهد

. هشتاد و سه سال نزیست

در تاریخ کتب پزشکی، هیچ کتابی چون مجموعه رساالتی که از قدیم االیام به بقراط منسوب بوده است متضاد و 

راي کسانی که از این این مجموعه عبارت است از کتب درسی براي پزشکان، راهنماییهایی ب. نامتجانس نمیتواند بود

علم بهره ندارند، گفتارهایی براي دانشجویان، گزارشهایی از مطالعات و مشاهدات طبی، یادداشتهایی از معالجات 

چهل و دو یادداشت از . هاي علمی یا فلسفی طب توجه داشتهاند بالینی، و مقاالتی از سوفسطاییانی که به جنبه

این یادداشتها . است که تا هفده قرن بعد، در این زمینه، نظیر آن پدید نیامد معالجات بالینی در این مجموعه موجود

نمونه اعالي امانت میباشد، زیرا در آنها بصراحت اعتراف شده است که شصت درصد این بیماران، بر اثر بیماري یا 

انند، و این چهار عبارتند صاحبنظران از این مجموعه فقط چهار بخش را اثر خامه بقراطی مید. معالجات، درگذشتهاند

)). زخمهاي سر((، و رسالهاي درباره ))تنظیم تغذیه در امراض حاد((، ))تشخیص وضع آینده بیمار((، ))حکم: ((از

در این میان، . م میزیستهاند بقیه بخشهاي مجموعه بقراطی نوشته کسانی است که از قرن پنجم تا قرن دوم ق

ولی این مقدار شاید از آنچه بعدها در رساالت و تواریخ امروز به  ;توان یافتهاي بیارزش و سخیف بسیار می نوشته

مطالب این مجموعه اغلب با یکدیگر بستگی ندارند و تقریبا به صورت کلمات قصاري . دست خواهد آمد، بیشتر نباشد

این کتاب، )) حکم(( در بین. هستند که گاه گاه، چون آثار فلسفی هراکلیتوس، با ابهام و پیچیدگی توام میشوند

کار بزرگی که بقراط .)) هنر پایان ندارد، لکن زمان چون باد در گذر است: ((گفتهاي مشهور آمده است بدین مضمون

هر چند که گاه گاه، مثال در . و پیروانش در تاریخ جهان انجام دادند، رها ساختن پزشکی از قید مذهب و فلسفه بود

یه و اوراد بر بیمار واجب شمرده شده است، لکن اساس مجموعه بقراطی بر طب رساله تنظیم تغذیه، خواندن ادع

رساله بیماري مقدس مستقیما با عقیده عمومی، که خواست خدایان را سبب همه بیماریها . عقالنی مبتنی است

ع، که به و حتی بیماري صر ;میداند، مخالفت میورزد، و نویسنده آن معتقد است که هر مرضی را علتی طبیعی است

مردم همچنان معتقدند که این بیماري از : ((عقیده عموم از حلول شیطان در جسم پدید میآید، نیز همین گونه است

طبیبان مردمفریب، که براي آن درمانی نمیشناختند، خود . ... جانب خدایان نازل میشود، زیرا از فهم علت آن عاجزند

افکار بقراط .)) میخواندند تا جهلشان پوشیده ماند)) مقدس((ض را را در پس خرافات پنهان میساختند و این مر

تخیل با حقیقت بینی همراه بود، مردم از اساطیر و امور اسرارآمیز به  ;نمودار وضع روحی یونان در عصر پریکلس بود

ر جهانی ستوه آمده بودند، مذهب ارزش و اهمیت خود را از دست نداده بود، ولی کوشش در آن بود که فهم امو

در این نهضت، تاثیر سوفسطاییان در آزاد ساختن علم پزشکی کامال مشهود و . براساس عقل و منطق استوار باشد

در حقیقت، فلسفه چنان نیرومندانه در روشهاي معالجات یونانی تاثیر کرده بود که علم، ناچار، با  ;محسوس است

اي بقراط بر آن است که فلسفه در طب جایی ندارد، و ر. موانع فلسفی نیز چون مشکالت دینی به جنگ برخاست

وي به ارزش و اهمیت . اساس کار پزشکی باید بر مشاهدات دقیق و ثبت حاالت و موارد مخصوص مبتنی باشد

. تجارت علمی چنانکه باید واقف نیست، لکن خود همواره از تجربیات خویش پیروي میکند

: بقراط گوید. هرت بسیار داشت، نمودار خصومت طب بقراطی با فلسفه است، که زمانی ش))اخالط اربعه((عقیده به 

و سالمت کامل وقتی برقرار است که این اخالط به نسبت  ;بدن آدمی مرکب است از خون، بلغم، صفرا، و سودا

و هر گاه که یکی از آنها  ;میآیداز افزایش یا کاهش هر یک از این اخالط، بیماري و درد پدید . صحیح با هم بیامیزند

این نظریه از سایر فرضیات طبی قدیم دوام . از سه عنصر دیگر جدا و منفصل شود، باز در مزاج اختالل پدید میآید
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مونها و ترشحات غدد شاید امروز نیز، در نظریات مربوط به هور ;بیشتر یافت، و فقط در قرن گذشته از اعتبار افتاد

چون عقیده بر این بود که کیفیت ترکیب اخالط به غذا و آب و هوا بستگی دارد، و نیز . هنوز موجود و باقی باشد

رسالهاي () چون در شهرهاي یونان سرماخوردگی و ذات الریه و ماالریا از شایعترین امراض بود، از این روي بقراط 

انسان میتواند با : ((در آنجا چنین آمده است. و رابطه آنها را با سالمت بیان داشت نوشت)) آب، هوا، و مسکن((درباره 

براي بدن انسان . ... اعتماد کامل بدن خود را در برابر سرما قرار دهد، به شرط آنکه بعد از غذا و بعد از ورزش نباشد

ت که به هر کجا رسد، در بر پزشک علمی واجب اس.)) خوب نیست که در معرض سرماي زمستان قرار نگیرد

چگونگی بادها و فصول به مطالعه پردازد و آب انبارها و جنس خاك را مورد تحقیق قرار دهد و تاثیر این عوامل را در 

  . جمعیت آن ناحیه بسنجد

ظاهرا ضربان نبض در تشخیص امراض دخالت نداشت، میزان . تشخیص بیماري، ضعیفترین نقطه طب بقراطی بود

. لمس کردن بدن بیمار شناخته میشد، و طبیب مستقیما با گوش خود اصوات درونی بدن را میشنیدتب فقط با 

در مجموعه بقراطی، آماس غدد بناگوشی، تب نفاس، تب روزانه، . مسري بودن جرب و چشمدرد و سل را میدانستند

، و سیفلیس ذکري نشده، و تب نوبه سه یک و چهار یک بدقت وصف شده است، ولی از آبله سرخک، خناق، مخملک

در رساالت تنظیم تغذیه، که از پیشگیري امراض سخن میگوید، بر . و از حصبه نیز بتصریح شرحی نیامده است

پزشکان واجب شده است که از عالیم و آثار قبلی، مراحل اولیه بیماري را تشخیص دهند و، قبل از بروز کامل، آن را 

ن بود که مراحل بعدي مرض را از آثار اولیه آن معلوم دارد، و معتقد بود که بقراط سخت مشتاق آ. قلع و قمع کنند

طبیب حاذق باید به تجربه تاثیرات و نتایج حاالت مختلف جسمانی را پیش بینی کند و، از نخستین مراحل، سیر 

ماري است، یا خاتمه اکثر امراض به یک نقطه بحرانی منجر میشوند، و این یا پایان شدت بی. بعدي بیماري را دریابد

روزي که باید بیماري در آن به نقطه بحرانی رسد، با دقتی شبیه به محاسبات فیثاغورسیان پیش بینی . حیات بیمار

. میشد و این از عناصر مشخص نظریه بقراطی به شمار میرفت

در همه امراض، . اهد یافتاگر در این بحرانها حرارت بدن بر ماده مهلک غالب آید و آن را دفع کند، بیمار شفا خو

کار  ;این نیروهاي طبیعی از بدن دفاع میکنند و سالمت آن را باز میستانند. عامل شفابخش قوه و بنیه جسمانی است

از این روي، در طب بقراطی، استعمال . طبیب آن است که موانع تاثیر این عوامل را تقلیل دهد، یا برطرف سازد

و بیشتر به هواي تازه، ترکیبات قی آور، شیاف، حقنه، حجامت، رگزنی، ضماد، داروهاي پزشکی بسیار کم است، 

صورت داروهاي یونانی به نحوي اطمینانبخش کوچک و مختصر بود، و . مرهم، مالش، و آبهاي معدنی توسل میجویند

جگر خوك  امراض جلدي با حمام ترکیبات گوگردي و مالیدن روغن. قسمت عمده آن انواع مسهالت را شامل میشد

زندگی خود را با اصول بهداشتی موافق سازید تا هرگز، جز در : ((بقراط چنین توصیه میکند. دریایی معالجه میشود

اگر بیمار شدید، رعایت وضع . وقت شیوع امراض مسري، و جز در مورد بروز حوادث، سالمت شما در خطر نیفتد

در اغلب موارد، اگر قواي جسمی بیمار کافی .)) میدهدغذایی بهترین وسیلهاي است که سالمت شما را بازگشت 

هر چه بدنهاي مریض را بیشتر غذا ((زیرا عقیده بر این بود که  ;مینمود، پزشکان روزه داشتن را تجویز میکردند

نکه انسان باید فقط یک بار در روز غذا تناول کند، مگر آ((کال .)) دهند، آسیب و زیان بیشتر بر آنها وارد خواهد آمد

و همان مقدار  ;علم تشریح و وظایف االعضا در یونان پیشرفتی بسیار کند داشت.)) معده وي بیش از اندازه تهی باشد

وعه بقراطی در مجم .بودنیز بر اثر معاینه امعا و احشاي حیواناتی که جهت تفال و تطیر کشته میشدند، حاصل آمده 

سوینسیس قبرسی و . جزوه کوچکی هست به عنوان درباره قلب که بطنها، رگهاي بزرگ، و دهلیزها را توصیف میکند

دیوگنس کرتی درباره دستگاه خون و عروق رساالتی نوشتند، و چنین معلوم است که دیوگنس به اهمیت نبض 

نفس ((دستگاه خون است، و میگفت که بدین وسیله امپدوکلس عقیده داشت که قلب مرکز . وقوف تمام داشته است
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مجموعه بقراطی، به پیروي از . از رگها میگذرد و با خون به همه قسمتهاي بدن میرسد) اکسیژن)) (حیات بخش

بدان وسیله ما فکر میکنیم، میبینیم، میشنویم، و زشت را از : ((آلکمایون، مغز را مرکز فکر و شعور میداند، و میگوید

هر چند که در  ;جراحی هنوز از کارهاي غیراختصاصی پزشکان کارآزموده بود.)) و نیک را از بد باز میشناسیمزیبا، 

در مجموعه بقراطی، سوراخ کردن استخوان سر وصف شده است، و . لشکرها جراحانی به خدمت اشتغال داشتند

مطابق )) جدید((بیهوشی، با روشهاي  طریقه جا انداختن استخوان کتف یا فک از هر لحاظ، جز استعمال داروهاي

یکی از الواح نذري معبد آسکلپیوس در آتن صندوقچه چرمینی را نشان میدهد که در آن چندین چاقوي . است

در موزه کوچک اپیداوروس، بسیاري از ابزارهاي جراحی قدیم، از قبیل . جراحی به اشکال مختلف دیده میشود

این . هاي بدن به کار میرفته، تاکنون محفوظ مانده است اي مشاهده درون حفرهانبرك، میله، چاقو، و آالتی که بر

هاي آنجا  ابزارها، از لحاظ طرز کاربرد و اصول کلی، به وسایل جراحی امروز شباهت کامل دارند، و بعضی از مجسمه

در مجموعه بقراطی  رساله درباره طبیب، که. ظاهرا طریقه جا انداختن استخوانهاي لگن خاصره را نمایش میدهد

آمده است، بتفصیل شرح میدهد که اطاق عمل را چگونه باید آماده ساخت و نور طبیعی و مصنوعی را به چند ترتیب 

در این رساله، طریقه پاکیزه ساختن دستها، چگونگی استعمال ابزارها، نحوه قراردادن بیمار، طرز . تنظیم کرد

. بیان شده است زخمبندي، وسایر این گونه امور جز به جز

از این عبارات و نظایر آن چنین بر میآید که طب یونانی در عصر بقراط، از لحاظ فنی و اجتماعی، پیشرفت بسیار 

پیش از آن، پزشکان یونانی، چون سوفسطاییان آن زمان و واعظان عصر ما، بر حسب لزوم از شهري به . کرده بود

 ;اي دایر میکردند))شفاخانه((ی را براي اقامت خود انتخاب، و مطب یا اما در این هنگام محل. شهري دیگر میرفتند

  . ها یا در خانه بیماران صورت میگرفت معالجات یا در این شفاخانه

برخی از آنان رساالتی  ;پزشکان زن نیز فراوان بودند، و اغلب به درمان بیماریهاي جنسی مقاربتی زنان میپرداختند

دولت کسانی را که خواستار پیشه پزشکی بودند آزمایش . موي بدن و موي سر نوشتهاند معتبر درباره بهداشت پوست

حکومتهاي شهرها . نمیکرد، ولی الزم بود که این گونه کسان مدتی نزد یکی از اطباي مشهور شاگردي کرده باشند

لجه مستمندان طب عمومی را با طب خصوصی آشتی میدادند و پزشکان را به مباشرت در بهداشت مردم و معا

 12000معاددل (اجرتی که به بهترین این گونه پزشکان دولتی، چون دموکدس، داده میشد، دو تالنت . میگماشتند

  . در سال بود) دالر

البته در این میان، طبیبان دروغین فراوان بودند، و گروهی بیشمار نیز خود را عالمه عصر میخواندند چنانکه همیشه 

در آن روزگار نیز، چون همیشه، پیشه پزشکی از وجود اقلیتی . گونه کسان بسیار میتوان یافتو در همه جا از این 

یونانیان، چون سایر ملتها، با ساختن هزاران نکته و مضمون طنزآمیز انتقام خود را از . غیر صالح و ریاکار رنج میبرد

. ج نیز همه ملتها چنین کردهاندچنانکه با ازدوا ;رشک و ریبی که نسبت به علم پزشکی داشتند، گرفتند

وي تنها طبیب نبود، بلکه معلم . بقراط اخالقیات را با تاکید بسیار در پزشکی دخالت داد و بر شان این پیشه افزود

است که وفاداري و صداقت شاگرد را  شاید بدان مقصود بوده استسوگندنامه مشهوري که به او منسوب  ;نیز بود

  . نسبت به استاد تضمین کند

  سوگندنامه بقراط 

سوگند یاد میکنم و آنان را گواه خویش ، و به همه خدایان پاناکیا، به هوگیایامن به آپولون پزشک، به آسکلپیوس، به 

استاد خویش را در این فن با پدر برابر  ;میسازم که، تا آنجا که بتوانم و آگاه باشم، بدین سوگندنامه وفادار مانم

 ;هر گاه که به مال نیازش افتد، هر چه دارم با او در میان گذارم ;وي را در هستی خویش شریک سازم ;شمارم

و اگر کسب این هنر را خواستار شدند، بی مزد و بدون عقد پیمان، به تعلیمشان  ;رادران خود بدانمفرزندان وي را ب
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ها، و اندرزهاي خویش را از فرزندان خود، فرزندان استاد خود، و  ها، آموخته سوگند یاد میکنم که دانسته. همت گمارم

تا آنجا که بتوانم و آگاه باشم، . م چیزي نیاموزمشاگردان سوگند خورده دریغ ندارم، اما کسان دیگر را از این عل

اگر از  ;دردهاي بیماران را درمان خواهم کرد، و هیچ گاه دانش خود را به کارهاي زشت و زیانبخش نخواهم گماشت

داروي سقط جنین به . من بخواهند که کسی را زهر دهم، هرگز چنان نخواهم کرد و این کار را جایز نخواهم دانست

هرگز چاقو به کار نخواهم برد، حتی اگر کسی . خواهم داد، و پیشه و زندگی خود را پاك و مقدس خواهم داشتزنان ن

به هر خانهاي که قدم . این کار را بر عهده جراحان حاذق و چیره دست خواهم گذارد ;را گرفتار سنگ مثانه ببینم

از بدن مردان و  ;مد زیان و آسیب نخواهم رساندهیچ گاه کسی را بع. گذارم، قصدم عالج درد بیماران خواهد بود

هر گاه طی معالجات خود، یا در ضمن روابطی که با دیگران دارم، . زنان، آزادان و بندگان، ناحق سود نخواهم جست

بر نکتهاي آگاه شوم که پنهان داشتنش واجب باشد، هرگز آن را فاش نخواهم کرد، و این گونه نکات را از رازهاي 

اینک اگر به این سوگندنامه وفادار مانم و پیمان خویش را نشکنم، شایسته آن توانم بود که . اهم شمردمقدس خو

و اگر نقض عهد کنم، خالف آن بر من  ;جاودانه در بین مردم، با هنر و زندگی خود، شهرت و نیکنامی به دست آرم

باید همیشه  ;و جسم و جامهاي پاکیزه داشته باشد بقراط، عالوه بر این، گوید که طبیب باید ظاهري آراسته،. روا باد

: باید ;اعتدال و آرامش خود را نگاه دارد، و رفتارش چنان باشد که اعتماد و اطمینان بیماران را به خود جلب کند

هنگامی که به اطاقی وارد میشوید، طرز . ... جز آنچه ضروري است، چیزي نگوید... سخت مراقب خویشتن باشد و 

. خویشتنداري، وضع لباس، قاطعیت گفتار، کم سخن گفتن، متانت، و آداب معالجات بالینی را رعایت کنید نشستن،

بر حاالت درونی خویش مسلط باشید، آشفتگی را مانع شوید، و خود را آماده کنید که هر چه را واجب دیدید، در ... 

گاهی . و استطاعت آنان را در نظر داشته باشید به شما توصیه میکنم که بر مریضان سخت نگیرید،. دم انجام دهید

زیرا هر جا . بدون اجر و مزد نیز خدمتی انجام دهید، و اگر غریب تنگدستی را محتاج خود دیدید، به یاریش بکوشید

  . که عشق به انسان باشد، عشق به حرفه نیز هست

طبیبی که ((زیرا . الیترین مقام خواهد رسیداگر پزشک، عالوه بر پیشه خود، فلسفه نیز فرا گیرد، در این کار به ع

پزشکی یونان نسبت به طب و جراحی مصر، که یک هزار سال بر .)) دوستدار حکمت باشد، با یک خدا برابر است

در تخصص، پزشکان مصر از طبیبان یونان . عصر پدران گوناگون این علم تقدم داشت، پیشرفت اساسی نکرده بود

از جهت دیگر، باید طب یونان را سزاوار مقامی بلند بدانیم، زیرا که تا قرن نوزدهم میالدي، ولی،  ;پیشرفتهتر بودند

کال، علم یونانی، بدون وسایل مشاهده و تدقیق و بدون . نظرا و عمال، اصالح قابل مالحظهاي در آن صورت نگرفت

راه او نمیشدند، کمال بیشتري روشهاي تجربی، تا آخرین حد منتظر و ممکن پیش رفت، و اگر فلسفه و دین سد 

در همان حال که جوانان آتنی با شور و شوق تمام به تحصیل نجوم و تشریح تطبیقی پرداخته بودند، قوانین . مییافت

این وضع . جاهالنه، و شکنجه و آزاري که بر آناکساگوراس و آسپاسیا و سقراط رسید، پیشرفت علم را متوقف ساخت

اینان از جهان بیرون به جهان درون، و از طبیعیات به . سوفسطاییان را پیش آوردمشهور سقراط و )) تحول((

اخالقیات روي کردند و اندیشه یونانی را از مسائل مربوط به طبیعت و تکامل، به سوي اخالق و ماورا الطبیعه معطوف 

  .شد در مدت یک قرن، علم از پیشرفت باز ایستاد و یونان به جادوي فلسفه تسلیم. داشتند
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فصل شانزدهم

  نزاع فلسفه و دین

  

I  - ایدئالیستها  

عصر پریکلس، از لحاظ تنوع و بی نظمی افکار و از لحاظ مخالفتهایی که با جمیع موازین و سنن قدیم پدید آمده 

در ولی از نظر کثرت و اعتالي آراي فلسفی، یا از نظر قدرت و حرارتی که  ;بود، به دوران ما شباهت بسیار دارد

هر موضوعی که امروز موجب تهییج مردمان گردد، . مباحثات فلسفی به کار میرفت، هیچ دورانی بدان پایه نمیرسد

در آتن قدیم نیز جوش و خروش برپا میکرد، و چنان آزادي و شور و شوقی در کار بود که همه یونانیان جز جوانان به 

به (زیرا  ;، مردم را از بحث در مسائل فلسفی مانع میشدندبسیاري از شهرها، خصوصا اسپارت. وحشت افتاده بودند

)) لذات((ولی، در عصر پریکلس، .)) این گونه مناقشات موجب حقد و نزاع و جدال بیهوده است) ((قول آتنایوس

 دولتمندان یونان، چون فرانسویان عصر روشنگري، ;فلسفه افکار و تخیالت دانشوران و روشنفکران را تسخیر کرده بود

فیلسوفان در شهرها انگشتنما بودند، و بحث و جدل آنان، . هاي خود مجالس بحث و مناظره برپا میداشتند در خانه

جنگ  432هنگامی که در سال . چون پیروزیهاي مسابقات اولمپی، با هلهله و غوغاي فراوان تحسین و تمجید میشد

تب گرمی مبدل شد که اعتدال و رزانت اندیشه و  شمشیر بر جنگ الفاظ افزوده شد، هیجانات فکري مردم آتن به

این تب سوزان پس از شهادت سقراط چندي فرو نشست، یا از آتن به سایر مراکز . داوري را یکسره نابود ساخت

حتی افالطون که دوران بحرانی آن را دیده بود، پس از شصت سال، از این وضع تازه خسته و  ;حیات یونان راه جست

تا فرا رسیدن نهضت علمی و ادبی رنسانس، . ثبات تصرفناپذیر و استقرار فکري مصریان را آرزو میکردفرسوده شد، و 

  . در هیچ عصري چنین شور و شوقی در بیان عقاید و نقد آرا پدید نیامد

ت پارمنیدس چون نسب هگل به کاننسبت افالطون به . افالطون نقطه اوج تکاملی بود که با پارمنیدس آغاز شده بود

هر چند که افالطون همه افکار فلسفی را بآسانی محکوم و مردود میساخت، هرگز از تکریم و بزرگداشت پدر  ;بود

م، در شهر کوچک الئا که بر سواحل غربی ایتالیا قرار داشت، فلسفهاي  ق 450در سال . مابعدالطبیعی خود باز نایستاد

مسئله اسرارآمیز معرفت، مسئله تمییز  .میجنگیدماده گرایی  آغاز شد که، درطی هر یک از قرون بعد، سرسختانه با

، و فرق میان حقیقت نامرئی و مرئی غیرحقیقی، همه، در دیگ افکار اروپاییان ریخته شد تا در ))نمود((و )) بود((بین 

اهاندك اندك و گاه با شدت بیشتر بجوشد و سرانجام با افکارکانت طول تاریخ یونان و در سراسر قرون وسطی گ

. غلیان آن به حد انفجار رسد و تحولی در فلسفه پدید آرد

  . همچنانکه هیوم موجب بیداري کانت شد، گزنوفون نیز پارمنیدس را به تحصیل فلسفه برانگیخت

یک حقیقت موجود است که هم جهان و هم کسنوفانس میگفت که خدایان اساطیري جز افسانه نیستند، و فقط 

  . عقاید کسنوفانس افکار بسیاري را بیدار ساخت، و شاید پارمنیدس نیز یکی از آن جمله بود. خداست

پارمنیدس از فیثاغورسیان نیز تعلیم گرفت واز شوقی که آنان به نجوم داشتند بهره برد، ولی خود را در میان 

وي از جانب الئا مامور شد که . سفه یونان، به مسائل معاشی و سیاسی پرداختستارگان گم نکرد و، چون اکثر فال

این قانون نامه چنان مورد پسند واقع شد که از آن پس حکام و قضات الئا ناچار بودند که  ;قانون نامهاي تدوین کند

ست آورده و پارمنیدس گویا در طی زندگی پرمشغله خود فرصتی به د. در هر مورد بر حسب آن حکم کنند

این مقدار اندك  ;منظومهاي فلسفی به نام در باب طبیعت نوشته است که اکنون یکصد و شصت بیت آن باقی است

شاعر این منظومه شوخ طبعانه چشمکی زده، میگوید . کافی است که ما بر اینکه وي نثر ننوشته است تاسف بخوریم
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حرکت و تغییر و تکامل حقیقت ندارند و از توهمات  ;هستندموجودات همه یکی : هاي به او وحی کرده است که االه

در زیر این ظواهر، وحدتی ثابت، متجانس، تقسیمناپذیر، باقی، و  ;حواس سطحی و متناقض و خطاکار ما هستند

. همه چیز در تغییر است: هراکلیتوس میگفت. بیحرکت وجود دارد که هستی واحد، حقیقت یگانه، و خداي یکتاست

وي نیز، چون گزنوفون، گاه از این یگانهاي که جهان . همه چیز یکی است و هیچ تغییر نمیکند: میگوید پارمنیدس

گاه نیز با چشم خیال به جهان مینگرد و هستی را با فکر یکی  ;است سخن میگوید و آن را محدود و کروي میداند

یی مقصودش آن است که براي ما وجود اشیا گو)) ;بودن و اندیشیدن، هر دو یک چیزند: ((میشمارد و چنین میسراید

آغاز و انجام، تولد و مرگ، کون و فساد، اینها همه بر صور و اشکال تعلق . بسته به میزان آگاهی ماست بر آنها

حرکت نیز حقیقتی  ;حقیقت یگانه هرگز آغاز و انجامی ندارد، شدن در کار او نیست، و وجود مطلق است ;میگیرند

که حرکت میکند چنین به نظر میرسد که از محل خود به محل دیگري که تهی است انتقال  ندارد، زیرا شیئی

و آن یگانه همه گوشه و کنار  ;مییابد، ولی فضاي تهی، یعنی خال محض، وجود ندارد، و عدم وجود نمیتواند داشت

 .استجهان را پر کرده است و تا ابد ساکن و ثابت 

چنین به نظر میآید که سکون  ;نباید توقع داشت که مردم همه این سخنان را با بردباري شنیده و تحمل کرده باشند

 ;زنون الئایی از پیروان هوشمند پارمنیدس بود. پارمنیدسی مورد هزاران حمله و اعتراض ماورا الطبیعی قرار گرفت

وشید ثابت کند که کثرت و حرکت، الاقل از لحاظ نظري، به همان میزان غیرممکن اهمیت وي در آن است که میک

زنون، براي آنکه در گمراهی ورزشی کرده و در دوران شباب خود را مشغول داشته . است که یگانه ساکن پارمنیدس

ه است، و ما نقل سه باشد، کتابی حاوي تعدادي پارادوکس انتشار داد که از همه آن فقط نه گفتار به دست ما رسید

برود، باید اول به  Aبراي آنکه جسمی از نقطهاي به نقطه : اول زنون میگفت: گفتار را از آن جمله بسنده میدانیم

که در میان  Cبرسد، باید اول به نقطه  Bو براي آنکه به نطقه  ;است برسد Aکه در میان مسیر او به نقطه  Bنقطه 

هاي بینهایت، زمان بینهایت  و چون براي طی این فاصله ;بدین ترتیب، تا بینهایتاست برسد و  Bمسیر او به نقطه 

دوم بنابر برهان دوم، که صورت . الزم است، پس حرکت یک شی از هر جا به جاي دیگر در زمان محدود محال است

بار که وي به زیرا هر  ;دیگري است از برهان اول، اخیلس تیزپاي هرگز به پاي سنگ پشت کندرو نخواهد رسید

سوم تیري که . محلی که قبال سنگ پشت در آن قرار داشته برسد، سنگ پشت در آن لحظه از آن نقطه گذشته است

زیرا، در هر لحظهاي از پرواز خود فقط در یک نقطه فضا قرار دارد، یعنی  ;پرتاب شده است، در حقیقت ساکن است

واس واقعیت دارد، از لحاظ منطق و متافیزیک غیرحقیقی و حرکت آن، هر چند که از لحاظ ح ;بدون حرکت است

، و شاید همراه پارمنیدس، به آتن آمد و آن شهر را، که مستعد جنب و جوش بود، 450زنون در حدود سال  .است

. ر فلسفی را به نتایجی سخیف و غیرمعقول تبدیل کندزیرا وي میتوانست با قدرت بیان خود هر گونه نظ ;برانگیخت

  . هر چه هر کس میگفت، زبان دو لبه زنون توانا درباره نادرستی آن استدالل میکرد: تیمون فیلوسی چنین میگفت

به مفهوم نسبی و خاصی که ناچار، بر اثر بیخبري از گذشته، باید به این گونه (این خرمگس معرکه قبل از سقراط 

. پدر منطق بود، چنانکه پارمنیدس نیز براي اروپاییان پدر متافیزیک به شمار میرود) ت بدهیمعبارا

سقراط، که بر روش دیالکتیکی زنون خرده میگرفت، خود با چنان شور و شوقی از آن تقلید میکرد که مردم آتن، 

د، و سرانجام، همین شکاکیت زنون زنون در سوفسطاییان شکاك بشدت تاثیر کر. براي آسایش فکر خود، او را کشتند

مردي حکیم و ((زنون در دوران پیري، هنگامی که . بود که اساس فلسفه پورهون و کارنئادس را تشکیل داد

. شده بود، شکوه میکرد که فیلسوفان الفهاي فلسفی دوران جوانیش را به جد حمل کردهاند)) دانشمندي بزرگ

زیرا در توطئهاي که براي خلع نئارخس، جبار الئا،  ;تر موجب مرگش شدرفتاري که در پایان عمر پیش گرفت بیش

ولی دیري نگذشت که در این کار شکست خورد و گرفتار شد، و پس از شکنجه  ;ترتیب یافته بود شرکت جست
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ها را تحمل کرد که گویی میخواست در اندك زمانی نام خود را با  وي چنان دلیرانه شکنجه. بسیار به قتل رسید

  . فلسفه رواقی پیوند دهد

II - ماده گرایان  

پارمنیدس از یک سو، با انکار حرکت و تغییر، در برابر ماورا الطبیعه روان و متغیر هراکلیتوس قیام کرد، و از سوي 

زیرا پیروان فیثاغورس نظریه . دیگر، عقیده او به یک گرایی با نظریه اتمی فیثاغورسیان متاخر به مخالفت برخاست

و . مقتداي خود را تکمیل کردند و گفتند که اشیا از اعداد، یعنی از واحدهاي تقسیمناپذیر، تشکیل میشود عددي

، همه ))همه امور به حکم ضرورت و با هماهنگی واقع میشوند((وقتی که فیلوالئوس تبی بر این گفته افزود که 

  . مقدمات براي پیدایش مکتب اتمی در فلسفه یونان آماده شد

ممکن است که وي در اینجا . ، لئوکیپوس ملطی به الئا آمد و نزد زنون به تحصیل علوم پرداخت435ود سال در حد

از نظریه عددي و اتمی فیثاغورسیان آگاهی یافته باشد، زیرا زنون در برخی از ظریفترین پارادوکسهاي خود به این 

از . ستعمرات آباد یونیا در تراکیا بود، اقامت گزیدلئوکیپوس عاقبت در آبدرا، که یکی از م. نظریه کثرت نظر دارد

و هر چیز بر اثر  ;هیچ امري بی دلیل روي نمیدهد: ((تعلیمات مستقیم او فقط یک قطعه کوچک باقی مانده است

شاید براي پاسخ گفتن به زنون و پارمنیدس بود که لئوکیپوس نظریه خال یا .)) علتی و به حکم ضرورتی واقع میشود

هی را تکمیل کرد و امید داشت که از این طریق، حرکت را، چنانکه عمال و حسا حقیقت داشت، نظرا نیز فضاي ت

این . جهان از اتم و فضاي تهی ساخته شده، هیچ چیز دیگر در آن دخالت ندارد: لئوکیپوس میگفت. امکانپذیر نماید

صورت اولیه همه اشیا را تشکیل میدهند، و  ، در گردش دورانی خود، به حکم ضرورت فرو مینشینند و)اتمها(ذرات 

همه چیز، حتی روح . ها و اختران بدین سان پدید آمدهاند سیاره. اجزاي مشابه و همجنس به یکدیگر میپیوندند

  . انسانی، از اتم تشکیل یافته است

سفه مادي با وي ذیمقراطیس یا شاگرد لئوکیپوس بوده یا در تکمیل نظریه اتمی و تبدیل آن به دستگاه کامل فل

معادل (گویند که ذیمقراطیس یکصد تالنت  ;پدر ذیمقراطیس در آبدرا صاحب مال و مقام بود. شرکت داشته است

بنابر روایاتی چند، که . از وي به ارث برد و قسمت عمده آن را در سیر و سیاحت به مصرف رساند) دالر 600000

من در میان معاصران : ((وي گوید. بل و ایران و هند سفر کردصحت آن تایید نشده است، وي به مصر و حبشه و با

خود به اغلب نقاط جهان، در پی دوردستترین چیزها، سفر کردهام و اکثر اقلیمها و کشورها را دیدهام و سخنان 

ز بالد بئوسی بود، اقامت گزید و چندان در آنجا بماند که بر وي در شهر تب، که ا .))شنیدهامبیشتر متفکران را 

هنگامی که دارایی خویش را یکسره به پایان رساند، فیلسوف شد، . نظریه اتمی و عددي فیلوالئوس وقوف تمام یافت

) در هندسه(اگر تنها یک برهان : ((وي میگفت. زندگی ساده و محقري در پیش گرفت، و به تحقیق و تفکر پرداخت

ذیمقراطیس مردي فروتن بود، زیرا از جدل و .)) کشف کنم، بهتر از آن است که تخت شاهی ایران را به دست آورم

وي مکتبی بنیاد ننهاد، و در آتن ساکن شد، بی آنکه خود را به هیچ یک از فالسفه آنجا . بحث دوري میجست

، طبیعیات، نجوم، دریانوردي، جغرافیا، علم دیوجانس الئرتیوس صورت مفصلی از کتب وي در ریاضیات. بشناساند

او را در  تراسولوس. تشریح، وظایف االعضا، روانشناسی، روانپزشکی، طب، فلسفه، موسیقی، و هنر به دست میدهد

دامنه . لقب داده بودند)) حکمت((ه وي و بسیاري از معاصرانش ب ;همه ابواب علم و فلسفه صاحبنظر میدانست

فرانسیس بیکن، . و شیوه بیانش، چون افالطون، عالی و ستودنی بود ;هاي وي، چون ارسطو، وسعت داشت دانسته

  . دریکی از لحظاتی که عناد خود را به یک سود نهاده، او را بزرگترین فیلسوف دوران باستان خوانده است

براي مقاصد عملی میتوان به : ((، فلسفه خود را با نقد حواس آغاز میکند و میگویدذیمقراطیس نیز، چون پارمنیدس

حواس اعتماد کرد، ولی چون به تجزیه و تحلیل دریافتهاي حسی خود آغاز کنیم، میبینیم که رنگ، حرارت، طعم، 
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طبقه به طبقه از آن  بوي، شیرینی، تلخی، و صورت را، که همه را حواس ما به جهان خارج داده است، یک به یک و

. در اشیاي خارجی نیست، بلکه در خود ما یا در مجموعه اعمال ادراکی ماست)) کیفیات ثانوي((این . منتزع میسازیم

اگر گوش در جهان نباشد، از ریختن درختان جنگلها صدایی پدید نمیآید، و امواج دریا، هر چه خشمگین باشند، 

اما در . که تلخ را تلخ، شیرین را شیرین، گرم را گرم، و سرد را سرد کرده استقرارداد است . ((خروشی بر نمیآورند

از این روي، معلومات و آرایی که از راه حواس بر ما حاصل .)) حقیقت، جز اتم و فضاي تهی در جهان چیزي نیست

حقیقت در اعماق مدفون . ما واقعا هیچ نمیدانیم. ((میشود مبهم است، و معرفت حقیقی از تحقیق و تفکر پدید میآید

هیچ چیز را به یقین نمیدانیم، و آنچه دریافت میکنیم تغییراتی است که در بدن ما، بر اثر عواملی که از . ... است

سبب همه احساسهاي ما اتمهایی هستند که از اشیاي خارجی رها .)) خارج با آن برخورد میکنند، پدید میآید

. همه حواس، اشکال مختلف حس المسهاند. میآیندمیشوند و بر اندامهاي حسی ما فرود 

همگی به سوي پایین میل دارند، در  ;ذراتی که جهان را پدید آوردهاند، از لحاظ شکل و اندازه و وزن، یکسان نیستند

نتیجه، حرکتی دورانی در آنها ایجاد میگردد، که بدان سبب ذرات مشابه و همجنس با هم ترکیب میشوند و سیارات 

امپدوکلسی )) کین((و )) مهر((عقل محیطی این ذرات را رهبري نمیکند، و در تنظیم آنها . ران را پدید میآورندو اخت

صدفه و اتفاق در کار . بلکه ضرورت یعنی فعالیت طبیعی عللی که در ذات آنهاست بر همه حاکم است ;دخالت ندارد

 ;کمیت ماده هرگز تغییر نمیکند. ل خویش ساختهایمصدفه و اتفاق، افسانهاي است که ما براي پوشاندن جه ;نیست

اما صورت اشیا از . هیچ ماده نو پدید نمیآید، هیچ چیز نابود نمیگردد، بلکه فقط ترکیب این ذرات دگرگونه میشود

باشد، در جریانی بی پایان، پی در پی به وجود )) نامحدود((حتی جهانهایی که تعدادشان شاید  ;شمارش بیرون است

در وجود آدمی، همه چیز از این . موجودات آلی در اصل از زمین مرطوب پدید آمدهاند. ند و معدوم میشوندمیآی

ذهن، روح، حرارت . ذرات ساخته شده، و روح نیز از ذراتی خرد و نرم و گرد، چون ذرات آتش، تشکیل یافته است

ذرات . بلکه در سراسر جهان پراکندهاند ;حیاتبخش و مبدا حیات، جمله یک چیزند و خاص انسان و حیوان نیستند

   .استذهنی که ما با آن اندیشه میکنیم، در همه اعضاي بدن انسان و سایر حیوانات منتشر 

مرد خردمند فکر . نداما این ذرات لطیف، که روح را تشکیل دادهاند، شریفترین و شگفت انگیزترین جز پیکر انسان

و بزرگترین سعادت و شادمانی زندگی را  ;خود را از قید شهوات، خرافات، و ترس آزاد میسازد ;خود را پرورش میدهد

هاي شادمانی  خو کند که سرچشمه((آدمی باید  ;سعادت از جهان خارج حاصل نمیشود. در تفکر و ادراك میداند

هیچ قدرت و ثروتی بر وسعت . ... و فرهنگ برتر از دارایی و مکنت استدانش .)) ((خویش را در درون خود بیابد

لذات حسی و جسمی، در زمانی بس کوتاه نابود ((شادمانی گاه هست و گاه نیست، و .)) دامنه دانش ما رجحان ندارد

ظ نظم و تناسب ، و حف))رعایت اعتدال((، ))سرخوشی((، ))صفاي روحی((انسان میتواند با ایجاد آرامش و .)) میشوند

ما میتوانیم حیوانات را نیز سرمشق خود قرار . معین در زندگی خرسندي و رضایت پایدارتري براي خود فراهم سازد

نیروي جسمی ((اما .)) از عنکبوت بافندگی، از گنجشک خانه ساختن، و از بلبل و قو نغمه سرایی بیاموزیم((دهیم 

از این روي، ذیمقراطیس، .)) درت اخالقی و روحی، فضیلت انسان استو ق ;فقط براي حیوانات باربر شایسته است

. چون بدعتگزاران انگلستان عصر ویکتوریا، بر متافیزیک آشوبانگیز خود، اخالقیات خوش ظاهري بنا میکند

باشد، نه و باید که انگیزه آن نفس کار خیر  ;کار خیر باید از روي اعتقاد و رضاي باطن صورت گیرد، نه بر اثر جبر((

وي یکصد .)) آدمی باید از زشتکاري خود پیش نفس خویش بیشتر شرمنده باشد تا نزد همه جهانیان. ... امید پاداش

و نه سال، و به قولی فقط نود سال، عمر کرد، و بدین سان صحت عقاید خود را آشکار کرد و نصایح خویش را تحقق 

راطیس مهمترین اثر خود، یعنی کتاب جهان بزرگ را در پیش هنگامی که ذیمق: دیوجانس الئرتیوس گوید. بخشید

. ولی شاید آبدرا قیمت پول خود را پایین برده بود ;مردمان آبدرا برخواند، آن شهر یکصد تالنت به او جایزه داد
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ذیمقراطیس، در جواب کسی که از وي علت دیر زیستنش را پرسیده بود، گفت که هر روز عسل میخورم و تن 

عاقبت، در پایان عمري دراز، روز به روز خوراك خویش را تقلیل داد، و بر آن سر . با روغن زیتون میشویم خویش را

  : دیوجانس میگوید. بود که رفته رفته بر اثر امساك در غذا خود را به هالکت رساند

درخواهد  تسموفوریاخواهرش زاري میکرد که وي در ایام جشن . وي به آخرین حد پیري رسیده و نزدیک مرگ بود

از این روي، ذیمقراطیس . دارد باز خواهد داشت) دمتر(گذشت، و این واقعه او را از اجراي وظایفی که نسبت به االهه 

. به او برساند )یا مقدارس عسل(به خواهر خود گفت که غم نداشته باشد، و فقط هر روز چند قرص نان گرم 

ذیمقراطیس آنچه را خواهرش میآورد بر سوراخ بینی خود مینهاد، و بدین طریق تا پایان جشن خود را زنده نگاه 

به قول هیپارخوس، وي در این  ;ولی چون سه روزه جشن به آخر رسید، بدون درد و رنج، قالب تهی کرد ;داشت

  . هنگام نود و نه سال عمر کرده بود

ذیمقراطیس هیچ مکتبی . ازه او همه مردم شهر شرکت جستند و تیمون آتنی به ستایش او برخاستدر تشییع جن

هاي فلسفی جهان به رد  بنا ننهاد، ولی مشهورترین فرضیات علمی را پدید آورد و فلسفهاي ساخت که همه دستگاه

  . هر میشودآن پرداختند، ولی از همه آنها بیشتر دوام آورده است و در هر نسلی دوباره ظا

III  - امپدوکلس

و این یک بر  ;آن یک همه چیز را تفسیر میکند، جز جهان. ایدئالیسم حواس را ناچیز میشمارد، و ماتریالیسم روح را

، الزم بود که اصلی زنده و متحرك یافت شود تا ))نیمه حقایق((براي آمیختن این . همه چیز توجه دارد، جز به حیات

نهفته )) عقل جهانی((آناکساگوراس این عامل را در . و و بین اشیا و فکر میانجی شودبتواند بین ساخت و نم

  . میدانست و امپدوکلس آن را در نیروهایی که موجب تحول و انقالب میشوند جستجو میکرد

ه پدر و مادرش مردمانی دولتمند بودند، و چنان ب. این لئوناردوي آکراگاسی در سال جنگ ماراتون به دنیا آمد

  . مسابقات اسبدوانی شوق داشتند که در خانهشان براي فلسفه امید و مجال خودنمایی نبود

امپدوکلس یکچند نزد حکماي فیثاغورسی به تحصیل پرداخت، ولی هنگامی که رشد فکري یافت، پارهاي از عقاید 

گی یافت و با شور و شوق وي به عقیده تناسخ ارواح سخت دلبست. سري آنان را فاش ساخت و از آن جمع رانده شد

در روزگاران پیش، وقتی جوانکی بوده، بعد دوشیزهاي شده، سپس به صورت بوتهاي پرگل ((شاعرانه گفت که خود 

درآمده، آنگاه پرندهاي گشته، و بار دیگر تغییر صورت داده، به شکل یک ماهی، در خاموشی اعماق دریا به شناگري 

زیرا مگر این  ;ي را مذموم میدانست، و آن را نوعی آدمخواري میشمردامپدوکلس گوشتخوار.)) پرداخته است

اما، به علت ناپاکی و  ;حیوانات خود روزگاري انسان نبودهاند وي معتقد بود که همه آدمیان زمانی از خدایان بودهاند

ان، آثاري از میگفت که در روح خویش، بی گم ;ارتکاب اعمال ناشایست، مقام آسمانی خویش را از دست دادهاند

من از جاللی عظیم و سعادتی بیحد سقوط کرده، و اکنون با موجودات فانی بر . ((الوهیت قبل از تولد احساس میکند

امپدوکلس، که بر آسمانی بودن اصل خویش یقین داشت، کفش طال برپا میکرد، .)) روي این زمین سرگردان شدهام

وي خود با فروتنی به هم میهنان خویش میگفت که آپولون . دجامه ارغوانی میپوشید، و تاج گل بر سر مینها

به  ;او مدعی بود که نیروهاي فوق طبیعی دارد. دوستدار اوست، و فقط نزد دوستانش از خدا بودن خود سخن میگفت

گفت می. سحر و جادو میپرداخت، و میکوشید که با این گونه اعمال اسرار سرنوشت انسانی را از جهان دیگر باز ستاند

با سحر کالم خویش بیماران را شفا میبخشم، و جمع کثیري را نیز شفا بخشید، چنانکه مردم آن دیار به گفته وي 

امپدوکلس در حقیقت پزشکی دانشمند بود، در این علم آراي بسیار به میان آورد، و در . نیمه اعتقادي حاصل کردند

از قراري که ارسطو میگوید، . سخنرانی نیز توانایی تمام داشتوي در . روانشناسی و روانپزشکی ماهر و صاحبنظر بود

. کرد، و گورگیاس، که این علم را چون کاالیی در آتن میفروخت، شاگرد وي بود)) اختراع((اصول علم بالغت را او 
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 وي. امپدوکلس مهندسی بود که براي نجات شهر سلینوس باطالقها را زهکشی کرد و مجراي جویها را تغییر داد

سیاستمدار با شهامتی بود که، گرچه خود از اشراف به شمار میرفت، به رهبري شورشی که بر ضد اشرافیت محدود و 

. کوتاه بین پدید آمده بود برخاست، از فرمانروایی مطلق امتناع کرد، و دموکراسی معتدلی برقرار ساخت

و در باب تطهیرات از او برجاي مانده چنان  امپدوکلس شاعر نیز بود، و دو منظومهاي که به نام در باب طبیعت

استادانه به نظم درآمده است که ارسطو و سیسرون وي را در شمار شعراي بزرگ قرار دادند، و لوکرتیوس با تقلید 

هنگامی که امپدوکلس به مسابقات اولمپی میرفت، همه : ((دیوجانس الئرتیوس گوید. آثار وي به تکریمش پرداخت

خالصه کالم، شاید وي یکی از .)) و نام هیچ کس چون نام او بر زبانها جاري نبود ;ي معطوف میشدنظرها به سوي و

  . خدایان بود

وي از . بیت برجا مانده، و در ضمن آن اشاراتی کوتاه و ناقص به فلسفه وي رفته است 475از اشعار امپدوکلس فقط 

با عقیده پارمنیدس، که ارزش ادراکات حسی را یکسره  ;یدها حکمتی مید فالسفه التقاطی بود، و در هر یک از فلسفه

به عقیده او، احساس، از جدا شدن ذرات از . میدانست)) راه دریافت((و هر یک از حواس را  ;انکار میکرد، موافق نبود

چون  ;دبنابراین، نور تا از خورشید به ما برسد، مدتی وقت میگیر ;اشیا و رسیدن آنها به مسامات حسی پدید میآید

هوا : همه موجودات جهان از چهار عنصر ترکیب یافتهاند ;زمین مانع رسیدن اشعه خورشید گردد، شب پیدا میشود

ترکیب و  ;جذب و دفع، یا عشق و بیزاري: و در این عناصر، دو نیروي اساسی کارگر است ;، آتش، آب، و خاك)باد(

اگر عشق یا میل ترکیب غلبه یابد،  ;و تاریخ را به وجود میآورد تجزیه دایمی این عناصر بر اثر عوامل فوق، جهان اشیا

همچنانکه عقیده تناسخ ارواح سرگذشت همه  ;ماده به گیاه مبدل میشود و موجودات آلی به سیر تکاملی رو مینهند

حیوان،  موي بدن انسان و((مثال : روانها را یکی میداند، بین دو جنس یا دو نوع نیز در طبیعت چندان فرقی نیست

و  ;همه انواع اعضا و اشکال را طبیعت به وجود میآورد ;))برگهاي درختان، بالهاي پرندگان و ماهیان، همه یک چیزند

از این پیوند، گاه موجوداتی غریب و شگفتانگیز پدید میآیند که چون با محیط  ;آنها را به یکدیگر میپیوندد)) عشق((

گاه مخلوقاتی پیدا میشوند که توانایی ادامه بقا، توالد و تناسل، و سازش با و  ;خود سازگار نیستند، نابود میشوند

در آغاز امر، جنس نر و ماده هر دو در  ;همه اشکال عالیتر از تکامل اشکال پستتر به وجود میآیند ;محیط را دارند

در مقابل این  ;بپیونددگري یک جسم قرار دارند، سپس از هم جدا میشوند، و هر یک اشتیاق آن دارد که باز به آن دی

، یا نیروي تجزیه و انحالل، بناي پیچیدهاي را که ))بیزاري((جریان تطور و تکامل، عمل تجزیه قرار دارد که در آن 

اي ابتداییتر بازگشت میکنند، و اندك اندك، موجودات آلی و نباتات به صورته ;ساخته است فرو میریزد)) عشق((

این دو عمل تناوبی یعنی جریان تطور  ;سرانجام دوباره همه اشیا در هم میآمیزند و به تودهاي بیشکل تبدیل میشوند

دو نیروي ترکیب و تجزیه، عشق و  ;و تکامل، و عمل تجزیه و تحلیل در همه اجزا و نیز در کل، تا ابد ادامه دارد

ا یکدیگر در جنگ و ستیزند، و در آهنگ موزون وسیع و کیهانی، مرگ و زندگی با یکدیگر توازن بیزاري، خیر وشر، ب

. فلسفه هربرت سپنسر تا این حد قدیم و کهنسال است. و تعادل مییابند

هاي امپدوکلس، بین حقیقت و مجاز یا فلسفه و شعر  در این جریان، مقام و موقعیت خدا معلوم نیست، زیرا در گفته

وي گاهی خدا را با عالم موجودات، و گاه با جان همه جانها یا عقل همه عقلها یکی . واري میتوان فرق نهادبدش

خدا را . ((ولی خوب میداند که ما هرگز نمیتوانیم از نیروي خالقه اصلی و اساسی تصوري صحیح حاصل کنیم ;میداند

زیرا که وي، چون آدمیان، سري ندارد که بر ... شود، نمیتوان چنان نزدیک آورد که با چشم دیده، و با دست گرفته 

پا ندارد، زانو ندارد، اندام  ;هایش آویخته نیست و نیز دو بازوي شاخه دار از شانه ;اندامهاي جسمانی وصل باشد

 هاي برق آسا در سراسر عالم عقل مقدس و بیانناپذیر، که با اندیشه ;نه، خدا تنها عقل است ;پوشیده از مو ندارد

  :امپدوکلس این سخن را به اندرزي که از حکمت و فرسودگی پیري خبر میدهد میکشاند و میگوید.)) میدرخشد
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دردهایی که در آنها فرود میآید و لبه اندیشه را  ;نیروهایی که در اندامهاي انسانی جاي گرفتهاند ناتوان و محدودند

آنگاه که . میشود و در آن رنج میبرند سخت کوتاه استعمري که در مرگ نصیب آدمیان . کند میکند نیز بسیار است

و آنچه تصور میکنند که میدانند، همان اندك چیزي است که هر یک از  ;زاییده شدند، چون دود در هوا محو میشوند

اما جملگی الف میزنند که همه چیز را . آنان، در وقت سرگردانی در جهان، بر روي آن سکندري خوردهاند

نمیدانند آن چیز که هست، به هیچ چشمی دیده و به هیچ گوشی شنیده نمیشود، و ! احمقان مغرور. دریافتهاند

  . اندیشه بشري نیز قادر به درك آن نیست

امپدوکلس در آخرین سالهاي عمر خویش، به وجهی مشخصتر، واعظ و پیامبر شد، به نظریه تجسد ارواح دلبستگی 

. را از گناهی که موجب اخراج آدمیان از آسمان گشته است پاك سازندجست، و از همنوعان خود خواست که خویش 

. همچون بودا و فیثاغورس و شوپنهاور، مردمان را از زناشویی کردن، فرزند آوردن، و باقال خوردن برحذر میدارد

را نیرو آتنیان سیراکوز را محاصره کردند، امپدوکلس بغایت کوشید که پایداري آن شهر  415هنگامی که در سال 

را که با خصومتی سخت خویشاوندانه به سیراکوز کینه میورزید، ) شهر دیگر سیسیل(از این روي، آکراگاس  ;بخشد

امپدوکلس، پس از آنکه از شهر خویش رانده شد، به خاك یونان رفت و، به روایتی، در . آزرده و خشمگین ساخت

امپدوکلس زنی بیمار را که مرگش یقین : وتوس چنین گویدولی دیوجانس الئرتیوس از قول هیپوب. مگارا وفات یافت

بنابر . سپس از مجلس سوري که بدان جهت برپا شده بود برخاست و رفت، و دیگر کسی او را ندید ;بود شفا بخشید

ك ها، وي خود را در دهانه آتشین کوه اتنا افکند تا، بی آنکه اثري از خویش برجاي نهد، جهان را تر بعضی از افسانه

ولی عنصر آتش به وي خیانت ورزید و کفش برنجی او را بیرون . گوید و بدین سان خدا بودن خود را مدلل سازد

. انداخت تا نشانه سنگین آدمیزاد بودنش را بر دهانه آتشفشان باقی گذارد

IV -  سوفسطاییان  

فالسفه یونان به این شهر تعلق نداشته  کسانی که آتن را یونان میدانند در اشتباهند، زیرا قبل از سقراط هیچ یک از

آنچه بر سقراط و آناکساگوراس روي داد، نشان میدهد که . است، و بعد از سقراط نیز فقط افالطون از آنجا برخاست

زیرا در آن نواحی، دوري جغرافیایی برخی از سنن را از میان  ;ارتجاع مذهبی در آتن شدیدتر از مستعمرات بوده است

گر طبقهاي از بازرگانان کشورهاي مختلف در آتن رشد نیافته بود و سوفسطاییان بدانجا روي ننهاده بودند، ا. برده بود

  . شاید این شهر تا حد بالهت با فرهنگ و آزادي عقیده مخالفت میکرد

و  ها صورت میگرفت، و نیاز روزافزونی که به تفکر منطقی بحثهایی که در شورا میشد، محاکماتی که در دادگاه

سخنگویی واضح و مقنع پدید آمده بود، با ثروت و کنجکاوي اجتماع مجلل دست به دست هم داده، احتیاجی در آتن 

بدان سبب، مردم به تحصیالت عالی در علم و ادب و  ;به وجود آوردند که قبل از عصر پریکلس از آن خبري نبود

یاز دانشگاهی تاسیس نمیشد، بلکه استادان دوره گرد در آغاز براي رفع این ن. سخنوري و فلسفه و سیاست گرویدند

برخی از این مردان، . شهر به شهر میگشتند و در هر شهر مجلس درسی برپا، و دوره تعلیمات خود را تکرار میکردند

مفهوم این لفظ، براي مردم آن روزگار، با . میخواندند)) حکمتآموز((چون پروتاگوراس، خود را سوفسطاي یعنی 

ولی دیري نگذشت که نزاع  ;در آغاز، این نام تحقیر کننده نبود. براي ما دارد برابر بود)) استاد دانشگاه((که  مفهومی

افالطون نیز از رفتار  ;دین و فلسفه بدانجا کشید که محافظه کاران سوفسطاییان را مورد طعن و لعن قرار دادند

این تهمت تاکنون بر آنان باقی مانده  ;متهمشان داشتتاجرانه بعضی از آنان خشمگین شد و به سوداگري سفسطه 

زیرا تعلیمات گرانقیمت  ;گویا عوامالناس، از آغاز پیدایش این معلمان، کراهتی مبهم نسبت به آنان داشتهاند. است

ین البته، از ا. ها از آن فایده برمیگرفتند آنان در منطق و خطابه را فقط دولتمندان خریدار بودند، و در دادگاه

سوفسطاییان آنان که مشهورتر بودند، مانند همه کسانی که در زمینه و حرفهاي مهارت و ورزیدگی یافتهاند، تا آنجا 
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. قانون قیمتها در همه جا بر همین اصل استوار است ;که میتوانستند، کاالي خویش را به طالبان آن گران میفروختند

طلب میکردند، ولی ) دالر 10000معادل (شاگرد ده هزار دراخما  گویند که پروتاگوراس و گورگیاس براي تعلیم هر

. سوفسطاییانی که کمتر شهرت داشتند، به مزدهاي عادالنهتري خرسند بودند

. پرودیکوس، که در سراسر یونان معروف بود، در ازاي یک دوره تعلیم، از یک تا پنجاه دراخما مزد میگرفت

وي، تا زنده بود، از . یک نسل قبل از ذیمقراطیس در آبدرا زاده شد پروتاگوراس، نامدارترین سوفسطاییان،

از خشم و هیاهویی که بر اثر آمدن وي به آتن در آن شهر پدید میآمد، . ذیمقراطیس شهرت و نفوذ بیشتر داشت

نیز، که بندرت عمدا درباره سوفسطاییان قضاوت عادالنه میکرد،  حتی افالطون .بردمیتوان به میزان شهرتش پی 

در یکی از محاورات افالطونی، که به نام پروتا گوراس . پروتاگوراس را بزرگ میداشت و اخالق عالی وي را میستود

 در این گفتگو، سقراط است که. نامگذاري شده، وي بمراتب از سقراط جوان و جدلدوست خوبتر ظاهر شده است

هرگز آشفته و  ;چون سوفسطاییان سخن میگوید، و پروتا گوراس چون مردي مهذب و فیلسوفی شریف رفتار میکند

هیچ گاه جدل را بیش از اندازه جدي نمیگیرد، و  ;خشمگین نمیگردد، و بر ذکاوت و فضل دیگران حسد نمیبرد

ه در امور فردي و اجتماعی دقیق و چنانکه خودش گوید، وي به شاگردان خویش میآموزد ک. شهوت کالم ندارد

به آنان فن خطابه و شیوه سخن مقنع گفتن را  ;دوراندیش باشند، و خانه و خانواده خود را با نظم و ترتیب اداره کنند

در بیان علت سنگین بودن حق تعلیم خود، . تعلیم میدهد، و راه پی بردن به امور کشور و طرز اداره آن را مینماید

من بر آن است که اگر شاگردي بر میزان مزدي که خواستهام اعتراض کند، وي را به یکی از معابد گوید که رسم 

این عمل، از معلمی که . مقدس میبرم و در آنجا هر مبلغی را که خود او بر زبان آورد و آن را عادالنه دانست، میپذیرم

دیوجانس الئرتیوس به پروتاگوراس تهمت . به آن خدایان با دیده شک مینگریست، گستاخانه و نامعقول مینماید

اگر سقراط این سخن .)) به سالح سفسطه و مغالطه مسلح کرده است((میزند که وي اولین کسی است که جدلیان را 

نخستین کسی است ((اما باز همین دیوجانس میگوید که پروتاگوراس  ;را میشنید، بی گمان سخت خشنود میگشت

  . و این نکته به مذاق سقراط هرگز خوش نمیآمد -))ا اختراع کردکه جدل مشهور به سقراطی ر

افالطون گوید که . تنها یکی از فضیلتهاي پروتاگوراس آن بود که اساس دستور زبان و فقه اللغه را در اروپا بنا نهاد

و پارهاي از  وي از درست به کار بردن الفاظ سخن میگفت، و اولین کسی بود که مذکر و مونث و خنثی بودن اسمها،

ولی اهمیت عمده وي در آن است که توجه به ذهنیات در فلسفه از او آغاز . وجوه و زمانهاي افعال را تشخیص داد

  . میشود، نه از سقراط

پروتاگوراس، برخالف فالسفه یونیایی، به فکر یعنی به مراحل احساس و ادراك و فهم و بیان بیشتر نظر داشت تا به 

، آن را الكف پارمنیدس، که احساس را به سوي حقیقت راهبر نمیدانست، پروتاگوراس، چون برخال. اشیاي عینی

وي میگفت که حقیقت مطلق . یگانه وسیله آگاهی و معرفت میشمرد، و هرگز به حقیقت ماوراي احساس معتقد نبود

اقوال  ;ست همان است که در شرایط و اوضاع معین بر اشخاص معین روي میدهدوجود ندارد، بلکه هر چه ه

حقایق، . متناقض ممکن است که در مواقع مختلف، یا نسبت به اشخاص مختلف، به یک میزان حقیقت داشته باشد

. خیر، و زیبایی همه از امور نسبی و ذهنی هستند

هنگامی که پروتا .)) و هر چه نیست، نیست ;ه هست، هستمقیاس همه چیز انسان است و بر این مقیاس، هر چ((

گوراس این اصل ساده انسانیت و نسبیت را اظهار میدارد، مجموعه عالم در پیش چشم یک مورخ لرزان و متزلزل 

و مبانی  ;فردیت براي خود زبان و فلسفهاي پیدا میکند ;همه حقایق ثابت و اصول مقدس در هم میشکنند ;میشود

اگر پروتاگوراس شکاکیت دامنهداري را که در این بیانات . نظامات اجتماعی به خطر و زوال میافتد فوق طبیعی

پروتاگوراس در . مشهور نهفته است با شتاب در شئون دین دخالت نداده بود، شاید نظري و بدون خطر باقی میماند
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اي برخواند که نخستین جمله آن آتن را در خانه اوریپید آزاداندیش و سنت شکن، و در بین گروهی از معاریف، مقاله

چیزهاي . درباره خدایان، هیچ نمیدانم که هستند یا نیستند یا از چه گونهاند: ((آن جمله چنین است. آشوب افکند

مجلس آتن، که از .)) موضوع سخت بغرنج است، و عمر ناپایدار ما سخت کوتاه: بسیار ما را از این شناسایی باز میدارد

به همه مردم آتن فرمان داد که اگر نسخهاي از  ;مه شوم به هراس افتاده بود، پروتاگوراس را از شهر رانداین مقد

پروتاگوراس به سیسیل . و سرانجام، همه کتب او را در بازار شهر به آتش سپرد ;هاي وي یافتند، تسلیم کنند نوشته

  . گریخت و، چنانکه روایت شده است، در راه غرق شد

لئونتینی این انقالب شکاکیت را دنبال کرد، ولی آن قدر هوشیار بود که بیشتر روزگار خود را در خارج آتن گورگیاس 

وي در حدود سال . کار وي نمونه کار کسانی بود که سیاست و فلسفه را در یونان با هم سازش میدادند ;به سر برد

ر خطابه و تعلیم آن، چنان در سیسیل شهرت یافت زاده شد، فلسفه و بالغت را نزد امپدوکلس فرا گرفت و، د 408

، وي در 428در جشن مسابقات اولمپی، به سال . ، لئونتینی وي را به عنوان سفیر به آتن فرستاد427که به سال 

میان جمعی کثیر خطابهاي ایراد کرد و مردم یونان را، که با یکدیگر در جنگ و ستیز بودند، به صلح و اتحاد دعوت 

گورگیاس از شهري به شهر دیگر میرفت و آراي خود را چنان . در برابر نیروي سرکش ایران به هم بپیوندندکرد، تا 

آراسته و خوش آهنگ بیان میکرد، نظم و تناسب را چنان ماهرانه در لفظ و معنی رعایت مینمود، و شعر و نثر را 

گردش را میگرفتند و، در ازاي یک دوره  چنان بظرافت به هم میآمیخت که بآسانی در همه جا شاگردان فراوان

کتاب وي، که در باب طبیعت نام داشت، سه قضیه شگفتانگیز را به اثبات . تعلیم، یکصد مینا به وي مزد میدادند

و سوم  ;دوم آنکه اگر چیزي وجود داشته باشد، شناختن آن ممکن نیست ;اول آنکه هیچ چیز وجود ندارد: میرساند

از گورگیاس نوشته  .نیستزي ممکن باشد، آن شناسایی از شخصی به شخص دیگر قابل انتقال آنکه اگر شناختن چی

. وي، پس از آنکه از الطاف و دهشهاي دولتهاي بسیار برخوردار شد، در تسالی اقامت گزید. دیگري در دست نیست

بنا بر روایات معتبر، . سمت عمده دارایی سرشار خود را قبل از پایان عمر به پایان رساندچون مردي خردمند بود، ق

گورگیاس یکصد و ((یکی از نویسندگان روزگار قدیم چنین آورده است که  ;عمر وي از یکصد و پنج سال کمتر نبود

امل برخوردار بود و چون جوانان تا پایان عمر از تندرستی ک ;هشت سال زیست، اما جسمش از پیري ناتوان نشده بود

اگر سوفسطاییان با یکدیگر دانشگاهی متفرق تشکیل داده بودند، هیپیاس الیسی به تنهایی .)) حواسی نیرومند داشت

دانشگاهی را در خود جمع داشت، و در جهانی که هنوز در آن گسترش علم از حدود دریافت یک مغز تجاوز نکرده 

در شعر و  ;در هندسه بحثهاي نو به میان آورد ;هیپیاس استاد نجوم و ریاضیات بود. ودبود، نمونه یک مرد عالمه ب

و با ثبت نام قهرمانان و  ;مورخ بود ;درباره ادبیات و اخالق و سیاست سخن میراند ;موسیقی و خطابه دست داشت

به عنوان سفیر به کشورهاي دیگر الیس وي را  ;برندگان مسابقات اولمپی، اساس تاریخ و گاهشماري یونان را بنا نهاد

گسیل میداشت، و چنان در هر هنر و پیشهاي مهارت داشت که همه پوشاك و زیورهاي خود را با دست خویش 

تصنع فسادانگیز و انحطاط آور زندگی شهري را مذموم : کار او در فلسفه اندك، ولی بزرگ و مهم بود. میساخت

قانون را با هم میسنجید، و قانون را ستمگري جبار میدانست که بر  طبیعت و ;میشمرد و بدان سخت معترض بود

. نوع بشر خودسرانه حکومت میکند

و افسانهاي  ;اجزاي کالم را معین ساخت ;پرودیکوس کئوسی، در صرف و نحو، بحثهاي پروتاگوراس را دنبال کرد

شوار را بر رذیلت آسان رجحان ساخت که موجب خرسندي بزرگان کشور شد، زیرا که در آن، هراکلس فضیلت د

آنتیفون آتنی در الحاد و ماده گرایی پیرو : سوفسطاییان دیگر تا این حد پرهیزکار و خداشناس نبودند. مینهاد

تراسوماخوس  ;ذیمقراطیس بود و عدالت را عبارت از اجراي اموري میدانست که بر حسب شرایط ضرورت یابند
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حق و زور را یکی میشمرد و میگفت که پیروزیها و کامیابیهاي بدکاران، ) یریماگر گفته افالطون را بپذ(خالکدونی 

. وجود خدایان را مشکوك جلوه گر میسازد

اینان صرف و نحو و منطق را براي . بر روي هم، سوفسطاییان را باید در شمار حیاتیترین عوامل تاریخ یونان دانست

ند، اشکال استدالل را تجزیه کردند، و طریقه کشف خطاهاي منطقی اروپاییان پدید آوردند، فن جدل را پیشرفت داد

وجود سوفسطاییان انگیزه و سرمشقی شد که سوداي مناظره و . و راه سود جستن از آنها را به مردمان آموختند

افزایش منطق را در زبان و بیان به کار گرفتند و دقت و روشنی اندیشه را . استدالل را بر روح یونانیان حاکم ساخت

نثر در دست سوفسطاییان صورت ادبی به خود گرفت، . دادند، و این موجب شد که علم و معرفت بدرستی انتقال یابد

به سنتهایی که حواس یا  ;این گروه در همه امور به تجزیه و تحلیل میپرداختند. و شعر وسیله بیان افکار فلسفی شد

و، در نهضتی که مبناي آن تعقل بود و سرانجام در بین طبقات  ;ودندمنطق عقل ارزششان را تایید نمیکرد بی اعتنا ب

در زمان وي بر آن )) راي عموم((افالطون گوید . روشنفکر دین یونان را در هم شکست، دخالت و تاثیر عظیم داشتند

. ا میگیردمنش)) جهان و همه موجودات آن، از حیوان و نبات و جماد، از علتی خود به خود و غیر عاقل((است که 

اعضاي این انجمن، در روزهایی . نامیده است)) انجمن شیطان((لوسیاس مجمعی کفرآمیز را ذکر میکند که خود را 

پینداروس، در آغاز قرن پنجم، . که ویژه روزه داشتن است، گرد هم میآیند و عمدا به خوردن و آشامیدن میپردازند

هرودوت، در حدود سال  ;اشیل سیاستمدارانه از آن دفاع میکرد ;پیشگویی کاهن معبد دلفی را عابدانه میپذیرفت

  . و در پایان آن قرن، توسیدید آشکارا منکر آن شد ;، با خوف و ترس به انتقاد آن پرداخت450

ائوتوفرون شکوه از آن داشت که چون در مجلس نام غیبگویان را بر زبان میآورد، مردمان به او میخندند و او را ابله 

بسیاري از این حاالت در فضاي آن . سوفسطاییان را از این جهت نه مالمت باید کرد نه ستایش. میشمرندقدیمی 

اینان در افساد . زمان پراکنده بود و از ثروت و راحت روز افزون و سیاحت و تحقیق و تفکر سرچشمه میگرفت

ثروت، به خودي خود و بدون یاري  ;بودنداخالقیات نیز تاثیر اساسی و مستقل نداشتند، بلکه با عوامل دیگر شریک 

ولی سوفسطاییان در این زمینه محدود، بی آنکه خود . فلسفه، قیدهاي اخالقی و خویشتنداري رواقی را نابود میسازد

اگر پولدوستی را، که صفتی است کامال انسانی، نادیده انگاریم، باید . بدانند، تجزیه و انحالل را تسریع مینمودند

اینان، گرچه . یم که اکثر سوفسطاییان مردمانی واالطبع و مهذب بودند و زندگی مرفه و منزهی داشتنداعتراف کن

هاي زمینی دارد و به مقتضاي شرایط اقلیمی تغییر میکند، خود مردمانی  نیک دریافته بودند که اخالقیات ریشه

ماندنشان شده بود به شاگردان خویش  اما سنت یا حکمتی را که موجب پرهیزکار ;پاکیزه خوي و درستکار بودند

شاید از آن روي که خود از اهالی مستعمرات بودند، ارزش آداب و رسوم را چنانکه باید نمیشناختند . انتقال نمیدادند

تعریف و ارزیابی امور اخالقی . و آن را، در حفظ اخالق و نظم، جانشین سلیم و آرامش طلب زور و قانون نمیدانستند

ها را سخت برمیانگیخت، لکن  ، چنانکه پروتاگوراس یک نسل پیش از سقراط بدان پرداخته بود، اندیشهبراساس علم

ولی  ;توجه شدید به علم سطح فرهنگ یونان را باال برد. ضربهاي بود که اصول و مبانی اخالق را متزلزل میساخت

بیان آنکه دانش و آگاهی بشري . نبخشید ها را آزاد ساخت، فهم و آگاهی را توسعه و کمال بدان سرعت که اندیشه

نسبی است، مردمان را چنانکه باید فروتن نساخت، بلکه موجب شد که هر کس خود را میزان و مقیاس همه اشیا و 

هر جوان زیرك خود را شایسته آن میدید که بنشیند و درباره اخالقیات مردمان خود قضاوت کند و اگر . امور بداند

پسندید، مردود و محکومش شمارد، و سپس آزادي به دست آرد تا هوسها و تمایالت خود را، به نام آن را نفهمید یا ن

یا )) قرارداد((و )) طبیعت((فرق میان . فضیلتهاي یک روح آزاد شده، برآورده کند و آن را معقول و موجه بداند

)) طبیعت((بحث میکردند که هر چه  آشکار شده بود، و سوفسطاییان کهتر با شوق تمام چنین)) وضع((و )) طبع((

هاي باستانی اخالق یونان را سست کرد و،  این امر پایه. اقتضا کند، فارغ از قیود عرف و قانون، خوب و پسندیده است
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مردمان کهنسال از فنا شدن سادگی و صداقت مالوف . در حیات آن مردم، تجارب نو و حاالت گوناگون پدید آورد

. و از اینکه قیود دینی مردمان را از کسب مال یا جلب لذت باز نمیدارد شکوه داشتندسخت اندوهگین بودند 

چنانکه از گفته افالطون و توسیدید بر میآید، در بین متفکران و عوام کسانی بودهاند که اصول اخالقی را از خرافات 

، منطق و بالغت سوفسطاییان را این فردیت بی قید و بند. شمرده و جز زور و قدرت هیچ چیز را حق ندانستهاند

هاي قانونی و مردمفریبیهاي سیاسی قرار داد و جهان وطنی دامنه دار آنان را به پایهاي تنزل داد که  وسیله مغالطه

محتاطانه از دفاع میهن خویش خودداري میکردند، یا بدون تعصب آماده بودند که آن را به بهترین خریداران 

و اشراف محافظه کار با عامه شارمندان دموکراسی شهري در این باره متفق شدند که خطر دهقانان دیندار . بفروشند

  . فلسفه کشور را تهدید میکند

سقراط این گروه را از آن روي گنهکار میشمرد که . بعضی از فالسفه، خود، در جنگ با سوفسطاییان شرکت جستند

چنانکه چندي بعد آریستوفان نیز سقراط را (لوه میدهند سخن نادرست و خطا را با منطق و بالغت، درست و مقنع ج

. ، و هم او بر آنان خرده میگرفت که، در ازاي تعلیمات خود، مزد و پاداش میستانند)به همین گناه متهم ساخت

سقراط صرف و نحو نمیدانست، و عذرش آن بود که از عهده پرداخت پنجاه دراخما حق تعلیم پرودیکوس بر نمیآمده 

وي در یکی از اوقات نامطبوع عمر . استطاعت آن داشته است که دوره یک دراخمایی مقدمات را تحصیل کند و فقط

  : خویش، در این مورد، بیرحمانه مقایسهاي میکند و نکاتی را آشکار میسازد

: دانه صرف کرداي آنتیفون، در میان ما عقیده بر آن است که زیبایی یا حکمت را میتوان شرافتمندانه یا غیر شرافتمن

) امرد(زیرا اگر کسی زیبایی خود را در ازاي پول به کسی که طالب آن است بفروشد، مردمان او را روسپی مذکر 

اما اگر کسی با مردي دوست شود که خود، وي را ستایندهاي شرافتمند و شایسته بداند، ما آن کس را  ;گویند

حکمت و دانش خویش را در ازاي پول به خریداران آن  بر همین وجه، کسانی که. صاحب حزم و خرد میشمریم

و اما اگر کسی با مردي که خود بر اهلیتش  ;میفروشند سوفسطایی یا بهتر بگوییم روسپی حکمت خوانده میشوند

یقین دارد دوست شود و دانش خویش را به او بیاموزد، گوییم که وي کاري کرده است که زیبنده هر شارمند 

. شرافتمند است

ایسوکراتس با خطابه ضد . افالطون که خود مردي دولتمند بود، استطاعت آن را داشت که با این عقیده موافق باشد

سوفسطاییان کار خویش را آغاز کرد، از استادان مبرز بالغت شد، و براي یک دوره تعلیم خود، یک هزار دراخما 

با سوفسطاییان را ادامه داد و گفت که سوفسطایی پس از اینان، ارسطو جنگ . مزد میطلبید) دالر 1000معادل (

ظاهر حکیمان را به خود بربندد، و تنها آرزویش این باشد که از آن طریق مال و مکنت به چنگ ((کسی است که 

از .)) عهد کرده است تا بدترین دلیل را بهترین دلیل جلوه گر سازد((و پروتا گوراس را بدان متهم میساخت که .)) آرد

شکوه از سنگینی مزد استادان از انصاف به دور بود، زیرا دولت از این . دتر آن بود که هر دو طرف حق داشتندهمه ب

  . بابت چیزي نمیپرداخت، و براي تامین مخارج تحصیالت عالیه، جز این چاره و راهی نبود

ا، به زعم خود، بردگان و اسیران را زیر ;اگر سوفسطاییان نیز سنن و اصول اخالقی را انتقاد میکردند، قصد بد نداشتند

اینان نمایندگان طبقه روشنفکر عصر خویش بودند و سوداي آزاداندیشی در سر داشتند و، چون . آزاد میساختند

ولی  ;اصحاب دایرهالمعارف در عصر روشنگري فرانسه، با نیرویی شگرف، گذشته محتضر را یکباره از میان برداشتند

ان حد دور اندیش نبودند که به جاي نظام کهن، که تعقل افسار گسیخته به ویران ساختنش عمرشان وفا نکرد، یا بد

در هر تمدن، زمانی فرا میرسد که باید همه آداب و روشهاي قدیم مورد توجه . پرداخته بود، نظام دیگري قرار دهند

مواجه، و ناچار شود که وضع خود را  و این وقتی است که جامعه با تحوالت شدید و مقاومتناپذیر اقتصادي ;قرار گیرد

لکن، براي تطبیق دادن وضع، تدبیر و . در تمدن یونان، سوفسطاییان وسیله این تجدید نظر بودند. با آن سازگار سازد
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. اهمیت تاریخی آنان در این است که مردمان را به کسب علم برانگیختند و باب تفکر را گشودند ;کفایت نداشتند

گوشه و کنار سرزمین پهناور یونان، عقاید نو و بحثهاي تازه به آتن آوردند و آن شهر را بیدار کردند، سوفسطاییان، از 

  . اگر اینان نبودند، سقراط و افالطون و ارسطو پیدا نمیشدند. تا از ذوق و معرفت و کمال فلسفی برخوردار بشود

V -  سقراط

   سلینوسماسک  -1

اما اینکه گفتیم . خشنودیم که عاقبت در برابر شخصیتی چون سقراط، که ظاهرا واقعیتی دارد، قرار گرفتهایم

یکی افالطون : شخصیت سقراط ظاهرا واقعیتی دارد از آن روست که منبع آگاهی ما در این باره تنها دو کس بودهاند

هیچ یک از آثار این دو کس را  ;گري گزنوفون که داستانهاي تاریخی مینگاردکه درامنویسی خیالپرداز است، و دی

گویند که چون افالطون رساله لوسیس را پیش : ((نمیتوان تاریخ پنداشت دیوجانس الئرتیوس چنین روایت میکند

یرا که افالطون ز <!این مرد جوان چه دروغها درباره من گفته است! اي هراکلس>: سقراط برخواند، وي فریاد برآورد

افالطون هیچ گاه ادعا نمیکند که خود .)) سخنان بیشماري از قول وي گفته بود که او خود هرگز از آن خبر نداشت

را به واقعیت محدود ساخته است، و شاید هیچ به خیالش خطور نکرده بود که آیندگان وسیله آن نخواهند داشت که 

خود، از استاد خویش تصویري )) محاورات((ولی وي، در سراسر . ا جدا سازنددر آثار وي خیالپردازیها را از شرح حاله

منظم به دست میدهد، و شرمناکی دوران جوانی او را در رساله پارمنیدس، پرگویی گستاخانهاش را در رساله 

شرح پروتاگوراس، و پرهیزکاري خاضعانهاش را در رساله فیدون چنان به دقت وصف میکند که اگر این مجموعه 

احوال سقراط نباشد، یکی از آثار برجسته ادب جهان است و افالطون را در شمار بزرگترین قهرمانسازان جهان قرار 

اخیرا، از . ارسطو مطالبی را که در رساله پروتاگوراس از قول سقراط نقل شده است، گفته خود سقراط میداند. میدهد

نویسنده آن آیسیخنس سفتوسی، یکی از شاگردان سقراط بوده  کتابی به نام آلکیبیادس قطعاتی به دست آمده، و

این قطعات، تصویري را که افالطون در نخستین رساالت خویش از سقراط ساخته است، و نیز داستان مهر و . است

از سوي دیگر، ارسطو یادداشتها و ضیافت گزنوفون را از . دلبستگی فیلسوف را به آلکیبیادس تایید و تصدیق میکند

اگر  .استاستانهاي موهوم و گفتگوهاي خیالی میشمارد که در آنها سقراط وسیله بیان افکار و آراي گزنوفون شده د

ي، نقش گزنوفون نسبت به سقراط تا آن حد صادقانه باشد که اکرمان نسبت به گوته بود، ما فقط میتوانیم گفت که و

باور نمیتوان کرد که چنین مرد متقی و با . با دقت بسیار، سخنان سرد و مبتذل و بیخطر استاد را گرد آورده است

سایر نویسندگان قدیم، برخالف گزنوفون، این حکیم سالخورده را . فضیلتی قصد واژگون کردن تمدنی را داشته باشد

، از قول پدرش که خود را از آشنایان 318می، در حدود سال آریستوکسنوس تارنتو. به صورت قدیسان در نیاوردهاند

و  ;بوده است)) جاهل و فاسد((نزدیک سقراط به شمار میآورد میگفت که این فیلسوف مردي تعلیم نیافته و 

از قیل . ائوپولیس شاعر کمدي نویس نیز در تهمت زدن به این خرمگس عظیم با رقیب خود آریستوفان رقابت میکرد

و مناقشات پرهیاهو که بگذریم، دست کم روشن میشود که سقراط در زمان خویش از هر کس دیگر محبوبتر  و قالها

. و منفورتر بوده است

پدرش مجسمه ساز بود، و گویند که خود او نیز مجسمهاي از هرمس، و سه پیکره از االهگان رحمت ساخته بود که 

درش قابله بود، و سقراط همیشه شوخ طبعانه ادعا میکرد که ما. در نزدیکی مدخل آکروپولیس جاي گرفته بودند

ها، دیگران را مدد میدهد تا آراي خویش را بیان کنند و از حمل  پیشه مادر را دنبال میکند و، در عالم عقاید و اندیشه

از افراد  این سخن درست نیست، زیرا که وي ;روایت دیگر سقراط را فرزند یکی از بردگان میشمارد. آن فارغ شوند

 ;از پدرش خانهاي به ارث برد). و فقط شارمندان به این خدمت پذیرفته میشدند(پیاده نظام سنگین اسلحه بود 

اما، از سایر جهات، سقراط در همه . هفتاد مینا نقدینه داشت، که دوستش کریتون آن را از بهر وي به کار انداخته بود
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به پرورش جسم توجه بسیار داشت، و معموال از تندرستی برخوردار وي . جا به صورت مردي فقیر توصیف شده است

در  424در پوتیدایا، به سال  432زیرا که به سال  ;در جنگ پلوپونزي، براي خود شهرت سربازي کسب کرد. بود

ه از جایز ;در پوتیدایا، جان و سالح آلکیبیادس جوان را نجات داد. در آمفیپولیس جنگید 422دلیوم، و به سال 

در دلیوم، وي آخرین مرد آتنی بود که در پیش اسپارتیان . دلیري چشم پوشید تا این افتخار نصیب دوستش شود

میدان تهی کرد، و شاید با خیره شدن در چشم دشمن، جان خویش را نجات داد و، از این راه، حتی اسپارتیان را 

یشتر دلیري و پایداري ورزید و، بی ناله و شکوه، گویند که سقراط در این جنگها از همه آتنیان ب. بیمناك ساخت

سرانجام، هنگامی که خود را راضی ساخت که در آتن ساکن شود، به  ;گرسنگی و خستگی و سرما را تحمل کرد

وي به سیر و سفر رغبتی نداشت، و بندرت از شهر یا از بندرگاه آن دور . سنگتراشی و مجسمه سازي مشغول شد

این زن همواره شوهر خویش را مالمت میکرد و میگفت که وي هرگز به خانه و . ه زنی گرفتکسانتیپه را ب ;میشد

سقراط به کسانتیپه حق میداد و، نزد فرزند و دوستان خود، دلیرانه از او دفاع و حمایت . خانواده خود نمیپردازد

خت کاهش یافته و قانون، تعدد پس از دوران جنگ که تعداد مردان س ;ازدواج برپاي او قیدي ننهاده بود. میکرد

  . زوجات را موقتا جایز شمرده بود گویا زنی دیگر نیز اختیار کرد

اگر از روي مجسمه نیمتنهاي که به نام او در موزه رم موجود است با شک و تردید . چهره سقراط را همه میشناسند

سر بزرگ، . مردم یونان نمیتواند باشد قیاس و قضاوت کنیم، باید اعتراف بورزیم که چهره وي نمونه واقعی صورت

بینی پهن، لبهاي ضخیم، و ریش انبوهش بیشتر آناخارسیس دوست سولون را، که از دشتهاي شمالی دریاي سیاه 

آلکیبیادس، حتی در وقتی که محبت خویش را ابراز . آمده بود، یا سکایی جدید یعنی تولستوي را به یاد میآورد

هاي مجسمه  سقراط در نظر من به ماسکهاي سیلنوس میماند که در کارگاه: ((نین میگویدمیدارد، با تاکید بسیار چ

هاي  این ماسکها ناي و مزمار بر دهان دارند، و از میان گشوده میگردند و در درون آنها مجسمه. سازي دیده میشود

سقراط، انکار مکن که . ست، شباهت داردساتیرهانیز میگویم که سقراط به مارسواس، که از . خدایان جاي دارد

اما سقراط هیچ اعتراضی نمیکند، و بدتر از همه آنکه خود معترف است که شکمی .)) چهرهات به ساتیرها شبیه است

. بزرگ دارد و امیدوار است که با رقصیدن آن را کوچکتر سازد

در همه ایام سال با یک جامه ساده و کهنه . عقیدهاند ق وي افالطون و گزنوفون همدر توصیف عادات و اخال

از بیماري مال اندوزي، که آدمیان را پریشان . و برهنه پایی را بر پوشیدن کفش و نعلین رجحان میداد ;میساخت

را که براي فروش بدانجا آورده روزي، در بازار شهر، اشیا و امتعه فراوانی . خاطر میدارد، مصونیتی باورناپذیر داشت

. همیشه، در عین فقر، خود را غنی میدید!)) چه بسیارند چیزهایی که مرا بدانها نیازي نیست: ((بودند دید و گفت

وي، مانند همه مردم مهذب یونان، باده . سقراط نمونه اعتدال و خویشتنداري بود، ولی هرگز چون قدیسان نمیزیست

از مردم کناره نمیگرفت، بلکه از  .نداشتش در صراط مستقیم، حاجت به زهد و پرهیز مینوشید و براي حفظ خوی

معاشرت با دیگران شادمان میشد و گاه گاه دعوت اغنیا را نیز با خرسندي میپذیرفت، ولی هرگز پیش آنان خضوع 

. از یاري مالداران بی نیاز بود، و دعوتها و هدایاي شاهان و بزرگان را رد میکرد. نمینهادنمیکرد و به فرمانشان گردن 

تعلیم میداد، لکن این کار  ;بی نوشتن میخواند ;بی رنج کار زندگی میکرد: خالصه کالم آنکه وي مردي نیکبخت بود

و پیش از آنکه ضعف و  ;دچار نمیگشتباده مینوشید، اما اندازه نگاه میداشت و به سرگیجه  ;عادت جاري او نبود

  . زبونی پیري را ببیند، درگذشت مرگش نیز با درد و رنج همراه نبود

درسهاي اخالقی وي براي زمان خودش بسیار عالی و پسندیده بود، لکن همه مردمان نیک سیرتی را که ستایشگر 

، ولی نمیدانست که در آن ))در میافتاد آتش اشتیاق((وي از دیدار خارمیدس به . اویند راضی و خرسند نمیسازد

افالطون، سقراط و آلکیبیادس را . هست یا نه، و از این روي خود را نگاه میداشت)) روحی واال((جوانک زیباروي نیز 
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گرچه مرد .)) همه جا در پی آن جوان خوبروي روان بود((دلباخته یکدیگر میشمارد، و گوید که این فیلسوف 

هاي جلب  عشق خود را به صورت افالطونی آن نگاه میداشت، به امردان و روسپیان ممتاز نیز شیوه سالخورده ما غالبا

، ))بیشتر به دیدار من بیا((ي روسپی، که به وي گفته بود ))تئودوتا((وي، در نهایت شهامت، به . عشاق را میآموخت

که کسانی که به دریافت آراي سیاسی او خوش خلقی و مهربانی سقراط چنان موثر بود . وعده یاري و مساعدت داد

: پس از مرگ او، گزنوفون در بارهاش چنین گفت. نایل میشدند، آراي اخالقیش را نیز بآسانی تحمل میکردند

. عدالت وي به حدي بود که در ناچیزترین امور بر کسی ظلم روا نمیداشت((

چنان خردمند بود که هیچ گاه  ;تقوا رجحان نمینهاد چنان اعتدال را رعایت میکرد که هرگز لذت را بر فضیلت و... 

در تشخیص خیم و خویهاي دیگران آن قدر بصیرت داشت، و چنان همگان را به . ... در تمیز نیک و بد خطا نمیکرد

نیز .)) کسب فضیلت و شرافت بر میانگیخت که نیکترین و نیکبختترین مردمان آرزو میکردند که چون او باشند

وي براستی عادلترین، عاقلترین، و نیکترین مردي : ((سادگی و صراحتی موثر، چنین بیان داشته است افالطون، با

  .)) است که من در عمر خود دیدهام

  خرمگس معرکه  -2

از این روي به تحصیل فلسفه پرداخت و یکچند نیز مجذوب . سقراط سخت کنجکاو و اهل جدل و مباحثه بود

به هیچ دلیل نمیتوانیم گفت . ان جوانی وي، سوفسطاییان آتن را تسخیر کرده بودندچه، در دور ;سوفسطاییان گشت

که مالقات و مباحثات سقراط با پارمنیدس، پروتاگوراس، گورگیاس، پرودیکوس، هیپیاس، و تراسوماخوس را افالطون 

ده و تحت تاثیر روش به آتن آمده بود، مالقات کر 450شاید سقراط زنون را، که در حدود . از خود ساخته است

. سقراط چنان به روش زنون دلبستگی یافت که تا پایان عمر از آن جدا نشد. وي قرار گرفته باشد) دیالکتیکی(جدلی 

زیرا . اگر شخصا با او آشنایی نداشته، بر عقایدش آگاهی تمام داشته است ;شاید وي آناکساگوراس را نیز میشناخته

آرخالئوس در آغاز کار به طبیعیات . اگرد زنون بوده، تحصیل فلسفه میکرده استیکچند نزد آرخالئوس ملطی، که ش

وي اصل و اساس اخالقیات را از روي قواعد عقل . مشغول بود، و در پایان عمر به تحقیق در امور اخالقی پرداخت

ها به سوي فلسفه  این راه سقراط از. توجیه و تفسیر میکرد، و شاید سقراط نیز به متابعت او از علم به اخالق رو کرد

در  ;بزرگترین شادیهاي من در آن است که هر روز از فضیلت گفتگو کنم: ((جلب شد، و از این روي بود که گفت

 .))نیستزیرا وجودي که مورد آزمایش و بررسی دقیق قرار نگیرد شایسته آدمی  ;خود و در دیگران به تفحص پردازم

با پرسش و استفسار آنان را میآزرد و به سخن گفتن  ;وي، از این جهت، در آرا و عقاید مردمان به کاوش میپرداخت

و بدین سبب، خود را براي کسانی که توانایی تفکر درست و  ;جوابهاي دقیق و نظرات نامتناقض طلب میکرد ;میآورد

سقراط میخواست که در دوزخ هم خرمگس معرکه باشد و در آنجا نیز . ه بودروشن نداشتند، مایه وحشت ساخت

او خود را در معرض این گونه .)) چه کس حکیم است و چه کس از حکمت به دور و حکیم نماست((معلوم کند که 

اما بر هیچ یک از وي همه سوالها را میدانست، . بازجوییها و آزمایشها قرار نمیداد، زیرا اعتراف میکرد که هیچ نمیداند

شاید میخواست بگوید که خودش هیچ .)) من فقط دوستدار فلسفهام((پاسخها آگاهی نداشت، و با فروتنی میگفت 

. اصل و قاعده ثابت و قطعی ندارد، و تنها نکتهاي که بر وي مسلم شده آن است که آدمی از خطا کردن مصون نیست

بنابر همان روایت، )) آیا از سقراط کسی فرزانهتر هست: ((ی پرسیدگویند که وقتی، خائرفون از غیبگوي معبد دلف

ولی سقراط خود میگفت که غیبگوي دلفی از آن روي .)) نه، هیچ کس چون او فرزانه نیست: ((غیبگو جواب داد

. چنین پاسخ داده است که من به جهل خویش اعتراف کردهام

اطع دست به کار زند و عقاید و آرایی واضح و روشن براي از آن لحظه، سقراط بر آن شد که عمال و به نحوي ق

باید گاه گاه درباره امور بشري با خود سخن گوید، در حقیقت دینداري و بیدینی : ((وي میگفت. خویش به دست آرد
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در تامل کند، عدل و ظلم را از هم جدا گرداند، معقول را از نامعقول بازشناسد، حدود شجاعت و جبن را معین سازد، 

ماهیت حکومت بر انسان تحقیق کند، صفات کسی را که ماهرانه بر مردم حکومت میکند معلوم دارد، و درباره سایر 

زیرا، به گمان وي، کسانی که بر این مسائل آگاه نباشند حقا نباید از بردگان برتر شمرده  ;اندیشه کند... موضوعات 

رسید، یا هر تعصب پنهانی و نامعقول که میدید، درباره ماهیت و به هر اندیشه مبهم یا تعمیم ناقص که می.)) شوند

چنان خو کرده بود که سحرگاه از خواب برخیزد و به . چگونگی آن پرسش میکرد و تعریف دقیق و درست میخواست

یافت، وي  هاي صنعتگران رود و در هر که ذکاوتی انگیزنده یا حماقتی سرگرم کننده ها، یا به کارگاه بازار، به ورزشگاه

  . را به مباحثه کشد

از کسی که با وي : روش او ساده بود)) مگر جاده آتن نه براي آن است که در آن بحث و گفتگو کنند: ((گفت می

سپس آن تعریف را بدقت مورد بحث  ;سخن میگفت، میخواست که اندیشه یا مفهوم وسیعی را تعریف و تحدید کند

و از آنجا، با  ;ول، نقض یا تناقض و یا بطالن و سخافت آن را آشکار گرداندو بررسی قرار میداد تا بر حسب معم

پرسشهاي پی در پی، مخاطب خود را به سوي تعریفی کاملتر و درستتر راهبري میکرد، اما هرگز خود آن را بر زبان 

. زه عرضه میداشتگاهی، با تحقیق در یک سلسله امور خاص و مجزا به یک نظر کلی میرسید، یا نظري تا. نمیآورد

هاي مضحک  گاهی نیز، با استهزاي سقراطی، نتیجه. وي از این راه تا حدودي روش استقرا در منطق یونان وارد کرد

به تفکر منظم اشتیاق فراوان داشت، . یک تعریف، و یا بطالن عقیدهاي را که در نظر داشت، پدیدار و معلوم میساخت

در اینجا نیز، . حسب نوع و جنس و تفاوتهاي خاصشان طبقه بندي کندو میخواست که اشیا را، یک به یک، بر

وي میگفت که جدل . مقدمات روش ارسطو را براي تعریف اشیا فراهم کرد و نظریه مثل افالطونی را بنیاد نهاد

ه در فنی است که بدان میتوان امور و اشیاي مختلف را از هم متمایز ساخت، و با شوخ طبعی و طنزي ک) دیالکتیک(

. تاریخ فلسفه جهان دیري نپایید، بیابان بیحاصل منطق را طراوتی بخشید

همه پاسخها را رد میکند و خود  ;مخالفانش میگفتند که وي ویران کنندهاي است که خود هرگز چیزي نمیسازد

و تفسیر نظري  در بسیاري از موارد، چون به توضیح. و آرا و روشش مخرب اخالق و افکار است ;مشکلی را نمیگشاید

هنگامی که مردي سرسخت چون کریتیاس میکوشید . میپرداخت، آن را مبهمتر و غامضتر از پیش باقی میگذاشت

در . که از وي پاسخی دریابد، وي پاسخ خود را به پرسشی دیگر تبدیل میکرد و باز بیدرنگ تفوق را به دست میآورد

ولی این عزم خیر بیش از یک لحظه دوام  ;ي پرسش، پاسخ گویدرساله پروتاگوراس، قرار بر آن میگذارد که به جا

. نمیآورد، و پس از آن پروتاگوراس، که در بازي منطق چیره دست و کهنه کار است، بآرامی از بحث کناره میگیرد

 به زئوس سوگند که تا نگویی که عدل را چه: ((هیپیاس از طفره زدنهاي سقراط خشمگین میشود و به فریاد میگوید

تو هیچ نمیخواهی که دلیلی بیاوري یا درباره موضوعی عقیده خویش را . نخواهی شنید <جوابی>چیز میدانی، از من 

تنها هنرت این است که به دیگرن بخندي، از هر کس پرسشی کنی، و پاسخ او را مردود شماري و  ;بیان داري

زنشها، سقراط فقط میگفت که من نیز، چون مادر در برابر این گونه سر.)) ولی این پسندیده نیست. مجابش گردانی

اینکه مرا مالمت میکنند و میگویند که از دیگران پرسشهایی میکنم که خود فهم و . ((خود، قابلهاي بیش نیستم

علت آن است که خداوند مرا به قابله بودن مجبور ساخته و از . توانایی پاسخ گفتن بدانها را ندارم، کامال بجاست

  . این گونه دخالت دادن خدایان در کارها براي دوست او اوریپید شایستهتر بود.)) ع فرموده استزاییدن من

مردم آتن نیز بدون تردید و تامل، و معموال بیآنکه قصد  ;سقراط از بسیاري جهات به سوفسطاییان شباهت داشت

مفهوم امروزي آن، در اغلب موارد سقراط  لفظ سوفسطایی، به. اهانت و مالمت داشته باشند، او را بدین نام میخواندند

معانی و مفاهیم کلمات  ;هاي جدل را خوب میشناخت حیله ;در بازي با الفاظ و طفره زدن استاد بود: را شامل میشود

چون شاگردان مدارس،  ;موضوع بحث را در تشبیهات و استعارات نامتناسب غرقه میساخت ;را زیرکانه تغییر میداد
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مردم آتن از اینکه به او . و دلیرانه الفاظ پوچ و بیهوده بر زبان میراند ;دو پهلو سخن میگفت ;دزبان بازي میکر

زیرا هیچ طاعونی چون منطق هوشیاري که بر قدرت خویش آگاه باشد، خطرناك  ;شوکران نوشانیدند معذورند

بود، به تقویت مبانی اخالقی  از علم بالغت رویگردان: سقراط از چهار جهت با سوفسطاییان اختالف داشت. نیست

شوق داشت، میگفت که فقط بررسی عقاید را به مردمان میآموزد، و در ازاي تعلیمات خود مزدي دریافت نمیکرد هر 

علی رغم همه خطاها و نقایص . چند که گویا گاه گاه از کمک دوستان دولتمند خویش برخوردار میشده است

شاید از آنجا که در میان ما به : ((او خود به یکی از آنان میگوید. ر داشتندآزاربخش وي، شاگردانش بدو محبت بسیا

زیرا که من هر گاه نسبت به . دوستی مشترك رغبت هست، من میتوانم شما را در کسب شرافت و فضیلت یاري کنم

روح خویش کسانی محبتی در خویش احساس کنم، خود را با شور و شوق صمیمانه فدا میکنم و همه نیروي فکر و 

از دوري آنان غمگین شوم، و از دوریم غمگین  ;را به کار میدارم تا آنان را دوست بدارم، و در مقابل دوستم بدارند

از نمایشنامه ابرها، اثر آریستوفان، چنین برمیآید که .)) مشتاق صحبت آنان باشم، و مشتاق صحبتم باشند ;شوند

گزنوفون نیز در بخشی از کتاب خویش این نکته را . ل میدادهاندشاگردان سقراط در محلی معین مدرسهاي تشکی

در شرح احوال سقراط، معموال چنین گویند که وي در هر کجا شاگرد یا مستمعی مییافته، به تعلیم . تایید میکند

ودند که و چنان از یکدیگر جدا ب. اما پیروان او را هیچ عقیده خاص و مشترکی به هم پیوند نمیداد. میپرداخته است

هر یک از ایشان پیشواي یکی از مکاتب گوناگون فلسفه یونان گشت و عقیدهاي سخت جدا از دیگران در پیش 

آنتیستنس مغرور و فروتن، . گرفت افالطونیان، کلبیان، رواقیان، اپیکوریان، شکاکان، همه از اینجا سرچشمه گرفتند

شاید وي در آن هنگام حضور داشت . کتب کلبی را بنیاد نهادکه سادگی زندگی و کم نیازي را از استاد فرا گرفت، م

اما من بر آنم که بینیاز . گویا تو گمان میکنی که سعادت در تجمل و اسراف است: ((که سقراط به آنتیفون میگفت

بودن همچون خدا بودن است، و هر چه از مقدار حوایج بیشتر کاسته شود، به مقام خدایان بیشتر نزدیکی حاصل 

بعدها نیز . آریستیپوس که به پیروي از سقراط لذت را خیر میدانست، عقیده خویش را در کورنه ترویج کرد.)) شودمی

ائوکلیدس مگارایی به جدل سقراطی حدت بخشید و فلسفه شکاکی را، که منکر هر . اپیکور در آتن به تبلیغ پرداخت

بارویی که به بردگی افتاده و کریتون به درخواست سقراط فایدو، جوان زی. گونه معرفت حقیقی بود، از آن پدید آورد

. وي را باز خریده بود، نیز از فیلسوفان به شمار میرفت

گزنوفون بی آرام فلسفه را رها کرده و به .)) او را فیلسوف کرده بود((سقراط به این جوان دلبستگی خاص داشت و 

چیز سودمندتر از آن نیست که آدمی، در هر جا و هر مورد، هیچ ((سربازي پرداخته بود، اما بدرستی میدانست که 

ذهن توانا و تخیل زنده افالطون چنان از استاد فرزانه تاثیر پذیرفته بود .)) مصاحب سقراط باشد و با وي سخن گوید

داشت، و به سقراط مهر فراوان ((کریتون دولتمند . که افکار هردوشان در تاریخ فلسفه جهان جاودانه به هم درآمیخت

آلکیبیادس گستاخ و پرتهور، که گناهانش بعدها به اعتبار .)) همواره مراقب بود که همه حوایج او را برآورده کند

سقراط زیان رسانید و وي را در خطر افکند، در این هنگام، با سهالنگاري خاص، استاد خویش را دوست میداشت و 

:میگفت

در حالی که گفتار . ر با سخن تو قیاس شود، در ما هیچ تاثیر نمیکندسخن هیچ کس، حتی شایستهترین خطیبان، اگ

تو اي سقراط، حتی اگر از زبان دیگران هم باشد و بدرستی نقل نشود، باز هر مرد و هر زن و هر کودکی را در شگفت 

سخن این سخنور  میدانم که اگر گوش خود را نبسته بودم و از جادوي. ... خواهد آورد و روحها را تسخیر خواهد کرد

من این درد عظیم درد فلسفه را، که . ... افسونگر نگریخته بودم، او مرا اسیر خود میداشت تا در پیش پایش پیر شوم

تو اي . ... در پاکی و صفاي دوران جوانی از دندان مار سوزندهتر است، در روح و قلب خویش احساس کردهام
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پاوسانیاس، اي آریستودموس، و اي آریستوفان، همه شما حاجت نیست فایدروس، اي آگاتون، اي اروکسیماخوس، اي 

  . که خود سقراط را نیز بگویم آري، همه شما این شور و شوق و جنون را براي فلسفه داشتهاید

وي نمایشنامهاي نوشت . هایی که سقراط به دموکراسی میزد حظ میبرد کریتیاس، رهبر جبهه اولیگارشیک، از طعنه

که خدایان را سیاستمداران هوشیار اختراع کردهاند تا چون عسسان موجب هراس مردم شوند و آنان  و در آن گفت

فرزند آنوتوس . این نمایشنامه نیز یکی از عواملی بود که موجب محکومیت سقراط شد. را به سوي تقوا و ادب برانند

پدر . فروشی، که پیشهاش بود، رجحان مینهاد نیز یکی دیگر از پیروان سقراط بود که استماع سخنان استاد را بر چرم

وي، آنوتوس، که از رهبران جبهه دموکراتیک بود، شکوه میکرد که سقراط با عقاید شکاکانه خود عقل فرزند وي را 

فاسد ساخته و او را نسبت به پدر و مادر و خدایان بی اعتنا و گستاخ گردانیده است گذشته از این، آنوتوس از 

اي سقراط، گمان من آن ((وي میگفت  .بودتقاداتی که سقراط به دموکراسی وارد میساخت آزرده خاطر ها و ان طعنه

زیرا هیچ شهري  ;پند مرا بپذیر و جانب احتیاط را نگاه دار. است که تو براي بد گفتن از دیگران سخت آمادهاي

آنوتوس در انتظار .)) ن آسیب رسانیدن از نیکی کردن آسانتر نباشد، و آتن نیز بی گمان چنین استنیست که در آ

  . فرصت بود

فلسفه سقراط  -3

در پشت روش سقراط فلسفهاي بود پر از گریز و طفره و تجاهل، مقدماتی و بی نظم، اما چنان واقعی که فیلسوف 

سبب اصلی این امر  ;چنین به نظر میرسد که سقراط فلسفهاي ندارد در نظر اول،. عمال براي آن از جان خود گذشت

آن است که وي نظریه نسبی بودن معرفت را از پروتاگوراس پذیرفته بود، در هیچ مورد جزما و قطعا حکمی نمیکرد، 

  . و تنها چیزي که بر آن یقین داشت جهل خودش بود

زبان ستایش میکرد، در مراسم مذهبی شهر شرکت  وي، گرچه به بیدینی محکوم شد، دست کم خدایان را با

سقراط میگفت که در همه تصمیمات منفی مهم خویش از هاتفی . میجست، و هرگز کسی از او سخن کفرآمیز نشنید

شاید این سخن نیز یکی از تجاهالت و طنزهاي . درونی و قلبی، که یکی از آیات آسمانی است، تبعیت میکند

  . ن بوده، سقراط در حفظ و تثبیت آن توفیق کامل یافته استو اگر چنی ;سقراطی باشد

این، یکی از موارد بسیاري است که وي به غیبگویی کاهنان و عالم رویا تشبث جسته و آن را الهام و پیام خدایی 

ته او میگفت که نظم و نسق جهان، و طرح و نقشه آن، واضحتر از آن است که بتوان عالم وجود را ساخ. دانسته است

در رساله فیدون سخت بدان  ;سقراط درباره حیات ابدي سخن قاطع نمیگوید. تصادف و معلول علتی غیرعاقل دانست

اگر قرار بر آن باشد که من خود را فرزانهتر از دیگران : ((اعتقاد میورزد، ولی در دفاعیه خویش چنین بیان میدارد

در .)) از جهان آخرت باخبرم و میدانم که از آن هیچ خبر ندارمبدانم، تنها از آن روست که هرگز گمان نداشتهام که 

از خدایان ما هیچ : ((رساله کراتولوس نیز، بر همین وجه، درباره وجود خدایان اظهار بیخبري میکند و میگوید

ز آنان وي به پیروان خویش همواره اندرز میداد که در این گونه مسائل بحث نکنند و، چون کنفوسیوس، ا.)) نمیدانیم

میپرسید که آیا امور بشري را چنانکه باید دریافتهاید که اکنون به حل مشکالت آسمانی پرداختهاید سقراط بر آن 

بود که برترین کاري که در این جهان از ما ساخته است آن است که به جهل خویش اعتراف کنیم و تابع غیبگوي 

بدان طریق که قانون : ((را چگونه عبادت کنیم، میگوید در پاسخ کسانی که از وي میپرسند خدایان ;دلفی شویم

سقراط در مورد علوم طبیعی شکاکتر از این بود، و میگفت که تحصیل این علوم باید تنها تا .)) کشورتان حکم میکند

ي هر راز ;بیش از آن حد، مایه پریشانی فکر و گمراهی عقل خواهد بود. حدي باشد که ما را در زندگانی رهبري کند

سقراط، هنگامی که جوان بود، نزد آرخالئوس به تحصیل علوم طبیعی . که گشوده گشت، رازي ژرفتر پدید میآرد

  . و چون مردي کامل شد، آن را به عنوان اسطورهاي کم و بیش قابل تحسین ترك گفت. پرداخت
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سقراط همیشه از امور بشري بحث : ((گزنوفون گوید. از حقایق و اصول روي برتافت و به ارزشها و غایتها توجه نمود

و به تحقیق در احساس و ادراك )) روي کردند((سوفسطاییان نیز از علوم طبیعی به سوي امور انسانی .)) میکرد

اي . ((معرفت پرداختند، اما سقراط بیشتر در این مسائل فرو رفت و اخالق و مقاصد انسان را مورد مطالعه قرار داد

و آیا دیدهاي که بر دیوار آن نوشته شده است خود (( - .)) آري، دوبار)) ((معبد دلفی رفتهايائوتودموس، آیا هرگز به 

و آیا در آن تامل کرده، و کوشیدهاي که خود را بیازمایی و بر چگونگی اخالق و .)) ((آري، دیدهام(( -)) را بشناس

ود، نه ماورا الطبیعه، و نه تحقیق در از این روي، فلسفه در نظر سقراط نه خداشناسی ب)) خصایل خویش آگاه شوي

سقراط در . او فقط علم اخالق و سیاست را فلسفه میدانست، و منطق را نیز مقدمه و وسیله آن میشمرد. طبیعت

اواخر عصر سوفسطاییان به وجود آمده بود، و دریافته بود که این گروه وضعی بس خطیر در تاریخ فرهنگ جهان 

سقراط، به عوض آنکه بیمناکانه به . ماوراي طبیعی اخالقیات را سست و متزلزل ساختهاند پدید آوردهاند، زیرا اساس

سوي عقاید باستانی موجود روي کند، گامی به پیش گذارد و عمیقترین مسئلهاي را که در علم اخالق مطرح میشود 

راالطبیعه اعتقادي نباشد، آیا اخالق آیا میتوان علم اخالق را براساس طبیعت مبتنی دانست و اگر به ماو: به میان نهاد

وجود تواند داشت آیا فلسفه، که با آزادي فکري که آورده است تمدن بشري را به زوال تهدید میکند، خواهد توانست 

: با وضع قوانین اخالقی موثر و غیر مذهبی بشریت را از نابودي نجات بخشد سقراط در رساله ائوتوفرون میگوید

وي خوب است که خدایان آن را پسندیدهاند، بلکه چون خود خوب بوده، خدایان را خوش آمده خوبی نه از آن ر((

مفهوم خوبی براي او از خداشناسی سخت جداست، و به حدي . این سخن، فلسفه را به انقالب برمیانگیزد.)) است

لکه براي آن مقاصدي سقراط خوبی را امري کلی و مجرد نمیداند، ب. زمینی است که با سودمند بودن یکی است

در نظر او، خوبی و .)) امر خاصی خوب باشد((خاص و عملی در نظر دارد و معتقد است که خوب آن است که براي 

حتی یک سبد سرگین، اگر چنانکه باید با مقصود  ;زیبایی دو صورتند از سودمند بودن و فایده انسانی داشتن

دانش . هیچ چیز چون دانش و معرفت سودمند نیست) ه عقیده سقراطب(از این روي . متناسب باشد، زیبا خواهد بود

. به معنی برتري و علو است، نه پاکی و تقوا)) فضیلت((عالیترین فضیلت است، و جهل رذیلت محض گرچه در اینجا 

کسی به . و با دانش کامل، مردم جز کار درست هیچ نتوانند کرد ;بدون دانش شایسته، عمل درست میسر نیست

عالیترین . ري که بداند خطاست دست نخواهد زد یعنی کار خطا با عقل سازگار نیست و زیانش به خطاکار میرسدکا

. و بهترین وسیله درك سعادت، دانش وذکا ;خیر، سعادت است

بهترین نوع حکومت ) حکومت اشراف(اگر دانش و معرفت برترین فضیلت باشد، ناچار آریستوکراسی : سقراط میگوید

برگزیدن حکام به حکم قرعه : ((گزنوفون از قول سقراط میگوید. بود، و دموکراسی هیچ معنایی نخواهد داشت خواهد

چه حتی تصور آن را هم نمیتوان کرد که سکاندار، بنا، نی نواز، و یا پیشهور . کاري است بس سخیف و نامعقول

بسیار کمزیانتر است از بیکفایتی آنانی که  حال آنکه ناشایستگی این گونه کسان ;دیگري را با قرعه معین کنند

سقراط ستیزه جویی مردم آتن را مذمت میکند، بر حسد . حکومت و دستگاه اداره کشور را مختل میسازند

وي . پرهیاهویی که به یکدیگر میورزند عیب میگیرد، و خصومت احزاب و منازعات کینه توزانه آنها را قبیح میشمرد

سقراط .)) از این جهات بلیهاي بر کشور وارد شود که از حدود توانایی و طاقتش افزون باشد بیم آن دارم: ((میگوید

و راه وصول به این مقصود قرعه کشی . نجات آتن را تنها در آن میدانست که دانش و کفایت بر آن حکومت کند

ان نیز بدین طریق معین نمیتوانست بود، زیرا صالحیت و شایستگی سکانداران، نوازندگان، پزشکان، و درودگر

. همچنین زور و ثروت نیز نباید کسی را به مقام و منصبی برساند. نمیگردید

و تنها نظام پسندیده و معقول،  ;در نظر او، سلطنت استبدادي و حکومت توانگران نیز چون دموکراسی مذموم است

میرسد که شایستگی فکري و عقلی دارند  نظام آریستوکراسی است که در آن مقامات و مناصب دولتی تنها به کسانی
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سقراط، علی رغم انتقاداتی که بر دموکراسی آتن وارد میساخت، به منافع و . و در این کار تعلیم و ورزیدگی یافتهاند

وي به برخی از پیروان . مزایاي آن معترف بود، و آزادي و فرصتهایی را که در آن نصیبش شده بود قدر میشناخت

و نسبت به آنتیستنس و کلبیون همان وضعی  ;را تبلیغ کنند میخندید)) بازگشت به طبیعت((تند خود که میخواس

را به خود گرفت که ولتر در مقابل روسو داشت یعنی میگفت که تمدن، با همه عیبهایش، ارزش بسیار دارد، و نباید 

  . آن را ترك گفت و سادگی ابتدایی را برگزید

دینداران وي را خطرناکترین سوفسطاییان میشمردند، زیرا . تن به سقراط بدگمان بودندبا وجود این، اکثریت مردم آ

میخواست که هر قانونی را بدقت با معیار  ;از همه جشن و سورهاي مذهبی برخوردار میشد، اما دین کهن را منکر بود

و  ;ا اوامر تغییرناپذیر آسمانیسرچشمه اخالقیات را وجدان افراد میدانست، نه خیر و منفعت اجتماع ی ;عقل بسنجد

. پایان کار وي به شکاکیتی انجامید که عقل را پریشان میساخت و با هیچ رسم و عادت و عقیدهاي سازگاري نداشت

کسانی چون آریستوفان، که ستایشگر روزگاران گذشته بودند، بیدینی مردم، گستاخی جوانان نسبت به پیران، فردیت 

به تباهی میکشید، و انحطاط اخالقی روشنفکران را حاصل رفتار و سخنان سقراط و نامنظمی که حیات آتن را 

گرچه سقراط خود به حزب اولیگارشی نپیوست و از تایید آن امتناع ورزید، اغلب . پروتاگوراس و اوریپید میدانستند

، اولیگارشیها را در انقالبی هنگامی که یکی از آنان، به نام کریتیاس. دوستان و شاگردانش از رهبران آن حزب بودند

وحشتناك و بیرحمانه رهبري میکرد، دموکراتهایی چون آنوتوس و ملتوس، سقراط را محرك فکري این جنبش 

  . ارتجاعی معرفی کردند و بر آن شدند که وي را از آتن اخراج کنند

روش جدلی سقراط، که خود . ببرند دموکراتها در مقصود خویش پیروز شدند، لکن نتوانستند تاثیر عظیم او را از میان

آن را از زنون اخذ کرده بود، پس از وي به افالطون، و از افالطون به ارسطو رسید و ارسطو منطق کامل خویش را، که 

تاثیر افکار سقراط در علوم طبیعی و تجربی زیانبخش بود، زیرا . نوزده قرن بدون تغییر بر جاي بود، از آن پدید آورد

تحقیقات طبیعی روي برتافتند، و نظریه وي درباره طرح خارجی و عینی جهان شوق تحلیل علمی در  شاگردانش از

اصول اخالقی سقراط، که بر مبانی فردي و ذهنی قرار داشت، شاید در انحالل اخالقیات مردم . کسی برنمیانگیخت

. ود که از اینجا در مذهب مسیح راه یافتولی مقام وجدان را باالتر از قانون دانستن عقیدهاي ب ;آتن بی تاثیر نبود

اما . هاي دو قرن آینده را فراهم آورد عقاید سقراط از طریق شاگردانش به دوره بعد انتقال یافت و مایه اصلی فلسفه

وي در شمار شهدا و قدیسان تاریخ یونان درآمد، . نیرومندترین عنصر تاثیرات وي چگونگی اخالق و رفتار خودش بود

ی که میخواست نمونه کامل ساده زیستن و دلیرانه اندیشیدن را بیابد به گذشته باز میگشت و کمال مطلوب و هر نسل

هر زمان که درباره خرد آدمی و شرافت خلق و سرشت وي : ((گزنوفون میگفت. خویش را در سقراط میدید

ون او را به یاد میآورم، از ستایش و چ ;میاندیشم، میبینم که از یاد بردن سقراط هرگز در حدود توانایی من نیست

و اگر در میان جویندگان فضیلت کسی راهنمایی کاملتر از سقراط یافته باشد، من آن  ;وي خودداري نمیتوانم کرد

  .)) کس را شایسته آن میدانم که سعادتمندترین مردمان خوانده شود
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فصل هفدهم

  ادبیات عصر طالیی

  

I  - پینداروس  

یعنی عقاید و نتایجی که در یک نسل در میدان بحث و تحقیق : بالطبع، ادبیات عصر بعد خواهد بودفلسفه یک عصر، 

اما در یونان، . ها، داستانها، و اشعار نسل بعد را پدید میآورد و تفکر به دست آمده است زمینه و اساس نمایشنامه

دند، براي خود افکاري داشتند، و پیشاهنگان زیرا شاعران خود فیلسوف بو. ادبیات مالزم و دنباله رو فلسفه نبود

همان کشمکش و نزاع میان محافظهکاران و افراطیان، که دین و علم و فلسفه . اندیشه عصر خویش به شمار میرفتند

چون در آثار ادبی یونان زیبایی . یونان را به هم ریخته بود، در شعر و درام و حتی در تاریخنویسی آن نیز ظاهر گشت

ري بر عمق فکري افزوده شده بود، ادبیات عصر طالیی به مقامی رسید که از آن پس، تا روزگار شکسپیر و صورت هن

  . مونتنی، آن را باز نیافت

ها سخت  زیرا در این عصر، بار اندیشه. از لحاظ اشعار غنایی، به صورت مستقل، قرن ششم غنیتر از قرن پنجم بود

وي . پینداروس حد فاصل و واسطه این انتقال است. ف از میان رفته بودسنگین شده، و پشتیبانی شاهان و اشرا

پس از وي، شعر . صورت شعر غنایی را از پیشینیان به ارث برده است، اما آن را از شکوهی دراماتیک سرشار میسازد

زد تا براي حدود و سنن باستانی خود را درهم میشکند، و درام دیونوسوسی با دین و موسیقی و رقص به هم میآمی

  . بیان شور و شکوه عصر طالیی وسیله کاملتري فراهم سازد

خود مدعی بود که . پینداروس در یکی از خاندانهاي تبی، که سلسله آن به زمانهاي ابتدایی میرسید، به دنیا آمد

نوازي توانا بود،  عموي او، که نی. بسیاري از پهلوانان باستانی که در اشعار وي یاد شدهاند جزو این سلسله بودهاند

پدر و مادر . قسمت عمده عشقی را که به موسیقی داشت، و نیز بخشی از مهارت خود را براي او به ارث گذارد

او در آنجا از الئوس و . پینداروس فرزند خود را به آتن فرستادند تا در موسیقی تعلیمات عالیتري کسب کند

پینداروس پیش از بیست سالگی یعنی در . گروهی را فرا گرفت آگاتوکلس رموز این هنر و طریقه ساختن آوازهاي

  به تب بازگشت  502

وي پنج بار در مسابقات سرودخوانی شرکت جست، و پنج بار از . و نزد کورینا، شاعره آن زمان، به تحصیل پرداخت

پینداروس وي . د بودنداما باید دانست که کورینا بسیار خوش سیما بود و داوران نیز همگی مر. کورینا شکست خورد

با وجود این نزدیک بینی، شهرت وي چنان باال گرفت . را خوك ماده، سیمونیدس را غراب، و خود را عقاب میخواند

که همشهریانش درباره او داستانی ساختند و گفتند که روزي، هنگامی که شاعر جوان در کشتزاري خفته بوده، چند 

دیري نگذشت که پینداروس مورد توجه امیران . د را در آنجا باقی گذاردهاندزنبور عسل بر لبانش نشسته و شهد خو

وي زمانی در خاندانهاي بزرگ و شریف . و بزرگان قرار گرفت، و در ازاي صالت گران، قصایدي در مدح آنان سرود

ن جبار آکراگاس، شهرهاي رودس، تندوس، کورنت، و آتن مهمان بود، و یکچند نیز در دربار اسکندر اول مقدونی، ترو

این بدان ماند که امروز . اشعار پینداروس معموال پیش خرید میشد. و هیرون اول، جبار سیراکوز، به شاعري پرداخت

شهري از آهنگسازي دعوت کند که در جشن آن شهر، و به افتخار آن، براي رقص و آواز گروهی آهنگ تازهاي بسازد 

می که پینداروس به شهر خویش بازگشت، نزدیک به چهل و چهار سال از هنگا. و خود رهبري آن را به عهده گیرد

. مردم تب به تجلیلش پرداختند و او را بزرگترین هدیه بئوسی به یونان خواندند. عمرش گذشته بود
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. وي در کار خود رنج فراوان میبرد، براي هر شعر آهنگی میساخت، و غالبا گروهی را براي خواندن آن تربیت میکرد

 ;براي دوشیزگان، ترانه ;تهیه میکرد دیتیرامببراي جشنهاي دیونوسوسی  ;ر مدح و ثناي خدایان شعر میسرودد

و براي کسانی که در مسابقات  ;براي مردگان، مرثیه ;براي مجالس عیش و عشرت، غزل ;براي بزرگان، قصیده

اما از این جمله فقط چهل و پنج قطعه باقی مانده است، که هر یک به نام . ز میشدند، ظفرنامه میساختعمومی پیرو

و باز، از این قطعات آنچه برجاي مانده الفاظ آنهاست  ;مسابقهاي خوانده میشود که قهرمانش در آن تجلیل شده است

ورخی ماند که در آینده فقط متن اپراهاي واگنر را قضاوت ما در این باره به قضاوت م. و از آهنگهاشان خبري نداریم

چنین مورخی ناچار واگنر را شاعر به شمار خواهد آورد و درباره او . به دست آورد، و از موسیقی آن بیخبر ماند

یا اگر دانشمندي چینی، که با . براساس الفاظی که زمانی تابع و مالزم آهنگی خاص بودهاند قضاوت خواهد کرد

ی هیچ آشنا نباشد، یک شب، ده سرود دینی باخ را جدا از آهنگها و آداب مربوط به آنها، و در ترجمهاي قصص مسیح

امروزه، . معیوب و نارسا، قرائت کند، درباره وي حکمی خواهد کرد نظیر حکمی که ما درباره پینداروس میکنیم

خوانیم، میبینیم که وي مالالنگیزترین هنگامی که اشعار پینداروس را در سکوت کتابخانه یکی پس از دیگري می

  . نقطه دورنماي ادبیات کالسیک است، و از این لحاظ هیچ کس را با او قیاس نمیتوان کرد

پینداروس نیز، چون . در تشریح بناي این قصاید، فقط باید مشابهت و مناسبت آنها را با موسیقی در نظر گرفت

کل قصایدي که درباره قهرمانان پیروز میسرود مختار نبود چنانکه سیمونیدس و باکخولیدس، در انتخاب قالب و ش

  . امروز نیز آهنگسازان در تصنیف سوناتها و سمفونیها باید تابع قالبهاي خاصی باشند

یعنی نام و سرگذشت پهلوان پیروز را  ;ها میسرود، باید اول موضوع خود را شرح میداد))ظفرنامه((شاعري که از این 

رسم پینداروس بر آن . ا درباره مردي که اسبان وي گردونهاش را به پیروزي رسانیده بود سخن میگفتذکر میکرد، ی

وي در حقیقت به اصل موضوع توجهی . پهلوان خود را بستاید)) فرزانگی و زیبایی و شهرت پرشکوه((بود که در اینجا 

اگر سلطان مستبدي در پرداخت . مدح میگفتنداشت، بلکه تنها دوندگان تیزپاي، روسپیان ممتاز، و پادشاهان را 

نقدینه تاخیر نمیکرد، پینداروس با خرسندي تمام پشتیبانی او را میپذیرفت و بی تردید در شمار قدیسان قرارش 

وي هر چیز را از مسابقه . میداد به شرط آنکه مخیله سرشار و نظم پیچیده و پر طنطنه او مورد را مناسب مییافت

. کوه تمدن یونان، با همه تنوع و وسعت آن در اشعار خود موضوع قرار میدادقاطر دوانی تا ش

به تب سخت وفادار بود، و هنگامی که در جنگ ایران و یونان از بیطرفی شهر خود دفاع میکرد، بیش از غیبگویی 

ن یونان ولی بعدا از خطاي خویش شرمنده گشت و به ستایش پیشواي مدافعا. دلفی، از عالم غیب ملهم نبود

آتن نامدار و دولتمند، با تاج بنفشه، شایسته سرود ستایش، پناه یونان، شهري که خدایان پشتیبان : ((برخاست

به ) دالر 10000معادل (گویند که مردم آتن، در ازاي منظومهاي که ابیات فوق را شامل بود، ده هزار دراخما .)) آنند

ه چندان موثق نیست، تب از او جریمه خواست، زیرا وي در این شعر بنابر روایت دیگري ک ;پینداروس پاداش دادند

  . آتن جریمه او را نیز پرداخت ;تلویحا آن شهر را سرزنش کرده بود

وي در این کار چنان افراط و اسراف میکرد . هاي باستانی یونان بود هاي پینداروس گزیده افسانه قسمت دوم منظومه

پینداروس با انبان بذر میافشاند، نه با ((کورینا شکایت از آن داشت که . میبرد که خواننده را از شکیبایی به در

پینداروس خدایان را سخت بزرگ میداشت و آنان را چون بهترین خریداران شعر خود تکریم و تحسین .)) دست

 ;اي فراوان داشتوي محبوب کاهنان و غیبگویان معبد دلفی بود، و در تمامی عمر از توجه آنان برخورداریه. میکرد

هایی که به معبد آپولون  حتی پس از مرگ نیز از روحش، با سخاوتی اسکاتلندي وار، دعوت شد که از اولین میوه

حتی اشیل پرهیزکار نیز اگر با وي مقایسه . پینداروس آخرین مدافع دین موجود بود. تقدیم میشود سهمی برگیرد

  . سیدشود، مردي ملحد و خدانشناس به نظر خواهد ر
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را میخواند، از دشنامهایی که در آن نثار خدایان شده است به وحشت )) پرومته دربند((پینداروس اگر تراژدي 

خداي ) زئوس((وي گاهی زئوس را خداي یگانه و بیهمتا تصور میکند و به توحید نزدیک میشود و میگوید . میافتاد

، امیدوار است که به اورفئوسپنهان عقیده دارد و، چون  به اسرار.)) کل، فرمانرواي همه چیز، و بیناي همه چیز

یکی از نخستین کسانی است . وي مبدا و مقصد روح انسان را آسمانی و خدایی میداند. بهشت جاویدان خواهد رسید

پس از مرگ، ارواح طاغی و مجرم به کیفر میرسند، : ((کندکه روز مکافات و بهشت و دوزخ را بر این وجه توصیف می

و کسی که احکام شدید و گریزناپذیر را صادر میکند گناهانی را که آدمیان در قلمرو زئوس مرتکب شدهاند مورد 

نیکان در پرتو دلپذیر خورشید مقام میگیرند، و روزها و شبهاشان را یکسر جاللی .)) بررسی و داوري قرار میدهد

. سان فرا میگیردیک

و از این پس هرگز، چون روزگار گذشته، از براي نیازهاي ناچیز و تهی، با رنجی ناسپاس خاك را نمیآزارند و دریاهاي 

  . پرآب را شیار نمیکنند

  . بلکه در جوار خدایان بزرگ جاي میگیرند، و عمري بی اشک و درد به آسایش میگذرانند

  . ین در آن بوده است که به عهد خویش وفا کنندزیرا که شادي این مردم برروي زم

  . اما، دور از اینان، مردم دیگري نیز هستند که در طوفان سیاهی به سر میبرند

  . که چشم آدمی از دیدن آن عاجز است

در این اشعار، نباید انتظار فلسفه عمیق داشته . سومین و آخرین قسمت قصاید پینداروس معموال پند و اندرز بود

وي همه . زیرا که وي آتنی نبود و شاید هرگز با فیلسوفان سوفسطایی روبه رو نشده و آثار آنان را نخوانده بود. یمباش

. قواي ذهنی خویش را وقف هنرش کرده، و براي اندیشیدن و فلسفه اصیل ساختن نیرویی باقی نگذارده بود

وز را به فروتنی تشویق کند و برآنشان دارد که خدایان پینداروس به همین اندازه راضی بود که امیران و پهلوانان پیر

گاه نیز ستایش و سرزنش را به هم میآمیخت، و . و همنوعان خود را محترم شمارند و نفس خویش را گرامی دارند

اما در راه پول، که شومترین و محبوبترین . حتی بدان پایه دلیر بود که هیرون را از حرص و طمع منع میکرد

  . ، از مزاحگویی بیم و پرهیزي نداشتکاالهاست

حتی : ((شورشیان سیسیل را دوست نمیداشت و، با عبارتی نظیر گفته کنفوسیوس، آنان را از این کار برحذر میداشت

.)) کار دشوار و عظیم، دوباره برپا ساختن آن است ;براي ناتوانان نیز آسان است که بنیان شهري را به تزلزل آورند

ولی صمیمانه معتقد بود . عتدلی را که بعد از واقعه ساالمیس در آتن پدید آمده بود دوست میداشتوي دموکراسی م

در نظر پینداروس، شایستگی و کفایت، بیش از آنکه با تربیت ایجاد . که آریستوکراسی بیزیانترین نوع حکومت است

خون و نژاد . ان دادهاند باز ظاهر میشودشود، در خون وسرشت کسان عجین است، و در خاندانهایی که قبال آن را نش

خوب تنها عاملی است که به انسان توانایی و آمادگی میبخشد تا به کارهاي نادر و شگرفی که موجب شرف و 

ما چه هستیم و چه نیستیم آدمی رویایی است ! عمر آدمی چه کوتاه است. ((شایستگی حیات انسانی است دست زند

، هر گاه که جاللی خداداد از آسمانی فرود آید، پرتوي پرشکوه بر وي میتابد و زندگانیش ولی با اینهمه ;از یک سایه

پس از مرگ نیز قرنها از خلود . پینداروس، در دوران حیات خود، مورد توجه عوام نبود.)) شیرین و دلپذیر میگردد

در آن . ی آثارشان را نمیخواندبیجانی برخوردار بود که خاص نویسندگانی است که مورد ستایش همگانند، ولی کس

سپس چنان از آن باز ماند که، گرچه . زمان که جهان بسرعت پیش میرفت، وي میکوشید که آن را از حرکت باز دارد

  . از اشیل جوانتر بود، اکنون از آلکمان پیرتر، به نظر میرسد

اظ لفظ، به شیوهاي مطنطن و کهن، از لح ;اشعار وي، چون نثرتاسیت، فشرده و پیچیده و نامربوط و پرتصنع است

و از لحاظ وزن، بحور آن چنان استادانه و دقیق  ;که پینداروس در به کار بردن آن تعمد داشته است، سروده شده
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ع این اوزان نیز چندان است که از تنو .استساخته شده است که، جز معدودي از شعرا، کسی به تقلید آن نپرداخته 

لفظ وي چنان معتقد است که، با وجود سادگی فکر، علماي صرف و . چهل و پنج منظومه او فقط دو تا به یک وزنند

نحو عمر خویش را بر سر آن نهادهاند تا ترکیبات و عبارات آن را، که به جمالت توتونی بی شباهت نیست، بگشایند، 

. بر مفهومی پوچ و پرآهنگ دست یابندو سرانجام در زیر آن 

اما اینکه هنوز بعضی از دانشمندان کنجکاو به قرائت این اشعار رغبت مییابند از آن روست که، علی رغم همه این 

ها نقل  عیوب و با وجود قالب پردازیهاي سرد، استعارات نامطبوع، اساطیر مالالنگیز، و روایاتی که در این منظومه

و شکوهمندي بیان آن  ;تعلیمات و نتایج اخالقی آنها ساده و صمیمانه است ;یوسته و سرراست استشده، روشن و پ

  . حتی سخیفترین موضوعات را باال میبرد و جلوه و جاللی زودگذر بدان میبخشد

 وي در یکی از سرودهاي خود چنین. در تب، از اضطراب فکري آتن در امان بود. پینداروس هشتاد سال زندگی کرد

. زادگان، دوستان، و خویشان چنان در نظر آدمی عزیزند که یکباره هر کس را خرسند و بینیاز میسازند: ((میگوید

روایت شده است که .)) ولی در مردمان مجنون شوقی پیدا میشود که آنان را به سوي چیزهاي دوردست میکشاند

چیست که براي ((ي معبد آمون فرستاد تا بپرسد ، کسی را به نزد غیبگو)442در (پینداروس، ده روز قبل از مرگ 

آتنیان مجسمهاش را به )). مرگ: ((و کاهن غیبگوي مصري، چون یونانیان، پاسخ گفت)) آدمی از همه چیز بهتر است

هزینه عموم برپا داشتند، و مردمان رودس نیز هفتمین قصیده اولمپی او را که در ستایش آن جزیره بود با خط زر بر 

، هنگامی که اسکندر مقدونی فرمان داد که تب شورشگر را بسوزانند و 335در سال . کی از معابد نقش کردنددیوار ی

  . با خاك یکسان کنند، لشکریان خود را از ویران ساختن خانهاي که پینداروس در آن زاده و مرده بود منع کرد

II -  تئاتر دیونوسوسی  

هاي پراتیناس، در حدود  در حین اجراي یکی از نمایشنامه: مده استدر فرهنگنامه سویداس داستانی بدین سان آ

جمعی کثیر آسیب دیدند، و چنان : م، نیمکتهاي چوبینی که تماشاگران بر آن نشسته بودند فرو ریخت ق 500

وحشتی در مردم پدید آمد که آتنیان بر دامنه جنوبی آکروپولیس تئاتري از سنگ ساختند و آن را به دیونوسوس 

  در دو قرن بعد، نظایر این تئاتر در ارتریا، اپیداوروس، آرگوس، مانتینئا، دلفی، تائورومنیوم، سیراکوز، و  .کردنددیه ه

کمدیها ظاهر  ولی در صحنه تئاتر دیونوسوس بود که نخست بزرگترین تراژدیها و. نقاط دیگر جهان یونانی ساخته شد

گشتند و جنگ میان دین کهن و فلسفه نو، که تاریخ فکري عصر پریکلس را به یک سلسله اندیشه و تحول پی در 

. پی مبدل ساخته است، در شدیدترین مراحل آن، با این تراژدیها به پایان برده شد

زار نشستگاه آن، در چند ردیف نیمدایره، پانزده ه. این تئاتر بزرگ البته بی سقف است و در زیر آسمان باز قرار دارد

هنگامی که . کوه هومتوس و دریا نیز رو به روي آن است. به شکل یک بادبیزن، از پایین به طرف پارتنون باال میرود

بازیگران نمایش زمین و آسمان و خورشید و ستارگان و دریا و اقیانوس را مورد خطاب قرار میدهند، با حقایق زنده 

ارند، و اکثر تماشاگران، در حالی که گفتارها یا سرودها را میشنوند، اشیا را نیز مستقیما میبینند و احساس سرو کار د

ها، که در آغاز از چوب و بعدها از سنگ ساخته شدند، پشت ندارند، و تماشاگران معموال با خود  نشستگاه. میکنند

ایش را در آنجا تماشا میکنند، بی آنکه براي ستون فقرات ولی در هر روز پنج نم ;بالشی میآورند تا بر آن بنشینند

فقط در ردیف جلو چند نشستگاه مرمري . خود، جز زانوهاي ناسازگار تماشاگران پشت سر، تکیه گاهی داشته باشند

در جلوي  .مینشیننددیده میشود که تکیه گاه دارند و کاهنان عالیرتبه دیونوسوس و صاحبمنصبان شهر بر آن 

در . تماشاگران، جایگاه همواري است که ارخسترا یا محل رقص نام دارد، و دسته سرایندگان در آن قرار میگیرند

این صحنه گاه کاخ شاهی، گاه معبد، و گاه خانه شخصی . پشت این محل، صحنه نمایش یا سکنه ساخته شده است

وسایل  .باشندشاید بازیگران نیز، پس از خروج از صحنه، در عقب آن جایی براي نشستن داشته . دهدرا نمایش می
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کار، به اقتضاي داستان نمایش، بسیار ساده بود و از قربانگاه و صندلی و کرسی و تخت و امثال آن تجاوز نمیکرده 

در اجراي نمایشنامه پرندگان آریستوفان، عوامل دیگري چون لباس و صحنه آرایی به لوازم قبلی افزوده  ولی،. است

براي . ها را بر وجهی نقاشی میکند که دوري و مسافت را نمایش میدهند ها و زمینه آگاتارخوس ساموسی پرده. میشود

گاه نیز، چون بخواهند که پایان  .میشوداستفاده دگرگون ساختن مسیر وقایع و تغییر محل آن، از وسایل فنی خاصی 

واقعهاي را که در صحنه روي داده است نمایش دهند، تصویري از آدمیان، بدان گونه که نماینده آن واقعه باشد، تهیه 

مثال ممکن است که براي این . ابر تماشاگران قرار میدهندمیکنند و آن را بر تخت چوبی چرخداري میگذارند و در بر

این از آن روست که، بنابر  ;مقصود جنازهاي را نقاشی کنند که قاتالن آن با سالح خونآلود در کنارش ایستادهاند

در دو طرف جلوي صحنه، منشور بزرگ و سه گوشهاي . سنت درام یونان، کشتار و خونریزي را نباید روي صحنه آورد

و با گرداندن آنها  ;هاي مختلف نقاشی شده است بر سطوح این منشورها صحنه. قرار دارد که بر محوري میگردد

دستگاه دیگري که شگفت انگیزتر از این است جراثقالی است که قرقره و . ها را بتندي تغییر داد میتوان منظره

اجت پیدا شود، خدایان یا پهلوانانی را از وزنهاي دارد، و در سمت چپ صحنه جاي گرفته است تا هر گاه که ح

. آسمان به صحنه فرود آرد، یا آنان را به آسمان بازگرداند، یا حتی در میان زمین و آسمان معلق نمایششان دهد

اوریپید مخصوصا در به کار بردن این دستگاه شوق فراوان داشت، و با آن یکی از خدایان را به صحنه نمایش میآورد 

. از رشته سردرگم نمایشهاي الادري او گره گشایی کند تا زاهدانه

درام تراژیک در آتن از امور غیرمذهبی نیست و در طی سال صورت نمیگیرد، بلکه قسمتی از جشن سالیانهاي است 

هاي بسیاري که به آرخون عرضه میگردد، فقط معدودي براي  از میان نمایشنامه .میشودکه به افتخار دیونوسوس برپا 

هر یک از ده قبیله آتیک یک تن از شارمندان دولتمند خود را جهت رهبري گروه سرایندگان . نمایش انتخاب میشود

کی بر عهده اوست که هزینه تعلیم خوانندگان و رقصندگان و بازیگران را بپردازد و سایر مخارج اجراي ی. معین میکند

)) استعداد((گاه، برخی از این رهبران ثروت هنگفتی را صرف صحنه آرایی و لباسها و . از نمایشها را تامین کند

بعضی از . بازیگران میکنند چنانکه، بدین طریق، هنر نمایشی که از کیسه نیکیاس ترتیب مییابد برنده جایزه میگردد

تعلیم واقعی . یل نمایش لباسهاي کهنه کرایه میکننداین رهبران صرفه جویی میکنند و از فروشندگان وسا

  . خوانندگان معموال به عهده درامنویس است

حتی در بعضی موارد اصل  ;گروه همسرایان، از بسیاري جهات، مهمترین و پرخرجترین قسمت نمایش است

فلسفی و دینی خود را از طریق شاعر درامنویس قسمت عمده عقاید و افکار . نمایشنامه را نیز از روي آن نام میگذارند

هاي همسرایان ورزیدهاند تا خود را  تاریخ تئاتر یونان شرح جد و جهد بیحاصلی است که گروه. این گروه بیان میدارد

ولی در دست تسپیس و اشیل، . چنانکه در آغاز امر هر چه هست همین آوازهاست ;بر اصل نمایشنامه مسلط گردانند

افرادي که گروه . ان، از سهم آن کاسته میشود، و در درام قرن سوم، یکسره از میان میرودبا افزایش تعداد بازیگر

همسرایان را تشکیل میدهند خواننده حرفهاي نیستد، بلکه معموال کسانی هستند که ذوق این کار را دارند و از روي 

ز مردانند و تعدادشان نیز براي هر گروه، این افراد همگی ا. فهرست نام شارمندان، از هر قبیله، بنوبت انتخاب میشوند

اینان هم میخوانند و هم میرقصند و، در صفی مجلل، بر روي صحنه طوالنی و باریک . در دوره اشیل، پانزده تن است

. حرکت میکنند و، با شعر حرکات خود، الفاظ و حاالت نمایش را تعبیر و تفسیر مینمایند

. معموال آهنگها را نیز درامنویس خود میسازد. پایینتر از مقام عمل و شعر استمقام موسیقی در تئاتر یونان اندکی 

ولی نقشهاي عمده . قسمت عمده گفتگوها را بازیگران با صداي بلند بیان میکنند، و بعضی را نیز به آواز میخوانند

به اتفاق گروه خواننده، متناوبا نمایشنامه قسمتهاي غنایی چندي دارد که باید با یک یا دو یا سه صدا خوانده شود، یا 

. این آوازها ساده هستند و بخشهاي مختلف ندارند، و هماهنگی در آنها نیست. بعد از سرود آن گروه، به آواز ادا گردد
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بدین ترتیب، تماشاگران همه کلمات را میشنوند، و  ;معموال فقط یک فلوت، نت به نت، با خوانندگان همراهی میکند

در نظر . ها را نمیتوان آهسته خواند و درباره آنها قضاوت کرد این نمایشنامه. سیقی غرقه نمیشودشعر در آواز مو

یونانیان، گفتار فقط بخشی است از یک هنر پیچیده، که شعر و موسیقی و عمل و رقص را در هم بافته و وحدتی 

   .استعمیق و موثر پدید آورده 

در بردن جایزه، چگونگی نمایشنامه بیش از موسیقی آن دخالت  ;ولی، با اینهمه، مهمترین قسمت خود نمایش است

هاي متوسط  یک بازیگر خوب حتی میتواند در نمایشنامه. ولی بازي بازیگران از آن هر دو موثرتر و مهمتر است. دارد

که همیشه و در همه موارد مرد هستند برخالف روم، مورد تحقیر نیستند، بازیگران . نیز توفیق کامل به دست آورد

. ها میگذرند و در وقت جنگ، بآزادي از جبهه ;از خدمت نظام معافند ;بلکه از تکریم و بزرگداشت همگان برخوردارند

ازیگران به سخنان گروه زیرا که در آغاز، ب ;است)) پاسخگو((مردم آنان را هوپوکریت میخوانند، و این کلمه به معناي 

ولی بعدها که بازیگران به نمایش اعمال اشخاص دیگر میپردازند و شخصیتهاي عاریتی به . خواننده پاسخ میگفتهاند

بازیگران اتحادیه بزرگ و نیرومندي تشکیل میدهند به نام . به کار میرود)) منافق((خود میگیرند، این کلمه به معناي 

هاي بازیگران از شهري به شهر  دسته. که اعضاي آن در سراسر خاك یونان پراکندهاند ،))هنرمندان دیونوسوسی((

در آمد رهبران این . ها و آهنگها و لباسها و سایر لوازم کار خویش را خود تهیه میکنند دیگر میروند، نمایشنامه

اخالق آنها چون . نامعین دارندها، مثل همیشه، بسیار فراوان است، ولی بازیگران درجه دوم عایداتی اندك و  گروه

زندگیشان بین تجمل و فقر نوسان دارد، و روحشان  ;اخالق همه کسانی است که به دوره گردي زندگی میگذرانند

. بیقرارتر از آن است که بتوانند به یک زندگی ثابت و طبعیی ادامه دهند

. دهان آن یک بلندگوي برنجی تعبیه شده است در کمدي و تراژدي، بازیگران ماسکی بر چهره میگذارند که در ناحیه

طریقه تنظیم صوت در تئاتر یونان، و اینکه هر یک از تماشاگران میتواند از جایگاه خود صحنه را بخوبی ببیند، بسیار 

ولی چنین به نظر میرسد که با وجود این، براي تقویت صداي بازیگر و مدد به چشم تماشاگرانی . شایان توجه است

صحنه نمایش دور هستند، وسایل دیگري نیز الزم است تا همگی بتوانند بآسانی قهرمانان مختلف را تشخیص که از 

فقدان این گونه وسایل موجب آن میشود که همه ریزهکاریهاي صوتی و حاالت و تغییرات چهره بازیگر از . دهند

زنان در (ید در نمایشنامه اکلسیازوساي هر گاه که اشخاص واقعی در نمایشنامهاي بیایند چون اوریپ. میان برود

این ماسکها از . ، و سقراط در نمایشنامه ابرها ناچار با ماسک و بیشتر به صورت کاریکاتور نمایش داده میشوند)شورا

. زیرا در آن مراسم، براي ایجاد ترس یا خنده، غالبا ماسک به کار میبردهاند ;مراسم دینی به تئاتر یونان راه یافتهاند

. ماسکها، تا آنجا که قوه تخیل مردم یونان ایجاب میکند، غریب و مبالغه آمیزند. ر کمدي، هنوز این رسم برجاستد

همچنانکه صداي بازیگر تقویت میشود و چهرهاش با ماسک بزرگتر به نظر میرسد، تنش نیز با پنبه و پوشال ستبرتر 

بر روي هم، از قراري که لوکیانوس . ، بلندتر میگرددو قامتش، با تاجی بزرگ و با کفشهایی که کف ضخیم دارند

  . ایجاد میکردند)) منظرهاي زشت و وحشتناك((میگوید، بازیگران قدیم 

پس از سال . زنان و مردان طبقات مختلف در این تئاترها راه دارند. تماشاگران نیز چون خود نمایش شایان توجهند

زنان از مردان جدا  ;ولوس داده میشود تا بدان وسیله به تئاتر راه یابند، به همه شارمندانی که نیازمندند دواوب420

به حکم عرف، زنان عفیف از تماشاي نمایشهاي کمدي منع . و روسپیان جایگاهی مخصوص خود دارند ;مینشینند

نقاط مختلف  تماشاگران این تئاترها سرزنده و بانشاطند و، از لحاظ اخالق و رفتار، با مردم دیگري که در. شدهاند

بنابر . در وقت تماشاي نمایش، فندق و میوه میخورند و شراب مینوشند. ها میروند فرقی ندارند جهان به تماشاخانه

گفته ارسطو، از مقدار خوراکی که در اثناي یک نمایش خورده میشود میتوان دریافت که آن نمایش تا چه حد با 

ر جا با هم ستیزه میکنند و بازیگران مورد پسند خود را با کف زدنها و تماشاگران بر س. عدم موفقیت همراه بوده است
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هر گاه که  ;اگر نمایش را نپسندند، صفیر میکشند و همهمه برپا میکنند. فریادهاي پیاپی تشویق و تحسین مینمایند

با پرتاب سنگ و انجیر و اگر به خشم درآیند، بازیگر را  ;اعتراضشان شدیدتر شود، به نیمکتهاي زیر خود لگد میکوبند

آیسخینس را یک بار تا سر حد مرگ با سنگ میزنند، زیرا که از بازي وي آزرده . و زیتون از صحنه بیرون میرانند

یکی . نیز اشیل را، به گمان آنکه برخی از اسرار پنهانی دین را مکشوف ساخته است، تقریبا میکشند. خاطر گشتهاند

خویش، مقداري سنگ به وام میگیرد و وعده میدهد که سنگهایی را که در نمایش از نوازندگان، براي بناي خانه 

گاهی بازیگران، گروهی را اجیر میکنند تا صفیر . آینده به سویش پرتاب میکنند گرد آورده، وام خود را ادا خواهد کرد

. تماشاگران را در غوغاي تحسین غرقه سازند

تماشاگران، اگر بخواهند، با . میان جمعیت میپراکنند تا سکوت آنان را بخرندبازیگران کمدي نیز گاه فندق و گردو در 

همهمه و غوغاي خود، ادامه نمایش را مانع میشوند و بازیگران را مجبور میکنند نمایش بعدي را به جاي آن شروع 

  . شود بدین ترتیب، برنامه نمایش کوتاه و تحملپذیر می. کنند

سه تراژدي و : هر روز پنج نمایش به روي صحنه میآید ;نمایش سه روز ادامه دارددر جشنهاي دیونوسیاي شهري، 

. سحرگاه نمایش شروع میشود، و تا شامگاه ادامه دارد. یک درام ساتیري از یک شاعر، و یک کمدي از شاعر دیگر

  . فقط در موارد استثنایی است که یک نمایش دوبار در تئاتر دیونوسوسی اجرا میشود

هاي محقر  ه نمایش را در آن تئاتر ندیدهاند ممکن است که در شهرهاي دیگر یونان، یا در صحنهکسانی ک

م، در حدود دو هزار نمایشنامه تازه در  ق 430تا  480در فاصله میان . هاي آتیک، به تماشاي آن توفیق یابند دهکده

بهتر بوده است یک بز جایزه میدادند، و به او از همه )) سه تراژدي((در آغاز، به شاعري که . آتن به صحنه میآید

ولی در عصر طالیی، جوایز سه گانه تراژدي و جایزه کمدي به . بهترین کمدینویس یک سبد انجیر و یک کوزه شراب

در نخستین روز مسابقه، ده نفر را به حکم قرعه، از میان . پول تبدیل میشود و از طرف دولت پرداخته میشود

معرفی کرده است، و از روي فهرست اسامی آنان، در همان جلسات جهت داوري انتخاب داوطلبانی که مجلس 

در پایان آخرین نمایش، هر یک از داوران نام اولین و دومین و سومین نمایشنامهاي را که شایسته جایزه . میکنند

از آرخونها پنج لوحه را از  ها را در گلدان بزرگی میگذارند، و یکی این لوحه. دانسته است بر روي لوحهاي مینویسد

نتیجهاي که از این پنج داوري به دست میآید برنده نهایی جایزه را معلوم میدارد، و پنج لوح . میان آنها بیرون میکشد

بدین ترتیب، هیچ کس قبال نمیداند که چه کسانی داور خواهند بود، و قضاوت کدام . دیگر را نخوانده نابود میسازند

  . ا موثر خواهد افتادیک از آنان واقع

افالطون شکایت از آن . ولی، علی رغم همه این تمهیدات و احتیاطات، گاهی تطمیع و ارعاب داوران در کار میآید

دارد که داوران از جمعیتی که در تئاتر گرد آمده است بیم دارند و تقریبا همیشه به اقتضاي پسند و تحسین آنان 

هم شاعران درامنویس و هم تماشاگران نمایش را به فساد و )) کومت تماشاگرانح((میگوید که این  ;قضاوت میکنند

هنگامی که مسابقه پایان یابد، شاعري را که پیروز شده است، و گروه خوانندگان وي را، با تاجی از . تباهی میکشد

اي کسب این تاج افتخار حتی شاهان نیز بر ;پاپیتال زینت میدهند، و گاه نیز به افتخار آنان ستونی برپا میدارند

. کوشش میکنند

با تغییرات چهره و . اندازه تئاترهاي یونان، و سنن و آداب جشنها، تا حد وسیعی کیفیت درام یونان را معین میدارد

از این روي، در تئاتر دیونوسوسی، بندرت . زیر و بم اصوات نمیتوان اختالفات اندك و حاالت دقیق را نمایش داد

درام یونان عبارت است از مطالعه سرنوشتها، یا . ی را یافت که با دقت و ظرافت تصویر شده باشدمیتوان شخصیت

ولی درام عصر الیزابت مطالعه اعمال یا مشاهده کشمکش انسان با انسان است، و . مشاهده کشمکش انسان با خدایان

تماشاگران آتن قبال . سان نمایش میدهددرام جدید روحیات و خلقیات را مطالعه میکند، یا کشمکش انسان را با ان
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زیرا که در قرن پنجم، . میدانند که سرنوشت هریک از قهرمانان چه خواهد بود، و بر نتیجه هر یک از اعمال واقفند

هنوز آداب و رسوم مذهبی به قوت خویش باقی است و موضوع درامهاي دیونوسوسی را به داستانهاي شایع و اساطیر 

ها، حوادث ناگهانی پیش نمیآید، و امري که بر تماشاگران مجهول باشد و آنان  در نمایشنامه .میسازدباستانی محدود 

هاي ناگهانیی که در ))شناسایی((ولی، در عوض، پیش بینی حوادث، و . را مدتی در انتظار نگاه دارد در میان نیست

درامنویسان، یکی پس از دیگري، . درام رخ میدهد، براي کسانی که سرگرم تماشاي نمایشند لذت فراوان در بر دارد

هاي مکرر تغییر میکند شعر و موسیقی و  آنچه در این نمایشنامه. یک داستان را براي یک گروه تماشاگر تکرار میکنند

 ;پیش از اوریپید، حتی فلسفه نیز تا حدود بسیار پیرو رسم قرار دیرین است. فه و چگونگی تعبیر آنهاستفلس

هاي اشیل و سوفکل، موضوع اصلی کیفر و پاداشی است که از جانب خدایان حسود یا سرنوشت  چنانکه، در نمایشنامه

  . کور بر آدمیان میرسد

نتیجه اخالقی این درامها نیز همیشه یکسان است، . رور کفرآمیزشان استجرم اینان نیز همیشه رفتار گستاخانه و غ

در درام یونان، ترکیب فلسفه با شعر و . و پیروي از نداي وجدان، شرافتمندي، و اعتدال و فروتنی را تبلیغ میکند

لکه در همان آغاز به داستان و موسیقی و آواز و رقص نه تنها صورت تازهاي را در تاریخ ادبیات جهان پدید میآورد، ب

. هاي بعد، هرگز این هنر نظیر آن را نمیبیند چنان شکوه و رفعتی دست مییابد که، در دوره

III  -  اشیل  

همچنانکه در تاریخ و توارث باید استعدادهاي فراوان راه را براي . اشیل یا آیسخولوس نخستین درامنویس یونان نبود

اشیل نیز چندین درامنویس کم ارجتر به وجود آمدند که ما در اینجا با تکریم پیدایش نابغه بگشایند، بین تسپیس و 

شاید شور و غروري که براي عصر درامهاي بزرگ الزم بود بر اثر پایداري پیروزمندانه . تمام فراموششان میکنیم

به دست امپراطوري آتنیان در برابر سپاه ایران پدید آمد، از سوي دیگر، ثروتی که پس از جنگ از راه تجارت و 

اشیل . حاصل شده بود هزینه مسابقات پرخرج دیونوسوسی و نمایشها و آوازهاي همسرایی را کامال تامین میکرد

شخصا این شور و غرور را در خود میدید و چون بسیاري از نویسندگان قرن پنجم زندگی میکرد و نمایشنامه 

، هنگامی که بیست و شش سال از عمرش 499در . گونه باشدمینوشت، و خوب میدانست که رفتار و گفتارش باید چ

، او و دو برادرش چنان دلیرانه در نبرد ماراتون 480در . میگذشت، نخستین نمایشنامه خود را به روي صحنه آورد

براي اولین بار در  484وي به سال . جنگیدند که آتن دستور داد تا به یادبود دالوریهاي آنان تصویري ساخته شود

، در نبرد پالتایا 479، در جنگ آرتمیسیون و ساالمیس، و در 490در . جشن دیونوسوسی به اخذ جایزه نایل آمد

در . به شهر سیراکوز رفت و در دربار هیرون اول مورد تکریم فراوان واقع شد 470و  476به سال . شرکت جست

اقبت جایزه اول نمایش را در مقابل سوفکل جوان ، پس از آنکه مدت یک نسل بر ادبیات یونان فرمانروایی کرد، ع468

، آخرین و 458و در . ، با نمایشنامه مخالفان هفتگانه تب مقام اول را کسب کرد467ولی، در سال . از دست داد

، دوباره به سیسیل رفت و در 465در سال . بزرگترین پیروزي خویش را با درام سه بخشی اورستیا به دست آورد

  . سال، درگذشتآنجا، در همان 

اشیل بر یک تن بازیگري که . براي شکل دادن به درام کالسیک یونان، وجود مردي با چنین همت و قدرت واجب بود

تسپیس از گروه همسرایان جدا ساخته بود، بازیگر دیگري افزود، و بدین ترتیب تحول سرودهاي دیونوسوسی را، از 

نمایشنامه نوشت، ولی از آن جمله فقط ) و به روایتی نود(وي هفتاد  .بخشیداشعار آهنگدار به صورت درام، کمال 

ز همه مشهورتر ولی، مابین آثارش، ا .نداردسه نمایشنامه نخستین او چندان اهمیتی . هفت درام باقی مانده است

  . پرومته دربند، و از همه بزرگتر درام سه بخشی اورستیاست
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. شاید پرومته دربند نیز قسمتی از یک درام سه بخشی بوده باشد، گرچه هیچ منبع معتبري این نظر را تایید نمیکند

ولی این درام از : است از قراري که میگویند، اشیل یک درام ساتیریک نیز نوشته بوده که پرومته آتشآور نام داشته

از یکی دیگر از . پرومته دربند جدا بوده، جزو مجموعه دیگري قرار داشته، و مستقال به نمایش درآمده است

از این قطعات مطلبی به دست . هاي اشیل، که پرومته بندگسسته نام داشته، قطعاتی بر جاي مانده است نمایشنامه

ه اگر متن کامل این نمایشنامه در دست بود، معلوم میشد که اشیل همه نمیآید، لکن دانشمدان پرشوق معتقدند ک

سخنان کفرآمیزي را که در نمایشنامه پرومته دربند در دهان قهرمان داستان گذارده، خود، در اینجا به مقنعترین 

، در یک ولی، حتی اگر چنین بوده باشد، شگفتی در این است که جمع کثیري از مردم آتن. وجه پاسخ گفته است

در آغاز نمایشنامه، میبینیم که . جشن مذهبی، چگونه ناسزا گفتن پرومته نسبت به خدایان را تحمل میکردهاند

زئوس از آن روي بر  ;هاي قفقاز به صخرهاي بسته شده است پرومته، به فرمان زئوس و به دست هفایستوس، در کوه

  :هفایستوس چنین میگوید. وخته استاو خشمگین گشته که وي فن آتش ساختن را به آدمیان آم

من، نه به دلخواه خویش، باید تو را بر این کوه بلند، که پاي هیچ کس بدان ! اي فرزند بلند اندیشه تمیس فرزانه

در اینجا، نه آواز آدمیان، و نه چهره آنان هرگز تو را که دوستارشانی باز  ;نرسیده است، به زنجیر سخت بربندم

  . زیبایی تو، در گرماي روشن خورشید، سوخته و نابود خواهد شد و گل ;نخواهد یافت

شب با زیور ستارگان فرا خواهد آمد تا با سایه خود تو را آرامش بخشد، و خورشید، با پرتو تازه خویش، میغهاي 

  . سحرگاهی را پراکنده خواهد ساخت

د، زیرا با هیچ یک از آنان دستی براي رهایی اما، در همه خطرها، احساس این تیره بختی تو را رنجی گران خواهد بو

زیرا زئوس سختگیر است، و شاهان تازه به دوران رسیده ! ... ثمره محبت آدمیان از این گونه است. تو پدید نمیآید

. سخت بیرحم

امهایی پرومته، که بیچارهوار بر تخته سنگ به زنجیر کشیده شده، خداي اولمپ را تحقیر میکند و، با فخر و غرور، گ

انسانها، تا آن زمان چون مورچگان نادان، در زیر : را که در راه به مدنیت رساندن انسان نخستین برداشته برمیشمرد

هیچ اثر پایداري از زمستان به آنان نمیرسید، و از بهار عطرآگین و تابستان . زمین و در مغاکهاي بی نور میزیستند

  . وران، و غافل از آیین آن، دست مییازیدندو به هر کار چون ک ;پرمیوه بیخبر بودند

با  ;عدد را، که انگیزنده فلسفه هاست، از بهرشان ساختم ;تا آنکه من راز طلوع و غروب ستارگان را به آنان آموختم

  . و هوش و حافظه را، که آفریننده همه چیز و مادر اندیشه است، بر آنان ارزانی داشتم ;ترکیب حروف آشناشان کردم

  . ... و کشتی را تنها من ساختم ;ودم که نخستین بار جانوران را به خدمت انسان درآوردممن ب

  . و من، که همه فنون را از بهر آدمیان فانی ابداع کردم، اکنون هیچ چارهاي براي رهایی خویش ندارم

ق اقیانوس صداي زاري به از اعما ;در امواج دریا، که به روي هم میریزند، فریادي هست. ((همه زمین با او میگرید

همه ملتها با این زندانی سیاسی همدردي میکنند و به او یادآور .)) و از مغاك مردگان ناله برمی خیزد ;گوش میرسد

غم سراسر زمین را در مینوردد، و بنوبت بر پیش پاي هر کس : ((میشوند که درد و رنج نصیب همگان خواهد گشت

زیرا : ((اوکئانوس به او اندرز میدهد که تسلیم شود. یی وي کوششی نمیکندولی هیچ کس براي رها.)) مینشیند

و او کئانیدها، یا دختران دریا، در شگفت .)) کسانی که فرمانروایی میکنند، به جاي عدل، ظلم را پیشه میسازند

یار عزیز، تو  نه، اي((ماندهاند که آیا بشریت را این شایستگی هست که کسی بدین گونه در راه آن مصلوب شود 

آیا این بشر ناتوان و کوتاه همت را، که به زنجیر بسته شده و در رویا فرو رفته است، . ... سخت بیهوده فدا شدي

ولی این دخترکان چنان ستاینده پرومته شدهاند که هنگامی که زئوس وي را تهدید میکند که به درون )) نمیدیدي

اما پرومته، که از . د، و با صاعقهاي به همراه وي به درون دوزخ رانده میشوندتارتاروس پرتابش کند، در کنار او میایست
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در آخرین قسمت این درام سه بخشی، که گم شده است، پرومته از دوزخ . خدایان است، از آرامش مرگ محروم است

قلب او را میخورد، و  کرکسی به فرمان زئوس هر روز ;به در میشود و دو باره در کوه بر تخته سنگی به زنجیر میافتد

سرانجام، پهلوان  ;بدین ترتیب، پرومته در طی سیزده نسل بشري رنج و شکنجه میبیند. هر شب دل باز از نو میروید

پرومته در پایان از کرده . پرمهر، یعنی هراکلس، کرکس را میکشد و زئوس را به آزاد ساختن پرومته ترغیب میکند

. گ و تواناي اولمپ آشتی میکند، و حلقه آهنین نیاز برانگشت مینهدخویش پشیمان میشود، با خداي بزر

در این درام سه بخشی ساده و قوي، اشیل موضوع اصلی درام یونان یعنی کشمکش اراده انسانی با تقدیر گریزناپذیر 

به میان کشیده را مطرح کرده و موضوع حیات مردم یونان قرن پنجم یعنی نزاع میان افکار انقالبی و عقاید کهن را 

حتی اوریپید . نتیجه او محافظه کارانه است، لکن بر چگونگی این انقالب واقف است، و با آن موافقت تمام دارد. بود

دیگري است که، علی رغم خداپرستی )) بهشت گمشده((این درام . نیز خداي اولمپ را بدین سان انتقاد نمیکند

  . آن است قهرمان اصلی) شیطان(نویسنده، فرشته ساقط 

گوته به این درام . گویا میلتن، هنگامی که گفتارهاي بلیغ شیطان را مینوشته، غالبا پرومته را در نظر داشته است

شلی، . هاي خود ساخته بود دلبستگی بسیار داشت و در دوران جوانی پرجسارت خویش، پرومته را وسیله بیان اندیشه

ته بندگسسته، این داستان را دوباره زنده کرد، ولی نگذاشت که قهرمان که همواره با تقدیر در جدال بود، در پروم

درد و رنج ثمره درخت : در این افسانه نکات و تمثیالت فراوان نهفته است. عصیانکار آن در برابر زئوس سر فرود آرد

و  ;میشوندآزادي بخشان همیشه مصلوب  ;آگاهی بر آینده قلب خویش خاییدن و خون دل خوردن است ;دانش است

در آخر، آدمی باید قید و بندهاي خود را بپذیرد و خواستهاي خویش را در حدود اقتضاي طبیعت و کیفیت کاینات 

موضوع این درام بسیار عالی است، و کالم بلند و پرشکوه اشیل را یاري میکند تا از پرومته یک تراژدي . برآورده کند

افه، روشنفکري و جهل، و نبوغ و جزم اندیشی هرگز بدین وضوح توصیف جنگ علم و خر. پدید آرد)) شیوه واال((به 

تراژدي نویسان یونان آثار فراوان : ((شلگل میگفت. نشده، و هیچ گاه با اینهمه کنایه و تصریح به بیان در نیامده است

ثار اشیل بزرگتر است، و با وجود این، تراژدي اورستیا از سایر آ.)) پدید آوردند، لکن پرومته روح و جان تراژدي است

، 458این تراژدي در سال . سخن شناسان متفقا آن را عالیترین درام یونانی و شاید عالیترین درام جهان میدانند

موضوع آن پدید آمدن مصیبتی . شاید دو سال بعد از پرومته در بند و دو سال قبل از مرگ اشیل، به روي صحنه آمد

ما این . ر، و کیفر محتوم اسراف و افراط و غرور گستاخانه، نسل بعد از نسلاست از مصیبت دیگر به حکم تقدی

این تراژدي، . داستان را افسانه میشماریم، لکن یونانیان خود آن را تاریخ واقعی میدانستند، و شاید حق نیز با آنان بود

زیرا . تانتالوس نیز نامیده شود از قراري که دو درامنویس بزرگ دیگر یونان یادآور شدهاند، ممکن است که فرزندان

تانتالوس، پادشاه فروگیا، که به دولت و ثروت خود سخت مغرور بود، یک سلسله جرم و جنایت را آغاز نهاد، شراب و 

البته در هر . طعام خدایان را دزدید و به فرزند خود پلوپس خورانید، و از این روي خشم ارواح منتقم را برانگیخت

ا میشوند که ثروتشان از میزان مکفی و مناسب تجاوز میکند، و بدان وسیله فرزندان خویش را دورهاي کسانی پید

هاي خطا سلطنت الیس را به دست آورد، همدست خود را به  دیدهایم که پلوپس چگونه از راه. تباه و ضایع میسازند

وي از هیپودامیا سه فرزند به . تقتل رسانید، و دختر پادشاهی را که به فریب وي کشته شده بود همسر خویش ساخ

آترئوس، براي آنکه انتقام  ;توئستس، آئروپه را فریفت و با وي همبستر شد. توئستس، آئروپه، و آترئوس: وجود آورد

آیگیستوس، . فرزندان توئستس را کشت و در ضیافتی گوشت آنان را به خورد برادر خود داد. خواهر خویش را بستاند

آترئوس دو . ز دختر وي زاده شده بود، سوگند یاد کرد که از آترئوس و فرزندانش انتقام بگیردفرزند توئستس، که ا

آگاممنون، کلوتایمنسترا را به زنی گرفت و از او دو دختر به نام ایفیگنیا و الکترا، و . آگاممنون و منالئوس: پسر داشت

هاي خود را به سوي تروا میبرد، در آولیس باد هنگامی که آگاممنون کشتی. یک پسر به نام اورستس به وجود آورد
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کلوتایمنسترا از این کار سخت وحشتزده . فرو نشست، و وي ناچار شد که ایفیگنیا را قربان کند تا باد مساعد برخیزد

زمانی که آگاممنون تروا را محاصره کرده بود، آیگیستوس با زن اندوهگین وي بناي عشقبازي نهاد، . و آزرده گشت

اشیل داستان را از . و را تسخیر کرد، و با او همداستان شد که چون آگاممنون از جنگ بازگشت، وي را بکشندقلب ا

. اینجا دنبال میکند

، ))غرقه در پوالد، و سپاهیان از خشم او لرزان((به شهر آرگوس خبر میرسد که جنگ پایان یافته و آگاممنون مغرور، 

گروهی از بزرگان در برابر کاخ شاهی ظاهر میشوند و، با . سوي موکناي پیش میآیدبر سواحل پلوپونز فرود آمده و به 

  :سرودي شوم، از قربان شدن ایفیگنیا به دست آگاممنون سخن میگویند

  . و بادي شگفت در سینهاش پیچید، باد اندیشه تاریک و ناپاك ;آرام، سالحی را که در خور او بود به تن کرد

  . جرئت آکنده گشتبرپا خاست، و قلبش از 

آري، و  ;در راه آرزویی پست، که ندامت و اندوه در پی دارد، گمراه میشوند ;زیرا کوري مردان را دلیر و گستاخ میکند

  . این خود اندوه بزرگی است

چنین کرد تا از خنده زنی انتقام بستاند، و کشتیهاي خود را به راه  ;پس، این مرد به کشتن فرزند خویش عزم کرد

. ... ندازدبی

جامه زعفرانی رنگ خویش را بشدت، و با خشمی فروبسته و خاموش، برزمین افکند، و چشمانش با خدنگ رحم در 

دخترك خردسال، که همیشه بر کنار  ;چون تصویر چهرهاي، مات و مبهوت بود: دل هر مرد خونخوار راه میجست

ته بود، اکنون که سومین جام پر میگشت، فریاد کشتی پدر میرقصید و هرگز عشق مردي به آواز وي نزدیک نگش

  . سپاس خود را به آواز پدر میپیوست

اشیل، با تخیلی دقیق، شادي این سرباز ساده را، . پیکی از جانب آگاممنون وارد میشود و رسیدن وي را خبر میدهد

اگر : ((چنین میگویدپیک اکنون . که پس از سالها دوري باز به میهن خویش پاي گذاشته است، توصیف میکند

و سپس براي بزرگان شهر از وحشت و پلیدي جنگ، از بارانی که تا )) ;خداي بخواهد، من اینک براي مرگ آمادهام

مغز استخوان را نمناك میساخته، از جانورانی که در موهاي بدن تکثیر مییافته، از گرماي خفقان آور تابستان ایلیون، 

کلوتایمنسترا، گرفته حال و خشمناك، . را خشک بر زمین میافکنده سخن میراند و از سرماي زمستانی که پرندگان

شاه بر . ولی با تکبر بسیار، از کاخ بیرون میآید و فرمان میدهد تا فرشها و قماشهاي گرانبها در راه آگاممنون بگسترند

در پشت . روزي، برپاي ایستاده استو او، با فخر و غرور پی. سپاهیان گرد او را گرفتهاند. گردونه شاهی وارد میشود

کاساندرا شهزاده زیبا و اندوهگین ترواست، که غیبگوست و . سرش گردونه دیگري است که کاساندرا بر آن جاي دارد

وي خشمگینامه کیفر آگاممنون را پیشگویی میکند و با اندوه از مرگ . برده ناخشنود شهوت آگاممنون گردیده

از بهر : ((ترا، با گفتاري زیرکانه، اشتیاق فراوان خویش را بدین بازگشت شرح میدهدکلوتایمنس. خویش خبر میدهد

اما در چشمان من، که از انتظار دراز . هاي جوشان اشک من فرو خشکیده، و قطرهاي بر جاي نمانده است تو، چشمه

را، که اینچنین دیر به دست فرسوده گشته است، میتوانی دید که تا چه اندازه غم آن داشتهام که آثار پیروزي تو 

زیرا که در آن لحظه کوتاه آرامش، . از خوابهاي پریشان خویش به صداي بال پشهاي برمیجستم ;آمد، ببینم

آگاممنون براخالص وي بدگمان است، و از اینکه آنهمه قماش .)) داستانهاي درازي از رنجهاي تو انباشته میگشت

ولی در پی او به درون کاخ میرود، و کاساندرا نیز ناچار از . ت، سرزنشش میکندگرانبها را در زیر سم اسبان ریخته اس

سپس از . در این بین، گروه سراینده بآرامی سرودي میخواند و در آن از آیندهاي شوم خبر میدهد. او پیروي میکند

ت که به دست این صدا، که روح همه سطور تراژدي است، فریاد آگاممنون اس. درون کاخ فریادي برمیخیزد

درها باز میشود و کلوتایمنسترا، با چهره خون آلود و تبر در دست، . کلوتایمنسترا و آیگیستوس کشته شده
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در این هنگام، گروه همسرایان پایان تراژدي را چنین . پیروزمندانه بر کنار نعش آگاممنون و کاساندرا ظاهر میگردد

: میسرایند

ی رنج بسیار، و بیانتظار دراز و دردناك، ساعت مرگم فرا میرسید، و بیدرنگ مرا اي کاش خدا میخواست که ناگهان، ب

  . به ابدیت، و به خواب بی بیداري میرساند اکنون که شبان من، که مهرش پاسبانم بود، در ژرفناي مرگ خفته است

د را از سرود زنانی که بر دومین تراژدي این درام سه بخشی خوئفوروئه یا آورندگان شراب خوانده میشود، که نام خو

کلوتایمنسترا پسر کوچک خود اورستس را به فوکیس میفرستد تا . گور آگاممنون هدایایی نثار میکنند گرفته است

اما مردان سالدیده آن سرزمین آیین کینه . در آنجا پرورش یابد، و امیدوار است که وي مرگ پدر را فراموش کند

در آن روزگاران تاریک، دولت انتقام گرفتن را بر .)) ریخته شد، خون تازه میطلبد خونی که: ((کشی را بدو میآموزند

. عهده خویشان مقتول گذارده بود، و اعتقاد بر این بود که تا قاتل به کیفر نرسد، روح مقتول آرامش نخواهد یافت

پنهانی با  ;اده استاورستس از اندیشه این کار یعنی کشتن آیگیستوس و مادر خویش به وحشت و اضطراب افت

در . دوست خود پوالدس به آرگوس میآید، گور پدر خویش را مییابد، و دستهاي از موي سر خود را بر آن میگذارد

اورستس و پوالدس خود را پنهان  ;این وقت، صداي سرود زنانی که براي گور آگاممنون شراب میآورند نزدیک میشود

س، با گروه زنان وارد میشود و بر کنار گور پدر ایستاده، از روح وي میخواهد الکترا، خواهر اندوهگین اورست. میکنند

الکترا، از . اورستس، که مجذوب سخنان الکترا شده است، خود را آشکار میکند. که اورستس را به خونخواهی برانگیزد

. ، به قصر شاهی میروندآن دو جوان، در لباس تاجران. قلب پردرد خویش، اندیشه کشتن مادر را در سر وي میریزد

اورستس براي آزمایش او میگوید که طفلی که وي به فوکیس فرستاده بود . کلوتایمنسترا آنان را بگرمی میپذیرد

  . ولی هنگامی که در غم مادر خویش شادي پنهانی را نهفته میبیند، به حیرت میافتد. مرده است

مرگ کسی را که از خونخواهیش هراسناك بودهاند بدو خبر کلوتایمنسترا آیگیستوس را به نزد خویش میخواند تا 

  . دهد

و اندکی بعد، در حالی  ;کلوتایمنسترا را نیز به درون کاخ میکشاند ;اورستس در همانجا آیگیستوس را هالك میکند

. که نیمی از عقل خویش را بر اثر مادرکشی از دست داده است، به صحنه باز میگردد

نگشتهام، به همه کسانی که مرا دوست میدارند، به صداي بلند میگویم که من مادر خویش را  اکنون که هنوز دیوانه

  . ام کشته

در نمایشنامه سوم، شاعر اورستس را دیوانه نمایش میدهد، و االهگان انتقام، که جنایات را کیفر میدهند، در پی او 

میخواندند تا زشتی )) خیرخواه((زیرا مردم آنان را ارواح  عنوان این نمایشنامه از نام این ارواح اخذ شده است،. روانند

به هر جا  ;اورستس مطرود و آواره است، و همه از وي کناره میگیرند. نامشان را در کسوتی خوش ظاهر بپوشانند

به  وي، در معبد دلفی، خود را. میرود، ارواح منتقم به صورت اشباح سیاه به دنبالش میروند و خونش را طلب میکنند

ولی شبح کلوتایمنسترا از زمین برمیخیزد و به ارواح منتقم . روي محراب آپولون میافکند، و آپولون دلداریش میدهد

اورستس به آتن میرود و در معبد آتنه زانو میزند و نجات خویش . تاکید میکند که از آزردن فرزندش کوتاهی نکنند

چون االهگان انتقام برگفته  ;مینامد)) کمال یافته از درد((ود و او را آتنه نداي وي را میشن. را از وي خواستار میشود

صحنه آخر، . آتنه اعتراض میکنند، وي از آنان میخواهد که محاکمه اورستس را بر عهده دادگاه آریوپاگوس بگذارند

آتنه، االهه . این محاکمه شگفتانگیز را نمایش میدهد و کنایهاي است از آمدن قانون به جاي خونخواهی شخصی

. االهگان انتقام دالیل خود را عرضه میدارند، و آپولون مدافع اورستس است. شهر، ریاست دادگاه را برعهده میگیرد

آتنه، که رئیس دادگاه است، به جانبداري از اورستس راي میدهد و او را  ;دادگاه به دو گروه متساوي بخش میشود

بر اثر احکام سریع آن،  ;کمه آریوپاگوس را دادگاه عالی آتیک قرار میدهداز آن پس، آتنه رسما مح. آزاد میگرداند
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سرزمین آتیک از اشرار پاك خواهد شد، و رهبري آن، کشور را از خطراتی که موجب زوال ملتها میشود حفظ خواهد 

دلداري میدهد و چنان آتنه، با سخنان دلپذیر خویش، االهگان انتقام را، که از این رهگذر آزرده خاطر گشتهاند، . کرد

پس از .)) امروز، نظام تازهاي پدید آمده است: ((آنان را فریفته و مجذوب میسازد که بزرگترینشان چنین میگوید

در این اثر، وسعت دید، وحدت فکر و عمل، قدرت بسط . ایلیاد و اودیسه، اورستیا عالیترین نمونه ادبیات یونان است

قیات، و شکوه سبک به پایهاي رسیده است که تا عصر شکسپیر نظیر آن پدید دراماتیک، فهم دقیق حاالت و خل

اجزاي این درام سه بخشی، چون یک نمایشنامه سه پردهاي خوش پرداخت و کامل، به یکدیگر پیوسته و . نمیآید

بخشها  همچنانکه. هر قسمت آن، با ضرورتی منطقی، قسمت بعد را معین، و وقوع آن را ایجاب میکند. مربوط است

ما به نحوي مبهم در مییابیم که این داستان تا چه اندازه مردم . در پی یکدیگر میآیند، وحشت موضوع افزایش مییابد

گرچه گفتگوي آن حتی براي چهار خونریزي بیش از اندازه است، و سرودهاي آن . یونان را به هیجان میآورده است

میز، و کالم آن نیز گاه سنگین و خشک و پرتکلف میباشد، مع هذا، مبهم و پیچیده، و استعارات و تشبیهاتش اغراقآ

و مذهب جدید بخشایشطلبی و  ;سرشار از شکوه و رافت و لطفند ;این سرودها در حد کمال و در نوع خود بینظیرند

. فضایل نظام سیاسی در حال مرگ را با بالغت و فصاحت تمام بیان میکنند

  . نی پرومته همسنگ است، گرچه فاصله بین آن دو بیش از دو سال نبودهمحافظه کاري اورستیا با سنت شک

، اشیل در 458و به سال  ;خود کشته شد 461در  ;، افیالتس همه اختیارات آریوپاگوس را سلب کرد462در سال 

م مردي اشیل در این هنگا. اورستیا از دادگاه آریوپاگوس دفاع کرد و آن را عاقالنهترین سازمان دولت آتن شمرد

سالخوده بود و افکار پیران را آسانتر از عقاید جوانان میفهمید و، چون آریستوفان، فضایل مردان جنگ ماراتون را آرزو 

آتنایوس با اصرار تمام میگوید که اشیل میخواره بوده است، لکن در درام اورستیا وي مردي است پرهیزگار، و . میکرد

قانون جرم و جزا . میراند و حکمتی را که از رنج بردن پدید میآید وصف میکنددر صحنه تئاتر از گناه و کیفر سخن 

بهکاري آشکار میگردد و، در این بنابراین قانون، هر گونه ت .اولیه، یا به گناه کرمهصورت دیگري است از اعتقاد به 

  . جهان یا در جهان دیگر، جزاي آن داده میشود

یعنی رنج بردن را ناشی از گناه بداند، حتی اگر : بدین طریق، فکر یونانی توانست بین بدي و خدا موافقتی ایجاد کند

هاي وي، حتی  نمایشنامه ;نویسنده پرومته مردي ساده و با تقوا نبود. گناه از نسلی که مرده است سرزده باشد

چون اسرار مراسم دینی را فاش کرده بود، مورد حمله و اعتراض شدید قرار . هاي کفرآمیز پر است اورستیا، از گفته

ولی برادرش آمینیاس وساطت کرد و زخمهایی را که در جنگ ساالمیس برداشته بود در برابر انجمن برهنه . گرفت

ولی اشیل معتقد بود که اخالق باید بر اصول فوق طبیعی استوار باشد، تا بتواند در . دساخت و جان او را از خطر رهانی

خواه زئوس، خواه پان، خواه : امید او بر آن است که ;مقابل غرایزي که براي هیئت اجتماع زیان آور است پایداري کند

ران خشم گامهاي انتقامجو را فرو آپولون، به هر حال در آسمان کسی هست که میشنود و بر قانون شکنان و تبهکا

  . میفرستد

از این . از این گفته، مقصودش شکنجه وجدان و کیفر اعمال است که، چون االهگان انتقام، گنهکاران را دنبال میکنند

روي، با تعظیم و تکریم بسیار از دین سخن میگوید، و میکوشد که از شرك دست کشیده، به یک خداي واحد معتقد 

. شود

  . ، زئوس، هر چه باشد، اگر خود بپسندد که این نام را بشنود، من او را به همین نام خواهم خواندزئوس

زمین و دریا و هوا را گشتهام، و جز او هیچ پناهگاهی نمیتوانم یافت، اگر اندیشه من، پیش از آنکه بمیرد، بار این 

  . غرور را بخواهد افکند
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در اینجا، قانونی که تقدیر است، : ((ند و آن را قانون یا علت وجود میدانداشیل طبیعت اشیا را در زئوس مجسم میک

هاي شاعرانه او  شاید سطور آخر این شاهکار آخرین گفته.)) پدر، و ادراك کل، همه با هم گرد آمده و یکی شدهاند

د که تماشاگران تئاتر، بعضی از صاحبنظران معتقدن. دو سال پس از اورستیا، دوباره او را در سیسیل مییابیم. باشد

زیرا . ولی این سخن با حقیقت سازگار نیست. چون از داوران ترقیخواهتر بودهاند، این درام سه بخشی را نپسندیدند

که مردم آتن، چند سال بعد، برخالف رسم و عادت، خواستار شدند که این درام در تئاتر دیونوسوس تکرار شود، و نیز 

کسان بسیاري پی در پی . ه بخواهد آن را نمایش دهد، یک گروه همسرایان داده شودمقرر داشتند که به هر کس ک

در یکی از روایات . این درام را به روي صحنه آوردند، و اشیل پس از مرگ نیز همچنان به اخذ جایزه نایل میشد

را دیده، به گمان  بدان هنگام که در سیسیل بوده، عقابی از آسمان سربیموي او: کهن، مرگ وي چنین آمده است

اشیل در همانجا . آنکه تخته سنگی است، الك پشت بزرگی را بر آن میافکند، و این واقعه موجب هالکت او میگردد

هاي خود  شگفت آنکه در شعري که براي سنگ قبر خویش سروده است، از نمایشنامه. به خاك سپرده شده است

  : ی که در جنگ ماراتون برداشته است فخر میکندهیچ ذکري نمیکند و، به نحوي انسانی، بر زخمهای

دالوریهاي او را دشت ماراتون یا ایرانیان بلندگیسو، که آن را نیک میشناسند،  ;در زیر این سنگ، اشیل خفته است

  . باز توانند گفت

IV -  سوفکل  

  . ا از اشیل ربود، جوان بیست و هفت سالهاي که تازه به میدان آمده بود جایزه اول تراژدي ر468در سال 

سوفکل از همه مردم نیکبختتر و، . است)) عاقل و محترم((نام داشت، که به معناي ) سوفکل(این جوان سوفوکلس 

  . در عین حال، از همه بدبینان بدبینتر بود

پونزي، از این روي، جنگ ایران، و نبرد پلو ;پدرش کارگاه شمشیرسازي داشت. زادگاه او، کولونوس، از توابع آتن بود

وي، . که تقریبا همه مردم آتن را گرفتار فقر ساخته بود، براي این درامنویس ثروتی آسودگیبخش بر جاي گذارد

گذشته از ثروت، از نبوغ و زیبایی و تندرستی نیز بهره تمام داشت و در کشتی و موسیقی به اخذ جایزه دوگانه نایل 

سوفکل در . است که در نظر افالطون سخت بزرگ و پرارج استآمد و ترکیب این دو هنر در وجود مردان فضیلتی 

پس از جنگ ساالمیس، مردم آتن او را . گوي بازي و چنگنوازي نیز چیره دست بود و در هر دو کار نمایشهایی داد

از حتی در سالهاي بعد نیز زیبایی خویش را . برگزیدند تا جوانان عریان آتن را در رقص و سرور پیروزي راهبري کند

مجسمهاي که در موزه التران از او موجود است وي را پیر و ریشدار و خمیده، ولی هنوز نیرومند و . دست نداده بود

. بلند قامت نمایش میدهد

از دوستان پریکلس بود، و در دوران حکومت او به مناصب عالی  ;سوفکل در فرخندهترین دورانهاي آتن پرورش یافت

که پریکلس به ساموس لشکر کشید، او نیز یکی از سرداران  440در . دار امپراطوري بود، خزانه 443در سال . رسید

پس از شکستی که در سیراکوز بر . سپاه بود گرچه باید گفت که پریکلس شعر او را بر تدابیر جنگیش رجحان مینهاد

به تشکیل حکومت اولیگارشی  در این مقام بود که. اقتدار آتن وارد آمد، وي به عضویت کمیته امنیت عمومی درآمد

وي مردي بود ظریف، تیزهوش، فروتن، و . مردم خلق و خوي او را بیش از سیاستش دوست میداشتند. راي داد 411

به مال و به پسران سخت دلبستگی داشت، ولی . جاذبهاي داشت که همه خطاهایش را جبران میکرد ;عشرت طلب

  . مردي پرهیزگار بود و چندبار در زمره کاهنان درآمد. ددر روزگار پیري به روسپیان ممتاز روي کر

هیچ نمیدانیم که . سوفکل یکصد و سیزده نمایشنامه نوشت، ولی از آن جمله فقط هفت نمایشنامه به ما رسیده است

ه هجده بار در جشنهاي دیونوسوسی، و دوبار در جشنهاي لنایایی جایز. این درامها به چه ترتیب نمایش داده شدهاند

اولین بار در بیست و پنج سالگی، و آخرین بار در هشتاد و پنج سالگی به اخذ جایزه توفیق . اول را به دست آورد
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مدت سی سال، فرمانروایی وي بر صحنه تئاتر آتن از حکومتی که همعصرش پریکلس بر آن شهر داشت کاملتر . یافت

تا زمانی که صداي خود را از دست نداده بود، در نمایشها بازي  .وي تعداد بازیگران تئاتر را به سه تن افزایش داد. بود

درام سه بخشی را، که اشیل مرسوم داشته بود، ترك گفت و بهتر آن دید که ) و پس از او، اوریپید(سوفکل . میکرد

بر اشیل به موضوعاتی میپرداخت که با نظم عالم هستی و تسلط آن . با سه درام مستقل در مسابقات شرکت جوید

ولی سوفکل به نمایش خلقیات پرداخته بود، و توجهی که به علم النفس داشت وي را به . قهرمانان درام رابطه داشت

دیانیرا، زن : زنان تراخیس ظاهرا نمایشنامهاي است غنایی و شهوتانگیز. درامنویسان عصر جدید مانند کرده بود

هراکلس از اثر زهر . ته جامهاي زهرآلود به نزدش میفرستدهراکلس، از عشق شوهر خود به یوال رشک میبرد و ندانس

گرچه (آنچه سوفکل در اینجا نمایش میدهد پاداش عمل هراکلس نیست . هالك میگردد، و دیانیرا نیز خود را میکشد

ه ک(نیز قصدش بیان شور و هیجان عشق  ;)اگر اشیل به نظم این داستان پرداخته بود، یقینا آن را اساس قرار میداد

نبوده است، بلکه تنها میخواسته است که رشک را از لحاظ علم النفس تشریح و تحلیل ) نکته دلخواه اوریپید است

همچنین، در درام آیاس، به کارهاي دلیرانه قهرمان توجهی نشده، و نویسنده درام به مطالعه حاالت روحی . کند

تقریبا حادثهاي در میان نیست، و تنها خیانت سیاسی و در تراژدي فیلوکتتس . مردي که دیوانه میشود پرداخته است

داستان درام الکترا نیز به همان اندازه که کهن است، . سادگی آسیب دیده مردي با دقت و صراحت تحلیل میشود

اشیل نتایج اخالقی آن را پسندیده بود، ولی سوفکل، با بیرحمی خاص تحلیل روانی، کینهاي را که آن . ناچیز میباشد

این نمایشنامه نام . جوان به مادر خویش دارد مورد مطالعه قرار میدهد و نتایج اخالقی داستان را نادیده میگیرد زن

چنانکه بیماري روحی دیگري نیز به  ;خود را به بیماري عصبی خاصی که زمانی مورد بحث فراوان بود بخشیده است

. نام شهریار اودیپ خوانده میشود

جمع کثیري از مردان و زنان و . م یونانی است، و نخستین صحنه آن بسیار موثر و دالنگیز استاودیپ مشهورترین درا

هاي غار و زیتون که نشان تضرع است در  پسران و دختران و کودکان، در تب، در برابر کاخ شاهی نشستهاند و شاخه

تا از وي بخواهند که قربانیی به درگاه  طاعون بر شهر نازل شده، و مردمان بر در سراي شاه گرد آمدهاند. دست دارند

غیبگوي معبد گفته است که این طاعون زمانی از شهر بیرون خواهد شد که قاتل نامعلوم پادشاه . خدایان تقدیم کند

این . اودیپ قاتلی را که موجب بروز این بال شده است سخت لعن و نفرین میکند. پیشین، الیوس، از آنجا رانده شود

بدین معنی که مشکلی نخست مطرح شود، و شرح و  ;است از روشی که هوراس پیشنهاد کرده است نمونه کاملی

ولی تماشاگران البته داستان را میدانستند، و سرگذشت الیوس و اودیپ و ابوالهول بخشی از . گشایش آن بعدا بیاید

به . ر طبیعی به سرزمین یونان آورده بودبنابر روایات قدیم یونان، الیوس زمانی رذیلتی غی. فولکلور مردم یونان بود

نتایج این گناه، که نسل به نسل در خاندان الیوس سیر . سبب آن، او و فرزندانش به لعنتی بزرگ دچار شده بودند

یکی از غیبگویان گفته است که الیوس و شهبانو . میکند، موضوع بسیاري از تراژدیهاي یونانی قرار گرفته است

اهند یافت که قاتل پدر، و همبستر مادر خویش خواهد شد و این اولین باري است که در تاریخ یوکاسته فرزندي خو

براي آنکه . ولی از آنان پسري به وجود میآید. جهان پدر و مادري آرزو کردهاند که نخستین فرزندشان دختر باشد

به سبب پاي . شبانی او را مییابد. پیشگویی غیبگو تحقق نیابد، کودك را بر سر کوهی میگذارند تا در آنجا بمیرد

شاه کورنت او را چون فرزند . آماسیدهاش، وي را اودیپ نام میگذارد و به شاه و شهبانوي کورنت واگذارش میکند

  . خویش پرورش میدهد

ولی، هنگامی که اودیپ به سن بلوغ میرسد، او نیز از غیبگویی چنین میشنود که، به حکم تقدیر، باید پدر خود را 

وي چون شاه و شهبانوي کورنت را پدر و مادر خود میداند، از آن شهر میگریزد  ;بکشد و با مادر خویش همبستر شود

در راه، پیر مردي را میبیند و با وي ستیزه میکند و، بی آنکه بداند که خود فرزند  ;و راه تب را در پیش میگیرد
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موجودي است عجیب، و چهرهاي چون زنان و دمی چون در نزدیکی شهر تب، ابوالهول که . اوست، وي را میکشد

آن چیست که : ((شیران و بالی چون پرندگان دارد، راه را بر او میبندد و جواب معماي مشهور خود را از وي میطلبد

مردم . هر کس که به این پرسش جواب درست ندهد، به دست ابوالهول کشته میشود)) چهار پا، دو پا، و سه پا دارد

ه تب تنها آرزویشان آن است که شاهراه شهر خویش را از وجود این موجود مخوف پاك سازند، و عهد وحشتزد

زیرا ابواالهول گفته است که هر  ;کردهاند که هر آن کس را که معماي ابوالهول را بگشاید، به شاهی خویش برگزینند

آن انسان است، که در : ((ش وي گفتاودیپ در جواب پرس. گاه پاسخ این معما را بشنود، خود را خواهد کشت

.)) کودکی بر چهار دست و پاي خود میخزد، در جوانی بر دو پا راه میرود، و در هنگام پیري عصایی به دست میگیرد

اگرچه جوابی دست و پا شکسته بود، لکن ابوالهول آن را پذیرفت و به وعده وفا کرد و خود را از فراز کوه به زیر 

و چون الیوس بازنگشت،  ;مقدمش را گرامی شمردند ;م تب اودیپ را نجاتبخش خویش خواندندمرد. افکند، و مرد

بنابر رسم و آیین آن شهر، اودیپ ملکه آنجا را به زنی گرفت و از او چهار فرزند به وجود . وي را به شاهی برگزیدند

ه که قویترین صحنه درامهاي یونانی است در صحنه دوم این نمایشنام. آنتیگونه، پولونیکس، اتئوکلس، و ایسمنه: آورد

ولی کاهن بزرگ نام خود او را بر . اودیپ به کاهن بزرگ فرمان میدهد که، اگر میتواند، نام قاتل الیوس را فاش کند

آگاهی وحشت آور شاه بر اینکه خود قاتل پدر خویش بوده و با مادر همبستر شده است فاجعهاي بس . زبان میآورد

آن را نوعی رویا میشمارد و، چون فروید، به تعبیر آن  ;یوکاسته این حقیقت را باور نمیدارد. وردبزرگ پدید میآ

کسان بسیاري هستند که در عالم رویا با مادر : ((پرداخته، میکوشد که با این سخن خاطر اودیپ را آرامش دهد

ولی هنگامی .)) اوهام را ناچیز شمارندخویش همبستر شدهاند، اما تنها کسانی عمر براحت میگذرانند که این گونه 

. که بر حقیقت امر واقف میشود، خود را به دار میآویزد

تنها آنتیگونه، براي یاري و پرستاري پدر،  ;اودیپ نیز از فرط ندامت چشمان خویش را بر میکند و از تب بیرون میرود

  . با وي همراه میشود

غیر عمدي است، شاه پیشین، که مردي است مطرود  بخشیدرام سه در تراژدي اودیپ در کولونوس، که جز دوم یک 

وي در . و سپیدموي، به بازوي دختر خویش تکیه میدهد و از شهري به شهر دیگر میرود و به گدایی نان میطلبد

اینجا مجالی به دست آورده، درباره دهکدهاي که زادگاه  سوفکل در. سرگردانیهاي خود به کولونوس تاریک میرسد

:اوست، و درباره باغهاي زیتون آن، سرودي وصفناپذیر میسراید که از اشعار بسیار درخشان زبان یونانی است

اي بیگانه، سرزمینی که تو اکنون بر آن گام نهادهاي، سرزمین اسب و سوارکار، سرزمینی است که از همه جا برتر 

   .است

  . در اینجا، کولونوس سپید میدرخشد

بلبالن خوشنوا در اینجا آشیانه میگیرند، در انبوه درختان سرسبز پنهان میشوند، و نغمه شیرین و غمانگیز خود را 

  . ... سر میدهند

هر صبحگاه، نرگس تازه، که از ژاله آسمانی سیراب است و تاجی از خوشه نورس سپید و درخشنده بر سر دارد، 

  . ... فه میکندشکو

و در اینجا بوتهاي از زمین سر بر میکشد که هرگز نشنیدهام مانند آن در جزیره دوریایی پلوپس نزدیک، یا در 

  . آسیاي دور، روییده باشد

این گیاهی است که آزادانه نمو میکند، خود به خود افزایش مییابد، خود به خود تازه میشود، و در قلب دشمنان 

  . هرگز گیاهی بدین زیبایی، جز در این خاك، شکوفه نبسته است: مرز و بوم هراس میافکند سالح پوشیده این

  . هاي زیتون، شهر ما را پرورش میدهد گیاهی است که برگهاي کبود و نقرهاي، چون پر نرم، دارد و با شاخه
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و پیرانش بسیار فرزانهاند،  چه جوانانش سخت دلیر، ;هیچ نیرویی، هیچ دست ویران کنندهاي آن را خراب نتواند کرد

  . زیرا پرتو دیدگان زئوس در آسمان، و فروغ سیمگون چشمان آتنه نگهبان آنند

و اکنون که  ;یکی از غیبگویان پیشگویی کرده است که مرگ اودیپ در نزدیکی االهگان انتقام روي خواهد داد

  . م نهاده است، مرگ را دلپذیر میبیندپیرمرد بینواي محروم میشنود که در کولونوس به بیشه مقدس آنان قد

وي با روشن بینی و بصیرت تمام با تسئوس پادشاه آتن سخن میگوید و عوامل ناتوان کننده یونان یعنی سستی 

تنها بر خدایان آسمان هرگز پیري و مرگ : خاك، ضعف ایمان و اخالق، و زبونی مردمان را یک یک بر او میشمرد

  . یگر، دست تواناي زمان مسلط استبر هر چیز د ;فرود نمیآید

ها  کیست که در کوچه. ایمان میمیرد، و بی ایمانی چون گل شکوفه میبندد ;قدرت زمین و شکوه مردي نابود میگردد

و بازارهاي گشاده مردمان، و در زوایاي پنهان محبت دل خویش، نسیمی را احساس کند که تا ابد با صداقت و 

. یکرنگی وزان باشد

دیپ، در حالی که گویی آواز خدایی را شنیده است، با آنتیگونه و ایسمنه وداع میگوید و به درون بیشه سپس او

  . تاریک قدم میگذارد، و تنها تسئوس با وي همراه است

) تسئوس(اما شاه  ;راه کوتاهی پیموده بودیم، به پشت سرنگریستیم، و چون روي باز گرداندیم، وي ناپدید شده بود

  . نجا بودهنوز در آ

با دست بر چشمان خویش سایه افکنده بود، همچون کسی که در برابر منظرهاي دهشتناك قرار گیرد که تاب دیدن 

  . ... آن ندارد

  . ... هیچ کس، جز تسئوس ما، نمیداند که وي چگونه مرد

د و عذاب، او را فرو بلعید، اما یا خدایان کسی را براي بردن او فرستاده بودند، یا زمین دوستانه دهان گشوده، بی در

بدین سان، وي درگذشت، و هیچ بر جاي نگذاشته بود تا بر آن زاري کند زیرا درد و رنج همه وجودش را فرسوده 

  . ولی مرگ وي، اگر مرده باشد، مرگی شگفتانگیز بود ;بود

وي . ه وفادار را به گور میبردآخرین نمایشنامه این سلسله، که شاید قبل از دو درام دیگر نوشته شده است، آنتیگون

چون میشنود که برادرانش، پولونیکس و اتئوکلس، بر سر تاج و تخت به جنگ پرداختهاند، خود با شتاب به تب باز 

. ولی کوشش وي سودي نمیبخشد، و برادران خون یکدیگر را میریزند. میگردد تا مگر میان آن دو صلحی پدید آورد

زیرا که در نظر  ;خت مینشیند و نمیگذارد که جسد پولونیکس را به خاك بسپارندکرئون، همدست اتئوکلس، بر ت

آنتیگونه، چون سایر مردم یونان، معتقد است که تا زمانی که جسد . کرئون، وي مردي طاغی و آشوبگر بوده است

نیکس را در خاك از این روي حکم کرئون را نقض میکند و پولو ;مردگان را دفن نکنند، ارواح آنان در عذاب است

  : در این حال، گروه همسرایان یکی از مشهورترین اشعار سوفکل را میخواند. مینهد

  . شگفتیهاي جهان بسیار است، اما هیچ یک چون آدمی شگفتانگیز نیست

زمین را، که  ;هاي کف آلود، راه پرخطر خویش را میگشاید خسته و پریده رنگ، بر دریاي پرتالطم، و از میان تنگه

اسبانی که نسلها در زیر یوغ او  ;هنسالترین خدایان است و رنج و فساد نمیشناسد، شخم میزند و شیار میکندک

پرندگان تیزهوش هوا، درندگان وحشی جنگلها، و زادگان دریاي شور  ;بودهاند خیش را در خاك به هر سو میکشند

  . را در دامهایی که بافته است گرفتار میکند

هاي بیشمار،  و زیرکی سرآمد موجودات است، گاوهاي وحشی و گوزنهاي آزاد کوهستانی را، با شیوهانسان، که در مکر 

. توسنهاي بالدار خوش اندام را وام خود میسازد ;به خود انس میدهد
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از کالم، و سرعت بادآساي افکار و تدابیر ملکداري، همه را او به خود آموخته، و دریافته است که از تیرهاي باران، و 

  . سرماي سوزنده و یخبندان زمستان چگونه باید گریخت

وي براي همه این دشواریها آماده است، و میداند که در برابر بالها چسان پایداري کند، هر چه روي دهد، وي خود را 

  . اما هنوز براي مرگ درمانی نیافته است: از آن برکنار تواند داشت

اما هایمون، پسر کرئون، بر این حکم وحشتانگیز اعتراض . ده در گور گذارندکرئون فرمان میدهد که آنتیگونه را زن

هرگز از این پس مرا : ((چون بسردي جواب میشنود، کرئون را مخاطب ساخته، با سوگند چنین میگوید ;میکند

  . در اینجا، فقط یک لحظه، عشق در یکی از تراژدیهاي سوفکل ظاهر میشود.)) نخواهی دید

  :ر در ستایش اروس، خداوند عشق، ساخته است در روزگار قدیم همواره یاد میشده استسرودي که شاع

همه شب، سر بر بالش  ;اي عشق که در نزد تو کس را یاراي پایداري نیست، همه با یک نگاه چشم تسلیم تو میشوند

خدایان را گرفتار  ;میکنیبر فراز کوهساران و بر روي دریاهاي بیراه سیر  ;هاي دخترکان میگذاري و میخسبی گونه

آیا آدمیان چگونه در پیش تو سر فرود نیارند هایمون ناپدید میشود، و کرئون براي یافتن او فرمان  ;خویش میسازي

در آنجا میبینند که آنتیگونه مرده است، و هایمون در . میدهد تا مغاکی را که آنتیگونه در آن مدفون است بگشایند

  . ی داردکنار جنازه وي قصد خودکش

دلداده او  ;ما نگریستیم و در ظلمت مغاك دخترك را دیدم که افتاده، و طنابی کتانی گرد گردنش پیچیده شده است

  . ... جسد سرد دلدار را سخت در آغوش گرفته و بر مرگ نوعروس خویش زاري میکرد

اي فرزند من، چه کردهاي : ((تشاه هنگامی که وي را دید، نالهاي وحشتناك برکشید و به سوي او روي آورد و گف

اما پسرش با .)) دردت چیست چه مصیبتی عقلت را زایل ساخته بیا، اي فرزند، بیا، پدرت از تو درخواست میکند

چشمانی خشمگین بر او خیره گشت، خیو بر چهرهاش افکند و سپس، بی آنکه سخنی بگوید، شمشیر خود را 

  . برکشید و به سوي او حمله ور شد

پسرك بیچاره از شدت خشم عنان اختیار از دست داد،  ;ون خود را کنار کشید و از زخم شمشیر مصون مانداما کرئ

  . بر روي شمشیر خود افتاد، و آن را تا دسته در پهلوي خویش فرو برد

پیکر دخترك را در بازوان لرزان خود گرفت، و چهره بیرنگ او را با آخرین نفسهاي خویش . اما هنوز نفس داشت

. از این روي، در آن مغاك، آن دو جسد را، که با مرگ به هم پیوستهاند، پهلوي هم نهادهاند. رنگین ساخت

خاصیت برجسته این درامها، که با گذشت زمان و از اثر ترجمه زایل نمیشوند، زیبایی سبک و کمال هنري و فنی 

نت و روشنی کالم، قدرت و در عین حال آراستگی و رزا: طرز بیان آن نمونه درست سبک کالسیک است. آنهاست

محدودیت، معانی بلند و در عین حال زیبا، قوت و استحکام شیوه فیدیاس همراه با ظرافت و لطافت آثار پراکسیتلس 

یعنی سطور همه مربوط به هم، و  ;از لحاظ ساختمان نیز نمونه کامل همان سبک است. در آن به هم آمیخته است

  . ه باید به سوي نقطه اوج داستان پیش رونددر جهتی قرار دارند ک

بناي هر یک از این درامها چون بناي معابد یونان است، و هر جز آنها در حد خود کامل است و در ساختمان کلی 

)) دخالت خدایان((جز آنکه در فیلوکتتس، براي گشودن رشته پیچ در پیچ داستان، . مقام و محل خاص خود را دارد

این تراژدي، چون درامهاي . سهل انگارانه و به نحوي جدي وسیله قرار گرفته است) ح اوریپید استکه وسیله تفری(

و در تراژدي اودیپ علت اصلی، نفرینی است که وي در حق (اشیل، جز به جز به سوي یک گناه بزرگ پیش میرود 

سپس جریان . ع رخ مینمایدناگهان شناسایی دست میدهد و تغییر در مسیر وقای ;)قاتل شاه پیشین کرده است

ارسطو هرگاه که میخواست کمال ساختمان دراماتیک را . مقدر فرود میآید)) کیفر((داستان از نقطه اوج به سوي 

  . نشان دهد، همواره به تراژدي شهریار اودیپ اشاره میکرد
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یشنامهاي که سرگذشت و دو نما ;ارسطو گوید که تراژدي، با نمایش وحشت و رحم، این دو حس را تصیفیه میکند

قهرمانان تراژدیهاي سوفکل از . اودیپ را موضوع قرار داده است تعریف ارسطو را به بهترین وجه روشن میکند

سوفکل . نیستند) رئالیستی(هاي درامهاي اوریپید حقیقی  لکن مانند چهره. قهرمانان اشیل روشنتر تصویر شدهاند

از این گفته چنین برمی .)) د باشند تصویر میکنم، و اوریپید چنانکه هستندمن قهرمانان را چنانکه بای: ((خود میگفت

اما قدرت اوریپید در مناظراتی که بین قهرمانان . کار هنر جز کار عکاسی است ;آید که درام باید کمال را جلوه دهد

یشود، چنانکه اودیپ، به روي میدهد، و نیز در چگونگی استعانتی که وي گاه گاه از عواطف انسانی میجوید، آشکار م

حالتی غیرشاهانه، با تئیرسیاس مشاجره میکند و، چون کور گشته است، دست خود را در فضا حرکت میدهد تا 

اگر اشیل میخواست که همین وضع را نمایش دهد، دختران را یکسره از . چهره دختران خود را بیابد و نوازش کند

  . ابدي فرو میرفتیاد میبرد و در اندیشه یکی از قانونهاي 

روح . اما موعظه وي کمتر از اشیل بر خواستهاي خدایان مبتنی است ;سوفکل نیز هم فیلسوف و هم واعظ است

و هر چند که به اصول کهن پایبند است، اما چنان تصویري از خود  ;سوفسطاییان اندکی در وي اثر بخشیده است

اما حساسیت شاعرانهاش بیش از آن است که . ید دیگري میشداوریپ. میدهد که گویی اگر بختیار و دولتمند نبود

لولوس در برابر پیکر دردناك و بیجان . بتواند براي مصایبی که غالبا به ناحق برمردمان بیگناه میرسد عذري بیابد

:هراکلس چنین میگوید

به نام پدر پرستیده شوند، اما با فرزند میآورند، و میخواهند که  ;بر ما گناهی نیست، اما معترفیم که خدایان بیرحمند

  . چشمانی خالی از رافت و مهر بر چنین درد و عذابی مینگرند

  . هاي وي بر گرد این محور میگردند سوفکل یوکاسته را بر گفته غیبگویان میخنداند، در حالی که نمایشنامه

: پرسش کهن را تکرار میکند میخواند، و فیلوکتتس این)) قومی پولدوست و مال اندوز((کرئون پیغمبران را 

سوفکل، امیدوارانه، چنین پاسخ میدهد که نظام اخالقی جهان شاید )) خدایانی را که ظالمند چگونه عادل بدانیم((

وي نیز، به . پیچیدهتر از آن باشد که در فهم ما بگنجد، اما این نظام برقرار است، و سرانجام حق پیروز خواهد شد

همچون . با این نظام اخالقی یکی میشمارد، و حتی به یکتاپرستی از او هم نزدیکتر میشود پیروي از اشیل، زئوس را

یکی از صالحترین انگلیسیان عصر ویکتوریا، درباره خداشناسی خود شک دارد، اما در ایمان اخالقی خویش استوار 

اي جهان است، و حکیم فرزانه این قانون، راهنم ;عالیترین حکمت، یافتن قانونی است که با زئوس یکی است. است

  . کسی است که پیرو آن باشد

  . امید من آن است که قدمهاي استوارم در پیمودن راه حق و صالح خطا نکنند

در گفتار و کردار پاك باشم، و به آن قانونهاي ابدي که همواره از نشیب بلند اثیر پاك آسمان به سوي سرچشمه 

: ا که منزلگاه آنان تنها در کوه اولمپ است، و عقل هیچ انسانی آنان را نزاده استزیر: خویش باال میروند وفادار مانم

  . گرچه آدمیان شاید فراموشکار باشند، اما ساکنان اولمپ را خواب و غفلت نیست

این سخن، گرچه با خامه سوفکل نوشته شده، در حقیقت صداي اشیل است، و آخرین تالش ایمان در مقابل بی 

اما از خالل  ;در این پرهیزگاري و تسلیم، چهره ایوبی را میبینیم که پشیمان شده و آشتی کرده است. ایمانی است

  . این سطور، ظهور اوریپید را پیش بینی میتوان کرد

معتقد است که پس از  ;سوفکل نیز، چون سولون، سعادتمندترین مردمان را کسی میداند که هرگز پا به جهان نگذارد

یکی از بدبینان جدید به ترجمه سرودي . آن کس که در کودکی بمیرد از دیگران بیشتر است چنین کسی، سعادت

در این اشعار، سیري از جهان، بر اثر پیري و برادر کشیهاي  ;که گروه سراینده در مرگ اودیپ میخواند پرداخته است
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سی است چون به هر یک از کارهاي مردي که عمري دراز و بی پایان آرزو کند چگونه ک: جنگ پلوپونزي، آشکار است

. چنین مردي بنگرم، چشمانم جز نادانی و کانایی نمیبینند

رنج و اندوه به تو نزدیک میشود، و شادي از : زیرا که زمان، با گذشت خود، حال تو را از بد به بتر مبدل میسازد

  . چشمان تو پنهان است

  ...  .کسانی که عمري درازتر دارند، چنین پاداش میبینند

و پس از تو، آن کس را که چون زاده شده، بیدرنگ مرد  ;میدانمتو را که هرگز به جهان پا نگذاشتهاي، من نیکبختتر 

  . و دگرباره نیست شد

  . جوانی، با خطاها و نادانیهایی که چون پر سبک است، بر آدمی فرود میآید

س بدیها و تباهیها، بی آنکه یکی از آنها کم شود، گرد هم میآیند خشم، حسد، دورنگی، ستیزه، و شمشیري که سپ

  . همه جا در جستجوي زندگی است

پیري با گامهاي کوتاه لرزان نزدیک میشود و خویشان و دوستان را گریزان میسازد، و مجموعه درد و غم را کامل 

. ... ان، با پیري ده چندان میشوندهمه دردها، در زیر آسم ;میکند

آنکه از بند رنج و اندوه رها شود، خود را با دیگران آشتی میدهد، با نوعروسان و نودامادان کاري ندارد، نه آوازي 

  . میشنود و نه بانگ تنبوري، زیرا مرگ بر همه چیز پایان میبخشد

ی از روسپیان ممتاز، به نام تئوریس، تسلیبخش همه کسانی که در احوال سوفکل تحقیق کردهاند میدانند که یک

ایوفون، فرزند مشروع سوفکل، شاید بیم آن داشت که . دوران پیري وي بوده است، و سوفکل از او فرزندي داشته

از این روي، در دادگاه بر علیه او اقامه دعوا . پدرش دارایی خویش را به فرزندي که از تئوریس آورده است ببخشد

سوفکل در دادگاه، براي تبرئه خویش و براي آنکه . که وي سفیه است و شایستگی استقالل مالی نداردکرد و گفت 

شاید  ;سالمت فکر خود را نشان دهد، بعضی از سرودهاي نمایشنامهاي را که به نوشتن آن اشتغال داشت قرائت کرد

نه تنها وي را تبرئه کردند، بلکه تا خانهاش پس از این ماجرا، داوران . این نمایشنامه همان اودیپ در کولونوس بود

گرچه سالها قبل از اوریپید به دنیا آمده بود، آن قدر زنده ماند که در مرگ وي جامه عزا پوشید و، در . همراه او رفتند

بنا بر افسانه شایع، هنگامی که اسپارتیان آتن را محاصره کرده بودند، . ، پس از اوریپید درگذشت406همان سال 

ظاهر گشت و او را بر آن داشت که براي دوستان سوفکل، که میخواستند  لوساندروسیونوسوس، خداي درام، بر د

یونانیان سوفکل را چون خدایان خود بزرگ . جسد وي را در مقبره پدرش در دکلیا به خاك سپارند، راهی بازکنند

  : ند، و سیمیاس شاعر براي سنگ مزار وي شعري ساختمیداشت

  . اي پیچکها، آرام بخزید، بر آنجایی که سوفکل در خواب آرام فرو رفته است، همواره آرام بخزید

  . گیسوان سبز پریده رنگ شما مرمرها را میروبد، ولی گلهاي سرخ، گرداگرد شما خواهند شکفت

  . ود بر اینجا بیاویزندهاي انبوه خ بگذارید که تاکها با خوشه

زیرا که این، براي حکمت دلنشینی که وي در  ;هاي جوان زیبا و پیچیده خود را بر اطراف سنگ بیفکنند و شاخه

  . اشعار خاص خود میآورد، و موزها و االهگان رحمت آن را خاص خود شمردهاند، پاداش بسزایی است

V - اوریپید

  ها  نمایشنامه -1

ر آینده نقاشی ایتالیا را در آغاز طرح ریخت، و رافائل، با روحی آرام، هنر را مقهور و به کمال همچنانکه جوتو مسی

همچنانکه  ;فنی مبدل ساخت، و میکالنژ این تطور را با آثاري که از نبوغی آزرده سرچشمه میگرفت کمال بخشید

ت آن را با سادگی خوش آهنگ کامل باخ، با نیرویی شگفتانگیز، راه وسیع موسیقی نو را گشود، و موتسارت صور
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ساخت، و بتهوون با آهنگهایی که عظمتی نامتعادل داشت این تطور را به نهایت رساند بر همین وجه، اشیل با شعر 

محکم و فلسفه خشک خود راه را گشود و حدود درام یونان را معین ساخت، سوفکل با موسیقی موزون و فلسفه آرام 

و منظم داد، و اوریپید، با آثاري که از احساسات تند و شک پرآشوب وي منشا میگرفت،  خویش به آن صورتی آراسته

سوفکل  ;اشیل واعظی بود چون پیغمبران بنی اسرائیل سختگیر. تحول این هنر را به سوي کمال رهنمون گشت

که، چون )) نتیکرما((اوریپید شاعري بود  ;بود که به ایمانی در هم شکسته تمسک میجست)) کالسیک((هنرمندي 

این سه کس در کتاب مقدس هنر . بر اثر فلسفه شوریده خاطر شده بود، هرگز نمیتوانست اثري کامل پدید آورد

  . یونان جاي صحیفه اشعیا، کتاب ایوب، و سفر جامعه را داشتند

زیرهاي که پدر و شاید والدت وي در همان ج ;اوریپید در سال و بعضی گویند که در روز جنگ ساالمیس به دنیا آمد

  . مادرش، بنا بر روایات، از هجوم مادها بدان پناه برده بودند، اتفاق افتاده باشد

  . پدرش در شهر فوال، در آتیک، صاحب مال و نفوذ بود، و مادرش نیز از خاندانی شریف برخاسته بود

  . ن میوه و گل میفروخته استگرچه آریستوفان کینه توزانه میگوید که مادر وي دکان بقالی داشته و در خیابا

اوریپید پس از چندي به ساالمیس رفت و در آنجا به زندگی پرداخت، زیرا که سکوت و تنهایی کوهسار و مناظر 

اوریپید  ;افالطون آرزو میکرد که درامنویس باشد، و فیلسوف شد. گوناگون دریاي نیل فام آن را دوست میداشت

وي دوره تعلیمات آناکساگوراس را به پایان ((استرابون میگوید که . شدمیخواست که فیلسوف شود، درامنویس 

از پرودیکوس نیز تعلیم گرفت، و با سقراط چندان دوستی داشت که برخی از مردم بدگمان شده،  ;))رساند

ده افکار سوفسطاییان در آموزش وي موثر افتا. هاي وي دست سقراط نیز در کار است میپنداشتند که در نمایشنامه

اوریپید ولتر دوران روشنگري یونان شد، و در ضمن درامهایی . بود، و از طریق او به صحنه تئاتر دیونوسوس راه یافت

  . که براي تکریم و تعظیم خدایان به روي صحنه میآمد،با اشارات و کنایات بنیان شکن، به ستایش عقل پرداخت

ه نام اوریپید ثبت است، که اولین آنها دختران پلیاس، در سال در دفاتر تئاتر دیونوسوس، هفتاد و پنج نمایشنامه ب

از این تعداد فقط هجده درام کامل و قطعاتی از سایر درامها . نمایش داده شد 406، و آخرینشان باکخاي، در 455

هاي باستانی یونان است، ولی در خالل سطور، اشارات و  ژدیها افسانهموضوع اصلی در همه این ترا .استبرجاي مانده 

در یکی از این . کنایات شکاکانه و اعتراضآمیزي، گاه نهفته و خجوالنه و گاه آشکارا و گستاخانه، به گوش میرسد

ولون پدر اوکسوتوس بنا بر گفته غیبگوي آپ: درامها، یون، بنیادگذار نامدار اقوام یونیایی با معمایی مواجه شده است

میباشد، ولی بر خودش معلوم میشود که فرزند آپولون است و در مییابد که مادرش را نخست آپولون فریفته بود و 

یون از خود میپرسد که چگونه ممکن است که خداي بزرگ دروغ بگوید در . بعدا او را به کسوتوس داده بوده است

ئوس و آلکمنا به صورت مردي باده پرست و خوش خلق تصویر شده که تراژدي هراکلس و آلکستیس، فرزند مقتدر ز

تراژدي آلکستیس داستانی است که در آن خدایان براي ادامه . و عقل لویی شانزدهم را داراست گارگانتوااشتهاي 

زن او، آلکستیس، . گفتهاند که باید کس دیگري به جاي وي بمیرد) شاه فراي، در تسالی(بخشیدن به عمر آدمتوس 

آدمتوس نیز با شکیبایی بزرگوارانهاي . میپذیرد که در این راه قربان شود، و در یکصد سطر با شوهر خود وداع میکند

باده ولی هراکلس مجلس . سپس آلکستیس را، به گمان آنکه مرده است، بیرون میبرند. به سخنان وي گوش میدهد

براي فهم . گساري را ترك گفته، با مرگ جدال میکند و آلکستیس را از چنگ او رها میسازد و زنده بازگشتش میدهد

در درام  .سازداین نمایشنامه باید دانست که اوریپید زیرکانه کوشیده است که مضحک بودن این افسانه را جلوه گر 

قهرمان آن جوان . با لطف و ظرافت بیشتر به کار رفته است)) تبدیل به نامعقول((هیپولوتوس نیز همین روش 

شکارگر زیبایی است که به آرتمیس، االهه باکره شکار، قول میدهد که همواره به او وفادار ماند، از زنان دوري گزیند، 

آفرودیته از اینکه هیپولوتوس تجرد اختیار کرده است، سخت . دها جستجو کن و خرسندي خاطر خویش را در بیشه
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تسئوس پدر هیپولوتوس . خشمگین شده، عشق سوزان و جنونانگیز وي را در دل فایدرا، زن تسئوس، جاي میدهد

همه این اولین تراژدي عشقی است که در ادبیات برجا مانده، ودر آغاز آن، . است، و مادرش آنتیوپه نیز از آمازونهاست

چون هیپولوتوس عشق فایدرا را رد میکند، وي رنجور و . آثار و عوارض عشق، در بحران تب آن، وصف شده است

دایه او، که ناگهان فیلسوف شده است، با شکاکیتی هملت وار درباره حیات بعد از مرگ . بیمار به مرگ نزدیک میشود

:به تفکر میپردازد

  . درد نیست، و آسایش هرگز به روي زمین نمیآیدو اما هنوز، حیات انسانی جز ظلمت و 

لکن اگر در آن سوي زندگی، وضع دیگري یافت شود که از این فناپذیري خوشتر باشد، دست ظلمت بر آن نیز 

  . مسلط است و زیر و باالي آن را تاریکی فرا گرفته 

ن چیز بی نام و درخشنده و برخی کسان هستند که زندگی را سخت دوست میدارند، و در این جهان خاکی، بدا

خوش ظاهر چنگ زدهاند، زیرا حیات آن جهانی، چشمهاي است که بر همه پوشیده است، و ژرفنایی که در زیر 

  . ماست، بر کس مکشوف نگشته، و ما باید تا ابد در افسانه و پندار غوطه ور باشیم

یگوید که بانویش در بستر خویش آماده پذیرایی دایه به نزد هیپولوتوس آمده، پیغام فایدرا را به وي میرساند و م

اما هیپولوتوس، چون میبیند که همسر پدرش او را به بستر خویش خوانده است، در وحشتی عظیم میافتد و  ;اوست

  : بی اختیار سخنی بر زبان میآورد که به سبب آن اوریپید در شمار مشهورترین دشمنان جنس زن قرار میگیرد

م درخشنده و فریبا را، که زن نام دارد، چرا آفریدي، تا ما را بر این زمین فرخنده دنبال کند و اي خداوند، این دا

آسوده نگذارد اگر قصدت تنها آن بود که انسان پدید آوري، پس چرا زن و عشق را وسیله ساختی فایدرا از درد عشق 

. که هیپولوتوس وي را فریفته بودهمیمیرد، و شوهرش در دست وي نامهاي مییابد که در آن نوشته شده است 

هیپولوتوس ادعا میکند که بیگناه . تسئوس دیوانه وار از پوسیدون خواستار میشود که هیپولوتوس را هالك گرداند

هنگامی که گردونه هیپولوتوس از . است، لکن کسی سخنش را نمیپذیرد، و تسئوس او را از کشور خود بیرون میراند

اسبان گردونه میرمند، گردونه را واژگون . شیر دریایی از امواج بیرون آمده، او را دنبال میکندکنار دریا میگذرد، یک 

میسازند، و هیپولوتوس را، که در بند افتاده است، به روي تخته سنگها میکشند تا بدنش پاره پاره میشود 

جا به بانگ بلند سرودي را میخواند که گروه خواننده در این). هیپولوتوس یعنی کسی که اسبها او را از هم دریدهاند(

  : بی شک آتن را به وحشت افکنده است

!اي خدایانی که وي را به دام افکندید من نفرت و تحقیر خود را بر چهره شما میافکنم

در تراژدي مدئا، اوریپید جنگی را که با خدایان داشته است یکچند از یاد میبرد و قویترین درام خود را از داستان 

هنگامی که یاسون به کولخیس میآید، شاهزاده مدئا عاشق او میشود، یاریش میکند تا پشم . رگونوتها پدید میآوردآ

یاسون سوگند یاد . زرین را به دست آورد، و براي حفظ او پدر خود را میفریبد و برادر خویش را هالك میگرداند

  . کوس باز میگرداندمیکند که همواره دوستار او باشد، و او را با خود به یول

در اینجا، مدئاي . پادشاه یولکوس، که پلیاس نام داشت، خود وعده داده بود که تاج و تخت خود را به یاسون بسپارد

قانون تسالی یاسون را از ازدواج با بیگانگان . وحشی طبع وي را با زهر میکشد تا سلطنت یولکوس به یاسون برسد

ولی، . شروع خود را همچنان با مدئا ادامه میدهد و از وي دو فرزند به وجود میآوردمنع میکند، و او ناگزیر عشق نام

پس از چندي، از خشونت وحشیانه مدئا خسته میشود و به جستجو میپردازد تا براي خود همسري شرعی و وارثی 

به دامادي خویش میپذیرد  کرئون او را. از این روي، از دختر کرئون، پادشاه کورنت، خواستگاري میکند. قانونی بیابد

مدئا، در حالی که بر خطاهاي خویش میاندیشد، یکی از برجستهترین اشعاري را که . و مدئا را از آنجا دور میسازد

  :اوریپید در دفاع از زنان ساخته است میخواند
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زخمدیدهتر  در بین موجوداتی که بر روي زمین میرویند و خون از جسمشان میریزد، زن بوتهاي است که از همه

ما باید هر چه زر گیر آوردهایم بدهیم و عشق مردي را بخریم، زیرا آن را براي چنین روزي اندوختهایم، و از . است

و از همه بدتر آنکه . این راه جسم خود را فرمانبردار وي سازیم اینجاست که دندان زهرآگین شرم را حس میکنیم

  . ... سی خواهد بودهیچ نمیدانیم که این فرمانروا را چگونه ک

زن در خانه خود هرگز شیوهاي نیاموخته است تا با آن مردي را که در کنارش میخسبد به سوي آرامش و صفا 

  . رهبري کند

زنی که، پس از رنج فراوان، شیوه این کار را بیاموزد، وروشی در پیش گیرد که مرد از او سیر نگردد و یوغ خود را 

  . و گرنه بهتر آن است که مرگ را خواستار شود! ی که میکشد فرخنده و مقدس استبیرحمانه سنگین نسازد، نفس

اگر مرد، در درون خانه، از دیدن چهره زن خویش خسته گردد، از خانه بیرون میرود و در جایی نشاطانگیزتر آسایش 

  . ته میدارداما زن منتظر میماند، و آرزوهاي خود را تنها به یک روح وابس. قلب خود را پیدا میکند

! و مردم میگویند که تنها مردان با جنگ رو به رو میشوند، و زنان در پناه خانه مینشینند و از هر خطري در امانند

براي من سپر در دست با جنگهاي آنان رو به رو شدن، سه بار آسانتر است تا کودکی را در ! چه دروغ خنده انگیزي

. شکم پروردن

براي رقیب خویش چند جامه میفرستد تا . ستان دهشتناك انتقام گرفتن او آغاز میشودسپس، در پی این صحنه، دا

ها را به تن میکند، ناگهان  اما زمانی که شاهزاده کورنتی یکی از آن جامه. وانمود کند که از وي کینه در دل ندارد

ت دهد، ولی او نیز در آتش کرئون دو فرزند خود را میکشد که دختر خویش را نجا. آتش میگیرد و نابود میشود

گروه همسرایان، با . مدئا دو فرزند خود را میکشد و با جسد بی جان آنان در برابر یاسون ظاهر میشود. هالك میگردد

هاي فراوان دارد و از آنجا مقدرات شگفتانگیز  زئوس در آسمان گنجینه: سرودي فیلسوفانه، به درام پایان میدهد

  . راتی فراتر از مرزهاي بیم و امیدمقد ;نصیب آدمیان میسازد

  . و فرجام چنانکه ما انتظار داریم نخواهد بود

  . در اینجا، چنین روي داده است: و راهی در پیش است که به اندیشه هیچ کس نیامده است

تراژدي هلنه بر اساس همان داستانی است که . محور تراژدیهاي دیگر اوریپید اغلب داستان جنگ ترواست

ملکه اسپارتی با پاریس به تروا نمیگریزد، بلکه به زور به مصر برده میشود و : روس و هرودوت نقل کردهاندستیسخو

اوریپید معتقد است که داستان هلنه تروایی . در آنجا، با عفاف و پاکدامنی تمام، در انتظار آمدن شوهر خود میماند

ایفیگنیا در آولیس داستان قربانی کردن آگاممنون را قالب این درامنویس در تراژدي . مردم یونان را فریب داده است

در آن هنگام، احساسات . قرار داده، آن را از احساسات انسانی و از دهشت و هراس جنایات سرشار ساخته است

اشیل و . انسانی در درام یونان تازگی داشته، و دین کهن نیز مردمان را به آن گونه جنایات ترغیب میکرده است

هاي آنان  ل، هر دو، این داستان را به نمایش درآورده بودند، ولی با پیدایش این درام درخشنده نو نمایشنامهسوفک

هنوز طفلی ((اورستس، که  ;ورود کلوتایمنسترا و دخترش با رقتی که خاص اوریپید است توصیف شده. فراموش شد

دخترك . را معین خواهد داشت، مشاهده میکند، قتل افسانه آسایی را که سرنوشت وي ))شیرخوار و بیزبان است

  : هنگامی که به سوي شاه میدود تا او را سالم گوید از شرم و شادي سرشار است

گرچه بر دیگران سبقت جستهام، ! اي پدر، مشتاق آنم که پس از اینهمه دوري خود را در آغوشت بیفکنم: ایفیگنیا 

  . را داشتهام زیرا که سخت شوق دیدار تو. بر من خشمگین مشو

شاهان و سرداران از اندیشه و اضطراب : تو نیز از دیدار من شادمانی اما این اندوه و آشفتگی از چیست آگاممنون

  . گرانبارند
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من یکسر از آن توام، اما اندیشه : آگاممنون ! بگذار که این یک لحظه از آن من باشد خاطر به اندیشه مسپار: ایفیگنیا 

  . . ..رهایم نمیسازد

. آري، زیرا هجرانی که در پیش است، زمانی بس دراز خواهد پایید: آگاممنون! اما و از چشمانت اشک میریزد: ایفیگنیا

  . پدر مهربانم هیچ نمیدانم که قصدت از این سخن چیست: ایفیگنیا

  . و هوشیاري تو، اندوه مرا افزون میسازد: آگاممنون

  . ي، من سخنان احمقانه خواهم گفتپس براي آنکه تو شادمان گرد: ایفیگنیا

هنگامی که اخیلس در جمع حاضر میشود، ایفیگنیا در مییابد که وي از داستان ساختگی ازدواج خود با او بیخبر 

ایفیگنیا خود را بر پاي آگاممنون افکنده، با . در عوض میبیند که سپاهیان بیصبرانه قربانی شدن او را منتظرند ;است

  : جان خویش را خواستار میشود البه و زاري نجات

من نخستین فرزند تو بودم و نخستین کسی که تو را پدر خواند و بر زانویت نشست، من بودم ما در زندگی 

  . شادمانیهاي بسیار به یکدیگر دادهایم

خواهم  آیا من تو را در خانه شوهري بزرگوار، چنانکه شایسته توست، شادمان و نیکبخت((و تو با من چنین میگفتی 

اي پدر، به هنگام ((و من در پناه ریش تو، که اکنون به تضرع در آن چنگ زدهام، آشیان گرفته، پاسخ میگفتم )) دید

پیري و ناتوانی، تو را در خانه خویش به مهر خواهم پذیرفت و با پرستاري تو، محبتهاي فراوانت را جبران خواهم 

اما تو فراموش کردهاي، و اینک قصد جان من  ;ا نیک به یاد دارمگفتگوي ما بدین گونه بود، و من آن ر.)) کرد

کلوتایمنسترا آگاممنون را از اجراي این مراسم وحشیانه منع میکند و سخنان تهدیدآمیزي بر زبان میآورد .)) داري

گیزد که سپس اخیلس را بر میان.)) مرا مجبور مساز که بر تو خیانت ورزم: ((که چندین تراژدي در آن نهفته است

  . ولی ایفیگنیا خود تغییر راي داده، از گریختن امتناع میورزد. ایفیگنیا را از مرگ نجات بخشد

و خود بر آن سرم که : اي مادر، چون در کار خویش میاندیشیدم، نکتهاي برخاطرم گذشت که با تو در میان مینهم

  . ... هاي ناشایست را از خویش راندهام و اندیشه بمیرم، و آرزویم آن است که این کار با شکوه بسیار انجام پذیرد

تنها منم که میتوانم او را یاري کنم کشتیهایش را به راه اندازم،  ;سراسر یونان عظیم و مقتدر بر من نظر دوخته است

زدان و فروگیا را از میان برگیرم، دختران یونان را، در روزگار آینده، از دستبرد بیگانگان حفظ کنم، و نگذارم که د

هاي نیکبختیشان بربایند، و پس از آنکه گستاخی پاریس به کیفر رسید، هلنه را شرمنده  تبهکاران، آنان را از خانه

  . گردانم

من، تنها با مرگ خویش بدین پیروزیها دست خواهم یافت، و نامم، چون کسی که به یونان آزادي بخشیده است، 

  . فرخنده و جاوید خواهد ماند

و خود، با  ;سربازان به ایفیگنیا نزدیک میشوند، وي اجازه نمیدهد که کسی دست به سویش دراز کندهنگامی که 

. پاي خویش، به قربانگاه میرود

. در تراژدي هکابه جنگ به پایان رسیده و یونان بر تروا استیال یافته است، و پهلوانان پیروز در کار تقسیم غنایمند

قتول تروا، جوانترین فرزند خود پولودوروس را با گنجینهاي از طال به نزد پولومنستور هکابه، زوجه پریاموس، پادشاه م

پولومنستور، که از دوستان پریاموس بوده است، به گنجینه پولودوروس طمع میکند، او را . پادشاه تراکیا میفرستد

آید، و از آنجا نزد هکابه برده پیکر بیجان پسرك با امواج دریا به ساحل می. کشته، و جسدش را به دریا میافکند

در این وقت، روح اخیلس بادها را از وزیدن باز میدارد، و نمیگذارد که کشتیهاي یونان به سوي میهن رهسپار . میشود

. از این روي، یونانیان ناگزیر میشوند که پولوکسنا، زیباترین دختر پریاموس، را در این راه قربان کنند ;گردند

اما هنگامی که بیچارگی و پریشان . ب یونانیان به رسالت نزد هکابه میرود تا دخترك را از او بستاندتالتوبیوس از جان
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روزگاري زنی را که اندکی پیش از آن شهبانوي تروا بوده است میبیند، اشعاري بر زبانش میگذرد که نمودار همان 

  : شک اوریپیدي است

میان را در زیر نظر داري یا بگویم که ما بیهوده گمان میکنیم که اي زئوس، من چه توانم گفت آیا بگویم که تو آد

خدایانی هستند، و این وهم و پندار باطل است، و در میان مردمان، آنچه حاکم است تنها صدفه و اتفاق است بخش 

وس را ، اندکی پس از آنکه آتنیان مل415این تراژدي در سال . بعدي این درام مرکب زنان تروا را نمایش میدهد

و تقریبا فرداي آن روز بود که آتن به سیسیل لشکر کشید تا آن جزیره را به . ، به نمایش درآمد)416(ویران ساختند 

قتل عام ملوس، و جهانخوارگی وحشیانه آتن در حمله به سیراکوز، اوریپید را . متصرفات امپراطوري ضمیمه کند

تاران پرشور و موثر صلح درآید و پیروزي جنگ را از نظرگاه وحشتزده ساخت و به او جرئت داد تا در شمار خواس

وي کار خود را از جایی . به وجود آورد)) در ادبیات قدیم، بزرگترین نکوهشنامه جنگ را((مغلوبان تصویر کند، و 

اك و مردان تروا، در کشتار عام، به خ. شروع میکند که هومر حماسه خود را بدان ختم کرد یعنی پس از تسخیر تروا

زنانشان، که عقل خویش را از دست دادهاند، از شهر ویران بیرون برده میشوند تا به کنیزي پهلوانان  ;خون غلتیدهاند

پولوکسنا قبال قربان شده، و اکنون . هکابه با دخترانش، آندروماخه و کاساندرا، وارد میشود. پیروزمند درآیند

آندروماخه به . هکابه از فرط اندوه بر زمین میافتد. مه آگاممنون ببردتالتوبیوس بازگشته است تا کاساندرا را به خی

دلداري مادر میپردازد، ولی لحظهاي بعد، او نیز توانایی خویش را از دست میدهد و، در حالی که شهزاده آستواناکس 

  . خردسال را در آغوش میفشرد، از پدر خویش یاد میکند

و میدانم که تیرم به . این، کمان خویش را گشودم و قلب نیکنامی را نشانه گرفتمپیش از ... روزگاري دراز: آندروماخه 

 هکتور،براي خشنودي خاطر . بیشتر از این روست که من از آسایش و آرامش به دور افتادهام ;هدف رسیده است

. ند دوست میداشتم، و میکوشیدم که بدان دست یابمآنچه را که مردان در زنان میستای

  . زنان را بدنام میکند، خواه خطاکارانه باشد، خواه با پاکدامنی تمام)) از خانه دور شدن((میدانستم که همیشه 

و سخنان دالنگیز، و گفتگوهاي . از این روي، خواهش دل را زیر پا نهادم، و در باغ خانه خویش به گام زدن پرداختم

  . نشاط آور زنانه را به درون خلوت خویش راه ندادم

همواره با کسوتی دلنشین و چشمانی آرام، . تنها با قلب خویش سخن میگفتم همین مرا بس بود و شادمان بودم

راه زندگی را از نظر دور نمیکردم، و میدانستم که در کجا فرمان دهم و در کجا فرمان . سالم هکتور را پاسخ میگفتم

  . ..برم

! چه ننگی! چه ننگی. یک شب آري، مردان چنین گفتهاند تنها یک شب است که زنی را رام آغوش مردي میسازد

هاي بیگانه  لبان کدام زن است که پیمان دلدار مرده و در خاك خفته خویش را بشکند، و در بستر مردي دیگر، بوسه

  . ... ه باشد، آرام و آسوده در زیر یوغ قرار نمیگیرددهد وه، که هیچ حیوان بیزبان، هیچ اسب، وقتی که رفیقش رفت

اي شهزاده من، فرزانه من، اي دلیرترین  ;همه آرزویم آن بود که تو از آن من باشی! اي هکتور، محبوبترین کس من

از آن روز که تو مرا از خانه پدرم به سراي خود بردي و از آن خویش ساختی، هنوز دست هیچ مردي به من ! دلیران

  . ... نرسیده است

اینک تو مردهاي و من، به دست جنگ، از خان و مان خویش جدا گشته ، بر دریاي تلخ، به سوي بردگی و نان 

  ! ننگین یونان روانهام

هکابه، در اندیشه انتقام دورتري است، به آندروماخه اندرز میدهد که شوهر تازه خود را با خوشرویی بپذیرد، تا به او 

زیرا امیدش آن است که روزي این کودك سلطنت را به خاندان پریاموس . آستواناکس را پرورش دهد اجازه دهند که

هایی کردهاند، و تالتوبیوس مامور  اما یونانیان در این باره نیز اندیشه. بازگرداند و مجد و عظمت تروا را تجدید کند
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زند تو را از فراز دیوارهاي بلند و کنگرهدار تروا به اراده آنان بر این است که فر: ((شده است که آستواناکس را بکشد

تالتوبیوس کودك را از آغوش مادرش جدا میسازد، و آندروماخه، که در آخرین لحظه او را به .)) زیر افکنده شود

:آغوش میکشد، دیوانهوار با وي وداع میکند

  . گذاربرو، اي گرامیترین کس من، در دستان بیرحم مردان بمیر، و مرا تنها ب

  . ... پدرت سخت دلیر بود، و از این روست که تو را نیز زنده نمیگذارند

اي کودك خرد که در بازروان من حلقه زدهاي، بر اطراف گردنت چه عطر دل ! ... و هیچ کس بر تو ترحم نمیکند

ن که سراسر شبهاي اي کودك عزیز، آیا این آغوشی که تو را در خود پرورش داده، و م! انگیزي پراکنده گشته است

خسته بر بستر بیماري تو پاسداري کرده و بدان کار فرسوده گشتهام، بیهوده چنین کردهام مرا ببوس، تنها همین 

اکنون مرا . هایم بگذار و از گردنم باال برو دستهاي خود را بر شانه. یک بار، زیرا هرگز از این پس مرا نتوانی بوسید

شما راهی براي شکنجه دادن یافتهاید که از همه رنجها و سختیهاي ! یونانیان خوشخواي ... ببوس، لب بر لبم بگذار

  . شرقیان دردناکتر است

  . او را زود بستانید و کشان کشان ببرید و از دیوار شهر به زیرش افکنید

وار و زبون خداوند مرا خ! اي وحشیان درنده خو، شتاب کنید ;حال که اراده شما بر این است، پاره پارهاش کنید

  . گردانیده است، و نمیتوانم دستی برآورم و کودك خویش را از مرگ برهانم

منالئوس ظاهر میشود، و هلنه را . سربازان وي را بیرون میبرند ;آندروماخه سپس به هذیان میافتد و بیهوش میشود

ینکه عاقبت روز مکافات هلنه فرا منالئوس سوگند یاد کرده است که وي را بکشد، و هکابه، از ا. به نزد وي میآورند

  . رسیده است، اظهار شادمانی میکند

اما از دیدار چهره او بپرهیز، مبادا که در دام او بیفتی و ! رحمت بر تو، اي منالئوس، رحمت بر تو باد اگر او را بکشی

میداند که زیباست، غروري هلنه وارد میشود، بی آنکه دستی به سوي او دراز شده باشد یا بترسد، و چون ! نابود شوي

  . در رفتارش پیداست

و اکنون تو اي زن بد سرشت، آیا سینه و گیسوي خویش را با گل آراسته، و به نزد شوهر خود آمدهاي تا در : هکابه

و در دل، از گناه  ;با گیسوي پریشان جامه پاره پاره، و پیکر لرزان! هواي نیلگون با او نفس بکشی سر به زیر افکن

  . ... شرمنده باش جاي سربلندي نیستخود 

  . ... خون این زن بریز. اي شاه، تو نیز در عزم خود استوار باش، و بگذار که یونان تاج عدل بر سر گذارد

کشتی بزرگی براي او آماده کنید تا دریاها را بدان در ) به سربازان. ... (آرام باش، اي زن پیر، آرام باش: منالئوس

. نوردد

  . ما کسی که یک بار دل باخت، براي همیشه دل باخته استا: هکابه

  . منالئوس و هلنه میروند، و سپس تالتوبیوس با جسد بیجان آستواناکس ظاهر میگردد

، همچنانکه بر روي امواج میرفت و بر میهن خویش میگریست، با جادوي گریه خود، در چشم ...آندروماخه: تالتوبیوس

  . من اشک پدید آورد

  . ش خیره مانده بود، و با گور هکتور سخن میگفتدیدگان

و مرا گفت که جسد او را به دست تو . ... اما از ما درخواست کرد که این کودك را با مراسم شایسته به خاك سپاریم

  .. !.اي کودك من، چه مرگی بر تو رسید: هکابه) هکابه جسد او را میگیرد... (بسپارم تا جامه مردگان را بر او بپوشانی

اي لبهاي عزیز و پر غرور، براي همیشه بسته . ... اي دستهاي خرد و نازك، شما نیز چون خود او ظریف و زیبایید

چه بسیار سخنها گفتید، که به جا نیاوردید زیرا، هر صبحگاه که به بستر من میخزیدید، مرا به نامهاي ! شدید
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، هنگامی که مرگ تو در رسد، من موي سر خود را از بن اي مادر بزرگ((دلنشین میخواندید، و وعده میدادید که 

اما اي فرزند، چرا مرا بدین گونه فریب میدادي این .)) میبرم، و در پیشاپیش همه سرداران گرداگرد مزار تو میگردم

ک منم که اکنون باید، پیر و آواره و بیفرزند، بر مرگ تو، که در آغاز زندگی و با چنین سختی جان سپردهاي، اش

  . سرد بیفشانم

اکنون، آن خوشامدها که صداي پاي تو میگفت، آن پرستاریهاي دامان من، و آن به خواب رفتنهاي ! اي خداي بزرگ

کدام شاعر است که بتواند براي سنگ مزار تو شعري بسراید، و سرگذشت تو را براستی باز ! ما دیگر باز نمیگردند

آري، .)) وحشت یونانیان بود، و به سبب این هراس او را هالك ساختند در اینجا کودکی خفته است که مایه((گوید 

  !... این داستان در یونان فرخنده و مقدس خواهد شد

در حالی که تقدیر، چون دیوانهاي که با  ;از نشاط و شادي سرمست است و بیمی ندارد! وه که آدمی چه مغرور است

هاي  زیباترین جامه) کودك را در کفن میپیچد!... (اه، فرا میرسدباد به هر سود رود، رقص کنان با گذشت سال و م

فروگیایی، که من در خیال خود آنها را براي روز عروسی تو با شهزادهاي از شهرهاي دور مشرق زمین نگاه داشته 

  . ... گیرند بودم، تا ابد پیکرت را در بر می

آگاممنون زندگی را بدرود گفته، اورستس در . ل شده استدر تراژدي الکترا، این موضوع قدیم تا زمانی دورتر دنبا

فوکیس میزید، و کلوتایمنسترا نیز الکترا را به دهقانی ساده و بیریا شوهر داده است که وفاداري صادقانهاش، و 

میکند که الکترا گمان . هراسی که از تبار شاهانه الکترا دارد، با بی اعتناییها و در فکر فرورفتنهاي وي کاهش نمییابد

اورستس هرگز او را نخواهد یافت، ولی در همین وقت، آپولون اورستس را میفرستد تا انتقام خون آگاممنون را 

الکترا اورستس را بدین کار تحریض میکند، و بر آن است که اگر ). اوریپید در این باره تاکید بسیار میکند(بستاند 

جوانک آیگیستوس را یافته، به قتل میرساند، و سپس . هالك گردانداورستس قاتالن پدر را نکشد، او خود آنان را 

کلوتایمنسترا، که در این هنگام زنی سالخورده و سپید موي و ناتوان است، همواره در . قصد مادر خویش میکند

 اندیشه جنایاتی است که مرتکب شده، و فرزندان خود را، که بدو کینه دارند، با محبتی آمیخته به ترس دوست

وي خواستار ترحم است، لکن براي جلب آن، زاري و تضرع نمیکند، و به کیفر گناهان خود تا حدي گردن . میدارد

:اورستس، پس از قتل مادر، دچار وحشتی عظیم گشته، چنین میگوید. نهاده است

  . اي خواهر، بار دیگر دست بر او بگذار و پیکرش را بپوشان

و آن زخم سرخ مرگ را پوشیده ساز اي مادر، آیا تو با دردهاي تلخ قاتل خویش را  جامه زیباي او را به رویش بیفکن،

در آغاز داستان آشکار میشود که آرتمیس . زادي آخرین بخش این درام، در آثار اوریپید، ایفیگنیا در تاوریس نام دارد

هاي آتش ربوده، با خود به  یان شعلهدر آولیس گوزنی را به جاي دختر آگاممنون بر قربانگاه قرار داده و او را از م

رسم مردمان . سرزمین کریمه برده است تا در میان مردمان نیمه وحشی تاوریس، معبد خویش را به او بسپارد

 ;تاوریس بر آن است که هر بیگانهاي را که ناخوانده بدان سرزمین پاي گذارد گرفته، در پیشگاه االهه قربان کنند

هجده سال دوري از وطن و خویشان و دوستان، خاطر وي را . مگین، مجري این مراسم استایفیگنیاي تیره روز و غ

از سوي دیگر، وخش معبد آپولون به اورستس وعده داده است که اگر به تاوریس رفته، . تیره و مکدر ساخته است

به کشتی نشسته،  اورستس و پوالدس. تندیس مقدس آرتمیس را به آتیک آورد، آرامش خویش را باز خواهد یافت

زیرا که آن . چون بدانجا میرسند، مردمان تاوریس از دیدن آنان خشنود میگردند ;راه آن سامان را در پیش میگیرند

. دو را ارمغان دریا به پیشگاه آرتمیس میدانند، و با شتاب به سوي معبد گسیلشان میدارند تا در آنجا قربان شوند

و ایفیگنیا، گرچه برادر خود را  ;دمهاي ایفیگنیا بیهوش بر زمین میافتداورستس، خسته و فرسوده، در پیش ق

  . نمیشناسد، لکن از دیدن آن دو دوست، که در عنفوان جوانی با مرگ روبرو شدهاند، سخت دلش به رحم میآید
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و پنهان از آگاهی  هاي او، بر اثر تقدیري کور، خدا پنهان است، و راه ;آغاز و انجام غم بر کسی معلوم نیست: ایفیگنیا

. ما، همگی به سوي ظلمتی بزرگ پیش میروند

  ... اي مردان تیره بخت، از کجا آمدهاید

اي بیگانگان، مادر شما کیست بگویید، و پدر شما چه کس بوده است و اگر خواهري دارید، به چه نام است، و چرا هر 

  ... دو او را بی برادر گذاردهاید

دریغا که وي در زیر آسمانهاي دور :ایفیگنیا! اهرم در این وقت چشمانم را فرو میبستاي کاش که دست خو: اورستس

  . زندگی میکند، و آرزوي تو، اي بیچاره، هرگز برآورده نخواهد شد

  . و من به هر گونه که بتوانم غمخوار تو خواهم بود، و در این کار هیچ دریغ نخواهم داشت ;اما تو از آرگوس آمدهاي

رگ، جامهاي پربها برتو خواهم پوشاند، و خرمن آتشی را که پیکر تو بر آن است، با سیالب روغنی زرفام به هنگام م

  . سرد خواهم ساخت

و شهدي را که زنبورکان زمزمه گر از هزاران شکوفه کوهساري گرد آوردهاند، بر آتش خواهم ریخت، تا در میان بوي 

  . خوش، با تو بمیرد

ده میدهد که اگر پیغام وي را در خاطر نگاه دارند و به آرگوس برسانند، از مرگ نجاتشان اما ایفیگنیا به آنان وع

  . خواهد داد

به اورستس، فرزند آگاممنون بگویید، که ایفیگنیا، آن کس که در آولیس براي یونان کشته شد، هنوز زنده : ((ایفیگنیا

منم، اما دم مزن، مبادا که رشته : ایفیگنیا! گان بازگشتهاز عالم مرد! کو! ایفیگنیا: اورستس.)) است و سالم میفرستد

  . تدبیر گسسته شود

اورستس میخواهد که خواهر خویش را در آغوش بفشرد، اما .)) اي برادر، پیش از آنکه بمیرم، مرا به آرگوس برسان((

. عبد آرتمیس دست دراز کندنگهبانان وي را از این کار باز میدارند، زیرا هیچ کس حق آن ندارد که به سوي کاهنه م

هایی را که الکترا از بهرشان میگفت یادآور  سپس وي قصه. اورستس نام خود را بدو میگوید، اما ایفیگنیا باور نمیدارد

  . میشود، و ایفیگنیا را درباره هویت خویش آسوده خاطر میسازد

  ... ه چون پرندگان سبک بودآیا این همان کودکی است که من میشناختم همان کودك خردي ک: ایفیگنیا

هاي مقدسی که سیکلوپس پیر برافروخت، تو را شکر میگویم که آن کودك  اي سرزمین آرگوس، اي آتشگاه، اي شعله

. س برادرم، برادر خودم، نام تو فرخنده باد ;روشنی و قدرتی است ;هنوز زنده است، و اکنون مردي است

گنیا را برهانند، و او نیز به ایشان یاري میکند تا تندیس آرتمیس را به اورستس و پوالدس عزم آن میکنند که ایفی

. سرانجام، با تدابیر هوشیارانه ایفیگنیا، بسالمت بر کشتی خود مینشینند و مجسمه را به براورون میبرند. دست آورند

  . در آنجا، ایفیگنیا کاهنه میشود و پس از مرگ، چون خدایان مورد ستایش قرار میگیرد

عطش خدایان فرو مینشیند و . ورستس نیز از آزار االهگان انتقام آسوده میشود و چند سالی به آرامش زندگی میکندا

  . درام فرزندان تانتالوس به پایان میرسد

  درامنویس -2

ر را باید این نظ. ارسطو معتقد است که درامهاي اوریپید، از لحاظ فن درامنویسی، به پاي آثار اشیل و سوفکل نمیرسد

طرح مدئا، هیپولوتوس، و باکخاي بسیار خوب است، اما از لحاظ کمال ترکیب و ساختمان با اورستیا، و از  ;پذیرفت

  . لحاظ وحدت پیچیده با شهریار اودیپ هرگز قابل مقایسه نیستند

ان داستان روشن اوریپید، به جاي آنکه یکباره وارد وقایع شود و مقدمات آن را بتدریج و به نحو طبیعی در طی جری

از همه بدتر، این گونه مطالب  ;سازد، معموال در مقدمهاي تصنعی و غیرطبیعی معلموار به توضیح و تفسیر میپردازد
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نیز، به جاي آنکه وقایع را، چنانکه شایسته است، مستقیما نمایش دهد، غالبا پیک یا . را از زبان خدایان بیان میدارد

حوادث را از زبان او نقل میکند حتی در وقتی که واقعهاي با قتل و خونریزي همراه رسولی را به صحنه آورده، شرح 

به جاي آنکه گروه همسرایان را در جریان داستان شرکت دهد، آن را به جز جداگانهاي تبدیل میکند که فقط  .نباشد

این سرودها، گرچه همیشه به غایت . و یا رشته داستان را با سرودهاي غنایی قطع میسازد سخنان فیلسوفانه میگوید،

وي، به جاي آنکه عقاید خود را در خالل وقایع بیان کند، گاهی . زیبایی میرسند، غالبا به اصل داستان ربطی ندارند

به تدریس فلسفه و بالغت، و بحث در آرا و واقعهاي را با فلسفه پردازیهاي خود از میان بر میدارد، و در صحنه تئاتر 

متکی است گرچه اینها همه )) شناسایی((هاي اوریپید، داستان بر تصادف و اتفاق و  در اکثر نمایشنامه. افکار میپردازد

چون معدودي از آثار (در اکثر درامهاي او . با ترتیبی درست تنظیم شده، و با قوت دراماتیک به نمایش درآمدهاند

  . دخالت خدایان در کار است) ویسان پیش از ويدرامن

این کار در صورتی است بخشودنی است که فرض کنیم اوریپید نمایش را قبل از تجلی خدا مختوم دانسته، و دست 

اگر  ;خدایی را فقط بدان جهت در کار آورده است که نتیجه را در نظر مردمان دیندار صحیح و موجه جلوه دهد

ها و  این انسان پرست بزرگ، با این مقدمه. داستان به چشم آنان برخالف دین و اخالق مینمود چنین نمیکرد، شاید

. ها، توفیق یافت که الحاد و خدانشناسی خود را به روي صحنه نمایش دهد موخره

 ;خاصیت برجسته اوریپید، حساسیت اوست. محتواي این آثار نیز، چون شکلشان، ترکیبی است از نبوغ و تصنع

مشکالت انسانی را بشدت احساس میکند، و براي بیان ادراکات خود، شور و . انکه هر شاعري باید چنین باشدچن

. درامهاي او از آثار همه درامنویسان دیگر انسانیتر است، و از لحاظ تاثیر تراژیک، قوت بیشتر دارد. توانایی بسیار دارد

در هر جا که مادري از فرزند  ;بآسانی فرو میریزد)) اشک گرمش(( ;ولی در بیان انفعاالت خود غالبا احساساتی است

ها  این صحنه. براي ایجاد رقت هیچ فرصتی را از دست نمیدهد ;جدا شود، وي از بیان سخنان جانسوز غافل نمیماند

پیشین همواره بغایت موثرند، و گاهی با چنان قدرت و مهارتی وصف شدهاند که نظیر آن را نه در آثار درامنویسان 

ولی گاه نیز تنزل یافته، به صورت یک تمثیل غنایی در میآیند، یا، چون . میتوان یافت، نه در تراژدیهاي زمانهاي بعد

اوریپید، بایرون و شلی و هوگوي یونان است، و نهضت رمانتیک . آخرین قسمت مدئا، از فاجعه و وحشت پر میشوند

  . در وجود او جمع شده

در آثار او، حتی بیش از تراژدیهاي . تهاي درام از دیگر درامنویسان تواناتر و برتر استاوریپید در تصویر شخصی

وي هرگز از تحقیق در خلقیات و بررسی . سوفکل، تجزیه و تحلیل حاالت روحی جاي عامل تقدیر را گرفته است

ترا تا شاهان یونان و تروا، و در حاالت اشخاص مختلف، از شوهر روستایی الک ;هاي رفتار آدمی خسته نمیشود انگیزه

هیچ درامنویسی اینهمه زنان گوناگون را در آثار خود توصیف نکرده، و تا این اندازه با آنان همدردي . تفحص میکند

. هر ذره نیکی و بدي نظر او را به سوي خود میکشد، و به دست وي، تصویري حقیقی از آن پدید میآید. نداشته است

اشخاصی . مور جهانی و ابدي پرداخته بودند که حقایق گذرا و جزئی را بروشنی نمیدیدنداشیل و سوفکل چنان به ا

. لکن اوریپید افراد زنده واقعی را تصویر میکند. که در درامهاي آنان توصیف میشدند مردمانی عمیق و غیرعادي بودند

در . و آشکار و روشن نمایان نساختندمثال هیچ یک از آن دو تراژدینویس کهن چهره الکترا را، چون اوریپید، زنده 

و کمدي آداب، که در  ;تراژدیهاي اوریپید نزاع با تقدیر رفته رفته جاي خود را به شرح حاالت و روحیات میسپارد

  . هاي تئاتر یونان مسلط خواهد شد، از اینجا سرچشمه میگیرد قرن بعد به وسیله فیلمون و مناندروس بر صحنه

فیلسوف  -3

دلبستگی او بیشتر به بررسیهاي فلسفی و اصالحات سیاسی است، . ید را تنها درامنویس پنداشتن خطاستاما اوریپ

وي فرزند سوفسطاییان، شاعر عصر روشنگري، و نماینده نسل جوان عاصی و پرشوري است که . نه به فن درامنویسی
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عی تازهاي است که در آن مردان، زنان و بر اساطیر کهن میخندد و به سوسیالیسم توجه دارد و خواستار نظام اجتما

اوریپید، در وقت درام نوشتن، این روحهاي انقالبی را در نظر . مردان دیگر را، و نیز دولت همگان را، استثمار نکند

و از همین روست که در درامهاي به اصطالح مذهبی نکات  ;کنایات شکاکانه را براي آنان در اشعار خود میآورد ;دارد

وي صورت ظاهري اساطیر مقدس را . آثار وي پر است از سخنان زاهدانه و سرودهاي میهنی. درج میکند کفرآمیز

چنان ماهرانه حفظ کرده است که سخافت و نامعقولی آن بوضوح آشکار میشود، و در عین حال، کسی در دینداري و 

  . پرهیزگاري وي شک نمیکند

. لکن آغاز و پایان تراژدیها را وقف خدایان کرده است ;اك استاوریپید، در متن کلی درامهاي خود، همه جا شک

هوشیاري و زیرکی وي، چون اصحاب دایرهالمعارف فرانسه، بیشتر از آنجا سرچشمه میگیرد که جبرا باید آرا و عقاید 

  . خوش را باز گوید، و در عین حال بکوشد که در خطر مرگ نیفتد

کاهنان نظم و تعدي را : را به سوي بدیهاي بس بزرگ رهنمون شده استشعار او شعار لوکرتیوس است مذهب آدمی 

ها خدایان را نمونه فساد اخالق ساخته، و به خیانت و زنا و دزدي و جنگ و قربانی  و افسانه ;همواره افزایش دادهاند

که در  وي مردي است: ((اوریپید یکی از غیبگویان را چنین وصف میکند. کردن انسان جنبه تقدس دادهاند

معتقد است که پی بردن به حوادث آینده از روي احشاي پرندگان .)) سخنانش راستی اندك، و دروغ بسیار است

و، بیش از هر چیز، به فساد  ;دستگاه غیبگویی و وحیگیري کاهنان را مردود میشمرد ;است)) حماقت محض((

  . ها به بار میآید معترض است اخالقیی که از افسانه

م نادرستی بر درستی و راستی چیره گردد، مردم خواهند دانست که در آسمان نه نوري هست، و نه اگر سرانجا

  . ... خدایی

سالهاي دراز پیش از این، قلب من این : میگویید که در آسمان، خدایان زناکار، و خدایان زندانی و زندانبان، ماوا دارند

  .. . .سخن را زشت دانسته و هرگز جز این نخواهد دانست

  . ها نیز، چون جشن وحشیانه تانتالوس، که در آن خدایان کودکی را از هم دریدند، دروغ است این افسانه

  . ... پلیدي و تبهکاري را در آسمان جاي نیست. این سرزمین خونریزي، شهوت خویش را به خدایان خود داده است

  . ندهاي مرده و زشتی است که خنیاگران ساختها اینها، همه، افسانه

وي گاه با سرودن شعري در ستایش دیونوسوس، و یا با ساختن نغمهاي دینی و وحدت وجودي، از تلخی و حدت این 

:ولی گاهی نیز یکی از قهرمانان شکاکیت اوریپیدي را در مورد همه خدایان تعمیم میدهد. گونه سخنان میکاهد

مگذارید که احمقان، با این . نیست، کسی نیستآیا کسی هست که بگوید در آسمان خدایانی هستند نه، خدایی 

  . هاي دروغین کهن، شما را بفریبند افسانه

زیرا من میگویم که شهریاران کشتار میکنند، . هاي من اعتماد ناشایست مبندید به ذات حقایق بنگرید، و به گفته

رها، از آنانکه هر روز عمر به آرامش زهد غارتگرند، پیمان میشکنند، شهرها را با نیرنگ ویران میکنند، و با همه این کا

  . میگذارند، شادمانتر و نیکبخت ترند

  . اوریپید، درام مالنیپه را، که از بین رفته است، با این شعر شگفتانگیز آغاز میکند

دن گویند که تماشاگران از شنی ام اي زئوس، اگر زئوسی وجود داشته باشد زیرا که من درباره او تنها سخنانی شنیده

  : ولی وي سخن را بدینجا رسانید. این شعر به اعتراض از جاي برخاستند

و رفتارشان،  ;و خدایان نیز، که در نظر آدمیان اینچنین عاقل و فرزانهاند، از یک رویاي بال و پردار نمایانتر نیستند

ابلهانی که به دست  کسی که بخواهد آزار کمتر ببیند و، چون. چون رفتار آدمیزادگان، آشفته و پریشان است
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به سوي مرگی میرود که تنها کسانی از آن باخبرند ... کاهنهاي کور گشتهاند، بینایی خویش را از دست ندهد، یکسر

  . که با وي آشنا هستند

و  ;اوریپید معتقد است که سرنوشت هر کس یا نتیجه علل طبیعی است، یا مولود تصادفات و اتفاقات کور و بیغرض

وي براي اموري که در نظر مردم معجزه بوده است، علل . د ذیشعور فوق طبیعی در این کار نیستدست هیچ موجو

مثال درباره داستان آلکستیس گوید که وي واقعا نمرده است، بلکه زنده به گورستان فرستاده  ;عقالنی ذکر میکند

حا به ما نمیگوید، و شاید چنین دریافته اوریپید عقیده خود را صری. شده، و هراکلس پیش از مرگ او را بازیافته است

اما خاصیتی که ویژه اوست، اعتقادي است که . است که دالیل و شواهدش براي بیان یک عقیده صریح بسنده نیست

این عقیده، که به نحوي مبهم در اشعار او تجلی یافته است، در این هنگام رفته رفته در بین . به وحدت وجود دارد

  . ونان جاي شرك قدیم را میگیردمردمان فرهیخته ی

ها، پیوند  اي بنیان ژرف جهان، و اي سریر بلند که بر فراز جهانی، هر که باشی، ناشناخته، و بیرون از گنجایش اندیشه

زیرا، راه آرامی را میبینم که  ;اي خدا، من در ثناي تو آواز بر میآرم ;هر چه هست، و حکمت حکمتهاي ما تویی

. پایان خود، به همه کسانی که زندهاند و میمیرند، میرساند عدالت را، پیش از

چون همه کسانی که غمخوار دیگرانند، روزي را آرزو  ;وي در اشعار خود از عدالت اجتماعی کمتر سخن گفته است

. دمیکند که نیرومندان با ضعیفان رفتاري جوانمردانهتر در پیش گیرند، و ستیزه و سختی و تیره روزي پایان پذیر

حتی در بحبوحه جنگ، که روح میهن پرستی و جنگجویی در همه بیدار میشود، وي، با واقعبینی تمام، دردها و 

  . سختیها و وحشتهاي جنگ را بی کم و کاست وصف میکند

شما، اي کسانی که شهرها را زیر گامهاي خویش میکوبید، و معابد را ویران میسازید، و مزارها و محرابهایی را که 

گان روزگاران قدیم در آن خفتهاند، زیر و رو میکنید مگر کورید، و نمیبینید که در اندك زمانی خود نیز خواهید مرد

مرد نیم قرن جنگ میان آتن و اسپارت، اسیر گرفتنهاي آنان از یکدیگر، و کشته شدن بهترین مردان هر طرف خاطر 

  : ن خود، مردمان را به صلح و آشتی دعوت میکندوي، در یکی از درامهاي آخری. اوریپید را سخت آزرده است

نه، حتی در میان خدایان  ;زیبایی هیچ چیز چون زیبایی تو نیست ;اي صلح، سرچشمه فیض تو بی پایان است

عمر من به آخر میرسد و تو . دل من در آتش اشتیاق است و درنگ تو بس دیرپاي. خجسته نیز کسی چون تو نیست

از دیدار شکفتگی جمال تو، ضعف و فرسودگی بر چشمان من چیره خواهد شد آنگاه که آیا پیش . باز نمیگردي

هاي دلپذیر رقصندگان و پایکوبی آنان که تاج گل بر سر دارند دوباره به گوش رسد آیا موي سپید و اندوه پیري  نغمه

اگر به . ا بازگرد، از ما دور مشوها را فرو مینشانی، به شهر م مرا در هم شکسته خواهد کرد اي صلح ورجاوند که کینه

هاي ما دور  نزد ما آیی، دشمنی و جنگ از اینجا رخت برخواهد بست، و خشم جنونانگیز و تیزي شمشیر از در خانه

  . خواهد شد

در طول جنگ . در میان نویسندگان بزرگ آن زمان، تقریبا تنها اوست که بردگی را مذموم و مردود میشمرد

که اینان به حکم طبیعت خویش برده نبودهاند، بلکه بر اثر اتفاقات زندگی بدین حال  پلوپونزي، مبرهن شد

به عقیده او، در تشکل شخصیت افراد، محیط بیش از . اوریپید هیچ گونه اشرافیت طبیعی را نمیپذیرد. افتادهاند

ار این درامها از زبان این گروه در تراژدیهاي او، بردگان سهمهاي بزرگ دارند، و اغلب، بهترین اشع. وراثت دخیل است

وي درباره زنان با عطوفتی شاعرانه و خیالپرور سخن میگوید و از همه ضعفها و خطاهاي جنس لطیف . شود بیان می

لکن . باخبر است و چنان با دقت و واقعپردازي به توصیف آنها میپردازد که آریستوفان او را مخالف جنس زن میشمرد

درامنویس باستانی دیگر وضع زنان را نمایش میدهد و از نهضت آزادي زنان، که در حال زوال در حقیقت، بیش از هر 

ها، مسائل جنسی، و حتی  در این نمایشنامه. برخی از آثار او گویی در عصر ما نوشته شده است. بود، پشتیبانی میکند
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اوریپید مردان را با واقعپروري . مورد بررسی قرار گرفته سات ایبسن،انحرافات جنسی، به شیوه نویسندگان بعد از 

مدئاي وحشتناك، بیش از یاسون قهرمان و . تمام نمایش میدهد، و در توصیف زنان زن ستایی خود را آشکار میسازد

است که عشق را محور داستانهاي  وي نخستین درامنویسی. عهدشکن، از مهر و عطوفت وي برخوردار گشته است

ترانهاي که وي در نمایشنامه آندرومده در ستایش خداي عشق سروده بوده، همیشه در دهان . خود قرار میدهد

قسمتی از آن ترانه چنین . اما این درام گم شده و به دست ما نرسیده است. هزاران تن از جوانان یونان میگشته است

: است

ما، اي پادشاه خدایان و آدمیان، یا ما را به دریافت زیبایی توانا مساز، یا عاشقان بینوا را، که  اي عشق، اي پروردگار

  . چون گل به قالب میریزي، از میان رنج و سختی، به سرانجامی نیک برسان

. نداوریپید طبیعتا بدبین است، زیرا هر گاه که حقیقت بر خیال اصابت کند همواره طبایع رمانتیک بدبین میشو

زندگی براي کسانی که فکر میکنند، کمدي، و براي کسانی که احساس میکنند، تراژدي : ((میگفت والپولهوریس 

  : شاعر ما میگوید.)) است

ن را نیز با یقین بسیار میگویم و این سخ. در روزگاران گذشته، به زندگی آدمیان نگریستم، و ابري سیاه در آن یافتم

آیا . که در بین آدمیان، آنان که فرزانه و هوشمندند، و آنان که تدابیر بزرگ میاندیشند، تلخترین مکافات را میکشند

از آن هنگام که زندگی آغاز شد، چشم خدا کسی را نیکبخت دیده است اوریپید از حرص و قساوت انسانی، از 

: در آغاز درام آلکسیتس مرگ چنین میگوید. ی تمیزي و بیشرمی مرگ در شگفت استتیزهوشی بدکاران، و از ب

  : و آپولون در پاسخ او میگوید)) مگر کار من آن نیست که کسانی را که به حکم تقدیر باید بیمرند، با خود ببرم((

ر پایان دوران پیري فرا رسد، مرگ، اگر د.)) نه، تو باید تنها کسانی را با خود ببري که که به سن پیري رسیدهاند((

همچنانکه با گذشت سالها خرمنها در پی هم میآیند، . ((امري است کامال طبیعی و نباید خاطر از آن مشوش داشت

اگر نسلهاي آدمی نیز یکی پس از دیگري بشکفند و بار دهند و آنگاه پژمرده و خشک گردند، ما بر سرنوشت خویش 

ر این منوال است و نباید از اموري که قوانین طبیعت آن را محتوم و گریزناپذیر سیر طبیعت ب. نباید زاري کنیم

مردانه پایداري و شکیبایی : ((نتیجهاي که میگیرد با اصول عقاید رواقیون سازگار است.)) ساخته است، هراس داشت

بعد، خاطر خود را با این اندیشه اوریپید، گاه گاه، به پیروي از آناکسیمنس، و چون رواقیون دوره .)) بورز، آزرده مشو

تسلی میدهد که روح آدمی جزئی است از هواي مقدس آسمانی یا پنوما، و پس از مرگ در روح جهان باقی خواهد 

کیست که بر حقیقت حال آگاه باشد . شاید آنچه مرگ نام دارد، زندگی باشد، و آنچه زندگی خوانده شده، مرگ. ماند

است که زندگان رنج میبرند، ولی چون جان تسلیم کنند، دیگر غم نمیخورند و درد  تنها این نکته بر ما معلوم

  . نمیکشند
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مردي که ما چهرهاش را از روي این نمایشنامه تصویر میکنیم، با مجسمه نشستهاي که در موزه لوور جاي دارد، و با 

شاید بدان جهت است که ما را به این نکته معتقد این شباهت . پیکره نیمتنهاي که در ناپل است، شباهت کامل دارد

  . هاي یونانی و اصیل و معتبر ساخته شده است سازد که هر دو تمثال از روي مجسمه

  . چهره پرموي او زیباست، اما از فرط تفکر خسته به نظر میآید، و اندوهی لطیف به آن آرامش داده است

. مردي است تاریک بین و ترشرو، و به خنده و نشاط میلی ندارددوستان او با دشمنانش بر یک عقیدهاند که وي 

سه پسر داشت، و دوران کودکی آنان اندکی خاطر  ;سالهاي آخر عمر را در جزیرهاي که زادگاهش بود به انزوا گذراند

ي بود که در اوریپید خود را با کتاب تسلی میداد، و تا آنجا که ما خبر داریم، اولین شارمند. او را شادمان میداشت

دوستان شایستهاي داشت که سقراط و پروتاگوراس از آن جمله  .ساختیونان کتابخانه بزرگی براي خود فراهم 
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ده راه هاي اوریپید تا پیرایئوس پیا سقراط،که به درام خوشبین بود، میگفت که براي تماشاي نمایشنامه. بودند

نسل جوان، که آزادي اندیشه یافته بود، . میپیماید و البته براي فیلسوف تنومندي چون او این کار بزرگی بوده است

. ولی در تاریخ یونان، هیچ یک از نویسندگان به اندازه او دشمن نداشته است. اوریپید را زعیم و رهبر خود میدانست

دانستهاند که دین و اخالق را از تیرهاي شکاکیت وي حفظ کنند، فقط به داوران مسابقات، که گویا بر خود واجب می

هاي  اما آرخونی که عهده دار اداره امور دینی بوده است، بارها اجازه داد تا نمایشنامه. پنج درام او جایزه پیروزي دادند

محافظه کاران و . او تواند بوداوریپید در تئاترهاي مذهبی آتن نمایش داده شوند، و این نمودار آزادیخواهی و کرم 

آریستوفان، نخست در آغاز نمایشنامه آخارناییان، . مرتجعان افکار اوریپید و سقراط را علت بیدینی جوانان میدانستند

اوریپید را به جنگ خواند، در تسموفوریازوساي بشدت او را هجو کرد، و یک سال پس از مرگ وي نیز در کمدي 

ولی، با وجود این، از قراري که روایت شده است، این دو درامنویس تا پایان عمر با . مه دادغوکان حمالت خود را ادا

هاي اوریپید به کفر و الحادي که در آثار او بود سخت معترض بودند،  تماشاگران نمایشنامه. یکدیگر دوستی داشتهاند

تراژدي  612این شاعر سنت شکن در بیت هنگامی که . لکن همواره براي تماشاي آن نمایشها ازدحام برپا میکردند

خلق تماشاگر چنان در برابر این سخن .)) زبانم سوگند خورده است، اما ذهنم آزاد است: ((هیپولوتوس گفت که

کفرآمیر فریاد اعتراض برآورد که اوریپید خود ناچار به پا خاست و با تاکید بیان داشت که پیش از پایان داستان، 

این سخن خشم و غوغاي مردم را فرو نشاند و آسوده خاطرشان ساخت اما درباره . خواهد رسیدهیپولوتوس به کیفر 

. هر یک از قهرمانان تراژدیهاي یونان این گفته صدق میکرد

، به الحاد متهم شد، و اندکی بعد از آن، هوگیائونون تهمت دیگري بر او وارد ساخت که قسمت 410در حدود سال 

هوگیائونون شعري را که اوریپید در تراژدي هیپولوتوس آورده بود، دلیل خیانت . ه خطر میافکندعمده دارایی وي را ب

اوریپید از این دو تهمت برائت حاصل کرد، ولی موج عظیم اعتراضی که بر تراژدي زنان تروا . و بدبینی وي قرار داد

  . فرود آمد بر وي مسلم ساخت که، در سراسر آتن، هیچ کس دوستش نیست

ویند که حتی زنش نیز از او روي گرداند، زیرا که وي در شور و شوق جنگجویانهاي که در شهر پدید آمده بود گ

اوریپید . ، دعوت شاه آرخالئوس را پذیرفت و در پایتخت مقدونیه یکچند مهمان او بود408در سال . شرکت نمیکرد

که از عقاید دینی مردم بیم نداشت مدتی در آرامش و رفاه زندگی  مآبدر پال، و تحت حمایت آن پادشاه فردریک 

اما، هجده ماه، پس . کردو در آنجا تراژدي زیباي ایفیگنیا در آولیس و نمایشنامه دینی و پرعمق باکخاي را پدید آورد

ند که سگان دربار سلطنتی بدو حمله ور شده و بدنش را از ورود به آن شهر، درگذشت، و یونانیان خداپرست میگفت

. پاره پاره کردهاند

یک سال بعد، پسرش در نمایشنامهاي را که وي در پال نوشته بود، در دیونوسیاي شهري به صحنه تئاتر آورد، و 

زشنامه اوریپید به حتی محققین جدید هم معتقدند که باکخاي پو. داوران مسابقه جایزه اول را به آن دو درام دادند

ولی شاید، در عین حال، رفتاري که مردم یونان با وي داشتهاند نیز در آن نمایش . دستگاه دینی یونان بوده است

در این داستان، پنتئوس، پادشاه تب، به دست گروهی از زنان باده گسار جشن دیونوسوس، و به فرمان . داده شده

وي آنان را از اجراي این مراسم منع کرده و بزور در مجلس عیش و  مادرش آگاوه قطعه قطعه میشود، زیرا که

قربانی کردن حیوانات، و پاره پاره . اما این داستان تازه نبود، و به روایات دینی تعلق داشت. عشترتشان داخل شده بود

که داستان آن این درام قوي، . ساختن مردي که در این مجالس داخل شود، بخشی از مراسم ستایش دیونوسوس بود

اوریپید این . به اساطیر دیونوسوسی بازگشت کرده بود، تراژدي یونان را، در اوج آن، به آغاز پیدایشش وصل میکرد

شاید . نمایشنامه را در میان کوهساران مقدونیه نوشت، و در یکی از سرودهاي فناناپذیر آن به توصیف آنجا پرداخت

با ) باکخوس(در شهر پال نمایش دهد، زیرا در آن شهر، مراسم ستایش باکوس  در ابتدا قصد وي آن بود که باکخاي را
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هاي  اوریپید در بیان جذبه و شوق دینی دقت و بصیرتی شگفتانگیز دارد و نغمه. شور و شوق فراوان اجرا میشد

و از آن نیز  شاید این شاعر پیر به مرزهاي عقل رسیده. پرشوري در ستایش خدایان از زبان باده گسار، میسراید

اما احترامی که در . او همچنین بر سستی و بی اعتباري و بر نیازهاي عاطفی مردان و زنان واقف است. گذشته باشد

این داستان به مذهب دیونوسوسی گذارده شده سخت مشکوك است، و موضوع آن باز زیانهایی است که از عقاید 

  . خرافی سرچشمه میگیرد

که صورت جسمانی خود اوست، به تب میرود و مردمان را به پرستش دیونوسوس  دیونوسوس، در لباس باکوس

دیونوسوس، از طریق خواب مغناطیسی، چنان شور و . دعوت میکند، ولی دختران کادموس دعوت او را نمیپذیرند

وست پ. شوق مذهبی شدیدي در آنان برمی انگیزد که رقص کنان به کوهستان میروند و به پرستش وي میپردازند

حیوانات را در بر میکنند، افعی بر کمر خود میبندند، تاجی از پیچک بر سر میگذارند، و گرگ تولگان و آهو برگان را 

پنتئوس، پادشاه تب، از پرستش دیونوسوس رویگردان است، زیراکه آن را برخالف . از پستان خویش شیر میدهند

دیونوسوس در زندان با صبري مسیحی . ه، به زندان میفرستدمبلغ آن را گرفتار ساخت ;عقل و اخالق و نظم میشمرد

ولی، سرانجام، پروردگاري که به صورت مبلغ درآمده است نام خویش را . وار پاداش کرده خویش را تحمل میکند

دیوارهاي زندان را میگشاید و، با نیروي شگفتانگیز و معجزه آساي خود، پادشاه جوان را به خواب  ;آشکار میسازد

  . ناطیسی فرو میبردمغ

اما زنان . ها را میپیماید، و به زنان باده گسار میپیوندد پنتئوس، تحت تاثیر این خواب، جامه زنانه میپوشد، کوه

مادر وي، که خود سرمست و بیخویشتن است، سر فرزند را در . میفهمند که او مرد است، و قطعه قطعهاش میکنند

اما چون به خویشتن میآید و . ا از تن جدا ساخته است، سرود ظفر میخوانددست گرفته، به گمان آنکه سر شیري ر

میبیند که سر فرزند خود را در دست دارد، از عبادتی که موجب مستی و بیخبریش گردیده بود سخت خشمگین 

پنتئوس  ، مادر))مرا که از خدایانم به بازي گرفته بودي پس این است سزاي تو: ((میشود، و چون دیونوسوس میگوید

واپسین )) آیا خدا نیز چون خشمگین شود، باید چون آدمیان مغرور و سبک مغز رفتار کند: ((در پاسخ چنین میگوید

وي حتی در آخرین نمایشنامه خود، که در بستر مرگ به . درس این شاعر بزرگ هنوز چون اولین درس اوست

. نوشتن آن سرگرم بود، هنوز همان اوریپید نخستین است

عقاید وي، که عمري در راه آن جهاد کرده بود، در . یپید، پس از مرگ، حتی در آتن نیز محبوبیت عامه یافتاور

در دوره انتشار فرهنگ یونان، اوریپید و سقراط بزرگترین و موثرترین  ;قرنهاي بعد بر افکار مردم یونان مستولی شد

هاي  همه از مسائل موجود و زنده زمان بود، و به افسانه موضوع تراژدیهاي وي. متفکران آن سرزمین به شمار میرفتند

درامهایی که پیشروان وي . از این روي، جهان قدیم تا زمانی دراز نام او را از یاد نبرد. خنیاگران و نقاالن نمیپرداخت

که تئاتري برپا  نوشته بودند رفته رفته از یاد رفت، ولی تراژدیهاي او هر سال تکرار میشد و در هر جاي جهان یونانی

پس از آنکه آتنیان به سیراکوز لشکر کشیدند و، چنانکه اوریپید در درام زنان تروا پیش . شده بود به نمایش در میآمد

از (اما . بینی کرده بود، شکست خوردند، سربازان آتنی به اسارت افتادند و در معادن سیسیل با مرگ در جدال بودند

ها سربازانی آزادي به دست میآوردند که بتوانند قطعاتی از درامهاي اوریپید را از بر تن) قراري که پلوتارك میگوید

یکی از بنیادگذاران . کمدي جدید آثار اوریپید را اساس خود قرار داد و رشد و تکامل خود را از آنجا آغاز کرد. بخوانند

از مرگ آگاهی خویش را از دست  اگر یقین داشتم که آدمی پس: ((کمدي جدید، که فیلمون نام داشت، میگفت

در قرن هجدهم و نوزدهم، پیدایش شکاکیت و .)) نمیدهد، خود را به دار میآویختم تا اوریپید را در آن جهان ببینم

  . تر ساخت))جدید((نهضتهاي آزادیخواهی و انساندوستی اوریپید را دوباره زنده کرد و او را از شکسپیر نیز 
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آیا در همه : ((پایه او رسیده است و گوته این نکته را نپذیرفته است، زیرا از اکرمان پرسیدهبالجمله، تنها شکسپیر به 

بیش )) ملتهاي جهان، درامنویسی پیدا شده است که الیق آن باشد که کفشهاي اوریپید را در پیش پایش جفت کند

   .هنشداز یک تن پیدا 

VI - آریستوفان

  آریستوفان و جنگ  -1

تراژدیهاي یونانی از تراژدیهاي عصر الیزابت تاریکتر و پراندوهترند، زیرا عامل آرامش بخش کمیک، که در فواصل 

درامنویس یونانی . تراژدیها میآید و تحمل تماشاگران را در برابر سنگینی تراژدي افزایش میدهد، در آن موجود نبود

. میکوشید که تراژدي را در مقامی بلند نگاه دارد، و کمدي را به نمایشهاي ساتیریک منحصر ساخته بودهمواره 

نمایشهاي ساتیریک در نظر مردم ارج و اهمیتی نداشت، و فقط عواطف انگیخته شده تماشاگران تراژدي را فرو 

هاي دیونوسوسی یک روز مجزا بدان در طی زمان کمدي از تراژدي جدا شد و استقالل یافت، و در جشن. مینشاند

در این روز، سه یا چهار کمدي از نویسندگان مختلف در پی هم نمایش داده میشد، و جایزه . اختصاص یافت

  . جداگانهاي به آن تعلق میگرفت

، مردي به نام اپیخارموس، که فیلسوف و طبیب و 484در حدود سال . کمدي نیز، چون خطابه، در سیسیل آغاز شد

ر بود، از کوس به سیراکوز آمد و، در سی و پنج کمدي، به نشر عقاید فیثاغورس و هراکلیتوس پرداخت و مدافع شاع

دوازده سال . هاي دیگران باقی مانده است ولی از کمدیهاي او فقط قطعاتی پراکنده در نوشته ;فلسفه خردگرایی شد

براي اولین بار گروهی از خوانندگان در اجراي کمدیها  بعد از آمدن اپیخارموس به سیسیل، آرخون آتن اجازه داد که

این هنر نو، از تاثیر دموکراسی و آزادي، رشد و تکامل یافت و در آتن وسیله اصلی هجو اخالقی و . شرکت کنند

آزادي بیانی که در کمدي وجود داشت سنتی بود که از مراسم فالیسیسم جشنهاي دیونوسوس منشا . سیاسی گردید

قانونی وضع شود و حمالت  440سودجویی ناروایی که از این آزادي میشد موجب گشت که در سال . دگرفته بو

ولی سه سال بعد این قانون لغو شد و انتقاد و دشنام گویی، آزادانه، تا . شخصی و فردي را در کمدیها ممنوع سازد

نان قدیم همان مقامی را داشته است که کمدي، از لحاظ انتقاد سیاسی، در یو. زمان جنگهاي پلوپونزي ادامه یافت

  . امروز مطبوعات آزاد دموکراسیهاي جدید دارند

بزرگ باستانی، پس از آنکه گرد و غبار جنگهایی  رابلهحتی این  ;پیش از آریستوفان کمدي نویسهاي بسیار بودهاند

کراتینوس مدافع کیمون بود و بر ضد پریکلس . فرو نشست، به ثناگویی برخی از ایشان رضا داد که با آنان کرده بود

اما زمان پرعطوفت، ما . مینامید)) خداي قادر، دارنده سرپیازي شکل((وي پریکلس را . سخت به جنگ برخاسته بود

 420وي در حدود سال . کراتس بودیکی دیگر از پیشقدمان این هنر فر. را از خواندن آثار وي بی نیاز کرده است

بازگشت به ((نمایشنامهاي نوشت به نام مردان وحشی، و در آن آتنیانی را که به اعتراف خود از تمدن بیزار و آرزومند 

تواناترین رقیب آریستوفان ائوپولیس نام . ابداعات جوانان ما اینهمه سابقه دارد. بودند مورد هجو قرار داد)) طبیعت

دو کمدي نویس نخست به یاري یکدیگر کار میکردند، سپس با هم به نزاع برخاستند و جدا شدند، و این . داشت

اما هر دو بشدت از حزب دموکراتیک انتقاد میکردند و در این مورد با هم توافق  ;سرانجام به هجو یکدیگر پرداختند

ت که شاعران مالدوست بودند، و در طی قرن پنجم، کمدي بدان جهت با دموکراسی خصومت داش. کامل داشتند

اما علت اصلی آن بود که کمدي میخواست با انتقاد و اعتراض مردم را خشنود سازد، و . ثروت نیز در دست اشراف بود

از آنجا که پریکلس، رهبر حزب دموکراتیک، با عقاید تازهاي چون . در آن هنگام حزب دموکراتیک صاحب قدرت بود

ه فلسفه عقلی موافق بود، کمدي نویسان، با اتفاقی مشکوك، در برابر هر گونه اصالح اساسی آزادي زنان و رشد و اشاع

آریستوفان مبلغ این . را خواستار شدند)) مردان ماراتون((صف کشیدند و بازگشت به آداب و رسوم و اصول اخالقی 



٩٨٠

سرانجام، صحنه تئاترهاي کمدي . ردندنظر ارتجاعی بود، چنانکه سقراط و اوریپید از افکار و عقاید نو هواداري میک

. میدان جدال دین و فلسفه گردید

وي از خاندانی فرهیخته و دولتمند  ;آریستوفان را از اینکه دلبسته آریستوکراسی بوده است باید معذور داشت

ت خانوادگیش نام او نیز بر اصالت و نجاب. برخاسته بود، و چنین به نظر میآید که خود در آیگینا زمین داشته است

به دنیا آمد، و جنگ آتن و  450آریستوفان در حدود سال )). بهترین پدیدار شده((داللت دارد، زیرا آریستوفان یعنی 

آمدن سپاهیان اسپارت به آتیک موجب شد که . اسپارت، که موضوع کمدیهاي اوست، در دوران جوانیش آغاز گشت

وي زندگی شهري را دوست نمیداشت، و از اینکه ناگهان مجبور . یندوي مزارع خود را ترك گوید و در آتن اقامت گز

آریستوفان کشتار یونانیان به دست . شده بود که با مردمان مگارا و کورنت و اسپارت کینه بورزد آزرده خاطر بود

  . دهاي خود، پی در پی، مردمان را به صلح و دوستی دعوت میکر یونانیان را مذموم میشمرد و در نمایشنامه

کلئون نماینده منافع تاجرانی بود که . ، کلئون دباغ و ثروتمند فرمانرواي مطلق آتن شد429پس از مرگ پریکلس در 

  . میخواستند اسپارت یکسره از میان برداشته شود و آتن بر سراسر یونان حاکم گردد

ت نیست، کلئون و تدابیر او را نام داشت و اکنون در دس) 436(آریستوفان در یکی از کمدیهاي خود، که بابلیان 

چنان سخت به مسخره گرفته بود که فرمانده کل او را به جرم خیانت تحت تعقیب قرار داد و به پرداخت جرمانه 

  . اما دو سال بعد، آریستوفان در نمایشنامه شهسواران انتقام خود را باز گرفت. مجبورش ساخت

شک نیست . خوانده میشد)) دباغ((داشت و کارگزار او مردي بود که نام ) توده مردم(قهرمان اصلی این درام دموس 

. که هر کس کنایه روشنی را که در این نمایشنامه بود در مییافت حتی کلئون خود از تماشاگران این نمایش بود

ر را د)) دباغ((تندي و شدت این هجویه چنان بود که هیچ بازیگري، از بیم عقاب سیاسی، جرئت نداشت که نقش 

نام فرضی و ساختگی جبهه (نیکیاس . از این روي آریستوفان خود در این نقش بازي کرد ;نمایش به عهده گیرد

اعالم میدارد که یکی از غیبگویان به او گفته است که دومین فرمانده خاندان دموس، قرمه فروش ) اولیگارشیک

درود بر کسی : ((فروش را چنین شادباش میگویند این پیشگویی تحقق میپذیرد و گروهی از بردگان قرمه. خواهد بود

بگذارید ! براي خدا مرا به ریشخند مگیرید: ((قرمه فروش در جواب میگوید!)) که فرمانده آتن پرشکوه ما خواهد بود

اما مردي به نام دموستن به او اطمینان میدهد که شایستگی این مقام در او .)) هاي خود را بشویم که بروم و شکمبه

، که مقام خود را در خطر میبیند، به شرح خدمات خود میپردازد و ))دباغ. ((ت، زیرا که مردي است رذل و جاهلهس

اظهار میدارد، و چنین ادعا میکند که، جز روسپیان، هیچ کس چون او به )) دموس((وفادراي خویش را نسبت به 

با شکمبه بر سر )) قرمه فروش: ((ود میآیددر این وقت مضحکه آریستوفانی به وج. خدمت نکرده است)) دموس((

مسابقه شروع . میکوبد و، با خوردن مقداري سیر، خود را براي مسابقه خطابه در مجلس آماده میسازد)) دباغ((

برنده مسابقه کسی . میکوشند که در چاپلوسی کردن بر یکدیگر پیشی گیرند)) قرمه فروش((و )) دباغ((میشود، و 

براي خشنود ساختن خاطر دموس و ارضاي شکم وي شایستهتر ((بیشتر مدح و ثنا گوید و  را)) دموس((است که 

قرمه . ((هر دو رقیب مقدار کثیري تحفه و ارمغان با خود میآورند و، قبل از انتخاب، به دموس تقدیم میدارند)). باشد

هاي آنان مورد تفتیش قرار  هپیشنهاد میکند براي تشخیص امانت و درستکاري هر یک از داوطلبان خزان)) فروش

مقدار کثیري خوراکهاي لذیذ و یک پاره نان قندي بزرگ یافت میشود، و معلوم میگردد که )) دباغ((در خزانه . گیرد

اشاره به تهمتی بود که در آن (بریده و برده است )) دموس((وي از این نان قندي تنها یک قطعه بسیار کوچک جهت 

). اختند و میگفتند که بخش بزرگی از اموال دولتی را دزدیده و به خود اختصاص داده استروزها بر کلئون وارد میس

. انتخاب میشود)) دموس((به کارگزاري و صاحب اختیاري خانه )) قرمه فروش((از کار برکنار، و )) دباغ((از این رو 
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گروه همسرایان . ت و تندي کمترنیز دموکراسی را مورد هجو قرار میدهد، اما با شد) 422سال (کمدي زنبوران 

جمعی از شارمندان بیکاره را به شکل زنبور نمایش میدهد که همگی میکوشند، از طریق قضاوت و عضویت دادگاه، 

گوش دهند، و با اخذ جرمانه و مصادره اموال، پول )) چاپلوسان((روزي یکی دو اوبولوس کسب کنند، به سخنان 

اما باید دانست که آریستوفان، در نخستین کمدیهاي خود، فقط . یسه فقرا بریزنددولتمندان را در خزانه دولت و ک

، که دیکایوپولیس )425(قهرمان کمدي آخارناییان . میخواسته است که جنگ را مذمت، و صلح جویی را ترویج کند

ش را ویران کردهاند و در نام دارد، مردي است زارع، و شکایت از این دارد که سربازان کشتزار)) شارمند درستکار((یا 

دیکایوپولیس هیچ علتی براي جنگ نمیبیند و . باغ او دیگر انگوري نمانده است که از فشردن آن شراب به دست آورد

زمانی دراز منتظر بوده است که سرداران و سیاستمداران صلح . خوب آگاه است که خودش با اسپارتیان جنگی ندارد

سه صبرش لبریز میشود و، براي صلح با مردم الکدایمون، خود قراردادي نوشته، امضا ولی عاقبت کا ;را اعالم دارند

ولی هنگامی که گروهی از جنگجویان میهن پرست کشور همسایه با قرارداد او مخالفت میکنند، وي چنین  ;میکند

  . اما ظن من بر آن است که بر روي هم، تنها اسپارتیان را نباید مالمت کرد :میگوید

چه گفتی اسپارتیان را نباید مالمت کرد اي رذل بی سرو پا، چگونه جرئت میکنی که در برابر ما خائنانه : ایانهمسر

اگر مدلل نساختم که آتن نیز چون : سخن بگویی گمان میکنی که از خون تو خواهیم گذشت دیکایوپولیس میگوید

  . اسپارت سزاوار مالمت است، خونم را بریزید

اما در این موقع، یکی از . روي تخته ساطور میگذارند تا بحث و استدالل خود را آغاز کندسپس گردنش را بر 

گروه جنگجو از دیدن وي آشفته . سرداران آتنی، که شکست خورده است، خشمگین و کفرگویان وارد میشود

نمایش . ایی مییابدمیگردد، و دیکایوپولیس، که شراب صلح میفروشد و مردمان را با آن شادي میبخشد، از مرگ ره

دادن این کمدي محتاج جرئت و شهامت بسیار بود، و فقط در جایی امکان داشت که تماشاگران به شنیدن سخنان 

در کمدي رسم بر آن بود که نویسنده با کنایه و ابهام، و از زبان گروه همسرایان، یا . طرف مخالف عادت کرده باشند

  . را مورد خطاب قرار دهد به وسیله یکی از قهرمانان، تماشاگران

  . من در میان آتنیان خرمگس مضحکی هستم: آریستوفان از این خاصیت استفاده کرد و گفت

. ... شاعر ما از آن روز که به نمایش کمدیهاي خود پرداخت تاکنون هرگز خویشتن را در صحنه تئاتر نستوده است

اگر دیگر فریب بیگانگان را فراوان نمیخورید، اگر دیگر . ولی خود معتقد است که نیکیهاي بسیار در حق شما کرده

تملق چاپلوسان شما را غره نمیکند، و اگر در سیاست دیگر کودکان پیشین نیستید، بدانید که همه از برکت وجود 

: در زمانهاي گذشته، هر گاه سفیري میخواست شما را بفریبد، در وقت خطاب، با احترام بسیار چنین میگفت. اوست

را میشنیدید، بر جاي خود راست مینشستید و با )) بنفشه((شما نیز تا لفظ .)) اي ملتی که تاج بنفشه بر سر داري((

و هر گاه کسی میخواست که غرور شما را برانگیزد، در وصف کشور شما . عجب و خودپسندي به اطراف مینگریستید

  . ر میافتاداین سخن در شما سخت موث.)) آتن آراسته و ثروتمند: ((میگفت

  . شاعر شما بزرگترین نیکی را در حق شما کرده و از این فریبها بر کنارتان داشته است

کلئون درگذشت و نیکیاس نزدیک بود که براي آتن قرار داد صلحی را به : ، شاعر پیروز شد)421(در کمدي صلح 

، آریستوفان که از 411گشت و در سال ولی اندکی بعد خصومت دوباره آغاز . مدت پنجاه سال با اسپارت امضا کند

در آغاز کمدي لوسیستراتا، زنان . مردان میهن خود مایوس شده بود زنان یونان را به ترك خونریزي دعوت نمود

آتنی، سپیده دمان، شوهران خود را در خواب گذارده، نزدیک آکروپولیس انجمن میکنندو بر آن میشوند که تا زمانی 

از سوي دیگر، سفیري به نزد زنان  ;ان آشتی نکنند، از محبت همسران خود بهره ور نگردندکه شوهرانشان با دشمن

سرانجام، مردان از خواب برمیخیزند و زنان خویش را . اسپارتی میفرستند و آنان را در این جهاد به معاضدت میطلبند



٩٨٢

جنگ در میگیرد، و . ان را محاصره میکنندولی هنگامی که زنان از بازگشت سرباز میزنند، مردان آن. به خانه میخوانند

در کمدي لوسیستراتا . زنان با سطلهاي آب جوشان، و از راه نطق و بیان، مهاجمان را به بازگشت مجبور میکنند

: زنان به مردان چنین میگویند) لشکرشکن(

ین حال، بدقت مراقب ولی، در ع. ... در جنگهاي گذشته، سختیهاي فراوان کشیدیم و رنجهاي بسیار تحمل کردیم

هر گاه از شما . هاي خطا در دل دارید رفتار شما بودیم، و اغلب در خانه میدیدیم که شما قصدهاي نادرست و اندیشه

پس ((ولی ما میگفتیم .)) این کار شما نیست، خاموش باشید((درباره این امور پرسشی میکردیم، در پاسخ میگفتید 

رهبر و فرمانرواي مردان میگوید که زنان نباید در کارهاي ))ن کودکانه رفتار میکنیدچرا در این کارها شما مردان چنی

  . عمومی دخالت کنند، زیرا از اداره خزانه عاجزند

در این وقت که همگی سرگرم بحث و جدلند، بعضی از زنان، آهسته و پنهانی، به شوهران خود میپیوندند و عذرها و (

زنان از خزانه داري عاجز نیستند، زیرا زمان درازي : ((لوسیستراتا پاسخ میدهد.) ندمیآور)) آریستوفانی((پوزشهاي 

بحث و استدالل وي .)) است که بر کیسه شوهران خود تسلط دارند، و این همواره به سود هر دوي ایشان بوده است

هنگامی که . شود چنان پرشور و هیجانانگیز است که همگی میپذیرند که شورایی از دولتهاي متخاصم تشکیل

نمایندگان دولتها حاضر میشوند، لوسیستراتا همه را از باده سرمست میکند، و در حال شور و نشاط، قرارداد صلح را 

  . گروه همسرایان نیز، در پایان نمایش، سرودي در ستایش صلح میسراید. منعقد میسازند
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یکی آزادي، و دیگري : باهی حیات اجتماعی آتن دو علت اساسی مشاهده میکردآریستوفان در پشت پرده فساد و ت

وي با سقراط در این عقیده موافق بود که تفوق و سیادت مردم، به حکومت سیاستمداران منجر و مبدل . بیدینی

ی اخالقی ولی اعتقاد او بر این بود که، بر اثر شکاکیت سقراط و آناکساگوراس و سوفسطاییان، مبان. شده است

در کمدي ابرها، فلسفه . مردمان، که زمانی موجب نظام اجتماعی و استقالل فردي بود، یکسره متزلزل شده است

مردي قدیمی به نام سترپسیادس در جستجوي دلیلی است که بدان وسیله از پرداخت  ;جدید را بشدت انتقاد میکند

دکان ((اثبات هر ادعا، حتی ادعاهاي نابجا و نادرست،  چون میشنود که سقراط براي. وامهاي خویش استنکاف ورزد

. راه مییابد)) سخت اندیشان((سترپسیادس به مدرسه . باز کرده است، سخت خشنود میشود)) استدالل و تفکر

برخی از . سقراط را میبیند که در میان مجلس درس، در زنبیلی که از سقف آویخته شده، نشسته و غرق تفکر است

. ز خم شده، بینیهاي خود را بر زمین گذاردهاندشاگردانش نی

اینان در اسراري که از تارتاروس : این مردم که چنین شگفتانگیز قد خم کردهاند، چه میکنند شاگرد: سترپسیادس

  . ژرفتر است غوطهورند

هاي دیگر زیرا قسمت: اما ببخشید اما چرا قسمت تحتانی بدن خود را چنین در هوا کردهاند شاگرد: سترپسیادس

به کدام خدایان سوگند : سقراط.) سترپسیادس از سقراط درس میخواهد. (بدنشان به مطالعه نجوم مشغول است

  . میخوري زیرا نزد ما هیچ خدایی معتبر نیست

  . خدایان بر حق اینانند.) سپس به سوي گروه ابرها اشاره میکند(

  . زئوسی در کار نیست: پس زئوس چیست سقراط: سترپسیادس

آیا هرگز دیدهاي که آسمان بی ابر هم باران بفرستد . این ابرها: پس باران از کجاست سقراط: سترپسیادس

  . پس اینک بگو که غرش تندر از کجاست من از صداي آن به لرزه میافتم: سترپسیادس

  . ابرها میغلتند و تندر پدید میآورند: سقراط
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طرف میغلتند، و چون بسختی بر یکدیگر کوفته شوند، این صدا  ابرهاي آبدار به هر: چگونه سقراط: سترپسیادس

  . برمیخیزد

این گردشار است که . نه، هرگز: پس کیست که آنها را میجنباند و میراند آیا این زئوس نیست سقراط: سترپسیادس

  . ابرها را به جنبش میآورد

من اینک علت آن را از روي : سقراط بزرگترین خدایان همین گردشار است اما غرش رعد از چیست: سترپسیادس

آیا هرگز پس از آنکه در ضیافتی شکمت از آش پرشده، اختاللی در معده خویش . وجود خودت به تو خواهم آموخت

احساس کردهاي و آیا هرگز مقداري از آن جوش و خروش درونی ناگهان بشدت از تو خارج شده است در صحنه 

استدالل . ((را در صورت آدمیان میبیند)) استدالل نابجا((و )) استدالل بجا(( دیگر، فیدیپیدس، فرزند سترپسیادس،

قانون اخالقی تازه را )) استدالل نابجا((اما . به او میگوید که تو باید فضایل رواقی مردان ماراتون را پیروي کنی)) بجا

فضیلت و اعتدال چه سودي بردهاند در  از او میپرسد که آدمیان از عدل و)) استدالل نابجا. ((به او پیشنهاد میکند

ازاي یک مرد با تقوا و فضیلت، که موفق و محترم باشد، همیشه ده مرد بی فضیلت و بی تقواي موفق و محترم وجود 

همگی دروغ میگفتند، دزدي میکردند، به جنایت و زنا دست میزدند، و همیشه : خدایان را در نظر بگیر. داشته است

بر اینکه غالب مردم موفق و محترم نادرست و بی تقوا )) استدالل بجا((هنگامی که . ان بودهاندمعبود جمله یونانی

آیا میدانی که قاضیان ما از کجا برخاستهاند : استدالل نابجا: چنین میگوید)) استدالل نابجا((بودهاند، خرده میگیرد، 

. آري، از میان اراذل: استدالل بجا

  . اراذل: کنون بگو که شاعران تراژدي نویس چه کسانی هستند استدالل بجاا. شک نیست: استدالل نابجا

  . همگی ازاراذلند: و همه خطیبان ما استدالل بجا: استدالل نابجا

دوستان ما که در این مجلس .) بر میگردد و به تماشاگران اشاره میکند. (اکنون به اطراف خود بنگر: استدالل نابجا

  . اکثریت با اراذل است) بدقت تماشاگران را مینگرد: (ام دستهاند استدالل بجاگرد آمدهاند بیشتر از کد

را به جان میپذیرد که پدر خویش را لگدکوب میکند، زیرا هم توانایی )) استدالل نابجا((فیدیپیدس چنان شاگردي 

ان کودکی با چوب و لگد مگر تو نبودي که مرا در دور: ((از پدر میپرسد ;این کار را دارد و هم از آن لذت میبرد

سترپسیادس بینوا فرزند خود را به زئوس سوگند میدهد، ولی فیدیپیدس میگوید که دیگر زئوسی در کار )) میزدي

سترپسیادس، خشمگین و آشفته، در کوچه و بازار میدود و مردم را به . نیست، و جاي آن را گردشار گرفته است

حمله ور )) دکان استدالل و تفکر((مردم به سوي . فه نو دعوت میکندویران ساختن این مدرسه و برانداختن فلس

  . میشوند و آن را آتش میزنند، و سقراط بدشواري از مهلکه میگریزد

کمدي ابرها در . اما درست نمیدانیم که این کمدي در پدید آوردن تراژدي مرگ سقراط تا چه حد موثر بوده است

شوخ طبعی و طنز و . چهار سال بعد از آن محاکمه مشهور سقراط روي داد به روي صحنه آمد، و بیست و 423سال 

روایت شده است که سقراط خود در مجلس نمایش . لطیفهاي که در آن بود فیلسوف ما را رنجیده خاطر نساخت

ان از قراري که افالطون بیان میکند، سقراط و آریستوف. تا دشمنان خود را بیشتر خشمگین سازد. حاضر شده بود

افالطون نیز خود، نزد دیونوسیوس اول، فرمانرواي . حتی پس از اجراي این نمایش نیز با یکدیگر دوستی داشتهاند

 399کسانی که در سال . سیراکوز، کمدي ابرها را میستاید و، پس از مرگ استاد خویش، با آریستوفان دوستی میکند

که در وقت نمایش کمدي ابرها کودکی بیش نبود، و یکی ملتوس بود، : سقراط را متهم ساختند سه تن بودند

احتمال بیشتر بر آن است که گردش و رواج . دیگري، که آنوتوس نام داشت، پس از آن نمایش با سقراط دوست شد

چنانکه افالطون در . بعدي این کمدي، به عنوان یک اثر ادبی، در محکومیت سقراط سهم موثرتري داشته است
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یکند، سقراط خود این نمایشنامه را یکی از علل اصلی بدنامی خویش دانسته و گفته است که دفاعیه سقراط نقل م

  . تعصب قاضیان بدان سبب برانگیخته شده است

اما در این مورد هیچ . کس دیگري که در آتن آن زمان هدف تیرهاي هجو و انتقاد آریستوفان قرار گرفت اوریپید بود

ستوفان شکاکیت سوفسطاییان، و فردگرایی اخالقی و اقتصادي و سیاسی موجود را، آری. جاي آشتی باقی نمانده بود

به آزادي زنان، که موجب تحریک و شورش این  ;که اساس حکومت و اجتماع را متزلزل ساخته بود، نکوهش میکرد

را، که و نهضت سوسیالیستی آن روز  ;جنس شده بود و با احساسات شدید از آن سخن گفته میشد، بدبین بود

آریستوفان همه این بالها و پلیدیها را در آثار اوریپید مجسم میدید، و بر . موجب طغیان بردگان میشد، نمیپسندید

. سر آن بود که، با استهزا و ریشخند، تاثیر درامهاي آن شاعر بزرگ را در اذهان مردم یونان خنثی کند

عنوان این نمایشنامه را از نام زنانی که، با  ;یپید پرداخت، با کمدي تسموفوریازوساي به هجو اور411وي، در سال 

در آغاز نمایشنامه، زنان خویشتندار و . خود داري از امور جنسی، براي دمتر و پرسفونه جشن گرفته بودند، اخذ کرد

یپید از قصد اور. فداکار گرد هم نشسته، مشورت میکنند که اوریپید، که زنان را هجو کرده است، چگونه انتقام بگیرند

آنان باخبر میشود و پدر زن خود را، که منسیلوخوس نام دارد، که در لباس زنان به میان ایشان میفرستد تا از وي 

یکی از زنان شکوه از آن دارد که اوریپید وي را از کسب معاش محروم ساخته است، زیرا که وي پیش از . دفاع کند

اما از روزي که این شاعر درامنویس گفته است  ;یله زندگی میکرده استآن براي معابد تاج گل میساخته و بدان وس

منسیلوخوس در دفاع اوریپید میگوید که هر آنچه این . که خدایانی وجود ندارند، بازار این کسب کساد شده است

ند نرمتر و شاعر درباره زنان گفته است بی تردید درست است، و حتی از آنچه زنان خود درباره خطاهاي خویش میدان

. زنان برمنسیلوخوس بدگمان میشوند، جامه وي را میدرند، و آهنگ بریدن آلتش را میکنند. مالیمتر است

منسیلوخوس، براي نجات خویش، کودکی را از آغوش زنی میرباید و میگوید که اگر به وي نزدیک شوند، کودك را 

وخوس پوشش کودك را برمیگیرد و ناگهان درمییابد که منسیل. اما زنان دوباره به وي حمله ور میشوند. خواهد کشت

  . آن زن مشک شراب را در پارچه پیچیده و به صورت کودکی در آورده است تا از پرداخت مالیات بگریزد

زن به زاري . منسیلوخوس، براي ترسانیدن صاحب مشک، فریاد میکشد که سر از تن کودك جدا خواهد ساخت

و اگر قصد کشتن او را داري، دست کم بگذار تا کاسهاي بیاورم و خون او را نگاه . ریزخون فرزندم را م: ((میگوید

منسیلوخوس، با آشامیدن شراب، به جنگ و ستیز پایان میدهد و، در ضمن کار، کسی را به نزد اوریپید .)) دارم

اي خود گاه به صورت منالئوس، اوریپید، در موارد مختلف، به صورت قهرمانهاي تراژدیه. میفرستد تا به یاریش بشتابد

گاه به صورت پرسئوس، و گاه در لباس اخو در این کمدي ظاهر میشود و سرانجام منسیلوخوس را از مهلکه نجات 

  . میبخشد

دیونوسوس، خداي این . آریستوفان، حتی پس از مرگ اوریپید، وي را در کمدي غوکان مورد حمله قرار میدهد

. که در آتن باقی ماندهاند خشنود نیست و به جهان دیگر میرود تا اوریپید را بازگرداندنمایشنامه، از درامنویسانی 

سخنانی که غوکان میگویند بی شک . هنگامی که در کشتی به آن جهان میرود، در راه به گروهی از غوکان برمیخورد

س و اسرار الئوسی را گستاخانه آریستوفان، در این کمدي، دیونوسو. یک ماه تمام ورد زبان جوانان آتنی بوده است

هنگامی که خداوند به جهان دیگر میرسد، میبیند که اوریپید بر آن سر است که اشیل را از تخت . مسخره میکند

اشیل بر اوریپید تهمت میزند که وي، با نشر عقاید . پادشاهی درامنویسان به زیر آورد و خود بر جاي او نشیند

و میگوید که بسیاري از زنان شریف و  ;ویش، اخالق زنان و جوانان را تباه کرده استشکاکانه و نادرست و خطرناك خ

سپس ترازویی میآورند، و هر . مهذب را میشناسیم که بر اثر شنیدن سخنان زشت و قبیح اوریپید خود را کشتهاند

اشیل بر دوازده قطعه از  یک عبارت وزین و پرمغز. یک از آن دو شاعر قطعاتی از اشعار خود را در کفهاي میگذارد
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سرانجام اشیل تعهد .) در اینجا، هجو و طعن آریستوفان شامل شاعر سالخوردهتر نیز میشود(اشعار اوریپید میچربد 

میکند که اگر شاعر جوانتر خودش، زن و فرزندانش، و بار و بنهاش جملگی در یک کفه قرار گیرند، او در اشعار خود 

در پایان مسابقه، شاعر شکاك مغلوب میشود، و اشیل پیروز . تنهایی از آنها سنگینتر باشدبیتی را خواهد یافت که به 

این کمدي، که قدیمیترین نمونه سخن سنجی است، جایزه اول را ربود و چنان تماشاگران را  .میگرددبه آتن باز 

. روز دوباره به صحنه آمد خوش آمد که پس از چند

، که به پایه سایر آثارش نمیرسد، به نحو کلی، نهضت )393(آریستوفان، در کمدي دیگري به نام زنان در شورا 

در این نمایشنامه، زنان آتن لباس مردان بر تن میکنند، در مجلس گرد میآیند، بر . انقالبی زمان خود را هجو میکند

. رزندان خود راي میدهند، و فرماندهان و حکام دولتی را از میان خود انتخاب میکنندعلیه شوهران و برادران و ف

رهبر آنان زنی است به نام پراکساگورا که سخت طرفدار انتخاب زنان است و میگوید زنانی که زیر تسلط مردان ابله 

قسمت شود، و بردگان از آن بی وي معتقد است که ثروت باید میان همه شارمندان بتساوي . میروند احمق و نادانند

را با شدت کمتري مورد حمله )) مدینه فاضله((، که شاهکار اوست، )414(آریستوفان در کمدي پرندگان . بهره باشند

داستان این نمایشنامه چنین است که دو تن از شارمندان آتن، که از اصالح شهر خویش مایوس . قرار میدهد

این دو . یکنند و امیدوارند که زندگی مطلوب خود را در میان آنان خواهند یافتشدهاند، به مقام پرندگان صعود م

پرندگان، با  ;))سرزمین چهچهه ابرها((مرد آتنی، در میان زمین و آسمان، و به یاري پرندگان، شهري میسازند به نام 

  : نین میگویندنغمهاي که چون سرودهاي شاعران تراژدي پرداز خوش آهنگ و دلنشین است، به آدمیان چ

شما اي خاکیان  ;اي زادگان آدمی که عمرتان بس کوتاه است، و با غم و اندوه از روزي به روز دیگر کشیده میشوید

به گفته پرندگان بلند پرواز، که خداوندان جاویدان  ;تیره بخت که عریان و بی بال و پر ناالن و ناتوان و رنجورید

. رحمت بار، بر رنج و تشویش و تیره بختی شما مینگرند، گوش فرا دهیدعرشند و از فراز آسمان، با دیدگان 

 ;دیگر هیچ دودي از قربانیان به مشام خدایان نمیرسد. پرندگان بر آن میشوند که میان انسان و خدایانش حایل شوند

از . هند شداصالح طلبان میگویند که خدایان کهن از گرسنگی خواهند مرد، و پرندگان صاحب قدرت و جالل خوا

. هر خدایی که به شکل انسان پدید آید در دم نابود میشود. این پس خدایان به صورت مرغان ساخته میشوند

. سرانجام، پیشواي مرغان تقاضاي خدایان کهن را بدان شرط میپذیرد که خادمه محبوب زئوس را به زنی بستاند

  . استپایان کمدي پیوند مسرتبخش خادمه زئوس با پادشاه مرغان 

  هنرمند و فیلسوف  -3

وقتی که طبعش موافقت کند، چنان اشعار زیبایی . آثار آریستوفان ترکیب درهمی است از زیبایی، حکمت، و زشتی

و  ;گفتگوهاي کمدیهاي او سرشار از حیات است. میسراید که تاکنون هیچ مترجمی را قدرت نقل آن نبوده است

وي، در . شته باشد که بدان پایه شدت، قدرت، و تندي از خود نشان دهدشاید حیات و واقعیت نیز یاراي آن ندا

قهرمانان کمدیهاي او، چون شخصیتهاي آثار این  ;قدرت بیان و استحکام لفظ، با رابله، شکسپیر، و دیکنز برابر است

را نخوانده  هیچ کس تا آثار آریستوفان. بزرگان، بهتر از هر مورخی خصوصیات زندگی عصر وي را نمایش میدهند

از بی نظمی جهان وقایع چنین بر میآید که . اما داستانهاي او همگی خنده آورند. باشد، آتنیان را نمیتواند شناخت

گاهی، در اواسط داستان موضوع آن به پایان میرسد، و وي ناچار است که . حوادث را ارتجاال در پی هم مینهاده است

از مسائل بسیار ساده و بی  ;لطیفه گوییهایش غالبا سخیف است. ي بگذراندبقیه وقت را به هزل گویی و مسخره باز

و غالبا، براي ایجاد خنده، از هضم و دفع غذا و امور  ;به کالم خود بیش از اندازه طول میدهد ;اهمیت سخن میگوید

در  ;ول استدر کمدي آرخاناییان از کسی سخن میرود که هشت ماه مداوم به کار دفع مشغ. تناسلی دم میزند

در این نمایشنامه، یک ورق در میان، از مقعد و . کمدي ابرها دفع مواد زایده بدن با فلسفه عالی در هم آمیخته است
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وي به رقیب . این کمدي پر است از این گونه نکات. باد معده و اعضاي تناسلی تا انزال و لواط و استمنا سخن میرود

آریستوفان بیش از سایر شاعران قدیم به . ه شبها بستر خویش راتر میکندسالخورده خود کراتینوس تهمت میزند ک

ابتذال و . هاي ضد اخالق و منافی عفت هیچ گاه کهنه نمیشوند سخن سرایان عصر ما شبیه است، زیرا که نوشته

ژدیهاي سخافت کمدیهاي آریستوفان وقتی بشدت آشکار میشود که پس از آثار شاعران دیگر یونان خاصه پس از ترا

. تصور نمیتوان کرد که تماشاگران آن درامها از این کمدیها چه لذتی میبردهاند. اوریپید خوانده شوند

اگر ما خود از محافظه کاران باشیم، میتوانیم بگوییم که این شاعر با هر گونه رادیکالیسم مخالف، و به همه زشتیها و 

ولی، گویا به  ;بیش از آثار سایر نویسندگان یونانی ضد اخالق استکمدیهاي آریستوفان . زیباییهاي قدیم وفادار است

آریستوفان همواره طرفدار اغنیاست، ولی . امید جبران این نقص، قصد آن دارد که با فساد اخالق جدا مبارزه کند

دروغپردازي خود درباره اوریپید، چه در زمان حیات و چه بعد از مرگ او، بیرحمانه . جبن و کمدلی را نکوهش میکند

  . شمارد میکند، ولی در عین حال خیانت و دروغ را مذموم می

  . زنان آتن را به نحوي باورناپذیر پست و بیمقدار میخواند، ولی اوریپید را به همین سبب محکوم میسازد

ولی، از . ر مقام قیاس با سقراط خداشناس باید او را کافر مطلق بدانیمکه د میکندخدایان را چنان گستاخانه مسخره 

. سوي دیگر، خود را هوادار مذهب میشمارد و فالسفه را، به جرم اینکه اساس دین را ویران ساختهاند، سرزنش میکند

جرئت و دلیري بسیار اما، با اینهمه، کلئون مقتدر را هجو کردن و پلیدیهاي مردم را در برابر چشمشان نمایش دادن 

وي، با بصیرت و تیزهوشی بسیار، خطري را که از مجراي دین و اخالق، از طریق شکاکیت سوفسطایی و . میخواهد

آتن اگر پارهاي از اندرزهاي . فردگرایی اپیکوري، حیات یونان را تهدید میکند باز میشناسد و آن را آشکار میسازد

و بر حسب آن از شدت امپریالیسم خود میکاست و با اسپارت صلح میکرد و  آریستوفان را به گوش قبول شنیده بود

  . فساد و اغتشاش بعد از دوران پریکلس را با رهبري آریستوکراتیک تقلیل میداد، شاید روزگارش بهتر میشد

افراطش در  ;اندرزهاي آریستوفان بیشتر از آن روي بی تاثیر ماند که وي خود به آنچه میگفت چندان اعتنایی نداشت

هر چند که این . هاي شخصی و فردي را منع کند گفتگو از امور جنسی و هجو و دشنام موجب شد که قانون، حمله

از ) 385(قانون بزودي لغو شد، کمدي قدیم، که به هجو و نقد مسائل سیاسی میپرداخت، قبل از مرگ آریستوفان 

داد، که بیشتر به امور اخالقی و )) کمدي میانه((ود را به هاي او، جاي خ میان رفت و، حتی در آخرین نمایشنامه

ولی در حقیقت این نوع درام یونانی هنگامی رو به زوال نهاد که شدت و تندي خود را از دست . عشقی توجه داشت

همه  ولی آریستوفان در برابر. فیلمون و مناندروس یکچند خودنمایی کردند، سپس ناپدید شدند و از یادها رفتند. داد

دگرگونیهایی که در اصول اخالقی و سنن ادبی روي داد پایداري کرد، و هنوز، در زمان ما، یازده نمایشنامه از چهل و 

حتی امروزه، با وجود مشکالتی که در فهم و ترجمه . دو نمایشنامه وي باقی مانده و پی در پی به نمایش در میآید

رد توجه است، و حتی امروز ما میتوانیم آثار وي را بخوانیم و از آن این کمدیها هست، آریستوفان کامال زنده و مو

. لذتی شیطانی برگیریم

VII  - تاریخنویسان  

سخنرانی، که بر اثر . گرچه در این دوران شعر و درام به اوج کمال خود رسیده بود، نثر نیز رواج تمام داشت

عناصر فرهنگ یونان شد و با شور و شوق تمام مورد توجه دموکراسی و نظام قضایی رونق یافته بود، یکی از مهمترین 

، کوراکس سیراکوزي رسالهاي نوشت به نام هنر کلمات، و قصدش راهنمایی کسانی بود که 466در سال . قرار گرفت

تقسیمات قراردادي خطابه یعنی مقدمه، روایت، بحث، مالحظات، . میخواستند در مجامع و محاکم سخن بگویند

گورگیاس این فن را به آتنیان آموخت، و آنتیفون شیوه آراسته . و خاتمه در این رساله معین شده است نکات ثانوي،

با ظهور لوسیاس، . ها و رساالت خود به کار میبرد و با آن جبهه اولیگارشیک را تقویت میکرد گورگیاس را در خطابه
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مداران بزرگی چون تمیستوکلس و پریکلس ولی فقط سیاست. فن خطابه صورتی زندهتر و طبیعیتر به خود گرفت

سوفسطاییان این . بودند که سخنرانی را از تصنع پاك ساختند و تاثیر آن را با سادگی و بی پیرایگی آشکار داشتند

 404سالح را چنان تیز و نافذ ساختند و شاگردانشان چنان در به کار بردن آن ورزیده شدند که چون اولیگارشها در 

  . ست آوردند، آموزش این فن را یکسره ممنوع داشتندقدرت را به د

م بود که تحقیق در اعصار  از یک نظرگاه، در قرن پنجم ق. نثر دوره پریکلس به تاریخنویسی رونق و اهمیت بخشید

واقعه نگاري هرودوت سرشار از شور و . گذشته رواج یافت، و به محل و مقام انسان در سیر زمان آگاهانه توجه شد

ولی، پنجاه سال بعد، هنگامی که توسیدید در میدان ظاهر میشود، این فن به حدي کمال یافته . جوانی است قدرت

فلسفه سوفسطایی تنها عنصري است که این دو مورخ را از . هاي بعد هیچ کس از آن فراتر نمیرود است که در دوره

وي، در . تر بود، و بی شک روحی زندهتر داشتهرودوت مردي سادهتر و شاید نیک اندیش. هم جدا و متمایز میسازد

، در هالیکار ناسوس به دنیا آمد، و خاندانش بدان پایه ممتاز و مهم بود که افراد آن در تحریکات 484حدود سال 

در  ;او خود، در سی و دو سالگی، به سبب کارهاي عم خویش، از شهر بیرون رانده شد. سیاسی شرکت میجستند

وي از فنیقیه . مسافرتهاي دور و دراز خود را آغاز کرد و اساس کتاب تاریخ خویش را فراهم داشتهمین اوان بود که 

به مصر روانه شد، از آنجا تا الفنتین به سوي جنوب پیش رفت، از مغرب تا کورنه، در مشرق تا شوش، و از شمال تا 

ک محقق و با کنجکاوي یک کودك در به هر کجا میرفت، با دقت ی. شهرهاي یونانی ساحل دریاي سیاه سفر کرد

در آتن مستقر شد، مالحظات و یادداشتهاي فراوانی درباره  447هنگامی که در حدود سال  ;همه چیز تفحص میکرد

هرودوت با این توشه گرانقدر، و با . تاریخ و جغرافیا و عادات و رسوم کشورها و مردم اطراف مدیترانه فراهم کرده بود

تباس از آثار هکاتایوس و سایر پیشینیان، مشهورترین اثر تاریخی جهان را پدیدآورد و تاریخ زندگی اندکی انتحال و اق

روایت شده است که . مردم مصر و خاور نزدیک و یونان را، از مبادي اساطیري تا زمان جنگ ایران و آتن، ثبت کرد

آتنیان چنان از شرح جنگ یونان و ایران و از . وي بخشهایی از کتاب خود را در آتن و در اولمپیا براي مردم میخواند

جایزه داده ) دالر 60000معادل (وصف کارهاي خویش خرسند و شادمان شدند که راي دادند تا به وي دوازده تالنت 

. همه تاریخنویسان این روایت را دلنشینتر از آن میدانند که حقیقتی داشته باشد ;شد

  :غرض از تالیف آن چنین بیان شده است در مقدمه کتاب، به شیوهاي پرشکوه،

این کتاب ذکر پژوهشهاي هرودوت هالیکارناسوسی است، و بدان سبب پدید آمده است که کارهاي شگرف و 

هاي جنگهاي آنان نیز بر کسی  خاصه آنکه انگیزه. شگفتانگیز یونانیان و بیگانگان به دست فراموشی سپرده نشود

  . پوشیده نماند

خود به ذکر تاریخ همه ملتهاي مشرق مدیترانه پرداخته است، و از این روي اثر وي را میتوان، به  هرودوت در کتاب

این کتاب بمراتب از تاریخ توسیدید کاملتر و مجال بحث در آن . نام گذارد)) تاریخ جهان((مفهومی محدودتر، 

جود دارد به وقایع این کتاب وحدتی تضادي که بین استبداد کشورهاي بیگانه و دموکراسی یونان و. گشودهتر است

بخشیده است که، بی آنکه مولف خود خواسته باشد، علی رغم چند وقفه و بازگشت نامنظم، یکسر به سوي پایان 

وقایع . ست))ثبت اعمال شگفتانگیز و جنگها((غرض از تالیف این کتاب . منتظره و حماسه وار ساالمیس پیش میروند

ذکر ((تاسفانگیز گیبن را از تاریخ به یاد میآورد، زیرا در نظر وي تاریخ عبارت است از  آن در حقیقت گاهی کج فهمی

هر چند که هرودوت در باب ادبیات و فلسفه و علوم و صنایع فقط گاه گاه .)) جنایات، خطاها، و تیره روزیهاي انسانی

و رسوم و عقاید و طرز لباس پوشیدن  بر سبیل اتفاق سخن میگوید، اما با اینهمه، در توصیف اجتماعات، از آداب

هاي مصري در آتش، از مست شدن دانوبیان بر اثر استشمام، از  از پریدن گربه. مردم هر ناحیه نکات بسیار ذکر میکند

بناي دیوارهاي بابل، از خوردن ماساگتها پدران و مادران خویش را، و از روییدن ریشی ستبر بر چهره کاهنه معبد 
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وي نه تنها به توصیف شاهان و شهبانوان میپردازد، بلکه همه گونه مردم را . س بتفصیل سخن میراندآتنه در پداسو

زنان، که در تاریخ توسیدید ذکري از ایشان به میان نیامده بود، صفحات این کتاب را با زیبایی و  ;وصف میکند

  . بیرحمیها و افتضاحات خود رنگین کردهاند

، لکن باید دانست که این مورخ، چون ارسطو، ))در نوشته هرودوت سخن پوچ فراوان است((چنانکه استرابون میگوید 

دامنه جهل او، چون حیطه عملش، فراخ . هاي گوناگون گام نهاده، و امکان خطا کردن بسیار داشته است در زمینه

اعتقاد او . ان سیاه استبه گمان او، منی مردم حبشه چون رنگ پوستش. است، و زودباوري او از فرزانگیش کم نیست

بر این است که مردم الکدایمون بدان سبب در جنگها پیروز میشدند که استخوانهاي اورستس را به اسپارت برده 

درباره تعداد و مقدار سپاهیان خشیارشا، درباره کشتگان ایرانی، و درباره فتوحات آسوده از زخم زبان یونانیان . بودند

. ر کار خویش از تعصب میهن پرستی خالی نیست، لکن جانب عدالت را نیز رها نمیکندوي د. سخنان گزافه میگوید

دالوري مهاجمین و شرافت و شهامت ایرانیان را  ;میکنددر مناظرات و مباحثات سیاسی، حق هر دو جانب را ادا 

چنانکه بختنصر را زن  ;و مخبران بیگانه اعتماد میکند، دچار خطاهاي بزرگ میشود هر گاه که به راویان. میستاید

ولی هر گاه که خود در امري . هاي آلپ را رود میشناسد، و خئوپس را پس از رامسس سوم میانگارد میپندارد، کوه

گونه گزارشهاي وي روز  شاهد و ناظر بوده باشد، قولش پذیرفتنی است، و با گسترش دامنه آگاهیهاي ما حقیقت این

. به روز روشنتر میشود

بسیاري از خرافات را بی تامل میپذیرد، از معجزات فراوان سخن میگوید، گفته غیبگویان را با احترام تمام نقل 

براي سمله و دیونوسوس و  ;میکند، و صفحات کتاب خود را با ذکر پیش بینیها و تطیرات گوناگون سیاه میسازد

مرگ و حیات معین میکند و، چون بوسوئه، تاریخ جهان را سراسر نمایشی میداند که مشیت االهی بر  هراکلس تاریخ

. شئون آن حکمرواست و در آن نیکی و فضیلت پاداش، و بدي و خونریزي و کامیابی گستاخانه آدمی کیفر مییابد

گوید که خدایان  ;منطقی اندیشه میکندولی گاه، گویی بر اثر شنیدن عقاید سوفسطاییان، در اواخر عمر، عاقالنه و 

اولمپی را هومر و هزیود ساختهاند، و معتقد است که ادیان و اعتقادات زاده آداب و رسومند، و آگاهی همه مردم در 

هر چند که مشیت االهی را حاکم بر تاریخ میداند، در کار خود آن را به یک سو نهاده، به . باب خدایان یکسان است

به شیوه محققان علوم، افسانه دیونوسوس و اوزیریس را با هم میسنجد و تطبیق . بعی میپردازدجستجوي علل ط

ها، که از دخالت خدایان در امور عالم حکایت میکنند، صبورانه لبخند میزند، و خود در توجیه  به بعضی افسانه. میکند

من باید : ((ی خویش، زیرکانه چنین میگویددر تعریف روش کل. آن گونه امور علل طبیعی و امکانپذیر بیان میدارد

و شما این سخن را در مورد . آنچه را که روایت شده است باز گویم، لکن هرگز خود به باور داشتن آن مجبور نیستم

از این  ;هرودوت نخستین مورخ یونانی است که آثارش به دست ما رسیده.)) همه روایات این تاریخ صادق بدانید

لوکیانوس نیز، چون اکثر بزرگان . لقب داده است میتوان معذور داشت)) پدر تاریخ((که به وي روي، سیسرون را 

. قدیم، هرودوت را برتر از توسیدید شمرده است

ولی با اینهمه، فرق میان ذهن هرودوت و توسیدید همچون تفاوتی است که بین عنفوان جوانی و دوران کمال موجود 

و ولتر بود، وي نیز  بیلهمچنانکه گیبن خویشاوند روحی و فکري . نگري یونان استتوسیدید مولود عصر روش. است

مادرش نیز  ;پدرش مردي دولتمند بود که در تراکیا چندین کان طال در تصرف داشت. نسب به سوفسطاییان میبرد

وي خود تا آنجا که ممکن بود در آتن دانش آموخت و در میان . کیا زاده شده بوددر یکی از خاندانهاي سرشناس ترا

در سال . هنگامی که جنگ پلوپونزي روي نمود، وي روز به روز وقایع آن را ثبت کرد. شکاکان پرورش فکري یافت

، جهت تسخیر بود) یا چهل ساله(، هنگامی که سی و شش ساله 424در . ، از وبایی که آمده بود آسیب دید430

ولی . در این لشکرکشی، تنها او و سرداري دیگر داراي چنین منصبی بودند. تراکیا، به فرماندهی ناوگان انتخاب شد
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چون نتوانست بحریه خود را بهنگام به سوي آمفیپولیس رهسپار کند و آن را در خطر محاصره نیفکند، آتنیان وي را 

  . از شهر خویش بیرون راندند

اقامت وي در . س از آن، بیست سال به سیر و سیاحت سرگرم بود و بیشتر ایام را در پلوپونز به سر میبردتوسیدید، پ

همین  ;کشور متخاصم، و آشناییش با مردمان آن، موجب شد که در کار خویش جانب اعتدال و بیطرفی را نگاه دارد

به  404در سال  ;دوران تبعید او پایان بخشید انقالب اولیگارشها به. خاصیت است که وجه امتیاز کتاب او شده است

یا اندکی قبل از آن، در گذشت یا به روایتی کشته شد، و کتاب تاریخ  396چندي بعد، یعنی در سال  ;آتن بازگشت

  : وي در آغاز آن کتاب چنین میگوید. جنگ پلوپونزي ناتمام ماند

تنیان را از نخستین لحظه آغاز نگاشت، زیرا راي او بر آن توسیدید، یکی از مردم آتن، شرح جنگ میان پلوپونزیان و آ

  . بود که این جنگ سخت و مهم و خطیر خواهد افتاد، و بیش از همه جنگهایی پیشین شایسته نقل و روایت است

جاي بسی تاسف . توسیدید تاریخ خود را از جایی آغاز میکند که هرودوت ختم کرده بود، یعنی پایان جنگ با ایران

. که مورخ صاحب نبوغ یونانی در حیات یونان جز جنگ چیز دیگري را شایسته ثبت و وصف ندیده است است

هرودوت تاریخ خود را براي درس خواندگان مینوشت، ولی توسیدید بیشتر قصدش آن است که براي تاریخنویسان 

شیوهاي گشاده و بیتکلف و سهل  هرودوت ;آینده مطالبی فراهم سازد و سیاستمداران و ملکداران را راهنمایی کند

اما توسیدید، همچون کسی که مصاحب و مستمع . هاي آزاد و بیقید هومر الهام میگرفت داشت، گویی از حماسه

فالسفه و خطیبان و شاعران بوده باشد، شیوهاي پیچیده و مبهم دارد، زیرا میخواهد که در عین حال هم دقیق و 

هر چند که گاه، با افراط در استعمال صنایع لفظی و قواعد علم بیان، . ا نگاه داردپرمغز بنویسد و هم جانب اختصار ر

فصاحت نوشته خویش را زایل میسازد، اما در پارهاي موارد چون تاسیت شیوهاي زنده و محکم دارد، و در لحظات و 

در آثار . پید کمتر نیستنقاط بحرانی وقایع، شدت و قدرتی در بیانش ظاهر میشود که تاثیر آن از درامهاي اوری

درامنویسان، هیچ صحنهاي نیست که از شرح حمله به سیراکوز، وصف تردید و دودلی نیکیاس، و بیان وحشتی که 

هرودوت از جایی به جاي دیگر، و از زمانی به زمان دیگر، با نظم و  ;پس از شکست وي پدید آمد قویتر و موثرتر باشد

قط ترتیب تاریخی وقایع را در نظر میگیرد و تسلسل وقایع مربوط به هم را فداي اما توسیدید ف. ترتیب پیش میرود

هرودوت به اهمیت شخصیتها بیشتر تکیه میکند تا به سیر منطقی وقایع، و اشخاص را در جریان تاریخ  ;آن میسازد

کر کسانی چون پریکلس و اما توسیدید، گرچه به تاثیر شخصیتهاي استثنایی معتقد است و گاه گاه با ذ. موثر میداند

آلکیبیادس و نیکیاس به تاریخ خود رنگ داستان میزند، همیشه وقایع را بدون توجه به افراد، و با در نظر گرفتن علل 

هرودوت از وقایع بسیار دور، که غالبا از دست دوم و سوم به وي رسیده است،  ;و تحوالت و نتایج آنها، ثبت میکند

تر همچون کسی که خود شاهد و ناظر حادثهاي بوده باشد روایت میکند، و گویی خود توسیدید بیش. سخن میگوید

عین وقایع یا مدارك و اسناد اصلی را به چشم دیده یا از کسانی که خود ناظر بودهاند گزارش آن را شنیده است 

. ح و روشنی مطالب استوي سخت پایبند وضو. حتی، در پارهاي موارد، مآخذ و منابع روایات خود را نیز ذکر میکند

. درباره اشخاص و وقایع بندرت داوریهاي اخالقی میکند. حتی نکات جغرافیایی را با دقت و تفصیل تمام بیان میکند

نیشخند اشرافی وي به دموکراسی آتن در تصویر کلئون بیاختیار ظاهر میشود، لکن اغلب، احساسات شخصی را از 

در شرح دوران کوتاهی که . وقایع، حق هر دو جانب را عادالنه ادا میکنددر ذکر . کار خویش دور نگاه میدارد

توسیدید به خدمت سربازي اشتغال داشته است، بدان گونه سخن میگوید که گویی او را هیچ نمیشناخته و هرگز 

در این وي خود به دقت و رنج و کوششی که . توسیدید را میتوان پدر روش علمی تاریخ دانست. خود او نبوده است

: کار داشته است مباهات میکند و، با نظري تند و کوتاه به هرودوت، درباره خود چنین میگوید

  . ام کامال قابل اعتماد باشد بر روي هم، من گمان میکنم که نتیجهاي که از این استاد و دالیل گرفته
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هاي راویانی که  میشمارند، یا با نوشته یقین دارم که این سخنان با داستانهاي شاعرانی که گزافه گویی را هنر خویش

زیرا آنچه اینان میگویند دلیل و مدرکی . حقیقت را فداي دل انگیزي آثار خویش میسازند، باطل و بی اثر نخواهد شد

اما چون از این دو . ندارد و با گذشت زمان ارزش تاریخی خویش را از دست میدهد و در قلمرو اساطیر جاي میگیرد

نتایجی حاصل میکنیم که چنانکه  ;یم، به حقایق مسلم و تردید ناپذیري میرسیم که شایسته اعتمادندروي برگردان

کتاب من از زیباییهاي شاعرانه و دالنگیز عاري است، و بیم آن دارم که . ... باید با رویدادهاي ادوار قدیم سازگارند

در پی آنند تا از گذشته اخباري درست به دست اما اگر پژوهندگانی که  ;رغبت خوانندگان را به سوي خود نکشد

آورند و به یاري آن آینده را توجیه و تفسیر کنند این تاریخ را به دیده قبول بنگرند و سودمند بشناسند، من خرسند 

زیرا شک نیست که، در سیر تاریخ، آینده اگر گذشته را در خود منعکس نسازد، دست کم باید شبیه . خواهم گشت

من این تاریخ را بدان نیت ننوشتهام که در این زمان مورد پسند مردم شود، بلکه خواستهام آن را ارج و . آن باشد

. بهاي ابدي بخشم

با اینهمه، وي در یک مورد دقت و صحت را رعایت نمیکند، و آن هنگامی است که گفتارهاي مطنطن و آراسته از 

قرار میکند که این گفتارها اغلب زاده خیال اوست، ولی وي خود بصراحت ا. زبان قهرمانان خود جاري میسازد

وي مدعی است . توسیدید از این راه شخصیتهاي خود را زندهتر جلوهگر میسازد و آرا و حوادث را بهتر شرح میدهد

اگر چنین . که هر یک از این گفتارها حاوي جمیع نکات و مطالبی است که در زمان خود بر زبان اشخاص آمده است

، میبایست همه سرداران و ملکداران یونان نزد گورگیاس خطابه، نزد سوفسطاییان فلسفه، و نزد تراسوماخوس باشد

. همه این گفتارها به یک شیوهاند و دقت و نکته سنجی و واقع بینی آنها همه یکسان است. علم اخالق آموخته باشند

مردان . پرور، پرگوي و پر جوش و خروشند در این سخنرانیها، اسپارتیان کم سخن، چون آتنیان سوفسطایی

در گفتار سرداران و جنگجویان درستی و امانتی  .استسیاستمدار سخنانی میگویند که فرسنگها از سیاست به دور 

ه بدیعی است در ستایش نیکوییهاي آتن، و ، که پریکلس بیان داشته، مقال))خطابه جنازه. ((صلحجویانه مشهود است

اما پریکلس به ساده سخن . با زیبایی تمام از خامه مردي که از شهر و دیار خویش رانده شده تراوش کرده است

پلوتارك داستان وي را خرابتر میکند، زیرا میگوید که پریکلس هیچ  ;گفتن بیشتر معروف بود تا به فصاحت و بالغت

  . ر جاي نگذاشته و از گفتارهایش نیز چیزي باقی نمانده استنوشتهاي از خود ب

چون مردم تراکیا سخت و جدي است، و از نکته سنجی و شوخ طبعی  ;عیبهاي توسیدید به اندازه حسنهاي اوست

این )) (جنگی که توسیدید راوي آن است((او چنان به . در کتاب او از طنز و لطیفه اثري نیست. آتنیان بی بهره است

دل بسته است که فقط به وقایع سیاسی و امور نظامی ) عبارتی است که با مباهات تمام در سراسر کتاب تکرار میشود

صفحات تاریخ وي از شرح جنگها پوشیده شده، از هیچ هنرمندي ذکري به میان نمیآورد، و آثار صنعتی . توجه دارد

تهاست، ولی بندرت پیش میآید که از مسائل سیاسی همیشه کنجکاوانه در جستجوي عل. را یکسره نادیده میگیرد

. بگذرد و به عوامل اقتصادي، که منشا و مبناي این حوادث است، دست یابد

گرچه مدعی است که براي نسلهاي آینده تاریخنگاري میکند، در کتاب خود هیچ گاه از تشکیالت دولتهاي یونانی، از 

زنان را نیز، چون خدایان، در روایات خود . ی سخنی با ما نمیگویدوضع زندگی شهرستانها، و از نظامهاي اجتماع

نیاورده است و، از دهان پریکلس زن پرست که به جهت فاحشهاي که خواستار آزادي زنان بود مقام خویش را در 

چه به نیکی، چه به  ;شهرت زن در آن است که نامش کمتر به زبان مردان بیاید: ((خطر افکند، چنین میگوید

  . توسیدید با پرشکوهترین دوره تاریخ فرهنگ روبه روست.)) شتیز

لکن در گیر و دار شکستها و پیروزیهاي جنگی پی در پی، که با هیچ منطقی سازگار نیست، خود را گم میکند و از 

  . وي، حتی پس از مورخ شدن، باز هم سردار جنگی است. حیات فکري و ذوقی آتن نغمهاي نمیسراید
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نباید بیش از اندازه شکوه کنیم که وي چیزي را که نمیخواسته و بر عهده نداشته  ;قدر او بر ما معلوم استبا اینهمه، 

در کار او، دست کم، روش علمی تاریخنگاري، احترام به حقیقت، دقت مشاهده، قضاوت منصفانه، . است ننوشته

نی سخت و دقیق آن داروي نیروبخش روح جزالت بیان، شیوه دلنشین، و اندیشهاي ژرف و موي شکاف، که واقع بی

در این تاریخ از اساطیر و روایات غیر معقول و معجزات نشانی . خیالباف و شاعرانه ماست، از هر جهت نمودار است

از ذکر . توسیدید داستانهاي پهلوانی را میپذیرد، اما سعی دارد که آنها را به نحوي طبیعی و معقول توجیه کند. نیست

درباره کاهنان و پیشگوییهاي ابهامآمیز و بیخطر . هیچ خدایی در کتاب او راه نیافته است. ره سرباز میزندخدایان یکس

آنان با تمسخر سخن میگوید، و به حماقت نیکیاس، که به قول غیبگویان بیشتر اعتماد دارد تا به دانش و معرفت، 

زندگانی و تاریخ . را نیز نمیپذیرد)) تکامل((ی اصل وي به مشیت االهی و قضاي آسمانی اعتقادي ندارد، حت. میخندد

در نظر او تراژدي پست و در عین حال شریفی است که گاه گاه بر اثر ظهور مردان بزرگ ارج و بهایی مییابد و باز در 

سرانجام، پیروزي از آن  ;به عقیده او، نتیجه جنگ دین و فلسفه معلوم است. حضیض خرافه و جنگ فرو میافتد

  . ه خواهد بودفلسف

لکن . پلوتارك و آتنایوس از یکصد مورخ یونانی یاد میکنند که همگی در دوران اعتالي فرهنگ آن کشور میزیستهاند

از . از آن جمله تنها نام و آثار هرودوت و توسیدید برجاي مانده، و دیگران با گذشت زمان یکسره از یادها رفتهاند

  . سطوري پراکنده، چیزي در دست نیستهاي بعد نیز، جز  تاریخنویسان دوره

از صدها درامنویسی که در جشنها و مسابقات دیونوسوسی جایزه . سایر آثار ادبی یونان نیز از این وضع برکنار نیستند

از کمدي نویسان بسیار . از آن سه نیز جز چند اثر معدود به دست ما نرسیده ;میبردند، ما فقط سه تن را میشناسیم

بر روي هم، میتوانیم گفت که از . از فالسفه بزرگ این عصر فقط از دو تن آگاهی داریم ;جاي ماندهفقط یکی بر 

هاي قبل از آن،  از آثار ادبی دوره ;ادبیات پرارج و نقادي شده قرن پنجم یونان، بیش از یک بیستم باقی نمانده است

از . ران به جاي مانده اکثر به آتن تعلق داردآنچه از آن دو. حتی از این مقدار هم کمتر به دست ما رسیده است

این نکته دلیل آن است که سایر نقاط این سرزمین نیز از . شهرهاي دیگر یونان فالسفه بسیار به آتن روي مینهادند

لکن شهرهاي دیگر زودتر مورد محاصره و هجوم بیگانگان واقع شدند، و آثار علمی . نبوغ و استعداد بی بهره نبودهاند

. ما باید از اجزاي پراکنده موجود، درباره وضع کلی آن زمان قضاوت کنیم. دبی آنها بر اثر جنگ و انقالب نابود شدو ا

با اینهمه، از این تمدن میراثی عظیم برجاي مانده است که، هر چند مقدار آن اندك است، بی شک از لحاظ شکل و 

شکل و نظم، اساس ) قدار اندك را سراسر دریافته باشدکیست که حتی همین م(کیفیت ارج و اهمیت بسیار دارد 

نویسنده یونانی، چون همه هنرمندان آن سرزمین، تنها به بیان خواستهاي . اسالیب هنري و ادبی یونان باستان است

وي جوهر مقاصد . خویش قناعت نمیورزد، بلکه در پی آن است که به مایه کار خود شکل و زیبایی نیز ببخشد

ر کوتاهترین عبارات میگنجاند، سپس آن را بر وجهی واضح منظم میکند، و بدان صورتی میدهد که در خویش را د

از مبالغه و کنایه  ;نویسنده یونانی اغلب بیانی مستقیم و عاري از ابهام دارد. عین پیچیدگی ساده و روشن است

خاصیت بارز روح . منطقی فکر میکندرویگردان است، و حتی هنگامی که در تخیالت شاعرانه غوطه ور است، باز 

از این روي، ادبیات . یونانی همین غلبه عقل بر خیال است، و این حکم حتی در حق شعراي مردم نیز صادق است

فهم دانته و میلتن بر ما مشکل است، لکن اوریپید و توسیدید با روح و فکر . و معاصر است)) جدید((یونانی همیشه 

  . ما تعلق دارندما همبستهاند و به عصر 

این بدان سبب است که، گرچه اساطیر تغییر میکنند، عقل انسانی همواره بر یک مدار است، و حیات عقالنی در همه 

  . جا و در همه وقت میان دوستاران خود برادري ایجاد میکند
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فصل هجدهم

  انتحار یونان

  

I  - دنیاي یونانی در عصر پریکلس  

رو شدن با منظره دردناك و غمانگیز جنگ پلوپونزي، به جهان یونانی بیرون از آتیک  بهتر آن است که قبل از رو به

ولی آگاهی ما بر اوضاع کشورهاي دیگر این عصر به قدري ناقص و نامنظم است که باید فقط به . نیز نظري بیفکنیم

برومندي علم و فرهنگ حدس و قیاس توسل جوییم و، بی هیچ دلیل و مدرك، چنین گمان کنیم که این کشورها از 

  . عصر طالیی به میزان کمتري بهرهور بودهاند

، پریکلس، که میخواست غله مصر را در اختیار داشته باشد، بحریهاي عظیم بدان سوي روانه داشت تا 459در سال 

کلس را در اما این لشکرکشی به شکست منجر شد، و از آن پس پریکلس نیز سیاست تمیستو. ایرانیان را از آنجا براند

در طی قرن پنجم، مصر و قبرس . یعنی بر آن شد که جهان را با تجارت تسخیر کند، نه با جنگ ;پیش گرفت

م سه شهر خود را به هم پیوست و آنها را آماده  ق 408ولی رودس آزاد ماند و در  ;همچنان فرمانبردار ایران بودند

شهرهاي . رین مراکز اقتصادي و بازرگانی ناحیه مدیترانه شوندساخت تا، در دوره انتشار فرهنگ یونان، یکی از غنیت

در جنگ موکاله به دست آورده بودند تا پایان دوران عظمت و قدرت  479آسیایی یونان استقاللی را که به سال 

ولی، زمانی که اساس اقتدار آتن متزلزل شد، این شهرها نیز در برابر باج . امپراطوري آتن همچنان حفظ کردند

  . دوباره بی پناه ماندند) ایران(ستانان شاهنشاه بزرگ 

و ائوکسینوس ) دریاي مرمره(هاي پروپونتیس  ، کناره)داردانل(مستعمرات یونانی در تراکیا و سواحل هلسپونتوس 

در . اما بر اثر جنگهاي پلوپونزي گرفتار فقر شدند ;، که در زیر تسلط آتن بودند، رونق و آبادي یافتند)دریاي سیاه(

هاي  راه: دوران فرمانروایی آرخالئوس، مقدونیه از توحش به در آمد و یکی از نیروهاي جهان یونانی را تشکیل داد

و  ;در پال یک پایتخت زیبا بنا گردید ;از کوهنشینان پرطاقت آن سپاهی منظم پدید آمد ;هموار در آن ساخته شد

  بئوسی، در این . و اوریپید، در دربار آن پذیرایی شدندبسیاري از نوابغ یونان، چون تیموتئوس و زئوکسیس 

عصر، پینداروس را به وجود آورد و، با تشکیل اتحادیه بئوسیایی، به یونان سرمشق داد که ممالک مستقل چگونه باید 

. ولی یونان این سرمشق گرانبها را قدر نشناخت ;در جوار هم با صلح و تعاون زیست کنند

یونانی به بالي جنگهاي پی در پی گرفتار بودند و از نفوذ و قدرت تجارت دریایی آتن آسیب و  در ایتالیا، شهرهاي

، پریکلس جمعی را از کشورهاي مختلف یونان گرد آورده، به ناحیهاي نزدیک سوباریس 443در سال . زیان میدیدند

براي تاسیس اتحاد پان هلنی  مقصودش آن بود که ;فرستاد تا در آنجا مستعمره جدید توري اي را تشکیل دهند

پروتاگوراس براي این شهر قانون نامهاي ترتیب داد، و هیپوداموس معمار نیز، براساس یک طرح . تجربهاي کرده باشد

ولی چند سالی بیش نگذشت که . از این طرح در قرنهاي بعد تقلید بسیار شد. مستطیل، آن را خیابان بندي کرد

، بر حسب اصل و منشا خود، به چند حزب و فرقه تقسیم شدند، و اغلب آتنیانی که میان مستعمرات تفرقه افتاد و

  . شاید هرودوت نیز از این گونه کسان بوده باشد. بدان نواحی رفته بودند به آتن بازگشتند

سیسیل، که همواره پرآشوب و پیوسته حاصلخیز و آباد بود، فرهنگ و ثروت خود را روز به روز توسعه و افزایش 

آکراگاس در دوران ترون چنان ثروتمند شد که امپدوکلس . در سلینوس و آکراگاس معابد بزرگ ساخته شد. میداد

مردم آکراگاس هر چه دارند صرف تجمالت و زینت و زیور خود میکنند، چنانکه گویی فردا باید : ((درباره آن گفت

گلون .)) میکوشند که گویی تا ابد زنده خواهند ماند اما، از سوي دیگر، چنان به فراهم ساختن وسایل زندگی ;بمیرند
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وفات یافت، سازمان اداري موثر و شایستهاي براي سیراکوز بر جاي گذارد که به تشکیالت و  478اول، که در سال 

این شهر در دوران هیرون اول، برادر و . نظاماتی که پس از ناپلئون در فرانسه جدید باقی ماند بی شباهت نبود

در سیراکوز . ن گلون، نه تنها مرکز تجارت و ثروت شد، بلکه علم و ادب و هنر را نیز در خود پرورش دادجانشی

دختران ((در آنجا  ;عشرت و تجمل به حدي رسیده بود که ضیافتهاي آن ضرب المثل افراط و اسراف شده بود

شارمندان . د، در شمار قدیسان در میآمدبه اندازهاي فراوان بودند که اگر مردي شب در خانه خود میخسبی)) کورنتی

سیراکوز تیزهوش و حاضر جواب بودند، و سخنرانیهاي بلیغ و دلکش را چنان دوست میداشتند که عمر بر سر آن 

در تئاتر با شکوه خود، در فضاي آزاد و باز، گرد آمده  ;مینهادند و زندگی خویش را در آن راه تباه میساختند

با دشمنان خود  ;هیرون سلطانی بدخلق و خوش نیت بود .میکردنداژدیهاي اشیل را تماشا کمدیهاي اپیخارموس وتر

سیمونیدس، باکخولیدس، پینداروس، و اشیل همیشه با گرمی و مهر . بیدادگري، و با دوستان مهربانی و کرم میکرد

به یاري این جمع بود که هیرون یکچند علم و  ;شدند و از بخشایشهاي او برخوردار بودندبه دربار وي پذیرفته می

  . فرهنگ و هنر یونان را در سیراکوز تمرکز بخشید

مردم سیراکوز تشنه شراب آزادي بودند و، پس از مرگ هیرون، برادر او را . اما انسان نمیتواند تنها با هنر زندگی کند

. د و براي خود دموکراسی محدودي بنیاد نهادنداز سلطنت برکنار ساختن

  . شهرهاي دیگر این جزیره نیز از سیراکوز سرمشق گرفتند و همگی سالطین مستبد خود را از میان برداشتند

طبقات بازرگان، اشرافیت زمینداران را برانداختند و دموکراسی سوداگرانهاي برقرار ساختند که اساس آن نظام 

بعد از قریب شصت سال، جنگ این دوران کوتاه آزادي را قطع کرد چنانکه در عهد گلون . ري بودبیرحمانه برده دا

کارتاژیان شکستی را که، در سه نسل قبل، هامیلکار در هیمرا . نیز جنگی دیگر دورانی دیگر را پایان بخشیده بود

و پانصد کشتی و بیست هزار مرد، به ، با بحریهاي مرکب از هزار 409خورده بود هنوز فراموش نکرده بودند و در 

  . فرماندهی این سپاه نیز با هانیبال، نوه هاملیکار، بود. سیسیل حملهور شدند

این شهر، که در آسایش و نعمت فرو رفته و از تعمیر و تحکیم وسایل دفاعی  ;هانیبال سلینوس را محاصره کرد

لکن آن دو شهر نیز با کندي و اهمالی  ;وز یاري طلبیدخویش غافل مانده بود، در این هنگام از آکراگاس و سیراک

هر  ;پایداري سلینوس در هم شکست و سپاه دشمن به درون آن ریخت. اسپارتی وار به درخواست او پاسخ گفتند

هانیبال از آنجا به . کس زنده مانده بود، یا کشته یا مقطوع النسل شد، و سلینوس جزو امپراطوري کارتاژ قرار گرفت

ا رفت و آن ناحیه را نیز بآسانی گرفت و، براي آنکه روح پدر بزرگ خویش را شاد گرداند، سه هزار زندانی و هیمر

در این هنگام که کارتاژیان آکراگاس را محاصره کرده بودند، طاعونی در میان سپاهیان . اسیر را شکنجه داد و کشت

ولی جانشین وي پسر خویش را . بدین بال گرفتار شد و مردافتاد و اکثر آنان را نابود ساخت، حتی هانیبال خود نیز 

  . زنده در آتش سوخت تا خدایان کارتاژ را بر سر مهر آورد

  . کارتاژیان آکراگاس را گشودند، گال و کامارینا را مسخر ساختند، و به سوي سیراکوز روي نهادند

بود، زمام اختیارات خود را یکسره به  سیراکوزیان وحشتزده، که ضیافتها و جشن و سورهایشان به هم خورده

سیسیل جنوبی را  ;اما دیونوسوس با کارتاژیان از در صلح درآمد. تواناترین سردار خویش یعنی دیونوسوس سپردند

  ). 405(و به نیروي سپاهی که گرد آورده بود، دیکتاتوري دوم را بنیاد نهاد  ;تماما به آنان واگذارد

از این روي،جز سیراکوز و . وي خوب میدانست که پایداري در برابر کارتاژیان بیحاصل استاین کار خیانت نبود، زیرا 

سپاه خود، همه چیز را به آنان تسلیم کرد و بر آن شد که شهر و سپاه را نیرومند سازد تا بتواند، چون گلون، 

  . مهاجمان را از آن جزیره براند
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II -  جنگ بزرگ چگونه آغاز شد  

شه ساده خدا را باید به صورت انسان تصور کند، شارمندان ساده دل نیز سبب جنگ را شخصی، و همچنانکه اندی

حتی آریستوفان نیز، چون مردمان عامی آن روزگار، پریکلس را مسبب جنگ . معموال شخصی واحد، میدانند

  . دانجا لشکر کشیدپلوپونزي میدانست، و معتقد بود که چون مگارا به آسپاسیا اهانت ورزیده بود، پریکلس ب

ظن غالب بر آن است که پریکلس، که در تسخیر آیگینا هیچ تردید نکرده بود، میخواست با تصرف مگارا و کورنت 

کورنت براي یونان به منزله استانبول امروزي براي مدیترانه خاوري . تجارت یونان را یکسره در اختیار آتن قرار دهد

  یعنی دروازه  ;بود

اما علت اساسی جنگ، رشد امپراطوري آتن و تسلط آن بر حیات سیاسی و اقتصادي ناحیه . یک قارهتجارت نیمی از 

بی اجازه آتن . آتن تجارت آنجا را در زمان صلح آزاد گذارده بود، اما با اطاعت و جلب رضایت آن امپراطوري. اژه بود

هاي شمالی غالت و حبوب بارگیري  بندرگاهکشتیهایی که از . هیچ کشتیی نمیتوانست به آبهاي آن دریا راه یابد

متونه، که دچار قحطی و . میکردند فقط به سوي نقاطی رهسپار میشدند که از جانب عمال دولت آتن تعیین شده بود

. خشکسالی شده بود و میخواست اندکی غله و حبوب وارد خاك خود سازد، مجبور شد که از آتن کسب اجازه کند

بر واردات غذایی خود . را براي خود ضرورت حیاتی میدانست، و در حفظ آن از جان میکوشید آتن تسلط بر ناحیه اژه

هاي وصول این گونه مواد به آتیک حفظ و حراست  اتکا داشت، و همه همت خویش را بر آن گماشته بود که از راه

ولی رفته رفته، چون . ادت قرین ساختآتن، با ایجاد امنیت در معابر بینالمللی تجاري، ناحیه اژه را با صلح و سع. کند

وجوهی که این شهرها براي مقابله با ایران پرداخته بودند، . ثروت و غرور شهرهاي تابع افزایش یافت، کار دشوار شد

سال به سال، مالیاتها . صرف تزیین آتن میشد و حتی در راه جنگ آتن با شهرهاي دیگر یونان به کار میرفت

در سال بالغ ) دالر 000،300،2معادل (تالنت  460، تقریبا به 432این هنگام، یعنی در سال سنگینتر میشد، تا در 

هر دعوایی که یک طرف آن از شارمندان آتن بود، یا به جرایم بزرگ مربوط میشد، بایستی به دادگاه . گردیده بود

. ه اطاعت میشداگر شهري در برابر حکم آتن سر فرود نمیآورد، با زور مجبور ب. آتن برده شود

را بسرعت و با کیاست و زیرکی تمام فرو ) 440(، و ساموس )446(، ائوبویا )457(چنانکه پریکلس شورشهاي آیگینا 

چنانکه از گفته توسیدید بر میآید، رهبران آزادیخواه آتن، که آزادي آتنیان را غایت و هدف سیاست خود قرار . نشاند

توسیدید از . اتحادیه شهرهاي آزاد به امپراطوري زور وقدرت تبدیل شده است داده بودند، صریحا معترف بودند که

باید به خاطر داشته باشید که امپراطوري شما حکومتی است : ((چنین میگوید) 427(قول کلئون به مجلس 

تشان نه بدان اطاع. استبدادي بر مردمانی که همواره در صدد آنند که توطئهاي فراهم کنند و شما را از میان برگیرند

جهت است که محبتی دیدهاند، و نیز نه از آن روست که شما براي تامین نفع و رفاه آنان رنج و زیانی بر خود هموار 

. به شما هیچ گونه مهري ندارند. ساختهاید، بلکه فقط بدان سبب سر فرود میآورند که شما را بر خود مسلط میدانند

تضادي که میان آزادیخواهی و استبداد .)) بردار ساخته زور و اجبار استتنها عاملی که آنان را مطیع و فرمان

  . امپراطوري وجود داشت با فردگرایی کشورهاي یونانی به هم آمیخت و به عصر طالیی پایان داد

آتن میکوشید که کورونیا را به امپراطوري . تقریبا همه کشورهاي یونان در مقابل سیاست آتن به مقاومت پرداختند

برخی از . بئوسی در برابر قدرت آتن قد برافراشت و به حراست کورونیا همت گماشت 447ود ضمیمه کند، ولی در خ

. شهرهاي تابع، و چند شهر دیگري که از توسعهطلبی آتن بیم داشتند، براي دفع این خطر، به اسپارت پناه بردند

اما، . دالوري جنگجویان آن را خوب میشناختند اسپارتیان از جنگ اجتناب داشتند، زیرا که قدرت بحریه آتن و

رسم معمول آتن، که در شهرهاي . دشمنی نژادي کهنی که بین اقوام دوریایی و یونیایی وجود داشت شعله گرفت

تابع خود حکومتی دموکراتیک برقرار میساخت، در نظر اولیگارشهاي زمیندار اسپارت سخت خطرناك بود و نظام 
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اسپارتیان چندي از طبقات باالي شهرها پشتیبانی کردند و ظاهرا . همه جا تهدید میکردآریستوکراتیک را در 

. هاي متحد در برابر قدرت آتن پدید آوردند جبه

پریکلس، که در داخل و خارج کشور همه جا خود را در میان دشمنان میدید، از یک سو به کار پرداخته بود، و از 

ب او، سپاه آتن براي حفظ سراسر آتیک کافی بود، و اگر همه مردم آن به حسا. سوي دیگر مهیاي جنگ میشد

گذشته از این، بحریه آتن نیز . سرزمین در شهر آتن گرد میآمدند، نیروي نظامی آتن بخوبی از آنان دفاع میکرد

محصور و مستحکم  هاي دریایی را باز نگاه دارد و غالت و حبوب را از مصر یا از دریاي سیاه به بندرگاه میتوانست راه

پریکلس معتقد بود که اگر کمترین امتیازي به دشمنان داده شود، بی شک منابع غذایی آتن در . آن شهر برساند

با . یعنی میدید که باید یا امپراطور باشد یا از گرسنگی بمیرد ;وضع او چون انگلستان امروزي بود. خطر خواهد افتاد

یر فرستاد و آنان را به تشکیل یک اتحادیه یونانی دعوت کرد، تا بدان وسیله وجود این، به همه کشورهاي یونان سف

اسپارت این دعوت . مشکالت و اختالفاتی را که شهرهاي یونان را به سوي جنگ میکشید دوستانه حل و فصل کنند

عالوه بر این، . را نپذیرفت، زیرا گمان میکرد که با پذیرفتن آن ضمنا تفوق و تسلط آتن را نیز قبول خواهد کرد

توسیدید، در . بدین سبب، طرح پریکلس تحقق نیافت ;دولتهاي دیگر را نیز پنهانی از قبول دعوت آتن باز داشت

در آتن و پلوپونز جوانان بیشماري بودند که، بر اثر کمی عقل : ((عبارتی که ارزش تاریخی بسیار دارد، چنین میگوید

ن مقدمات، و با اینهمه آمادگی، تنها یک حادثه کوچک و محرك براي ایجاد با ای.)) و تجربه، سالح جنگ برداشتند

، کورکورا، که مستعمره کورنت بود، خود را مستقل خواند و بیدرنگ، براي حمایت، به 435در سال . جنگ بس بود

آتن مدد  دموکراتهاي فاتح کورکورا از. کورنت براي تسخیر آن جزیره ناوگانی گسیل داشت. اتحادیه آتن پیوست

جنگی در گرفت، و در آن کشتیهاي آتنی و کورکورایی با ناوهاي . خواستند، و آتن نیز ناوگانی به یاري آنان فرستاد

، پوتیدایا، که شهري بود در جزیره 432در سال . لکن نتیجه قاطع حاصل نشد. کورنتی و مگارایی به هم درآویختند

پریکلس سپاهی بدانجا فرستاد و . ان کورنت بر قدرت آتن طغیان کردخالکیدیکه خراجگذار آتن، ولی از نژاد مردم

شهر را محاصره کرد، ولی پایداري مردم آن دو سال طول کشید، و این به نیروي نظامی و قدرت و اهمیت آن زیان 

ایی به هنگامی که مگارا دامنه کمکهاي خود را به کورنت توسعه داد، پریکلس از ورود کاالهاي مگار. فاحش رساند

اسپارت به آتن پیشنهاد کرد که آن  ;مگارا و کورنت از اسپارت مدد خواستند. بازارهاي آتیک و آتن جلوگیري کرد

. حکم را لغو کند

پریکلس این پیشنهاد را پذیرفت، به شرط آنکه اسپارت نیز اجازه دهد که کشورهاي خارجی با الکونیا داد و ستد 

ر عوض اظهار داشت که آتن، براي حفظ صلح، باید تمام شهرهاي یونان را آزاد و اسپارت امتناع ورزید و د. کنند

پریکلس مردم آتن را بر آن داشت که بر گفته اسپارت اعتراض . یعنی امپراطوري خود را رها کند ;مستقل بداند

  . کنند، و اسپارت، در مقابل، جنگ را آغاز کرد

III  -  از طاعون تا صلح  

کورنت، مگارا،  ;همه کشورهاي پلوپونز، جز آرگوس، به اسپارت پیوستند. به دو دسته تقسیم شد تقریبا سراسر یونان

آتن، در آغاز کار، به پشتیبانی شهرهاي یونیایی و شهرهاي سواحل . بئوسی، لوکریس، و فوکیس نیز چنین کردند

جنگ نیز، چون جنگ بین الملل  در این. دریاي سیاه و جزایر اژه، که چندان رغبتی به جنگ نداشتند، متکی بود

ازیک سو بحریه آتن شهرهاي ساحل پلوپونز را . زمان ما، نبرد اول مسابقهاي بود میان نیروهاي دریایی و زمینی

ویران ساخت، و از سوي دیگر، سپاه اسپارت وارد خاك آتیک شده، محصوالت آن را در اختیار گرفت و زمینهاي 

نگذاشت که سپاهیان به عزم . س همه مردم آتیک را به درون حصارهاي آتن خواندپریکل. کشاورزي را ضایع گردانید

  . آتنیان خشمگین را پند داد که شکیبا باشند تا بحریه آنان کار جنگ را با پیروزي خاتمه دهد. جنگ بیرون شوند
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ترین عوامل بود و نتیجه لکن تنها یک عامل را، که موثر. پیش بینی پریکلس، از لحاظ تدابیر جنگی، درست و بجا بود

 -و شاید ماالریا ) 430(انبوهی جمعیت در شهر آتن موجب بروز طاعون . جنگ بدان بستگی داشت، نادیده گرفت

این بیماري خطرناك سه سال ادامه یافت، و ربع لشکریان و بسیاري از مردم غیر نظامی شهر را به هالکت . شد

مردمان آتیک، که در چنگال بیماري و جنگ رنج میبردند، همگی پریکلس را مسئول این بدبختیها  .رساند

زیرا ظاهرا  ;کلئون و جمعی دیگر به او تهمت میزدند که خزانه عمومی را به مصارف بیهوده رسانیده است. میشمردند

را به شاهان اسپارت رشوه داده است تا آنان را به صلح ترغیب چنین به نظر میرسید که وي مقداري از پول دولت 

پریکلس محکوم شد، از مقامی . کند، و از این روي نمیتوانست حساب دارایی دولت را بدرستی روشن و معلوم سازد

ن تقریبا در هما. بود جریمه داد) دالر 000،300(که داشت برکنار گردید، و مبلغ هنگفتی که جمعا پنجاه تالنت 

ولی مردم آتن، چون براي اداره امور کشور کس . ، خواهر و هر دو پسر شرعیش از طاعون مردند)429سال (وقت 

و براي آنکه ). 429(دیگري را شایسته نیافتند، دوباره او را به فرمانروایی خواندند و مقام نخستین را به وي باز دادند 

صیبتهایی که بر او نازل شده بود دلداریش دهند، قانونی را که او قدرشناسی خود را نسبت به او ابراز دارند و در م

اما دیري . در نتیجه، فرزندي که وي از آسپاسیا داشت به حقوق شارمندي رسید ;خود گذرانده بود ملغا ساختند

گشت به روز به روز ناتوانتر شد و، چند ماه پس از باز ;نگذشت که سیاستمدار پیر نیز به همان بیماري مبتال گشت

لکن، یکی از علل این ترقی، ثروت . در دوران حکومت پریکلس، آتن به اوج عظمت خود رسید. آن مقام، در گذشت

و علت دیگر آن قدرتی بود که دشمنی تقریبا  ;سرشاري بود که از شهرهاي همپیمان، بیرضاي آنان، گرد آمده بود

هنگامی  ;الیی یونان برمبناي درست و سالمی استوار نبوداز این روي، اساس عصر ط. همه کشورها را برانگیخته بود

. که تدابیر سیاسی آتن از حفظ صلح عاجز ماند، بناي حکومت و مدنیت آن فرو ریخت

ان کار ادامه میداد، شاید پیروز پریکلس را تا پای فابیوسیبا اینهمه، چنانکه توسیدید معتقد است، آتن اگر سیاست 

اما جانشینان وي آنچنان صبر و تحمل نداشتند که برنامهاي را که به خویشتنداري و ضبط شجاعانه نیاز . میشد

رهبران جدید حزب دموکراتیک مردمانی تاجرپیشه چون کلئون چرم فروش، ائوکراتس طناب . داشت به کار بندند

کلئون تواناترین . و همواره مردمان را به جنگهاي زمینی و دریایی برمیانگیختند فروش، و هوپربولس چراغساز بودند

پلوتارك در . بیانی بسیار فصیح داشت، به اصول اخالقی پایبند نبود، و فسادش نیز از دیگران بیشتر بود ;آنان بود

به در میکرد و، در وقت سخن وي اولین سخنرانی بود که در میان آتنیان رداي خود را از تن : ((توصیف او میگوید

ارسطو گوید که کلئون سخت شایق بود که با .)) گفتن، با دست بر ران خود میکوفت و مردم را مخاطب قرار میداد

  . جامه کارگران بر کرسی خطابه قرار گیرد

تقالل خویش وي نخستین حلقه سلسله عوامفریبانی بود که، از هنگام مرگ پریکلس تا زمانی که آتن در خایرونیا اس

  . ، بر آن کشور حکمروایی داشتند)338سال (را از دست داد 

بحریه آتن یکی از ارتشهاي اسپارت را در جزیره سفاکتریا، نزدیک پولوس در مسینا،  425هنگامی که در سال 

یه آتن در آغاز، چنان به نظر میرسید که هیچ یک از سرداران بحر. محاصره کرد، کفایت و قدرت کلئون آشکار گشت

و بیشتر (نتوانند آن پایگاه مستحکم را مسخر سازند، ولی کلئون، پس از آنکه از طرف مجلس مامور محاصره آنجا شد 

، چنان با تدبیر و شهامت بدان سوي حملهور گشت که )امید آن بود که بر سر این کار جان خود را ببازد

اسپارت با . و همگان را از کار خویش به حیرت افکند الکدایمونیان را به نحوي بیسابقه مجبور به تسلیم ساخت،

اما . حقارت تمام خواستار صلح شد و قبول کرد که، در ازاي آزاد شدن اسیران اسپارتی، به اتحادیه آتن بپیوندد

در این وقت، . هاي خود، مجلس را از پذیرفتن این پیشنهاد باز داشت و به ادامه جنگ ترغیب کرد کلئون، با خطابه

سال (ئون پیشنهادي مطرح ساخت که بیدرنگ به عمل درآمد و او را در نظر مردم آتن سخت محبوب ساخت کل
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زیرا گفته بود که مردم آتن نباید براي ادامه جنگ مالیاتی بدهند، بلکه براي این مقصود باید بر مقدار خراجی  ;)424

نیز، چون آتن، سیاست کلئون آن بود که تا آخرین  در این شهرها. که شهرهاي تابع امپراطوري میگزارند افزوده شود

هنگامی که طبقات باالي موتیلنه شورش کردند و نظام دموکراسی را . حد امکان از مالداران و دولتمندان پول بستاند

، کلئون بر آن شد که در آن شهر شورش طلب، همه )429(برانداختند و لسبوس را مستقل از آتن اعالم داشتند 

مجلس که شاید در آن وقت فقط از نصف عده اعضا به . کوري را که به سن بلوغ رسیدهاند هالك گرداندکودکان ذ

عالوه یک تن تشکیل یافته بود با پیشنهاد کلئون موافقت کرد و یک کشتی بدان سوي گسیل داشت تا فرمان اجراي 

ما هنگامی که خبر این حکم بیرحمانه در آتن ا. آن کار را به پاخس، سردار آتنی که شورش را فرو نشانده بود، برساند

فرمان نخستین لغو شد، و بیدرنگ  ;انتشار یافت، مردان هوشمندتر مجلس را به تشکیل جلسه دیگري دعوت کردند

این کشتی، پیش از اجراي فرمان مجلس، خود را به پاخس رسانید و از . کشتی دیگري بدان جانب رهسپار گشت

این عده، به پیشنهاد کلئون، و  ;اخس هزار تن از سلسله جنبانان انقالب را به آتن فرستادپ. قتل عام جلوگیري کرد

. بنا بر رسم آن زمان، یکسره کشته شدند

در این هنگام، یکی از سرداران اسپارتی به نام براسیداس شهرهاي شمالی یونان را، که همگی از متحدان آتن یا از 

در همین . کلئون نیز در جنگ با او کشته شد و دین خود را عاقبت ادا کرد. اختتوابع آن بودند، یک به یک مسخر س

جنگ بود که توسیدید، چون دیر به یاري آمفیپولیس رفته بود، مقام خویش را در نیروي دریایی از دست داد و از 

و از این جهت حایز  اقامت در آتن نیز محروم گشت، زیرا که آن شهر همه معادن طالي تراکیا را در اختیار داشت،

اما براسیداس نیز در همان پیکار جان سپرد، و اسپارت، که با تهدید انقالب هیلوتس رو به رو شده . اهمیت بسیار بود

آتن نیز، براي آنکه یک بار هم توصیه رهبر اولیگارشها را پذیرفته باشد، عهدنامه صلح . بود، دوباره خواستار صلح شد

شهرهاي دیگر نیز نه تنها پایان جنگ را اعالم داشتند، بلکه به امضاي پیمان یک اتحاد . ردرا امضا ک) 421(نیکیاس 

  . آتن تعهد کرد که اگر هیلوتس قیام کند، به یاري اسپارت برخیزد. به مدت پنجاه سال گردن نهادند

IV -  آلکیبیادس  

جنگ با ((تبدیل صلح به : دل گرددسه عامل موجب شد که این پیمان پنجاه ساله به یک صلح موقت شش ساله مب

، قرار گرفتن آلکیبیادس در راس حزبی که خواستار تجدید خصومتهاي گذشته بود، و کوشش آتن ))وسایل دیگر

اسپارت در این هنگام به صورت دولتی ضعیف در آمده بود، و متحدینش . براي تصرف مستعمرات دوریها در سیسیل

آلکیبیادس، که آتن را رسما و ظاهرا در حال صلح نگاه . سرباز زده، با آتن متحد شدنداز امضاي موافقتنامه اتحاد با او 

آنها را به یکدیگر پیوسته، ) 418در (داشته بود، دولتهاي متحد خویش را به جنگ با اسپارت برمیانگیخت، و سرانجام 

سراسر یونان را صلحی خشماگین فرا ولی اسپارت پیروز شد، و زمانی کوتاه . در مانتینئا با اسپارت به جنگ افکند

  . گرفت

در این گیرودار، آتن بحریهاي به سوي جزیره دوریایی ملوس گسیل داشت تا آنجا را، به عنوان یک دولت تابع، به 

توسیدید، که در اینجا از جلد مورخ بیرون شده و به صورت یک فیلسوف سوفسطایی یا یک . امپراطوري منضم سازد

درآمده است، در این باره میگویدکه تنها دلیلی که فرستادگان آتن براي عمل خود داشتند این بود تبعیدي انتقامجو 

ما معتقدیم که خدایان، و میدانیم که مردمان، به حکم قانون تغییرناپذیر طبیعتشان، بر . ((که بگویند حق با زور است

نون را ساخته، یا براي نخستین بار بدان عمل کرده چنان نیست که ما این قا. هر جا که بتوانند، فرمانروایی میکنند

مافقط از آن استفاده میکنیم، و میدانیم . پیش از این قانون برقرار بوده، و پس از ما نیز تا ابد برجا خواهد ماند. باشیم

نخواهد که شما یا هر کس دیگر، اگر نیرویی را که اکنون در دست ماست با خود داشته باشد، جز اینکه ما میکنیم 

اما اندکی بعد، چون . مردم ملوس تسلیم نشدند، و گفتند که جز خدایان به کس دیگري اتکا و اعتماد نداریم.)) کرد
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آتنیان هر مرد بالغی . نیروي امدادي سیل آسایی به بحریه آتن افزوده گشت، بال شرط در برابر فاتحین تسلیم شدند

و سراسر آن جزیره را به پانصد تن کوچنشین آتنی  ;ردگی فروختندزنان و کودکان را به ب ;را که یافتند کشتند

آتن از این پیروزي سخت خرسند مینمود، و آماده میشد که موضوع تراژدیهاي درامنویسان خود یعنی . بازگذاشتند

  . انتقام االهی در پی پیروزیهاي گستاخانه را عمال و در عالم واقع نمایش دهد

  . ود که در مجلس کشتار همه مردان و پسران ملوس را خواستار بودندآلکیبیادس یکی از کسانی ب

پشتیبانی وي از هر گونه نیتی اجراي آن را تضمین میکرد، زیرا مردي بود که در آتن شهرت تمام داشت و، به جهت 

درش، پ ;فصاحت بیان، صباحت منظر، تنوع استعدادها، و حتی خطاها و جنایاتش مورد تکریم و ستایش مردم بود

مادرش، که وابسته به آلکمایون و خویشاوند نزدیک پریکلس  ;کلینیاس دولتمند، در جنگ کورونیا کشته شده بود

آلکیبیادس در دوران کودکی . بود، این مرد سیاست را راضی ساخته بود که فرزند وي را در خانه خود پرورش دهد

بیست ساله بود که در پوتیدایا دوش . هره بسیار داشتسخت آشوبگر و رحمت آور بود، لکن از شجاعت و تیز هوشی ب

از قرار معلوم سقراط به این . در جنگ دلیوم شرکت جست) 424(در بیست و شش سالگی  ;به دوش سقراط جنگید

وي را بدان سان به سوي فضیلت و نیکی میخوانده است ((جوانک دلبستگی تمام داشته و، چنانکه پلوتارك میگوید، 

ولی آلکیبیادس گاه . سخنانش اشک از دیدگان جوانک جاري میشده و روحش آشفته میگشته است که از تاثیر

اما سقراط، چون . فریفته چرب زمانی چاپلوسان شده، سقراط را ترك میگفته، و به عیش و عشرت میپرداخته است

کته گویی این جوان مایه حاضرجوابی و ن.)) کسی که در پی بردهاي فراري روان باشد، او را دنبال میکرده است

هنگامی که پریکلس خودرایی مغرورانه او را . اعجاب مردم یونان شده بود، و همه جا سخن از لطف بیان او میرفت

: نکوهش کرده و گفته بود که من خود نیز در جوانی سخنان کنایهآمیز بسیار گفتهام، آلکیبیادس جواب داده بود

یک روز، براي آنکه جرئت حریفان .)) هم و اندیشه بهتر داشتی نمیشناختمتافسوس که من در آن زمان که تو ف((

آشوبگر خود را بیازماید، در پیش همگان، بر چهره یکی از غنیترین و مقتدرترین مردان آتن، که هیپونیکوس نام 

تمنا کرد که با  اما صبح روز بعد به خانه دولتمند بیمزده رفت، جامه از تن برگرفت، و از او ;داشت، سیلی نواخت

. تازیانه وي را عقوبت کند

آلکیبیادس مرد را . پیرمرد چنان مغلوب گشت که دختر خویش هیپارته را به او داد، و ده تالنت جهیز همراه وي کرد

وي با چنان تجمل و شکوهی . راضی کرد که آن مقدار را دو چندان سازد، و سپس اکثر آن را صرف خویش کرد

نقاشان چندي را گماشت تا دیوارهاي  ;اسباب خانه او سخت گرانبها بود ;ر آتن سابقه نداشتزندگی میکرد که د

رمهاي از اسبان مسابقه در آخور بسته بود و غالبا در اسبدوانیهاي اولمپیا پیروزي نصیب او  ;خانهاش را مصور کنند

د، و او بدین مناسبت همه مجلس را به یک بار اسبان وي در این مسابقه جایزه اول و دوم و چهارم را بردن. میشد

کشتیهاي جنگی بسیار فراهم کرده بود، و غالبا هزینه همسرایان نمایشها را شخصا  ;ضیافت خویش خواند

از نداي وجدان و  ;هنگامی که دولت براي جنگها طلب معاضدت میکرد، اعانه وي از همه بیشتر بود ;میپرداخت

در وي راه نداشت، از این روي، در دوران جوانی و اواسط عمر چنان با شور و  زنجیر آداب و رسوم آزاد بود و ترس

اندکی لکنت زبان داشت، لکن این . هیجان به عشرت و عیش میپرداخت که سراسر آتن از شادي وي لذت میبرد

ان خاصیت چنان سخن گفتن او را شیرین ساخته بود که همه جوانان نوخاسته میکوشیدند که چون او لکنت زب

)) کفش آلکیبیادسی((وي براي خود کفشی تازه ساخته بود و دیري نگذشت که همه نوجوانان شهر . داشته باشند

. صدها قانون شکنی کرد و صدها کس را بیازرد، اما کسی را یاراي آن نبود که وي را به دادگاه بخواند. برپاي کردند

تصویر خداوند عشق و شعله آذرخش را نقش کرده بود  زنان روسپی همگی دلباخته او بودند، و وي بر سپر خویش

زنش، پس از آنکه چندگاهی بیوفاییهاي او را . گویی میخواست از این راه پیروزیهاي خود را در عشق نمایان سازد
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اما هنگامی که در حضور آرخون تقاضاي خود را عرضه . بردبارانه تحمل کرد، به خانه پدر بازگشت و آماده جدایی شد

ت، آلکیبیادس او را در آغوش گرفته، از میان کوچه و بازار، به خانه خود برد، و کسی را یاراي آن نبود که وي را داش

اما . از این روي، همسر آلکیبیادس وي را آزادي تمام داد و خود، با درد عشق او، صبر پیش گرفت. از این کار باز دارد

. دمرگ پیش از هنگام وي از قلبی شکسته خبر میده

آلکیبیادس وقتی که پس از مرگ پریکلس به میدان سیاست گام نهاد، تنها یک کس را رقیب خویش دید، و آن 

از این روي، آلکیبیادس جانب پیشه وران را . اما نیکیاس از اشراف طرفداري میکرد. نیکیاس دولتمند و پرهیزگار بود

در نظر وي )) صلح نیکیاسی. ((آتنی سخت سازگار بودگرفت و از استعمارطلبی دم زد، و این با غرور خودخواهی 

، جزو فرماندهان دهگانه انتخاب شد، و از همین جا بود 420در سال . بیاعتبار مینمود، زیرا نام رقیب با آن همراه بود

 هنگامی که مجلس کارهاي او را میستود، تیمون، دشمن. که با طرحهاي جاه طلبانه خود آتن را به جنگ بازگرداند

  . اجتماع و انسان، دلشاد بود و بالها و خونریزیهاي فراوان در آینده میدید

V -  واقعه سیسیل  

آتن بتازگی از جنگ و طاعون خالص یافته، و تجارت . قوه تخیل آلکیبیادس اعمال پریکلس را ضایع و بیحاصل کرد

زندهاي، به مقتضاي طبیعت خویش،  اما هر موجود. دوباره ثروت ناحیه اژه را به سوي آن شهر روانه کرده بود

. هرگز مطامع انسانی و گسترشطلبی امپراطوریها پایان ندارد و در یک جا باز نمیایستد. خواستار رشد و گسترش است

آلکیبیادس در اندیشه آن بود که قلمرو آتن را در سرزمینهاي ثروتمند سیسیل و ایتالیا توسعه دهد، زیرا که شهرهاي 

اگر آتن بر شهرهاي ایتالیا و سیسیل دست . طوري را از غله و مواد خام و مرد جنگی بینیاز میساختندآن نواحی، امپرا

مییافت، منابعی را که براي پلوپونز غذا تهیه میکرد در اختیار میگرفت، و خراجی که او را غنیترین و نیرومندترین 

  . شهر جهان ساخته بود دو برابر میشد

اگر آتن میتوانست بر سیراکوز چیره . ود، و او این اندیشه را بر خود هموار نمیتوانست کردتنها رقیب آتن سیراکوز ب

شود، مدیترانه باختري یکسره در تصرف او میآمد، و آتن به چنان شکوه و عظمتی دست مییافت که پریکلس آن را 

  . حتی در مخیله خویش نمیتوانست دید

سیراکوز دوریایی در یک : هاي، به چند گروه متخاصم تقسیم شده بود، سیسیل، به تقلید کشورهاي قار427در سال 

  . لئونتینی گورگیاس را به آتن فرستاد و یاري طلبید. سمت، و لئونتینی یونیایی در سمتی دیگر

، سگستا چندین 416در این هنگام، یعنی به سال . اما، در آن روزگار، آتن چنان ناتوان بود که هیچ نمیتوانست کرد

به آتن فرستاد و گفت که سیراکوز بر سر آن است که اگر جنگ دوباره آغاز شود، سراسر سیسیل را تصرف  رسول

آلکیبیادس موقع را مغتنم . کرده، حکومت دریایی در آن برقرار سازد و براي اسپارت پول و خوراك فراهم کند

یان کسانی که در یک شهر زندگی شمرده، گفت که یونانیان سیسیل سخت از یکدیگر جدا شدهاند و، حتی در م

باید اندکی شهامت به کار برد، و آن جزیره را یکسره به امپراطوري منضم  ;میکنند، تفرقهاي بزرگ پدید آمده است

براي نژادي که . شک نیست که این امپراطوري باید یا رشد و توسعه یابد، یا رو به تباهی و نیستی گذارد. ساخت

نیکیاس از . ست، هر چند گاه، یک جنگ کوتاه ضروري است تا وي را ورزیده نگاه داردخواستار سیادت و بزرگی ا

مجلس تقاضا کرد که سخنان کسی را که فریفته فزونطلبی خویش است و دیوانهوار سوداي گسترش در سر دارد 

اخالقی رها شده  اما زبان فصیح آلکیبیادس، و خیالپردازیهاي مردمی که در این وقت بیباکانه از قیدهاي. نشنود

مجلس جنگ با سیراکوز را تصویب کرد، و هزینه سنگین جهت تهیه کشتیهاي جنگی . بودند، بر اوضاع غالب گردید

. معین داشت و، گویی براي آنکه شکست آتن مسلم باشد، فرماندهی را به آلکیبیادس و نیکیاس سپرد
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 ;گشت، و همگان در انتظار روز عزیمت ناوها بودند اسباب جنگ با هیجان تبالودي، که از خصایص آن است، آماده

اما پیش از روز عزیمت سپاهیان، واقعهاي روي نمود که شهر . گویی یکی از جشنهاي بزرگ ملی را در پیش داشتند

شبانگاه، شخصی بی نام . آتن را، که از تقوا و درستی تهی و از اوهام و خرافات پر بود، یکسره آشفته و حیران ساخت

شان، گوشها و بینیها و قضینهاي همه تندیسهاي هرمس را، که جهت حفظ امن و سالمت و باروري در برابر و ن

یکی از بازرسان، که از این پیشامد سخت برآشفته بود،  ;ها قرار داشتند، شکسته بود بناهاي عمومی و پارهاي از خانه

جمعی از پیروان آلکیبیادس در حال مستی بدین  گروهی از بیگانگان و بردگان را به شهامت آورده، مدعی شد که

سردار جوان بر این تهمت معترض شد و . عمل شنیع دست زدهاند، و آلکیبیادس خود نیز راهنماي آنان بوده است

اما . خواستار آن گردید که بیدرنگ، قبل از عزیمت سپاه، در برابر دادگاه قرار گیرد تا یا محکوم یا از تهمت مبرا گردد

، ناوگان جنگی آتن رو به راه نهاد، در 415بدین ترتیب، در سال . ان وي کار محاکمه را به تعویق انداختنددشمن

یکی صلحجویی بیزار از جنگ، و دیگري سلحشوري بیباك، که نبوغش بی اثر : حالی که دو کس فرمانرواي آن بود

از اینکه وي کینه خدایان را برانگیخته است  مانده بود، زیرا که در کار خویش استقالل نداشت و دریانوردان نیز

  . بیمناك بودند

هنوز چند روزي از عزیمت ناوگان نگذشته بود که دشمنان آلکیبیادس باز اسناد و مدارك دیگري، که از شهادتهاي 

ه پیشین موثقتر نبود، فراهم کردند و او را متهم ساختند که با دوستانش مراسم مقدس اسرار الئوسی را به سخر

مجلس، به تحریک جمعی کثیر از مردم عامی، کشتی ساالمینیا را گسیل داشت تا آلکیبیادس را گرفته، . گرفتهاند

  . آلکیبیادس حکم را پذیرفت و بر عرشه ساالمینیا درآمد. براي محاکمه به آتن بیاورند

مجلس، که سخت . یختاما هنگامی که کشتی به توریاي نزدیک شد، وي پنهانی خود را به ساحل رساند و گر

و خونش را بر مردم آن  ;به مصادره اموال او فرمان داد ;مبهوت و خشمگین گردیده بود، وي را از آتن تبعید کرد

. کشور مباح ساخت

آلکیبیادس همواره این حکم را ظالمانه میدانست و از اینکه همه کوششهایش در راه کسب قدرت و عظمت با چنین 

از این روي به پلوپونز پناهنده شد، و چون در برابر . ، خاطري آزرده و پریشان داشتحکمی بیحاصل گشته بود

مجلس اسپارت قرار گرفت خود داوطلب شد که به آن دولت یاري کند و آتن را شکست دهد و حکومتی 

ز عقل سلیم و اما کسانی که در بین ما ا: ((توسیدید از زبان وي چنین گوید. آریستوکراتیک در آنجا برقرار سازد

من نیز، چون دیگران، از کیفیت آن آگاه بودم، زیرا بیش از . بهرهاي داشتند، میدانستند که دموکراسی چیست

درباره این موضوع، که سخافت و بیارجی آن آشکار است، هیچ سخن تازهاي . دیگران حق دارم که از آن ناالن باشم

یر سیراکوز اعزام دارد و نیز سپاهی را به فتح دکلیا مامور وي توصیه کرد که اسپارت ناوگانی جهت تسخ.)) نیست

دکلیا شهري بود در آتیک، که تصرف آن به اسپارت توانایی میداد که بر سراسر آتیک، جز آتن، فرمانروایی . سازد

ست بدین ترتیب، دیگر معادن نقره الئوریون خزانه دولت آتن را پر نمیساخت و پایداري وي س. نظامی داشته باشد

اسپارت نیز نصیحت  ;میگشت و شهرهاي تابع، که شکست آتن را مسلم میدانستند، از پرداخت خراج سر باز میزدند

  . او را پذیرفت

ثبات عزم او از اینجا آشکار میشود که با وجود آنکه به شوکت و تجمل خوگرفته بود، روش زندگی اسپارتیان را در 

اك ساده تناول میکرد، جامهاي خشن و بیپیرایه میپوشید، برهنه پاي ممسک و صرفهجو شده بود، خور ;پیش گرفت

راه مییافت، در تابستان و زمستان در نهر ائوروتاس تن میشست، و همه رسوم و قوانین الکدایمونی را صادقانه رعایت 

شد و از او شهبانو دلداده او . با اینهمه، روي خوب و جاذبه شخصی وي همه طرحهایش را بر هم میریخت. میکرد

آلکیبیادس . پسري آورد، و در همه جا مغرورانه با دوستان خود به نجوا میگفت که پدر آن کودك آلکیبیادس است
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نیز، نزد یاران یکدل خویش، عذر این گناه را چنین آورده بود که خواستم تا فرزندانم بر تخت شاهی الکونیا بنشینند، 

آگیس، پادشاه آن سرزمین، که با سپاهیان خویش از پایتخت دور شده . کرد و در برابر این وسوسه پایداري نتوانستم

. آلکیبیادس بآسانی در بخشی از بحریه اسپارت که عازم ایران بود، مقامی به دست آورد. بود، آهنگ بازگشت کرد

یبیاس را شاه، پس از بازگشت، کودك را از حقوق موروث خویش محروم کرد و پنهانی کسانی را برگماشت تا آلک

اما دوستان آلکیبیاس او را باخبر ساختند و وي گریخته، در ساردیس به امیرالبحر ایران، که تیسافرنس . هالك سازند

  . نام داشت، پیوست

هاي جنگی آلکیبیادس  در سوي دیگر میدان جنگ، نیکیاس با چنان مقاومتی مواجه شده بود که تنها تدابیر و حیله

، یک ناوگان اسپارتی، 414در سال . تقریبا سراسر سیسیل به یاري سیراکوز آمده بود. شکندمیتوانست آن را در هم ب

به سرداري گولیپوس، بحریه سیسیل را مدد کرد تا کشتیهاي آتن را در کرانه سیراکوز محاصره کنند و نگذارند که 

د، لکن، به سبب کسوف، از براي نیکیاس و همراهانش فرصت مناسبی پیش آمد که بگریزن. خوراك به آنها برسد

اما صبح روز . گریختن خودداري کردند و منتظر شدند تا فرصت دیگري که خدایان را خوشایند باشد به دست آید

بعد ناگاه خود را در حلقه محاصره یافتند و رو به هزیمت نهادند، و نخست در دریا و سپس در خشکی شکست 

بود، دلیرانه جنگید و سرانجام خود را به رحمت و انصاف مردم  نیکیاس، گرچه بیمار و سخت فرسوده. خوردند

اما بیدرنگ کشته شد، و سایر آتنیانی که اکثر از شارمندان بودند به معادن سیسیل فرستاده  ;سیراکوز باز گذارد

ی از آدمیان در اینجا بود که شارمندان آتنی خود طعم رنجی را که نسلهای. شدند تا بر اثر کارهاي دشوار جان بسپرند

. در معادن الئوریون کشیده بودند چشیدند

VI - پیروزي اسپارت  

تقریبا نیمی از شارمندان آن اسیر یا کشته شده، نیمی از زنان آنان . این مصیبت روحیه آتن را در هم شکست

پایان یافتن بود، و خزانهاي که پریکلس گرد آورده بود نزدیک به . بیشوهر مانده، و کودکان بسیاري یتیم گشته بودند

شهرهاي تابع آتن، چون شکست آن کشور را سخت نزدیک دیده بودند، از پرداخت خراج . بیش از یک سال نمیپایید

، 413در سال . اغلب متحدین وي نیز رهایش ساخته، و بسیاري از آنان به اسپارت پیوسته بودند ;سرباز میزدند

در این . را پی در پی شکسته است، جنگ را دوباره آغاز کرد)) جاه سالهصلح پن((اسپارت به بهانه اینکه آتن پیمان 

. هنگام، اسپارتیها دکلیا را گرفته، قالع آن را مستحکم ساختند، و راه رسیدن غذا از ائوبویا و نقره از الئوریون را بستند

ه بیست هزار نفري به بردگانی که در معادن الئوریون کار میکردند دست به انقالب زدند و به صورت یک گرو

شاهنشاه ایران نیز، چون فرصت را . سیراکوز نیز سپاهی گسیل داشت و به مهاجمین پیوست. اسپارتیان پیوستند

مناسب دید، براي تالفی جنگهاي ماراتون و ساالمیس، بحریه روزافزون اسپارت را از معاضدتهاي مالی خویش بهرهور 

کرد و پذیرفت که به ایران یاري کند تا دوباره بر شهرهاي یونیایی یونان  اسپارت این عمل شرمآور را قبول. ساخت

  . دست یابد

این بهترین نمودار شهامت این مردم است و بر حیات و قدرت  ;آتن ده سال دیگر در برابر دشمنان خود پایداري کرد

مالیات و اعانات، بحریه  با اخذ ;حکومت بر مبناي اقتصادي مستحکمی قرار گرفت. دموکراسی آتن داللت دارد

و تقریبا یک سال پس از شکست سیراکوز، آتن آماده شد که باز به اسپارت در فرمانروایی بر  ;جدیدي فراهم گشت

اما همینکه بهبود اوضاع مسلم شد، اولیگارشها که هیچ گاه از جنگ خشنود نبودند و پیروزي . دریاها رقابت کند

کومت آریستوکراسی در آتن میشمردند، شورشی ترتیب دادند و بر ارکان اسپارت را در حقیقت تجدید حیات ح

مجلس، که از قتل بسیاري از ). 411(حکومت مستولی شدند و یک شوراي عالی چهار صد نفري تشکیل دادند 

ا آن دولتمندان پشتیبان این انقالب بودند، زیر. رهبران حزب دموکرات به وحشت افتاده بود، بر انحالل خود راي داد
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این وضع، سخت . را تنها راه تسلط بر جنگ طبقاتی، که از صفوف پیکار گذشته و به آتن سرایت کرده بود، میدانست

زیرا در انقالب امریکا نیز جنگ و ستیز طبقات . به وضعی که در دوران انقالب امریکا پیش آمده بود شباهت داشت

اولیگارشها چون به قدرت رسیدند، . ریکا و انگلیس شده بودمتوسط با آریستوکراسی موجب اتحاد احزاب لیبرال ام

در این . سفرایی به اسپارت فرستاده، خواستار صلح شدند، و در باطن آماده بودند که سپاه اسپارت را در آتن بپذیرند

که (ا میان ترامنس، رهبر یکی از احزاب اشرافی میانه رو، انقالب دیگري به وجود آورد و شوراي چهارصد نفري ر

براي مدت کوتاهی در آتن حکومتی ). 411(به شوراي پنج هزار نفري مبدل ساخت ) چهار ماهی حکومت کرده بود

که هر دو از جانبداران (توسیدید و ارسطو  ;پدید آمد که از دموکراسی و آریستوکراسی ترکیب یافته بود

. که پس از سولون در آتن صورت پذیرفته بودآن را بهترین و درستترین حکومتی میدانستند ) آریستوکراسی بودند

اما انقالب دوم نیز فراموش کرده بود که غذا و حیات آتن به بحریه آن وابسته است، و مانند انقالب اول، جمله 

. سپاهیان دریایی را، جز معدودي از فرماندهان، از حقوق سیاسی محروم داشته بود

، گفتند که اگر دموکراسی کامل برقرار نشود، ما آتن را محاصره خواهیم دریانوردان، که از این خبر برآشفته بودند

اسپارتیان نیز چون همیشه تاخیر کردند، و حکومت . اولیگارشها چشم امید خود را به سپاه اسپارت دوخته بودند. کرد

  ). 411(تازه به زانو درآمد و دموکراتهاي پیروز سازمانهاي پیشین را دوباره برقرار ساختند 

در این وقت، : آلکیبیادس در نهان پشتیبان شورش اولیگارشها شده بود، و امید داشت که از این راه به آتن بازگردد

دموکراسی که دوباره قدرت یافته بود، او را وعده عفو داد و به آتن بازخواند، زیرا میدانست که آتن پس از تبعید وي 

آلکیبیادس بر آن شد که توفیق . که در کار بود خبري نداشت هایی سختیهاي بسیار کشیده است، اما از دسیسه

از این روي فرماندهی بحریه ساموس را پذیرفت، و با چنان سرعت و توفیقی  ;نهایی خود را در آتن به دست آورد

 از راه داردانل به سوي بخشی از ناوگان اسپارت. بدین کار پرداخت که آتن را براي مدتی کوتاه شادکام گردانید

، شهر خالکدون و بیزانس را پس از یک سال محاصره مسخر )410(شتافت و آن را در کوزیکوس در هم شکست 

سپس، هنگامی که به سوي جنوب باز میگشت، در نزدیکی . ساخت، و از طریق بوسفور غذاي آتن را تامین کرد

چون به آتن بازگشت . ست دادجزیره آندروس، با بخش دیگري از بحریه اسپارت مواجه شد و آن را بآسانی شک

گناهانش از یادها رفت، و تنها : ، همه مردم آتن به استقبالش شتافتند و با گرمی و مهر تحسینش گفتند)407(

اما آتن، در . چیزي که بر جاي ماند، ذکر نبوغ و ستایش کارهاي او بود و نیز نیاز سخت آتن به سرداري الیق و مقتدر

ستود، فراموش کرده بود که جهت پرداخت هزینه سپاهیان،  کیبیادس را سرافرازانه میآن هنگام که پیروزیهاي آل

بخش عمده . اما یک بار دیگر، بیاعتنایی آلکیبیادس به اصول اخالقی موجب خسران او شد. نقدینهاي بهر او بفرستد

رد، و به او گفت که از بندرگاه به فرماندهی مردي به نام آنتیوخوس بازگذا) نزدیک افسوس(ناوگان خود را در نوتیوم 

سپس خود، با سپاهی اندك، به کاریا رفت تا از طریق نامشروع . دور نشود و به هیچ روي خود را گرفتار جنگ نسازد

اما، در غیاب او، آنتیوخوس، که شیفته نام بود، بندرگاه خود را ترك گفت و به . هزینه سپاه خویش را فراهم آرد

لوساندروس این اهانت را پذیرفت، در جنگی . ت، که زیر فرمان لوساندروس بود، حملهور گشتبخشی از ناوگان اسپار

). 407(تن به تن وي را به خاك افکند، و بیشتر کشتیهاي آتنی را یا به تصرف خود در آورد یا در دریا غرقه ساخت 

و توبیخ آلکیبیادس پرداخت، و چون این خبر به آتن رسید، مجلس، باز با همان شتاب همیشگی خویش، به شماتت 

آلکیبیادس، که در این هنگام نه تنها از آتن، بلکه از اسپارت نیز بیمناك بود، . او را از فرماندهی سپاه معزول داشت

. ناگزیر به بیتینیا پناهنده شد

روپولیس را ذوب کنند و ها و هدایاي معبد آک هاي مجسمه آتن، که به تنگنا افتاده بود، فرمان داد تا همه طالها و نقره

بدین ترتیب، یکصد و پنجاه کشتی جنگی بزرگ ساخته شد، و فرمانی صادر . آن را به کار تهیه ناوگان تازهاي بزنند
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گشت که هر بردهاي که در این جنگ شرکت جوید، آزاد به شمار خواهد آمد، و هر بیگانهاي که به دفاع آتن 

شکست داده، از  406این بحریه جدید بخشی از ناوگان اسپارت را در سال  .برخیزد، به شارمندي پذیرفته خواهد شد

اما در این وقت . دور کرد، و آتن بار دیگر از شادي پیروزي سرمست شد) واقع در جنوب لسبوس(جزایر آرگبنوساي 

در طوفان  خبر رسید که بحریه دشمن بیست و پنج کشتی آتنی را غرق ساخته، و سرداران آتنی سرنشینان آنها را

آنها که مزاجی آتشین و طبعی  ;مجلس از این خبر باز خشمگین و آزرده خاطر گشت. دریا به دست مرگ سپردهاند

بی شکیب داشتند زبان به شکوه و ناله گشادند که این مردگان، چون مزاري ندارند، ارواح بی آرامشان همواره در 

ت به در بردهاند و در نجات دیگران نکوشیدهاند باید به کیفر و کسانی که جان به سالم ;جهان سرگردان خواهد بود

سقراط، که . را خواستار شدند) از جمله فرزند پریکلس از آسپاسیا(از این روي قتل هشت تن از سرداران فاتح . برسند

اض شدید اما، علی رغم اعتر. بر حسب اتفاق در این زمان عضو هیئت رئیسه بود، از طرح این پیشنهاد ممانعت کرد

لکن چند روزي . وي، مجلس در این باره راي موافق داد، و حکم، به همان سرعت که صادر شده بود، اجرا شد

در این میان، اسپارتیان، که بر اثر . نگذشت که مجلس از کرده نادم گشت و مسببان این امر را به مرگ محکوم کرد

ما بالغت و سخندانی کلئوفون مست، مجلس را از پذیرفتن ا ;شکست ناتوان گشته بودند، دوباره خواستار صلح شدند

  . این پیشنهاد بازداشت

اکنون بحریه آتن، به فرماندهی سردارانی که چندان جنگ آزموده نبودند به سوي شمال رهسپار شد، تا در دریاي 

  . مرمره با سپاه اسپارت که زیر فرمان لوساندروس بود رو به رو شود

ها گزیده بود، میدید که بحریه آتن در ناحیه آیگوس پوتاموس، نزدیک  هی که در کوهآلکیبیادس، از پناهگا

از این روي جان خود را به مخاطره افکند، از کوه به زیر آمد و، بر . المپساکوس، جایگاه خطرناکی اختیار کرده است

نان اندرز وي را حمل بر غرض اما آ. ساحل دریا، فرماندهان آتنی را نصیحت کرد که در محل امنتري مقام بگیرند

از بحریه آتن،  ;روز بعد جنگ به مرحله نهایی رسید. کردند و به او یادآور شدند که فرماندهی سپاه دیگر با او نیست

لوساندروس فرمان داد تا سه هزار تن اسیر آتنی را  ;ناو جنگی بود، فقط هشت کشتی باقی ماند 208که داراي 

یادس، چون شنید که لوساندروس به قتل او نیز فرمان داده است، در فروگیا به فرناباذ، آلکیب. یکباره هالك سازند

اما شاه ایران، بر . فرناباذ وي را در قصري مقام داد و یکی از روسپیان را به خدمتش گماشت. سردار ایرانی، پناه برد

دو مردي که مامور قتل آلکیبیادس  .اثر وسوسه لوساندروس، به سردار خود فرمان داد که میهمان خویش را بکشد

آلکیبیادس برهنه از خانه بیرون شد تا به تنهایی براي نجات . بودند، قصر او را محاصره کردند و در آن آتش زدند

ها و تیرهاي دشمن جسمش را از هم  اما پیش از آنکه از تیغش زخمی به دشمنان برسد، نیزه. جان خویش بجنگد

نامرادیهاي بغایت غم . او بزرگترین نابغه نظامی یونان بود ;و شش سالگی کشته شد آلکیبیادس در چهل. شکافت

. انگیزش در تاریخ آن کشور بینظیر است

لوساندروس، که در این هنگام فرمانرواي مطلق ناحیه اژه شده بود، با ناوگان خود از شهري به شهر دیگر میرفت، 

  . گارشی پیرو اسپارت را جایگزین آنها میساختدموکراسیها را برمیانداخت، و حکومتهاي اولی

مردم آتن، با دلیري خاص خود، در برابر این . هاي آتن را مسدود ساخت چون بآسانی به شهر پیرایئوس درآمد، راه

اما ذخیره خوراکشان در سه ماه به پایان رسید، و کوي و برزن از اجساد مردگان و مردانی که . پیشامد پایداري کردند

لوساندروس براي صلح شرایطی پیشنهاد کرد که معتدل و در عین حال سخت ناگوار . ال نزع بودند، پر شددر ح

وي میگفت که آتن را ویران نخواهد ساخت زیرا این شهر در روزگاران گذشته شرافتمندانه به یونان خدمت . مینمود

از میان برداشته شود، )) دیوارهاي طویل((که اما میخواست . کرده است و نیز مردم آنجا را به بردگی نخواهد گرفت

اولیگارشهاي تبعید شده به آتن بازگردند، از کشتیهاي جنگی جز هشت ناو آنچه باقی مانده است به تصرف اسپارت 
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آتن نخست اعتراض کرد، و سپس تسلیم . درآید، و آتن تعهد کند که در جنگهاي بعد مجدانه پشتیبان اسپارت باشد

  . شد

هاي تبعید شده بازگشتند و به یاري لوساندروس، و به رهبري کریتیاس و ترامنس، حکومت را در دست اولیگارش

ي یونانی از وقایع گذشته درسی ))بوربونها((این ). 404(تشکیل دادند )) سی نفري((گرفتند و براي آتن یک شوراي 

هر  ;را به سوي قدرتهاي بیگانه متوجه ساختنداموال تاجران دولتمند بسیار را مصادره کردند و آنان  ;نگرفته بودند

باراندازهاي بندرگاه پیرایئوس را، که یک هزار تالنت ارزش داشت، به سه تالنت  ;چه در معابد بود به یغما بردند

هر یک از مردم  ;پنج هزار تن از دموکراتها را تبعید کردند و هزار و پانصد تن از آنان را به قتل رساندند ;فروختند

. و آزادي تعلیم، تجمع، و بیان را از میان برداشتند ;ن را که به علل سیاسی یا شخصی نمیپسندیدند، کشتندآت

شوراي سی نفري، براي . کریتیاس، که خود شاگرد سقراط بود، استاد را از بحث و جدل آزاد در مجامع منع کرد

. تن دیگر فرمان داد تا لئون دموکرات را گرفتار سازنداینکه سقراط را با کارهاي خود موافق قلمداد کند، به او و چهار 

. آن چهار تن اطاعت کردند، اما سقراط فرمان را نپذیرفت

تعداد، و حتی وسایل مادي کسانی . با افزایش جنایات و تبهکاریهاي اولیگارشها، همه گناهان دموکراسی از یادها رفت

هنگامی که هزار . ین بیدادگریها بودند، روز به روز زیاده میگشتکه از این وضع به ستوه آمده و در صدد قطع ریشه ا

تن از دموکراتهاي مسلح، به سرداري تراسوبولوس، به پیرایئوس نزدیک شدند، شوراي سی نفري دریافت که جز 

  . هواخواهان بسیار مقرب کس دیگري به حمایتش برنخواهد خاست

تراسوبولوس به آتن درآمد و حکومت . ا شکست خورد و کشته شدکریتیاس سپاه اندکی گرد آورد و به جنگ رفت، ام

فقط چند تن از : مجلس، به راهنمایی وي، نهایت اعتدال را به جا آورد). 403(دموکراسی را دوباره برقرار ساخت 

سانی سایر ک. سران انقالب را به مرگ محکوم ساخت، و به آنان اختیار داد که براي نجات جان خود آتن را ترك کنند

و حتی یکصد تالنتی را که حکام اسپارتی به  ;را که از اولیگارشها حمایت کرده بودند مشمول عفو عمومی قرار داد

این روش انسانی و مدبرانه سرانجام آرامشی را که آتن مدت یک نسل از . شوراي سی نفري وام داده بودند پس داد

  . آن محروم بود به وي بازگرداند

VII  - مرگ سقراط   

شگفت آنکه دموکراسی بازگشته تنها در حق حکیم سالخوردهاي ظلم کرد که هفتاد سال از عمرش گذشته بود و 

اما همان آنوتوس معروف که، چند سال پیش از آن، سقراط در . هیچ گونه آسیبی از او به حکومت نمیتوانست رسید

کشیده بود، اکنون از رهبران حزب فاتح )) فساد(( محاورات خویش او را تحقیر کرده و، به قول خود او، فرزندش را به

لکن، بر روي هم، از نیکی و فضیلت . وي، در همان زمان، سقراط را به انتقام خویش تهدید کرده بود. به شمار میرفت

در سپاه تراسوبولوس دلیرانه جنگید، جان اولیگارشهایی را که سربازانش اسیر کرده بودند نجات داد، و : بهره داشت

و او  ;شوراي سی نفري، در زمان قدرت خود، اموال وي را مصادره کرده بود. در صدور فرمان عفو عمومی دست داشت

در این هنگام، بر هیچ یک از کسانی که داراییش را خریده بودند زیانی نزد، و ثروت خوش را باز همچنان در تصرف 

برد که در آن روزگار که خود در  وي هرگز از یاد نمی. آنان گذارد، لکن در حق سقراط هیچ گونه جوانمردي نکرد

آتش کینه آنوتوس از . تبعید به سر میبرد، فرزندش در آتن معاشر سقراط بوده، و عمر به میخوارگی میگذارده است

کریتیاس را حاکمی ) اگر گفته گزنوفون را بپذیریم(دانستن اینکه سقراط فرمان شوراي سی نفري را اطاعت نکرده و 

در نظر او، سقراط بیش از هر سوفسطایی دیگري در سیاست و اخالق تاثیر بد . ار میشمرده است، فرو نمینشستجب

و با  ;بنیان اخالقیات را ویران کرده ;وي میگفت که سقراط در اساس اعتقادات مذهبی خلل وارد ساخته. داشته است

کریتیاس، فرمانرواي خونخوار، از . گردانیده است انتقادات پیدرپی، ایمان آتنیان را به تشکیالت دموکراسی سست
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شاگردان او، و آلکیبیادس خائن و تبهکار دوست و معشوقش بوده، و خارمیدس، که سرداري سپاه کریتیاس را بر 

 .استعهده داشت و اندکی پیش از این در جنگ با دموکراسی کشته شد، از نخستین محبوبان وي به شمار میرفته 

. آنوتوس مصلحت را در آن میدید که سقراط از آتن بیرون رانده شود، یا هالك گردد

وي به معتقدات عمومی اهانت میورزد ((، آنوتوس، ملتوس، و لوکون سقراط را متهم ساخته، گفتند که 399در سال 

ذیرفته است نمیشناسد و در عوض از موجوداتی پلید و شیطانی و گناهکار است، زیرا خدایانی را که دولت پ

محاکمه در دادگاه عمومی صورت  )).استسخن میگوید، و نیز گناه دیگر او تباه کردن جوانان ) فرشتگان سقراطی(

هیچ وسیلهاي در دست . امی و تعلیم نیافته، در آنجا حاضر بودندگرفت، و تقریبا پانصد تن از شارمندان آتن، اغلب ع

اما میدانیم که . نیست تا بدانیم که افالطون و گزنوفون دفاع سقراط را با چه اندازه دقت و درستی گزارش دادهاند

ت گزنوفون سقراط نقل میکند، از بسیاري جهات، با روای)) دفاع((افالطون در دادگاه حضور داشته، و شرحی که از 

افالطون گوید که سقراط به تاکید از اعتقاد خود به خدایان دولتی سخن گفت، و حتی الوهیت . موافق و مطابق است

شما نخست گفتید که من به خدایان اعتقادي ندارم، و دوباره گفتید که نیمخدایان را . ((ماه و خورشید را نیز پذیرفت

سپس با .)) شما به وجود استر قایل شوید و وجود اسب و خر را انکار کنیدبر این وجه، ممکن است که . ... میپرستم

 ;دیرگاهی است که مردم بسیار بر من تهمتهاي ناروا زدهاند: اندوه تمام از تاثیر هجوهاي آریستوفان سخن میگوید

نوتوس و من از این مردم بیشتر بیم دارم تا از آ. سالهاست که همچنان در حق من سخنان نادرست میگویند

زیرا که اینان زمانی به نکوهش من پرداختند که شما کودك بودید، و دروغهایشان اذهان شما را تسخیر ... یارانش،

اینان میگفتند که مردي به نام سقراط پیدا شده است که بسیار فرزانه است، درباره آسمانهاي باالي سر و . میکرد

. بیم من بیشتر از این گروه است. حق و خطا را صواب جلوه گر میسازدزمین زیرپا اندیشه و تفحص میکند، و باطل را 

هاي آنان را میشنوند، سخت در این  زیرا که این خبر را این گونه کسان که در همه جا میپراکنند، و مردمی که گفته

ست که مرا آماج تیر این دشمنان بسیارند، و دیرگاهی ا. گمانند که ارباب این گونه تفحصات خدایان را باور نمیدارند

اینان زمانی مذمت مرا آغاز کردند که شما سخت تاثیرپذیر، یعنی کودك، یا شاید در عنفوان جوانی . بهتان ساختهاند

. بی شک، چون کسی نبود که پاسخی گوید، هر چه میگفتند پذیرفته میشد ;بودید

را نمیتوانم گفت، جز یکی، که شاعر کمدي  اما تاسف در این است که من هیچ یک از آنان را نمیشناسم و نامشان

  . کیفیت این اتهام چنان است که گفتم، و شما خود آن را در کمدي آریستوفان دیدهاید. ... نویس است

سقراط مدعی است که رسالت االهی دارد تا خوب و ساده زیستن را به مردم بیاموزد، و هیچ تهدیدي او را از اجراي 

  . این نیت باز نمیدارد

اي مردم آتن، در آن هنگام که سرداران منتخب شما در جنگهاي پوتیدایا و آمفیپولیس و دلیوم فرمانرواي من بودند، 

اکنون که به گمان خویش از جانب . چون دیگران، رویاروي مرگ، از جایگاهی که برایم معین شده بود دور نگشتم

و دیگران به کاوش پردازم، اگر از بیم مرگ، وظیفه خویش خدایان رسالت یافتهام تا فیلسوف باشم و در اندرون خود 

اي سقراط، این بار تو را بخشودم، به شرط آنکه : اگر شما بگویید... را رها سازم، آیا کردارم شگفتانگیز نخواهد بود

شما را اي مردم آتن، : من در پاسخ خواهم گفت... ها نباشی و به این گونه تفحصها نپردازي، دیگر در این اندیشه

تا جان و نیرو در کالبد دارم،  ;دوست دارم و بزرگ میشمارم، اما مرا اطاعت خدا واجبتر است تا پذیرفتن خواست شما

و به هرکس برسم، به شیوه خود، اندرزش خواهم داد و  ;هرگز از تعلیم فلسفه و ممارست بدان دست نخواهم برداشت

تو که شارمند شهر بزرگ و توانا و هوشیار آتنی، چرا اینهمه  مجابش خواهم ساخت و خواهم گفت کهاي دوست من،

میکوشی که ثروت و افتخار و شهرت به دست آري، و هیچ بر سر آن نیستی حکمت بیاموزي و حقیقت را بشناسی از 
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نید، و زیرا چه مرا بیگناه شمارید و آزاد ک. این روي، اي مردم آتن، به شما میگویم که چنان کنید که آنوتوس میگوید

  . چه نکنید، من هرگز از راه خویش باز نمیگردم، حتی اگر صد بار کشته شوم

چنین به نظر میرسد که در اینجا داوران سخن او را بریده و از آنچه در نظرشان گستاخی بوده است بازش داشتهاند، 

  : اما وي با غروري بیشتر به گفتار خود ادامه میدهد

زیرا اگر مرا هالك گردانید،  ;ی چون مرا بکشید، به خود زیان بیشتر زدهاید تا به منباید به شما بگویم که اگر کس

: در اینجا اگر تشبیهی مضحک و سخیف به کار برم، بر من خرده مگیرید. کس دیگري چون من بآسانی نتوانید یافت

زرگ و نجیب، که من چون خرمگسی هستم که از جانب خدا به دولت داده شدهام، و دولت همچون اسبی است ب

و چون شما نمیتوانید . ... سنگینی جثه از تند رفتن بازش داشته، و باید مهمیزي او را به جنبش حیات برانگیزد

  . بآسانی کسی چون من بیابید، بهتر است که از کشتن من چشم بپوشید

اگر در مدافعات خود  .اکثریت ناچیزي که فقط شصت راي با اقلیت تفاوت داشت، سقراط را به مرگ محکوم ساخت

در آغاز، حتی . اندکی آشتی طلب میبود، شاید تبرئه میشد و میتوانست به جاي مرگ به عقوبت دیگري محکوم شود

اما سپس، بر اثر درخواست افالطون و دوستان دیگر خود، و با ضمانت این جمع، قبول  ;این امتیاز را نیز نمیپذیرفت

بار دیگر داوران راي دادند، و این بار سقراط با هشتاد . بپردازد) دالر 3000( کرد که جرمانهاي به مبلغ سی مسینا

. راي بیش از آراي پیشین محکوم شد

رشوه ) اگر گفته افالطون را قبول کنیم(کریتون و یاران دیگر . هنوز براي سقراط فرصت باقی بود که از زندان بگریزد

اما سقراط خود تا آخرین لحظه . توس نیز امیدوار بود که کار بدینجا بینجامدشاید آنو ;دادند و راه فرار او را باز کردند

فقط باید از پررنجترین سالهاي عمر ((وي احساس میکرد که چند سالی بیشتر زنده نخواهد بود، و . در زندان بماند

)). د، چشم بپوشدخویش، یعنی از آن دوران که همه کس قواي فکري و ذهنی خود را در حال نقصان و زوال میبین

وي به جاي آنکه پیشنهاد کریتون را قبول کند، از لحاظ علم اخالق به سنجیدن آن پرداخت و به شیوه جدلی 

در مدت یک ماهی که وي پس از . خود آن را مورد بحث قرار داد، و بازي منطق را به نهایت رساند) دیالکتیکی(

و چنین به نظر  ;ردان و پیروانش هر روز به دیدارش میرفتندمحاکمه و قبل از قتل در زندان به سر میبرد، شاگ

از قراري که افالطون ذکر میکند، سقراط با سر . میرسد که تا آخرین دم بآرامی با آنان سرگرم سخن گفتن بوده است

یده اي فایدو گمان میکنم که فردا این گیسوان زیبا بر: ((و زلف فایدو جوان بازي میکرده و به وي میگفته است

سقراط . کسانتیپه خردسالترین کودك خویش را در آغوش گرفته و اشکریزان به نزد شوي آمد. در سوگواري)) شوند

اي : ((یکی از شاگردان دلبسته و پرشور گفت. دلداریش داده به کریتون گفت که وي را باز به خانهاش برساند

دیودوروس گوید که پس )) خواستی مرا بحق بکشندپس می: ((سقراط در پاسخ گفت.)) سقراط، تو را بناحق میکشند

. از مرگ سقراط مردم آتن از عمل خویش پشیمان شدند و کسانی را که به وي تهمت زده بودند نابود ساختند

کسانی : اما پلوتارك داستان را به نحو دیگر نقل میکند. سویداس روایت میکند که ملتوس را آتنیان سنگسار کردند

م ساخته بودند، چنان مغضوب مردم شدند که هیچ شارمندي آتش آنان را بر نمیافروخت، به که سقراط را مته

چنان شد که این گروه، از  ;پرسشهاشان پاسخ نمیگفت، و به آبی که آنان خود را در آن شسته بودند دست نمیزد

 ;ملتوس به قتل رسید دیوجانس الئرتیوس چنین آورده است که. شدت نومیدي، سرانجام خود را به دار آویختند

   .نداریمما هیچ بر درستی این روایتها یقین . و آتن به یادبود سقراط تندیس وي را از برنز ساخت ;آنوتوس تبعید شد

هایی که در ملوس به کار قساوت. آتن از جسم و روح فرسوده گشته بود. با مرگ سقراط عصر طالیی به آخر رسید

رفت، حکم ظالمانهاي که درباره موتیلنه صادر شد، اعدام سرداران آرگینوساي، و قربان کردن سقراط بر محراب دینی 

که در حال نزع بود، همه، از تباهی اخالقیی سرچشمه میگرفت که بر اثر جنگهاي مداوم و مصایب جانکاه پدید آمده 
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لشکرکشیهاي اسپارت خاك آتیک را ضایع کرده و درختان . آتن بیسامان شده بودهمه نظامها و تشکیالت . بود

خزانه  ;زیتون را سوخته بود، بحریه آتن نابود شده، تسلط بر منابع غذا از دست رفته، و تجارت رو به تباهی نهاده بود

ارمندان هالك شده و دو سوم ش ;مالیات سنگین ثروتهاي خصوصی را به نیستی کشیده بود ;دولت چیزي نداشت

زیان و آسیبی که از لشکرکشیهاي ایران به آتن وارد شد، با گزندي که از جنگهاي پلوپونزي بر حیات و ثروت . بودند

یونان، پس از جنگهاي ساالمیس و پالتایا، سخت فقیر و درمانده، اما از فخر و غرور و . آن رسید قابل قیاس نبود

اما روح آتن چنان زخم ژرفی برداشته بود که دیگر . یونان باز دچار فقر شده بوددر این هنگام، . شهامت سرشار گشت

. امید بهبود آن نمیرفت

دیگري آگاهی وي  ;یکی بازگشت دموکراسی، به زعامت مردانی دادگر و معتدل: دو چیز آتن را از سقوط باز میداشت

ی پدید آورده که در هیچ دورانی از تاریخ بشر بر اینکه در شصت سال گذشته، حتی در زمان جنگ، چنان هنر و ادب

اما قدرت و تحرکی که ایشان . آناکساگوراس تبعید گشته، و سقراط به قتل رسیده بود. نظیر آن به وجود نیامده است

. به فلسفه داده بودند موجب شد که از آن پس اندیشه یونانی در آتن تمرکز یابد و در آنجا به دوره عظمت خود برسد

ها و نظراتی که پیش از این دوران هنوز شکل معین و قطعی پیدا نکرده بودند، در این زمان رو به کمال نهاده،  شهاندی

نیز،  ;به صورت سیستمهاي فلسفی بزرگی درآمدند که، در طی اعصار بعد، انگیزه نهضتها و تحوالت فکري اروپا شدند

بی ترتیب به دست سوفسطاییان دوره گرد صورت میگرفت، در همین روزگار، تعلیمات عالی که بر وجهی نامنظم و 

ها بودند که، چنانکه توسیدید قبل از دوران کمال  همین دانشگاه. هاي تاریخ سپرد جاي خود را به نخستین دانشگاه

 خونریزیها و آشوبهاي جنگ، سنتهاي هنري را یکباره تباه. ساختند)) مکتب سرزمین یونان((آنها گفته بود، آتن را 

نساخته بود، و قرنها بعد از این دوران، مهندسان و مجسمه سازان یونانی، در سراسر ناحیه مدیترانه، به ساختن و 

آتن از میان یاس و حرمان شکست، باز مردوار قد برافراشت و ثروت و . پرداختن عمارتها و کاخها اشتغال داشتند

  . خزان عمرش پرثمر بود: فرهنگ و قدرت تازه به دست آورد

  

  

فصل نوزدهم

  فیلیپ

  

I  - امپراطوري اسپارت  

اکنون اسپارت بود که مدت زمانی سیادت دریایی یونان را به دست آورد و با پیروزي خود، که غرور آن را به حضیض 

اسپارت به شهرهایی که روزگاري تحت تسلط آتن بودند، . ذلت کشاند، بر دفتر تاریخ فصل غمانگیز دیگري افزود

بر آنها تحمیل کرد، و ) میلیون دالر 6(داده بود، ولی اکنون به جاي آن ساالنه باجی برابر با هزار تالنت  وعده آزادي

در هر یک از آنها حکومتی آریستوکراتیک، به ریاست یک نفر حاکم الکدایمونی، به وجود آورد که یک پادگان 

دوردست مسئول بودند، چنان ) افورها(ران سلطنتی این حکومتها، که فقط در برابر ناظ. اسپارتی آن را حمایت میکرد

به ظلم و فساد دست آلودند که در اندك زمانی امپراطوري جدید بیش از امپراطوري کهن مورد نفرت مردم قرار 

در خود اسپارت، سیل پول و هدایاي شهرهاي اسیر و متنفذان چاپلوس نیروهاي داخلی را، که از مدتها پیش . گرفت

تا آغاز قرن چهارم، طبقه حاکمه کمکم چنین آموخته بود که در جوار زندگی . یده بودند، تقویت کردبه فساد گرای

حتی افورها، جز براي حفظ ظاهر، از رعایت انضباط  ;ساده مردم خود به خلوت زندگی پرتجملی در پیش گیرد
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ریه، به دست زنان افتاده بود، و از قسمت زیادي از زمینها، به وراثت یا به صورت مه. لوکورگوسی دست کشیده بودند

این رهگذر، خانمهاي اسپارتی، که از نگاهداري و تربیت فرزندان ذکور معاف بودند، چنان فراغتی در زندگی پیدا 

تقسیم مکرر بعضی . کرده، و نسبت به موازین اخالقی چندان سهل انگار شده بودند که هیچ شایسته نامشان نبود

ها را سخت به فقر کشانده بود، تا آنجا که قادر نبودند سهم خود را به خزانه عمومی  دهامالك بسیاري از خانوا

حال آنکه ثروتهاي بزرگ، از طریق ازدواجهاي درون . بپردازند، و در نتیجه حقوق شارمندي خود را از دست میدادند

ارسطو  .برمیانگیختخشم فراوان  بود کهمتمرکز شده )) برابران((خانوادگی و توارث، چنان در دست بقایاي معدود 

برخی از اسپارتیها زمینها و امالك وسیعی دارند، پارهاي دیگر هیچ ندارند، همه زمینها در دست عدهاي : ((مینویسد

آزرده و خشمگین ) اسیران(هیلوتس طبقه متوسط محروم از حق راي دادن، پسر پریویکوي محروم و .)) معدود است

جماعتی را تشکیل میدادند سخت ناآرام و کینهتوز، که نمیگذاشتند حکومت فرصت و فراغتی کافی براي عملیات 

. نظامی خارجی، که الزمه حکومت امپراطوري بود، داشته باشد

، کوروش کوچک بر برادر خود 401ل در سا. در این زمان، جنگهاي داخلی ایرانیان در سرنوشت یونانیان تاثیر میکرد

اردشیر دوم شورید، از اسپارت کمک طلبید، و ارتشی از هزاران یونانی، و سربازان داوطلب، که بعد از اتمام ناگهانی 

. دو برادر در کوناکسا، در ملتقاي رودهاي دجله و فرات، به هم رسیدند. جنگ پلوپونزي بیکار مانده بودند، بسیج کرد

ارتش او، جز یک لشکر دوازده هزار نفري یونانی که در اثر سرعت  ;کوروش مغلوب شد و به قتل رسید در این جنگ،

این یونانیان، که . انتقال و تیزپایی توانست از معرکه جان به در برد و خود را به داخل بابل برساند، نابود یا اسیر شد

ی خود، سه سردار برگزیدند تا آنها را بسالمت به وطن لشکریان شاه به دنبالشان بودند، به روش دموکراتیک ابتدای

بین این سه فرمانده گزنوفون، شاگرد سابق سقراط، را باید نام برد که اکنون سرباز جوانی در پی سرنوشت . برسانند

ار عقب نشینی ده هز((خود بود، و قسمتش این بود که خاطرهاش با کتاب آناباز که در آن، با سبکی روان و دلنشین، 

این . را در امتداد دجله و از فراز کوهستانهاي کردستان و ارمنستان تا دریاي سرخ شرح میدهد باقی بماند)) نفر

شهامت خستگیناپذیر این یونانیان انسان را غرق شگفتی . داستان شرح یکی از پرماجراترین وقایع تاریخ بشر است

ه هزار کیلومتر مسافت را در سرزمین دشمن، از میان بیابانهاي زیرا پاي پیاده، همه روزه به مدت پنج ماه، س. میکند

هاي کوهستانی برفپوش، نبردکنان گذشتند و در تمام راه، از پیش و پس، گرفتار حمله  سوزان و بیآذوقه، و از فراز راه

ا به هر هاي چریک، و مردم محلی دشمنی بودند که براي نابود کردن یا گمراه نمودن آنه سربازان دشمن، دسته

هنگام خواندن این داستان شورانگیز، که در زمان جوانی . حیلهاي متوسل میشد و راه پیشرفت را به رویشان میبست

اجبار به ترجمه آن را برایمان مالالنگیز میساخت، پی میبریم که اساسیترین سالح هر قشون آذوقه است، و مهارت 

با وجود اینکه . ر یافتن و تامین کردن خوراك و وسایل افراد استفرماندهان نه تنها در رسیدن به پیروزي، بلکه د

. تعداد جنگها از شمار روزها کمتر نبود، بیشتر این یونانیان از گرما و سرما و گرسنگی جان سپردند، نه از جنگ

) تراپزوس( نفري که جان به در برده بودند، هنگامی که به شهر طرابوزان 8600سرانجام، آخرین بقایاي آنها، یعنی 

. شناختند رسیدند از شادي سر از پا نمی

وقتی گزنوفون و عقبداران آن را شنیدند، پنداشتند که . ها رسید، فریادي برخاست چون پیشاهنگ سپاه به قله کوه

پس به جلو شتافتند . ... زیرا دشمن نیز از عقب در تعاقب ایشان بود. دشمنان دیگري از سمت جلو حمله ور شدهاند

و خبر خوش را منتشر !)) دریا! دریا: ((یاران را مدد رسانند و در یک لحظه شنیدند که سربازان فریاد میکردند که

و چون همه به قله ... آنگاه همه عقبداران سر به دویدن نهادند و چهارپایان نیز در جلوي آنها میتاختند. میساختند

  . گریستند آغوش گرفتند و از شادي می رسیدند سربازان و فرماندهان و افسران یکدیگر را در
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اکنون بسالمت جسته، و میتوانستند، بدون وحشت از اینکه . زیرا این دریاي یونان، و طرابوزان نیز شهري یونانی بود

خبر این توفیق عظیم در یونان کهن انعکاس غرورآمیزي یافت و فیلیپ . در دل شب گرفتار شبیخون شوند، بیارامند

بعد به این اعتقاد واداشت که سپاهی ورزیده از یونانیان میتواند یک ارتش ایرانی را که چندین برابر را در دو نسل 

  . بدین ترتیب، گزنوفون، بیآنکه خود بداند، راه را براي اسکندر گشود. بزرگتر باشد شکست دهد

ممکن بود که . س کرده بودبه پادشاهی اسپارت رسید، احسا 399شاید قبال این معنا را آگسیالئوس، که در سال 

ایران را وادارند تا از کمکی که اسپارت به کوروش کرده بود غمض عین کند، اما جنگ با ایرانیها، از نظر این پادشاه 

الجرم با نیرویی اندك به راه افتاد تا آسیاي یونان را از سلطه ایران رها  ;تواناي اسپارتی، ماجرایی بود بسیار جالب

چون اردشیر دوم فهمید که آگسیالئوس سپاهیان ایرانی را که براي مقابله با او فرستاده میشوند آسان در هم  .سازد

. میشکند، فرستادگانی با طالي فراوان به آتن و تب روانه کرد تا با رشوه آن شهرها را علیه اسپارت به جنگ وادارد

. وشش بآسانی نتیجه داد و، پس از نه سال صلح، دوباره آتش جنگ میان آتن و اسپارت شعله ور شداین ک

آگسیالئوس ناچار به بازگشت از آسیا شد تا با قشون مخلوط آتنی و تبی در کورونیا مصاف دهد و فتح ناچیزي 

کونون، نیروي دریایی اسپارت را در اما، در همان ماه، نیروي متحد دریاي ایران و آتن، به فرماندهی . نصیبش شود

آتن قرین شادي گشت و، با . نزدیکی کنیدوس منهدم ساخت، و بدین ترتیب سلطه دریایی کوتاه اسپارت پایان یافت

اسپارت، براي دفاع از خود، سفیري . خود کرد)) دیوارهاي طویل((پولی که از ایران دریافت داشت، همت به تعمیر 

نام به دربار شاهنشاه فرستاد و پیشنهاد کرد که حاضر است تمام شهرهاي یونانی آسیا را ) سآنتالکیدا(آنتالسیداس 

شاه شاهان . به ایران برگرداند، به شرط اینکه ایران صلحی در یونان برقرار سازد که منافع اسپارت را نیز تامین کند

تمام طرفهاي متنازع را واداشت که در شهر  این پیشنهاد را پذیرفت و فورا کمکهاي خود را به آتن و تب قطع کرد و

شهرهاي لمنوس، ایمبروس، و سکوروس ). م ق 387(را منعقد کنند )) صلح شاه((یا )) صلح آنتالسیداس((ساردیس 

لکن تمام شهرهاي یونانی آسیا، من جمله قبرس، . به آتن واگذار شد، و به ایاالت مهم یونانی خودمختاري عطا گردید

آتن با اعتراض و با علم به اینکه این صلح خفت آورترین واقعه تاریخ یونان . شاهنشاه اعالم گردیدجزو مستملکات 

در یک نسل، ثمرات پیروزي ماراتون به یغما رفت و، گرچه شهرهاي داخلی یونان در ظاهر . است، قرارداد را امضا کرد

ان اسپارت را خائن میدانستند و با اشتیاق در انتظار تمام یونانی. آزادي داشتند، قدرت ایران آنها را در خود فرو برد

. ملتی بودند که آن را نابود سازد

II - اپامینونداس  

را تفسیر و )) صلح شاه((گویی براي اینکه احساسات ضد اسپارتی مردم یونان تشدید شود، اسپارت ماموریت یافت که 

دیه بئوسیایی را متهم کرد که ماده خودمختاري پیمان اسپارت، براي تضعیف تب، اتحا. در ایاالت یونان اجرا کند

با این عذر، ارتش اسپارت در شهرهاي بئوسی حکومتهایی از متنفذین . صلح را نقض کرده، و میبایستی منحل شود

چون تب اعتراض . طرفدار اسپارت برقرار کرد که تعدادي از آنها مستقیما تحت حمایت پادگانهاي اسپارتی بودند

ارتش الکدایمونی پایتخت آنجا یعنی کادمیا را تسخیر کرد و حکومتی از متنفذینی که تابع اسپارت بودند کرد، یک 

پلوپیداس و شش تن از . این بحران، کشور تب را به قهرمانیهاي شگفت آوري برانگیخت. در آنجا به وجود آورد

اتحادیه تب دوباره برقرار، و . به دست آوردنددوستانش چهار دیکتاتور طرفدار اسپارت را مقتول کرده، آزادي تب را 

پلوپیداس دوست و مشوق خود اپامینونداس را به کمک خویش خواند، و وي . پلوپیداس به رهبري آن انتخاب شد

  . ارتش تب را تربیت کرد و به اسپارت شتافت و آن کشور را به وضع منزوي سابق خود بازگرداند

این خانواده افتخار میکرد که نسلش به دندان اژدهایی میرسد که . لی فقیر بوداپامینونداس از خانوادهاي شریف و

مرد ساکتی بود که دربارهاش میگفتند کم حرفتر و پردانشتر از او  .بودکادموس هزار سال پیش در خاك دفن کرده 
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هگیري مرتاض وارش، فداکاریش نسبت به دوستان، بینش و فراستش در فروتنی، صداقت و گوش. کسی نیست

قضاوت و شور، و شجاعت وخویشتنداریش در عمل وي را، با وجود انضباط نظامیی که بر اهالی تب تحمیل میکرد، 

 این مرد جنگ را دوست نمیداشت، ولی معتقد بود که هیچ ملتی نمیتواند روح و. در چشم همگان عزیز ساخته بود

هر بار که به رهبري انتخاب میشد مردم را برحذر . عادات نظامی را بکلی از دست بدهد و آزادي خویش را حفظ کند

همینکه مرا به رهبري ارتش انتخاب کنید مجبور میشوید در قشون من . یک بار دیگر بیندیشید: ((میداشت که

، ))یونانیان عاشق پیشه((ري مبدل گشتند و حتی در زیر فرمان او، تبیهاي سست به سربازان استوا.)) خدمت کنید

سیصد نفري متشکل شدند، و هر یک )) هاي مقدس دسته((که تعدادشان در شهر زیاد بود، توسط پلوپیداس در 

. پیمان بستند که، هنگام نبرد، تا مرگ در کنار یاران خود ایستادگی کنند

ی کلئومبروتوس شاه، به بئوسی هجوم کرد، اپامینونداس در وقتی ارتش اسپارت، مرکب از ده هزار سرباز به سرکردگ

لئوکترا، نزدیک پالتایا، با قشون شش هزار نفریش چنان شکستی به آنها داد که تاریخ سیاسی یونان و روش جنگی 

ر او نخستین یونانیی بود که تاکتیک جنگی را بدقت مطالعه کرد و اتفاقات غیرمترقبه را د. اروپا را دگرگون ساخت

وي بهترین سربازان جنگنده خود را براي هجوم در یک جناح متمرکز میساخت و دیگران را به . جنگ به حساب آورد

دفاع وامیداشت، و به این طریق دشمن را، که از مرکز در حال حمله و پیشرفت بود، از طرف چپ مورد حمله قرار 

پلوپیداس به پلوپونز هجوم بردند، مسینا را از سلطه صد  بعد از پیروزي لئوکترا، اپامینونداس و. میداد و میپراکند

ارتش تب . ساله اسپارتها آزاد ساختند، و شهر مگالوپولیس را بنا کردند که به صورت پایگاه تمام آرکادیاییها درآمد

صدمات  اسپارت دیگر هرگز از زیربار. حتی به الکونیا نیز وارد شد، و چنین واقعهاي از صد سال پیش سابقه نداشت

  . این مصاف کمر راست نکرد

اسپارت نمیتوانست حتی صدمات یک شکست را متحمل شود، و به واسطه کمی تعداد اتباعش : ((ارسطو میگوید

اپامینونداس، که به شیوه یونانیها به خیال . زمستان که نزدیک شد، تبیها به بئوسی عقب نشستند.)) ساقط شد

را در سر میپروراند که، به جاي وحدتی که روزگاري آتن و اسپارت به یونان داده بلندپروازي افتاده بود، رویاي آن 

اسپارت که به فکر جبران گذشته افتاده  ;هایش او را به جنگ با آتن کشاند برنامه. بودند، امپراطوري تب را بنیان نهد

اپامینونداس پیروز شد، . و به رو شدند، در مانتینئا با یکدیگر ر362ارتشهاي متهاجم، در . بود با آتن دست اتفاق داد

تفوق کوتاه مدت تب موجد سرافرازي پایداري . ولی در صحنه جنگ به دست گرولوس، فرزند گزنوفون، به قتل رسید

درست است که یونان را از سلطه استبداد اسپارت رها ساخت، اما نتوانست خارج از مرزهاي بئوسی . براي یونان نشد

ود آورد، و نزاعها و کشمکشهایی که پدید آمد دولت شهرهاي یونان را تضعیف و گرفتار وحدت استواري به وج

  . اغتشاش کرد، تا اینکه فیلیپ از شمال به آنها حمله آورد

III  -  امپراطوري دوم آتن

پول  با تجدید بناي دیوارهاي مستحکم و نیروي دریایی و تثبیت. یک بار دیگر کوشید تا چنین وحدتی به وجود آورد

اتباع و . و تاسیسات کهن مالی و بازرگانی بتدریج تسلط اقتصادي خویش را دوباره در دریاي اژه به دست آورد

متحدان قبلی آن، در اثر جنگهاي پنجاهساله گذشته، آموخته بودند که نیازمند ثبات و امنیتی هستند بزرگتر و 

. ، دوباره اکثریت آنها زیر لواي پیشوایی آتن گرد هم آمدند378در سال . وسیعتر از آنچه اقتدار فرد بتواند تامن کند

  . ، آتن بار دیگر بزرگترین نیروي مدیترانه خاوري شد370تا سال 

خاك آتیک هرگز مساعد کشت نبود، و فقط کار و زحمت مداوم . صنعت و بازرگانی اکنون مایه حیات اقتصادیش بود

اما اسپارتیها همین را هم نابود کردند، و کمتر . را حاصلخیز کرده بودکشاورزان آن در پرورش درخت زیتون و مو آن 

اغلب کشاورزان قبل از جنگ . دهقانی حاضر بود که ربع قرن دیگر صبر کند تا باغستانهاي مو و زیتون دوباره بار آورد
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سرباز زده، آنها را با مرده، و آنها که جان سالم به در برده بودند، سرخورده و مایوس، از برگشتن به امالك خود 

بدین . قیمتهاي بسیار ارزان به مالکان شهرنشینی که استطاعت سرمایهگذاریهاي دراز مدت داشتند میفروختند

ترتیب و از طریق به عهده گرفتن قرضهاي دهقانان، مالکیت زمینهاي آتیک به دست تنها چند خانواده افتاد که 

هاي  معدنهاي الئوریون دوباره گشوده شد، فلکزده. مان کشت میکردندامالك بزرگ و وسیع خود را غالبا توسط غال

هاي زیرزمین روانه گشتند، و ثروتهاي جدیدي از سنگ نقره و خون انسان به جیب مالکان  دیگري به سوي حفره

خرید ده  هاي خود را، از راه گزنوفون نقشه ماهرانهاي پیشنهاد کرد که آتن به کمک آن میتوانست خزانه. سرازیر شد

نقره چنان فراوان از معدنها استخراج میشد که عرضه . هزار غالم و اجاره دادن آنها به مقاطعه کاران الئوریون، بینبارد

این فلز گرانبها در بازار بر تولید متاعهاي دیگر فزونی گرفت، و در نتیجه قیمت از دستمزد باالتر رفت و بار این تغییر 

  . کرد بیشتر بر دوش فقرا سنگینی

از . هاي سفالپزي کرامیکوس از تمام دنیاي اژه سفارش میگرفتند کانهاي سنگ پنتلیکوس و کوره. صنعت شکوفا شد

هاي کوچک، و فروش آنها به قیمتهاي گزاف در بازارهاي  راه خرید ارزان کارهاي دستی خانگی و مصنوعات کارخانه

ازرگانی و تمرکز ثروت نه به شکل زمین، بلکه به صورت توسعه ب. داخلی و خارجی ثروتهاي هنگفتی به دست آمد

آنها پول و اشیاي گرانبها را براي نگاهداري قبول میکردند، . پول تعداد صرافان و بانکداران آتن را چندین برابر ساخت

  . ولی ظاهرا به پس اندازها بهرهاي نمیپرداختند

ي همه با هم براي پس گرفتن پول و اشیاي خود بزودي، چون متوجه شدند که امانت دهندگان در شرایط عاد

مراجعه نمیکنند، پولهاي امانتی را با نرخهاي زیاد به معامله میدادند، و در ابتدا، به جاي اعتبار، پول در اختیار 

ضامن مشتریان خود میشدند و براي ایشان پول تهیه میکردند، و در مقابل گروگان، از قبیل  ;مشتریان میگذاشتند

با کمک  ;براي حمل و نقل امتعه امکانات مالی فراهم میساختند ;و اشیاي قیمتی، پول به قرض میدادندزمین 

ایشان، و حتی بیشتر از طریق سفته بازي، تاجر میتوانست کشتی اجاره کند و متاع خود را به بازارهاي خارجی 

این امتعه به مالکیت قرض دهندگان میماند تا  در آنجا،. برساند و امتعه خارجی بخرد و به بازارهاي پیرایئوس بیاورد

بانکدارها، به جاي پرداخت پول نقد، برات : در قرن چهارم، یک نظام اعتباري واقعی شکل گرفت. قرضه پرداخت شود

بازرگانان و بانکداران اوراق قرضه . ثروت اکنون فقط از راه ثبت در دفاتر بانکی انتقال مییافت. و حواله و چک میدادند

و سهام براي معامالت تجارتی انتشار میدادند، و هر ثروت هنگفتی که به ارث میرسید شامل مقدار زیادي از این 

برخی از بانکداران، مثل پازیون که قبال برده بود، چندان رابطه مالی ایجاد کردند و چنان امانتی بروز . اوراق قرضه بود

بانک پازیون دوایر مختلف . شان در سرتاسر یونان مورد قبول قرار گرفتدادند که شهرت اعتبار آنان فراگیر شد و اوراق

در این بانک چنان دفترداري پیشرفتهاي داشتند و جزئیات هر معامله . و کارمندان فراوانی داشت که اغلب برده بودند

روزه داستانهایی از ام. ورشکستگی چندان غریب نبود. را ثبت میکردند که استناد به آنها در محاکم مورد قبول بود

حتی بزرگترین بانکها نیز . بحرانهاي اقتصادي آن دوره میشنویم که طی آن بانکها یکی بعد از دیگري تعطیل میشدند

به آنها نسبت خطاکاري میدادند، و مردم نسبت به بانکداران به همان چشم بدبینی و . در معرض حمله و اتهام بودند

. اند ند که فقرا همیشه و در سرتاسر قرون نسبت به اغنیا داشتهحسادت توام با تحسینی مینگریست

این تغییر ثروت از زمین به نقدینگی جنبش تبالودي براي کسب پول به وجود آورد، و زبان یونانی ناچار شد براي 

)) حریصانه دنبال پول رفتن((و ) pleonexia)) (هرچه بیشتر((بیان مفاهیمی چون طمع به دست آوردن 

)chermatistike (امتعه، خدمات، و اشخاص به نحو روزافزونی بر مبناي مادیات . هاي تازهاي اختراع کند واژه

ثروتها به سرعت بیسابقهاي اندوخته و برباد میشد و در راه تجمالت و ولخرجیهاي نمایشی به . قضاوت میشدند

یونانیها آنان را (ها  تازه به دوران رسیده. یداگر آتن زمان پریکلس این وضع را میدید، بر خود میلرز. مصرف میرسید
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هاي پر زرق و برق میساختند، زنان خود را با لباسهاي فاخر و جواهرهاي گرانبها  خانه) نئوپلوتوي مینامیدند

اساس مهمان نوازي را این قرار . میآراستند، و چندان خدمتکار در اختیارشان میگذاشتند که بر فسادشان میافزود

  . د که به مهمان خود جز بهترین اغذیه و نوشابه ندهندداده بودن

زیرا همان تنوع و آزادي معامالت که زیرکان را قادر میساخت ثروت . در میان این فراوانی ثروت، فقر نیز روزافزون بود

صاد زیرا سلطه اقت. به چنگ بیاورند باعث میشد که ساده لوحان نیز ثروت خویش را در اندك مدتی از دست بدهند

در دهات، . بازرگانی جدید، فقیران، نسبت به موقعی که در امالك به صورت برده کار میکردند، فقیرتر شدند

کشاورزان با رنج و زحمت بسیار مقدار کمی روغن یا شراب تهیه میکردند، و در شهرها، دستمزد کارگرها به علت 

خود، وابسته به حقوقی بودند که براي حضور در  صدها نفر از شارمندان، براي معاش. رقابت غالمان پایین بود

. ها میگرفتند، و هزاران نفر از مردم قوت و غذاي خود را از دولت یا معابد دریافت میکردند یا دادگاه)) مجلس شورا((

درصد کسانی  45، شامل 431که فاقد زمین بودند، در سال ) بدون در نظر گرفتن کل جمعیت(تعداد راي دهندگانی 

. درصد افزایش یافته بود 57عده آنها به  355در سال  ;که حق راي داشتند میشد

سوداگران و طبقه کاسب، که به کمک قدرت و عده زیادشان توازنی بین آریستوکراسی و عوام به وجود آورده بودند، 

اران سرسخت و تندروان بیشتر ثروت خود را از دست داده بودند و دیگر نمیتوانستند بین دارا و ندار، یعنی محافظه ک

یکی شهر ندارها، و دیگري از آن دارایان، ((افالطونی منقسم شد )) دو شهر((جامعه آتن به . ایدئالیست، میانجی شوند

فقرا براي تاراج کردن ثروت اغنیا متوسل به قانونگذاري و انقالب میشدند، و .)) که با هم دایم در حال جدال بودند

  . گشتند ود علیه فقرا متحد میثروتمندان براي حمایت خ

خواهم ) یعنی عوام(من دشمن مردم : ((هاي متنفذان سوگند میخوردند که ارسطو میگوید که اعضاي بعضی از باشگاه

: ، مینویسد366ایسوکراتس، در حدود سال .)) بود، و در شورا هر بدي که از دستم برآید از آن دریغ نخواهم کرد

دور شدهاند که ترجیح میدهند آنچه را دارند به دریا بریزند و در راه کمک به مستمندان ثروتمندان چنان از مردم ((

در این مبارزه، .)) مصرف نکنند، و فقیران از تاراج ثروت اغنیا بیش از دست یافتن به گنجی بیکران لذت میبرند

ان و بانکداران را، که ثروتشان نسبت بازرگان. هاي فقیر گراییدند روشنفکران روز به روز بیشتر به جانبداري از طبقه

حتی ثروتمندانی از میان آنان، چون افالطون، سرگرم معاشقه با  ;معکوس به مایه علمیشان داشت، منفور میداشتند

پریکلس استعمار را به منزله دریچه اطمینانی براي کم کردن دامنه مبارزه طبقاتی به کار . عقاید کمونیستی شدند

ونوسیوس غرب را زیر مهمیز داشت، مقدونیه در شمال پیش میرفت، و آتن بیش از همیشه فتح و اما دی. برده بود

  . سکونت در زمینهاي جدید را مشکل مییافت

سرانجام، شارمندان فقیرتر مجلس شورا را تسخیر کردند و، با آراي خود، ثروت اغنیا را به خزانه دولت ریختند تا از 

  . ی مجددا بین مستمندان و راي دهندگان تقسیم شودطریق عوارض و فعالیتهاي دولت

هاي دیگري براي درآمدهاي عمومی فراهم  سیاستمداران، تا جاي ممکن، به قوه ابتکار خود فشار آوردند تا سرچشمه

بر انتقال مستغالت  ;هاي گمرکی صادرات و واردات افزودند بر تعرفه ;مالیاتهاي مستقیم را دو برابر کردند. کنند

براي جمع آوردن پول دست استمداد  ;شیوه مالیاتی زمان جنگ را به هنگام صلح ادامه دادند ;یات اضافی بستندمال

بیش از پیش ثروتمندان را بر آن داشتند تا در شرکتهاي دولتی سرمایه  ;به سوي کمک داوطلبانه مردم دراز نمودند

و مالیات بر ثروت را توسعه داده،  ;خصوصی گشتند گاه گاه متوسل به غصب و تصرف عدوانی ثروتهاي ;گذاري کنند

اگر آنها که طبق قانون مجبور بودند ثروت خود را به کارهاي عامه و دولتی بیندازند . شامل ثروتهاي کمتر نیز کردند

میتوانست ثابت کنند که شخص دیگري از آنها غنیتر است، به حکم قانون، قادر بودند وظیفه سرمایهگذاري را بر او 

هم ((براي تسهیل جمع آوري مالیات، مالیات دهندگان را به یکصد . تحمیل کنند و خود تا دو سال معاف شوند
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ثروتمندترین مرد هر گروه موظف بود که، در ابتداي هر سال مالیاتی، مالیات تمام گروه . تقسیم نموده بودند)) سهم

گروه را، به هر وسیلهاي که مناسب بداند، در طول  سپس او میتوانست سهم مالیاتی سایر اعضاي. خود را بپردازد

فرار از پرداخت  ;نتیجه این تحمیلها این شد که مردم ثروت و درآمد خود را پنهان کردند. سال از آنها اخذ کند

، آندروتیون، به 355و چون نحوه جمع آوري آن حیلهآمیز و پر مکر و فریب گشت، در سال  ;مالیات همه گیر شد

هاي مردم رفته، ثروتهاي پنهانی را تصرف، و مالیاتهاي پرداخت  ک دسته پلیس، مامور شد که به خانهسرکردگی ی

ها مورد تاخت وتاز قرار گرفت، اموال توقیف شد، و  خانه. نشده را جمعآوري کند و مودیان فراري را به زندان افکند

ایسوکراتس ثروتمند، که اکنون پیر شده و . رس بمانداما ثروت همچنان پنهان و دور از دست. مردمان به زندان افتادند

در زمان کودکی من، ثروت چنان : ((شکوه کنان میگوید 353در زیر بار فشار مالیات به جان آمده بود، به سال 

اکنون شخص . ... تامینی داشت و ثروتمندان آن قدر مورد احترام بودند که هر کس بیش از آنچه داشت نمایش میداد

در شهرهاي دیگر .)) اینکه ثروتمند است حالت دفاعی بگیرد، گویی که ثروت داشتن بزرگترین گناهان است باید از

بدهکاران موتیلنه طلبکاران خود را میکشتند، و عذرشان این بود که . جریان توزیع ثروت به این اندازه قانونی نبود

نفرشان را مقتول کردند و ثروتشان را به  1200، دموکراتهاي آرگوس ناگهان به روي ثروتمندان ریخته. گرسنهاند

هاي پولدار ایالتهاي متخاصم پنهانی با هم کنار آمدند تا یکدیگر را علیه بلواي مردم کمک  خانواده). 370(تاراج بردند 

طبقات متوسط و ثروتمندان دموکراسی را موجب افزایش رشک و حسد شناخته، نسبت به آن بی اعتماد . کنند

و فقرا نیز اعتقادشان نسبت به دموکراسی سلب شده، عدم تعادلی را که در ثروت موجود بود مایه ابتذال آن گشتند، 

شدت روزافزون مبارزه طبقاتی، هنگامی که فیلیپ حمله خود را آغاز کرد، یونان را در داخل و خارجی . میدانستند

نان گرامی شمردند، زیرا اگر او نبود، انقالب دار و بسیاري از اغنیا مقدم او را به شهرهاي یو. متالشی ساخته بود

. ندارشان را بر باد میداد

ها پایبند خرافات خود بودند و اساطیر خویش را  توده. فساد اخالق با افزایش تجملپرستی و بیداري افکار همراه بود

  . خدایان اولمپی رو به زوال بودند، ولی خدایان جدیدي طلوع میکردند. رها نمیکردند

و گسترش  ;ربالنوعهاي خارجی چون ایسیس، آمون، آتیس، بندکیس، کوبله، و آدونیس از مصر و آسیا وارد میشدند

بورژوازي نیم اجنبی و رشد کننده آتن، که بیش از . مناسک اورفئوسی هر روز بر مشتاقان دیونوسوس میافزود

خدایان  ;ان توجهی به اعتقادات قدیمی نداشتاحساسات رازورانه در حسابگري و مادیات تعلیم یافته بود، چند

محافظ شهرها فقط توانسته بودند احترام ظاهري آنها را جلب کنند، و دیگر قادر نبودند ایشان را با موازین اخالقی و 

نسبت به قانون و اخالق طبیعی را جانشین احکام  فلسفه میکوشید اطاعت .سازندفداکاري نسبت به حکومت ملهم 

آسمانی و اطاعت مذهبی سازد، لکن تعداد کسانی که حاضر بودند زندگی ساده و بی پیرایه سقراط، یا علو طبع و 

. بزرگوراي متفکر بزرگ، ارسطو، را داشته باشند چندان نبود

دست میداد، افراد خود را بیشتر و بیشتر از به نسبتی که مذهب دولتی نفوذش را بین طبقات تحصیلکرده از 

محدودیت و قید و بندهاي اخالقی خالص میکردند پسر از زیر بار امر والدین، مرد از قید ازدواج، زن از وظیفه 

بدون شک، آریستوفان در بیان این تحوالت راه اغراق میپیمود، و . مادري، و مردم از مسئولیت سیاسی فرار مینمودند

طون و گزنوفون و ایسوکراتس با وي هم عقیده بودند، مع هذا همه شان محافظهکارانی بودند که بالتردید اگرچه افال

روحیه جنگاوري در قرن چهارم پیشرفت کرد، و متعاقب تعلیمات اوریپید . از هر عمل نسل جدید به لرزه در میآمدند

اما سقوط اخالق عمومی در مسائل . برآورد و سقراط و سرمشقهاي آگسیالئوس، موجی از اومانیسم روشنفکري سر

مجردها و روسپیان، به یاري هم، تعدادشان فزونی گرفت، و زناشویی آزاد بر ازدواج . جنسی و سیاسی ادامه یافت

این سوال را یکی از بازیکنان تئاتر کمدي قرن چهارم )) آیا صیغه آزاد بهتر از زن شرعی نیست. ((قانونی تفوق یافت
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این یکی از پشتیبانی قانونی برخوردار است که مرد را مجبور میکند زنش را، هر قدر هم زشت و : ((یافزایدمیکند، و م

ولی آن یکی میداند که باید همسرش را با رفتار خوب حفظ کند، و اال دنبال دیگري خواهد  ;کریه باشد، نگاه دارد

یستیپوس با الئیس، ستیلپو با نیکارته، لوسیاس با بدین ترتیب، پراکسیتلس و بعد هوپرئیدس با فرونه، آر.)) رفت

تئوپومپوس با بیانات مبالغهآمیز معلمان اخالق . متانیرا، و ایسوکراتس ترشروي با الژیسکیوم رابطه آزاد داشتند

آنان که کمی مسنترند،  ;جوانان تمام وقت خود را در عیش و عشرت با دختران و مطربان میگذرانند: ((میگوید

و مردم، به طور کلی، بیش از آنکه متوجه بهبود وضع دولت خود باشند، در  ;را وقف قمار و فساد مینمایندخویشتن 

جلوگیري از تولید نسل از راه پیشگیري، سقط .)) مجالس عیش و عشرت و تفریحات عمومی صرف وقت میکنند

  . جنین، یا کشتن نوزادان آیین روز بود

نان، با مالیدن روغن میوه سرو یا مرهم سرب مخلوط با صمغ و روغن زیتون به بعضی ز((ارسطو یادآوري میکند که 

در این باره، ایسوکراتس . هاي قدیمی از بین میرفتند خانواده.)) دهانه رحم، از بچه دار شدن جلوگیري میکردند

وز به روز افزوده میشد، ولی هاي پایین ر بر تعداد افراد طبقه.)) موجودند، ولی در مزارشان) ((ها این خانواده: (میگفت

هزار نفر در سال  21، و 400هزار نفر در سال  22به  431طبقه شهرنشین در آتیک از چهل و سه هزار نفر در سال 

ذخیره ارتش از طبقه شارمندان نیز، یا به علت کشت و کشتارهاي جنگ، یا به علت قلت افرادي . تقلیل یافت 313

زندگی مرفه و بیدغدغه . ، و یا به سبب عدم تمایل به خدمت سربازي رو به زوال بودکه منافع ملکی در کشور داشتند

. خانوادگی و بازرگانی و دانشگاهی جایگزین زندگی پرتقال و انضباط نظامی و خدمات دولتی زمان پریکلس گشته بود

با تماشاي نمایشهاي مردمی که در قرن ششم میدانهاي ورزشی را پر میکردند، اکنون . ورزش حرفهاي شده بود

نوجوانها کمی تعلیمات نظامی در فنون جنگی میدیدند، ولی افراد بالغ به . ورزشی حرفهاي خود را راضی میکردند

جنگ نیز، به سبب معضالت فنی، حرفهاي گشته بود و ایجاب میکرد که . صد حیله از خدمت نظام فرار میکردند

سربازان اجیر جاي سربازان وظیفه را گرفته بودند، و این نشان آن . دمردان تعلیمات دیده تمام وقت در خدمت باشن

هنگامی که . بود که رهبري یونان بزودي از دست سیاستمداران بیرون رفته، به دست جنگجویان خواهد افتاد

ر سربازان اجی. افالطون سرگرم بحث درباره شاهان فیلسوف بود، شاهان نظامی زیر گوشش در حال نشو نما بودند

ارتشهاي . میفروختند و بالتساوي در ارتش دوست یا دشمن میجنگیدند)) بربرها((یونانی خود را به سرداران یونانی یا 

اکنون سربازان نه در راه میهن، بلکه در راه اربابی که بیشتر . ایرانی که علیه اسکندر جنگیدند پر از افراد یونانی بودند

. پول میداد خون خود را میریختند

، فساد سیاسی و )326 - 338(و تصدي امور مالی توسط لوکورگوس ) 403(ز در دوران آرخونی ائوکلیدس ج

بر حسب قانون، سزاي رشوه . اغتشاشی که به دنبال مرگ پریکلس به راه افتاده بود در سراسر قرن چهارم ادامه یافت

ایران در رشوه دادن . و سیاسی پاداش میدادندمرگ بود، ولی بر حسب روایت ایسوکراتس، رشوه را با ترفیعات نظامی 

. به سیاستمداران یونانیی که علیه شهرهاي دیگر یونان یا مقدونیه وارد جنگ شوند مانعی سر راه خود نمیدید

وي یکی از نجیبترین افراد پایینترین طبقات . سرانجام، حتی دموستن پرده از اخالق و آیین زمان خویش برداشت

نان یا خطیبان اجیري بود که در این قرن تبدیل به وکیالن مدافع و سیاستمداران حرفهاي شده آتن، یعنی سخنرا

پارهاي از این مردان، چون لوکورگوس، تا حدي صدیق و پارهاي دیگر، چون هوپرئیدس، بیباك بودند، ولی . بودند

چون و چرا بپذیریم، بسیاري از آنها در  اگر بتوانیم سخن ارسطو را بی. اغلب بهتر از آنکه اجتماع روا میدید، نبودند

عدهاي از آنها، از راه سودجویی سیاسی و مردمفریبی . فن بی اعتبار کردن وصیتهاي مردم استاد بودند

هاي  هایی تقسیم شده بودند و هوا را از جنجال مبارزه این خطیبان به دسته. افسارگسیخته، ثروتهاي شایانی اندوختند

هایی با اسم شب ترتیب میداد و جاسوس و مامور میگماشت و  هر دسته یا حزب کمیته. ردندسیاسی خود آلوده میک
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آنها که مخارج این بازیها را میپرداختند، بی رودربایستی، اعتراف میکردند که انتظارشان این . پول و پله راه میانداخت

. تر میشد، میهن پرستی سست میگردیدهر چه سیاست بازي بیش)). از این راه عایدیشان دو برابر شود((است که 

قانون . مناقشات و دسته بندیهاي سیاسی وقت مردم را به خود معطوف داشته، براي کشور چیزي باقی نمیگذارد

اکنون فرد  ;اساسی کلیستنس، و فردگرایی در بازرگانی و فلسفه، خانواده را ضعیف کرده، ولی فرد را آزاد ساخته بود

. م انتقام از زوال خانواده برخاسته بود، برگشته، دولت را نابود میکردآزاد، که گویی در مقا

یا سالهاي نزدیک به آن، دموکراتهاي پیروز براي اثبات و ابقاي شرکت شارمندان در مجلس شورا  400در سال 

  . و جلوگیري از تسلط اغنیا بر آن، براي شرکت کنندگان در مجلس حقوق دولتی تعیین کردند) اکلسیا(

دریافت میکرد، ولی همچنانکه مخارج زندگی باال رفت، این مبلغ به دو ) سنت 17(در ابتدا، هر شارمند یک اوبولوس 

این وضع ترتیب . در روز رسید) یک دالر(اوبولوس و سپس به سه اوبولوس و باالخره در زمان ارسطو به یک دراخما 

. م، یک و نیم دراخما در مقابل یک روز کار دریافت میکردبدي نبود، زیرا هر شارمند معمولی، در اواخر قرن چهار

طولی نکشید که در اثر این نقشه . بدیهی است کسی حاضر نبود، بدون یافتن کاري دیگر، این درآمد خود را رها کند

 اکثریت مجلس از آن نداران شد، و ثروتمندان، مایوس از پیروزي، در خانه ماندند و از شرکت در مجلس شورا چشم

نیز، هر چند که قدرت قانونگذاري را در دست پنج نفر قانونگذار  403تجدیدنظر قانون اساسی در سال . پوشیدند

برگزیده از میان شهرنشینهایی که با قرعه براي خدمات دادگاهی انتخاب میشدند محدود ساخت، مثمرثمري نشد، 

آن از قوانین، حیثیت و قدرت جناح محافظه کار را  زیرا این گروه جدید نیز به جبهه عوام متمایل بود و تفسیرهاي

به علت پرداخت حقوق به شرکت کنندگان در مجلس، احتماال در قرن چهارم، سطح دانش و فراست . پایین آورد

اعضاي شرکت کننده پایین آمد گرچه باید اعتراف کرد که مرجع این اطالع مرتجعین متعصبی چون آریستوفان و 

سوکراتس عقیده داشت که مجلس آن قدر اشتباه میکند که حقوق نمایندگان را باید دشمنان آتن ای. افالطون هستند

  . بپردازند

همان شهوت و آز نسبت به پول و قدرتی که باعث . این اشتباهات به قیمت نابودي امپراطوري و آزادي آتن تمام شد

پس از سقوط اسپارت در لئوکترا، آتن احساس کرد  .سرنگون شدن اتحادیه اول شده بود، دومی را نیز از پا درانداخت

در تشکیل امپراطوري جدید، آتن متعهد شد که از تصرف زمین در . که ممکن است دوباره نفوذ خود را بسط دهد

اکنون آتن ساموس، شبه جزیره تراکیا، شهرهاي پودنا، پوتیدایا، . خارج از آتیک به دست اتباع خود جلوگیري کند

متحدین آتن . حل مقدونیه و تراکیا را تصرف کرد و، با اسکان اتباع خود، آنها را مستعمره آتن ساختمتونه بر سوا

روش زور و مجازات، که در قرن پنجم بدون موفقیت اعمال شده . اعتراض کردند و بسیارشان از اتحادیه خارج شدند

جنگ ((کوس، رودس، و بیزانس اعالن ، خیوس، 357در سال . بود، دوباره به کار برده شد، و باز شکست خورد

هنگامی که دوتن از بهترین فرماندهان جنگی به نام تیموتئوس و ایفیکراتس حمله علیه . و شورش کردند)) عمومی

تیموتئوس . کشتیهاي شورشیان را هنگام طوفان غیرعاقالنه اعالم کردند، مجلس شورا آنان را به جبن محکوم ساخت

. این موضوع باعث شد که بگریزد. بپردازد) هزار دالر 600(کنی به مبلغ یکصد تالنت محکوم شد که جریمه غیرمم

. ایفیکراتس، گرچه تبرئه شد، دیگر حاضر به خدمت نگردید

شورشیان در مقابل تمام عملیات نظامی آتن براي فرو نشاندن آتش انقالب مقاومت کردند، و سرانجام، آتن در سال 

شهر بزرگ بیمتحد، بدون رهبر، . آنها امضا نموده، استقالل آنها را به رسمیت بشناسد ناچار شد معاهدهاي با 355

  . ورشکست، و بی یاور ماند

حیات فلسفی هر تمدنی را که بپسندد و تحسین کند به . شاید عوامل حساس دیگري نیز در تضعیف آتن موثر بود

مردمان راستتر، بیریاتر و بی غل  ;عمل حکمفرماست ;در مراحل اولیه تاریخ هر ملتی فلسفه کم است. خطر میاندازد
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ولی هر چه تمدن توسعه مییابد، همچنانکه رسوم و قراردادها و قوانین و . و غشتر، و در عشق و جنگ بیپردهترند

هاي طبیعی را محدود میسازند،عمل جاي خود را به فلسفه میدهد، موفقیت  اخالقیات بیشتر و بیشتر فعالیت غریزه

لپردازي، صراحت به حیله گري، بیان به پنهانکاري، خشونت به همدردي، و باور به شک جاي میدهند و به خیا

رفتار مردم نسبت به خود و دیگران . وحدت صفاتی که در حیوانات و انسانهاي اولیه مشترك است از بین میرود

. یل به بحث و گفتگوي بیحد میشودناپخته، مشکوکانه، از روي حساب، و هشیارانه میشود، و آمادگی به جنگ تبد

کمتر ملتی توانسته است بدون فدا کردن مردانگی و وحدت خود به مراحل عالی فرهنگی و حساسیت درك زیبایی 

در کنار هر روم . ثروت چنین ملتی همیشه وسوسهاي مقاومتناپذیر در مقابل بربرهاي بیچیز و فقیر قرار میدهد. برسد

  . ر آتن همیشه یک مقدونیه در کمین استهمیشه یک گل، و در کنار ه

IV -  طلوع سیراکوز  

سیراکوز، علی رغم بحرانهاي شدید سیاسی، در سرتاسر قرن چهارم یکی از ثروتمندترین و قدرتمندترین شهرهاي 

با . دیونوسیوس اول، با وجود بی سیاستی و خیانت و غرورش، با تدبیرترین حکمران زمان خویش بود. یونان بود

یل کردن جزیره اورتوگیا به دژي که خود در آن منزل کرده بود، و با محصور کردن راه سنگفرش آن به ساحل، او تبد

با دو برابر کردن حقوق سربازان خود و  ;موقعیتی براي خود فراهم ساخت که از هر حملهاي مصونش میداشت

را کسب کرد که توانست سی و هشت سال رهنمون شدن ایشان به پیروزیهاي سهل، چنان وفاداري و صمیمیت آنها 

. تخت و تاج خود را نگاه دارد

دیونوسیوس، همینکه حکومت خود را تثبیت کرد، سیاست خشن قبلی خویش را تبدیل به مالیمت و نرمی و یک 

تمام نقاط  ;ب را بین افسران و دوستان خویش تقسیم کردزمینهاي مرغو ;نمودنوع استبداد آمیخته با عدالت 

بقیه خاك سیراکوز و نواحی اطرافش . به سربازان خود داد) براي مقاصد نظامی(مسکونی اورتوگیا و راهروي جزیره را 

دت گرچه مالیاتی که از مردم میگرفت به سختی و ش. را به نسبت مساوي بین مردم، اعم از آزاد و برده، تقسیم کرد

هنگامی که زنان بیحد تجملپرست شدند، . مالیاتهاي مجلس آتن بود، سیراکوز تحت رهبري او شکوفا شد

دیونوسیوس اعالم کرد که دمتر را در خواب دیده و او گفته است که باید کلیه جواهرات زنانه در معبد او به ودیعه 

چندي نگذشت که آن . اغلب از وي اطاعت کردند خود وي اوامر رب النوع را اطاعت کرد، و زنان نیز. گذارده شود

  . گرفت تا مخارج لشکرکشیهاي خود را تامین کند)) قرض((جواهرات را از دمتر به 

دیونوسیوس که نسبت به . هایش این خیال نهفته بود که کارتاژیها را از سیسیل بیرون راند در باطن تمام نقشه

ب در محاصره قلعه سلینوس رشک میبرد بهترین مهندسان و کارگران هانیبال در مورد استعمال ماشینهاي قلعه کو

این مردان، ضمن اختراع . فنی یونان باختري را به خدمت خویش درآورد تا ابزار جنگی او را تکمیل و اصالح کنند

پرتاب  آالت حمله و دفاع، فالخنهاي عظیمی اختراع کردند که میتوانست سنگها و اشیاي جسیم را به مسافتهاي دور

سربازان اجیر . هاي جنگی از سیسیل به یونان آمد و به دست فیلیپ مقدونی افتاد این اختراعات و اسلحه. کند

هایی که به مقدار زیاد در سیراکوز ساخته میشد موافق عادات و مهارتهاي هر دسته  بسیاري استخدام شدند، و اسلحه

از آن به بعد، جنگهاي زمینی در یونان به وسیله پیاده نظام . دیداز سربازانی که به استخدام در میآمدند تهیه میگر

دیونوسیوس یک لشکر بزرگ سواره نظام نیز تشکیل داد و اینجا نیز به فیلیپ و اسکندر درسهایی . انجام میگردید

ف در همان روز، پول فراوانی نیز صرف ساختن دویست فروند کشتی کرد که بیشترشان چهار یا پنج ردی. آموخت

 .بوداین کشتیها، در سرعت و قدرت، بزرگترین نیروي دریایی بودند که یونان تا به حال به خود دیده .پاروزن داشتند 

یونانی تابع همه چیز آماده بود، و دیونوسیوس سفیري به کارتاژ فرستاد و تقاضا کرد که تمام شهرهاي  397در سال 

کارتاژ در سیسیل آزاد شوند، و چون میدانست که جواب رد خواهند داد، مردم آن شهرها را برانگیخت که حاکمان 
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مردم اطاعت کردند و، چون هنوز از خاطره قتل عام هانیبال در خشم بودند، آنچه . اجنبی خود را بیرون کنند

دیونوسیوس بسیار . ملی که کمتر یونانی به آن دست میآلودع- کارتاژي به دستشان افتاد به خاك و خون کشیدند 

کارتاژ قشون عظیمی به سرکردگی . کوشید که از قتل عام کارتاژیها جلوگیري کند تا اسیران را به غالمی بفروشد

 سرانجام، کارتاژ. رخ داد 368، و 383، 392، 397هیمیلکون از راه دریا وارد کرد، و جنگهاي متناوبی در سالهاي 

تمام نقاطی را که دیونوسیوس به تصرف درآورده بود پس گرفت و، بعد از آنهمه کشتار و خونریزي، اوضاع به حال 

  . سابق برگشت

دیونوسیوس، به علت شهوت قدرتطلبی یا فکر اینکه فقط یک سیسیل متحد میتواند به سلطه کارتاژ خاتمه دهد، 

به کار انداخت، پس از مطیع کردن آنها، به ایتالیا رفت، شهر  قشون و اسلحه خود را علیه شهرهاي یونانی جزیره

  . رگیون را تسخیر نمود، و حاکم مطلق تمام نقاط واقع در جنوب باختري ایتالیا گردید

سپس به اتروریا حملهور شد و هزار تالنت از معبد آگوال به غنیمت برد، و در نظر داشت به معبد آپولون در دلفی نیز 

که آزادي در غرب از بین رفته و در شرق، به موجب ) 387(یونان در همان سال . زمان مهلتش ندادیورش برد که 

سه سال پیش از آن، گلها، به رهبري . ، به ایرانیها فروخته شده بود در مرگ او به سوگ نشست))صلح پادشاه((

اطراف دنیاي آن روز یونان در حال بربرهاي وحشی همه جا در . هاي رم به پیروزي رسیده بودند برنوس، در دروازه

ویرانیهایی که دیونوسیوس در جنوب ایتالیا به وجود آورده بود، راه را براي تسخیر شهرهاي یونانی  ;نمو و رشد بودند

در بازیهاي اولمپی بعدي، . نخست به دست بومیهاي اطراف، و سپس به دست رومیهاي نیمه وحشی ;باز کرد

جمعیت به چادر سفیر دیونوسیوس حملهور شده، از . ت جبار تازه را طرد کنندلوسیاس خطیب از مردم خواس

  . شنیدن اشعار او امتناع کردند

این ظالم مستبد پس از تسخیر رگیون حاضر شد در صورتی به ساکنان آزادي دهد که تقریبا تمام اندوخته خود را 

با این حال، مردي بود . د، همه را به بردگی فروختولی چون ثروت خود را تسلیم کردن ;به عنوان فدیه به او بدهند

روزي . که در فرهنگ و ادب سرآمد بود و در کار قلم کمتر از شمشیرزنی به مهارت و استادي خود نمیبالید

. پس از اینکه قرائت اشعار همایونی به پایان رسید، آنها را بی ارزش خواند ;فیلوکسنوس شاعر به اشعار او گوش میداد

روز بعد پشیمان شد و دستور داد شاعر را آزاد کردند و به افتخارش ضیافتی داد و . یوس او را به زندان انداختدیونوس

چون عقیدهاش را پرسید، شاعر برخاسته و خواهش کرد که او را . چند قطعه دیگر از اشعارش را براي او بخواند

س حامی ادبیات و هنر بود، و هنگام سفر افالطون به علی رغم این قبیل رفتار، دیونوسیو. دوباره به زندان ببرند

بنابر روایتی، دیوجانس الئرتیوس . ، از پذیرفتن او به حضور خود چند لحظه احساس شادمانی کرد)387(سیسیل 

سخنان تو سخنان پیر : ((دیونوسیوس به او گفته بود ;روایت میکند که فیلسوف شهیر استبداد او را محکوم کرد

میگویند که دیونوسیوس وي را به )) ;زبان تو زبان جباري است: ((افالطون جواب داده بود.)) تسبک مغزي اس

. بردگی فروخت، ولی دیري نگذشت که آنیسریس کورنایی وي را خرید و آزاد کرد

زندگی این دیکتاتور به دست تروریستهایی که آنهمه از ایشان ترس داشت خاتمه نیافت، بلکه شعر خودش باعث 

، هنگامی که تراژدي او به نام سربهاي هکتور در تئاتر یونان اولین جایزه را گرفت، آن قدر 367در سال . گش شدمر

  . شاد شد که ضیافتی با دوستان خود ترتیب داد و چندان شراب خورد تا گرفتار تب شد و مرد

امیدوارانه پسر وي را به تخت شهر فرسوده و آشفتهاي که سلطنت وي را بر تبعیت از کارتاژ ترجیح داده بود، 

مردمان . دیونوسیوس دوم در این زمان جوان بیست و پنجسالهاي بود با جسم و روحی ضعیف. سلطنت قبول کرد

  . نیرنگباز سیراکوز میاندیشیدند که حکومت وي مالیم و بی درد سر خواهد بود
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عموي . ون سیراکوزي و فیلیستیوس مورخدیونوسیوس دوم مشاورین کاردانی در اختیار داشت، از جمله عمویش دی

دیون به عضویت آکادمی رسید و، . او مرد ثروتمندي بود، ولی از دوستداران ادبیات و فلسفه و از پیروان افالطون بود

دیون به این فکر افتاد که نرمش جوانی در . چه در شهر خود و چه در خارج، زندگی ساده فیلسوفان را داشت

اي را که افالطون براي او تشریح کرده بود کامال ))مدینه فاضله((مناسبی است که اگر نتوان  دیکتاتور جوان فرصت

به . برپا کرد، الاقل بتوان رژیم مشروطهاي برقرار ساخت که سراسر سیسیل را متحد کرده، تسلط کارتاژ را براندازد

  . یشتن را به تعالیم او سپردپیشنهاد دیون، دیونوسیوس دوم افالطون را به دربار خود دعوت کرد و خو

بدون شک، مستبد جوان با حسن نیت قدم به پیش گذاشته بود، ولی اعتیاد به الکل و عیش و عشرت را از معلم خود 

  . حال آنکه پدرش گفته بود که سلسله او به دست پسرش خاتمه خواهد یافت. پنهان داشت

هاي مشکلش، یعنی ریاضیات و  را به سوي فلسفه، از دریچهافالطون که از اشتیاق ظاهري او فریب خورده بود، وي 

افالطون، چون کنفوسیوس که به لو امیر چینی گفته بود، به حاکم جوان گوشزد کرد که . کف نفس، رهنمون شد

اولین اصول کشور داري این است که حاکم بهترین نمونه باشد، و راه اصالح مردم آن است که فرماندار خود سرمشق 

تمام درباریان مشغول آموختن هندسه و احترام به اشکالی شدند که روي ماسه ترسیم . و حسن نیت باشدفراست 

اما فیلیستیوس، که تحتالشعاع قرب جوار افالطون واقع شده بود، به گوش دیکتاتور جوان خواند که تمام . شده بود

و نیروي دریایی سیراکوز را فتح کنند، بتوانند به ها براي آن است که آتنیها، که نتوانسته بودند با قشون  این دسیسه

دست یک نفر آن را فتح کنند، و اضافه کرد که وقتی افالطون سنگر رخنهناپذیر را با طرحهاي هندسی و مکالمات 

ها راه گریز از  دیونوسیوس در این زمزمه. منطقی بگشاید، او را خلع کرده، دیون را به تخت سلطنت خواهد نشاند

دیون را تبعید، اموالش را به عنف تصرف کرد، و زن عمویش را به یکی از درباریان که مورد  ;سه را یافتدرس هند

. ترس و نفرت آن زن بود بخشید

شش سال بعد، . با وجود اعتراضهاي محبتآمیز دیکتاتور، افالطون سیراکوز را ترك گفت و در آتن به دیون ملحق شد

دیونوسیوس نپذیرفت، و افالطون هم . پیش شاه وساطت کرد که دیون را برگرداندبه دعوت سلطان، دوباره برگشت و 

  . به آکادمی پناه برد

، دیون که از لحاظ مالی تنگدست شده، ولی دوستان فراوانی یافته بود، در خاك یونان نیرویی در حدود 357در سال 

در خاك سیراکوز پیاده شد، دریافت که مردم هنگامی که مخفیانه . هشتصد نفر گرد آورده، به سیراکوز حملهور شد

با وجودي که سنش به پنجاه میرسید، در اثر شهامت و قهرمانی که از خود بروز داد، . حاضرند از او پشتیبانی کنند

در این هنگام، با . تنها با یک نبرد، به قشون دیونوسیوس چنان شکستی داد که جوان وحشتزده به ایتالیا گریخت

ان، مجلس شوراي سیراکوز، که به دست دیون افتتاح گشته بود، او را از فرماندهی خلع کرد، مبادا تحریکات یون

دیون بدون جنجال به لئونتینی برگشت، ولی قشون دیونوسیوس، که از جریان وقایع خشنود بود، . دیکتاتور شود

دیون را خلع کرده بودند اکنون پیغام  همان رهبرانی که. حملهاي ناگهانی به سپاه مردم شهر کرده، آن را شکست داد

دیون برگشت و دوباره قشون دیونوسیوس را شکست . فرستادند که با عجله برگشته، فرماندهی قوا را به دست بگیرد

علی رغم اصرار دوستان خود، از گماردن محافظ . داد و سپس، به خاطر حفظ نظم، دیکتاتوري موقتی اعالم کرد

حاضرم بمیرم، ولی مجبور نشوم از ترس جان همیشه خود را از دوست و دشمن محافظت : ((خودداري نموده، گفت

  : پلوتارك میگوید. با وجود آنهمه ثروت و قدرت، دیون زندگی متواضع و ساده خود را از سر گرفت.)) کنم

و کرده بود استفاده گرچه اکنون اوضاع همه بر وفق مراد او بود، مع هذا اشتیاقی نداشت که از بخت خوشی که به او ر

برعکس، به یک زندگی بسیار معتدل و درویشانهاي قانع شده، و حقیقتا مورد اعجاب همگان قرار . ... کامل ببرد

هنگامی که نه تنها سیسیل و کارتاژ بلکه تمام یونان وي را در اوج سیادت و خوشبختی میدیدند، و . گرفته بود
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عت و موفقیت معروفتر از او نبود، در آشکار و نهان و در مجالس، چنان هیچکس نیرومندتر و هیچ فرماندهی در شجا

به نظر میرسید که گویی محضر افالطون را در مدرسه به همنشینی با سربازان و افسران اجیر خود، که افراط در 

ح خوردن و نوشیدن و عیش و عشرت را تنها تسالي زحمات و مخاطرات زندگی سربازي خویش میدانستند، ترجی

  . میدهد

بنا بر گفته افالطون، دیون میخواست سلطنت مشروطه برقرار کرده، روش زندگی سیراکوز را بر مبناي اسپارت اصالح 

و سپس نفوذ و قدرت کارتاژ را از جزیره  ;شهرهاي اسیر و محروم یونانی سیسیل را تجدید بنا و متحد سازد ;کند

. سته بودند و کمتر از هیچ کدام از دیونوسیوسها تشنه اخالق نبودنداما سیراکوزیها سخت به دموکراسی دل ب. براند

دیونوسیوس دوم با سرعت . در نتیجه، اغتشاش و هرج و مرج مستولی شد. یکی از دوستان دیون او را به قتل رسانید

به قدرت به میهن برگشت، اورتوگیا و حکومت را باز گرفت و، با استبداد ظالمانه و سخت دیکتاتور مخلوعی که 

. بازگردد، حکمرانی کرد

گاهی ممکن است افراد گرفتار سرنوشتهاي شومی شوند که سزاوار آن نیستند، ولی این اتفاق بندرت به سر ملتها 

این درخواست کمک . سیراکوزیها دست به دامن مادر شهر خود یعنی کورنت شدند و تقاضاي کمک کردند. میآید

لی کورنت که نجابت و بزرگواري تقریبا افسانهاي داشت، در انتظار بود که فریاد درست هنگامی رسید که یکی از اها

تیمولئون اشرافزادهاي بود چندان واله و شیفته آزادي که وقتی برادرش . کمکی بشنود و قد مردانگی علم کند

دان خودش قرار تیمولئون، که مورد لعنت مادر و شماتت وج. تیموفانس خواست دیکتاتور کورنت شود، او را کشت

  . گرفته بود، به جنگل دوردستی رفت و از انسانها دوري گزید

معذلک، همینکه از احتیاج سیراکوز مطلع شد از عزلت خارج گردید و قشونی مرکب از داوطلبان تهیه کرد و با 

ن خود را به کشتی به سیسیل رفت و، چون در فن ستراتژي جنگی استاد بود، توانست بدون اینکه حتی یکی از مردا

تیمولئون پول کافی در اختیار جباري که اکنون خوار و . کشتن دهد، طی جنگ کوتاهی، قشون شاه را شکست دهد

دیونوسیوس تا آخر عمر در همانجا بماند و از راه درس دادن و . ذلیل شده بود گذاشت تا خود را به کورنت برساند

را برقرار کرد و استحکاماتی را که اورتوگیا را ماواي مستبدان و  تیمولئون مجددا دموکراسی. تکدي امرار معاش کرد

ظالمان کرده بود خراب کرد و حمله کارتاژیها را دفع نمود و مدت یک نسل سیسیل را چنان امن و آرامش داد که 

وشید و سپس از خدمت چشم پ. مهاجران از هر گوشه دنیاي یونان آن روز به آمدن و سکونت در این جزیره پرداختند

لکن دموکراسیهاي جزیره سیسیل، که پی به فراست و پاکی وي برده بودند، با طیب . زندگی عادي پیش گرفت

یک بار دو نفر از . خاطر، مسائل خود را به قضاوت وي تسلیم نموده، بیدرنگ از رهنمودهایش پیروي میکردند

رغم اعتراض مردم حقشناس سیسیل، اصرار ورزید  تیمولئون، علی. مفتخورها او را به خطاکاري اداري متهم ساختند

که برطبق قانون و بدون تبعیض مورد محاکمه قرار گیرد و خدایان را سپاس گذارد که آزادي بیان و برابري در مقابل 

، تمام یونان او را به چشم یکی از بزرگترین )337(چون بدرود حیات گفت . قانون در سیسیل برقرار گشته است

  . د مینگریستفرزندان خو

V - پیشرفت مقدونیه

در همان هنگام که تیمولئون دموکراسی را براي آخرین بار به سیسیل باستانی باز میگرداند، فیلیپ آن را در خاك 

، در قسمت اعظم مقدونیه، علی رغم استعدادي که )359(هنگام بر تخت نشستن فیلیپ . یونان نابود میکرد

در واقع،  ;ت، هنوز مردم کوچنشین نیم وحشی و بی خط و کتابی زندگی میکردندآرخالئوس در پذیرفتن تمدن داش

تا آخر سلطنت وي نیز مقدونیه به همین حال ماند زیرا، با وجودي که یونانی زبان رسمی آن بود، نه یک نویسنده، نه 

  . یک عالم، نه یک هنرمند، و نه یک فیلسوف به یونان عرضه کرد
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شاوندان اپامینونداس در تب زیسته بود توانسته بود از فرهنگ و تبحر فراوان نظامی ایشان فیلیپ که سه سال با خوی

مردي بود قوي جثه و قوي اراده و ورزشکار و . او جز مظاهر تمدن از همه چیز برخوردار بود. مختصري کسب کند

مانند فرزند نامدارش تند مزاج و در . حیوان زیبایی بود که گاه گاه میکوشید نجیبزادگان یونان را تقلید کند. زیباروي

برخالف اسکندر، شوخ . نبرد را دوست میداشت و به شراب مردافکن بیشتر عشق میورزید. سخاوت افراط کار بود

مزاج بود و از ته دل خندیدن را دوست داشت و بردهاي را که وسیله شادي خاطرش میگردید به مقامات بلند 

در ابتدا به یک زن، . ت، ولی به زنان بیشتر عالقهمند بود و تا میتوانست زن گرفتپسران را دوست میداش. میرساند

یعنی اولومپیاس، که شاهزادهاي زیبا و رام نشدنی بود و اسکندر را برایش آورد اکتفا نمود، ولی بعد هوا و هوس به 

مردان رشیدي که بتوانند تمام روز را بیش از هر چیز از . زنان دیگر متمایلش ساخت، و اولومپیاس به فکر انتقام افتاد

دالور دالوران بود ) قبل از اسکندر(در واقع، . نبرد کرده، شب را با وي به قمار و شب زنده داري بگذرانند لذت میبرد

براي ! عجب مردیست: ((بزرگترین دشمنش، دموستن، میگفت. و در هر میدان اثري از دالوري خود برجاي میگذاشت

فیلیپ مردي بود .)) مت، یک چشم از دست داد، شانهاش شکست، و یک دست و پایش فلج شدکسب قدرت و حکو

با هوش و زیرك و قادر به اینکه مدتها صبر کند تا موقعیت مناسبی به دست آورد، و براي رسیدن به هدفهاي دور و 

خود را با وجدان راحت  هاي در سیاست مکار و خائن بود، وعده. دراز، مصممانه، به وسایل دشواري متوسل شود

براي دولتها اخالقی نمیشناخت، و به دروغ و رشوه به چشم  ;هاي دیگري بدهد میشکست، و همیشه آماده بود وعده

مع هذا، در پیروزي رفتاري مالیم داشت و با یونانیهاي مغلوب رفتاري . راه گریز عاقالنه از قتل نفس مینگریست

هر کس او را میدید، جز دموستن لجوج، از او خوشش میآمد و او را بزرگترین و  .میکرد که خودشان با خود نمیکردند

  . جالبترین شخص عصر خویش میدانست

نوع حکومت او سلطنتی آریستوکراتیک بود که در آن قدرت شاه محدود به دوام قدرت اسلحه، و برتري خرد او، و 

آنها همه مالکان بزرگی بودند . بودند)) یاران شاه((فئودال هشتصد نفر خان و ارباب . تمایل نجبا به حمایت از او بود

که از اجتماع و شهر و کتاب بیزار بودند، ولی چون شاه با نظر موافقت آنها جنگی را اعالم میکرد، از امالك خود 

در ارتش همیشه در رسته سوار نظام خدمت  ;بیرون آمده، با جسم سالم و شجاعت مستانه آماده جنگ میشدند

فیلیپ آنها را طوري تربیت کرده بود تا صفجمع . کردند و بر اسبهاي غولپیکر مقدونی و تراکیایی سوار میشدندمی

عالوه بر اینان، پیاده نظام عبارت از شکارچیان . بجنگند و، به محض فرمان فرمانده، تاکتیک خود را عوض کنند

فاالنکس شامل شانزده صف سرباز بود که . یکردندصفجمع حرکت م)) فاالنکس((سترك و دهقانانی بود که به صورت 

هاي بلند خود را باالي صف جلویی نشانه گرفته، یا روي شانه نفرات جلو گذاشته، هر فاالنکس را تبدیل به یک  نیزه

متر بلندي داشتند و در انتها سنگینتر بودند، و چون آن را باال  7ها روي هم  این نیزه. دیوار آهنی میساختند

چون هر صف سربازان یک متر جلوتر از صف عقبی حرکت میکرد، . تند، پنج متر رو به جلو قرار میگرفتندمیگرف

هاي سه صف اول آنها میدان عملی بسیار بیشتر از  هاي پنج صف اول جلوتر از فاالنکسها قرار میگرفت، و نیزه نیزه

پرتاب نیزهاش، با شمشیر کوچکی میجنگید و  سرباز مقدونی، پس از. هاي دو ستون جنگجویان یونانی داشتند نیزه

پشت فاالنکسها کمانداران قدیم . خود را با خود برنجی و زره و پابند و سپري سبک از ضربه دشمن حفظ میکرد

در دنبال همه فالخنها و قلعه کوبهاي . حرکت میکردند که تیرهاي خود را از روي سرنیزه داران به هوا میانداختند

فیلیپ با شکیبایی، ولی با عزمی راسخ، این ارتش ده هزار نفري را با تمرینهاي نظامی تبدیل به . محاصره میآمد

. نیرومندترین ابزار جنگی کرد که اروپا تا آن روز به خود ندیده بود

ر سپس، با کمک تمام یونانیها، از دریا عبو ;فیلیپ مصمم بود که با این نیرو یونان را تحت رهبري خویش متحد سازد

او، در هر قدم که به سوي این هدف پیش میرفت، عشق مردم یونان به . کرد و ایرانیها را از یونان آسیایی بیرون راند
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در نخستین حرکت . آزادي را مانع راه خود میدید، و در راه از میان برداشتن این مانع، هدف را فداي وسیله میکرد

واست شهرهایی را که آتن در سواحل مقدونیه و تراکیا به تصرف خود خود، با مخالفت آتنیها رو به رو شد، زیرا میخ

این شهرها نه تنها راه پیشرفت او را به آسیا سد میکردند، بلکه معادن طالي گرانبهایی . درآورده بود پس بگیرد

بود که )) اعیجنگ اجتم((هنگامی که آتن گرفتار . داشتند و منبغ اخذ مالیاتهاي بازرگانی سرشاري به شمار میرفتند

تسخیر کرد  356و  357به امپراطوري دومش پایان داد، فیلیپ شهرهاي آمفیپولیس، پودنا، و پوتیدایا را در سالهاي 

، متونه را گرفت و هنگام 355در سال . و اعتراضهاي مردم آتن را با تعریف و تمجید از هنر و ادبیات آنها تعدیل کرد

، پس از یک سلسله سیاست بازي و دالوري، اولونتوس را 347در سال . ادمحاصره آن یک چشم خود را از دست د

  در این زمان، تمام ساحل اروپایی دریاي اژه شمالی را در اختیار داشت، و سالی یک هزار تالنت از معادن . فتح کرد

. تراکیا درآمدش بود، و میتوانست افکارش را متوجه جلب حمایت یونان سازد

شکرکشیهایش، فیلیپ هزاران اسیر یونانی را، که اکثر آنها آتنی بودند، به غالمی فروخته، و در براي تهیه مخارج ل

خوشبختی وي در این بود که در آن سالها کشور شهرهاي یونانی بر . را از دست داده بود)) هلنها((نتیجه پشتیبانی 

بودند ) 346 - 356)) (جنگ مقدس((مین سر تصاحب خزانه معبد دلفی، که در اختیار اهالی فوکیس بود، درگیر دو

اسپارت و آتن له، و اتحادیهاي از بئوسی، لوکریس، دوریس، و تسالی علیه فوکیس . و خود را ناتوان ساخته بودند

او نیز موقع را مغتنم شمرده، بسرعت از . اتحادیه شکست خورد و شوراي آن از فیلیپ کمک خواست. میجنگیدند

، متحدین دلفی او را به عنوان عضو )346(، خود را به فوکیس رسانید و آنجا را تسخیر کرد هاي بالمانع گذشته جاده

اتحادیه پذیرفتند و حامی معبد دلفی خواندند و از او دعوت کردند تا، برتر از تمام یونانیها، بر بازیهاي پوتیایی 

حس کرد که میتواند همه را، جز اسپارت فیلیپ نظري به حکومتهاي تجزیه شده پلوپونزي انداخته، . سرپرستی نماید

که رو به ضعف میرفت، وادارد او را به رهبري قبول کرده، حکومت فدرالی تشکیل دهد و تمام یونانیان را در شرق و 

هاي دموستن بیدار شده بود، فیلیپ را ناجی خود نمیدید، بلکه او را به  اما آتن که سرانجام از گفته. غرب آزاد سازد

الجرم تصمیم گرفت که به خاطر استقالل کشور شهر خود، و حفظ دموکراسی . کننده خویش مینگریست چشم اسیر

  . که آتن را روشنایی دنیاي آن روز ساخته بود، با فیلیپ بجنگد

VI - دموستن  

ي چهرها ;مجسمه سخنور بزرگ که در واتیکان موجود است، یکی از شاهکارهاي واقعپردازانه یونان به شمار میرود

 ;بدنش نحیف و خسته است ;رنج کشیده دارد، گویی که هر یک از تجاوزات فیلیپ چینی بر پیشانی او افزوده است

حال او حال مردي است که ظاهرا براي آخرین بار، در راه حفظ و پایداري امیدي از مردم استمداد میطلبد که فکر 

  . یدهد و مرگ تلخی را پیش بینی مینمایدچشمانش زندگی ناآرامی را نشان م ;میکند از دست رفته است

میارزید براي او ) دالر 84000(تالنت  14پدرش شمشیرساز و تختخوابسازي بود که هنگام مرگ، کارخانهاي را که 

سه وکیلی که قیمومیت او را به عهده گرفتند چندان سخاوتمندانه از اموال او جیبهاي خود را . به ارث گذاشت

، ناچار شد براي تصرف بقیه ارثیه پدر قیمهاي خود را به )363(وقتی به بیست سالگی رسید انباشته که دموستن، 

سپس بیشتر آنچه را که مانده بود در راه ساختن یک کشتی با سه ردیف پاروزن براي بحریه آتن از . دادگاه بکشاند

دموستن در نوشتن ورزیدهتر از  .دست داد، و از آن پس مجبور شد براي کسب نان به نوشتن لوایح دعاوي بپردازد

پلوتارك میگوید که دموستن گاهی براي دو . سخنرانی کردن بود، زیرا جسما ضعیف بود و در بیان از عهده بر نمیآمد

با دهان پر از  ;در عین حال، براي رفع نقص بیان خود تمرینهاي سخت میکرد. طرف دعوا عرضحال مینوشت

یا هنگام راه رفتن در سر باالیی تپه دکلمه میکرد، و تنها سرگرمیش معاشرت  سنگریزه خطاب به دریا سخن میگفت،

انسان با دموستن چه میتواند بکند هر چه در عرض یک سال : ((منشی او شکایت کرده، میگفت. با زنان و پسران بود
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ترین وکیالن آتن پس از سالها مرارت، یکی از ثروتمند.)) اندیشیده است، در یک شب به دست زنی به هم میپاشد

یک بار دفاع از بانکداري را به . گردید، با رموز کار آشنا شد، در بیان با نفوذ گردید، و در اخالقیات نرمش پیدا کرد

از مشتریان خود براي بردن الیحه و . عهده گرفت که متهم به جرمی بود که وي به قیمهاي خویش نسبت داده بود

ي گزاف میگرفت و هرگز اتهام همکارش هوپرئیدس را، مبنی بر اینکه از پادشاه ها تصویب آنها در مجلس حق الزحمه

دموستن، در اوج ترقی، ثروتی به هم زده بود که ده . ایران پول میگیرد تا علیه فیلیپ جنگ به راه اندازد، پاسخ نداد

. برابر بیش از ارثی بود که پدرش براي او بر جاي گذارده بود

د، دموستن مردي صدیق بود و در راه دفاع از عقیدهاي که به خاطر آن مزد میگرفت حتی تا با وجود آنچه گفته ش

)) صندوق نمایش((وي اتکاي آتن را به سربازان اجیر محکوم میکرد و میگفت شارمندانی که از . پاي جان میایستاد

رساند که از دولت خواست پول باالخره دلیري را به جایی  ;پول میگیرند، در ازاي آن باید در ارتش خدمت کنند

ها، صرف تجهیز سپاهی سازد  صندوق را، به جاي دادن به مردم در مقابل شرکت آنها در مراسم مذهبی و نمایشنامه

دهاند که تمام خصایص سربازي هاي فاسدي ش دموستن به آتنیها میگفت که تبدیل به بیکاره .کندکه از کشور دفاع 

شهر آتن در اثر جنگ و جدایی بی آبرو و خفیف شده و -او قبول نداشت که کشور. پدران خود را از دست دادهاند

این اتحاد را وي عبارتی توخالی میدانست که غرضش . اکنون موقع آن فرا رسیده است که تمام یونان متحد شود

فرد بود، دموستن جاه طلبیهاي فیلیپ را از همان اول پیش بینی میکرد، و  پنهان کردن اسارت یونان به دست یک

  . به آتنیها التماس میکرد که بجنگید و متفقین و متصرفات شمالی خود را حفظ کنید

به . در مقابل دموستن و هوپرئیدس و گروه جنگ طلبان، آیسخینس و فوکیون و گروه طرفداران صلح قرار داشتند

دو دسته رشوه میگرفتند یکی از ایران و دیگري از فیلیپ و هر دو دسته واقعا از آشفتگی وضع  احتمال قوي، هر

او قبل از زنون عقاید رواقی داشت، . فوکیون را عموما پاکترین سیاستمدار آن عصر میدانستند. خویش ناراحت بودند

اي آتن بیزار بود که وقتی مورد به حدي از مجلس شور ;محصول فلسفی آکادمی افالطون، و ناطق زبردستی بود

چهل و پنج بار فرمانده کل .)) نکند نفهمیده حرف بدي زده باشم: ((تحسین نمایندگان قرار گرفت، از دوستی پرسید

در بسیاري از جنگها با قدرت فرماندهی کرد، ولی بیشتر . شد حد نصابی که بمراتب بیشتر از حد نصاف پریکلس بود

دستیار او، آیسخینس، فردي پرهیزگار نبود، ولی مردي بود که از فقر و . غ صلح میکرداوقات خود را صرف تبلی

شغل جوانی او، که معلمی و هنرپیشگی بود، به او کمک کرد تا سخنران قابلی . تنگدستی به ثروت و رفاه رسیده بود

و متن نطقهاي خود را قبال تهیه رقباي ا. میگویند اولین یونانیی بود که فی البداهه با موفقیت سخنرانی کرد. شود

پس از اینکه در چند مورد با فوکیون همکاري کرد، سیاست مصالحه با فیلیپ را در قبال جنگ با او اتخاذ . میکردند

. و چون فیلیپ مزد خدمات او را پرداخت، شوق وي نسبت به صلح تبدیل به فداکاري و از خود گذشتگی گردید. کرد

عاقبت، . را متهم به دریافت طال از مقدونیها کرد، و هر دو بار نتوانست وي را محکوم سازددموستن دوبار آیسخینس 

فصاحت و نفوذ کالم دموستن، و پیشرفت فیلیپ به طرف جنوب، آتنیها را واداشت که تا مدتی از تقسیم بودجه 

کیل شد و براي رو به ، ارتشی بسرعت تش338در سال . دست برداشته، آن را صرف جنگ کنند)) صندوق نمایش((

  . به سمت شمال رفت) بئوس(رو شدن با فاالنکسهاي فیلیپ در خایرونیا 

هاي  اسپارت از پشتیبانی خودداري کرد، ولی تب که پنجه فیلیپ را دور گردن خود احساس میکرد یکی از دسته

آتنیها نیز . جنگ کشته شدند هر سیصد نفر افراد دسته در میدان. مقدس خود را فرستاد تا دوشادوش آتنیها بجنگد

با دالوري مشابهی جنگیدند، ولی افسوس که دیر کرده بودند و در مقابل ارتش مجهز و تازه نفس مقدونی آمادگی 

ناچار، در مقابل موجهاي نیزه، که بر فراز سرشان در گردش بود، صفوفشان در هم شکست و رو به گریز . نداشتند
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اسکندر، پسر هجدهساله فیلیپ، که با شجاعت و بی پروایی سوار نظام . گریختنهادند، و دموستن هم با ایشان 

  . مقدونی را فرماندهی میکرد، طی جنگ سختی پیروز شد

گرچه بعضی از مخالفان مقدونیه را در تب مقتول کرد و هواخواهان . فیلیپ در فتح سخاوتمندي مدبرانهاي داشت

آتنی را آزاد کرد و اسکندر خوبرو و آنتیپاتر عادل را با پیام صلح روانه  خود را به حکومت گماشت، ولی دو هزار اسیر

آتن که انتظار شرایط . آتن نمود، به شرط آنکه آتنیها او را، در مقابل دشمن مشترك، سردار تمام یونان بشناسند

فیلیپ در کورنت . وددشوارتري را داشت نه تنها رضایت داد، بلکه مصوباتی گذراند و آگاممنون جدید را بسیار ست

تشکیل داد و فدراسیونی بر مبناي اتحادیه بئوسیایی به ) غیر از اسپارت(شورایی مرکب از حکومتهاي مختلف یونان 

فیلیپ، براي رهبري این جریان، به اتفاق آرا به . هاي خود را براي آزاد کردن آسیا مطرح ساخت وجود آورد و نقشه

کومتها میثاق بستند که از حیث فرد و اسلحه به او کمک کنند، و همعهد شدند یک یک ح ;فرماندهی انتخاب گردید

این فداکاریها براي یونانیها، در مقابل دور نگاه داشتن فیلیپ، چندان . که هیچ یونانی، هر جا باشد، علیه او نجنگد

. گران نبود

بود خود به وجود بیاورد اکنون تحقق یافته وحدتی که یونان نتوانسته . بی پایان بود) 338(نتایج پیروزي خایرونیا 

. جنگهاي پلوپونزي نشان داده بود که آتن قادر نیست یونان را متحد کند. بود، ولی البته با شمشیري نیمه بیگانه

. تب نیز از تسلط خود نتوانست براي این منظور نتیجهاي بگیرد. بعدها اسپارت نیز عدم توانایی خود را نشان داد

. تشها و جنگهاي طبقاتی کشور شهرها را چنان فرسوده و ضعیف نموده بود که قادر به دفاع از خود نبودندجنگهاي ار

در آن شرایط، رو به رو شدن با چنان فاتحی که حاضر بود از خاکی که تصرف کرده بیرون رود و آزادي نسبتا زیادي 

، و بعد از او اسکندر، خودمختاري اعضاي در حقیقت، فیلیپ. به ملل مغلوب بدهد، اقبال غیر منتظرهاي بود

فدراسیون را با دقت حفظ میکردند که مبادا یکی از آنها بتواند بر دیگري تاخته و بالنتیجه قدرتی پیدا کند که 

فیلیپ . مع هذا، فیلیپ آنها را از آزادي بزرگی محروم کرد، و آن حق انقالب بود. سیادت مقدونی را به خطر اندازد

صدیقی بود که ثبات وضع مالکیت را محرك اصلی و انکارناپذیر هر پیشرفت، و عامل دوام حکومت  محافظه کار

در کورنت، شورا را واداشت که مادهاي در اساسنامه فدراسیون بگنجاند که هر گونه تغییر وضع و دگرگونی . میدانست

  . بداري کرد و مصادره اموال را لغو نموددر تمام ایاالت از مالکیت جان. اجتماعی و تحریکات سیاسی را منع میکرد

سرانجام هم کار ناسازگاري با زنش سرنوشت . هاي فیلیپ از همه لحاظ کامل بود، جز در مورد زنش اولومپیاس نقشه

اولومپیاس نه تنها با بدخلقی خود او را میآزرد، بلکه با شرکت در . او را تعیین کرد، نه پیروزیهایش در جنگ

شبی در کنار زنش ماري در بستر یافت، و وقتی زنش به او . راسم دیونوسوسی بر ناراحتی او میافزودبیشرمانهترین م

از آن بدتر، اولومپیاس اظهار میکرد که او پدر حقیقی اسکندر . گفت که آن مار خداست، بر سوظنش افزوده گشت

ه، و در حقیقت کسی که آن شاهزاده نیست، زیرا در شب زفاف آنها صاعقهاي به او خورده و به جانش آتش انداخت

  . گردافکن را به او عطا کرده زئوس خداي خدایان بوده است

فیلیپ، که از رقابت مار و خدایان و غیره به جان آمده بود، براي ارضاي امیال عشقی خود به آغوش زنان دیگر پناه 

یکی از . سکندر را براي خود اسکندر هم فاش کردآورد، و اولومپیاس، براي اینکه از فیلیپ انتقام بگیرد، منشا االهی ا

بدین ترتیب که گیالسی برداشته، به سالمتی طفل دیگر او از زن  ;سرداران فیلیپ، آتالوس، بر وخامت وضع افزود

اسکندر جام خود را به طرف او . وارث تخت و تاج خواند) که به تمامی از نژاد مقدونی بود(ثانویش نوشید و او را 

فیلیپ به روي فرزند خود شمشیر کشید، ولی چنان مست بود که )) پس من حرامزاده هستم: ((رده، فریاد زدپرتاب ک

این است مردي که ادعا میکند میخواهد از اروپا تا آسیا را : ((اسکندر به او خندید و گفت. نتوانست سرپا بایستد

از افسران فیلیپ به نام پاوسانیاس، که از فیلیپ  چند ماه بعد، یکی.)) مسخر کند، ولی روي پایش نمیتواند بایستد
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تقاضاي دادرسی براي دشنامی کرده بود که از آتالوس شنیده بود ولی جواب قانع کنندهاي دریافت نکرده بود، 

نیز برخوردار  اولومپیاساسکندر، که چون بتی مورد احترام سربازان بود و از حمایت ). 336(پادشاه را به قتل رسانید 

  . مخالفان را منکوب نمود، و آماده تسخیر دنیا شد. بود، تخت و تاج سلطنت را تصرف کرد

  

  

فصل بیستم

  ادبیات و هنر در قرن چهارم

  

I  -  خطبا  

لی دیگر بیان شورانگیز افراد خالق اشعار تغز. در تمام این دوره پرآشوب، ادبیات زوال باروري یونان را منعکس میکرد

تیموتئوس . نبود، بلکه تبدیل به آداب خشک روشنفکران سالنی و طنین دانشمندانه تکالیف مدرسهاي شده بود

میلتوسی حماسهاي سرود، ولی چون با عصر پر جدال آن روز توافقی نداشت، مانند موسیقیهاي اولیهاش، در بوته 

کاهش خزانه دولتی و . همچنان ادامه داشت، ولی از رونق اولیهاش کاسته شده بودنمایش و تئاتر . فراموشی ماند

ضعیف شدن حس وطنپرستی سرمایهدارها از شکوه و اهمیت گروه همسرایان، که نمایشنامه را همراهی میکردند، 

ایی، که قسمتی کاسته بود، و به نحو روزافزونی هنرپیشگان به موسیقیهاي نامربوط و شکسته و بسته به جاي همسر

بتدریج نام خواننده تئاتر از زبانها افتاد و به دنبال آن نام شاعر هم . از نمایشنامه را تشکیل میداد، قناعت میکردند

تئاتر هر روز جنبه شعري خود را از دست میداد و بیشتر جنبه . ناپدید گشت و تنها نام هنرپیشه بر جاي ماند

تراژدي یونان بر . هاي بزرگ ولی هنرمندان ناچیز بود ین عصر عصر هنرپیشها. نمایشهاي تاریخی به خود میگرفت

مبناي مذهب و اساطیر بنا شده بود و براي درك و لذت بردن از آن ایمان و عقیده الزم بود، پس آن هم با افول 

  . خدایان یونانی رو به زوال گذاشت

هاي تئاتر  افت و تصنع و ظرافت موضوع نمایشنامهبه همان نسبتی که تراژدي راه زوال میپیمود، کمدي نضج میی

ذوق یا شجاعت انتخاب موضوعهاي هجوآمیز سیاسی ) 323 - 400(این کمدي میانی . اوریپید را به عاریه میگرفت

شاید هجو سیاسی ممنوع . میطلبید، از دست داد)) دوست یکرنگی((را، درست هنگامی که سیاست بیش از پیش 

یان اکنون که میدیدند بر آتن مردم ناچیز و بیاهمیتی حکومت میکنند، از سیاست زده و منزجر بود، یا شاید تماشاچ

پرهیز از زندگی اجتماعی و پرداختن به زندگی خصوصی توجه مردم را از امور حکومت منصرف کرده، به . شده بودند

عشق بر صحنه تئاتر . ه خود گرفتکمدي جنبه هجو رفتار و کردار را ب. کارهاي خانوادگی و قلبی جلب نموده بود

. هاي شریف و خوبش مسلط شد، و آن هم نه بر جنبه

روسپیها و زنهاي طبقات پست، و آشپزها و فیلسوفان سرگردان روي صحنه به هم میآمیختند گرچه باید گفت که 

ي آریستوفان این نمایشها ابتذال و هجا. حیثیت قهرمان نمایشنامه و هنرپیشه در انتها با صحنه ازدواج اعاده مییافت

اکنون نام سی و نه . را سبک و بیمقدار نمیساخت، ولی اندیشه عالی و طبع بارورش نیز آنها را با روح و زنده نمیکرد

هایی که بر جاي مانده میتوان  ولی از تکه. شاعر کمدي عصر میانی را میدانیم که آثار هیچ کدام در دست نیست

و  245آلکسیس اهل توریاي . ها براي قرنها و اعصار به وجود نیامدهاند این نوشتهقضاوت کرد که هیچ کدام از 

  . همه شان تا خورشید میدرخشید شکوفه میکردند، و چون فرو میرفت میمردند. نمایشنامه نوشتند 260آنتیفانس 
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ي عملی زندگی جلب ها پیشرفت صنعت و تجارت افکار مردم را به واقعپردازي و جنبه. این قرن عصر سخنوران بود

ایسایوس، . هایی که روزي اشعار هومر را میآموختند اکنون به شاگردان درس فصاحت بیان میدادند مدرسه. کرده بود

لوکورگوس، هوپرئیدس، دمادس، دینارخوس، آیسخینس، و دموستن همه سیاستمدار و خطیب بودند و احزاب و فرق 

در . مینامند)) مبلغین جمهوري((ن چیزي بودند که آلمانیها آنها سردمداران آ. سیاسی را رهبري میکردند

دموکراسیهاي متناوب سیراکوز مردانی از این قبیل پیدا شدند، ولی ایالتهاي اشرافی مختلف آن تاب تحملشان را 

خطیبان آتنی در بیان خود روشن و با قدرت بودند و از فصاحت مصنوعی و تجملی پرهیز میکردند و گاه . نداشتند

گاه کفایت آن را داشتند که در راه وطن خدمات شریف و گرانبهایی انجام دهند، ولی سخنوري را چنان با سفسطه و 

عدم تجانس و . غرض ورزي و سیاست بازي آمیخته بودند که حتی در مبارزات انتخاباتی عصر ما نیز سابقه ندارد

انگیزندهاي در هنر سخنرانی و از طریق آن در ادبیات  هاي عمومی، تاثیر بد و ضمنا بر هماهنگی مجلس آتن و دادگاه

هاي مختلف لذت میبردند، و هر گاه که  ها به اندازه مسابقه مردم شهر آتن از مجادله سخنوران در دادگاه. میگذاشت

انتظار نبرد فصاحت بین دو خطیب پیکارجو، چون آیسخینس و دموستن، میرفت، مردم از دهات دوردست و ایاالت 

. این خطیبان اغلب به حس غرور و تعصب مردم ملتجی میشدند. نه براي شنیدن سخنرانی آنها هجوم میآوردندبیگا

افالطون، که از نطق و خطابه چون زهري که دموکراسی را نابود میکند متنفر بود، فصاحت بیان را هنر مسلط شدن 

  . بر مردم از راه ملتجی شدن به احساسات و هیجانات آنها میدانست

حتی دموستن، با همه قدرت و صالبت روحی و تسلطی که بر اعصابش داشت، با همه مهارتی که در گریز زدن به 

احساسات تند و آتشین میهن پرستی به کار میبرد، با همه حرارتی که اخگرسوزان حمالتش داشت، با همه زبردستی 

شان میداد، با وجود خاصیت شاعرانهاي که با و زیرکی خاصی که در به هم آمیختن داستانسرایی با بحث و جدال ن

سر . دقت به سخن خود میبخشید، و علی رغم سیل مقهورکننده کالمش اثر نبوغ و عظمت زیادي در ما نمیگذارد

خطابت را وي هنرپیشگی میدانست، و چنان به این عقیده پایبند بود که با شکیبایی زیاد سخنرانیهاي خود را تمرین 

ها در آن به سر میبرد و مخفیانه به  غاري براي خود کنده، ماه. ل آینه میایستاد و آنها را بلند میخواندمیکرد و در مقاب

روي . در این دورانها یک طرف صورت خود را میتراشید تا نتواند از کنج انزواي خویش خارج شود ;تمرین میپرداخت

به عالمت تفکر بر پیشانی میگذاشت و اغلب  سکوي خطابه به خود میپیچید و به هر طرف میگشت و دست خود را

این بازیها مردم عامی را سخت میفریفت، ولی براي مردم : ((پلوتارك میگوید. صداي خود را به حد فریاد بلند میکرد

تقلید هنرپیشگی دموستن سبب .)) عالم، مثال دمتریوس فالرومی، بسیار زشت و خفیف و از انسانیت به دور بود

د به نفس او باعث تعجب، منحرف شدن از اصل کالم مایه اغتشاش ذهن، و ابتذال شوخیهاي زشتش سرگرمی، اعتما

فقط حس وطنپرستی، و صداقت آشکار او در فریاد . فلسفه و ذکاوت در آثار او کم است. مایه انزجار ما میگردد

. بخشد مایوسانهاي که در راه آزادي میزد، مقام او را برتري می

این پیشنهاد را از  کتسیفونشش سال قبل از آن، . به اوج خود رسید 330یشی، در یونان، به سال هنر خطابت نما

. تصویب مجلس گذرانید که به دموستن، به پاس خدمات و هدایاي مالیش به حکومت، تاج گلی هدیه کنند

ود را از این افتخار محروم کند، کتسیفون را متهم کرد که پیشنهادي خالف قانون آیسخینس براي اینکه رقیب خ

جلسه محاکمه کتسیفون چندین بار به تعویق افتاد، و ). این اتهام عمال وارد بود(اساسی تقدیم شورا کرده است 

ود، و هر کس که این محاکمه البته محاکمه بنامی ب. باالخره در حضور پانصد نفر از شارمندان تشکیل یافت

هاي دور، براي شنیدن دفاع طرفین به دادگاه آمد، زیرا در واقع بزرگترین خطیبان آتنی براي  میتوانست، حتی از راه

آیسخینس حمالت خود را چندان متوجه کتسیفون . دفاع از نام و شهرت زندگی سیاسی خویش آماده مبارزه بودند

دموستن نیز با همان اسلحه، با نطق معروف . ن را مورد حمله قرار دادنکرد، بلکه شخصیت و زندگی اجتماعی دموست
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سطور سخنرانی این دو رقیب هنوز از هیجان میلرزد و به آتش نفرت دو . خود به نام درباره تاج، به او پاسخ داد

فاع بهتر است، دموستن، که میدانست اغلب حمله از د. دشمن، که در نبرد رو به روي هم قرار گرفتهاند، شعلهور است

سپس طرحی از زندگی . ادعا کرد که فیلیپ فاسدترین خطیبان را انتخاب کرده تا سخنگوي او در آتن باشد

  .: آیسخینس رسم کرد که چون تیزاب سوزاننده بود

. ... بایستی این مردي را که اکنون به این صراحت دشنام میگوید به شما معرفی کنم، و بگویم پدر و مادرش کیستند

دم از شرافت میزنی آن هم تو بیحیثیت تو و خانوادهات از شرافت چه میدانید تو را چه به اینکه دم از علم و فضل 

میخواهی بگویم که پدرت همان غالمی بود که نزدیک معبد تسئوس مکتبخانه داشت و شلوار ژنده پاره و یقه ... بزنی

ها عمل جنسی میکرد تو در مکتبخانه پدرت عملگی  لهچرکین میپوشید، یا مادرت روز روشن در انبارها و طوی

بعد از اینکه نامت را در محله . ... میکردي، مرکب میساختی، نیمکت میشستی، اطاقها را میرفتی، و فراشی میکردي

ثبت کردي، که کسی نمیداند چطور، فعال بماند، توانستی با دوز و کلک شغل شریف منشیگري و پادویی کارمندان 

بعد از اینکه مرتکب تمام خالفهایی شدي که اکنون دیگران را به آنها . ه دولت را براي خود دست و پا کنیدون پای

سپس وارد خدمت آن بازیگران سرشناس، سیمولوس و سقراط، شدي . ... متهم میکنی، از آن شغل هم جوابت گفتند

سیاهی لشکر به روي صحنه میآوردند و تو به  آنان تو را به عنوان. هاي بزرگ مشهورند که بیشتر به عنوان پرچانه

هایی که روي صحنه پرتاب میکردند میپرداختی، و از این طریق زندگی بهتري براي خود  جمعآوري آشغال میوه

. فراهم کردي که طی کلیه تالشهایی که براي معاش کرده بودي نصیبت نگشته بود

  . ر بود هرگز متارکهاي پدید نمیآمدزیرا در جریان خصومتی که بین تو و تماشاچیان درگی

تو میرقصیدي، من  ;تو الفبا میآموختی، من به مدرسه میرفتم. آیسخینس، پس بیا و زندگی خود و مرا با هم بسنج

تو یک هنرپیشه دست سوم بودي و من  ;تو یک میرزا بنویس بودي و من یک خطیب بودم ;در گروه همسرایان بودم

  . ي نقش خود شکست خوردي، و من تو را دست انداختمتو در ایفا ;تماشاچی بودم

البته نمونهاي از نظم و نزاکت نبود، ولی چنان در بیان احساسات فصیح بود که هیئت . خطابه تکان دهندهاي بود

در سال بعد، شورا تاج افتخار مورد نزاع . قضات، با پنج راي موافق در مقابل یک راي مخالف، کتسیفون را تبرئه کرد

آیسخینس، که نمیتوانست از عهده پرداخت جریمهاي که خود به خود به ادعانامه ناموفقش . به دموستن اهدا کرد را

میگویند که . در آنجا با تدریس اصول سخنوري بسختی امرار معاش میکرد. تعلق میگرفت برآید، به رودس گریخت

  . دموستن، براي رهایی وي از چنگال فقر، پول برایش میفرستاد

II -  ایسوکراتس  

این جنگ فصاحت را در تمام اعصار مورد تحسین و مداقه قرار دادهاند، ولی حقیقت امر آن است که آن را جز زوال 

سیاسی آتن نمیتوان دانست، زیرا در این مسابقه ناسزاگویی، در مبارزه پست دو مردي که پنهانی از خارجیها رشوت 

در این میان ایسوکراتس کمی از سایرین جالبتر است و . نمیتوان دیدمیگرفتند، هیچگونه شرافتمندي و اصالت 

با آزادي  338متولد شد، و در سال  436ایسوکراتس در سال . نشانی از شکوه و عظمت قرن پنجم را در خود دارد

موزشی ثروت هنگفتی به دست آورد و پسرش را از هیچ نوع امتیاز آ) نی(پدرش از راه ساختن فلوت . یونان درگذشت

جنگ پلوپونزي و . محروم نکرد، حتی وي را براي تحصیل علم فصاحت و معانی بیان نزد گورگیاس به تسالی فرستاد

از آن به بعد، . شکست آلکیبیادس تجارت فلوت سازي پدر ایسوکراتس را تباه ساخت و ثروت آن خانواده را بر باد داد

در ابتدا براي دیگران متن نطق تهیه میکرد و خود . ر معاش کندایسوکراتس ناچار بود با سرشک خامه بدشواري امرا

هاي ناپسند سیاسی  نیز در نظر داشت در سلک خطیبان درآید، ولی به علت کمرویی و صداي نارسا و انزجار از مبارزه



١٠٢٧

صیل را بر وي از مردمفریبانی که مجلس را اشغال کرده بودند متنفر بود، و گوشه انزواي تح. از این کار منصرف شد

. آن ترجیح میداد

دانشجویان از هر گوشه دنیاي یونان به سوي او روي . ، او موفقیت آمیزترین مکتب آتن را تاسیس کرد391در سال 

وي . او شد)) وحدت یونان((و شاید همان گوناگونی نژادي و ظاهري شاگردانش بود که موجود فلسفه  ;آوردند

نوشت، تمام )) ضد سوفسطاییان((در رسالهاي که تحت عنوان . غلط رفتهاندمیاندیشید که سایر معلمان به راه 

کسانی را که ادعا میکردند با چند شاهی میتوانند هر خرفتی را عالمه دهر کنند یا، مانند افالطون، امید داشتند که 

ین بود که شخص فلسفه خودش ا. با دانش و علوم ماوراالطبیعه مردم را براي حکومت آماده سازند محکوم نمود

ایسوکراتس به تدریس علوم طبیعی و . هنگامی به نتیجه میرسد که شاگردانش طبیعتا با استعداد و قابل باشند

با این . ماوراالطبیعه اعتقاد نداشت و میگفت که این کار تحقیقات بدون حاصلی است در حوزه اسرار غیر قابل حل

برنامه تدریس او بر محور هنر نوشتن و سخن . نام فلسفه داد وصف، به دروسی که در مدرسه خویش تدریس میکرد

میتوان گفت که او، در مقایسه با تدریس ریاضی . گفتن بود، ولی این مواد در رابطه با ادبیات و سیاست تدریس میشد

هدف برنامه تحصیلی او خوب سخن گفتن بود، . در آکادمی افالطون، در مدرسهاش به مسائل فرهنگی میپرداخت

به  ;بر دولت آتن بحث و جدل حکومت میکرد. زیرا قدرت سخنرانی بهترین وسیله پیشرفت اجتماعی محسوب میشد

چگونه آنها را به نظم روشنی بیاورند، : این دلیل بود که ایسوکراتس به شاگردانش طرز به کار بردن لغت را میآموخت

به لفظ تصنع دهند بیان را دلنشین سازند، چگونه فکر  چگونه بدون قید هجا وزن را رعایت کنند، چگونه بدون اینکه

به عقیده او، چنین خطابهاي، . و چگونه عبارات متعادل و موزون بسازند بیارایند،و اندیشه را به بهترین قالب زبان 

بسیاري از رهبران عصر دموستن، از جمله . قرار خواهد گرفت مانند شعر، در گوش کسی که ظرافت طبع دارد مطبوع

سردارانی چون تیموتئوس، مورخانی چون افوروس و تئوپومپوس، خطیبانی چون ایسایوس، لوکورگوس، هوپرئیدس، 

  . آیسخینس، سپئوسیپوس، جانشین افالطون، و به قول بعضی ارسطو، از این مدرسه بیرون آمدند

قانع نبود که مردان بزرگ تحویل دهد، بلکه میخواست در امور عصر خود نقش مهمی داشته  ایسوکراتس تنها به این

هاي باال بلندي براي مردم آتن،  خطابه. چون نتوانست خطیب یا سیاستمدار شود، به نویسندگی پرداخت. باشد

بخواند، به صورت رساله رهبرانی چون فیلیپ، و شوراي مسابقات سرتاسري یونان مینوشت، و به جاي آنکه آنها را 

. منتشر میکرد بدین وسیله، بدون آنکه آگاه باشد، مقاله نویسی را به صورت یکی از اشکال ادبیات به وجود آورد

هاي او تا به امروز باقی است که یکی از جالب توجهترین بقایاي میراث یونان قدیم به شمار  بیست و نه رساله از رساله

، مضمون تمام افکار او، و در واقع افکار استاد قدیمش گورگیاس را در ))پانگوریکوس((ش، اولین خطابه بزرگ. میرود

بر داشت، که در آن یونانیان را دعوت میکرد که از کشور شهرهاي کوچک خود دست برداشته، علیه ایران متحد 

شهر ما آن قدر در اندیشه و گفتار از سایر ابناي بشر جلوتر است که ((غرور و متعصبی بود ایسوکراتس، آتنی م. شوند

لیکن او یونانی مغروري بود، و مانند یونانیان باستان اعتقاد داشت .)) شاگردانش معلمان مردم سایر بالد دنیا گشتهاند

رهنگی است که به عقیده او عالیترین که هلنیسم تنها عضو یک نژاد بخصوص بودن نیست، بلکه داشتن تمدن و ف

در اطراف این مرکز فرهنگ و تمدن در ایتالیا، . تمدن و فرهنگی بوده که به دست بشر تا آن زمان به وجود آمده بود

او از اینکه میدید بربرها . زندگی میکردند)) بربرها((سیسیل، افریقا، آسیا، و سرزمینی که اکنون بالکان میخوانیم 

ند، و ایران یونیا را جزو قلمرو خود میسازد ولی ایاالت یونان در اثر جنگهاي داخلی یکدیگر را تحلیل قویتر میشو

. میبرند، رنج میبرد

  . ایم طبیعت زشتی و پلیدي فراوانی در نهاد بشر نهفته، ولی ما با جنگ و شقاق آن را دو چندان کرده
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مردم از گریستن بر فجایعی که شاعران جعل میکنند خجالت هرگز کسی به این پلیدیها اعتراضی نکرده است و ... 

نمیکشند، ولی به رنجها و دردهاي حقیقی رنجهاي حقیقی وحشتناکی که زاییده جنگها هستند با رضایت خاطر 

این مردمان چنان بیخبر و عاري از احساس همدردي و ترحم هستند که از غم و رنج دیگران بیشتر خرسند . مینگرند

  . ا از سعادت و خوشی آنهامیشوند ت

اگر الزم است یونان بجنگد، چرا با دشمن حقیقی خود نجنگد چرا ایرانیها را به فالت خودشان عقب نراند ایسوکراتس 

چنین . پیش بینی میکرد که یک گروهان کوچک یونانی قادر است خیل عظیمی از سربازان ایرانی را در هم بشکند

  . یا باید این وحدت را به دست آورد، یا به پیروزي بربریت تن در داد ;د دادجنگ مقدسی به یونان وحدت خواه

هاي خود را به مرحله عمل درآورد و، هنگامی که به  ، ایسوکراتس توصیه)378(دو سال بعد از انتشار این رساله 

ن را طرحریزي همراهی شاگرد سابقش تیموتئوس در سواحل اژه میگشت، شرایط و مقررات تاسیس اتحادیه دوم آت

برآمدن و سپس از بین رفتن امیدواري تازه او در مورد وحدت یونان، شکست دیگري به زندگانی دراز این مرد . کرد

، آتن را بار دیگر به خاطر فساد و اضمحالل ))در باب صلح((در رساله بی پروا و موثري تحت عنوان . اضافه کرد

و از آن خواست که با سایر ایاالت قرارداد صلحی امضا کند و به آنها اتحادیه در داخل یک امپراطوري محکوم کرد، 

آنچه را که امپراطوري میخوانیم در حقیقت . ((اطمینان دهد که نسبت به ایشان هجوم و دست درازي نخواهد کرد

.)) سازدبدبختی است، زیرا در آن خاصیتی است که همه آنهایی را که با آن سر و کار دارند محروم و درمانده می

میگفت امپریالیسم باعث نابودي دموکراسی شده است، زیرا به آتنیها آموخته که از باج و خراج بیگانگان امرار معاش 

اکنون که از آن محروم شدهاند، میخواهند با اعانات دولتی زندگی کنند، و به هر که بیشتر وعده دهد، مقام و  ;کنند

  . منصب بلندتري میدهند

در عوض، به هر خطیب ناکس و  ;مردان بافراست و هوشیار را قابل ندانسته، از آنها رو میگردانی در امور دولتی،

تو مستان را بر هشیاران، نادانان را بر دانایان، و آنهایی را که مال  ;محرومی که به پیشت بیاید فرصت بیشتر میدهی

. یدهند ترجیح میدهیملت را میخورند بر آنهایی که با پول خود خدمات اجتماعی انجام م

در یکی از قطعات . با مالیمت بیشتري از دموکراسی سخن میگوید)) آریوپاگیتیکوس((در رساله دیگرش به نام 

در دکانهاي خود مینشینیم و اوضاع روز را به باد انتقاد میگیریم، ولی میبینیم که حتی : ((جاویدان آن اظهار میدارد

آیا اسپارت از آتن ارباب .)) متر از حکومتهاي استبدادي مرتکب فجایع میشوندبی اساسترین دموکراسیها بمراتب ک

را تصرف  فولهبدتري براي یونان نبود و آیا به سبب دیوانگی آن عده سی نفري نبود که ما، حتی بیش از آنهایی که 

با آموختن به مردم که بی نزاکتی و ((ولی آتن را با افراط در اصول آزادي و برابري و  شدیمکردند، طرفدار دموکراسی 

وحشیگري را دموکراسی، و بیقانونی را آزادي، و هتاکی را آزادي بیان بخوانند، و با اجازه دادن به آنها که براي کسب 

مردم همه برابر خلق نشدهاند و . خود را به فساد و تباهی کشانیده است.)) ل شنیع دست بزنندلذت به هر عم

ایسوکراتس عقیده داشت که تسلط عوام سطح هنر سیاست و . نبایستی مشاغل و سمتهاي مساوي داشته باشند

ت بوده، زیرا در آن رژیم سولون و کلیستنس بهتر از این حکوم)) مالکان((حکومت . حکومتداري را پایین آورده است

برعکس، مردم توانا به مقام . جاهالن مردمفریب و خطیبان خودفروش کمتر میتوانستند به مقام رهبري ملت برسند

از کسانی تشکیل میشد که خدمت دولتیشان به ) آریوپاگوس(رفیع میرسیدند، و چون محکمه حقوقی قانونگذاري 

  . حسوب میشدسر رسیده بود، طبعا مغز متفکر حکومت م

، هنگامی که آتن با فیلیپ قرارداد مودت میبست، ایسوکراتس که اکنون نود سال داشت نامه 346در سال 

وي پیش بینی میکرد که فیلیپ ارباب یونان خواهد شد، و از او خواست . سرگشادهاي خطاب به شاه مقدونی نوشت
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کننده ایاالت خودمختار یونان آن نیرو را در جنگ  تا قدرت خود را چون جباران به کار نبرد، بلکه همچون متحد

  . و خارج نمودن یونیا از یوغ حکومت ایرانیها به کار برد)) صلح شاه((براي آزاد کردن یونان از 

در نتیجه، ایسوکراتس تا . طرفداران جنگ این نامه را تسلیم شدن به استبداد قلمداد کرده، آن را محکوم نمودند

، رسالهاي خطاب به یونانیهایی که براي مسابقات همه آتن جمع 339بار دیگر، در سال . م نبردهفت سال دست به قل

نبود، ولی تکرار مطالب آن به )) پانگوریکوس((به قدرت رساله ))) پان آتنایکوس(((این رساله . شده بودند منتشر کرد

ي مردي که سه سال کمتر از یک قرن از به عالوه، قدرت قلم استاد به ضعف گراییده بود، ولی برا. شمار میرفت

یک سال بعد، آتن شکست خورد و رویاي ایسوکراتس براي اتحاد یونان . عمرش گذشته بود موفقیت بزرگی بود

میگویند وقتی خبر شکست آتن به ایسوکراتس رسید، فیلیپ و وحدت یونان را از . نزدیک بود که به حقیقت بپیوندد

سالگی، پس از  98و خفت زادگاهش، و شکوه و جاللی که به انتها رسیده بود، در سن یاد برد و فقط به یاد شکست 

نمیدانیم که آیا این داستان حقیقت دارد یا نه، ولی ارسطو . یک عمر طویل آن قدر از خوردن غذا امتناع کرد تا مرد

. میگوید که ایسوکراتس پنج روز بعد از شکست خایرونیا وفات یافت

III  - گزنوفون  

تاریخنویسان  .استبر سیاستمداران عصر خویش قابل تردید، ولی بر ادبیات مستقیم و بادوام )) پیرمرد فصیح((نفوذ 

تقلید  اواگوراسگزنوفون و دیگران سبک او را در نوشتن زندگینامه . زودتر از دیگران تحت نفوذ او قرار گرفتند

در نتیجه، نوشتن شرح زندگی در ادبیات یونان مورد قبول عام قرار گرفت و عاقبت هم به صورت شاهکارهاي  ;کردند

وظف ایسوکراتس یکی از شاگردان خود را، موسوم به افوروس کومی، م. پلوتارك، که جنبه نقل قول داشتند، درآمد

افوروس . کرد که تاریخ عمومی یونان را، به نحوي که نه تنها توصیف یک ایالت، بلکه وصف تمام یونان باشد، بنویسد

او را همطراز کتابهاي )) تاریخ جهان((چنان بخوبی از عهده وظیفه خطیر خود برآمد که همدورانهایش کتاب 

. خیوسی وظیفه تحریر وقایع جاري را محول کردایسوکراتس به شاگرد دیگرش تئوپومپوس . هرودوت نامیدند

این کار را به سبک زنده و فصیحی انجام داد که بسیار )) فیلیپیکا((و )) هلنیکا((تئوپومپوس در دو کتاب به نامهاي 

، دیکائرخوس مسانایی کتابی درباره تمدن یونان به 340در حدود سال . مورد تقدیر و تحسین معاصرینش قرار گرفت

کاري که ما اکنون در دست داریم و تصادفا حتی نامش هم سابقهاي چنین باستانی . نوشت)) زندگی یونانی((نام 

   .دارد

دیوجانس الئرتیوس وي را در جوانی چنین توصیف . تنها مورخ قرن چهارم که آثارش برجاي مانده گزنوفون است

میگویند سقراط وي را در کوچه تنگی مالقات میکند و عصایش . گزنوفون مرد بسیار متواضع و خوبرویی بود: میکند

وقتی گزنوفون . را جلوي راهش میگیرد که نتواند بگذرد، وبعد میپرسد که انواع اشیاي الزم را در کجا میفروشند

: رند، و چون گزنوفون نمیدانسته، سقراط میگویدپاسخ میدهد، دوباره میپرسد کجا مردان را خوب و متقی بار میآو

  . و از آن تاریخ، گزنوفون شاگرد و پیرو سقراط میگردد.)) پس به دنبال من بیا و بیاموز((

مغز خالق و زیرکی مجذوب کننده استاد را دوست میداشت، و . گزنوفون از جمله واقعبینترین شاگردان سقراط بود

اما عمل را نیز مانند اندیشه گرامی میشمرد، و هنگامی که به قول . میپرستید خود او را همچون فیلسوف مقدسی

در سی سالگی به خدمت . به دنبال سرنوشت خود به راه افتاد.)) دانشمندان عمري به بطالت میگذراندند((آریستوفان 

در . رکه به در بردکوروش کوچک وارد شد و در جنگ کوناکسا شرکت کرد و ده هزار نفر معروف را بسالمت از مع

بیزانس در قشون اسپارت علیه ایرانیها جنگید و یک نفر ثروتمند از اهالی مدي را اسیر کرد و، در مقابل جزیهاي 

دوست و پیرو آگسیالئوس پادشاه اسپارت . فراوان که از محل آن تا آخر عمر در نعمت زندگی کرد، او را آزاد ساخت

با آگسیالئوس، هنگامی که به اسپارت اعالم جنگ داده بود، به یونان آمد و . دگردید و در زندگینامهاي او را ستو
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در کورونیا در صف . آتنیها او را تبعید و اموالش را تصاحب کردند. نسبت به او علیه شهر زادگاهش وفادار ماند

به عنوان پاداش به او  الکدایمونیها جنگید، و مستغالت سکیلوس در الیس را، که در آن وقت زیر تسلط اسپارت بود،

در آنجا بیست سال همچون اشرافزادهاي به زراعت و شکار و نویسندگی و تربیت پسرانش، کامال به سبک . بخشیدند

. اسپارتیها، عمر گذرانید

هاي گوناگون او را، که باعث شدند در ردیف بزرگترین نویسندگان عصر خویش درآید، مدیون  باید بسیاري از نوشته

مثال در تربیت سگ، نگاهداري اسب، تعلیم  ;به اقتضاي وضع روحی خود چیز مینوشت. زوا و تبعیدش دانستدوره ان

در کتاب آناباز، با . زوجه، آموزش و پرورش، یا جنگیدن با آگسیالئوس، و یا افزودن درآمد آتن قلمفرسایی میکرد

ولی (شرکت کرده میدهد، داستان هیجانانگیز  شیوه تازه کسی که شرح واقعهاي را که خود شاهد آن بوده یا در آن

در هلنیکا به شرح وقایع تاریخ یونان، از . عقب نشینی ده هزار سرباز یونانی به سوي دریا را نقل میکند) تایید نشده

آنجایی که توسیدید رها کرده بود، میپردازد و تا جنگ مانتینئارا که در آن پسرش گرولوس، پس از کشتن 

این کتاب نقل مالل آور وقایع تاریخی است، و گویی . طی نبرد شجاعانهاي کشته میشود شرح میدهداپامینونداس، 

نویسنده گمان میکرده که تاریخ یعنی شرح یک سلسله جنگهاي بی انتها یا تغییر و تبدیل غیر منطقی فتح و 

ا طوري انتخاب شدهاند ولی حقایق عمد. سبک نویسندگیش با روح و توصیف اشخاص داستانها زنده است. شکست

خرافات، که در زمان توسیدید از تاریخ بیرون شده بود، دوباره با . که برتري رسم و راه زندگی اسپارت را ثابت کنند

در کتاب . گزنوفون بر میگردد، و نیروهاي ماوراالطبیعه براي بیان تبدیل و تغییر وقایع مورد استفاده قرار میگیرند

، با همان سادگی یا دورویی، سقراط را در اطاعت از مذهب و اخالق و )یا خاطرات از سقراط(یا دیگرش به نام ممورابیل

عشق پاك و عارفانه، البته جز آن تحقیري که نسبت به دموکراسی ابراز میکرد و به خاطر آن مورد تحسین و عالقه 

ین کتابها غیرقابل اعتمادتر کتاب از ا. خاص گزنوفون تبعیدي بود، به صورت یک نمونه بزرگ کماالت در میآورد

  . ضیافت است که حاوي مذاکراتی است که در زمان کودکی گزنوفون روي داده بود

با این وجود، گزنوفون در رساله اقتصاد چنان با اصالت آشکاري سخن میگوید که خواننده را علی رغم میلش مجذوب 

زي سخنی بگوید، ولی سقراط با فروتنی اظهار بی اطالعی در این کتاب، از سقراط میپرسد که درباره کشاور. میکند

. مع هذا، نصایح زمیندار بزرگی به نام ایسخوماخوس را به خاطر میآورد که میتواند مثال و نمونه قرار گیرد. میکند

اله در این رس ;ایسخوماخوس، از زبان گزنوفون، نسبت به تمام مشاغل، جز کشاورزي و جنگ، اظهار بیعالقگی میکند

در صفحاتی . نه تنها کشت و کار موفقیتآمیز را تشریح میکند، بلکه رمز زن داري و حفاظت از اموال را نیز بیان میکند

که گاه انسان را به یاد استحکام و زیبایی کالم افالطون میاندازد، ایسخوماخوس براي خواننده شرح میدهد که چگونه 

بیت کرده، خانه داري را به وي آموخته، طرز رفتار با خدمتگزاران را به او همسر خود را، که نصف سن او را داشته، تر

یاد داده که دوستانه، ولی با حفظ فاصله باشد و به او اثبات کرده که نباید زیبایی صوري را وسیله کسب نام نماید، 

عقیده ایسخوماخوس، یا بهتر  به. بلکه باید نام نیک را از راه انجام صادقانه وظایف همسري و مادري و دوستی بیابد

و این رابطه اگر منجر به این شود که یکی از . بگوییم گزنوفون، ازدواج هم یک رابطه اقتصادي است و هم جسمانی

شاید استقبالی که این زن جوان از دستورات و تعلیمات . طرفین تمام کار را به عهده بگیرد، از هم خواهد پاشید

البته . قلبی سرداري باشد که در میدان نبرد زناشویی به پیروزي مهمی نرسیده است شوهر خود نشان میدهد آرزوي

باید هر چه را که در این توصیف گزنوفون میشنویم باور کنیم، مگر آن قسمت از داستان را که ایسخوماخوس میگوید 

  . ر نمایددر یک لحظه توانست با استدالل زنش را قانع کند که از استعمال وسایل آرایش صرف نظ

، گویی در مقام پاسخ به جمهور افالطون، به شرح )تربیت کوروش(گزنوفون، پس از تشریح هنر ازدواج، در کوروپایدیا 

در اینجا با چیرهدستی شرح زندگیهاي ساختگی را با . آمال و آرزوهاي خود درباره تعلیم و تربیت و حکومت میپردازد
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گزنوفون این . حصیل و زندگی و دولتداري کوروش بزرگ را ارائه میدهدفلسفه انطباق میدهد و شرحی خیالی از ت

هاي عاشقانه موجود در  داستان را به نحوي هیجانانگیز در اشخاص و مکالمات آنها زنده میسازد و با قدیمیترین قصه

بار آوردن یک جوان  تحصیل فرهنگ و ادب را تقریبا نادیده میگیرد، و تمام توجه خود را بر ;ادبیات آن دوره میآراید

این جوان در ورزشهاي نیروبخش استاد میشود، در جنگاوري سرآمد . برومند و توانا و سالم و شخیص متمرکز میسازد

به عقیده گزنوفون، . میگردد، به اطاعت محض عادت میکند، و باالخره هنر فرمان دادن به زیردستان را میآموزد

ست که مورد پشتیبانی و نظارت آریستوکراسیی باشد که تمام همش صرف بهترین نوع حکومت، سلطنت عالمانهاي ا

قوانین ایران را که خوبی را پاداش و بدي را سزا میدهد تحسین میکند و همیشه . کشاورزي و مقاصد نظامی است

حت حکومت ایران را براي یونانیان فردگرا به عنوان نمونه مثال میآورد که میتوان شهرها و ایالتهاي بسیاري را ت

گزنوفون مانند فیلیپ با . امپراطوري واحدي متحد کرد تا از نعمت صلح و امنیت و نظم اجتماعی برخوردار باشند

  . آرزوي فتح شروع کرد، و مانند اسکندر مغلوب مردمی شد که به آنها تعلیم فتح داده بود

در صدها موضوع . جنگ غیر حرفهاي بوددر هر چیزي جز . گزنوفون داستانسرایی استاد، ولی فیلسوفی متوسط بود

در بیان مزایاي نظم مبالغه میکرد، ولی . اظهارنظر میکرد، ولی همه را از دریچه چشم یک سردار جنگی مینگریست

از اینجاست که میتوان فهمید بینظمی تا چه حد در آتن حکمفرمایی . کلمهاي از آزادي سخن به میان نمیآورد

ا با هرودوت و توسیدید برابر دانستهاند، بیشتر به خاطر سبک روان و بی غل و غش و نثر اگر قدما وي ر. داشته است

نیز به خاطر خاصیت زنده و انسانی  ;مینامید)) شیرینتر از عسل((شیرین و موزونش است که سیسرون آن را 

سانی اندیشه و اشخاص داستانهایش و سادگی صریحش میباشد که خواننده میتواند از پشت آن وسیله روشن بآ

نسبت گزنوفون و افالطون به توسیدید و سقراط شبیه نسبتی است که آپلس و . موضوع مورد گفتگو را درك کند

. پراکسیتلس به پولوگنوتوس و فیدیاس دارند اوج هنر و افتخار، پس از یک عصر اصالت و قدرت خالق

IV - آپلس  

در هنر نیز مانند سیاست، فرد خویشتن را از قید مذهب، . یاتاوج پیشرفت قرن چهارم در فلسفه و هنر بود نه ادب

همچنانکه عشق کورکورانه به میهن تبدیل به وفاداري نسبت به اشخاص شد، . دولت، سنت، و مکتب رها کرد

آوازها و رقصهاي دسته جمعی  ;معماري نیز سطوح معتدلتري یافت و به نحو روزافزونی جنبه غیردینی به خود گرفت

هاي بناهاي دولتی را نقاشیها و  نماها و دیواره. ه نمایشهاي خصوصی هنرمندان حرفهاي تبدیل شدعظیم ب

هاي خدایان و قهرمانهاي ملی زینت میدادند، ولی در عین حال، مجسمه سازي و نقاشی در خدمت کسانی  مجسمه

وسیع از هنر حمایت کنند که چون تنها شهرهایی میتوانستند در سطح . قرار گرفته بود که در آن عصر ممتاز بودند

یا، چون سیراکوز، به مدد منابع طبیعی و  ;کنیدوس، هالیکارناسوس، و افسوس از جنگها صدمه چندانی ندیده بودند

  . ثبات حکومتی توانسته بودند بسرعت تجدید حیات کنند

ه دیونوسیوس، ستادیوم، و ، لوکورگوس تماشاخان338در . در سرزمین اصلی یونان، معماري به اوج پیشرفت رسید

هر چه . ، را تجدید بنا کرد، و هم به فرمان او بود که فیلون در شهر پیرایئوس زرادخانه عظیمی برپا نمودلوکیون

خام و ابتدایی آن نفوذ تمایل مردم به ظرافت و تجمل فزونی میگرفت، سبک قدیم دوریک کهنه میشد و سادگی 

برعکس، سبک یونیایی محبوبیت عامه پیدا کرد و نمودي همتراز برازندگی . خود را در روح یونانیان از دست میداد

و بناي یادبود )) برج بادها(در همان حال، سبک کورنتی در ساختن . پراکسیتلس و جذابیت افالطون یافت

کادیا، سکوپاس معبدي براي آتنه به هر سه سبک برپا کرد که ردیف در آر. لوسیکراتس تا حدودي مورد توجه بود

هایی که به دست تواناي خود ساخته بود،  و آن را با مجسمه. ستونهایی به سبک دوریک، یونیایی، و کورنتی داشت

  . زینت بخشید
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، 356کندر، در معبد دوم در روز تولد اس. وسیعترین و مشهورترین معبدها، معبد سوم آرتمیس در افسوس بود

بناي جدید . واقعهاي که پلوتارك لطیف طبع با طنز آن را به تولد اسکندر نسبت میدهد ;سوخته و خاکستر شده بود

اسکندر پیشنهاد کرد که اگر نام او بر بنا ثبت شود، حاضر . معبد دوباره بسرعت آغاز شد و تا پایان قرن پایان یافت

شایسته ((متوسل شدند که ) شاید طعنهآمیز(یونانیان مغرور افسوس به این عذر  ولی. است تمام هزینه آن را بپردازد

با این حال، معمار مورد عالقه اسکندر، دینوکراتس، طرح معبد را بر .)) نیست خدایی براي خدایی دیگر معبد بسازد

جمله سکوپاس  سی و شش ستون آن را مجسمه سازان مختلف، از. مقیاسی ریخت که بزرگترین معبد یونان گشت

سرستون یکی از همین آثار اکنون در موزه بریتانیا موجود است، گویی که . همیشه حاضر، با حکاکی تزیین کردند

. هاي حجاري شدهاش ثابت کند که مجسمه سازي یونان در آن عصر هنوز در اوج بوده است میخواهد تنها با جامه

. هاي زندهاي هستند که از احساس و شخصیت برخوردارند چهرهها بیروح و یکنواخت نیستند، بلکه  سر این مجسمه

شهر تاناگرا از بئوسی به خاطر ساختن . هاي کوچک اندازه نیز ممتاز بود یونان قرن چهارم در ساختن مجسمه

هاي گلی میساختند و سپس با  ها را در نمونه این مجسمه. هاي کوچک از گل صیقلی شده بلند آوازه بود مجسمه

مانند قرنهاي گذشته، از نقاشی در سایر .  داده، به شکل هزاران صورت زنده از مردم عادي در میآوردنددست جال

هنرها هم استفاده میشد، ولی نقاشی بتدریج موقع و اهمیت مستقلی یافت، و استادان این هنر از تمام شهرهاي 

لس بود، هیچ شاگردي را براي کمتر از دوازده پامفیلوس اهل آمفیپولیس، که معلم آپ. یونان سفارش دریافت میکردند

مناسون، دیکتاتور لوکریس، براي . سال نمیپذیرفت، و براي تعلیمی که میداد مزدي برابر شش هزار دالر میخواست

قیمت تمام تابلو به پول امروز . هر یک از صد شکلی که آریستیدس تبی از صحنه جنگی کشیده بود، ده مینا پرداخت

همان هنرپرور براي تابلوي دیگري که جلسه خدایان دوازده گانه اولمپی را نشان میداد، . الر میشودیکصد هزار د

  . هزار دالر پرداخت 360

هزار دالر به پاوسیاس سیکوئونی  12لوکولوس، براي کشیدن یک نسخه بدل از چهره گلوکرا، رفیقه مناندروس، 

  . کشید به قیمتی برابر تمام ذخایر کلیه شهرها به فروش میرفتپلینی میگوید که هر تابلویی که آپلس می. پرداخت

او به تنهایی بیش از . آپلس، در مقام هنر، از تمام نقاشان مقدم و موخر خود برتر بود: ((همان هنرشناس میگوید

بوده باشد، آپلس قاعدتا باید در روزگار خود بسیار برتر از دیگران .)) مجموع نقاشان به هنر نقاشی خدمت کرده است

وقتی آپلس شنید که بزرگترین رقیبش، پروتوگنس، . زیرا از جمله اشخاص نادري بود که هنر دیگر نقاشان را میستود

پروتوگنس، که از ورود او اطالعی نداشت، در کارگاه خود . در فقر میزید، براي دیدار وي با کشتی به رودس رفت

آپلس در جواب قلم مویی برمیدارد و، با . ردد بگویم مهمانش که بودزن خدمتکار میپرسد وقتی پروتوگنس برگ. نبود

چون پروتوگنس باز میگردد، خدمتکار اظهار تاسف . یک حرکت، طرح بسیار ظریفی بر روي تخته نقاشی رسم میکند

تنها ((: میکند که نمیتواند نام مهمان را بگوید، ولی همینکه پروتوگنس طرح و ظرافت آن را میبیند فریاد میکند

سپس در داخل آن طرحی ظریفتر رسم میکند و به خدمتکار میگوید اگر آن .)) آپلس قادر است چنین خطی بکشد

آپلس مراجعت میکند و از مهارت پروتوگنس به حیرت میافتد، ولی باز . بیگانه دوباره بازگشت، این را به او بنماي

که پروتوگنس آن را میبیند، به کوچکی خود در مقابل همین. خطی زیباتر و ظریفتر در بین دو طرح قبلی میکشد

آن تخته . آپلس اذعان میکند و بیدرنگ به بندرگاه میشتابد تا آپلس را از رفتن بازداشته، مقدمش را گرامی بشمرد

نقاشی، به مثابه شاهکاري، نسلها دست به دست میگردد تا سرانجام یولیوس قیصر آن را میخرد و در آتشسوزي قصر 

آپلس، که قصد داشت ارزش پروتوگنس را به یونانیها بشناساند، قیمت تعدادي . هاي پاالتینوس از بین میرود در تپهاو 

) سیصد هزار دالر(پروتوگنس مبلغ ناچیزي میخواهد، ولی آپلس همانها را به پنجاه تالنت . از آثار او را میپرسد

اهالی رودس که از خواب . به عنوان اثر خود بفروشد خریداري میکند و سپس شهرت میدهد که میخواهد آنها را
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غفلت بیدار شده و ارزش کار استاد خود را یافته بودند، نقاشیهاي او را به قیمتی گرانتر از آنچه آپلس خواسته بود 

. خریداري میکنند و جزو ذخایر عمومی شهر خویش نگاهداري مینمایند

. تحسین دنیاي یونانی را جلب کرده بود) آفرودیته دریازاد(یته آنادومنه در همین حال، آپلس با کشیدن تابلوي آفرود

فاتح جوان که از تصویر اسبش، بوکفالوس، در یکی از آن تابلوها . اسکندر دنبال او میفرستد تا چند تصویر از او بکشد

  . راضی نبود، فرمان میدهد تا اسب را براي مقایسه نزدیک تابلو بیاورند

ظاهرا اسب اعلیحضرت بهتر از : ((مش به تصویر میافتد شیهه میکشد، و آپلس اظهار میکندهمینکه اسب چش

بار دیگر که اسکندر در کارگاه آپلس درباره هنر داد سخن میداد، آپلس به او .)) خودشان هنر نقاشی را میفهمد

. از سخنان او به خنده بیفتند التماس میکند که سخن از موضوع دیگري بگوید، مبادا که جوانانی که رنگ میساییدند

اسکندر با خوشرویی آن ناسزا را تحمل میکند، و وقتی که او را براي کشیدن تصویر سوگلی حرمسرایش دعوت 

  . مینماید و آپلس به عشق او گرفتار میشود، او را به آپلس میبخشد

ش آنها را مالیم میکرد، و در آپلس روغن مخصوصی روي نقاشیهاي خود میمالید که هم رنگها را حفظ و هم درخش

آپلس تا آخرین لحظات عمرش کار کرد، و مرگ هنگامی که بر وي رسید که . ها را جاندارتر میساخت عین حال پرده

  . بار دیگر براي آفرودیته جاودان طرحی میکشید

V - پراکسیتلس  

. ه هالیکارناسوس، هدیه شده بودشاهکار مجسمهسازي آن دوره مقبره شگفتانگیز عظیمی بود که به مائوسولوس، شا

مائوسولوس، که اسما ساتراپ ایران بود، حکومتش را بر سر تا سر کاریا و قسمتی از یونیا توسعه داده، و از مالیاتی که 

  . میگرفت، نیروي دریایی قابل توجهی به وجود آورده و پایتختی زیبا ساخته بود

یسیا، مسابقه خطابت مشهوري به یادبودش ترتیب داد و از بهترین ، خواهر و زن فداییش، آرتم)353(وقتی فوت کرد 

آرتمیسیا، هم نسبی و . هنرمندان دنیاي یونان دعوت نمود که اشتراك مساعی نموده، مقبرهاي فراخور نبوغ او بسازند

ا استراتژي هم از راه ازدواج، ملکه بود، و هنگامی که اهالی رودس از مرگ شاه جسور شدند و به کاریا تاختند، ب

ماهرانهاي ایشان را شکست داد، نیروي دریایی آنها را تصرف کرد، پایتختشان را مسخر ساخت، و چندي نگذشت که 

لیکن غم مرگ مائوسولوس او را ضعیف کرده بود، و دو سال بعد . اهالی ثروتمند و بازرگانان را به اطاعت واداشت

. دان شدن نامش در تمام زبانهاي غربی شد، ندیدچشم از جهان بربست، و مقبرهاي را که سبب جاوی

آهسته آهسته مجسمه سازان بزرگی چون سکوپاس، لئوخارس، برواکسیس، و تیموتئوس مقبره مستطیل شکلی از 

هایی آجري بنا کردند و سقف هرمی شکلی بر روي آن بستند و آن را به سی و شش ستون  سنگ مرمر سفید، بر پایه

، مجسمهاي از مائوسولوس، با همان آرامش 1857انگلیسیها، در سال . تابلوهاي نقاشی آراستند و دریایی از مجسمه و

باز از آن عالیتر ستونی است که جنگ یونانیها و آمازونها را  .یافتندهاي هالیکارناسوس  و نیرومندي اصلی او، در خرابه

آمازونها . این آمازونها، که به شکل مرد و زن و اسبند، در زمره شاهکارهاي آثار حکاکی دنیا هستند. یدهدنشان م

زنان قوي هیکل و مرد شکلی نیستند که براي جنگ ساخته شده باشند، بلکه زنان بسیار زیبایی هستند که قاعدتا 

جاي خود را در کنار ) موسولئوم(باري، این مقبره . ندباید یونانیان را براي رفتاري مالیمتر از جنگ ترغیب کرده باش

  . معبد افسوس در ردیف یکی از عجایب هفتگانه دنیا باز کرد

انگیزه مذهبی را فاقد بود و عظمت بناهاي . مجسمه سازي در این دوره از بسیاري جهات به اوج ترقی رسیده بود

ته و به چنان زیبایی دل انگیزي رسیده بود که هرگز سابقه مجلل پارتنون را نداشت، ولی از لطافت زنانه الهام گرف

در قرن چهارم مردان را با لباس . در قرن پنجم مردان را لخت و زنان را با حریر نازکی نشان میدادند. نداشت و ندارد

 در قرن پنجم هنرمندان زندگی تباه شده بشر را به صورت آرامش بی احساسی رسم. و زنان را لخت مینمودند
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. مینمودند، ولی در قرن چهارم سعی میکردند که از موجودیت منتزع و با احساس بشر بر روي سنگ نشانی بگذارند

  . در مجسمه مردان، سر و صورت بیش از بدن اهمیت یافت

صورت سازي در سنگ حرفهاي شد، و هر که وسعش . مطالعه شخصیت جاي بت ساختن از عضالت را گرفت

بدن حالت راست و خشک خود را ترك گفت و به حال . میکرد تا صورتی از او بسازدمیرسید هنرمندي اجیر 

سطح خارجی مجسمه طوري ساخته میشد که بازي زنده سایه و . استراحت درآمد که به چوب یا درختی تکیه میکرد

د، با گذاشتن روشن در آن منعکس شود، لوسیستراتوس سیکوئونی، که ظاهرا اولین یونانی هواخواه واقعپردازي بو

. ماسک مومی روي صورت مدل خود، قالب صورت را تهیه میکرد

همه جهانیان میدانند که وي به فرونه عشق . پراکسیتلس زیبایی پروقار و قابل احساس را به حد کمال رساند

ت به دنیا میورزید و در نتیجه همین عشق بود که زیبایی او را جاویدان ساخت، ولی هیچ کس نمیداند که او چه وق

. نام پدر و پسر پراکسیتلس، کفیسودوتوس بود، و هر دو مجسمه ساز بودند. آمد و چه وقت رخت از جهان بربست

. بنابراین، هنر مجسمه سازي در خانواده او ارثی بود، و خود او بزرگترین وارث این هنر خانوادگی به شمار میرود

و چنان شهرتی به هم زد که بیش از ده شهر براي استفاده از  پراکسیتلس هم با مفرغ و هم با مرمر کار میکرد،

وي به کمک . وي را مامور کرد تا یک مجسمه آفرودیته بسازد 360کوس در سال . هنرش با هم رقابت میکردند

. فرونه آن مجسمه را ساخت ولی اهالی آن شهر چون آفرودیته را لخت مادرزاد یافتند بشدت ناراحت شدند

. مجسمه اولی را اهالی کنیدوس خریدند. ساختن آفرودیته دیگري، این بار با لباس، آرامشان کرد پراکسیتلس با

نیکومدس، شاه بیتینیا، حاضر شد تمام قروض سنگین شهر را در مقابل آن ببخشد، ولی کنیدوس ترجیح داد زیر 

 ;ه براي دیدن این شاهکار میآمدندسیاحان از هر گوشه و کنار مدیتران. قرض بماند، ولی نام جاودانی داشته باشد

منقدین آن را بزرگترین مجسمهاي میخواندند که یونان تا به آن روز عرضه داشته بود، و از گوشه و کنار میشنویم که 

   .میآمدندمردان از دیدن آن به وجد عاشقانه دیوانه واري در 

ر که کنیدوس در اثر مجسمه آفرودیته شهرت یافت، شهر کوچک تسپیاي در بئوسی نیز، که زادگاه فرونه همان طو

فرونه . بود، سیاحان و مسافران را جلب میکرد، زیرا فرونه مجسمه اروس ساخته پراکسیتلس را به آن اهدا نموده بود

پراکسیتلس انتخاب را به . را تقدیم او کنداز پراکسیتلس درخواست کرده بود که براي اثبات عشق خود شاهکارش 

ولی فرونه، که مایل بود نظر خود او را بفهمد، روزي نزد او میرود و خبر میدهد که کارگاهت آتش . خود او واگذارد

فرونه اروس را .)) اگر ساتیر و اروس من سوخته باشند، فنا شدهام: ((پراکسیتلس بی اختیار فریاد میزند. گرفته

اروس، که روزي خداي خالق هزیود بود، در اندیشه پراکسیتلس مبدل به  .مینمایدده، به زادگاهش اهدا انتخاب کر

او هنوز آن خداي شیطان و شرور هنر یونانی  ;جوان رویایی و ظریفی شد و مظهر قدرت عشق در تسخیر روان گردید

  . ه بودو رومی نشد

اثر هائورن،  مرمرین،گویا آن مجسمه ساتیر که در موزه کاپیتولین روم موجود است، و ما آن را به نام فاون 

ند که پارهاي گمان میکن. میشناسیم، از روي شاهکار پراکسیتلس باشد، که خود آن را بر اروس ترجیح میداده است

ساتیر را پراکسیتلس به صورت پسر بچه شاد . بدنه مجسمهاي که در لوور موجود است قسمتی از مجسمه اصلی است

و خوش هیکلی ساخته که از حیوانیت فقط دو گوش دراز نوك تیز دارد و با آرامش بر درختی تکیه داده و یک پایش 

در آن . احت و آرامش را به این کمال نمایانده استکمتر مجسمه مرمرینی استر. را پشت دیگري قرار داده است

شاید . دست و پاي پر آرامش و آن صورت اطمینان بخش تمام جذابیت و زیبایی و بی اعتنایی جوانی نمودار است

پراکسیتلس آن قدر به فرونه نگریسته بود که کامال نمیتوانست . رانهاي مجسمه کمی گردتر و نرمتر از عادي باشد

آن قدر نرمش زنانه دارد )) آپولون سوسمارکش((مجسمه آپولون سائورو کتونوس یا . ل کار خود قرار دهدمرد را مد



١٠٣۵

هایی که هم زن و هم مردند و در مجسمه سازي یونان  که انسان متمایل به این میشود که آن را از جمله مجسمه

. فراوان هستند محسوب کند

مجسمهاي سنگی کار ((در اولمپیا  هرائیونهاي  بین مجسمه پاوسانیاس نقل میکند متاسفانه باختصار که

حفاران آلمانی، که در سال .)) پراکسیتلس بود، که هرمس را نشان میداد که دیونوسوس کودك را در آغوش دارد

ا پیدا کردن این مجسمه، که قرنها زیر خروارها خاك و در محل مشغول حفاري بودند، نتیجه زحمات خود را ب 1877

شخص باید . شرح و عکس و قالبگیري هرگز نمیتواند حق این شاهکار هنر را ادا کند. گل مدفون گشته بود، بازیافتند

 در موزه کوچک اولمپیا در مقابل این مجسمه بایستد و نهانی دست بر روي آن بکشد تا بتواند نرمی آن و حیاتی را

موضوع این مجسمه این است که خداي مامور نجات . که در زیر آن گوشت و پوست مرمرین نهفته حس کند

هرمس در راه . دیونوسوس او را از شر حسادت هرا رهانیده، به سوي فرشتگان میبرد که او را در خفا بزرگ کنند

جسمه طفل چندان استادانه ریخته م. میایستد و بر درختی تکیه میکند و به کودك خوشه انگوري تعارف میکند

بازوي راست هرمس از بین . گویی الهام هنرمند یکباره هنگام ساختن مجسمه هرمس به پایان رسیده است ;نشده

دست و پاي . رفته و پاها را تعمیر کردهاند، ولی بقیه مجسمه انگار که هم اکنون از زیر دست استاد بیرون آمده است

سر آن، با آن وقار و سنگینی و خطوط ظریف صورت و موهاي مجعد، . مت جسمی اوستقوي و سینه فراخ نشان سال

 همپاي راست نمونه کمال مجسمه سازي است، آن هم در ساختن پا که هنر مجس. به تنهایی شاهکار بزرگی است

ه غناي هنر آن دنیاي قدیم این کار را کم اهمیت میشمرد، از اینجا میتوان ب. سازي کمتر به کمال دیده شده است

پاوسانیاس، در عبارتی دیگر، از مجسمه دسته جمعی مرمرینی سخن میگوید که در مانتینئا واقع بوده . دوره پی برد

در اثر حفاریهایی که شده، پایه این مجسمه، که شکل سه تن از خدایان شعر بر آن منقوش است، به دست . است

هاي یونان قدیم درباره مجسمه سازي باقی  اگر مطالبی را که از نوشته. آمده که ظاهرا کار شاگردان استاد بوده است

هاي اصلی پراکسیتلس به چهل میرسد، که بدون شک جزئی از آثار  مانده است کنار هم بگذاریم، تعداد مجسمه

به فرونه، خدایان جاي خود را . در آثار او قدرت و عظمت و وقار و شخصیت فیدیاس را نمیبینیم. فراوان او بوده است

با این وجود، هیچ . معشوق پراکسیتلس، پرداختهاند، و عشق خصوصی جاي موضوعات مهم اجتماعی را گرفته است

استادي در قدرت سبک و نیروي معجزآسایی که شریفترین و لطیفترین احساسات آدمی را بآسانی از سنگ بتراشد 

در او نوید آن فتوحات فرهنگی اروپا را  ;س یونیایی استفیدیاس دوریایی بود، پراکسیتل. به پاي پراکسیتلس نمیرسد

. میبینیم که از پس فتوحات اسکندر واقع شد

VI -  سکوپاس و لوسیپوس  

اما حتی هیچ یک از  ;درباره زندگی سکوپاس جز کارهایش، که داستان واقعی زندگی هر کسی است، چیزي نمیدانیم

هایی که ساختن آنها را به وي نسبت میدهند، یا  و جنگجوي مجسمه سر فربه. آثارش را هم با اطمینان نمیشناسیم

چنانکه . آنهایی که از روي کارهاي او تقلید شدهاند، حکایت از خلق و خوي تند و احساسات نیرومند او میکند

از  دیدیم، سکوپاس، در تگئا، هم به عنوان معمار و هم مجسمهساز خدمت میکرد و در این کار چنان تسلط و نرمشی

در اثر حفاریهایی که شده، فقط چند قطعه از کارهاي . خود بروز داد که از زمان فیدیاس تا میکالنژ بیسابقه بوده است

تزیینی او را یافتهاند، که مهمترین آنها دو سر خرد شده مجسمهاي است که صورت چاق و گرد و نگاه محزون آدم 

است که آن هم صدمه بسیار )) آتاالنته((دیگر، مجسمه مردانه . فراموش شدهاي را دارند که مشخصه کارهاي اوست

در . در ویالي مدیچی در رم موجود است که شباهت عجیبی به آثار فوق دارد)) ملئاگر((سري از مجسمه . دیده است

لفان هاي پر، چشمان محزون و متفکر، پیشانی برجسته در باالي بینی، لبهاي هوسباز، و ز این مجسمه نیز همان گونه

اثر سکوپاس ساختهاند که نشان دهنده )) ملئاگر((شاید این سر را رومیها از روي . مجعد شانه نخورده دیده میشود
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اس سر دیگري در موزه مترپلیتن نیویورك موجود است که بدون شک اثر خود سکوپ .باشدبخشی از شکار کالودون 

این اثر نیز، با وجود درشتی و نیرومندیی که دارد، زیبا و هوشمندانه . است، یا از روي مدل اصلی کپیه شده است

  . ساخته شده، و یکی از زندهترین آثار مجسمه سازي باستان به شمار میرود

بز نري از برنز  مجسمهاي مفرغی از آفرودیته ساخت که روي((سکوپاس در شهر الیس : پاوسانیاس نقل میکند که

ساخت که شبیه آن در لنز داون هاوس لندن )) هراکلس((در شهر سیکوئون مجسمه مرمري از .)) نشسته است

عضله بندي آن برگشت به سبک مردانه پولوکلیتوسی است، سرش کوچک و چون همیشه گرد، و  ;موجود است

گارا و آرگوس و تب و آتن چندان بود صورتش ظریف چون کارهاي پراکسیتلس است توقف سکوپاس در شهرهاي م

شاید او در تجدید بناي معبد . هایی را که پاوسانیاس پانصد سال بعد دید، بسازد که به وي مهلت داد تا مجسمه

و )) آتنه((هاي  هنگام عبور از جزایر دریاي اژه، براي کنیدوس مجسمه. اپیداوروس نیز دست داشته است

هنگام عزیمت به شمال، یکی از . هاي موسولئوم نیز کمک فراوان کرد ختن مجسمهرا ساخت و در سا)) دیونوسوس((

. در حال نشستن را ساخت)) آرس((در شهر پرگامون، مجسمه عظیم . سر ستونهاي معبد افسوس را نیز حکاکی کرد

ساختن مجسمه با . را برپا کرد)) آپولون سمینتئوس((و در خروسا، واقع در تروآس، براي ترساندن موشها مجسمه 

را ساخت که  ))باکخانته((در ساموتراس باعث شهرت آن شهر شد، و در شهر دورافتاده بیزانس مجسمه )) آفرودیته((

از  این مجسمه کوچک مرمرین، که فقط کمی بیشتر. مجسمه موجود در درسدن ممکن است شبیه رومی آن باشد

بدن آن نیرومند و تزییناتش عالی و طرز ایستادنش بی نظیر . نیم متر است، کار استاد قابل و هنرمند با ارزشی است

. است

هاي فراوان دیگري کار  پلینی از مجسمه. خشم به طور زندهاي در آن نمایان، و رویهمرفته از هر جهت زیباست

. م بوده و هر یک شاهکار مجسمه سازي به شمار میرفته استسکوپاس سخن میگوید که در عصر او در کاخهاي رو

، و اضافه ))ها عمري سپري شده باشد، عالی و قابل تحسین است حتی اگر در ساختن این مجسمه((وي میگوید 

رویهمرفته اگر .)) به تنهایی میتواند مایه شهرت هر شهري گردد) آفرودیته(میان آنها هیکل لخت ((میکند که 

ین آثار مختصري را که احتماال از سکوپاس باقی مانده مورد قضاوت قرار دهیم، میبایستی مقامی در ردیف بخواهیم ا

نیرومندي نمایانده  ;در این آثار اصالت حفظ شده، بدون اینکه زیادهروي شده باشد. پراکسیتلس براي وي قایل شویم

جنبش و تندي نقش گردیده، بدون اینکه کشش  شده، بدون اینکه به حد خشونت رسیده باشد، و احساسات و حال و

  . ها شده باشد عصبی باعث از ریخت افتادگی مجسمه

پراکسیتلس میخواست وقار و ظرافت زنانگی و  ;پراکسیتلس عاشق زیبایی بود، و سکوپاس مجذوب شخصیت

زندگی را با بیان  درخشش تندرستی و شادي جوانی را نشان دهد، ولی سکوپاس در پی آن بود که دردها و تاثرات

  . شاید اگر از وي آثار بیشتري میدیدیم، او را بعد از فیدیاس بزرگترین مجسمه ساز یونان میدانستیم. هنر زنده سازد

لوسیپوس سیکوئونی در ابتدا هنرمند محقر مفرغکاري بیش نبود، و خیلی آرزو میکرد که هنرمند بزرگی شود، ولی 

هنگامی که شنید ائوپومپوس نقاش اعالم کرده است که پیرو هیچ . ن نداشتاستطاعت معلم گرفتن و مدرسه رفت

استادي نخواهد شد، بلکه از طبیعت تقلید خواهد کرد، جرئت یافت و از آن به بعد هم خود را مصروف آموختن و 

خت در مجسمه سازي ابعاد و توازنی به وجود آورد که جانشین موازین خشک و س. مطالعه موجودات زنده کرد

او پاها را بلندتر، سرو گردن را کوتاهتر، و دست و پا را به صورت بعد سومی درآورد، و به پیکر  ;پولوکلیتوس گردید

مجسمه پولوکلیتوس به پیشانی خود نوار  ;است)) دیادومنوس((او فرزند ولگرد )) آپوکسوئومنوس. ((روح و آرامش داد

از آن جذابتر و . ز بازوي خود میسترد و ظرافت و وقار بیشتري داردقهرمانی بسته، ولی قهرمان لوسیپوس غبار را ا

لوسیپوس، پس از آزادي از قیود . زندهتر چهره آگیاس از اشراف تسالی است، که نمونه آن در موزه دلفی وجود دارد
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را رها کرده، تقریبا  امپرسیونیستیسبک انفرادي و معمول . گذشته، در سرزمینهاي تازهاي در هنر قدم گذاشت

فیلیپ چندي دست از جنگپردازي و عشق ورزیهاي خود . میتوان گفت که نیمتنهسازي را در یونان به وجود آورد

اسکندر چندان از نیمتنهاي که از او ساخته بود خوشش آمد که وي را مجسمه ساز . کشید که مدل او قرار گیرد

همان طور که آپلس را شبیه ساز خاص خود نمود و پورگوتلس را مامور کرد که تصویر او را  ;رسمی دربار خود کرد

. بر روي جواهرات نقش کند

مثال مجسمه برنجی : هایی که از قرن چهارم باقی مانده معلوم نیست نام هنرمندان خالق بعضی از زیباترین مجسمه

شده، یک کپیه قدیمی از هرمس آندروسی متعلق به قرن چهارم، و مجسمه ظریف و جوانی که نزدیک ماراتون پیدا 

در موزه بستن هم یک . هر سه مجسمه در موزه آتن موجود است ;کشف گردیده تگئاغمگین هوگیایا که در نزدیکی 

هاي نیوبید، که در  تا آنجا که مشهود است، قسمت اعظم مجسمه. ندارد سر دختر محفوظ است که در زیبایی نقص

هاي  ها اکنون در موزه این مجسمه. زمان آوگوستوس از آسیاي صغیر به روم میآمده، متعلق به قرن چهارم است

ا در موزه ونوس کاپو: عالوه بر آنها، سه مجسمه اصلی آفرودیته به سبک پراکسیتلس. کشورهاي اروپایی پراکنده است

اما مجسمهاي که از همه . ناپل، ونوس خمیده در واتیکان، و ونوس آرل در موزه لوور را باید متعلق به آن عصر دانست

در کنیدوس یافت شد و  1858اینها در زیبایی و عمق احساس برتر است مجسمه نشسته دمتر است، که در سال 

موضوع آن معلوم نیست، ولی شاید االهه محصول و . ر میرودهاي موزه بریتانیا به شما امروز از بهترین مجسمه

هایی  حاصلخیزي را نشان میدهد که بر هتک ناموس پرسفونه ناله میسراید، و بدون شک از غمانگیزترین مجسمه

احساسات دردناك را با همان سبک متعادل یونان باستان بیان . است که از زمان باستان به ما به ارث رسیده است

این مجسمه و هرمس شاهکارهاي زنده . ، و مهربانی مادري و تسلیم خاموش همه در چشم و چهره او پیداستمیکند

  . هایی که آن قدر مورد توجه قرار گرفتهاند مجسمهسازي قرن چهارم یونان هستند، نه آن آفرودیته

  

فصل بیست و یکم

  فلسفه در اوج قدرت

  

I  -  دانشمندان  

قرن پنجم و موفقیتهاي انقالبی قرن سوم، علم در قرن چهارم راکد و بیشتر معطوف  در مقایسه با پیشرفت سریع

کسنوکراتس تاریخ هندسه، تئوفراستوس تاریخ حکمت طبیعی، منون تاریخ طب، و . هاي خود بود متراکم سازي داده

حیاتیتر و مهمتر از مسائل مذهبی و اخالقی و سیاسی، که ظاهرا . ائودموس تاریخ هندسه و حساب و هیئت را نوشت

مسائل طبیعی شده بودند، مردم را واداشتند که به دنبال سقراط از مطالعه عینی دنیاي مادي منصرف شده، به 

  . مسائل مربوط به روح و حکومت بپردازند

افالطون عاشق ریاضیات بود، فلسفهاش را سخت با ریاضی در آمیخت، آکادمی را تخصیص به آن داد، و در سیراکوز 

هندسه را اندازهگیري زمین  ;لیکن حساب براي او فرضیه نیمه رازورانه اعداد بود. قریبا سلطنت را فداي آن کردت

پلوتارك . نمیدانست، بلکه آن را نوعی انضباط براي منطق بسیط، یعنی دروازهاي براي راه یافتن به عقل کل میشمرد

این عمل : ((میکرد، زیرا آنان در مکانیک تجربه میکردند نقل میکند که افالطون، ائودوکسوس و آرخوتاس را تحقیر

  . ایشان تنها حسنی را که هندسه دارد به فساد و تباهی سوق میدهد
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سپس .)) هندسه با بیشرمی به اندیشه و ادراك محض پشت کرد که به سوي احساس برگردد و از ماده استمداد کند

هندسه جدا شد، فالسفه آن را باطل شمردند و ترکش کردند، و  بدین ترتیب، مکانیک از: ((پلوتارك ادامه میدهد

. با این وصف، افالطون در عالم تجریدي خود به ریاضیات خدمت بزرگی کرده است.)) عاقبت جزو علوم نظامی درآمد

ک نقطه را شروع خط تعریف کرد، فورمول پیدا کردن مجذور دو عدد مجذور را یافت، و تحلیل ریاضی، یعنی اثبات ی

. فرضیه یا عدم اثبات یک فرضیه را، با در نظر گرفتن نتایجی که از آن فرض حاصل میشود، اختراع یا تکمیل کرد

اهمیت دادن به ریاضیات در آکادمی اگر کمک شایانی به علم نکرده باشد، الاقل محققانی چون ائودوکسوس 

  . کنیدوسی و هراکلیدس پونتوسی را به وجود آورد

هایی درباره  آرخوتاس، عالوه بر آنکه هفت بار به سمت فرمانده کل شهر تاراس انتخاب شد و رسالهدوست افالطون، 

مکعبی را که حجم آن دو برابر مکعب اصلی فلسفه فیثاغورسی نوشت، ریاضیات موسیقی را به وجود آورد، اندازه 

یونان باستان اختراع سه آلت مهم . نوشتاست تعیین کرد، و تا آنجا که ما میدانیم اولین رساله در باب مکانیک را 

دو شی اول پایه صنعت ماشین را ریخت، و درباره . عصر را مدیون هوش او میداند، پیچ و مهره، قرقره، و جغجغه

ها وسیلهاي شد که سرشان گرم شود و بدین ترتیب در منزل خرابکاري  براي بچه: ((سومی ارسطوي سختگیر میگوید

برادرش . ن، دینوستراتوس، با به کار بردن قوس تربیع، عمل تربیع دایره را انجام داددر همین زما.)) نکنند

عمل تضعیف مکعب را انجام داد،  گذارد،منایخموس، که شاگرد افالطون بود، هندسه مقاطع مخروطات را پایه 

منتظم را تعیین کرد، نظریه اعداد اصم را پیش راند، و این جمله مشهور را که به  حجمفورمول ساختمان نظري پنج 

یکی راه سلطنتی و دیگر راه  ;براي مسافرت در کشور دو گونه راه هست: ((اسکندر گفته تقدیم جهانیان نمود

نام بزرگ قرن چهارم در علوم، ائودوکسوس است که با  .نیستهمه یک راه بیشتر اما در هندسه براي  ;عوامالناس

، در آن شهر به دنیا آمد و در سن 408ائودوکسوس، حدود . کمک وي پراکسیتلس شهر کنیدوس تاریخی را ساخت

لوکري به تحصیل طب نزد آرخوتاس در شهر تاراس به خواندن هندسه،  بیست و سه سالگی نزد فیلیستیون در شهر

وي مردي فقیر بود و با مخارج اندکی در پیرایئوس میزیست، و . و در آتن نزد افالطون به خواندن فلسفه مشغول شد

اه نزد پس از توقف کوتاهی در کنیدوس، به مصر رفت و شانزده م. از آنجا روزهاي درس پیاده به آکادمی میرفت

سپس به پروپونتین کوزیکوس رفت و به تدریس ریاضیات اشتغال . راهبان هلیویولیس به خواندن نجوم پرداخت

در سن چهل سالگی با شاگردانش به آتن رفت و مدرسهاي در علوم و فلسفه افتتاح کرد و تا مدتی با افالطون . ورزید

ساخت، و وظیفه تدوین قانون نامه جدید مدنی شهر به وي باالخره به کنیدوس برگشت، رصدخانهاي . رقابت میورزید

. واگذار شد

و اغلب قضایاي هندسی را که در کتاب پنجم اقلیدس به دست  نسبتنظریه . خدمات وي به علم هندسه اساسی بود

را، که به کمک آن بشر توانست سطح دایره و حجم کره، هرم، و مخروط را محاسبه  افناروش . ما رسیده ابداع کرد

از این . بدون این ابداع کار ارشمیدس امکانپذیر نمیشد، لیکن عالقه واقعی او به علم نجوم بود ;کند، ابداع نمود

و پی برد، اگر میتوانستم جرم و شکل خورشید را کشف کنم، حاضر بودم گفتهاش بخوبی میتوان به روحیه عالمانه ا

  . مثل کره خورشید مذاب شوم

علم احکام نجوم در آن روز به آنچه امروز ما هیئت مینامیم اطالق میشد، ولی ائودوکسوس به شاگردانش میآموخت 

ر گرفتن ستارهاش در هنگام تولد تعیین که به فرضیه اخترشناسی، مبنی بر اینکه طالع شخص را میتوان از طرز قرا

، ))نمودها((ائودوکسوس میخواست تمام حرکات فلکی را تحت قوانین ثابتی بیاورد و در کتاب . نمود، توجهی نکنند

. که دنیاي باستان آن را بزرگترین کتاب نجوم میدانست، پایه و اساس علمی پیش بینی هوا را بنا کرد
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او میگفت که جهان مرکب از بیست و هفت فلک . با شکست درخشانی روبه رو شد مشهورترین نظریه ائودوکسوس

شفاف و در نتیجه نامرئی است که در جهتهاي مخالف و با سرعتهاي گوناگون گرداگرد مرکززمین دوران میکنند، و 

نظر میرسد، ولی در این نظام البته امروز مضحک به . اجرام آسمانی بر پوسته یا قشر این افالك متحدالمرکز ثابتند

ائودوکسوس، بر . واقع یکی از اولین کوششهاي بشري است که در راه بیان علمی حرکات سماوات به کار رفته است

البته اگر ( کردهاي هاللی و منطهالبروجی سیارات را با دقت قابل مالحظهاي محاسبه  طبق این نظریه، دوره

این فرضیه بیش از هر فرضیه دیگر انگیزه پیشرفت تحقیقات نجومی در .). امروز ما را بتوان ماخذ قرارداد)) اطالعات((

  . دنیاي باستان گردید

هراکلیدس .)) زمین به دور محور خود در جهت شرق حرکت میکند((مینویسد  390اکفانتوس سیراکوزي در حدود 

انشمندان بزرگ دنیاي باستان بود و کتابهاي مشهوري در دستور زبان، موسیقی، شعر، معانی پونتوسی، که یکی از د

بیان، تاریخ، هندسه، منطق و اخالق تالیف کرده، اظهار مینماید که اگر به جاي اینکه تصور کنیم که تمام دنیا به دور 

هراکلیدس میگفت . ز مسائل چیره شدهایمزمین میگردد، بپنداریم که زمین به دور محور خود میچرخد، بر بسیاري ا

شاید هراکلیدس در یک لحظه درخشان زندگیش بر آریستارخوس و . که عطارد و زهره به دور خورشید میگردند

بر جاي مانده آمده ) م ق 70(زیرا در قطعاتی که از کتاب گمینوس . پیشدستی کرده باشد) کوپرنیکوس(کوپرنیک 

گفته است که حتی به فرض اینکه زمین به طریقی در حرکت، و خورشید به طریقی هراکلیدس پونتوسی : ((است که

شاید بشر هرگز معناي این سخنان هراکلیدس .)) ساکن باشد، مع هذا نامرتب بودن وضع خورشید قابل تشریح است

  . را نفهمد

ه زندگینامه یونان را در جغرافی، دیکائرخوس مسانایی، ک. در همان حال، پیشرفت مالیمی در علوم مشهود بود

ها را اندازه گرفت و قطر کره زمین را به چهل و هشت هزار کیلومتر تعیین نمود و اثر خورشید را بر  نوشته، ارتفاع کوه

، یکی از سرداران اسکندر به نام نئارخوس ازدهانه رودخانه سند در امتداد 325در سال . روي جذر و مد متذکر شد

)) ایندیکا((دفتر یادداشت دریانوردي او، که قطعاتی از آن در . خانه فرات کشتیرانی کردسواحل جنوبی آسیا تا رود

یعنی اندازهگیري سطوح فرو )) زمینسنجی. ((اثر آریانوس برجاي مانده، یکی از ذخایر باستانی علم جغرافیاست

فیلیستیون . مستقر شده بودرفتگیها، برجستگیها، حجمها، و موقعیت زمین قبال به عنوان رشتهاي جدا از هندسه 

. اهل لوکري ایتالیا در اوایل این قرن شروع به تشریح حیوانات کرد و قلب را دستگاه تنظیم بدن و پایگاه روح نامید

 40تا  27، رحم حیوانات را تشریح کرد، وضع جنین انسان را از 370دیوکلس اهل کاروستوس ائوبویا، در حدود سال 

نیز این اشتباه مورد عالقه . شناسی و مامایی را پیشرفت داد شناسی و جنین ح و نطفهروزگی شرح داد، و تشری

  . یونانیها را شیوع داد که هر دو جنس مذکر و مونث براي ایجاد نطفه تخمک ایجاد میکنند

اي ه آسپاسیاي دیگري طبیب مشهور قرن چهارم آتن گردید، و در علوم مختلفه امراض زنان و جراحی و سایر رشته

از ترس اینکه مبادا علم پزشکی میزان مرگ و میر را بیش از مقدار تولید مواد غذایی پایین آورد، . طب نامور شد

در آیین جنگ نوشت که اولین کتاب کالسیک یونان درباره  360آینیاس تاکتیکوس، اهل آرکادیا، کتابی در سال 

  . ش فیلیپ و اسکندرانتشار این کتاب درست مصادف بود با پیدای. هنر جنگ است

II -  مکاتب سقراطی  

  آریستیپوس -  1

متفکران اولیه . اگر قرن چهارم شاهد پیشرفت قابل مالحظه علوم نبود، در عوض فلسفه رونق فراوان داشت

هاي مبهمی درباره زندگی مطرح کرده بودند، سوفسطاییان نسبت به همه چیز جز معانی بیان شک میکردند،  فلسفه

ولی اکنون از تمام بذرهایی که در دویست سال . ران سوال طرح کرده و به هیچ کدام جواب نداده بودو سقراط هزا
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گذشته در زمینه فلسفه پاشیده شده بود، جوانه مکتبهاي بزرگی در علوم ماوراالطبیعه، اخالق، و سیاست بیرون زده 

هاي خصوصی متعدد  ی را ادامه دهد، دانشگاهآتن، که آن قدر فقیر شده بود که نمیتوانست خدمات پزشکی دولت. بود

. و پایتخت فرهنگی و داور تمام یونان شده بود)) مدرسه یونان((به قول ایسوکراتس، آتن . تاسیس کرده بود

فیلسوفان، که مذهب قدیم را ضعیف ساخته بودند، میکوشیدند تا طبیعت و عقل را جانشین آن کرده، تکیه گاهی 

  . براي زندگی بیابند براي اخالق و راهنمایی

هنگامی که سوفسطاییان به طور کلی بیشتر هم خود را . هایی که سقراط گشوده بود پرداختند در ابتدا به اکتشاف راه

مصروف تدریس معانی بیان میکردند و از صورت طبقه خاصی خارج شده بودند، شاگردان سقراط مراکز طوفانخیز 

ائوکلیدس مگارایی، که اغلب سر درس سقراط در آتن حاضر میشد، به قول . هاي کامال متفاوت شده بودند فلسفه

شعلهور ساخت و دیالکتیک زنون الئایی و سقراط را تبدیل به جدال لفظی )) شهر خود را در آتش نفاق((تیمون آتنی 

عد به وي صحت هر موضوعی را مورد تردید قرار میداد، و همین روش بود که در قرن ب. یا هنر مشاجره ساخت

بعد از مرگ ائوکلیدس، شاگرد برجسته او ستیلپو مکتب مگارایی را بیش از . شکاکیت پورهون و کارنئادس تبدیل شد

چون هر فلسفهاي قابل رد است، پس خردمندي نه در خیالبافی راجع به  ;پیش به نظرات کلبیان نزدیک ساخت

ی است یعنی عدم نیاز به چیزهاي خارج از دنیاي خود ماوراالطبیعه، که در ساده زیستن است، و رفاه در خودبسندگ

گویند که پس از غارت شهر مگارا، دمتریوس پولیورکتس از ستیپلو پرسید چقدر خسارت متحمل شدهاي . انسان

در سالهاي آخر زندگیش، . فیلسوف جواب داد که من جز دانش چیزي نداشتم و آن را هم کسی از من ندزدیده است

بنا بر این میتوان گفت که مکتب مگارایی با یک زنون . وسس مذهب رواقی، جزو شاگردانش بودزنون کیتیونی، م

. شروع، و با زنونی دیگر ختم شد

آریستیپوس با وقار، پس از مرگ سقراط، به شهرهاي مختلف سفر کرد و مدتی در سکیلوس با گزنوفون و مدت 

دري خود کورنه، در سواحل افریقا، سکونت گزید تا مدرسه بیشتري با الئیس در کورنت گذراند، و بعد در شهر ما

ثروت و تجمل طبقات باال، در این شهر نیمه شرقی، عادات او را قالب ریخته بود، و ظاهرا با . فلسفه خود را بنا کند

  . این بخش از نظریات استادش که شادکامی نیکوترین چیزهاست بیشتر موافق بود

زمانی کشتیش غرق شد . شایسته داشت و سخنوري زبردست بود، به همه جا راه یافتچون ظاهري آراسته و رفتاري 

پس به مدرسهاي رفت و در آنجا به سخنرانی پرداخت و چنان حضار را شیفته  ;و بی پول و مفلس وارد رودس گردید

که ایشان بایستی کودکان  در آنجا بود که به والدین اطفال پند داد. خود کرد که او و همراهانش را غذا و ماوا دادند

  . خود را چنان ثروتی بدهند که آن ثروت بتواند، پس از غرق کشتی، با صاحب خود شنا کند و به ساحل بیاید

میگفت هر چه میکنیم، حتی هنگامی که در راه دوستان فقیر میشویم یا به فرمان . فلسفه او ساده و بی پیرایه بود

بنابراین، نظر عموم این است که لذت غایت خیر است و هر . یا از ترس رنج است سرداران جان میدهیم، به امید لذت،

  . چیز دیگر، از جمله نیکی و فلسفه، را باید بر میزان لذتی که به بار میآورد قضاوت کرد

قل در بنابراین، ع. دانش ما درباره اشیا نامعلوم است، آنچه که با اطمینان و مستقیم میدانیم از راه احساسات ماست

  . آن چیزي است که احساسات ما را لذت بخشد، نه اینکه به دنبال حقیقت غیرقابل لمس بگردیم

بنابراین، مرد عاقل بیش از هر چیز به دنبال لذت  ;عمیقترین لذتها جسمانی و حسی است، نه اخالقی و فرهنگی

فقط حال موجود است و بس، و به  .هیچ مرد عاقلی لذت نقد را فداي لذت آتی نامعلوم نمیکند. جسمانی میرود

هنر زندگی، لذت بردن از نعمات گذران، و بردن حداکثر . احتمال زیاد اگر حال از آینده بهتر نباشد، بدتر نیست

فایده فلسفه آن است که ما را از لذتها دور نکند، بلکه بهترین لذتها را انتخاب نموده، . استفاده از امکانات حال است

حکمرواي لذات مرتاضان نیستند که از آنها پرهیز میکنند، بلکه کسانی هستند که . ز آنها را نشان دهدطرز بهره بري ا
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. از خوشیها لذت میبرند، ولی بنده و اسیر آنها نمیشوند و مدبرانه میتوانند بین لذات مضر و غیر مضر تفاوت بگذارند

نه ارباب و نه ((یگذارد، ولی تا حد ممکن میکوشد تا پس مرد عاقل بی چون و چرا به آراي عمومی و قانون احترام م

)). برده کسی باشد

ثروت و فقر را با متانت تحمل . اگر واعظ غیر متعظ نبودن را مایه سرافرازي بدانیم، آریستیپوس مرد سرافرازي بود

زد میگرفت، و حتی براي درسی که میداد مصرانه م. میکرد، ولی در رجحان دادن به آنها ادعاي بی تفاوتی نمیکرد

گویند وقتی که دیونوسیوس اول به صورتش . براي رسیدن به هدفهاي خود از تملق گویی جباران رو بر نمیگرداند

ماهیگیران براي گرفتن کوچکترین ماهیها بایستی متحمل رطوبتی بیش از این : ((آب دهان انداخت، خندید و گفت

گناه من چیست که : ((ابل دیونوسیوس زانو زده است، پاسخ دادچون دوستی شماتتش کرد که چرا در مق.)) شوند

وقتی دیونوسیوس از او پرسید که چرا فیلسوفان دریوزهگري ثروتمندان را )) گوش پادشاه در کف پایش است

چون اولیها میدانند چه : ((میکنند، ولی اینان فیلسوفان را چندان به محضر نمیپذیرند، آریستیپوس پاسخ داد

. با این وجود، اشخاصی را که ثروت را به خاطر اندوختن میخواستند تحقیر میکرد.)) د، ولی دومیها نمیدانندمیخواهن

روزي که سیموس ثروتمند فروگیایی خانه مجلل خود را، که تماما از مرمر سنگفرش بود، به او نشان میدهد، 

رد، به این عذر متعذر میشود که در میان آنهمه آریستیپوس به صورت او تف میاندازد و، چون مورد اعتراض قرار میگی

پولی را که در میآورد با ولخرجی در راه غذاي خوب، .)) جایی مناسبتر نیافته که آب دهان بیندازد((مرمر و تجمل 

روزي که به سبب زیستن با . صرف میکرد) آن طور که خود تشخیص میداد(لباس خوب، خانه خوب، و زنان خوب 

سرزنش قرار گرفت، پاسخ داد که از زندگی در خانه و نشستن در کشتیی که دیگران قبل از او از  زنی روسپی مورد

از کجا که کار : ((، و او جواب داد))من از تو بار دارم: ((روزي معشوقهاش به او گفت. آنها استفاده کردهاند ابا ندارد

مردم او را علی رغم )) تیغ پایت را خراشیده من بوده مگر پس از گذشتن از یک تیغزار میتوانی بگویی که کدام

زندگی بی پردهاي که داشت دوست میداشتند، زیرا مردي بود که رفتاري شایسته داشت و با فرهنگ و مهربان و 

بدون شک، لذتجویی بی غل و غش او تا حدي از سروري که از رسوا کردن محترمان گناهکار شهر . خوش قلب بود

  معتقد بود که  فلسفه،با پیروي از سقراط و احترام گذاردن به او و دوست داشتن . فتخود میبرد سرچشمه میگر

قبل از . موثرترین دیدگاه زندگی، منظره مرد نیکی است که بآرامی راه خود را در میان مردم شریر میجوید و میگذرد

بر چیزي که بدون آن هم ((رگترین ارثی که براي دخترش آرته برجاي گذارده این است که میگفت بز) 356(مرگش 

. و در اینجاست که میبینیم به نحو شگفت انگیزي تسلیم عقاید دیوجانس میشود.)) زندگی میسر است ارزش مده

ت، و همشهریانش لقب آرته بعد از پدر مدیر مدرسه سیرنائیک شد، چهل کتاب نوشت، شاگردان ممتاز فراوانی یاف

. به او دادند)) فروغ یونان((

  دیوجانس  -2

با نتیجه این فلسفه، اما نه استداللهاي آن، موافقت داشت، و از مکتب سقراط نظریه زاهدانهاي براي  آنتیستنس

در جنگ . بنا نهاد، فرزند یک شارمند آتنی و بردهاي تراکیایی بوداو، که مکتب کلبیون را . زندگی استخراج کرد

سپس مدرسه خویش را بنا نهاد، ولی چون  ;مدتی شاگرد گورگیاس و پرودیکوس بود). 426(تاناگرا دالورانه جنگید 

س در مانند ائودوکسو. از درسهاي سقراط باخبر شد، با شاگردانش نزد او رفت تا فضل پیر کهنسال را فرا گیرد

شاید در . پیرایئوس میزیست و هر روز، با طی چندین فرسنگ پیاده، به آتن میرفت تا سر درس استاد حاضر شود

  . با همسخن فروتنی بر سر معماي لذت درگیر بود، حضور داشت) یا افالطون(مباحثهاي که بین سقراط 

  . البته خیر: شیدن توجه کند سیمیاسخوردن و نو... فکر میکنی که فیلسوف الزم است نسبت به لذایذ: سقراط

  . هرگز: عقیده ات درباره عشق چیست آیا به آن بایستی توجهی داشته باشد سیمیاس: سقراط
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و آیا به سایر وسایل تجمل، از قبیل کفش و قباي گرانقیمت، باید اهمیت نهد یا در عوض باید از آنچه ماوراي : سقراط

  . بایستی گفت که فیلسوف واقعی از آنها بیزار است: نیاز طبیعی است بیزار باشد سیمیاس

. تقلیل پیرایه جسم به حداقل نیاز، براي اینکه روح تا آنجا که ممکن است آزاد باشد: جوهر فلسفه کلبیون این است

شعار آریستیپوس این  ;یونانی بدون االهیات بود انسیسکنفروي یک  ;آنتیستنس این نظریه را در معنا پذیرفته بود

او مالک هیچ چیز .)) مالک نمیشوم تا ملک نگردم: ((ولی آنتیستنس میگفت.)) مالک هستم، ولی ملک نیستم: ((بود

  آنتیستنس از الي سوراخهاي لباست پوچی : ((نبود، و قبایی ژنده بر تن میکرد که سقراط سرزنش کنان به او میگفت

از این گذشته، تنها ضعف او این بود که کتاب مینوشت در این زمینه ده جلد از .)) و خود فروشیت را میتوان دید

پس از مرگ سقراط، آنتیستنس معلمی را از سر گرفت و براي . خود باقی گذاشت که یکی از آنها تاریخ فلسفه بود

ین و خارجیان و کودکان نامشروع در نظر گرفته شده تدریس، ژیمنازیومی را انتخاب کرد که براي مردم طبقه پای

بیشتر به خاطر شرایط محل به آن مدرسه اطالق شد تا به لحاظ اعتقادات و فلسفه  -زندگی چون سگ- نام کلبی. بود

آنتیستنس مانند کارگران لباس میپوشید، براي درسی که میداد مزدي نمیخواست، فقیران را براي شاگردي . آن

. ، و هر کس را که مایل نبود فقر و سختی را تمرین و تحمل کند با زبان و چوب میراندترجیح میداد

دیوجانس اصرار کرد و با صبر و حوصله ناسزاهاي او را به جان . در ابتدا از پذیرفتن دیوجانس براي شاگردي ابا کرد

آنتیستنس . نیاي یونان مشهور ساختباالخره پذیرفته شد، و مکتب استاد را از طریق عمل کامل در سرتاسر د ;خرید

او از روي ناچاري گدایی میکرد، و وقتی . در اصل نیمه غالم بود، و دیوجانس بانکدار ورشکستهاي از شهر سینوپه

کیف و قبا و عصاي گدایی برگرفت و مدتی در خمی . شنید که غایت نیکی و عقل نیز همین است بسیار خشنود شد

روي . بر زندگی ساده حیوانات رشک میبرد، و میکوشید آن را تقلید کند. ماوا گزیددر صحن معبد کوبله در آتن 

وظایف طبیعی و مراسم عشق را در حضور ) مطمئن هستیم(زمین میخوابید، هر چه هر جا مییافت میخورد، و 

گاهی مشعل یا . روزي دید که کودکی با دست آب مینوشد، فورا فنجان خود را به دور افکند. دیگران انجام میداد

بر کسی ستم نمیکرد، ولی از اطاعت قانون سر . شمعی به دست میگرفت و میگردید و میگفت به دنبال آدم میگردم

میگویند مدتی . هر گاه فرصت مییافت، سفر میکرد. باز میزد، و قبل از رواقیان اعالم کرد که پیرو جهان وطنی است

به دست دزدان دریایی اسیر شد، و او را به کسنیادس اهل کورنت در یکی از سفرهایش . در سیراکوز زندگی کرد

کسنیادس او را )). حکومت بر مردان: ((چون اربابش پرسید که چه کاري از وي ساخته است، جواب داد. فروختند

ه دیوجانس در این سمت چنان خوب انجام وظیفه نمود ک. معلم فرزندان خود کرد و اداره منزلش را به دست او سپرد

دیوجانس کماکان به زندگی ساده خود . نامید و در بسیاري از امور پند او را میپذیرفت)) نابغه خوب((ارباب او را 

  . ادامه داد، و چندان در این راه مداومت کرد که بعد از اسکندر مشهورترین شخص یونان گردید

مباحثه استاد بود، و همنامش مینویسد که در فن . دیوجانس آدم خودنمایی بود و از آوازه خود ظاهرا لذت میبرد

آزادي بیان را بزرگترین محاسن اجتماع مینامید و از آن، پا شوخیهاي ناهنجار و . هرگز در مباحثه مغلوب کسی نشد

زنی را که در مقابل شمایل مقدسی سر بر خاك کرنش میکرد شماتت . بذله گوییهاي موثر، حداکثر استفاده را میکرد

مگر نمیدانی که . این وضع بی ادبانه و زشت خود نمیترسی شاید خدایی پشت سرت ایستاده باشداز ((کرد که 

شاید : ((وقتی پسر زن فاحشهاي به سوي مردم سنگ میانداخت، او را برحذر داشت که)) خدایان همه جا هستند

روزي . را میآراستند منفور میداشتاز زنان بیزار بود، و مردانی را که مانند زنان خود .)) سنگ بر سر پدرت فرود آید

تا نگویی پسري یا : ((جوانی کورنتی که جامهاي فاخر پوشیده و به خود عطر زده بود از او سوالی کرد، وي جواب داد

تمام دنیا این داستان را میداند که اسکندر، در کورنت، هنگامی که دیوجانس زیر .)) دختر جوابت را نخواهم داد

من : ((فیلسوف جواب داد.)) من اسکندر پادشاه بزرگم: ((حکمران گفت. بود، به سراغ او رفتآفتاب دراز کشیده 
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از جلو من کنار رو تا آفتاب : ((دیوجانس جواب داد)). هر چه میخواهی از من بخواه: ((پادشاه گفت)). دیوجانس سگم

دیگر نمیدانم که فیلسوف .)) س باشماگر اسکندر نمیبودم، میخواستم دیوجان: ((جنگاور جوان جواب داد.)) بتابد

دنیا را بدورد گفتند، اسکندر در بابل  323میگویند که هر دو نامور در یک روز در سال . جواب این تعارف را چه گفت

اهالی کورنت مجسمهاي سنگی از مرمر بر . در سن سی و سه سالگی، و دیوجانس در کورنت در سن نود و اند سالگی

. هر سینوپه، که او را تبعید کرده بود، برایش بناي یادبودي برپا کردمزارش گذاشتند، و ش

با منطق تا آنجایی سر و کار داشت که بتواند نظریه مثل . از فلسفه کلبیون سادهتر و روشنتر فلسفهاي نیست

ون بازي پوچی ماوراالطبیعه نیز در نظر کلبی. افالطون را که دنیاي ادب و فضل آتن را مبهوت کرده بود، باطل سازد

اینان میگفتند که طبیعت را از آن لحاظ مورد مطالعه قرار نمیدهیم که راز دنیا را بشناسیم، زیرا این امر . بود

. این فلسفه واقعی اخالق است. غیرممکن است، بلکه به خاطر آنکه دانش طبیعت را راهنماي زندگی خود قرار دهیم

از راه کسب لذات به دست آورد، بلکه باید در زندگی ساده و طبیعی و ولی خوشی را نباید . هدف زندگی خوشی است

زیرا درست است که کسب لذت، اگر از کار و کوشش خود شخص  ;حتی المقدور مستقل از کمکهاي خارجی یافت

سرچشمه گیرد و ندامت به بار نیاورد، مشروع است، لیکن چه بسا که انسان در دنبال کسب لذت اغفال شود یا پس 

زندگی پاك و معتدل تنها راه . در این صورت، عاقالنهتر آن است که لذت را پلیدي بنامیم تا نیکی. ز آن دلسرد گرددا

. ثروت، صلح و آرامش را ضایع میکند، و امیال رشکآمیز مانند زنگ روح را میخورد. رسیدن به رضایت کامل است

ی در بند اسارت نیز چون آزادي لذت میبرد، زیرا تنها آزادي مرد عاقل از زندگ. بردگی غیرعادالنه، ولی بیاهمیت است

دیوجانس میگفت که خدایان زندگی آسانی به انسان بخشیدهاند، ولی انسان با رفتن . روح است که به حساب میآید

راهبی وقتی . البته نباید فکر کرد که کلبیون به خدایان اعتقاد زیادي داشتند. پی تجمالت آن را پیچیده ساخته است

دیوجانس به اسرار )) پس چرا خودت نمیمیري: ((براي آنتیستنس از خوبیهاي بعد از مرگ سخن میگفت، وي پرسید

اگر به : ((نهان میخندید، و هنگامی که بازماندگان کشتی شکستهاي در ساموتراس، قربانی نذر خدایان میکردند، گفت

به عقیده .)) بانی میکردند، تعداد قربانیها بمراتب بیشتر بودجاي آنهایی که خالصی یافتند آنهایی که غرق شدند قر

فضیلت را باید پاداش خودش شمرد، نه بسته به وجود یا . کلبیون هر چیز مذهبی جز اشاعه عمل خیر خرافات است

جز آب نباید نوشید، و صدمه به کسی . فضیلت عبارت است از خوردن و تصرف کردن و خواستن بحد. عدالت خدایان

با راستی و درستی و حرمت : ((از دیوجانس پرسیدند چگونه باید از خویشتن دفاع کرد، وي جواب داد. باید رساندن

ازدواج را اسارت خارجی میدانستند و از آن گریزان بودند، . به نظر کلبیون، فقط امیال شهوي منطقی است.)) نفس

اك زنان را ترویج میکرد، و آنتیستنس که در هر چیز دیوجانس عشق آزاد و اشتر. ولی فحشا را پشتیبانی میکردند

کلبیون، که میل . طالب استقالل بود، شکایت میکرد که نمیتواند گرسنگی را نیز چون شهوت به تنهایی ارضا کند

جنسی را مانند گرسنگی طبیعی و معمولی میدانستند، میگفتند نمیتوانند بفهمند که چرا مردم، برخالف دیگر امیال، 

حتی در مرگ نیز مرد بایستی استقالل خود را حفظ کند و زمان و مکان . رضاي این میل در مال عام شرم میکننداز ا

بعضی میگویند که دیوجانس با حبس نفس در سینه خودکشی . پس خودکشی مشروع است ;مرگ را تعیین نماید

نوان عکسالعمل عدم انطباق با تمدن بود که به ع)) بازگشت به سوي طبیعت((فلسفه کلبیون جزئی از جنبش . کرد

انسان طبعا متمدن نیست و تنها از ترس . مالل آور و پیچیده آن روز، در قرن پنجم، در آتن به وجود آمده بود

دیوجانس نسبت به سقراط همان موقعیتی را دارد . مجازات و تنهایی به محدودیتها و فشار نظام زندگی تن در میدهد

به نظر او، تمدن یک اشتباه محض است و پرومته حقش بود که به جزاي ارزانی داشتن آن : که روسو به ولتر داشت

دیوجانس میکوشید تا گوشت  ;را میستودند)) مردان طبیعی((کلبیون، مانند رواقیان و روسو، . به بشر در زنجیر شود

  . که خالی از تصنع و قانون باشدوي میگفت بهترین اجتماع آن است . خام بخورد، زیرا پختن را غیرطبیعی میدانست
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یونانیان با تمسخر بر کلبیون مینگریستند و، آنچنانکه اجتماع قرون وسطی قدیسین خود را تحمل میکرد، وجود آنها 

فقر را قاعده کلی زندگی . پس از دیوجانس، کلبیون به صورت فرقه مذهبی فاقد مذهب درآمدند. را تحمل میکردند

زندگی میگذراندند، تجرد خود را با اشتراك در امر ازدواج چاره میساختند، و مدارس فلسفه باز خود ساختند، با اعانه 

  . ها یا معابد میخفتند خانه نداشتند و در کوچه. مینمودند

فلسفه کلبیون به دست شاگردان دیوجانس، یعنی ستیلپو و کراتس، به عصر هلنیسم راه یافت و مبناي مکتب 

مکتب کلبیون در آخر قرن سوم ناپدید شد، ولی نفوذش در سنن یونان استوار بر جاي ماند، و . رواقیان را تشکیل داد

تا چه حد این نهضتها . شاید دوباره در بین فرقه مذهبی اسینیان یهود و رهبانهاي مسیحی نخستین در مصر احیا شد

آنهایی که امروز نیز . هاند هنوز بر ما معلوم نیستهاي مشابه را در هند تحت تاثیر قرار داده یا از آنها تاثیر پذیرفت فرقه

را ترویج میکنند، فرزندان روشنفکر آن مردان و زنان شرق و یونان باستانند که، )) بازگشت به سوي طبیعت((فلسفه 

خسته و درمانده از فشارهاي غیر طبیعی و فلج کننده تمدن، میاندیشند که میتوانند برگردند و با حیوانات زندگی 

. هیچ زندگانی کاملی از این وهم و هوس خاص زندگی شهري خالی نیست. نندک

III  -  افالطون  

  معلم -1

در کتاب دوم جمهور، با رغبت و همدردي، مدینه فاضله اشتراکی و . حتی افالطون نیز تحت نفوذ کلبیون قرار گرفت

است به میان )) حیث خوبی در درجه دوم از((بعد آن را رد میکند و نوع حکومتی را که  ;طبیعی را توصیف میکند

ولی هنگامی که تصویر حاکم حکیم خود را رسم مینماید، در آن اثري از رویاهاي کلبیون مییابیم مردانی  ;میآورد

نقشه . بدون مالکیت و بدون همسر، و وقف زندگانی ساده و فلسفی که آنهمه مقبول بهترین اذهان یونان باستان بود

جاد یک جامعه اشتراکی آریستوکراتیک، کوشش درخشان محافظه کار ثروتمندي است که میخواهد افالطون براي ای

  . انزجار از دموکراسی را با ایدئالیسم افراطی زمان خویش تطبیق دهد

افالطون از خانوادهاي چنان کهنسال بود که از طرف مادر به سولون، و از طرف پدر به پادشاهان اولیه آتن و حتی به 

  . مادرش خواهر خارمیدس و خواهرزاده کریتیاس بود. دون خداي دریا میرسیدپوسی

)) نامدار و بهترین((اسمش را آریستوکلس نهادند، که به معنی . بنابراین، مخالفت با دموکراسی تقریبا در خونش بود

انی بیان، و شعر از در موسیقی، ریاضیات، مع. هاي علوم سر آمد شد این جوان در اندك مدتی در تمام رشته. است

در مسابقات برزخی کشتی میگرفت و به . صورت خوب او زنان و، بدون شک، مردان را جلب مینمود. همه پیش افتاد

. در سه جنگ نبرد کرد و نشان شجاعت گرفت. گرفت)) چهارشانه((خاطر هیکل ورزیده و درشتش لقب پالتون یا 

در سن بیست سالگی گرفتار تردید بود . ایشنامه تراژدي تحریر کردلطیفه مینوشت و شعر عاشقانه میسرود، و یک نم

او را حتما از قبل میشناخت، زیرا سقراط . که سیاست پیشه کند یا شاعري، ولی سرانجام تسلیم جذبه سقراط شد

ي اکنون سخنان سقراط را میفهمید، و از تماشاي آن پیرمرد، که مانند بندباز. دوست قدیم عمویش خارمیدس بود

افالطون پس از آشنایی با سقراط . هاي خود را در هوا میانداخت و بر چنگال پرسش میگرفت، لذت میبرد اندیشه

اوریپید، ورزش، و زن را فراموش کرد و، همچون کسی که گرفتار طلسم شده باشد، به دنبال  ;اشعار خود را سوزاند

  . استاد به راه افتاد

اشت برمیداشت و، با حساسیت یک هنرمند، از دنیاي جذاب این سلینوس عجیب شاید هر روز از درسهاي استاد یادد

، که به دست 404سپس، هنگامی که افالطون بیست و سه ساله بود، انقالب . و دوست داشتنی مستفیض میشد

 آن ده روز دهشتناك، ترور اشراف، و مخالفت شجاعانه سقراط با. خویشان خودش برپا شده بود، به وقوع پیوست

جباران سی گانه، مرگ کریتیاس و خارمیدس، بازگشت دموکراسی، و محاکمه و قتل سقراط یکباره دنیا را به سر 
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در مگارا در خانه ائوکلیدس، . از آتن مانند شهري که گرفتار دیوان و اجنه باشد گریخت. جوان بیبندوبار ما فرو کوفت

سپس ظاهرا به مصر رفت و در آنجا از معلومات ریاضی و . و بعد شاید با آریستیپوس در کورنه کمی آرامش یافت

. به آتن برگشت و سال بعد، به خاطر دفاع از شهر، در کورنت جنگید 395حدود سال . تاریخی راهبان استفاده کرد

در تاراس نزد آرخوتاس، و در لوکري نزد تیمایوس به خواندن فلسفه فیثاغورسی  ;دوباره عزم سفر کرد 387در سال 

سپس براي دیدن کوه اتنا به سیسیل رفت، با دیون سیراکوزي دست دوستی داد، به خدمت . ول شدمشغ

با سه . صحیح و سالم به آتن بازگشت 386دیونوسیوس اول معرفی گردید، سپس به بردگی فروخته شد، و در سال 

صاحبش از قبول آن امتناع هزار دراخمایی که براي بازخریدن او از صاحبش به توسط دوستانش فراهم شده بود و 

مشهور بود، خرید و در آنجا  aکرده بود، باغی را که محل تفریح اطراف شهر و، به نام خداي محلی، به آکادموس

 .بوددانشگاهی تاسیس کرد که نهصد سال مرکز علم و فرهنگ یونان 

شاگردان شهریه . انجمن اخوت مذهبی بود که در خدمت پرستش خدایان قرار داشت آکادمی در حقیقت یک

هاي اعیان و اشراف براي تحصیل میآمدند، از والدینشان انتظار  نمیپرداختند، ولی از آنجایی که بیشتر از خانواده

هاي  ه گاه در وصیتنامهثروتمندان گا: ((سویداس میگوید. میرفت که به موسسه کمکهاي مالی قابل مالحظهاي بکنند

میگویند که دیونوسیوس دوم .)) خود وسایل زندگی بی رنج و آرام فیلسوفانهاي را براي بعضی به ارث میگذاشتند

به افالطون بخشید، و شاید دلیل شکیبایی افالطون نسبت به سلطان از همین بخشش ) هزار دالر 480(هشتاد تالنت 

عران هزل گو شاگردان آکادمی را ریشخند میکردند که در رفتارشان، و در شا. سخاوتمندانه سرچشمه گرفته باشد

از اینجا معلوم میشود که  ;وضع لباس پوشیدنشان با کاله سه گوش و عصا و رداي کوتاه دانشگاهی، تظاهر میکنند

ن نیز به زنا. لباس مخصوص مدرسه ایتن در انگلستان و رداي مشکی دانشگاهی به طور کلی تا چه حد قدمت دارد

. آکادمی پذیرفته میشدند، زیرا افالطون در این زمینه فردي غیر محافظه کار و طرفدار شدید حقوق زنان بود

هر کس هندسه نمیداند، اینجا : ((بر سر در مدرسه نوشتهاي اخطار مانند بود. درسهاي اساسی ریاضیات و فلسفه بود

. یات از شرایط ورود بودشاید دانستن مقدار قابل توجهی ریاض.)) داخل نشود

دروس ریاضی . بیشتر پیشرفتهاي ریاضی قرن چهارم توسط مردانی انجام شد که در آکادمی درس خوانده بودند

، حقوق، و )احتماال شامل ادبیات و تاریخ(، هندسه عالی، نجوم، موسیقی )نظریه اعداد(آکادمی عبارت بود از حساب 

ه خود در دهان سقراط میگذارد بوده باشد، فلسفه سیاسی و اخالق را باید در اگر افالطون پیرو نظریاتی ک. فلسفه

البته میدانید که اصول مشخصی درباره عدالت و نیکی هست که در : سقراط: برنامه آکادمی در مرحله آخر دانست

  . گ شدهایمو تحت اقتدار والدین خود ما با اطاعت از آنها و محترم داشتنشان بزر ;کودکی به ما آموختهاند

  . درست است: گالوکون

ولی این  ;و نیز موازین و عادات متضادي در کسب لذت هست که روح ما را فریفته، به سوي خود میکشاند: سقراط

موازین نمیتواند کسانی را که از عدالت بویی نبردهاند و پایبند اصول پدران خود هستند و از آنها اطاعت میکنند 

  . بفریبد

  . است درست: گالوکون

پس، شخصی که در این وضع روحی باشد و روح کنجکاو او بپرسد انصاف و شرافتمندي چیست و خود : سقراط

جواب دهد هر چه قانون بگوید، و سپس بحث و مشاجره پیش آید، و کالم قانونگذار را رد کند و به این فکر معتقد 

، و تمام اصول کهن را منکر شود، آیا فکر میکنید که شود که در دنیا ظلم و عدل تفاوتی ندارد و بد و خوب یکی است

  . ممکن نیست: باز از قوانین اطاعت خواهد کرد گالوکون
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و هنگامی که نسبت به آنها احترام قایل نشود و آنها را طبیعی نداند و در کشف حقیقت فرو ماند، میتوان از : سقراط

  . نمیشود: خواهشهاي خود برود گالوکونچنین کسی انتظار داشت که در زندگی به راهی جز ارضاي 

  . بدون شک: و آیا به جاي اطاعت از قانون به بیقانونی نمیگراید گالوکون: سقراط

که مردم در  نبایستی گذارد. ... محتاط بود دیالکتیکبنابراین، در آشنا کردن شارمندان سی ساله مان با : سقراط

از این موضوع بخصوص باید پرهیز کرد، چرا که مردان جوان،  ;سنین ابتداي جوانی لذت دیالکتیک را درك کنند

همان طور که دیدهاید، چون طعم آن را براي اولین بار چشیدند، به تقلید کسانی که با ایشان جر و بحث میکنند و 

دیگران را تکذیب کنند، و اینان مانند توله سگانی هستند که از منکر اظهاراتشان میشوند، دوست دارند اظهارات 

  . کشیدن لباس و گاز گرفتن هر کس که نزدیکشان میآید شاد میشوند

  . آري، این کار ایشان را سخت شاد میکند: گالوکون

ند کرد که و بعد چون چند بار فتح کردند و به دست دیگران مغلوب شدند، بسرعت و بشدت عادت پیدا خواه: سقراط

... این است که. نسبت به هر چه قبال اعتقاد داشتهاند بی اعتقاد شوند

  . فلسفه نام بدي در مردم دارد

  . کامال صحیح است: گالوکون

ولی همینکه شخص پا به سن گذارد، دیگر گرفتار این جنون نخواهد شد، بلکه از آن عاقلی تبعیت خواهد : سقراط

قت است، نه آن مرد جدلی که گفته دیگران را فقط به خاطر بازي و سرگرمی نقض کرد که فقط در پی یافتن حقی

  . بلوغ فکري چنین شخصی باعث افزایش ارزش و حرمت منطق و استدالل میشود، نه کاهش آن. میکند

ن یکی از مسائل ای. افالطون و دستیارانش با خطابه، گفتگو، و مطرح ساختن مسائل براي شاگردان تدریس میکردند

شاید ائودوکسوس و هراکلیدس از . بیابند)) حرکات متحدالشکل و منظمی را که سبب گردش سیارات است((بود که 

درسها فنی بود، و گاهی آنهایی را که براي منافع عملی به مدرسه میآمدند . این نحوه برخورد ملهم شده باشند

وپرئیدس، و کسنوکراتس سخت تحت نفوذ آنها ولی شاگردانی چون ارسطو، دموستن، لوکورگوس، ه. مایوس میکرد

همان طور : آنتیفانس با طنز میگوید. قرار گرفتند و در بسیاري موارد یادداشتهایی را که برداشته بودند منتشر کردند

که در شهرهاي دوردست شمالی چون سخن از دهان گوینده بیرون بیاید فورا یخ میبندد و در تابستان پس از ذوب 

میرسد، کلماتی که افالطون به شاگردان جوانش میگفت نیز چون پیر میشدند برایشان قابل فهم  شدن به گوش

  . میگردید

  هنرمند  -  2

اصول ((افالطون خودش میگوید که هرگز رسالهاي فنی ننوشته است، و ارسطو به تدریس او در آکادمی به عنوان 

   .استمتفاوت )) دیالوگها((ا چه حد با تعالیم مندرج در ما نمیدانیم که این اصول ت. اشاره میکرد)) تدوین نشده

یکی از طنزهاي مفرح تاریخی این است که آن . شاید دیالوگها را در اصل براي تفنن مینوشتند و با مزاح میآمیختند

هاي اروپا و امریکا آموخته میشوند، اساسا بدین منظور  در دانشگاهآثار فلسفی که امروزه بیشتر مورد توجه هستند و 

افالطون اولین . تصنیف شدهاند که فلسفه را، از طریق تلفیق آن با شخصیت انسانی، براي عامه مردم قابل فهم سازند

 ;ار برده بودندکسی نبود که دیالوگهاي فلسفی را نوشت، زنون الئایی و چند نفر دیگر قبل از او این سبک را به ک

سیمون آتنی که چرمکاري میکرد، گزارشی از مکالمات سقراطی را که در دکان او صورت گرفته بود به شکل دیالوگ 

وي هرگز ادعا نمیکند که شرح دقیق مکالمات سقراط را، که  ;کار افالطون جنبه ادبی دارد، نه تاریخی. نوشته بود

گورگیاس . یسد، و حتی نمیکوشد که مراجعی که میدهد منسجم باشدسی یا پنجاه سال پیش روي داده بود، مینو

نیز، مانند سقراط، اگر سخنانی را که فیلسوف نمایشنامهنویس جوان در دهان او میگذاشت میشنید، بدون شک 
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ري بنابراین نباید از یا ;دیالوگها مستقل از یکدیگر و شاید در فواصل طوالنی زمانی نوشته شدهاند. مبهوت میماند

طرحی در کار نیست که کلیه مطالب را وحدت بخشد، جز . نکردن حافظه و نیز تغییر برداشتها تعجب کنیم

 .نمییابدجستجوي مداوم عقل رشد کنندهاي که به دنبال حقیقت میرود و هرگز 

هاي بزرگ را با صراحت بیان میکند، تصویري دوست  عقاید و اندیشه. استساختمان دیالوگها زیرکانه ولی ناشیانه 

  . داشتنی و پر قدرت از سقراط میسازد، ولی بندرت وحدت یا تداوم را رعایت مینماید

موضوعها بیحساب تغییر میکنند، از این شاخه به آن شاخه میپرند، و اغلب به شکل ناشیانهاي توسط یک نفر از 

، ولی براي دوستی پنجاه و چهار صفحه از ))حافظهاش ضعیف است((سقراط میگوید که . میشوددیگران نقل قول 

اغلب دیالوگها به علت فقدان گوینده نیرومندي که بتواند . بحثی را که در جوانی با پروتاگوراس کرده از حفظ میخواند

احت و روانی سخن، طنز موقعیت، لیکن فص. در برابر سقراط سخنی جز آري یا مشابه آن بگوید تضعیف شده است

هاي مکرري که به سوي اندیشه عمیق  بیان، اندیشه، دنیاي زندهاي که از شخصیتهاي متنوع به وجود آورده، و دریچه

ارزشی را که قدما براي دیالوگها قایل بودند از اینجا میتوان . و واال گشوده است تمام این نقایص را از بین میبرد

ي که از تمام نویسندگان قدیم یونان، تمام و کمال، تا به امروز مانده و به دست ما رسیده همین دانست که تنها اثر

به همان میزان که مضامین این گفتگوها در تاریخ فلسفه و اندیشه ارجمند است، شکل و صورت آنها . دیالوگهاست

  . نیز در تاریخ ادب ذیمقدار و ارزنده است

بودن عهد جوانی است، که در عبارات فوق دیدیم چگونه افالطون )) جدلی((ارزي از هاي ب دیالوگهاي اولیه نمونه

در عین حال، تصویرهاي جذابی که از جوانان آتن ترسیم مینماید تا حدودي این نقص را برطرف  ;محکومش میکند

. با افالطون است، که در نوع خود شاهکار است، بهترین مقدمه براي آشنایی )مهمانی(رساله سومپوسیون . میکند

فکر کنید که شما میزبان ما، و من و دوستانم مهمان : ((آگاتون به نوکرهایش میگوید(صحنه سازیهاي نمایشی آن 

، حکایت خوشمزه مست کردن و افتضاح )از بس خورده، سکسکه میکند(، تصویرهاي زنده آریستوفان ))شما هستیم

دازي بیپرده، در تصویري که از سقراط میسازد، با واالترین آلکیبیادس، و از همه مهمتر ترکیب ظریف واقعپر

فیدون مالیمتر ولی . ایدئالیسم نسبت به مفهوم عشق، این اثر را در زمره یکی از شاهکارهاي تاریخ نثر قرار میدهد

جود در این دیالوگ، موضوع بحث، گرچه قوي نیست، بیریا و صادقانه است و به حریف اجازه اظهار و ;زیباتر است

سبک نویسنده با آرامی بیشتري در صحنه آخر جریان دارد، و همین آرامش است که پایان غمانگیز داستان . میدهد

قسمتی . را مالیم میکند و مرگ سقراط را، مانند جویباري که بآرامی در خم بستر خود ناپدید میشود، آسان مینماید

حالی که سقراط و شاگردانش گرمازدگی پاي خود را با  از دیالوگ فدروس در سواحل رودخانه ایلیسوس است، در

البته بزرگترین دیالوگها جمهور است که فلسفه افالطون را به کاملترین وجهی . خنکی آب رودخانه برطرف میکنند

پارمنیدس بدترین نوع . بیان میکند و، در بخشهاي نخستین، شامل برخوردهاي هیجانانگیز شخصیتها و عقاید است

خشک و منطق بیمعنایی است که تا به حال در تمام ادبیات جهان دیده شده است، و در تاریخ فلسفه  استدالل

. بهترین مثال شجاعت شخص متفکري است که به نحو انکارناپذیري محبوبترین نظریه خود فرضیه مثل را رد میکند

حالت  ;از صحنه خارج میشود سقراط بتدریج ;در دیالوگهاي آخرین، هنرمندي افالطون رو به کاهش میگذارد

و سرانجام در  ;سیاست، آرمانخواهی جوانانه خود را از دست میدهد ;شاعرانه فلسفه مابعدالطبیعه از بین میرود

نوامیس، این وارث سرخورده و خسته فرهنگ چند بعدي آتن، تسلیم دام فریب اسپارت میشود و از آزادي و شعر و 

  .هنر و حتی فلسفه دست میکشد
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هاي افالطون نظامی موجود نیست، و اگر در اینجا، به خاطر نوعی نظم، عقاید او را تحت عنوانهاي معمول  در نوشته

منطق، مابعدالطبیعه، اخالق، زیباییشناسی، و سیاست خالصه کردهایم، باید به یاد داشته باشیم که طبع شاعرانه 

از آنجا که افالطون شاعر است، منطق برایش . ار خود را در قالب معینی محدود کندافالطون اجازه نمیداد که افک

. و در قیاسهاي مشکل دست و پاي خود را گم میکند ;براي یافتن تعریفها دچار سرگردانی میشود ;آسان نیست

هایم، سر از محل بعد گرفتار داالنهاي پیچ در پیچ میشدیم، و وقتی خیال میکردیم به آخر رسید: ((خودش میگوید

نمیدانم آیا ((افالطون باالخره به این نتیجه میرسد که .)) اول در میآوردیم و میدیدیم مانند همیشه هیچ ندیدهایم

مثال زبان را مورد مطالعه قرار . با این وصف، قدمهاي اولیه را بر میدارد.)) علمی به نام منطق اساسا وجود دارد یا نه

. ید صداها میشناسدداده، آن را مشتق از تقل

تجزیه و تحلیل و نتیجهگیري و قیاس و سفسطه را مورد بحث قرار میدهد و قیاس را میپذیرد، ولی استقرا را به آن 

در دیالوگها، حتی در عامه پسندترین آنها، لغتهایی مانند جوهر، نیرو، فعل، انفعال، و تکوین را ابداع . ترجیح میدهد

را، که بخشی از شهرت )) مقوالت عشر((از )) مقوله((پنج . ورد استفاده قرار میگیردمیکند که بعدها در فلسفه م

فرد مجرد ((عقاید سوفسطاییان را، که احساس را بهترین مالك حقیقت میدانند و . ارسطو مدیون آن است، نام میبرد

س، هر شخص خیالباف یا میگوید اگر چنین بود، هر تحلیلی که هر ک ;میشمرند، رد میکند)) را مقیاس همه چیز

  . دیوانه یا هر بوزینهاي، از دنیا میکرد به یک اندازه ارزش داشت

که هراکلیتوس از آن سخن . به ما میدهد همان جریان عظیم دایمی تغییر است)) انبوه حواس((آنچه تمام این 

  . میرسیدیماگر ما فقط ادراك حسی میداشتیم، هرگز دانشی کسب نمیکردیم و به حقیقتی ن. میگوید

به عبارت دیگر، صور کلی و تعمیم یافته است که هرج و مرج مدرکات  ;به دست میآید)) مثل((دانش ما از طریق 

اگر ما فقط میتوانستیم از افراد جزئی آگاه باشیم، فکر کردن غیرممکن . حسی را در قالب منظم فکر متشکل میسازد

هاي مختلف، و بیان آن طبقه به طور کلی به وسیله  هتشان به گروهبشر به کمک طبقه بندي اشیا بر مبناي شبا. بود

ما را قادر میکند که درباره همه انسانها فکر کنیم، همچنین )) انسان((کلمه . یک اسم عام، فکر کردن میآموزد

براي ) ها ایده(این مثل . به هر نوري که به زمین یا دریا تابیده است اطالق میشود)) نور((به تمام میزها و )) میز((

زیرا حتی هنگامی که تمام اشیاي قابل حسی که این مثل را  ;حواس عینیت ندارند، اما در فکر شخص واقعیت دارند

هر . انسانها متولد میشوند و میمیرند، ولی بشر همیشه زنده است. بیان میکنند از بین بروند، خود آنها برجاي میمانند

اما مثلث . ر یا زود از بین میرود، و بنابراین به طور نسبی غیر واقعی استفرد مثلث فقط مثلث ناقصی است و دی

آنچه هندسه  ;کاملندبنابراین، جاویدان و  ;تمام اشکال ریاضی مثلند. شکل و قانون تمام مثلثها کامل و جاویدان است

ها میگوید، حتی اگر چنین اشکالی در دنیاي مادي هرگز وجود  و مربعها و مکعبها و کرهها  درباره مثلثها و دایره

مفاهیم انتزاعی هم به این معنا واقعیت . نداشته و بعدها هم وجود نیابند، حقیقت دارند و بنابراین واقعی هستند

. و ابزاري براي آن است یک عمل فضیلتآمیز دوام مختصري دارد، ولی فضیلت حقیقت پایداري در فکر، ;دارند

اینها همان قدر براي فکر واقعی هستند که زیبا و بزرگ و شبیه . همچنین است زیبایی و بزرگی و شباهت و غیره

دنیاي علم و . افعال و اشیاي جزئی تا حد برخورداري از آن صور کلیه و حقایق مثالی تعین مییابند. براي حواس ما

تاریخ، در تقابل با زندگینامه نویسی، داستان  .استفته بلکه از مثل به وجود آمده فلسفه از اشیاي جزئی ترکیب نیا

ریاضیات تنها مطالعه اشیاي  ;زیستشناسی تنها علم اعضاي بخصوصی نیست، بلکه علم حیات است ;انسان کلی است

فلسفه . نسبیت، و اشکال مستقل از اشیاست، و مع هذا درباره کلیه چیزها صدق میکندمادي نیست، بلکه علم اعداد، 

. علم مثل است
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خدا، محرك بیحرکت اولی، یا روح دنیا، . تمام چیزها در فلسفه متافیزیک افالطون دور محور فرضیه مثل میگردد

الیتغیري که، طبق گفته افالطونیان  جهان را و هرچه در آن است طبق قوانین و صور جاودانه، یعنی مثل کامل و

عالیترین مثل خیر . جدید، لوگوس یا عقل االهی، یا ذهن خدا را تشکیل میدهند، به حرکت میاندازد و نظام میبخشد

گاهی افالطون خیر را با خدا یکی میداند، و اغلب آن را ابزار راهنماي خلقت، و صورتی غایی که کلیه اشیا را به . است

حرکت و . هدف دانش درك این خیر و رویت مثال صورتبخش در جریان خلقت است. کند مینامدخود جلب می

خلقت اعمال مکانیکی نیستند و در دنیا، چون در وجود خود ما، روح یا اصلی حیاتی الزم دارند که آنها را بنیاد 

  . بگذارد

که فقط در حال استوا بین وجود و عدم قرار بنابراین ماده اساسا واقعی نیست، بل ;تنها آنچه نیرو دارد واقعی است

. دارد، یعنی در مرحله امکان است و در انتظار اینکه خدا یا روح مطابق مثالی به آن شکل خاص و موجودیت دهد

قبل از جسم . روح حیات خالص، مجرد، و ابدي است. روح نیروي محرکه انسان و جزئی از روح محرکه کلیه اشیاست

حلول در جسم جدید خاطرات پیشین را همراه میآورد، و چون این خاطرات در زندگی جدید  وجود داشته، هنگام

  . بیدار میشوند، ما آن را دانش تازهاي فرض میکنیم

تعلیم دادن فقط یاد مطالبی را زنده میکند که روح در . کلیه حقایق ریاضی بدین ترتیب ذاتی و غریزي هستند

ز مرگ، روح یا ذات زندگی، به تناسب نیک و بدش در زندگیهاي قبلی، به جسم پس ا. حیاتهاي قبلی میدانسته است

جزیره ((شاید روحی که مرتکب گناه شده به دوزخ یا برزخ، و روح نیکوکار به . برتر یا فروتري حلول میکند

بدان مختلف هنگامی که روح پس از چند بار زندگی از تمام گناهان پاك شد، از حلول کردن در ا. برود)) خجستگان

 .میگیردآزاد میگردد و در بهشت سعادت ابدي خانه 

  عالم اخالق  -4

افالطون میداند که بسیاري از خوانندگانش شکاك هستند، بنابراین در دورهاي میکوشد تا اصول اخالق طبیعی را، 

  . دوزخ و بهشت و برزخ به سوي عدالت رهنمون شود، بیابد که روح مردم را بدون ارجاع به

بزرگترین و منصفانهترین : ((در دیالوگهاي میانی، بیش از پیش از فلسفه مابعدالطبیعه به اخالق و سیاست میپردازد

ین مسئله اخالق در تعارض ب.)) خردي که ما میشناسیم آن است که مربوط به نظام دادن به خانواده و حکومت باشد

افالطون این مسئله را به نحو زیبایی مطرح میکند و از زبان کالیاس . لذت فردي و خیر و صالح اجتماعی نهفته است

در این بحث میپذیرد که بسیاري از لذات . چنان دفاعی از خودپسندي مینماید که هیچ عالم ضد اخالق نکرده است

تمیز بدهد، و از ترس اینکه مبادا این شعور و قوه تمیز دیر  پسندیدهاند، ولی شعور الزم است که بین لذت بد و خوب

به فریاد شخص برسد، بر ما فرض است که در روح جوانها عادت به اعتدال، یعنی احساس حد وسط زرین، را تلقین 

، اعتدال، شجاعت: هر جز فضیلت خاص خود را دارد ;روح یا اصل حیات سه سطح یا جز دارد میل، اراده و فکر. کنیم

. و خرد که باید به آنها پرهیزگاري و عدالت را، که ایفاي فرایض ما نسبت به والدین و خدایان هستند، نیز اضافه کرد

عدالت را میتوان همکاري این اجزا در کل تعریف کرد، مثال همکاري عناصر متشکله شخصیت در یک فرد یا افراد در 

  . ن وجهی انجام دهندتری یک کشور، که هر یک وظیفه خود را به شایسته

خوبی نه در خرد محض است نه در لذت تنها، بلکه ترکیب متناسب و هماهنگی است از آن دو که زندگی 

عالیترین ((از نظر اخالقی، . خوبی غایی در شناخت کامل صورتها و نوامیس ابدي است. خردمندانهاي را پدید میآورد

یرویی وجود داشته باشد که روح براي پرستش حقیقت، و انجام همه نیرو یا خاصیتی است اگر اساسا چنین ن... خوبی

آن که حقیقت را چنین دوست میدارد بدي را با بدي پاسخ نمیدهد، ترجیح میدهد مظلوم واقع . کار در راه آن، دارد

ر گوهري در بر و بحر دنبال مردانی خواهد گشت که فاسدشدنی نیستند و دوستی با آنها از ه((شود تا ظلم کند، و 
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هواخواهان واقعی فلسفه از شهوات جسمانی پرهیز میکنند، و چون فلسفه راه تهذیب نفس و . ... گرانبهاتر است

خالصی از زشتی را به آنها بنمایاند، از آن نمیگریزند، بلکه تسلیم آن میشوند و هر جا رهنمون شود از آن تبعیت 

مذهبی را از دست داده بود، ولی هم شاعر و هم خداپرست باقی افالطون اشعار خود را سوخته و ایمان .)) میکنند

فلسفه و مذهب در وي  ;مفهوم خدا در نظر او لبریز از احساسات زیباشناختی و قرین زهد و پارسایی بود. مانده بود

از هر چه مسنتر میشد، کمتر میتوانست زیبایی را جدا . یکی شده و با اخالق و زیباشناختی مخلوط گردیده بود

اش، او به هنر و شعري که به نظر دولت مغایر موازین اخالقی )دولت آرمانی(در مدینه فاضله . خوبی و حقیقت ببیند

حتی هومر، آن صورتگر  ;هاي غیرمذهبی توقیف میشدند نمایشها و خطابه ;و میهن پرستی باشد اجازه نشر نمیداد

وریک و فروگیایی احتماال مجاز شمرده میشد، لکن هیچ موسیقی د. وسوسه گر االهیات ضد اخالقی، نیز طرد میشد

عرضه کند پذیرفته نبود، و هر گونه نوآوري )) صداي ناهنجار((آلت موسیقی پیچیده و هیچ هنرمند ماهري که 

. بنیادي ممنوع بود

زهاي پیدا از ابداع نوع جدید موسیقی که حکومت را به مخاطره میافکند باید پرهیز کرد، چون ممکن نیست سبک تا

سبک جدید، همینکه بتدریج جاي باز کرد، بآهستگی در رفتار و . ... شود و بر مهمترین ارکان حکومت تاثیر نکند

و از آنجا با نهایت بیشرمی به قوانین و تشکیالت مملکتی حمله میبرد و تا هر چه را هست ... عادات نفوذ میکند

  . واژگون نسازد از پاي نمیایستد

اثر هنري بایستی چون موجود جانداري باشد که سر و بدن و . ن نیکی، در تناسب، تقارن، و نظم استزیبایی، همچو

به نظر پیرایشگر احساساتی ما، زیبایی حقیقتی معنوي است . دست و پا دارد و همگی از یک اندیشه زندگی مییابند

که افالك از آنها به وجود میآید از  دارند، و نوامیسی)) زیبایی مطلق و جاودانی((اشکال هندسی . نه جسمانی

عشق یعنی جستجوي زیبایی، و آن سه مرحله دارد که به ترتیب عشق به بدن، به روح، و به . ستارگان زیباترند

عشق بدنی میان زن و مرد، به عنوان وسیله تولید نسل که نوعی تداوم بقاست مشروع است، هر چند . حقیقت است

عشقبازي مرد با مرد و زن با زن غیرطبیعی است، و چون . براي فیلسوف نامناسب است که صورتی ابتدایی از عشق و

این کار با بلندپایه کردن آن، یعنی رساندنش به مرحله دوم یا  ;تولید مثل را عقیم میسازد باید از بین برداشته شود

ا زیبایی و جوانیش مظهر و نشان اینجا مرد مسنتر به مرد جوانتر عشق میورزد، زیر. عشق روحانی، امکانپذیر است

  . جوان پیر را دوست میدارد، زیرا دانش و معرفت پیر راه ادراك و شرافت را بر او میگشاید ;زیبایی پاك و ابدي است

، عشقی که در جستجوي زیبایی مطلق مثل و ))عشق جاویدان به داشتن نیکی است((لیکن، عالیترین عشقها 

  . ، نه محبت غیرجسمانی بین زن و مرد))عشق افالطونی((ن است ای. صورتهاي کامل و ابدي است

همینجاست که افالطون شاعر و فیلسوف در شوق آتشین درك اسرار و آرزوي شهود قوانین و نحوه خلقت و هدف 

. جهان با هم یکی میشوند

مردمان بنگرد یا در نزاع با زیرا اي آدیمانتوس، آن که افکارش در وجود واقعی متمرکز است، مجال ندارد که به امور 

چشم او همیشه متوجه اصول ثابت و تغییرناپذیري است که مزاحم یکدیگر . ایشان گرفتار حسادت یا دشمنی گردد

نمیشوند، بلکه با نظم خاصی طبق عقل و منطق به جلو پیش میروند، از اینهاست که تقلید میکند، و بر مبناي 

  . دآنهاست که زندگی خود را قالب میریز

  معمار مدینه -5

براي خود رویاي اجتماعی یا اجتماعی رویایی در سر . فاضله با این وجود، افالطون عالقهمند به امور بشر است

از دستهبندیهاي شدید . میپروراند، اجتماعی که در آن فساد رخنه نکرده و از فقر و ظلم و جنگ خبري نیست

مانند هر نجیبزادهاي از حکومت .)) ت و سوظن همیشه حکمفرماستنزاع و دشمنی و نفر: ((سیاسی آتن منزجر است
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سرمایه داران، که انگار نه انگار آنهایی را که به ذلت و تباهی کشاندهاند میبینند، : ((مستبدانه ثروتمندان بیزار است

ترتیب تعداد  نیششان، یعنی پولشان، را به تن هر بیدفاعی فرو میکنند و چندین برابر اصل نفع میبرند، و بدین

بعد از اینکه فقرا دشمنان خود را مغلوب کردند و عدهاي را ((و )) گدایان و تهی کیسه گان را در کشور زیاد میکنند،

کشتند و عدهاي دیگر را تبعید نمودند و بقیه را به طور مساوي در آزادي و قدرت سهیم کردند، دموکراسی به وجود 

لتمندان تو زرد از آب در میآیند، و چون عده شان زیاد است، با استفاده از راي آزادیخواهان نیز مانند دو.)) میآید

خود، از بیت المال به مردم اعانه میبخشند و مقامات و مناصب را به خود اختصاص میدهند، و آن قدر در حق 

ین تحتالشعاع اکثریت مداهنه میکنند و تملق ایشان را میگویند که دموکراسی به هرج و مرج بدل میشود، مواز

همان طور که به دنبال پول . مردمان پست قرار میگیرد، و قواعد رفتاري با گستاخی و ناسزاگویی به خشونت میگراید

  . رفتن دیوانهوار حکومت متنفذان را بر هم میزند، افراط در آزادي نیز دموکراسی را ضایع میسازد

ل خانه مردم رسوخ مینماید و باالخره به شیوع میان در چنین وضعی، هرج و مرج رشد میکند و به داخ: سقراط

و فرزندان خود ... پدر عادت میکند که به سطح پسرانش پایین بیاید . ... حیوانات و مسموم کردن آنها منتهی میشود

آنها استاد تملق شاگردان خود را میگوید و از . ... را همسطح پدران میدانند، و ترس از والدین و شرم از میان میرود

پیر و جوان یکی میشوند، و جوان همسطح پیر قرار . ... میترسد، و شاگردان استادان و معلمان خود را تحقیر میکنند

نباید فراموش کنم که از . از جوانان تقلید میکنند... و پیر مردان. میگیرد و در سخن و عمل ادعاي رقابت با او میکند

... درست است، اسبان و خران نیز مانند آزاد مردان. ... با هم نیز سخن بگویم آزادي و برابري مردان و زنان در ارتباط

  . ... داراي حقوق و شخصیت مساوي خواهند شد

  . آورد شکوفه آزادي از هر گوشه و کنار سر بر می

فراط ا.... افراط در هر چیز اغلب سبب عکس العملی در جهت مخالف میشود: آنگاه چه خواهد شد سقراط: آدیمانتوس

 و شدیدترین نوع استبداد از افراطیترین نوع آزادي پدید می... در آزادي در بین افراد یا در کشور به بردگی میانجامد

ثروتمندان از ترس آنکه دموکراسی خونشان را بریزد، . وقتی آزادي افسار گسیخته شود، استبداد نزدیک میشود. آید

هاي فراوان  د جاهطلبی قدرت را در دست میگیرد، به فقیران وعدهیا فر. براي سرنگون کردن آن توطئه میکنند

تا اینکه کشور را ((میدهد، دور خود قشون خصوصی جمع میکند، و اول دشمنان و سپس دوستان خود را میکشد 

در این نزاع بین طرف افراط و تفریط، فیلسوفی که رعایت . و حکومت استبدادي برقرار سازد)) یکسره تصفیه کند

در ((اگر این فیلسوف عاقل باشد،  ;))انسانی است که گیر حیوانات درنده افتاده باشد((تدال را تبلیغ میکند مانند اع

برخی از دانشپژوهان در چنین بحرانی به گذشته پناه برده، .)) پناه دیواري مینشیند تا باد تند و طوفان فرو نشیند

به نظر او، نخست باید شاه خوبی . میشود و مدینه فاضله میسازد ولی افالطون به آینده پناهنده ;تاریخ مینویسند

سپس بایستی کلیه سالمندان را، جز آنهایی که براي . بیابیم که بگذارد مردمش را در معرض آزمایش قرار دهیم

جوانان را حفظ نظم و تعلیم جوانان الزمند، به نقاط دوردست بفرستیم و جوانان را تعلیم دهیم، زیرا عادات بزرگتران 

باید جوانان، از زن و مرد، بیست سال تحصیل علم کنند، و این تحصیل . فاسد میکند وبه شکل سابق در میآورد

شامل اساطیر خواهد بود، نه اساطیر غیر اخالقی اعتقادات کهن، بلکه اساطیر تازهاي که روح را رام کند و به اطاعت 

آنهایی که . در سن بیست، همه باید تحت آزمایشهاي جسمی و روانی و اخالقی قرار گیرند .وادارداز والدین و دولت 

اینها داراي مالکیت . مردود شوند، طبقات اقتصادي کشور، یعنی کاسب و تاجر و کارگر و زارع، را تشکیل خواهند داد

. ثروتمند خواهند شد، ولی بردگی در کار نخواهد بود) تا حدودي(و توانایی خصوصی خواهند بود و به نسبت استعداد 

. در سن سی سالگی دوباره آزمایش خواهند شد. قبول شدگان آزمایش اول ده سال دیگر تعلیم و تربیت خواهند دید

، بلکه در یک سربازان مالکیت خصوصی نخواهند داشت و کسب نباید بکنند. آنها که مردود شوند سرباز خواهند شد
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) و نه قبل از آن(آنهایی که از امتحان دوم فاتح بیرون بیایند، اکنون . اجتماع اشتراکی نظامی زندگی خواهند کرد

در سن . ، از ریاضیات و منطق تا سیاست و قانون، تحصیل خواهند کرد))فلسفه االهی((هاي  پنج سال در تمام شعبه

مام دانشی که در سر دارند به دنیاي عمل انداخته خواهند شد تا زندگی سی و پنج، پیروزمندان آزمایش سوم با ت

اند بدون انتخابات به عضویت طبقه نگهبانان  در پنجاهسالگی، آنهایی که هنوز زنده. کرده، براي خویش جایی بیابند

. اجتماع یا طبقه حاکم درخواهند آمد

 ;قانونی وجود نخواهد داشت. ایی شخصی نخواهند بوداینان تمام قدرت را در دست خواهند داشت، ولی صاحب دار

درباره کلیه دعاوي خصوصی و عمومی، پادشاهان فیلسوف، طبق دانش و فراستی که گرفتار محدودیتهاي ماسبق 

اعضاي این طبقه، براي اینکه از قدرت خود سواستفاده ننمایند، ملک و پول و خانواده و زن . نیست، حکم خواهند داد

نظام . مردم قدرت خزانه را در دست خواهند داشت، و سربازان قدرت شمشیر را. صاصی نخواهند داشتدایمی اخت

. و روح مردم عادي قادر به درك و عمل آن نیست ;دموکراتیک نبوده، بلکه آریستوکراتیک است) کمونیسم(اشتراکی 

  . فقط سربازان و فیلسوفان میتوانند آن را به ثمر برسانند

ام طبقات باید کامال از طرف طبقه نگهبان، به عنوان وسیله تداوم نسل بر مبناي اصالح نژاد، تنظیم ازدواج در تم

و الزم است که فقط  ;باید تا حد امکان بهترین هر دو جنس با یکدیگر، و بدترین آنها با یکدیگر مزاوجت کنند: ((شود

دولت کلیه کودکان را بزرگ .)) راه اصالح نژاد استکودکان نوع اول پرروش داده شوند نه نوع دوم، زیرا این تنها 

دخترها باید با پسرها حقوق . طبقات موروثی نباید باشند. میکند و تحصیل رایگان و مساوي براي همه فراهم میسازد

افالطون گمان . مساوي داشته باشند، و هیچ منصب دولتی نباید به روي زنان، به خاطر زن بودن آنها، بسته باشد

د که با توام کردن فردگرایی، زندگی اشتراکی، بقاي انسب، آزادي زنان، و آریستوکراسی اجتماعی به وجود میکن

تا فیلسوفان شاه نشوند و یا : ((و باالخره چنین نتیجه میگیرد ;خواهد آمد که فیلسوف از زندگی در آن شاد تواند بود

پلیدي از شهرها و از آدمیان رخت برنخواهد ... اشته باشندپادشاهان و شاهزادگان این دنیا روح و قدرت فلسفه را ند

  .))بست

  قانونگذار - 6

او نیز مانند ولتر فکر میکرد که . افالطون گمان میبرد که چنین شاهی را در وجود دیونوسیوس دوم یافته است

براي بهبود . ع سازدحکومت سلطنتی این مزیت را بر دموکراسی دارد که اصالحگر اجتماعی فقط باید یک نفر را قان

باید دیکتاتوري یافت جوان، خوش خلق، در تحصیل سریع التاثیر، با حافظه قوي، با شهامت، و اصیل ((حکومت 

خوشبختی او باید در این باشد که معاصر قانونگذار بزرگی باشد و بخت یاري کند و آن دو را به  ;و خوشبخت... الطبع

  . چنانکه دیدیم، بخت یاري کرد، ولی موفقیت حاصل نشدولی در این مورد، .)) هم نزدیک سازد

نوامیس، . در سالهاي کهولت، افالطون، که هنوز میخواست قانونگذار باشد، سومین حکومت آرمانی را عرضه داشت

عالوه بر اینکه اولین اثر کالسیک اروپایی در حوزه قانونشناسی است، بررسی آموزندهاي است که فتور پیري پس از 

به عقیده افالطون، شهر جدید باید در زمینالد داخلی کشور برپا شود، مبادا که . ي دوران جوانی را نمایش میدهدرویا

. عقاید خارجیها آیین آن را، تجارت خارجی صلح و آرامش آن را، و تجملپرستی بیگانه سادگی آن را از بین ببرد

اضافه برآن، فقط خانواده و بردگان  ;محدود باشد 5040 تعداد شارمندان آزاد آن باید به عدد راحت و قابل تقسیم

هاي سی نفري بنوبت  نفر را به عنوان نگهبان انتخاب خواهند کرد که در گروه 360شارمندان . شارمند خواهند بود

نفر شورایی بیست و شش نفره انتخاب خواهند کرد که  360این . براي یک ماه اداره کشور را بر عهده خواهند داشت

اعضاي شورا اراضی را به نسبت مساوي . ها به وضع مقررات خواهند پرداخت بها تشکیل جلسه داده، در تمام زمینهش

اعضاي نگهبان باید . هاي شارمندان تقسیم خواهند کرد و غیر قابل تقسیم و غیر قابل انتقال در میان خانواده
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ر آورد تبدیل به استفاده نمایند و با ساختن خندق و سد خساراتی را که باران غیر نافع ممکن است براي زمین به با((

براي .)) از آب جلوگیري کنند و آبیاري را طوري منظم نمایند که حتی به خشکترین زمینها آب فراوان برسد

جلوگیري از توسعه عدم مساوات اقتصادي، تجارت را باید به حداقل رساند، طال و نقره نباید در دست مردم بماند، و 

مردم را باید از سرمایه گذاري منع کرد و در عوض تشویق نمود که در زمینهاي خود . کاري و ربح نباید باشدربا

هر کس که عایداتش از چهار برابر قیمت یک سهم زمین تجاوز کند باید مازاد را مجانا تسلیم دولت . کشاورزي کنند

. و سیاست باید حقوقی برابر با مردان داشته باشندزنان در امر تحصیل . کند، و بردن ارث باید بشدت محدود شود

مردان باید در سنین بین سی و سی و پنج ازدواج کنند، و گرنه عوارض سنگینی ساالنه به دولت بپردازند، و فقط تا 

هاي الکلی و تفریحهاي عمومی باید آن قدر محدود باشد که به اخالق  صرف نوشابه. ده سال حق بچه دار شدن دارند

. می صدمه وارد نیایدعمو

آمیز این امور، دولت باید بر تعلیم و تربیت، انتشارات، و سایر وسایلی که سازنده افکار عمومی و  براي تحقق صلح

در امر تعلیم . باالترین شغل دولتی را وزیر فرهنگ خواهد داشت. خصوصیات فردي هستند نظارت کامل داشته باشد

واهد گرفت، زیرا هوش و قدرت تفکر کودکان آن قدر رشد نکرده که ما بتوانیم و تربیت، اقتدار جاي آزادي را خ

ادبیات، علوم، و هنرها را باید تحت نظارت دولت قرار داد و نباید . هدایت زندگیشان را به دست خودشان بسپاریم

از آنجایی که . داجازه داد که عقاید و نظریاتی که به تشخیص اعضاي شورا خالف مصالح عمومی است انتشار یاب

اطاعت از والدین و قوانین فقط به واسطه نیروهاي فوق طبیعی ضمانت اجرا دارد، دولت موظف است تعیین کند که 

هر کس که در مذهب دولتی شک کند باید به زندان افکنده شود، . مردم کدام خدایان را و در کجا و چگونه بپرستند

  . و اگر اصرار ورزد باید به قتل برسد

براي افالطون بهتر میبود اگر قبل از اینکه این سند محکومیت سقراط، یا  ;دگی دراز همیشه نعمت نیستزن

افالطون میتوانست چنین دفاع کند که وي عدالت . پیشگفتار تمام تفتیشهاي عقیده در آینده، را مینوشت مرده بود

تنها راه رسیدن به آن را نظارت شدید  را بر حقیقت ترجیح میدهد، هدفش از میان برداشتن فقر و جنگ است و

به نظر او، سستی اخالق یونیایی آتن را . دولت بر فرد میداند و عقیده دارد که براي این کار زور یا مذهب الزم است

در تمام آثار افالطون ترس از سواستفاه از آزادي، و این فکر که . تنها انضباط دوریایی قوانین اسپارت عالج میکرد

کتاب نوامیس حکم تسلیم آتن محتضر را، که از . یتواند پاسبان مردم و تنظیم کننده هنرها باشد، وجود داردفلسفه م

وقتی مشهورترین فیلسوف آتن . زمان اضمحالل اسپارت بعد از لوکورگوس تا به آن روز بتنهایی میزیست، امضا کرد

. فتن یک پادشاه آمادگی داشتسخنش تا این حد در دفاع از آزادي ضعیف بود، یونان براي پذیر

وقتی به این مجموعه تفکرات نگاه میکنیم، متحیر میشویم که افالطون فلسفه، االهیات، تشکیالت مسیحیت قرون 

نظریه مثل تبدیل به واقعپردازي . وسطی، و وضع حکومت فاشیستی عصر حاضر را تا چه اندازه پیش بینی کرده است

  . گردید) اسکوالستیکها(فلسفه مدرسی  واقعیت عینی مفاهیم کلی پیروان

او نفس . که یک پیرایشگر دوران قبل از مسیحیت است)) مسیحی قبل از مسیح((افالطون، به قول نیچه، نه تنها یک 

برخالف روشنفکران یونانی  ;انسان را پلید میخواند، و چنین میانگارد که روح بشر را یک گناه اولیه آلوده کرده است

م که به وحدت روح و جسم قایل بودند، افالطون جسم را پلید و روح را آسمانی میخواند و،  نجم ققرن ششم و پ

از فیثاغورس و اورفیسم و عقاید شرقی، اعتقاد به تناسخ ارواح، گناه، . مانند زهاد مسیحی، بدن را مزار روح میخواند

ر دنیایی قدیس آوگوستینوس توبه کار و نو مذهب را اقتباس میکند، و در آثار آخرینش لحن دیگ)) رهایی((تزکیه، و 

  . اگر به خاطر نثر کامل و زیبایش نبود، میشد گفت که افالطون یونانی نبوده است. را به خود میگیرد
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افالطون به صورت محبوبترین فالسفه یونان باقی مانده است، زیرا داراي آن معایب جذابی بود که مردم یونان 

زاهد . اس بود که مانند دانته در هر صورت ناقص و ناپایداري زیبایی کامل و جاودانی میدیداو آن قدر حس. داشتند

شاعري بود دستخوش قوه خیال و در دام وسوسه و . بود، زیرا هر لحظه ناچار بود بر طبع تند و بیلگامش افسار زند

ولی . زندگی آزاد روشنفکرانه آتن ها، و سرشار از هیجانات وهم و پندار گرفتار، مفتون کمدي و تراژدي اندیشه

زیرکتر از زنون الئایی و  ;سرنوشتش این بود که هم شاعر باشد، هم اهل منطق، و هم بزرگترین متفکر دنیاي باستان

افالطون به فلسفه بیش از تمام زنان و مردانی که دوست داشته بود عشق ورزید و، مانند بازپرس کل . ارسطو

ه منطق آزاد بیهوده است، و به این نتیجه رسید که اگر بخواهیم بشر زنده بماند، فلسفه داستایفسکی، معتقد بود ک

. او خود اولین کسی بود که در صورت تحقق مدینه فاضلهاش فدا میشد. باید نابود شود

IV -  ارسطو  

  سالهاي سرگردانی -1

. کلیه احترامات خدایی را مرعی داشت چون افالطون مرد، ارسطو پرستشگاهی براي او بنا کرد و در حق او تقریبا

ارسطو از شهر ستاگیرا، ماندگاه یونانی . زیرا، با وجودي که نمیتوانست او را بپسندد، از ته قلب دوستش میداشت

) گالنوس(پدرش پزشک دربار پدر فیلیپ، آمونتاس دوم، بود و اگر جالینوس . کوچکی در تراکیا، به آتن آمده بود

با به هم . قبل از فرستاده شدن فیلیپ به نزد افالطون، به وي کمی علم تشریح آموخته بود اشتباه نکرده باشد

رسیدن افالطون و ارسطو، دو جریان متخاصم تاریخ تفکر، یعنی عرفان و علم طب، نیز تالقی نمودند و به مبارزه 

افالطون ننشسته بود، فکر و در محضر ) بعضی میگویند بیست سال(شاید اگر ارسطو در آن مدت دراز . پرداختند

در وجود وي، پسر پزشک با شاگرد فیلسوف . ذهن کامال علمی پیدا کرده و در این زمینه رشد کامل یافته بود

ارسطو هرگز نتوانست راه خاصی براي خویشتن . پیرایشگر در کشمکشی بود که عاقبت هیچ کدام به پیروزي نرسیدند

در علوم جمع کرد که براي تدوین یک دایرهالمعارف کافی بود، و بعد کوشید  در اطراف خود تجربیاتی. انتخاب کند

در هر صفحهاي که مینوشت . تا این اطالعات را به قالب افالطونیی درآورد که ذهن مدرسیش با آن شکل گرفته بود

  . عقاید افالطون را رد میکرد، زیرا هر صفحهاي که مینوشت وامی از افالطون گرفته بود

دیوجانس الئرتیوس میگوید هنگامی که . گرد پر اشتیاقی بود، دیري نگذشت که توجه استاد را جلب کردچون شا

تنها کسی که تا آخر مینشست ارسطو بود، در حالی که ((افالطون رساالت خود را درباره روح در آکادمی میخواند، 

ربار هرمیاس، که با وي در آکادمی درس ، ارسطو به د)347(پس از مرگ افالطون .)) دیگران برخاسته و میرفتند

در آنجا با . خوانده و از بردگی به دیکتاتوري آتارنئوس و آسوس در قسمت علیاي آسیاي صغیر رسیده بود، رفت

، و چیزي نمانده بود در آسوس سکنا گزیند که ایرانیها، که فکر میکردند )344(دختر وي به نام پوتیاس ازدواج کرد 

ارسطو همراه زن خود به جزیره . در نقشه حمله به آسیا کمک میکند، او را به قتل رساندندهرمیاس به فیلیپ 

پوتیاس دختري براي او . لسبوس در همان نزدیکیها رفت و مدتی بماند و سرگرم مطالعه تاریخ طبیعی آن جزیره شد

  . آورد و چشم از این جهان بر بست

ا به سر برد، ولی تا آخر خاطره پوتیاس را از یاد نبرد، و در هنگام نزع بعدها ارسطو با هرپولیس روسپی ازدواج کرد ی

ارسطو کامال آن طلبه خشک و بی احساسی که  ;وصیت کرد تا استخوانهایش را در کنار استخوانهاي او خاك کنند

که تعلیم و ، فیلیپ که شاید او را از دربار آمونتاس میشناخت دعوتش کرد 343در سال . آثارش نشان میدهد نبود

ارسطو به پال آمد و چهار سال بر سر این کار . سالهاي بود، به عهده بگیرد 13تربیت اسکندر را، که پسر سرکش 

، فیلیپ او را مامور ساخت که تجدید بنا و اسکان مردم شهر ستاگیرا را، که در جنگ با 340در سال . زحمت کشید

ارسطو از عهده تمام این کارها با موفقیت . ینی براي آن وضع کنداولونتوس خراب شده بود، به عهده بگیرد و قوان
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برآمد و موجبات رضایت اهالی را فراهم ساخت، و ایشان نیز در ازاي آن افتتاح شهر را در یکی از تعطیالت ساالنه به 

. دست او انجام دادند

براي . معانی بیان و فلسفه باز کرد، به آتن برگشت و، شاید با کمک مالی اسکندر، مدرسهاي براي تدریس 334در 

مسکن خود یکی از زیباترین ژیمنازیومهاي آتن را انتخاب کرد که مجموعهاي بود از بناهایی که به آپولون لوکئوس 

صبحها به . تقدیم شده بود، و در باغ زیبایی با پیاده روهاي سرپوشیده از درختان محصور بود) خداي چوپانها(

الی تدریس میکرد و بعداز ظهرها براي گروهی عمومیتر احتماال درباره فن خطابه، شعر، دانشجویان خود دروس ع

این . در آنجا کتابخانهاي بزرگ، باغ وحش، و موزه تاریخ طبیعی به وجود آورد. اخالق، و سیاست سخنرانی مینمود

سطو دوست میداشت زیر آن مدرسه به نام لوکیون مشهور شد و شاگردان و فلسفهاش را مشائین نامیدند، زیرا ار

  . درختان راه برود و به شاگردانش درس بدهد

ها تشکیل  بین لوکیون که شاگردانش بیشتر از طبقات متوسط بودند، آکادمی که شاگردانش را بیشتر اشرافزاده

که اما وقتی . میدادند، و مدرسه ایسوکراتس که غالب طالبش از مستعمرات یونان بودند رقابت سختی در گرفت

ایسوکراتس تاکید خود را بر فن خطابت متمرکز کرد، و آکادمی بر ریاضیات و ما بعد طبیعت و سیاست، و لوکیون بر 

ها، از عادات بربرها  ارسطو شاگردانش را وامی داشت که در تمام زمینه. علوم طبیعی، این رقابت تا حدي فروکش کرد

تیایی، و جشنهاي دیونوسوسی، اعضا و عادات حیوانات، گرفته تا تشکیل شهرهاي یونان، سابقه مسابقات پو

این مآخذ . خصوصیات و توزیع نباتات، وتاریخ علم و فلسفه به جمع آوري و هماهنگ کردن اطالعات اقدام کنند

گنجی از اطالعات علمی در اختیار او میگذاشت که از آنها براي نوشتن مقاالت و رساالت زیاد و متنوع خود استفاده 

  . نمود ان میکرد هر چند که گاهی بیش از حد الزم به آنها اعتماد میفراو

براي مردم عامی حدود بیست و هفت دیالوگ نوشت که به عقیده سیسرون و کوینتیلیانوس با دیالوگهاي افالطون 

ابیهاي ناشی این دیالوگها همه در اثر خر. ها بود که موجب شهرت او در دنیاي باستان گردید همین نوشته ;برابر است

هاي فنی و بسیار گنگ و  آنچه از آثار او براي ما باقی مانده مقداري نوشته. از فتح رم به دست بربرها از میان رفت

مالل آور است که کمتر دانشمندي از زمان باستان ذکري از آن به میان آورده، و ظاهرا در دوازده سال آخر عمر 

. خود تهیه میکرد یا یادداشتهاي شاگردانش به رشته تحریر درآمده است فیلسوف از یادداشتهایی که براي درسهاي

م منتشر  هاي فنی در خارج از لوکیون شهرتی نداشتند، تا اینکه توسط آندرونیکوس رودسی در قرن اول ق این جزوه

شاید  قطعه ذکر میکند که 360ها باقی مانده است، ولی دیوجانس الئرتیوس  چهل قطعه از این نوشته. شدند

در بازمانده آثار این دانشمند باید در جستجوي اندیشهاي باشیم که روزي زنده بود و در . هاي کوتاهی باشند جزوه

هاي ارسطو،  البته، هنگام مطالعه نوشته. به ارسطو اطالق گردد)) فیلسوف بزرگ((اعصار بعد موجب گردید که لقب 

لعاده افالطون یا با زیرکی و طنز دیوجانس روبرو شود، بلکه ارسطو شخص نباید انتظار داشته باشد که با نبوغ فوق ا

در واقع یک گنجینه سرشار دانش و علم است، و خردش با چنان محافظه کاري در آمیخته که شایسته همدمان و 

 .استجیره خواران پادشاهان 

  دانشمند -2

بگذارید، الاقل به خاطر یک . شاید این اشتباه باشد. را از قدیم مقدم بر هر چیز یک نفر فیلسوف شناختهاندارسطو 

  . ارزیابی تازه هم که باشد، او را مقدم بر هر چیز یک دانشمند به شمار آوریم

تحلیل میکند که مغز کنجکاو او متوجه فرایند و فن استدالل است، و این دو را با چنان دقت و شدتی تجزیه و 

ارسطو خیلی اشتیاق دارد که روشن فکر کند، . ارغنون براي دو هزار سال به صورت کتاب پایه علم منطق باقی ماند

همیشه نیمی از وقتش را صرف تعریف واژه . ولی در آثاري که از وي بر جاي مانده کمتر در این امر موفق شده است



١٠۵۶

تعیین شی یا اندیشه : تعریف را این طور تعریف میکند. را حل کرده استهایش میکند و بعد خیال میکند که مسائل 

و سپس تعیین اختالفی که آن را از سایر ). انسان حیوان است(به وسیله نام بردن نوع یا طبقهاي که به آن تعلق دارد 

ز را به ده مقوله ارسطو، به شیوه خاص خود، همه چی). انسان یک حیوان منطقی است(اعضاي آن طبقه ممتاز میکند 

این طبقهبندي . جوهر، کم، کیف، نسبت، مکان، زمان، وضع، ملک، فعل، و انفعال: طبقهبندي میکند) مقوالت عشر(

. اند را عدهاي از نویسندگان در بسط افکار سست خود بسیار مفید یافته

هاي  لی ذاتی نیستند، بلکه اندیشهبه عقیده او قضایاي ک. ارسطو حواس را به عنوان تنها منبع هر دانش قبول میکند

اصل . در واقع همه چیز درك است نه شی واقعی. تعمیم یافته یعنی حاصل ادراکات ما از اشیایی مشابه میباشند

ممکن نیست صفتی، در عین حال و در یک نسبت هم متعلق به : ((تضاد را مطلقا قاعده کلی هر منطقی میشناسد

اهاتی را که سوفسطاییان میکنند یا در سر راه ما قرار میدهند فاش و بر مال اشتب.)) یک شی باشد و هم نباشد

هاي مربوط به آن به  متقدمان خود را مورد انتقاد قرار میدهد که، به جاي اینکه براي درك جهان و فرضیه. میسازد

ه سه گزاره که گزاره روش مورد عالقه او قیاس است یعنی مجموع. مشاهده و تجربه دست زنند، خیالپردازي میکنند

   .میشودسوم الزاما از آن دو گزاره دیگر نتیجه 

گرچه . ولی، در عین حال، قبول میکند که براي اینکه اصل قضیه الاقل محتمل باشد، باید روش استقرا را به کار برد

ار بردن قیاس خویشتن را گم میکند، اصوال استقرا را میپسندد، و در کارهاي در رساالت فلسفی خود اغلب در به ک

با وجود تمام  .میکندعلمی خود انبوهی از مشاهدات تجربی را متراکم، و گاهی تجربیات خود یا دیگران را ثبت 

  . اولین کسی است که تحقیقات علمی دسته جمعی را شروع کرده است اشتباهاتش، ارسطو پدر روش علمی، و

ارسطو علم را از آنجا شروع میکند که ذیمقراطیس رها کرده بود، و جسارت را به جایی میرساند که به هر رشته از 

دود به ها خود را مح ها ضعیف است، و در این زمینه در ریاضیات و فیزیک بیش از سایر رشته. علوم وارد میشود

در فیزیک به دنبال کشفیات جدید نمیگردد، بلکه به دنبال تعریفهاي روشنی براي . مطالعه اصول اولیه میسازد

. ماده، حرکت، مکان، زمان، دور و تسلسل، بینهایت، تداوم، تغییر، و نهایت: ((هاي مورد استفاده است، مانند واژه

، از لحظات یا قطعات کوچک جدا و غیر قابل تجزیه به وجود حرکت و فضا مداومند و، آنچنانکه زنون فرض میکند

مسائلی از قبیل جبر، جاذبه، حرکت، و سرعت را، که نیوتون . بالقوه وجود دارد نه بالفعل)) بینهایت(( ;نیامدهاند

 خاصیت برآیندي نیروها را تا حدي. هر چند که کاري در جهت تدقیق آنها ننمود ;بعدها حل کرد، احساس میکرد

هر چه فاصله وزن جا به جا کننده از نقطه اتکاي اهرم بیشتر باشد : ((درك میکرد و حتی قانون اهرم را نیز بیان کرد

ارسطو میگوید که اجرام سماوي، بخصوص زمین، کروي شکل هستند، زیرا .)) را آسانتر جا به جا خواهد کرد[ شی]

ا در هنگام خسوف، وقتی که زمین بین ماه و خورشید قرار فقط کرویت زمین میتواند این پرسش را پاسخ دهد که چر

گاهی به طور غیرمحسوس  ;درك حسی قابل تمجیدي در اعصار زمینشناسی دارد. میگیرد، شکل ماه منحنی است

میگوید که دریا جاي به خشکی و خشکی جاي به دریا میدهد، تمدنها و ملتهاي بیشماري به وجود آمده و سپس در 

شاید هر هنر و فلسفهاي بارها به اوج ترقی رسیده و سپس از بین (( ;ناگهانی یا بتدریج نابوده شدهاند اثر یک فاجعه

او تصادفا ابر، مه، شبنم، باران، برف، تگرگ، باد، . حرارت علت کلی تغییرات زمینشناسی و نجومی است.)) رفته باشد

 .طوفان، تندر، برق، قوس و قزح، و تیر شهاب را توصیف میکند

هاي او اغلب غریب و توخالی هستند، ولی اهمیت زمانی رسالهاي که در علم آثار جوي نوشته در این است که  فرضیه

پاي قواي ماوراالطبیعه را به میان نمیکشد، بلکه به دنبال علل طبیعی میگردد که از روي قواعد و نظم معینی باعث 

شافات بعدي حوزهاش را گسترش داده و اسباب تجربه و علوم طبیعی، تا زمانی که اکت. تغییرات جوي میشوند

  . اندازهگیري دقیق در اختیارش قرار دادند، نمیتوانست از حد دوران ارسطو بیشتر پیشرفت کند
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در زیستشناسی است که ارسطو بیشتر احساس تسلط میکند، مشاهداتش وسیعتر و فراوانتر و اشتباهاتش نیز زیادتر 

با کمک . کشفیات پیشین، در مسیر برقراري این علم حیاتی بزرگترین موفقیت اوستتمرکز و جمع آوري . است

شاگردانش اطالعاتی درباره حیوانات و گیاهان کشورهاي سواحل اژه گردآوري نمود و اولین مجموعه علمی گیاهان و 

بانان و ماهیگیران و دیگران اگر بتوان به پلینی اعتماد کرد، اسکندر به شکارچیان و شکار. حیوانات را به وجود آورد

فیلسوف ما از . فرمان داده بود که هر نوع اطالع یا نمونهاي را که ارسطو براي کار خود الزم دارد براي او فراهم کنند

هر کس که تفحص درباره  ;تمام اشیاي طبیعی شگفت انگیزند: ((تمایل خود به چیزهاي پست چنین اعتذار میجوید

ارسطو جانوران را به خونداران و بیخونان، که تقریبا .)) ارد، در واقع خودش را حقیر میداردحیوانات پست را حقیر د

هاي صدفداران و سخت پوستان و  سپس بیخونان را به دسته. هاي ما باشد، تقسیم میکند برابر با مهرهداران و بیمهره

هاي متنوع و  در رشته. ستانداران تقسیم میکندنرم تنان و حشرات، و خونداران را به ماهیها، دوزیستان، پرندگان، و پ

انواع و رفتار  ;جهاز هاضمه، دفع، احساس، نیروي حرکت، تولیدمثل، و دفاع: وسیع قابل مالحظهاي بحث میکند

پدیده بلوغ،  ;داري آنها فصل جفتگیري و طرز بچه ;ماهیها، پرندگان، خزندگان، میمونها، و صدها رسته دیگر

اسکان و کوچ کردن حیوانات، طفیلیها و  ;آبستن شدن، سقط جنین، توارث، دوقلوزاییدن قاعدگی، نطفهگیري،

آثار . وي درباره زندگی زنبور شرح بسیار درخشانی میدهد. ... ناخوشیهاي آنها، و روش خواب و زمستانخوابی آنها

ون اغلب حیوانات منعقد ارسطو ماالمال از مشاهدات اتفاقی عجیب است، مثال اینکه خون گاومیش سریعتر از خ

اسب، چه نر و چه ماده، ((و اینکه : یا اینکه پارهاي از حیوانات نر، مخصوصا بز، مشهور است که شیر میدهند ;میشود

ادات تولید نسل حیوانات کنجکاو ارسطو بخصوص نسبت به اعضا و ع .))استبعد از انسان از سایر حیوانات شهوترانتر 

چون طبیعت نمیتواند فرد را : ((هایی که طبیعت ابقاي نسل را استوار میسازد به شگفتی میآید است و از گوناگونی راه

حیات جانوران در . در این رشته، کار ارسطو تا قرن پیش بی رقیب مانده بود.)) از زوال حفظ کند، نوع را نگاه میدارد

جنس ماده عضوي دارد که باید آن را تخمدان انگاشت، زیرا شامل آن . ((خوردن و تولید مثل ;میگردد حول دو محور

عنصر ماده به جنین  .))میشودچیزي است که در ابتدا تخم اشتقاق نیافته است و بعد، در اثر اشتقاق، چندین تخم 

ارسطو نظریه امپدوکلس و . ماده عنصر انفعالی و نر عنصر محرکه است. ، و عنصر نر نیرو و حرکتغذا میدهد

ذیمقراطیس را، که میگویند جنسیت جنین را دماي زهدان یا غلبه یک عنصر تولیدي بر عنصر تولیدي دیگر تعیین 

لی، یعنی نر، نتواند دست باال را اگر عنصر سازاي اص((میکند، رد میکند و فرضیه خود را جانشین آن میسازد که 

به ... گرفته، به علت کمبود حرارت از پختن ماده و برگرداندن آن به شکلی که میخواهد عاجز شود، آن وقت این ماده

. مخصوصا در پارهاي از نقاط عالم ;گاهی زنها سه یا چهار بچه میزایند: ((و اضافه میکند.)) جنس ماده تبدیل میشود

در یکی از . د بچهاي که انسان به دنیا آورده پنج است، و این اتفاق چندین بار مشاهده شده استبیشترین تعدا

ارسطو بعضی از .)) روزگاران قدیم، زنی در چهار دفعه وضع حمل بیست بچه آورد که اغلب ماندند و بزرگ شدند

ات روحی جنین را ذرات ریزي او میگوید که اعضا و مشخص. را پیش بینی میکند 19هاي زیستشناسی قرن  فرضیه

که از هر یک از اعضاي انسان بالغ داخل در عناصر تولید ) داروین)) انواع)) خلقت((در نظریه )) توارث(شکل میدهند 

ظاهر میشود، بعد خواص مربوط )) ژن((عقیده داشت که در جنین ابتدا خواص مربوط به  بر،او، مانند فون . میشوند

ارسطو اصلی را بیان میکند که هربرت سپنسر مایه فخر خود میدانست، و . به نوع، و سرانجام خواص مربوط به شخص

. آن این بود که باروري موجودات زنده روي هم رفته با پیچیدگی تکامل آنها نسبت معکوس دارد

  :ز هر موضوعی استادي نشان میدهدارسطو در بیان توصیف جنین جوجه بیشتر ا
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بیست عدد تخم مرغ یا بیشتر را گرفته، دو مرغ یا بیشتر روي آنها . اگر بخواهید، میتوانید این تجربه را انجام دهید

ها بیرون میآیند، یک تخم مرغ بردارید و بشکنید و آزمایش  سپس هر روز، از روز دوم تا روزي که جوجه. بخوابانید

  . ... مرغ معمولی، جنین پس از سه روز مرئی میشوددر . ... کنید

از آن دو رگ حامل  ;قلب مانند لکه خونی به نظر میآید که ضربان دارد و حرکت میکند، انگار که موجودي زنده است

غشایی که تارهاي خونی را حمل میکند از رگها درآمده، زرده را در خود . خون در مدار حلقه مانندي حرکت میکند

  . وقتی تخم ده روزه است، جوجه و تمام اعضاي آن کامال مشخص و پیداست. ... دمیگیر

  ... کودك در رحم مادر خوابیده است: ((ارسطو عقیده دارد که جنین انسان مانند جنین مرغ نمو میکند

که دنیاي  فرضیه تشابه اعضا ارسطو را قادر میسازد.)) زیرا طبیعت پرنده را میتوان به طبیعت انسان تشبیه کرد

گاهی به فرضیه تکامل بسیار .)) ناخن را مشابه پنجه خرچنگ، و پر را مانند فلس ماهی: ((حیوانات را یکی ببیند

طبیعت آهسته آهسته از دنیاي بیجان به زندگی حیوانی وارد میشود، به طوري که ممکن نیست حد : نزدیک میشود

تکامل، پس از اشیاي بیجان، یاخته گیاهان که نسبت به حیوانات بنابراین، در جریان . ... فاصلی براي آن قایل شد

  . هنوز بیجان ولی در مقام قیاس با اشیاي بیجان جاندار هستند ظاهر میشوند

در دریا اشیایی موجود است که شخص در تشخیص . در گیاه همیشه یک سیر صعودي به سوي حیوان وجود دارد

بعضی جانوران در زمین ریشه . ... اسفنج از هر لحاظ شبیه گیاه است. ... میشود اینکه آیا گیاهند یا جانور دچار تردید

و ... پارهاي از جانوران نشانی از حساسیت ندارند و پارهاي دیگر کم دارند. ... میدوانند و اگر کنده شوند، میمیرند

  . خالصه در تمام جانوران یک سیر صعودي در تمام مراحل دیده میشود

نظریه امپدوکلس را در مورد انتخاب طبیعی در تحول . را حد واسط بین انسان و حیوان زایا میداندارسطو میمون 

اتفاقی رد میکند و میگوید در تکامل اتفاق رخ نمیدهد، بلکه سیر تکامل مبتنی است بر انگیزه ذاتی هر شکل، نوع، یا 

طبیعت هر موجود البته طرحی هست،  در. ژن که خودش را براي رسیدن به صورت عالی طبیعیش متحول میکند

ولی این بیشتر از یک محرك داخلی سرچشمه میگیرد تا یک انگیزه خارجی، و غایت تحول هر موجود آن است که 

. به منتها درجه تکامل خود برسد

رن چنانکه بعد از بیست و سه ق(توام با این اظهارات و عقاید درخشان، ارسطو مرتکب اشتباهات بزرگی شده است 

هاي  این اشتباهات گاهی آن قدر بزرگ است که انسان را به این فکر میاندازد که مبادا نوشته). باید انتظار داشت

کتاب تاریخ حیوان او پر از . هاي شاگردانش در همین رشته مخلوط شده باشد ارسطو درباره حیوانشناسی با نوشته

: فیلها دچار دو ناخوشی بیشتر نمیشوند ;آب بخورند، میمیرندمثال میگوید که اگر موشها در تابستان . اشتباه است

مارماهی خود به خود  ;جز انسان، هر جانوري را اگر سگ هار بگزد، دچار مرض هاري میشود ;زکام و نفخ شکم

و  ;اگر زرده چند تخم مرغ را به هم بزنید، در وسط جمع میشود ;فقط انسان ضربان قلب دارد ;تولیدمثل میکند

ارسطو اعضاي جانوران را بهتر از اعضاي انسان میشناسد، زیرا نه او و نه . تخم مرغ در آب نمک شناور میماند اینکه

دیگر اینکه ارسطو میگوید انسان هشت . بقراط نتوانستند مقررات مذهبی را بشکنند و به تشریح بدن انسان بپردازند

 مغز،قلب باالتر از ریه قرار گرفته، قلب مرکز احساسات است نه دنده بیشتر ندارد، دندانهاي زنها از مردان کمتر است، 

تا به آن حد در فرضیه طراحی ) یا یکی از اعوان گرانمایهاش(باالخره او . و وظیفه مغز فقط خنک کردن خون است

کامال آشکار است که گیاهان را براي حیوانات و حیوانات را براي . ((خلقت فرو میروند که باعث پوزخند عقال میشوند

طبیعت نشیمن انسان را براي نشستن خلق کرده است، زیرا چهارپایان میتوانند بدون .)) ((انسان خلق کردهاند

: میدهد مع هذا، همین عبارت آخر برداشت علمی او را نشان.)) خستگی بایستند، ولی انسان به نشستن احتیاج دارد

مولف بی چون و چرا میپذیرد که انسان یک حیوان است و به دنبال دالیلی میگردد که اختالف ساختمانی انسان و 
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م یونان  رویهمرفته کتاب تاریخ حیوان بزرگترین اثر او و عالیترین محصول علمی قرن چهارم ق. حیوان را پیدا کند

  . زیستشناسی ارسطو بیست قرن بدون رقیب ماند. است

  فیلسوف  -  3

ارسطو در مطالعه انسان، یا به علت تقواي بیریا یا به دلیل احترامی که نسبت به عقاید مردم قایل بود، کمتر جنبه 

وجود اولیه هر سازواره ((روان یا عنصر حیاتی را . علمی را مراعات میکند و بیشتر به ماوراالطبیعه متوجه میشود

روح در بدن مقیم نیست یا چیزي . زلی، و انگیزه و راهنماي رشد و نمو آن میداند، یعنی شکل ذاتی و ا)))ارگانیسم(

همراه با این قدرتها که میتواند ((روح همان بدن انسان است  ;نیست که به بدن داده باشند، بلکه با بدن نمو میکند

نسبت روح به  ;ره استروح حاصل جمع کارکردهاي سازوا.)) خود تغذیه کند، خود رشد نماید، و خود فاسد شود

همین کارکردها  ;هاي کارکردي اساسی هستند در عین حال، این جنبه. جسم چون نسبت بینایی است به چشم

تمام اعضاي ((امیال هستند که اعضا را قالب میدهند، روح است که بدن را شکل میدهد،  ;ساختمان بدن را میسازند

گیاهان در داشتن روح تغذیه . روح سه مرتبه دارد، تغذیه کننده، حساس، و منطقی .))هستندطبیعی آلتهاي روح 

حیوانات و انسان، عالوه بر آن، حساسیت یعنی . کننده با حیوانات و انسان شریکند، یعنی قابلیت تغذیه و نمو دارند

یعنی هوش ساده و ابتدایی )) منطق انفعالی((ر، و همچنین انسان، داراي حیوانات عالیت. قابلیت درك و احساس دارند

. دارد، یعنی میتواند هر موضوعی را تعمیم دهد و از خود ابتکار کند)) منطق فعال((هستند، اما فقط انسان است که 

اما این . تاین قسمت آخر، جز یا تجلی آن نیروي خالقه عقالیی جهان است که همان خداست، لذا جاودانی اس

فرد ترکیب فانی و یکتایی است از قواي تغذیه کننده و . ابدیت در وجود نیست، بلکه آنچه میماند نیروست نه شخص

همان  .دمیآورانسان ابدیت را به طور نسبی و آن هم از طریق تولیدمثل و پس از مرگ به دست . حساس و منطقی

 .استدنیا طبیعت جبلی، و وظایف و هدفهاي آن )) ذات((یا )) صورت((جسم است، خدا نیز )) صورت((طور که روح 

. رکات به محرك اول بر میگردندباالخره به علت العلل و تمام ح علتهاتمام 

چون خدا حاصل جمع و . ما بایستی اصل و شروعی براي هر حرکت یا نیرو در دنیا قایل شویم، و این مبدا خداست

  . مبدا هر حرکت است، حاصل و مقصد تمام هدفها در طبیعت است، خدا علت غایی و اولیه است

دندانهاي پیشین تیز میشوند که غذا را ببرند، و دندانهاي . دهمه جا میبینیم که اشیا به مقصد معینی در حرکتن

مردمک در تاریکی باز میشود  ;پلک به هم میخورد که چشم را حفظ کند ;کرسی پهن میشوند که آن را آسیا کنند

همان طور که درخت به . درخت ریشهاش به زمین و شاخهاش رو به خورشید میرود ;که نور بیشتري داخل شود

ت ذاتی، نیرو، و هدفش به سوي نور کشیده میشود، دنیا هم مجذوب طبیعت ذاتی، نیرو، و هدفهاي خود سبب طبیع

این نیرو براي به حرکت در . میشود که همان خداست خدا خالق دنیاي مادي نیست، بلکه نیرو دهنده آن است

عاشق را به سوي خود میکشاند، در  آوردن دنیا از خارج به آن وارد نمیشود، بلکه از داخل، مانند جذبه معشوق که

باالخره ارسطو میگوید که خدا اندیشه محض و روح عقالیی است و خود را به صورتهاي ابدي جلوه گر . کار است

. میسازد، و این صور در عین حال جوهر عالم و خود خدا را تشکیل میدهند

نوعی بازسازي یا نمایش زندگی . را متجلی سازدهدف هنر، مانند هدف ماورا الطبیعه، آن است که شکل اساسی اشیا 

آنچه را هنر نشان میدهد روح ماده است نه جسم یا خود ماده، و از طریق  ;است، منتها نه به شکل تقلید بیروح آن

زیبایی وحدت است، . همین انتقال و انعکاس ذات است که حتی نمایش هر شی زشتی ممکن است زیبا باشد

یعنی داستان در محور یک  ;در درام، این وحدت عمدتا وحدت موضوع است. ست در کلهماهنگی و تقارن اجزا

موضوع میچرخد، و پرداختن به موضوعات دیگر وقتی جایز است که براي روشن کردن و پروراندن موضوع اصلی 

معروف  ارسطو در توصیف. در صورتی یک نمایشنامه عالی است که موضوع آن اصیل و قهرمانی باشد. مفید باشد
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تراژدي بیان آراسته و پیراسته موضوعی است قهرمانی و کامل که عظمت خاصی را دارا : ((خود از تراژدي میگوید

تراژدي انسان را در عمل نشان میدهد، تنها داستانسرایی نیست، بلکه با برانگیختن رحم و ترس به . ... باشد

رانگیختن عمیقترین احساسات، و سپس با فرو نشاندن آن تراژدي با ب.)) احساسات مشابه در انسان آرامش میبخشد

به وسیله یک گرهگشایی آرامیبخش، احساسات را با بیانی که هم بی آزار است و هم روح را عمق میبخشد ارائه 

تراژدي دردها و . احساساتی که در غیر این صورت ممکن است غلیان آن به جنون یا خشونت منتهی شود ;میکند

به طور کلی، اندیشه کردن در هر هنر واقعی لذتبخش . تب عظیمتر از دردها و رنجهاي ما نشان میدهدرنجهایی بمرا

طبیعت نه تنها ما را ملزم ((زیرا . است، و نشان هر تمدنی آن است که براي روح آثاري شایسته این منظور فراهم کند

پس زندگی .)) خود به شریفترین وجهی لذت ببریممیسازد که بیکار نباشیم، بلکه میخواهد که ما بتوانیم از فراغت 

 اخالقاو در کتاب . خوب چیست ارسطو با سادگی بی غل و غش جواب میدهد که زندگی خوب یعنی زندگی شادمانه

میگوید جز خوشی . ن شاد تاکید میکندنه بر چگونگی ساختن انسان خوب، که بر ساختن انسا) برخالف افالطون(

براي سعادت . دنبال هر چه بگردیم هدفی دیگر در بر دارد، تنها خوشی است که به خاطر خودش آن را دنبال میکنیم

. اصالت، سالمت، زیبایی، خوشبختی، شهرت نیک، دوستان خوب، پول خوب، و خوبی: جاویدان چند چیز الزم است

آنها که میگویند هر که گرفتار چرخ زندگی و در شکنجه ((و .)) میتواند خوشبخت باشدکسی که کامال زشت است ن((

ارسطو، با صراحتی که در .)) است یا دچار بدبختی عظیم شده، اگر خوب باشد، سعادتمند است اباطیل میبافند

ا ثروتمند، بدین ترتیب فیلسوفان نادر است، جواب سیمونیدس به زن هیرون را، که پرسیده بود بهتر است عاقل بود ی

اما ثروت فقط .)) زیرا میبینیم که عاقالن اوقات خود را پشت درخانه ثروتمندان میگذرانند. ثروتمند: ((نقل میکند

وسیله است و به تنهایی کسی جز خسیس را ارضا نمیکند و، چون نسبی است، بندرت شخص را مدت مدیدي راضی 

یعنی صرف نیرو در راهی که با طبیعت و مقتضیات بشر سازگارتر  ;مل استسر سعادت در فعالیت و ع. نگاه میدارد

فضیلت معموال حد . فضیلت یعنی اینکه شخص عمال عاقل باشد و هوشیارانه خوبیهاي خویشتن را بشناسد. است

س براي یافتن این حد وسط ذکاوت الزم است و براي به کار بستنش کف نف ;وسط طالیی میان افراط و تفریط است

آن کس که در وقت مناسب، به نحو درست، و : ((ارسطو در یکی از جمالت مختص خودش میگوید). نیروي باطنی(

فضیلت عمل نیست، .)) براي مدت شایسته نسبت به شخص یا موضوعی عادالنه خشمناك شود قابل تحسین است

. بلکه عادت انجام کار صحیح است

کمکم، و  ;انان آموخت، زیرا جوان نمیتواند در این مسائل عاقالنه قضاوت کنددر ابتدا باید خوبی را با انضباط به جو

و تقریبا مانند میل ) طبیعت ثانوي میشود(به موقع خود، آنچه در نتیجه اجبار به وجود آمده تبدیل به عادت میگردد 

  . و اشتیاق لذتبخش میگردد

ست، چنین نتیجهگیري میکند که بهترین زندگی، ارسطو کامال برخالف نظر اولش که خوشبختی را در عمل میدان

کار صحیح انسان آن کاري است که در آن (( ;زیرا اندیشه نشان یا مشخصه ممتاز انسان است. زندگی متفکرانه است

زندگی . خوشبختترین مرد کسی است که کامیابی را با بینش، تحقیق، و اندیشه ترکیب کند.)) روح با عقل توام باشد

آنهایی که میخواهند از لذت مستقلی برخوردار شوند بایستی به .)) ((به زندگی خدایان نزدیک میگرددچنین شخصی 

  .))دنبال فلسفه بروند، زیرا سایر لذات بدون کمک سایر افراد ممکن نیست

  سیاستمدار -4

 وظیفه دولت تشکیل. همان طور که اخالق علم سعادت فردي است، سیاست علم سعادت دسته جمعی است

دولت یعنی مجموعهاي از افراد یک کشور که . ((اجتماعی است که حداکثر خوشی را براي حداکثر مردم فراهم سازد

انسان طبعا ((دولت پدیدهاي است طبیعی، زیرا .)) براي نیل به تمام مقاصد و هدفهاي زندگی خویش خودکفا باشند
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دولت طبعا قبل از . ((بت و اجتماع رهبري میکندیعنی غرایزش طبعا او را به سوي مصاح ;))حیوانی است سیاسی

انسان آنچنانکه میدانیم در اجتماع متشکل به دنیا میآید، و اجتماع او را به شکل خود )): خانواده و فرد میآید

  . قالبریزي میکند

: آنها را به سه گروه تقسیم میکند شاگردانش،قانون اساسی یونانی، با کمک  158ارسطو پس از جمع آوري و مطالعه 

که به ترتیب مظهر زور، اصالت، و ) تیموکراسی(، و حکومت نخبگان )آریستوکراسی(، اشرافی )مونارشی(سلطنتی 

یکی از . هر یک از این سه نوع حکومت میتواند بر حسب زمان و مکان و مقتضیات مناسب باشد. فضل هستند

گرچه ممکن است که یک نوع حکومت از دیگران بهتر : ((جمالت ارسطو، که هر امریکایی باید از بر بداند، این است

اگر هیئت حاکمه نفع .)) باشد، ولی دلیلی در دست نیست که نوع دیگري، تحت شرایطی خاص، از آن برتر نباشد

هر . س آن اگر باشد، هر نوع حکومتی بد استعموم را بر نفع خود ترجیح دهد، هر نوع حکومتی خوب است، و عک

در آن صورت، حکومت  ;نوع حکومتی که به جاي خدمت به خلق در خدمت هیئت حاکمه در آید پلید خواهد بود

سلطنتی به استبداد، آریستوکراسی به حکومت مالداران، و حکومت نخبگان به دموکراسی به معناي حکومت عوام در 

نفرد صالح و توانا باشد، حکومت سلطنتی بهترین نوع حکومت است، ولی اگر مستبد و اگر حکمران م. خواهد آمد

) آریستوکراسی(حکومت اشرافی . خودپسند باشد، حکومت استبدادي برقرار خواهد شد که بدترین نوع حکومتهاست

اصالت طبع . ((دممکن است براي مدت کمی مفید باشد، ولی حکومتهاي اشرافی سرانجام به دیکتاتوري مبدل میشون

. ... اغلبشان بیکاره و بیفایدهاند ;این روزها کمتر بین نجیبزادگان یافت میشود

هاي متعین اغلب دیوانه از آب در میآیند، چنانکه بازماندگان آلکیبیادس و دیونوسیوس مهین را میتوان نام  خانواده

ن میشوند، مانند بازماندگان کیمون، پریکلس، و کسانی که وضع مالی ثابتی دارند مبدل به اشخاص ابله و کود ;برد

. چون آریستوکراسی فاسد شود، معموال استبداد مالداران جایش را میگیرد که در واقع حکومت ثروت است.)) سقراط

این حکومت باز بهتر از سلطنت استبدادي و حکومت جماعت است، ولی متاسفانه آن هم قدرت را به دست کسانی 

در اثر حسابگري ناچیز کسب و تجارت و رباخواري پست و کرخ شده است، و جز در راه استثمار  میدهد که روحشان

  . فقیران گامی برنمی دارند

دموکراسی که در اینجا به معناي حکومت مردم یا حکومت شارمندان عادي است مانند حکومت مالداران خطرناك 

ران در نزاع بر سر قدرت بنا شده است و باالخره به آشوب است، زیرا بر مبناي پیروزي ناپایدار فقیران بر مالدا

دموکراسی هنگامی بهتر است که زیر سلطه کشاورزان ثروتمند باشد، و هنگامی بدتر . مرگباري منتهی خواهد شد

قضاوت جمع در اغلب موارد از قضاوت فرد ((درست است که . است که زیر سلطه توده صنعتگر و پیشهور قرار گیرد

است، و هر چه عده زیادتر شد فساد دیرتر رخنه میکند همچنانکه آب هر چه زیادتر باشد دیرتر فاسد  صحیحتر

ممکن نیست کسی که زندگی یک نفر آهنگر یا ((، و ))میگردد لیکن حکومت کردن استعداد و دانش خاص میخواهد

مردم همه .)) یح، به درجه اعال برسدنوکر را داشته بتواند در دانش و فضل، یعنی کردار نیک و تحصیل و قضاوت صح

همان طور که اگر بر طبقات .)) مساوات فقط بین آنهایی که مساوي هستند عادالنه است((نامساوي خلق شدهاند، 

پایین عدم مساوات غیر طبیعی تحمیل کنیم دست به شورش خواهند زد، طبقات باال نیز در اثر مساوات غیر طبیعی 

 .کردفتنه و آشوب خواهند 

فقیر پول را . ((هنگامی که دموکراسی زیر تسلط طبقات پایین است، از مالداران به نفع فقیران مالیات گرفته میشود

هرگز  البته محافظهکار خردمند.)) میگیرد و باز میخواهد، و این کار مانند آن است که آب به غربال ریخته شود

میهن پرست واقعی کسی است که توجه کند در دموکراسی اکثریت . ((نخواهد گذاشت که مردم از گرسنگی بمیرند

، کوشش کند که مردم در فراوانی مداوم باشند، و چون این کار به نفع ثروتمندان است، مازاد ...خیلی فقیر نباشند 
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ارسطو، به .)) ر کس بتواند مزرعه کوچکی براي خود بخردخزانه عمومی را بین مردم بیچیز چنان تقسیم کند که ه

این ترتیب، پس از اینکه آنچه را از مردم گرفته پس میدهد، پیشنهاداتی عادالنه نه براي ایجاد یک مدینه فاضله، 

  :بلکه براي اجتماعی نسبتا بهتر عرضه میدارد

نه آن نوع  ;اي اجتماعات به طور کلی بهتر استاینک به این موضوع میپردازیم که چه نوع حکومت یا طرز زندگی بر

حکومتی که موافق با خصوصیات عالی و شریفی باشد که توده مردم فاقد آنند، یا مستلزم تعلیم و تربیتی باشد که 

فقط در دسترس کسانی است که طبیعت همه گونه وسایل خوشبختی برایشان فراهم ساخته، یا طبق نمونهاي باشد 

فارغالبال و مستغنی عرضه میدارند، بلکه آن نوع حکومتی که اکثریت مردم جهان به آن دسترسی که خیالپردازان 

کسی که میخواهد حکومتی برپایه جمیع خوبیها . ... داشته باشند، و اغلب شهرها بتوانند براي خود ایجاد کنند

جربیات، بدون شک، عملی بودن و تاسیس کند باید از حاصل سالها تجربه برخوردار باشد، چرا که برخورداري از ت

. هاي او را روشن خواهد کرد، زیرا تقریبا همه چیز مورد مطالعه قرار گرفته و کشف شده است مفید واقع شدن نقشه

آنچه مورد اشتراك همه است کمتر مورد توجه قرار میگیرد، زیرا همه مردم بیشتر به آنچه متعلق به خودشان ... 

الزم است با این فرض اساسی که مورد استعمال عامه دارد .... نچه متعلق به همه استاست توجه میکنند تا به آ

آن عده از اعضاي کشور که مایل به ادامه اساس حکومت جدیدند بایستی نیرومندتر از آن عده باشند : شروع کنیم که

مردم متوسط الحال هستند  بنابراین، روشن است که حکومتهایی که اکثر اعضاي آنها.... که چنین تمایلی ندارند

هر گاه که تعداد مردم متوسطالحال در . ... باثباتتر از آنهایی هستند که در آن فقیران یا دولتمندان اکثریت دارند

دولتها در اقلیت بوده باشد، آنهایی که در اکثریت بودهاند، چه فقیر و چه توانگر، بر آنها تسلط یافته و اداره امور مردم 

هر وقت فقیران بر توانگران یا توانگران بر فقیران تسلط یافتهاند، هیچ کدام نتوانستهاند . ... رفتهاندرا به دست گ

. حکومتی آزاد مستقر سازند

)) حکومتی مخلوط((براي احتراز از این استبداد ظالمانه، چه استبداد طبقات باال و چه استبداد طبقات پایین، ارسطو 

در این نوع حکومت، . که مخلوطی از دموکراسی و آریستوکراسی باشد پیشنهاد میکند را)) حکومتی از نخبگان((یا 

زمین باید به دو . ((حق راي محدود به مالکین است، و یک طبقه نیرومند مردم متوسط الحال محور موازنه قواست

شارمندان زمین  همه.)) جز قسمت شود، یک جز متعلق به اجتماع به طور عموم باشد و دیگري متعلق به افراد

، و تنها این طبقه حق راي دارند و ))باید به طور اجتماع در محافل مخصوص خوراك بخورند((خواهند داشت، و 

.)) این طبقه اقلیت کوچکی خواهند بود حد اکثر ده هزار نفر از کل جمعیت یک شهر. میتوانند اسلحه به دست گیرند

زیرا حرفه و کسب پست ((فه پست اختیار یا با کسب امرار معاش کند، هیچ یک از آنها نباید حق داشته باشد که حر

شاید )) کشاورزي کار طبقه خاص دیگري است ;و هیچ کدام نباید کشاورزي کنند.)) ((مایه فساد فضیلت است

شارمندان، صاحبمنصبان عمومی را انتخاب خواهند کرد، و هر که انتخاب شد، در انتهاي دوره خدمتش، . بردگان

قوانین، اگر بتمامی اجرا شوند، بایستی تمام جوانب هر قضیه را تا . ((ئول کارهایی خواهد بود که انجام داده استمس

بهتر است ....)) ((حد امکان پیش بینی کنند، و قضایا باید حتی المقدور کمتر به قضاوت شخصی قاضیان واگذار گردد

فراوان به یک شخص مانند آن است که این اختیارات را به حیوان  تفویض اختیارات. ... که قانون حکمرانی کند تا فرد

امیال نفسانی بر کسانی که بر سریر  ;درندهاي داده باشیم، زیرا طمع و شهوات گاهی مرد را حیوان درنده میسازد

که  حکومتی.)) قدرتند، حتی در بهترین اشخاص، غلبه خواهد کرد، لیکن قانون خردي است از همه هوسها پیراسته

بدین سان تاسیس یافت، باید بر مالکیت، صنعت، ازدواج، خانواده، تعلیم و تربیت و فرهنگ، اخالق، موسیقی، و 

غفلت در این ...  ;و حتی الزم است توجه شود که جمعیت از حد معینی تجاوز نکند((ادبیات و هنر نظارت نماید، 

آن وقت است که بر این بناي )) ;لج است نباید پرورده شودآنچه ناقص و ف.)) ((موضوع مردم را دچار فقر خواهد کرد
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از آنجا که عالیترین فضیلتها ذکاوت است، وظیفه روشنتر از روز دولت . ((استوار گلهاي تمدن و سعادت خواهد رویید

تربیت  این نیست که مردان را در هنرهاي نظامی و جنگی برتري دهد، بلکه باید آنها را براي استفاده از صلح و صفا

تا آنجایی که میدانیم، قبل از او هرگز بنایی در فلسفه . نیازي نیست که آثار ارسطو را مورد قضاوت قرار دهیم.)) کند

هایی به این وسعت میزند  وقتی کسی دست به مطالعه و تحقیق در رشته. به عظمت بناي او ساخته نشده بود

که نتیجه آن مطالعات باعث ازدیاد معلومات سایرین در مسائل  اشتباهات بسیاري را بر او میتوان بخشید، به شرطی

اشتباهات ارسطو یا اشتباهات کتابهایی که شاید بغلط ما تراوشات قلم او میدانیم آشکارتر از آن است که . زندگی شود

استدالالت تسلط ارسطو بر منطق قابل انکار نیست، ولی کامال مستعد است که در . الزم به تشریح و موشکافی باشد

ارسطو واضع قوانین معانی بیان و شاعري است، ولی آثارش جنگلی از بی نظمی است که نسیم . خود به اشتباه رود

مع هذا، اگر همین مجموعه درازگویی را بشکافیم، به . تخیل اوراق گرد آلود آن را کوچکترین حرکتی نمیدهد

هاي بسیاري به سوي سرزمین عقل و  اهیم یافت که راهگنجینهاي از فراست و دانش، و خرمنی از فرهنگ دست خو

ارسطو زیستشناسی تا تاریخ سیاسی یا نقد ادبی را بنا ننهاد زیرا در این قبیل امور . اندیشه به روي ما گشوده است

ابتدا و شروعی در کار نیست منتها خدمتی که او در راه این علوم کرده بیش از خدمتی است که دیگران در این 

بسیاري از لغات و اصطالحات علمی و فلسفی را، که به صورت التینی هنوز استعمال . نه در عهد باستان کردهاندزمی

به ]معادل این لغات و اصطالحات را میتوان . میشود و ارتباط دانش و ادراك را آسان نموده است، مدیون او هستیم

چنانکه پاتر . له، مقوله، انرژي، انگیزه، عادت، و غایتاصل و مبدا، قاعده کلی، استعداد، وسی: چنین نوشت[ فارسی

استیالي طوالنی او بر افکار و روشهاي فلسفی مبین باروري عقاید و عمق بصیرت . است)) معلم اول((میگوید، ارسطو 

. اوست

ار ارسطو سخن کوتاه، پس از اینکه تمام جوانب آث. رساالت او در اخالق و سیاست از لحاظ شهرت و نفوذ بیهمتاست

، بهترین دلیل امیدبخش وسعت ذهن بشر، و الهام دهنده کسانی است ))استاد مردان دانش((را بسنجیم، هنوز وي 

  . که میکوشند معرفت پراکنده بشر را قابل رویت و فهم سازند

  

فصل بیست و دوم

  اسکندر

  

I  - روح یک فاتح بزرگ  

د اسکندر را ترك گفت، با زندگی سپاهی شاگردش همانند زندگی فلسفی ارسطو، پس از آنکه دانشجوي شهنژاد خو

شاید اشتیاق به ایجاد وحدت، که تا حدي بر فتوحات . هر دو زندگی سرشار از پیروزي و تفکر منطقی بود ;بود

به احتمال بیشتر، اسکندر قوت . اسکندر شکوه و عظمت بخشید، از جانب این فیلسوف به ذهن آن جوان القا شده بود

براي شناسایی اسکندر باید به . و تصمیم را از حس جاهطلبی پدر، و تندخویی را از خون مادر به ارث برده بوداراده 

عالوه بر . خاطر داشت که اشتیاق خمرآمیز فیلیپ و روح وحشیانه مادرش اولومپیاس در عروق او جاي گرفته بود

. ناسبت ایلیاد جذبه خاصی براي اسکندر داشتاین، اولومپیاس ادعا میکرد که نواده اخیلس است، و به همین م

و چون آسیاي صغیر را  ;هنگامی که از تنگه داردانل میگذشت، به گمان خود، در جاي پاي اخیلس قدم بر میداشت

اسکندر طی لشکرکشیهاي . فتح میکرد، به زعم خود، عملیاتی را که جدش در شهر تروا آغاز کرده بود تکمیل میکرد
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ایلیاد را، که حواشی آن به قلم ارسطو موشح بود، با خود همراه داشت و آن را اغلب زیر بالش و خود یک نسخه از 

  . ساخت با این عمل گویی هدف و وسیله نیل به آن را پیش خود مجسم می ;کنار خنجر خود قرار میداد

تربیت بدنی اسکندر جوان را عهده دار بود، لوسیماخوس به وي درس ادب آموخت، و  تندخو مولوسیاییلئونیداس 

مرتکب اعمالی شبیه به بسیاري ((فیلیپ میخواست اسکندر فلسفه بیاموزد تا . ارسطو کوشید مغز او را پرورش دهد

اسکندر در سراسر عمرش . ارسطو تا حدي اسکندر را یونانی بار آورد.)) ام نشود اعمالی که متاسفانه من مرتکب شده

را در مهمانی وحشیانهاي که اسکندر در آن کلیتوس . ادبیات یونان را تحسین میکرد و بر تمدن آن رشک میبرد

وقتی میان مقدونیها نشستهاید، آیا در مقایسه با این وحشیها : ((کشت، به دو یونانی که کنارش نشسته بودند گفت

 ;در جمیع ورزشها سرآمد بود. ر از لحاظ نیروي بدنی غایت آرزوي هر جوانی بوداسکند)) خود را نیمه خدا نمیبینید

. خوب میدوید، خوب چابکسواري میکرد، خوب شمشیر میباخت، خوب تیر میانداخت، و شکارچی شجاعی بود

اسکندر در جواب ایشان اظهار کرد حاضر است . دوستانش میخواستند که در مسابقات دوي اولمپیا شرکت کند

وقتی که سایرین از رام کردن اسب غول پیکري به نام بوکفالوس . رکت کند، به شرط آنکه رقیبانش شاه باشندش

پلوتارك میگوید فیلیپ که ناظر واقعه بود، او را با این عبارت پیشگویانه تمجید . مایوس شدند، اسکندر آن را رام کرد

امپراطوري بزرگتري باش که در خور شان و لیاقتت پسرم، مقدونیه براي تو کوچک است، در جستجوي : ((نمود

حتی هنگام لشکرکشی، براي اینکه مفري براي نیروي سرکشش بیابد، به پرندگان تیر میانداخت و از گردونه .)) باشد

هر وقت تدارکات نظامی طول میکشید، تنها و پاي پیاده به شکار میرفت و . در حال حرکتش پیاده و سوار میشد

یک بار، پس از برخورد با شیري، با لذت شنید که میگویند او چنان میجنگید . ر حیوانی رو به رو میشدیکتنه با ه

کار سخت و عملیات خطرناك را دوست میداشت و . انگار که بایستی معلوم میشد که کدام یک از آنها باید شاه باشد

. نمیتوانست یک جا آرام بگیرد

. ماند بکنند که آن قدر نوکر و غالم دارند که براي خودشان کاري نمی بعضی از سردارانش را ریشخند میکرد

تعجب میکنم چطور شما با اینهمه تجربه نمیدانید که آنهایی که خودشان کار میکنند بمراتب راحتتر از کسانی ((

تر احتیاج داریم آیا هنوز نمیدانید که پس از فتوحاتمان به چیزي که بیش. میخوابند که دیگران برایشان کار میکنند

از وقتی که صرف خوابیدن میشد )) این است که از نقصها و ضعفهایی که مغلوبین ما به آنها دچار هستند پرهیز کنیم

از زیاد خوردن و، حتی .)) خواب و عمل جنسی همیشه مرا به یاد فناپذیري خود میاندازند((شکایت میکرد و میگفت 

بات الکلی خودداري میکرد، ولی دوست میداشت با دوستان مدتها با جام تا اواخر عمرش، از زیاد نوشیدن مشرو

. غذاي مقوي را خوش نداشت، و آشپزان ماهري را که به وي تقدیم میشدند قبول نمیکرد. شرابی مشغول شود

میگفت که پیاده روي شبانه اشتهایش را براي صبحانه تحریک خواهد کرد، و یک صبحانه سبک او را براي صرف 

شاید در نتیجه همین عادات بود که چهرهاش باز و سالم، و به قول پلوتارك، بدن و . هار آماده خواهد ساختنا

اگر چاپلوسی کسانی را که تمثالش را .)) چنان خوشبو بود که هر لباسی را میپوشید خوشبو میکرد((نفسش 

گاریم، از توصیف معاصرانش آشکار است میکشیدند یا مجسمهاش را میساختند یا شکلش را حکاکی میکردند ندیده ان

ریش تراشی را . چهرهاش با نفوذ، چشمانش آبی روشن، و مویش بور بود. که در خوبرویی میان شاهان نظیر نداشت

شاید هم همین . او در اروپا معمول کرد، زیرا میگفت که ریش دستاویز مناسبی براي دشمن در جنگ تن به تن است

. او در تاریخ باشد کار ناچیز بزرگترین اثر

اسکندر شاگردي پرکار و تیزهوش بود، ولی زودتر از موقع گرفتار مسئولیتهاي بزرگ شد، و در نتیجه به بلوغ فکري 

: پلوتارك میگوید. مانند بسیاري از مردان عمل شکوه میکرد که کاش میتوانست فیلسوف و متفکر هم باشد. نرسید

  . نش باال میرفت آتش اشتیاقش بیشتر میشداسکندر تشنه دانش بود، و هر چه س((
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و لذتش در این بود که پس از یک روز راهروي یا جنگ، تا )) اسکندر هر نوع خواندن و دانش را دوست میداشت... 

شخصا ترجیح میدهم که : ((یک بار به ارسطو نوشت. نیمی از شب بیدار بنشیند و با دانشمندان و عالمان گفتگو کند

شاید بنا بر توصیه ارسطو بود که .)) و تعالی برتر از دیگران باشم تا در بسط قدرت و تسلط بر کشورهادر دانستنیها 

هیئتی را مامور ساخت به مصر بروند و سرچشمه رود نیل را بیابند، و سخاوتمندانه مبالغ عمدهاي صرف چندین 

ر یا بصیرت ناپلئون را پیدا میکرد گمان آیا اگر اسکندر عمر درازتري میکرد، زیرکی بارز قیص. تحقیق علمی کرد

زیرا در بیست سالگی به سلطنت رسید، و بالفاصله جنگهاي پی در پی و کشورداري او را غرق ساخت، و در . نمیرود

  . نتیجه تحصیالتش بسیار ناقص ماند

وجود تمام  با. اسکندر سخنران قابلی بود، ولی وقتی غیر از سیاست و جنگ سخن میگفت صدها اشتباه میکرد

  . لشکرکشیها، نتوانست در جغرافیا معلوماتی را که دانش عصر او میتوانست عرضه بدارد کسب کند

به پیشگویان و . گاهی موفق میشد که خود را از تنگ نظري متعصبان خالص کند، ولی تا آخر عمر اسیر خرافات ماند

قبل از جنگ آربال تمام شب را با جادوگر . ه داشتطالع بینانی که در دربارش جمع شده بودند اطمینان فوق العاد

اسکندر، که در . خود آریستاندر مشغول خواندن اوراد و ادعیه و برگزاري مراسم و اهداي قربانی به خداي ترس بود

، به ))از حوادث ناگوار طبیعت و فال بد بشدت مضطرب میشد((روبه رو شدن با هیچ انسان و حیوانی زبون نبود، 

میتوانست بر هزاران نفر سرباز حکمرانی کند و بر میلیونها نفر غلبه . هاي مهم و بزرگ را تغییر میداد نقشهحدي که 

هرگز نیاموخت که عیوب و محدودیتهاي خود را . و سلطنت نماید، ولی نمیتوانست بر خلق و خوي خود مسلط شود

سراسر زندگیش در آشوب و هیجان و شکوه و  .در عوض، اسیر چاپلوسی و تملق اطرافیان خود باقی ماند ;بشناسد

  . جالل گذشت، و آن قدر جنگ را دوست میداشت که یک لحظه روي آرامش و صلح ندید

عمقا مردي حساس و رقیق القلب بود و به اصطالح . خصایص اخالقی او نیز پیرامون تضادهاي مشابه میگشت

در جوانی گیتار را با احساس . شعر از خود بیخود میشد داشت، و گاهی در اثر شنیدن موسیقی و)) دیدگان مرطوب((

مینواخت، ولی چون فیلیپ سر به سرش میگذاشت آن را کنار گذاشت و بعد از آن، براي آنکه بر نفس خود غلبه 

در امور جنسی نسبتا پرهیزگار بود، و دلیل آن البته بیشتر گرفتاریهایش . کند، جز به موسیقی نظامی گوش نمیکرد

ها و امور کشوري پیچیدهاش تمام  فعالیت مداوم، لشکرکشیهاي دراز، جنگهاي متعدد، و نقشه. ا کف نفسبود ت

چندین زن گرفت . نیروي او را به خود مصروف میداشت و فراغت و موقعیتی براي عشقورزي در او به جاي نمیگذارد

د، ولی مصاحبت سرداران خود را ترجیح نسبت به زنان بسیار خوشرفتار بو. که بیشتر به خاطر مصالح سیاسی بود

زن جواب داد )) چرا به این دیري: ((نیمه شبی اطرافیانش زن زیبایی را به چادرش بردند، اسکندر از او پرسید. میداد

اسکندر زن را روانه کرد و مستخدمان خود را سرزنش نمود که کم مانده بود در اثر .)) صبر کردم تا شوهرم بخوابد((

در ظاهر به نظر میرسید که تمایل به همجنس دارد و حتی هفایستیون را به حد جنون دوست . ناکار شومعمل شما ز

داشت، ولی وقتی تئودورس تاراسی پیشنهاد کرد که دو غالم جوان خوبروي برایش بفرستد، او را از خود راند و از 

عاشق دوستان خود بود، و . نشان داده است دوستانش خواست که به او بگویند که با این پیشنهاد پستی طبع خود را

تاریخ به یاد ندارد که هیچ سیاستمدار، و کمتر از آن هیچ سرداري، در صداقت و رافت . به دوستی جنبه عشق میداد

پلوتارك . و صمیمیت و محبت بیشائبه و خوش نیتی و سخاوتمندي نسبت به دوست یا دشمن به پاي او برسد

با مهربانی خود قلب سربازان را .)) بهانه به اشخاص نامه مینوشت و سر دوستی باز میکرد به کوچکترین: ((مینویسد

همان طور . انگار که درد یک یک زخمیها را حس میکرد ;جانشان را به خطر میانداخت، ولی نه با بی اعتنایی ;میربود

، اسکندر نیز از سر تقصیر هارپالوس که قیصر، بروتوس و سیسرون را عفو کرد و ناپلئون، فوشه و تالران را بخشید

اسکندر . هارپالوس خزانهدار او بود، که خزانه را برداشت و گریخت و سپس برگشت و طلب بخشش نمود. درگذشت
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در تارسوس، به . او را بخشید و در میان اعجاب حضار دوباره مامور خزانهاش کرد، که ظاهرا نتیجه عملش مثبت بود

در همان لحظه نامهاي از پارمنیو به سلطان . شد و طبیبش فیلیپ نوشدارویی به وي داد، اسکندر بیمار 333سال 

اسکندر نامه را به فیلیپ داد و همان طور که او نامه . رسید که فیلیپ از داریوش رشوه گرفته که شاه را مسموم کند

خاوتمندي در جنگها بسیار کمکش شهرت او به س. دارو هیچ اثر نامطلوبی نداشت ;را میخواند نوشدارو را سر کشید

هاي خود را به رویش  بسیاري از دشمنان تن به اسارت او میدادند، و شهرها از غارت او نمیهراسیدند و دروازه. میکرد

با این وجود، خوي وحشیانه مادر در نهادش نهفته بود، و سرنوشت تلخش این بود که به دست طغیانهاي . میگشودند

چون غزه را پس از یک محاصره و هجوم طوالنی فتح کرد، از مقاومت . در میربود از پا در آیدخشمی که گاهی او را 

. پایدار سردار شجاع ایرانی، باتیس، خشمگین شد و دستور داد که پایش را سوراخ کنند و حلقه برنجی از آن بگذرانند

نه سلطنتی بست و با سرعت گرد شهر سپس، مست از خاطره اخیلس، سردار ایرانی را که اکنون مرده بود به گردو

اعتیاد روزافزونش به مشروب، که براي تسکین اعصاب متشنج خود صرف میکرد، بخصوص در سالهاي آخر . گرداند

. عمر، به کارهاي وحشیانهاي وادارش میکرد که بعدا از ارتکاب آنها افسرده و پشیمان میشد

پدرم، قبل از ((فتوحات فیلیپ به دوستان شکایت میکرد که  در جوانی از. جاهطلبی: یک صفت در وي سرآمد بود

براي احراز موفقیت، هر .)) اینکه ما آماده شویم، همه کارها را کرده است و کار مهمی براي ما نخواهد گذاشت

 در خایرونیا اولین مردي بود که به دسته مقدس تبیها حمله. مسئولیتی را میپذیرفت و با هر خطري رو به رو میشد

در . او را میکشاند)) اشتیاق به روبه رو شدن با خطر((در گرانیکوس از هیچ عملی دریغ نکرد، و به قول خودش . برد

مقابل این کشش معموال چنان تسلیم میشد و منظره و صداي میدان جنگ او را چنان سست و بیخود میکرد که 

بارها . ه هر جا که جنگ مغلوبهتر بود میتاختوظایف و مسئولیتهاي مقام سرداري را فراموش میکرد و با سر ب

اسکندر سردار بزرگی نبود، بلکه . سربازانش از ترس از دست دادن او به التماس میافتادند که به پشت جبهه برگردد

سرباز دلیري بود که پشتکار لجوجانهاش او را به پیش میبرد و، به سبب بی اعتنایی بچگانهاي که داشت، فتوحات 

اسکندر به سربازان الهام میبخشید و احتماال سردارانش، که مردان قادري بودند، بقیه امور . صیبش میشدغیرممکن ن

او سربازان خود را با قوه تصور و آتش . یعنی تشکیالت و تربیت سربازان و تاکتیک و استراتژي را اداره میکردند

ه در سهم بردن از سختیها و رنجهاي آنها نشان خطابتی که هرگز در مدرسه نیاموخته بود، و آمادگی و صمیمیتی ک

. میداد، به پیش میبرد

بر سرزمینهایی که غلبه کرده بود با مهربانی و ثبات قدم حکم میراند، نسبت به : بدون شک، وي حکمرانی توانا بود

بر ملل زیردست  قراردادهایی که با فرماندهان و شهرها میبست وفادار بود، و هرگز متحمل جور و ستم ایادي خویش

در تمام هیجانات و آشوب لشکرکشیها یک هدف بیشتر در افق افکارش نداشت، که حتی مرگ هم نتوانست . نمیشد

متحد ساختن دنیاي شرق مدیترانه به صورت یک دنیاي فرهنگی واحد، زیر لواي تمدن گسترش : بر آن غلبه کند

  . یابنده یونان

II -  به سوي افتخار  

قبایل شمالی تراکیا و ایلوریا بر او . تخت نشست، خود را فرمانفرماي امپراطوري متزلزلی یافتچون اسکندر بر 

اهالی آمبراسیا پادگان مقدونی را  ;آیتولیا، آکارنانیا، فوکیس، الیس، و آرگولیس تابعیت خود را منکر شدند ;شوریدند

شه او بوده و دیگر خطري از جانب جوان ناپخته و اردشیر سوم به خود میبالید که قتل فیلیپ طبق نق ;بیرون کردند

چون خبر پر از سرور مرگ فیلیپ به آتن رسید، دموستن . بیست سالهاي که بر تخت نشسته متوجه ایران نیست

جامه ضیافت در بر کرد، تاج گلی بر سر گذارد، و در مجلس آتن پیشنهاد کرد که تاج افتخاري به پاوسانیاس، قاتل 

  . در داخل مقدونیه بیش از ده دسته مختلف علیه جان شاه جوان توطئه کردند. فیلیپ، داده شود
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اسکندر با نیروي قاطعی بر اوضاع مسلط شد و تمام مخالفان داخلی را سرکوبی کرد، و به این ترتیب آینده تابناك 

به جنوب به یونان ، رو 336هاي داخلی، در سال  پس از توقیف و سرکوبی سرکردگان توطئه. خویش را متجلی ساخت

کشور شهرهاي یونان در صدد تجدید روابط خود برآمدند و آتن محقرانه . تاخت و در ظرف دو سه روز به تب رسید

اسکندر، که خشمش فرو نشسته بود، . دو تاج به او هدیه نمود، و افتخارات آسمانی به او بخشید ;طلب بخشش کرد

رد و فرمان داد تا شهرها همه آزادانه تحت قوانین خود به حیات سیاسی پایان دیکتاتوري را در تمام یونان اعالم ک

کنگره تمام  ;شوراي دولتهاي همسایه تمام حقوق و افتخاراتی را که به فیلیپ داده بود به وي داد. خویش ادامه دهند

کردند، و وعده هر  شهرهاي یونان، جز اسپارت، در مجمعی که در کورنت تشکیل دادند، وي را سردار کل یونان اعالم

اسکندر به پال برگشت، پایتخت را منقاد کرد و به سوي شمال . گونه کمک نظامی براي لشکرکشی به آسیا به او دادند

با سرعت لشکرکشیهاي ناپلئون، سربازان خود را تا بخارست ). 335(روي آورد تا شورش قبایل بربر را سرکوب کند 

در آن هنگام شنید که ایلوریاییها به . بر سواحل شمالی دانوب مستقر ساختامروزي برد، و اصول حکومتی خود را 

بیدرنگ، پس از پیمودن سیصد و بیست کیلومتر در صربستان، مهاجمان را غافلگیر . سوي مقدونیه در حال پیشرفتند

. ساخته و شکست داد و باقیماندگان آنها را به کوهستانهایشان پس راند

دموستن براي استقالل اعالن . ل اسکندر در جنگ دانوب، آتنیها را به شورش برانگیختدر همین زمان شایعه قت

تبیها نیز شوریدند، . جهاد داد، و دریافت مبالغ معتنابهی از ایرانیها براي پیشرفت این مقصود را قابل توجیه دانست

آتن به تب . ر کادمیا محاصره کردندافسران مقدونی را که اسکندر برجاي گذاشته بود کشتند، و پادگان مقدونی را د

اسکندر، که شورش یونان را . کمک فرستاد و از یونانیها و ایران دعوت کرد تا در اتحاد علیه مقدونیه شرکت کنند

نهضتی براي آزادي و استقالل ندانسته، آن را زشت و نوعی خیانت و نمک ناشناسی میشمرد، سربازان خسته خود را 

. سیزده روزه به تب رسید و لشکري را که براي مقابله با او فرستاده شده بود شکست داد. اختدوباره وارد یونان س

اینان راي . بعد سرنوشت شهر بیدفاع را به دست دشمنان قدیمی آن پالتایا، اورخومنوس، تسپیاي، و فوکیس سپرد

اسکندر، به امید اینکه این عمل . دادند که تب سوزانده و با خاك یکسان شده ساکنان آن به بردگی فروخته شوند

درسی براي دیگران باشد، فرمان را امضا کرد به این شرط که سربازان فاتح از خانه پینداروس چشم بپوشند و جان و 

بعدها از این انتقام وحشیانه سخت پشیمان شد . مال کشیشها و هر کس را که اثبات کند علیه شورش بوده ببخشایند

در عوض با نرمشی که با یونانیها )). وچکترین اشکالتراشی هر چه اهالی تب بخواهند بدهنددستور داد بدون ک((و 

تا آخر عمر رفتارش . کرد عمل خود را جبران نمود، و اصرار نورزید که دموستن و سایر رهبران شورش تسلیم او شوند

ا که از فتوحات آسیایی آورده بود اهدا نسبت به آتن احترامآمیز و دوستانه بود، به معبد آکروپولیس غنایم بسیاري ر

را که خشیارشا برده بود پس گرفت و به آتن فرستاد، و پس از ) تورانیکیدس(هاي جبارکشان  کرد، مجسمه

اي آتنیها باور میکنید که چه خطراتی را براي جلب تحسین شما : ((لشکرکشی دشواري خطاب به آتنیها گفت

ر شهرهاي یونان، جز اسپارت، را دوباره برقرار ساخت، به مقدونیه برگشت تا چون اتحاد تمام کشو)) متحمل میشوم

در نتیجه سلطنت فیلیپ کسر بودجهاي معادل پانصد  ;خزانه دولت را تهی یافت. وسایل حمله به آسیا را فراهم سازد

ی را که قرض کرده هشتصد تالنت قرض کرد و، به عزم به دست آوردن پول. حاصل شده بود) سه میلیون دالر(تالنت 

اسکندر امیدوار بود که به عنوان قهرمان یونانیها با ایران بجنگد، ولی میدانست که . بود، از کشور خود بیرون رفت

به او خبر رسیده بود که ایران میتواند یک میلیون نفر بسیج کند، حال . نیمی از مردم یونان خواستار مرگ او هستند

با این وجود، اخیلس جدید دوازده . زار پیاده و پنج هزار سواره نظام تجاوز نمیکردآنکه جمع لشکریان او از سی ه

، دست به گستاخانهترین و 334هزار سرباز به سرکردگی آنتیپاتر در مقدونیه گذارد که مواظف یونان باشد و، در سال 

وشتش این بود که یازده سال سرن. مهیجترین لشکرکشیهایی زد که تا به آن روز در تاریخ پادشاهان سابقه نداشت
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هنگامی که لشکریانش تنگه داردانل را از سستوس به . دیگر زندگی کند، ولی روي اروپا و وطنش را دیگر نبیند

نظرش این بود که از راهی برود که به  ;آبودوس طی میکردند، اسکندر دماغه سیگئوم را براي پیاده شدن انتخاب کرد

هایی از ایلیاد را که تقریبا از برداشت براي دوستانش  هر جا توقف میکرد قطعه. بود گمانش آگاممنون به تروا رفته

مقبره مشهور اخیلس را تدهین کرده، بر مزار او تاج گلی گذاشت و بر حسب مراسم باستانی، برهنه، گرد آن . میخواند

گ شاعري نامدار داشتهاي که شادباش اي اخیلس که در زندگی یاري صدیق و پس از مر: ((طواف داد و فریاد کرد

، و قسم یاد کرد که مبارزهاي را که در تروا بین آسیا و اروپا شروع شده بود با موفقیت به آخر ))نامت را جاوید سازد

. برساند

در کنار رودخانه گرانیکوس با اولین مقاومت ایرانیها . در اینجا الزم نیست که داستان فتوحات او را مجددا نقل کنیم

در آنجا کلیتوس با قطع دست یک سرباز ایرانی، که از عقب قصد جان او را . ه رو شد و آن را در هم شکسترو ب

پس . مورخان ساده لوح ممکن است چنین وقایعی را عامل معین کننده تاریخ تعبیر کنند. داشت، از مرگ رهانیدش

رد به آن حکومت خودمختاري و دموکراسی از استراحت، ارتش به یونیا تاخت و هر شهر یونانی را که تسخیر میک

در ایسوس با قسمت . هایشان را به سوي او میگشودند اغلب شهرها، بدون مقاومت، دروازه. تحت قیمومیت خود میداد

اعظم نیروي ایرانیها، که عدهشان به ششصد هزار نفر میرسید، تحت فرماندهی داریوش سوم، مصاف داد، و بار دیگر 

داریوش خانواده و خزانه خود را . واره نظام براي حمله و پیاده نظام براي دفاع، بر ایرانیها غلبه کردبا به کار بردن س

پس از تسخیر بدون . رها نموده، فرار کرد و اسکندر خزانه را با منت تصرف کرد و با خانواده او با نجابت رفتار نمود

. ها با پول ایرانیان از آن حفاظت میکردند، محاصره کردخونریزي دمشق و سیدون، صور را، که سپاه بزرگی از فنیقی

این شهر باستانی چندان مقاومت کرد که وقتی اسکندر آن را گشود، دیوانه از خشم، دستور داد که سربازانش هشت 

لی اورشلیم بدون مقاومت تسلیم شد و اها. هزار نفر از اهالی را قتل عام نموده، سی هزار نفر را به بردگی بفروشند

غزه آن قدر مقاومت کرد تا آنچه مرد در شهر بود کشته، و هر چه زن بود مورد تجاوز قرار . مورد مالطفت قرار گرفتند

پیشرفت موفقیتآمیز مقدونیها در صحراي سینا در مصر مجددا آغاز شد، و چون اسکندر خدایان مصریها را . گرفت

انیها خالص میشدند، اسکندر را به مثابه ناجی آسمانی خود استقبال مورد احترام قرار داد، مصریها، که از زیر یوغ ایر

از آنجایی که میدانست مذهب با نفوذتر از سیاست است، براي رسیدن به واحه سیوا از صحراي دیگري . کردند

بان راه. گذشت و مراسم احترام را نسبت به آمون، خداي آنها، که به قول اولومپیاس پدر خودش بود، به جاي آورد

هموار  بطالسهسلیم النفس آنجا، طبق مراسم باستان، تاج فرعونی بر سرش گذاشتند، و راه را براي برآمدن سلسله 

 هاي رود نیل به سپس به مصب رودخانه نیل بازگشت و اندیشه ساختن پایتخت جدیدي در یکی از دهانه. ساختند

  . ذهنش آمد، یا شاید نقشه آن را تصویب کرد

محتمال بازرگانان یونانی که در شهر نزدیک نوکراتیس میزیستند، با توجه به تجارت رو به گسترش یونان و مصر، این 

اسکندر نقشه دیوارها، خیابانها، و محل معبدهاي مصري و یونانی اسکندریه را تعیین . فکر را به او عرضه کرده بودند

در مراجعت به آسیا با ارتش مختلط عظیم داریوش در  .سپردد، و جزئیات آن را به معمار خود دینوکراتس کر

گوگمل، نزدیک آربال، رو به رو شد، و از زیادي نفرات آن به وحشت افتاد، زیرا میدانست که یک شکست تمام 

  . ا باطل خواهد ساختفتوحات او ر

اعلیحضرتا، تشویش به خود راه ندهید و از زیادي نفرات دشمن نهراسید، زیرا : ((سربازانش او را تسلی میدادند که

شب را به بازدید زمینهایی که فردایش نبردگاه .)) بوي پشم بزي که از ما بلند میشود کافیست که آنها را فراري دهد

صفوف نامنظم ارتش داریوش . پیروزي روز بعد او قاطع بود. زیادي تقدیم خدایان کردمیشد سپري کرده، قربانیهاي 

تاب مقاومت در مقابل فاالنکسهاي اسکندر را نیاوردند و نتوانستند از خود علیه حمالت سریع سوار نظام مقدونی 
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. آخر در میدان جنگ نمانداین بود که صفوف ارتش داریوش به هم ریخته فرار کردند و خود او نیز تا . دفاع کنند

اسکندر ثروت آن را تماما . بابل تسلیم گردید. هنگامی که داریوش به دست سردارانش به اتهام جبن کشته شد

تصاحب کرده، قسمتی از آن را بین سربازان خود تقسیم کرد، ولی با تواضع و احترام به خدایان مردم، و فرمان 

. کردتجدید بناي معابد، محبت مردم را جلب 

مردم شوش، که هنوز خاطره شکوه ایالم را داشتند، از او چون نجات دهندهاي . به شوش رسید 331در آخر سال 

، که از خزانه داریوش )سیصد میلیون دالر(شهر را از غارت حفظ کرد ولی با تقسیم پنجاه هزار تالنت . استقبال کردند

 480مقدار معتنابهی پول براي مردم شهر پالتایا، که در سال . تیافت، سربازان خود را نیز راضی و خشنود نگاه داش

شهرهاي یونانی آسیا را، که به او هنگام لشکرکشی کمک کرده . در مقابل ایرانیها دلیرانه مقاومت کرده بودند، فرستاد

  . بودند، نیز فراموش نکرد و تمام قروض خود را به آنها پرداخت

هنوز آن قدر . اعالم کرد که یونان دیگر کامال از تحت رقیب ایرانیها درآمده استسپس با سربلندي به دنیاي یونان 

ها گذشت تا تخت جمشید را  در شوش نمانده بود که لشکریانش رفع خستگی کنند که در سرماي زمستان از کوه

در اینجا نیز . دتصرف کند، و چنان بسرعت به قصر داریوش رسید که ایرانیها وقت نکردند خزانه او را پنهان کنن

  . عقلش را از دست بداد و آن شهر زیباي عظیم را سوزاند و با خاك یکسان کرد

شاید آنها به . ها ریختند، اموال مردم را غارت کردند، به زنها تجاوز نمودند، و مردان را کشتند سربازانش به خانه

شان توسط ایرانیها قطع شده بود، به خشم هنگام ورود به شهر از دیدن هشتصد یونانی که، به علل مختلف، اعضای

اسکندر از دیدن دست و پاهاي بریده و گوشها و چشمهاي دریده این یونانیان چنان . آمده، مرتکب آن اعمال شدند

  . متاثر شد که به گریه افتاد و بدیشان زمین بخشید و غالمان داد که برایشان کار کنند

شد که کاري را که کوروش بزرگ موفق به انجامش نشده بود، یعنی به پس از آن، این سردار سیریناپذیر مصمم 

شاید، با علم ناقصی که از . رقیت درآوردن طوایفی که شرق ایران را محل تاخت و تاز قرار میدادند، انجام دهد

باشد  جغرافی داشت، امیدوار بود که آن طرف مشرق زمین اسرارآمیز، اقیانوسی را که سرحد طبیعی قلمرو حکومتش

خزاین معبد میلتوس را  480به دیهی وارد شد که نوادگان برانخیداي، که در سال ) سغدیانا(در ورود به سغد . بیابد

برانگیخته از این اندیشه که انتقام خداي غارت شده را میگیرد، . به خشیارشا، تسلیم کرده بود، در آن میزیستند

بدین ترتیب جزاي گناه پدران را نوادگان نسل (بچه به قتل برسانند فرمان داد که کلیه ساکنان را از مرد و زن و 

البته  ;بدین ترتیب، لشکرکشیهاي او به سغد، آریانا، و باکتریانا خونین و بدون غنیمت بود). پنجم متحمل شدند

ش بسوس، نزدیک بخارا مردان. فتوحاتی هم کرد، طالهایی به چنگ آورد، و همه جا دشمنانی براي خود باقی گذاشت

دستور داد او را آن قدر شالق زدند که . اسکندر ناگهان انتقامجوي شاه شاهان شد. قاتل داریوش، را دستگیر کردند

در آنجا فرمان داد یک دست و یک . مشرف به مرگ شد، سپس گوش و دماغش را بریدند و به اکباتانا فرستادندش

رخت دیگري بستند و سپس درختها را رها کردند، و بدین پایش را به یک درخت و یک دست و پاي دیگرش را به د

اسکندر هر چه از یونان دورتر میشد خصایص یونانی خود را از دست میداد و تبدیل به . ترتیب بدنش را شقه کرد

. مستبدي ظالم و وحشی میشد

وي او را به آن مناطق خودپسندي توام با کنجکا. ، از ارتفاعات هیماالیا گذشته، وارد هندوستان شد327در سال 

  . سردارانش او را منع میکردند و سربازانش با بیمیلی از او اطاعت مینمودند. دوردست میکشاند

پس از عبور از رود سند، پوروس شاه را شکست داده، اعالم کرد که تا رود گنگ خواهد تاخت، ولی سربازانش دیگر 

ا سربازانش قهر کرد و از چادر خارج نشد، ولی سربازان دیگر اسکندر التماس کرد و سه روز تمام ب. پیشتر نرفتند

ناچار خشمگین و دل آزرده برگشت و رو به جنوب نهاد و از میان قبایل دشمن با چنان دلیري . خسته شده بودند
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د که وي اولین کسی بو. عبور کرد که سربازانش از اینکه نتوانسته بودند رویاهاي او را جامه عمل بپوشند میگریستند

پس از او دو نفر دیگر نیز به همین ترتیب وارد شهر شدند که نردبان شکست و . از دیوارهاي شهر مالیا به شهر پرید

در این هنگام . اسکندر به تنهایی آنقدر جنگید تا از درد زخمهایش از پا در آمد. هر سه میان دشمن تنها ماندند

وقتی جنگ به . انشان را براي حفظ پادشاه خود از دست میدادندسربازانش وارد شده بودند و یکی پس از دیگري ج

پس از سه ماه . انتها رسید، بدن نیمه جانش را به چادرش بردند و در راه هر که به او میرسید لباسش را بوسه میداد

ر آنجا قسمتی د. بیماري، به راهپیمایی خود ادامه داده، رود سند را پشت سر گذاشت و باالخره به اقیانوس هند رسید

نئارخوس با مهارت کامل نیروها را در آبهاي . از نیروهاي خود را از راه آب به فرماندهی نئارخوس مراجعت داد

اسکندر بقیه سربازان را شخصا در امتداد سواحل هندوستان و از میان صحراي بلوچستان . ناشناس به مقصد رساند

حمل شدند با آنچه سربازان ناپلئون در مراجعت از مسکو دیدند برابري مشقاتی که سربازانش در این راه مت. عبور داد

آن را نزد اسکندر آوردند، ولی وي . اندك آبی یافتند. گرما هزاران نفر و تشنگی هزاران نفر دیگر را هالك کرد. میکند

شده بودند، و خود  وقتی بقایاي لشکریانش به شوش رسیدند، بیش از ده هزار نفر تلف. عمدا آن را به زمین ریخت

  . اسکندر نیز نیمی از عقل خود را از دست داده بود

III  -  مرگ یک خدا  

تغییراتی که فتوحات او در این قاره به وجود آورده بود کمتر از . سال در آسیا به سر برده بود 9اسکندر تاکنون 

  . تغییراتی بود که تمدن و رسوم آسیاییها در او ایجاد کرده بود

ولی اسکندر در بین جوامع . و با بربرها چون بردگان رفتار کند)) آزادگان((او گفته بود که با یونانیها چون  ارسطو به

آریستوکراسی ایران چنان درجهاي از ادب و فرهنگ و اصالت کردار مشاهده کرده بود که کمتر در جوامع پرآشوب 

ه طرز تشکیالتی که شاهان بزرگ هخامنشی در اسکندر با اعجاب و تحسین ب. دموکراسی یونان به چشم میخورد

کشور داده، و آن را اداره میکردند مینگریست، و نمیدانست که چگونه مقدونیهاي خشن و بدوي میتوانند به جاي آن 

باالخره به این نتیجه رسید که تنها راه دوام دادن به فتوحات خود این است که نجیبزادگان ایران . حکمرانان بنشینند

هر چه بیشتر میماند بیشتر مجذوب اتباع . رهبري خود موافق سازد و از آنها در اداره امور مملکتی استفاده کند را با

جدید خود میگشت، به حدي که کمکم اندیشه آن را که چون سلطانی مقدونی بر ایران حکومت کند از سر به در 

ویی حکومت کند که در آن یونانیها و ایرانیها با یکدیگر کرد و به فکر افتاد که چون امپراطوري یونانی ایرانی بر قلمر

او امیدوار بود که منازعه طوالنی آسیا و اروپا . برابر بوده، در صلح و صفا آمیزش فرهنگی و اجتماعی داشته باشند

. بدین ترتیب در جشن و سرور به پایان برسد

چرا خودش به آنها تاسی نکند و . یا با ایشان میزیستند هم اکنون هزاران نفر از سربازانش با زنان بومی ازدواج کرده

دختر داریوش بزرگ را نگیرد و با آوردن اوالدي که با خون خود دو سلسله شاهی را متحد سازد، دو ملت را آشتی 

را با  موضوع. ندهد او قبال با شاهزادهاي از باکتریانا به نام رکسانا ازدواج کرده بود، ولی این امر مانع مهمی نبود

  . افسران خود در میان گذاشت و پیشنهاد کرد که آنها نیز زنان ایرانی اختیار کنند

ایشان در ابتدا به امیدهاي او براي اتحاد دو ملت میخندیدند، ولی چون مدتها بود که از خانه و وطن دور مانده و از 

برپا شد، اسکندر استاتیرا،  324شوش در سال  طرفی زیبایی زنان ایرانی مقاومتناپذیر بود، در ضیافت ازدواجی که در

دختر داریوش سوم، و پاروساتیس، دختر اردشیر سوم، را به زنی گرفت، و بدین ترتیب خود را با دو شاخه از دودمان 

  . هشتاد نفر از افسرانش نیز زن ایرانی گرفتند. سلطنتی ایرانی پیوند داد

اسکندر به هر یک از این . هاي سربازان را با زنان ایرانی جشن گرفتندبعد از آن نیز در هزاران ضیافت دیگر، عروسی

به قول آریانوس، مخارج این . افسران عطایاي فراوانی بخشید و از قروض سربازانی که زن میگرفتند چشم میپوشید
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ین النهرین و به منظور توسعه این اتحاد، سرزمین ب. شد) صد و بیست میلیون دالر(کار بالغ بر بیست هزار تالنت 

ایران را به روي یونانیهاي مستعمره طلب باز کرد و بدین ترتیب از فشار جمعیت در بعضی از ایاالت یونانی کاست و 

شهرهاي یونانی آسیا، که بعدا بخش مهمی از امپراطوري سلوکیه را تشکیل دادند، . جنگ طبقاتی را تخفیف داد

ار جوان ایرانی را نیز به خدمت سربازي برده، به ایشان فنون جنگی در همین حال، سی هز. بدین ترتیب پا گرفتند

  شاید زنهاي ایرانی اسکندر در اقتباس رسوم شرقی به توسط او موثر بودند، یا شاید . یونانی آموخت

) ارجیخ(در ایران ابتدا لباس بربرها : ((پلوتارك میگوید. تواضع او چنین نتیجه داد، یا اینکه شاید نقشهاش چنین بود

را در بر کرد، شاید براي اینکه کار متمدن کردن ایرانیها را سهلتر کند، زیرا هیچ امري زودتر از اقتباس راه و رسم 

با این وجود از روش مادیها کامال تقلید نکرد، بلکه راه میانهاي را بین روش ایرانی و . زندگی مردم آنها را رام نمیکند

سربازانش .)) نان پرتجمل نباشد و در عین حال باشکوهتر و زیباتر از دیگري گرددمقدونی برگزید، که مانند اولی چ

میدیدند که اسکندر تحت سلطه شرق در میآید، و با تاسف شاهد از دست دادن او بودند، و با حسرت و غم، مهر و 

و اطاعت کامل میکردند و تا ایرانیها بر عکس از ا. محبتی را که روزي بر سر ایشان نثار میکرد از دست رفته مییافتند

از آن طرف مقدونیها، که تحت نفوذ تجمل شرقیها نرم شده بودند، در زیر . دلش میخواست از او چاپلوسی مینمودند

سخاوت او را از یاد بردند، زمزمه ترکش را آغاز کردند، و حتی  ;باري که بر دوششان گذاشته بود غرولند میکردند

. قصد جانش نمودند

اوج ارتداد، یا . ناچار بیشتر در دامن بزرگان ایرانی افتاد و معاشرت آنها را بر هموطنان خود ترجیح داداسکندر 

، به تمام ایاالت یونان، جز مقدونیه، اعالم کرد که از این به بعد باید 324در سال . دیپلماسی، او ادعاي خداییش بود

بسیاري از آنها ). ن ادعا را مقدونیها جسارتی به فیلیپ بدانندزیرا میترسید که ای(او را پسر زئوس و آمون بشناسند 

بگذار : ((حتی اسپارت لجوج نیز پاسخ داد. تبعیت کردند، زیرا احساس میکردند که ادعاي خدایی او فقط صوري است

ا در آن روز ادعاي خدایی کردن، به معناي معنوي یونانی آن، چندان مهم نبود، زیر.)) اسکندر اگر میخواهد، خدا باشد

عدهاي از یونانیان از . شکاف بین قدوسیت و بشریت، به حدي که در علوم دینی امروز معمول است، وجود نداشت

مصریها فرعونهاي خود را خدا . هیپودامیا، اودیپ، اخیلس، ایفیگنیا، و هلنه: مرحله بشري گذشته، خدا شده بودند

راهبان . مصریها ممکن بود از این بر هم خوردن سابقه ناراحت شونداگر اسکندر خود را خدا نمیخواند،  ;میدانستند

سیوا، دیدوما، و بابل، که معموال در این قبیل امور منبع اطالعاتی بودند، او را کامال راجع به اصالت خداییش خاطر 

ماوراي معناي  در اینکه، آن طور که گروت تصور میکرد، اسکندر واقعا خود را خدا، به معنایی. جمع کرده بودند

درست است که اسکندر بعد از خدا خواندن خود بینهایت عصبی و خودپسند . مجازي آن، میدانست باید تردید کرد

شد، بر تخت طالیی مینشست، لباس تقدس میپوشید، و گاهی سر خود را با شاخهاي آمون زینت میداد، لیکن هر 

ت برمیداشت، به افتخارات و احتراماتی که در حق او وقت براي حفظ منافع مادي خود از تظاهر به خدایی دس

اینکه میبینید خون است نه اثري که از : ((وقتی در اثر تیري زخمی شد به دوستانش گفت. میکردند میخندید

داستان مادرش درباره آذرخش را نیز جدي نمیگرفت زیرا که اسنادات آتالوس .)) جراحت خدایان باقی جاري میشود

  . ش او را سخت خشمگین میکردراجع به تولد

حتی وقتی مادرش اولومپیاس . دیگر آنکه خواب را براي بشر الزم و آن را وجه تمایز بین انسان و خدا میدانست

کی اسکندر از خفیف کردن من نزد هرا دست : ((شنید که اسکندر افسانه او را رسمی کرده، به خنده درآمد و پرسید

. دعاي خدایی هنوز براي خدایان قربانی میکرد عملی که واقعا از خدایان بعید استاسکندر با وجود ا)) برمیدارد

پلوتارك و آریانوس ادعاي خدایی اسکندر را این طور توجیه میکردند که با این عمل میخواست سهلتر بر قومی 

دایی او را بپذیرند، بی شک اسکندر میاندیشید که اگر بزرگان و طبقات باال ادعاي خ. خرافی و ناهمگن سلطنت کند
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طبقات پایین و عوام الناس با رعایت تقدس االهی او انجام وظیفهاش را براي متحد ساختن دو دنیاي متخاصم آسان 

واقعا ممکن است که اسکندر فکر میکرد که بهترین راه جلوگیري از پراکندگی مذهبها در امپراطوریش این . میکنند

 .آوردسی سازد، و بدین وسیله مذهب مشترك اتحاد بخشی به وجود است که وجود خود را مظهر آیین مقد

روح یونانی به آنها آزاد ذهنی، ولی نه تساهل فکري . افسران مقدونی نمیتوانستند عمق سیاست اسکندر را درك کنند

. امر اسکندر در مقابل او سر به خاك بسایند احساس حقارت و تنفر میکردند لذا از اینکه ناچار بودند به. آموخته بود

یکی از رشیدترین سربازانش به نام فیلوتاس، که فرزند پارمنیو از بهترین و محبوبترین سردارانش بود، در توطئهاي 

ه اعترافش کرد، به حدي اسکندر خبردار شد، فیلوتاس را دستگیر کرد، و زیر شکنجه وادار ب. براي قتل او شرکت کرد

. فیلوتاس را واداشتند تا در مقابل سربازان مجددا به گناه خود اعتراف کند. که وي پدر خود را هم متهم نمود

پدرش نیز به عنوان گناهکار و دشمن به قتل . سربازان نیز بنا بر رسوم خود، در همانجا، او را سنگباران کرده، کشتند

روابط اسکندر با سربازانش تیره شد، لشکریان ناراضی گشتند، سوظن شاه نسبت به ایشان از آن لحظه به بعد، . رسید

  . شدید شد، و در نتیجه رفتارش خشن گشت و خود را تنها احساس نمود

در ضیافتی در . تنهایی و در خود فرو رفتگی و نگرانیهاي روزافزون، اسکندر را روز به روز به میگساري ترغیب کرد

چون دلیري . توس، که جان او را در گرانیکوس نجات داده بود، آنقدر شراب خورد که کامال مست شدسمرقند، کلی

مستی بر وي عارض شد، جرئت کرد و به اسکندر گفت که پیروزیهایش را مدیون سربازانش است، و موفقیتهاي 

که ( الگید، لیکن بطلمیوس اسکندر نیز که مست بود برخاست تا او را بکش. پدرش فیلیپ از او بیشتر بوده است

کلیتوس که میخواست سخن خود را دنبال کند، از دست او . کلیتوس را بیرون برد) چندي بعد حکمران مصر شد

س، پشیمان از عمل سپ. اسکندر نیزهاي به طرفش انداخته، او را کشت. گریخته، برگشت تا نطق خود را تمام کند

. خود، در کنج چادرش سه روز انزوا گزید، از خوردن امتناع کرد، گرفتار مالیخولیا شد، و حتی قصد جان خود را کرد

پسرك را . چندي بعد، نامه رسانی به نام هرموالئوس، که به ناحق تنبیه شده بود، توطئه دیگري علیه او چید

. یستنس برادرزاده ارسطو را متهم نمودترساندند و زیر شکنجه اقرار کرد و کال

مشارالیه، که به همراه شاه به عنوان مورخ دربار سفر میکرد، قبال به سبب سرپیچی از به خاك افتادن و تنقید از 

. رفتار شرقی او و اظهار اینکه آیندگان فقط از طریق او که مورخ است اسکندر را خواهند شناخت، شاه را رنجانده بود

این واقعه به روابط دوستانه اسکندر و ارسطو، که  .بمردو را به زندان انداخت و وي هفت ماه بعد همانجا اسکندر ا

  . سالها به خاطر دفاع از اسکندر و نیات او جان خود را در آتن به خطر انداخته بود، پایان داد

وقتی شاه اعالم کرد که مسنترین افرادش را به . ت در ارتش به تمرد علنی و شورش کشیدسرانجام عدم رضای

با تعجب مشاهده کرد که زمزمه ناسازگاري و  داد،مقدونیه بازخواهد فرستاد، و به هر کس پاداش خوبی خواهد 

ومیت دارد، و سربازان میگویند که خدا براي رسیدن به مقصودش احتیاجی به سرباز اشتیاق به رفتن بین همه عم

اعتبار این (اسکندر فرمان داد تا رهبران متمرد را اعدام کردند، و سپس سخنرانی موثري خطاب به سربازان . ندارد

او کرده بودند یادآور شد و  ایراد کرد و ایشان را به آنچه برایشان کرده بود، و ایشان براي) سخنرانی مشکوك است

هایی را که در جنگ به  پرسید کدام یک به قدر او میتواند جاي زخم نشان بدهد، و ادعا کرد که تن او اثر تمام اسلحه

برگردید و بگویید که پادشاهتان را : ((سپس به همه اجازه داد که اگر میخواهند به وطن خود برگردند. کار رفته دارد

. پس از سخنرانی به اطاق خود برگشت و از دیدن سربازان خود ابا کرد)). بی ترك کردیدمیان دشمنان اجن

سربازانش غمزده و پریشان و پشیمان جلوي قصر او به خاك افتادند و از او طلب بخشش کردند و گفتند که اگر آنها 

ظاهر شد، همه گریستند و اصرار  چون عاقبت اسکندر بر ایشان. را مجددا در ارتش خود بپذیرد از آنجا نخواهند رفت

  . کردند او را ببوسند، و پس از اینکه مراسم آشتی برگزار گردید، به چادر خود بازگشتند و سرود شکرگزاري خواندند
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اسکندر، که از اینهمه ابراز احساسات و محبت فریب خورده بود، اندیشه فتوحات و لشکرکشیهاي دیگري در سر 

عربستان دورافتاده را کشید، هیئتی براي اکتشاف سواحل بحر خزر فرستاد، و به فکر طرح مطیع کردن  ;پروراند

لیکن جسم تواناي او در اثر سرما و میخوارگی، و روحش در اثر توطئه افسران و . افتاد هرکولتصرف اروپا تا ستونهاي 

هنگامی که ارتش در اکباتانا بود، عزیزترین دوستش، هفایستیون، مریض شد و در . گشته بودشورش سربازان، ضعیف 

اسکندر آن قدر این همنشین را عزیز میداشت که گویند روزي که ملکه داریوش بر آنها وارد شد و او را با . گذشت

)) ;هفایستیون نیز اسکندر است: ((اسکندر اشتباه گرفته، به او تعظیم کرد، اسکندر با خوش خلقی و متانت گفت

این دو دوست اغلب در یک چادر میخفتند، از یک جام مینوشیدند، و در میدان . انگار که او و اسکندر یکی هستند

اکنون که شاه احساس میکرد نیمی از او به دور افکنده شده، گرفتار شکنجه و درد . جنگ دوشادوش هم میجنگیدند

د دوستش افتاده میگریست، موهاي سر خود را به عالمت عزاداري کوتاه کرد، و روزها ساعتها روي جس. بی پایانی شد

. دستور داد تا پزشکی را که بالین مریض را براي تماشاي مسابقات ترك گفته بود اعدام کنند. از خوردن امتناع نمود

ه راه انداخت، و دستور داد که از خرج برداشت براي او ب) میلیون دالر 60(تشییع جنازه باشکوهی که ده هزار تالنت 

در لشکرکشی بعدي . رب النوع آمون مشورت کنند که آیا اجازه میدهد هفایستیون را چون خدایی پرستش نمایند

. دستور داد قبیلهاي به عنوان قربانی براي روح او قتل عام کنند

به بابل که . سایهوار به دنبالش بود فکر آنکه اخیلس پس از مرگ پاتروکلوس چندان نزیسته بود، چون فرمان مرگ

شبی که با افسرانش عیاشی میکرد، پیشنهاد کرد که در میخواري . بازگشت، بیشتر در مشروبات الکی اصراف کرد

بعد از آن، در . پروماخوس دوازده شیشه شراب خورد و یک تالنت جایزه را برد، و سه روز بعد مرد. مسابقه بدهند

  . ام شرابی را که شش شیشه ظرفیت داشت سرکشیدضیافت دیگري، اسکندر ج

ده روز گرفتار تب بود، و . شب بعد نیز باز شراب فراوان نوشید و، به علت سرماي ناگهانی هوا، تب کرد و بستري شد

در روز یازدهم، به سن سی و سه سالگی، درگذشت . در آن مدت هنوز فرمانهاي ارتش و بحریه را خود صادر میکرد

به نیرومندترین : ((تی سردارانش از او پرسیدند که امپراطوري خود را به چه کسی واگذار میکند، جواب دادوق). 323(

با این وصف، . اسکندر مانند اغلب مردان بزرگ جانشینی که سزاوار خود باشد نیافت و کارش ناتمام باقی ماند.)) فرد

اسکندر در نقش مامور جبر تاریخ، . که اغلب گمان میکنندپیروزیهاي او نه تنها عظیم، بلکه پایدارتر از آنچه بود 

بساط کشور شهرها را برانداخت، و با فدا کردن اندکی از آزادي نسبی شهرها، نظام عظیم و با ثبات پایداري به وجود 

صلح بر نوع حکومت استبدادي که وي برپا کرد و مذهب را براي تحمیل . آورد که اروپا تا آن زمان به خود ندیده بود

سد مابین یونانی و . ملل گوناگون به کار برد، در سرتاسر اروپا تا آغاز ناسیونالیسم و دموکراسی عصر جدید معمول بود

را شکست، راه نفوذ موازین تمدن یونانی را باز کرد، درهاي آسیاي نزدیک را به روي تمدن یونانی گشود، و )) بربر((

شرق مدیترانه را چون تارهاي عظیم بازرگانی به هم مرتبط ساخت، و تجارت . ردحتی تا باکتریا شهرهاي یونانی بنا ک

ادبیات و فلسفه و هنر یونانی را به آسیا آورد، و قبل از اینکه بداند او نیز راه پیروزي مذهب . را آزاد و تشویق نمود

شرقی او را باید آغاز انتقام اقتباس لباس پوشیدن و عادات . شرق را بر غرب هموار ساخته، گرفتار پنجه مرگ شد

. آسیا دانست

بهتر همین بود که اسکندر در اوج ترقی و تعالی بمیرد، زیرا اگر چند سال دیگر زیسته بود بدون شک با ناامیدي و 

شاید اگر بیشتر زنده مانده بود، در اثر شکست و نامرادي، فکورتر و بالغ میشد، و چنانکه . سرخوردگی رو به رو میشد

لیکن بار زیادي بر دوش گرفته بود، و فشار . کرده بود به سیاستمداري بیش از جنگ عالقه پیدا میکرد شروع

نیرو و . نگهداري قلمروي چنان وسیع، و نظارت بر تمام بخشهاي آن محتمال ذهن درخشانش را مختل ساخته بود

البته انتظار بیجایی . در فقط نیرومند بودولی اسکن ;قدرت نیمی از نبوغ را تشکیل میدهد، نیم دیگر اسباب کار است
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مردم او را مانند ناپلئون ستودنی . است، ولی اسکندر فاقد پختگی آرام قیصر و فراست مکارانه آوگوستوس بود

میدانند، زیرا یکتنه علیه نیمی از دنیا برخاست، و ما را به نیروي شگفتی که بالقوه در طبیعت انسان است تشجیع و 

عالوه بر آن، علی رغم خرافات و ظلمها، و بیرحمیهایش، ما نسبت به اسکندر احساس همدردي و . تامیدوار ساخ

دلیري توانا بود، و سر تا سر عمر علیه میراث . محبت میکنیم، زیرا میدانیم که جوان سخاوتمند و پرمحبتی بود

ندیشه تعمیم روشنایی آتن به دنیاي و در تمام جنگها و خونریزیها، ا ;توحشی که در خونش بود دیوانهوار جنگید

  . وسیعتري را مقابل دیدگانش داشت

IV -  پایان یک عصر  

تبعیدیهاي تبی در آتن . چون خبر مرگ اسکندر به یونان رسید، شورش علیه حکومت مقدونی همه جا شیوع یافت

در خود آتن، یعنی جایی که  .نیرویی از میهن پرستان تشکیل دادند و پادگان مقدونی را در کادمیا محاصره کردند

هاي ضد مقدونی که احساس میکردند دعایشان مستجاب  بسیاري از مردم مرگ اسکندر را از خدا میطلبیدند، گروه

به قول . شده است، تاج گل بر سر گذارده و در مرگ اسکندر اسکندري که خدا میخواندندش شادمانی میکردند

براي مدت کوتاهی .)) اند انگار که با دلیري و شجاعت خود او را از بین برده ;سرودهاي پیروزي میخواندند: ((پلوتارك

اول اینکه متهم بود که از هارپالوس رشوه  ;او در دوره اسکندر کامیاب نبود. نوبت قدرت و شکوه دموستن فرا رسید

اکنون واپس . عید بودماه چون اسیري در ترویزن تب 9سپس فرار کرده،  ;گرفته و به این مناسبت زندانی شده بود

. خوانده شده بود، و به سمت سفارت به پلوپونز میرفت تا نیرویی به کمک آتن براي جنگ آزادیبخش آماده سازد

آنتیپاتر پیر، سربازي که عالقه اسکندر را . نیروي متحده به شمال رفت و در کرانون با آنتیپاتر مصاف داد و نابود شد

شت، دشوارترین شرایط را بر شهر آتن تحمیل کرد، و اهالی را ملزم ساخت که نسبت به تمدن و فرهنگ آتن ندا

غرامت جنگی سنگینی بپردازند، پادگان مقدونی را در خاك خود بپذیرند، حکومت دموکراسی و محاکم عدالت را 

 21ر از مجموع هزار نف 12یعنی (تعطیل کنند، آزادي کلیه اتباعی که کمتر از دو هزار دراخما ملک و تمول داشتند 

لغو شود و به نواحی مستعمراتی کوچ داده شوند، و دموستن و هوپرئیدس و دو نفر دیگر از خطیبان ضد ) هزار نفر

دموستن به کاالئوریا گریخت و در معبدي تحصن جست و، چون توسط تعاقب کنندگان . مقدونی را تسلیم کنند

. ه بتواند خود را از مکان مقدس بیرون کشد، جان دادمقدونی محاصره شد، جام زهري نوشید و، قبل از اینک

مورد نفرت اعضاي : او مدتی بود که در آتن از محبوبیت افتاده بود. در همان سال ماتمانگیز، ارسطو نیز درگذشت

ه آکادمی و مکتب ایسوکراتس بود که او را منقد و رقیب خود میدانستند، و میهن پرستان او را موافق و مدافع مقدونی

قسمتهایی از آثارش را  ;مخالفین، مرگ اسکندر را غنیمت شمرده، او را متهم به ناپاکی و بیدینی کردند. میشناختند

و متهمش ساختند که نسبت به هرمیاس، که به دلیل برده بودن نمیتوانست  ;که بدعتآمیز بودند علیه او اقامه کردند

طو بآرامی شهر آتن را ترك کرد و گفت اجازه نخواهد داد آتن بار ارس. خدا باشد، احترامات خدایی مرعی داشته باشد

به خانه مادریش در خالکیس پناه برد و مدرسه خود را به دست . دیگر نسبت به فلسفه مرتکب گناه شود

ا آتنیها او را محکوم به مرگ کردند، ولی نه فرصتی یافتند و نه واجب دانستند که حکم اعدام او ر. تئوفراستوس سپرد

احتماال به علت دل دردي که در فرار عارضش شده بود، یا به طوري که بعضی میگویند به علت خوردن . اجرا کنند

وصیتش مظهر مهربانی و توجه نسبت به زن . سم، چند ماه بعد از فرار از آتن، در سن شصت و سه سالگی، فوت کرد

  . دوم، خانواده، و غالمانش بود

 ;مرگی بود که عامل مهلکش اختالالت درونی نظام بود. در عین حال طبیعی بود مرگ دموکراسی یونان خشن و

کشور شهر آتن عدم توانایی خود را در حل مشکالت دولتی نشان داده . شمشیر مقدونیها تنها ضربه نهایی را وارد کرد

را تا حدودي جایگزین علی رغم کوششهاي گورگیاس، ایسوکراتس، و افالطون، که میخواستند انضباط دوریایی . بود
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آزادمنشی یونیایی نمایند، حکومت در حفظ نظم داخلی و دفاع خارجی، و در آشتی دادن خودمختاري با ثبات و 

نزاع . قدرت ملی درمانده بود، و عشق به آزادي هرگزسوداي جهانگیزي و تشکیل امپراطوري را مهار نکرده بود

مجلس شورا، . ی را تبدیل به مسابقهاي براي غارت قانونی نموده بودطبقاتی سختتر و افسارگسیختهتر شده، دموکراس

که در روزهاي اولیه اصیل و وزین بود، تبدیل به جمع اراذل و اوباشی شده بود که نسبت به هر مقام یا موقعیت 

یرومند اعضاي آن ضعیف کش، ولی در مقابل ن. باالیی کینه توزي کرده، محافظه کاري و اعتدال را طرد مینمودند

چاپلوس بودند، در هر مورد به نفع خود راي میدادند، و بر ثروتمندان چنان مالیاتی بسته بودند که ابتکار و پشتکار و 

خود آزادي موجب از  ;فیلیپ و اسکندر و آنتیپاتر آزادي را در یونان از بین نبردند. عقل معاش را در اشخاص میکشت

ان برقرار ساختند، برعکس، چندین قرن بیشتر دوام کرد و در سرتاسر مصر نظمی که ایش. بین رفتن آزادي شده بود

و مشرق زمین تخم تمدنی پاشید که در غیر آن صورت احتمال داشت، به دلیل هرج و مرج جبارانهاش، در نطفه 

. نابود شود

نه طی چند ماه آن قدر ولی آیا نظامهاي سلطنتی یا اولیگارشی بهتر از دموکراسی رفتار کرده بودند جباران سی گا

هنگامی که . علیه جان و مال مردم مرتکب تجاوز شدند که دموکراسی در طی چند سال قبل از آن نشده بود

دموکراسی در آتن هرج و مرج آشوب برپا کرده بود، حکومت سلطنتی نیز در مقدونیه هرج و مرج و آشوب به وجود 

با تحریک و توطئه یکدیگر را به قتل  ;ه، مردم را علیه هم میشوراندندوارثان تخت و تاج به جان هم افتاد: آورده بود

ضعف و . و تازه از شکوفایی ادبیات، علم، فلسفه، و هنر نیز خبري نبود ;و آزادي مردم را مختل میساختند ;میرساندند

ي، گر چه به کوچکی کشور شهرهاي یونان براي پیشرفت فردي، بخصوص در معنویات، زمینه مهیاتري بود و آزاد

فردگرایی به قیمت نابودي گروه تمام میشود، ولی در . قیمت گزاف حاصل میشد، بر باروري مغزهاي یونانی افزوده بود

ولی چون مرد، مردم پی بردند  ;دموکراسی یونان فاسد و ناتوان بود و میبایست بمیرد. ابتدا شخصیت را نضج میدهد

و تمامی نسلهاي دنیاي قدیم به عقب برگشته، عهد پریکلس و افالطون را  ;که دوران شکوفایی آن چه زیبا بوده است

  . اوج ترقی یونان و تمام تاریخ بشریت دانستند
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فصل بیست و سوم

  یونان و مقدونیه

  

I  -  مبارزه در راه کسب قدرت  

ته را به ادوار، سالها، و حوادث ها، افراد، و اشیا تقسیم میکند، مورخان نیز گذش همان طور که اندیشه دنیا را به گروه

یونان . تاریخ جهش ندارد: ولی تاریخ، مانند طبیعت، تنها تداوم را در میان تغییر میشناسد. منقسم مینمایند

و مظهر جوانی و )) عصر جدید((بلکه آن را شروع  ;تلقی نکرد)) انتهاي یک عصر((هلنیستی مرگ اسکندر را 

ینان داشتند که به عالیترین مرحله رشد و بلوغ فکري رسیدهاند و رهبرانشان، جز مردم یونان اطم. نیرومندي دانست

این پندار از چند لحاظ صحیح . اسکندر که قابل مقایسه با هیچ کس نبود، به عظمت و اقتدار رهبران گذشته هستند

 ;سه جهت پیشرفت نمودتمدن یونان همراه آزادي آن نمرد، بلکه بر عکس سرزمینهاي جدیدي تسخیر کرد و از . بود

. زیرا به وجود آمدن امپراطوریهاي بزرگ محدودیتهاي سیاسی ارتباطات کوچنشینی و بازرگانی را از میان برداشت

و نه تنها گل یونیایی  ;یونانیها که هنوز هوشیار و فعال بودند هزار هزار به آسیا، مصر، اپیروس، و مقدونیه ریختند

فرهنگ یونانی راه خود را به سوي آسیاي صغیر، فینیقیه، فلسطین، سوریه، بابل، و  دوباره شکفت که خون و زبان و

ادب و  ;روح یونانی هرگز به این حد اشتیاق و دلیري نشان نداده بود. بینالنهرین و حتی باکتریا و هندوستان باز کرد

  . هنر آن هم فتحی به این عظمت نکرده بود

زیرا بعد از او وسعت و  ;ادت دارند تاریخ یونان را با اسکندر تمام کنندشاید به همین دلیل است که مورخان ع

نه تنها پس از اسکندر سه . پیچیدگی دنیاي یونان وحدت نظر تاریخی یا تسلسل داستان مورخان را بر هم میزند

ه وجود حکومت مقدونی و سلوکی و مصر تاسیس یافت، بلکه صدها کشور شهر یونانی با مدارج مختلف استقالل ب

آمد، چندین اتحادیه و جامعه تشکیل شد، حکومتهاي نیمه یونانی در اپیروس، یهودا، پرگامون، بیزانس، بیتینیا، 

کاپادوکیا، گاالتیا، و باکتریا تشکیل شد، و در مغرب، ایتالیاي یونان و سیسیل بود که بین کارتاژ کهنسال و روم جوان 

ریشه اسکندر که شکافهایی در حوزه زبان، ارتباطات، عادات، و مذهب  امپراطوري بدون. در حال متالشی شدن بود

او بعد از خود به جاي یک نفر مقتدر چند نفر به . استحکام آن را متزلزل میساخت، چندان بعد از مرگ او دوام نکرد

گونه اندیشه وسعت و پراکندگی قلمرو جدید هر . جاي گذارده بود، و هیچ کدام به کمتر از سلطنت قانع نمیشدند

الزمه حکومت خودمختاري، به عقیده یونانیها، وجود کشور شهرهاي کوچکی بود که مردم . دموکراسی را باطل میکرد

از آن گذشته، مگر فیلسوفان دموکراسی آتن، . آنها بتوانند در مواقع خاص در محل معینی گرد هم جمع شوند

انده، آن را باطل نشمرده بودند جانشیان اسکندر که دموکراسی را سبب تشدید جهل و رشک و هرج و مرج نخو

خوانده میشدند سرداران مقدونی بودند که مدتها به حکومت شمشیر عادت کرده، از ) جانشینان(دیادوخوي 

پس از چند نزاع کوچک، که در نتیجه آنها . دموکراسی جز مشورت اتفاقی با مستشاران خود چیزي نمیفهمیدند

آنتیپاتر مقدونیه ). 321(یان برداشته شدند، تمام امپراطوري اسکندر به پنج قسمت تقسیم شد منازعان ضعیفتر از م

اینها . و بطلمیوس مصر را ;سلوکوس بابل را ;آنتیگونوس آسیاي صغیر را ;لوسیماخوس تراکیا را ;و یونان را برداشت

از آن به بعد، جز در چند . نکردند هیچ کدام زحمت گرفتن موافقت شوراي کشور شهرهاي یونان را به خود هموار

. فاصله زمانی نامنظم در یونان، و جمهوري اشرافی روم، حکومت سلطنتی تا انقالب بزرگ فرانسه در اروپا مستقر ماند

اصل اساسی حکومت سلطنتی قدرت . اصل اساسی دموکراسی آزادي است که ممکن است به هرج و مرج منتهی شود

 - 338(از فیلیپ تا پرسئوس و از پودنا تا خایرونیا . و انقالب و جنگ منتهی گردداست که ممکن است به ظلم 
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، جنگهاي داخلی و خارجی بین کشور شهرها جاي خود را به جنگهاي داخلی و خارجی پادشاهان داد، زیرا )168

مان رنسانس در در یونان، مانند ز. عواید حکومت صدها سردار را براي تصاحب تخت و تاج به جان هم میانداخت

وقتی آنتیپاتر مرد، آتن مجددا انقالب کرد و فوکیون پیر را، که به نام آنتیپاتر . ایتالیا، جنگ و کشتار فراوان بود

، حق راي را )318(پسر آنتیپاتر، به نام کاساندروس، آتن را دوباره تسخیر کرد. عادالنه بر آتن حکومت میکرد، کشت

اراي هزار دراخما سرمایه بودند تعمیم داد، و حکومت آنجا را به دست فیلسوف و بین طبقات مردم تا کسانی که د

آتن در زمان حکومت این شخص ده سال در صلح و فراوانی به سر . عالم و هنردوست زمان، دمتریوس فالرومی، سپرد

سر این اندیشه در بر . رویاي اتحاد امپراطوري اسکندر را میدید) یک چشم(در این زمان، آنتیگونوس اول . برد

. به دست اتحادیهاي شکست خورد و آسیاي صغیر را به نفع سلوکوس اول از دست داد 301ایپسوس در سال 

، یونان را از اسارت مقدونیها نجات داد و به آتن دوازده سال دیگر )فاتح شهرها(پسرش، دمتریوس پولیورکتس 

م شد، روسپیها را با خود به شهر برد و در قصري که در دموکراسی بخشید، در پارتنون میهمان عالیقدر شهر اعال

پیروزي  کشاند،اختیارش گذاشته بودند سکونت داد، عدهاي از جوانان را به علت هرزگیهاي خود به دیوانگی 

، رودس را شش سال به کمک ابزار جنگی )308(درخشانی در دریا نزدیک قبرس بر بطلمیوس اول به دست آورد 

، با اسکان یک پادگان نظامی به آزادي )294(جدیدي بدون نتیجه محاصره کرد، خویشتن را شاه مقدونی اعالم کرد 

آتن خاتمه داد، خود را گرفتار جنگهاي بیشمار تازهاي کرد، و باالخره شکست خورد و به دست سلوکوس اسیر شد و 

. کردبا زهر خودکشی 

از اوضاع شرق مدیترانه، که در نتیجه مبارزه  برنوس،، یک دسته از سلتها یا گلها، به فرماندهی )279(چهار سال بعد 

  . براي کسب قدرت در هم بود، استفاده کردند و از مقدونیه گذشته وارد یونان شدند

برنوس به کشور شهرهاي ضعیف یونانی، به ثروت فراوان آنها، به نذور معابد، و به مقادیر فراوان : ((ویدپاوسانیاس میگ

قسمتی از ارتش نیز . در آن زمان انقالبی در مقدونیه به رهبري آپولودوروس روي داد.)) طال و نقره موجود حمله برد

گلها، که . ر چند گاه یک بار روي میداد، کمک کرددر انقالب شرکت کرده، به فقیران در غارت ثروتمندان، که ه

هاي مخفی گردنه ترموپیل را یافته، وارد شهر شدند، بی ریا کشت و کشتار  بدون شک بلدي از اهل یونان داشتند، راه

 در آنجا با سربازان یونانی، و طوفانی که مردم میگفتند آپولون در. و غارت کردند، و به سوي معبد دلفی پیش رفتند

بقایاي گلها به . دفاع از معبد خود برانگیخته، رو به رو شدند، شکست خوردند و برنوس سرافکنده خود را کشت

  : پاوسانیاس چنین میگوید. آسیاي صغیر رفتند

خون قربانیها را  ;آنها کلیه مردها و همچنین پیرزنان را قتل عام کردند و کودکان شیرخوار را زیر پستان مادر کشتند

آنها که زنده ... زنهاي شرافتمند و دوشیزگان نوجوان خودکشی کردند. ند و با گوشت آنها مهمانی میکردندمیخورد

بعضی از زنها خود را به روي شمشیر گلها میانداختند و از مرگ ... میماندند گرفتار همه گونه رنج و عذاب میشدند

، آن بربرهاي بیرحم به نوبت از آنها هتک ناموس کرده، استقبال میکردند، دیگران از نبودن آذوقه و بیخوابی میمردند

   .میگرفتنداز زنده و مرده آنان کامل دل 

یونانیان آسیا پس از سالها رنج و مرارت موفق شدند مهاجمان را با پول خریده، وادارند که به نواحی شمالی فروگیا 

  . ، تراکیا، و بالکان عقب بنشینند)آنجایی که به نام گاالتیا معروف شدیعنی (

تنها بیزانس . مدت پنجاه سال گلها از سلوکوس اول و شهرهاي یونانی سواحل آسیا و دریاي سیاه باج میگرفتند

همان طور که امپراطوران و سرداران رومی در قرن سوم میالدي  .میپرداختدویست و چهل هزار دالر در سال به آنها 

سرگرم بیرون راندن مهاجمان بربر بودند، پادشاهان و سرداران پرگامون، سلوکیه، و مقدونیه نیز در قرن سوم قبل از 

باستان در سرتاسر تمدن دنیاي . میالد قسمت زیادي از هم و وقت خود را صرف بیرون راندن مهاجمان سلتی کردند
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شهامت رواقی . تاریخ خود در سواحل دریایی از توحش میزیست و بارها مورد خطر طوفان و نابودي قرار گرفت

اما فلسفه رواقی اینک، دقیقا  ;شارمندان، که همواره از فلسفه رواقی نیرو میگرفت، زمانی این خطر را پس رانده بود

. ود را پی میریخت، در یونان رو به مرگ بوددر زمانی که شکلبندي کالسیک و عنوان خ

لقب داشت، گلها را از مقدونیه بیرون )) گوناتاس((آنتیگونوس دوم، پسر دمتریوس پولیورکتس، که به دلیلی نامعلوم 

. مقدونیه را با کفایت و اعتدال اداره کرد) 239 - 277(راند، شورش آپولودوروس را خواباند، و سی و هشت سال تمام 

گشاده دستی به ادبیات و علم و فلسفه کمک کرد، شاعرانی چون آراتوس سولی را به دربار خود خواند، دوستی با 

پایداري با زنون رواقی بنا نهاد، و اولین نفر از سلسله نامنظم پادشاهان فیلسوف مآبی بود که نسلشان با مارکوس 

در . شش خود را براي حفظ آزادي مصروف داشتدر زمان سلطنت او بود که آتن آخرین کو. آورلیوس منقرض شد

، حزب ملیون به رهبري شاگرد جوان زنون به نام کرمونیدس حکومت را در دست گرفت، از مصر کمک 267سال 

آنتیگونوس سر فرصت به آتن تاخت و شهر را مجددا . گرفت، سربازان مقدونی را بیرون راند و آزادي آتن را اعالم کرد

او در پیرایئوس، . ولی رفتارش با آتنیها زیبنده کسی بود که به فلسفه و کهولت احترام میگذارد، )262(تسخیر کرد 

. ها بر کنار نگاه داشت ساالمیس، و سونیون پادگانهایی مستقر ساخت و آتن را از دخول و شرکت در جنگها و اتحادیه

  . جز این، از هر لحاظ شهر را کامال آزاد گذاشت

، آیتولیاي 279در حدود سال . هاي مختلف با نظم و انضباط آشتی دادند نیز آزادي را به راهشهرهاي دیگر یونان 

صغیر که ساکنانش مردمی بودند چون مقدونیها، کوهنشینهاي نیمه بربري که هرگز کامال مسخر کسی نشده بودند، 

در همان زمان اتحادیه . ی نمودندشهرهاي شمالی یونان عمدتادر حوزه دلفی را متشکل ساخته وارد اتحادیه آیتولیای

آخایایی، که مرکب از پاتراي، دومه، پلنه، و شهرهاي دیگر بود، بسیاري از شهرهاي پلوپونزي را به عضویت در اتحادیه 

ها، شهرداریهاي کشور شهرهاي عضو اتحادیه، امور داخلی را اداره میکردند،  در هر یک از این اتحادیه. خود جلب کرد

امی و مناسبات خارجی به شوراي فدرال و فرمانده کل واگذار شده بود، که توسط شارمندانی که ولی امور نظ

مجمع سالیانه اتحادیه آخایایی در شهر . ها را داشتند انتخاب میشدند صالحیت شرکت در مجامع سالیانه اتحادیه

ها مسئول حفظ صلح و تعیین اوزان و  هر یک از اتحادیه. آیگیون، و مجمع اتحادیه دیگر در شهر ترموس منعقد میشد

این موفقیت بزرگ در امر همکاري و اشتراك مساعی با . مقیاسهاي مشترك و سکه زنی در سرتاسر قلمرو خویش بود

. یکدیگر قرن سوم را از لحاظی نسبت به عصر پریکلس از لحاظ سیاسی ممتاز میکند

این تمیستوکلس جوان در سن . لت مقتدر درجه اولی شداتحادیه آخایایی به دست آراتوس سیکوئونی تبدیل به دو

بیست سالگی سیکوئون را با یک حمله شبانه با کمک معدودي از همراهان خود از دست دیکتاتور آن نجات داد، و به 

کمک فصاحت بیان و مذاکرات زیرکانه خود تمام شهرهاي پلوپونز، جز اسپارت و الیس، را وادار به پیوستن به اتحادیه 

او به . به سمت فرمانده کل خود انتخاب کردند) 235 - 245(نمود، و آنها نیز او را همه ساله براي مدت ده سال 

کمک چند صد نفر مخفیانه وارد شهر کورنت شد، بر صخره غیر قابل دسترس آکروکورینتوس صعود کرد، سربازان 

  . مقدونی را تارو مار نمود، و آزادي شهر را به دست آورد

  . نجا به پیرایئوس رفت، با رشوه پادگان نظامی مقدونی را وادار به تسلیم نمود، و آزادي آتن را اعالم کرداز آ

و با وجود عدم  ;از آن لحظه به بعد، تا تصرف شهر به دست رومیها، آتن از خودمختاري بیهمتایی برخوردار بود

هایش آن را پایتخت دنیاي یونان نموده  ند، زیرا دانشگاهتوانایی نظامی، شهرهاي دیگر یونان قصد تجاوز به آن را نکرد

  . آتن دوباره به فلسفه بازگشت و با رضایت از میدان سیاست خارج شد. بود

پس از آن، دو اتحادیه در اوج قدرت خود، به علت جنگهاي متعدد با یکدیگر و تنازع طبقاتی درونشان، رو به ضعف 

سختی را با اتحادیه آخایایی )) اجتماعی((لیایی به کمک اسپارت و الیس جنگ ، اتحادیه آیتو220در سال . گذاشتند
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اتحادیه در تمام شهرها پشتیبان احزاب ثروتمندان . آراتوس مدافع آزادي حامی ثروت نیز بود. و مقدونی آغاز کرد

ت تشکیل میشد شرکت اتباع بیچیز شکایت میکردند که نمیتوانند در جلسات مجامع اتحادیه که در نقاط دوردس. بود

کنند و در واقع فاقد آزادي بودند، و نسبت به آن آزادي که معنایش وجود داشتن تمام امتیازات براي زیرکان و 

به همین دلیل هم روز به روز بیشتر مجذوب عوامفریبانی میشدند . استثمار افراد ضعیف و ساده بود، تردید میکردند

وتمندان قرن ماقبل، مستمندان شروع به آن کردند که مقدونیها را بر حکومت چون ثر. که مبلغ تقسیم اراضی بودند

  . خود ترجیح دهند

آنتیگونوس به عنوان نایب . اما خود مقدونیه نیز در اثر صداقت زیاد از حد آنتیگونوس سوم رو به اضمحالل بود

فیلیپ به سن بلوغ رسد حکومت را  السلطنه ناپسري خود فیلیپ قدرت را در دست گرفته، و وعده داده بود که چون

شکاکان عصر او را دوسون، یعنی وعده دهنده، لقب داده بودند، زیرا ظاهرا تصور میکردند که او دروغ . به او بازگرداند

فیلیپ پنجم در سن هفدهسالگی سلطنت پر از دسیسه و جنگ و  221ولی وي به وعده وفا کرد، و در سال . میگوید

زن پسر آراتوس . فیلیپ مرد دلیر و توانایی بود، ولی زیرکیی فارغ از هر گونه مرام اخالقی داشت .جدالی را آغاز کرد

را فریفت، آراتوس را زهر داد، پسر خود را به اتهام توطئه کشت، و ضیافتهایی میداد که در آنها با شراب زهرآلود هر 

دونیه را وسیع و ثروتمند کرد، و رونق و جمعیتی او مق. که را در سر راه هدفهاي خویش مییافت از میان برمیداشت

، هراسناك از قدرت روزافزون روم، 215لیکن در سال . به آن داد که در یکصد و پنجاه سال گذشته سابقه نداشت

یک سال بعد روم به مقدونیه اعالن جنگ . مرتکب اشتباه بزرگ تاریخی خود شد و با هانیبال و کارتاژ متحد گردید

  . به فتح یونان کرد داد و شروع

II - مبارزه در راه کسب ثروت  

، 310آتنایوس، که گزارشش بیشتر از شایعه قابل اعتماد نیست، خبر میدهد که دمتریوس فالرومی، در حدود سال 

 400000، و بردگانش 10000، خارجیان آن 21000مطابق این سرشماري شارمندان آتن . در آتن سرشماري کرد

به احتمال زیاد تعداد . خر باورنکردنی است، ولی مدرکی در دست نیست که آن را ابطال نمایدعدد آ. نفر بودند

غالمان کشاورز زیاد شده بود، امالك بزرگتر شده، و بیش از پیش توسط بردگانی کشت میشده که تحت نظر یک 

وارو صحبت از پنجاه کتاب . ددر این نظام، کشاورزي علمیتري به وجود آم. ناظر براي مالکین غایب کار میکردهاند

حتی در قرن چهارم . ولی فرایند فرسایش و آب شدن و از بین رفتن یخها زمینها را ویران کرده بود. کشاورزي میکند

م افالطون اظهار نظر میکند که باران و سیل به مرور زمان قسمت حاصلخیز زمینهاي زراعتی آتیک را شسته و  ق

بسیاري از زمینهاي زراعتی . نده آن مانند استخوابندیی بود که گوشت آن ربوده شده باشدهاي باقیما برده بود، و تپه

جنگلهاي یونان از بین . آتیک در قرن سوم خاك غنی خود را از دست داده، و در نتیجه مزارع متروك شده بودند

تمام شده، تقریبا متروك شده  معادن الئوریون. رفته، و چوب را، مانند غذا، میبایستی از خارج وارد کشور نمایند

بودند، نقره ارزانتر از اسپانیا به دست میآمد، و معدنهاي طالي تراکیا که روزي ثروت خود را در آتن میریختند، اکنون 

  . هاي آن را زینت میدادند خزانه مقدونیه را انباشته، سکه

عت و تنازع طبقاتی در شهرها افزونی در همان هنگام که منبع استقالل و آزادي فردي در دهات خشک میشد، صن

هاي کوچک و غالمانی که در آنها کار میکردند، در آتن و سایر شهرهاي بزرگ دنیاي یونان رو  تعداد کارخانه. مییافت

تا  150(سوداگران برده به دنبال ارتشها میرفتند، اسیران را میخریدند، و آنها را نفري سه تا چهار مینا . به ازدیاد بود

در اذهان عمومی نسبت به خوبی یا . در شهرهاي بزرگ برده فروشی از قبیل دلوس و رودس میفروختند) دالر 200

احساسات بشردوستی که . بدي این عمل قدیمی، یعنی برده فروشی، از لحاظ اقتصادي یا اخالقی تردیدهایی راه یافت

اجیر کردن . ه امتیازات نژادي توجهی نداشتروح خالی از تعصب جهان وطنی عصر ب. محصول فلسفه بود پدیدار شد
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کارگر، که به هنگام عدم استفاده میشد سرباز بودجه عمومیشان کرد، غالبا ارزانتر از نگهداري برده تمام میشد، زیرا 

. که هزینه نگاهداري به طور مداوم بر عهده صاحبان آنها بود

بازرگانی در شهرهاي قدیمی رو به . حظهاي افزایش یافته بوددر اواخر این دوره آزاد ساختن بردگان به طور قابل مال

برخالف پیرایئوس، بندرهاي یونانی در آسیا و مصر توسعه . فتور گذاشته بود، ولی در شهرهاي جدید نضج مییافت

مییافتند، و حتی در خود خاك یونان بندرهاي خالکیس و کورنت بودند که قسمت اعظم تجارت یونان را انحصار 

از شهرهایی که از نظر سوق الجیشی اهمیت داشته، و مجهز بودند انطاکیه، سلوکیه، رودس، اسکندریه، و . بودند کرده

بانکدارها چندین برابر شدند و نه . سیراکوز سیل تجارت عبور میکرد و روحیه بین المللی و شکاکیت را توسعه میداد

برخی از شهرها، مانند دلوس و بیزانس، بانکهاي . نیز وام میدادند تنها به بازرگانان و مالکین، بلکه به شهرها و دولتها

، آنتیمنس 324در . دولتی داشتند که محل نگهداري پولهاي دولت بود، و توسط کارمندان دولتی اداره میشدند

رودسی اولین سیستم بیمهاي را که بر ما معلوم است تاسیس کرد، و در مقابل حق بیمهاي معادل هشت درصد 

هاي شاهان ایران و به جریان افتادن سریعتر  آزاد ساختن اندوخته. رت فرار بردگان را به صاحبان آنها میپرداختخسا

دالل بازي نضج گرفت، ولی هنوز . پول، نرخ تنزیل را در قرن سوم به ده درصد و در قرن دوم به هفت درصد تنزل داد

د کردن تولید، قیمتها را باال میبردند و عدهاي تبلیغ میکردند بعضی از استفاده جویان، با محدو. سازمان یافته نبود

نرخ اجناس به طور کلی باال بود و دلیل آن . که محصوالت کشاورزي محدود شود تا قوه خرید کشاورزان افزایش یابد

همان هم باز جاري شدن گنجهاي هخامنشی در بازار دنیا به توسط اسکندر بود، ولی در عین حال و تا حدودي به 

ثروت ثروتمندان چندان . دلیل، بازرگانی آسان شد و تولید افزایش یافت و باالخره نرخ اجناس به حال عادي برگشت

هاي پولدارها مجلل و  ها تبدیل به کاخهاي مجلل شد، اثاث و کالسکه خانه. شد که در تاریخ یونان هیچ سابقه نداشت

وردن توام با میگساري و عیش و عشرت شد، و زنها غرفه نمایش باشکوه گردید، تعداد خدمه افزونی یافت، غذا خ

  . ثروت شوهران خود گردیدند

در . وقتی نرخها تنزل کرد، دستمزدها کم بسرعت تنزل یافتند ;به نسبت قیمتهاي روزافزون، دستمزها پایین بود

د، و خالصه سبب گردید که نتیجه کارگران نمیتوانستند تشکیل عائله دهند و تجرد و فقر و کم جمعیتی حاصل ش

سطح اشتغال پایین آمد و نامنظم گردید، و هزاران نفر کارگر . فاصله اقتصادي بین کارگران آزاد و بردگان کم شود

شهرهاي مرکزي را ترك کرده، به عنوان داوطلب داخل قشونهاي خارجی شدند، یا در عزلت دهات فقر خود را پنهان 

عانه گندم دستگیري مینمود، و ثروتمندان با هدیه کردن بلیط مجانی براي جشنها و دولت آتن از فقرا با ا. کردند

ثروتمندان در پرداخت دستمزد خساست میکردند، ولی در بخشش سخاوتمند . مسابقات آنها را سرگرم میساختند

جات میبخشیدند، از اغلب بدون منفعت به شهر خودشان قرض میدادند، با اعانات بزرگ آنها را از ورشکستگی ن. بودند

ها و  هاي خود کارهاي عام المنفعه میکردند، معبد و دانشگاه میساختند، و پاداشهاي گزاف براي مجسمه سرمایه

فقیران علیه ثروتمندان اتحادیه تشکیل میدادند، ولی در مقابل . اشعاري که از آنها یا براي آنها ساخته میشد میدادند

مضافا به اینکه دهقانان فوقالعاده محافظهکار بودند و  ;از دستشان ساخته نبودقدرت و زیرکی آنها چندان کاري 

آزادي استعدادهاي . دولتهاي دوست همیشه آماده بودند که براي سرکوبی هر گونه شورش به کمک ثروتمندان بروند

. سرمایه را موجب شد نامساوري مردم در اندوختن ثروت یا از گرسنگی مردن، دوباره مانند زمان سولون تمرکز بیحد

سخنگویان این مکاتب ابطال قرضها، تقسیم . فقیران باز بیشتر به وعظهاي مکاتب اجتماعی و اشتراکی گوش میدادند

  . اراضی، و مصادره ثروتهاي بزرگ را تبلیغ میکردند، و آنهایی که پر دل بودند گاهی الغاي بردگی را میخواستند

هاي فاضله شدند زنون رواقی جامعه  ن براي جبران آن مشغول خلق مدینهعقاید مذهبی که ضعیف شد، فیلسوفا

شورشگران ) م ق 250(بعد از او شاگردش یامبولوس  ;توصیف کرد) م ق 300(اشتراکی ایدئالی را در جمهوریت 
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. اختمیگذشت ملهم س) احتماال سیالن(یونانی را با داستان عاشقانه خود که در جزیره خجستهاي از اقیانوس هند 

  . در این جزیره، مردم همه نه تنها در حقوق، بلکه در استعداد و هوش مساوي هستند

نه فقر . هر یک به نوبت حکومت را به دست میگیرد. همه برابر کار میکنند و بالتساوي از محصول برداشت مینمایند

اوان تولید میکند و مردم در صلح طبیعت به اقتضاي خود میوه فر ;در آنجا وجود دارد و نه ثروت و نه جنگ طبقاتی

پرینه معادن نمک، : بعضی از دولتها برخی از صنایع را ملی کردند a.و فراوانی و محبت کامل زندگی مینمایند

لیکن دولت نیز مانند کارفرماهاي خصوصی دستمزد . هاي نساجی، و رودس و کنیدوس سفالسازي میلتوس کارخانه

جنگ طبقاتی دامنه دارتر  ;شکاف بین فقیر و غنی عمیق شد. ز کار بردگان میکشیدقلیل میداد و حداکثر منفعت را ا

فریاد نفرت طبقات از یکدیگر بلند بود، و شورش، کشت و کشتار، فشار سیاسی، اختناق، تبعید، و . از هر موقع گردید

میشد، دسته مخالف را  هر گاه دستهاي پیروز. نابودي اموال و زندگی مردم در شهرهاي جدید و قدیم غلبه داشت

و چون تبعیدیها به قدرت برمیگشتند همانگونه انتقام میکشیدند و دشمنان  ;تبعید میکرد و اموالش را غصب مینمود

آیا نظامی اقتصادي که چنین گرفتار ناامنی و اغتشاش باشد میتواند ثبات داشته باشد . خود را به قتل میرساندند

ان را جنگ طبقاتی چنان متالشی ساخته بود که مردمان و صنایع از آنها بعضی از کشور شهرهاي قدیمی یون

. میگریختند، در خیابانها علف میرویید و گاو و گوسفند در آنها میچرید

سال قبل از میالد، از نظر ثروتمندي محافظه کار بعضی از مراحل بیزمان این نزاع را اینطور شرح  150پولوبیوس، در 

  : میدهد

جمعیت را آماده رشوه گرفتن میکنند، محاسن دموکراسی از بین میرود و دولت تبدیل ) رهبران افراطی( وقتی اینان

زیرا همینکه مردم عادي عادت کردند از کیسه دیگران ارتزاق کنند و امیدوار شدند . به حکومت زور و قلدري میشود

پیدا کنند که به قدر کافی جاه طلب و دلیر  که میتوانند از ثروت همسایهشان معیشت نمایند، به مجردي که رهبري

حاصل آن همین مجامع طوفانی، قتل، تبعید، و تقسیم زمین . حکومت ظلم و ستم برقرار خواهند ساخت... باشد

  . خواهد بود

شقاوت بی حد و حصر . جنگ و جنگ طبقاتی یونان را چنان تضعیف کرد که بآسانی به دست روم مغلوب شد

صول و تاکستانها و باغهاي میوه، ویرانی خانه دهاقین، و فروختن اسیران به بردگی شهرها را یکی فاتحان، نابودي مح

چنین سرزمینی که در اثر نفاق و فرسایش و . پس از دیگري به خرابی کشید و آنها را آماده براي دشمن نهایی نمود

یع شده بود، دیگر نمیتوانست با دشتهاي تباهی جنگلها و کار سست و از روي بیعالقگی اجاره داران و بردگان ضا

 ;شهرهاي شمالی دیگر سر راه تجارت شرق و غرب نبودند. زرخیر رودهاي اورونتس، دجله، فرات، و نیل رقابت کند

الجرم کشتیهاي خود را از دست داده، و نمیتوانستند منابع و مخازن غلهاي را که آتن و اسپارت در روزهاي اوج خود 

مرکز قدرت، و حتی مرکز ادب و هنر، به آسیا و مصر، که یونان هزار سال قبل متواضعانه . ي کنندداشتند نگاهدار

  . ادب و هنر خود را از آنها آموخته بود، بازگشت

III  -  مبانی انحطاط  

 خدایان شهرها در دفاع از آنها درمانده بودند، مذهب تاوان آن را ;شکست کشور شهرها انحطاط مذهب را تسریع کرد

جمعیت شهرها با بازرگانان خارجی، که با زندگی مدنی و مذهبی آنها وجه اشتراکی نداشتند و شکاکی . میداد

اساطیر محلی باستانی فقط بین دهقانان و . آمیخته به طنزشان در روحیه مردم اثر میگذاشت، مخلوط شده بودند

صیلکرده از آنها در شعر و هنر استفاده میکردند، مردم تح ;مردم ساده شهري و در مراسم و تشریفات باقی مانده بود

ایشان  ;بردگان نیمه آزاد سخت آنها را مورد حمله قرار میدادند، وطبقات باال براي اعاده نظم آن را مفید میدانستند

گسترش دولتهاي بزرگ موجب هم هویت شدن خدایان و در نتیجه زمینه ساز عقاید . بیدینی را محکوم میشمردند
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مردم ) همه خدایی(ستی مبهمی شد، در حالی که فیلسوفان میکوشیدند راهی براي مشرب وحدت وجودي یکتاپر

، شخصی به نام 300در حدود سال . باسواد پیدا کنند که ظاهرا چنان با عقاید افراطی مذهبی ناسازگار نباشد

آن چنین نوشت که خدایان یا هاي مقدس تدوین کرد و در  کتابی به نام نوشته) در سیسیل(ائوهمروس مسانایی 

نیروهاي مختلف طبیعتند که بشر به آنها شخصیت انسانی داده یا، به احتمال بیشتر، قهرمانان انسانی هستند که 

اساطیر تمثیلهایی . مردم به خاطر خدمات آنها نسبت به خود یا از روي تصور عمومی صورت خدایی به آنها دادهاند

از این قرار زئوس قهرمانی بود که در کرت مرده . در اصل یادبود مردگان بوده است بیش نیستند، و تشریفات مذهبی

بود، آفرودیته موسس و بینانگذار فاحشگی بود، و داستان کرونوس که کودکان خود را بلعید در واقع راهی براي آن 

شدیدي در یونان قرن  این کتاب تاثیر ضد خدایی. بود که گفته شود آدمخواري روزي در زمین وجود داشته است

این خال . شکاکیت، در هر حال، ایجاد ناراحتی میکند و در قلب و روح آدم ساده خلئی ایجاد مینماید .داشتسوم 

اه را براي آیینهاي فتوحات اسکندر و پیروزیهاي فلسفه ر. دیري نمیگذرد که مجذوب آیین فریبنده جدیدي میشود

آتن قرن سوم چنان مورد حمله آیینهاي خارجی قرار گرفته بود، و تقریبا تمام آنها چنان وعده . جدید باز کرده بود

بهشت داده تهدید به جهنم میکردند، که اپیکور، چون لوکرتیوس در قرن اول، احساس کرد که الزم است مذهب را 

معبدهاي جدید، حتی در آتن، به ایسیس، سراپیس، بندیس، آدونیس، و . ددشمن آرامش فکري و لذت زندگی بخوان

اسراسر الئوسی اشاعه یافت، و در مصر، ایتالیا، سیسیل، و کرت مورد تقلید . خدایان خارجی دیگر پیشکش میشدند

. ی ماند، تا هنگامی که در مسیحیت جذب شد، محبوب القلوب باق)رها سازنده(دیونوسوس الئوتریوس . قرار گرفت

. اورفیسم چون با آیینهاي شرقی، که خود از آنها پدید آمده بود، مجددا تماس پیدا کرد، فداییان تازهاي پیدا نمود

آیین جدید شرقی تمام مردان و زنان را  ;مذهب قدیمی آریستوکراتیک بود و خارجیها و بردگان را مستثنا ساخته بود

. د زندگانی جاوید را به همه یکسان میداداز بیگانه و غالم و آزاد میپذیرفت و نوی

میکشد مبین آن )) مرد خرافی((تصویري که تئوفراستوس از . علم به اوج خود رسید، ولی خرافات نیز رونق یافت

شماره هفت بی چون و چرا . است که سطح فرهنگ، حتی در مرکز تمدن و فلسفه، تا چه حد پایین بوده است

. روز هفته، عجایب هفتگانه، هفت عصر زندگی بشر، هفت آسمان، و هفت در دوزخهفت سیاره، هفت  ;مقدس بود

بازرگانی با بابل، ستارهشناسی را حیات تازهاي داد، مردم بی چون و چرا میپذیرفتند که ستارگان خدایانی هستند 

ندگی کسی که با آن که جزئیات سرنوشت مردم و دولتها و شخصیت و حتی افکار را تعیین میکنند، و هر ستاره بر ز

حتی کلیمیها، که کمتر . به این دلیل است که افراد شاد، چاالك، یا آسوده طبع هستند ;قرین است حکومت میکند

هیئت با ستارهشناسی )). انشااهللا ستارهات میمون باشد: ((از دیگران خرافی بودند، با این جمله تعارف میکردند

همه جا در دنیاي یونان توخه، خداي . میالدي به دست آن از پاي در آمد سخت در جدال بود و باالخره در قرن دوم

. بزرگ مظهر نیکبختی، پرستش میشد

تمدن . فقط قدرت تخیل یا یک تیزبینی جبلی میتواند اهمیت اضمحالل مذهب را در یک اجتماع به ما نشان بدهد

بود، و اخالقیات کالسیک، با وجودي که بیشتر کالسیک یونان بر مبناي فداکاري و اطاعت از کشور شهرها بنا شده 

لیکن اکنون در میان یونانیان تحصیلکرده نه . جنبه عامیانه داشت تا مذهبی، کامال با عقاید ماوراالطبیعه تقویت میشد

انش موازین مدنی را امپراطوریها بر باد داده بودند، و پیشرفت د ;از آیین مذهبی اثري مانده بود و نه از میهن پرستی

موازین اخالق، ازدواج، روابط پدر و فرزندي، و قانون را از جنبه آسمانی و روحانی به در آورده، جنبه زمینی و مادي 

احساسات  ;تا مدتی، مثل اروپاي امروز، اصول روشنگري پریکلس موازین اخالقی را حفظ و تقویت میکرد. داده بود

برانگیخته شد، و حکمیت بین مردمان و شهرها توسعه ) ن نتیجههر چند بدو(بشردوستی رونق یافت، نفرت از جنگ 

ها مقیدتر و بیشتر مبادي آداب شد، و نزاکت که در دربارها مایه  رفتار مردم آراسته و پرداخته گردید، مکالمه. یافت
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ارد شدند، وقتی که رومیها و. تامین شخصی و حفظ اعتبار بود، مانند قرون وسطی، از دربارها به مردم رسوخ یافت

زندگی آراسته و پالوده بود، و زنان به آزادي در اجتماع . یونانیها از رفتار ناهنجار و عادت بی نزاکت آنها یکه خوردند

مردان، بخصوص در بیزانس و رودس، علی رغم آنکه قوانین . میگشتند و مردان را به تجمالت غیر عادي وا میداشتند

ولی پیروي از لذات و شهوات، . منبع میکردند، صورت خود را میتراشیدندریش تراشیدن را به عنوان زن صفتی 

مسئله قدیمی علم االخالق و اخالقیات، که میکوشید طبیعت اپیکوري . زندگی مردم طبقات باال را اشغال کرده بود

  . فلسفه نمییافتآشتی دهد، راه حلی در مذهب، سیاست، و ) نفی لذتطلبی(را با فلسفه رواقی ) یعنی لذتطلبی(انسان 

تعلیم و تربیت توسعه یافت، ولی این توسعه در قشرهاي جامعه سطحی بود، چون تاکید آن در تمام سنین بیشتر بر 

هایی از مردم نیمه تحصیلکرده و ناراضی به وجود آورد که، آواره  در نتیجه توده. ازدیاد دانش بود تا ساختن شخصیت

بعضی از شهرها، مانند . جارهاي بیصاحب، در کشتی کشور سرگردان میگشتنداز کارگري و کشاورزي مانند مال الت

در تئوس و خیوس دختران و پسران بدون کوچکترین . میلتوس و رودس، مدارس عمومی دولتی تاسیس کرده بودند

انشکدهاي ژیمنازیوم تبدیل به دبیرستان یا د. تبعیضی با هم درس میخواندند و این امر فقط در اسپارت سابقه داشت

زورخانه رونق یافت و بخصوص در نواحی شرقی طرفدار . شده بود که کالس درس، سالن سخنرانی، و کتابخانه داشت

مخصوصا در مشت زنی که در آن زورمندي . لیکن مسابقات عمومی به مسابقات حرفهاي تقلیل یافت ;زیاد پیدا کرد

. شکاري بودند، اکنون به تماشاي مسابقات اکتفا میکردندیونانیان که روزي ملت ورز. بیش از مهارت اهمیت داشت

  . به عبارت دیگر تماشا را به عمل ترجیح میدادند

همجنس دوستی هنوز . اخالق عمومی در روابط جنسی، حتی نسبت به دوره بی بندوبار پریکلس، پایین آمده بود

دلفیس جوان عاشق است، ولی اینکه معشوقش زن : ((، اثر تئوکریتوس، چنین میخوانیمسیمایتادر . رواج کامل داشت

) هزار دالر 75(دمتریوس پولیورکتس دویست و پنجاه تالنت . روسپی بازي هنوز ادامه داشت.)) یا مرد است نمیدانم

راي خریدن صابون به این پول احتیاج دارد، آن را به بر آتنیها مالیات بست، و سپس به این بهانه که رفیقهاش المیا ب

رقص . این عمل آتنیهاي خشمگین را برانگیخت تا بگویند که معلوم میشود این خانم بسیار کثیف است. او بخشید

زندگی آتنی در . زنان برهنه به عنوان یکی از آداب پذیرفته شد و در مجلس پادشاه مقدونی اجرا میشد

  . اندروس همچون مجموعهاي از سبکسریها و گمراهیها و زنا و شهوترانی معرفی شده استهاي من نمایشنامه

. زنان یونانی فعاالنه در امور فرهنگی زمان مشارکت داشتند، و در ادب، علم، فلسفه، و هنر آن دوران سهیمند

بعضی از . کسب کردآریستوداماي سمورنایی اشعار خود را در سراسر خاك یونان میخواند و احترامات زیادي 

در ادبیات به زیبایی ظاهري زن بیشتر . شان تردید نمیکردند فیلسوفان، از قبیل اپیکور، در پذیرفتن زنان به مدرسه

به . پرستش زیبایی زن در ادبیات، در داستان نویسی و شاعري، رواج یافت. توجه میشد تا جذابیت باطنی و مادري او

لیه وظایف مادري آغاز شد، و جلوگیري از بچه دار شدن نمودار برجسته آن عصر همراه آزادي نسبی زنان، شورش ع

سقط جنین تنها هنگامی غیرقانونی بود که زن خالف میل شوهرش مرتکب آن شود، یا به دستور فاسقش . گردید

ک فرزند دختر ها در شهرهاي یونان قدیم بیش از ی فقط یک درصد از خانواده. کودك سر راهی بسیار بود. انجام دهد

.)) حتی مردان ثروتمند نیز کودك دختر خود را سر راه میگذارند: ((پوسیدیپوس گزارش میدهد. پرورش میدادند

  . خواهر کمتر پیدا میشد

 70هایی که بر جاي مانده میتوان به چگونگی باروري  از نوشته. هاي بدون بچه یا یک بچهاي بسیار زیاد بود خانواده

سی و دو خانواده فقط یک بچه، و سی و یک خانواده دو : سال قبل از میالد پی برد 200در حدود خانواده میلتوسی 

در ارتریا در هر دوازده خانواده یک . دختر داشتند 28رویهمرفته آنها یکصدو هیجده پسر و فقط  ;فرزند داشتند

اغماض مینگریستند و میگفتند که  فیلسوفان کشتن نوزاد را به. کمتر کسی دو دختر داشت ;خانواده دو پسر داشت
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ولی وقتی طبقات پایین هم به این کار دست زدند، نرخ مرگ و میر بیش از  ;این عمل جلوي ازدیاد نفوس را میگیرد

مذهب، که روزي مردم را از ترس لعنت روح به تولید مثل فراوان وامیداشت، دیگر نمیتوانست در . میزان تولد شد

هاي  در مستعمرات، مهاجرت باعث شد خانواده. مقاومت کند و تاثیرش را از دست داده بود مقابل راحتطلبی و گرانی

در مقدونیه، . قدیمی دوباره اعتبار یابند، مهاجرت به آتیک و پلوپونز به حد قابل اغماض رسید، و جمعیت کم شد

. انی را پنجاه درصد افزایش دادفیلیپ پنجم محدودیت خانواده را منع کرد، و در نتیجه در عرض سی سال نیروي انس

از این نکته میتوان پی برد که جلوگیري از ازدیاد نسل تا چه حد در همه جا، و حتی در مقدونیه نیمه وحشی، 

. معمول بوده است

  : قبل از میالد مینویسد 150پولوبیوس در 

فته، در نتیجه شهرها متروك و در عصر ما، تمام یونان در معرض کمی میزان تولد و کاهش عمومی جمعیت قرار گر

زیرا چون مردان به تجملپرستی، آز، و تنبلی عادت کرده بودند، نمیخواستند ازدواج کنند، .... زمین بی ثمر مانده است

یا اگر میکردند نمیخواستند کودکی را که برایشان به دنیا میآمد بزرگ نمایند، و اگر بچه دار میشدند بیش از یک یا 

در نتیجه پلیدي به طور . نمیداشتند که در ناز و نعمت بمانند و جوهر استعداد خود را ضایع نسازنددو اوالد نگه 

هایی که بیش از دو فرزند نداشتند، اگر یکی را جنگ و دیگري را ناخوشی  خانه. نامحسوس ولی بسرعت رواج یافت

  . ود را از دست میداد، و ضعیف میشدو کمکم شهر منبع نیروي انسانی خ... میبرد روشن است که خالی میماندند

IV - انقالب در اسپارت  

در این زمان که تمرکز ثروت همه جا در یونان به آتش اختالفات طبقاتی دامن میزد، دوبار در اسپارت کوشیدند که 

جدا  اسپارت که به سبب محاط بودن در ارتفاعات طبیعی سرحدي از سایر شهرها. اصالحات انقالبی به وجود بیاورند

بود، توانسته بود استقالل خود را حفظ کرده، مقدونیها را عقب رانده، و ارتش عظیم پورهوس را شجاعانه شکست 

ولی حرص و آز ثروتمندان از داخل ویرانی و اضمحاللی به وجود آورد که لشکرهاي خارجی به بار ). 272(دهد 

انواده را از طریق فروش یا تقسیم از راه ارث منع میکرد قوانین لوکورگوسی که خارج کردن زمین از خ. نیاورده بودند

در . و ثروتهایی که اسپارتیها در امپراطوري یا جنگ گرد آورده بودند به مصرف خریدن زمین رسیده بود شده،نقض 

متعلق به یکصد خانواده بود، و فقط هفتصد نفر از حقوق  ، هفتصد هزار هکتار از اراضی الکونیا244حدود سال 

  . شارمندي برخوردار بودند

حتی اینان نیز دیگر به اجتماع غذا نمیخوردند، فقیران نمیتوانستند سهم الزم را بپردازند، و ثروتمندان نیز ترجیح 

یاي آزادي برخوردار بودند اکنون در ها که روزي از مزا اکثریت بزرگی از خانواده. میدادند که در خلوت غذا بخورند

. اینان ابطال قروض خود و تقسیم مجدد زمین را خواستار شدند. گرداب فقر فرو رفته بودند

، آگیس 242در . کوششی که شاهان اسپارتی در اصالح این امور کردند، در واقع به اعتبار حکومت سلطنتی افزود

آگیس که عقیده داشت نیت لوکورگوس تقسیم . انه جلوس نمودندچهارم و لئونیداس مشترکا به تخت سلطنت دوگ

مساوي اراضی بین تمام شارمندان آزاد بوده، پیشنهاد کرد که زمینها مجددا تقسیم شده، بدهیها لغو گردیده، و نیمه 

ن حمایت آن زمیندارانی که زمینشان در گرو بود، ابطال قروض را پذیرفتند و از آ. کمونیسم لوکورگوسی احیا گردد

به تحریک لئونیداس، آگیس با . کردند، ولی همینکه این اقدام عملی شد با سایر اصالحات شدیدا مخالفت ورزیدند

در این . هر دوي آنها داوطلب شده بودند که امالك وسیعشان بین مردم قسمت شود. مادر و مادر بزرگش کشته شد

  . داستان هیجانانگیز درباري قهرمانان ما زن بودند
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وقتی لئونیداس تبعید شد و . خیلونیس، دختر لئونیداس، زن کلئومبروتوس بود که از آگیس پشتیبانی میکرد

چون  ;کلئومبروتوس تخت او را غصب کرد، خیلونیس شوهر فاتح خود را رها کرد تا در تبعید پدرش سهیم باشد

  . یلونیس تبعید با شوهر را انتخاب نمودلئونیداس دوباره قدرت را به دست گرفت و کلئومبروتوس را تبعید کرد، خ

  . لئونیداس براي دست اندازي به اموال زیاد بیوه آگیس او را وا داشت که با پسرش کلئومنس ازدواج کند

لیکن کلئومنس، عاشق زن اجباري خود شد و توسط او به عقاید آگیس مرده آگاه کردید، و چون به عنوان کلئومنس 

کلئومنس که به خاطر شجاعتش در جنگ . مم شد که اصالحات آگیس را عملی سازدسوم به پادشاهی رسید، مص

محبت سربازان را جلب کرده و سادگی زندگیش مردم را موافق او ساخته بود، افورها را به استناد اینکه هرگز مورد 

 ;شتاد نفر را تبعید کردچهارده نفر از آنهایی را که مقاومت میکردند کشت و ه ;تایید لوکورگوس نبودهاند برانداخت

به آن هم قناعت نکرد و . زمینها را بین مردم آزاد تقسیم، و انضباط لوکورگوسی را احیا کرد. قروض را باطل ساخت

  . مصمم شد پلوپونز را، که انقالب کرده بود، تسخیر کند

  . شتاقانه تسلیم او شدندپرولتاریاي کلیه نقاط او را به عنوان آزاد کننده خود میستودند و شهرهاي بسیاري م

هاي او به  خمیرمایه برنامه. آرگوس، پلنه، فیلوس، اپیداوروس، هرمیونه، ترویزن، و باالخره کورنت ثروتمند را گرفت

در . در بئوسی پرداخت قرضها منسوخ شد، و دولت وجوهی براي آرام کردن فقیران تخصیص داد: همه جا سرایت کرد

به ثروتمندان ملتجی شد که بیایید و قبل از اینکه انقالب تمام ثروتتان را نابود کند  مگالوپولیس، کرکیداس فیلسوف

چون کلئومنس به آخایا تاخت و آراتوس را شکست داد، تمام طبقات عالیه یونان از ترس از . به کمک فقیران بروید

به کمک او ) دوسون(س سوم آنتیگونو. آراتوس از مقدونیه استمداد کرد. دست دادن اموالشان بر خود لرزیدند

کلئومنس به مصر . ، و حکومت متنفذین را در الکدایمون احیا کرد)221(شتافت، کلئومنس را در سالژیا شکست داد 

سپس خواست تا اهالی اسکندریه را وادار . فرار کرد و کوشید تا حمایت بطلمیوس سوم را جلب کند، الکن موفق نشد

. کار هم شکست یافت خودکشی کرد به انقالب نماید، و چون در این

یک نسل پس از کلئومنس، مردم اسپارت حکومت خود را برانداخته، به جایش دیکتاتوري . جنگ طبقاتی ادامه یافت

فیلوپویمن، جانشین آراتوس، که ریاست اتحادیه آخایایی را داشت، به الکونیا هجوم کرده، سلطه . انقالبی برپا ساختند

همینکه فیلوپویمن شهر را ترك کرد، مردم دوباره شورش کرده، نابیس را به . قرار ساختمالکیت را مجددا بر

نابیس اهل سوریه و از نژاد سامی بود، در جنگ اسیر شده و به غالمی در مگالوپولیس ). 207(دیکتاتوري برگزیدند 

برپا کردن یک انقالب بین وي که از فشارها درس آموخته و استعدادش پرورش یافته بود، با . فروخته شده بود

وقتی به دیکتاتوري رسید با یک فرمان تمام آزادهاي اسپارتی را حق شارمندي داد و . هیلوتسها انتقام خود را کشید

خبر اقدامات او . چون ثروتمندان سد راهش شدند، اموالشان را مصادره کرد و سرشان را برید. هیلوتسها را آزاد کرد

با کمک طبقات فقیر، بآسانی توانست آرگوس، مسنیا، الیس، و قسمتی از آرکادیا را تسخیر در همه جا پیچید و او، 

اتحادیه . هر جا میرفت امالك بزرگ را ملی میکرد، زمین را بین مردم تقسیم مینمود، و قروض را فسخ میکرد. کند

ینوس به کمک آنها آمد، ولی نابیس فالمین. آخایایی، که از برانداختن او عاجز بود، دست کمک به سوي روم دراز کرد

چنان مدافعهاي نشان داد که سردار رومی قرارداد صلحی با او منعقد کرد که مطابق آن نابیس ثروتمندان زندانی را 

نابیس را  192در این میان یکی از مزدوران اتحادیه آیتولیایی در سال . آزاد میکرد، ولی قدرت خود را حفظ مینمود

هار سال بعد فیلوپویمن بازگشت، حکومت متنفذان را دوباره برپا کرد، نظام لوکورگوسی را منحل چ. به قتل رساند

هر چند که . و نیز عمر اسپارت ;انقالب خاتمه یافت. ساخت، و سه هزار نفر از پیروان نابیس را به بردگی فروخت

  . شتاسپارت بعد از آن به نام موجود بود، ولی دیگر نقشی در تاریخ یونان ندا
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V -  برآمدن رودس  

بازرگانی و سرمایه، هراسناك از طغیانها و شورشها و اختالفات طبقاتی و در عین حال به علت نقل و انتقال جمعیت، 

دلوس، که روزي به خاطر آپولون . هاي جدیدي جستجو میکرد از خاك اصلی یونان کوچ کرده، در جزایر اژه پناهگاه

جزیره کوچک از . وم تحت حمایت روم و اداره آتن بندر آزاد اعالم شد و نضج یافتدر قرن د. ثروت فراوانی داشت

  . هاي تجارتی، قصرها و رواقها، و معابد گوناگون مذاهب غیر بومی پر شده بود سوداگران خارجی، بنگاه

. اي یونان گردیدرودس در قرن سوم به اعال درجه ترقی خود رسید، و به عقیده عموم متمدنترین و زیباترین شهر دنی

ها و دیوارها و اصالحات شهري بر بنادر  ها و راه چنان از لحاظ بندرگاه((استرابون درباره این بندر بزرگ مینویسد که 

هاي وسیع رودس که در  بندرگاه.)) دیگر امتیاز دارد که نمیتوانم هیچ شهري را همپایه یا الاقل نزدیک به آن بخوانم

شده، و در واقع موقعیتی داشت که میتوانست از توسعه بازرگانی که فتوحات اسکندر بین چهار راه مدیترانه واقع 

اروپا و مصر و آسیا به وجود آورده بود استفاده کند، جاي بنادر صور و پیرایئوس را در باراندازي و بارگیري کشتیها 

بازرگانان این شهر شهرتی پراستفاده . گرفته، مرکز سازماندهی و سرمایه گذاري براي تجارت دریاي شرقی گشته بود

نیروي دریایی نیرومند آن، . آوازه ثبات حکومت و بنادرش در آن دنیاي پرآشوب در همه جا پیچید. در صداقت یافتند

که توسط اتباعش اداره میشد، دریاي اژه را از دزدان دریایی پاك کرد، و امنیتی در دریاها به وجود آورد که 

با استادي کامل قوانینی براي کشتیرانی . شورهاي مختلف بالتساوي از آن بهرهمند میشدندکشتیهاي بازرگانی ک

این قوانین چنان مورد استقبال عمومی قرار گرفت که قرنها تجارت دریاي مدیترانه را اداره میکرد و بعد . وضع کرد

. هم در قوانین کشتیرانی روم، قسطنطنیه، و ونیز مورد استفاده قرار گرفت

ودس، پس از آنکه در اثر مقاومت دلیرانه خود در مقابل دمتریوس پولیورکتس از استیالي مقدونیه خود را خالص ر

، توانست با حفظ بیطرفی عاقالنهاي کشتی مراد را با موفقیت از آبهاي پرتالطم سیاست زمان گذرانده، به )305(کرد 

که دولت مهاجم را سر جاي خود نشاند یا آزادي دریاها  ساحل نجات برساند، و تنها در مواقعی وارد در جنگ میشد

درآورد و سیادت خود را بر آنها )) اتحادیه جزیره((بسیاري از شهرهاي سواحل اژه را زیر لواي یک . را حفظ کند

حکومت رودس، که مانند جمهوري . چنان با عدالت اعمال میکرد که دیگران هیچ یک اعتراضی به رهبریش نداشتند

هاي دموکراتیک بود، با مهارت و عدالت نسبی بر شهرهاي لیندوس،  کومتی آریستوکراتیک مبتنی بر پایهروم ح

کامیروس، یالوسوس، و رودس حکمرانی میکرد، به بیگانگان مقیم چنان امتیازاتی میداد که آتن هرگز به اتباع خود 

کرده اسلحه به دست آنها میداد، و ثروتمندان  نداده بود، از انبوه بردگان چنان حمایت میکرد که هنگام خطر جرئت

مخارج حکومت از راه مالیات دو درصد بر واردات و صادرات . را وظیفه دار میساخت که از فقیران دستگیري کنند

  . با گشاده دستی به شهرهاي محتاج، گاهی بدون چشمداشت منفعت، پول قرض میداد. تامین میشد

، تمام دنیاي یونان به کمک آن آمد، زیرا همه کس میدانست که )225(اخت چون شهر رودس را زلزله ویران س

هزار  300(هیرون دوم یکصد تالنت طال فرستاد . نابودي رودس یعنی آشوب بازرگانی و اقتصادي در حوزه دریاي اژه

ردم رودس ، و در شهر تازه بناي رودس یک دسته مجسمه ساخت که نشان میداد مردم سیراکوز تاج بر سر م)دالر

آنتیگونوس سوم سه هزار تالنت نقره، به اضافه مقدار زیادي . هدیه کرد نقرهبطلمیوس سوم سیصد تالنت . میگذارند

د هزار سلوکوس سوم سیص. هزار بشکه غله فرستادند 150چوب و سنگ تراشیده، و ملکهاش سه هزار تالنت سرب و 

مشکل است تعداد شهرهایی را : ((پولوبیوس میگوید. بشکه غله و ده کشتی پنج ردیف پارویی با تمام وسایل فرستاد

این دوره نقطه درخشانی در تاریخ سیاسی تیره آن خطه بود، و .)) که به قدر وسع خود کمک میکردند به شمار آورد

  . یونان اندیشه و عمل واحدي داشتدر واقع یکی از مراحل نادري بود که تمام دنیاي 
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فصل بیست و چهارم

  هلنیسم و مشرق زمین

  

I  -  امپراطوري سلوکیان  

هاي یونانی آسیا و مصر برسیم، از زندگی تازه و رشد  اگر از سرزمین اصلی یونان و دریاي اژه بگذریم و به ماندگاه

نیسم رو به فساد و تباهی نمیرفت، بلکه پراکنده کنندهاي که همواره میبینیم به شگفت میافتیم و میبینیم که هل

فتوحات اسکندر، . پس از ختم جنگ پلوپونزي، سیلی از سربازان و مهاجران یونانی به آسیا سرازیر شده بودند. میشد

  . تر ساخت با عرضه داشتن امکانات جدید براي فعالیت هلنیها، بستر آن سیل را گشاده

. لقب داشت، بین سرداران اسکندر به شجاعت، قدرت تصور، و سخاوت مشهور بود )حفات= ()) نیکاتور((سلوکوس، که 

از صفات مشخصه او این بود که وقتی فهمید پسرش دمتریوس از عشق همسر زیباي او، ستراتونیکه، ناخوش گشته، 

ه جنگ او رفت تا آنتیگونوس اول، که تفویض بابل را به سلوکوس با خصومت تلقی میکرد، ب. همسرش را به او بخشید

از آن لحظه . شکست دادند 312خاور نزدیک را متصرف شود، ولی سلوکوس و بطلمیوس اول او را در غزه در سال 

که خاندان سلوکوس تاریخ امپراطوري سلوکیان را نقش زد، عصري جدید و نحوه فکري تازه به وجود آمد که در 

   .قلوب مردم آسیا تا زمان پیامبر اسالم دوام یافت

سلوکوس کشورها و فرهنگهایی چون ایالم، سومر، پارس، بابل، آشور، سوریه، فنیقیه، و گاهی آسیاي صغیر و 

در سلوکیه و انطاکیه پایتختهایی ساخت غنیتر و پرجمعیتتر از هر پایتختی که . فلسطین را به زیر سلطه خود درآورد

رود دجله و فرات نزدیک بابل کهنسال و بغداد آینده  براي سلوکیه محلی در نقطه اتصال. یونان به خود دیده بود

جمعیت آن در . این محل چنان بود که تجارت بین النهرین و خلیج فارس و نقاط دورتر را جلب میکرد. انتخاب کرد

انطاکیه نیز بر رود  .بودندنیم قرن به ششصد هزار نفر رسید که اکثر آنها آسیایی ولی زیر سلطه اقلیتی از یونانیها 

چندان دور از مصب آن رود که براي رفت و آمد کشتیهاي اقیانوس پیما نامناسب باشد، در محلی بنا شد نه  اورونتس

صون بوده و بر اراضی حاصلخیز حوزه آن رود مسلط باشد، و نیز و ضمنا در فاصلهاي باشد که از حمالت دریایی م

. در اینجا پادشاهان بعدي سلوکیه سکنا گزیدند. بتواند بازرگانی بینالنهرین شمالی و سوریه را به خود جلب کند

، ها این شهر در زمان آنتیوخوس چهارم غنیترین شهر آسیایی سلوکیان گردید و با معابد، بناها، تماشاخانه

ها، باغهاي گل، بولوارهاي خوش منظره، و پارکهاي زیبایی مانند پارك دافنه با سرخسها،  ژیمنازیومها، ورزشگاه

  . هاي زیبایش در سراسر یونان شهرت یافت درختهاي غار، چشمه سارها، و فواره

   .کشته شد 281سلوکوس اول، پس از سی و پنج سال سلطنت توام با نیکوکاري و جلب قلوب، در 

بالفاصله پس از مرگش امپراطوري او رو به تجزیه گذاشت با تقسیمات جغرافیایی و نژادي از هم پاشید، گرفتار 

  . خونریزیهایی به خاطر تاج و تخت شد، و از هر سو بربرها آن را مورد تاخت و تاز قرار دادند

، )خدا= (آنتیوخوس دوم، ملقب به تئوس .، شجاعانه علیه گلها جنگید)نجات دهنده= (آنتیوخوس اول، ملقب به سوتر 

همسرش، . دایم در حال مستی به سر میبرد، انگار که میخواست دوباره خطر پادشاهی موروثی را نشان بدهد

  . الئودیکه، چندان دسیسه و توطئه کرد که عاقبت خاندان سلطنتی را به فنا کشید

مجسمه نیم تنه او در موزه لوور مردي را نشان . بودآنتیوخوس سوم، ملقب به کبیر، مرد با ظرفیت و بافرهنگی 

او قسمت اعظم امپراطوري را که از زمان سلوکوس اول از دست . میدهد که شجاعتی مقدونی دارد و هوشی یونانی

کتابخانهاي در انطاکیه تاسیس کرد و نهضتی در ادبیات آغاز نمود . رفته بود با جنگهاي خستگی ناپذیري پس گرفت
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قوانین خودمختاري محلی یونانی را حفظ کرد و به شهرها . اخر قرن دوم در غزه به اوج ترقی خود رسیدکه در او

لیکن عاقبت .)) هر گاه دستوري برخالف قوانین دادم، اطاعت نکنید و آن را پاي جهل من بگذارید: ((نوشت

ت بطلمیوس چهارم در رافیا شکست به دس 217در سال . جاهطلبی، بلندپروازي، و عشق ورزي او را از پاي درآورد

سپس، به تقلید از لشکرکشیهاي اسکندر، به باکتریا و هند . خورد و فینیقیه و سوریه و فلسطین را از دست داد

هانیبال براي جنگ با روم او را به کمک خواست و لشکرش . تاخت تا بدین وسیله شکست قبلی را جبران کند) 208(

جا، در پنجاهسالگی عاشق دختر خدمتکار زیبایی از خالکیس شد، او را با تشریفات کامل در آن. را به ائوبویا کشاند

رومیها در . خواستگاري کرد، عروسی باشکوهی ترتیب داد، جنگ را فراموش کرد، و زمستان را در کامرانی گذارند

بیقرار، به . رش دادندترموپیل او را شکست دادند، به آسیاي صغیر راندند، و دوباره در ماگنسیا شکستی دیگ

  ). 187.(لشکرکشی دیگري در مشرق پرداخت و در راه، پس از سی و شش سال سلطنت، درگذشت

در . کشته شد 175امپراطوري را با اقتصاد و درایت اداره کرد و در . فرزندش سلوکوس چهارم مردي صلحدوست بود

پس از . فلسفه به آنجا رفته بود، خدمت میکرد آن زمان برادر کوچکش با عنوان آرخون در آتن، که براي تحصیل

). 175(شنیدن خبر مرگ برادر، لشکري گرد آورد، به انطاکیه رفت، قاتل را کشت، و تاج و تخت را پس گرفت 

آنتیوخوس چهارم جالبترین و شگفت انگیزترین فرد این خاندان، و معجون کمیابی از تیزهوشی و جنون و جذابیت 

به نمایندگان خود اختیار میداد که از . ن بیعدالتی و دیوانگی، کشور خود را با قدرت اداره کردبا وجود هزارا. بود

بدون مبنا، خشن یا سخاوتمند بود، از روي . قدرت خود سواستفاده کنند، و معشوقه خود را بر سه شهر استیال داد

متعجب میساخت، و براي کودکان وسط  هاي گرانبها مردم ساده را هوس میبخشید یا سیاست میکرد، با دادن هدیه

به افراط مینوشید و تخت خود را در ضیافتهاي سلطنتی  ;به شراب، زن، و هنر عشق میورزید ;جمعیت پول میپاشید

بوهمی عشرتطلبی بود که رویاهایش به حقیقت . رها میکرد که برهنه با مطربان برقصد یا با خوانندگان هماواز شود

و محدودیتهاي آداب درباري بیزار بود، شخصیتهاي برجسته درباري را ریشخند میکرد، لباس از خشکی . پیوسته بود

مبدل میپوشید که از لذت گمنامی بهره برد، و دوست میداشت که با مردم بیامیزد و سخنان آنان را درباره شاه 

و تماشاي کار حکاکان و زرگران  از رفت و آمد به دکان صاحبان حرف و صحبت با آنان و بحث درباره هنر آنها. بشنود

. برد لذت می

به . انطاکیه را یک قرن مرکز هنر دنیاي یونان نمود. نسبت به هنر و ادب و فلسفه یونان عالقه وافر احساس میکرد

معبد آپولون را در دلوس . هنرمندان دستمزدهاي زیاد میداد که در سایر شهرهاي یونان معبد و مجسمه بسازند

چون . ه کرد، براي تگئا تماشاخانهاي ساخت، و مخارج اتمام ساختمان ورزشگاه اولمپ را در آتن پرداختتزیین دوبار

چهارده سال در روم زیسته و از آن تاثیر فراوان پذیرفته بود، میل باطنی نسبت به سازمان جمهوري آن شهر داشت 

ر آن قرار گرفت که اختیارات سلطنتی خود و، انگار که از امپراطوري آوگوستوس خبر دهد، سیاست و طبع شوخش ب

یکی از نتایج مهم عالقه او به رسم و راه زندگی رومی، آوردن بازیهاي گالدیاتوري . را به لباس آزادي جمهوري درآورد

مردم از این ورزشهاي وحشیانه منزجر بودند، لیکن آنتیوخوس مردم را با . به ورزشگاه پایتختش انطاکیه بود

ل و جالب جلب میکرد، و چون مردم به آن قصابی و خونریزي عادت کردند، انحطاط ایشان را براي نمایشهاي مجل

از . این از خصوصیاتش بود که در ابتدا از پیروان مشتاق رواقیون بود، اما در آخر به اپیکور گروید. خود فتحی میشمرد

از )). آنتیوخوس، مظهر خدا: ((یزدصفات خود چنان راضی بود که سکه کشور را به نام خود بدین ترتیب م

کم مانده بود موفق شود که روم که خود قصد فتح مصر را داشت، . قصد تسخیر مصر کرد 169بلندپروازي، در سال 

آنتیوخوس مهلت خواست تا فکر کند، لکن سفیر روم، پوپیلیوس، . به او فرمان داد که از خاك افریقا بیرون رود

آنتیوخوس خشمناك . یوخوس کشید و گفت قبل از عبور از خط، تصمیم خود را بگیردایرهاي روي شن به دور آنت
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تسلیم شد، معبد اورشلیم را براي جبران خسارت غارت کرد، مانند پدرش در جستجوي شهرت و مال متوجه نبرد با 

  . قبایل شرقی شد، و در راه خود در ایران، از صرع، دیوانگی، یا ناخوشی دیگري درگذشت

II - مدن سلوکیان ت  

وظیفه مهم امپراطوري سلوکیه در تاریخ این بود که به خاور نزدیک نظم و امنیتی اقتصادي بدهد که ایران قبل از 

علی رغم جنگها، انقالبها، غارتها، و فسادي که طبیعی امور . اسکندر میداد، و روم بعد از قیصر در آینده قرار بود بدهد

پیروزي مقدونی هزاران سدي را که حکومتها و زبانهاي گوناگون به وجود . ام شدبشري است، این وظیفه بخوبی انج

نتیجه این موفقیت، رستاخیز . آورده بودند در هم شکست و غرب و شرق را به تبادالت اقتصادي بیشتر دعوت کرد

نی سرزمین اصلی یونان هاي بازرگا در حالی که تضادها، اختالفات، فقر زمین، و تغییر راه. درخشان آسیاي یونان بود

را به تباهی میکشاند، وحدت نسبی و آرامشی که سلوکیها به وجود آوردند موجب ترقی کشاورزي و بازرگانی و 

. شهرهاي یونانی آسیا دیگر آزاد نبودند که انقالب کنند یا در نوع حکومت خود دست به تجربه بزنند. صنعت شد

شهرهاي قدیمی . و در واقع مردم آن را مانند خدایی پرستش مینمودند هماهنگی را شاهان به مردم تحمیل میکردند

. مجددا رونق اولیه خود را بازیافتند) سمورنا(مانند میلتوس، افسوس، و ازمیر 

در آن زمان حاصلخیزتر از آن بود ) یا آمودریا(هاي دجله، فرات، اردن، اورونتس، مایاندروس، هالوس، و اوکسوس  دره

زیرا این سرزمینها در نظر ما امروز، پس از دو هزار سال فرسایش، خشکی، و غفلت در  ;ان تصور کردکه امروزه بتو

زمین را کانالهایی مشروب میکرد که دولت موظف به . کشت و کار، جز صحراها و کوهستانهاي خشک چیزي نیست

ا مردم بود، و در همه حال کار آن به دست زمین متعلق به شاه، اشراف، شهرها، معابد، ی. ایجاد و نگاهداري از آنها بود

ثروتهاي زیرزمینی متعلق به دولت بود، ولی دولت . سرفهایی بود که، از راه توارث یا فروش، با زمین منتقل میشدند

  . در استفاده از آنها اقدامی نمیکرد

میلتوس مرکز  .ها تخصصی شده و حتی هر شهري در ساختن مصنوع بخصوصی بهتر از سایرین شده بود حرفه

  . پرمشغله نساجی بود، انطاکیه مواد خام وارد میکرد و آنها را به کاالهاي ساخته شده تبدیل مینمود

. ها، که غالمان در آنها کار میکردند، در بس فرآوري پارهاي از مصنوعات اهمیت نسبی یافته بودند بعضی از کارخانه

هاي بزرگ با  ان فقیر بودند که بازار داخلی اجازه نمیداد کارخانهلیکن مصرف داخلی کمتر از تولید بود، و مردم چن

  . تولید فراوان به وجود بیاید

ثروتهاي زیاد در شهرهاي بزرگ به وجود میآورد و جمعیت  ;بازرگانی حیات اقتصادي یونان را تشکیل میداد

مال جاي معامله جنسی را، که تا چهار صد نقل و انتقال پول، دیگر اکنون کا. روزافزون شهرها را به کار اشتغال میداد

مصر، رودس، سلوکیه، پرگامون، و دولتهاي . سال پس از ضرب اولین سکه توسط کرزوس ادامه داشت، گرفته بود

. دیگر پولهایی انتشار میدادند که به قدر کافی باثبات و شبیه هم بودند که تجارت بینالمللی را تسهیل نمایند

کشتیها بزرگتر شده، از چهار تا شش گره دریایی سرعت داشتند و، با . مردم اعتبار میدادندبانکدارها به دولت و 

هایی را که یادگار ایرانیها در شرق بود مرمت کرده  سلوکیان بزرگراه. ها را کوتاهتر میکردند گذشتن از دریاهاي باز، راه

. ، و انطاکیه کشیده شد)بروتوس(نجا به دمشق، بیروت هاي کاروانرو از آسیاي صغیر به سلوکیه و از آ راه. توسعه دادند

مراکز جمعیت، که از تجارت ثروتمند شده بودند، انطاکیه را ثروتمند، و انطاکیه هم به نوبت خود ایشان را ثروتمند 

شهرهاي دیگر نیز از قبیل بابل، صور، طرسوس، کسانتوس، رودس، هالیکارناسوس، میلتوس، افسوس، . میساخت

پرگامون، بیزانس، کوزیکوس، آپامیا، هراکلیا، آمیسوس، سینوپه، پانتیکاپایون، اولبیا لوسیماخیا، آبودوس،  سمورنا،

، رم، )ناپل(، تاراس، نئاپولیس )دوراتتسو(، خالکیس، دلوس، کورنت، آمبراسیا، اپیدامنوس )سالونیکا(تسالونیکا 

یک . ، کارتاژ، کورنه، و اسکندریه مرکز جمعیتهاي بزرگ شدند، سیراکوز، اوتیکا)پالرمو(ماسالیا، امپوریون، پانورموس 
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پیوند بازرگانی وسیع اسپانیاي تحت تسلط روم و کارتاژ، کارتاژ تحت تسلط هامیلکار، سیراکوز تحت تسلط هیرون 

ها، مصر تحت تسلط  دوم، روم تحت تسلط سکیپیوها، مقدونیه تحت تسلط آنتیگونوسها، یونان تحت تسلط اتحادیه

طالسه، خاور نزدیک تحت تسلط سلوکیان، هند تحت تسلط سلسله ماوریا، و چین تحت تسلط سلسله هان را به ب

، خزر، و سیاه )خوارزم(، و ایران، یا از دریاهاي آرال )بلخ(هاي چین از ترکستان، باکتریا  راه. یکدیگر میپیوست

به اورشلیم و دمشق، یا از  پتراسلوکیه، یا از عربستان و هایی که از هند میآمد از افغانستان و ایران به  راه. میگذشت

به خاطر تسلط بر این دو . ، و سپس از دریاي سرخ به سوئز و باالخره به اسکندریه میرفت)عدن(اقیانوس هند به آدانا 

که به علت ضعف به دست رومیها از پاي در ) جنگهاي سوریه(نگیدند راه اخیر بود که سلوکیها و بطالسه آن قدر ج

. آمدند

حکومت سلطنتی سلوکیها، که از مشرق زمین سرچشمه میگرفت، استبداد مطلق بود، و هیچ مجلس یا شورایی 

که  حاجبان و خواجه سرایانی. دربار بر مبناي دربارهاي شرقی ساخته شده بود. اختیارات آن را محدود نمیساخت

لباسهاي یراقدار متحدالشکل داشتند، مجمرهایی که براي خوشبو کردن بود، و موسیقی به سبک شرق معمول شده 

نجبا، مانند اشراف مقدونی، یا اروپاي قرون وسطی، . بود، ولی فقط لباسهاي زیر و زبان یونانی برجاي مانده بود

این ساخت حکومت . بودند که شاه منصوب کرده بودسرکردگان نیمه مستقل نبودند، بلکه مدیران یا نظامیانی 

. سلطنتی از هخامنشیها به سلوکیان و ساسانیها، و از آنها به روم زمان دیوکلسی و بیزانس زمان قسطنطین رسید

سلوکیها که میدانستند قدرت آنها در یک کشور خارجی بستگی به وفاداري جمعیتهاي یونانی دارد، سعی میکردند تا 

سلوکوس اول نه شهر به نام سلوکیه، شش . یمی یونانی را تجدید بنا کنند و شهرهاي جدید بسازندشهرهاي قد

. و جانشیان او تا آنجا که میتوانستند از او تقلید کردند ;انطاکیه، پنج الئودیکه، سه آمپایا، و یک ستراتونیکه ساخت

  . شان افزوده میشدمانند امریکاي قرن نوزدهم، شهرها رشد میکرد و هر روز به تعداد

این . به واسطه همین شهرها بود که هلنیسم در آسیاي باختري با سرعتی زیاد، اما نه به طور عمقی، پیشروي کرد

پراکنده شدن هلنیسم در واقع نوعی . فرایند، البته، جریانی قدیم بود که با مهاجرت بزرگ یونانیها آغاز شده بود

حتی قبل از اسکندر، یونانیها مقامهاي . دن یونانی به مبدا اولیه آسیایی خودتجدید حیات یونیا بود نوعی رجعت تم

اکنون امکانات . هاي تجاري خاور نزدیک مسلط بودند بزرگی در دربار شاهان ایران داشتند و بازرگانان یونانی بر جاده

رگانان، اطبا، دانشمندان، و سیاسی، بازرگانی، و هنري سیلی از ماجراجویان، مهاجرین، نویسندگان، سربازان، باز

مجسمه سازان و حکاکان یونانی از . ، و سیسیل به این خطه روانه میکردماگناگراسیاروسپیان را از یونان قدیمی، 

رقاصان یونانی بندرهاي . آنها سکه میزدندپادشاهان فنیقیه، لوکیا، کاریا، کیلیکیا، و باکتریا مجسمه میساختند و براي 

  . آسیا را زیر پا گرفته بودند

ها و ژیمنازیومهاي یونانی در شهرهاي شرقی سر برآوردند،  خالفکاري جنسی به شکل یونانی آن مرسوم شد، ورزشگاه

ا به سبک جدید آب مشروب شهرها و فاضالبهاي آنه. و ورزش و استحمام به سبک یونانی طرفداران زیادي پیدا کرد

ها خواندن و ادبیات را رونق دادند، و  ها، و تماشاخانه مدارس، کتابخانه. درآمد و خیابانها سنگفرش و تمیز شدند

به کسی با فرهنگ میگفتند که زبان یونانی را . ها شیطنتهاي قدیمی خود را در خیابانها آغاز کردند شاگردان دانشکده

هاي  این تسلط تمدن یونانی بر خاور نزدیک یکی از نمونه. روس و اوریپید لذت ببردهاي مناند بداند و از نمایشنامه

از جزئیات و نتایج آن ما . هیچ تغییري به این سرعت و وسعت در آسیا دیده نشده بود ;عجیب تاریخ باستان است

اگر ما . بسیار ناچیز استاخباري که از ادبیات، فلسفه، و علوم سلوکیها در دست ماست . اطالعات بسیار کمی داریم

امروز فقط اشخاص سرشناسی چون زنون رواقی و سلوکوس منجم و، در عصر رومیها، ملئاگروس شاعر و پوسیدیپوس 

. دانشمند را میشناسیم، دلیل آن نیست که عده زیادي وجود نداشتهاند
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هرگز . ماقبلش بسیار بارور بوده است فرهنگ سلوکیها پر رونق، متنوع، صیقل یافته، پر از ذوق، و در هنر مانند عصر

قبل از آنجا که دانش ما به یاد دارد، تمدنی در میان محیطهاي گوناگون اینچنین وسعت نیافته و داراي وحدتی 

راه براي تسلط روم و باالخره استیالي . قریب به یک قرن، غرب آسیا متعلق به اروپا بود. پیچیده نبوده است

  . ادي از مجموعه جریانها بود، باز میشدمسیحیت که ترکیب و همنه

هاي مردم به  توده. تمدن آن قدیمیتر و عمیقتر از آن بود که روح خود را تسلیم کند. مع هذا آسیا مغلوب غرب نشد

. زبانهاي مادري خود حرف میزدند، راه و روش عادي خود را پیروي میکردند، و خدایان اجدادي خود را میپرستیدند

ل مدیترانه از عمق تمدن یونانی کاسته میشد، و مراکز یونانی، چون سلوکیه در ساحل دجله، تنها خارج از سواح

آن اختالط و پیوند نژادي و فرهنگی که رویایش را اسکندر در سر میپروراند به . جزایر یونانیی در اقیانوس شرق بودند

زیر آنها اختالطی از مردم و فرهنگهاي آسیایی دیده  یونانیان و تمدن یونانی در باال قرار داشتند، و در. وجود نیامد

تازهطلبی، اشتیاق به مادیت، تمایل به کمال، قوت افاده به  ;خواص فرهنگ یونانی در روح شرقی نفوذ نکرد. میشد

برعکس، با گذشت زمان، نحوه اندیشه و . معنا، و استقالل فردي یونانی تغییري در خواص شرقیها ایجاد ننمود

را تغییر شکل )) کفار((رقی از زیر به قشر یونانیان حاکم نفوذ کرد، و به توسط آنها به مغرب رفت و دنیاي احساس ش

در بابل، تاجر شکیباي سامی و بانکدار یهودي بر یونانی سبک مزاج تفوق یافتند، خط میخی را حفظ کردند، و . دهد

علم احکام نجوم و کیمیاگري جاي هیئت و فیزیک . ادندزبان یونانی را در دنیاي تجارت در درجه دوم اهمیت قرار د

سلطنت استبدادي شرقی نشان داد که از دموکراسی یونانی نیرومندتر است و باالخره شکل خود را . یونانی را گرفت

شاهان یونانی و امپراطوران رومی به نسق سالطین شرقی تبدیل به خدایان . به دنیاي مغرب زمین نیز تحمیل کرد

از طریق . زمین شدند، و فرضیه حقوق آسمانی شاهان از طریق روم و قسطنطنیه به اروپاي جدید منتقل شدرومی 

زنون، تسلیم و جبر شرقی وارد فلسفه یونان شد و، از هزاران راه مختلف، رازوري و قدوسیت خود را در خلئی که 

انیان بآسانی خدایان شرق را، که اساسا شبیه یون. انحطاط اعتقادات قدیمی یونانیان به وجود آورده بود وارد کرد

منتها چون یونانی در حقیقت ایمان درستی نداشت، در حالی که اعتقاد آسیایی  ;خدایان خودشان بودند، پذیرفتند

آرتمیس افسوسی با دوازده پستان دوباره رب النوع مادري . محکم بود، خداي شرقی ماند و خداي یونانی فراموش شد

یونان به شرق فلسفه داد، . آیین بابلیها، فنیقیها، و سوریها روح بسیاري از مهاجمان یونانی را تسخیر کرد. شرقیها شد

مذهب در این میان فاتح شد، زیرا فلسفه تجملی بود براي عدهاي معدود، در حالی که  ;و شرق به یونان مذهب

ر و تبدیل کفر و ایمان، رازوري و طبیعت در جریان موزون تاریخی تغیی. مذهب تسالي خاطر عدهاي فراوان بود

گرایی، و مذهب و علم، مذهب به قدرت بازگشت، زیرا به درماندگی و تنهایی نهانی بشر پی برد و به او الهام و شعر 

و دنیاي سرخورده، استثمار شده، و خسته از جنگ با خوشحالی آن را پذیرفت تا امید از دست رفته را  ;بخشید

. رترین و عمیقترین اثر فتح اسکندر، شرق گرایی روح اروپا بودنامنتظ. بازیابد

III  -  پرگامون  

مستحیل شدن تدریجی یونانیها در آسیا قدرت سلوکیها را ضعیف ساخت و پادشاهیهاي مستقلی در مرزهاي دنیاي 

حکومتهاي سلطنتی ، ارمنستان، کاپادوکیا، پونتوس، و بیتینیا موفق شدند 280تا حدود سال . هلنی به وجود آورد

بخارا و . براي خود به وجود بیاورند، و دیري نگذشت که شهرهاي یونانی دریاي سیاه تابع حکومتهاي آسیایی گردیدند

ارشک اول، خان یکی از ایالت ایرانی به نام پرنی، حاکم سلوکی  247در سال . استقالل یافتند 250سغد نیز در سال 

، فیالتایروس، که از 282در سال . ا تاسیس کرد که تا قرنها بالي جان رومیها شدایران را کشت و حکومت اشکانیان ر

طرف لوسیماخوس نه هزار تالنت و قلعه مسلح پرگامون در آسیاي صغیر را در اختیار داشت، پول را ضبط، و اعالم 

ن را تبدیل به کشوري برادرزادهاش ائومنس اول شهرهاي پیتانه و آتارنئوس را تصرف کرده، پرگامو. استقالل کرد
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آتالوس اول حقشناسی یونان آسیایی را با بیرون راندن گلها که به داخل دیوارهاي شهر او نفوذ ). 262(سلطنتی نمود 

پسر بزرگش، ائومنس دوم،حکومت با لیاقت او را ادامه داد، ولی ناگهان از روم علیه  ;جلب کرد) 230(یافته بودند 

چون آنتیوخوس را در ماگنسیا شکست دادند، رومیان . ونان را در شگفتی انداختآنتیوخوس سوم کمک خواست و ی

برادر و وارثش، آتالوس دوم، به علت عدم اعتماد به پسرانش در . تقریبا تمام آسیاي صغیر را به ائومنس واگذار نمودند

  . به روم بخشیدپادشاهی خود را ) 139(اینکه بتوانند پرگامون را آزاد نگاه دارند، در هنگام مرگ 

دولت کوچک پرگامون تا میتوانست کوشید که تولد و رشد خائنانه خود را جبران کرده، از لحاظ مرکزیت هنر و 

ثروتی را که از معادن، تاکستانها، مزارع گندم، محصوالت پشم و پوست، عطر، ساختن . دانش با اسکندریه رقابت کند

الی دریاي اژه به دست میآورد نه تنها صرف نگاهداري ارتش و نیروي آجر و کاشی، و زبردستی در تجارت جزایر شم

شاهان پرگامون عقیده داشتند که دولت و . دریایی نیرومندي مینمود، بلکه در راه تشویق هنر و ادبیات صرف میکرد

شاه . رندموسسات انتفاعی خصوصی میتوانند به نحو مفیدي رقابت کرده متفقا جلوي بیکفایتی و حرص و آز را بگی

ها و معادن بسیاري را، البته نه به طور انحصاري، اداره  اراضی وسیعی را به دست غالمان کشت میکرد، و کارخانه

پرگامون پایتخت آراستهاي شد که به . در این سیستم منحصر به فرد، ثروت زیاد شد و چندین برابر گردید. مینمود

ها و حمامها، و حتی مستراحهاي عمومیش که  اتر، ورزشگاهخاطر معبد زئوس، کاخهاي مجلل، کتابخانه و تئ

کتابخانه شهر از حیث تعداد کتاب و شهرت دانشمندانش بعد از اسکندریه در . شهرداري به آن میبالید مشهور بود

. و براي تفریح و لذت مردم مجموعه بزرگی از نقاشیهاي آن روز در موزه نقاشی شهر گرد آمده بود ;درجه اول بود

. راي حدود نیم قرن پرگامون زیباترین تمدن هلنی بودب

پیدایش سلطنتهاي مستقل تقریبا قدرت آن را به بینالنهرین و . در این حال، خاندان سلوکیه رو به اضمحالل داشت

اشکانیان، پرگامون، مصر، و روم با صبر و حوصله از هر مدعی حمایت کرده، با برانگیختن . سوریه محدود ساخته بود

، درست وقتی که دمتریوس اول در صدد 153در . آتش جنگهاي داخلی، موجبات تضعیف آن را فرام میساختند

احیاي قدرت سلوکیان بود، روم سربازان مزدوري از هر گوشه گرد آورد تا ادعاي پوچ یک ماجراجوي سومري را 

ت کردند، دمتریوس قهرمانانه جنگید و پرگامون و مصر نیز در این حمله شرک. نسبت به تخت و تاج به کرسی بنشاند

  . هایش و روم بود کشته شد، و قدرت سلوکیها به دست الکساندر باالس بیکفایت افتاد که آلت دست معشوقه

IV -  هلنیسم و یهودیها  

یکی مبارزه برونمرزي آسیاي سلوکیها و مصر بطالسه بر : تاریخ یهود در عصر هلنیستی بر محور دو مبارزه میچرخید

مبارزه نخستین از لحاظ تاریخی مرده . سر فلسطین، و دیگري مبارزه درونی راه و رسم زندگی هلنیستی و عبرانی

اما مثیو آرنلد معتقد است که مبارزه دومی معرف یکی از ماندگارترین  ;است و میشود فعال از آن صرف نظر کرد

در فلسطین، (یه میراث اسکندر، مملکت یهودا در تقسیم اول. برخوردها و شکافها بین احساس و تفکر بشر است

سلوکیها این تقسیم را هرگز نپذیرفتند، زیرا خود را از مدیترانه دور میدیدند و از . به بطلمیوس رسید) جنوب سامره

. طرفی به ثروتی که ممکن بود از دمشق و اورشیلم به دست آید طمع داشتند

فاتح شد و یهودا بیش از یک قرن تحت تسلط بطالسه باقی ماند  در نتیجه جنگهایی که پیش آمد، بطلمیوس اول

در این مدت، یهودا از . هزار تالنت عوارض میداد، رو به رونق و ترقی نهاد 8، و هر چند که سالیانه )م ق 198 - 312(

ین ا. خودمختاري وسیعی برخوردار بود و توسط مقام موروثی کشیش اعظم اورشلیم و مجمع بزرگ اداره میشد

دو قرن تشکیل داده بودند، اکنون هم سنا و هم محکمه عالی شده  نحمیاگروسیا، یا شوراي بزرگان قوم، که عزرا و 

. میشدندهاي بزرگ و باسوادترین دانشمندان سرزمین انتخاب  اعضاي هفتاد نفري یا بیشتر آن از سران خانواده. بود

  . قوانین و مقررات آن طرح بنیاد یهودیت را از عصر یونان باستان تا امروز ریخت
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. روح اطاعت و حفظ اصول مذهبی در هر مرحله و لحظه زندگی یهودیان وجود داشت: اساس یهودیت مذهب بود

ورزش بسیار معدود و بازي و . اخالقیات و رفتار مردم را شوراي بزرگان در کمال جدیت و با دقت مقرر میداشت

این بود که یهودیان فرزندان بسیار آوردند، همه . ازدواج با خارج از دین، تجرد، و سقط جنین ممنوع بود. محدود بود

را به عرصه رساندند، و علی رغم جنگ و قحطی تعدادشان روز به روز افزایش مییافت، تا آنجا که در زمان قیصر هفت 

یهودیها . قسمت اعظم آنها، قبل از دوره مکابیان، کشاورز بودند. روم زندگی میکردندمیلیون کلیمی در امپراطوري 

.)) ما مردمی بازرگان نیستیم: ((مینویسد یوسفوسحتی در قرن اول میالدي . هنوز کاسب و تاجر نشده بودند

بردگی در یهودا نیز چون سایر نقاط بود، منتها مبارزه . یها، عربها، و یونانیها بودندبزرگترین تاجران آن زمان فنیق

  . طبقاتی نسبتا شدت کمتري داشت

نی، طبل، سنج، بوق، چنگ، و بربط آواز یکنفره، آواز دسته جمعی، و . هنر رواجی نداشت، فقط موسیقی رونق یافت

با تصاویر خدایان، وخش،  ;شریفات مذهبی یونان را تحقیر میکردمذهب یهود ت. آوازهاي مذهبی را همراهی میکردند

چون مذهب یونان خواص انسانی به خداي خود نمیداد، خرافات کمتر  ;و تفال به وسیله امعاي پرندگان کاري نداشت

در مقابل آیینهاي شرك یونانی کشیشهاي یهودي در آوازهاي . داشت و شادي و تجمل مذهب یونانی را فاقد بود

بشنو، اي بنی اسرائیل، خداي ما یهوه : ((ها به گوش میرسد مذهبی خود برگردانی میخواندند که هنوز هم در کنیسه

هاي تمدن مجلل و  به این مذهب ساده و خالص، یونانیان مهاجم تمام انحرافات و وسوسه.)) است، و او یکی است

شهرها و آبادیهاي یونانی مانند سامره، نئاپولیس، غزه، اطراف یهودیه را حلقهاي از . لذتطلبی خود را اضافه کردند

در آن . فرا گرفته بود) اکر(، و عکا )حیفا(، آپولونیا، دوریس، سوکامینا، پولیس )یافا(، یوپا )اشدود(اشقلون، آزوتوس 

و کانتا وجود ، گراسا، دیوم، فیالدلفیا، پال، رافیا، هیپون، سکوتوپولیس، )گادارا(طرف اردن، شهرهاي دمشق، جذره 

. داشتند که هر یک داراي ادارات، تاسیسات، معابد خدایان، مدرسه و دانشگاه، ورزشگاه، و بازیهاي لخت یونانی بودند

از این شهرها، و همچنین از اسکندریه، انطاکیه، دلوس، و رودس، مردم یونانی و یهودي به اورشلیم میآمدند و با خود 

ند که دل دادن به علم و فلسفه، هنر و ادبیات، زیبایی و لذتطلبی، آواز و آن مشرب مسري هلنیسم را میآورد

موسیقی، باده گساري و عیش و نوش، ورزش، و روسپیها و جوانان خوبروي جزو آن بود و تعمقی سرخوشانه به همراه 

اعتقادات  داشت که نسبت به تمام اخالقیات تردید میکرد، و متضمن نوعی شکاکیت غیر روستایی بود که تمام

ها، دعوت به لذاید، و این  چطور جوانان یهودي میتوانستند در مقابل این وسوسه. مابعدطبیعی را زیر و زبر میکرد

آزادي از محدودیتهاي جانفزا مقاومت کنند جوانان زیرك یهودي شروع کردند که ربنها را به عنوان مال اندوز مسخره 

یهودیان . که بدون چشیدن طعم خوشی و تجمل و لذایذ زندگی پیر میشوند کنند، و پیروان آنها را احمقانی بدانند

یهودیانی که در . ها شوند ثروتمند نیز تحت نفوذ قرار میگرفتند، زیرا استطاعت مالی آن را داشتند که تسلیم وسوسه

رسم یونانی زندگی  یونان منصبی رسمی داشتند سیاست را در این میدیدند که به زبان یونانی تکلم کرده، به راه و

. کنند، و حتی از خدایان آنها تجلیل نمایند

یکی تعقیب و آزار : در مقابل این هجوم نیرومند به فرهنگ و احساسات یهود، سه نیروي مدافع وجود داشت

که یهودیان آن را خدایی و آسمانی )) قانونی((آنتیوخوس چهارم، دیگري حمایت روم، و سومی قدرت و حیثیت 

همچنانکه بدن در مقابل مرض شبکهاي دفاعی تشکیل میدهد، آنهایی که در میان یهودیان تعصب . تندمیدانس

این گروه، با این پیمان که از نوشیدن . میخواندند) مومنین(مذهبی بیشتري داشتند متشکل شده، خود را حسیدیم 

نا بر مقتضیات روانی ناشی از جنگ، در اما بعد، ب ;)م ق 300حدود (شراب تا مدت معینی پرهیز کنند به وجود آمد 

پیرایشگري راه افراط پیمودند و از کلیه لذات بدنی و جسمانی، که آنها را با تسلیم شدن به شیطان و یونانیها برابر 

یونانیها با اعجاب به آنها مینگریستند و آنها را با مرتاضان هند، که هنگام لشکرکشی . میدانستند، پرهیز میکردند
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حتی یهودیان معمولی، حسیدیم را تقبیح میکردند و راه . در هندوستان دیده بودند، برابر میدانستند اسکندر

کرد تا تمدن  )مشهور= (اگر به خاطر کوششی که آنتیوخوس چهارم ملقب به اپیفانس . معتدلتري از آن میجستند

  . دو روش زندگی انجام گرفته بود یونانی را به زور شمشیر به یهودیت تحمیل کند نبود، شاید مصالحهاي بین

یهودیان، که . ، آنتیوخوس سوم بطلمیوس پنجم را شکست داد و یهودا را جزو امپراطوري سلوکیه کرد198در سال 

از یوغ مصري به ستوه آمده بودند، از آنتیوخوس پشتیبانی کرده، تصرف اورشلیم را به دست او به عنوان آزادي خود 

انشین او، آنتیوخوس چهارم، که لشکرکشیهاي بزرگی را طرح میریخت و محتاج پول بود، به لیکن ج. استقبال کردند

الجرم فرمان داد که یهودیان یک سوم محصول غالت و یک دوم محصول میوه . یهودا به نظر منبع درآمد مینگریست

د، شخص چاپلوسی به نام علی رغم آنکه معموال ربن اعظم یهود منصبی ارثی بو. خود را به عنوان مالیات بدهند

این شخص، که نماینده گروهی بود که اعضاي آن طرفدار یونانی کردن یهودا . یاسون را به این سمت منصوب کرد

آنتیوخوس با خوشحالی پذیرفت، زیرا از . بودند، اجازه خواست که به تشکیل موسسات یونانی در یهودا بپردازد

اي یونان به عذاب آمده بود و اندیشه متحد کردن امپراطوري چند زبانه گوناگونی و مقاومت آیینهاي شرقی در آسی

چون یاسون در اجراي این امر عجله کافی نشان نداد، . خود را تحت یک قانون و یک مذهب در سر میپروراند

هوه با در مدت حکومت او، ی. هاي بزرگتر و رشوه بیشتري میداد، تعویض کرد آنتیوخوس او را با منالئوس، که وعده

زئوس یکی شد، کشتیهاي معابد براي تهیه پول به فروش رفت، و حتی در پارهاي از اجتماعات کلیمی براي خدایان 

ورزشگاهی در اورشلیم باز شد و جوانان یهودي، و حتی خاخامها، برهنه در بازیهاي ورزشی  ;یونانی قربانی کردند

لنیسم، تن به اعمال جراحی میدادند تا کمبودهاي جسمانی بعضی جوانان یهودي، در شور و شوق ه. شرکت میکردند

   .کنندخود را که ممکن بود نژادشان را فاش بنماید جبران 

اکثر به  یهودیان، که از این جریانات تکان خورده بودند و احساس میکردند که موجودیت مذهبشان به مخاطره افتاده،

چون پوپیلیوس، آنتیوخوس چهارم را از مصر بیرون کرد، به اورشلیم . طرف حسیدیم متمایل شده، به آنها گرویدند

یهودیان از شادي سر از پا نشناخته، به ماموران او حمله برده و . خبر رسید که آنتیوخوس کشته شده است

آنتیوخوس، که . د خود را از کراهت شیطانی پاك کردنداخراجشان کردند، رهبران طرفدار یونان را کشتند، و معب

نمرده بلکه مورد خفت قرار گرفته بود، بی پول و معتقد به اینکه یهودیان در لشکرکشی او به مصر خرابکاري کرده 

بودند و توطئه میکردند که یهودا را به بطالسه ملحق گردانند، به اورشلیم تاخت، هزاران نفر زن و مرد یهودي را 

کشت، به معبد آنها بیحرمتی نمود و آن را غارت کرد، قربانگاه طالي آن را ربوده و ثروت و گنجهاي آن را ضبط 

او فرمان داد که معبد ). 167(نمود، منالئوس را دوباره به کار گماشت، و فرمان داد که یهودیان را به زور یونانی کنند 

یمی محرابی تازه بسازند، و قربانیهاي معمولی را متروك و تنها را دوباره به زئوس هدیه کنند، به جاي محراب قد

در سراسر یهودا، مذهب قدیم . را ممنوع کرد و ختنه کردن را جرم بزرگی اعالم نمود سبتاجراي . خوك قربانی کنند

هر یهودي که از خوردن گوشت خوك ابا . زور شمشیر تحمیل گردیدو آیینهاي آن ممنوع شد،و مراسم یونانی با 

به . میکرد یا کتاب مقدس همراه داشت زندانی یا کشته میشد، و هر جا کتاب آسمانی پیدا میشد آن را میسوزانیدند

دم مر. دستور او شهر اورشلیم را آتش زدند، دیوارهایش را خراب کردند، و سکنه یهودیش را به بردگی فروختند

خارجی را در آنجا سکونت داد و بر کوه صهیون قلعه جدیدي ساخت، و پادگانی از سربازان خود در آنجا گذارد تا به 

آنتیوخوس ظاهرا گاهی در فکر آن بود که خود را خدا اعالم کند و از مردم بخواهد که او را . نام شاه حکومت کنند

. پرستش و نیایش کنند

همیشه در هر اجتماعی اقلیتی هستند که ذاتا از آزاد بودن در . یان روز به روز بیشتر میشدافراط در زجر و آزار یهود

ماموران آنتیوخوس، که به هر گونه تظاهر یهودیت . این کار نوعی رهایی از قیود تمدن است ;آزار مردم لذت میبرند
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هر جا  ;هاي کوچک حمله بردنددر اورشلیم خاتمه داده بودند، مانند آتشی که زبانه میکشد به دهات و شهر

میرسیدند مردم را وا میداشتند که بین مرگ و پرستش آیین یونانی، که شامل خوردن گوشت خوك قربانی بود، 

آنهایی که از کار کردن در روز شنبه ابا میکردند، به . ها و مدارس یهودي بسته شد تمام کنیسه. یکی را انتخاب کنند

یهودیان را وا میداشتند که مانند یونانیها تاج گل پیچک بر سر بگذارند، در . میگرفتند عنوان یاغی، تحت تعقیب قرار

بسیاري از یهودیان، به مقتضیات . مراسم مذهبی شرکت کنند، و به احترام دیونوسوس آوازهاي گوشخراش بخوانند

کردند، با زحمت چیزي از زمین به  ها فرار عده زیادي به غارها و کوه. روز عمل کردند و منتظر شدند تا طوفان بگذرد

افراد فرقه حسیدیم بین آنها رفت و آمد میکردند و ایشان . دست آوردند، و مصممانه به اجراي آیین یهود ادامه دادند

قسمتی از سربازان شاهی به غاري که هزاران نفر یهودي از زن و مرد و کودك . را به صبر و شجاعت دعوت میکردند

یهودیان اطاعت نکردند، چون شنبه بود، حاضر . سیدند و فرمان دادند که همگی از غار بیرون شونددر آن میزیستند ر

. سربازان با شمشیر حمله کردند ;نشدند که کار کنند و سنگهایی را که ممکن بود در غار را سد کنند حرکت دهند

تنه کرده بودند با نوازدانشان از دیوار شهر زنهایی که پسرانشان را خ. عدهاي را کشتند، و بقیه را در دود خفه کردند

یونانیها از قدرت این آیین قدیمی به حیرت درآمدند، زیرا قرنها بود که چنین استحکام عقیدهاي . حلق آویز شدند

بدین . داستانهاي شهیدان این معرکه دهان به دهان گشت و کتابهایی چون اول و دوم مکابیان را پر کرد. ندیده بودند

یهودیت، که نزدیک به تحلیل رفتن بود، در روح اجتماعی و . ، نخستین نمونه شهادت به مسیحیت عرضه شدترتیب

. مذهبی مردم توسعه یافت و حالت انزواي دفاعی به خود گرفت

و در میان یهودیانی که در آن روزها از اورشلیم فرار کردند، متاتیاس نامی بود از خانواده حشمونایی از قبیله هارون 

چون آپلس که مامور آنتیوخوس بود به مودن که این شش نفر . پنج پسرش یوحنان، شمعون، یهودا، الیعازر، و یوناتان

. را مردود شمرده، براي زئوس قربانی کنند)) قانون((مخفی شده بودند آمد، مردم را جمع کرد و از آنها خواست که 

حتی اگر تمام مردم در این کشور فرمان جدایی از آیین خود را : ((متاتیاس کهنسال با پسرانش قد برافراشت و گفت

همینکه یکی از یهودیها جلو رفت تا قربانی .)) اطاعت کنند، من و پسرانم به عهد اجدادي خود وفادار خواهیم ماند

هر : ((گفت سپس به مردم. مورد نظر را به معبد تقدیم کند، متاتیاس او را کشت و نماینده شاه را نیز به قتل رساند

عده زیادي از دهقانان به دنبال او و .)) کس طرفدار قانون است و میخواهد از عهد خود دفاع کند به دنبال من بیاید

هاي ابراهیم روانه گشتند، و در آنجا دسته کوچکی از یاغیهاي جوان و طرفداران حسیدیم که  پسرانش به سوي کوه

  . هنوز زنده بودند به آنها پیوستند

یهودا . را به رهبري گروه منصوب کرده بود، درگذشت مکابیبعد متاتیاس، در حالی که پسرش یهوداي  چندي

قبل از هر جنگی، مانند مومنین دعا میکرد، لیکن در . جنگجویی بود که شجاعتش مانند پرهیزکاریش زبانزد همه بود

ها مانند حیوانات میزیست و از ریشه  در کوه((این ارتش کوچک )). چون شیر خشمناك میجنگید((د میدان نبر

سربازان آن گاه به گاه به سر مردم دهکدهاي میریختند، از دین برگشتگان را میکشتند، .)) گیاهان تغذیه میکرد

چون .)) ده بود شجاعانه ختنه میکردندهر کودکی را مییافتند که ختنه نش((محرابهاي کافران را فرو میریختند، و 

یهودا با . این اخبار به گوش آنتیوخوس رسید، ارتشی از یونانیهاي سوریه براي در هم شکستن نیروي مکابیان فرستاد

لشکریان او در دره عمواس مصاف داد، و گرچه ارتش یونانی از سربازان تعلیمات دیده مزدور متشکل شده و همگی 

آنتیوخوس قواي ). 166(و پیروان یهودا اسلحه درستی نداشتند، یهودیها پیروزي کامل یافتند  کامال مسلح بودند

بزرگتري فرستاد که سردار آن چندان به پیروزي خود اطمینان داشت که سوداگران برده فروش را همراه خود برد تا 

یهودا این ارتش را هم . ا را اعالن کردیهودیان را که اسیر شده فرض میکرد بخرند، و حتی بر دیوارهاي شهر نرخ آنه
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هاي کفار را خراب کرد،  وي تمام قربانگاه. در میتسپا چنان شکستی داد که اورشلیم بدون مقاومت به دستش افتاد

  را از بین برد، آن را پاك کرد و از نو تقدیم یهوه نمود، و تشریفات قدیمی را در میان تحسین )) معبد((تزیینات 

 ).164(. بی که برمیگشتند برقرار ساختیهودیان متعص

چون لوسیاس نایب السلطنه با ارتش جدیدي براي تسخیر پایتخت حرکت کرد، خبر رسید و این بار بدرستی که 

ته باشد، به یهودیان پیشنهاد لوسیاس، که میخواست در سایر جاها آزادي عمل داش). 163(آنتیوخوس مرده است 

فرقه حسیدیم پذیرفت، لیکن مکابیان . کرد که حاضر است، به شرط خلع سالح، به آنها آزادي مذهبی بدهد

یهودا اعالم کرد که اگر مملکت یهودا میخواهد از کشت و کشتار بعدي در امان باشد، باید آزادي سیاسی . نپذیرفتند

ران وي، که از رسیدن به قدرت مست شده بودند، بنوبت به کشت و کشتار یونانیها، طرفدا. و مذهبی توام داشته باشد

، یهودا نیکانور را در آداسا شکست داد و، با 161در سال . نه تنها در اورشلیم بلکه در شهرهاي سرحدي، پرداختند

براي او داشت به جلب اتحاد روم، موجب تقویت قدرت خود شد، لیکن در همان سال در جنگی که شرایط سختی 

تنها بازمانده ). 143(برادرش یوناتان جنگ را شجاعانه ادامه داد، لیکن او نیز در عکا به قتل رسید . قتل رسید

طبق فرمان عمومی، ). 142(برادران، شمعون، به کمک روم موفق شد استقالل یهودا را به دمتریوس دوم بقبوالند 

ب شد و، چون این سمتها در خانوادهاش موروثی گردید، وي موسس شمعون به سمت ربن اعظم و سردار کل منصو

اولین سال سلطنت او را شروع عصر جدیدي دانستند و با ضرب سکهاي احیاي قهرمانی . سلسله حشمونایی شد

  .کشور یهود را اعالم کردند

   

  

فصل بیست و پنجم

  مصر و مغرب زمین

  

I  -  نام پادشاهان  

بطلمیوس، پسر . االرث اسکندر به تواناترین و با فراستترین سردار او واگذار گردید کوچکترین، ولی غنیترین، سهم

الگوس، از روي وفاداري خاص خودش و شاید براي اینکه به آن وسیله قدرت و حکومت خود را اثبات کند جسد 

نیز طائیس، معشوقه اسکندر، را همراه  .کردپادشاه متوفی را با خود به ممفیس آورد و در آنجا با تابوتی طالیی دفن 

بطلمیوس سربازي بود ساده و گستاخ که احساساتی شدید و . آورد و با وي عروسی نمود و از او صاحب دو پسر شد

اندیشه سلطنت بیمدعا در حالی که سایر وارثین اسکندر نیمی از عمرشان را در . در عین حال مغزي متفکر داشت

صرف جنگ کردند، بطلمیوس خویشتن را وقف تقویت موقعیت خود در کشوري بیگانه و توسعه کشاورزي، تجارت، و 

نیروي دریایی نیرومندي براي مصر ساخت و این کشور را همان قدر در مقابل حمالت دریایی . صنعت مصر نمود

ها پشتیبانی  ضمنا از رودس و اتحادیه. قابل تسخیر نموده بودمصون ساخت که طبیعت در خشکی آن را تقریبا غیر 

او، فقط . یافت )نجات دهنده= (کامل نمود تا استقالل خود را از مقدونیه حفظ کنند، و بدین ترتیب لقب سوتر 

هنگامی که پس از هجده سال کار و مشقت اوضاع سیاسی و اقتصادي کشور را ثبات بخشید، خویشتن را شاه نامید 

به دست او و جانشینش، یونانیان مصر تسلط خود را بر کورنه، کرت، سیکالد، قبرس، سوریه، فلسطین، ). م ق 305(

در پیري و فراغت، تفسیرهایی از لشکرکشیهاي . فنیقیه، ساموس، لسبوس، ساموتراس، و هلسپونتوس برقرار کردند

ابخانه و موزهاي ساخت که موجب شهرت کت 290خود نوشت که به نحو شگفت آوري حقیقی بودند، و در سال 
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سلطنت ندارد، پسر دومش بطلمیوس سال داشت و احساس میکرد توانایی  82، که 285در . اسکندریه شد

دو . فیالدلفوس را به شاهی برگزید، حکومت را به وي داد، و در دربار او چون یکی از اتباعش جایی براي خود برگزید

. سال بعد درگذشت

بطلمیوس اول، در اوایل کار خود، . دلتا و دره حاصلخیز نیل ثروت بیکرانی به خزانه شاهی ریخته بودتا آن وقت، 

بطلمیوس دوم،  ;براي اینکه ناهاري به دوستان خود بدهد، مجبور شده بود ظروف نقره و فرشهاي آنها را عاریه کند

  . ار دالر خرج کرددر ضیافتی که به مناسبت تاجگذاري خود داد، دو میلیون و پانصد هز

وي مردي بود شکمخواره که . فرعون جوان، از پیروان فلسفه لذتطلبی، مصمم بود که از زندگی حداکثر لذت را ببرد

ملکه جدید بر . هر لحظه با زنی میگذراند و زن خود را طرد کرد و باالخره با خواهرش آرسینوئه ازدواج نمود

را اداره مینمود، در حالی که بطلمیوس دوم بر آشپزان و دانشمندان امپراطوري شوهر حکومت میکرد و جنگهایش 

به تبعیت از پدرش، مهمانان نامداري از جمله شاعران، بزرگان، دانشمندان، منقدان، عالمان، . درباري سلطنت میکرد

در مدت . فیلسوفان، و هنرمندان زیادي به مصر دعوت کرد و پایتختش را با معماري به سبک یونان زینت داد

سلطنت طوالنی او، اسکندریه پایتخت ادبی و علمی مدیترانه شد و ادبیات اسکندریه چنان نضجی یافت که دیگر 

نقرس و نگرانیهایش با افزایش ثروت و قدرتش  ;با این وجود، فیالدلفوس در پیري خوشبخت نبود. تکرار نگردید

هاي  یرون مینگریست، فقیري را دید که براحتی روي ماسهروزي کنار پنجره کاخش ایستاده بود و به ب. افزون گردید

افسوس که من از جمله اینان متولد : ((متاثر شد و به حال او غبطه خورد و گفت ;بندر زیر آفتاب دراز کشیده است

  . بیقرار از ترس مرگ، به دنبال اکسیر جادویی حیات ابدي، دست به دامن دانش کاهنان مصري بود!)) نشدم

موزه و کتابخانه اسکندریه را به درجهاي توسعه داد و پول صرفشان کرد که بعدها او را موسس آنها  بطلمیوس

ده سال بعد او را در دربار . ، دمتریوس فالرومی، که از آتن تبعید شده بود، در مصر سکونت گزید307در . نامیدند

کرد که با تاسیس یک موزه، یا خانه علم و هنر شاید همو بود که به بطلمیوس سوتر پیشنهاد . بطلمیوس اول مییابیم

  . هاي آتن رقابت کند، پایتخت را مشهور و خاندان سلطنتی را سرافراز سازد که با دانشگاه

دمتریوس، که گویا از کوشش ارسطو در گرد آوردن و طبقه بندي کتابها و معلومات بشري و حیوانات و گیاهان و نوع 

صیه کرد تعدادي بنا بسازند که نه تنها جاي مقدار زیادي کتاب داشته باشد، بلکه حکومتها الهام گرفته بود، تو

این نقشه جلب نظر بطلمیوس اول . دانشمندانی را که حاضر باشند عمر خود را وقف تحقیق کنند در خود جاي دهند

در این دانشگاه . د آمدپول الزم تهیه شد، و بتدریج دانشگاه جدیدي نزدیک کاخهاي سلطنتی به وجو ;و دوم را کرد

اطاق بزرگی که دانشپژوهان در آنجا غذا میخوردند، اطاق درس، حیاط، رواق، باغ، رصد خانه، و کتابخانه بزرگی قرار 

در این موزه . مدیر موسسه در حقیقت یک روحانی بود، زیرا آن را رسما به االهه شعر و ادب هدیه کرده بودند. داشت

جملگی این مردان یونانی بودند و . منجمان، نویسندگان، ریاضیدانان، و پزشکان: کردندچهار گروه محقق زندگی می

. وظیفه آنان تدریس نبود بلکه این بود که تحقیق، مطالعه، و تجربه کنند. همه از خزانه سلطنتی حقوق میگرفتند

ولی موسسه تا به آخر یک  بعدها چون تعداد شاگردان زیاد شد، اعضاي موزه موظف شدند که تدریس نیز بنمایند،

تا آنجا که ما میدانیم، این اولین موسسهاي بود که دولتها براي . مرکز مطالعات عالی، و نه یک دانشگاه، باقی ماند

تاسیس آن خدمت ممتازي است که خاندان بطالسه و شهر اسکندریه به . پیشرفت علم و ادبیات تاسیس کرده بودند

. اند تاریخ تمدن نموده

بطلمیوس سوم، . بدرود زندگی گفت 246یوس فیالدلفوس، پس از یک سلطنت دراز و توام با برکت، درسال بطلم

ساردیس و بابل را . ، تحوطمس سوم دیگري بود که قصد فتح خاور نزدیک را داشت)نیکوکار=  (ملقب به ائوئرگتس

. د که با یک ضربه روم از پا در آمدندگرفت، تا هند پیش رفت، و چنان صدمهاي به تشکیالت امپراطوري سلوکیها ز
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در اینجا به دنبال گزارش جنگهاي او نخواهیم رفت، زیرا اگرچه در جزئیات هر سعی و کوششی جذبه و هیجان 

بحث درباره چنین تاریخی، پرداختن به تغییرات و . خاصی نهفته است، در علل و نتایج آنها ابدیت مالل آوري هست

نه قدرت پیش میآید و مآال کار بی ارزشی است، زیرا در این میدان پیروزیها و شکستها انقالباتی است که در صح

همسر جوان او به نام برنیکه، در سپاسگزاري از . یکدیگر را باطل کرده، حاصل آنها جز صفر پر طنینی بیش نیست

را مشهور ساختند، و منجمان شاعران این حکایت  ;موفقیتهاي شوهر، حلقهاي از گیسوي خود را به خدایان اهدا کرد

  . با نامگذاري یکی از افالك به نام ذوائب برنیکه تحسین و تمجید از او را به آسمانها بردند

. ، چنان عشقی به پدر داشت که جنگها و فتوحات او را تقلید کرد)پدر دوست=  (بطلمیوس چهارم، ملقب به فیلوپاتور

با سربازان بومی انجام شد، که اولین استفاده بطالسه از سربازان ) 217( لیکن پیروزي او بر آنتیوخوس سوم در رافیا

از آن به بعد، سربازان مصري که مسلح شده، و به نیروي خود واقف شده بودند، به در هم شکستن تسلط . مصري بود

ت خود را در کشتی فیلوپاتور خویشتن را به عیش و عشرت تسلیم کرد، بیشتر اوقا. یونانیها بر دره نیل آغاز کردند

بزرگ تفریحی خود میگذراند، مستی و شرب را به مصر برد، و تقریبا به خودش مشتبه ساخت که از اخالف 

در آشوبی . ، همسرش به دست رفیقه او کشته شد و چندي بعد خودش نیز درگذشت205در سال . دیونوسوس است

ولی  ;و آنتیوخوس سوم سلوکی مصر را شقه کرده ببلعندکه متعاقبا روي داد، کم مانده بود که فیلیپ پنجم مقدونی 

روم که با بطلمیوس دوم قرارداد دوستی بسته بود، وارد میدان شد، فیلیپ را شکست داد، آنتیوخوس را فراري داد، و 

  ). 205. (مصر را تحت الحمایه روم ساخت

II -  سوسیالیسم در حکومت بطالسه

لسه در مصر تجربهاي است که این خاندان در زمینه سوسیالیسم دولتی رویهمرفته جالبترین جنبه حکومت بطا

فرعون که هم خدا و هم پادشاه بود حقوق کامل  ;مالکیت پادشاهان بر اراضی مدتها رسم مقدسی در مصر بود. کردند

ملزم  فالح برده نبود، ولی حق نداشت بدون اجازه دولت زمین را ترك کند و. نسبت به زمین و محصول آن داشت

بطالسه این نظام را پذیرفتند، و با ضبط زمینهاي وسیعی که تحت . بود که قسمت بیشتر محصول را به دولت بپردازد

دستگاه دیوانساالري وسیعی از . سلطنت خاندانهاي قبلی متعلق به نجبا و کاهنان مصري بود، آن را توسعه دادند

این مامورین تقریبا . مصر را مانند ملک وسیعی اداره میکردند مباشران دولتی، به پشتیبانی مستحفظان مسلح، تمام

دولت هر لحظه میتوانست زارع و . به کلیه کشاورزان دستور میدادند که بر چه زمینی چه محصولی کشت کنند

خرمن را با مقیاسهاي . حیواناتش را براي استخراج معادن، ساختمان، شکار، و بناي جاده و کانال به بیگاري ببرد

دولتی اندازه میگرفتند، کاتبان ثبت میکردند، در محلی که دولت تعیین میکرد میکوبیدند، و به وسیله کاروانی از 

بطالسه به کشاورز اجازه : در این وضع استثناهایی نیز بود. فالحین بارکش به انبارهاي غله سلطان حمل میکردند

مالکیت خصوصی بود، و سربازانی که، به پاداش خدمت،  میدادند که مالک خانه و باغ خودش باشد، شهرها به دست

لیکن این نوع اجاره دادن حدودي داشت، مثال تنها به کسی . صاحب زمین میشدند حق داشتند آن را اجاره دهند

از آن گذشته، حق توارث در کار . میشد زمین را اجاره داد که آن را فقط به کشت مو، زیتون، و میوه اختصاص دهد

چون نیروي انسانی و مهارت یونانی بود که وضع این . پادشاه هر وقت میخواست میتوانست مالکیت را لغو کندنبود و 

در قرن دوم . را بهبود میبخشید، تقاضاي انتقال زمین از پدر به پسر از راه توارث دامنه گرفت)) اشتراکی((زمینهاي 

فقط در قرن آخر قبل از میالد بود که قانون هم آن را رسما  عمال این حق داده شد، ولی البته عمل هنوز قانونی نبود،

  . شناخت، و تحول عادي مالکیت عمومی به مالکیت خصوصی انجام یافت

در واقع براي کشاورزي در . بدون شک شرایط کشت در مصر طوري بود که این نظام سوسیالیستی را به وجود آورد

ضا و مکان الزم بود، و مالکیت خصوصی قادر نبود چنین شرایطی این سرزمین، همکاري و وحدت عمل بیشتري در ف
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مقدار و کیفیت محصول بستگی به مقدار آبی داشت که سیل میآورد و سرعت و دقتی که در . را به وجود بیاورد

مهندسان یونانی که در خدمت . طبعا در این امور نظارت دولت الزم میبود ;آبیاري و زهکشی زمین مبذول میشد

چرخ چاه قدیمی . بودند فرایندهاي سنتی را بهبود بخشیده، زراعت علمی و عمقی بیشتري معمول ساختند دولت

متروك شد، و به جاي آن چرخ جدیدي به کار افتاد که گاهی دوازده متر قطر داشت و به داخل آن سطلهایی آویزان 

دند، باال میآمدند، و آب خود را در استخري در هر گردش سلطها، یکی بعد از دیگري، به آب میرسیدند، پر میش. بود

بود که آب را با چنان سرعتی باال میکشید که تا  کتسیبیوساز این هم بهتر پیچ ارشمیدس و تلمبه . خالی میکردند

کشور در دست دولت، و نهاد کار اجباري، اقدامات تمرکز اداره امور اقتصادي . قبل از حکومت بطالسه سابقه نداشت

و  ;ها، تاسیسات آبیاري، و ساختن بناهاي مختلف ممکن ساخت عامالمنفعه بزرگی را، از قبیل ایجاد سیل گیرها، راه

بطلمیوس دوم دریاچه موریس را خشک کرده، . هم بدین ترتیب بود که راه براي شاهکارهاي مهندسی در روم باز شد

، کانال سوئز را، که نیل 285در سال . را تبدیل به زمین حاصلخیز وسیعی به منظور توزیع بین سربازان نمود بستر آن

. را از نزدیک هلیوپولیس به دریاي سرخ وصل میکند، تجدید بنا کرد

 ;دفرعون مصر، نخو، و داریوش اول آن را دوباره ساخته بودند، ولی هر دوبار شنهاي متحرك مسدودش ساخته بو

دولت نه تنها مالک معادن بود، . صنعت نیز تحت شرایط مشابهی اداره میشد. چنانکه یک قرن بعد دوباره مسدود شد

بطالسه ذخایر طالي گرانبهایی در نوبه کشف کردند، و . بلکه یا خودش آنها را استخراج میکرد یا کانه را ضبط مینمود

. متعلق به ایشان بود، و انحصار روغن گیاهی و حیوانی را داشتندمعادن مس قبرس و سینا . سکه طالي ثابتی داشتند

هاي روغنی اختصاص مییافت تعیین میکرد، محصول را به نرخ  دولت مقدار زمینی را که هر سال به کشت دانه

هایی که با نیروي بردگان میچرخیدند روغن کشی مینمود، آن را به نرخی که خود  خودش میخرید، در کارخانه

. میکرد به فروشندگان جز میفروخت، و با تعیین مالیاتهاي گمرکی گزاف رقابت خارجی را بی اثر میساخت تعیین

که به جاي صابون مصرف (ظاهرا دولت در معادن نمک، کربنات دوسود . عایدي دولت بین هفتاد تا سیصد درصد بود

چند . اي نساجی نیز ترتیبات مشابهی داشته ، و کارخانه)کاغذ(، پاپیروس )که میسوزاندند(، ادویه خوشبو )میشد

صنایع کوچک در . کارخانه نساجی خصوصی هم دایر بود، ولی مالکان مجبور بودند محصول خود را به دولت بفروشند

دست مالکان خصوصی باقی ماند، دولت فقط به آنها پروانه داده، بر کار آنها نظارت میکرد، قسمت اعظم محصول را 

صنایع دستی به دست اصنافی قدیمی بود . خرید، و بر آنها به نفع خزانه سلطنتی مالیات میبستبه قیمت ثابتی می

صنایع پیشرفت خوبی . که حرفه شان موروثی بود، و اعضاي آنها مجبور به سکونت در محل و حتی خانه خود بودند

  . یشدکرده بود و کالسکه، اثاث خانه، وسایل سفالی، و وسایل آرایش به وفور تولید م

اختراعات در هیچ زمانی، مگر بعدها در امپراطوري . اسکندریه در شیشه سازي و بافتن کتان تخصص و شهرت داشت

و شیمی  ;پیچ، چرخ، ماسوره، چرخ ضامن دار، و قرقره همگی به کار میرفتند. روم، به حد مصر بطالسه نرسیده بود

در معرض عوامل مختلف قرار میدادند که پس از بیرون  رنگرزي به مرحلهاي از پیشرفت رسیده بود که پارچه را

ها میگرداندند، زیرا  به طور کلی صنایع اسکندریه را برده. آوردن از یک رنگ رنگهاي ثابت مختلفی پیدا میکرد

. دستمزد ناچیزشان به بطالسه اجازه میداد که محصوالت آنان را در بازارهاي خارجی ارزانتر از سایرین بفروشد

تجار خرده فروش همه نماینده دولت بودند و امتعه دولتی را توزیع . ت و تنظیم تجارت کال در دست دولت بودنظار

بطلمیوس دوم شتر را به مصر برد و کاروانسراهایی . هاي آبی متعلق به دولت بود هاي کاروانرو و راه تمام راه. میکردند

ها فقط انجام ارتباطات دولتی بود که تقریبا شامل کلیه  فلهکار قا ;هاي شتر از شمال به جنوب بساخت براي قافله

رودخانه نیل پر از وسایل حمل و نقل باري و مسافري بود که تحت نظارت دولت . ارتباطات بازرگانی کشور میشد

  . ظاهرا به دست بازرگانی بخش خصوصی اداره میشد
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بازرگانی زمان را که تا حدود سیصد تن بار میبرد  بطالسه، براي کشتیرانی در دریاي مدیترانه، بزرگترین ناوگان

انبارهاي اسکندریه تجارت جهانی آن روز را به خود جلب میکرد و باراندازهاي دو طرفه آن موجب . تشکیل دادند

   .میرفتفانوس دریایی آن یکی از عجایب سبعه به شمار . رشک سایر شهرها بود

هاي مصري مازاد قابل مالحظهاي داشتند که تا بازارهاي چینی در شرق، بازارهاي افریقاي  ها، و کارگاه مزارع، کارخانه

کاشفان مصري تا زنگبار و . مرکزي در جنوب، و بازارهاي روسیه و جزایر بریتانیایی در شمال مشتري داشت

یی از زندگی انسانهاي غارنشین باستانی، که در سواحل شرقی افریقا سومالیلند کشتیرانی میکردند و داستانها

براي در . میزیستند و از غذاهاي دریایی و شترمرغ و هویج و ریشه گیاهان تغذیه میکردند، به جهانیان نقل میکردند

در اثر  .هم شکستن تسلط اعراب بر تجارت هند و خاورمیانه، کشتیهاي مصري از نیل مستقیما به هند میرفتند

  . تشویق عاقالنه بطالسه، اسکندریه بندر مهم بارگیري امتعه خاورمیانه براي بازارهاي مدیترانه گردید

معامله جنسی، که یادگار دوره کهن مصر بود، تا . نضج بازرگانی و صنعت را تسهیالت عالی بانکداري تسریع میکرد

عنوان پشتوانه بانکی به کار میرفت، ولی دیگر به حساب هاي شاهی به  حدودي برقرار بود، و غله موجود در خزانه

عالوه بر . گذاشتن و بیرون کشیدن و نقل و انتقال غله به جاي اینکه عمال انجام شود روي کاغذ صورت میگرفت

بانکداري در انحصار دولت بود، . مبادله کاال، که تا حدي تعدیل شده بود، اقتصاد پولی پیچیدهاي نیز در جریان بود

صورتحسابها را با برات به بانکها میپرداختند و بانکها . ولی عملیات آن ممکن بود به موسسات خصوصی واگذار شود

بانک مرکزي اسکندریه در تمام شهرهاي مهم . پول را به تنزیل میدادند و حسابهاي خزانه شاهی را میپرداختند

صنعت، تجارت، و مالیه چنین بسرعت توسعه یافته، هرگز در تاریخ مدون سابقه ندارد که کشاورزي، . شعبه داشت

. یک شکل و غنی شده باشد

از نظر . در راس همه فرعون خدا شاه بود. اربابان و آنهایی که از این نظام استفاده میبردند یونانیان آزاد پایتخت بودند

در دستگاه  ;بود )نیکوکار= ()) ائوئرگتس((و  )نجات دهنده=  ()) سوتر((یونانیهاي ساکن مصر، بطلمیوس واقعا یک 

به عالوه، امکانات اقتصادي بینهایت و تسهیالت بی نظیر معنوي براي آنها فراهم  ;اداري به آنها هزاران سمت داده بود

از آن . ساخته بود و در دربار ثروتمند خود منبع و مرکزي براي زندگی اجتماعی پر تجملی براي آنها گردآورده بود

میراث فرهنگ مصري با قانون یونانی ممزوج شده، نظام قانونگذاري خاصی به . مستبد مطلقی نبود گذشته، پادشاه

. وجود آورده بود که قوانین آتنی را اقتباس کرده، جز در مورد آزادي، هر جنبه آن را اصالح میکرد و به کار میبرد

مصري و یونانی و  ;حظهاي خودمختار بودندفرمانهاي شاه قدرت قانونی کامل داشت، ولی شهرها نیز تا حد قابل مال

هاي خود شکایت  یهود هر کدام تحت نظام قانونی خود میزیستند، قاضیان خود را انتخاب میکردند، و به دادگاه

هاي اسکندریه مطرح شده  نوشتهاي که در تورین به دست آمده، یکی از دادخواستهایی است که در دادگاه. میبردند

است، مورد دعوا بدقت تشریح شده، شواهد امر بدقت عرضه گردیده، سوابق موضوع، خالصه شده، و در این دادخو. بود

هاي اهالی اسکندریه به  هاي دیگري نیز از وصیتنامه نوشته. حکم نهایی در کمال بیطرفی قضایی صادر شده است

وکیایی فرزند فالنی که از روي این است وصیتنامه پیسیاس ل: ((دست آمده که قدمت اشکال قانونی را نشان میدهد

این حکومت . حکومت بطالسه در دنیاي هلنیستی بهترین و مجهزترین تشکیالت را داشت...)) سالمتی و نیت کامل

کشور به . وضع ملی خود را از مصر و ایران و وضع شهري خود را از یونان گرفته، سپس به امپراطوري روم انتقال داد

نظر . تقریبا تمام این ماموران یونانی بودند. که هر یک را مامور انتصابی شاه اداره میکرداستانهایی تقسیم شده بود 

اسکندر، که یونانی و شرقی و مصري در شرایط مساوي با هم زندگی میکنند، چون سودي نداشت به دست فراموشی 

یت جدیدي در حیات اقتصادي مباشران یونانی اسلوب و مدیر. سپرده شد و دره نیل عمال سرزمینی بود مغلوب شده

دولت قیمتهاي . منتهی آنچه میافزودند خودشان برمیداشتند ;مصر وارد کرده، ثروت ملی ر ابسیار افزایش داده بودند
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هاي گمرکی جلوي رقابت را  گزافی به محصوالتی که خود زیر نظارت داشت گذاشته بود، و با دیواري از تعرفه

که در دلوس به بیست و یک دراخما به فروش میرفت، در اسکندریه پنجاه و دو در نتیجه، روغن زیتون . میگرفت

کشاورز . دولت، در همه جا، اجاره، مالیات، حق گمرك، باج، و حتی کار و جان مردم را میگرفت. دراخما قیمت داشت

داران یک ششم و در باغ. براي حق نگاهداري علوفه، و چراندن چهارپایان خود در مراتع عمومی به دولت باج میداد

همه کس، جز سربازان و کشیشان و ماموران دولتی، . زمان بطلمیوس دوم نصف محصول خود را به دولت میدادند

از مال االجاره ده درصد، از فروش ده . به نمک، اسناد قانونی، و ارث مالیات تعلق میگرفت. مالیات سرانه میدادند

از مال التجارهاي که از دهی به شهر . و پنج درصد مالیات گرفته میشد درصد، و از ماهیگیري در آبهاي مصر بیست

در تمام بنادر مصر به صادرات و واردات عوارض گمرکی . میرفت، یا در سواحل نیل حرکت میکرد عوارض اخذ میشد

ریدن براي حفظ نیروي دریایی، فانوس دریایی، خوش خلق نگهداشتن پزشکان و پلیس، و خ. سنگینی تعلق میگرفت

از هیچ چیز که خزانه دولت را پر کند  ;تاج زرین براي هر یک از سالطین جدید نیز مالیات مخصوصی گرفته میشد

به منظور نگهداشتن حساب کلیه محصوالت، درآمدها، و مبادالت بازرگانی قابل اخذ مالیات، دولت . دریغ نمیشد

براي . ي براي ثبت نام افراد و امالك به وجود آورده بوددسته دسته منشی و حسابدار نگاه میداشت، و نظام گستردها

جمع آوري مالیات از متخصصین استفاده میشد، بر عملیات اجرایی نظارت میشد، و دارایی افراد به عنوان ضمانت در 

بود  کل درآمد بطالسه، چه جنسی و چه نقدي، شاید بزرگترین درآمدي. اختیار گرفته میشد تا مالیاتشان را بپردازند

. که دولتی از هنگام سقوط امپراطوري ایران تا تشکیل امپراطوري روم گردآورده بود

III  -  اسکندریه  

خیابانهایشان  ;مراکز استانها و چند شهر دیگر نیز پررونق بودند. قسمت اعظم این ثروت به اسکندریه میآمد

ولی هیچ یک از شهرها . بفراوانی عرضه میشدسنگفرش بود و روشنایی داشت، افراد تحت حمایت پلیس بودند، و آب 

استرابون در قرن اول میالدي شرح میدهد که شهر پنج کیلومتر . بودن به پاي اسکندریه نمیرسید)) مدرن((از حیث 

دینوکراتس رودسی و . پلینی طول دیوار آن را بیست و پنج کیلومتر میداند. طول و یک کیلومتر و نیم عرض داشت

وسی طرح شهر را بر مستطیلی ریخته بودند که خیابان مرکزي آن به عرض سی متر از شرق به سوستراتوس کنید

هر دوي این خیابانها، وشاید بعضی دیگر، . غرب میرفت و خیابان عریض دیگري آن را از شمال به جنوب قطع میکرد

پشت هم قرار داشتند، خنک  در شب کامال روشن بودند، و در روز زیر سایه ستونهاي سرپوشیدهاي، که کیلومترها

قسمت شمال  ;قسمت جنوبی، راکوتیس، مصري نشین بود: این دو شریان شهر را چهار قسمت میکردند. میشدند

قسمت جنوب شرقی، یا بروخئوم، شامل قصرهاي سلطنتی، موزه، کتابخانه،  ;شرقی محل سکونت یهودیان بود

، زرادخانه، معابد اصلی یونانی، و تعداد زیادي پارك )آن زمان)) دزانوالیدهتل (((هاي بطالسه، مقبره اسکندر  مقبره

در مرکز شهر، . یکی از پارکها رواقی داشت به طول دویست متر، و دیگري داراي باغ وحش سلطننتی بود. وسیع بود

ها یک میدان  در خارج از دروازه. زیوم، و هزاران مغازه و بازار قرار داشتادارات، انبارهاي دولتی، دادگستري، ژیمنا

. بنا شده بود) شهر مردگان(ورزش، یک میدان اسب سواري، یک آمفی تئاتر، و یک قبرستان وسیع به نام نکروپولیس 

ه شهر را به جزیره سد یا پلی در بند ساخته بودند ک. در امتداد ساحل محلهاي مخصوصی براي شاه و استراحت بود

طول  ستادیوماین سد را، چون هفت . و بدین ترتیب، بندرگاهی دو طرفه ایجاد کرده بودند ;فاروس وصل میکرد

ایی براي حمل و ها و مخرجه در پشت شهر دریاچه مارئوتیس قرار داشت که بندرگاه. داشت، هپتاستادیوم مینامیدند

در همینجا بود که بطالسه قایقهاي تفریحی خود را نگاه میداشتند و اوقات فراغت را صرف . نقل رود نیل داشت

بین : بودجمعیت اسکندریه در دویست سال قبل از میالد، مانند شهرهاي بین المللی امروز، مختلط  .میکردند

چهارصد تا پانصد هزار مقدونی، یونانی، مصري، یهودي، ایرانی، آناطولیایی، سوریهاي، عرب، و سیاهپوست در آنجا 
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و قال تجار و رواج تجارت باعث ازدیاد مردم کاسب پیشه شد، و شهر بینالمللی اسکندریه را پر از داد  .میزیستند

تاج سر همه . کسبهاي کرد که سعی میکردند داد و ستد را از دست هم بربایند و تعصبی هم در صداقت نداشتند

به آن  273مقدونیها و یونانیها بودند که در چنان تجملی میزیستند که موجب حیرت سفیران رومی بود که در سال 

یی گفتگو میکندکه بر میزها و جهاز هاضمه طبقه اربابان سنگینی آتنایوس از خوراکیها و مشروبها. شهر رفته بودند

اسکندریه شهر آفرودیته است و همه چیز از ثروت، ورزشگاه، ارتش بزرگ، آسمان : ((میکرد، و هروداس مینویسد

هاي عمومی، فیلسوفان، ظروف قیمتی، جوانان خوبروي، خاندان سلطنتی خوب، آکادمی علوم، شراب  صاف، نمایشگاه

شاعران اسکندریهاي ارزش ادبی بکارت را کشف کردند، و .)) عالی، و زنهاي خوشگل در آن یافت میشود

لیکن شهر به سخاوت زنهایش و تعداد . داستانویسهایش آن را موضوع و انتهاي دردناك داستانهاي بسیاري نمودند

ها در اسکندریه متعلق به زنان روسپی  پولوبیوس شکوه میکند که بهترین خانه. یش مشهور بود))ها دختر خوانده((

بعضی از . زنهاي تمام طبقات آزادانه در خیابانها میگشتند، از دکانها خرید میکردند، و با مردها آمیزش داشتند. بود

ها و خانمهاي دربار مقدونی، از آرسینوئه ملکه بطلمیوس دوم گرفته تا  ملکه. آنها در ادبیات و دانش شهرت یافتند

را معشوقه آنتونیوس عمال در سیاست دخالت میکردند و با جنایتهایشان بیش از عشق به سیاست خدمت کلئوپات

با این وصف آن قدر دلربایی داشتند که مردان را به دالوریهاي بیسابقهاي، الاقل در شعر و نثر، وادارند، و  ;میکردند

. باستان بیسابقه بود به اجتماع اسکندریه وقار و نفوذ زنانهاي بخشیدند که در یونان

بسیاري از  ;م نیز مصر یهودینشین بود حتی در حدود قرن هفتم ق. شاید یک پنجم جمعیت اسکندریه یهودي بود

اسکندر مهاجرت یهودیان به اسکندریه را تشویق . بازرگانان یهودي در آغاز فتوحات ایران به خاك مصر آمده بودند

  . اقتصادي و سیاسی مساوي با یونانیان دادکرد، و به قول یوسفوس به آنها حقوق 

بطلمیوس اول، پس از فتح اورشلیم، هزاران اسیر یهودي را با خود به مصر برد، ولی جانشینش مجددا آنها را آزاد 

در آغاز . کرد، ولی، در عین حال، از یهودیان ثروتمند دعوت کرد که در اسکندریه خانه بسازند و تجارتخانه باز کنند

. تعداد زیادي از آنها در کوي یهودیان در پایتخت زندگی میکردند. سیحی یک میلیون یهودي در مصر بودنددوره م

این کوه انحصاري یهودیان نبود و آنها آزاد بودند هر کجا که بخواهند، جز محله بروخئوم که خاص ماموران دولتی و 

در سال . کرده، آیین مذهبی خود را اجرا میکردندیهودیان شوراي خویش را انتخاب . خدمه آنها بود، زندگی کنند

، اونیاس سوم، ربن اعظم یهود، کنیسه بزرگی در لئونتوپولیس، در حومه اسکندریه، ساخت، و بطلمیوس ششم 169

ها به  از این کنیسه. که دوست شخصی او بود درآمد هلیوپولیس را براي نگهداري و مخارج آن معبد تخصیص داد

بدین دلیل یهودیان یونانی زبان آنها را . ل سخنرانی، و جایگاه مراسم مذهبی استفاده میشدعنوان مدرسه، مح

از آنجایی که تعداد معدودي از یهودیان مصر پس از دو یا سه . میخواندند) محل شورا یا محل اجتماع(سوناگوگاي 

تورات را با تفسیرهایی به یونانی نسل زندگی کردن در آنجا هنوز هم زبان عبري میدانستند، هنگام وعظ، خواندن 

  . به وجود آمد) قداس(از این مراسم اولین شکل مراسم مذهبی کاتولیکها . همراه میکردند

اختالفات مذهبی و نژادي توام با رقابتهاي اقتصادي در آخر این دوره یک نهضت ضد یهود در اسکندریه به وجود 

و حکومت عادت کرده بودند، و نسبت به استقالل فرهنگی یهودیان  هم یونانیان و هم مصریها به وحدت کلیسا. آورد

عالوه بر این، رقابت صنعتگر و کاسب یهودي را احساس کرده، به نیرو، پشتکار، و مهارت او . حسادت میورزیدند

مل چون روم اقدام به وارد کردن گندم مصري کرد، کشتیهاي یهودیان بود که آن را از اسکندریه ح ;رشک میبردند

یونانیان که در مساعی خود به منظور هلنیستی کردن یهودیان مغلوب موفق نشده بودند، از این  a.میکردند

بنابر این قانون پریکلس . میترسیدند که مبادا در آینده گرفتار اجتماعی شوند که اکثریت آن شرقی پر زاد و ولد باشد

را از برون همسري منع کرده، و ایشان اغلب با خارج از دین  را زیر پا گذارده، شکایت میکردند که قانون یهود آنها
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منتحو، تاریخنویس مصري، موضوع اخراج یهودیها از مصر را در . هاي ضد یهود افزایش یافت نوشته. ازدواج نمیکنند

اینکه احساسات تحریکآمیز هر دو طرف افزایش یافت تا . قرنها پیش به علت ابتال به بیماري جذام تجدید مطلع کرد

. در قرن اول دوره مسیحی به خشونت نابود کنندهاي گرایید

. یهودیان با تمام قوا میکوشیدند تا آتش انزجار مردم را نسبت به کنارهگیري اجتماعی و موفقیتهاي خود فرو نشانند

ان مینوشتند، و گرچه مذهب خود را حفظ کرده بودند، به یونانی گفتگو میکردند، ادبیات یونانی را خوانده به آن زب

براي آشنا ساختن یونانیان با رسوم مذهبی یهود، و به . کتابهاي مقدس و تاریخی خود را به آن زبان ترجمه میکردند

منظور فراهم ساختن امکان خوانده شدن متون مذهبی توسط یهودیانی که عبري نمیدانستند، گروهی از دانشمندان 

پادشاهان بطالسه نیز . نت بطلمیوس دوم، تورات را به یونانی ترجمه کردندیهودي اهل اسکندریه، احتماال هنگام سلط

با این امر موافق بودند، به امید آنکه بستگی یهودیان مصر به اورشلیم نقصان یابد و جریان فرستادن پولهاي یهودیان 

الدلفوس، بنا به توصیه هایی موجود است که گفتگو از آن میکنند که بطلمیوس فی افسانه. مصر به فلسطین کند شود

، تعداد هفتاد نفر دانشمند یهودي را دعوت کرده بود که از یهودا به مصر آمده اسفار 250دمتریوس فالرومی، در سال 

منزل داد و تا آخر کار آنها را جدا  شاه هر کدام از آنها را در اطاقی جداگانه در جزیره فاروس. را ترجمه کنند خمسه

در آخر کار، تمام . از هم و بدون تماس با هم نگاه داشت که هر کدام نسخهاي جداگانه تهیه کرده، تحویل بدهند

شاه همه را با . هفتاد نسخه لغت به لغت با هم مطابقت داشتند این امر الهام آسمانی کتاب و مترجمان را میرسانید

در هر  .شدمشهور )) ترجمه هفتاد تن((مت طال پاداش داد، و از اینجا نسخه یونانی تورات به نام هاي گرانقی هدیه

حال جریان ترجمه هر طور بوده باشد، ترجمه یونانی پنج کتاب اول عهد قدیم در قرن سوم، و کتابهاي انبیاي آن در 

  . این همان کتاب مقدسی بود که فیلون و بولس حواري از آن استفاده کردند. اهر شده استقرن دوم ظ

خارج از اسکندریه، مصریها، مذهب، . جریان یونانی کردن بومیان مصر نیز مانند یهودیان به شکست کامل منتهی شد

  . ه بودندالبسه یا بهتر بگوییم برهنه بودن، و رسم زندگی باستانی خود را کامال حفظ کرد

یونانیها خود را فاتح میدانستند نه همردیف و همنوع، بنابراین هرگز نکوشیدند که آن طرف دلتاي نیل شهرهاي 

یونانی به پا کنند، هرگز نکوشیدند زبان محلی را بیاموزند، و از طرف دیگر قوانین آنها ازدواج یونانی با مصري را به 

با یکی کردن سراپیس و زئوس، خدایان مصري و یونانی، مذاهب  بطلمیوس اول کوشید که. رسمیت نمیشناخت

بطالسه بعدي خود را به عنوان خدا براي پرستش مشترك اتباع گوناگون خود معرفی . یونانی و مصري را متحد کند

کاهنان . کردند، ولی آن مصریانی که به دنبال منصب و مقام نبودند، به این آیینهاي مصنوعی توجهی نمیکردند

هاي دولت بودند، صبورانه در انتظار  صري که ثروت وقدرت خود را از دست داده، براي معیشت خود محتاج عطیهم

بود که اسکندریه را فتح کرد، و مقدمات  رازوريسرانجام، نه هلنیسم که . آن بودند که موج یونانی برطرف شود

ه نوافالطونی و آیینهاي نوید دهندهاي را پایه گذاشت که روح مردم اسکندریه را در قرنهایی که نزدیک به فلسف

اوزیریس، مانند سراپیس، خداي مورد عالقه مصریهاي دوران . پیدایش مسیحیت بود به سوي خود جلب میکردند

ن االهه طبیعت و زنانگی و مادري محبوبیت ایسیس دوباره بین مردم به عنوا. بعدي و بسیاري از یونانیان مصري شد

چون مسیحیت پیدا شد، نه روحانیان و نه مردم اشکالی در تبدیل ایسیس به مریم و سراپیس به مسیح . یافت

. ندیدند

IV - شورش  

در زمان سلطنت . درسی که سوسیالیسم بطالسه آموخت این بود که حتی دولت هم ممکن است استثمارگر شود

و دوم وضع حکومت نسبتا خوب بود، تاسیسات مهندسی بزرگی به انجام رسید، وضع کشاورزي  بطلمیوس اول

پیشرفت کرد، وضع بازار منظم شد، ناظران دولتی در اعمال عدالت و اجحاف تا حدودي اعتدال داشتند، و گرچه مواد 
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توسعه و زینت کشور و مخارج و انسان هر دو مورد استثمار قرار میگرفتند، منافع حاصله به مقدار زیادي صرف 

بطالسه جنگهاي بسیاري کردند و به نحو روزافزونی . سه عامل موجب شکست این آزمایش شد. فرهنگی میگردید

پس از فیالدلفوس ناگهان خصلت پادشاهان رو به فساد گذارد، . درآمد مردم را صرف ارتش و بحریه و جنگ نمودند

، و اداره دولت را به دست ناکسانی سپردند که تا میتوانستند مردم فقیر را کارشان خوردن و نوشیدن و شهوترانی شد

فکر اینکه استثمار گران خارجی بودند هرگز از خاطر مصریان و کاهنان آنها، که هنوز در اندیشه خوان . میدوشیدند

  . نعمتی بودند که قبل از تسلط ایرانیها و یونانیها برایشان گسترده بود، محو نشد

سهم فالح مصري از محصول خویش فقط آن . سوسیالیسم بطالسه اصوال تولید وسیع بود نه توزیع دامنهدار مفهوم

  . قدر بود که زنده بماند، نه آن قدر که در کارش تشویق شود یا بتواند خانوادهاي تشکیل بدهد

امور، چون نگاه بیرحمانه پدري نظام نظارت دقیق دولت در جزئیات . نسل بعد از نسل این استثمار دولت افزونی یافت

سپس او را به زمین میبست تا موعد خرمن  ;دولت به دهقان تخم میداد که بکارد. مستبد، غیر قابل تحمل گشت

هیچ کشاورزي حق نداشت یک ارزن از محصول خود را به میل خویشتن مصرف کند تا اینکه تمام بدهیش را . برسد

در قرن دوم، مقدار زیادي از . لی حتی او نیز زیر این فشار شروع به شکایت کردفالح صبور است، و. به دولت بپردازد

اجاره دهندگان امالك . زمینهاي حاصلخیز متروك مانده بود، زیرا هیچ کشاورزي حاضر نبود در آن شرایط کار کند

زي کنند، ولی از عهده ابتدا کوشیدند بلکه خودشان کشاور ;سلطنتی کسی را نمییافتند که زمینهاي ایشان را بدرود

در معادن طالي نوبه غالمان در زیر فشار . نتیجه این شد که صحرا دوباره و بتدریج بر تمدن غالب شد. بر نیامدند

زنجیر و شالق و در شرایط فلج کننده با بدنهاي عریان کار میکردند، غذایشان ناچیز بود، هزاران نفر از بی غذایی و 

) نه سنت(کارگر عادي روزي یک اوبولوس . و تنها واقعه میمون در زندگیشان مرگ بودخستگی از پا در میآمدند، 

. هر ده روز یک روز استراحت داشتند. مزد میگرفت و کارگر فنی دو یا سه اوبولوس

 اعتصاب بین معدنچیان، قایقرانان، کشتیبانان، دهقانان، کارگران، کاسبان، و: شکایات افزون و اعتصابات مکرر میشد

این اعتصابات کمتر به منظور ازدیاد دستمزد بود، زیرا رنجبران چنین . حتی ناظران دولتی و پلیس شیوع یافت

ما خسته : ((در گزارشی که از این اعتصابها مانده آمده است که. امیدي را نداشتند، بلکه فقط از خستگی و یاس بود

تقریبا تمام استثمارگران . بدي متحصن خواهند شدمقصود آن است که در مع ;))ما فرار خواهیم کرد ;شدهایم

کاهنان، مخفیانه، به احساسات مذهبی بومیان متوسل . یونانی، و تمام استثمارشدگان مصري یا یهودي بودند

در . میشدند، در حالی که یونانیها مخالف با هر گونه امتیازي بودند که از طرف دولت به مصریان یا یهودیان داده شود

هاي دولت و مناظر زیباي خیابانها گول میزد، ولی حق ورود به منطقه کاخهاي سلطنتی را  توده مردم را اعانهپایتخت 

که ارتش نیرومندي آن را تحت مراقبت قرار میداد نداشتند و نمیتوانستند در کوچکترین امور ملی خود دخالت 

در سال . بدون مسئولیت و افسار گسیختهاي تبدیل شدند جماعتهاي پراکنده مردم به  سرانجام همین توده. کنند

دوباره انقالب کردند و این بار طغیان آنها پنج  189در سال . ، مصریها انقالب کردند ولی دولت آن را فرو نشاند216

اضافه کردن مستمري کاهنان توانستند بر آن انقالب سالطین بطالسه به زور ارتش نیرومند خود، و . سال طول کشید

حتی  ;کشور آن قدر دوشیده شده بود که به خون نشسته بود. ولی اوضاع غیر قابل تحمل گشته بود ;هم پیروز شوند

  . استثمارگران نیز حس میکردند که چیزي بر جاي نمانده است

شتی و بزهکاري را از حد گذرانده دیوانگی و حماقت را به شاهان بطالسه ز. شیرازه امور از هر جانب گسیخته شده بود

عشق به . ازدواجهاي بی بند و بار و شتابزدهشان موجب از بین رفتن حیثیت آنها بین اتباعشان میشد. نهایت رساندند

یلیاقتی یاس، بیقانونی و نادرستی، ب. تجمل آنها را براي جنگ و اداره امور دولتی، و براي تفکر سالم، ناتوان کرده بود

ادبیات پژمرد، هنر خالقه . هاي ناشی از مالکیت سال به سال بهرهوري اراضی را کم میکرد عدم رقابت و فقدان انگیزه
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مصریها احترامی را که نسبت به . ها نکرد از بین رفت، و از بعد از قرن سوم اسکندریه چندان خدمتی در این زمینه

ونانیها، حتی اگر بتوان تصور کرد که قبال براي خودشان احترامی هم قایل بودند، یونانیها داشتند از دست دادند، و ی

سال به سال زبان خود را فراموش کرده، به زبان ناصحیحی مخلوط از مصري و یونانی سخن . آن را از دست دادند

ي مصري ازدواج کرده، در آنها ها به نحوي روزافزون، به تقلید از رسم مصریها، با خواهران خود یا با خانواده ;میگفتند

در قرن دوم، یونانیها حتی در سیاست نیز . هزاران نفر از ایشان به پرستیدن خدایان مصري پرداختند. مستحیل شدند

تسلط نژادي خود را از دست داده بودند و شاهان بطالسه براي حفظ قدرت خود مذهب و مراسم مصري را اقتباس 

همچنانکه پادشاهان به آسایش و لذتطلبی فرو میرفتند، کاهنان رهبري را به . بودند کرده، بر قدرت کاهنان افزوده

سنگ . دست میآوردند و سال به سال زمینها و امتیازاتی را که شاهان صدر خاندان از آنها گرفته بودند باز میگرفتند

دهد که عینا اقتباس از تشریفات قبل از میالد، مراسم تاجگذاري بطلمیوس پنجم را شرح می 196نبشته روزتا، مورخ 

نزاعهاي خانوادگی ) 145 - 181(و بطلمیوس ششم ) 181 -  203(در زمان سلطنت بطلمیوس پنجم . مصري است

مصر روي . تمام هم خاندان سلطنتی را مصروف میداشت، در حالی که کشاورزي و صنایع کشور رو به اضمحالل بود

ر، به عنوان حادثهاي کامال اتفاقی در حیات نظامی و سیاسیش، بدون زحمت نظم و آرامش به خود ندید تا اینکه قیص

). م ق 30(آن را تصرف کرد، و در زمان آوگوستوس تبدیل به استانی از روم شد 

V -  غروب خورشید در سیسیل  

از جنگ کورنه، که آموخته بود تجارت . هلنیسم روي به سمت شرق و جنوب داشت و به غرب تقریبا توجهی نمیکرد

بهتر است، در شمال افریقا مانند همیشه رونق مییافت و محصول علم و هنرش نامدارانی چون کالیماخوس شاعر و 

ایتالیاي یونان از خطر دو جانبه ازدیاد بومیان و نضج روم به . و کارنئادس فیلسوف بودند) اراتوستنس(اراتستن 

بیست و سه سال پس از آمدن . درت کارتاژ آرامش نداشتوحشت افتاده، ضعیف شده بود، و سیسیل نیز از ترس ق

تیمولئون، انقالب یک فرد ثروتمند دموکراسی سیراکوز را از بین برداشت و حکومت را در دست ششصد خانواده 

این عده نیز بعدا دچار تفرقه شدند و بنوبت با انقالب خونینی سرنگون گشتند که در آن چهار ). 320(اعیان گذاشت 

آگاتوکلس، با وعده اینکه قرضها را خواهد . فر کشته شدند و شش هزار نفر از ثروتمندان به خارج تبعید شدندهزار ن

بدین نحو، در فواصل معین، تمرکز ثروت به حد . بخشید و زمینها را مجددا تقسیم خواهد کرد، به دیکتاتوري رسید

. برمیگشتافراط میرسید، و آن وقت با مالیات یا انقالب به حال عادي 

پورهوس آمد، پیروز شد، . بعد از چهل و هفت سال آشوب، که ضمن آن کارتاژیها مکررا به جزیره حمله کردند

سیراکوز از بخت خوشی که شایستهاش نبود، تحت تسلط هرون دوم درآمد، که بهترین . شکست خورد، و رفت

هرون پنجاه و چهار سال حکومت . پروروددیکتاتوري بود که خلق و خوي سرکش یونانیهاي سیسیلی میتوانست ب

بدون کشتار، تبعید، و حتی زخمی شدن یک نفر از مردم بود، که واقعا ((کرد که پولوبیوس با تعجب میگوید 

هرون که همه گونه وسایل راحتی و تجمل در دسترسش بود زندگی )). دستاوردي باالتر از هر چیز به شمار میرود

چندین بار خواست از اختیاراتی که داشت استعفا کند، ولی مردم با اصرار . سال عمر کردساده و معتدلی داشت و نود 

قضاوت صحیح وي در این بود که با روم اتحاد کرد و بدین ترتیب پنجاه سال . او را به حفظ مقام خود واداشتند

د، کارهاي عمرانی بزرگی کرد، هرون به شهر خود نظم و آرامش و آزادي قابل توجهی بخشی. کارتاژ را دور نگاه داشت

تحت حمایت یا تشویق او، ارشمیدس علوم باستانی . و بدون اعمال فشار زیاد هنگام مرگ خزانه پري بر جاي گذارد

و تئوکریتوس به زبان فصیح یونانی درباره زیبایی سیسیل شعر گفت و به آواز سخاوتمندي شاه . را به اوج خود رساند

  . موقع پرجمعیتترین و با رونقترین شهر یونان بود سیراکوز در آن. را ستود
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هرون هنگام فراغت به تماشاي کارگرانش مینشست که تحت نظر ارشمیدس مشغول ساختن یک کشتی تفریحی 

این کشتی که به بزرگی یک میدان بود . براي او بودند که از نظر جمیع هنرها و علوم باستانی کشتی سازي کامل بود

  . اشت، داراي میدان ورزشی، حمام مرمر، و باغ درختان گوناگون بودمتر طول د 145و 

ششصد نفر ملوان در ردیفهاي بیست نفري آن را پارو میزدند و عالوه بر آن میتوانست سیصد نفر دیگر را در خود 

همه  .مسافران در شصت اطاقی مینشتند که بعضی کف موزاییک و درهاي عاج و چوبهاي گرانبها داشتند. جاي دهد

زرهی آن . جاي آن را در نهایت سلیقه زینت کرده، دیوارها و اطراف آن را با تابلوهاي نقاشی و مجسمه آراسته بودند

را علیه هر گونه حمله حفاظت میکرد، و در آن هشت برج ساخته بودند که از هر کدام لولهاي به خارج امتداد داشت 

در امتداد طول کشتی، ارشمیدس فالخنی ساخته . پرتاب میکردند که از دهانه سوراخ آنها به کشتیهاي دشمن سنگ

این . پرتاب کند) شش متر(کوبیت  12یا تیرهایی به درازاي ) کیلو 80(تالنت  3بود که میتوانست سنگهایی به وزن 

از  هرون امیدوار بود که. کشتی میتوانست سه هزار و نهصد تن مال التجاره حمل کند و خودش هزار تن وزن داشت

لیکن چون بزرگتر از آن بود که در اسکله سیسیل . آن براي حمل کاال و مسافر بین سیراکوز و اسکندریه استفاده کند

لنگر بیندازد و مخارج نگاهداري آن طاقت فرساد بود، آن را از محصول مزارع و دریاهاي سرشار سیسیل پر از غله و 

  . به مصر که دچار خشکسالی سختی بود اعزام کردماهی کرد، و به عنوان هدیه کشتی و محمولش را 

وي میخواست که قبل از مرگش حکومتی دموکراتیک برقرار کند، ولی دخترانش از . درگذشت 216هرون در سال 

هرونوموس شخص . مهربانی و سستی و پیري او سواستفاده کردند و او را واداشتند که حکومت را به نوهاش بسپارد

از آب درآمد، اتحاد با روم را رها کرد و از کارتاژ سفیر پذیرفت، و در واقع اجازه داد که ضعیف النفس و رذلی 

  . کارتاژیها حکمرانان واقعی سیراکوز شوند

روم، که از حیث غله در مضیقه بود، خود را آماده کارزار با کارتاژ بر سر ثروت جزیرهاي کرد که هرگز نیاموخته بود 

نیاي مدیترانه، مانند میوهاي رسیده، آماده سقوط در دست فاتح بزرگتر و ظالمتري از تمام د. بر خود حکومت کند

  . شد آنچه تاریخ یونان به خود دیده بود، می

  فصل بیست و ششم

  کتابها

I  - ها و دانشمندان  کتابخانه  

یونانی مضمحل در تمام شئون زندگی هلنیستی، جز درامنویسی، به یک نمود برمیخوریم و آن این است که تمدن 

هاي یونانی غرب رو به انحطاط میرفتند، لیکن شهرهاي  آتن در حال مرگ بود و ماندگاه. نشده، بلکه پراکنده شده بود

پولوبیوس، که مردي با . یونانی مصر و مشرق زمینی از لحاظ مادي و فرهنگی اعالترین درجات را سیر میکردند

م در جملهاي که به گوش ما خیلی آشناست  ق 148بود، در سال تجربه و در اطالعات تاریخی و قضاوت دقیق 

با انتشار زبان یونانی به منزله یک زبان مشترك، اتحادي .)) ترقی هنر و علم امروزه خیلی سریع بوده: ((میگفت

 تمام مردان تحصیلکرده امپراطوریهاي جدید. فرهنگی به وجود آمد که در مشرق مدیترانه یک هزار سال دوام کرد

هر کتابی که به زبان یونانی نوشته میشد، . هاي سیاسی، ادبی، و علمی میآموختند زبان یونانی را براي تبادل اندیشه

مردم از دنیاي مسکون چون تمدنی واحد . تقریبا براي تمام مردم تحصیلکرده مصر و خاور نزدیک قابل فهم بود

مغرورانه و ) ناسیونالیسم(به اندازه ملیت گرایی نوعی جهان وطنی نضج میگرفت که هر چند  ;صحبت میکردند

  . محدود کشور شهرها برانگیزنده نبود، عمق بیشتري داشت
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اکنون ما نام هزار و صد . هزاران تن نویسنده براي خوانندگانی که تعدادشان روزافزون بود صدها هزار کتاب نوشتند

یک نوع خط شکسته به وجود آمده . از حساب خارج استتعداد آنهایی که نمیشناسیم  ;نویسنده یونانی را میدانیم

م سبکی در تندنویسی اختراع شده بود که  حتی میگویند که در قرن چهارم ق ;بود که نوشتن را آسان میکرد

کتابها را روي پاپیروس .)) بعضی از حروف بیصدا و با صدا را با قرار دادن خطهایی در جهتهاي مختلف نشان میداد((

شتند تا اینکه بطلمیوس ششم، به امید اینکه از توسعه کتابخانه پرگامون جلوگیري کند، صدور آن را به مصري مینو

) پارشمن(عکس العمل، بس فرآوري پوست آموده گوسفند و گوساله ائومنس دوم، به عنوان . خارج از مصر منع کرد

و طولی نکشید که پارشمن و نام شهر را براي مصرف نوشتن که مدتها در مشرق زمین سابقه داشت تشویق کرد، 

. پرگامون که تولید کننده آن بود زبانزد مردم گشت و این دو نام در اشاعه ارتباطات و ادبیات رقیب کاغذ شدند

کتابخانه قبال یکی از تجمالت دربارهاي . تعداد کتابها به اندازهاي زیاد شد که براي نگاهداري آنها کتابخانه الزم بود

بزرگی این . اولین کتابخانه، به معناي مجموعه تعداد زیادي کتاب، متعلق به ارسطو بود ;النهرین بودمصر وبین 

هزار دالر از جانشین افالطون،  18کتابخانه را از آنجا میتوان حدس زد که ارسطو قسمتی از آن را به قیمت 

). 287(ارسطو این کتابخانه را براي تئوفراستوس، و وي آن را براي نلئوس به ارث گذاشت . خریده بود، سپئوسیپوس

نلئوس آن را به سکپسیس در آسیاي صغیر برد، و میگویند که در آنجا براي اینکه دست آز پادشاهان پرگامون به آن 

اندن در سال یکصد قبل از میالد به کتابهاي آن پس از یک قرن زیر خاك م. نرسد در زیر خاك مدفون ساخت

آپلیکون، پس از مشاهده اینکه قسمتهایی از کتابها را رطوبت پوسانده، با دقت و . آپلیکون فیلسوف آتنی فروخته شد

شاید دلیل اینکه ارسطو فریبندهترین  ;هاي جدید از آنها مشغول شد فراست بسیار به رفع نقایص و تهیه نسخه

، کتابهاي کتابخانه آپلیکون را ضبط کرد )86(هنگامی که سوال آتن را تصرف کرد . ین باشدفیلسوف تاریخ نیست هم

در آنجا دانشمندي رودسی به نام آندرونیکوس آنها را دوباره منظم کرد و آثار ارسطو را منتشر . و به روم فرستاد

مجدد ارسطو در بیداري فلسفه  اهمیت این کار در پرورش افکار و فلسفه روم مشابه اهمیتی است که کشف ;ساخت

  . قرون وسطی داشته است

ماجراهایی که بر سر این کتابها آمد موید دینی است که ادبیات به سالطین بطالسه دارد که کتابخانه مشهور 

اسکندریه را، که جزئی از موزه آنجا بود، تاسیس و نگاهداري نمودند بطلمیوس اول کار را آغاز کرد، بطلمیوس دوم 

در انتهاي سلطنت فیالدلفوس تعداد . ا به اتمام رسانید، و کتابخانه کوچکی در محراب سراپیس به آن افزودآن ر

تا مدتی افزودن به این . هزار رسیده بود، که به معناي امروزي حدود یکصد هزار جلد کتاب است 532طومارها به 

میوس سوم فرمان داد هر کتابی که به اسکندریه بطل. مجموعه در چشم پادشاهان برابر با افزایش قدرت سیاسی بود

هایی تهیه شود، و سپس اصل را در کتابخانه  وارد میشود بایستی در کتابخانه گذاشته شود، از هر یک نسخه

هاي اشیل، سوفکل، و  همین دیکتاتور درخواست کرد که آتن نوشته. نگهداشته، یک نسخه به صاحبش برگردانند

هاي اصلی را نگاهداشت، نسخ  نسخه. ت دهد، و وجه الضمان آن را به مبلغ نود هزار دالر پرداختاوریپید را به او امان

شهوت جمع . رونوشت را باز فرستاد، و به آتنیها گفت پولی را که به آنها داده بود به عنوان کرایه براي خود نگاه دارند

هاي جدید استادان ماهري  نه نمایاندن نسخهآوري کتابهاي کهنه چنان همگانی شد که عدهاي در رنگ کردن و که

. شدند تا آنها را به عنوان کتابهاي کهنه به عالقهمندان جمع آوري آنها بفروشند

سمت کتابداري یکی از . کتابخانه بسرعت سایر قسمتهاي موزه را از حیث اهمیت و جالب بودن تحت الشعاع قرار داد

هاي مختلف با اختالفهایی  نام این کتابداران در نسخه. ولیعهد نیز میشد الطاف خاص ملوکانه بود که شامل تدریس به

زنودوتوس افسوسی، آپولونیوس : این شش نفر عبارتند از. آخرین نسخه نام شش کتابدار را میدهد. آمده است

اگونی گون. رودسی، اراتستن کورنهاي، آپولونیوس اسکندرانی، آریستوفانس بیزانسی، و آریستارخوس ساموتراسی
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شخص دیگري که از حیث اهمیت به پاي اینان میرسد، . ملیت اینهاباز مبین وحدت فرهنگی هلنیستی است

کالیماخوس شاعر و دانشمند است که مجموعه را در کاتالوگهایی تقسیم بندي کرد که تعدادشان به یکصد و بیست 

هاي اصلی رونوشت  اال از بردگان، از نسخهاکنون میتوان تصور کرد که تعداد زیادي کاتب، احتم. فهرست میرسید

بعضی از . هایی تقسیم میکردهاند برمیداشتهاند، و عده زیادي از دانشمندان آنها را خوانده، به حسب مطلب به گروه

هاي نهایی متون را تصحیح  عدهاي دیگر نسخه ;نگاشتند هاي مختلف ادبی یا علمی را می این مردان تاریخ رشته

  . هاي دیگر بر آنها تفسیر مینوشتند که عوام و نسلهاي آینده آنها را بهتر درك کنندو عد ;میکردند

هاي قدیمی به وسیله عالمتهاي مخصوص نقطهگذاري،  آریستوفانس بیزانسی، با جدا کردن عبارات و جمالت نوشته

زبان یونانی مزاحم دانشجویان انقالبی در ادبیات به وجود آورد، و او کسی است که تاکید بر آواهارا، که اینهمه در 

زنودوتوس به تصحیح و تکثیر طبع ایلیاد و اودیسه شروع کرد، آریستوفانس دنبال کار او را گرفت، . است، اختراع کرد

در حقیقت متنی که امروز در دست ماست همان متنی است که نکات  ;و باالخره آریستارخوس آن را به اتمام رساند

در اواخر قرن سوم، موزه و کتابخانه و . طالعات و تفسیرهاي عالمانه آنان روشن شده استمبهم و تاریک آنها با م

ها، جز فلسفه، به صورت پایتخت فرهنگی دنیاي یونانی در آورده  دانشمندان اسکندریه این شهر را در تمام رشته

  . بودند

ی بقایاي کتابخانه آراستهاي را که متعلق باستانشناسان اتریش. بدون شک شهرهاي دیگر یونانی نیز کتابخانه داشتند

ضمنا در تاریخ شنیدهایم که سکیپیو کتابخانه بزرگ کارتاژ را آتش زده  ;به شهر افسوس بود از خاك بیرون آوردهاند

  . است، ولی تنها کتابخانهاي که با کتابخانه اسکندریه رقابت میکرد از آن پرگامون بود

، ائومنس 196در سال . نگریستند رشکی روشنفکرانه به مساعی فرهنگی بطالسه میپادشاهان این کشور کوتاه عمر با 

  . دوم کتابخانه پرگامون را تاسیس کرد و چند تن از بزرگترین دانشمندان یونان را به آنجا آورد

مصر مجموعه آن بسرعت افزایش یافت و آنتونیوس آن را به جاي قسمتی از کتابخانه اسکندریه، که در شورش مردم 

به کمک این . این مجموعه در حدود دویست هزار طومار داشت. م سوخته بود، به کلئوپاترا داد ق 48علیه قیصر در 

، پرگامون در اواخر عصر هلنیستی مرکز مکتبی از زبان خالص )پادشاهان پرگامون(کتابخانه، و ذوق آتیکی آتالوسها 

برجاي ماندن شاهکارهاي نثر . السیک نداشت سره نمیشناختیونانی گردید که هیچ واژهاي را که جنبه قدیم و ک

. هستیم)) نثر سره یونانی((آتیک را ما امروز مدیون طرفداران 

نویسندگی، به جاي اینکه فقط از روي عالقه شخصی . آن عصر، مافوق هر چیز، عصر روشنفکران و دانشمندان بود

آمده بودند که به همان نسبتی که از یکدیگر فاصله داشتند،  هایی به وجود در نتیجه، گروه ;باشد، حرفه شده بود

  . هاي دیگر اختالف داشت قضاوتشان راجع به استعدادها و ذوق اعضاي گروه

دانشمندان براي دانشمندان مینوشتند،  ;شاعران براي شاعران شعر میگفتند، در نتیجه تصنع بر آثارشان تسلط یافت

مردان متفکر احساس میکردند که الهامات خالقه مردم یونان رو به . بی اثر گشتدر نتیجه نوشته هایشان بیروح و 

افسردگی است، و پایدارترین خدمتی که آنها میتوانند در راه دانش انجام دهند این است که محصول ادبی دوران 

نقد ادبی را به وجود اینان تقریبا تمام روشهاي . غنیتري را جمع آوري کرده، حفظ کنند، و تصحیح و تفسیر نمایند

هاي خوب جدا کنند و مردم را در خواندن آثار خوب هدایت  هاي بد را از نوشته و دست به کار شدند تا نوشته ;آوردند

ده سخنران ((، و ))ده شاعر غزلسرا((، ))نه مورخ((، ))چهار شاعر قهرمان((، ))بهترین کتابها((صورتی از . نمایند

ال بزرگترین نویسندگان و عالمان را نوشتند، و اطالعات شکسته و ناقصی که امروز ما شرح ح. تنظیم کردند)) نامی

  . درباره این اشخاص داریم گردآورده، نگاهداري نمودند
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پارهاي از این چارچوبها، که با . مبانی و چارچوب تاریخ، ادبیات، نمایشنامه نویسی، علوم، و فلسفه را تدوین کردند

و  ;نتقال مفاهیم و دانشها متون را خالصه میکرد، باعث محفوظ ماندن خالصه آثار اصلی شدهدف کوتاه کردن راه ا

دانشمندان و نویسندگان که از مخلوط شدن زبان یونانی با زبانهاي . پارهاي دیگر ندانسته آن آثار را مخدوش ساخت

تور زبان پرداختند و کتابخانه شرقی، و منحط شدن آن مغموم و متاثر شده بودند، به نوشتن کتابهاي لغت و دس

اگر این . اسکندریه، مانند آکادمی فرانسه امروز، درباره طرز به کار بردن درست زبان فرمانهایی صادر میکرد

کوششهاي پیگیر دانشمندان نبود، جنگها، انقالبها، و ویرانیهاي دو هزار سال حتی این اندك ارثیهاي را که از کشتی 

  . رسیده است نابود ساخته بود مغروق یونان به دست ما

II -  کتابهاي یهودیان  

در تمام آشوبها و طوفانهاي این دوران، یهودیان عشق موروثی خود را به دانش حفظ کردند و در ادبیات پایدار این 

در انتهاي . بعضی از عالیترین قطعات کتاب مقدس متعلق به این دوران است. عصر بیش از سهم خود خدمت کردند

در این قطعه تمام هنرمندي شعر یونان، از ساپفو گرفته تا . سوم شاعر یا شاعرهاي یهودي غزل غزلها را سرود قرن

. تئوکریتوس، تجلی میکند

وسعت خیال، عمق احساسات، و خیالپردازي نیرومند شاعر، که در هیچ یک از نویسندگان یونانی آن عصر یافت 

ست که روح و جسم خواننده را تسخیر کرده، انسان را در عالم عشق و معنا نمیشود، چنان با نفوذ و متاثر کننده ا

یهودیان یونانی که اغلب در اسکندریه و بعضا در اورشلیم و شهرهاي دیگر مشرق مدیترانه بودند، به . مستغرق میسازد

بی، قسمتهایی از امثال زبانهاي عبري، آرامی، و یونانی شاهکارهایی تدوین کردند چون کتاب جامعه و کتاب دانیال ن

آنها تاریخهایی چون کتابهاي اول و دوم تواریخ، داستانهاي کوتاهی چون . سلیمان و مزامیر، و بخش اعظم آپوکریف

منشیها خط عبري را از سبک . هایی در زندگی خانوادگی چون کتاب طوبیت نوشتند استر و یهودیت، و چکامه

از آنجایی که اغلب یهودیان . ه تا به امروز مانده است، درآوردندقدیمی آسوري به سبک چهارگوش سوریهاي، ک

. خاورمیانه بیشتر به زبان آرامی سخن میگفتند تا عبري، دانشمندان آیات تورات را به زبان آرامی تفسیر میکردند

ین بیانات و هم. مدارسی براي تدریس کتاب قانون، یا تورات، و تشریح موازین اخالقی آن براي نسل جوان باز شدند

را تشکیل  تلمودتفسیرها و شرحها که طی نسلها از معلم به شاگرد نقل میشدند، در اعصار بعد قسمت اعظم مطالب 

تورات زده بودند، تصحیح ادبیات قدیم را تمام کرده، مهر ابدیت به )) شوراي بزرگ((در آخر قرن سوم، فضالي . دادند

نتیجه این شد که بسیاري از آثار . زیرا عقیده داشتند که زمان پیامبران به سر رسیده، و الهام آسمانی تمام شده است

ادبی آن عصر، با وجودي که مملو از زیبایی و افکار بلند بود، از پیوند خدایی محروم مانده، در طبقه بندي نامیمون 

کیفیت عالی ادبی دو کتاب اسدراس ممکن است مدیون مترجمین دربار شاه جیمز باشد، هر . قرار گرفتند آپوکریف

چند که بسختی میتوان توصیف موثر منظرهاي را که در آن اسدراس از اوریل فرشته میپرسد چرا مردم شریر در دنیا 

بدبختی، و اسرائیل در اسارت است، و پاسخ فرشته را که با تشبیهات عالی و ساده جواب موفق، خوبان گرفتار زجر و 

  . میدهد که جز هرگز قادر نیست نسبت به کل قضاوت کند یا آن را دریابد، به آنها نسبت داد

ه در از روي رساله هایی ک 132در مقدمه حکمت یسوع پسر سیراخ آمده است که ترجمه یونانی این کتاب در سال 

این . نگاشته شده بود، به زبان یونانی انجام گرفته است سیراخدو نسل قبل توسط جد مترجم، به نام یسوع پسر 

باز یسوع پسر سیراخ مردي فاضل و دنیا دیده بود که پس از سفر بسیار سکونت گزیده، منزلش را به روي شاگردان 

او یهودیهاي ثروتمندي را که . کرده بود، و هم براي ایشان بود که آن مقاالت را درباره حکمت زندگی مینوشت

مذهب خود را رها کرده، به مادیات پرداخته بودند محکوم میکند، جوانان را از حیله روسپیها میآگاهاند، و تورات را 

برخالف . نیست)) پیرایشگر((با اینهمه، او . براي مردم میدانددر دنیاي پر از زشتی و دام و فریب بهترین راهنما
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و با رازوران نیز که اعتقاد داشتند تمام امراض از جانب خدا میآید و  ;حسیدیم بالذتجویی بدون آزار مخالف نیست

هایی است  ارهاین کتاب پر از استع. تنها اوست که میتواند آنها را معالجه کند پس دارو نباید مصرف کرد موافق نیست

اگر در تربیت کودك شالق فراموش شود : ((که مشهورترین آنها باعث پیدایش این ضرب المثل شده است که میگوید

شالقهایی که به حساب او مردم به کودکان خود زدهاند از حساب بیرون : ((زنان میگوید.)) اخالق او فاسد میشود

. انهتر، و مطبوعتر از کتاب جامعهرویهمرفته این کتابی است اصیل، خردمند.)) است

حکمت اولین مخلوق خداست که از ابتداي دنیا : ((در فصل بیست و چهارم حکمت یسوع پسر سیراخ آمده است که

در اینجا و نیز در باب اول امثال سلیمان اولین صورت تعبیر لوگوس حکمت به عنوان خالق واسط به .)) خلق شد

حکمت به منزله موجودي است که داراي هوش . دا مامور طراحی دنیا میشناسدچشم میخورد، و آن را از طرف خ

موضوع . مستقلی است، و در افکار مذهبی یهودیان در قرنهاي آخر قبل از میالد مسیح نقش اساسی بازي میکند

و  170لهاي در کتاب خنوخ، که ظاهرا در فلسطین بین سا. ابدي بودن روح نیز، پا به پاي آن، رواج بیشتري مییابد

 ;قبل از میالد توسط چندین نویسنده نوشته شده، مشاهده میشود که امید به بهشت لزوم حیاتی یافته است 166

اگر امید به  ;بدون این امید چگونه میشد موفقیت مردمان بدسیرت و بدبختی و شکست مردمان خوب را تحمل کرد

روزي مسیحایی ظاهر خواهد شد، ملکوت خدا را . نه خدابهشت نبود زندگی و تاریخ خلق شده دست شیطان مینمود 

  . در زمین برقرار خواهد ساخت، و نیکوکاران را با سعادت ابدي پاداش خواهد داد

، 166در حدود سال . در صحیفه دانیال نبی تمام وحشتی که دوران آنتیوخوس چهارم را فرا گرفته بود منعکس است

هاي مکابیان حمله  خاطر عقایدشان میکشتند و قشونهاي عظیمتري به دستهیعنی هنگامی که مومنان یهود را به 

میکردند، احتماال یکی از افراد فرقه حسیدیم به عهده گرفت که با شرح مصایب و پیشگوییهاي دانیال نبی در بابل 

آن را به . هاي این کتاب پنهانی در میان یهودیان دست به دست میگشت نسخه. زمان بختنصر مردم را تشجیع کند

عنوان کتاب پیغمبري که سیصد و هفتاد سال قبل میزیسته، مصایب بیشتري از آنهایی که در زمان آنتیوخوس 

. میزیستند متحمل شده، سرانجام پیروز بیرون آمده، و مژده داده که فتح نهایی از آن قوم یهود است تلقی میکردند

صود را در آغوش نگیرند در آن دنیا، در روز قیامت، خداوند پاداش حتی اگر مومنان و ثوابکاران در این دنیا شاهد مق

اعمال خیر آنها را خواهد داد و جملگی را به بهشت برین، که شاهد سعادت ابدي است، خواهد برد، و دشمنان و 

. جالدان ایشان را به دوزخ و آتش جاوید خواهد افکند

میتوان ادبیاتی رازورانه، عرفانی، یا تخیلی توصیف کرد که به  هاي موجود یهودیان این دوران را رویهمرفته نوشته

براي یهودیان دورانهاي قبلی، زندگی فی نفسه کافی بود و مذهب فرار از دنیا . هدایت، تهذیب، و اتحاد معطوف بود

بر همه چیز  خداي توانایی که همه چیز را میدید و ;نبود، بلکه اخالقیاتی بود که از طریق اشعار مذهبی بیان میشد

اسارت یهودیان به دست یونانیان این عقیده را متزلزل ساخته . حکم میکرد، بد و خوب را در همین دنیا سزا میداد

بدبینی . و سرانجام در زیر ضربات آنتیوخوس کامال از بین رفت ;دوباره احیایش کرده بود)) هیکل((بود، تجدید بناي 

در همین . هودیان بهترین توصیف کننده بیعدالتیها و حرمانهاي زندگی شدندهاي یونانی ی و در نوشته ;حکمفرما شد

حال، تماس یهودیان با عقاید ایرانیها درباره بهشت و دوزخ، جنگ بین خوبی و بدي، و پیروزي نهایی خوبی راه فراري 

دریه رسوخ کرده بود، با از فلسفه بدبینی به آنها عرضه داشت، و شاید عقیده به ابدیت، که از فرهنگ مصري به اسکن

آن عقایدي که رازوري یونانی را در بر میگرفتند ترکیب شدند تا به یهودیان یونان و روم آن امیدي را الهام کنند که 

اعتقاد به پاداش و جزاي ابدي از این یهودیان، . و مملکتشان با آنها همراه بود)) هیکل((علی رغم دگرگونیهاي 

انیان سرچشمه گرفته، به دریاي مذهب تازه و نیرومندتري ریخت و به آن توانایی بخشید تا بر مصریان، ایرانیان، و یون

  . دنیایی که رو به متالشی شدن بود تسلط یابد
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III  - مناندروس  

هر شهر، حتی تقریبا . هاي هنري، در این عصر از بزرگترین رونق کمی برخوردار گردید هنر نمایش، مانند سایر رشته

بازیگران، که بهتر از همیشه متشکل بودند، بسیار مورد تقاضا و . ن درجه سوم، داراي تماشاخانهاي بودهر شهرستا

هاي هنگفت دریافت میداشتند، و مثل همیشه با برتر دانستن خود از موازین اخالقی  توجه مردم بودند، حق الزحمه

خود مشغول بودند، اما از بد حادثه یا طبع  نمایشنامه نویسان همچنان به خلق تراژدیهاي. زمان زندگی میکردند

  . خوش مردم، گذشت زمان همه را به دست فراموشی سپرده است

را )) کمدي نو((روحیه مردم در آن زمان، مانند امروز، داستانهاي خوش عاقبت و سبک و کم عمق و احساساتی 

کم ارزشی از آثار پالوتوس و ترنتیوس در دست هاي  ولی نمونه. میپسندید، از اینها هم آنچه مانده بسیار ناچیز است

توجه عمیق به وضع کشور و . هاي خود را با ترجمه و اقتباس از کمدیهاي هلنیستی مینوشتند است که نمایشنامه

دنیاي روح، که برانگیزنده آریستوفان بود، در کمدیهاي جدید به این بهانه که براي ادبیات خطرناك است، به کنار 

نمایش بیشتر جنبه خانوادگی و خصوصی پیدا کرده بود، و نویسندگان میکوشیدند که از طرق مختلف . افکنده شدند

ها مسیر  عشق در این نمایشنامه. زنان را به سخاوتمندي در عشق، و مردان را علی رغم آن حاضر به ازدواج نمایند

دوشیزه رنجدیده در میدان داستان میآیند، و هزاران . ها سیادت میکند پیروزمندانه خود را طی کرده، در تمام صحنه

لباسهاي بیشرمانه و حرکات وقیحانه قدیمی متروك . در انتها شرافت خود را بازیافته و حلقه ازدواج در دست میکنند

فضیلت در آنها، چون در . شده، ولی داستانها اغلب کم و بیش در اطراف بکارت قهرمان زن داستان چرخ میزند

از آنجایی که بازیکنان ماسک میگذاشتند و تعداد ماسکها محدود . ا، نقش بسیار کوچکی ایفا میکردمطبوعات عصر م

بود، داستانهاي پرحادثه و شخصیتهاي عوضی را نمایشنامه نویس به چند نفر قهرمان برجسته معین محدود میکرد 

الم، پیرمرد نیکوکار، فرزند ولخرج، از قبیل پدر ظ: که تماشاچیان همیشه از دیدن و شناختن آنها مسرور میشدند

دختر پولداري که اشتباها به جاي دختر فقیري گرفته میشد، سرباز الفزن، غالم زیرك، مرد چاپلوس، شخص طفیلی، 

. پزشک، کشیش، فیلسوف، آشپز، روسپی، دالله، و دالل محبت

. جز شهرتش چیزي بر جاي نمانده استاز فیلمون . استادان این کمدي در آتن قرن سوم فیلمون و مناندروس بودند

هاي بیشتري میدادند، ولی حقیقت امر آن است که فیلمون در هنر  آتنیها او را بیشتر میپسندیدند و به او جایزه

نسلهاي بعدي که از این رشوه . متشکل کردن تماشاچیانی که در موقع لزوم از نمایش استقبال کنند استاد شده بود

این . ت خود تجدیدنظر نمودند و تاج افتخار را بر روي استخوانهاي مناندروس گذاشتندمحروم شدند، در قضاو

و از  ;آتشپاره آتنی برادرزاده الکسیس توریاي نمایشنامه نویس روان طبع، شاگرد تئوفراستوس، و دوست اپیکور بود

تقریبا ایدئال ارسطو را به واقعیت وي . همین اینها بود که اسراسر نمایشنامه نویسی، فلسفه، و آسایشطلبی را آموخت

مردي بود خوب صورت و ثروتمند، زندگی را با آرامش و تفاهم مینگریست، و از لذایذ زندگی به حد اعتدال : رساند

چون . در عشق ناپایدار بود، ولی وفاي معشوقه خود گلوکرا را با جاودانی کردن نامش پاداش داد. برخوردار میشد

.)) فیلمون گلوکرا ندارد: ((ه اسکندریه دعوت کرد، فیلمون را به جاي خودش فرستاده گفتبطلمیوس اول او را ب

گلوکرا که از دست او محنت بسیار کشیده بود، از اینکه عاقبت معشوق کنار او را بر معاشرت با سلطانی ترجیح داده 

کرد تا در سن پنجاه و دو سالگی بعد از آن گویند که مناندروس با معشوقهاش در کمال وفا زندگی . بود شاد شد

اولین نمایشنامهاش، که گویی دوران جدیدي ). 292. (هنگام شنا در پیرایئوس گرفتار انقباض عضله شده، درگذشت

  . را اعالم میکند، یک سال پس از مرگ اسکندر پدیدار شد

آثار او جز پاپیروسی که در از . مناندروس بعد از آن یکصد و چهار کمدي نوشت که هشت تاي آن جایزه اول گرفت

بود و باعث نزول شهرت او گردید، در حدود )) داوران((کشف شد، و شامل نیمی از نمایشنامه  1905مصر به سال 
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ها  اگر بخواهیم از موضوعهاي این نمایشنامه. چهار هزار سطر باقی مانده بود که همه خالصه هایی بیش نیستند

 ;و معماري و سفالسازي یونانی همه یکنواخت است، حرف بی اثري زدهایمشکایت کنیم که مانند مجسمه سازي 

زیرا باید توجه کرد که یونانیها یک اثر هنري را از روي داستانی که میگوید قضاوت نمیکردند چه این کار مالك 

عنوي یونانیان آنچه در آثار مناندروس مایه لذت م. داوري کودکان است بلکه نحوه بیان آن را مقیاس قرار میدادند

هاي عادي زندگی به قدري مهارت  در تصویر صحنه. میشد سبک روان و سلیس و افکاري بود که در طنز او جمع بود

به )) کدام یک از دیگري تقلید کردهاید! اي زندگی! اي مناندروس: ((داشت که آریستوفانس بیزانسی سوال میکند

بازان افتاده، تنها کاري که شخص میتواند بکند این است که نظر مناندروس در دنیایی که همه چیز به دست سر

زن را موجودي ضعیف الراي و خودبین میداند، ولی در عین حال قبول . تماشاگري اغماضگر و خارج از جریان باشد

تا حدودي این فرضیه را که موازین اخالقی )) داوران((در نمایشنامه . دارد که داشتن همسري معمولی نعمتی است

مادام ((هایش درباره فاحشه با فضیلتی است که، مانند  و البته یکی از نمایشنامه ;براي زن و مرد جداست رد میکند

ي آلکساندر دوما، مردي را که دوست میدارد رد میکند تا او با زنی که منافع بیشتري عایدش میکند ازدواج ))کاملیا

این )) (مصاحب بد باعث فساد رفتار میگردد: ((فراوان است، مانند جمالتی که امروز ضرب المثل شده، در آثار او. کند

بعضی سرودن جمله مشهور .)) وجدان دلیرترین مردان را جبون میسازد((، یا )عبارت را بولس حواري نقل کرده است

گاهی . میدهند به او نسبت)) من انسانم و هر چه را که انسانی است از خودم بیگانه نمیدانم: ((ترنتیوس را که میگوید

هر چه میمیرد به علت عامل فسادي : ((نیز در کلمات وي گوهر شاهواري از بصیرت و فرزانگی یافت میشود، مثال

: یا مانند این شعر نوعیش که از مرگ زودرس او خبر میدهد ;تمام گزندها از درون است ;است که در خود آن است

خوشبخت کسی است که چون نمایش بزرگ آفتاب و  ;میرندآنان را که خدایان دوست میدارند، در جوانی می

. ستارگان، اقیانوسها، و رعد و برق را دید شتاب کند و تا سینهاش آماج تیرهاي بال نگشته به خانه و ابدیت باز گردد

  . اي پارمنو، زندگی چه کوتاه باشد و چه دراز تو روزي خوشتر از آنچه هست نخواهی دید

زه خود را چنین پندار که گویی به نمایش یا مهمانی آمدهاي، زیرا هر چه زمان به سرعت پس این اقامت چند رو

بیشتر سپري شود، زودتر به بستر و استراحت خود باز خواهی گشت، و آسوده و فارغ از دشمن نیرومند به ماواي 

راه از پاي در خواهد ماند و  ابدي خواهی شتافت، لیکن آنکه دیر بپاید، بار زندگی دراز بر دوش، خسته و مانده در

این است سرنوشت شوم کسی که مرگ دیر به . دشمنان که زاییده آشفتگی تلخ روزگارند به او ستم خواهند کرد

  . سراغش رود

IV -  تئوکریتوس  

 تئاتر رونق یافت، ولی. کمدي یونان، و تا حد نسبتا زیادي ادبیات آتن نیز، با او درگذشت). 262(چون فیلمون مرد 

تکرار کمدیهاي قدیمی، یعنی نمایشهاي . شاهکاري به وجود نیاورد که زبان یادانش آن را سزاوار نگاهداشتن بداند

قرن سوم که به آخر رسید روح شاد و . هاي جدید مشتري داشت مناندروس و فیلمون، بیشتر از نمایشنامه

ان آن را حالت عبوسانه مکتبهاي فلسفی شده بود از بین رفت، و ج)) کمدي نو((سرورآمیزي که موجب پیدایش 

. شهرهاي دیگر، و بخصوص اسکندریه، خواستند که به جاي آن هنرهاي نمایشی برپا کنند، ولی نشد. گرفت

کتابخانه بزرگ و دانشمندانی که اسکندریه به خود جلب کرده بود ادبیاتی به وجود آوردند که نام این شهر را زبانزد 

هاي خوانندگانی دانشمند، موشکاف، و پر توقع را، که به تاریخ و  شته میشد میبایست سلیقهکتابهایی که نو. ساخت

اشعار متبحرانه شد، و شاعران میکوشیدند تا فقر قوه خیال خود را با کنایات و بازي با . علم مجهز بودند، راضی کنند

، مضمونهاي قشنگی میگفت که فقط کالیماخوس براي خدایان مرده سرودهاي بیروح میسرود. کلمات جبران کنند

میساخت و منظومهاي ادبی چون )) طره برنیکه((مدایح خردمندانهاي چون . یک روز میدرخشیدند و محو میشدند
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و نیز یکی از  ;هاي جغرافیایی، اساطیري، و تاریخی بود میسرود که حاوي اطالعات فراوانی در زمینه) آیتیا)) (علل((

آکونتیوس، قهرمان این داستان، جوان بسیار زیبایی است که با . در ادبیات به شمار میرفت اولین داستانهاي عاشقانه

ماهروي دلفریبی به نام کودیپه برخورد میکند، و به یک نگاه به هم عاشق میشوند، پدران و مادران پولدوست با 

گی به روز مرگ میافتند، و باالخره ازدواج آنها مخالفت میکنند و دو دلداده تهدید به خودکشی میکنند و از دلشکست

این داستان است که میلیونها شاعر و داستانسرا از آن روز تا . داستان عاشقانه با ازدواج عاشق و معشوق تمام میشود

این را نیز باید اضافه کرد که کالیماخوس در یکی از . به حال گفتهاند و میلیونها شاعر دیگر نیز خواهند گفت

زیرا ما تا ابد  ;اکنون می بنوش، دوست بدار! اي دموکراتس: به ذوق خالص یونان بازگشت میکند مضمونهایش بیشتر

  . شراب و پسرکان خوبروي نخواهیم داشت

چون شاگرد به حریم اشعار استاد تجاوز نموده، براي . تنها رقیب او در این قرن شاگردش آپولونیوس رودسی بود

نمود، بین آن دو شکرآب شده، جنگ قلمی درگرفت، و آپولونیوس به رودس  جلب نظر سالطین بطالسه با او رقابت

به اثبات )) آرگوناوتیکا((شاگرد، در عصري که ایجاز را میپسندیدند، شجاعتش را با سرودن حماسه دلپسند . بازگشت

قت امر را حقی ;))یک کتاب بزرگ یک شیطان بزرگ است: ((استاد با عبارتی کنایی عکسالعمل نشان داد. رساند

سرانجام آپولونیوس به پاداش رسید و به سمت کتابداري کتابخانه، که آنهمه . خواننده با مطالعه کتاب در مییابد

این اثر . آرزویش را میکشید، منصوب شد و حتی موفق شد عدهاي خواننده براي حماسهاي که نوشته بود پیدا کند

لیکن براي تحصیالت امروز چندان ضروري . ی از عشق مدیاستهنوز موجود است و شامل مطالعه روانشناختی جالب

   .نیست

یونانیان قرنهاي پیشین کمتر زیبایی . پیدایش و توسعه اشعار در وصف طبیعت رشد و تمدن شهري را نشان میدهد

روزي در ده یا نزدیک آن میزیستند، و سختی تنهایی و زیبایی  ده و طبیعت را وصف کرده بودند، زیرا بیشترشان

بدون شک اسکندریه آن روز مانند اسکندریه امروز داغ و پر گرد و خاك بوده، . خاموش زندگی دهقانی را میشناختند

شهر بزرگ،  اسکندریه، آن. ها و مزارع میهن خود یاد میکردند و یونانیانی که در آن میزیستند با خاطرات خوش از تپه

، جوان معتمد به نفسی که نام مطبوع و خوش 276ناگهان، در سال . جاي مناسبی براي روییدن اشعار پاستورال بود

این شاعر ابتداي زندگی خود را در سیسیل گذراند و سپس به کوس . آهنگ تئوکریتوس را داشت به این شهر آمد

ها و  لیکن زیباییهاي سیسیل، کوه. ون دوم درآید ولی موفق نشداز آنجا به سیراکوز باز آمد که در حمایت هیر. رفت

عاقبت به اسکندریه رفت و شعري در ستایش بطلمیوس دوم . گلها و سواحل و بندرهایش، همیشه در خاطره او ماند

ت، ظاهرا چندین سال میان درباریان و دانشمندان قرب و منزلتی داش. گفت و مورد عنایت زودگذر دربار قرار گرفت

در شعر دیگري وحشت . اشعار خوش آهنگ او در زیبایی زندگی روستایی مورد توجه متفکران پایتخت قرار گرفت

:هاي شلوغ و پر جمعیت اسکندریه را شرح میدهد انگیزي کوچه

النه مورچه این قدر  ;نمیدانم چگونه میشود از میان آن گذشت، یا چه مدت طول میکشد! اي خدایان، چه جماعتی

  . غ و پر ازدحام نیستشلو

  !از سر راه کنار برو! ائونوا! ما را زیر نگیر! چه باید کرد سوار نظام سلطنتی! اي گورگون عزیز، نگاه کن

چگونه مردي با روح شاعرانه و آن خاطرات شیرین سیسیل میتواند در چنان محیطی زندگی کند شاه را میستود که 

و بر زندگی ساده  ;ش اندیشه جزیره خاستگاهش، و شاید کوس، بودلقمه نانی به دست بیاورد، ولی غذاي روح

با این روحیه، . هاي سبز مشرف به دریا را در آرامش و سکوت میپیماید رشک میبرد چوپانی که با چهارپایان خود تپه

. وظ مانده استهاي عاشقانه را به هر نوع دیگر شعر ترجیح میداد و به آن حالتی داد که تا به امروز محف غزل و نغمه

فقط ده قطعه از سی و دو قطعه شعري که از تئوکریتوس به ما رسیده است اشعار پاستورال هستند، ولی تقریبا 
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به دست همین شاعر بود که باالخره طبیعت، نه مانند . همین ده قطعه او را به نام شاعر پاستورال مشهور ساختهاند

ادبیات یونان هرگز به این دل . پرور کره خاك، وارد ادبیات یونانی شدهاي اساطیري که چون مظاهر زیبا و روح االه

انگیزي احساس نزدیکی شاعر را با اجزاي طبیعت، آب و سنگ و جویبار و خاك و آسمان، که روح را ماالمال از عشق 

  . به طبیعت و قدردانی از مواهب آن میکنند، بیان نکرده بود

تئوکریتوس، که هر چه باشد . قلب تئوکریتوس راه مییابد عشق افسانهاي استاما، موضوع دیگري که عمیقانهتر در 

باز یونانی است، دو غزل غنایی در عشق دو همجنس میسراید، و با حساسیت آشکاري داستان هراکلس و هوالس را 

ي او را که خشم شیر را تاب میآورد، جوانی را دوست میداشت و چون پدر((میگوید که چگونه هراکلس غول پیکر 

تحت تربیت خود گرفته، از فنون هر چه بود به وي آموخت که نیک و کارآزموده شود و همیشه میکوشید که او را به 

قالبی که خود میخواست درآورد نه شب از کنار او دور میشد و نه روز و میخواست در اعمال بزرگ او را یار و یاور 

نیس، چوپان سیسیلی، است که در نواختن نی و خواندن آواز چنان داستان مشهورتري دارد که شرح داف.)) خود کند

دافنیس مدتی گله خود را تماشا میکرد و به . ها به نام مبدع ملودي شبانی مشهور شد مهارتی داشت که در افسانه

چون اولین موي جوانی بر پشت لبش سبز شد، یکی از پریان بر او عاشق شد و به . عشق ورزي آنان رشک میبرد

چوپان بسیار . همسري او درآمد، ولی در مقابل این مهر از او پیمان گرفت که هرگز زن دیگري را دوست نداشته باشد

کوشید که وعده خود نگاهدارد، ولی عاقبت دختر پادشاهی عاشق جوانی او شد و در مزرعهاي خویشتن را به او 

تیب از دافنیس گرفت که وي را در هجران عشق بی فرجامی آفرودیته آنها را دید و انتقام پري را بدین تر. تسلیم کرد

این صحنه را شاعر با برگردانی که تکرار میشود . میسپارد پاندافنیس هنگام مرگ نی و هنر خود را به . از بین برد

:چنین توصیف کرده

. نوا را که هنوز بوي عسل میدهد و دهانش با ریسمان بسته است، براي خود بردارنزدیک شو اي استاد، این نی خوش

  . زیرا عشق آمده است تا مرا به خانه مرگ بکشاند

  . اي آوازهاي پاستورال از موزها چشم بپوشید، چشم بپوشید

ست وارونه شود و اکنون بگذار تا خار و خاشاك با بنفشه گل کند و نرگس زیبا بر درخت عرعر بشکفد و هر چه ه

  . زیرا دافنیس رو به مرگ است. درخت کاج میوه گالبی دهد

  . بگذار که گوزنها تازیان را برانند و جغد شوم، بلبالن را از صحرا بیرون کند

  . اي موزها، از آوازهاي پاستورال چشم بپوشید، چشم بپوشید

د، لیکن االهگان سرنوشت ریسمان زندگی او را به و آفرودیته که او را بخشیده بود خواست برگرد. آنگاه خاموش شد

بدین ترتیب دافنیس فرو رفت و گرداب باالي سرش، سري که موزها آن را دوست میداشتند، و . آخر رسانده بودند

  . نیمفها عزیز میداشتند به هم برآمد

  . اي موزها از آوازهاي پاستورال چشم بپوشید، چشم بپوشید

سیمایتا، دوشیزه سیراکوزي که در دام وسوسه .عشق میگردد، اما با احساسی آتشینتر  غزل دوم نیز باز بر محور

دلفیس گرفتار شده و بعد به بیوفاییش دچار آمده، میکوشد تا با طلسم و جادو عشق و دلربایی او را برگرداند، و اگر 

میگوید که با چه حسادتی دلفیس را دیده  ها، به سلنه، االهه ماه، وي، ایستاده بر زیر ستاره. موفق نشد به او زهر دهد

. است که در کنار یارش گام میزند

چه گونه و زنخی که : هنوز به نیمه راه خانه لوکون نرسیده بودیم، که دیدم دلفیس با ائودانیپوس نزدیک میشوند

نتر بود، نشان چون مزرعه طالئین گندم در آفتاب میدرخشید، آري سینه هاشان، که از سینه تو اي سلنه درخشا

  . میداد که از رنج فریباي با هم آویختن بازگشتهاند
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تو اي سلنه به عشق من بنگر و بگو از کجا آمده است چون آن منظره را دیدم، چه آتش گرفتم و چگونه شعله از 

نارم گذشت زیباییم پژمرد و دیگر بر آن جالل و شکوهی که از ک! سینهام زبانه کشید، و قلب عشق باخته مرا سوزاند

  . ننگریستم نمیدانستم چگونه به خانه و ماواي خود بازگردم زیرا سمی مهلک یا مرضی کشنده مرا از پاي در میآورد

ده روز در بستر ماندم و ده شب جانکاه به سر آوردم تو اي سلنه به عشق من بنگر و بگو از کجا آمده است غنچه 

و از آنچه بودم جز استخوان چیزي زیر پوستم نماند، آري، به چه جوانیم خشک و چون زردچوبه شد، و مویم ریخت 

کس که روي نکردم و چه راهی را که حتی پیرزنی بر آن نغمه عشق نخواند نسپردم هنوز تسالیی نیافتهام و زمان 

  . چون باد صرصر میگذرد

یی، را توصیف میکند، و از تو اي سلنه به عشق من بنگر و بگو از کجا آمده است غزل سوم، آمارولیس، پري دریا

غزل چهارم از کورودون چوپان و غزل هفتم از لوکیداس بز چران شاعر یاد . زیباییهاي نایافتنی او سخن میگوید

این اشعار روستایی به کمال . نامهایی که هزاران بار مورد استفاده شاعران از ویرژیل تا تنیسن قرار گرفتهاند ;میکند

هر یک از اشعار او سرودي زیباتر از اشعار هومر میخواند، لیکن ذوق . بسیار زیبا بیان شدهاند آرزو میرسند و با بیانی

و استعدادي که در هر یک از آنها نهفته است هنگامی بر خواننده آشکار میشود که خویشتن را تسلیم سوز و 

ی بودن خالی از واقعیتهاي زندگی خوبی اشعار او در آن است که در عین رویای. هاي او کند گدازهاي غمانگیز نغمه

بوي تن قهرمانان او به مشام میرسد، و گاهی وقاحت افکار آنها خودنمایی میکند، و خالصه طنزي شهوانی . نیستند

رویهمرفته اشعار او . نمک احساسات آنهاست که همان موجب آن است که شخصیتهاي اشعار او واقعی جلوه کنند

. وریپید است و تنها اشعار موجود هلنیستی است که از نفس زندگی برخوردار استکاملترین شعر یونانی پس از ا

V - پولوبیوس  

گرچه عصر هلنیستی فقط یک شاعر بزرگ به وجود آورد، نثر نویسانی عرضه داشت که از لحاظ تعداد و رنگارنگی 

ات این دوره بود، که با تدوین مکالمات خیالی، رساله نویسی، و تدوین دایرهالمعارف از ابداع. بیسابقه بودند

هاي کوتاه و روشن ادامه یافت و، در دوره ادبیات یونانی روم، نوشتن داستانهاي کوتاه و وعظ و خطابه به  زندگینامه

نوشته . فن سخنوري، که متکی به سیاست بازي، وکالت در محاکم، و آزادي بیان بود، در حال نزع بود. آنها اضافه شد

جمله سازي و عبارتپردازي انشایی که در سیسرون مییابیم در این زمان . تقال بیان و ادبیات شده بودبهترین وسیله ان

  . به وجود آمد

بطلمیوس اول، آراتوس آخایایی، و پورهوس اپیروسی خاطرات لشکرکشیهاي خود را نوشتند . تاریخنگاري ترویج یافت

کاهن اعظم مصر، منتحو، سالنامه . قیصر به کمال خود رسید و میراثی از خود به یادگار گذاشتند که در عصر سلطنت

بروسوس، . مصر را به زبان یونانی نوشت و در آن فراعنه را طوري معرفی کرد که هنوز هم مبناي شناسایی ماست

مگاستنس، سفیر . هاي میخی، به آنتیوخوس اول اهدا کرد کاهن اعظم کلدانی، تاریخ بابل را، بر مبناي نوشته

از سلسله ماوریا، به نوشتن کتابی درباره هندوستان دنیاي یونان را به شگفتی  گوپتهس اول نزد چندره سلوکو

در میان برهمنان دستهاي از فیلسوفان هستند که : ((در یکی از قسمتهاي فریبندهاش میگوید). م ق 300(واداشت 

این بار نیز نظریه لوگوس در .)) خدا دنیاست و قصد آنها سخنوري تنها نیست بلکه دلیل و برهان میآورندمیگویند 

تیمایوس تائورومنیومی، که به دست آگاتوکلس از . کار آمد که اثري چنان عمیق در االهیات مسیحی بر جاي گذاشت

آتن مستقر شد و تاریخ سیسیل و مغرب زمین سیسیل تبعید شده بود، تمام اسپانیا و کشور گل را گشت و سپس در 

آشغال جمع کن ((وي محققی ساعی بود و میخواست از هیچ چیز فروگذار نکند، به حدي که رقیبانش او را . را نوشت

  . تیمایوس میخواست تاریخ قطعی وقایع را معلوم کند و اولمپیادها را ماخذ تاریخ قرار داد. مینامیدند)) پیر
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سخت انتقاد کرد، ولی بخت با او یاري نمود و قبل از اینکه کارهایش زیر شالق انتقاد پولوبیوس  پیشینیان خود را

  . بیفتد از دنیا رفت

بزرگترین مورخ هلنیستی و تنها فرد یونانی که شایسته برابري با هرودوت و توسیدید است، در مگالوپولیس در 

به سفارت  189ی از رهبران اتحادیه آخایایی بود که در سال پدرش، لوکورتاس، یک. متولد شد 208آرکادیا، به سال 

فرزند او در محیط سیاست بار آمد، سربازي را از فیلمون . به مقام فرماندهی کل رسید 184به روم رفت، و در سال 

، و در سال )181(در اردوي رومیها در آسیاي صغیر علیه گلها جنگید، همراه پدرش به سفارت مصر رفت . آموخت

ولی این مقام به ضرر او تمام شد، زیرا وقتی روم اتحادیه را به خاطر . به فرماندهی سواره نظام اتحادیه رسید 169

حمایت از پرسئوس مجازات کرد و یک هزار نفر از رهبران اتحادیه را به عنوان گروگان به روم برد، پولوبیوس نیز در 

کامال روحیه خود را ((در وصف حال خود میگوید که گاهی . سر بردشانزده سال در تبعید به ). 167(میان آنها بود 

و  ;باالخره سکیپیوي جوان با او دوستی کرد، وي را به محافل روشنفکر رومی معرفی نمود.)) باخته و مغزم فلج میشد

. رم بمانداز سناي روم که تبعیدیها را به نقاط دوردست ایتالیا میفرستاد اجازه گرفت که پولوبیوس نزد او در 

پولوبیوس همراه سکیپیو در لشکرکشیهاي زیادي حاضر بود، راهنماییهاي نظامی گرانقیمتی به او کرد، سواحل 

آزادي خود را  151در سال ). 146(اسپانیا و افریقا را براي او پویید، و هنگام سوزاندن کارتاژ دوش به دوش او جنگید 

این . میانجی شهرهاي یونان و ارباب دورشان یعنی سناي روم باشدبه یونان رفت که  149در سال . به دست آورد

گرچه  ;هایی ساختند ماموریت نامطلوب را میبایستی خوب انجام داده باشد، زیرا چند شهر به یادبود او مجسمه

شان انجام نمیتوان به تحقیق گفت که از کارهایی که کرده تقدیر کرده بودند یا از کارهایی که امیدوار بودند که برای

پس از شصت سال زندگی پر فعالیت از سیاست کنارهگیري کرد تا کتابهاي رسالهاي در تاکتیک، زندگی . خواهد داد

 82به این معنا که در سن  ;سرانجام مانند نجیبزادهاي از دنیا رفت. فیلوپویمن، و تواریخ بسیار مفصل خود را بنویسد

. رد و جان سپردسالگی سواره از شکار برمیگشت که زمین خو

آثار تاریخی او بر مقیاس وسیعی بنیان . تا به حال تاریخنویسی با وسعت تحصیل و سفر و تجربه او پیدا نشده است

. قبل از میالد در بر دارد 146تا  221را از ) یعنی ملل مدیترانه(دارد، و نه تنها داستان یونان که داستان تمام دنیا 

هاد میکنم، ولی همه بستگی به آن دارد که تقدیر عمري دراز نصیب من کند که چنین است طرحی که من پیشن((

پولوبیوس بدرستی دریافته بود که مرکز تاریخ سیاسی دورانی که مورد بحث اوست روم .)) این مهم را به آخر برسانم

خود با کنجکاوي وي در این اثر . است، و با قرار دادن روم به عنوان محور به کتابش وحدت و انسجام میدهد

. سیاستمدارانهاي روشهایی را که روم به وسیله آن دنیاي مدیترانه را مسخر ساخته بود مورد مطالعه قرار میدهد

پولوبیوس رومیان را سخت میپسندید، زیرا روم را در اوج عظمت دیده بود، و در عین حال مردان برجسته روم را در 

  ندیشید که رومیان درست همان مشخصاتی را دارند که ملت و دولت یونان گروه سکیپیو دیده و شناخته بود، و میا

از آنجایی که هم خود آریستوکرات بود و هم پرورده و محشور آریستوکراتها، . به حد مرگباري فاقد آنها هستند

اریخ به عقیده او، ت. کوچکترین همفکري و همراهی با حکومت تودهاي در مراحل آخري دموکراسی یونان نداشت

، آریستوکراسی، اولیگارشی، دموکراسی، و )دیکتاتوري(سیاسی عبارت است از یک دور تسلسل حکومت سلطنتی 

مانند حکومت )) حکومت مختلطی((در نظر او بهترین راه فرار از این دور تسلسل، . دوباره حکومت سلطنتی

ب قضات خود آزادند، ولی اختیارات این لوکورگوس یا روم است که در آنها مردم به حد نسبتا محدودي در انتخا

با همین طرز فکر بود که به نوشتن . قاضیان توسط مجلس سناي دایمی و آریستوکراتیک مورد نظارت قرار میگیرد

. تاریخ عصر خود پرداخت
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رد دوست دا. است، زیرا به روش خود به اندازه موضوع مورد بررسی خود عالقهمند است)) مورخ مورخین((پولوبیوس 

مانند هر انسان دیگري خصایل خود را مافوق و . که درباره نقشه کار خود بحث کند و در هر فرصت فلسفه ببافد

نمونه میداند، و عقیده دارد که تاریخ را باید کسی بنویسد که خود وقایع را دیده، یا با کسی که شاهد آن بوده مذاکره 

بیش از چشمهایش اعتماد کرده، و با غرور از سفرهایی که به  تیمایوس را رد میکند که به گوشهایش. کرده باشد

دنبال اطالعات و اسناد و حقایق جغرافیایی کرده سخن میگوید، و متذکر میگردد که چگونه در مراجعت از اسپانیا از 

ته تا هاي آلپ به ایتالیا سفر کرده که هانیبال گذشته، و چگونه تا آخرین نقطه ایتالیا رف همان راهی در کوه

پولوبیوس میگوید که تاریخ باید آن قدر . هایی را که از او در بروتیوم بر جاي مانده بخواند و استخراج نماید سنگنبشته

اجازه میدهد دقیق باشد، و در این کار تا آنجا که ما اطالع داریم، به استثناي )) وسعت کار و طرز عمل جامع آن((که 

به نظر او تاریخنویس باید مرد میدان سیاست و حکومت و جنگ باشد، و . استتوسیدید، از همه بیشتر موفق شده 

وي حقیقت بین و منطقی است، عبارتهاي اخالقی . گرنه هرگز طرز عمل دولتها و جریان تاریخ را نخواهد فهمید

ادگی میتوان فرد تفریح کنان اظهار میدارد که با چه س. سیاستمداران را میشکافد تا هدف و انگیزه آنها را فاش کند

بندرت هر چه : ((هایی که بر ماکیاولی پیشدستی کرده میگوید در یکی از جمله. یا جامعهاي را، حتی مکرر، فریفت

خوب است با هر چه مفید فایده است منطبق میشود، و کمتر کسانی هستند که بتوانند این دو را به هم آمیخته با 

میپذیرد، لیکن به آیینهاي عصر خود با ترحم )) توجه به مبدا((را در مورد  االهیات رواقیون.)) یکدیگر انطباق دهند

اهمیت اتفاق و تاثیر تصادفی مردان بزرگ را در تاریخ . مینگرد، و بر مداخله نیروهاي مافوقالطبیعه لبخند میزند

یابد، تا تاریخ چون مشعل میپذیرد، لیکن با عزم راسخ میکوشد که روابط حقیقی و اغلب غیر فردي علل و معلولها را ب

آگاهی از گذشته بهترین و آمادهترین وسیله اصالح کردار . ((درخشانی گذشته و آینده را روشن و قابل درك سازد

تاریخ و ((و )) صحیحترین تعلیم و کارآموزي براي زندگی پرفعالیت سیاسی آموختن تاریخ است،((و )) بشر است،

به مخاطرات بالفعل قوه قضاوت ما را بلوغ میدهد و ما را علیرغم بحرانها و وضع فقط تاریخ است که بدون آلوده شدن 

به نظر او بهترین روش تاریخنویسی آن است که زندگی ملتی را .)) ویژه امور آماده اتخاذ نظریات صحیح میسازد

ه عقیده دارد با خواندن آنک. ((چون ساختاري واحد بنگریم و داستان هر عضو را با داستان زندگی جمع در هم ببافیم

تاریخهاي مجزا میتواند درباره کل تاریخ نظر صحیحی کسب کند، به نظر من شبیه آن کسی است که پس از نظاره 

اعضاي بریده شده حیوان مردهاي که روزي زنده و زیبا بوده، گمان کند که مانند شاهد ناظري حرکات موزون و 

از چهل کتابی که پولوبیوس به عنوان تواریخ نوشته، گذشت زمان تنها )) .زیباي آن حیوان را هنگام حیات میشناسد

افسوس که، یونانیان . پنج جلد آن را محفوظ داشته و خالصه نویسان نیز قسمتهاي مهمی از بقیه را نجات دادهاند

یر منطقی منحط انتقادهاي فرومایه سایر تاریخنویسان، گرفتاریهاي دایمی او در جنگ و سیاست، طبقه بندي غ

ها، اقدام به نوشتن تاریخ تمام ملل مدیترانه در هر دوره چهارساله، و انحرافهاي گیج کننده و ))اولمپیاد((تاریخ او به 

پولوبیوس گاهی، مثال هنگامی که . گسیختگی سبک و موضوع مانع شدند که تاثیر به حق خود را بر جاي گذارد

یان احساس شده سخنوري میکند، ولی معموال از لغتپردازي بعضی از داستان هجوم هانیبال را مینویسد، دچار غل

یکی از . متقدمان خود آن قدر بیزاري نشان میدهد که مالل انگیزي سبک نویسندگی خود را مایه مباهات میداند

ده است، ولی دنیا تقریبا او را فراموش کر.)) هیچ کس آثار او را تا به انتها نخوانده است: ((منقدان قدیمی گفته است

زیرا وي یکی از بزرگترین واضعین و مجریان مکتب تاریخنگاري  ;تاریخنویسان تا مدتها از او درس خواهند گرفت

و باالخره، و  ;را بنویسد)) تاریخ جهان((است، زیرا جرئت آن را به خود داد که وسعت نظر بیشتري به کار خود داده 

حقیقت رسید که بیان حقایق بدون تفسیر و تحلیل بی ارزش است و  مهمتر از همه، به این دلیل که وي به این

  . گذشته، جز آنکه ماخذ و چراغ راه ما باشد، خاصیتی ندارد
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فصل بیست و هفتم

  هنر در دوره اضمحالل

  

I  -  جنگ  

روري که حتی عصر هلنیستی نه تنها از لحاظ با. زوال تمدن یونان در میدان هنر بیشتر از سایر جوانب به تاخیر افتاد

کارگران . محققا هنرهاي کم اهمیتتر دستخوش هیچ گونه زوالی نشدند. از نظر اصالت نیز با هر دورهاي رقابت میکند

حکاکی روي سنگهاي . متخصص چوبکار، عاجکار، و نقره و طالکار در سرتاسر دنیاي وسیع یونان پراکنده بودند

در اقصی نقاط مشرق زمین یونان، یعنی باکتریا، پادشاهان یونانی . قیمتی و سکه به عالیترین مرحله ترقی خود رسید

در سکه زنی هنرمندي نشان میدادند، و در مغرب زمین نیز سکه ده دراخماي هیرون دوم را میتوان بهترین نمونه 

بود، و اسکندریه به خاطر آهنگري و نقره سازي خود، که در هنرمندي رقیب شاعران بی نقص آنجا . سکه زنی دانست

هاي  به خاطر برجسته کاري و حکاکی روي سنگهاي قیمتی، صدف، سفالهاي آبی و سبز، کاشیهاي مرغوب، و شیشه

یبایی که به احتمال قوي محصول اسکندریه بود، این هنر را در اوج ز پورتلند،گلدان . ظریف رنگارنگ خود مشهور بود

اگر . شکلهاي بسیار زیبایی در یک الیه شیشهاي شیري رنگ کندهکاري شده با بدنهاي سبز رنگ: خود نشان میدهد

  . باستانی تلقی کرد وجوودتعبیر را منظور بدارید، میتوان آن را یکی از شاهکارهاي جوسایا 

. گامها و سبکهاي موسیقی در جهت تازهجویی و زیبایی در تغییر بود. ام طبقات مردم دوستار داشتموسیقی در تم

)) نی پان((م،  ق 240در حدود . آهنگسازي و آالت موسیقی از سادگی اولیه خارج شده، رنگارنگتر و فراوانتر شدند

کتسیبیوس آن را تکامل  175دود سال و ح ;به ارگی از نیهاي برنجی شدقدیمی در اسکندریه بزرگتر شده تبدیل 

داد و تبدیل به ارگی نمود که با مخلوطی از هوا و آب کار میکرد و نوازنده میتوانست امواج متنوع صوتی را تحت 

از ساختمان و چگونگی این ارگ اطالعات بیشتري در دست نیست، ولی میدانیم که همین آلت . اراده خود درآورد

از مجموع آالت موسیقی، ارکستر به . حول یافته، تبدیل به ارگ کلیسا و ارگ امروزي شدموسیقی، در روم بسرعت ت

وجود آوردند، و از آالت خاص موسیقی کنسرتهایی نیمه سمفونیک در تاالرهاي اسکندریه، آتن، و سیراکوز اجرا 

ازهاي حرفهاي در اجتماع هنرمندان موسیقی و تکنو. نوازندگی و خوانندگی یکنفري نیز بسیار ترقی کرد. میکردند

، آریستوکسنوس تارنتومی، شاگرد ارسطو، 318در سال . مقامی در خور دستمزدهاي گزافی که میگرفتند یافتند

آریستوکسنوس . رساله کوچکی به عنوان آرمونیک، نوشت که کتاب پایه نظري موسیقی در دنیاي باستان گردید

آتنایوس از وي نقل میکند که . ز موسیقی زمان خود لذت نمیبردمردي بسیار جدي بود و مانند اغلب فیلسوفان ا

. تئاتر کامال منحط و موسیقی سر تا پا خراب و مبتذل شده است((

این حرف را بسیاري از .)) آورند موسیقی ما چه بود و چه منزلتی داشت چندان نیست تعداد کسانی که به یاد می

  . اند نسلهاي بعد عینا شنیده

درباره معماري عصر یونان باستان امروز براي ما چندان مقدور نیست، زیرا گذشت زمان غدار کلیه آثار قضاوت کامل 

هایی که مانده میتوان دریافت که هنر ساختمانی یونان  ها و خرابه مع هذا، از نوشته. آن را با خاك یکسان کرده است

: دو جانبه یونانی و شرقی سبک مختلطی به وجود آورده بودنفوذ . سیادت خود را از باکتریا تا اسپانیا توسعه داده بود

حتی  ;ستونبندي و گچبري روي سر ستون از یونان به آسیا رفت و طاق و گنبد و قبه از مشرق زمین وارد یونان شد

سبک دوریک، در عصري که . در مراکز قدیمی هلنی، مانند دلوس، پایتختهایی به سبک مصري و ایرانی برپا شد

ولی سبک . و ظرافت مورد توجه بود، خشک و بیروح شد و شهرها یکی پس از دیگري آن را رها میکردندتزیین 
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هنر، به موازات حکومت، قانون، علماالخالق، ادبیات، و فلسفه جنبه مذهبی خود را . کورنتی به اوج زیبایی خود رسید

ها، و  ها، ورزشگاه باغها، تاالرهاي عمومی، کتابخانهرواقها، ایوانها میدانها . از دست داده، جنبه غیر روحانی میگرفت

ها را تحت الشعاع قرار داده، کاخهاي سلطنتی شاهوار راه جدیدي به سوي  حمامها ساختمان معابد و پرستشگاه

ها با نقاشی، مجسمه سازي، و برجسته کاري تزیین میشد  نماي داخلی خانه. طراحی و تزیین کاري معماري گشودند

ها، و ساختمانهاي کاله فرنگی سلطنتی در پایتختها  باغها، دریاچه. هاي اعیان باغهاي خصوصی به وجود آمد در خانه

خیابانسازي به سبک . شهرسازي همراه معماري رونق یافت. ساخته شد، که اغلب براي استفاده عموم باز بود

. مرور اسب و گردونه کافی بود، به وجود آمدمستطیل هیپوداموس با پهنایی حدود ده متر، که آن روزها براي عبور و 

هاي هلنیستی آن عصر خاکی بودند و در  به خیابانهاي سنگفرشش میبالید، ولی ظاهرا اغلب کوچه) ازمیر(سمورنا 

  . شدند زمستان غرق گل می

. ن برپا شددر آتن قرن دوم ستونهاي بلند کورنتی در اولمپیو. ساختمانهاي زیبا به طور بیسابقهاي گسترده شدند

که از موارد نادر  ;طرح عمومی بناي توسعه یافتهاي را که زیباترین بناي آتن بود کوسوتیوس معمار رومی ریخت

لیویوس این معبد را، که . دخالت رومیها در معماري یونان بود، زیرا همیشه خود آنها به معماري یونان متکی بودند

از این بنا شانزده ستون برجاي . که شایسته سکونت خداي خدایان بود معبد زئوس اولمپیا بود، تنها بنایی میداند

روحانیت محتضر آتن و نبوغ فیلون معبد باشکوه الئوسیس . مانده که زیباترین نمونه سبک کورنتی به شمار میروند

ي زیبا برجاي فقط قطعاتی از این بنا. را، که پریکلس قبال بر قطعه زمینی مقدس آغاز کرده بود، به اتمام رسانید

فرانسویها در دلوس نقشه زمینی معبد آپولون را از . مانده که خود نمونه طراحی و حکاکی بسیار عالی یونان است

خاك بیرون کشیدهاند و شهري را نمایان ساختهاند که پر از رواقهایی است که محل داد و ستد یونانیها یا پناهگاه 

هیرون دوم در سیراکوز بناهاي باشکوهی برپا کرد، تئاتر دولتی . تهاي صدها خارجی و یونانی بوده اس مجسمه

بطالسه مصر اسکندریه را با . موجود را وسیع نمود، که تا به امروز نام وي بر روي سنگهاي این بنا به چشم میخورد

بطلمیوس . ستبناهایی که شهر را در زیبایی شهره ساخت زینت داده بودند، لیکن کوچکترین اثري از آنها نمانده ا

سوم معبدي در ادفو ساخت که عالیترین اثر معماري یونان در کشورهاي متصرفی بود، و بازماندگانش معبد ایسیس 

در شهرهاي یونیا از قبیل میلتوس، پرینه، و ماگنسیا معابد جدیدي براي خدایان . را در فیالي بنا یا تجدید بنا کردند

به افتخار آپولون معبد وسیعتري به . م تمام شد ق 300س حدود سال سومین معبد آرتمیس در افسو. ساخته شد

که بعضی از قسمتهاي ) میالدي 41 - قم 332(معماري پایونیوس و دافنیس در دیدوما، نزدیک میلتوس، ساخته شد 

بانزد مردم ائومنس دوم با ایجاد بناهاي زیبا پایتخت خود پرگامون را ز. ستونهاي عالی یونیایی آن بر جاي مانده است

از زیر خاك بیرون  1878بین ساختمانهاي زیباي آن، قربانگاه مشهور زئوس بود که آلمانها در سال . یونان کرد

پلکان شاهواري بین ایوان و محوطه ستوندار و . آوردند و دوباره با استادي کامل در موزه پرگامون برلین بنا کردند

نفاست این بنا در آن دوره با . ي آن را کتیبه زیبایی زینت داده استوسیع آن موجود است و اطراف قاعده چهل متر

هرگز یونان به این زیبایی تزیین نشده . ساختمان موسولئوم در قرن چهارم و پارتنون در قرن پنجم برابري میکند

. انده بودبود، و هرگز شوق مردم این کشور و استادان هنرمندش محل سکونت انسانی را به این شکوه و جالل نرس

II -  نقاشی  

در مراحل اولیه فرهنگ هر ملتی، نقاشی  ;نقاشی معموال آخرین هنر بزرگی است که در هر تمدنی به بلوغ میرسد

تابع معماري و مجسمه سازي مذهبی است، و تنها هنگامی مستقل میشود که زندگی خصوصی و ثروت شخصی 

چون از بین رفتن دموکراسی توجه عموم را از حکومت منحرف  .ها یا یادبود اشخاص گردد مردم موجد تزیین خانه

ثروتمندان کاخهاي مجلل میساختند و . کرد، مردم دنبال تسالیی میگشتند که در خانه و ماواي خود داشته باشند
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در اسکندریه . دستمزدهاي گزافی به هنرمندانی میدادند که فوارهاي را تزیین کنند یا دیواري را درخشش بخشند

هاي چوبی  تمام شهرهاي هلنیستی براي این منظور تخته ;اشی روي شیشه را براي تزیین دیوار به کار میبردندنق

شاهزادگان و اشراف ترجیح میدادند که عکسهاي بسیار بزرگ آنها روي قطعات جداي . قابل حرکت استعمال میکردند

متاسفانه،  ;میکند که در سفرش به یونان دیده استپاوسانیاس از تعداد زیادي پرده نقاشی گفتگو . مرمر نقاشی شود

کیفیت این نقاشیها . جز چند تکه نقاشی رنگ پریده روي سنگ و سفال، از این هنر با رونق چیزي باقی نمانده است

هاي بدلی رنگ و رو رفته و متوسط آنها که در پومپئی، هر کوالنیوم، و روم پیدا شده  را فقط باید از روي نسخه

. کردقضاوت 

نقاشان دستمزدهاي گزاف . یونان مقام نقاشانش را همردیف مجسمه سازان و معماران خود، بلکه باالتر، میدانست

کنسیکلس افسوسی که نتوانسته بود صلهاي را . میگرفتند، و درباره زندگی ایشان هزاران داستان جذاب گفته میشد

وقتی . را کشید که با ماهیگیري به بازي به دنبال هم میدوند که انتظار داشت از ملکه ستراتونیکه بگیرد، تصویر او

تصویر ((ستراتونیکه از آنجایی که . تابلو به اتمام رسید، آن را به معرض نمایش گذارد و از ترس مجازات فرار نمود

هنگامی که  .وي را بخشید و به میهن برگرداند)) چهره هر دو نفر را بسیار استادانه و شبیه به اصل رسم کرده بود

یکی از دیکتاتورها . آراتوس، سیکوئون را متصرف شد، فرمان داد که کلیه تصاویر دیکتاتورهاي سابق را از بین بردارند

این تابلو . تصویر کرده بود که کنار گردونهاش ایستاده است) نقاش قرن چهارم(به نام آرخستراتوس را مالنتوس نامی 

آراتوس قبول . لس نقاش استدعا کرد که آراتوس از نابود کردن آن صرف نظر کندبه قدري زیبا و روشن بود که نئاک

استرابون میگوید که . کرد، به شرطی که شکل آرخستراتوس به شکل دیگري که کمتر برخورنده باشد تعریض شود

عوضی  این تصویر چنان زنده بود که کبکها آن را. پروتوگنس تصویر یک ساتیر را کشید که کبکی کنارش بود

  . میگرفتند

پلینی میگوید که همین نقاش بر . باالخره نقش کبک را پاك کرد که مردم نفاست تصویر ساتیر را بهتر درك کنند

چهار الیه رنگ مالید که هر گاه ) موسس فرضی شهري به همین نام در رودس(روي تابلوي مشهور خود یالوسوس 

نقاش، که از عدم توانایی خود در نشان دادن کفی که از . ان بماندالیهاي در اثر زمان پاك شود، رنگ تازه و درخش

دهان سگ یالوسوس بیرون میریخت خشمناك شده بود، اسفنجی به طرف تابلو پرتاب کرد تا آن را خراب کند، ولی 

. اسفنج البته درست به جاي الزم خورد و اثر رنگی بر جاي گذاشت که کامال رنگ کف دهان سگ خشمناك بود

در . دمتریوس پولیورکتس رودس را تصرف کرد، از آتش زدن شهر خودداري نمود، مبادا این تابلو از بین برود چون

. مدت محاصره شهر، هنگامی که ارتش مقدونی پیشرفت کرد، پروتوگنس در کارگاه دهقانی خود به کار ادامه میداد

. به داخل دیوارهاي شهر پناهنده نشده استدمتریوس به دنبال او فرستاد و پرسید که چرا وي مانند سایرین 

سلطان محافظی بر او گماشت و کار .)) چون میدانم تو علیه رودسیها میجنگی نه علیه هنر: ((پروتوگنس جواب داد

  . محاصره را رها کرد تا ایستاده، نقاشی او را تماشا کند

اگرچه مناظر . هاي نقاشی آشنایی کامل داشتند هنقاشان هلنیستی به فنون مناظر و مرایا و تنظیم نور وفاصله در پرد

البته اگر (طبیعی را فقط براي زمینه و تزیین در نقاشی به کار میبردند و آنها را بیروح و معمولی مجسم میکردند 

، الاقل موجودیت طبیعت را پذیرفته، و آن را، در )هاي بدل نقاشیهاي پومپئی را مالك قضاوت قرارداد بتوان نسخه

مع هذا، آن قدر . زمانی که تئوکریتوس در اشعار خود مورد استفاده قرار میداد، در نقاشیهاي خود وارد میکردند همان

پیشینیان آنان فقط تصویر خدایان . به انسان و کارهاي او توجه داشتند که وقت پرداختن به درخت و گل را نداشتند

ضمنا درك کرده بودند که  ;جنبه انسانی داشت عالقه داشتندنقاشان هلنیستی به هر چه . و ثروتمندان را میکشیدند

به این دلیل، . حتی یک شکل زشت نیز ممکن است موضوع نقاشی زیبایی باشد، یا الاقل وسیله دستمزد خوبی شود
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با اشتیاق نقاشان هلندي، به موضوعهاي معمولی پرداخته، از کشیدن تصویر سلمان، پینه دوز، زن روسپی، زن خیاط، 

هایی از اشیاي بیجان را، مانند نان و  هارپایان، مردم ناقص الخلقه، و حیوانات عجیب لذت میبردند و به آنها نمونهچ

سوسوس پرگامونی، . تخممرغ، میوه و سبزي، ماهی و شکار، شراب و سایر اسباب تعیش و تشریفات، اضافه میکردند

ضیافتها کثیف و در هم برهم بود، باعث تفریح و سرور با کشیدن کف اطاقهاي موزاییکیی که هنوز از ته مانده 

اشخاص محافظه کار و کسانی که خود را سنگین و با وقار میدانستند از این کار منزجر شده، . همعصران خود میشد

  . خواندند این تجلیل کنندگان ابتذال را تصویر کننده وقاحتها و کثافتها می

بعضی از شاهکارهاي بزرگتر این عصر به واسطه آتشفشانی . وع بوددر تب تصویر اشیاي زشت طبق قانون ممن

فرسکویی که اخیرا در اوستیا کشف شده ظاهرا نسخه ناقصی از . وزوویوس از گمنامی، بلکه از فراموشی، نجات یافتند

نوادهاي بوده معروف است، که نام خا)) عروسی آلدوبراندینی((این تابلو اکنون به نام . یک تابلوي اصیل یونانی است

در این تصویر آفرودیته نیرومند کشیده شده که در . که تابلو قبل از انتقال به موزه واتیکان به آنها تعلق داشته است

کنار عروس خجولی ایستاده، به او جرئت میدهد، در حالی که داماد بیصبرانه و بدون اینکه احتیاجی به جرئت دادن 

ظریفتر از این دو تصویر اصلی، طرح زن باوقاري است که در کنار دیده . استداشته باشد، کنار نیمکت ایستاده 

یک تابلوي دیواري باشکوهی نیز . میشود و مشغول نواختن عودي است که رنگ آن در اثر گذشت زمان پریده است

روکلوس در در این تصویر، اخیلس، که پات. باقی مانده که آن را به تابلوي اصیل یونانی قرن سوم نسبت میدهند

شکلهاي این . کنارش ایستاده، با خشم اسیر خود بریسئیس را به دشمن شهوتران خود آگاممنون تسلیم میکند

معموال ما به پاهاي بلندتر و باالتنه کوتاهتر آشنا . تصویر، به سلیقه و عادت ما، پیش از آنکه زیبا باشند، با ابهتند

هاي زنان و مردان یونانی عصر خود  ن باستان خیلی بیشتر با اندازههستیم، لیکن باید قبول کرد که نقاشان یونا

مرور زمان جالل و تازگی این آثار را زدوده و فقط قوه تصور قادر است درخشش و زیبایی آنها را . آشنایی داشتهاند

  . که روزي مورد تحسین عوام و سالطین بوده بازگرداند

موزاییک هنر قدیمی . که ظاهرا از نقاشیهاي یونانی اقتباس شده است جالبتر از همه چند قطعه موزاییک رومی است

یک قطعه نقاشی را به وسیله . یونانیان آن را گرفتند و به اوج ترقی تاریخی خود رساندند ;مصر و بینالنهرین بود

ر هم خطوطی به چهارگوشهاي کوچک تقسیم میکردند و قطعات کوچکتر مرمر را چنان رنگ میزدند که وقتی کنا

چند قطعه از این موزاییکها، که قرنها زیر پاي هزاران نفر قرار گرفتهاند، . میچیدند، تابلویی پردوام به وجود میآمد

که در خانه فارنوسها در پومپئی )) نبرد ایسوس. ((هنوز رنگ خود را حفظ کرده، داستانهاي باستان را بیان میکنند

وکسنوس در قرن چهارم مربوط میشود، مرکب از یک میلیون و پانصد پیدا شد، و حدس زدند که به یک نقاشی فیل

این . متر است 5در  5/2تمام موزاییک  .نداردهزار قطعه سنگ است که هر کدام بیش از چند میلیمتر مربع سطح 

، سخت صدمه دید، ولی آن قدر از آن باقی )میالدي 79(فرو برد  اثر در آتشفشان و زلزلهاي که پومپئی را در خود

اسکندر، سیاه و سوخته از گرما و پریشان و ژولیده از کثافت میدان . مانده که استادي و نیرومندي هنرمند را برساند

بزادهاي نجی. نبرد، پیشرو حمله است و سوار بر اسب خود، بوکفالوس، در چند قدمی گردونه داریوش دیده میشود

داریوش، بی توجه به خطري که از . ایرانی خود را در میان دو پادشاه انداخته و نیزه اسکندر در بدن او نشسته است

جانب نیزه دیگر اسکندر متوجه اوست، از گردونه به طرف دوست محتضر خود برگشته، چهرهاش ماالمال از غم و 

نشان . آمده و نیزه اسکندر به هدف نرسیده، در هوا معلق است سوارکاران ایرانی به نجات پادشاه خود. اندوه است

دادن احساسات در هم و آشفته چهره داریوش معرف قدرت بینظیر نقاش است، لیکن سر اسب اسکندر جاذبترین 

  . عالیتر از این موزاییک در دنیا وجود ندارد. بخش نقاشی است
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III  -  مجسمه سازي  

ها و خیابانها، باغهاي  معابد و کاخها، خانه. اوانی عصر هلنیستی نبوده استدر هیچ عصري مجسمه سازي به فر

تمام جوانب زندگی انسانی و بسیاري از جوانب دنیاي گیاه و حیوان در مجسمه . عمومی و خصوصی پر از مجسمه بود

اودانی میساختند، هاي نیمتنه سنگی، قهرمانان مرده و مشاهیر زنده را در اندك مدتی ج مجسمه. سازي مجسم میشد

. و حتی مفاهیم مجردي چون خوشبختی، صلح، بدنامی، یا شیطان زمان در سنگ موجودیت مادي مییافتند

ائوتوخیدس سیکوئونی، شاگرد لوسیپوس، براي انطاکیه مجسمهاي ساخت به نام خوشبختی که تجسم روح و امید 

سنت غنی مجسمه سازي آتن را ادامه دادند و، با پسران پراکسیتلس تیماخوس و کفیسودوتوس . براي آن شهر باشد

در عین حال، بیشتر . هاي عظیم دمتر، پرسفونه، و آرتمیس در پلوپونز، به اوج شهرت رسیدند ساختن مجسمه

  . مجسمه سازان جدید براي گذران معاش به دربار و بارگاه سالطین و حکمرانان یونانی شرقی قناعت میکردند

یکصد مجسمه عظیم در این . تبی در مجسمه سازي به وجود آورد که منحصر به فرد بودرودس، در قرن سوم، مک

بزرگترین آنها مجسمه مفرغی . جزیره بود که به قول پلینی هر کدام از آنها میتوانستند مایه شهرت یک شهر باشند

در . ساخته شد م ق 280عظیم هلیوس خداي آفتاب بود که از قطعات مختلف سنگ به دست خارس لیندوسی در 

افسانه بیمبنایی آمده است که خارس پس از اینکه فهمید مخارج کار بیشتر از تخمین او بوده خودکشی کرد، و 

این مجسمه طوري روي بندرگاه قرار گرفته بود که کشتیها میتوانستهاند از . همشهریش الخس آن را تکمیل کرد

از ابعاد این مجسمه چنین بر میآید که سلیقه رودسیها . میرسیدمیان پایش بگذرند، و ارتفاع آن به سی و پنج متر 

بیشتر متوجه بزرگی و خودنمایی بوده است، ولی شاید هم از این مجسمه به عنوان چراغ بندر یا نمادي براي شهر 

به  اگر بتوان به شعري که در گلچین ادبی یونان موجود است اعتماد کرد، این مجسمه مشعلی. استفاده میکردهاند

دست داشته که مظهر آزادي رودس بوده است تقدم خاص آن به مجسمه مشهوري دریکی از بنادر دنیا قابل توجه 

: پلینی میگوید. این مجسمه یکی از عجایب هفتگانه دنیا به شمار میرفته است .است

فقط مردان درشت هیکل میتوانند انگشت . پس از اتمام، در اثر زلزله سرنگون شداین مجسمه، پنجاه و شش سال 

وقتی . ها بزرگتر است انگشتان آن به تنهایی از بسیاري از مجسمه ;شست مجسمه را در میان بازوان خود جاي دهند

یده میشود که هاي بزرگی د در داخل آن صخره. دستهایش قطع شود، غارهاي عمیقی در بدنه آن پدیدار میشود

گفته میشود که ساختن آن دوازده سال طول کشید، و . هنرمند براي مستقر کردن مجسمه کار گذاشته بوده است

سیصد تالنت خرج برداشت، این مبلغ از فروش ماشینهاي جنگی دمتریوس که پس از محاصرهاي بی نتیجه شهر را 

   .شدرها کرده و رفته بود تامین 

پلینی آن را در کاخ . یکی دیگر از شاهکارهاي مکتب رودس الئوکوئون است که در تاریخ به همان پایه شهرت رسید

هاي حمامهاي تیتوس یافت شد و تقریبا محقق  در خرابه 1506مجسمه مزبور در سال . امپراطور تیتوس دیده بود

م  ، پولودوروس، و آتنو دوروس است که آن را از قطعه مرمر در قرن اول یا دوم قاست که کار اصلی آگساندر

کشف آن در رنسانس ایتالیا موثر بود و بخصوص میکالنژ را چنان تحت تاثیر گذاشت که کوشید . تراشیدند و ساختند

الئوکوئون کشیشی از اهالی تروا بود که با پذیرفتن  .نشدبازوي راست آن را که از دست رفته بود بسازد، ولی موفق 

آتنه .)) من از یونانیها حتی اگر هدیه بیاورند میترسم: ((اسب پیشکشی یونانیها مخالفت کرد و، به قول ویرژیل، گفت

الئوکوئون به کمک آنها  ;ش حملهور شدندمارها اول به دو پسر. که موافق یونانیها بود دو مار را مامور کشتن او کرد

در آخر هر سه نفر زیر فشار اندام مارها خرد، در اثر سم دندان آنها کشته . رفت، و خود نیز در چنگ مارها گرفتار آمد

، سازندگان این مجسمه کوشیدهاند که رنج کشیش را )و نیز در فیلوکتتس اثرسوفکل(به گفته ویرژیل . شدند

در ادبیات و معموال در زندگی، درد و رنج . نتیجه کار آنها با حالت طبیعی سنگ چندان سازگاري نداردبنمایانند، ولی 



١١٢٣

زودگذر است، ولی در این مجسمه فریاد دردناك کشیش ابدیتی غیرطبیعی یافته است، و بیننده آن قدر که از غم 

مع هذا، استادي طراحی و فن مجسمه سازي تحسین تماشاچی . متاثر میشود از این مجسمه نمیشود دمترخاموش 

ها اغراق شده، ولی دست و پاي کشیش پیر و بدنهاي دو پسر او  در نمایش عضالت مجسمه. را به خود جلب میکند

ان آن را میدانستیم، مانند شاید اگر ما هم قبل از دیدن مجسمه داست. در کمال اصالت و ابهت حجاري شده است

پلینی که گفته است این مجسمه بزرگترین شاهکار هنر مجسمه سازي دنیاي باستان است، تحت تاثیر قرار 

. میگرفتیم

بسیاري از مراکز دیگر یونان نیز، در این عصري که اهمیتش کامال شناخته نشده است، مکتبهاي مجسمه سازي با 

هر اسکندریه، در تاریخ طوالنی آن، آن قدر دستخوش خرابی و تبدیل قرار گرفته که خاك و بناهاي ش. رونقی داشتند

تنها اثر مهمی . آثار هنرمندان یونانی که در دربارهاي سالطین بطالسه هنرنمایی میکردند کمتر برجاي مانده است

ه عنوان مظهر شانزده ذراع مد در واتیکان است که شانزده کودك آبی، ب)) نیل((که از آنها باقی مانده، مجسمه آرام 

در سیدون، مجسمه سازان یونانی براي اشخاص مهم گمنام چندین تابوت . سالیانه رودخانه نیل آن را تکمیل میکنند

حکاکی . نام دارد، مایه افتخار موزه قسطنطنیه است)) تابوت اسکندر((سنگی ساخته بودند که بهترین آنها، که بغلط 

کتیبه پارتنون است، صورتها زیبا و خوش تناسب است، حرکات آنها زنده و نیرومند و در  روي آن تا حدي شبیه به

عین حال ساده است، و رنگهاي مالیمی که هنوز به سنگها چسبیده نشانه اثري است که نقاشی یونان در مجسمه 

تاوریسکوس مجسمه دسته  م، آپولونیوس و برادرش ق 150در ترالس، واقع در کاریا، در حدود . سازي آن داشته است

دو جوان زیبا دیرکه فتان را، که با : مشهور است)) گراز فارنزه((جمعی برنزي بزرگی براي رودس ساختند که به نام 

ز زنندهاي با رضایت به این بدرفتاري کرده، به شاخ گرازي خشمگین میبندند، و آنتیوپه به طر آنتیوپهمادرشان 

در پرگامون، مجسمه سازان یونانی با مفرغ چند مجسمه دسته جمعی از میدان نبرد ساختند که  .مینگردمنظره 

بعد، براي اینکه . دیه کردآتالوس در ابتدا، هنگامی که بیرون راندن گلها را جشن میگرفت، آنها را به شهر خود ه

هاي مرمرین این مجسمه را به آتن اهدا کرد  دینی را که فرهنگ یونان نسبت به آتن احساس میکرد بیان کند، نمونه

که )) سرباز گلی در حال احتضار((قطعاتی از نمونه مرمرین آن بر جاي مانده، از جمله . که در آکروپولیس نصب شود

یک سرباز گلی، که مرگ را بر اسارت ترجیح . محفوظ است)) پایتوس و آریا((حت عنوان در موزه کاپیتولین بغلط ت

شاید . ها در مصر و اروپا پراکنده است میدهد، اول زنش و بعد خود را میکشد، قطعات دیگري از این سلسله مجسمه

، متعلق به همین گروه ، که صرف نظر از پستانهاي هوس انگیزش در نهایت معصومیت ساخته شده))آمازون مرده((

مردان مغلوب بزرگترین رنجها و دردها را . ها در بیان عواطف و احساسات نمونه اعتدال هستند این مجسمه .باشد

دهند که همراه با تصویر مردان فاتح به هنرمندان این اجازه را می ;متحمل میشوند، ولی در نهایت دلیري میمیرند

این آثار از لحاظ وسعت اندیشه، دقت در ساختمان . کردن شکست دشمنان آنها، فضایل مغلوبین را نیز نمایش دهند

هاي فوق است برجسته کاري پایه معبد  اثر دیگري که به همان کمال نمونه. بدن، و استادي در فن هیچ نقصی ندارند

شاید تمثیلی از جنگ پرگامون و گلها  ;، که باز تصویر جنگ خدایان و غولهاستزئوس در آکروپولیس پرگامون است

همرفته شلوغ، و گاهی از نظر نمایش اغراقآمیز است، ولی بعضی از صورتهاي آن جزو بهترین  این اثر روي. باشد

. میراث هنري یونان به شمار میرود

، االهه اساطیري، چون ))هکاته((ه شده، و مجسمه با قدرتی شبیه هنر سکوپاس ساخت)) زئوس((مجسمه بدون سر 

هاي خدایان که به دست  این عصر، از حیث مجسمه. غزلی است زیبا و باشکوه در میدان وحشت و خونریزي جنگ

گویی میخواستهاند تمام خدایان مشهور را به صف . هنرمندانی ساخته شده که اکنون گمنام هستند، بسیار غنی است

که اکنون در موزه دله ترمه رم )) لودوویزي هرا((که در اوتریکولی پیدا شده، و )) سر زئوس((شاهوار مجسمه . بیاورند
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، که روزي مشهور بود، .))بلودآپولون . ((است، گوته جوان را چنان به شوق آورد که قالب آنها را با خود به آلمان برد

هراکلس ((ها  دیگر از مجسمه. گرچه از نظر فنی بیروح و سرد است، دو قرن پیش وینکلمان را به شگفت افکند

است که گلوکون آتنی آن را از روي مجسمهاي منسوب به لوسیپوس ساخته است بدنی خسته با عضالتی در )) فارنزه

انگار که قدرت، این سوال هرگز پاسخ نداشته،  ;هرههم پیچیده، به درماندگی و مهربانی تمام، با حالت استفهامی بر چ

هدف آن چه باید باشد در این عصر از آفرودیته آن قدر مجسمه ساختهاند که تعداد آنها فقط به پاي  ;را تکرار میکند

  . هاي رومی آنها باقی ماندهاند ها از طریق نمونه بعضی از این مجسمه. فداییان او نمیرسد

در  1820آن را در . م است ظاهرا اثري اصیل از قرن دوم ق) در موزه لوور)) ونوس دومیلو(()) (آفرودیته ملوس((

این مجسمه نسبتا عریان  ;))ساندروس: ((جزیره ملوس نزدیک پایه ستونی یافتند، و این حروف بر آن منقوش بود

ضر چاپ شده، لیکن هیکل آن چهره آن به ظرافت و زیبایی تصویري نیست که در کتاب حا. شاید کار آگساندر باشد

کمرباریک آن به بدن ورزیده و کفلهاي ستبر آن . خود منظومهاي است از آن سالمتی که گل طبیعی آن زیبایی است

ونوس (( .هستندنه به این کمال، مع ذلک مطبوع دیدگان، )) ونوس د مدیچی((و )) ونوس کاپیتولین.((نمیخورد

این ونوس، براي اینکه زیبایی بدن . ، که به ونوس خوش کفل معروف است، بسیار نافذ و شهوتانگیز است))کالیپوگه

همه جالبتر مجسمه نفیس  از مینگردخود را بهتر بنمایاند، پردهاي بر بدن کشیده، و در برکه آبی به کفلهاي خود 

هاي  کشف شد، و اکنون شاهکار مجسمه 1863است که در همین شهر به سال )) پیروزي ساموتراس((یا )) نیکه((

است سوار شده و  این مجسمه االهه پیروزي را نشان میهد که بر سر دماغه کشتیش که بسرعت در حرکت .استلوور 

بالهاي بزرگش چنان است که گویی کشتی را خالف نسیمی که در لباس او  ;گویی کشتی را به حمله رهبري میکند

در این اثر هم یونانیها زن را به صورت مادري نیرومند مجسم . افتاده و آن را مواج ساخته است به پیش میبرد

زیبایی پایدار مادري است  ;یبایی نحیف و زودگذر جوانی نیستزیبایی این مجسمه ز. کردهاند، نه موجودي ظریف

گوته را )) فاوست((گویی هنرمند میخواسته سطرهاي آخر  ;که مرد را به برخاستن و کسب موفقیت تشجیع میکند

. تمدنی که موجد پیدایش فکر و تراشیدن اینچنین پیکرهاي باشد هنوز از زوال قطعی بسیار دور است. مجسم سازد

این هنرمندان به کوه . ایان تنها موضوع مورد عالقه مجسمه سازانی نبودند که غروب هنر یونان را نورانی کردندخد

  . هاي کار مینگریستند، نه چیزي بیشتر اولمپ تنها به عنوان معدنی از موضوعات و مایه

رداختند، و رضایت خود را در نمایش وقتی، به علت تکرار در استفاده، معدن به انتها رسید، آنها به موضوعات زمینی پ

هایی دلپذیر از سر هومر،  مجسمه. موضوعاتی چون خرد و زیبایی، و شگفتی و انتزاع زندگی بشري جستجو کردند

تراشیدند که اکنون روشنی بخش  ))هرمافرودیتس((تعدادي پیکره مطبوع و هنرمندانه از . اوریپید، وسقراط ساختند

اطفال نیز موضوع جالب دیگري براي مجسمه سازان بودند، . هاي قسطنطنیه، بورگزه رم، و لوور است چشمها در موزه

جوانی در حال ((و از همه زیباتر  میکند،مانند کودکی که خار از پایش در میآورد، یا دیگري که با غازي کشمکش 

موضوع دیگري که طرف توجه مجسمه سازان واقع شد  .میشودست که به بوئتوس شاگرد لوسیپوس نسبت داده ))دعا

سیلنوس ((یرهاي سرخوشی چون در موزه مونیخ و سات)) فاونوس باربرینی((از آن جمله است  ;پریهاي جنگی بودند

هاي سرخ فام و  هاي خود از گونه گاهی نیز، با تکرارهاي غیر مالل آور، در میان پیکره. در موزه ناپل)) مست

  . کردند شوخیهاي شیطانی خداي عشق استفاده می

IV -  توضیح  

در . هلنیستی استاستیالي ناگهانی طنز بر محراب مقدس هنر مجسمه سازي کالسیک یونان وجه مشخص هنر 

هاي  ها امروز چند نمونه از فاونوسهاي خندان، پانهاي آوازه خوان، باکوسهاي در حال طغیان، یا بچه تمام موزه

شاید . شیطانی که در کمال بی نزاکتی عضوي از آنها به عنوان فواره مورد استفاده قرار گرفته است، موجود است
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ی، و احساسی را که در اثر تبعیت از مذهب و دولت از دست داده بود به آن بازگشت هنر یونان به آسیا آن تنوع، گرم

جوان سوبیاکویی در موزه دله ترمه، آریادنه خفته در واتیکان، و : البته اعتدال نسبی کامل از میان نرفت. باز گرداند

ین دوره، در آتن، بسیاري دوشیزه نشسته در قصر کنسرواتوري سنت ظریف پراکسیتلس را ادامه دادند، و در سرتاسر ا

هاي مرسوم قرون چهارم و پنجم و  زمان خود مقابله کرده، به شیوه)) نوگرایانه((از مجسمه سازان آگاهانه با تمایالت 

اما رویهمرفته، روح عصر در پی تجربه، فرد . م، رجعت میکردند هاي وزین و مهجور قرن ششم ق حتی گاهی به شیوه

اقعپردازي بود همراه با جریان نیرومند مخالفی در جهت تخیل، ایدئالیسم، احساس، و گرایی، طبیعت گرایی، و و

. حالتهاي نمایشی

هنرمندان با دقت تشریح بدن را مورد مطالعه قرار داده، از روي مدل زنده در کارگاه خودکار میکردند، و مجسمه 

براي نشان . که از هر سو مورد تماشا باشدهاي خود را طوري میساختند که نه تنها از سمت جلو،  سازان مجسمه

هاي سرخ ساتیرها که از شراب میدرخشیدند مواد مختلف و تازهاي از قبیل بلور،  دادن رنگ سیاهپوستان و چهره

  . مرمر، و سنگ سماق به کار میبردند سیاه،، زبرجد، شیشه، بازالت کالسدوان

گویی که انتقاد  ;از تکرار خسته شده بودند. قوه ابتکار هنرمندان این دوره با استادیشان در فن خویش برابري میکرد

دیگر . که حقیقت و اصالت اشخاص و اشیایی را که میساختند نشان بدهند مصمم بودند کرده،راسکین را پیش بینی 

هنر خود را محدود به تجسم کمال و زیبایی، ورزشکاران، قهرمانان، و خدایان نمیکردند، بلکه از کارگران، ماهیگیران، 

دکان، دهقانان، هاي مختلف میساختند و، در کو موسیقیدانان، مردم عادي، سوارکاران، و خواجه سرایان مجسمه

هاي خشمناك مانند دموستن، صورتهاي نیرومند و ستمکارانه چون ائوتودموس  اشخاص جالب مانند سقراط، چهره

پادشاه یونانی باکتریا ، و اشخاص منزوي متروکی چون پیرزن بازار موزه مترپلیتن نیویورك، به دنبال موضوع 

تردید نمیکردند که شهوانی . رفته، در لذایذ آن شرکت میکردندزندگی را با رنگارنگی و پیچیدگی آن پذی. میگشتند

فیلسوفانی نبودند که از نتایج اجتماعی فردگرایی اپیکوري  ;والدینی نبودند که نگران عفت دخترانشان باشند ;باشند

به چین و چروك زیبایی بدن انسان را میدیدند و آن را به قالبهاي جذابی در میآوردند که الاقل براي مدتی . بهراسند

آزاد از قیود دوره کالسیک، خود را به عواطف ظریف تسلیم کردند و، احتماال با . پیري و زمان گذران پوزخند میزد

احساسی صادقانه، چوپانی را که از سرخوردگی در عشق به حالت مرگ افتاده، سرهاي زیبایی را که در راه معشوق بر 

اینها نیز به نظر آنها در شمار حقایقی بودند . ندانشان را داشتند تصویر میکردندباد رفته بودند، و مادرانی که غم فرز

هاي دردناك، و مرگ نابهنگام رو به رو شده، براي آنها جایی  و باالخره با واقعیت درد و غم، فاجعه. که باید ثبت شوند

. در معرفی خود از زندگانی بشر منظور میکردند

ه باشد نمیتواند به این زودي حکم به زوال تمدن هلنیستی بدهد، زیرا چنین هیچ محققی که عقل سلیم داشت

درست است که در این دوره . قضاوتی فقط اعتذاري است براي خاتمه دادن به داستان یونان قبل از اداي کامل مطلب

ر جمیع ابزار کار با کند شدن هنر خالقه رو به رو هستیم، ولی در عوض هنري در این دوره بوفور موجود است که ب

حیات یونان نیز، مانند هر  ;جوانی تا ابد نمیپاید و زیباییهاي آن هم مافوق زیباییهاي دیگر نیست. خود سیادت دارد

افول آغاز شده، به مذهب، اخالق، . حیات دیگري، باید دوران فروکشی میداشت و سالمندي جا افتادهاي را میپذیرفت

ولی نبوغ یونانی، هنر یونانی را، چون علم و فلسفه . را اینجا و آنجا برجاي میگذاشت و ادبیات رسوخ کرده، و داغ خود

آن، تا به آخر در اوج نگاه داشت و هرگز، در جوانی منزوي آن، عشق یونان به زیبایی، یا قدرت و شکیباییش براي 

ت به شهرهاي خواب آلود مشرق تجسم آن، تا به این حد پیروزمندانه گسترش نیافته و چنان سرشار از جنبش و حیا

  . جنبش و حیاتی که مقدر بود به دست رومیها به نسلهاي آینده منتقل شود ;زمینی راه نیافته بود
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فصل بیست و هشتم

  اوج ترقی علم در یونان

  

I  -  اقلیدس و آپولونیوس  

. اهد تکامل علوم بودقرن پنجم شاهد اوج قدرت ادبی یونان، قرن چهارم شاهد شکوفایی فلسفه، و قرن سوم ش

اسکندر کاروانهایی مرکب از . سالطین بیش از دموکراسیها نسبت به تحقیقات علمی گذشت و مساعدت روا میداشتند

بطالسه موزه  ;جدولهاي نجومی بابلی به شهرهاي یونانی سواحل آسیا فرستاد که بزودي به زبان یونانی ترجمه شدند

 ;وم و ادبیات فرهنگهاي مدیترانهاي را در کتابخانه بزرگ خود متمرکز کردندمطالعات عالی را برپا داشتند، و عل

آپولونیوس مقاطع مخروطی خود را به آتالوس اول هدیه کرد، و ارشمیدس تحت حمایت هیرون دوم به تعیین نسبت 

ل مرزها و ایجاد زوا. هایی که براي پر کردن جهان الزم است پرداخت محیط دایره به قطر آن، و محاسبه تعداد ماسه

زبان مشترك، تبادل سیال عقاید و کتابها، تحلیل رفتن فلسفه مابعدالطبیعه و ضعیف شدن علوم االهی، برآمدن 

ها و  طبقه سوداگر غیر روحانی در اسکندریه و رودس و انطاکیه و پرگامون و سیراکوز، و ازدیاد مدارس و دانشگاه

و صناعت و پشتیبانی پادشاهان موجد آن شدند که علم از فلسفه جدا شود و ها توام با ثروت  ها و کتابخانه رصدخانه

  . در کار تنویر افکار، غنی کردن، و در معرض خطر قرار دادن دنیا پیشرفت کند

نه . در شروع قرن سوم و شاید خیلی قبل از آن ابزار ریاضیدانان یونانی توسط تکامل عددنویسی سادهتري براتر شد

حرف . و غیره 30و  20، نه رقم بعدي براي 10براي آحاد به کار برده شد، حرف بعدي براي عدد حرف اول الفبا 

بر سر آنها ) I(بعدي براي عدد صد، و حروف بعدي براي دویست و سیصد و غیره کسور و اعداد وصفی با عالمت 

زیر عدد، معرف هزار  کوچک) I(و )) عشر((یا )) یک دهم((مشخص ) I(بنابراین، حسب مطلب، . مشخص میشدند

  . این تندنویسی ریاضی روش سهلی براي محاسبه ایجاد نمود. بود

در بعضی از پاپیروسهاي یونانی که در دست است محاسبات فراوانی از کسر اعشار تا میلیونها انجام شده که، اگر به 

 .کردکنیم، جاي بیشتري را روي کاغذ اشغال خواهد سبک امروز محاسبه 

دو هزار سال است . اقلیدس متعلق به این دوره است. با این وجود، بزرگترین موفقیت علوم هلنیستی در هندسه بود

آنچه از زندگی او میدانیم به این ترتیب است که مدرسهاي در اسکندریه . که نام اقلیدس با کلمه هندسه برده میشود

به پول توجهی نداشت، و چون شاگردي از او . هاي خود ممتاز بودند کرد، و شاگردان او نسبت به سایرین در رشتهباز 

زیرا میخواهد از آنچه . ((به غالمی گفت که یک اوبولوس به وي بدهد)) از خواندن هندسه چه نفعی میبرم: ((پرسید

م کتاب  ق 300هربان بود، و دیگر اینکه هنگامی که در و اینکه وي مردي متواضع و بسیار م.)) میخواند نفع ببرد

هاي مختلف را  ، خود را مینوشت هرگز به عقلش نرسید که فرضیه))اصول((، یا به اختصار ))اصول هندسه((معروف 

به کاشفان آنها نسبت دهد، زیرا جز این ادعا نداشت که فقط به جمع معلومات هندسی یونانیان در یک نظم منطقی 

در این کتابها، بدون هیچ گونه مقدمه یا تعذیز، به تعریف ساده قضیه، سپس به فرضهاي الزم، و  .استکرده  اقدام

به پیروي از دستورات افالطون، خود را مقید به ارقام و شواهدي . باالخره به بدیهیات یا علوم متعارف میپردازد

روش بیان تصاعدي را که پیشینیان او ابداع کرده بودند و عبارت بود . ینمود که جز خط کش و پرگار ابزاري نخواهدم

علی رغم نقایص و اشتباهاتش، نتیجه کلی . از فرضیه، نمودار هندسی، تصویر اثبات، و نتیجه اقتباس و تکمیل کرد

در . ت اندیشه یونانی همپایه و رقیب پارتنون به شمار میرودکار او یک نوع معماري ریاضی بود که در نشان دادن قدر

حتی تا قرن ما، به )) اصول((حقیقت امر، موفقیت علمی او به صورت کامل بیش از پارتنون دوام کرد، زیرا کتاب 



١١٢٧

ریخی با تنها کتابی که از لحاظ دوام تا. هاي اروپا مورد قبول بود منزله کتاب درسی هندسی، تقریبا در همه دانشگاه

  . است)) انجیل((آن برابر است 

، خالصه مطالعات منایخموس، آریستایوس، و دیگران در رشته مخروطات ))مقاطع مخروطی((اثر مفقود اقلیدس، 

آپولونیوس پرگایی، پس از سالها مطالعه و ممارست در مکتب اقلیدس، رساالت او را به منزله شروع کار خود . است

قضیه، خواص منحنیهاي  387و )) هشت کتاب((خود را به رشته تحریر در آورد و، در )) یمقاطع مخروط((گرفته و 

به نامهاي جاویدانی ) چهارمی آنها دایره است(سه تا از منحنیها را . حاصل از تقاطع مخروط با سطح را تشریح کرد

را پیش راندند و مکانیک، دریانوردي، و نجوم را  ها پرتابهکشفیات او نظریه . سهمی، بیضی، و هذلولی موسوم کرد

آثارش، چون کتاب اقلیدس، تشریحی بودند و . بیانش مشکل و مطول، ولی روشش کامال عملی بود. بسیار ترقی دادند

  . دهفت کتاب موجود او، تا به امروز، اصیلترین متون کالسیک هندسه به شمار میرون

II -  ارشمیدس  

وي پسر فیدیاس منجم و ظاهرا پسر عم . م در سیراکوز به دنیا آمد ق 287بزرگترین دانشمند زمان باستان حدود 

. هیرون دوم بود که روشنفکرترین حکمران زمان خود به شمار میرفت

در آنجا  ;تند، به اسکندریه رفتمانند بسیاري از یونانیان این عصر که به علوم عالقهمند بودند و استطاعت مالی داش

یکی : زیر نظر شاگردان اقلیدس به تحصیل پرداخت و به ریاضیات اشتیاقی یافت که موجب دو موهبت برایش شد

پس از مراجعت به سیراکوز، خویشتن را، چون راهبی، وقف تمام . زندگی غرق در مطالعه، و دیگري مرگ ناگهانی

انند نیوتن، خوردن و آشامیدن و سایر احتیاجات جسمی خود را فراموش میکرد اغلب، م. هاي علوم ریاضی کرد رشته

با مالیدن روغن بر بدن خود، یا با خاکستر اجاق، و یا با شن که کف . هایش را دنبال کند تا نتایج و عواقب فرضیه

میگویند در کتابی که به  :از طنز نیز عاري نبود. اطاق تمام منجمین یونانی را میپوشانید شکلهاي مختلف رسم میکرد

نظر خودش بهترین اثر اوست، یعنی کره و استوانه، عمدا قضایاي غلطی مطرح میساخت که هم با دوستان خود که 

گاهی خود را با ساختن . نسخه آن را میخوانند شوخی کرده باشد، و هم دزدي آثار دیگران را استهزا نموده باشد

که تا آن حد )) قضیه حمار((از این قبیل است : زدیک مینمودند سرگرم میکردمعماهایی که او را به اختراع جبر ن

گاهی ماشینهاي عجیبی میساخت تا اصولی را که برپایه آنها این ماشینها کار میکردند . مایه اغفال لسینگ شده بود

کلید فهم دنیا مینگریست، لیکن عالقهمندي همیشگی و مایه سرور او علوم مثبته بودند و به آنها به نظر . مطالعه کند

او نه تنها براي شاگردانش، که براي دانشمندان حرفهاي چیز . نه ابزار ساختمان واقعی یا وسیله گردآوردن ثروت

مینوشت، و بدین وسیله آخرین نتایج غامض تحقیقات خود را به صورت گزارشهاي مفید و مختصر به ایشان انتقال 

: پلوتارك سه قرن بعد نوشت. اصالت، عمق، و روشنی این رساالت بودند نسلهاي بعدي او همه مجذوب. میداد

. هاي ارشمیدس بیابیم ممکن نیست در تمام هندسه مسائلی مشکلتر و غامضتر، و بیانی سادهتر و روشنتر از نوشته((

کوشش و دیگران میاندیشند که این صفحات سهل و ممتنع نتیجه  ;بعضی آن را به نبوغ طبیعی او نسبت میدهند

ده اثر از آثار ارشمیدس، پس از ماجراهاي طوالنی که در اروپا و عربستان بر آنها گذشته، .)) رنج باور نکردنی اوست

که در آن براي اراتستن، که با وي در اسکندریه طرح دوستی ریخته بود، شرح )) روش((کتاب ) 1: (باقی مانده است

این رساله به سیادت خط کش و پرگار  ;حیطه علم هندسه خارج شودمیدهد که چگونه تجارت مکانیکی میتواند از 

با این حال، وجه تمایز روح حاکم بر علوم جدید و قدیم را . هاي تجربی باز کرد افالطون خاتمه داد و راه را براي شیوه

حتمالی عملی، و دیگري به خاطر نتایج ا ;روشن میکند، یکی به خاطر درك نظري، عمل را مورد مسامحه قرار میدهد

ها در هندسه مسطحه  یا شقوق فرضیه)) انتخاب((در باره پانزده )) مجموعه قضایا) ((2. (نظریه را به تسامح میگیرد

را به دست  3, 71/10و  3, 7/1مقدار ) نسبت دایره به قطر آن( Rکه در آن براي )) مساحت دایره) ((3. (بحث میکند
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و ثابت میکند که مساحت هر دایره برابر است با مساحت  ;افنا انجام میدهد تربیع دایره را به وسیله روش ;میدهد

، که در ))تربیع سهمی) ((4. (مثلثی قائم الزاویه که ارتفاع آن برابر شعاع دایره و ضلع دیگر آن برابر محیط دایره باشد

حت بیضی را اندازهگیري آن، به وسیله نوعی حساب دیفرانسیل و انتگرال، مساحت قطعهاي از سهمی، و نیز مسا

، که در آن مارپیچ را به شکلی توصیف میکند که از حرکت متشابه نقطهاي نسبت ))در باب مارپیچها) ((5. (میکند

به نقطهاي ثابت، در امتداد خطی که با سرعت یکنواخت حول همان نقطه ثابت دوران میکند، به دست میآید، و 

 صل را به کمک روشی مشابه حساب دیفرانسیل و انتگرال به دست میسطح محاط میان یک مارپیچ و دو شعاع حا

. آورد

  . ، که در آن فرمولهاي حجم و سطح جانبی هرم، مخروط، استوانه، و کره را بیان میکند))کره و استوانه) ((6(

. یکندکه از حجمهاي حاصل از دوران قطوع مخروطی حول محورشان بحث م)). در مخروطوارها و کرهوارها) ((7(

، که در آن از هندسه وارد حساب، و مخصوصا مبحث لگاریتم، میشود و متذکر میگردد که اعداد ))ماسه شماري) ((8(

هاي ماسهاي را که براي پر  ارشمیدس با این روش تعداد دانه ;نمایش داد 000،10بزرگ را میتوان با ضرایب یا واحد 

نتیجهاي که . جهان ابعادي قابل تصور داشته باشد محاسبه میکند کردن جهان الزم است البته با تذکر این شرط که

اشاراتی که به آثار مفقود شده ارشمیدس شده نشان میدهد که وي طریقی براي . است 1063به دست میآورد رقم 

، که در آن هندسه را در ))در تعادل سطوح) ((9. (تعیین جذر اعدادي که مجذور کامل نیستند به دست آورده بود

و قدیمیترین دستور موجود  ;مرکز ثقل اشیاي داراي اشکال مختلف را پیدا میکند ;مکانیک مورد استفاده قرار میدهد

، که در آن علم تعادل مایعات را، با پیدا کردن فرمولهایی ))در اجسام شناور) ((10. (آمارگیري علمی را ارائه میدهد

این مبحث با این فرض، که در آن زمان شگفتانگیز بود، آغاز میشود  .براي تعادل اجسام شناور، بنیانگذاري کرده است

  . که سطح هر جسم مایع در حال تعادل کروي است، و مرکز آن کره همان مرکز زمین است

. شاید ارشمیدس در اثر واقعهاي، که مانند واقعه سیب نیوتن مشهور است، به علم تعادل مایعات برخورد کرده باشد

چون تاج را براي سلطان . ه یک نفر زرگر سیراکوزي مقداري طال داده بود که از آن تاجی بسازدهیرون پادشاه ب

فرستاد، وزنی برابر وزن طال داشت، ولی این سوظن حاصل شد که مبادا آن مرد نقره را با طال مخلوط کرده، طالي 

نهاد و تاج را هم به او سپرد که، هیرون سوظن خود را با ارشمیدس در میان . مصرف نشده را خود برداشته باشد

ها گرفتار این معما  بدون اینکه به آن صدمهاي بزند، معلوم کند که در آن نقره به کار رفته است یا نه ارشمیدس هفته

روزي هنگامی که به خزانه حمامی وارد میشد، مشاهده کرد که به همان نسبت که بدنش در آب فرو میرود، آب . بود

مغز کنجکاو او، که از هر . ون میریزد و هر چه بدنش بیشتر در آب فرو میرود، از وزنش کاسته میشوداز سر خزانه بیر

را به وي الهام کرد، و آن اینکه هر جسم )) قانون ارشمیدس((تجربه کشفیاتی میکرد و به کار میانداخت، ناگهان 

در نتیجه این فرض که هر جسمی که . دهدشناور به نسبت مقدار آبی که جا به جا میکند، وزن خود را از دست می

اگر به قول . (داخل در آب شود به نسبت حجم خود آب جا به جا میکند، راه حلی براي مسئله تاج پیدا کرد

پس از . ...)) یافتم... یافتم: ((، ارشمیدس برهنه از حمام به کوچه دوید و فریاد زد)ویتروویوس متین بتوان اعتماد کرد

در اندك مدتی کشف کرد که نقره، به اذاي وزن مساوي حجم بیشتري از طال دارد، آب بیشتري را  رسیدن به خانه،

. جا به جا میکند، و نیز مشاهده کرد که تاج طالیی که به او داده شده بود بیشتر از طالي ناب آب را جا به جا میکند

سپس، با . کمتر است مخلوط شده است بدین ترتیب نتیجه گرفت که طالي تاج با فلزي که وزن مخصوصش از طال

قرار دادن نقره به جاي طال در آن مقدار طال که براي مقایسه به کار برده بود تا مقدار جا به جا شدن آب هر دو برابر 

. شود، توانست مقدار نقرهاي را که در تاج به مصرف رسیده و مقدار طالیی را که دزدیده شده بود تعیین کند
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پادشاه آن قدر براي ارشمیدس قابل اهمیت نبود که کشف قانون اجسام شناور و کشف روش ارضاي کنجکاوي 

وي آسمان نمایی ساخت که خورشید، زمین، ماه، و پنج ستارهاي را که در آن روزگار . اندازهگیري وزن مخصوص

داده بود که با گرداندن را نمایش میداد، و آنها را چنین ترتیب ) زحل، مشتري، مریخ، زهره، و عطارد(میشناختند 

ارشمیدس، مانند . محور خاصی میتوانست آن اجسام سماوي را در جهت و سرعتهاي مختلف به حرکت درآورد

 .اترندزیبافالطون، احتماال عقیدهمند بود که قوانینی که بر گردش افالك حکومت میکنند از خود ستارگان 

ارشمیدس در رسالهاي که مفقود شده، ولی مختصري از آن باقی مانده چنان قوانین اهرم و تعادل را با دقت تعیین 

کمیتهاي متوافق : ((قضیه ششم میگوید. میالدي کوچکترین تغییري در آنها داده نشد 1586میکند که از زمان او تا 

این حقیقت مفید، که روابطی بسیار .)) به تعادل در میآینددر فواصلی که نسبت معکوس با سنگینیشان دارند 

پیچیده را به وضع شگرفی آسان میکند، روح دانشمندان را همان قدر تحت تاثیر قرار میدهد که مجسمه هرمس 

  . پراکسیتلس روح هنرمند را برمیانگیزد

ه اتکاي ثابتی داشته باشد که بتواند با ارشمیدس، مست از نیرویی که در اهرم و قرقره میدید، اعالم کرد که اگر نقط

مکانی به من بدهید روي آن بایستم، تا : ((میگویند که گفته بود. آن کار کند، همه چیز را میتواند به حرکت درآورد

هیرون او را تشجیع کرد که حرفش را به مرحله عمل در آورد و ناوي را به او نشان داد که ناوبران .)) دنیا را تکان دهد

ارشمیدس، با کمک چند چرخ دندانه دار و قرقره، یک تنه . روي دریایی او از رسانیدن آن به بندر عاجز مانده بودندنی

  . کشتی پربار را از آب به خشکی کشید

از . پادشاه که از این نمایش مشعوف شده بود، از ارشمیدس خواست که چند ماشین جنگی براي او طرحریزي کند

ن بود که ارشمیدس بعد از اتمام طرحها بکلی آنها را از یاد برد، و هیرون نیز که مردي صفات ممیزه هر دو ای

ارشمیدس روحی چنان بلند پرواز، نظري : پلوتارك میگوید. صلحدوست بود هرگز به فکر استفاده از آنها نیفتاد

عاتش او را در بصیرت چندان وسیع، و ذخایري چنان عمیق از معلومات علمی داشت که با وجودي که این اخترا

هر ... مافوق انسانها کرده بود، مع هذا، راضی نمیشد که نوشتهاي از خود درباره آنها برجاي گذارد، و عقیده داشت که

تمام عالقه و همت بلند خود . نوع هنر و فنی که تنها به خاطر نفع و استفاده مادي به کار رود پست و بیمقدار است

و مطالعاتی میکرد که کوچکترین ارتباطی با احتیاجات پست زندگی نداشت مطالعاتی  را مصروف مساعی بی شایبه

تنها تردیدي که میتوان داشت این است که آیا زیبایی و نفاست و عظمت اشیائی که . که برتري آنها غیرقابل انکار بود

. آنمورد آزمایش است بیشتر شایسته توجه و تحسین است، یا دقت روشها و وسایل اثبات 

گرچه . ولی چون هیرون مرد، سیراکوز گرفتار روم و مارکلوس دلیر شد که از راه زمین و دریا به آن حملهور گردید

پشت دیواري . مردي هفتاد و پنجساله بود، دفاع هر دو جناح جنگ را به عهده گرفت) 212(ارشمیدس در آن هنگام 

اجسامی که . ي سنگین را به مسافتهاي دور پرتاب میکردندکه بندر را حفظ میکرد منجنیقهایی نصب کرد که سنگها

. به جان دشمن میانداخت چنان نابود کننده بودند که مارکلوس مجبور شد عقبنشینی، و شب هنگام پیشروي کند

هنگامی که کشتیها نزدیک میشدند، ملوانان از تیراندازي کماندارانی به جان آمدند که از سوراخهاي دیواري که به 

عالوه بر آن، جرثقیلهایی پشت دیوار گذاشته بود که با . ارشمیدس و یارانش احداث شده بود تیر میانداختند دست

جرثقیلهاي دیگري بودند که به چنگکهایی . پرتاب سنگهاي سنگین کشتیهایی را که نزدیک میشدند غرق میکردند

 .مینمودنددند، یا آنها را واژگونه ساخته غرق ها میکوبی عظیم مجهز بودند و کشتیها را بلند میکردند و به صخره

لیکن ارشمیدس، . مارکلوس ناچار شد که نیروي دریایی خود را عقب کشیده، فقط به امید حمله از جانب زمین بماند

ازان رومی بارید که لشکریان میگریختند و با فکر به کمک منجنیقهاي خود، چنان بارانی از سنگ به سر و روي سرب

چون نبوغ : ((پولوبیوس در این باره میگوید. اینکه خدایان به آنها غضب کردهاند از پیشروي مجدد خودداري میکردند
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رومیها، که هم در  ;یک فرد انسانی به نحو شایستهاي به کار رود چنین نتایج شگرف و درخشانی به وجود میآورد

و هم در دریا نیرومند بودند، تنها موقعی امیدشان به فتح سیراکوز عملی میشد که آن پیرمرد برجاي نماند، و خشکی 

مارکلوس، که فکر فتح سریع سیراکوز را از سر به در کرده بود، تن به .)) تا هنگامی که زنده بود جرئت حمله نداشتند

در غارت و کشت و کشتاري که در . قحطی زده تسلیم شد بعد از هشت ماه محاصره، شهر. محاصره تدریجی شهر داد

هنگام غارت، سربازي رومی به سر . پی آمد، مارکلوس امر کرد که کوچکترین صدمه و آزاري به ارشمیدس نرسد

سرباز رومی امر کرد که آن مرد فورا . پیرمردي سیراکوزي رسید که مجذوب مطالعه بود و بر ماسه اعدادي مینوشت

: پلوتارك میگوید. ارشمیدس از اطاعت امر خودداري کرد تا معماي خود را حل کند. مارکلوس معرفی کندخود را به 

از روي خلوص از سرباز خواهش کرد کمی صبر کند تا قضیهاي را که شروع کرده ناقص و بدون جواب باقی نگذارد، ((

اثیري در وي نکرده بود، در جا به قتلش ولی سرباز که از این تمنا چیزي درك نمیکرد، و تمناي او کوچکترین ت

سردار . وقتی مارکلوس ماجرا را شنید عزادار شد و هر چه در قوه داشت کرد تا خویشان او را تسلی دهد.)) رساند

زیرا . رومی به یادبود وي مقبرهاي زیبا ساخت و، بنا به وصیت دانشمند، کرهاي در داخل استوانه بر آن حجاري کرد

مند بود که بزرگترین موفقیت او در زندگی کشف راه اندازهگیري سطح و حجم این شکلها بوده ارشمیدس عقیده

اشتباه هم نمیکرد، زیرا افزودن یک قضیه به هندسه بمراتب براي بشریت با ارزشتر از دفاع یا محاصره یک شهر . است

به موفقیتهایی در ریاضیات نایل شد ((د که ارشمیدس را باید با نیوتن همطراز دانست، و این افتخار را به او دا. است

اگر به خاطر فراوانی و ارزانی نیروي کار بردگان نبود، ارشمیدس ممکن بود که پیشرو .)) که در تاریخ دنیا نظیر ندارد

رساله مسائل مکانیکی که بغلط به ارسطو منسوب بود، و نیز رساله درباره اوزان که . یک انقالب صنعتی واقعی باشد

و ) تعادلشناسی(هم بغلط به اقلیدس نسبت داده میشد، یک قرن قبل از ارشمیدس پارهاي از اصول ستاتیک آن 

ستراتوي المپساکوسی، که بعد از تئوفراستوس ریاست لوکیون را داشت، . دینامیک را پایه گذاري کرده بود

طبیعت با خال ((که ) 280حدود (ماتریالیسم جزمی خود را معطوف به فیزیک کرد، و این نظریه را عرضه داشت 

راه براي هزاران اختراع باز )) خال را میتوان به وسایل مصنوعی ایجاد کرد((وقتی که اضافه کرد که )). متنافر است

سال قبل از میالد به کار  1500که مصریها حتی در (فیزیک سیفونها را ) 200حدود (کتسیبیوس اسکندرانی . شد

. ار داد، و پمپ بادي، ارگ آبی، و ساعت آبی را پیشرفت دادمورد مطالعه قر) میبردند

ها جاري میکرد، و تصادفا  ارشمیدس احتماال چرخ چاه قدیمی مصري را اصالح کرد، به نحوي که عمال آب را بر تپه

م، ماشینهاي جنگی و ماشینهایی اختراع کرد که  ق 150فیلون بیزانسی، در حدود . اسم او بر آن باقی ماند

ماشین بخار هرون اسکندرانی، که بعد از غلبه رومیها به یونان آمد، این دوره توسعه صنعتی را . خهایشان بادي بودچر

افکار یونانیها . فلسفه ریشهاي عمیقتر داشت، و عمل را تحت الشعاع قرار داد. به اوج و در عین حال به انتها رساند

یونانیها با مغناطیس آشنایی داشتند، و . کار بردگان قناعت کرد دوباره معطوف مباحث نظري شد، و صناعت یونان به

دنیاي . خاصیت الکتریکی کهربا را میدانستند، ولی در این نمودهاي عجیب امکان بهره برداري صنعتی نمیدیدند

. به زحمتش نمیارزد)) مدرن شدن((باستان، غیر آگاهانه، به این نتیجه رسید که 

III  - خوس، اراتستنآریستارخوس، هیپار  

اسکندر باب مشرق را به . انگیزش و شکوفایی هلنیستی ریاضیات و نجوم یونانی به ترتیب مدیون مصر و بابل بود

سه قرن پیش، همین تبادل و داد و ستد به تولد علم . ها از نو به جریان افتاد سوي یونان گشود، و تبادل آرا و اندیشه

بیش از انتظار علوم یونان در عصر هلنیستی، یعنی هنگامی که هنر و ادبیات  رشد. یونانی در یونیا یاري کرده بود

  . یونان رو به زوال بود، مدیون مناسبات مجدد یونان با مصر و خاور نزدیک بود
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وي . در علم نجوم یونان پدید آمد نمرکزيزمیآریستارخوس ساموسی عامل درخشان فترتی است که در سلطه نظریه 

. در چنان آتش اشتیاقی میسوخت که تقریبا در کلیه شعبات نجوم تحصیل کرد، و در بسیاري از آنها تشخص یافت

کوچکترین اشارهاي به نظریه  ماه،در تنها رسالهاي که از وي بر جاي مانده، در باب ابعاد و فواصل خورشید و 

اما . خورشید مرکزي نمیکند، بلکه برعکس، چنان فرض میکند که ماه و خورشید در مداري به دور زمین میگردند

فرضیهاي را که ثوابت و خورشید بیحرکتند، و زمین در محیط ((ارشمیدس، در کتاب ماسه شماري، بصراحت 

و پلوتارك  ;ر گرفته به دور خورشید میگردد، به آریستارخوس نسبت میدهددایرهاي که خورشید در وسط آن قرا

آتشدان دنیا، یعنی زمین، را به ((گزارش میدهد که کلئانتس رواقی معتقد بود که آریستارخوس را باید به دلیل اینکه 

  . ، محکوم کرد))حرکت انداخته

  . ل علمی یونان خالف آن راي دادندسلوکوس سلوکیهاي نظر خورشید مرکزي را تایید کرد، ولی محاف

آریستارخوس هم گویا نظر خود را، باالخره پس از اینکه نتوانست آن را با حرکات دورانی تصوري اجرام سماوي وفق 

شاید هم . زیرا تقریبا تمام عالمان یونانی بسهولت قبول کرده بودند که این مدارها مستدیر هستند ;بدهد، رها کرد

. لت عدم عالقهاش به شوکران نخواسته بود که هم گالیله و هم کوپرنیک دنیاي باستان شده باشدآریستارخوس به ع

بدبختی علوم هلنیستی در آن زمان بود که بزرگترین دانشمندان نجوم یونان نظریه خورشید مرکزي را با دالیلی رد 

علی رغم آنچه بعضیها گمان ) در بیتینیا(ا هیپارخوس اهل نیکای. میکردند که تا قبل از کوپرنیک غیرقابل انکار بود

دارند که او به اشتباه دانشمندي دورانساز معرفی شده، دانشمندي بود بینظیر که همیشه به دنبال دانش میرفته، در 

)) عاشق حقیقت((تحقیق صبور، و در گزارش مشاهدات خود بسیار دقیق بوده، به حدي که دنیاي باستان او را 

فقط یکی از . هاي نجوم وارد شد، و نتایجی گرفت که هفده قرن معتبر بودند ي تقریبا در تمام رشتهو. میخوانده است

لیکن امروز ما او را از  ;آثار بیشمار او بر جاي مانده، که تفسیري است بر نمودها اثر ائودوکسوس و آراتوس نوشته

این کتاب براساس تحقیقات و . شناسیممی) میالدي 140(کتابی که کالودیوس بطلمیوس به نام مجسطی نوشته 

محتمال، اسطرالب و ذات . جا دارد که نجوم بطلمیوسی را نجوم هیپارخوسی بخوانیم. محاسبات او نوشته شده است

روش . هاي موجود در بابل، تکمیل و اصالح کرد الربع را، که ابزارهاي اساسی نجوم آن روز بودند، بر مبناي نمونه

تلف جغرافیایی بر کره زمین را بر مبناي محاسبه طول و عرض جغرافیایی ابداع نمود، و کوشید تعیین موقعیتهاي مخ

تا منجمین دنیاي مدیترانه را به مطالعات و اندازه گیریهایی نجومی وادارد تا بتوانند موقعیت تمام شهرهاي مهم را 

مان برقراري آرامش نسبی در ایام بعدي هر چند که این برنامه او، به علت اغتشاشات سیاسی، تا ز ;تثبیت کنند

مطالعات ریاضی هیپارخوس در روابط نجومی او را به تدوین جدول جیوب رهنمون . حکومت بطالسه، به تعویق افتاد

با دقت تقریبی طول سالهاي شمسی و قمري و نجومی را، بدون شک با . شد که منجر به اختراع علم مثلثات گردید

ثانیه محاسبه کرد، که  48دقیقه و  4روز منهاي  365 14سال شمسی را. بابلی، تعیین کرد استفاده از منابع میخی

دقیقه  44ساعت و  12روز و  29حد متوسط طول ماه قمري نزد او . دقیقه اشتباه دارد 6با محاسبات امروز فقط 

ب شگفتانگیزي نسبت به محاسبات با تقری. ثانیه بود، که تنها یک ثانیه با ارقام قبول شده امروز تفاوت دارد 212و

کنونی، دوره هاللی گردش سیارات، میل کلی دایرهالبروج و مدار ماه، اوج خورشید، و اختالف منظر افقی ماه را 

  . درصد اشتباه محاسبه دارد 5کیلومتر تخمین زد، که فقط  400000فاصله ماه تا زمین را به . محاسبه کرد

انشها، به این نتیجه رسید که نظریه زمینمرکزي بهتر از فرضیه آریستارخوس میتواند هیپارخوس، با استفاده از تمام د

نظریه خورشید مرکزي تنها در صورتی میتوانست مورد تحلیل ریاضی قرار گیرد که  ;اطالعات موجود را توصیف کند

تی آریستارخوس نیز براي زمین مداري بیضوي فرض شود، و این فرضیه چنان از ذهن یونانیان به دور بود که ح

هیپارخوس، براي توجیه بهتر و دقیقتر، نظریه دوایر خارج از مرکز را در کار آورد، تا . ظاهرا به آن توجهی نداشت
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به این معنا که . بینظمیهاي سرعت مداري ماه و خورشید را بیان کند، و به فرضیه بیضویت مدار زمین نزدیک شد

بدین ترتیب بود که . و ماه کمی به یک طرف زمین متمایل هستند اظهار کرد که مراکز مدارهاي خورشید

. هیپارخوس به مقام بزرگترین عالم نظري و راصد نجوم دنیاي باستان کامال نزدیک شد

هیپارخوس که شبها مرتبا به آسمان نگاه میکرد، شبی با تعجب متوجه شد که در گوشهاي از آسمان ستاره تازهاي 

پس، براي تعیین تغییرات بعدي، یک فهرست، یک . ئنا شبهاي دیگر در آنجا وجود نداشتبه چشم میخورد که مطم

ستاره ثابت را با عرض و طول آسمانی  1080که موقعیت ) م ق 129حدود (نقشه، و یک کره از آسمانها تنظیم کرد 

  . کاري بزرگ که خدمتی عظیم به دانشجویان بعدي علم نجوم بود ;آنها نشان میداد

سال پیش تهیه کرده بود، هیپارخوس حساب کرد که  166ایسه نمودار خود با نموداري که تیموخارس در با مق

 ;رسیدو بر مبناي آن به مهمترین کشف خود  ;ستارگان محل معین خود را در این مدت دو درجه تغییر دادهاند

این حرکت را . حرکت آهسته و روزانه نقاط اعتدالین در کره آسمان تا زمانی که به مدار استوا برسند ;تقدیم اعتدالین

  . برآورد امروزي پنجاه ثانیه است ;او روزانه به سی و شش ثانیه تخمین زد

و دانشمندي ا. حقا میبایست نام اراتستن را، که از نظر زمانی بین آریستارخوس و هیپارخوس میزیسته، قبال بیاوریم

هاي علمی ممتاز  ملقب شود زیرا که در بسیاري از رشته بتاو  پنتاتلوسبود که تبحر همه جانبهاش باعث شد که به 

بهترین معلمان . گفته میشود که او اهل کورنه بوده است. برتر در مقام دوم بودشد، و در هر رشته تنها نسبت به نفر 

در سن چهل سالگی شهرت او در . زنون رواقی، آرکسیالئوس شکاك، کالیماخوس شاعر، و لوسانیاس ادیب: را یافت

وي کتابی . ه کردهاي مختلف علمی چنان دنیاگیر شد که بطلمیوس سوم او را رئیس کتابخانه اسکندری دانستن رشته

در کرونوگرافیا کوشید که زمان حوادث مهم تاریخی را در حوزه مدیترانه تعیین . به شعر، و تاریخی در کمدي نوشت

میل . هایی در ریاضیات نوشت، و روش فنی پیدا کردن واسطه هندسی بین دو خط مستقیم را ابداع کرد رساله. کند

بزرگترین دستاورد او محاسبه محیط زمین . که نصف یک صدم اشتباه استتخمین زد  51,23کلی دایرهالبروج را به 

او، با مشاهده آنکه خورشید . کیلومتر حساب میکنند 40000امروزه آن را  ;کیلومتر برآورد میکرد 39'680بود که به 

تقیما بر سطح عمیق آب چاه تنگی میتابد، و با اطالع از اینکه در همان مس سوئنهدر ظهر انقالب صیفی در شهر 

 712لحظات سایه یک مسله در اسکندریه، حدود هشتصد کیلومتر در شمال سوئنه، نشان میداد که خورشید تقریبا

، نتیجه درجه از سمتالراس محاسبه شدهاي که، مطابق طول استوایی، دو شهر را به یگدیگر وصل میکند فاصله دارد

درجه بر محیط کره زمین مساوي هشتصد کیلومتر است، و به این ترتیب کل محیط زمین  712گرفت که قوسی 

. کیلومتر 38600یا  ;360) / 5,7 500(برابر است با 

کتاب جئوگرافیکاي او گزارشهاي مساحان اسکندر، . اراتستن چون زمین را انداره گرفت به توصیف آن پرداخت

م به  ق 320مگاستنس، مسافرانی چون نئارخوس، و پویندگانی چون پوتیاس ماسالیایی، که در حدود  سیاحانی چون

  . اطراف اسکاتلند و نروژ و شاید تا مدار شمالگان سفر کرده بودند، را به هم آمیخت

آتش و زمین اراتستن تنها به شرح مشخصات فیزیکی زمین اکتفا نکرد، بلکه کوشید تا آن را از طریق اعمال آب و 

یونانیان را از اینکه ساکنان دنیا را به هلنها و بربرها تقسیم کرده بودند، سرزنش نموده، . لرزه و آتشفشان تبیین کند

میگفت . به آنها گوشزد کرد که مردم را نباید فقط از روي ملیت بلکه باید براساس خصوصیات انفرادي قضاوت کرد

و بسیاري از ایرانیها و هندیها پاك سیرتند، و رومیها در امور اداري و حکومت که بسیاري از یونانیها مردمی شرور 

او اطالعات چندانی از شمال اروپا و شمال آسیا نداشت، و از . قابلیت بیشتري از یونانیها از خود نشان دادهاند

ما میدانیم وي اولین  سرزمینی که در جنوب رود گنگ در هندوستان قرار داشت کمتر با خبر بود، ولی تا آنجا که
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اگر بزرگی : ((دریکی دیگر از بخشهاي کتابش میگوید. کسی است که در جغرافی نام سرزمین چین را آورده است

  ..))اقیانوس اطلس مانعی نبود، میتوانستیم در امتداد یک مدار از اسپانیا به هند برویم

IV - تئوفراستوس، هروفیلوس، اراسیستراتوس  

  . ارسطو رسیده بود)) تاریخ حیوان((در دنیاي باستان دگربار به سطحی نرسید که در جانورشناسی هرگز 

شاید با توافقی در زمینه تقسیم کار، تئوفراستوس، جانشین او در ریاست لوکیون، رساله نمونهاي نوشت به عنوان 

تئوفراستوس از باغبانی لذت میبرد،  .ادامه داد)) علل گیاهان((، و کارش را با رساله جامعتري به نام ))تاریخ گیاهان((

از جمله در جمع آوري  ;او از بسیاري جهات بر استاد خود، ارسطو، تفوق داشت. و از کار خود اطالع کامل داشت

اطالعات دقیقر و در بیان موضوعهاي خود منظمتر بود و میگفت که کتاب بدون نظم و طبقه بندي مانند اسب بدون 

قسمتهاي هر  ;ها و گلبنها و سبزیجات تقسیم بندي کرد تمام گیاهان را به درختان و بوته. ستافسار غیرقابل اعتماد ا

. هیچ تغییري نکرد 1516این طبقه بندي تا سال . گیاه را به ریشه، تنه، شاخه، ساقه، برگ، گل، و میوه مشخص نمود

... ا در تمام قسمتهاي خود زنده استهر گیاهی در هر یک از اعضاي خود نیروي روییدن دارد، زیر: ((وي مینویسد

از .)) به طور خودرو، به وسیله دانه یا هاگ، قلمه زدن، خواباندن، و پیوند زدن: تولید مثل گیاهان به قرار زیر است

و در اینجا نیز در تشریح گشنیگري گیاهان از بابلیها . نحوه تکثیر گیاهان جز درخت انجیر و خرما اطالعاتی نداشت

. توزیع جغرافیایی گیاهان، موارد استعمال صنعتی، و شرایط جوي مناسب براي رشد آنها را تشریح کرد. ردتبعیت میک

تئوفراستوس جزئیات مربوط به پانصد نوع گیاه را با دقت فراوان، در عصري که میکروسکوپ نبود، به نحو شگفت 

خیص داد که گل، برگی است که دگرگون این دانشمند، بیست قرن قبل از گوته، تش. انگیزي مطالعه نموده است

وي با صراحت تفسیرهاي مابعدالطبیعه را، که . از چند لحاظ میتوان تئوفراستوس را طبیعت گرا شناخت. شده است

طبع کنجکاوي داشت که الزمه هر دانشمند است، . در زمان او راجع به عجایب گیاهشناسی رایج بود، مطرود میشمرد

هاي فیزیکی یونان  رساله درباره سنگها، مواد کانی، هوا، باد، خستگی، هندسه، نجوم، و نظریه و معتقد نبود که نوشتن

اگر ارسطویی نبود، این دوره را به نام : ((سارتن میگوید. قبل از سقراط باعث کسر شان یک فیلسوف باشد

یونانیها درباره خواص طبی  نهم خود کلیه اطالعاتی را که)) کتاب((تئوفراستوس در .)) تئوفراستوس میشناختند

نعناي آبی گیاهی : ((در یکی از فصول آن به داروي بیحسی اشاره میکند. گیاهان داشتند جمع آوري و خالصه کرد

است که مخصوصا براي زنها هنگام وضع حمل مفید است، زیرا مردم میگویند که یا وضع حمل را آسان کرده یا درد 

شاید به دلیل آنکه بتواند با امراض روزافزون  ;عصر روز به روز در حال پیشرفت بود علم پزشکی در این.)) را میزداید

آموختن طب مصري توسط یونانیها باعث پیشرفت بزرگی در این پهنه . ناشی از تمدن پیچیده شهرنشینی مقابله کند

ا مجاز میدانستند، بلکه اجازه آنها نه تنها تشریح حیوانات و نعش ر ;بطالسه در این راه فوقالعاده مفید بودند. شد

ها، کالبدشناسی به مرحله علمی رسید،  تحت تاثیر این گونه انگیزه. میدادند که محکومان به مرگ را نیز تشریح کنند

. و انتزاعی که ارسطو دچارش بود تا حدي مرتفع گردید

ده، شرح نسبتا جامعی از اعصاب در اسکندریه کار میکرد، چشم را تشریح کر 285هروفیلوس خالکدونی، که در سنه 

مغز را نیز تشریح کرد و مخ و مخچه و پوسته مغز را توصیف کرد، نام خود را در نوعی مرض . شبکیه و بینایی داد

و کار اعصاب را تشخیص داد، تقسیم آنها  اهمیت. بر جاي گذارد، و افتخار جایگاه فکر را دوباره به مغز برگرداند مغزي

سرخرگها را از . را به اعصاب حساسه و محرکه پایه گذاري کرد، و آنها را به اعصاب دماغی و شوکی دسته بندي نمود

سیاهرگها متمایز ساخت، عمل سرخرگها را، که حمل خون از قلب به اعضاي بدن است، درك، و در واقع نوزده قرن 

به تبعیت از پراکساگوراس پزشک کوسی، براي تشخیص ناخوشی نبض را . گردش خود را کشف کرد هارويقبل از 

هاي منی، و غده پروستات  تخمدان، زهدان، کیسه. مالك قرار داد، و براي اندازهگیري آن از ساعت آبی استفاده نمود
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را به آن قسمت از روده ) اثنی عشر(مود، کبد و لوزالمعده را مورد مطالعه قرار داد، و نام دوازدهه را تشریح و توصیف ن

آنجا که سالمتی نیست، علم و هنر نمیتوانند : ((هروفیلوس مینویسد. داد که امروز نیز به همین اسم خوانده میشود

تا آنجا که ما میدانیم .)) ست و فصاحت بیقدرتخودنمایی کنند، نیرو قادر نیست موثر واقع شود، ثروت بیفایده ا

. بودهاند) علم وظایف االعضا(هروفیلوس بزرگترین عالم کالبدشناسی، و اراسیستراتوس بزرگترین عالم فیزیولوژي 

وي . م طبابت میکرد ق 258اراسیستراتوس در کئوس متولد شد، در آتن درس خواند، و در اسکندریه در حدود سال 

هایی روي حیوانات زنده به عمل  ي مخ و مخچه را از هم متمایز ساخت، و براي مطالعه عمل مغز، تجربهبا دقت بیشتر

تا حدي از سوخت . هاي آئورتی و ریوي قلب را شرح داد عمل زبان کوچک، دو مجراي کیلوس حاویه، و دریچه. آورد

میگوید هر عضوي از سه راه با . ا ابداع کردو ساز پایهاي بدن اطالع داشت، زیرا نوع ابتدایی گرماسنج استنشاقی ر

هاي روانشناختی را با توسل به علل طبیعی  کوشید که تمام پدیده. شریان، ورید، و عصب: اعضاي دیگر مرتبط است

نظریه اخالط بقراط را، که هروفیلوس حفظ . آنها تبیین کند، و هر نوع ارجاع به موجودیتهاي رمزي را مردود میشمرد

با استعمال مکرر دارو و خون . به نظر او، هنر معالجه در پیشگیري بهداشتی بود نه در درمان. رد کرد کرده بود،

. برعکس از پرهیز، استحکام، و ورزش طرفداري میکرد ;گرفتن مخالف بود

لتوس، البته مدارس پزشکی بزرگی نیز در ترالس، می. چنین مردانی اسکندریه را وین دنیاي پزشکی قدیم کرده بودند

پزشکانی که در . بسیاري از شهرها سرویس پزشکی دولتی داشتند. افسوس، پرگامون، تاراس، و سیراکوز دایر بود

خدمت دولت بودند، حقوق معتدلی میگرفتند، ولی افتخارشان به این بود که بین فقیر و غنی و آزاد و غالم فرقی 

  . ار خود میکنندنمیگذارند، و همیشه و در مقابل هر خطري خود را وقف ک

آپولونیوس از اهالی میلتوس بدون پاداش علیه وبا، که در جزایر نزدیک شایع شده بود، قد علم کرد، و چون تمام 

پزشکان کوس از بیماري همهگیري که براي مقابله با آن اقدام کرده بودند، بستري شدند، پزشکان دیگر از شهرهاي 

و نشانهاي زیادي به پزشکان هلنیستی اهدا شد، و گرچه عدم صالحیت عده  افتخارات. نزدیک براي نجات آنها آمدند

زیادي از آنها مورد مطایبه زمان قرار گرفت، این حرفه بزرگ آن موازین اخالقی واالیی را، که چون ارثیه گرانبهایی از 

  . بقراط به ارث برده بود، نیکو نگاه داشت
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فصل بیست و نهم

  تسلیم فلسفه

  

فلسفه . فلسفه طبیعی، فلسفه مابعدالطبیعه، و فلسفه اخالقی: سه مشرب مختلف در فلسفه یونان به هم آمیخت

تحول فلسفه . به مرحله تعالی خود رسیدند کیتبونیطبیعی در ارسطو، مابعدالطبیعه در افالطون، و اخالقی در زنون 

فلسفه مابعدالطبیعه به شکاکیت  ;بیعی، در زمان ارشمیدس و هیپارخوس، منتج به جدا شدن علم از فلسفه گردیدط

و فلسفه اخالقی برجاي ماند تا سرانجام مسیحیت مکتبهاي اپیکوري و رواقی را مغلوب کرده، در  ;انجامید پورهون

  . ود مستحیل ساختخ

I  -  حمله شکاکان  

در بحبوحه انتشار فرهنگ هلنیستی، آتن، یعنی مام قسمت اعظم فرهنگ یونانی و فرمانفرماي قسمت بیشتر آن، 

دنیا آن قدر گرفتار جنگها و . یکی نمایشنامه نویسی و دیگري فلسفه: رهبري خود را در دو قلمرو حفظ کرده بود

دید، عشق به زیبایی و جستجو براي طال نبود که نتواند گاهی به مسائل بالجواب ولی انقالبها، علوم و مذاهب ج

جوانان از . گریزناپذیر درست و نادرست، ماده و ذهن، آزادي و احتیاج، شرافت و خباثت، و زندگی و مرگ بپردازد

ها و باغهایی که افالطون و ارسطو تمام شهرهاي مدیترانه، اغلب از میان هزاران دشواري، به آتن میآمدند، تا در تاالر

  . خاطره تقریبا زنده خود را در آنها به یادگار گذارده بودند درس بخوانند

بیشتر عالم ) پیروان ارسطو(مشائیون . در لوکیون، تئوفراستوس لسبوسی پرکار سنت مشاهده و تجربه را ادامه داد

شناسی، گیاهشناسی، زندگینامه نویسی، و تاریخ علم،  بودند تا فیلسوف، و خود را وقف تحقیقات تخصصی در حیوان

، در )288 -  322(تئوفراستوس در سی و چهار سال که رهبري لوکیون را داشت . فلسفه، ادبیات، و حقوق میکردند

هاي علمی گام برداشت، و چهار صد جلد کتاب منتشر کرد که تقریبا هر مبحثی را از عشق تا جنگ  بسیاري از رشته

در پاسخ آن، معشوقه . او، در رساله در باب ازدواج جنس لطیف را سخت مورد حمله قرار داد. ث قرار میدادندمورد بح

با این حال، آتنایوس، این . اپیکور، به نام لئونتیون، رساله دانشمندانهاي نوشت که پاسخ دندان شکنی به جزوه او بود

دیوجانس .)) زیبایی به واسطه تواضع زیبا میشود: ((هجمله پراحساس و لطیف را به تئوفراستوس نسبت میدهد ک

وي در فصاحت چنان بود که نام اصلیش در مقابل . معرفی میکند)) خیرترین مردان و بسیار مهربان((الئرتیوس او را 

. لقبی که ارسطو به او داده بود، و معنایش این بود که مانند خدا سخن میگوید، از یادها رفت

بود که دو هزار دانشجو در محضر درسش حاضر میشدند، و مناندروس از جمله باوفاترین پیروانش  چنان محبوبالقلوب

نسلهاي بعدي با دقت خاصی کتاب شمایل او را حفظ کردند، و این نه تنها به خاطر شکل ادبی آن بود، بلکه . بود

در جایی، . رد طنز قرار میدادبیشتر به دلیل آن بود که عیوبی را که مردم به دیگران نسبت میدهند سخت مو

با ستایش زن خود شروع و رویایی را که شب قبل دیده نقل میکند، و تمام غذاهایی را که سرشام خورده ((گارولوس 

و جایی، مرد .)) ما به هیچ وجه دیگر آن انسانهایی که بودیم نیستیم: ((و نتیجه میگیرد)) به تفصیل شرح میدهد،

بعد از شام مفصلی ... وقتی به تئاتر میرود، در پایان نمایش، در حین خواب بر جاي میماند((: ابلهی را شرح میدهد که

که خورده مجبور است بیدار شود و نیمه خواب و بیدار مراجعت کند، در خانه همسایه را عوضی میگیرد و سگ 

در لزوم ) 307(دولتی بود  یکی از چند حادثه معدود زندگانی تئوفراتسوس صدور فرمانی.)) همسایه او را میگزد

در همان زمان، آگنونیدس او را به اتهام کهنه . تصویب انتخاب رهبران مکاتب فلسفی از طرف مجلس شورا

تئوفراستوس بی سر و صدا آتن را ترك گفت، ولی آن قدر دانشجو به دنبال او از شهر بیرون . ناپرهیزگاري متهم کرد
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سالی نگذشت که فرمان نسخ، حکم محکومیت . سبی آنها از رونق افتاده استرفت که دکانداران شکایت کردند که کا

و تئوفراستوس پیروزمندانه به آتن مراجعت کرد تا ریاست لوکیون را بر عهده گیرد مقامی  ;ملغی، و از اتهام مبرا شد

مکتب . شرکت داشتند در تشییع جنازه او)) تمام آتن((میگویند که . که تا روز مرگش در هشتاد و پنج سالگی داشت

علم، آتن فقیر را ترك گفت و به اسکندریه ثروتمند رفت، و لوکیون که خود را وقف . مشائیون بعد از او چندان نپائید

  . تحقیقات علمی کرده بود به گمنامی فقیرانهاي فرو رفت

  . س شده بوددر این فاصله، در آکادمی، سپئوسیپوس جانشین افالطون، و کسنوکراتس جانشین سپئوسیپو

بر مدرسه ریاست کرد و به فلسفه به خاطر سادگی شرافتمندانه زندگیش ) 314 -  339(کسنوکراتس ربع قرن 

غرق در مطالعات و تدریس، سالی یک بار آکادمی را براي دیدن تراژدیهاي دیونوسوسی ترك . افتخارات تازهاي داد

وه و پر سر و صداي شهر راه را بر او باز میکردند تا جمعیت انب((میگفت، و گویند همینکه در شهر راه میرفت 

از دریافت حقالتدریس سر باز میزد و در نتیجه آن قدر فقیر شد که نزدیک بود به خاطر نپرداختن مالیات .)) بگذرد

یگفت فیلیپ مقدونی م. به زندان بیفتد، که دمتریوس فالرومی مالیات عقب افتاده او را پرداخته، از زندان نجاتش داد

شهرت . که در میان تمام سفیران آتنی که به دربار او رفتند تنها کسی که فسادناپذیر بود کسنوکراتس بود

ن و وقتی، متظاهر به اینکه در تعقیبش هستند، به منزل او پناه برد، و چو ;شد فرونهشرافتمندي او باعث دلخوري 

دید یک تختخواب بیشتر ندارد، خواهش کرد که با او همبستر شود، کسنوکراتس به خاطر انسانیت رضا داد، ولی در 

مقابل دلربایی و وسوسه او آن قدر سردي نشان داد که فرونه از بسترش گریخت و به دوستانش شکایت برد که به 

. هاي جز فلسفه نمیگرفتکسنوکراتس رفیق. جاي انسان با مجسمه همبستر شده بوده است

جانشینان افالطون ریاضیدان و . با مرگ او، فلسفه مابعدالطبیعی یونان در همان باغی که معبد آن بود به انتها رسید

. عالم اخالقیات بودند و کمتر وقت خود را صرف مسائلی انتزاعی میکردند که روزي آکادمی را به هم ریخته بود

ی، ذهن گرایی هراکلیتوس، تردید عالمانه گورگیاس و پروتاگوراس، نفی مابعدالطبیعی مبارزات شکاکانه زنون الئای

. سپري شده بود)) عصر خرد(( ;سقراط و آریستیپوس و ائوکلیدس مگارایی دوباره بر فلسفه یونان سیادت پیدا کرد

مردم ازغور در  ;اقی بودها به بازي گرفته شده، فراموش شده بودند، و اسرار جهان هنوز حل نشده ب تمام فرضیه

ارسطو فقط در یک مطلب با . مسائل عالم، که حتی درخشانترین مغزها از درکش عاجز بودند، خسته شده بودند

و پورهون، با اظهار اینکه هم افالطون و  ;افالطون موافق بود و آن اینکه امکان دارد که حقیقت باالخره کشف شود

ین موضوع اشتباه کردهاند، میرساند که اصوال مردم اعتقاد خود را از دست هم ارسطو بیش از هر مطلب دیگر سر ا

  . داده بودند

همراه قشون اسکندر به هند رفت، و در آنجا در مکتب مرتاضان درس . متولد شد 360پورهون در الیس به سال 

پس از بازگشت به الیس در  .و شاید از همانجا چیزي از فلسفه شک را، که با نام او همراه است، هدیه آورد ;خواند

وي متواضعتر از آن بود که کتابی بنویسد و اظهار فضل کند، ولی شاگردش . نهایت فقر به تدریس فلسفه پرداخت

: عقاید او اصوال بر سه پایه استوار بود. تیمون فلیوسی، در سلسله طنزهایی که نوشت، عقاید او را به دنیا معرفی کرد

عاقل قضاوت نمیکند و به جاي اینکه دنبال حقیقت برود به دنبال راحتی و آسایش  مرد ;هیچ امري مسلم نیست

و از آنجایی که تمام فرضیات محتمال غلطند، انسان بهتر است که اساطیر و قراردادهایی را که در هر عصر و  ;میرود

د به آن اطمینان کرد به بشر نه حواس و نه منطق هیچکدام دانشی را که بشو. در هر مکان قبولیت عام دارند بپذیرد

قیاس . حواس شی را در هنگام درك غیر آنچه هست جلوه میدهد، و منطق نوکر دست به سینه تمناهاست: نمیدهند

هر استداللی استدالل . ((بی نتیجه است، زیرا هر فرضی متضمن نتیجهاي است که از خود آن حاصل میشود

یک  ;شرایط و حالتهاي متفاوت مطبوع یا نامطبوع واقع شود یک امر بخصوص ممکن است تحت.)) متضادي دارد
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یک تجربه واحد ممکن است بنابر زمان و مکان  ;شی خاص ممکن است کوچک یا بزرگ، زشت یا زیبا جلوه کند

همه چیز عقیده  ;خدایان واحد، بنا به ملل مختلف بشري، موجود یا مفقودند ;مختلف خالف اخالق باشد یا موافق آن

بنابراین، در منازعات، طرف گرفتن، طرز زندگی دیگران را ترجیح دادن، یا به . حقیقت وجود خارجی ندارداست و 

حتی معلوم نیست که زندگی خوب . تمنا و اشتیاق فریبی بیش نیست ;گذشته و آینده حسرت خوردن احمقانه است

بهتر از همه رضایت و تسلیم است، . آدم عاقل نباید نسبت به هیچکدام پیشداوري داشته باشد ;و مرگ بد باشد

کوشش در راه اصالح دنیا بی نتیجه است، باید مشکالت آن را با حوصله تحمل کرد، نباید دچار تب پیشرفت شد، 

. پورهون واقعا میکوشید که از این فلسفه نیمه هندي در زندگی تبعیت کند. بلکه باید به صلح و آرامش راضی بود

ه عادات و پرستش الیس تن در داد، و کوششی نکرد که از خطر برهد یا زندگی خود را در کمال خشوع و خضوع ب

همشهریانش چنان به او به نظر احترام مینگریستند که به افتخار او فیلسوفان را . در سن نود سالگی مرد ;طویل کند

  . از مالیات معاف کردند

  . ه حمله به فلسفه مابعدالطبیعه را دنبال کردنداز ریشخندهاي روزگار آنکه، این پیروان افالطون بودند ک

شد، نظر افالطون را در رد دانش حسی به همان اندازه )) آکادمی متوسطه((رئیس  269آرکسیالئوس، که در سال 

هیچ چیز مسلم نیست، : ((آرکسیالئوس مینویسد. شاید هم تحت تاثیر او قرار گرفته بود ;پورهون مورد شک قرار داد

وقتی به او گفتند که چنین مکتبی زندگی را غیرممکن میکند، جواب داد که زندگی مدتها .)) ین مطلبحتی خود ا

)) رئیس آکادمی جدید((یک قرن بعد، یکی دیگر از پیروان مقتدر مکتب شکاکان . توانسته است با احتماالت سر کند

کارنئادس کورنهاي، که در حدود سال . دشد، و موضوع تشکیک عام را به مرحله نیستی گرایی ذهنی و اخالقی رسان

مانند یک آبالر یونانی به آتن آمده بود، با دقت محیالنه ناراحت کنندهاي تمام مکاتبی را که خروسیپوس و  193

چون ایشان به عهده گرفته بودند که او را . سایر معلمانش تدریس میکردند رد کرده، زندگی را بر آنها دشوار میساخت

اگر منطق من درست است که چه بهتر، و : ((به آنها میگفت) با استناد به منطق پروتاگوراس(کنند، منطقی تربیت 

وقتی مکتب خود را عرضه کرد، یک روز له و روز دیگر علیه موضوعی اظهار نظر . اگر غلط است شهریه مرا پس بدهید

در تمام وقت، شاگردان و زندگینامه . داشت میکرد، و از هر دو چنان دفاع مینمود که در واقع هر دو را باطل اعالم

حتی به عهده گرفت که با نوع انتقادي که افالطون و . نویسانش بیهوده میکوشیدند که نظریات واقعی او را دریابند

کارنئادس عقیده داشت که هیچ امري . کانت از احساس و استدالل کردهاند، واقعپردازي مادیگرانه رواقیون را رد کند

چون به عنوان یکی از . ست، و به شاگردانش میآموخت که به احتماالت و رسوم زمان خود قناعت کنندقطعی نی

، با سخنان خود در سناي روم، که طی آن یک روز از عدالت دفاع )155(اعضاي هیئت نمایندگی یونان به روم رفت 

اگر روم میخواهد که واقعا عدالت را : دمیکرد و روز دیگر آن را رویایی غیر عملی میدانست، سناتورها را تکان دا

در . رعایت کند، میبایست تمام آنچه به علت داشتن ارتش برتر از سایر کشورهاي مدیترانه گرفته به آنها بازگرداند

شاید . روز سوم، کاتو هیئت نمایندگی را، به عذر اینکه براي اخالق عمومی خطرناك است، به آتن بازگرداند

ن زمان به عنوان گروگان همراه سکیپیو بود، این سخنان را شنیده یا راجع به آن مطلبی به پولوبیوس، که در آ

:گوشش خورده که با عصبانیتی که خاص مردان اهل عمل است علیه آن فیلسوفان سخن گفت

برخی از . دآنها، در بحثهایی که در آکادمی میکنند، خود را براي هر گونه سخنرانی و بحث و جدل کامال آماده میسازن

آنها، براي مغشوش کردن ذهن شنوندگان خود، متوسل به چنان ضد و نقیض گوییهایی میشوند، و در اختراع مطالب 

خوش ظاهر چنان طبع روانی دارند، که شنونده بیچاره به حیرت میافتد که آیا واقعا ممکن است که مردم آتن 

کنند، و سرگردانند که آیا در تمام مدتی که ایشان در  بتوانند بوي نیمرویی را که در افسوس میپزند استشمام

و از همین !... آکادمی مشغول بحث و مطالعه بودهاند در رختخواب منزلشان در خواب مشغول نوشتن رساله نبودهاند
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ما  اینان چنان شوري در مغز جوانان... عالقه وافري که به ضد و نقیض گویی دارند فلسفه را به این بدنامی کشیدهاند

رسوخ دادهاند که هرگز به خود زحمت نمیدهند درباره مسائل اخالقی و سیاسی، که مفید به حال شاگردان فلسفه 

  . است، مغز خود را به فکر اندازند، بلکه زندگی خود را بیهوده در راه ابداعات باطل صرف میکنند

II -  فرار اپیکوري  

چنین توصیف میکرد که زندگی خود را در تاروپود فرضیات و  گرچه پولوبیوس سالهاي متمادي نظریه پردازان را

خیالبافی گم کردهاند، در این فرض خود که مسائل اخالقی جذابیت خود را براي ذهن یونانی از دست داده در اشتباه 

. برعکس، درست همین کشش اخالقی بود که، به عنوان نحله غالب، جایگزین فلسفه طبیعی و مابعدالطبیعی شد. بود

مسائل سیاسی واقعا در پس پرده فراموشی افتاده بودند، زیرا آزادي بیان را حضور یا خاطره پادگانهاي سلطنتی در 

شکوه حکومت آتنی . و براي همه کس روشن بود که آزادي ملی بستگی به اطاعت و سکوت دارد ;مخاطره میانداخت

و مجبور . از سیاست، که در تاریخ یونان سابقه نداشت، بسازداز بین رفته بود، و فلسفه ناچار بود که با جدایی اخالق 

بنابراین، وظیفه خود . بود راهی بیابد که براي فلسفه قابل اغماض و در عین حال با عدم فعالیت سیاسی سازگار باشد

به نفس بار را دیگر در این نمیدید که حکومت عادلی به وجود بیاورد، بلکه در آن میدید که افراد را قانع و متکی 

. بیاورد

یکی از هراکلیتوس، سقراط، آنتیستنس، و دیوجانس تبعیت میکرد و . تحول اخالقی اکنون دو جهت متضاد داشت

دیگري از فلسفه ذیمقراطیس سرچشمه گرفته شدیدا به  ;فلسفه کلبیان را گسترش داده و به رواقیان میرساند

ها، که عکس العملهایی  هر دوي این نحله. را به مکتب اپیکوري میپیوست کورنهايآریستیپوس متکی بود و مکتب 

رواقیون از وحدت وجود و جبر و تفویض و رضا و : فلسفی در برابر انحطاط مذهبی و سیاسی بودند، از آسیا میآمدند

  . نیان لذتپرست سواحل آسیایی سرچشمه داشتنداپیکوریها از یونا ;توکل سامیها ریشه میگرفتند

در نوزده سالگی به آتن رفت و یک سال  ;سالگی عاشق فلسفه شد 12در . در ساموس متولد شد 341اپیکور به سال 

مانند فرانسیس بیکن، ذیمقراطیس را به افالطون و ارسطو ترجیح میداد و از افکار او مصالح . در آکادمی به سر برد

از آریستیپوس حکمت لذت و از سقراط لذت حکمت را آموخت، و از پورهون . بناي فلسفه خود گرفت زیادي براي

او قاعدتا باید با عالقه . را به عاریه گرفت) صفاي روحی(آسودگی و فراغ بال و واژه پرطنینی براي آن آتاراکسیا 

روس چنان بی پروا درس ناپرهیزگاري تئودو. سرنوشت فیلسوف معاصرش، تئودوروس کورنهاي، را تعقیب کرده باشد

. و این درسی بود که اپیکور فراموش نکرد - و خدانشناسی میداد که شوراي آتن او را به جرم بیدینی محکوم نمود 

مردم شهر اخیر چنان تحت . سپس به آسیا برگشت و در کولوفون، موتیلنه، و المپساکوس به تدریس فلسفه پرداخت

قرار گرفتند که از اینکه او را در شهر دوردستی از وطن خویش نگاه داشتهاند شرمسار  تاثیر عقاید و شخصیت او

جمع آوري کرده، خانه و باغی خارج از آتن برایش خریدند، و به عنوان خانه و ) چهار هزار دالر(مینا  80شدند، 

خانه منزل کرده، به مردم آتن ، یعنی در سی و پنج سالگی، در این 306اپیکور در سال . مدرسه به او تقدیم کردند

اجازه دخول زنان به مدرسهاش یکی از نشانهاي رشد آزادي . فلسفهاي آموخت که فقط از لحاظ اسم اپیکوري بود

اپیکور به موقعیت اجتماعی و نژادي وقعی . زنان بود که حتی به محفل کوچکی چون اجتماع او راه یافته بودند

و بردگان چون آزادمردان همگی به مدرسهاش راه داشتند، محبوبترین  روسپیان چون کدبانوها،: نمیگذاشت

لئونتیون روسپی هم شاگرد و هم رفیقهاش بود، و نسبت به او همان قدر تعصب . شاگردش غالم خودش موسیس بود

و چند  زیر نفوذ اپیکور، این زن یک بچه بیشتر نیاورد،. و حسادت میورزید که انگار همسر قانونی و شرعیش میباشد

اپیکور بقیه عمرش را در . جلد کتاب نوشت که پاکی و خلوص سبک نگارش آنها ربطی به عقاید اخالقیش نداشت

چون آدمی وظیفه .)) مزاحم کسی نباید شد((شعارش در زندگی این بود که . سادگی رواقی و عزلتی حزمآمیز گذراند
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سیاست ابا میورزید، و روحش را از امور دنیایی به دور شناس در مراسم مذهبی شهر شرکت میکرد، ولی از دخالت در 

رقیبان و دشمنانش میگفتند که هر . به کمی آب و پارهاي نان و قدري شراب و پنیر قناعت میکرد. نگاه میداشت

اما دیوجانس . وقت بتواند تا گلو میخورد، و فقط هنگامی که از پر خوردن به سوهاضمه دچار میشود امساك میکند

شواهد بیشماري از مهربانی بی . آنان که این گونه سخن میگویند در اشتباهند: ((یوس با اطمینان خاطر میگویدالئرت

هاي او محترمش شمرده، و هم به دوستانش که  نظیر او نسبت به همه کس هم به میهنش که با ساختن مجسمه

ت به والدینش فداکار، به برادرانش سخی، و نسب.)) تعدادشان آن قدر زیاد بود که در شهر نمیگنجیدند در دست است

میگوید که اپیکور در میان شاگردانش  سنکا. با خدمتکارانش که در خواندن فلسفه با او شریک بودند مهربان بود

آنچنان بزي که گویی چشمان اپیکور : ((بود چون خدایی میان انسانها بود، و بعد از مرگ او شعار شاگردانش این

قسمتهایی از اثر  هرکوالنئومخاکسترهاي . در فواصل درسها و مشقهایش سیصد جلد کتاب نوشت.)) متوجه توست

تیوس، یعنی پلوتارك فلسفه، سیصد نامه دیوجانس الئر. اساسی او را به نام در باب طبیعت براي ما حفظ کرده است

افکار اپیکور  لوکرتیوسمهمتر از همه، . او را به دست ما رسانده که کشفیات اخیر چند تا هم به آنها اضافه کرده است

. را در بزرگترین اشعار فلسفی جاویدان ساخته است

اید پی برده بود که فتوحات اسکندر صدها کیش رازوري شرقی را به اجتماع یونان وارد میکند، با اپیکور که ش

وي از مذهب بیزار . اظهارات موثري هدف فلسفه را آزاد کردن بشر از ترس، بخصوص ترس از خدایان، تبیین کرد

زندگی را از وحشت جاسوسان  است، زیرا به عقیده او مذهب در جهل پیشرفت میکند، آن را ترویج مینماید، و

اپیکور میگوید که خدایان موجودند، در . آسمانی و خشم و غضب بیرحمانه و مکافاتهاي بی انتها تیره و تار میسازد

فضاهاي الیتناهی و بی پایان میان ستارگان از زندگانی آرام و جاودانی برخوردارند، ولی عاقلتر از آنند که نگران امور 

چطور . دنیا را نه خدایان ساختهاند و نه رهبري آن با ایشان است. پستی چون نوع انسان باشندموجودات کوچک و 

آن موجودات اپیکوري آسمانی میتوانند دنیایی چنین متوسط، عرصهاي چنین آمیخته از نظم و بی نظمی، و زیبایی 

که خدایان دورتر از آنند که به انسان و رنج بسازند اپیکور سپس اضافه میکند که خودتان را با این فکر تسال دهید 

آنها نه میتوانند نظاره گر شما باشند، نه میتوانند کارتان را قضاوت کنند، و نه میتوانند به . بیش از خوبی بدي کنند

. دوزختان بیندازند

ن مذهب، به اپیکور، پس از رد کرد. اما راجع به خدایان شیطانی، این موجودات بدبخت زاییده کابوسهاي ما هستند

عقل باید خود را با تجربه  ;ما نمیتوانیم از دنیاي ماوراي احساس چیزي بفهمیم. رد کردن مابعدالطبیعه میپردازد

عصاره مسائلی که الك و الیبنیتز . حواس راضی کند، و باید این تجربیات را به عنوان آزمایش نهایی حقیقت بپذیرد

اگر دانش از حواس حاصل نمیشود، پس از کجا : یک جمله خالصه میشود در دو هزار سال بعد مطرح کردند، در این

میآید و اگر حواس ما قاضی نهایی حقایق نیست، پس چگونه میتوانیم در جستجوي چنین معیاري براي خرد برویم 

واس ح ;که اطالعات الزم براي آن از حواس گرفته میشود مع هذا حواس اطالعی درباره دنیاي خارج به ما نمیدهد

بلکه فقط اتمهاي ریزي که بر هر قسمت خارجی آن شی پراکندهاند، بر حواس ما . خود شی عینی را درك نمیکند

که آن (بر فرض الزم باشد که نظریهاي براي دنیا قایل شویم . المثناي کوچکی از اصل و شکل آن بر جاي میگذارند

 ;ریم که هیچ چیز وجود ندارد، یا براي ما معلوم نتواند بود، بهتر است نظر ذیمقراطیس را بپذی)هم واقعا لزومی ندراد

ما نمیتوانیم جز جسم و فضا چیزي درك کنیم یا حتی تصور نماییم، و هر جسمی متشکل از اتمهاي الیتجزا و غیر 

اعضاي  این خواص را تشعشعات ذرهاي اشیا بر ;این اتمها نه رنگ دارند، نه حرارت، نه صدا، و نه بو. قابل تغییر است

لیکن البته این اتمها از حیث اندازه و وزن و شکل مختلفند، زیرا فقط با این فرض است . حسی ما به وجود میآورند

اپیکور میخواهد که طرز عمل اتمها را فقط بر مبناي اصول مکانیکی . که گوناگونی بینهایت اشیا را میتوان توجیه کرد



١١۴٠

بیشتر از کیهانشناخت عالقهمند است، و مایل است که آزادي اراده را سر  بیان کند، ولی چون به علم االخالق بسیار

منشا مسئولیت اخالقی و حایل و پشتیبان شخصیت بداند، ذیمقراطیس را در وسط آسمان و زمین معلق رها کرده، 

نحرف به این معنا که اتم هنگام سقوط در فضا کمی از حالت عمودي م ;نوعی خودرویی براي اتمها فرض میکند

. را میسازند و چهار عنصر موجد پیدایش اشیاي گوناگون میشوند عنصرشده، وارد در ترکیباتی میشود که چهار 

ماه  میتوان فرض کرد که خورشید و. دنیاهاي بیشماري هست، ولی عاقالنه نیست که ما خود را به آنها پایبند سازیم

. به همان بزرگی هستند که به نظر میرسند، و سپس میتوانیم وقت خود را مصروف مطالعه در وضع انسان بکنیم

زندگی احتماال خود به خود در اثر تولد نسل به وجود آمده، و بدون هیچ نقشه . انسان کامال محصول طبیعت است

روح جوهر مادي . هن چیزي جز نوع دیگري از ماده نیستذ. قبلی از راه انتخاب طبیعی بهترین نوع تحول یافته است

روح فقط توسط بدن میتواند احساس یا عمل کند و با مرگ بدن . ظریفی است که در تمام بدن پراکنده است

با این وصف، شور باطن ما به ما میگوید که اراده آزاد است، و گرنه بشر در صحنه زندگی آلت بی معنایی . میمیرد

  . بهتر است که برده خدایان مردم باشیم تا برده االهگان سرنوشت فیلسوفان .بیشتر نبود

وظیفه اصلی فیلسوف توضیح دنیا نیست، زیرا جز هرگز به کل پی نمیبرد، بلکه آن است که ما را در جستجوي 

ه هدف ما آنچه مورد نظر ماست مجموعهاي از نظامها و عقاید بیهوده نیست، بلک. ((خوشی و کامرانی رهبري کند

بر مدخل باغ اپیکور این جمله افسانهاي واردان را .)) زندگیی است که خالی از هر گونه ناآرامی و اضطراب باشد

اي میهمان، به تو در اینجا خوش خواهد گذشت، زیرا در اینجا خوشی واالترین نیکیها دانسته : ((استقبال میکرد

. نیست، تنها وسیله الزمی است براي رسیدن به خوشبختی در این فلسفه، فضیلت به خودي خود هدف.)) میشود

و ممکن  ;ممکن نیست بتوان زندگی خوشی داشت، بدون اینکه جنبه حزم و شرافت و عدالت را در نظر نگرفت((

تنها فرض مسلم فلسفه این است که لذت .)) نیست که با حزم و شرافت و عدالت زندگی کرد، بدون اینکه خوش بود

لذتهاي نفسانی و جسمی فی نفسه مشروعند و عقل میتواند مشروع بودن آنها را تشخیص دهد، . رد بدخوب است و د

ولی از آنجایی که پیروي از لذات ممکن است عواقب شیطانی داشته باشد، به عاقل تمیز دهندهاي محتاجند که فقط 

  . شعور است

... آدمی هرزه و عیاش یا لذات نفسانی گفتگو نمیکنیمبنابراین، وقتی میگوییم که لذت بزرگترین خوبیهاست از لذات 

زیرا مشروبخواري دایمی و لهو و لعب، یا معاشرت با . بلکه قصدمان آزادي بدن از رنج و خالصی روح از اضطراب است

ه زنان، یا شرکت در ضیافتها، و خوردن ماهی و اغذیه گرانبها نیست که زندگی را مطبوع میسازد، بلکه تفکر و اندیش

عاقالنه است که دالیل هر انتخاب و امتناعی را میسنجد و عقاید پوچی را که موجب اغتشاش فکر و آزار روح هستند 

  . طرد مینماید

باالخره، فهم نه تنها باالترین فضیلت که بهترین خوشبختی نیز هست، زیرا بیش از هر خصلت دیگري به ما کمک 

ما را از اسارت شهوات، ترس از خدایان، و وحشت : ها نجات دهنده ماستعقل تن. میکند که از درد و رنج بپرهیزیم

به ما میآموزد که چگونه مصایب را تحمل کنیم و از خوبیهاي ساده زندگی و خوشیهاي مالیم  ;مرگ خالص میکند

 ;اگر از روي شعور مرگ را قضاوت کنیم، میبینیم که چندان وحشتناك نیست. روحی لذت عمیق و پایدار ببریم

دردي که از مرگ متحمل میشویم، ممکن است بمراتب کوتاهتر و مالیمتر از آن باشد که بارها در زمان حیات 

چون خوب بنگریم . توهمات ابلهانه ما از مرگ است که آن را اینهمه وحشتناك جلوه میدهد ;دچارش گشتهایم

هواي خوب، غذاي ارزان، پناهگاه مناسب، : دمیبینیم که مرد عاقل با چه سهولت و ارزانی میتواند راضی و شاد باش

هر چه طبیعی است بآسانی حاصل میشود، فقط آنچه بیهوده است خرج . ((یک رختخواب، چند کتاب، و یک دوست

اگر دست نیافتن به : ((نباید زندگی خود را براي به دست آوردن تمام تمنیات دلمان فرسوده کنیم.)) زیاد میطلبد
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حتی عشق، ازدواج، و بچه دار شدن الزم .)) درد و حرمان نگردد، میتوان آنها را نادیده گرفت هاي دل، موجد خواسته

. به ما لذت آنی میدهند، ولی ناراحتی دایمی به وجود میآورند ;نیست

مرد عاقل به آتش جاهطلبی خود . عادت دادن خود به زندگی ساده و طرق سهل تقریبا تنها راه مسلم سالمتی است

وزاند، و خود را به شهوت شهرتطلبی دچار نمیسازد، بر خوشبختی دشمنان و حتی دوستان خود رشک را نمیس

به دنبال آرامش روستا میرود، و مطمئنترین و  ;نمیبرد، از رقابت تب آلود شهر و طوفان تقالهاي سیاسی حذر میکند

یات خود لگام میزند، بدون تظاهر و چون بر شهوات و تمن. عمیقترین خوشیها را در آرامش جسم و جان میطلبد

با بزرگترین خوشیها، یعنی آرامش، او را پاداش )) شیرینی طبیعی زندگی((زندگی میکند، و ترسها را بدور میاندازد، 

  . میدهد

واقعا باعث دلگرمی است که فیلسوفی از لذت هراسان نیست، و اهل . این آیین داراي صداقتی دوست داشتنی است

در اینجا موشکافی و باریک بینی وجود ندارد، و براي درك اسرار . رد که حواس و نفس را میستایدمنطقی وجود دا

برعکس، فلسفه اپیکوري، علی رغم انتقال فرضیه اتمی، عکسالعملی است در مقابل . شور آتشینی در کار نیست

یقترین نواقص این فلسفه نفی عم. کنجکاوي لجام گسیختهاي که موجد پیدایش علم و فلسفه در یونان گردیده بود

لذت را آزادي از درد، و عقل را فرار از مخاطرات زندگی میداند، براي تجرد طرحی عالی فراهم : گرایی آن است

  . میکند، ولی کمتر به فکر زندگی اجتماعی است

خود بدون تعرض  اپیکور به دولت به منزله پلیدي الزمی حرمت میگذارد، زیرا تحت حمایت آن شخص میتواند در باغ

در حقیقت، مکتب او حکومت سلطنتی را به . زندگی کند، ولی ظاهرا چندان عالقهاي به استقالل ملی نشان نمیدهد

دموکراسی ترجیح میدهد، زیرا تحت حکومت سلطنتی کمتر احتمال اعمال عقاید فاسد میرود نظري که کامال با 

هر نوع حکومتی را که در مقابل دنبال کردن بالمانع دانش و  اپیکور حاضر بود که. برداشت امروزیها مخالف است

وي به دوستی همان قدر وفادار و فدایی بود که پیشینیان او نسبت به . روابط دوستانه مردم مانع ایجاد نکند بپذیرد

همه از بین تمام چیزهایی که عقل براي خوشبختی سرتاسر زندگی به ارمغان میآورد، دوستی از . ((دولت بودند

هاي استاد همه گواهی بر  دوستیهاي اپیکور از لحاظ استحکام و دوام ضرب المثل است، و نامه.)) مهمتر است

شاگردان و پیروانش این احساسات را با آغوش باز و گرمی خاص یونانی . صمیمیت و مهربانی او با دوستانش است

. ا شنید، به زانو افتاد، گریست و او را خدا خواندکولوتس جوان اولین باري که سخنرانی اپیکور ر. پاسخ میدادند

به سنگ کلیه  270در سال . سی و شش سال اپیکور در باغ خود تدریس کرد و مدرسه را به خانواده ترجیح داد

در این روز شاد که آخرین : ((درد آن را صبورانه تحمل کرد و در بستر مرگ هنوز به یاد دوستانش بود. گرفتار شد

درد مثانه به نهایت درجه رسیده است، ولی آنچه در این سختی باعث . ی من است به شما نامه مینویسمروز زندگ

از کودکان مترودوروس به نحوي که . شادي خاطر من است، فکر کردن درباره گفتگوهایی است که با هم میکردیم

را به مدرسه بخشید، به این امید که  اموال خود.)) شایسته وفاداري مدید شما به من و فلسفه باشد نگهدراي کنید

اپیکور، پس از مرگ، .)) آنهایی که میخواهند فلسفه بخوانند روي نیاز را نبینند... تا آنجا که نیروي ما اجازه میدهد((

شاگردان فراوانی از خود به جاي گذاشت که آن قدر نسبت به خاطره او وفادار ماندند که قرنها حاضر نمیشدند 

مشهورترین شاگردانش، مترودوروس المپساکوسی، بزودي یونان را با اظهارات . علیمات او را تغییر دهندکلمهاي از ت

هر چه خوب است به شکم بستگی : ((او فلسفه اپیکوري را در این جمله خالصه کرد. خود متحیر یا سرگرم ساخت

خروسیپوس نیز، . امعا و احشا مربوط هستندو مقصودش شاید این بود که لذات وظایف االعضایی و در واقع به .)) دارد

فلسفه اپیکور که عموما . میخواند)) اساس فلسفه اپیکوري((در مقابل، کتاب هنر خوشخوراکی آرخستراتوس را 

  . درظاهر مطرود شد، ولی در خفا در سراسر یونان در محافل زیادي مورد پذیرش قرار گرفت. سوتعبیر میگردید
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ی را میپذیرفتند، چندان دنبال این فلسفه رفتند که ربنهاي یهودي لفظ اپیکوروس را تقریبا یهودیانی که تمدن یونان

دو نفر از پیروان اپیکور را، به سبب اینکه مایه فساد  155و  173در سالهاي . استعمال میکنند)) مرتد((مترادف با 

ور شده که اپیکور این همه پیرو یافته چط: ((یک قرن بعد سیسرون میپرسد. اخالق جوانانند، از روم بیرون کردند

این مکتب تا عصر . لوکرتیوس یکی از بهترین و زیباترین تفسیرهاي موجود را در روش اپیکوري سرود)) است

و )) عیاشی((بعضی از آنها با طرز زندگی خود نام استاد را تا حد : سلطنت قسطنطین پیروانی پرشور داشت

یگر، در کمال وفاداري، اصول ساده مکتب او را که در فلسفهاش خالصه کرده، و برخی د ;خوشگذرانی تنزل دادند

و  ;هر چه را خوب است میتوان جلب کرد ;مرگ را نمیتوان احساس کرد ;از خدایان نباید ترسید: ((تدریس نمودند

.))آنچه را موجب ترس و وحشت ماست میشود برطرف ساخت

III  - مصالحه رواقیون  

ون از پیروان اپیکور فلسفه او را پیروي از لذات شخصی تفسیر میکردند، مسئله اساسی علم چون تعدادي روزافز

االخالق یعنی زندگی خوب چیست حل نشده بلکه به صورت تازهاي درآمده بود و آن اینکه چطور میتوان طبع 

عضاي یک اجتماع را یا از روي افراد را با پرهیزگاري الزم براي گروه یا نژاد آشتی داد و چگونه میتوان ا) لذت طلب(

انگیزش، یا ترس وادار به کف نفس و از خودگذشتگی، که الزمه ادامه حیات اجتماعی است، نمود مذهب قدیم دیگر 

مردم روشنفکر . و نیز کشور شهرها دیگر مردمان را به از خودگذشتگی برنمیانگیختند. قادر به انجام این کار نبود

، متوجه فلسفه شدند، و براي تسلی یافتن یا راهنمایی در بحرانها به دامن فالسفه یونان از مذهب رو گردانده

از فلسفه انتظار داشتند که عقایدي دنیایی عرضه کند که به خلقت انسانی در عرصه وجود معنا و ارزش  ;آویختند

ه دنیاي باستان در راه فلسفه رواقیون آخرین کوششی است ک. بخشد تا بشر بتواند بدون وحشت به مرگ مسلم بنگرد

زنون یک بار دیگر کوشید تا وظیفهاي را که افالطون در آن شکست خورده . یافتن علم االخالق طبیعی نموده است

  . بود به انجام رساند

زنون را گاهی فنیقی و گاهی مصري  ;ساکنان شهر قسمتی فنیقی و اغلب یونانی بودند. زنون اهل کیتیون قبرس بود

آپولونیوس صوري او را مردي الغر، دراز، و سیه . نچه مسلم است وي از والدینی یونانی و سامی بوده استآ. خواندهاند

و آفرودیته، با وجودي که  ;چرده توصیف کرده که سرش به یک طرف متمایل بوده و ساقهاي ضعیفی داشته است

زندگی آلودگیهایی نداشت، در اول کار تجارت  چون دز. هفایستوس از او زیباتر نبود، حتما او را به آتنه تسلیم میکرد

طبق . خود ثروت زیادي اندوخت، و گویند چون براي اولین بار به آتن وارد شد بیش از هزار تالنت پول نقد داشت

گفته دیوجانس الئرتیوس، کشتی مال التجاره او در سواحل آتیک غرق شد و وي ثروت خود را از دست داده 

روزي که کنار پیشخوان کتابفروشی نشسته بود، شروع به خواندن ). 314(یگر وارد آتن شد تهیدست و بینوا بار د

این مردان را امروز کجا : ((پرسید. ممورابیلیا، اثر گزنوفون، نمود، و از همانجا تحت تاثیر شخصیت سقراط قرار گرفت

به دنبال آن مرد : ((روش به او گفتکتابف ;در همان لحظه کراتس، فیلسوف کلبی، از آنجا میگذشت)) میتوان یافت

  . زنون در سی سالگی در مدرسه کراتس نامنویسی کرد، و از اینکه فلسفه را کشف کرده است مسرور شد.)) برو

کراتس که از اهالی تب بود، ثروت سیصد .)) وقتی کشتیم غرق شد سفر خجستهاي کردم: ((در این باره میگوید

یده، زندگی مرتاضی درویشان کلبی را پذیرفته بود، شهوترانی رایج عصر خود را تالنتی خود را به همشهریانش بخش

شاگردش هیپارخیا، که ثروتمند بود و خوراك فراوان براي . مطرود شمره گرسنگی کشیدن را شفاي عشق میدانست

خودکشی خواهد خوردن داشت، به عشق او گرفتار شد و تهدید کرد که اگر والدینش او را به زنی به کراتس ندهند 

: والدین او به کراتس التماس کردند که او را منصرف کند، و او نیز کیسه گدایی خود را زیر پاي او انداخته گفت. کرد

ولی وي مایوس نشد، خانه و ثروت خود را رها کرد، )) اکنون فکر کن که چه میکنی ;این است تمام ثروت من((
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اما زندگیشان نمونهاي از  ;ویند مراسم عروسی را در مال عام انجام دادندگ. لباس درویشی پوشید، و رفیقه کراتس شد

. صمیمیت و وفاداري بود

اینک پیروان آنتیستنس . زنون سخت تحت تاثیر سادگی زندگی کلبیان قرار گرفت و به آن عالقهمند گردید

خود را به فقر و امساك عادت میدادند، هر جا میرسیدند میخوابیدند، و از صدقه  ;استان بودنددنیاي ب فرانسیسیان

زنون رئوس نکات اصلی اخالقیات خود . مردمی که پرکارتر از آن بودند که ادعاي تقدس نمایند امرار معاش میکردند

کتابش، جمهوریت، چنان زیر نفوذ آنها بود که در اولین . را از کلبیان گرفت، و دین خود را به آنان نیز کتمان نمیکرد

پس از اینکه . اجتماعی اشتراکی و بیدولت را پیشنهاد کرد که در آن نه پول بود، نه مال، نه ازدواج، و نه قانون

دریافت این مدینه فاضله و پرهیزگاري کلبیان امکانپذیر نیست، کراتس را رها کرد و به آکادمی رفت و شاگرد 

قاعدتا میبایستی که آثار هراکلیتوس را خوانده و از آنها تاثیر پذیرفته باشد، . ستیلپوي مگارایی شد کسنوکراتس و

زیرا پارهاي از نظرات او را آتش آسمانی به منزله روح بشر و کاینات، ابدیت قانون، کون و فساد مکرر دنیا در مکتب 

از همه به سقراط مدیون است که سر منشا و ایدئال  لکن عادت او این بود که بگوید که بیش. خود وارد کرده است

  . فلسفه رواقیون بوده است

مدرسه خود را دایر کرد، و همان طور که زیر رواق  301زنون، پس از سالها شاگردي متواضعانه، باالخره در سال 

و عقیده داشت که فقط  فقیر و غنی را یکسان میپذیرفت، ولی جوانان را راه نمیداد،. پویکیله قدم میزد درس میداد

دلیل اینکه دو ((چون جوانی بسیار سخن میگفت به اطالع او میرساند که . مردان بالغ میتوانند فلسفه را درك کنند

آنتیگونوس دوم هنگامی که در آتن بود .)) گوش داریم و فقط یک دهان آن است که کمتر بگوییم و بیشتر بشنویم

وست او گردید، پند او را خواستار شد، اغوایش کرد تا مدتی در تجمل زندگی سر درس او حاضر شد، از سر تحسین د

  . نماید، و دعوتش کرد تا برود و در پال مهمان او باشد

زندگیش آن  .ردکچهل سال در همان رواق تدریس . زنون عذر خواست و به جاي خود شاگردش پرسایوس را فرستاد

علی رغم نزدیکی او با . در یونانی ضرب المثل شد)) پرهیزگارتر از زنون((قدر با تعلیماتش موافق بود که عبارت 

متن تصویبنامه از این . را به او داد و مجسمه و تاجی براي او تصویب کرد)) کلید دیوارها((آنتیگونوس، مجلس آتن 

:قرار بود

یون سالهاي متمادي عمر خود را در شهر ما صرف آموزش فلسفه کرده، و از هر لحاظ مرد از آنجا که زنون اهل کیت

شایستهاي است، و تمام جوانانی را که در مصاحبت او بودهاند به شکیبایی و پرهیزگاري ترغیب نموده، و زندگی 

و تاج ... زنون مفتخر میشودبنابر راي مردم، ... خودش نمونه بسیار ممتازي از این پرهیزگاري و اعتدال بوده است

  . و مقبرهاي در سرامیکوس به خرج دولت براي او بنا میشود... طالیی به او هدیه میگردد

سالگی به این ترتیب وفات یافت که هنگامی که از مدرسه بیرون میرفت پایش لغزید  90در سن : ((الئرتیوس میگوید

و بالفاصله  <ه خواند من که میآیم چرا اینسانم میخوانیمشتی به زمین کوبیده سطري از نیوب. و انگشتش شکست

کار او را در رواق دو نفر از یونانیان آسیایی نخست کلئانتس آسوسی و سپس خروسیپوس .)) خودش را خفه کرد

کلئانتس مشتزنی بود که با چهار دراخما به آتن آمد، و مدتی عملگی کرد و اعانه صندوق تعاون را . سولی ادامه دادند

. نپذیرفت، نوزده سال زیر نظر زنون به تحصیل پرداخت، و زندگی خود را در کار و کوشش و فقر مرتاضانه گذراند

کتاب، که دیونوسیوس  750خروسیپوس دانشمندترین و برومندترین شاگردان مدرسه بود، و با عرضه 

پس از او مکتب . را شکل تاریخی دادهالیکارناسوسی آنها را نمونه مالالنگیز روشنفکري میخواند، مکتب رواقیون 

از قبیل پانایتیوس رودسی، زنون : رواقی در سراسر خاك یونان توسعه و بخصوص در آسیا طرفداران زیاد یافت

هاي  در اینجا ناچاریم قسمتهاي پراکندهاي را که از نوشته. طرسوسی، بویتوس سیدونی، و دیوگنس سلوکیهاي
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انده تلفیق کرده، تصویر مرکبی از رایجترین و بانفوذترین فلسفه دنیاي باستان فراوان پیروان این مکتب برجاي م

  . بسازیم

زنون و جانشینانش از . احتماال خروسیپوس بود که مکتب رواقی را به منطق، علوم طبیعی، و علم االخالق تقسیم کرد

ساییهاي آنان در این موضوع اثر قابل خدماتی که به فرضیه منطق کرده بودند به خود میبالیدند، لکن از تمام قلمفر

رواقیون با اپیکوریان همعقیدهاند که  .استمالحظهاي که براي تنویر افکار مورد استفاده قرار گیرد بر جاي نمانده 

میدانند که، از روشنی یا تکرار، خود را به مغز  دانش مولود حواس است، و امتحان نهایی حقیقت را منوط به ادراکاتی

زیرا بین عقل و ادراك، عواطف و شهوات قرار  ;در عین حال، تجربه لزوما به معرفت منتهی نمیشود. میقبوالنند

عقل عالیترین . چنانکه اشتیاق را به رذیلت تبدیل میکنند ;گرفتهاند، و ممکن است تجربه را به اشتباه منحرف سازند

. ، که عالم را اداره میکند، سرچشمه میگیرد))لوگوس مولد((یا )) خردي اصیل((امتیاز بشر است و از وجه 

هر چه را حواس ما دریافت میکنند مادي است، و فقط . خود دنیا، مانند بشر، هم کامال مادي و هم ذاتا آسمانی است

لتها و شهوات، روح و جسم، خدا و ستارگان، همه و کمیتها و کیفیتها، فضی. میتوانند موجد یا پذیره عمل واقع شوند

از . همه اشکال یا فرایندهایی مادي هستند که فقط از حیث درجه ظرافت توفیر دارند، و گرنه اساسا یکی هستند

طرف دیگر، هر مادهاي کال پویا و پر از حرکت و نیروست، دایما در حال پاشیده شدن و تمرکز یافتن است، و نیرویی 

جهان در دورانهاي بیشماري از انبساط و انقباض، و تحول و . حرارت یا آتش، دایما آن را به حرکت در میآورد درونی،

بعد تاریخ گذشته خود  ;گاهی در آتشسوزي عظیمی نابود میشود، و سپس بتدریج شکل مییابد ;انحالل سیر میکند

تمام . زیرا زنجیره علت و معلول دایرهاي است ناشکستنی با تکراري همیشگی ;میگیردرا، حتی در جزئیات آن، از سر 

غیرممکن است که عملی غیر از آن طور که مقرر شده اتفاق بیفتد، چنانکه  ;وقایع و اعمال اراده قبال تعیین شدهاند

  . ین شکست در این زنجیره دنیا را متوقف میکندکوچکتر ;نمیتوان انتظار داشت از هیچ شی به وجود بیاید

به مذهب  ;رواقیون لزوم مذهب را به عنوان اساس اخالق میشناختند. در این مکتب، خدا ابتدا، وسط، و انتهاست

عمومی، حتی به دیوها و فرشتگان آن، با شکیبایی مساعدي مینگریستند، و تفسیرهاي تمثیلی فراوانی براي پر کردن 

نجوم کلده را اساسا قبول داشتند، و امور دنیا را یک رابطه . بین خرافات و فلسفه موجود بود یافتند حفرهاي که

به این معنا که هر گاه اتفاق براي قسمتی از جهان بیفتد بر بقیه اثر  ;رازورانه و دایم با حرکات ستارگان میدانستند

خالقی فراهم میکردند، بلکه پایه مذهبی آن را چنانکه گویی براي مسیحیت نه تنها موازینی ا. خواهد داشت

. میریختند و قانون و زندگی و سرنوشت را خدایی میدانستند، و اخالق را تسلیم آگاهانه به اراده خدایی میشناختند

جهان سازواره  ;دنیا جسم آن، و نظم و قانون دنیا ذهن و اراده آن است ;خدا، مانند انسان، ماده جانداري است

گاهی رواقیون خدا را . ست که خدا روح، نفس زنده کننده، منطق بارور کننده، و آتش نیروبخش آن استعظیمی ا

غیر وجودي تصویر میکنند، و اغلب او را االهیتی میدانند که کیهان را با شعور بی نظیر خود طراحی و راهنمایی 

. فع هر چیز را عاید مردان نیکوکار مینمایدمیکند، اجزاي آن را در جهت هدفهاي عقالیی با هم مرتبط میسازد، و ن

تو را اي : کلئانتس او را با زئوس یکی میداند، و ضمن سرود نیایشی که در خور اختانون یا اشعیا است او را میستاید

. نامهایت بیشمار است و قدرتت ابدي: زئوس، بیش از سایر خدایان میستایند

  . موجودات حکم میرانیو با قانون بر همه : آغاز جهان از تو بود

  . و ستایش تو را سزاست: ما مخلوق توییم

  . این است که سرود خوانان تا ابد قدرت تو را میستایم
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اي پادشاه : با انوار کوچک و بزرگی که در هم میشوند: همچنانکه به دور زمین میگردد ;نظام عالم مطیع اوامر توست

نیا، نه در آسمانها، و نه در دریاها، بدون اراده تو جز آنچه شریران از نه در این د! ابدي همه، تو بزرگی، تو قادري

  . نفهمی میکنند، کاري انجام نمیشود

  . و آنچه ناراست است راست، و بیگانه خودي میگردد. اما با اراده و قدرت تو حتی تبهکاران به راه راست میروند

که امرت همه جا و در همه چیز : خوب را کنار هم گذاردهايو اینچنین از همه رنگ در این دنیا گردآوردهاي و بد و 

  . مطاع براي همیشه ;یکی باشد

  . تا بتوانیم افتخاري را که به ما دادهاي به تو بازگردانیم: پلیدي را از روح ما بزداي

  . و سرودخوانان، چنانکه شایسته فرزندان آدم است، ستایش تو گوییم

زیرا، . نیز سازوارهاي است داراي جسم و روح مادي ;غیر است در مقابل عالم کبیرانسان در مقابل جهان چون عالم ص

آنچه جسم را به حرکت در میآورد یا تحت تاثیر میگذارد، یا آنچه را جسم به حرکت میاندازد یا تحت تاثیر قرار 

درست مانند روح دنیا که است که در بدن پراکنده است، )) نفس آتشینی((روح نیوما یا . میدهد، بایستی مادي باشد

در آتشسوزي . پس از مرگ جسم، روح زنده میماند، اما فقط چون انرژیی فاقد شخصیت. در جسم دنیا پراکنده است

  . بزرگ نهایی، روح، چون آتمن که به برهمن میپیوندد، جذب آن اقیانوس عظیم نیرو میشود که خداست

خوبی، همکاري با خدا : مسئله علم االخالق بسادگی قابل حل است از آنجایی که انسان جزئی از خدا یا طبیعت است،

خوبی در پیروي از لذات نیست، زیرا پیروي از لذات عقل را تحت سلطه شهوات قرار . یا طبیعت یا قانون دنیاست

ق خوشبختی فقط با تطبی. میدهد که اغلب مایه خسارت جسم یا مغز میشود، و بندرت در انتها ما را ارضا میکند

تضادي بین رستگاري فرد و رستگاري کیهان نیست، . عاقالنه هدفها و کردار ما با مقصد و قوانین جهان حاصل میشود

اگر به مردي خوب بدي رسد موقتی است و در واقع . زیرا قانون سعادت فرد با قانون سعادت طبیعت یکی است

مرد عاقل  .دیدکه در اجزا ظاهر میشود خواهیم  اگر ما کل را درك کنیم، خوبی را در پشت هر بدي ;پلیدي نیست

تنها . تنها آن قدر به تحصیل میپردازد که قانون طبیعت را بیابد، و آنگاه حیات خود را با آن قانون منطبق میسازد

کلئانتس تقریبا به زبان نیومن اراده خود را تسلیم . هدف و دلیل علم و فلسفه، زندگی بر حسب قانون طبیعت است

:خدا میکند

مرا رهبري کنید، به آنجایی که اراده کردهاید و من با شادي از دنبال شما خواهم ! و تو اي سرنوشت من! تو اي خدا

  . تمحتی اگر چون مرتدي با شما از سر ستیزه در آیم، سرانجام ناچار از تسلیم و پیروي از شما هس. آمد

به کم قانع است، و  ;بنابراین، پیرو فلسفه رواقی از تجمل و پیچیدگی و کشمکشهاي اقتصادي و سیاسی احتراز دارد

جز صواب و خطا، نسبت به هر چیز مرض و رنج، . بدون شکوه و شکایت مشکالت و ناامیدیهاي زندگی را میپذیرد

تمام احساساتی را که مانع و سد راه پیشرفت . استشهرت بد و خوب، آزادي و بردگی، و زندگی و مرگ بی اعتن

اگر فرزندش بمیرد غم نخواهد خورد، و فرمان : طبیعت باشد یا صالح و درستی آن را زیر سوال ببرد سرکوب میکند

، میرود که آرامش ))فقدان احساسات((او چنان به دنبال آپاتیا، یا . سرنوشت را که حتما صوابی نهفته دارد میپذیرد

او معلمی سختیگر و مدیري بیرحم  .کندش را در مقابل تمام حمالت و نامالیمات سرنوشت، ترحم، و عشق حفظ ذهن

این نیست که خود را تسلیم مسامحه کنیم، بلکه باید خود و دیگران ) قضاي محتوم(معناي دترمینیسم . خواهد بود

وقتی زنون غالم خود را به سبب اینکه دزدي کرده بود میزد و . القا مسئول هر عملی بدانیم که از ما سر میزندرا اخ

و سرنوشت ((زنون جواب داد )) سرنوشت من این بود که من دزدي کنم،: ((غالم که مختصر دانشی آموخته بود گفت

پاداش خود، و وظیفه بی چون و چرا و حکمی قطعی  رواقی پاکدامنی و تقوي را)). نیز این بود که من تو را بزنم

و در بدبختی و نامالیمات خویشتن را با این خیال تسلی میدهد که  ;میداند که از شرکت او، در االهیت حاصل شده
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او، چون از زندگی خسته شد، و دانست که ترك آن . با تبعیت از قانون االهی باالخره به صورت خدا در خواهد آمد

  . ارت دیگري نمیشود، با خودکشی مخالفت اصولی نداردموجب خس

و سپس با گفتن اینکه از نیمه راه باز نخواهد  ;کلئانتس پس از رسیدن به سن هفتاد سالگی روزه درازي گرفت

  . گشت، آن قدر به روزه خود ادامه داد تا مرد

یون از فقر به خود نمیبالند، و در با اینهمه، رواقیون مخالف معاشرت و شرکت در اجتماع نیستند، مانند کلب

ازدواج و خانواده را امري الزم میشمرند، ولی عشق خیالی و . گوشهگیري و انزوا چون اپیکوریان مبالغه نمیکنند

حکومت را، حتی . رویاي مدینه فاضلهاي را در سر میپرورانند که در آن زنان اشتراکی هستند ;توهمی را نمیپسندند

یپذیرند، خاطره خوشی از کشور شهرها ندارند، و مرد عامی را ساده لوح خطرناکی میشمرند، به صورت پادشاهی، م

در واقع به هیچ حکومتی توجه خاصی ندارند، دلشان . حکومت آنتیگونوسها را به سلطنت جماعت ترجیح میدهند

ارسطو، کمال را نه در اجتماع  برخالف افالطون و. میخواهد که همه مردمان دنیا فیلسوف باشند، تا قانون الزم نباشد

در امور سیاسی ممکن است دخالت کنند، و هر عملی را که، هر چند به صورتی . خوب، بلکه در فرد خوب میبینند

ناچیز، در جهت آزادي و حفظ شئون انسانی باشد مورد حمایت قرار میدهند، ولی هرگز به خاطر جاه و مقام 

ممکن است جان خود را در راه میهن خود بدهند، ولی تن به آن نوع . خوشبختی و آسایش خود را فدا نمیکنند

زنون، که در رگهایش . میهن پرستی که مانع وفاداري آنها به تمام بشریت باشد نمیدهند رواقی شارمند تمام دنیاست

شود، و  احتماال خون یونانی و سامی هر دو جاري بود، مانند اسکندر مشتاق بود که حدود نژادي و ملی شکسته

زنون و خروسیپوس . گرایش بینالمللی او انعکاسی از اتحاد زودگذري بود که اسکندر در مشرق مدیترانه به وجود آورد

امیدوار بودند که باالخره تمام آن جنگهاي بین دولتها و اختالفات طبقاتی جاي به اجتماعی خواهد داد که در آن نه 

باب و غالم خواهد بود، و فیلسوفان بدون فشار حکومت خواهند کرد، و مردم ملیت، نه طبقه، نه غنی و فقیر، و نه ار

. چون برادر و اطفال یک خدا با هم خواهند زیست

رواقیون تمام عناصر . فلسفه رواقی فلسفه شریفی بود، و بیش از آنچه شکاکان امروزي متوقعند قابلیت عمل داشت

صر یک جا جمع کردند تا نظامی اخالقی بسازند که از طرف تمام فکر یونانی را در آخرین کوشش ذهن مشترك آن ع

و گرچه پیروان راستین آن اقلیت کوچکی بودند، همان  ;طبقاتی که کیش قدیم را رها کرده بودند پذیرفته شود

هاي مشابهی در مسیحیت یعنی پیروان کالون و  رواقیون، چون نحله. تعداد معدود هر جا بودند نمونه بودند

هر چند که از لحاظ نظري مکتب رواقی خشن، و . شگران نیرومندترین مردان اخالقی عصر را به وجود آوردندپیرای

کاتوي کهین، : مالزم کمالی بیرحم و انتزاعی بود، در عمل مردانی شجاع، پاکدامن، و خوش نیت به بار آورد، چون

و، تا  ;انونی براي ملیتهاي غیر رومی وضع کندنظام قضایی روم را برانگیخت تا ق ;اپیکتتوس، و مارکوس آورلیوس

رواقیون به خرافات روي مساعد نشان دادند و اثر . ظهور مذهبی جدید، اجتماع قدیم را یکپارچه نگاه داشت

نامساعدي بر علوم گذاشتند، لیکن بوضوح به معما و اشکال عصر خود، یعنی زوال مبناي مذهبی اخالق عمومی، پی 

اپیکور یونانیان را تسخیر کرد، و زنون . وشیدند که ژرفناي بین مذهب و فلسفه را پر کنندبردند و صادقانه ک

چنانکه همیشه این تسلط را  ;و تا پایان عصر بت پرستی، رواقیون بر اپیکوریان تسلط داشتند ;آریستوکراسی رومی را

ي محتضر هلنیستی تشکیل چون مذهب جدیدي از آشوب و هرج و مرج اخالقی و فرهنگی دنیا. خواهند داشت

یافت، راه پیشرفت آن توسط فلسفهاي هموار شد که لزوم ایمان را شناخته، مکتبی در ریاضت، سادگی، و کف نفس 

  . تبلیغ میکرد، و همه چیز را در ذات احدیت میدید
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IV -  بازگشت به سوي مذهب  

کوشش در راه جانشین  ;د دوره قبل از سقراطحمله به مذهب مانن: تنازع مذهب و فلسفه اکنون سه مرحله دیده بود

و باالخره بازگشت به سوي مذهب در دوره  ;کردن اخالقیات طبیعی به جاي مذهب مانند دوره ارسطو و اپیکور

این گونه توالی در تاریخ بارها . این نهضت آخري منتهی به مکتب نوافالطونی و مسیحیت گردید. شکاکان و رواقیون

طالس با گالیله مطابقت میکند، ذیمقراطیس با هابز، . اید هم امروز نیز در حال تکوین باشداتفاق افتاده، و ش

سوفسطاییان با اصحاب دایرهالمعارف، پروتاگوراس با ولتر، ارسطو با سپنسر، اپیکور با آناتول فرانس، پورهون با 

شاید این تشبیه از لحاظ . وطین با برگسونپاسکال، آرکسیالئوس با هیوم، کارنئادس با کانت، زنون با شوپنهاور، و فل

  . ترتب تاریخی درست نباشد، ولی سیر اساسی تحول یکی است

عصر نظامهاي بزرگ فلسفی راه را براي شک باز کرد شک به توانایی خرد، هم در عرصه فهم دنیا و هم در زمینه 

عناي فلسفه هیوم که در معناي فلسفه کانت شکاکان این طرز فکر را نه در م. هدایت غرایز بشر به سوي نظام و تمدن

آنها هم به فلسفه و هم به تقید فکري شک داشتند، اساس ماده گرایی را سست کردند، و پذیرش آرام کیش : داشتند

پورهون، چون پاسکال، مذهب را طرد نمیکرد، و باالخره خودش روحانی اعظم و محترم . قدیم را توصیه مینمودند

رد سیاست توسط اپیکوریان به خاطر اخالق، یعنی فرار از حکومت و پناه بردن به اخالق، تنها ط. شهر خویش گردید

تمرکز بر رستگاري فردي راه را براي مذهبی باز کرد که بیشتر براي افراد جاذبه  ;معرف لحظهاي از حرکت آونگ بود

فقر، بدبختی، مرض،  ;یافته بودندمردمان بسیاري بودندکه برخالف اپیکور در زندگی تسالیی ن. داشت تا دولت

هگسیاس . محرومیت، انقالب، و جنگ آنها را گرفتار کرده بود، و عقالي قوم روح آنها را تهی رها کرده بودند

آغاز کرد، به این نتیجه رسید که  )اصالت در رفتار و اخالق(کورنهاي، هر چند که چون اپیکور از مکتب کورنهاي

رد و رنج، و بیش از شادي متضمن غم و سوگواري است، و تنها نتیجه منطقی هر زندگی بیش از خوشی متضمن د

فلسفه، چون دختري سبکسر، پس از ماجراهاي شیرین و سرخوردگیهاي تلخ،  .استفلسفه طبیعت گرا خودکشی 

سوي مادرش، بازگشت، و پایه امید و تقدس احسان را دوباره در دین جستجوي خوشبختی را رها کرد، توبه کنان به 

. جستجو کرد

رواقیون، در عین حالی که براي روشنفکران بنایی از اخالقیات طبیعی ساختند، کوشیدند که باورهاي مابعدطبیعی را 

زنون هر . خالقی خود دادندبراي اخالقیات عوام محفوظ نگاه دارند، و به مرور زمان رنگ مذهبی بیشتري به افکار ا

نوع وجود حقیقی خدایان مورد اعتماد مردم را منکر شد، ولی یک نسل بعد، کلئانتس پیشنهاد کرد که آریستارخوس 

زنون مدعی هیچ نوع ابدیتی براي آحاد بشر نشد، ولی سنکا از نعمات آسمانی . را به جرم بدعت گذاري تعقیب کنند

بعد از زنون، فلسفه . اد کرد که کامال با مذاهب الئوسی و مسیحیت مشابهت داشتندو رستگاري بهشتی با عباراتی ی

قسمت اعظم این . رواقی بیشتر شکل مذهبی گرفت تا فلسفی، و تقریبا هر فرضیهاي در آن جنبه مذهبی داشت

خدا، برادري انسان در فلسفه در باره وجود و طبیعت خدا، تجلی دنیا از خدا، واقعیت پروردگار، تطابق تقوا با اراده 

در این فلسفه میبینیم که گناه همان . سایه توجه پدرانه خدا، و بازگشت غایی دنیا به سوي خدا گفتگو میکند

نیز، مانند تمام مذاهب تازه، تمام طبقات و . اهمیتی را دارد که بعدا در مسیحیت ابتدایی و فرقه پروتستان داشت

د مرتاضانهاي داشت که از کلبیون ناشی شده، به تارك دنیاهاي مسیحی منتهی نژادها را در خود میپذیرفت، و تجر

  . از زنون طرسوسی تا بولس طرسوسی قدمی بیش نبود، که میبایستی در راه دمشق در نوردیده شود. گردید

ل اصلی در اساس، رواقیون یکی از مراح. بسیاري از عناصر آیین رواقی در اصل آسیایی و بعضی بخصوص سامی بودند

  . یونان قبل از آن هم که مغلوب روم شود دیگر یونان نبود. تمدن هلنیستی توسط مشرق زمین بودند
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فصل سی ام

  پیدایش روم

  

I  -  پورهوس  

چه کسی تا این درجه کاهل و ناچیز است که نخواهد بداند رومیها با چه وسایل و به کمک چه : ((پولوبیوس میپرسد

در کمتر از پنجاه و سه سال تمام دنیاي مسکونی را تحت رقیت دولت واحد خود  نظام و سیاستی موفق شدند

درآورند کاري که در سراسر تاریخ نظیر نداشت چه کسی ممکن است آن قدر غرق مطالعات دیگر باشد که مطلبی را 

لیکن از  ;ه آن بپردازیمالبته این بررسی کامال جایز است و شاید بعدا ب)) از تحقیق و یادگیري این نکته مهمتر بداند

زمانی که پولوبیوس این مطالب را مینوشت تاکنون تعداد فتوحات آن قدر بوده است که ما نمیتوانیم وقت زیادي 

در این کتاب ما، سعی کردهایم نشان بدهیم که سبب اصلی غلبه روم بر یونان از هم . صرف هر یک از آنها بکنیم

. هیچ کشور بزرگی مغلوب نمیشود، مگر اینکه از داخل رو به فساد بگذارد. گسیختگی درونی تمدن یونان بوده است

هاي تجاري، بر هم خوردن حیات  قطع جنگلها و استفاده بد از اراضی، نابود کردن فلزات قیمتی، تغییر جهت راه

ی به وطن، زوال اقتصادي بر اثر بینظمیهاي سیاسی، فساد دموکراسی و خاندانهاي سلطنتی، تباهی اخالقی و بیعالقگ

و نابودي جمعیتها و جانشین شدن سربازان اجیر به جاي سربازان دایمی، به هدر رفتن جان و مال انسانی در 

جنگهاي برادرکشی، و از بین رفتن استعدادهاي مردم در نتیجه انقالبها و ضد انقالبهاي خونین همه اینها منابع و 

دند، آن هم درست هنگامی که حکومت کوچکی در کنار رود تیبر، که به هاي حیاتی یونان را از بین برده بو سرچشمه

هاي سربازان جنگجو از زمینداران تربیت میکرد،  دست آریستوکراسی ظالم ولی دوراندیشی ایجاد شده بود، دسته

به سال به همسایگان و رقیبان خود را از پا در میآورد، محصوالت کشاورزي و معدنی مدیترانه را غصب میکرد، و سال 

تمام این اجتماعات کهن، که روزي به ثروت و دانشمندان و هنرهاي . هاي یونان نشین روم پیشرفت میکرد ماندگاه

اثر جنگ و غارتهاي دیونوسیوس اول و پیشرفت روم، که به صورت مرکز بازرگانی رقیبی خود میبالیدند، امروز در 

قرنها قبل به دست یونانیها اسیر شده یا به داخل سرزمینها فراري  قبایل بومی، که. درآمده بود، تهیدست شده بودند

در حالی که اربابان آنها براي آسایش خود سقط جنین  ;داده شده بودند، به نحو روزافزونی به تعدادشان افزوده میشد

. دیري نگذشت که همین قبایل بومی ادعاي تملک جنوب ایتالیا را کردند. و بچه کشی میکردند

تاراس، . روم به کمکشان رفت و آنها را در خود مستحیل کرد ;اي یونانی براي جلب کمک به روم متوجه شدندشهره

در آن سرزمین بدیع و . متوحش از توسعه روم، براي جلب کمک، به شاه جوان سلحشور اپیروس متوسل شد

 بودند،معبدي براي زئوس در دودونا ساخته کوهستانی، که ما آن را به نام آلبانی جنوبی مینامیم، از زمانی که دوریها 

، پورهوس، که نسب خود را به اخیلس میرساند، پادشاه مولوسینها 295در . فرهنگ یونانی، پایگاه ناپایداري یافته بود

اتباع او . و حکمرانی مستبد ولی محبوب القلوب بود وي مردي زیبا و جسور. شد که قبیله برتر ناحیه اپیروس بودند

هیچ کس . میپنداشتند که وي میتواند افسردگی آنها را با گذاردن پاي راستش بر پشت به خاك افتاده آنان شفا دهد

چون تارانتینها به او متوسل شدند، فرصت را مغتنم . هم آن قدر فقیر نبود که نتواند احسان او را بالجواب بگذارد

شمرد و به این فکر افتاد که، همان طور که اسکندر خطر شرق یعنی ایران را منکوب کرده بود، او نیز خطر غرب 

، با بیست و پنج هزار 281در سال . و با این شجاعت اصالت نسب خود را به اثبات رساند ;یعنی روم را از میان بردارد

یونانیها فیل و فلسفه رازوري را از  ;گذشت) آدریاتیک(اي یونیا پیاده نظام و سه هزار سواره نظام و بیست فیل از دری

به این معنا که  ;نصیبش شد)) فتحی پورهوسی((در هراکلیا با رومیان روبرو شد و . هند به ارمغان آورده بودند
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فت، با این تلفاتش، چه از حیث نفرات و چه از حیث مواد، آن قدر زیاد بود که وقتی یکی از سردارانش او را تبریک گ

. ، عبارتی به زبان آورد که در تاریخ به یادگار ماند))با یک پیروزي دیگر از این قبیل کارم ساخته است((جواب که 

موقع شام در میان همه : پلوتارك میگوید. رومیها کایوس فابریکیوس را نزد او فرستادند تا اسرار را رد و بدل کنند

از اپیکور ) نماینده اپیروس(گرفت، بخصوص یونان و فیلسوفانش کینئاس گونه موضوعاتی که مورد گفتگو قرار 

صحبت کرد، و عقاید پیروانش درباره خدایان و اشتراك منافع جمهور و هدفهاي زندگی را بر شمرد و بزرگترین 

خشم و  خوشبختی بشر را لذتجویی دانست، امور عمومی را مزاحم سرور زندگی معرفی کرد، خدایان را از مهربانی و

در واقع از هر نوع توجه به بشر بري دانست، و درباره خوبیهاي آن نوع زندگانی صحبت کرد که سرشار از لذتها و فارغ 

اي هرکول : ((قبل از اینکه سخنان او تمام شود، فابریکیوس خطاب به پورهوس فریاد کرد. از هر نوع اشتغال باشد

پورهوس، که .)) نیز تا هنگامی که با ما در جنگند از این فلسفه پیروي کنند سامنیتهاکاري کن که پورهوس و ! بزرگ

تحت تاثیر رومیها قرار گرفته بود و از طرف دیگر امیدي به گرفتن کمک کافی از یونانیان ایتالیا نداشت، کینئاس را 

سناي روم در حال موافقت با پیمان صلح بود که آپیوس . ح وارد مذاکره شودبه روم فرستاد که براي اعاده صل

کالودیوس، کور و محتضر، خود را به داخل مجلس کشید و علیه صلح با قشون خارجیی که در خاك ایتالیا باشد 

ت به پورهوس مایوسانه دوباره به جنگ پرداخت و فتح دیگري در آسکولون نصیبش شد که بی شباه. اعتراض کرد

در . بعد، ناامید از فتح روم، به سیسیل رفت تا سخاوتمندانه سیسیل را از چنگ کارتاژ خالص کند. خودکشی نبود

لیکن یا به دلیل جبن یونانیهاي مقیم سیسیل در پیوستن به او، یا به  ;آنجا کارتاژ را با قهرمانی بیباکانهاي عقب راند

شان ظالمانه بود، کمکی از جانب مردم به او نشد، و وي به اجبار آن دلیل اینکه رفتارش مانند هر مستبدي با ای

چه میدان نبردي که براي روم و : ((جزیره را پس از سه سال لشکرکشی ترك گفت و این عبارت پیشگویانه را ادا کرد

ونتون پس از آنکه با لشکریان شکست خوردهاش به خاك اصلی ایتالیا برگشت، در بن!)) کارتاژ برجاي گذاشتم

هاي کوچک متحرك پیاده نظام برتري خود را به فاالنکسهاي بدون  در آنجا، براي اولین بار، دسته. شکست خورد

پلوتارك . پورهوس به اپیروس بازگشت. تحرك ثابت کردند، و به این ترتیب فصل جدیدي در تاریخ نظامی گشودند

: فیلسوف مآب میگوید

ذراند، و گرچه موفقیتی در امور خویش نیافت، جسارت شکستناپذیر خود را پس از اینکه شش سال در این جنگها گ

در همه این بلیات حفظ کرد و در اعمال جنگی و شجاعت شخصی و دلیري مافوق تمام شهریاران عصر خود قرار 

شتنیها را گرفت، اما آنچه با اعمال شجاعانه کسب کرده بود به امید واهی از دست داد، و در اشتیاق آنچه نداشت دا

  . هم از چنگ بداد

در همان سال . پورهوس دوباره به جنگهاي تازهاي پرداخت و در آرگوس به ضرب آجري به دست پیرزنی کشته شد

  . تاراس تسلیم روم شد) 272(

پس از . هشت سال بعد روم کشمکشی را که یک قرن طول کشید براي سیادت بر مدیترانه باختري با کارتاژ آغاز کرد

در دومین جنگ . ل جنگ و خونریزي، کارتاژ، ساردنی، و کرس و قسمتهاي کارتاژ نشین سیسیل را به روم دادیک نس

در نتیجه، مارکلوس آن را آن قدر تحت محاصره نگاه . کارتاژي، سیراکوز دچار اشتباه شد و جانب کارتاژ را گرفت

لیویوس . کردند که دیگر باره کمر راست نکردفاتحان شهر را چنان غارت . داشت تا مردم از گرسنگی تسلیم شدند

حتی اگر ... ها و تصویرهایی که در آنجا فراوان بود را به روم منتقل کرد تزیینات سیراکوز مجسمه((میگوید مارکلوس 

این . تمام سیسیل به دست روم افتاده بود 210به سال .)) خود کارتاژ سقوط کرده بود اینهمه غنایم به دست نمیآمد

ه تبدیل به انبار غله براي روم شد و به اقتصادي کشاورزي، که در آن تمام کارها به دست غالمان مایوس از همه جزیر



١١۵٠

صنایع راکد و تجارت محدود شده بود، ثروت به روم حمل میشد، و سکنه آزاد جزیره از . جا انجام میشد، بازگشت

  . سیسیل به مدت هزار سال از تاریخ تمدن محو شد. میان میرفت

II -  روم نجاتبخش

دو نفر رومی به سکودرا پایتخت ایلوریا  230در سال . اشتباه دشمنان روم، در هر قدم، به توسعه آن کمک کرد

ملکه تئوتا، . فرستاده شدند تا علیه حمالت دزدان دریایی ایلوریایی به کشتیهاي رومی اعتراض کنند) شمال آلبانی(

در ایلوریا رسم نیست که حکمران اتباع خود را از غنایمی که در دریا به دست (( :که در غنایم شریک بود، جواب داد

روم از عذر آسانی که . چون یکی از فرستادگان تهدید به جنگ کرد، ملکه دستور داد او را کشتند.)) میآید بازدارد

ه آنجا را تحت قیمومیت براي تصرف سواحل دالماسی پیدا کرده بود سخت خرسند شد و سپاهی به ایلوریا فرستاد ک

، )کورفو(کورکورا . به وقوع پیوست 1939م به همان سهولتی انجام گرفت که در  ق 229این کار در سال  ;آن درآورد

چون تجارت یونان نیز توسط دزدان . ، و سایر یونانینشینهاي آنجا جزو متصرفات روم گردیدند)دوراتتسو(اپیدامنوس 

ان دیده بود، آتن، کورنت، و دو اتحادیه نیز از این عمل روم خشنود شدند و آن را دریایی ایلوریایی خسارت فراو

  . نجاتدهنده خود خواندند، سفیرانش را پذیرفتند، و رومیها را در مناسک الئوسی و بازیهاي برزخی اجازه شرکت دادند

در همان هنگام که روم . پیش راندهاي روم به  ، هانیبال ارتش روم را در کاناي شکست داد و تا دروازه216در سال 

با بزرگترین بحران تاریخی جمهوري خود روبه رو بود، فیلیپ پنجم پادشاه مقدونیه پیمان مودتی با هانیبال امضا 

، نماینده آیتولیاییها، به نام )م ق 213(در کنفرانس ناوپاکتوس ). م ق 214(کرد و آماده هجوم به ایتالیا گردید 

کرد که در این اولین جنگ مقدونی تمام یونانیها علیه خطري که در مغرب سر بر میداشت متحد آگالئوس، پیشنهاد 

  :گردند

بتوانند همیشه یکدل و یکزبان سخن بگویند و آن را  ;بهترین کار این است که یونانیان هرگز به جنگ یکدیگر نروند

میگذرند، پیش روند و مهاجمان بربر را منکوب  عطیهاي االهی بدانند، دست به دست، مانند مردانی که از رودخانهاي

زیرا چه کارتاژ رومیها را و چه روم کارتاژیها را مغلوب کند، پر ... کنند، و در حفظ خود و شهرهاي خود متحد شوند

واضح است که هیچ یک به سلطه خود بر سیسیل و ایتالیا قانع نخواهد بود، و مطمئنا روزي به اینجا آمده، جاهطلبی 

بنابراین، عاجزانه پیشنهاد میکنم که همگی خود را علیه این خطر . را فراتر از حد عادالنه توسعه خواهد داد خود

حفظ کنند، و مخصوصا به جاي تحلیل بردن قواي یونانیها، که آنها را طعمه خوبی براي مهاجمین خواهد ساخت، 

، انگار که همه جزو اعضاي قلمرو کشور خودت آنها را چون جسم خود بدانی و به حفظ و امنیت هر ناحیه یونان

  . هستند، بکوشی

لکن متن عهدنامه او با هانیبال، اگر بتوان به قول . فیلیپ مودبانه به سخنان او گوش داد و تا مدتی بت یونان گردید

اگر در جنگی که لیویوس وطندوست افراطی اعتماد کرد، تصریح نموده بود که در ازاي حمله فیلیپ به ایتالیا، کارتاژ، 

شاید . با روم داشت غالب میآمد، به فیلیپ کمک مینمود تا مقدونیه تمام زمینالد یونان را تحت رقیب خود در آورد

به دلیل اینکه شرایط این عهدنامه به گوش ایاالت یونان رسید، اغلبشان، حتی اتحادیه آیتولیایی اگالئوس، با روم 

را در یونان دچار چنان دردسري کردند که لشکرکشی او به روم به طور نامحدود  علیه مقدونیه پیمان بستند و فیلیپ

، روم معاهدهاي با فیلیپ منعقد کرد که بتواند تمام توجه خود را مصروف هانیبال 205در سال . به تاخیر افتاد

دن یونان به آخر چون آخرین قرن بزرگ تم. گرداند، و سه سال بعد سکیپیوي مهین کارتاژ را در زاما شکست داد

روم به این درخواست با شروع . رسید، مصر، رودس، و پرگاموس، براي کمک علیه مقدونیه به روم متوسل شدند

فیلیپ، که با مخالفت روم و تقریبا تمام یونان رو به رو شده بود، چون شیر زخم . دومین جنگهاي مقدونی پاسخ داد

کر و حیلهاي که ممکن بود به کار برد، هر چه براي مقصدش الزم بود عالوه بر آن، هر م. خوردهاي به جنگ پرداخت
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دزدید، و با اسیران با چنان ظلمی رفتار کرد که تمام مردان آبودوس، چون دریافتند که محاصره فیلیپ را نمیتوانند 

، یکی از فالمینینوس، تیتوس کوینکتیوس 197در سال . در هم بشکنند، زن و بچه خود را کشتند و انتحار کردند

نجیبزادگان رومی، از آن نوع که پولوبیوس را مفتون روم کرده بود، فیلیپ را در کونوسکفاالي چنان شکستی داد که 

لیایی فالمینینوس علی رغم ناراحتی متحدین آیتو. ناگهان تمام مقدونیه و در واقع تمام یونان به تسلط روم درآمد

، او، پس از گرفتن غرامتی سنگین و حمل یک کشتی پر از غنایم، به این )که معتقد بودند آنها جنگ را بردهاند(

بهانه که به مقدونیها براي دفع حمالت بربرهاي شمالی نیاز هست، به فیلیپ، که ضعیف شده اما برجا بود، اجازه داد 

. که تخت سلطنت خود را حفظ کند

آموخته بود، و جذابیت ادبیات، هنر، و فلسفه ) روم تاراس را به این نام میخواند(دار رومی زبان یونانی را در تارنتوم سر

ظاهرا صمیمانه مصمم بود که کشور شهرهاي یونان را از تسلط مقدونیه نجات دهد، و فرصت . یونان را میدانست

پس از اینکه با زحمات زیاد توانست به نمایندگان رومی اثبات کند  .کافی به آنها بدهد تا در صلح و آزادي به سر برند

که این سیاست عاقالنه است، براي شرکت در بازیهاي برزخی به کورنت، یعنی جایی که مهمترین شهرهاي مهم 

روم پولوبیوس میگوید هر یک از مردان از پهلودستی خود میپرسید که ). (196(دنیاي یونان در آن جمع بودند، رفت 

سناي روم و تیتوس کوینکتیوس سردار، پس از غلبه بر ((و در آنجا توسط جارچی اعالم کرد که .) چه خواهد کرد

فیلیپ و مقدونیه، شهرهاي زیر را آزاد کرده، پادگان خود را از آنها بیرون خواهند برد و بدون انتظار، خراج حکومت 

یعنی تمام آن شهرهاي اصلی )) ، ائوبویا، آخایا، ماگنسیا، تسالیکورنت، فوکیس: آنها را به دست خودشان خواهند داد

قسمت اعظم شرکت کنندگان که نمیتوانستند چنین عمل آزادیبخش بیسابقهاي را باور کنند . یونان که آزاد نبودند

غریو شادي  چنان((چون جارچی آن را دوباره خواند، به قول پولوبیوس، . فریاد کردند که اعالمیه دوباره خوانده شود

بسیاري بر .)) برخاست که آنهایی که امروز به این داستان گوش میکنند بآسانی نمیتوانند عظمت آن را درك کنند

ولی فالمینینوس همان روز دستور  ;صحت و صمیمت اعالمیه شک کردند و پی مکر و حیلهاي پشت آن میگشتند

نجات دهنده ((یونان او را . تمام ارتش او به ایتالیا بازگشت 194عقب نشینی پادگان رومی از کورنت را داد، و تا سال 

. لقب داد، و شادي کنان آخرین روزهاي آزادي خود را آغاز کرد)) و آزادیبخش

III  -  روم فاتح  

بعضی از شهرهایی که روم آزاد کرده بود روزي تحت تسلط آیتولیا بودند، ولی . آیتولیاییها از این ترتیب راضی نبودند

جنگ دوم مقدونی به اتمام نرسیده بود که آیتولیا به آنتیوخوس . ون به اتحادیه آیتولیایی پس داده نشده بودنداکن

پرگامون و المپساکوس، که از شمال گرفتار گلهاي ناآرام و از . سوم متوسل شد که یونان را از چنگ روم خالص کند

سنا قابلترین سردار . دفع خطر آنتیوخوس متوجه روم شدندجنوب مورد تهدید نیروي روزافزون سلوکیها بودند، براي 

سرداران رومی با چند لژیون و . خود، به نام پوبلیوس سکیپیو آفریکانوس، فاتح جنگ زاما، را به کمک آنها فرستاد

. سربازان ائومنس دوم آنتیوخوس را در ماگنسیا شکست دادند و سپس رو به شمال رفتند و گلها را بیرون راندند

ائومنس از ابراز حقشناسی . رومیها سلطه خود را تقریبا بر تمام سواحل مدیترانه مستقر کردند و به ایتالیا بازگشتند

خود نسبت به روم دریغ نکرد، ولی سرزمین اصلی یونان او را، به دلیل اینکه رومیهاي بربر را علیه هموطنان یونانی 

  . خود دعوت کرده بود، خائن خواند

گفته میشد . زل کمکم از اینکه مساعدت نجات دهنده گستاخ غربی خود را پذیرفته بود پشیمان شده بودیونان متزل

که گرچه فالمینینوس و جانشینانش به یونان آزادي داده بودند، لکن از هر شهري که از فیلیپ، آنتیوخوس، یا آیتولیا 

در پیروزي فالمینینوس . آزادي مشابهی در بیم بودندپشتیبانی کرده بود آن قدر غنیمت گرفته بودند که یونانیها از 

در روز اول اسلحه و مهمات : سه روز تمام قطار غنایمی که وي در مصاف گرفته بود از مقابل چشم رومیان میگذشت
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 در روز دوم نه هزار کیلو نقره، هزار و پانصد کیلو طال، و یکصد هزار سکه ;هاي مرمر و برنز و تعداد بیشماري مجسمه

به عالوه، رومیها از طبقات پولدار علیه فقیران حمایت کرده بودند و هنوز . و در روز سوم یکصد و چهارده تاج ;نقره

 یونانیها صلح را به این قیمت نمی. هم میکردند و از هر گونه تظاهرات نزاع طبقاتی جلوگیري به عمل میآوردند

خود را خود حل کنند و آزادانه نسبت به ادعاهاي ارضی یکدیگر خواستند، بلکه مایل بودند آزاد باشند تا منازعات 

دیري نگذشت که دو اتحادیه رقیب اختالف پیدا . خالصه آنکه از سکون و فقدان تحول ناراحت بودند ;اقدام نمایند

راي هر شهر یا دستهاي دعواي خود را به سناي روم عرضه میکرد، و سنا هیئتهایی ب. کردند و به جان هم افتادند

زنجیر . یونانیان این عمل را دخالت در امور خود تلقی میکردند و آن را بندگی میدانستند ;بازرسی و داوري میفرستاد

یوغ خارجی نامرئی ولی واقعی بود، و سال به سال تمام مردم یونان جز ثروتمندان این زنجیر را به نحو بارزتري 

سنا نیز کمکم گوش به سخنان آن . ي زودتر به انتها برسداحساس میکردند و دعا مینمودند که آن نوع آزاد

. سناتورهایی میداد که میگفتند تا روم یونان را کامال تسخیر نکند، صلح و نظم در آنجا برقرار نخواهد شد

. ، فیلیپ پنجم مرد و پسر بزرگش، پرسئوس، پس از مدتی نزاع و خونریزي، تخت پدر را به ارث برد179در سال 

ل صلح و آرامش اقتصاد مقدونی را به صورت اول برگردانده بود، و نسل جدیدي از جوانها براي زمان جنگ هفده سا

رودس نیز با این  ;پرسئوس با سلوکوس چهارم پیمان مودت بست و دختر او را به زنی گرفت. پرورش یافته بود

   .اتحادیه همپیمان شد و قسمتی از نیروي دریایی خود را همراه عروس کرد

ائومنس دوم، از ترس نابود شدن . یونان جشن گرفت و در وجود پرسئوس امید زندهاي علیه قدرت روم مشاهده کرد

در برگشت به وطن، نزدیک . استقالل پرگامون، به روم رفت و سنا را برانگیخت که به خاطر او مقدونیه را نابود کند

بهانه خوبی به دست روم داد که پرسئوس را متهم به و این موضوع  ;بود ائومنس در یک نزاع خصوصی کشته شود

فقط . دسیسه سازي براي کشتن شاه کند، و به دنبال یک سلسله اتهامات سیاسی، سومین جنگ مقدونی آغاز شد

هاي پنهانی همدردي براي او  شهرهاي یونانی نامه ;اپیروس و ایلوریا جرئت فرستادن کمک براي پرسئوس کردند

، آیمیلیوس پاولوس ارتش مقدونی را در پودنا در هم شکست، هفتاد شهر 168در سال . لی نکردندفرستادند، ولی عم

مقدونی را خراب کرد، طبقات عالیه مقدونی را به ایتالیا تبعید، و پادشاهی را به چهار جمهوري خراج گذار، که روابط 

  . تجاري با هم نداشته باشند، تقسیم کرد

اپیروس با خاك یکسان شد و یکصد هزار اپیروسی . ظرف دو سال در اثر بدرفتاري مرد پرسئوس در روم زندانی شد و

رودس چون دخالت عملی در جنگ نداشت بدین ترتیب تنبیه شد که . را به قیمت نفري یک دالر به غالمی فروختند

  . مستملکاتش را در آسیا آزاد کردند و بندر آزاد رقیبی در دلوس تاسیس نمودند

صی پرسئوس به دست رومیها افتاد، و تمام کسانی که به او پیشنهاد کمک یا مرحمت کرده بودند زندانی اوراق خصو

آنها شانزده . هزار نفر از نمایندگان برجسته اتحادیه آخایایی، از جمله پولوبیوس، به ایتالیا تبعید شدند. یا تبعید شدند

نفرت مردم یونان نسبت به روم فاتح بسیار . این مدت مردندسال به حال تبعید به سر بردند، و هفتصد نفر آنها در 

  . عمیقتر از تحسین قبلی ایشان نسبت به روم نجاتبخش بود

تضعیف رودس موجب آن شد که دیگر نتواند دریاي اژه . سختیگري فاتحان نتایجی در بر داشت که روم نمیخواست

تبعید آریستوکراتها زمینه را براي در دست . از نو برقرار شدو دزدي دریایی که تجارت را نابود میکرد . را حراست کند

گرفتن حکومت توسط رهبران افراطی در شهرهاي اتحادیه آخایایی آماده کرد، و مبارزات طبقاتی شاهد یکی از 

و بیچیزان میخواستند که هم . ثروتمندان براي کمک به روم متوسل میشدند. شدیدترین دورانهاي خود شد

، بقایاي تبعیدیهاي آخایایی از ایتالیا بازگشتند و به آنهایی 150در سال . و هم نفوذ روم برانداخته شوندثروتمندان 

روم براي تضعیف قدرت آخایاییها هیئتی را به یونان . پیوستند که بر هم زدن قدرت روم را در یونان میخواستند
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خانمهاي کورنتی با فرو ریختن . یه جدا شوندفرستاد و فرمان داد که کورنت و اورخومنوس و آرگوس از اتحاد

، اتحادیه شروع جنگ آزادیبخش را تصویب 146در سال . سطلهاي زباله بر سر نمایندگان روم به آنها پاسخ گفتند

کرد، به امید اینکه لشکرکشیهاي روم به اسپانیا و افریقا قواي آن کشور را متوجه خارج از یونان بسازد و در نتیجه 

آتش میهن پرستی به قلوب مردم در سراسر اتحادیه لهیب . تواند با شرایط خود صلح را به روم تحمیل کندبراحتی ب

بردگان را آزاد و مسلح ساختند، قرضها را بخشیدند، به فقیران وعده زمین دادند، و مالداران، که در برزخ بین . زد

. ا با اکراه در راه آزادي ریختندسوسیالیسم و روم از ترس میلرزیدند، جواهرات و پولهاي خود ر

جمهوریهاي مقدونی نیز . ولی بئوسی، لوکري، و ائوبویا دلیرانه خود را گرفتار جنگ کردند. آتن و اسپارت جدا ماندند

  . با شورش علنی علیه روم به آنها پیوستند

این دو نیرو کلیه . ستادسناي خشمناك ارتشی به فرماندهی مومیوس و ناوگانی به فرماندهی متلوس به یونان فر

روم یا براي اینکه رقیب . کورنت یعنی قلعه اتحادیه را اشغال کرد 146مقاومتها را در هم شکست و مومیوس در سال 

بازرگانی خود را در مشرق از بین بردارد چنانکه سکیپیوي کهین در همان سال کارتاژ را در مغرب از بین برمیداشت 

شیان یونانی بدهد چنانکه اسکندر در تب داده بود شهر ثروتمند تاجران و پیشهوران را به یا براي اینکه درسی به شور

مومیوس هر چه ثروت که قابل . مردان را همه کشتند و زنان و کودکان را به بردگی فروختند. دست آتش سپرد

پولوبیوس . یکردند، به ایتالیا بردهاي خود را با آنها تزیین م حمل بود، از قبیل آثار هنري که کورنتیها شهرها و خانه

شرح میدهد که چگونه سربازان رومی از تابلوهاي نقاشی معروف به عنوان صفحه بازي نرد و شطرنج استفاده 

بئوسی، . یونان و مقدونیه زیر فرمان یک حاکم رومی متحد شدند. اتحادیه منحل شد، و رهبرانش را کشتند. میکردند

آتن و اسپارت بخشوده شدند و اجازه یافتند که تحت قوانین خود باقی  ;راجگزار روم شدندلوکري، کورنت، و ائوبویا خ

حزب مالکیت و نظم در همه جا سر برافراشت، و هر گونه کوششی در راه به راه انداختن جنگ، انقالب، و . بمانند

  . دندشهرهاي پرآشوب سرانجام روي صلح و آرامش دی. تغییر قانون اساسی در هم شکسته شد

  

پایان سخن

  میراث یونانی ها

  

میراثی براي ملتهاي اروپا و  مرد،و وقتی هم  ;تمدن یونان هنوز نمرده بود و چند قرن دیگر زندگی در پیش داشت

نشینهاي یونانی جوهر هنر و فلسفه هر یک از مهاجر. خاور نزدیک بر جاي گذاشت که در دنیا نظیر نداشته است

یونان را به رگهاي فرهنگی کشورهاي ساحلی به اسپانیا و گل، اتروریا و روم، مصر و فلسطین، سوریه و آسیاي صغیر، 

اسکندریه بندري بود که بار کشتیهاي تجاري و فکر و اندیشه در آن مبادله . و سواحل دریاي سیاه تزریق کردند

ریه و کتابخانه آن آثار و نظریات شاعران، رازوران، فیلسوفان، و دانشمندان یونانی به وسیله از موزه اسکند: میشد

روم میراث یونان را به صورت هلنیستی آن اقتباس . محققان و دانشپژوهان به سوي شهرهاي مدیترانه روان میشد

بک و میزان و موضوعهاي ادبیات شاعرانش از س ;نمایشنامه نویسان مناندروس و فیلمون را تقلید میکردند ;کرد

و بعدها حتی تشکیالت  ;قوانینش بر مبناي قوانین شهرهاي یونانی تدوین شدند ;اسکندریه پیروي مینمودند

هلنیسم بعد از فتح یونان به وسیله روم، همان . سلطنتی نیز برپایه حکومتهاي سلطنتی یونانی شرقی شکل گرفت

به هر جا که روم قدرت خود را بسط میداد انوار . کرد، روم را مسخر ساخت طور که مشرق زمین را در واقع تسخیر

  . تمدن هلنی منتشر میشد
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امپراطوري بیزانس فرهنگ یونانی را با فرهنگ آسیایی پیوند داد و بخشی از میراث یونان را به خاور نزدیک و 

فتند و به اعراب سپردند، و آنها نیز آن مسیحیان سوریه مشعل آن تمدن را به دست گر. اسالوهاي شمالی منتقل کرد

دانشمندان بیزانسی، مسلمان، و یهودي شاهکارهاي یونان را عینا، یا از طریق ترجمه، به . را به افریقا و اسپانیا بردند

از زمان رنسانس : ایتالیا بردند، و در ابتدا فلسفه مکتبیون را عرضه کردند، و سپس التهاب رنسانس را موجد شدند

تمام ملتهاي متمدن، در آنچه بستگی به ((و فرهنگ جدید رسوخ کرده که نون روح یونانی چنان در تمدن تاک

اگر به میراث هلنی خود نه تنها آنچه را که یونانیها اختراع  .))هستندفعالیت ذهنی دارد، جزو مستملکات یونان 

هاي مختلف به ما انتقال دادهاند اضافه  بلکه هر چه را نیز که از فرهنگهاي قدیمیتر اقتباس نموده و از راه کردهاند

هنرهاي دستی ما، فن استخراج معدن، اصول . کنیم، آثار این میراث را تقریبا در تمام شئون زندگی خود مییابیم

قررات دولتی براي تجارت و صنایع همه در جریان مهندسی، فرایندهاي مالی و بازرگانی، تشکیالت کارگري، و م

هاي یونانی بر  دموکراسیها و دیکتاتوریهاي ما به نمونه. تاریخ از روم و به واسطه روم از یونان به ما رسیده است

میگردند، وگرچه توسعه دولتها موجد نظامی از انتخابات شده که هلنیها نمیشناختند، فکر حکومت مسئول در مقابل 

، محاکمه توسط هیئت منصفه، و آزادي فکر، بیان، نوشتن، اجتماع، و اعتقادات مذهبی عمیقانه از تاریخ یونان مردم

این عوامل بیش از هر چیز دیگر باعث امتیاز یونانیها بر شرقیها بود، و به یونانی آن استقالل . سرچشمه گرفته است

. ها نیشخند زندروحی و جد و جهدي را میبخشید که به کرنش و سستی شرقی

فرضیه اصالح نژاد در ازدواج، . ها، ژیمنازیومها و ستادیومها، و بازیهاي اولمپی ما به یونان بر میگردند مدارس و دانشگاه

موضوع خودداري و کف نفس، آیین سالمتی و زندگی طبیعی، و ایدئال کفرآمیز لذت بردن بیشرمانه از تمام حواس، 

اسرار : االهیات مسیحی و تشریفات آن به طور کلی منبعث است از. یونان مییابندصورتبندي تاریخی خود را در 

نظریه یونانیها در باب فرزند خدا، که جان خود را در  ;اوزیریسیمذهبی یونان و مصر، و مراسم الئوسی، اورفئوسی، و 

هاي مذهبی یونانیها، غسل تعمید، قربانی، و غذاي  تشریفات دسته ;س از مرگ قیام میکندراه نجات بشر میدهد و پ

و لوگوس، خلقت، و آتشسوزي غایی دنیا  ;عقاید مربوط به دوزخ، شیاطین، اعراف، توبه، و بهشت نزد یونانیها ;مقدس

و، لعنت و فال، و روزهاي بد یمن و غیره حتی خرافات ما نیز بسیار مدیون غول، لولو، جاد. نزد رواقیون و نوافالطونیان

از آن گذشته، آیا کسی هست که بدون داشتن اطالع درباره اساطیر یونان، ادبیات انگلیسی یا یک قطعه . یونانیهاست

و روم  کومايالفباي غربی از یونان و از راه . فترا بفهمد ادبیات غربی بدون میراث یونانی موجودیت نمییا شعرکیتس

علوم ما با لغتها و اصطالحات یونانی زبانی بینالمللی به وجود آورده  ;زبان ما غربیها پر از لغات یونانی است. آمده است

سبکهاي . ي و جمله بندي همین صفحه، از اختراعات یونانی استدستور زبان و معانی بیان، حتی نقطه گذار ;است

قصیده، نغمه عاشقانه، اشعار تغزلی، داستان کوتاه، مقاله و خطابه و زندگینامه نویسی،  ;ادبی غربی ما یونانی است

. تاریخ، و مهمتر از همه درام ما همه یونانی و باز لغات آنها نیز یونانی است

د، از قبیل کمدي و تراژدي و واریته، یونانی است، و گرچه تراژدي دوره الیزابت منحصر به اصطالحات درامهاي جدی

فرد است، نمایش کمیک تقریبا بدون تغییر از مناندروس و فیلمون از طریق پالوتوس، ترنتیوس، بن جانسن، و مولیر 

  . هستند هاي یونانی خود از زمره غنیترین میراث یونانی نمایشنامه. به ما رسیده است

تا هنگامی که به (مع هذا موسیقی جدید  ;هیچ چیز دیگر یونانی مانند موسیقی آنها به گوش ما غربیها غریب نیست

. از آوازها و موسیقی رقص قرون وسطی مشتق میشد که آن هم تا حدي به یونان باز میگردد) شرق و افریقا بازگشت

هاي مربوط به موسیقی، تا آنجا که ما  و اپرا مدیون رقص جمعی همراه با آواز و درام یونان است، و نظریه اوراتوریو

در نقاشی، . میدانیم، براي اولین بار توسط یونانیها از زمان فیثاغورس تا آریستوکسنوس بتفصیل شرح و بیان شدهاند

کمتر است، ولی در هنر فرسکو خط مستقیمی را از پولوگنوتوس، از طریق دین ما به یونان از هر رشته دیگري 
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ترکیب و تکنیک . اسکندریه و پمپئی، تا به جوتو و میکالنژ و سپس به نقاشیهاي دیواري امروزه میتوان دنبال کرد

استبداد خود را مجسمه سازي تا حد زیادي هنوز یونانی است، زیرا نبوغ یونانی به هیچ هنر دیگري به این شدت مهر 

هر شهراروپایی و امریکایی مراکز . دنیاي امروز بتازگی میخواهد خود را از افسون معماري یونان آزاد سازد. نزده است

در هنر یونان آن . بازرگانی و مالی دارد که شکل یا سرستونهاي خود را از معابد خدایان یونانی اقتباس کرده است

ق کردن مشخصات روحی اشخاص شود نمیبینیم، و آن شیفتگی که هنرمند یونانی دقتی را که باید در ساختن و خل

نسبت به زیبایی و سالمت جسمی نشان میدهد، در مقابل قدرتی که در مجسمه سازي مصري و عمقی که در نقاشی 

 چینی دیده میشود، هنرش را نابالغ جلوه میدهد، لکن درسهایی که مجسمه سازي و معماري عصر کالسیک در

  . اعتدال، خلوص، و هماهنگی میدهد میراث ذیقیمتی براي نژاد ماست

تر از تمدن هر قرن قبل از ولتر است، به این دلیل است که هلنی ))مدرن((اگر تمدن یونان امروزه به نظر ما آشناتر و 

. عت بیان کندبه منطق به اندازه ترکیب و شکل عالقهمند بود و با جسارت میخواست طبیعت را به زبان خود طبی

. آزادي علوم از تعلیمات مذهبی و بسط مستقل تحقیقات علمی جزئی از ماجراي بیپرواي فعالیت مغزي یونانیهاست

هاي مثلثات و حساب استداللی را بنا نهادند و مخروطات را شروع و تکمیل کردند و هندسه  ریاضیدانان یونانی پایه

ذیمقراطیس با فرضیه اتمی . تا زمان دکارت و پاسکال تغییرناپذیر ماند سه بعدي را به چنان کمال نسبی رساندند که

ارشمیدس، در مرزي خارج از مطالعات مجرد، تحوالتی در مکانیک به . خود به علم فیزیک و شیمی روشنایی داد

عدها به آریستارخوس قدمهاي اولیهاي را که کوپرنیک ب. وجود آورد که نامش در سرلوحه مخترعان قرون قرار گرفت

هیپارخوس، توسط کالودیوس بطلمیوس، نظامی در علم نجوم به وجود  .بودآخر رساند برداشت و شاید الهامبخش او 

. اراتستن زمین را اندازهگیري کرد و نقشه آن را کشید. آورد که یکی از فصول برجسته تاریخ تمدن است

ارسطو و تئوفراستوس قلمرو حیوان و گیاه را . ناکساگوراس و امپدوکلس رئوس مطالب فرضیه تکامل را تهیه کردندآ

بقراط علم طب . طبقه بندي کردند، و تقریبا آثار علوي، حیوانشناسی، جنینشناسی، و گیاهشناسی را به وجود آوردند

هروفیلوس و . اي از قوانین آن را شرافت بخشیدهاي فلسفی خالص کرد و با مجموعه را از رازوري و فرضیه

اراسیستراتوس علم تشریح و فیزیولوژي را به مرحلهاي رساندند که، جز در زمان جالینوس، اروپا تا دوره رنسانس 

در کارها و آثار این دانشمندان هواي صاف و مالیم منطق و استدالل استنشاق میشود . روي چنین پیشرفتی ندید

شه انسان احساس بالتکلیفی و بیامنی میکند، از احساسات و اوهام منزه است، شاید اگر شاهکارهاي که، گرچه همی

یونان را تمام و کمال در دست داشتیم، علم این کشور را عالیترین موفقیت و بزرگترین دستاورد ذهنی تمامی 

. بشریت میخواندیم

علوم یونانی خود زاییده . وحه میراث یونانی ما قرار خواهد دادالبته دوستار فلسفه فقط با اکراه علم و هنر را در سرل

فلسفه یونان بود که گستاخانه به مبارزه افسانه رفت و، با عشق و حرارت جوانی، به تحقیق و تتبعی پرداخت که براي 

قادي آمیخته با بشر هرگز طبیعت را با این دید انت. قرنها علم و فلسفه را در جستجو و ماجراآفرینی آنها متحد کرد

یونانیان با اظهار اینکه گیتی داراي نظامی است که بشر میتواند به کنه آن پی . شگفتی تحت مطالعه قرار نداده بود

: منطق را به همان دلیل ابداع کردند که مجسمه سازي را به حد کمال رساندند. ببرد عظمت دنیا را ناچیز نشمردند

یونانیان، که با کنجکاوي به . نظر آنها هم هنر منطق و هم منطق هنر بود هماهنگی، وحدت، توازن، و ترکیب به

دنبال حقایق و فرضیات میگشتند، نه تنها فلسفه را که مخلوق ممتاز مغز اروپایی است به وجود آوردند، بلکه هر 

یزي ناگفته برجاي روش و هر فرضیهاي را که بتوان تصور کرد مورد نظر قرار دادند و از مسائل مهم زندگی چندان چ

. نگذاشتند
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واقعپردازي و نام گرایی، ایدئالیسم و ماده گرایی، توحید، وحدت وجود، الحاد، برابري زن و مرد و کمونیسم، انتقاد 

کانتی و یاس شوپنهاوري، بدویت روسو و ضد اخالقیت نیچه، سنتز سپنسر و روانکاوي فروید کلیه آرمانها و معرفت 

در یونان مردم تنها از فلسفه گفتگو نمیکردند، بلکه طبق . در عصر و سرزمین منشا خود ;دفلسفی در اینجا هستن

پس از گذشت قرنها از پس . مرجع تقلید یونانیان دانشمندان بودند نه مردان رزم و قدیسان: موازین آن میزیستند

رومی، کشیشان مسیحی، طالس، ما اکنون وارث این میراث روحبخش فلسفی هستیم که الهامبخش امپراطوران 

طالب فلسفه مدرسی، بدعت گذاران دوره رنسانس، افالطونیان کیمبریجی، شورشیان عصر روشنگري، و دوستداران 

در همین لحظه شاید در تمام کشورهاي دنیا هزاران روح مشتاق سرگرم خواندن آثار . فلسفه امروزي بوده است

  . افالطون باشند

فساد و نابودي یک . عادات و رسومش تغییر مییابد، ولی به زندگی ادامه میدهد ،ندتمدن نمیمیرد، بلکه کوچ میک

حیات پوست کهنه را به دور  ;تمدن، چون مرگ و میر انسانها، براي پیدایش و نضج تمدن دیگري جاي میپردازد

ذره هواي دانشی که ما تمدن یونانی هنوز زنده است و با هر . میافکند و با جوانه تازهاي مرگ را غافلگیر مینماید

و از تمدن یونانی آن قدر باقی مانده است که عمر هیچ یک از ما براي جذب آن کافی  ;استنشاق میکنیم در حرکت

نقایص این تمدن همه بر ما روشن است جنگهاي دیوانه وار و ظالمانهاش، بردگی بیتحولش، مظلوم واقع . نخواهد بود

. فردگرایی فاسدش و شکست تالم آورش در توام کردن آزادي با نظم و آرامششدن زنانش، فقدان شعایر اخالقیش، 

آنان، در پس تالطم تاریخ . اما آنان که به آزادي، خرد، و زیبایی حرمت میگذارند، به این معایب چندان تکیه نمیکنند

میدس را میشنوند، و از سیاسی، صداي سولون و سقراط، افالطون، و اوریپید، فیدیاس و پراکسیتلس، و اپیکور و ارش

پس از قرنها جدایی، مصاحبت آنان را میجویند و به  ;اینکه چنین مردانی وجود داشتهاند احساس سپاس میکنند

  . یونان به منزله بامداد درخشان تمدن مغرب زمینی مینگرند که با وجود معایبش غذا و روح حیات ماست
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1172____________________________________م ق508 – 800: پیش درآمد اتروسکی:  فصل اول

I -ایتالیا  

II - زندگی اتروسکی  

III - هنر اتروسکی  

IV - روم زیر فرمان پادشاهان  

V - سلطۀ اتروسکها  

VI - پیدایی جمهوري  

  

  ب اولکتا

  جمهوري

  م ق 30 – 508

  1184__________________________________م  ق264 – 508: تنازع براي دموکراسی:  فصل دوم

I - پاتریسینها و پلبینها  

II - قانون اساسی جمهوري  

  قانونگذاران . 1

  فرمانروایان . 2

  از قانون رومی سرآغ. 3

  سپاه جمهوري . 4

III - گشودن ایتالیا  

  1198___________________________________م ق 202 – 264: هانیبال رو در روي رم:  فصل سوم

I - کارتاژ  

II - رگولوس  

III - هامیلکار  

IV - هانیبال  

V - سکیپیو  

  1211  _________________________________________م  ق  202 – 508: روم رواقی:  فصل چهارم

I - خانواده  

II - دین روم  
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  خدایان . 1

  کاهنان . 2

  ها  جشنواره. 3

  دین و منش . 4

III - اخالق  

IV - ادبیات  

V - پرورش خاك  

VI - صناعت  

VII - شهر  

VIII - پس از مرگ  

  1233____________________________________________م  ق146 – 201: فتح یونان:  فصل پنجم

I - فتح یونان  

II - دگرگونی روم  

III - خدایان تازه  

IV - پیدایی فلسفه  

V - رستاخیز ادبیات  

VI - کاتو و مخالفان سنت پرست  

VII - نابودي کارتاژ  

  

  کتاب دوم

  انقالب

  م ق 30 – 145

  1251__________________________________________م  ق 78 – 145: انقالب ارضی:  فصل ششم

I –  زمینۀ انقالب  

II –  تیبریوس گراکوس  

III -  کایوس گراکوس  

IV –  ماریوس  

V –  قیام ایتالیا  

VI –  سوالي شادکام  

  1264_________________________________________م  ق60 – 77: ارتجاع متنفذان:  فصل هفتم

I - حکومت  

II - میلیونرها  

III - زن طراز نو  

IV - کاتویی دیگر  
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V - سپارتاکوس  

VI - پومپیوس  

VII - سیسرون و کاتیلینا  

  1277_________________________________ م ق 30 – 145: ادبیات در دوران انقالب:  فصل هشتم

I - لوکرتیوس  

II - دربارة طبیعت اشیا  

III - دلدادة لسبیا  

IV - دانشوران  

V - قلم سیسرون  

  1293 __________________________________________________م  ق 44 – 100: قیصر:  فصل نهم

I - بی بندو بار  

II - کنسول  

III - اخالق و سیاست  

IV - گشودن گل  

V - انحطاط دموکراسی  

VI - جنگ داخلی  

VII - قیصر و کلئوپاترا  

VIII - دولتمرد  

IX -بروتوس   

  1318______________________________________________م  ق 30 – 44: آنتونیوس:  فصل دهم

I - آنتونیوس و بروتوس  

II - آنتونیوس و کلئوپاترا  

III - آنتونیوس و اوکتاویانوس  

  

  کتاب سوم

  امارت

  م 192 –م  ق 30

  1326_________________________________م 14 –م  ق30: دولتمردي آوگوستوس:  فصل یازدهم

I - در راه حکومت سلطنتی  

II - نظم جدید  

III - حکومت ساتورنوس  

IV - اصالحات آوگوستوس  

V - شخص آوگوستوس  

VI - آخرین ایام یک خدا  
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  1344_______________________________________م 18 –م  ق 30:  عصر طالیی:  صل دوازدهمف

I - انگیزة آوگوستوسی  

II - ویرژیل  

III - انئید  

IV - هوراس  

V - لیویوس  

VI - طغیان عشق در شعر  

  1365_______________________________م 96ـ  14:  جنبۀ دیگر حکومت سلطنتی:  فصل سیزدهم

I - تیبریوس  

II - گایوس  

III - کالودیوس  

IV - نرون  

V - سه امپراطور  

VI - وسپاسیانوس  

VII - یتوس  

VIII - ومیتیانوس  

  1394___________________________________________م 96ـ 14: عصر سیمین:  فصل چهاردهم

I - هنربازان  

II - پترونیوس  

III - فیلسوفان  

IV - سنکا  

V - علم رومی  

VI - علم پزشکی رومی  

VII - کوینتیلیانوس  

VIII - ستاتیوس و مارتیالیس  

  1414_______________________________________________م 96ـ14: روم فعال:  فصل پانزدهم

I - کشتکاران  

II -وران  پیشه  

III - وسایط نقلیه  

IV - مهندسان  

V - بازرگانان  

VI - بانکداران  

VII - طبقات  

VIII - اقتصاد و دولت  
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  1430________________________________________م 96م ـ 30: روم و هنر آن: م فصل شانزده

I - دین به یونان  

II - روم زحمتکش  

III - خانۀ بزرگان  

IV - هنرهاي تزیینی  

V -سازي  مجسمه  

VI - نقاشی  

VII - معماري  

  اصول، مصالح، و صور . 1

  معابد روم . 2

  انقالب قوسی . 3

  1450_________________________________________م 96م ـ  ق30: روم اپیکوري:  فصل هفدهم

I - مردم  

II -تعلیم و تربیت   

III - روابط زن و مرد  

IV - لباس  

V - یک روز زندگی در رم  

VI - تعطیالت رومی  

  تئاتر . 1

  موسیقی رومی . 2

  بازیها . 3

VII - کیشهاي جدید  

  1472______________________________________م 192م ـ  ق146: حقوق رومی:  فصل هجدهم

I - حقوقدانان بزرگ  

II - منابع حقوق  

III - حقوق اشخاص  

IV - قانون اموال  

V - محاکمات قانون اصول  

VI - حقوق ملل  

  1485________________________________________م 180ـ 96:  شاهان فیلسوف:  فصل نوزدهم

I - نروا  

II - ترایانوس  

III - هادریانوس  

  حکمران . 1
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  سرگردان . 2

  سازنده . 3

IV - آنتونینوس پیوس  

V - فیلسوف امپراطور  

  1506___________________________________م 192ـ96: حیات و افکار در قرن دوم:  فصل بیستم

I - تاسیت  

II - یوونالیس  

III - یک تن رادمنش رومی  

IV - انحطاط فرهنگی  

V - امپراطور فیلسوف  

VI - کومودوس  

  

  کتاب چهارم

  امپراطوري

  م192م ـ  ق146

  1519________________________________________________________ایتالیا :  فصل بیست و یکم

I - فهرست شهرها  

II - پومپئی  

III - زندگانی شهري  

  1527___________________________________________ترویج تمدن در غرب :  فصل بیست و دوم

I - روم و ایاالت  

II - افریقا  

III - اسپانیا  

IV - گل  

V - بریتانیا  

VI - بربرها  

  1543_________________________________________________یونانی رومی :  فصل بیست و سوم

I - پلوتارك  

II - آتن پرتحرك  

III - اپیکتتوس  

IV - لوکیانوس و شکاکان  

   1556 __________________________________تجدید حیات فرهنگ هلنیستی:  فصل بیست و چهارم

I - مصر رومی  

II - فیلن  
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III - پیشرفت علم  

IV - شاعران صحرا  

V - سوریها  

VI - آسیاي صغیر  

VII - مهرداد بزرگ  

VIII - نثر  

IX -ند شرقی کش  

  1582__________________________________م 135م ـ  ق132:  روم و یهودا:  فصل بیست و پنجم

I - پارت  

II - حشمونیان  

III - هرودس کبیر  

IV - شریعت و پیامبران  

V - انتظار بزرگ  

VI - شورش  

VII - پراکندگی  

  

  کتاب پنجم

  شباب مسیحیت

  م325م ـ  ق4

  1599___________________________________________م 30م ـ  ق 4: عیسی:  فصل بیست و ششم

I - منابع  

II - نشو و نماي عیسی  

III - رسالت  

IV - بشارت  

V - مرگ و تبدل  

  1615___________________________________________م 95ـ 30: حواریون:  فصل بیست و هفتم

I - پطرس  

II - بولس  

  آزاردهنده . 1

  مبلغ . 2

  عالم االهیات . 3

  شهید . 4

III - یوحنا  
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  1631_____________________________________م 305ـ96: گسترش کلیسا:  فصل بیست و هشتم

I - مسیحیان  

II - برخورد عقاید  

III - فلوطین  

IV - مدافعان ایمان  

V - سازمان قدرت  

  1649___________________________________م 305ـ193: سقوط امپراطوري:  فصل بیست و نهم

I - یک سلسلۀ سامی  

II - آشفتگی  

III - افول اقتصادي  

IV - نیمتاب شرك  

V - حکومت سلطنتی شرقی  

VI - سوسیالیسم دیوکلتیانوس  

  1670_______________________________________م 325ـ306: پیروزي مسیحیت:  ام فصل سی

I - جنگ کلیسا و دولت  

II - جلوس قسطنطین  

III -و مسیحیت  قسطنطین  

IV - قسطنطین و تمدن  

  1685__________________________________________________________________پایان سخن 

  چرا روم سقوط کرد؟ 

  هاي روم  دستاورد
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  پیشگفتار

گاهوارة : این مجلد، در عین آنکه خود مبحث مستقلی است، بخش سوم همان تاریخ تمدنی است که مشرق زمین

اگر جنگ و وضع بنیه اجازه دهد، بخش . بخش دوم آن بودتمدن یا میراث شرقی ما بخش اول، و زندگی یونانی 

  .آماده خواهد شد 1950چهارم به نام عصر ایمان در سال 

روشی که در این مجلدات به کار بسته شده عبارت است از تاریخ ترکیبی، یعنی پژوهش مراحل عمدة زندگی، کار، و 

اي  لی که لزوم آن به اندازة تاریخ ترکیبی است و فرضیهتاریخ تحلی. فرهنگ یک ملت در فعل و انفعاالت همزمان آنها

اي از کوشش انسان ـ یعنی سیاست، اقتصاد، اخالقیات، دین، دانش،  آید، مراحل مجرد و جداگانه علمی به شمار می

نقص روش تحلیلی آن است که جزء را از کل . کند ـ را در یک تمدن یا در همۀ تمدنها کاوش می فلسفه، ادب و هنر

خیزد که  گردد؛ عیب روش ترکیبی نیز از این نکته برمی سازد، به نحوي که تشخیص حقیقت آن دشوار می دا میج

اي که در طول هزاران سال ساخته و پرداخته  هاي تمدن پیچیده هیچ ذهن واحدي قادر نیست تا دربارة همۀ جنبه

در جزئیات پرهیزناپذیر است؛ اما فقط از این ارتکاب خطا . شده است، بر اساس اطالعات دست اول، اظهار نظر کند

تواند به  راه است ـ یعنی جستجو در پی شناخت چیزها از طریق تناسب آنها با یکدیگر ـ که اذهان شیفتۀ فلسفی می

و از لحاظ زمانی به مدد تاریخ   تناسب اشیا را با یکدیگر از لحاظ مکانی به یاري علم،. کاوش در گذشته خرسند شود

توان شناخت تا از راه مطالعۀ آثار  منش آدمی را از راه مطالعۀ رفتار او در طی شصت قرن بهتر می. ان دریافتتو می

همۀ فیلسوفان اکنون در فراموشخانۀ تاریخ به سر «: گفت نیچه می. افالطون، ارسطو، اسپینوزا، و کانت

صورتی که حاصل آن یا به گونۀ داستانی زنده  اند، مگر در ارزش شمرده پژوهش در عصر عتیق را بدرستی بی».برند می

اعتالي رم از حالت یک شهر چهار راهی به مقام سیادت . اي را دربارة زندگی کنونی ما روشن سازد درآید، یا نکته

جهانی، دستاوردهاي آن در طی دو قرن آرامش و آشتی از کریمه تا جبل طارق از یک سو و از فرات تا دیوار 

گر سو، کوشش آن در گسترش تمدن کالسیک در سراسر مدیترانه و اروپاي غربی، پیکارش براي هادریانوس از دی

پیرامونش، و تزلزل آرام و ممتد و سرانجام واژگون شدن فاجعه آمیز » بربریسم«حفظ قلمرو منظم خویش از امواج 

دمیزادگان رفته است؛ اگر این گمان بزرگترین حکایتی است که تاکنون بر سر آ آن به ژرفناي ظلمت و بیسامانی بی

ماجرا را بزرگترین حکایت زندگی انسان ندانیم، آنگاه داستان دیگري که با مقابلۀ قیصر و مسیح در دربار پیالتوس 

آغاز شد شایستۀ این صفت است؛ داستانی که در فرجام آن مشتی مسیحی که مورد تعقیب فرمانروایان بودند، به 

رو به فزونی گذاردند و، در سایۀ آزار و ارعاب، نخست دستیاران و سپس سروران و یمن شکیبایی و گذشت زمان، 

  .سرانجام وارثان بزرگترین امپراطوري تاریخ شدند

اما این دورنماي رنگارنگ تنها به سبب دامنه و شکوه خود براي ما عبرت آموز نیست، زیرا گذشته از اینها به نحوي 

فایدة مطالعۀ سراسري زندگی و . ز با تمدن و مسائل امروزي ما همانندي داردانگی پرمعنا و گاه به وضوحی هراس

قلمرو یک تمدن همین است که خواننده هر مرحله یا وجهی از آن تمدن را با برهه یا عنصري از فرهنگ خود ما 

پیکار تمدن روم . آید شود و یا به شوق درمی کند و از عقبات آن مرحله یا وجه در تاریخ کهن بیمناك می مقایسه می

مسائل مربوط به تدنی زیستی و اخالقی روم بر سر راه . داخلی و خارجی، همان پیکار امروزي ماست» بربریسم«با 

جنگ طبقاتی برادران گراکوس بر ضد سنا، پیکار ماریوس با سوال، نبرد قیصر با . هایی دارد زندگی کنونی ما نیز جلوه

آورد؛ و  هاي موقت صلح را به سر می وس همان جنگهایی است که اکنون دورهپومپیوس و آنتونیوس با اوکتاویان

اي از آزادي خویش در برابر کشوري خودکام، فقط  تکاپوي نومیدآمیز روح تمدن مدیترانه براي نگاهداشت پاره

  .گوید داستان روم حال خود ما را باز می. اي از کار آیندة ماست مقدمه
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انبهاي والس براکوي در همۀ مراحل تهیۀ این کتاب، از شکیبایی دخترم، دوشیزه دیوید از یاریهاي فداکارانه و گر

صفحه از دستنویس، و باالتر از همه از تحمل مهرآمیز و  1200ایسین، و از دوشیزه رجینا سندز به خاطر تحریر 

  .ور، سپاسگزارمآ بخش همسرم در طی سالیان دراز این تحقیق یکنواخت و دشوار اما نشاط راهنمایی گرمی

  

  

  

فصل اول

  پیش درآمد اتروسکی

  م ق 508- 800

I  - ایتالیا  

  ها، هایی گردآمده در جام تپه ها، مرغزارهایی وسیع بر دامنۀ کوهها، دریاچه هایی ساکت در دل کوهپایه  کلبه

فتاب نیمروز و سپس روستاها و شهرکهاي نیم خفته در زیر آ  پیوندند، کشتزارهاي سبز یا زردي که به دریاي آبی می

اي از غبار و پلشتی نیز زیبا  برخاسته با شور و نشاط، شهرهایی که همه چیزشان، از کومه تا کلیساي جامع، در پرده

دربارة زادگاه خود   خشکش،، با آن سبک بیروح و مهینحتی پلینی   .چنین است ایتالیاي دو هزار ساله –می نماید 

ویرژیل چنین » .در سراسر زمین و زیر سپهر برشده، سرزمینی بدین زیبایی نیست« : بدین گونه سخن گفته است

گاوان در . گشاید  بهار جاویدان است و تابستان بدان ماهها که از آن وي نیست نیز پا می  در این دیار،« : سروده است

شکفند، و در نواحی شمال،  گلهاي سرخ دو بــار می ،پائستومدر » .آورند ان دو بار میوه میزایند و درخت سال دوبار می

کوههاي آپنن » .قوهاي سپیدش در نهرهاي پرعلف می چرند«دشتهاي بارور، همچون دشت مانتوا، بسی هست که 

هاي باختري را از گزند بادهاي شمال خاوري  گذرد و کرانه عظیم می  ر این شبه جزیرةهمچون ستون فقرات بر سراس

  در شمال،. بخشد بازند، خاك را برکت می دارد و با رودهایی که خود را شتابان در خلیجهاي دلربا در می نگاه می

این   شویند، اي دشوار و تند شیب را میه کرانه  آبهاي محافظ،  اند؛ از هر سوي دیگر، کوههاي آلپ به نگاهبانی ایستاده

الجیشی نیز چنان در عرض مدیترانه جاي  و از دیدگاه سوق  پاداشی شایسته به مردمی سختکوش بود،  سرزمین،

. فرمان راند کالسیکگرفته بود تا بر جهان 

ها و آتشفشانها، گاه گاه دستاورد قرنها را در خاکستر سرد  مایۀ فر و شکوه، زیرا زلزلهکوهها هم مرگ آور بودند، هم 

آمیخت تا خاك را براي  گدازه با مواد آلی درمی. مرگ مایۀ زندگی بود مثل همه جا،   اما اینجا نیز،. کردند دفن می

خشی دیگر نیز مرداب ماالریا زا بود؛ اما ب. کشت پذیر نبود به سبب شیب تند،   بخشی از خاك،. صدها نسل بارور کند

گفت که  شد و می از فراوانی و ارزانی خوراك در ایتالیاي کهن در شگفت می پولوبیوسباقی چندان حاصلخیز بود که 

» گیاه انسانی«برآن بود که  آلفیري .ردان آن دریافتتوان از چاالکی و دلیري م هاي ایتالیا را می چند و چون فراورده

در ایتالیا بهتر از هر جاي دیگر می رویدحتی امروز، هر پژوهندة کم دلی از حس و حال شدید این قوم دلربا اندکی 

غرور و خشمی که ایتالیا را   چشمان شررخیز یا آتشناك؛  تندمهري و زودخشمی،  عضالت کشیده، –شود  هراسان می

و   هنوز در خون ایتالیایی روان،  ، در روزگار ماریوس و قیصر و رنسانس به اوج و عظمت رساند و سپس به خاك نشاند

مردان همگی کم و بیش از قوت مردي و خوش . چشم به راه آرمان یا دلیلی شایسته براي نشان دادن خویش است

کدام دیار را یاراي همسري با این سرزمین است که در   و زنان همگی زیبا و تندرست و دلیرند؛  ، دامی برخوردارندان

براي اینهمه مدت،   هیچ کشوري،  اي از نبوغ بیرون ریخته است؟ طی سی قرن از بطن مادران خود چنین سالله
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 سنسوراز زمان کاتوي   روم،. محور تاریخ نبوده است  ،نخست در کار حکومت وآنگاه در امر دین و سپس در زمینۀ هنر

  . تا دوران میکالنژ، هفده قرن تمام کانون جهان باختر بود

اري اوینوتریا اند که چون ایتالوس به شهری چنین آورده  آنان که در کار این کشور بهترین داورانند،»  :گوید ارسطو می

اوینوتریا نوك چکمۀ » .بل ایتالیایی نامیدند  مردم آن سامان نام خود بگرداندند، پس خود را، نه اوینوتري،  رسید،

  گوید که ایتالوس، توسیدید می. بود» سرزمین شراب«آورد که نامش به معنی  و چندان انگور به بار می  ایتالیا بود،

گونه که رومیان همۀ قوم هلنی  همان. اوینوتریا را اشغال کرد  ه فتح و نامگذاري سیسیل،بود که در را  پادشاه سیکلها،

یونانیان نیز کم کم نام   گرایکی نامیدند،  که از شمال آتیک به ناپل کوچیده بودند،  ،»گرایی«اي  را از روي نام عده

  .گسترش دادند. داردقرار » پو«را به سراسر آن شبه جزیره که در جنوب رودخانۀ » ایتالیا«

  هایی از یک فرهنگ دورة بازمانده. بیگمان، بسیاري از فصلهاي داستان ایتالیا زیر خاك پرجمیعت آن نهفته است

. دهد که دست کم سی هزار سال قبل از میالد در دشتهاي ایتالیا آدمی سکونت داشته است دیرینه سنگی نشان می

  که بنا به روایات کهن،  نژادي کله دراز،  در این دوره،: نوسنگی پدید آمد  رةم، فرهنگ دو میان ده هزار و شش هزار ق

دادند، از سنگ  کردند که آنهـا را از درازا نقـش می      هاي زمختی درست می سفالینه  شدند،   نامیده می لیگوري و سیکلی 

و مردگان خود را به   کردند،  و ماهیگیري میشکار   کردند، ساختند، جانوران را رام می صیقل یافته افزار و سالح می

از این معماري . هاي گردي از جگن و گل زیستند و گروهی دیگر در کلبه گروهی در غـارهـــا می. سپردند گور می

معبد وستا در فوروم،   بر فراز تپۀ پاالتینوس،» خانۀ رومولوس«نوع خاصی از معماري پدید آمد که   ها، اي کلبه استوانه

.نمونه هاي رشد و کمال آنند –قصرسانت آنجلوي امروزي  –مقبرة هادریانوس  و 

همراه . که گویا براي نخستین بار نبود –طوایفی از اروپاي مرکزي بر شمال ایتالیا تاختند   م، ق 2000در حدود سال 

به   ۀ جانوران یا آدمیان،براي ایمنی از حمل  هاي سنگ غرقه در آب، ها بر روي پشته رسم ساختن دهکده  مهاجمان،

هاي دلکش دیگري که هنوز بیگانگان را  و دریاچه  مادجوره،  کومو،  هاي گاردا، این طوایف کنار دریاچه. ایتالیا راه یافت

  هاي کمتري یافتند، چون دریاچه  جایگیر شدند و بعدها به نواحی جنوبی کوچیدند و،  به ایتالیا جذب می کند،

عادت آنان به ساختن بارو و . ساختند می  هاي سنگی، اي از پشته اما باز روي پایه  ر روي خشکی،هاي خود را ب خانه

اینان . خندق در پیرامون این ماندگاهها بعدها سیماي خود را به اردوگاههاي رومی و کاخهاي قرون وسطایی بخشید

در پایان دورة  –پختند، و از مفرغ که  فالینه میس  بافتند، پارچه می  زدند، زمین را شخم می  چرانیدند، گله و رمه می

  ، از جمله شانه  صدها گونه افزار و سالح، - در ایتالیا پدید آمد   )حدود دو هزار و پانصد سال قبل از میالد(نوسنگی 

را در پیرامون  خود  هاي  زباله  .تراشیدند می  ادوار مصرف دارند،  و ادوات دیگري که در همۀ  موچین،  تیغ،  سنجاق زلف،

نام   ،»کود«یعنی   تراماره،  ها، به سبب خاصیت حاصلپروري این زبانه  انباشتند که فرهنگ آنان، ها چنان می دهکده

  .اند اینان نیاکان مستقیم ساکنان اصلی ایتالیا در دوران تاریخی بوده  دانیم، تا آنجا که می. گرفته است

شیوة کاربرد آهن را از سرزمین گرمانیا فرا گرفتند و   م، ق 1000حدود سال در » کودیان«زادگاه این   در درة پو،

  فرهنگ ویالنووایی خود را از پایگاه آن در ویالنووا،  با مسلح شدن به آنها،  تري از این فلز ساختند و، افزارهاي پرداخته

و اساس هنرهاي   زبانها،  ت که خون،توان باور داش می. به قسمتهاي پایین ایتالیا گسترش دادند  نزدیک بولونیا،

اي از  موج تازه  م، ق 800آنگاه در حدود سال . و التینیان از همین مردم سرچشمه گرفته است سابینها، و اومبریاییان

ترین  و میان رود تیبر و کوههاي آلپ یکی از شگفت  ان در رسید و جمعیت ویالنووا را در کام خود فرو برد،کوچندگ

  .تمدنهاي تاریخ بشر را بنیاد نهاد
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II - زندگی اتروسکی  

بر روم فرمان راندند و بر زندگی و رسوم رومی نفوذي   صد سال یا بیش،. اتروسکها از مبهمات آزار دهندة تاریخند

ادب رومی در حق ایشان به   با اینهمه،  توان شناخت؛     چندان پردامنه کردند که روم را بی مطالعۀ احوال ایشان نمی

تمدن . از به یاد آوردن عشاق روزگار جوانیش  در حضور مردم،  داري، همان گونه خاموش است که بانوي خانه

هشت هزار کتبیه و همچنین آثار   شود؛ شتن، با آنان آغاز میبه عنوان تمدنی داراي امکان خواندن و نو  ایتالیایی،

اگرچه از این   اند، دهد که شعر و درام و تاریخ نیز داشته و قراین نشان می  فراوان هنري از آنان به دست آمده است،

هم چیزي را که آنها   جز چند واژه، تاکنون رمزگشایی نشده،  از زبان اتروسکی،. آثار چیزي در دست نیست  گونه

و امروزه پژوهندگان از راز تمدن اتروسکی بیخبرتر از آنند که از تمدن مصر فرعونی پیش از   کنند، روشن نمی

  .شامپولیون بودند

شاید در رد روایات . اند اند و کی و از کجا آمده حاصل آنکه هنوز در این باره گفتگوست که اتروسکها چه کسانی بوده

انکار   مانند، م؛ فضل فروشان خوش دارند مسلماتی را که به رغم حوادث موذیانه پایدار میای کهن زیاد شتاب کرده

. اند گرفتند که اتروسکیان از آسیاي صغیر آمده بوده بیشتر مورخان رومی و یونانی این نکته را مسلم می. کنند

برخی دیگر نشان از فرهنگ بومی  و  بسیاري از عناصر دین و پوشاك و هنرشان حکایت از اصل آسیایی ایشان دارد؛

که از نظر بازرگانی زیر نفوذ یونان و خاور نزدیک   اي از فرهنگ ویالنووایی بوده، چه بسا تمدن اتروریا شاخه. ایتالیا

به . اند بوده  شاید لیدیا،  مهاجمانی از آسیاي صغیر،  گفتند، همچنانکه می  قرار داشته است، حال آنکه اتروسکها خود،

  .آنان را به صورت طبقۀ فرمانرواي توسکان درآورد  درازدستی ایشان در کشتار،  قدیر،هر ت

دانیم که شهرهاي بسیاري بنیاد کردند یا گشودند یا وسعت  اما می  دانیم که اتروسکها کجا به خشکی فرود آمدند، نمی

بلکه شهرکهایی بارودار   ان رواج داشت،هایی از کاه و گل بود که پیش از ایش کار آنان نه همان ساختن دهکده. دادند

از اینها دوازده شهر در . که از آجر و سنگ  هایی نه تنها از گل ورزیده، و خانه  ساختند، با خیابانهاي عمود بر هم می

، )پروجا(پروژا   ،)آرتتسو(، آرتیون )اکنون کورنتو(که تارکوینی   یک فدراسیون سست بنیاد اتروسکی به هم پیوستند،

دشواري حمل و نقل از میان کوهستانها و   مانند یونان،  در اینجا نیز،. در آن دست باال را داشتند )ایزوالفارنزه(و ویی 

د آورد که در شهرهاي مستقلی پدی –دست یکی کرده و کشور  جوییهاي غیرتمندانۀ مردان، همراه با ستیزه  جنگلها،

داشت و هنگامی که  هر شهري امن خویش را جداگانه پاس می. شدند برابر دشمنان خارجی نیز کمتر با هم متحد می

  اما،. در برابر روم از پاي درآمدند  جست؛ همۀ آنها یکی پس از دیگري، کناره می  شد، به شهرهاي دیگر تاخت و تاز می

ن شهرهاي مستقل متحد بزرگترین نیروي سیاسی را در ایتالیا تشکیل همی  م، در طی قسمت اعظم قرن ششم ق

یعنی (و سپاهی منظم و اسوارانی نامور و ناوگانی نیرومند داشتند که مدتی بر آنچه هنوز دریاي تیرنه   دادند، می

.ندکرد میحکومت   شود، نامیده می) اتروسکی

» هاي طراز نخست خانواده«نخست سلطنتی بود و سپس به اولیگارشی   مانند روم،  حکومت شهرهاي اتروسکی،

تا آنجا که نگارهاي . فرمانروایان را داد  دگرگونی یافت و بتدریج به مجمعی از شارمندان مالدار حق انتخاب سالیانۀ

اي یکسر فئودالی استوار بود که در آن آریستوکراسی  هدهد، این حکومت بر بنیاد جامع قبور و سنگها نشان می

در سایۀ این . بردند غرق در تجمل، از مازاد محصول کار سرفهاي ویالنووایی و بردگان اسیر بهره می  زمیندار،

 و در آبیاري روستاها و ساختن گنبد آبرو در شهرها روشی پدید آمد  توسکان از شهر مردابها و جنگلها رها شد، نظم،

براي استفاده از سرریز آب   مهندسان اتروسکی،. شود که نزد یونانیان همزمانشان چیزي همانند آن یافت نمی

سال قبل از  700در   . ساختند ها راههاي زهکشی شده می ها و تپه ساختند و در دل صخره ها، آبراهه می دریاچه

کشیدند؛ در پوپولونیا آهن  سنگ آهن بیرون می الباو از   باختري مس،  صنعتگران اتروسکی از کرانۀ  میالد،
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کردند  بازرگانان اتروسکی در سراسر دریاي تیرنه سوداگري می. فروختند و در سراسر ایتالیا آهن خام می  گداختند، می

آوردند و  کهربا و قلع و سرب و آهن می  فراز کوههاي آلپ، هاي راین و رن و از از راه رودخانه  و از شمال اروپا،

شهرهاي اتروسکی   م، ق 500در حدود سال . فروختند هاي اتروسکی را در همۀ بنادر عمدة مدیترانه می فراورده

  .هایی به نام خود زدند سکه

هایی مانند مردم  ایی بزرگ و چهرهه با کله  اتروسکها مردمی کوتاه باال و تنومند بودند،  بر طبق تصاویر گورهاشان،

بانوان در زیبایی شهره . قدمت سرخاب به اندازة قدمت تمدن است  و خاصه زنانشان سرخ رو بودند؛ و اما،  آناطولی، 

تمدن در میان این مردم به چنان پایۀ بلندي . کرد  بودند، و سیماي مردان گاه از ظرافت و واالتباریشان حکایت می

مانند   هاي کار دندانسازان در گورهاشان یافت شده است؛ اتروسکها دندانسازي را، »پل«هایی از  نمونهرسیده بود که 

و مردان ریش   موهاي بلند داشتند،  هر دو،  زنان و مردان،. از مصر و یونان فرا گرفته بودند  پزشکی و جراحی،

از پیراهن زیرین بلند و روپوشی که بعدها به جبۀ شد و مرکب بود  ها به شیوة یونیایی دوخته می جامه. گذاشتند می

  .داشتند و گورهاشان آکنده از جواهر بود زیور و پیرایه را دوست می  هر دو،  مردان و زنان،. رومی مبدل گشت

و با   مانند مردم کرت، با کارزار سخت،  باید بگوییم که زندگی اتروسکها،  اگر نقوش گورها را مالك قضاوت بدانیم،

گوناگون  مردان تشنۀ پیکار بودند و ورزشهاي مردانۀ. گرفت و با جشنها و بازیها رونق می  شد، مل آسان میتج

در دوایر   که گاه چهار اسب داشت،  هاي خود را، جنگیدند، و عرابه با گاوان در میدانها می  رفتند،  کردند؛ به شکار می می

کشتی   دادند، مسابقات دو می  کردند، با نیزه پرش می  کردند، میو نیزه پرتاب ) دیسک(گرده . راندند پر خطر می

  زیرا اتروسکها، این بازهاي نشانی از بیرحمی در خود داشت، . کردند و نبردهاي گالدیاتوري مشت زنی می  گرفتند، می

  پهلوانی داشتند،آنان که کمتر خوي . بر آن بودند که نباید گذاشت تمدن از توحش بسیار دور شود  مانند رومیان،

هاي شادي و میگساري به نقوش قبرها  صحنه. رقصیدند نواختند یا می ریختند و نی می گرفتند و طاس می میل می

با   دهد، ها فقط بزم مستانۀ مردانه است؛ و گهگاه زنان و مردان را با هم نشان می برخی از این صحنه. بخشد شکوه می

آشامند، بردگان فرمانشان را  خورند و می اند و می سترهاي مجلل دراز کشیدهکه دو به دو روي ب  لباسهاي فاخر،

.دهد اي خورد و خوراك را رنگی دیگر می گاه، هماغوشی عاشقانه.کنند و رقاصان و خنیاگردان سرگرمشان می  برند، می

اگر . گویند می) پی آدابدانروس(» هتایراي«یعنی همان که به یونانی   در این مناسبات چه بسا بانو زنی روسپی است،

زنان جوان اترویا، همچون دختران یونان آسیایی و ژاپن در عصر ساموراي، مجاز بودند که  سخن رومیان را بپذیریم، 

خواهد،  شود که می گناه متهم می دختري به این پالوتوس  در نمایشنامۀ. از راه روسپیگري جهیزیه به دست آورند

زن در اترویا   با اینهمه،» .مند شود تن خویش را به ننگ بیاالید تا از موهبت زناشویی بهره  به شیوة مردم توسکان،«

خویشاوندي . اي از زندگی باال دست بود آید، در هر زمینه ها برمی همچنانکه از نگارها و پیکره  پایگاهی بلند داشت و،

  آموزش و پرورش محدود به جنس مرد نبود،. شد، که این نیز از خاستگاهی آسیایی حکایت دارد مادر معین می از راه

تئوپومپوس . گري سیاسی مهارت داشت در ریاضیات و پزشکی و همچنین دسیسه  زن تارکوینیوس اول،  زیرا تاناکیل،

مدرکی که حکایت از وجود چنین مدینۀ فاضلۀ  دهد، اما اي از مذهب اشتراك زن را به اتروسکها نسبت می گونه

هماهنگی زناشویی و زندگی خانوادگی هویداست و   در بسیاري از تصاویر،. افالطونی کند به دست ما نرسیده است

  .شادمانه به بازي سرگرمند  بیخبر از همه جا،  کودکان،

زدان اتروسکی همۀ ساز و برگ الزم براي ای. گرفت رسوم منفی اخالقی در میان اتروسکها از دین ایشان مایه می

بزرگترین خدایان تینیا بود که . ارعاب خویشتن رو به رشد و آسان کردن وظایف پدري و مادري را در اختیار داشتند

فرمانهاي تینیا را بیرحمانه اجرا   همه با هم،  هگا خداي بزرگ، پیرامون او دوازده. تندر و آذرخش را در فرمان داشت

به   و ما نیز،( گانه چنان حرمتی داشت که حتی ذکر نام ایشان گناهی بزرگ بود  مقام این خدایان دوازده  .ندکرد می
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شهریار و شهبانوي جهان   مانتوس و مانیا،  از میان این خدایان،). شاید نباید نامهایشان را یاد کنیم همین دلیل، 

  .فرستادند هی شیطان بالدار را در پی اجراي احکام خویش میاز همه هراس انگیزتر بودند و هر یک گرو  زیرزمینی،

چرخاند و قلم و  ماریا شمشیري را تهدیدکنان در دست می  آشتی ناپذیرتر از دیگران،  االهۀ تقدیر،  السا، یا مئان،

وخ الرس و پناتس طبعی ش. و چکش و میخهایی براي کوبیدن فرمانهاي تغییرناپذیرش داشت  دواتی براي نوشتن،

  .روح کشتزار و خانه بود  هاي کوچکشان در پرستشگاه نمایندة و مجسمه  داشتند،

اما بر طبق . اتروسکها دانش مقدس پیشگویی از روي جگر گوسفند یا پرواز پرندگان را شاید از بابل فرا گرفته بودند

و بیدرنگ مانند حکیمی زبان به  که از شیار خاکی تازه شخم زده به وجود آمد  نوة تینیا،  داستانهاي کهن ایشان،

مراسم دینی اتروسکها با فدیه کردن گوسفند یا گاو یا انسان به . این دانش را به ایشان به الهام آموخت  سخن گشود،

اي از  در پاره. شدند کشته یا در تشریفات دفن بزرگان زنده به گور می اگر آدمیزاده بودند،  قربانیان،. رسید اوج می

که در سال  فوکایابدین گونه بود که مردم . کردند یران جنگی را براي خشنود کردن خدایان قتل عام میاس  موارد،

 358رومی، که در سال  300و   م در بازارکایره سنگسار شدند، ق 535در سال   م در آاللیا به اسارت درآمدند، ق 533

  با کشتن هر دشمن،  ، پنداشت که هر اتروسکی گویا می. در تار کوینی قربانی گشتند  چنگ اتروسکها افتاده بودند،به 

.دهد روحی را از دوزخ نجات می

روح مرده، بدان گونه که در تصاویر گورها نشان داده . اعتقاد به دوزخ مردم پسندترین اصل اساطیر اتروسکی بود

فرصتی براي دفاع از رفتار   در لحظۀ واپسین داوري،  رفت و، به دادگاه جهان زیرزمینی می  اجنه،به راهنمایی   شد، می

ها،  شد؛ این شکنجه هاي گوناگونی گرفتار می آمد به شکنجه اگر از عهدة این دفاع برنمی. یافت  خویش در زندگی می

  و از طریق آنها،  قاید اولیۀ مسیحیت دربارة دوزخ،و ع  ،)اي اتروسکی در مانتوا برپایۀ فرهنگ توده(در آثار ویرژیل 

نیکوکاران از این بادافره معاف بودند، و رنج دوزخیان با . رد پایی دارد  دانتۀ توسکانی،» دوزخ«در  بیست قرن بعد، 

ج روح رستگاران از جهان زیرزمینی به انجمن خدایان عرو. یافت شان کاهش می نیایش یا فدیه دادن دوستان زنده

  .اند کرد تا آنجا از جشنها و تجمالت و قدرتهایی بهره برد که تصاویرشان را با امید بسیار بر گورها نقش کرده می

و رویۀ دریچۀ   شدند، توانگران در تابوتی لعابی یا سنگی دفن می. سپردند اتروسکها معموال مردگان خود را به خاك می

مصور   خندان آپولون یونان کهن،  به خود مرده و اندکی شبیه به چهرة اندکی شبیه  تابوت به نقش انسانی خوابیده،

سوزاندند و خاکسترشان را در  گاه مردگان را می. هنر قرون وسطایی از این سنت اتروسکی چیزها آموخته است  بود؛

ه شکل یک اي بسا که خاکستردان یا گور ب. کردند ریختند و روي ظرف چهرة خود مرده را نقش می ظروف خاص می

وسایل زندگی پس از   شد چند اطاق داشت و در آنها همۀ اي ساخته می اي که درون صخره گاه گورخانه  خانه بود،

  هاي در یکی از گورخانه. مانند اثاثه و افزار و گلدان و جامه و سالح و آینه و لوازم آرایش و جواهر، آماده بود  مرگ،

در اطاق   پیدا شد؛  هاي او،  بی مفرغی و دست نخورده، و کنار آن سالحها و عرابهاسکلت جنگجویی روي تختخوا  کایره،  

خاکستر اندام دوست داشتنی آن زن . جمع آمده بود  پشت این گورخانه زیورآالت و جواهر زنی، شاید همسر خود او،

  .نیز در جامۀ عروسیش نهاده شده بود

III – هنر اتروسکی  

قدرت   توانیم آداب و اخالق مردم، و از راه آن می  مت شناخته شدة تاریخ اتروسکی است،هنر اتروسکی تقریبأ تنها قس

هنر . مصر، یونان و روم را ردیابی کنیم  و افت و خیز روابط اقتصادي و فرهنگی با آسیاي صغیر،  دین و طبقه،

اما   تمدنی خشن و تاریک اندیش بود،  این هنر، نمایندة. کرد و مهارت فنی آزاد می  اتروسکی را آیینهاي دینی مقید،

بر صورتها و سبکهاي  –و مصري   قبرسی،  یونیایی، –هنر شرقی . کرد آن را با قدرت و به زبان خاص بیان می

و . گرفت هاي یونانی الهام می گري آن در دوران بعدي نیز از نمونه و پیکرتراشی و کوزه  نخستین آن اثر گذاشته بود،
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هاي مفرغی بود که هنر اتروسکی شخصیت و استقالل خود را آشکار  نقاشی و ساختن مجسمهاما در معماري و 

مرکب از   بخشی از باروهاي شهر اتروریا،. هایی نیست هایی یا گورخانه هاي آثار معماري جز تکه پاره بازمانده. کرد می

گذار  هاي توانگران اتروسکی پایه خانه. جاستهنوز بر  که استوار و دقیق به یکدیگر پیوسته،  آجرکاریهاي کالن بیمالط،

تاالر پذیرایی یا ایوان مرکزیی که در   دیوار عبورناپذیر بیرونی،  یعنی،: هاي ایتالیایی است طرح کالسیک شیوة خانه

داالن  که غالباً  هایی کوچک در پیرامون ایوان، و غرفه  اي براي فرو ریختن باران به آب انبار تعبیه شده، سقف آن حفره

ها نیز گاه به سبک آنها  که گورخانه  پرستشگاههاي اتروسکی را، ویتروویوس. ستونداري در برابر آنها قرار داشت

سبک «اما شد،  طرح این ساختمانها بیشتر به تقلید از معماري یونانی ریخته می. وصف کرده است  شده، ساخته می

ها به  و غرفه  با معماري دوریک یونانی این فرق را داشت که ستونها بدون شیار و در عوض داراي پایه بود،» توسکانی

معبد . هاي دلکش آتیکی طول دوبرابر عرض بود حال آنکه در غرفه  شد، شکل مستطیل شش در پنج ساخته می

و  آرشیتراوهاري، با ردیفی از ستونهاي سنگی در پیرامون آن اي آج غرفه  :شد اتروسکی از قسمتهاي زیر تشکیل می

شد و از درون  اي بنا می همۀ اینها بر روي صفه یا پشته  کاریها و تزیینات لعابی؛ و برجسته  آرایشهاي سنتوري چوبین،

ساختن طاق و طاق ضربی را براي ساختمانهاي غیر ) دانیم آنجا که می تا(اتروسکها . و بیرون رنگی روشن داشت

این صور پرشکوه معماري    ا آنان ظاهر. در ایتالیا مرسوم کردند –در بناي دروازه و دیوارها، آبراهه و زهکشها  –دینی 

یعنی  اما آنان این اسلوب عالی، .بودندو لیدیاییان خود نیز آن را از بابل گرفته   اقتباس کردند،) لودیا(را از لیدیا 

دنبال نکردند و بیشتر به   بی کمک ستونهاي متعدد و با پرهیز از سنگینی آرشیتراوها،  پوشاندن فضاهاي بزرگ را،

  .سی را براي رومیان بازگذاشتندو کار انقالب طاقهاي قو  همان راههایی رفتند که یونانیان پیموده بودند،

اي فراوان است و رهروان  هاي این آثار در هر موزه نمونه. هاي آن است ها و سفالینه اتروریا کوزه  معروفترین فراوردة

. اي در خود نهفته دارد ها چه کمال نادیده اندازد که این گنجینه خستۀ تاالرهاي آثار سفالین را به حیرت می

و آرایشی   ساختی خام،  داراي طرحی میانمایه،  اگر به تقلید از آثار یونانی ساخته نشده باشد،  ی،هاي اتروسک کوزه

هیچ هنر دیگري سیماي آدمی را چنین مسخ نکرده و اینهمه نقابهاي نفرت آور و جانداران هولناك و . بربرانه است

م حاکی از شور و نشاط  قرن ششم ق» سیاه سفالهاي«اما . شیطانهاي غول آسا و خدایان هراس انگیز نساخته است

هاي  در وولچی و تارکوینی کوزه. دهد هاي ویالنووایی را نشان می و شاید تکامل بومی شیوه  خاص ایتالیایی است،

که   ، »گلدان فرانسوا«. یا به تقلید از سفالهاي سیاه آتیکی ساخته شده است  زیبایی به دست آمده که گویا در آتن،

گویا کار دو استاد یونانی به نام   با دو دسته و به همت یک تن فرانسوي به همین نام کشف شده، ظرفی است

  اي سیاه دارد، که نقوشی سرخ بر زمینه  خاکستردانهاي متعلق به ادوار بعدي،. کلیتیاس و ارگوتیموس بوده است

دهد که  اوانی این گونه ظرفها نشان میفر. به دست یونانیان ساخته شده است  باز برحسب قراین،  اما،. زیباست

سفالگران آتیکی بازار اتروسکی را در دست گرفته و کارگران بومی را واداشته بودند که فقط به تولیدات صنعتی 

کردند حق داشتند اینهمه کوزه و افزار  هاي اتروسکی را غارت می دزدانی که گورخانه  رویهمرفته،. مشغول باشند

.ارندسفالی را به جا گذ

خود سرآمد   مفرغکاران اتروسکی در حرفۀ. توانیم با این بیحرمتی سخن بگوییم دربارة آثار مفرغی اتروسکی نمی

تنها یک شهر دو هزار مجسمۀ   بنا بر روایات،  چنانکه،. کردند گران رقابت می از نظر کمیت تولید با کوزه. دیگران بودند

در میان . تسلط رومیان تعلق دارد  بیشتر به دورة  شان به دست ما رسیده،هاي ای آنچه از ساخته. مفرغی داشته است

که با جالل خاص رومی و وقار مفرغ در » خطیب«یکی مجسمۀ   :تر از دیگران است دو اثر ارزنده  کاریها، این برجسته

که  »خیمایرا«  مجسمۀ  باز هم در فلورانس،  و دیگري،  موزة باستانشناسی فلورانس به حال سخن گفتن ایستاده است؛

غولی   این شمایل نفرت انگیز،. در آرتتسو به دست آمده و بخشی از آن را چلینی بازسازي کرده است 1553در سال 
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و کلۀ بزي است که   دمی به شکل مار،  کشته شد و داراي سر و بدن شیر، بلروفونکند که گویا به دست  را تصویر می

. دهد اما قدرت و پرداختکاري آن ما را با عجایب بدنیش خو می. به طور غیر طبیعی از پشت آن بیرون آمده است

ظرف   افزار،  سپر،  نیزه،  شن،کاله خود، جو  شمشیر،  ،)مجسمۀ کوچک(مفرغکاران اتروسکی غالباً میلیونها تندیسک 

و حتی عرابه براي صدور به کشورهاي   چراغ، چلچراغ،  تختخواب،  آیینه،  بادبزن،  زنجیر،  قفل،  سکه،  خاکستر مرده،

که بدنه و   گوید، در آستانۀ موزة مترپلیتن نیویورك یک عرابۀ اتروسکی به دیدارگران خوشامد می. ساختند دیگر می

زیبایی نقش   و غالف و دورة چرغها از مفرغ است و در قسمت جلوي آن تصاویر برجستۀ  بین،چرخهاي آن چو

پوشاندند  را با موم می  رویۀ شیء  براي این کار،. روي بسیاري از اشیاي مفرغی به ظرافت حکاکی شده است. اند کرده

و   دند تا نقش خطوط روي فلز بیفتد،کر و سپس شیء را در تیزاب فرو می  کردند، و با قلم روي آن صورتی حک می

در ساختن و پرداختن اشیاي سیمین و زرین و   هنرمند اتروسکی،. کردند تا پاك شود موم را نیز آب می  بعداً

  .هنرمند مصري و یونانی بود  وارث و همپایۀ  استخوانی و عاجی،

اما   د و کانهاي کارارا گویا کشف نشده بود،مرمر کمیاب بو. سنگی هیچ گاه در اتروریا رواج نداشت  تراشیدن مجسمۀ

هاي کوچک و تزیینات  خاك رس نرم و خوب فراوان بود و بزودي به مقدار زیاد در برجسته کاریهاي لعابی و مجسمه

اي براي  یک هنرمند ناشناختۀ اتروسکی مدرسه  در حدود اواخر قرن ششم،. ها به کار رفت ها یا گورخانه خانه

در  1916را ساخت که در سال   »آپولون ویی«یعنی پیکرة   یی تأسیس کرد و شاهکار هنر اتروسکی،پیکرتراشی در و

آپولونهاي   که از روي نمونۀ  این تندیس دلفریب،. همان محل کشف شد و تا چندي پیش در ویالجولیاي رم بود

با   ،»مونالیزا«کم و بیش شبیه به اي زنانه و  دهد که چهره زنی را نشان می  یونیایی و آتیکی زمان ساخته شده،

ایتالیاییها . لبخندي بر گوشۀ لب و چشمانی کشیده و شیطنت آمیز و بدنی سرشار از شادابی و زیبایی و زندگی، دارد

پیکرتراشان   ها، و همچنین در بسیاري از نقوش عالی گورخانه  در این زمینه،. نامند می» آپولون جاندار«آن را 

خود یا   »خطیب»  در حالی که در ساختن مجسمۀ  ایی را در تصویر مو و جامه به کمال رساندند،اتروسکی سبک آسی

.پردازي واقعی را بنیاد کردند وارثان رومیشان سنت چهره

پلینی مهین در وصف . هنر دیگري را به روم منتقل کرد  به یاري نقاشی ایتالیاي یونانی نشین،  نقاشی اتروسکی،

از اینها هم کهنتر «و در کایره فرسکوهاي است که حتی   ؛»قدمتشان از رم بیشتر است«گوید که  میفرسکوهاي آردئا 

از همۀ اینها فقط . کردند ها را نقاشی می ها و گورخانه هنرمندان روي سفالها و اندرونۀ خانه  ».و بسی زیباترند

از سبک شرقی و   مراحل نقاشی اتروسکی را،  مۀاما چندان که ه  ها و تصاویر گلدانها باقی است، فرسکوهاي گورخانه

ها  در برخی گورخانه. توان در آنها بازشناخت می  اي و سرانجام رومی و پومپئیی، یونانی گرفته تا یونانی و اسکندریه

که شکلهایشان به سبک پومپئیی   هاي ایتالیایی پنجره و سردر و ستون و رواق و دیگر صور معماري، نخستین نمونه

اند، و عجب آنکه  بسیاري از فرسکوها رنگ باخته. شود ي دیوارهاي درونی اطاقها نقش شده است، دیده میرو

در . اند نقاشیها از نظر فنی میانمایه. اند معدودي از آنها پس از بیست قرن تازگی و درخشندگی خود را نگاه داشته

. نشانی نیست  برد سایه روشن براي نمایش تمامیت و ژرفا،و کار  نمایش حجم،  از اصول مناظر و مرایا،  تصاویر اولیه،

  در جهت پاها،  ها همه نیمرخ، چهره  اند؛ گویی که در آیینۀ افقی محدبی انعکاس یافته  بدنها به سبک مصري باریکند،

تناسب دقیقتر و اجزاي بدن   شود، اصول مناظر و مرایا و نمایش حجم پدیدار می  هاي بعدي، در نمونه. اند تصویر شده

شود که آدمی را انگشت به  این نقاشیها چنان شور و نشاط بازیگوش خاصی دیده می  اما در همۀ. تري دارند و ماهرانه

  !پس زندگیشان چگونه بوده است  هاي اتروسکی به این شادمانگی است، دارد که اگر گورخانه دهان می

. یا در کارزار به جست و خیز و بازي سرگرمند  برند، آن لذت می جنگند و از بینیم که می در همۀ آنها مردانی را می

در میدانهاي . کنند که گویی تماشاگرانی دارند با دالوري کسانی مبارزه می  روند، مردانی که به جنگ شیر و خرس می
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هم گالویزند؛ با  از حریفان نبرد با  تر خود، سخت  در حالی که تماشاگران،  زنند، گیرند و مشت می کشتی می  ورزش،

لوح نقاشی دلپذیري مرد و زنی . گیرند و گاه در گوشۀ آرامی ماهی می  تازند؛ اسب یا گردونه بر گرد آمفی تئاترها می

  در کایره،  بر گوري،. خرد تا این پایه کهنسال است: رانند دهد که روي رودي آرام خوش خوش بلم می را نشان می

با جامی شراب به زن   که تاجی از خرزهره بر سر دارد،  اند؛ مرد، ري دراز کشیدهصورت مرد و زنی هست که بر بست

در . گوید داند که مرد دروغ می گرچه می. کند زند و قول او را باور می دهد؛ زن لبخند می وعدة وفاداري جاودانه می

که در آن دختران   پایان، بی بزم عشرتی: دهد نقاش اتروسکی تصور خود را از بهشت نشان می  هاي دیگر، گورخانه

از لوازم   و گویا ساز دهنی،  نی و چنگ و شیپور،. شناسند پروا به آهنگ نی دولول و چنگ، در رقص، سر از پا نمی بی

. عشق به موسیقی و رقص یکی از وجوه درخشان تمدن اتروسکی است  هر بزم و عروسی و تشییع جنازه بوده است؛

.اند شمایلها، چرخ زنان، با تن برهنه در شور و جنون مستانه  ورنتو،در ک  »شیرزن«در گورخانۀ 

نشین کامپانیا  هاي آلپ و شهرهاي یونانی خویش را از شمال و جنوب تا کوهپایه  تقدیر اتروسکها چنین بود که سلطۀ

مانتوا،   پادوا،  ان در ورونا،اتروسکی. و آنگاه کنار رود تیبر خود را با قدرت فزایندة روم رو به رو ببینند  گسترش دهند،

و آدریا کوچگاههایی ایجاد کردند؛ دریاي آدریاتیک نام   راونا،  آن سوي کوههاي آپنن در ریمینی،  ، مودنا، بولونیا، پارما

و شاید   کاپوا،  ،)پالسترینا(کوچنشینان اتروسکی در فیدنه، پراینسته . خود را از همین پایگاه کوچک آدریا گرفته است

م، بر طبق روایتی  ق618روم را در میان گرفتند و سرانجام در سال   ، زادگاه سیسرون،)توسکان کوچک(وسکولوم ت

بدین ترتیب قدرت و تمدن اتروسکی براي   جوي اتروسکی بر دیهیم روم دست یافت؛ یک حادثه  دقیق اما سست،

  .مدت صد سال حاکم و مربی ملت رومی شد

IV - انروم زیر فرمان پادشاه  

معلوم نیست که . م مهاجران ویالنووایی از رود تیبر گذشتند و در التیوم جایگزین شدند ق 1000در حدود سال 

ساکنان عصر سنگی آن سامان را به قید اسارت خویش درآوردند یا از میان بردند یا فقط با آنان زناشویی   مهاجران،

اندك اندك گرد هم آمدند و چند   یان تیبر و خلیج ناپل،م  هاي این منطقۀ تاریخی، مردم کشاورز دهکده. کردند

کردند و از اتحاد با هم دریغ داشتند، مگر به هنگام  کشور ـ شهر پدید آوردند که همواره با یکدیگر همچشمی می

که یعنی اي بسا همان جایی   شهر، آلبالونگا در پاي کوه آلبان بود،  نیرومندترین کشور ـ. جشنهاي دینی یا جنگها

م گروهی از مهاجران التینی ـ یا در پی  شاید در قرن هشتم ق. اکنون به نام کاستل گاندولفو مقر تابستانی پاپ است

اي تقریباً در سی و دو کیلومتري  آلبالونگا را ترك کردند و به ناحیه  کشورگشایی یا بر اثر فشار افزایش جمعیت ـ

  .را بنیاد نهادند  یعنی رم،  گاه بشر،شمال غربی آن منطقه رفتند و مشهورترین زیست

اما روایات رومی آگاهیهاي . چیزي براي گفتن ندارد  که بشدت فرضی است،  تاریخ جز این چند سطر،  دربارة منشأ رم،

چه بسا بسیاري از اسناد تاریخی نابود   ، م رم را آتش زدند ق390هنگامی که گلها در سال . دهد بیشتر به دست می

بر حسب . آن پس خیالپردازي میهن پرستانه میدان آزادتري براي نقش کردن چگونگی تولد رم پیدا کردگشت و از 

دانستند و رویدادها را بر مبناي سال  م را تاریخ تأسیس رم می ق 753آوریل سال  22روز   اصطالح امروزي ما،

فرزند آفرودیته   که چگونه آینیاس یا انه، کرد یکصد داستان و یک هزار شعر بیان می. کردند بنیانگذاري شهر ضبط می

خدایان و تمثالهاي مقدس   و پس از دیدن بالها، از بسی سرزمینها و مردمان،  از ترواي سوخته گریخت،  یا ونوس،

اند که هشت نسل  و آورده  زناشویی کرد،  دختر شهریار التیوم،  آینیاس یا انه با الوینیا،. را به ایتالیا آورد پریاموسشهر 

نومیتور را بیرون   نامش آمولیوس،  غاصبی،. رسید  پایتخت التیوم،  به پادشاهی آلبالونگا،  نومیتور، از نوادگانشان،  بعد،

را واداشت تا   رئاسیلویا،  ر او،تنها دخت. فرزندان نومیتور را کشت  راند و، براي آنکه نسل آینیاس را از میان بردارد،

آغوش خود را گشود تا نسیم «اما رئا روزي کنار جویباري دراز کشید و . راهبۀ وستا شود و بکارت خویش را پاس دارد



١١٨٠

که شیفتۀ زیبایی او شده   ،)مریخ(مارس   به خواب رفت؛  از آنجا که به آدمیان و خدایان اعتماد فراوان داشت،» .بخورد

. آمولیوس فرمان داد تا هر دو را در آب غرق کنند. پس رئا دو برادر توأمان زایید. را با دو بچه در شکم وانهاداو   بود،

ماده گرگی یا ـ بنا بر یک . اما امواج مهربان آنان را به خشکی رساند  اي روي آب رها کردند، دو کودك را بر تخته پاره

» لوپا«که چون مانند گرگ در شهوترانی بی بند و بار بود ملقب به   ،روایت مشکوك ـ زن چوپانی به نام آکاالرنتیا

آمولیوس را   وقتی رومولوس و رموس بزرگ شدند،. دو برادر را از آب برگرفت و به شیر خود پروراند  شد،) گرگ(

هاي  ه روي تپهدیهیم پادشاه را به نومیتور باز گرداندند و همت بر آن مقصور کردند تا مملکتی خاص خود ب  کشتند،

. روم برپا دارند

گرچه شاید هم حقیقتی در آنها   آورد، باستانشناسی هیچ مدرك و دلیلی در تأیید این حکایات روزگار جوانی ما نمی

جایی که . شاید التینها مهاجرانی گسیل داشتند تا رم را به سنگر دفاع در برابر اتروسکهاي مهاجم مبدل کنند. باشد

در آن   اما،  ي مقصود خود برگزیدند در سی و دو کیلومتري دریا بود و در خور بازرگانی دریایی نبود،این مهاجران برا

رم از نظر بازرگانی داخلی . روزهاي گرمی بازار دریا زنی، صرفه در آن بود که شهرها را اندکی درون خشکی بسازند

اما از لحاظ . زمینی شمال و جنوب قرار گرفته بوداي و  چه در برخوردگاه حمل و نقل رودخانه  موقعی مناسب داشت،

حتی در بخشهاي   در دشتهاي پیرامون آن،  خاصه به هنگام بهار،  زیرا باران و سیل،  بهداشتی در وضعی نامساعد بود،

بر . به همین دلیل بود که هفت تپۀ رم دلخواه همگان شد  کرد؛ پایین دست شهر، مردابهاي ماالریا خیز ایجاد می

اي در پاي آن کار  شاید به این دلیل که وجود جزیره  اي که مسکون شد پاالتینوس بود، نخستین تپه  بق روایات،ط

از شدت   هاي مجاور نیز یک به یک مسکون گشت تا آنکه، تپه. کرد گدار زدن و پل ساختن به روي تیبر را آسان می

سه طایفه ـ التینها،  .ساختندي واتیکان و یانیکولوم منزل اي از ایشان از رودخانه گذشتند و رو عده  تراکم جمیعت،

پدید آوردند و بتدریج در شهر رم » هفت تپه«اي به نام  اتحادیه  ها سکنا گزیدند، سابینها، و اتروسکها ـ که روي تپه

.فرو رفتند

داد  مسابقاتی ترتیب می  براي آنکه ساکنان رم را صاحب زن کند،  که چگونه رومولوس،خوانیم  در داستانهاي کهن می

داشتند و  رومیان زنان سابینی را بزرو نگه می  در طی این مسابقات،. کرد و سابینها و طوایف دیگر را به آنها دعوت می

به رم اعالم جنگ داد و به شهر   کوریایی،تیتوس تاتیوس، پادشاه طایفۀ سابینی . کردند مردان سابینی را تارومار می

دروازة قلعه را به روي   کاپیتولینوس بود،  اي به روي تپۀ ، دختر یکی از سرداران رومی که پاسدار قلعه تارپیا. تاخت

اي که  و نسلهاي بعدي به صخره  میان سپرهاي خود خرد کردند،  به سزاي این خیانت،  رومیان او را،. مهاجمان گشود

چون سپاهیان تاتیوس به نزدیک . دادند» صخرة تارپیایی«انداختند نام  کومان را از آنجا به پرتگاه فرود میمح

به این بهانه اسباب ترك جنگ را فراهم کردند که اگر   که اسارت را خوش نداشتند،  زنان سابینی،  پاالتینوس رسیدند،

تاتیوس را   رومولوس،. واهند داد، و اگر ببازند پدرانشان راکوریاییان جنگ را ببرند آنان شوهرانشان را از دست خ

  با پیوستن طایفۀ خود به التینها، مملکت واحد پدید آورند؛ از آن پس،  برانگیخت تا هر دو با هم حکومت کنند و،

همچنین ممکن . شداي به حقیقت نزدیک با این افسانه شاید تا اندازه. اند آزادگان رومی را کوریایی یا کویریایی نامیده

  .پوشی غلبۀ سابینها بر رم ساخته باشند پرستی آن را براي پرده است که رومیان به انگیزة میهن

و از آن پس به نام کویرینوس   گردبادي وي را به آسمان برکشید،  پس از آنکه رومولوس مدتی دراز شاهی کرد،

هاي  چون تاتیوس درگذشت، سران خانواده  نیز،. پرستش شد و جزو خدایان محبوب رم درآمد باسیلئوسآرخون 

شاید میان تاریخ بنیانگذاري رم و زمان تسلط . به نام نوما پومپیلیوس، را به شهریاري برگزیدند  اعیان سابینی دیگري،

مانند حکام   حال آنکه پادشاه،  بوده باشد،  ان،»تورسنا«اتروسکها قدرت حقیقی حکومت در دست همین شیوخ یا 
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روایات کهن نوما را مردي همانند مارکوس . نهگانۀ آتن در آن زمان، به طور عمده نقش کاهن اعظم را داشته است

  .تصویر کرده است  هم فیلسوف و هم قدیس،  آورلیوس،

. خو درآورد درنده بر مردمی  …فترین نیروي مؤثر نوما کوشید تا ترس از خدایان را همچون شگر :نویسد لیویوس می

ها و  االهۀ چشمه  با اگریا،  بخشید، چنین فرا نمود که شبها، اما چون بی دعوي حکمت بالغه این کوشش سودي نمی

گوید، و به اندرز اوست که نوما آداب دینی خویش را آن گونه بنیاد نهاده است که از همه بیش  سخن می  زایمان،

.کاهنان ویژه گمارده است  تۀ خدایان است، و براي هر خداي عمده،پذیرف

  وحدت و ثبات حکومت را قوت داد؛ و به عقیدة  با یکدست کردن آیین پرستش در میان طوایف گوناگون روم،  نوما،

  .چهل سال آرامش به مردم خویش ارزانی داشت  با دیندار کردن رومیان پرخاشجو،  سیسرون،

چون یقین یافت که کاهلی از   وي،«. رومیان را به زندگی عادي خود بازگرداند  ، تولوس هوستیلیوس،  جانشین او

رم بود به نام   یعنی شهري را که زایندة  پس آلبالونگا،» .چینی براي جنگ برآمد کاهد، در پی زمینه نیروي کشور می

تولوس او را به   اه آلبا پیمان اتحاد را شکست،هنگامی که ش. دشمن نشانه کرد و بر آن تاخت و یکسره ویرانش کرد

حکمت سپاهیگري او را   آنکوس مارتیوس،  جانشین وي،. اش کرد شقه  ها از دو سو، با کشیدن عرابه  دو عرابه بست و،

   :آنکوس دریافت که  به گفتۀ دیون کاسیوس،. دستور کار خویش ساخت

اما هرچه آدمی بیشتر شوق . …فی نیست از تبهکاري دوري جویندخواهند در صلح به سر برند کا براي کسانی که می

مگر آنکه با   تواند انسان را نگاه دارد، آنکوس دانست که آرامش طلبی نمی. شود صلح داشته باشد، گزندپذیرتر می

این  فراهم آوردن ساز و برگ جنگ همراه باشد؛ و همچنین دریافت که شوق رهایی از یوغ بیگانه کسانی را که شور

  .اند بزودي به خاك سیاه نشانده است رهایی را ناسزاوار در سر داشته

V   - سلطۀ اتروسکها  

در تارکوینی   که از کورنت تبعید شده بود،  بازرگان توانگري به نام دماراتوس،  م، ق655در حدود سال   باز طبق روایات،

به رم مهاجرت کرد و آنجا مقام   لوکیوس تارکوینیوس،  پسرش؛. سکنا گزید و زنی اتروسکی را به همسري انتخاب کرد

به احتمال بیشتر، بر اثر ائتالف   یا تخت شاهی را غصب کرد یا،  پس از مرگ آنکوس،  و منزلتی به هم زد و ،

او نخستین کسی بود که، براي رسیدن به مقام «: گوید لیویوس می. به شاهی گزیده شد  هاي اتروسکی در روم، خانواده

ـ یعنی ) مردم یا عوام الناس(میان مردم به نفع خود به تبلیغ پرداخت و براي جلب حمایت پلبینها   طنت،سل

اي را که از پیش فراهم کرده بود براي ایشان  خطابه توانستند نسبتشان را به بانیان روم برسانند ـ شارمندانی که نمی

ریستوکراسی فایق آمد و نفوذ اتروسکی در سیاست، سلطنت بر آ  در زمان این تارکوینیوس پریسکوس،» .خواند

تارکوینیوس در جنگ با سابینها آنان را شکست داد و سراسر التیوم را زیر . و هنر رومی نیرو گرفت  دین،  مهندسی،

اند که از همۀ منابع روم براي آراستن تارکوینی و شهرهاي دیگر اتروسکی استفاده کرد، اما  آورده. سلطۀ خود آورد

گویی وي نمایندة  .بخشیدنرمندان اتروسکی و یونانی را نیز به پایتخت خود آورد و آن را با معابد پرشکوه زیور ه

.قدرت رو به رشد بازرگانی و مالی در برابر زمینداران آریستو کرات بود

خواستند که دوباره وظایف  اینان می  کشته شد؛ پاتریسینهاینیوس به دست تارکو  پس از سی و هفت سال حکومت،

بر اوضاع مسلط شد و توانست سلطنت را   اما بیوة تارکوینیوس، به نام تاناکیل،. پادشاهی را به امور دینی محدود کنند

آنکه از سوي مردم  بی«گوید سرویوس نخستین کسی بود که،  سیسرون می. ل کندبه پسرش سرویوس تولیوس منتق

سرویوس مدبرانه حکومت کرد و . هاي اعیان است در این عبارت خانواده  »مردم«مراد از » .سلطنت کرد  انتخاب شود،

پس   را خوش نداشتند، اما زمینداران بزرگ حکومت او  بارو و خندقی پیرامون آن ساخت؛  براي حفظ رم از مهاجمان،

سرویوس ناچار با توانگران پلبینها متحد شد و براي تقویت موقع خود . چینی پرداختند براي برانداختنش به دسیسه
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پس از آنکه آمار و افراد و دارایی ایشان را فراهم آورد، . اي بخشید سپاهیان و رأي دهندگان را سازمان و نظم تازه

تا در عین آنکه آریستوکراسی قدیم دست نخورده   تقسیمبندي کرد، نه بر حسب تبار، شارمندان را بر حسب دارایی

توانستند براي خود اسب و زرهی  این طبقه شامل کسانی بود که می. را ایجاد کند اکویتسآنها، طبقۀ  در برابر  بماند،

نفر از مردم قادر به حمل  80,000دهد که  سرشماري او نشان می .جویندسپاه سوار شرکت به دست آورند و در 

توانیم تخمین بزنیم که جمعیت رم در  می  اند؛ اگر هر سرباز را صاحب یک زن و یک فرزند فرض کنیم، سالح بوده

و مبناي   سرویوس مردم را به سی و پنج طایفۀ تازه بخش کرد،. تن بوده است 260,000به م بالغ  ق 560حدود سال 

از   مانند کلیستنس در یک قرن بعد،  بدین گونه،  بل اقامتگاه ایشان قرار داد و،  تقسیم را نیز نه خویشاوندي و مقام،

برتر از دیگران شمرده   به حکم تبار،  ه،اي بود ک زیرا این طبقه  انسجام و قدرت آریستوکراسی در انتخاب کاست،

  سرویوس را به بیقانونی در حکومت متهم کرد،  نوة تارکوینیوس پریسکوس،  هنگامی که تارکوینیوس دوم،. شد می

اما تارکوینیوس » .مردم به اتفاق به او رأي دادند»  لیویوس،  به گفتۀ  سرویوس از عامۀ مردم رأي اعتماد خواست و،

.کردو سرویوس را کشت و شاهی خود را اعالم مجاب نشد 

پاتریسینها شاه . سلطنت روم مطلقه شد و نفوذ اتروسکی به اوج خود رسید )»مغرور«(در زمان تارکوینیوس سرپربوس 

از همین . ند دیر زمانی قدرت نامحدود او را گردن نهندتوانست دانستند و نمی را مجري ارادة سنا و پاسدار دین قوم می

این تارکوینیوس تازه بدتر از   اما،. به سلطنت سرویوس گردن ننهاده بودند  تارکوینیوس پریسکوس را کشته،  رو،

 آزادگان را با محکومیت به ماهها کار اجباري خوار  گروهی نگهبان را به حفظ جانش گماشت،. تارکوینیوس اول بود

و با چنان   فرادست را از دم تیغ گذراند،  بسیاري از رهبران طبقۀ  شارمندان را در بازار شهر به دار آویخت،  گرداند،

وحات تازه به خیال آنکه با فت  تارکوینیوس، .شداي حکومت کرد که منفور همۀ مردم با نفوذ  گستاخی ددمنشانه

هنگامی که در این نبردها همراه . بر روتولیان و ولسکیها هجوم آورد  تواند مردم را با خود بر سر مهر آورد، می

و این یکی از گشتگاههاي عمدة تاریخ   ،)م ق 508(رفت، اعضاي سنا گرد هم آمدند و او را خلع کردند  سپاهیان می

  .روم بود

VI - پیدایی جمهوري  

گوید که یک شب در  لیویوس می. آمیزد شود و نثر سیاست با نظم عشق در می یت بدل به ادبیات میدر اینجا روا

به نام لوکیوس تارکوینیوس   و یکی از خویشاوندانش،  سکستوس تارکوینیوس،  پسر او،  اردوي شاه در آردئا،

پیشنهاد کرد که هر دو سوار اسب کوالتینوس . کوالتینوس، دربارة فضایل زنانشان نسبت به یکدیگر گفتگو داشتند

  اما وقتی به رم رسیدند،  پس چنین کردند؛. شوند و به رم بروند و، در آن دیرگاهان شب، زنانشان را شگفتزده کنند

براي بافتن جامۀ   زن کوالتینوس،  حال آنکه لوکرتیا،  دیدند که زن سکستوس با فاسقانش بزم برپا کرده است،

. تش هوس در دل سکستوس افتاد تا وفاي لوکرتیا را بیازماید و از عشق او برخوردار شودآ. ریسد شوهرش پشم می

لوکرتیا پدر و شوهر خویش را . پس، چند روز بعد، در نهان به خانۀ لوکرتیا رفت و به زور و نیرنگ از او کام گرفت

  لوکیوس یونیوس بروتوس،  ر این سانحه،بر اث. اي خود را کشت فراخواند و ماجرا را برایشان باز گفت، آنگاه با دشنه

وي خود برادرزادة شاه . تارکوینیوس را از رم برانند  از همۀ نیکمردان خواست تا خانوادة  یکی از دوستان کوالتینوس،

خود را به   براي آنکه زنده بماند و انتقام بگیرد،  بروتوس،. بود، اما پدر و برادرش به فرمان شاه کشته شده بودند

بروتوس همراه کوالتینوس به پایتخت رفت و . »خل«یعنی   وانگی زده بود و از این رو او را بروتوس لقب داده بودند،دی

در این . داستان لوکرتیا را براي سنا شرح داد و آنان را برانگیخت تا همۀ افراد خانوادة سلطنت را از رم تبعید کنند

نزد سپاهیان تاخت و داستان   چون از این کار خبر یافت،  بروتوس،. فتشاه سپاهیان را ترك گفت و به رم شتا  میان،
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تارکوینیوس به شمال گریخت و از اتروریا . سپاهیان به حمایت بروتوس برخاستند. لوکرتیا را براي آنان نیز بازگفت

 .اندبازگردخواست تا تخت شاهی را به او 

  مجلسی از شارمندان سرباز برپا شد و، به جاي انتخاب پادشاهی که براي تمام مدت عمر حکومت کند،  در این هنگام،

  بر طبق روایات،  نخستین کنسولها،. براي یک سال حکومت معین کرد  با قدرتهاي برابر و رقیب یکدیگر،  دو کنسول،

پوبلیوس . س کناره گرفت و جاي خود را به پوبلیوس والریانوس داداما کوالتینو  بروتوس و کوالتینوس بودند؛

: از جملۀ این قوانین آن بود که. نامدار شد» دوست خلق«با وضع قوانینی اصولی در روم، به پوبلیکوال یا   والریانوس،

رضایت مردم به  محاکمه، باید اعدام شود؛ و نیز سزاي کسی که بخواهد بی بی  هر کسی بخواهد به پادشاهی برسد،

حق استیناف از   شود، مرگ است؛ شارمندي که محکوم به مرگ یا تازیانه خوردن می  منصبی دولتی دست یابد،

به   هنگام ورود به مجمع نمایندگان،  والریانوس بود که این رسم را نهاد که هر کنسول،. مجمع نمایندگان را دارد

ن در زمان صلح به صدور حکم اعدام، تبرها را از چوبدستیها جدا عالمت اعتراف به حاکمیت مردم و حق مطلق آنا

  .آوردکندو فرو 

و دیگر آنکه به جاي سلطنت، تا   یکی آنکه روم را از سلطۀ اتروسکها رهایی بخشید،  :انقالب داراي دو اثر عمده بود

آنان مجبور   بر عکس،  وضع سیاسی شارمندان تهیدست بهتر نشد؛. سی را بر کارها مسلط کردآریستوکرا  زمان قیصر،

بودند زمینهایی را که از سرویوس گرفته بودند به صاحبان اصلی باز گردانند، و به عالوه آن حمایت مختصري را نیز 

اما، در   انقالب را پیروزي آزادي خواندند؛ فاتحان،. از دست دادند  کرد، که سلطنت در برابر آریستوکراسی از ایشان می

.کشی از ناتوانان است بندوباري در بهره آزادي گاه به معناي بی   قاموس صاحبان قدرت،

م، سیادت  ق524و شکست اتروسکها به دست مهاجران یونانی در کوماي در   اخراج خانوادة تارکوینیوس از رم،

دعوت تارکوینیوس را   حکمران کلوسیوم،  الرس پورسنا،  به همین علت،. نداختاتروسکها را در مرکز ایتالیا به خطر ا

در خود رم نیز دسایسی   در عین حال،. رم نهاد سپاهی از شهرهاي متحد اتروریا فراهم آورد و رو به   اجابت کرد؛ پس،

  و بروتوس،  رفتار آمدند،گران گ دو پسر بروتوس جزو دسیسه. براي بازگرداندن تارکوینیوس به سلطنت صورت گرفت

ناظر تازیانه زدن و سر بریدن فرزندان خود شد؛ این رفتار او   خاموش و صابرانه،  نخستین کنسول تندخوي رومی،

رومیان، پیش از آنکه پورسنا به ایشان برسد، پلهاي روي تیبر را . براي رومیان بعدي سرمشق و شاید اسطوره گشت

هاي التینی و انگلیسی  نام خویش را در ترانه  با دفاع خود از سر پلها،  ،)کوکلس(م هوراتیوس یک چش. ویران کردند

روم در برابر   هایی که براي افتخارآمیز نمودن شکست رومیان ساخته شد، ، و دیگر افسانه با وجود این. جاودان ساخت

تینی که به دست شاهان رومی غارت شده اي از اراضی خود را به ویی و شهرهاي ال و پاره  پورسنا تسلیم اختیار کرد،

و با این کار خوش ذوقی خویش را   پورسنا بازگشت تخت سلطنت به تارکوینیوس را خواستار نشد،. بود و گذاشت

  رم براي مدت یک نسل ناتوان شد، . چید در این زمان در اتروریا نیز آریستوکراسی بساط سلطنت را برمی. آشکار کرد

  .نان ادامه یافتاما انقالب آن همچ

  هاي نفوذ اتروسکی در تمدن رومی تا پایان حیات آن باقی ماند، آما آثار و نشانه  نیروي اتروسکها در رم از میان رفت،

و چه بسا . ارقام رومی چه بسا اتروسکی هستند  با اینهمه،. ولی این نفوذ در زبان التینی گویا از همه کمتر بوده است

رومیان باور داشتند که آیین استقبال از فاتحان . آمده باشد  به معناي رودخانه،  اتروسکی رومون،که نام روما از واژة 

کرسی عرابه مانند فرمانروایان، و تبرها و   هاي حاشیه ارغوانی، و نیز جامه  اند، بازگردانده به میهن را از اتروریان گرفته

به نشانۀ قدرت و اعتبار او براي ضرب و قتل، حمل   در برابر هر کنسول،  ،لیکتورچوبدستیهایی را که به دست دوازده 

کرده بودند ـ هاي رومی تصویر دماغۀ یک کشتی را نقش  قرنها پیش از آنکه رم صاحب ناوگانی شود، بر سکه .شد می

  م، از قرن هفتم تا قرن چهارم ق. شد نقش می  به عالمت قدرت و فعالیت دریایی آن،  هاي اتروریایی، که مدتها در سکه
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تا در   رسم بود که اشراف رومی فرزندان خود را براي گذراندن مراحل عالی آموزش به شهرهاي اتروسکی بفرستند،

یا شاید هر دو از منبع   خود را از اتروریا،  رومیان جامۀ. احی و معماري را فرا گیرنددروس هندسه و مس  ، از جمله  آنجا،

.اقتباس کرده بودند  واحدي،

تارکوینیوس   اگر قول لیویوس را بپذیریم،. از اتروریا آمدند  یعنی هیستریونس،  همراه نامشان،  نخستین بازیگران،

. س را ساخت و از اتروریا اسب و مشتزن براي مسابقات رومی آوردسیرکوس ماکسیمو  پریسکوس بود که تماشاخانۀ

نیز   در مقایسه با یونان،  اما برتري مقام زن در روم،  رومیان مسابقات وحشیانۀ گالدیاتوري را از اتروسکها تقلید کردند،

به   از صورت یک باتالق،  را،مهندسان اتروسکی دیوارها و گند آبروهاي روم را ساختند و آن . معلول نفوذ اتروسکها بود

حتی تا . سرچشمۀ آیینهاي دینی و کاهنان و غیبگویان رومی نیز اتروریا بود. شکل شهر متمدن و محفوظی درآوردند

در آیینهاي اتروسکی چنین . جزو سپاهیان رومی بودند  غیبگویان اتروسکی رسماً  ،)میالدي 363(زمان یولیانوس 

با آیین سمبولیک ربودن عروس به دست   مراسم عروسی،. د رم را معین کرده استشد که رومولوس حدو تصور می

روم سازها و الحان موسیقی خویش را نیز . اقتباس شده بود  و همچنین آیین تشییع جنازة رومی از اتروسکها،  داماد،

ویکوس «نرمندان بود و آن خیابان رومی که محلۀ ه  بیشتر هنرمندان رومی اتروسکی بودند،. از اتروریا گرفت

ماسک صورت . و اما خود انواع هنر از یونانیان کامپانیایی به وسیلۀ التیوم به روم راه یافت  شد، نامیده می» توسکوس

که   بر پیکرتراشی از روي چهره در روم اثري عمیق داشت،  شد، که براي نمایشگاههاي خانوادگی برداشته می  مرده،

  هاي مفرغی، پیکرتراشان رومی معابد و کاخها را با مجسمه. گرفته بود  تروریا سرچشمهاین نیز رسمی بود که از ا

توسکان را، که هنوز در ردیف ستونهاي   معماران اتروسکی شیوة. دادند کاریهاي لعابی زیور می و برجسته  هیاکل،

روم به دست شاهان اتروسکی برپا  گویا نخستین ساختمانهاي. براي روم بازگذاشتند  کلیساي سان پیترو نمایان است،

فقط در . هایی از چوب و آجر و سنگ ساختند خانه  هاي خاکی و چوبین روم، به جاي کلبه  شد و هم ایشان بودند که،

  .روزگار قیصر بود که در روم به اندازة زمان اتروسکها خانه ساخته شد

هاي  زمینه  اما خصوصیت خویش را در همۀ  ز آموخت،روم هر قدر از همسایگانش مایه گرفت و چی. مبالغه نباید کرد

در تاریخ اتروسکی، چیزي که بکمال حکایت از وجود منش رومی داشته باشد یافت . اصلی زندگی حفظ کرد

اي که باعث شد  پرستی و سرسپردگی صبورانه میهن  بیرحمی و جسارت آنها،  یعنی انضباط شدید رومیان،  شود، نمی

اکنون روم آزاد . دولتهاي مدیترانه را به تصرف درآورند و سپس با شکیبایی بر آنها حکومت کنند  ایی،با شکیب  رومیان،

  .در دنیاي قدیم خالی شده بود کیشیو صحنه براي نمایش شگرف اعتال و انحطاط کافر   ، بود

فصل دوم

  اسیتنازع براي دموکر

  م ق 264 – 508

  

I  -  اتریسینها و پلبینها  

خود را برگزیده بود تا او   هاي قبیلۀ پاتریسینها که بودند؟ لیویوس بر آن بود که رومولوس یکصد تن از سران خانواده

شان را و نوادگان   ،)پدران(اینان را بعدها پاترس . را در پی افکندن رم یاري کنند و شورا یا سناي وي را تشکیل دهند

پاتریسینها را   گیرد، که مایۀ عیش خود را از نفی روایات کهن می  جدید،  نظریۀ. نامیدند  )از تبار پدران(پاتریچی 

شمرد که بر التیوم هجوم آوردند و از آن پس بر پلبها یا پلبینها یا تودة  برمی  شاید سابینی،  کشور گشایانی بیگانه،

آمدند  هایی فراهم می توان پنداشت که پاتریسینها از خانواده می. حکومت راندند  ر ـاي پست ت به عنوان طبقه  مردم ـ
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بهترین زمینها را به چنگ آورده و برتري کشاورزي خویش را به سروري   در پرتو فرادستی اقتصادي یا نظامی،  که،

  هوراتیها،  فابیها،  کورنلیها،  یمیلیها،آ  والریها،  هاي پیروز ـ یعنی مانلیها، از این طایفه. سیاسی مبدل کرده بودند

هنگامی . نهادند خاستند و براي روم قانون می تا پنج قرن، سرداران و کنسوالن رومی برمی  یولیها و غیره ـ  کالودیها،

اینان چنان . ها سنایی مرکب از سیصد عضو فراهم آوردند سران طایفه  که سه طایفۀ اصلی از میان اینان متحد شدند،

گرفتند؛ با قوتی  بیشتر خود، تبر، یا خیش به دست می. خداوندان آسودگی و فراخی نعمت نبودند که نوادگانشان

حتی به هنگامی که با پاتریسینها در   ، پلبها. کردند هایی خانه بافت بر تن می و جامه  زیستند؛ ساده در سختی می

  دادند، می  )کالسیک(به ایشان تعلق داشت نام کالسیکوس ستودند و کم و بیش به هر چه  ستیز بودند، آنان را می

  .یعنی از برترین رده یا طبقه

برخی . اکویتسها بودند  تر از ایشان در نیروي سیاسی، نزدیکترین کسان به پاتریسینها در ثروت، اما بسی فرودست

پاتریسینها و مردان زیر «لی، یعنی و در آنجا دومین گروه اص  چندان ثروت داشتند که توانستند به سنا راه یابند،

زیرا تمدنهاي دیرین   شدند؛ شمرده می» نیکان«نام داشتند و » برجستگان«این دو طبقه . را تشکیل دادند» سالح

براي رومی به معناي مردي یا خصالی بود ) فضلیت(ویرتوس . شمردند توانایی، و قدرت می  مرتبت،  فضیلت را از مقولۀ

یعنی  و آن حروف آغازین مشهور،  شد، فقط طبقات برتر را شامل می  )مردم(لفظ پوپولوس . آورد یرا پدید مکه مرد 

SPQR (Senatus Populusque Romanus) ،که چنان غرورآمیز بر صدها هزار بناي یادگار نقش بسته بود ،  

واژة پوپولوس پلبها را نیز   ،بتدریج که دموکراسی در نبرد خویش پیش رفت. رفت در اصل به همین معنی به کار می

.در بر گرفت

و بسیاري روستایی   گروهی آزادمرد،  ور، برخی افزارمند یا پیشه. دادند اینان تودة اصلی شارمندان رومی را تشکیل می

به یک ) وابستگان( کلینتسجمعی به نام . هاي شهر بودند شاید در آغاز همۀ ایشان همان ساکنان مغلوب تپه. بودند

او   زیستند، گرفتند و در پناهش می ، به پاداش آنکه از او زمین می فرادست تعلق داشتند و  از طبقۀ) حامی(پاترونوس 

  .کردند را در صلح یاري و در جنگ خدمت و در انجمنها فرمانبرداري می

همچون   در زمان پادشاهان بهاي ایشان گزاف و شمارشان کم بود؛ از این رو،. تر از همه، بندگان بودند زیردست

یعنی هنگامی که روم روزگار   م، در قرن ششم ق. شد رفتاري مهرآمیز با ایشان می  اعضاي پر ارزش خانواده،

و از   ها فروخته شدند،و حتی پلب  بازرگانان،  شماري فزاینده از اسیران جنگی به اشراف،  جهانگشایی خود را آغاز کرد،

و هم   در عالم نظر،  بنده در ردیف سایر اموال به شمار رفت؛  به حکم قانون،  از آن پس،. این رو مقام بنده پستی گرفت

طبق سنت پیشینیان، شکست در جنگ حق زندگی را از او گرفته بود و بندگی بخششی بود که او را از مرگ 

  بازیگري،  نویسندگی،  داد؛ گاه به مقام آموزگاري، و پول خدایگان را سرو سامان می گاه بنده مال و تجارت. رهانید می

از   گاه،. پرداخت رسید و بخشی از درآمد خویش را به خدایگان می وري یا هنرمندي می پیشه  کارگري،  صنعتگري،

  .گشت د و عضو پلبها میخری شد که آزادي خویش را باز می چنان توانگر می  همین راه یا از راههاي دیگر،

خرسندي در میان آدمیان به همان پایه نادرست است که در میان جانوران طبیعی است، و هیچ حکومتی تاکنون 

یافتند، و پلبها از اینکه در  بازرگانان از اینکه به سنا راه نمی  در این نظام،. فرمانگزاران خویش را خرسند نساخته است

و احتمال دچار   پلبهاي تهیدست نیز از فقر و حجر سیاسی،. آزرده بودند  آمدند، دار نمی ایهسرم  شمار اکویتس یا طبقۀ

داد تا  قانون جمهوري نخستین به بستانکار اجازه می. ناخشنود بودند  آمدن به بندگی در صورت نپرداختن دین خود،

چالی خصوصی زندانی کند یا به بردگی در سیاه  داد، بدهکاري را که به هیچ روي به پرداخت دین خود تن در نمی

توانستند بدن بدهکار متخلف را پاره پاره و میان خود  چند بستانکار می  برابر همان قانون،  باز،. بفروشد یا حتی بکشد

پلبها خواستند تا این قوانین برافتد؛ سنگینی بار . گویا هیچ گاه به مرحلۀ اجرا در نیامد  بخش کنند؛ اما این حکم،
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ن کاهش یابد؛ زمینهایی که بر اثر جنگ فتح شده و به چنگ حکومت افتاده بود، به جاي آنکه به توانگران داده دیو

و اجازة زناشویی با   و همچنین پلبها حق دستیابی به مقامات قضا و کاهنی،  میان تهیدستان بخش گردد،  شود،

با جنگ   سنا کوشید تا،. واره یک تن نمایندة ایشان باشدرا دارا شوند و از میان فرمانروایان باالدست هم» برجستگان«

  م، ق 494به سال . اما با شگفتی دید که مردم صالي جنگ را نشنیده گرفتند  آشوب را سرکوب کند،  افروزي،

انی که کوچیدند و اعالم کردند تا زم  کیلومتري شهر، 5در   رود آنیو،  بر کرانۀ» مقدس  تپۀ«جماعات بزرگی از پلبها به 

سنا از هر وسیلۀ سیاسی یا دینی بهره جست تا . کنند جنگند و نه خدمت می براي روم نه می  خواستهاشان روا نشود،

از بیم آنکه هجوم خارجی با جنگ خانگی درآمیزد، رضا داد تا دیون فسخ   آنگاه،  بلکه سرکشان را به فریب بازگرداند؛

پلبها . برگزیدة پلبها باشند  و دو شهردار مدافع،  حقوق و آزادي مردم،شود یا کاهش یابد و دو عضو هیئت مدافع 

.اما میان خود نخست سوگند خوردند تا هر کس را که به جان نمایندگانشان گزندي برساند، بکشند  بازگشتند،

، کنسول 486در سال . این سرآغاز نبردي طبقاتی بود که فقط هنگامی فرو نشست که به زندگی جمهوري پایان داد

پاتریسینها او را متهم کردند که   سپوریوس کاسیوس پیشنهاد کرد تا زمینهاي فتح شده میان تهیدستان بخش شود؛

دراز   شاید این نخستین حلقه از سلسلۀ. پس او را کشتند  قصد دارد خود را در دل عوام جا کند تا به شهریاري برسد،

سپوریوس مایلیوس که، در زمان  439در سال . سنا نبوده باشد پیشنهادهاي مربوط به زمینداري و آدمکشیهاي

در   باز به جرم آنکه قصد شاهی دارد،  قحطی، گندم را به بهایی ناچیز یا برایگان میان تهیدستان بخش کرده بود،

دفاع کرده  که دلیرانه از روم در برابر گلها  ، مارکوس مانلیوس،384در سال . اش به دست فرستادة سنا کشته شد خانه

  .به همین جرم به قتل رسید  بود، پس از آنکه ثروت خود را براي رهایی وامداران تهیدست به کار انداخت،

تا آن زمان کار ثبت و . درخواست تدوین قوانین معین و مکتوب و جدا از دین بود  گام بعدي در سیر صعودي پلبها،

و آیین اجراي   داشتند و از حق انحصاري خویش، د را نهان میمدارك خو  تفسیر قوانین با کاهنان پاتریسین بود،

سنا، پس از آنکه دیري در برابر این . کردند همچون سالحی براي جلوگیري از تغییرات اجتماعی استفاده می  قانون،

دیگر  هیئتی مرکب از سه پاتریسین به یونان فرستاد تا دربارة قوانین سولون و 454در سال   تقاضا مقاومت کرد،

» ده مرد«ده تن را به نام  454سنا در سال   پس از بازگشت این هیئت،. قانونگذاران پژوهش کنند و گزارش دهند

برگزید تا مجموعۀ قوانین جدید را فراهم آوردند، و در عین حال براي دو سال به ایشان قدرت عالی حکومت بر روم 

قانون مرسوم کهن روم را به گونۀ الواح   ام آپیوس کالودیوس،به ن  این هیئت به ریاست مرتجعی مصمم،. را بخشید

و در ) پس از تغییراتی، آنها را به تصویب رساند  و مجلس نیز،( درآورد و آنها را به مجلس عرضه کرد  دوازدهگانه

که به ظاهر کم اهمیت   این حادثه،. فراز آویختند  کسانی که میل یا توانایی خواندن داشتند،  براي همۀ  شهر، فوروم

در تاریخ روم و تاریخ بشریت نمایندة آغاز دورانی نو بود، زیرا نخستین نوع مکتوب از آن بناي قانون بود که   نماید، می

.آید زرگترین خدمت روم به تمدن به شمار مینمایانترین دستاورد و ب

از بازگرداندن حکومت به کنسوالن و نمایندگان مردم سرباز زد . هنگامی که دمین سال خدمت هیئت پایان پذیرفت

که مانند   روایتی،. بند و بار به خود گرفته بود ـ ادامه داد و همچنان به اعمال قدرت خود ـ که این زمان صورتی بی

  گوید که آپیوس کالودیوس سودازدة خوبرویی از پلبها به نام ویرگینیا شد و، می  لوکرتیا محل تردید است،داستان 

اعتراض کرد؛ چون   لوکیوس ویرگینیوس،  پدر دختر،. وي را بنده اعالم کرد  خواست که کام از او برگیرد، چون می

خود رفت و از آنان براي برانداختن این  لژیونزد دختر خود را بکشت و شتابان ن  کالودیوس وقعی به او ننهاد،

با پرهیز از «لیویوس   پلبهاي خشگین یک بار دیگر به تپۀ مقدس پناه بردند و به گفتۀ. خودکامۀ تازه یاري خواست

چون دانستند که سپاهیان از پلبها پشتیبانی  ریسینها، پات» .همچون پدران خود بر نهج اعتدال رفتند  زور ورزي،

شوراي کنسولی را به جاي خود   کالودیوس را از شهر راندند،  را عزل کردند،» ده مرد«در سنا گرد آمدند و   کنند، می
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هاي خلق را به رسمیت  »تریبون«وجوب حرمت و مصونیت   بازگرداندند، شوراي مدافع حقوق خلق را وسعت دادند،

چهار سال بعد . رأي هر دادرسی مسجل کردند  دربارة» انجمن سدانه«خواهی از  و حق پلبها را در فرجام  شناختند،

ته باشند و یکی از تریبونها به نام کایوس کانولیوس پیشنهاد کرد تا پلبها حق زناشویی با پاتریسینها را داش  ،)445(

جوي خود تهدید جنگ  سنا، که دوباره از همسایگان کینه. همچنین بتوانند به عضویت شوراي کنسولی برگزیده شوند

» انجمن سدانه»  با تقریر اینکه از آن پس شش تن از تریبونهاي برگزیدة  درخواست نخست را پذیرفت، اما،  شنید، می

، با انتخاب همۀ این تریبونها از  پلبها نیز. قبول درخواست دوم طفره رفتاز   باید قدرت کنسوالن را داشته باشند،

  .پاسخی شایسته از خود نشان دادند  پاتریسین،  میان طبقۀ

چه در زمان   اما پلبها،. ملت را یک چند متحد کرد و نزاع خانگی را فرو نشاند  جنگ دراز با ویی، و هجوم گلها به روم،

جنگیدند، کشتزارهاشان  هنگامی که براي میهن خویش می. ماندند محروم می  ت،پیروزي و چه در وقت شکس

بستانکاران هیچ گونه پوزشی . زد یافت که سر به آسمان می و ربح دیونشان چنان فزونی می  شد، فراموش یا پایمال می

دو تریبون، به نامهاي  376سال  در. خواستند یا حبس و بندگی وامداران را پذیرفتند، بلکه یا اصل و بهره را می را نمی

ماندة   هایی که تا آن زمان پرداخت شده بود از اصل وام کاسته شود؛ لیکینیوس و سکستیوس، پیشنهاد کردند تا بهره

  زمین نداشته باشد؛) نزدیک به سیصد جریب(» ایوگرا«وام در ظرف سه سال پرداخته آید؛ هیچ کس بیش از پانصد 

و یک یا دو تن از کنسوالن همواره   زگران آزاد، بیش از عدة معینی بنده براي کشت آنها نگیرد،بر  به تناسب با شمارة

به روایت   در عین حال،  پاتریسینها تا ده سال از قبول این درخواستها رو برتافتند و،. از میان پلبها برگزیده شوند

سرانجام،   ».شوب انگیزي بر سرزمین نیابندجنگ پشت جنگ به پا کردند تا مردم فراغتی براي آ«دیون کاسیوس، 

رهبر   و کامیلوس،  قوانین لیکینیایی را پذیرفت،  که براي سومین بار با تهدید تجزیۀ مملکت رو به رو شده بود،  سنا،

.آشتی طبقات را جشن گرفت  با ساختن معبد باشکوه کنکورد در فوروم،  کاران، محافظه

پلبها بتندي در راه برابري سیاسی و حقوقی با   از آن دم،. سی محدود روم بوداین گامی بلند در مسیر دموکرا

مقام  351در سال   یکی از پلبها براي مدت یک سال به مقام دیکتاتوري رسید؛ 356در سال . برجستگان پیش رفتند

مقام کاهنی  300و در سال   ،»پرایتوري«مقام  337در   ،)نظارت بر اخالق و رفتار مردم(، یا محتسبی »سنسوري«

اي قدرت قانون را داشته  ، سنا موافقت کرد تا تصمیمات انجمن قبیله287در سال   سرانجام،. براي پلبها مجاز شد

قانون «این   فزونی داشت، چون در این انجمن آراي پلبها بر پاتریسینها. باشد، اگرچه با مصوبات سنا در خالف افتد

  .آیت پیروزي دموکراسی روم بود» هورتنسیا

با فرستادن رومیان کوچنشین بر زمینهاي گشوده . بزودي قدرت سنا از زیر این شکستها قد راست کرد  با این وصف،

ه خودي خود شد ـ ب هزینۀ یافتن و نگاه داشتن مقام ـ که مزدي براي آن پرداخته نمی. طلب زمین ارضا شد  شده،

که اکنون به برابري و فرصت دستیابی به قدرت سیاسی   پلبهاي توانگرتر،. کرد تهیدستان را از مناصب محروم می

تر که از مال محروم  با پاتریسینها در جلوگیري از وضع قوانین تندرو یار شدند؛ پلبهاي تهیدست  دست یافته بودند،

زیرا به   بازرگانان پشتیبان سیاست پاتریسینها شدند،. روم سهمی نمایان نداشتنددر ادارة امور   تا دو قرن،  شده بودند،

کشی در ایاالت و  بستند و راه بهره کاري با حکومت می برکت آن، براي بنا ساختمانهاي عمومی، پیمان مقاطعه

  انجمن سدانه،. گرفتند حق العمل می  و در ازاي گردآوري مالیات براي دولت،  شد، مستعمرات به رویشان گشوده می

را   همچنان فرمانروایان، و در نتیجه اعضاي سنا،  گیري در آن اشراف را یکسره بر کارها مسلط کرده بود، که روش رأي

که وابسته به پشتیبانی پلبهاي توانگر بودند، منصب خود را همچون نیرویی براي حفظ وضع   تریبونها،. گزید برمی

چون براي مدت عمر به   در پایان سال خدمتش،  بود، اگرچه برگزیدة پلبها می  هر کنسول،. بردند موجود به کار می

سنا ابتکار قانونگذاري . گشت سخت پشتیبان نظام موجود می  بر اثر مصاحبت همگنان،  شد، عضویت سنا پذیرفته می



١١٨٨

با کشورهاي بیگانه اهمیت بیشتر  چون روابط. اختیار آن بر نص قانون فایق آمد  و به حکم سنت،  را در دست گرفت،

  روش استوار سنا در ادارة آنها اعتبار و نیرویش   یافت،

. اي را با کارتاژ آغاز کرد جنگ صد ساله  بر سر سیادت بر مدیترانه،  ، روم،264هنگامی که در سال . را فزونی بخشید

  ردمی گرفتار خطر و درمانده به رهبري و سلطۀو م  این سنا بود که ملت را از خالل هر آزمونی به پیروزي راهبر شد،

.آن گردن نهادند

II –  قانون اساسی جمهوري  

  قانونگذاران – 1

. که پس از پنج قرن تکامل به این حالت درآمده بود، براي خود تصویر کنیم  بکوشیم تا این مملکت پیچیده را،

 پولوبیوس  ده است که جهان تاکنون به خود دیده؛همگان بر آنند که روم کهن تواناترین و کامیابترین دولتی بو

این قانون چارچوب و گاه صحنۀ . شمرد تحقق محض قانون اساسی مطلوب ارسطو می  کمابیش،  براستی آن را،

  .آورد کشاکشهاي تاریخ روم را فراهم می

و یا   آنان که در میان یکی از سه طایفۀ مردم زاده،  چه کسانی بودند؟ به تعبیر اهل فن،شارمندان در میان این مردم 

و   مردان بیش از پانزده سال که نه بنده باشند و نه بیگانه،  شدند؛ و این در عمل یعنی همۀ به جمع آنان پذیرفته می

چه پس از آن، هیچ گاه شارمندي چنین به  چه پیش از آن تاریخ و. بیگانگانی که مقام شارمندي یافته باشند  همۀ

حاصل آن عضویت در گروه کمابیش کوچکی بود که بزودي بر . غیرت پاس داشته و این سان پرارج نبوده است

مدیترانه حکومت یافت و مردم را در برابر شکنجۀ قانونی و عنف مصونیت بخشید و حق دادخواهی از   سراسر منطقۀ

  .ـ یا سپس به امپراطور ـ مقرر کرد» انجمن«طوري را با شکایت بردن به عمل هر صاحبمنصب در امپرا

بایست از شانزده سالگی تا شصت سالگی سپاهیگري کند مگر  شارمند می. همراه با این امتیازات، تکالیفی هم بود

. باشدتوانست به منصب سیاسی برسد مگر آنکه ده سال در سپاه خدمت کرده  و نمی  آنکه سخت تهیدست باشد،

دستۀ «حقوق سیاسی او با تکالیف نظامیش چنان در آمیخته بود که مهمترین رأي خود را به عنوان عضو هنگ یا 

بدین معنی که وي و دیگر   چنین رأي داده بود،» کمیتیا کوریاتا«در روزگار شاهان نیز در . داد خود می  »سد تنی

گرد   شدند، اصلی در میان آنها تقسیم می  ، که سه طایفه یا قبیلۀ»کوریا«ها در انجمنی مرکب از سی  سران خانواده

پس از . بخشید همین انجمن کوریایی به فرمانروایان برگزیده قدرت حکومت می تا پایان جمهوري،   آمدند و، هم می

یعنی به سربازانی که در   هاي صد نفره سپرد، رت خود را به کمیتهانجمن کوریایی بسرعت قد  برافتادن پادشاهی،

همین انجمن سدانه بود که . جمع شده بودند  آید، که در اصل از یکصد مرد فراهم می» هاي سد تنی دسته«

فرجام کرد،  کرد تصویب یا رد می اقداماتی را که صاحبمنصبان یا سنا به آن پیشنهاد می  گزید، فرمانروایان را برمی

اي که شارمندان رومی به ارتکاب آنها متهم  به همه گونه جنایات کبیره  شنید، خواهی از داوري فرانروایان را می

  هر دو،  انجمن سدانه بنیان سپاه و دولت روم،. گرفت صلح یا جنگ تصمیم می  و دربارة  کرد، شدند رسیدگی می  می

انجمن حق داشت که فقط به دعوت یک کنسول یا تریبون برپا . بود اختیارات آن بسیار محدود  با این وصف،. بود

توانست  نمی  شد رأي بدهد؛ اقداماتی که از طرف فرمانروایان یا سنا به آن پیشنهاد می  توانست دربارة و فقط می  شود،

.فی به آنها بدهدتوانست رأي مثبت یا من بلکه فقط می  دربارة چنین پیشنهادهایی بحث کند یا در آنها دست ببرد،

در رأس آنان هجده دستۀ . خاست تصمیمات انجمن از ترکیب طبقاتی اعضاي آن برمی  کارانۀ خصوصیت محافظه

 100,000یعنی کسانی که داراییشان برابر با   گرفت، قرار می» اول  طبقۀ«سپس . سدتنی پاتریسینها و اکویتسها بودند

تا  75,000دوم شارمندانی را که از  طبقۀ . مرد در انجمن داشتند 8000سدتنی یا  بود؛ اینان هشتاد دستۀ  آس

تا  25000و طبقۀ چهارم کسانی را که از   آس، 75,000تا  50,000طبقۀ سوم کسانی را که از   آس، 100,000
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پنجم شامل   طبقۀ. سدتنی داشت  ک از طبقات هجده دستۀهر ی  گرفت؛ در برمی  آس دارایی داشتند، 50000

همۀ شارمندانی که . آس دارایی و سی دستۀ سد تنی داشتند 25000تا  11000شد که میان  شارمندانی می

که   داد، سد تنی یک رأي می  هر دستۀ. آمدند آس بود در یک دستۀ سد تنی جمع می 11000داراییشان کمتر از 

رأي اکثریت بزرگتري را در   گاه یک اکثریت کوچک در یک دسته،  شد؛ ۀ اکثریت اعضا معین میچگونگی آن به وسیل

سد تنی بر   چون هر دستۀ. گرداند کرد و گروهی را که از لحاظ عده در اقلیت بود پیروز می دیگر خنثی می  دستۀ

دو گروه اول نود و هشت رأي، یعنی  توافق  شد، و رأي آن به محض اخذ اعالم می  داد، حسب رتبۀ مالی خود رأي می

شارمندانی   :رأي دادن مستقیم بود. دادند تر بندرت رأي می به طوري که طبقات پست  آورد، اکثریت کل را پدید می

همۀ اینها جز نیرنگی براي . اي نداشتند ه توانستند براي شرکت در جلسات به رم بیایند در انجمن نمایند که نمی

به قصد تعیین مشخصات افراد   آمار،  ها به وسیلۀ بندي دسته طبقه. ان و پلبها از حق رأي نبودمحروم کردن دهقان

شمردند که حق رأي دادن با مالیات  رومیان روا می. پذیرفت براي دریافت مالیات و اعزام آنان به جنگ صورت می

آس دارایی داشتند،  11000شارمندانی که کمتر از . پرداخت شده و وظایف مفروض سپاهی متناسب باشد

. پرداختند و در مواقع عادي از خدمت نظام معاف بودند مالیاتی اندك می  در مقابل،  اما،  رویهمرفته یک رأي داشتند؛

  به رغم تغییرات بعدي،  انجمن سدانه،. خواستند جز فرزند آوري بسیاري چیزي نمی  تا زمان ماریوس،  از پرولتاریا،

  .کار و آریستوکراتیک باقی ماند ستی محافظههمچنان سازمانی بدر

را برپا » انجمن پلبی«انجمنهاي خاص خود یعنی   از آغاز تشکیل جمهوري،  شک به تالفی این بود که پلبها، بی

م به اعمال قدرت  ق 357پدید آمد، که از سال » هاي تریبون خلق کمیته«شاید از این شوراها بود که . کردند

، بر اساس آمار  رأي دهندگان بر حسب قبیله و جاي سکونت  اي خلق، در این انجمن قبیله. داختقانونگذاري خود پر

پس   اي، انجمن قبیله. و توانگران را بر تهیدستان رجحانی نبود  هر قبیله یک رأي داشت،  یافتند، سامان می  سرویوسی،

تا آنکه در سال   رو به توسعه گذاشت،  خته شد،قدرت قانونگذاریش از جانب سنا به رسمیت شنا 287از آنکه در سال 

خلق را انتخاب کرد که ) یعنی نمایندگان قبایل(تریبونهاي   این انجمن،. مأخذ اصلی حقوق فردي در روم گشت 200

  داد، امور نظر نمی  در اینجا نیز خلق دربارة. هاي سد تنی، فرق داشتند یعنی برگزیدگان دسته  با نمایندگان نظامی،

انجمن     گفت؛ گاه فرمانرواي دیگري در ذم آن قانون سخن می  کرد؛ نهاد و از آن دفاع می ک فرمانروا قانونی پیش میی

خود از انجمن سدانه پیشروتر   به حکم سازمان،  اگرچه،. کرد شنید و آن پیشنهاد را رد یا تصویب می همۀ اینها را می

سی و یک قبیله روستایی بودند و اعضاي   از سی و پنج قبیله،. خواست نمی اما به هیچ رو دگرگونی کلی اوضاع را  بود،

از   که به چهار قبیله محدود بود،  پرولتاریاي شهري،. آمدند مردانی محتاط به شمار می  که بیشتر زمین داشتند،  آنها،

.پیش از ماریوس و بعد از قیصر نیرویی نداشت  لحاظ سیاسی،

از میان کنسوالن و   آوردند، که اعضاي اصلی آن را فراهم می  ها، سران خانواده. بود سنا همچنان برتر از همه

  و سنسورها مجاز بودند که با نصب افرادي از طبقۀ پاتریسینها یا اکویتسها عدة  شدند، سنسورهاي سابق برگزیده می

توانست هر  سنا یا یکی از سنسورها میاما   عضویت سنا براي همۀ عمر بود،. تن برسانند 300کارکنان دستگاه را تا 

این مجمع . از مقام خود خلع کند  شد، که به هنگام ارتکاب جنایت یا معصیت عمدة اخالقی دستگیر می  عضوي را،

بر طبق سنت . کرد روبروي میدان شهر اجالس می  در کوریا، یا مقر سنا،  به دعوت هر یک از فرمانروایان،  شکوهمند،

آوردند تا خاموش در جلسه بنشینند و دولتمداري و  سنا فرزندان خود را همراه خویش می پسندیده، اعضاي

موضوعاتی که از طرف یک فرمانروا به   توانست دربارة سنا فقط می  از لحاظ نظري،. نیرنگبازي را بیواسطه فرا گیرند

آنکه  بی  جنبۀ مشورتی داشت،» ی سنانظر مشورت«و تصمیماتش نیز صرفاً به عنوان   شد گفتگو کند، آن پیشنهاد می

هاي آن را  توصیه  کم و بیش همیشه،  اعتبار سنا چندان بود که فرمانروایان،  در واقع،. قدرت قانونی داشته باشد
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اما هر تریبونی . کردند پذیرفتند و بندرت اقدامی را که پیشتر به تصویب سنا نرسیده بود به انجمنها پیشنهاد می می

  اما این آیینها،. توانست از انجمنها فرجام بخواهد و اقلیت مغلوب سنا نیز می  کند،» وتو«تصمیمات سنا را توانست  می

فرمانروایان فقط براي مدت یک سال قدرت داشتند، حال آنکه سناتوران   آمد، کمتر به کار می  جز در زمان انقالب،

ادارة روابط . بیمرگ بر آن صاحبان دولت مستعجل حاکم بودو ناگزیر این شهریار   شدند، براي همۀ عمر برگزیده می

اداره و توزیع زمینهاي   عقد اتحادها و پیمانها، دست یازیدن به جنگ، گرداندن امور مستعمرات و ایاالت،  خارجی،

ر آن د  سنا،. داد از وظایف خاص سنا بود و به آن نیرویی شگرف می همگی  نظارت بر خزانه و خرجهاي آن،  عمومی،

و در   کرد، چون دادرس عمل می  یا قتل،  توطئه،  در جرایمی چون خیانت،. واحد، قدرت مقننه و مجریه و قضاییه بود

سنا   آمد، هنگامی که بحرانی پدید می. گزید دادرسان را از میان اعضاي خود برمی  موارد عمدة محاکمات مدنی،

کنسوالن باید مراقبت باشند که به کشور «را صادر کند که » حجتاتمام «یعنی   ترین حکم خود، توانست پرهیبت می

افراد   کرد و کنسوالن را بر جان و مال همۀ و این فرمانی بود که حکومت نظامی را برقرار می ـ » گزندي وارد نیاید

.ساخت مسلط می

بیرحمانه   کرد، جست، صاحبمنصان نادرست را حمایت می نادرست می  ز قدرت خود بهرةبسا هنگام ا جمهوريسناي 

کرد و خواستهاي مردم براي برخورداري بیشتر از  کشی می آزمندانه از ایاالت گشوده شده بهره  خاست، به جنگ برمی

اینهمه نیرو و   ترایانوس تا آورلیوس، مگر از زمان  اما هیچ گاه در هیچ جاي دیگر،. گذاشت رفاه و رونق روم را زیرپا می

فرزانگی و مهارت در راه کشورداري صرف نشده و هیچ جا اندیشۀ خدمت به مملکت تا این پایه بر دولت و ملت حکم 

گاه در سیاستهاي خود دو دل و گردان   شدند، این سناتوران ابرمرد نبودند؛ خطاهاي بزرگ مرتکب می. نرانده است

اما بیشتر آنان فرمانروا و مدیر و   بردند، بیشتر به سوداي سود فردي صالح امپراطوري را از یاد میگشتند، و  رأي می

بیشتر   یک کشور حکومت کرده بودند؛  بر ایاالتی به اندازة  به عنوان نایب کنسول،  سپاهساالر بودند؛ برخی از ایشان،

روم زمامدار و سردار بخشیده بودند؛ محال بود که گروهی خاستند که براي صدها سال به  هایی برمی آنان از خانواده

سنا در بدترین وضع پیروز بود و در بهترین وضع . مرکب از چنین مردانی برخی معیارهاي واالیی را نادیده بگیرد

ال توانست جنگی را در س می  گرفت اجرا کند؛ توانست سیاستهایی را که نسلها و قرنها را در برمی می. خورد شکت می

) 280( پورهوسچون کینئاس فیلسوف، که به سفارت از جانب . م به پایان ببرد ق 146م آغاز کند و در سال  ق 264

م مجمع به آن اسکندر تازه گزارش کرد که سناي رو  کنکاشگریهاي سنا را شنید و مردانش را دید،  به روم آمده بود،

انجمن «راستی را که   در شرف و دولتمردي،  بلکه،  سیاستمداران خودفروش یا شوراي اتفاقی اذهان تنگ مایه نیست،

  ».شهریاران است

  فرمانروایان – 2

. شدند اي برگزیده می و صاحبمنصبان فرودست از جانب انجمن قبیله  صاحبمنصبان فرادست از جانب انجمن سدانه،

  جز سنسور،  همۀ مناصب،. مرکب از دو همکار یا بیشتر، بود که قدرت برابر داشتند» کولگیوم«یک  هر منصبی از آن

دار شود؛ میان ترك  توانست عهده فقط یک بار می  در ظرف ده سال،  هر منصب را یک تن،. گرفت یک سال مدت می

توانستند صاحبمنصب را به جرم  و در این فاصله می  یک منصب و قبول منصب دیگر باید یک سال فاصله باشد،

  کرد، اگر ده سال در سپاه خدمت می  هر کس که در پی منزلت سیاسی بود،. خطاي اداري پیگرد قانونی کنند

مصارف دارایی عمومی را   زیر نظارت سنا و کنسوالن،  دار، این خزانه  برسد؛) کرایستور(دار  توانست به مقام خزانه می

اگر برگزینندگان یا پشتیبانان   رساند و، در پیشگیري از جرم و رسیدگی به آن، یاري می  یتورها،کرد و به پرا تدبیر می

  آبگذرها،  مأمور رسیدگی به ساختمانها،) آیدیلیس(بعداً به عنوان یکی از چهار شهربان   کرد، بانفوذ خود را خرسند می

و اگر باز کامیاب . شد  و ورزشگاههاي همگانی می  ها، محاکم خالف،تاالر  ها، ها، روسپیخانه تماشاخانه  بازارها،  خیابانها،
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دادرسی   در زمان صلح،  کردند و، سپاهیان را رهبري می  در زمان جنگ،  شد که، یکی از چهار پرایتوري می  گشت، می

.گرفتند میو تفسیر قانون را به عهده 

) »ارزیاب«یا (شارمندي که به تقوا و انصاف نامور شده بود به مقام یکی از دو سنسور   ،»سلسلۀ مناصب«در این نقطۀ 

آمار پنجسالۀ   یکی از این دو،. شدند که هر پنج سال یک بار از جانب انجمن سدانه برگزیده می  شد، برگزیده می

و همچنین براي وضع مالیات،   یین وضع سیاسی و نظامی ایشان،گرفت و دارایی آنان را براي تع شارمندان را می

تربیت   نامزد هر منصب را بررسی کنند و عفت زنان،  وظیفۀ سنسوران بود که خصلت و پیشینۀ. کرد ارزیابی می

مانهاي پی  واگذاري اموال دولت،  بناي ساختمانهاي عمومی،  رفتار با بندگان، گردآوري یا واگذاري مالیات،  کودکان،

توانستند مقام هر شارمند را پایین بیاورند یا هر عضو سنا  ناظران می. و کشت درست زمین را مراقب باشند  مقاطعه،

و در این کار هیچ یک از   از منصب خود عزل کنند،  که به نظرشان جنایت یا عملی خالف اخالق مرتکب شده بود،  را،

اسراف   با افزایش مالیات اشیاي تجملی،  توانستند، همچنین می. کند» توو«توانست عمل آن دیگري را  دو سنسور نمی

در پایان هجده ماه خدمتشان، . کردند بودجۀ مملکتی را بر طبق یک نقشۀ پنجساله مرتب و نشر می. را جلو گیرند

. یان مهرآمیز بماندآوردند تا پیوندشان با خدا چه بسا شارمندان را با تشریفاتی پرجالل براي تزکیۀ ملی گرد هم می

نخستین کسی بود که کوشید تا اعتبار مقام   ،»ده مرد«نبیرة یکی از   ،)ملقب به کور(آپیوس کالودیوس کایکوس 

را ساخت؛  ویاآپیاآبراهۀ آپیانوسی و جادة ) 312(وي در زمان خدمتش . سنسوري با منصب کنسولی همسري کند

از امتیازات کاهنان و   قوانین ارضی و امور مالی مملکت را اصالح کرد؛  پلبهاي توانگر را به عضویت سنا رساند،

با نطقی   و،  پاتریسینها کاست و ایشان را از دستبرد در قوانین باز داشت، بر دستور و فن خطابه و شعر رومی اثر نهاد؛

.، تسلط روم را بر ایتالیا مقدر ساخت تقریر کرد که در بستر مرگ بر ضد پورهوس

  رسیدند، پلبها کمتر به این مقام می  اما در عمل،  از پلبها باشد؛)  »مشاور«یا (نظر بر این بود که یکی از دو کنسول 

وکار دادند منصبی که با همۀ مراحل اجرایی صلح و جنگ در سراسر مدیترانه سر زیرا حتی خود تودة مردم ترجیح می

  فرمانروایی که متصدي امور آن کار بود،  در آستانۀ انتخابات،. به دست مردانی فرهیخته و کارآزموده باشد  داشت،

هنگام   و روز بعد،  کرد تا ببیند که آیا گردش آنها بر میمنت معرفی چند نامزد داللت دارد یا نه، ستارگان را نظاره می

  »نو دولتان«آریستوکراسی   بدین گونه،  و،. گزید که طالعشان نیکو بود ها را برمیفقط آن نام  ریاست بر انجمن سدانه،

انجمن ـ که مجذوب یا مرعوب بود ـ به نیرنگبازان پارسانما تسلیم   کرد؛ در اغلب موارد، و مردمفریبان را دلسرد می

براي نشان دادن   تر، و شاید ساده  اي، به نشانۀ سادگی زندگی و وجدان خویش، توگاي سپید ساده  نامزد،. شد می

شد، خدمت خود  اگر برگزیده می. یافت کرد و خود در انجمن حضور می بر تن می  زخمهایی که در کارزار برداشته بود،

از قداست   با رهبري کشور در پرشکوهترین آیینهاي مذهبی،  کنسول،. کرد را از روز پانزدهم ماه مارس بعد آغاز می

نهاد و داد  قانون می  کرد؛ خواند و بر آنها ریاست می انجمن و سنا را به اجالس فرا می  ؛ در زمان صلح،شد برخوردار می

کرد و به اتفاق  آورد و پول گرد می و به طور کلی مجري قوانین بود؛ در زمان جنگ، سپاه فراهم می  گسترد، می

سنا اعالم   شدند، مردند یا اسیر می مدت خدمت میاگر هر دوي ایشان در . راند کنسول همکارش بر لژیونها حکم می

همین . آورد مقدمات انتخابات را فراهم می  گزید و، در همان حال، یک شاه موقت برمی  کرد و، براي پنج روز، فترت می

  .وارث اقتدارات شاهان بودند  در مدت کوتاه خدمت خود،  داللت بر آن دارد که کنسوالن،» شاه موقت«واژة 

م،  ق 367پس از سال . کرد و حق وتوي تریبون محدود می  فشار سنا،  ر هر کنسول را اقتدار مساوي همکارش،اقتدا

چهارده تریبون نظامی براي رهبري طوایف در جنگ، و ده تریبون پلبی نیز به عنوان نمایندگان مردم در زمان صلح 

وهنی به   مگر به فرمان دیکتاتوري قانونی،  ایشان، یعنی گزند رساندن به: ده تن احترام تام داشتند. انتخاب شدند

و هر گاه یکی از ایشان   تریبونها آن بود که مردم را در برابر دولت حفظ کنند،  وظیفۀ. مقدسات و جنایتی بزرگ بود
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توانست به  تریبون می. ـ از کار بیندازد کنم یعنی من منع می  سراسر دستگاه دولت را با اداي لفظ وتو ـ  صالح بداند،

و با وتوي خود تصمیمات   مذاکرات آن را به مردم گزارش دهد،  عنوان ناظري خاموش در جلسات سنا شرکت کند،

که مصون از هر تجاوزي بود، شب و روز به روي هر شارمندي که   در خانۀ وي،. سنا را از قدرت قانونی محروم سازد

به شمار » حکم احضار به دادگاه«پناهندگی یا بست تقریباً معادل  و این حق  جست باز بود، حمایت یا یاري او را می

و هیچ کس از   توانست چون دادرس عمل کند، می  نشست، خود می) کرسی(هنگامی که وي بر تریبونال . آمد می

رت در صو  وظیفۀ او تأمین دادرسی منصفانۀ متهم و،. مگر از انجمن قبایل  توانست فرجام بخواهد، تصمیماتش نمی

. تخفیف محکومیت او بود  امکان،

چگونه آریستوکراسی، با وجود این قدرتهاي مزاحم، فرادستی خود را حفظ کرد؟ نخست با محدود کردن آنها به شهر 

اي به انتخاب  با ترغیب انجمن قبیله  دوم،. کردند رم و به زمان صلح ـ در زمان جنگ، تریبونها از کنسوالن پیروي می

داشت تا ثروتمندان را به دفاع از  مردم را وا می  و شرمساري فقر،  هیبت مال،  به مقام تریبونی ـ پلبهاي توانگر

اگر یکی از این ده تن با دلیل یا رشوه راضی   با تجویز افزایش عدة تریبونها از چهار به ده ـ  سوم،. تهیدستان برگزینند

بتدریج تریبونها چنان اعتمادپذیر شدند که اختیار آن را یافتند تا . اثر کند توانست کار بقیه را بی وتوي او می  شد، می

سنا را به اجالس فرا خوانند و در مذاکرات آن شرکت کنند و، پس از پایان مدت خدمت خود، تا پایان عمر عضو آن 

. باقی بود ـ دیکتاتوريباز سنگر دیگري براي دفاع از نظام اجتماعی   انجامید، این نیرنگها به ناکامی می  اگر همۀ.باشند

ضوابط و موازینی که براي   و همۀ  آزادیها و امتیازات آنان،  به هنگام آشوبهاي ملی یا خطر،  رومیان دریافته بودند که،

سنا   در چنین مواردي،. شد که یکدله براي نجات کشور برخیزند چه بسا مانع از آن می  حفظ خود آفریده بودند،

دیکتاتوران   جز یک بار،. العاده اعالم کند و یکی از دو کنسول را به مقام دیکتاتوري برساند توانست حالتی فوق می

شدند؛ اما باید گفت آریستوکراسی بندرت از امکانات این منصب بهرة نادرست  همیشه از طبقات باالدست برگزیده می

  توانست از خزانۀ عمومی، اما نمی  ،یافت افراد کمابیش تسلط کامل می  دیکتاتور بر جان و مال همۀ. گرفت می

به   همۀ دیکتاتوران، جز دو تن،. مدت خدمت او به شش ماه یا یک سال محدود بود  چیزي خرج کند؛  رضایت سنا، بی

  این محدودیتها گردن نهادند و از امثال کینکیناتوس پیروي کردند که از کنار خیش به نجات کشور دعوت شد و،

هنگامی که سوال و قیصر این سنت را ). م ق 465(به کشتزارش بازگشت   به انجام رساند، اش را همینکه وظیفه

  .بازگشت  ، یعنی به اصل خود  جمهوري به نظام سلطنتی،  شکستند،

  سرآغاز قانون رومی -3

پیش از . شتنددا پاس می» ده مرد«فرمانروایان عدل را بر پایۀ الواح دوازدهگانه   این سازمان سیاسی یکتا،  در حیطۀ

شیوة . و دستورهاي کاهنان بود  اي، فرمانهاي شاهان، اي از رسوم قبیله قانون رومی آمیزه  ، تدوین این مجموعۀ تاریخی

و اگر چه نیروي   رفت، سرمشق اخالقیات و سرچشمۀ قانون به شمار می  پیشینیان، تا پایان عصر روم غیر مسیحی،

داستانهایی که از آنان بر سر   داد، بیرحم سرآغاز جمهوري را صاحب کمال جلوه میشارمندان   پندار و آموزش اخالقی،

قانون اولیۀ   از این گذشته،. کرد تا جوانان رومی را خویشتندار و پرهیزگار به بار آورند زبانها بود آموزگاران را یاري می

قانون . آور تأییدات قدسی و آیینهاي هیبتاي از  اي از دین در حلقه و شعبه  رومی عبارت بود از حاکمیت کاهنان،

بر هم   بزه،. پیوندي بود نه همان میان انسان و انسان، بلکه میان انسان و خدایان  عبارت بود از فرمان و داد، هر دو؛

 هدف قانون و کیفر آن بود که این پیوند و صلح را  در عالم نظر،. یعنی بر هم زدن صلح خدایان  زدن این رابطه بود،

  همچنین همۀ. نگاه دارد یا بازگرداند، تمیز حق از باطل و تعیین روزهاي اجالس دادگاهها و انجمنها با کاهنان بود

وصیت یا نقل و انتقال اموال یا حقوق کودکان به کاهن   تجرد یا زنا با محارم،  مسائل مربوط به زناشویی یا طالق،

فقط کاهنان بودند که قواعدي را . شد به وکیل دعاوي ارجاع می شد؛ همچنانکه اکنون بسیاري از آنها ارجاع می
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آنان نخستین رایزنان حقوقی و همچنین نخستین کسانی . یافت دانستند که بی آنها هیچ چیز صبغۀ قانونی نمی می

م دور و این مجلدات چنان از دسترس تودة مرد  شد، قوانین در دفاتر ایشان ضبط می. دادند بودند که نظر حقوقی می

  بنا به مصالح دستگاه روحانیت یا آریستوکراسی،  کردند که گهگاه، شد که بدبینان کاهنان را متهم می نگاه داشته می

. برند در متنها دست می

. نخست نشر قانون رومی و دوم جدا کردن آن از دین: الواح دوازدهگانه انقالبی دوگانه در نظام دادگستري پدید آورد

  لوکورگوس،  زالئوکوس،  هاي خارونداس، هاي قرون ششم و پنجم ـ مجموعه انه، مانند دیگر قانون نامهالواح دوازدهگ

و فراوردة فزونی سواد و رشد دموکراسی   گذار از رسم نامعلوم و نانوشته به قوانین معلوم و نوشته،  ـ نمایندة  وسولون

. روم تصمیم گرفت که دیگر حکومت دینی نباشد  االهی رهانید؛ خود را از قید قانون  در این الواح،  قانون مدنی،. بود

و ) »روزهاي تقریر«به نام (تقویم روزهاي دادرسی  304هنگامی که منشی آپیوس کالودیوس کور در سال 

زیرا از این تقویم و   قدرت انحصاري کاهنان باز کاهش یافت،  از آیین درست دادرسی را فراهم کرد،» اي دستورنامه«

در (با شروع تدریس همگانی قانون رومی از جانب کورونکانیوس . تورنامه تا آن هنگام جز کاهنان خبر نداشتنددس

وکیل دعاوي به جاي کاهن نشست و بر اندیشه   از آن زمان باز،  روم یک قدم دیگر از دین جدایی گرفت؛  ،)280سال 

بایست  شاگردان مدرسه می  و تا زمان سیسرون همۀ  بزودي الواح اساس تربیت گشت،. و زندگی روم حکومت یافت

سختگیر و نظمپرست و دادخواه و قانونگراي رومی جاي تردید   در تأثیر الواح بر پروراندن روحیۀ. آنها را از بر کنند

ـ  الواح دوازدهگانه که بارها ـ از راه قانونگذاري و احکام پرایتوري و نظر مشورتی سنا و فرمانهاي شاهانه. نیست

.حقوق رومی بود  نهصد سال پایۀ   اصالح و تکمیل شد،

توانست دادرسی کند؛ اما معمول  هر فرمانروایی کمابیش می: آیین دادرسی صورتی پیچیده داشت  در این قانون نامه،

ا به حقوق و تجدید نظرها و تفسیرهاي ایشان از قانونه  این بود که پرایتورها وظیفۀ دادرسی را به عهده داشته باشند،

سرکردة شهر . هاي پیشینگان نگاه دارد نه آنکه آن را به صورت تن بیجانی از رویه  بخشید، رومی زندگی و بالندگی می

آورد؛ در هر  از سناتوران و اکویتسهاي شایستۀ مقام هیئت منصفه فراهم می» اي سپید لوحه«هر سال فهرست یا 

  محدودي از آنان را،  گزید و فقط نامهاي عدة فه را از این فهرست برمیکرد هیئت منص دادرسی که ریاست می دادگاه، 

وکیالن دعاوي اجازه داشتند موکالن خود را راهنمایی کنند و . کرد حذف می  در صورت اعتراضِ خوانده یا خواهان،

د افراد را در مسائل خو  در دادگاهها به دفاع از موکالن برخیزند؛ برخی از سناتوران در محافل همگانی یا در خانۀ

کرد، اما  مزد گرفتن را در برابر خدمات قضایی ممنوع می) م ق204سال (قانون کینکیوس . کردند قضایی راهنمایی می

  .گرفتند از بندگان غالباً به شکنجه شهادت می. یافت مهارت قضایی راههاي گریز از این دستور پرهیزگاري را می

کهن در   و روح قدرت مطلق پدرانۀ  آید، هاي تاریخ به شمار می نامه ترین قانون رانهیکی از سختگی  الواح دوازدهگانه

داد تا هر یک از فرزندانش را تازیانه بزند و به  به پدر اجازه می  اي نظامی کشاورزي را در خود نگاه داشته بود؛ جامعه

د که فرزندي که سه بار فروخته شود از افزو زنجیر بکشد و حبس کند و بفروشد و یا بکشد، و بر این حکم فقط می

بستانکاران بر . شد اختالف طبقاتی با منع ازدواج پاتریسینها با پلبها حفظ می. قید حکومت پدر خود آزاد است

توانستند آزادانه اموال خود را با وصیت واگذار کنند؛ حقوق  مالداران می. بدهکاران خود همه گونه حقی داشتند

مجازات دزدي از . گشت صاحب مال می  بندة  شد، بود که اگر دزدي در حین عمل گرفتار میمالکیت چنان مقدس 

ها بر طبق  بسیاري از جریمه  برخی از انواع مجازات به صورت قصاص بود؛. جریمۀ ساده تا تبعید و بندگی یا مرگ بود

و استخوانهاي یک  آس؛300د، براي شکستن استخوانهاي یک آزادمر«. شد مقام و مرتبت شخص جور دیده معین می

فریفتن   شبانه آسیب زدن به محصول همسایه،  خرمن دزدي،  سوگندشکنی،  مجازات افتراء، ارتشا،» .آس 150بنده، 

و بر پا کردن اجتماعات  قتل،  ، برپا کردن آتشسوزي در اموال دیگران،»اجراي جادو»  فردي از وابستگان از سوي سرور،
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به   بسته،  اي، گاه با یک خروس یا سگ یا میمون یا مار، قاتل پدر را در کیسه  .هر مرگ بودآشوبگرانۀ شبانه در ش

توانست از انجمن سدانه فرجام  شد، می در پایتخت، هر شارمند که به مرگ محکوم می. افکندند درون رودخانه می

زد که رأي انجمن به  متهم حدس می مگر به هنگامی که حکم مرگ از طرف دیکتاتور صادر شده باشد؛ و اگر  بخواهد،

با وجود   حاصل آنکه،. حکم قتل خویش را به تبعید تخفیف دهد  توانست با ترك شهر رم، می  زیان او خواهد بود،

  .پذیرفت اعدام آزادمردان در جمهوري رم بندرت صورت می  الواح دوازدهگانه،  خصلت سختگیرانۀ

  سپاه جمهوري -4

شارمندان و سپاهیان یکی بودند؛ ارتشی . ترین سازمان نظامی تاریخ استوار بود پیروزمند  ایۀقانون اساسی رومی بر پ

هجده دستۀ سد تنی . آورد هیئت اصلی قانونگذاري را در کشور پدید می  آمد، هاي سد تنی فراهم می که در دسته

داد، که به دو نیزه و یک  را تشکیل میپیادگان سنگین اسلحه » طبقۀ اول»  کردند، نخستین، سواره نظام را فراهم می

طبقۀ دوم همۀ اینها را   شدند؛ دشنه و یک شمشیر مجهز بودند و با خود مفرغی و جوشن و ساقپوش و سپر حفظ می

.طبقۀ پنجم فقط به فالخن و سنگ مجهز بود  داشت جز جوشن؛ طبقۀ سوم و چهارم زره نداشتند؛

سپاه کنسول فراهم   از دو لژیون،. هاي امدادي گوناگون بود وار و دستهس 300  پیاده، 4200هر لژیون مرکب از 

که در آغاز شامل صد و سپس دویست تن   شد، بخش می» کنتوریا«هاي صد نفري یا  دسته  آمد، هر لژیون به می

  خود بود؛یا درفش خاص » وکسیلوم«هر لژیون صاحب . کردند بودند و کسانی به نام کنتوریون بر آنها فرماندهی می

کرد که این درفش به دست دشمن نیفتد و فرماندهان هوشیار گاه آن را به میان صفوف دشمن  شرف حکم می

صفوف پیشین   در نبرد،. انداختند تا سربازان زیر دست خود را به کوشش بیمحابا براي رهایی خویش برانگیزند می

این زوبینها نیزگانی کوتاه و چوبین   ریختند؛ سر دشمن فرو میبارانی از زوبین بر   در ده یا بیست قدمی خود،  پیاده،

و سپاه سوار نیز با نیزه و   تاختند، کمانگیران و فالخنداران با تیر و سنگ می  در دو جناح سپاه،. بودند با نوك آهنین

به . کرد ین میگرفت، مع که با شمشیرهاي کوتاه در می  کرد؛ سرنوشت نبرد را پیکار تن به تن، شمشیر حمله می

هاي بزرگ به وزن قریب پنج کیلوگرم را  سنگپاره  که کشیدنی یا تابیدنی بود،  فالخنهاي عظیم چوبی،  هنگام محاصره،

واپس کشیده و سپس   همچون تابی،  آویخته به طناب،  تیرکوبهاي بزرگ،  کرد؛ متر پرتاب می 270نزدیک به   تا فاصلۀ

کردند که از فرازشان  برجهاي گردانی برپا می  ، گاه بر فراز بلندیهایی از خاك و الوار. شد به سوي دیوار دشمن رها می

هر یک   یعنی شش ستون سرباز، ـ » فاالنکسها«به جاي   م، ق366در حدود سال . گرفتند دشمن را زیر باران گلوله می

لژیونها به   و واحدهایی دیر جنب بودند، که در دوران نخستین جمهوري از اتروریا آموخته بودند  مرکب از پانصد تن ـ

میان هر دسته و مجاوران آن، جایی . مرکب از دو کنتوریا دوباره سازمان یافتند )»مانیپولوس«(هایی  صورت دسته

هر ستون بسرعت به یاري   با این ترتیب،. کردند هاي ستون بعدي آن را اشغال می شد که دسته خالی گذاشته می

و مجال نبردهاي تن   یافت، شتافت و هر دسته بآسانی براي مقابله با حمالت جناحی نقل و انتقال می ستون دیگر می

  .فراهم بود  که سرباز رومی در آن آزمودگی خاص داشت،  به تن نیز،

فن   یافت، می از زمان کودکی براي جنگ پرورش میجوان رو. علت اصلی کامیابیهاي این سپاه انضباط آن بود

و ده سال از روزگار سازندگی عمرش را در میدان کارزار یا اردو   آموخت، سپاهیگري را بیش از هر چیز دیگر می

سردار سپاه حق داشت . جبن گناهی نابخشودنی و کیفر آن تازیانه خوردن تا پاي مرگ بود  ، در آن سپاه. گذراند می

اگر هم فرجامش   بلکه به سبب هر گونه سرپیچی از فرمان،  نه همان به جرم فرار از جنگ،  سرباز یا فرمانده را،که هر 

  خوراك در اردوها ساده،. بریدن دست راست آنان بود  و دزدان،  جزاي گریزندگان از جنگ،. سر ببرد  بود، سودمند می

  و بندرت گوشت؛ سپاه روم با گیاهخواري جهان را فتح کرد؛  شراب تلخ،  برخی از سبزیها،  و عبارت بود از نان یا شوربا،

کار کردن . گشودند شدند، زبان به شکایت می شد و مجبور به گوشتخواري می لشکریان قیصر هنگامی که غله تمام می
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. آمد ی سازگار میشدند؛ دلیري با زیرک خواستار عزیمت به جنگ می  به جاي آن،  چنان سخت و دراز بود که سربازان،

حق   بر حسب منصب خود،  اما،. گرفت، و پس از آن سال نیز مزدش اندك بود سرباز مزدي نمی  م، ق405تا سال 

این . بهره ببرد  خواه زمین باشد خواه آدمی و اموال منقول،  خواه شمش یا زر باشد خواه پول،  داشت که از غنایم،

انضباط در فرمانبرداري توانایی   پروراند؛ بلکه سردارانی بیباك می  مشتاق، شیوة تربیت نه تنها جنگجویانی دلیر و

. اما هرگز جنگی را به طور کلی نباخت  باخت، سپاه جمهوري نبردهاي موضعی را می. کرد فرماندهی را افزون می

  شمردند، ند و آن را خرد میبا مرگ آشنا بود  بر اثر تربیت آمیخته با صبر و حوصله و نمایشهاي سنگدالنه،  مردانی که،

.اي انجامید پیروزیهایی آفریدند که به گشودن ایتالیا و سپس کارتاژ و یونان و آنگاه جهان مدیترانه

  :ستود  »بهترین همۀ حکومتهاي کنونی«که پولوبیوس آن را به نام » قانون اساسی مرکب«چنین بود اساس آن 

یک آریستوکراسی با رهبري پاتریسینها بر   یافت؛ انجمنها جلوه می  نۀدموکراسی محدودي که در حاکمیت قانونگذرا

اما . اسپارتی با مدت کوتاه شهریاري کنسوالن؛ پادشاهی در دوران برقراري گاه گاه دیکتاتوري »دو شاهی«سنا؛ نظام 

ها سال فرمان راندند و به صد  ، به نیروي لیاقت و امتیاز  هاي توانگر، در اصل یک آریستوکراسی بود که در آن خانواده

  .سیاست روم همان تداوم و استواریی را بخشیدند که راز کامیابیهایش بود

مجموعۀ درهم و برهم و ناهنجاري بود از ضوابط و میزانهایی که به سبب آنها هر . اما این حکومت عیبهایی نیز داشت

که یکچند یاور آزادي بود و سدي در   تقسیم قوا،. شد اثر می فرمانی در زمان صلح با فرمانی مساوي و مخالف خود بی

انجامید و دموکراسی را به حکومت جماعت مبدل   مانند نبردکاناي،  از دیگر سو به مصیبتهاي نظامی،  برابر خطاکاریها،

ن شگفت این است که چنین حکومتی توانست تا آ. کرد و سرانجام دیکتاتوري پایدار امپراطوران را بر سر کار آورد

شاید دوام آن به علت تواناییش به سازگار با دگرگونی و میهن . و آنهمه خدمت کند) م ق 49تا  508از (اندازه بپاید 

فداکاري در راه . یافت پرستی غرورآمیزي بود که در خانه و دبستان و پرستشگاه و سپاه و انجمن و سنا تکوین می

رم تا آن هنگام بزرگ ماند که . بیمانند آن را به خاك نشاند همچنانکه فساد  جمهوري را به اوج رساند،  کشور،

آن دشمنان چیره   هنگامی که بر همۀ. داشتند دشمنانی داشت که وي را به یگانگی و روشن بینی و پهلوانی وا می

  .چند صباحی شکفت و سپس رو به مرگ نهاد  آمد،

III – گشودن ایتالیا  

به مساحت نهصد   از حکومت سلطنتی به صورت حکومت شهري ناتوان، آن زمان که پس  رم هیچ گاه به اندازة

هنگامی که الرس . محصور از دشمن نبود  اي سی کیلومتر در سی کیلومتر ـ درآمد، معادل با منطقه  کیلومتر مربع ـ

از سر گرفتند و آزادي   که به فرمان شاهانش درآمده بودند،  آن، بسیاري از جوامع همسایۀ  پورسنا بر رم هجوم آورد،

ایتالیا ترکیبی بود از طوایف یا شهرهاي مستقل که هر یک . اي التینی براي مقاومت در برابر رم پدید آوردند اتحادیه

  ، التینها  و در جنوب،  و سابینها؛  اتروسکها،  اومبریاییان،  گلها،  لیگورها،  در شمال،  :دولت و گویشی خاص خود داشت

  ناپل،  مهاجرنشینهاي یونانی در کوماي،  هاي باختري و جنوبی، و بروتیان؛ در طول کرانه  لوکانیان،  ،سامنیتها  ولسکیها،

الجیشی  رم در مرکز همۀ آنها واقع بود و از نظر سوق. و تارنتوم  متاپونتوم،  کروتونا،  رگیوم،  پومپئی، پائستوم، لوکري،

بخت یارش بود . از هر جانب نیز در معرض خطر حمله قرار داشت اما در آن واحد  موقعی مناسب براي توسعه داشت؛

خانوادة   ، هنگامی که با سابینها در جنگ بود،505در سال . شدند که دشمنانش بندرت به زیان او با هم یار می

. ر گشتکالودیوس ـ به رم کوچید و از شارمندي رم با شرایطی مساعد برخوردا) گنس(از قبیلۀ   مقتدري از سابینها ـ

سابینها حقوق  250همۀ سرزمین آن به رم پیوست و تا سال  29تا سال   سابینها شکست خوردند؛  ،449در سال 

.کامل شارمندي رم را کسب کردند
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تیبور و غیره ـ را   آریکیا،  آردئا، النوویوم،  ، تارکوینیوسها برخی از شهرهاي التیوم ـ مانند توسکولوم،496در سال 

  ناپذیر رو به رو دیدند، رومیان چون خود را با این ائتالف بظاهر مقاومت. تا در جنگ با رم شرکت کنند ترغیب کردند

به   بر طبق روایات متواتر،  در دریاچۀ رگیلوس،  را منصوب کردند؛  یعنی آولوس پوستومیوس،  نخستین دیکتاتور خود،

آنها به جا گذاشتند، پیروزي نجاتبخشی به   دن در صفکه اولمپ را براي جنگی  یاري دو خدا، کاستور و پولوکس،

تا آسمان «رم با اتحادیۀ التین پیمانی امضا کرد که به موجب آن همگی متعهد شدند که   سه سال بعد،. دست آوردند

و هر دو طرف همۀ غنایمی را که بر اثر جنگی  …میان رم و شهرهاي التین صلح برپا خواهد بود  و زمین برجاست،

. رم نخست عضو اتحادیه و سپس رهبر و سرانجام سرور آن شد» .رك به دست آید میان خود بخش خواهند کردمشت

به   پایتخت ولسکیان،  در این نبرد بود که کایوس مارکیوس با تصرف کوریولی،  با ولسکیها جنگید؛ 493در سال 

افزایند که کوریوالنوس مرتجعی سختگیر  می  مورخان، شاید با اندکی چاشنی خیالپروري،. کوریوالنوس ملقب شد

پس آنان را سازمانی نو بخشید و   نزد ولسکیها گریخت،  روانۀ تبعید گشت،) 491در سال (و به اصرار تودة مردم   شد،

رومیان بیهوده سفیر در پی سفیر نزد او فرستادند تا از این قصد   بر طبق روایات،. در محاصرة رم رهبري کرد

تهدید کردند که با   اثر است، چون دیدند که خواهشهاشان بی  تا آنکه مادر و زنش پیش او رفتند و،  منصرفش کنند،

پس کوریوالنوس نیروي خود را پس خواند و به دست ولسکیها کشته . سازند بدنهاي خود راه پیشرفت او را سد می

  براي تسلط بر رودخانۀ تیبر،  ویی و رم،  ،405در سال . تا زمان پیري میان ایشان ماند  به نقل روایتی دیگر،  شد؛

  و شهرهاي جرئت یافتۀ  نتیجه محاصره کرد، رم نه سال تمام شهر ویی را بی. جنگی را تا سر حد مرگ آغاز نهادند

  و حیات خویش را در خطر دیدند،  رومیان چون خود را از هر سو آماج حمله،. اتروسکی نیز وارد جنگ شدند

کامیلوس سپاهی گرد آورد ویی را فتح کرد و زمینهاي آن را به شارمندان رم   نام کامیلوس برگزیدند؛دیکتاتوري به 

  . اتروریا زیر نام جدید توسکیا منضم به روم شد  دیگر،  ، پس از جنگهاي پراکندة351در سال . بخشید

که تنها قیصر بود که به آن پایان   بود،و آن جنگ میان روم و گل   ، خطر تازه و بزرگتري پدید آمد،390در سال   اما،

سرزمین (  قبایلی سلتی از گل و گرمانیا  در همان حال که اتروریا و رم در چهارده جنگ با یکدیگر سرگرم بودند،. داد

لتها مورخان قدیم اینان را کلتها یا س. سکنا گزیده بودند  در جنوب،  به پایین گریز زده تا حد پو،  ، از راه آلپ،)ژرمنها

توانیم آنان را از آن شاخۀ نژاد هند و اروپایی بدانیم که مردم بخش  می  دانیم، از اصل آنان چیزي نمی. اند نامیده

و زبانهاي پیش از رومی آن نواحی را پدید   ایرلند،  اسکاتلند،  بلژیک، ویلز،  اسپانیاي مرکزي،  گل،  باختري گرمانیا،

بردند و جز تعویذ و زره  که از جنگ لذت می» بلند و خوش اندام«کند  تصویر می پولوبیوس ایشان را مردمی. آوردند

چنان از طعم آن سرخوش   هنگامی که سلتهاي جنوب گل شراب ایتالیایی را چشیدند،. پوششی در جنگ نداشتند

جستن زمینها   کوچ،شاید انگیزة ایشان در . آورد کمر بستند اي هوشربا برمی شدند که به دیدار دیاري که چنین میوه

گیري از فرهنگ  داري و مایه یکچند با کشاورزي و گله  چون به آن سرزمین درآمدند،. و چراگاههاي تازه نیز بود

اتروسکها   بر اتروریا حمله بردند و آن را غارت کردند؛  م، ق 400در حدود سال . اتروسکی در شهرها به صلح زیستند

، 391در سال . شتر نیروهاي خود را براي دفاع از ویی در برابر روم فرستاده بودندچون که بی  اندك مقاومتی کردند،

  آلیا با رومیان جنگیدند و آنان را شکست دادند،  سی هزار تن از گلها به کلوسیوم رسیدند و سال بعد کنار رودخانۀ

و هفت ماه ماندة نیروهاي رومی را در رادع به رم درآمدند و بخشهاي بزرگی از شهر را تاراج کردند و سوزاندند  پس بی

طال به   سرانجام رومیان تسلیم اختیار کردند و هزار لیرة. به محاصره گرفتند  بر فراز تپۀ کاپیتولینوس ـ  کاپیتول ـ

بازگشتند؛ چندین بار پس زده شدند تا عاقبت  350، و 358، 367و گلها رفتند، اما در سالهاي   بروند،گلها دادند تا 

.که از آن پس گل سیزالپین نام گرفت  به شمال ایتالیا قناعت کردند،
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رومیان بازماندة شهر خود را چنان ویران و بر هم ریخته دیدند که بسیاري از ایشان خواستند تا آن را یکسره ترك 

کامیلوس ایشان را از این قصد منصرف کرد و دولت براي ساختمان دوبارة . کنند و ویی را به عنوان پایتخت برگزینند

یکی از علل بیقوارگی رم و کژ   در برابر فشار دشمنان بسیار،  این بازسازي سریع،. ها مساعدت مالی فراهم ساخت خانه

پی در پی سر به   دند،که روم را چنین نزدیک به تباهی دی  ملتهاي تابع،. هاي تنگ آن شد و کوژي دلبخواه کوچه

  . و جنگهاي متناوبی به مدت نیم قرن ادامه یافت تا هوس آزادي ایشان را فرو نشاند  شورش برداشتند،

ارتباط   اگر ولسکیها کامیاب شده بودند،  آوردند؛ و ولسکیها به نوبت یا با یکدیگر هجوم می  هرنیچیها،  آیکیها،  التینها،

، شهرهاي اتحادیۀ 340در سال . دادند کردند و شاید به تاریخ آن پایان می ریا قطع میروم را با جنوب ایتالیا و د

  .ساختروم اتحادیه را ملغا کرد و کم و بیش سراسر التیوم را به خود منضم   دو سال بعد،  التینی شکست خوردند؛

این قوم . رو در رو کرده بود  که قبایلی نیرومند بودند، ي روم بر ولسکیها آن را با سامنیتها،در همین حال پیروزیها

و کاپوا در درست   کوماي،  بنونتوم،  از ناپل تا آدریاتیک، با شهرهاي ثروتمندي چون نوال،  بخش بزرگی از ایتالیا را،

از تمدن هلنیستی به آن اندازه   ختري را تصرف کرده،ساحل با  بیشتر مناطق مهاجرنشین اتروسکی و یونانی،. داشتند

سه بار بر سر تصرف ایتالیا با . مایه گرفته بودند که هنر مشخص کامپانیا را بیافرینند؛ شاید از رومیان متمدنتر بودند

ل رومیان یکی از گرانترین شکستهاي خود را متحم) 321به سال (در کاودین . رم جنگهاي دراز و خونبار کردند

کنسوالن . هاي دشمن عبور کرد یعنی طاقی از نیزه  ،»در زیر یوغ»  به عالمت تسلیم،  شدند و سپاه مغلوب ایشان،

و گلها را با خود   ، اتروسکها، سامنیتها. که سنا از تصویب آن سرباز زد  حاضر در جبهه به صلحی ننگین تن در دادند،

پیروزي ) 295در سال (اما لژیونها در سنتینوم . تالیا در مصاف بودو یکچند رم کمابیش با سراسر ای  متحد کردند،

رم بار دیگر گلها را به آن   دوازده سال بعد،. کامپانیا و اومبریا را بر قلمرو خود افزود  و رم،  قاطعی به چنگ آوردند،

.سوي رود پو عقب نشاند و بار دیگر اتروریا را به زیر فرمان خود درآورد

  رم سرور ایتالیا شد و چون خود را کام نیافته و ناامن یافت،  یان گلها در شمال و یونانیان در جنوب،م  بدین سان،

و   لوکري،  اي، اهالی توري. اش متحد شوند یا به جنگ پیش آیند را مخیر کرد که یا زیر سلطه ماگناگراسیاشهرهاي 

که بر گرد و    ،)یعنی ایتالیایی(  »بربر«زیرا تسلط روم را بر مستحیل شدن در طوایف   روتونا به این امر رضا دادند،ک

مانند شهرهاي التیوم از جنگ طبقاتی در امان نبودند و   شاید آنها نیز،  دادند؛ ترجیح می  میان آنان رو به فزونی بودند،

  تارنتوم سرسختی کرد و پورهوس،. شدند اران در برابر پلبهاي عاصی پذیره میسپاهیان رومی را همچون محافظ مالد

با نیرویی از   که از یاد اخیلس و اسکندر شورها به سر داشت،  این جنگجوي دلیر،. را به یاري خواست  پادشاه اپیروس،

  ن بر بهاي گران پیروزي خویش،، با اسف برد  مردم اپیروس از آدریاتیک گذشت و در هراکلیا رومیان را شکست داد و

آنگاه همۀ شهرهاي یونانی ایتالیا به وي پیوستند و لوکانیان و بروتیان و سامنیتها خود .افزودصفتی بر زبانهاي اروپایی 

و دو هزار زندانی رومی را با این پیمان آزاد کرد   ت،کینئاس را به رم فرستاد و صلح خواس  پورهوس،. را یار او خواندند

خواست صلح را بپذیرید که آپیوس کالودیوس کور و  سنا می. همگی نزد وي باز گردند  که اگر رم جنگ گزیند،

خود را به سنا رساند و درخواست کرد که روم هرگز نباید با   که مدتها از زندگی اجتماعی کناره گرفته بود،  کهنسال،

سنا زندانیان آزاد شده را نزد پورهوس پس فرستاد و جنگ را از سر . نیرویی بیگانه در خاك ایتالیا پیمان صلح ببندد

با   چون از تناسایی و جبن متحدان خود آزرده شده بود،  شاه جوان پیروزي دیگري به دست آورد و سپس،. گرفت

حاصرة سیراکوز به دست کارتاژیان درهم شکست و آنان را م. سیسیل شد  سپاه نیرو باختۀ خود از راه دریا روانۀ

که گمان   اما حکومت دیکتاتوري وي یونانیان سیسیل را،  مواضع خود در جزیره بیرون راند،  کمابیش از همۀ

و   یونیان از پشتیبانی او دست برداشتند،  سخت آزرد؛  نظم و دالوري داشته باشند، توانند آزادي بی کردند می می

سپاه »  !نهم چه غنیمتی براي جنگ میان رم و کارتاژ به جا می»  :سیسیل گفت  رهوس به ایتالیا بازگشت و دربارةپو
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هاي سبک  دسته). 275(وي در بنونتوم با رومیان برخورد کرد ـ جایی که پورهوس براي نخستین بار شکست خورد 

پورهوس از متحدان . اي آغاز گشت خ نظامی باب تازهاسلحه و پرتحرك بر فاالنکسهاي دیرجنب چیره شدند و در تاری

پورهوس به . خواهشش را رد کردند  که در وفاداري و پایداري وي تردید داشتند،  متحدان،  ایتالیایی یاري خواست؛

. تارنتوم را به عذر به رم تسلیم کرد  میلو،) 272(در همان سال . جویی مرد اپیروس بازگشت و در یونان به حادثه

  پس از دو قرن جنگ،  رم،  سامنیتها با ترشرویی سپر انداختند و سرانجام،  شهرهاي یونانی تسلیم شدند،  زودي همۀب

.فرمانرواي ایتالیا شد

التینی   گروهی از این مهاجران را اتحادیۀ. فتح ایتالیا با فرستادن مهاجران به کوچنشینها بسرعت استوار شد

کمی وسایل معیشت   بردند؛ بیکاري را از میان می: آمدند ن مهاجران به چند کار میای. فرستاد و گروهی را رم می

همچون   در میان اتباع عاصی،  کاستند؛ از شدت نبرد طبقاتی در رم می  در نتیجه،  کردند و، جمعیت را جبران می

الهاي رومی بازار و انبار برپا خاستند و براي کا به کوشش برمی  ،)به سلطۀ رم(هاي وفادار  گروههاي نظامی یا هسته

پس از آنکه با شمشیر   بزودي،  پیروزیهاي رم در ایتالیا،. رساندند کردند و به گرسنگان پایتخت خوراك اضافی می می

بنیاد یافتند یا   اند، که تا امروز بر جا مانده  در آن روزها صدها شهر ایتالیایی،. باخیش به کمال رسید  به دست آمد،

که هنوز تا آن زمان مردمی بربر بودند و به چندین   زبان و فرهنگ ایتالیایی در سراسر ایتالیا،. ی گرفتندرنگ روم

رم در سایۀ نظامی سیاسی ـ که در . کم به صورت کشوري متحد درآمد نشر یافت و ایتالیا کم  گفتند، زبان سخن می

  .ین قدم را برداشتآورد ـ نخست اما نتایجی درخشان به بار می  عمل بیرحم بود،

به پاخاسته بود که راه مدیترانۀ باختري را   تر و توانگرتر از رمِ نیرویی کهن  در کرس و ساردنی و سیسیل و افریقا،  اما،

  .کرد بست و ایتالیا را در دریاهاي خود در بند می بر تجارت رم می

  

فصل سوم

  هانیبال رو در روي رم

  م ق 202 – 264

  

I  - کارتاژ  

بزودي . بازرگانان کنجکاو فنیقیه بر ثروت خفته در کانهاي اسپانیا آگاهی یافتند  و هفتصد سال قبل از میالد،هزار 

در دهانۀ گوادالکیویر در سوي   و تارتسوس،  کشتیهاي بازرگانی میان صیدا و صور و بوبلوس در یک سوي مدیترانه،

توقفهاي بسیار صورت گیرد و  توانست بی نه سفرها نمیچون در آن هنگام این گو. دیگر، به رفت و آمد پرداختند

فنیقیان پاسگاهها و منزلهایی بر کرانۀ افریقا در   گذشت، کوتاهترین و امنترین راهها از کرانۀ جنوبی مدیترانه می

و حتی   ،)ونهب(هیپورگیوس   ،)بیزرت(هیپودیاروتوس   ،)اوتیکه(  اوتیکا  ،)سوس(هادرومتوم   ، )لبدة کنونی(لپتیس ماگنا 

ساکنان سامی این پاسگاهها برخی از زنان بومی را به . برپا کردند  )جنوب طنجه(فراتر از جبل طارق در لیکسوس 

اي از  م گروه تازه ق813در حدود سال . به صلح خرسند گردانیدند  به رشوت،  زنی گرفتند و ماندة مردم را،

اي در شانزده کیلومتري  بر روي دماغه  وتیکا که رو به گسترش نهاده بود،یا شاید از ا  شاید از فنیقیه،  استعمارگران،

که از رودخانۀ   این شبه جزیرة باریک بآسانی دفاع پذیر بود و زمین آن،. شمال باختري تونس کنونی سکونت گزیدند

حیات و باروري خود را   به رغم ویرانیهاي بسیار،  چندان حاصلخیز بود که بزودي،  شد، سیراب می) مجرده(باگراداس 

چون شویش به دست   الیسا،. داند می  دختر شاه صور،  روایات کهن بنیادگذار این شهر را الیسا یا دیدو،. بازیافت
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براي آنکه از اوتیکا   زیستگاه وي،. با گروهی خطرجو به کشتی نشست و رهسپار افریقا گشت  برادرش کشته شد،

التینیان . و رومیان به کارتاگو بگرداندند  یونان این نام را به کارخدون،  ر نام گرفت،کارتهاداشت یا نوشه  مشخص باشد،

) فنیقی(به پیروي از یونانیان، جمعیت سامی آن را پوئنی   نام افریقا را بر خطۀ پیرامون کارتاژ و اوتیکا نهادند و،

گروه بسیاري از صوریان توانگر به افریقا   به هنگام شهربندان صور به دست شلمنصر و بختنصر و اسکندر،. نامیدند

همانگاه که صور و صیدا سر در . بیشتر ایشان به کارتاژ رفتند و آن شهر را کانون بازرگانی فنیقیه کردند. گریختند

  .یافت کارتاژ توان و شکوه روزافزون می  نهادند، تباهی می

هاي دورتر درون افریقا راند و نه فقط از پرداخت خراج کارتاژ چون نیرومند شد، بومیان افریقایی را به سوي سرزمین

امالکی که گاه بیست هزار . ها و کشتزارها واداشت بلکه آنان را به خراجگزاري و بندگی در خانه  به آنان سر باز زد،

  اگو،کشاورزي به دست فنیقیان کارآمد به گونۀ دانش و صناعتی درآمد که م. کردند پدید آمد مرد در آنها کار می

  گرفت، ها می به یمن آبی که از ترعه  زمین،. ملخص اصول آن را در رسالۀ کوچکی فراهم آورد  کارتاژي،  نویسندة

پرورش اسب و گاو و . آورد بستانها و گندمزارها و تاکستانها و باغهاي زیتون و انار و گالبی و گیالس و انجیر برمی

جز در   صناعت شهري ،. و فیل از جمله حیوانات اهلی بود  کشیدند، ر میاالغ و استر با  گوسفند و بز روایی یافت؛

دادند آنچه را که دیگران  ترجیح می  مانند نیاکان آسیایی خویش،  کارتاژیان،  بالنسبه کم رشد بود؛  فلزسازي،  زمینۀ

رکش خود به خاور و باختر با استران با  هم ایشان در پی فیل و عاج و زر و بنده،  ساختند خرید و فروش کنند؛ می

آوردند و  کاال می  در صدها بندر میان آسیا و بریتانیا،  کشتیهاي بزرگ آنان،. بریدند رفتند و پهنۀ صحرا را می می

کردند و  راهشان را کج نمی »هرکولستونهاي «در   به خالف بسیاري از دریانوردان دیگر،  زیرا،  بردند، می

را تا چهار هزار و  هانونهاي سفر اکتشافی  هزینه  م، ق 490شاید هم ایشان بودند که در حدود سال . گشتند برنمی

. هاي شمالی اروپا فراهم کردند ه کرانهو سفر هیمیلکو را ب  هاي افریقا در اقیانوس اطلس، دویست کیلومتر بر کرانه

و   نخستین ملتی به شمارند که چیزي همانند اسکناس اختراع کردند،  سازي چندان هنرمند نبودند، اگرچه در سکه

.خورد و در سراسر قلمرو کارتاژ روایی داشت اي چرمین بود که مهري به عالمت ارزش بر رویش می آن باریکه

وظیفه و نعمت   ی که کارتاژ را از صورت یک پاسگاه بازرگانی به مقام یک امپراطوري درآوردند،شاید سپاهیان و ناوگان

از سیرنائیک تا جبل طارق   افریقایی،  کرانۀ. نه از آریستوکراتهاي زمیندار  گرفتند، خویش را از بازرگانان محتشم می

و دیگر شهرهاي اسپانیا به تصرف   دیث یا گادس،کا  تارتسوس،. و فراتر از آن، به دست آنان فتح شد) جز اوتیکا(

قدرت کارتاژ تا جزایر بالئار کشیده شد و   دامنۀ. درآمد و کارتاژ به برکت زر و سیم و آهن و مس اسپانیا توانگر گشت

لوب کارتاژ بر این سرزمینهاي مغ. باختري سیسیل را در برگرفت  و نیمۀ  کرس،  ساردنی،  مالت،  حتی به مادرا رسید؛

کرد؛ مردمشان را به خدمت در سپاه خود  گرفت؛ آنها را به پرداخت خراجهاي سالیانه موظف می بتفاوت سخت می

خودمختاري   آنها را از حمایت نظامی،  در عوض،. کرد داشت؛ و بر روابط خارجی و بازرگانی آنها سخت نظارت می وامی

توان از آنجا دریافت که شهر لپتیس صغیر  تصرفات را میثروت این م. کرد محلی، و ثبات اقتصادي برخوردار می

.داد کارتاژ خراج می  به خزانۀ  )دالر 1,314,000برابر (تالنت  365ساالنه 

از محل   کارتاژ،. م ثروتمندترین شهر مدیترانه ساخت کارتاژ را در قرن سوم ق  کشی از این امپراطوري و بازرگانی، بهره

طبقات باالدست . درآمد داشت  یعنی بیست برابر آتن در اوج قدرت خود،  دوازده هزار تالنت،هر ساله   تعرفه و خراج،

که پانصدهزار تن   شهر کارتاژ،. خوردند کردند و خوراکهاي لذیذ می هاي فاخر به تن می جامه  زیستند، در کاخ می

اي امن و باراندازهاي وسیعش شهرة خاصه بندرگاهه  ها و، به سبب پرستشگاههاي پرشکوه و گرمابه  جمعیت داشت،

بدان گونه که محوطۀ داخلی بندر   هر یک از دویست و بیست باراندازش دو ستون به شیوة یونانیایی داشت،. عالم بود

از این نقطه خیابانی عریض به میدان شهر . دایرة عظیمی مرکب از چهار صد و چهل ستون مرمر بود) »کوتون«(
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هاي بازرگانی و  مراکز اداري و دفترخانه  ن، چهار راهی پر ستون آراسته به تندیسهاي یونانی،در این میدا  پیوست؛ می

هزاران دکان با   که به شیوة شرقی باریک بود،  در خیابانهاي پیوسته به میدان،  دادگاهها و پرستشگاهها برپا بود؛

ها تا شش طبقه  خانه. خاست از آنها برمیگون و بیشمار قرار داشت که هر زمان فریاد سوداگران  کاالهاي گونه

شد که  در مرکز شهر تاالر یا دژي به نام بورسا دیده می. داد اي را در خود جا می و غالباً هر اطاق خانواده  داشتند،

ر در اینجا خزانه و ضرابخانه و مقاب  همچون بسیاري ساختمانهاي دیگر کارتاژي، تقلید کردند؛  بنایان بعدي روم از آن،

پیرامون آن . برپا بود  و ستونهاي دیگر و پرشکوهترین پرستشگاه کارتاژي که به خداي بزرگ اشمون نیاز شده بود،

با برجها و باروهاي بلندتر حفظ   متر، 13.5  به بلندي   دیواري در سه رده،  بخش شهر را که رو به خشکی داشت،

امالك   بیرون دیوار،. گرفتند و بیست هزار سپاهی جاي می  ل،سه هزار فی  چهار هزار اسب،  درون دیوار،  کرد؛ می

  .توانگران، و فراتر از آنها کشتزارهاي تهیدستان قرار داشت

زبانشان گاه طنین عبري . و با یهودیان روزگار کهن همخون و به چهره همانند بودند  کارتاژیان از نژاد سامی،

مردان ریش . آید که از شوفتیم عبري به معناي دادرس می  وا،به معناي فرمانر  مثل واژة شوفتس،  گرفت، می

کفش   بیشتر آنان فینه یا عمامه بر سر داشتند،. تراشیدند بخش زیرین لب را با تیغ مفرغی می  اما غالباً  گذاشتند، می

  به تقلید از یونانیان،  دست،اما افراد طبقات باال. پوشیدند اي گشاد و بلند می و جبه  کردند، یا پاي افزار چوبین به پا می

  بردند؛ زنان بیشتر در حجاب و انزوا به سر می. کردند اي به تن می هاي شیشه هایی ارغوانی رنگ و مطرز به مهره جامه

بایست به قدرت فریباییهاي خویش خرسند  اما در غیر این حال می  توانستند در کاهنی به مقامات باال برسند، می

از خوي و سیرت . اي به بینی میکردند زدند و گاه حلقه بستند و عطر می هر دو به خود جواهر می  مرد و زن،. باشند

نویسندگان یونانی و رومی آنان را مردمی شکمباره و میخواره وصف . دانیم چیزي نمی  جز از قلم دشمنانشان،  ایشان،

پروا بودند که در  ط جنسی خود به همان اندازه بیها گرد هم آیند، و در رواب اند که خوش داشتند در ناهارخانه کرده

در کارتاژ «نویسد که  پولوبیوس می. شمردند را مرادف دغلی می» ایمان کارتاژي»  رومیان دغل،  سیاست تباهکار،

سختگیر و عبوس، «کارتاژیان را به عنوان مردمی   پلوتارك،» .چیزي که منبع سود باشد هیچ گاه شرم آور نتواند بود

  خو، سرسخت در تصمیم، در خشم درنده  بغایت ترسو،  و سنگدل در حق زیردستان،  مان در برابر فرمانروایان خود،بفر

جنانب انصاف را نگاه   هر چند که غالباً  اما پلوتارك،. نکوهیده است» ناپذیر از لطف و مواهب زندگی و ذوق  ترشرو،

.که کارتاژ را به خاکستر نشاند  ز دوست رازدار سکیپیو بود،داشت، به هر تقدیر یونانی بود و پولوبیوس نی می

. آن نیز از جانب دشمنانشان بوده است  که آگاهی ما دربارة  ناپسندترین مظهر زندگی کارتاژیان دینشان بود،

ید و ماه مولک و آستارته را به نام فرشتگان موکل بر مردي و زنی در طبیعت و بر خورش –بعل   نیاکانشان، در فنیقیه،

تانیت به . ورزیدند ایمان می  یعنی بعل همان و تانیت،  کارتاژیان به دو خدا همانند این دو،  پرستیدند، در آسمان می

کردند و به نامش سوگند  آورد؛ مردم پرستشگاههاي او را از هدایا پر می ویژه در ایشان پارسایی مهرآمیزي پدید می

و   و سپس اشمون خداي ثروت و تندرستی،  بود،» مفتاح شهر«ملکارت یا   مت،سومین خدا در مراتب حر. خوردند می

کودکانی تا   به هنگام بحرانهاي بزرگ،. شد دیدو نیز پرستیده می  ؛)بعلها یا سروران(آنگاه گروهی از خدایان کوچک 

نهادند و به  بت می  میدةکودکان را روي بازوي فروخ. شدند در عرض یک روز در پاي بعل همان قربانی می  سیصد تن،

در حالی که مادرانشان   شد، غلتاندند؛ فریادهاي آنان در میان صداي شیپورها و سنجها محو می درون آتش زیر آن می

شدند و پاداش درخور خویش  و گرنه به گناهکاري متهم می  مویه و البه نظاره کنند، مجبور بودند که این صحنه را بی

هنگامی که آگاتوکلس   اما،. کردند گاه توانگران از فدیه کردن فرزندانشان خودداري می. ندگرفت را از خدایان نمی

دویست فرزند   شان خدا را آزرده است، هاي گذشته به این پندار که طفره  توانگران،  سیراکوزي کارتاژ را محاصره کرد،

، که در باب  براي ما باز گفته است  نانی سیسیلی،یو  این داستانها را دیودوروس،. واالتبار را به درون آتش انداختند
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به کوشش براي   در قربانی کردن کودکان،  شاید رسم کارتاژیان،. گرفت فرزندکشی یونانیان چندان سخت نمی

  .داد جلوگیري از فرزندآوري بسیار رنگ دینداري می

از مجموعۀ . د به متحدان افریقایی خود بخشیدندهایی را که یافتن کتابخانه  هنگامی که رومیان کارتاژ را ویران کردند،

قدیس . چیزي بازنمانده است  اي از ماگو دربارة کشاورزي، جز سفرنامۀ هانون و رساالت پراکنده  آن کتابها،

در کارتاژ بسی چیزها را خردمندانه به ذهن «بخشد که  این اطمینان را به ما می  به اشارت،  آوگوستینوس،

تاریخ   اما از خود کارتاژیان گزارشی دربارة  اند؛ لوستیوس و یوبا نیز از مورخان کارتاژي بهره جستهو سا. »سپردند می

اند که شیوة  چنین گزارش داده. رومیان از ساختمانهاي کارتاژ حتی یک سنگ به جا ننهادند. کارتاژ به دست نداریم

و پرستشگاه و تندیس بعل   ش عظیم و پرآرایش بود،و معابد  معماري کارتاژ ترکیبی از اسلوبهاي فنیقی و یونانی،

کارتاژ را یکی از زیباترین پایتختهاي جهان   ارزید؛ حتی یونانیان مغرور، همان پوششی از زر داشت و هزار تالنت می

هاي تونس موجود  در موزه  قطعاتی از سنگتراشیهاي تابوتهایی که در گورهاي نزدیک کارتاژ پیدا شده،. شمردند می

  تندیسهاي کوچکتر،. یونانی است  و به شیوة  است؛ زیباترین آنها تندیس انسانی نیرومند و خوش اندام، شاید تانیت،

گویی که براي فریفتن کودکان یا   :تناسب است ناهنجار و غالباً بی  که از گورهاي کارتاژي جزایر بالئار به دست آمده،

دانیم که صنعتگران  اما می. مصرفی دارند  هاي بازمانده یکسره جنبۀ سفالینه. گریزاندن شیاطین ساخته شده است

.اند نساجی و جواهرسازي مهارت داشتند و از عاج و آبنوس و شیشه آثار جالبی به جا نهاده  کارتاژي در زمینۀ

» رتر از دیگراناز بسیاري لحاظ ب« ارسطو قانون اساسی کارتاژ را . ما بیرون است  توصیف روشن دولت کارتاژ از عهدة

مردم پیوسته به قانون اساسی وفادار   یک کشور هنگامی سامان درست دارد که تودة« زیرا   دانسته و ستوده است،

و حق داشتند لوایحی را   آمدند، شارمندان گاه گاه در انجمنی گرد می» .و هیچ کس نتواند حاکم خودکام شود  باشند،

آنها یا اصالح   رد یا تصویب کنند؛ اما به بحث دربارة  شد، ز شیوخ پیشنهاد میکه از طرف سنایی مرکب از سیصد تن ا

مردم اعضاي . مجبور نبود آن را به انجمن تقدیم کند  اي اتفاق کند، توانست بر سر الیحه اگر سنا می. آنها مجاز نبودند

ک کاست و آن را به صورت مجمعی از اما رشاي علنی از فضیلت یا هیبت این سازمان دموکراتی  گزیدند، سنا را برمی

یا فرمانروا » شوفتس«دو   .کرد از میان کسانی که سنا پیشنهاد می  انجمن،. واالتباران و جرگۀ منحصر مالداران درآورد

دادگاهی مرکب از صد و چهار   بر رأس این مقامات،  گزید، را براي ریاست بر منصبهاي قضایی و اداري حکومت برمی

این دادگاه، چون حق داشت که بر . تا پایان عمر بر منصب خود باقی بودند  برخالف قانون،  داشت که،دادرس قرار 

در زمان جنگهاي   سراسر نظام اداري نظارت کند و از هر صاحبمنصبی در پایان مدت خدمتش حساب بخواهد،

  .همۀ سازمانهاي دولتی و همۀ شارمندان را زیر نظارت خود گرفت  پونیک،

  وضع این فرمانده از کنسول رومی بهتر بود،. شد و به وسیلۀ انجمن برگزیده می  دة سپاهیان از جانب سنا معین،فرمان

رومیان لژیونهایی مرکب از زمینداران میهندوست بر ضد . توانست تا هر زمان که سنا بخواهد فرماندهی کند زیرا می

آمد؛ این مزدوران در  و بیشتر اهل لیبی ـ فراهم می  وران بیگانه ـو حال آنکه سپاه کارتاژ از مزد  کارتاژ بسیج کردند،

گفتگو،  بی  ناوگان کارتاژي،. رسان و گاه سردار خود وفادار بودند بلکه به وظیفه  حق کارتاژ مهري به دل نداشتند،

به   باریک و تندرو،نیرومندترین ناوگان آن زمان بود و، با پانصد کرجی با پنج ردیف پاروزن، به رنگهاي روشن، و 

و بسته   تصرف سیسیل به دست آن سپاه،. کرد شایستگی از مهاجرنشینها و بازارها و راههاي بازرگانی کارتاژ دفاع می

اي را آغاز نهاد که یک  که جنگهاي مرگبار دوجانبه  غربی بر تجارت رومی به دست این ناوگان بود،  شدن مدیترانۀ

  .شناسیم ام سه جنگ پونیک میقرن مدت گرفت و آنها را به ن
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II – رگولوس

، پیمانی 508در سال . با هم دوستی داشتند  زمانی که یکی از ایشان به قوت بر دیگري مسلط بود،  این دو دولت،

ساخت که در کرانۀ  اما رومیان را متعهد می  کرد، میان ایشان بسته شد که حکومت کرانۀ التیوم را بر رم مقرر می

  مگر براي تعمیر مختصر یا رفع نیازمندي کشتیها،  اژ در مدیترانه کشتیرانی نکنند و در ساردنی و لیبی،غربی کارت

گوید که میان کارتاژیان رسم بود که هر دریانوردي را که میان ساردنی و جبل  جغرافیدانی یونانی می. لنگر نیندازند

میان گل جنوبی و اسپانیاي شمالی به تجارت مسالمت ) یمارس(یونانیان ماسالیا . طارق بیابند در دریا غرق کنند

. کوشید و ماسالیا متحد وفادار رم بود در اختالل این تجارت می  با راهزنی،  اند که کارتاژ، گفته. آمیزي اشتغال داشتند

، که بر ایتالیا  رم  اکنون،.) دانیم چه اندازه از این روایت تبلیغات جنگیی است که به نام تاریخ فضیلت یافته است نمی(

  ایتالیا،  متري کرانۀ 1600در کمتر از   یونان و کارتاژ ـ بر سیسیل،  تا هنگامی که دو قدرت متخاصم ـ  راند، فرمان می

توانست به نیمی از ایتالیا غله  وانگهی سیسیل خاکی حاصلخیز داشت و می. دید خود را در امان نمی  دست داشتند،

این بود حکم آشکار . افتادند به دست رومیان می  به خودي خود،  ساردنی و کرس،  شد، ح میاگر سیسیل فت. برساند

  .روم  تقدیر و قدم طبیعی بعدي در توسعۀ

» آدم مریخی«که خود را   م گروهی از سامنیتهاي مزدور، ق 264چگونه پیدا شد؟ در حدود » بهانۀ جنگ«اما 

شارمندان یونانی را . تصرف کردند  ترین کرانۀ سیسیل به ایتالیا واقع بود،که بر نزدیک  شهر مسانا را،  نامیدند، می

با دستبرد به شهرهاي   زنان و کودکان و اموال قربانیان را میان خود بخش کردند و،  کشتند یا از شهر بیرون راندند،

آنان را محاصره کرد؛ یک   کوز،دیکتاتور سیرا  هیرون دوم،. اي براي امرار معاش یافتند وسیله  یونانی نشین مجاور،

براي بیرون راندن   آدم مریخیها،. و شهر را فرا گرفت  هیرون را پس راند،  دسته از قواي کارتاژي در مسانا پیاده شد،

که   مردد شد؛ اما پلبهاي توانگر،  که بر نیرو و ثروت کارتاژ آگاه بود،  سناي رم،. از رم یاري خواستند  این نجات بخشان،

  رم بر آن شد که کارتاژیان را،. نداي جنگخواهی و پشتیبانی از سیسیل را بلند کردند  انجمن سدانه تسلط داشتند، بر

به رهبري کایوس کالودیوس . از بندري چنین نزدیک و داراي چنان اهمیت نظامی دور نگاه دارد  به هر قیمت،

درخواست یاري را از رم   به ترغیب کارتاژیان،  دم مریخیها،اما آ. ناوگانی فراهم شد و عازم رهاندن آدم مریخیها گشت

. کالودیوس این را نشنیده گرفت و از تنگه گذشت. و این خبر در رگیوم به گوش کالودیوس رسید  پس گرفتند،

مقاومت نخست فرماندة کارتاژیان را به گفتگو فراخواند و بعد او را زندانی کرد و به سپاه کارتاژ پیام فرستاد که اگر 

خوش ظاهري را براي پرهیز از برخورد با لژیونها  سربازان مزدور کارتاژي چنین بهانۀ. فرمانده کشته خواهد شد  کنند،

  .بشادي پذیره شدند

شاید قهرمانان . هامیلکار نزد کارتاژیان  رگولوس نزد رومیان،: دو قهرمان پدید آمدند  در این نخستین جنگ پونیک،

هیرون سیراکوزي را پشتیبان رم ساخت و   سنا،. یعنی سنا و مردم رم  م باید بر اینان بیفزاییم،سوم و چهارمی را ه

ملت را بسیج کرد و از میان   با عقل و اراده،  بدین گونه مهمات و آذوقۀ سپاهیان رومی را در سیسیل تأمین و،

کار و مرد گذاشتند تا نخستین ناوگان روم شارمندان از خود پول و مصالح . مشکالت توانفرسا به پیروزي رهنمون شد

به   همگی کرجیهایی با پنج ردیف پاروزن،  که تقریباً  آمد، این ناوگان از سیصد و سی کشتی فراهم می. را بنیاد کنند

و بیشتر آنها چنگکهایی غریب و تخته پلهایی   حامل سیصد پاروزن و صد و بیست سرباز بود،  طول چهل و پنج متر،

که نزد رومیان   نبرد دریایی،  با این وسایل،  داشتند؛  و پیاده شدن به آنها،  گاه داشتن کشتیهاي دشمن،براي ن

. شد مبدل می  بردند، مهارت منظم خویش را به کار می  که در آن افراد لژیونها همۀ  به جنگی تن به تن،  ناشناخته بود،

چه سرزنده و   دهد که هنگامی که رومیان به کاري تصمیم گیرند، این حقیقت آشکارا نشان می»   :نویسد پولوبیوس می

چنان دل بر   چون از طرح آن آگاهی یافتند،  با اینهمه،  اي به سر نداشتند؛ ناوگان اندیشه  آنان هرگز دربارة …دلیرند
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ها خداوند بیهمتاي دریاها که قرن  یکباره کارتاژیان را،  آنکه در این مقوالت آزمونی یافته باشند، بی  آن نهادند که،

  حامل سیصد هزار مرد،  ناوگان دشمن،  جنوبی سیسیل،  بر کرانۀ  نزدیک اکنوموس،» .به چالش گرفتند  بودند،

پیروزي قطعی به دست آوردند   به رهبري رگولوس،  رومیان،). 256(بزرگترین نبرد دریایی عصر عتیق را آغاز کردند 

چون بازدید مقدماتی دقیقی   هنگامی که به آنجا فرود آمدند،. روانۀ افریقا شدند  سد کند،آنکه قدرتی راهشان را  و، بی

به نیروي بزرگتري از کارتاژیان برخوردند که کمابیش همگی رومیان را کشتند و کنسول   از محل نکرده بودند،

 284  اي سنگی برخورد کرد، صخره ناوگان رومی بر اثر طوفان به  چندي بعد،. پرواي ایشان را به اسارت گرفتند بی

رومیان با . آدمیزادگان مصیبتی از این بدتر براي ناویان به یاد ندارند  کشتی و نزدیک به هشتاد هزار مرد غرق شدند؛

کارآمدي خویش را آشکار  و آموختن هشتاد هزار مرد براي ادارة آنها،  ساختن دویست کشتی نو در ظرف سه ماه،

.کردند

به سفارت   پس از آنکه پنج سال رگولوس را به اسارت نگهداشتند، به او اذن دادند تا همراه گروهی کارتاژي،کارتاژیان 

هنگامی که . به کارتاژ بازگردد  اما از او پیمان گرفتند که اگر سنا شرایط ایشان را نپذیرد،  به رم برود،  براي عقد صلح،

با   به رغم التماس خانواده و دوستانش،  کرد که آنها را رد کند و، به سنا توصیه  رگولوس از این شرایط آگاه شد،

فرزندانش نیز در رم دو . آنجا چندان به شکنجه بیدارش نگاه داشتند تا جان سپرد. فرستادگان به کارتاژ بازگشت

بیدارشان نگاه  هایش از نیزه پوشیده بود بستند و همچنان اسیر عالیمقام کارتاژي را گرفتند و در صندوقی که بدنه

خوییهاي زمان خویش را به یاد  مگر آنکه درنده  نماید، هیچ یک از این دو داستان باور کردنی نمی. داشتند تا مردند

  .آوریم

III  - هامیلکار

زیرا کمابیش در هر نسل این نامها را بر   و هانیبال داشت،  هاسدروبال،  کارتاژ مردان بسیاري به نامهاي هامیلکار،

هامیلکار   :گرفتند می  اینها نامهایی مقدس بودند و از نامهاي خدایان ریشه. نهادند ها می نی از کهنترین خانوادهمردا

. »رحمت بعل«هانیبال یعنی   ؛»آن که بعل یاورش است«هاسدروبال یعنی   ؛»آن که ملکارت نگهدارش است«یعنی 

هنگامی که هنوز . ت که تند و ناگهان در هر جا حمله بردهامیلکار کنونی بارکا یعنی آذرخش بود؛ عادت داش  کینۀ

اندازیهاي  وي ناوگانی کوچک برگزید و، با دست. کارتاژ فرماندهی عالی سپاهیان خود را به او بخشید  جوان بود،

اسر آن خطه از سر  و به اسارت بردن مردمی بسیار،  و از میان برداشتن پاسگاههاي رومی،  هاي ایتالیا، ناگهانی بر کرانه

سپاهیان خود را به خشکی   ،)پالرمو(در برابر دیدگان یک ارتش رومی مقیم پانورموس   سپس،. آرامش را باز گرفت

نیرویش کوچکتر از آن بود که خطر کند و نبردي بزرگ . اي مشرف بر شهر را به تصرف درآورد پیاده کرد و تپه

وي از سناي کارتاژ خواست تا مهمات و نیروي . آورد با خود باز می غنایمی  برد، اما هر زمان که هجوم می  بیاغازد؛

امدادي برایش بفرستد؛ سنا دریغ کرد و به او فرمان داد تا خوراك و پوشاك سپاهیانش را از ممالک مجاور فراهم 

  .آورد

که   هر دو ملت،). 249(اما در درپانا شکست سختی خورد   ناوگان رومی پیروزي دیگري به دست آورد،  در این میان،

اگر در آن سالها کارتاژ با پشتگرمی بر نبوغ هامیلکار کاري نکرد، در   اما،. نه سال آرامیدند  یکسان خسته شده بودند،

هزار سپاه، به مملکت  60کشتی جنگی، حامل  200عوض گروهی از شارمندان رمی داوطلبانه ناوگانی مرکب از 

باختري   از دریاها گذشت و ناوگان کارتاژي را کنار جزایر اگادي بر کرانۀ  ر نهان،این ناوگان جنگی جدید، د. بخشیدند

سیسیل کارتاژي به رم ). 241(سیسیل غافلگیر کرد و چنان شکستی بر آن وارد آورد که کارتاژ خواستار صلح شد 

موانعی را که کارتاژ بر   و همۀ تالنت غرامت به رم بپردازد 440  در ظرف ده سال،  و کارتاژ تعهد کرد که،  تسلیم شد،

بیست و چهار سال به طول انجامیده و رم را چنان به   جنگ تقریباً. سر راه تجارت رم برپا داشته بود از میان بردارد
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اما، بر اثر این جنگ، سرسختی مقاومت   درصد کاهش یافته بود، 83ورشکستگی نزدیک کرده بود که ارزش پولش 

آشکار   تري سپاه آزادمردان بر مزدورانی که با ریختن خونی کم در پی غنایمی گران بودند،ناپذیر منش رومی و بر

  . شد

حتی آنان که به هامیلکار   مقرري سپاهیان مزدور،. کارتاژ اکنون از آتش آز خویش به خاکستر سرد نشسته بود

مزد خود را خواستند؛ و هنگامی که  اینان به شهر هجوم آوردند و. یکچند پس افتاده بود  خوشخدمتی کرده بودند،

ملتهاي تابع . وار به شورش برخاستند دیوانه  دولت کار را به وقت گذرانی کشاند و کوشید تا آنان را پراکنده کند،

هاي  و زنان لیبی پیرایه  به شورشیان پیوستند،  که در طی جنگ بیش از توان خویش خراج پرداخته بودند،  کارتاژ،

از   به رهبري ماتو،  بیست هزار سرباز مزدور و شورشی،. را فروختند تا معاش شورشیان را فراهم آورندگرانبهاي خود 

، در حالی که حتی یک سرباز براي دفاع از خود  کارتاژ را  اي از مردم کامپانیا، بنده  و سپندیوس،  آزادمردان لیبی،

که از   هامیلکار،. مناك شدند و از هامیلکار یاري خواستندبازرگانان توانگر بر جان خویش بی. محاصره کردند  نداشت،

ده هزار تن از مردم   داشت، ورزید و از دیگر سو شهر خویش را دوست می یک سو به سربازان مزدور خود مهر می

. آغاز حمله نهاد و شارمندان کارتاژ را در هم شکست  و چون ایشان را فن سپاهی آموخت،  کارتاژ را گرد آورد،

و هفتصد زندانی دیگر   سردار کارتاژي،  زدوران شکست خورده، به کوهستانها عقب نشستند و دستها و پاهاي گسکو،م

هامیلکار چهل هزار تن از شورشیان را در تنگنا . سپس آنان را زنده زنده در گورستانی روي هم دفن کردند  را بریدند،

نخست ماندة اسیران و سپس بندگان   اینان،. گی به جان آمدندانداخت و چنان راه گریز بر ایشان بست که از گرسن

سپندیوس را به چهار میخ کشید و   هامیلکار،. خود را خوردند و سرانجام سپندیوس را به آشتی خواهی مأمور کردند

اما   ابند،راهی براي گریز بی  سربازان مزدور خواستند تا به ستیزه. صدها تن از اسیران را از زیر پاهاي پیالن کشت

شد، چندان از  ماتو به اسارت درآمد و، هنگامی که میان خیابانهاي کارتاژ دوانده می. نیرویشان در هم شکسته شد

  و به گفتۀ  ،)241ـ  237(این جنگ مزدوران چهل ماه به طول انجامید . تا مرد  مردم تازیانه خورد و شکنجه دید،

کارتاژ دریافت که روم   هنگامی که نبرد به سر رسید،» .نگ تاریخ بودترین ج خونینترین و تبهکارانه«پولوبیوس 

با   کارتاژیان، که به جان آمده بودند،. معترض شد، و رم دوباره آهنگ جنگ کرد  پس،. ساردنی را فرو گرفته است

.صلح را باز خریدند  تالنت دیگر و تسلیم ساردنی و کرس به روم، 1200پرداخت 

وي به دولت خود پیشنهاد کرد که به او سپاه . کار را از این گونه رفتار در حق میهنش حدس زدتوان خشم هامیل می

  اشراف زمیندار،. و زر دهد تا قدرت کارتاژ را دوباره در اسپانیا برپا دارد و پایگاهی براي حمله بر ایتالیا به دست آورد

که از دست رفتن   ند؛ اما بازرگانان طبقۀ متوسط،با این طرح مخالفت کرد  از بیم آنکه جنگ دیگري درگیر شود،

براي آنکه سازشی میان این دو گروه . به پشتیبانی آن برخاستند  شمردند، بازارها و بندرهاي بیگانه را مصیبتی می

  همۀ). 238. (به هامیلکار سپاهی کوچک داده شد و وي با آن از دریا گذشت و به اسپانیا رسید  صورت گیرد،

دوباره به تصرف درآورد و سپاه خود را با   بیعت خود را با کارتاژ زیر پا گذاشته بودند،  در طی جنگ،  را که، شهرهایی

و هنگام   هاي کانهاي اسپانیا فراهم کرد، افزودن سربازانی از مردم محل گسترش داد و هزینۀ زندگی آنان را از فراورده

  .)229.(اسپانیانی جان سپرد  یورش بر یک قبیلۀ

خویش » شیر بچگان«و ماگو ـ یعنی   دامادش هاسدروبال، و پسرانش هانیبال، هاسدروبال،  در اردوي خود،  هامیلکار،

اسپانیاییان را با خود همراه   داماد به فرماندهی سپاه گزیده شد و هشت سال خردمندانه حکومت کرد؛. ـ را باز نهاد

  کارتاخنا؛(نزد رومیان به نوواکاراتاگو یا کارتاژ جدید معروف بود  که  شهري بزرگ،  نزدیک کانهاي سیم،  ساخت و،

را که در آن زمان   یعنی هانیبال،  پسر مهتر هامیلکار،  سپاهیان،  ،)221(چون کشته شد . بنیاد نهاد) قرطاجنۀ امروزي

پدرش وي را به مذبح   در سن نه سالگی،  پیش از ترك کارتاژ،. به رهبري خود برگزیدند  بیست و شش سال داشت،
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هانیبال سوگند را . برد و وادارش کرد تا سوگند بخورد که روزي کین میهن خویش را از روم برآورد» بعل همان«

.خورد و از یاد نبرد

IV – هانیبال  

و به چون از جنگ طبقاتی به ستوه آمده و در آدریاتیک ر  چرا روم روا داشت تا اسپانیا دوباره به تصرف کارتاژ درآید؟

  به رغم مخالفت شدید سنا،  ، تریبونی به نام کایوس فالمینیوس،232در سال . گسترش نهاده و با گل در جنگ بود

اي از زمینهایی که از گلها به دست رم افتاده بود میان تهیدستان  اي از انجمن گذراند که به موجب آن پاره الیحه

با پاك کردن آدریاتیک از   ، روم،230در سال . ان گراکوس بودفالمینیوس پیشگام برادر  در این کار،  بخش شد؛

. نخستین قدم را براي فتح یونان برداشت  ایلیریا براي حفظ بیشتر بازرگانی ایتالیا،  راهزنان و تصرف بخشی از کرانۀ

حکومتی کامال متحد   مصمم شد تا گلها را از آلپ براند وایتالیا را به گونۀ  چون اکنون از جنوب و خاور در امان بود،

با هاسدروبال پیمانی بست که به حکم آن کارتاژیان مقیم اسپانیا متعهد   براي آنکه از غرب نیز در امان باشد،. درآورد

و در همان حال شهرهاي نیمه یونانی ساگونتوم و آمپوریاس را در اسپانیا با   شوند تا در جنوب رودخانۀ ابرو بمانند،

سوار به جنوب شبه جزیره سرازیر  20,000پیاده و  50,000گلها با سپاهی مرکب از   ،)225(عد سال ب. خود یار کرد

ساکنان پایتخت چنان به هراس افتادند که سنا عادت بدوي قربانی کردن انسان را از سر گرفت و فرمان داد تا . شدند

ونها نزدیک تالمون با مهاجمان رو به رو لژی. دو گلی را زنده در میدان شهر دفن کنند مگر خشم خدایان فرو نشیند

گلهایی را که بر دامنۀ رومی   چهل هزار تن را کشتند و ده هزار اسیر گرفتند و همچنان پیش رفتند تا همۀ  شدند،

در پالسنتیا و کرمونا مهاجرنشینهایی براي   این کار در ظرف سه سال به انجام رسید؛. آلپ مقیم بودند سرکوب کنند

  . یکی شد  از آلپ تا سیسیل،  و ایتالیا،  شور پدید آمد،دفاع از ک

همانا جلوي هانیبال را   اگر گلها چند سالی دیگر به حال خود واگذاشته شده بودند،. این توفیقی نابهنگام بود

رو  پس از  هانیبال که دیري در پی این فرصت بود،. جوشید اما اکنون سراسر گل از خشم بر ضد روم می  گرفتند؛ می

  . از گل گذشت و به یاري قبایل گلی بر ایتالیا حمله کرد  به رو شدن با اندك مقاومتی،

گذشته از آنکه مانند بزرگزادگان دیگر . سردار کارتاژي اکنون بیست و هشت ساله و روان و تنش در اوج کمال بود

. ده سال نیز در اردوگاهها سربازي آموخته بودکارتاژي در زبانها و ادبیات و تاریخ فنیقیه و یونان آموزش دیده بود، نوز

. اش را به واقعبینی خو داده بود و اندیشه  شهوتش را به اعتدال، زبانش را به خاموشی،  تن خویش را به سختی،

که دشمن او   لیویوس،. توانست در دویدن یا سواري با تندروترین و در شکار و نبرد با دلیرترین مردان برابري کند می

کرد و واپسین مردي بود که از کارزار دست  نخستین کسی بود که به نبرد آغاز می«گوید که وي  شمار است، میبه 

چون در حضور هیبت آمیز و چشمان نافذش سردار کهنسال خود   سربازان آزموده وي را دوست داشتند،. کشید می

اي که  چون هیچ گاه جامه  ورزیدند، کار به او مهر می سربازان تازه  دیدند که جوانیش را بازیافته است؛ هامیلکار را می

نشست و در رنج و  آورد آرام نمی کرد و تا نیازهاي سپاهیانش را برنمی برتري او بر دیگران باشد به تن نمی  نشانۀ

آوردن ساز زیرا در به چنگ   کردند، و عذر متهم می  خویی، درنده  رومیان او را به آزمندي،. شادي با ایشان شریک بود

و براي دشمنانش چه دامها که   داد، سرکشان را سخت گوشمالی می  و برگ براي سپاهیانش از هیچ چیز پروا نداشت،

در گزارشهاي احوال »   :گوید با انصاف می مومسن. یابیم او را همیشه بخشنده و جوانمرد می  با این وصف،. گسترد نمی

به سبب   رومیان او را،» .پذیر نباشد المللی زمان توجیه او چیزي نتوان یافت که به حکم اوضاع یا بر طبق قوانین بین

فریبهایی که به . بخشودند هیچ گاه نمی  برد تا با جانبازي سربازانش، اش می آنکه جنگها را بیشتر به نیروي اندیشه

و مهارتش در جاسوسی و باریک بینیش در استراتژي و غافلگیري تاکتیکهایش تا زمان   انگیخت، زیان رومیان می

.از حوصلۀ فهم رومیان بیرون بود  ویرانی کارتاژ،
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هاي روم در ساگونتوم کودتایی به راه انداختند و دولتی را بر سرکار آوردند که از سر  م دست نشانده ق 219در 

هانیبال ایشان   هنگامی که مردم ساگونتوم به آزار قبایل دوستار هانیبال پرداختند،. پرستی با کارتاژ مخالف بود میهن

روم زبان اعتراض به کارتاژ گشود و . و چون سر پیچیدند، شهر را محاصره کرد  را فرمان داد تا سر جاي خود بنشینند؛

روم به    ي جنوب ابرو واقع است،کارتاژ پاسخ داد که چون ساگونتوم در صد و شصت کیلومتر. تهدید به جنگ کرد

هانیبال همچنان . پیمان خویش با هاسدروبال را گسسته است  با عقد اتحاد با ساگونتوم،  هیچ رو حق مداخله ندارد و،

آنکه هرگز به دلش بگذرد که این دومین جنگ پونیک  بی  و روم دوباره به جنگ برخاست،  به محاصرة شهر ادامه داد،

  .اکترین جنگ در تاریخش خواهد بودسهمن) کارتاژي(

اما جرئت آن نداشت که به سوي ایتالیا پیش رود و بندري   هانیبال هشت ماه به سرکوبی مردم ساگونتوم گذراند؛

از ابرو گذشت و، مانند قیصر،  218در سال . چنین مناسب را براي پیاده شدن رومیان در پشت سر خود باقی گذارد

سپاهی مرکب از پنجاه هزار پیاده و نه هزار سوار داشت که بیشترشان . نجه درافکنددر روبیکون با سرنوشت پ

هنگامی که دانستند هانیبال قصد   اما سه هزار سرباز اسپانیایی،. اسپانیایی و لیبیایی بودند و هیچ یک مزدور نبودند

  دانستند، که طرحش را غیر ممکن می  را نیز،پا به گریز نهادند؛ و هانیبال هفت هزار سرباز دیگر   گذار از آلپ را دارد،

مقاومت سرسختانۀ برخی قبایل گل بود که   اما ناگهانیتر از آن،  گذشتن از پیرنه خود همانا بسیار دشوار بود؛. آزاد کرد

. ردآن بگذ از   پس از یک جنگ بزرگ،  هانیبال سراسر تابستان را جنگید تا توانست به رن برسد و،. با مارسی بودند

.رودخانه رسید  هاي رودخانه نگذشته بود که یک سپاه رومی به دهانۀ هنوز از کرانه

  پیش از هانیبال،. راهبر شد و سپس از جانب خاور بر آلپ تاخت  به سمت وین،  هانیبال سپاهیان خود را به شمال،

و گذراندن   ال مقاومت نکرده بودند،اگر قبایل مقیم آلپ در برابر هانیب  قبایل سلتی از این کوهها گذشته بودند؛

  در پایان تابستان،. گذشت دشواري بسیار از کوهها می او نیز بی  نمود، پیلهایش از گذرگاههاي تند شیب سخت نمی

آنجا دو روز با سپاهیان و   به ستیغ رسید و آن را پوشیده از برف یافت؛  پس از آنکه نه روز از کوهها باال رفت،

از راههایی که گاه زیر بهمن   و سپس از گذرگاههایی تندشیبتر از آنچه هنگام باال آمدن دیده بود،  ،ستورانش آرمید

بسیاري از سربازان و ستوران در راه لغزیدند و به . راه پایین را در پیش گرفت  شد و بیشتر پوشیده از یخ بود، دفن می

اي درخشان ایتالیا را در دشتهاي دوردست جنوب به هانیبال کشتزارهاي سبز و جویباره. کام مرگ فرو افتادند

و بدین گونه   بخشید که بزودي آن بهشت جایگاه رهنوردان خواهد بود، داد و نوید می سربازان نومید خود نشان می

هنگام . به دشت رسیدند و یکچند آسودند  پس از هفده روز رهسپري در آلپ،. کرد سربازان را به پیشرفت دلگرم می

تن  26000بسیاري از سربازان و اسبان تلف شده بودند و از این رو اکنون شمار سپاهیان به   از کوهها، گذشتن

اگر گلهاي این سوي آلپ نیز . اي که چهار ماه پیش از کارتاژ جدید به راه افتاده بود یعنی نیم آن عده  ، رسیده بود

اما قبیلۀ بو . یافت شاید پیشرفت او همانجا پایان می  ودند،مانند گلهاي آن سوي آلپ در برابر هانیبال مقاومت کرده ب

اي و قبایل دیگر هانیبال را همچون نجاتبخش پذیره و یار شدند؛ در همان حال، رومیانی که بتازگی در آن خطه   اي

  .از راه پو به جنوب گریختند  سکنا گزیده بودند،

  نیروهاي خود را بسیج کرد و همۀ  دید، همۀ باره در خطر میکه بدین گونه در عرض هفت سال هستی روم را دو  ، سنا

سپاهی مرکب   به یاري این حکومتها،  روم،. حکومتهاي ایتالیایی را فرا خواند تا براي دفاع از سرزمین خود متحد شوند

یکی از آن  به سرداري  اي از این سپاهیان، دسته. ذخیره فراهم آورد 456,000سوار  14,000پیاده و  300,000از 

سواره . ریزد ـ به هانیبال برخورد اي کوچک که در پاویا به پو می رودخانه  کنار تیچینو ـ  سکیپیوهاي متعدد و مشهور،

با دخالت دلیرانۀ   که زخمی سهمگین برداشته بود،  وسکیپیو،  رومیان را به هزیمت واداشتند،  نظام نومیدیایی هانیبال،

در . در زاما به هانیبال برخورد کند  شانزده سال بعد،  نین حکم کرده بود که این پسر،تقدیر چ  پسرش نجات یافت؛
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. به سرداري تریبون کایوس فالمینیوس، رویارو شد  هانیبال با سی هزار تن دیگر از سپاهیان رومی،  دریاچۀ ترازیمنه،

جیر به همراه داشتند تا آنان را بعداً به همراه این سپاه برده فروشانی بودند که براي اسیران احتمالی غل و زن

آنگاه به یک   هانیبال با بخشی از قواي خود این سپاه را به درون دشتی محصور از تپه و جنگل کشاند؛. بفروشند

  از نهانگاههاي خود بیرون ریختند و همۀ  از هر سو،  ها و جنگلها پنهان شده بودند، عالمت، سپاهیانی که در این تپه

).217(را کشند   و از جمله خود فالمینیوس،  رومیان،

. دانست که هنوز نیرویش ده یک دشمن مصمم است اما می  هانیبال اکنون بر سراسر شمال ایتالیا دست یافته بود،

زندانیانی را که از   وي همۀ. تنها امیدش آن بود که برخی از حکومتهاي ایتالیا را به شورش بر ضد روم برانگیزد

هانیبال از میان . زیرا بر آن بود که قصد رهاندن ایتالیا را دارد نه سر ستیزه با آن  م گرفته بود آزاد کرد،متحدان رو

آپنن را در   شد ـ گذشت؛ اتروریاي سیلزده ـ جایی که تا چهار روز تکه زمین خشکی براي چادر زدن یافت نمی

. اد تا مدتی دراز بیاسایند و زخمهاي خویش را مرهم نهندنوردید و به آدریاتیک رسید و در آنجا به سربازانش اجازه د

خاوري به   آنگاه از کرانۀ. اما زمان براي درمان آن نیافت و از یک چشم نابینا گشت  وي خود به چشم درد مبتال شد،

هر   بر عکس،  حتی یک قبیله نیز به او نپیوست؛. پایین سرازیر شد و از قبایل ایتالیایی دعوت کرد تا به او بپیوندند

که فقط   متحدان گلی او،  چون راه جنوب را در پیش گرفت،. جنگ شد  شهري دروازة خود را به روي او بست و آمادة

دامگستري براي کشتنش چنان دامنه گرفت که ناچار . او را ترك کردند  به زادگاههاي خود در شمال عالقه داشتند،

از حکومت کارتاژ خواست تا از راه یکی از بنادر آدریاتیک   پس،. آورد میاي تازه در  هر دم خود را به رنگ و جامه

که در   هاسدروبال،  هانیبال از برادر کوچکترش،. برایش مرد جنگی و سالح و توشه بفرستد؛ اما حکومت دریغ کرد

اما رومیان به اسپانیا   ؛خواست تا سپاهی جمع کند و از گل و آلپ بگذرد و به او بپیوندد  اسپانیا از او جدا شده بود،

  .ده سال گذشت تا هاسدروبال به برادر پیوست. هجوم آوردند، و هاسدروبال زهرة عزیمت از آن خطه را نیافت

کوینتوس . سیاست گیج کنندة حزم و فرسایش را پیش گرفته بود  در برابر بزرگترین دشمن خود،  روم اکنون،

چندان از رویارویی با سپاهیان هانیبال پرهیز کرد   تاتوري رسیده بود،به دیک 217که در سال   فایبوس ماکسیموس،

مهاجمان را از پا در   وي بر آن بود که سرانجام گرسنگی و ناسازگاري و بیماري،  اش در تاریخ سمر شد؛ که شیوه

با برگزیدن   انجمن،  مردم روم را به تنگ آورد؛  تودة» بیجنبشی استادانه«پس از یک سال این . خواهد آورد

به رغم اندرز . رأي سنا و سنت و منطق را زیر پا گذاشت  مینوکیوس روفوس به همپایگی با فابیوس در دیکتاتوري،

اما به دام افتاد و شکستی سخت خورد؛ آنگاه معناي این سخن هانیبال را   مینوکیوس بر دشمن تاخت،  فابیوس،

. ترسد تا از مینوکیوس که آهنگ ستیزه دارد یازد بیشتر می نمیدریافت که گفته بود از فابیوس که به جنگ دست 

فابیوس معزول شد و لوکیوس آیمیلیوس پاولوس و کایوس ترنتیوس وارو فرماندهی سپاهیان رومی را   یک سال بعد،

خواستار   بود، که از میان پلبها برخاسته  وارو،  جانب احتیاط را گرفت؛  که آریستوکرات بود،  پاولوس،. به عهده گرفتند

واقع   وارو در پی کارتاژیان به راه افتاد و در کاناي،. احتیاط در این کشاکش بازنده شد  مانند همیشه،  سختکوشی شد؛

  رومیان هشتاد هزار پیاده داشتند و شش هزار سواره؛. در آپولیا در شانزده کیلومتري کرانۀ آدریاتیک، به آنان برخورد

و ده هزار اسب؛ وي وارو را براي   شانزده هزار گلی غیر قابل اعتماد،  باز کار آزموده داشت،هانیبال نوزده هزار سر

چون بیم داشت   گلها را در قلب سپاه گذاشت،. کشاند  سواره نظام دلخواه بود، که براي حملۀ  ستیزه به دشتی پهناور،

که خود در   کارتاژي زیرك،  ون دشت آمدند،و هنگامی که رومیان در پی آنان به در  چنین نیز شد،. که بگریزند

به سربازانش فرمان داد تا راه را بر دو جناح رومیان ببندند و آنگاه سواره نظام را فرمود تا صف   گرماگرم نبرد بود،

ز امکانی براي جنگ و گری  سپاه روم در محاصره افتاد،. سواران دشمن را در هم شکنند و از پشت سر بر لژیونها بتازند

از جمله خود پاولوس و هشتاد سناتوري که   چهل و چهار هزار تن از آنان به خاك هالکت افتادند،. و نابود شد  نیافت،
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که بعدها لقب آفریکانوس مهین را   ده هزار تن به کانوسیوم گریختند، از جمله وارو و سکیپیو،. به سربازي آمده بودند

اي عالی از  این جنگ نمونه. ست داد، که دو سوم ایشان از مردم گل بودندهانیبال شش هزار سپاهی از د) 216(یافت 

تا دو   به روزهاي اتکاي روم بر سپاه پیاده پایان داد و،. توان یافت سپهساالري به جا نهاد که در تاریخ برتر از آن نمی

.مبانی و اصول فن سپاهیگري را معین کرد  هزار سال،

V – سکیپیو  

مردم   لوکانیان، اهالی متاپونتوم،  بروتیان،  سامنیتها،. طۀ روم را در جنوب ایتالیا شکستاین مصیبت پشت سل

فقط   ایتالیایی آلپ به نیروي هانیبال پیوستند؛  و کاپواییان با گلهاي مقیم دامنۀ  کوکریان،  اي، کروتوناییان، توري

اما   هیرون سیراکوزي تا زمان مرگ هواخواه روم بود،. دو اتروریا در وفاداري به روم استوار ماندن  التیوم،  اومبریا،

که از گسترش تسلط روم از راه ایلیریا به خاور بیمناك   فیلیپ پنجم مقدونی،. جانشینانش جانب کارتاژ را گرفتند

وشه براي کارتاژ اینک به ماجرا عالقه یافت و مختصري نیرو و ت. با هانیبال یار شد و بر ضد روم اعالن جنگ کرد  بود،

که از معرکۀ کانوسیوم جان به در برده بودند، یکسره امید از اوضاع   برخی از واالتباران جوانی رومی،. هانیبال فرستاد

روم یک ماه از هراس آرام . به دلیري برانگیخت  شرمزده،  اما سکیپیو آنان را،  بریدند و آهنگ گریز به یونان کردند،

بانوان اشراف گریان به پرستشگاهها . دفاع از آن در برابر هانیبال به جا مانده بود نداشت؛ فقط یک هنگ کوچک براي

برخی که شوهران و فرزندان خود را در کارزار از دست   شتافتند و تندیسهاي خدایان را با موهاي خویش پیراستند؛

راي آنکه خدایان بظاهر آزرده را باز بر سر ب  سنا،. داده بودند با بیگانگان و بندگان همخوابه شدند تا نژادشان نابود شود

.دوباره حکم قربانی کردن آدمیان را داد و دو گلی و دو یونانی را زنده به گور کرد  مهر آورد،

 …انگیزتر از هر زمان دیگر بودند هراس  افتادند، هنگامی که براستی در خطر می«اما رومیان   گوید که، پولوبیوس می

به سبب فضایل ذاتیشان، و در پرتو   با اینهمه،  رده و حیثیت نظامیشان نابوده شده بود،اگرچه اکنون شکست خو

نبرد » .بلکه در عرض چند سال سرور جهانیان شدند  نه همان باالدستی خویش را در ایتالیا باز یافتند،  خردمندي،

اما اکنون   توان مردم در گذشته بود، میزان مالیات از حد. طبقاتی فرو نشست و همۀ گروهها به رهایی میهن شتافتند

هر مردي که . پرداختند المال می به دلخواه خود ذخایر پنهان خویش را به بیت  حتی بیوه زنان و کودکان،  شارمندان،

در صف جنگجویان درآمد؛ بندگان نیز به سربازي پذیرفته شدند و نوید یافتند که به   توانایی سالح کشیدن داشت،

روم آماده شد تا از هر وجب خاك . حتی یک سرباز نیز رضا نداد که مزد بگیرد. ي آزاد خواهند گشتهنگام پیروز

  .میهن در برابر شیر نوخاستۀ کارتاژ دفاع کند

براي محاصرة شهري که سپاهیانی بسیار از جانب   چهل هزار تن سپاهی،  به گمان او،. اما هانیبال رخ ننمود

چگونه آن   گرفت، اگر شهر را فرو می  وانگهی،  نیرویی بسیار کوچک بود؛  خاستند، آن برمی حکومتهاي وفادار به دفاع از

روم و دوستانش براي حمله به . ناتوان کردند  متحدان ایتالیاییش او را، به جاي آنکه نیرو بخشند،  داشت؟ را نگاه می

نزدیکانش او را به سبب . کردند ۀ ایشان را مغلوب میهر آینه هم  یاري هانیبال، بی  آوردند و، این متحدان سپاه گرد می

اي . اند مواهب را به یک تن نبخشیده  خدایان همۀ»  :و یکی از ایشان اندوهزده به او گفت  احتیاط به مالمت گرفتند،

گرفت که هانیبال تصمیم » .دانی که چگونه از پیروزي بهره گیري اما نمی  دانی که چگونه پیروز شوي، تو می! هانیبال

  صبر کند تا کارتاژ و مقدونیه و سیراکوز با هم براي باز گرفتن سیسیل و ساردنی و کرس و ایلیریا به حمله آغاز کنند،

و آنگاه براي آزادي   آزاد کرد،  جز رومیان،  اسیران را،  وي همۀ. و روم ناگزیر قدرت خویش را به ایتالیا محدود سازد

هانیبال بیشتر اسیران را   چون سناي روم از پرداخت فدیه سر باز زد،. مختصر خواست اي این اسیران رومی نیز فدیه

سپاهیانش را   با نبردهاي گالدیاتوري تا پاي مرگ،  واداشت تا،  رومیان،  به شیوة  به بندگی به کارتاژ فرستاد و مانده را،

  . مستان سپاهیانش را در کاپوا مستقر کردآنگاه براي فصل ز  وي چند شهر را محاصره و تصرف کرد،. سرگرم کنند
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زیرا این دومین شهر ایتالیا ـ که در . توانست برگزیند اي بود که هانیبال می این دلپذیرترین و خطرخیزتین نقطه

و   را فرا گرفته بود؛  عیب و هنر تمدن، هر دو،  نوزده کیلومتري شمال ناپل قرار داشت ـ از اتروسکها و یونانیان،

که آن همه سختیها کشیده و زخمها   ن هانیبال در این اندیشه شدند که بحق باید چند صباحی تن را،سپاهیا

نبردهاي بیشمار آزموده   ناپذیري که در کورة اما دیگر از آن سربازان شکست. با آسایش و ناز آشنا کنند  برداشته بود،

هانیبال آنان را به   در ظرف پنج سال بعد،. ماندنشانی ن  و از سرشت اسپارتی استاد خویش الهام گرفته بودند،

رومیان کاپوا را محاصره   پیروزیهایی جزئی رهنمون شد؛ اما، در همان روزهایی که چنین آسوده و سرگرم بودند،

یعنی   خط محاصره را بشکند؛ رومیان بیست و پنچ لژیون جدید،  هانیبال کوشید تا با هجوم به حوالی روم،. کردند

  به سمت جنوب عقب  و هانیبال، که هنوز نیرویش به چهل هزار تن محدود بود،  فراهم آوردند،  هزار مرد،دویست 

که امکان کشتار رومیان را در شهر فراهم کرده   رهبران شهر،  کاپوا به دست رومیان افتاد؛ 211در سال . نشست

ناگزیر در سراسر   که سخت پشتیبان هانیبال بودند،  بودند، یا خود را کشتند یا سرشان از تن جدا شد؛ و مردم شهر،

آگریگنتوم به روم تسلیم   ، و یک سال پس از آن  مارکلوس سیراکوز را گرفت،  یک سال بعد،. ایتالیا پراکنده گشتند

.شد

رگرم یک سپاه رومی به رهبري دو تن از خاندان سکیپیو به اسپانیا فرستاده شد تا هاسدروبال را س  در این میانه،

و هنگامی که   ؛ اما هر دو بزودي در کارزار کشته شدند،)215(اینال هاسدروبال را در ابرو شکست دادند . کنند

متصرفات گذشته نیز از دست   به فرماندهی سپاه در اسپانیا رسید،  فرزند یکی و برادرزادة دیگري،  سکیپیو آفریکانوس،

هنوز به سن   به قیاس با چنین مقام خطیري،  یعنی،  بیش نداشت، سکیپیو آفریکانوس بیست و چهار سال. روم رفت

و . خواست حدود سازمان حکومت را وسعت دهد تا خود حکومت را رهایی بخشد اما سنا می  قانونی نرسیده بود،

رو که  نه فقط از آن  داشتند، مردم سکیپیو را دوست می. انجمن نیز در این زمان خود را فرمانبردار سنا ساخته بود

سکیپیو عادت . بلکه از این رو که پارسا و مردمدار و دادگر نیز بود  اندام و گشاده زبان و هوشیار و دلیر بود، خوش

داشت که پیش از اقدام به هر کار در پرستشگاههاي فراز کاپیتول با خدایان به راز و نیاز بنشیند و، پس از پیروزي، 

  کرد؛ پنداشت یا وانمود می وي خویشتن را برخوردار از تأیید آسمانی می. ندسه گاو به پاداش براي آنان قربانی ک

سکیپیو بزودي سپاهیانش را دوباره سامان . کرد داد و پشتیبانانش را قویدل می کامیابیهایش به این پندار قوت می

بهایی را که به دستش افتاده تصرف کرد و فلزها و سنگهاي گران  طوالنی،  پس از یک محاصرة  و کارتاژ نو را،  بخشید،

، اسپانیا به 205و در حدود   بیشتر شهرهاي اسپانیا به او تسلیم شدند،. المال تحویل داد با امانت بسیار به بیت  بود،

  . صورت یکی از ایاالت روم درآمد

رومیان . رسیده بود بخش اصلی نیروهاي هاسدروبال گریخته و اکنون پس از عبور از گل و آلپ به ایتالیا  با اینهمه،

یک سپاه رومی به نیروي . گرفتند و از نقشۀ نبردش آگاه شدند  پیکی را که سردار جوان براي هانیبال فرستاده بود،

. اش در نبرد شکست داد و او را به رغم رهبري استادانه) 207( متاوروس برخورد  مختصر او در کنار رودخانۀ

. د دیدار برادرش را تباه دید، بر قلب لشگریان رومی زد و دل بر مرگ نهادچون شکست را عیان و امی  هاسدروبال،

  کنند که سکیپیو سر هاسدروبال را برید و کس فرستاد تا آن را، شاید از باب داستانپردازي، روایت می  مورخان رومی،

داشت  برادري که به جان دوستش می که از مرگ  هانیبال،. از فراز باره به درون اردوي هانیبال بیندازد  از راه آپولیا،

  آوازة قدرت هانیبال،»  :گوید لیویوس می. لشکریان ناتوان گشتۀ خود را به بروتیوم پس کشید  دلشکسته شده بود،

حتی به هنگامی که کارش از هر سو رو به پریشانی داشت، چنان هیبت انگیز بود که در آن سال نه او خود به جنگی 

اما   کارتاژ صد کشتی گرانبار از مرد جنگی و خواربار برایش فرستاد،» .یان به سراغش آمدنددست یازید و نه روم
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ناوگان رومی هشتاد کشتی را از آن میان غرق کردند یا به تصرف درآوردند و باقی   طوفان کشیتها را به ساردنی راند؛

.راه گریز در پیش گرفتند

و   سپاهی تازه گرد آورد،  به کنسولی برگزیده شد،  روزیهایش در اسپانیا،سرزنده از پی  سکیپیوي جوان،  ،205در سال 

دولت کارتاژ از هانیبال خواست تا به یاري شهري بشتابد که مدتی چنان دراز از یاري با . از راه دریا رهسپار افریقا شد

اي از  بیکران دشمنان به گوشه توان دریافت که سردار نیمه نابینایی که به فشار خیل چگونه می. او دریغ کرده بود

و فرجام پیروزیهایش را در بیهودگی و   نابودي،  ایتالیا رانده شده بود و حاصل پانزده سال رنج و سختی را در آستانۀ

؟ نیمی از سپاهیانش از همراهی با او براي عزیمت به  ها کرده است از شنیدن این خواهش چه اندیشه  دید، گریز می

هانبیال بیست هزار تن از اینان را به جرم سرکشی یا از ترس    به گزارش مورخان بد خواه،  زدند؛کارتاژ سر باز 

سپاهی فراهم   چون پس از سی و شش سال غیبت به زادگاهش رسید،  . پیوستنشان به قواي روم از دم تیغ گذراند

  این دو سردار،). 202(حرکت کرد   کارتاژ، واقع در پنجاه میلی جنوب  کرد و براي مقابله با نیروي سکیپیو در زاما،

هانیبال براي نخستین بار . به نبرد آغاز کردند  پس از آنکه با ادب تمام به گفتگو نشستند و آشتی را ناممکن یافتند،

 پرواي در برابر پیادگان رومی و سواره نظام بی  که بیشتر سپاهی مزدور بودند،  کارتاژیان،  در زندگیش شکست خورد؛

که اینک چهل و پنجساله   هانیبال،  بیست هزار کارتاژي در کارزار کشته شد؛. پشت بدادند  شاه نومیدیا،  ماسینیسا، 

سپاهیان پریشانش را منظم   آنگاه بر ماسینیسا تاخت،  با نیروي مردي جوان بر سکیپیو حمله برد و او را زخم زد،  بود،

از اسارت گریخت و سواره به کارتاژ رفت و   می که جایی براي امید نماند،هنگا. کرد و نومیدانه به حمالتی دست زد

سکیپیو . و به سنا اندرز داد تا خواستار صلح شود  بلکه جنگی بزرگ را باخته است،  اعالم کرد که نه پیکاري کوچک،

ناوهاي جنگی   ما خواست تا همۀا  جوانمردي کرد و به کارتاژ اجازه داد تا امپراطوریش را در افریقا همچنان نگاه دارد؛

رضایت روم در خارج یا داخل افریقا به جنگی  به وي تسلیم شود و کارتاژ تعهد کند که بی  کارتاژي، جز ده کشتی،

هانیبال این . تا پنجاه سال به روم غرامت بپردازد) دالر 720,000قریب به (دست نزند و هر سال دویست تالنت 

.دولتش را به پذیرفتن آنها مجاب کرد شرایط را منصفانه دانست و

بدین   ثروتهاي آن را به روم باز گرداند و،  اسپانیا و همۀ. جنگ روم پونیک سیماي مدیترانۀ غربی را دگرگون کرد

ایتالیا را زیر سروري بیهمتاي روم متحد ساخت و . تصرف یونان به دست نیروهاي رومی را فراهم کرد  هزینۀ  گونه،

ترین نبرد روزگاران کهن  اما این جنگ پرهزینه. و بازارهاي آن را به روي کشتیها و کاالهاي رومی گشودراهها   همۀ

و سیصد هزار مرد را   چهار صد شهر را به ویرانی کشاند،  زیرا نیمی از کشتزارهاي ایتالیا را تباه و زیر و زبر کرد،  بود،

با اثبات   جنگ دوم پونیک،. از پیامدهاي آن رهایی نیافته است به کشتن داد؛ چنانکه ایتالیاي جنوبی تا به امروز

دموکراسی را ناتوان   توانند خردمندانه سرداران را برگزینند و جنگها را رهبري کنند، اینکه انجمنها و مجالس ملی نمی

ها و آشنا کردن ایشان با با بیرون آوردن افراد از روستا  کرد و با گزند رساندن به کشاورزي و یاري کردن به بازرگانی،

با بهره گرفتن از فلزات گرانبهاي اسپانیا براي تأمین تجمالت و   سختیهاي نبرد و نابسامانیهاي اردوگاهها،

،  شد و با گذراندن معاش ایتالیا از راه گندمهایی که بزور از اسپانیا و سیسیل و افریقا ستانده می  کشورگشاییهاي تازه،

  .دوره هاي تاریخ روم بود  این جنگ محور وقایع همۀ. حیات رم پدید آوردتحولی در زندگی و رو

  بازرگانی و امپراطوري خویش را بازیافته بود،  کارتاژ که بخش عمدة. براي کارتاژ، جنگ سر آغاز نابودیش بود

روم را بر   مت سالیانۀاما حکومت اولیگارشی چنان ناپاك بود که بار غرا. توانست بآسانی دوباره زندگی از سر گیرد می

خلق از هانیبال خواست تا از . دوش طبقات فرودست انداخت و بخشی از آن را نیز به سود خود ضبط کرد

که   نهاد وي،پیش. برگزیده شد سوفسهانیبال به مقام  196در سال . نشینی به درآید و میهن را رهایی بخشد گوشه

مگر پس از گذشت   دادرسان دادگاه صد و چهار نفري باید فقط براي یک سال برگزیده شوند و حق انتخاب دوباره را،
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هانیبال آن را به انجمن   چون سنا از تصویب این پیشنهاد سر باز زد،. سنا را سخت رنجاند  نداشته باشند،  یک سال،

. روم کرد  یکباره کارتاژ را در دموکراسی همپایۀ  وي، به یاري این قانون و این شیوه،  ملی ارائه کرد و به تصویب رساند؛

بنیۀ   خواري را گرفت و سخت کیفر داد و ریشه برکند؛ شارمندان را از بار مالیات اضافی رهاند و، به رغم آن، جلو رشوه

  . رامت روم را بپردازدغ  مملکت توانست همۀ 188چندانکه تا سال   مالی کارتاژ را قوت بخشید،

پنهان به رم خبر فرستاد که وي براي از سر گرفتن جنگ   اولیگارشی کارتاژي، براي آنکه از شر هانیبال رها شود،

سنا با   اما مغلوب شد؛  نفوذ خویش را به کار بست تا از حریف خود پشتیبانی کند،  سکیپیو همۀ. چیند دسیسه می

پس از طی دویست و   سردار پیر شبانه گریخت و سواره،. اژیان توانگر را خرسند کردکارت  درخواست تسلیم هانیبال،

وي آنتیوخوس سوم را از میان جنگ و   ؛)195(به تاپسوس رسید و از آنجا با کشتی به انطاکیه رفت   پنجاه کیلومتر،

هنگامی که رومیان آنتیوخوس را در . کارگزاران شاه درآمد  پس به جنگ اندرز داد و در زمرة  صلح با روم مردد یافت؛

هانیبال نخست به کرت و . یکی از شرایط صلح را تحویل هانیبال به ایشان قرار دادند  ، )189. (ماگنسیا شکست دادند

هانیبال مرگ را بر اسارت . رومیان سر در پی او گذاشتند و نهانگاهش را محاصره کردند. سپس به بیتینیا گریخت

چون از شکیبیدن   دهد رهایی بخشیم، گذار که رومیان را از این اضطرابی که دیري آزارشان میب»  :برگزید و گفت

در   وي زهري را که با خود داشت سرکشید و به سن شصت و هفتسالگی،» .اند براي مرگ مردي پیر به تنگ آمده

  .رخت به سراي آرامش کشیدشکست دهنده و ستایندة او، سکیپیو، به دنبالش   چند ماه بعد،. م مرد ق 184سال 

فصل چهارم

  روم رواقی

  م ق 202 – 508

  

اي  چه نهادهایی سرشت و سیاست ایشان را چنین قدرت سنگدالنه  ناپذیر چگونه مردمی بودند؟ این رومیان شکست

و با کدام   گرفتند، روزي خود را چگونه از خاك بر می  کدام دین و آیین اخالقی؟  کدام خانه و مدرسه،  بخشیده بود؟

کردند که براي تهیۀ ساز و برگ شهرهاي روینده و سپاهیان همواره  سازمان اقتصادي و مهارت ثروتی را قالبگیري می

و در پیري   در دانش و فلسفه،  در پرستشگاه و تماشاخانه،  هرگز نیارمندة آنان ضروري بود؟ در کوي و برزن،  نو شوندة

هرگز بر چگونگی   می که ما روم را در دوران نخستین جمهوري به تفصیل نشناسیم،تا هنگا  و مرگ به چه حال بودند،

نرون   دیري بعد،  کاتوي پرهیزکار و فسادناپذیر و،  هایی که، در یک زمان، دار عادت و اخالقیات و اندیشه تحول دامنه

  .آگاهی نخواهیم یافت  امپراطوري روم را به کلیساي روم مبدل کرد،  سرانجام،  اپیکوري را پرورد و،

I – خانواده  

. توانست او را بکشد پدر به حکم سنت می  اگر کودك کژ و کوژ یا دختر بود،. اي خطرخیز بود تولد در روم خود حادثه

سخت   کردند، اي از گسترش خانواده جلوگیري می زیرا اگرچه رومیان این دوره تا اندازه  مقدمش گرامی بود؛  و گرنه،

فرزندي در نظر عامه  بی  بخشید؛ زندگی روستایی به کودکان ارزش و اهمیت می. که داراي پسر شوند آرزو داشتند

روانش   با تقریر اینکه اگر رومی پسري از خود براي نگاهداري از گورش به جا نگذارد،  و دین نیز،  بسیار نکوهیده بود،

طی تشریفاتی   هر کودك هشت روز پس از زاده شدن،. کرد فرزندآوري را تشویق می  تا ابد در عذاب خواهد ماند،

هاي آزاده تبار  گروهی بود از خانواده گنس. شد به عضویت خانواده یا قبیله پذیرفته می  پرشکوه در کنار آتشدان خانه،

و در آیین پرستش با هم یگانه و در صلح و جنگ به یاري با   ند،نهاد نام او را بر خود می  داشتند،که نیایی واحد 

کایوس؛ سپس   مارکوس،  از نام کوچک ـ مانند پوبلیوس،  نام هر فرزند پسر مرکب بود، نخست،. یکدیگر موظف بودند
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زنان را فقط . ایسارک  کیکرو،  یولیوس؛ و سرانجام نام خانواده ـ مانند سکیپیو،  تولیوس،  نام طایفه ـ مانند کورنلیوس،

چون در روزگار باستان فقط پنجاه نام کوچک براي مردان . کالودیا و یولیا  تولیا،  نام طایفه کافی بود ـ مانند کورنلیا،

معموال به ذکر حرف   شد، اشتباه می  رفت و مایۀ اي واحد به کار می که در بسیاري از نسلهاي خانواده  معمول بود،

به دنبال نامهاي دیگر   شد، و در عوض نام چهارم ـ و حتی پنجمی ـ براي بازشناختن، فا مینخست این نامها اکت

کورنلیوس . از پ  هانیبال،  شکست دهندة  ،)مهین(کورنلیوس سکیپیو آفریکانوس مایور . بدین گونه پ. آمد می

.شد کارتاژ، باز شناخته می  ویران کنندة  ،)کهین(سکیپیو آیمیلیانوس مینور 

اختیار . یافت می  رومی،  ترین نهاد جامعۀ ترین و اختصاصی یعنی اساسی  پدرشاهی،  خود را در ژرفناي خانوادة  دك،کو

افراد خانواده؛ پدر   از همۀ   چنانکه گویی خانواده یکانی بود از ارتشی همواره به حال جنگ؛  پدر کمابیش مطلق بود،

تنها هم او بود که   شد؛ ر برابر قانون از بعضی حقوق برخوردار میتنها کسی بود که در دوران نخستین جمهوري د

وي حتی صاحب جهیزیۀ زن خویش   در آن دوره،. توانست مال بخرد و بفروشد و نگاه دارد و در عقود شرکت کند می

به گناه زنا   توانست همسر خود را، وي حق دادرسی و کیفر او را داشت و می  شد، اگر زنش به جرمی متهم می. نیز بود

در حق فرزندان نیز اختیار مرگ و زندگی و فروختن یا . به مرگ محکوم کند  یا دزدیدن کلیدهاي انبار شرابش،

زناشویی فرزند   رضایت پدر، بی. شد بنا به قانون، متعلق به پدر می  آورد، هر چه پسر به دست می. اسارت با او بود

مگر آنکه پدر به وي اجازة ازدواج کوم مانو بدهد ـ   ماند، اقتدار پدر می دختر شوهردار همچنان در قید. ممکن نبود

و نیز زن و   اینان،. اما نسبت به بندگان خود اختیاري بیحد داشت. یعنی دختر را به دست یا اختیار شوي بسپارد

ندند تا او به رهانیدن یا ما چندان زیر قدرتش باقی می  در ید او بودند، و، صرف نظر از سن و وضعشان،  فرزندان وي،

اي  اي به وسیلۀ سنت و رأي عامه و شوراي طایفه تا اندازه» پدر خانواده«این حقوق . خلع ید خود از ایشان اراده کند

شد؛ و گرنه تا زمان مرگ پدر دوام داشت و با جنون یا حتی به خواست خود او  و قانون پرایتوري محدود می

و برقراري نظمی بود   اخالقیات و دولت روم،  همچون پایۀ  وق استوار کردن یگانگی خانواده،اثر این حق. پذیر نبود پایان

افراطیترین آنها بندرت   در نظر خشونت آمیز بود تا در عمل؛  این حقوق،. که سرشت رومی را قوام رواقی بخشید

عمیق و   »مهر احترام آمیز«ز برقراري وجود آنها ا. گرفت شد، و باقی نیز کمتر مورد سوءاستفاده قرار می اعمال می

عبارات سنگ قبر رومیان همان قدر مهرآمیز است که عبارات سنگ قبر . شد صمیمانه میان اولیا و فرزندان مانع نمی

.یونانیان یا سنگ قبر مردم زمانۀ ما

همیشه زن را با افسونهایی  زیرا نیاز مرد به زن  ، مقام زن در روم را نباید از روي محرومیتهاي قانونیش داوري کرد

چون بیوه . ، نداشت حتی به عنوان شاهد  ، زن حق حضور در محاکم را. کند بسیار نیرومندتر از هر قانونی مجهز می

توانست براي او چیزي  خواست، می شوهر اگر می  یافت؛ هیچ گونه ادعا یا حق زوجیت بر دارایی شوهر نمی  شد، می

بود   خواه فرزند یا سرپرست ـ  خواه برادر یا شوهر،  از عمرش زیر قیمومت مردي ـ خواه پدر،  در هر سنی،. باقی نگذارد

اگرچه نه بیش از صد هزار   توانست ارث ببرد، اما می. اجازة او حق زناشویی یا استفاده از اموالش را نداشت که بی

هنگام گذار جمهوري از مراحل نخستین   یار،در موارد بس. بر حق داراییش نیز حدي نبود  ؛)دالر 15000یا (سسترس 

براي فرار از تعهدات ورشکستگی و دعاوي غرامت و مالیات بر ارث و دیگر   به سبب آنکه مردان،  به ادوار بعدي،

مقام زن   در دین،. زنان ثروت هنگفت یافتند  کردند، دارایی خود را به نام همسران خویش ثبت می  خطرات مداوم،

. داد زن منصب خود را از دست می  مرد، چون کاهن می  بایست همسري داشته باشد؛ هر کاهن می  بود؛یاوري کاهن 

محصور » چهاردیواري زنان«زن رومی مجبور نبود که در   برخالف زن یونانی،. بود» کدبانویی محترم«زن   در خانه،

از کارهاي پست خانگی . نشست او می  داد، اگرچه هنگامی که شوي لم می  خورد؛ خوراکش را با همسر خود می. باشد

اما وظیفۀ  کرد،  ریسندگی می  کدبانویی،  به نشانۀ. اي داشت چون کمابیش هر شارمند بنده  اي معاف بود، تا اندازه
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. کوشید که فرزندان خویش را جز خود کسی نپرورد اگر چه می  خاص او در تدبیر منزل نظارت بر کار بندگان بود،

داشت که  و شوي نیز روا نمی  مهر و آزرمی بیکران در حق او به دل داشتند،  به پاداش بردباریهاي مادر،  کودکان،

  .سروري قانونی وي به دلبستگیش گزندي برساند

  )فامیلیا(و پناه یافتگان ایشان خانوادة   بندگان،  نوادة عروسان،  پدر و مادر و خانه و زمین و دارایی، فرزندان، دامادان،

  نه یک گروه خویشاوندي،  بیشتر یک سازمان خانوادگی بود تا خود خانواده؛  این فامیلیا،. دادند رومی را تشکیل می

  در دامن این اجتماع کوچک،. بلکه اجتماعی از کسان و چیزهایی بود که همگی از آن کهنسالترین مرد خانواده بودند

یافت  پرورش می  ، پارسا و فرمانبردار  کودك رومی،  عت را شامل بود،که وظایف خانواده و سازمان دین و دبستان و صنا

  .ناپذیر بار آید تا شارمند استوار دل کشوري شکست

II – دین روم  

  خدایان – 1

خانواده کانون و سرچشمۀ  .هم میان کسان و چیزها و خدایان  رومی پیوندي بود هم میان کسان و چیزها،  خانوادة

اي مقدس به  و هر وجهی از هستی آن، با رشته  هر بخشی از دارایی،  ات و اقتصاد و حکومت بود؛و نیز اخالقی  دین،

، که نشانه و عین ذات و ستاي االهه بود ـ آن  یعنی آتش نامیرا در آتشدان  مظهر این اصل،. جهان معنوي پیوسته بود

به کودك   اما بروشنی،  زبانی، را به زبان بیاین رابطه   زندگی و پایندگی خانواده بود ـ  شعلۀ مقدسی که نشانۀ

اي از هر وعده  و با پاره  نگاه داشته،» دینی«بلکه باید با مهري   چنین آتشی هرگز نباید خاموش گردد،. آموزاند می

ح خدایان یا اروا  دید که نمایندة بر فراز آتشدان، تندیسهایی با تاجهایی از گل می  کودك،. خوراك روزانه مدد شود

و   که کشتزارها و ساختمانها و دارایی و سرنوشت خانواده به دست او بود،  از آن میان یکی الرس بود،: خانواده بودند

در . کردند هایش حفظ می ها و طویله هاي خانواده را در انبارها و گنجه که اندوخته  دیگر پناتس یا خدایان درون خانه،

نه براي آنکه کسی را   و او خدایی بود که دو چهره داشت،  بت بال گسترده بود،یانوس ناپیدا و پر مها  آستانۀ خانه،

گرفت  کودك فرا می. روند خوب ببیند آیند یا از آن بیرون می بل براي آنکه همۀ کسانی را که به خانه در می  بفریبد،

شود، بلکه باید او را در  ابود نمیو با از میان رفتن تن ن  که پدر روح نگهبان یا روح قدرت آفرین درونی خانه است،

هر مادر . مادر نیز آیتی ایزدي بود و سزاوار بود که همچون خدایان قدر بیند. پدران براي همیشه خورش داد  گورخانۀ

نگهبانی داشت که   پدر نیز در خود فرشتۀداشت که روحی بود مظهر توانایی زایمان؛ همچنانکه  یونودر خود یک 

که هم فرشتۀ   را داشت،) یونووگنیوس(نرینه و مادینه   کودك نیز هر دو فرشتۀ. همانا روح و قدرت فرزند آوري او بود

شنید که  وي هراسناك می. اي فانی بود اي خدایی در پوسته و روح هسته  رفتند، موکل و هم روح او به شمار می

همه جا   آن نیاکانی که ماسکهاي چهرة عبوسشان هنگام مرگ روي دیوارهاي خانه آویخته بود،  ،»مهربانهاي  سایه«

آورند که خانواده تنها از  دارند و به یادش می پایند و از انحراف از راه نیاکانش برحذر می بر گرد اویند و او را می

اند  ز شامل آنانی است که بیشتر به تن خویش اعضاي آن بودهآید، بلکه نی اند فراهم نمی کسانی که در روزگار او زنده

.آغاز و انجام آنند یا روزي خواهند شد؛ آنها که هر یک جزئی از انبوه ارواح خانواده و بخشی از یگانگی بی

ي آبئونا راهنما  داشت، کوبا او را در خواب پاس می: آمدند ارواح دیگري به یاریش می  یافت، چون کودك رشد می 

باز خودش را همه جا   کرد، هنگامی که خانه را ترك می. آموخت فابولینا او را سخن گفتن می  نخستین قدمهایش بود،

که همان خاك   گاه مارس،  نام داشت؛» خاك مام«گاه تلوس یا . خود، خدایی بود  زمین،. یافت در حضور خدایان می

بخشید و  که زنان را زهدانهاي بارور می» االهۀ نیکوکار«یا   ونادئا،زیر پایش و تجسم بار آوري االهی آن بود؛ و گاه ب

فاونوس براي   پومونا براي بستانهاي میوه،: براي هر کاري خدایی یاور حاضر بود  در روستاها،. کرد کشتزارها را بارور می

فورناکس   کرس براي محصول،  ،افشانی براي دانه) کیوان(ساتورنوس   سترکولوس براي کود،  پالس براي مرغزار،  رمه،
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که در قالب . بر مرزها ترمینوس خداي بزرگ نظارت داشت. و ولکانوس براي آتش افروزي  براي پختن ذرت در کوره،

دینهاي دیگر چه بسا چشمشان به . شد زدند، تصور و پرستیده می سنگها یا درختانی که مرزهاي کشتزار را نشانه می

اما پاکترین نیایشها و بیریاترین پیشکهشایش   نیز باور داشت که آنجا نیز خدایانی هستند، و رومی  آسمان بوده باشد،

  هر سال،. او بود  رویندة  کرد که سرچشمه و مادر زندگی و آرامگاه مردگان و پرستار جادوکار دانۀ را به زمین نیاز می

در ماه بهمن، با نیاز   شدند؛ نیایش می  زمین، یعنی نگهبانان  الرس،» چهار راهها«بخش  در ماه دي، در جشن شادي

انجمن «کاهنان آیین   در ماه اردیبهشت،  خواستند؛ از او فراوانی محصول را می  کردن پیشکشهاي بسیار به تلوس،

گذشتند و به درگاه مارس  اي آوازخوان، از کنار مرزهاي کشتزارهاي به هم پیوسته می پیشاپیش دسته» شخمزنی

کشمکشها را فرو   بخشید، مالکیت و صبغۀ قدسی می  دین،  بدین گونه،. بردند تا بار را فراوان کند ز مینما) زمین(

.داد و تن و روان را با ایمان و امید نیرو می  داشت، کار در کشتزارها را بزرگ می  به نیروي شعر و درام،  خواباند، می

نامیدند؛ گاه  می» نومینا«پنداشتند و آنان را ارواح یا  شکل نمیخدایان خویش را آدمی   برخالف یونانیان،  رومیان،

پیروزي   سازش،  پاکدامنی،  فضیلت،  بیم،  امید،  بخت و آزرم،  حافظه،  جوانی،  خدایان مفاهیم مجردي چون تندرستی،

برخی ارواح . شدند ند میارواح بیماریزا بودند و بدشواري خرس  ها یا اجنه،»لمور«چون   برخی از ایشان،. و روم بودند

مانند   مانند نپتون؛ یا پریان جنگل،  دیگر خدایان آب بودند،). اردیبهشت(روح ماه مه   مانند مایا،  فصلهاي سال بودند،

همچون اسب یا   زیستند، اي دیگر در تن جانوران مقدس می پاره. زیستند سیلوانوس؛ یا خدایانی که در درختان می

بعض . کرد اي آنها را در کاپیتول از آسیب نگاهداري می تن غازهاي مقدسی که دینداري بازیگوشانه یا در  گاو قربانی؛

خداي   پریاپوس،. لوکینا موکل بر حیض و زایش بود   توتوموس بر آبستنی نظارت داشت؛  :دیگر ارواح توالد بودند

دختران و   ه سخت از این رسم ناخرسند بود،ک  بزودي مقیم روم شد؛ به گفتۀ قدیس آوگوستینوس،  یونانی بارآوري،

تصاویر قبیح وي زیور بسیاري از . نشستند تا آبستنیشان مسلم باشد کدبانوان روي آلت مردانگی مجسمۀ پریاپوس می

گزند » چشم بد«یا از   بستند تا بارآور و بختیار باشند، باغها بود؛ مردمان ساده تمثالهاي کوچک ذکر وي را به خود می

و پترونیوس شکایت   وارو خدایان رومی را تا سی هزار برشمرد،. هیچ دینی تاکنون اینهمه خدا نداشته است. نندنبی

هم به معناي » دئوس»  اما نزد رومیان،. داشت که در برخی از شهرهاي ایتالیا شمارة خدایان بیش از آدمیان است

  .آمد و هم خدا قدیس می

  معجزه، ورد،  سحر،  توتمپرستی،  هاي رنگارنگ عامیانه به جانگرایی، فتیشیسم،باور  زیر قشر این تصورات اساسی،

که بیشتر آنها یادگار ساکنان ماقبل تاریخ ایتالیا و شاید نیاکان هندو اروپایی ایشان در   و تابو پنهان بود،  خرافه،

  نابسودنی بودند،  از این رو،  و، »نجس«چیزها و جاها یا کسان بسیاري . آمد زیستگاه کهن آسیاییشان به شمار می

صدها . و تبهکاران محکوم  زنان حایضه،  از آن جمله نوزادان،: یعنی دست زدن یا نزدیک شدن به آنها ممنوع بود

هر کودك   کمابیش،  رفت تا مقاصد طبیعی با وسایل ماوراي طبیعی حاصل شود؛ تعویذ یا اسباب مکانیکی به کار می

از . تمثالهایی کوچک به دریاها یا درختان آویزان بود تا ارواح بد را بگریزاند. ن آویخته داشتطلسمی طالیی به گرد

و در هم شکستن سپاه دشمن و از میان بردن   آمدن باران،  درمان بیماریها،  افسون یا ورد براي جلوگیري از حوادث،

همه از آن هراسانیم که نفرین و ورد بر جا ما «: گوید پلینی می. جستند محصول او و یا تباه کردن او یاري می

پنداشتند که  چنین می. جادوگران بسیارند  در آثار هوراس و ویرژیل و تیبولوس و لوکیانوس،» .خشکمان کند

کشند و مردگان را  سازند و کودکان را می از گیاهان رازناك زهر می  کنند؛ خورند و شبها پرواز می جادوگران مار می

به خدایانی که از اولمپ   همه به معجزه و تفأل، یا به تندیسهاي سخنگو و عرقریز،  جز تنی چند شکاك،. انگیزند برمی

و به پیشگویی آینده به یاري حوادثی غریب   به روزهاي خجستۀ طاق و شوم جفت،  آمدند تا براي روم بجنگند، فرو می

و در   نه است که با وقاري فیلسوفانه گزارش شده است؛تاریخ لیویوس مشتمل بر صدها تفأل از این گو. عقیده داشتند
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توان  نیز می» تاریخ خرق طبیعت«شود که عنوان آن آثار را  مجلدات آثار پلینی مهین از این تفألها چندان یافته می

دیده یا   غیر عادي در جانور قربانی یا غرش تندر در آسمان،  چون دل و رودة  با اعالم اینکه کاهن شگونی بد،. نهاد

.شد حکومت، یا جنگ معلق یا تعطیل می  مهمترین امور بازرگانی،  شنیده است،

یعنی آنچه در   نامید، می» خرافه«گرفت و آنها را بدرستی  توانست این افراط کاریها را جلو می حکومت تا آنجا که می

خدایان روستایی را   حکومت،. گرفت لت بهره میزیرکانه از دینداري مردم به سود ثبات اجتماع و دو  اما،. باال قرار دارد

اي ملی براي االهۀ وستا ساخت و هیئتی از دوشیزگان آتشبان را به نگهبانی  با زندگی شهري سازگار کرد و آتشکده

  به نام همۀ  آورد و،  خدایان محلی دولت را پدید  از خدایان خانواده و کشتزار و دهکده،  آتش شهر برگماشت؛

  .اي پرشکوه و خوشنما در نیایش آنان بنیاد کرد ، شیوهشارمندان

از همه محبوبتر   اگرچه هنوز مانند زئوس به مقام شاهی نرسیده بود،  یوپیتر یا یووه،  در میان این خدایان ملی باستان،

ید و ماه و اي غیرانسانی داشت ـ پهنۀ بیکران آسمان و نور خورش وي در قرنهاي نخستین تاریخ روم هنوز جلوه. بود

حتی ویرژیل و . آمدند مظاهر آن به شمار می  ریزشی از باران برکت بخش،  )به نام یوپیتر پلوویوس (غرش تندر یا 

، توانگرترین زنان روم با  در زمان خشکسالی. بردند مترادف باران یا آسمان به کار می  هوراس گاه لفظ یووه را به گونۀ

. رفتند تا براي باران دعا کنند باال می ـ  تندرزن  وي پرستشگاه یوپیتر تونانس ـ یووةکاپیتول به س  پاي برهنه از تپۀ

ـ در اصل دیانوس ـ  شاید در آغاز یانوس . پدر آسمان بوده است  دیوسپاتر یا دیسپیتر،  شاید این نام شکل مسخ شدة

  و بعدها روح هر گشایش یا آغازي،  هرها،و سپس دروازة ش  ها، یانوس نخست روح دو چهرة کلبه  با او یکی بوده است؛

شد تا بتواند همراه سپاهیان رومی به  درهاي پرستشگاهش فقط به هنگام جنگ گشوده می. بود  همچون روز و سال،

نخست خداي . بود) مریخ(مارس   خدایی که به قدمت یوپیتر از آزرم مردم بهره داشت،. سرکوب خدایان دشمن برود

اي در ایتالیا نام او را بر یکی از ماههاي سال  روم شد؛ هر قبیله و آنگاه مظهر و نشانۀ  نگ،کشت، و سپس خداي ج

ها وي را شاهی در  در افسانه. بود» بذر تازه افشان«ساتورنوس، خداي ملی   دیگر از این گونه خدایان کهنسال،. نهاد

آورد و کشاورزي آموخت و صلح و زندگی اشتراکی را قبایل را زیر یک قانون   اند که همۀ روزگار ماقبل تاریخ برشمرده

.برقرار کرد »ساتورنوسحکومت «در عصر زرین 

یونورگینا شهبانوي بهشت و همزاد موکل بر زنانگی و زناشویی و . اما محبوبتر بودند  هاي رومی از اینان ناتوانتر، االهه

صنایع دستی   فرزانگی یا حافظه،  مینروا االهۀ7. آمد ژوئن، مبارکترین ماه زناشویی به شمار می  ماه خاص او،  ر بود؛ماد

تصویري از   د،ش که حفظ آن اساس امن روم پنداشته می  ،پاالدیوم  و خنیاگران و منشیها بود؛  و اصناف، بازیگران،

. گفتند آینیاس به نیروي عشق و جنگ از تروا به روم آورده است که می  سراپا غرق در اسلحه،  پاالس مینروا بود،

شاعرانی . دانستند می» هاي شکوفا جوانه«را ماه   آوریل،  ماه مقدس وي،  و بارآوري بود؛  جفتگیري،  ونوس روح شوق،

و   جنگل،  دیانا االهۀ ماه، زنان و زایش، شکار،. دانستد وهر عشق آمیز همۀ زندگان میاو را گ  چون لوکرتیوس و اووید،

از فرهنگ ناحیۀ آریکیا   هنگامی که التیوم به زیر حکومت روم درآمد،  و یک روح درخت بود که،  ساکنان وحشی آنها،

پرستشگاه پرشکوه دیانا   و در آن بیشه،دریاچه و بیشۀ نمی قرار داشت،   نزدیک آریکیا،. واقع در آن خطه گرفته شد

. دانستند می  ،»شاه جنگلها»  ویربیوس،  که زیارتگاه همۀ کسانی شد که این االهه را زمانی همخوابۀ  ساخته شده بود،

هر یک بنوبت جاي   براي آنکه دیانا و زمین بارور بمانند،  جانشینان ویربیوس، یعنی کاهنان و شوهران االهۀ شکار،

بر   براي ساختن طلسم،  )زرین  یا شاخۀ(اي از درخت مقدس کولی  پس از بریدن ترکه  دادند که، اي می را به بندهخود 

  . دوم میالدي دوام داشت  این رسم تا سدة  کشت؛ کرد و او را می می  شاه حمله

وچکتري نیز وجود داشتند که خدایان ملی ک. آمدند معبود رومیان به شمار می  اینان بودند خدایانی بزرگی که رسماً

دار  که سبکسرانه با گنجینه  خداي شادي و شراب،  هرکولس، : کردند در محبوبیت با این خدایان همسري می
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  مرکوریوس خداي نگهبان بازرگانان و خطیبان و دزدان؛ اوپس االهۀ  کرد؛ پرستشگاهش بر سر یک روسپی قمار می

گاه . خدایان تازه پدید آمدند  چون قلمرو حکومت روم گسترش یافت،. دیگرو بسیاري   بلونا االهۀ جنگ؛  ثروت؛

مانند یونو از   شد، به پرستشگاه عمومی خدایان روم آورده می  به نشانه و ضمانت پیروزي،  خدایی از یک شهر مغلوب،

دایان خویش را نیز با خود خ  آمدند، اي به پایتخت می اگر افراد جامعه  بر عکس،. ویی که به اسارت به رم آورده شد

به همان گونه که مهاجران امروزي خدایان   هاي روانی و اخالقی ایشان یکباره برکنده شود؛ آوردند تا مبادا ریشه می

بیشتر آنان عقیده داشتند که هر   کردند؛ رومیان در وجود این خدایان بیگانه شک نمی. آورند خود را به امریکا می

. پنداشتند که خدا همان تندیس است بسیاري می  ود است؛خدایی همراه تندیس خ

از راه ارتباطات بازرگانی و نظامی و فرهنگی با تمدن   اینان،  بلکه غالب بودند؛  نه مغلوب،  اما برخی از این خدایان تازه،

و   آنگاه در سیسیل،  ا،سپس در جنوب ایتالی  نخست در کامپانیا،  رومیان با تمدن یونان،. به روم راه یافتند  یونان،

هدیه و قربانی به رشوه   سرد و غیر انسانی بودند؛  خدایان رسمی دین رومی،. سرانجام در خود یونان ارتباط یافتند

  همچون آدمیزادگان،  خدایان یونانی،  برعکس،. توانستند آرامی دهنده و الهامبخش باشند اما بندرت می  گرفتند، می

مردم روم از این خدایان استقبال کردند و برایشان پرستشگاه ساختند   تودة. و ذوق و شعر بودندجویی  آکنده از حادثه

همچون یاوران برقراري نظم و   خدایان یونانی را،  کاهنان رسمی،. آیین پرستش ایشان را فرا گرفتند  ، به رغبت  و،

در . آنها را با خدایان همانند خود یکی کردندبر خانوادة خدایان رومی پذیرفتند و هر جا که ممکن بود   خشنودي،

  دوازده سال بعد،. بستگی یافتند) خداي انگور(و با کرس و لیبر . دمتر و دیونوسوس وارد روم شدند  م، ق 496سال 

  پرستشگاهی براي آپولون در مانبخش ساخته شد،  ،431در سال   نوبت کاستور و پولوکس بود که نگهبانان روم شوند؛

از   به شکل ماري عظیم،  خداي یونانی پزشکی،  ، آسکلپیوس،294در سال . مید آنکه از بروز طاعون جلوگیري شودبه ا

. اي در رودخانۀ تیبر برپاگشت اپیداوروس به روم آورده شد، و به احترام وي پرستشگاه و بیمارستانی به روي جزیره

وهفایستوس با   و آرتمیس با دیانا،  پوسیدون با نپتون،و   کرونوس به صورت خدایی در اصل برابر با ساتورنوس،

یوپیتر   ،  به یاري شاعران. پذیرفته شدند  و هرمس با مرکوریوس،   و هادس با پلوتون،  وولکانوس، و هراکلس با هرکولس،

اوج   خدایان،پاسدار قوانین و خداي   یعنی شاهد سختگیر سوگندها و داور کهنسال اخالقیات،  به مقام زئوسی دیگر،

  .آماده شدند  یهودیت و مسیحیت،  اندك اندك رومیان فرهیخته براي پذیرش دینهاي یکتاپرستی رواقی،  یافت؛

  کاهنان – 2

خود   پدر،  در هر خانه،. ایتالیا براي خرسند کردن این خدایان و یاري جستن از آنان کاهنانی کار آمد در اختیار داشت

کاهنان   )پونتیفکس اعال(یش همگانی با چند کولگیا یا انجمنهاي پونتیفکس ماکسیموس اما رهبري نیا  کاهن بود؛

  انجمنهاي سدانه بود،  که برگزیدة  ولی همه از جانب یک کاهن اعظم،  بود که هر یک در امور خود استقالل داشت،

توانست در آنها  رمندي میهر شا. هیچ آزمودگی خاصی الزم نبود  براي عضویت در این انجمنها،. شد رهبري می

بهره  دادند و از قدرت سیاسی بی اي تشکیل نمی انجمنها صنف یا طبقۀ جداگانه. عضویت یابد یا آنها را ترك کند

کردند و  درآمد بعضی زمینهاي دولتی را براي گذراندن امور خود دریافت می. مگر به عنوان افزارهاي حکومت  بودند،

توانگر   گذاشتند، و با سهم االرثی که دینداران نسل اندر نسل برایشان می  شتند،بندگانی براي خدمتگزاري دا

.شدند می

کردند، فال  قوانین را ضبط می  آوردند، ها را فراهم می م انجمن کاهنان اعظم نه عضو داشت که سالنامه در قرن سوم ق

در   کاهنان اعظم،. ساختند روم را از گناه پیراسته می  شویی پنجساله، و با مراسم گناه  کردند، قربانی نیاز می  زدند، می

انجمنهاي . که کارشان برافروختن آتش قربانی بود» فالمین«پانزده دستیار داشتند به نام   اجراي آیینهاي دینی،

اري حلول هر سال نو را با برگز  )در لغت به معنی جهندگان یا رقاصان(» سالیها»  :کوچکتر داراي وظایف خاص بودند
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یا فتیالها پیمانها و اعالنهاي جنگ را توشیح   »فتیالس»  کردند؛ اعالم می) مریخ(رقص آیینی در پیشگاه مارس 

  انجمن دوشیزگان آتشبان،. آورد انگیز لوپرکالیا را به جا می آیین شگفت  ،»انجمن گرگ«یا    ،»لوپرکی»  :کردند می

هاي  این راهبه. پاشید آب به روي آن می  اگریا،  پري مقدس،  داشت و هر روز از چشمۀ آتشکدة ملی را پاس می

ماندند و خود را  شدند و تا سی سال باکره می سپیدجامه و سپید چادر از میان دختران شش تا دهساله برگزیده می

گر یکی از ا. شدند مند می اما در عوض از بسیاري از احترامات و امتیازات عمومی بهره  کردند، وقف خدمت به خلق می

مورخان رومی    سوزاندند؛ زدند و زنده می شدند، او را با چوب می میان ایشان به گناهکاري در روابط جنسی متهم می

و زناشویی   توانستند این کار را ترك ها پس از سی سال می راهبه. اند  دوازده مورد از این گونه مجازات را یاد کرده

  . افتندی اما کمتر چنین فرصتی می  کنند،

پرواز   بود که در روزگار باستان با نظارة ) غیبگو و فالگیر(هیئتی مرکب از نه پرنده   متنفذترین هیئت کاهنان،

پیش از اقدام به هر  .دیدند قصد یا ارادة خدایان را باز می  ، و بعدها با بررسی احشاي حیوانات قربانی شده،پرندگان

و غیبگویان و فالگیران یا جگربینان   زدند، یا آغازیدن به جنگ، فرمانروایان تفأل می  عمل خطیر سیاسی یا دولتی،

. به روم راه یافته بود  از راه اتروریا،  هنر این جگربینان از کلده و ماوراي آن،  کردند؛ خاص تفأل ایشان را تأویل می

مثال با اعالم    کردند؛ تقریرات خود را در بعض موارد با نیازهاي مشتري مطابق می  پذیرفتند، وه میچون کاهنان گاه رش

با خبر دادن از   یا به عکس،  شدند، مانع از تصویب قوانین نامطلوب می  اینکه تطیر ایشان از نحوست حکایت دارد،

کتابهاي «دولتیان در بحرانهاي عمده با رجوع به  .کردند انجمن را به تصویب اعالن جنگ تشویق می  ، شگون خجسته

با این . دادند از خشنودي خدایان خبر می  راهبۀ آپولون در کوماي،  ، سیبوال  یعنی پیشگوییهاي ثبت شدة  »سیبوالیی

به سوي هر   در هر جهت،  ، توانست مردم را آریستوکراسی می  شد، وسایل و هیئتهایی که نزد وخش دلفی گسیل می

  .دفی بکشانده

گفتند  کاهنان می. هدف آیین پرستش اهداي پیشکش و قربانی به خدایان براي جلب یاري یا دفع خشم ایشان بود

  باید با چنان دقتی در گفتار و اطوار برگزار شود که فقط از عهدة  خدایان گردد،  براي آنکه پذیرفتۀ  که این آیینها،

 Religio. اگرچه تا سی بار الزم آید. بایست تکرار شود آیین پرستش می  د،دا اگر خطایی رخ می. ایشان ساخته است

به معناي   جوهر هر آیینی عبارت بود از عمل قربانی کردن یا،. به معناي برگزاري آیینهاي پرستش با دقت دینی بود

یا جامی از شراب بود که  اي نان شیرینی تکه  پیشکش،  ها، در خانه). sacer(» چیزي را از آن خداوند کردن»  لفظی،

یا یک قوچ   عبارت بود از نخستین بر کشتزاران،  در روستاها،   شد؛ یا به درون آتش انداخته می  به روي آتشدان گذارده،

این سه حیوان را با هم قربانی   در اعیاد بزرگ،  اسب یا گراز یا گوسفند یا گاو؛  یا سگ یا خوك، در روزهاي پرقدر،

به این   کرد؛ شد مبدل می خواندند آن را به خدایی که حیوان به او نیاز می رادي که باالي سر قربانی میاو. کردند می

  شد و کاهنان و مردم ماندة چون فقط احشاي جانور در قربانگاه سوزانده می  و،  گشت؛ خدا خود قربانی می  اعتبار،

. ه خدایان به نیایش کنندگان شریک در جشن منتقل شودامید آن بود که نیرو و شکو  خوردند، اعضاي قربانی را می

بر اثر . م قانونی براي منع این رسم گذشت ق 97گفتنی است که فقط در سال   شدند؛ گاه آدمیزادگان خود قربانی می

که چنان  کردند، چه بسا مردان جان خود را در راه دولت فدا می  نوعی از همین اعتقاد به کفاره براي گناه دیگران،

به درون شکافی که در   که براي فرو نشاندن آتش خشم قدرتهاي زیرزمینی،  دکیوسها کردند و یا مارکوس کورتیوس،

. بنا بر روایات شکاف فراهم آمد و وضع رو به راه شد  و،  دهان باز کرده بود پرید،  فوروم روم بر اثر زلزله

اي بر گرد  دسته. بستند و یا شهر به کار می  سپاه،  رمه،  ،آن را در مورد محصول. دلپذیرتر بود» پاکسازي«آیین 

ارواح تباهکار را   بدین گونه،  کرد و، خواند و قربانی نیاز می گشت و دعا می بایست پاك شود می چیزهایی که می

که . سرود  گونۀکلمات آن نه همان به   این دعاها شکل ناقصی بود از اوراد ساحران؛. گریزاند پراکند و مصیبت را می می
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شد  اگر ورد بدرستی ادا می. پلینی دعاخوانی را بصراحت از شمار ورد جادوگرانه دانسته است  در حکم افسون نیز بود؛

به درگاه خداي سزاوار   گشت، که به توسط کاهنان گردآوري و حفظ می  و بر حسب فهرست منظم نامهاي خدایان،

بایست در به جا آوردن آیین  می  شد، اگر دعا پذیرفته نمی  تجاب خواهد شد؛یقین بود که دعا مس  شد، آن گزارده می

پس از   گاه،. شد که به برکت آن یاري خدایان جلب می  از آیینهاي پیوسته به سحر نذر بود،. خطایی رخ داده باشد

شهاي نذري در آثار رومی پایان چنین پیشک بی  شمارة. افراشت معابدي بزرگ سر به آسمان می  وفاي این گونه نذرها،

در پرتو دینداري و شکرگزاري و احساس پیوستگی با خدایان طبیعت و شور و شوق   دهد که دین خلق، نشان می

اندازه رسمی بود و نوعی  دین دولتی بی  برعکس،  اما،. دینی گرم و پر مهر بوده است   براي هماهنگی با همۀ آنان،

  هنگامی که آیینهاي نو پرستش از خاور زمین به روم راه یافت،. آمد به شمار میعقدي میان دولت و خدایان   رابطۀ

و حال آنکه ایمان و آیین پرستش چشمنواز و صمیمانۀ   این نیایش رسمی رو به انحطاط گذارد،  پیش از همه،

ش گرفت و بسی تا حدي راه تسلیم در پی  مسیحیت چون پیروز شد،. روستاها با شکیبایی و سرسختی پایدار ماند

چیزها را خردمندانه از این ایمان و آیین بر گرفت و به قوالب و عباراتی تازه درآورد که تا این زمان نیز در جهان 

  .التین رواج دارد

ها جشنواره – 3

کرد و مردمان و خدایان را  هاي آن این عیب را جبران می در عوض جشنواره  اگر آیین نیایش مالل آور و سخت بود،

. از جمله روز اول و گاه روز نهم و پانزدهم هر ماه  بیش از یکصد روز مقدس بود،  در هر سال،. داد وشخوتر نشان میخ

بودند و » دور کنندة شر«این ارواح در مراسم خود . برخی از این روزها وقف مردگان یا ارواح جهان زیرزمینی بود

هاي رومی  خانواده  در روزهاي یازدهم تا سیزدهم ماه مه،. غایتشان خرسند کردن رفتگان و دور کردن خشم بود

کرد و  هاي لوبیاي سیاه از دهان به بیرون تف می پدر دانه. کردند جشن لمورها یا ارواح مرده را با ابهت برگزار می

  ینهاي پارنتالیا،آی» !دور شوید  هاي نیاکانم، اي سایه …کنم با این لوبیاها روح خود و شما را رستگار می«: زد فریاد می

ها،  اما جشنواره. کوششهایی بود براي فرو نشاندن خشم مردگان هراس انگیز  به همین گونه،  و فرالیا در ماه فوریه،

قهرمان یکی . بیشتر فرصتی بود براي شادي و کامرانی آمیخته با گریز از قیود جنسی  هاي مردم، خاصه در میان توده

و هر  …توانی رفت و هر جا بخواهی می  توانی خورد، هرچه بخواهی می«گوید که در این روزها  می پالوتوساز آثار 

گویا » .و پسران آزاد بپرهیزي  بیوگان، دوشیزگان،  به شرط آن که از زنان شویدار،  که را خوش داري دوست بدار،

  .ت که به خارج کردن اینها باز کسان بسیاري براي عشقبازي باقی خواهند ماندپنداشته اس گوینده می

بزها و   :رمانندة گرگان بود  رسید که وقف فاونوس، انگیز می نوبت لوپر کالیا یا جشنی شگفت  روز پانزدهم فوریه،

دویدند  رد تپۀ پاالتینوس میبر گ  شدند و کاهنانی که فقط کمربندي از پوست بز به تن داشتند، گوسفندها قربانی می

اي از پوست  او را با تازیانه  رسیدند، خواندند تا ارواح تباهکار را برانند، و به هر زنی که می و براي فاونوس دعا می

آنگاه عروسکهایی کاهی به درون   زدند تا روانشان را از گناه پیراسته و زهدانشان را بارور کنند؛ حیوانات قربانی می

خرسند یا فریفته   خواست، که در روزهاي پرهیاهوتر جان آدمیزاده می  شد تا خداي رودخانه، تیبر انداخته میرودخانۀ 

در   ریختند و، همچون یهودیان در جشن میوه بندان، هاي خود بیرون می روز پانزدهم مارس تهیدستان از کلبه. شود

  ،)حلقۀ سالیان(گرفتند و به درگاه االهۀ آناپرنا  جشن می زدند و آمدن سال نو را میدان مارس براي خود سایبانها می

تنها ماه آوریل شش عید داشت که به فلورالیا . خواندند دعا می  به شمارة سالهایی که جامهاي شراب سرکشیده بودند،

میگساري دوام بندوبار و  بود که شش روز در شادمانی بی  ها، یا االهۀ گلها و چشمه  و آن عید فلورا،  انجامید، می

خدا و   روز نهم و یازدهم و سیزدهم مه عید لیبر و لیبرا،. بود) بونادئا(نیکوکار   نخستین روز ماه مه عید االهۀ. یافت می

را آشکارا تقدیس   نماد باروري؛  خیل مردان و زنان دلشاد آلت مردانه،  شد؛ در جشن لیبرالیا برگزار می  انگور،  االهۀ
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. کردند انگیز اما پروقار آمباروالیا رهبري می انجمن شخمزنی، خلق را در جشنهاي شادي  ان ماه مه،در پای. کردند می

اما دسامبر باز   بردند، خدایان را از یاد مردم می  پس از آنکه محصول را با خیال آسوده گرد آوردند،  در ماههاي پاییز،

و در طی آن   شد؛ دهم تا بیست و سوم این ماه برگزار میجشن ساتورنالیا از هف. گون پرمایه بود از جشنهاي گونه

در این . کردند ساتورنوس یاد می  طبقۀ کردند و از روزگار پادشاهی شاد و بی افشانی سال بعد شادي می مردم براي دانه

ن و بنده شد، فرق میان خدایگا و بسیاري از امور حرام مجاز شمرده می  دادند، ها می مردم به یکدیگر هدیه  جشن،

توانستند با صاحبان خود بنشینند و  بندگان می  یافت؛ خاست و حتی بنده بر خدایگان برتري می چندي از میان برمی

بندگان سیر   تا همۀ  کردند و ، بندگان را خدمت می  صاحبان،  به آنان فرمان دهند و به ریشخندشان بگیرند؛

.زدند شدند، لب به خوراك نمی نمی

رخدادها تا قرون چهارم و پنجم   در شهرها محبوب ماند و به رغم همۀ  اي روستایی داشت، گرچه ریشهاین جشنها ا

شمار آنها چندان گیج کننده بود که یکی از مصارف عمدة تقویم رومی فهرست کردن آنها براي . میالدي دوام کرد

خواند و نام  آغاز هر ماه شارمندان را فرا می رسم ایتالیاییان آغازین این بود که کاهن اعظم در. راهنمایی مردم بود

این فراخوانی سبب شد که به روز نخست هر ماه   کرد؛ بایست در سی روز بعد برگزار شود یاد می جشنهایی را که می

از تقویم عبارت بود   اي مانند سنت کاتولیکهاي کنونی یا یهودیان سخت متدین، تا اندازه  نزد رومیان،. نام کالندا دهند

  امور مقدس،  انباشته از آگاهیهایی دربارة   کردند، فهرستی که کاهنان از روزهاي تعطیل و روزهاي کار فراهم می

تقویمی که بر نظم روزشماري و زندگی رومیان تا زمان قیصر حکومت   بر طبق روایات،. و نجومی  قضایی، تاریخی،

با شیوة پیچیدة خود در افزودن   کرد و، ا به دوازده ماه بخش میسال ر  این تقویم،. از آن نوما بوده است  کرد، می

در سال   کاري روزافزون در این شیوه، براي جلوگیري از افراط. رساند می 366به   روزهاي سال را تقریباً  شمارة  روزها،

اما این کاهنان از   کنند،م به کاهنان اعظم اختیار داده شد تا روزها و ماههاي افزون شده بر سال را بازنگري  ق 191

اختیار خود براي دراز کردن یا کوتاه کردن مدت فرمانروایی کسانی که خوشایند یا ناخوشایندشان بودند بهره 

به هیوالي   که در آن هنگام تا سه ماه خطاي حساب داشت،  تقویم رومی،  چندانکه در پایان دورة جمهوري،  جستند،

  .بدل شده بودسراپا نابسامانی و نیرنگبازي 

م یک ساعت  ق 263در سال . گرفتند زمان را فقط از روي ارتفاع خورشید در آسمان اندازه می  در روزهاي نخست،

اما چون کاتانا چهار درجه در جنوب رم   آفتابی از کاتانا واقع در سیسیل آورده و در میدان بزرگ شهر نصب کردند؛

 158در سال . توانستند آن را دستکاري کنند و کاهنان تا یک قرن نمی  د،این ساعت زمان درست را نشان نمیدا  بود،

پنجم یا (، نونس )نخستین(ماه با روزهاي کالند . سکیپیو ناسیکا نوعی ساعت آبی براي همگان معمول کرد  م، ق

بر حسب بعدشان   اي ناآزموده، شد و نام روزها را به شیوه به سه دوره بخش می) سیزدهم یا پانزدهم(و ایدس ) هفتم

از روزهاي نهم . نامیدند می  »روز چهارم پیش از ایدس مارس«مثال دوازدهم مارس را : کردند معین می  از این فصول،

. آمدند کردند که در خالل آنها روستاییان به بازارهاي شهرها می هایی نامنظم براي امور اقتصادي معین می هفته  ماه،

خداي   آپریلیس،  ماه بعد،  افشانی را بر خود داشت؛ نام خداي دانه  مارتیوس،  و ماه نخست،  شد، سال با بهار آغاز می

سپس ماههاي کوینتیلیس   گویا ماه بالیدن؛  جوانه زنی؛ مایوس، ماه مایا، یا شاید ماه فزونی؛ یونیوس، ماه یونو،

، که همه بر حسب ترتیب )دهم(و دکمبر   ،)همن( نومبر  ،)هشتم(اکتبر   ،)هفتم( سپتمبر  ،)ششم(سکستیلیس   ،)پنجم(

یعنی چیزهاي   ماه فبروا،   و فبرواریوس،  ماه یانوس،  هاي آنها در سال نامگذاري شده است؛ سپس یانواریوس، شماره

نامیدند، شاید  خود سال را آنوس یا انگشتري می. شوند سحرآمیزي که به دستیاري آنها آدمیان از گناه پیراسته می

  .خواستند بگویند که براستی آغاز و انجامی در کار نیست گونه می بدین
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تکیۀ آن بر آیین پرستش چنین   اي لحاظ اخالق بود؛ کرد؟ دین رومی از پاره آیا این دین به اخالق رومی یاري می 

و دعاهاي آن نیز کمابیش همیشه   ؛دهند بلکه به هدایا و اوراد پاداش می  نه به نیک منشی،  داد که خدایان، معنی می

زندگی انسانی و خاکی را به صورت نمایشی شورانگیز در   مراسم دینی،. خواهان نعمتهاي مادي یا پیروزي نظامی بود

گویی که جوهر راستین دین همین مراسم است نه بندگی جزء در برابر   اما شمارة آنها همواره در فزونی بود؛  آورد، می

  .بري از اخالق و بزرگمنشی  انگیز بودند، ارواحی هراس  جز چند تن، ، خدایان. کل

پیش از آنکه کودك . دین کهن روم سرچشمۀ اخالقیات و نظم و نیرو در فرد و خانواده و دولت بود  با این وصف،

  دین،. گرفت یخمیرة سرشتش در پرتو ایمان از فرمانبرداري و وظیفه و آراستگی مایه م  بتواند معنی شک را دریابد،

کرد و پدران و مادران و کودکان را به نگاهداشت حرمت یکدیگر و  خانواده را از ضمان و حمایت االهی برخوردار می

وفاداري به پیمان   بخشید، زاد و مرگ را شرف و ارجی قدسی می. داشت وا می  اي بیمانند، به پایه  پایبندي به وظایف،

با . کرد تکثیر نسل را افزون می  ا الزم شمردن وجود دودمان براي آرامش روح مرده،کرد، و، ب زناشویی را تشویق می

کرد که قواي فوق طبیعی به  سرباز را قویدل و معتقد می  شد، تشریفاتی که پیش از هر نبرد و جنگی برگزار می

جرم در حکم بر هم زدن و با شناختن   با بخشیدن اصل آسمانی و صورت مذهبی به قانون،. جنگند پشتیبانی او می

به هر شأنی از . کرد قانون را استوار می  در پس هر سوگند،) پوپیتر(و با نهادن قدرت یووه   ،»آسمان«نظام و آرامش 

و   کرد، برگزاري آیین و دعا را مقرر می  و در آغاز هر کاري از کارهاي حکومت،  داد، زندگی عامه هیبتی دینی می

و عشق به میهن را چنان   شد، ساخت که دینداري با میهن پرستی یکی می ن مرتبط میحکومت را با خدایان چنا

دست در دست   دین و خانواده،. شوري بخشیده بود که تاکنون تاریخ در هیچ اجتماعی نیرومندتر از آن را به یاد ندارد

.جهان بودافتخار مسئولیت پروراندن آن سرشت آهنینی را داشتند که راز سروري روم بر   هم،

III  - اخالق  

از زمان انیوس یا   ادبیات رومی،  کدام اصول اخالقی پا گرفت؟  ، از این زندگی در دامن خانواده و در پناه خدایان

صحایف . خورد شمرد و بز زوال سادگی و فضیلت کهن اسف می این نسلهاي نخستین را نمونۀ کمال برمی  یوونالیس،

اما . دهد فابیوس و روم لذت طلب نرون را درست رویاروي یکدیگر نشان می  پرحوصلۀاین ادب همچنین روم شکیبا و 

به روزگار فابیوس هم مردمی لذت . گویی کرد گزافه) کنتراست(یکجانبه بر شواهد نباید در باب این رویارویی   با تکیۀ

  .و پر حوصله  و به زمان نرون هم مردمی شکیبا،  طلب بودند،

اما نه   بندو بار، یعنی ناپرداخته و بی  آیین اخالقی روابط جنسی میان مردم عادي به یک حال ماند،  ،از آغاز تاریخ روم

و داستانهایی   رفت، از زنان جوان توقع بکارت می  طبقات آزاده،  در همۀ. ناسازگار با کامیابی در زندگی خانوادگی

خواست که همسرش داراي  حس مالکیت قوي بود و میزیرا در مرد رومی   شد؛ پرآوازه در ستایش آن پرداخته می

مانند   اما در روم نیز،. آنچنان طبع ثابتی باشد که او را در برابر خطر انتقال اموالش به زنازادة حریف خویش حفظ کند

از زمان . بود نکوهیده نمی  به شرط رعایت دقیق ریاکاریهاي آدمیزادگان،  تردامنی پیش از زناشویی میان مردان،  یونان،

  یابد، آنچه همراه با تمدن افزایش می. یابیم مدارکی آشکار در توجیه این نکته می  کاتوي مهین تا زمان سیسرون،

روسپیان بسیار نبودند و حق نداشتند جامۀ خاص   در سرآغاز تاریخ روم،. بیشتر امکان تظاهر فسق است تا نیت فسق

هاي تاریک شهررم و جامعۀ رومی  داشتند تا از گوشه آنان را وا می  بر تن کنند؛  ،که نشانۀ زنان نیکنام بود  کدبانوان را،

هاي نازك طبعی که در اشعار  نظیر هتایراي آتن یا فاحشه  تا آن هنگام هنوز روسپیان آدابدان،. قدم فراتر نگذارند

  .پدید نیامده بودند  اند، اووید مدح شده
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بلکه با این نیت خیر که   اما نه از سر عشقی پرشور،  گرفتند، زن می  گی ـبه سن بیست سال  مردان معموال زود ـ

در زبان زناشویی در روم کلمات ناظر بر این . همسري مددکار و کودکانی سودمند و زندگی جنسی سالم داشته باشند

اموال بودند، نه در حکم   ولۀاز مق  مانند زنان،  کودکان،  در کشتزارها،  بود؛» ازدواج براي فرزند آوري«امر به معنی 

یافت و گاه افراد در کودکی نامزد یکدیگر  هایی جاندار، زناشویی معموال به همت پدران و مادران ترتیب می بازیچه

اي رسمی داشت و پیوندي قانونی به  نامزدي جنبه. الزم بود  هر دو،  در هر مورد رضایت پدران زن و شوي،. شدند می

اي را  موافقت شاخه  دو گروه به نشانۀ  آمدند تا گواه عقد باشند؛ وندان به بزم فراهم میخویشا. رفت شمار می

هر مرد حلقۀ آهنین به انگشت   شد؛ نوشته می  خاصه آنها که مربوط به جهیزیه بود،  شکستند؛ شرایط قرارداد، می

حداقل سن زناشویی . پیوندد ی میرفت که از آنجا عصبی به دل آدم زیرا گمان می  کرد، چهارم دست چپ دختر می

اما در . شد زناشویی اجباري شمرده می  در قوانین اولیۀ روم،. براي دختر دوازده سال و براي پسر چهارده سال بود

این حکم اعتبار خود   هنگامی که کامیلوس در مقام سنسوري روم مالیاتی براي مردان مجرد مقرر کرد،  م، ق413سال 

.را از دست داد

و شوهر یا پدر شوهر   زن کامال در اختیار شوي بود،  کوم مانو و سینه مانو؛ در ازدواج نوع اول،: دواج بر دو نوع بوداز

ازدواج نوع دوم به آیین دینی نیازي نداشت و فقط رضایت عروس و داماد . نسبت به او و اموالش قدرت مطلق داشتند

صورت » با هم کیک خوردن«یا   یا بر اثر خرید،  زندگی مشترك، زناشویی نوع نخست یا به حکم یک سال. کافی بود

زناشویی بر اثر خریداري . خاص پاتریسینها بود  آمد، آن رعایت آیین دینی الزم می که در این نوع ازدواج،  پذیرفت؛ می

این . خرید راستی میجهیزیۀ زن چه بسا مرد را ب  و بلکه شکل معکوس یافت؛  در همان آغاز تاریخ روم از رواج افتاد،

. بایست معادل آن به زن بازگردانده شود می  به هنگام طالق یا مرگ شوي،  جهیزیه معموال در اختیار شوي بود، اما،

هاي عروس و داماد در خانۀ عروس گرد  خانواده. هاي عامیانه سرشار بود بزمهاي زناشویی از تشریفات و ترانه

  هاي خاص عروسی و بازي دلقکان، زنان و ترانه همراه با نواي نی  بستند و، ل انگیز میآنگاه صفی پر زیور و د  آمدند، می

تو « : پرسید ، داماد از عروس می هاي گل بر آن بسته شده بود که دسته  در آستانۀ در،  شدند، خانۀ پدر داماد می  روانۀ

  اگر تو کایوس باشی،«  :گفت نگی به پاسخ میو عروس این عبارت ساده را در بیان دلبستگی و برابري و یگا» کیستی؟

  به نشانۀ  داد و، کشید و کلیدهاي خانه را به او می آنگاه داماد او را از روي آستانۀ در به باال می» .من هم کایا هستم

سپس . شد نامیده می» همیوغی«زناشویی   از این رو،  گذاشت؛ گردن خود و همسرش را زیر یوغی می  همپیمانی،

  .جست ، همراه دیگران در نیایش خدایان خانۀ شوي شرکت می جدید  به نشانۀ پیوستگی به خانوادة  وس،عر

از نوعی که در آن   فسخ زناشویی،. طالق دشوار بود  گرفت، صورت می» با هم کیک خوردن«در ازدواجی که بر اثر 

رضایت طرف  بی  ق به ارادة هر یک از دو طرف،اختیار زن به دست مرد بود، به ارادة شوهر بود، اما در نوع دوم طال

روایت مشکوکی مدعی   م است، ق 268نخستین طالقی که در تاریخ روم ثبت شده در سال . امکان پذیر بود  دیگر،

  به حکم عادات طایفی،. هیچ گونه طالقی در روم صورت نپذیرفته است  از زمان پیدایی شهر رم تا آن زمان،  است که،

به حکم   اگر زنت را به زنا مشغول دیدي،«: گفت کاتوي مهین می. یست زن زناکار یا بیفرزند را طالق دهدبا مرد می

نباید حتی سرانگشتش   اما اگر او از روي تصادف تو را در چنین حالی بیابد،. دادرسی بکشی مجازي که او را بی  قانون،

. زناشوییهاي شادمانه در روم بسیار بود  به رغم این تفاوتها،» .ندک چون قانون وي را از این کار منع می  را به تو بزند،

زنی که دو شوهرش را نیک خدمت کرده ستایشی   در یک جا،. سنگهاي گور از تأثرات پس از مرگ حکایتها دارد

:دلنشین شده است
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گر یاراي مقابله با تقدیر را ا  آن که نخست شوي تو بود، …! اندازه زیبا بودي و به شوهرانت صدیق اي ستاتیلیا که بی

اکنون   یافتم، که در این شانزده سال از دل پاك تو برکت می  اما دریغا که من،  این سنگ براي تو برپا می کرد؛  داشت،

  .ام ترا از دست داده

دستهایی بري به نرمی کرك و «زنانی که کاتولوس آزموده آنان را به داشتن   شاید زنان جوان روم باستان به اندازة

رنج و زحمت زندگی این زیباییهاي جوانانه   شاید در آن عصر روستایی،. زیبا نبودند  وصف کرده است،» نرم و کوچک

هایی کوچک و نازك، و گیسوان و چشمانی معموال سیاه  هایی با خطوط منظم، بینی زنان چهره. کرد را زود تباه می

و اما . گونه که رنگ موهاي آلمانی براي بور کردن مو مطلوب زنان بودهمان   زنان موبور سخت مطلوب بودند،. داشتند

اش را  چهره  و سالها خدمت سپاهی،  اي سخت در تربیت، شیوه. مرد رومی به ظاهر بیشتر هیبت داشت تا زیبایی

را به سبب  بایست آنتونیوس کلئوپاترا می. ساخت همچنانکه تن آسایی بعدي آن را نرم و فربه می  کرد، پرصالبت می

. و قیصر را به هواي حسنی غیر از سر و بینی عقابیش دوست داشته باشد  چیزي جز گونه هاي متورم از شرابش،

  م، که آرایشگران در روم به پیشروي پرداختند، ق 300تا سال . بینی رومی مانند منش رومی بود ـ تیز و ناهموار

و کاهنان   فرمانروایان،  دختران،  پسران،.  به همان شیوة یونانی بودها اصوال جامه. ریش و موي بلند رواج بسیار داشت

این   رسیدند، جوانان چون به سن شانزده می  کردند؛ اي با حاشیۀ ارغوانی به نام توگاپرایتکستا به تن می بلند پایه جبه

  ر انجمنها و تکلیف خدمت در سپاه،به نشانۀ احراز حق رأي د  آوردند و به جاي آن، توگاي مردي را، را از تن به در می

شد و تا نوك پا  اي به نام ستوال به تن داشتند که در زیر سینه یا کمربند بسته می زنان در خانه جامه  پوشیدند، می

نه و بیرون خا  پیراهنی ساده یا تونیکا،  درون خانه،  مردان،. پوشاندند این جامه را با ردایی می  بیرون از خانه،  رسید؛ می

اي  به جامۀ پشمی یکپارچه) به معناي پوشیدن  از واژة تاگره،(توگا . کردند ردایی به تن می  به روي آن توگا و، وگاه،

پیچیدند و آنچه را که  آن را به دور تن می. شد که در عرض دو برابر و در طول سه برابر قد پوشنده بود گفته می

. انداختند آوردند و باز به روي شانۀ چپ می زیر بازوي راست به جلو میاز   انداختند، ماند به روي شانۀ چپ می می

  .ماند بازوي راست آزاد می  آمد در حکم جیب بود؛ چینهایی که نزدیک سینه در جبه پدید می

که نخست بر یک ملت و سپس بر یک شبه جزیره و سرانجام بر یک امپراطوري فرمان   در یک دستگاه آریستوکراسی،

عاطفه و نرمدلی به زندگی . پرورد که ناراحت کننده اما ضروري بود مرد رومی وقاري پرصالبت در خود می راند، می

بایست به همان اندازه ترشرو  در میان همگان می  خاست، خصوصی تعلق داشت؛ هر مرد که از طبقات باالدست بر می

هاي سیسرون  بلکه در خطابه  دیهاي پالوتوس،آن طبع سرکش و شوخی را که نه همان در کم  و  باشد که تندیس او،

حتی در زندگی خصوصی نیز از مرد رومی آن زمان چشم داشتند . پشت نقابی از آرامش تلخ بپوشاند  کند، فغان می

حتی کوتاهی در کار زرع ممکن . نکوهیدند سنسورها تجمل در جامه و خوان را می. که به شیوة اسپارتیان زیست کند

سفیران کارتاژي که از   در نخستین جنگ پونیک،. ز نوع کاتو را به دشنامگویی در حق برزگر واداردبود که مردي ا

ة  رفتند ظروف نقر اي که به میهمانی می با نقل اینکه چگونه در هر خانه  بازرگانان توانگر کارتاژ را،  گشتند، روم باز می

شد و  این ظروف پنهانی از این خانه به آن خانه فرستاده مییک دست از   :انداختند به خنده می  یافتند، یکسانی می

در تاالري که حتی در   اعضاي سنا به روي نیمکتهاي چوبی سخت،  در آن زمان،! تمامی پاتریسینها را بس بود

ثروت و   با این وصف، میان جنگ اول و جنگ دوم پونیک،. نشستند شد، به بحث می زمستان نیز هرگز گرم نمی

تلی از انگشتریهاي   هانیبال از انگشتان رومیانی که در کاناي کشته شده بودند،. روم آغاز فراوانی گذاشت تجمل در

هاي تجملی و خوردن  داشتن جواهر و جامه  و از این رو بیهوده ـ  بارها ـ  زرین بیرون کشید؛ و قوانین محدود کننده،

  صبحانه نان با عسل یا زیتون یا پنیر؛  :اك رومی هنوز ساده بودخور  م، در قرن سوم ق. کرد خوراکهاي گران را منع می

  شد، که معموال با آب آمیخته می  شراب،. خوردند فقط تواگران ماهی یا گوشت می  ناهار و شام حبوب و سبزي و میوه؛
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  شنها و بزمها،ج. شد نوشیدن شراب نیامیخته با آب ناپرهیزي شمرده می  بخشید؛ اي لطف می کم و بیش به هر سفره

  توانستند بدین گونه خاطر خویش را شاد کنند، آنان که نمی  تفریحی الزم بود؛  در این عصر شکیبایی و پرهیزگاري،

نمایان   گذاشتند، شدند و خستگی عصبی خویش را در تندیسهایی که براي آیندگان به جا می سخت گرفته دل می

.کردند می

ها فقیرانه و دور از هم  در روزگاري که مهمانخانه. براي نیکوکاري به افتادگان نبود در این زندگانی بخل آمیز جایی

در « دهد که  گزارش می  که دوستار رومیان بود،  اما پولوبیوس،. غریب نوازي رسمی بود مایۀ آسایش براي همه  بودند،

جوانان در حق پیران . گفتگو مبالغه است ـ و این بی» .دهد به کسی نمی  اگر کسی بتواند چیزي را پنهان کند،  روم،

اما به طور کلی مواهب و لطف رفتار در زندگی هنگامی به روم آمد که جمهوري سر به بالین مرگ   مهربان بودند،

پروراند  کرد و مردانی اغلب درشتخو و معموال سختگیر می جنگ و جهانگشایی قالب رفتار و اخالق را معین می. نهاد

مگر   شدند، به بندگی فروخته می  هزار هزار،  اسیران جنگی،. پروا بکشند و بیدریغ کشته شوند د تا بیکه آماده بودن

آسوده از   گذاشتند تا، کشتند یا به حال خود می اینان را معموال به هنگام پیروزي می  آنکه شاه یا سردار باشند؛

  رومیان پولدوست بودند،. گرفت مطبوعتر به خود می در عالم بازرگانی شکلی  خصالی که گفته شد،. گرسنگی بمیرند

گفتند که هیچ یونانی را  یونانیان می. آنان را کوشا و شریف وصف کرده است  )م ق 160در حدود سال ( اما پولوبیوس 

ردي اما رومیان فقط در موا  ، اگرچه چندین مرد دیوانی به نظارت او برگماشته باشند؛ توان از اختالس بازداشت نمی

بینیم که در سال  می  با این حال،. کردند بسیار نادر وجوه هنگفتی از دارایی همگان را به نادرستی حیف و میل می

کنند که در  مورخان رومی روایت می. رسد م قانونی براي جلوگیري از خالفکاري در انتخابات به تصویب می ق 432

با ستایش بیحد از والریوس   اما این مورخان،  یۀ خود رسید؛تقواي سیاسی به باالترین پا  سه قرن اول جمهوري،

و کوریوس   به کشتزار بازگشت،  به همان تهیدستی آغاز کارش،  کورووس که پس از احراز بیست و یک مقام دولتی،

و فابیوس پیکتور و همکارانش که   دنتاتوس که از غنایمی که از دشمن گرفته بود سهمی براي خویش برنداشت،

. انگیزند شک ما را برمی  ،  ایاي گرانبهایی را که در زمان سفارت خود در مصر گرفته بودند به حکومت تحویل دادندهد

دولت روم در رفتار با حکومتهاي دیگر غالباً پیمان . دادند دوستان مبالغ بسیاري پول بی ربح به یکدیگر وام می

اما سنا در برابر توطئۀ . ارجی، از جمهوري روم صدیقتر بودازدیدگاه روابط خ  شاید امپراطوري روم،  شکست؛ می

ده اسیر   کاناي،  پس از واقعۀ  هنگامی که هانیبال،. مسموم کردن پورهوس خاموش ننشست و او را از ماجرا آگاه کرد

همه جز   ،را به روم فرستاد دربارة خونبهاي هشت هزار اسیر دیگر گفتگو کنند و از آنان پیمان گرفت که باز گردند

پولوبیوس   یکی چنین کردند؛ سنا این اسیر دهمین را دستگیر کرد و به زنجیر کشید و براي هانیبال پس فرستاد؛

کوتاه سخن،  ».چندان نبود که افسردگیش از پایداري و سرسختی رومیان«نویسد که شادي هانیبال از پیروزیش  می

از . و اهل عمل بود  محکم، جدي،  حرمتگذار،  شکیبا،  وفادار،  ظه کار،محاف  فرمانبردار،  این عصر،  رومی تربیت یافتۀ

. کرد تا فرمانروایی بیاموزد فرمانبرداري می. پذیرفت آزادي را نمی  برد و هیچ گونه ژاژخایی در بارة انضباط لذت می

ش بر مملکت معلوم دانست که در امور اخالقی و درآمد او پژوهش کند و ارج او را از روي خدمات حق دولت می

اي  از دلرباییها و شوخ و شنگی و نرمی نااستوار یونانی ـ آتیکی هیچ بهره. به فردگرایی و نبوغ بدگمان بود. گرداند

از خیالپردازي به . آزادي و فرزانگی را؛ و تشکیالت فن او بود  همچنانکه یونانی،  ستود، برمنشی و اراده را می. نداشت

توانست زیبایی را دوست  با اندکی کوشش می. ی نتوانست اساطیري خاص خود پدید آوردچندانکه حت  دور بود؛

چون   یافت و به فلسفه نیز بدبین بود، براي علم محض مصرفی نمی. توانست آن را بیافریند اما بندرت می  داشته باشد،

از افالطون یا ارشمیدس یا مسیح   ،زندگیش  به سبب شیوة. یافت هاي کهن می آن را گدازندة اهریمنی باورها و شیوه

  .توانست بر جهان فرمانروایی کند فقط می. یافت هیچ درنمی
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IV – ادبیات  

. زبان، و ادب نیز بود  پرداختۀ مدرسه،  اي کمتر، بلکه به درجه  و آیین اخالقی،  خانواده، دین،  رومی نه تنها پروردة

کند  نقل می  شاید در مقام داستانپردازي،  داند؛ اما لیویوس، م می ق 250رومی را سال   پلوتارك تاریخ نخستین مدرسۀ

نیاز به » .رفت دبستانی واقع در فوروم می«، به 450یعنی در سال   بسی پیشتر،   ،»ده مرد«محبوب   که ویرگینیا،

.دانستند ن میقوانین نوشته و انتشار الواح دوازدهگانه گواه بر آن است که در آن زمان بیشتر شارمندان خواند

اي خصوصی و  یا تشکیل مدرسه  آموزگار معموال بنده یا آزادمردي بود که از جانب خانواده براي آموزش فرزندانشان،

کار او آموزش خواندن و نوشتن و صرف و نحو و . شد به خدمت گرفته می  رسید، تدریس به هر کودکی که از راه می

حافظه و منش را، با ازبر . یت اخالقی اصل بنیادي و پایان ناپذیر آموزش بودترب  حساب و تاریخ و فرمانبرداري بود؛

بود که رومیان اول از همه زبان  اگر قرار می«هاینه گفته است که . دادند ممارست می  قانون،  کردن الواح دوازدهگانۀ

بایست افعال بیقاعدة التینی  می با این وصف، رومیان» .یافتند فرصت چندانی براي جهانگشایی نمی  التینی بیاموزند،

بر پیروزیهاي میهن و قهرمانانش   با خواندن نظم و نثر،  هر پسر رومی،. را صرف کنند، سپس یونانی را فرا گیرند

به ورزش توجهی . گرفت پرستی می درس میهن  اي که هرگز رخ نداده بود، از رویدادهاي آموزنده  یافت و، آگاهی می

دیدند که بدن را بیشتر با کار سودمند در کشتزار یا اردوگاه ریاضت و پرورش دهند  ح در آن میرومیان صال  شد؛ نمی

  .تا از راه مسابقه در ورزشگاه یا زورخانه

تند و کوتاه؛ جمالت و عبارات   و خالی از زواید بود و نظامی وار،  خورد، به درد عمل می  مانند گویندگانش،  زبان رومی،

زبانهاي هند و   آن را، درون خانوادة  همانندیهاي بیشمار،. به سوي هدفی روشن روان بود  وي منظم،ر آن، با دنباله

در   زبان التینی،. داد پیوند می  با سانسکریت و یونانی و سلتی ـ یعنی زبانهاي مردم گل و ویلز و ایرلند ـ  اروپایی،

تر بود؛ لوکرتیوس و سیسرون از دامنۀ  یونانی تهیدستاز   سازي، پذیري و آسانی ترکیب  پرداختن کنایات و نرمش

التینی زبانی بود با   با اینهمه،. کردند شکوه می  و فقدان سایه روشنهاي ظریف در آن،  ها در این زبان، محدود واژه

رده و بهترین دستمایه براي فن خطابه؛ و به سبب ساختمان فش  شکوهی پر آوا و قوت مردانه و، در پرتو همین صفات،

از راه کوماي و اتروریا ) در ائوبویا(الفباي التین از خالکیس . ترین قالب براي قانون رومی شایسته  منطقی جمالتش،

حروف صورت   همۀ  م است، در قدیمیترین سنگنبشتۀ التینی که به دست آمده و منسوب به قرن ششم ق. آمده بود

، و حرف صدادار مانند حروف صدادار ایتالیایی تلفظ Wیا  Uنند ما Y ،Vمانند  K ،Jمانند  Cحرف . یونانی دارند

  .شد خوانده می» کیکرو«و سیسرون   شناختند، می  »یولیوس کایسار«معاصران قیصر او را . شد می

و اغلب روي سفید لوحۀ چوب موم   سپس پشت پوست درخت،  نخست به روي برگ،  رومیان با قلم چاکدار و مرکب،

چون صورت نوشتاري التینی بیش از صورت گفتاري . نوشتند ا به روي چرم و کاغذ کتانی و پارشمن میو بعده  اندود،

مانند آنچه امروزه در امریکا یا   زبان ادب از زبان تودة مردم بیش از پیش دور شد ـ  آن در برابر تغییر مقاومت کرد،

از   ی و اسپانیایی و پرتغالی و فرانسوي و رومانیایی،آهنگ رومیایی، یعنی ایتالیای زبانهاي خوش. دهد فرانسه رخ می

بلکه سربازان و بازرگانان و حادثه جویان به ایاالت   اي پدید آمد که نه شاعران و نحویان، التینی عامیانه و نپرداخته

  ،»شوال»  ،»کاوالو«  ،»کابالو«است ـ مانند » اسب«هایی که در زبانهاي رومیایی به معناي  بدین گونه، واژه. آورده بودند

به (التین،   در زبان عامیانۀ. در زبان ادبی» اکوئوس«نه از   اي گرفته شد،  در التینی محاوره» کابالوس«ـ از  »کال«

یا   و نیز حروف و در پایان کلمات، باز مانند این زبانها،  مانند در فرانسه و ایتالیایی یک هجا داشت؛) مذکر  معناي او،

جوانان رومی چگونه   در آن سه قرن جمهوري، ».بهترین از فساد بدترین پدید آمد«: آمد به تلفظ نمی شد یا حذف می

روم باستانی و   و تصنیفهاي عامیانۀ  ،»انجمن شخمزنی«مانند آواز   خواندند؟ اوراد و سرودهاي دینی، ادبیاتی می

ها بر حوادث  داللت نشانه  حوادث،  احوال والیات،  تخابات،از ان  گردآوردة کاهنان ـ  گزارشهاي رسمی ـ غالباً. اي افسانه
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تاریخ «کتابی معتبر به نام ) م ق 202در سال (فابیوس پیکتور   بر اساس این مدارك، .داد میآینده و تعطیالت خبر 

ینی هنوز سزاوار نثر ادبی نبود تا زمان کاتو هیچ یک از مورخان آن را به کار فراهم کرد؛ الت  اما به زبان یونانی،  ،»رم

هاي  آمیز و کنایه اي از مهمالت مطایه که آمیخته  ،»ساتوراي«به نام   هاي درهم و برهم نثر، از مجموعه. بردند نمی

ها یا نمایشهاي لودگی آمیز  هجویه .اي براي هوراس و یوونالیس بیافریند توانست قوالب تازه لوکیلیوس می  عشقی بود،

که از شهر ایستریا آمده   شد؛ برخی از این بازیگران، زشتی نیز وجود داشت که به توسط بازیگران اتروریایی بازي می

و مشتقات آن را به زبانهاي   را به زبان التینی،) یعنی بازیگر( » ایستریو«نام گرفتند، و واژة » ایستریانی«بودند، 

شد که هزاران  اي برگزار می آور و نیمه بالبداهه نمایشهاي خنده  در تعطیالت و روزبازارها،. وارد کردند  اروپایی،امروزي 

  باکرة  جوان اسرافکار در بند عشق،  اند؛ پدر توانگر و ابله، کمدي قدیم و جدید ایتالیایی قهرمانان خود را از آنهاگرفته

  اي که همیشه در کمین خوراك است، و دلقک دست افشان و معلق زن، شکمباره  بدفرجام، خادم هوشیار و حقه باز،

جوانان   اش هنوز به دیدة هاي خوشرنگ جامه و شلوار گشاد و پیراهن چسبان و گشاد آستین و سر تراشیده که وصله

  . یافت شده است پانچصورتی درست همانند پانچینلو یا   در نقشهاي دیواري پومپئی،. ما آشنا است

تارنتوم به دست رومیان افتاد و   در آن سال،. اي یونانی در روم پدید آمد م توسط بنده ق 272ادبیات در حدود سال 

چون   وي،. داما بخت یار لیویوس آندرونیکوس بود که فقط به اسارت درآم  بسیاري از اهالی یونانی آن کشته شدند؛

التین و یونانی را به فرزندان خدایگان خود و عده اي دیگر آموخت و براي آنان اودیسه را به نظم   به روم آورده شد،

التینی ترجمه کرد، و آن نظمی بود که ابیاتی با اوزان نامرتب و گسسته داشت و بیشتر از روي تکیۀ » ساتورنی«

چون آزاد شد، از طرف شهربانان مأمور گشت که براي   آندرونیکوس،. نهاآ  شد تا از روي شمارة حروف تقطیع می

وي این نمایشها را مطابق قوالب یونانی ساخت و . م یک تراژدي و یک کمدي بنویسد ق 240سال   )لودي(مسابقات 

آواز خواند تا آنکه  و ابیاتشان را همراه با نی لبک به  به روي صحنه درآورد و در مقام قهرمانان اصلی آنها بازي کرد،

آنگاه کس دیگري را خواست تا ابیات را بخواند و او بازي کند، و این شیوه در بسیاري از نمایشهاي . صدایش برید

بدون به کار بردن   یعنی هنر بیان معانی با ایما و اشاره،(دیگر در روم باقی ماند و در پدید آوردن فن پانتومیم 

یان از این رواج نمایش ادبی چندان شاد شدند که به احترام آندرونیکوس به شاعران دولت. سهمی بسزا داشت) کلمات

  از آن پس،. حق دادند تا انجمنی به وجود آورند و مجالس خود را در معبد مینروا بر فراز تپۀ آونتینوس برپا کنند

. اي را در جشنهاي همگانی اجرا کنند رسم شد که این بازیهاي صحنه

با   سربازي داشت،  که سابقاً پیشۀ  به نام کنایوس نایویوس،  مردي پلبی،  ز این نخستین نمایش تاریخی،پنج سال پس ا

سنت   کرد، پروا هجو می نادرستیهاي سیاسی رایج در پایتخت را بی  آریستوفان،  به شیوة  نوشتن کمدیی که در آن،

  پس پوزش خواست و آزاد شد،  نایویوس به زندان افتاد،هاي قدیمی شکایت بردند و  خانواده. پرستان را به خشم آورد

با   سالخورده و دور از وطن،. اي به همان تندي هجویۀ نخست نوشت و این بار از روم تبعید شد اما بیدرنگ هجویه

حماسه با   ساخت؛  جنگ نخستین پونیک، که خود در آن سرباز بود،  اي دربارة حماسه  اي، پرستانه شوق میهن

  در پرداختن موضوع و چند صحنۀ آثار خود،  شود، و ویرژیل، نگذاري روم به دست پناهندگان اهل اتروریا آغاز میبنیا

بهتان   به حکم قوانین نظارت،: محکومیت نایویوس زیان دیگري را نیز به همراه داشت. از آن الهام گرفته است

گزند رسید و دستگاه سیاست روم از نعمت  ی کمدي رومی و بر اثر آن به جانداري و تازگ  جنایتی عظیم شناخته شد،

اما این شیوه نیز با   اي به شعر از روي تاریخ روم نوشت، نایویوس همچنین نمایشنامه. بهره شد انتقاد عامه بی  پاالیندة

از . پرداختهاي یونان خیره به گردش  تراژدي رومی در چراگاههاي پربار افسانه  از آن پس،. مرگ شاعر پایان گرفت

این یک در وصف دختري عشوه   از آن میان،. اي باقی است که حکایت از طبع روان او دارد نایویوس فقط چند قطعه

  :گر
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و نوازشها و   ها، و با گفته ها و غمزه  جهد، از پیش یکی به نزد دیگري می  کند، گویی که در میدانی توپ بازي می

نگریستن   پیرامونش شایستۀ  فشرد؛ دمی دستی و گاه دیگر پایی را می  ز است،مردان همه چی  براي همۀ  هایش، بوسه

  .و آنجا با زبان ایما  و اینجا با ترانه،  اي پرخواهش؛ است و لبانش سزاوار نیاز کردن بوسه

اند و  ا نداشتهرومیان منش کاتو ر  اند و همۀ دل انگیز است که ببینیم زنان در آن زمان نیز به اندازة امروز دلربا بوده

  .سپرده است گاه تن به لذت می  پارسامنشی نیز، در سایۀ رواق،

، علوم هنوز  اي که براي ریختن طرح کشتزار یا پرستشگاهی کفایت کند به اندازه  جز اصول حساب و اندکی هندسه،

رقامی که به کار آموخت، و ا کودك شمارش را با انگشتان می. مقامی در تربیت یا فرهنگ شارمند رومی نداشت

)  X( ، یا دو دست که در رأس به هم پیوسته باشند )V( ، یا دست باز شده )I( برد از روي شکل انگشت باز شده  می

یا پس )  I X(یا به پیش )  I Iو I I I(ها را مکرر کند  براي نوشتن ارقام دیگر کافی بود که همین نشانه  شد؛ تقلید می

روش حساب اعشاري که مبتنی بر اضعاف و . آنها بکاهد یا بیافزاید  ی بگذارد تا بر شمارةرقم)  V Iو  X I I( آنها 

رومیان هندسه را در . از همین به کار بردن دست در شمارش پدید آمد  انگشتان دست بود،  یعنی شمارة  مضارب ده،

از . حتی یک مسئله نیفزودند  یونانی،  شۀاندی  پرداختۀ  اما بر این فراوردة  بردند، معماري و مهندسی خوب به کار می

چیزي   یعنی علم احکام نجوم،  آن و گرمی بازار خواهر یا مادرش،  جز تقویم آشفتۀ  علم هیئت رومی در این دوره،

.نمی دانیم

مار را فقط خدایان توانایی شفاي بی  اي بود مربوط به گیاهان خانگی و سحر و دعا؛ بیشتر مقوله  تا قرن سوم،  پزشکی،

شد ـ همچنانکه امروز از  از خدایی جداگانه یاري خواسته می  براي هر بیماري،  براي آنکه درمان مسلم باشد،  داشتند؛

  شد؛ فبریس و مفیتیس نماز برده می  به درگاه االهۀ  در دفع آفت ملخ روستاها،. خواهند متخصصی جداگانه یاري می

معابد شفابخش و آبهاي مقدس مانند امروزه فراوان . خواسنتد درمان می» نوي تببا«رومیان از   همچنانکه، تا قرن ما،

محیط   و در آن پرهیز از خوراك و آب درمانی،  مرکزي پر ازدحام براي شفاي دینی بود،  پرستشگاه آسکلپیوس،. بود

  پرستاران ورزیده،  دهندة دعا و آیین تسالبخش پرستش، و یاري پزشکان و حضور نشاط  دردسر روزانه، آرام و کار بی

پنج   با این وصف،. داد تا اعتماد بیمار بازگردانده شود و بظاهر شفایی معجزه آسا رخ دهد همه، دست به دست هم می

بردگان پزشک و پزشکان فریبکار در روم بودند و برخی از ایشان به کار دندانپزشکی اشتغال   قرن قبل از میالد،

مگر آنکه طال براي پوشاندن دندانها به کار رفته   ، کرد ح دوازدهگانه دفن طال را با مرده ممنوع میزیرا الوا  ورزیدند؛ می

جراحیهاي وي چنان . خوریم برمی  یعنی آرخاگاتوس پلوپونزي،  به نام نخستین پزشک آزادة روم، 219در سال  . باشد

جنون او «بعدها   ز آزادي شهر را به او بخشید؛پاتریسینها را خرسند کرد که سنا حق اقامت رسمی و برخورداري ا

پزشکان یونانی گروه   از آن زمان باز،. باعث شد که لقب کارنیفکس یعنی قصاب به او بدهند» براي بریدن و سوزاندن

  .گروه به روم آمدند و پیشۀ پزشکی را در آن سامان به انحصار خود درآوردند

V – پرورش خاك  

زیرا زندگی پرتکاپویش در کشاورزي و سربازي او را تندرست و نیرومند   از بسیار نداشت،رومی آن عصر به پزشکی نی

ساخت  شهر می. کرد همچنانکه یونانی به دریا؛ زندگیش را بر اساس زمین استوار می  به خاك دلبسته بود،. داشت می

متصرفات خویش سازمان   حراست و توسعۀسپاه و حکومت را براي   هاي آنان فراهم آیند؛ ه تا در آن برزگران و فراورد

.پنداشت و خدایان را ارواح زمین جاندار و آسمان جانبخش می  داد؛ می

بخشی از زمین که بر اثر . . مالکیت خصوصی موجود بوده است  تا آنجا که بتوان در تاریخ روم به گذشته رفت،

خانوادة روستایی دوران نخستین . حکومت بود نام داشت و از آن» کشتزار همگانی«آمد،  کشورگشایی به دست می

و با قناعت با محصول آن   در آن کشت،  افرادش، و گاه یک بنده،  جمهوري دو یا سه ایکر زمین داشت که با همۀ
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شدند و،  خاستند و تا کمر برهنه می خفتند، و زود از خواب برمی افراد خانواده به روي حصیر می  همۀ. کرد زندگی می

کرد و گوشتش به مصرف هدیۀ دینی و خوراك جشنها  ا گاو نر کندرویی که سر گینش کار کود را میهمراه ب

  شد، از بازماندة آدمی نیز براي بارور کردن زمین استفاده می. کشیدند زدند و شنکش می زمین را شخم می  رسید، می

ت مربوط به کشاورزي علمی را از کارتاژ و رساال. اما کودهاي شیمیایی در ایتالیاي پیش از دورة جمهوري نادر بود

کردند تا یکسره  و زمین را گاه به چراگاه مبدل می  به تناوب، عبارت بود از غله و سبزي؛  محصول،. آوردند یونان می

سیر از همان هنگام چاشنی رایجی به . مردمان بود  جزو خورشپایۀ  پس از غله،  سبزي و میوه فراوان و،. فرسوده نشود

مانند : گرفتند شد می برخی از اشراف نام خود را از محصولی که در کشتزارهایشان بیشتر روییده می. آمد مار میش

؛ کشت انجیر و زیتون و انگور بتدریج جاي کشت حبوب و )لوبیا(  »فابی«، و )پیاز(  »کایپیونس«، )عدس(» لنتولی«

در مشعل و چراغ به کار سوخت   صابون در حمام شد؛و   روغن زیتون جانشین کره در خوراك،. سبزیها را گرفت

براي مو   اي، بر اثر بادهاي خشک و خورشید سوزان تابستان مدیترانه  خورد و از ترکیبات اصلی مرهمهایی بود که، می

دیگر زیرا ایتالیاییان پوشاك پشمی را از انواع   گوسفند بیش از ستوران دیگر مورد عالقه بود،. آمد و پوست الزم می

پروردند، و تقریباً هر خانواده گلزاري خاص خود  خوك و ماکیان می  در حیاط کشتزاران،. داشتند تر می پوشاك دوست

  .داشت

که آهن خیش را به شمشیر مبدل کرده   بسیاري از برزگران،. جنگ این تصویرکار و کوشش روستایی را بر هم زد

بسیاري دیگر امالك   هاي خود باز نگشتند؛ شده و دیگر به کشتزاراسیر دشمن شدند یا در شهرها گرفتار   بودند،

سپاهیان یا رها شده یافتند که جرئت دوباره آغاز کردن را در خود ندیدند؛ گروهی زیر بار   خویش را چنان غارتزدة

هاي  ل خریدند و خانه، زمینهاي اینان را به قیمت ناز یا زمینداران بزرگ  آریستوکراتها،. وامهاي سنگین از پا درآمدند

و محصول کشتزارها را از غله به میوه و تاك   ،)نظام امالك وسیع  به معناي تحت اللفظ،( رعیتی را به التیفوندیا 

زیر نظارت   هاي گاو و گوسفند را به روي آنها رها کردند و بندگانی را که در جنگ اسیر شده بودند، بگرداندند و گله

  آمدند، مالکان گاه سواره براي بازدید به امالك خود می. در آنها به کار گماشتند  رده بود،مباشري که چه بسا خود ب

در کوشکهاي خود در رم یا حومۀ آن » زمینداران دور از زمین«به عنوان   بلکه،  زدند، اما دیگر دست به کاري نمی

اي از مستأجران وامدار در  طبقه  ان قرن سوم،در پای  م روایی یافت، که از همان قرن چهارم ق  این رسم،. زیستند می

اي از مردم تهیدست و خانمان باخته در پایتخت پدید آورد که سرانجام نارضایی روزافزون آنان  و توده  روستاها،

.تباه کرد  جمهوري روم را، که فراوردة رنج روستایی بود،

VI – صناعت  

تواند بسیاري نکات را در تاریخ سیاسی و اقتصادي ایتالیا  ت که می، و این معنایی اس زمین از حیث معدن بیمایه بود

اما   آمد، مس و سرب و قلع و روي نیز به دست می  نقره کم بود و طال هیچ نبود؛ آهن باندازه وجود داشت،. روشن کند

ا آنها را به عامالن ام  معادن امپراطوري بود،  حکومت صاحب همۀ. نه به آن مقدار که رشد صنعتی کشور را تأمین کند

فلزگري و . بردند سود فراوان از معادن می  کشی از زندگی هزاران بنده، با بهره  و این عامالن،  داد، خصوصی اجاره می

و فقط بهترین و جدیدترین معادن به دستیاري   مفرغ بیش از آن مصرف داشت،. تکنولوژي چندان پیشرفتی نکرد

. شد برداري می بهره  ه ارشمیدس و دیگران در سیسیل و مصر اختراع کرده بودند،جراثقال و چرخ و دلو زنجیري، ک

جنگلها بتدریج   در طول دهها سال،  بریدند، درختان را نیز براي ساختن خانه و اثاثه می  چوب مایۀ اصلی سوخت بود؛

. و افزار سازي در کامپانیا بود اسلحه  پر رونقترین صناعت،. از روي کوهستانها دامن برچیدند تا الوار فراوان شود

آجر و کاشی و مجراي آب   عالوه بر ظرف،  سفالینه سازان،. کارخانه وجود نداشت مگر براي ساختن اسلحه و سفالینه

کردند و آثاري هنرمندانه پدید  هاي یونانی تقلید می گران از ساخته کوزه  ساختند؛ در آرتیون و جاهاي دیگر، و لوله می
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با وجود آنکه   هاي طراحی و پرداخت و رنگ کردن کتان و پشم، بافی در رشته صناعت پارچه  از قرن ششم، .آوردند می

از صورت هنر خانگی بیرون آمد و رو به توسعه   دختران و زنان و بردگان سخت به کار ریسندگی مشغول بودند،

بلکه براي صدور نیز   نه تنها براي بازار محلی، هاي کوچکی گرد آمدند که بافندگان برده و آزاده در کارخانه  گذاشت؛

  .بافت پارچه می

هاي  پلها نامطمئن، عرابه  ها بد، جاده. دشواریهاي حمل و نقل از تولید صنعتی براي مصارف غیر محلی جلوگیري کرد

ها صورت  ها و رودخانه رعهناگزیر حمل و نقل از راه ت  از این رو،. و دزدان بیشمار بودند  کاروانسرا کمیاب،  گاوي کندرو،

تا سال   اما،. کردند تا از شهرهاي درون بومی گرفت و شهرهاي ساحلی محصوالت خود را بیشتر از دریا وارد می می

چون معموال نام کنسول یا سنسوري که   نامیدند، ساخته بودند؛ راهها را چنین می» راه کنسولی«رومیان سه   ،202

  هاي ایرانی و کارتاژي، بر جاده  در دوام و پهنا،  بزودي این شاهراهها،. ماند بود بر جاده می ساختمان آنها را شروع کرده

 370یا جادة التینی بود که در حدود سال » التیناویا«قدیمترین آنها . که سرمشق آنها قرار گرفته بود، تفوق یافت

با به کار گاشتن هزاران بزهکار، جادة   دیوس کور،، آپیوس کالو312در سال . هاي آلبان رساند م رومیان را به تپه ق

بالغ بر   طول آن،  و تارنتوم رسید؛  بروندیسیوم،  ونوسیا،  این راه بعدها به بنونتوم،  آپیا را میان روم و کاپوا آغاز کرد؛

و با راههاي   کرد؛ ان می؛ بازرگانی با یونان و خاور زمین را آس داد دو کرانۀ ایتالیا را به هم پیوند می  کیلومتر، 535

را از روم » راه آورلیوسی«، سنسور آورلیوس کوتاه ساختن 241در سال . شد در متحد کردن ملت ایتالیا یار می  دیگر،

  ، کایوس فالمینیوس جادة فالمینیوسی را به آریمینوم گشود؛220در سال . آغاز کرد  از طریق پیزا و جنووا،  به آنتیب،

: عظیم راهها ایتالیا را فرا گرفت  بتدریج شبکۀ. پیوست تیبور را به کورفینیوم می» جادة والریوسی»  و در همان اوان،

؛ راه )187(آمد  شد و از راه بونونیا و موتینا به سمت پالسنتیا در شمال باال می جادة آیمیلیوسی از آریمینوم آغاز می

در ). 132(آمد  از راه واونا به پادوا می  از آریمینوم،  پوپیلیا، و راه  ؛)148(پیوست  پوستومیوسی جنووا را به ورونا می

این . شمالی افریقا را نیز در بر گرفت  هایی از ایتالیا به وین و تسالونیکا و دمشق کشیده شد و کرانۀ جاده  قرن بعد،

امپراطوري را محفوظ و متحد و   ا،ه با شتاباندن نقل و انتقال سپاهیان همراه با انتشار اخبار و عادات و اندیشه  راهها،

بازرگانی در پرجمعیت و غنی کردن ایتالیا و اروپا سهمی بسزا   داشت و بعدها به صورت راههاي عمدة سرزنده نگاه می

.داشت

طبقات باالدست رسم ارزان . مدیترانۀ خاوري رشد نکرد  به رغم این شاهراهها، بازرگانی هیچ گاه در ایتالیا به اندازة

گذاشتند؛ و  نگریستند و آن را به بندگان آزاد شدة یونانی و شرقی وامی دن و گران فروختن را به دیدة خواري میخری

بازرگانی خارجی نیز به همین گونه . در شهرها خرسند بودند» روز نهم«روستاها نیز به بازارهاي مکاره و بازارهاي 

  چه با پارو و چه با بادبان،  ها کوچک بود و سرعتشان، کشتی  حمل و نقل از راه زمینی خطر داشت؛. تنگ دامنه بود

از ترس، در بندرها   و از ماه آبان تا اسفند،  کردند، و در بنادر توقف می  بیش از قریب یک فرسخ و نیم در ساعت نبود،

و راهزنان نیز گاه گاه از   آن،و پادشاهیهاي یونانی بر خاور   راند، کارتاژ بر باختر مدیترانه فرمان می. انداختند لنگر می

تیبر نیز مدام از   دهانۀ. زدند کمینگاههاي خویش بر بازرگانانی که فقط اندکی از ایشان درستکارتر بودند شبیخون می

  دویست کشتی در آنجا به قعر آب فرو رفت؛  در یک طوفان،  بست؛ شد و راه بندر رم را در اوستیا می الي پر می

در حدود سال . ارزید اش نمی به زحمت و هزینه  در عکس جهت آن،  چنان قوي بود که سفر به رم،وانگهی جریان آب 

  م، ق 200در حدود سال . ارزید اش نمی در عکس جهت آن، به زحمت و هزینه  م، قوي بود که سفر به رم، ق 200

و کاالهاي خود را از راه زمین به  آغاز کردند  کیلومتري جنوب رم، 218در   ها به لنگراندازي در پوتئولی، کشتی

  .پایتخت فرستادند
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به   با تضمین دولت،  الزم شد که ضرب سکه و اوزان و مقیاسها،  براي آسان کردن این بازرگانی خارجی و داخلی،

شد، زیرا در  گاو هنوز به عنوان وسیلۀ مبادله پذیرفته می  م گلۀ تا قرن چهارم ق .درآیدصورت واحد متحدالشکلی 

قطعات نتراشیدة مس به   چون بازرگانی رو به گسترش گذاشت،. همه جا ارزش داشت و بآسانی حرکت پذیر بود

. »آس«واحد ارزش . عمل تقویم یا ارزیابی عبارت بود از ارزیابی مس  ؛)م ق 330در حدو (پول به کار رفت   منزلۀ

و چون بیشتر به روي   حکومت رسماً به ضرب سکه آغاز کرد، 338قریب نیم کیلوگرم وزن مس بود؛ از سال  یعنی

پلینی روایت . نامیدند می) به معناي گله» پکوس«از (» پکونیا«، آن را  شد سکه نقش گاو یا گوسفند یا خوك حک می

نیازهاي خود را نداشت، آس را به دو اونس  وسیلۀ رفع[ روم]چون جمهوري   کند که در نخستین جنگ پونیک، می

مقدار آس به یک  202مس تقلیل داد؛ با این تدبیر پنج ششم از ارزش پول کاسته و وامهاي دولت صاف شد تا سال 

 269در سال . برآورده شود» جنگ اجتماعی«هاي  م به نیم اونس کاهش یافت تا هزینه ق 87اونس رسید؛ و در سال 

برابر با ده آس و مساوي با دراخماي آتنی در دوران کاهش ارزش   ،)دینار(یکی دناریوس   :ضرب شددو نوع سکۀ نقره 

 217در سال   .، یا یک چهارم دناریوس برابر با دو نیم و آس  ،)سسترس(و دیگري سسترتیوس   آن پس از اسکندر؛

به پول . به جریان گذاشته شد و شصت سسترس  آوري ـ به ارزش بیست، چهل،  هاي طالي رومی ـ نخستین سکه

اما چون فلزات گرانبها در آن هنگام   و دناریوس با بیست سنت برابر بود؛  سسترس با پنج،  آس با دو سنت،  امریکایی،

  پیش از نرون،  صرف نظر از نوسانات قیمتها،. این سکه قدرت خریدي چند برابر حال داشت  بسی نادرتر از امروز بود،

را در جمهوري روم باید به ترتیب برابر با شش و ) دناریوس 6000برابر با (و تالنت   ترس، دناریوس،سس  آس، ارزش

. در نظر گرفت 1942دالر پول امریکایی در سال  3600پانزده و شصت سنت و 

نه را نیز معابد کار صرافخا  براي رومیان قدیم،. هاي تضمین شده بر رونق امور و معامالت مالی افزود ضرب این سکه

کند؛ و حکومت تا پایان تاریخ روم از ساختمانهاي استوار آنها به  بانک کار معابد را می  همچنانکه براي ما،  .کرد می

وام . کرد، شاید به این اعتبار که پرواي دین از دستبرد به آنها جلوگیري کند وجوه دولتی استفاده می  خزانۀ  منزلۀ

در سال . کرد واح دوازدهگانه بهرة بیش از هشت و یک سوم درصد در سال را منع میزیرا ال   دادن رسمی کهن بود،

اما افراد از این منع حکیمانه چندان آسان طفره   به هیچ رسید، 342و در سال   نرخ رسمی به پنج درصد، 347

شیوع فراوان داشت، و ) دیعنی گرفتن بهرة بیش از دوازده درص(ربا . رفتند که حداقل نرخ واقعی دوازده درصد بود می

از زیر بار تعهدات کمرشکن خود   به نام ورشکستگی یا با وضع قانون جدید،  الزم بود که وامداران، هر چند یک بار،

به این معنی که رهن کسانی را که امکان پرداخت   م، دولت راه تازه اي براي نجات یافت، ق 352در سال . رهایی یابند

یکی از خیابانهاي . ذیرفت و گروگیران را واداشت تا نرخ کمتري از گرودهندگان دیگر بگیرنددین از جانبشان بود پ

در   پول،. هایی بیشمار برپا کردند دکه» صاحب میز«دهندگان و افراد  صرافان شد و در آن وام  پیوسته به فوروم راستۀ

به صورت وام   ،  امور بازرگانی یا مسافرتها  ین هزینۀو براي تأم  کاریهاي دولتی، برابر زمین و محصول و وثیقه یا مقاطعه

چند تن با   اي را امضا کند، به جاي آنکه یک صراف سند معامله  صنعتی را گرفت؛  وام تعاونی جاي بیمۀ. شد داده می

که به   مشترك وجود داشت که اجراي پیمانهاي دولتی را،  شرکتهایی با سرمایۀ. کردند هم وجوه الزم را فراهم می

به شکل   کردند و سرمایۀ خود را با فروش اوراق سهامشان به مردم، تعهد می  شد، وسیلۀ سنسور به مزایده گذاشته می

یعنی وابسته به کسانی که دست در کار معامالت عمومی یا   این شرکتهاي عمومی،. دادند افزایش می  ،»پا خرده«سهام 

سهم ) کارتاژ(قل مهمات براي سپاهیان و ناوگان روم در جنگ دوم پونیک دولتی بودند ـ در فراهم آوردن و حمل و ن

اکویتس یا طبقۀ . و البته کار ایشان از دوز و کلکهاي مرسوم براي فریفتن دولت خالی نبود  اي داشتند، عمده

. ر آنها بودندو بندگان آزاد شده مسئول جزء کوچکت  دار بخش بیشتر این معامالت، داران و بازرگانان عهده سرمایه

.شد کردند اداره می خویش را تأمین می  گرانی که خود سرمایۀ معامالت غیر دولتی از جانب معامله
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بیشتر این گونه کسان . اي خاص خود داشت صناعت در دست افزارمندان مستقلی بود که هر یک دکۀ جداگانه

کارگر انواع مختلف داشت و . آمد ان بردگان فراهم میاي از ایشان از آزادشدگان هم اما بخش فزاینده  آزادمرد بودند،

رقابت بردگان پایۀ مزد کارگران آزاده را پایین . کرد تا به مشتریان خصوصی کار خود را بیشتر به بازار عرضه می

عملی  اعتصاب امري غیر  میان این مردم،. کرد آورد و پرولتاریا را به زندگی رنجباري در برزنهاي ویرانه محکوم می می

در واقع نخستین جنگ ) م ق 139(» نخستین جنگ بردگان«داشتند؛  و نادر بود، اما بردگان بارها سر به شورش برمی

  شد تا کار براي همه فراهم، اي براي جنگ ساخته می بهانه  گرفت، هر گاه آتش نارضایی همگانی باال می. نوع خود نبود

خشم خلق بر ضد دشمنی خارجی واگردانده شود ـ دشمنی که و   و پول از ارزش افتاده میان مردم پخش،

سرزمینهاي او بتواند گرسنگی رومیان پیروزمند را فرو بنشاند یا گروهی شکست خورده و کشته به چنگ ایشان 

اما اینها کمتر دربارة مزد و ساعات یا شرایط کار اندیشه   کارگران آزاد اتحادیه یا انجمنهایی داشتند،. بیندازد

در   نوما نخستین کسی بود که آنها را بنیاد کرد یا صورتی قانونی بخشید؛ به هر تقدیر؛  به موجب روایات،. کردند می

و درودگران   رنگرزان،  گران، کوزه  کفاشان،  آهنکوبان،  مسگران،  زرگران،  سازمانهایی خاص نی نوازان،  م، قرن هفتم ق

ترین سازمانهاي جهان  پردامنه  یعنی بازیگران و خنیاگران ـ از جملۀ ـ » هنرمندان دیونوسوسی«گروه . وجود داشت

و   ،)طناب بافان(شالنگیان   آهنگران،  مفرغکاران،  دباغان، بنایان،  انجمنهاي آشپزان،  م، در قرن دوم ق. باستان بودند

ها جز  هدف اصلی این اتحادیه. دیگر باشدة سازمانهاي  پدید آمد؛ اما قدمت اینها نیز باید به همان انداز  بافان،  پارچه

بسیاري از آنها شرکتهایی بودند که یکدیگر را در پرداخت مخارج   برخورداري از لذت همنشینی اجتماعی نبود؛

  .کردند تشییع جنازه ها متقابال یاري می

برداري ازکانها و  بر بهره. کرد حکومت نه تنها امور اتحادیه ها، بلکه شئون بسیاري از زندگی اقتصادي روم را تنظیم می

با وارد کردن خوراك و فروختن آنها به قیمت کم به مردم   و،  امتیازات و پیمانهاي دیگر دولتی نظارت داشت؛

کرد؛ یک بار چون شرکت  براي انحصارگران جریمه مقرر می. کاست از خشم پلبها می  خواهندگان آن،  تهیدست و همۀ

سیاست بازرگانی . صنعت نمک را ملی کرد  کارگر افزایش داد،  حدي باالتر از توان طبقۀ انحصارگري قیمت نمک را به

و بعد   بازرگانان گشود و از اوتیکا،  باختري را براي همۀ  پس از چیرگی برکارتاژ، راه مدیترانۀ: حکومت آزادیخواهانه بود

ورود و صدور همه گونه کاال را اجازه   دریافت تعرفه، بی  به شرطی حمایت کرد که هر دو بنادري آزاد بمانند و،  دلوس،

معموال به   اي گمرکی، تعرفه  کرد؛ یا حبوب را منع می  روغن،  شراب،  آهن،  صدور اسلحه،  ، در موارد بسیار، دولت. دهند

را به شهرهاي دیگر  نازل  و بعدها این تعرفۀ  داشت، ها به روم مقرر می میزان دو و نیم درصد براي ورود بیشتر فراورده

حکومت . کرد در سراسر ایتالیا مالیات خاصی به نام مالیات بر ثروت گردآوري می  م، ق 147تا سال . نیز گسترش داد

.رسانید رفته درآمدي متوسط داشت و مانند حکومتهاي متمدن دیگر آن را بیشتر به مصرف جنگ می هم روي

VII – شهر  

یکی از شهرهاي عمدة   به برکت مالیات و غنایم و غرامات و جمعیت روزافزون،  م،ر) م ق 202یعنی در سال (اکنون 

در رم حکایت   یعنی مرد بالغ آزاده،  شارمند، 270‘713  از وجود  234آمار سال . رفت مدیترانه به شمار می  منطقۀ

به  147، و در سال 258,318به  189اما در سال   این رقم کاهش نمایانی گرفت،  در طی جنگ بزرگ،  داشت؛

تن  1,100,000جمعیتی نزدیک به  189شهر رم در سال  –توان حساب کرد که کشور  می. افزایش یافت 322,000

ساکنان ایتالیاي واقع در جنوب . اند زیسته درون دیوارهاي شهر می 275,000که از آن میان شاید   داشته است،

و رهانیدن و   هاجران و جذب ملتهاي شکست خورده و ورود مردمان،سیل م. اند روبیکون بالغ بر پنج میلیون بوده

رم را به   تا زمان نرون،  تغییراتی در ترکیب مردم رم پدید آورد که،  از همان زمان،  حقوق بخشیدن به بندگان،

  .بود  از هر قماش،  شهري که نیمی از ساکنانش بومی و نیم دیگر بیگانه،  نیویورك عصر عتیق مبدل کرد،
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در نقاط . کرد بخش می  هر یک با مأموران اداري و خدایان حامی خاص خود،  دو خیابان عمده شهر را به چهار ناحیه،

این رسم . برپا شده بود» الرهاي گذرگاهها«تر تندیسیهایی از  و در نقاط کم اهمیت  عمدة تقاطع خیابانها معابد،

مانند آنچه امروزه در بسیاري از شهرهاي   ابانها خاکی بود؛ برخی،بیشتر خی. پسندیده هنوز هم در ایتالیا باقی است

، سنسور به پوشاندن 174ها داشت؛ در حدود سال  پوششی از قلوه سنگهاي بستر رودخانه  شود، اي دیده می مدیترانه

  ا ساخت و،، آپیوس کالودیوس نخستین آبراهه ر312در سال . سطح خیابانهاي عمدة شهر از سنگهاي گدازه آغاز کرد

با . آب تازه رساند  ها و چاهها و تیبر گل آلود بود، به وسیلۀ آن، به شهري که تا آن هنگام هنوز نیازمند چشمه

آریستوکراسی به حمام گرفتن بیش از یک بار در هفته آغاز کرد؛ و   شد، کشی از مخازنی که از آبراهه مشروب می لوله

مهندسان رومی   ، در تاریخی ناشناخته. هاي همگانی خود را گشود ن گرمابهرم نخستی  اندکی پس از شکست هانیبال،

را ساختند؛ رواقهاي سنگی ستبر آن چندان عریض بود که یک عرادة پر از کاه » گند آبروي بزرگ«یا اتروسکی 

د آبروهاي دیگري گن  تاخت، براي زهکشی از باتالقهایی که رم را فروگرفته و بدان می. توانست از زیر آنها بگذرد می

  .نیز ساخته شد

ریخت ـ که آلودگی آن  و از آنجا به تیبر فرو می  از راه جوهایی در خیابانها به این زهکشها،  فاضالب شهر و آب باران،

.اي ابدي در زندگی رم بود مسئله

با این فرق   شد؛ خته میسا  که وصف آن گذشت،  ها از روي شیوة اتروسکی، خانه. شهر محدود به معابد آن بود  پیرایۀ

یعنی حک قطعات منظوم یا   ،»تراشکاریها«با ) باسوادي فزاینده  به نشانۀ(آنها بیشتر از آجر یا گچ بود و غالباً   که رویۀ

ساختند و  بیشتر از چوب می  از روي طرحهاي اتروسکی،  معابد را،. شد منثوري که رواجی زودگذر داشت، آراسته می

  و مینروا بر فراز تپۀ کاپیتولینوس،  یونو،  یکی وقف یوپیتر،  دو معبد،. آراستند کردند، و می بی روکش میلعا  با سفالینۀ

  مارس،  پرستشگاههاي دیگري براي یونو،) م ق 201پیش از سال . (و دیگري خاص دیانا بر فراز آونتینوس برپا بود

با ساختن فرسکوهایی در   ، کایوس فابیوس،303در سال  .بخت و امید، و غیره ساخته شد  پیروزي،  ونوس،  یانوس،

  که به معناي لوبیاست،  یعنی نگارگر را به دنبال نام خانوادة خود،» پیکتور«لقب   بر فراز کاپیتول،» معبد تندرستی«

در سال . اختندس و مفرغ می  مرمر،  تندیسهاي خدایان رومی را از گل سفالینۀ لعابی،  سنگتراشان یونانی در رم،. افزود

در   هاي آلبان، تندیس مفرغی از یوپیتر با چنان ابعاد عظیمی بر فراز کاپیتولینوس برپا کردند که حتی از تپه 293

اي را نصب کردند  ، شهربانان مجسمۀ مفرغی گرگ ماده296در حدود سال . قابل رؤیت بود  کیلومتري، 32مسافت 

اي که سیسرون  نمی دانیم که آیا آن مجموعه. وس را به آن افزودندکه هنرمندان بعدي تندیسهاي رومولوس و رم

همانندي داشته یا » گرگ پایتخت«و آیا هیچ یک از اجزاي آن با مجسمۀ امروزي   وصف کرده همین است یا نه،

پی  اي است که از هر رگ و فلز مرده  اي که در دست داریم شاهکاري بلند پایه است، خیر؛ این قدر هست که مجسمه

  .جوشد آن زندگی می

سازي یاد پیروزیهاي خویش را زنده و دودمان خود را ستوده  در همان حال که آریستوکراسی از راه نگارگري و پیکره 

هاي ایتالیا همیشه طنین  در راهها و خانه. کردند مردم با موسیقی و رقص و کمدي و مسابقه دل خوش می  داشت، می

پسران و دختران در مراسم دینی به   خواندند، مردان در بزمها آواز می  تن خواه از گروهی؛ خواه از یک  پیچید، آواز می

اي نیز همراه با آوازي  و هر مرده  شدند، هاي مذهبی بدرقه می کردند، عروس و داماد با ترانه صورت همسرایی ترنم می

کم همه جا با اشعار غنایی  ارانی داشت و کماما چنگ نیز خواست  نی محبوبترین ساز بود،. گرفت در دل خاك جاي می

گرد ) میدان بازي یا نمایش(رومیان در آمفی تئاتر یا ستادیوم   رسید، هنگامی که تعطیالت مهم فرا می. شد نواخته می

 با یکدیگر  به عبارت بهتر،  و در حالی که مزدوران و اسیران و بزهکاران یا بندگان در تکاپو بودند یا،  آمدند، می

ـ یکی سیرکوس ماکسیموس  دو آمفی تئاتر بزرگ . کردند زیر آفتاب ازدحامی برپا می  شدند، جنگیدند و کشته می می
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که به موقع   مردان و زنان آزاده را،  ـ همۀ) م ق 221(و دیگري سیرکوس فالمینیوس ) منسوب به تارکوینیوس اول(

و سپس شهربانان از جیب   حکومت،  در آغاز،. پذیرفتند می رایگان  یافتند، رسیدند و جایی براي نشتسن می سر می

ها نسل به نسل  پرداختند؛ میزان هزینه هزینۀ آنها را می  و در ادوار بعدي جمهوري نامزدان مقام کنسولی،  خود،

.تا جایی که دستیابی به مقام کنسولی براي تهیدستان ناممکن شد  یافت، فزونی می

فقط کسانی سزاوار چنین . این گونه نمایشها برشمرد  ن پیروزمند را نیز باید در زمرةشاید بازگشت رسمی سردارا

براي آن سردار نگونبختی که   پنج هزار تن از دشمن را کشته و پیروز شده باشند؛  در نبرد،  شدند که، بازگشتی می

حتی   شد، فقط گوسفندي قربانی می  نبرد را با کشتن عدة کمتري از سپاه دشمن پیروزمندانه به پایان رسانده بود،

بایست سالحهاي خود را بر زمین نهند و  می  رسیدند، چون به مرزهاي شهر می  سردار و سپاهیانش،. گاوي هم نه

شیپور زنان . صفی تشکیل دهند و آنگاه از زیر طاق نصرتی بگذرند که هزاران بناي یادبود به تقلید آنها برپا شده است

سپس تصاویر کارهاي   نمودار شهرهاي گشوده شده،  برجها و تخت روانهایی،  آنگاه،  کردند؛ میپیشاپیش صف حرکت 

  بازگشت مارکلوس،. گذشت هاي پربار از طال و نقره و آثار هنري و غنایم دیگر می و سرانجام گردونه  نمایان پیروزگران،

 207سکیپیو آفریکانوس در سال . ادها مانددیري به ی  ،)212(که در طی مراسم آن مجسمۀ سیراکوز دزدیده شد 

اي را که از کارتاژ و اسپانیا به غنیمت  نزدیک به هزار و دویست خروار نقره 202و در سال   قریب دویست خروار و نیم،

و   آرام آرام، در پی یکدیگر به سوي کشتارگاه خود روان بودند؛  هفتاد گاو سپید،  پس از غنایم،. آورده بود نمایش داد

و آنگاه   کردند، و مجمرداران حرکت می  زنها، نی  چنگ نوازان،  به دنبال آنان لیکتورها،  بعد سرداران اسیر دشمن و،

به نشانۀ   اي ارغوانی بر تن و تاجی زرین بر سر و گرزي از عاج، با جبه  اي پر زرق و برق، نوبت سردار بود در گردونه

  کنار گردونه،  به دست؛ گاه در گردونۀ او فرزندانش نیز بودند؛  یوپیتر،اي، عالمت  و برگ خر زهره  پیروزي،

سربازان حرکت   در پی همه،. داشتند منشیان و یاوران سردار قدم برمی  آمدند و، از پی ایشان، خویشاوندان سواره می

د؛ جمعی سردار خود را کردند و هر یک تاجی به سر داشتن کردند، که برخی جوایزي را که گرفته بودند حمل می می

گفتند، زیرا یکی از سنتهاي پایدار در این فرصتهاي کوتاه آن بود که  ستودند و گروهی دیگر به او ناسزا می می

. سپاهیان در سخن آزاد و از بادافره ایمن باشند تا پیروزگران گردنفراز را از نفس فانی و خطا پذیرشان بیاگاهانند

ریخت و حیوانی  رفت و غنایم خود را به پاي خدایان می رستشگاه یوپیتر و یونو و مینروا میسردار از فراز کاپیتول به پ

همۀ این . سرداران اسیر دشمن اعدام شوند  براي سپاسگزاري بیشتر،  ، داد تا کرد و معموال فرمان می قربانی می

زیرا   و پیروزي نظامی را پاداش دهد؛ شد که سوداي ناموري را میان سپاهیان برانگیزد تشریفات براي آن برگزار می

  .آورد غرور آدمی فقط در برابر گرسنگی و محبت سر تسلیم فرود می

VIII - پس از مرگ

  دامنگیر همۀ  اما، چندانکه در آثار مورخان رومی وصف شده است،  شد، ترین خصیصۀ رومی شمرده می جنگ برجسته

خبر . گشت اش می بر محور خانواده و خانه  نزد ما معمول است، شاید بیش از آنچه  حیات رومی،. هستی او نبود

توانست هر روز شورهایش را به  از این رو آشوب فزایندة جهان نمی  رسید که دیگر کهنه شده بود، هنگامی به او می

زا و بلکه زایشهاي پرشوق و زناشوییهاي شادي اف  نه سیاست و جنگ،  حوادث بزرگ دورة زندگیش،. جنبش درآورد

  .مرگهاي اندوهزا بود

همراه   گرداند، در آن هنگام، پیري با پریشان روزي و محرومیتی که در روزگار فردگرایی کهنسالی را چنین تلخ می

داشتند؛ پیران تا پایان عمر از عزت  جوانان هرگز در وظیفۀ خود براي خدمتگزاري به کهنساالن تردید روا نمی. نبود

  تا هنگامی که بازماندة ذکوري از خانواده باقی بود،  و پس از مرگ نیز،  ن برخوردار بودند،نخستین و مرجعیت واپسی

در صف مقدم . مراسم تشییع جنازه به همان آراستگی جشنهاي زناشویی بود. شد گورهاشان از حرمت برخوردار می
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غش و ریسه رفتن » الواح دوازدهگانه«کردند، که یکی از قوانین  گر حرکت می گروه زنان اجیر نوحه  تشییع کنندگان،

آمدند، که بر طبق یکی از قوانین  آنگاه نی زنان می. کرد و آنان را از کندن موي سر منع می  ، جمعی آنان را محدود

. آورد که یکی از ایشان خود را به شکل شخص درگذشته در می  و سپس رقاصان،  سولون شمارشان محدود به ده بود،

که مقام   که نقابهاي مرگ یا تصاویر مومی بعضی نیاکان مرده را،  آمد، آور بازیگران می صف شگفت به دنبال اینان

با شکوهی همانند   رسید که، سپس نوبت به خود شخص درگذشته می. بر چهره زده بودند  داشتند، فرمانروایی می

در تابوتی   ن مقامی که در زندگی داشته است،ها و زیورهاي عالیتری آراسته به نشانه  هیبت بازگشت سرداران پیروزگر،

هاي ارغوانی زربفت، و محصور از سالحها و ساز و برگ جنگی دشمنانی که به دستش از پا در آمده  پوشیده از پرده

و خویشاوندان و   چادر، دخترانش بی  فرزندان وي در جامه و چادر سیاه،  پشت تابوت،. شد حرکت داده می  بودند،

ایستاد و یکی از  صف در فوروم باز می. کردند اش حرکت می فه و دوستان و پیروان و بندگان آزاد شدهاعضاي طای

اي هم که بود ارزش زیستن  زندگی حتی به خاطر چنین تشییع جنازه. خواند اي می پسران یا خویشاوندان مرثیه

  .داشت

اگرچه سنت پرستان   سپردند، آنان را به خاك میسوزاندند؛ اما در این دوره  مردگان را در رم می  در قرون نخست،

نهادند که بعد به  اي می بقایاي جسد مرده را در گورخانه  در هر دو صورت،. دادند هنوز سوزاندن را ترجیح می

در روم . داشتند گل و اندکی خوراك به آن نیاز می  هر چند یک بار،  شد و بازماندگان دیندار، پرستشگاهی مبدل می

ثبات اصول اخالقی   و اعتقاد به اینکه ارواح ایشان زنده و نگران است،  پرستش مردگان،  انند یونان و خاور دور،نیز، م

به   مردگان اگر نیکوکار و بزرگ منش بودند،  هاي رومی، که از یونان مایه گرفته بود، به حکم افسانه. کرد را تأمین می

شدند و در قلمرو تاریک  اما همۀ ایشان به قعر زمین فرو می  تند؛رف یا جزیرة خجستگان می» کشتزارهاي بهشتی«

با گرزي مردگان را بیهوش   پلوتون، که معادل رومی هادس خداي یونانی بود،. گرفتند اورکوس و پلوتون جاي می

ین منبع شد، و چون زم ترین خداي زیرزمین شمرده می چون پلوتون بلندپایه. بلعید و اورکوس آنها را می  کرد، می

پرستیدند؛ زن  او را به نام خداي ثروتها و توانگران نیز می  خوراکها و کاالهاي بر هم انباشته بود،  غایی ثروت و خزانۀ

اما در   شد، دوزخ رومی گاه سرزمین بادافره پنداشته می. غله رویان بود  االهۀ  پروسرپینا ـ دختر سرگشتۀ کرس ـ  او،

کردند که زمانی آدمیزاد بودند و با  هایی محو تصور می بیشتر همچون زیستگاه سایهبیشتر موارد رومیان آن را 

نام و نشانی انجامین رنج  از تاریکی سرمدي و بی  بلکه همگی یکسان،  یکدیگر از نظر پاداش یا بادافره فرقی ندارند،

  .رسد گفت که در آنجا سرانجام آدمی به دموکراسی می لوکیانوس می. برند می

 

صل پنجمف

  فتح یونان

  م ق 146 – 201

  

I  - فتح یونان  

، امید داشت که سراسر یونان پشت سر )م ق214(فیلیپ پنجم مقدونی، هنگامی که با هانیبال به زیان روم یگانه شد 

پیروزي پس از   خواهد، اما داستانی بر سر زبانها افتاد که وي می. باختر همدل شود  او براي برافکندن غول برنا و بالندة

پیمان کرد که رم را بر ضد فیلیپ » اتحادیۀ آیتولیایی»   از این رو،. کارتاژ، سراسر یونان را به یاري کارتاژ فرو گیرد

از نومیدي فیلیپ براي بستن پیمان جداگانۀ صلح با   پیش از فرستادن سکیپیو به افریقا،  و سناي هوشیار،  یاري دهد،

بخشید، براي  پیروزي زاما به دست نیامده بود که سنا، که هرگز گزند کسی را نمیهنوز . بهره گرفت) م ق 205(او 
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اندیشید که تا هنگامی که نیرویی چنان سترگ پشت  سنا می. گري آغاز کرد کین کشیدن از مقدونیه به دسیسه

  آهنگ جنگ کرد،چون سنا . روم روي امان به خود نخواهد دید  آرمیده است،  آن سوي دریایی چنان باریک،  سرش،

خواهند توجه مردم را از دشواریهاي داخلی  انجمن درنگ کرد و یکی از تریبونها پاتریسینها را متهم ساخت که می

  م، ق 200و در سال   مخالفان جنگ تهمت جبن و بیمهري به میهن خوردند و بزودي خاموش شدند؛. منحرف کنند

  .نۀ یونان شدتیتوس کوینکتیوس فالمینینوس از راه دریا روا

رومیان یوناندوست و آزادیخواهی بود که در رم بر گرد خاندان سکیپیو حلقه   فالمینینوس جوان سی ساله و از زمرة

رو شد و او را شکست داد  پس از چند بار جنگ و گریز استادانه در کونو سکفاالي، با فیلیپ روبه  وي،. زده بودند

و با بخشیدن آزادي به   شمالی یافته به تاج و تختی ورشکسته و سست بنیاد،با بازگرداندن فیلیپ گو  سپس،). 197(

هواداران جهانگشایی در سنا سر به اعتراض . ملتهاي مدیترانه و شاید روم را شگفتزده کرد  همۀ  سراسر یونان،

جمعیت عظیمی در  خطاب به  ، پیام آور فالمینینوس،196برداشتند، اما آزادیخواهان چندي چیرگی یافتند؛ در سال 

. بار خراج، و حتی پادگانهاي رم را اعالم کرد  حکومت مقدونیه،  آزادي یونان از بند حکومت رم،  محل بازیهاي برزخی،

گذشتند  چندان پرطنین بود که کالغهایی که از فراز میدان بازي میغریوي که از خلق برخاست   به روایت پلوتارك،

روم سپاه خود را به ایتالیا پس   کرد، ه جهانی بدبین در صمیمیت سردار رومی شک میهمانگاه ک. بیجان فرو افتادند

.این برگی درخشان در تاریخ جنگ بود. کشید

  اتحادیۀ آیتولیایی از عمل روم در آزاد کردن شهرهاي یونان،. آورد اما هر جنگ همیشه جنگ دیگري در پی خود می

خواست تا یونان آزاد شده را دوباره   شاه سلوکی،  د شد و از آنتیوخوس سوم،ناخرسن  که پیشتر زیر حکومت آن بودند،

به این اندیشه افتاد که قدرت خویش را بر   که از چند پیروزي آسان در شرق سرمست شده بود،  آنتیوخوس،. آزاد کند

سکیپیو آفریکانوس و   سنا،. پرگاموم از او بیمناك شد و رم را به یاري خواست. سراسر آسیاي باختري بگسترد

نیروهاي . این نخستین سپاه رومی بود که پا به خاك آسیا نهاد  برادرش لوکیوس را با سپاهی به پاسخ گسیل داشت؛

. و راه فتح یونان خاوري به رویش گشوده شد  روم پیروز شد،). م ق 189سال (درگیر در ماگنسیا به هم خوردند 

آناطولی   غالطیا،(به گاالتیا   که پرگاموم را به خطر انداخته بودند،  گلها را، رومیان راه شمال را در پیش گرفتند و

  .یونانیان یونیایی را سپاسگزار خود کردند  پس راندند و همۀ) فعلی

اما اکنون از خاور و باختر آن را   سپاه روم پا به خاك یونان ننهاده بود،. یونانیان بخش اروپایی چندان خشنود نشدند

براي کشور ـ . یونانیان را به این شرط آزاد کرده بود که به جنگ و جنگ طبقاتی پایان دهند  روم،. ن گرفته بوددر میا

آوري در زندگی بود؛ طبقات  اما مالل  آزادي بدون جنگ شیوة تازه،  آوردند، را پدید می) یونان(شهرهایی که هالس 

و تهیدستان شکوه داشتند که روم همه جا توانگران   کنند، خواستند با شهرهاي همسایۀ خود زور ورزي باالدست می

فرزند و جانشین فیلیپ پنجم بر تخت شهریاري   ، پرسئوس،171در سال . دهد را در برابر بینوایان دل و نیرو می

. م بشورند، یونانیان را فراخواند تا همراه او بر رو پس از آنکه با سلوکوس چهارم و رودس پیمان یگانگی بست  مقدونیه،

پرسئوس را در پودنا شکست   فرزند کنسولی که در کاناي از پا درآمده بود،  لوکیوس آیمیلیوس پاولوس،  سه سال بعد،

اش  داد و هفتاد شهر مقدونی را با خاك یکسان کرد و پرسئوس را به اسارت همراه خود به رم برد تا ورود پیروزمندانه

  با آزاد کردن شهرهاي باجگزارش در آسیا و بنیانگذاري بندري در دلوس،  رودس را نیز، .گیردبه شهر شکوه بیشتري 

به گروگان   و از جمله پولوبیوس مورخ،  هزار اسیر یونانی،. گوشمالی داد  که در بازرگانی به رقابت با رودس برخاست،

  در خالل ده سال بعد،. هفتصد تن از آنان جان سپردند  در طی شانزده سال تبعید،  و در آنجا،  د،به ایتالیا آورده شدن

براي   شهرها و گروهها و طبقات گوناگون مردم یونان،. روابط یونان و روم بیش از پیش به دشمنی آشکار گرایید

چنانکه یونان کشوري بظاهر آزاد و   ختند،انگی مغلوب کردن یکدیگر، روم را به یاري و دخالت در امور خویش برمی
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گفتند تا یونان یکسره  هواخواهان خاندان سکیپیو در سنا مغلوب واقع بینانی شدند که می. بمعنی دست نشانده بود

، همانگاه که رم با کارتاژ و اسپانیا در 146در سال . بهره خواهد ماند از صلح و آرامش بی  به زیر حکومت رم در نیاید،

رهبران مردم تهیدست بر جنبش مسلط . جنگ رهایی یونان را اعالم کردند» اتحادیۀ آخایایی«شهرهاي   ز بود،ستی

، و  تقسیم مجدد زمین را وعده دادند  بدهکاران را از دیون خود معاف گرداندند،  بندگان را آزاد و مسلح کردند،  شدند،

مردم را گرفتار نفاق یافتند و   رداري مومیوس وارد یونان شدند،هنگامی که رومیان، به س. انقالب را بر جنگ افزودند

زنانش را   مردانش را بکشت،  مومیوس کورنت را به آتش سوزاند،. سامان یونانی چیره شدند بآسانی بر سپاهیان بی

  نان و مقدونیه،یو. آثار هنري و ثروت منقول آن را به رم برد  و کمابیش همۀ  کودکانش را به بندگی گرفت،  ، بفروخت

اما به آتن و اسپارت اجازه داده شد که قوانین خود را . زیر فرمان فرمانداري رومی در آمدند  به گونۀ ایالتی از روم،

  .تاریخ سیاسی جهان ناپدید شد  یونان براي دو هزار سال از عرصۀ. حفظ کنند

II - دگرگونی روم  

بلکه به حکم اقتضاي اوضاع و   اما نه به سبب تدابیر هوشیارانه، رفت، امپراطوري روم اندك اندك رو به گسترش می

، لژیونها دوباره )193(و موتینا ) م ق 200سال (در جنگهاي خونین کرمونا . پس رفتن دایم مرزهاي امنیت کشور

ز دست کارتاژ که ا  اسپانیا،. ، و مرزهاي ایتالیا تا آلپ کشانده شد گلهاي ساکن بخش ایتالیایی آلپ را مغلوب کردند

مبادا که کارتاژ دوباره آن را فتح کند و کانهاي عظیم   بایست همواره زیر نظر و سلطۀ روم بماند، می  گرفته شده بود،

و   گرفت، سنا هر ساله خراج هنگفتی به صورت شمش طال و سکه از اسپانیا می. آهن و زر و سیم آن از دست برود

دستی دوباره کیسۀ  اند، با گشاده نکه سالی دور از میهن به سر برده و پول خرج کردهآ  به بهانۀ  فرمانداران رومی نیز،

پس از آنکه مدتی کوتاه در مقام معاونت کنسول در اسپانیا   کوینتوس مینوکیوس،  بدین گونه،  کردند؛ خود را پر می

اسپانیاییها را در سپاه روم به . وردقریب پنجاه و یک خروار نقره و پنجاه و شش خروار دینار نقره به روم آ  ماند،

چهل هزار تن اسپانیایی   در سپاهی که او را براي فتح نومانتیا یاري کرد،  گرفتند؛ سکیپیو آیمیلیانوس، خدمت می

قبایل اسپانیایی سر به شورشی وحشیانه برداشتند، که مارکوس کاتو آن را با استقامتی   م، ق 195در سال . داشت

با نرمدلی حکومت خویش ) 179(تیبریوس سمپرونیوس گراکوس . ورآمیز نسل کهن رومی فرونشاندیادآور خصال غر

اما . را با منش و تمدن مردم بومی همساز کرد و با سران قبایل دوستی به هم رساند و به تهیدستان زمین بخشید

اي که  سبب به هر قبیله و بی پیمانهاي گراکوس را زیرپا گذاشت  ، )151(لوکیوس لوکولوس   یکی از جانشینانش،

از دم تیغ گذراند   اي عنوان کند، آنکه حتی بهانه بی  توانست غنیمتی نصیب کند حمله کرد و هزاران اسپانیایی را، می

زمین   امضاي پیمانی که وعدة  به بهانۀ  تن از مردم بومی را، 7000) 150سال (سولپیکیوس گالبا . یا به بندگی گرفت

در . به اردوگاه خود کشاند و سپس راهشان را از هر سو بست و جمعی را بنده کرد و باقی را کشت  داد، به ایشان می

که به   سرداري الیق به نام ویریاتوس،. اي را با روم آغاز کردند جنگ شانزده ساله) پرتغال(، قبایل لوسیتانیا 154سال 

ایشان را راهبر شد و تا هشت سال هر سپاهی را که به سر جمال و شکیبایی و دلیري و واالتباري سرآمد همگان بود، 

در اسپانیاي   سلتیبریان سرکش،. اي معین کردند سرانجام رومیان براي کشتنش جایزه  کوبیش آمد شکست داد؛

سکیپیو  133تا آنکه در سال   کردند، پانزده ماه در نومانتیا محصور بودند و از گوشت مردگان خود تغذیه می  مرکزي،

به طور کلی سیاست روم در اسپانیا چنان ددمنشانه و . آیمیلیانوس آنان را به زور گرسنگی وادار به تسلیم کرد

خویی و آزمندي  هیچ جنگی با این همه غدر و درنده»  :گوید مومسن می. چربید غدارانه بود که زیانش بر سودش می

که   کرد، مالداران نادرست و خودپرست را فراهم میغارت ایاالت پول الزم براي هرزگیهاي  ».همراه نبوده است

بندگانی که از دیار   پرداختند، غراماتی که کارتاژ و مقدونیه و سوریه می. سرانجام جمهوري را در آتش انقالب سوزاند

ییها فلزهاي گرانبهایی که پس از شکست گلهاي مقیم بخش ایتالیایی آلپ و اسپانیا  آوردند، فتح شده به رم هجوم می
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قریب هفت خروار و نیم طال و   چهار صد میلیون سسترس که از آنتیوخوس و پرسئوس گرفته شد،  به دست آمد،

اینها، و غنایم بادآوردة   سیصد و شصت و شش خروار نقره که در نبردهاي آسیایی به دست مانلیوس و ولسو افتاد ـ

اي از جاه و  از مردمی میانه حال به چنان پایه) م ق 146 – 202(در عرض نیم قرن   طبقات مالدار را در رم،  دیگر،

سربازان از این تاخت و تازهاي پردامنه با انبانهاي پر از سکه و . جالل رساند که تاکنون تنها شاهان از آن باخبرند

آنکه رنج  بی  صاحبان امالك،  چون پول در پایتخت بیش از کارهاي ساختمانی در افزایش بود،. گشتند غنیمت باز می

  رفت، در حالی که بازرگانی رو به رونق می. ثروت خویش را سه چندان کردند  کار و حرکت را بر خود هموار کنند،

گرفت و با آن کاالهاي ایشان را  زیرا پول جهانیان را می  ، رم نیازي به تولید کاال نداشت  صناعت دچار رکود بود؛

که از محل   سابقه وسعت یافت و کیسۀ متصدیان معامالت عمومی را، ساختمانهاي عمومی به نحوي بی.خرید می

. خرید هر رومی که اندك پولی داشت سهمی از شرکتهاي آنان را می. پر کرد  کردند، پیمانهاي دولتی زندگی می

هاي  و هزینه کردند حواله نقد می  دادند، گرفتند و ربح می سپرده می  شدند؛ تر و شادکامتر می صرافان هر روز پرشماره

گرفتند، و  کردند یا ادارة آن را به عهده می گذاري می دادند، سرمایه ستدند و می وام می  پرداختند، مشتریان خود را می

روم به صورت مرکز مالی و سیاسی . یکی شد» آدمکش«کردند که واژة وامدهنده با  روي می در رباخواري چندان زیاده

.کانون صنعتی یا بازرگانی آن نه  آمد، جهان سپید پوست درمی

بندوبار دگرگونی  از سادگی پرهیزکارانه به تجمل بی  آور، متوسط، با سرعتی شگفت  حال پاتریسینها و قشر باالي طبقۀ

  شدند؛ ها کوچکتر می ها بزرگتر و خانواده خانه. به حد کمال رسید) 149 – 234(یافت؛ این تحول در زمان کاتو  می

سنگها و   یا نقره؛  طال،  هاي بابلی و تختخوابهاي مزین به عاج، افزود؛ قالیچه بر تجمل اثاثه می  آشکار، رقابت در اسراف

چون . شد و یا ستام اسبان به بهاي گران خریده می  میز و صندلی، زیور زنان،  فلزات گرانبها براي پوشاندن رویۀ

مرکب   غذا جاي خود را به خوراکهاي رنگین و سنگین، پیشین در  سادة  شیوة  کوشش کاستی و ثروت فزونی گرفت،

خورشهاي بیگانه از واجبات کسب مقام اجتماعی یا بزرگی . داد  از گوشت و نخجیر و نعمات گوناگون فصل و چاشنی،

  پرداخت؛ دیگري ماهی کولی، هزار سسترس می  براي آنکه برخوانش صدف خوراکی حاضر باشد،  بزرگی،. فروشی شد

آورد؛ و سومی هزار و دویست سسترس براي یک  از دیار بیگانه می  ت هزار و ششصد سسترس از قرار هر بشکه،به قیم

میگساري شیوع روزافزون . شدند سرآشپزان به قیمتهاي گزاف فروخته می  داد در بازار حراج بردگان، کوزه خاویار می

سنا قوانینی براي محدود . آمیختند آمیختند یا هیچ نمی شراب را با آب کم می  داشت؛ جامها گران و بیشتر زرین بود؛

  انگاشتند، اما چون اعضاي سنا خود این مقررات را نادیده می  کردن صرف مال براي بزم و پوشاك به تصویب رساند؛

شکم را چون   خلق دیگر خریدار اندرز خیر نیست،«: نالید کاتو به درد می. داد کسی غم رعایت آنها را به دل راه نمی

و زن در برابر شوي سرکشانه از وجود جداگانۀ خویش آگاهی   فرزند در برابر پدر،  فرد در برابر حکومت،» .گوش نیست

  .یافت می

. گیرد عشق جاي گرسنگی را می  یابد، زیرا چون شکم سیر شود، نیروي زن معموال همپایه با ثروت اجتماع افزایش می

کاتو به   ارتباط با یونان و آسیا همجنس گرایی را رواج داد؛. زگار رو به توسعه داشتروسپیگري در این رو  از این رو،

اما زنان در برابر این مهاجمان یونانی و سوري بازار . ارزد گفت که یک پسر خوبرو بیش از یک کشتزار می شکوه می

. بهره گرفتند  ثروت در دسترسشان بود،که اکنون به یمن   و مشتاقانه از وسایل مد و زیبایی،. خود را از دست ندادند

. کرد آمد موي سپید را به زلف بور بدل می ها جزو ضروریات درآمد و صابون سوزآوري که از سرزمین گل می آرایه

بالید و به یاري آنان آوازة توانگري  ها یا جواهر گرانبها بر خود می شهرنشین توانگر از آراستن زن و دختر خود با جامه

  .پراکند در شهر می خویش را
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همۀ مردان دیگر بر زنان فرمان «: داشت که کاتو فریاد برمی. یافت مقام زن حتی در حکومت نیز اعتبار بیشتري می

م، زنان آزادة  ق 195در سال » .خود محکوم زنان خویشیم  که بر همۀ مردان حکمفرماییم،  رانند؛ اما ما رومیان، می

هاي  هاي زرین و جامه که زنان را از به کار بردن پیرایه  را، 215لغو قانون اوپیوسی سال  هجوم آوردند و  روم به فوروم،

روم تباهی   بینی کرد که اگر قانون لغو شود، کاتو پیش. خواستار شدند  کرد، رنگارنگ یا سوار شدن بر گردونه منع می

:را شنیده است کند که هر نسلی آن لیویوس از قول او نطقی را نقل می. خواهد پذیرفت

امروز با زنان خود دچار این گرفتاري   داشتیم، هاي خویش نگاه می اگر همۀ ما آزرم حقوق و حیثیت شوي را در خانه

اینجا   ها اعتبار خویش را از دست داده، که بر اثر خودکامگی زنان در خانه  در اوضاع کنونی، آزادي عمل ما،. شدیم نمی

به یاد بیاورید مقرراتی را که نیاکان ما به یاري آنها زنان را از  …. . حرمت گشته است پامال و بی  در این فوروم،

توانیم  بدشواري می  داشتند؛ و با این وصف، به رغم همۀ آن منهیات، کردند و به فرمانبرداري وامی هرزگی منع می

و زنان با شوهران خود همسنگ  …برخیزداگر اینک شما روا دارید که این منهیات از میان . زنان خود را نگاه داریم

بر شما سروري   زنان به محض اینکه با شما برابر شوند،  توانید به نیرو با ایشان برآیید؟ پندارید که می شوند، آیا می

  . خواهند کرد

تو با ده کا. هاي خود او را از سکوي خطابه فرو کشیدند و چندان بر جاي خود ماندند تا قانون لغو شد زنان با خنده

اما موج برآمدن آغاز کرده بود و . برابر کردن مالیات بر اشیایی که اوپیوس منع کرده بود کین خویش را برآورد

کرد یا تعدیل یافت و یا به دست فراموشی  قوانین دیگري نیز که به زیان زنان حکم می. جلوگیري از آن ممکن نبود

در عصر   و فرزندآوري را،  شوهران خود را طالق دادند یا با زهر کشتند،  زنان بر جهیزیۀ خود تسلط یافتند،. سپرده شد

  .انبوهی ساکنان شهرها و جنگهاي جهانگیرانه، شرط عقل نیافتند

زمانی که   تواند به اندازة ، کاتو و پولوبیوس به کاهش جمعیت پی بردند و دریافتند که حکومت دیگر نمی160از سال 

  نه زمان و نه میل حفظ  که سروري بر جهان را به ارث برده بود،  نسل تازه،. سپاه گرد آورد رم با هانیبال مقابله کرد

شد و طبقۀ پرولتاریاي تهیدست و محروم  اکنون که مالکیت در دست چند خانواده متمرکز می. دید آن را در خود می

مالک رومی به شمار   جنگی که خصیصۀ دیگر از آن آمادگی  کردند، از منابع مملکت کویهاي کثیف رم را اشغال می

آمدند تا بازیهاي خونبار  در آمفی تئاترها گرد می  اما از راه دیگري؛  آموختند، مردان دلیري می. آمد خبري نبود می

آموزشگاههایی براي تعلیم آواز خواندن و . کردند تا در بزمهاي ایشان با هم بستیزند وگالدیاتور اجیر می  نظاره کنند،

اما   در میان طبقات باالدست، آدابدانی ظریفتر شد،. نواختن و خوش خرامیدن براي دختران و پسران برپا شد چنگ

و   آداب رفتار همچنان درشت و زمخت، سرگرمیها اغلب خشن،  در میان مردم فرودست،. اخالقیات سستی گرفت

ر آثار پالوتوس یافت و دانست که چرا تودة مردم از آثار توان د سروپا را می هایی از این مردم بی نمونه  گفتار هرزه ماند؛

زنان خواستند که هنگام ورود سرداري پیروزمند به شهر  گروهی از نی 161وقتی در سال . شدند ملول می ترنتیوس

.ش خود را به مسابقۀ مشتزنی مبدل سازندحاضران وادارشان کردند که نمای  پردازي کنند، نغمه

بلکه به   ثروت اینان دیگر نه به امالك،. سوداگري حکمفرماي مطلق بود  در میان طبقات گسترندة متوسط،

توانستند از تسلط این  اخالقیات کهن و پیروان معدود کاتو نمی. گذاري یا معامالت بازرگانی بستگی داشت سرمایه

کرد و داوري  هر کس در پی پول بود و با محک پول داوري می. ر زندگی رومی جلوگیري کنندمتحرك ب  نظام سرمایۀ

کردند که حکومت از بسیاري از امالك خود ـ مثال دکانهاي مقدونیه ـ  پیمانکاران چندان فریب در کار می. شد می

برداري  دوشیدند که زحمت بهره میکشیدند و دولت را  اي از کارگران بهره می زیرا مستأجران به پایه  چشم پوشید؛

که زمانی شرف را از زندگی برتر   آریستوکراسی،) اگر گفتۀ مورخان را بپذیریم ـ که نباید. (بیش از سود آن بود

بکله اندیشۀ طبقه   خوار خوان نعمت تازه شد؛ دیگر نه پرواي ملت، جدید اخالقیات را پذیرفت و ریزه  شمرد، شیوة می
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  ، مند کند براي آنکه افراد یا حکومتها را از پشتیبانی خود بهره  فردي خویش را در سر داشت و،» دخلم«و امتیازات و 

. یافت اي براي جنگ می بآسانی بهانه  گرفت و با کشورهایی که بیش از نیرو ثروت داشتند، هدیه یا رشوه می

میان فرمانروایان رسم شد که . خریدند را میگرفتند و رأي ایشان  پاتریسینها در کوي و برزن راه را بر پلبها می

زیرا جایی که نیمی از اعضاي   پولهاي دولتی را به جیب بزنند، و نادر بود که کسی از ایشان به این بزه کیفر ببیند،

  توانست مختلسان را کیفر دهد؟ چه کس می  سنا در شکستن پیمانها و فریفتن متحدان و یغماي ایاالت شریک بودند،

برد؛ اما آن که مال جامعه را  عمرش را در غل و زنجیر به پایان می  کسی که مال همشهریش را بدزدد،»  :گفت می کاتو

زیرا روم   اعتبار سنا بیش از هر زمان دیگر بود؛  با این حال،  ».رساند شاهانه و زر به پایان می  کارش را در جامۀ  بدزدد،

رقیبان روم را به چالش گرفته و مغلوب کرده   ونی پیروز درآورده بود؛ همۀرا از میان دو جنگ پونیک و سه جنگ مقد

ایتالیا از مالیات  146و از ثروت جهانیان آن مایه ستانده بود که در سال   مصر را دوست فرمانبردار روم ساخته،  بود؛

اما   رواییها را غصب کرده بود،بسیاري از اختیارات انجمنها و فرمان  در بحرانهاي جنگی و سیاسی،. مستقیم معاف شد

را به » حکومت خلق«سراسر دستگاه کمیتیا یعنی   امپراطوري،. کرد همیشه پیروزي بعدي غصب را توجیه می

دادند تا سنایی مرکب از سیاستمداران روزگار دیده و سرداران  مردم نستوهی که اکنون رضا می  ریشخند گرفته بود؛

به شورشی سخت   کرد، اگر چند هزار ایتالیایی سرنوشت آنان را معین می  گذشته، در  پیروز برایشان حکومت کند،

. آورد و پایۀ جنگ فرمانبرداري است؛ هر یک از این دو نفی دیگري را الزم می  پایۀ دموکراسی آزادي،. خاستند برمی

برداري بیدرنگ است؛ کثرت و فرمان  وحدت عمل،  تصمیم سریع،  اي عالی، جنگ هوشیاري و دلیري به پایه  الزمۀ

  فقط انجمن سدانه حق اعالم جنگ و عقد صلح را داشت؛  به حکم قانون،. جنگها دموکراسی را به تباهی محکوم کرد

توانست وضعی پیش آورد که دیگر عمال از دست انجمن  اما سنا با اختیاري که در ادارة روابط خارجی داشت می

داوران مهم   و چون قاعدتاً همۀ  کرد، داري و همۀ مصارف دارایی عمومی نظارت می سنا بر خزانه   .کاري ساخته نباشد

وضع و تفسیر قوانین . بایست از فهرست نامهاي اعضاي سنا برگزیده شوند، دادگستري را نیز در سلطۀ خود داشت می

.پاتریسین بود  در دست طبقۀ

تاریخ روم   تا زمان سوال،. خانواده بر دیگران چیره بودیک اولیگارشی مرکب از چند   در داخل این آریستوکراسی،

مناصب   نسل پس نسل،  اي در میان نیست، بلکه، هیچ سیاستمدار بلند پایه  هاست تا افراد؛ بیشتر سرگذشت خانواده

تن به بیست و شش  159  کنسول، 200از   م، ق 133تا  233از سال . عالی حکومت منسوب به نامهاي واحدي است

از زمان . نیرومندترین خانواده در این دوره خاندان کورنلیها بود. و صد تن به ده خانواده تعلق داشتند  نواده،خا

که   شکست خورد، و سپس پسرش سکیپیو آفریکانوس،) 218(که در جنگ تربیا   پوبلیوس کورنلیوس سکیپیو،

 146عنی سکیپیو آیمیلیانوس که کارتاژ را در سال ی  تا زمان نوة ناتنی سکیپیو آفریکانوس،  هانیبال را شکست داد،

تاریخ جنگ و سیاست رم بیشتر داستان این خانواده است؛ و انقالبی که آریستوکراسی رم را به تباهی   ویران کرد،

پیروزي رهایی بخش در زاما آفریکانوس را . نوادگان آفریکانوس، آغاز شد  کشاند از جانب خانوادة برادران گراکوس،

اما هنگامی . ان محبوب همۀ طبقات کرد که رم یک چند حاضر بود تا به او هر مقامی که دلخواهش باشد ببخشدچن

، پیروان کاتو خواستند تا لوکیوس حساب پولی را که )187(که وي و برادرش لوکیوس از جنگ آسیا بازگشتند 

وس مانع از آن شد که برادرش پاسخ دهد و، در آفریکان. آنتیوخوس به عنوان غرامت به رم به او داده بود گزارش دهد

. لوکیوس از جانب انجمن محاکمه و به اختالس محکوم شد. عوض، اسناد هزینه را در برابر اعضاي سنا پاره پاره کرد

. او را از کیفر رهایی بخشید  که مقام تریبونی داشت،  تیبریوس سمپرونیوس گراکوس،  وتوي داماد آفریکانوس،

براي   با دعوت و راهنمایی اعضاي انجمن به معبد یوپیتر،  چون به جاي او به دادگاه فرا خوانده شد،آفریکانوس 

نافرمانی   چون یک بار دیگر فراخوانده شد،. جریان دادرسی را موقوف کرد  پیروزي زاما،  شرکت در جشن یادبود ساالنۀ
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ظهور این . در آنجا ماند  آنکه آزاري ببیند، بی  گ،کرد و در ملک خود در لیترنوم گوشۀ عزلت گزید و تا زمان مر

دیري بر نیامد که جمهوري روم با . فردگرایی در عالم سیاست با رشد فردگرایی در بازرگانی و اخالقیات همراه بود

  .نیروي افسار گیسختۀ مردان بزرگش راه نابودي را در پیش گرفت

بیدراي حس ستایش زیبایی   کند، که بار گناهان آن را سبک میآن وجه از زندگی این آریستوکراسی و این روزگار 

بلکه   از طریق سیسیل و آسیا، رومیان را نه فقط با همان لوازم تجمل،  ارتباط با فرهنگ یونانی در ایتالیا،. در آن است

هایی از  انها و آینهفاتحان، تصاویر و تندیسهاي شهرة آفاق، فنج. هاي هنر کالسیک آشنا کرد ه با ارجمندترین فراورد

هنگامی که مارکلوس میدانهاي روم را با . آوردند ها و اثاثۀ گرانبها را با خود به رم می و پارچه  فلز منقوش،

آزردگی نه به سبب دزدي، بلکه به   نسل قدیم شگفتزده شد؛  هایی که از سیراکوز دزدیده بود زیور بخشید، مجسمه

ایستادند  میان شارمندانی بود که روزگاري پر کار و کوشش بودند و اکنون می» یبیکاري و پرت و پالگوی«علت رواج 

تندیس را از مجموعۀ پورهوس در آمبراسیا با خود  1015فولویوس . کنند» خرت و پرتها را بررسی و ارزیابی«تا این 

نبهایی که از ایشان گرفته بود پنجاه عرابه را از آثار هنري گرا  به پاداش رهاندن یونان،  آورد؛ آیمیلیوس پاولوس،

شد تا ذهن رومی را  یونان برهنه می. کردند و هزار رومی دیگر تا دویست سال چنین می  نرون،  وررس،  سوال،  انباشت؛

.بپوشاند

به استثناي یک   هاي محلی خویش را از دست داد و، خصلت و شیوه  که در این تاخت و تاز غرق شد،  هنر ایتالیایی،

نقاشان، و معماران یونانی به بوي زر بیشتر به   سازان، مجسمه. ها و قوالب یونانی تسلیم شد به هنرمندان و مایه  مورد،

رومیان توانگر به ساختن کوشکهاي . رم کوچیدند و اندك اندك پایتخت غالبان خود را صبغۀ هلنیستی بخشیدند

. ها به ستونها و تندیسها و تصاویر و اثاثۀ یونانی آغاز کردندو آراستن آن  برگرد حیاطهاي باز،  خویش به شیوة یونانی،

  شیوة  و همچنین در ساختن دیوار بلند،  در ساختن آنها،. مبادا خدایان آزرده شوند  پذیرفت، معابد کندتر دگرگونی می

هاي ایشان از  ه خانهسزاوار نمود ک  ساکنان اولمپ در روم فزونی یافت،  ؛ اما چون شمارة توسکانی قاعدة اصلی ماند

در همان حال که اشاراتی از یونان   حیاتی،  اما هنر رومی در یک زمینۀ. روي مقیاس باریکتر یونانی ساخته شود

در مورد ساختمانهاي آرایشی و بناي . بیانگر روان نستوه ایتالیایی با وسایط و نیروي یگانۀ خویش بود  گرفت، می

، کاتو 184در سال . معمار رومی به جاي آرشیتراو طاق را برگزید  ،»باسیلیکاها«ها و  یادبود پیروزي و آبراهه

را به شکل نخستین خود » باسیلیکا آیمیلیا«، آیمیلیوس پاولوس  را از سنگ ساخت؛ پنج سال بعد» باسیلیکا پورسیا«

باسیلیکاي خاص رومی، که براي مؤسسات . گرداندند کردند و زیباتر می آن را بازسازي می و زادگانش نسلها  بنا نهاد،

مستطیل درازي بود که دو ردیف ستون داخلی آن را به یک شبستان و   شد، بازرگانی و دادگستري از آن استفاده می

چون شبستان . ربی خانه خانه داشتطاق ض  ساختمانی اسکندریه،  به تقلید از شیوة  و غالباً،  کرد، راهرو بخش می

این البته صورت . شد مشبکی سنگی براي ورود روشنایی و هوا ساخته می  بر فراز هر شبستان،  بلندتر از راهرو بود،

با این ساختمانهاي عظیم، اندك اندك آن سیمایی از شکوه و   رم،. اصلی بخش درونی کلیساهاي قرون میانه بود

اي ممتاز  فت که پس از فرو افتادن شهر از مقام پایتخت جهانی نیز هنوز بدان چهرهنیرومندي را به خود گر

  .بخشید می

III – خدایان تازه

اي از آریستوکراسی به  ایمانی تا اندازه اي از بی حال خدایان کهن چگونه بود؟ نفخه  امان، در این عصر دیگرگونی بی

که چگونه مردمی که هنوز به خدایان دیرینه وفادار بودند توان دریافت  تودة عوام رسیده بود؛ بدشواري می

  هاي یونانی ـ تقلید از نمونه  توانستند با هلهله از کمدیهایی استقبال کنند که در آن پالوتوس ـ هر چند به بهانۀ می

  آورد؟ حتی کاتو، دلقلکی درمی  را به گونۀ) مشتري(گیرد و مرکوریوس  د میبه ریشخن آلکمنهدرگیریهاي یوپیتر را با 
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توانند به هم برخورد  در شگفت بود که چگونه دو پیشگوي رسمی می  که به نگاهداشت قوالب کهن چنان دلبسته بود،

سی بود؛ براي قالبگیري افکار شعبده بازي سیا  در واقع،  کار این پیشگویان از دیرباز،. شان را بگیرند کنند و جلو خنده

شد؛ دین روا داشته بود تا  و رأي مردم با ریاکاري دینی زیرپا گذاشته می  بافتند، غرایب و عجایب به هم می  عامه،

پس از هفده سال زندگی میان   این آیتی بدشگون بود که پولوبیوس،. کشی به صورت رسمی مقدس درآید بهره

  : گوید که گویی افزاري در دست دولت بود ، از دین چنان سخن می150در سال   محافل صدرنشین رم،

آنچه در میان ملتهاي دیگر . اي که در آن جمهوري روم آشکارا برتري دارد ماهیت دین آن است زمینه  به داوري من،

ی عرضه این معانی با چنان فر و شکوه. نگاهداري دولت رومی است  مایۀ  سزاوار نکوهش است ـ یعنی خرافات ـ

پندارم که  می …. آید یابد که از هیچ دین دیگري برنمی شود و چنان به درون زندگی خصوصی و عمومی راه می می

چه   بود، اگر تشکیل دولتی از خردمندان ممکن می. مردم در پیش گرفته است  دولت این شیوه را براي مصلحت عامۀ

بندو بار و  که هر جماعتی دمدمی مزاج است و آکنده از هوسهاي بی اما از آنجا  بود؛ بسا به این کار شاید نیازي نمی

  . گردانی دینی مهار کرد باید آن را با هراسهاي پنهانی و تعزیه   سوداي نابخردانه و خشم سهمگین،

  به رغم آثار پالوتوس و وجود فلسفه،  داد که، چه رویدادهاي نزدیک نشان می  شاید حق با پولوبیوس بوده باشد،

  پناه گذاشته است، روم را در برابر هانیبال بی  آمد مصیبت کاناي، هنگامی که به نظر می. اند خرافات هنوز فایق بوده

سنا خواست » کدام خداي را براي رهایی روم نیایش کنیم؟»  :جماعت هیجانزده به هراس افتادند و فریاد برآوردند که

و بعد بازگرداندن آیین پرستش یونانی   بردن به درگاه خدایان یونانی،تا نخست با فدا کردن آدمیان و سپس با نماز 

از شوریدگی عامه بکاهد؛ اما سرانجام تصمیم گرفت که اگر نتواند از خرافات   خدایان رومی و یونانی،  دربارة همۀ

به حکم   کرد که،اعالم  205در سال   پس،. دست کم آن را سازمانی دهد و زیر نظارت خود در آورد  جلوگیري کند،

هانیبال   ، به روم آورده شود، در فریگیا  ،پسینوسـ االهۀ کوبله ـ از » مهین مام«اگر   ،»کتابهاي سیبوالیی«بینی  پیش

پنداشته » مهین مام«را که مظهر  و قطعه سنگی  شهریار پرگاموم، رضایت داد،  آتالوس،. ایتالیا را ترك خواهد کرد

و در آنجا سکیپیو آفریکانوس و گروهی از کدبانوان پارسا با تشریفاتی چشمگیر به   شد با کشتی به اوستیا آوردند، می

به یمن قدرت جادویی » دوشیزة آتشبان  کالودیا،»  چون کشتی حامل آن در تیبر به گل نشست،. پیشبازش رفتند

در حالی که هر یک به نوبت سنگ را با مهر در   سپس کدبانوان،. را رهایی بخشید و به رم آوردآن   پاکدامنی خویش،

مؤمنان در   دادند، را عبور می» مهین مام«آن را به معبد پیروزي حمل کردند؛ هنگامی که   داشتند، دست نگاه می

تازه را باید مردانی که خویشتن را اخته سنا به حیرت دریافت که این خداي . سوزاندند هاشان بخور می آستانۀ خانه

از آن زمان، باز . آنان باشد  اما هیچ رومی اجازه نداشت که در زمرة  اند خدمت کنند؛ چنین مردانی را یافتند، کرده

و سپس با شادمانی عنان   را نخست با اندوه عنان گسیخته،» بزرگ  جشن االهۀ«مگالسیا یا   در ماه اردیبهشت،  روم،

  نشانۀ  کرد که چگونه پسرش آتیس، و افسانه روایت می  زیرا کوبله از خدایان رستنیها بود،. گرفت ته جشن میگسیخ

.پاییز و بهار، مرده و به هادس رفته و سپس دوباره زنده شده بود

اما . ود بالیدبرخ. و سنا از اینکه بر بحران دین فایق آمده است  ، هانیبال ایتالیا را ترك گفت،)205(در همان سال 

ها و  غنایم و اندیشه  هنگام بازگشت،  پشت پاي سربازانی که،. جنگ با مقدونیه راه را بر یونان و مشرق زمین گشود

  ورزشکاران،  ، مسافران، بازرگانان  پناهندگان،  بندگان،  خیل اسیران،  آوردند، هاي شرقی را با خود همراه می افسانه

خدایان خویش را حمل   در این کوچ،  آمد؛ آدمیان، و مدرسان نیز می  آموزگاران،  یاگران،خن  بازیگران،  هنرمندان،

و آیینهاي   ائورودیکه،  اورفئوس،  طبقات فرودست رم شادمان بودند از آشنایی با دیونوسوس باکوس،. کردند می

کرد و وعدة زندگی سرمدي  ده آشنا میبخشید و با خدایان زنده ش اي که نیایشگر را الهام و مستی خدایی می رازورانه

اند و با  آیین دیونوسوسی پیشه کرده  نه چندان از مردم،  ، سنا با پریشانی پی برد که جمعی،186در سال . داد می
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  داد، بزمهاي مستانۀ شبانه، که پنهان بودنشان شایعات مربوط به میگساریها و شهوترانیهاي بی حد و حصر را قوت می

چه بسا با   سپس،  ،»دادند مردان بیش از زنان به پلیدي تن می« : گوید لیویوس می. کنند ا نیایش میخداي تازه ر

» .شد قربانی می …داد  هر کس که به پلیدي تن نمی»  :افزاید آراستن شایعه سازیهاي زمان خود به زي تاریخ، می

اما در جنگ . ت و صدها تن را به اعدام محکوم کردسنا این آیین را ممنوع و هفت هزار تن از مؤمنان به آن را بازداش

  .روم با مذاهب شرقی این یک پیروزي موقتی بود

IV – پیدایی فلسفه  

و اخالقیات و حکمت و هنرش را براي طبقات   یونان روم را بدین گونه فتح کرد که دین و کمدي خود را براي پلبها،

ی با ثروت و حشمت امپراطوري در تباه کردن ایمان و منش رومیان این ارمغانهاي یونان. باالدست به ارمغان فرستاد

پیروزي یونان هنگامی به اوج رسید که، در . یار شد و بدین سان بخشی از انتقام یونان را از فاتحان خویش باز گرفت

  االهیات مسیحی،در . سنکا انجامید  لذت طلبی صبورانۀ لوکرتیوس به پیروي از مذهب رواقی لذت طلبانۀ  روم،  فلسفۀ

فرهنگ یونانی نخست به عنوان   در اوج قدرت قسطنطنیه،. یونانی بر خدایان ایتالیایی چیره گشت  مابعدالطبیعۀ

ادب و فلسفه و هنر یونانی در زمان   و سپس به عنوان جانشین روم پیروز شد؛ و چون قسطنطنیه سرنگون شد،  رقیب،

جریانهاي دیگر   همۀ  جریان اصلی تاریخ تمدن اروپا همین است؛. کرد رنسانس دوباره ایتالیا و اروپا را فتح

بلکه رودي   آنچه از یونان به شهر ما روان شد نه جویباري باریک،«: گفت سیسرون می. هایی بیش نیستند شاخابه

  .شداز آن پس، زندگی روحی و هنري و دینی روم بخشی از جهان هلنیستی » .پهناور از فرهنگ و دانش بود

در پی سپاهیانی که از مشرق زمین . گاهی استراتژیک یافتند یونانیان مهاجم در مدارس و تاالرهاي سخنرانی رم رخنه

در   اري از آنان،بسی. به اصطالح تحقیرآمیز رومیان ـ در رسید  گشتند؛ موج عظیمی از گراکولیان ـ یا یونانیکان، باز می

هاي رومی شدند؛ گروه دیگر به عنوان نحویان، با گشایش مدارس زبان و ادبیات یونانی  مدرس خانواده  مقام بندگی،

فن خطابه و انشا و   دربارة  باب تحصیالت متوسطه را گشودند؛ بعض دیگر، که آموزگاران فن بالغت بودند،  در رم،

هاي خود را به تقلید از  خطابه  حتی کاتوي ضد یونانی ـ  خطیبان رومی ـ. ددادن فلسفه درس عمومی و خصوصی می

  .نوشتند سخنرانیهاي لوسیاس و آیسخینس و دموستن می

کرد؛ معدودي از  و از آن میان کمتر کسی دین خویش را تبلیغ می  از میان این معلمان یونانی کمتر کسی دیندار بود،

پاتریسینها بر . زندگی آدمی بر لوکرتیوس پیشی جستند  ین به عنوان شر عمدةایشان اپیکوري بودند و با تعریف د

سنا دو اپیکوري را نفی بلد کرد و در سال   ،173در سال . آمدن تندباد را حس کردند و به جلوگیري از آن برخاستند

در سال . ایستاد دباد نمیاما تن» .هیچ فیلسوف یا آموزگار علم بالغت حق ورود به رم را ندارد«مقرر داشت که  161

به سفارت رسمی به رم آمد و، چون پایش   سرپرست رواقی کتابخانۀ شاهی در پرگاموم،  ، کراتس مالوسی،159

، آتن پیشوایان سه مکتب 155در سال . همانجا ماند و در ایام نقاهت در ادبیات و فلسفه درسهایی گفت  شکست،

ارنئادس از مردان آکادمی یا پیروان افالطون، کریتوالئوس مشایی یا پیرو ک: بزرگ فلسفیش را به سفارت روم فرستاد

آمدن آنان کمابیش همان اثر عمیقی را داشت که ورود خردسولوراس به ایتالیا، . ارسطو، و دیوگنس رواقی از سلوکیه

وي . آمدند او میگفت که جوانان هر روز به مکتب  کارنئادس دربارة فن بالغت چنان شیوا سخن می. 1453در سال 

توان  دادگري می  آورد که بیدادگري را به همان پایۀ و حجت می  کرد، سراپا شکاك بود و در وجود خدایان شک می

در سنا پیشنهاد   چون کاتوي مهین این بشنید،. توجیه کرد ـ این تسلیم دیررس افالطون در برابر تراسوماخوس بود

و از آن پس   اما نسل جوان از بادة فلسفه ذوق برگرفته بود،. چنین شد. دکرد که سفیران از رم بیرون رانده شون

.رفتند تا نوترین شکها را جانشین کهنترین ایمان خویش کنند جوانان توانگر رومی مشتاقانه به آتن و رودس می
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مینینوس، که فال. بخشیدند همان کسانی که فاتح یونان بودند خود فرهنگ و حکمت هلنیستی را در روم روایی می

داشت، از هنرها و نمایشهایی که در یونان  هنوز پیش از هجوم به مقدونیه و رهاندن یونان ادبیات رومی را دوست می

  این نکته را باید از مفاخر روم برشمرد که برخی از سرداران آن به فهم آثار پولوکلیتوس،. دید سخت به وجد آمد

آیمیلیوس . رساندند اگرچه گاه قدردانی خویش را به مرحلۀ دزدي می  بودند، و پراکسیتلس توانا  سکوپاس،  فیدیاس،

و به میراث   شاهی را براي خویش،  فقط کتابخانۀ  پاولوس از همۀ غنایمی که پس از چیرگی بر پرسئوس باز آورد،

تا   ریز را فرا گیرند و،یونانی و نیز فنون رومی جنگ و گ  وي فرمود تا پسرانش ادب و فلسفۀ. نگاه داشت  فرزندانش،

  .شد داد، در این مطالعات با فرزندانش همدرس می آنجا که وظایف دولتی اجازه می

برطبق سنت . سکیپیو، فرزند آفریکانوس، پسر کهتر او را به فرزندي خود پذیرفت. دوستش، پ  پیش از مرگ پاولوس،

کورنلیوس سکیپیو . پ«را بر آن افزود؛ از این رو پسر نام پدر تعمیدي خویش را گرفت و نام طایفۀ پدرش   رومی،

وي جوانی خوبرو و تندرست بود، جامۀ ساده . و ما از این پس او را سکیپیو خواهیم نامید  نامیده شد،» آیمیلیانوس

 با آنکه  و چندان درستکار بود که،  دلی پرمهر و دستی گشاده داشت،  داشت، و در کالم شرم را نگاه می  پوشید، می

به هنگام مرگ، جز پنج من سیم و ربع من زر چیزي از خود به   همۀ اموال غارت شدة کارتاژ از زیر دست او گذشت،

که از یونان نفی بلد شده بود،   در جوانی با پولوبیوس،  بیشتر مانند دانشوران زیسته بود تا همچون توانگري،. جا ننهاد

با جنگیدن در . کی که از او گرفت، همۀ عمر دوست و سپاگزار او ماندبه پاداش کتابها و اندرزهاي نی  آشنا شد و،

  .رکاب پدرش در پودنا آوازة جنگجویی یافت و در اسپانیا چالش دشمن را به نبرد تن به تن پذیرفت و پیروز شد

گایوس   عمدة ایشان،. یونانی را گرد خویش فراهم داشت  گروهی از رومیان سرشناس و دوستار اندیشۀ  در خلوت،

و در گشاده زبانی   مردي بود با فرزانگی مهرآمیز و در دوستی استوار، به داوري دادگر و به زندگی پاکدامن،  الیلیوس،

  دربارة  الیلیوس شد و رسالۀ  سیسرون دلباختۀ  یک قرن بعد،. و شیوایی سبک فقط آیمیلیانوس از او پیشتر بود

واالي جوانان   در میان آن حلقۀ  پرآشوب خود،  به جاي زمانۀ  د که اي کاش،دوستی خود را به نام او نمود و آرزو کر

این مردان بر ادبیات رومی اثري شگرف داشتند؛ ترنتیوس با درك محضر ایشان بود که . خردورز رومی زیسته بود

آموخت که ) 103 – 180(و هم شاید نزد ایشان بود که گایوس لوکیلیوس   زبان آثار خود را ظرافتی بکمال بخشید،

.غایتی اجتماعی دهد  که در نکوهش گناهان و تجمل عصر خود بود،  هاي خویش را، چگونه هجویه

مردي واقعنگر و . سکیپیو زیست  پولوبیوس سالها در خانۀ. مربیان یونانی این گروه پولوبیوس و پانایتیوس بودند

مانند   پانایتیوس اهل رودس و،. شد ا کمتر دچار پندار میواقعپرداز و خردگرا بود، که در باب آدمیزادگان و حکومته

و هر دو بر روح یکدیگر اثر   .چندین سال با سکیپیو الفتی پرمهر داشت. پولوبیوس، به آریستوکراسی یونان وابسته بود

ا توقعات اخالقی و شاید سکیپیو بود که او را بر آن داشت ت  وي سکیپیو را با واالمنشی رواقی آشنا کرد،: نهاده بودند

مذهب رواقی را   افکار عمدة  وظایف،  در کتابی به نام دربارة  پانایتیوس،. مفرط آن فلسفه را به مذهبی عملیتر بدل کند

همکاري کند؛ و انسان   یعنی خانواده و میهن و روح االهی کاینات،  و باید با کل،  آدمی جزئی از کل است،: بیان کرد

برخالف   پانایتیوس،. شکوه و دریغ بلکه براي اجراي وظایف خویش، بی  لذایذ جسمی آمده است،به این جهان نه براي 

رومیان . اعتنایی تمام در حق نعمات و مواهب زندگی نداشت از آدمی انتظار فضیلت کامل یا بی  رواقیان دیگر،

فتند و اخالقیات آن را آیینی پذیر براي مذهب منسوخ خویش یا فرهیخته در این فلسفه جانشینی سزاوار و عرضه

  سنکا،  نفس تعالی یافتۀ  آرزوي سیسرون،  مذهب رواقی الهامبخش سکیپیو،. موافق با سنن و آرمانهاي خود دانستند

  .و وجدان روم گشت  راهنماي آورلیوس،  راهبر ترایانوس،
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V - رستاخیز ادبیات  

رهنمون   تبدیل زبان التینی به زبان پرداخته و روان،  فه،یکی از مقاصد اصلی حلقۀ سکیپیویی تشویق ادبیات و فلس

و فراهم آوردن خواننده و شنونده براي شاعران یا   هاي جانبخش شعر یونانی، شدن شاعران رومی به سرچشمه

  مۀ، با پذیره شدن شاعري که کاتو به روم آورده بود و با ه204سکیپیو آفریکانوس، در سال . دار بود نثرنویسان آینده

کوینتوس انیوس از پدر و . بزرگمنشی خویش را آشکار کرد  ورزید، عقاید سکیپیوییان و دوستارانشان مخالفت می

و روح پرشورش   در تارنتوم درس خوانده بود،). 239(نزدیک بروندیسیوم، در یونان زاده شد   مادري یونانی و ایتالیایی،

به روزگار سربازي در   دالوري او،. پذیرفت  شد، اثري ژرف رنتوم عرضه میهاي تا که در تماشاخانه  از درامهاي یونانی،

از راه آموزاندن التینی و یونانی   چون به رم آمد،. شیفته کرد  داري داشت، که در آنجا مقام خزانه  کاتو را،  ساردنی،

.وییان پذیرفته شدخواند؛ و سرانجام به حلقۀ سکیپی گذراند؛ اشعار خود را براي دوستانش می زندگی می

. چند کمدي و دست کم بیست تراژدي نوشت. هیچ صورتی از شعر نبود که او طبع خویش را در آن نیازموده باشد

هاي تند سروسري داشت و دینداران را با این گونه طنزهاي اپیکوري  اوریپید بود و همچون او با اندیشه  وي شیفتۀ

کنند؛ وگرنه سزاي  اشند، ولی هیچ گاه غم آن را ندارند که آدمیان چه میگیرم که خدایان وجود داشته ب«: آزرد می

به گفتۀ سیسرون، شنوندگان با شنیدن این » .بود ـ حال آنکه این بسی نادر است نیکی نیکی و سزاي بدي بدي می

کرد که  ت میوي تاریخ مقدس ائوهمروس را ترجمه یا اقتباس کرد؛ این کتاب اثبا. ابیات بر گوینده آفرین گفتند

اما انیوس به هر تقدیر از . اي هستند که احساس عوام آنان را به مقام خدایی رسانده است خدایان قهرمانان مرده

و از آن میان از کالبد   پس از گذشتن از کالبدهاي بسیار،  چون بر آن بود که روان هومر،  نوعی االهیات بري نبود،

اي گرم از زمان  وي تاریخ حماسی روم را به شیوه. او حلول کرده است اکنون در بدن  فیثاغورس و یک طاووس،

اي از آنها  چند قطعه. آمد هاي او تا زمان ویرژیل چکامۀ ملی ایتالیا به شمار می  سالنامه  آینیاس تا پورهوس نوشت؛

  :دار نبودندکه سنت پرستان ایتالیا از بازگویی آن هیچ گاه دست بر  از آن جمله این مصرع،  باقی است،

  .استاخالقیات کهن و مردان بزرگش استوار   دولت روم برپایۀ

یونان را جانشین اسلوب » شش وتدي«پذیر  زیرا شعر روان و انعطاف  حماسۀ وي انقالبی در اوزان نظم پدید آورد،

به برکت فکر،   زبان التین را قوالب و قدرتهاي نو بخشید؛ اشعار خویش را، انیوس. نایویوس کرد» ساتورنی«سست 

به عنوان افسري بر . روش و لفظ و موضوع و اندیشه فراهم کرد  و، براي لوکرتیوس و هوراس و ویرژیل،  پرمغز ساخت؛

این بیت غرور آمیز براي پس از سرودن   به سن هفتاد سالگی،  اي دربارة لذات کام نوشت و، رساله  سر آثار خویش،

  .سنگ گور خود، به بیماري نقرس درگذشت

  . ام براي من اشک مریز و در ماتم منشین؛که من به روي لبهاي مردمان پاینده و زنده

شاید فلسفه را بیش از اندازه جدي گرفته و این اندرز خود را   توفیق یافت؛  جز کمدي،  انیوس در همۀ فنون ادب،

نهادند  مردم بحق خنده را بر فلسفه فزونی می» .اما نه بسیار  همه کس باید به فلسفه بپردازد،«که  فراموش کرده بود

. کردند درام تراژیک را در روم چندان تشویق نمی  همین گونه،. ساختند و پالوتوس را توانگر و انیوس را تهیدست می

کرد و زمان نیز به دست  مردم به آنها اعتنایی نمیستودند، اما تودة  بزرگان تراژدیهاي پاکوویوس و اکیوس را می

.سپرد فراموشیشان می

دینی یا آیین تشییع جنازة   به عنوان بخشی از یک جشنوارة  ها را مأموران حکومتی، مانند آتن، نمایشنامه  در رم،

بلند چوبی که پشتیبان  پالوتوس و ترنتیوس مرکب بود از یک کفۀ پایه  تماشاخانۀ. آوردند بر صحنه می  مردي بزرگ،

پسین آن   اي دایره وار براي رقص به نام ارکسترا تعبیه شده بود که نیمۀ صحنه بود؛ در برابر آن صفه  دکور زمینۀ

شود، این ترتیبات سست  رژة سپاهیان ساخته می  مانند جایگاههایی که امروزه براي نظارة. داد را تشکیل می» صحنه«
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هایی که با خود آورده بودند  ایستادند یا به روي چارپایه تماشاگران یا می. شد ریخته می پایه پس از هر جشن در هم

آن هم از چوب و   ، نخستین تئاتر کامل رم،145در سال . زدند نشستند یا در هواي باز روي زمین چمباتمه می می

توانستند به  بندگان می. ا رایگان بودتماش. ساخته شد  هایی یونانی مجهز به صندلی، اما به سبک نیمدایره  سقف، بی

تماشاگران این دوره جماعتی . گرفتند توانستند بنشینند؛ زنان فقط در عقب جاي می اما نمی  درون تئاتر بیایند،

یادآوري این نکته . اند و چه بسا بدرفتارترین و کودنترین تماشاگران تاریخ نمایش بوده  غوغاگر و زورآور و بیذوق،

طلبیدند و مطایبات خام و  ست که مقدمه خوانان نمایش تا چه اندازه از حاضران آرامش و ادب میانگیز ا غم

خوانان از مادران  برخی از مقدمه. شد تا چه اندازه باز گفته می  براي آنکه دریافته شود،  اي، هاي کلیشه اندیشه

زدند و یا زنان پر چانه را مالمت  غوغاگر نهیب مییا بر سر کودکان   خواستند که نوزادان خود را در خانه بگذارند، می

اگر نمایش با مسابقۀ . شود هاي منتشر شده نیز دیده می نمایشنامه  کردند؛ چنین درخواستهایی حتی در میانۀ می

در پایان هر کمدي رومی . کردند تا هنرنمایی مهیجتر پایان پذیرد نمایش را قطع می  شد، کشتی یا بندبازي مقارن می

، که معنایش آن بود که نمایش پایان پذیرفته  plaudite omnes Nuncآمد،  ین کلمات یا چیزي شبیه آن میا

  .وقت هلهله کردن است  است،

. کرد نقش اول را معموال مدیر تئاتر، که آزاد مرد بود، بازي می. بهترین سیماي تئاتر رومی بازي قهرمانان آن بود

کرد حقوق مدنی  هر شارمندي که بازیگري پیشه می. شدند ندگان یونانی برگزیده میبازیگران دیگر بیشتر از میان ب

چون تماشاگران در . کردند نقش زنان را مردان بازي می. و این رسم تا زمان ولتر دوام یافت  داد، خویش را از دست می

در حدود . کردند هگیس بس میزدند، بلکه به همان سرخاب و کال این عصر کم بودند، بازیگران نقاب بر چهره نمی

. نقاب براي باز شناختن قهرمانان نمایش از یکدیگر الزم شد  چون عدة تماشاگران رو به فزونی رفت،  م، ق 100سال 

به معناي نقاب مشتق شده است؛ نقشهاي » فرسو«نامیدند و این واژه ظاهراً از واژة اتروسکی  می» پرسونا«نقاب را 

تراژدي بازان کفش بلند پاشنه یا نیمچکمه، و کمدي بازان کفش کوتاه . نامیدند می» نمایشنقابهاي «بازیگران را 

سرودند، و  شد؛ گاه آوازخوانان کلمات را می لبک خوانده می کلمات نمایش به همراهی نواي نی. پوشیدند پاشنه می

  .کردند بازیگران نقش خود را با حرکات بازي می

هاي  به تقلید از نمونه  بود و از لحاظ وزن و محتوا، هر دو، یامبیکم ناهموار و متداول کمدیهاي شیوة پالوتوس به نظ 

اي از یک یا  اي است مستقیم یا آمیزه بیشتر کمدیهاي التینی که به دست ما رسید برگرفته. شد یونانی ساخته می

در نخستین صفحۀ . در آتن» کمدي نو«و معموال از آثار فیلمون یا مناندروس یا پیروان   نانی،یو  چند نمایشنامۀ

به موجب یکی از قوانین الواح دوازدهگانه که . شد نمایشنامه، معموال نام نویسنده و عنوان اصل یونانی آن ذکر می

شاید از بیم این . مدي کهن ممنوع بودکرد، اقتباس از آثار آریستوفان و ک مجازات هجو سیاسی را مرگ معین می

ها را به شکل اصلی خود حفظ  نامها، و حتی سکه  عادات،  ها، قهرمانان، نویسان التین صحنه قانون بود که نمایشنامه

این نظارت . قانون روم تئاتر رومی را یکسره از توصیف زندگی رومی محروم کرده بود  کردند؛ اگر پالوتوس نبود، نمی

و دولت   خواستند جماعت سرگرم باشند نه آنکه تعالی یابند؛ خشونت و هرزگی کاري نداشت؛ شهربانان می پلیسی با

لودگی را   تماشاگران همواره مطایبۀ بیظرافت را بر نغزگویی،. کرد روم هیچ گاه از نادانی تودة مردم خاطر غمین نمی

.دادند برتري میو پالوتوس را بر ترنتیوس   ابتذال را بر شعر،  بر لطافت،

  ، چون به رم آمد. وارد اومبریا شد 254چاك و دهن ـ در سال  تیتوس دلقک بی  تیتوس ماکیوس پالوتوس ـ در واقع،

بعد با دلی پرآرزو پولش را به معامله گذاشت و همه را از   مدتی به عنوان کارگر صحنه زندگی گذراند و پول اندوخت،

  و نماند، نمایشنامه نوشت؛ اقتباسهایی از آثار یونانی، که با کنایات رومی آمیخته بود،براي آنکه از معاش فر. دست داد

با دلی شادمانه   فردي بود مردمی و خاکی،. پسند طباع افتاد؛ دوباره ثروتی به هم رساند و به مقام شارمندي رم رسید
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صد و سی نمایشنامه نوشت . خواه همگان بودخندید، اما نیک با هر کس و بر هر کس می  و طبعی مانند رابله، پرشور؛

آمیزي است  نمایشنامۀ میلس گلوریوسوس حسب حال مطایبه. یا اصالح کرد که از آن میان بیست تا باقی مانده است

  : گوید که خادمش همیشه براي آنکه امیدوارش نگاه دارد به او دروغ می  از یک نظامی خودستا،

  وز راه را بر من گرفتند دیدید؟آیا آن دخترانی را که دیر: خادم

  :چه گفتند: سروان

  :چون شما رفتید، از من پرسیدند  باري،: خادم

  مگر اخیلس بزرگ اینجاست؟ من به پاسخ گفتم! شگفتا

  :سپس دختر دیگر گفت. برادر اوست  خیر،

  !اي چه بزرگزاده! راستی چه مرد رعنایی

  !چه سر و زلفی

  و هر دو از من خواستند که 

  دوباره شما را به گردش بکشانم امروز

.تا شما را بهتر ببینند …

   !خوشگلی هم عجب دردسري است: سروان

خواهد که شاهد  یووه در لباس شوهر آلکمنه از خود می  گیرد؛ را به ریشخند می) یوپیتر(یووه   آمفیتروئون،  نمایشنامۀ

. زاید زن دو فرزند توأمان می  بعد از همخوابگی، روز. کند سوگند خویش باشد و به درگاه یوپیتر قربانی نیاز می

این داستان در رم . خواهد که او را ببخشند و آفرین تماشاگران را به خود بگیرند پالوتوس از خدایان می  سرانجام،

  .یا نیویورك زمان ما  پاریس زمان مولیر،  زمان پالوتوس به همان اندازه مردمپسند شد که در آتن زمان مناندروس،

آولوالریا داستانی از مال اندوزي یک خسیس است که حال قهرمان خود را با شفقتی بیش از خسیس   نمایشنامۀ

. خورد کند و بر هدر رفتن اشکهایش اسف می هاي ناخنش را جمع می گوید؛ خسیس پالوتوس ریزه مولیر باز می

اي است  و سرچشمه  شناسند ـ جام یکدیگر را باز میدو برابر توأمانی است که سران  منایکمی داستان کهنۀ  نمایشنامۀ

اي است که تاکنون به روي صحنه  لسینگ بر آن بود که کاپتیوي بهترین نمایشنامه. براي کمدي اشتباهات شکسپیر

  :گفت اش می داشت و در مقدمه آمده است؛ پالوتوس نیز آن را دوست می

  ؛مبتذل یا بر سیاق باقی نیست] اي نمایشنامه[ این 

  در آن نه بیتی زشت که ذکرش سزاوار نباشد توان یافت،

  .و نه قلتبانی پیمان شکن یا روسپیی تیره دل

؛ اما موضوع داستان چنان فرو پیچیده و به تصادفات و مکاشفات نامحتمل متکی است که اگر اذهان  راست است

راز توفیق این کمدیها نه موضوعات کهن . تعذرشان پذیرفته اس  گریزان از داستانهاي بیروح به آن اعتنایی نکنند،

باز نمودن حال   قبح آشکار،  بلکه کثرت وقایع مطایبه آمیز، جناسهاي سبکسرانه به همان خامی جناسهاي شکسپیر،

عفتی  و گاه شرح عواطف در آنها بود؛ تماشاگران در هر نمایشنامه تجسم ماجرایی از عشق و بی  پروا، زنان بی

ادبیات رومی در این عصر . قهرمانان دیگر هوشیارتر  اي از همۀ ی از قهرمانی خوبرو و پرهیزگار و بندهیافتند و وصف می

اي که بیرون از حوصلۀ شعر  به پایه  یابد و از راه قوالب یونانی به واقعیات زندگی، پیدایی خود راه به دل مردم ساده می

  .خورد پیوند می  التین در ادوار بعدي است،

. اي فنیقی یا شاید افریقایی زاده شد از خانواده  در کارتاژ،) 184(ترنتیوس آفر، شاید در سال مرگ پالوتوس  پوبلیوس

این سناتور رومی استعداد پسرك را . دانیم چیزي از او نمی  تا زمانی که به بندگی ترنتیوس لوکانوس در روم در آمد،
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این حدیثی شیرین . سپاس نام خدایگان را بر خویش نهاد  ه نشانۀجوان ب  دریافت و او را تربیت کرد و آزادي بخشید؛

به خانۀ کایکیلیوس  »پوش تهیدست و ژنده« ترنتیوساز چگونگی رفتار رومیان در حق یکدیگر است که چون 

هاي تئاتر روم بود ـ درآمد و پردة اول آندریا  ان گل صحنهاش در آن زم سناتیوس ـ که کمدیهاي اکنون از دست رفته

ستاتیوس چنان به وجد آمد که شاعر را به ناهار میهمان کرد و به باقی نمایشنامه با ستایش گوش . را براي او خواند

یسنده را در و الیلیوس کوشید تا شیوة نو  ترنتیوس بزودي آثار خود را براي آیمیلیانوس و الیلیوس نیز خواند،. داد

پردازان گفتند که الیلیوس  شایعه  از این رو،. شکل دهد  که سخت دلخواه او بود،  قالب زبان آراستۀ التینی،

. از سر هوشیاري و احتیاط، این روایت را نه تأیید کرد نه تکذیب  نویسد ـ و ترنتیوس، هاي ترنتیوس را می نمایشنامه

معتبر حلقۀ سکیپیویی به مأخذ یونانی آثار خویش وفادار ماند و  )رایییونان گ(ترنتیوس شاید بر اثر هلنیسم 

به حکم فروتنی، مترجمی   هایش را عنوان یونانی داد و از اشاره به زندگی رومیان پرهیز کرد و خود را، نمایشنامه

.بیش ننامید

اثر بعدي ترنتیوس،   ۀ هکورا،نمایشنام. دانیم اي که چنان محبوب کایکیلیوس بود چیزي نمی از فرجام نمایشنامه

، چون 162در سال . زیرا تماشاگرانش براي دیدن خرس بازي یکایک از تماشاخانه بیرون رفتند  توفیقی نیافت،

این داستان پدري است که پسرش را . بخت به سراغش آمد  معروفترین نمایشنامۀ خود به نام خویشتن آزار را نوشت،

کند و از  او را از فرزندي خود محروم می  پیچد، چون پسر سر می  کند و، یش منع میاز زناشویی با دختر دلخواه خو

گذارد  ثروت خود را فرو می  براي آنکه از روي پشیمانی خویشتن را بادافرهی داده باشد،  و سپس،  راند، خانه بیرون می

پرسد که چرا دربارة  پدر از او می و  کند، اي آهنگ شفاعت می همسایه. گذراند و در مشقت و تنگدستی روزگار می

گوید و تماشاگران را به  کند؟ و همسایه این جملۀ معروف همگان را به پاسخ می مشکالت دیگران چنین دلسوزي می

  :دارد آفرین وا می

  .بودتوانم  اعتنا نمی و به هیچ چیز انسانی بی  من انسانم،

و   خواجه چنان از پسند همگان برخوردار شد که دو بار در عرض یک روز به روي صحنه آمد،  نمایشنامۀ  در سال بعد،

براي نویسنده عایدي ) دالر 1200نزدیک به (اي نادر بود و از بام تا شام هشت هزار سسترس  این در آن هنگام واقعه

دلی نوشت که اربابش را از خشم پدري رهایی  میو را به نام بندة زندهفور  ترنتیوس چند ماه بعد نمایشنامۀ. آورد

ترنتیوس به نام آدلفی یا   ، آخرین نمایشنامۀ160در سال . و مدلی شد براي فیگاروي شاداب بومارشه  بخشید،

به   بازگشت، یونان گشت و در  نویسنده روانۀ  چندي بعد،. در مراسم خاکسپاري آیمیلیوس پاولوس اجرا شد» برادران«

  .در آرکادیا درگذشت  سن بیست و پنجسالگی،

زیرا هلنیسم یکسره بر روح او مسلط   هاي اواخر دوران زندگی ترنتیوس کمتر میان مردم محبوبیت یافت، نمایشنامه

ترنتیوس سر زندگی و شوخ طبعی سرشار پالوتوس را نداشت و هرگز در اندیشۀ توجه به زندگی رومی . شده بود

پروا نشانی نیست؛ قهرمانان زن در آثار او با شفقت تصویر  در کمدیهاي او از اراذل سرزنده یا روسپیان بی. ادنیفت

عبارات دلنشین و پر مغز و ابیات فراموش نشدنی از . اند؛ حتی روسپیانش از آستانۀ پارسایی چندان دور نیستند شده

  و صدها دیگر از آثار او بسیار است،» مارة آدمیان رأي هستبه ش»  ،»بخت یار دلیران است»  ،»پس آن اشکها«قبیل 

عوام را . یافت روم نمی  افریقایی در تودة  اما فهم آنها به چنان هوش فلسفی و نکته سنجی ادبی نیازمند بود که بندة

روند و  میاما کند پیش   پرواي آن نبود که کمدیهایش نیمه تراژدي هستند و ماجراهاي داستانهایش خوش ساختند،

او در منشهاي غریب پر وقت است و سبکش بیش از اندازه هموار و گفتگوهایش آرامند و زبانش از شدت   مطالعۀ

اي پدید آمده که هیچ گاه  شود؛ گویی تماشاگرانش پی برده بودند که میان مردم و ادبیات رومی فاصله پاکی زننده می

ر از آن بود که بتواند آثار او را ارزیابی کند، و محتاطتر از آن بود سیسرون، که به کاتولوس نزدیکت. پر شدنی نیست
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شیفتۀ «قیصر با ستایشگري از این . ترنتیوس را بهترین شاعر عصر جمهوري برشمرد  که از لوکرتیوس حظ ببرد،

مه نی«را در آثارش عیب دانست و او را » نیروي خنده«اما فقدان   تر وصف کرد، وي را منصفانه» سخن ناب

با الهام از   و آن این بود که این بیگانۀ سامی نژاد،  ترنتیوس یک خدمت بزرگ انجام داد،  با اینهمه،. نامید» مناندروس

اي براي بیان ادبی درآورد که یک قرن بعد نثر  سرانجام زبان التینی را به صورت چنان وسیله  الیلیوس و یونان،

.یدسیسرون و نظم ویرژیل را امکان ظهور بخش

VI – کاتو و مخالفان سنت پرست  

رومیان دیرینه   و این دگرگونی آداب و اخالقیات و تبار،  ادب و فلسفه و دین و دانش و هنر،  این هجوم یونان در زمینۀ

در یکی از کشتزارهاي سابین بر تباهی منش   سناتوري بازنشسته،  والریوس فالکوس،. پسند را بیزار و بیمناك کرد

اما پیرتر از آن . خورد اندوه می» شیوة پیشینیان«ها و رسوم یونانی به جاي  اد سیاسی و جایگیري اندیشهرومی و فس

دهقان جوانی از   در حوالی رئاته،  هاي روستایی مجاور، ولی در یکی از خانه. بود که خود با این موج به پیکار برخیزد

به   کرد، سخت کار می  ورزید، به خاك مهر می: د جمع داشتخصال کهن رومی را در خو  زیست که همۀ تبار پلبها می

و با اینهمه به فصاحت یک اصالح طلب   گذراند، اندوخت، با سادگی خاص سنت پرستان زندگی می دقت مال می

چون نسلها خوك   نامیدند، اش را پورکیوس می نامش مارکوس پورکیوس کاتو بود؛ خانواده. گفت سخن می

کاتو چنین کرد . فالکوس جوان را تشویق کرد که حقوق بخواند. چون زیرك بودند  دادند، اتو لقب میو ک  پروردند، می

به توصیۀ فالکوس به رم رفت و در سن سی   پس،. و در دادگاههاي محلی حق همسایگانش را بر حریفان ثابت نمود

 191کنسول، در  195پرایتور، در  198شهربان، در  199در سال . داري رسید به مقام خزانه) 204سال (سالگی 

باك و  در عین حال، بیست و شش سال در سپاه همچون سربازي بی. به مقام سنسوري رسید 184تریبون شد، و در 

رو  سربازي را که در قدم«دانست و  وي نظم را مادر منش نیک و آزادي می. سرداري الیق و بیرحم خدمت کرد

کرد؛ اما چون  تحقیر می» رناسش را از فریادش در مصاف بلندتر باشددستش و در جنگ پایش را پس بکشد و خ

بخشید و براي خود  رفت و به هر یک از آنان نیم کیلوگرم نقره از غنایم می همیشه به همراهی سپاهیانش پیاده می

. سپاهیانش قدر یافت  نزد همۀ  داشت، چیزي برنمی

رومیان با شیفتگی . نکوهید و خود بزرگترین سخنور زمان شد یسخن پردازان و سخن پردازي را م  در فواصل صلح،

زیرا هیچ کس تا آن هنگام با چنان صداقت و لطف نیشداري با ایشان سخن   دادند، کراهت آمیزي به او گوش فرا می

کاتو . ایدآمد، اما خوشتر آن بود که به روي همسایه فرو بی زبانش چه بسا به روي هر کس فرو می  نگفته بود؛ تازیانۀ

کمتر . اي براي خود نساخته باشد و روزي نبود که به شام برسد و او دشمنان تازه  کرد، باکانه با فساد پیکار می بی

از دندانهاي   شد، زیرا بیننده از چهرة زخم خورده و موهاي سرخ پریشانش بیزار می  داشت، کسی او را دوست می

و چشمان سبزش با نگاهی از وراي   ماند، در کاردانی از او فرو می  آمد، ترسید، از زهدپرستیش به شرم می گرازش می

با متهم کردن او در میان   چهل و چهار بار دشمنان پاتریسین او کوشیدند تا،. برد ها راه می سخنان به خودپرستی

به تنگ آمده بودند از پایش درآورند؛ چهل و چهار بار همان برزگرانی که مانند وي از تجمل و فرومایگی   مردم،

به هشدارهایی که   در این مقام،. سراسر رم برخود لرزید  چون به رأي برزگران به مقام سنسوري رسید،. نجاتش دادند

آراي همگان داده بود وفا کرد؛ بر تجمالت مالیات هنگفت مقرر کرد، سناتوري را به علت اسراف به پرداخت  براي جلب

مانیلیوس را به جرم بوسیدن زنش . را که سابقۀ بزهکاري داشتند از سنا بیرون راندو شش تن   جریمه مجبور ساخت،

مگر هنگامی که تندر   کشد، خود گفت که هرگز زنش را در آغوش نمی  در برابر چشم همگان اخراج کرد؛ و دربارة

هایی را که در نهان از  لهوي شبکۀ زهکشی شهر را به پایان رساند؛ لو. شد بغرد ـ و البته از غرش تندر شادمان می

برد برید؛ صاحب منازل را واداشت تا آن بخش از ساختمانهاشان را که برخالف قانون به  آبگذرهاي عمومی آب می
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گذرگاههاي عمومی تجاوز کرده بود ویران کنند؛ اجرت ساختن کارهاي ساختمانی دولتی را پایین آورد؛ و جمع 

  . کرد که بخش اعظم درآمدهاي خود را به خزانۀ دولت بپردازندآورندگان مالیات را به تهدید مجبور 

دلیرانه با منش آدمی از خدمت کناره گرفت و کامیابانه به معامله پرداخت و کشتزار خویش   پس از پنج سال ستیزة

ان ارزان به دست بندگانش آباد کرد؛ به نرخهاي سنگین پول وام داد؛ بندگ  که اکنون وسعت بیشتري گرفته بود،  را،

و چنان توانگر شد که توانست به تصنیف   خرید و، پس از آموختن فنون به آنان، ایشان را به بهاي گران فروخت؛

.داشت کتب دست یازد ـ اگرچه این پیشه را خوار می

وشت و فن خطابه ن  اي دربارة سپس رساله  نخست دو خطابه انتشار داد،. کاتو نخستین نثرنویس بزرگ زبان التین بود

به عنوان   شیوة ناهموار رومی را بر روانی ایسوکراتی سبک آموزگاران فن بالغت رجحان داد و با وصف خطیب،

اما آیا این دو صفت نادر هرگز در یک (اي براي کوینتیلیانوس فراهم ساخت  ، مایه»نیکمردي آزموده در سخنوري«

که تنها اثر وي و قدیمیترین کتاب التینی است که   کشاورزي، اي به عنوان در باب با تألیف رساله) اند؟ تن جمع بوده

این اثر به نثري ساده و استوار . آزمونهاي کشاورزي خویش را در دسترس عامه گذاشت  از گزند زمان محفوظ مانده،

. برد میو کمتر حروف ربط به کار  گذارد،  اي را مهمل نمی کاتو هیچ کلمه. نوشته شده و در عین فشردگی پرمعناست

پیش از آنکه موجب زیان   گوید که بندگان پیر را، می(دهد  خرید و فروش بندگان دستورات دقیق و مفصل می  دربارة

تهیۀ ساروج   تدبیر منزل و صنایع،  همچنین دربارة اجاره دادن زمین به تاکپروري و درختکاري،  ،)باید فروخت  شوند،

در پاسخ به . و نیاز کردن قربانی به خدایان  جۀ مارزدگی با مدفوع خوك،معال  درمان یبوست و اسهال،  و آشپزي،

» .داري سودآور گله  اول،»  :گوید می  برداري از زمین کدام است، ترین روش بهره اینکه خردمندانه  دربارة  پرسش خود،

روش » .سودي نرساندداریی که هیچ  گله»  روش سوم کدام است؟» .داري سودآور به حد اعتدال گله«پس از آن؟ 

  .همین احتجاج بود که نظام امالك وسیع را در ایتالیا پدید آورد» .شخم کردن زمین«؟  چهارم

مهمترین اثر کاتو شاید کتاب اصول وي باشد که اکنون در دست نیست و در آن نویسنده دلیرانه به شرح روزگار 

از این کتاب فقط این را . تا سال مرگ خود همت کرده استو نهادها و تاریخ ایتالیا از آغاز   نژادشناسی،  باستان،

  در آن از هیچ سرداري نام نبرده،  با آزردن آریستوکراسی به وسیلۀ گستاخی در حق نیاکانش،  دانیم که نویسنده، می

چنین و هم  کاتو این اثر را،. برد که در برابر پورهوس خوب جنگیده است بلکه تنها از یک فیل با تجلیل نام می

المعارفی  به قصد فراهم کردن دایرة  و قانون را،  سپاهی،  دانش،  بهداشت،  کشاورزي،  پژوهشهایش دربارة فن خطابه،

زیرا   امیدوار بود که آنها را جانشین متون یونانی کند،  با نگارش این کتب به زبان التین،. براي تربیت پسرش نوشت

  کرد، اگرچه خود در آثار یونانی پژوهش می. اندازد ن رومی را به بیراهه میعقیده داشت که این متون اندیشۀ جوانا

دهد که آنها را در  یونانی عقاید دینی جوانان رومی را چنان زود برباد می  براستی باور داشت که آموختن ادب و فلسفۀ

اندیشید که  کرد؛ می ط را محکوم میسقرا  مانند نیچه،. گذارد پناه می جویی و شهوت بی برابر غرایز مالپرستی و ستیزه

حتی از پزشکان یونانی . اخالقیات و قوانین آتن زهر نوشاندند  پرگوي پیر را بحق به گناه سست کردن پایۀ مامايآن 

به . ن همیشه حاضر به خدمت اعتمادي نداشتداد و به جراحا نیز دل آزرده بود و داروهاي کهن خانگی را رجحان می

:پسرش نوشت

همه چیز را تباه   از من بپذیر که چون ادبیات خویش را بر روم ارزانی دارند،. یونانیان مردمی سرکش و تبهکارند

  اند که همۀ میان خود توطئه کرده. زودتر چنین خواهد شد  و اگر پزشکان خود را بفرستند، …. خواهند کرد

  .زنهار که تو را با پزشکان کاري نباشد …را بکشند » انبربر«

که نشر ادبیات یونانی را در روم شرط رشد ادبیات التین و   کاتو به سبب داشتن چنین عقایدي با حلقۀ سکیپیویی،

  رد؛وي در ماجراي تعقیب جزایی آفریکانوس و برادرش در این کار یاري ک. ناگزیر مخالف بود  شمرد، اندیشۀ رومی می
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جز در یک   در برابر حکومتهاي بیگانه،. گفت که قوانین مربوط به اختالس نباید پرواي هیچ کس را داشته باشد می

و   داشت؛ یونان را بزرگ می  شمرد، با آنکه یونانیان را خوار می. کرد از روش دادگري و عدم مداخله دفاع می  مورد،

اي قاطع در ستایش  وي خطابه  با سرزمین ثروتمند رودس شدند، چون غارتگران جهانخوار در سنا خواستار جنگ

به مأموریت  175هنگامی که در سال . تنها استثنا در این عقاید او کارتاژ بود  دانیم، همچنانکه می. آشتی ایراد کرد

و از دیدن  از اینکه آن شهر چنین از عواقب جنگهاي هانیبال رهایی یافته بود تکان خورد  رسمی به کارتاژ رفت،

ها انباشه  خانه و سالحهایی که در زره  ریخت، ثروتی که به برکت احیاي بازرگانی بر شهر فرو می  بستانها و تاکستانها،

هشدار   که سه روز پیش در کارتاژ چیده بود، به نشانۀ  اي انجیر تازه را، دسته  چون بازگشت،. شد به شگفت آمد می

بینی کرد که اگر کارتاژ به  به اعضاي سنا نشان داد و پیش  زدیکی آن مملکت به روم،بهروزي کارتاژ و خطر ن  دهندة

  از آن روز به بعد،. زود باشد که نیرو یابد و دوباره براي سروري بر مدیترانه به پیکار برخیزد  حال خود واگذاشته شود،

بر آنم که کارتاژ باید   باري،  :برد ایان میبا این عبارت به پ  با سماجتی خاص خود،  همیشه سخنان خود را در سنا،

بلکه بدان سبب که کشتزارهاي   اما نه به طمع بازرگانی کارتاژ،  جهانخواران در سنا با او همداستان شدند،. نابود شود

اي براي تشکیل امالك وسیع تازه و کشت آنها به دست   سیراب شمال افریقا را بازار خوبی براي پول خویش و زمینه

  .نشستند) کارتاژ(اي براي جنگ سوم پونیک  چشم به راه بهانه  بیقرار،  پس،. یافتند بندگان تازه می

VII   - نابودي کارتاژ  

 – 238(نود سال زیست   شاه نومیدیا،  ماسینیسا،. انگیزترین فرمانرواي زمان کاتو فراهم شد این بهانه از جانب شگفت

و با رژیم غذایی سخت و دقیق تندرستی و نیروي خویش را تا   پسر آورد،در سن هشتاد و شش سالگی   ،)م ق 148

شصت سال با   اي کشاورزي و حکومتی منظم سامان بخشید، مردم بیابانگرد خود را در جامعه. زمان مرگ نگاه داشت

خویش هرمی   ر،و نزدیک گو  پایتخت خود کیرتا را با ساختمانهاي پرشکوه زیور داد،  کاردانی بر آنان حکومت کرد،

چون از دوستی روم برخوردار شد و از ناتوانی . ساخت که هنوز در حوالی شهر قسطنطین در تونس پابرجاست

و سرانجام   لپتیس بزرگ و چند شهر دیگر را به تصرف درآورد،  بارها به خاك کارتاژ تاخت،  سیاسی کارتاژ آگاه بود،

سفیرانی به سنا   چون پیمان بسته بود که بدون رضایت رم نجنگد،  ژ،کارتا. راههاي زمینی را بر پایتخت بست  همۀ

فنیقیان در افریقا متجاوزند و از   سنا به آنان یادآور شد که همۀ. فرستاد تا از دست اندازیهاي ماسینیسا شکوه کنند

ن قسط دویست تالنتی کارتاژ چون پنجاهمین و آخری. این رو حقوقی ندارند تا ملل مسلح به رعایت آنها موظف باشند

، کارتاژ نومیدیا را 151در سال . خود را از پیمانی که پس از جنگ زاما با روم بسته بود معاف کرد  ساالنه را پرداخت،

.و یک سال بعد روم کارتاژ را  به جنگ فراخواند،

با همۀ   شهرکهن، این. اعالن جنگ روم و خبر حرکت ناوگان رومی به سوي افریقا در یک زمان به کارتاژ رسید

نه سپاهیان . سپاه ناوگانش کوچک بود. هیچ آمادة جنگی بزرگ نبود  غنایمی که از نظر جمعیت و بازرگانی داشت،

  و ماسینیسا همۀ  اوتیکه جانب روم را گرفت،  از این رو،. کرد روم بر دریاها سروري می. مزدوري داشت و نه متحدي

شرایط تسلیم   از کارتاژ سفیري با اختیار کامل به رم آمد تا همۀ. نهاي جنوبی بستراههاي ارتباط کارتاژ را به سرزمی

سنا وعده داد که اگر کارتاژ سیصد کودك واالتبار را به گروگان به کنسوالن روم در سیسیل بسپارد و همۀ . را بپذیرد

سنا در نهان به کنسوالن . ماندآزادي و تمامیت ارضی کارتاژ محفوظ خواهد   فرمانهاي کنسوالن را گردن گذارد،

کارتاژیان فرزندان خود را با دلی پر از بدگمانی و . دستور داد تا فرمانهایی را که قبال دریافت کرده بودند اجرا کنند

مادران کوشیدند تا   ها گرد آمدند؛ در واپسین دم، و خویشاوندان براي بدرودي نومیدانه در کرانه  درد تسلیم کردند،

. و برخی خود را به دریا افکندند تا براي آخرین بار فرزندان خود را ببینند  را به زور از حرکت بازدارند،ها  کشتی

و از کارتاژ   سفیران کارتاژي را فراخواندند،  همراه سپاه و ناوگان به اوتیکا رفتند،   کنسوالن کودکان را به رم فرستادند،
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چون این . ساز و برگ و سالحهاي جنگی خود را تسلیم کند غله و همۀ ها و مقدار هنگفتی  خواستند تا باقی کشتی

جمعیت آن قریب دو فرسخ از   کنسوالن گفتند که چون قرار است سراسر کارتاژ سوزانده شود،  شرایط پذیرفته شد،

چرا چون و  سفیران بیهوده حجت آوردند که ویران کردن شهري که گروگان و سالحهاي خود را بی. شهر دور شود

آنان جان خود را به کفاره عرضه کردند و . تسلیم کرده ستمی غدارانه است که تاریخ همانند آن را به یاد ندارد

کنسوالن پاسخ گفتند که اینها شرایط سناست و تغییرپذیر . خویشتن را به خاك انداختند و سر به زمین کوفتند

  .نیست

پدران و مادران از اندوه به جان آمدند و . خواهند، دیوانه شدند مردم کارتاژ چون آگاهی یافتند که چه از آنان می

رهبرانی را که به تسلیم کودکان رأي داده بودند تکه تکه کردند؛ گروهی دیگر کسانی را که به تسلیم اسلحه حکم 

اي همۀ  دهع  کرده بودند کشتند؛ جمعی سفیران بازگشته را در میان خیابانها به زمین کشیدند و سنگباران کردند؛

سناي . هاي تهی ایستادند و گریستند خانه ایتالیاییانی را که در شهر بودند از دم تیغ گذراندند؛ و برخی در اسلحه

خواست تا سپاهی تازه پدید آورند و   چه آزاد و بنده،  کارتاژ به روم اعالم جنگ کرد و از همۀ زنان و مردان بالغ،

ساختمانهاي عمومی ویران گشت تا از آنها فلز و چوب . ایشان را مصمم کرد خشم. سالحهاي جنگی را از نو بسازند

و زنان گیسوان خود را بریدند تا از   تندیسهاي خدایان معبود گداخته شد تا از آنها شمشیر ساخته شود؛  فراهم آید؛

ر نیزه و شصت هزار شهر محصور هشت هزار سپر و هجده هزار شمشیر و سی هزا  در ظرف دو ماه،. آن طناب ببافند

.فالخن ساخت و در بندر داخلی خود ناوگانی مرکب از صد و بیست کشتی به وجود آورد

چندین بار کنسوالن با سپاهیان خود بر دیوارهاي شهر . دریایی و زمینی مقاومت کرد  شهر سه سال در برابر محاصرة

. از خود تدبیر و دلیري نمود  سکیپیو آیمیلیانوس،  ی،و هر بار پس رانده شدند؛ فقط یکی از تریبونهاي نظام  تاختند،

چندي بعد، الیلیوس . به کنسولی و فرماندهی برگزیدند  به اتفاق آرا،  سنا و انجمن رم وي را،  ،147در اواخر سال 

شش روز  در ظرف  کارتاژیان، اگر چه از گرسنگی ناتوان و نیرو باخته بودند،. موفق شد که از دیوارهاي شهر باال رود

  که از آسیب کمین گیران به تنگ آمده بود،  سکیپیو،. خیابان به خیابان از شهر خود دفاع کردند  امان، کشتار بی

صدها کارتاژي که در   بر اثر این حریق،. خیابانهاي فتح شده به آتش سوزانده و با خاك یکسان شود  فرمان داد تا همۀ

که از پانصد هزار به پنجاه و پنج هزار تن   سرانجام، جمعیت شهر،. دندگوشه و کنار پنهان شده بودند جان سپر

اما زنش   و سکیپیو او را بخشید؛  زینهار خواست،  سردار کارتاژي،  هاسدروبال،. تسلیم اختیار کرد  کاهش یافته بود،

و لژیونها شهر را   خته شدند،بازماندگان به بندگی فرو. ها افکند جبن او را نکوهید و با پسرانش خود را به کام شعله

سنا پاسخ داد که نه   از رم دستور نهایی خواست؛  خواست شهر را پاك از میان ببرد، که نمی  سکیپیو،. غارت کردند

خاکشان را آب بسته و   توابع آن که به پشتیبانیش برخاسته بودند باید یکسره ویران شود،  بلکه همۀ  همان کارتاژ،

شهر هفده روز . ر هر کس که بخواهد در محل شهر ساختمانی برپا کند لعن رسمی فرستاده شودو ب  نمکسود کنند،

  .سوخت تمام می

که به رم یاري   اوتیکا و شهرهاي افریقایی دیگر،. پیمانی براي صلح بسته نشد و از حکومت کارتاژ دیگر نشانی نماند

داران رومی  سرمایه. دة سرزمین کارتاژ ایالت افریقیه نام گرفتمان. زیر حمایت قرار گرفتند و آزاد شدند  رسانده بودند،

درآوردند؛ و بازرگانان رومی وارث تجارت ) نظام امالك وسیع(وارد شدند و سرزمین کارتاژ را به صورت التیفوندیا 

سیسیل شد؛  سیراکوز جزئی از ایالت. پرده و آگاهانۀ سیاست روم گشت از آن پس، جهانگیري انگیزة بی. کارتاژ شدند

و حکومتهاي سلطنتی هلنیستی   فرمانبردار رام شد؛ به عنوان گذرگاه ناگزیر زمینی به اسپانیاي یکسر  گل جنوبی،

چنانکه آنتیوخوس چهارم از جانب پوپیلیوس   مصر و سوریه بآرامی مجاب شدند که به خواستهاي روم گردن نهند ـ

  اي ظاهري بیش نیست، المللی پیرایه که همیشه در سیاست بین  اخالق، از دیدگاه. اغوا شد که به این امر تن در دهد
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از دیدگاه مصالح امپراطوري، . تاریخ برشمرد  را باید از کشورگشاییهاي ددمنشانۀ 146نابودي کارتاژ و کورنت در سال 

از آن زمان باز . استوار کردسروري بازرگانی و دریایی روم را   این کشورگشایی در یک زمان دو پایۀ  یعنی امن و ثروت،

.نهر تاریخ سیاسی مدیترانه از راه روم روان شد

، و 149درگذشتند ـ کاتو در سال   رسید، همانگاه که پیروزي به اوج خود می  بر افروزندگان اصلی آن،  در میانۀ جنگ،

رومیان   قرنها او را نمونۀ. جا نهاد اثري ژرف در تاریخ روم به  پیر،) سنسور(این محتسب   کاتو،. 148ماسینیسا در سال 

وي را به   اش فلسفۀ نبیره  سیسرون در کتاب پیري خود او را به ذروة کمال رساند؛: شمردند عصر جمهوري برمی

فرونتو ادبیات التین را به . و مارکوس آورلیوس وي را سرمشق خویش قرار داد  اما نه با آن لطف؛  کالبدي تازه درآورد،

پیکارش بر ضد . با این وصف، نابودي کارتاژ تنها کامیابی او بود. سادگی و استقامت شیوة او فراخواندبازگشت به 

  رفتار،  اخالقیات،  دین،  هنر،  خطابه، دانش،  فلسفه،  شئون ادب،  به شکست کامل انجامید؛ همۀ) هلنیسم(یونان گرایی 

نامور وي خود را به جان و دل   اما نوادة  یونانی بیزار بود، کاتو از فیلسوفان. و جامۀ رومی تسلیم نفوذ یونانی شد

به رغم کوششهاي کاتو در راه بازگرداندن آن، همچنان رو به انحطاط   ایمان دینی از دست رفته،. کرد تسلیم آنان می

پراطوري و افزایش ام  همزمان با توسعۀ  که وي در جوانی با آن مبارزه کرده بود،  فساد سیاسی،  مهمتر از همه،. رفت

  روم در همۀ. کرد تر می هر فتح تازه روم را توانگرتر و فاسدتر و بیرحم  دامنه و عمق بیشتر یافت؛  مزایاي منصب،

اکنون . و نابودي کارتاژ آخرین مانع نفاق و ستیزة درونی را از میان برداشت  مگر در جنگ طبقاتی؛  جنگها پیروز شد،

  .جهانگشایی خود را باز دهد  ال تلخ انقالب کفارةبایست در عرض صد س روم می

  

فصل ششم

  انقالب ارضی

  م ق 78 – 145

  

I – انقالب  زمینۀ  

در   و شخصیتهایی که در گرماگرم آن پدید آمدند، از دوگراکوس تا آوگوستوس،  انقالب علل و نتایج بسیار داشت،

بر سر   ه پیش از انقالب و چه از زمان انقالب تاکنون،چ  هیچ گاه،. زمرة نیرومندترین شخصیتهاي تاریخ به شمارند

نخستین علت انقالب . چنان آرمانهایی ستیزه برنخاسته و در هیچ دورانی درام جهانی چنین سختکش نبوده است

  از این رو،  شد و، که چون به دست بردگان کاشته می  فراوان از سیسیل و ساردنی و اسپانیا و افریقا بود،  ورود غلۀ

تولید و فروش پایین آورد و بسیاري از برزگران ایتالیایی را   آمد، نرخ حبوبات را به کمتر از میزان هزینۀ ارزان درمی

علت . علت دوم ورود بردگانی بود که جاي برزگران را در روستاها و کارگران آن را در شهرها گرفتند. خانه خراب کرد

گذاري بازرگانی منع  قانونی سناتوران را از پیمانکاري و سرمایه  م، ق220در سال . سوم گسترش نظام امالك وسیع بود

زمینهاي گشوده شده گاه به قطعات کوچک به . امالك وسیعی خریدند  سرمست از غنایم جنگی،  اما سناتوران،  کرد؛

در ازاي قسمتی از   داران، بخش بیشتري را به سرمایه  کاست؛ شد و از کشمکش شهریان می مهاجرنشینان فروخته می

بر   اما قسمت اعظم زمینها را سناتوران یا سوداگران،  بخشیدند؛ می  وامهایی که در زمان جنگ به دولت داده بودند،

پا براي رقابت با صاحبان  مردم خرده. کردند خریدند یا اجاره می می  شد، طبق شرایطی که از طرف حکومت معین می

آرام آرام کارشان به   پس،  پول وام بگیرند؛  ، به نرخهایی که از توان آنان خارج بود  شدند، این امالك بزرگ مجبور می

پس از آنکه در زندگی سربازي   دهقانان،  سرانجام،. انجامید نشینی می نشینی یا زاغه تهیدستی و ورشکستگی و اجاره
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آور و پست کشتزارها را در  ا گرفتاریهاي ماللدیگر ذوق یا حوصلۀ کار در تنهایی ی  جهانی را دیده و غارت کرده بودند،

برایگان مسابقات هیجان آور   دادند که به پرولتاریاي آشوبگر شهرها بپیوندند، ترجیح می  یافتند؛ از این رو، خود نمی

عده رأي خود را به هر کس که بیشتر پول بدهد یا بهتر و  از دولت غلۀ ارزان بگیرند،  را تماشا کنند،آمفی تئاترها 

.نشان ناپدید شوند و در خیل تودة مردم فقرزده و بی  بدهد بفروشند،

اکنون بیش از پیش به غارت سرزمینهاي بیگانه و بردگی   ، که زمانی اجتماعی از برزگران آزاد بود، جامعۀ رومی

و تقریباً تمامی کار در   ،صرافی  بازرگانی،  بیشتر صنایع دستی،  کارهاي خانگی،  همۀ  در شهرها،. شد داخلی وابسته می

و در نتیجه مزد کارگران آزاد به حدي کاهش   گرفت، ها و ساختمان بناهاي عمومی به دست بردگان انجام می کارخانه

زیرا   دادند، صاحبان امالك وسیع بردگان را بر دیگران ترجیح می. یافت که تناسایی به اندازة کار صرفه داشت می

توانست نسل  به برکت تنها تفریحشان یا بدجنسی خدایگان می  وظف نبودند وعدة ایشان،بردگان به خدمت سپاهی م

براي فراهم کردن ماشینهاي جاندار براي این کشتزارهاي صنعتی شده به سراسر منطقۀ . اندر نسل محفوظ بماند

ا بر اسیران جنگی راهزنان و صاحبمنصبان رومی گرفتاران خویش ر  پس از هر نبرد،. تاختند اي می مدیترانه

و صاحبمنصبان، با   گرفتند، هاي آسیا یا در نزدیکی آن به اسارت می دریازنان مردم آزاد و بنده را در کرانه. افزودند می

کردند بر این  آن دسته از مردم والیات را که مقامات محلی از ایشان حمایت نمی  از آدمیزادگان،  شکارهاي منظمشان،

  دانوب،  گرمانیا،  گل،  اسپانیا،  فروشان نخجیران انسانی خود را از افریقا، برده  هر هفته،. افزودند مجموعه می

حراج ده هزار بنده در دلوس در عرض یک روز کاري . آوردند و یونان به بنادر مدیترانه و دریاي سیاه می  آسیا، روسیه،

انزده هزار تن اپیروسی به دست سپاهیان رومی ، چهل هزار تن از اهالی ساردنی و پ177در سال . غیر عادي نبود

پیوندهاي مهرآمیز با   در شهرها،. اپیروسی تقریباً یک دالر بود  اسیر و به بردگی فروخته شدند؛ قیمت هر بردة

در . کشی همراه نبود کاست؛ اما در کشتزارها هیچ گونه ارتباط انسانی با بهره خدایگان و امید رهایی از رنج بنده می

دید؛ و پاداش ناظر  آمد؛ کمتر خدایگان را می عضوي از خانواده به شمار نمی  برخالف یونان یا روم باستان،  بنده،  ا،آنج

مزد بنده در امالك بزرگ عبارت بود از . اش بکشد توانست از شیرة جان بندگان زیر تازیانه اي که می بسته بود به بهره

از بام تا شام کار   جز روزهاي تعطیل، هر روز،   ه برکت آن تا زمان پیري،خوراك و پوشاك به حدي که بنده بتواند ب

بستند و شب را در  زنجیر به قوزك پایش می  هنگام کار،  کرد، گشود یا نافرمانی می اگر بنده زبان به شکوه می. کند

زیرا تعداد خانوارهایی   و بود،این نظامی اسرافگر و درنده خ. کرد سر می  سیاهچال، که جزئی از هر کشتزار بزرگ بود،

گرفت این زمان کمتر از یک بیستم خانواده هایی بود که پیش از آن در همان واحد  که در یک زمین واحد به کار می

  .کردند به عنوان مردمان آزاد زندگی می

  ،)رفتند جنگ می زیرا بندگان کمتر به(اگر به یاد بیاوریم که دست کم نیمی از بندگان پیش از این آزاد بودند 

در . توانیم تلخی زندگانی گسسته بنیاد ایشان را به حدس دریابیم و آنگاه بر ندرت شورشهایشان شگفت آوریم می

  به روایت لیویوس،  لژیونهاي رومی شورش را فروخواباندند و،. طغیان کردند بندگان و کارگران آزاد اتروریا  ،196سال 

، در شورش مشابهی که در 185در سال » .؛ باقی را تازیانه زدند و مصلوب کردندعدة زیادي کشته یا اسیر شدند«

تنها در معادن کارتاژ نو چهار هزار بندة . هفت هزار بنده دستگیر و به کار در معادن محکوم شدند  آپولیا روي داد،

رصد بنده صالي ائونوس چها. در سیسیل آغاز شد» نخستین جنگ بردگان«، 139در سال . کردند اسپانیایی کار می

از کشتزارها و سیاهچالهاي سیسیلی بندگان دیگري فرا . را پذیرفتند و جمعیت آزادگان شهر را قتل عام کردند

قواي پرایتور رومی را   شورشیان آگریگنتوم را تصرف کردند،. و شمارة شورشیان به هفتاد هزار تن رسید  رسیدند،

سپاه یکی از کنسوالن   در آن سال،  :سراسر جزیره را در دست خود نگاه داشتند تقریباً 131و تا سال   شکست دادند،

ائونوس را به روم آوردند و در سیاهچال . ایشان را در انا در میان گرفت و به نیروي گرسنگی وادار به تسلیم کرد
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قتل صد و پنجاه بنده  ، شورشهاي کوچکتري با133در سال . انداختند و گذاشتند تا از گرسنگی و نیش شپش بمیرد

تیبریوس   در آن سال،. و چهار هزار تن در سینوئسا پایان پذیرفت  چهار صد و پنجاه تن در مینتورناي،  در رم،

.که انقالب روم با آن آغاز شد  گراکوس قانون ارضی را وضع کرد،

II – تیبریوس گراکوس  

. اش مردم اسپانیا را سپاسگزار خویش کرد نمردانهکه با سیاست جوا  وي پسر تیبریوس سمپرونیوس گراکوس بود،

دوبار به مقام کنسولی و یک بار به مقام سنسوري رسید و برادر سکیپیو آفریکانوس را از مرگ رهانده و با دختر او 

گ با مر  که همه جز سه تن در سن بلوغ درگذشتند؛  کورنلیا دوازده فرزند براي او آورد،. کورنلیا زناشویی کرده بود

این دختر نیز   کورنلیا مجبور شد که به تنهایی بار پرورش تیبریوس و کایوس و دخترش را به دوش بگیرد؛  شوي،

به فرهنگ هلنیستی و حلقۀ یاران سکیپیو وابسته   پدر و هم مادر،. کورنلیا نام داشت و زن سکیپیو آیمیلیانوس شد

هایی با چنان شیوة ناب و عالی نوشت که در ادب رومی  رد و نامهکورنلیا بر گرد خود محفلی از ادیبان فراهم ک. بودند

گوید که یکی از شاهان مصر خواستگار زناشویی با او شد و به او پیشنهاد  پلوتارك می. مقامی ممتاز به دست آورد

کی از اما کورنلیا نپذیرفت و ترجیح داد که همان دختر ی  بر تخت سلطنت مصر بنشیند؛  کرد که چون بیوه شود،

  .اعضاي خاندان سکیپیو و مادر زن عضو دیگر و مادر برادران گراکوس باقی بماند

هر دو با مسائل مربوط به   چون در محیط فلسفه و دولتمداري پرورش یافته بودند،  تیبریوس و کایوس و گراکوس،

بودند و   ومی اهل کوماي،فیلسوف ر  هر دو بخصوص زیر نفوذ بلوسیوس،. دولت روم و فکر یونانی آشنایی داشتند

هر دو . آزادیخواهی را با چنان شور و نیرویی از او الهام گرفتند که نیروي سنت پرستان را در روم به هیچ گرفتند

و اهل سخنوري بودند و در دلیري اندازه   صمیمی،  مغرور،  برادر کمابیش به یکسان و بیش از حد تصور بلندپرواز،

دید که عدة ساکنان چه «گذشت،  کند که چون تیبریوس روزي از میان اتروریا می میکایوس نقل . شناختند نمی

و بدین سان بر روزگار » .اند دارند بندگانی بیگانه ها را پاس می کنند و گله اندك است و آنان که زمین را کشت می

از خود   خدمت سپاهی کنند، توانند و چون دریافت که در آن هنگام فقط مالداران می. اندوهبار برزگران آگاه شد

دادند بردگان پریشانحال و بیگانه  پرسید که اگر به جاي دهقانان تنومند و گستاخی که زمانی لژیونها را تشکیل می

به جاي آنکه   در حالی که تودة پرولتاریاي شهري،  تواند رهبري یا استقالل خود را حفظ کند؟ رم چگونه می  بنشینند،

  تواند سالم باشد؟ کنند، چگونه دموکراسی و زندگی رم می در تهیدستی سرمی  انی سرافراز باشند،زمینداران و برزگر

فساد و تراکم جمعیت   بردگی در روستاها،  تقسیم زمین میان شارمندان تهیدست راه حل آشکار و ضرور سه مسئلۀ

.رسید شهرها، و انحطاط سپاه به نظر می

س به مقام تریبونی خلق برگزیده شد و اعالم کرد که قصد دارد این سه پیشنهاد ، تیبریوس گراکو133در آغاز سال 

بیش از   یا، در صورت داشتن دو پسر، 333هیچ شارمندي حق ندارد بیش از ) 1: (اي تقدیم کند را به انجمن قبیله

ینهاي دولتی که پیش از آن زم  همۀ) 2(  ایکر از زمینهایی را داشته باشد که از دولت خریده یا اجاره شده است؛ 667

به   به اضافۀ مبلغی در ازاي تعمیرات،  به افراد فروخته یا اجاره داده شده است باید به همان بهاي خرید یا اجاره،

به شرط   زمینهاي بازگردانده باید به قطعات بیست ایکري میان تهیدستان توزیع شود،) 3(حکومت بازگردانده شود؛ و 

این . ن تعهد کنند که هیچ گاه سهم خود را نفروشند و هر سال مالیاتی به خزانۀ دولت بپردازندآنکه دریافت کنندگا

م به تصویب رسیده  ق367که در سال   ،»قوانین لیکینیایی«بلکه کوششی بود براي اجراي   نه طرحی در عالم پندار،

گراکوس به پلبهاي تهیدست چنین   ریخ رم،هاي برجستۀ تا در یکی از خطابه. بود و هیچ گاه نه اجرا شد نه برافتاد

جنگند و جان  اما مردانی که در راه ایتالیا می  ستوران دشت و پرندگان آسمان براي خود کنام و نهانگاه دارند، :گفت

 انگیزند تا بر سر آرامگاهها و مزارهاي سرداران ما سربازان خویش را برمی. برند سپرند فقط از آفتاب و باد بهره می می
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  قربانگاهی که براي پدران شما بنا شده باشد کجاست؟. این صالیی بیهوده و دروغین است. نیاکانشان پیکار کنند

شما را سروران . میرید تا براي دیگران ثروت و تجمل فراهم آورید جنگید و می شما می  آرامگاه نیاکان شما کجاست؟

  . آن خود دانیدیابید که از  اما یک وجب زمین نمی  نامند، جهان می

  تریبون دیگر،  ، و اوکتاویوس  سنا پیشنهادهاي گراگوس را غاصبانه شمرد و او را متهم کرد که قصد خودکامگی دارد،

گراکوس پیشنهاد کرد که هر تریبونی   از این رو،. را بر آن داشت که با وتوي خود مانع از تقدیم لوایح به انجمن شود

و   انجمن این پیشنهاد را به تصویب رساند،. دگان خود عمل کند بیدرنگ عزل شودکه برخالف امیال انتخاب کنن

لوایح اصلی به تصویب رسید و به صورت   آنگاه،. تبرداران گراکوس اوکتاویوس را از کرسی خاص تریبونها فرود آوردند

.درقه کردنداش ب او را تا خانه  ، اعضاي انجمن که بر جان گراکوس بیمناك بودند  قانون درآمد؛

شیوة غیرقانونی گراکوس در نفی حق وتوي تریبونی که از طرف خود انجمن مطلق اعالم شده بود به مخالفان وي 

خواهند در پایان سال اول خدمت  اینان اعالم کردند که می. اي داد تا به خنثا کردن کوششهاي وي برخیزند بهانه

گراکوس براي صیانت خود یک بار . ی به یک تریبون تعقیب کنندگراکوس او را به جرم نقض قانون اساسی و زورگوی

چون . دوباره به مقام تریبونی برگزیده شود 132دیگر قانونی اساسی را زیر پا گذاشت و تقاضا کرد که براي سال 

ت او دست اکنون از حمای  سناتوران دیگري که پیش از آن از لوایح گراکوس دفاع کرده بودند،  آیمیلیانوس و الیلیوس،

، دورة  مردم انداخت و وعده داد که اگر دوباره برگزیده شود  گراکوس خود را یکسره به دامان تودة  برداشته بودند،

خدمت سپاهی را کوتاه کند و حق انحصاري سناتوران را در انتخاب شدن به عضویت هیئتهاي منصفه ملغا سازد و به 

سنا از تأمین وجه براي گروهی که مأمور اجراي قوانین   ر این میانه،د. متحدان ایتالیایی رم مقام شارمندي دهد

شاه پرگاموم، مملکت خویش را به ارث براي روم گذاشت   چون آتالوس سوم،. تیبریوس شده بودند خودداري کرد

فت ، گراکوس به انجمن پیشنهاد کرد که اموال شخصی و منقول آتالوس فروخته شود و عواید آن میان دریا)133(

زیرا   سنا از این پیشنهاد سخت برآشفت،. وسایل زراعی ایشان توزیع گردد  کنندگان اراضی دولتی براي تأمین هزینۀ

  شود که نه رام شدنی است و نه نمایندة اش بر ایاالت و وجوه عمومی به انجمنی منتقل می دید بدین گونه سلطه می

به کنایه از آنکه شکستش به   گراکوس،  چون روز انتخاب فرا رسید،. اند و اعضاي آن مردمی پست تبار و بیگانه  خلق،

چون اخذ رأي . در میدان بزرگ شهر حاضر شد  سوگ،  با نگهبانان مسلح و جامۀ  معناي تعقیب جزایی و مرگ است،

قصد شاهی  در حالی که فریاد برمی آورد که گراکوس  سکیپیو ناسیکا،. دو طرف به جان یکدیگر افتادند  آغاز گشت،

هاي بلند و گشاد پاتریسینها  هواداران گراکوس از جامه. به فوروم رهنمون شد  مسلح به چماق،  سناتوران را،  دارد،

و چند صد تن از هواخواهانش با او   اي که بر سرش وارد آمد مرد، هراسیدند و همه فرار کردند؛ گراکوس با ضربه

اجساد   کرد، و در حالی که کورنلیا مویه می  جواب رد شنید،  ا خواست،دفن او ر  چون برادرش اجازة. کشته شدند

  .یاغیان مقتول به درون رودخانۀ تیبر افکنده شد

افزودن هفتاد و پنج هزار تن . مردم را فرو نشاند  سنا خواست تا با موافقت با اجراي قوانین گراکوس آتش خشم تودة

بر آن است که براستی اراضی وسیعی در آن هنگام میان مردم تقسیم  گواه 125تا  131شارمندان از سال   بر عدة

بسیاري از اراضی مورد نظر سالها یا . اما هیئت مأمور اصالح ارضی خود را با دشواریهاي فراوان رو به رو دید. شد

سجل کرده کردند که مرور زمان حقوق ایشان را م و مالکان وقت ادعا می  نسلها پیش از حکومت گرفته شده بود،

قطعات بسیاري به توسط مالکان تازه از کسانی خریده شده بود که خود آنها را به بهاي ارزان از دولت خریده . است

از سکیپیو   زمینداران در حکومتهاي متحد ایتالیا، که حقوق غیر مسجلشان با قوانین تازه به خطر افتاده بود،. بودند

افکار عمومی بر ضد آیمیلیانوس برانگیخته شد و او . ابر هیئت ارضی دفاع کندآیمیلیانوس خواستند که از آنان در بر
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آیمیلیانوس را در بسترش مرده   م، ق 129بامداد یکی از روزهاي سال   مقدس گراکوس اعالم کرد؛  را خائن به خاطرة

.و قاتل هرگز شناخته نشد  یافتند گویا او را کشته بودند،

III  - کایوس گراکوس  

براي کشتن وي   زن سیاه بخت و زشتروري سکیپیو،  پردازان سنگدل کورنلیا را متهم کردند که با دخترش، شایعه

واپسینش خاطر » گوهر«با وقف خویشتن به پرورش پسر بازمانده و   در برابر این تهمت،  کورنلیا،. توطئه کرده است

بلکه همت به تکمیل کار برادر   نخواهی،کشته شدن گراکوس در دل کایوس نه سوداي کی. خود را تسلی بخشید

با هوشیاري و دلیري در نومانتیا کار کرده و با رفتار درست و زندگی   زیر فرمان آیمیلیانوس،  وي،. برانگیخت

که گاه به سبب مدتها خویشتنداري سخت   طبع پرشور او،. اش همگان را به ستایش خود وداشته بود پیرایه بی

که در آنها   مقامهاي اجتماعی را،  ا بزرگترین خطیب رومی پیش از سیسرون ساخت و راه همۀاو ر  شد، برآشفته می

، کایوس به مقام تریبونی 124در پایان سال . ، به رویش گشود  گشاده زبانی پس از دالوري شرط ترقی مردان بود

  .برگزیده شد

ا تعادل قواي اقتصادي یا سیاسی حکومت روم دریافت که اصالحاتی که ب  چوان واقعبینتر از تیبریوس بود،  وي،

پرولتاریا، و   روستاییان، سپاهیان،: پس کوشید تا چهار طبقه را با خود همراه کند. قابل اجرا نیست  مخالف باشد،

روستاییان را با تجدید قوانین ارضی برادرش، تعمیم آن به زمینهاي دولتی در ایاالت، و باز آوردن هیئت . بازرگانان

تارنتوم، ناریون، و   با ایجاد کوچنشینهاي تازه در کاپوا،. ی و نظارت شخصی بر عملیات آن پشتیبان خویش ساختارض

سربازان را با تصویب قانونی مبنی . متوسط را برافروخت  طلبی طبقۀ آتش جاه  و تبدل آنها به مراکز بازرگانی،  کارتاژ،

که دولت را به توزیع هر پیمانه گندم به   ،»قانون غله«با وضع . د کردالمال خرسن بر تأمین هزینه و پوشاکشان از بیت

توده هاي شهرنشین را   کرد، خواهندگان آن موظف می  میان همۀ) نصف قیمت بازار(قیمت شش و یک سوم آس 

خ روم اتکاي به نفس گزند رساند و بعدها در تاری  این اقدام به افکار کهن رومیان دربارة. سپاسگزار خود ساخت

فروشند  کایوس بر آن بود که غله فروشان متاع خود را به دو برابر قیمت تولید به مردم می. تغییرات حیاتی پدید آورد

به هر . رساند زیانی به دولت نمی  شود، جویی در مخارج می که با توحید عملیات کشاورزي موجب صرفه  و اقدام او،

آریستوکراسی به مدافعان برادران گراکوس و، بعدها،   را از پشتیبانان وابستۀ قانون غله آزادمردان تهیدست روم  تقدیر،

ماریوس و قیصر مبدل کرد و بنیاد آن نهضت دموکراتیکی را نهاد که در کالودیوس به اوج رسید و در آکتیون فرو 

.مرد

قدرت   خذ رأي انجمن سدانه،با لغو سنت تقدیم طبقات توانگر در آیین ا  غرض از پنجمین اقدام کایوس آن بود که،

کایوس . شد ترتیب رأي دادن اعضاي انجمن به حکم قرعه معین می  هواخواهان خود را تأمین کند؛ از آن پس،

حق انحصاري شرکت به   ایاالت،  در محاکمات مربوط به جریان واقعۀ  بازرگانان را بدین گونه خشنود کرد که به آنان،

وي با . به ایشان حق داد که در غالب موارد قاضی دعاوي خویش باشند  به عبارت دیگر،  ،و  عنوان هیئت منصفه را داد،

. آز ایشان را برانگیخت  هاي آسیاي صغیر مالیاتی به میزان یکدهم بگیرند، پیشنهاد اینکه بازرگانان از همۀ فراورده

  رویهمرفته،. بیکاري را کاهش داد  اي ایتالیا،بخشه  راهسازي در همۀ  با اجراي برنامۀ  پیمانکاران را توانگر ساخت و،

ترین قوانینی بود که پیش از قیصر به روم  سازنده  اي از آنها، سیاسی پاره  فریبکارانۀ  قطع نظر از جنبۀ  این قوانین،

  .ارزانی شد

ه به مقام تریبونی کایوس با برخورداري از پشتیبانی این عناصر گوناگون توانست سنت را نقض کند و دوباره و سه بار

که به رأي انجمن از میان بازرگانان برگزیده  –شاید در آن هنگام بود که بر آن شد تا سیصد عضو تازه . برگزیده شود

و   وي همچنین پیشنهاد کرد که همۀ آزاد مردان التیوم از حق رأي کامل،. بر سیصد عضو سابق سنا بیفزاید –شود 
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ترین عمل وي در راه گسترش  که دلیرانه  این اقدام،. برخوردار شوند  رأي جزئی،باقی آزادمردان ایتالیا از حق 

  رأي دهندگان به تقسیم مزایاي خود، حتی با کسانی که فقط عدة. نخستین خطاي وي بود  دموکراسی به شمار آمد،

. را غنیمت شمردسنا فرصت . رویی خوش نشان ندادند  کمی از ایشان توانایی شرکت در مجالس رم را داشتند،

این تریبون درخشان را فقط ستمگر مردمفریبی   قدرتی نداشتند،  اعتنایی کایوس بودند و ظاهراً که مورد بی  سناتوران،

چون   پس،. خواهد قدرت شخصی خویش را با تقسیم تهورآمیز امالك و وجوه دولتی توسعه دهد یافتند که می

خود در   با استفاده از غیبت کایوس، که سرگرم تأسیس مستعمرة  ند،پرولتاریاي رشکناك رم را متحد خویش یافت

نخست آنکه با وضع قانونی براي برانداختن   :دو اندرز دادند  مارکوس لیویوس دروسوس،  به تریبون دیگر،  کارتاژ بود،

با پیشنهاد تشکیل  و دیگر آنکه  مالیاتی که قوانین براي روستاییان مقرر کرده است آنان را پشتیبان خود سازد،

پرولتاریا را در آن واحد خشنود و   که هر یک از سه هزار تن از مرم رم فراهم آید،  دوازده مهاجرنشین تازه در ایتالیا،

دریافت که دروسوس محبوب خلق   چون بازگشت،  انجمن بیدرنگ این لوایح را تصویب کرد و کایوس،. ناتوان گرداند

اما ناکام شد؛   وي کوشید تا براي بار سوم به تریبونی برگزیده شود،. چالش گرفته است رهبري او را گام به گام به

کایوس پشتیبانانش را از توسل به زور برحذر . اند اما در آرا تقلب کرده  دوستانش ادعا کردند که او برگزیده شده،

.و کناره گرفت  داشت،

این   ها، آشکار و نهان، ر کارتاژ دست کشیده شود؛ همۀ دستهسال بعد، سنا پیشنهاد کرد تا از تشکیل مهاجرنشین د

برخی از هواخواهان کایوس مسلحانه در انجمن حاضر . پیشنهاد را نخستین قدم در راه لغو قوانین گراکوس شمردند

از و برگ سناتوران با س  روز بعد،. پرستی را که آهنگ حمله به کایوس کرد از پاي درآورد و یکی از ایشان سنت  شدند،

که روي تپۀ آونتینوس سنگر گرفته   جنگی تمام و هر یک همراه دو بندة مسلح حاضر شدند و بر طرفداران خلق،

به آن سوي   چون نتوانست،. کایوس کوشید تا غوغا را بخواباند و از زورورزي بیشتر جلو گیرد. حمله کردند  بودند،

. اش فرمان داد تا او را بکشد؛ بنده چنین کرد و سپس خود را کشت به بنده  هنگامی که گرفتار شد،  تیبر گریخت و،

زیرا سنا وعده کرده بود که به اندازة وزن   دوستی سر کایوس را برید و آن را از سرب گداخته پر کرد و به سنا آورد،

دیگر به موجب احکام و سه هزار تن   دویست و پنجاه تن از هواداران کایوس در نبرد به خاك افتادند،. آن طال ببخشد

که کایوس   شد، جماعت شهر، هنگامی که اجساد کایوس و پشتیبانان به درون رودخانه افکنده می. سنا اعدام شدند

سنا اجازه نداد که کورنلیا در مرگ پسر جامۀ سوگ بر تن . هواي دوستی ایشان را در سر داشت، لب از لب نگشود

  .کند

IV – ماریوس  

  قوانین گراکوس،  هاي مردمفریبانۀ به جاي جنبه  مۀ زیرکی و هوش خود را در کار آن کرد که،آریستوکراسی پیروز ه

یا   آن را نداشت که بازرگانان را از عضویت هیئتهاي منصفه محروم گرداند،  اما زهرة. اثر سازد عناصر سازندة آنها را بی

به عنوان   و اجازه داد که بخشش غله،  ا بیرون براند،گران را از شکارگاههاي پرسودشان در آسی پیمانکاران و معامله

اي افزود که به موجب آن دریافت کنندگان زمین  به قانون مورد توجه سابق ماده. باقی بماند  ضمانی در برابر انقالب،

نظام داران فروختند، و رسم  هزاران تن از ایشان زمینهاي خود را به برده  حق فروش امالك خود را یافتند؛ پس،

هاي مردم در  توده. هیئت ارضی ملغا و برچیده شد  ،118در سال . زندگی از سر گرفت) التیفوندیا(امالك وسیع 

پایتخت اعتراضی نکردند، زیرا به این نتیجه رسیده بودند که خوردن غلۀ دولتی در شهر بهتر است تا عرق ریختن در 

زیرا خاك کارتاژ (پرستی دست به دست هم آمد  یی با خرافهتناسا. یا کشت و کار در مهاجرنشینهاي پیشرو  دشت،

ثروت . اي نرسد هر گونه کوششی براي تعدیل فقر شهرها از راه مهاجرت به نتیجه  تا زمان قیصر،  که،) نفرین شده بود
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مند رومی شار 2000رو حساب کرد که فقط  دموکراتی میانه  م، ق 104در سال   شد؛ اما توزیع نمی  رو به فزونی بود،

  .صاحب مال هستند

شمارة  …. . پلبینها همه چیز خود را از دست دادند. وضع مردم حتی بدتر از گذشته شد»  :گوید می آپیانوس 

شد که افراد لژیونها از مشموالن ممالک  بیش از پیش الزم می» .شارمندان و سربازان همچنان رو به کاهش داشت

اي تازه از خدمت  هر روز عده. نه شوق جنگ در دل و نه عشق روم را در سر داشتند اما اینان  ایتالیایی گرفته شوند،

.خود رسید  ترین پایۀ گریختند؛ نظم سپاهی کاستی گرفت و نیروي دفاعی جمهوري به پست سربازي می

  ژرمنی،  قبیلۀ، دو 113در سال . از شمال و جنوب مورد حمله قرار گرفت  کمابیش در یک زمان،  از این رو، ایتالیا،

همچون سیلی هراس   گویی براي آنکه رومیان را طعمی از سرنوشت نهایی خویش بچشانند،  یعنی کیمبرها و توتونها،

از سرزمین خود   با زنان و کودکان و ستوران خود،  مرکب از سیصد هزار مرد جنگی،  هاي سرپوشیده، در عراده  انگیز، 

شاید از فراز آلپ به گوش ایشان رسانده بودند که روم به ناز و نعمت دل باخته . ر شدندبه سوي ایتالیا سرازی ) گرمانیا(

گفتند  و چندان بور که ایتالیاییان می باك،  بی  برومند،  نوآمدگان مردمی بودند بلند باال،. و از جنگ خسته شده است

به سپاه روم برخوردند و آن را ) ر کارینتیانویمارکت کنونی د(در نوریا . مانند که کودکانشان به پیران سرسپید می

آنگاه از باختر به جنوب گل سرازیر . از رود راین گذشتند و سپاه دیگر رومی را مغلوب کردند  پس،. شکست دادند

، هشتاد هزار سرباز لژیونی و )اورانژ(در آراوسیو . شدند و بر سومین و چهارمین و پنجمین سپاه روم چیره گشتند

و روم را چنان هراسی   مهاجمان افتاد،  سراسر ایتالیا در معرض حملۀ. الزم اردوگاه در کارزار کشته شدندچهل هزار م

  .آن بر دلها ننشسته بود  فرا گرفت که از زمان هانیبال مانند

و  برادر خویش را به شکنجه کشت  نوة ماسینیسا،  چون یوگورتا،. کمابیش در همین زمان در نومیدیا جنگ درگیر شد

براي آنکه نومیدیا را به صورت ایالتی درآورد و   سنا،  کوشید تا پسران عم خود را از سهمشان در مملکت محروم کند،

یوگورتا پاتریسینها را براي دفاع از مرام و . به او اعالم جنگ کرد  روم بگشاید،  درهاي آن را به روي کاالها و سرمایۀ

آزار  به کوششهاي بی  با رشوه،  سردارانی را که به جنگ با او گسیل شده بودند، جرایم خویش در برابر سنا باز خرید و

دستی کرد و  بیش از گذشته گشاده  شاهی،  از محل خزانۀ  چون به رم فراخوانده شد،. یا صلحی مساعد خرسند کرد

  . توانست بالمانع به پایتختش بازگردد

و آن گایوس ماریوس فرزند کارگري روزمزد بود که   آمد، از این کشمکشها فقط یک صاحبمنصب آبرومند بیرون

وي در آغاز جوانی به خدمت سپاهی پیوست و در نومانتیا زخم خورد و . مانند سیسرون در آرپینون زاده شده بود

ن اي نداشت ـ و شاید درست به همی با آنکه از تربیت و آداب رفتار بهره  هاي قیصر را به زنی گرفت و، یکی از خاله

، از مقام نایبی نزد کوینتوس متلوس ناالیق در افریقا دست 108در پایان سال . به تریبونی خلق برگزیده شد  سبب ـ

جنگ با یوگورتا را به   کشید و خود را به این عنوان نامزد منصب تریبونی کرد که اگر به جاي متلوس بنشیند،

در آن ). 106(به دست گرفت و یوگورتا را وادار به تسلیم کرد مقام فرماندهی را   چون برگزیده شد،. فرجامی برساند

باکی به نام لوکیوس سوال بوده است ـ این قصه  زمان، مردم ندانستند که عامل مهم این پیروزي جوان واالتبار بی

اساسی رو  اعتنا به قانون بی  ماریوس با شکوه تمام به رم آمد و چنان محبوبیتی یافت که انجمن،. بعدها فاش شد ـ 

زیرا از   کردند، بازرگانان از او حمایت می). 100- 104(وي را چند سال پی در پی به تریبونی انتخاب کرد   به زوال،

گمان تنها مردي بود که  و از دیگر سو او بی  گشود، گذاریهاي ایشان می یک سو پیروزیهاي وي راه را براي سرمایه

روم بسیاري از آیین قیصري را در شخص عم قیصر به   از همان زمان،. شکندتوانست هجوم اقوام سلتی را در هم  می

دیکتاتوري رهبري که طرف اعتماد مردم و متکی به پشتیبانی   بسیاري از رومیان فرسوده،  رسمیت شناخت؛ به دیدة

.هاي متنفذان از آزادي بود جلوگیري از سوءاستفاده  سپاهی جانباز باشد تنها چارة
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در   اما،. روم را از تعدي خود معاف داشتند  با عبور از پیرنه و تاراج اسپانیا،  پس از پیروزي خود در آراوسیو،  کیمبرها،

از راههاي   اي بیش از گذشته به روم بازگشتند و با توتونها همدست شدند که در یک زمان، ، با عده102سال 

اي از جلب افراد  ماریوس براي مقابله با این خطر به نوع تازه. جداگانه، بر دشتهاي پربرکت ایتالیاي شمالی هجوم برند

وي همۀ . انقالبی پدید آورد  نخست در سازمان سپاهی و سپس در حکومت،  براي خدمت سپاهی متوسل شد که،

از به خدمت فراخواند و مقرري هنگفتی به آنان پیشنهاد کرد و وعده داد که پس   چیز، چه مالدار و چه بی  افراد را،

سپاهی که به این ترتیب تشکیل شد به طور عمده از . داوطلبان را آزاد کند و به آنان زمین ببخشد  پایان هر نبرد،

بلکه براي   این سپاه نه براي میهن،. آمد و در حق پاتریسینها احساساتی خصمانه داشت پرولتاریاي شهري فراهم می

. انقالب قیصري را بنیاد نهاد  آنکه خود بداند، شاید بی  ماریوس،  ،بدین سان. جنگید سردار خود و گردآوري غنایم می

ماریوس سربازان خود را از . و فرصت سنجش پیامدهاي دوردست سیاسی را نداشت  نه سیاستمدار،  وي سرباز بود،

آسانی شکست با حمله بر هدفهایی که ب  بدنهاشان را به سختی خو داد و،  با رهنوردي و مشق،  روي آلپ گذراند و،

  توتونها،. دلیرشان کرد؛ تا زمانی که سربازان آزموده نشده بودند، ماریوس به مقابله با دشمن خطر نکرد  پذیر بود،

از کنار اردوي رومیان گذشتند و به تمسخر از سربازان پرسیدند که آیا براي زنان خود در   آنکه به مانعی برخورند، بی

شمارة توتونها را . ا بر سر آنند که بزودي از فیض حضور زنان رومی دماغی تازه کنندزیر  روم پیغامی دارند یا نه،

هنگامی که همۀ مهاجمان . توان از اینجا حدس زد که عبورشان از کنار اردوي رومیان شش روز مدت گرفت می

در آکواي سکستیاي در نبردي که بدین گونه . ماریوس به سپاهش فرمان داد که از پشت بر آنان بتازند  گذشتند،

پلوتارك گزارش . لژیونهاي تازه صد هزار مرد کشتند یا به اسیري گرفتند  واقع شد،) امروزه اکس ـ آن ـ پرووانس(

پس از   اند که ساکنان مارسی برگرد تاکستانهاي خود پرچینهایی از استخوان کشیدند و زمین، آورده»  :دهد که می

چندان از مواد متعفنی که به درون آن رخنه کرده بود بارور شد که در   زمستانی، ها و فرود آمدن باران گندیدن الشه

آن را به ایتالیا   ماریوس بعد از آنکه سپاه خود را چند ماهی رخصت آسایش داد،» .سابقه آورد سال بعد محصولی بی

با کیمبریان   یان را شکست داده بود،همانجا که هانیبال براي نخستین بار روم  نزدیک رود پو،  بازگرداند و در ورچالي،

برهنه به درون برف رفتند و خود را از   براي آنکه نیرو و دلیري خویش را آشکار کنند،  بربریان،). م ق 101(در افتاد 

روي یخ و میان حفره هایی ژرف به قلل کوه رساندند و سپس سپرهاي خود را سورتمه کردند و شادان به روي آنها به 

.کمابیش همۀ ایشان کشته شدند  بر اثر نبردي که در گرفت،. یدندپایین سر

  و رومولوس که رم را دوباره بنیاد کرده بود،  همچون کامیلوس که یک بار سلتهاي مهاجم را پس رانده بود،  ماریوس،

و به   یده شد،بخشی از غنایمی که وي با خود آورده بود به پاداش به خود او بخش. در پایتخت شادمان پذیرفته شد

وي را   م، ق 100در سال . به دست آورد» به وسعت یک مملکت«این ترتیب ماریوس مردي توانگر گشت و امالکی 

اصالح طلبی آتشین سرشت بود که تصمیم   لوکیوس ساتورنینوس،  همکار وي،. براي بار ششم به تریبونی برگزیدند

که به موجب آن زمینهاي   الیحۀ وي،  گرنه با زور به اجرا درآورد، داشت مقاصد گراکوس را در صورت امکان با قانون و

و هنگامی که وي قیمت هر   پسند طبع ماریوس افتاد،  شد، کار جنگ اخیر بخشیده می مستعمرات به سربازان کهنه

یوس مار  به پنج ششم یک آس کاهش داد،  )تقریباً سی و نه سنت(دولتی را از شش و یک سوم آس   پیمانه غلۀ

مملکت و حقوق   خزانۀ  ،)انجمن(با منع تریبونها از احالۀ چنین اقداماتی به رأي   سنا خواست تا،. اعتراضی نکرد

آشوب از هر دو سو   پس،. رساند )انجمن(اقدامات خود را به تصویب   ، به رغم آن  خویش را حفظ کند، اما ساتورنینوس،

سنا به آخرین   را کشتند،  یکی از محترمترین آریستوکراتها،  ممیوس، کایوس  هاي ساتورنینوس، چون دسته. برخاست

از ماریوس به عنوان » رأي سنا براي دفاع از حقوق عامه«حربۀ خود دست یازید و با استفاده از حق خویش به عنوان 

  .کنسول درخواست کرد تا انقالب را فرونشاند
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بار  این فرجامی مصیبت  مردم،  پس از دوران دراز خدمت به تودة. ترین تصمیم زندگی خود رو به رو شد ماریوس با تلخ

بیزار بود ] انقالب[او نیز از خشونتهاي   با اینهمه،. بود که اکنون به سرکوب رهبران خلق و دوستان دیرین مکلف شود

تا ساتورنینوس  با قواي خود بر شورشیان تاخت و گذاشت  پس،. دانست و بدیهاي انقالب را بیش از خوبیهاي آن می

در حالی که هم مردمی که وي از حقوقشان دفاع کرده و هم آریستوکراسیی که به   سنگسار و کشته شود و سپس،

  .انگیزي تن در داد گیري غم به کناره  داشتند، همت او نجات یافته بود خوارش می

V - قیام ایتالیا

هنگامی که سنا از شاهان شرقی متحد خویش درخواست  .آمد انقالب رفته رفته به صورت جنگ داخلی درمی  اکنون،

مملکت وي براي   جنگاوران شایستۀ  پاسخ داد که همۀ  شاه بیتینیا،  نیکومدس،  یاري در برابر تهاجم کیمبرها کرد،

که اکنون وجود سپاه را بر هر چیز   سنا،. اند برآوردن خواستهاي سنگین مالیاتگیران رومی به بردگی فروخته شده

به . اند آزاد گردند حکم کرد که همۀ کسانی که به جرم نپرداختن مالیات به بندگی گرفته شده  داد، دیگر رجحان می

اربابان خویش   آمدند، که بسیاري از ایشان از مناطق یونانی نشین شرق می  صدها بنده در سیسیل،  شنیدن این حکم،

اربابان اعتراض کردند و پرایتور اجراي حکم . مدند و آزادي خواستندرا ترك گفتند و در برابر کاخ پرایتور رومی گرد آ

بندگان به رهبري یک ریاکار مذهبی به نام سالویوس بسیج نبرد کردند و به شهر مورگانتیا حمله . را موقوف ساخت

د وفادار نگاه به خو  اینکه با پس راندن مهاجمان آزاد خواهند شد،  با وعدة  ساکنان شهر بندگان خود را،. بردند

در همین زمان . بسیاري از ایشان به شورشیان پیوستند  پس،  بندگان حمله را دفع کردند، اما آزادي نیافتند؛  داشتند؛

سر به   مردي فرهیخته و مصمم،  به رهبري آتنیون،  ، نزدیک شش هزار بنده در انتهاي باختري جزیره،)103سال (

  شدند مغلوب کرد و، اش فرستاده می را که پی در پی از طرف پرایتور به مقابله این نیرو سپاهیانی. شورش برداشتند

مجموع این قوا بر سپاهی که . به شورشیانی که زیر رهبري سالویوس بودند پیوست  چون راه شرق را در پیش گرفت،

یگري به رهبري کنسول لژیونهاي د. اما در لحظۀ پیروزي سالوویوس درگذشت  از ایتالیا گسیل شده بود چیره گشت،

رهبر مغلوب  آتنیون در نبرد یک تنه با آکویلیوس به قتل رسید و بندگان بی  ها گذشتند؛ مانیوس آکویلیوس از تنگه

و هزاران تن دیگر نزد اربابان خود بازگشتند و صدها تن را با   هزاران تن از ایشان در کارزار به خاك افتادند،  شدند؛

. شد با شیران بستیزند ند تا در مسابقاتی که به مناسبت پیروزي اکویلیوس برگزار میکشتی به رم گسیل داشت

  .هاي خویش را بر دلهاي یکدیگر فرو کردند تا آنکه همگی جان سپردند دشنه  به جاي جنگیدن،  بندگان،

  ش دو قرن بود که روم ـکمابی  اکنون،. سراسر ایتالیا را آشوب فرا گرفت  ،»دومین جنگ بردگان«چند سال بعد از این 

میان کوههاي آپنن و دریا ـ بر باقی سرزمین ایتالیا همچون سرزمینهاي   یعنی مملکتی کوچک میان کوماي و کایره،

در دولتی که بر ایشان   مانند تیبور و پراینسته،  حتی برخی از شهرهاي نزدیک رم،. فرمانگزار خویش فرمان رانده بود

و کنسوالن احکام و قوانین را بر جوامع ایتالیایی با همان فرادستی   سنا انجمنها،. اشتنداي ند حاکم بود نماینده

شد که  صرف جنگهایی می» متحدان«منابع و نیروي انسانی . کردند که بر ایاالت بیگانه و فتح شده تحمیل می

با هانیبال به روم وفادار مانده  آن ایاالتی که در تنگناي درگیري. هدفشان افزودن بر ثروت چند خانواده در رم بود

به چنان   به جزاي عمل خود،  آنها که به طریقی وي را یاري رسانده بودند،  بودند پاداشی اندك دریافت کردند؛

تنی چند از توانگران در . واري درآمدند که بسیاري از آزادمردانشان به شورشهاي بردگان پیوستند فرمانبرداري برده

. رفت و قدرت رم همه جا براي پشتیبانی از توانگران در برابر تهیدستان به کار می  رم را یافتند، شهرها حق شارمندي

همۀ  95و به موجب حکمی در سال   ، انجمنی ساکنان شهرهاي ایتالیا را از مهاجرت به رم بازداشت،126در سال 

.ن پایتخت خودپرست بیرون راندنداز آ  نه شارمندي رم را،  ساکنانی را که شارمندي ایتالیا را داشتند،
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مارکوس لیویوس . اما جان خود را بر سر مقصود باخت  یکی از آریستوکراتها کوشید تا این اوضاع را اصالح کند،

وي پدر زن   از آنجا که پسرخواندة. کرد دروسوس فرزند تریبونی بود که با تیبریوس گراکوس همچشمی می

به مقام تریبونی رسید،  91پس از آنکه در سال . انقالب را به فرجام آن پیوند دادوي آغاز   خانوادة  آوگوستوس شد،

بازگرداندن حقوق انحصاري سنا در مورد ) 2(تقسیم امالك دولتی بیشتر میان تهیدستان؛ ) 1: (سه پیشنهاد کرد

اعطاي حق ) 3(و  دار به اعضاي سنا؛ سرمایه  یا طبقۀ» اکویتس«هیئتهاي منصفه و در عین حال افزودن سیصد 

سنا هر   انجمن الیحۀ اول را با رویی خوش و دومی را با سردي تصویب کرد؛. شارمندي روم به همۀ آزادمردان ایتالیا

  زیرا مردي ناشناخته دروسوس را در خانۀ  الیحۀ سوم هیچ گاه به مرحلۀ رأي نرسید،. اثر شمرد دو را رد کرد و بی

  .خود از پا درآورد

که لوایح دروسوس امیدشان را برانگیخته و فرجام او آنان را قانع کرده بود که سنا و انجمن هرگز   لیا،ایاالت ایتا

یک جمهوري فدرال برپا   پس،. خود را براي انقالب آماده کردند  بآسانی به تقسیم مزایاي خویش تن نخواهند داد،

قبایل ایتالیایی   ی واگذاشتند که از برگزیدگان همۀکردند، کورفینیوم را پایتخت خود ساختند، و حکومت را به سنای

درنگ به جدایی  رم بی. زیرا اینان خود را در این ماجرا کنار کشیده بودند  آمد، جز اتروسکها و اومبریاییان فراهم می

و هراس از یگانه شدند   آنها دفاع از وحدت بود،  در امري که به دیدة  هاي شهر، فرقه  همۀ. خواهان اعالم جنگ کرد

. گرفتند دل هر رمی را لرزاند برادرکشانه می »اجتماعیجنگ «انتقامی که شورشیان در صورت پیروزي در این 

  رومی،و در همان حال که دیگر سرداران   ماریوس عزلت خویش را ترك گفت و فرماندهی سپاهیان را به عهده گرفت،

سیصد هزار مرد   در ظرف سه سال جنگ،. وي پیروزیهایی پی در پی به دست آورد  خوردند، شکست می  جز سوال،

  . جان سپردند و ایتالیاي مرکزي ویران شد

  رم با اعطاي حق شارمندي کامل آنها را خشنود ساخت،  چون اتروریا و اومبریا قصد پیوستن به شورشیان را داشتند،

. کردند حق رأي داده شد اي که سوگند وفاداري به رم را یاد می ، به همۀ آزادمردان یا بندگان آزاد شده90 و در سال

آن جنگ  89و در سال   شهرها یکایک دست از جنگ کشیدند،. این امتیازهاي دیررس متحدان را ضعیف کرد

اعطاي حق رأي بدین گونه زیرپا گذاشتند که خود را به   رومیان وعدة. ددمنشانه و زیانبار با صلحی تلخ پایان گرفت

و چون حق رأي فقط پس از سی و پنج قبیلۀ موجود به آنان تعلق   شارمندان تازه را در ده قبیله سازمان دادند،

جوامع . توانستند در انجمنهاي رم شرکت کنند اي انگشت شمار می فقط عده  به عالوه،. حاصلی نداشت  گرفت، می

هاي خود را به شادمانی به روي  سرده به انتظار فرصت خاموش نشستند و چهل سال بعد دروازهخورده و اف فریب

  .قیصري گشودند که در یک دموکراسی مرده به آنان حق شارمندي بخشید

VI – سوالي شادکام  

  ،»داخلی«به » اعیاجتم«و این بار نام جنگشان از   ایتالیاییان دوباره به جان یکدیگر افتادند،  پس از چند سال آشتی،

برگزیده شد  88لوکیوس کورنلیوس سوال به عنوان یکی از تریبونها در سال . و صحنۀ آن از شهرها به رم تغییر یافت

که   تریبون دیگر،  فوس،سولپیکیوس رو. بود به عهده گرفت پونتوسیو فرماندهی سپاهی را که روانۀ سرکوب مهرداد 

انجمن را مجاب ساخت که فرماندهی را   پرستی چون سوال را در رأس نیرویی چنان عظیم ببیند، خواست سنت نمی

. هنوز سوداهاي نظامی در سر داشت  با آنکه اکنون مردي فربه و شصت و نه ساله بود،  ماریوس،. به ماریوس بسپارد

دتها انتظار براي پیشوایی به دست آورده بود به دست انجمنی تباه شود که به سوال نگذاشت فرصتی که او پس از م

وي به نوال گریخت و . هاي بازرگانان دوستار ماریوس بود دیدة او گرفتار افسونسراییهاي یک مردمفریب و اسیر رشوه

.سپاهیان را همراه خود کرد و رهسپار حمله به رم شد
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   پشتیبان آریستوکراسی گشت،  با آنکه تهیدست زاده شد،. همتا بود مردي بی  رنوشت،از دیدگاه تبار و منش و س  سوال،

که او را در   وي از زندگی،. و قیصر رهبر تهیدستان شدند  دروسوسها،  همچنانکه واالتبارانی چون برادران گراکوس،

آنکه وسواسی به دل راه دهد  بی  ت،چون به پول دست یاف  انتقام گرفت؛  عین حال بزرگزاده و تهی کیسه ساخته بود،

سیمایش دل انگیز نبود ـ چشمانی خیره و آبی بر . آن را به خدمت هوسهاي خویش گماشت  یا اندازه نگاه دارد،

اما با کمال » .همچون توتهایی که به روي آرد ریخته باشند»  هاي سرخ و ناهموار داشت، اي سپیدگون با آبله چهره

آثار گزین هنري را   در ادب یونانی به همان مایه دست داشت که در ادب رومی،. کرد ان میخویش نقص جمال را جبر

هاي ارسطو جزو غنایم گرانبهاي وي از آتن به رم آورده  آورد، فرمان داد تا نوشته گرد می) معموال با وسایل نظامی(

همدمی . راي گمراهی آیندگان بنویسدو میان جنگ و انقالب فرصتی به چنگ آورد تا کتاب خاطرات خود را ب  شود،

با ریخت و پاش «: نویسد سالوسیتوس می. باده و زن و پیکار و آواز  دلباختۀ  سرخوش و دوستی گشاده دست بود،

توانست شویی آبرومندتر از  گو اینکه می  شد، اش نمی جویی مانع از اداي وظیفه با این وصف هیچ گاه لذت  زیست، می

با سربازانش همچون   یعنی دلخواهترین میدان عمل او،  خاصه در سپاه،  ر ترقی سریع بود،سیرش د» .این باشد

تنها غایتش آن بود که کسی در خرد «؛  کرد و شریک کار و رهنوردیها و خطرات ایشان بود دوستان خویش رفتار می

  جز این عیب،. بست دل می ، اما به خرافات بسیار به هیچ خدایی عقیده نداشت» .و دلیري بر او پیشی نگیرد

اند که  او گفته  دربارة. راند عقلش همیشه بر پندار و عواطفش فرمان می. واقعبینترین و نیز بیرحمترین فرد رومی بود

  نیمی از عمرش را در کارزار سر کرد،. و نیمۀ روباهش بیش از نیمۀ شیرش خطر داشت  نیمی شیر و نیمی روباه بود،

ددمنشیهاي   با این حال همیشه خوي نیکش را نگاه داشت،  ش در جنگ داخلی گذشت،ده سال بازپسین عمر

  صدها هزار دشمن براي خویش ساخت،  کرد، هایش پر می آمیخت و فضاي رم را از خنده گویی می خویش را با لطیفه

.و به همۀ آمالش رسید و در بستر مرد

را که براي فروخواباندن انقالب داخلی و سرکوب مهرداد الزم فضایل و رذایلی   آمد که چنین مردي همۀ به نظر می

سی و پنج هزار مرد آزمودة او بآسانی بر گروههایی که ماریوس شتابزده در رم گرد . بود در خود جمع داشته باشد

ادمش سولپیکیوس بر اثر خیانت خ. به افریقا گریخت  ماریوس چون وضع را نومید کننده دید،. آورده بود چیره شدند

  سوال سر او را بر تریبونی که چند صباحی پیش گشاده زبانیهاي او در آن طنین افکن بود نصب کرد؛. کشته شد

حکم کرد که از آن   چون سربازانش فوروم را گرفتند،. کشت رهاند و به جزاي غدر می بندگان را به پاداش خدمت می

قانون اساسی «تقدیم کرد، و رأي دادن نیز باید به شیوة  توان به انجمن اجازة سنا نمی اي را بی پس هیچ الیحه

وي ترتیبی داد تا خود به . گرفت که به موجب آن حق تقدم به طبقات باالدست تعلق می  صورت پذیرد، »سرویوسی

  س اوکتاویوس و کورنلیوس کینا به کنسولی برگزیده شوند،و اجازه داد تا کنایو  سمت معاون کنسول برگزیده شود،

  .آنگاه رهسپار پیکار با مهرداد بزرگ شد

ستیزة   )پاتریسینها و اکویسترینها(» بهین مردمان  طبقۀ«و ) پلبینها(» خلقیان«هنوز ایتالیا را ترك نکرده بود که 

م با پیروان اصالح طلب کینا درافتادند و در یک هواخواهان سنت پرست اوکتاویوس در فورو. خود را از سر گرفتند

. اوکتاویوس پیروزي یافت و کینا گریخت تا در شهرهاي مجاور انقالبی به راه اندازد. روز ده هزار مرد کشته شدند

با نیرویی  و  بندگان را آزاد اعالم کرد،  با کشتی به ایتالیا بازگشت،  پس از آنکه زمستانی را در نهانگاه گذراند،  ماریوس،

هزاران تن را کشتند، کرسیهاي   شورشیان نبرد را بردند،. مرکب از شش هزار تن در رم بر اوکتاویوس حمله برد

از میان خیابانها رژه   هاي خود، با برداشتن سرهاي واالتباران بر سر نیزه  خطابه را با سرهاي بریدة سناتوران آراستند و،

اوکتاویوس در جامۀ رسمی و بر مسند تریبونی خویش . رمشقی به جا نهاده باشندرفتند تا براي انقالبهاي بعدي س

دادگاهی . و هراس افکنی شورشیان یک سال زمان گرفت  کشت و کشتار پنج روز و شب،. مرگ را آرام پذیره شد
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کرد و اموالشان را  پاتریسینها را احضار و از ایشان کسانی را که با ماریوس خالف ورزیده بودند محکوم  انقالبی همۀ

درنگ و بر جاي  اي از جانب ماریوس کافی بود که مردي را به دیار نیستی بفرستند، بدین گونه که بی اشاره. بازگرفت

. اموال سوال ضبط و خود از فرماندهی معزول و دشمن خلق اعالم شد  دوستان سوال به قتل رسیدند؛  همۀ. اعدام کنند

بندگان آزاد شده چشم . در کوي و برزن به جا نهادند تا طعمۀ پرندگان و سگان شوند مردگان را دفن نکردند، بلکه

بسته دست به غارت و هتک ناموس و قتل گشودند تا آنکه کینا چهار هزار تن ایشان را گرد آورد و با سپاهیان گلی 

.در میان گرفت و همه را کشت

ماریوس در نخستین ماه . بار هفتم به کنسولی برگزیده شدند براي بار دوم و ماریوس براي  م، ق 86در سال   کینا،

چون   والریوس فالکوس،. فرسوده از سختی و سختکوشی، درگذشت  به سن هفتاد و یک سالگی،  دورة جدید خدمت،

 اي در فسخ هفتاد و پنج درصد همۀ وامها گذراند و آنگاه با لشکري مرکب از دوازده الیحه  به جاي او برگزیده شد،

  مند بود، ، که در رم از قدرت یکپارچه بهره کینا. هزار تن روانۀ مشرق زمین شد تا سوال را از فرماندهی عزل کند

و موجب شد تا خود چهار سال   همۀ نامزدان موفق را به مناصب عالی گماشت،  جمهوري را به دیکتاتوري بگرداند،

  .پیاپی به کنسولی برگزیده شود

سوال آتن را که به شورش مهرداد پیوسته بود در حلقۀ محاصرة خود   تالیا را ترك گفت،هنگامی که فالکوس ای

سوال مخارج نبردهاي خود را با غارت معابد و   رسید، چون از جانب سنا پولی براي مقرري لشکریان نمی. گرفت می

اي را در دیوارهاي آتن  بازان او دروازه، سر86در ماه مارس سال . کرد و دلفی تأمین می  اپیداوروس،  هاي اولمپیا، خزانه

: کند که پلوتارك روایت می. شکستند و به درون ریختند و انتقام دیرین خود را از شهر با قتل و تاراج بیدریغ برآوردند

سرانجام، سوال جلو کشتار را گرفت » .خون در کوي و برزن تا حومۀ شهر روان بود … آمدند کشتگان به شماره نمی«

به   که اکنون نفسی تازه کرده بودند،  وي لشکریان خود را،» .بخشاید زندگان را به مردگان می«مردانه گفت و جوان

هاي آن را از راه هلسپونتوس به  شمال راهبر شد و نیرویی عظیم را در خایرونیا و اورخومنوس شکست داد و بازمانده

در همین   اما،. آماده ساخت] یعنی مهرداد[ی شاه پونتوسی درون آسیا دنبال کرد و خود را براي مقابله با سپاه اصل

سوال . فالکوس و لژیونهایش نیز به آسیا رسیدند و به سوال دوباره خبر دادند که باید دست از فرماندهی بکشد  زمان،

کشت و خود را او را   ، نایب فالکوس، فیمبریا، پس  فالکوس را مجاب کرد که بگذارد تا او نبرد را به پایان برساند؛

چون خود را با این اقدام جنون آمیز رو به رو   سوال،. فرمانده همۀ سپاهیان رومی اعالم کرد و بر سوال در شمال تاخت

که به موجب آن مهرداد همۀ سرزمینهایی را که به سوال واگذار کرده بود ) 85(با مهرداد عقد صلحی بست   دید،

آنگاه، سوال . شتاد کشتی به رم بدهد و غرامتی به مبلغ ده هزار تالنت بپردازددوباره به چنگ آورد و تعهد کرد که ه

  سوال،. و فیمبریا خود را کشت  سربازان فیمبریا به سوال پیوستند،. به جنوب بازگشت و در لیدیا با فیمبریا رویارو شد

وي با . الیات پس افتادة آن را گرفتاز شهرهاي یاغی یونیا بیست هزار تالنت و م  که اکنون سرور یونان خاوري بود،

کینا . وارد بروندیسیوم شد 83و در سال   راه پاتراي را در پیش گرفت،  سپاهش سوار بر کشتی به یونان بازگشت،

  .کوشید تا راه را بر او بگیرد؛ اما به دست لشکریانش کشته شد

قریب بیست خروار طال و دویست خروار نقره   عالوه بر پول و آثار هنریی که به حساب خود ضبط کرده بود،  سوال،

او را همچنان دشمن خلق اعالم   اما رهبران خلق، که هنوز در رم حکومت را در دست داشتند،. براي خزانۀ رم آورد

سوال با اکراه سپاه چهل هزار تنی خود را بر . شمردند کردند و پیمان صلحش را با مهرداد مایۀ خواري ملت می می

سپاهی بتمامی   بسیاري از آریستوکراتها به یاري او شتافتند؛ یکی از ایشان، کنایوس پومپیوس،. رم تازاند هاي دروازه

اما شکست خورد و، پس   فرزند ماریوس با سپاه خود به مقابلۀ سوال رفت،. مرکب از موالی و دوستان پدرش همراه برد

به   اي سرشناسی را که هنوز در پایتخت مانده بودند بکشد،پاتریسینه  دستور داد تا همۀ» خلق«از آنکه به پرایتور 
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. پرایتور اعضاي سنا را به اجالس فراخواند و آنگاه افراد نشان شده را بر جاي یا هنگام گریز کشت. پراینسته گریخت

مرکب از   ا،اما در این زمان یک لشکر از سامنیته. مانع وارد آن شد سپس نیروهاي خلق رم را تخلیه کردند و سوال بی

و   سوال به جنگ با ایشان رفت،. از جنوب راه شمال را در پیش گرفت و به ماندة نیروهاي خلق پیوست  صد هزار تن،

سوال فرمان . در دروازة کولین سپاه پنجاه هزار تنی او یکی از خونینترین پیروزیهاي روزگار باستان را به دست آورد

. انگیزد شان آشوب برمی به این بهانه که زندة ایشان بیش از مرده  بین کشته شوند،داد تا هشت هزار اسیر زیر باران زو

ها نمایش  سرداران بر نوك نیزه  سرهاي بریدة یعنی جایگاه آخرین سپاه محصور خلق،   در برابر دیوارهاي پراینسته،

بزرگ شهر بر میخی آویزان شد؛ و ماریوس جوان خود را کشت و سرش در میدان   پراینسته نیز سقوط کرد،. داده شد

.رسمی که اکنون بر اثر تکرار رنگ قانون به خود گرفته بود

درنگ فهرستی از نامهاي چهل سناتور و دو  بی  آنگاه،. دشواري سنا را مجاب کرد که او را دیکتاتور بخواند سوال بی

د که از ماریوس در برابر وي پشتیبانی کرده اینان بازرگانانی بودن. هزار و ششصد بازرگان محکوم به مرگ را صادر کرد

وي به خبرچینان پاداش داد و . و اموال سناتورهایی را که در زمان نظام اصالحی کشته بودند به حراج خریده بودند

فوروم . هایی تا مبلغ دوازده هزار دینار معین کرد براي کسانی که مردان محکوم را زنده یا مرده نزد او بیاورند جایزه

و هر چند یک بار فهرستهاي تازه از نامهاي محکومان بر دیوارهاي آن آویخته   هر با سرهاي کشتگان پیرایه یافت،ش

قتل عام و تبعید و ضبط اموال بر . شد که شارمندان هر روز بخوانند تا بدانند که آیا هنوز حق زندگی دارند یا نه می

چهل و هفت هزار تن . شورشیان ایتالیا و پیروان ماریوس را گرفتهراس افکند و همه جا گریبان   رم و ایاالت سایۀ

مرد در آغوش زن و پسر در بازوي مادر به قتل «: گوید پلوتارك می. در این حکومت ترور آریستوکراتی کشته شدند

چنین شایع بود که . تبعید، یا کشته شدند  بسیاري کسان که بیطرف و حتی سنت پرست بودند طرد،» .رسید می

اموال ضبط شده به حراج یا به . سوال دارایی ایشان را براي لشکریان و خوشگذرانیها یا دوستان خود الزم دارد

.شد، و بسیاري مانند کراسوس و کاتیلینا از برکت آنها ثروتهاي هنگفت به چنگ آوردند نزدیکان سوال فروخته می

اش به قوانین  سلسله احکامی صادر کرد که از روي نام قبیله  برد، که اختیارات خود را دیکتاتورانه به کار می  سوال،

وي به بسیاري از اسپانیاییان و . و هدف آنها برقراري همیشگی حکومت آریستوکراسی بود  معروف شد،» کورنلی«

که به او با افزودن اعضایی   انجمنها را،. سلتها و برخی از بندگان سابق حق رأي داد تا جاي شارمندان مرده را بگیرند

براي آنکه . ناتوان کرد  و با زنده کردن این قاعده که هیچ اقدامی بی اجازة سنا به رأي آنها واگذار نشود،  مدیون بودند،

و در همان . دولتی را موقوف ساخت  توزیع غلۀ  آوردند پیشگیري کند، از سیل ایتالیاییان تهیدست که به رم روي می

براي آنکه انتخاب پیاپی   سوال،. از فشار جمعیت بر رم کاست  و بیست هزار پیر سرباز،با توزیع زمین میان صد   حال،

افراد به منصب کنسولی به دیکتاتوري نینجامد، قاعدة کهن را دوباره زنده کرد که بنابر آن میان اشتغال فرد به یک 

محدود کردن حق وتوي تریبونها و منع  با  وي،. باید ده سال فاصله باشد مقام و گمارش دوبارة وي به همان مقام می

حق انحصاري عضویت هیئتهاي منصفه در . از اهمیت مقام ایشان کاست  تریبونهاي سابق از اشتغال به مناصب باالتر،

محاکم عالی را از بازرگانان گرفت و به سنا بازگرداند و ایاالت را موظف کرد که مالیات خود را، به جاي واگذاري به 

بر   براي آنکه دادرسی سریعتر صورت گیرد،  دادگاهها را به رسمیت شناخت و،. یکراست به خزانه بپردازند  مأموران،

  قضایی، اجرایی، اجتماعی،  همۀ امتیازات قانونی،. شمارة آنها افزود و وظایف و حوزة صالحیت آنها را بدقت معین کرد

ت به آن باز گرداند، زیرا بر آن بود که فقط نظام پادشاهی و جامگی را که پیش از انقالب گراکوسی به سنا تعلق داش

براي آنکه اعضاي سنا را به شمارة کامل خود . تواند یک امپراطوري را خردمندانه اداره کند یا آریستوکراسی می

براي . درا به عضویت سنا برگردان» بهین مردمان«اي اجازه داد تا سیصد تن از اعضاي طبقۀ  به انجمن قبیله  برساند،

همۀ لژیونهاي خود را خلع سالح، و مقرر کرد تا هیچ سپاهی   آنکه اعتماد خود را به بازگشت کامل اوضاع نشان دهد،
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از همۀ اختیارات خود چشم پوشید و حکومت کنسولی را دوباره   پس از دو سال دیکتاتوري،. در ایتالیا تشکیل نشود

  ).م ق 80سال (برقرار کرد و از خدمت کناره جست 

. توانستند اسباب قتل او را فراهم آورند کشته بود زیرا همۀ کسانی را که می  سوال اکنون از هر گزندي در امان بود،

در فوروم شهر به گردش پرداخت و حاضر شد تا   آنکه آزاري ببیند، بی  وي تیرداران و نگهبانان خود را مرخص کرد و،

آنگاه به کوماي رفت تا . رمندي که مایل به شنیدن آن باشد گزارش دهداعمال خود را در زمان حکومت براي هر شا

چون از جنگ و قدرت و پیروزي و شاید آدمیزادگان خسته شده . آخرین سالهاي زندگیش را در کوشک خود بگذراند

شکار و  آوازخوانان و رقاصان و مردان و زنان بازیگر را گرد خود جمع کرد و کتاب گزارشها را نوشت و به  بود،

زیرا در   نامیدند، دیري بود که مردم او را سوالفلیکس یا سوالي شادکام می. ماهیگیري و خوردن و آشامیدن پرداخت

وي . و از بیم یا پشیمانی فارغ زیسته بود  بر اوج قدرت دست یافته،  از هر کامی بهره گرفته،  هر جنگی پیروز شده،

در پنجاه . هاي خویش جبران کرد د و کم و کاستیهاي آنان را نیز با معشوقهپنج بار زن گرفت و چهار زن را طالق دا

کسان . بدن عفنش شپش گذاشت«پلوتارك   و هشت سالگی قولونش به چنان زخم سهمگینی دچار شد که به گفتۀ

ابه و بسیار شب و روز به کشتن شپشها گماشته شدند، اما شمارة حشره چنان فزونی یافت که نه تنها جامه و گرم

در حالی که هنوز یک سال هم از کناره   بر اثر خونریزي روده مرد،  پس،» .بلکه خوراکش نیز به آن آلوده شد  لگن،

دوستی مرا خدمت و »  :سوال فراموش نکرده بود که سنگنبشتۀ گورش را معین کند). 78سال (گیریش نگذشته بود 

  ».اشمدشمنی مرا ستم نکرد که آن را بکمال جبران نکرده ب

  

فصل هفتم

  ارتجاع متنفذان

  م ق 60 – 77

  

I – حکومت  

  دل و زیرك، جوان زنده  یکی آنکه از کشتن فرزند و برادرزادة دشمنانش،  :با اینهمه، سوال دو بخشش بخطا کرد

. بود گذراند پا به بیست سالگی نهاده طرد و تبعید را می  چشم پوشید؛ قیصر هنگامی که دورة  یولیوس قیصر،  کایوس

سوال در این گفته   به هر حال،. او را بخشود  به اصرار دوستان مشترك،  سوال نخست او را براي کشتن نشان کرد، اما،

  خطاي دومش شاید آن بود که زود از کار کناره گرفت و،» .در آن جوان ماریوسها نهفته است»  :به خطا نرفته بود که

، او  بود سنگدلی و دلیریش می  سوال به اندازة  کیبایی و روشن بینیاگر ش. با خوشگذرانی، مرگی زودرس یافت

آن صلح و امن و سامان سعادتی را که آوگوستوس بعدها از  80توانست روم را از نیم قرن آشوب برهاند و در سال  می

  .آکتیون باز آورد به میهن خود ببخشد

پاتریسینها، که در آغوش پیروزي آرمیده . د رفتحاصل همگی زحمات و خدماتش بربا  ده سال پس از مرگ سوال،

بهین «پیکار میان . وظایف حکومت را فرو گذاشتند تا از راه تجارت مال گرد آوردند و در تجمل صرف کنند  بودند،

» بهین مردمان«. با چنان شدتی دوام یافت که شور خونریزي دیگر را در دلها کاشت» خلقیان«و » مردمان

  بلکه به این اعتبار که الزمۀ  ،»نیک کرداري بزرگمنشانه«نه به معناي   یین خویش ساخته بودند،را آ» واالتباري«

چنین  ایشان هر کس را که بی. اند دولت خوب حصر مناصب عالی به مردانی است که نیاکانشان مقامات عالی داشته

در هر «خواستند که  می» خلقیان«. دندنامی می» نوخاسته«یا » نومرد«به تحقیر   شد، اي نامزد منصبی می سابقه
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زمین   و همۀ اقتدارات به دست انجمنها باشد و، میان پیر سربازان و تهیدستان،  ،»منصب به روي استعداد گشوده

هر دو در پی دیکتاتوري بودند و هر دو   هیچ یک از این دو گروه به دموکراسی عقیده نداشت؛. برایگان تقسیم شود

که زمانی سازمانی مرکب از انجمنهاي همیاري   کولگیا،. یازیدند به پراکندن هراس و فساد دست می آزرم و آشکارا بی

اي یافت که  تجارت رأي فروشی چنان دامنه. فروشی آراي پلبینها مبدل شد به مؤسساتی براي عمده  بود،) کارگران(

و   أي بود، کسانی کارشان داللی در این کار،کسانی بودند که کارشان خریدن ر  :تقسیم کار و تخصص در آن الزم آمد

میان انتخاب   کیسه به دست،  گوید که نامزدان، سیسرون می. کسانی کارشان نگاهداري پولها تا زمان تسلیم رأیها بود

با دعوت سران قبایل به باغ خود و خرید آراي آنان، دوست   پومپیوس،. گشتند می» میدان مارس«کنندگان در 

شد که  براي تأمین موفقیت نامزدان آن قدر پول وام داده می. ویش آفرانیوس را به مقام کنسولی رساندمیانمایۀ خ

.نرخ بهره به هشت درصد در ماه افزایش یافت

سوگند ارزش خود را . کردند در فساد با رأي فروشان همسري می  که اکنون در انحصار مطلق سناتوران بود،  دادگاهها،

به جرم آنکه به یاري   مارکوس مساال را،. ارتشا رواج داشت  سوگندشکنی به اندازة  ز دست داده بود؛به عنوان شهادت ا

اما به اتفاق آرا تبرئه شد، اگرچه   به دادگاه کشاندند،  رشوه انتخاب خویش را به مقام کنسولی مسلم داشته بود،

گردد  کار دادرسیها در این زمان چنان با پول می«: سیسرون به فرزند خود نوشت. دوستانش به گناه او معترف بودند

هیچ مرد مالداري محکوم »  :گفت بایست می وي می» .مگر به جرم قتل  که از این پس هیچ کس محکوم نخواهد شد،

یک   اگر پول و وکیل مدافع خوب در کار نباشد،« :همین عصر نوشته است  ؛ زیرا یکی از وکیالن دربارة»نخواهد شد

» .گمان محکوم خواهد شد ه عادي و ساده دل به گناهی که مرتکب نشده است متهم شناخته و بیمدعی علی

از اینکه بیهوده براي خرید رأي یک دادرس اضافی پول صرف کرده   پس از آنکه با دو رأي تبرئه شد،  لنتولوس سورا،

حساب   ي مرکب از سناتوران محکوم شد،ا چون با رأي هیئت منصفه  پرایتور،  کوینتوس کالیدوس،. بود، پشیمان بود

معاونان  ».توانستند کمتر از سیصد هزار سسترس بگیرند داوران براي محکوم کردن یک پرایتور براستی نمی«کرد که 

از ایاالت چنان   در پناه چنین دادگاههایی،  همگی،  گران، کنسوالن در سنا و گردآورندگان مالیات و وامگزاران و معامله

در ایاالت تنی چند فرماندار . کشیدند که جاي آن داشت که پیشینیان ایشان از رشک به خشم آیند ي میا بهره

مقرري خدمت  فرماندار معموال براي مدت یک سال بی  آمد؟ اما از اقلیت چه برمی  شریف و درستکار وجود داشت،

ل جمع کند و منصب دیگري بخرد تا بتواند کرد و در آن مدت کوتاه مجبور بود که براي گذراندن وامهاي خول پو می

و از سناتوران نیز انتظار   خواري آنان سنا بود، تنها مانع در راه رشوه. بزرگان رم برساند  زندگی به شیوة  خود را به پایۀ

در  هنگامی که  قیصر،. کردند ایشان پیش از آن همین کار را کرده بودند یا پس از آن می  زیرا همۀ  رفت، سکوت می

 60و چون در سال   دالر وام داشت، 7‘500‘000نزدیک به   به عنوان نایب کنسول به اسپانیاي اقصا رفت، 61سال 

در سالی که   پنداشت، که خود را مردي سخت درستکار می  سیسرون،. همۀ این وامها را یکباره ادا کرد  بازگشت،

ها که از شگفتی در باب اعتدال خویش  رد آورد و چه نامهدالر پول گ 110‘000فقط قریب   فرماندار کیلیکیا بود،

.سیاه نکرد

لوکولوس پس از نبردهاي . بردند کردند نخستین کسانی بودند که از آنها سود می سردارانی که ایاالت را تصرف می

  ي خزانۀدالر برا 11‘200‘000پومپیوس از همان دیار نزدیک به . خاوري خود نامش با اسراف و تجمل مرادف گشت

پس از سردارن نوبت . قیصر میلیونها دالر ثروت از گل برد  دالر براي خود و دوستانش آورد، 21‘000‘000دولتی و 

هنگامی که ایالت یا . گرفتند پرداختند از مردم پول می رسید که در برابر آنچه به روم می کاران مالیات می به مقاطعه

مالداران یا   یا مالیات گرد آورد،» ساو«ازة کافی پول براي پرداخت توانست از اتباع خود به اند شهري نمی

در   دادند؛ این وجوه، اي از دوازده تا چهل و هشت درصد به آنها وام می سیاستمداران رومی وجوه الزم را با بهره
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از دخالت در این  سنا اعضاي خود را. با محاصره یا تصرف و غارت به دست سپاه روم قابل گردآوري بود  صورت لزوم،

با دادن وام از   و قدیسانی مانند بروتوس،  اما آریستوکراتهاي محتشمی چون پومپیوس،  وامگزاریها منع کرده بود،

دولت   دو برابر آنچه به مأموران مالیات و خزانۀ  براي سالها،  ایالت آسیا،. از حکم قانون طفره رفتند  طریق دالالن،

و نپرداختۀ پولی که شهرهاي آسیاي   پرداخته  بهرة. ریخت می  وامهایش،  بابت بهرة  رومی،پرداخت به جیب مردان  می

براي آنکه . به شش برابر اصل افزایش یافت 70به وام گرفتند تا سال  84صغیر براي برآوردن توقعات سوال درسال 

ان و مادران فرزندان خود را به بندگی و پدر  شهرها ساختمانهاي عمومی و تندیسها،  این وامها پرداخته شود،  بهرة

  ماند، اگر باز ثروتی می. شد آمد با آلت نسق شکنجه داده می اداي دین خود برنمی  زیرا وامداري که از عهدة  فروختند،

لیا و از ایتا  از معادن و چوب یا سایر منابع ایالت را گرفته بودند،» برداري بهره«که از جانب سنا حکم   خیل پیمانکاران،

برخی کاال خرید و فروش   خریدند، برخی بنده می. بازرگانی دنباله رو درفش بود  شدند؛ سوریه و یونان وارد می

سیسرون . ادندد هایی پهناورتر از التیفوندیاهاي ایتالیا تشکیل می التیفوندیاخریدند و  کردند، و باقی زمین می می

مگر آنکه دست شارمندي رومی   کند، هیچ یک از اهالی گل تجارتی نمی»  :گفت با مبالغۀ معمول خویش می 69سال 

جهان  ».مگر آنکه از جیب یک رومی گذشته باشد  رسد، و هیچ پشیزي از دستی به دستی نمی  در کار آن باشد،

  .اسد به خود ندیده بودباستان هیچ گاه دولتی چنین توانگر و نیرومند و ف

II – میلیونرها  

ایاالت بیش از آریستوکراسی آمادگی  زیرا براي بهره برداري از  طبقات بازرگان خود را با حکومت سنا سازگار کردند،

که در آثار سیسرون همچون آرمان وي ستوده   یا همکاري میان دو طبقۀ باال دست،» همنوایی طبقات«آن . داشتند

این دو طبقه همداستان شده بودند که متحد شوند و تصرف . زمان جوانی وي به تحقق پیوسته بود در  شده است،

کردند و به بازارها و پایتختهاي ایاالت  بازرگانان و نمایندگان تجاوزکارشان خیابانها و باسیلیکاهاي روم را پر می. کنند

حتی ترقی در   و براي هر کار،. کردند ات صادر میوابستگان خود در ایاالت بر  صرافان در عهدة. بردند هجوم می

بازرگانان و مالداران نفوذ خود را به   آمد، هنگامی که سنا خودپرست از کار درمی. دادند پول وام می  مقامات سیاسی،

  جامۀ هاي انتخاباتی خویش به پرولتاریا را کوشیدند وعده چون رهبران خلق می  انداختند و، به کار می» خلقیان«سود 

.شدند می» بهین مردمان«دوباره پشتیبان   عمل پوشانند،

مارکوس لیکینیوس . احتکار، و تجمل  کسب،: ثروت روم هستند  سه مرحلۀ  و لوکولوس نمایندة  آتیکوس،  کراسوس،

به پدرش خطیب و کنسول و سنسوري نامور بود که به پشتیبانی از سوال جنگید و مرگ را . کراسوس بزرگزاده بود

پاداش   با واگذار کردن اموال غصبی طردشدگان به بهایی ناچیز،  سوال فرزند او را،. جاي تسلیم به ماریوس برگزید

اما اکنون بوي پول هوش از سر او   مارکوس در جوانی ادب و فلسفه آموخت و با پشتکار به وکالت پرداخت؛. بخشید

سازمان وي کسانی را به جاهایی که . و این در روم کاري تازه بود  وي سازمانی براي آتشنشانی ترتیب داد،. ربوده بود

گرفت یا ساختمانهاي به خطر  فرستاد تا آن را خاموش کنند و در محل نیز اجرت خود را می آتش گرفته بود می

به کراسوس بدین گونه صدها خانه و ملک . نشاند خرید و سپس آتش را فرو می افتاده را به قیمت اسمی آنها می

وي پس از آنکه کانهاي دولتی به فرمان سوال از مالکیت دولت خارج . دست آورد و به قیمتهاي گزاف به اجاره داد

یعنی معادل کل درآمد   بزودي ثروت خود را از هفت میلیون به صد و هفتاد میلیون سسترس،. آنها را خرید  شد،

مگر آنکه بر ایجاد و   که هیچ کس نباید خود را توانگر بداند،کراسوس بر آن بود . افزایش داد  دولت،  خزانۀ  ساالنۀ

پس از آنکه . تقدیر او چنان بود که قربانی همین تعریف خود شود. تجهیز و نگاهداري سپاهی خاص خود توانا باشد

و ایالتی  باز خود را ناشاد یافت و در طمع افتاد که منصبی عالی در حکومت به دست آورد  مالدارترین مرد رومی شد،

، در کوي و برزن به  خاکسارانه. را صاحب شود و سرداري سپاهیان را در یکی از نبردهاي آسیا به عهده گیرد
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و   نامهاي نخست شارمندانی بیشمار را به ذهن سپرد؛ قناعتی آشکار در زندگی پیشه کرد؛  گردآوري رأي پرداخت؛

به شرط آنکه بتواند هر وقت بخواهد   بهره داد، ند به آنان وام بیبراي آنکه سیاستمداران با نفوذ را هواخواه خویش ک

جوانمردي به   با دوستان،. دست بود مردي مهربان و گشاده  سوداهایی که در سر داشت،  با همۀ. وام را پس بگیرد

روه سیاسی در رم به هر دو گ  اي که همیشه خصیصۀ مردانی چون او بوده است، در پرتو خرد دوگانه  نمود و، اندازه می

، به مقام کنسولی رسید و حاکم 55، و سپس در سال 70در سال   :آرزوهاي خود رسید  وي به همۀ. رساند یاري می

شکست خورد و بر اثر غدر ) حران(در کاران . سوریه شد و در فراهم آوردن سپاه بزرگی که با پارت جنگید یاري کرد

.سردار غالب سر کراسوس را برید و به دهانش زر گداخته ریخت  ؛)53 سال(به اسارت درآمد و وحشیانه کشته شد 

در درستکاري با . در اشرافیت از کراسوس برتر و از او مالدارتر بود  تیتوس پومپونیوس آتیکوس، اگرچه واالتبار بود،

نخستین بار نام او را به . کرد و در زیرکی مالی با ولتر همسري می  ، دمدیچیلورنتسو در دانش با   ،روتشیلدمایر آمشل 

شنویم که مصاحبتش و آگاهیش بر شعر یونانی و التین چنان سوال را شیفتۀ خود کرد  عنوان دانشجویی در آتن می

پژوهنده و مورخ بود و گزارشی مختصر . وده کوشید تا وي را به رم ببرد و مونس خویش کندکه آن سردار خونریز بیه

که   از تاریخ جهان نوشت و بیشتر عمرش را در محافل فیلسوفان آتن گذراند و به سبب پژوهندگی و نوعدوستی خود،

وي همۀ   و به ارث گذاشتند؛دالر براي ا 960‘000پدر و عمش قریب . گرفت» آتیکوس«، لقب  خاص مردم آتیک بود

پروراندن گالدیاتوران و منشیان و به   خرید و اجارة خانه در روم،  این ثروت را در یک دامپروري بزرگ در اپیروس،

آمد، پولش را با نرخهاي  چون فرصتهایی مناسب به دست می. گذاري کرد و انتشار کتب سرمایه  اجیري دادن آنان،

مردانی چون سیسرون و هورتنسیوس و کاتوي کهین . گرفت از مردم آتن و دوستانش بهره نمیاما   داد، پرسود وام می

سپردند و او را به سبب احتیاط و تقوایی که داشت و سهم سودي که  پس اندازها و ادارة امور مالی خود را به او می

بلکه در انتخاب   در خرید خانه،سیسرون با شوق تمام اندرزهاي او را نه همان . گذاشتند پرداخت احترام می می

جو بود و با فروتنی خاص یک  آتیکوس در میهمانی صرفه. پذیرفت تندیس براي آراستن آنها و خرید کتاب می

ناموران   اش خانۀ او را در رم سالن همۀ اما مشرب نیکویش در دوستی و محضر پرافاضه  زیست؛ اپیکوري راستین می

در سن . و هیچ گاه نامش در فهرست محکومان نیامد  کرد، گروههاي سیاسی یاري می  به همۀ. عالم سیاست کرده بود

  . خویشتن را با گرسنگی کشت  چون خود را به بیماري درمان ناپذیر و دردناکی گرفتار یافت،  هفتاد و هفتسالگی،

شتافت تا نبرد وي را بر ضد به یاري سوال  74در سال   پاتریسی عالیقدر،  از خانوادة  لوکیوس لیکینیوس لوکولوس،

اش سر به  سپاهیان فرسوده  شد، در همان زمان که نبردش به پیروزي نزدیک می  سپس،. مهرداد به انجام برساند

و وي ایشان را از میان خطراتی به بزرگی آنها که گزنوفون را جاودان کرده است از راه ارمنستان به   شورش برداشتند،

ماندة عمر خویش را در آرامش اما تجمل مفرط   اثر توطئۀ سیاسی از مقام فرماندهی افتاد، چون بر. یونیا باز آورد

بر   در توسکولوم،  ها و باغهاي وسیع بنا کرد؛ وي بر فراز تپۀ پینچیان کاخی با تاالرها و ایوانها و کتابخانه. گذراند

خرید و ) دالر 1‘500‘000قریب (ون سسترس در میسنوم کوشکی به مبلغ ده میلی  امالك او چند فرسخ افزوده شد؛

به سبب ابتکاراتی که از لحاظ بستانکاري در آنها صورت   باغهاي او،. نیسیدا را به ییالق خود مبدل کرد  سراسر جزیرة

و از آنجا این درخت به   مثال او بود که درخت گیالس را از پونتوس به ایتالیا آورد،  پذیرفت، شهرت فراوان داشت؛ می

یک بار سیسرون خواست تا . ضیافتهاي او وقایع مهم خوالیگري در سال رومی بود. اروپاي شمالی و امریکا راه یافت

اي از دوستان را به شام میهمان  از لوکولوس خواست که او و عده  پس،  خورد؛ ببیند که لوکولوس در خلوت چگونه می

لوکولوس پذیرفت و فقط اجازه . ز آمدن میهمان خبر نکنداما از لوکولوس قول گرفت که خادمان خود را ا  کند،

چون سیسرون و دوستانش شب . خواست که به خادمان خود بگوید که آن شب در تاالر آپولون شام خواهد خورد

لوکولوس در کاخ شهري خود چند تاالر ناهارخوري . خوانی رنگین گسترده دیدند  لوکولوس آمدند،  هنگام به خانۀ
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تاالر آپولون همیشه به ضیافتهایی اختصاص داشت که دویست . یک به ضیافتی جداگانه مخصوص بود داشت که هر

هاي آثار گزین هنري بود و  هاي او گنجینه خانه. اما لوکولوس مردي شکمباره نبود. هزار سسترس یا بیش خرج بردارد

حکمتها دست داشت و طبعاً حکمت   مۀوي خود در ادبیات قدیم و در ه  هایش مرجع محققان و دوستان؛ کتابخانه

براي همۀ عمر یک   به دیدة او،  گرفت؛ زندگی محنت خیز پومپیوس را به ریشخند می. نهاد اپیکور را برتر از همه می

.نبرد کافی است و هر چه بیش از آن جز خودفروشی محض نیست

فت؛ دیري نگذشت که پاتریسینها و اعیان در تظاهر میان توانگران روم رواج یا  او،  بدون ذوق و سلیقۀ  شیوة لوکولوس،

ها از  گرفت و آدمیان در زاغه در همان حال که در ایاالت فقرزده طغیان سر می. به عشرت با هم به رقابت برخاستند

برخی از . شدند خوابیدند و کمتر در جلسات حاضر می سناتوران تا نیمروز در بستر می  سپردند، گرسنگی جان می

بلند توري به تن و صندلهاي زنانه به پا   جامۀ  رفتند، پوشیدند و راه می ایشان همچون روسپیان لباس می پسران

. داشتند و از زناشویی یا فرزندآوري پرهیز می  پاشیدند، بر بدنهاشان عطر می  آراستند، خود را با جواهر می  کردند، می

هاي سناتوران به ده میلیون  خانه  هزینۀ. کردند دو جنس تقلید می هم زن و هم مرد از عادت یونانیان در عالقه به هر

. کوشکی با خرج چهارده میلیون و هشتصد هزار سسترس ساخت  رهبر پلبینها،  کلودیوس،  رسید؛ سسترس می

در   به رغم مقررات قانونی کینکیناتوسی در منع حق الوکاله،  وکیالن مدافعی چون سیسرون و هورتنسیوس،

باغ هورتنسیوس شامل بزرگترین مجموعۀ وحوش   کردند، با یکدیگر همسري می  ي نیز، چنانکه در فن خطابه،کاخساز

از نماي خلیج   گرفتند ـ کوشکهایی داشتند، آنجا که آریستوکراتها حمام می  اعیان متظاهر در بایاي ـ  همۀ. ایتالیا بود

هاي بیرون رم سر به  کوشکهایی دیگر بر فراز تپه. گذاشتند و تا مدتی رسم تکگانی را فرو می  بردند، ناپل حظ می

بر سر آرایش . کردند مالداران چند کوشک داشتند و با تغییر فصول از یکی به دیگري نقل مکان می  آسمان افراشت؛

سیسرون براي خرید میزي از چوب درخت لیمو . شد ها ثروتها صرف می و اثاثه یا ظروف سیمین خانه درونی

اند که  رفت؛ آورده هزار سسترس پرداخت؛ چه بسا یک میلیون سسترس براي خرید میزي از چوپ سرو میپانصد

بابل   هشتصد هزار سسترس براي خرید رومیزیهاي بافتۀ  فضایل رواقی،  ستون استوار همۀ  حتی کاتوي کهین،

.پرداخت

بران و چراغ افروزان و خنیاگران و منشیان و  چاکران و نامه  گروهی از بندگان آزموده در هر فن،  در این کاخها،

به   اصلی اشتغال خاطر اشراف روم بود؛  شکمبارگی مایۀ  اکنون،. کردند خدمت می  پزشکان و فیلسوفان و خوالیگران،

از طرف  63در ضیافتی که به سال » .هر چیز نیکویی با شکم ربطی داشت«حکم آیین اخالق مترودوروس در رم، 

پیش غذا مرکب بود از صدف دو   ایه برپا شد و در آن دوشیزگان آتشبان و قیصر هم شرکت جستند،کاهنی بلندپ

و پرندگان   ماهی صدف ارغوانی،  دندة گوزن،  دریایی،  صدف، گزنۀ  آردینۀ  ماکیان فربه،  باسترك با مارچوبه،  مهره،  کپه،

از نقاط . خرگوش، و کلوچه و شیرینی بود  و مرغابی جره،  مرغابی  ماهی،  کلۀ گراز،  نهار شامل پستان خوك،. چهچهزن

درنا از   باقرقره از فریگیا،  طاووس از ساموس،. شد گوناگون امپراطوري و ممالک دیگر انواع جانداران خوراکی آورده می

خوراکی که در . صدف از تارنتوم، سگ ماهی از رودس  مارماهی از گادس،  ،)قاضی کوي(ماهی تن از خالکدون   یونیا،

آیسوپوس بازیگر ضیافتی داد که در آن پرندگانی . شد مبتذل و در خور عوام به شمار می آمد خود ایتالیا تهیه می

هاي شخصی همچنان خوراکهاي گرانقیمت  قوانین تحدید هزینه. چهچهزن به قیمت قریب پنج هزار دالر مصرف شد

پس سبزیهایی را که   سیسرون کوشید تا این قوانین را محترم دارد،. تاما کسی به آنها اعتنایی نداش  کرد، را منع می

  .به حکم قانون مجاز بود خورد و ده روز اسهال گرفت

، آیمیلیوس سکاوروس 58در سال . ها و ورزشگاهها رسید تماشاخانه  بخشی از ثروت نویافته به مصرف توسعۀ

  راي سیصد و شصت ستون و سه هزار مجسمه و یک صحنۀاي ساخت با گنجایش هشت هزار تماشاگر و دا تماشاخانه
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بندگان او از فرط سنگینی کار   یکی از چوب و دیگري از مرمر و سومی از شیشه؛  سه طبقه و سه ردیف ستون،

، 55در سال . ها را سراسر سوزاندند و صد میلیون سسترس زیان به بار آوردند طغیان کردند و چندي بعد تماشاخانه

این تماشاخانه هفده هزار و پانصد   سنگی رم فراهم آورد؛  جوه الزم را براي ساختن نخستین تماشاخانۀپومپیوس و

یکی   سکریبونیوس کوریو،  ،53در سال . ها داشت و باغ رواقدار وسیعی براي تفرج تماشاگران در فواصل پرده  صندلی،

صبحها در این . یکی در پشت دیگري ساخت  نیمدایره،هر یک به شکل یک   چوبین،  دو تماشاخانۀ  از سرداران قیصر،

دو ساختمان روي   در حالی که تماشاگران هنوز بر جاي خود بودند،  کردند و سپس، تماشاخانه بازیگران هنرنمایی می

آورد که عرصۀ نمایشهاي گالدیاتوران  پدید می» آمفی تئاتري«هاي  گشت و نیمدایره محورها و چرخهاي خود می

که   تنها در یک روز در یکی از این نمایشها،. درپی و پرهزینه و دراز نبود این نمایشها هیچ گاه تا این اندازه پی .شد می

قیصر   سوال صد شیر،. ده هزار گالدیاتور شرکت کردند که بسیاري از آنان کشته شدند  از جانب قیصر برگزار شد،

ددان با آدمیان و آدمیان با ددان . به جان آدمیان انداختندچهارصد، و پومپیوس ششصد شیر را در نمایشهاي خود 

  .و تماشاگران بیشمار نیز چشم به راه دیدار مرگ بودند  ستیزیدند؛ می

III  - زن طراز نو  

به رغم . زناشویی را بگسلد  فزونی ثروت با فساد سیاسی دست به دست هم داد تا بن اخالقیات را براندازد و رشتۀ

هاي  ها و میخانه روسپیخانه  کار روسپیان همچنان رو به رونق و روایی داشت؛  از جانب مردان و زنان،رقابت روزافزون 

انجمن «اي از سیاستمداران آراي خود را از طریق  مردم بود که عده  محل رفت و آمدشان چندان مورد عالقۀ

مگر آنکه به   کرد، وجه کسی را جلب میزناکاري آن قدر رایج بود که بندرت ت. آوردند به دست می» ها روسپیخانه

زناکاري گناه . گرفت هر زن اشرافی دست کم یک بار طالق می. شد رسوایی آن براي مقاصد سیاسی دامن زده می

. کردند شد که طبقات باالدست زناشویی را تابع پول و سیاست می بلکه به طور عمده از این رسم ناشی می  زنان نبود،

اي هنگفت  فقط به قصد آنکه به جهیزیه  دادند تا برایشان زنی پیدا شود، یا جوانان ترتیبی می  دند،گزی مردان زن برمی

خواست که پومپیوس را با خود  سوال چون می. سوال و پومپیوس پنج بار زن گرفتند. برسند یا با بزرگان وصلت یابند

که شوي کرده و آبستن   آیمیلیا نادختري وي را، او را تشویق کرد که زن نخست خود را طالق دهد و  خویشاوند کند،

یکی از . چندي پس از ورود به خانۀ پومپیوس، هنگام زایمان مرد  ، اما، آیمیلیا به اکراه رضا داد. به زنی بگیرد  بود،

یوس قیصر با پومپیوس آن بود که قیصر دختر خود یولیا را به پومپ) گانه شوراي سه(شرایط برقراري تریوم ویراتوس 

این گونه وصلتها را . نالید که امپراطوري روم به بنگاه زناشویی مبدل شده است کاتو می. و چنین نیز شد  بدهد،

آمد تا یک  شد، شوي در پی زن دیگر برمی نامیدند که همینکه مقصود از آنها حاصل می می» زناشویی سیاسی«

بلکه   مجبور نبود که در توجیه این کار دلیلی بیاورد،مرد . مرحلۀ دیگر به منصب برتر یا ثروت بیشتر نزدیک شود

گرفتند و بیزاري  برخی از مردان هیچ گاه زن نمی. کرد فرستاد و آزادي او و خود را اعالم می اي براي زن می فقط نامه

از ) 131سال (متلوس ماکدونیکوس سنسور . شمردند خود را از گستاخی و فراخروي زنان طراز نو دلیل این پرهیز می

اما پس از . باشد» عذاب  مایۀ«هر چند که زن   اي در قبال حکومت بشمارند، مردان خواست تا زن گرفتن را وظیفه

. شمارة مردان مجرد و پدران و مادران بیفرزند با سرعتی بیش از گذشته فزونی یافت  آنکه او این خواهش را کرد،

  .آمدند عهدة آن برمی فرزند آوري اکنون تجملی بود که فقط تهیدستان از

اگر پیمان زناشویی را خوار بشمرند و آن عشق و مهري را که زناشویی سیاسی . در چنین احوالی بر زنان حرجی نبود

اما   حتی میان اعیان؛  البته اکثریت با زنان درستکار بود،. آورد در آغوش فاسقان خویش بجویند برایشان به ارمغان نمی

زنان رومی اکنون به . شکست و نظام خانوادگی دیرین را در هم می» اختیار پدر بر اوالد«آزادي تازه اصل قدیمی 

کردند و در پی عطر و جواهر  به تن می  بافتۀ چین و هند،  هایی از پرنیان بدن نما، جامه. مردان هرزه گرد بودند  اندازة
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از میان رفت، و ) آن زن کامال در اختیار شوي بود که در(ازدواج نوع کوم مانو . کشیدند اي از آسیا سر می به هر گوشه

عدة روزافزونی از زنان کوشیدند تا از راه . دادند که مردان زنان را زنان شوهران خویش را به همان آسانی طالق می

سرودند، براي عامه سخن  شعر می  خواندند، فلسفه می  گرفتند، اینان یونانی فرا می  :کسب معارف جلوه بفروشند

داشتند؛ برخی نیز  و سالنهاي ادبی برپا می  رقصیدند، خواندند، می کردند، سرود می ها بازي می در تماشاخانه  راندند؛ یم

.کردند پرداختند و گروهی پزشکی و وکالت پیشه می به بازرگانی می

ندیم «مواره جمعی سرآمد زنانی بود که در این دوره عالوه بر شوي ه  زن کوینتوس کایکیلیوس متلوس،  کلودیا،

با   پس از آنکه شوهر کرد،. دلی آمیخته بود عالقۀ وي به حقوق زن با زنده. نیز بر گرد خود داشتند» ملتزم رکاب

به   نسل قدیم را از خود بیزار ساخت؛ در این گشت و گذارها،  گشت و گذار بدون مراقب در کنار دوستان ذکورش،

خود رو نهان کند، مردانی را که قبال دیده و شناخته بود   زیر اندازد و در گردونۀجاي آنکه مانند زنان پاکدامن سر به 

اش  فداکارانه از خانه دوشاتلهدر حالی که شوهرش مانند مارکی . بوسید زد و گاه در برابر دیدگان عامه می تنه می

عشقها، »  توان اعتماد داشت، اش نمی که به گفته  سیسرون،. خواند ختگانش را به ضیافت فرا میوي دلبا  شد، غایب می

وصف   در خشکی و دریا،  و ضیافتها و میگساریهاي وي را در بایاي،  سراییها، آوازخوانیها، و نغمه   زناها، هرزگیها،

اما خودپرستی مردان را کم   ذیر تن به گناه دهد،ناپ توانست با لطافتی مقاومت وي زنی هوشیار بود که می» .کند می

داشت، و چون کلودیا دوستی  هر عاشقی تا وقتی شوقش به سردي گراییده بود او را به جان دوست می. گرفت می

اگر کلودیا را لسبیاي وي (بدین گونه بود که کاتولوس . گشت عاشق پیشین دشمن خونین او می  یافت، دیگر می

او را   با اشاره به اجرت کم روسپیان تهیدست،  و کایلیوس،  هاي دشنام آمیز خود نکوهش کرد، ا هجویهاو را ب) بدانیم

کلودیا کایلیوس را متهم ساخت که قصد مسموم کردن او را داشته . نامید) قریب یک و نیم سنت(» زن ربع آسی«

کلودیا را   آنکه تردیدي به دل راه دهد، یب  و خطیب بزرگ،  است؛ کایلیوس سیسرون را به دفاع از خود اجیر کرد؛

چه رسد با زنی که دوست همۀ مردان بوده   با زنان دشمنی ندارد،«زناکار و آدمکش خواند و مدعی شد که خود 

به جرم آنکه خواهر پوبلیوس کلودیوس یعنی اصالح طلبترین رهبر   و کلودیا،  کایلیوس بیگناه شناخته شد،» .است

.جریمه پرداخت  من آشتی ناپذیر سیسرون بود،سیاسی در رم و دش

IV – کاتویی دیگر  

مارکوس پورکیوس ملقب . هاي پیشین شناخته ماند در میان این تباهی و هرزگی فقط یک مرد مظهر و آموزگار شیوه

انی فلسفۀ آثار یون  از یکی از فرمانهاي نیاي خویش سرپیچید؛ وي از مطالعۀ  با فراگرفتن یونانی،  به کاتوي کهین،

صد و بیست تالنت . به الهام گرفت  آمد، ناپذیر زندگیش موافق می که با عقاید جمهوري طلبانه و زهد نرمش  رواقی را،

خوي تند نیایش . گرفت اما بهره نمی  داد، پول وام می. اما مدام در سادگی زیست  به ارث برد،) دالر 432‘000قریب (

آمد از خود  یدة ایشان فسادناپذیري سرسختانه و اعتیاد بیهنگام به اصول میرا نداشت و مردم را با آنچه به د

از سر اندك رعایتی   مردم آرزو داشتند که کاتو،  زندگی او در واقع حکمی بود در نکوهش زندگی دیگران؛. رمانید می

ه دوستش هورتنسیوس هنگامی که کاتو زن خود مارکیا را ب. اندکی دست به گناه بیاالید  براي عادات انسانی،

و   به این معنی که او را مطلقه کرد و بعد در مراسم زناشویی وي با هورتنسیوس شرکت جست ـ  داد ـ» عاریت«

بایست خوششان آمده باشد؛ چون کاتو بدین  مردم می  دوباره مارکیا را به زنی گرفت،  چون هورتنسیوس مرد،  سپس،

توانست مردم پسند  کاتو نمی  .فقط افزاري براي رفع نیازهاي بدنی فرا نمایدزن را   خواست، همچون کلبیون، گونه می

» سنسور اخالقی«و   ،»اختیار پدر بر اوالد«مدافع سرسخت اصل   زیرا دشمن تسلیم ناپذیر هر گونه نادرستی،  باشد،

افتاد که خود را  رافت نمیهیچ گاه به ص  زد، خندید یا لبخند می وي بندرت می. سنگدلتري از خود کاتوي سنسور بود

گوید که  سیسرون می. گرفت کرد سخت به باد مالمت می ، و هر کس را که به تملق او پروا می در دل مردم جا کند
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» رومولوس  هاي زادة رجاله«چون به عوض آنکه مانند مردي رومی در میان   کاتو نتوانست به مقام کنسولی برسد؛

  . کرد ۀ فاضلۀ افالطون رفتار میهمچون شارمند مدین  زندگی کند،

المال را در برابر هر گونه دستبرد  هراسی در دل ناالیقان و زیانکاران افکند و بیت) دار خزانه(کاتو در سمت کرایستور 

وي همۀ گروهها . سیاسی حفظ کرد؛ حتی هنگامی که مدت خدمتش سرآمد، از شدت مراقبت او چیزي کاسته نشد

در منصب . ساخت براي خود می  کرد و بدین گونه هزاران ستایشگر، اما بندرت یک دوست، یرا به خالفکاري متهم م

نامزدان باید اندکی پس از اجراي انتخابات به دادگاه بیایند   سنا را متقاعد کرد تا فرمانی صادر کند که همۀ  پرایتوري،

این فرمان خاطر . باتی به طور مشروح گزارش دهندها و اقدامات خود را درمدت مبارزة انتخا با اداي سوگند، هزینه  و،

بسیاري از سیاستمدارانی را که با رشوه روي کار آمده بودند چنان پریشان کرد که چون کاتو روز بعد در فوروم 

اي مصمم  ، کاتو بر فراز صفۀ سخنگویان رفت و با چهره پس. او را به باد ناسزا گرفتند وسنگسارش کردند  پدیدار شد،

با لژیون   چون به مقام تریبونی رسید،. در روي مردم قرار گرفت و ایشان را به نیروي سخن وادار به تسلیم کردرو 

کاتو طبقات بازرگان را خوار . او پیاده می رفت  رفتند، هنگامی که مالزمان وي سواره می  خود بر مقدونیه حمله برد؛

زیرا آن را تنها راه چاره براي جلوگیري از توانگرساالري یا   داشت و مدافع آریستوکراسی یا حکومت تبار بود، می

کشاندند  و منش رومی را با تجمل به تباهی می  وي با کسانی که حکومت روم را با پول،. دانست حکومت ثروت می

دیکتاتوري در برابر هر گونه کوشش پومپیوس یا قیصر براي برقراري حکومت   ستیزید و نیز، تا واپسین دم، امان می بی

.خود را کشت  در حالی که کتابی فلسفی بر کنار داشت،  کاتو،  چون قیصر جمهوري را برانداخت،. مقاومت کرد

V – سپارتاکوس  

توان بر آنها  اي می و دموکراسی به حضیضی رسیده بود که در تاریخ حکومتها کمتر ماننده  اکنون فساد دولتی به اوج،

اي از مردم  بدین معنی که قبیله  فتح سولپیکیوس گالبا را تکرار کرد؛  دیدیوس،  ر رومی،سردا  م، ق 98در سال . یافت

خواهد نامهاي آنان را براي تقسیم اراضی میانشان ثبت  ناراضی را به اردوگاهی در اسپانیا کشاند، به بهانۀ آنکه می

هنگامی که به روم . ایشان را کشت چون مردم ناراضی با زنان و کودکان خود به آنجا رسیدند، همۀ  پس،. کند

صاحبمنصبی از قوم سابین در سپاه روم، به . از جانب عامه پذیرفته شد  همچون سرداران پیروز در جنگ،  بازگشت،

آنان را   به اسپانیاییان پیوست،  خوییهاي امپراطوري سخت بیزار گشته بود، که از درنده  نام کوینتوس سرتوریوس،

از (هشت سال تمام . آمدند پیروزي بخشید و پی در پی بر لژیونهایی که براي سرکوبشان می  د،سازمان و آموزش دا

وي بر کشوري شورشی حکومت کرد و با فرمانروایی دادگرانۀ خویش و تأسیس مدارس براي ) م ق 72تا  80سال 

اد که به هر رومیی که او را قول د  سردار رومی،  متلوس،. آموزش به جوانان آن سامان مهر مردم را به دست آورد

اي رومی در اردوگاه  پرپنا، پناهنده. و بیست هزار ایکر زمین پاداش بدهد) دالر 360‘000قریب (بکشد صد تالنت 

وي را به شام میهمان کرد و آنگاه او را کشت و سپاهی را که سرتوریوس پرورش داده بود به زیر فرمان   سرتوریوس،

کشی از اسپانیا دوباره  و بهره  پرپنا اعدام،  مقابلۀ پرپنا گسیل شد و بآسانی او را شکست داد؛ پومپیوس به. خود در آورد

  .آغاز شد

اي خاص  لنتولوس باتیاتس در کاپوا مدرسه. بلکه از سوي بندگان صورت پذیرفت  انقالب بعدي نه از جانب آزادگان،

براي کشتن و کشته شدن در میدانهاي همگانی یا   ران محکوم،تربیت گالدیاتورها بر پا کرده بود و به بندگان یا بزهکا

هفتاد   دویست تن از ایشان به گریز کوشیدند؛. آموخت شیوة جنگ با جانوران یا با یکدیگر را می  هاي خصوصی، خانه

ست اي از کوه وزوویوس را تصرف کردند و بر شهرهاي مجاور براي به د و هشت تن از آنان کامیاب شدند و دامنه

که به   اینان یکی از اهالی تراکیا به نام سپارتاکوس را به رهبري خود برگزیدند،). 73سال (آوردن خوراك حمله بردند 

وي براي بندگان » .بلکه در فهم و نجابت برتر از همگنان خویش بود  مردي نه همان سرزنده و دلیر،«: پلوتارك  گفتۀ
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دیري بر نیامد که هفتاد هزار مرد تشنۀ آزادي و کین بر گرد او فراهم . رندایتالیا پیام فرستاد که سر به شورش بردا

وي به ایشان سالح ساختن و جنگیدن را با چنان نظمی آموخت که شورشیان توانستند سالها هر نیرویی را . آمدند

و بندگان آن دیار را پیروزیهاي او توانگران ایتالیا را هراسناك . شد شکست دهند که براي سرکوب ایشان فرستاده می

پس از آنکه سپارتاکوس نیروي خود را به   اما،. از این بندگان جمع بسیاري در پیوستن به او کوشیدند. امیدوار کرد

وي . یافت زیرا مواظبت ایشان را دشوار می  صدوبیست هزار تن رساند، از پذیرفتن داوطلبان بیشتر خودداري کرد،

هر   قصدش آن بود که چون همۀ بندگان از آن کوه بگذرند،«پ رهنمون شد و سپاه خود را به سوي کوههاي آل

اما پیروان او این گونه احساسهاي ظریف و آشتیخواهانه را در سر نداشتند و ، پس از آنکه » .خود رود  اي به خانۀ بنده

ر دو کنسول را با نیروهاي آنگاه سنا ه. به غارت شهرهاي ایتالیاي شمالی پرداختند  بر ضد رهبر خود قیام کردند،

آنان   اي از بندگان که سپارتاکوس را ترك کرده بودند برخورد و همۀ یک سپاه به دسته. ایشان فرستاد  کافی به مقابلۀ

سپارتاکوس دوباره راه آلپ را در پیش . سپاه دیگر به نیروي اصلی شورشیان حمله برد و شکست خورد. را کشت

اما چون لژیونهاي دیگري را بر سر راه   رکردگی کاسیوس برخورد و آن را تارومار کرد؛گرفت و به نیروي سومی به س

.به جنوب بازگشت و به سوي رم رهسپار شد  خود دید،

،  توانست بگوید که انقالب چه هنگام و در پایتخت هیچ کس نمی  نیمی از بندگان ایتالیا در آستانۀ شورش بودند،

تجمالتی که بندگان قادر به ایجادش   که از همۀ  سراسر آن شهر ناز پرورده،. خواهد شدحتی در خانۀ خود او، درگیر 

را از دست دهد برخود   از اندیشۀ آنکه ممکن است همه چیز ـ سروري و دارایی و زندگی ـ  گرفت، بودند بهره می

کم گام به میدان گذاشتند، زیرا  اي سناتوران و میلیونرها سردار الیقتري را به خدمت خواستند؛ اما عده. لرزید می

سرانجام، کراسوس پیش آمد و رهبري سپاهی مرکب از چهل هزار تن را به . همه از این دشمن تازه بیمناك بودند

به عنوان داوطلب به   خود را یکسره از یاد نبرده بودند،  که هنوز سنتهاي طبقۀ  بسیاري از آریستوکراتها،. عهده گرفت

  سپارتاکوس چون دریافت که مملکتی بر ضد او بسیج شده است و مردان او هرگز توانایی ادارة. این سپاه پیوستند

اي در پیش گرفت و سراسر طول ایتالیا را  از کنار رم گذشت و راه جنوب را به توري  امپراطوري یا پایتخت را ندارند،

اما . حمالت را دفع کرد  در سال سوم نیز همۀ. کند به امید آنکه افراد خود را به سیسیل یا افریقا منتقل  در نوردید،

کراسوس بر سر این تاراجگران . دوباره سربازان ناشکیبایش بر او شوریدند و به یغماي شهرهاي مجاور آغاز نهادند

ي لژیونها  در همان حال،. بکشت  که دوازده هزار و سیصد تن بودند و تا واپسین دم جنگیدند،  تاخت و همۀ ایشان را،

که از پیروزي بر این جماعت   سپارتاکوس،. گشتند به یاري نیروهاي کراسوس شتافتند پومپیوس که از اسپانیا باز می

دو . بر لشکر کراسوس یورش برد و با افکندن خویش به قلب سپاه دشمن مرگ را پذیره شد  عظیم نومید شده بود،

پس از آنکه ضربتی   وي،  به دست او از پاي درآمدند؛) وریاهاي صد نفري یاکنت فرماندهان دسته(تن از کنتوریونها 

سرانجام چنان پاره پاره شد که بدنش   همچنان به روي زانوان به پیکار ادامه داد؛  خورد و برخاستن نتوانست،

ه دام اکثریت عظیم پیروانش با او به خاك هالك افتادند و برخی گریختند و در جنگلهاي ایتالیا ب. بازشناختنی نبود

هاي عفنشان ماهها  و الشه  ،)71سال (به صلیب کشیده شدند   از کاپوا تا رم ،  شش هزار تن اسیر در آپیاویا،. افتادند

.آویزان ماند تا آنکه خداوندان آرام گیرند و بندگان عبرت

VI – پومپیوس  

لشکریان خود را   کرد، ون حکم میخواست و قان آنچنان که سنا می  چون کراسوس و پومپیوس از این نبرد بازگشتند،

اجازه خواستند   در همان حال که بیرون دیوارهاي شهر اردو زده بودند،  این دو،. ها آزاد یا خلع سالح نکردند در دروازه

و این نیز شکستن سنتی دیگر بود؛ وانگهی پومپیوس براي   آنکه به شهر در آیند نامزد مقام کنسولی شوند، که بی

، و امیدش آن بود که یک سردار را به  را رد کرد  سنا این تقاضا. ین و براي خود جشن پیروزي خواستسربازانش زم



١٢٧٣

بازرگانان یار   و طبقۀ» خلقیان«اما کراسوس با پومپیوس دست یکی کرد و هر دو ناگهان با . جان سردار دیگر اندازد

صاحبان نفوذ به دو قصد آنی با یکدیگر . بردند م، انتخابات کنسولی را ق 70در سال   بیدریغ،  شدند و با رشوة

و   اي را که مأمور محاکمۀ ایشان بود دوباره به دست خویش گیرند؛ یکی آنکه قدرت هیئتهاي منصفه: همپیمان شدند

پارسایانه بر روم خاوري حکومت کرده بود ـ مردي از طبقه و   چشمداشت سود، دیگر آنکه به جاي لوکولوس ـ که بی

  .پومپیوس را مرد مطلوب خویش یافتند  پس،. ید خود بنشانندداراي د

اي اشرافی و توانگر  که از خانواده  وي،. نبردهاي بسیار گذشته بود  پومپیوس اکنون سی و پنج سال داشت و از کورة

. ان کردخویشتن را محبوب همگ  روي و استادیش در هر فنی از ورزش و جنگ، در پرتو دلیري و میانه  برخاسته بود،

از آن خودکامۀ خوش ذوق لقب   به حکم پیروزیها و غرورش،  سیسیل و افریقا را از وجود دشمنان سوال پاك کرده و،

چنان خوبرو بود که . وي پیش از آنکه ریشش بدمد، به یک پیروزي دست یافته بود. گرفته بود» بزرگ«ماگنوس یا 

وي مردي حساس و با . گازي از او بگیرد دل بدرود گفتنش را ندارد آنکه گفت که هیچ گاه بی می  روسپی رمی،  فلورا،

اما این روزها در نبرد گستاخ و دلیر   شد؛ سرخ می  خواست خطاب به جماعتی سخن گوید، آزرم بود و هنگامی که می

رانجام و چندان تردید کرد تا س  در روزگاران بعدي زندگی، کمرویی و فربهی دستش را در فرماندهی بست،. بود

و » خلقیان«نه خود ـ نخست سیاستمداران   دیگران بود،  سیاستهایش ساختۀ  ذهنش نه تابناك بود نه ژرف؛. باخت

  پرستی و درستیش، با میهن  داشت و، هاي خام سیاسی ایمن می ثروت هنگفتش او را از وسوسه. سپس متنفذان سنا

پیروزیهاي نخستینش سبب شد . گناه بزرگ او غرور بود. یددرخش اش چون گوهر می در لجۀ خودپرستی و فساد زمانه

که شایستگی خویش را بیش از آنچه بود بپندارد و در شگفت شود که چرا رم در رساندن او به مقامی که فقط نام 

.کند شاهی را کم داشت آن قدر درنگ می

. نون اساسی سوالیی مبذول داشتندهمۀ همت خویش را به نسخ قا  که اکنون با هم کنسول بودند،  دو یار سوال،

» خلقیان«دین خود را به   اي براي بازگرداندن همۀ اختیارات تریبونها، با گذراندن الیحه  پومپیوس و کراسوس،

اتحاد خود را با   گردآوري مالیات در مشرق زمین به عاملین،  با راهنمایی لوکولوس به واگذاري کامل وظیفۀ. پرداختند

اکویتس   ار ساختند و از قانونی هواداري کردند که انتخاب اعضاي هیئتهاي منصفه را میان سنا و طبقۀبازرگانان استو

کراسوس مجبور شد که پانزده سال براي دریافت پاداش خود صبر . کرد دار به یکسان بخش می و تریبونهاي خزانه

گرفت، یعنی هنگامی که انجمن به او  67ال پومپیوس نیز اجر خود را در س. و آن امتیاز معادن زر آسیا بود  کرد،

روزگاري جزیرة رودس دست این غارتگران را از دریاي اژه . اختیارات نامحدود براي سرکوب دریا زنان کیلیکیا داد

اما رودس اکنون چنان از جانب روم و دلوس سرکوفت خورده و غارت شده بود که دیگر از عهدة   دور داشته بود؛

به   خود داشت،  آمد، و آریستوکراسی زمیندار، که سنا را زیر سلطۀ این کار بود بر نمی  انی که الزمۀفراهم کردن ناوگ

مردم اثرات این وضع را بیشتر حس   بازرگانان و تودة. نگاهداري امن راههاي بازرگانی دریایی چندان دلبسته نبود

کمابیش ناممکن شد و واردات غله چنان بسرعت کاستی  بازرگانی  مرکزي،  و حتی در مدیترانۀ  در دریاي اژه،: کردند

با به کار بردن دکلهاي   دریازنان،. گرفت که قیمت گندم در رم به بیست سسترس یا سه دالر از قرار هر پیمانه رسید

آنان . کشیدند و پاروهاي سیمین در هزاران کشتی خود، پیروزیهاشان را به رخ دیگران می  بادبانهاي ارغوانی،  زرین،

  آرگوس،  اپیداوروس،  ساموس،  چهار صد شهر ساحلی را متصرف شدند و در دست نگاه داشتندو معابد ساموتراس،

  .هاي آپولیا و اتروریا نیز دستبرد زدند و آکتیون را غارت کردند و مأموران رومی را دزدیدند و به کرانه  لئوکاس،

اي پیشنهاد کرد که به موجب آن همۀ ناوگان رومی و  الیحه  یوس،دوست پومپ  گابینیوس،  براي مقابله با این وضع،

همۀ . اي براي سه سال زیر فرمان پومپیوس قرار گیرند مدیترانه  همۀ افراد واقع در هشتاد کیلومتري هر کرانۀ

اهی مرکب از اما انجمن آن را با شور و شوق به تصویب رساند و سپ  با این الیحه مخالفت کردند،  سناتوران، جز قیصر،
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زیر فرمان پومپیوس گذاشت و به خزانه امر کرد تا صد   و ناوگانی مرکب از پانصد کشتی،  صد و بیست و پنج هزار تن،

این الیحه در واقع سنا را از قدرت خود محروم کرد و به اعتبار قوانین . و چهل و چهار هزار سسترس به او بپردازد

پایان داد و حکومت شهریاري موقتی پدید آورد که براي قیصر هم   یشین بود،که هدفش بازگرداندن وضع پ  سوالیی،

نرخ   درست یک روز پس از پومپیوس،. نتایج این اقدامات مقدمات آن را تقویت کرد. کار و هم درسی بود  مقدمۀ

  ازنان را گرفت،هاي دری وي در ظرف سه ماه وظیفۀ خود را به انجام رساند؛ بدین گونه که کشتی. گندم پایین آمد

از اختیارات غیرعادي خویش به هیچ روي بهرة   با اینهمه،  دژهاشان را متصرف شد، و سران ایشان را کشت و،

بازرگانان دوباره دل قوي کردند و جنب و جوش در دریاها را آغاز نهادند، و رودي از طال به سوي . نادرست نگرفت

.روم روان شد

اي به انجمن ارائه کرد تا به موجب آن  دوستش مانیلیوس الیحه  کیلیکیا بود،هنگامی که پومپیوس هنوز در 

، به پومپیوس واگذار شود و  به عهدة لوکولوس بود) 66سال (آن هنگام  که در  فرماندهی کل سپاهیان و ایاالت،

ران بجد از این پیشنهاد اما بازرگانان و وامگزا  سنا مقاومت کرد،. اختیارات وي برطبق قانون گابینیوسی تمدید شود

آنان امیدوار بودند که پومپیوس کمتر از لوکولوس با وامداران آسیاییشان راه مدارا در پیش گیرد و . پشتیبانی کردند

بلکه کاپادوکیا و شام و یهودا را متصرف   گردآوري مالیات را بر عهدة عامالن واگذارد و نه همان بیتینیا و پونتوس،

مارکوس تولیوس . جوالنگاه خداوندان تجارت و پول گردد  در سایۀ حمایت شمشیر رومی،  زرخیز،شود و این دشتهاي 

به دفاع از قانون   بازرگانان به مقام پرایتوري برگزیده شده بود،  که در آن سال به یاري طبقۀ  ،»نومردان«از   سیسرون،

و با   گراکوس کسی نظیر آن را در رم نشینده بود، که از زمان برادران  پروا، مانیلیوسی سخن گفت و با فصاحتی بی

  :داد بر گروه متنفذان در سنا تاخت صداقتی که سیاستمداران را تکان می

اگر این . معمول است با درآمد ایاالت آسیایی پیوند ناگسستنی دارد  در رم،  اي که اینجا، سراسر نظام اعتبار و مالیه

اگر گروهی جملۀ ثروت خویش را از دست دهند،  …. ي ما واژگون خواهد شددرآمدها از میان برود، نظام اعتبار

نیروي   با همۀ …. مملکت را از چنین مصیبتی نجات دهید. بسیاري دیگر را نیز همراه خود به پرتگاه خواهند کشاند

رانبهایمان و مکنت زیرا از این راه عظمت نام روم و امن متحدان ما و درآمدهاي گ  خود بر ضد مهرداد پیکار کنید،

  .ماند شارمندانی بیشمار بدرستی محفوظ می

اما اعطاي اختیارات   داران را در سر نداشتند، تودة مردم تیمار ثروت سرمایه. درنگ پیشنهاد را تصویب کرد انجمن بی

از آن . یافتند ا، مییعنی سن  العاده به یک سردار را تنها چارة الغاي قوانین سوالیی و برافکندن دشمن دیرین خود، فوق

گامی دیگر به   به یاري سخنوري بزرگترین دشمنش،  انقالب روم،. روزهاي زندگی جمهوري به شماره افتاد  لحظه،

  .سوي حکومت قیصر برداشت

VII  - سیسرون و کاتیلینا

به شکل یک  نامیدند که یکی از نیاکانش زگیلی پنداشت که مارکوس تولیوس را از آن رو سیسرون می پلوتارك می

نیاکان سیسرون این لقب را به سبب شهرت در   ، به اغلب احتمال، به روي بینی داشت؛ اما  )سیسر(دانۀ ماش 

محقري را در نزدیکی آرپینون، میان   سیسرون در قوانین با لطفی دلکش دهکدة. پروراندن نخود به دست آورده بودند

پدرش آن اندازه ثروت داشت که فرزند خود را از . دگاه او بوده استکند که زا در دامنۀ آپنن، وصف می  رم و ناپل،

شاعر یونانی، را به آموزگاري مارکوس در ادبیات و یونانی   وي آرخیاس،. مند کند بهترین شیوة آموزش زمان بهره

. خواندفرستاد تا حقوق ب  بزرگترین حقوقدان عصر،  برگماشت و بعد جوان را نزد کوینتوس موکیوس سکایووال،

داد و دیري برنیامد که فنون و رموز نطقهاي قضایی را  سیسرون با اشتیاق به دادرسیها و کنکاشها در فوروم گوش می

سرگرمیها پرهیز کند   خوشیها چشم پوشد و از همۀ  فرد باید از همۀ  براي کامیابی در وکالت،« :گفت وي می. فرا گرفت
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سیسرون بزودي خود وکالت پیشه کرد و با  ».با دوستان را فرو گذارد و خوشگذرانی و بازي و بزم حتی همنشینی

وي یکی از یاران سوال را به دادگاه . اش طبقات متوسط و تودة مردم را شیفتۀ خود ساخت نطقهاي غرا و دلیرانه

شاید   ،چندي بعد. احکام طرد و تبعید را سخت نکوهش کرد) م ق 80سال (کشاند و در گرماگرم حکومت ترور سوال 

به یونان رفت و تحصیالت خویش را در فن خطابه و فلسفه دنبال   براي آنکه از کینخواهی آن دیکتاتور برحذر باشد،

  فرزند مولون،  به رودس سفر کرد و در آنجا از تقریرات آپولونیوس،  پس از سه سال اقامت دلپذیر در آتن،. گرفت

جمالت کوتاه و صافی گفتار را   شیوة  از استاد نخستین،. س بهره یاب شددربارة فن بالغت و افادات فلسفی پوسیدونیو

که بعدها اسلوب ویژة او شد، و از استاد دوم   که بعدها اسلوب ویژة جمالت کوتاه و صافی گفتار را آموخت،  آموخت،

  .سالی آن را بسط دادو کهن  دوستی،  دولت،  که بعدها در رساالت خود راجع به دین،  رو، آن مذهب رواقی میانه 

چون در سی سالگی به رم بازگشت، ترنتیا را به زنی گرفت و با استفاده از جهیزیۀ هنگفت وي توانست به فعالیتهاي 

در . داري سیسیل خود را ممتاز همگان ساخت اش در مقام خزانه با روش دادگرانه  م، ق 75در سال . سیاسی بپردازد

با پذیرفتن وکالت از شهرهاي سیسیل و اقامۀ دعوا بر ضد کایوس   را از سر گرفت، ، پس از آنکه پیشۀ وکالت70سال 

 71تا  73از سال (وي وررس را متهم کرد که در مدت فرمانداري سیسیل   خشم آریستوکراسی را برانگیخت،  وررس،

معکوس رشوه معین میزان مالیات فردي را به نسبت   گرفته، در ازاي انتصابات و تصمیمات خود رشوه می) ق م

  کلیۀ درآمدهاي یک شهر را به همخوابۀ خویش بخشیده و،  کمابیش همۀ تندیسهاي سیراکوز را دزدیده،  کرده، می

نیز » جنگهاي بردگان«کوتاه سخن، چندان دست به بیدادگري و غصب و دزدي یازیده که سیسیل از زمان پیش از 

گرفته براي خود  عضی غنایمی را که معموال به عامالن مالیات تعلق میبدتر از همه آنکه وررس ب. روزتر شده است سیه

در   رهبر آریستوکراسی،  و حال آنکه هورتنسیوس،  طبقۀ بازرگان در این دعوا از سیسرون حمایت کرد،. داشته نگاه می

ا در سیسیل به سیسرون صد روز مهلت داده شد تا مدارك خود ر. جماعت وکیالن رمی به دفاع از وررس برخاست

اما در نطق آغازین خود آن قدر مدارك رسواگر عرضه کرد که   وي فقط پنجاه روز به این کار مشغول بود،. گرد آورد

. هورتنسیوس ـ که باغش را با بخشی از تندیسهاي به غنیمت آوردة وررس آراسته بود ـ موکل خود را ترك گفت

سیسرون پنج خطابۀ . یمه شد، به خارج از کشور گریختوررس چون محکوم به پرداخت چهل میلیون سسترس جر

شور و حرارت و دلیري . منتشر کرد  پروا به نادرستی رومیان درایاالت تاخته بود، که آماده کرده و در آنها بی  دیگر را،

همگان  با تأیید  م نامزد مقام کنسولی شد، سیسرون چنان مهر او را در دلها جاي داد که چون در سال شصت و سۀ ق

.به این مقام رسید

گرفت و غرور و امتیازات و  متوسط را می  اشراف برخاسته بود، طبعاً جانب طبقۀ  سیسرون، که از قشر پایین طبقۀ

هایشان  اما از آن رهبران اصالح طلبی که به گمان او برنامه. بدکرداري آریستوکراسی در حکومت را خوش نداشت

چون به حکومت رسید، کار خود را   از این رو،. داد بیمناکتر بود ومت عوام قرار میاصل مالکیت را در معرض خطر حک

  ، یعنی همکاري آریستوکراسی و طبقۀ بازرگان براي جلوگیري از بازگشت موج انقالب،»همنوایی طبقات«بر اصل 

  .استوار کرد

بسیاري از تهیدستان . ی از میان برداشته شودگونتر از آن بود که بآسان دارتر و گونه اما علل و نیروهاي نارضایی ریشه

اندکی برتر از ایشان پلبینها قرار . و برخی از ایشان آمادة خونریزي بودند  سپردند، به واعظان مدینۀ فاضله گوش می

ان برخی از کهنه سرباز. اموال به رهن گذاشتۀ خود را از دست داده بودند  داشتند که، به علت ناتوانی از پرداخت دین،

سوال نیز از تأدیۀ اقساط قیمتهاي اراضی خود عاجز مانده و گوش به زنگ هر گونه آشوبی بودند که به ایشان گنج 

شدند که دست از  در میان طبقات باالدست نیز وامدارانی معسر و محتکرانی ورشکسته یافت می. بیرنج ارزانی دارد

گروهی دیگر نیز سوداهاي سیاسی در سر . نداشتند امید به اجراي تعهدات خویش شسته یا یکسره نیت آن را
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تنی چند انقالبی نیز ایدئالیستهاي صمیمی . یافتند پختند و بر سر راه ترقی خود سنت پرستانی سخت جان می می

  .توان به فساد و بیدادگري در دولت رم پایان داد بودند و یقین داشتند که فقط با نگونسازي کامل اوضاع می

لوکیوس سرگیوس کاتیلینا را فقط از . اي پدید آورد ا از این گروههاي پراکنده نیروي سیاسی یگانهمردي خواست ت

هاي تند  طریق دشمنان او ـ یعنی از طریق سرگذشت جنبش وي به قلم سالوستیوس میلیونر و از طریق خطابه

ناساز با   گناهکار،«دانست  ي میسالوستیوس او را مرد. شناسیم دشنام آمیز سیسرون به عنوان بر ضد کاتیلینا می

زیرا که وجدان بیرحمانه بر ذهن خستۀ او   نه در بیداري آرام داشت و نه در خواب، خدایان و آدمیزادگان که

کوتاه سخن از چهره و هر   و رفتاري گاه تند و گاه آهسته داشت و،  چشمانی خونبار،  ، از این رو رنگی پریده. تاخت می

معموال افرادي که در راه زندگی یا قدرت بستیزند چهرة دشمنان خویش در جنگ را » .ایان بودنگاهش دیوانگی نم

اما در مورد کاتیلینا هیچ   پذیرد، چون ستیزه پایان گیرد، این تصاویر نیز بتدریج تعدیل می. کنند بدین گونه تصویر می

ناخواهري زن   ارت یکی از دوشیزگان آتشبان،وي به ازالۀ بک  در زمان جوانی،. گونه تعدیلی صورت نپذیرفته است

  پردازان نه تنها کاتیلینا را تبرئه نکردند، بر عکس، اما شایعه  دادگاه دوشیزه را تبرئه کرد،. پیشین سسیرون، متهم شد

ها فقط اما در برابر این داستان. این قصه را افزودند که کاتیلینا فرزندش را کشته تا خاطر همخوابۀ خویش را شاد کند

فرومایگان تیره بخت »  سیسرون،  به گفتۀ  مردم سادة رم یا،  توان گفت که چهار سال پس از مرگ کاتیلینا، می

:کند سالوستیوس درونمایۀ یکی از سخنرانیهاي کاتیلینا را چنین نقل می. گور او را از گل پوشاندند» گرسنه

. و ثروت به دست ایشان بوده است  هر گونه نفوذ، منصب، …از زمانی که حکومت به زیر نگین گروهی مقتدر درآمد 

آیا  …ما را جز رمقی چه مانده است؟  …اند  و تهیدستی باز نهاده  تعقیب جزایی،  شکست،  اینان براي ما خطرات،

شوخ سزاوارتر آن نیست که دلیرانه به پیشباز مرگ برویم تا آنکه زندگیهاي نکبت بار ننگینی را ببازیم که پایمال 

یا به  ،»نوروزي از   روز از نو،«: گون انقالب ساده بود برنامۀ او براي یگانه کردن عناصر گونه چشمی دیگران شده است؟

براستی نیز   وي براي رسیدن به این مقصود از همۀ نیروي قیصر بهره گرفت،. عبارت دیگر نسخ کامل همۀ دیون

چیزي نبود که »  :گفت سیسرون می. اگر نگوییم که بر حمایت نهانی او تکیه داشت  زمانی از مهر قیصر برخوردار بود؛

سرما و گرسنگی و . دردي نبود که او را از همکاري و هشیاري و زحمت کشیدن باز دارد  وي تحمل آن را نیارد،

گویند که او چهار صد مرد را به این قصد بسیج کرد که در نخستین روز  یم  دشمنانش یقیناً» .آورد تشنگی را تاب می

، 64در پایان سال . آن روز فرا رسید و برگ از برگ نجنبید. کنسوالن را بکشند و حکومت را در دست گیرند 65سال 

داران بیمناك  سرمایه کرد،اي سخت  کاتیلینا براي انتخاب به مقام کنسولی رقیب سیسرون شد و در این راه مبارزه

طبقات باالدست همه یکدل به پشتیبانی سیسرون . شدند و ثروتهاي خویش را به خارج از مملکت فرستادند

  .آمد میکه وي خواستارش بود یک سال دوام داشت، و وي مبلغ طراز اول آن به شمار  »همنوایی طبقات«برخاستند؛ 

پیروان او در نهان سپاهی . ، آهنگ جنگ کرد کاتیلینا چون از دیدگاه سیاسی هر دري را به روي خود بسته دید

از سناتوران   گر به شرکت نمایندگان هر طبقه، مرکب از بیست هزار تن در اتروریا فراهم ساختند و نیز گروهی توطئه

کاتیلینا   در مهر ماه سال بعد،. اي کتگوس و لنتولوس در رم گرد آوردندبه نامه  گرفته تا بردگان و دو پرایتور شهري،

  براي آنکه انتخاب خویش را مسلم دارد،  کنند که وي، مورخان سنت پرست روایت می. دوباره نامزد مقام کنسولی شد

سیسرون . رساندطرحی ریخت تا رقیب خود را در طی مبارزة انتخابی بکشد و در عین حال سیسرون را نیز به قتل 

را از نگهبانان مسلح پر کرد و چگونگی رأي گیري را زیر نظر » میدان مارس«به ادعاي آنکه از این طرح آگاهی یافته 

گوید که در روز هفتم نوامبر  سیسرون می. کاتیلینا دوباره شکست خورد  به رغم پشتیبانی پرشور پرولتاریا،. گرفت

  ، سیسرون چون کاتیلینا را در سنا دید، روز بعد. اما نگهبانانش آنان را دور کردند  د،گر در او را کوبیدن تنی چند توطئه

هنگامی که سیسرون به سخن خود ادامه . آن خطابۀ دشنام آمیزي را که زمانی زبانزد هر کودك بود نثار او کرد
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پس، خاموش، باران بهتانها و عبارات . تا آنکه وي تنها ماند  کرسیهاي پیرامون کاتیلینا یکان یکان خالی شد،  داد، می

سیسرون همه گونه احساسات را برانگیخت؛ وي . تحمل کرد  آمد، که چون تازیانه بر سرش فرو می  تند و بیرحمانه را،

بلکه با کنایه و اشاره به توطئه   او را نه با مدرك،. ملت را پدري مشترك شمرد و کاتیلینا را در باطن پدرکش خواند

حکومت و دزدي و زناکاري و لواط متهم کرد و سرانجام از یوپیتر خواست تا روم را پاس دارد و کاتیلینا را  به زیان

هنگامی که سخن سیسرون پایان یافت، کاتیلینا بی آنکه کسی راه بر او بگیرد از شهر بیرون . بادافرهی جاودان دهد

:براي واپسین بار درخواستی به سنا فرستاد  وس مانلیوس،لوکی  سردار او،. شد و به نیروهاي خود در اتروریا پیوست

ما . ایم گیریم که ما به زیان میهن خود یا امن همشهریان خویش سالح به دست نگرفته خدایان و آدمیان را گواه می

  ایم و به خواري و تنگدستی محکومیم، که بر اثر ستم و سنگدلی رباخواران بیوطن مانده  بینوایان مصیبت زده،

هاي  نه در پی قدرتیم نه ثروت، که انگیزه. اي جز این نداریم که امن شخصی خویش را از ستم در امان داریم انگیزه

اي جز با جان  خواهیم که هیچ آدمیزاده اي را می فقط آزادي یعنی آن گنجینه. آدمیانند  بزرگ و ظاهري ستیزة

خواهیم که بر همشهریان تیره روز خود رحمت  البه می از شما به! اي سناتوران. دهد خویش به تسلیمش تن نمی

  ! آورید

روز بعد، سیسرون در خطابۀ دومی پیروان آن سرکش را گروهی فراهم آمده در پیرامون تنی چند قواد همدل و 

. رداي دینی به پایان ب عطرآگین خواند و نبوغ خود را در طعن و ناسزاگویی بیدریغ به کار انداخت و سخن را با نکته

. هاي بعد، مدارکی به سنا ارائه کرد مبنی بر آنکه کاتیلینا قصد ایجاد انقالب در سرزمین گل را داشته است در هفته

در . سیسرون فرمان داد تا لنتولوس و کتگوس و پنج تن دیگر از پیروان کاتیلینا را دستگیر کنند  در روز سوم دسامبر،

  .فرا خواند و پرسید که با زندانیان چه باید کردوي سنا را به اجالس   روز پنجم دسامبر،

   

فصل هشتم

  ادبیات در دوران انقالب

  م ق 30 – 145

  

I  - لوکرتیوس  

در میان این دیگرگونی آشوبناك اقتصاد و حکومت و آیینهاي اخالقی، ادبیات فراموش نشد و از تب و تاب زمانه 

عصر عتیق یا پژوهش تاریخی جستند؛ سالوستیوس از  وارو و نپوس سالمت را در تحقیق. یکسره برکنار نماند

) مونوگرافها(مبارزات خود دست بداشت تا جانب پیروانش را بگیرد و اخالقیات خویش را در پردة رسالت تک نگاریها 

نهان کند؛ قیصر از اوج امپراطوري فرود آمد و دل به صرف و نحو بست و جنگهایش را در کتاب گزارشها دنبال 

تالوس و کالووس از سیاست به دامن شعر و عشق پناه بردند؛ روانهاي شرمگین و حساسی چون لوکرتیوس گرفت؛ کا

جست  اي پناه می خود را در بوستان فلسفه نهان کردند؛ و سیسرون نیز گاه گاه از گرماي میدان بزرگ شهر به گوشه

جنگ و انقالب همچون مرضی . ست نیافته بوداما هیچ یک از ایشان به آرامش د. تا تف خون خود را با کتاب بنشاند

  :گوید بهره نمانده باشد که در وصف آن می و حتی لوکرتیوس نیز باید از بیقراري بی. افتاد واگیر بر جانشان می

همواره از   باطنی خویش،  ، بیخبر از خواستۀ زیرا هر یک …. هاشان باري و بر دلهاشان کوهی از رنج است بر اندیشه

این یک که در خانه سخت ملول شده هر چند یک . خواهد بارش را بر زمین نهد گویی که می  رود، جایی میجایی به 

اما هنوز از آستانۀ در نگذشته  …. راند به خانۀ ییالقی خود می  اما سوار بر اسب،  رود، بار از جایگاه خود بیرون می

هر کسی از خود   بدین گونه،. شتابد ه سوي شهر میجوید یا ب کشد و فراموشی را در خواب سنگین می خمیازه می
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بیش از پیش   به رغم میل او،  تواند، ي که وي از آن گریختن نمی»خود«آن   رود، گریزد؛ اما، همچنانکه انتظار می می

نی هر کس که بتواند این را بروش. داند از خود نفرت دارد، زیرا این بیمار علت ناخرسندیش را نمی. چسبد به او می

  .آید گذارد و پیش از هر امر در پی دانستن ماهیت چیزها برمی ببیند کار و بارش را فرو می

اما این شعر دربارة گویندة خود . تیتوس لوکرتیوس کاروس در دست داریم  اي است که دربارة شعر او تنها زندگینامه

یکی از بزرگترین مردان خود به   دربارة  اشاره،صرف نظر از چند   ادبیات رومی،  و جز آن،  احتیاطی غرور آمیز دارد،

لوکرتیوس . است 51یا  55م، و سال مرگش  ق95یا  99سال تولد او   بنا بر روایات،. نحوي شگفت انگیز خاموش است

و   توطئۀ کاتیلینا،  احکام طرد و تبعید سوال،  جنگ اجتماعی، قتل عام ماریوس،  :در طی نیم قرن انقالب روم زیست

آشکارا در حال انحطاط بود؛ جهانی که   که شاید وي به آن تعلق داشت،  آریستوکراسی،. ولی قیصر را شاهد بودکنس

شعر او آرزوي آرامش تن و . گذاشت زیست سر در آشوبی نهاده بود که جان و مال هیچ کس را در امان نمی در آن می

.روان است

بایست کامی برگرفته  شاید طعمی نیز از عشق چشیده بود، اما نمی. و شعر پناه برد  فلسفه،  لوکرتیوس به طبیعت،

دهد  کند، و جوانان هوسمند را اندرز می گوید، فریب زیبایی را نکوهش می چون در حق زنان سخن درشت می  باشد،

و از کوه و   از جنگل و کشتزار، از گیاهان و جانوران،. که شهوت خویش را به همخوابگی آرام با این و آن فرو نشانند

همچون کیتس   همچون وردزورث اثرپذیر،. کرد برد که فقط شیفتگیش به فلسفه با آن برابري می رود و دریا لذتی می

اي از  هیچ نکته. و همچون شلی مشتاق آن بود که در هر سنگریزه یا برگ درختی آیتی از مابعدالطبیعه بیابد  حساس،

آمد؛ و خاموشی  چیزها به وجد می  ماند؛ از صورتها و صداها و بو و مزة یلطف و هیبت طبیعت از دیدة او پنهان نم

اش  هر چیز طبیعی به دیده  کرد، روز را حس می  و برخاستن تنبالنۀ  دامن گستري آرام شب،  گلگشتهاي پنهانی،

. ش ناپذیر ستارگان، و دوام تشوی پایان آسمان دگرگونیهاي بی  ها، رویش دانه  اي بود ـ روانی پرشکیب آب، معجزه

رنجهاشان را   داشت، صورتهاي قدرتمندي یا زیبایی آنها را دوست می  کرد، جانوران را با کنجکاوي و مهر نظاره می

هیچ شاعري پیش از او عظمت جهان را از دیدگاه تنوع . شد و از حکمت خاموش آنها در شگفت می  کرد، حس می

سرانجام طبیعت دژهاي ادب را گشود و به شاعر خود چنان   اینجا،. ه استپایان و نیروي کلی آن چنین وصف نکرد بی

  .اي برتر از آن دست یافتند قدرتی در کالم توصیفی بخشید که فقط هومر و شکسپیر به درجه

که   اما ایمان کهن،. بایست در جوانی از رازوري و جالل دین اثري شگرف پذیرفته باشد روحی چنین حساس می

. اکنون حکومت خود را بر فرهیختگان روم از دست داده بود  کرد، خانواده و نظام اجتماع را خدمت می زمانی سامان

و بزمهاي کاهنان روز بیعاري   بتساهل لبخند زد،  قیصر هنگامی که به مقام پونتیفکس ماکسیموس برگزیده شد،

هاي رومی شبانه به تندیسهاي  آلکیبیادسبرخی از . گروه کوچکی از مردم آشکارا ملحد بودند. عشرترانان رم بود

که دیگر از آیین رسمی پرستش نه الهام و نه تسلی   بسیاري از مردم طبقات فرودست،. زدند خدایان آسیب می

کاپادوکیایی و برخی از خدایان   االهۀ» ما«فریگیایی یا » مهین مام«پذیرفتند، به سوي معابد آلوده به خون  می

تصور رومیان از . بردند هجوم می  که همراه سربازان یا اسیران از مشرق زمین به ایتالیا آورده شده بودند،  خاوري،

به اعتقاد به   زیر نفوذ کیشهاي یونانی یا آسیایی،  رنگ و روي همۀ مردگان، یعنی جایگاه زیرزمینی و بی  ،»اورکوس«

و » دوباره زاد«یعنی مرکز رنج ابدي همگان جز معدودي   بدل شد،» آخرون«یا » تارتاروس»  واقعی به نام دوزخی

هاي پر از سکنه را در  هاي پرت و خانه و هر خسوف یا کسوفی دهکده  پنداشتند، خورشید و ماه را خدا می. رازدان

و   را گرفته بودند و براي درویش و دولتمند زایچه ترتیب،پیشگویان و طالع بینان سراسر ایتالیا را ف. برد هراس فرو می

آمیز و تملقی سوداگرانه تفسیر  دادند و شگونها و خوابها را با ابهامی احتیاط از گنجهاي نهفته و حوادث آینده خبر می
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خرافه و  این تودة. شد هر واقعۀ غیرعادي در طبیعت همچون اخطاري از جانب یکی از خدایان بررسی می. کردند می

.آیین پرستش و ریا بود که در نظر لوکرتیوس دین نام داشت

از شدت . شگفت آور نبود که لوکرتیوس در برابر آن به عصیان برخیزد و با شور و حمیت یک مصلح دینی بر آن بتازد

از   اي بود، تازهچون در پی ایمان . توان به ژرفی پارسایی روزگار جوانی و تلخی سرخوردگی او پی برد بیزاري او می

چون از . شکاکیت انیوس به شعر بزرگی راه یافت که در آن امپدوکلس تطور و برخورد اضداد را شرح داده بود

به نظرش آمد که پاسخ مسائل خود را یافته است؛ آن به هم آمیختن شگفت انگیز   هاي اپیکور آگاه شد، نوشته

براي او   جهان بیخدا، به مثابه پاسخ مردي آزاده به شک و بیم،گرایی و آزادي اراده، و خدایان شادمان و  ماده

  گیري قانون، و همه  وزد، رهایی از هراسهاي فوق طبیعی می  نسیم» باغ اپیکور«نمود که از  چنین می. خوشایند بود

این لوکرتیوس بر آن شد که . و طبیعی بودن بخشودنی مرگ را آشکار می کند  استقالل متکی به ذات طبیعت،

فلسفه را از قالب ناهنجار نثري که اپیکور براي بیان آن برگزیده بود بیرون کشد و به گونۀ شعر درآورد و به نسل خود 

و   یکی ادراك عینی دانشمندانه،: در خود نیرویی نادر و دوگانه حس کرد. به عنوان راه و حقیقت و زندگی عرضه کند

و در اجزاي طبیعت جمالی یافت که کوشش او را در   طبیعت علوي، دیگري احساس ذهنی شاعرانه؛ و در نظم کلی

قصد سترگ لوکرتیوس همۀ نیروهایش را برانگیخت، او را به غناي عقلی . آمیختن فلسفه با شعر تشویق و توجیه کرد

شاعر » دراز رنج لذتبخش و«اما . پیش از آنکه به مقصود رسد، خسته و شاید دیوانه باز نهاد  اي رهنمون شد و، یگانه

  .اخالص روحی سخت دیندار را با آن درآمیخت  وي را شادي جانگذاري بخشید و لوکرتیوس همۀ

اي از  ساده  لوکرتیوس براي اثر خود عنوانی بیشتر فلسفی برگزید تا شاعرانه ـ دربارة طبیعت اشیا ـ و این ترجمۀ

وي این اثر را به . نهادند هاي خود می بر رساله عنوان در پیرامون طبیعت بود که فیلسوفان پیش از سقراط عموماً

در شرح از . نماید ، همچون کتابی پیشکش کرد که از بیم به فهم ره می58پرایتور سال   پسران کایوس ممیوس،

را وسیلۀ بیان » شش وتدي«رد و شعر تنوع پذیر و در لفظ از آشکار سخنی غریب انیوس پیروي ک امپدوکلسحماسۀ 

) زهره(توجهی سرد خدایان را به فراموشی سپرد و مناجاتی پرشور در حق ونوس  آنگاه، یک دم بی. خویش ساخت

:مظهر شوق آفریننده و راههاي آشتی دانست  نزد امپدوکلس،» عشق«همچون مفهوم   سر کرد و وي را،

به یمن تو هر گونه زندگی به  …! اي ونوس پرورش دهنده  شادي آدمیزادگان و خدایان،مایۀ   اي مادر نژاد آینیاس،

در برابر تو و پیش پاي تو بادها بگریزند و ابرهاي آسمان پراکنده   گمان در آید و بزاید و چشم به خورشید گشاید؛

دند، و آسمان آرام با نوري همه جا گر گلهاي نازنین به سوي تو برآورد؛ امواج دریا براي تو بخن شوند؛ زمین معجزه

زیرا چون چهرة بهاري روز پدید شود و باد نیروبخش نیمروز همه چیز را سبز و خرم گرداند، آنگاه . گستر بدرخشد

هاي رمندگان از روي  نخست پرندگان هوا، که دلهاشان از نیروي تو جان گرفته، نام ترا به زبان آورند؛ سپس دسته

در حالی که یکایک گرفتار سحر تواند، ترا   بدین گونه،  جهند و از جویبارهاي تند رو بگذرند و،مرغزارهاي فرحبخش ب

هاي برگپوش پرندگان و دشتهاي  آنگاه تو، در دریاها و کوهها و رودهاي شتابان و آشیانه. هر جا که روي دنبال کنند

چون فقط تو . را به تکثیر نسل خود برانگیزي هاي همۀ جانداران را از عشق شیرین سرشار کنی و آنها سرسبز، سینه

رانی و چون بی تو هیچ چیز به کرانهاي درخشان نور نتواند رسید و هیچ چیز شادمانه و  بر طبیعت چیزها فرمان می

کلمات مرا زیبایی جاودانه بخش و نیز ! خدایا …. دلپذیر زاده نشود، من چشم به راه یاري تو در سرودن این اشعارم

از آن   چون مارس بر پهنۀ ورجاوند تو دامن گسترد، …. خوي جنگ را بگذار تا بخوابند و بیارامند هاي درندهدستکرد

  .فراز در او پیچ و افسونهاي شیرین از دهانت فرو ریز و براي رومیانت موهبت آرامش طلب کن
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II – دربارة طبیعت اشیا  

کلی منطقی درآوریم، باید بگوییم که اصل نخستین عقاید او اگر بخواهیم آشفتگی سودایی عقاید لوکرتیوس را به ش

  :در این بیت مشهور نهفته است

وي داستان ایفیگنیا در آولیس و قربانیهاي بیشمار آدمیزادگان و  .دین آدمیان را به تباهیهاي بسیار برانگیخته است

دالن و جوانانی را که در  بیم ساده  گوید؛ می اند را باز آدمی تصویر شده  اهداي کشتگان بسیار به خدایانی که از دیدة

که در   و هراسهاي زیرزمینی را،  ترس از مرگ و دوزخ،  هراس از آذرخش و تندر،  اند، جو گم شده بیشۀ خدایان کینه

م آدمیان را به سبب آنکه آیین قربانی را بر فه. آورد به یاد می  یابند، هنر اتروسکی و آیینهاي دینی شرقی تجسم می

  :کند اند سرزنش می فلسفی رجحان نهاده

با این (مردمان   !دهید چرا کرداري چنین و خشمی این سان تلخ را به خدایان نسبت می  اي آدمیزادگان سیه روز،

و چه اشکها که به دیدگان فرزندان ما   اند، اند، چه زخمها که بر ما نزده چه غمها که براي خود نساخته) گونه کردار

فرود آوریم، یا ) خدایان(زیرا دینداري آن نیست که سرهاي در حجاب پیچیدة خود را در برابر تندیسهاي ! اند نیاورده

بلکه  …. یا خون جانوران را به روي محرابها بپاشیم  یا در برابر معابد خدایان به خاك افتیم،  به هر محراب نماز بریم،

.ي آرام بنگریما در آن است که بتوانیم بر همۀ چیزها با اندیشه

گوید که این خدایان شادمانه دور از اندیشه یا تیمار آدمیان زیست  اما می  لوکرتیوس به وجود خدایان باور دارد،

با   همچون پیروان اپیکور،  دور از دسترس قربانیها و نیایشهاي ما،  ،»هاي سوزان جهان آن سوي باره«کنند و آنجا،  می

خدایان کارگزاران . ظارة زیبایی و به جاي آوردن دوستی و صلحجویی دل خوش دارندبه ن  پرهیز از امور دنیوي،

آیا دور از انصاف نیست که افراط و آشفتگی و رنج و بیدادگري زندگی خاکی . آفرینش یا سبب سازان حوادث نیستند

و بیرون از آن   ستوار است،این کیهانی که از بسی جهانها تشکیل شده است برخود ا  خیر،  را به خدایان نسبت دهیم؟

زیرا که را توانایی حکومت بر مجموعۀ «دهد،  هیچ گونه قانونی نیست؛ طبیعت هر چیز را به دلخواه خود انجام می

پایان است؛ که را یاراي آن است که افالك را به یک زمان بگرداند و  اشیا و دستیابی بر نیروي شگرف ژرفناهاي بی

تنها » ا براندازد و تیري رها کند که بیگناهان را از پا درآورد و از کنار گناهکاران بگذرد؟آذرخشی بجهاند که معابد ر

این هراس «. و راستینترین پرستش و نیز تنها مایۀ آرامش در شناختن و دوست داشتن این قانون  است؛» قانون«خدا 

در حالی که   و بدین گونه لوکرتیوس، ».خورشید نه با پرتو  با نظاره و قانون طبیعت دور کرد، …و اندوه روان را باید 

هیچ چیز وجود «داند که  آمیزد، آیین اصلی خود را در این می می موزهاگرایی خشن ذیمقراطیس را با شهد  ماده

دانش نو ) و فرضیات(درنگ به یکی از اصول  ن بیوي از این آیی. ـ یعنی ماده و مکان» مگر ذرات و خالء  ندارد،

آید و  پذیرد؛ هیچ چیز از عدم پدید نمی و آن اینکه کمیت ماده و حرکت هیچ گاه در جهان دگرگونی نمی  رسد، می

  بیصدا،  مقاوم در برابر هر گونه فشار،  دگرگونی ناپذیر، جامد،  ذرات نابود نشدنی،. نابودي جز دگرگونی صورت نیست

  وقفه، آورند و بی خلند و ترکیبات و کیفیات شمارناپذیر پدید می به درون یکدیگر می. و بیکرانند  بیمزه، بیرنگ،  بو، یب

  :بیحرکت در جنبش هستند  در سکون ظاهري اشیا،

و   چرند، گوسنفدان پرپشم هر جا که علف شبنمزده اشتهاشان را برانگیزد می …زیرا چه بسا به روي یک تپه 

همۀ اینها با یکدیگر درآمیزد و   اي دور، اما از فاصله. کوبند هاي فربه به بازي سرگرمند و سرهاي خود را به هم می بره

گاه سپاهیان عظیم دشتهاي پهناور را براي . اي سبز گسترده باشد به چشم آید اي سپید که بر تپه همچون پارچه

زمین زیر پاهاي   انداز را روشن کند و در آسمان بازتابد؛مفرغ درخشان سپرهاشان چشم   تمرین جنگی بپوشانند؛

پژواك آنها را به ستارگان رسانند؛ و، با این   این غرشها،  زیر ضربۀ  کوهها،  ایشان و سم توسنهایشان بلرزد و بغرد؛  روندة
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و کوچک به نظر اي درخشان  ستیغی بتوان یافت که از دیدگاه آن همۀ این سپاهیان بیحرکت و همچون نقطه  وصف،

.آیند

شاید به سبب ترتیب گوناگون . دارند؛ هر خرده جامد و تقسیم ناپذیر و غایی است» خردترینان«اجزایی به نام  اتمها

ذرات در خطوط . شود عت میهاست که اندازه و گونۀ ذرات با یکدیگر متفاوت و موجب تنوع دل انگیز طبی این خرده

یا انحراف و خود به خودي عنصري هست که » میل«کنند؛ در حرکت آنها نوعی  مستقیم یا یک شکل حرکت نمی

  .استگیرد و عالیترین شکل آن ارادة آزاد آدمی  چیزها را در بر می  همۀ

بی   شکل بود؛ اما تنوع پذیري تدریجی اتمهاي جنبنده هم از نظر اندازه و هم از نظر صورت ـهمه چیز در آغاز بی

در . آنکه طرحی در کار باشد ـ هوا و آتش و آب و خاك را پدید آورد و از آنها خورشید و ماه و سیارات و ستارگان را

ستارگان اخگرانی هستند واقع در . گیرند پیش میشوند و جهانهاي کهن راه تباهی  فضا، جهانهاي تازه زاده می  بیکرانۀ

همین دیوار   اي از سیارات را در میان گرفته است؛ که هر منظومه) یعنی غباري از رقیقترین اتمها(اي از اثیر  حلقه

بخشی از غبار روزگار نخست از تودة اصلی جدا شد و بر . آورد آتشین کیهانی است که بارة سوزان جهان را پدید می

بلکه حاصل گشاده گشتن بخارها و   ها نه غرش خدایان، زمینلرزه: د خود گشت تا سرد شد و زمین را ایجاد کردگر

بلکه نتایج طبیعی تراکم و برخورد   تندر و آذرخش صدا و نفس یکی از خدایان نیست،. رودهاي زیرزمینی است

آید که رطوبتی که به توسط خورشید از زمین بخار  میبلکه به این سبب فرود   باران نه بر اثر رحمت یوپیتر،. ابرهاست

  .گردد شده است به زمین باز می

. اند زندگی در اصل با دیگر صورتهاي ماده تفاوتی ندارد و فراوردة اتمهاي متحرکی است که یکان یکان مرده

طبیعی همۀ انواع و همچنانکه کاینات به حکم قوانین ذاتی ماده شکل گرفت، زمین نیز از طریق انتخابی کامال 

  :اندامهاي زندگی را ایجاد کرد

. اما هر چیز که پدید آید کاربرد خود را نیز همراه آورد  هیچ چیز در بدن از آن رو پدید نیامد که ما آن را به کار بریم،

است که  بلکه به این علت بوده  اند نه حاصل تدبیر آنها، اینکه اتمها با هوشیاري فراوان نظمی به خویش داده …

ترکیبات ممکن را پدید   اند و همۀ ذرات بسیاري در زمان نامتناهی در جهات بسیار حرکت کرده و به یکدیگر برخورده

بسیاري از اینان هیوالهایی بودند که زمین در . چنین است منشأ چیزهاي بزرگ و نسلهاي زندگان …. اند آورده

و جمعی دیگر دستها و پاهایی داشتند   یگر دست یا دهان یا صورت،گروهی د  برخی پا نداشتند،: آفرینش آنها کوشید

این   به عالوه،  طبیعت آنها را از رشد محروم کرد؛  اما آفرینش آنها ثمري نداشت؛ …. که چسبیده به تنشان بود

بی   ن تباه شدند،بدین گونه بسیاري از جاندارا ….توانستند خوراك بیابند نه به مهر با یکدیگر درآمیزند زندگان نه می

بهره بودند اسیر چنگال جانداران  خود بی] حفظ[زیرا آن جاندارانی که از امکان  …آنکه نسل خود را برقرار دارند

.رفتند شدند و بزودي از میان می دیگر می

بخشی است یا نفخۀ حیات » روان«افزار یا کارگزار   اندامی است درست مانند دستها یا چشمها؛ و مانند آنها،» ذهن«

تصاویر سطح اشیا . آورد اي بسیار رقیق در سراسر تن پراکنده است و هر عضوي را به جنبش در می که همچون ماده

  بو،  مزه،. تابد؛ منشأ احساس همین است آورند پیوسته باز می به روي ذرات بسیار حساسی که ذهن را پدید می

چشمها، یا   گوشها،  بینی،  خیزند و به زبان یا کام، د که از اشیا برمیشون و بساوایی را ذراتی سبب می شنوایی، بینایی، 

و حواس محک واپسین حقیقت؛ اگر بظاهر خطا   همۀ حواس نوعی از حس بساوایی هستند،. خورند پوست برمی

تواند  یخرد نم. تواند آن خطا را درست گرداند این نتیجۀ تعبیر نادرست از آنهاست، و فقط حس دیگر می  کنند، می

  .است  یعنی احساس،  زیرا خود متکی بر تجربه،  محک حقیقت باشد،
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مگر آنکه از جنس بدن باشد؛ با بدن رشد   تواند بدن را به حرکت درآورد، نمی. روان نه روحانی است نه جاودان

ذرات آن بظاهر   بمیرد،پذیرد؛ و هنگامی که بدن  یا شراب اثر می  شود؛ همچون بدن از بیماري، دارو، کند و پیر می می

و   بویایی، شنوایی،  چشایی،  بدون اندامهاي بساوایی،  بدن از احساس و معنی تهی است؛ روان بی. شود پراکنده می

بینایی روان به چه کار می آید؟ زندگی را نه همچون ملکی مطلق، بلکه به سان وام و براي مدتی که از آن توانایی 

باید همچون میهمانی سپاسگزار که از خوان   هنگامی که نیروهاي خود را تمام کردیم،. اند استفاده داریم به ما داده

فقط بیم از آخرت است   مرگ به خودي خود هراس انگیز نیست،. میهمانی برخیزد ادیم زندگی را با ادب ترك گوییم

در رنجهایی است که از نادانی و  دوزخ همین جا و. اما آخرتی در کار نیست. نماید انگیز می که مرگ را چنین هراس

  .است» پرستشگاههاي آرام خردمندن«خیزد؛ بهشت نیز همین جا در  شهوت و پرخاشجویی و آز برمی

بلکه در فعالیت هماهنگ حواس و قواي ذهنی به   فضیلت نه در ترس از خدایان و نه در گریز جبن آمیز از لذت،

ثروت «اما   ،»کنند را در هواي یک تندیس یا ناموري تباه می برخی از آدمیان زندگی خویش«. رهبري خرد است

آسودن در میان جمع »  بهتر از زیستن به تکلف در تاالرهاي مجلل،» .راستین مرد در ساده زیستن با روانی آرام است

مهر و تیمار  اي آرام یا گم کردن خویش در یا گوش دادن به ترانه» به روي سبزة نرم کنار جویبار و زیر درختان بلند

اگر «. کند اما عشق سودایی جنونی است که ذهن را از روشنی و خرد عاري می  زناشویی نیکوست،. کودکانمان است

کند یا زنی  گرفتار آید، خواه ونوس پسري باشد با دستها و پاهاي دخترانه که تیري رها می) زهره(کسی به تیر ونوس 

ـ هیچ » .شود در هواي یگانگی با آن به سوي خاستگاه تیر کشانده می  تاباند، که از سراپاي خویش فروغ عشق می

.یابد زناشویی و هیچ اجتماعی در چنین سرمستی عاشقانه بنیاد درست نمی

به همان گونه نیز   یابد، گذارد و جایی براي عشق رمانتیک نمی لوکرتیوس چون همۀ شور خود را بر سر فلسفه می

در زمانهاي باستان آدمیان . کند ستایند رد می انی را که به شیوة روسو زندگی بدوي را میانسانشناسی رمانتیک یونانی

آنکه  ورزیدند بی به یکدیگر مهر می  کردند بی آنکه آتش داشته باشند، اما در غارها زیست می  گمان دلیر بودند، بی

مردند که آدمیان متمدن از  ه همان اندازه میو از گرسنگی ب  کشتند بی آنکه قانونی داشته باشند، می  زناشویی کنند،

. گوید لوکرتیوس چگونگی پیدایش تمدن را ضمن گزارش مختصري از انسانشناسی روزگار نخست باز می. پرخوري

وي . سازمان اجتماعی این توانایی را به آدمی بخشید که بیش از جانورانی عمر کند که به مراتب نیرومندتر از او بودند

  و آواز را از پرندگان فرا گرفت؛  زبان را از ایما و اشارات پدید آورد،  ها کشف کرد، برخورد برگها و شاخهآتش را از 

و نفس خویش را با زناشویی و قانون رام کرد؛ زمین را کشت کرد؛ جامه بافت؛ فلزات را به   جانوران را به سود خود،

  را اندازه گرفت؛ دریانوردي آموخت؛ هنر کشتار را کمال بخشید؛افالك پرداخت؛ زمان   صورت افزار درآورد؛ به نظارة

  خیزند، اي است از حکومتها و تمدنهایی که برمی تاریخ سلسله. بر ناتوانان چیره شد؛ و شهرها و کشورها را پدید کرد

و آیینهاي اخالقی  میرند؛ اما هر تمدن به نوبۀ خود میراث مدنیت بخش عادات پذیرند، و می تباهی می  یابند، رشد می

» .دوندگانی که در مسابقه مشعل زندگی را دست به دست کنند«همچون   کند، منتقل می) به دیگري(و هنرها را 

و ستارگان؛   سیارات،  نژادها،  دولتها،  ها، خانواده  ها، سازواره  اندامها،  :پذیرند کنند تباهی می همۀ چیزهایی که رشد می

نیروهاي نابودي نیروهاي آفرینش و   پایان انبساط زندگی و انقباض مرگ، در تناوب بی. میرند فقط ذرات هیچ گاه نمی

آورد، و از هم  اي رو می به هر زنده  حتی به ناحق،  رنج،. نیکی و بدي هر دو در طبیعت هست. بخشند رشد را توازن می

خاك . پاشند ها آن را از هم می مینلرزهزمین ما خود در حال مردن است؛ ز. رو هر تکاملی است پاشیدگی دنباله

روزي سراسر . برند و حتی کوهها را سرانجام به درون دریا می  سایند، بارانها و رودها آن را می  شود، فرسوده می

اما » .شود غرد و زیر و زبر می دیوارهاي آسمان از هر سو می«چشد؛  منظومۀ شمسی ما همان گونه مزة مرگ را می

اي که براي  گریۀ کودك نوزاد با نوحه«. ، شکست ناپذیري نیروي زندگی را در جهان آشکار می کندهمان لحظۀ عدم
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. آید اي پدید می و زندگانی تازه  زمینی دیگر،  سیارات نو،  ها، ستارگان، منظومه» .شود آمیخته است مردگان خوانده می

  .شود تکامل دوباره آغاز می

چه بسا نخست برکم و کاستیهاي آن چشم   را باز نگریم،» سراسر ادب عتیق آورترین اثر شگفت«اکنون چون این 

که شاعر بر اثر مرگ زودرس فرصت اصالحش را نیافت؛ تکرار عبارات و مصراعها و   آشفتگی محتوا،: بگشاییم

ب فکري او آیند؛ ناتوانی مکت تصور خورشید و ماه و ستارگان به همان کوچکی که به چشم ما درمی  هاي کامل؛ قطعه

  الهامات،  اعتنایی به درون بینیها، تسلیها، شوند؛ بی از توجیه اینکه ذرات مرده چگونه به زندگی و آگاهی تبدیل می

اما چه ناچیزند این خطاها در قیاس با کوشش . و کارکردهاي اخالقی و اجتماعی دین  لطف شاعرانه و دل انگیز ایمان،

در قیاس با تصویر طبیعت همچون جهانی قانونمند که  بیماري؛تاریخ، دین، و   نات،دلیرانۀ او براي توجیه منطقی کای

یابد؛ و در قیاس با عظمت موضوع و واالیی برخورد و قدرت پیگیر  در آن ماده و حرکت هیچ گاه فزونی یا کاهش نمی

و آیین اخالقی اپیکور را   دانش ذیمقراطیس،  ، را حس می کند و بینش امپدوکلس» ها دهشکوه پدی«تصور که همه جا 

با اینهمه زبان آثار او ناپرداخته و خام و عاري از اصطالحات فلسفی یا . کشد به باالترین پایۀ شعر در همۀ اعصار برمی

اي از آهنگ و زیبایی  را به قوالب تازه بلکه کالم کهن  آفریند، هایی نو می لوکرتیوس نه همان واژه. علمی بود

نظم او گاه لطافت و روانی ویرژیل را   دهد، آورد و در همان حال که به شعر شش وتدي قدرتی مردانه می درمی

  از گهواره تا گور،  رنجها و دلزدگیها،  آن است که وي در میان همۀ  سرزندگی پیوستۀ شعر لوکرتیوس نشانۀ. یابد می

.برده است دگی لذت میبغایت از زن

بر اثر   لوکرتیوس پس از آنکه چند کتاب نوشت،»  :دهد که هیرونیموس قدیس گزارش می  لوکرتیوس چگونه مرد؟

این روایت معتبر نیست و در » .وي در سن چهل و چهار سالگی خود را کشت …. نوشیدن مهردارو دیوانه شد

. ر نتوان داشت که گزارش درستی از لوکرتیوس به دست دهداند؛ به هیچ قدیسی باو درستی آن بسیار شک کرده

برخی از متنفذان اضطراب غیرعادي شعر لوکرتیوس و آشفتگی محتوا و پایان ناگهانی آن را حجت اعتبار روایت باال 

  .اما اضطراب و پریشانی و مرگ خاص لوکرتیوس نیست. اند شمرده

ه و احساس او بیشتر به زمان ما نزدیک است تا به یک قرن قبل از مانند اوریپید، نواندیش بود؛ اندیش  لوکرتیوس،

  کنند، میز بسیاري از او یاد می آ هوراس و ویرژیل در زمان جوانی از او اثري ژرف پذیرفتند و در عبارات تکریم. میالد

بخردانه نبود که این   د،کر اما، نظر به کوششی که آوگوستوس براي بازگرداندن ایمان کهن می  بی آنکه نامش را ببرند؛

  فلسفۀ. آشکارا زبان به ستایش لوکرتیوس بگشایند و وامداري خود را به او باز گویند پروردگان دستگاه پادشاهی بی

اپیکوري به همان اندازه با اندیشۀ رومی ناسازگار بود که کارهاي اپیکوري به دهان رومیان در روزگار لوکرتیوس مزه 

اي بود که بیشتر قدرتهاي اسرارآمیز را ارج گذارد تا قانون طبیعی را؛ نیازمند  روم خواستار مابعدالطبیعه .کرد می

آیینی اخالقی بود که مردمی مردانه و پیکارجو بار آورد تا هواخواهان انساندوست و خواهان آرامش و آشتی؛ و 

در . همچون حکمت ویرژیل و هوراس را خواستار بود که سروري امپراطوري روم را موجه جلوه دهد اي سیاسی فلسفه

  ، که پودجو او را دوباره کشف کرد،1418از سال . لوکرتیوس کمابیش فراموش شد  عصر رستاخیز ایمان پس از سنکا،

، )1553ـ1483(نام جیروالمو فراکاستورو  به  پزشکی از مردم ورونا،. تأثیرش بر اندیشۀ اروپایی دیگر بار آغاز شد

، گاسندي 1647در سال   ي پراکنده در هوا را در ایجاد بیماري از شاعر اقتباس کرد؛ و، »ها دانه«نظریۀ مبنی بر اثر 

طبعیت اشیاي او را با شوق فراوان خواند و با اووید   نظریۀ اتمی او را زندگی دوباره بخشید ولتر کتاب دربارة

 .ن شد که شعرهاي یاغیانۀ آن، تا زمین برجاست، برجا خواهد ماندهمداستا

و » درشت اندیش«و تسلی بخش و علم » نازك اندیش«میان دینهاي   در کشاکش پایان ناپذیر شرق و غرب،

. گمان بزرگترین شاعر فلسفی است وي بی. ترین نبرد زمان خویش دست یازید لوکرتیوس یکتنه به سخت  گراي، ماده
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و رهبري ادبی سرانجام از یونان   به حد بلوغ رسید،  همچنانکه در وجود کاتولوس و سیسرون،  التینی در وجود او، ادب

  .به رم انتقال یافت

III  - لسبیا  دلدادة  

روم را ترك گفت تا به عنوان نایب   که لوکرتیوس شعر خود را به او نیاز کرده بود،  کایوس ممیوس،  م، ق 57در سال 

بلکه شاعري   ادیبی را همراه خود برد ـ اما نه لوکرتیوس،  به حکم سنت فرمانداران رومی،  وي،. ور به بیتینیا برودپرایت

والریوس کاتولوس پنج سال پیش از زادگاه ) کایوس(کوینتوس یا . که در همه چیز جز قوت عواطف با او فرق داشت

کوینتوس خود . اعتبار داشت که قیصر بارها به میهمانیش رفت در ورونا پدرش چندان. به رم آمده بود  خود، ورونا،

اي مجلل در روم  گاردا و خانه  زیرا کوشکهایی نزدیک تیبور و کنار دریاچۀ  بایست مردي بسیار الیق بوده باشد، می

شود  س پدیدار میاي که از خالل اشعار کوینتو اند؛ اما چهره این اموال همه در رهن بوده  بنا به ادعاي خود او،. داشت

  .گردان پایتخت به کامرانی سرگرم است هرزه  بلکه در جرگۀ  چهرة مرد فرهیختۀ روزگار است که غم نان ندارد،

مارکوس : ترین ظریفه گویان و هوشیارترین خطیبان و سیاستمداران جوان به این جرگه وابسته بودند گزیده

و هلویوس   اي در شعر و حقوق؛ نابغه  ت شد؛ لیکینیوس کالووس،که بعدها کمونیس  بزرگزادة تهی کیسه،  کایلیوس،

شاعري که تودة عوام هواخواه آنتونیوس بعدها او را با یکی از قاتالن قیصر به اشتباه گرفتند و تا حد مرگ   کینا،

آنکه عصیان ادبی ورزیدند، بیخبر از  این مردان با هر طعن و طنزي که در انبانه داشتند با قیصر عناد می. کتکش زدند

گویی نایویوس و انیوس  اینان از صور کهن ادبی و خام طبعی و گزافه. ایشان خود بازتابی از انقالب جامعۀ ایشان بود

که زمانی در اسکندریۀ دورة کالیماخوس روایی داشت   اي پرداخته و ظریف، به تنگ آمده و سر آن داشتند که با شیوه

شیوة «از اصول دیرین اخالقی و . احساسات جوانی را در اوزانی نو و غنایی بسرایند  د،اما هرگز به رم راه نیافته بو

بیزار بودند و تقدس غریزه و بیگناهی خواهش و   خواندند، که پیران فرسوده مدام در گوششان فرو می  ،»پیشینیان

ود یا نسل بعد بدتر نبودند؛ اینان همراه با کاتولوس از دیگر سیف القلمان نسل خ. ستودند عظمت اسراف را می

خواه شوي کرده خواه   و حتی ویرژیل شرمگین به روزگار جوانی هر زنی را،  پروپرتیوس،  تیبولوس،  اووید،  ، هوراس

.محور زندگی و شعر خویش کرده بودند تا رؤیاهاي ایشان را با عشقی زودیاب و گذران سیراب کند  مجرد،

 .پروراند میاز تیرة مغرور کلودیوسها بود که اکنون امپراطوران را از صلب خود   ودیا،دلترین بانوي این گروه کل زنده

به یاد ساپفو، لسبیا نامید و اشعار ساپفو را گاه   دهد که همین زن بود که کاتولوس وي را، آپولیوس به ما اطمینان می

در همان   که در سن بیست و دو سالگی وارد رم شد،  کاتولوس،. ستود کرد و همیشه می ب تقلید میترجمه و اغل

وي . با کلودیا دوستی به هم رساند  راند، زمانی که شوهر کلودیا بر سرزمین گل در دامنۀ رومی آلپ حکومت می

االهۀ «دل به او باخت و وي را » گذارد میپاي بلورین خود را بر روي آستانۀ ساییده «همانگاه که کلودیا را دید که 

کلودیا   تواند یکسره دل از آدمی برباید، می  همچون صداي او،  و براستی نیز خرامیدن زن،  نامید،» درخشان خرامان

هاي غنایی زبان التین را در پاي  بزرگوارانه او را در شمار پرستندگان خویش در آورد، و شاعر شیدا زیباترین منظومه

که   وي وصف ساپفو را از سوداي دلدادگی،. توانست با متاع دیگري به رقابت با حریفان برخیزد ریخت، چون نمی او

سوزاند، بتمامی براي کلودیا ترجمه کرد؛ و به گنجشکی که کلودیا به سینۀ خود  اکنون وجود او را در خود می

  :فشرد گوهري از رشک نیاز نمود می

   رم،گنجشک، اي مایۀ شادي دلدا

  فشارد؛ کند، و بر سینه می آن که با تو بازي می

  کند، آن که سرانگشتش را به تو پیشکش می

  کند که بدان سخت نک بزنی؛ ات می و وسوسه
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ندانم که این چه بازي است که آن مهر تابان

   …! کند با آتش شوق من می

و از همه چیز جز   خواند، را براي او می رفت، اشعار خود یکچند غرق در شادي بود، هر روز به دیدار کلودیا می

  .شیفتگی خویش فارغ بود

   بیا زندگی کنیم و نرد عشق بازیم،  لسبیاي من،

  و همۀ سرزنشهاي پیران درمخو را

  .به چیزي نگیریم

   خورشیدها چه بسا رونهان کنند و باز گردند؛

  اما خورشید زودگذر ما چون غروب کند،

  .خواهد داشتخواب دراز شب ابدي را در پی 

  مرا هزار بوسه ده، آنگاه یکصد،

   آنگاه صدي دیگر،  سپس هزاري دیگر،

  .و باز هزاري دیگر و صدي دوباره

  و چون حسابمان به هزاران رسد،

  همه را بر هم خواهیم زد،

  حساب باشد، تا کارمان بی

  اي بر ما رشک برد یا آنکه مبادا فرومایه

  .شود هاي بیشمار خبردار و از آنهمه بوسه

که به شوي خویش به هواي   دانیم که این وجد چقدر دوام یافت؛ چه بسا هزارانش کلودیا را ملول کرده و او، نمی

دامنۀ . اینک دفع مالل را در آن دیده بود که به کاتولوس به هواي دیگري خیانت کند  کاتولوس پشت پا زده بود،

در یک زمان سیصد زناکار را به آغوش «که   س شیوة او را،کامبخشی کلودیا اکنون چنان گسترده بود که کاتولو

اي به شیوة  در اوج دلباختگی به کلودیا از او بیزار شد و دعوي وفادراي او را با استعاره. ستود دیوانه وار می  ،»گرفت می

  :کیتس رد کرد

  قول و قرار زن با عاشق مشتاق را

  به روي بادهاي وزان باید نوشت،

  .رهاي شتابان نقش باید کردو به روي جویبا

کلودیا را . شور او نیز جاي خود را به تلخی و کینخواهی ناهنجار داد  چون شک استوار به یقین سست بنیاد بدل شد،

او را دشنامهاي زشت داد و در اندیشۀ خودکشی افتاد ـ اما   و دلباختگان تازة  متهم کرد که به اهل میخانه تن داده،

اي براي  آمد؛ براي دوست خود مانلیوس ترانه بیان احساساتی واالتر نیز برمی  از عهدة  در عین حال،. فقط به زبان شعر

  عروسی سرایید و بر رفاقت سالم زندگی زناشویی و امن و ثبات خانمانداري و قید و بندهاي سعادتبخش پدر ـ 

گونه یکچند خود را از صحنۀ ماجرا دور ممیوس را در سفرش به بیتینیا همراهی کرد تا بدین . مادري او رشک برد

از راه خود به در شد و در . اما امیدش به اینکه شادمانی یا مکنت خویش را در آنجا باز یابد به نومیدي انجامید  دارد،

بر سر گور با احترام تمام آیینهاي باستانی خاکسپاري را . جستجوي گور برادري برآمد که در تروآده کشته شده بود

:و چندي بعد آن ابیات لطیف را سرایید که در جهان سمر شد  آورد، به جا

  ام جان برادر، سرزمینها و دریاها بریده
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  تا بدین نیایش اندوهبار آیم، 

   …. و واپسین پیشکش براي رفتگان را براي تو آرم

  این هدایاي آمیخته به اشک برادري را بپذیر؛

  .و بدرود دورد ابدي بر تو اي برادر،

نامیده بود از دینها و آیینهاي کهن » خواب ابدي«آدم بدبینی که مرگ را . تش در آسیا او را دیگرگون و آرام کرداقام

خود به نام آتیس با صالبتی جاندار نیایش   در ابیات پر مایه و جاندار بزرگترین منظومۀ. مشرق زمین به هیجان آمد

تن را اخته کرده و بر خوشیها و دوستیهاي زمان جوانی اسف کند و از دیدار پارسایی که خویش کوبله را وصف می

در منظومۀ پلئوس و تتیس داستان پلئوس و آریادنه را در وزن شش وتدي . شود خورد به هیجانی غریب دچار می می

در کشتی کوچکی که از آماستریس . گوید که ویرژیل از آوردن مانندة آن ناتوان بود چنان خوشاهنگ و لطیف باز می

: پرسید می. دریاهاي سیاه و اژه و آدریاتیک و رود پو تا دریاچۀ گاردا و کوشک خود در سیرمیو را در نوردید  خرید،

» براي گریز از غمهاي گیتی چه راهی از این به که به خانه و محراب خویش بازگردیم و در بستر راحتمان بیاساییم؟«

  .شوند سرانجام به آرامش خرسند می خیزند و آدمیان نخست در پی شادي به جستجو برمی

هاي دل انگیز  این ناله. شناسیم، زیرا موضوع اشعار او همیشه خود اوست کاتولوس را از دیگر شاعران رومی بیشتر می

حتی در حق بستگان، احساساتی بخشش آمیز   عشق و نفرت از روحی حساس و مهربان حکایت دارد که قادر است،

. وي ناپسند فقط پرواي خویش را دارد و عمداً وقیح و در برابر دشمنان بیرحم استاما به نح  داشته باشد،

یکی از این . داد کرد و از بوي تنشان خبر می ترین خصایص دشمنان و میل ایشان را به غالمبارگی فاش می محرمانه

دیگري نفسی بد بو دارد که اگر  شوید؛ دندانهاي خود را با پیشاب می  بر طبق یکی از عادات کهن اسپانیایی،  دشمنان،

و بوسه و سرین در   کاتولوس بآسانی میان عشق و سرگین،. میرند همۀ کسانی که نزدیک اویند می  دهانش را بگشاید،

کند و در معاصران و  روم همسري میدر راهنمایی براي شناخت پیشابهاي کوي و برزن  مارتیالیسبا   نوسان است؛

توانستند  یابد، گویی که رومیان تربیت یافته هرگز نمی اي از خشونت بدوي و ظرافت متمدن می خود آمیزه  طبقۀ

  مانند مارتیالیس،  کاتولوس،. هر چند که در ادب یونانی دست داشته باشند  یکسره اصطبل و اردوگاه را فراموش کنند،

.د ابیاتش را با پلشتی نمکین کند تا بتواند شنوندگان خود را بر سر شوق نگاه داردمدعی است که بای

فارغ از تصنعات   تکلف، قطعات یازده هجایی او حالی طبیعی و بی. اشعار خود داد  کفارة این عیبها را با کمال صمیمانۀ

  خواست، بر هنر او نیز خود هنر فراوان میچشم بستن . هوراس، دارد و گاه در لطف و زیبایی برتر از آثار ویرژیل است

. و کاتولوس خود بارها اشاره کرده است که او رنج و تیماري برده است تا آثار خویش را آسان فهم و آسان نما کند

ا آورد و زبان التین ر  هاي عامیانه را به قالب شعر در می کرد؛ واژه اش بر کلمات او را در راه این مقصود یاري می احاطه

گویی و ابهام پرهیز  از پیچیده. بخشید ها غنا می با به کار بردن ادات تصغیر محبت آمیز و کلمات رایج در میخانه

پس از اسکندر   در آثار شاعران اسکندریه و یونیا در دورة. داد داشت و به ابیات خود روانی بیغش و گوشنوازي می

و   باده پرستی آناکرئون،  صراحت پرشور آرخیلوخوس،  لیماخوس،در شیوة روان و اوزان متنوع کا»  :کرد پژوهش می

افاضات . براستی از طریق اوست که باید چگونگی شیوة این شاعران را حدس بزنیم. وجد عاشقانۀ ساپفو استاد شد

ا کرد که به نظم التین همان خدمتی ر. آنان را چنان نیک فرا گرفت که از مقام شاگردي به پایۀ برابري با آنان رسید

  .اي خام به پایۀ هنري رساند که فقط ویرژیل از او تواند درگذشت وي شعر التین را از مایه. سیسرون به نثر التین

IV – دانشوران  

هاي کوتاه و  رومیان تمرینات دبستانی و نامه  شد؟ و فروخته می  منتشر،  مجلد،  مصور،  کتابهاي التین چگونه نوشته،

. زدودند نوشتند و با انگشت شست می هایی مومی می نی را به شیوة پیشینیان با سوزن بر لوحهاسناد کم مدت بازرگا
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زبان التین با قلم پر به روي کاغذ ساخت مصر از برگهاي فشرده و چسبیدة   قدیمیترین اثر مکتوب شناخته شدة

جانوران براي   خشکیدة در قرون نخستین میالدي طومارهاي ساخته از پوست. درخت پاپیروس نوشته شده است

. آمد دو تا پدید می] برگ[یا » دیپلما«از ورق تاشدة پوست . ضبط آثار ادبی و اسناد مهم با پاپیروس آغاز رقابت نهاد

شد، معموال هر متن عبارت بود از دو یا سه  هر اثر مکتوب معموال به صورت طومار بود که در حین خواندن باز می

ها تصاویري از مرکب  برخی از دست نبشته. نقطه گذاري عبارات و حتی فصل کلماتبدون   ستون در یک صفحه،

ي وارو داراي تصاویر هفتصد تن از مردان نامور بود، و هر تصویر شرح حالی ضمیمه »ها نگاره«داشتند؛ مثال کتاب 

آنها را به فروش  توانست با اجیر کردن بندگان نسخ متعددي از یک دست نبشته فراهم آورد و هر کس می. داشت

چون ناسخان به جاي . کردند خواستند برایشان رونویسی می توانگران منشیانی داشتند که هر کتابی را که می. رساند

کتابفروشان از ناشرانی مانند آتیکوس . آغاز هزار بود عدة نسخ هر کتاب در . کتابها ارزان بود  گرفتند، مزد خوراك می

جز تعارف و   ناشر یا کتابفروش،. کردند خرده فروشی می» ها تیمچه«هاي  و در دکه. یدندخر کتاب را به طور عمده می

هاي خصوصی فراوان بود، و  در این زمان کتابخانه. داد؛ از حق تألیف خبري نبود چیزي به نویسنده نمی  گهگاه هدیه،

قیصر   ابخانۀ عمومی رم درآورد،م آسینیوس پولیو مجموعۀ بزرگ خود را به صورت نخستین کت ق 40در حدود سال 

اما این طرح نیز مانند بسیاري از مقاصد او در زمان   کتابخانۀ بزرگی را طرح ریخت و وارو را مدیر آن کرد،

.آوگوستوس به اجرا درآمد

  اشعار، رساالت،. ادب و دانشوري رومی به همسري با صناعت مردم اسکندریه آغاز کرد  به برکت این تسهیالت،

آراست، هر بانویی سخن پردازي  اي ماجراجوییهاي خود را با شعر می هر نجیب زاده. و متون درسی اوج گرفت  ریخ،توا

» ها خالصه«این عصر . نوشت و هر سرداري کتاب خاطرات می  پرداخت، کرد و به تصنیف آهنگهاي موسیقی می می

مارکوس ترنتیوس . شد اي فراهم می ارة هر موضوع خالصهدرب  براي برآوردن نیازهاي یک دورة شتابزدة بازرگانی،  بود؛

زمان یافت تا کمابیش همۀ ) م ق 26 – 116(در طی نود سال زندگی   به رغم بسیاري از نبردهاي نظامی خود،  وارو،

) مشتمل بر قریب هفتاد و چهار کتاب(آثارش » مجلد«ششصد و بیست . هاي علوم را به صورتی مختصر درآورد رشته

» زبان التین  دربارة«اي  رساله  ها بود، شناسی واژه ریشه  چون شیفتۀ. المعارفی بود فراهم آمدة یک تن مان او د ایرةدر ز

» دربارة زندگی روستایی«در رسالۀ دیگرش به نام . نوشت که اکنون راهنماي اصلی ما به گویش نخستین رومی است

ید تا بازگشت به زمین را همچون بهترین پناهگاه از غوغاي کوش  ، شاید هماهنگ با نیات آوگوستوس، )م ق 36(

دهد که باید رخت  هشتادمین سال زندگیم مرا هشدار می»  :اش نوشت در پیشگفتار رساله. زندگی شهري تشویق کند

اي بر آرامش و شادمانی روستایی  وي وصیتنامۀ خویش را به صورت دیباچه» .بربندم و آمادة ترك این سرا شوم

بر . گیرند زایند و به زودي کار را از سر می اي را ستود که در کشتزارها فرزند می و در آن زنان قوي بنیه  ،نوشت

، فراوانی کودکان مایۀ فخر زن بود؛  در گذشته«. خورد برد اسف می کاهش عدة نوزادان که جمعیت روم را تحلیل می

آیین االهی «در کتاب » .رضا دارد که به کارزار رود تا فرزند آورد«گوید که  اما اکنون زن، هم آوا با انیوس، با غرور می

ودالوري هر ملت به دستوراتی اخالقی نیاز دارد که بر اعتقاد   نظم،  به این نتیجه رسید که باروري،  »روزگار باستان

دو گونه دین ـ دین  حقوقدان بزرگ، در فرق میان  با قبول نظر کوینتوس موکیوس سکایووال،. دینی تکیه داشته باشد

و اگر چه خود   فیلسوفان و دین مردم ـ حجت آورد که دین دوم را به رغم کم و کاستیهاي عقلیش باید پاس داشت؛

ن روم کوششی سخت به پیشنهاد کرد تا براي بازگرداندن نیایش خدایان که  مبهم باور داشت، وجودبه نوعی وحدت 

وي به الهام از کاتو و پولوبیوس به نوبۀ خود بر سیاست دینی آوگوستوس و روستاپرستی پارسایانۀ . کار بسته شود

  .ویرژیل اثري قاطع داشت
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موضوع کتاب کاتو را در کتاب خود به نام   ها به کمال رساند، گویی براي آنکه کار کاتوي مهین را در همۀ زمینه  وارو،

افسوس که زمانه این کتاب و تقریباً همۀ آثار وارو را . دنبال گرفت  که تاریخ تمدن روم بود،» اصول زندگی مردم رم«

تاریخ   در روم،. نوشتۀ کورنلیوس نپوس را دست نخورده نگاه داشته است  هاي کودکانۀ اما زندگینامه  یکسره تباه کرد،

و حتی در آثار تاسیت نیز هرگز به گونۀ وارسی سنجشگرانه و فشرده . دانش نرسید  فنی بود که هیچ گاه به پایۀ

تاریخنویسی به عنوان سخن پردازي قلمزن درخشانی یافت، و آن کایوس   اما در این عصر،. کردن منابع در نیامد

ته وي در مقام سیاستمدار و جنگجو در جانبداري از قیصر نقشی برجس. بود) م ق 35 – 86(سالوستیوس کریسپوس 

  آنگاه در یکی از کوشکهاي رم،  و ثروتی را به پاي زنان ریخت؛  دزدي چیره دست بود،  بر نومیدیا حکومت راند،  داشت،

نشینی گزید و زندگی را در تجمل و در کار  گوشه  که به سبب باغهایش شهرت یافت و بعدها جایگاه امپراطوران شد،

و » جنگ یوگورتایی«و » تواریخ«. اما با وسایل دیگر  جنگ بود،  ۀکتابهایش مانند فن سیاست ادام. ادب گذراند

وي . »پاسداران کهن«اي است بر  و حمالت شکننده» خلقیان«هاي محکمی است از  به قلم او دفاعیه» کاتیلینا«

و   اند، را متهم ساخت که حقوق مالکیت را از حقوق بشر برتر نهاده سنا و محاکم کرد،انحطاط اخالقی روم را آشکار 

طبقات و درخواست گشودن راه ترقی به روي همۀ   به دروغ از زبان ماریوس نطقی در اثبات برابري طبیعی همۀ

پرطعن و  ور کرد و سبکی با ایجاز وي روایات خود را با تفسیر فلسفی و تحلیل روانی شخصیت مایه. ها پرداخت قریحه

.چاالکی جاندار پرداخت که سرمشق تاسیت شد

هاي فوروم و دادگاهها  رنگ و مایۀ خود را از خطابه  آن سبک، مانند سراسر نثر قرن سالوستیوس و قرن پس از آن،

به . تکامل حرفۀ حقوقی و رشد یک دموکراسی پرگو احتیاج به سخنوري در محافل عام را افزایش داده بود. گرفت

آموزگاران سخنوري همه جا «: گفت سیسرون می. رفت مدارس سخنوري رو به فزونی می  شمنی حکومت،رغم د

پدر مارکوس (مارکوس آنتونیوس : م پدید آمدند استادان بزرگ این فن در نیمۀ نخست قرن اول ق» .هستند

که سخن از شمار هنگامی . کوینتوس هورتنسیوس  سولپیکیوس روفوس،  ، لوکیوس کراسوس،)آنتونیوس سردار

توانیم قوت  می  گرفتند، هاي مجاور آن را فرا می آید که سراسر فوروم و معابد و باالخانه شنوندگانی به میان می

زبانی سبکسرانه و وجدان زرخرید هورتنسیوس او را محبوب  گشاده . هاي آن سخنوران را حدس بزنیم ریه

. وي براي وارثان خویش ده هزار خمره شراب باز نهاد. ته بودآریستوکراسی و یکی از توانگرترین مردان رم ساخ

او حاضر   هایش چنان پرهیجان بود که بازیگران نامداري چون روسکیوس و آیسوپوس در جلسات دفاعیۀ خطابه

  به تقلید از کاتوي مهین،  وي،. شدند تا هنر بازیگري خویش را با مطالعۀ اطوار و شیوة او در بیان کمال بخشند می

کرد، و این فنی بود که به دست رقیبش سیسرون کمال یافت و  سخنرانیهاي خویش را پس از تجدیدنظر منتشر می

اوج کمال، قدرت مردانه،   فصاحت،  به برکت خطابه بود که زبان التین به دورة. اثر خطابه را بر نثر رومی نیرو بخشید

هاي  ه پس از هورتنسیوس و سیسرون ظهور کردند پیرایهدر واقع سخنوران جوانی ک. و لطفی کمابیش شرقی رسید

و   بروتوس،  ، کالووس، و قیصر  نامیدند به نکوهش گرفتند، می» آسیایی»  پرتکلف و تالطم پرشور آنچه را خود شیوة

بدین   ه،در روزگاري چنان دیرین. تر آتیکی را دنبال کنند تر و فشرده پیرایه پولیو پیمان کردند که شیوة آرامتر و بی

دید عاطفی از زندگی در برابر دید عقلی و تسلط   به عبارت دیگر،  یا،  ،»کالسیسیسم«در برابر » رمانتیسم»  گونه،

گفتند که حتی در فن خطابه نیز مشرق زمین در کار  پیروان جوان کالسیسیسم به شکایت می. سبک صف آراست

  .چیرگی بر روم است

V – قلم سیسرون

گیریهاي مکتب آتیکی آزرده شد  از خرده  هاي خویش مغرور و از تأثیر آنها بر ادبیات آگاه بود، خطابه که از  سیسرون،

تاریخ زبان آوري رومی را   در ضمن مکالماتی نغز،. و در سلسله رساالتی در باب فن خطابه به دفاع از خویش برخاست
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است، » آسیایی«وي بر آن نبود که سبکش . وضع کردباختصار بازگفت و در انشا و نثر و سجع و تقریر سخن قواعدي 

شد که  و پیروان سبک آتیکی را یادآور می  بلکه دعوي داشت که خود آن را از روي شیوة دموستن قالب گرفته است،

  .گریزاند برد یا می گفتار سرد و بیروحشان شنونده را به خواب می

این . دارد ه از همۀ رازهاي توفیق در زبان آوري پرده برمیاي که از سیسرون به دست ما رسید پنجاه و هفت خطابه

دفع مالل شنونده به یاري مطایبه و حکایت   یک مسئله یا یک منش،  ها آیاتی هستند در باز نمودن یک جنبۀ خطابه

ع عیوب واقعی یا شای  افشاگري بی پردة  برانگیختن غرور و تعصب و عاطفه و حس و میهن پرستی و ترحم،  گویی،

باراندن پرسشهاي پر   توجه از نکات نامساعد،  گرداندن ماهرانۀ  شده یا اجتماعی یا خصوصی مخالفان یا موکالن وي،

و انباشتن اتهامها در جمالت کوتاه با عباراتی به   آب و تاب به قصد دشوار ساختن پاسخ یا بستن زبان حریف،

قصدش بیشتر بدنام کردن است تا   ا دعوي انصاف ندارد،خطیب در این گفتاره. گزندگی تازیانه و شکنندگی سیل

  شد، ها ممنوع بود در فوروم مجاز شمرده می که اگر چه در تماشاخانه  در گفتار از آن آزادي هرزه درایی،. نکوهیدن

ن در حق قربانیا» سرگین«، و »قصاب«، »موذي»  ،»خوك«سیسرون از به کار بردن الفاظی چون . برد بغایت بهره می

کشند تا از شر هرزگی او در امان باشند؛ و از آنتونیوس  گوید که زنان باکره خود را می خویش پروا ندارد؛ به پیسو می

تماشاگران و دادرسان از این گونه دشنامگوییها . آورد ورزد دمار بر می به سبب آنکه در مالء عام به زن خویش مهر می

در رسالۀ   اش بر پیسو، چند سال بعد از حمالت بیرحمانه  سیسرون،. گرفت بردند و هیچ کس آنها را بجد نمی لذت می

هاي سیسرون بیشتر از خودپرستی و  نیز باید اعتراف کرد که خطابه. دربارة پیسو با او پیوند دوستی استوار کرد

حتی ! چه فصاحتی اما. خرد حکیمانه، یا حتی زیرکی و ژرف بینی دادرسانه  لفاظی آکنده است تا از صفاي اخالقی،

بی گمان . سخن دموستن نیز تا این پایه روشن و سرزنده و نغز و درآمیخته با نمک و چاشنی ستیزه با آدمیان نبود

. هیچ کس پیش یا پس از سیسرون با چنان روانی و جذبۀ دلفریب و شور پرلطف به زبان التینی سخن نگفته است

  تو همۀ»  :اي کتاب خود به نام در باب قیاس به سیسرون نوشتقیصر در اهد. این دورة اوج نثر التینی بود

از این رو بر رومیان . هاي سخنوري را از نهانگاه برکشیدي و خود نخستین کسی بودي که از آنها بهره گرفتی گنجینه

تو بر چنان نصرتی دست یافتی که فقط بهرة بزرگترین . منتی بزرگ نهادي و زادگاه خویش را حرمت افزودي

» .امپراطوري روم است  زیرا گستردن مرزهاي اندیشۀ آدمی کاري ارجمندتر از افزودن بر پهنۀ. سرداران تواند شد

هاي وي روشنگر منش و حتی مایۀ بخشودگی شخصیت  اما نامه  ها رسواگر شخصیت سیاسی سیسرون است، خطابه

در نگارش . و در آنها هرگز تجدیدنظر نکرده استکرده  آنها را براي منشی خود تقریر می  سیسرون همۀ. سیاسی اویند

. بندرت زوایاي پنهان روان یک مرد چنین از پرده بیرون افتاده است  و از این رو،  بیشتر آنها قصد انتشار در کار نبوده،

 ها در این نامه» .ها را بخواند به تاریخ آن زمانها نیازي نخواهد داشت آن کس که این نامه»  :گفت نپوس می

تکلف و صریح و سرشار از  سبک آنها اغلب بی. حشو و پیرایه باز گفته شده است ترین بخش داستان انقالب بی حیاتی

ترین آثار  ها جالب این نامه. زبان آنها ترکیبی شیوا از وقار ادیبانه و روانی عامیانه است. مطایبه و نغزگویی است

 864مشتمل بر (طبیعی است که در این نامه نگاریهاي مفصل . ینندترین آثار نثر موجود الت سیسرون و براستی جالب

در اینجا از زهد و اعتقاد . خوریم گاه به تناقضها و تزویرهایی برمی) که نود فقرة آن خطاب به سیسرون است  نامه،

ه دامن خدایان دست ب  به عنوان واپسین دستاویز،  هایش که در آنها، برخالف رساالت یا خطابه  ، دینی نشانی نیست

  بویژه،  بعض افراد،  عقیدة خصوصی او دربارة. آنها بارها از پاکدامنی و اعتقاد دینی سخن رفته است  زند و در همۀ می

غرور باور نکردنی او در اینجا صورتی مطبوعتر دارد تا در . هاي علنی او سازگار نیست در همه حال با گفته  قیصر،

کند  برند؛ به تبسم اعتراف می یی که گویی همیشه تندیس او را با خود به همه جا میهایش ـ همان خطابه ها خطابه

دهر   اگر در همۀ«دهد که  با معصومیتی دلپذیر به ما اطمینان می» .ستایش من بیش از همه نزد من ارزش دارد«که 
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اینهمه بگو مگو دربارة آنهمه خانه، و   پول،  خواندن اینهمه نامه دربارة» .آن منم  یک تن از فخر فروشی بیزار باشد،

و پومپئی، ملکی در   پوتئولی،  آستوراي،  سیسرون عالوه بر کوشکهایی در آرپینون،. دارد خاطر آدمی را مشغول می

هزار سسترس داشته و کاخی بر فراز  500هزار سسترس و ملک دیگري در توسکولوم به مبلغ  250فورمیاي به مبلغ 

  .نماید چنین مکتبی بر یک حکیم برازنده نمی .استه میلیون و پانصد هزار سسترس ساخته پاالتینوس به قیمت س

هاي خصوصیش نیز نام نیکش را نگاه دارد؟ براستی  اما چه کسی از میان ما چندان پاکدامن است که پس از نشر نامه

عیوب و شاید غرور او بیش از خود ما نبود؛ . شویم مند تر می به سیسرون عالقه  ا بیشتر بخوانیم،ها ر هر چه این نامه

، مردي  در وجه نیکوي شخصیت خود. خطاي وي آن بود که این عیوب را در جامۀ نثري پیراسته جاودان ساخت

به کتابها و کودکان خود مهر   شسته،اش ن بینیم که در خانه او را می. و دوستی صمیم بود  پدري مهربان،  سخت کار،

که زنی بود مبتال به درد مفاصل و زودرنج و در ثروت و   کوشد که همسر خویش ترنتیا را دوست بدارد، و می  ورزد، می

هاشان همیشه بر سر ارقام  دلمشغولیها و ستیزه. هر دو توانگر تر از آن بودند که شادکام باشند. گشاده زبانی با او برابر

اي مالی طالق داد؟ چندي بعد پوبلیلیا را نه  رگ بود؛ مگر به روزگار پیري نبود که سیسرون ترنتیا را بر سر منازعهبز

او را نیز طالق   مهري نمود، اما همینکه پوبلیلیا به دخترش تولیا بی  براي سنش، که به هواي داراییش به زنی گرفت؛

همچون یکی از   وار ماتم گرفت و خواست برایش، رگ او را دیوانهم  داشت؛ تولیا را به حد جنون دوست می. داد

تیرو تقریرات سیسرون . دربارة او نوشته دلپذیرتر است  سرمنشی خود،  هایی که به تیرو، نامه. معبدي برپا کند  ها، االهه

به . آزادش کرد داد که سیسرون به پاداش آن کرد و امور مالیش را با چنان لیاقتی سامان می را تندنویسی می

کرد و  هایش را منتشر می رهاند و نوشته داد و وي را از دشواریهاي مالی می اش را به معامله می که اندوخته  آتیکوس،

که آتیکوس خردمندانه به   انقالب،  در اوج دورة. بیش از همه نامه نوشته است  داد، ناخوانده به او اندرزهاي گرانبها می

:اي سرشار از مهربانی و دلچسبی نوشت سیسرون به او نامه  ود،یونان پناهنده شده ب

گرفتاریهایم را با او در میان گذارم؛ به   توانم همۀ کنم که به آن کس که می  به هیچ چیز چندان احساس نیاز نمی

که همه صفا و   برادر من،. تملق و پیرایه یا احتیاط سخن گویم کسی که مرا دوست بدارد و دوراندیش باشد و با او بی

اي و رفیق گرمابه و  و تویی که بارها مرا با اندرزهایت از اندوه و اضطراب رهانده …. از من به دور است  مهر است،

چون قیصر از روبیکون   در آن روزهاي پرآشوب، اي ـ تو کجایی؟ هایم بوده ها و اندیشه گلستان و سهیم همۀ گفته

سیسرون دمی چند از کار سیاست کناره گرفت   تن را دیکتاتور اعالم کرد،گذشت و پومپیوس را شکست داد و خویش

بل آنها را   زنهار که کتابهایت را به کسی ندهی،»  :از آتیکوس خواست. و در خواندن و نوشتن فلسفه پناهگامی جست

همه چیز دیگر  همچنانکه اکنون از  دارم، آنها را سخت دوست می. همچنانکه وعده کرده بودي برایم نگاه داري

مطالعۀ   ترین و دلپذیرترین سخنرانیهایش، به هنگام دفاع از آرخیاس، در یکی از فروتنانه  در زمان جوانی،» .بیزارم

اکنون به » .خوراك روزگار نوجوانی است و آذین نیکبختی و فروغ روزگار پیري«ادب را بدین سبب ستوده بود که 

زوال عقیدة دینی در طبقات  .نوشتاي از کتابهاي فلسفی  ز دو سال کتابخانهاندرز خود عمل کرد و در مدتی کمتر ا

سیسرون در این خیال . رسید بر اثر آن منش و جامعۀ رومی رو به تباهی دارد باال خلئی پدید آورده بود که به نظر می

وي بر آن شد که خود . تواند طبقات را به سر منزل سعادت مشوق و ره آموز شود ت میبود که فلسفه به جاي االهیا

به   همچون واپسین پیشکش خود،  هاي حکیمان یونانی را خالصه و، اي پدید نیاورد، بلکه آموخته دیگر مکتب تازه

هاي پانایتیوس و  سیسرون بدان پایه صدیق بود که اقرار کند در بیشتر جاها رساله. ملت خویش نیاز کند

اما وي نثر مالل آور مأخذ خود را به زبان . پوسیدوئیوس و دیگر یونانیان متأخر را اقتباس و گاه ترجمه کرده است

و وادیهاي بیحاصل منطق و   گفتارهاي خویش را در قالب مکالمه جان داد،  التینی روشن و استوار درآورد،

گریزي جز آن   مانند لوکرتیوس،. ران مسائل زندة رفتار و دولتمردي برسدمابعدالطبیعه را بسرعت در نوردید تا به ک
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اي بنیاد کند، و در این کار کامیاب شد و زبان و فلسفه هر دو را سخت وامدار خویش  هاي فلسفی تازه  ندید که واژه

.از زمان افالطون حکمت در زي چنان نثري جلوه نیافته بود. ساخت

االهیات با «وي حزم اندیشی اپیکوریان را خوش نداشت که از . مه از افالطون الهام گرفتهایش بیش از ه در اندیشه

؛ همچنین بود حالش با رواقیون که »اند گویند که گویی هم اکنون از انجمن خدایان باز آمده چنان یقینی سخن می

ـ و این نظري » اند ن ساخته شدهتو گفتی خدایان نیز براي استفادة آدمیا«آوردند که  چنان در باب تدبیر حجت می

پایۀ بینش او همان پایۀ بینش آکادمی نو است ـ . آمد خود سیسرون نیز نامعقول نمی  بود که در احوال دیگر به دیدة

فلسفۀ «: نویسد می. داند یعنی شکاکیت معتدلی که هر یقینی را منکر است و احتمال را براي زندگی بشر کافی می

آنان که در پی  :گوید می» .دانم مرا رخصت دهید تا ندانم چه را نمی..  . .ها بر شک استوار استمن در بسیاري از چیز

اما اباي او از باور داشتن بزودي جاي خود را به » .دانستن عقیدة شخصی منند مردمی بیش از اندازه کنجکاوند

اي سراپا در رد  دارد و رساله خوار می آیینهاي قربانی و پیشگوییهاي هاتف و تفأل را. دهد اش در بیان می قریحه

پرسد که آیا همۀ کسانی که در کاناي کشته شدند به  می  دار علم احکام نجوم، به رغم رواج دامنه. پردازد پیشگویی می

آینده ممکن است به همان اندازة   کند که آگاهی از آینده موهبتی باشد؛ وي حتی شک می. یک طالع زاده شده بودند

اندیشد که با دست انداختن عقاید کهن  می. تلخ باشد  پروا در پی آن به جستجوییم، ر حقیقت، که چنین بیوجوه دیگ

اي معمول را به کار  نامیم، استعاره هنگامی که غله را کرس و شراب را باکخوس می«. تواند از بازارگرمی آنها بکاهد می

با این وصف، » د است که مایۀ خورش خویش را خدا پندارد؟پنداري که همه کس آن قدر بیخر اما آیا می  بندیم؛ می

و بر   کند، نظریۀ اتمی ذیمقراطیس و لوکرتیوس را انکار می. در باب الحاد نیز مانند هر حکم جزمی دیگر شکاك است

آن است که سامان یافتن ذرات سرگردان به صورت نظام کنونی گیتی ـ حتی در زمان بیکران ـ به همان اندازه 

بیخبري ما از خدایان دلیل بر . هاي انیوس محتمل است که فراهم آمدن خود به خود حروف الفبا به صورت سالنامهنا

آورد که باور همگانی آدمیان به سرنوشت کفه را به سود احتمال  عدم وجود آنها نیست؛ و در واقع سیسرون حجت می

الق فردي و نظام اجتماعی ضرور است و هیچ گیرد که دین براي اخ وي نتیجه می. کند وجود آن سنگین می

خود وظایف پیشگویی رسمی را به جا   در عین رد پیشگویی،  از این روست که،. دارد خردمندي حمله به آن را روا نمی

اخالق و اجتماع و دولت . توان تمام تزویر دانست؛ خود سیسرون شاید آن را حس سیاست بنامد این را نمی. آورد می

توانستند  امپراطوران روم هم در آزردن مسیحیان می. (ن کهن در آمیخته و زوال دین گزندي بر امن آنها بودروم با دی

بیش از گذشته به جاودانگی فرد امید   سیسرون چون تولیاي عزیز خویش را از دست داد،.) چنین دلیلی بیاورند

از فیثاغورس و   اوست،» جمهور«پسین ، که بخش وا »رؤیاي سکیپیو«وي چندین سال پیشتر از آن در . بست

در این افسانه، مردگان . پیچیده و گویایی را دربارة زندگی پس از مرگ اقتباس کرد  افالطون و ائودوکسوس افسانۀ

هایی که  هاي خصوصی سیسرون، حتی در نامه اما در نامه  شوند، مند می بزرگوار و نیکوکار از نعمت سرمدي بهره

.گوید، ذکري از زندگانی آن سرایی نیست تسلیت می دوستان داغدیده را

رساالت اخالقی و سیاسی خویش را بر مبانی غیر دینی و مستقل از . سیسرون چون با شکاکیت زمان خود آشنا بود

کند، و سپس با  نخست از پژوهش در باب شادکامی آغاز می» نیکی متعال«در رسالۀ . ضمان فوق طبیعی استوار کرد

اي  در رساله  از این رو،. شود که تنها فضیلت اخالقی راه رسیدن به شادکامی است رواقیون همداستان میدو دلی با 

. شود که وظیفه را دلپسند جلوه دهد کند و به یاري افسون بیانش چندي موفق می دیگر راه فضیلت را بررسی می

کاملترین آیین اخالقی » .ایان و آدمیان دانستجهان را باید شهر مشترك خد  همۀ آدمیان برادرند و همۀ«: نویسد می

اش وفادار باشد تا پیش از همه بنیاد اقتصادي  آدمی باید نخست به خود و جامعه. وفاداري آگاهانه به این کل است
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کشورداري خردمندانه . درستی براي زندگی خویش بگذارد و سپس وظایف خود را به عنوان یک شارمند به جا آورد

  .ها گرانمایه تر است ترین فلسفه هاز موشکافان

و بدترین نوع است اگر که شاه بد باشد ـ درستی   حکومت سلطنتی بهترین نوع حکومتهاست اگر که شاه خوب باشد،

آریستوکراسی خوب است اگر که براستی نیکترین مردمان . این گفتۀ پیش پا افتاده بزودي در روم به اثبات رسید

توانست به صدق اعتراف کند که خانواده هاي  نمی  که خود عضوي از طبقۀ متوسط بود،  ،اما سیسرون. فرمان رانند

و این به   دموکراسی خوب است اگر که مردم با فضیلت باشند،. کهن و به قدرت رسیده در زمرة بهترین مردمانند

مانند   م جمع داشته باشد،بهترین نوع حکومت آن است که همۀ اینها را با ه. نماید سیسرون امري محال می  دیدة

  یعنی قدرت دموکراتیک انجمنها و قدرت آریستوکراتی سنا و نیروي کمابیش شاهانۀ  دولت روم پیش از گراکوس،

حکومت آریستوکراتی   حکومت سلطنتی به استبداد،  اگر قید و میزانی در کار نباشد،. کنسوالن براي مدت یک سال

پنج سال پس از آنکه قیصر به . شود و دیکتاتوري مبدل می  غوغا،  ومت جماعت،و دموکراسی به حک  به اولیگارشی،

که مردم آن را   فرماید که از افسار گسیختگی بیحد، افالطون می :اي در حق او زد سیسرون طعنه  مقام کنسولی رسید،

آزادي ملت را زیر یوغ بندگی  و این گونه …همچون نهالی که از ریشه بدمد   آیند، جباران پدید می  نامند، آزادي می

زیرا از میان چنین مردمی عنان گسیخته معموال یک تن  …. کند افراط در هر چیز ضد آن را پدید می. آورد در می

و با واگذاري اموال دیگران به مردم خود را محبوب  …پروا باشد  کسی که دلیر و بی …. شود به رهبري برگزیده می

شود، چرا که وي به  وظیفۀ حراست از مسند حکومت واگذار و پی در پی تجدید می به چنین مردي  ایشان کند،

گمارد و بر همان  یک گارد مسلح بر گرد خود می  پس،. دالیل بسیار هراسان است از اینکه یک شارمند عادي بماند

  .راند اند استبداد می مردمی که وي را به قدرت رسانده

ن صالح در آن دید که ناخرسندي خویش را زیر حرفهاي بیمزة خوشاهنگ دربارة با اینهمه قیصر پیروز شد و سیسرو

توانست  اما دست کم می» قوانین در زمان جنگ خاموشند؛»  :گفت می. و پیري مدفون کند  افتخار،  دوستی،  قانون،

تعریف کرد و منظورش آن » عقل سلیم موافق با طبیعت«قانون را   به پیروي از رواقیون،. فلسفۀ قانون بیندیشد  دربارة

طبیعت ما را دوستار « …. بخشد شود نظام و ثبات می بود که قانون روابطی را که از غرایز آدمی ناشی می

دوستی باید بر اساس عالیق مشترکی که با فضیلت و داد » .و این اساس قانون است»  ،)جامعه(» همنوعانمان آفریده

توقع نداشتن »  :باید چنین باشد آیین دوستی می. نفع متقابل  نه بر پایۀ  د،یابد استوار باش استحکام و تحدید می

. زندگی شرافتمندانه بهترین ضامن رستگاري در پیري است» .چیزهاي ناشرافتمندانه و انجام ندادن چنان خواهشها

تن و روان هر دو را تا اما زیستن به شیوة درست   فرساید، تسلیم به نفس و افراط در جوانی تن را پیش از موقع می

نزدیک شدن دزدانۀ پیري «دل بستن به مطالعه آدمی را از . شاهد مثال ما ماسینیساست  دارد؛ صد سال سالم نگاه می

پیري همچون جوانی مواهبی دارد ـ یعنی رسیدن به خردمندي بردبارانه، مهري پر آزرم در حق » .دارد بیخبر می

پیري هراس مرگ را با خود به همراه دارد، اما نه اگر ذهن آدمی به . وس و جاهو فرو نشستن تب ه  کودکان داشتن،

و در بدترین   تري در انتظار ماست، زندگی تازه و شادمانه  در بهترین احوال،  پس از مرگ،. حکمت سرشته شده باشد

.احوال آرامش خواهیم یافت

سخت به معتقدات رسمی   ها، همچون سیاستمداري او،اند و همۀ آن رویهمرفته رساالت سیسرون در فلسفه تنک مایه

اش نیز  حتی در فلسفه  وي همۀ کنجکاوي یک دانشمند و احتیاط یک بورژوا در خود داشت،. اند و سنت چسبیده

آورد و آراي موافق و  وي عقاید دیگران را فراهم می. سیاستمدار ماند و میل نداشت که رأي کسی را از دست بدهد

همۀ این . رویم ایم بیرون می سنجد که از مجالس او با همان عقایدي که به درون آمده ان به دقت میمخالف را چن

زبان التینی سیسرون چه دلپذیر است و چه آسان . و آن زیبایی سادة شیوة آنهاست  رساالت تنها یک حسن دارند،
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در کالم او چیزي از آن نشاطی   گوید، میهنگامی که حوادث را باز ! براي خواندن، و چه زبان روان و روشنی دارد

بندد  کند، چنان مهارتی به کار می چون منش کسی را وصف می. کند هایش را دل انگیز می شود که خطابه یافت می

  کند، وقتی که توسن سخن را رها می. خورد که فرصت ندارد تا بزرگترین مورخ روم شود که خود افسوس آن را می

شود که همه را از ایسوکراتس آموخته است و فضاي فوروم را  اي از زبانش جاري می یعات کوبندهعبارات موزون و تقط

کوشید تا  می. اش رو به مردم دارد اما شیوه  هایش از آن طبقات باالدست است، اندیشه. کند با آنها پرخروش می

ش را به چاشنی حکایت و نغزگویی و کلی گوییهای  هاي بدیهیش هیجان آور باشد، سخنش براي مردم روشن و گفته

  .کرد نمکین می

اي  هاي آن افزود، و از آن افزاري انعطاف پذیر براي فلسفه و دستمایه سیسرون زبان التین را دوباره آفرید، بر واژه

پسینیان از او بیشتر به نام نویسنده یاد . آمد براي دانش و ادب اروپاي باختري ساخت که هفده قرن به کار می

اما   عظمت او را در مقام کنسولی از یاد بردند،  آدمیان، به رغم همۀ یاد ـ آوریهایش،. کردند تا سیاستمدار می

و هنر   نهد که ماده را، و از آنجا که گیتی صورت را همان گونه ارج می. پیروزیهایش را در ادب و گشاده زبانی ستودند

و این استثنا را او   رومیان در ناموري تنها از قیصر واپس ماند؛ سیسرون در جمع  را همان گونه که دانش و قدرت را،

.توانست ببخشاید هرگز نمی

فصل نهم

  قیصر

  م ق 44 – 100

  

I    - بندوبار بی  

وي : رساند می  دختر یوپیتر،  س،پسر ونو  نسب خود را به یولیوس آسکانیوس، پسر آینیاس، کایسارکایوس یولیوس 

یکی از . هاي رم بود دودمان یولیانوس در عین تنگدستی از کهنترین و واالتبارترین خانواده. خدا زاد و خدا مرد

یکی دیگر از افراد همین خاندان به نام . 482و دیگري در سال   مقام کنسولی داشت، 489کایوس یولیوسها در سال 

به همین  91، و سومی در سال 157، دومی به نام سکستوس یولیوس در سال 473ال ووپیسکوس یولیوس در س

. گرایش به روشهاي انقالبی در سیاست را فرا گرفت  ،)یولیا(اش  شوهر عمه  قیصر از ماریوس،. مقام دست یافتند

ورا ـ که پر از دکه و سوب» ناباب«مادرش آورلیا کدبانویی بود در کمال وقار و خرد که خانۀ کوچک خود را در کوي 

م، به روایتی پس از یک عمل  ق 100قیصر به سال   در آنجا،. کرد جویی اداره می میکده و روسپیخانه بود ـ با صرفه

  .گشوددیده به جهان   جراحی که به نام او شد،

این زمان قیصر استعدادي شگرف در فراگرفتن و «سوئتونیوس آمده است که فیلمون هالند از کارهاي   در ترجمۀ

با این آموزگار قیصر ناآگاهانه . آموزگارش در زبانهاي التین و یونانی و سخنوري از اهالی گل بود» .آموختن داشت

خود را  وجود  جوان بزودي شیفتۀ سخنوري شد و همۀ. خود را براي بزرگترین کشورگشایی خویش آماده ساخت

اما انتصاب به مقام دستیار نظامی مارکوس ترموس در آسیا به فریادش   کمابیش وقف نویسندگی نوجوانانه کرد،

بعدها او را نکوهش کردند که او شد که سیسرون و دیگر بدگویان   چنان دلباختۀ  فرمانرواي بیتینیا،  نیکومدس،. رسید

کوسوتیا را به زنی گرفت تا پدرش را   به رم بازگشت، 84سال  چون در» .بکارت خویش را به شاهی باخته است«

که رهبري   خشنود کند؛ چندي بر نیامد که با مرگ پدر او را طالق داد و کورنلیا دختر لوکیوس کورنلیوس کینا را،

یصر فرمان به ق  هنگامی که سوال به قدرت رسید،. به زنی گرفت  اش قرار گرفته بود، انقالب پس از ماریوس به عهده
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سوال میراث او و جهیزیۀ کورنلیا را غصب کرد و نامش را در شمار   و چون قیصر سرباز زد،  داد تا کورنلیا را طالق دهد؛

.محکومان به مرگ نهاد

؛ اما وقتی دید که )م ق 78(به رم بازگشت   چون سوال مرد،. قیصر از ایتالیا گریخت و به سپاهیان در کیلیکیا پیوست

راهزنان او را اسیر کردند و به یکی از بازارهاي خاص . اند؛ دوباره رهسپار آسیا شد به حکومت رسیده دشمنانش

وي آنان را از . آزاد کنند) دالر 72‘000تقریباً (بردگان بردند و اعالم کردند که حاضرند او را در برابر بیست تالنت 

خادمان خویش را در پی گرد   پس،. که پنجاه تالنت بپردازداند سرزنش کرد و خود حاضر شد  اینکه او را کم بها داده

آن اشعار پسند . خاطر خوش داشت  با سرودن اشعار و خواندن آنها براي شکار گرانش،  آوردن پول فرستاد و خود،

افتاد، و قیصر ایشان را بربران کودن نامید و وعیدشان داد که در نخستین فرصت به دارشان  طبع شکارگرانش نمی

ها و ملوانانی بسیج کرد، سر در پی راهزنان نهاد و اسیرشان  کشتی  چون خونبهایش رسید، به میلتوس شتافت،. آویزد

اما چون مردي بغایت مهربان بود، فرمود تا . آنگاه همۀ آنان را به صلیب آویخت  خونبها را باز گرفت،  ساخت،

  .ري و فلسفه بیاموزدسپس به رودس رفت تا فن سخنو. گلوهاشان را نخست ببرند

وي خوبرو بود، اگرچه تنک شدن مویش او . قیصر پس از بازگشت به رم نیرویش را میان سیاست و عشق بخش کرد

چون این ازدواجی . پومپیا نوة سوال را به زنی گرفت  ،)م ق 68سال (هنگامی که کورنلیا مرد . داشت را نگران می

زمانه روابطی را با دیگران نگاه دارد پروایی نداشت؛ اما چون آن فاسقان وي از اینکه به رسم   یکسره سیاسی بود،

» شوي هر زن و زن هر مرد«وي را ) پدر آن کس که بعدها سردار او شد(کوریو   بیشمار و از هر دو جنس بودند،

و زنان بسیار   در نومیدیا، شهبانو ائونوئه  ها ادامه داد و با کلئوپاترا در مصر، وي در نبردهایش نیز به این شیوه. نامید

. نامیدند می» کچل زناکار«اي مهرآمیز  چندانکه سربازانش او را به طعنه  باخت، دیگر در سرزمین گل نرد عشق می

اي دو بیتی ساختند و در آن  سربازانش قطعه  پس از آنکه قیصر گل را فتح کرد و به آیین پیروزان به شهر درآمد،

آریستوکراسی به دو دلیل . زنان خویش را در غل و بند نگاه دارند  ند که قیصر در شهر است،همۀ شوهران را زنهار داد

. برد انداخت ودیگر آنکه زنانشان را از راه به در می یکی آنکه امتیازاتشان را به خطر می: کین او را به دل داشت

خواهر : و با او همه حکیمانه نبوددشمنی پر شور کات. پومپیوس زنش را طالق داد چون با قیصر سرو سري داشت

که به تبانی میان قیصر و کاتیلینا بدگمان   یک بار کاتو،. ترین معشوقگان قیصر بود سرویلیا، از دلباخته  ناتنی کاتو،

آنکه  قیصر بی. اي را که همان دم به دستش داده بودند بلند بخواند در سنا با او در افتاد و خواست تا نامه  بود،شده 

و در   سرویلیا همۀ عمر سودازدة قیصر ماند،. اي بود عاشقانه از سرویلیا و آن نامه  ضیحی دهد آن را به کاتو رساند،تو

انصاف متهمش داشتند که دختر خویش ترتیا را به هوس به قیصر تسلیم کرده  سالهاي بازپسین زندگیش بدگویان بی

اي از امالکی را که به زور از آریستوکراتهاي آشتی ناپذیر  پارهقیصر   در حراجی عمومی،  در زمان جنگ داخلی،. است

سیسرون به جناسی نغز   چون گروهی از ارزانی قیمت شگفتی نمودند،. گرفته بود به قیمت اسمی به سرویلیا فروخت

و هم معنی دهد » یک سوم کمتر«تواند  که هم می  ترتیاد دوکتا،: داد پاسخی گفت که چه بسا سرش را به باد می

یعنی کاسیوس،   ترتیا زن قاتل اصلی قیصر،. اي باشد به آن شایعه که سرویلیا دخترش را براي قیصر آورده است کنایه

.آمیزد بدین گونه عشقهاي آدمیزادگان با آشوبهاي کشورها در هم می. شد

شد  او می  هر زنی که دلدادة. او هم یاور بر آمدن قیصر شد و هم مایۀ فرو افتادن  گذاریهاي گوناگون، شاید این سرمایه

دوستی بانفوذ بود که معموال به اردوي مخالفان تعلق داشت، و بیشتر ایشان حتی هنگامی که عشق او به ادب سرد 

کراسوس، با آنکه گفته بودند زنش ترتوال با قیصر سر و سري دارد، . ماندند همچنان به او وفادار می  شد، مبدل می

تالنت  800نامزدیهاي مقامات و بزمهاي خویش را فراهم آورد؛ زمانی قیصر   داد تا هزینۀ وام میمبالغ هنگفت به او 

هایی به مبارزات  اعانه  دستی یا دوستی نبود، چنین وامهایی نشانۀ گشاده. به او بدهکار بود) دالر 2‘880‘000قریب (
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براي حفظ ثروت   مانند آتیکوس،  کراسوس،. شد قیصر بود که بعد با مراحم سیاسی یا غنایم نظامی پاداش داده می

مارکوس : بیشتر سیاستمداران رومی زمان چنین وامهایی بر ذمه داشتند. هنگفت خود نیازمند پشتیبانی و فرصت بود

اگرچه این ارقام   و میلو هفتاد میلیون سسترس وامدار بودند ـ  آنتونیوس چهل میلیون، سیسرون شصت میلیون،

رسم و راه و آدمی  نخست سیاستمداري بی  قیصر را باید در وهلۀ. ییهایی احتیاط آمیز باشدممکن است بدگو

شناسترین کشورداران  یکی از ژرفبینترین و وظیفه  بر مرتبۀ  در پرتو رشد و مسئولیت،  بندوبار بدانیم که آرام آرام، بی

. موش کنیم که وي با اینهمه مردي بزرگ بودنباید فرا  کنیم، در عین آنکه بر خطاهاي او شادي می. تاریخ رسید

برد و به سر کردگان کوي و برزن  توانیم به این دلیل با قیصر الف همسري بزنیم که او نیز زنان را از راه به در می نمی

  .نوشت داد و کتاب می رشوه می

II - کنسول  

هنوز سالی از . سی بود که رم را از نو ساختک  در فرجام کار،  قیصر در آغاز کار پنهانی با کاتیلینا همدست بود و،

. اقامۀ دعوي کرد  از کارگزاران حکومت ارتجاعی سوال،  مرگ سوال نگذشته بود که وي بر ضد گنایوس دوالبال،

وي در حرارت و بذله . اما مردم حملۀ دموکراتیک و نیز نطق درخشانش را ستودند. دادرسان به زیان قیصر رأي دادند

را » آسیایی«آمد؛ براستی قیصر این شیوة  هاي سخنورانه از پس سیسرون برنمی اي شورانگیز و طعنهگویی و ختامه

نگارش وي در کتاب گزارشها دربارة   کرد که شیوة اي می داشت و خود را پایبند ایجاز و سادگی ترشرویانه دوست نمی

.زبانی تالی سیسرون خوانده شدبا این وصف، بزودي در گشاده . جنگهاي داخلی و جنگهاي گالیایی است

وي سرکردگی چند حملۀ نظامی به . گشت و به خدمت در اسپانیا گماشته شد )خزانه دار(کوایستور  68در سال 

و چندان مال به یغما گردآورد که توانست بخشی از وامهاي خود   شهرها را غارت کرد،  قبایل محلی را به عهده گرفت،

با کاستن از نرخ بهرة وامهایی که صرافان رومی به مردم اسپانیا داده بودند خود را محبوب   در عین حال،. را بپردازد

خویشتن را نکوهش کرد که در سنی که آن   اي از اسکندر رسید، چون به پاي مجسمه  در گادس،. ایشان ساخت

دوباره به   ن به رم باز گشت،چو. مقدونی نیمی از جهان مدیترانه را گشوده بود خود کارهایی چنان ناچیز کرده است

. م به مقام شهرداري یا سرپرست بناهاي عمومی برگزیده شد ق 65در سال . مسابقه در پی منصب و قدرت برخاست

پول خود ـ یعنی پول کراسوس ـ را صرف آراستن میدان بزرگ شهر با ساختمانها و ستونهاي تازه کرد و دل عامه را 

ها، و  ، پیکره یعنی درفشها  سوال یادگارهاي افتخار ماریوس،. اي بیدریغ به دست آورده با برگزاري بازیها و مسابقه

غنایم نمایندة خصال و پیروزیهاي آن اصالح طلب دیرین را از کاپیتول بیرون ریخته بود؛ اما قیصر همۀ آنها را به 

. سرکشی سیاست خود را آشکار ساخت  جاي خود بازگرداند و کهنه سربازان ماریوس را شادمان کرد و، با همین کار،

  .کاران به اعتراض برخاستند و براي درهم شکستن قدرت او خط و نشان کشیدند محافظه

که از طرف او مأمور   کارگزاران سوال را،  هیئتی خاص رسیدگی به جرایم قتل بازماندة  در مقام ریاست،  ،64در سال 

، در 63در سال . خواند و چند تن ایشان را به تبعید یا مرگ محکوم کرد به دادگاه فرا  مصادرة اموال و کشتار بودند،

سنا بر ضد اعدام دستیاران کاتیلینا رأي داد و در حاشیۀ سخنرانیش گفت که شخصیت آدمی پس از مرگ باز 

  وس،در همان سال به مقام پونتیفکس ماکسیم. ماند؛ این شاید تنها بخش سخنرانی او بود که کسی را نیازرد نمی

به مقام پرایتوري برگزیده شد و یکی از سنت پرستان سرشناس را به  62رسید در سال   یعنی پیشوایی دین رومی،

وي . اما بستانکارانش او را از عزیمت باز داشتند  معاون پرایتور اسپانیا شد، 61در سال . جرم اختالس مجازات کرد

کراسوس به یاریش آمد و همۀ . خود را بري کند  د تا ذمۀاقرار کرد که بیست و پنج میلیون سسترس نیاز دار

قیصر به اسپانیا رفت و بر قبایلی که شور استقالل در سر داشتند پیروزمندانه یورشها برد و . تعهداتش را ضامن شد

دان غنی کند داري را چن بلکه خزانه  آن قدر غنیمت با خود به روم باز آورد که توانست نه تنها وامهاي خود را بپردازد،
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دانستند  بود؛ زیرا آنان می» بهین مردمان«این شاید از زیرکی . که سنا رأي به برگزاري آیین پیروزي در حق او دهد

به حکم قانون باید » پیروزگر«کند، و  قانون نامزدي غیابی را ممنوع می  خواهد نامزد مقام کنسولی شود، که قیصر می

. ن از شهر بماند ـ سنا این روز را پس از برگزاري انتخابات کنسولی معین کرده بودتا روز برگزاري آیین پیروزي بیرو

.اما قیصر از آیین پیروزي چشم پوشید و به شهر درآمد و با نیرو و مهارتی مقاومت ناپذیر به مبارزة انتخاباتی پرداخت

پومپیوس تازه . واهانۀ خود دلبسته کردپیروزي او در پرتو آن به دست آمد که زیرکانه پومپیوس را به آرمان آزادیخ

دوباره   با پاك کردن دریا از دریازنان،  وي،. پس از یک رشته پیروزیهاي نظامی و سیاسی از شرق بازگشته بود

پونتوس، و سوریه   با گشودن بیتینیا،. و شهرهاي پایگاه آن را از رونق برخوردار ساخت  بازرگانی مدیترانه را امن،

را خشنود گرداند؛ شاهان را عزل و نصب کرد و از محل غنایم خود مبالغی با نرخهاي بهرة هنگفت به  داران سرمایه

و سپس به بهانۀ غیرقانونی   اي چرب از شاه مصر پذیرفت تا به کشور او برود و شورشی را بخواباند، آنان وام داد؛ رشوه

ه صورت کشوري وابسته به روم درآورد؛ سی و نه شهر بودن پیمان از اجراي آن سرباز زد؛ فلسطین را آرام کرد و ب

. و ثمربخش داشت  سیاستمدارانه،  و آرامش را برپا داشت؛ و رویهمرفته رفتاري روشن بینانه،  بنیاد کرد و قانون، نظم،

توانست  می او اکنون به عنوان مالیات و باج و غنایم و بندگان باز خرید شده یا فروخته چنان ثروتی به رم باز آورد که

سیصد و پنجاه میلیون بر درآمدهاي ساالنۀ آن بیفزاید، سیصد و هشتاد   دویست میلیون سسترس به خزانه بپردازد،

با کراسوس دعوي   به عنوان یکی از دو تن توانگرترین مردان رم،  میلیون میان سربازان خود بخش کند، و با این حال،

  .همسري نماید

با سپاهی که سرسپرده به اوست   چون خبر یافت که پومپیوس،. شتر هراسناك شد تا شادمانسنا از این دستاوردها بی

پومپیوس . از ترس بر خود لرزید  در بروندیسیوم به خشکی پیاده شده است،  تواند وي را به دیکتاتوري برساند، و می

بی آنکه جز خادمان شخصی خویش   شد،بیم سنا را بدین گونه خواباند که سپاهیان خود را خلع سالح کرد و وارد رم 

تخت روانهایی   اما حتی این مدت نیز براي نمایش همۀ  جشن ورود او دو روز به طول انجامید، . همراهی داشته باشد

سناي ناسپاس درخواست او را براي . دادند کافی نبود کردند و غنایمش را نشان می که پیروزیهاي او را تصویر می

از تصویب پیمانهایی که وي با شاهان مغلوب بسته بود سرباز زد، و آن   لتی میان سربازانش رد کرد،توزیع زمینهاي دو

این   اثر همۀ. ترتیباتی را که لوکولوس در مشرق زمین برقرار داشته و پومپیوس زیر پا گذاشته بود دوباره استوار کرد

و وا داشتن پومپیوس و سرمایه داران به   کرد، میبود که سیسرون موعظه » اتحاد طبقات باالدست«اعمال نقض اصل 

را با » شوراي سه گانه«یا » تریوم ویراتوس«قیصر از این وضع بهرة تمام برگرفت و نخستین . »خلقیان«مغازله با 

؛ به حکم آن، هر عضو شورا متعهد شد که با قانونی که به مذاق )م ق 60سال (پومپیوس و کراسوس بنیاد کرد 

پومپیوس رضا داد که قیصر به مقام کنسولی برسد، و قیصر پیمان کرد که اگر . مخالفت کند ش افتددیگري ناخو

.اثر سازد مقرراتی را به اجرا گذارد که اقدام سنا را در سست کردن موقعیت پومپیوس بی  بدان مقام برگزیده شود،

چون شنید که یارانش رأي   نت پرستان،کاتو، رهبر س. و بازار رشوه در هر دو سو رواج داشت  نبرد سخت بود،

قیصر را برگزیدند و » خلقیان«. موضوع را آسان گرفت و این شیوه را به دلیل ارجمندي مقصود تأیید کرد  خرند، می

نگذشته بود که وي اقداماتی را ) 59سال (هنوز چندي از انتخاب قیصر به مقام کنسولی . بیبولوس را» بهین مردمان«

توزیع زمین در میان بیست هزار شارمند تهیدست و از آن جمله : استه بود به سنا پیشنهاد کردکه پومپیوس خو

و تقلیل یک سوم از مبلغی که عامالن مالیات   تصویب قول و قرارهاي پومپیوس در خاور زمین،  سربازان پومپیوس،

مانند   قیصر،  ت با این اقدامات برخاست،چون سنا با تمام قوا به مخالف. متعهد به گردآوري از ایاالت آسیایی بودند

سنت پرستان بیبلوس را وا داشتند که حق وتوي خود را براي . آنها را یکراست به انجمن عرضه کرد  برادران گراکوس،

قیصر شگونهاي . و طالعبینان را نیز برانگیختند تا از نحوست احوال خبر دهند  جلوگیري از گرفتن رأي به کار ببرد،
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پرشور یک ظرف » خلقیان«نادیده انگاشت و انجمن را بر آن داشت تا بیبولوس را به دادگاه فرا خواند؛ و یکی از بد را 

  مانند آنچه برادران گراکوس پیشنهاد کرده بودند،  این لوایح،. لوایح قیصر تصویب شد. خاکروبه بر سر بیبولوس ریخت

پومپیوس از اینکه قیصر به تعهدات . آمیخت بازرگانان بود، در می اي مالی، که پسند خاطر سیاستی ارضی را با برنامه

و پیوند تفاهم میان پلبها و بورژوازي   وي یولیا دختر قیصر را چهارمین زن خود کرد،. خود وفا کرده خشنود گشت

کرد که یا شوراي سه گانه به جناح اصالح طلب پیروان خود وعده » تریوم ویراتوس«. کارش به جشن ازدواج کشید

و در عین حال با بازیها و   از نامزدي پوبلیوس کلودیوس براي مقام تریبونی پشتیبانی خواهد کرد، 59در پاییز سال 

  .سرگرمیهاي بیدریغ خاطر رأي دهندگان را خوش داشت

بایست میان  ارضی خود را تقدیم کرد که به موجب آن اراضی دولتی در کامپانیا می  قیصر دومین الیحۀ  در ماه آوریل،

انجمن الیحه را تصویب . این بار نیز سنا را به فراموشی سپردند. شارمندان تهیدستی که سه فرزند دارند تقسیم شود

نشین گشت و هر چند یک بار دل به این  بیبولوس خانه. و پس از یک قرن کوشش سیاست گراکوسی پیروز شد  کرد،

  قیصر کارهاي کشوري را بی کنکاش با او گرداند،. ون خبر دهدخوش کرد که از نحس کیوان براي تصویب این قان

  وي براي آنکه سنا را زیر نظر عامه قرار دهد،. خواندند» کنسولی یولیوس و قیصر«چنانکه زندان شهر آن سال را سال 

و خبرها را بدین گونه منشینانی برگماشت تا صورت مذاکرات سنا و دیگر مذاکرات   نخستین روزنامه را تأسیس کرد؛

از روي این دیوارها گزارشها رونویس . را به روي دیوارهاي فورومها بچسبانند» هاي روزانه کرده«بنویسند و این 

. رسید نقاط امپراطوري می  شد و به دست نامه بران خصوصی به همۀ می

ایالت ناربون در گل و دامنۀ در پایان این دورة تاریخی کنسولی، قیصر خود را براي پنج سال بعدي فرمانده بخشهاي 

کسی که فرمانده لژیونهاي مقیم   چون بر طبق قانون هیچ سپاهی حق ماندن در ایتالیا را نداشت،. جنوبی آلپ کرد

  براي آنکه قوانینش را پایدار نگاه دارد،  قیصر،. یافت شد بر سراسر شبه جزیره سلطۀ نظامی می شمال ایتالیا می

  به مقام کنسولی برگزیده شوند و دختر پیسو، 58تانش گابینیوس و پیسو براي سال اي انگیخت تا دوس وسیله

کلودیوس را براي انتخاب به مقام تریبونی   مردم مطمئن باشد،  براي آنکه از پشتیبانی تودة. را به زنی گرفت  کالپورنیا،

ه گمان زناکاري باکلودیوس طالق داده با آنکه چندي پیش زن سوم خود پومپیا را ب. یاري بیدریغ کرد 58براي سال 

  .نگذاشت که این واقعه بر طرحهایش اثري گذارد  بود،

III  - اخالق و سیاست  

وي مانند کاتیلینا . بندوبار و بی  آریستوکراتی بود جوان، دلیر،  از گنس کالودیوسها،  ،)خوبرو(پوبلیوس کلودیوس پولکر 

براي آنکه شرایط مقام تریبونی خلق را . ان را بر ضد توانگران راهبر شودو قیصر از پایگاه خود فرود آمد تا تهیدست

براي آنکه ثروت متراکم رم را میان همه توزیع کند و . خود را فرزند خواندة یک خانوادة پلبی کرد  حایز شود،

افسران قیصر   ر زمرةد  ، سیسرون را ـ که به خواهرش کلودیا ناسزا گفته و پاسدار تقدس مالکیت بود ـ از میان ببرد

و چون   ستود و عاشق زن او بود؛ وي سیاست قیصر را می. درآمد، تا آنکه توانست خود قدرت را در دست گیرد

به عنوان کاهن ) 62در سال (خود را به جامۀ زنان درآورد و به خانۀ قیصر درآمد و سپس   خواست به وصال او برسد،

اما فریبش آشکار و به   آوردند شرکت جست، به جا می» االهۀ نیکوکار«درگاه اعظم در آیینی که زنان به تنهایی به 

چون قیصر را به گواهی خواستند، گفت که . نیکوکار محاکمه شد  دادگاه فراخوانده و به جرم هتک حرمت االهۀ

زیرا زن من «   :تقیصر گف. دادستان از او پرسید پس چرا زنش پومپیا را طالق داده است. شکایتی از کلودیوس ندارد

این جوابی زیرکانه بود که یک دستیار سیاسی هوشمند را نه » .باید چنان زنی باشد که گمان بد در حق او نرود

گواهان گونانون ـ که شاید رشوه گرفته بودند ـ به دادگاه گفتند که کلودیوس با کلودیا . کرد نه معاف محکوم می

کلودیوس به اعتراض گفت . پس از ازدواج با لوکولوس از راه به در برده استروابطی نهانی داشته و خواهرش رتیا را 
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عوام . اما سیسرون گواهی داد که با او در رم بوده است  که وي در روز هتک حرمت مورد ادعا از رم بیرون رفته بوده،

اش  ، و براي تبرئه»خلقیان«اي است از جانب سنا براي زبون کردن یک رهبر  پنداشتند که سراسر داستان دسیسه

گروهی از دادرسان را رشوه داد تا به سود کلودیوس حکم   برخی به اشارت قیصر،  به گفتۀ  کراسوس،. فریاد برداشتند

به جاي زنی که سنت   قیصر این را غنیمت شمرد تا،. اصالح طلبان این بار زرشان چربید و کلودیوس رها شد. دهند

.ي را به همسري بگیرد که به آرمان خلق پیوسته بود، دختر سناتور پرست ناجوري بود

هنوز روزي چند از کناره گیري قیصر نگذشته بود که گروهی از محافظه کاران پیشنهاد الغاي کامل قوانین او را 

نین سنا تردید کرد که چ. زدوده شود» قانون یولیانوسی«ها باید از   نامه اش را آشکار گفت که قانون کاتو عقیده. دادند

، کاتو 63در سال . که مسلط بر مقام تریبونی بود، در افتد و کلودیوس،  که لژیونها را در اختیار داشت،  آشکارا با قیصر،

کلودیوس، با رایگان کردن ) 58سال (اکنون . کاران همراه کرده بود با تجدید توزیع غلۀ دولتی تودة خلق را با محافظه

وي قوانینی به تصویب انجمن رساند که در زمینۀ قانونگذاري حق . اتو را پاسخ دادغله براي همۀ نیازمندان، اقدام ک

وي این . داد که سنا در برچیدنشان کوشیده بود، دوباره جواز قانونی می  گرفت و کولگیاها را، وتو را از روحانیون می

ها چنان هواخواهش شدند که   ادیهها را از نو سازمان داد و به صورت گروههاي رأي دهنده درآورد، و اتح اتحادیه

کاتو یا سیسرون در پی   تریبونی،  پس از پایان دورة  کلودیوس از بیم آنکه،. نگهبانانی مسلح به پاسداریش گماشتند

ثمر کردن کار قیصر برآیند، انجمن را بر آن داشت که کاتو را به سفیري قبرس بفرستد و مقرر دارد تا هر مردي  بی

سیسرون دریافت که اشارة . اجازة انجمن بکشد تبعید شود بی  دارد، چنانکه قانون مقرر می  می را،که شارمندان رو

و شهرها و بزرگان یونان در نواخت و بزرگداشت او با یکدیگر به رقابت   پس به یونان گریخت،  قانون به اوست،

  .پاالتینوس با خاك یکسان شودوي بر فراز   و خانۀ  انجمن حکم داد تا اموال سیسرون ضبط،. برخاستند

از بخت خوش سیسرون بود که کلودیوس، سرمست از بادة پیروزي، هم با پومپیوس و هم با قیصر دشمنی آغاز کرد 

برادر سیسرون براي   پومپیوس در پاسخ آن از درخواست کوینتوس،. و بر سر آن شد تا خود رهبر یگانۀ پلبها شود

سنا از همۀ شارمندان رم در ایتالیا خواست تا به پایتخت بیایند و به این پیشنهاد . بازگرداندن سخنور پشتیبانی کرد

و پومپیوس   آورد تا ناظر رأي گرفتن باشند،» میدان مارس«کلودیوس گروهی مسلح را به درون . رأي دهند

این کار به آشوب و . دآن بسیج کن  آریستوکراتی نیازمند به نام آنیوس میلو را برانگیخت تا گروهی را به مقابلۀ

اما پیشنهاد او تصویب شد   خونریزي انجامید و بسیاري کشته شدند و کوینتوس نیز بسختی جان از معرکه به در برد،

همچنانکه از بروندیسیوم به جانب رم روانه ). 57سال (و سیسرون پس از ماهها تبعید پیروزمندانه به ایتالیا بازگشت 

در رم استقبال جمعیت چندان عظیم بود که سیسرون بیمناك شد که . آمدند یشبازش میهاي مردم به پ توده  بود،

  .مبادا متهم شود خود اسباب تبعید خویش را به دسیسه فراهم کرده تا بازگشتی پرشکوه داشته باشد

به او وام قیصر مبالغ هنگفتی . سیسرون در ازاي فراخواندن خویش به رم با پومپیوس و شاید قیصر بیعت کرده بود

از آن پس سیسرون تا چند سال در سنا مدافع . و از دریافت بهره خودداري کرد  داد تا وضع مالی خود را سامان دهد،

، سیسرون کاري کرد )57سال (کرد  چون خطر کمبود غله روم را تهدید می. بود» گانه شوراي سه«تریوم ویراتوس یا 

هاي غذایی روم و  ذار شود که به حکم آن وي تا شش سال بر همۀ فرآوردهاي به پومپیوس واگ العاده تا مأموریت فوق

اما قانون   پومپیوس دوباره گلیم خویش را از آب به در برد،. همۀ بندرها و داد و ستدها اختیار کامل داشته باشد

سنا را مجاب ، سیسرون 56در سال . اساسی رم گزندي دیگر دید و حکومت قانون همچنان راه به حکومت فردي داد

وي از حکومت  54در سال . هاي لشکریان قیصر در گل تصویب کند کرد تا پرداخت مبلغ گزافی را از باب هزینه

در . اما در مقصود خود توفیقی نیافت  دفاع کرد،  یکی از هواداران تریوم ویراتوس،  آولوس گابینیوس،  ایالتی چپاولگرانۀ

قرب و منزلتی را که نزد   ر از فرمانروایان ایاالت به نام کالپورتیوس پیسو همۀبا دشنام باران کردن یکی دیگ 55سال 
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اما فراموش   وي خوب به یاد داشت که پیسو به تبعید او رأي داده است،. قیصر به دست آورده بود یکسره از دست داد

.کرده بود که دختر پیسو زن قیصر است

سنت پرستان صفوف خود را از   ور قبرس را سامان داد و به رم بازگشت،کاتو پیروزمندانه ام) 57در سال (هنگامی که 

هاي تگپسندي و  دعوت آریستوکراسی را پذیرفت تا عامه  که اکنون دشمن پومپیوس بود،  کلودیوس،. نو آراستند

هایی  هاي کالووس و کاتالوس چون نیزه مخالف قیصر پیدا کرد؛ هجویهجو حالتی . خویش را در خدمت ایشان بگمارد

و از خطرات   چون قیصر هر چه بیش در سرزمین گل پیش رفت،. آمد زهرآگین در سر تریوم ویراتوس فرو می

 دوباره امید در دل واالتباران جان گرفت؛ سیسرون گفت که آخر نه  شد خبر رسید، بیشماري که بر او روي آور می

چند تن از سنت پرستان با   اگر قول قیصر را باور داشته باشیم،. این است که آدمی ممکن است هزار جور بمیرد

  که نامزد مقام کنسولی بود،  دومیتیوس،. رهبر ژرمنی، گفتگوهایی براي قتل قیصر آغاز کرده بودند  آریوویستوس،

ندن قیصر را از گل خواهد داد ـ یعنی که او را متهم و بیدرنگ پیشنهاد بازخوا  اعالم کرد که اگر انتخاب شود،

گرفت پیشنهاد کرد که سنا در روز بیست و پنجم  سیسرون که حربا صفت هر دم رنگی دیگر می. محاکمه خواهد کرد

  .مسئلۀ الغاي قوانین ارضی قیصر را بررسی کند 56ماه مه سال 

IV – گشودن گل  

یعنی شمال ایتالیا و   هاي جنوبی آلپ و بخشهاي ایالت ناربون در گل ـقیصر به فرماندهی بخش 58در بهار سال 

که در نبرد با قبیلۀ دیگر از او یاري   آریوویستوس به درخواست یکی از قبایل گل، 71در سال . جنوب فرانسه ـ رسید

س سلطۀ خود را بر قبایل وي وعدة یاري را وفا کرد و سپ. با پانزده هزار تن از ژرمنها به گل روي آورد  خواسته بود،

). 61سال (به نام آیدویی بر ضد ژرمنها رم را به یاري خواست   یکی از این قبایل،. شمال خاوري گل استوار ساخت

سنا به فرماندة رومی ناربون در گل اختیار داد تا این دعوت را اجابت کند؛ اما کمابیش در همان حال نام آیوویستوس 

در   در این زمان صد و بیست هزار تن از ژرمنها از راین گذشتند،. دوستار روم درآورده بود فرمانروایان  را در زمرة

فالندر جایگیر شدند، و چنان قدرتی به آریوویستوس بخشیدند که وي مردم بومی را رعایاي خود به شمار آورد و 

آغاز کوچ به باختر   و فراهم آمده بودند،که بر گرد ژن  هلوتها،  در همان حال،. رؤیاي تصرف سراسر گل را در دماغ پخت

و قیصر خبردار شد که آنها بر سر راه گذرشان به جنوب   شان سیصد و شصت و هشت هزار تن قوي پیکر، کردند؛ عده

هاي راین تا  از سرچشمه«: گوید مومسن می. باختري فرانسه قصد عبور از بخشهاي ایالت ناربون در گل را دارند

این جنبشی بود . شد ایل ژرمنی در جنبش بودند و سراسر خطۀ راین از جانب ایشان تهدید میاقیانوس اطلس، قب

» .پانصد سال پس از آن بر امپراطوري روم به زوال قیصران بردند …همانند یورشی که اقوام آلمانی و فرانکها 

.ریخت چید، قیصر براي رهایی رم نقشه می همانگاه که رم بر ضد قیصر دسیسه می

چهار   عالوه بر چهار لژیونی که در اختیار داشت،  بایست از سنا بگیرد، صر به هزینۀ خود و بی کسب اختیاري که میقی

اوضاع گفتگو   وي از آریوویستوس براي واپسین بار خواست که نزد او بیاید تا دربارة. لژیون دیگر فراهم و مجهز کرد

اکنون سفیرانی از جانب بسیاري از قبایل گل نزد . عوتش را رد کردآریوویستوس د  کنند؛ و همچنانکه انتظار داشت،

قیصر به آریوویستوس و هلوتها هر دو اعالم جنگ کرد و به شمال حمله برد و در . قیصر آمدند و از او امان خواستند

لژیونهاي قیصر . ردمرکز قبیلۀ آیدویی، نزدیک شهر کنونی اوتون در نبردي خونین با هجوم هلوتها مقابله ک  بیبراکته،

هلوتها حاضر شدند که به . اما نه چندان درخشان؛ در بیشتر این موارد باید روایت خود قیصر را بپذیریم  پیروز شدند،

اما به شرط آنکه در سرزمین خویش حکومت   سرزمین خود باز گردند و قیصر پذیرفت که به آنان امان عبور دهد،

گفت و براي بیرون راندن آریوویستوس از او  به پاس رهایی خود او را سپاس میسراسر گل اکنون . روم را بپذیرند
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ایشان را کشت یا به   تقریباً همۀ  به روایت خود او،  با ژرمنها روبرو شد و، اوستهایموي نزدیک . خواست یاري می

  .اما چندي بعد جان سپرد  یوویستوس گریخت،آر). 58سال (اسارت درآورد 

به این بهانه که راه دیگري براي حفظ آن در   قیصر مسلم گرفت که آزاد کردن سرزمین گل به معناي فتح آن است و،

  برخی از مردم گل که با این حجت قانع نشده بودند،. آن را بیدرنگ زیر فرمان رم قرار داد  برابر ژرمنها نیست،

به   که قبیلۀ نیرومندي از ژرمنها و سلتهاي ساکن شمال گل میان سن و راین بود،  ز کردند و بلگاي را،سرکشی آغا

با شتابی که به دشمنان فرصت جمع شدن   آن شکست داد و آنگاه،  قیصر سپاهیان ایشان را بر کرانۀ. یاري خواستند

اموالشان را به یغما   بر ایشان چیره شد،  و آدواتیکیان تاخت،  نرویها،  آمبیانیان،  بترتیب بر قبایل سوئسیونیان،  داد، نمی

و سنا آن سرزمین را یک ایالت   وي کمی زود نوید فتح گل را داد،. و اسیران را به برده فروشان ایتالیا فروخت  برد،

هرمان دور از وطن براي آن ق  که به همان جهانخواري سرداران بودند،  و مردم عادي رم،) 56سال (رومی اعالم کرد 

امور داخلی آن   قیصر دوباره از آلپ به سوي دامنۀ این کوهستان در گل سرازیر شد و خود را به ادارة. هلهله برداشتند

لژیونهاي آن را ساز و برگی تازه داد و از پومپیوس و کراسوس خواست تا با او در لوکا گرد هم آیند و   مشغول داشت،

.کاران طرحی بریزند ر واکنش محافظهبراي دفاع مشترك در براب

به   م، ق 55پیمان کردند که پومپیوس و کراسوس در سال   اینان براي آنکه راه پیشرفت را بر دومیتیوس ببندند،

و کراسوس   پومپیوس فرمانرواي اسپانیا،) م ق 50تا  54از سال (نامزد مقام کنسولی شوند؛ براي پنج سال   رقابت با او،

در مقام فرماندهی گل باقی بماند؛ و در پایان ) ق م 49تا  53از سال (سوریه گردد؛ قیصر پنج سال دیگر فرمانرواي 

قیصر با غنایمی که از گل گرد آورده بود وجوهی به . مجاز باشد که براي بار دوم نامزد مقام کنسولی شود  این مدت،

با   و مبالغی هنگفت به رم فرستاد تا،  ود را بپردازند،همکاران و دوستان خود داد تا هزینۀ فعالیتهاي انتخاباتی خ

براي بیکاران کار و براي پشتیبانانش کارمزد و براي خویشتن اعتبار   اجراي یک برنامۀ وسیع ساختمانهاي دولتی،

لغاي وي سناتورانی را که براي وارسی غنایم جنگی او آمده بودند چندان رشوه داد که نهضتی که براي ا. فراهم آورد

به مقام   هاي معمول، پس از دادن رشوه  پومپیوس و کراسوس نیز،. قوانین او پدید آمده بود یکباره فرو نشست

  .کنسولی برگزیده شدند و قیصر دوباره در پی آن رفت تا مردم گل را مجاب کند که آرامش شیرینتر از آزادي است

ژرمنی به درون بخشی از گل که   دو قبیلۀ. کشید زبانه می  هاي آشوب از کرانۀ راین، از بخش سفالي کولونی، شعله

و میهن پرستان گل در برابر هجوم رومیان از ایشان یاري   مقر قبیلۀ بلگاي بود سرازیر شدند و تا لیژ پیش رفتند،

از ایشان و آنان را به سوي راین پس راند و آن عده ) 55سال (قیصر، در کسانتن با این دو قبیله رویارو شد . جستند

آنگاه مهندسان او ده روز پلی به روي . را ـ از زن و مرد و کودك ـ که در رودخانه غرق نشده بودند سر به سر کشت

ساختند؛ سپاهیان قیصر از پل گذشتند و آن قدر در سرزمین   متر عرض داشت، 430که در آن نقطه   رود پهناور،

  .قیصر پس از دو هفته از راهی که آمده بود به گل بازگشت. ژرمنها جنگیدند تا راین را مرزي استوار ساختند

شاید داستانهایی که از فراوانی زر یا مروارید در آن سرزمین بر . دانیم قیصر از چه رو اکنون بر بریتانیا حمله برد نمی

یا   رد و به روم بفرستد؛خواست ذخایر قلع و آهن بریتانی را به چنگ آو سر زبانها افتاده بود او را فریفته بود؛ شاید می

اندیشید که قدرت روم در گل باید از هر  شاید از اینکه بریتانیاییان مردم گل را یاري کرده بودند خشمگین بود و می

بریتانیاییان را که   وي از باریکترین نقطۀ دریاي مانش با نیرویی کوچک بر بریتانیا حمله کرد،. سو در امان باشد

یک سال بعد دوباره از ). 55سال (به گل بازگشت   و، پس از آنکه یادداشتهایی برداشت،  داد، آمادگی نداشتند شکست

جنگیدند چیره شد، خود را به رود تمز رساند، وعدة  دریا گذشت، ـ بر بریتانیاییان که به فرمان کاسیوالونوس می

.خراج گرفت، و آنگاه به گل بازگشت
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وي ابورونیان را گوشمال داد و دوباره به گرمانیا . اند گل سر به شورش برداشته شاید شنیده بود که یکبار دیگر قبایل

، بخش بزرگی از سپاه خود را در شمال گل به جا گذاشت و بازماندة لشکریانش براي  هنگام بازگشت). 53(هجوم برد 

یدن به وضع خود در رم ، امید داشت که چند ماهی را به بهبود بخش گذراندن فصل زمستان به شمال ایتالیا رفت

براي جنگ در   قبایل گل،  به او خبر رسید که ورسنژتوریکس، الیقترین سرکردة 52اما در آغاز سال . اختصاص دهد

بیشتر سپاهیان وي در شمال . وضع قیصر سخت در خطر افتاد. کمابیش همۀ قبایل را متحد کرده است  راه استقالل،

قیصر با سپاهی کوچک از . پاهیانش فاصله افکنده بود به دست شورشیان افتاده بودو سرزمینی که میان او و س  بودند،

فراز کوههاي برفپوش سون به اوورنی حمله برد؛ چون ورسنژتوریکس نیروهاي خود را براي دفاع از آن نقطه بسیج 

ل تا جنوب گل را شما  کرد، قیصر دکیموس بروتوس را به فرماندهی گماشت و خود با چند سوار، به هیئت مبدل،

و کنابوم ) بورژ(وي آواریکوم . و یکباره به حمله آغاز کرد  به بخش اصلی سپاه خود پیوست،  سراسر در نوردید،

و خزانۀ تهی گشتۀ خود را دوباره با   همۀ ساکنان آنها را کشت،  پس از محاصره گرفت و غارت کرد،  را،) اورلئان(

یا هجوم برد، اما گلها چنان ایستادگی کردند که قیصر ناگزیر دست از حمله سپس به گرگوو. گنجهاي ایشان پر کرد

اکنون جانبش را   ، که به نیروي قیصر از چنگ ژرمنها رهایی یافته و از آن پس متحد او شده بودند، آیدوییان. برداشت

و به بخشهاي ناربون گل رها کردند و پایگاه و انبارهایش را در سواسون متصرف شدند و خود را براي پس راندن ا

  .آماده ساختند

نیروي خود را به کار   همۀ. و وي یک چند خویشتن را مغلوب انگاشت  بارترین روزهاي زندگی قیصر بود، این مصیبت

قیصر هنوز نیرویی به همین . برد تا آلسیا را، که ورسنژتوریکس سی هزار سپاهی در آن گرد آورده بود، محاصره کند

آهنگ حمله بر او   از شمال،  شهر نیاورده بود که خبر رسید که دویست و پنجاه هزار تن از گلها،مقدار بر گرد 

یکی در پیش و دیگري   وي به مردان خود فرمان داد تا دو دیوار متحدالمرکز خاکی در پیرامون شهر بسازند،. اند کرده

. بر این دیوارها و رومیان امید باخته تاختند سپاهیان ورسنژتوریکس و متحدانش چندین بار بیهوده  در پس ایشان،

برگی از  نظمی و بی سپاه امدادي بر اثر بی  هاي رومیان تهی شده بود، درست در همان دم که ذخیره  پس از یک هفته،

،  که از گرسنگی به جان آمده بودند  دیري برنیامد که شهریان،. هاي ناتوان بخش شد هم پاشید و به دسته

به ). 52سال (س را به خواهش خود او به اسیري نزد قیصر فرستادند، و سپس خود تسلیم رومیان شدند ورسنژتوریک

ورسنژتوریکس را به زنجیر کشیدند و به روم . اما همۀ سربازان آن به بندگی افراد لژیونها درآمدند  شهر گزندي نرسید،

.به آزادي را با جان خویش داد بردند؛ در آنجا وي جشن پیروزي را شکوه بخشید و بهاي دلبستگی

محاصرة آلسیا سرنوشت گل و سرشت تمدن فرانسوي را معین کرد و مملکتی دو برابر ایتالیا را بر امپراطوري روم 

اي را چهار قرن  ها و بازارهاي پنج میلیون نفوس را به روي بازرگانی روم گشود؛ ایتالیا و جهان مدیترانه افزود و خزانه

گلها پس . بربران رهایی داد؛ و قیصر را از لبۀ پرتگاه تباهی به اوج ناموري و توانگري و نیرومندي رساند از تاخت و تاز

  با شدتی غیر عادي،  از آنکه سالی دیگر را به شورشهایی پراکنده گذراندند و همه جا به دست سردار خشمگین رومی،

باز   قیصر همینکه پیروزي خود را مسلم دید، .سراسر سرزمینشان سر در خط فرمان رم نهاد  سرکوب شدند،

در   کشورگشایی جوانمرد شد و چنان با قبایل گل خوشرفتاري کرد که آنها، در سراسر جنگهاي داخلی بعدي در روم،

گل سیصد سال ایالتی . براي برافکندن یوغ روم جنبشی نکردند  حالی که قیصر و روم هیچ یک امکان تالفی نداشتند،

زبان التینی را آموخت و آن را دگرگون کرد، و گذرگاهی شد براي راه   ، از صلح رومی بهره گرفت، ماند رومی باقی

بیگمان قیصر و معاصرانش هیچ کدام از پیامدهاي عظیم پیروزي . یافتن فرهنگ کالسیک باستانی به اروپاي شمالی

ه و ایالتی را گشوده و سپاهی فراهم کرده؛ اما گمان اندیشید که ایتالیا را نجات داد قیصر می. خونبار او آگاه نبودند

  .برد که تمدن فرانسوي را آفریده باشد نمی
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شگفتزده دریافت که وي   شناخت، سیاستمدار و اصالح طلب می  بی بندوبار،  که قیصر را مردي گشادباز،  روم،

قیصر در . مایه هم در وجود او یافتکشورداري خستگی ناپذیر و سرداري کاردان نیز هست؛ در عین حال مورخی گران

شرح و توجیه گشودن گل   شد، هایی بود که در رم به او می همانگاه که خاطرش نگران حمله  گرماگرم نبردهاي خود،

اي  از مقام رساله  اش، به دلیل ایجاز نظامی و سادگی هنرمندانه  و این کتابی است که،  را در کتاب گزارشها ضبط کرد،

  چون یک بار دیگر تغییر رأي داد،  حتی سیسرون،. کجانبه به پایگاهی بلند در ادب التینی رسیده استبا مطالب ی

  :سرودي در ستایش او ساخت و حکم تاریخ را پیشگویی کرد

بلکه سپاهیان و سپاهساالري قیصر را سپر و سد راستین ما در   نه راین جوشان و خروشان را،  هاي آلپ، من نه باره

اگر کوهها به همواري دشتها شود و رودها بخشکد، باز ما نه در . شمارم اخت و تاز گلها و قبایل بربر گرمانیا میبرابر ت

  .داریم پناه دژهاي طبیعت، بلکه در سایۀ پیکارها و پیروزیهاي قیصر است که ایتالیا را استوار و ایمن می

و روم را با نسج غرور  هالسلی هست که عظمت گذشتۀ اگر پ :و بر این سخن باید ستایش یک آلمانی بزرگ را افزود

اینها همه کار قیصر  …کالسیک   رومی است و اروپاي ژرمنی،  اگر اروپاي باختري،  پیوندد، آمیزتر تاریخ جدید می

  یش همه بر اثر طوفانهاي قرون میانه یکسره تباه شده،در شرق کماب  هاي سلف بزرگ او، است؛ و با آنکه آفریده

  .پس از آن هزاران سالی که دینها و دولتها را دگرگون کرد، سالم به جا مانده است  ساختمان قیصر،

V - انحطاط دموکراسی  

ده بود تباهی و خونریزي محیط سیاسی رم را چنان آشوبناك کر  اقامت قیصر در گل،  در مدت دومین دورة پنجسالۀ

هدفهاي سیاسی خود را با رشوه دادن در   در مقام کنسولی،  پومپیوس و کراسوس،. که تا آن هنگام سابقه نداشت

کراسوس سپاهی   چون سال خدمت این دو پایان گرفت،. کردند و گاه آدمکشی تعقیب می  ارعاب داوران،  انتخابات،

سواره نظام چاالکتر . گذشت و در کاراي به پارتیان برخورد از فرات. بزرگ فراهم و بسیج کرد و رهسپار سوریه شد

سرگرم پس کشاندن سپاهیان خود بود   با نظم،  کراسوس،. پارتی او را شکست دادند؛ فرزندش هم در نبرد کشته شد

سر کراسوس را به دربار پارت  .شداما به غدر کشته   وت را پذیرفت،وي دع .خواندکه سردار پارتی او را به گفتگو فرا 

که دیري بود از نبرد   ار او،سرد سپاه بی .کندایفا   فرستادند تا نقش بدن پنتئوس را در نمایشنامۀ باکخاي، اثر اوریپید،

  ).53سال (پریشان پا به گریز نهاد و ناپدید گشت   فرسوده شده بود،

اگر طرح قیصر . خواست تصرف اسپانیا را به پایان رساند پومپیوس نیز لشکري گرد آورده بود و گویا می  در عین حال،

و   بایست اسپانیاي اقصا، پومپیوس می  گستراند، راین میهمانگاه که وي مرز روم را تا رود تمز و   به انجام رسیده بود،

پومپیوس به جاي آنکه لژیونهاي خود را به . آوردند کراسوس ارمنستان و سرزمین پارت را در مدار قدرت روم در می

ا نگه همۀ آنها را در ایتالی  به جز یک لژیون که به هنگام بحران شورش گل در اختیار قیصر گذاشت،  اسپانیا ببرد،

دختر قیصر، بر سر زا   زیرا همسرش یولیا،  استوارترین رشتۀ پیوند او با قیصر گسسته شد، 54در سال . داشت

به زنی   که اکنون نزدیکترین خویشاوند اناث او بود،  قیصر به او پیشنهاد کرد که نوة خواهریش اوکتاویا را،. درگذشت

مصیبت کراسوس و . وي شد؛ اما پومپیوس هر دو پیشنهاد را رد کردبه او بدهد و خود خواستگار زناشویی با دختر 

چه بسا با   نیروي تراز بخش دیگري را از میان برد؛ زیرا اگر کراسوس پیروز شده بود،  سپاهیانش در سال بعد،

. پرستان همداستان شد از آن پس پومپیوس آشکارا با سنت. خاست دیکتاتوري قیصر یا پومپیوس به مخالفت برمی

قدرت اکنون فقط یک مانع بر سر راه داشت و آن بلندپروازي و سپاه   طرح او براي دست یافتن به باالترین مرتبۀ

احکامی به دست آورد که   رسد، به سر می 49دانست که مدت فرماندهی قیصر در سال  پومپیوس چون می. قیصر بود

کرد که با  یتالیاییان قادر به حمل سالح را موظف میا  بخشید و همۀ دوام می 46فرماندهی وي را تا پایان سال 

. شخص او سوگند بیعت یاد کنند؛ وي بدینگونه یقین داشت که گذشت زمان وي را سرور روم خواهد کرد
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دادند، بوي ناخوش دموکراسی رو به مرگ  در همان حال که دیکتاتوران بالقوه براي دست یافتن به این مقام مانور می

و سلطنت بر ممالک دست نشانده همچون متاعی به   ایاالت،  مناصب،  احکام دادگاهها،. ا گرفته بودپایتخت را فر

به نخستین بخش رأي دهنده در انجمن ده میلیون  53در سال . پرداختند شد که بهاي بیشتر می کسانی فروخته می

خونریزي باز بود؛ یا آنکه با کاوش در  آورد، راه آنگاه که زر مقصود را برنمی. سسترس به خاطر رأیش پرداخته شد

بزهکاري در شهر و راهزنی در روستا روایی . داشتند ایشان را به تسلیم وا می  و با تهدید به افشاي راز،  گذشتۀ افراد،

 کردند هاي گالدیاتورها را اجیر می توانگران دسته. اي در کار نبود تا از آن جلوگیري کند داشت و هیچ شحنه و داروغه

ترین مردمان ایتالیا را  بوي زر یا پیشکش غله فرومایه. جانب ایشان را نگاهدارند کمیتیاتا از آنان حراست کنند یا در 

در   داد، رأي می  خواستند، چنانکه می  هر کس که در برابر زر،. به رم کشاند و حرمت جلسات انجمن را از میان برد

دادند حق  کمی از کسانی که رأي می  خواه شارمند باشد خواه نه؛ گاه فقط عدة  آمد، انتخاب کنندگان در می  زمرة

چند بار الزم آمد که امتیاز ایراد نطق در انجمن را با هجوم بر صفۀ سخنگویان و حفظ آن به قهر . رأي دادن داشتند

دادند گاه تا  آنان که رأي خالف می  رقیب خود بود؛  ع برتري گذراي هر دسته بر دستۀامر قانونگذاري تاب. بدست آورند

سیسرون به دنبال یکی از این گونه . شد خوردند و سپس خانۀ ایشان دستخوش حریق می سر حد مرگ کتک می

بایست با  بندگان میرود تیبر از اجساد شارمندان پر بود و گند آبروهاي عمومی از آنها آکنده؛ و »  :جلسات نوشت

ترین و کاردانترین مردان رم در این قماش از  کلودیوس و میلو برجسته ».اسفنج فوروم را از خون روان پاك کنند

گذشت که  کردند و روزي نمی هاي اراذل را بر سر مسائل سیاسی به ضد یکدیگر بسیج می آنان دسته. پارلمان بودند

و روزي دیگر   یک روز کلودیوس در خیابان به سیسرون حمله کرد،. نگیردمیان ایشان یک نوع زورآزمایی صورت 

). 52(میلو را به آتش کشیدند؛ سرانجام کلودیوس خود به دست گروه میلو گرفتار و کشته شد   جنگاورانش خانۀ

ی باشکوه کلودیوس را همچون شهیدي گرامی داشت، با تشییع  هاي او آگاهی نداشت، که از همۀ دسیسه  پرولتاریا،

. سوزانند آتش زد اي که مرده را روي آن می و آنگاه ساختمان سنا را همچون هیمه  اش را به مقر سنا برد، جنازه

وي به پاداش از سنا خواست که به مقام . پومپیوس سربازان خویش را به معرکه آورد و تظاهرکنندگان را پراکنده کرد

درخواست . جلوه کرد» دیکتاتور«کاتو بهتر از لفظ   تی بود که به دیدةبرگزیده شود، و این عبار» کنسول بیهمکار«

دو الیحه ارائه کرد، یکی در باب   که اکنون از سپاهیان او هراسیده بود،  پس وي به انجمن،. پومپیوس پذیرفته شد

سال   که الیحۀ(م و دیگري در باب الغاي حق نامزدي براي مقام کنسولی در حال غیبت از ر  پیکار با فساد سیاسی،

میلو به . پومپیوس به یاري نیروي نظامی با بیطرفی بر فعالیت دادگاهها نظارت کرد). این حق را به قیصر داده بود 55

سیسرون به حکومت  .اما به مارسی گریخت  محکوم شد، سیسرون  جرم قتل کلودیوس محاکمه و به رغم دفاعیۀ

و آنجا با اظهار شایستگی و تقوا چنان خویشتن را تبرئه کرد که دوستانش شگفت زده و ) 51سال (کیلیکیا رفت 

اما طبقات تهیدست امیدوارانه   همۀ ارکان ثروت و نظم در پایتخت به دیکتاتوري پومپیوس رضا دادند،. آزرده شدند

.چشم به راه آمدن قیصر بودند

VI – داخلی جنگ  

اما حکومتی دیگر به جاي آن برپا نداشته   آریستوکراسی خودپرست و کوته نگر را خرد کرده بود،  یک قرن انقالب،

  و سیرکبازي انجمن را به شکل جماعتی بیخبر و شوریده مسخ کرده بود،  تقیسم نان،  خواري، بیکاري، رشوه. بود

  دموکراسی به حکم قاعدة. یک امپراطوري  تا چه رسد به ادارة  آمد، خود بر نمی  ادارة  جماعتی که آشکارا از عهدة

  . آزادي به افسار گسیختگی مبدل شده و آشوب موجبات محو آزادي را فراهم کرده بود  :افالطون سقوط کرده بود

؛ »فقط نامی است بی سرو ته«قیصر با پومپیوس همداستان شد که جمهوري مرده است، و گفت که جمهوري اکنون 

اي در پیشوایی برقرار دارد که پیشرو باشد؛  اما قیصر امیدوار بود که آنچنان شیوه. و از دیکتاتوري گریزي نیست
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و محرومیتهایی که دموکراسی را به انحطاط کشانده بود   بیدادها،  بلکه از ناهنجاریها،  را تثبیت نکند،» وضع موجود«

گمان از نبردهاي درازش در گل فرسوده شده بود؛ و ستیزه با  بی و  وي اینک پنجاه و چهار سال داشت،. بکاهد

و دلتنگ شد   اما دامهایی ار که بر سر راهش گسترده بودند دید،. داشت همشهریان و دوستان دیرینش را خوش نمی

 49ارس سال فرمانرواییش بر گل در روز اول م  دورة. دهند از اینکه به نجات دهندة ایتالیا چنین ناسزاوار پاداش می

در این فاصله مصونیت صاحبان مناصب را   توانست نامزد مقام کنسولی شود؛ تا پاییز آن سال نمی  رسید؛ به پایان می

آنکه خود را گرفتار احکام توقیف و مصادره کند ـ که در زمرة سالحهاي رایج در  بی  توانست، داد و نمی از دست می

پیشتر مارکوس مارکلوس به سنا پیشنهاد کرده بود که قیصر پیش از  اندکی. جنگ احزاب بود ـ وارد رم شود

تبعید به دست خویشتن یا کشیده شدن به محاکمه   سرآمدن مدت خدمتش از فرمانروایی برکنار شود و این به منزلۀ

. اعالم کرده بوداما سنا آشکارا موافقت خود را با این پیشنهاد   تریبونهاي خلق با وتوي خود او را نجات دادند،. بود

.و از ایتالیا تبعید شود  محاکمه،  کاتو بصراحت گفته بود که امیدوار است قیصر تعقیب،

از هر دو   هنگامی که سنا، به پیشنهاد پومپیوس،. قیصر به هر کوششی دست زد تا شاید راهی براي سازش بیابد

بیدرنگ   با آنکه سپاهش کوچک بود،  قیصر،  ذارند،سردار خواست تا یک لژیون براي جنگ با پارتیها در اختیار آن بگ

به این درخواست عمل کرد؛ و چون پومپیوس از او خواست که لژیونی را که سال پیش نزد او گسیل گشته بود 

دوستانش به او زنهار دادند که این لژیونها به جاي آنکه به جنگ پارتیها فرستاده . لژیون را باز فرستاد  بازگرداند،

قیصر از طریق پشتیبانان خود از سنا خواست تا حکمی را که انجمن در آغاز کار در . اند در کاپوا جاي گرفته  شوند،

سنا از پذیرش این درخواست سرباز زد و از . تجویز نامزدي غیابی او براي مقام کنسولی صادر کرده بود تجدید کند

ه لژیونها تنها نگهبان اویند، و چه بسا بیعت آنها را با قیصر دریافت ک. قیصر خواست تا سپاهیان خود را مرخص کند

با این وصف به سنا پیشنهاد کرد که هم خود و هم . شخص خود براي رویارویی با چنین بحرانی به دست آورده بود

مردم رم منطقی آمد که بر سر   و این درخواست چنان به دیدة  پومپیوس از اختیارات فرماندهی خویش چشم پوشند،

اما پومپیوس از پذیرش آن   رأي این طرح را پذیرفت، 22رأي در برابر  370سنا با . روي پیک قیصر گل افشاندند و

  سنا اعالم کرد که قیصر اگر تا روز اول ژوئیه دست از فرماندهی نکشد،  ،50در واپسین روزهاي سال . سر باز زد

  در سنا خواند که در آن قیصر موافقت کرده بود تا همۀ اي را کوریو نامه 49در نخستین روز سال . دشمن ملت است

در مقام فرماندهی باقی باشد؛ اما افزوده بود که رد این  48به شرط آنکه تا سال   ده لژیونش جز دو تا را رها کند،

د سخن سیسرون در دفاع از پیشنها. اعالم جنگ خواهد بود، و همین نکته از برد پیشنهادش کاست  پیشنهاد به منزلۀ

و آنتونیوس را از   کوریو،  گفت و پومپیوس نیز به آن رضا داد؛ اما کنسول لنتولوس دخالت کرد و دستیاران قیصر،

و مارکلوس مجاب شد و به اکراه به   کاتو،  سنا با دالیل لنتولوس،  اي دراز، پس از مباحثه. عمارت سنا بیرون راند

و این عبارت رومیانه براي اعالم » .ارد تا به کشور گزندي نرسدپاس آن د«پومپیوس فرمان و اختیار داد که 

.دیکتاتوري و حکومت نظامی بود

از نظر قانونی حق با سنا بود؛ وي هرگز اختیاري نداشت که شرایط . قیصر بیش از آنچه شیوة او بود درنگ کرد

را به انقالب و ایتالیا را به تباهی گل   دانست که جنگ داخلی، می. استعفاي خود را از مقام فرماندهی معین کند

ها بود که   وي در این اندیشه. کفایتی و ارتجاع بود اما تن در دادن او به معناي تسلیم امپراطوري به بی. خواهد کشاند

تیتوس البینوس جانبش را رها کرده و به پومپیوس   خبر یافت که یکی از نزدیکترین دوستان و کاردانترین افسرانش،

احضار کرد و چگونگی اوضاع را براي   خاص او بود،  که محل عالقۀ  پس سربازان لژیون سیزدهم را،. است پیوسته

اینان که شاهد شرکت قیصر در سختیها   »!همسنگران«: اش کرد اش سربازان را شیفته نخستین کلمه. ایشان باز گفت

اندازد، به او حق  باید جان خویش را به خطر می ها همواره خود بودند و شکوه داشتند که وي بیش از آنچه و مهلکه
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» !سربازان«وي همیشه به جاي آنکه مانند فرماندهان بیمهر، واژة کوتاه و خشن . دادند که این کلمه را به کار برد می

حق  آمدند و از جانب او بیشتر سربازانش از گل سیزالپین می. کرد را به کار برد، سربازان خود را این گونه خطاب می

و حتی سناتوري، براي آنکه   دانستند که سنا از تنفیذ این حق خودداري کرده، شارمندي رم را یافته بودند؛ اینان می

و حال   یکی از اهالی گل سیزالپین را تازیانه زده بود؛  ناخرسندي خود را از عمل قیصر در اعطاي حق رأي نشان دهد،

اینان در طی نبردهاي بیشمار خویش خو گرفته بودند که به قیصر احترام . دآنکه تازیانه زدن به شارمند رم ممنوع بو

نظمی را سخت  بگذارند و حتی او را به شیوة خشن خاص خود و به زبان بیزبانی دوست بدارند قیصر جبن و بی

هوترانیهاشان از ش  بخشید، خاست می اما خطاهاي سربازان خود را که از طبیعت انسانی ایشان برمی  کرد، مجازات می

و غنایم خود را جوانمردانه میانشان   افزود، انداخت، بر مزدشان می جانشان را بیهوده به خطر نمی  پوشید، چشم می

وي سربازان را از پیشنهادهاي خود به سنا و واکنش سنا در برابر آنها باخبر ساخت؛ به آنها گوشزد . کرد پخش می

و چون از . و بهروزي ارزانی دارد  داد،  اهکار لیاقت آن را ندارد که به روم نظم،کرد که چنین آریستوکراسی تناسا و تب

هنگامی که به ایشان گفت که دیگر پولی ندارد . حتی یک تن دریغ نکرد  آنان پرسید که آیا از او پیروي خواهند کرد،

  .او ریختند  هاي خود را به خزانۀ همه اندوخته  تا دستمزد ایشان را بپردازد،

، قیصر یک لژیون از سپاه خود را از روبیکون گذراند، و آن رودي باریک بود نزدیک  49در روز دهم ژانویه سال

» قرعۀ فال را زدند»  :اند که در این هنگام گفت از او نقل کرده. رفت آریمینوم که مرز جنوبی گل سیزالپین بشمار می

ها وقت  اهیانش هنوز دور از دسترس در گل بودند و رسیدنشان هفتهزیرا نه لژیون از سپ  کار او بظاهر نابخردانه بود،

حال آنکه پومپیوس ده لژیون یا شصت هزار سپاهی داشت و مختار بود تا هر قدر بخواهد سپاه فراهم کند   گرفت، می

یوم به وي لژیون دوازدهم قیصر در پیکنوم و لژیون هشتم او در کورفین. و با پولش همۀ آنان را سالح و روزي دهد

در گردآوري سپاه کارش . سه لژیون دیگر از زندانیان و داوطلبان و سربازهاي اجباري بسیج کرد  پیوستند؛ وي،

را از یاد نبرده بود و اکنون قیصر را مدافع حقوق ایتالیاییان ) 88سال (» جنگ اجتماعی«چندان دشوار نبود؛ ایتالیا 

سیسرون . ر وي گشودند و در برخی از آنها ساکنان همگی به پیشبازش آمدندهاشان را ب شهرها یکایک دروازه  دید؛ می

  و سپس تسلیم اختیار کرد؛  کورفینیوم اندکی مقاومت،» .فرستادند شهرها با او همچون خدایی درود می»  :نوشت

اي که  بار و بنهو زر و   همۀ صاحبمنصبان اسیر را رها ساخت،  قیصر آن را از یغماي سربازان خود در امان داشت،

از غضب امالك مخالفان که   با آنکه آه در بساط نداشت،. البینوس پشت سر گذارده بود به اردوگاه پومپیوس فرستاد

اي بسیار خردمندانه بود که بخش اعظم افراد طبقات متوسط را به  و این شیوه  کرد، افتاد پرهیز می به دستش می

قیصر پس از هر پیروزي کوششی تازه . شمرد بیطرفان را دوست خود می  همۀ وي اعالم کرد که. داشت بیطرفی وا می

به لنتولوس پیامی فرستاد و از او خواست تا از اعتبار مقام کنسولی خود براي برقراري صلح . کرد در راه آشتی می

به   مپیوس واگذارد،نشینی بگزیند و میدان را به پو اي به سیسرون نوشت که حاضر است گوشه در نامه. استفاده کند

اما منطق خود را در برابر   سیسرون کوشید تا میان ایشان سازشی پدید آورد،. شرط آنکه بتواند در امان زیست کند

.خشک اندیشیهاي رقیبان در انقالب ناتوان یافت

نی از با آنها از پایتخت عقب نشست و صف پریشا  با آنکه هنوز نیروهایش بر قیصر تفوق داشت،  پومپیوس،

. آریستوکراتها به دنبالش روان شد که زنان و کودکان خویش را پشت سر به امید رحمت قیصر باز نهاده بودند

اعالم داشت که هر سناتوري را که رم را ترك نگوید و به اردوي   پس از آنکه هر دعوتی را به صلح رد کرد،  پومپیوس،

که خود دو دلیهاي پومپیوس   و سیسرون مردد،  ن در رم ماندند،بیشتر سناتورا. او نپیوندد دشمن خود خواهد شمرد

پومپیوس رهسپار بروندیسیوم شد و سپاهیان . میان امالك روستایی خویش به گردش پرداخت  کرد، را نکوهش می

به   ند،براي آنکه از پس لژیونهاي قیصر برآی  ، نظمش دانست که سپاهیان بی وي می. خود را از دریاي آدریاتیک گذراند
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و در عین حال امیدوار بود که ناوگان رومی به فرمان او ایتالیا را چندان گرسنه نگاه دارد تا   مشق بیشتر نیاز دارند،

  .آنکه رقیب نابود شود

و در حالی که سپاهیانش را در شهرهاي مجاور باز نهاده   آنکه به مقاومتی برخورد، قیصر در روز شانزدهم مارس بی

. وي نخست عفو عمومی اعالم کرد و انتظام شهر و سامان اجتماع را بازگرداند. سالح وارد رم شد هاي بیبا دست  بود،

آنگاه قیصر   اما سنا نپذیرفت؛  و قیصر از سنا خواست تا او را دیکتاتور بنامد،  تریبونها سنا را به اجالس فراخواندند،

هنگامی که . باز سنا نپذیرفت  ارة عقد صلح گفتگو کنند،خواست که سنا سفیرانی نزد پومپیوس گسیل دارد تا درب

اما چون . مانع قبول درخواستش شد  دارندة مقام تریبونی،  لوکیوس متلوس،  قیصر از خزانۀ ملی وجوهی خواست،

از آن پس . دست از مخالفت برداشت  تهدید است، قیصر خاطر نشان کرد که براي او تهدید کردن دشوارتر از اجراي

شائبه غنایمی را که در نبردهاي اخیرش به دست آورده بود به  کرد، اما با انصافی بی ر آزادانه از خزانه خرج میقیص

آنگاه نزد سربازانش بازگشت و خود را براي نبرد با سه سپاهی که یاران پومپیوس در یونان و افریقا و . خزانه سپرد

.اسپانیا فراهم کرده بودند آماده ساخت

کوریوي نستوه را همراه دو لژیون به   ،)چه زندگی ایتالیا وابسته بدان بود(غله فراهم آورد   آنکه ذخیرة قیصر براي

باکی رگولوس در پی او  و کوریو با بی  کاتو جزیره را تسلیم کرد و به افریقا گریخت؛. سیسیل فرستاد تا آن را بگیرند

بلکه بر   نه بر مرگ خود،  در واپسین دم،  کارزار کشته شد؛ اما شکست خورد و در  بیهنگام آهنگ نبرد کرد،  رفت،

در این میانه قیصر سپاهی با خود به اسپانیا برده بود تا از یک سو صادرات . زیانی که به قیصر رسانده بود دریغ خورد

شود، از پشت به او  و از دیگر سو هنگامی که رهسپار رویارویی با پومپیوس می  آن کشور به ایتالیا ادامه یابد،  غلۀ

یکچند سپاهیانش خطر گرسنگی و . مانند گل، از نظر استراتژي خطاهایی عمده مرتکب شد  وي در اسپانیا،. نتازند

خویشتن را از   با کارایی درخشان و دالوري شخصی،  اما قیصر به شیوة معمول،  شکست را در برابر خویش دیدند،

بلکه دشمن را به محاصره انداخت؛   نه تنها خطر محاصره را در هم شکست،وي با تغییر مسیر یک رود . خطر رهانید

آنگاه با شکیبایی چشم به راه نشست تا سپاه در دام افتاده ناگزیر به تسلیم شود، اگرچه سپاهیانش تشنۀ حمله 

قیصر ). 49سال اوت (بودند؛ سرانجام یاران پومپیوس دست از مقاومت کشیدند و سراسر اسپانیا به دست قیصر افتاد 

اما در مارسی دید که سپاهی به فرماندهی لوکیوس دومیتیوس راه را بر او بسته   از طریق خشکی رهسپار ایتالیا شد،

اي  قیصر پس از محاصره. است؛ این دومیتیوس کسی بود که در کورفینیوم به دست قیصر اسیر و سپس آزاد شده بود

  .و در ماه دسامبر در رم بود  طرازي نو داد،سازمان اداري گل را   سخت شهر را گرفت،

سنا اکنون او را به . وضع سیاسی قیصر را استوار کرد  که دلهاي هراسناك پایتخت را قراري بخشیده بود،  این نبرد،

از این عنوان   به عنوان یکی از دو کنسول برگزیده شد، 48پس از آنکه در سال   اما قیصر،. مقام دیکتاتوري برگزید

بهایی که  شدند که به جاي پول کم چون احتکار پول نرخها را پایین آورده بود و وامداران حاضر نمی. م پوشیدچش

توانند  قیصر حکم داد که افراد می. ستانده شده بودند پول گرانبها باز پس دهند، ایتالیا به بحران اعتبار دچار شده بود

ن دولتی قیمت آنها را براساس نرخهاي پیش از جنگ معین کرده دیون خود را به صورت اجناسی ادا کنند که داورا

دیون بود   ترین چارة حفظ آبروي وامداران و در عین حال جلوگیري از فسخ کلبۀ شایسته«این کار به گمان او . باشند

خود نشانۀ اینکه قیصر مجبور شد تا بار دیگر بندگی در ازاي بدهی را منع کند » .رود که پس از هر جنگ بیم آن می

وي اجازه داد که وامداران سودهایی را که تا آن . رفته است آن است که اصالحات در رم تا چه پایه کند پیش می

این اقدامات بیشتر . و میزان سود را نیز به یک درصد در ماه محدود کرد  زمان پرداخته بودند از اصل سرمایه بکاهند،

طلبان را نیز که امیدوار  اما به همان اندازه اصالح  ا داشتند، شادمان ساخت،که بیم غصب اموال خود ر  وامگزاران را،

قیصر به نیازمندان غله . کارهاي کاتیلینا را دنبال کند نومید کرد  دیون و توزیع اراضی،  با الغاي کلیۀ  بودند قیصر،
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هیچ کس به . که به رم بازگشتند بخشید و آریستوکراتهایی را. احکام تبعید را جز در مورد میلو لغو کرد  همۀ  بخشید،

هنگامی که   گري بر جان او را از سر گرفتند و، پرستان بخشوده توطئه سنت. رویها سپاسگزار او نشد سبب این میانه

اصالح طلبان نیز جانبش را رها کردند و به کایلیوس پیوستند که وعدة   وي در تسالی با پومپیوس در جنگ بود،

.داد زمین را می  امالك بزرگ و توزیع دوبارة  ادرةالغاي دیون و مص

در . قیصر به سپاهیان خود و ناوگانی که دستیارانش در بروندیسیوم گرد آمده بودند پیوست  ،49نزدیک به پایان سال 

دوازده کشتی قیصر هر بار تنها   آن زمان سابقه نداشت که سپاهی در فصل زمستان از آدریاتیک گذشته باشد؛

  ها و بندرها را در کرانۀ و ناوگان برتر پومپیوس همۀ جزیره  وانست یک سوم از شصت هزار سپاهی او را حمل کند،ت می

کشتیهاي او . با این وصف قیصر با بیست هزار سپاهی بادبانها را برافراشت و عازم اپیروس شد. داشت رو به رو پاس می

آنکه از علت تأخیر باقی سپاهیانش آگاه شود، خواست با قایق  براي  قیصر،. هنگام بازگشت به ایتالیا غرق شدند

قیصر که در میان . امواج رفتند و چیزي نمانده بود که غرق شوند  قایقبانان با پارو به مقابلۀ. کوچکی دریا را در نوردد

بیم مدارید، «: را دل دادایشان   اي، پروا ایستاده بود، با این کالم دلگرم کننده و شاید افسانه جمع هراسان ایشان بی

در عین حال . اما باد و موج قایق را به کرانه پس راند و قیصر ناگزیر از کوشش باز ایستاد» .برید که قیصر و فر او را می

تصمیمی  به سبب آن بی  آنگاه،  پومپیوس با چهل هزار تن سپاهی دورهاخیون و مخازن گرانبهاي آن را متصرف شد؛

مارکوس آنتونیوس در این . از حمله بر نیروي ناتوان و گرسنۀ قیصر بازماند  اندازة او بود، اقی بیسالهاي چ  که مشخصۀ

  .سپاه قیصر را از دریا گذراند  درنگ ناوگانی دیگر فراهم کرد و ماندة

 پس سفیري نزد پومپیوس. اما هنوز خوش نداشت که رومی را به جان رومی اندازد  قیصر اکنون آمادة نبرد بود،

اي کرد و پس  قیصر حمله .ندادپومپیوس پاسخی . فرستاد و پیشنهاد کرد که هر دو سردار از فرماندهی دست بکشند

  مۀه  به رغم اندرز او،  صاحبمنصبان پومپیوس،. رانده شد؛ ولی پومپیوس این پیروزي را با تعقیب قیصر پی نگرفت

سپاهیان قیصر را   اسیران خود را کشتند، حال آنکه قیصر از جان اسیران خویش درگذشت، و این تضاد و رفتار روحیۀ

سپاهیان قیصر از او خواستند تا به سبب جبنی که در این . نیرومند و از آن لشکریان پومپیوس را ناتوان گرداند

چون قیصر این درخواست را . ایشان را گوشمال دهد  دند،نخستین پیکار خود با لژیونهاي رومی نشان داده بو

تر از آن دید که به تسالی عقب بنشیند و  از او خواستند تا ایشان را به نبرد ببرد؛ اما قیصر خردمندانه  نپذیرفت،

.سپاهیان خود را رخصت آسایش دهد

درز داد تا باز گردد و ایتالیاي بیدفاع آفریکانوس به او ان. حال پومپیوس تصمیمی گرفت که به بهاي جانش تمام شد

آریستوکراتهایی . اما اکثر رایزنان پومپیوس از او خواستند تا در پی قیصر برود و کارش را یکسره کند. را متصرف شود

گویی کردند و پنداشتند که آن نبرد سرنوشت همه  که در ارودي پومپیوس بودند در وصف پیروزي دورهاخیون گزافه

هاي  سیسرون، که سرانجام به ایشان پیوسته بود، از دیدن کشمکشهاي آنان بر سر بهره. ن کرده استچیز را معی

جنگ به شگفت آمد ـ زیرا خورشهاشان را در ظرفهاي سیمین   خویش از غنایم آینده و زندگی پرتجملشان در میانۀ

  :نویسد سیسرون می. یده بودکشیدند و چادرهاشان فرشهاي راحت داشت و به آذین آراسته و از گل پوش می

زدند که من حتی  جنگیدند و در گفتگو چنان از سنگدلی دم می خویانه می اردوي وي چنان درنده  جز خود پومپیوس،

جز آرمانشان هیچ چیز در  …. آنکه از هراس بر خود بلرزم بی  توانستم امکان پیروزي ایشان را تصور کنم، نمی

لنتولوس خانۀ  …. کردند بلکه بر ضد جمعی صادر می  مصادره را نه بر ضد یک تن،حکم اعدام و  …. میانشان نبود

  .هورتنسیوس، باغهاي قیصر، و بایاي را به خود وعده داده بود

ا چون از هر سو به جبن منسوب ام  کند،خواست که از قواعد جنگ و گریز فابیوس پیروي  پومپیوس بیشتر دلش می

  .فرمان حمله داد  شد،
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پومپیوس چهل و هشت هزار . نبرد قطعی به شدت هر چه تمامتر در فارسالوس در گرفت 48روز نهم ماه اوت سال 

تنی چند از «: نویسد پلوتارك می. و قیصر بیست و دو هزار پیاده و هزار سوار  پیاده و هفت هزار سوار داشت،

اي جز این در سر نداشتند که ببینند  ین رومیان، که بیرون از کارزار به تماشا ایستاده بودند، اندیشهواالتبارتر

سراسر نشاط و نیروي همین شهري که در این کارزار  …. طلبی شخصی کار امپراطوري را به کجا کشانده است جاه

» .شود فتادن به دام شهوت چه کور و دیوانه میتیغ به روي خویشتن کشیده بود برهانی آشکار بود بر اینکه آدمی با ا

قیصر به سپاهیانش فرمان داد تا از جان . جنگیدند خویشاوندان نزدیک و حتی برادران در دو سپاه همستیز می

گزند به  آریستوکرات جوان، بفرمود که او را بی  رومیانی که تسلیم اختیار کنند در گذرند؛ اما دربارة مارکوس بروتوس،

برتر سپاهیان قیصر لشکریان   و روحیۀ  آزمودگی،  رهبري،. بگذارند تا بگریزد  و اگر این مسیر نشد،  درآورند، اسارت

بیست هزار تن تسلیم اختیار کردند   پومپیوس را شکست داد؛ پانزده هزار تن از لشکریان وي کشته یا مجروح شدند،

کند که  قیصر روایت می. ز تن برکند و چون دیگران گریختپومپیوس نیز نشانهاي فرماندهی را ا. و باقی گریختند

سپاهیان او از دیدن اینکه . افکند شک می  کتابهاي او سایۀ  وي فقط دویست تن کشته داد ـ و این دعوي بر همۀ

هاي شکست خوردگان چنان مجلل آراسته و خوانهاي ایشان براي بزم پیروزي چنان رنگین گسترده شده به  خیمه

.پومپیوس خورد  قیصر شام پومپیوس را در خیمۀ. تادندخنده اف

در . از آنجا رهسپار کرانۀ دریا شد، و سپس با کشتی به اسکندریه رفت  پومپیوس همۀ شب را تا الریسا اسب راند،

اهش پومپیوس مؤدبانه این خو  شارمندان از وي خواستند تا رحل اقامت بیفکند؛  آنجا که زنش به او پیوست،  موتیلنه،

اندازه نیک  قیصر مردي بی«زیرا   را رد کرد و به ایشان اندرز داد که خویشتن را فارغ از بیم به قیصر تسلیم کنند،

سردار . اي به قیصر نوشت اما در آنجا وقت گذرانی کرد و نامه  بروتوس نیز به الریسا گریخت،» .سرشت و مهربان است

. درنگ او را بخشید، و به خواهش او از گناه کاسیوس نیز در گذشت بی  فاتح از آگاهی بر سالمت وي سخت شاد شد،

. خوشرفتاري کرد  کردند، وي با ملتهاي مشرق زمین نیز، که زیر حکومت طبقات باالدست از پومپیوس جانبداري می

د با لبخندي خواستن یونان پخش کرد و به آتنیان که از او پوزش می  پومپیوس را میان جمعیت گرسنۀ  انبارهاي غلۀ

شاید به او خبر داده  »تا کی عظمت نیاکانتان شما را از نابودي به دست خویشتن خواهد رهاند؟»  :نکوهش آمیز گفت

البینوس، و متلوس سکیپیو در   بودند که پومپیوس امیدوار است تا به یاري سپاه و خواستۀ مصر و نیروهایی که کاتو،

پوتینوس، وزیر مخنث   اما هنگامی که پومپیوس به اسکندریه رسید،. گیردکردند جنگ را از سر  اوتیکا بسیج می

به خادمان خود دستور داد تا پومپیوس را   شاید به امید پاداش قیصر،  فرمانرواي جوان مصر ـ بطلمیوس دوازدهم ـ

شتزده بر عرشۀ در حالی که همسرش درمانده و وح  با دشنه کشته شد،  سردار همینکه پا به کرانه نهاد،. بکشند

خادمان پوتینوس سر بریدة پومپیوس را به او   چون قیصر در رسید،. کشتیی که با آن آمده بودند به نظاره ایستاده بود

قیصر هراسان رو بگرداند و از این حجت تازه بر اینکه آدمیان از راههاي گوناگون به هدف واحد . تقدیم کردند

بطالسه برپا کرد و بر آن شد تا کارهاي آن مملکت   د را در کاخ شاهانۀوي مقر فرماندهی خو. رسند بگریست می

  .باستانی را به سامان آورد

VII – قیصر و کلئوپاترا  

شاهانش دیگر از عهدة حفظ نظام  .مصر به شتاب رو به تباهی گذارده بود) م ق 145(از زمان مرگ بطلمیوس ششم 

کرد و اسکندریه  سیاست خود را بیش از پیش بر آن کشور تحمیل می سناي روم. آمدند اجتماعی یا آزادي ملی برنمی

  که به دست پومپیوس و گابینیوس به سلطنت رسیده بود،  بطلمیوس یازدهم،. ساخلوي سپاهیان رومی شده بود

وصیت کرد که حکومت به فرزندش بطلمیوس دوازدهم و دخترش کلئوپاترا برسد و این دو با یکدیگر زناشویی و بر 

.شور فرمانروایی کنندک
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اي چندان زیاد  از زیبایی بهره. یونان و به احتمال قوي زنی بیشتر بور بود تا سیه چشم  کلئوپاترا اصال از مردم مقدونیۀ

و آن خوشاهنگی صدا چون با پایگاه   دلنشینی رفتار،  هنرهاي گوناگون،  نشاط دم و اندام،  اما طنازي،  نداشت،

وي با تاریخ، ادب، و . افکند ، همچون شرابی مردافکن سرداري رومی را نیز آرام از پاي میآمیخت شهریاریش درمی

جذبۀ . گفت بنا بر روایات، به زبانهاي دیگر نیز سخن می  به یونانی و مصري و سوري و،  حکمت یونان آشنایی داشت؛

اند که دو رساله، یکی در پیرامون افزار  آورده. پروا افزوده بود بندوباري دلفریب زنی یکسره بی را بر بی آسپاسیامعنوي 

بازرگانی و   فرمانروا و کشورداري توانا بود،. نوشته است  هاي مصري، آرایش و دیگري دربارة موضوع جالب اوزان و سکه

. آمد، حتی به روزگار عشق بازي ار آگاهی ورزیده به شمار میو در شئون مالی ک  صناعت مصر را رونقی بسزا بخشید،

طلبی سیاسیی که  و جاه  خاست، پرواییی که رنج و مرگ از آن برمی شهوتپرستی شرقی، سنگدلی و بی  با این خصال،

د و اگر مزاج تن. همراه بود  شناخت، پروراند و هیچ قانونی جز قانون کامیابی نمی سوداي امپراطوري در سرش می

  اي یگانه بود، که شهبانویی بر قلمرو مدیترانه  چه بسا به آرزوي خویش،  آتشین بطالسۀ اخیر را به ارث نبرده بود،

و دلیلی ندید که خود هر دو کشور را یکجا زیر   تواند مستقل از روم باشد، وي دریافت که مصر دیگر نمی. رسید می

  .فرمان نداشته باشد

راند  پوتینوس کلئوپاترا را از کشور بیرون رانده و اکنون به نیابت بطلمیوس جوان حکم میقیصر از دانستن اینکه 

کلئوپاترا براي آنکه به قیصر . و او نیز پنهان نزد قیصر آمد  وي در نهان کس در پی کلئوپاترا فرستاد،. ناخرسند شد

  رومی شگفتزده،. به درون غرفۀ قیصر برد  وس،آپولودور  اي نهان کرد و آن مالفه را خادم وي، برسد خود را در مالفه

دلباختۀ دالوري و زیرکی   داشت تا فتوحاتش در کارزار بر کامیابیهایش در عشق پیشی گیرد، که هیچ گاه روا نمی

چون از . وي کلئوپاترا را با بطلمیوس آشتی داد و او را دوباره با برادرش بر تخت شهریاري مصر نشاند. کلئوپاترا گشت

اند تا او را بکشند و سپاه کوچکی را که با خود  ایشگران شنید که پوتینوس و آخیالس سردار مصري دسیسه کردهآر

آخیالس به قرارگاه سپاهیان مصري گریخت و آنان را . زیرکانه ترتیب قتل پوتینوس را داد  آورده بود قتل عام کنند،

ساخلوي . اسکندریه بر کشتن قیصر پیمان کردند  خطۀدیري بر نیامد که سپاهیان سراسر   به شورش برانگیخت،

خواست  که می  بر ضد این مزاحم غدر پیشه،  مهترانش،  به اشارة  که از طرف سنا در شهر مستقر شده بود،  رومی،

به شورشیان   شاهی را در خانوادة بطالسه برقرار دارد و حتی از خود فرزندي بر مسند والیت عهد بنشاند،  سلسلۀ

.ستپیو

مجاور   وي کاخ شاهی و تماشاخانۀ. او بود به کوشش برخاست  قیصر با زیرکی و تدبیري که شیوة  در این وضع دشوار،

چون دید که ناوگان . و رودس نیروهاي امدادي خواست  سوریه،  آن را در خود و سربازانش ساخت و از آسیاي صغیر،

اسکندریه   بخشی از کتابخانۀ  ان داد تا آن را سراسر بسوزانند؛بیدفاعش بزودي به چنگ دشمنانش خواهد افتاد، فرم

قیصر با چند حملۀ نومیدانه جزیرة فاروس را تصرف . اش دانسته نشده است در کام آن حریق نابود گشت نیز که اندازه

د که وي چشم زیرا فاروس کلید مدخل آن نیروهاي امدادي بو  اما بعد از دست داد و سپس باز به چنگش آورد،  کرد،

هنگامی که مصریان قیصر و چهار صد تن از سربازانش را از روي آب بندي   در یکی از این نبردها،. به راهشان داشت

بطلمیوس دوازدهم که شورشیان . به ساحل نجات رساند  زیر باران نیزه،  وي خود را با شنا،  ساختگی به دریا انداختند،

چون نیروهاي . تاریخ ناپدید شد  ویش بیرون آمد و به شورشیان پیوست و از صفحۀاز کاخ خ  را پیروز پنداشته بود،

وي وفاداري کلئوپاترا را به خود . تار و مار کرد» نبرد نیل«امدادي از راه رسیدند، قیصر مصریان و ساخلوي سنا را در 

و برادر نیز در عمل همۀ   د،چنین پاداش داد که برادر کهترش بطلمیوس سیزدهم را همراه او به شهریاري برگزی

  .اختیارات خود را به فرمانروایی مطلق کلئوپاترا واگذاشت
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در حالی که سپاهیان مخالفش نزدیک اوتیکا بسیج   معلوم نیست که چرا قیصر نه ماه را در اسکندریه گذراند،

بیتابانه در انتظار او بود تا   ده بود،که به تحریک کایلیوس و میلو به انقالب اصالح طلبانه برانگیخته ش  شدند و روم، می

اندیشید که پس از ده سال جنگ سزاوار آسایش و آرامشی کوتاه  شاید می. با مدیریتش امور را سر و سامان دهد

اگر سربازانش او را به شورش   اغلب تا بامداد با کلئوپاترا مجلس بزم داشت و،«گوید که وي  سوئتونیوس می. هست

آخر، دست همۀ آن » رفت؛ گشت و چه بسا با زورق شاهانه به حبشه می با کلئوپاترا در سراسر مصر می  دادند، بیم نمی

خواست که کلئوپاترا را در روزهاي درد زایمانش  نوازي نمی شاید قیصر از روي زن. رسید سربازان به لولیان شهر نمی

قیصر   به روایت مارکوس آنتونیوس،  اریون نام گرفت؛م از کلئوپاترا پسري زاده شد که کایس ق 47در سال . تنها بگذارد

بعید نیست که کلئوپاترا این سوداي شیرین را در گوش قیصر فرو خوانده باشد که . خستوان شد که پسر از آن اوست

  .متحد کند» بستر«قیصر خود به تخت شاهی بنشیند و او را به زنی گیرد و سراسر مدیترانه را در یک 

اما قطعی . در دست نیست و حدسی است رسوایی آور و جز اماراتی براي تأیید آن چیزي   است،این البته حدس 

پونتوس و ارمنستان صغیر و کاپادوکیا را دوباره به چنگ   فرزند مهرداد ششم،  است که قیصر چون شنید که فارناکس،

فرزانگی او در آرام کردن . به عمل برخاست  آورده و مشرق زمین را بار دیگر به شورش بر روم پراکنده فراخوانده است،

شد؛ اگر غرب و شرق در یک زمان به سرکشی آغاز  اسپانیا و گل پیش از مصاف با پومپیوس اکنون آشکار می

شدند و روم هرگز روزگار  به جنوب سرازیر می» بربرها«گسست و  کردند، شیرازة امپراطوري روم از یکدیگر می می

به حرکت درآمد و  47در ماه ژوئن سال   پس از تجدید سازمان سه لژیون خود،  قیصر،. دید یآوگوستوس را به خود نم

مصر را در نوردید و از طریق سوریه و آسیاي صغیر وارد پونتوس شد و فارناکس   با شتاب معمول خویش سراسر کرانۀ

و پیروز   آمدم، دیدم،«: در رم فرستادو این گزارش کوتاه را براي دوستی ) دوم اوت همان سال(را در زال شکست داد 

کاران از او  ، و سیسرون از جانب خود و دیگر محافظه)بیست و ششم سپتامبر(در تارنتوم به سیسرون برخورد  ».شدم

  وي از دانستن اینکه، در مدت بیست ماه دوریش از رم،. قیصر با رویی خوش این پوزش را پذیرفت. پوزش خواست

اي در الغاي دیون  به کایلیوس پیوسته و الیحه  دوالبال،  داماد سیسرون،  بی اجتماعی مبدل شده؛جنگ داخلی به انقال

به انجمن عرضه کرده؛ آنتونیوس سربازان خود را به جان تهیدستان مسلح پیرو دوالبال انداخته؛ و هشتصد رومی در 

را از تبعید فرا خواند و هر دو با هم سپاهی در  کایلیوس در مقام پرایتوري میلو. اند به شگفت درآمد فوروم کشته شده

این دو در کار خود . دار یگانه شوند جنوب ایتالیا فراهم کردند و بندگان را برانگیختند تا همراه آنان در انقالبی دامنه

و دوباره بر  طلبان به یادبود کاتیلینا جشنی برپا کردند در رم اصالح. اما دل قوي داشته بودند  چندان کامیاب نشدند،

همان سپاهی رسید که در فارسالوس شکست   سپاه پومپیوس در افریقا به اندازة  در عین حال،. گور او گل افشاندند

و بدین ترتیب یک بار دیگر ایتالیا در معرض   فرزند پومپیوس، سپاهی نو در اسپانیا گرد آورد،  سکستوس،. خورده بود

 »شوهربرادر و »  ، هنگامی که قیصر همراه کلئوپاترا،47ع ایتالیا در اکتبر سال چنین بود اوضا. خطر قحطی غله افتاد

  .و کایساریون به رم و کالپورنیا رسیدند  او،

به مقام  چون دوباره. قیصر در ظرف چند ماهی که میان نبردهایش فرصت داشت نظم را به کشور بازگرداند

هاي کمتر از دو هزار سسترس به مدت یک سال  مال االجاره  با لغو واپسین قانون سوال و فسخ همۀ  دیکتاتوري رسید،

به . در رم، اصالح طلبان را خشنود کرد و در عین حال مارکوس بروتوس را به فرمانروایی گل سیزالپین برگماست

و فرمان داد تا تندیسهاي   الکیت خصوصی را دامن نخواهد زد؛سیسرون و آتیکوس اطمینان داد که جنگ بر ضد م

ها نیز کوشید که خاطر  دوباره برپا کنند؛ و با این شیوه  مردم تهیدست سرنگون کرده بودند،  که تودة  سوال را،

نستن اینکه از دا  هایش را بر سر کار هواداران پومپیوس باز آورد، هنگامی که اندیشه. کاران را آسوده دارد محافظه

اند و از رفتن به افریقا سر باز  سر به شورش برداشته  به سبب تأخیر در دریافت مقرري،  معتمدترین لژیونهایش،
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گفت که به عبرت  اموال اعیان سرکش وجوهی گرد آورد؛ می  با مصادرة  چون خزانه تهی بود،. زنند، دل آزرده شد می

پس ناگهان میان لژیونهاي عاصی خود . و قدرت به سپاه  مال به قدرت،  آموخته است که سپاهی به مال فراز آید،

هاي  توانند به خانه اند و می پدیدار شد و آنان را گرد هم فراخواند و آرام به ایشان گفت که از خدمت مرخص شده

ة ایشان را باز خواهد همۀ مقرري واپس ماند  در افریقا پیروز شود،» با سپاهیان دیگر«و افزود که چون   خود بازگردند،

همۀ آنان از اینکه سپاهساالر خود را در این دم که دشمنان از   چون قیصر این سخن بگفت،«: گوید آپیانوس می. داد

آنگا فریاد برآوردند که از عصیان خود تایبند و از او  …. شرمگین شدند  گذارند، اند تنها باز می هر سو او را فرا گرفته

قیصر با اکراهی دلپذیر این خواهش را پذیرفت و همراه » .که ایشان را در خدمت خود نگاه دارد به التماس خواستند

.ایشان از راه دریا رهسپار افریقا شد

، و یوباي اول شاه  قیصر در تاپسوس با نیروهاي متحد متلوس سکیپیو، کاتو، البینوس  م، ق 46روز ششم آوریل 

اما صفوف خود را از نو آراست و حمله آغاز کرد و   نخستین مصاف شکست خورد،وي دوباره در این . نومیدیا برخورد

که گناه این نبرد دوم را به پاي گذشت و بخشش او در فارسالوس   قیصر،  سربازان به خون تشنۀ. بر دشمن چیره شد

خواستند که دوباره با  را نمیزی  امان کشتند، ده هزار تن را بی  از هشتاد هزار سپاهی هواخواه پومپیوس،  گذاشتند، می

کاتو با سپاهی   یوبا خود را کشت؛ سکیپیو گریخت و در یک پیکار دریایی کشته شد؛. این مردان رو به رو شوند

کاتو مجابشان کرد که   وقتی مهتران سپاه خواستند که در برابر قیصر از شهر دفاع کنند،. کوچک به اوتیکا فرار کرد

اما به فرزندش اندرز داد که خود را به   براي آنان که قصد گریز داشتند مال فراهم کرد،وي . این کار ممکن نیست

شامگاهان را به مناظرة فلسفی گذراند و آنگاه به غرفۀ . اما خود از این هر دو چاره رو برتافت. قیصر تسلیم کند

شمشیرش را   او بیمناك بودند، دوستانش که بر خودکشی. فیدون افالطون پرداخت  خویش رفت و به خواندن رسالۀ

یکچند چنین . کاتو خادم خویش را واداشت تا سالح را باز آورد  چون از پاسداري آسودند،. از کنار بسترش برداشتند

دوستانش به درون غرفه شتافتند و . فرانمود که خفته است؛ آنگاه یکباره شمشیر را برگرفت و به شکم خود فرو برد

همینکه اینان . اش را به جاي خود باز نهاد و زخم را بخیه زد و نواري به روي آن بست ن ریختههاي بیرو پزشکی روده

  .غرفه را ترك کردند، کاتو نوار را به کناري زد و زخم را درید و اندرونۀ خویش را بیرون کشید و مرد

ط توانست که از گناه پسر او وي فق. از اینکه فرصت بخشودن کاتو را نیافته اندوهگین شد  قیصر چون فرا رسید، 

دانستند که اینک جمهوریی را که  تو گفتی می  اوتیکاییان مردة آن رواقی را با شکوهی تمام تشییع کردند،. درگذرد

.سپرند کم و بیش پنج قرن از عمر آن گذشته بود به خاك می

VIII - دولتمرد  

در پاییز   ب کرد و ایاالت افریقا را سر و سامانی تازه داد،قیصر پس از آنکه سالوستیوس را به فرمانروایی نومیدیا منصو

دید، قیصر را براي مدت ده سال  که بر آمدن حکومت پادشاهی را نزدیک می  سناي هراسان،. به رم بازگشت 46سال 

قیصر به . مقام دیکتاتور داد و چنان آیینی براي ورود پیروزمندانۀ او به رم مقرر داشت که تا آن هنگام مانند نداشت

. پرداخت، یعنی بسیار بیش از آنچه به ایشان وعده داده بود) دالر 3000(هر یک از سربازانش پنج هزار درهم آتیکی 

یک نبرد دریایی نمایشی با شرکت ده هزار   ، از براي سرگرمی ایشان  بیست و دو هزار خوان براي شارمندان گسترد و،

چون در . اسپانیا شد و در موندا واپسین سپاه هوادار پومپیوس را شکست داد رهسپار 45در آغاز سال . تن ترتیب داد

و یک قرن ) اولیگارشی(سوء حکومت گروهی محدود از توانگران . سراسر ایتالیا را در آشوب یافت  اکتبر به رم رسید،

و پر خطر   احتکار سرمایه،  یات،فرسودگی وال. و بازرگانی را نابسامان کرده بود  صناعت، مالیه،  انقالب، کار کشاورزي،

هزاران آبادي رو به ویرانی گذارده؛ صد هزار مرد از کار تولیدي . گذاري گردش پول را از نظم انداخته بود بودن سرمایه

به ) التیفوندیا(» نظام امالك وسیع«بیگانۀ یابندگان   به جنگ باز خوانده شده؛ روستاییانی بیشمار به سبب رقابت غلۀ
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  بازماندگان آریستوکراسی،. دادند هاي مردمفریبان گوش می هیدست شهرها پیوسته بودند و با اشتیاق به وعدهتودة ت

وي در . در محفلها و کاخهاي خود به توطئه بر ضد او آغاز کردند  که گذشت قیصر ایشان را بر سر مهر نیاورده بود،

اما آنان . و در کار بازسازي کشور به او یاري رسانندکه به ضرورت دیکتاتوري گردن نهند   سنا از آنان خواست،

پیشتازیهاي این غاصب را نکوهش و حضور کلئوپاترا را در رم به نام میهمان او سرزنش کردند، و این داستان را به 

خواهد پایتخت امپراطوري را به اسکندریه یا ایلیوم  نحوي پراکندند که قیصر سوداي پادشاهی در سر دارد و می

  .تقل کندمن

یکتنه با همتی رومی بر اصالح دولت روم   با آنکه در سن پنجاه و پنجسالگی بیش از آنچه باید پیر شده بود،  قیصر،

. پیروزیهایش به هدر خواهد رفت  دانست که اگر به جاي ویرانیهایی که سترده بود بنایی بهتر ننهد، وي می. کمر بست

اگرچه مشکل   این تفاوت را چندان نیافت،  اش تا پایان زندگی تمدید شد، م دیکتاتوري ده ساله ق 44چون در سال 

شاید به قصد آنکه او را نزد مردمی که حتی از نام شاه   سنا،. بینی کند که پنج ماه بعد خواهد مرد پیش توانست  می

ـ که  غاراجازه داد که اکلیل  و نیز به او. دستی کرد بیزار بودند منفور کند، در لقب بخشی به او و ثناگستریش گشاده 

. را اعمال کند »امپراطور«پوشاند ـ بر سر بگذارد و حتی در زمان صلح نیز اختیارات  قیصر سرطاسش را با آن می

با عنوان پونتیفکس ماکسیموس، کاهنان را به زیر نظارت خود درآورد؛ به نام   داري و، تیارات، خزانهبا این اخ  قیصر،

توانست قانون پیشنهاد و اجرا کند؛ به نام تریبون خود از هر گونه مجازاتی ایمن بود؛ و به نام سنسور  کنسول می

حق تصویب لوایح را همچنان براي خود نگاه داشتند،  انجمنها. توانست سناتوران را به این مقام بگمارد یا بردارد می

و انجمنها نیز به طور کلی از سیاست   گرداندند، اما نایبان قیصر ـ دوالبال و آنتونیوس ـ انجمنها را به میل خود می

وار قیصر مانند همۀ دیکتاتوران کوشید تا قدرت خویش را بر پایۀ محبوبیت نزد خلق است. کردند قیصر پشتیبانی می

.دارد

 400افزایش داد و با نصب  900به  600اعضاي آن را از . وي سنا را کمابیش به صورت یک مجمع مشورتی درآورد

  بازرگانان رومی و شارمندان برگزیدة  بسیاري از این نوآمدگان،. عضو تازه ماهیت آن را براي همیشه دگرگون کرد

. و سربازان یا غالمزادگان بودند) هاي سد تنی فرماندهان دسته(وریون و برخی نیز از کنت  شهرهاي ایتالیا یا ایاالت،

فرمانروایان امپراطوري   گل به سنا راه یافته و در زمرة  از دیدن اینکه سران قبایل شکست خوردة  پاتریسینها،

زل آمیزي را میان خلق گویان پایتخت نیز از این وضع بر آشفتند و دو بیتی ه به هراس افتادند؛ حتی بذله  اند، درآمده

  :شایع کردند

  رساند؛ و گلها شلوارکها را از پا به درآورده و توگاي تریج سپس به سنا می کند، قیصر گلیان را پیروزمندانه رهبري می

شاید قیصر بعمد سناي تازه را چنان گنده کرده بود که نه به کار مشورت سودمندانه .اند پهن سناتوران را به تن کرده

و دیگران ـ را   ماتیوس،  اوپیوس،  وي گروهی از دوستان خود ـ بالبوس،. نه توانایی مخالفت یکپارچه داشته باشدبیاید 

با واگذاري جزئیات کارهاي منشیگري حکومت و دقایق   به عنوان اعضاي یک هیئت اجرایی غیر رسمی برگزید و،

به انجمن اجازه داد تا نیمی . وروکراسی امپراطوري را نهادب  پایۀ  کشورداري به بندگان آزاد شده و بردگان سراي خود،

گزید که انجمن همیشه  برمی» هایی توصیه«و نیمی دیگر را نیز خود با   از متصدیان امور شهر را انتخاب کند،

به عدة پرایتورها را . کند» وتو«توانست تصمیمات تریبونها یا کنسوالن دیگر را  به عنوان تریبون می. پذیرفت می

امور شهر . تا کار شهرداري و دادگستري زودتر سامان یابد را به چهل افزایش داد) داران خزانه(شانزده و کوایستورها 

در منشورهایی که براي . و هیچ گونه ناشایستگی یا گشادبازي را نبخشید  را خود در همۀ وجوه زیر نظر گرفت،

و نادرستی مأموران حکومت را سخت نهی کرد و کیفرهاي  بخشید فساد در انتخابات حکومت شهرها به افراد می

یا شاید نیروي خویش   براي آنکه به تسلط رسم خرید منظم آرا بر زندگی سیاسی پایان دهد،. سنگین براي آنها نهاد
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 یهودیان را که  جز برخی انجمنهاي دیرینۀ  را در برابر شورش تهیدستان حفظ کند، کولگیاها را از میان برداشت،

خدمت در هیئتهاي منصفه را منحصر به دو طبقۀ باالدست کرد و حق دادرسی در . مذهبی داشتند  بیشتر جنبۀ

نشست و هیچ کس در خردمندانگی و انصاف  دعاوي بسیار خطیر را براي خود نگاه داشت؛ وي غالباً بر مسند قضا می

د که حقوق موجود رم را به نظم آورند و مدون به حقوقدانان زمان خود پیشنهاد کر. داشت احکامش انکار روا نمی

.اما مرگ زودرسش این طرح را عقیم گذاشت  کنند،

این . قیصر کار برادران گراکوس را از سر گرفت و میان سربازان دیرین خود و مردم تهیدست زمین بخش کرد

براي آنکه از تمرکز . خواباندآشوب کشاورزان را چندین سال فرو   که بعد از جانب آوگوستوس دنبال شد،  سیاست،

توان تا بیست سال فروخت؛ و براي آنکه  حکم کرد که زمینهاي تازه را نمی  دوباره و سریع زمینداري جلوگیري کند،

قانونی گذراند که به موجب آن یک سوم کارگران کشتزارها باید از   توسعۀ بردگی را در روستاها متوقف سازد،

از آنکه بسیاري از تهیدستان بیکاره را نخست به سپاهیگري گماشت و سپس به پس . آزادمردان فراهم آیند

  با گسیل هشتاد هزار تن از شارمندان در پی بنیانگذاري کولونی در کارتاژ، کورنت،  روستاییان زمیندار مبدل کرد،

صد و شصت   ران دیگر در رم،براي فراهم کردن کار براي بیکا. باز از شمار ایشان کاست و مراکز دیگر،  آرل،   سویل،

بناي تازه و جاداري براي » میدان مارس«در   دار ساختمانی صرف کرد، میلیون سسترس بر سر یک برنامۀ دامنه

وي . از تراکم کسب و کار در آن کاست  بر فوروم اصلی شهر،» فوروم یولیوس«و با بنا کردن   برگزاري انجمنها ساخت،

  چون بدین گونه از فشار فقر کاست،. را در ایتالیا و اسپانیا و گل و یونان آراستبه همین شیوه بسیاري شهرها 

یکباره شمارة درخواست کنندگان از سیصد و بیست هزار به صدو . دولتی قرار داد  تهیدستی را شرط دریافت غلۀ

  .پنجاه هزار کاهش یافت

اما چون انقالب روم بیشتر کشاورزي بود تا   ده بود،وفادار مان  ،»خلقیان«یعنی قهرمان   قیصر تاکنون به نقش خود،

و هدف آن نخست آریستوکراسی زمیندار و برده پرور و سپس رباخواران و کمی هم طبقات بازرگان بود، در   صنعتی،

سیسرون کوشید تا . پیروي از سیاست برادران گراکوس، از بازرگانان خواست تا پشتیبان انقالب ارضی و مالی باشند

در برآورد   از کراسوس گرفته تا بالبوس،  داران بزرگ، بسیاري از سرمایه. ات متوسط را با آریستوکراسی متحد کندطبق

با این . نیازهاي مالی قیصر شرکت کردند، همچنانکه این گونه مردان به انقالبات امریکا و فرانسه نیز یاري رساندند

مالی خویش را از میان برد، و آن گردآوري مالیات در ایاالت به برداري  وصف، قیصر یکی از بزرگترین منابع بهره

هاي سنگین مقرر داشت؛ و با  ه وي میزان وامها را پایین آورد؛ قوانین شدید در منع بهر. دست گروههاي عامل بود

یار طال به با اخت. موارد سخت اعسار را فیصله داد  آن امروزه نیز نافذ است،  وضع قانون ورشکستگی، که بخش عمدة

اي به نام اورئوس، که قدرت خرید آن با لیرة سترلینگ انگلیسی در قرن  زرین تازه  پول و ضرب سکۀ  عنوان پشتوانۀ

اي  هاي حکومت به تصویر او منقوش بود و به شیوة هنرمندانه سکه. ثبات پولی کشور را بازگرداند  نوزدهم برابر بود،

اش آن شد که  و نتیجه  مالیۀ امپراطوري نظم و کفایتی نو راه یافت،  ادارة در. شد که در رم تازگی داشت ضرب می

.خصوصی او صد میلیون سسترس دارایی داشت  دولت هفتصد میلیون سسترس و خزانۀ  هنگام مرگ قیصر خزانۀ

گرفت و در نظر  آماري از جمعیت ایتالیا  اي علمی استوار باشد، براي آنکه گردآوري مالیات و سازمان حکومت بر پایه

  که بر اثر جنگ کاهش یافته بودند،  شارمندان را،  براي آنکه شمارة. سراسر امپراطوري چنین کند  داشت که دربارة

مند کرد و از جمله به پزشکان و آموزگاران رم این حق را  بیشتري از رومیان را از حق انتخاب بهره  عدة  افزایش دهد،

حق تقدم در گرفتن زمین را به پدرانی  59در سال   نوزادان بیمناکش کرده بود،  شمارةچون از دیرباز کاهش . بخشید

و زنان بیفرزند کمتر از چهل و   هاي بزرگ پاداش دهند، داد که سه فرزند داشته باشند؛ آنگاه حکم کرد که به خانواده
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ترین  ترین و بیهوده و این ضعیف  پنج سال را از سوار شدن در تخت روان با جواهر بستن به خود ممنوع داشت ـ

  .قوانین گوناگون او بود

بود، اما همچنان مقام کاهن اعظم دین رسمی را بر ) آگنوستیک(الادري   به رغم پایبندي به برخی خرافات،  قیصر،

وي معابد کهن را مرمت کرد و معابدي نو ساخت و بیش از . کرد عهده داشت و براي آن وجوه مرسوم را فراهم می

اما آزادي کامل عقاید دینی و نیایش را جایز شمرد و . خویش یعنی ونوس را حرمت گذاشت» مادر مهربان«همه 

چون . را ملغا کرد و یهودیان را در اداي فرایض دینی خویش آزاد گذاشت ایسیساحکام دیرین در باب منع پرستش 

از روي   را مأمور کرد تا،  از یونانیان اسکندریه،  سوسیگنس،  ه تقویم کاهنان دیگر با فصول مطابق نیست،دید ک

روز بود و هر چهار سال  365که از آن پس هر سال مرکب از . را فراهم کند» تقویم یولیانوسی«هاي مصري  نمونه

رون به شکوه گفت که قیصر چون به فرمانروایی به سیس. شد یک بار در ماه فوریه روزي دیگر نیز بر آن افزوده می

اما سنا این اصالح را با رویی گشاده . حال به تنظیم گردش ستارگان پرداخته است  روي زمین خرسند نیست،

و آن ماه پنجم در سالی بود که با ماه   یعنی یولیوس را بر ماه کوینتیلیس نهاد،  پذیرفت و نام خانوادگی دیکتاتور،

  .شد از میمارس آغ

همین   به اندازة  اما بر اثر قتلش به فرجام نرسید،  کارهایی که قیصر در اندیشه داشت یا اجراي آنها را آغاز کرد،

. در خور گرسنه چشمی آن خدا، بیناد کرد  اي بزرگ و معبدي به نام مارس، وي تماشاخانه. اقدامات ستایش انگیز بود

قصد داشت که با خشکاندن دریاچۀ فوکینوس . هاي عمومی گماشت یس کتابخانهوارو را به ریاست سازمانی براي تأس

خواست از  با ساختن سد می. و آبادانی زمینهاي آنها براي کشاورزي، رم را از بیماري ماالریا برهاند  و باتالقهاي پوتین،

که هر چند   وضع بندر اوستیا را،با منحرف کردن مسیر آن رودخانه، امید داشت که   و،  طغیانهاي تیبر جلوگیري کند؛

به مهندسان خود دستور داد تا براي . اصالح کند  گذاشت، هاي رودخانه رو به ویرانی می یک بار بر اثر انباشگتی الیه

.ساختن راهی در سراسر ایتالیاي مرکزي و کندن کانالی در کورنت طرح بریزند

مردان رم به یک پایه از شارمندي برساند و سرانجام ایاالت را با ایتالیا قیصر تصمیم گرفت تا آزادمردان ایتالیا را با آزاد

م به ساکنان گل سیزالپین مقیم  ق 49در سال . شد و این کاري بود که موجب عدم رضایت بسیاري می  برابر کند؛

حقوق   شهرهاي ایتالیا،  ظاهراً براي همۀ  با صدور یک منشور شهري،  ،)م ق 44سال (و اینک   آلپ حق رأي داد،  دامنۀ

به   مردم برپا دارد که از آن راه این شهرها،  شاید در اندیشۀ آن بود که حکومتی نمایندة. آنها را با حقوق رم برابر کرد

اختیار نصب فرماندهان ایاالت را از دست سناي . سهمی در سلطنت مشروطۀ او داشته باشند  حکم مبانی دموکراسی،

مالیات ایاالت را یک سوم . ود مردانی را که لیاقتشان مسلم شده بود به آن مقامات گماشتفاسد بیرون آورد و خ

نفرین پیشینیان را نادیده . کاهش داد و گردآوري آنها را بر عهدة کسانی گذاشت که در برابر خود او مسئول بودند

به . ز باز کار برادران گراکوس را به پایان رساندو کورنت را دوباره آباد کرد و در این زمینه نی  کارتاژ،  انگاشت و کاپوا،

کوچنشینانی که در پی بنیانگذاري یا ساکن شدن در بیست شهري که از جبل طارق تا دریاي سیاه دامنه داشت 

افراد بالغ و ذکور را در امپراطوري از حق   حقوق رومی یا التینی داد و آشکارا امیدوار بود که همۀ  فرستاده بود،

ها و خواست  بلکه مظهر اندیشه  یک طبقه در رم،  سنا دیگر نه نمایندة  در آن حال،. ي رومی برخوردار کندشارمند

اي شد  کمالبخش آن معجزه  این برداشت از حکومت و تجدید سازمان ایتالیا و رم به دست قیصر،. شد همۀ ایاالت می

و روشن اندیشترین مردان در سراسر   منصفترین،  لیرترین،ترین، د شایسته  کار را در زمرة که جوانی گشادباز و گزافه

  .تاریخ اندوهبار سیاست درآورد

  چون اندیشۀ تجدید نظام قلمرو خویش را در سر داشت،. دانست کجا از حرکت بازایستد قیصر مانند اسکندر نمی

ر داشت که نیرویی عظیم در در نظ. خواست آن را از جانب فرات و دانوب و راین در معرض خطر حمله بیندازد نمی
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برآورد؛ پیرامون دریاي   کرد، آن اندیشه می  دیري دربارة  پی تصرف سرزمین پارت گسیل دارد و کین کراسوس را،

و . همچنین بر سر آن بود که دانوب را بکاود و گرمانیا را به تصرف درآورد. سیاه را در نوردد؛ و سکوتیا را آرام کند

بدان پایه توانگر باشد که کساد   پربار از افتخار و غنیمت به رم باز گردد،  را ایمن گرداند،آنگاه چون امپراطوري 

و سرانجام به فراغت جانشین خویش را معین   بدان مایه نیرومند که مخالفتها را نادیده انگارد،  اقتصادي را پایان دهد،

.روي در نقاب خاك کشد  دارد، جهان ارزانی میرا همچون میراث عالی خود بر » صلح رومی«در حالی که   کند و،

IX – بروتوس  

مردم عادي که عاشق عظمتند به آن آفرین گفتند؛ طبقات   چون خبر این نقشه اندك اندك در روم پخش شد،

دندانهاي خود را تیز کردند؛ و   که بوي سفارشهاي جنگی و چپاول ایاالت به مشامشان رسیده بود،  سوداگر،

بر آن شد که او را پیش از عزیمت   دید، که با بازگشت قیصر نابودي خویش را از پیش آشکار می  ،آریستوکراسی

  .بکشد

. زبانی سیسرون را در ستایش خویش برانگیخت  قیصر با آن بزرگزادگان با چنان بزرگواري رفتار کرده بود که گشاده

نی را که پس از شکست و بخشودگی باز با او به دشمنانی که تسلیم اختیار کرده بودند بخشید و فقط چند ت  همۀ

. هایی را که در چادرهاي پومپیوس و سکیپیو یافت نخوانده سوزاند نامه. جنگ برخاسته بودند محکوم به مرگ کرد

باز فرستاد و تندیسهاي   که هنوز بر او یاغی بود،  فرزند وي،  دختر و نوادگان اسیر پومپیوس را نزد سکستوس،

فرماندهی ایاالت را به بروتوس و کاسیوس و . دوباره برپا داشت  که هواخواهان قیصر واژگون کرده بودند،  ،پومپیوس را

هزاران دشنام شنید و دم بر نیاورد و کسانی را . ایشان واگذاشت  مقامات عالی دیگري را به بسیار کسان دیگر از زمرة

که حربا صفت هر دم به رنگی   سیسرون را،. حاکمه فرانخواندبرد در کار توطئه بر ضد جانش هستند به م که گمان می

خواه براي خود خواه   بلکه بزرگ داشت و از پذیرش هیچ یک از خواهشهاي آن خطیب،  آمد، نه همانا بخشود، درمی

کار نیز  بهاز گناه مارکوس مارکلوس نا تو  به اصرار سیسرون،  وي،. براي یارانش که هواخواه پومپیوس بودند، دریغ نکرد

قیصر را » جوانمردي باور نکردنی«) 46سال (اي شیوا به عنوان در دفاع از مارکلوس  سیسرون در خطابه. درگذشت

من این سخن نامدار »  :وي گفت. گشت کینه خواهتر از قیصر می  شد، ستود و اعتراف کرد که اگر پومپیوس پیروز می

خواه براي طبیعت باشد خواه براي   ام، من چندانکه باید زیسته: اي فتهام که گ و بس فرزانه وارت را با اندوه شنیده

 …. خواهم که این حکمت فرزانگان را یک سو بنهی؛ به بهاي به خطر افکندن ما فرزانه مباش از تو می …. ناموري

  ن به نام همۀسیسرو» .اي بنیاد آنها را ننهاده  )حتی(تو هنوز راهی دراز به فرجام کارهاي خویش داري و هنوز 

سناتوران با قیصر پیمان استوار بست که همه سر به سر سالمت او را پاس دارند و تن خویش را در برابر هر گزندي 

نه   سیسرون اکنون بدان پایه توانگر شده بود که در اندیشه افتاده بود تا کاخی دیگر،. که به او روي آورد سپر کنند

برد از بزمهایی که آنتونیوس و بالبوس و دیگر یاوران قیصر او را به  و لذت می  خرد،براي خود ب  کوچکتر از کاخ سوال،

اما قیصر فریفته نشد و به . آن زمان از شادمانی حکایت ندارد  هاي او هیچ گاه به اندازة نامه. کردند آنها دعوت می

چون هواداران » .از من بیزار استاما یقین دارم که سخت   هیچ کس به بزرگواري سیسرون نیست،»  :ماتیوس نوشت

پومپیوس دوباره جان گرفته و با قیصر ستیزه آغاز کردند، این تالران چربزبان عالم قلم با امیدهاي ایشان موافق شد و 

قیصر فقط پاسخی به عنوان بر ضد کاتو . اي در وصف کاتوي کهین نوشت که قیصر را به مقابله با او برانگیخت مرثیه

ار دیکتاتور در بهترین حالت خویش نیست؛ وي به سیسرون اختیار داد که تا در این معارضه سالح نوشت که نمود

عامۀ مردم شیوة سیسرون و اعتدال فرمانروا را پسندیدند که در . خویش را برگزیند، و پیروزي به چنگ خطیب افتاد

.رساله پرداخت  توانست حکم مرگ امضا کند، جایی که می
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از یاد بردن . توان با بخشودن عنادشان رام کرد اند نمی اند و سپس از آن محروم شده قدرت خو گرفتهکسانی را که به 

آریستوکراتها . ایم بزرگواري دیگران در حق ما به همان دشواري از یاد بردن گزندي است که خود به دیگري رسانده

نابودي آزادي را نکوهش . پیچیدند خود می در سنایی که جرئت رد پیشنهادهاي قانونی قیصر را نداشت از خشم بر

هاي ایشان را سنگینتر کرده بود ـ و حاضر به پذیرش این نکته بودند که شرط  کردند ـ همان آزادیی که کیسه می

درست است   از حضور کلئوپاترا و کایساریون در روم بیمناك بودند؛. محدود کردن آزادي ایشان است  بازگرداندن نظم،

دانست ـ  دانست ـ و که نمی اما که می  ورزیدند، زیست و هر دو بظاهر به یکدیگر مهر می زنش کالپورنیا می که قیصر با

شایعات پیوسته حمایت از آن داشتند که   گذشت؟ که به هنگام دیدارهاي پیاپی او با آن شهبانوي خوبرو چه می

مگر . متحد خود و او را در مشرق زمین برخواهد گزیدقیصر کلئوپاترا را به زنی خواهد گرفت و پایتخت امپراطوریهاي 

او فرمان نداده بود که تندیسش بر فراز کاپیتول در کنار تندیسهاي شاهان کهن رومی برپا شود؟ مگر با حک پیکرة 

 بر  هاي ارغوانی، که معموال ویژة شاهان بود، اي برنخاسته بود؟ مگر جبه هاي رومی به گستاخی بیسابقه خود بر سکه

مست الیعقل،  کاهنان،، کنسول آنتونیوس، عریان به شیوة 44فوریۀ سال  15در روز   در جشن لوپرکالیا،  کرد؟ تن نمی

رو که جماعت و قیصر سه بار رو برتافت؛ اما مگر نه از آن   اي را بر سر قیصر نهد، سه بار کوشید تا دیهیم شاهانه

غرولند کردند؟ مگر نه آنکه وي سه تریبونی را از کار بر کنار کرده بود به جرم آنکه دیهیم شاهی را که دوستانش بر 

سر تندیس او گذاشته بودند آنها برداشته بودند؟ یک بار در معبد ونوس نشسته بود و چون سناتوران به دیدار او 

برخی عذر آوردند که گرفتار حملۀ صرع شده است و دیگران بهانه . برنخاست براي پیشباز از ایشان از جاي  آمدند،

بر جاي نشسته مانده   هایش نجنبد، بیماري اسهال مبتالست و براي آنکه در چنین لحظۀ نابهنگامی روده کردند که به 

.تخت شاهی ببینند اما بسیاري از پاتریسینها بیمناك شدند که مبادا در یکی از همان روزها قیصر را بر. است

ـ » رنگ پریده و لندوك«مردي بیمارگون ـ و به وصف پلوتارك   گایوس کاسیوس،  چند روزي پس از جشن لوپرکالیا،

وي پیشتر چند تن از سناتوران را با خود . نزد مارکوس بروتوس رفت و اندیشۀ کشتن قیصر را در دلش انداخت

جلوي   دارانی را که قیصر، با محدود کردن اختیارات عامالن مالیات، و نیز برخی از سرمایه  همداستان کرده بود،

و حتی گروهی از سرداران قیصر را که غنایم و مناصبی را که او بخشیده بود در   یغماشان را در ایاالت گرفته بود،

یلت سرآمد مردان زیرا همگان او را در فض  وجود بروتوس براي پیشاهنگی در توطئه الزم بود،. دیدند شأن خود نمی

] از رم[سال پیش شاهان را  464رفت که وي از زادگان همان بروتوسهایی است که  چنین گمان می. شمردند می

آپیانوس . بود  قیصر،دشمن   مادرش سرویلیا خواهر ناتنی کاتو و زنش پورتیا دختر کاتو و بیوة بیبولوس، .راندندبیرون 

زیرا قیصر در ماههاي پیش از تولد بروتوس دلباختۀ سرویلیا   پنداشتند که بروتوس پسر قیصر است، می»  :گوید می

شاید بروتوس خود نیز بر همین عقیده بود و از . افزاید که قیصر بروتوس را فرزند خود انگاشت پلوتارك می» .بود

به جاي مردي از خاندان   سازان رم، رش را از راه به در برده و از او نیز، به گفتۀ شایعهچرا که وي ماد  قیصر بیزار بود،

اندیشید؛  وي همیشه اندوهگین و کم سخن بود، گویی که بر خطایی پنهانی می. یک حرامزاده ساخته بود  بروتوس،

استاد یونانی و . در رگانش باشدهمچون کسی که به هر تقدیر خون واالتباري . در عین حال رفتاري غرورآمیز داشت

بر او پوشیده نبود که مکتب . در مابعدالطبیعه پیرو افالطون بود و در اخالقیات شاگرد زنون  فلسفه بود؛  دلبستۀ

نیاکان ما بر آن بودند که ما «: به دوستی نوشت. شمرد کشتن جباران را روا می  مانند عقاید یونانی و رومی،  رواقی،

پرداخت و بعدها نامش با این » فضیلت»  اي دربارة وي رساله» .اگر چه پدر ما باشد  جباري گردن نهیم،نباید به هیچ 

با سودي به نرخ چهل و هشت درصد   با وساطت دالالن،  به شارمندان ساالمیس قبرسی،. مفهوم مجرد در هم آمیخت

که در آن هنگام در کیلیکیا معاون   وي از سیسرون،  چون وامداران از پرداخت بهرة جمع شده سرباز زدند،  داد؛ وام می
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و شایستگی فرمان   بر سیزالپین گل با پاکدامنی،. ها را به ضرب شمشیر رومی بازستاند خواست تا بهره  کنسول بود،

  ).45سال (از جانب قیصر به مقام پرایتوري شهري برگزیده شد   راند و چون به رم بازگشت،

کاسیوس منش سرکش نیاکان بروتوس را به یاد او آورد، . یشنهاد کاسیوس یکسره ناساز افتاداش با پ منش جوانمردانه

چون   که جوانی حساس بود،  وي،. و شاید بروتوس نیز بر سر غیرت آمد تا این معنی را با تقلید از نیاکانش ثابت کند

نوادگانت «یا » اي؟ بروتوس مگر مرده«اند که  هایی از این گونه حک کرده دید که بر تندیس بروتوس مهین نوشته

همانگاه میان . سیسرون چند رساله را که در این سالها نوشته بود به او پیشکش کرد. ، از شرم سرخ شد»ناخلفند

پاتریسینها این نجوا درگرفت که روز پانزدهم ماه مارس لوکیوس کوتا در سنا پیشنهاد خواهد کرد که قیصر به مقام 

کاسیوس . به حکم پیشگویی و خش سیبوالیی، پارتیان فقط از یک شاه شکست خواهند خورد  سلطنت برسد، زیرا،

گفت که سنایی که نیمی از اعضایش از گماشتگان قیصر فراهم آمده این پیشنهاد را تصویب خواهد کرد و هر  می

گران طرحهاي قطعی خود را  بروتوس تسلیم شد و آنگاه توطئه. گونه امیدي به بازگرداندن جمهوري بر باد خواهد شد

اي بر ران خود فرو برد تا نشان دهد  پورتیا راز توطئه را از زبان شوي خویش از این راه به در آورد که دشنه. ریختند

بروتوس یک دم اسیر احساسات کور شد و . هیچ گزند بدنی نخواهد توانست او را به زبان آورد  که اگر خود نخواهد،

.آنتونیوس نباید آسیبی برسداصرار کرد که به جان 

پیشنهاد کرد تا به عنوان   اش برپا شده بود، در انجمنی از دوستان که در خانه  قیصر،  شامگاهان چهاردهم مارس،

بامداد روز » .مرگ ناگهانی»  :و خود پاسخ داد  ؟»بهترین مرگ کدام است«موضوع مباحثه در این باره گفتگو کنند که 

خادمی نیز که مانند . خواست تا به سنا نرود و گفت که او را در خواب آغشته به خون دیده است زن قیصر از او  بعد،

اما . زن قیصر بیمناك بود تصویر نیاي قیصر را از دیوار فرو افکند تا دل قیصر را بدشگون کند و او را از رفتن باز دارد

از او خواست که به سنا برود و   گران بود، ز توطئهکه یکی از نزدیکترین دوستان او و نیز یکی ا  دکیموس بروتوس،

دوستی که از توطئه آگاه شده بود به دیدنش آمد تا او را . خود مؤدبانه جلسات آن را براي مدت نامعلوم تعطیل کند

بار  قیصر بر سر راه خود به سنا به سپوریناي طالع بین برخورد که یک. زنهار دهد، اما قیصر از خانه بیرون رفته بود

قیصر لبخند زنان گفت که آن » !از روزهاي سیزدهم و پانزدهم مارس بر حذر باش«: آهسته در گوشش گفته بود

» .اما آن روزها به سر نرسیده است»  :طالع بین سپورینا پاسخ داد. روزها فرا رسیده و کارهاي همه رو به راه است

، قربانیی را در برابر تماشاخانۀ پومپیوس نیاز  ري بودبه حکم سنتی که پیش از جلسۀ سنا جا  هنگامی که قیصر،

و در روایات آمده   قیصر اعتنایی به لوح نکرد،. لوحی به دستش دادند که در آن او را از توطئه خبر داده بودند  کرد، می

  .یافتنداست که پس از مرگ لوح را در دستش 

با سرگرم کردن آنتونیوس به حرف، وي را از   گران که از سرداران محبوب قیصر نیز بود، یکی از توطئه  تربونیوس،

بیدرنگ بر سرش  »بخشانآزادي «چون قیصر به تاالر آمد و بر کرسی خود جاي گرفت، . رفتن به سنا بازداشت

قیصر به یونانی به   چون مارکوس بروتوس قصد جانش کرد،  برخی،  به گفتۀ  دهد که، سوئتونیوس گزارش می. یختندر

قیصر یکسره   گوید که چون بروتوس بر قیصر زخم زد، تو هم؟ آپیانوس می  ـ یعنی فرزندم،» کاي سوتکنون»  :او گفت

هره کشید و تن به ضربتها داد و در پاي تندیس دست از مقاومت بداشت؛ پس رداي خویش را به روي سر و چ

  .بدین گونه آرزوي کاملترین مردي که روزگار باستان در دامن خود پرورده بود روا شد. پومپیوس به زمین افتاد
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  فصل دهم

  آنتونیوس

  م ق 30 – 44

  

I  - آنتونیوس و بروتوس  

ز آن رو نیست که رشتۀ کوششی بزرگ را در این امر ا. کشته شدن قیصر یکی از تراژدیهاي عمدة تاریخ بود

کشورداري گسست و پانزده سال دیگر آشوب و جنگ در پی آورد؛ زیرا تمدن به جاي ماند، و آوگوستوس آنچه را 

گران  توطئه: تراژدي از این روست که شاید هر دو طرف دعوي در آن حق داشتند. قیصر آغاز کرده بود به پایان رساند

حکومت   و قیصر در این باور که آشوب و وسعت امپراطوري،  قیصر سوداي شاهی در سر دارد، در این اندیشه که

از زمانی که سناي روم از قتل قیصر یک دم در حیرت فرو شد و سپس اعضاي . سلطنتی را اجتناب ناپذیر کرده است

که پس از واقعه   آنتونیوس،. بوده استبر سر این نکته میان آدمیان اختالف   آن پریشان و هراسناك پا به گریز نهادند،

زبان سیسرون از فصاحت باز ماند، حتی . دلیري را در احتیاط دید و در خانۀ خویش پناه گرفت  از راه فرا رسید،

گران چون از سنا بیرون آمدند  توطئه. ستود» پدر میهن خویش«او را به نام   دشنه به دست،  هنگامی که بروتوس،

اما آن   ایشان را با خود همراه کنند،» جمهوري«و » آزادي«میدان یافتند، پس کوشیدند تا با اوراد  خلقی آشفته را در

آدمکشان بر . شناخت رفت حرمتی نمی جمعیت شگفتزده دیگر براي عباراتی که مدتها براي پوشاندن آز به کار می

نگهبانان شمشیرزن خصوصی خود را بر جان خویش بیمناك شدند و در ساختمانهاي فراز کاپیتول پناه گرفتند و 

آنتونیوس، پس از آنکه فرستادگان ایشان را نزد . نزدیک شامگاهان سیسرون نیز به آنان پیوست. گرد آنها گماشتند

  .پاسخی دوستانه بر ایشان فرستاد  خود پذیرفت،

تیبانی جمعیت را باز خرد و آن گران گماشتگانی فرستادند تا پش توطئه. روز بعد جمعیت انبوهتري در میدان گرد آمد

اي را که براي  را به صورت انجمنی قانونی درآورد؛ آنگاه دل قوي کردند و از کاپیتول فرود آمدند و بروتوس خطابه

  .سنا آماده کرده بود براي جمعیت خواند

آزادي «. تاما جز خاموشی سرد پاسخی نیاف  کاسیوس نیز کوششی کرد،. خطابه در شنوندگان شوقی برنینگیخت

آنتونیوس که . هاي خویش رفتند دزدانه به خانه  به کاپیتول بازگشتند و چون جمعیت رو به کاهش گذاشت،» بخشان

ها و وجوهی را که قیصر در کاخ خویش باز نهاده بود از کالپورنیاي پریشان  پنداشت همۀ نامه خود را وارث قیصر می

به حکم اختیار تریبونی   در روز هفدهم مارس،. در نهان به رم فرا خواندپیر سربازان قیصر را   در عین حال،  گرفت؛

.ها را با خوشرفتاري و آرامش خویش شگفتزده کرد دسته  سنا را تشکیل داد و همۀ  جلسۀ  خود،

وي پیشنهاد سیسرون را براي عفو همگانی پذیرفت و رضا داد که بروتوس و کاسیوس به فرماندهی ایاالت گماشته 

فرمانها و قوانین و احکام انتصاب   به شرط آنکه سنا همۀ  ،)بهره نشوند یعنی بسالمت بگریزند و از قدرت نیز بی( شوند

چون بیشتر اعضاي سنا منصب یا درآمد خود را در پرتو همین قوانین به دست آورده بودند، . قیصر را تصویب کند

به نام کشورداري که صلح را از کام دیو   همگان بر آنتونیوس،  شرط را پذیرفتند و هنگامی که جلسۀ سنا پایان یافت،

سنا   روز هجدهم،. کاسیوس را به شام مهمان کرد  عصر آن روز آنتونیوس،. آفرین گفتند  جنگ بیرون کشیده است،

و   وصیت قیصر را نافذ شمرد، حکم داد تا تشییعی رسمی از جنازة او به عمل آید،  دوباره به کنکاش نشست،

  .نتونیوس را برگماشت تا به شیوة معمول مرثیۀ مرسوم را ایراد کندآ
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که آن را به امانت نزد خود داشتند، باز گرفت و   روز نوزدهم آنتونیوس وصیتنامۀ قیصر را از دوشیزگان آتشبان،

ر در وصیتنامه چنین آمده بود که دارایی خصوصی قیص. نخست براي جمعی کوچک و سپس گروهی بزرگ برخواند

یعنی کایوس اوکتاویوس را فرزند خوانده و وارث وي   باید به نوادگان برادرش برسد و آنگاه یکی از این نوادگان،

دیکتاتور همچنین باغهاي خود را به مردم واگذاشته .) و این نکته حیرت و خشم آنتونیوس را برانگیخت( نامیده بود 

خبر این . سترس براي هر شارمند رومی باز نهاده بودبود تا به صورت گردشگاهی همگانی درآید و سیصد س

اش  جنازة قیصر که در خانه  و هنگامی که، در روز بیستم،  دستیهاي نیکوکارانه بتندي در شهر پخش شد؛ گشاده

براي   و از جمله سربازان قدیمی قیصر،  جمعیتی انبوه،  مومیایی شده بود براي آیینهاي واپسین به فوروم آورده شد،

اما همینکه به   گویا آنتونیوس نخست با خویشتنداري و احتیاط سخن گفته است،. داي احترام به او گرد آمدندا

هنگامی که رداي . احساسات نهانش سر از سینه بر زده و اخگر فصاحتش را برافروخته است  هاي سخن رسیده، میانه

عواطف جمعیت   داشته بود از تابوت عاج بیرون کشید،پاره پاره و خونینی را که قیصر به هنگام دشنه خوردن بر تن 

مردم از هر سو   هاي غریب و فریادهاي دیوانه وار، در میانه مویه. چنان برانگیخته شد که فرونشاندن آن ممکن نبود

کهنه سربازان سالحهاي خویش را همچون پیشکشی . هاي چوب گرد آوردند و آتشی در پاي جنازه برافروختند پاره

. هایشان را هاي خود و خنیاگران سازهاشان و زنان گرانبهاترین پیرایه وي خرمن آتش انداختند و بازیگران جامهبه ر

ها سخت نگهبانی  گران را بسوزانند؛ اما از آن خانه هاي توطئه برخی از شوریدگان نیمسوزها از آتش برگرفتند تا خانه

  عیت همۀ شب را کنار آتش فروزان گذراند و بسیاري از یهودیان،خیل جم. شد و خانه خدایان از رم گریخته بودند می

سه روز آنجا سرودهاي کهن خویش را که ویژة تشییع   که وجود قوانین موافق حال خود را مدیون قیصر بودند،

ود تا زد تا آنکه سرانجام آنتونیوس سربازان خود را فرم آن روزها آشوب در پایتخت موج می. خواندند مردگان بود می

.تارپیانی به زیر اندازند  یغماگران سمج را از صخرة

همچنانکه آوگوستوس نیمۀ دیگر بود؛ آنتونیوس سرداري شایسته و آوگوستوس   آنتونیوس یک نیمۀ قیصر بود،

م زاده شد و  ق 82آنتونیوس در سال . سیاستمداري گرانمایه بود، اما هیچ یک هر دو صفت را در خود جمع نداشت

و کامرانی به سر برده   خوراك خوب،  زن،  زرگی از زندگی خود را در اردوگاهها و بخش بیشتري را در پی باده،بخش ب

  خوشخویی،  سرزندگی،  یعنی از قوت بدنی،  اگر چه واالتبار و خوبرو بود، از فضایل ویژة مردم ساده بهره داشت،. بود

در   زیرا حرمسرایی از مرد و زن در رم داشت و،  سپید کرده بود، وي روي قیصر را. و وفاداري  دلیري،  دستی، گشاده

در آن سکونت گزید،   خانۀ پومپیوس را در حراج خرید،. سفر، همواره یک روسپی یونانی در تخت روان همراهش بود

و مدخل  در میان اسناد قیصر، احکام انتصاب دوستان و فرمانهایی موافق مقصود. و سپس از پرداخت بها سر باز زد

در ظرف دو . خواست در میان اسناد قیصر نهاد اینها و چیزهایی را که خود می) یا به گفتۀ برخی(خویش یافت ـ 

دالري را که  25‘000‘000قریب . هاي خود را پرداخت و مردي توانگر شد دالر از بدهی 1‘500‘000معادل   هفته،

چون . دالر دیگر از خزانۀ خصوصی قیصر برداشت 5‘000‘000به ودیعه گذاشته بود گرفت و  اوپسقیصر در معبد 

  به رغم شرکت در قتل قیصر،  که از جانب قیصر فرمانرواي سیزالپین گل شده بود،  دید که دکیموس بروتوس،

اند تا خود بر آن ایالت، که از نظر استراتژیک اهمیت اي از انجمن گذر الیحه  همچنان بر آن مقام پرسود باقی است،

مقدونیه را   همین گونه مارکوس بروتوس و کاسیوس،. دست یابد و دل دکیموس را نیز به مقدونیه خوش کرد  داشت،

  .به دکیموس و سوریه را به دوالبال واگذاشتند و خود به حکومت کورنه و کرت خرسند شدند

قیصر را به روم دعوت کرد تا آنتونیوس را   فرزند خواندة  آنتونیوس به هراس افتاده بود، سنا، که از قدرت روزافزون

 44در سال   که بعدها خود را به مقام بزرگترین دولتمرد تاریخ روم رساند،  کایوس اوکتاویوس،. وهنی رسانده باشد

نام خویش را نیز براي باز شناخته شدن بر آن اش را بر خود نهاد و  نام پدر خوانده  بنا به سنت،. م هجده ساله بود ق
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را گرفت ) همایون فر(نام واالي آوگوستوس   تا آنکه هفده سال بعد،  افزود و نامش کایوس یولیوس اوکتاویانوس شد،

پدر بزرگش صرافی در بازار پلبها در   خواهر قیصر،  مادر بزرگش یولیا،. که در طی قرون به آن شناخته شده است

در کودکی . و پدرش نخست شهردار پلبی و سپس پرایتور و بعد فرمانرواي مقدونیه بود  واقع در التیوم، ولیتراي

در ظرف سه سال واپسین زندگی . سادگی اسپارتی را به تربیت آموخت و ادب و فلسفۀ یونان و روم را فرا گرفت

قیصر آن بود که پسري مشروع از خود  یکی از دردهاي زندگی. گذارند بیشتر روزهایش را در قصر او می  قیصر،

قیصر این پسر را در سال . بینیهاي بزرگ او بود که اوکتاویوس را به فرزندي پذیرفت نداشت و باز این یکی از ژرف

م با خود به اسپانیا برد و از دیدن دالوري آن بیمار ناتوان و عصبی در تحمل خطرات و سختیهاي نبرد خرسند  ق45

: چهرة او را براي ما آشنا کرده است  تندیسهاي بسیار،. ت تا فنون جنگ و حکومت را به دقت بیاموزداو را واداش. شد

که ) آرمانخواهی(و سرسخت؛ ایدئالیستی   باگذشت،  با اراده،  و در عین حال کمرو،  ظریف، جدي،  مردي بود فرهیخته،

نحیف و رنگ پریده بود و از . است که مرد عمل باشد اندیشمندي که با رنج بسیار آموخته  به اجبار واقعپرداز شده،

اي که  از دوستان قوي بنیه  در پرتو پرهیز و زندگانی منظم،  نوشید و، خورد و کمتر می کم می. برد سوء هاضمه رنج می

.بر گردش بودند بیشتر زیست

قر اوکتاویانوس و سپاهش، شد و خبر قتل و در ایلیریا یعنی م  اي آزاد شده وارد آپولونیا، بنده  ،44در پایان ماه مارس 

که او را   ، قیصر  مهرش به عم بزرگش،  همۀ. جوان حساس از ناسپاسی آدمیان سخت برآشفت. وصیت قیصر را آورد

در او به جوش آمد و   آنچنان پرورده بود و با سري چنان پرشور براي بازسازي کشوري پریشان کوشیده بود،

پس با کشتی از دریا . قیصر را خونسرد و آرام به پایان رساند و کین مرگش را برآوردمصممش ساخت تا کارهاي 

در آنجا خویشاوندانش به او اندرز دادند تا خود را نهان کند مبادا . و به سوي روم شتافت  به بروندیسیوم رفت،  گذشت،

اما چون اوکتاویوس چنین . کاري نزندمادرش نیز وي را اندرز داد که دست به . که آنتونیوس دست به خون او یازد

مادر شاد شد و فقط به او پیشنهاد کرد که تا حد ممکن شکیبایی و زیرکی پیشه کند و از   اي را خوار شمرد، شیوه

  .وار تا پایان عمر پیروي کرد وي از این اندرز فرزانه. ستیزة آشکار بپرهیزد

و شگفتزده شد از   که بر ضد دشمنان قیصر چه کارها شده است، اوکتاویانوس به دیدار آنتونیوس رفت و از او پرسید

چرا که وي از تسلیم سیزالپین گل به   اینکه آنتونیوس را سرگرم بسیج سپاهی براي جنگ با دکیموس بروتوس یافت،

له به هر از جم  اوکتاویانوس از آنتونیوس خواست تا میراث قیصر را برابر با وصیت او خرج کند،. وي سرباز زده بود

پس اوکتاویانوس . آنتونیوس دالیل بسیار براي تأخیر آورد. دالر از محل میراث بپردازد 45شارمند رومی قریب 

.وجوهی از دوستان قیصر وام گرفت و پول سربازان قدیمی را پرداخت و با این چادر سپاهی براي خود بسیج کرد

، اعالم داشت که به جانش سوءقصدي  خشم آمده بود به» پسرك«آنتونیوس، که به گفتۀ خود از گستاخی این 

. اوکتاویانوس مدعی بیگناهی خود شد. صورت گرفته و ضارب اوکتاویانوس را محرك عمل خود دانسته است

سیسرون از این ستیزه بهره جست تا اوکتاویانوس را مجاب کند که آنتونیوس بزهکاري سیاهدل است و باید بینی او 

اوکتاویانوس با او همداستان شد و دو لژیون خود را با لژیونهاي هیرتیوس و پانسا در یک سپاه . را به خاك مالید

آتش این  فیلیپیکوسسیسرون با نگارش چهارده . گردآورد و همراه آنها روانۀ شمال در پی نبرد با آنتونیوس شد

مطابق سنتی   ها را در سنا یا انجمن خواند و برخی دیگر را، اي از این خطابه پاره  وي  را تیزتر کرد؛جنگ خانگی تازه 

پس از نبردي که در موتینا . در کوي و برزن پراکند  ،»تبلیغات«که براي بدنام کردن حریفان جنگی رایج بود، از براي 

؛ اما هیرتیوس و پانسا به خاك هالك افتادند و )44سال (آنتونیوس شکست خورد و گریخت   درگرفت،) مودنا(

وي با پشتیبانی این نیرو سنا را . اوکتاویانوس به رم بازگشت و فرمانرواي یکتاي لژیونهاي سنا و نیز سپاهیان خود شد

. داندگران را لغو کند، و همۀ آنان را به مرگ محکوم گر احکام عفو توطئه  واداشت تا او را به مقام کنسولی برگزیند،
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چون دریافت که اکنون سیسرون و سناتوران دشمن اویند و او را همچون افزاري موقت به زیان آنتونیوس به کار 

گانه  برند، اختالفات خود را با آنتونیوس پایان داد و به همراهی او و لپیدوس دومین تریوم ویراتوس یا شوراي سه می

آنکه به مقاومتی برخورند  متحد این سه تن به رم هجوم آوردند و بینیروهاي ). م ق33تا  43از سال (را تشکیل داد 

تشکیل تریوم ویراتوس   انجمن،. کاران به جنوب ایتالیا و ایاالت گریختند بسیاري از سناتوران و محافظه. آن را گرفتند

  .را تصویب کرد و اختیاراتی کامل به مدت پنج سال به آن داد

هاي خویش را سرو سامان  براي آنکه مزد سپاهیان خود را بپردازند و خزانه  دوس اینک،اوکتاویانوس و آنتونیوس و لپی

نام سیصد سناتور و دو . را در تاریخ رم برپا داشتند» حکومت وحشت«دهند و کین قتل قیصر را برآورند، خونبارترین 

سر متهمی را بیاورد بیست و پنج هزار  اي که هزار بازرگان را براي کشتن نشان کردند و ندا در دادند که به هر آزاده

کودکانی که اموالی . پولداري در زمرة جنایت به شمار آمد. دراخما و به هر بنده ده هزار دراخما پاداش خواهند داد

و کشته شدند؛ بیوگان از میراث خویش محروم گشتند؛ از هزار و   برایشان به ارث گذاشته شده بود محکوم به مرگ،

اي از ثروت خود را به تریوم ویراتوس تحویل دهند؛ سرانجام  روتمند خواسته شد تا بخش عمدهچهار صد زن ث

از جان آتیکوس درگذشتند، زیرا . نیز به ذخیره گذاشته شده بود ضبط شد» دوشیزگان آتشبان«پولهایی که نزد 

وانمردي، وجوهی هنگفت براي بروتوس در عین سپاسگزاري از این ج  و او،. زن آنتونیوس، را یاري رسانده بود  فولویا،

. اعضاي تریوم ویراتوس به سربازان خود فرمان دادند تا همۀ گریزگاههاي شهر را پاس دارند. و کاسیوس فرستاد

برخی تا واپسین دم مقاومت کردند و جان . و دودکشها نهان شدند  هاي بامها، گندآبروها، خرپشته  متهمان در چاهها،

غوغا سر تسلیم به تیغ دژخیمان نهادند؛ جمعی دیگر از گرسنگی مردند یا خود را حلق آویز یا  سپردند و گروهی بی

در آب غرق کردند؛ برخی خود را از بام یا در آتش افکندند؛ برخی نابجا کشته شدند؛ و برخی نیز، که نامشان در 

که مقام تریبونی داشت و مرگ را   سالویوس،. خود را به روي اجساد خویشاوندان کشتند فهرست محکومان نبود، 

  فرستادگان تریوم ویراتوس به بزمگاه درآمدند؛ سرش را بریدند،. بزم واپسین را براي دوستان برپا کرد  دید، ناگزیر می

بندگان فرصت را غنیمت شمردند تا شر اربابان . و فرمان دادند که بزم ادامه یابد  اش را به روي میز باز گذاشتند، تنه

اي به جامۀ ارباب خود  اما بسیاري تا پاي مرگ از جان صاحبانشان دفاع کردند؛ بنده  یر را از سر خود کم کنند،سختگ

پسران براي دفاع از پدران جان دادند، اما برخی نیز پدران خویش را بغدر به . درآمد و به جاي او سر به تیغ سپرد

زنان زناکار یا فریب خورده شوهران خود را تسلیم . رث ببرندچنگ دشمن انداختند تا بخشی از اموال ایشان را به ا

یک بار   فولویا، زن آنتونیوس،. زن کوپونیوس در آغوش آنتونیوس خفت تا جان خویش را در امان دارد. کردند

کوشیده بود تا کوشک همسایه اش روفوس را بخرد و روفوس نفروخته بود؛ اما اکنون با آنکه کوشک را به فولویا 

. اش میخکوب کرد اش را به در خانه فولویا نامش را در فهرست محکومان نهاد و سر بریده  شکش کرده بود،پی

آنتونیوس شوهر بیوة کلودیوس و پسر خواندة . آنتونیوس نام سیسرون را در صدر فهرست محکومان به مرگ نهاد

آنتونیوس بحق از دشنامهاي   شته از این،لنتولوس کاتالیناري بود که سیسرون هر دو را در زندان کشته بود؛ گذ

اما چندان پاي نفشرد؛ وي   اوکتاویانوس به کار آنتونیوس اعتراض کرد،. خشمگین بود» فیلیپیکوسها«بیدریغ 

خویش  گوي گستاخ در توجیه روابط دوستانۀ  و ابهامی را که آن بذله  توانست ستایش سیسرون را از قاتالن قیصر، نمی

اما دچار دریا زدگی شد؛ از کشتی   سیسرون کوشید تا بگریزد، .ببردکاران آورده بود، از یاد  راي محافظهبا وارث قیصر ب

  روز بعد خواست آنجا بماند و چشم به راه دژخیمان بنشیند،. فرود آمد و شب را در کوشک خود در فورمیاي گذراند

و همانگاه که وي را به   اما بندگانش او را بزور سوار تخت روان کردند،  نهاد؛ را آنان را بر دریاي خروشان رجحان میزی

بندگانش خواستند به مقاومت برخیزند، اما سیسرون به آنان . سربازان آنتونیوس رسیدند  بردند، سوي کشتی می

بدنی از غبار پوشیده و ریش و مویی ژولیده و «آنگاه با . ار کنندفرمان داد تا تخت روان به زمین نهند و تسلیم اختی
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به فرمان آنتونیوس ). م ق 43سال (سرش را دراز کرد تا سربازان آن را آسانتر ببرند » اي خسته از رنجوریها چهره

خندید و به  آنتونیوس پیروزمندانه. دست راست سیسرون را نیز بریدند و با سرش نزد اعضاي تریوم ویراتوس آوردند

. قاتالن دویست و پنجاه هزار دراخما بخشید و آن سر و دست را در فوروم آویخت

. ، اعضاي تریوم ویراتوس با نیروهاي خود از آدریاتیک گذشتند و از راه مقدونیه بر تراکیا حمله بردند42در آغاز سال 

فراهم   اي که در روم سابقه نداشت، به پایه  در آنجا بروتوس و کاسیوس بازپسین سپاه جمهوري را با گرفتن خراج،

چون اهل رودس . این دو از شهرهاي خاوري امپراطوري خراج ده سال را خواستند و گرفتند. آورده بودند

آنان را که   کاسیوس بر آن بندر بزرگ تاخت و به همۀ شارمندان فرمان داد تا ثروت خود را تسلیم کنند،  سرپیچیدند،

هاي طرسوس را منزلگاه سربازان خود  در کیلیکیا خانه. دالر با خود برد 10‘000‘000و قریب   ،دو دل بودند کشت

شارمندان براي آنکه این مبلغ را گردآوردند، همۀ زمینهاي   دالر گرفت و شهر را ترك کرد؛ 9‘000‘000کرد تا آنکه 

د و مردم آزاد شهر را به بندگی فروختند ـ هاي فلزي معابد را آب کردن شهر را به حراج گذاشتند و ظروف و پیرایه

  اند، و سرانجام نوجوانان را؛ بسیاري چون دریافتند که فروخته شده  سپس زنان و پیرمردان،  نخست پسران و دختران،

. دالر از مردم باج گرفت و ساکنان چهار شهر را به بندگی فروخت 4‘200‘000کاسیوس در یهودا . خود را کشتند

چون شارمندان کانتوس درخواست او را رد کردند، وي شهر را چندان به محاصره . به زور مبالغی گردآورد بروتوس نیز

بروتوس، که دوستدار فلسفه بود، بیشتر در آتن . نگاه داشت تا شهریان گرسنه اما سرسخت همگی خود را کشتند

زگرداندن حکومت خویش صالي جنگ در زادگان رومی که در پی با گذراند؛ اما شهر پر بود از نجیب روزگار می

و   سپاهیانش را با نیروهاي کاسیوس یکی کرد،  بروتوس کتابهایش را بست،  چون وجوه کافی فراهم آمد،. دادند می

  .رهسپار کارزار شد

جناح بروتوس نیروهاي اوکتاویوس را پس راند و . م در فیلیپی به هم خوردند ق42نیروهاي دو طرف در سپتامبر سال 

کاسیوس به سپردار خود فرمان داد که . اما نیروهاي آنتونیوس لژیونهاي کاسیوس را تارومار کرد  اردوگاهش را گرفت؛

این پیروزي را بگیرد؛ اوکتاویانوس بر اثر   توانست بیدرنگ دنبالۀ و فرمانش روا شد؛ آنتونیوس نمی  وي را بکشد،

آنتونیوس سراسر سپاه را سر و سامانی تازه داد و پس از . افتادو آشوب در سپاهیانش   بیماري در چادر خود ماند،

بروتوس چون سربازانش را در حال . چند روزي با آنها بر بروتوس تاخت و ماندة سپاهیان جمهوري را تار و مار کرد

. اخت و مردوي خود را به روي شمشیر دوستی اند  پی برد که نبرد را باخته است؛  شاید با دلی آسوده،  تسلیم دید،

.هنگامی که آنتونیوس به سر نعش او آمد، آن را با جبۀ ارغوانی خویش پوشاند، زیرا این دو زمانی دوست هم بودند

II – آنتونیوس و کلئوپاترا  

پسر   بسیاري از آنان ـ از جمله پسر کاتو،. آریستوکراسی کهن در فیلیپی به واپسین نبرد زمینی خود دست زد

  پیروزگران،. تیلیوس واروس و کوینتوس البئو ـ مانند بروتوس و کاسیوس خود را کشتندکوین  هورتنسیوس،

و آنتونیوس، به   افریقا به لپیدوس داده شد؛ اوکتاویانوس مغرب زمین را گرفت؛: امپراطوري را میان خود بخش کردند

یاوریهاي   ه به پول نیاز داشت،که همیش  آنتونیوس،. مصر و یونان و مشرق زمین را اختیار کرد  انتخاب خویش،

شهرهاي خاوري به دشمنانش را بدان شرط بخشید که مبلغی برابر آنچه به دشمنانش داده بودند به او نیز بدهند ـ 

. خوشخویی دیرین را باز یافت  چون پیروزي وي را بظاهر آرام بخشیده بود،. یعنی مالیات دهساله را یکساله بپردازند

وي از خواستهاي خویش در   او را در مقام ایزد دیونوسوس درود گفتند، باکانتهاسوسی در جامۀ هنگامی که زنان اف

وي شهرهاي . خانۀ یک مهتر ماگنسیایی را به آشپز خود بخشید  حق آنان درگذشت؛ اما به پاداش شامی چرب،

منی در افسوس فراخواند و در تعیین مرزها و تدبیر امور این ممالک روشی چنان خردمندانه یونیایی را به شکل انج

وي همۀ کسانی را که به ضدش جنگیده . پیش گرفت که آوگوستوس ده سال بعد تغییري در اوضاع آنها الزم ندید
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دست کاسیوس و بروتوس  به شهرهایی که بیش از همه از. جز آنان که در کشتن قیصر دست داشتند  بودند بخشود،

آسیب دیده بودند وسایل مرمت داد؛ چند تاي آنها را از پرداخت مالیات به رم معاف کرد؛ بسیار کسان را که از جانب 

گران به بردگی فروخته شده بودند رهایی بخشید؛ و شهرهاي سوریه را از چنگ خودکامگیی که دموکراسی را  توطئه

  .گردانددر آنها برانداخته بودند آزاد 

داد، چندان تن به کامرانی داد که حرمت  خود را بروز می  آنتونیوس در همان حال که این محاسن سرشت سادة

وي خویشتن را در جمع رقاصان و خنیاگران و روسپیان و بزم آرایان غوغاگر . مقامش از دیدة فرمانبردارانش برفت

نیز . آورد آورد، او را به همسري و همخوابگی خود در می یافکند و هر گاه زنی خوبرو طبع هوسرانش را به جنبش م

رسوالنی نزد کلئوپاترا فرستاد و به او فرمان داد تا در طرسوس نزد او حاضر شود و پاسخگوي این اتهام باشد که چرا 

ان که خواست و آنچن کلئوپاترا آمد، اما آنگاه که خود می. به کاسیوس در گردآوري مال و سپاهی یاري کرده است

کلئوپاترا   هنگامی که آنتونیوس در فوروم بر تختی نشسته و منتظر دفاع و محاکمۀ کلئوپاترا بود،: پسندید خود می

زرکش، و پاروهایی سیمین که   دماغۀ  آمد؛ زورقی با بادبانهاي ارغوانی، سوار بر زورق از رودخانۀ کودنوس فرا می

در هیئت پریان   هاي او بودند، که همه ندیمه  کارکنان کشتی،. رفت میلبکها و چنگها پس و پیش  همگام با نواي نی

چون خبر این منظر دلربا میان . و خود نیز در جامۀ ونوس زیر سایبانی زربفت آرمیده بود  ،رحمتدریایی و االهگان 

کلئوپاترا از او . به کرانۀ رود نهادند و آنتونیوس را بر تخت خود تنها گذاشتندهمگی رو   مردم طرسوس پراکنده شد،

انگیزي از مالزمان به میهمانی آمد؛ کلئوپاترا  آنتونیوس با جمع رعب. دعوت کرد تا شام را با او در زورقش صرف کند

زمانی که . لبخندهایش رشوه داد و سرداران او را نیز با پیشکشها و  در پذیرایی آنان هیچ تجملی را فرو نگذاشت،

، وي را در  در سن بیست و نه سالگی  آنتونیوس به او دلباخته بود و اکنون،  کلئوپاترا در اسکندریه دختري بیش نبود،

و   قبرس،  کویله ـ سوریا،  وي سخن را با سرزنش کلئوپاترا آغاز کرد، اما با اهداي فنیقیه،. یافت اوج دلربایی می

خواست پاداش داد و دعوت  کلئوپاترا نیز او را آنچنانکه می. عربستان و کیلیکیا و یهودا به او پایان برد بخشهایی از

، از شهد عشق )م ق 40ـ  41سالهاي (در آنجا آنتونیوس زمستانی را به بیغمی گذراند . کرد که به اسکندریه بیاید

رفت و یکسره از یاد برده بود که باید بر یک امپراطوري فرمان  می موزهنوشید و به شنیدن سخنرانی در  شهبانو می

رو اما ناتوان بزودي طمع روم پرتوان را  دانست که مصر مایه کلئوپاترا می. وي نبود  اما کلئوپاترا خود دلباختۀ. راند

وي به این اندیشه در . تاج و تختش در زناشویی با خداوندگار روم استبرخواهد انگیخت و تنها راه رستگاري کشور و 

به وسوسه   آنتونیوس نیز، که جز سیاست قیصر سیاستی نداشت،. رفت پی قیصر رفته بود و اینک در پی آنتونیوس می

.افتاد که رؤیاي یگانگی روم و مصر را تحقق بخشد و پایتخت خود را در سرزمین دلکش شرق برپا سازد

زنش فولویا و برادرش لوکیوس براي برافکندن قدرت   همانگاه که آنتونیوس در اسکندریه به خوشگذرانی سرگرم بود،

جویان و  اي از حادثه  سنا جز جرگه  :اوکتاویانوس در رم روزگار خوشی نداشت. چیدند اوکتاویانوس در رم توطئه می

سکستوس پومپیوس از ورود غذا   نابسامان بودند؛» خلقیان« کارگران از بیکاري به ستوه آمده و  سرداران نبود؛

و   کرد؛ بیمناکی بازرگانی را دچار رکود ساخته بود؛ باجگیري و یغماگري ثروتی به جا نگذاشته بود؛ جلوگیري می

از رواج ها  گذراندند، زیرا بر آن بودند که بامدادان چه بسا سکه پروایی و هرزگی روزگار می بسیاري از مردم به بی

. اوکتاویانوس خود در این زمان مظهري از بیعفتی بود. بیفتد یا اموال ایشان باز به تاراج رود یا پیک اجل در رسد

براي کامل کردن آشوب، سپاهی گردآوردند و از همۀ ایتالیاییان خواستند که حکومت اوکتاویانوس   فولویا و لوکیوس،

و به زور گرسنگی وي را از میدان بدر   لوکیوس را در پروژا محاصره،  وکتاویانوس،سردار ا  مارکوس اگریپا،. را براندازند

. فولویا بر اثر بیماري و ناکامی و دلشکستگی از سرگرانی آنتونیوس در حق خود مرد). 40مارس سال (کرد 

گذشت و سپاه  اما آنتونیوس از دریا  اوکتاویانوس لوکیوس را به امید نگاه داشتن صلح با آنتونیوس بخشید،
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سپاهیان در خردمندي بر پیشوایان خود پیشی گرفتند، از نبرد با . اوکتاویانوس را در بروندیسیوم محاصره کرد

، خواهر  آنتونیوس، به نشانۀ خوشرفتاري). 40سال (و پیشوایان را واداشتند تا با هم آشتی کنند   ، یکدیگر سرپیچیدند

هر کس چند صباحی شادمان بود؛ و ویرژیل که اکنون . را به زنی گرفت  یزگار،اوکتاویاي نجیب و پره  اوکتاویانوس،

.کرد بازگشت حکومت خوش ایدئالی ساتورنوس را پیشگویی می  نوشت، چهارمین سرود شبانی خود را می

زن نخست خود   پس،. لیویا زن آبستن تیبریوس کالودیوس نرون شد  اوکتاویانوس دلباختۀ  م، ق 38در سال 

چون لیویا از دودمان . ریبونیا را طالق داد و نرون را مجاب کرد که لیویا را آزاد کند، آنگاه خود او را به زنی گرفتسک

کالودیوس بود و از این رو با آریستوکراسی پیوند داشت، اوکتاویانوس به میانجیگري او راه آشتی با طبقات مالدار را 

گریزان را نزد اربابان خود بازگرداند و بردبارانه همت کرد تا نظم را   بردةوي از نرخ مالیات کاست و سی هزار . گشود

ناوگان سکستوس   به یاري آگریپا و صدو بیست کشتیی که آنتونیوس به او داده بود،. دوباره در ایتالیا برقرار کند

). 36سال (پومپیوس پایان داد  ، و به مقاومت هواداران خوراك مورد نیاز رم را تأمین کرد  پومپیوس را از میان برد،

  .عمر به مقام تریبونی برگزید  او را براي همۀ  به نشانۀ ستایش،  ، سنا

آنجا یکچند طعم زیستن با زن خوب را . با او به آتن رفت  آنتونیوس، پس از زناشویی با اوکتاویا به آیین رسمی در رم،

اما، در عین حال، به . یا از محضر فیلسوفان بهره جستو در کنار اوکتاو  چشید، سیاست و جنگ را یک سو نهاد،

در خدمت شاه پارتی درآمده   فرزند سردار قیصر،  البینوس،. هاي قیصر براي فتح سرزمین پارت پرداخت بررسی نقشه

). م ق 40سال (یعنی ایاالت پردرآمد روم، ره نموده بود   و سپاهیان پارتی را پیروزمندانه به گشودن کیلیکیا و سوریه،

و پول را کلئوپاترا فراوان   آنتونیوس براي دفع این خطر به سپاه نیازمند بود و براي پرداخت مزد سپاهیان به پول،

اوکتاویا را به رم باز فرستاد و از کلئوپاترا خواست که   که از پارسایی و صلح ملول شده بود،  یکباره آنتونیوس،. داشت

وي   جویانۀ کلئوپاترا با خود گروهی سپاهی براي آنتونیوس آورد، اما سوداهاي عظمت. براي دیدار او به انطاکیه بیاید

آنتونیوس با صد هزار مرد بر سرزمین . اي خود جز مبلغی اندك به او نپرداخت و گویا از خزانۀ افسانه  را نپسندید،

نزدیک به نیمی از سپاهش هنگام آن را به تصرف آورد و   و بیهوده کوشید تا شهرهاي عمدة) 36سال (پارت تاخت 

آنتونیوس، بر سر . به هالکت رسیدند  کیلومتر از سرزمین دشمن، 480اي به وسعت  در منطقه  نشینی دلیرانه، عقب

چون آن را در   آنگاه خود براي خویش آیین پیروزي ترتیب داد و،. ارمنستان را به امپراطوري افزود  راهش به روم،

کلئوپاترا را   ،)32سال (اي براي اوکتاویا فرستاد  وي طالقنامه. سراسر ایتالیا را شگفتزده کرد  اسکندریه جشن گرفت،

و ایاالت خاوري امپراطوري را براي   او و کایساریون را در مقام فرمانروایی مشترك مصر و قبرس نشاند،  به زنی گرفت،

ون دانست که بزودي باید اوکتاویانوس حساب خود را چ. پسر و دختري که کلئوپاترا از او زاییده بود به ارث گذاشت

کلئوپاترا او را برانگیخت تا به آخرین قمار بر سر قدرت . یک سال تن به کامرانی و تجمل پرستی داد  یکسره کند،

و این عبارت را به عنوان سوگند محبوب   پس او را یاري کرد که سپاهی و ناوگانی فراهم آورد،. برترین دست یازد

».به آن یقین که روزي در کاپیتول حکم خواهم راند«: یش برگزیدخو

III – آنتونیوس و اوکتاویانوس  

و نیز   آنتونیوس در رم زیست و فرزندان آنتونیوس از فولویا،  غوغا در خانۀ اوکتاویا طرد خویش را آرام تحمل کرد و بی

  که هر روز گواه افسردگی خاموش او بود،  اوکتاویانوس،. دو دختري را که خود از او زاییده بود، وفادارانه بزرگ کرد

. هم ایتالیا و هم خود او را به روز سیاه خواهند نشست  یقین یافت که اگر آنتونیوس در سوداهاي خود کامیاب شود،

گذارترین آنتونیوس شهبانوي مصر را به زنی گرفته و خراج: از این رو بر آن شد که ایتالیا را نیک از اوضاع آگاه کند

خواست اسکندریه را پایتخت امپراطوري کند و روم  ایاالت روم را به او و فرزند نامشروعش واگذاشته بود و اکنون می

پیامی براي سنا فرستاد و پیشنهاد ) اعتنایی پس از سالها بی(هنگامی که آنتونیوس . و ایتالیا را زیر دست آن قرار دهد
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  اید بازنشسته و گوشه نشین شوند و نهادهاي جمهوري دوباره برپا گردد،کرد که وي و اوکتاویانوس هر دو ب

آنتونیوس بود و وي آن را   اوکتاویانوس خود را بدین گونه از گرفتاري رهانید که سندي را که به ادعاي او وصیتنامۀ

رزندان خود از کلئوپاترا را در این وصیتنامه، آنتونیوس ف. بزور از دوشیزگان آتشبان ستانده بود براي سناتوران خواند

. در اسکندریه به خاك سپرده شود) کلئوپاترا(وارثان مطلق خویش معین کرده و فرمان داده بود که در کنار شهبانو 

به عوض آنکه این گمان را   بر سنا اثري قاطع گذاشت و،  به جاي آنکه با تردید تلقی شود،  عبارت آخر وصیتنامه،

سنا و ایتالیا را   اي که در رم امانت نهاده شده مشکل بتواند چنین ترتیباتی را حکم دهد، برانگیزد که وصیتنامه

اوکتاویانوس با . مملکت خود کند  خواهد امپراطوري را به یاري آنتونیوس ضمیمۀ مطمئن ساخت که کلئوپاترا می

اعالن جنگ داد و کشمکش خود را با او  به آنتونیوس  به جاي آنکه کلئوپاترا را به نبرد فرا خواند،  زیرکی خاص خود،

  .به صورت جنگی مقدس در راه استقالل ایتالیا در آورد

مرکب از پانصد کشتی جنگی وارد دریایی یونیاي شد؛ تا آن   ناوگان آنتونیوس و کلئوپاترا،  م، ق32در سپتامبر سال 

ار پیاده و دوازده هزار سوار از این ناوگان سپاهی مرکب از صد هز. زمان ناوگانی جنگی به این عظمت دیده نشده بود

کرد؛ این سپاهیان را شاهان و شهریاران مشرق زمین به آن امید فراهم کرده بودند تا با این جنگ خود را  حمایت می

اوکتاویانوس با چهار صد کشتی و هشتاد هزار پیاده و دوازده هزار سوار از آدریاتیک . از قید حکومت روم برهانند

در آکتیون،   ،31آنگاه در روز دوم سپتامبر سال   نزدیک به یک سال دو طرف سرگرم مانوور و تمرین بودند؛ .گذشت

شیوة جنگی آگرپیا بهتر از کار درآمد و کشتیهاي . به یکی از قاطعترین نبردهاي تاریخ دست زدند  در خلیج آمبراسی،

بسیاري از ناوهاي آنتونیوس با نیمسوزهایی که . ندسبکش چاالکتر از ناوهاي عظیم و سنگین برج آنتونیوس بود

:نویسد دیون کاسیوس می. ملوانان اوکتاویانوس به روي آنها پرتاب کردند سوخت

  که از گرما سرخ شده بود،  هاي خود، در دود نابود شدند؛ دیگران در زره  ها به ایشان تواند رسید، پیش از آنکه شعله

بسیاري به درون دریا جستند؛ . چنان بریان شدند که گویی در کوره نهاده باشندشان پختند؛ و باقی در کشتیهایشان

تنها آن کسان از . و گروهی آماج تیرها شدند، و جمعی به کام دریا فرو رفتند  از اینان برخی طعمۀ هیوالهاي دریایی،

  . مرگی تحمل پذیر بهره یافتند که یکدیگر را کشتند

نشینی فراهم آورده  س دید و به کلئوپاترا اشاره کرد که طرحهایی را که از پیش براي عقبآنتونیوس هواي معرکه را پ

کلئوپاترا ناوگان خود را به سوي جنوب برد و چشم به راه آنتونیوس نشست؛ آنتونیوس چون نتوانست . بود اجرا کند

همانگاه که اینان امواج . کلئوپاترا رساند آن را واگذاشت و خود را با قایق به  که کشتی فرماندهی را از معرکه برهاند،

به روي دماغۀ کشتی نشسته و سرمیان دو دست گرفته بود و   تنها،  آنتونیوس،  شکافتند، دریا را به سوي اسکندریه می

  .دانست که همه چیز حتی شرف خویش را باخته است می

را که میان سپاهیانش به هواي یغماي مصر افتاده  اوکتاویانوس از آکتیون به آتن و از آنجا به ایتالیا رفت و شورشی

بود فرو نشاند؛ آنگاه رهسپار آسیا شد تا هواداران آنتونیوس را از کار براندازد و گوشمال دهد و از شهرهایی که خود 

). م ق 30سال (گذاشتند وجوهی تازه گرد آورد؛ سپس راه اسکندریه را پیش گرفت  دیري روزگار به سختی می

از آنجا خواهان آشتی گشت، اما اوکتاویانوس   اي نزدیک فاروس مقیم شد؛ وس کلئوپاترا را ترك کرد و در جزیرهآنتونی

تسلیم خویش نزد   آنکه آنتونیوس خبر داشته باشد، گرز و دیهیم و تختی زرین به نشانۀ بی  کلئوپاترا،. نادیده گرفت

خود و کشورش از   پاسخ داد که اگر کلئوپاترا آنتونیوس را بکشد،اوکتاویانوس   دیون،  اوکتاویانوس فرستاد؛ به گفتۀ

  .گزند ایمن خواهند ماند

سبکسریهاي   همۀ«آنتونیوس شکست خورده دوباره به اوکتاویانوس نامه نوشت و دوستی روزگار پیشین و 

ضر شد که اگر آن سردار به یاد او آورد، و حا» اي را که هر دو در زمان جوانی با هم مرتکب شده بودند  بلهوسانه
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مصر آنچه را به دستش   کلئوپاترا از خزانۀ. پیروز از جان کلئوپاترا در گذرد، خود را بکشد باز اوکتاویانوس پاسخی نداد

خود و آنهمه   رسید در کوشکی گردآورد و به اوکتاویانوس خبر داد که اگر وي عقد صلحی آبرومندانه با وي نبندد،

آنتونیوس سپاه کوچکی را که از نیروهایش بازمانده بود به نبردي بازپسین رهنمون . واهد بردخواسته را از میان خ

چون دید که چریکهاي کلئوپاترا تسلیم اختیار   اش پیروزي گذرایی به بار آورد؛ اما روز بعد، دالوري نومیدانه. شد

هنگامی که دریافت خبر دروغ بوده . زخمی کردخود را با دشنه   کنند و خبري به او رسید که کلئوپاترا مرده است، می

  هاي فرازین آن زندانی کرده بودند؛ خواهش کرد تا وي را به برجی ببرند که شهبانو و چاکران خود را در غرفه  است،

نهانگاه  اوکتاویانوس به کلئوپاترا رخصت داد تا از. اي باال کشیدند، و آنگاه در بازوان کلئوپاترا جان سپرد او را از پنجره

بیرون آید و دلدار خویش را به خاك سپارد؛ آنگاه او را نزد خود بار داد و چون بازماندة افسونگریهاي زنی سی و نه 

ساله و در هم شکسته دیگر بر او کارگر نبود چنان شرایطی براي صلح با وي نهاد که زندگی را به دیدة کسی که 

خواهد او را چون اسیري براي  پاترا چون بیگمان شد که اوکتاویانوس میکلئو. بوده بیهوده گرداند زمانی شهبانو می

. رداي شاهانه به برکرد و افعیی به سینۀ خویش فشرد و مرد  آراستن جشن پیروزي رومی خویش به رم ببرد،

.کنیزهایش خارمیون و ایریس در پی او خود را کشتند

اما کایساریون و پسر مهتر آنتونیوس از   وس به خاك سپرده شود،اوکتاویانوس روا داشت تا کلئوپاترا در کنار آنتونی

از جان فرزندان آنتونیوس و شهبانو درگذشت و آنان را به ایتالیا فرستاد؛ اوکتاویا این کودکان را چون   فولویا را کشت؛

مصر از . سرشار یافت مصر را، همان گونه که آرزو داشت، دست نخورده و  سردار پیروز خزانۀ. فرزندان خویش پروراند

این ننگ که به صورت ایالتی از روم درآید رهایی یافت؛ اوکتاویانوس لختی بر تخت بطالسه نشست و وارث داراییهاي 

وارث قیصر وارثان اسکندر را به زانو . ایشان شد و از جانب خود فرمانداري باز نهاد تا کارهاي کشور را به نام او براند

مانند آنچه در ماراتون و ماگنسیا   کشور خود ساخته بود؛ غرب یک بار دیگر،  در را به ضمیمۀدرآورده و قلمرو اسکن

  .نبرد غوالن پایان یافته و مردي بیمار در آن پیروز شده بود. بر شرق چیره گشت  رخ داده بود،

شناخت و  افالطون میروم آن دور مقدر را که هم . جمهوري در فارسالوس مرد و انقالب در آکتیون به فرجام رسید

یک بار . و دیکتاتوري  دموکراسی، آشوب انقالبی،  اولیگارشی،  آریستوکراسی،  پادشاهی،: شناسیم پیموده بود هم ما می

  .عصري از آزادي به سر رسیده و دورانی از نظم آغاز شده بود  در جزر و مد عظیم تاریخ،  دیگر،

  

فصل یازدهم

  دولتمردي آوگوستوس

  میالدي 14 –م  ق 30

  

I – در راه حکومت سلطنتی  

تا تابستان سال . کشورها و ایاالت ادامه داد  اوکتاویانوس از اسکندریه تا آسیا رفت و همچنان به کار تجدید تخصیص

تقریباً تمامی طبقات روم از او به عنوان نجات دهنده استقبال   به هنگام ورود به ایتالیا،. م به ایتالیا نرسید ق 29

به نشانۀ آنکه مارس   پرستشگاه یانوس را،. و برایش جشن گرفتند و سه شبانه روز به شادي پیروزي برخاستند کردند

شبه جزیرة نیرومند و تواناي ایتالیا از بیست . بستند  اي از جنگ و کشتار سیراب شده است، لحظه) خداي جنگ(

شهرها غارت یا محاصره شده بود،   فل مانده بودند،مردم از پرداختن به مزارع غا. سال جنگ داخلی فرسوده شده بود

ادارة امور دچار وقفه شده بود و حمایت از مردم از هم . و بسیاري از ثروت شبه جزیره به یغما رفته یا نابود گشته بود
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فران را مسا  ها را گرفته بودند، راهزنان جاده  گذاشتند؛ اي را در امان نمی گسسته بود؛ دزدان شب هنگام هیچ کوچه

نرخ بهره رو به افزایش   رفت، ها به کار نمی سرمایه  پیمود، بازرگانی راه نقصان می. فروختند ربودند و به بردگی می می

که به واسطۀ تجمل و افزایش ثروت سستی گرفته بود، از   اصول اخالقی،. رفت بود، قیمت امالك رو به کاهش می

زیرا کمتر چیزي است که همچون فقر بعد از   ه بهبود نپذیرفته بود،درهم ریختگی اوضاع و تنگدستی مردم البت

رم آکنده بود از مردمی که پایگاه اقتصادي و از پی آن ثبات اخالقی را . توانگري بنیاد اخالقی آدمی را به تباهی کشد

انی که از راه مالیات شهرنشین  سربازانی که طعم ماجراجویی چشیده و درس کشتار آموخته بودند،  از کف داده بودند،

هاي خود را به چشم دیده و حیران و بیکار در انتظار بودند  و بر اثر تورم پول در دوران جنگ از دست رفتن اندوخته

و زنانی که از فرط آزادي سخت سرگرم طالق و سقط جنین   تا مگر دوران باز گردد و ایشان دوباره به سازمان برسند،

نهادند و  مردم روز به روز به آرمان بچه نیاوردن بیشتر دل می  رفت، شور حیات رو به زوال میاز آنجا که . و زنا بودند

  .بالیدند فضل فروشان کم مایه از بدبینی و افکار کلبی به خود می

دریازنان . کرد که در عروق آن ریشه دوانیده بود بلکه حکایت از بیماري خطرناکی می  این وضع نمودار کامل روم نبود،

مردم شهرها و شهرستانها پس از باج ستانیهاي . کردند از نو دست به کار شده بودند و برخودکشی ایاالت شادمانی می

و اوکتاویانوس به التیام جراحات   آنتونیوس،  بروتوس، کاسیوس،  قیصر،  پیاپی سوال، لوکولوس، پومپیوس، گابینیوس،

مصر به غارت رفته بود، و خاور نزدیک سوروسات خود   ان شده بود،یونان که صحنۀ کارزار بود ویر. کوشیدند خود می

را به خورد صدها لشکر داده و به هزاران سردار رشوه داده بود؛ مردمان این سرزمینها از روم متنفر بودند و آن را 

چه . خشیده باشدآنکه آرامش و امنیتی بدانها ب بی  دانستند که آزادي آنان را پایمال کرده بود، همچون اربابی می

کرد، و به جنگ  آنان را متحد می  شد، از فرسودگی ایتالیا باخبر می  خاست، شد اگر رهبري از میانشان برمی می

لشکرهاي قوي   افتاد، وقتی بود که سناي روم مردانه با این مخاطرات در می برد؟ آزادیبخش دیگري بر ضد روم می

اما در این . کرد و با کشورداري مدبرانه ایشان را هدایت می  گماشت، ایشان میآورد، سرکردگان توانا بر پنجه فراهم می

بر اثر جنگ و ستیز یا   دادند، که نیروي سنا را تشکیل می  خاندانهاي بزرگ،. هنگام از سنا فقط نامی باقی مانده بود

که جانشین ایشان شده   ها،عقیم بودن زوال یافته بودند و سنن کشورداري به کسبه و سربازان و مردم شهرستان

قبول   سناي جدید با سپاس اختیارات عمدة خود را به کسی واگذار کرد که آمادة طرح نقشه،. بودند، انتقال نیافته بود

  .و رهبري بود  مسئولیت،

و دیون کاسیوس چنان گفته است که   مدتی در تردید بود،  اوکتاویانوس پیش از آنکه سازمان قدیم را لغو کند،

از آنجا که در نظر ایشان تمامی حکومتها . اوکتاویانوس راجع به این موضوع با مایکناس و آگریپا بحث مفصلی کرد

مسئله براي ایشان آن نبود که میان حکومت سلطنتی و آریستوکراسی و دموکراسی یا   همان حکومت اولیگارشی بود،

یعنی صورت حکومت   میان سه صورت حکومت اولیگارشی،حکومت عامه یکی را برگزینند؛ بلکه مسئله آن بود که از 

  و یا صورت دموکراسی بر اساس ثروت طبقۀ سوداگران،  یا صورت آریستوکراسی موروثی،  سلطنتی متکی بر ارتش،

اوکتاویانوس این هر سه را در امپراطوري خود توأم ساخت؛ . کدام یک را با توجه به اوضاع و احوال روز اتخاذ کنند

  .ه در آن فرضیات سیسرون و سابقۀ پومپوس و سیاست قیصر را با یکدیگر درآمیختچنانک

امنیت و   خسته و فرسوده،  بلکه،  آزادي نبودند،  دیگر دلباختۀ. مردم راه حل اوکتاویانوس را فیلسوف مآبانه پذیرفتند

به نحو . نست برایشان حکومت کندتوا کرد می کردند و هر که ورزش و تفریح و نان ایشان را تضمین می نظم آرزو می

که آلودة فساد شده و حرمت خود را از دست داده بود، از عهدة   یافتند که کمیتیاي ناهنجار ایشان، مبهمی در می

هر چه حیطۀ . حتی ادارة روم نیز از آن ساخته نیست  آید، حکومت بر امپراطوري و اعادة سالمت به ایتالیا بر نمی

آنگاه که روم صورت کشور ـ شهر خود را از دست داد، امپراطوري . دشواریهاي آن فراوانتر است  آزادي وسیعتر باشد،
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هرج و مرجی که بر اثر سقوط آزادي در ورطۀ   از میانۀ. آن را خواه ناخواه به تقلید از مصر و ایران و مقدونیه کشاند

تا نظم جدیدي براي آن قلمرو وسیع پدید  شد فردگرایی و آشفتگی پدید آمده بود حکومت جدیدي بایست ایجاد می

آشفته حال و نابسامان، زیر پاي اوکتاویانوس افتاده و در انتظار کشورداري روزگار به سر   تمامی دنیاي مدیترانه،. آورد

.برد می

یباتر و زیرا اوکتاویانوس از قیصر شک  اوکتاویانوس پیروز از میدان به در آمد،  آنجا که قیصر با شکست مواجه شد،

عموي بزرگش بر اثر کوتاهی وقت مجبور   در مواردي،. کرد مکارتر بود و فن به کار بردن کالم و صور آن را درك می

اوکتاویانوس . یک سال از عمر مردمان بگنجاند  شده بود سنن جاري را در هم شکند و تغییرات یک نسل را در نیمۀ

. اوکتاویانوس داراي مکنت سرشار بود  از این گذشته،. ته قدم برداردمایل بود که در چنین مواردي با احتیاط و آهس

پول چنان فراوان شد که نرخ بهره تنزل «هنگامی که اوکتاویانوس خزاین مصر را به روم آورد : گوید سوئتونیوس می

بر همه آشکار همینکه اوکتاویانوس » .قیمت امالك سخت باال رفت«و از دوازده درصد به چهار درصد رسید و » .کرد

پول از   ساخت که حقوق مالکیت باز هم مقدس است و او دیگر با خدمت اجباري و مصادرة اموال موافق نیست،

ثروت باز انباشته شد، و اندکی از آن نیز به نزد   ها به کار افتاد، تجارت توسعه پذیرفت، سرمایه  نهانگاهها بیرون آمد،

شود و رم  بقات ایتالیا از شنیدن اینکه منافع امپراطوري نصیب ایتالیا میتمامی ط. کارگران و بردگان راه یافت

و از اینکه رؤیاي   نشست، ماند خشنود بودند؛ از اینکه تهدید قیام شرق تا مدتی فرو می همچنان پایتخت باقی می

شت بی سر و قیصر براي تشکیل کشور مشترك المنافعی که حقوق مردم در آن برابر باشد جاي خود را به بازگ

  .آسوده خاطر شدند  صداي امتیازات نژاد برتر داده بود،

نفر را در ارتش نگاه  200‘000. نخست دین خود را به سربازان پرداخت  اوکتاویانوس، از محل این یغماي پربرکت،

راضی نفر بقیه را با اعطاي ا 300‘000داشت که یکایک ایشان به موجب سوگند وفاداري شخصی اجیر او بودند 

و   پشتیبانان،  به سران لشکر،. نقدي قابل توجهی بخشید  کشاورزي مرخص کرد و در ضمن به هر سرباز هدیۀ

به . کل را از وجوه شخصی خود جبران کرد  کسري خزانۀ  در چند مورد،. دوستاران خود نعمت و مال بسیار داد

بودند یک سال خراج را بازپس فرستاد و مبلغ  شهرستانهایی که از تاراجهاي سیاسی یا بالهاي آسمانی در عذاب

همۀ مالیاتهاي عقب مانده را به مالکان بخشید و اسناد دیون ایشان را به . هنگفتی جهت التیام وضع ارسال داشت

براي تهیۀ نمایشهاي مجلل و وسایل . شد پرداخت بهاي غالتی را که بابت خیریه داده می. عام سوزاند  دولت در مالء

  کارهاي عمومی بزرگ را تعهد کرد . اي بخشید مبالغ هنگفتی به مصرف رساند و به تمامی اتباع کشور نقدینه  تفریح،

دیگر چه جاي عجب بود اگر ملتها . و مخارج اینهمه را از کیسۀ خود پرداخت  تا بیکاري را براندازد و روم را زیبا سازد،

از   زیست، خود امپراطور بورژوا ساده می  شد، کف او سرازیر میدر ضمن که آن همه پول از  شمردند؟ او را خدایی می

و همیشه در اطاق   پوشید، بافتند می لباسهایی را که زنان در خانۀ او می  کرد، تجمالت نجبا و امتیازات مقام پرهیز می

در آن به آتش هنگامی که آن کاخ پس از بیست و هشت سال اقامت او . خوابید کوچکی از کاخ قدیم هورتنسیوس می

و مانند سابق در همان چهار دیواري   سوخت، اوکتاویانوس قصر جدید خود را بر اساس نقشۀ همان قصر ساخت،

کرد تا یک  بیشتر مانند یک تن فیلسوف زندگی می  حتی در مواقعی که از چشم شهریان دور بود،. خفت کوچک می

که از کارهاي دولت بگریزد و با فراغ بال در آبهاي ساحل تنها تفریحی که بدان دلخوش بود این بود . تن شهریار

  .کامپانیا قایقرانی کند

یا با لطف و عنایت به آنان اجازه داد تا اختیاراتی به شخص او   اوکتاویانوس گام به گام سنا و مجالس را راضی کرد،

ي همواره عنوان امپراطور را به عنوان و. ساخت شاه می  جز نام،  و این امر مجموعاً او را از همه حیث،  اعطا کنند،

در خارج پایتخت و معموال بیرون از   غالب اوقات،  ارتش،. کرد فرمانده کل نیروهاي مسلح دولت براي خود حفظ می
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توانستند  می  پرداختند، مراسم جمهوري در گذشته می  در عین حال که به همۀ  لذا مردم،  ماند؛ خاك ایتالیا می

زور و   مادام که حکومت الفاظ میسر بود،  کنند، و در این دستگاه، تحت سلطنتی نظامی زندگی می فراموش کنند که

هر سال به کنسولی انتخاب شد و به موجب  23تا  31، و از 33، 43در سالهاي   اوکتاویانوس،. قدرت پنهان بود

مادام العمر از مصونیت تریبون و حق   به او اعطا گردییده بود، 23و  30و 36که در سالهاي   اختیارات تریبونی،

. گذارندن قانون در سنا یا مجلس و حق وتو کردن در مورد اقدامات هر یک از مأموران رسمی دولت برخوردار بود

پختند،  بازرگانانی که در تنور گرم صلح نان می. هیچ کس نسبت به این دیکتاتوري دوستانه اعتراضی نداشت

سربازانی که زمین یا مقام خود را از برکت وجود او   پسندیدند، تاویانوس را در مصر نمیسناتورهایی که غارتهاي اوک

تمامی این افراد اکنون با هومر هماواز بودند   بردند، قیصر بهره می  کسانی که از قوانین و انتصابات و وصیتنامۀ  داشتند،

ن حکومتهاست که آن یک نفر مانند یا دست کم در صورتی بهتری  که حکومت یکنفره بهترین حکومتهاست،

و تا آن حد در راه خیر و صالح کشور آشکارا   اوکتاویانوس دستش با کیسه آشنا و به قدر او کاري و الیق باشد،

  .فداکاري کند

کرد، جمعیت ایتالیا را  ، که براي سرشماري و نظارت در رفتار و اخالق عمومی با آگرپیا همکاري می28در سال 

و خود مادام   نفر تقلیل داد، 600در شرایط عضویت سنا تجدید نظر نمود و تعداد اعضاي آن را به   د،سرشماري کر

اما چیزي   بود،» ارشد سنا«و » نخستین مرد سنا«معنی این عنوان در ابتدا . العمر پرینکپس سناتوس نامیده شد

که  نیز در آن باشد؛ همچنان که کلمۀ امپراطور، اي را پیدا کرد که مفهوم فرمانروا نگذشت که این لفظ معنی شاهزاده

. به معنی فعلی امپراطور درآمد  به واسطۀ تصدي اوکتاویانوس در تمام مدت عمر،  به معنی فرمانده کل ارتش بود،

امپراطوري خوانده   تاریخ بحق حکومت اوکتاویانوس و جانشینان او را تا مدت دو قرن، به جاي آنکه سلطنتی بخواند،

سنا » رهبران«چون تا هنگام مرگ کومودوس تمامی امپراطوران الاقل به صرف کالم قبول داشتند که فقط . است

تمامی مقامات خود را  27در سال   به این منظور که ظاهر اختیارات خود را دلپذیرتر سازد،  اوکتاویانوس،. هستند

اظهار عالقه کرد که از کارهاي دولتی بازنشسته ) لگیدر سی و پنجسا(و   اعادة جمهوري را اعالم داشت،  واگذار کرد،

اوکتاویانوس یکی از آن مردان . شاید ترتیب نمایش قبال داده شده بود. شود و زندگی خصوصی خود را دنبال کند

سنا در مقابل استعفاي . محتاط بود که معتقدند راستی بهترین سیاستهاست، منتها آن را باید با معرفت به کار برد

از او خواست باز هم رهبري کشور را بر   تقریباً تمامی اختیارات را به وي بازگرداند،  تاویانوس از کار استعفا کرد،اوک

تا . تاریخ این لقب را بخطا نام او پنداشته است. را به وي اعطا کرد) محزم؛ محتشم(و لقب آوگوستوس   عهده بگیرد،

اماکن مقدس و همچنین نسبت به برخی خدایان آفریننده یا افزاینده به این لقب را فقط در مورد اشیا و   آن هنگام،

.هالۀ قدس و حمایت مذهب و خدایان او را در بر گرفت  بردند؛ همینکه اوکتاویانوس این لقب را یافت، کار می

در ازاي صفتی و ایشان جمهوري را   جمهوري واقعیتی در بردارد،» اعادة«پنداشتند که  ظاهراً مردم روم تا مدتی می

چرا؛   مگر سنا و مجالس باز هم به وضع قانون و انتخاب قضات اشتغال نداشتند؟. گیرند که اعطا کرده بودند باز می

. کردند می» نامزد«و مهمترین داوطلبان انتخابات را » پیشنهاد«آوگوستوس یا نمایندگان او قوانین را صرفاً 

و به موجب امتیازات   کرد، حاکم ارتش و خزانه بود و قوانین را اجرا می  ل،به عنوان امپراطور و کنسو  اوکتاویانوس،

اختیارات او از اختیارات پریکلس یا پومپیوس یا یک رئیس . تریبونی بر کلیۀ فعالیتهاي دیگر دولت نظارت داشت

از کنسولی  23ر سال د. جمهور فعال امریکا در زمان ما چندان بیشتر نبود؛ تفاوت اصلی در دوام آن اختیارات بود

مأموران رسمی در تمامی شهرستانها   را به او اعطا کرد که در نتیجه بر همۀ پروکنسولاستعفا کرد، اما سنا اختیارات 

مردم سنا را محاصره   روز کرد،همینکه خطر کمبود غالت ب  برعکس،  بلکه،  باز هم کسی اعتراض نکرد،. نظارت یافت

اي سناتور چنان خراب  وضع ایشان تحت حکومت عده. خواستند که آوگوستوس دیکتاتور شود کردند و با شدت می
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شده بود که به دیکتاتوري متمایل شده بودند، و فرض بر آن بود که آن دیکتاتوري جانب ایشان را همچون سپري در 

را در دست » ذخیرة غذا«آوگوستوس آن تقاضا را رد کرد، اما اختیار . اهد داشتبرابر نیروي ثروتمندان نگاه خو

و چنان مورد حقشناسی واقع شد که چون همه چیز و همۀ رسوم و معتقدات   بسرعت به کمبود غله پایان داد،  گرفت،

  .کردند آراست، رومیان با تسلیم و رضا اعمال او را نظاره می روم را به صورت خود می

II – نظم جدید  

زیرا از چند لحاظ یکی از ظریفترین و   پردازیم، بالنسبه مفصل این حکومت امپراطوري می  اکنون به مطالعۀ

  .ترین کارهاي سیاسی در طول تاریخ همین حکومت امپراطوري بوده است دقیق

نون یا فرمان به مجالس یا توانست قا می: امپراطور در آن واحد اختیارات مقننه و مجربه و قضاییه را در دست داشت

  توانست آنها را تفسیر و، در موارد نقض، می  توانست آن قوانین یا فرمانها را به مورد اجرا گذارد، می  سنا پیشنهاد کند،

نشست و گاه تا شامگاهان به کار  آوگوستوس مرتباً بر مسند قضا می: گوید سوئتونیوس می. مرتکبین را مجازات کند

از   آوگوستوس،» .بسیار خبیر و سخت خلیق بود …. نشست اگر حال خوشی نداشت، بر تشک کاه می و« .مشغول بود

  اي غیر رسمی تشکیل داد که در آن مشاورانی نظیر مایکناس، کابینه  آنجا که وظایف چندین سمت را بر عهده داشت،

ن اداراتی تازه کار جهت امور دفتري و و سرکردگانی نظیر تیبریوس شرکت داشتند؛ و همچنی  مدیرانی نظیر آگریپا،

  .دادند اداري به وجود آورد که کارمندان آن را بیشتر آزاد شدگان و بردگان او تشکیل می

در   کاسیوس مایکناس بازرگان و دولتمندي بود که نیمی از زندگی خود را به کمک آوگوستوس در جنگ و صلح،

به واسطۀ باغها و  براسکویلینوسکاخ او . امر عشق وقف کرده است میلی در ، و باالخره با بی سیاست و جهانداري

کردند، زیرا همواره در  دشمنانش او را مردي اپیکوري و زن خو توصیف می. استخر شنایی آکنده از آب گرم شهره بود

از ادبیات لذت . خرامید و از تمامی فنون شکمپروري رومیان خبردار بود یمیان البسۀ ابریشمین و زیورهاي مختلف م

و مزرعۀ دیگري به هوراس . مزرعۀ ویرژیل را به او بازگرداند. پرورد دستی ادیبان و هنرمندان را می برد و با گشاده می

هر چند تقریباً   ابا داشت، از قبول مقام رسمی. گئورگیک ویرژیل و قصاید هوراس شد  و منبع الهام منظومۀ  بخشید،

توانست به دست آورد؛ چندین سال بر سر اصول و جزئیات ادارة امور و سیاست  خواست می هر مقامی را که می

کرد؛ و چون  دید او را شماتت می آن قدر دلدار بود که چون آوگوستوس را سخت بر خطا می. خارجی زحمت کشید

  .همچون دردي درمان ناپذیر ماتم گرفت ، امپراطور فقدان او را)م ق 8(درگذشت 

هاي طبقۀ متوسط بود و از احساس تحقیري که  شاید بنا به توصیۀ مایکناس بود که آوگوستوس ـ که خود از خانواده

اشراف نسبت به بازرگانی داشتند بري بود ـ آن همه بازرگان را به مقامات اداري و حتی به فرمانداري والیات 

  ،»شوراي رهبران«شوع مکرر و اعطاي اختیارات استثنایی به کمیسیونهاي سنا و تشکیل یک با خضوع و خ. گماشت

، سنا را که از این بدعت رنجیده بود بر  که در حدود بیست تن در آن عضویت داشتند و اکثرشان سناتور بودند

و همچنانکه اختیارات و  درآمد،» نظر مشورتی سنا«همراه گذشت زمان، تصمیمات این شورا در حکم . سرلطف آورد

هر قدر هم که آوگوستوس نسبت به . اختیارات و وظایف این شورا رو به ازدیاد بود  رفت، وظایف سنا رو به زوال می

چهار بار شرایط عضویت  سنسور،به عنوان . ، باز هم سنا صرفاً مهمترین آلت دست او بود کرد سنا کرنش و احترام می

به علت عدم صالحیت اداري یا فسق و فجور   آن را مورد تجدیدنظر قرار داد؛ این اختیار را داشت که سناتورها را،

کرد؛ کوایستورها و پرایتورها  و این کار را هم کرد؛ غالب اعضاي جدید سنا را او نامزد می  از سنا بیرون راند،  شخصی،

آمدند یا توسط خود او انتخاب شده بودند یا با رضایت  که پس از انقضاي دورة خدمت خود به سنا می و کنسولهایی

که   متحد،  سلطۀ  دولتمندترین بازرگانان ایتالیا در سنا جمع بودند، و این دو گروه تا حدي به وسیلۀ آن موافقتنامۀ. او
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زد،  نیروي ثروت بر غرور و مزیت ناشی از تبار لگام می .با یکدیگر همکار شده بودند  سیسرون پیشنهاد کرده بود،

.شد اشرافیت موروثی سوء استفاده و لجام گسیختگی اهل ثروت را مانع می

. انجامید جلسات سنا محدود به اول و پانزدهم هر ماه شد و معموال فقط یک روز به طول می  به پیشنهاد آوگوستوس،

توانست شد؛  هیچ قانونی بدون رضایت او مطرح نمی  ر جلسه ریاست داشت،ب» ارشد سنا«چون آوگوستوس به عنوان 

در این هنگام، وظایف . شد توسط او یا دستیارانش تهیه شده بود اي که پیشنهاد می و در حقیقت هر قانون یا الیحه

کمیسیونها بر   به وسیلۀ  داد، سنا عمل دیوان عالی را انجام می. چربید سنا به کار قانونگذاري آن می  قضاییه و مجریۀ،

سنا آن شهرستانهایی را که محتاج سرپرستی . کرد و اجراي امور دولتی مختلف را رهبري می  ایتالیا حکومت داشت،

سنا، که بدین نحو اختیارات . اما روابط خارجی در اختیار امپراطور بود  نظامی زیاد نبودند تحت حکومت خود داشت،

بود، حتی از وظایف محدود خود نیز غافل ماند و بیش از پیش مسئولیت امور را به قدیم خود را از دست داده 

  .امپراطور و ارکان او واگذار کرد

اما رأي   هنوز هم رأي می دادند،  شد؛ هر چند فاصلۀ جلسات زیادتر می  دادند، مجالس هنوز هم تشکیل جلسه می

حق پلبها نسبت به اشغال . بود که امپراطور تصویب کرده بود قوانین یا پیشنهاد نامزدي افرادي  ایشان فقط دربارة

م به موجب قانونی خاتمه یافت که حصول مقام دولتی را محدود به اشخاصی  ق 18مقامات دولتی عمال در سال 

آوگوستوس سیزده بار . یا بیشتر از آن ثروت داشته باشند) دالر 600‘000(سسترس  400‘000کرد که الاقل  می

این عمل سر نهادن آمیخته به لطفی بود به   کنسولی شد و مانند سایر داوطلبان از مردم التماس رأي داشت،داوطلب 

از فساد بدین نحو جلوگیري شده بود که هر داوطلب موظف بود قبل از انتخابات تضمین مالی بسپرد که . فن نمایش

  زار سسترس به هر یک از رأي دهندگان قبیلۀخود آوگوستوس یک بار ه  مع الوصف،. از رشوه دادن خودداري کند

شدند، اما از  تریبونها و کنسولها تا قرن پنجم میالدي همچنان انتخاب می. خود داد تا مطمئن شود رأي صحیح است

  این مقامات بیش از آنکه جنبۀ مجریه داشته باشد جنبۀ اداري   آنجا که اختیارات عمده به دست امپراطور افتاده بود،

حکومت واقعی مردم را آوگوستوس در دست مأموران حقوق بگیر محلی نهاده بود، . و باالخره صرفاً عنوانی شد داشت

به منظور اینکه   آوگوستوس،. مجهز بودند» رئیس پلیس شهري«تحت ریاست   پلیس، 3000که به نیرویی مرکب از 

قض شدید سوابق، شش لشکر هزار نفري در با ن  نظم دلخواه خود را بیشتر تضمین و قدرت خود را تحکیم کند،

همین . یا ستاد فرمانده کل شدند »امپراطورپاسداران »  این نه لشکر،. نزدیکی و سه لشکر در داخل روم نگاه داشت

کاري زد که مقدمۀ انقیاد حکومت به دست  میالدي کالودیوس را امپراطور کرد و دست به 41ستاد بود که در سال 

.ارتش بود

که سهم خود را   به تمامی جوامع ایتالیایی،. امور پس از رم به ایتالیا و شهرستانها توجه کرد  آوگوستوس از لحاظ ادارة

به . کرداعطا » حقوق التینی«حق شارمندي روم یا امتیاز محدودي در استفاده از   در جنگ با مصر ادا کرده بودند،

و طرحی ریخت که به موجب آن   با ساختمانهاي جدید آنها را زینت داد،  شهرهاي ایتالیا با ارسال هدایا کمک کرد،

شهرستانها را به دو گروه . پست در انتخابات مجلس روم شرکت کنند  توانستند به وسیلۀ اعضاي مجلس محلی می

اخیر را   حکومت دستۀ. آن گروه که محتاج چنین دفاعی نبودند آن گروه که محتاج دفاع فعال بودند، و: تقسیم کرد

  پونتوس،  آسیاي صغیر، و بیتینیا،  آخایا،  مقدونیه،  بخشهاي ناربون در گل،  که عبارت بودند از سیسیل، بایتیکا،(

توسط » راطوريشهرستانهاي امپ«به سنا واگذاشت؛ و شهرستانهاي دیگر یا ) و افریقاي شمالی  کورنه،  کرت،  قبرس،

داد که بر  این ترتیب دلپسند فرصتی به آوگوستوس می. شدند و نظارت خود او اداره می  فرستادگان،  نمایندگان،

نظارت داشته باشد؛ و این ترتیب درآمد سرشاري را که از   مستقر بود،» مورد خطر«که بیشتر در شهرستانهاي   ارتش،

که جهت تحصیل   گذاشت تا از طریق ناظران امور، داد و دست او را باز می شد در اختیار او قرار می مصر حاصل می
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هر یک از   در این هنگام،. کارهاي فرمانداران مأمور سنا را زیر نظر بگیرد  گماشت، خراج در تمامی شهرستانها می

عایاي خود تاوان بگیرند تا و از این جهت وسوسۀ فرمانداران به اینکه از ر  داشتند، فرمانداران حقوق معینی دریافت می

شد و از بدکاري  امور می  کارمندان کشوري موجب بقاي ادارة  وجود دستۀ  از این گذشته،. حدي فرو نشسته بود

نسبت به پادشاهان کشوري دست نشانده با نزاکت . کرد مقامات مافوقی که شغل موقت داشتند جلوگیري می

آوگوستوس غالب ایشان را راضی . کردند مال از آوگوستوس فرمانبرداري میو ایشان نیز کا  شد، خردمندانه رفتار می

تا   آن جوانان،  کرده بود که پسران خود را به کاخ او بفرستند تا به طرز رومی تربیت شوند با این ترتیب سخاوتمندانه،

  .شدند ن سرزمین خود میرومی کرد  حکم گروگان را داشتند و پس از آن بی اراده وسیلۀ  زمان جلوس خود بر تخت،

در وفور قدرتی که پس از استیالي بر مارکوس آنتونیوس در آکتیون به دست آورده بود، و با ارتش و   آوگوستوس،

دریاي   رود فرات،  ظاهراً در نظر داشت امپراطوري را تا اقیانوس اطلس، صحراي افریقا،  نیرومندي که داشت،  بحریۀ

شد نه  دهد؛ براي حفظ صلح رومی در تمامی مرزها بایست سیاست تهاجمی اتخاذ میدانوب، و الب توسعه   سیاه،

امپراطور شخصاً فتح اسپانیا را کامل کرد و حکومت گل را با چنان قدرت سرو سامان داد که تقریباً . سیاست تدافعی

 53اسرایی را که در سال   ماندةآوگوستوس به همان قانع شد که پرچمها و باقی  در مورد پارتها،. تا یک قرن آرام ماند

براي . اما در ارمنستان تیگرانس نامی را بر تخت نشاند که هوادار روم بود  از کراسوس گرفته بودند مسترد دارند،

  تیبریوس و دروسوس،  پسران زن او، 9تا  19بین   در دهۀ. تصرف حبشه و عربستان هم چند لشکرکشی بیهوده کرد

آوگوستوس، که از هجوم ژرمنها به گل به نحو دلخواه تحریک شده بود، به . ایتیا را منقاد ساختندایلیریا و پانونیا و ر

و چون خبر یافت که آن جوان درخشان با جنگ و نبرد خود را به رود   دروسوس فرمان داد که از رود راین بگذرد،

و   با درد و عذاب دست به گریبان بود، اما دروسوس بر اثر سقوط آسیب دید، سی روز. دلشاد شد  الب رسانده است،

کیلومتر راه  640  داشت، که دروسوس را با شدت مخصوص طبایع خوددار اما پرشور دوست می  تیبریوس،. سپس مرد

سپس جسد او را به . گرمانیا سوار بر اسب پیمود تا برادرش را در ساعات آخر عمر در آغوش بگیرد  را از گل تا داخلۀ

تیبریوس پس از بازگشت به گرمانیا در ). م ق 9(تمامی راه را پیاده پیشاپیش مشایعان برادر طی کرد رم برد و خود 

.دو رودخانۀ الب و راین را وادار به انقیاد کرد  قبایل ساکن میانۀ) میالدي 5 – 4م و  ق 7 – 8(دو جنگ 

در . را به سیاست صلح و آرامش تبدیل کرد طلبی این حرارت توسعه  دو فاجعۀ عظیم، که تقریباً با یکدیگر روي داد،

تمامی رومیان   شهرستانهاي پانونیا و دالماسی که تازه به دست روم تسخیر شده بودند شوریدند،  میالدي، 6سال 

. و ایتالیا را به هجوم تهدید کردند  نفر تشکیل دادند، 200‘000ارتشی بالغ بر   مقیم آن سرزمینها را قتل عام کردند،

بیرحمانه   با فنون نظامی،. وس به شتاب با قبایل ژرمن صلح کرد و نیروهاي فرسودة خود را به داخل پانونیا راندتیبری

محصوالتی را که ممکن بود به کار دشمن آید تصرف یا نابود کرد و با جنگهاي چریکی از تجدید کشت   و صبورانه،

با وجود آنکه در روم همه از این . د او تأمین شوددر ضمن کامال دقت داشت که غذاي لشکریان خو  جلو گرفت،

عاقبت بدین خشنودي رسید که شورشیان گرسنه از هم . گرفتند، سه سال آن را دنبال کرد سیاست خرده می

آرمینیوس در گرمانیا طغیانی برپا ) میالدي 9(اما در همان سال . متالشی شدند و قدرت روم از نو مستقر گردید

و تمامی ایشان را کشت مگر آن چند نفري که   به دام انداخت،  روس ـ فرماندار رومی ـ را فریفت،ساخت، سه لشکر وا

چنان سخت   چون آوگوستوس، این خبر را شنید،«: گوید سوئتونیوس می. مانند واروس به شمشیر خود کشته شدند

  کوینتیلیوس واروس،‹ : فریاد می زد کوفت و و گاه سرش را بر در می  متأثر شد که تا چند ماه ریش و سر نتراشید،

از تماس با ژرمنها اجتناب کرد، و   ارتش را در آنجا از نو نظم داد،  تیبریوس به گرمانیا شتافت،› » !لشکریان مرا باز ده

  .به فرمان آوگوستوس مرز روم را به این سوي راین بازگرداند
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گرمانیا به بربریت واگذاشته شد ـ . افزود به اعتبار داوري او می اما  زد، این تصمیمی بود که به غرور امپراطور لطمه می

. و رومی ـ و آزاد ماند تا جمعیت روزافزون خود را بر ضد روم تجهیز کند  غیر یونانی،  یعنی به فرهنگی غیر کالسیک،

شمال دریاي (سیه الوصف، همان دالیلی که براي تصرف گرمانیا موجود بود مقهور کردن سکوتیا واقع در جنوب رو مع

و در این صورت رود راین از هرمرز   ماند، امپراطوري بایست در جایی از توسعه باز می. کرد را نیز ایجاب می) سیاه

  نوریکوم،  گاالتیا،  رایتیا،  آوگوستوس پس از الحاق اسپانیاي شمالی و باختري،. دیگري در مغرب جبال اورال بهتر بود

هنگام مرگ . را بحق تحصیل کرده است» خداي فزونی بخش«ا و پامفولیا چنان دید که عنوان لوکی  موئسیا،  پانونیا،

کیلومتر مربع یعنی بزرگتر از مساحت کشورهاي متحد امریکا و بیش از صد برابر  8‘800‘000امپراطوري شامل   او،

مین امپراطوري که به آوگوستوس به جانشینش وصیت کرد تا به ه. مساحت روم قبل از جنگهاي کارتاژي بود

عظمت آن هرگز دیده نشده بود، قناعت کند و بیشتر در پی آن باشد که آن امپراطوري را از داخل متحد و نیرومند 

اسکندر مرتب ساختن آن امپراطوري را که به چنگ آورده بود از به «از اینکه . آن بیفتد  سازد و کمتر به فکر توسعۀ

.صلح رومی آغاز شده بود. ابراز تعجب کرد» .ستدان چنگ آوردن آن دشوارتر نمی

III –  ساتورنوسحکومت  

ظرف ده سال پس از . شود گفت که آوگوستوس بیابانی ساخته و نام آن را سرزمین صلح و آرامش نهاده است نمی

اعادة نظم و ترتیب . یترانه چنان بسرعت ترقی کرد که سابقه نداشتشکست آنتونیوس در آکتیون، اقتصاد دنیاي مد

کاري آوگوستوس، صرف  امن و امان مجدد دریاها، ثبات حکومت، محافظه. به خودي خود محرك بهبود وضع بود

و تخفیف تراکم   استحکام و سرعت جریان پول رایج،  هاي جدید، گشایش معادن و ضرابخانه  خزاین انباشتۀ مصر،

معیت از طریق واگذاري زمینهاي کشاورزي و مهاجرنشین متصرفات ـ آري، همۀ اسباب رفاه فراهم بود؛ پس ج

گروهی از   چگونه ممکن بود سعادت این دعوت همگانی را اجابت نکند؟ هنگامی که آوگوستوس در پوتئولی بود،

  چنانکه گویی با خدایی مواجهند،  فتند و،شدند در لباس جشن نزد وي ر ملوانان اسکندریه که در آن حوالی پیاده می

با اطمینان به تجارت   توانند آسوده سفر کنند، مواد معطر تقدیم او کردند و گفتند به واسطۀ وجود اوست که می

  . پردازند، و در آرامش زندگی کنند

است که آزادي را با  یقین داشت که بهترین اقتصاد آن  آوگوستوس، همچنانکه در خور نوادة یک تن بانکدار بود،

شاهراههاي بازرگانی را   کرد، شد حمایت می تمامی طبقات را با قوانینی که بخوبی اجرا می. امنیت توأم سازد

داد، و فقیران را با غالت دولتی و  به زمیندارانی که واجد مسئولیت بودند بدون گرفتن سود وام می  نمود، محافظت می

با وجود . مردم، تجارت آزاد و تولید و مبادله را بیش از پیش آزاد ساخت  براي بقیۀ  نواخت؛ التار و گاه گاه با هدایا می

حیات اقتصادي   اي رسیده بود و در اعادة سابقه شد در این هنگام به حجم بی اموري که به هدایت دولت انجام می  این،

ي جدید جهت تسهیل عملیات پولی و یک فوروم و باسیلیکا  هشتاد و دو معبد ساخته شد؛. سهمی بسزا داشت

  دیوانهاي داد افزوده شد؛ مجلس سناي جدید جاي آن مجلس را که کلودیوس را به خاکستر مبدل کرده بود گرفت؛

اي که قیصر آغاز کرده بود تکمیل گشت و به نام  شد تا از حرارت آفتاب بکاهد؛ تماشاخانه شبستانهایی ساخته می

در   با صرف قسمتی از ثروت خود،  انگیخت تا، خوانده شد؛ و امپراطور توانگران را برمی  داماد آوگوستوس، مارکلوس،

به «: دیون کاسیوس می گوید. ها ایتالیا را زینت کنند و جاده  تئاترها،  ها، کتابخانه  معابد،  ساختن تاالرهاي باسیلیکاها،

کردند تا یادبود فتح  خود ساختمانی عمومی برپا می رسیدند از محل غنایم فرمان آوگوستوس، آنان که به پیروزي می

آوگوستوس امیدوار بود که جالل روم قدرت کشور و نیز قدرت خود او را اعتال بخشد و مظهري از آن » .ایشان باشد

. گذارد روزي گفت که رم را شهري از آجر یافته است و به صورت شهري از مرمر به جاي می  در اواخر عمر،. دو باشد
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در رم ساختمانهاي مرمري کم نبود و پس از رفتن آوگوستوس، هنوز   پیش از آمدن آوگوستوس،: وي قابل عفو بودغل

.اما کمتر مردي براي شهري آنهمه زحمت کشیده بود. ساختمانهاي آجري بسیاري به جا بود

به همراهی   دوست کامل،این . یار و یاور جدایی ناپذیر او در تجدید بناي رم مارکوس ویپسانیوس آگریپا بود

 170با افتتاح   )م ق 33(آگریپا در آن سال که شهربان بود . رهبري سیاست آوگوستوس را به عهده داشت  مایکناس،

واگذاردن   عرضه کردن ورزش تفریحی در مدت پنجاه و پنج روز متوالی،  حمام عمومی و توزیع روغن و نمک رایگان،

ر اختیار شهرنشینان ـ ظاهراً تمام از جیب خود ـ مردم را به سوي اوکتاویانوس سلمانی رایگان به مدت یک سال د

ولی وي ترجیح داد که یک عمر به   با آن قدرت و توانایی ممکن بود خود قیصر دیگري بشود،. جلب کرده بود

بدگویی . نشددار  زندگی او بر اثر جنجال خصوصی یا عمومی لکه  تا آنجا که خبر داریم،. آوگوستوس خدمت کند

وي نخستین رومی بود که اهمیت . کرد او را منزه بر جا گذاشت دار می رومیان که دیر یا زود هر کس دیگر را لکه

سکستوس . و خود فرماندهی آن را به دست گرفت  آن را ساخت،  طرح بحریه را ریخت،. نیروي دریایی را درك کرد

پس از این . و در آکتیون دنیایی را به کام آوگوستوس گردانید  دریازنی را فرو نشاند،  پومپیوس را شکست داد،

ولی هر سه بار ابا   برایش برپا دارند، پیروزيسه بار خواستند مراسم خاص   پیروزیها و تأمین صلح در اسپانیا و گل،

همچنانکه قبال با   زیست و، همچنان عاري از تجمل می  ر اختیار او نهاده بود،با ثروتی که امپراطور قدرشناس د. کرد

خود صدها   از کیسۀ. در این هنگام مشغول امور عامه بود  حدت و حرارت هم خود را وقف حفظ کشور کرده بود،

آبراهۀ . سی را از نو بگشایندها و عمارات و فاضالبها را تعمیر کنند و آبراهۀ مارکیانو کارگر را اجیر کرده بود تا جاده

آب انبار بهتر از پیش  130و   چشمه، 500چاه،  700جدیدي به نام آبراهۀ یولیانوسی ساخت و ذخیرة آب رم را با 

ترتیبی داده است که   آگریپا،  دامادم،«: آوگوستوس زیرکانه گفت  وقتی مردم از گرانی شراب شکایت داشتند،. کرد

هاي لوکرینوس و آورنوس با دریا، بندري  با مرتبط ساختن دریاچه  زرگترین مهندس رومی،این ب» .روم تشنه نماند

که باعث امتیاز رم بر   نخستین حمام عمومی با شکوه را هم او ساخت،. بزرگ و مرکز کشتی سازي وسیعی ساخت

پراطور هادریانوس تجدید باز هم از کیسۀ خود معبدي براي ونوس و مارس ساخت که بعداً توسط ام. سایر شهرها بود

به چشم » آگریپا. م …عمل «شناسیم و هنوز هم بر سر در آن کلمات  و اکنون ما آن را به نام پانتئون می  بنا شد،

و روي مرمر رنگ   اي در جغرافی نوشت، رساله  اي براي نقشه برداري امپراطوري تنظیم کرد، ساله برنامۀ سی . خورد می

و هم   هم مخترع فالخنهاي نظامی،  هم مهندس،  هم عالم بود،  مانند لئورناردو داوینچی،. کرد جهان را نقر شده نقشۀ 

یکی از غمهاي فراوانی بود که آسمان سالهاي آخر عمر ) م ق 12(مرگ پیش از وقت او در سن پنجاهسالگی . هنرمند

برد امپراطوري را به او به مرده  و امید می زیرا دختر خود یولیا را به زنی به وي داده بود. آوگوستوس را تیره ساخت

.کرد زیرا از همه کس براي این کار الیقتر بود و با درستی و به خوبی بر آن حکومت می  ریگ بسپارد،

در این . اي باال برده بود سابقه ساختمانهاي عمومی گرانبها همراه با خدمات وسیع دولتی مخارج دولت را به طور بی

مخارج نگاهداري   شد، ن شهرستانها و شهرداریها و کارمندان دفتري و پلیس حقوق ماهانه داده میهنگام به مأمورا

و غالت و ورزشهاي تفریحی   شد، شمار ساخته یا مرمت می ساختمانهاي بی  شد، عظیمی پرداخته می  ارتش و بحریۀ

شد و هیچ گونه  محل درآمد جاري تعهد میاز آنجا که مخارج از . داشت اي داشت که مردم را آرام نگاه می حکم رشوه

عمل اخذ مالیات در زمان آوگوستوس به صورت علمی مدون و صنعتی   شد، ملی بر دوش آیندگان گذاشته نمی  قرضۀ

بارها مالیات افراد و شهرهاي گرفتار را بخشید یا از جیب خود   آوگوستوس بیرحم نبود،. تعطیل ناپذیر درآمد

کنسولی او توسط شهرداریها   به مناسبت پنجمین دورة» هدیۀ تاجگذاري«که به عنوان   ال را،لیور ط 35000. پرداخت

جنگهاي   که در دورة  مالیات زمین را،. به خود آنها بازگرداند و هدایاي بسیار دیگر را هم رد کرد  تقدیم شده بود،

جز   هرکس از شهرنشینان امپراطوري، ملغا ساخت و به جاي آن بر ارثی که به  داخلی بریتانیا وضع شده بود،
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به   به حراج یک درصد مالیات بسته شد،. مالیات پنج درصدي بست  رسید، خویشاوندان نزدیک متوفا و درماندگان می

و در مورد آزاد ساختن ایشان پنج درصد، و عوارض گمرکی از دو و نیم تا پنج درصد تقریباً   فروشی چهاردرصد، برده

و امالك رم از   شهرنشینان ضمناً مشمول عوارض شهرداري بودند،  همۀ. شد آوري می اي ورودي جمعاز تمامی بندره

شد  بابت آبی که از نهرهاي بزرگ عمومی برده می. اي نداشت معافیت مالیات ارضی که نصیب ایتالیا شده بود بهره

و از محل جرایمی که توسط دیوانها   لتی نمک،از انحصار دو  از اجارة اراضی و معادن و شیالت،. گردید مالیات اخذ می

پرداختند، که در حقیقت مالیات  می» باج سرانه«و » باج زمین«شهرستانها . آمد شد درآمد قابلی جمع می وضع می

که تحت » خزانۀ ملی«یکی   شدند، مالیاتها به دو خزانه که در معابد روم قرار داشتند سرازیر می. امالك و اموال بود

براي امپراطور . شد و دیگري خزانۀ امپراطوري که متعلق به امپراطور بود و توسط شخص او اداره می  سنا بود، نظارت

شد، بلکه خیرخواهان و دوستان نیز در وصایاي خود او را فراموش  نه فقط از امالك وسیع او درآمد واصل می

 1‘400‘000‘000ستوس نصیب وي شد به مجموع مرده ریگی که از این راه در زمان حیات آوگو. کردند نمی

.رسید سسترس می

و تا زمان کومودوس نتایج حاصله مخارج مربوطه را   رویهمرفته مالیات در دورة امپراطوري شدید و بیرحمانه نبود،

پیمودند و براي آوگوستوس خداوند مذابح شکرگزاري یا امید  شهرستانها راه رفاه و سعادت می. کرد توجیه می

دستی مردم در  آوگوستوس مجبور شد از گشاده  که فضل فروشی را بازار گرمی بود،  حتی در شهر رم،. فراشتندا برمی

کرد که جان نثار  دوید و زن و مرد را دعوت می ها می میان کوچه  شوقزده،  یک تن،. مدیحه سرایی جلوگیري کند

گاه  که خیمه  م مساالکوروینوس، ق2ل در سا. آوگوستوس شوند، یعنی پس از مرگ آوگوستوس خودکشی کنند

که از   سنا،. به آوگوستوس داده شود» پدر میهن«پیشنهاد کرد که لقب   ، اوکتاویانوس را در فیلیپی تسخیر کرده بود

با خشنودي این لقب و سایر القاب تکبیر را نثار   داشتن مسئولیت و در ضمن حفظ افتخارات و ثروت شادمان بود،

هر ساله تولد او را در دو روز   که در این هنگام از همه وقت غنیتر شده بودند،  طبقات بازرگان، .آوگوستوس کرد

وقتی » .آوردند همه گونه افراد، از هر طبقه، روز اول ژانویه براي او هدیه می«: گوید سوئتونیوس می. گرفتند جشن می

یله و صنفی در سراسر امپراطوري سهمی فرستاد تا آن تمامی شهرها و ظاهراً هر قب  کاخ قدیم او در آتش نابود کرد،

. اما با وجود این بیش از حد کفاف پول جمع آمد  وي از قبول بیش از یک دینار از هر فرد ابا کرد،. را از نو بسازد

ن توانست یقی نمود، و آوگوستوس می خوش و مسرور می  پس از مشقات طوالنی که دیده بود،  تمامی دنیاي مدیترانه،

  .کند که صبر و تحمل او کار دشواري را که بر عهده داشت به پایان رسانده است

IV – اصالحات آوگوستوس

و این تحمیلی بود که روم هرگز   آوگوستوس با سعی در نیکو و خوشحال ساختن مردم خوشبختی خود را نابود کرد،

کسی جرئت   جز چند تن فرمانروا،  مردي است؛دولت  اصالحات اخالقی دشوارترین و ظریفترین شاخۀ. بر او نبخشید

  .اند غالب فرمانروایان این کار را به دورویان و قدیسان واگذاشته  اقدام بدان را نداشته است،

جمعیت روم رو به کاهش . آوگوستوس با فروتنی تمام این کار را با سعی در جلوگیري از تحول نژاد روم آغاز کرد

از آنجا که آزادشدگان مشمول خیریه . اثر اطعام و افزایش ثروت بردگان رو به افزایش بودبلکه بالعکس بر   رفت، نمی

برخی از . کردند تا به وسیلۀ دولت اطعام شوند بسیاري از شهرنشینان بردگان پیر یا بیمار را آزاد می  بودند،

از بردگان آن قدر پس انداز می  ساختند، و بسیاري شهرنشینان نیز به واسطۀ عواطف بشري بردگان خود را آزاد می

از آنجا که پسران آزاد شدگان به خودي . شدند آمدند و آزاد می پرداخت بهاي خویش برمی  کردند که خود از عهدة

آمدند، آزاد ساختن غالمان و پر زاد و ولد بودن اجانب با کم زاد و ولد بودن مردم بومی  خود شارمند به حساب می

آوگوستوس حیران بود که از چنان جمعیت غیر متجانسی . تا خاصۀ نژادي رم را تغییر دهددست به یکی کرده بود 
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توانست به هم رسد، و از کسانی که خون اقوام منقاد در رگهایشان جریان دارد چه وفاداري توقع  چه ثباتی می

مالک دو برده یا کمتر : ر داشتندو سایر قوانین چنین مقر) م ق  2(قانون فوفیاکانینیا   به اصرار او،. توان داشت می

مالک یازده تا سی   تواند نیمی از ایشان را آزاد کند، مالک سه برده تا ده برده می  تواند بردگان خود را آزاد کند، می

برده یک خمس  300اتا  101مالک   مالک سی و یک برده تا یکصد برده یک ربع ایشان را،  برده یک ثلث ایشان را،

  .تواند بیش از یک صد برده را آزاد کند هیچ مالکی نمی ایشان را ـ و

. داري را محدود کرده بود شاید کسی آرزو کند که اي کاش آوگوستوس، به جاي محدود کردن آزادي بردگان، برده

و مردم آن عهد از تصور نتایج اقتصادي و اجتماعی آزادي دسته جمعی و   داري امري مسلم بود، اما در آن عهد برده

که ممکن است از تأمین کارگران   همچنانکه کارفرمایان زمان ما از تنبلی،. شدند کجاي غالمان به وحشت دچار میی

توانست فکر روم نیرومندي را  نژاد و طبقۀ مردم بود و نمی  آوگوستوس در این مورد در اندیشۀ. در هراسند  ناشی شود،

و از همه مهمتر بدون آریستوکراسی   رومیان قدیم بود،  شانۀکه ن  بدون خصایص رومی و شجاعت و توانایی سیاسی،

انحطاط ایمان قدیم در میان طبقات باالتر پشتیبانان فوق طبیعی ازدواج و وفاداري و ابوت را . قدیم به خاطر راه دهد

به صورت  باعث شده بود که کودکان را بیشتر  تغییر روش زندگی، از ده نشینی به شهرنشینی،. از میان برده بود

  خواستند بیشتر از لحاظ جنسی زیبا باشند تا از حیث مادري، زنان می. گرفتاري و بازیچه ببینند تا به صورت دارایی

کرد آن بود که چشم  چیزي که بد را بتر می. پیمود آرزوي آزادي فردي راه خالف حوایج نژادي را می  به طور کلی،

مردان بیفرزند یقین داشتند که در . رسودترین مشاغل ایتالیا شده بوددوختن به ماترك دیگران و میراث خواري پ

اي از مردان رومی چنان زیاد این توجه  سالیان آخر عمر خود طرف توجه شیادان پرتوقع واقع خواهند شد؛ و عده

ران خدمت نظام دو  اطالۀ. پذیرفتند که خود علتی اضافی براي بیفرزند ماندن شده بود آزمندانه را با پسند خاطر می

زیادي از بومیان   عدة. داشت تعداد کثیري از جوانان را در سالهایی که بیشتر استعداد ازدواج داشتند از این کار باز می

حتی به گرفتن چند زن   ها را، تافتند و آمیزش با زنان خودفروش یا صیغه روم به طور کلی از ازدواج روي بر می

سقط جنین،   کردند تعداد افراد خانوادة خود را به وسیلۀ راً، اکثریت آنان که ازدواج میظاه. دادند ترجیح می  متوالی،

. ساختند و جلوگیري از حمل محدود می  بیرون ریختن منی،  کشتن نوزاد،

اندك اندك چنان دید که جنبش به سوي عقب ـ به سوي ایمان و . آوگوستوس از این عالیم تمدن به هم برآمده بود

احترام نسبت   همچنانکه گذشت سالها بصیرت او را روشن و پیکرش را فرسوده ساخت،. الزم است  ت قدیم ـاخالقیا

  چنان دید که براي زمان حال لطفی ندارد اگر یکسر از گذشته بگسلد؛. از نو در او جان گرفت» شیوة پیشینیان«به 

با . اي حفظ عقل خود باید سنن متداوم داشته باشدملت نیز بر  همچنانکه انسان براي عاقل بودن محتاج حافظه است،

دادند غبطه  خواند و به محسناتی که آنان به رومیان باستان نسبت می آثار مورخان رومی را می  جدیت دوران کهولت،

به  ازدواج لذت برد؛ آن را براي سنا خواند و به وسیلۀ اعالمیۀ امپراطوري  از گفتار کوینتوس متلوس دربارة. خورد می

قسمت اعظم نسل قدیم که با او هم عقیده بودند نوعی فرقۀ پیرایشگري تشکیل دادند که به اصالح . مردم توصیه کرد

آوگوستوس با اختیارات خود به . کرد و شاید لیویا با نفوذ خود ایشان را یاري می  اخالقیات از طریق قانون شایق بود،

  به منظور اعادة اخالقیات، ازدواج،  تاریخ و توالی آنها معلوم نیست، که اکنون  عنوان سنسور یک رشته قوانین را،

حضور نابالغان در مجامع   طبق این قوانین،. تر اعالم کرد یا به تصویب مجلس رساند و زندگی ساده  وفاداري، ابوت،

ورزشی شرکت کنند و  زنان اجازه نداشتند در نمایشهاي  تفریح عمومی جز در معیت خویشاوندان بالغ تهی شده بود،

  میهمانی، عروسی،  خدمتکار،  مخارج خانه،. در تماشاي ورزشهاي گالدیاتورها بایست در جایگاههاي باالتر بنشیند

در . بود) م ق 18(» ع زناقانون یولیانوسی عصمت و دف« یولیانوسیمهمترین این قوانین . جواهر، و لباس تحدید شد

حق . ازدواج به جاي آنکه دستخوش نظرات پدر باشد تحت حمایت دولت درآمد  نخستین بار در تاریخ روم،  این قانون،
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اگر در منزل خود   شوهر اجازه داشت فاسق زن را،. پدر در کشتن دختر زناکار و فاسق او به مجرد کشف محفوظ ماند

شوهر . توانست زن خود را بکشد که او را در حین ارتکاب گناه در خانۀ خود ببیند صورتی میاما فقط در   بیابد، بکشد،

پدر زن   ملزم بود ظرف شصت روز پس از کشف زناي زن او را به دیوان دادگستري ببرد؛ اگر شوهر چنان نمی کرد،

هر یک از اتباع کشور می توانست زن   ،ماند اگر پدر نیز از این کار باز می. ملزم بود بر ضد دختر خود اعالم جرم کند

داد، و دیگر حق  ثلث دارایی و نیمی از کابین خود را از دست می  شد، زن زناکار تمام عمر نفی بلد می. را متهم سازد

الوصف،  مع. خواند مجازاتهاي مشابهی مقرر شده بود در مورد شوهري که به حیله زن خود را زناکار می. ازدواج نداشت

توانست در امان قانون با فواحش رسمی رابطه داشته باشد؛  شوهر می. توانست شوهر خود را به زنا متهم کند زن نمی

.این قانون فقط در مورد اتباع روم جاري بود

  ازدواج دو طبقۀ  که معموال به واسطۀ فصلی که دربارة  رود که در همان زمان آوگوستوس قانون دیگري، احتمال می

هدف این قانون سه جانبه . به تصویب رسانده باشد  شود، خوانده می» قانون یولیانوسی ازدواج برجستگان«باالتر دارد 

و اعادة   جلوگیري از آلوده شدن خون رومی بر اثر آمیختن با خون اجنبی،  تشویق و در عین حال تحدید ازدواج،  :بود

زدواج براي مردانی که کمتر از شصت سال و زنانی که ا. مفهوم قدیم ازدواج به صورت اتحادي به منظور تولید نسل

شد موصی له ازدواج  وصایایی که در آن شرط می. توانستند ازدواج کنند اجباري بود کمتر از پنجاه سال داشتند و می

اگر ظرف صد روز پس از فوت موصی ازدواج : شدند افراد مجرد جریمه می. گردید نکند کان لم یکن تلقی می

و حق شرکت در جشنها و ورزشها را   شدند ـ مگر در مورد وراثت از اقوام ـ ، از بردن ارث محروم میکردند نمی

از نو   بردند که ظرف شش ماه پس از وفات شوهر یا طالق، بیوه زنان و زنان مطلقه فقط در صورتی ارث می. نداشتند

 50000بردند، و اگر مالک  هسالگی ارث نمیکردند، دختران ترشیده و زنان بیفرزند پس از پنجا شوهر اختیار می

توانستند  سناتوري نمی  مردان طبقۀ. باز از ارث محروم بودند  بودند و پنجاه سال هم نداشتند،) دالر 7500(سسترس 

اج اي حق نداشت با دختر سناتور ازدو و هیچ مرد بازیگر یا آزاد شده  یا فاحشه را به زنی بگیرند،  بازیگر،  زن آزاد شده،

یک درصد مالیات   مادام که شوهر نکرده بودند،  سسترس ثروت داشتند بایست، 20000زنانی که بیشتر از . کند

از . شد یافت و با زادن فرزند سوم قطع می این مالیات با والدت هر کودك تقلیل می  پس از ازدواج،. ساالنه بپردازند

در انتصابات دولتی قرار بود مردي که تعداد افراد . ري مقدم بودآن که فرزندان بیشتر داشت بر دیگ  میان دو کنسول،

حق پوشیدن «آورد به  هر زن که سه فرزند می. او از همه بیشتر است تا حد امکان بر رقیبان خود مرجح باشد  خانوادة

نان شکایت ای. این قوانین تمامی طبقات حتی پارسایان را رنجاند ».رسید لباس خاص و رستن از اختیار شوهر می

  دیگران بهانۀ تجرد خود را به این . سازد به نحوي خطرناك زن را از اختیار مرد آزاد می» حق سه فرزند«داشتند که 

محروم گذاردن افراد مجرد . زیاد از حد مستقل و سلیطه و هوسباز و ولخرج است» زن متجدد«آوردند که  حساب می

آن ماده در   شد که قابل اجرا باشد؛ به دستور آوگوستوس، تلقی می از جشنها و نمایشهاي عمومی بیش از آن شدید

و تضاعف مهلت بیوه   با تسهیل شرایط وراثت افراد مجرد،» قانون پاپیا پوپایا«میالدي  9در سال . م ملغا شد ق 12

وسی را بیش از پیش و افزایش سهم وراث بیفرزند قوانین یولیان  زنان و زنان مطلقه در تجدید ازدواج براي ارث بردن،

بر زنان میراث بر وضع ) م ق 169(» قانون ووکونیا«آوردند از محدودیتهایی که  زنانی که سه فرزند می. نرمش بخشید

توانست داوطلب مشاغل مختلف گردد به نسبت  سنی که در آن هر یک از اتباع کشور می. کرده بود خالصی یافتند

مردم متوجه شدند که کنسولهایی که آن   پس از آن که قانون به تصویب رسید،. شداو تقلیل داده   تعداد افراد خانوادة

شایع بود که قوانین اصالحی را . را تهیه کرده و نام خود را بر آن نهاده بودند خود افراد مجرد بیفرزند هستند

است؛ و باز شایع بود که  پیشنهاد کرده  که یک فرزند داشت،  به آوگوستوس،  که خود هیچ فرزند نداشت،  مایکناس،

. فریفت مایکناس به لهو و لعب مشغول بود و آوگوستوس زن مایکناس را می  شد، وقتی قوانین وضع می
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. کاري دشوار است  رود، که مهمترین قانون اجتماعی زمان باستان به شمار می  تعیین میزان تأثیر و کاربري این قانون،

برخی از مردان براي اطاعت از . یافتند خالفان راههاي گریز متعدد در آن میدر تدوین قوانین دقت نشده بود و م

داشتند تا مقام یا  دیگران کودکان را به فرزندي برمی. گفتند گرفتند و اندکی بعد زنان خود را طالق می قانون زن می

تاسیت آن قوانین   ک قرن بعد،ی. کردند میراثی را به چنگ آورند و سپس فرزند خواندگان را آزاد ـ یعنی اخراج ـ می

تواند ازدواج و پرورش فرزند را زیاد  جذابیت بیفرزندي چنان نیرومند است که نمی« :را نفس عجز و درماندگی خواند 

در اشعار اووید بدکاري به صورت هنري ظریف . تر از گذشته بود اما مؤدبانه  بزهکاري اخالقی ادامه داشت،» .کند

آوگوستوس شخصاً در برندگی . دهند که خبرگان به نوآموزان دربارة آن تعلیمات دقیق می درآمده و موضوعی است

ثمر خواهند  قوانین بی  قوانین خود شک داشت و با هوراس همداستان بود که چنانچه دلها دستخوش تغییر نشوند،

فرزندان   شگاه گالدیاتورها داشت،در جایگاهی که در ورز  :آوگوستوس سعی بسیار کرد تا به دلهاي مردم راه یابد. بود

گذاشت؛ به پدر و مادرهایی که فرزندان متعدد داشتند هزار  متعدد گرمانیکوس را به عنوان سرمشق به تماشا می

پنج قلو زاییده بود؛ و ) اندیشۀ وطنپرستی شک بی بی(بخشید؛ بنایی به یادبود کنیزکی ساخت که  سسترس می

به شادي   شت فرزند و سی و شش نوه و نوزده نتیجه به دنبال خود وارد رم شد،هنگامی که یک تن روستایی با ه

» انتحار نژادي«خواند  هایی که براي مردم می دهد که چگونه آوگوستوس در خطابه دیون کاسیوس شرح می. برخاست

تحت نفوذ . بود برد و شاید او خود منبع الهام آن اخالقی تاریخ لیویوس لذت می  از مقدمۀ. کرد را محکوم می

شخصاً ویرژیل و   به وسیلۀ مایکناس یا خود،. آوگوستوس، ادبیات آن عصر جنبۀ آموزنده و عملی به خود گرفت

ویرژیل کوشید تا نغمات . هوراس را راضی کرد که نبوغ شعري خود را وقف تبلیغ اصالحات اخالقی و مذهبی کنند

ورزي باز گرداند؛ در منظومۀ حماسی انئید ایشان را به سوي خود در منظومۀ گئورگیک رومیان را به زندگی کشا

عود خود را به   اي از تمامی لذات جسمانی را به شعر درآورد، خواند؛ و هوراس پس از آنکه نمونه خدایان قدیم می

ز سه روز را ـ که عبارت بود ا» مسابقات قرن«آوگوستوس   م، ق17در سال . آهنگ مفاهیم پرهیزکارانه به ناله درآورد

مسابقات، و نمایش به مناسبت بازگشت عصر طالیی ساتورنوس ـ معمول کرد؛ و هوراس مأمور شد منظومۀ   مراسم،

حتی هنر . آن را بخوانند  متحرك،  در دستۀ  کارمن سایکوالره را بسراید تا بیست و هفت پسر و بیست و هفت دختر،

زیبا به طور برجسته زندگی و حکومت روم را  »صلحمحراب «. رفت نیز به کار خاطرنشان ساختن درس اخالقی می

و دهها معبد به منظور انگیختن   نیرو و شکوه امپراطوري ساخته شد،  عمارات باشکوه دولتی به نشانۀ  نمایاند، می

.ایمانی که تقریباً مرده بود بنا گردید

نسل . آوگوستوس که شکاك و واقعبین بود یقین کرد که اصالحات اخالقی محتاج تجدد مذهبی است  ن کار،در پایا

وقیصر دور خود را پیموده بود و کودکان آن نسل دریافته بودند که ترس از خدایان در   کاتولوس،  الادریۀ لوکرتیوس،

شایسته است که خدایانی باشند   :ولتر نوشت  شیوةحتی اووید کلبی نیز اندکی بعد به . حکم دوران جوانی خرد است

سنت پرستان علت جنگهاي داخلی و مشقاتی را که به . و شایسته است که ما چنین بیندیشیم که خدایان هستند

مردم عذابدیده آمادة   در همه جاي ایتالیا،. همراه آورده بود در غفلت از مذهب و خشم و قهر خدایان یافته بودند

پنداشتند که خدایان آنان را براي چنین  زیرا چنین می  مذابح قدیم و سپاسگزاري از خدایان خود بودند، بازگشت به

هنگامی که آوگوستوس، پس از آنکه مدتها از سر صبر . اند براي درك بازگشت دوران سعادت، نگاه داشته  روزي،

براي   ،)م ق12(پونتیفکس ماکسیموس رسید به جاي او به مقام   انتظار مرگ لپیدوس سست کردار را کشیده بود،

چنان جماعاتی از سراسر ایتالیا گرد آمدند که پیش از آن رم مانند آن را به خود ندیده «به قول خودش   انتخاب او،

بدین امید که تجدید بناي اخالقی و سیاسی در   کرد و هم پیروي، آوگوستوس احیاي مذهبی را هم رهبري می» .بود

سابقه  چهار دارالعلم مذهبی را به مقام و ثروتی بی. مفهوم خدایان درآمیزد سهلتر مورد قبول خواهد شد صورتی که با
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مرتب در   انتصاب اعضاي جدید را بر عهدة خود گرفت،. و از طریق انتخاب در رأس هر چهار قرار گرفت  رساند،

کیشهاي مصري و آسیایی را در روم . فتیا و در مراسم پرشکوه آنها حضور می  جست، جلسات هر چهار شرکت می

باران هدایا بر معبدها بارید و مراسم . و در ایاالت آزادي مذهب را مجاز کرد  اما یهود را مستثنا داشت،  مطرود ساخت،

بلکه هر روز از سه روز   سیماي غیر روحانی نداشت،» مسابقات قرن«. ها و جشنهاي مذهبی قدیم را تجدید کرد دسته

  کیش باستانی،. اهمیت عمدة آنها بازگشت دوستی فرخنده با خدایان بود. راسم و آوازهاي مذهبی آکنده بودآن را م

مردم را   الطبیعۀ حیاتی تازه یافت و باز قرایح پرشور و امیدهاي فوق  شد، که از طرف چنان مقام بلندي پشتیبانی می

کیش قدیم  رقیب که پس از آوگوستوس در روم راه یافته بود، در میان بازار آشفتۀ ادیان مختلف و . به نوازش درآورد

.هاي جدیدي از نو زاده شد با نامها و نشانه  روم تا سه قرن بعد دوام آورد و همینکه مرد،

دو سال پس از قتل . عموي بزرگ او آن بنا را نهاده بود. خدایان خود شد  آوگوستوس خود یکی از رقیبان عمدة

م، برخی از  ق36در همان سال . مقام الوهیت داد و پرستش او در سراسر امپراطوري رواج یافتسنا او را   قیصر،

م نام او در زمرة نام خدایانی  ق 27در سال . شهرهاي ایتالیا در مجمع خدایان خود جایی به اوکتاویانوس داده بودند

و تعطیل عمومی شد؛ و چون مرد، سنا  شد درآمد؛ روز میالد او روزي مقدس که در سرودهاي رسمی روم خوانده می

اینها همه در آن . او را باید از آن پس همچون یکی از خدایان رسمی پرستش کرد» روح«چنین تصویب کرد که 

خدایان غالباً به   مردم آن عهد هرگز تفاوت پایداري میان بشر و خدایان نیافته بودند،. نمود روزگار باستان طبیعی می

خصوصاً   یا آوگوستوس،  قیصر،  اسکندر،  و روح خالق کسانی همچون هراکلس، لوکورگوس،  ، آمدند قالب آدمیان درمی

مصریان فراعنه و بطالسه و حتی آنتونیوس را خدا . نمود اعجازآمیز و ملکوتی می  در دیدة مردم مذهبی مشرق زمین،

آن گونه که همگنان ایشان در این   تان،مردم زمان باس. و آوگوستوس دست کمی از ایشان نداشت  دانسته بودند،

آنگاه که به روح او یا روح . دانستند که آوگوستوس بشر است خوب می. ساده لوح نبودند  زمان خوش دارند بپندارند،

بردند که معادل قدیس در حکم پاپ در  را به کار می» تئوس«یا » دئوس«کلمۀ   بخشیدند، دیگران مقام الوهیت می

و   و در حقیقت قدیس سازي ارثی است که از خداسازي روم قدیم به عیوسیان رسیده است،  ود،دین عیسویان ب

تر از نماز گزاردن به قدیسان در زمان ما  نمازگزاردن به بشري که بدان نحو خدا شده بود در آن زمان هیچ بیهوده

  .نمود نمی

یا خدایان خانگی و روح پدر خانواده ) الرها(رس امپراطور با ستایش مخصوص ال» روح«پرستش   هاي ایتالیا، در خانه

و   مذابحی براي ایشان ساخته،  این کار براي مردمی که مدت چند قرن آباي مردة خود را به خدایی رسانده،. توأم شد

م به آسیاي  ق 21هنگامی که آوگوستوس در . نام معابد را بر مقابر اجدادي خود نهاده بودند هیچ اشکالی نداشت

، »منجی«او را   در موقوفات و خطابات،. دید که کیش پرستش او بسرعت در آن خطه راه یافته است  انی رفت،یون

گفتند که آن مسیح که مدتها انتظارش را داشتند  برخی از مردم می. خواندند می   »خداي پسر خدا«و » بخش مژده«

شوراهاي بزرگ ایاالت . ن به ارمغان آورده استبه صورت آوگوستوس ظهور کرده و صلح و صفا و سعادت براي آدمیا

شهرستانها و شهرداریها کاهنان جدیدي به نام آوگوستال . پرستش آوگوستوس را در مرکز تشریفات خود قرار دادند

آوگوستوس به دیدن این اوضاع ابروان را در هم . تغیین کردند تا ترتیب زیارت و پرستش خداي جدید را بدهند

و به عنوان   مالط پیوند ذیقیمت دولت و کلیسا،  ت آن را به عنوان عامل تعالی روحانی امپراطوري،کشید، اما عاقب

.صرافزاده به قبول مقام الوهیت تن در داد  بدین سان،. کعبۀ مشترك و جامع عقاید معارض و متفرق پذیرفت

V – شخص آوگوستوس  

و مدت نیم قرن فرمانرواي روم و معمار   الگی سرور جهان،در سی و یک س  که در هجده سالگی وارث قیصر،  این مرد،

چگونه شخصی بود؟ این مرد در آن واحد مالل آور و فریبنده بود؛   بزرگترین امپراطوري در تاریخ باستان بود،
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بدنی ضعیف داشت و فاقد . پرستیدند معمولیتر از او هیچ کس نبود؛ با این وصف نیمی از مردم جهان او را می

و دولتی به وجود آورد که آن   کشورها را منظم سازد،  توانست بر تمامی دشمنان فایق آید، اما می  خاصی بود، شجاعت

  .اي هماغوش گرداند سابقه قلمرو وسیع را مدت دو قرن با سعادت بی

با   ا،ها آوگوستوس ر برخی از این مجسمه. سازان مرمر و برنز بسیار براي ساختن تندیس او مصرف کردند مجسمه

و گروهی   قدرت،  اي به قیافۀ عده  بعضی به صورت کاهنی موقر،  دهند، جوانی جدي و پیراسته نشان می  غرور شرمزده،

اي را در  اداي سرکرده  بدون رضایت خود،  آوگوستوس قیافۀ فیلسوفی است که،  در جامۀ نظام ـ و در این مورد قیافۀ

نظمی را مشروط و مقید به  که همیشه جنگ او علیه بی  رنج بیماریش را،  اقع،جز در برخی مو  این تمثالها،. آورد می

  مویی حنایی،  :آوگوستوس فاقد دلربایی ظاهري بود. کنند بخوبی آشکار نمی  کرد، جنگ براي حفظ سالمتیش می

او چنان مالیم و آرام   قیافۀ  با این وصف،. و چشمانی درخشان و نافذ داشت  ابروانی پیوسته،  سري بشگفتی سه گوش،

پوستی . یک تن از مردم گل که به قصد کشتن وي آمده بود به دیدن او تغییر رأي داد  به قول سوئتونیوس،  بود که،

افتاد؛ روماتیسم پاي چپ او را ضعیف  حساس داشت که هر چند گاه یک بار بر اثر نوعی کرم انگل به خارش می

گاه دست راست او را از کار   از نوع ورم مفاصل،  گد؛ و خشکی مفاصل،کرد که اندکی بلن وادارش می  ساخته،

م به نوعی بیماري نظیر تیفوس مبتال شد؛ سنگ  ق23آوگوستوس نیز مانند بسیاري از مردم روم در سال . انداخت می

از جنوب شد؛ و اگر باد  دچار اتساع حجاب حاجز می«رفت؛ در بهار هر سال  مثانه داشت و آسوده به خواب نمی

پوششی جهت رانها و   بند پشمی، سینه«در مقابل سرما چنان عاجز بود که در زمستان » .گرفت وزید، نزله می می

از . جرئت نداشت سر برهنه زیر آفتاب بیاید. پوشید می» و سرداري ضخیمی  چهار پیراهن پشمی،  ساقها، زیر پیراهنی،

پس از آنکه یکی   در سی و پنجسالگی،. رفت ن به میدان جنگ میشد و گاه سوار بر تخت روا اسب سواري خسته می

رسید که  و به فکر کسی نمی  نمود ـ عصبی و بیمار و خسته بود، پیر می  از پرشورترین درامهاي تاریخ را گذرانده بود،

که بیماري   آزمود؛ به یکی از ایشان به نام آنتونیوس موسا، پزشکان مختلف را می. چهل سال دیگر زنده بماند

پاداش فراوان داد و به افتخار وي تمامی پزشکان   را با ضماد سرد و استحکام معالجه کرده بود،) دمل کبد؟(نامشخص 

حمام آب نمک گرم و   روي روماتیسم خود،. کرد اما غالباً خود براي خود طبابت می. رومی را از مالیات معاف کرد

خورد؛ چنان به غذاي خود توجه  می  و میوه ـ  ماهی،  پنیر،  دار، سبوسغذاي سبک و ساده ـ نان . گرفت گوگرد می

روح » .کرد خورد و در خود میهمانی چیزي مصرف نمی گاه قبل از میهمانی یا بعد از آن تنها غذا می«داشت که 

.کشید آوگوستوس نیز مانند روح بسیاري از قدیسان قرون وسطی بار جسم او را به دوش می

تعداد مقاماتی که . و ذهن نافذ و حسابگر و فعال  تصمیم انعطاف ناپذیر،  و عبارت بود از زندگی عصبی،جوهر وجود ا

وظایف ناشی از این مقامات را با . و مسئولیتی که بر عهده گرفت فقط از مسئولیت قیصر کمتر بود  قبول کرد بیسابقه،

در صدها محاکمه قضاوت   یافت، رانسهاي بیشمار حضور میدر کنف  کرد، مرتب بر سنا ریاست می  داد، ایمان انجام می

بر لژیونها و ایاالت حکومت   کشید، نقشۀ نبردهاي دوردست را می  شد، در تشریفات و ضیافتها حاضر می  کرد، می

رد و ک صدها نطق ایراد می. نمود و به انبوه جزئیات اداري رسیدگی می  کرد، تقریباً به یکایک آنها سرکشی می  داشت،

ها را  متن خطابه  به جاي آنکه بالبداهه نطق کند،. در تهیۀ آنها به روشنی و سادگی و سبک توجهی غرور آمیز داشت

آوگوستوس به همین دلیل   اگر بیان سوئتونیوس را قبول کنیم،. خواند تا مبادا کلمات اسف انگیزي بر زبان آورد می

  .خواند نوشت و سپس می زن خود به عمل آورد قبال می خواست با افراد و حتی با مذاکراتی را که می

دور بدن خود پوست . به خرافات عقیده داشت  تا مدتها پس از طرد ایمان خویش،  مانند غالب شکاکان زمان خود،

گذاشت و گاه تحذیري را که در خواب  به تفأل و تطیر احترام می  نهنگ پیچیده بود تا از آذرخش در امان باشد،

در عین حال، اصابت نظر و عملی بودن . رفت به سفر نمی  دانست، در روزهایی که شوم می  کرد و، د اطاعت میشنی می
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داد که هر چه زودتر کاري فعال را پیشه سازند تا افکاري که از  به جوانان اندرز می. افکار وي شایان مالحظه بود

و   عقل معاش،  احتیاط کاري،  شعور،  تا پایان عمر،. ودکتابها فرا گرفته بودند با تجربه و حوایج زندگی تعدیل ش

بسیار بیش از کسانی . بود» آرام شتاب کن«تکیه کالم اوفستینا لنته به معنی . هوشیاري بورژوایی خود را حفظ کند

که یک تن   آتنودوروس،. اند تحمل اندرز گرفتن و پذیرفتن و سرزنش با فروتنی داشت که به چنان قدرتی رسیده

وقتی خشمگین «: هنگام مراجعت به آتن چند اندرز به او داد  فیلسوف بود و چند سال با اوکتاویانوس زیسته بود،

آوگوستوس چنان از این » .شوي، پیش از آنکه بیست و چهار حرف الفبا را تکرار کنی، چیزي مگو و کاري مکن می

و از آتنودوروس خواست » .اي ندارد د هیچ مخاطرهآور پاداشی که سکوت به همراه می« :پند سپاسگزار شد که گفت

.که یک سال دیگر هم بماند

تر از آن تبدل  اما عجیب  تحول قیصر از سیاست بافی پر قیل و قال به سردار و دولتمردي بزرگ عجیب بود،

زمانی به  مردي که. آوگوستوس تکامل پذیرفت. اوکتاویانوس بیرحم و خودخواه به آوگوستوس فروتن و بخشنده بود

اي گسسته و به  اي، از دسته اندك دغدغه آنتونیوس اجازه داده بود سر سیسرون را در فوروم روم به دار آویزد، بی

  آنکه از دوستی یا عیاري نشانی دهد، بی  و،  دستۀ دیگر پیوسته بود؛ هرزگی جنسی را به حد اعال رسانده بود؛

  عنود به جاي آنکه با زهر قدرت مسموم بشود،  ه بود ـ این جوان ناپسندیدةآنتونیوس و کلئوپاترا را تا مرگ دنبال کرد

هایی که شوخ طبعان  به ظنرنامه. و بذل و تحمل شد  وفاداري،  اعتدال،  در چهل سال آخر عمر خود نمونۀ دادگستري،

عاقب خصمانه بسنده کند و داد که به جلوگیري یا ت به تیبریوس اندرز می. خندید ساختند می اش می و شاعران درباره

اصراري نداشت که دیگران هم به سادگی او زندگی کنند؛ هنگامی . در جستجوي خفه کردن بیانات دشمنانه برنیاید

اي راه  شد تا در اشتها و شادي میهمانان خدشه خود زودتر از مجلس خارج می  کرد، اي را به شام میهمان می که عده

جاي دوستانش که وکیل بودند در محکمه حاضر   الحاح از مردم التماس رأي داشت،اهل مباهات نبود؛ با . نیابد

محراب »  در نقشهاي برجستۀ. شد ـ چون از طنطنه وحشت داشت و پنهانی به رم وارد یا از آن خارج می  شد، می

و با تمام کسانی که  داد صبحها بار عام می. هیچ گونه نشان تمایزي میان نقش او و سایر رومیان موجود نیست » صلح

آوگوستوس از سر طیبت . اي دو دل شد روي مردي در تقدیم عریضه. کرد رفتند به مالیمت رفتار می به حضورش می

که بر نیامدن کام او را بدخو   در سالهاي کهولت، ».دهد گویی یک پول سیاه به فیلی می»  :او را سرزنش کرده و گفت

دچار کم طاقتی گردید؛ نویسندگان مخالف را   حتی خدا بودن معتاد شده بود،کرده بود و به قادر مطلق بودن و 

  خورد، و گوش از شنیدن اشعار نادمانۀ گیري زیاد به چشم می مانع نوشتن تاریخهایی شد که در آن خرده  تعاقب کرد،

رسمی را   د یک نامۀدینار گرفته و مفا 500گویند یک بار دستور داد پاي تالوس منشیش را، که  می. اووید بست

او را وادار به   و وقتی شنید یکی از غالمان آزاد شدة او با مادري رومی زنا کرده است،  بشکنند،  آشکار ساخته بود،

آن طور که   براي آنکه بتوانیم قلب خود را،. دوست داشتن اوکتاویانوس کاري دشوار است  رویهمرفته،. خودکشی کرد

باید نخست ضعف و انکسار جسمانی و   به اوکتاویانوس واگذاریم،  سپریم، س مغلوب میبه قیصر مقتول یا آنتونیو

  .غمهاي روزگار پیري او را پیش نظر مجسم کنیم

VI - آخرین ایام یک خدا

و لیویا فقط یک فرزند   سکریبونیا،  کالودیا،: از سه زنش. شکستها و حزنهاي او تقریباً همه در داخل خانۀ او بود

آوگوستوس . انتقام طالق خود را گرفته بود  آنکه خود بخواهد، بی  آن یولیا بود که سکریبونیا با زادن وي، و. داشت

هر   اما لیویا،. و خود او را براي حکومت تعلیم و تربیت خواهد کرد  امیدوار بود که لیویا پسري برایش خواهد زایید،

  ازدواجش با آوگوستوس،  یوس و دروسوس ـ آورده بود،چند براي شوهر نخستین خود دو فرزند شایسته ـ تیبر

و صاحب   باوقار،  لیویا زنی زیبا،. اتحاد آن دو با سعادت آمیخته بود  اما از هر حیث دیگر،. ثمر بود بی  برخالف انتظار،
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اشت و نظر گذ خواست به عمل آورد با او در میان می ترین اقداماتی را که می آوگوستوس اساسی. شخصیت و فهم بود

در جواب این سؤال که چگونه چنان نفوذي در آوگوستوس یافته . نهاد ترین دوستان خود ارزش می او را مانند پخته

و تظاهر به خبر نشدن و ندیدن   عدم مداخله در امور او، …از طریق حفظ عصمت با دقت فراوان «: لیویا گفت  است،

لیویا نمونۀ فضایل قدیم بود و شاید آن فضایل را با ابرامی بیش از » .تهایی که با ایشان سر و سري داشته اس محبوبه

تهیۀ جهیز   کمک به پدران و مادرانی که فرزندان متعدد داشتند،  اوقات فراغت را وقف امور خیریه،. داد حد نمایش می

داراالیتامی بود؛ چرا   ود،در حد خ  کاخ او،. کرد و نگاهداري چندین یتیم به خرج خود می  بضاعت، جهت نوعروسان بی

و حتی شش فرزند باقیماندة   ها، خواهرزاده  ها، برادرزاده  ها، بر تربیت نوه  خواهر خود،  که در آن کاخ و در خانۀ اوکتاویا،

فرستاد، توجه داشت که دختران رشتن و بافتن را فرا  پسران را خیلی زود به جنگ می. کرد آنتونیوس نظارت می

به نحوي که بتوان آن کار یا   کرد که کاري انجام ندهند و چیزي نگویند مگر آشکارا، یشان را نهی میا«بگیرند، و 

مند شد، او را به  عالقه  پسر لیویا،  آوگوستوس اندك اندك به دروسوس، ».خانه ثبت کرد  بیان را در یادداشت روزانۀ

مرگ جوان . خود را براي او بگذارد  قدرت و خواستۀو از صمیم دل حاضر بود   فرزندي پذیرفت، به تربیتش کوشید،

چون   توانست او را دوست بدارد، اما نمی  گذاشت، به تیبریوس احترام می. ناکام یکی از نخستین غمهاي امپراطور بود

اما برازندگی و دلزندگی . جانشین آیندة او شخصیتی مثبت و امیر مآب بود و به تندخویی و نهانکاري تمایل داشت

وقتی یولیا به . قاعدتاً بایست در دوران کودکی لحظات خوش نصیب آوگوستوس کرده باشد  یولیا،  دخترش،

و مارکلوس را بر آن   آوگوستوس اوکتاویا را راضی کرد که طالق پسرش مارکلوس را اجازه دهد،  سالگی رسید، چهارده

ولیا دوران آزادیی را آغاز کرد که از مدتها پیش آرزوي و ی  دو سال بعد مارکلوس مرد،. داشت که با یولیا ازدواج کند

نرم   اي که جانشین او شود، آگریپا را، برخالف میل وي، در آرزوي نوه  اما اندکی بعد امپراطور کارساز،. آن را داشت

ده ساله بود و یولیا هج). م ق 21(نرمک واداشت تا زن خود را طالق گوید و با بیوة شادمان که یولیا باشد ازدواج کند 

یولیا خانۀ شهري آگریپا را بدل . آگریپا چهل و دو ساله؛ اما اگریپا مردي نیک و بزرگ و به نحوي دلخواه دولتمند بود

روح و جان گروه جوانتر و دلشادتر پایتخت   که منبع الهام پارسایان بود،  به سالن لذایذ و لطایف کرد و در مقابل لیویا،

با   و همچنین شایع بود که در برابر این سؤال عجیب که چرا،  فریبد، ا شوهر جدید خود را میشایع بود که یولی. شد

من «:  تر داده است هر پنج فرزندي را که آورده است شبیه آگریپا هستند جوابی عجیب   وجود آنهمه فسق و زنا،

، آوگوستوس تمام )م ق 12(درگذشت هنگامی که آگریپا » .گیرم، مگر اینکه کشتی قبال پر باشد هرگز مسافري نمی

، ساخت و زیاده از حد ایشان را مورد عطوفت و تربیت قرار  پسران بزرگ یولیا  امید خود را متوجه گایوس و لوکیوس،

.آنان را به مقامات اداري رساند  پیش از آنکه قانوناً ممکن باشد،  داد و،

و   به آغوش عشاق بسیار رفت،  بندوبار، گستاخ و بی  لتمند بود،یولیا که باز بیوه شده بود و بیش از پیش زیبا و دو

آوگوستوس به . عشقبازیهاي وي در آن واحد اسباب فرح و ننگ رومی شد که از قوانین یولیانوسی در عذاب بود

  یوس،تیبر. شوهر سومی براي یولیا یافت  و شاید به قصد آشتی دادن دختر خود با زنش،  منظور فرو نشاندن شایعات،

دختر آگریپا، را طالق گوید و با یولیا که او نیز تمایل بدین   ویپسانیا آگریپینا،  مجبور شد زن آبستن خود،  پسر لیویا،

مرد جوان که به آیین روم قدیم پرورش یافته بود سعی خود را کرد که شوهر خوبی ). م ق 9(کار نداشت ازدواج کند 

ی که براي توافق دادن روش لذت طلبی خود با روش پرهیزکارانۀ تیبریوس به اما یولیا خیلی زود از کوشش  باشد،

تیبریوس تا مدتی این رسوایی را با سکوتی . آورد دست برداشت و باز به عشقهاي غیر قانونی روي آورد عمل می

را نزد دیوان  ساخت که زن شوهر زن زناکار را ملزم می» قانون یولیانوسی زنا«. آمیخته با غوغاي درون تحمل کرد

زیرا او و مادرش   تیبریوس از قانون سرپیچید تا واضع آن و شاید خود را در امان نگاه دارد،. دادگستري رسوا کند

. لیویا امیدوار بودند که آوگوستوس او را به فرزندي برخواهد داشت و رهبري امپراطوري را به کف او خواهد سپرد
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تیبریوس از مقامات   امپراطور به پسران یولیا از آگریپا نظر بهتري دارد، وقتی برخالف امید ایشان معلوم شد که

در آنجا مدت هفت سال مانند یک تن شارمند عادي به سادگی زندگی . رسمی استعفا کرد و در رودس منزوي شد

ز آغوش یاري به ا  که بیش از همیشه آزاد شده بود،  یولیا،. و نجوم ساخت  فلسفه،  کرد و وقت خود را وقف تنهایی،

  .انباشت رفت و بزم گروه او شبها میدان روم را با غوغا می آغوش دیگري می

شصت ساله و زمینگیر بود، تمام عذابی را که یک پدر و فرمانروا ممکن است ) م ق 2(آوگوستوس، که در این هنگام 

کرد ملزم  پدر زنی که زنا می  قوانین،طبق این . چشید از سقوط خانواده و شرافت و قوانین خود در آن واحد بچشد می

دالیل سوء رفتار یولیا را پیش روي او . خود بر ضد او اعالم جرم کند  بود اگر شوهر از رسوا کردن زن باز ماند،

ایشان به   و دوستان تیبریوس این نکته را به او رساندند که اگر آوگوستوس بر ضد دختر خود اقدام نکند،  نهادند، می

در همان موقع که خوشگذرانی یولیا به حد . آوگوستوس مصمم شد برایشان پیشدستی کند. ا خواهند رفتدیوان قض

اي خشک در آن سوي  که صخره  کمال رسیده بود، آوگوستوس فرمانی صادر کرد و دخترش را به جزیرة پانداتریا،

ادار به خودکشی شد و چند تن دیگر تبعید که پسر آنتونیوس بود، و  یکی از دوستان یولیا،. تبعید کرد  کامپانیاست،

ترجیح داد خود را به دار بیاویزد تا آنکه بر ضد مخدومۀ خویش اداي   به نام فویبه،  کنیز آزاد شدة یولیا،. شدند

مردم » .اي کاش پدر فویبه بودم و پدر یولیا نبودم»  :امپراطور خشمزده چون این خبر را شنید، گفت. شهادت کند

اما خبري از عفو   تیبریوس نیز همین تمنا را داشت،  وستوس استدعا کردند که دخترش را ببخشد،روم از آوگ

فقط محل اقامت یولیا را به محلی در رگیوم منتقل کرد که   تیبریوس، پس از آنکه بر تخت نشست،. آوگوستوس نشد

.درگذشت  خرد و فراموش شده،  ن،در آنجا بود که یولیا پس از شانزده سال زندانی بود. تر بود اندکی گشاده

 2(لوکیوس بر اثر بیماري در مارسی مرده بود . مدتها قبل پیشمرگ مادر شده بودند  پسران یولیا، گایوس و لوکیوس،

و گل تهدید به   پانونیا،  در آن حال که گرمانیا،). میالدي 4(و گایوس از زخمی که در ارمنستان خورده بود   ،)میالدي

او را به   ،)میالدي 2(با اکراه تیبریوس را احضار کرد   که بی یاور و جانشین مانده بود،  آوگوستوس،  کردند، انقالب می

وقتی تیبریوس پس از پنج سال نبردهاي . و به فرو نشاندن قیامها روانه ساخت  فرزندي و نیابت بر سلطنت برگزید،

  از تیبریوس به واسطۀ پارسایی خشک او نفرت داشت، ، تمامی روم، که)میالدي 9(سخت و پیروزمندانه بازگشت 

  .تیبریوس به حکومت آغاز کرده بود  تسلیم این واقعیت شد که هر چند آوگوستوس هنوز امپراطور بود،

یعنی اینکه شخصی بیش از حد خود زنده   زنده بودن بدون رضایت به زندگی است،  آخرین داستان غم انگیز زندگی،

دیگران در شصت . آوگوستوس به سن و سال پیر نبود  به تبعید رفت،  وقتی که یولیا،. حروم باشدبماند و از مرگ م

از زمانی که در هجده سالگی براي انتقام قتل قیصر و اجراي وصیت او   اما آوگوستوس،. سالگی هنوز هم دلزنده بودند

چقدر جنگ و نبرد و نیم   چهل و دو سال پر حادثه،در آن . بیشمار زندگیها کرده و بیشمار مرده بود  به روم آمده بود،

چقدر درد و بیماري، چند توطئه و خبر بر او گذشته، و چند بار به دنبال هدفهاي عالی خود زهر ناکامی   شکست،

! و عاقبت جز این تیبریوس تندخو کسی باقی نمانده بود  امیدها و یاران وي یکایک از میان رفته بودند،. چشیده بود

آنگاه که . سپرد د خردمندانه آن بود که مانند آنتونیوس در عنفوان جوانی و در آغوش معشوق جان میشای

روزگار خوشی یولیا و آگریپا و شادي و غوغاي نوادگان در صحن کاخ   آوگوستوس به دورنماي گذشته نظر افکند،

  که او نیز یولیا نام داشت،  ر دخترش،اکنون دخت. چقدر باید در نظرش دلپذیر و در عین حال غم آلود بوده باشد

گویی مصمم بود تمامی هنرهاي عشقبازي دوستش . کرد بزرگ شده بود و از خصایص اخالقی مادرش پیروي می

آوگوستوس او را به   میالدي، پس از ثبوت زناي یولیا، 8در سال . در خود مجسم کند  که در شعر آورده بود،  اووید را،

امپراطور . دریاي سیاه تبعید کرد  و در همان زمان اووید را به تومی واقع در کنارة  آدریاتیک،اي در دریاي  جزیره
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افتاد  گاه به فکر می» .مردم بچه می اي کاش هرگز زن نگرفته بودم یا بی»   :گفت نالید و می ضعیف و در هم شکسته می

.که از گرسنگی خود را هالك کند

اختیاراتی که به خاطر نظم و ترتیب گرفته بود موجب . رسید ده بود ویران به نظر میتمامی بناي عظیمی که بنیاد نها

سناتورها که از تصویب و تمجید . تضعیف و تباهی سنا و مجالسی شده بود که آن اختیارات را از آنها گرفته بود

مقاماتی که روزي . کردند یرفتند، و تنها یک مشت از اهالی در کمیتیا جلوس م خسته شده بودند دیگر به جلسه نمی

از جانب   به عنوان مفاخري پرخرج و میان تهی،  انگیخت اکنون، قدرتی به همراه داشت و بلندگرایی خالق را برمی

آن صلح و آرامشی که آوگوستوس ترتیب داده و آن امنیتی که براي مردم ارمغان . شد مردان توانا به یک سو نهاده می

خواست در ارتش اسم بنویسد یا تناوب گریز ناپذیر جنگ را  کسی نمی. سست گردانده بود آورده بود بنیاد مردم را

خود   شد؛ آن نژاد بزرگ با ارادة فرسودة و هرزگی جنس جانشین تأهل می  تجمل جاي سادگی را گرفته بود،. بپذیرد

  .در شرف فنا بود

در آن زمان هیچ کس را این دانش نبود تا به . یافت رمیدید و با اندوه د همۀ این چیزها را امپراطور پیر به فراست می

امپراطوري   به رغم صدها نقص موجود و پنج شش تن ابلهی که بر تخت فرمانروایی تکیه داشتند،  ، او بگوید که

شگفت و دقیقی که به دست او برپا شده بود درازترین دوران رفاه و سعادت نوع انسانی را نصیب امپراطوري روم 

در تاریخ   پس از گذشت قرون،  آغاز شده بود،» صلح آوگوستوسی«که به نام » صلح رومی«ساخت؛ یا  خواهد

  .پنداشت شکست خورده است او نیز مانند لئوناردو می. عظیمترین توفیق به شمار خواهد رفت  کشورداري،

ار بستر مرگ او جمع آمده به دوستانی که کن). میالدي 14(در سن هفتاد و شش سالگی در نوال به آسودگی مرد 

چون نقش خود را خوب «: هاي کمدي رومی به کار برده شده است بودند چیزي گفت که بارها در پایان نمایشنامه

لیویا، «: زن خود را در آغوش گرفت و گفت» .حاال دست بزنید و با کف زدن مرا از صحنه مرخص کنید  بازي کردم،

جسد او بر دوش سناتورها   چند روز بعد،. و با همین بدورد ساده درگذشت» بدرود  اتحاد طوالنیمان را به خاطر بیاور،

از میان رم به میدان مارس برده شد و در آنجا، در حالی که کودکان طراز اول آواز مردگان را سر داده بودند، سوزانده 

  .شد

  

فصل دوازدهم

  عصر طالیی

  میالدي 18 –م  ق 30

  

I ـ انگیزة آوگوستوسی  

جنگ و اغتشاشات عمیق اجتماعی   ند صلح و آرامش و امنیت بیش از جنگ با تولید ادبیات و هنر مساعد است،هر چ

زندگی . پروراند رسند می کند و بذرهایی را که هنگام آرامش به ثمر نمی زمین را پیرامون نهال اندیشه زیر و زبر می

که فشار بحران و احکام بقا علف هرزة خشکیده را از ریشه بل  آورد، هاي بزرگ یا مردان بزرگ پدید نمی آرام اندیشه

آرامشی که پس از جنگ پیروزمندانه . کند ها و گشایش راههاي جدید را تسریع می کشد و رشد اندیشه بیرون می

در آن هنگام، مردم از صرف زنده بودن لذت   هاي دوران بهبود سریع برخوردار است؛ آید از تمامی انگیزه پدید می

  .پردازند سرایی می برند و گاه به نغمه می
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زیرا او سرطان هرج و مرج را که موجب تباهی زندگانی مدنی ایشان   مردم روم نسبت به آوگوستوس سپاسگزار بودند،

یافتند در حیرت  از اینکه پس از ویرانی به این زودي خود را توانگر می. عالج کرده بود  شد، ولو با جراحی مهمی، می

نمود،  اي هستند که به نظرشان دنیا می باز هم سرور خطه  به رغم آشفتگی بیدرمان اخیر،  دیدند که، چون می بودند و

تا رومولوس دوم، احیا کنندة روم، باز   بنیانگذار روم،  به تاریخ کشور خود از رومولوس اول،. شعفی داشتند

رژیل و هوراس سپاس و سرفرازي و غرور خود را وقتی وی. شمردند اي شگفت می نگریستند و آن را چون حماسه می

از آن بهتر اینکه فقط جزئی از . شدند مردم در عجب نمی  کردند، و لیویوس همانها را در نثر بیان می  در شعر،

  ادب نغز،  یعنی قلمرو کالم شیوا،  و قسمت عظیمی از آن قلمرو فرهنگی هلنیستی بود،  متصرفات آنان بربري بود،

تقلید و رقابت را   این ثروت معنوي اکنون به روم سرازیر شده،. نی بخش، حکمت بالغ، و هنرهاي شریفعلوم روش

هزاران واژة یونانی به گنجینۀ لغاتی التینی راه یافته بود . برانگیخته، و زبان و ادبیات را به پیرایش و نمو واداشته بود

. هاي رومی مستقر گشته بود و خانه  خیابانها،  ابد،معو هزاران مجسمه و پردة نقاشی یونانی در میدانها، 

برداران از منابع و تجارت امپراطوري به  و بهره  مالکان غایب خاك ایتالیا،  مصر،  پول از جانب تسخیرکنندگان خزانۀ

اهدا نویسندگان آثار خود را بدین امید به ثروتمندان . سوي مردم زیردست و حتی شاعران و هنرمندان جریان داشت

از این جهت بود که . اي دریافت دارند و بتوانند به کمک آن به کار پرمشقت خود ادامه دهند کردند که صله می

  . تورکراتوس، و موناتیوس پالنکوس اهدا کرد  مانلیوس  المیا،  آیلیوس،  هوراس قصاید خود را به سالوستیوس،

آن جمع تیبولوس بود؛ و مایکناس شعر   ، که ستارة رده بوداي از منصفان را گرد خود جمع آو مساال کوروینوس دسته

آوگوستوس تا پیش از فرا رسیدن سالیان . باز خرید  و پروپرتیوس،  و ثروت را با دادن هدایایی به ویرژیل، هوراس،

ا که و خشنود بود از اینکه ادبیات و هنر آن کارمایه ر  تندخویی آخر عمرش نسبت به ادبیات سیاستی آزاد داشت،

  داشتند، تا وقتی که مردم به کار حکومت او کاري نمی. داشتند موجب اغتشاش سیاسی شده بود به خود مشغول می

بذل و بخشش او نسبت به شاعران چنان شهرتی به هم رساند که هر . کرد از دادن پول براي نوشتن کتاب دریغ نمی

آمد به اصرار  یونانی هر روز که آوگوستوس از قصر بیرون می یک تن. گشتند انبوهی از ایشان گرد او می  رفت، کجا می

آوگوستوس بدین نحو او را قصاص کرد که روزي به جا ایستاد و چند بیتی سرود و . گذاشت چند بیتی در دست او می

ابراز تأسف  مرد یونانی چند دیناري به امپراطور داد و. یکی از مالزمان را واداشت تا آن ابیات را به مرد یونانی بدهد

  .سسترس پاداش داد 100,000آوگوستوس نکته سنجی او ـ نه اشعارش ـ را با . کرد که بیش از آن ندارد

از آنجا . گفتند همه شعر می  از ابلهان تا فیلسوفان،. سابقه رو به ازدیاد نهاده بود در این هنگام تعداد کتب به نسبتی بی

مجامعی   شد که با صداي بلند خوانده شود، به این منظور تصنیف می که تمامی اشعار و بسیاري از نثرهاي ادبی

و در لحظات نادري که تحمل شنیدن شعر   شد که در آنها سرایندگان آثار خود را براي مدعوین یا مردم، تشکیل می

ج شهر همانا یوونالیس معتقد بود که یک دلیل قوي براي زیستن در خار. خواندند یکدیگر را داشتند براي یکدیگر می

  اي به نام آرگیلتوم را انباشته بود، که محله  در کتابفروشیها،. فرار از دست شاعرانی بود که روم را آلوده بودند

و در همان حال کتابدوستان تنگدست قسمتهایی از کتبی را   آمدند تا نبوغ ادبی را ارزیابی کنند، نویسندگان جمع می

خواندند؛ روي تابلوهایی که به دیوار نصب بود نام کتابهاي جدید و  د دزدانه میآمدن که از عهدة خرید آن بر نمی

برابر (شد؛ کتابهاي کوچک جلدي چهار تا پنج سسترس و کتابهاي متوسط جلدي ده سسترس  قیمت آنها اعالن می

 به تصویر مصنف مجلدات نفیس از قبیل مجموعۀ لطایف مارتیالیس، که معموال. رسیدند به فروش می) یک دالر و نیم

یا در آن   شد، کتب به تمامی اکناف امپراطوري ارسال می  .خریدار داشت) دالر 3(آراسته بود، در حدود پنج دناریوس 

مارتیالیس از این خبر خشنود شد که آثار او را در بریتانیا . گردید و اسکندریه منتشر می  آتن،  واحد در روم، لیون،

شاعران در این زمان کتابخانه هاي خصوصی داشتند؛ اووید با لحنی گرم کتابخانۀ خود  حتی. کنند خرید و فروش می



١٣۴۶

آید که در همان موقع نیز کتابدوستانی بودند که مجلدات ممتاز یا  از آثار مارتیالیس چنین برمی. کند را توصیف می

  وسپاسیانوس،  یبریوس،عمومی تأسیس کرد؛ ت  آوگوستوس دو کتابخانۀ. کردند هاي کمیاب را جمع می نسخه

در شهر رم بیست و هشت کتابخانه دایر   تا قرن چهارم،  و هادریانوس کتابخانه هاي دیگري ساختند؛  دومیتیانوس،

بدین نحو . کردند ها و بایگانی دولتی مراجعه می به این کتابخانه  محصلین و نویسندگان خارجی براي مطالعه. شده بود

به عنوان مرکز ادبی   رم،  در این هنگام،. و دیودوروس از سیسیل به رم رفتند  یکارناسوس،بود که دیونوسیوس از هال

.رقیب اسکندریه شده بود  دنیاي غرب،

  دانشوران دربارة. ادبیات و هنر وقري تازه یافتند. این شگفتگی هم ادبیات را تغییر صورت داد و هم جامعه را

نویسندگان و . خواندند و مردم قطعاتی از آثار ایشان را در کوچه و خیابان می  کردند، نویسندگان معاصر سخنرانی می

  تا زمان شکفتن فرانسه،  آمدند؛ چنین وضعی را، هاي مجلل گرد می »سالن«شاعران با سیاستمدارن و زنان واالتبار در 

لوکرتیوس و کاتولوس جاي  پالوتوسو  انیوسنیروي آتشین . اشراف ادیب شدند و ادب اشرافی. تاریخ به یاد ندارد

نویسندگان و شاعران دیگر با مردم . خود را به یک نوع زیبایی ظرافت آمیز یا ابهامی دل انگیز در بیان و اندیشه سپرد

میان ادبیات . گفتند کردند و به زبان ایشان سخن نمی بنابراین دیگر نحوة زندگی مرم را توصیف نمی آمیختند، و نمی

هاي یونانی تقلید  شکل سخن از نمونه. و زندگی جدایی افتاد و، در نتیجه، جوهر و روح از ادبیات التینی زایل گردید

یا شبانان  آناکرئونیهر گاه از عشق   شعر،. کرد می و موضوع سخن را سنت یونانی یا دربار آوگوستوس تعیین  شد، می

م، و جالل شکوه رو  اعتقادات اخالقی نیاکان،  به نحوي آموزنده به توصیف لذات کشاورزي،  یافت، فراغ می تئوکریتوسی

ادبیات خادم دستاموز دولتمردي شد و به صورت وعظی درآمد که جامع نواهاي گونه گون . پرداخت خدایان آن می

  .خواند بود و ملت را به سوي عقاید آوگوستوسی می

و منفور » گروه خبیث«یکی   :دو نیرو در مقام استخدام اجباري سخن سرایی از طرف دولت به مقاومت برخاست

هاي قدیم را بیش از زیبایی عطرآگین و آراستۀ جدید  که طعم نمکین استقالل نیشخندها و نمایشنامه  بود،هوراس 

  این دستۀ. که کلودیا و یولیا در میان آن جاي داشتند  پسندید؛ و آن دیگر تردامنان غرق در عیش و گناه بودند، می

تار اصالحات اخالقی نبود و شاعران و محافل و موازین جوانتر از قوانین یولیانوسی سخت برآشفته بود و هیچ خواس

و  تیبرلوسدر آثار   جنگیدند، این دو نیرو با یکدیگر می  در ادبیات نیز، مانند زندگی واقعی،. مخصوص به خود داشت

و با پرهیزکاري معصومانۀ ویرژیل و جسارت منافی عفت اووید به رقابت   کردند، با یکدگیر تالقی می پروپرتیوس

. دو یولیا و یک تن شاعر را با تبعید خرد کردند و عاقبت در عصر سیمین یکدیگر را فرسوده ساختند. خاستند برمی

شناخت بر فساد  و عظمت جهانی که استیالي روم را می  ثروت، فراغ رهایی بخش صلح و  اما غلیان حوادث عظیم،

تا آنجا که حافظۀ   اعالنات و انعامات دولتی چیره شد و عصر زرینی پدید آورد که ادبیات آن از حیث صورت و بیان،

.کاملترین نوع خود بوده است  بشري به یاد دارد،

II – ویرژیل  

محبوبترین   خزد، جایی که رودخانۀ مینچیو آرام به سوي رودخانۀ پو می  توا،اي نزدیک مان در مزرعه  م، ق 70به سال 

در قرنی که میالد مسیح آن را   پایتخت روم از آن پس کمتر زادگاه رومیان بزرگ شد؛ اینان،. فرد رومی به دنیا آمد

رگهاي ویرژیل خون سلتی جریان شاید در . آمدند و پس از آن قرن از ایاالت می  از اکناف ایتالیا،  به دو قسمت کرد،

زیرا بیست و یک سال   آید، ویرژیل از گلها به حساب می  از لحاظ اصولی،. زیرا مانتوا مدتها مقر گلها بود  داشته است،

آن مرد، به فصیحترین زبان . قیصر دریافت داشتحقوق تابعیت رومی را از  سیزالپینپس از تولد او بود که ناحیۀ گل 

دهد، بلکه  هرگز رجولیت خشن نژاد رومی را در آثار خود نشان نمی  از جالل و سرنوشت روم سخن سر داده است،

  .دست بر تارهاي رازوري و لطف و ظرافت سلتی سوده است که در تبار رومیان کمیاب بود
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شاعر . اي بخرد و به پرورش زنبور عسل پردازد ه بود که توانست مزرعهپدرش در سمت منشی دیوان آن قدر اندوخت

پر آب شمال سالها در خاطرة شاعر   انبوه شاخ و برگهاي منطقۀ. دوران کودکی خود را در آن آرامش پر زمزمه گذراند

در چهارده   ا به کرمونا،در دوازده سالگی او ر. و هیچ گاه دور از آن دشتها و جویبارها در واقع خوش نبود  منعکس بود،

در آنجا، نزد همان کس که بعداً به اوکتاویانوس . و در شانزده سالگی به رم به مدرسه فرستادند  سالگی به میالن

در مجلس درس سیروي   پس از این دوره،  محتمال،. معانی و بیان و مواد مربوط به آن را تعلیم گرفت  تدریس کرد،

ویرژیل سخت کوشید تا مگر فلسفۀ لذت را بپذیرد، اما تربیت روستاییش او را . حاضر شد فیلسوف، در ناپل  اپیکوري،

م خبر او را داریم که از  ق 41زیرا در سال   ظاهراً پس از تحصیل به شمال بازگشته است،. خوب مجهز نساخته بود

اوکتاویانوس و آنتونیوس مزرعه  .از چنگ سربازي که بزور مزرعۀ پدرش را ضبط کرده بود، با شنا گریخت  بیم مرگ،

آسینیوس پولیو . را از این جهت مصادره کرده بودند که آن ناحیه به دشمنان ایشان روي موافق نشان داده بود

پس شاعر جوان را در . فرماندار دانشمند گل سیزالپین کوشید آن مزرعه را باز گرداند، اما کوشش او به جایی نرسید

.به ادامۀ سرودهاي شبانی که بدان مشغول بود تشویق کردپناه خود گرفت و او را 

گلچین سرودهاي شبانی تازه انتشار یافته بود . ، ویرژیل در رم از شراب شهر سرمست شده بود37تا فرارسیدن سال 

ور و بگرمی پذیرفته شده بود؛ زن بازیگري چند بیتی از آن را بر صحنۀ نمایش خوانده بود، و تماشاگران با شوق و ش

سرودهاي شبانی تصویرهایی بودند از زندگی شبانی به شیوة تئوکریتوس و گاه باعین ترکیبات او، و از . کف زده بودند

آکنده از : لحاظ سبک و وزن زیبا، و خوشاهنگترین شش وتدي بودند که تا آن هنگام به گوش مردم روم رسیده بود

خت آن قدر از خاك و کشاورزي به دور مانده بودند که در آن جوانان پایت. انگیز مندانه و عشق خیال لطف اندیشه

هاي خود  همه خرسند بودند که خود را شبانی بپندارند که رمه. کردند هنگام زندگی روستایی را در خیال ستایش می

  .کند چراند و از عشق یکجانبه دل خود را ریش می را در سراشیبهاي آپنن می

آمیزي سپرده  در اینجا نیز ویرژیل راه ستایش. کریتوسی مناظر روستایی آن اشعار بوداما واقعیتر از این توهمات تئو

شنید و با یأس  نغمۀ پرشور جنگلبانان و بیقراري زنبوران عسل را به گوش خود می. بود، اما حاجتی به تقلید نداشت

و از . داده بودند خوب آشنا بود اي که، مانند هزاران تن از اقران خویش، زمین خود را از دست کشاورزان دلشکسته

کتابهاي سیبوالیی خبر . یافت همه باالتر آنکه امید مردم آن عصر را به خاتمۀ جنگ و دودستگی از جان و دل درمی

م حامی ویرژیل،  ق 40چون در سال . داده بودند که پس از عصر آهن، عصر طالیی ساتورنوس باز خواهد آمد

رژیل در چهارمین سرود شبانی خود اعالم داشت که این تولد مژدة درآمدن به مدینۀ آسینیوس پولیو، پسردار شد، وی

رسد؛ توالی عظیم دورها از نو  اکنون آن عصر نهایی که سیبوالي کومایی در سرودش گفته بود فرا می :فاضله است

اي . آید گردد؛ اکنون نژادي نو از آسمان باال فرود می گردد؛ حکومت ساتورنوس باز می ز میبا عذرااکنون . آید پدید می

بر پسري که هم اکنون به دنیا آمد لبخند بزن، زیرا در عهدش نخست نژاد آهن از میان )! االهۀ والدت(لوکیناي پاك 

  .ه استآپولون تو اینک پادشا. خیزد رود، و در سراسر جهان نژادي زرین بر می می

ابزارهاي آهنین جنگ به کناري نهاده . ده سال پس از سروده شدن این اشعار، پیشگوییهاي ویرژیل تحقق پذیرفت

  در دورة کوتاه بقیۀ عمر ویرژیل،. نسلی جدید بر سر کار آمد که به سالح زرین مجهز شده و دل به زر سپرده بود. شد

گفتند ـ  و آوگوستوس را به عنوان منجی تهنیت می  فزایش نهاد،رم دیگر روي آشوب ندید، سعادت و شادي رو به ا

مایکناس او را دعوت . شاهی خوش بینی اشعار شاعر را استقبال کرد دربار نیمه. شناختند هر چند او را آپولون نمی

کایت از این داوري مایکناس ح. و به عنوان یکی از عوامل مردمپسند اصالحات اوکتاویانوس شناخت  پسندید،  کرد،

روستایی بدهیئتی بود که   که در این هنگام سی و سه سال داشت،  زیرا از لحاظ ظاهر ویرژیل،  کرد، روشن بینی او می

از هر مکان عمومی که در آن او را بشناسند و نشانش بدهند   کشید، تا حد لکنت در برخورد با بزرگان خجالت می
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حتی بیش از اوکتاویانوس علیل   از این گذشته،. احم روم آسودگی نداشتو در جامعۀ سخن پرداز و مز  کرد، پرهیز می

  ویرژیل هرگز زن نبرد و ظاهراً بیش از آینیاس،. برد بود و از سردرد، گلودرد، تالطم معدي، و نزف الدم رنج می

داد؛  اي تسکین می نماید که مدتی خود را با مهر غالم بچه چنین می. از لذت عشق خبر نداشت  قهرمان منظومۀ خود،

.نامیدند می» مرد عفیف«دانیم که در ناپل او را  غیر از این، می

و به وي پیشنهاد کرد تا   اوکتاویانوس را واداشت تا مزرعۀ او را باز دهد،  مایکناس نسبت به شاعر جوان احسان کرد،

سنگین تبدیل مقدار زیادي از   یمۀ، ایتالیا جر)م ق 37(در آن هنگام . اشعاري در تجلیل زندگی کشاورزي بسراید

سکستوس پومپیوس راه ورود خواربار را از سیسیل و افریقا . پرداخت اراضی را به چراگاه و باغ میوه و تاکستان می

سالمت ملت از . آزرد زندگی شهري بلوغ نورس ایتالیا را می. داد و کمبود غالت انقالب دیگري را وعید می  بسته بود،

با زندگی روستایی آشنا بود و، هر چند خود بسیار . ویرژیل در دم موافقت کرد. کرد راعت را ایجاب میهر حیث آغاز ز

دانست  تر از آن شده بود که بتواند سختیهاي آن زندگی را تحمل کند، باز هم کسی بود که خوب می شکسته

هفت سال رنج با کاملترین اشعار خود،  در ناپل عزلت گزید و پس از. هاي دلپذیر آن را با نظر لطف تصویر کند جنبه

که   مایکناس مشعوف شد و ویرژیل را با خود به جنوب برد تا با اوکتاویانوس،. ، بازگشت»محنت زمین«گئورگیک یا 

در دهکدة آتال، سرکردة فرسوده چهار روز . مالقات کند  گشت، از پیروزي بر کلئوپاترا باز می)م ق 29(در آن هنگام 

آن اشعار حتی بیش از آنچه مایکناس . بیت شعر ویرژیل گوش فرا داد 2000ت کرد و با حالی خوش به متوالی اقام

زیرا اوکتاویانوس در آن هنگام در نظر داشت قسمت بیشتر ارتش   بینی کرده بود با سیاست او توافق داشت، پیش

و در آن واحد از طریق رنج   قر سازد،عظیمی را که برایش جهانگشایی کرده بود مرخص کند، آنها را در اراضی مست

توانست فقط در  ویرژیل می  از آن لحظه به بعد،. سربازان را آرامش و شهرها را غذا و دولت را بقا بخشد  روستایی،

  .اندیشۀ شعر و شاعري باشد

  نثر هزیود،ویرژیل از نظم و . گوید اشرف صنایع ـ یعنی زرع زمین ـ سخن می  در گئورگیک هنرمندي بزرگ دربارة

. سازد  اما نثر خشن و نظم نارساي ایشان را به ابیاتی شفاف و ظریف بدل می  برد، و وارو به عاریت می  آراتوس، کاتو،

فصل بذرافشانی و   هاي مختلف کشاورزي را وصف کند ـ انواع خاك و طرز عمل آوردن آن، چنانکه باید تمامی رشته

تمامی . همه را وصف کرده است  و پرورش زنبور عسل ـ  و اسب و گوسفند، ، کشت زیتون و تاك، پرورش گاو حصاد

فریبد؛ براي آنکه بتواند باز هم به بیان حال ادامه دهد، خود را چنین  کند و می هاي زراعت ویرژیل را جلب می جنبه

ایم در هر  د سپردهدل به حدیث خو و ما که  گریزد، وقت بازنیافتنی در گریز است، اما زمان می :کند تحذیر می

  .کنیم اش کاوش می گوشه

. بلکه از هر یک ذکري کرده و براي هر کدام راه عالجی نشان داده است  ویرژیل از بیماریهاي دامها هم غافل نمانده،

هرگز از تمجید سادگی غرایز و نیروي محبت و کمال ظاهر . حیوانات مزارع را با فهم و عطوفت وصف کرده است

از رنج   ها و مشقات، اما از سختی  زندگی روستایی را به نحوي خیال انگیز وصف کرده،. نشده استحیوانات سیر 

مع . و از وقوع متناوب و شکنجه دهندة باد و طوفان غافل نمانده است  امان در دفع حشرات، جانکاه، از کوشش بی 

اي است که بدان عظمت  غرضی و نتیجهدر چنان کوششی و زحمتی » .کار هر چه عظیمتر، پاداش افزونتر«الوصف، 

یابد و  اخالق در مزرعه تعالی می«: گوید ویرژیل می. بخشد؛ هیچ مرد رومی نباید از راندن خیش شرمنده باشد می

اي از کار زراعت ـ از  هیچ پاره. تمامی محسنات قدیم که باعث عظمت روم شدند در مزرعه کشت و پرورش یافتند

در . نیست که عیناً در تحول و تکامل روح اثر نداشته باشد ـ   و درو  علف کشی،  زرع،  حاصل، بذرافشانی گرفته تا حفظ

روح،   کند،  هاي آسمان از هزاران نیروي غیبی حکایت می آنجا که معجزة رستن گیاه و شوخی  خارج دستهاي مزروع،

یابد و در روشن بینی و خشوع و ارادت  حضور زندگی آفریننده را در می  بسی آسانتر از آنچه در شهر ممکن است،
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ترین ابیات خود را سروده است که آغاز آن طنین  در اینجاست که ویرژیل شهره ».گردد ورزي مذهبی عمیق می

  :اما دنبالۀ آن خاص ویرژیل است  اشعار لوکرتیوس را دارد،  نجیبانۀ

  خوشا آن که انگیزة هر چیز را باز شناخت،

  سنگدل و هراس دلگیر و سرنوشت

  آزمند را زیر پا نهاد؛ آخرونو هیاهوي 

  و اما خوشبخت آن که خدایانی را که کشت را مددکارند

  .پان و سیلوانوس کبیر و پریان دریایی ـ باز شناخت

این عمل . و یاري ایشان را جلب کند بر حق استکند با قربانی خدایان را بر سر لطف آورد  دهقان در اینکه سعی می

و به زمین و زندگی جامۀ معنی و موضوع و شعر  بخشد پرهیزکارانه دوران محنت را با جشن و شادي روشنی می

.پوشاند می

طبیعت اشیا   این منظومه به اتفاق دربارة. دانست می» بهترین شعر بهترین شاعر«جان درایدن مجموعۀ گئورگیک را 

البته مردم روم آن منظومه را با کتابچۀ تعلیمات . در عین آموزنده بودن، زیباست  د این مزیت کم نظیر است که،واج

  در واقع،. فوروم را به روستا فروخته باشد  ایم که کسی، پس از خواندن آن، کشاورزي اشتباه نکردند؛ هرگز نشنیده

. ت روستایی را به منظور خوش آمدن ذوق شهریان سروده باشدگوید، شاید ویرژیل این نغمات پرلذ چنانکه سنکا می

آوگوستوس چون دید که ویرژیل تکلیفی را که مایکناس بر عهدة او نهاده بود بسیار نیکو انجام داده   در هر صورت،

  .شاعر را به کاخ خویش خواند و کاري خطیرتر با مضمونی وسیعتر بدو تکلیف کرد  است،

III – انئید  

اما این تصور که پدرخواندة او از تبار ونوس و . طرح عبارت بود از سرودن چکامۀ نبردهاي اوکتاویانوس در آغاز،

. اي را دربارة بنیان نهادن روم از خاطر بگذراند اندیشۀ حماسه  و شاید هم امپراطور،  آینیاس است سبب شد که شاعر،

نگري به گسترش روم به  بینی به وسیلۀ آینده ق پیشرفته رفته داستان از طری  سخن تنیده شد،  همچنانکه رشتۀ

شد  نقش خصایل رومی در این کارهاي مهم نشان داده می  در این منظومه،. امپراطوري و صلح آوگوستوس نیز رسید

آمد که خصایل پسندیدة قدیم از نو رونق و وراج یابند؛ قرار بود قهرمان حماسه به خدایان احترام  و سعی به عمل می

ویرژیل . ارد؛ و ایشان هم او را راهنمایی کنند؛ و سرانجام شاعر به اصالحات اخالقی و ایمانی آوگوستوس بپردازدبگذ

. آخر عمر خود را بر ساختن انئید نهاد) 19 – 29(هاي ایتالیا سفر کرده و ده سال  براي انجام دادن کار خود به گوشه

گفت بنویسند، و  چند بیتی را بامدادان پگاه می. به کار خود دلبستگی داشت فلوبرساخت و مانند  با تأنی شعر می

پیشرفت   مکرر دربارة  آوگوستوس بیصبرانه در انتظار پایان یافتن منظومه بود،. نوشت پسینگاه همان ابیات را از نو می

ویرژیل تا آنجا . خواست که هر قطعۀ پایان یافته را نزد او ببرد اصرار از ویرژیل می و به  کرد، کار از شاعر استفسار می

  اوکتاویا،. اما عاقبت کتاب دوم و چهارم و ششم را براي او خواند  امروز و فردا داد،  که توانست به اوکتاویانوس وعدة

. وصف کرده بود از حال رفت  ر تازه مردة او، راپس  آنجا که شاعر مارکلوس،  خواهر اوکتاویانوس و زن بیوة آنتونیوس،

با آوگوستوس در آتن   م ویرژیل به یونان رفت، ق 19در سال . این حماسه به پایان نرسید و ساخته و پرداخته نشد

در . و اندکی پس از رسیدن به بروندیسیوم درگذشت  به ایتالیا بازگشت،  دچار آفتابزدگی شد، در مگارا  مالقات کرد،

بایست الاقل سه سال دیگر کار  چون می  ستر مرگ از دوستانش تقاضا کرد که نسخۀ خطی اشعارش را نابود کنند،ب

.آوگوستوس آن دوستان را از اجراي این تقاضا نهی کرد. کند تا اشعارش پیراسته و آراسته شود

روح هکتور مقتول بر رهبر   ت،سوخ آنگاه که تروا به آتش می. شناسد اي داستان انئید را می هر شاگرد مدرسه

تروا را » چیزهاي مقدس و خدایان خانگی»  گوید شود و به او می ظاهر می» آینیاس پرهیزگار»  او، داردانیهمدستان 
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را باز گیرد که بقاي مردم تروا را بسته به  »پاالس آتنه  مجسمۀ«از یونانیان بازستاند ـ و از همه مهمتر پاالدیوم یا 

در شهري که پس از سرگردانی در دریا عاقبت «گوید این مظاهر مقدس را  هکتور می. دانستند نگاهداري آن می

به کشتی   گریزد، آینیاس با پدر پیر خود به نام آنخیسس و پسر خود به نام آسکانیوس می» .بنیادخواهی نهاد بجوي

باد ایشان را در . کند اما همواره آواز خدایان ایشان را به رفتن امر می. کند در نقاط مختلف توقف میو   نشیند، می

. کشاند، که در آنجا شاهزاده خانمی فنیقی به نام دیدو سرگرم ساختن شهري است نزدیکی کارتاژ به ساحل می

.) کرد تجدید ساختمان کارتاژ اجرا می  بارةآوگوستوس نقشۀ قیصر را در  ساخت، هنگامی که ویرژیل این قطعه را می(

دارد کاري را که دیدو به  سازد و وا می طوفانی موافق ایشان را در غاري پناهنده می. سپارد آینیاس دل به دیدو می

پذیرد و با دیدو و افراد موافق خود در ساختمان  آینیاس تا چندي این تعبیر را می. کند انجام دهند ازدواج تعبیر می

دادند ـ به آینیاس اخطار  که در اساطیر قدیم اهمیتی به ازدواج نمی  اما خدایان بیرحم ـ. جوید هر شرکت میش

  کند، و ملکۀ آینیاس اطاعت می. چون آن شهر همان پایتختی نیست که آینیاس باید بسازد  کنند که راه بیفتد، می

  :گذارد ماتمزده را با این کلمات به جا می

من هرگز  …اي  ز انکار نخواهم کرد که تو بیش از آنچه بتوانی در بیان بگنجانی بر من حق داشتههرگ  اي ملکه،

زند که با کشتی روانه  اما آپولون اکنون مرا نهیب می …. مشعل دامادي را نیفروختم و سوگند ازدواج را نخوردم

  .پویم ا نه به خود میمن راه ایتالیا ر. ها خویشتن و مرا نابود مساز پس با این شکوه …. شوم

ما، که پس از هشتصد سال خواندن ادبیات » .پویم من راه ایتالیا را نه به خود می«: راز داستان همین است

کنیم، بسیار بیش از مردم یونان و  در حق ویرژیل و قهرمان او داوري می  بر طبق موازین آن نوع ادبیات،  احساساتی،

در نظر مردم باستان، ازدواج بیش از آنکه اتحاد   اما،. روابط نامشروع اهمیت قائلیمروم آن زمان براي عشق رمانتیک و 

بسیار باالتر از حقوق یا هوسهاي   ها بود؛ و دین افراد، نسبت به مرز و بوم یا مذهب، ابدان یا ارواح باشد، اتحاد خانواده

وید؛ آنجا که دیدو پس از عزیمت آینیاس خود گ دیدو از سر مهر و لطف سخن می  ویرژیل دربارة. شد فرد شناخته می

آنگاه ویرژیل آینیاس را . هاي منظومۀ ویرژیل است سوزد یکی از زیباترین پاره افکند و زنده می را بر تودة آتش عزا می

.کند تا ایتالیا دنبال می

از   نجا التینوس، پادشاه التیوم،روند، و در آ شوند، پیاده به التیوم می آن چند تن تروایی در کوماي به ساحل پیاده می

است که در   دختر التینوس به نام الوینیا نامزد تورنوس، رئیس خوش سیماي مردم روتولی،. کند ایشان استقبال می

گرداند، و تورنوس به او و التیوم  آینیاس مهر دختر و پدر را از تورنوس منعطف می. کند همسایگی ایشان زندگی می

به منظور تازه نفس ساختن و تشویق آینیاس، او   سیبوالي کوماي،. گیرد و نبردهاي سخت درمیدهد  اعالن جنگ می

هرمو شرح سفر و خطر اودوسئوس را در اودیسه و جنگ یونانیان با . برد را از مغارة دریاچۀ آورنوس به تارتاروس می

آورد و آینیاس  ن اسلوب در منظومۀ خود میتروا را در ایلیاد نوشت؛ ویرژیل نیز سفر و خطر و جنگ آینیاس را به هما

ویرژیل نیز راه را براي دانته   همچنانکه هومر راهنماي ویرژیل شد،. برد مانند اودوسئوس، به گردش جهنم می  را،

اما قهرمان او راه را پر پیچ و خم، و دنیاي سافل » .پایین شدن به دوزخ آسان است«: گوید ویرژیل می. هموار ساخت

کرده است  خورد و او را به سبب اظهار عشقی که می در آنجا به دیدو برمی. یابد حوي سرگیجه آور در هم میرا به ن

دهند؛ و زندانی  بیند که گناهان روي زمین را با آنها پاداش می هاي گوناگون را می کند؛ همچنین شکنجه سرزنش می

  پس از آن سیبوال،. کشند در آن عذاب می) شیطان یا(کند که نیمه خدایان طاغی به گونۀ لوکیفر  را مشاهده می

و در آنجا کسانی که روي زمین خوب زندگی   برد، آینیاس را از گذرگاههاي اسرارآمیز به سرزمین آمرزیدگان می

یۀ در اینجا نظر  که در راه مرده بود،  پدر آینیاس،  آنخیسس،. برند پایان به سر می هاي سبز با لذت بی اند در دره کرده

شکوه و جالل و قهرمانان   کند و، در رؤیایی تمام نما، بهشت و برزخ و دوزخ براي پسر تشریح می  اورفئوسی را دربارة
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. سازد بعدها ونوس نیز جنگ آکتیون و پیروزیهاي آوگوستوس را بر او آشکار می. دهد روم را به او نشان می  آیندة

کشد، و با دستهاي قهرمانی خود مرگ  تورنوس را می  گردد، گان بازمیآینیاس که روحی تازه یافته است به جهان زند

. برد تخت و تاج التیوم را به میراث می  پس از مرگ پدر الوینیا،  کند و، وار ازدواج می با الوینیاي سایه. پراکند می

س شهر آلبالونگا را به پسرش آسکانیوس یا یولو. برند شود و او را به دیار مردگان می اندکی بعد در جنگ کشته می

  .گذارند رم را بنیان می  رومولوس و رموس،  کند، و پس از او احفادش،  عنوان پایتخت جدید اقوام التینی بنا می

نسبت به وطن امپراطور یا  بابت اینهمه تملقهاي سپاسگزارانه  گیري از روحی چنان بزرگوار مانند ویرژیل، خرده

خواسته است تصنیف کند و آن قدر زنده نماند که آن را به کمال  یل هیچ وقت نمیعیبجویی در اثري که شاید ویرژ

کند؛ و این کاري است که در تمامی  هاي یونانی را تقلید می بدیهی است که نمونه. نماید برساند، کاري ناشایسته می

هاي پرآشوب  ز از هنگامههاي نبرد چیزي جز انعکاسی ناچی صحنه. شئون ادبی روم جز از هجا و مقامه آشکار است

وصف کرده است، » بامداد سرخ انگشت سر زد«دم را به گفتن  ایلیاد نیستند؛ و هر چند بار که هومر بر آمدن سپیده

و لوکرتیوس به   انیوس،  ها و گاه بیتهاي تمام را از نایویوس، شاعر رویدادها و جمله. زند سر می) فلق(در انئید آورورا 

در . انگیز دیدوي ویرژیل گذارده بود سرمشقی براي عشق غم آرگونوتیکالونیوس رودسی با خلق آپو. برد عاریت می

تمامی ادبیات   به نظر مردم آن زمان،. دانستند این عاریت بردنها را مشروع می  مانند روزگار شکسپیر،  روزگار ویرژیل،

زمینۀ اساطیري انئید ما را که به ساختن . اي بود تمامی مردم مدیترانه  دیترانه مرده ریگ و انبار ذخیرةدنیاي م

کند، اما این ابهامها و مداخالت خدایان حتی براي خوانندگان شکاك اشعار روم آشنا  اساطیر خود مشغولیم خسته می

که غولهاي ایلیاد یا مردم   رایی سیل آسا و واقعیات زندگی،از داستانس  در حماسۀ مالیم ویرژیل بیمار،. و دلپذیر بود

ماند، و مردم داستان  داستان ویرژیل غالباً واپس می. یابیم آورد، اثري نمی خودمانی سرزمین ایتاکا را به جنبش درمی

گوید ـ زنی  رکش میدیدو ـ که آینیاس ت. کند مگر آنان که آینیاس ترك یا نابودشان می  او تقریباً به تمامی بیجانند،

لوح و  رساند ـ جنگجویی ساده تورنوس ـ که آینیاس تورنوس به قتلش می. زنده، دلربا، ظریف، و آکنده از محبت است

پس از خواندن . اند درستکار است که التینوس فریبش داده است و خدایان مسخره او را به مرگی ناحق محکوم کرده

خواهد و  گذارد و عذر خیانت او را می اي برایش نمی او که اراده» از پرهیزگاري»  س،سالوس و ریاي آینیا  ده بند دربارة

از آن گفتارهاي پر آب و تاب، که مردان . شویم سازد ناراضی می تنها از طریق مداخلۀ فوق طبیعی او را کامیاب می

آن هم بر   جز افزودن مالل لفاظی،  ،بریم ـ گفتاري که هنري ندارد رساند، لذتی نمی خوب را با گفتن آنها به قتل می

.مثله کردن دیگري که آخرین حربۀ آدمی براي اثبات حقانیت خود است

باید در همه حال به خاطر آوریم که ویرژیل به تصنیف داستان پهلوانی و عشقی اشتغال   براي فهم و ارزیابی انئید،

. کند نیست که او االهیاتی روشن و آشکار عرضه می منظور این. نگاشت بلکه کتابی آسمانی براي روم می  نداشت،

خدایان مخلوق هومر بدسگال هستند و تازه   خدایانی که بندهاي خیمه شب بازي ویرژیل را در دست دارند به اندازة

در حقیقت تمامی بدکاري و عذاب داستان ناشی از خدایان است . مانند آنان به نحو طیبت آمیزي هم بشري نیستند

شاید ویرژیل این خدایان را به عنوان افزارهاي شعري یا نمادهاي اوضاع و احوال جابرانه و . ز مردان و زنان آنو نه ا

به طور کلی ویرژیل بین یوپیتر و خداي مجهول سرنوشت به عنوان فرمانرواي . آورده است قضاي شادي کش در نظر

دارد، از هیچ فرصتی براي یادآور  مقیم اولمپ دوست می، خدایان ده و مزرعه را بیش از خدایان  کاینات مشکوك است

مهر «کند که همنوعان او بتوانند عوامل  و آرزو می  شود، شدن آن خدایان و مراسم عبادت ایشان رو گردان نمی

بود که کیش باز یابند ـ و این همان عواملی   و خدایان،  مرز و بوم،  که عبادت باشد از احترام به ابوین،  را،» احترام آمیز

اما   ،»واي بر ایمان از دست رفته! واي بر تقوا«: نالد که ویرژیل با تأسف می. داشت روستایی بدوي آنها را مقدس می

نهد، با عقاید و افکار  شوند به کناري می فرضیۀ قدیم جهنم را مبنی بر اینکه تمام مردگان دچار سرنوشت غمباري می
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کند و، تا حدي که از او ساخته است، مفهوم بهشت را  اسخ و زندگی آینده مغازله میتن  اورفئوسی و فیثاغورسی دربارة

به صورت پاداش، برزخ را به صورت محل زدوده شدن از آالیشها، و جهنم را به صورت محل مجازات، زنده و قابل 

.سازد درك می

و   طرح موجد بزنگاه داستانهاست،سرنوشت روم . و بزرگترین خداي آن روم است  دین حقیقی در انئید وطنپرسی،

شاعر چنان از . کند مفهوم و معنی پیدا می» کار خطیر استقرار نژاد رومی«تمامی مصیبتهاي داستان با توجه به 

گوید که بگذار مردمان  می. خورد بالد که نسبت به فرهنگ باالدست و اعالي یونان غبطه نمی امپراطوري به خود می

  :ه صورت زنده درآورند و نقشۀ مسیر ستارگان را بکشنددیگر مرمر و برنز را ب

  .باید بر مردان فرمانی برانی  اي رومی،  اما تو،

  هنر تو آن خواهد بود که راه آشتی را بیاموزي،

  .و زبردستان را بر زیر افکنی  زیردستان را امان دهی،

در هر . وري جنگ طبقات بود نه قیصرداند که قاتل جمه می  و همچنین ویرژیل از مرگ جمهوري ناخرسند نیست،

کند؛ آن را به عنوان بازگشت حکومت  فرمانروایی حیات بخش آوگوستوس را پیش بینی می  مرحله از شعر خود،

هرگز . دهد گوید؛ و به آوگوستوس؛ به عنوان پاداش، وعدة بار یافتن به محضر خدایان را می ساتورنوس خوشامد می

  .کمال انجام نداده استکسی مأموریت ادبی را بدین 

چرا نسبت به این تبلیغاتچی کشیش مآب، اخالق فروش، زیاده وطنخواه، و استعمار طلب این قدر محبت داریم؟ 

دانیم که عطوفت او از ایتالیاي  چرا که می. قسمتی از این لحاظ است که لطف روح او در هر صفحه منعکس است

از عذاب خرد و بزرگ از هیبت منکر جنگ، . می حیات اشاعه یافته استزیباي خود او به تمامی مردم و حتی به تما

و آفتاب ایام » اشکی که در چیزهاست«برد، از غمها و دردها، و از  از میرندگی کوتاه که اشرف مخلوق را با خود می

قدان نوباوگان خود را سپیدار ماتم ف  بلبل زیر سایۀ«: سراید وقتی می. کند خبر داد عمر را گاه تیره و گاه درخشان می

و خمیده   نالد، بال و پر از آشیانه بیرون کشیده است؛ بلبل شب همه شب می دارد که مردي کشتکار آنها را دیده و بی

صرفاً در تقلید از » کند، دهد و جنگل را با نالۀ غم انگیز خود پر می اي نغمۀ حزین خود را باز سر می بر شاخه

اگر بر سر هر بیت در . کشد لطف مدام کالم اوست ا را باز و باز به سوي ویرژیل میاما آنچه م. لوکرتیوس نیست

ابیات را سر و » دهد لیسد و به آنان اندام می هایش را می همچون ماده خرسی که با زبان توله«رفت و  اندیشه فرو می

تواند آن رنج را با  زده است میو تنها آن خواننده که خود به سرودن شعر دست   بیهوده نبود،  بخشید، سامان می

حدس دریابد که این روایت را چنین مالیم ساخته و با آنهمه عبارات پرنغمه و آهنگدار زیور بخشیده است که از هر 

ویرژیل زیاده از حد زیبایی   شاید منظومۀ. اندازد دو صفحه یکی الحاح دارد که عیناً نقل شود و زبان را به وسوسه می

در ویرژیل لطفی ظریف و . کند ما را رنجه می  آنجا که فصاحت آن را به درازا کشد،  تی زیبایی هم،ح. یکدست دارد

که هومر نام » دریاي هزار موج«یا مد سرکش آن   لوکرتیوس،  اما کمتر از آن اندیشه و نیروي مردانۀ  زنانه هست،

توانست از نو  کرد که هرگز نمی قاداتی را وعظ میوقتی ویرژیل را در نظر مجسم کنیم که اعت. خورد به چشم می  دارد،

و سپس از   ساخت که هر رویداد و بیت آن مستلزم کوشش هنر مصنوع بود، اي می و ده سال حماسه  به چنگ آورد،

اي قوة تصور او را برنیفروخته و مخلوق او را  مزاحم اینکه در کار خود شکست خورده است و هیچ اخگر زاینده  اندیشۀ

اما شاعر اگر بر موضوع کار . خواندند فهمیم که چرا ویرژیل را مالیخولیایی می تازه می  میرد، نبخشیده است می هیئت

اي درخشانتر  تاکنون کمتر ممکن شده است که صنعت شعري نتیجه. بر وسیلۀ کار کامال پیروز شد  خود دست نیافت،

.از این داشته باشد
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یک تن . چند تن بدگو پا به میدان نهادند. اش را به جهانیان دادند او منظومه اوصیاي  دو سال پس از مرگ ویرژیل،

دیگري قطعات و ابیاتی را که از دیگران برداشته بود به فهرست   اي از نقایص آن منظومه منتشر کرد، نقاد مجموعه

م خیلی زود این هرج و اما رو. و دیگري هشت جلد مشابهات بین اشعار ویرژیل و اشعار پیشین را چاپ زد  کشید،

و در مدارس از آن روز تاکنون اشعار انئید   هوراس از سر اشتیاق ویرژیل را همپایۀ هومر خواند،. مرج ادبی را بخشید

سنگهاي گور و   وران و دکانداران، هم پلبینها و هم آریستوکراتها اشعار او را بر زبان داشتند؛ پیشه. کنند را حفظ می

هاي ویرژیل را  کردند؛ و خشهاي معابد در پاسخ تمنیات مردم ابیات مبهم حماسه زي از او نقل میها چی دیوار نبشته

شهرت او . عادت تفأل زدن با مجموعۀ اشعار ویرژیل در آن هنگام آغاز شد و تا دورة رنسانس ادامه یافت. خواندند می

در چهارمین سرود   مگر هم او نبود که،. دانستند تا جایی که در قرون وسطی او را جادوگر و قدیس می  روزافزون بود،

را پیش گویی کرد و در انئید روم را شهر مقدسی توصیف کرده بود که نیروي ) عیسی مسیح(ظهور منجی   شبانی،

  دین از آن محل تمامی جهان را اعتال خواهد بخشید؟ مگر هم او نبود که در آن کتاب موحش ششم واپسین داوري،

با وجود   مانند افالطون،  و سعادت متبرکان را در بهشت توصیف کرده بود؟ ویرژیل،  آتش مطهر برزخ،  عذاب بدکاران،

داشت و نه فقط در راه دوزخ  دانته بالغت اشعار او را دوست می. شد ذاتاً مسیحی تلقی می  اعتقاد به خدایان مشرکان،

هنگام ساختن بهشت مفقود و بیان    میلتن،. ي خود ساختبل در هنر روایت سهل و بیان زیباي او را راهنما  و برزخ،

  رفت، تر از او انتظار می که حکمی سرسخت   و ولتر،. در فکر ویرژیل بود  هاي پرطمطراق شیاطین و آدمیان، خطابه

  .انئید را لطیفترین اثر ادبی روزگار باستان خواند

IV – هوراس  

همین   که در آن حسد فقط کمتر از دنیاي عشق متداول است ـ هاي دنیاي ادبیات ـ یکی از دلپذیرترین صحنه

م مالقات کردند ـ ویرژیل سی ساله و  ق 40این دو شاعر در سال . معرفی هوراس توسط ویرژیل به مایکناس است

و هر سه تا   ویرژیل یک سال بعد درهاي خانۀ مایکناس را به روي هوراس گشود،. هوراس بیست و پنجساله بود

  .مرگ دوستانی یکدل ماندندهنگام 

وي در دهکدة ونوسیا در . ، ایتالیا دوهزارمین سال تولد کوینتوس هوراتیوس فالکوس را جشن گرفت1935در سال 

اي بود که به مقام تحصیلدار مالیات رسیده ـ به قول بعضی ماهی فروش شده  پدرش بردة آزاد شده. آپولیا به دنیا آمد

و هوراتیوس محتمال نام اربابی   ،)و شاید لقبی باشد که مردم بدو داده بودند(هن است فالکوس به معنی گوش پ. بود

پدر مالی جمع آورد و کوینتوس را براي   به هر نحو که بوده،. کرده است بوده است که پدرش به او خدمت می

ان به ارتش بروتوش پیوست در آنجا کوینتوس جو. آموختن معانی و بیان به روم و براي گرفتن فلسفه به آتن فرستاد

اما خود هوراس، که غالباً از » .شیرین و افتخار آمیز است مرگ به خاطر وطن«آري، . و فرمانده لژیونی شد

دید که   چون جنگ به پایان رسید،. سپر از دست افکند و پا به فرار نهاد  در میانۀ هنگامه،  کرد، آرخیلوخوس تقلید می

مع الوصف، عمال با تصدي » .فقر عیان مرا به شاعري کشاند»  :محروم گردیده استاز تمامی دارایی و موقوفه 

  . ممر معاشی به دست آورد  منشیگري بازپرس،

اما آن جامه و وسیله را هم نداشت تا   داشت، غره و خجل بود؛ جوامع عامه را دوست نمی  هوراس مردي کوتاه و فربه،

از آنجا که محتاطتر از آنی بود که ازدواج کند، خود را با . برابر باشند به محافلی برود که از حیث تحصیل با او

و ممکن است نوعی هرزگی شاعرانه باشند که به منظور   اند، کرد که ممکن است واقعیتی داشته روسپیانی اغنا می

 گفت، و شعر میدربارة روسپایان با امتناعی دانشمندانه و عروضی پیچیده . اند نمایش دادن پختگی اختراع شده

چون بینواتر از آن بود که خود را از افراط در . فریبد بسیار شایسته است پنداشت که چون زنان شوهردار را نمی می

. امور جنسی به نابودي بکشاند، رو به کتاب آورد و در دشوارترین اوزان یونانی غزلیاتی به یونانی و التینی سرود
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مرد خوشگذران مهربان شرمزدگی هوراس را، . و نزد مایکناس از آن تمجید کردویرژیل یکی از همین اشعار را دید 

در . احترامی به خود تلقی کرد و در اندیشۀ به فضل آمیختۀ او لذتی نهانی یافت  که موجب لکنت زبانش هم شده بود،

ه به بروندیسیوم به ، مایکناس ویرژیل و هوراس و چند تن دیگر را با قایق و دلیجان و تخت روان و پیاد37سال 

. و اوکتاویانوس منشیگري خود را به هوراس پیشنهاد کرد  هوراس را به اوکتاویانوس شناساند،  اندکی بعد،. گردش برد

که در   اي پردرآمد در اوستیکا، اي و مزرعه ، مایکناس خانه34در سال . اي به کار نداشت عذر آورد شاعر که عالقه

اکنون هوراس مختار و آزاد بود که در شهر یا خارج شهر زندگی کند . به او داد  له داشت،کیلومتر تا رم فاص 72حدود 

.بنویسدبا آسایش آمیخته به تنبلی و دقت زیاد آثار خود را   همچنانکه خواب و خیال نویسندگان است،  و،

با همۀ طبقات در . انند تماشاگري که سرگرم تماشاي دنیاي شتابان است از زندگی لذت بردتا مدتی در روم ماند و م

کرد، و با لذتی طبیب مانند سبکسریها و  آوردند مطالعه می در انواع مردمی که روم را به وجود می  آمیخت، می

 30و  34(رها منعکس کرده است برخی از این انواع را در دو کتاب ساتی. گرفت بدکاریهاي پایتخت را به نظاره می

هوراس خود این اشعار را . و قسمت باقی آن مالیمتر و حلیمتر است  که ابتداي آن تقلیدي از لوکیلیوس،) م ق

یا مذاکرات خصوصی و زیاده دوستانه است و وزن آن » گپ«بل به معنی   خواند که نه به معنی موعظه، سرمونس می

کسی را که مانند من «و   جز وزن آن، نثر است،  داشت که شعرش از همه لحاظ، اعتراف. اي بود شش وتدي محاوره

در این نظمهاي سریع، با زنان و مردان زندة » .تر است بسراید هیچ کس شاعر نخواهد خواند ابیاتی که به نثر شبیه

نان یا قهرمانان ویرژیل اما این مردان و زنان شبانان و دهقا. شنویم کنیم و آواز تکلمشان را می روم برخورد می

تند زبان، شاعر یاوه، سخنگوي پر   اي و زنان قهرمان اشعار اووید هم نیستند، بل بردة نیستند، آن مردم هرزة افسانه

در اشعار هوراس باالخره : و کوچه گردند  طمطراق، فیلسوف حریص، پر چانۀ مزاحم، سامی آزمند، بازرگان، دولتمرد،

گیرند و بعد  به شکم پرستانی که با اغذیۀ لذیذ جشن می. کند و مرده ریگ خواران را وضع میبه توفیق میراث جویان 

اگر خدایانی بودند که تو را به روزگار «شود که  را یادآور می» مداح زمانی ماضی«. خندد لنگند می نقرس می از درد

دانیم حاجت بدان نداریم که دوباره  میلطف عمدة گذشته آن است که » .زدي گذشته بازگردانند، هر بار سر باز می

هماواز با لوکرتیوس از آن ارواح بی آرام در عجب است که در شهر هواي بیرون شهر را . همان روزگار را بگذرانیم

برند؛ زیرا همیشه کسی هست که از  کنند و در روستاها آرزوي شهر را دارند؛ هیچ وقت از آنچه دارند لذت نمی می

ته باشد؛ و چون به زنان خود قانع نیستند، با قوة تصور ضعیف اما وسیع، هوس زنان دیگران را دارند ایشان بیشتر داش

از زریاب حریص . گوید که بیماري روم جنون پول است باالخره می. اند که خود براي شوهرانشان فاقد دلربایی شده

شود؟ نام را عوض کن، داستان خود  اش دور می خندي که همواره آب از لبان تشنه می تانتالوسچرا به «: پرسد می

ایستد و  کند که رو در روي او می خود را چنین عرضه می  در شعري بردة. کند خود را نیز ریشخند می» .توست

شک . خواهی، اسیر شهوت خود هستی دانی چه می گوید که تو اي معلم اخالق، مرد تندخویی، خود نیز نمی می

: گوید می. کند، خطاب هم به دیگران است و هم به خود یا میانه روي را توصیه می» اعتدال زرین«نیست که وقتی 

در ابتداي مجموعۀ دوم . ماند که مرد هوشمند از افراط و تفریط در آن بر کنار می» اي دارد هر چیز حدي و قاعده«

. برد که از مجموعۀ اول به علت زیاده از حد خشن و ضعیف بودن خرده گرفتند شکایت می ساتیرهاي خود به رفیقی

» چه کنم؟ اصال شعر نگویم؟«: گوید شاعر به اعتراض می» .مدتی تعطیل کن«: شنود خواهد و می از آن رفیق پند می

) م ق 29(ثر بعدي او، ترجیع بندها، ا. بست چه نیکو بود اگر آن پند را مدتی به کار می ».برد آخر خوابم نمی» «.بلی«

و از لحاظ هر دو   اي است خشن و تند، عاري از بخشندگی، بري از ذوق، مجموعه: کمتر از سایر آثار او ارزش دارد

شاید . جنس زن و مرد، منافی اخالق ـ که تنها به عنوان آزمایشی در وزن دو هجایی آرخیلوخوس سروده شده است

عامۀ جاهل و «دیگر تحمل فشار . تا حد تلخکامی افزایش پذیرفته بود» ثروت و هیاهوي رومدود و «بیزاري او از 
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هاي کشتی شکستۀ بشري پایتخت به زور آرنج  کند که در میان پاره خود را چنین تصویر می. را نداشت» بداندیش

کی ترا خواهم دید؟ کی ! تاییاي منزل روس«: آورد ماند، و بانگ برمی رود یا به زور آرنج دیگران عقب می پیش می

اي فراموشی شرین دغدغۀ حیات را بر  یا با جرعه  خواهم توانست گاه با کتب قدما، گاه با خواب و ساعات بیکارگی،

و آن سبزیهاي تفته در پیه خوك  ید،بدهخود گوارا سازم؟ آه، اي برادران فیثاغورس، کی خواهد بود که لوبیا به من 

اي که در خارج شهر داشت آن قدر  دوران اقامتهاي او در رم کوتاهتر شد؛ در خانه» !را؟ اي شبها و ضیافتهاي ملکوتی

پس از . حتی مایکناس، شکایت داشتند که ایشان را از زندگی خود بیرون رانده است  ماند که دوستانش، زیاد می

هواي پاك و کارهاي آرام روزانۀ کارگران سادة مزرعۀ خود را همچون شعفی که آالم و   بار شهر،حرارت و گرد و غ

جوي آب «. کرد چندان سالم نبود، و مانند آوگوستوس بیشتر اوقات گیاهخواري می. یافت زداید می پلیدیها را می

وند خیرة افریقاي حاصلخیز برایم چند جریب جنگل، و اطمینان مسلم من به حاصل غالت، بیش از سهم خدا  صافی،

آوگوستوس، عالقۀ به زندگی روستایی بیانی گرم   مانند آثار سایر شاعران دورة  در آثار او نیز،» .میمنت و شگون دارد

:و گیرا دارد که در ادبیات یونان کمیاب است

  خوشا آن که دور از گرفتاریهاي کسب،

  حتی همچون قدیمترین نژاد بشر،

  کند، خود مزارع موروثی خویش را زرع می با ورزاوهاي

  …. و از هر دینی وارسته است 

  چه شیرین است لمیدن زیر درخت راج کهن،

  یا بر چمن در هم بافته،

  در آن هنگام که جوي میان کرتهاي بلند جاري است،

  سرایند، و پرندگان جنگل نغمه می

  غرند، هاي جوشان می و چشمه

این نکته را باید افزود که این ابیات با نیشخند هوراسی در دهان   مع الوصف، »!انندخو و آدمی را به خواب خوش می

  .شود هاي خود غرقه می آورد، در میان سکه رباخوار شهري گذارده شده است که همینکه این سخنان را بر زبان می

بر سر آن قصاید که  »بخشسعادت رنج «احتماال در همین بازگشتهاي آرام افکار روستایی بود که هوراس با 

تکرار وزن آن، و   از بحر شش وتدي،. کرد دانست نام او را زنده نگاه خواهند داشت، یا از میان خواهند برد، کار می می

در جوانی از اوزان ظریف و . ودخسته شده ب. کرد تقطیع تند آن، که مصراع را مانند گیوتین بیرحم قطعه قطعه می

و آنا کرئون لذت برده بود؛ اکنون قصد کرده بود این اوزان مخصوص ساپفویی   آرخیلوخوس،  ،آلکایوس، ساپفوجنبندة 

عشق و   این اوزان یامبیک و یازده هجایی را در صورت غزل رومی جاي دهد، و اندیشۀ خود را دربارةو آلکایوسی یا 

و زندگی و مرگ در قطعاتی بیان کند که تازگی بخش و نو، داراي نکته و لطیفه، و آمادة   دین و دولت،  شراب،

این دسته اشعار را براي مردم ساده یا . دهمراهی موسیقی باشد و ذهن را با پیچیدگی کالف انسجام خود به بازي گیر

در واقع این گونه اشخاص را با تشبیب متکبرانۀ دستۀ سوم اشعار از خواندن اشعار خود بر حذر . گفت شتابزده نمی

:کرد می

  .از مردم فاسق بیزارم و گریزان

  ها، کاهن موزه  من،! دم در کشید

  .انمخو هاي ناشنیده می براي دوشیزگان و جوانان نغمه
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گویی بازیگوشانۀ کالم و آرزو در ذهن هوراس باز  کردند که راه خود را از میان وارونه و اما دوشیزگان، اگر میل می

شاعر . کنند و جست و خیز کنان بگذرند، ممکن بود از لهوسوهان خوردة این قصاید به نحوي خوشایند یکه بخورند

زد که  از خواندن این مدایح کمتر کسی حدس می. سازد یو عشقبازي را منعکس م  اکل و شرب،  لذت دوستی،

چرا اوقات خود را با سیاست روم و : پرسید  می. نوشید خورد و کمتر می گویندة آن گوشه نشینی بود که کم می

چرا به دقت نقشۀ آینده را طرح ) نظر خوانندة این صفحات را از پیش گفته است(جنگهاي دوردست بر هم زنیم؟ 

بیایید هم اکنون . گریزند سایند و می قش آن به نقشۀ ما خواهد خندید؟ جوانی و زیبایی، خود را به ما میکنیم که ن

زیر درختان صنوبر فرو افتیم، و زلف خاکستري خود را به گل بافته و با سنبل شامی «مند شویم،  از آن دو بهره

فرصت را غنیمت شمرید و روز را . است گوییم، زمان حسود در گریز هم اکنون که سخن می» .عطرآگین کنیم

: برد که مدعی است به ایشان عشق ورزیده است، می  اي از زنان جلف را، دارد و نام عده دست به دعا برمی. بچسبید

 حاجتی نیست که. پورها، لیدیا، تونداریس، خلوئه، فولیس، و مورتاله  الالگه، گلوکرا، نئایرا، ایناخا، کینارا، کاندیا، لوکه،

اینها تمرینهاي ادبی است که تقریباً میان شاعران آن روزگار اجباري بوده . تمامی ادعاهاي گناه آلود او را باور کنیم

فریب   که اکنون صالح شده بود،  آوگوستوس،. همان بانوان یا اسامی را قلمهاي شاعران دیگر به کار گرفته بودند. است

این خرسند بود که در میان شرح و توصیف زنا مدحی سنگین و باوقار از از . خورد این زناکاریهاي منظوم را نمی

ترانۀ مشهور میخوارگی . یافت حکومت، پیروزیها، اصالحات اخالقی خود، و صلح و آرامش منسوب به خویش را می

به مناسبت وصول خبر مرگ کلئوپاترا و تصرف مصر ساخته شد؛ حتی » اکنون هنگام باده نوشی است«هوراس ـ 

خوانندگان . یافت، به هیجان آمده بود روح گمگشتۀ او از تصور آنکه امپراطوري پیروز به نحوي بیسابقه توسعه می

از اشاعۀ تجمل و زنا، و . تواند جاي اعتقادات اخالقی قدیم را بگیرد کرد که قوانین جدید نمی خود را بر حذر می

واي از شرم زخمها و جنایات ! دریغا«: گفت به آخرین جنگ میبا اشاره . سبکسري و بی اعتقادي کلبی عزا گرفته بود

چیست که ما نسل کنونی از آن اجتناب کرده باشیم؟ کدام نابکاریی است که بدان ! ما، و واي از برادران کشتۀ ما

شاعر . آمد مگر بازگشت به سادگی و ثبات راه و رسم قدیم هیچ چیز از عهدة نجات روم بر نمی» دست نیازیده باشیم؟

آورد، تصدیق  خود را در برابر مذابح قدیم فرود می  یافت، سر سپیدي گرفتۀ که اعتقاد به هر چیز را دشوار می  شکاك،

و خامۀ خود را بزرگوارانه براي یاري به خدایان رنجور عاریت   کرد که مردم بدون آیین و اساطیر نابود خواهند شد، می

.داد می

و لطیف و   ت که کامال مانند این اشعار ظریف و در عین حال نیرومند، شامخ و مردانه،در ادبیات جهان هیچ چیز نیس

این موسیقیی است در . و بیانی سهل و ممتنع داشته باشد  پیچیده باشد؛ هنر خود را در پس هنر کامل نهان کند،

جوانان و دوشیزگان نیستند، که مخاطب آن . کمتر از آن آهنگین و بیش از آن متفکرانه  اي سواي پردة ویرژیل، پرده

  حتی آنجا که جمله واژگونه است،. در اینجا کمتر اثري از هیجان یا شور یا ظریفنویسی است. هنرمندان و فیلسوفانند

گوید،  خورد، گویی امپراطوري سخن می اما در قصاید عظیمتر غرور و جالل اندیشه به چشم می. نحوة بیان ساده است

  :که با بزنز  آن هم نه با حروف،

  ام پایدارتر از بزنز، یادبودي برافراشته

  !از قلۀ شامخ اهرام سرافرازتر

  توان از طوفان نیابد گزند و باد شمال بی

  و نه گذشت بیشمار  آن را به زیر نیاورد،

  .و نه گریز شتابان زمان  سالیان،

  .بتمامی نخواهم مرد
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اعتنایی نکردند، نقادان آنها را به عنوان صنعت خستگی آور قابل عامه که از ایشان به بدي یاد شده بود به قصاید 

آوگوستوس آن اشعار را نامیرا خواند و از شاعر تقاضا کرد . نشناختند، و پیرایشگران از سرودهاي عشق روي برتافتند

براي ساختن و هوراس را   مجموعۀ چهارمی بسازد و در آن کارنامۀ دروسوس و تیبریوس را در گرمانیا توصیف کند،

اما دلش همراه آن کار   هوراس پذیرفت،. شد برگزید سرودي که همراه دسته در ورزشهاي غیر مذهبی خوانده می

اي  در آخرین اثر خود به وزن شش وتدي مکالمه. کوششی که صرف قصاید کرده بود او را از پاي درآورده بود. نبود

خواست  همواره می. که گویی بر صندلی راحت لمیده بوده است و مراسالت خود را چنان ساخت  ساتیرها پناه برد،

از آنجا که فیلسوف . سپارد ماند، خود را به دست خرد می فیلسوف باشد؛ اکنون در این اثر، حتی آنجا که حراف می

 خدا و  هوراس که در چهل و پنجسالگی پیر شده بود براي بحث دربارة  شاعري مرده و شارعی مشرف به موت است،

  .آماده و پخته بود و هنر  اخالقیات، ادبیات،  بشر،

عنوان براي پیسونها داشت، یعنی براي عدة   اند، نامیده» هنر شعر«ها، که نقادان بعدي آن را  ترین این نامه شهره

. عر بودطرز سرودن ش  اي نصایح دوستانه دربارة بل پاره  رسمی نبود،  نامشخصی از طایفۀ پیسو نوشته شده بود؛ رسالۀ

اما بر حذر باشید که همچون آن کوه   موضوعی را که در خور قدرت شما باشد انتخاب کنید،: گوید هوراس می

هرکه «. کتاب دلخواه آن است که در آن واحد آموزنده و سرگرمی آور باشد. ، پس از درد بسیار، موش مزایید داستانی

از به کار بردن الفاظ جدید یا منسوخ یا » .سنت را برخواهد آوردچیز مفید را با چیز دلپذیر درآمیخته باشد صداي اح

مستقیم به اصل مطلب . تا آن حد که به روشنی کالم برنخورد، سخن را باختصار بگویید. بسیار طویل خودداري کنید

اهید راست است که اگر بخو. دهد مپندارید که احساس کار همه چیز را انجام می  هنگام سرودن شعر،. بپردازید

نخست باید   اگر بخواهی مرا دریابی،«. شما خود باید آن احساس را درك کرده باشید  خواننده احساسی را درك کند،

و این باز دعواي طرفداران سبک (بل صورت و ظاهر است   اما هنر ادراك نیست،» .من خود همان را دریافته باشم

براي آنکه بتوانید صورت هنري را بیافرینید، آثار یونانیان را شبانروز  ).استقدیم در برابر طرفداران سبک رمانتیک 

اثر خود را به نقادان . را قلم بزنید) خودنمایانه(» پارة ارغوانی«هر   نویسید پاك کنید، همان اندازه که می. مطالعه کنید

اگر در آن هنگام . هشت سال آن را به کناري نهید  اگر از این خوانها گذشت،. ود بپرهیزیدتوانا بسپرید و از دوستان خ

: آن را انتشار دهید، اما به یاد داشته باشید که جز با مرور زمان هرگز به یاد نخواهد آمد  فایدة فراموشی را درنیافتید،

داستان را نقل و   و نه کلمات شما،  رید نفس نمایش،نویسید، بگذا اگر نمایشنامه می. نوشته ماندگار  گفته گذر است،

: عمل و زمان و مکان پیروي کنید  از وحدث ثالثۀ. هاي موحش را نمودار مسازید صحنه. افراد نمایش را تصویر کند

در زندگی و فلسفه مطالعه کنید، چون بدون مشاهده و . داستان یکی باشد و در مدتی کوتاه در یک محل اتفاق بیفتد

.دل به خود بدهید که بیاموزید. سبک کامل هم چیزي میان تهی است  رك،د

چون احساسات او بیش از . هوراس خود از تمامی این فرضیات پیروي کرده بود، مگر یکی ـ گریستن را نیاموخته بود

احساسی که « که به همدردي صمیمانه یا به  کمتر به حد اعالي هنر،  حد رقیق بود یا خشک و خاموش گردیده بود،

پند » از هیچ چیز عجب نکردن«. بیش از حد خلیق بود. کرد عروج می  بخشد، صورت می» آید در آرامش باز به یاد می

خوبی نبود؛ براي شاعر، همه چیز باید معجزه باشد، حتی وقتی مانند برخاستن خورشید یا درخت هر روز به چشمش 

خواند، اما  فلسفه می. کرد اما آنچنانکه باید در آن خوض و غور نمی  گرفت، هوراس زندگی را به مشاهده می. بیاید

مانند رواقیون عصمت را . رود برتر می» اعتدال زرین«داشت که فقط قصاید او از حد » بالتغییري«چنان به اصرار فکر 

و مانند زنون » اشد؟پس کیست که آزاد ب« :  پرسد می. گذاشت شمرد، و مانند اپیکوریان به لذت احترام می محترم می

خردمند؛ آن که بر خود چیره باشد؛ آن که نه مرگش بترساند، نه فقر، و نه کند و زنجیر؛ آن که «: دهد جواب می



١٣۵٨

در یکی از شریفترین » .کند، و به خودي خود کامل است زند، بلندپروازي را شماتت می تمنیات خود را نهیب می

:ست، فکري رواقی را انشا کرده ا اشعار خود

  اگر مردي درستکار و پابرجاست،

  اگر جهانی بر سر او فرود آید،

  .یابی هراسش می در آن ویرانی بی

به دوستی بیش از   مانند اپیکور،. خواند می» خوکی از آغل اپیکور«اي خود را  با درستی سرگرم کننده  اما، با اینهمه،

حداکثر کوشش خود را به . گفت؛ و مجرد ماند دح میداد؛ مانند ویرژیل، اصالحات آوگوستوس را م عشق اهمیت می

  .دید که مرگ پایان همه چیز است چنین می. کار برد تا مذهب را موعظه کند، اما خود المذهب بود

درد مفاصل، و بسیاري دردهاي   آن قدر که باید درد داشت ـ درد معده،. هایش پوشیده بود ایام آخر عمر او در اندیشه

و به دوستی دیگر » .ربایند شادیهاي مان را یکان یکان می  گذرند، همچنانکه می  سالها،«:  گفت یبه ماتم م. دیگر

پرهیزکاري هم چینها یا عمر سنگین یا مرگ   سرند، دریغا، اي پوستوموس، سالهاي گریزان از کنار ما می«: گفت می

ستین ساتیر خود آرزو کرده بود که چون اجلش فرا آورد که چگونه در نخ به یاد می» .کند رام ناشدنی را از ما دور نمی

: گفت اکنون به خود می» .همچون میهمانی که تا گلوگاه خورده باشد، زندگی را با رضایت پشت سر بگذارد«رسد، 

پانزده سال از زمانی که به مایکناس » .اي، اکنون هنگام رفتن است خورده، و نوشیده  آن قدر که باید بازي کرده،«

و چند ماه بعد   م مرد، ق 8مایکناس در . گذشته بود» پس از تو دیري نخواهم پایید  اي مرد بازرگان،«: ودگفته ب

  .اموال خود را به امپراطور واگذاشت و در کنار گور مایکناس به خاك رفت. هوراس از پی او روانه شد

V – لیویوس  

از آنجا که وضع قوانین و . ظم آن دوره باشد نایل نیامدنثر دورة آوگوستوس به هیچ گونه پیروزیی که معادل پیروزي ن

هنر   در حقیقت امر از سنا و مجالس به جلسات محرمانۀ امپراطور منتقل شده بود،  اگر نه در ظاهر،  اخذ تصمیمات،

ي دانش پژوهی به سیر آرام خود ادامه داد، چه به واسطۀ عالیق وهمی خود از طوفانها. نطق و خطابه به عقب رفت

  .تنها در تدوین تاریخ بود که آن عصر شاهکاري در نثر پدید آورد. زمان در پناه بود

به پایتخت آمد، هم خود را به معانی بیان و   متولد شده بود،) پادوا(در پاتاویوم  59تیتوس لیویوس، که در سال 

این تمام . تن تاریخ روم کردوقف نگاش) میالدي 17 - م  ق 23(و چهل سال از عمر خود را   فلسفه مصروف داشت،

از نواحی   او نیز، مانند ویرژیل،» .اي ندارد تاریخنویس روم تاریخچه«. اطالعی است که دربارة او در دست داریم

و ـ شاید بر اثر گیرندگی بعد مسافت ـ   محسنات قدیم را که سادگی و تقوا باشد حفظ کرده بود،  رودخانۀ پو بود،

 142و از   کارش بر میزانی بلند و با جالل طرح و کامل شد،. شهر جاودان در او پرورده شداحترامی شدید نسبت به 

توانیم  می  شود، او فقط سی و پنج کتاب به ما رسیده است؛ و چون همین سی و پنج کتاب شش مجلد می» کتاب«

گانه داشت و تمامی آن تحت یک شد و هر جزء عنوانی جدا به جزء منتشر می  ظاهراً جزء. بزرگی تمام آن را دریابیم

آن با خط مشی امپراطور کامال وفق   از آنجا که لحن مذهبی و اخالقی و وطندوستانۀ. از بنیان شهر: عنوان کلی بود 

با لیویوس دوست . آوگوستوس احساسات جمهوریخواهانه و قهرمانان جمهوریخواه آن را توانست نادیده بگیرد  داد، می

زیرا لیویوس در تاریخ خود از همانجا که ویرژیل رها کرده بود آغاز   ن ویرژیل نثرنویس تشویق کرد،شد و او را به عنوا

به این دلیل که بالفعل به شهرت   خواست، م می ق 9تا  753لیویوس در نیمۀ سیر تاریخی طوالنی خود از . کرد

هت به کار خود ادامه داد که چون از نوشتن گوید از این ج اما خود می. به کار خود خاتمه دهد  جاودان رسیده است،

.آرام خود را از دست داد  دست کشید،
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اگر . نگریستند مورخان رومی تاریخ را به چشم کودك دورگۀ معانی بیان از یک سو و فلسفه از سوي دیگر می

ست؛ نتیجۀ اخالقی را با منظورشان از نوشتن تاریخ آراستن مفاهیم اخالقی با نثر فصیح بوده ا  سخنانشان را بپذیریم،

چون نطق و خطابه را تحت سانسور و خطرناك . لیویوس براي نطق و خطابه پرورده شده بود. اند داده داستان زیور می

کار را با پیشگفتاري شدیداللحن آغاز کرد که در » .رو به تاریخ آورد تا باز هم بتواند خطیب شود»  به قول تن،  یافت،

گوید که از این جهت خود را در  خود می. و تجملپرستی و زن خویی عصر بشدت عیبجویی کردآن از بدکاري و فسق 

توانیم تحمل کنیم و  هنگامی که نه بیماریهاي خود را می»  گذشته غرقه ساخت که فساد زمان خود را فراموش کند،

که موجب بزرگی روم شده بود آن محسنات و خصایص اخالقی را   از طریق تاریخ،  خواست، می. »نه داروهاي آن را

  رابطۀ  مهر احترام آمیز کودکان نسبت به ابوین،  تعیین کند و آنها عبارت بودند از اتحاد و تقدس زندگی خانوادگی،

جهاد با نفس به اسلوب رواقیون و   ضمانت قول مؤکد به سوگند،  داشتند، مقدس مردم با خدایان در هر قدم که برمی

روم پرهیزکار را چنان شریف بسازد که فتح دنیاي مدیترانه به دست آن از لحاظ اخالقی الزم خواست آن  می. وقار

پولوبیوس . و نظم و قانونی ملکوتی باشد که بر هرج و مرج شرق و توحش غرب سایه افکنده باشد  االتباع تلقی شود،

  .ثیقۀ خصیصۀ اخالقی روم جلوه دهدخواست آن را و پیروزي روم را به شکل حکومت آن نسبت داده بود؛ لیویوس می

دهد شخصاً  توان یافت که نشان می هاي بسیار در اثر او می نشانه. عیوب عمدة اثر او ناشی از همین نیت اخالقی است

اما احترامی که نسبت به دین داشته چندان گران بوده است که تقریباً هر . بوده است) خردگرا(راسیونالیست 

بینیم در  آکند، تا جایی که می و صفحات کتاب خود را با عالیم شومی و شگون و وخش می پذیرد اي را می خرافه

دربارة اساطیر روم باستان شک خود . شود واقعاً کارها به دست خدایان انجام می  تاریخ لیویوس نیز، مانند اثر ویرژیل،

کند؛ اما همچنانکه به نوشتن ادامه  ر میدارد و اساطیري را که کمتر قابل اعتبار است با نیشخند ذک را اظهار می

و   کند، از پیشقدمان خود در تاریخنویسی با اندك تمایزي پیروي می  شناسد، دهد، دیگر افسانه را از تاریخ باز نمی می

آن داستانهاي پهلوانی تمجیدآمیز را که تاریخنویسان قبلی به قصد تجلیل تبار خود ساخته بودند به همان صورت 

کند، و زحمت معاینۀ صحنۀ رویدادها را بر خود هموار  کمتر به منابع اصلی یا آثار باقیه مراجعه می. پذیرد یمنقول م

شیوة قدیمی وقایعنگاري کهنه را اتخاذ . کتاب او نقل به معنی از کتاب پولوبیوس است  گاه چند صفحۀ. سازد نمی

صرف نظر از مدار   اند؛ در نتیجه، ولها عامل آن بودهکند که گویی فقط کنس کند و وقایع را به صورتی نقل می می

. خورد بل فقط توالی رویدادهاي درخشان به چشم می  در اثر لیویوس خبري از ردگیري علل نیست،  اخالقی کالم،

یا میان پلبینهاي پرجوشی که حکومت دموکراسی را در روم   میان آباي اولین جمهوري و آریستوکراسی زمان خود،

سوابق ذهنی او . شود با جماعت پولخواهی که آن حکومت را به نابودي کشاند تمیزي قابل نمی  د آوردند،به وجو

.گیرد همواره طرف شریفزادگی را می

همین . دهد راز عظمت خود اوست آن غرور وطنخواهانه که تمامی اعمال روم را در نظر لیویوس بر حق جلوه می

اي بدین وسعت را چنین  اي نقشه کمتر نویسنده. داشت اره او را شاد نگاه میغرور بود که در آن رنج طوالنی همو

همان غرور است که به خوانندگان معاصر او و به خود ما مفهومی از عظمت و سرنوشت . مطابق اصل اجرا کرده است

ه قدرت توصیف ب  این هوشیاري نسبت به عالیق جهانگیري به مایه و نیروي سبک لیویوس،. کرد روم را منتقل می

که در تاریخ او   آن نطقهاي ساختگی،. به جال و قوت شرحها، و به روانی با شکوه نثر او کمک کرده است  اشخاص،

: لطف ادب کتاب را فرا گرفته است. شاهکاري در فن خطابه است و بعدها در مدارس سرمشق شد  فراوان است،

و عطوفت او از دانش پژوهی او وسیعتر و از   کند، وم نمیزند؛ هرگز کسی را بشدت محک لیویوس هرگز بانگ نمی

این عطوفت به نحو قابل عفوي او را   رسد، هانیبال می  وقتی به نقل رویدادهاي زمان حملۀ. اندیشۀ او عمیقتر است
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ي دوم جنگها  کند؛ اما این قصور را با کشش و جاللی در طرز بیان تالفی کرده است که هنگام شرح دورة رها می

  .رسد پونیک به اوج خود می

و از تماشاي تصویر   دادند، سبک و داستان او را دوست داشتند، خوانندگان او به عدم دقت و تعصبات او اهمیتی نمی

منثور و یکی از   کتاب از بنیان شهر را حماسۀ. بالیدند اي که از گذشتۀ ایشان ترسیم کرده بود به خود می زنده

کتاب لیویوس بود که تا مدت   از آن زمان به بعد،. شناختند می صایص دورة آوگوستوسشریفترین آثار عصر و خ

حتی خوانندگانی که از سرزمینهاي . داد تاریخ و خصایص اخالقی روم صورتی می  هجده قرن تصورات مردم را دربارة

پلینی کهین داستان . گرفتند یمنقاد بودند تحت تأثیر این تاریخ حجیم پیروزیهاي بیسابقه و اعمال غول آسا قرار م

کند که چنان تحت تأثیر اثر لیویوس قرار گرفته بود که از گادس به روم سفر کرد تا شاید  مردي اسپانیایی را نقل می

از مناظر دیگر غافل ماند و خشنود به وطن در   همین که به منظور خود رسید و معبود را ستایش کرد،. او را ببیند

.س بازگشتکنارة اقیانوس اطل

VI – طغیان عشق در شعر  

فقط هنرمندان   .اما نه کامال بر طبق میل آوگوستوس  شعر همچنان رو به پیشرفت بود،  در طی این مدت،

مردان بزرگتر . توانند نظم خوش را طبق مشخصات حکومت به وجود آوردند اي نظیر ویرژیل یا هوراس می بلندمرتبه

  از سه منبع عمدة شعر،. رسند قادر به انجام آن نیستند د و مردانی که به پاي ایشان نمیاز آنان از چنین کاري ابا دارن

از تمکین   دو منبع تحت انقیاد دولت درآمده بود؛ آن سومی، حتی در قصاید هوراس،  که دین و طبیعت و عشق باشد،

و پروپرتیوس و با شدت بسیار در آثار اووید شعر به نحوي مالیم در آثار تیبولوس   در این هنگام،. قانون سرباز زده بود

  .و علم طغیانی افراشت که با سروري روز افزون به پایانی حزن آور رسید  تبلیغات گریخت،  از سلطۀ ادارة

در نزدیکی   هنگامی که جنگهاي داخلی به حدود دهکدة پدوم ـ  نیز مانند ویرژیل،) 19 – 54(آلبیوس تیبولوس 

مساال او را از فقر نجات بخشید و با مالزمان . سرزمینهاي اجدادي خود را از دست داد  بود رسید،تیبور ـ که مولد او 

از اینکه از شر جنگ و سیاست آزاد . اما تیبولوس در میان راه بیمار شد و به روم بازگشت  خود به مشرق زمین برد،

جنس معین و پرداختن مراثی به روش  توانست هم خود را مصروف عشق عاري از دیگر می. شاد بود  شده بود،

و شاید نامی براي بسیاري زنان   که جز از همین جهت شناخته نیست،( خطاب به دلیا . یونانیان اسکندریه سازد

کرد ـ همچنانکه  و او را یادآوري می» ام تو نشسته  دربان، کنار در بستۀ«کرد که همچون  التماسها و تضرعها می) باشد

از اینکه دلیا شوهر داشت . گریزد آید و زود می اند ـ که جوانی فقط یک بار می ن دیگر یادآوري شدهبسیاري دوشیزگا

دود از   دلیا همین فن را به کار او زد،  کرد ـ اما چون یار تازة ناراحت نبود، شوهر را با شراب بی آب به خواب می

آنچه تیبولوس و پروپرتیوس و اووید را واقعاً از . زدتوانست آوگوستوس را برانگی این مطالب کهنه نمی. سرش برخاست

انداخت همانا جنبۀ ضد نظامی و اغوا  یافت می نظر حکومتی که به خدمت خواندن سربازان را براي ارتش دشوار می

گیرند، و حال آنکه  تیبولوس به جنگجویانی که براي مردن جیره می. کنندة این گروه بی بندوبار در عشق بود

  در آن هنگام،  براي عصر ساتورنوس ماتم گرفته است که به گمان او،. خندد ند زنان را از راه به در کنند، میتوان می

به من فقط عشق  …. نوشید، جنگی نبود  در آن هنگام که بشر از جام چوبی می …. ارتشی و تنفري و جنگی نبود

ون فرزندانش پدر شدند، پیري او را در کلبۀ قهرمان آن است که چ ….بدهید و بگذارید دیگران به جنگ بروند

و در آن حال، زن مهربان آب را براي اندام   رود، ها می خود دنبال گوسفندان، و پسرش دنبال بره. محقرش در بر گیرد

شرح   به رسم پیرمردان،  زنده بمانم تا،  پس بگذارید تا آن دم که موي سفید بر سرم بدرخشد،. کند او گرم می  خستۀ

.وزگاران گذشته را بدهمر
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گفت و بیش از او ترصیع به کار  کمتر از تیبولیوس ساده و با عطوفت ترانه می) 15 – 49(سکستوس پروپرتیوس 

پروپرتیوس در اومبریا به دنیا . سرود اما به همان میزان سرود فسق و فجور آمیخته به آسایش و آرامش می  برد، می

توانست منظور  یار زود به شعر گفتن پرداخت؛ گرچه جز تنی از خوانندگان کسی نمیو بس  در روم پرورش یافت،  آمد،

. باز هم مایکناس او را به حلقۀ خود بر تپۀ اسکویلینوس آورد  او را از چاه فضل فروشیش بیرون آورد و درك کند،

خورده بود و شراب لسبوس را   ،شرح شامهایی را که در اسکویلینوس، در کنارة رود تیبر  با غرور و لذت،  پروپرتیوس،

و » نشست گویی بر تخت در میان زنان شادمان می«که در جامهاي تراشیده به دست هنرمندان نوشیده بود، و 

به قصد   پروپرتیوس،. کرد وصف کرده است گذشتند تماشا می ها را که بر رودخانه از زیر پاي ایشان می کشتی

اش کونتیا  اما براي معشوقه  نواخت، گاه به گاه بربط شعر را به مدح جنگ می  و،خوشامدگویی از ارباب خود و شهریار ا

چرا باید پسرانی به خاطر نصرت بر پارتها بپرورانم؟ هیچ فرزندي که از ما باشد سرباز نخواهد «: داد آوازي دیگر سر می

گذراندن یک شب او با کونتیا برابري  تواند با داد که تمامی افتخارات نظامی دنیا نمی به معشوقه اطمینان می» .شد

  .کند

گذراندند، پوبلیوس  از میان تمامی این اپیکوریان کمدل و سبک مغز که عمر خود را به صعود و نزول از ناف زنان می

در   اي دلپذیر در آپنن، م در دره ق 43شهر سولمو تولد او را در . اوویدیوس ناسو نمونۀ شادکام و سردستۀ شاعران بود

برد، چقدر  در آن سالهاي آخر عمري که در تبعیدي جانکاه به سر می. دیده بود  و چهل کیلومتري شرق روم، صد

پدر توانگرش، که از ! آمده است تاکستانها، باغهاي زیتون، مزارع غالت، و جویبارهاي سولمو به نظرش زیبا می

خواست شاعر  از شنیدن این خبر که پسرش می، او را براي تحصیل حقوق به رم فرستاد و  خاندانهاي متوسط بود

براي ترساندن   که بر طبق اقوال موثق در کوري و فقر جان سپرده بود،  سرنوشت دلهره آور هومر را،. شود یکه خورد

. که بدین نحو بر حذر شده بود، ترتیبی داد تا در دیوانهاي پلیس به مقام قضاوت برسد  اووید،. پسرش نقل کرد

ابا کرد و ) رسید که از آن به سناتوري می(دار  از داوطلب شدن جهت انتخاب به عنوان خزانه  غم پدرش،، علی ر سپس

در اعداد الکن بودم و اشعار سر «. توانست شاعر نشود عذر می آورد که نمی. به پرورش ادبیات و عشق پرداخت

و چون بازگشت به جلفترین محافل   رد،خاور نزدیک، و سیسیل سفر ک  اووید از سر فراغت به آتن،» .رسیدند می

توانست همۀ درها را به روي خود  می  از آنجا که لطف و بذله گویی و تعلیم و تربیت و پول داشت،. پایتخت پیوست

هاي عمومی  و هر دو بار زنها او را طالق گفتند؛ و سپس مدتی در عشرتکده  دو بار در اوان جوانی زن گرفت،. بگشاید

گویم که در این عصر به  من خود را تهنیت می  بگذار گذشته دیگران را خوش آید،«: گفت می. رداختبه کامرانی پ

خندید و از آن صرفاً چنین نتیجه  به انئید می» .دنیا آمدم که اصول اخالقی آن با آن خودم تا این حد همانند است

دل به . آن شهر باید شهر عشق شود  هیزکاري،ولو از سر پر  گرفت که چون پسر ونوس روم را بنیان گذارده است، می

اشعار بامزة او . کند اووید او را زیر نام کورینا پنهان می  که چون گمنام بود یا امثال فراوان داشت،  زنی روسپی سپرد،

بر سر ) م ق 14(، تحت عنوان عشقها، خیلی زود  این اشعار. خورد در بارة کورینا در یافتن ناشر به هیچ اشکالی برنمی

خواهند بدانند این کورینا که من وصفش  از همه سو مردم می«. شدند زبانها و بربطهاي جوانان رومی خوانده می

آنان را   اي آمیخته و مبهم تدوین کرده بود، با انتشار مجموعۀ دوم عشقها، که در ابتداي آن اعالمیه» .کنم کیست می

:سر در گم کرد

اگر . دارد صدها علت موجود است که مرا همواره عاشق نگاه می  بایی ثابتی نیست،انگیزد زی آنچه رغبت مرا برمی

اي  اگر دوشیزه. و همان عصمت او دام من است  شوم، آتشی می  دخترکی زیبا با چشمانی متواضع و فروافکنده باشد،

ه از آغوش نرم او بر روي دهد ک شوم، چون او سادة روستایی نیست و به من امید می تند زبان باشد، هیجان زده می

کنم که  مند شوم؛ اگر ظاهري ترشرو داشته باشد و خود را بانوي سردآیینی بنمایاند، چنین حکم می تشک بهره
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مرا به واسطۀ هنردانی کمیابت اسیر   اگر کتاب خوان باشی،. تسلیم خواهد شد، اما زیاده از حد از خود راضی است

شوم؛ آن دیگري سختدل است اما با تماس عشق  دارد و من دلباختۀ قدم او می یکی نرم قدم بر می ….کنی خود می

ها بربایم؛ این یک انگشتان  خواهم هنگام خواندنش بوسه می …. چون این یکی آوازي شیرین دارد. شود نرم می

  ش خود،دواند ـ کیست که عاشق چنین دستهاي هنرمندي نشود؟ زنی دیگر با جنب چابکش را بر سیمهاي ناالن می

برد ـ تازه این در صورتی است که  و با هنري دقیق دلم را می  با تاب دادن موزون بازوان و خمیدن پهلوي نرم خود،

را فراموش  ، نامش را به جاي من بگذارید هیپولوتوس. افتد ذکري از خود نکنم که به هر علتی آتش به جانم می

عشق من داوطلب الطاف  …. اند ولی کار مرا هر دو ساخته  دوند، بلند و کوتاه در پی میل دل من می …. کند می

  .همگی ایشان است

یک بند از شعرش را دزدید  آمد و کوپیدوگوید  می. خواهد که چرا در شکوه جنگ شعري نسروده است اووید عذر می

اي به نام مدئا نوشت که مفقوده شده است و در زمان خود او حسن استقبال شد،  نمایشنامه. و پایش را ناقص ساخت

خوانندة مشهور کارهاي بی «بدانند و راضی بود که او را » بیکارة ونوس  سایۀ«اما بیش از هر چیز عالقه داشت او را 

خوریم که پیشاهنگ تروبادورها یا خنیاگران دوره گرد قرون وسطی  آثار اووید به چیزي برمیدر . بخوانند» ارزش خود

. خطاب به زنان شوهردار است و عشقبازي گذران را کار عمدة زندگی کرده است  مانند آثار ایشان،  رود و، به شمار می

اووید، ارتباط   ه با ایما و اشاره با او،آموزد که هنگامی که بر بستر شوهرش غنوده است چگون اووید به کورینا می

من عاشق پیشۀ «: دهد کند اطمینان می کورینا را به وفاداري ابدي خود و به اینکه فقط با او زنا می. حاصل کند

ستاند و گلبانگ  عاقبت کام از او می» .دارند دمدمی نیستم، از آن کسان نیستم که در آن واحد صد زن را دوست می

دهد  کند، و پندش می داده تشویقش می از اینکه مدتی چنان دراز او را به خود راه نمی. دهد را سر می شادي و نصرت

  زند، کتکش می  کند، با او مجادله می. که باز هم گاه به گاه او را به خود راه ندهد تا همیشه او را دوست داشته باشد

همچون رومئو از بامداد تمنا دارد که . دارد پیش دوستش میو دیوانه وارتر از   افتد، شود، به ناله می پشیمان می

فریبد و اووید از  کورینا او را به نوبت می. اي تأخیر کند، و آرزو دارد که بادي میمون محور ارابۀ فلق را بشکند  لمحه

. آید داند به خشم می میدر ازاي الطاف خود کافی ن  که در اکرام کورینا سروده است،  بیند کورینا اشعار او را، اینکه می

گمان  زیرا بی  تواند این فن جدید کورینا را در عشق ببخشد، اما اووید نمی. بوسد تا عفوش کند کورینا او را آن قدر می

هر یک زیبا، . در آن واحد عاشق دو دوشیزه است«در چند صفحۀ بعد، . استادي دیگر این فن را به او آموخته است

از آن بیم دارد که اجراي دو تکلیف در آن واحد کارش را خواهد . »دي صاحب سلیقههر یک در لباس و هنرمن

.ساخت، اما از مرگ در میدان جنگ عشق دلشاد است

هاي  خانواده. این اشعار را جوامع روم چهار سال پس از تصویب قوانین اصالحی یولیانوسی با صبر و تحمل پذیرفتند

شاعر که در . پذیرفتند خود می  و پومپونیوسها باز هم اووید را در خانۀ  وروینوسها،ک  سناتوري بزرگ از قبیل فابیوسها،

  :گوید در آن می). م ق 2(اي در تعلیم فریب زنان پخش کرد به نام هنر عشق بازي  خورد کتابچه کامیابی غوطه می

کند که فرضیات او  خبار میمعصومانه خوانندگان را ا» .ونوس مرا به سمت آموزگار عشق لطیف منسوب کرده است«

هاي پنهانی،  وعده  اما آن تصاویري که از راز گوییهاي در گوشی،  را فقط باید در مورد روسپیان و کنیزان به کار برد،

ریشخندها و متلکها، شوهران فریب خورده، و خدمتکاران کاردان ساخته است طبقات متوسط و   هاي عاشقانه، نامه

اي دیگر به نام درمان عشق تدوین  از بیم آنکه درسهاي او بیش از حد کاري باشد، رساله. آورد یباالي روم را در نظر م

پیش از آنکه بانو آرایش خود را   همچنین، بامدادان،. سوم غیبت  بعد از آن شکار،  بهترین درمانها کار زیاد است،«: کرد

اي منظوم به  رساله  به منظور حفظ تعادل هر دو جانب،  ره،باالخ» .به اتمام رساند، بیخبر بر سر او رفتن نیز مفید است

این مجلدات کوچک چنان خوب به . نام داروهاي آرایش زنان نوشت که مطالب آن را از مصنفین یونانی دزدیده بود
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 ام، چه اهمیتی دارد اگر مادام که در سراسر جهان شهره«. رسید که اووید در بدنامی به اوج شهرت رسید فروش می

خبر نداشت که   خبر نداشت که یکی از این قانونبازان شخص آوگوستوس بود،» .یکی دو قانونباز پشت من بد بگویند

امپراطور از اشعار او به عنوان توهینی به قوانین یولیانوسی نفرت داشت؛ هنگامی که رسوایی و افتضاح به بار آید، 

.امپراطور بر سر شاعر بیخبر نخواهد بخشید

. از یکی از متشخصترین خاندانهاي روم بود  زن جدید او،. اووید براي بار سوم ازدواج کرد  سال سوم میالدي، در حدود

  زن خود،  در محیط زندگی خانوادگی آرام گرفت و ظاهراً با فابیا،  که در این هنگام چهل و شش ساله بود،  شاعر،

بر سر او بیاورد طول عمر آورد؛ آتش او را سرد و اشعار او را  آنچه قانون نتوانست. کرد متقابال وفادارانه زندگی می

  ساپفو،  آریادنه،  دیدو،  فایدرا،  زنان مشهور ـ پنلوپه،  در کتاب زنان قهرمان، بار دیگر داستانهاي عاشقانۀ. معزز ساخت

زیرا تکرار حتی عشق هم اسباب   و شاید آن داستانها را با تفصیلی زیاده از حد باز گفت،  و هرون ـ را باز گفت؛  هلنه،

  :آورد خیرگی بخش است اي که در آن فایدرا فلسفۀ اووید را بر زبان می جمله  مع الوصف،. کند مزاحمت فراهم می

شاعر بزرگترین اثر   میالدي، 7در حدود سال » .یوپیتر چنین مقرر کرده است که تقوا آن است که به ما لذت بخشد«

در وزن شش وتدي دلپذیر، تناسخ معروف جماد، حیوان، انسان، و   ،»کتاب«در این پانزده . خود مسخ را منتشر کرد

طرح کار به اووید   داد، هاي یونانی و رومی تقریباً هر چیز تغییر صورت می از آنجا که در افسانه. خدایان را باز گفت

تا به مرحلۀ اولوهیت رسانیدن قیصر به رشتۀ داد که تمامی دنیاي اساطیر قدیم را از ابتداي آفرینش جهان  فرصت می

خواندن آنها اسباب ) اروپا و امریکا(اینها همان داستانهاي قدیمند که یک نسل پیش از ما در هر دانشگاه . نظم درآورد

و پرسئوس   پوراموس و تیسبه،  ارابۀ فائتون،: زحمت بود و خاطرة آنها هنوز هم بر اثر انقالب زمان ما محو نشده است

  اورفئوس و ائورودیکه،  آرتوسا، مدئا، دایدالوس و ایکاروس، باوکیس و فیلمون،  هتک ناموس پروسرپینا،  آندرومده،

اي بود که دهها هزار شعر و تصویر  این کتابها گنجینه. ونوس و آدونیس، و بسیاري اسامی و داستانهاي دیگر  آتاالنته،

هیچ راهی کم   اگر کسی هنوز هم مجبور باشد اساطیر قدیم را بخواند،. اند و مجسمه موضوع خود را از آن گرفته

دردسرتر از خواندن این جهان نماي آدمیان و خدایان نیست ـ اینها داستانهایی است که با طیبتی به شک آمیخته و 

توانست از  گذران صرفی هرگز نمی تمایلی عاشقانه گفته شده و با هنري چنان شکیبا بافته شده است که هیچ وقت

شاعر از کار خود اطمینان داشته نامیرایی و جاوید بودن   در انتهاي این کتاب،  جاي عجب نیست اگر،. عهدة آن برآید

هنوز از نوشتن این سخنان فارغ نشده بود که خبر آمد که ».نسلها زنده خواهم بود  در همۀ«: خود را اعالم کرده است

  در کنارة  ،)که اکنون نیز به نام کنستانتاست و لطفی ندارد(و وحشی تومی آوگوستوس او را به شهر کوچک و سرد 

به   اي بود که شاعر، که در این هنگام که به پنجاه و یک سالگی رسیده بود، این ضربه. دریاي سیاه، تبعید کرده است

تازه تشخیص داده بود که منبع  در اواخر کتاب مسخ تجلیلی شیوا از امپراطور کرده بود، زیرا. هیچ وجه آمادة آن نبود

تحت عنوان جشنها، . مند بود همان دولتمردي آوگوستوس بود آرامش و امنیت و تجملی که نسل شاعر از آن بهره

در این منظومه اووید در صدد . شعر بالنسبه پرهیزکارانه را در تکریم جشنهاي مذهبی سال رومی به نیمه رسانده بود

و حتی سرعت و طیبت نقل   لطف الفاظ و جمالت،  چون همان سهولت بیان،  اي بسازد، سهآن بود که از سالنامه حما

به کار داستانهاي مربوط به آیین قدیم روم و تجلیل از   که دربارة اساطیر یونانی و عشق رومی به کار برده بود،  را،

ادة مذهب، به صورت اعتذاریه نسبت به امیدوار بود که آن اثر را به عنوان سهمی در اع. زد معابد و خدایان آن می

.به آوگوستوس تقدیم دارد  ایمانی که زمانی به آن اهانت کرده بود،

  گذشته از این،. تواند با اطمینان در علل آن غور کند و امروز هم کسی نمی  امپراطور دلیلی براي فرمان خود نیاورد،

هاي عمومی بردارند ـ شاید  دستور داد آثار اووید را از کتابخانه  دختري خود را تبعید کرد،  در همان وقت که یولیا نوة

شاعر ظاهراً در سوء رفتار یولیا سهمی داشته است ـ خواه به صورت . اي به علت اصلی تبعید باشد این خود اشاره
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ش مجازات و اشعار» یک اشتباه«اووید خود اعالم داشت که به واسطۀ . شاهد یا همدست، خواه به صورت عامل اصلی

چند ماه . هاي ناشایست بوده است رساند که بدون رضایت شخصی شاهد برخی صحنه  به طور ضمنی،  شده است و،

فرمان امپراطور به معنی تبعید به نقطۀ . را به او فرصت دادند تا به کارهاي خود سر و صورتی بدهد) میالدي 8(آخر 

، و  توانست اموال خود را نگاه دارد مالیمتر بود از این حیث که می  نسبت به حکم تبعید به مفهوم عام،  معینی بود و،

اما برخی از   نسخی را که از مسخ داشت سوزاند،. از این لحاظ که الزام داشت در یک شهر فقط زندگی کند سخت تر

چند تنی دل به دریا  .غالب دوستانش از او کناره گرفتند. خوانندگان قبلی از آن استنساخ کرده و آنها را نگاه داشتند

که به دستور او در روم ماند، با   زدند و از رعد و برق امپراطور نهراسیدند و تا وقت عزیمت با اووید بودند؛ و زنش،

شد و هر چه را که  خارج می ااوستیهنگامی که رامشگر لذات روم از . کرد مهربانی و صمیمیت از او پشتیبانی می

دریا   تقریباً در تمامی ایام آن سفر،. نهاد، رم چندان توجهی به این امر به عمل نیاورد دوست داشت پشت سر می

همینکه چشمش به شهر تومی افتاد، . متالطم بود، و شاعر یک بار پنداشت که امواج کشتی را در بر خواهند گرفت

  .و خود را به دست غم سپرد  نده است،افسوس خورد که چرا زنده ما

به سرودن آن   چون به تومی رسید،. شناسیم آغاز کرد آن اشعاري را که ما به نام غمها می  هنگامی که در سفر بود،

رود که شاعر رومی  احتمال می. فرستاد ودوستانش می  نادختري،  دختر،  ساخت براي زن، ادامه داد و هر چه می

و   روید، صخرة عاري از درختی که هیچ چیز بر آن نمی  :ت اقامتگاه جدید خود مبالغه کرده باشدحساس در بیان وحش

بیند؛ سرمایی چنان گزنده که برخی سالها برف زمستان تا  با این وصف به واسطۀ مه دریاي سیاه روي آفتاب را نمی

و رود دانوب چنان   زند و سخت است، می ماند؛ دریاي سیاه در تمام مدت زمستان غم انگیز یخ انتهاي تابستان می

که نیمی گتاي چاقوکش و نیمی یونانیان   منجمد است که مانع هجوم بربریان خارجی بر نژاد آمیختۀ ساکن شهر،

که   شکست و شعرش، دلش می  افتاد، همینکه شاعر به یاد آسمان روم و دشتهاي سولمو می. شود دورگه بودند، می

.آمیخت که هرگز پیش از آن به آن حد نرسیده بود لفاظ زیبا بود، چنان با احساسی عمیق میهنوز از حیث قالب و ا

فرستاد ـ از پونتوس یا دریاي سیاه ـ تقریباً واجد تمامی آثار عظیمتر او  هاي شاعرانه که به دوستان می غمها و نامه

هایی  صحنه. ها هم دلپذیر کرده بود ر مدرسهاینها همه با لغاتی سهل نوشته شده که خواندن اووید را حتی د. هستند

اند که با نکات  افرادي در آن توصیف شده  شوند، دارد که با درون بینی و نیروي تصور پیش چشم خواننده زنده می

و لطف بیانی یکدست و عذوبت  کنند، میاند، جمالتی دارد که از بار تجربه و اندیشه سنگینی  روانشناسی حیات یافته

و با جدیت و لطفی قرین بود که عدم آنها در اشعار   این خصایص در تمامی دوران تبعید با او بود،. کالمی خاص دارند

گاري همچنانکه روز. کبر و غرور را هرگز به خود راه نداد. چنان مردي ندانند  شود که آنها را شایستۀ قبلی موجب می

در این هنگام هم اشعارش را با اشک و تضرع نسبت به   لطف اشعار خود را با شهوت سطحی از میان برده بود،

  .انباشت امپراطور می

و به آنجاها که   اي کتاب من،  برو،«. ولی خودش نه  توانستند به رم بروند، خورد از اینکه این اشعار می غبطه می

شاید دوستی قویدل تو را در کف امپراطور پشیمان » .زاد بوم من از من سالم برساندارم و به خاك گرامی  دوست می

هر روز به یاد فابیاست . کند که به جایی معتدلتر فرستاده شود یا التماس می  در هر نامه باز هم امید عفو دارد،. بنهد

اما خبري از عفو . یش از مرگ ببوسدکند که موي سپید شدة او را پ آرزو می. آورد و هر شب نام او را بر زبان می

استخوانهایش را طبق تقاضایش به . شکسته مرگ را استقبال کرد  پیرمرد شصت سالۀ  پس از نه سال تبعید،. نیامد

  .ایتالیا بردند و در نزدیکی پایتخت به خاك سپردند

نفوذ او در قرون . کرد پیشگویی کرده بود که نامش جاودان خواهد ماند و این پیشگویی را گذشت زمان محقق

. مسخ و زنان قهرمان او منابع سرشار داستانهاي پهلوانی و عشق آن دوران شدند. کرد وسطی با نفوذ ویرژیل رقابت می
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کردند؛ و نقاشان دورة رنسانس در اشعار شهوي او  چاسر و سپنسر بی دغدغۀ خاطر از او اقتباس می  بوکاتچو و تاسو،

.اووید نویسندة بزرگ آثار قهرمانی و عشق عصر قدیم بود. ات مختلف در اختیار داشتنداي غصبی از موضوع گنجینه

نظیر عصر پریکلس   عصر آوگوستوس،. با مرگ اووید، یکی از دورانهاي بزرگ شکفتگی در تاریخ ادب خاتمه پذیرفت

ر نثر آن عصر تصنعی مطنطن و در ، د عصر عالی ادبی نبود؛ حتی در حد اعالي خود  در یونان یا الیزابت در انگلستان،

یا ) آیسخولوس(در این عصر از اشیل . شعر آن کمالی صوري موجود است که کمتر از دل برآمده تا بر دل بنشیند

حمایت امپراطور ادبیات روم را هم الهام بخشید و . اوریپید یا سقراط یا حتی لوکرتیوس یا سیسرون خبري نیست

یا عصر لویی   عصري که اشرافی باشد ـ مانند عصر آوگوستوس در روم،. د ساختتقویت کرد و هم مختنق و محدو

بخشد و در ادبیات تمایلی  روي و حسن ذوق را اعتال می چهاردهم در فرانسه، یا قرن هجدهم در انگلستان ـ میانه 

. شوند ه میآورد که در آن منطق و قالب بر احساس و واقعیت زندگی چیر نسبت به سبک کالسیک به وجود می

چنین ادبیاتی از ادبیات زاییدة افکار یا ادبیات دورانهایی که بسیار خالق هستند ظاهر کاملتر و نیروي کمتري دارد و 

اما، در حد آثار دوران کالسیک، این عصر در خور صفتی است که بدان داده شده . تر و کم نفوذتر از آن است پخته

اوري هوشیارانه در هنري چنان کامل راه بروز نیافته بود؛ حتی هرزگی هرگز تا آن هنگام د. عصر طالیی: است

زبان التینی به عنوان وسیله و آلت بیان شاعرانه در اووید و ویرژیل . وار اووید در قالب سرد کالسیک ریخته شد دیوانه

لطیف و منجز، و آن  از آن پس، آن زبان دیگر باره تا آن حد غنی و خوش آواز، چنان. و هوراس به اوج خود رسید

  .قدر انعطاف پذیر و خوشاهنگ نشد

  

  

فصل سیزدهم

  جنبۀ دیگر حکومت سلطنتی

  میالدي 96 – 14

  

I  - تیبریوس  

اسات سیاست را شوند؛ اما وقتی احس آنگاه که مردان بزرگ به احساس تمایل یابند، جهانیان بدیشان عالقمندتر می

اما این کار بیش از   آوگوستوس خردمندانه تیبریوس را برگزیده بود،. گردند در دست بگیرد، امپراطوریها متزلزل می

بخشید،  خود دولت و کشور را از گرفتاریهاي آن نجات می  هنگامی که تیبریوس با سرداري صبورانۀ. حد دیر شده بود

اي   بدرود،»   :یافت هاي امپراطور خطاب به تیبریوس چنین پایان می یکی از نامه. ودامپراطور تقریباً دوستار او شده ب

سپس شور نزدیکی و خویشاوندي » .و اي خبیرترین فرماندهان  اي دلدارترین مردان، …مقبولترین مردان 

به کناري زد تا همچنانکه بعدها همین اثر را در مارکوس آورلیوس بخشید، تیبریوس را   آوگوستوس را کور کرد،

تیبریوس را وادار کرد ازدواجی میمون را بر هم زند تا بتواند شوهر فریبخوردة . نوادگان خوبروي خود را پیش برد

وقتی که عاقبت . و او را واگذاشت تا در رودس با مطالعۀ فلسفه پیر شود  از انزجار تیبریوس منزجر شد،. یولیا شود

مردي بود سرخورده و بدخواه بشریت که قدرت نیکبختی . اه و پنجساله بودپنج  تیبریوس به امپراطوري رسید،

  .یافت نمی

براي آشنایی واقعی با تیبریوس باید به خاطر آوریم که او از سلسلۀ کالودیوسها بود ـ آن شاخۀ کالودیوسی سلسلۀ 

راه پدر و هم از راه مادر واالترین  هم از. ـ کالودیوسی که به نرون خاتمه یافت از همین تیبریوس آغاز شده بود  یولیو
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و خوش   نیرومند،  مردي بلند،. ایتالیایی را به ارث برده بود  خونها و سخیفترین سوابق ذهنی و نیرومندترین ارادة

تشدید کرده کمرویی غمالود، و عشق او را به انزوا   رفتار ناخوشایند،  اش خجالت طبیعی، سیما بود؛ اما بثورات چهره

ن سر زیباي مجسمۀ تیبریوس که در موزة بستن موجود است او را به صورتی کاهنی جوان با پیشانی گشاده و آ. بود

» پیرمرد«در جوانی چنان جدي بود که بذله گوها او را . دهد چشمان درست عمیق و ظاهري فکور نشان می

ادبیات و زبان . تند عرضه کنند فرا گرفتتوانس یونان، محیط، و مسئولیت می  تمام تعلیماتی را که روم،. خواندند می

با اینکه برادرش » .ماند از خدایان غافل می«پرداخت، و  سرود، به نجوم می غزل می  :یونانی و رومی را بخوبی آموخت

و نسبت به   براي ویپسیانیا شوهر خوبی بود،. داشت او را دوست می  خواستند، دروسوس را مردم بیش از او می

توانستند بی دغدغۀ خاطر به او هدایایی تقدیم دارند و امیدوار باشند که  دست بود که می گشاده دوستانش چنان

از   که خشکترین و در ضمن تواناترین سرکردگان زمان خود بود،  وي،. چهار برابر آن هدایا به ایشان انعام خواهد داد

احترام و مورد عالقۀ آنان بود، و در جنگها بیشتر با  طرف  کرد، آنجا که از جزئیات مربوط به رفاه سربازان مراقبت می

.شد تا با خونریزي رعایت نکات سوق الجیشی پیروز می

گفتند باور کرده بود و دلش  می» شیوة پیشینیان«داستانهایی را که دربارة . همان محسنات اخالقی او را تباه کرد

کرد و  اصالحات اخالقی آوگوستوس را تأیید می. جدید باز ببیند بابلخواست آن خصایص سخت روم قدیم را در  می

جوشید خوش  آش در هم جوش نژادها را که در دیگ روم می. خواهد آنها را اجرا کند نیت خود را فاش کرد که می

با عدم حضور در نمایشهاي ورزشی که توانگران عرضه  داد، و داد، اما پول سیرك رفتن نمی نداشت؛ به آنان نان می

یقین کرده بود که روم را فقط با یک آریستوکراسی که از حیث رفتار پرهیزکارانه و از . کردند روم را از خود رنجاند می

هم  اما آریستوکراسی. توان از انحطاط و پستیی که گریبانگیر آن شده بود نجات بخشید لحاظ سلیقه مصفا باشد می

  آگاهی مشهود او از برتري خود،  گفتار آرام تیبریوس،  سکوتهاي طویل،  گرفته،  قیافۀ  ،»گردن شق«مانند مردم تحمل 

تیبریوس در عصري که همه پیرو لذت طلبی بودند . و از همه بدتر تحمل نگاهبانی شدید او را از بیت المال نداشت

از آن شرافتنمند و انعطاف پذیر بود که بتواند آن هنر را که بعدها سنکا از  اشتباهاً پرهیزگار به دنیا آمده بود، و بیش

  .خود نشان داد بیاموزد، یک اصل را با زبانی شیرین به مردم وعظ کند، واصل دیگر را با تداومی بزرگوارانه به کار بندد

. که سنا جمهوري را باز گرداندتیبریوس چهار هفته پس از مرگ آوگوستوس در سنا حضور به هم رساند و تقاضا کرد 

در شهري که تا آن حد مردان «آن هم   حکومت بر چنان دولت وسیعی نیست،  به سنا گفت که خود او شایستۀ

توان به ائتالفی از بهترین و تواناترین  مربوط به کارهاي عامه را بهتر می  و چند ادارة …صاحب کمال دارد 

آن قدر با تیبریوس تعارف و مجامله کرد تا   اشت سخنان تیبریوس را باور کند،که جرئت ند  سنا،» .شهرنشینان سپرد

پذیرفت، آن هم به این امید که روزي سنا به » همچون بردگی نکبت آمیز و پرزحمت«عاقبت تیبریوس اختیارات را 

. خوب بازي کردندهر دو طرف نمایش را . او اجازه دهد تا متقاعد شود و زندگی آزاد و شخصی خود را دنبال کند

سنا از تیبریوس وحشت . یافت ورنه به هر طریق که بود راهی براي گریز از آن می  تیبریوس خواستار امپراطوري بود،

اما از برقرار کردن مجدد جمهوري که مانند جمهوري سابق بر اساس مجالسی استوار باشد که فقط به   و نفرت داشت،

و چون . سنا خواستار دموکراسی کمتر بود نه بیشتر. کشید  دارند پا پس میطور فرضی و نه عملی بر امور استیال

  به خود منتقل کند،» انجمن سدانه«سنا را راضی کرد که اختیار انتخاب مأمورین دولتی را از ) میالدي 14(تیبریوس 

تنها . ند ماتم داشتندگرفت شارمندان تا مدتی شاکی بودند و از قطع وجوهی که بابت رأي دادن می. سنا خرسند شد

پس از . قدرت سیاسی که اکنون براي مردم عادي مانده بود حق انتخاب امپراطور از طریق قتل امپراطور قبلی بود

. شد دموکراسی از مجالس به ارتش رسید و رأي آن به زور شمشیر گرفته می  تیبریوس،
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از تمامی . دانست س هیئت مدیره و بازوي سنا میظاهراً از صمیم دل از حکومت سلطنتی کراهت داشت و خود را رئی

تمامی مساعیی را   قناعت ورزید،» نخستین مرد سنا«به همان لقب   کرد، داد استنکاف می القابی که بوي شهریاري می

گردید متوقف ساخت، و بیزاري خود را  او مبذول می» روح«که براي به مرحلۀ الوهیت رسانیدن او یا نیاز گزاردن به 

همچنانکه با قیصر و آوگوستوس   هنگامی که سنا خواست نام او را بر یک ماه بگذارد،. بت به چاپلوسی آشکار کردنس

دنظر پیشنهاد تجدی »کردید؟ میداشتید چه  اگر سیزده قیصر می«آن تعارف را با طیبتی بیروح رد کرد که   کرده بود،

. باستانی فزونی گیرد» مجلس شاهان«توانست از تواضع او نسبت به این  هیچ چیز نمی. در صورت سناتورها را رد کرد

نمود، مثل یک عضو عادي در آن  به آن ارجاع می» حتی جزئیترین مسائل را«کرد،  در جلسات آن شرکت می

هیچ   رسید، بکلی مغایر نظر صریح او به تصویب می غالباً در اقلیت بود، و چون احکامی. نشست و سخن می گفت می

در برابر دشنام و بدگویی و ریشخندها که نسبت به »  :نویسد تیبریوس می  سوئتونیوس دربارة. کرد گونه اعتراضی نمی

»  …. گفت در کشور آزاد باید آزادي بیان و فکر موجود باشد می. گفتند خوددار و شکیبا بود خود او و کسانش می

  :کند که اعتراف می  که نظرش سخت مخالف تیبریوس بود،  اسیت مورخ،ت

مأموران . مند بودند کنسولها و بازپرسها از افتخارات قدیم سمت خود بهره. آمد انتصابات او با فکر و تدبیر به عمل می

یلۀ مقامات عالی نقض اگر آنها را که به وس(قوانین . دادند زیردست وظایف خود را بدون ممیزي امپراطور انجام می

درآمدها توسط افرادي که به پاکدامنی معروف بودند  …. در مجراي صحیح خود جریان داشت) شد استثنا کنیم می

و عوارضی که از قدیم معمول بود . شد در شهرستانها بار مالیات یا خراج جدیدي تحمیل نمی ….رسید به مصرف می

در تمامی موارد اختالف بین  …. میان بردگانش نظم برقرار بود …. گردید آوري می بدون ظلم و اجحاف جمع

.کرد دیوان دادگستري مفتوح بود و قانون حکم می  امپراطور و افراد،

و ایاالت از بهترین حکومتهاي تاریخشان   ایتالیا،  سال دوام داشت و در طی آن رم، 9ماه عسل حکومت تیبریوس 

ها و شهرهاي آسیب دیده و ترمیم  فی، و با وجود کمکهاي مالی بسیار به خانوادهبدون مالیاتهاي اضا. مند بودند بهره

با وجود داشتن زن و فرزند یا   آور و عدم قبول ماترك افرادي که، دقیق تمامی امالك ملی و فقد جنگهاي غنیمت

وس ـ که هنگام جانشینی تیبری  پس از مرگ به امپراطور تقدیم شود،  کردند که اموالشان، وصیت می  خویشان نزدیک،

. در آن به جا گذارد 2‘700‘000‘000سسترس در خزانه یافته بود ـ هنگام مرگ  100‘000‘000آوگوستوس 

دربارة تمامی شئون امور داخلی . از اسراف جلوگیري کند  که با سرمشق شدن براي مردم،  نه با قانون،  کوشش کرد تا،

حق «االت، که شایق بودند درآمد بیشتري جمع آوري کنند، نوشت که براي فرماندارن ای. و خارجی زحمت کشید

با اینکه در فن جنگ مهارت » .شبان خوب آن است که پشم گوسنفدان خود را بچیند، نه اینکه پوست آنها را بکند

خود را از افتخارات میدان جنگ محروم ساخت و، پس از سال سوم حکومت طوالنی   وقتی امپراطور شد،  داشت،

  .امپراطوري را در صلح و آرامش نگاه داشت  خویش،

که   القلوب او، گرمانیکوس برادرزادة خوشرو و محبوب. همین سیاست صلح دوستانه بود که مانع پیشرفت حکومت شد

خواست تمامی آن  در گرمانیا به چند پیروزي نایل آمده بود و می  پس از مرگ پدرش در وسوس پسر خواندة او بود،

از آنجا که . تیبریوس خالف آن رأي زد، و این کار نفرت مردم استعمارگر را برانگیخت. ا تصرف کندمنطقه ر

دیدند او را مظهر کار خود  آنان که هنوز خواب اعادة جمهوري را می  گرمانیکوس نوادة مارکوس آنتونیوس بود،

دم روم فرمانده جوان را مظلوم حسادت نیمی از مر  وقتی که تیبریوس گرمانیکوس را به شرق منتقل کرد،. گرفتند

، تقریباً تمامی مردم روم بدگمان شدند که )19سال (امپراطور خواندند؛ و چون گرمانیکوس ناگهان بیمار شد و مرد 

که توسط تیبریوس در آسیاي صغیر منصوب شده   کنایوس پیسو،. تیبریوس دستور داده است او را مسموم سازند

کرد که محکوم خواهد شد، خود را کشت  ، و توسط سنا محاکمه شد و، چون پیش بینی میبود، متهم به آن جنایت
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هیچ اطالع مسلمی بر مال نشد که دلیل بیگناهی یا گناهکاري تیبریوس . تا اموالش را به سود کسانش نجات دهد

تا   ونیا، مادر گرمانیکوس،فقط این قدر خبر داریم که از سنا خواست منصفانه پیسو را محاکمه کند، و نیز آنت. باشد

  .پایان عمر وفادارترین دوست تیبریوس ماند

و آن   آن قصه هاي ناشایست که دربارة امپراطور جریان یافته بود،  شرکت هیجان آمیز عامه در این دعواي مشهور،

وادار کرد که از  آشوب که در این هنگام به دست آگریپینا زن بیوة گرمانیکوس بر ضد تیبریوس برپا شد تیبریوس را

یا قانون مجازات خیانت یا قانون ضد خیانت ـ که قیصر به منظور تعریف  »دولتقانون یولیانوسی خیانت به «آن 

العموم یا دادستان از آنجا که دولت روم فاقد مدعی . کردن جرایم ضد دولتی به تصویب رسانده بود ـ استفاده کند

که بر ضد هر کس   و از او تقاضا شده بود،  هر شارمندي مختار بود،  پلیس هم نداشت،) قبل از آوگوستوس(کل بود و 

شد، یک چهارم  در صورتی که متهم محکوم می. که به عقیدة او قانون را نقض کرده بود در محاکم اعالم جرم کند

آوگوستوس این . کرد دادند و باقی اموال او را حکومت مصادره می ن جایزه میاموال او را به خبردهنده یا سخن چی

ها بر ضد تیبریوس رو به  در این هنگام که توطئه. روش خطرناك را براي اجراي قوانین ازدواج خود به کار برده بود

استفاده برد؛ و پشتیبانان خاست تا از رسوا ساختن توطئه چینان  اي برمی افزایش نهاده بود، از هر گوشه خبر دهنده

امپراطور در صدد برآمد که از این کارها . امپراطور در سنا آماده بودند تا این گونه اتهامات را بشدت تعقیب کنند

شد که نسبت به نام یا  قانون را به طور محدود چنین تعبیر کرد که فقط شامل اشخاصی می. جلوگیري کند

شدند بایست  افرادي که در برابر خود او علم می»  تاسیت،  بر طبق گفتۀ. دگفتن هاي آوگوستوس دشنام می مجسمه

تیبریوس سنا را مطمئن ساخت که مادرش لیویا نیز مایل بود نسبت به کسانی که نام » .شدند بدون مجازات رها می

. دادند همین رفتار مالیمت آمیز معمول گردد نیک او را طرف کنایه و حمله قرار می

خودداري تیبریوس از تجدید فراش او را . اي براي دولت به وجود آورده بود لیویا در این هنگام مسئلۀ عمده و اما خود

دید با  لیویا می. پناه گذاشت اي که به اعمال قدرت نسبت به پسرش عادت کرده بود بی در برابر زن قوي االراده

و به پسرش فهماند که حکومت را فقط به   است، تمهیداتی که چیده بود راه تیبریوس به سوي سلطنت هموار شده

و با آنکه چیزي به شصت سالگی او نمانده   در ایام نخستین حکومت تیبریوس،. مادر در دست دارد  عنوان نمایندة

اما چون از حکومت کردن »  :گوید دیون کاسیوس می. کردند هاي رسمی او را خود و مادرش هر دو امضا می بود، نامه

و بر عهده گرفت که همه  …. خواست برتري خود را نسبت به او محرز کند  شد، ساوي با پسرش ارضا نمیبه طور م

  .چیز را مانند فرمانرواي مطلق اداره کند

اما از آنجا که لیویا تا پانزده سال پس از مرگ آوگوستوس زنده . تیبریوس این وضع را مدتها از سر صبر تحمل کرد

خی جداگانه براي خود ساخت و آن کاخ را که آوگوستوس ساخته بود بالمنازع در اختیار ماند، تیبریوس عاقبت کا

در . کند و زنش را در تبعید از گرسنگی کشته است شایع بود که تیبریوس نسبت به مادرش ظلم می. مادرش نهاد

همان موقع جانشین  راند تا پس از مرگ یا در صورت امکان در پسر خود نرون را پیش می طی این مدت آگریپینا

کرد، و آگریپینا را صرفاً با نقل قولی یونانی  تیبریوس این امر را هم با صبر و بردباري تحمل می. تیبریوس گردد

اما تحمل هیچ  »ست؟ااي ستمی بر تو رفته  بري که چون امپراطریس نشده دخترجان، گمان می«زد که  سرکوفت می

  ظالم،  پسري بدکار،  دروسوس که از زن اول داشت،  چیز براي تیبریوس از این سخت تر نبود که فهمید تنها پسرش،

.و فاسق بود  ادب، بی

بیش از پیش در . داد اعصاب او را متزلزل ساخته بود آن خویشتنداري که تیبریوس در تحمل این شداید نشان می

  جز چند تن دوستان امیدوار،  زد که، اي چنان غمزده و زبانی چنان تند در گفتار به هم می و قیافه  ت،رف خود فرو می

آمد ـ و این  اي وارد نمی تنها یک تن بود که بظاهر در صمیمیتش نسبت به تیبریوس خدشه. همه از گرد او پراکندند
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مدعی بود که حفظ جان   نده پاسداران امپراطور،سیانوس، به عنوان فرما. شخص لوکیوس آیلیوس سیانوس نام داشت

بزودي کسی اجازة حضور نزد امپراطور را جز از طریق و تحت مراقبت این وزیر افسونگر . شهریار وظیفۀ اوست

سیانوس به تیبریوس قبوالند که سالمت . سپرد تیبریوس اندك اندك بیشتر کارهاي حکومت را به او می. یافت نمی

آوگوستوس شش لشکر از نه لشکر آن گارد را در خاج شهر . ر چه نزدیکتر بودن گارد امپراطور استشاهانه مستلزم ه

که   در این هنگام تیبریوس اجازه داد که هر نه لشکر مقر خود را در نزدیکی دروازة ویمینالیس،. پادگان کرده بود

ر آنجا، این گارد در ابتدا محافظ و سپس سرور د. برافرازند  فقط چند کیلومتر از پاالتینوس و کاپیتول فاصله داشت،

اختیارات خود را با دلداري و مالدوستی   که بدین نحو تحت حمایت گارد قرار گرفته بود،  سیانوس،. امپراطوران شد

بعد با فروختن مقام به دهندة باالترین   کرد، نخست افراد را براي مشاغل مختلف توصیه می. کرد روزافزونی اعمال می

اگر سنا را سناتورهاي واقعاً رومی تشکیل . افزود، و باالخره هوس شهریاري به سر او زد یشنهادها به مال خود میپ

بدل به باشگاه اپیکوریان شده بود و بیش از   با چند استثنا،  اما سنا،. انداختند هر چه زودتر او را از کار می  داده بودند،

به . تیاري را که تیبریوس اصرار داشت سنا باید حفظ کند با شایستگی به کار بردآن الابالی بود که بتواند حتی آن اخ

شد آکند،  هایی که به رأي سنا به افتخار او ساخته می  شهر رم را با مجسمه  جاي آنکه سیانوس را از کار منفصل سازد،

می که دروسوس پسر تیبریوس مرد، هنگا. و به پیشنهاد او پیروان آگریپینا را یکی پس از دیگري از شهر تبعید کرد

  .گفتند که سیانوس او را مسموم کرده است مردم روم به نجوا می

در این هنگام که مردي شصت و هفت ساله و مالیخولیایی و تنها   تیبریوس که دستخوش یأس و تلخکامی شده بود،

. اما شایعات بدون مانع او را دنبال کرد. پایتخت پرآشوب را پشت سر نهاد و به خلوت دور از دسترس کاپري رفت  بود،

 طبیعیخواهد اندام نزار و چهرة خنازیري خود را پنهان کند و در شرب و گناه غیر  گفتند که تیبریوس می مردم می

. داستان گناهان او نیز محتمال ساختگی بوده است. خورد، اما دایم الخمر نبود تیبریوس زیاد مشروب می. افراط ورزد

باز هم با » .یونانیانی بودند که فقط در ادبیات ممتاز بودند«گوید که غالب همراهان او در کاپري  باز هم تاسیت می

 داد، جز آنکه نظریات و تمایالت خود را به وسیلۀ سیانوس به مأموران و سنا دقت امور امپراطوري را نظم و نسق می

از آنجا که سنا به طور روزافزونی از او یا سیانوس یا گارد مزاحم وي وحشت داشت، تمایالت امپراطور را . کرد ابالغ می

و بدون آنکه تیبریوس عدم   پذیرفت؛ و حکومت امپراطوري، بدون آنکه سازمان آن تغییر کند، به صورت فرمان می

تبدیل به سلطنت   خواست جمهوري را اعاده دهد، ي که میصمیمیتی نسبت به آن ابراز نماید، تحت قیادت مرد

.مطلق شد

به » قانون خیانت به دولت«اي از دشمنان خود را به اتهام نقض  سیانوس از موقع خود استفاده کرد و باز هم عده

در این هنگام   اگر به قول سوئتونیوس بتوان اعتماد کرد،. کرد تبعید فرستاد، و امپراطور فرسوده دیگر مداخله هم نمی

به دلیل اینکه   گوید تیبریوس، می  ، که قولش قابل اعتماد نیست، شد؛ و تاسیت تیبریوس غالباً مرتکب ظلم می

تقاضاي اعدام او را کرد   چیند، اي بر ضد دولت می جاسوسان به گوش خود شنیده بودند که پوپایوس سابینوس توطئه

که از   تیبریوس،. لیویا افسرده و تنها در خانۀ شوهر سابق خود مرد) 27ل سا(یک سال بعد . و آن تقاضا برآورده شد

مادر «که از محدودیت   سیانوس،. او شرکت نکرد  در تشییع جنازة  زمان مسافرت از روم او را جز یک بار ندیده بود،

ر توطئۀ سابینوس دست در این هنگام به تیبریوس قبوالند که آگریپینا و پسرش نرون د  خالصی یافته بود،» میهن

  .مادر به پانداتریا تبعید شد و پسر به جزیرة پونتیا که اندکی بعد خود را در آنجا کشت. اند داشته

اي که  آزرده از نامه  او،. در این هنگام به فکر تخت سلطنت افتاد  خواست به دست آورده بود، که هر چه می  سیانوس،

توطئه کرد تا   پسر آگریپینا را به جانشینی امپراطوري توصیه کرده بود،تیبریوس به سنا نوشته و در آن گایوس 

تیبریوس به توسط آنتونیا، مادر گرمانیکوس، که براي رساندن خبر به او جان ). 31سال (امپراطور را به قتل برساند 
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م عاجز نشده بود در نهان امپراطور پیر که هنوز از اخذ تصمی. از این توطئه نجات یافت  خود را به خطر افکنده بود،

هرگز سنا تا به آن هنگام . واداشت سیانوس را توقیف کردند، و او را نزد سنا متهم ساخت  فرمانده گارد را عوض کرد،

سنا سیانوس را معجال محکوم کرد و دستور داد . در برآوردن امیال امپراطور تا آن حد احساس مسرت نکرده بود

دو رشتۀ این حکومت یکی در دست سناتورهایی بود که . وحشت آغاز شد  الفاصله دورةب. اش کردند همان شبانه خفه

یا دوستانشان به دست سیانوس آسیب دیده بود؛ و یکی در دست تیبریوس بود که ترس و   منافع خود، خویشاوندان،

زاران یا حامیان مهم تمامی کارگ. خشم از فراز تراکم سرخوردگیهایش او را در بحر غضب انتقام فرو افکنده بود

نخست   و از آنجا که قانون اعدام باکره را نهی کرده بود،  حتی دختر جوان او را محکوم کردند،. سیانوس کشته شدند

اما پیش از خودکشی   خود را کشت،  زن مطلقۀ سیانوس،  آپیکاتا،. اش کردند مهر بکارت را از او برداشتند و سپس خفه

، دختر آنتونیا، در مسموم کردن شوهرش دروسوس،  ت و در آن به او اطمینان داد که لیویالاي به امپراطور نوش نامه

اما لیویال آن قدر غذا   تیبریوس فرمان محاکمۀ لیویال را صادر کرد،. با سیانوس همدست بوده است  پسر امپراطور،

ی دیگر از پسرانش که زندانی شده بود با و یک  آگریپینا خود را در تبعید کشت،) 33سال (دو سال بعد . نخورد تا مرد

.گرسنگی انتحار کرد

تنها . محتمال در آن مدت ذهن او مغشوش بود. تیبریوس شش سال بعد از سقوط سیانوس به زندگی خود ادامه داد

گویند در این  می. دهند توضیح داد توان ظلمهاي باورنکردنی را که به او نسبت می با صحت این فرض است که می

در مدت حکومت او . کرد از آن پشتیبانی می  را متوقف سازد،» لزماژسته»  نگام به جاي آنکه تعقیب به موجبه

وسیلۀ محافظت » مرد پیر و تنها«از سنا تقاضا کرد براي . رویهمرفته شصت و سه نفر را به این اتهام متهم ساختند

هنگامی . پري خارج شد و به چند شهر در کامپانیا رفتاز کا  ، پس از نه سال حبس اختیاري،37در سال . مقرر دارد

درباریان در دم . رسید دچار غشی شد و ظاهراً مرده به نظر می  که در ویالي لوکولوس در میسنوم اقامت کرده بود،

یک  .یکه خوردند  از خبر آنکه تیبریوس بهبودي پذیرفت،  حلقه زدند و بعد،  شد، که بزودي امپراطور می  گرد گایوس،

سال (تن از دوستان تمام کسانی که از این امر نگران بودند تیبریوس را با بالش خفه کرد و به گرفتاري خاتمه داد 

در مدت عمر تقریباً » .تواناترین فرمانروایی بود که امپراطوري به خود دیده بود«گوید تیبریوس  مومسن می). 37

  .گ هم گرفتار قلم تاسیت گردیدو پس از مر  تمامی انواع بدبختیها نصیب او شد،

II – گایوس  

و تصویب جانشینی   بدرقه کردند،» تیبریوس را به تیبر بیندازید«هاي  مردم روم درگذشت امپراطور پیر را با نعره

که هنگام لشکرکشیهاي گرمانیکوس به شمال از   گایوس،. قیصر گایوس پسر گرمانیکوس را توسط سنا تهنیت گفتند

و از سر عطوفت به کالیگوال یا   لباس ایشان را تقلید کرد،  در میان سربازان تربیت شد،  نیا آمده بود،آگریپینا به د

کالیگوال اعالم .) این کلمه مصغر کالیگا یا نیم چکمه است که در ارتش معمول بود. (چکمۀ کوچک ملقب گردیده بود

. حترام تمام با سنا همکاري خواهد کردکرد که از اصول آوگوستوس در سیاست پیروي و در همه کار با ا

سسترس را که تیبریوس و لیویا براي شهرنشینان وصیت کرده بودند میان ایشان توزیع کرد و براي  90‘000‘000

اختیار انتخاب قضات را به کمیتیا اعاده . سسترس از خود افزود 300نفر گیرندگان غلۀ دولتی  200‘000هر یک از 

یف و ورزشها و تفریحات پرپیمانه داد، قربانیان تبعیدي تیبریوس را باز خواند، و خاکستر مادر وعدة مالیات خف  کرد،

در مدت . و حلیم بود  بشاش،  نمود ـ مسرف، از همه لحاظ نقطۀ مقابل سلف خود می. خود را پرهیزکارانه به رم آورد

قربانی به خدایان تقدیم  160‘000و خیر  داشتن امپراطوري چنان دلربا  مردم به شکرانۀ  اول حکومت،  سه ماهۀ

.کردند
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مادر بزرگ پدري او دختر آنتونیوس بود و مادر بزرگ مادریش دختر . اما مردم دودمان او را از یاد برده بودند

. آوگوستوس؛ در خون او جنگ میان آنتونیوس و اوکتاویانوس از نو درگیر شده و آنتونیوس فاتح از کار درآمده بود

به «بود و گاه » دچار مرض صرع«اما . بالید و ارابه رانی به خود می  فنون گالدیاتوري،   از مهارت در دوئل،کالیگوال

شد و از  رسید، زیر تخت پنهان می چون صداي تندر به گوش می» .توانست راه برود یا فکرش را جمع کند زحمت می

توانست آسوده بخوابد، و در میان کاخ عظیم خود سرگردان  شبها نمی. گریخت با وحشت می اتناهاي  دیدن شعله

هاي  بلندقد و تنومند و پرمو بود، اما سري طاس داشت؛ چشمان و شقیقه. شد و آرزوي دمیدن صبح را داشت می

هاي  برابر آینه انواع قیافه«. ساخت را مسرور میاي وحشت انگیز به او داده بود، و این خود او  اش قیافه فرونشسته

دوست  خوب درس خواند و ناطقی بلیغ بود و طبعی سخت طیبت آمیز و شوخی» .گرفت وحشت انگیز را به خود می

به بسیاري از نمایش دهندگان کمک   از آنجا که خاطرخواه نمایش بود،. شناخت داشت که هیچ حد و قانونی نمی

رهبران سنا را   اي او را تماشا کنند، رقصید؛ و چون میل داشت عده کرد و می در خلوت بازي می داد و خود مالی می

رقص خود را به ایشان نشان   کرد و سپس گامهاي تازة چنانکه گویی کنفرانسی حیاتی در پیش است احضار می

  .داد می

عقل نیز . ا زهر قدرت او را دیوانه ساخته بودام  ساخت، زندگی آرام و کار واجد مسئولیت قاعدتاً او را ثابت قدم می

. تواند هم قادر مطلق باشد و هم عاقل هیچ موجود فانی نمی  مانند حکومت محتاج رسیدگی و حفظ تعادل است،

  یادت باشد،«کالیگوال با بیان این جمله او را به جاي خود نشاند که   قدري او را اندرز داد،  مادر بزرگش،  وقتی آنتونیا،

تواند  میهمانان خود را یادآور شد که می در میانۀ ضیافتی، » .من حق دارم هر کار بخواهم با هر کس که باشد بکنم

: گفت با طیب خاطر می  گرفت، اش را در آغوش می وقتی زن یا معشوقه. اند بکشند تمامشان را بدهد همانجا که لمیده

که آن قدر نسبت به سنا احترام   این بود که امپراطور جوان، ».این سر زیبا با یک اشارة من به کناري می افتد«

گذاشت که  سناتورها را می. خیلی زود شروع به فرمان دادن به سنا کرد و خواستار انقیاد شرقی از آن شد  گذاشت، می

مصر و راه . گذاردند و سناتورها از این افتخار که نصیبشان شده بود او را سپاس می  به منظور احترام پاي او را ببوسند،

به   و آرزو داشت که مانند فرعون،. کرد، بسیاري از آن راه و رسمها را به روم ارمغان آورد و رسم آن را تمجید می

از یاد نبرده بود . پرستش ایزیسیس را یکی از کیشهاي رسمی دولت روم ساخت. مورد پرستش قرار گیرد  عنوان خدا،

کالیگوال نیز در این . ه ناحیۀ مدیترانه را تحت حکومت سلنطتی شرقی متحد سازدکه پدر بزرگش نقشه کشیده بود ک

  سوئتونیوس دربارة. اما هوشیاري مردم آن شهر مانع اطمینان او شد  اندیشه بود که اسکندریه را پایتخت خود سازد،

چون . از عادات عالی مصریان بود، و این کار به نظر او یکی »کرد عادتاً با تمامی خواهرانش زنا می«گوید که  او می

وادارش کرد طالق بگیرد و    هنگامی که دروسیال شوهر کرد،. روم ساخت  خواهرش دروسیال را وارث اریکۀ  بیمار شد،

فرستاد و  براي سایر زنان مطلوب خود طالقنامه به نام شوهرشان می» .کرد با او همچون زن قانونی خود رفتار می«

. شد که کالیگوال به او نزدیک نشده باشد کمتر زنی در میان بزرگان یافت می. کرد ود دعوت میایشان را به آغوش خ

در شب عروسی . فرصتی یافت تا چهار بار هم ازدواج کند  در میان اینهمه عشقبازیهاي نامشروع و برخی شاهدبازیها،

و چند   او را به زنی گرفت،  خود به خانه برد،کالیگوال حضور یافت و عروس را همراه   لیویا اورستیال با گایوس پیسو،

عقدش   طالقش را از شوهرش گرفت،  چون شنید لولیا پاولینا بسیار زیباست، دنبالش فرستاد،. روز بعد طالق گفت

  هنگامی که زن چهارمش کایسونیا را گرفت،. و او را از رابطه داشتن بعدي با هر مردي نهی کرد  طالقش گفت،  کرد،

  .داشت اما کالیگوال او را وفادارانه دوست می  این زن نه جوان بود و نه زیبا،. شوهرش حامله بوداو از 

و معموال ممکن بود آن را به صاحبان اذهان کم مایه   فرعی داشت،  امور دولت جنبۀ  در عیش و عشرت شاهانه،

رد و بهترین اعضاي آن را به مقام سناتوري کالیگوال با قدرت خاصی در فهرست طبقۀ بازرگانان تجدید نظر ک. واگذارد
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کرد،  در آب حمام نمی. اي را که تیبریوس به جا گذارده بود زود تهی ساخت هاي آکنده اسراف او گنجینه. ارتقا داد

هاي بزرگ تفریحی  کشتی. سسترس خرج کرد 10‘000‘000در یک مجلس ضیافت . شست خود را در عطر می

مهندسان . اش جواهر نشان بود و درخت میوه داشت و دنباله  باغ،  حمام،  االر ضیافت،ت  ساخت که چندین ستون، می

خود را واداشت فاصلۀ ساحل با تفریحگاه بایاي را با پلی بگیرند که بر کشتیها استوار باشد؛ و در نتیجه رم به واسطۀ 

شن عظیمی برپا کردند که با ج  هنگامی که پل کامل شد،. کمبود کشتی براي وارد کردن غالت دچار قحط شد

  ناگاه قایقها واژگون شد و افراد بسیاري   نوشیدند، مردم با سرور تمام می. چراغانی به روش زمان ما نورباران شده بود

افشاند و با  هاي زر و سیم بر سر مردمی که پایین پاي او بودند می کالیگوال از بام کاخ بزرگ لیویا سکه. غرق شدند

مند بود که  رانی عالقه سبز پوش در مسابقات ارابه  چنان به دستۀ. کرد د مرگ آور ایشان را تماشا میشعف زد و خور

اي از مرمر و آخوري  اش به نام اینکیتاتوس غرفه براي اسب مسابقه. سسترس انعام داد 2‘000‘000به یک ارابه ران 

.را کنسول کندو خیال داشت آن   اسب را به صرف شام دعوت کرد،  از عاج ساخت،

. عمر خود رسم تقدیم هدایا را به امپراطور تجدید کرد  ي همۀ»ساتورنالیا«آوري پول جهت به راه انداختن  براي جمع

هاي  د که در وصیتنامهکر شهرنشینان را تشویق می. پذیرفت آورد می نشست و هر که هر چه می بر ایوان کاخ خود می

مالیاتی بر تمام   بر همه چیز مالیات بست؛ مالیات فروش بر تمامی مواد غذایی،. خود او را وارث خویش قرار دهند

بر «:  گوید سوئتونیوس به طور قطعی می. دعاوي قانونی و حقوقی، و دوازده و نیم درصد مالیات بر کارمزد باربران

داشت؛ و به موجب قانون، هر  معادل آنچه روسپی بابت یک همخوابگی دریافت می«مالیاتی بست » درآمد روسپیان

داد مردان توانگر را به خیانت  دستور می» .ماند ولو شوهر کرده باشد زن که زمانی روسپی بوده مشمول این مالیات می

ورها و بردگان را به حراج خود شخصاً گالدیات. متهم سازند و، براي کمک به خزانه، ایشان را محکوم به مرگ کنند

در مورد سناتوري که . کرد در جلسۀ حراج حاضر شوند و پیشنهاد خرید بدهند فروخت و آریستوکراتها را وادار می می

کرد که سناتور با  کالیگوال چنین تعبیر می  افتاد، هر بار که سناتور پایین می  زد، در جلسۀ حراج حاضر بود و چرت می

فهمید که سیزده گالدیاتور بر دارایی او   اج موافقت کرده است، به نحوي که وقتی سناتور بیدار شد،باال رفتن مبلغ حر

ساخت در  سناتورها و سوارکاران جنگی را وادار می. سسترس از دارایی او کاسته شده است 9‘000‘000افزوده و 

  .میدان مخصوص گالدیاتورها با یکدیگر بجنگند

با دورة   کالیگوال به آن پی برد و،. یده شد تا به این دلقک بازي شرم آور خاتمه داده شوداي چ پس از سه سال توطئه

به جالدان دستور داده . وحشتی که به واسطۀ لذت جنون آمیز او از ایذاي دیگران شدیدتر شده بود، انتقام گرفت

اگر به قول دیون » .میرند میتا حس کنند که دارند «بکشند » با زخمهاي متعدد خفیف«شده بود قربانیان را 

کند  سوئتونیوس نقل می. کاسیوس بتوان اعتماد کرد، کالیگوال مادر بزرگ قدسی مآب خود را وادار به خودکشی کرد

کالیگوال   شدند کم آمد، که وقتی گوشت براي غذا دادن به حیوانات سبع که جهت مبارزة گالدیاتورها نگاهداري می

گوید مردان عالیمقام را  و همچنین می. را به نفع عامه به حیوانات بخورانند» سر طاس« دستور داد تمامی زندانیان

و بعد   ساخت، یا در قفس محبوس می  انداخت، جلو حیوانات سبع می  گماشت، زد، به کار کردن در معادن می داغ می

  .کرد با اره به دو نیم می

اما باید در نظر داشت . ست نداریم و باید به عنوان روایت ثبت کنیماینها داستانهایی است که دلیلی براي رد آنها در د

و دیون کاسیوس دو قرن پس از   سناتور تاسیت از امپراطور نفرت داشت،  داشت، که سوئتونیوس شایعات را دوست می

پراطوري و توان باور کرد آن است که کالیگوال جنگ میان ام چیزي را که بهتر می. کالیگوال تاریخ خود را نوشت

سنکا که در آن هنگام . فلسفه را با تبعید کاریناس سکوندوس و محکوم به مرگ ساختن دو معلم دیگر آغاز کرد
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. رفت بدون شکنجه بمیرد از اعدام رست اما چون بیمار بود و احتمال می  جوان بود براي اعدام تعیین شده بود،

.کرد ـ از مرگ جست ن بیخاصیتی بود ـ یا چنان تظاهر میچون کندذهن و کتابخوا  عموي کالیگوال،  کالودیوس،

هاي معروف یوپیتر و سایر  سر مجسمه. آخرین تفریح کالیگوال آن بود که خود را خدا و برابر خود یوپیتر اعالم کند

س برد که در معبد کاستور و پولوک لذتی می. خدایان را برداشتند و سر ساختۀ امپراطور را جاي آنها نصب کردند

. آن هم غالباً با لحن شماتت آمیز  کرد، گاه با تصویر یوپیتر گفتگو می. بنشیند و زایران او را همچون خدا بپرستند

معبدي . اي بسازند تا بتواند تندر و آذرخش یوپیتر را غره به غره و درخش به درخش جواب بگوید دستور داد وسیله

اي از قربانیان برگزیده داشت و همان اسب  از کاهنان و ذخیرهبراي پرستش سر خداوار خود برافراشت که هیئتی 

  .محبوب خود را هم به کهانت آن معبد منصوب ساخت

پرسید که مگر االهه را  ماه براي هماغوشی با او بر زمین آمده است و از ویتلیوس می  کرد که االهۀ چنین وانمود می

مردم گول » .توانید یکدیگر را ببینید فقط شما خدایان می. نه«: و آن درباري خردمند در جواب گفت. بیند نمی

چون از او پرسیدند نظرش   آورد، وقتی پینه دوزي از مردم گل کالیگوال را دید که تقلید یوپیتر را درمی. خوردند نمی

د را مجازات اما آن دلداري خوشاین  کالیگوال شنید،» .شیادي بزرگ»  :در پاسخ بسادگی گفت  امپراطور چیست،  دربارة

  .نکرد

با سري   محتمال دچار بیماري زهروي،  این خدا در بیست و نه سالگی مرد پیري بود؛ بر اثر افراطهاي پیاپی فرسوده،

آن   اجلش ناگهان فرا رسید،. و نگاهی شوم  چشمانی تهی،  با رنگی سربی،  کوچک ـ نیم موي ریخته ـ بر بدنی فربه، 

یکی از تریبونهاي گارد به نام . مپراطور که مدتها حمایت آن را با دادن هدایا خریده بودهم از جانب همان پاسداران ا

داد به جان آمده  که از الفاظ زشت و ناپسندي که هر روز کالیگوال به جاي کلمۀ عبور تحویل او می  کاسیوس خایرئا،

مردم شهر در باور   بر به بیرون رسوخ کرد،وقتی خ). 41سال (کالیگوال را در یکی از داالنهاي نهانی کاخ کشت   بود،

گر است تا کشف کند چه  هاي امپراطور حیله مردم بیم داشتند که این هم یکی از حیله. کردن آن تردید داشتند

قاتلین آخرین زن کالیگوال را هم به قتل رساندند و سر دختر   براي واضح شدن امر،. شوند کسانی از مرگ او شاد می

  .گوید در آن روز کالیگوال دریافت که وي خدا نیست دیون می. ار کوفتند و مغزش را پراکندنداو را به دیو

III  - کالودیوس

ماورتانیا در   سنا پاره پاره، مردم از اوضاع متنفر،  خزانه تهی،: کالیگوال امپراطوري را با وضع خطرناکی به جا نهاده بود

دانست  هیچ کس نمی. کیش خود در هیکل اورشلیم آمادة جنگ  دن مجسمۀیهودا بر اصرار درسر قرار دا  حال انقالب،

سران گارد به کالودیوس بظاهر ابله برخوردند . کجا ممکن است فرمانروایی یافت که بتواند با این مسائل مواجه شود

شاید به فکر   س بود،سنا، که از ارتش در هرا. او را فرمانده کل و امپراطور خواندند  اي پنهان شده بود، که در گوشه

انتخاب گارد را تأیید کرد؛ و   اي بیرحم با مردي کتابخوان سر و کار داشته باشد، آنکه در آینده به جاي دیوانه

  .تیبریوس کالودیوس کایسار آوگوستوس گرمانیکوس با تردید بر تخت نشت

آنتونیوس و همچنین نوادة لیویا و تیبریوس  نوادة اوکتاویا و  وي پسر آنتونیا و دروسوس، برادر گرمانیکوس و لیویال،

متولد شده و در هنگام رسیدن به امپراطوري پنجاهساله ) لیون(م، در لوگدونوم  ق 10در سال . کالودیوس نرون بود

اما فلج اطفال و سایر امراض قالب او را تضعیف   اي دوست داشتنی داشت، بلند و فربه بود و مویی سفید و چهره. بود

سرش هنگام راه رفتن پس و . ساق پایش به طور خطرناکی الغر بود و راه رفتن او را نامتعادل ساخته بود. ودکرده ب

خندة او . اندکی لکنت داشت  داشت، و از نقرس در عذاب بود، رفت، غذاي مقوي و شراب خوب را دوست می پیش می

گوید که چون به خشم  می بیرحمکن  شایعه پخش. براي شخصی که امپراطور باشد بیش از حد سروصدا داشت

به دست زنان و مردان آزاد شده بار آمده، خجالت فطري و » .چکید کرد و از بینیش آب می دهانش کف می«آمد  می
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فرصتی براي   جز از چند مورد،و . حساسیتی در خود پرورده بود که چندان به حال یک تن فرمانروا مفید نیست

که لطف اوکتاویا   مادرش،. دیدند خویشاوندان او را به صورت بیماري ضعیف العقل می. حکومت به دست نیاورده بود

او را   خواست در کند ذهنی کسی را تأکید کند، نامید و هر وقت می می» غول بی شاخ و دم«او را   را به ارث برده بود،

در تاریکی و ناشناسی دور از خطر زندگی   کردند، چون همه او را شماتت می. خواند می» یوس خودماحمقتر از کالود«

و حقوق   فلسفه،  علوم،  مذهب،  هنر،. عالم فقه اللغه و عتیقه شناس شد. کرد و در قمار و کتاب و مشروب غرقه بود می

هاي کمدي به یونانی،  نمایشنامه  طاس بازي و الفبا،  ربارةرسایلی د  تواریخ اتروریا و کارتاژ و روم،. را آموخت» باستان«

اهل علم و دانشمندان با او مکاتبه داشتند و مجلدات خود را به او اهدا . و یک جلد زندگینامۀ شخصی تألیف کرد

ه به مردم آموخت ک  چون امپراطور شد،. کند پلینی مهین چهار بار قول او را به عنوان حجت نقل می. کردند می

چگونه از تأثیر مارگزیدگی جلوگیري کنند، و بیم و هراس خرافی مردم را با آن پیشگویی کسوف در روز تولد خود و 

ذهن خوبی . کرد و چندین اثر خود را به همان زبان نوشت یونانی را خوب صحبت می. توضیح علت آن تسکین داد

داده است تا سر خود را حفظ کند، راست گفته  می داشت؛ شاید هم هنگامی که به سنا گفت که خود را احمق جلوه

.باشد

سسترس به هریک از افراد پاسداران امپراطور بود که او را به  15000نخستین اقدام او به عنوان امپراطور اهداي 

دیوس کالو. اما آنچنان واضح بابت امپراطوري نداده بود  کالیگوال هم چنان هدایایی داده بود،. سلطنت رسانده بودند

با . در ضمن مجدداً اختیار مجلس را در انتخاب قضات ملغا ساخت  با این کار حاکمیت ارتش را تصدیق کرده بود،

. خاتمه داد و افرادي را که به همان اتهام زندانی بودند آزاد ساخت» لزماژسته«تر به اتهامات  سخاوتی خردمندانه

که کالیگوال دزدیده بود به یونان بازگرداند، و مالیاتهایی را که  هایی را مجسمه  اموال مصادره شده را اعاده کرد،

به   بنا بر این فرضیه که عفو قتل امپراطور دور از سالمت است،  اما قاتلین کالیگوال را،. کالیگوال وضع کرده بود لغو کرد

او . باید همچون خدا پرستیدرسم تعظیم و به خاك افتادن را خاتمه داد و بسادگی اعالم کرد که او را ن. کشتن داد

در صدد برآمد که مذهب قدیم را   با حرارتی مخصوص عتیقه دوستان،  نیز مانند آوگوستوس معابد را مرمت کرد و،

در کار فروشندگان کاال و اجاره دهندگان «حتی . پرداخت خود شخصاً با بصیرت و توجه به امور دولت می. احیا کند

اما در حقیقت هر چند سعی داشت با » .نمود دانست اصالح می چه را تخلف می کرد، و هر عمارات بازرسی می

هاي  سیاست عملی او از احتیاط کاري آوگوستوس گذشت و به قلمرو نقشه  تعدیالت آوگوستوس برابري کند،

  ستانها،تعالی شهر  ساختمان و عمارات و خدمات دولتی،  اصالح حکومت و قانون،: گستاخانه و گوناگون قیصر رسید

  .و فتح و رومی ساختن بریتانیا بیش از حد آوگوستوس و در حد قیصر بود  آزادي بخشیدن به حکومت گل،

او نیز، مانند قیصر و آوگوستوس، یقین . عالوه بر علم و هوش، همه را مبهوت ساخت  با نشان دادن اراده و شخصیت،

دند، و سنا بیش از حد مغرور و ناشکیباست که بتواند کار داشت که قضات محلی تعدادشان کم و خود تعلیم نادیده بو

کرد و اختیارات متعدد و حیثیت بیشتري براي آن  به سنا تکریم می. بغرنج ادارة شهرداري و امپراطوري را انجام دهد

و دستگاه   اما زحمت واقعی حکومت بر دوش خود او بود و هیئتی که به حکم او منصوب شده بود،. باقی گذارد

وي از . شد کشوریی که بتدریج مانند قیصر و آوگوستوس و تیبریوس از آزادشدگان در خانۀ امپراطور تشکیل می

چهار عضو از هیئت در رأس این دستگاه اداري . کرد براي امور دفتري و وظایف جزئی استفاده می» دولتی«بردگان 

، و مدعی العموم )براي عرایض(، وزیري دیگر )محاسباتبراي (، خزانه دار )براي ارتباطات(وزیر خارجه : قرار داشتند

و کالیستوس   پاالس،  سه مقام اول به سه تن آزاده شدة کاردان به نامهاي نارکیسوس،). براي رسیدگی حقوقی(

که مدت چند قرن ادامه   ترقی وسیع طبقۀ آزادشدگان بود،  رسیدن ایشان به قدرت و ثروت نشانۀ. سپرده شده بود

چون آریستوکراسی در مقابل قدرت یافتن این . اي رسید در دورة زمامداري کالودیوس به حد تازهداشت و 
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ترتیبی داد که خود به . ، کالودیوس مقام و سمت کنسول را از نو ایجاد کرد نوخاستگان زبان به اعتراض گشود

انتخاب شدن به سناتوري  در فهرست اسامی افرادي که قابلیت) طبق اختیارات کنسول(کنسولی انتخاب شود، 

و اعضاي جدیدي را از میان   نام عمدة مخالفان سیاست خود را از فهرست حذف نمود،  داشتند تجدید نظر کرد،

.سوارکاران جنگجو و شهرستانها به آن افزود

نامۀ دیوانها را  آیین. اي در ترمیم و اصالح براي خود تنظیم کرد پس از مجهز شدن به این آالت کار، برنامۀ بلندنظرانه

نشست،  براي تأخیر در اجراي قانون جرایمی وضع کرد؛ هر هفته چندین ساعت با شکیبایی به قضا می. بهبود بخشید

براي جلوگیري از سیلهایی که به واسطۀ قطع اشجار آپنن روز به روز بیشتر روم . و شکنجه دادن به اتباع را نهی کرد

براي تسریع در امر وارد کردن . راي فرعی براي مسیر اسفل رودخانۀ تیبر بکنندافکند، دستور داد مج را به خطر می

هاي وسیع و دو  آن بندرگاه را با انبارها و اسکله  دستور داد بندرگاه جدیدي در نزدیکی اوستیا بسازند،  غالت،

به گل   در باالي دهانۀ و مجرایی تعبیه نمایند که بندرگاه را  موجشکن براي در هم شکستن خشم دریا مجهز کنند،

. آبراهۀ کالودیوسی را که در زمان کالیگوال آغاز شده بود به پایان رساند. نشستۀ رودخانۀ تیبر به رودخانه متصل سازد

این هر دو ساختمانهاي بزرگی بودند و از حیث زیبایی و طاقهاي بلند قابل . آبراهۀ دیگري به نام آنیونوووس ساخت

از   گیرد، که سرزمینهاي مارسیها به طور متناوب زیر طغیان آب دریاچۀ فوکینوس قرار میچون متوجه شد . توجه

کیلومتر از دریاچه به  5نفر در مدت یازده سال ترتیب داد تا تونلی به طول  30000اي براي کار  پول دولت بودجه

رها کند، برابر تماشاگرانی که از تمام حفر کنند، پیش از آنکه آب دریاچه را در تونل   از وسط کوه،  رودخانۀ کیریس،

هاي اطراف دریاچه گرد آمده بودند، نمایشی از جنگ دریایی بین دو دسته ناوگان ترتیب  نقاط ایتالیا روي شیب تپه

درود «: گفتند اي تاریخی به امپراطور تهنیت می جنگجویان با جمله. مجرم محکوم در آن ناوگانها بودند 19000داد؛ 

. شهرستانها در زمان حکومت او مانند روزگار آوگوستوس ترقی کردند ».گوییم ر لحظۀ مرگ سالمت مید! به قیصر

برادر   کرد، مگر در مورد فلیکس، عامل یهودا ـ سوء حکومت او را پاالس، سوء اعمال مأموران را قاطعانه مجازات می

با تمامی مراحل امور شهرستانها سر و . داشت از کالودیوس نهان می  شخصی که بولس حواري را به بازخواست کشید،

هاي خاص ایرادگیري و  نشانه  که در سراسر امپراطوري به دست آمده است،  فرمانها و دستخطهاي او،. کار داشت

دهد که به خیر و رفاه عامه دل بسته  اما ضمناً آثار هوش و ارادة مردي هوشیار را نشان می  حرافی او را در بر دارد،

مسافران را از دزدان و قاطعان طریق مصون   الودیوس کوشید که ارتباطات و حمل و نقل را بهبود بخشد،ک. است

خواست  او نیز مانند قیصر می. کردند تقلیل دهد و خرج پست دولتی را براي جوامعی که از آن پست استفاده می  دارد،

نقشۀ قیصر را در اعطاي حق . ع رومی ارتقا دهدشهرستانها را، همسطح ایتالیا، به صورت کشورهاي مشترك المناف

توانست طبق میل خود عمل کند، به تمامی مردان آزاد  اگر می. آزادي و تبعیت کامل به گل سیزالپین اجرا کرد

در لیون از زیر خاك به در آمد، قسمتی از  1524خشتی برنزي، که در سال . کرد امپراطوري آزادي حقوق اعطا می

حفظ کرده است که کالودیوس طی آن سنا را راضی کرده است آن عده از گلها را که واجد حقوق  نطق سردرگمی را

و روا   در ضمن به ارتش اجازه نداد که تباهی پذیرد،. آزادي روم هستند به عضویت سنا و مشاغل دولتی بپذیرد

و سرکردگان بزرگی از قبیل   ند،نداشت که به مرزها تخطی بشود؛ لژیونهاي او همواره مشغول و آماده به کار بود

باز هم به موجب تصمیم به . و پاولینوس به واسطۀ انتخاب و تشویقهاي او پرورده شدند  وسپاسیانوس،  کوربولو،

به روم   به بریتانیا حمله برد و آنجا را فتح کرد و، شش ماه پس از عزیمت، 43در سال   هاي قیصر، تکمیل نقشه

پادشاه اسیر بریتانیا به نام کاراکتاکوس را عفو   علی رغم سابقۀ امر،  که براي او برپا شد، در مراسم پیروزي. بازگشت

داشتند؛ و هنگامی که ضمن یکی از غیبتهاي  اما او را دوست می  خندیدند، مردم روم به امپراطور عجیب خود می. کرد
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شهر را فرا گرفت که سنا ناگزیر شد رسماً  او از روم شایعۀ کذبی دایر بر کشته شدن وي منتشر شد، چنان آشوب غم

.گردد به مردم اطمنیان بدهد که کالودیوس سالم است و بزودي به روم باز می

کالودیوس از آن مقام رفیع از آن جهت سقوط کرد که دولتی بیش از حد نظارت خود پیچیده به وجود آورده بود، و 

و اعضاي خانوادة خود  شدهو به سهولت توسط آن سه آزاد همچنین از این جهت که روح مهربان او بیش از حد 

خواري گشوده  تشریفات اداري موجب بهبود وضع ادارات گردیده، صدها راه جدید براي فساد و رشوه. خورد فریب می

. دانستند ه مواجب خود را معادل شایستگی و لیاقت خود نمیبوده نارکیسوس و پاالس مدیران عالی و قابلی بودند ک

خواستند  ستاندند، و به افرادي که امالکشان را می فروختند، با تهدید رشوه می مقامات را می  براي تالفی کسري،

 400‘000‘000نارکیسوس . ثروتمندترین افراد در روزگار باستان شدند  در آخر کار،. بستند مصادره کنند اتهاماتی می

وقتی . سسترس داشت بینوا شده بود 300‘000‘000داشت و پاالس چون فقط ) دالر 60‘000‘000(سسترس 

گفتند اگر با آن مردان آزاد شدة خود   کالودیوس از کسري خزانۀ امپراطوري شکایت داشت؛ لطیفه گویان رومی

که اکنون بالنسبه فقیر شده   ت قدیمی،آید خاندانهاي آریستوکرا شود و اضافه هم می شریک شود، کسري پر می

شدند از کسانی که سابقاً برده بودند  نگریستند و هنگامی که مجبور می بودند، با وحشت بدین تراکم مال و قدرت می

  .گرفتند از خشم آتش می  تملق بگویند تا بتوانند به حضور امپراطور برسند،

و به   کرد، فرمان و خطابه تهیه می  و دانشپژوهان سرگرم بود،کالودیوس به کار نوشتن نامه براي مأموران جدید 

کشید تا از  زیست و دور خود حصاري می چنین مردمی بایست همچون راهبان در تجرد می. رسید حوایج زن خود می

اي مخرب براي او داشتند، و سیاست داخلی او تا حد سیاست خارجی با  زنانش در عمل جذبه. عشق در امان باشد

زن دوم و سوم را طالق   زن اولش در روز عروسی مرد،. او نیز مانند کالیگوال چهار بار ازدواج کرد. میابی قرین نبودکا

مسالینا از زیبایی خارق . سپس در سن چهل و هشت سالگی با والریا مسالینا که شانزده ساله بود ازدواج کرد  گفت،

اما زن الزم نیست که حتماً زیبا باشد تا . اي ناهنجار داشت و سینه  رخ،اي س چهره  اي برخوردار نبود؛ سري پهن، العاده

در مراسم . مسالینا حقوق و روش مخصوص ملکه را بر خود گرفت  وقتی کالودیوس امپراطور شد،. مرتکب زنا شود

منستر دل  به رقاصی به نام. پیروزي همراه کالودیوس بود و واداشت تولدش را در سراسر امپراطوري جشن گرفتند

مسالینا از شوهرش درخواست کرد تا به منستر دستور دهد   و چون منستر از پذیرفتن عشق او سر باز زد،  باخت،

و منستر همچنانکه شایستۀ   کالودیوس تقاضاي مسالینا را اجابت کرد،. نسبت به خواهشهاي زنش مطیعتر باشد

برد و همان راه را در  از سهولت راه حلی که یافته بود لذتی می مسالینا. مردي فرمانبردار است با شور تمام تسلیم شد

کردند، توسط مأمورانی که تحت نفوذ مسالینا  مردانی که باز هم از بر آوردن هوس او ابا می. مورد مردان دیگر پیمود

.دادند شدند و اموالشان و گاه جانشان را از دست می به جنایات غیر واقعی متهم می  بودند،

سوئتونیوس . کرد که بتواند لذات خود را تأمین کند امپراطور این وضع غیر معمول را از این لحاظ تحمل می شاید

بکلی از گناه غیر «گوید کالودیوس  و بعد به صورت تمایزي حیرت آور می» .در عالقۀ به زنان معتدل نبود«: گوید می

که   امپراطریس،» .لربا را به همخوابگی کالودیوس دادچند خدمتکار د«گوید مسالینا  و دیون می» .طبیعی بري بود

یوونالیس این داستان . فروخت ها و قراردادها را می مقامات دولتی و توصیه  براي ماجراهاي خود به پول احتیاج داشت،

دمان مزد و شا  پذیرفت، مشتریان را عموماً می  رفت، را نقل کرده است که مسالینا با قیافۀ بدلی به فاحشه خانه می

  رود که این داستان را یوونالیس از خاطرات گمشدة جانشین و دشمن مسالینا، احتمال می. زد خود را به جیب می

در آن مدت که کالودیوس تمامی وقت خود را وقف تکالیف ادارة «: گوید تاسیت می. نقل کرده باشد  آگریپیناي دوم،

در عشقبازي راه افراط «بهبود اصول اخالقی رومیان بود ـ مسالینا  ـ که جزئی از آن نظارت و »کرد مقام سنسوري می

با «رسماً با جوان خوش سیمایی به نام کایوس سیلیوس   و باالخره، هنگامی که شوهرش در اوستیا بود،» پیمود می
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خبر کرد و به  هاي امپراطور او را از ماجرا نارکیسوس به وسیلۀ همخوابه. ازدواج کرد» رعایت تمامی تشریفات مرسوم

کالودیوس به . او پیام داد که نقشۀ قیامی کشیده شده تا ضمن آن امپراطور را بکشند و سیلیوس را بر تخت بنشانند

گارد امپراطوري را احضار کرد، دستور داد سیلیوس و سایر فاسقان مسالینا را کشتند، و سپس   شتاب به رم بازگشت،

پنهان   که براي لهو خود مصادره کرده بود،  طریس در آن باغهاي لوکولوس،امپرا. با ضعفی عصبی به کاخ خود رفت

نارکیسوس از بیم آنکه مبادا امپراطور مسالینا را . کالودیوس پیغام فرستاد که بیاید و عذر اعمال رفته را بیاورد. شد

ن مسالینا را با مادرش تنها سربازا. ببخشد و بر او خشم آورد، چند تن سرباز را با دستور قتل مسالینا روانه کرد

کالودیوس به گارد ). 48سال (یافتند، به یک ضربه کارش را ساختند، و جسدش را در آغوش مادرش انداختند 

.نیاوردامپراطوري گفت که اگر دیگر بار زن بگیرد، حق دارند او را بکشند؛ و دیگر نام مسالینا را بر زبان 

لولیا که زن . هنوز یک سال نگذشته بود که کالودیوس مردد بود که لولیا پاولینا را به زنی بگیرد یا آگریپیناي دوم را

. سسترس ارزش داشت 40000000زد که  شد که گاه جواهري می گفته می. سابق کالیگوال بود ثروت زیادي داشت

در او نیز . آگریپینا دختر گرمانیکوس و آگریپیناي اول بود. داده است رجیح میشاید کالودیوس پولش را به خودش ت

و خود زیبایی و توانایی و قدرت تصمیم و انتقامجویی . دو خون آشتی ناپذیر اوکتاویانوس و آنتونیوس جریان داشت

کنایوس دومیتیوس   ولش،از شوهر ا. تا آن هنگام دو بار بیوه شده بود. بی حد و حصر مادرش را به ارث برده بود

،  عمر آگریپینا بود؛ و از شوهر دومش  آئنوباربوس، پسري به نام نرون داشت که بر تخت نشاندن او آرزوي مطلق همۀ

ثروتی به ارث برد که مدد و معاضد بر آوردن   گفتند آگریپینا مسمومش کرده است، کایوس کریسپوس که می

آن بود که زن کالودیوس شود، شر بریتانیکوس پسر کالودیوس را کم  اي که در پیش داشت مسئله. هدفهایش شد

اینکه . کند، کالودیوس را وا دارد که نرون را به پسر خواندگی بپذیرد، و از این راه نرون را وارث امپراطوري کند

امپراطور پیر را به داد که  اي به او می شد، بلکه فرصت نزدیکیهاي مشتاقانه برادرزادة کالودیوس بود مانع کارش نمی

کالودیوس ناگهان در سنا حاضر شد و از سنا خواست که به . کرد نحوي که ربطی به عمو بودن او نداشت تحریک می

سنا این تقاضا را اجابت کرد، پاسداران امپراطور . او دستور دهد به خاطر مقتضیات امور دولت مجدداً ازدواج کند

  ).48سال . (راطوري نهادخندیدند، و آگریپینا پا بر تخت امپ

نیروي کالودیوس رو به نقصان بود، و نیروي . آگریپینا سی و دو ساله بود و کالودیوس پنجاه و هفتساله  در این موقع،

آن قدر تمام دلربایی خود را به کار عمو زد تا نرون را به پسر خواندگی پذیرفت و دختر . آگریپینا در حد کمال

گذشت، بر نیروي سیاسی  هر سال که می). 53سال (را به زنی نرون شانزدهساله داد سیزدهسالۀ خود اوکتاویا 

سنکاي حکیم را از تبعیدي که . افزود، تا عاقبت بر اریکۀ امپراطوري پهلو به پهلوي کالودیوس زد آگریپینا می

بوروس را به فرماندهی ، و دوست خود )49سال (کالودیوس مقرر کرده بود فرا خواند و تعلیم پسرش را به او سپرد 

. کرد و در خانۀ امپراطور نظم و ترتیب را مستقر ساخت با قدرتی مردانه حکومت می. پاسداران امپراطور منصوب کرد

. اگر تسلیم طمع و انتقامجویی خود نشده بود، امکان داشت که ارتقاي او بر تخت امپراطوري براي روم موهبتی باشد

ا از این جهت صادر کرد که کالودیوس، در لحظۀ بی توجهی که هیچ زنی به شوهرش دستور اعدام لولیا پاولینا ر

واداشت مارکوس سیالنوس را مسموم کردند تا مبادا کالودیوس . لطف اندام لولیا گفته بود  اي دربارة بخشد، نکته نمی

که هر قدر فاسد   انرواي پولدار،و این فرم  با پاالس همدست شد تا نارکیسوس را واژگون کند،. او را جانشین خود کند

زحمات متعدد، و   امپراطور که بر اثر عدم سالمت،. عاقبت کارش به سیاهچال افتاد  بود به امپراطور صمیمی هم بود،

چون . اشتغاالت جنسی دچار ضعف شده بود، پاالس و آگریپینا را گذاشت تا بار دیگر دورة وحشت را برقرار سازند

ساختمانهاي دولتی و تفریحات و ورزشها تهی شده و محتاج آن بود که با اموال مصادره شده از نو خزانه را به واسطۀ 

سی و پنج سناتور و   در دورة سیزدهسالۀ سلطنت کالودیوس،. شدند آکنده شود، افراد متهم یا تبعید یا کشته می
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ۀ توطئه یا جنایت واقعی محقق بوده ممکن است برخی از این اعدامها به واسط. سیصد شهسوار محکوم به مرگ شدند

نرون بعدها ادعا کرد که به تمامی اوراق و اسناد کالودیوس رسیدگی کرده و چنان معلوم او . ولی ما خبر نداریم  باشد،

شده است که حتی یکی از این سیاستها به حکم امپراطور به عمل نیامده است پس از پنج سال که از ازدواج پنجم 

تصمیم گرفت به قدرت او خاتمه دهد و در مورد نقشۀ او . چشم او به کارهاي آگریپینا باز شد  شت،گذ کالودیوس می

اما آگریپینا تصمیمی راسخ و وسواسی ناچیز . پیشدستی کند  با تعیین بریتانیکوس به جانشینی خود،  راجع به نرون،

و کالودیوس   چ سمی به خورد کالودیوس داد،قار. دل به دریا زد  چون نیت امپراطور را به فراست دریافت،. داشت

وقتی که سنا او را خدا اعالم کرد، ). 54سال (بی آنکه بتواند یک کلمه بر زبان آورد   دوازده ساعت جان کند تا مرد،

نرون که تا آن وقت بر تخت نشسته بود به ظرافت گفت که قارچ حتماً غذاي خدایان است، چون به واسطۀ خوردن 

  .ه کالودیوس خدا شده بودقارچ بود ک

IV – نرون  

  این خانواده مدت پانصد سال به واسطۀ لیاقت و کاردانی، بیباکی،. نرون از طرف پدر مربوط به خانوادة دومیتیها بود

پدر بزرگ پدري نرون عالقۀ زیادي به ورزشهاي گالدیاتوري و نمایش . و سفاکی در روم شهره بود  شجاعت،  غرور،

و   کرد، دستی بابت حیوانات سبع و نمایشهاي گالدیاتوري پول خرج می با گشاده  راند، بقات ارابه میدر مسا  داشت،

دختر   وي با آنتونیا،. چند بار آوگوستوس او را به مناسبت رفتار وحشیانه با کارمندان و بردگانش شماتت کرده بود

و خشونت و   همخوابگی با محارم،  دومیتیوس با زنا، پسر آن دو به نام کنایوس. ازدواج کرد  آنتونیوس و اوکتاویا،

با اطالعی . با آگریپیناي دوم که در آن هنگام سیزده ساله بود ازدواج کرد 28در سال . خیانت بر شهرت خاندان افزود

تنها پسرشان » امکان ندارد مرد خوبی از ما به وجود آید«چنین نتیجه گرفت که   که از نسب زنش و خودش داشت،

.را لوکیوس نام نهادند و لقب نرون به او دادند که در زبان سابینها به معناي نیرومند و دالور است

عمدة مربیان او خایرمون رواقی و سنکاي حکیم بودند که اولی زبان یونانی و دومی ادبیات و اصول اخالق را به او 

و دلیل او آن بود که تحصیل فلسفه نرون را براي   ود،آگریپینا سنکا را از تعلیم فلسفه به نرون نهی کرده ب. آموختند

مانند بسیاري معلمین دیگر،   سنکا،. نتیجۀ این امر باعث سربلندي فلسفه شد. حکومت ناشایست بار خواهد آورد

کرد، وي نزد  کند، چه هر بار که سنکا کودك را سرزنش می شکایت داشت که آتش تعلیم او را مهر مادر خاموش می

سنکا در صدد برآمد که نرون را تواضع و ادب و سادگی و . داد گریخت و همیشه مادر او را دلداري می یمادر م

تواند  تواند اصول و مباحث فلسفه را به وي بیاموزد، الاقل می کرد که اگر نمی فکر می. پارسایی و خویشتنداري بیاموزد

. با این امید که شاگردش روزي آنها را خواهد خواند  کند،رساالت بلیغ فلسفی را که در دست تألیف دارد به او اهدا 

سرود، و در خطاب به سنا نطقهایی به شیوة پسندیدة استاد  شعر قابل عفوي می  شهریار جوان دانش آموز خوبی بود،

  نشد،آگریپینا در تأمین تأیید پسرش در سمت امپراطور با اشکال عظیمی مواجه   چون کالودیوس مرد،. کرد ایراد می

  .خصوصاً که دوستش بوروس پشتیبانی کامل گارد را عمال تضمین کرد

اي  بر سر گور سلف خود مرثیه. سسترس بخشید 400نرون سربازان را با هدیۀ نقدي پاداش داد و به هر شهرنشینی 

اج امپراطور فقید از اي دربارة اخر خواند که سنکا نوشته بود؛ همان سنکا که کمی بعد، با نام مستعار، هجویۀ بیرحمانه

نرون تکریم مرسوم را نسبت به سنا به عمل آورد، متواضعانه از جوان بودن خود عذر . اولمپ را منتشر ساخت

اند وي فقط یکی را نگاه خواهد  و اعالم داشت که از مجموع اختیاراتی که تا آن هنگام امپراطوران داشته  خواست،

این قول محتمال . توانست انتخاب کند ـ و شاگرد حکیم بهتر از این هم نمی و آن فرماندهی ارتش خواهد بود  داشت،

است که بعدها » نرونی  پنجسالۀ«و این همان   زیرا نرون تا مدت پنج سال آن را حفظ کرد،  صمیمانه بوده است،

اي طال و نقره به ه چون سنا پیشنهاد کرد که مجسمه. ها در حکومت امپراطوري خواند ترایانوس آن را بهترین دوره
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هنگامی که دو تن متهم شدند که بریتانیکوس را به او . امپراطور هفدهساله آن را رد کرد  افتخار نرون برپا شود،

واداشت اتهام را مسترد دارند و، طی نطقی که در سنا ایراد کرد، قول داد در طول مدت حکومت   اند، داده ترجیح می

. ستود می) اندر شفقت(اي به نام دلکمنتیا  که سنکا در آن هنگام در رساله خود آن حکومت حکمت را رعایت کند

» !اي کاش هرگز نوشتن نیاموخته بودم«: اي کرد که چون از او تقاضا شد حکم اعدام مجرم محکومی را امضا کند، ناله

از آنجا . جبی ساالنه مقرر کردبراي سناتورهاي ممتاز اما تنگدست موا. مالیاتهاي اجحاف آمیز را لغو کرد یا تقلیل داد

  پذیرفت، آگریپینا سفرا را به حضور می. که ناپختگی خود را قبول داشت، آگریپینا را آزاد گذارد تا امور او را اداره کند

سنکا و بوروس از این . هاي امپراطوري نقش کنند و دستور داده بود تصویرش را کنار تصویر پسرش روي سکه

نرون را وسوسه کردند تا ادارة اختیارات او را از   با برانگیختن غرور،  شدند و توطئه چیدند تا، مادرشاهی دچار وحشت

و تهدید   مادر که بر سر خشم آمده بود اعالم کرد که بریتانیکوس وارث حقیقی سلطنت است،. چنگ مادرش درآورند

نرون با این تهدید بدین طرز . و خواهد آوردکرد که به همان طرز که پسرش را فرمانروا کرده بود او را از تخت فر

آگریپینا به ویالهاي خود رفت و آنجا، به عنوان آخرین ضربۀ . مقابله کرد که دستور داد بریتانیکوس را مسموم کردند

انتقام، شروع به نگارش خاطرات خود کرد ـ تمامی دشمنان خود و مادرش را لجنمالی کرد و ذخیرة شایانی که 

اي از داستانهاي وحشت انگیز بود باقی گذارد که تاسیت و سوئتونیوس رنگهاي تیرة تصاویري را که از  همچون موزه

.و نرون کشیدند از آن برداشتند  کالودیوس،  تیبریوس،

امپراطوري از   ، و بر اثر فشار سازمان اداري که بالفعل نقشۀ آن کشیده شده بود  تحت رهبري نخست وزیر حکیم،

کوربولو باز   دریاي سیاه از دزدان دریایی زدوده شد،  مرزها بخوبی حفظ شد،. رو به ترقی و سعادت بود داخل و خارج

فساد در . و پارتها پیمان صلحی با روم امضا کردند که پنجاه سال دوام یافت  ارمنستان را تحت حمایت روم درآورد،

شاید به . جویی و عقل اداره شد و خزانه با صرفه  شدند، کارمندان اداري اصالح  دیوانها و شهرداریها تقلیل پذیرفت،

اي کرد دایر بر لغو کلیۀ مالیاتهاي غیرمستقیم ـ خصوصاً عوارض  اندیشانه تلقین سنکا بود که نرون پیشنهاد مآل

ا رد این الیحه در سن. شد ـ و استقرار تجارت آزاد در سراسر امپراطوري گمرکی که در مرزها و بندرها جمع آوري می

با وجود قدرت عظیم   دهد، کاران وصول مالیات بود ـ و این شکستی بود که نشان می و آن بر اثر نفود مقاطعه  شد،

  .باز هم امپراطوري محدودیتهاي خود را به حکم قانون قبول داشت  نرون،

مانع سرگرم  ذاشتند تا بیبدین منظور که ذهن نرون را از مداخله در امور دولت بگردانند، او را گ  سنکا و بوروس،

رفت  انتظار نمی  اي داشت، در هنگامی که گناه براي تمامی مردان برجسته جذبه«: گوید تاسیت می. شهوات خود باشد

توانست نرون را به رعایت اصول اخالقی  اعتقادات مذهبی نیز نمی» .که فرمانروا با ریاضت و ایثار نفس زندگی کند

بدون آنکه قوة داوري او را به حد رشد   ه فلسفه موجب گسیختگی هوش او گردیده بود،اندك دسترسی ب. تشویق کند

اي که بیش از  اش را بر تصویر االهه از تمامی کیشها نفرت داشت و محتوي مثانه»  :گوید سوئتونیوس می. رسانده باشد

تمایالت غیر معمول، و ضیافتهاي   ا،غرایز او وي را به افراط در غذ» .تهی کرد  یعنی کوبله،  داشت، همه محترم می

گفت فقط مردم ممسک و بینوا پولی را  می. راند داشت می سسترس خرج بر می 4000‘000مسرفانه که گلهاي آن 

زیرا آن آریستوکرات توانگر   خورد، کرد و بر او غبطه می کایوس پترونیوس را تحسین می. شمرند کنند می که خرج می

  تاسیت در وصف جاویدي از ایدئال آن فرد اپیکوري،. آموخت گناه با ذوق و سلیقه را به او میراههاي تازة درآمیختن 

:گوید می  که همین پترونیوس باشد،

تنبلی در آن واحد عالقۀ او و راه او به سوي . گذراند و شبها را به اشتغال به شادي و هرزگی می  روزها را به خواب،

. داد آمیز انجام می دادند، وي با عالقه به لذت و رفاه تجمل نیرو و زحمت انجام میآنچه دیگران با بذل . شهرت بود

دهند، وي زندگی پرخرج اما عاري از  برخالف افرادي که مدعی فهم لذات اجتماعی هستند و دارایی خود را بر باد می
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و   زد، ظرافت و حکمت به کار می معتاد شهوات خود بود اما در آن  خوشگذران بود اما ولخرج نبود،. کرد اسرافی می

ربود که  و با نوعی تغافل خوشنما دل می  در تکلم خوشگو و با نشاط بود،. مردي تحصیلکرده و شهوترانی خوشرو بود

با وجود تمامی ظرافت و آسایش فطري عاري . افتاد بیشتر مؤثر می  چون سرچشمۀ آن آزدگی طبیعی و فطري او بود،

نشان داد که نیروي فکري و نرمی رفتار ممکن   قتی فرماندار بیتینیا و نیز وقتی کنسول شد،و  از توجهی که داشت،

پرداخت که  رساند، به اشتغاالت معمول خود می چون کار دولت را به پایان می ….است در یک شخص جمع آید

او را  …. داشتند را گرامی می از آنجا که نرون و مصاحبان وي او ….مشتاق گناه یا لذاتی بود که گرد آن قرار دارند

تنها به حکم او بود که چیزي عالی یا دلپسند یا کم نظیر . گذاشتند تا دربارة سلیقه و آداب ظریف داوري کند می

  .شد شناخته می

وي با قیافۀ بدلی به . نرون آن قدرها انعطاف پذیر نبود که بتواند به این روش اپیکوري هنرمندانه دست یابد

چاپید،  دکانها را می  رفت، ها می نوردید و به میخانه شبها با دوستان هم مسلک کوچه را در می  رفت، ها می خانه فاحشه

کردند،  خوردند لباسشان را پاره می به کسانی که بر می  باختند، با پسران نرد شهوت می«. کرد و به زنان اهانت می

وري که در مقابل امپراطور در لباس و قیافۀ مبدل سخت از سنات» .کشتند ساختند، و می مجروح می  زدند، ضربه می

سنکا در صدد برآمد شهوت شاهانه را با پیوند دادن نرون با . مجبور شد خود را بکشد  اندکی بعد،  خود دفاع کرد،

که اما آکته آن قدر نسبت به نرون وفادار بود . کنیز سابق سنکا به نام کالودیا آکته از روش موجود بازگرداند

اندکی بعد نرون جاي او را به زنی داد که در تمامی طرق عشق . توانست عالیق نرون را نسبت به خود نگاه دارد نمی

تاسیت . از خاندانهاي بلندمقام بود و ثروتی سرشار داشت. این زن پوپایا سابینا نام داشت. به حد اکمل صاحب فن بود

روز را صرف آرایش خود  یکی از آن زنانی بود که همۀ » .مندوي همه چیز داشت مگر ذهنی شرافت»   :گوید می

  شوهرش سالویوس اوتو نزد نرون الف از زیبایی او زد،. کنند و موجودیتشان هنگامی است که مطلوب کسی باشند می

. او تنگ کردکار را بر   گماشت و، براي به دام کشیدن پوپایا،) پرتغال(امپراطور او را در دم به فرمانداري لوسیتانیا 

.زن او شود  ، اما قبول کرد در صورتی که نرون اوکتاویا را طالق گوید پوپایا حاضر نشد معشوقۀ او باشد

در میان جریان فسق و فجور جنسی که از بدو تولد   اوکتاویا تعدیات و تخلفات نرون را بی سر و صدا تحمل کرده و،

آید  این خود افتخاري براي آگریپینا به حساب می. ظ کرده بودزیست، خشوع و عصمت خود را حف ناگزیر در آن می

در مقابل نقشۀ طالق اوکتاویا، به هر التماس و . که جان خود را بر سر دفاع اوکتاویا در مقابل پوپایا از دست داد

. یم کردخود را به پسرش تقد  به قول تاسیت، کار را به جایی رساند که لطف زنانۀ  حتی،  دستاویزي متشبت شد،

زد که  به نرون طعنه می. جوانی کار خود را کرد  پوپایا در مقابل با سالح لطف و زیبایی خویش پیش آمد و پیروز شد،

نرون به قتل   عاقبت در جنون دلباختگی،. کشد و به او قبوالند که آگریپینا نقشۀ سقوط او را می  ترسد، از مادرش می

با   به فکر مسموم ساختن مادرش افتاد، اما آگریپینا،. را بدو داده بود رضا دادزنی که او را زاده و نیمی از جهان 

سعی کرد او را در آب غرقه کند اما، از آن کشتی که نرون . از هر سمی مصون بود  خوردن پادزهر به طور عادي،

چون . تا ویالیش تعقیب کردنداما افراد نرون او را . شکستن آن را تمهید کرده بود آگریپینا تا ساحل شنا کرد و نمرد

امپراطور که به . نمرد  و تا چند ضربه نخورد،» شمشیرتان را در رحم من فرو کنید«: برهنه شد و گفت  او را گرفتند،

اما . گویند سنکا دستی در این کار نداشت می» .دانستم مادري تا این حد زیبا دارم نمی»  :دیدار جسد برهنه آمد، گفت

اي که در آن نرون نقشه کشیدن آگریپینا را بر ضد  سمت تاریخ فلسفه همانجاست که سنکا در نامهغم انگیزترین ق

سنا با لطف تمام آن توضیح را . داده قلم برده است امپراطور و خودکشی او پس از گیرافتادنش را براي سنا شرح می

فتند و خدایان را شکر گفتند که او را از سناتورها دسته جمعی به پیشواز نرون که به رم باز گشته بود ر. پذیرفت

  .خطر دور داشته است
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  موسیقی، هنر،  ساله بود که عالقۀ شدیدي نسبت به شعر، 22توان باور کرد که این مادر کش جوانی  مشکل می

به واسطۀ مسابقات گوناگونی که در قدرت بدنی و هنري ترتیب   یونانیان را،. نمایش، و مسابقات ورزشی داشت

مسابقات «، بنیاد 59در سال . گفت و در صدد برآمد مسابقات مشابهی را در روم عملی سازد تحسین می  دادند، می

را تأسیس کرد و یک سال بعد مسابقات معروف به نرونیا را به تقلید از جشنهاي ورزشی و هنري چهار سالۀ » جوانان

. به انضمام خطابه و شعر معمول بود» موسیقی«و   ندام،زیبایی ا  اولمپی افتتاح کرد که در آن مسابقات اسبدوانی،

ران پرشوري  ارابه  کرد، در کارهاي ورزشی با مهارت شرکت می. و حمام عمومی عظیمی ساخت  ژیمنازیوم،  آمفی تئاتر،

  د،در ذهن یوناندوست او این عمل نه فقط صحیح بو. رانی شرکت کند و عاقبت تصمیم گرفت در مسابقات ارابه  شد، 

دانست و سعی کرد خودنماییهاي  سنکا این کار را احمقانه می. بل با بهترین سنن یونان باستان مطابقت داشت

مردم براي تماشاي نمایش خود   نرون رأي او را نپذیرفت و از عامۀ. امپراطور را در استادیومی خصوصی محدود کند

  .مردم آمدند و با سرور و شعف کف زدند. دعوت کرد

از آنجا که همه گونه قدرتی . پروا واقعاً خواستار بود آن بود که هنرمند بزرگی باشد آنچه این نیمه انسان بیاما  

این خود مایۀ آبروي اوست که با مشقتی توأم با جدیت هم . کرد که همه کار از دستش ساخته باشد آرزو می  داشت،

به «براي آنکه آوازخوانی خود را بهتر کند . کرد شعر میو   موسیقی،  مجسمه تراشی،  نقاشی،  خود را صرف حکاکی،

کرد  درون را با تزریق یا از طریق استفراغ پاك می  نهاد، اي سربی روي سینه می کشید و صفحه پشت بر زمین دراز می

 در برخی از روزها به همین منظور فقط سیر و» .خورد و هیچ گونه میوه یا غذایی که به حال صوت بد باشد نمی

ارغنون آبی جدیدي را به ایشان   ترین سناتورها را به کاخ خود احضار کرد، یک شب برجسته. خورد روغن زیتون می

چنان افسونزدة آهنگهاي خوشی بود که . و دربارة اصول نواختن و ساختمان آن براي ایشان سخنرانی کرد  نشان داد،

شاعران و . گذراند بامدادان به تمرین آن ساز با ترپنوس میکشید که شبهاي بسیاري را تا  ترپنوس از چنگ بیرون می

نقاشیهاي خود را با نقاشیهاي ایشان   داد، آورد، در کاخ خود با ایشان مسابقه می هنرمندان را گرد خود جمع می

د، و چون خور از مدح ایشان فریب می. خواند داد، و اشعار خود را بر ایشان می کرد، به شعر ایشان گوش می مقایسه می

نرون شادمانه جواب داد که در آن صورت از راه هنر   منجمی پیش بینی کرد که تاج و تخت را از دست خواهد داد،

سپس به صورت   و نی و انبان بنوازد،  فلوت،  آرزو داشت که یک روز در مالء عام ارغنون آبی،. امرار معاش خواهد کرد

به عنوان چنگنواز در باغهایی که در کنار رودخانۀ تیبر  59در سال . درآورد بازیگر و رامشگر تقلید تورنوس ویرژیل را

عاقبت در   زیاد تماشاگر داشت مهار زد،  تا پنج سال بر اشتیاق شدیدي که براي عدة. داشت کنسرتی نیمه عمومی داد

بخشند و قصدش را  را میکرد که در آنجا طرز فکر یونانی حکمفرماست و مردم او  و فکر می  ناپل دل به دریا زد،

. در هم فرو ریخت  تاالر استماع براي نمایش او چنان انباشته شده بود که اندکی پس از بیرون شدن مردم،. فهمند می

به صورت خنیاگر و چنگنواز در تئاتر بزرگ پومپیوس در رم   که بدین نحو در ناپل تشویق شده بود،  امپراطور جوان،

اي از آثار او باقی  چند پاره .بودخواند که ظاهراً خود ساخته  هایی می ر این نمایشها ترانهد). 65سال (بر صحنه آمد 

که پاریس (تروا نوشت   مطولی دربارة  حماسۀ  اضافه بر چندین غزل،. کند است که از استعداد متوسط او حکایت می

به صورت   به منظور تکمیل چند کاره بودن خود،. روم زد  مطولتري دربارة  و دست به ساخت حماسۀ  ،)دقهرمان آن بو

.مادرکش را درآورد اورستسو حتی  آلکمایون، هراکلس، اودیپ،بازیگر بر صحنه آمد و تقلید 

زد تا  زانو می  کرد و روي صحنه، چنانکه مرسوم بود، داد و ایشان را مشغول می مردم از اینکه امپراطور نمایش می

ها  ها و کوچه گرفتند و در میکده خواند فرا می ها را که نرون می آن ترانه. شاد بودند  بزنند،مردم برایش دست 

به جاي آنکه رو   محبوبیت او،. شور و شوقی که براي موسیقی داشت به تمامی طبقات سرایت کرده بود. خواندند می

.روزافزون بود  به نقصان گذارد،
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از این   مربوط به هرزگی و انحطاط جنسی در کاخ شاهانه در وحشت بود،بیش از آنچه به واسطۀ شایعات   سنا،

و جواب نرون به این وحشت آن بود که عادت یونانیان دایر بر تخصیص مسابقات هنري و . نمایشها وحشت داشت

ک ش: گفت نرون می. ورزشی به طبقۀ شهرنشین بهتر از رسم رومیان یعنی واگذاردن این مسابقات به بردگان است

آدمکش جوان فرمان داد که در مدت حکومت او . نیست که مسابقات نباید به صورت اعدام تدریجی مجرمان درآید

براي اعادة سنت یونان و . هیچ نبرد تن به تنی در میدان مخصوص مبارزات گالدیاتورها نباید تا حد مرگ ادامه یابد

و   گالدیاتور،  ورزشکار،  ، نوازنده  ساخت به صورت بازیگر،برخی سناتورها را راضی یا مجبور   تکریم نمایشهاي خود،

مخالفت خود را با روش نرون بدین   از قبیل تراسئا پایتوس،  برخی از پاتریسینها،. عام حاضر شوند  ران در مالء ارابه

ند؛ بعضی دیگر یافت در جلسه حضور نمی  رفت، ساختند که وقتی نرون براي ایراد نطق به سنا می نحو خاطر نشان می

با شدت نرون را   که آخرین ملجأ آزادي بیان بود،  از قبیل هلویدیوس پریسکوس در آن سالنهاي آریستوکراتیک،

کردند؛ و فیلسوفان رواقی در روم روز به روز آشکارتر بر ضد آن اپیکوري شیطان صفت که بر تخت نشسته  محکوم می

و او نیز مانند   کردند، ها را کشف می جاسوسانش توطئه. ا سرنگون سازندها چیدند تا او ر توطئه. گفتند بود سخن می

و افرادي که مخالفت یا ) 62سال (احیا شد » لزماژسته«قانون . اسالفش با استقرار دورة وحشت به مقابله برخاست

رون نیر مانند چون ن. گرفتند ساخت مورد اتهام قرار می ثروتشان مرگشان را از لحاظ فرهنگی یا مالی مطلوب می

نیت   خزانه را تهی ساخته بود،  به واسطۀ ولخرجی و هدایا و ورزشهایی که به راه انداخته بود،  کالیگوال در این هنگام،

تمامی امالك آن عده از شهرنشنان که در وصایاي خود به حد کافی امپراطور را منظور   خود را دایر بر مصادرة

هنگامی . هاي آنها را ذوب کرد بسیاري از معابد را به یغما برد و زر و سیم و مجسمهموقوفات . کردند اعالم داشت نمی

نرون او را از دربار بیرون   انتقاد کرد،   و از آن بدتر از اشعار او ـ  که سنکا زبان به اعتراض گشود و در نهان از رفتار او ـ

بوروس چند ماه پیش از آن . در انزوا به سر برد و حکیم پیر سه سال آخر عمر را در ویالهاي خود) 62سال (راند 

.مرده بود

رئیس پلیس   تیگلینوس،. در این هنگام نرون دستیاران جدیدي گرد خود جمع آورد که غالباً از نژاد خشنتري بودند

اوکتاویا نرون   ،62در سال . ساخت مهمترین مشاور او شد؛ وي راه امپراطور را براي هر کیف و عشرتی هموار می  شهر،

مردم با واژگون کردن . و دوازده روز بعد با پوپایا ازدواج کرد  را به دلیل نازا بودن طالق گفت و از خود راند،

بدین کار به طور صامت   هاي اوکتاویا، و با تاج گل نهادن بر مجسمه  هاي پوپایا که نرون برافراشته بود، مجسمه

ه عاشق خود قبوالند که اوکتاویا نقشۀ تجدید ازدواج دارد و انقالبی در دست پوپایا که بر آشفته بود ب. اعتراض کردند

  اگر بتوان سخن تاسیت را پذیرفت،. تهیه است تا نرون را از تخت بیندازد و شوهر جدید اوکتاویا را به جاي او بنشاند

اي براي واژگون  ار کند و او را در توطئهدعوت کرد تا به زناي با اوکتاویا اقر  نرون آنیکتوس را ، که قاتل آگریپینا بود،

  به ساردنی تبعید شد،  آنیکتوس همچنانکه دستور گرفته بود تظاهر کرد،. ساختن امپراطور دست اندر کار جلوه دهد

کارگزاران   چند روز بعد از ورود بدانجا،. اوکتاویا به پانداتریا تبعید شد. و باقی عمر را با راحت و ثروت سپري ساخت

شد آدمی بدان بیگناهی باید  در آن هنگام فقط بیست و دو سال داشت و باورش نمی. پراطور براي کشتنش آمدندام

اي به او  تواند صدمه گفت دیگر فقط خواهر نرون است و نمی می  برابر قاتالن خود به التماس افتاد،. بدان زودي بمیرد

خدایان   که از مرگ اوکتاویا خبر شد،  ، سنا. داش نزد پوپایا بردنداما مأموران سرش را بریدند و براي گرفتن پا. برساند

  . را شکر گفت که باز هم امپراطور را حفظ کرده بودند

کنسولی که تازه انتخاب شده اما هنوز بر سر کار   پس از مرگ آگریپینا،. در این هنگام نرون خود خدایی شده بود

پوپایا دختري از  63وقتی که در سال . برپا کنند» ون به الوهیت رسیدهنر«نرفته بود پیشنهاد کرد که معبدي براي 

هنگامی که تیرداد اول به روم آمد تا تاج ارمنستان را . کودك هم جنبۀ الوهیت یافت  نرون زایید که اندکی بعد مرد،
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  زرین خود را بنا کرد،  ن خانۀزمانی که نرو. پرستش کرد) مهر(به زانو درآمد و امپراطور را به نام میترا   دریافت دارد،

اي از اشعۀ آفتاب  و هاله  متر ساخت که شبیه سر او بر آن قرار داشت، 36,5اي عظیم به ارتفاع  پیشاوري آن مجسمه

اما در واقع در این هنگام سی و پنج سال . ساخت یکی می) خداي خورشید(گرد آن بود که او را با فوبیوس آپولون 

و چشمانی   مویی زرد و مجعد،  پوستی شکسته،  اي فربه، با اندامی ضعیف و الغر، چهره  آمده، داشت و فاسدي شکم بر

  .مرده و خاکستري بود

خواست کاخی با  می  از نقایص کاخهایی که به میراث برده بود عیبجویی بسیار می کرد،  به عنوان خدا و هنرمند،

ر پایین آن از یک سو سیرکوس ماکسیموس و سوي دیگر فوروم اما محلۀ پاالتینوس شلوغ بود و د. نقشۀ خود بسازد

به جاي آنکه مانند   ماتم گرفته بود که چرا رم،. ها قرار داشتند بزرگ روم واقع بود و در دو طرف دیگر آن زاغه

شت که آرزو دا. چنان اتفاقی و بدون نقشه بزرگ شده بود  هاي علمی ساخته شده باشد، اسکندریه یا انطاکیه با نقشه

.بگذارد» نرونشهر«یا » شهر نرون«و نام آن را   بانی دوم آن شود،  رم را از نو بسازد،

و دو سوم   نه روز به طول انجامید،  بسرعت انتشار یافت،  رخ داد، ماکسیموس، حریقی در سیرکوس 64ژوئیۀ  18روز 

با شتاب به رم رفت و بموقع رسید تا . هنگامی که شعلۀ حریق برخاست، نرون در آنتیوم بود. ود ساختشهر را ناب

داالن طاقداري که بتازگی براي مربوط کردن کاخ خود به باغهاي مایکناس . سوختن کاخهاي پاالتینوس را تماشا کند

پیتول و همچنین ناحیۀ غربی رودخانۀ تیبر از فوروم و کا. ساخته بود یکی از اولین ساختمانهایی بود که فرو ریخت

هزاران . و آثار هنري بیشمار نابود شدند  نسخ خطی ذیقیمت،  معابد،  ها، خانه  حریق مصون ماند و در سراسر بقیۀ شهر،

پناه و  صدها هزار نفر بی. شد جان دادند هاي پرجمعیت خراب می هاي مسکونیی که در کوچه نفر در میان خانه

کردند و گوش به شایعاتی داشتند که نرون دستور حریق داده بود و  شبها را سر می  زده و مبهوت، وحشت  ن،سرگردا

، در حالی که اشعار خود را دربارة غارت تروا  از باالي برج مایکناس. پراکند تا آتش را تجدید کند خاکسترها را می

نرون با حرارت زیاد رهبري کوششی را که براي  .کرد میحریق را تماشا   نواخت، خواند و همراه آن چنگ می می

فرمان داد . جلوگیري یا محدود ساختن حریق و فراهم آوردن وسایل کمکی به عمل می آمد برعهده گرفته بود

شهري از چادر در میدان . آسیب دیده بگشایند تمامی ساختمانهاي دولتی و باغهاي امپراطوري را به روي بینوایان

مسخرگیها و بدگوییهاي اتهام . و ترتیب تغذیۀ مردم را داد  غذا را از نقاط اطراف مصادره کرد،  مارس به وجود آورد،

که مخالفت مسبوق به سابقۀ سناتوري او را همواره باید (بنا بر قول تاسیت . آمیز مردم را بدون تندخویی تحمل کرد

به واسطۀ اعمال شوم خود منفور بودند و  در جستجوي بالگردان بود و آن را در مردمی یافت که) ه خاطر داشتب

تحت پیشکاري   این نام از مسیح مشتق بود که در زمان حکومت تیبریوس،. شدند عموماً مسیحی خوانده می

اي خورد که تا مدتی از رشد  ي بانی آن بود ضربهاي که و با آن واقعه، فرقه. در یهودا به قتل رسید  پونتیوس پیالتوس،

بل حتی در شهر  …. اي خطرناك جلو گرفت، اما اندکی بعد احیا شد و با شدتی جمع آمده و نه فقط در یهودا خرافه

. رم ـ گودالی که هر چیز رسوا و مهیب از چهار گوشۀ جهان همچون سیالب به سوي آن روانه است ـ انتشار یافت

گروهی بدهکار و بازمانده را یافت که راضی شدند به گناه خود اعتراف . خدعۀ معمول خود را به کار زدنرون همان 

و آن نه به موجب مدرك آشکار دال بر آتش . اي از مسیحیان محکوم شدند کنند؛ و به شهادت چنین افرادي عده

و نرون   ن را با شدت بیرحمی کشتند،ایشا. بل به واسطۀ نفرت لجوجانۀ ایشان نسبت به نوع بشر بود  زدن شهر،

برخی از ایشان را با پوست ددان پوشاندند و رها کردند تا خوراك سگان . سخریه و استهزا را به عذاب ایشان افزود

و بسیاري از ایشان را با مواد محترقۀ   و گروهی از ایشان را زنده سوختند،  بعضی را با میخ به صلیب کوفتند،  شوند،

بشریت به خاطر . عاقبت توحش این اقدامات دلها را از رحم آکند ….زدند تا شب هنگام مشعل باشند آغشته آتش

.مسیحیان بر سر شفقت آمد
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نرون با شعفی مشهود بازسازي شهر را به صورت خوابی که براي آن دیده   پس از آنکه بقایاي سوختگی زدوده شد،

و آنان که   ز هر شهر واقع در امپراطوري، به تقاضا یا فشار جمع آمد،ا  کمک خرج براي این منظور،. بود برعهده گرفت

  خیابانهاي جدید را پهن و مستقیم ساختند،. منازلشان نابوده شده بود توانستند از این محل خانۀ نوي بسازند

مارات دیگر شد و همچنین بایست به حد کافی از ع اولشان از سنگ ساخته می  هاي جدید بایست روکار و طبقۀ خانه

چشمه هایی که از زیر شهر جریان داشت با . داشتند تا در صورت بروز حریق فاصلۀ امنیتی موجود باشد فاصله می

نرون، از محل خزانۀ . قنات به انبار بزرگی پیوند داده شد تا در صورت وقوع حریقهاي بعدي ذخیرة آب باشد

معمرین و پیرمردان . انداخت وي هزاران خانه سایه میامپراطوري، در طول خیابانها رواقهایی ساخت که به ر

اما چیزي نگذشت که همه موافقت کردند که رمی   شهر قدیم را از یاد برده بودند،  هاي تماشایی زمان گذشتۀ صحنه

  .سالمتر و امنتر و زیباتر از حریق بیرون آمده است

گذاشت، مورد عفو قرار  خود را نیز به قالبی تازه میاگر نرون در این هنگام که پایتخت خود را از نو ساخت زندگی 

بر اثر لگدي که به   اند، آن طور که گفته  در حالی که چند ماهه آبستن بود،  میالدي، 65اما پوپایا در سال . گرفت می

انه رفتن شایع بود که آن لگد جواب نرون به اعتراضات پوپایا بوده است، به واسطۀ دیر به خ. مرد  شکمش خورده بود،

دستور داد . چون با اشتیاق تمام چشم به راه وارث خود بود  از مرگ پوپایا غصۀ بسیار خورد،. نرون از مسابقات

چون . اي بر جسد او خواند و مرثیه  تشییعی پر طنطنه برایش راه انداخت،  جسدش را با ادویۀ نایاب حنوط کردند،

اش کردند و طی تشریفات رسمی  دستور داد اخته  هت داشت یافته بود،پسرکی سپوروس نام را که بسیار به پوپایا شبا

زیرکی بشوخی گفت که اي کاش پدر نرون نیز » .از او همچون زنی استفاده می کرد  از هر لحاظ،«با او ازدواج کرد و 

ابعاد آن تزیینات مسرفانه و مخارج و . در همان سال شروع به ساختن خانۀ زرین خود کرد. داشت چنین زنی می

داد ـ تنفر آریستوکراسی و سوءظن پلبیها را  ساختمان ـ در مساحتی که قبال چندین هزار بینوا را در خود جاي می

  .تجدید کرد

داري براي بر تخت نشاندن کالپورنیوس پیسو در شرف  جاسوسان نرون ناگهان برایش خبر بردند که توطئۀ دامنه

ز کارکنان دست دوم و کم اهمیت توطئه را دستگیر کردند و با شکنجه و عمال نرون چند تن ا). 65سال (اجراست 

اندك . انداخت نیز می  اي، و از جمله لوکانوس شاعر و سنکا، تهدید از ایشان اعتراف گرفتند که سایۀ شک را بر عده

قسم خورده است انتقام نرون چنان وحشیانه بود که رومیان باور کرده بودند نرون . اندك تمامی نقشه آشکار شد

مدتی به مباحثه پرداخت و سپس فرمان را اجرا   چون به سنکا فرمان خودکشی داده شد،. طبقۀ سناتورها را نابود کند

تیگلینوس، که نسبت به محبوبیت . جان داد  ضمن خواندن اشعار خود،  لوکانوس نیز ورید خود را درید و،. کرد

ی از غالمان آن مرد خوشگذران رشوه داد تا به زیان ارباب خود گواهی به یک  ورزید، پترونیوس نزد نرون حسد می

پترونیوس با فراغ بال مرد؛ وریدهاي خود را . و نرون را ترغیب و اغوا کرد تا به مرگ پترونیوس فرمان دهد  دهد،

گفت؛ سپس  خواند و با روش معمول خود با ایشان سخن می گشود و باز بست و در ضمن براي دوستان خود شعر می

  سر دستۀ  محکوم شدن تراسئاپایتوس،. مقداري قدم زد و کمی خوابید؛ و بعد باز وریدهایش را باز کرد و آرام مرد

بل از این جهت که کال به حد کافی نسبت به   نه از این لحاظ بود که در توطئه دست داشته بود،  رواقیون سنا،

برد، و ترجمۀ حالی که از کاتو نوشته بود تحسین  خواندن او لذت نمیاز آواز   داد، امپراطور شور و شوق نشان نمی

  اما دو تن دیگر را که از ایشان مدح گفته بودند،. را صرفاً تبعید کردند  هلویدیوس پریسکوس،  دامادش،. آمیز بود

دو برادر . فرستادندرا به تبعید   حقوقدان بزرگ،  و کاسیوس لونگینوس،  فیلسوف رواقی،  موسونیوس روفوس،. کشتند

که بولس حواري را در کورنت آزاد ساخت ـ فرمان   پدر لوکانوس، و دیگري آنایوس نواتوس،  سنکا ـ یکی آنایوس مال،

.یافتند که خود را بکشند
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، براي شرکت در مسابقات اولمپی و دادن چند کنسرت به یونان 66در سال   نرون پس از فارغ شدن از غوغاي داخلی،

در مسابقات اولمپی ارابۀ چهار » .یونانیان تنها مردمی هستند که گوش موسیقی شناس دارند»  :گفت می. کردعزیمت 

و چنان صدمه دید که نزدیک بود بمیرد؛ چون باز او را در ارابه نهادند، تا مدتی به   از ارابه پرت شد،  اي را راند، اسبه

اما قضات تفاوت بین یک امپراطور را با یک فرد عادي که در . ا رها کرداما قبل از پایان مسیر آن ر  مسابقه ادامه داد،

چنان   چون جماعت براي او کف زدند،. دانستند و تاج پیروزي را به او جایزه دادند کند خوب می مسابقه شرکت می

عنی از پرداخت هر گونه بل سراسر یونان باید آزاد باشد ـ ی  شاد شد که اعالم کرد از آن به بعد نه فقط آتن و اسپارت،

وسایل   و برزخی در یک سال،  شهرهاي یونان، با دادن مسابقات اولمپی، پوتیایی، نمئایی،. باجی به روم معاف شود

و ورزشکار   بازیگر،  چنگنواز،  و او در جواب این لطف در تمامی آن مسابقات به عنوان خنیاگر،  رفاه او را فراهم آوردند،

و براي   نسبت به حریفان خود ادب محض بود،  کرد، واعد مسابقات مختلف را با دقت مراعات مینرون ق. شرکت جست

در ضمن مسافرت خود در یونان خبر . کرد تسلی ایشان در مورد فتح اجباري خود شهرنشینی رم را به ایشان اعطا می

. د و سفر خود را دنبال کردآهی کشی. شد که یهودا انقالب کرده و سراسر مغرب علم طغیان برافراشته است

ولو براي فوریترین حوایج، از تئاتر خارج   هیچ کس اجازه نداشت،  خواند، وقتی در تئاتر آواز می»  :گوید سوئتونیوس می

زدند تا ایشان را از تئاتر خارج  و چند تنی خود را به مردن می  در تئاتر زاییدند،  از این جهت بود که برخی زنان،. شود

اما طی آشوب   اي را که قیصر طرح کرده بود به مرحلۀ اجرا درآوردند؛ کار آغاز شد، در کورنت دستور داد ترعه ».کنند

هاي بیشتر به وحشت افتاده بود، به ایتالیا بازگشت  که از خبر قیامها و توطئه  نرون،. سال بعد به کناري گذارده شد

جایزه را که در یونان برده بود  1808  هاي فتح، به عنوان نشانه  طی مراسم رسمی پیروزي وارد رم شد و،  ،)67سال (

.نشان داد

که   یولیوس، ویندکس،  فرماندار لیون، 68در ماه مارس سال : ماندند اما قضایاي غم انگیز از مسخرگیهاي او عقب نمی

  س جایزه تعیین کرد،سسترس براي سر ویندک 2,500,000چون نرون   استقالل گل را اعالم داشت،  اهل گل بود،

که خود را براي میدانداري   نرون،» .هر که سر نرون را براي من بیاورد سر من پاداش او«ویندکس متقابال گفت که 

اولین توجهش آن بود که گاریهایی براي حمل آالت موسیقی و البسۀ   کرد، در برابر این حریف مردخو آماده می

با ویندکس همدست   فرمانده سپاه روم در اسپانیا،  آوریل خبر رسید که گالبا،اما در ماه . نمایش خود انتخاب کند

که خبر شد پاسداران امپراطور حاضرند در ازاي پاداش قابلی نرون را رها   سنا،. به سوي روم در حرکت است  شده،

از خانۀ   ن نحو مسلح شد،چون بدی  نرون مقداري زهر در جعبۀ کوچکی ریخت و،. کنند، گالبا را امپراطور اعالم کرد

از آن عده افسران گارد که در کاخ حاضر بودند تقاضا کرد . زرین خود به باغهاي سرویلیایی بر سر راه اوستیا گریخت

» مگر مردن چنین دشوار است؟»   :و یکی از ایشان بیتی از ویرژیل را براي او خواند  همه رد کردند،. که همراه او بروند

به چندین دوست براي . آن قدرت مطلق که کارش را ساخته بود چنان ناگهانی بند آمده باشد شد که باورش نمی

یکی   فایون،. کنار رود تیبر رفت تا خود را غرقه کند، اما جرئت نکرد. کمک قاصد فرستاد، اما هیچ یک جواب ندادند

نرون فوراً پیشنهاد را . ی او را پنهان کندپیشنهاد کرد که در ویالي خود در جادة ساالریای  از غالمان آزاد شدة او،

آن شب را در قبایی خاك آلود، . پذیرفت، و در تاریکی شش کیلومتر مسافت را از وسط شهر پیمود و به خارج رفت

قاصد فایون خبر آورد که سنا نرون را . ، در انبار فایون گذراند و به اندك صدایی به خود لرزید بیخواب و گرسنه

. مجازات شود» به طرز قدیم«و تصویب کرده است که نرون باید   الم کرده، دستور توقیف او را داده،دشمن خلق اع

کنند، با چنگال پوالدینی که از گردنش  مرد محکوم را برهنه می«نرون پرسید آن طرز چیست؟ جوابش دادند 

ود را با دشنه بکشد، اما دچار این از وحشت خواست خ» .زنند کوبند، و سپس تا حد مرگ می اي می گذرد به چوبه می

با مردنم چه «: ماتم گرفت که . خطا شد که نخست نوك دشنه را آزمود و دید که به نحوي ناخوشایند تیز است
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. سربازان سنا او را یافته بودند. صداي پاي اسبان را شنید  چون روز در شرف طلوع بود، »!شود هنرمندي نابود می

ـ خنجري به گلوي خود » آید اکنون بانگ سم چارپایان تندپا به گوش من می! فرا ده گوش«ضمن خواندن شعري ـ 

نرون از همراهان خود . کمک کرد تا خنجر به منزل برسد  و اپافرودیتوس، غالم آزاد شدة او،  دستش لرزید،  فرو برد،

  هاي پیر او و آکته، دایه. فقت کردندو کارگزاران گالبا با این تقاضا موا  تقاضا کرده بود نگذارند جسدش مثله شود،

بسیاري از مردم از خبر مرگ او شاد شدند و، ). 68سال (معشوقۀ سابقش، او را در چارطاق دومیتیها به خاك سپردند 

اما عدة بیشتري عزاي او را گرفتند؛ چون همان قدر که نسبت به . دویدند در میان شهر می  با کالههاي آزادي بر سر،

این عده با اشتیاق تمام گوش به شایعاتی . نسبت به بینوایان بخشنده و کریم بود  کرد، حمانه ظلم میبزرگان بیر

آید؛ و هنگامی که خبر مرگ او را  دادند که نرون واقعاً نمرده است و با نیروي سنا در جنگ است و به سوي رم می می

.شانندآمدند تا گل بر آن بیف قبول کردند؛ تا چند ماه بر گور او می

V – سه امپراطور  

چون سلسلۀ انساب خود را از طرف   تباري بلند داشت،. به روم رسید 68سرویوس سولپیکوس گالبا در ماه ژوئن سال 

  ل که به اوج اعتبار خود رسید،در این سا. رساند و گاو می مینوس،پدر به یوپیتر و از جانب مادر به پاسیفائه، زن 

توانست کفش به پا کند و نه  دست و پایش چنان کج شده بود که نه می  به واسطۀ نقرس،  طاس شده بود و،

اما آنچه دوران   آلوده بود،  به گناهان معمول رومیان، اعم از زنبارگی و شاهدبازي،. توانست کتابی به دست بگیرد می

آنچه ارتش و مردم را سخت ناخوش آمد رعایت صرفه جویی در . اه سخت این گناهان نبودزمامداري او را چنان کوت

هنگامی که فرمان داد آنان که هدایا یا ممر معاش دائم از نرون . بیت المال و به کار بستن عدالت بدون انحراف بود

  .براي خود تراشید و ایامش به آخر رسیدهزار دشمن تازه   اند بایست نه عشر آن را به خزانه بازگردانند، دریافت داشته

آید که  اعالم کرد فقط در صورتی از عهدة پرداخت دیون خود برمی  که سناتوري ورشکسته بود،  مارکوس اوتو،

و به گالبا برخوردند که   سواره وارد فوروم رم شدند،  افراد گارد طرفداري خود را از او اعالم داشتند،. امپراطور شود

سرش و بازوانش و . گالبا بدون مقاومت گردن خود را در برابر شمشیرهاي گارد فرود آورد. گذشت وان میسوار تخت ر

توانست سر را با موي تنک و خون آلود حمل  اما از آنجا که نمی  یکی از ایشان سر را براي اوتو برد،. لبانش را بریدند

  و در همان حال ارتشهاي روم،  را به امپراطوري پذیرفت، سنا به شتاب اوتو. شست خود را در دهان سر فرو برد  کند،

این دو سرکرده آولوس ویتلیوس در گرمانیا و . گفتند در گرمانیا و مصر، امپراطوري را به سر کردگان خود تهنیت می

 ویتلیوس با لشکریان نیرومند خود به ایتالیا هجوم برد و مقاومت ناچیز. تیتوس فالویوس وسپاسیانوس بودند

و   اوتو پس از دوران حکومت نود و پنج روزه خود را کشت،. پادگانهاي شمال و پاسداران امپراطور را در هم شکست

.ویتلیوس بر تخت نشست

ممکن بود فرمانده ارتش   همچون گالبا،  ، این نکته از نقاط ضعف حکومت و سیستم نظامی روم بود که مردمی کاهل

ویتلیوس مردي . فرمانده نیروي روم در گرمانیا گردد  مانند ویتلیوس،  تناسا، یا خوشگذرانی  در اسپانیا شود،

میان . کرد پنداشت و هر وعده غذا را بدل به میهمانی مفصلی می شکمپرست بود که امپراطوري را ضیافتی می

ت را به بردة آزاد کار حکوم  و چون این فواصل رو به نقصان گذارده بود،  پرداخت، هاي غذا به کار حکومت می وعده

چون ویتلیوس شنید که . اش آسیاتیکوس واگذارد که در مدت چهار ماه یکی از ثروتمندترین افراد روم شد شده

  دفاع خود را بر عهدة  راند تا او را از تخت براند، لشکري را رو به ایتالیا می  سر کردة قواي وسپاسیانوس،  آنتونیوس،

هاي آنتونیوس، مدافعان ویتلیوس را در  ، دسته69در ماه اکتبر سال . روري پرداختزیردستان گذارد و خود به شکمپ

و در   آنتونیوس وارد رم شد،  دستۀ. مغلوب ساختند  ، ضمن یکی از جنگهاي شدید و پر خونریزي زمان باستان، کرمونا

. خود در کاخ پناهنده شده بود آنجا بقایاي نیروي ویتلیوس شجاعانه از امپراطور خود دفاع کردند، در حالی که وي
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چنانکه گویی صحنۀ آدمکشی چیزي بیش از   کردند، نبرد را نظاره می  گله وار جمع آمده،«گوید مردم  تاسیت می

ها را غارت  برخی از مردم دکانها و خانه  در ضمن که نبرد ادامه داشت،» .نمایش به خاطر تفریح ایشان نیست

بیرحم و بدون شفقت دشمنان را   سربازان آنتونیوس پیروز شدند،. دادند د رونق میکردند و روسپیان به کسب خو می

که همچون نفس تاریخ براي تمجید فاتحان گرد آمده   و بدون هیچ ناراحتی شهر را غارت کردند؛ و جماعت،  کشتند،

که از   ویتلیوس را،. بکشندکردند تا دشمنان را از هر گوشه و کناري بیرون  به لشکریان پیروزمند کمک می  بودند،

با تأنی   پهن بر او افشاندند،  اي به گرد گردنش دور شهر گرداندند، نیمه برهنه با حلقه  نهانگاه بیرون کشیده بودند،

). 69دسامبر سال (و عاقبت در یک لحظه که رحم بر ددخویی چیره آمده بود او را کشتند   اش دادند، شکنجه

  .ها کشیدند و به رودخانۀ تیبر افکندند کوچه  جسدش را با قالب در میان

VI – وسپاسیانوس  

،  وسپاسیانوس که مشغول هدایت جنگ یهودا بود! برخورد با مردي ذیشعور و توانا و شریف چه آسایشی در بر دارد

اب و سنا بشت  سر فرصت، براي در دست گرفتن همینۀ خطیري که سربازانش برایش تحصیل کرده بودند به رم آمد،

اي  ، با نیرویی الهامبخش به اعادة نظم و ترتیب در جامعه)70اکتبر سال ( وقتی به رم رسید. آن مقام را تسجیل کرد

چون متوجه شد که بایست کارهاي آوگوستوس را تکرار . که تمامی شئون زندگی آن مغشوش شده بود کمر بست

با سنا از در آشتی درآمد و حکومت . پراطور تطبیق دادکند، الجرم رفتار و سیاست خود را با رفتار و سیاست آن ام

محکوم شده » لزماژسته«و ویتلیوس به موجب   اوتو،  گالبا،  کسانی را که در زمان نرون،. مشروطه را از نو برقرار ساخت

ن امپراطور را تعداد افراد و اختیارات پاسدارا  سازمان ارتش را تجدید کرد،  بودند آزاد کرد یا از تبعید فرا خواند،

و اندکی بعد توانست در معبد   سرکردگان کارکشته را به شهرستانها گماشت تا طغیان را فرو نشانند،  محدود ساخت،

.ببنددیانوس را به نشانه و تعهد صلح 

  اندامی چهارشانه و شخصیتی نیرومند داشت،. در کمال بودنظیر قالب نیرومند او  اما قدرت بی  شصت سال داشت،

گري رسوخ  و چشمانش کوچک و تیز بود که در هر حیله  هایش خشن اما مسلط، گونه  سرش وسیع و طاس و بزرگ،

در یکی از . االراده و صاحب هوش عملی بود صرفاً مردي قوي  هاي نبوغ در او پدیدار نبود، هیچ یک از نشانه. کرد می

جلوس او بر تخت . و خاندان و تبار او از پلبینها بودند  هاي جنوب آپنن در نزدیکی رئاته به دنیا آمده بود، دهکده

یک ارتش ایالتی بر پاسداران امپراطور   مردي از عوام الناس بر اریکۀ امپراطوري رسیده بود،: انقالبی چهارجانبه بود

یولیو ـ کالودیوسی شده بود، و   سلسلۀ فالویوس جانشین سلسلۀ  ده بود،فایق آمده بود و نامزد خود را بر تخت نشان

عادات و خصال سادة مردم متوسط ایتالیا در دربار امپراطور جاي اسراف اپیکوري و اخالف شهري آوگوستوس و لیویا 

اي  وقتی عده. نیامد وسپاسیانوس تبار فرومایۀ خود را هرگز از یاد نبرد و در صدد پنهان کردن آن بر. را گرفته بود

  علماي علم االنساب که چشم به کرم او داشتند بر آن شدند که یکی از نیاکان او را از مالزمان هرکولس اعالم کنند،

رفت تا از طرق زندگی  به طور مرتب به زادگاه خود می. خود ایشان را به سکوت واداشت  وسپاسیانوس با خندة

  کرد، تجمل پرستی و تنبلی را مالمت می. داد که هیچ چیز در آن محل تغییر کند یو اجازه نم  روستایی آن لذت برد،

وقتی یک تن رومی . و با اسراف جنگی آشتی ناپذیر داشت  گرفت، خورد، ماهی یک بار روزه می غذاي دهقانان را می

چه بهتر »  :اسیانوس گفتوسپ  داد، که توسط وسپاسیانوس به مقامی نامزد شده بود به مالقاتش آمد و بوي عطر می

بر اساس . ترتیبی داد که هر کس بسهولت به او دسترسی داشت. و مقام را مسترد داشت» دادي بود بوي سیر می

و به همه کس   برد، از شوخیهاي نیشدار نسبت به خود لذت می  گفت، کرد و سخن می تساوي با مردم زندگی می

چینان را  توطئه  اي بر ضد خود آگاه شد، چون بر توطئه. گیري کند او خرده آزادي بسیار داده بود تا از رفتار و خصال

  .دانند بار زحمت فرمانروا چقدر سنگین است بخشید و گفت چه احمقند که نمی
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چون   که نرون او را به تبعید فرستاده بود،  هلویدیوس پریسکوس،. فقط در یک مورد حسن خلق خود را از دست داد

سخت اصرار ورزید که جمهوري اعاده شود، و بدون قید و شرطی به   وس به سنا باز گشت،به امر وسپاسیان

در سنا حضور   خواهد به ناسزاگویی ادامه دهد، وسپاسیانوس از او خواست که اگر می. گفت وسپاسیانوس ناسزا می

. دار ساخت فرمان اعدام او لکهوسپاسیانوس او را تبعید کرد و حکومتی عالی را با صدور . نیابد؛ هلویدیوس نپذیرفت

و گستاخی حکیمان صبري  …زیر زبان رك دوستان »  به قول سوئتونیوس،  بعداً از این کار متأسف شد و باقی عمر،

و هرج و مرج طلبان فیلسوف مشربی بودند   اما دستۀ اخیر بیشتر کلبی و کمتر رواقی بودند،» .عظیم از خود نشان داد

.کردند شناختند و به همۀ امپراطوران حمله می میل میکه تمامی حکومت را تح

  به منظور تزریق خون تازه در مجلس سنایی که به واسطۀ محدودیت خانوادگی و جنگ داخلی تباه شده بود،

هزار خانوادة متشخص را از سراسر   با استفاده از اختیارات،  وسپاسیانوس مقام سنسوري را براي خود تأمین کرد،

علی رغم   برجستگان پاتریسینها یا سوارکاران جا داد و،  ، ایشان را در زمرة آن به رم آورد متصرفات غربی ایتالیا و

اخالق جامعۀ روم را   به پیروي از سرمشق او،  آریستوکراسی جدید،. سنا را از صفوف ایشان آکند  اعتراضات شدید،

ده ضایع نشده بود، و همچنین آن قدر از کار و کوشش و این آریستوکراسی هنوز به واسطۀ ثروت بادآور. اصالح کرد

و چیزي از نظم و ترتیب و   زراعت فاصله نیافته بود که کارهاي عادي زندگی و حکومت را دون شأن خود بداند،

از همین طبقه فرمانروایانی برخاستند که پس از دومیتیانوس مدت یک . نجابت زندگی امپراطور را در خود داشت

استفاده از آزادشدگان به عنوان عمال امپراطوري عیوبی داشت که وسپاسیانوس . ت صالحی در روم کردندقرن حکوم

لذا جاي بسیاري از ایشان را به افراد طبقۀ جدیدي که به رم آورده بود داد و به طبقۀ رو به رشد   از آن باخبر بود،

  .اي در احیاي ملک به وجود آورد معجزهبا کمک این عده، در مدت نه سال . بازرگانان روم واگذار کرد

براي تهیۀ این  .استسسترس الزم  40‘000‘000‘000حساب کرده بود که براي تبدیل ورشکستگی به تعادل مالی 

  یونان را از نو مجبور به پرداخت باج کرد،میزان باج شهرستانها را باال برد،   مبلغ تقریباً به همه چیز مالیات بست،

و چنان   کاخها و امالك امپراطوري را فروخت،  اراضی عمومی را دوباره به تصرف دولت درآورد و به اجاره واگذار کرد،

  حتی بر آبریزگاههاي عمومی،. جویی اصرار داشت که شارمندان او را به عنوان دهقانی بینوا از نظر انداختند در صرفه

پسرش تیتوس به چنین ممر درآمد رسوایی اعتراض . مالیات بست  کرد، که روم باستان را مانند رم فعلی تزیین می

بو   بچه جان،  ببین،»  :کرد، اما امپراطور کهنسال چند سکه را که از آن راه عاید شده بود زیر بینی جوان گرفت و گفت

فروخت و حریصترین کارمندان  ازدیاد درآمد دولت مقامات را می کند که براي سوئتونیوس او را متهم می» دهد؟ می

کردند، و آنگاه وي  به طوري که آن کارمندان از فرط یغماي مردم ورم می  کرد، خود را در شهرستانها تشویق می

این مرد ولی . گرفت هاي ایشان را به مصادره می کرد و گردآورده ناگهان ایشان را احضار و به اعمالشان رسیدگی می

بل همه را صرف بهبود اقتصاد و تزیین   کرد، صاحب فن در امور مالی از این درآمدها دیناري هم خرج خود نمی

.کرد معماري و پیشرفت فرهنگی روم می

چنان مقرر . استقرار نخستین سیستم تعلیم و تربیت دولتی در روزگار باستان در انتظار این سرباز کند ذهن بود

از معلمان کاردان ادبیات التینی و یونانی و معانی بیان از اعتبارات دولت حقوق بگیرند و پس از داشت که برخی 

شاید آن شکاك پیر چنان دریافته بود که معلمان در تشکیل و . بیست سال خدمت حقوق بازنشستگی دریافت دارند

محتمال، بنا به . ممکن است تعریف کنند داد ایجاد عقاید عمومی سهمی دارند و از حکومتی که پولی به راه ایشان می

و مینروا را که   یونو،  معبد یوپیتر،. حتی در مناطق روستایی، احیا کرد  دالیل مشابهی، بسیاري از معابد قدیم را،

و   مزاري شاهانه براي االهۀ صلح بنا کرد،  توسط طرفداران ویتلیوس بر سر سربازان او سوزانده شده بود از نو ساخت،

طبقات باال ماتم گرفته بودند که اموال ایشان به . تمان مشهورترین بناهاي روم را که کولوسئوم باشد آغاز نهادساخ
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شود، و کارگران نیز حقشناسی بخصوصی  صورت مالیات صرف تهیۀ ساختمان براي دولت و مزد جهت عامۀ مردم می

و خود نخستین توبرة   مانده از جنگ اخیر برانگیخت، هاي مردم را به مبارزة شدیدي در راه ازالۀ خاکروبه. نداشتند

هاي مربوط به ماشین حمالی را به او نشان داد که تا میزان زیادي حاجت  وقتی مخترعی نقشه. خاکروبه را حمل کرد

ن باید فقیرا»   :وسپاسیانوس نپذیرفت و گفت  داد، به کار انسانی را در اجراي کار ساختمان و حمل زواید تقلیل می

ایجاد بیکاري در نتیجۀ   وسپاسیانوس به مسئلۀ  در این فرصت که ممکن بود نصیب اختراع شود،» .خود را غذا بدهم

  .پیشرفت وسایل فنی پی برد و به زیان انقالب صنعتی رأي داد

آوگوستوس  ثروت شهرستانها ـ الاقل از لحاظ پولی ـ دو برابر زمان. شهرستانها به نحوي بیسابقه رو به ترقی بودند

وسپاسیانوس آگریکوالي توانا را به حکومت . کردند و پرداخت باجهاي اضافی را بدون صدمه تحمل می  شده بود،

تیتوس اورشلیم را تسخیر کرد و با افتخاراتی . و خاتمه دادن به طغیان یهود را به تیتوس واگذاشت  بریتانیا فرستاد،

پیشاپیش صف طویل   مراسم پیروزي تماشایی،. کند به رم بازگشت میکه معموال از آن کسی است که بیشتر کشتار 

وسپاسیانوس از پیروزي . ها عبور داده شد و طاق مشهوري به یادبود فتح برافراشته شد از کوچه   اسیران و غنایم،

به   نام برنیکه، اما از این جهت دلتنگ شده بود که تیتوس شاهزاده خانم یهودي زیبایی را به  بالید، پسرش به خود می

 »برداسیر، فاتح وحشی خود را به اسارت «باز هم مفهوم . ازدواج با او بود با خود آورده و خواهان  عنوان معشوقه،

خود پس از مرگ زنش با  او. فهمید که چرا شخص باید با معشوقۀ خود ازدواج کند امپراطور نمی. مصداق پیدا کرد

  و هنگامی که آن زن مرد،  آنکه زحمت ازدواج با او را بر خود هموار کند، کرد بی اي زندگی می کنیز آزاد شده

برایش قطعی بود که تعیین جانشین بایست قبل از فوت . وسپاسیانوس عشق خود را میان چند همخوابه پخش کرد

بهترین «خواست  اما از وسپاسیانوس می  سنا با او موافق بود،. گیري شوداو عملی شده باشد تا از هرج و مرج جلو

گفت  نام ببرد و به فرزند خواندگی بپذیرد؛ وسپاسیانوس در جواب می) بود که قاعدتا بایست سناتوري می(را » خوبان

ساخت و تسلی خاطر را در برنیکه را روانه   براي تسهیل امر،  فاتح جوان،. که به نظر او تیتوس از همه کس بهتر است

اي از  بدین ترتیب، امپراطور تیتوس را در تخت و تاج با خود شریک ساخت و سهم عده. اختالط با زنان جست

.حکومت را به وي واگذاشت

در شرب آبهاي ملین دریاچۀ   در مدتی که در جنوب آپنن بود،. وسپاسیانوس مجدداً به رئاته سفر کرد 79در سال 

پذیرفت و به سایر وظایف مقام  سفرا را می  با اینکه بستري شده بود،. روي کرد و دچار اسهال شدید شد هکوتیلیا زیاد

آمیز خود را بگزافه حفظ  طبع طیبت  همۀ  کرد، هر چند دست مرگ را بر وجود خود احساس می. پرداخت خود می

که تقالیی کرد و با کمک گماشتگان برپا در حال ضعف بود ( »!واي که نزدیک است خدا شوم»  :گفت می. کرده بود

و با این کلمات عمر شصت و نه ساله و حکومت خیر دهسالۀ » .امپراطور بایست ایستاده بمیرد«: گفت می. خاست

  .خود را پایان داد

VII – تیتوس  

وي در . ودترین امپراطوران ب ، خوشبخت)تیتوس فالویوس وسپاسیانوس(پسر بزرگتر وسپاسیانوس، که همنام او بود 

زمان به او مهلت . بود» نازنین بشریت«در حالی که هنوز   سال دوم حکومت خود در چهل و دو سالگی درگذشت،

با شرکت در جنگهاي   در جوانی،. نداد که دچار فساد قدرت یا دلزدگی از وهمی بودن تمایالت خویش گردد

به جاي آنکه   چون به حکومت رسید،. گسیخته آلوده کردو نامش را با زندگی لجام   خود را مشهور ساخت،  بیرحمانه،

اصول اخالق را اصالح کرد و حکومت خود را نمونۀ خرد و شرافت   بگذارد قدرت علی االطالق او را سرمست سازد،

اي  آن روز را که در آن کسی را با اعطاي هدیه. بزرگترین خطاي او بذل و بخشش بی حد و حساب او بود. ساخت

انباشته را تقریباً به همان   و خزانۀ  کرد، پول بسیار خرج ورزشها و نمایشها می. شمرد ته بود، جزو عمر نمیشاد نساخ
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عمارت کولوسئوم را به پایان رساند و یک حمام بلدي . رساند که پدرش در ابتداي حکومت خود یافته بود وضع می

بل برخالف دستور داده بود خبرچینان   ام محکوم نشد،کسی به مجازات اعد  در دوران حکومت کوتاه او،. دیگر ساخت

هنگامی که دو تن . دهد کشته شود تا آنکه بکشد خورد که ترجیح می قسم می. را تازیانه بزنند و تبعید کنند

. به همان بسنده کرد که به ایشان اخطار کند  شریفزاده در حین توطئه به منظور واژگون ساختن او دستگیر شدند،

.گر فرستاد تا قلق او را فرو نشاند و خبرش کند که پسرش در امان است ی نزد مادر یکی از دو توطئهسپس پیک

بسیاري از عمارات عمده  79اي در سال  حریق سه روزه. بدبختیهاي او سوانحی بود که چندان نفوذي در آنها نداشت

آتشفشان وزوویوس شهر   در آن سوخت؛ در همان سال،و مینروا مجدداً   یونو،  را نابود ساخت که از جمله معبد یوپیتر،

پومپئی و هزاران تن ایتالیایی را زیر مواد مذاب خود مدفون ساخت؛ و یک سال بعد روم گرفتار طاعونی شدکه از 

نه «تیتوس آنچه توانست در تخفیف عذاب ناشی از این بلیات انجام داد، و . تر بود تمامی طاعونهاي قبلی آن کشنده

، در همان خانۀ روستایی که پدرش بتازگی در 81در سال » .بل محبت شامل پدرانه را بروز داد  القۀ امپراطور،فقط ع

  .تمامی مردم روم ماتم او را گرفتند مگر برادري که جانشین او شد. به مرض تب درگذشت  آن مرده بود،

VIII - دومیتیانوس  

حکومت او در   اي که دربارة منابع عمده. صویر نرون نیز دشوارتر استنظرانۀ تمثالی از دومیتیانوس حتی از ت تصویر بی

اما جزو آن دسته از   این هر دو در دوران حکومت او پیشرفت کردند،. دست است همان تاسیت و پلینی کهین هستند

در . ف منجر شدآن هم جنگی که تقریباً به زوال هر دو طر  گروه سناتورها بودند که با دومیتیانوس در جنگ بودند ـ

خوردند یا  ستاتیوس و مارتیالیس را داریم که هر دو شاعر بودند و نان دومیتیانوس را می  برابر این شهود متخاصم،

چون این آخرین فرد   اند، شاید این هر چهار شاهد صادق بوده. رساندند طالب آن بودند و واقعاً سر او را به آسمان می

ي از افراد سلسلۀ یولیو ـ کالودیوسی، در ابتداي کار همچون جبرائیل بود و در انتهاي مانند بسیار  سلسلۀ فالویوس،

  در جوانی فروتن،: شد در این مورد روح دومیتیانوس همواره با او همراه می. درآمد) شیطان(امر به صورت لوکیفر 

داشت ـ هر چند » و سري طاس  ج،پاهاي معو  شکمی بیرون زده،«و بلند قامت بود؛ در سالهاي آخر   ظریف، خوشرو،

در کهولت از نثر خود هم اطمینان   سرود، در دوران بلوغ شعر می. کتابی به عنوان در نگاهداري از مو نوشته بود

شاید رستگارتر   بود، اگر تیتوس برادر او نمی. گذاشت ها و نطقهاي خود را به دیگران می نداشت و تحریر خطابه

. آیند که پیروزي دوستان را شاهد باشند و خم به ابرو نیاورند ترین ارواح از عهدة آن برمیشد؛ اما فقط بزرگوار می

کاري پنهانی  و خاموش درآورد که بعد تبدیل به دسیسه  خودخور،  حسادت دومیتیانوس او را به صورت فردي عبوس،

هنگامی که . و برادر را بکندکار به جایی رسید که خود تیتوس ناچارشد از پدر تقاضاي عف. بر ضد برادر شد

، اما کسی در وصیت پدر  دومیتیانوس ادعا کرد که در اختیارات امپراطوري او هم شریک بوده است  وسپاسیانوس مرد،

تیتوس از او تقاضا کرد که هنگام حیات در امپراطوري شریک او باشد و پس از مرگ جانشینش؛ . دست برده است

دومیتیانوس با   چون تیتوس بیمار شد،: گوید دیون کاسیوس می. چید توطئه میدومیتیانوس نپذیرفت و همچنان 

توان شناخت، همچنانکه حقیقت  حد واقعیت این داستانها را نمی. انباشتن برف گرد او مرگش را تسریع کرد

با روسپیان به  اند دومیتیانوس دومیتیانوس به ما رسیده است معلوم نیست ـ گفته  داستانهاي روابط جنسی که دربارة

» .راند کرد و شهوت می نسبت به زنان و پسران متساویاً فسق می«و   دختر تیتوس را صیغه کرده بود،  رفت، شنا می

اي است که به منظورهاي موقت  هاي جانبدارانه تمامی وقایع نگاري التینی بیان سیاست زمان تحریر است و ضربه

.زمانی زده شده است

آور  بینیم که در دهۀ اول حکومت خود به نحوي اعجاب می  رسیم، اري عملی دومیتیانوس میهنگامی که به زمامد

ظاهراً دومیتیانوس سیاست   همچنانکه وسپاسیانوس آوگوستوس را سرمشق خود قرار داده بود،. پارسا و کاردان است



١٣٩١

از انتشار طنزهاي   ص خود کرد،العمر را مخصو پس از آنکه سمت سنسور مادام. و روش تیبریوس را دنبال کرده بود

قوانین یولیانوسی زنا را به ). زد هر چند خود به توصیفات مارتیالیس چشمک می(زشت و مستهجن جلوگیري کرد 

مورد اجرا گذارد؛ سعی کرد از فاحشگی کودکان جلوگیري کند و شاهد بازي را تقلیل دهد؛ نمایش الل بازي را 

کی از دوشیزگان آتشبان را که به زنا محکوم شده بود اعدام کرد؛ و به امر اخته چون منافی عفت بود؛ ی  قدغن کرد،

از هر گونه خونریزي، حتی . کردن مردان خاتمه داد، زیرا با این کار ترقی قیمت بردگان خواجه زیاد شایع شده بود

میراث کسانی را که . ع بودشرافتمند، آزاده، و عاري از طم. شد مشمئز می  مذهبی داشت،  قربانی گاو نر که جنبۀ

و   گذشت لغو کرد، پذیرفت، تمامی مالیاتهاي عقب افتاده را که پیش از پنج سال از آنها می صاحب فرزند بودند نمی

اما ایشان را وا   بردگان آزاد شده را منشی خود کرده بود،. قاضی سخت اما بیطرفی بود. خبرچینی را باطل ساخت

  .نحرف نشوندداشت که از روش راست م می

خرابی و بینوایی بسیار به  82و  79از آنجا که حریقهاي سالهاي . سلطنت او یکی از اعصار بزرگ ساختمان در رم بود

وي . دومیتیانوس یک برنامۀ ساختمانی دولتی تنظیم کرد تا کار را به وجود آورد و ثروت را تقسیم کند  بار آورده بود،

و مینروا را   مجدداً معبد یوپیتر، یونو،. با زیباساختن یا تکثیر زیارتگاههاي آن احیا کندنیز امیدوار بود ایمان قدیم را 

ولی ماتم آن   کردند، مردم روم نتیجه را تحسین می. دالر خرج درها و بام زرکوب آنها کرد 22,000,000برافراشت و 

فالویوس براي خود و کارمندان اداري خود هنگامی که دومیتیانوس کاخ عظیمی به نام خانۀ . اسراف را گرفته بودند

شهرنشینان بحق از کثرت مخارج آن شکایت کردند؛ اما نسبت به ورزشهاي پرخرجی که با راه انداختن آنها   ساخت،

. صدایی به اعتراض در نیاوردند  سعی داشت عدم محبوبیت خود را که نتیجۀ تقلید از تیبریوس بود تعدیل کند،

آگریپا و شبستان اوکتاویا و معابد ایسیس و سراپیس را  حمامها و پانتئون   در خود تقدیم کرد،معبدي به پدر و برا

و دست به ساختمان حمامهایی زد که بعداً   حمامهاي تیتوس را کامل کرد،  بر عظمت کولوسئوم افزود،  احیا کرد،

.ترایانوس آنها را به پایان رساند

فالویوس در دورة   سازي دورة مجسمه. یق هنر و ادبیات مبذول داشتحداکثر سعی خود را در تشو  در ضمن،

مسابقات  86در سال   به منظور تشویق شعر،. هایش بسیار عالی است امپراطوري او به اوج خود رسید؛ سکه

 و براي اجراي این مسابقات زمین یک  کاپیتولینوسی را برقرار کرد که شامل مسابقات ادبیات و موسیقی نیز بود،

به استعداد معتدل ستاتیوس و استعداد نامعتدل مارتیالیس . استادیوم و یک تاالر موسیقی را در میدان مارس بنا کرد

که بر اثر حریق نابوده شده بود، از نو ساخت و براي تجدید محتویا ت   هاي ملی را، کتابخانه. کرد کمکهاي قلیل می

نسخ آنها استنساخ کنند ـ و این دلیل دیگري است بر اینکه بر اثر آن چند تن نساخ را به اسکندریه فرستاد تا از 

  .فقط قسمت کوچکی از ذخایر کتابخانۀ بزرگ اسکندریه از دست رفته بود  حریقی که قیصر در آن شهر ایجاد کرد،

موال اختالس ا  گیري سخت تیبریوس را در سمت مدیریت در خود داشت، تصمیم. کرد امپراطوري را بخوبی اداره می

همانطور که . و بر کار تمامی گماشتگان امور و پیشرفت کارها بدقت نظارت داشت  کرد، دولتی را بشدت مجازات می

تیبریوس از پیشرفت گرمانیکوس جلوگیري کرد، دومیتیانوس نیز آگریکوال را ـ پس از آنکه آن سردار متهور 

ظاهراً آگریکوال . حد پیش برده بود ـ از بریتانیا احضار کرد لشکریان خود را تا اسکاتلند رهبري کرده، مرز را در همان

این احضار را نتیجۀ حسد دانستند، و چون تاریخ . و دومیتیانوس رضایت نداده بود  خواسته است پیشتر برود، می

در جنگ . این احضار براي دومیتیانوس خیلی گران تمام شد  نوشت، می آگریکوالدوران حکومت دومیتیانوس را داماد 

به شهرستان موئسیا که جزو روم بود حمله   مردم داکیا از دانوب گذشتند، 86در سال . نیز به همین نحو بدبخت بود

را بخوبی نقشۀ جنگ   امپراطور خود فرماندهی را در دست گرفت،. و سرداران دومیتیانوس را شکست دادند  کردند،

دو لشکر مقیم   فرماندار رومی گرمانیاي علیا،  طرح کرد، و در شرف ورود به داکیا بود که آنتونینوس ساتورنینوس،
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اما همین کار . این طغیان را دستیاران دومیتیانوس فرو نشاندند. ماینتس را راضی کرد که او را امپراطور بخوانند

دومیتیانوس از دانوب گذشت، با مردم داکیا مصاف . دشمن فرصت آمادگی دادنقشۀ او را از این راه بر هم زد که به 

آنگاه به . با پادشاه داکیا به نام دکبالوس صلح کرد و قرار شد ساالنه براي او باجی بفرستد. و ظاهراً عقب نشست  داد،

ختن جادة مستحکمی بین از آن پس، هم خود را مصروف سا. روم بازگشت تا فتح دو جانبه را بر داکیا جشن بگیرد

.دو رودخانۀ راین و دانوب و یکی هم بین پیچ شمالی رودخانۀ دانوب و دریاي سیاه کرد

توان خط ممیز را بین دومیتیانوس  در همانجاست که می. طغیان ساتورنینوس نقطۀ عطف حکومت دومیتیانوس بود

ر و جدي بود، اما در این هنگام به جور و ظلم دومیتیانوس پیش از آن همواره سختگی. خوب و دومیتیانوس بد کشید

سنا تحت . معتقد شد که ادارة صحیح کشور تنها با بودن یک حاکم مطلق و مستبد امکان پذیر است. متمایل گردید

العادة او به عنوان سنسور، آن مجمع را در آن واحد مطیع  و قدرت فوق  فشار او بسرعت اختیارات خود را از دست داد،

در وضع دومیتیانوس مانع و رادعی   گیرد، که حتی در مردم فروتن نضح می  خودخواهی،. امجو ساخته بودو انتق

  دستۀ. پدر و برادر و زن و خواهران و شخص خود را خدا خواند. هاي خود آکند کاپیتولینوس را با مجسمه. نداشت

اد کرد که مراقب امور پرستش این خدایان جدید ایج) پرستندگان فالویوس زادگان(جدیدي از کاهنان به نام فالویال 

بر تخت . بخوانند» خداوند و خداي ما«از مأموران دولت خواست که در مکاتبات و اسناد رسمی او را . بودند

و در کاخ آراستۀ خود آداب و مناسک   کرد که زانوان او را در بغل گیرند، نشست و مراجعین را تشویق می می

امپراطوري به واسطۀ قدرت ارتش و انحطاط سنا به حکومت سلطنتی غیر مشروطه . عمول داشتدربارهاي شرقی را م

  .تبدیل شده بود

بر ضد این   کرد، که از شرق به روم رسوخ می نه فقط در آریستوکراسی که در میان فیلسوفان و در پیروان مذهبی،

کلبیون تمامی حکومتها را   نوس خدا ابا کردند،یهود و مسیحیان از پرستش دومیتیا. تحوالت جدید طغیانی برپا شد

تعهد اخالقی داشتند که با مستبدان مخالفت کنند و جابر   و رواقیون هر چند شاه را قبول داشتند،  کردند، تقبیح می

یرون ایشان را از ایتالیا ب 95، دومیتیانوس فیلسوفان را از روم اخراج کرد و در سال 89در سال . کشان را گرامی دارند

مرگ امپراطور موجب ایجاد وحشت در سر   حکم قبلی شامل حال منجمان نیز بود که پیشگویی ایشان دربارة. راند

اي مسیحی را به گناه عرضه  دومیتیانوس عده 93در سال . ایمان و آمادة پذیرش خرافات دومیتیانوس گردیده بود بی

فالویوس   یکی از این مسیحیان برادرزادة خود او،  اند، فتهآن طور که گ  نکردن قربانی به تمثال خود اعدام کرد،

  .بوده است  کلمنس،

دیوارهاي شبساتهایی را که زیر . در سالیان آخر حکومت دومیتیانوس، ترس وي از توطئه تقریباً به حد جنون رسید

که نصیب فرمانروایان شکوه داشت . گذشت ببیند رفت با سنگهاي براق پوشاند تا هر چه را پشت او می آن راه می

مگر آنکه آن توطئه موفق   کند، بدبختی است؛ چون وقتی کسی را به توطئه متهم کنند، کسی حرفشان را باور نمی

و از آنجا که بر عدة . داد بیشتر گوش به سخن چینان می  شد، وي نیز مانند تیبریوس هر چه پیرتر می. باشد

ارزید حتی در خانۀ خود از جاسوسان در  شارمندي که سرش به تنش میشد، هیچ  خبرچینها روز به روز افزوده می

آریستوکراتها تبعید یا کشته . پس از طغیان ساتورنینوس، صدور ادعانامه و محکومیت بسرعت افزایش یافت. امان نبود

سناي » .فرو کردن نیمسوز در قسمتهاي نهانی ایشان«حتی با   دادند، و افراد مظنون را شکنجه می  شدند، می

کند جزو آن بود ـ عامل محاکمه و  وحشتزده ـ که تاسیت مورخ هم که این وقایع را با مرارت هر چه تمامتر نقل می

.گذارد که امپراطور نجات یافته است خدایان را سپاس می  کرد، محکوم ساختن بود؛ و هر بار که فرمان اعدام صادر می

فرمان مرگ منشی  96در سال . ینکه افراد خانۀ خود را نیز هراساندو آن ا  دومیتیانوس مرتکب خبط بزرگی شد،

. زیرا وي در بیست و هفت سال پیش از آن به نرون کمک کرده بود تا انتحار کند  را صادر کرد،  اپافرودیتوس،  خود،
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طور سایر آزاد شدگان دربار احساس کردند که جانشان در خطر است و براي حفظ خود تصمیم به کشتن امپرا

. در شب قبل از مرگ خود با وحشت از خواب پرید. و دومیتیا زن امپراطور نیز در آن نقشه شرکت کرد  گرفتند،

  چهار تن دیگر در حمله شرکت کردند،. اول را وارد آورد  خادم دومیتیانوس ضربۀ  هنگامی که لحظۀ معین فرا رسید،

). 96سال (نزدهم حکومت خود در چهل و پنجسالگی وفات یافت کرد در سال پا و دومیتیانوس که دیوانه وار تقال می

و دستور دادند   تمامی تصاویر او را که در تاالر سنا بود در هم شکستند و فرو ریختند،  چون خبر به سناتورها رسید،

  .هاي حاوي نام او را در سراسر قلمرو رومی نابود کنند هاي او و کتیبه تمامی مجسمه

جانب انصاب را فرو گذارده است، چون در این مورد به طور عمده از زبان » عصر مستبدان«ن تاریخ نسبت به ای

راست است که نقل شایعات توسط سوئتونیوس غالباً ناسزاهاي . بلیغترین و با نظرترین مورخان سخن گفته است

لحاظ محکوم ساخته است که گناهان اما مطالعۀ ادبیات و کتاب آن هر دو را از این   کند، تاسیت را تأیید یا دنبال می

اي از  حتی در بدترین فرد این فرمانروایان نشانه. اند ده امپراطور را با کارنامۀ یک امپراطوري و یک قرن اشتباه کرده

کالودیوس از خردي دیرپاي   کالیگوال نشاطی دلپذیر داشت،  خیر و خوبی موجود بود ـ تیبریوس دولتمردي امین بود،

  در پس زناها و قتلها،. و دومیتیانوس لیاقتی خشک داشت  نرون جمالپرستی بی حد و حصر بود،  ود،مند ب بهره

خود . تشکیالت اداریی به وجود آمده بود که در سراسر این دوره در حکومت شهرستانها نظمی عالی پدید آورده بود

بر اثر حرارت اجراي بی بندوبار تمنیات  که  یک نوع بیماري خونی،. شدند امپراطوران قربانی قدرت عظیم خود می

اي  کرد؛ و نقیصه دنبال می آترئوسسلسلۀ یولیو ـ کالودیوسی را به نحوي مرگ آسا مانند فرزندان   شدید یافته بود،

هفت تن از . انه به ظلم ناشی از وحشت تنزل داددر این دستگاه، اوالد فالویوس را در یک نسل از کشورداري صبور

و با توطئه و نابکاري و خدعه احاطه شده   تقریباً تمامی ایشان بدبخت بودند،. این ده امپراطور با مرگی سخت مردند

تمنیات خود را از این لحاظ با افراط . و سعی داشتند از خانۀ پر هرج و مرج خویش بر دنیایی حکومت کنند  بودند،

دانستند قدرت مطلق ایشان تا چه حد زودگذر است؛ زندگی ایشان زندگی آکنده از وحشت  کردند که می رضا میا

از این جهت به زیر کشیده شدند که خود را بر فراز قانون . کسانی بود که محکوم به مرگی ناگهانی و زودرس باشند

.ان را خدا ساخته بودپنداشتند؛ از این جهت از انسان هم کمتر شدند که قدرت ایش می

و به روم وحشت   این عصر به امپراطوري صلح،. اما این عصر یا امپراطوري را نباید از بدنامی و جنایات آن تبرئه کرد

که از جنگ   بخشیده بود؛ با نمونۀ اعالي ظلم و شهوت به اصول اخالقی صدمه زده بود؛ ایتالیا را با جنگ داخلی،

از هم دریده بود؛ جزایر را با تبعیدیان انباشته و بهترین و شجاعترین مردان را   دتر بود،قیصر و پومپیوس بسیار شدی

جنایت دوستان و   آنها را به شهادت دروغ دربارة  داد، که به جاسوسان طماع می  با پاداشهاي گزاف،. کشته بود

بناهاي رفیع را با انباشتن باج . بوددر رم ستمگري فردي را جانشین حکومت قانون ساخته . داشت خویشاوندان وا می

از . اما روح را با ترساندن اذهان مستعد یا خالق و ساکت یا منقاد ساختن آن به پستی کشانده بود  و خراج برافراشته،

قدرت امپراطور بر سنا در نبوغ اعالي او یا در سنت یا حیثیت او . ارتش را به حد اعالي قدرت رسانده بود  همه باالتر،

دیدند که امپراطورها چگونه  چون ارتشهاي مستعمرات می. بل تکیۀ آن بر نوك سنان پاسداران امپراطور بود  ود،نب

گارد را بر کنار زدند و خود به کار شاه   شوند و دیدند که هدایا و یغماهاي پایتخت چقدر ارزنده است، امپراطور می

که به حکم فرزند خواندگی انتخاب    رت فرمانروایان بزرگ،خرد و فک  باز هم تا مدت یک قرن،. سازي مشغول شدند

نشاند و مرزها را مأمون نگاه  لشکریان را به جاي خود می  شدند و نه به موجب وراثت یا خشونت یا ثروت، می

  ارتشها سرکش شدند،  حماقت به تخت و تاج رسید، وففیلساما هنگامی که مجدداً به واسطۀ عشق یک . داشت می

و جنگ داخلی با بربریان منتهز فرصت دست به یکی کرد تا آن بناي   هرج و مرج پردة سست نظم را در هم درید،

  .سست پایۀ حکومت را که نبوغ آوگوستوس ساخته بود فرو ریزد
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  فصل چهاردهم

  عصر سیمین

  میالدي 96 – 14

  

I – هنربازان  

که به طور ضمنی دال بر سقوطی از   میالدي لقب عصر سیمین داده است، 117تا  14ت به ادبیات التینی از سال سن

و زمان واسطۀ انتخاب؛ ذهن محتاط به حکم این هر دو   سنت زبان زمان است،. علو فرهنگی عصر آوگوستوس است

شاید   مع الوصف،. فهمد بیست قرن تجربه و سنت میتواند ادعا کند بهتر از  زیرا تنها جوانی می  گذارد، احترام می

کلسوس،   پلینی مهین،  سنکا،  بتوانیم به خود اجازه دهیم که حکم سنت را معلق گذاشته و لوکانوس، پترونیوس،

پلینی کهین، اپیکتتوس را بیطرفانه   یوونالیس،  و در فصلهاي بعدي تاسیت،  مارتیالیس، کوینتیلیانوس،  ستاتیوس،

ایم که همگی متعلق به دورة منحطی  مند شویم که گویی هرگز خبر نداشته و از آثار ایشان چنان بهره  مه کنیم،محاک

  داستان نویسی،  ساتیر،  گویی، در لطیفه. رود اي چیزي رو به فساد و چیزي رو به رشد می در هر دوره. اند بوده

ده است؛ همچنانکه در پیکرتراشی واقعپردازانه و ساختمانهاي عصر سیمین اوج ادبیات رومی بو  و فلسفه،  تاریخنگاري،

  .عظیم زیاد، نمایندة باالترین حد هنر رومی است

ترکیب را   کالم مردم عادي از نو به ادبیات راه یافت و با جسارتی که خاص مردم گل بود صرف افعال را تقلیل داد،

که مانند (التین  Vحرف   دود اواسط قرن اول میالدي،در ح. و حروف صامت آخر کلمات را حذف نمود  راحت کرد،

W شد انگلیسی تلفظ می ( و حرفB )هر دو به صورت انگلیسی ) گرفت وقتی میان دو حرف مصوت قرار می

درآمد و راه را  havereشد به صورت  تلفظ می» هابر«که ) به معنی داشتن( habereمصدر   بدین نحو،. درآمدند

، با عدم تلفظ )به معنی شراب( vinumدر فرانسه آماده ساخت؛ و در همان مدت  avoirیایی و در ایتال avereبراي 

زبان . شد در فرانسه نزدیک می vinدر ایتالیایی و  vinoکرد، بتدریج به تلفظ  کامل حرف آخر که در صرف تغییر می

  .و فرانسوي بشود  اسپانیایی،  شد که زبانهاي ایتالیایی، التینی آماده می

مردان . و دستور زبان به حساب شعر رو به رشد بود  باید اعتراف کرد که در این هنگام معانی بیان به حساب فصاحت،

به همان زودي متون . کردند توانا با حرارتی بیسابقه هم خود را مصروف مطالعۀ صورت و تکامل و لطایف زبان می

و وزن نثر را متشکل   بحر شاعرانه،  خطابۀ مهیج،  بی،نمودند و قواعد عالی انشاي اد را تنقیح می» کالسیک«

و   کالودیوس سعی کرد الفبا را اصالح کند، نرون با افراط در نمایشهاي عمومی خود شعر را مرسوم کرد،. ساختند می

ط فق. کند هایی در معانی بیان تصنیف کرد به این عنوان که فصاحت هر قدرتی را دو برابر می سنکاي مهین کتابچه

توانستند بدون فصاحت در رم به جایی برسند، و حتی همان سرکردگان نیز  سرکردگان نظامی بودند که می

  نثر شاعرانه شد،  جنون معانی بیان به تمامی اشکال ادبیات سرایت کرد؛ شعر لفاظی شد،. بودند بایست خطیب می می

نویسندگان بتدریج بیشتر . ز نثر فصیح مبدل کرداي ا خود را به صحیفه» تاریخ طبیعی«و خود پلینی نیز شش جلد 

نوشتند، فیلسوفان درد مضمون گویی گرفته  مورخان خطابه می. ها و آهنگ قطعات جمله بودند در فکر تعادل جمله

گفتند و آن را در تاالرها یا تئاترهاي  تمامی مردم فرهیخته شعر می. کرد و همه کس کلمات قصار ایراد می  بودند،

شاعران در . خواندند در حمام براي دوستان می) آن طور که مارتیالیس به شکوه گفته است(سرمیز، و حتی   ي،ا کرایه

و امپراطوران تاج بر   کردند، شهرها برایشان ضیافت برپا می  گرفتند، جستند، جایزه می اقتراحات عمومی شرکت می

کردند و بهاي  ار یا ذکر خیر خود در آنها حسن استقبال میآریستوکراتها و امپراطوران از اهداي آث. نهادند سرشان می
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به شهر و عصري که هرزگی جنسی و وحشت   عالقۀ مفرط به شعر،. پرداختند آن را با درهم و دینار یا دادن ناهار می

ر و ادب مندان به شع اي خوشاید بخشید که ناشی از تصنیف و تألیف عالقه جنبه  ادواري آن هر دو را سیاه کرده بود،

.بود

. و سنکاي فیلسوف خالوي او  سنکاي مهین پدر بزرگ او بود،. وحشت و شعر در حیات لوکانوس با هم مقابل شدند

در طفولیت او را به رم بردند و در . در کوردووا متولد شد و نام مارکوس آنایوس لوکانوس بر او نهادند 39وي در سال 

فلسفه در آنها با دسایس عاشقانه و سیاسی به عنوان کانونهاي حیات رقابت محافل آریستوکراسی بار آمد، که شعر و 

سنکا او را به دربار برد، . در مسابقه شرکت کرد و جایزه برد» در مدح نرون«در بیست و یکسالگی، با شعر . کردند می

شد که در مسابقۀ  لوکانوس مرتکب این خبط. کردند سرایی می و اندکی بعد شاعر و امپراطور با یکدیگر حماسه

لوکانوس . و نرون به او فرمان داد که دیگر اشعار خود را منتشر نکند  اي که با امپراطور داد جایزة اول را ربود، شاعرانه

ـ که در آن جنگ داخلی را از نظر » فارسالیا«اي قوي اما مملو از لفاظی به عنوان  به کنجی رفت تا در نهان با حماسه

اي  لوکانوس نسبت به قیصر منصف است و جلمه. کرد ـ از نرون انتقام بگیرد ومپیوس تشریح میآریستوکراسی عصر پ

اما قهرمان واقعی حماسه . دانست کارهاي کرده را کرده نمی  تا کاري در پیش داشت،: بخش دربارة او گفته روشنی

داعی فاتحان خدایان را خوش «: ستکاتوي کهین است که لوکانوس در بیت مشهوري او را با خدایان برابر دانسته ا

در . اي بود و در راه او مرد لوکانوس خود نیز دوستار داعی منکوب و از دست رفته. »آمد و از آن منکوبان کاتو را

زیر   دستگیر شد،  اي که براي سرنگون ساختن نرون و جانشین کردن پیسو چیده شده بود شرکت جست، توطئه

حتی آن طور که   نام سایر توطئه چینان را فاش کرد و،) ت و شش سال داشتفقط بیس(شکنجه طاقت نیاورد 

شجاعتش را باز یافت، دوستانش   پس از آنکه نرون حکم اعدام او را تأیید کرد،. مادر خود را هم رسوا ساخت  اند، گفته

رفت و رو به  چنانکه خونش میو هم  رویی با ایشان به طعام نشست، ورید خود را برید، با گشاده  را به ضیافت خواند،

).65سال (خواند  اشعاري را که بر ضد استبداد ساخته بود بلند می  مرگ بود،

II - پترونیوس  

یقین نداریم ـ فقط عقیدة عموم بر این است ـ که آن پترونیوس که کتاب ساتوریکون او هنوز هم خوانندگان متعدد 

خود . ل پس از لوکانوس به فرمان نرون چشم از جهان فرو بستدارد همان کایوس پترونیوس بوده است که یک سا

  دهد، را با فصاحتی لبیب شرح می» ربایی خبرة زن«که   و تاسیت،  کتاب یک کلمه هم که راه به جایی ببرد ندارد،

است و از آن جلمه   در حدود چهل هجا به پترونیوس منسوب است،. ذکري از این شاهکار رسوا به عمل نیاورده است

اما این قطعات » .ترس بود که براي اولین بار خدایان را در جهان آفرید»   :بیتی که تقریباً عصارة بیان لوکرتیوس است

  .دربارة سازندة خود بیش از حد خاموشند

 آن هم  بوده است که فقط دو جلد آخر آن باقی است،  ، شاید در شانزده جلد،)طنز(اي از ساتیرها  ساتوریکون مجموعه

شکل ظاهر این . ماجرا و فلسفه، و خوشخوري و هرزگی  دیگ در همجوشی است از نظم و نثر،. به طور غیر کامل

گفت و  م در جدره شعر می ق 60که در حدود سال   هجویات تا حدي مدیون هجویات منیپوس کلبی سوري است،

از . ر جهان یونانی شهرت یافته بودهاي قهرمانی و عشقیی است که د یا قصه» داستانهاي ملطی«همچنین مدیون 

توان  ساتوریکون را می  هاي موجود داستان نویسی مربوط به زمانهاي بعد از پترونیوس است، آنجا که تمامی نمونه

  .قدیمترین رمان مشهور شناخت

تابی به مانند پترونیوس، ک  اي ظریف، توان قبول کرد که یک آریستوکرات صاحب تجمل و داراي سلیقه بسهولت نمی

تمامی افرادي که در آن کتاب دست در کارند عوام الناس یا غالم یا غالم . ابتذال ساتوریکون به وجود آورده باشد

ها مربوط به زندگی پست است؛ در اینجا به اشتغال فکري ادبیات زمان آوگوستوس با طبقات  و تمامی صحنه  سابقند،
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و دزد است و   دروغزن،  شاهدباز،  که ناقل داستان است مردي زناکار، انکولپیوس. باالتر بشدت خاتمه داده شده است

این را بین خود قبول «: گوید دربارة خود و دوستش می.داند که تمامی مردم با شعور مانند خود او هستند  مسلم می

» .هبود یابدکنیم تا خزانۀ مشترك ما ب هر چه دستمان برسد بلند می  کرده بودیم که هر وقت فرصتی دست دهد،

که از درس فلسفه به آنجا پناه برده است،   شود که در آن انکولپیوس با آسکولتوس، داستان از روسپیخانه شروع می

دهد؛  حکایت ویالن را تشکیل می  گردي در جنوب ایتالیا رشتۀ ولگردي آن دو در میان شهرها و دوره. کند مالقات می

در طی داستانی که قهرمانان آن بدکارند، آن دو را با یکدیگر   به نام جیتون،اي زیبا  رقابت آن دو بر سر غالم بچه

که در دست   رسند و بقیۀ داستان، عاقبت به خانۀ تاجري به نام تریمالخیو می. کند سازد یا از هم دور می متحد می

.انگیزترین شامهاي موصوف در ادبیات است که شگفت موقوف شرح ضیافت تریمالخیوست. است

و با تجملی بیش از حد خود و با اسباب و   امالك وسیعی خریده،  تریمالخیو قبال برده بوده و ثروتی بهم رسانده است،

اي  امالك او چنان وسیع است که هر روز باید سیاهه. کند اثاث خاص کاخ و در محیط آلوده به بوي غذا زندگی می

  :کند که بنوشند نان خود تمنا میاز میهما. تهیه شود تا وي از درآمد خود باخبر شود

هر چیز که در اینجا . شکر خدا که مجبور نیستم شراب را بخرم. کنم عوضش می  اگر شراب به مذاق شما خوش نیاید،

گویند در سر راه تراکینا و  ام، اما می اندازد در یکی از امالك من تهیه شده که هنوز آن را ندیده دهان شما را آب می

بتوانم در   خیال دارم سیسیل را به سایر متعلقات کوچک خود بیفزایم، تا اگر خواستم به افریقا بروم،. تارنتوم است

 …. جامهایی به بزرگی خمرة شراب دارم. ام من خبره  وقتی صحبت نقره باشد، …. طول سواحل خودم کشتی برانم

دیگران ممکن است عقاید . فروشم و گران می خرم ارزان می …. هزار پیاله دارم که مومیوس براي اربابم گذاشته است

  .دیگري داشته باشند

آن قدر غالم دارد که . بخشد اما در دم ایشان را می  زند، آدم مهربانی است؛ بر سر غالمان خود نعره می  همرفته، روي

بردگان هم «: ویدگ آورد و می بزرگمنشانه اصل و نسب خود را به یاد می. اند فقط یک عشر آنان او را به چشم دیده

براي » .و غالمان من اگر زنده بمانند، آب آزادي را خواهند نوشید …ایم  اند که ما مکیده انسانند، همان شیر را مکیده

این وصیتنامه شامل گور . خواند اش را بیاورند و آن را براي میهمانان می دهد وصیتنامه اثبات نیت خود دستور می

 30,000,000از ناداري به ثروت رسید، «شود که وي  داعیۀ غرورآمیز ختم می نبشتۀ او نیز هست که به این

البروج دیده  سینی مدوري بود که گرد آن عالیم منطقۀ ».و هرگز کالم فیلسوفی را نشنید  سسترس به جا گذارد،

شبدر تازه روي  .شد، و بر روي هر عالمتی میهماندار بهترین غذایی را که با آن مناسبت داشت قرار داده بود می

اي و بر  روي میزان ترازویی که در یک کفۀ آن کلوچه …رحم خوك نزاییده روي جوزا …گوشت گاو روي ثور  حمل،

. چهار رقاص به آهنگ موسیقی به درون آمدند و قسمت باالي سینی را برداشتند …. کفۀ دیگر آن نان شیرینی بود

چهار تمثال مارسواس از   در چهار گوشۀ آن،. آن خرگوشو در میان   دلمۀ خروس و شکبمۀ خوك، …زیر آن 

سینی دیگري از دنبال  …. ریختند اي را روي ماهیهایی که در اطراف شناور بودند می هاي خود رب پر ادویه مثانه

خته بچه خوکهایی سا  گردگراز،. از دندانهاي آن سبدهاي انباشته از خرما آویخته بود. آمد که بر آن گرازي قرار داشت

چون قسام کارد خود را در پهلوي گراز فرو برد، بلبالن از آن بیرون پریدند، هر یک براي  …. از خمیر قرار داشتند

  . میهمانی

. گزینند خواهند برایشان پخته شود برمی و میهمانان آن خوك را که می  شوند، سه خوك پروار سفید وارد اطاق می

چون شکمش را . آید شود و اندکی بعد باز به اطاق می ك منتخب بریان میدرضمن که ایشان به خوردن مشغولند، خو

انکولپیوس دیگر جا ندارد، اما   رسد، چون دسر فرا می. ریزد سوسیس و گیپاي گوشتی از آن بیرون می  برند، با کارد می

وسیله ایشان را به خوردن اند و به این  دهد که دسر را سراسر از خوك پروار ساخته تریمالخیو به ایشان اطمینان می
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، و  آورد اي قدحی از مرمر سفید انباشته از عطر می آید که براي هر خورنده قالبی از سقف به پایین می. کند ترغیب می

شود و با پسري عشق  تریمالخیو مست می. آکنند در آن حال غالمان جامهاي تهی شده را از شرابهاي کهن می

: گوید زنش می  دربارة. کند گشاید، و او جامی به سمت سر زنش پرتاب می اعتراض میزن فربه او زبان به . بازد می

او را از سکوب حراج برداشتم و آدمش کردم، حاال مثل وزغ باد . این رقاص جندة شامی حافظۀ ضعیفی دارد«

کند  به ساقی امر می» .برد توي قصر خوابت نمی  اگر در کاهدان به دنیا آمدي،: اما تا بوده همین بوده ….کند می

هجایی قوي و وحشیانه است؛ فقط  ».وگرنه حتی بعد از مرگ هم راحت ندارم«مجسمۀ زنش را از روي قبرش بردارد 

اگر . و محتمال فقط در مورد جزء کوچکی از زندگی رومی حقیقت دارد  در شرح جزئیات با واقعیات سر و کار دارد،

اي از آزادشدگان نوکیسه  باید آن را تصویر هزل انگیز و بیرحمانه  باشد،همان پترونیوس زمان نرون آن را نوشته 

در این کتاب، اثري . اي که هرگز براي درآوردن روزي عرق نکرده است تصویر شده است بدانیم که به دست شریفزاده

ه و شوق و بدون و زندگی مردم بدکار با عالق  فساد اخالق مسلم فرض شده است،  از رحم و شفقت و ایدئال نیست،

ریزد و احکام و ذوق  در این کتاب، گنداب مستقیماً به ادبیات کالسیک می. تنفر و بدون اظهار نظر نمودار گشته است

گاه داستان به آن حد اعالي عدم معنی و رکاکت و . آورد حاصل خود را با لغات و نیروي شادابی به همراه می

اي از آن  دنباله  االغ طالیی، تألیف آپولیوس،. است پانتاگروئلرگانتوا و رسد که از خصایص حماسۀ گا ناسزاگویی می

سنت سرگردان آن را ادامه  جونزو تام  شانديتریسترام . در هفده قرن بعد رقیبی براي آن شد بالسبود؛ و ژیل 

  .ترین کتاب در ادبیات روم است این عجیب. دادند

III – فیلسوفان  

فلسفه   و زندگی تا آن حد آزاد بود، و در آن هنگام که آزادي چنان محدود  در این عصر لجام گسیخته و بغرنج،

انحطاط دین بومی خلئی اخالقی . همعنان شهوترانی پیشرفت کرد و چیزي نمانده بود که دست در دست هم نهند

فرستادند که ظاهراً  ابوین پسران خود را به شنیدن دروسی می. باقی گذارده بود که فلسفه در صدد پر کردن آن بود

و   کردند، یا پوششی رسمی براي امیال برهنه را به ایشان عرضه می  تار مقرون به تمدن،مجموعۀ مراسم معقول رف

دادند که با ایشان  آمدند به فیلسوفان وظیفه می آنان که از عهده برمی. رفتند خود نیز غالباً براي شنیدن آن درسها می

بدین نحو بود که . عنوان مصاحب دانشمند هم به عنوان مربی، هم به عنوان مشاور روحانی، و هم به  زندگی کنند،

اگر بتوان سخن (کرد و به خاطر او  آوگوستوس آرئوس را نگاه داشته بود و تقریباً در همه باب با او مشورت می

حکم شوهرش را «به قول سنکا، لیویا   وقتی که دروسوس مرد،. نسبت به اسکندریه رئوف بود) فرمانروایان را باور کرد

نرون و ترایانوس و البته آورلیوس حکیمانی داشتند که با ایشان در دربار » .تحمل غم به او یاري کند خواند تا در

مردم حکیمان را بر بالین   در لحظات آخر عمر،. همچنانکه پادشاهان کنونی اکنون روحانی خلوت دارند  مقیم بودند،

ه چند قرن بعد کشیش را به همین قصد احضار خواندند تا در لحظۀ مرگ ایشان را راهنمایی کنند، همچنانک می

.کردند می

دانستند که  قدر فلسفه را چنان می. مردم هرگز این معلمان خرد را به خاطر قبول مواجب و مزد نبخشیدند  عامۀ

اي چنان شورانگیز نداشتند  و آن فیلسوفان که نسبت به حرفۀ خود عقیده  تواند جاي غذا و مشروب را بگیرد، می

بسیاري از . شدند و خصومت امپراطور واقع می  ساتیرهاي لوکیانوس،  گیري کوینتیلیانوس، خرده  طیبتهاي مردم،هدف 

گذاردند تا به پرخواري و  ریش انبوهی می  کردند، ایشان در خور آن بودند، چون رداي خشن حکیمان را در بر می

  :گوید د نمایشنامۀ لوکیانوس مییکی از افرا. طمع و خودخواهی خود ظاهري دانشمندانه بدهند

که بر تمامی مقاصد دنیوي سیطره دارد مسلم کرده  …براي من آن پوچی و پستی را   بررسی مختصري از زندگی،

فیلسوفان به دست  …در چنین حالی بهترین فکري که به خاطرم رسید آن بود که حقیقت همه چیز را از  …. بود
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 …برگزیدم ـ اگر وقار ظاهر و پریدگی رنگ و طول ریش دلیل بهتر بودن باشد  این بود که بهترین ایشان را. آورم

موکول به زمانی که خرد مرا   در ازاي پیش بهایی معتنابه و پرداختی بیشتر،. اختیار خویش را در دست ایشان نهادم

از میان نبردند هیچ، با  از بخت بد، جهل قدیم مرا که. نظم جهان را به من بیاموزند …قرار شد   کردند، تکمیل می

. گرفتند، بیش از پیش مبهوتم ساختند ذرات و خالء و ماده و صورت براي من می  هایی که هر روز از آغاز و انجام، تکه

  گفتند آکنده از تضاد بود، بزرگترین مشکل من آن بود که با وجودي که میان خود اختالف داشتند و هر چه می

توانست  غالباً یکی هم از میان ایشان نمی …کشید  پذیرم ـ و هریک مرا به راه خود میانتظار داشتند سخنشان را ب

اما در گفتن مسافت میان خورشید و ماه بر حسب قدم . مسافت میان مگارا و آتن را بر حسب کیلومتر درست بگوید

  .کردند درنگ هم نمی

ن بیش از آن در دنبال شراب و غذا بودند که بتوانند اپیکوریا. کردند بیشتر فیلسوفان رومی از مکتب رواقی پیروي می

شدند که به تفکر اعتنایی نداشتند و مردم  در هر گوشۀ رم، واعظان سائل فلسفۀ کلبی دیده می. به فرضیات بپردازند

  .کردند را به زندگی ساده و بی زرق و برق دعوت می

و در نتیجه کمتر از سایر مکاتب طرف احترام   باشد، این گروه مصداق همان توقع عامه بودند که فیلسوف باید فقیر

چرا نباید دمتریوس را گرامی بدارم؟ «: پرسید می. الوصف، سنکا یکی از ایشان را دوست نزدیک خود کرد مع. بودند

و آن حکیم میلیونر دچار شگفتی شد که آن کلبی نیمه برهنه از پذیرفتن هدیۀ » .ام که هیچ نقص ندارد دریافته

.سسترسی کالیگوال ابا کرد 200,000

مابعدالطبیعه را به عنوان جستجوي   از آنجا که رواقیون رومی بیش از آنکه اهل کشف و شهود باشند اهل عمل بودند،

خواستند که از نجات بشري و اتحاد خاندان و  و در فلسفۀ رواقی آن حکمت عملی را می  زدند، ثمر به کناري می بی

  :جوهر افکار آن رواقیون تسلط بر نفس بود. ز احکام و نظارت فوق طبیعی پشتیبانی کندنظم اجتماعی مستقل ا

کردند که چیزي را نخواهد که موجب شود آرامش روح  و اراده را چنان تربیت می  ساختند، شهوت را منقاد عقل می

وطن   پذیرفتند؛ در ضمن، میدر سیاست، برادري عموم انسانها را تحت لواي ابوت خدا . موقوف اشیاي خارجی گردد

خود را دوست داشتند و در همه حال آمادة آن بودند که براي جلوگیري از بدنامی وطن یا خود دست از جان 

بایست همواره در حد انتخاب ایشان باشد؛ آزاد بودند که هر وقت آن را، به جاي لطف، خاري  خود زندگی می. بشویند

حکومت سلطنتی براي حکومت قلمروهاي وسیع . بایست باالتر از هر قانونی باشد وجدان هر فرد. بیابند رهایش کنند

  .شد اما کشتن فرد مستبد کاري بسیار عالی شمرده می  و مختلف نیاز غم انگیزي بود،

فلسفۀ رواقی رومی در ابتدا از امپراطوري سود برده بود؛ محدودیت آزادي سیاسی مردم را از میدان سیاست به اطاق 

اي متمایل گردانده بود که رعیت خوددار را از پادشاه برانگیخته  عه رانده بود، و بهترین ایشان را به فلسفهمطال

اي  حکومت مادام که آزادي فکر یا نطق علناً به امپراطور یا خاندان او یا خدایان رسمی حمله. دانست حاکمتر می

بین   ایشان که سناتور بودند لعن جبر و ظلم را آغاز کردند، اما همینکه استادان و حامیان. مزاحم آن نبود  کرد، نمی

فلسفه و سلطنت فردي جنگی درگیر شد که تا وقتی امپراطوران انتخابی آن را بر سر تخت با یکدیگر متحد ساختند 

وس که موسونیوس روف  ، همان وقت دوست تراسئا را،)65(هنگامی که نرون به تراسئا فرمان مرگ داد . ادامه داشت

روفوس فلسفه را چنین . تبعید کرد  نام داشت و صمیمیترین و پایبندترین فیلسوف رواقی در قرن اول میالدي بود،

همخوابگی را علی . ، و این داعیه را جدي گرفته بود»فلسفه عبارت است از تحقیق در رفتار صحیح«: تعریف کرده بود

. خواست که ایشان از زنان توقع داشتند ازین اخالقی جنسی را میو از مردان همان مو  رغم قانونی بودن آن طرد کرد،

گفت که هجده قرن بعد تولستوي روسی بر زبان آورد، معتقد بود که روابط  که در آن زمان سخنانی می  این مرد،

به فرصت تربیت مساوي براي هر دو جنس اعتقاد داشت و . جنسی فقط در ازدواج به منظور تولید نسل مجاز است
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اي باشند که  گفت که از فلسفه و تربیت خواستار وسیله کرد، اما به ایشان می زنان را در محضر درس خود استقبال می

یکی از ایشان به نام اپیکتتوس با .شدند بردگان نیز در محضر درس او حاضر می. خود را به عنوان زن کامل کنند

ور شد، موسونیوس از شهر  مرگ نرون جنگ داخلی در رم شعله هنگامی که پس از. تفوق بر استاد به او احترام گذارد

لشکریان آنتونیوس به او . خارج شد و نزد ارتش مهاجم رفت و درس برکت صلح و وحشت جنگ را به آن داد

وسپاسیانوس هنگامی که فیلسوفان را از رم . از سر گرفتند  که همان جنگ باشد،  خندیدند و داوري نهایی را، می

  .هاي خود را نگاه داشت اما همخوابه  کرد، روفوس را مستثنا ساخت، تبعید می

IV – سنکا

  وي،. فلسفۀ رواقی مشکوکترین بیان خود را در زندگی، و کاملترین بیان خود را در آثار لوکیوس آنایوس سنکا یافت

. موجود در آن شهر را دیدم در کوردووا متولد شده بود، بزودي به رم برده شد و تمامی تحصیالت  ق 5که در سال 

فلسفۀ فیثاغورسیان را از سوتیون، و سیاست عملی را از شوهر   معانی بیان را از پدرش، فلسفۀ رواقی را از آتالوس،

اما بعداً از این کار صرف نظر   مدت یک سال از خوردن گوشت پرهیز کرد،. اش، فرماندار رومی مصر، فرا گرفت عمه

اما عادات میلیونرها را   میلیونر بود،  با آنچه پیرامون خود داشت،. و مشروب ممسک بود نمود، ولی همواره در غذا

کرد و در حدود  وکالت می. نداشت ـ آن قدر از تنگ نفس و ضعف ریه در رنج بود که بارها به فکر خودکشی افتاد

یا پاولینا ازدواج کرد و تا پایان عمر دو سال بعد با پومپ. انتخاب شد) دار خزانه(میالدي به عنوان کوایستور  33سال 

  .با دوام و ثبات جالبی با او زیست

هنگامی که کرموتیوس . ریگ پدر، شغل قضا را رها کرد و یکسره به نوشتن مشغول شد پس از ارث بردن مرده

ه شکل ، سنکا یک کونسوالتیو ـ نوعی رسالۀ تسلیت آمیز ک)40(کوردوس به امر کالیگوال مجبور به خودکشی شد 

کالیگوال خواست او را به . نوشت  دختر کوردوس،  ادبی رایجی در مکاتب معانی بیان و فلسفه بود ـ خطاب به مارکیا،

اما دوستان سنکا به این طریق او را از مرگ نجات دادند که براي کالیگوال دلیل آوردند   واسطۀ جسارتش اعدام کند،

کالودیوس او را متهم ساخت که با یولیا،   اندکی بعد،. سل خواهد مردکه سنکا در هر صورت به واسطۀ ابتالي به 

اما کالودیوس آن حکم را به تبعید در   سنا او را محکوم به مرگ ساخت،. روابط ناشایست دارد  دختر گرمانیکوس،

ي بودند، حکیم تبعیدگاه اووید، بدو  در میان مردمی که مانند بندر تومی،  در آن جزیرة پریشان،. کرس تخفیف داد

در ابتدا بدبختی را با آرامش حقیقی و پرهیزگارانه تحمل کرد و با . را در تجرد طی کرد) 49 – 41(هشت سال 

گذشتند،  بخشید، اما همچنانکه سالیان تلخ آهسته می نوشتن رسالۀ تسلیتی به مادرم هلویا مادر خود را تسلی می

چون . ۀ تسلیتی به پولوبیوس را در استدعاي عاجزانۀ عفو نوشتطاقتش طاق شد و خطاب به منشی کالودیوس رسال

  .استدعانامه به جایی نرسید، سنکا سعی کرد عذاب خود را با تصنیف تراژدي تخفیف دهد

محتمال بیشتر به منظور مطالعه فراهم آمده   این تصنیفات عجیب، که در آن تقریباً هر یک از افراد خطیبی است،

حداکثر برخی از .ایم که یکی از آنها هم بر صحنه آمده باشد هیچ نشنیده. صحنه آمدن نه به منظور بر. است

الل (اند و آن قسمتها را با پانتومیم  داستانهاي کوتاه و درخشان یا نطقهاي پرطمطراق را با موسیقی تلفیق کرده

چنانکه گویی با آن جشنهاي سازد،  فیلسوف رئوف صحنه را با خشونت و شهوت خونرنگ می. اند نمایش داده) بازي

سنکا بیش از آن اهل تفکر است   علی رغم این مساعی پهلوانی،. کند خونین مسابقات رزمی بر روي صحنه رقابت می

دهد، و از هیچ فرصتی براي بیان تفکر یا احساس  عقاید را بر افراد ترجیح می. نویس خوبی باشد که بتواند نمایشنامه

اما صرف نظر از این قسمتها، باقی را . هاي او واجد برخی از ابیات ظریف است نمایشنامه. دکن یا مضمون فروگذار نمی

مع الوصف، این نکته را باید متذکر شد که بسیاري از داوران . توان بدون ترس از عواقب به دست فراموشی سپرد می

دورة رنسانس، سنکا را بر اوریپید ترجیح  بزرگترین نقاد  اند؛ مثال سکالیژر، خوب ادبیات با این حکم موافقت نداشته
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هایی شد که با زبان  ، آن که آثارش سرمشق نخستین نمایشنامه هنگامی که ادبیات باستان از نو احیا گشت. دهد می

ساخت و بر تئاتر  هاي کورنی و راسین را مشخص می شد سنکا بود؛ صورت و اتحادهایی که نمایشنامه جدید نوشته می

ترجمۀ   که نفوذ سنکا کمتر محسوس بود،  در انگلستان،. ن نوزدهم سیطره داشت از او آمده بودفرانسه تا قر

، »گوربودوك«براي اولین تراژدیی که به انگلیسی نوشته شد، یعنی ) 1559(هاي سنکا توسط هیوود  نمایشنامه

.سرمشق شد و اثري هم بر شکسپیر نهاد

. ج کالودیوس درآمده بود، جاي مسالینا را در قدرت و سیطره بر رم گرفتکه به ازدوا  ، آگریپیناي دوم،48در سال 

اش، نرون، همطراز اسکندر مقدونی شود، به اطراف نظر انداخت تا  چون عالقۀ شدیدي داشت که پسر یازدهساله

زگرداندند و دستور داد سنکا را از تبعید با. معلمی همچون ارسطو براي او بیابد ـ آن مربی را در جزیرة کرس یافت

سنکا مدت پنج سال آن جوان را تعلیم داد و مدت پنج سال دیگر امپراطور . کرسی او را در سنا به وي مسترد داشتند

در این ده سال، به منظور بهبود اخالق نرون و منظورهاي دیگر، آثاري فراهم آورد که برخی . و کشور را رهبري کرد

ا منعکس ساخت ـ در خشم، در اختصار حیات، در آرامش روان، در رحم، در نمودارهاي پسندیدة فلسفۀ رواقی در آنه

در پایداري دانشمند، در سود، در باب الوهیت؛ این رساالت رسمی قدرت سنکا را به حد کمال نشان   زندگی خوش،

که در صفحات پیاپی   درخشند؛ اما این رساالت، هاي او، با نور مضمون می مانند نمایشنامه  ها نیز، این رساله. دهد نمی

مع . دهند فرسایند و لطف خود را از دست می گذرند، عاقبت ذهن را می به صورت فوران مقطع از برابر چشم می

خواندند و از آن شوخ طبعی نشاط آمیز که  الوصف، خوانندگان زمان سنکا این رساالت را با فواصل زمانی می

، که سلیقۀ کهنه پسند فرونتو را »هاي ناجور وصله«و » آلوهاي شکرین«آمد، یا از  کوینتیلیانوس عبوس را ناخوش می

بردند که صدر اعظم چنان دوست داشتنی سخن  خوانندگان آن زمان لذتی می. داشت، کراهتی نداشتند رنجه می

مدت چندین سال . کشید تا تمجید ایشان را تحصیل کند گفت و مانند شاگرد خود، نرون، آن قدر زحمت می می

  .کا سردستۀ نویسندگان و سیاستمداران و تاکنشانان ایتالیا بودسن

  کرد، میراث پدر را با به کار انداختن سرمایه، به نحوي که ظاهراً حداکثر استفاده را از مقام رسمی و اطالعات خود می

داد که  ستانها وام میاگر سخن دیون را باور کنیم، سنکا پول را با چنان بهرة سنگینی به مردم شهر. چند برابر ساخت

. سسترس بود، از بریتانیا خواست، وحشت و طغیان برخاست 40‘000‘000که بالغ بر   وقتی تمام مطالبات خود را،

یک تن از  58در سال . بالغ شد) دالر 30‘000‘000(سسترس  300‘000‘000اند، به  ثروت سنکا، آن طور که گفته

  :سویلیوس علناً صدراعظم را مورد حمله قرار داد و او را چنین وصف کرد دوستان سخن چین مسالینا به نام پوبلیوس

ثروت خود را خوار   میز غذاخوري از عاج و صنوبر دارد، 500داند و  دورو، زناکار، و ظالم که تجمل را بد می«

ست ترتیب اعدام توان مانند قیصر، آنجا که می  سنکا نیز،» .مکد شمارد و شیرة مستعمرات را با رباخواري می می

در رسالۀ خود به عنوان در زندگی خوش اتهاماتی را که به . کرد مخالفان خود را بدهد، به دادن جواب رد بسنده می

اي  اگر ثروت از راه شرافتمندانه: و در جواب گفت که دانشمند ملکف به فقر نیست  وي نسبت داده بودند تکرار کرد،

آن   اما دانشمند بایست بتواند در هر لحظه، بدون اندوه شدید،. اند آن را در بر گیردتو به او روي آور شود، دانشمند می

روي تشکی خشن   زیست، میان اثاث و اسباب ظریف خود همچون مرتاضان می  در ضمن این مدت،. ثروت را رها کند

نوشته . غذایی نزار شده بودبدنش از کم   خورد که چون مرد، نوشید، و چنان به امساك غذا می فقط آب می  خفت، می

نظمی روابط  اتهامات مربوط به بی» .سازد کند و افراط در غذا روح را خفه می وفور غذا هوش و فهم را تیره می«: بود

. دانستند که نسبت به زنش همواره مهربان است جنسی شاید در مورد دوران جوانی او صادق بوده است، اما همه می

و خرد را بیشتر دوست   دارد یا قدرت را، ست یقین کند که فلسفه را بیشتر دوست میدر حقیقت هیچ وقت نتوان

خود اعتراف داشت که . و هیچ وقت هم برایش مسلم نشد که آن دو با یکدیگر سازش ندارند  دارد یا لذت را، می
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آن زندگی . م، اصرار دارمگذران در مدح آن زندگی که باید داشته باشم، و نه آن زندگی که می«. دانشمند ناقصی است

ـ و این سخن دربارة کدام یک از ما صادق » .کنم آن هم خزان خزان دنبال می  را که باید در پیش گیرم از راه دور،

صادق » رحم آن قدر که در خور شاه یا امپراطور است در خور هیچ کس نیست«نیست؟ اگر در بیان این جمله که 

نبردهاي گالدیاتورها را که تا حد مرگ ادامه . کند  خوب بیان می پورشیایباً مثل الاقل این احساس را تقر  نباشد،

لطفی که «با آنچه تاسیت   شد، گیریهایی را که از او می بسیاري خرده. و نرون آن را نهی کرد  یافت محکوم ساخت، می

از کسی کمال   کرد، بیش از آنچه خود به کمال عمل می. خلع سالح کرد  خوانده است،» پراکند با آن خرد می

.خواست نمی

دار  سیاهۀ اعمال خود را لکه  با اغماض از بدترین جنایات نرون،  کرد و، چنانکه ذکر شد امپراطوري را خوب اداره می

احساس خواري » .ه باشد اندکی خوبی کندگذاشت انجام گیرد تا قدرت داشت بسیاري از بدیها را می«ساخت و 

اندك . خواند کاخ امپراطور را زندان غم انگیز غالمان می. کرد و آرزو داشت خود را از انقیاد امپراطور رها سازد می

گاه گاه با . عمر را وقف مطالعۀ خرد کرده، از البیرنت قدرت پرهیز کرده بود  کرد که کاش همۀ اندك آرزو می

نهاد، و در شصت سالگی همچون جوانی مشتاق به محضر درس فلسفۀ  از سیاست را به کناري میخرسندي توجه 

، که شصت و شش ساله بود، از نرون اجازه خواست تا از سمت تنزل یافتۀ خود 62در سال . شد متروناکس حاضر می

ن از تمامی امپراطوري خواست که ، که نرو64پس از حریق عظیم سال . اما نرون او را رها نکرد  در دولت استعفا دهد،

اندك اندك موفق شد که از دربار کناره . به تجدید بناي رم کمک کنند، سنکا جزء اعظم ثروت خود را اهدا کرد

زیست، و امیدوار بود که با عزلتی تقریباً راهبانه از توجه  گیرد، بیش از پیش در ویالهایی که در کامپانیا داشت می

.خورد مدتی، از بیم مسموم شدن با غذا، سیب جنگلی و آب جاري می. سان او بگریزدخود امپراطور و جاسو

در چنین محیط وحشت و فراغتی بود که مطالعات خود را در باب علوم طبیعی به نام مسائل طبیعی و محبوبترین 

دفی دوستانه خطاب به این مراسالت عبارت بود از محاورات تصا). 65 – 63(اثر خود مراسالت اخالقی را تحریر کرد 

جز چند   در تمام ادبیات روم،. پروا دوست خود لوکیلیوس، فرماندار ثروتمند سیسیل و شاعر و فیلسوف اپیکوري بی

با همین . توان یافت که از این مساعی مؤدبانه در تلفیق فلسفۀ رواقی با حوایج یک میلیونر دلپذیرتر باشد کتاب نمی

غیر رسمی آغاز شد، که وسیلۀ مورد عالقۀ پلوتارك، لوکیانوس، مونتنی، ولتر، بیکن،  مراسالت است که مقامه نویسی

ها معادل است با طرف مکاتبه بودن با مرد روشنفکر، بشري، و صاحب  خواندن این نامه. ادیسن، و ستیل گردید

ها چنان  این نامه. است تحملی از اهل رم که زیر و روي ادبیات و کشورداري و فلسفه را از نزدیک دیده و شناخته

توجهی در  سنکا به واسطۀ بی. گوید است که گویی شخص زنون با رأفت و مالیمت اپیکور و لطف افالطون سخن می

دلم «). و این سبک، با وجود عذرخواهی، التین دلپسندي است(خواهد  هاي خود از لوکیلیوس عذر می سبک نامه

رفتیم، چنان گفتگو  باشد که اگر تو و من با هم نشسته بودیم یا راه می هایم به تو درست همان طور خواهد نامه می

نویسم؛ هر یک از ما براي دیگري شنوندة  بل براي تو می  نویسم، این نامه را براي مردم نمی«: گوید باز می» .کردیم می

آینده سخنان او را استراق گمان امیدوار بوده است که روزگاران  کار بی پیشۀ کهنه ـ هر چند آن سیاست» کافی است

تمرین «خوشمشربانه آن را . کند توصیف می  اما بدون عجز و تمناي رحم،  تنگ نفس خود را با سرزندگی،. سمع کند

اما   در این هنگام شصت و هفت سال دارد،. خواند به مدت یک ساعت می» نفسهاي آخرین«با کشیدن » طرز مردن

کند که پیري دوران شکفتگی  دارم که دربارة پیري با من اختالف دارد و اعالم می ذهنی نیرومند و هشیار«: فقط بدناً

از آن دلخوش است که عاقبت فرصتی به دست آورده است تا کتابهاي خوبی را که مدتها مجبور بوده است » .اوست

کند  ر را با شدت و شوري نقل میزیرا اپیکو  ظاهراً در این هنگام اپیکور را از نو خوانده است،. به کناري بگذارد بخواند

از فرط فردگرایی و خودبینی کالیگوال و نرون و هزاران نفر دیگر وحشت . که براي یک تن رواقی موجب اشکال است
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هایی که اذهان آزاد شده را قبل از بلوغ اخالقی بر  در مقابل وسوسه  اي براي حفظ تعادل، کند وزنه آرزو می. کند می

رسد که اپیکوریان را با نقل قول از خود استاد، که نامش را ایشان  کند، و ظاهراً مصمم به نظر می تقدیم  زند، هم می

.منکوب و مغلوب کند  به بدي کشاندند و اصولش را جرئت نکردند بفهمند،

ی در نهایت و لحظات ما پاره هایی در بی  توانیم دربارة همه چیز بخرد باشیم، نخستین درس فلسفه آن است که نمی

بخواهند عالم وجود یا باري تعالی را توصیف کنند، باید سیارات ) انسان(اي  چون چنین ذرات پاره پاره. ابدیت هستیم

توان ثابت  از روي آثار سنکا می. بنابراین، سنکا چندان کاري با مابعدالطبیعه یا االهیات ندارد. را از خوشی بلرزانند

گاه خدا براي . ماده گرا، افالطونی، وحدت گرا، و ثنوي بوده است  موجودي، وحدت  مشرك،  کرد که وي مردي موحد،

و با لطف االهی   کند، ادعیۀ ایشان را اجابت می» افراد خوب را دوست دارد،«او شخصی است که همه را مراقب است، 

  یروي غایی تقدیر است،در جاهاي دیگر، خدا علت اولی در سلسلۀ الینقطع علل و معلول و ن. دهد به ایشان یاري می

کند و  افراد راضی را رهبري می …رساند  علتی تغییرناپذیر که امور بشري و االهی را به نحوي متساوي به انجام می«

گوید روح دم مادي  می: سازد شک و تردید مشابهی تفهم او را دربارة روح تیره می» .کشد افراد ناراضی را با خود می

سکونت » خدایی است که، همچون میهمانی، در قالب بشري«دهد، اما در ضمن  ن میظریفی است که به جسم جا

گوید؛ و باز در جاي دیگر  پذیرد، سخن می امیدوارانه از زندگی پس از مرگ، که در آن علم و عصمت کمال می. دارد

نرساند؛ ) یا عمومی(پابرجا  سنکا هیچ وقت این موضوعات را به نتیجۀ  در حقیقت،. خواند می» رؤیاي زیبا«نامیرایی را 

به نحوي بیش . گوید که با همه کس موافق است این موضوعات با عدم ثبات محتاطانۀ سیاستمداري سخن می  دربارة

از حد توفیق آمیز به دروس خطابۀ پدرش گوش داده است، و هر جنبۀ موضوع را با فصاحتی غیر قابل مقاومت بیان 

  .کند می

بیش از آن رواقی است که بتواند اهل . بخشد کند و از طرف دیگر لطف می خالقی او را ضایع میا  همان دودلیها فلسفۀ

در پیرامون خود با سقوط اخالقیی مواجه است که بدن . و بیش از آن مالیمت دارد که بتواند رواقی باشد  عمل باشد،

طمع و تجمل آرامش و سالمت را نابود . دآنکه هیچ یک را اقناع کن کشاند، بی فرساید و روح را به پستی می را می

  توان از این تهیج رسوا خود را رها ساخت؟ چگونه می. کرده است، و قدرت انسان را فقط وحشی تواناتري ساخته است

آن کس که اطاعت » .باید بندة فلسفه باشی  مند شوي، اگر بخواهی از آزادي حقیقی بهره»   :امروز در اپیکور خواندم

اما ذهن . گیرد بدن اگر یک بار عالج پذیرفت، باز هم درد می …. همان دم آزاده شده است  ر گردن نهد،فلسفه را ب

اگر ذهن قانع و مطمئن : اکنون بگویم که غرضم از سالمت چیست. جاودانه خوب شده است  همینکه عالج یافت،

شوند ـ  گردیم یا داده می که دنبالش می باشد، اگر بفهمد که آن چیزها که مردم آرزویش را دارند ـ تمام سودهایی

دهم که به موجب آن خود و تحوالت خود را  اي به دست تو می قاعده …نسبت به زندگی خوش اهمیتی ندارند

.ترین مردمند اي که درك کنی مردم کامیاب بدبخت بسنجی؛ در آن روز مالک الرقاب خود شده

. اما طریق وصول به آن فضیلت است نه لذت  ی هدف است،خوشبخت. و خرد هنر زندگی  فلسفه علم خرد است،

با . شود اند صحیحند، و مدام به وسیلۀ تجربه صحت آنها تصدیق می اندرزهاي قدیم که مورد تمسخر واقع شده

کند که ممکن  شود که امانت و عدالت و تحمل و مهربانی ما را بیش از آن خوشبخت می معلوم می  گذشت زمان،

تواند  لذت نمی. اما فقط آن موقع که با فضیلت تلفیق شده باشد  لذت خوب است،. لذت حاصل گردد است از تعاقب

دهد همچون سگی است که هر قطعه  هدف مرد خردمند باشد؛ آن که لذت را در زندگی هدف عالی خود قرار می

برد، با پوزة باز در انتظار گوشتی را که به سویش پرتاب شود بقاپد و سپس، به جاي آنکه از آن قطعه گوشت لذت 

  .قطعۀ دیگر بماند
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در هر روز؛ با آزمایش رفتار آن   توان تحصیل کرد؟ با اعمال آن، به هر مقدار کم که ممکن باشد، اما خرد را چگونه می

روز در انتهاي روز؛ با سختگیري نسبت به خطاهاي خود و مالیمت نسبت به خطاهاي دیگران؛ با نشست و برخاست 

با . انی که در خرد و فضیلت از ما سرند؛ با قبول دانشمندي مورد قبول به عنوان مشاور و داور نامرئی خودبا کس

و این «شویم؛ نباید خالصۀ داستانهاي فلسفه را خواند، بلکه باید آثار اصلی را خواند؛  خواندن آثار فیلسوفان کمک می

هر یک از این افراد ترا » «.افراد برجسته را یکجا درك کنیهاي فالسفه خرد  امید را رها کن که بتوانی با خالصه

 …. تر از نزد خود باز خواهد گرداند، هیچ یک از آنان نخواهد گذاشت دست خالی باز گردي تر و سر سپرده خوشبخت

جاي به » !اي در انتظار دارد آن کس که خود را به بزرگتري ایشان سپرده باشد چه خوشبختی و چه پیري بزرگوارانه

تواند در  روح نمی«. آرام سفر کن، اما نه زیاده از حد. کتابهاي خوب را چند بار بخوان  آنکه چندین کتاب بخوانی،

عالمت مهم و درجۀ اول » «.وحدت پخته شود، مگر آنکه کنجکاوي و سرگردانی خود را تحت انقیاد درآورده باشد

از جمع بپرهیز، » .ن در یک جا و تحمل مصاحبت خودذهن مرتب و منظم عبارت است از توانایی شخص در ماند

اگر مجبور شدي در جمعیتی باشی، در آن صورت بیش از هر چیز باید . انسان در جمع ناجنستر از انسان تنهاست«

آور نیست که در خور  زندگی همواره نشاط. درس نهایی این رواقی تحقیر مرگ و انتخاب آن است ».در خود فرو روي

اگر » بدتر از کج خلقی در آستان آرامش چیست؟«. بهتر آن است که بخوابیم  پس از تب نوبۀ زندگی،. ادامه باشد

  کسی زندگی را حزن آور بیابد و بتواند، بدون رساندن 

سنکا چنان خودکشی . صدمۀ شدید به دیگران، آن را رها کند، باید خود را آزاد ببیند که وقت و راه خود را برگزیند

:دهد که گویی وارث لوکیلیوس است لیوس پند میرا به لوکی

قبال  ….دارد توانیم از زندگی شکایت کنیم همین است؛ کسی را علی رغم خود او نگاه نمی یکی از دالیل اینکه نمی

اگر قلب خود را سوراخ کنی، حاجت به زخم وسیع ندارد؛ نیشتري راه را به . اي ورید خود را براي تقلیل وزن بریده

به هر سو بنگري، پایان غمها را  50 ….توان به بهاي اندك ماللی خرید ادي خواهد گشود، و آرامش را میسوي آز

بینی، یا آن برکه یا آن دریا را؟  آن رودخانه را می. بینی؟ ـ سقوطی به سوي آزادي است آن پرتگاه را می. خواهی دید

تواند به عمر  اش را پایان دهد چگونه می که نتواند نامه مردي. دهم اما اطالۀ کالم می …. ـ آزادي در اعماق آنهاست

در انتظار . جامم پر شده است. ام و اما دربارة خودم، لوکیلیوس عزیزم، من عمر خود را کرده..  .خود خاتمه دهد؟ 

  .بدرود. مرگم

توطئه کرده بوده است تا نرون یک تن تریبون را نزد او فرستاد تا به اتهام اینکه . زندگی او را مأخوذ به قولش کرد

خواهد جز  اي ندارد، و چیزي نمی سنکا جواب داد که دیگر به سیاست عالقه. پیسو را امپراطور کند جواب بدهد

هیچ نشانۀ وحشت در او نبود، «تریبون گزارش داد که . »مزاجی ضعیف و دیوانه«آرامش و فرصت جهت پرستاري 

باز گرد «: نرون گفت» .کرد وجدانی آسوده و مستقیم و استوار حکایت می کلمات و ظاهر او از …. اثري از غم نداشت

زنش را در آغوش کشید و او را گفت که » .سنکا پیام را با آرامش خاطر شنید«: گوید تاسیت می» .و به او بگو بمیرد

ند؛ چون اوردة سنکا را اما پاولینا حاضر نشد پس از او زنده بما. از شرافت وي در زندگی و دروس فلسفه آرامش بیابد

. اي در بدرود با مردم رم تقریر کرد سنکا منشی خواست و نامه. گشودند، پاولینا دستور داد که اوردة او را نیز بگشایند

چون طبیب وي را در حمام . خواست مانند سقراط بمیرد چنانکه گویی می  که بدو دادند،  اي شوکران خواست، جرعه

، و پس از »شرابی نثار یوپیتر جانبخش«: شود، به خادمی که نزدیکتر بود آب پاشید و گفتگرم نهاد تا دردش آرام 

پزشک ورید مچ پاولینا را بزور بست و از جریان خون او جلوگیري   به فرمان نرون،). 56سال (عذاب بسیار درگذشت 

  .آورد سخت یک رواقی را به خاطر میپاولینا چند سال پس از شوهر زنده بود، اما رنگپریدگی دایم او تصمیم سر. کرد



١۴٠۴

مرگ به سنکا شکوهی بخشید و باعث شد که یک نسل تظاهرات او و یکدست نبودن اقوال و اعمالش را فراموش 

قدرت و ارزش احساس و عالقه را کمتر از آنچه بود به حساب آورد، در ارزش و قابلیت   وي نیز، تمامی رواقیون،. کند

روید بیش از آنچه باید اطمینان  و به طبیعتی که در خاك آن تمامی گلها از بد و نیک می  ،روي کرد اتکاي عقل زیاده

آن را از آسمان پایین آورد و در حد انسان قابل زندگی کرد و از آن . بشري داد  اما فلسفۀ رواقی را جنبۀ. داشت

پند او بر اینکه خشم را با مهر   ن،محکوم ساختن سوء اخالق زما  بدبینی او،. هشتی وسیعی در راه مسیحیت ساخت

 آوگوستینوسو . بخواند» از خودمان«او را  ترتولیانوسجواب دهند، و اشتغال فکري دایمی او به مرگ باعث شدکه 

سنکا مسیحی نبود، اما الاقل تقاضا داشت به » .توانست بگوید سیحی بیش از این بتپرست چه مییک م»  :بگوید

کرد و تمایز بین آزادگان و آزادشدگان  مردم را به زندگی معقول و ساده دعوت می. کشتار و هرزگی خاتمه داده شود

آن که بیش از هر کس از تعلیمات او . دادتنزل » القابی صرف، که زاییدة جاهطلبی یا اشتباه است،«و غالمان را به 

با   آثار او پرورده شدند و،  نروا و ترایانوس تا حدي در قالب. مند شد غالمی در دربار نرون به نام اپیکتتوس بود بهره

در خاتمۀ دوران باستانی، و در . کشورداري خود را براساس وجدان و بشردوستی مستقر ساختند  توجه به نمونۀ او،

او را پس از ویرژیل قرار  پترارك  دورة قرون وسطی، سنکا محبوب ماند، و هنگامی که دورة رنسانس فرا رسید، تمام

  خود مونتنی،برادرزن مونتنی آثار سنکا را به فرانسه ترجمه کرد، و . داد و نثر خود را، با ارادت، از نثر سنکا تقلید کرد

خواند و خود  امرسن مکرراً آثار سنکا را می. آورد آثار سنکا را شاهد می  کرد، همان قدر که سنکا از آثار اپیکور نقل می

شود، اما این نقص را  اي که خود مبتکر آن باشد دیده نمی در آثار سنکا، جز چند مورد، عقیده. سنکاي امریکایی شد

سنکا، با وجود تمامی . سفه تمامی حقایق قدیمند، و فقط اشتباه و خطا ابتکاري استچون در فل  توان بخشید، می

پس از . یکی از خردمندترین و مهربانترین مردان بود  بزرگترین فیلسوف روم و، الاقل در کتابهاي خود،  خطاهاي خود،

.ترین دورویان تاریخ است وي دوست داشتنی  سیسرون،

V – علم رومی  

چون او عالم هم   ایم، و با این وصف هنوز کارمان با او به پایان نرسیده است، جاي بیشتري به سنکا دادهدر این کتاب 

تگرگ، برف،   گذراند و براي باران، در آن سالهاي پرمحصول بین عزلت و مرگ، وقت خود را با مسائل طبیعی می. بود

» مدئا«در نمایشنامۀ خود به نام . گشت حات طبیعی میباد، شهاب، قوس و قزح، زلزله، رودخانه، و چشمه دنبال توضی

و بر اثر مشاهدة تعداد   با الهامی مشابه این،» .دیگري را در آن سوي اقیانوس اطلس متذکر شده بود  وجود قارة

چه بسا اجرام سماوي که در اعماق فضا در حرکتند و هنوز به چشم آدمیان «: نویسد می  حیرتبخش ستارگان،

چه بسیار چیزها که فرزندان ما خواهند آموخت و ما تصور آن را هم «: گوید و با روشن بینی می» !دان نرسیده

اخالف ما از جهل ما  …!ـ آنگاه که در قرون آینده نام ما هم فراموش شده است چه چیزها خواهد گذشت! کنیم نمی

ح است، مقدار کمی به ارسطو و آراتوس سنکا هر چند در آثار خود همواره فصی. شویم و می» .در شگفت خواهند شد

رغم  به قضا و قدر معتقد است؛ علی  رغم سیسرون، علی. برد به عاریت می پوسیدونیوسو به مقدرا زیاد از   افزوده است،

کند، و در هر آن جریان بحث علمی خود را قطع  میلوکرتیوس، خود را گرفتار بحثهاي بیهوده دربارة حکم علل غایی 

آباي . رساند ماهرانه خود را از صدف به تجمل و از شهاب به انحطاط می. نماید تا اصول اخالقی را در آن بگنجاند می

سنکا را معمولترین » مسائل طبیعی«داشتند، و کتاب  کلیسا این اختالط علم آثار علوي و اصول اخالقی را دوست می

.تاب درس قرون وسطی ساختندک

اما خارج از دنیاي . مانند وارو، آگریپا، پومپونیوس مال، و کلسوس  در روم چند تن بودند که ذهن علمی داشتند،

علم هنوز خود را از جادو، خرافه، االهیات، و   ها، در سایر زمینه. رسید و طب کسی به هم نمی  جغرافیا، پرورش گل،

و عبارت بود از مشاهدات و سنن جمع آمده، و کمتر بستگی به تجسس در واقعیات داشت و  فلسفه جدا نکرده بود،
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وقت را هنوز با ساعت آبی و . نجوم به همان وضعی بود که از بابل و یونان مانده بود. کمتر از آن متکی به تجربه بود

شناختند، سایۀ آن مسلَّه  بزرگی که آوگوستوس از مصر آورده و در میدان مارس کار گذارده بود می لَّهمسآفتابی و با 

روز و . داد و هم فصل را افتاد، هم ساعت را نشان می که بر صفحۀ آجرفرشی که با برنج عالمت گذاري شده بود می

به دوازده ساعت تقسیم شده بودند، و بدین نحو در هر دو . کردند شب را متغیراً با طلوع و غروب آفتاب تعریف می

پلینی . علم احکام نجوم را تقریباً عموم پذیرفته بودند. تابستان یک ساعت شب کوتاهتر و یک ساعت روز بلندتر بود

معتقد بودند که سرنوشت هر کس با   ، اعم از عالم و جاهل، مردم) میالدي 70(متذکر شده است که در زمان او 

کردند که نمو گیاهان و  به نحوي خوشایند استدالل می. شود که در زیر آن به دنیا آمده است اي تعیین می ستاره

نی و اخالقی مردم تحت تأثیر عوامل جوي قرار و خصایص جسما ست؛اشاید فحل شدن حیوانات منوط به آفتاب 

  هاي عمومی، کند؛ و خصوصیات و سرنوشت هر فرد نیز، مانند همین پدیده که خود آنها را آفتاب معین می  دارد،

هاي اخیر  علم احکام نجوم را فقط شکاکان دوره. نتیجۀ اوضاع و احوال فلکی است که به حد کافی شناخته نیستند

دانستند، رد کرده  و همچنین مسیحیان، که آن را نوعی بتپرستی می) لم ادعایی آن را قبول نداشتندکه ع(آکادمی 

) میالدي 42(پومپونیوس مال . شد، و آن به خاطر دریانوردي بود تري مطالعه می جغرافیا به صورت واقعپردازانه. بودند

مرکز و مناطق معتدل شمال و جنوب تقسیم هایی منتشر ساخت که در آن سطح کره به یک منطقۀ حاره در  نقشه

شناختند، اما دربارة بقیۀ  جغرافیاییون رومی اروپا و آسیاي جنوب باختري و جنوبی و افریقاي شمالی را می. شده بود

دریانوردان اسپانیایی و افریقایی به مادرا و جزایر کاناري رسیدند، . نقاط جهان عقاید مبهم و داستانهاي خیالی داشتند

  .ما کریستوف کلمبی پدید نیامد تا رؤیاهاي سنکا را تحقق بخشدا

، که نام  مبسوطترین و مفصلترین و غیرعملیترین محصول علم ایتالیا همانا تاریخ طبیعی تألیف پلینی مهین بود

د، وکیل دعاوي، جهانگر  هر چند تقریباً تمامی عمر را به عناوین سرباز،. کاملش کایوس پلینیوس سکوندوس است

و یک   و زوبین رساالتی نوشت،  و فرمانده ناوگان روم باختري مشغول بود، دربارة خطابه، دستور زبان،  مدیر اداري،

تاریخ طبیعی تألیف کرد ـ که فقط » کتاب«تاریخ روم و تاریخ دیگري دربارة جنگهاي روم در گرمانیا و سی و هفت 

ینکه چگونه توانست در مدت پنجاه و پنج سال عمر اینهمه را انجام ا. همین یکی از آن سیل تألیفات باقی مانده است

:اي که برادرزادة او نوشته است پیداست دهد از نامه

نیمه شب یا یک ساعت بعد از نیمه . خواب ماندن داشت نظیر در بی اداراکی سریع، همتی باور نکردنی، و قدرتی بی

پیش از طلوع به خدمت  …. پرداخت خاست و به کار ادبی می نمیخاست و به هر حال هرگز دیرتر از دو بر شب برمی

پس از اتمام کارهایی که امپراطور به . شتافت، که خود همان ساعت را براي انجام کارها برگزیده بود وسپاسیانوس می

تابستان در غالباً در  …پس از ناهار سبکی به هنگام ظهر . گشت گذارد، به خانه بر سر مطالعات خود بازمی او وامی

یادداشتهایی بر   خواند و او، چنانکه عادتش بود، کرد، اما ضمن استراحت، کسی کتابی برایش می آفتاب استراحت می

آشامید یا  چیزي می  شست، پس از آن عادتاً با آب سرد خود را می …. کرد داشت و قسمتهایی را نقل می می

کرد، و  مطالعات خود را تا شام دنبال می  ه گویی روز نو شده است،چنانک  سپس،. کرد و اندکی استراحت می  خورد، می

. چنین بود روش زندگی او در میان غوغا و شتاب شهر …. داشت خواند و او یادداشت برمی باز کسی کتابی برایش می

در تمام . شد، مگر در آن هنگام که عمال به استحمام اشتغال داشت تمام وقتش صرف مطالعه می  اما در خارج شهر،

خواندند یا خود مطالبی  گوش به کتابی داشت که برایش می  کردند، دادند و خشکش می مدتی که مشت و مالش می

چون هر مقدار وقت » آن ساعات را چرا هدر دادي؟«: گفت. روم یک بار مرا سرزنش کرد که چرا راه می. کرد تقریر می

  .دانست شد از دست رفته می را که صرف مطالعه نمی
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المعارفی بود کار فقط یک نفر که علوم و اشتباهات زمان خود را  کتاب پلینی، که چنان بریده و دوخته است، دایرة

هدف من آن است که دربارة هر چیز که وجود آن در سراسر زمین «: گوید می. بتلخیص در آن گردآوري کرده بود

به . ه و از حذف موضوعات دیگر عذر خواسته استموضوع سخن گفت 20,000دربارة » .معلوم است شرحی کلی بدهم

کند  مؤلف مراجعه کرده است و دین خود را به اشخاص، با ذکر نام ایشان، با صراحتی بیان می 473جلد آثار  2000

که در ادبیات باستانی استثنایی است؛ ضمن بیان نکات دیگر، متذکر شده است که بسیاري مؤلفان را دیده است که 

سبک پلینی عاري از طراوت است؛ هر . آنکه مأخذ خود را ذکر کنند اند، بی خود را کلمه به کلمه نقل کرده آثار اسالف

  .المعارف نباید انتظار دلچسب بودن داشت چند، گاه رنگ و رو دارد، اما از دایرة

سیارات یا خدماتی  هاي طبیعی یا کند، معتقد است که خدایان صرفاً پدیده پلینی در آغاز کار خدایان را طرد می

یعنی مجموعۀ قواي طبیعی؛ و این خدا، چنانکه ظاهر   خداي یگانه طبیعت است،. اند هستند که تشخص یا تأله یافته

نجوم پلینی کهکشانی از مطالب باطل . کند متواضعانه از سنجش عالم ابا می. توجه خاصی به امور جهانی ندارد  است،

  اما متوجه شفق ) ».س با آنتونیوس، خورشید مدتی نزدیک به یک سال تیره مانددر جنگ اوکتاویانو«: مثال. (است

مشتري را   دورة گردش مریخ را دو سال،  با تقریبی که با محاسبات زمان ما چندان تفاوتی ندارد،. شمالی شده است

گوید  زایري سخن میاز ج. کند که زمین کروي است دوازده سال، و زحل را سی سال ذکر کرده است؛ و استدالل می

زند که سیسیل و ایتالیا، بئوسی و ائوبویا، و  اند، و چنین حدس می که در زمان خود او از دریاي مدیترانه سر بر آورده

دربارة کاویدن آمیخته با مشقت و زحمت معادن فلزات گرانبها . اند قبرس و سوریه بتدریج بر اثر صبر دریا جدا شده

کند  آرزو می» .افتد تا مفصلی کوچک زینت شود چه بسیار دست که از کار می«است که  گوید، و اندوهگین سخن می

ایم مرگ را  چنانکه گویی خواسته«. ساخت که کاش آهن هرگز یافته نشده بود تا جنگ را آن قدر موحشتر نمی

به سهام آهنین که پرهاي  ـ اشاره» ایم چابکتر بر سر آدمیان فرود آوریم که به آهن بال و پر داده و پروازش آموخته

» سوزد سنگی که می«، آنتراسیت را به عنوان تئوفراستوسبه پیروي از . چرمی داشتند تا از مسیر خود منحرف نشوند

گوید ـ که  سخن می» یپارچۀ نسوختن«دربارة . ذکر کرده است، اما دیگر چیزي دربارة ذغال سنگ نگفته است

بسیاري » .رود براي حنوط اجساد پادشاهان به کار می«خواندند ـ که  می) پنبۀ نسوز(یونانیان آن را آسبستینون 

و راه از پیش تعیین کردن جنس حیوان   کند، از هوش آنان تمجید می  برد، دهد یا نامشان را می حیوانات را شرح می

دوازده » .ماده را رو به شمال نگاهدارید  اگر بخواهید ماده باشد، هنگام جفتگیري،« :دهد نشان می) قبل از تولد(را 

کتابهاي بیستم تا . ارزش استعالجی مواد معدنی و گیاهان مختلف  کتاب شگفت انگیز دربارة طب دارد ـ یعنی دربارة

ن حاضر شد تا پایۀ علم بیست و پنجم مجموعۀ گیاهشناسی رومی است که قرون وسطی واسطۀ رساندن آن به زما

. عالجی دارد» درد گردن«براي هر چیز از مستی و بوي بد نفس گرفته تا . گیاهان را در طب جدید بگذارد

کند که مبادا پس از مقاربت عطسه کنند، که همانجا نطفه  تهیه دیده و زنان را برحذر می» محرکاتی جهت قوة باه«

» جنون دماغی«ی، خشونت صدا، درد کمر، تیرگی دیده، ماخولیا، و براي رفع خستگی جسم. را سقط خواهند کرد

در میان اینهمه مطالب بیهوده، . کند رقابت می بارکلیکند، و این دواي عامی با قیر آب اسقف  همخوابگی را تجویز می

با اشارات جالب به وراثت از   وصاً دربارة صنایع و آداب و داروهاي قدیم،آید، خص اطالعات بسیار مفید به دست می

گوید که زمانی در آرگوس شخصی را دیده بود که نامش  موکیانوس می«: و تغییر جنس پس از تولد  اجداد، نفت،

اما اندکی   بود، شوهري کرده  که ابتدا زن بوده،  این شخص،. آرسکون بوده، اما پیش از آن نامش آرسکوسا بوده است

گاه به گاه به » .بعد ریش و سایر مشخصات مردي درآورده، الجرم شوهر را رها کرده، و خود زنی اختیار کرده است

از عمل کردن آب ، بر اثر خواندن مصرف عصارة آناغالس قبل )1800( هیملیخوریم؛ مثال  اشارات ذیقیمتی برمی

فصول . مروارید در کتاب پلینی، راهنمایی شد که دربارة تأثیر بزرالبنج و بالدن روي مردمک چشم تحقیق کند
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گرانبهایی دربارة نقاشی و پیکرتراشی در این کتاب هست که قدیمترین و اصیلترین منبع ما در مطالعۀ هنرهاي 

.باستان است

خواست فیلسوف هم باشد؛ و در سراسر کتاب خود، هر جا فرصتی یافته،  ، میشد پلینی با تاریخ طبیعی قانع نمی

معتقد است که زندگی جانوران به زندگی انسان رجحان دارد، چون . اي دربارة انسان کرده است اظهار عقیده

ندارند، و  آموزند، حاجتی به پوشش معلم می بی» جانوران هیچ در فکر افتخار یا پول یا جاهطلبی یا مرگ نیستند،«

اي  اختراع پول قاتل خوشبختی بشر بود؛ سودجویی را ممکن ساخت و در نتیجۀ آن عده. جنگند با نوع خود نمی

و از همینجا بود که امالك بزرگ متعلق به   کنند؛ توانستند در بیکارگی زندگی کنند، در حالی که دیگران کار می

به حساب پلینی، زندگی خیلی بیش از . خرابی پدید آورد مالکان غایب تهیه شد و چرا جاي زراعت را گرفت و

پس از مرگ، دیگر هیچ . شود کند، و مرگ کرامت اعالیی است که در حق ما می خوشبختی غم و درد نصیب ما می

  .نیست

پلینی، با همان جد و شوري که چیزهاي دیگر را جمع آورده . کتاب تاریخ طبیعی اثر پایداري از جهل رومی است

آورد و ظاهراً به تمامی آنها  و عالجهاي جادویی را گرد می  هاي شگون و شومی، طلسم عشق، خرافات و نشانه است،

. تواند آن را بکشد دار باشد، با تف افکندن در دهان مار می کند که انسان، خصوصاً اگر روزه تصور می. اعتقاد دارد

اي است که شلی در  ـ و این نکته» شوند باد مغرب آبستن می مادیانها با) پرتغال(دانند که در لوسیتانیا  همه می«

چون زن به هنگام عادت ماهانه نزدیک «: گوید کند، اما می پلینی جادو را طرد می. قصیدة خود از آن غافل مانده است

ة آن شود، بذري که به دست او بخورد سبز نخواهد شد، و زیر هر درخت که بنشیند میو بادة تازه سرکه می  شود،

برد؛ اگر نگاهش به دستۀ زنبور عسل بیفتد، در دم  کند و جالي عالج را می نگاه او تیغۀ فوالد را کند می. خواهد افتاد

کند، اما بالفاصله صفحات متوالی را با پیشگوییهاي ناشی از روش  پلینی علم احکام نجوم را رد می» .خواهند مرد

وقتی در نظر » .بارید آکیلیوس، و غالباً در اوقات دیگر، شیر و خون می.م کنسولی  در دورة«. آکند خورشید و ماه می

بگیریم که این کتاب و کتاب مسائل سنکا میراث عمدة علوم طبیعی روم براي قرون وسطی بود، و آن دو را با آثار و 

ك اندك سرنوشت زیستند مقایسه کنیم، اند وضع مشابه ارسطو و تئوفراستوس که چهار صد سال پیش از آن دو می

رومیان دنیاي یونان را تسخیر کرده بودند، اما به همان . کنیم شتاب فرهنگی رو به زوال را درك می انگیز آرام و بی غم

.زودي گرانبهاترین قسمت مرده ریگ آن را از دست داده بودند

VI – علم پزشکی رومی  

ا نیز از یونانیان به عاریت گرفتند، اما آن را خوب علم پزشکی ر. رومیان در پزشکی بهتر از سایر علوم کار کردند

رم، که تقریباً در میان مردابها . سامان دادند و با توانایی و لیاقت در مورد بهداشت شخصی و عمومی به کار بردند

م، از  در حدود قرن دوم ق. محصور و دستخوش سیالبهاي گندیده بود، خصوصاً به بهداشت عمومی احتیاج داشت

هر چه تجملپرستی بیشتر . ماالریا در رم ذکري شده است؛ پشۀ آنوفل در باتالقهاي پونتین استقرار یافته بودوجود 

کند که چگونه دوستش کورلیوس روفوس از سی و سه سالگی تا  پلینی کهین نقل می. افزود شد، به نقرس می می

ها دلخوشی او آن بوده است که هر طور شده نالیده است و تن شصت و هفتسالگی، که انتحار کرد، از درد نقرس می

برخی جمالت در ساتیرنویسان رومی موهم بروز سیفیلیس . زنده بماند» دومیتیانوس راهزن«الاقل یک روز پس از 

میالدي  166و  79و  65م و  ق 23گیر موحش، ایتالیاي مرکزي را در سال  بیماریهاي همه. در قرن اول میالدي است

  .فرا گرفت

حتی در این هنگام . ز روزگار قدیم سعی کرده بودند در مقابل بیماري و طاعون با جادو و دعا مقاومت کنندمردم ا

هم از وسپاسیانوس شکاك اما خلیق التماس داشتند تا کوري ایشان را با آب دهان و لنگی ایشان را با زدن پاي خود 
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آوردند و بسیاري از ایشان، پس از شفا  پیوس و مینروا میبیماریها و نذر و نیازهاي خود را به معابد آسکل. شفا بخشد

هنوز تا آن . شدند آور می م بیش از پیش به طب غیر مذهبی روي اما در قرن اول ق. گذاردند یافتن، هدایایی به جا می

به حرفۀ کفشگران، سرتراشان، و درودگران طبابت را نیز به دلخواه . موقع مقررات دولتی براي طبابت وضع نشده بود

خواسنتد و  زدند و مشتري می آمیختند، و جار می خواندند، داورها را با هم می جادو را به کمک می. افزودند خود می

شکایات و هجوهاي معمول هم دنبال آن بود پلینی لعن و نفرین کاتوي پیر را نسبت به طبیبان . فروختند دواها را می

آموزند، و با  شوند، از رنج ما می کنند، با سم خوراندن به ما ثروتمند می وا میزنان ما را اغ«کرد که  یونانی تکرار می

پترونیوس، مارتیالیس، و یوونالیس در این جمله هماواز شدند، و یک قرن بعد از » .اندوزند هالك کردن ما تجربه می

دستگاههاي خود پنهان  شمرد که عدم لیاقت خود را زیر فریبندگی ایشان، لوکیانوس طبیبان ناالیقی را برمی

  .کردند می

علم پزشکی در اسکندریه، کوس، ترالس، میلتوس، افسوس، و پرگاموم پیشرفت   مع الوصف، همچنانکه خواهیم دید،

بسیار کرده بود؛ و از این مراکز بود که طبیبان یونانی آمدند و چنان سطح طب روم را باال بردند که قیصر آن حرفه را 

کراسوس، و   آسکلپیادس پروسایی با قیصر،. و آوگوستوس آن را از مالیات معاف ساخت  داد،عمل   در رم اجازة

و : زند، کمتر دوا یا مسهل قوي می داد وي اعالم کرد که قلب خون و هوا را به بدن تلمبه می. آنتونیوس دوست شد

، رژیم )روي و اسب سواري پیاده(رزش ، ماساژ، آفتاب، و)حمام، تبخیر، و تنقیه(معالجات مؤثر خود را با آبدرمانی 

به واسطۀ طرز معالجۀ ماالریا، عمل جراحی گلو و طرز . داد غذایی، روزه، و خودداري از خوردن گوشت انجام می

آورد و برخی از  شاگردان را گرد خود جمع می. برخورد و رفتار خلیقی که با مجانین داشت، از دیگران ممتاز بود

برد پس از مرگ او، شاگردانش و محصالن مشابه ایشان با اجتماع خود یک  یادت بیماران میایشان را با خود به ع

.بنا کردند» مکتب پزشکی«کولگیا تشکیل دادند و براي خود محل مالقاتی بر تپۀ اسکویلینوس به نام 

ادان مورد قبول از شد، و است در دورة وسپاسیانوس، تاالرهاي سخنرانی چندي افتتاح شد که در آنها طب تدریس می

نویسی  زبان تدریس یونانی بود؛ همچنانکه اکنون، به دلیل مشابهی، التینی زبان نسخه . گرفتند دولت مواجب می

التحصیالن این  فارغ. گویند است ـ و آن دلیل مفهوم بودن آن زبان براي افرادي است که به زبانهاي مختلف سخن می

گرفتند، و به دستور وسپاسیانوس تنها ایشان حق داشتند در روم طبابت  مدارس دولتی عنوان پزشک جمهوري می

شناخت؛ و  داشت و پزشکان را در مورد غفلت مسئول می نظارت دولت را بر پزشکان مقرر می» آکویلیا«قانون . کنند

جازات شد بشدت م توجهی یا غفلت مجرمانه موجب مرگ بیماري می هر طبیب را که بر اثر بی» کورنلیا«قانون 

غالباً رومیان را قابله به . پذیرفت پزشکان قالبی باز هم به کار اشتغال داشتند، اما طبابت صحیح ازدیاد می. کرد می

میالدي، طب نظامی در دنیاي  100در حدود سال . اما بسیاري از این زنان تعلیمات کافی دیده بودند. آورد دنیا می

کمکهاي اولیه و بیماربري تشکیالت   لژیون بیست و چهار جراح داشت،هر . باستان به حد اعالي ترقی خود رسید

طبیبان بیمارستانهاي خصوصی داشتند، و . صحیح داشت، و در نزدیکی هر اردوگاه بیمارستانی موجود بود

کرد و مواجب  دولت اطبا را منصوب می. گرفت بیمارستاهاي عمومی قرون وسطی از همین بیمارستانها سرچشمه 

از   گرفتند، اغنیا طبیبان مخصوص داشتند، و سر شفاگران، که پول خوبی می. که فقرا را رایگان معالجه کنند داد می

برخی اوقات، خاندانها با طبیبی پیمان . کردند شخص امپراطور و خاندان و دستیاران و خادمان او مراقبت می

از همین راه بود که کوینتوس . آوردبستند که در مدت معینی از صحت و مرض ایشان مراقبت به عمل  می

 10,000,000آلکون جراح که، به دستور کالودیوس، مبلغ . سسترس عایدي داشت 600,000سترتینیوس سالی 

  .با حق الطبابۀ چند سالۀ خود آن جریمه را پرداخت. سسترش جریمه شده بود
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اه، متخصص امراض زنانه، ماما، کحال و این حرفه به حد اعالي تخصص رسیده بود، کارشناس میزر  در این هنگام،

خواستند، دندان طال، دندان سیمپیچی  و دندانساز وجود داشتند، رومیان، اگر می  دامپزشک،  متخصص چشم و گوش،

زنان پزشک نیز متعدد بودند؛ برخی از ایشان . گذاشتند شده، دندان مصنوعی، پل، یا سقف مصنوع در دهان می

جراحان به شعب . ین نوشتند که میان زنان بزرگزاده و روسپیان خریدار زیاد داشتکتابهاي علمی در سقط جن

شیرة مهر گیاه به جاي داروي جنسی به کار . پرداختند شدند و کمتر به طب عمومی می تخصصی دیگر تقسیم می

  . رفت می

یر قانونی بود، اما معاینۀ تشریح غ. هاي پومپئی به دست آمده است نوع آالت جراحی مختلف در ویرانه 200بیش از 

  از یک لحاظ،. آبدرمانی عمومیت داشت. گرفت گالدیاتورهاي زخمی یا محتضر تا حد زیادي جاي تشریح را می

با تجویز حمام سرد ثروتی   خارمیس، از مردم مارسی،. آمدند حمامهاي بزرگ خود مؤسسات آبدرمانی به حساب می

گوگرد دواي مخصوص امراض جلدي بود و . فرستادند یا افریقاي شمالی میمبتالیان به سل را به مصر . بهمرساند

جستند، اما این کار  به داروها در آخرین مرحله توسل می. رفت براي زدودن اطاقها پس از امراض عفونی به کار می

که بیمار راضی به هر قدر  ساختند و افتاد، طبیبان داروها را به طریقی که از عموم پوشیده بود می بکثرت اتفاق می

داروهاي ملین اهمیت خاصی داشتند، آخال مارمولک به جاي مسهل به کار . ستاندند شد در ازاي دارو می پرداخت می

کرد، و  کردند، آنتونیوس موسا مدفوع سگ را براي گلودرد توصیه می رفت، امعاي انسان را نیز گاه تجویز می می

گفت تمامی دردها را با شراب  به جبران اینهمه، ظریفی می. برد لو به کار میجالینوس مدفوع پسر بچه را براي تورم گ

.توان کرد عالج می

آورلیوس کورنلیوس کلسوس . از میان نویسندگان طبی این عصر فقط یک تن رومی بود، و این یک هم پزشک نبود

زي، جنگ، خطابه، حقوق، فلسفه، میالدي مطالعات خود را در کشاور 30مردي از طبقۀ آریستوکرات بود که در سال 

از دورة . باقی مانده است» در پزشکی«از اینهمه فقط قسمت . جمع آورد» جنگ«المعارفی به نام  و طب در دایرة

در ضمن، این کتاب . ششصد سالۀ بین بقراط و جالینوس، این کتاب مهمترین کتاب طبی است که به ما رسیده است

اصطالحات التینی که . نوشته شده است که به کلسوس لقب سیسرون پزشک دادندبه چنان التینی سره و کالسیکی 

کتاب ششم از این . اند هاي طبی یونان به کار برده از آن زمان به بعد در علم طب بر جاي مانده وي در ترجمۀ واژه

رحی دربارة کتاب هفتم ش. قسمت در حد دنیاي باستان حاوي اطالعات مبسوطی دربارة بیماریهاي زهروي است

عمل لوزه، عمل جنبی سنگ مثانه، . طرق جراحی دارد، و حاوي نخستین اطالعات مربوط به بستن شریان است

این کتاب سالمترین و کاملترین اثر در مباحث   رویهمرفته،. دهد جراحی پالستیک، و عمل آب مروارید را شرح می

بود  نمانده بود، نظر ما نسبت به علم در روم بهتر از آن میعلمی رومی است و مبین آن است که اگر آثار پلینی باقی 

اند که رسالۀ کلسوس تا حد زیادي تألیف یا تصنیف  جاي تأسف است که محققین چنین نتیجه گرفته. که هست

قبل از کتاب   این رساله، که در قرون وسطی مفقود شده بود، در قرن پانزدهم از نو یافته شد،  .متون یونانی است

  .اي داشت راط یا جالینوس به طبع رسید، و در امر تجدید ساختمان و برانگیختن طب معاصر سهم عمدهبق

VII – کوینتیلیانوس  

هنگامی که وسپاسیانوس کرسی استادي دولتی معانی بیان را در رم به وجود آورد، مردي را بر آن گماشت که، مانند 

مارکوس فابیوس کوینتیلیانوس در . یده به جهان گشوده بودبسیاري از مصنفان این عصر سیمین، در اسپانیا د

و مکتب معانی بیانی در آنجا افتتاح کرد که   ، براي تحصیل خطابه به رم رفت،)میالدي؟ 35(کاالگوریس متولد شد 

؛ گوید در جوانی خوشرو، بزرگوار، خردمند، و اصیل بود یوونالیس می. تاسیت و پلینی کهین از شاگردان آن بودند
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در پیري از کار کناره گرفت تا براي راهنمایی پسرش . صدایی لطیف و بیانی دلکش و هیئتی سناتورمآبانه داشت

  ).96سال (کتاب او فن خطابه نام دارد . موضوع تدریس خود را به نحوي مقبول و استادانه به نگارش درآورد

قدرتش چنان جالب بود که تربیتی مشتاقانه را از  پنداشتم این گرانبهاترین جزء مرده ریگ پسرم خواهد بود، که می

شب و روز این نقشه را دنبال کردم، و شتاب داشتم که آن را کامل سازم تا مبادا مرگ  …. طرف پدر الزم کرده بود

آنگاه بدبختی چنان ناگهانی مرا فرا گرفت که عالقه به توفیق در این کار در خود من . مرا ببرد و کار ناتمام بماند

آن را که بزرگترین توقعات را از او داشتم و امیدم به تسلی خاطر در ایام پیري همو بود از ..  . .کمتر از دیگران است

.ام کف داده

چنانکه گویی «یکی از این دو در پنجسالگی مرده بود، . زنش از نوزده سالگی مرده و دو پسر برایش به جا نهاده بود

از «و در این هنگام آن پسر دیگر هم رفت و معلم پیر را به جا نهاد تا » خت؛مرا از یکی از دو چشم محروم سا

  .»نزدیکترین و عزیزترین کسانم دیرتر بپایم

. تعلیم خطیب باید پیش از تولد او آغاز شود. کند که علم خوب صحبت کردن است معانی بیان را چنین تعریف می

کند تکلم  ود آید، به طوري که بتواند از همان هوا که تنفس میمطلوب آن است که از پدر و مادر تحصیلکرده به وج

خواهد  آن که می. تحصیل کرده و بزرگمنش شدن در یک نسل امکان پذیر نیست. صحیح و آداب نیکو را فرا گیرد

باید رقص بیاموزد تا وزن و لطف فرا گیرد، فن   خطیب شود باید موسیقی بخواند تا گوشش به هماهنگی آشنا شود،

نمایش یاد بگیرد تا فصاحت خود را با اطوار و حرکات جاندار سازد، ورزش کند تا سالم و نیرومند بماند، ادبیات 

اي از افکار بلند در اختیار آن بگذارد،  بخواند تا سبکی را مخصوص خود کند، حافظۀ خود را تعلیم بدهد و گنجینه

ه فرا گیرد تا شخصیت خود را طبق تقریرات منطق و علم تحصیل کند تا مقداري با طبیعت آشنا شود، و فلسف

مگر آنکه کمال رفتار و نجات روح   فرضیات خردمندان قالب بریزد؛ چون تمامی مقدمات به کاري نخواهد رفت،

تواند و با حداکثر دقت  سپس محقق باید هر قدر می. موجود باشند تا صمیمیتی مقاومت ناپذیر در بیان بوجود آورند

امیدوارم هیچ یک از خوانندگان من به فکر محاسبۀ «: گوید تعلیمی دشوار است، و کوینتیلیانوس می. ویسدو توجه بن

پس از آنکه خطیب . حافظه، و بیان  تصور، ترتیب، سبک،: خود خطابه پنج مرحله دارد ».ارزش پولی آن نباشد

شاهده و تحقیق و کتب گردآورد و از لحاظ موضوع را برگزید و منظور خود را تصور آورد، باید مواد مطلب را از م

طبعاً به قسمت   الروحی آنها را مرتب کرد ـ به نحوي که مانند هندسه هر قسمت در جاي خود بوده، منطقی و معرفۀ

و حسن ختام ترکیب شده   اي که خوب ترتیب داده شده باشد از مقدمه، منظور، دلیل، رد، خطابه. بعد راهبر باشد

هاي پاره پاره از  ها در صورتی باید نوشت که بخواهیم کامال از بر کنیم؛ در غیر این صورت، یادماندهنطق را تن. است

شود، باید با دقت نوشته  اگر نطق نوشته می. شود کند و مانع کار می ساز را در هم می صورت مکتوبِ نطق سبک بدیهه

تجمل تقریر نطق «از » .زود بتوانی تند بنویسیتند بنویس تا هیچ وقت خوب ننویسی، خوب بنویس تا خیلی «: شود

، پس از آن »وضوح اولین شرط اصلی است«. بپرهیز» به دیگري که اکنون میان نویسندگان معمول شده است

  .اي تصحیح کن آنچه را نوشته  و با سرسختی،  بارها،. زیبایی، و شدت است  اختصار،

شاخ و برگ دارد هرس کن، به آنچه مبتذل است اعتال بخش،  آنچه. پاك کردن نوشته به همان اهمیت نوشتن است

آنچه را نامنظم است مرتب کن، هر کجا انشا خشن است به آن وزن بده، و هر کجا بیان زیاده از حد خشک است آن 

ایم مدتی به کناري نهیم، به نحوي که چون  بهترین روش تصحیح آن است که چیزي را که نوشته …. را تعدیل کن

توانیم از  بدین نحو، می. بینیم رویم بتوانیم جنبۀ نوي در آن ببینیم، چنانکه گویی اثر دیگري را می ر سر آن میباز ب

.باریم بنگریم خویشتنداري کنیم هاي خود را با محبتی که بر کودك نوزادي می اینکه نوشته
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احساس و نیروي تصور «. یاد باید اجتناب کردبیان نیز مانند انشا باید احساسات را برانگیزد، اما از حرکات و اطوار ز

سرت را بجنبان،   با دستهاي برافراشته فریاد بزن، نعره بکش، نفس نفس بزن،«اما » .سازد است که ما را فصیح می

روترین افراد شنونده راه  دستهایت را به هم بکوب، به رانت بزن، و به سینه و پیشانیت بکوب تا یکراست در قلب تیره

کوینتیلیانوس در کتاب دوازدهم خود بهترین انتقاد ادبی را که از روزگار قدیم باز مانده است به این پندهاي ».یابی

گذارد و حقیقت را به  با حرارت بسیار پا به میدان جنگ قدیم و جدید میان قدیمیان و نوپردازان می. افزاید عالی می

ي آن ندارد که به سادگی خشونت آمیز کاتو و انیوس بازگشت کند، مانند فرونتو آرزو. یابد نحوي نامسلم در میانه می

اي براي شاگردان، بیان  به عنوان نمونه. سنکا بیشتر است» شهوت آلود و متظاهر«اما عالقۀ او به پرهیز از فصاحت 

د که در رشتۀ دان دهد، و او را تنها نویسندة رومی می مردانه و با وجود این پرداخته و منقح سیسرون را ترجیح می

اي است که معموال با تعریفات و  سبک خود کوینتیلیانوس غالباً سبک معلم مدرسه. خود بر یونانیان تفوق جسته بود

شود؛ با وجود  کند، فصیح می تر است و فقط وقتی که بیان سنکا را طرد می بندیها و تمایزات به بیان مرده شبیه طبقه

در پس حالت . یابد هاي بشري و شوخ طبعی تخفیف می آن گاه به گاه با نشانه سبکی بسیار قوي است و مهابت  این،

شاید . اي اخالقی براي خواندن آن است یابیم؛ این خود انگیزه خوش الفاظ، همواره نیکی آرام انسان نویسنده را در می

از این سبک اتخاذ کردند که، آن رومیان که امتیاز تعلیم دیدن نزد او را داشتند قسمتی از تجدید حیات اخالقی را 

  .بیش از هر درخشندگی دنیاي ادب، عصر پلینی کهین و تاسیت را علو و تعالی بخشید

VIII - ستاتیوس و مارتیالیس  

قسمت آخر این فصل مربوط به دو شاعري است که همزمان بودند، الطاف یک امپراطور و حامیان مشترکی را 

یکی از آن دو مصفاترین و دیگري خشنترین شاعر در تاریخ . بردند از یکدیگر نمیو با این وصف نامی   خواستار بودند،

محیط و تربیت . پوبلیوس پاپینیوس ستاتیوس پسر شاعر و معلم دستور زبانی از مردم ناپل بود. امپراطوري روم بود

الرهاي ضیافت را با افتاد، تا در میان جمع به لکنت می. وي همه چیز را به وي ارزانی داشت مگر پول و نبوغ

امروز این . مخالفان هفتگانۀ تب انشا کرد  اي به نام حماسۀ تب را دربارة آورد، و حماسه سرایی به عجب می بدیهه

از میان رفته است و   توان خواند، چون روانی ابیات آن، به واسطۀ اکثریت خدایان مرده و فراموش شده، حماسه را نمی

اهالی در تئاتر ناپل جمع . پسندیدند آور شدیدي دارد؛ اما معاصران او آن را میابیات لطیف آن خاصیت خواب 

آن شنوندگان استفادة شاعر از اساطیر قدیم را درك . آمدند تا خواندن آن حماسه را توسط خود او بشنوند می

. لغزد روي زبان می کردند که ابیات او از فرط روانی پسندیدند، و احساس می کردند، لطافت احساس شاعر را می می

مردان ثروتمند با او دوست شدند و یاریش کردند تا از فقر و . داوران مسابقۀ شعر آلبان جایزة اول را به او دادند

به شام دعوت کرد، و ستاتیوس جواب این دعوت را با این » خانۀ فالویوس«خود دومیتیانوس او را در . مسکنت برهد

.مپراطور را همچون خدا وصف کردمدیحه داد که کاخ را آسمان و ا

اي به نام سیلواي، که قصاید متواضعانه در وصف طبیعت و مدایحی در ابیاتی  دلپذیرترین اشعار خود را در مجموعه

الوصف، در مسابقات  مع. براي دومیتیانوس و سایر مشوقان و پدر و دوستان خود سرود  خفیف و روان است،

ستارة بخت ستاتیوس در رم متلون افول کرد و او زن ناراضی خود را راضی کرد . شد شاعر دیگري اول  کاپیتولینوسی،

دیگري را به نام حماسۀ اخیلس آغاز کرد و بعد ناگهان   در ناپل حماسۀ. که با هم به وطن دوران طفولیت وي بروند

یاتی که غالب اوقات نیشخند اما در میان ادب  شاعر بزرگی نبود،. ، در سن سی و پنجسالگی، جوانمرگ شد96در سال 

سابقه فاسد و خشن شده بود، این شاعر بانگ مقبول مهربانی  اي که به نحوي بی آمیز و مرارتبار بود، و در وسط جامعه

  .شد سرود، مانند او مشهور می اگر او نیز مانند مارتیالیس اشعار منافی اخالق و عفت می. و لطف را سر داده است
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در بیست و چهار سالگی   میالدي در شهر بیلبیلیس در اسپانیا متولد شد، 40یالیس در سال مارکوس والریوس مارت

کوینتیلیانوس او را اندرز داد که با امور قضایی پنیري قاتق نان . به رم آمد، و از دوستی لوکانوس و سنکا برخوردار شد

ستانش ناگهان در آن توطئه که به سود پیسو دو. اما مارتیالیس ترجیح داد که گرسنگی بکشد و شعر بگوید. خود کند

کرد که  چیده شده بود از میان رفتند، و کار مارتیالیس به جایی رسید که اشعار خود را به ثروتمندانی خطاب می

کرد؛ چون  اي، محتمال تنها زندگی می در بناي سه طبقه  زیر طاق،. ممکن بود، در ازاي مضمونی، شامی به او بدهند

نامد ساخته است، آن دو شعر چنان پلیدند که آن زن یا تصوري بوده  شعر را به نام زنی که عیال خود میهر چند دو 

  .است یا خانم رئیس

از اینکه به اندازة اسب . خواندند گوید، اشعارش را در سراسر امپراطوري و حتی میان گوتها می آنچنانکه خود می

بیند ناشر از فروش کتابهاي او ثروتی به هم رسانده است، در حالیکه  برد؛ اما چون می مسابقه شهرت دارد، لذت می

خود را تا آن حد حقیر نمود که به ایما   اي که ساخت، در لطیفه. شود دلگیر می  وي خود یک غاز هم نستانده است،

مارتیالیس  غالم آزاد شده و ثروتمند امپراطور، قبایی برایش فرستاد؛  پارتنیوس،. گفت سخت محتاج قبایی است

با . ارزشی آن را ستوده بود در یکی از دو بند نوي لباس را یاد کرده، و در دیگري بی: جواب این انعام را در دو بند داد

اي در نومنتوم به او بخشید، و هر طور بود  گذشت زمان، منعمان و مشوقان بذالتري یافت؛ یکی از ایشان مزرعه

صبحها به   پیاپی گماشتۀ سرخانۀ ثروتمندان شد،. اي بر تپۀ کویرینالیس خرید ادهس  مارتیالیس پولی تهیه کرد و خانۀ

کرد و ماتم گرفته بود که آن  اما رسوایی وضع خود را احساس می. گرفت اي می کرد، و گاه هدیه ایشان خدمت می

آمد، چون بایست با آن  برنمیاز عهدة فقیر بودن . شجاعت را ندارد که بتواند، با قناعت، فقیر و در نتیجه آزاد باشد

باران مدح بود که بر سر دومیتیانوس . توانستند به شعرا پاداشی عنایت کنند آمیخت که می طبقه از مردم می

بارید، و اعالم کرد که اگر دومیتیانوس و یوپیتر هر دو در یک روز او را به ناهار دعوت کنند، دعوت خدا را نخواهد  می

  مارتیالیس نسبت به ستاتیوس، که جوانتر از او بود،. داشت راطور ستاتیوس را به وي مرجح میپذیرفت؛ با اینهمه امپ

.ارزد حسد برد و گفت که لطیفۀ زنده به صد حماسۀ مرده می

اي، گاه تعارفی، و  اي دور از ذهن بود و گاه تقدیم نامچه گویی تا آن هنگام دربارة هر موضوع گذرایی استعاره لطیفه

. تر ریخت و نیش هجوگویی را هم بر آن افزود شد؛ اما مارتیالیس آن را در قالبی مختصرتر و برنده ۀ قبري میگاه کتیب

ها در طی سالها در دوازده کتاب منتشر  این لطیفه. ایم لطیفه را در چند جلسه بخوانیم، به او ظلم کرده 1561اگر این 

ار کم و به صورت پیش غذا مصرف کند، نه به صورت غذاي مفصل شدند، و فرض بر آن بود که خواننده آنها را به مقد

رسند؛ ابهام آنها محلی و موقت بود، و بیش از آن  بیشتر آنها در زمان ما کم مایه و ناچیز به نظر می. مجلس ضیافت

ز موافق است ها را زیاد جدي نگرفته است؛ خود نی مارتیالیس این لطیفه. اند که پایدار بمانند بستگی به زمان داشته

استاد نظم است و . که تعداد مضمونهاي بد بیش از مضمونهاي خوب است، اما مجبور بوده است یک جلد را پر کند

از معانی بیان   داند، اما او نیز مغرورانه، مانند پترونیوس، استاد نثر، تمامی بحور و کلیۀ فوت و فنهاي شاعري را می

یري که ادبیات زمان او را سنگین کرده بود قایل نیست، عالقۀ او به مرد و زن اهمیتی براي زیورهاي اساط. گریزد می

صفحات من مزة آدم »  :گوید می. دهد واقعی و زندگی روزمرة ایشان است و اینهمه را با ذوق و کینۀ توأم شرح می

مشهوري را  اش ساخته است که اشرافی عبوس یا میلیونر خسیس، وکیل متظاهر یا خطیب از عهده» .دهند می

گردها، چابکسوارها، بندبازها، حراجیها، زندانیان،  دوره  دوزها، دهد که از سرتراشها و پینه ، اما ترجیح می»بکوبد«

ها، و  هاي این تمثالها یونان باستان نیست، بلکه در حمامها و تئاترها، کوچه صحنه. بدکاران، و روسپیان سخن بگوید

به پول بیشتر از عشق عالقه  .مارتیالیس ملک الشعراي مردم بیمقدار است. اي رم استها و اجاره نشینه سیرکها، خانه

از احساس بري نیست، دربارة فرزند خردسال . و در مورد عشق هم غالب اوقات فقط در فکر یک جنس است  دارد،
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تابهاي او پیدا گوید، اما یک بیت حاکی از عاشقی در ک دوستی که تازه مرده است با لطف و مهربانی سخن می

سراید و در آخر کار  یک سلسله بوهاي ناخوش ترانه می  دربارة. شود، حتی از خشم بزرگوارانه هم خبري نیست نمی

:کند هایش را چنین وصف می یکی از معشوقه» .دهم باسا، اینهمه بوهاي گند را به بوي گند تو ترجیح می«: گوید می

آوري؛  دوزي، دندانهایت را بیرون می اند؛ شب، چون لباس ابریشمینت را می هگاال، گیسوي ترا در نقاط دوردست ساخت

آورند ابرو  خوابد؛ با ابرویی که بامداد برایت می ات با خودت نمی ه دارند، و چهر درصد جعبۀ چوبی نگاهت می

اجدادت بدانی،  توانی متعلق به یکی از ات، که دیگر می هیچ احترامی تو را به خاطر الشۀ پوسیده. اندازي می

  .جنباند نمی

پردازي  کند؛ و با مهارت یک سپور، گل و لجن نکته اند ذکر می اي، از زنانی که او را نپذیرفته با انتقامجویی نامردانه

دچار » هاي پسرك ظالم بوسه«تغزالت عاشقانۀ او خطاب به پسران است؛ از نشئۀ . بارد خود را به سر و روي ایشان می

دلیلش را   خواهم ترا، سابیدیوس، دیگر نمی :این یکی از اشعار اوست که مخاطب آن سابیدیوس است. شود خلسه می

  .تراخواهم  توانم بگویم که ـ دیگر نمی تنها می توانم گفت؛ نمی

این کسان را با نامهاي مستعاري که از پشت آنها . اهدخو حقیقت آن است که بسیارند کسانی که مارتیالیس دیگر نمی

همان . کند توصیف می  توان یافت، نام اصلی معلوم است، و با زبانی که امروز فقط بر دیوار مستراحهاي عمومی می

ز برخی ا. کند کرد، مارتیالیس دشمنان خود را رسوا می طور که ستاتیوس همواره نام دوستان خود را به نیکی یاد می

با انتشار اشعاري پلیدتر از اشعار مارتیالیس، یا با حمله به افرادي که مارتیالیس عالقه داشت به خود   قربانیان او،

از این مضمونها و تمثیلها، که از لحاظ فنی بینقص هستند، شخص . کردند مارتیالیس را قصاص می  جلبشان کند،

  .ها تعبیه کند شناسی رایج در میکده تواند کتاب لغت کاملی را از اصطالحات میزراه می

این چیز است که مارتیالیس با عصر خود به . کند اما آثار خالف اخالق و عفت مارتیالیس زیاد بر او سنگینی نمی

اند، از آن گونه اشعار  شراکت دارد، و یک لحظه هم شک ندارد که دوشیزگان واالتبار،که در داربندهاي کاخها نشسته

بروتوس، گمشو؛ لوکرتیا . چون بروتوس آمده بود  لوکرتیا سرخ شد و کتاب مرا بر زمین نهاد،«: گوید یم. برند لذت می

هرزگی شاعرانۀ آن عصر این هرزه دراییها را مجاز کرده بود، مشروط بر آنکه وزن و نحوة » .کتاب را خواهد خواند

یک صفحه از آثار من نیست که از بلهوسی «: دبال گاه مارتیالیس از لغزندگی خود به خود می. بود بیان صحیح می

تر از  اما بیشتر اوقات از این امر خجل است، و از خواننده تمنا دارد باور کند که زندگی او پاکیزه» .آکنده نباشد

.شعرش بوده است

تر و به عاقبت از کار ساختن تعارف و ناسزا به عنوان ممر معاش به تنگ آمد و اندك اندك دلش هواي زندگی آرام

سري خاکستري و ریشی   در این هنگام پنجاه و هفتساله بود،. کرد سالمت نزدیکتر و کشش زادگاه خود اسپانیا را می

دانست که وي نزدیکی رودخانۀ تاگوس به دنیا  انبوه داشت، و به قول خود چنان سبزه بود که هر کس به یک نگاه می

اي نقدي دریافت داشت که خرج سفر او را به  کهین کرد و در ازا هدیهاي تقدیم پلینی  دسته گل شاعرانه. آمده است

آن قصبه از او حسن استقبال کرد و اخالق بدش را به حسن شهرتش بخشید؛ در آنجا . کرد بیلبیلیس تأمین می

چند سال زنی مهربان ویالیی محقر به او هدیه کرد، و مارتیالیس . تر از رم یافت دست تر اما گشاده  مشوقینی ساده

این خبر مرا . هم اکنون خبر مرگ مارتیالیس را شنیدم«: نویسد می 101پلینی در سال . باقی عمر را در آن گذراند

مارتیالیس مردي شوخ طبع و گزنده و کوبنده بود، که در شعر خود عسل و نمک و، به . سخت غمناك ساخته است

این مرد را دوست داشته است، حتماً آن مرد واجد فضیلتی  اگر پلینی» .آمیخت اندازة هر چیز دیگر، اخالص را می

  .نهانی بوده است
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فصل پانزدهم

  روم فعال

  میالدي 96 – 14

  

I – کشتکاران  

تألیف یونیوس کولومالست » در روستیکا«اثر کالسیک روم دربارة کشاورزي متعلق به عصر سیمین است، و آن کتاب 

انوس، مارتیالیس، و سنکا اهل اسپانیا بود، چندین ملک در ایتالیا کشت کرد، و کولومال نیز مانند کوینتیلی). 56سال (

وي پی برد که بهترین اراضی زیر ویالها و زمینهاي ثروتمندان واقع است؛ پس از آن بهترین اراضی . در رم مقیم شد

. اند زراعت واگذارده شده اند، و فقط زمینهاي کم ارزش به همان زمینهایی است که به زیتون و مو تخصیص داده شده

ایم، و ایشان همچون مردمان وحشی آن خاك را عمل  ترین بردگان سپرده سرپرستی خاك خود را به پست«

تر کرده باشند، در  معتقد بود که آزادگان ایتالیا، به جاي آنکه از راه کار کردن با خاك خود را ورزیده» .آوردند می

کولومال » .گیریم هاي خود را به جاي محصول و مو در سیرك و تئاتر به کار میدست«. روند شهرها رو به انحطاط می

زراعت . کرد که پرورش قالب خاك بیش از تربیت ادبی شهر به عقل نزدیک است عاشق خاك بود و احساس می

تینی فصیح براي اعزاز مردم به اینکه باز به کار زراعت برگردند، کتاب خود را با ال» .خویشاوند خونی عقل است«

  .بیاراست، و چون نوبت به بحث دربارة باغها و گلها رسید، به پرداختن نظم شورانگیز دست زد

امالك وسیع سرزمین ایتالیا را ویران «: اي پیش از وقت ساخت در همین هنگام بود که پلینی طبیعت شناس مرثیه

سنکا روستاهاي . رسد احکام مشابهی به نظر می در آثار لوکانوس، پترونیوس، مارتیالیس، و یوونالیس نیز» .ساختند

. داند شود، بزرگتر و وسیعتر از مملکتهاي سلطنتی می که وسیلۀ بردگان کند و زنجیر شده زراعت می  گاوداري را،

پلینی ملکی را . توانند آنها را دور بزنند گوید برخی امالك چنان وسیعند که صاحبان آنها سواره هم نمی کولومال می

توزیع و تقسیم اراضی توسط برادران . حیوان دیگر داشته است 257,000ورزاو، و  7200برده،  4117برد که  می نام

گراکوس، قیصر، و آوگوستوس تعداد امالك کوچک را زیاد کرده بود، اما بسیاري از این امالك کوچک در طی جنگها 

  تگاه اداري امپراطوري غارت مستعمرات را کاست،دسهنگامی که . رها شده، به توسط ثروتمندان تصاحب شده بودند

چون از تولید   تهیۀ التیفوندیا شیوع یافت،. مقدار زیادي از ثروت شریفزادگان خرج خرید و بهبود مزارع بزرگ شد

شد، و نیز به این دلیل که کشف شد، براي  گلۀ گاو و روغن و شراب بیش از کاشت غالت و سبزیها منافع حاصل می

در حدود اواخر . داري بیش از همیشه سودآور باشد، الزم است که اراضی وسیع تحت یک اداره قرار بگیرندآنکه ده

. قرن اول میالدي، این مزایا به واسطۀ قیمت روزافزون بردگان و کارکرد آهسته و فاقد ابتکار ایشان متزلزل شده بود

از آنجا که صلح تبدیل اسرا را . ل انجامید، آغاز گردیددر این هنگام بود که تبدیل بردگان به سرف، که مدتها به طو

به غالم تخفیف داده بود، برخی از مالکان بزرگ، به جاي آنکه امالك خود را به وسیلۀ غالمان کشت و زرع کنند، آنها 

جنس و  المثل را به را به ملکهاي کوچک تقسیم کردند و امالك کوچک را به مستأجران آزاد به اجاره دادند که اجرة

امالك وسیع پلینی کهین نیز به . شد بیشتر اراضی دولتی در این هنگام به همین منوال زراعت می. دادند کار می

قوي، خوش طبع، و پرحرف وصف   شد، و پلینی مستأجران خود را به صورت دهقانان سالم، همین طریق زراعت می

.اند تغییر مانده ماست که، با وجود تمامی تغییرات، بی کند ـ و این درست همان حال دهقانان ایتالیا در زمان می

خیش، بیل، کج بیل، کلنگ، افشان، داس، و شن . طرق و وسایل زراعت اصوال همان بود که از قرنها پیش متداول بود

کرد  غالت را در آسیابهایی که با آب یا دام کار می. اند کش تقریباً در مدت سه هزار سال به یک صورت باقی مانده
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خاك . کرد کشید یا در مجاري آبیاري سرازیر می هاي پیچی و چرخ آب، آب را از اعماق بیرون می تلمبه. ساییدند می

داشتند و با کود حیوانی، یونجه، شبدر، و چاودار یا لوبیا  محصولهاي مختلف محفوظ می) آیش(را با کشت متناوب 

توجه ماهرانه از اراضی پرمایۀ حومۀ رم و درة رودخانۀ پو موجب  .انتخاب بذر خیلی ترقی کرده بود. کردند تقویت می

چهار تا شش   از یک کشت یونجه، تا مدت ده سال،. شد که سالی سه و گاهی چهار محصول برداشت کنند آن می

انه تهیه شد، و برخی از اینها را در گرمخ تمامی سبزیها، جز آنها که در اروپا نادرند، تهیه می. شد محصول برداشته می

همه نوع درختهاي میوه و گردو زیاد شده بود، چون سرکردگان و بازرگانان رومی و . کردند تا در زمستان بفروشند می

هلو از ایران، زردآلو از ارمنستان، گیالس از : بازرگانان و بردگان خارجی انواع جدید متعددي با خود آورده بودند

است و جزء اخیر این نام در آن زبان به معنی  Pontic Cerasusآن ، که نام التینی pondichery(پوندیشري 

، انگور از سوریه، آلو از دمشق، آلوزرد و فندق از آسیاي صغیر، گردکان از یونان، زیتون و انجیر از )گیالس آمده است

پلینی بیست و نه . ده بودندپرورندگان هوشمند درختهاي میوه آلو را به سپیدار و گیالس را به نارون پیوند ز..  . .افریقا

بر اثر همت کشاورزان ما، ایتالیا پرورش «: گوید کولومال می. آمده است برد که در ایتالیا بار می قسم انجیر نام می

ایتالیا در وقت خود این هنرها را به اروپاي شمالی و باختري منتقل » .هاي تقریباً تمامی جهان را آموخته است میوه

ایی پرمایۀ اروپاییان و امریکاییان بر زمینۀ جغرافیایی وسیع و زمینۀ تاریخی طوالنی قرار دارد، و هر برنامۀ غذ. ساخت

  .خورند ممکن است جزئی از میراث مشرق زمین و یونان و روم قدیم باشد غذا که امروز می

اصی در دامنۀ سراشیبها خورد که با زیبایی خ باغهاي زیتون فراوان بود، اما در همه جا تاکستانهایی به چشم می

گالن  25,000,000شد، و در شهر رم به تنهایی سالی  در ایتالیا پنجاه نوع شراب مشهور تهیه می. گسترده شده بود

رسید ـ و این معادل است با در حدود دو لیتر در هفته براي هر زن و مرد و بچه، اعم از برده یا  شراب به مصرف می

شد ـ یعنی با بهره برداري وسیع که سرمایۀ آن از رم  داري تهیه می ۀ سازمان سرمایهبیشتر شرابها به وسیل. آزاد

شد و لطف شرابخواري را به کشورهاي آبجوخوار از قبیل گرمانیا و گل  بیشتر محصول صادر می. شد فرستاده می

نشانان ایتالیا بازارهاي تاك . در طی همین قرن اول، در اسپانیا و گل و افریقا زراعت انگور آغاز شد. آموخت می

دادند و بازارهاي داخلی را چنان با متاع خود پر کردند که موجب یکی  مستعمرات را یکی پس از دیگري از دست می

دومیتیانوس کوشید تا وضع را آسان کند و کشت غالت را از . در اقتصاد ایتالیا گردید» تولید اضافی«از چند بحران 

را خواست با منع کشت اضافی مو در ایتالیا و تخریب نیمی از تاکستانهاي مستعمرات انجام  و این کار  نو معمول دارد،

در طی قرن دوم، شرابهاي گل و . اما این احکام موجب برافروختن آتش اعتراض شد و اجراي آنها میسر نگردید. دهد

بیرون راندند، و سقوط اقتصادي ایتالیا  روغن اسپانیا و مشرق زمین بتدریج محصوالت ایتالیا را از بازارهاي مدیترانه

.آغاز شد

ارزانترین خاکها و . براي پرورش گلۀ گاو و گوسفند و خوك. قسمتی بزرگی از شبه جزیرة ایتالیا مخصوص چرا بود

اسبها را به طور عمده براي جنگ و . شد نسبت به تولید علمی توجه دقیق مبذول می. بردگان قابل استفاده بودند

کشیدند، استرها بار را بر پشت  ورزش زیاد می کردند و کمتر براي بارکشی، ورزاوها خیش و ارابه را میشکار و 

گرفتند، و مردم ایتالیا در آن هنگام نیز مانند زمان حاضر پنیر  کشیدند، از گاو و گوسفند و بز سه جور شیر می می

استرابون . گرفت ر از بلوط و گردو انجام میخوکداري در جنگلهاي پ. ساختند مطبوعی از این سه نوع شیر می

ماکیان به . شد کرد که در جنگلهاي کاج شمال ایتالیا پروار می رم به طور عمده با گوشت خوك زندگی می: گوید می

اگر . نمود البدل قدیم و شریف قند را تهیه می کرد، و زنبور عسل علی داد به تغذیۀ خانواده کمک می مزارع کود می

ر شاهدانه و اندکی شکار و مقدار زیادي ماهیگیري را به مجموعۀ فوق بیفزاییم، تصویري از زندگی روستایی چند ایک

  .ایم ایتالیا را در نوزده قرن پیش و در حال حاضر برابر خود مجسم کرده
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II – وران پیشه  

در زندگی روم موجود نبود  شود آن تقسیم جغرافیایی بین کشاورزان و صنایع که امروز در کشورهاي مترقی دیده می

اي بود  خانۀ روستایی باستان ـ اعم از کلبه، ویال، یا ملک ـ واقعاً کارخانه. ـ و شاید در هیچ جامعۀ سالمی موجود نشود

که در آن مردان به بیش از ده صنعت حیاتی اشتغال داشتند، و مهارت زنان، منزل و حوالی آن را با بیست گونه هنر 

  شد، گاو کشتار و پوست کنده می  شد، در این خانه چوب به پناهگاه و سوخت و اثاث تبدیل می .انباشت کامل می

شد، پشم و الیاف کنف  شد، غذا آماده و قورمه می ها گرفته می شد، روغن و شراب عصارة دانه غالت آسیاب و نان می

ساختند، و فلزات را با کوبش به  ال میپختند و ظرف و آجر و سف شد، برخی اوقات گـِل را می پاکیزه و بافته می

زندگی در آنجا کمال و تنوعی آموزنده داشت که در زمان ما، که جنبش بیشتر و تقسیم . آوردند صورت ابزارها در می

این تنوع و کثرت اشتغال عالمت . دهد کار به قسمتهاي جزئی و اختصاصی افزونتر است، به کمتر کسی دست می

بالید که  هر چه خانه ثروتمندتر بود، کمتر به خارج احتیاج داشت و به خود می. ي نیز نبوداقتصاد فقیرانه و بدو

خانواده عبارت بود از سازمان یاران اقتصادي که به صنعت و کشاورزي . آورد قسمت بیشتر احتیاجات خود را برمی

.واحد خانه اشتغال داشتند

گرفت و دکان خود را در جایی که در  می خانواده بر عهده  وري انجام کار معینی را براي چند هنگامی که پیشه

بدین نحو، . گرفت کرد، اما جاي آن را نمی گشود، اقتصاد ده خانواده را تکمیل می دسترس تمامی ایشان بود می

. کرد پخت، و باالخره نان را توزیع هم می کرد، بعداً نان هم می گرفت و آسیاب می آسیابان غالت چندین مزرعه را می

همچنین پیمانکارانی بودند . چهل نانوایی در پومپئی از زیر خاك به درآمد، و در رم شیرینی پزان صنفی جدا بودند

الوصف، غالب امالك روغن زیتون خود را  مع. بردند کردند و بعداً محصول را می که محصول زیتون را پیش خرید می

و فیلسوفان در خانه بافته شده بود، اما توانگران لباسهایی در بر  پوشش دهقانان. پختند گرفتند و نان خود را می می

هاي  برخی پارچه. شد، هر چند در خانه بافته شده بود سفید، و بریده می  کردند که در قصاري خوابدار شستشو، می

ها به لباسهاي  انهشد در کارخ شد، و آن الیافی که از آن شراع یا تور ساخته نمی ها بافته می پشمی لطیف در کارخانه

در مرحلۀ بعدي پارچه را ممکن بود نزد رنگرز بفرستند، و او نه فقط پارچه . گردید زنانه و دستمال مردانه تبدیل می

ساخت، از آن گونه که در لباسهاي مردمی که تصویرشان  کرد، بلکه نقش و نگاري لطیف بر آن منقوش می را رنگ می

اي رسیده بود، اما کفشدوزان  دباغی چرم نیز به مرحلۀ کارخانه. شود ست دیده میبر دیوارهاي پومپئی کشیده شده ا

برخی از کفشدوزان متخصص بودند و فقط سرپاییهاي ظریف . دوختند کردند و کفش سفارشی می معموال تنها کار می

  .ساختند براي پاهاي زنانه می

معادن زر و سیم داکیا و گل و اسپانیا، سرب و . شد می برداري صنایع استخراجی عموماً توسط بردگان یا مجرمان بهره

قلع اسپانیا و بریتانیا، مس قبرس و پرتغال، گوگرد سیسیل، نمک ایتالیا، آهن البا، مرمر لونا و هومتوس و پاروس، 

ولت سنگ سماق مصر، و به طور کلی تمامی منابع طبیعی زیرزمینی متعلق به دولت بود، توسط دولت یا با اجاره از د

دالر در سال به وسپاسیانوس  44,000,000طالي اسپانیا به تنهایی . شد، و منبع عمدة درآمد بود برداري می بهره

ثروت معدنی بریتانیا در جنگ : گوید تاسیت می. جستجوي کانه یکی از منابع عمدة تسخیر مستعمرات بود. رساند می

نفت را در کوماگنه، بابل، و پارت . ت عمدة رم بودهیزم و زغال سنگ دو سوخ. بود» جایزة فتح«کالودیوس 

اما نشانی از آن . انداختند شناختند، و مدافعان ساموساتا نفت را با مشعل برافروخته بر سر لشکریان لوکولوس می می

زغال سنگ در پلوپونز و شمال ایتالیا پیدا شده بود،  .شدبادر دست نیست که به صورت سوخت تجارتی به کار رفته 

صنعت افزودن زغال به آهن و ساختن پوالد در این هنگام از مصر به سراسر . رفت اما بیشتر به کار آهنگران می

ار غالب آهنگران و مسگران و زرگران و سیمگران کورة واحدي داشتند و با یک یا دو نوآموز ک. امپراطوري رسیده بود
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در کاپوا، مینتورناي، پوتئولی، آکویلیا، کومو، و جاهاي دیگر چند کوره و دستگاه تصفیه در چند کارخانه با . کردند می

داري با تولید زیاد بودند که سرمایه گذاري آن از  هاي واقع در کاپوا ظاهراً مؤسسات سرمایه کارخانه. کردند هم کار می

.خارج بود

انداختند و تحویل  حمل کنندگان درخت، درختها را می. داشت و تخصصی شده بود سازي تشکیالت خوبی خانه

نهادند، طاقبندان  آمیختند، بنایان پی می ساختند، ساروجکاران ساروج را می دادند، درودگران خانه و اثاث خانه می می

کردند،  وي دیوارها را سفید میمالیدند، گچکاران ر بردند، چسبانندگان گچ می زدند، جرزبندان جرز باال می طاق می

کردند؛ اکنون  گذاردند که غالباً سربی بود، و مرمرکاران کف اطاقها را با مرمر فرش می ها را کار می کشان لوله لوله

آجر کاشی را از . وران مختلف مجسم کرد توان در خیال بحث بر سر حدود صالحیت کار را میان پیشه می

ترایانوس، هادریانوس، و مارکوس آورلیوس از این . غالباً به حد کارخانه رسیده بودند آوردند که ها می پزخانه کوره

هاي آرتیون، موتینا، پوتئولی، سورنتوم، و پولنتیا ظرفهاي معمول  کوره. ها داشتند و ثروتی به هم رساندند کارخانه

این فراورده، که به طور . آوردند ا فراهم میروي میز غذا را در تمامی متصرفات اروپا و افریقا و همچنین در خود ایتالی

سفال . شد، هیچ گونه حسن هنري را واجد نبود؛ در این هنگام، اصل مطلب زیادي مقدار تولید بود کلی تولید می

. تر بود نقشدار، که در این هنگام بازارهاي ایتالیا را گرفته بود، به طور مشهود از محصول سابق آرتیون پست

  .سازي به عمل آمده بود یم دید، کار برجسته در شیشههمچنانکه خواه

داري صنعتی را به ایتالیاي  تولید شیشه، آجر، کاشی، و ظروف سفالین و فلزي در کارخانه مجوز آن نیست که سرمایه

محتمال، نه فلزات به مقدار   .خود رم فقط دو کارخانۀ بزرگ داشت یک کاغذ خانه و یک صباغخانه. قدیم نسبت دهیم

در . رسیده است کافی در دسترس بوده است نه سوخت، و منافع حاصل از سیاست شریفتر از درآمد صنعت به نظر می

هاي شمال ایتالیا،  در کارخانه. هاي ایتالیاي مرکزي، تقریباً تمامی کارگران و برخی از مدیران برده بودند کارخانه

هنوز آن قدر زیاد بودند که به توسعۀ ماشینها فرصت بردگان . نسبت آزادگان زیادتر از قسمتهاي جنوبی بود

کرد؛ برخی تدبیرها، که به  دادند؛ کار عاري از توجه بردگان و رقابت محدود در تولید امکان اختراع را زیاد نمی نمی

جب آمد، از این نظر که ممکن بود بر اثر پیشرفت ابزارهاي فنی مو جویی در مصرف نیروي کار فراهم می منظور صرفه

شد، و قدرت خرید مردم بسیار کمتر از آن بود که تولید مکانیکی را تشویق یا حتی  بیکاري گردد هم از ابتدا طرد می

چرخ منگنه، : البته چندین ماشین ساده وجود داشت که در دنیاي یونان و مصر و ایتالیا معمول بود. پشتیبانی کند

چرخ بافندگی، جرثقیل، و قرقرة بزرگ، و قالب دوار براي  تلمبۀ پیچی، چرخ آب، آسیاب دامی، چرخ ریسندگی،

به همان اعال درجۀ صنعتی رسیده بود که ) میالدي 96سال (اما زندگی ایتالیاییان در این هنگام  …. گري کوزه

توانست از آن  بر اثر وجود دستگاه بردگی و تمرکز شدید ثروت، مشکل می. زندگی تا قرن نوزدهم امکان آن را داشت

کرد که از هر صاحب سهمی در  حقوق رم از ایجاد تشکیالت بزرگ به این وسیله جلوگیري می. بیشتر صنعتی شود

را نهی کرده بود و تشکیل » با مسئولیت محدود«شرکتهاي . خواست که قانوناً شریک مسئول باشد شرکت صنعتی می

از آنجا که بانکها نیز به محدودیتها دچار . ادد شرکتهاي تضامنی را فقط براي انجام قراردادهاي دولتی اجازه می

در هیچ موقع توسعۀ صنعتی رم یا ایتالیا . توانستند براي کارهاي بزرگ سرمایه تأمین کنند اند، کمتر می بوده

.توانست با توسعۀ صنعتی اسکندریه یا مشرق هلنیستی برابري کند نمی

III – وسایط نقلیه  

در آن موقع مردم پیاده . هاي چرخدار در هنگام روز در رم قدغن بود ارابهاز زمان قیصر تا کومودوس، حرکت 

در مورد مسافات بعیدتر، سوار اسب . شدند بردند حمل می رفتند یا به وسیلۀ صندلی و تخت روانی که بردگان می می

صد کیلومتر  مسافت مسافرت با دلیجان عمومی به طور متوسط به روزي حدود. شدند یا گاري یا ارابۀ اسبی می
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کیلومتر را با گاري در هشت روز طی کرد؛ پیکهایی که خبر مرگ نرون  1290در یک مورد، قیصر مسافت . رسید می

که شبانروز با شتاب در   تیبریوس،. کیلومتر را در سی و شش ساعت پیمودند 535بردند  را براي گالبا به اسپانیا می

پست دولتی، با ارابه یا اسب . نوشت تا به بالین برادر محتضر خود برسد کیلومتر را در 1000در سه روز   حرکت بود،

پیمود، آوگوستوس آن پست را به تقلید از پست ایران ایجاد کرده  کیلومتر می 160حاضر در تمامی ساعات، روزي 

ربوط به مردم یا نام آن پست چاپار عام بود، چون در خدمت امور م. نمود بود، چون براي ادارة امپراطوري ضروري می

فقط با اجازة مخصوص از طریق   افراد غیر دولتی، بندرت،. کرد منافع عامه بود، یعنی مکاتبات رسمی را حمل می

که مزایاي خاصی را در اختیار   توانستند از آن پست استفاده کنند، یا گذرنامۀ دولتی می) به معنی دوال(» دیپلم«

برخی اوقات از وسیلۀ . کرد اشخاصی که اهمیت دیپلماتیک داشتند معرفی میدر راه به   گذارد و او را، حامل می

به وسیلۀ همین تلگراف . اي به نقطۀ دیگر بود شد، و آن ارسال عالیم نوري از نقطه ارتباطی سریعتري استفاده می

توسط چاپار  مکاتبات غیررسمی. هاي حامل غالت به پوتئولی بسرعت به اطالع رم نگران رسید بدوي، ورود کشتی

هایی در دست است حاکی از آن که در دورة امپراطوري  نشانه. شد مخصوص یا بازرگانان یا دوستان مسافر حمل می

در آن زمان نامه کمتر اما بهتر نوشته . اند رسانده اند که پست خصوصی را به مقصد می شرکتهاي خصوصی بوده

پذیرفت  ختري و جنوبی در زمان قیصر به همان سرعت انجام میدر هر صورت حرکت اخبار بر فراز اروپاي با. شد می

هایی که قیصر از بریتانیا جهت سیسرون در رم ارسال  م نامه ق 54در سال . که تا قبل از احداث راه آهن رواج داشت

رفت، سی روز در  ، که با شتاب از رم به لندن میپیلسر رابرت  1834در سال . داشت در بیست و نه روز بدو رسید

.راه بود

ها در حکم شاخک حساس قانون روم  این جاده. هاي کنسولی کمک گرفت ارتباط و حمل و نقل تا حد زیادي از جاده

ا در دنیاي باستان ه این جاده. شد بودند، و اعضایی بودند که به وسیلۀ آنها حکم روم در حکم ارادة تمامی قلمرو می

تا پدید . آهن در قرن نوزدهم قابل مقایسه بود انقالبی تجارتی به وجود آوردند که از حیث نوع با انقالب ناشی از راه

هاي امپراطوري در  هاي اروپا در قرون وسطی و دورة معاصر به پاي جاده بخار، جاده  آمدن حمل و نقل به وسیلۀ قوة

کیلومتر جادة سنگفرش داشت؛  19300جادة اصلی و  372ایتالیا به تنهایی در آن هنگام . رسید نمی آنتونینهازمان 

شاهراه از فراز . هاي درجه دوم داشت اي از جاده کلیومتر شاهراه رهفرش شده و شبکۀ گسترده 82000امپراطوري 

شاهراههاي دیگري به وین، ماینتس، . ، پاریس، رنس، روان، و بولونی کشیده شده بودجبال آلپ تا لیون، بوردو

گذشت تا جادة  اي از کنارة دریاي آدریاتیک می رسید؛ و از آکویلیا جاده آوگسبورگ، کولونی، اوترشت، و لیدن می

بردند  ان نهر سر راه، مسافر میپلهاي عظیم جاي قایقهایی را که، در عرض هزار. اگناتیا را با تسالونیکا مربوط کند

متر، عالیم سنگی مسافت باقیمانده به شهر بعدي، را مشخص  1600هاي  هاي کنسولی به فاصله در جاده. گرفتند

در . در فواصل معین، براي مسافران خسته نیمکت نهاده بودند. عدد باقی است 4000از این عالیم . ساختند می

کیلومتر کاروانسرایی  50در هر . و در آن اسب تازه نفس براي کرایه  ي توقف بود،کیلومتري ایستگاهی برا 16فواصل 

نقاط توقف عمده شهرها بودند که معموال . داد خانه را انجام می بود که در ضمن کار دکان و میکده و فاحشه

غالب . شدند ه میهاي خوب داشتند که در برخی موارد متعلق به حکومت بلدي بودند و توسط آن ادار میهمانخانه

کردند، و دزدان دیگر، با وجود پادگان سرباز، در هر ایستگاه،  داران، در فرصت مناسب، مسافران را لخت می مسافرخانه

ها و ایستگاهها و فواصل  شد خرید که در آنها جاده راهنماهاي مسافرت را می. ساختند ها را در شب ناامن می جاده

بردند و شب  کردند وسایل و غالمان خود را همراه می ها حذر می مندان که از مسافرخانهثروت. بین آنها نموده شده بود

  .خفتند را در گاري تحت محافظت خویش یا در خانۀ دوستان یا مأموران سر راه می
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 با وجود تمامی این اشکاالت، احتماال میزان مسافرت در ایام نرون از هر زمان دیگري پیش از تولد ما بیشتر بوده

زمین «و پلوتارك از » .روند تا مناظر دور را ببینند بسیاري مردم به مسافرتهاي دور می«: گوید سنکا می. است

رومیان » .گذرانند ها و روي کشتی می بهترین قسمت عمر خود را در مسافرخانه«گوید که  سخن می» پیمایانی

کندند، و در  ، نام خود را روي بقایاي تاریخی میرفتند تحصیلکرده دسته دسته به یونان و مصر و آسیاي یونانی می

داشت، نزد  هاي هنري در معابد هوا برشان می از دیدن مجموعه. گشتند جستجوي آبها یا آب و هواي شفابخش می

به  بیدکررا به جاي آثار  پاوسانیاسگمان  خواندند و بی فیلسوفان یا معلمان معانی بیان یا طبیبان مشهور درس می

.بردند عنوان راهنماي مسافرت به کار می

این سیاحتهاي بزرگ معموال شامل مسافرتی در یک یا چند کشتی تجارتی بود که از صدها راه تجاري مدیترانه را در 

» .بندرگاهها و دریاها را بنگر، پر از سفاین عظیمی که بیش از خشکی جمعیت دارند»  :گوید نالیس مییوو. نوشتند می

بندي آنها، بار کردن ماسه به  بندرهاي رقیب رم، پوتئولی، پورتوس، و اوستیا، سخت به کار ساختمان کشتی و آب

هاي بزرگ  هاي یدك بین کشتی انداختن کشتی هاي غالت و توزین آنها، به کار عنوان وزنۀ تعادل، پیاده کردن کیسه

فقط از قایقهاي حامل غالت روزي بیست و . تا ساحل، و غوص در دریا به دنبال کاالهاي به آب افتاده اشتغال داشتند

اگر حمل و نقل سنگ بنا، فلزات، روغن، . رفتند پنج قایق در روزهاي هفته برخالف جریان رودخانۀ تیبر باال می

از تجارت آکنده و : کنیم اران کاالي دیگر را بر مجموعۀ فوق بیفزاییم، تصویري از آن رودخانه مجسم میشراب، و هز

پر از سر و صداي ماشینهاي بارگیري و حمل، مملو از کارگر بندر، باربران، وکالي جهاز، بازرگانان، دالالن، و 

  .بارنویسان

هاي سابق به طور متوسط بزرگتر  اروزن نیز داشتند و از کشتیکردند و یک یا چند رج پ ها با بادبان حرکت می کشتی

اما این . متر بود17,5متر طول داشت و بلندي تیرك آن  128گوید که  کشی می آتنایوس دربارة سفینۀ غله. بودند

تن، و چند تایی تا هزار تن بار  250ها سه عرشه داشتند؛ بعضی  برخی از کشتی. خیلی استثنایی بوده است

. نفر ـ اعم از مسافر و ملوان ـ بوده است 600گوید که ظرفیت آن  یوسفوس از یک کشتی سخن می. رفتندگ می

مسافر و  1300اي را به بلندي منارة پارك مرکزي در نیویورك به انضمام دویست ملوان و  کشتی دیگري مناره

با این وصف، مسافرت، همان طور . کرده است بوشل گندم و مقداري پارچه و فلفل و کاغذ و شیشه حمل می 93000

بین نوامبر و مارس فقط چند کشتی . هنوز خطرناك بود  که بولس حواري تشخیص داده بود، جز از کنارة ساحل،

جرئت عبور از میان مدیترانه را داشتند، و در وسط تابستان حرکت به سمت مشرق به واسطۀ بارهاي چهل روزة 

و هر بندرگاه صاحب اسم و رسمی یک   ت در شب در این هنگام زیاد شده بود،حرک. ساالنه تقریباً غیرممکن بود

براي از میان بردن دزدي دریایی و به . خطر دزدان دریایی در مدیترانه تقریباً از بین رفته بود. فانوس دریایی داشت

در ده نقطۀ دیگر هاي کوچک که  منظور از پا درآوردن طاغیان به واسطۀ گرسنگی، آوگوستوس، اضافه بر دسته

امپراطوري مستقر کرده بود، دو دسته ناوگان جنگی عمده را در راونا در کنارة دریاي آدریاتیک و در میسنوم واقع در 

توان فهمید که،  خوانده است از اینجا می» شکوه عظیم صلح رومی«آنچه را که پلینی . خلیج ناپل متوقف ساخته بود

  .شود دو دسته ناوگان شنیده نمی مدت دو قرن، کمترین خبري از این

ساعات و ایام حرکت مسافران تا حد زیادي غیر قطعی بود، چون تعیین حرکت کشتی با آب و هوا و صالح تجارت 

از آتن به اسکندریه ـ اما مسافران غذاي خود را همراه ) دالر 1,20(نرخ پایین بود ـ مثال دو دراخما . بستگی داشت

سرعت نیز مانند نرخ کرایه پایین بود و به حکم باد تغییر . خوابیدند ب ایشان به روي عرشه میبردند، و محتمال غال می

دریاي آدریاتیک را ممکن بود یکروزه پیمود یا، مانند . شد کرد؛ به طور متوسط ساعتی شش گره پیموده می می

گره راه  230د در بیست و چهار ساعت سفینۀ تندرو ممکن بو. سیسرون، از پاتراي تا بروندیسیوم سه هفته در راه بود
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شد به اسکندریه رفت یا از گادس به اوستیا، و چهار روزه از  اگر باد مساعد بود، شش روزه از سیسیل می. طی کند

ترین و خطرناکترین مسافرتها سفر ششماهه از عدن در عربستان تا هندوستان بود، چون بادهاي  طوالنی. اوتیکا به رم

در وقت نامعلومی، . هاي دزدپرور در تماس باشند کرد که در تمامی مدت سفر با کناره را مجبور میها  موسمی کشتی

میالدي، ناخدایی به نام هیپالوس، از یونانیان اسکندریه، موسم معین این بادها را تعیین کرد و به  50قبل از سال 

آن . بدون خطر از وسط اقیانوس هند گذشت توان مستقیماً و روي نقشه آورد و نشان داد که در فصلهاي معین می

ها از  از آن پس، کشتی. کشف از لحاظ اهمیت در آن دریا تقریباً معادل سفر کریستوف کلمب از اقیانوس اطلس بود

میالدي، ناخداي اسکندرانی دیگري،  80در حدود سال . رسیدند بنادر مصري در دریاي سرخ چهل روزه به هند می

به صورت کتابچۀ راهنما براي بازرگانانی » دورنمایی از دریاي اریتره«اي تحت عنوان  رساله که نامش مجهول است،

در این مدت، کشتیرانان دیگري راههاي . کردند نوشت که در طول ساحل شرقی افریقا و با هندوستان تجارت می

تا آن . وي و روسیه یافته بودنددریایی از طریق اقیانوس اطلس به سوي گل و بریتانیا و گرمانیا و حتی اسکاندینا

.ها و انسان به خود ندیده بود تاریخ، آن قدر که حافظۀ بشري به یاد داشت، هرگز دریا آنهمه کشتی و فراورده

IV – مهندسان  

 ها که پیوست، آن بندرگاهها و اسکله ها را به یکدیگر می آن پلها که جاده. بردند ها که کاالها را می ها و جاده آن کشتی

رساند، و آن گندآبروها که آب مردابهاي روستایی  ها که آب پاك و صافی را به رم می داد، آن آبراهه ها را راه می کشتی

هاي بزرگ  برد، همه کار مهندسان رومی و یونانی و سوري بود که با دسته و مواد فاسد شدة شهر را به خارج می

کشیدند  یا سنگهاي وزین را با قرقره روي جرثقیل یا تیر عمودي می بارها. کردند کارگر آزاد و لشکري و برده کار می

کرد و روي دستگاهی قرار داشت و با نیروي انسان یا  کردند که توسط چیزي مانند چرخ چاه کار می یا بلند می

ر داشتند، هایی که در سه مرحله در عقب هم قرا براي رودخانۀ غیر قابل اطمینان تیبر، با دیواره. چرخید حیوان می

اي را در اوستیا  بندرگاه چند دهانه .نشودرود، بستر گل آلود آن پدیدار  کناره درست کردند تا وقتی آب پایین می

  کارتاژ،  سنوم،براي کالودیوس، نرون، و ترایانوس الیروبی کردند؛ بندرگاههاي کوچکتري در مارسی، پوتئولی، می

دریاچۀ فوکینوس را خالی . از نو گشودند  که اسکندریه بود،  بروندیسیوم، و راونا باز کردند؛ و بزرگترین بندرگاهها را،

مردابهاي کامپانیا را آن قدر . کردند و بستر آن را براي کشاورزي، با حفر تونلی در میان کوه سنگی، احیا نمودند

  .استهاي آن محل  مناسب شد؛ دلیل این امر وجود آثار چندین کاخ قیمتی در ویرانه خشک کردند که براي زندگی

این مهندسان آن ساختمانهاي خیرگی بخش دولتی را به پایان رساندند که قیصر و امپراطوران با بناي آنها بیکاري را 

.ساختند م را زیبا میدادند و ر تخفیف می

این شاهراهها در قیاس با شاهراههاي کنونی چه مقامی . ترین کارهاي این مهندسان بود راههاي کنسولی از ساده

روها، که با  متر عرض داشتند، اما در نزدیکی رم، قسمتی از این عرض را پیاده 7,30متر تا  4,90ها  دارند؟ آن جاده

جویی اولیه را شجاعانه فداي  در رسیدن به هدف خود صرفه. گرفت د، میقطعات مربع مستطیل فرش شده بو

دار  روي نهرهاي بیشمار پلهاي گرانقیمت زدند، روي مردابها پلهاي طویل طاقدار و چشمه: جویی دایمی کردند صرفه

هاي کوهها  در دامنه ها باال و پایین رفتند بدون آنکه خاکبرداري و خاکریزي کنند، و آجري و سنگی بنا کردند، از تپه

سنگفرشها با مواد موجود در هر محل . رفتند هاي رفیع که با دیوارهاي حفاظتی قوي ایجاد شده بود پیش می یا کناره

سانتیمتر  2,5سانتیمتر یا قیر به قطر  15تا  10معموال سطح زیرین را با بستري از ماسه به قطر . کرد فرق می

سانتیمتر ارتفاع داشت و از سنگ و  30که » ستاتومن«اول : شد طبقه بنایی می بر این طبقه چهار. داد تشکیل می

 45تا  30، »نوکلئوس«سانتیمتر بتون کوبیده بود؛ سوم  25که » رودنس«شد؛ دوم  مالت ساروجی یا رس ترکیب می

منظم سنگ که عبارت بود از قطعات غیر » کروستا سوما«سانتیمتر طبقات بتون گسترده و نوردیده؛ و چهارم 
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سطح فوقانی . سانتیمتر 30تا  20سانتیمتر وبه ضخامت  90تا  30چخماق یا گدازة منجمد آتشفشانی به قطر 

ساختند؛  گاه سطح را با بتون می. شد که بزحمت قابل تمیز بود و درزها چنان خوب گرفته می  شد، قطعات صاف می

در بریتانیا، رویۀ جاده عبارت بود از سنگ چخماق داخل . تر ممکن بود از سنگریزه باشد هاي کم اهمیت  در جاده

. شد زیرکاري جاده آن قدر عمیق بود که توجه زیادي به زهکشی نمی. شد اي چیده می بتون که روي سطح سنگریزه

اند؛  هبسیاري از آنها هنوز هم مورد استفاد. هاي شناخته در تاریخ بودند رویهمرفته اینها پایدارترین و بادوامترین جاده

هاي سبک بود، ترك آنها را از طرف وسایل نقلیۀ  اما سراشیبی زیاد آنها، که مخصوص عبور استران بارکش و ارابه

  .کنونی ناگزیر ساخته است

رومیان از مصر، که تابع . هاي اعالي همکاري علم و صنعتند پیوستند خود نمونه ها را به هم می پلهایی که این جاده

سابقه به کار بردند و طرقی که  این میراث را به میزانی بی. مهندسی آبی را به میراث برده بودندبطالسه بود، اصول 

دو استوانۀ . ساختمان پی و پل پایۀ زیر آبی را به حد قدیم آن رساندند. تغییر مانده است نقل کردند تا زمان ما بی

کردند، آب را از میان آنها بیرون  تخته کوبی میکردند، تیرها را محکم  مضاعف از تیرهاي ضخیم در زیر آب فرو می

پایه را بنا  پوشاندند، و در روي این پی پل کشیدند، بن تیرها یا بستر آب را که عیان شده بود با سنگ یا آهک می می

 اند، مانند پل برخی از آنها از بس قدیمیند، مقدس شده. گذشت هشت پل در رم از روي رودخانۀ تیبر می. نهادند می

سوبلیکیوس که ممکن نبود فلز در آن به کار رود؛ و برخی از آنها چنان خوب ساخته شده است که مانند پل 

طاقی که در معماري به عنوان طاق رومی ساخته شده است از . اند فابریکیوس تا زمان ما هم قابل استفاده مانده

.سفید پوستان قرار گرفتهمین جا آغاز شد و به صورت پل بر فراز صدها هزار نهر در جهان 

اگر کسی به آب فراوانی که «. اند ها بزرگترین عملی هستند که رومیان به انجام رسانده پنداشت آبراهه پلینی می

هاي رفیعی  ماهرانه براي مصارف متعدد عمومی و خصوصی به شهر آورده شده است توجه کند، اگر متوجه آبراهه

شدند ببیند و  و اگر کوههایی که بایست سوراخ می  فاع آب الزم بوده است،شود که براي حفظ تصاعد و میزان ارت

تر  شدند مشاهده کند، چنین نتیجه خواهد گرفت که در تمامی کره چیزي از آن شگفت  گودالهایی که بایست پر می

از میان قنات کیلومتر بوده است،  2‘100هاي دوردست چهارده آبراهه، که طول مجموع آنها قریب  از چشمه» .نیست

آورد، و میزان آبی که به هر فرد می رسید معادل  گالن آب به رم می 300‘000‘000و باالي طاقهاي باشکوه، روزانه 

هاي سربی سوراخ  عیب نبودند، لوله این ساختمانها بی. رسد مقدار آبی است که امروز در هر شهر مترقی به افراد می

اما  .بودندها از مصرف افتاده  تا خاتمۀ دورة امپراطوري غربی، تمامی آبراههشد و محتاج مرمتهاي متوالی بود؛  می

نشینیها، کاخها، آبنماها، باغها، باغهاي عمومی، و  ها، اجاره ها آب بسیار به خانه وقتی در نظر بگیریم که همین آبراهه

ماند  کردند، و باز هم آن قدر آب می رسانیدند که در آن واحد هزاران نفر در آنها استحمام می حمامهاي عمومیی می

شویم که، با وجود حکومت  ساختند، اندك اندك متوجه می هاي مصنوعی می که براي نیروهاي دریایی دریاچه

شد و در تمام تاریخ یکی از  میوحشت و فساد، رم در دنیاي باستان پایتختی بود که بهتر از سایر پایتختها اداره 

  .بهترین شهرهاي مجهز بود

در رأس ادارة آب، در انتهاي قرن اول، سکستوس یولیوس فرونتینوس قرار داشت که کتابهایش او را مشهورترین 

را  قبل از رسیدن به این مقام، با عنوان پرایتور فرماندار بریتانیا بود و چند دورة کنسولی. اند ساخته مهندس رومی 

پرداخت  جست که هم به امر حکومت می مانند دولتمردان بریتانیایی کنونی، آن قدر از وقت استفاده می. گذرانده بود

فن حرکت (» ستراتژي«کتابی دربارة علم نظامی منتشر کرد که قسمت آخر آن به عنوان . نوشت و هم کتاب می

. باقی گذارده است» در آب شهر رم«و یادداشتهاي شخصی خود را دربارة آبرسانی شهر رم به عنوان  استباقی ) سپاه

ها در نهان از  خانه اي را که کاخها و فاحشه فساد و تبهکاري را، که هنگام تصدي شغل خود در اداره یافت، و نحوه
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اصالحات . دهد آب ماند، شرح می حرصی که یک بار رم بیگرفتند، آن هم با چنان  هاي عمده انشعاب می لوله

هاي عظیم با  کیست که به قیاس این آبراهه«: گیرد دهد، و مانند پلینی چنین نتیجه می مصممانۀ خود را توضیح می

در این بیان با یک رومی مقابلیم که صریحاً » سود یونانیان جرئت ورزد؟ خاصیت یا آثار مشهور اما بی اهرام بی

توانیم سخنش را درك کنیم و قبول  می. ودگراست و به زیبایی، اگر با فایده همراه نباشد، چندان التفاتی نداردس

بهاي در خالل این کتا. داشته باشد، محتاج آب پاکیزه است پارتئونداشته باشیم که شهر، قبل از آنکه مانند یونان 

شویم که حتی در عصر مستبدان هم رومیانی از نوع قدیم بودند، هنوز هم مردان توانا و کامل و  دور از هنر متوجه می

شدند امپراطوري با وجود سوء حکومت پیشرفت کند، و راه را به سوي عصر طالیی  مدیران مؤمنی بودند که باعث می

.گشودند حکومت سلطنتی می

V - بازرگانان  

ورانی  در یک سر این رشته پیله. سابقه رساند حکومت و حمل و نقل بازرگانی دریاي مدیترانه را به عظمتی بیبهبود 

گرداندند؛ حراجیهاي سیاري که  بودند که از کبریت گوگردي گرفته تا حریر گرانبهاي خارجی را در سراسر کشور می

کردند؛ بازارهاي روزانه و بازار  فراري را اعالن میضمناً در شهر سمت جارچی داشتند و کاالهاي گمشده و بردگان 

کردند، و از  دار تدلیس می زدند، با ترازوهاي نادرست یا سرك اي؛ دکاندارانی که با خریداران چانه می هاي دوره مکاره

داشتند که  چشم مراقب بازرسان اوزان و مقیاسات بودند؛ و یک پله باالتر، در این نردبان تجارت دکانهایی قرار  گوشۀ

در بندرها یا نزدیک آنها عمده . اینها ستون فقرات صنعت و تجارت بودند. فروختند کاالهاي ساخت خود را می

فروختند؛ گاه مالک یا ناخداي  فروشان می فروشان بودند که کاالهایی را که تازه از خارج آمده بود به مشتریان یا خرده

  .فروخت از عرشۀ کشتی می کشتی تجارتی مال التجارة خود را مستقیم

خرید و شاد هم  فروخت، می داشت ـ بیش از آنچه می» نامساعدي«مدت دو قرن ایتالیا در تعادل خارجی خود وضع 

شد؛ و اما سایر  شراب، روغن، ظروف و آالت فلزي، شیشه، و عطریات از کامپانیا صادر می  ظروف سفالین،. بود

فروشان در تمامی نقاط امپراطوري عمالی  در این ضمن، عمده. شد اري میمحصوالت ایتالیا در داخل کشور نگاهد

فروشندگان سیاري از اهالی یونان یا سوریه   کردند، و بازرگانان خارجی، داشتند که براي ایتالیا اجناسی خریداري می

آمد تا  ز جهان به رم میاجناس ظریف نیمی ا  با این جریان مضاعف،. جستند در ایتالیا داشتند که برایشان مشتري می

: گوید آیلیوس آریستیدس می. هایشان را زینت دهد ذائقۀ رومیان طراز اول را خوش آید، بدنشان را بپوشاند، و خانه

از سیسیل، غالت، گاو، » .هر که بخواهد تمامی کاالهاي جهان را ببیند، یا در سراسر جهان سفر کند یا در رم بماند«

آمد؛ از شمال افریقا، غالت و روغن؛ از سیرنائیک،  کاریهاي ظریف، مجسمه، و جواهر میپشم، منبت  شراب، چرم، 

سیلفیوم؛ از افریقاي میانه، حیوانات سبع براي میدان گالدیاتورها؛ از اتیوپی و افریقاي شرقی، عاج، عنتر، الك سنگ 

، روغن، دد، لیمو، چوب، مروارید، رنگ و مرمر کمیاب، اوبسیدین، ادویه، و بردگان سیاهپوست؛ از افریقاي غربی  پشت،

آهن، شنگرف، گندم، پارچۀ سفید، چوب پنبه، اسب،    قلع، مس،  نقره، سرب،  گاو، پشم، طال،  مس؛ از اسپانیا، ماهی،

گاو، ماکیان، ظروف سفالین،   شراب، گندم، الوار، سبزي،  گوشت خوك، و بهترین زیتون و روغن زیتون؛ از گل، لباس،

هاي  ؛ از بریتانیا، قلع، سرب، نقره، چرم،گندم، گاو، برده، صدف، سگ، مروارید، و اشیاي چوبی؛ از بلژیک، گلهو پنیر

آمد؛  از گرمانیا، عنبر، برده، و خز می. دادند تا براي معدة اشراف جگر غاز فراهم آوردند غاز را پیاده به ایتالیا سوق می

طال؛ از یونان و جزایر آن، ابریشم ارزان، پارچۀ سفید، شراب، روغن، عسل، الوار، و  گاو، آهن، نقره،  از درة دانوب، گندم،

آمد؛ از  ماهی، خز، چرم، و غالم می  از حدود دریاي سیاه، غالت،. و طال  مرمر، زمرد، دارو، آثار هنري، عطریات، الماس،

  رناي و انجیرهاي دیگر، عسل، پنیر،شراب، انجیر سمو  کتان لطیف و پارچۀ پشمی، پارشمن،  پارچۀ  آسیاي صغیر،

شراب، ابریشم، پارچۀ کنفی، شیشه، روغن، سیب، گالبی، آلو، انجیر، خرما،   روغن، و چوب؛ از سوریه،  صدف، فرش،
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عطریات، و دارو؛ از عربستان، کندر، صمغ،   انار، گردو، بلسام، ارغوان صوري، و صنوبر لبنانی؛ از پالمورا، منسوجات،

جواهر،   شیشه،  غالت، کاغذ، پارچۀ سفید،  دارچین، و سنگهاي گرانبها؛ از مصر،  زنجبیل، لودانوم،رمکی، صبر زرد، م

صیدا، صور، انطاکیه،   هزاران نوع کاالهاي ساخته شده از اسکندریه،. سنگ خارا، بازالت، مرمر سفید، و سنگ سماق

آمد، و مواد خام و پول از غرب به شرق  طرسوس، رودس، افسوس، و سایر شهرهاي بزرگ شرق به رم و غرب می

.رفت می

از پارت و ایران، جواهر، جوهریات . با خارج امپراطوري نیز تجارت وارداتی محسوسی برقرار بود  از این گذشته،

از چین ـ از طریق پارت یا هند یا قفقاز ـ ابریشم پرورده  .شد حیوانات سبع، و خواجه وارد می  کمیاب، تیماج، فرش،

. دادند شد و هموزن آن طال می پنداشتند که از درخت گرفته می رومیان ابریشم را محصول گیاهی می. آمد یا خام می

در . بافتند و در آنجا براي خانمهاي رومی و سایر شهرها لباس می  ، رفت مقدار زیادي از این ابریشم به جزیرة کوس می

میالدي، ایالت نسبتاً فقیر مسنیا ناچار شد زنان را از پوشیدن لباسهاي بدن نماي ابریشمین در مراسم  91سال 

ها، فرش، جواهر، عنبر،  در مقابل، چینی. اي دل قیصر و آنتونیوس را لرزاند مذهبی نهی کند، کلئوپاترا با چنین البسه

گویند که در سال  مورخان چینی از ایلچیهایی سخن می. کردند طوري وارد میدارو، و شیشه از امپرا  فلزات، رنگ،

. اند ـ مارکوس آورلیوس آنتونینوس ـ نزد امپراطور هوان ـ تی آمده» آن ـ تون«از راه دریا از طرف امپراطور  166

زده سکۀ رومی که تاریخ شان. اند اند که خود را سفیر معرفی کرده رود که این عده تاجرانی بوده احتمال بیشتري می

از هندوستان فلفل، . ضرب آنها مربوط به زمان از تیبریوس تا مارکوس آورلیوس است در شانسی به دست آمده است

، گیاههاي طبی، عاج، آبنوس، )اي که کریستوف کلمب به دنبال آن راه افتاد همان ادویه(  سنبل هندي، و ادویۀ دیگر

. آمد و فیل می  پشم، یاقوت، لعل، الماس، اسباب آهنین، لوازم آرایش، منسوجات، ببر،صندل، الجورد، مروارید، عقیق، 

توان فهمید که ایتالیا از هیچ کجا جز اسپانیا به  حد این تجارت و ولع رومیان را نسبت به تجمالت از اینجا می

 1200قط از یک بندر مصري هر سال گوید ف استرابون می. کرد واردات نداشت اي که از هندوستان کاال وارد می اندازه

کرد و در  هندوستان، در مقابل مقدار کمی شراب، فلزات، و ارغوان وارد می. رفت کشتی به هندوستان و سیالن می

مبلغی در همین حدود به . داشت ـ شمش یا سکه دریافت می  سسترس 100‘000‘000مقابل بقیه ـ بیش از سالی 

  .شد ا داده میعربستان و چین و محتمال اسپانی

ایتالیا در صدد . این تجارت وسیع تا دو قرن موجب سعادت بود، اما اساس نادرست آن عاقبت اقتصاد رم را تباه کرد

بست تا بتواند  کرد و به مردم مالیات می آن نبود که واردات را با صادرات متعادل کند؛ معادن صد ایالت را ضبط می

شد و عشق به  ترین معادن تهی می هاي پرمایه از آنجا که رگه. المللی خود برآید بینپولی تهیه کند که از عهدة موازنۀ 

یکی تسخیر : تجمالت خارجی همچنان ادامه داشت، روم سعی کرد که از دو راه خود را از ورشکستگی نجات بخشد

بود ـ یعنی هر چه کمتر مناطق معدنی جدید از قبیل داکیا، و دیگر از راه تنزل عیار پول رایج که زمانی بی عیب 

وقتی مخارج اداره و جنگ هر چه بیشتر به مبلغ منافع . شمش به کار برند و هر چه بیشتر مسکوك ضرب کنند

اتکاي ایتالیا به . جنس بپردازد، و از عهده بر نیامد  امپراطوري نزدیک شد، روم مجبور گردید که در مقابل جنس،

داد که سایر کشورها  اتی آن کشور بود؛ هر لحظه که قدرت آن را از کف میکرد ضعف حی غذایی که از خارج وارد می

در این مدت مستعمرات نه فقط پیشرفت و رفاه حال، بلکه . را وادار به ارسال غذا و سرباز کند، اجلش فرا رسیده بود

و   از بنادر شرقی ناپدید شدند،ابتکار اقتصادي را از سر گرفته بودند؛ بازرگانان ایتالیایی در قرن اول میالدي تقریبا، 

در حرکت نوسانی . حال آنکه بازرگانان سوري و یونانی در دلوس و پوتئولی برقرار و در اسپانیا و گل چند برابر شدند

  .شد که بر مغرب زمین تسلط یابد آسوده خاطر تاریخ، یک بار دیگر مشرق زمین آماده می
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VI - بانکداران  

شد؟ نخست از راه حفظ مسکوك نسبتاً قابل اطمینان که در سراسر جهان  ه پرداخت میمخارج تولید و تجارت چگون

دراي  هاي رومی از زمان جنگ اول کارتاژي بتدریج کاهش قیمت پیدا کرده بودند، چون خزانه تمامی سکه. معتبر بود

وزن . کاالست آسان یافته بودپرداخت دیون دولتی را با اجازه دادن به توسعۀ تورمی که نتیجۀ ازدیاد پول و تقلیل 

 14,2م به  ق 87در  گرم،  28,3به  202گرم، از سال  56,6م به  ق 241گرم مس بود، در سال  453آس، که در اصل 

در قرن آخر جمهوري، سرکردگان به نام خود سکۀ طال . گرم تقلیل یافته بود 7,1میالدي به  60و در سال   گرم،

هاي دورة امپراطوري که به نام امپراطوران بود  سکه. ادتاً یکصد سسترس ارزش داشتها ع کردند، و این سکه ضرب می

مبنی بر مهر کردن سکه با تمثال خود به   امپراطوران از رسم قیصر،. هاي سرکردگان زاده شده بود از همین سکه

تند با مس ضرب کردند و ساخ در این هنگام، سسترس را که سابقاً با نقره می. نشانۀ تضمین دولتی، پیروي کردند

نرون مقدار نقرة موجود در دینار را به نود درصد سابق آن تقلیل داد، ترایانوس به  .بودقیمت آن معادل چهار آس 

و سپتیمیوس سوروس به  هشتاد و پنج درصد، مارکوس آورلیوس به هفتاد و پنج درصد، کومودوس به هفتاد درصد،

. نرون وزن سکۀ طال را از یک چهلم لیور طال به یک چهل و پنجم تقلیل داد، و کاراکاال به یک پنجاهم. پنجاه درصد

اما ظاهراً درآمد نیز تا زمان مارکوس آورلیوس به . ها همراه بود کاهش عیار مسکوکات همیشه با افزایش قیمت

ن تورم تحت کنترل طریقۀ سهلی در خالص کردن بدهکاران به زیان بستانکارانی شاید ای. شده است تناسب زیاد می

ماند، ثروت را تا حد رکود اقتصادي و انقالب سیاسی  بوده است که اگر توانایی و امکان برتر ایشان بالمنازع می

ترین سیستمهاي مالی در ترین و موفق  علی رغم این تغییرات، سیستم مالی رم را باید یکی از ثابت. ساخت متمرکز می

مدت دو قرن یک استاندة پولی واحد در سراسر امپراطوري اعتبار داشت و ، با این واسطۀ ثابت، سرمایه . تاریخ دانست

.و تجارت چنان شکفت که در خاطرة بشر نظیر نداشت

پذیرفتند،  با سود را میدادند، حساب جاري و پس انداز  عمل صراف را انجام می: در نتیجه بانکداران همه جا بودند

انداختند و  سرمایه به کار می  نمودند، کردند، امالك را اداره کرده خرید و فروش می چک مسافرتی و حواله صادر می

این سیستم بانکداري از یونان و شرق یونانی . دادند کردند، و به افراد یا شرکتها وام می قروض را جمع آوري می

لغات سوري و بانکدار مترادف   مغرب زمین بیشتر در دست یونانیان و سوریان بود؛ در گل، آمد، حتی در ایتالیا و می

نرخ بهره، که بر اثر یغماي مصر به دست آوگوستوس به چهار درصد تقلیل یافته بود، پس از مرگ او به شش . بودند

  .صد، رسیددرصد ترقی کرد و تا فرا رسیدن عصر قسطنطین به حداکثر قانونی خود، دوازده در

میالدي توسعه و اتکاي متقابل و بغرنج بانکها و تجارت را در امپراطوري کامال  33آشوب و اضطراب مشهور سال 

آوگوستوس سخاوتمندانه پول سکه زده و خرج کرده بود، به این تصور که جریان سریع پول و نرخ . سازد گر می جلوه

این تشویق به عمل آمد، اما از آنجا که این جریان تا . رت خواهد شدپایین بهره و باال رفتن قیمتها موجب تشویق تجا

سپري نشده بود که عکس . م، که ضرب عجوالنۀ مسکوك قطع شد ق 10توانست ادامه یابد، هنوز سال  ابد نمی

تیبریوس در فرضیۀ عکس فرضیۀ آوگوستوس افراط کرد ـ وي معتقد بود که صرفه . العملی به وقوع پیوست

مخارج حکومت را بشدت محدود کرد، صدور مسکوك جدید را ناگهان ممنوع . رین اقتصاد بهترین آنهاستت جویانه

به سبب   کمبود واسطۀ مبادله که نتیجۀ این کار بود،. سسترس را در خزانه احتکار کرد 2‘700‘000‘000ساخت، و 

سقوط کرد، نرخ بهره باال رفت، قیمتها . سرازیر شدن پول به سمت مشرق زمین در ازاي تجمالت، سخت تر شد

سنا . طلبکاران به بدهکاران فشار آوردند، بدهکاران رباخواران را تعقیب کردند، و پول به وام دادن تقریباً از رواج افتاد

سعی کرد از خارج رفتن سرمایه به این وسیله جلوگیري کند که هر سناتور را مکلف سازد نسبت زیادي از دارایی 

در نتیجه سناتورها طلبهاي خود را مطالبه کردند و اراضی مرهون یا بیع . الیا به زمین تبدیل کندخود را در ایت
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چون سناتور پوبلیوس سپینتر به بانک بالبوس . شرطها را ضبط کردند تا پول فراهم آورند، و در نتجیه بحران آغاز شد

انون جدید از حساب خود در بانک بردارد، سسترس را در اطاعت از ق 30‘000‘000و اولیوس اطالع داد که باید 

در همان موقع، انقراض مؤسسۀ سئوتس و پسران در اسکندریه بر اثر غرق سه کشتی . مؤسسه اعالم ورشکستگی کرد

حامل ادویۀ گرانبها، و سقوط مؤسسۀ عظیم صباغی متعلق به مالکوس در صور، موجب شیوع این خبر شد که بانک 

چون کسانی . ه واسطۀ مطالبات زیادي که از این سه مؤسسه داشت ورشکست خواهد شدماکسیموس و ویبو در رم ب

که در آن حساب داشتند به شتاب شروع به برداشتن وجوه خود از این بانک کردند، بانک درها را بست و بعداً، در 

تقریباً در همان . کرد همان روز، بانک برادران پتیوس که از آن بزرگتر بود از پرداخت پول به مشتریان خودداري

بانکهاي روم یکی . اند کارتاژ، کورنت، و بیزانس ورشکست شده  زمان خبر رسید که مؤسسات بزرگ بانکی در لیون،

تیبریوس باالخره، براي . شد وام گرفت پول را فقط به نرخهاي خیلی باالتر از حد قانونی می. پس از دیگري بسته شد

سسترس، سه ساله، بدون ربح، با  100‘000‘000اجباري اراضی را معلق ساخت و مقابله با بحران، قانون خرید 

دادند، در نتیجۀ اقدام تیبریوس، مجبور شدند بهره را  افرادي که پول وام می. ضمانت ملکی، میان بانکها توزیع کرد

.پایین بیاورند؛ پول از خفا به در آمد، و بتدریج اطمینان بازگشت

VII – طبقات  

. گفتند پرستید، و در عین حال همه جز بانکداران از پول بد می وار می همه کس در روم پول را با تمنایی دیوانه تقریباً

پنداري عسل از پول نقد در دست  اگر می«این جمله را در دهان خدایی نهاده است که  خوداووید ضمن اشعار 

جبروت «ـ و یک قرن پس از او، یوونالیس » .کنی بیخبري تر است، چقدر از عصري که در آن زندگی می رینشی

قانون روم تا آخر دورة امپراطوري مانع آن بود که طبقۀ سناتورها . گوید را به نیشخند تهنیت می» مقدس ثروت

گریختند که  ورها بدین وسیله از دست قانون میخود را در تجارت یا صنعت به کار اندازند؛ و با اینکه سنات  سرمایۀ

داشتند سرمایۀ ایشان را به کار اندازند، از عمال خود نفرت داشتند و حکومت به  غالمان آزاد شدة خود را وا می

پس از تمامی انقالبات و . شناختند موجب تبار را تنها جانشین حکومت به اعتبار پول یا اعتقادات یا شمشیر می

برجستگان سناتوران و سوارکاران، قضات و مأموران، . سیمات طبقاتی قدیم منتها با القاب باقی مانده بودتلفات، تق

یا » وضیع«شدند، اعم از اینکه شرافت ذاتی یا مکتسب از مقام باشد؛ دیگران عموماً  خوانده می» شریف«عموماً 

در چندین شغل دولتی بدون حقوق و با : آمیخت حس شرافت غالباً با وقار غرور آمیز سناتور می. بودند» مستضعف«

کرد، براي مردم تفریحات و  ضرر شخصی خدمت می کرد، وظایف مهم را با میزان معقولی از لیاقت و کمال اداره می

ساخت، و مقداري از  کرد، برخی از بردگان خود را آزاد می دید، به موکلین خود کمک می ورزشهاي رزمی تهیه می

به واسطۀ تکالیف مربوط به مقام . کرد از طریق خیرات، چه بعد و چه قبل از مرگ، با مردم تقسیم می دارایی خود را

.سناتوري، هر سناتور مکلف بود یک میلیون سسترس داشته باشد تا بتواند سناتور شود یا بماند

ین یکی، بزرگترین ثروتها اما به استثناي ا. سسترس داشت 400‘000‘000یکی از سناتورها به نام گنایوس لنتولوس 

امپراطوران در ضمن که اختیارات سنا را . در شهر رم متعلق به بازرگانانی بود که از معامله یا تجارت ابا نداشتند

تقلیل دادند، به طبقۀ تاجر با اعطاي مقامات عالی روي خوش نشان دادند، صنعت و تجارت و مالیه را تحت حمایت 

. هاي طبقۀ شریفزادگان به نیروي سوارکاران متکی ساختند مپراطوري را در مقابل دسیسهخود قرار دادند، و امنیت ا

سسترس و نامزد شدن از طرف شخص امپراطور  400‘000عضویت در سلک روم یا طبقۀ بازرگانان مستلزم داشتن 

  .الناس بودند در نتیجه، بسیاري از افراد چیزدار در زمرة عوام. بود

رهمجوشی از تاجران نامزد نشده، کارگران آزاد زاده، دهقانان مالک، معلمان، طبیبان، پلبینها اکنون دیگ د

یک . کرد و نه بر حسب شغل سرشماري، پرولتاریا را بر حسب فرزندان تعریف می. هنرمندان، و آزاد شدگان بودند
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غالب » .کنند ور تقدیم نمیالناسی که چیزي جز فرزند به کش عوام«: خواند رسالۀ کهنۀ التینی ایشان را چنین می

کردند؛ این نرخ در  کار می) سنت امریکایی 40(ها و تجارت شهر به نرخ روزي یک دینار  ایشان درکانها و کارخانه

استثمار ضعیف به دست قوي، مانند خوردن، امري طبیعی است و . قرنهاي بعد ترقی کرد، اما نه به سرعت قیمتها

باید انتظار داشت که این وضع در همۀ اعصار و در هر نوع جامعه و . سرعت است تفاوت این دو با یکدیگر فقط در

روزگاري مردم همه فقیر بودند . حکومتی موجود باشد، اما کمتر مانند رم باستان با بیرحمی و شدت قرین بوده است

الوصف، از ذلت  مع. برد رنج میساید و از آگاهی بر آن  و از فقر خود خبر نداشتند؛ اما اینک فقر شانه به شانۀ غنا می

محض، با خیریه، با هدایاي تصادفی اربابان به موکالن، و با میراثهاي بزرگوارانۀ افراد ثروتمندي نظیر بالبوس، که براي 

  .شد هر شهرنشین رومی بیست و پنج دینار ارث گذارد، جلوگیري می

توانست از بردگی برهد، ثروتی به  هر فرد توانا می شد؛ با این وصف، تقسیمات طبقاتی به حد طبقات ارثی متوقف می

اي بود با حقوق کامل، و نوادة او  پسر بردة آزاد شده آزاده. هم رساند، و در خدمت امپراطور به مقامی رفیع برسد

.اي به نام پرتیناکس امپراطور هم شد چیزي نگذشته بود که نوادة بردة آزاد شده. توانست سناتور شود می

غالباً امور مالی امپراطوري در مستعمرات، . رن اول، بسیاري از مقامات مهم را غالمان آزاد شده گرفته بودنددر طی ق

آزاد . و معادن و کان سنگ و امالك امپراطور، و تهیۀ مایحتاج اردوهاي ارتش به ایشان سپرده بود  هاي رم، آبراهه

کردند و مشاغل  سوري بودند کاخهاي امپراطوري را اداره میشدگان و بردگان که تقریباً عموماً در اصل یونانی یا 

صنایع کوچک و تجارت به طور روزافزونی تحت نظارت آزاد . حساسی را در کابینۀ امپراطوري بر عهده داشتند

برخی از ایشان بزرگترین ثروتهاي . داران و مالکان بزرگی شدند برخی از آزادشدگان سرمایه. گرفت شدگان قرار می

گذشتۀ ایشان ندرتاً عالیق عالیه یا موازین اخالقی در ایشان به ودیعه نهاده بود؛ این بود که، . ن خود را گرد آوردندزما

آوردند و  پول را بدون قید و شرط به دست می. شد پس از آزاد شدن؛ پول مهمترین و تنها عالقۀ زندگی ایشان می

فی که از تریمالخیو کرده شدیداً پوست از گردة ایشان برآروده پترونیوس در وص. کردند بدون ابراز سلیقه خرج می

و سنکا با شدت کمتري در خشم خود نسبت به ایشان به نو کیسگانی که کتابهاي خوش جلد را براي تزیین   است،

العمل حسادت آلود  رود که این نیشخندها تا حدي عکس احتمال می. زند خواندند لبخند می خریدند و نمی می

بود و  اي باشد که به چشم خود شاهد تخطی نسبت به حقوق مسلم قدیم خود در مورد استثمار و تجمل می طبقه

  .آوردند ببخشد توانست کسانی را که براي شرکت در مداخل و قدرت آن سر بر می نمی

. داد رم انجام میاي شده باشد که غالب کارهاي دستی را در  کامیابی آزادشدگان قاعدتاً بایست موجب امیدواري طبقه

نفر یا تقریباً نصف جمعیت و در ایتالیا  400,000م، تعداد غالمان را در شهر رم به  ق 30بلوخ، در حدود سال 

برده  20,000اگر بتوان سخن افراد مخلوق آتنایوس را پذیرفت، برخی رومیان . نفر تخمین زده است 1,500,000

  . داشتند

اس مشخصی بپوشند در سنا رد شد تا مبادا بردگان متوجه نیروي عددي خود پیشنهاد مبنی بر اینکه بردگان لب

میالدي نسبت غالمان را به آزادگان در پرگاموم یک به سه ذکر کرده است ـ  170جالینوس در حدود سال . شوند

ندکی رود که این نسبت در شهرهاي دیگر هم با اختالف ا یعنی بیست و پنج درصد یا یک چهارم ، و احتمال می

) دالر 105000(سسترس  700,000سسترس بابت غالم مزرعه بود تا  330قیمت آدمیزاد از . مصداق داشته باشد

سسترس  4000اما قیمت متوسط در این هنگام . پرداخت  استاد دستور زبان،  که مارکوس سکاوروس بابت دافنیس،

م و برده بودند، و غالب کارهاي دستی یا دفتري و هشتاد درصد کارمندان صنایع و خرده فروشی غال. بود) دالر 400(

مستخدم   :غالمان خانگی کارهاي گوناگون داشتند. گرفت انجام می »المال ممالیک بیت«دستگاه دولت توسط 

که الاقل (ور، آموزگار، آشپز، سلمانی، نوازنده، نساخ، کتابدار، هنرمند، طبیب، فیلسوف، خواجه، شاهد  شخصی، پیشه
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شد  در رم بازار مخصوصی بود که در آن می. شدند ، و شل و لنگ که با نقص خود اسباب تفریح می)دش ساقی می

زدند و  بردگان خانگی را گاه کتک می. دست یا مردان سه چشم یا غول یا کوتوله یا مخنث خرید پا و بی غالمان بی

. خواست مشروب نخوردند قدر که او میپدر نرون به این علت آزادشدگان خود را کشت که آن . کشتند احیاناً می

آالت شکنجۀ چوبی «تراود  سنکا در شرحی که از خشم در رسالۀ خود داده است در موردي که اثر خشم از قلم او می

شد، قالبی  و سایر ابزارهاي عذاب، سیاهچالها و سایر زندانها، آتشهایی که در زندانها گرد ابدان زندانیان افروخته می

را » کشید، انواع مختلف زنجیر و مجازاتهاي گوناگون و در هم دریدن اندامها و داغ زدن پیشانی می که اجساد را

کند که، در حینی  یوونالیس خاتونی را وصف می. کند؛ و اینها هم ظاهراً جزئی از زندگی بردگان مزارع بود توصیف می

و اووید معشوقۀ دیگري را توصیف کرده . یانه بزنندداد غالمان را پیاپی تاز دادند، دستور می که به گیسویش جعد می

کرد؛ اما این داستانها نشان قریحۀ ادبی دارند و نباید با تاریخ اشتباه  که سنجاق مویش را در بازوي خدمتکار فرو می

.شوند

ر را ما در خطر آن هستیم که راجع به ظلم و جور گذشته غلو کنیم، همان طور که جنایت و سوء اخالق زمان حاض

رفته رفته سرنوشت بردگان خانگی . دهیم ـ چرا که شیوة ظلم هر چه نادرتر باشد جالبتر است نیز چند برابر جلوه می

شدند، به واسطۀ هواخواهی متقابل، به  ها پذیرفته می در دورة امپراطوري به واسطۀ آنکه روز به روز بیشتر در خانواده

ایستادند، و به واسطۀ امنیت و دوام استخدام که  ها به خدمت بردگان میواسطۀ رسم زیباي مالکان که در برخی بخش

هاي گور  کردند، و سنگنبشته بردگان را از لذت زندگی خانوادگی محروم نمی. در زمان ما استثنایی است بهتر شد

: ده استمثال بر سنگی نوشته ش. بردگان حاکی از همان لطف و مهري است که نسبت به آزادگان ابراز شده است

ترین و نشاط  اند که شش ماه و سه روز زیست و شیرین پدر و مادر ائوکوپیون این سنگ را به یادبود او برافراشته«

مراثی دیگر حاکی از عطوفیترین روابط » .هر چند به زبان نیامد، بزرگترین سعادت ما بود  ترین کودکان بود که، بخش

زادة  اي را مانند پسرش دوست داشته است؛ نجیب است که مستخدم در گذشتهاربابی اعالم کرده : بین ارباب و غالمند

نالد؛ زنی دانشمند  اي بر مرگ کودکی که سپردة او بوده است می جوانی بر مرگ دایۀ خود ماتم گرفته است؛ دایه

مرگ غالم شعر تسلیتی براي فالویوس اورسوس در «ستاتیوس . یادبودي ظریف به خاطر کتابدار خود افراشته است

براي غالمان به خطر افکندن جان خود براي حفظ جان اربابان عملی غیر معمولی نبود، . او سروده است» محبوب

رفتند، و برخی از ایشان جان خود را فداي ارباب  بسیاري از ایشان به طیب خاطر با اربابان خود به تبعید می

کردند، بعضی از ایشان با غالمان خود  آزاد و با ایشان ازدواج میبرخی از مالکان غالمان یا کنیزان خود را . کردند می

تلطیف اخالق و حساسیت، عدم حفظ تمایز ناشی . شد غذا می کردند؛ سنکا با غالم خود هم مانند یک دوست رفتار می

رمغان از رنگ نژادي بین مالک و برده، اصول عقاید رواقی، و کیشهاي عاري از اختالف طبقاتی که از شرق به ا

داري سهمی داشتند؛ اما عوامل اصلی این تخفیف یکی همان منفعت اقتصادي بود که  آمد، همه در تخفیف برده می

بسیاري از بردگان به واسطۀ . آورد، و دیگري ترقی قیمت غالمان مالک از حسن رفتار با بردگان به دست می

ز قبیل تندنویسان، دستیاران تحقیق، منشیان و مدیران تواناییهاي فرهنگی عالیی که داشتند مورد احترام بودند ـ ا

توانستند براي خود دست  در بسیاري موارد غالمان می. مالی، هنرمندان و طبیبان، استادان دستور زبان، و فیلسوفان

ال در معمو. نگاه دارند» پول تو جیبی«به تجارت زنند، قسمتی از درآمد خود را به مالک بدهند، و بقیه را به عنوان 

توانست به وسیلۀ این گونه درآمدها، یا با خدمات صادقانه یا استثنایی، یا به واسطۀ  مدت شش سال یک غالم می

.جذبه و لطف شخصی به آزادي برسد

تا فرا . اوضاع و احوال کارگران و حتی بردگان تا حدي بر اثر ایجاد کولگیا یا انجمنهاي کارگران سر و صورتی یافت

خوانیم، از این کولگیاها به تعداد زیاد به وجود آمده بود و هر یک اختصاص به صنف  که تاریخ آن را میرسیدن زمانی 
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لبک زنان، و  صنفهاي جداگانۀ ترومپت نوازان، بوق زنان، کالریون نوازان، نی زنان، شیپورك زنان، نی: معینی داشت

عموماً سلسله مراتبی از قضات و یک یا چند : ید شده بودکولگیا معموال از شهرداري ایتالیا تقل. غیره تشکیل شده بود

این اصناف . گرفتند ساختند و ساالنه برایش عید می رب النوع مخصوص صنف خود داشتند که معبدي براي آن می

خت پذیرفتند که پشتیبان آنان باشند و با پردا کردند، و ایشان می نیز مانند شهرها از مردان و زنان ثروتمند تقاضا می

اگر این انجمنهاي صنفی را با . مخارج گردشها و تاالرهاي جلسه و مقابر ایشان به تعارفات ایشان جواب بدهند

ایم؛ اینها را بهتر است به صورت مسالک اخوت مسیحی  هاي کارگران زمان خود متعادل بدانیم، اشتباه کرده اتحادیه

ثروتمندان . ط و تفریح برادرانۀ آنان و کمک سادة متقابل ایشانپایان آن و نشا دید، با مقامات و عناوین افتخاري بی

در کولگیا تمامی . گذاشتند هاي خود چیزي براي آنها می کردند و در وصیتنامه تشکیل این اصناف را تشویق می غالباً 

ادگان در شورا یک و در برخی از این کولگیاها بردگان با آزادز. »خواهر«یکدیگر بودند و تمامی زنان » برادر«مردان 

  .مسلم بود که چون بمیرد، یادبودي مجلل خواهد داشت» عضو متشخص«براي هر . نشستند جا می

توان راضی کرد تا تمامی  در قرن آخر جمهوري، مردمفریبان فرق مختلف کشف کردند که بسیاري از کولگیاها را می

  بود که انجمنهاي صنفی آالت سیاسی پاتریسینها، افراد آن به نامزد معینی در انتخابات رأي بدهند، بدین طریق

. توانگران، و تندروان شدند؛ و فسادي که ایشان را به رقابت واداشته بود به انهدام حکومت دموکراسی روم کمک کرد

قی آوگوستوس، به استثناي چند کولگیاي مفید، با. قیصر این کولگیاها را غیر قانونی ساخت، اما آنها از نو احیا شدند

  .کرد مارکوس آورلیوس وجود آنها را تحمل می. ترایانوس باز همه را غیر قانونی ساخت. را منحل کرد

. دادند آشکار بود که در تمامی این مدت، خواه به صورت قانونی و خواه به صورت غیر قانونی، به فعالیت خود ادامه می

.ندگی مردم نفوذ کرد و بر آن تسلط یافتاي شدند که مسیحیت از طریق آن به ز وسیله  در خاتمۀ کار،

VIII - اقتصاد و دولت  

حکومت در دورة امپراطوري تا چه حد کوشید بر زندگی اقتصادي نظارت داشته باشد؟ حکومت سعی کرد که 

 مالکیت دهقانی را احیا کند و تا حد زیادي با شکست مواجه شد؛ در اینجا امپراطوران روشنفکرتر از سنا بودند، زیرا

دومیتیانوس درصدد برآمد که کشت غالت را در ایتالیا تشویق کند، اما . مالکان امالك وسیع بر سنا چیره بودند

وسپاسیانوس از این راه سنا را مجبور کرد که او را . توفیقی نیافت؛ در نتیجه ایتالیا همواره در وحشت قحط و غال بود

سپتیمیوس . م منبع عمدة گندم ایتالیا بود، در قبضۀ خود داشتبه امپراطوري بپذیرد؛ او مصر را، که در آن هنگا

دولت بایست ورود و توزیع غالت را تضمین و بنابراین . سوروس همین کار را با تصرف افریقاي شمالی انجام داد

ا را تضمین داد؛ کالودیوس جبران زیان آنه کردند مزایایی می به بازرگانانی که غله به ایتالیا وارد می. کرد کنترل می

تأخیر یا شکستگی بحریۀ حامل غالت . هاي این گونه بازرگانان را از مالیات بر اموال معاف ساخت کرد و نرون کشتی

  .توانست مردم رم را به انقالب تهییج کند در این هنگام تنها چیزي بود که می

ـ معادن، کانهاي سنگ، شیالت، اقتصاد رم نوعی تجارت آزاد بود که به واسطۀ مالکیت دولت بر منابع طبیعی 

لژیونها آجر و کاشی مورد نیاز ساختمانهاي خود را . رسوبهاي نمکی، و قطعات عظیم اراضی مزروع ـ تعدیل شده بود

ساختن اسلحه و . گرفتند ساختند، و خود غالباً در کار ساختمان و بخصوص در مستملکات مورد استفاده قرار می می

هاي دولتی که در قرن  هاي دولتی بود؛ و ممکن است همان نوع کارخانه حصر به کارخانهماشینهاي جنگی محتمال من

ساختمانهاي دولتی معموال با چنان نظارت شدید دولتی . شویم در قرن اول هم موجود بوده باشد سوم از آنها خبر می

اد و خرابی پیمان در حداقل گرفت و فس شد که کار به خوبی انجام می به پیمانکاران خصوصی به مناقصه داده می

میالدي، کارهاي آزاد به طور روزافزون وسیلۀ آزادشدگان امپراطور و به دست بردگان  80در حدود سال . ممکن بود

  .ظاهراً در تمامی اوقات، تقلیل بیکاري یکی از مقاصد دولت در تعهد این کارها بود. شد دولتی انجام می
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مالیات فروش و عوارض گمرکی خفیف و گاه باج عبور اجناس از روي پلها و  صدي یک. تجارت زیاد تحت فشار نبود

اما اگر . شهربانان، تحت روش مقررات عالی، بر خرده فروشی نظارت داشتند. از وسط شهرها تنها مضیقۀ تجارت بود

از نظایر خود در  بیان یکی از افراد خشمگین مخلوق پترونیوس را بتوان باور کرد، این شهربانان به هیچ وجه بهتر

» .داران همواره باز است و پوزة سرمایه …. سازند با نانوایان و دیگر بدکاران از همین قبیل می«: ازمنۀ دیگر نبودند

امور مالی تحت تأثیر تصرفات حکومت در پول رایج و رقابت خزانه داري بود که ظاهراً بزرگترین بانکدار امپراطوري 

داد، و در مورد ساکنان شهرها،  داشت و با اخذ بهره به ایشان وام می ورزان را گرو برمیرفت؛ محصول کشا به شمار می

گشود و  گرفت که درهاي منابع و بازارهاي جدید را می تجارت از جنگ کمک می. گرفت اثاث ایشان را به رهن می

ترسی به هند را در قبال بدین نحو که لشکرکشی گالوس به عربستان، دس. آورد طرق تجاري را تحت نظارت در می

ها آن بود که خواتین و خوانین  پلینی از این شکایت داشت که غرض از لشکرکشی. رقابت اعراب و پارتها تأمین کرد

.رومی در انتخاب انواع عطریات آزادتر باشند

سسترس  1‘500‘000‘000درآمد ساالنۀ دولت در زمان وسپاسیانوس . در ثروت روم باستان نباید مبالغه روا داشت

وسیلۀ انباشتن ثروتهاي . بوده ـ و این از خمس بودجۀ شهر نیویورك در زمان ما کمتر است) دالر 150‘000‘000(

بزرگ از طریق تولید انبوه هنوز شناخته نبود یا شناخته بود اما مورد توجه نبود، و صنایع و تجارت عظیم و قابل اخذ 

کرد و در مورد به راه انداختن  حکومت رم براي بحریه کمتر خرج می. ودمالیات زمان حاضر را به وجود نیاورده ب

از آنجا که صنایع تا حد زیادي داخلی . کرد، نه با وام کرد؛ با همان درآمد خود زندگی می قرضۀ ملی هیچ خرجی نمی

. شد مالیات نمیگشت و دچار چندین  هاي آن مانند امروز براي رسیدن به مصرف کننده چند دست نمی بود، فراورده

بیش از ما براي خود و کمتر از ما براي . کردند، نه براي بازارهاي عمومی مردم بیشتر براي محل خود چیزي تولید می

گرفتند، ساعتهاي بیشتر اما با شدت  بدن خود را بیشتر به کار می. کردند اند کار می دیگران که به چشم هم نیامده

از عهدة رقابت با . آمد ناراحتی نداشتند هزاران وسیلۀ تجمل که به خوابشان هم نمی کردند، و از فقدان کمتري کار می

آمدند؛ اما از چنان سعادتی برخوردار بودند که ملل مدیترانۀ  ثروت ما، حتی در آن سالها که کم حاصلتر است، بر نمی

ن خود اوج ترقی مادي دنیاي باستان اند؛ و ای قبل از آن خبر نداشتند و، به طور کلی، از آن پس هم به خود ندیده

  .بود
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فصل شانزدهم

  روم و هنر آن

  میالدي 96 –م  ق 30

  

I – دین به یونان  

ایجاد . قبل از آوگوستوس مردمی جنگجو بودند، پس از او فرمانروا شدند. رومیان در حد خود مردم هنرمندي نبودند

پول گزاف . شمردند گتر از آفرینش یا التذاذ از زیبایی مینظم و امنیت را از طریق حکومت خیري عظیمتر و امري بزر

. نگریستند پرداختند؛ اما به هنرمندان زنده به عنوان کارگر پست به تحقیر می به بهاي آثار استادان در گذشته می

یاست، فقط حقوق و س» .داریم پرستیم، سازندگان آنها را منفور می در ضمن که بتها را می«: گفت سنکاي مهربان می

به استثناي . رسید و از میان هنرهاي دستی فقط کشاورزي، آن هم به دست کارگران، طریق شریف زندگی به نظر می

کردند و با  تقریباً همگی با دست کار می. معماران، غالب هنرمندان روم برده یا آزاد شده یا اجیر یونانی بودند

از این سبب، هنر . کمتر به فکر ضبط زندگی یا نام ایشان افتادندمؤلفان التینی . وران در یک طبقه جا داشتند پیشه

اي تاریخ هنر رم را ثبت و ضبط نکرده است، در  رومی تقریباً بکلی بی نام و نشان است؛ هیچ گونه شخصیت زنده

حالی که داستان جمالشناسی یونان را کسانی همچون مورون، فیدیاس، پراکسیتلس، و پروتوگنس روشنی 

ها، نقوش برجسته، و عکسها و  ها، گلدانها، مجسمه در اینجا مورخ ناچار است براي فهرست کردن سکه. دبخشن می

به این امید بیهوده که مگر تراکم آنها با زحمت بسیار بتواند شکوه انبوم روم را . عمارات از اشیا سخن گوید نه از افراد

یابد و نه از طریق هوش و  ش یا لمس به روح دست میمحصول هنر از طریق چشم یا گو. به خواننده منتقل سازد

عالم کلمات فقط یکی از چند . شود چون آن آثار را به صورت افکار و کلمات درآوریم، از زیبایی آنها کاسته می. فهم

هر یک از حواس عالمی از آن خود دارد، بنابراین هر هنر وسیله و واسطۀ خاص خود را داراست که . عالم است

  .نویسد حتی هنرمند هم دربارة هنر بیهوده می. اند به الفاظ ترجمه شودتو نمی

ایم که در ابتدا سرمشق و  پیش از رسیدن به آن هنر یونانی را دیده: بدبختی خاصی هنر رومی را فرا گرفته است

روم به واسطۀ  سازد، هنر همچنانکه هنر هند به واسطۀ اشکال عجیب خود ما را مشوش می. نماید استاد هنر رومی می

مدتها پیش، این ستونها و سرستونهاي دوریک و یونیایی و . نشاند تکرار یکنواخت اشکال آشنا حرارت ما را فرو می

حتی . ایم هاي شاعران و فرمانروایان و خدایان را دیده کورنتی، این نقوش برجستۀ نرم خیال انگیز، این نیمتنه

اصالت رومی » درهم«پومپئی تقلیدي از اصل یونانی است؛ فقط آن ترتیب انگیز دیوارهاي  گویند نقشهاي اعجاب می

یقین است که هنر عصر . آزارد دارد و آن هم تصویري را که ما از وحدت سادگی، و خودداري هنر کالسیک داریم می

ق سیسیل و اشکال و طرق و آرمانهاي زیبایی خاص هالس از طری. آوگوستوس در روم به نحو بال منازعی یونانی بود

ایتالیاي یونانی و از طریق کامپانیا و اتروریا و باالخره از طریق یونان و اسکندریه و مشرق زمین هلنی به هنر رومی 

و . هنرمندان یونانی به مرکز جدید ثروت و حمایت سرازیر شدند  هنگامی که روم خداوندگار مدیترانه شد،. راه یافت

هایی از  هر فاتح رومی نمونه. نی براي معابد و کاخها و میدانهاي رومی ساختندشمار از شاهکارهاي یونا کپیهاي بی

. هاي بازماندة آثار یونانی را بیابد کرد تا گنجینه هر فرمانروایی شهرها را زیر و زبر می. آورد آثار یونانی به وطن باز می

د که آهنگ هنر رومی را تا مدت یک قرن اي ش هاي ربوده شده یا خریده ها و مجسمه به تدریج ایتالیا موزة نقاشی

.روم را دنیاي هلنیستی بلعیده بود  از لحاظ هنري،. معین کردند
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اي میان  از یک لحاظ هم، چنانکه خواهیم دید، تاریخ هنر روم عبارت است از مبارزه. اما این تمامی حقیقت نیست

قالي واقعپردازانۀ بومی ایتالیا، براي آنکه خود را از آرشیتراو وطاق؛ و از لحاظ دیگر تاریخ هنر روم عبارت است از ت

هنر یونانی به جاي انسان خدایان را تصویر کرده، به جاي افراد خاکی . هجوم هنر یونانی به شبه جزیره نجات دهد

ت مثل افالطونی را نمودار ساخته، و به جاي آنکه در جستجوي حقیقت ادارك و اظهار برآید، دنبال کمال اعالي صور

آن هنر بومی مردانه که به نقر و نگار اشکال بر مقابر اتروسکی کمک کرده بود میان فتح یونانیان و نشئۀ . رفته بود

اما عاقبت قالب هلنیستی را در هم شکست و، با پیکرتراشی واقعپردازانه، . دوستانۀ نرون به خواب رفته بود یونان

روم از طریق این هنرها و . ، در هنر کالسیک انقالب کردنقاشی امپرسیونیستی، و معماري خاص طاق و گنبد

  .همچنین از طریق زیباییهایی که به عاریت برده بود مدت هجده قرن پایتخت هنري دنیاي غرب شد

II – روم زحمتکش  

رو به شمال در کنار  بگردد و از اوستیا فالویوسآمد که گرد روم  مسافري که در زمان باستان در صدد آن برمی

ها را  ها و دره شد که خاك تپه کرد، قبل از هر چیز متوجه سرعت جریان گل آلود آب می رودخانۀ تیبر حرکت می

فرسایش، اشکال تجارت دو : انگیزي بآسودگی خفته است در این حقیقت ساده نکات غم. برد همراه خود به دریا می

پوشاند ساکنان  در رودخانه، الیروبی مرتب دهانۀ تیبر، و سیالبهایی که تقریباً هر بهار زمینهاي پست روم را میسره 

راند که فقط به آن دسترسی داشتند و غالباً غالتی را که در انبارهاي واقع در بندرگاه ذخیره  را به طبقات باالتري می

ها را به خرابی و انسان و حیوان را به دیار مرگ  رفت، خانه هنگامی که آب پایین می. ساخت شد نابود می می

.کشاند می

افتاد که به مسافت سیصد متر در  می) بازار بزرگ(چشمانش به امپوریون  شد، میچون این مسافر به شهر نزدیک 

آن سوي . و صداي کارگران و انبارها و بازارها و اجناس متحرك انباشته بود کنارة شرقی رودخانه قرار داشت و از سر

دست » اعتصاب نشسته«م به  ق 449و  494امپوریون تپۀ آونتینوس واقع بود که در آن پلبینهاي خشمگین در سال 

، و پشت باغها در ساحل چپ این نقطه باغهایی قرار داشت که قیصر در وصیت خود به مردم بخشیده بود. زده بودند

هنوز (در نزدیکی ساحل شرقی، کنار پل زیباي آیمیلیوس، میدان گاو فروشها بود که دو معبد . قرار داشت یانیکولوم

هاي  تپه  در قسمت دور دست شمال، در طرف راست،. االهۀ سرنوشت و االهۀ بامداد در آن بودند) موجودند

در ساحل چپ این نقطه . پاالتینوس و کاپیتولینوس پدیدار بود که کاخها و معبدها روي آن هر دو را پوشانده بودند

در شمال مرکز شهر، آن سوي ساحل شرقی، چمنهاي . باغهاي آگریپا و آن سوي باغها تپۀ واتیکان قرار داشت

تئاترهاي بالبوس و پومپیوس، سیرك . پشت یکدیگر داده بودند دار و ساختمانهاي تزیینی میدان مارس پشت به دامنه

در همین جا بود که لشکریان . فالمینیوس، حمامهاي آگریپا، و ستادیوم دومیتیانوس در همین قسمت واقع بود

دم جستند تا جایزه را بربایند، مر دادند، ارابه سواران بر یکدیگر سبقت می کردند، ورزشکاران مسابقه می تمرین می

  .شد تا تقلید دموکراسی را درآورد کردند، و انجمن در دورة امپراطوران تشکیل می توپ بازي می

. دید که به سرویوس تولیوس منسوب بود شد، بقایاي دیواري را می چون آن مسافر در حدود شمالی شهر پیاده می

خته بود، اما قدرت اسلحۀ رم و امنیت م از نو سا ق 390رود که رم آن دیوار را پس از هجوم گلها در  احتمال می

دیوار دیگري برافراشته نشد، و ) میالدي270(ظاهري پایتخت بارو را رها کرد تا ویران شود؛ و تا زمان آورلیانوس 

هایی به صورت طاقنماهاي یک  در میانۀ دیوار دروازه. برافراشته شدن آن دیوار نشان از میان رفتن امنیت رم بود

چون . زیر دیوار رد شوند از  هاي عظیم که، نام خود را از آن گرفته بودند، ی باز کرده بودند تا جادهطاقی یا سه طاق

زد، باغهاي مشخص و ممتاز سالوستیوس و  مسافر حصار شهر را در قسمت شرقی و سپس قسمت شمالی دور می

دید و  یانوسی، و کالودیوسی را میهاي مارکیانوسی، آپ چادرهاي گرد گرفتۀ پاسداران امپراطور و طاقهاي آبراهه
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. کرد کویرینالیس، ویمینالیس، و اسکویلینوس را مشاهده می  هاي پینچیان، سپس در سمت راست خود بترتیب تپه

شد، از میان دروازة کاپنا در دامنۀ جنوبی  چون از دیوار دور و پیاده از جادة آپیانوسی به سمت شمال غربی روانه می

شد تا در فوروم  سوي جادة نوا و سپس در طرف شمال از میان تعدادي طاقنما و عمارت رد میتپۀ پاالتینوس به 

.قدیم که سر و قلب رم بود بایستد

فروشندگان به ) میالدي 96(متر؛ اما در این هنگام  60متر در  180این میدان در اصل بازارگاهی بود به ابعاد 

؛ جز آنکه در تاالرهاي ستوندار نزدیک میدان باز هم افراد سهام هاي نزدیک یا سایر فورومها رفته بودند کوچه

کردند، یا با وکال در طرق گریز  بستند، در دیوانها از خود دفاع می فروختند، با دولت پیمان می شرکتهاي مالیاتی را می

اي براي خدایان و معابد  معابد ساده نیویورك،گرد میدان، مانند حوالی وال ستریت . نمودند از قانون مشورت می

عمارات  هاي سرپوشیدهبخشید و  تعداد زیادي مجسمه این میدان را زینت می. بزرگتري به نام مامون ساخته شده بود

م تا زمان قیصر این میدان محل  ق145از سال . شد چند درخت کهن حاصل نمی انداخت که از اي می بزرگ سایه

شد؛ چون منبري که  در دو سوي میدان سکوب ناطق قرار داشت که دماغۀ کشتی خوانده می. اجتماع مجالس بود

در انتهاي . ودم از آنتیوم گرفته شده زیور شده ب ق338هایی که در سال  هاي کشتی قبال در آنجا قرار داشت با دماغه

قرار داشت و آن ستونی از برنز مطال بود که آوگوستوس بر نشانۀ » فرسنگ شمار زرین«غربی میلناریوم آوریوم یا 

بر این فرسنگ شمار، قصبات عمده و فواصل آنها از رم نبشته شده . ملتقا و ابتداي چند جادة کنسولی برافراشته بود

. پیوست شده بود که در تپۀ کاپیتولینوس به معابد یوپیتر و ساتورنوس میدر قسمت غربی، جادة مقدس کشیده . بود

دید به نام فوروم یولیوس که قیصر براي کمک به فوروم قبلی  در شمال این فوروم، مرد مسافر فوروم بزرگتري می

اده شده بود؛ و ساخته بود؛ در نزدیکی این فوروم، فورومهاي اضافی بود که براي آوگوستوس و وسپاسیانوس ترتیب د

  .اندکی بعد، ترایانوس بزرگترین فوروم را در آن حدود به وجود آورد و زینت کرد

ها را که بدون  مرد مسافر، حتی در آن گردش شتابزده، گوناگونی انبوه جمعیت شهر و عدم کفایت پرپیچ و خم کوچه

بیشتر آنها گذرهاي . الی شش متر بود عرض برخی از این کوچه ها بین پنج. کرد نقشه به وجود آمده بود درك می

ها بر روي سنگفرش  یوونالیس شکایت داشت که عبور پر سر و صداي ارابه. پرپیچی به اسلوب مشرق زمین بودند

زدند راه رفتن در خیابانها را در  ساخت، و جمعیتی که هنگام عبور تنه می ناهموار به هنگام شب خواب را نامقدور می

شود راه پیش  اي که از برابر ما پدیدار می هر قدر هم شتاب کنیم، لشکر زاینده«. آورد نگ درمیوقت روز به صورت ج

زند، دیگري چوبۀ تخت  یکی آرنج به پهلویم می. آورد را بر ما بسته است و تودة در هم فشردة مردم از پس فشار می

پاهاي عظیم از هر سو . گل آجین شده است ساق پایم. کوبد، و دیگري بشکۀ شراب را روان را، یکی تیري بر سرم می

معابر عمومی وسیع با » .گذارد کنند؛ سربازي چکمۀ میخدار خود را به تمامی روي شست پایم می لگد مالم می

قطعات پنج گوش سنگ آتشفشان فرش شده بود، که گاه چنان سخت با ساروج کار گذارده شده بود که چند تایی از 

رفت فانوسی به همراه داشت یا  کوچه ها چراغ نداشت؛ هر که در تاریکی از خانه بیرون می. آن تا این زمان باقی است

درها را . شد پیمود؛ و در هر دو حال، به پاي خود، به کام دزدان متعدد درون می دنبال غالمی مشعل به دست راه می

ی که همسطح خیابان بود ـ مانند زمان ما ـ های کردند؛ و پنجره ها را شبها چفت می بستند، و پنجره با قفل و کلید می

هاي طبقات باالتر به پایین پرتاب  یوونالیس اشیایی را که اعم از مایع یا جامد از پنجره. هاي آهنی محفوظ بود با میله

ها ممکن بود شب به میهمانی شام  معتقد بود که رویهمرفته فقط دیوانه. افزاید شد به این خطرات عبور شبانه می می

.بروند و قبال وصیت نکنند

هاي  از آنجا که وسایل نقلیۀ عمومی موجود نبود که کارگران را از خانه به سر کار ببرد، غالب پلبینها در خانه

نشینی  خانۀ اجاره. کردند نشینی آجري در نزدیکی مرکز شهر یا اطاقهاي پشت یا باالي دکان خود زندگی می اجاره
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ها شش هفت طبقه  بسیاري از خانه. شد خوانده می» جزیره«شد و از این جهت  مل میمعموال یک میدان کامل را شا

. کشتند ریختند و صدها نفر از ساکنان را می بودند و چنان سرهم بندي شده بودندکه بسیاري از آنها فرو می

داده  قانون اجازه می این«ها را به حدود بیست متر محدود کرد، اما ظاهراً  آوگوستوس ارتفاع قسمت جلوي این خانه

اي که اطاق زیر بامش  بخت برگشته«است که عقب ساختمان را بیش از این اندازه باال ببرند، زیرا مارتیالیس از 

نشینی دکان بود، بعضی از آنها در  هاي اجاره طبقۀ اول بسیاري از خانه. گوید براي ما سخن می» خورد دویست پله می

معدودي نیز از طبقات باالي خود به وسیلۀ راهروي طاقدار از باالي خیابان به هم . دندطبقۀ دوم خود داراي ایوان بو

اي دیگري به صورت ساختمان الحاقی به افراد مخصوص و معینی از  در این راهرو، اطاقهاي اجاره. مربوط بودند

اوتپۀ پیروزي در پاالتینوس و سوبورا نشینی در جادة نو هاي اجاره ها یا خانه» جزیره«از این گونه . شد پلبینها داده می

ها  در این خانه. هاي ویمینالیس و اسکویلینوس بود ـ فراوان بود هایی بین تپه خانه ـ که منطقۀ آکنده از فاحشه

کارگران بارانداز امپوریون، گوشتفروشان ماکلوم، ماهی فروشان فوروم پیسکاتوریوم، گاوداران فوروم بواریوم، 

هاي  زاغه. کردند هاي رم، و منشیان و شاگردان بازرگانان زندگی می م هولیتوریوم، کارگران کارخانهفروشان فورو سبزي

.هاي فوروم قرار گرفته بود رم در کناره

فروشان، کتابفروشان،  میوه: خاست هاي دور از فوروم صفی از دکان داشتند و غوغاي کار و معامله از آنها برمی کوچه

گرزان، گلفروشان، کاردفروشان، چلنگران، داروفروشان، و سایر کارسازان حوایج و هواجس و عطاران، درزیگران، رن

سلمانیها حرفۀ خود را در هواي آزاد عرضه . آوردند هاي بیرون زدة خود بند می هوسهاي بشر شوارع عامه را با دکه

به نظر مارتیالیس یک میفروشی  ها چندان متعدد بودند که رم میکده. کردند که همه صداي ایشان را بشنوند می

هر تجارتی بدان تمایل داشت که در یک کوچه یا محله تمرکز بیابد و غالباً نام خود را بدان محل . آمد عظیم می

سازان در راستۀ  بدین ترتیب نعلین سازان در راستۀ سانداالریوس، یراق سازان در راستۀ لوراریوس، شیشه. داد می

  .ان در راستۀ مارگاریتاریوس جمع بودندویتراریوس، و گوهر فروش

گرفتند و در تجملی از آن گونه که ارسطو  در این دکانها، هنرمندان ایتالیا ـ مگر بزرگترینشان، که مزدي گزاف می

آرکسیالئوس یک میلیون سسترس از . دادند کردند ـ کار خود را انجام می براي هنرمندان خواسته بود زندگی می

سسترس بابت مجسمۀ  400,000اي از فلیکیتاس یا االهۀ خوشبختی بسازد؛ و زنودوروس  مجسمه لوکولوس گرفت تا

معماران و پیکرتراشان در ردیف طبیبان و آموزگاران و کیمیاگران بودند که . گرفت) پیک خدایان(عظیم مرکوریوس 

دادند یا برده بودند یا  را انجام می هنرهاي آزادگان را حرفۀ خود ساخته بودند؛ اما آنان که بیشتر کارهاي هنري رم

داشتند که منبتکاري و نقاشی و هنرهاي مشابه آن را  ها بردگان خود را وا می برخی از مالکان برده. آزاد شده

در این گونه دکانها، کار با تمایز کاملی تقسیم شده . فروختند کار آنان را در ایتالیا و خارج از آن می  بیاموزند، و حاصل

اي  یافتند، دیگران در قرنیزهاي تزیینی، و بعضی دیگر چشمان شیشه برخی در اشکال اختصاصی تخصیص می .بود

کشیدند و به نوبت بر  نقاشان مختلف نقوش آرابسک گل یا مناظر با حیوان یا انسان می. ساختند ها می براي مجسمه

هاي هر عصر را که بازاري داشت  ودند و عتیقهچند تن از هنرمندان جاعالن زبردستی ب. کردند سر یک تصویرکار می

» نوکیسه«خوردند، چون مانند غالب مردم  م بسهولت در این گونه مطالب فریب می رومیان قرن آخر ق. ساختند می

در دورة امپراطوري، . خواستند ارزش اشیا را به موجب کمیابی و قیمت تعیین کنند و نه به حکم زیبایی و مصرف می

تمند بودن امتیازي نداشت، ذوق و سلیقه ترقی کرد و عالقۀ صمیمانه نسبت به چیزهاي خوب و عالی که دیگر ثرو

النهرین و  اي در مصر و بین باعث شد که در چند هزار خانواده وسایل و زیورها چنان لطیف شود که فقط چند خانواده

در آن . حال را داشت که صنعت در زمان ما داردهنر براي مردم زمان باستان همان . یونان سابقاً نظیر آن را داشتند

مند شوند، اما اگر  ریزد بهره هاي مفید که اکنون از ماشین بیرون می توانستند از وفور فراورده هنگام مردم نمی
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توانستند بتدریج دور خود را با اشیایی بگیرند که شکل نهایی آن با توجه و همت پدید آمده بود  اي داشتند، می عالقه

.کرد که مخصوص چیزهاي زیباست زیستند سعادت آرام و لطیفی را عرضه می به تمام کسانی که با آن اشیا می و

III – خانۀ بزرگان  

هاي انشعابی  آمد، آن منازل را دور از مرکز شهر و بر سر جاده مسافر اگر در صدد مطالعۀ مسکن طبقۀ متوسط بر می

که از آجر و گچ سخت بود در این هنگام هم مانند سابق، به موجب حکم ها  قسمت خارجی این خانه. یافت بزرگ می

شد؛ بورژواي رومی هیچ هنري را براي تماشاي عابران  ناامنی و شدت حرارت، به سبک ساده و محکمی ساخته می

رخشید، د انبار معدود بود، بامها با کاشی سرخ می. اي بود که از دو طبقه بیشتر باشد کمتر خانه. کرد ضایع نمی

مدخل معموال در دو لنگه بود، که هر نیمه بر . گذاشتند، یا احیاناً جام شیشه هم داشت ها را با پشتبند کار می پنجره

. کف اطاقها ساروج یا کاشی بود و غالباً به صورت چهار گوشهاي منقش مرتب شده بود. گشت روي محوري فلزي می

ور حیاط مرکزي قرار داشت، و این سرمنشأ معماري جلوخان کلیسا و اطاقهاي عمدة منزل دوراد. از فرش خبري نبود

در خانۀ مردم توانگرتر، یکی دو اطاق مخصوص شستشو بود که معموال در طشتهایی به شکل . حیاط دانشگاههاست

. داشتسابقه ترقی دادند که تا قرن بیستم نظیر ن کشی را رومیان به حدي بی لوله. پذیرفت هاي فعلی انجام می»وان«

بند و بستها همه از . رساندند نشینها می ها و اجاره ها و انشعابات عمده به تمامی خانه هاي سربی آب را از آبراهه لوله

میزابها و آبریزهاي سربی باران را از بام به پایین . بزنز بود و بعضی از آنها را به صورتهاي بسیار زینتی ریخته بودند

هاي معدود، بسیاري از ویالها و  وسیلۀ حرارتی داشت، همان کلکهاي زغال چوب بود؛ خانه غالب اطاقها، اگر. بردند می

هاي هیزم یا زغال که هواي  کاخها، و تمامی حمامهاي عمومی دستگاه حرارت مرکزي داشتند که عبارت بود از کوره

  .رساند میطاقها روهایی که در کف اطاق یا دیوارها بود به ا ها یا گربه گرم را به وسیلۀ تنبوشه

براي به . هاي رومیان ثروتمند، افزوده شد در اوایل دورة امپراطوري، چیزي که کامال جنبۀ هلنیستی داشت به خانه

ال مسقف بود، حیاط شد، رومیان توانگر در پشت حیاط، که معمو وجود آوردن خلوتی که همواره در حیاط ممکن نمی

سر بازي ساختند و در آن گل و گیاه کاشتند، با مجسمه زینت کردند، دورش را ایوان کشیدند، و در وسط آن فواره 

، اطاق صنایع )براي زنان(دور این حیاط، چند اطاق اضافه کردند؛ اطاق غذاخوري، یا اندرونی . یا حوضی ساختند

ممکن بود اطاقهاي خواب اضافی و شاهنشینهاي کوچک هم باشد که . خانواده ظریفه، کتابخانه، و اطاق براي خدایان

ساختند؛ و اگر براي آن هم  اي می تر به جاي حیاط سر باز باغچه هاي کم قیمت در خانه. شد برون نشین خوانده می

گوید روي برخی  میسنکا . رویاندند گذاشتند یا روي بام گل و گیاه می هاي گل را در پنجره می جا نداشتند، جعبه

ها محلی به نام  اکثر خانه. هاي خاك کاشته بودند هاي مو و درختهاي سایه دار را در جعبه بامهاي بزرگ چفته

. دادند آفتابگیر داشتند که رومیان شکمشان را در آن آفتاب می

ریختند؛ فقیر و غنی بسیاري از رومیان از سر و صدا و حرکت رم به تنگ آمدند و به آرامش دشت و بیرون شهر گ

یوونالیس معتقد بود که هر . بطور یکسان احساساتی نسبت به طبیعت به هم رساندند که در یونان قدیم نظیر نداشت

باغ «اي آرام در ایتالیا بخرد و آن را با  کس که بتواند با اجارة یکسالۀ زیر طاقی تاریکی در رم خانۀ زیبایی در قصبه

محصور سازد و با این حال در پایتخت زندگی کند دیوانه » ایی صد تن فیثاغورسی باشداي که در خور پذیر آراسته

ها و دریا  شدند و به ویالهاي خود در دامنۀ آپنن یا سواحل دریاچه توانگران در اوایل بهار از شهر خارج می. است

در . ل التیوم باقی گذاشته استپلینی کهین شرح دلپذیري دربارة خانۀ ییالقی خود در الورنتوم بر ساح. رفتند می

اما قدري ».آنکه نگاهداري آن خرج زیادي داشته باشد ام، بی آن قدر وسیع است که در آن آسوده«: گوید وصف آن می

ایوان کوچکی که با «: دهد چنین شرح می. رسد شکسته نفسی کرده باشد دهد به نظر می که بیشتر توضیح می

اطاق غذاخوري زیبایی که با لبۀ آخر امواج بآرامی شسته ..  . .ویخته محصور استهاي پر نور و ناودانهاي آ پنجره
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چنانکه گویی منظرة سه «دارد،  عرضه می» اي در سه جهت منظره«هاي وسیع که  و با چنان توري از پنجره» شود می

کتابخانۀ نیم « دو اطاق نشیمن، یک. »که چشم انداز آفرینش جنگل و کوه است«؛ و حیاطی »دریاي مختلف است

یک اطاق خواب، و چند اطاق هم براي مستخدمان » .رسانند هاي آن در مدت روز نور را به اطاق می دایره که پنجره

حمامی داشت . و اطاق غذاخوري دوم و چهار اطاق کوچک قرار داشت» اطاق نشیمن ظریف«در جناح مقابل . دارد

ه خزینه با حرارتهاي مختلف، و یک حمام داغ که تمامی به و یک چالۀ حوض و س» رختکن دلپذیر«مرکب از یک 

در خارج، یک استخر شنا، یک زمین بازي، یک انبار، یک . شد وسیلۀ لولۀ هواي داغ دستگاه حرارت مرکزي گرم می

. باغ رنگارنگ، یک اطاق مطالعۀ خصوصی، یک تاالر ضیافت، برج رصدي با دو دستگاه ساختمان، و یک ناهار خوري

اگر  »اکنون بگویید ببینم حق ندارم وقت و عالقۀ خود را وقف این کنج خلوتگاه سازم؟«: گوید ی در خاتمه میپلین

دار امالك  توانیم تجمل دامنه سناتوري چنین ویالیی در کنارة دریا داشته باشد و ویالي دیگري در کومو، می

نظر مجسم کنیم، تا چه رسد به ملکی که اندکی بعد  تیبریوس را در کاپري یا امالك دومیتیانوس را در آلبالونگا در

براي یافتن نظیري جهت این اسراف بر هم انباشته، آن مسافر باید راهی به کاخهاي . هادریانوس در تیبور احداث کرد

یم، که اي نداشتند که از یونانیان قد رومیان در معماري داخلی عالقه. میلیونرها و امپراطوران بر تپۀ پاالتینوس بجوید

هاشان کم مایه و معابدشان پر مایه بود، تقلید کنند و کاخهاي خود را به تقلید مقر پادشاهان کشورهاي  خانه

سبک بطالسه با طالي کلئوپاترا به رم آمد و معماري شاهانه با . ساختند هلنیستی، که نیمه شرقی شده بودند، می

یافت، کاخ آوگوستوس هم از اطراف  ایف دربار افزایش میبه همان نسبت که وظ. سیاست حکومت سلطنتی همراه شد

تیبریوس خانۀ : غالب جانشینان آوگوستوس براي خود و کارمندانشان کاخهاي اضافی ساختند. پذیرفت توسعه می

.تیبریوس را ساخت، کالیگوال خانۀ گایوس را، و نرون خانۀ زرین خود را

متر مربع فقط زیر ساختمانهاي آن بود، و این ساختمانها فقط  83,500. این خانۀ طالیی یکی از عجایب رم شد

پارك عظیمی . کشید هاي اطراف سر می کیلومتر مربع بودند که از پاالتینوس به تپه 2,6جزئی از ویالي به وسعت 

آبشارها،  ها، تاکستانها، نهرها، آبنماها، خانه ها، چمنها، استخرهاي ماهی، شکارگاهها، پرنده دور کاخ بود که باغچه

شوخی . ها، و ایوانهایی به طول یک کیلومتر داشت ها، گلخانه ها، گرمخانه ها، زورقهاي شاهانه، عشرتخانه دریاچه

وقت است   شهرنشینان،. رم مسکن یک فرد شده است«: اي بر دیوار نوشت که نمودار افکار مردم بود خشمگین نکته

داخل کاخ از مرمر، برنز، طال، از فلز مطالي » .مگر آنکه ویی نیز در خانۀ نرون جا شود ـ   مهاجرت کنیم وییکه به 

سرستونهاي بیشمار کورنتی، و از هزاران مجسمه و نقش برجسته و نقاشی و اشیاي صنعتی که از دنیاي کالسیک 

برخی از دیوارها را با صدف و گوهرهاي . نیز در میان اینها بود الئوکوئون. درخشید خریده یا ربوده شده بود می

سقف تاالر ضیافت با گلهاي عاج پوشیده شده بود که به یک اشارة سر امپراطور . گرانبهاي مختلف زینت کرده بودند

اطاق غذاخوري سقفی کروي از عاج داشت و طوري نقاشی شده بود که . شد غبار عطري بر میهمانان او افشانده می

یک دسته اطاق . جلوة آسمان و ستارگان را داشته باشد، و آن سقف با ماشینهاي نهفته مدام و آهسته در گردش بود

ن رومی، هنگامی که معمارا. داد حمام گرم، حمام سرد، حمام ولرم، حمام آب نمک، و حمام گوگردي را تشکیل می

در » .عاقبت جایی پیدا کردم»  :کلر و سوروس، تقریباً بنا را به پایان رسانده بودند، نرون به آنجا نقل مکان کرد و گفت

نسل بعد، این کاخ، که در حکم کاخ ورساي در هفده قرن بعد در فرانسه بود و نگاهداري آن در میان فقر محیط 

هاي آن کولوسئوم را ساخت، و تیتوس و  وسپاسیانوس بر خرابه. توجهی شد بسیار گران و خطرناك بود، دچار بسی بی

  .ترایانوس حمامهاي عمومی عظیم خود را

رابیریوس معمارخانۀ فالویوس را براي او ساخت، ولی این . دومیتیانوس نیز مانند نرون به جنون معماري دچار بود

یک جناح آن . وه زنده و تزیینات دست کمی از آن نداشتخانه تا حد موزة نرون وسیع و عظیم نبود، اما از حیث شک
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به تنهایی شامل باسیلیکاي وسیعی بود، و این شاید همان دیوانی بوده است که امپراطور در آن به موارد فرجامی 

در کنار این . متر مربع 20,800اي بود به مساحت  همان جناح شامل حیاط سرگشوده. کرده است رسیدگی می

هاي ظریف مرمري و  اما پرده. ضیافتی بود که فرش سنگ سماق سرخ و سبز آن هنوز باقی است حیاط، تاالر

توانستند آب را که در حوض مرمرین یا آبنماهاي  هایی که ستونهاي زیبایی داشتند و از میان آنها میهمانان می پنجره

که دومیتیانوس این ساختمان را فقط در  این نکته را باید افزود. اند شد تماشا کنند از میان رفته بیرون پخش می

شک نیست که این . زیست تر آوگوستوس می برد، و معموال خود در کاخ ساده پذیراییها و براي امور اداري به کار می

عمارات شاهانه جزئی از نماي امپراطوري بود که به قصد تحت تأثیر درآوردن بومیان، مسافران، و ایلچیان ساخته 

الی که خود امپراطوران، شاید به استثناي کالیگوال و نرون، از فشار رسمی بودن این اطاقهاي شده بود؛ در ح

» از لذت انسان بودن«گریختند، و به قول آنتونینوس پیوس  تشریفاتی به آسایش و خلوت مقر خانوادة خود می

.شدند مند می بهره

IV - هنرهاي تزیینی  

رفت تا همه چیز را زیبا کند و اگر زیبا نکند، الاقل گرانبها  هنر به کار می در این کاخها و در خانۀ توانگران صدها

کف اطاقها غالباً از مرمر رنگارنگ یا موزاییک بود که ترکیب مکعبهاي ریزة رنگارنگ آن منجر به نقاشیهایی . کند

رسید؛  ت به پاي اثاث فعلی نمیاثاث چندان زیاد نبود و از حیث راح. پردازي و دوام جالب بود شد که از جنبۀ واقع می

صندلی، نیمکت، تشک، تختخواب، چراغ، و وسایل مختلف را از مواد   میز،. اما به طور کلی نقش و صنعت آنها برتر بود

گرفتند و  نقره، و طال را با دقت به کار می  عاج، مرمر، برنز،  کردند؛ بهترین چوب، ساختند و زیاد زینت می بادوام می

دادند، یا با عاج، الك سنگ پشت،  آوردند و با اشکال نبات یا حیوان زینت می خواستند از آن درمی می چیزي را که

برخی . ساختند میز را گاه از چوب گرانبهاي سرو یا لیمو می. کردند برنز منقش، یا سنگهاي گرانبها آن را ترصیع می

صندلی به انواع و اقسام بود، از چهارپایۀ تاشو . کردند ه میمیزها طال یا نقره بودند، و بسیاري را از مرمر یا برنز تهی

. گرفته تا تخت بارگاه، اما مانند صندلیهاي زمان ما آن قدر دقت در آن نشده بود که ستون فقرات را از شکل بیندازد

یک پردة . شد یهایی نازك اما محکم داشت، و غالباً به سر یا پاي حیوانی ختم م تختخوابها چوبی یا فلزي بود، پایه

میزهاي سه پایۀ برنزي با اشکال ظریف کار . نازك برنزي به جاي فنر زیر تشکی آکنده از کاه یا پشم قرار داشت

هایی که در آن کتاب  هایی قرار گرفته بود با خانه کرد، و در هر گوشه و کنار گنجه میزهاي جنبی فعلی را می

ها نیز از برنز بود که خوب صیقل  آینه. کرد و چراغ آن را روشن می. ادد منقل برنزي به اطاق حرارت می. گذاردند می

ها را، به طور افقی یا   اي را انداخته یا نقر کرده بودند؛ برخی از آینه شده بود و روي آن نقش گل یا موجودات افسانه

  .ساختند تا تصویر را به صورت الغر یا فربه مضحک منعکس سازد عمودي، مقعر یا محدب می

کرد ظروف نقره به میزان زیاد براي بازارهاي پراکنده  هاي کامپانیا که با محصول غنی معادن اسپانیا کار می کارخانه

، یک تن 1895در سال . هاي متوسط و باالتر معمول شده بود داد؛ این موقع ظروف و لوازم نقره در خانواده بیرون می

نتیجه از آتش  عۀ جالبی از نقره یافت که ظاهراً مالک آن قبل از فرار بیحفار در آب انبار ویالیی در بوسکورئاله مجمو

یکی از شانزده فنجان نقشی تقریباً کامل از شاخ و برگ ساده دارد؛ بر دو . میالدي در آنجا نهاده بود 79وزوویوس در 

ی که رقیب بشرند شود؛ بر فنجانی دیگر، آوگوستوس در میان دو رب النوع فنجان نقش برجستۀ اسکلت دیده می

کند، و اپیکور  دهد که با شماتت به اپیکور اشاره می جالبترین این فنجانها زنون رواقی را نشان می. نقش شده است

.خورد، در حالی که خوکی دو دست برافراشته مؤدبانه تقاضاي سهمی دارد قطعۀ بزرگی نان شیرینی می

هاي آوگوستوس واجد همان حسن  سکه. ت هنر نقش و نگارندها و جواهر دورة اول امپراطوري، دلیل پیشرف سکه

آوردند  سنگهاي قیمتی را که از افریقا، عربستان، و هندوستان می. سلیقه و گاه نقشهاي محراب صلح هستند
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داشتن یک . گذاشتند تراشیدند و در انگشتري، سنجاق، گردنبند، دستبند، فنجان، و حتی در دیوار کار می می

مردم . کردند ست از لوازم اجتماع بود؛ چند تن جلف خودنما به تمامی انگشتان، جز یکی، انگشتري میانگشتري بر د

گذاردند و از این جهت میل داشتند آن انگشتري نقشی بخصوص و غیر مکرر  رم بر امضاي خود با انگشتري مهر می

فتند، همان تراشندگان سنگهاي قیمتی گر برخی از هنرمندان رم، که بیش از سایر هنرمندان مزد می. داشته باشد

اي رسید که  تراش جواهر برجسته در عصر طالیی به پایه. مانند دیوسکوریدس که مهر آوگوستوس را ساخت  بودند،

شود یکی از  اي که در وین به نام گوهر آوگوستوس نگاهداري می جواهر برجسته. هرگز کسی از آن نگذشته است

آوري جواهر و سنگهاي تراشیده یکی از مشغولیات رومیان ثروتمند ـ  جمع. آید ار میترین انواع خود به شم لطیف

خزانۀ جواهرات امپراطوري به حکم وراثت رو به افزایش بود تا وقتی که مارکوس . ـ شد  پومپیوس، قیصر، آوگوستوس

سمت مهردار سلطنتی، که اکنون در انگلستان مرسوم . را بدهد مارکومانهاآورلیوس آن را فروخت تا خرج جنگ با 

  .است، مأخوذ از سمت نگاهبان جواهرات و مهرهاي امپراطوري روم است

سازي  هاي ایتالیا را با انواع مختلف هنر سفال گران کاپوا، پوتئولی، کوماي، و آرتیون خانه در طی این مدت، کوزه

ظروف غذاخوري آرتیون . گالن 10,000هاي مخصوص آمیختن مایعات داشت به ظرفیت  آرتیون خمره. آکندند می

هاي آن تقریباً در همه جا  که جالي سرخ داشت تا مدت یک قرن بیش از تمامی محصوالت ایتالیا رواج یافت و نمونه

قدما تا این حد از . رفت ه کار میمهرهاي آهنین با نقشهاي برجسته براي گلدان و چراغ و کاشی ب. پیدا شده است

  . صنعت چاپ اطالع داشتند، ولی در توسعه و ترقی آن نکوشیدند، چون مزد بردگان نساخ بسیار کم بود

پورتلند نمونۀ مشهوري از این گلدان  .رسیدندگري به تولید شیشۀ هنري  کارگران کوماي، لیترنوم، و آکویلیا از کوزه

است که در پومپئی پیدا شد که، با حرکات زنده و خوش، جشن » گلدان شیشۀ آبی«و از آن ظریفتر  است؛نوع کار 

حکومت تیبریوس صنعت گویند در دورة  پلینی و استرابون می. اند انگور چینی باکخوس را بر آن نقش کرده

سازي از صیدا یا اسکندریه به رم آورده شد و بزودي بطریهاي کوچک یا عطردان، فنجان، کاسه، و سایر اشکال  شیشه

در زمان . را چنان لطیف و زیبا از آن ساختند که طرف عالقۀ شدید جمع آورندگان آثار هنري و میلیونرها واقع شد

معروفند، و این فنجانها با » هزار گل«اي داده شد که اکنون به نام  یشهسسترس بابت دو فنجان ش 6000نرون 

بودند که از افریقا و آسیا » مورین«تر گلدانهاي  از اینها ارزنده. اند التصاق قطعات شیشۀ مختلف اللون ساخته شده

نهادند تا نقش مطلوب  هم میساختند که الیاف شیشۀ سفید و ارغوانی را کنار  این گلدانها را بدین نحو می. آوردند می

. گذاشتند کردند؛ یا قطعات شیشۀ رنگین را در بدنۀ سفید شفاف کار می و سپس آنها را آتش می  حاصل شود،

آوگوستوس هر چند بشقابهاي طالي . پومپیوس، پس از پیروزي بر مهرداد، تعدادي از این گلدانها را به رم آورد

نرون براي خرید چنان جامی یک . ه از شیشۀ مورین بود، براي خود نگاه داشتکلئوپاترا را ذوب کرد، جام او را، ک

. پترونیوس، هنگام مرگ، جامی دیگر از این گونه را شکست تا مبادا به دست نرون افتد. میلیون سسترس پرداخت

جموعۀ هاي هنري جهان از م سازي باال دست نداشتند، و در میان مجموعه رویهمرفته رومیان در صنعت شیشه

.توان یافت تر نمی جز چند مجموعۀ ارزنده) نیویورك(هاي رومی در موزة بریتانیایی و در موزة هنري مترپلیتن  شیشه

V – سازي مجسمه  

کاري گلی، اسباب بازي  هاي کوچک یا برجسته سازي رسید ـ مجسمه گري از طریق گل پخته به مرحلۀ مجسمه کوزه

. هاي بزرگ به اندازة انسان مراحل این تحول را تشکیل داده است الخره مجسمهشبیه میوه و انگور و ماهی ـ و با

نماهاي سنتوري و پیشامدگی لبۀ بام معابد را با نخل و زینتهاي . هاي پومپئی فراوان بود هاي لعابی در خرابه سفالینه

ند یونانیان به این زینتها داد هاي نیمه برجستۀ سفالین زینت می اي و مجسمه رأس سنتوري و سر حیوانات افسانه

  .خندیدند؛ این زینتها در دورة امپراطوري از رواج افتاد؛ آوگوستوس دوستدار خاك رس نبود می
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رود که بر اثر ذوق آتیکی آوگوستوس بود که ساختن مجسمه و نقش برجسته در رم به حدي رسید که با  احتمال می

هنرمندان رم آبنما، سنگ گور، طاق و محراب را با چنان   ک نسل،در مدت ی. بهترین آثار هلنیستی قابل مقایسه بود

گیري و دید تراشیدند که نقوش برجستۀ  لطافت احساس، دقت عمل، تشخص آرام ظاهر، و میزان شایستۀ نمونه

م، سنا مراجعت آوگوستوس را از تأمین صلح  ق 13در سال . دهد رومی را در میان شاهکارهاي هنري جهان جاي می

. سپانیا و گل بدین وسیله جشن گرفت که دستور داد یک محراب صلح آوگوستوسی در میدان مارس برپا شوددر ا

شاید این یادبود از لحاظ شکل به محراب پرگاموم و از لحاظ . این محراب عالیترین بقایاي پیکرتراشی رم است

اي برپا شد که قسمتی از  ی در محوطهاین محراب بر سکوی. هاي متحرك خود به افریز پارنتون مدیون باشد دسته

هایی است که از این  قطعاتی که اکنون موجود است پاره. دیوارهاي آن با نقوش برجستۀ مرمري تزیین شده بود

کودك در آغوش اوست، در حالی که غالت و با دو ) مادر زمین(ها نمودار تلوس  یکی از پاره .استدیوارها به جا مانده 

: عقاید عمدة اصالحات آوگوستوسی عبارت بود از. اند رویند، و حیوانات با خشنودي زیر پاي او غنوده گل گرد او می

در واقع، در این سیما بلوغ . اعادة خانواده به توالد و تناسل، بازگشت ملت به کشاورزي، و رسیدن امپراطوري به صلح

مادرانه با زیبایی و لطف و جمال زنانه یکجا جمع آمده است و بدان کمالی دلنشین بخشیده است که در  و پختگی

اي از خیارة چوبک خشخاش و  افریز دیوار بیرونی لوحه. توان یافت هاي مطنطن پارتنون نظیري براي آن نمی االهه

لوحۀ دیگري دو . در دنیاي خود بینظیر است هاي پربار توت عشقه دارد، و این نیز داودي با برگهاي پهن و خوشه

در . دهد که از دو جهت مخالف در حرکتند تا در برابر محراب االهۀ صلح با یکدیگر برخورد کنند هیئت را نشان می

شود که محتمل است مربوط به آوگوستوس، لیویا، و خاندان  هاي آرام و باوقاري دیده می ها، قیافه این دسته

خصوصاً قیافۀ کودکان با عصمت خجلت آلودشان به . با، کهنه، دوشیزگان آتشبان، و کودکان باشدامپراطوري با نج

یکی از کودکان، بچۀ بسیار کوچکی است که بدون توجه و عالقه به تشریفات به همان . نحوي گیرنده حقیقی است

بالد؛ سومی دخترکی است با  یرود؛ دیگري پسري است که به همان زودي از سن خود به خود م روش کودکان راه می

از این زمان به بعد کودکان در . شود دستۀ گل؛ و دیگري که البد کاري زشت کرده به دست مادرش بنرمی تنبیه می

سازي رومی، دیگربار، هرگز بدان نحو بر پوشش آثار خود تسلط نیافت،  اما هنر مجسمه. هنر ایتالیا محلی مهم یافتند

تبلیغات . اي را به طور مؤثر و طبیعی در یک اثر گرد بیاورد و سایه روشن را با هم درآمیزد و نتوانست بدان نحو عده

.در وجود این محراب نیز، مانند آثار ویرژیل، محیط کاملی یافته بود

بهترین . شد تنها رقباي رومی این نقوش برجسته حکاکی اطاقهایی است که براي ورود سرکردگان فاتح برافراشته می

آغاز شد و توسط دومیتیانوس خاتمه یافت؛ این طاق  که مانده است طاق تیتوس است که توسط وسپاسیانوس  طاقی

دهد که دیوارهاي آن خراب  یک نقش برجسته شهر را در حال اشتعال نشان می. به مناسبت تسخیر اورشلیم برپا شد

دیگري تیتوس را   نقش برجستۀ. اند ارت کردهاند، و ثروت آن را لشکریان غ شده، مردم از وحشت از خود بیخود شده

دهد که در ارابۀ خود میان سربازان، حیوانات، قضات، کهنه، و زندانیان پیشاپیش شمعدان مقدس معبد و  نشان می

اشکال مختلف را در سطوح . در اینجا هنرمندان شجاعانه دست به تجربه زدند. شود غنایم مختلف جنگ وارد شهر می

د، آنها را در سطحهاي ناهموار پخش کردند، زمینه را با قلم گود کردند تا توهم عمق ایجاد کند، و مختلف تراشیدن

عمل نه به وسیلۀ قطعات جداگانه که . تمامی اثر را رنگ زدند تا سایۀ اضافی پري و مسافت را به ذهن متبادر سازد

النهرین و مصر، و بعداً در  انند افریزهاي بینحاکی از قسمتهاي داستان باشد، بل با تداوم نشان داده شده است، م

اشکال به طور . ستونهاي ترایانوس و مارکوس آورلیوس؛ و بدین نحو مفهوم حرکت و حیات بهتر منتقل شده است

این اشکال از روي . اند هلنیستی به حال آسایش نرم آتیکی در نیامده» محراب صلح«خیالی متعالی نشده و مانند 
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لیدیهاي زندگی واقعی برداشته شده، به سنت زمینی واقعپردازانۀ ایتالیایی که واجد شور زندگی است انسان زنده و پ

  .موضوع خدایان کامل نبود، بل انسان زنده بود. اند تراشیده شده

اگر این وفاداري . سازد سازي یونانی متمایز می سازي رومی را از مجسمه همین واقعپردازي شدید است که مجسمه

م،  ق 90در حدود سال . نسبت به این کشش خاص نبود، رومیان چندان چیزي به گنجینۀ هنر نیفزوده بودندمکرر 

یک تن یونانی از ساکنان جنوب ایتالیا به نام پاسیتلس به رم رفت، شصت سال در آن شهر زیست، آثار بدیعی در 

هاي ماهرانه ساخت، و پنج جلد  هاي یونانی کپیهاز شاهکار. نقره و عاج و طال باقی گذارد، آیینۀ سیمین را رواج داد

یونانی دیگري به نام آرکسیالئوس براي . وي، در آن واحد، وازاري و چلینی عصر خود بود. کتاب در تاریخ هنر نوشت

آپولونیوس آتنی، محتمال در رم، مجسمۀ . قیصر مجسمۀ مشهوري از خویشاوند دور قیصر، ونوس گنتریکس، ساخت

سوبلودره را در محل واتیکان تراشید، و این اثري است که با تعادل به ذهن آفریننده متبادر شده است و با صالبت تور

توانیم  کند؛ دربارة آن فقط می دهد، بل مردي را در کمال نیروي سالم عرضه می اي را نمایش نمی هیچ عضلۀ برجسته

گاهها مشغول یونانی کردن ظاهر خدایان ایتالیایی تا مدتی کار. بگوییم که تا آن حد که ساخته شده است کامل است

ظاهراً در همین دوره و در شهر . بودند، و حتی با انتزاعات ملکوتی از قبیل االهۀ شانس و االهۀ عفت نیز چنین کردند

توان تعیین کرد که مجسمۀ آپولون بلودره مربوط به چه  نمی. رم، گلوکون آتنی مجسمۀ هرکولس فارنزه را تراشید

اي باشد که یک فرد رومی از اصل یونانی آن، که توسط لئوخارس آتنی ساخته  شاید کتیبه. صر یا چه کشوري استع

 اورانیاییاي  داند که چگونه زیبایی آرام آن وینکلمان را به خلسه هر دانشجوي هنري می. شده بود، تهیه کرده است

یکی مجسمۀ یونو فارنزه در موزة ناپل، که از سنگ : از یونو در این هنگام دو مجسمۀ مشهور ساخته شده است. کشید

از دیدن این دو . سماق ساخته شده است؛ و دیگري یونو لودوویزي در موزة ترمه ـ سرد و خودگیر، صدیق و عادل

.ۀ او بوده استفهمد که یوپیتر چرا آن قدر وال مجسمه شخص اندك اندك می

ها و مجسمۀ با شکوه پرسئوس و آندرومده را در موزة کاپیتولین به اسلوب یونانی، یعنی خیالی و  تمامی این مجسمه

هاي نیمتنۀ شبیه افراد است که  تر از اینها مجسمه گیرنده. کلی و تا حد خستگی آوري ملکوتی، ساخته بودند

برخی از این . دهند ان نامدار، از پومپیوس تا قسطنطین، به دست میهاي رومی فرهنگی از مرمر و برنز از قیافه

ها نیز خیالی هستند، خصوصاً سر افراد خاندان یولیو ـ کالودیوسی؛ اما واقعپردازي قدیم اتروسکیها و نمونۀ  مجسمه

ی داد که به همان اي در آنها نبود، رومیان را با این فکر آشت دایم الحضور نقابهاي مرگ، که هیچ تعارف و مجادله

آن قدر تعداد . مشروط بر آنکه نیرو و قدرت ایشان نیز منعکس گردد  ها نموده شوند، زشتیی که هستند در مجسمه

ها و تمثالهاي خود را به امکنۀ عمومی وصیت کردند زیاد است که گاه رم بظاهر بیشتر از آن  رومیانی که مجسمه

آوردند که تا پایان عمر صبر کنند، و پیش از  از بردگان تحمل آن را نمیبرخی . مردگان بود و کمتر از آن زندگان

این گونه   سرانجام امپراطوران حسود، براي آنکه جایی براي زندگان باز کنند،. کردند مرگ مجسمۀ خود را بر پا می

  .نامیرایی زودرس را نهی کردند

ر قیصر معروف است و از بازالت سیاه ساخته شده و بزرگترین مجسمۀ نیمتنه که تمثال واقعی است آن است که به س

معلوم نیست این سر واقعاً از روي سر چه کسی ساخته شده است؛ اما موي تنگ و . شود در موزة برلین نگاهداري می

اي که جاي خود را به دلسردي از امیدها  صورت الغر و استخوانی، خطوط عمیق فکر خسته، و اراده  چانۀ پیش آمده،

سر عظیمی که از قیصر در ناپل موجود است . اند کامال سازگار است د با انتسابی که از قدیم به این نیمتنه دادهده می

در اینجا چروکهاي صورت دیگر خبر از تلخکامی . در درجۀ دوم قرار دارد  نسبت به این سر، که در برلین است،

هنی آن قدر وسعت ندارد که دنیا را درك کند، تا چه چنانکه گویی آن غول عاقبت دریافته بود که هیچ ذ: دهند می

تا حد   و اما مجسمۀ پومپیوس در موزة نی کارلسبرگ گلوپتوتک، در کپنهاگ،. رسد به آنکه بر آن حکومت نماید
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گویی تمام فتحهاي شجاعانۀ جوانی او در شکم گندگی پخمۀ مردي مغلوب از خاطر رفته . اي واقعپردازانه است زننده

، )در واتیکان(آوگوستوس در صباوت : زآوگوستوس پنجاه مجسمه باقی است که بسیاري از آنها استادانه استا. است

 ـ   )موزة بریتانیایی(جدي، هوشیار، نجیب ـ زیباترین تمثال جوان واقعی در هر سنی؛ آوگوستوس در سی سالگی 

توانست طغیانی  اندازد، آنجا که گفت امپراطور می یاي از ارادة سوزان که ما را به یاد بیان سوئتونیوس م چهرة برنزي

، قیافۀ عمیق و فکور که از زندان جامه سر برآورده است؛ و )در ترمه(را به نگاهی فرو نشاند؛ آوگوستوس کاهن 

صفحۀ سینۀ . آوگوستوس امپراطور که در ویرانۀ ویالي لیویا در پریما پورتا به دست آمده و اکنون در واتیکان است

ظاهر خشک و خشن است، پاها براي چنان  .استها با نقشهاي برجستۀ درونی و جالب پوشیده شده  مجسمه این

بیماري زیاده از حد نیرومندند، اما سر نیرویی آرام و متکی به خود دارد که حاکی از قدرت دست و روح هنرمند 

.دار پولوکلیتوس را از یاد ببرد توانسته یکباره مجسمۀ نیزه که آن را ساخته است ـ او نمیبزرگی است 

لیویا نیز آن قدر خوشبخت بود که سرش، که اکنون در کپنهاگ موجود است، توسط چنان هنرمندي ساخته شده 

ربانند، لبها خوشگل اما دهد، چشمها متفکر و مه زلف حالتی دارد، بینی خمیدة رومی نشانی از شخصیت می. باشد

محکم؛ این آن زن است که آرام پس تخت آوگوستوس ایستاده بود و تمامی رقیبان و دشمنان را از پاي درآورده و بر 

آن مجسمۀ نشسته که از او در موزة . تیبریوس هم از این لحاظ خوشبخت است. همه کس جز پسرش تسلط یافت

ی دارد، شاهکاري است در خور دست هنرمندي که مجسمۀ خفرن را از الترن باقی است، هر چند قدري جنبۀ خیال

کالودیوس از این لحاظ زیاد اقبالی نداشته است؛ شک نیست پیکرتراش یا او را دست . دیوریت در قاهره ساخته است

ا در مد نظر داشته که کالودیوس را همچون یوپیتر خسته، فربه، دوست بیرحمانۀ سنکا ر هجویۀانداخته بوده است یا 

نرون سخت کوشا بود که ذوق هنري را در خود بپرورد، اما عالقۀ شدید او نسبت به . داشتنی، و کودن تراشیده است

ا صرف براي زنودوروس، که سکوپاس زمان خود بود، کاري بهتر از این نیافت که وقت خود ر. شهرت و قدرت بود

هادریانوس دستور داد . کند و در آن نرون را به جاي آپولون عرضه نماید متر 35ساختن مجسمۀ غولپیکري به ارتفاع 

  .آن را برداشتند و به پیشخوان آمفی تئاتر فالویوس بردند که از آن پس به نام کولوسئوم مشهور شد

وي اجازه داد . پیکرتراشی هم به حالت واقعپردازي بازگشت  ر عصر وسپاسیانوس، که مردي شریف و درستکار بود،د

هاي خشن، پیشانی چین خورده،  اش را بدون پرده پوشی، همچون فردي واقعی از طبقۀ پلبینها، با گونه که مجسمه

شود لطیف است و چنان  ترمه نگاهداري میمجسمۀ نیمتنۀ او که در موزة . سرطاس، و گوشهاي بزرگ بسازند

نماید که روح او با امور دولت فرسوده شده است، و همچنین است چهرة تاجرمآبی که در سر عظیم مجسمۀ ناپل  می

توان این دوره گرد فربه را  تیتوس با جمجمۀ مکعب و قیافۀ خودمانی نموده شده است؛ بدشواري می. شود دیده می

در آن دورة واقعپردازي فالویوس، دومیتیانوس با عقل سلیم چنان خود را منفور عامه . محبوب بشریت انگاشت

.هاي او را نابود کردند ساخت که پس از مرگ تمامی تصاویر و مجسمه

گشت، فرصتی داشت که میمون صفتی خاص  ها می شد و در کوچه هنگامی که هنرمند از کاخ امپراطوران بیرون می

پیرمردي که بدون شک به اندازة آن نخست وزیر . وز حقیقت به نحوي طیبت آمیز به کار اندازدایتالیایی را در بر

سازي شده است که از او مترسک پریشانی ساخته که  فیلسوف زیر بار خرد و دینار خم نشده بود سرمشق مجسمه

یشان را بسازند و آن را دادند هنرمندان مشهور عضالت ا ورزشکاران دستور می. روزگاري سنکا نامیده شده است

وقتی نوبت . جاودانه سازند؛ و گالدیاتورها به بهترین منازل، از ویالهاي پاتریسینها گرفته تا کاخهاي فارنزه، راه یافتند

آمدند؛ گاه گاه قیافۀ زنان مالمتگر تندخویی را  رسید، مجسمه سازان رومی بر سر رحم می به ساختن چهرة زنان می

کردند؛ یا گویی به لطافت  مناً برخی از دوشیزگان آتشبان را با وقاري شکوه آمیز قالبگیري میساختند، اما ض می

تصادفاً جامۀ پوست و گوشت پوشانده بودند، همچون کلوتی که در موزة بریتانیایی موجود است؛ و گاه از خانمهاي 
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در ساختن صورت . نمود اگونار شکننده میریختند که مانند عروسکهاي واتو یا فر هایی چنان دلربا می اشرافی مجسمه

دیده ) رم(اطفال سخت استاد بودند، چنانکه در مجسمۀ پسر برنزي موزة مترپلیتن یا مجسمۀ معصوم در کاپیتولین 

ساختند، مانند سر گرگها که در  صورت و هیئت حیوانات را با قلم یا قالب به نحو شگفت آوري زنده می. شود می

هنرمندان رم کمتر توانستند . اند ه شده؛ یا اسبهاي کلیساي مرقس قدیس که بر سر پا ایستادهیافت» نمی«در  1929

آن کمال نرم و لطیف را که مکتب هنرمندان یونانی دورة پریکلس خاص خود کرده بود، تحت سلطۀ خود درآورند؛ 

را که موجب زنده نما شدن  علت این بود که رومیان فرد را بیش از نوع دوست داشتند و آن نقصهاي فرد واقعی

هنرمندان رومی، با وجود تمامی محدودیتهاي خود، در تاریخ هنر شبیه . گرفتند شد بیشتر به کار می مجسمه می

  .اي واال قرار دارند سازي در مرتبه

VI – نقاشی  

به . یافت مه سازي میآن مسافر نقاشی را در معابد روم و مساکن و ایوانها و میدانهاي آن معمولتر و محبوبتر از مجس

دید که  کرد و می بسیاري آثار استادان ـ مانند پولوگنوتوس، زئوکسیس، آپلس، پروتوگنس، و غیره هم ـ برخورد می

آن نقاشیها همان قدر براي امپراطور ثروتمند عزت و قیمت دارند که در زمان ما نقاشیهاي دورة رنسانس براي 

هتر حفظ شدن آثار، به مقدار خیلی زیاد، آثار مکاتب اسکندریه و رم را امریکاي غنی عزیز است؛ و به واسطۀ ب

. آمدند و التماس زینت و زیور داشتند این هنر در ایتالیا قدیمی بود، چون دیوارها به زبان می. کرد مشاهده می

در دیدة رومیان کردند، اما هجوم فرهنگ هلنیستی به رم نقاشی را  زادگان رومی نیز نقاشی می روزگاري حتی نجیب

گر ساخت، و عاقبت کار به جایی رسید که والریوس ماکسیموس دچار تعجب شده بود که  هنري یونانی و پست جلوه

چگونه کسی چون فابیوس پیکتور تن به خفت داده و در معبد تندرستی نقاشیهاي دیواري کرده اما استثنائاتی هم 

کرد که در  این طریق شهرتی به هم رساند که زنان فاحشه را اجیر می در اواخر دورة جمهوري، آرلیوس از: در کار بود

هاي خود را بسازد؛ در زمان آوگوستوس، اشرافزادة کودنی  حاالت مخصوص قرار بگیرند تا از روي ایشان تمثال االهه

را پیشه کرد؛  به نام کوینتوس پدیوس، از آنجا که به واسطۀ کودنی در همۀ حرف را به روي خود بسته یافت، نقاشی

کرد  با وقاري هر چه تمامتر نقاشی می«و نرون براي تزیین داخل خانۀ زرین خود آمولیوس نامی را استخدام کرد که 

اما این افراد در میان آنهمه یونانی، که در رم و پومپئی و سراسر شبه جزیره از نقاشیهاي » .و همواره توگا برتن داشت

را  کالمعدومساختند، حکم النادر  کردند یا انواع مختلف می ی یا مصري کپیه مییونانی دربارة موضوعهاي یونان

.داشتند

در نوع اول تهیۀ فرسکو، دیواري را که تازه با گچ سفید : این هنر عمال به فرسکو محدود شده بود که دو نوع داشت

کردند؛ در نوع دوم، با رنگهاي چسبدار روي سطح خشک نقاشی  محلول در آب نقاشی می شده بود با رنگهاي

بردند که در آن رنگ در حرارت زیاد با موم مخلوط  شبیه سازان گاه همان طریقۀ کاشی سازي را به کار می. کردند می

دانیم این  ین اولین بار بود که میو ا  متر کشیدند ـ 36,5نرون دستور داد تمثالش را روي کرباسی به ارتفاع . شد می

ها، معابد، صحنۀ تئاتر، و تصاویر بزرگ  نقاشی، همچنانکه دیدیم، روي مجسمه. جنس براي این کار مصرف شده است

گرفت؛ اما جاي خاص آن، که بیشتر  شد، انجام می روي پارچه، که در مراسم پیروزي یا در فوروم نمایش داده می

دادند یا تصویري بر آن  رومیان کمتر اثاث را به دیوار تکیه می. دیوار داخلی یا خارجی بود مورد عالقۀ نقاشان بود،

دادند که تمامی دیوار را صرف یک نقاشی کنند، یا یک دسته نقاشیهاي مربوط به یکدیگر بر  ترجیح می. آویختند می

  .ماري شدبدین نحو، روي دیوار جزئی از منزل و جزء الیتجزاي نقشۀ مع. آن بیفکنند

در پومپئی از تمامی دنیاي . فرسکو را براي ما محفوظ داشته است 3500طبیعت آتشین قلۀ وزوویوس در حدود 

از آنجا که پومپئی ـ که زیر آتشفشان وزوویوس نابود شد ـ شهر کوچکی بوده است، . باستان نقاشی پیدا شده است
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ها و مقابر ایتالیاي قدیم را زینت  چه مقدار زیادي خانه توان در نظر آورد که از آن نقاشیهاي روي دیوار به می

اند؛ حتی در آنجا هم شکوه مالیم  اند به موزة ناپل حمل شده از کشفیات ویرانۀ پومپئی، آنها که بهتر بوده. اند داده می

عمق کامل رنگ و در  اما فقط همان معاصران بودند که آن نقاشیها را با. دهد این تصاویر بیننده را تحت تأثیر قرار می

در منزل وتیها نقاشیهاي دیواري را به . شناختند دیدند و می داد می قالب معماري که به هر تصویر مکانی و محلی می

در اطاق ناهار خوري، دیونوسوس آریادنه را که در خواب است غافلگیر : اند اند باقی گذارده همان حال که یافته

دهد؛ در آن سوي اطاق، همچنانکه  لوس گاو چوبین خود را به پاسیفائه نشان میکند؛ بر دیوار مقابل، دایدا می

بندد، هرمس آرام به تماشا ایستاده است؛ و در اطاق دیگر، یک سلسله  را به چرخ عذاب می ایکسیونهفایستوس 

دهد که صنایع پومپئی را به بازي گرفته است، و از آن جمله  شوخ طبع را نشان می کوپیدويآمیز  فرسکوهاي طیبت

اند فرو نشسته است، اما  نیش زمان در جان این سطوح که زمانی درخشان بوده. است صنعت شراب خاندان وتیها

اند، و چنان رنگ بدنی  ها تقریباً به کمال کشیده شده به فروتنی وادارد؛ قیافههنوز هم آن قدر باقی است که بیننده را 

هنرشناسان با توجه به همین  .توانند در رگهاي بینندگان خون شهوت را به جوش آورند دارند که هنوز هم می

. بندي کنند ها را طبقهها و سبک اند طبیعت هنر تصویري را در ایتالیاي باستان درك و دوره نقاشیهاي پومپئی کوشیده

این روش اعتباري ندارد، چون پومپئی پیش از آنکه ایتالیایی باشد یونانی بود، اما آنچه از نقاشی قدیم در رم و حومۀ 

) م قرن دوم ق(در سبک اول یا سبک غالفی . دهد آن باقی مانده است با تحوالت نقاشی در پومپئی کامال وفق می

هاي مرمر شباهت بیابد، مانند منزل سالوستیوس در پومپئی، در  کردند تا به لوحه میدیوارها را اکثر چنان رنگ 

ها را تقلید یا برگردان  شد تا عمارت یا نما یا سرپوشیده دیوار نقاشی می) قرن اول ق م(  سبک دوم یا سبک معماري

شد؛  خارجی میان آنها تصویر می شوند و فضاي شدند که گویی از داخل دیده می غالباً ستونها چنان نموده می. کند

بدین نحو، هنرمند به اطاقی که محتمال پنجره نداشت چشم اندازهایی از درخت و گل، صحرا و نهر، و حیوانات 

انگاشت؛  ساکن زندانی منزل، صرفاً با نگاه کردن به دیوار، خود را در باغهاي لوکولوس می. بخشید بازیگوش یا آرام می

د یا پارو بزند یا شکار کند یا، بی آنکه از وقت نشناسی پرندگان عذاب بکشد، به تماشاي توانست ماهی بگیر می

اشکال معماري ) میالدي 50 – 1(سبک سوم یا سبک تزیینی . مشتاقانۀ آنها پردازد؛ طبیعت به خانه آورده شده بود

رم یا سبک پیچیده، هنرمند قوة در سبک چها. گرفت و منظره را تابع اشکال ساخت را صرفاً جهت تزیین به کار می

داد که به نحوي نشاط آلود  آفرید، آنها را در وضعی قرار می ساختمانها و اشکال خیالی می  کرد، تخیل خود را آزاد می

نظمی معمول در زمان معاصر  گرفتند، باغها و ستونها و ویالها و عمارات کاله فرنگی را با بی قوة جاذبه را به بازي می

آمد که تصویر با حافظۀ ناخودآگاه تکمیل و با نور  انباشت، و احیاناً به ایجاد آن اثر تبیینی نایل می گر میروي یکدی

کرد و  هم به آن خدمت می: در تمامی این سبکهاي خویشاوند، معماري کنیزك و مخدومۀ نقاشی بود. شد آکنده می

.از نو بیدار شد پوسنده قرن بعد در نیکوال گرفت، و سنتی را به وجود آورد که شانز هم آن را به کار می

از تکرار این . نهند جاي تأسف است که موضوعهاي نقاشیهاي عمدة باقی مانده بندرت از اساطیر یونانی پا فراتر می

ونوسوس و پان، اخیلس و اودوسئوس، ایفیگنیا و مدئا ـ خدایان و ساتیرها، قهرمانان و گناهکاران ـ زئوس و مارس، دی

چند تصویري از طبیعت . توان اتهام مشابهی را نسبت به نقاشی دورة رنسانسی وارد آورد شویم؛ هر چند می خسته می

عشق غالباً بر صحنه . درخشد دار یا قصابی بر دیوارهاي پومپئی می بیجان باقی است و گاه به گاه ساقی یا میکده

ـ که در جوارش ایستاده ـ بی ارتباط نیست؛  اروسور است که با  دختري نشسته، در دریاي تفکري غوطه: سلطه دارد

کنند؛ پسوخه و کوپیدو چنان به جشن و شادي مشغولند که  مردان و زنان جوان عاشقانه بر چمن جست و خیز می

اگر بتوان از روي این نمودارهاي دیواري حکم کرد، . یی در آن شهر هرگز چیزي جز عشق و شراب نبوده استگو

بینیم که سخت مشغول  در این تصاویر آن زنان را می. زنان پومپئی حق داشتند زندگی را گرد جمال خود بچرخانند
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صورت این زنها . سازند متفکرانه بر لب گرفته، شعر میاند یا مداد را  تیله بازي هستند یا با شکوه تمام بر چنگ خمیده

مانند . اندامشان با سالمت کامل و لباسهاشان با پهناوري و وزن فیدیاسی دورشان آویزان است. با پختگی آرام است

یکی از این زنان که ظاهراً پایش بر جایی تکیه ندارد به رقص . روند که بر الوهیت خود وقوف داشت هلنه راه می

باکخوس، خاص خداوند شراب، اشتغال دارد، و بازو و دست و پاي راست او در زیبایی برابر هر دست و پاي زیبایی 

پیروزي : برخی از افراد مذکر نیز باید مشمول این شاهکارها شوند. است که در تاریخ نقاشی به چشم آمده است

پذیرد، و اخیلس خشمگین  تلفوس را به فرزندي می دهد یا تسئوس بر مینوتاوروس، هرکولس که دیانیرا را نجات می

کند ـ در این تصویر آخري هر صورتی به کمال نزدیک شده و نقاشی پومپئی در  که بریسئیس ناراضی را تسلیم می

اي بر چوبدست خود در حال افتادن است؛  معلم ژولیده: طیبت نیز محلی دارد. بهترین حاالت خود نمودار گشته است

درا در خلسۀ رقص  دهد، در حالی که سیلنوس بی موي هرزه آمیزي تکان می پاي خود را به طرز مسخره ساتیر شوخی

شدند، و حاجت بدان نیست که به سیاح  خانه ها نیز به نحو مناسبی تزیین می ها و فاحشه میکده. تصویر شده است

در نقطۀ . پاشد ا بر دیوارهاي پومپئی میمشتاقی خبر داده شود که پریاپوس هنوز هم با تبختر بسیار نیروي خود ر

مقابل این تصاویر در ویال ایتم یک سلسله تصاویر مذهبی است که دال بر آن است که محل براي انجام مراسم اسرار 

حرکت شده  در یک فرسکو، دختر کوچکی نشسته که از فرط تقوا بی. گرفته است دیونوسوسی مورد استفاده قرار می

اي از دختران در حرکتند، نی  خواند؛ در فرسکویی دیگر، دسته ه ظاهراً مقدس است چیزي میاست و از کتابی ک

هایی  رقصد، در حالی که نوآموزي، به واسطۀ تازیانه آورند؛ در سومی، زنی برهنه با نوك پا می نوازند، و قربانی می می

نقاشی دیواري است که در   ر از همۀ اینها،زیبات. که بر طبق رسم نامعلوم خورده است، بیحال به زانو درآمده است

نام دارد، گویی بوتیچلی نقاش دورة رنسانس ایتالیا و تصویر » بهار«این تصویر . هاي ستابیاي یافته شده است ویرانه

شود و  چیند؛ فقط پشت او دیده می گذرد و گل می زنی آهسته از میان باغی می: بهار او را از پیش آورده است

اما هنوز کمتر موفق شده است شعري را که در این موضوع ساده موجود است چنین با تأثیر . ه سر اوچرخش پرشکو

.به بیننده منتقل سازد

ترین تصویري که از این خرابه باز یافته شده است مدئاست که در هرکوالنئوم به دست آمده است و در موزة  پرمایه

دهد که به فکر قتل کودکان خود  و بسیار خوش لباسی را نشان میاین تصویر، زن غمزده . شود ناپل نگاهداري می

اي از تصویري است که قیصر براي کشیدن آن به تیموماخوس بیزانسی چهل  فرو رفته است؛ ظاهراً این تصویر کپیه

  .پرداخت) دالر 144000(تالنت 

یک   پریماپورتا، که در حومۀ شهر بود،اما در ویالي لیویا در . کمتر تصویري به این ارزندگی در رم یافته شده است

چشم گویی از فراز حیاط . کشی که ایتالیا در آن از یونان بسیار پیش افتاده است کشف شد نمونۀ عالی از آن منظره

شود، و این گل و گیاه چنان  شود که در آن سوي آن جنگلی از گل و گیاه دیده می به داربست مرمرینی جلب می

هر برگ با توجه . بندي کنند  توانند آنها را تشخیص دهند و دسته که اکنون گیاهشناسان می اند دقیق تصویر شده

اند، و حشرات در  پرندگان اینجا و آنجا گویی فقط یک لحظه درنگ کرده. خاص کشیده و رنگ آمیزي شده است

نوس کشف شد و با شوق و در اسکویلی 1606، که در »عروسی آلدوبراندینی«تصویر . خزند میان سبزه و ریاحین می

شور توسط روبنس و واندایک یک نقاش و گوتۀ شاعر مورد مطالعه قرار گرفت، در استادي فقط اندکی از تصویر قبلی 

اي از اصول یونانی باشد، شاید خود تصویر اصیلی است که یک تن  شاید این تصویر عروسی کپیه. عقب مانده است

توانیم بگوییم که این اشکال ـ  هم یک رومی آن را کشیده باشد؛ اما فقط می یونانی ساکن رم کشیده است، یا شاید

و دخترانی که منتظر نواختن  کند، مادر که غرقۀ تهیه است، اي که به او نصیحت می عروس آرام و شرمزده، االهه
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اري را در میان اند که این تصویر دیو چنگ و خواندن آوازند ـ همگی با چنان لطف و دقت و حساسیتی کشیده شده

.اند هنر قدیم اثر ممتازي ساخته

بردند،  هاي غیر متغیر را همه جا با خود می هنرمندان یونانی سنن و شیوه. نقاشی رومی ادعاي ابداع و اصالت نداشت

اما در این تصاویر، ظرافت . اي از مهارت نقاشان اسکندرانی باشد و حتی شیوة مبهم این تصاویر ممکن است شاخه

دهد چرا نقاشانی نظیر پروتوگنس و آپلس را مانند مجسمه سازانی نظیر  و غناي رنگی در کار است که نشان میخط 

گاه . گاه رنگ چنان پر و کامل است که گویی جورجونه آن را زده است. داشتند پولوکلیتوس و پراکسیتلس بزرگ می

اي بر واقعپردازي زمخت وان گوگ چنگ  ناپختهآورد؛ گاه شکل  تدرج مالیم سایه روشن رامبران را به خاطر می

علم مناظر و مرایا در این تصاویر غالباً بر خطاست و کار شتابزده از پس تصور پخته و رسیده لنگ لنگان . اندازد می

وزن و توازن ملبوس چشم را   دارد، درخشد این قصور را معفو می اما نشاط حیات که از این تصاویر می. آید پیش می

سلیقۀ ما اکنون . هاي جنگل بایست براي ساکنان شهرهاي پرجمعیت شعفی ایجاد کرده باشد کند، و صحنه میجذب 

آید دیوار را به حال خود بگذاریم تا اهمیت خود را حفظ کند، و تا  محدودتر شده است؛ در این زمان خوشمان می

یتالیاییان، دیوار حکم زندان را داشت و کمتر اما در نظر ا. همین دیروز تردید داشتیم که آن را رنگ کنیم یا نه

دادند که آن مانع را فراموش کنند و  ایتالیاییان ترجیح می. اي در آن بود تا راهی به دنیاي خارجی داشته باشد پنجره

بهتر است درخت مصوري بر دیوار باشد : شاید حق با ایشان بوده است. با کمک هنر به آرامش سرسبز کشیده شوند

  .انداز هزار شیروانی مشوش از یک پنجرة جادویی به آسمان کفر بگوید و زیر خورشید فاسد شود که چشمتا آن

VII ـ معماري  

  اصول، مصالح، و صور – 1

براي آنکه مسافر فراموش شدة دنیاي باستان روم حداکثر استفاده را در این سیاحت ببرد، بزرگترین هنر روم را که 

ز خود در برابر هجوم یونان دفاع کرده، تمامی قدرت و ابداع و شجاعت خود را به منصۀ در آن به نیکوترین وجهی ا

آید، بلکه مانند ابوت ترکیب جدید  ایم، اما اصالت از خود به وجود نمی براي این قسمت گذاشته  ظهور رسانده است،

تقاطی هستند، چون تعلیم و تربیت با تمامی فرهنگها در دوران اولیۀ خود ال. اند عناصري است که از قبل موجود بوده

رسد، مهر شخصیت و خصلت خود را ـ اگر داشته  شود؛ اما آنگاه که روح یا یک ملت به سن عقل می تقلید آغاز می

رم نیز مانند سایر شهرهاي مدیترانه، سبکهاي دوریک و یونیایی و کورنتی . زند باشد ـ بر تمامی آثار و الفاظ خود می

اما در ضمن طاق و طاق ضربی و گنبد را از آسیا اقتباس کرد و با آنها چنان شهري از  نان اخذ کرد،را از مصر و یو

معماري رومی . کاخها، باسیلیکاها، آمفی تئاترها، و حمامها ساخت که هیچ زمینی از آن پیش به خود ندیده است

نظیر را بر فراز  این ساختمانهاي بیشجاعت، سازماندهی، عظمت و نیروي خشونت : بیان هنري روح و دولت رم شد

.اند این ساختمانها همان روح رومی هستند که در سنگ متجلی شده. ها برافراشت تپه

یکی از ایشان به نام مارکوس ویتروویوس پولیو کتابی به عنوان دربارة . غالب معماران عمدة رم رومی بودند نه یونانی

وي که به سمت مهندس در افریقا در خدمت قیصر و به . نوشته که جاوید مانده است) ق م 27در حدود ( معماري

ترین هنر رومی را به  اي نشست تا اصول محترم عنوان معمار در خدمت اوکتاویانوس بود، در سنین پیري گوشه

ام از گذشت  بیعت قامتی به من ارزانی نداشته است، چهرهط«: کند که وي خود اعتراف می. صورت فرمول درآورد

بنابراین امید من آن است که با دانش و کتاب خود طرف . سالیان تراشیده شده، و بیماري نیروي مرا ربوده است

دانستند،  همان طور که سیسرون و کوینتیلیانوس تحصیل فلسفه را شرط اول خطیب شدن می» .توجه واقع شوم

دهد، در حالی که  به عقیدة او، فلسفه هدفهاي معمار را توسعه می. نیز آن را براي معمار شدن الزم شمردویتروویوس 

» صاحب فکر بلند، خلیق و مؤدب، عادل، صمیمی، و عاري از حرص«فلسفه او را . بخشد علم وسیلۀ او را بهبود می
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مصالح معماري، سبکها و » .نیالوده انجام داد توان بدون ایمان پاك و دست چون هیچ کار حقیقی را نمی«ساخت،  می

آالت، ساعتهاي آبی،  کند، و گفتارهایی دربارة ماشین آنها، و انواع مختلف ساختمان را در روم تشریح می اجراي

در مقابل طرح مربع مستطیل، که . ریزي شهر، و بهداشت عمومی به آن اضافه می نماید ها، طرح ، آبراههسنجسرعت 

و شهر (هیپوداموس در بسیاري از شهرهاي یونان برقرار کرده بود، ویتروویوس ترتیب شعاعی را که در اسکندریه 

میان همچنان شهرهاي خود را بر اساس طرح الوصف رو مع. معمول بود توصیه کرده است) واشینگتن در زمان ما

وي به ایتالیا زنهار داد که آب مشروب چند محل باعث غمباد . دادند مربع مستطیل اردوهاي خود گسترش می

صوت را حرکت ارتعاشی هوا . گردد شود و اعالم داشت که کار کردن با سرب موجب مسمومیت می می) گواتر(

کتاب او که در دورة رنسانس از نو . ا دربارة علم االصوات در معماري تألیف کرددانست، و قدیمیترین بحث موجود ر

.کشف شد لئوناردو، پاالدیو، و میکالنژ را سخت تحت تأثیر قرار داد

آجر مصالح معمولی دیوار و طاق و . کردند گوید رومیان با چوب، ستوك، ساروج، و مرمر ساختمان می ویتروویوس می

آن را از . شد ستوك نیز غالباً براي روي کار مصرف می. لباً حالت پوشش را براي ساروج داشتطاق ضربی بود و غا

سانتیمتر  7,5مالیدند تا به قطر  گرفت و چند بار آن را می ساختند؛ خوب جال می ماسه، آهک، گرد مرمر، و آب می

در ساختن و . کولوسئوم حفظ کردبرسد؛ و بدین نحو بود که ظاهر خود را تا نوزده قرن مانند بعضی قسمتهاي 

خاکستر آتشفشان را که در نزدیکی ناپل فراوان بود با آب و . اند مصرف ساروج، رومیان تا زمان حاضر رقیبی نداشته

م نوعی سیمان پدید  ریختند؛ و از قرن دوم ق هاي آجر، سفال، مرمر، و سنگ در آن می کردند؛ پاره آهک مخلوط می

رومیان نیز مانند بنایان زمان ما . ره بود و ممکن بود آن را به هر صورت که بخواهند بریزندآوردند که به سختی صخ

توانستند تاالرهاي عظیم  به وسیلۀ این سیمان می. ریختند آن را در شکافهایی که با تخته بندي درست شده بود می

  . دار ـ بپوشانندبدون اتکا به پیش آمدگیهاي جنبی سقف طاق  ستون را با گنبدهاي سخت ـ بی

. رفت هاي مجلل سنگ به کار می در غالب معابد و خانه. بدین نحو بود که بر پانتئون و حمامهاي بزرگ سقف زدند

آوردند چنان شفاف بود که معبدي که با آن ساختند، با وجود بسته  یک نوع سنگ مخصوص که از کاپادوکیا می

  . ماند می ها، به حد کافی روشن بودن تمام درها و پنجره

فتح یونان ذوق رومیان را نسبت به مرمر ـ که نخست با وارد کردن ستونها و بعد مرمر و باالخره با کاویدن معدن 

قبل از زمان آوگوستوس، مرمر را براي رویه کاري آجر و . شد ـ تهییج کرد سنگ کارارا در نزدیکی لونا اقناع می

حی بود که آوگوستوس شهر رم را در برخی نقاط شهري مرمري گذاشت تنها در این مفهوم سط. ساروج به کار بردند

دار سرخ و خاکستري مصر،  رومیان عالقه داشتند که سنگ دندانه. دیواري که به تمامی مرمري باشد کم بود. و رفت

ت، آالباستر سنگ سبز ائوبویا، و مرمر سیاه و زرد نومیدیا را با سنگ مرمر سفید کارارا و انواع سنگهاي آهکی بازال

هرگز مصالح معماري تا آن حد مرکب یا تا آن حد رنگین . ، و سنگ سماق در یک ساختمان به کار برند)مرمر سفید(

  ستونها غالباً،. رم سبکهاي توسکانی و مرکب و برخی تعدیالت را به سبکهاي دوریک، کورنتی، و یونیایی افزود .نبود

به ستون دوریک بنیاد یونیایی افزوده شد، و در . ساخته شود، یکپارچه بود هاي روي هم گذاشته به جاي آنکه از تکه

سرستون یونیایی برخی اوقات چهار ستونچه داشت که از هر سو یک نما را بنماید؛ . طرز اخیر نازك و بدون خیاره بود

عدي، این سبک به هاي ب اما در دهه. ستون و سرستون کورنتی چنان زیبا و لطیف شد که در یونان سابقه نداشت

هاي یونیایی گلهاي زیاد به  روي دیگري موجب شد که روي ستونچه زیاده. رویهاي غیر الزم خراب شد واسطۀ زیاده

شد و گویی  ها به اشکال حیوان یا انسان ختم می کار برند تا سر ستون مرکبی از نوع طاق تیتوس بسازند؛ گاه ستونچه

آمیختند،  رومیان مسرف چند سبک را در یک ساختمان به هم می. کرد می نحوة زینتهاي قرون وسطی را پیشگویی

گذاردند ـ  چسبانده باقی می کالو اما باز، با اقتصادي بخیالنه، ستونهاي کناري را به . چنانکه در تئاتر مارکلوس کردند
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حتی هنگامی که توسعۀ طاق موجب شد که عمل حمایت که کار ستونها بود از . رانسهف» نیم«مانند خانۀ مربع در 

کردند ـ و این رسمی است که تا عصر  آنها حذف شود، رومیان ستون را به عنوان زینت بالاثر به ساختمان اضافه می

.ما باقی مانده است

  معابد روم – 2

یونانی را حفظ کرد ـ و آن عبارت بود از تیرهاي بلند و قوي که  روم تقریباً در مورد تمامی معابد خود اصل تیربندي

آوگوستوس در هنر نیر مانند هر چیز دیگر محتاط بود، و در غالب . زیر آن ستون خورده بود و روي آن بام قرار داشت

رقیبان  هاي از زمان او به بعد، امپراطوران خانه. مقابري که به فرمان او ساخته شد سنت قدیم حفظ شده است

ها را فرا گرفت  اولمپی خود را چند برابر کردند و فسق و فجور خود را با آن پرهیزکاري معماري پوشاندند که روي تپه

از میان . هاي متعدد فرد اول بود یوپیتر البته در یافتن خانه. ها را با عبادتگاههاي کاشیکاري یا مطال بند آورد و کوچه

زیرا   داشت،) متوقف ساز(و یکی دیگر به نام یوپیتر ستاتور ) تندرساز(وپیتر تونانس معابد متعدد، یکی به عنوان ی

یوپیتر مانع گریز رومیان در جنگ شده بود؛ و با یونو و مینروا، االهۀ رم، در مقدسترین حرمهاي رم که در رأس تپۀ 

ن سر پوشیدة ستوندار سه در آن معبد، در بست مرکزي، که در اطراف آ. کاپیتولینوس قرار داشت شریک بود

روایت، ساختمان نخستین . اي واقع بود، مجسمۀ عظیم طال و عاج یوپیتر اوپتیموس ماکسیموس قرار داشت طبقه

داد، پس از آن چند بار سوزانده و از نو  صورت این باب عالی عبادت رومی را به تارکوینیوس پریسکوس نسبت می

درهاي برنزي طالکوب آن را ربود تا حقوق سربازن خود را بپردازد، و ) میالدي 404(ستیلیکو . ساخته شده بود

  .هایی از فرش کف آن هنوز باقی است پاره. واندالها کاشیهاي طالکوب بام را به غارت بردند

یا یونوي حافظ بنا شد، ضرابخانۀ رم در همین جا بود؛ و البته لفظی که » یونومونتا»  بر قلۀ شمالی همان تپه، معبد

در جانب جنوبی تپۀ بقعۀ  .استطلبی بسیار شده است از نام همین معبد مشتق  منشاء حرص و جاه) ر انگلیسید(

م  ق497رومیان تاریخ نخستین اهداي آن معبد را به ساتورنوس در . ساتورنوس یا قدیمیترین خداي کاپیتول واقع بود

در فوروم که در پاي تپه بود معبد . تیر باقی مانده است دانستند؛ از این معبد هشت ستون یونیایی و یک شاه می

درهاي این معبد فقط هنگام جنگ باز بود، و در سراسر تاریخ روم باستان فقط . یانوس خداي سرآغازها قرار داشت

م ساخته شده  ق495پولوکس واقع بود که در سال در گوشۀ جنوب شرقی فوروم، معبد کاستور و . سه بار بسته شد

عموماً متفقند که این ستونها . از زمانی که تیبریوس آن را تعمیر کرد، سه ستون نازك کورنتی باقی مانده است. بود

.زیباترین ستونهاي روم است

ز تسخیر فیلیپی نذر آن را که قبل ا  افزود،) مارس انتقامجو(» مارس اولتور«آوگوستوس در فوروم خود معبدي به نام 

اي است، و آن صورت  یک سربست آن محراب نیمدایره. اند سه ستون از ستونهاي مجلل آن باز مانده. کرده بود

آوگوستوس بر تپۀ پاالتینوس معبدي مجلل از . معماریی است که مقدر بود صدر کلیساهاي نخستین مسیحی گردد

ن خدا در جنگ آکتیون بود؛ با پیکرهاي ساخت مورون و سکوپاس آن را مرمر براي آپولون ساخت، و آن بابت کمک آ

تزیین کرد، کتابخانۀ باشکوه و تاالر هنري به محوطۀ آن افزود، و هر کار که ممکن بود انجام داد تا مردم احساس 

. مغان آورده استکنند که آن خدا یونان را رها کرده و به رم آمده است و رهبري معنوي و فرهنگی جهان را با خود ار

دوستان آوگوستوس   شد، در این هنگام که مادر آوگوستوس مرده بود و از آن ناحیه خطري متوجه گویندگان نمی

  .کردند که آپولون خود را به صورت ماري چابک درآورده، امپراطور زیرك را به وجود آورده بود چنین نجوا می

سیس، و بر تپۀ پاالتینوس حرم وسیعی براي کوبله ساخته شده در قسمت شمال غربی شهر مقبرة عظیمی به نام ای

  ، ایمان،)وفاق(» کنکورد«مأمنهاي زیبایی جهت مفاهیم انتزاعی بشري از قبیل تندرستی، شرافت، فضیلت، . بود

در معبد  وسپاسیانوس. تقریباً تمامی اینها حاوي داالنهایی پر از مجسمه و نقاشی بود. اقبال، و جز آنها تهیه شده بود
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هاي هنري خانۀ زرین نرون و برخی از بقایاي اورشلیم را براي تماشاي عموم  بزرگ صلح خود بسیاري از گنجینه

معبد موهبت رجولیت در فوروم بواربوم این امتیاز را دارد که از تمامی ساختمانهاي مربوط به قبل از زمان . جمع آورد

پرداختند،  خانمهاي پایتخت بکرات در این معبد به عبادت می. ه استآوگوستوس در رم سالمتر و کاملتر باقی ماند

  .زیرا معتقد بودند آن االهه راه و رسم پنهان کردن عیوب را از مردان به ایشان خواهد آموخت

معماران رومی به این معابد و صدها معبد دیگر، که به سبک قدیمی مربع مستطیل ساخته شده بود، چند معبد مدور 

سنت رایج، این نوع ساختمان را از . که تسلط جدیدي را بر مسائل ناشی از ساختمان گنبد آشکار ساخت افزودند

خانۀ وستا، در نزدیکی . کلبۀ گرد رومولوس گرفته بود که با تقدس تمام تا چند قرن بر تپۀ پاالتینوس محفوظ بود

س نداشت، بست مدور آن با رویۀ مرمر سفید در کهنگی و قدمت دست کمی از خانۀ رومولو  معبد کاستور و پولوکس،

مجاور آن، کاخ وستالها بود ـ و . در میان ستونهاي زیباي کورنتی محصور شده بود و بام آن گنبدي از برنج مطال بود

پانتئون هنوز معبد . وار دور حیاط مدوري که حیاط وستا بود ساخته شده بود آن هشتاد و چهار اطاق بود که تکیه

معماران . آن طور که آگریپا آن را ساخته بود مربع مستطیل بود، اما میدان مدوري مقابل آن بود. ه بودمدوري نشد

هادریانوس بر فراز این میدان معبد مدور و گنبد عظیم آن را باال بردند که هنوز هم یکی از چشمگیرترین آثار بشر به 

  .شمار است

انقالب قوسی – 3

توانست از قید سنت بگریزد و  چون در اینجا می. از معماري مذهبی آن بود معماري غیر مذهبی روم عظیمتر

اصل . مهندسی را با هنر ـ مفید بودن و قدرت را با زیبایی و صورت ـ به نحوي که خاص خود مردم باشد بیامیزد

ستون عمودي،  ):ولو مانند خطوط پارتنون، استادانه، تعدیل شده باشد(معماري یونانی عبارت بود از خط مستقیم 

رومیان خواهان عظمت و . اصلی که قرار بود خاص معماري روم شود خط منحنی بود. شاه تیر افقی، و سنتوري مثلث

توانستند روي ساختمانهاي وسیع خود را بر اصل خطوط راست و تیربندي بپوشانند،  تهور و وسعت بودند، اما نمی

، با طاق )معموال به شکل مدور آن(این مسئله را با طاق . م بزنندزیادي ستونهاي مزاح  مگر آنکه زیر آن طاق عدة

شاید سر کردگان رومی و دستیاران . حل کردند) که طاق مدوري است(، و با گنبد )که طاق مطولی است(ضربی 

روسکی را ایشان از مصر و آسیا آشنایی روزافزونی با اشکال قوسی یافته و آن را به ارمغان آورده، سنن قبلی رومی و ات

در این هنگام، روم طاق را به چنان . که مدتها تحت سلطۀ سبکهاي اصیل یونانی قرار گرفته بود از نو بیدار کردند

رومیان، با قرار  .یافتبرد که تمامی هنر بنایی از این شکل ساختمان نام جدید و پایداري  میزان وسیعی به کار می

دادن پشت بند آجري به صورت تار و پود در طول خط فشار، قبل از ریختن ساروج در قالب چوبی بام، طاق ضربی را 

اي از تیرهاي اتکا در طاقها به  اي به طور عمودي، شبکه اي یا بشکه به وجود آوردند؛ با از هم گذراندن دو طاق استوانه

. وزن زیادتري را تحمل کند و پیش آمدگی جانبی بیشتري را بر خود هموار نمایدتوانست  آوردند که می وجود می

  .اصول انقالب قوسی روم همینها بود

حمامهاي آگریپا، نرون، و تیتوس نخستین . در حمامهاي بزرگ و آمفی تئاترها بود که سبک جدید به کمال رسید

اینها ساختمانهاي پابرجایی بودند که . سی خاتمه یافتحمامها از یک رشته حمام بودند که به حمامهاي دیوکلتیانو

قسمت داخلی حمامها با سنگ مرمر و موزاییک فرش . رویۀ آنها سفید کاري یا آجر بود و ارتفاعی قابل توجه داشتند

 این حمامها به رختکن، حمام گرم. شده، با ستونهاي رنگارنگ و سقفهاي قابدار، نقاشی، و مجسمه تزیین گردیده بود

اي که هواي گرم داشت، استخرهاي شنا و مشتمالخانه، کتابخانه، اطاق قرائت، اطاق نشیمن، و  و سرد، اطاق میانه

هاي گشاد که از زیر کف اطاق و  غالب طاقها با حرارت مرکزي به وسیلۀ تنبوشه. احتماال تاالرهاي هنري مجهز بودند

رین و مجللترین ساختمانهاي دولتی بودند که تا آن هنگام این حمامها وسیعت. شد گذشت گرم می داخل دیوارها می
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این حمامها جزئی از آن نهضت اجتماعی ترمیم و توسعه . اند ساخته شدند و در طبقه و نوع خود هرگز رقیبی نیافته

.خواست میبودند که امپراطوري به کمک آن عذر تبدیل خود را به حکومت سلطنتی 

تئاترهاي رم معدودتر اما وسیعتر از . همان توجه پدرانۀ حکومت امپراطوري بزرگترین تئاترهاي تاریخ را ساخت

کوچکترین این تئاترها آن بود که کورنلیوس بالبوس در میدان مارس . تئاترهاي پایتختهاي بزرگ جهان کنونی بودند

آوگوستوس تئاتر پومپیوس را از نو ساخت، و این تئاتر . نفر جاي نشستن داشت 7,700که براي ) ق م 13(ساخت 

صندلی  20,500صندلی داشت؛ تئاتر دیگري را به پایان رساند که به نام مارکلوس خوانده شد، و این یک  17,500

داشتند و صرفاً در سراشیب برخالف تئاترهاي یونانی، این تئاترها دیوار داشتند و نشیمنها به بناي طاقدار اتکا . داشت

. اي از نور و حرارت آفتاب در امان بودند فقط صحنه سقف داشت؛ اما تماشاگران نیز غالباً با پرده. تپه واقع نشده بودند

برخی . باالي مدخل تئاترها لژ اشخاص مهم و بزرگ بود. متر بود 167افکند  اي که بر تئاتر پومپیوس سایه می پرده

صحنه در حدود . شد در شیاري، پایین کشیده می  داشتند که وقت شروع نمایش، به جاي باال رفتن، اي ها پرده صحنه

آمد که چون از یک جناح تا جناح دیگر  زمینۀ آن معموال به صورت ساختمان پرتشکیالتی در می. متر برآمده بود 1,5

سنکا دربارة . تماشاگران برسانند کرد که صداي خود را به گروه عظیم کشیده شده بود به بازیگران کمک می

صدا  رود، یا کفهاي اطاقی که بی سازند که به خودي خود باال می منجنیقی می«گوید که  می» مکانیسینهاي صحنه«

اي را به داخل جناحین یا قسمت  یا صحنه. شد تغییر صحنه به وسیلۀ منشور گردان القا می» .شود در هوا بلند می

رسیدن صوت با فرو کردن تغارهاي خالی در کف صحنه یا . تا قسمت بعدي نمایان شودکشیدند  باالي صحنه می

داخل تاالر را . شد گاه مخلوطی از آب و شراب و عصارة غبار عطر بر سر حضار پاشیده می. شد دیوارهاي آن تقویت می

رود که در جهان  ال نمیاحتم. با مجسمه تزیین کرده بودند و به عنوان منظرة صحنه تصاویر عظیم کشیده بودند

  .امروز هیچ تئاتر یا اپرایی با وسعت و شکوه تئاتر پومپیوس برابري کند

رم چند ستادیوم داشت که بیشتر به کار مسابقات . و اما سیرك، ستادیوم، و آمفی تئاتر بیشتر از تئاتر مورد عالقه بود

ها در سیرکوس فالمینیوس در میدان مارس یا رانی و برخی نمایش مسابقات اسب دوانی یا ارابه. رفت ورزشی می

معموال در سیرکوس ماکسیموس به نحوي که قیصر آن را مجدداً بین تپۀ پاالتینوس و تپۀ آونتینوس ساخت انجام 

متر عرض داشت، و در سه طرف آن براي  215متر طول و  670سیرك اخیر بیضی بزرگی بود که . گرفت می

توان در نظر آورد که ترایانوس این نشیمنها  ثروت رم را از اینجا می. ساخته بودند تماشاگر از چوب نشیمن 180,000

  .را از نو با مرمر ساخت

. نفر جا داشته است 50,000کولوسئوم، در قیاس با آنچه گذشت، ساختمان بالنسبه کوچکی بوده که فقط براي 

 53کوریو، همچنانکه ذکر شد، در سال . ئاتر داشتندنقشۀ آن نو نبود، شهرهاي ایتالیاي یونانی از مدتها پیش آمفی ت

م بنا کرد، و ستاتیلیوس تاوروس هم یکی در  ق46قیصر آمفی تئاتر دیگري در سال  .کردم آمفی تئاتري را درست  ق

خواندند، توسط وسپاسیانوس آغاز شد و  فالویوس می کولوسئوم، که رومیان آن را آمفی تئاتر. م ساخت ق 29سال 

اي را، که در باغهاي  وسپاسیانوس دریاچه. ؛ نام معمار آن معلوم نیست)میالدي 80(توسط تیتوس به پایان رسید 

این آمفی تئاتر از سنگ تراورتن . خانۀ زرین نرون بین تپۀ کایلیوس و تپۀ پاالتینوس بود، براي محل آن انتخاب کرد

متر ارتفاع داشت و خود به سه طبقه  48دیوار خارجی آن . متر بود 545صورت بیضی ساخته شد که محیط آن  به

قسمتی از طبقۀ اول روي ستونهاي توسکانی ـ دوریک، طبقۀ دوم روي ستونهاي یونیایی، و طبقۀ : شد تقسیم می

داالنهاي عمده طاق ضربی داشتند، و گاه . سوم روي ستونهاي کورنتی قرار داشت، و بین ستونها طاق زده شده بود

تئاتر نیز به سه ردیف تقسیم  داخل آمفی. گذشتند هاي قرون وسطی از میان یکدیگر می این طاقها به سبک صومعه

هاي لژ یا نشیمن مدور تقسیم گردیده، و راه پلکان آن را به  شده بود که هر یک زیر طاقی بود، و هر قسمت به حلقه
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اکنون منظر داخل کولوسئوم شباهت به تودة بنایی دارد که هنرمند غولپیکري طاقها، . آورد یصورت گاوه در م

داد، و بسیاري از  ها و سایر تزیینات تمامی محل را زینت می مجسمه. داالنها، و نشیمنها را داخل آن تراشیده باشد

آن مخصوص امپراطور و ملتزمان او  هشتاد در ورودي داشت که دو تاي. ردیفهاي نشیمن از مرمر ساخته شده بود

میدان وسط کولوسئوم، به . کردند بود؛ این درهاي ورودي و خروجی آن کاسۀ کوهپیکر را در چند دقیقه خالی می

آهنین در رأس آن محصور بود تا مردم حیوان صفت را از   متر با نردة 4,5متر، با دیواري به ارتفاع  55در  77,5ابعاد 

کولوسئوم ساختمان زیبایی نیست، همان وسعت و عظمت آن نوعی خشونت و رفعت در . فوظ داردحیوانات درنده مح

. اي است که از دنیاي باستان باقی مانده است کولوسئوم فقط نظرگیرترین ویرانه. سازد خوي رومیان را بر مال می

.کنندساختند؛ نباید توقع داشت که چون جواهرسازان تمامش  رومیان مانند غول بنا می

به صورت   اي را ـ که نمایندة خویشتنداري و عظمت و ظرافت بودند ـ هنر روم سبکهاي آتیک و آسیایی و اسکندریه

التقاطی درهمی اقتباس کرده بود؛ هیچ وقت به نحو کاملی این سه سبک را در آن اتحاد اساسی که از شرایط حتمی 

ۀ ساختمانهایی که مخصوص رومیان است چیزي شرقی به چشم در نیروي ناپخت. زیبایی است با یکدیگر ترکیب نکرد

انگیزند؛ حتی پانتئون هادریانوس، بیش از آنکه کمال هنري را بنماید،  خورد؛ به جاي آنکه زیبا باشند، وحشت می

جز در برخی موارد، از قبیل نقوش برجستۀ آوگوستوسی و شیشه، در هنر روم نباید دنبال رقت . اعجوبۀ معماري است

احساس یا لطف کار بود، آنچه باید انتظار داشت هنر مهندسی است که در جستجوي کمال استقامت و اقتصاد و 

اي است نسبت به عظمت و زینت؛ اصرار سربازي است بر واقعپردازي؛ و هنر  استفاده است؛ عالقۀ شدید نو کیسه

دادند، از  ا عمل جواهرسازان را انجام نمیاینکه رومیان در خاتمۀ ساختمانه. نیروي مقاومت ناپذیر یک جنگجوست

.کردند رومیان مانند فاتحان ساختمان را تمام می. شوند این جهت است که فاتحان جواهرساز نمی

شک نیست که متنفذترین و دلرباترین شهر را در تاریخ، رومیان ساختند؛ هنر قالبگیري، تصویري، و ساختمانی را به 

توانست از آن استفاده  آمد؛ و شهري ساختند که هر شهرنشینی می عهدة فهم آن برمیوجود آوردند که هر فرد از 

خوردند؛ تقریباً  دولتی می  هاي مردم آزاد فقیر بودند، اما ثروت روم تا حد بسیاري از آن ایشان بود؛ غلۀ توده. کند

کردند،  ؛ در حمامها ورزش مینشستند تئاترها، و ستادیومها می بدون پرداخت چیزي در تئاترها، سیرکها، آمفی

شدند؛  مند می صدها سرپوشیدة ستوندار بهره  دادند؛ از سایۀ شدند، و خود را تعلیم می گرفتند، سرگرم می خستگی می

رفتند که چندین کیلومتر کوچه را پوشانده بود و تنها در میدان مارس پنج  اي راه می و زیر طاقهاي تزیین شده

در مرکز آن، فوروم بزرگ شلوغی بود که همیشه داد . تا آن هنگام چنان پایتختی ندیده بود دنیا. کیلومتر طول داشت

. داشت اش می خوانی طنین افکن بود، و بحثهاي لرزانندة امپراطوري سرزنده و ستد در آن به راه بود، صداي خطبه

بعد . د با وضعی در هم که نظیر نداشتپس از آن حلقۀ معابد عظیم، باسیلیکاها، کاخها، تئاترها، و حمامهاي مجلل بو

ها و باغها و باز معابد و حمامهاي  شد، و باز یک حلقه خانه نشینهاي شلوغ شروع می راستۀ دکانهاي پر صدا و اجاره

کرد؛ و این رم  کشاند و کوه را با دریا جفت می عمومی، و باالخره دایرة ویالها و امالکی که شهر را به دامنۀ ییالق می

  .گرا، ظالم، ناحق، بلوایی، و عالی ها بود ـ شهري بود مغرور، نیرومند، درخشان، مادهقیصر
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فصل هفدهم

  روم اپیکوري

  میالدي 96م ـ  ق 30

  

I – مردم  

کردند؛ خودشان  شویم تا ببینیم این رومیان چگونه زندگی می ها، معابد، تئاترها، و حمامها وارد می اکنون به این خانه

باید در ابتداي امر به خاطر آوریم تا فرا رسیدن زمان نرون، آنها فقط از لحاظ . ان جالبتر خواهیم یافترا از هنرش

آن اوضاع و احوالی که آوگوستوس نتوانسته بود جلو آن را بگیرد ـ یعنی تجرد، بچه نیاوردن، . جغرافیایی رومی بودند

و ولد در میان ساکنان جدید ـ خصایص نژادي و  سقط جنین، کودك کشی در میان ساکنان قدیمی، و آزادي زاد

  .خصلت اخالقی و حتی ظاهر قیافۀ مردم روم را تغییر داده بود

کردند و، به واسطۀ تشویشی که دربارة نگاهداري قبور  زمانی رومیان، به واسطۀ سائقۀ جنسی، بشتاب زاد و ولد می

در این هنگام طبقات باالتر و متوسط این نکته را  شدند؛ خود پس از مرگ داشتند، به توالد و تناسل ترغیب می

زمانی . آموخته بودند که روابط جنسی از توالد و تناسل جداست، و دربارة دنیاي پس از مرگ به شک افتاده بودند

کرد؛ در این  آوردن و پرورش کودکان تعهد اخالقی و شرافتی نسبت به دولت بود که عقاید عمومی آن را تضمین می

بر عکس، . نمود مطالبۀ فرزندان بیشتر در شهري که جمعیت تا حد خفقان آوري زیاد شده بود ابلهانه می هنگام،

. گرفتند که آرزوي میراث داشتند مجردهاي ثروتمند و شوهران بیفرزند همچنان طرف کاسه لیسانی قرار می

یکی از افراد مخلوق پترونیوس » .کند یز نمیهیچ چیز به اندازة زن نازا شما را نزد دوستانتان عز«: گوید یوونالیس می

چاپلوسان و ممدوحان، و تنها جنایت در آن شهر این است که فرزند : کروتونا فقط دو طبقه سکنه دارد«: گوید می

چیزي جز اجساد و کالغهایی که آنها را بر : همچون نبردگاهی است در وقت آسایش. خود را بارآوري تا ارثت را ببرد

گوید که اکنون چه  سنکا مادري را که تازه فرزند خود را از دست داده بود بدین وسیله تسلیت می» .یستگیرند ن می

برادران » .بخشد بیش از آنچه نیروي ما را بگیرد به ما نیرو میبچگی  در میان ما بی«چون . محبوبیتی یافته است

ر نرون، میان خاندانهاي پاتریسینها یا سوار کار روم، اي بودند که دوازده فرزند داشت؛ شاید در عص گراکوس از خانواده

ازدواج، که زمانی اتحاد اقتصادي مادام العمر زن و . رسید پنج خانواده که صاحب آن همه فرزند باشند به هم نمی

شوهر بود، اکنون در میان دهها هزار رومی سرگذشت زودگذري بود که اهمیت معنوي نداشت، بلکه پیمان سستی 

شوهر، برخی از زنان  براي گریز از منع قانون ارث بردن در مورد زنان بی. ت رفاه متقابل بدنی یا کمک سیاسیبود جه

برخی با مردان فقیر ازدواج دروغی . گزیدند کند برمی خواجگان را به عنوان شوهري که کودك برایشان درست نمی

جلوگیري از حمل، هم به صورت . دوست بگیرد کردند، با این شرط که زن آبستن نشود و هر قدر که بخواهد می

شد، طرق  اگر با این وسایل جلوگیري از حمل ممکن نمی. آمد مکانیکی و هم به صورت شیمیایی به عمل می

هاي بزرگ به آن توسل  کردند، اما خانواده فیلسوفان و قانون این عمل را محکوم می. متعددي براي سقط جنین بود

اما  …. کنند داري را تحمل می بیچاره زنان مشقات زایمان و تمامی زحمات بچه«: گوید یوونالیس می. جستند می

با این » !دهد؟ بچه اندازان در این فن ماهرند و دارویشان چنان قهار بستر مطال مگر چند بار زن آبستن را پناه می

بینی پدر یک بچۀ زنگی  ه بزاید، میکه اگر کودك را زند …شاد باش و دارو را به زنت بده «: گوید وصف به شوهر می

.شد میکشی بندرت انجام  در چنین جامعۀ روشنفکري کودك» .اي شده
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بیفرزندي طبقات پولدار چنان به واسطۀ کوچ و پر فرزند بودن فقرا تعادل یافته بود که جمعیت روم همچنان رو به 

 1,600,000، و مارکوارت به 1,200,000، گیبن به 800,000بلوخ جمعیت رم را در اوایل امپراطوري به . بود افزایش

تعداد . نفر محاسبه کرده اند 120,000,000و گیبن  54,000,000بلوخ جمعیت امپراطوري را به  .اند زدهنفر تخمین 

دیگر ذکري از . راد طبقۀ آریستوکراسی به همان اندازة قدیم بود، اما از لحاظ اصل و نسب تغییر یافته بوداف

از میان خاندانهاي مغروري که حتی تا زمان قیصر در روم خود . آیمیلیوسها، کالودیوسها، فابیوسها، و والریوسها، نبود

برخی بر اثر جنگ یا اعدام سیاسی ناپدید شده بودند؛ و دیگران به  .خرامیدند فقط کورنلیوسها مانده بودند را با ناز می

. واسطۀ محدودیت خانوادگی، انحطاط ارثی، یا فقري که ایشان را تا حد تودة پلبینها، تنزل داده بود، گم شده بودند

میالدي یک  56در سال . جاي ایشان را بازرگان رومی، مقامات رسمی شهرداري، و نجباي مستملکات گرفته بودند

بعد از یکی دو نسل، اعیان جدید راه و » .غالب شهسواران و بسیاري از سناتورها اوالد غالمانند«: تن سناتور اعالم کرد

رسم اسالف خود را اتخاذ کردند، از تعداد اطفال خود کاستند، بر تجمل افزودند، و به سیلی که از مشرق سرازیر شده 

.بود تسلیم شدند

این یونانیان . آمدند ـ کمتر از خود شبه جزیره و بیشتر از سیرنائیک، مصر، سوریه، و آسیاي صغیرنخست یونانیان 

و برخی عالم،   شایق و هوشیار و سازگار و نیمه شرقی بودند ـ بسیاري از ایشان بازرگانان خرده پا یا تاجر واردات،

از ایشان صمیمانه و بعضی دیگر به خاطر پول نویسنده، معلم، هنرمند، پزشک، رامشگر، و بازیگر بودند؛ گروهی 

دوستدار فلسفه بودند؛ گروهی از ایشان مدیران و صرافان بودند ـ بسیاري فاقد قیود اخالقی، و تقریباً جملگی عاري از 

اکثریت ایشان به صورت برده آمده بودند و در انتخاب ایشان توجهی نشده بود که نخبه باشند؛ چون . ایمان مذهبی

شدند، انقیاد ظاهري و نفرت و شماتت باطنی خود را نسبت به رومیان ثروتمندي که از لحاظ فکري با ماترك  آزاد

هاي پایتخت در این هنگام پر از سر و صداي یونانیان  کوچه. کردند حفظ کردند فرهنگی یونانیان قدیم زندگی می

خواست در تمامی طبقات  رسید، و اگر کسی می وش میزبان یونانی بیشتر از التینی به گ. آرام و پر حرف شده بود بی

زدند؛ سوریان،  تقریباً تمامی مسیحیان اولیه در روم یونانی حرف می. نوشت خواننده داشته باشد بایست به یونانی می

دان ور، و هنرمند ـ در می ـ از بازرگان، پیشه  گروه عظیمی از ساکنان مصري. کردند مصریان، و یهودیان نیز چنین می

سوریان الغر و متواضع و حلیم در همه جاي پایتخت پراکنده بودند و به تجارت، کارهاي دستی، . زیستند مارس می

  .منشیگري، امور مالی، و خدعه و فریب اشتغال داشتند

اي از ایشان خود را تا سال  عده. یهودیان تا همان زمان قیصر هم یکی از عناصر عمدة جمعیت پایتخت شده بودند

م به صورت اسیر  ق 63م به رم رسانده بودند؛ و عدة زیادي از ایشان را پس از لشکرکشی پومپیوس در سال  ق 140

یکی آنکه صنعتگر و مال جمع کن بودند، دیگر آنکه بستگی : شدند خیلی زود آزاد می  به دو علت،. جنگی آورده بودند

م در مجالس آن قدر  ق 59تا سال . شد ان ایشان میشدید ایشان به رسوم مذهبی خودشان اسباب ناراحتی ارباب

به طور کلی . شهرنشین یهودي زیاد بود که سیسرون متمردین سیاسیشان نامید و با ایشان به مخالفت برخاست

تا اواخر قرن اول  .بودنددستۀ جمهوریخواه با یهودیان خصومت داشت، و حزب مردم و امپراطوران دوست یهودیان 

کردند و به طور  نفر بالغ شده بود و بیشتر در جانب غربی رودخانۀ تیبر زندگی می 20000تعداد ایشان در پایتخت به 

کردند، اشتغالشان به کارهاي  اي که در همان نزدیکی بود کار می در اسکله. دیدند مرتب از سیالب رودخانه آسیب می

میانشان برخی افراد ثروتمند هم بودند، اما جز چند تنی . گرداندند و اجناس را در شهر می  فروشی بود، و خردهدستی 

کنیسه در روم فراوان بود و هر یک . الملل را قبضه کرده بودند سوریان و یونانیان تجارت بین. بازرگان بزرگ نداشتند

نزواطلب یهود، تحقیري که نسبت به کثرت خدایان و خوي ا. مدرسه و کاتبان و مجمع شیوخی از خود داشت

داشتند، سختی اعتقادات اخالقی ایشان، عدم حضورشان در تئاترها و ورزشهاي رزمی، مراسم و  پرستش اصنام روا می
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یوونالیس پر زاد و ولد . عادات عجیب آنان، فقر ایشان، و ناپاکی الزمۀ آن منجر به خصومت نژادي معمول گردیده بود

نفرتشان از . دانست، تاسیت موحد بودنشان را، و آمیانوس مارکلینوس عالقۀ ایشان را به سیر دن آنان را زشت میبو

اسرا و . رومیان بر اثر فتح خونین اورشلیم و روانه ساختن اسراي یهود و اموال مقدسی که غارت شده بود شدت گرفت

اند  اي که در طاق تیتوس ساخته در مجسمۀ نیم برجسته اموال در مراسم پیروزي تیتوس رژه رفتند، و نقش ایشان

وسپاسیانوس دستور داد نیم شـِکـِلی که یهودیان اسیر پس از آزادي و پراکنده شدن میان ملل غیر . مشهود است

پرداختند از آن پس هر سال بابت تجدید ساختمان رم تأدیه شود، و با این  یهود براي نگهداري هیکل اورشلیم می

نگریستند؛ برخی  الوصف، بسیاري از رومیان تحصیلکرده توحید یهود را به دیدة تحسین می مع. کار را بدتر کرد دستور

هاي واالتبار، سبت یهود را روز تعطیل و عبادت  اي، حتی در میان خانواده از ایشان دین یهود را پذیرفته بودند؛ و عده

.دانستند می

اي، و حبشی از  ، نوبه)الجزیرة فعلی(اي نومیدیایی  و یهودیانی که در رم بودند عدهاگر به یونانیان، سوریان، مصریان، 

نیرومند دالماسی، » وحشیان«افریقا، چند تن عرب، پارتی، کاپادوکیایی، ارمنی، فریگیایی، و بیتینیایی از آسیا، 

را » وحشیان خال کوبیدة بریتانیایی«تراکیا، داکیا، و گرمانیا، نجباي سبیلوي گل، شاعران و دهقانان اسپانیایی، و 

مارتیالیس از سهولت انعطاف پذیر . بیفزاییم، تصویري نژادي از رم بسیار نامتجانس و وطن همه کس خواهیم داشت

یوونالیس شکایت داشت . روسپیان رم در تطبیق زبان و دلربایی خود با مشتریهاي گوناگون و رنگارنگ در عجب بود

» آبریزگاه جهان«رودخانۀ سوریه، در رودخانۀ تیبر جاري شده است؛ و تاسیت پایتخت را که اورونتس، بزرگترین 

البسه، الفاظ، حرکات، منازعات، عقاید، و اعتقادات شرقی جزء اعظم حیات متالطم شهر را  ها، روشها، چهره. خواند می

قرن چهارم مذهب روم کیش  آمد، در در قرن سوم حکومت به صورت حکومت سلطنتی شرقی در می. داد تشکیل می

.آمدند شد، و سروران جهان در برابر خداي بردگان به زانو در می شرقی می

آن هنگام که سناتوران جرئت دم زدن  در. در این جمعیت در هم جوش، عناصر خاص نجابت و بزرگمنشی موجود بود

ساخت و به عنوان اعتراض نسبت به  نداشتند، این جمعیت تحقیر خود را نسبت به پوپایا، معشوقۀ نرون، آشکار

فضایل سادة مردم ساده در آن نایاب . کشتار دسته جمعی غالمان پدانیوس سکوندوس در مجلس سنا آشوب کرد

توانست باشد، و جوامع کوچک مسیحی باتقوا و حسن سلوك خود  نبود، زندگی خانوادگی یهودیان سرمشق می

شدند واقعاً به واسطۀ  اما غالب مردمانی که به رم سرازیر می. ات باشدتوانستند اسباب زحمت دنیاي دیوانۀ لذ می

سالهاي متمادي زندگی . ریشه کن شدن از محیط خانمان و فرهنگ و اصول اخالقی خود ضایع و مشوش شده بودند

ختالف و ا  بردگی آن عزت نفسی را که در حکم ستون فقرات رفتار صحیح و بقاعده است در ایشان فاسد کرده بود،

هایی که عادات مختلف داشتند باز هم اخالقیات ایشان را، که ساختۀ عادات بود، بیشتر فرسوده ساخته  روزانه با دسته

اگر رم در مدتی بدان کوتاهی آن همه افراد صاحب خون و نژاد بیگانه را در خود هضم نکرده بود؛ اگر تمامی این . بود

گذراند؛ اگر با ایشان رفتاري کرده بود در  اي خود بگذراند، از مدارس خود میه نو رسیدگان را، به جاي آنکه از زاغه

هاي خود را بسته بود تا فرصتی دهد که یکدست  خور انسانی که صدها خصیصۀ عالی دارد؛ اگر گاه به گاه دروازه

بش حیاتی نژادي شدن خالیق با رسوخ ایشان همعنان گردد، در آن صورت ممکن بود که از این اختالط، قدرت و جن

. اما این امر بیش از حد خطیر بود. و ادبی اخذ کند؛ و ممکن بود که رم رومی و صدا و قلعۀ مغرب زمین باقی بماند

شهر فاتح به واسطۀ وسعت و گوناگون بودن فتحهاي خود محکوم به فنا بود، خون و نژاد بومی آن در اقیانوس رعایاي 

نگ دیدة آن، به حکم اکثریت عددي، به فرهنگ کسانی که بردگان آن بودند و طبقات فره  آن رقت پذیرفته بود،

  .ازدیاد نسل بر بهبود نژاد چیره شد، و مغلوبان پر زاد و ولد ارباب خانۀ ارباب عقیم شدند. تنزل یافته بود
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II – تعلیم و تربیت  

آید که کودکان  اي رومی چنین برمیه از دوران کودکی رومیان چندان خبري در دست نیست، اما از هنر و گورنبشته

. داشتند شدند، بل ابوین ایشان را بیش از حد دوست می اي مورد محبت واقع نمی پس از والدت به نحو خردمندانه

ها و سرمشقهاي خوبی که بایست مقابل اطفال  نشاند تا دربارة نمونه یوونالیس اندکی خشم و غضب خود را فرو می

و اصوات زشتی که باید از ایشان دور کنیم، و احترامی که حتی در صورت افراط در محبت خود نگاه داریم، مناظر 

فاوورینوس، در گفتاري که پیش از روسو کار او را تقلید   . باید نسبت به ایشان روا داریم فصلی عطوفت آمیز بسازد

اند، که  تارك نیز به همین نهج گفتهسنکا و پلو. هاي خود را شیر بدهند کرده است، از مادران التماس دارد که بچه

آمدند قاعدة کلی بود و هیچ عواقب  هایی که از عهدة آن برمی گرفتن دایه در تمامی خانواده. البته کم اثر بوده است

.نداشتانگیز مشهودي هم  غم

« : شد که اول آن این بود اي نقل می داستانهاي کودکانه. ه معموال یونانی بودداد ک تعلیم و تربیت بدوي را دایه می

. تحصیالت ابتدایی هنوز به کف معلم سر خانه سپرده بود» …. اي یکی نبود، یک پادشاهی بود با یک ملکه  یکی بود،

امرسن امریکایی، با این کار از کردند، اما کوینتیلیانوس، مانند  ثروتمندن غالباً معلمانی براي کودکان خود اجیر می

عادتاً پسر و دختر . سازد این لحاظ مخالف بود که کودك را از دوستیهاي شکل دهنده و رقابتهاي محرك محروم می

گشتند تا مواظب اخالق و  رفتند و باز می به مدرسۀ ابتدایی می» بچه پا«طبقات آزاد در سن هفتسالگی به همراه 

هاي  دیوار نبشته. مدارسی در سراسر امپراطوري و حتی در قصبات کوچک موجود بودچنین . سالمت ایشان باشد

رود که تعلیم و تربیت در دنیاي مدیترانه در آن هنگام مانند قبل و  پومپئی دال بر سواد عمومی است، و احتمال می

در . ی و غالم یا سابقاً غالم بودندمعموال یونان» آموزگار«و هم » بچه پا«هم . بعد از آن به یک اندازه رواج داشته است

سیصد و پنجاه . پرداخت می) سنت 48(دوران جوانی هوراس و در شهر زادگاه او، هر شاگرد معموال ماهی هشتاد آس 

بابت هر شاگرد تعیین کرد؛ از اینجا ) دالر 20(سال بعد، دیوکلتیانوس حداکثر مزد آموزگار را ماهی پنجاه دینار 

  .زد آموزگاران و تنزل آس پی بردتوان به ترقی م می

 130رفت؛ در سال  گرفت و به دبیرستان می سالگی شاگرد زرنگ، دختر یا پسر، از دبستان تصدیق می در سیزده

ادبیات التینی و   در اینجا دانش آموزان قدري بیشتر دستور زبان و زبان یونانی،. میالدي، بیست دبیرستان در روم بود

. خواندند، و مبناي تدریس توضیح و تفسیر آثار شاعران قدیم بود م، تاریخ، اساطیر، و فلسفه مییونانی، موسیقی، نجو

. گرفتند اما غالباً تعلیمات اضافی در موسیقی و رقص می  خواندند، تا این حد ظاهراً دختران همان دروس پسران را می

فرهنگ رومی . کردند به ادبیات و تاریخ یونان تأکید می از آنجا که دبیران غالباً یونانیان آزاد شده بودند، طبعاً نسبت

شد، و ادبیات التینی  صبغۀ یونانی گرفت تا وقتی که در اواخر قرن دوم تقریباً تمامی تعالیم عالی به یونانی داده می

  .در فرهنگ هلنی عصر هضم گردید

مدارس و مکاتب استادان معانی بیان به  آنچه در روم آن زمان معادل تحصیالت دانشکده و دانشگاه زمان ما بود در

کردند، یا برایشان الیحه  امپراطوري از برق استادان معانی بیان، که در دیوانها از موکالن خود دفاع می. رسید هم می

آموختند، و یا هر چهار را  کردند، یا هنر خود را به شاگردان می نمودند، یا در مجالس عمومی تدریس می تنظیم می

گشتند، دربارة ادبیات یا فلسفه یا سیاست  بسیاري از ایشان شهر به شهر می. درخشید دادند، می انجام می یکباره

پلینی کهین . دادند که در هر موضوع چگونه باید با مهارت خطیبانه اقدام کرد کردند، و عمال نشان می سخنرانی می

:گوید ه است، میدربارة ایسایوس یونانی، که در آن هنگام شصت و سه ساله بود

گذارد که هر یک را بپسندند برگزینند و حتی گاه  کند، شنوندگان را آزاد می چند مسئله را براي بحث مطرح می

کند، و بحث شروع  خیزد، قبا بر تن می تعیین کنند که خود او کدام جانب را بگیرد؛ و پس از انتخاب وي برمی
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اش هوشیارانه، منطقش قوي، و  کشد؛ بیان او صریح، مجادله ان میموضوع بحث را با تناسب کامل به می ….شود می

  .فصاحتش عالی است

. چنین کسانی ممکن بود مکتبی بگشایند، دستیارانی به کار گیرند، و عدة زیادي دانشجو گرد خود جمع آورند

. پرداختند را می سسترس حق التحصیل یک رشته 2000شدند و تا  شاگردان از شانزدهسالگی به این مکاتب وارد می

هاي عمده عبارت بود از خطابه، هندسه، نجوم، و فلسفه ـ و رشتۀ اخیر شامل مواضیع بسیاري بود که اکنون  رشته

آزادة «دادند ـ یعنی تحصیالتی که براي یک  را تشکیل می» تحصیالت آزاد منشانه«اینها . شوند علم خوانده می

همچنانکه معمول به تمامی . اً اجباري به اجراي کارهاي بدنی نداشتکه قاعدت  در نظر گرفته شده بود،» متشخص

ازمنه بوده است، پترونیوس از این شاکی بود که تحصیل جوانان را براي برخورد با مسائل دوران پختگی ناشایسته 

امور مقصر اصلی در مورد حماقت شدید جوانان همان مدارسند، چون در این مدارس هیچ چیز دربارة «: سازد می

توانیم بگوییم که آن مدارس، به دانشجوي جدي و ساعی، آن  ما فقط می» .بینند شنوند و نمی زندگی روزانه نمی

روشن بینی و سرعت تفکر را عرضه داشتند که موجب امتیاز حرفۀ قضا در تمامی ادوار گردید، و آن قدرت فصاحت 

اي  ظاهراً در این مکاتب هیچ گونه گواهینامه. از ساختفاقد اصول اخالقی را عرضه داشتند که خطیبان روم را ممت

آولوس گلیوس . خواهد بخواند توانست مادام که مایل است بماند و هر چند رشته را که می دانشجو می. شد اعطا نمی

رفتند، و برخی از ایشان پس از  زنان نیز به این مکاتب می. تا بیست و پنجسالگی به تحصیل در مکتب ادامه داد

آنان که طالب تحصیل بیشتر بودند دنبال فلسفه به آتن ـ سرچشمۀ آن ـ دنبال طب به اسکندریه، . رفتند زدواج میا

دالر خرج تحصیل و شبانه روزي پسرش  400سیسرون سالی . رفتند و دنبال ظریفکاریهاي معانی بیان به رودس می

  .پرداخت را در دانشگاه آتن می

عانی بیان چندان زیاد و متنفذ شده بودند که امپراطور زیرك چنان صالح دید که تا زمان وسپاسیانوس، مکاتب م

مکاتب مهمتر واقع در پایتخت را با پرداخت مواجب دولتی به استادان عمده تحت کنترل دولت قرار دهد ـ حداکثر 

مک خرج را به خبر نداریم که وسپاسیانوس این ک. بود) دالر 10,000(سسترس  100,000مواجب استادان سالی 

از وقفهاي خصوصی براي تحصیالت عالیه اطالعاتی در دست است، چنانکه . چند استاد یا چند شهر گسترش داد

  .پلینی کهین در کوموم وقف کرد

تا وقتی که هادریانوس به . پسر که عقل بیشتر از پول داشتند ترتیب تحصیل رایگان داد 5000ترایانوس براي 

ت مخارج دبیرستان از طرف دولت در بسیاري از شهرهاي امپراطوري رواج یافته بود و براي امپراطوري رسید، پرداخ

هادریانوس و آنتونینوس استادان طراز اول هر شهر را از . معلمان بازنشسته حقوق تقاعدي در نظر گرفته شده بود

اصول اخالقی انحطاط  در ضمن که خرافات رو به ازدیاد بود و. مالیات و سایر عوارض شهري معاف ساختند

  .شد، تحصیالت به حد اعالي خود رسید پذیرفت و ادبیات فاسد می می

III  - روابط زن و مرد

شد، و اگر پسر بود با مالیمت تحت نظارت قرار  زندگی جوانان، از لحاظ اخالقی، اگر دختر بودند دقیقاً مراقبت می

این حرفه را قانون شناخته و . بخشودند به روسپیان بسهولت میرومیان نیز مانند یونانیان توسل مردان را . گرفت می

توانست مشتري  فاحشه خانه به موجب قانون در خارج از حصار شهر قرار داشت و فقط شبها می. محدود ساخته بود

 جبه  کردند و مکلف بودند، به جاي پیراهن بلند، بپذیرد؛ روسپیان نام خود را توسط دستیاران دادستان ثبت می

دستمزد . کردند تا از مجازات قانونی کشف زنا بگریزند برخی از زنان نام خود را به عنوان روسپی ثبت می. بپوشند

خانم نیم «روسپیان را چنان ترتیب داده بودند تا هرزگی در دسترس همه کس قرار گیرد؛ همه کس از داستان 

ده، که سعی داشتند با سرودن شعر و تغنی و دانستن اما در این هنگام تعداد روسپیان تحصیلکر. خبر دارد» ریالی
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براي یافتن این خواتین . موسیقی و رقص و مکالمۀ آمیخته با فهم و دانش جلب مشتري کنند، رو به افزایش بود

دهد که با اینان  اووید به خوانندگان خود اطمینان می. الحصول، کسی حاجت به خروج از حصار شهر نداشت سهل

و یوونالیس ایشان را در درگاه معابد . رو به رو شد» به زیادي ستارگان آسمان«رواقها و در سیرك و تئاتر توان زیر  می

اند که  مؤلفان مسیحی چنین ادعا کرده. یافت می  اي که نسبت به عشاق سختگیر نبود، و بخصوص معبد ایسیس، االهه

  . گرفت در داخلۀ بست و میان محرابهاي معابد روم عمل فحشا انجا می

دانست، با  شاهد بازي، که به موجب قانون نهی گردیده بود و رسوم و عادات رومی آن را بد می. شاهد نیز موجود بود

ـ و تیر عشق » ام به تیر دلدوز عشق گرفتار آمده«سراید که  هوراس چنین نغمه می. وفور خاص مشرق زمین شکفت

پذیرد  و هوراس از این عشق تنها بدین طریق عالج می» است؛عشق لوکیسکوس که در نرمی از هر زنی سر «که؟ ـ 

ترین مضمونهاي مارتیالیس مربوط به  نخبه. گردد» اي زیبا یا نوجوانی رعنا اي دیگر به خاطر دوشیزه شعله«که دچار 

شهوي  شعر. یکی از هجویات یوونالیس، که قابل طبع نیست، بیان شکایت زنی است از این رقابت ناهنجار. لواط است

  .آزادانه میان جوانان گمراه و بزرگان ناپخته رواج داشت» پرپاپیا«ارزش و مستهجن معروف به  بی

افتاد و با کمک پدران و مادران مضطرب و دالالن محبت ترتیبی  ازدواج شجاعانه با این گریزگاههاي رقیب درمی

خترانی که بیش از نوزده سال داشتند و هنوز به د. داد که تقریباً براي هر دختر الاقل شوهري موقت فراهم آورد می

دیدند،  دو نامزد کمتر یکدیگر را می. شدند، اما چنین دخترانی زیاد نبودند تلقی می» ترشیده«شوهر نرفته بودند 

اي هم براي بیان آن نبود؛ سنکا از آن شکایت داشت که  اي در میان نبود، و حتی در زبان التینی کلمه دوران معاشقه

یا   اشعار عاشقانه دلبستگی قبل از ازدواج معمول نبود،. آزماید، مگر داماد عروس را یدار هر چیز را قبل از خرید میخر

و معشوق . داد شد یا به زنانی که شاعر هرگز اندیشۀ ازدواج با ایشان را به خود راه نمی به زنان شوهردار خطاب می

سنکاي . شد زمان حاضر، با اوضاع و احوال مشابه، پس از ازدواج آغاز میگرفتن زنان نیز، مانند فرانسۀ قرون وسطی و 

پنداشت که  کرد که میان زنان شوهردار رومی زنا بسیار رایج است، و پسر فیلسوف او چنین می مهین چنان فرض می

پاك فقط آنانند  زنان«: سراید اووید کج بین چنین می. زن شوهرداري که با دو فاسق بسازد نمونۀ کامل وفاداري است

رویهاي  اینها ممکن بود زیاده» .اند، و مردي که از عشقبازي زنش خشمگین شود روستایی صرف است که طلب نشده

ازدواج بدون طالق تا »  :گوید مرثیۀ سادة کوینتوس وسپیلو براي زنش بیشتر محل اطمینان است که می. ادبی باشد

یوونالیس از زنی » .ان زناشویی ما چهل و یک سال با خوشبختی دوام یافتماند، اما دور هنگام مرگ بندرت پایدار می

برخی زنان، که بیشتر به خاطر مال یا جاه شوهر . کند که ظرف پنج سال هشت بار ازدواج کرده است یاد می

ته تلقی سپردند، وظیفۀ خود را انجام یاف کردند، اگر جهیزیۀ خود را به شوهر و تن خود را به معشوق خویش می می

مگر «: دهد اي در یکی از اشعار یوونالیس به شوهرش که ناگاه سر رسیده است چنین توضیح می زانیه. کردند می

، و تنها  زن در آن هنگام نیز مانند اکنون کامل بود» آزادي» «خواهیم بکنیم؟ توافق نکردیم که هر دو هر کار که می

قانون زنان را اسیر کرده، اما رسوم ایشان را آزاد . اثر بود نین بیاختالف آن عدم حق شرکت زنان در رأي و نص قوا

.ساخته بود

ها و  برخی زنان در کارگاهها یا کارخانه. در موارد متعددي، مانند زمان ما، آزادي زنان به معنی نهضت صنعتی بود

اظ سیاسی قدرت به هم شدند؛ گروهی از لح خصوصاً در نساجی به کار اشتغال داشتند، بعضی وکیل یا دکتر می

دوشیزگان آتشبان براي . کردند دیدند و برایشان نطق می رساندند؛ زنان فرمانداران مستعمرات لشکریان را سان می می

کردند، و زنان شهر پومپئی نام آن مردان سیاسی را که بیشتر  دوستان خود مناصب سیاسی دست و پا می

را بر حذر کرده بود که اگر زنان برابري با مردان را تحصیل کنند، آن را به  کاتو روم. نوشتند خواستند بر دیوار می می

. شدند خواندند و خیره می کاران بر تحقق آشکار این تحذیر ندبه می برتري بر مردان بدل خواهند کرد؛ و محافظه
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کرد مارتیالیس  می دید وحشت یوونالیس از اینکه زنان را به شاعري و ورزش و گالدیاتوري و بازیگري مشغول می

ستاتیوس سخن از زنانی . کرد که در میدان به جنگ مشغولند زنان را حیوانات سبع و حتی شیرانی وصف می

و از هر سو خود را «گشتند  خانمها، سوار بر تخت روان، در خیابانها می. اند گوید که در چنان نبردهایی جان داده می

کردند؛ همراه مردان به  ها، و صحن معابد با مردان گفتگو می اي عمومی، باغچهدر رواقها، باغه» .گذاردند به تماشا می

هاي برهنۀ آنان چیزي دلپذیر براي  شانه«رفتند، که به قول اووید  ضیافتهاي خصوصی یا عمومی و به آمفی تئاتر می

 زمان پریکلساي خوش و رنگین و مختلط بود که اگر یونانیان  جامعۀ روم جامعه» .داشت تماشا عرضه می

در فصل بهار، زنان خوش لباس قایقها و سواحل و ویالهاي . افتادند توانستند تصور آن را بکنند، به وحشت می می

هاي سیاسی خود  بایایی و سایر نقاط ییالقی را با خنده و زیبایی غرورآمیز و گستاخیهاي عاشقانه و دسیسه

.خواندند می پیرمردان از سر حسرت ایشان را بدکار. آکندند می

خانمهایی که به هنرها یا مذهب یا ادبیات . زنان سبکسر یا هرزه در آن زمان نیز مانند اکنون اقلیت انگشتمایی بودند

اشعار سولپیکیا را همسنگ اشعار . باختند مانند این عصر متعدد بودند، هر چند همیشه مشخص نبودند دل می

ي بودند، ولی از آنجا که مخاطب آنها شوهر شاعره بود، تقریباً عاري از این اشعار بسیار شهو. دانستند تیبولوس می

برخی . تئوفیال، دوست مارتیالیس، زنی فیلسوف و در دو فلسفۀ رواقی و اپیکوري واقعاً خبره بود. شدند گناه تلقی می

ئاترها و رواقها اعطا کردند، به شهرهاي خود معابد و ت زنان خود را با کارهاي بشردوستانه و اجتماعی مشغول می

اسم برده » مجمع زنان«اي در النوویوم از  در سنگ نبشته. دادند ها کمک می نمودند، و به عنوان حامی به اتحادیه می

در هر . داشت؛ و شاید ایتالیا واجد اتحادیۀ ملی باشگاههاي زنان بوده است» صومعۀ مادران«روم یک . شده است

اوکتاویا که با : شویم یالیس و یوونالیس، از یافتن آنهمه زنان خوب در روم مبهوت میصورت، پس از خواندن آثار مارت

وجود تمامی خیانتهاي مارکوس آنتونیوس نسبت به او وفادار بود و اطفال خارجی او را بار آورد؛ آنتونیا، دختر 

به واسطۀ بدکاري   ریوس را علناًمحبوب اوکتاویا، بیوة با عصمت دروسوس، و مادر کامل گرمانیکوس؛ مالونیا، که تیب

اي  شماتت کرد و بعد خود را کشت؛ آریاپایتا، که وقتی کالودیوس به شوهرش کایکینا پایتوس فرمان مرگ داد دشنه

درد »   :به سینۀ خود فرو برد و در حال احتضار آن سالح را به شوهر خویش داد؛ و براي آرامش خاطر شوهرش گفت

نکا، که سعی کرد با شوهر خود بمیرد؛ پولیتا، که چون نرون شوهرش را اعدام کرد دست به پاولینا، زن س  ؛»ندارد

روزة مرگ زد، و چون همان حکم دربارة پدرش صادر شد به وسیلۀ انتحار به پدر پیوست؛ اپیخاریس، آن زن آزاد 

شمار که شوهران خود  نان بیاي را تحمل کرد، اما توطئۀ پیسو را فاش نساخت؛ و آن همه ز شده که هر گونه شکنجه

رفتند، یا همچون فانیا، زن هلویدیوس، با  داشتند، یا همراه ایشان به تبعید می را از نظام اجباري پنهان و محفوظ می

تنها همینها که نام بردیم کفۀ ترازو را در مقابل تمامی . کردند خطرات فراوان و بهاي گزاف از شوهران خود دفاع می

  .سازد مین مارتیالیس و نیشهاي یوونالیس به طرف زنان عفیف متمایل میهاي مضا بدکاره

ایم و وفاداري زنانه و  در پس چنین زنان قهرمانی، آن عدة کثیر زنان شوهرداري بودند که نامشان را هم نشنیده

وقار،   ـ پرهیزگاري،  مفضایل قدیم رو. فدارکایهاي مادرانۀ ایشان تمامی ساختمان حیات روم را برپا و استوار داشته بود

روي یا خودنمایی ـ هنوز هم در  سادگی، دلبستگی متقابل ابوین و اوالد، حس هوشیارانۀ مسئولیت، و احتراز از زیاده

هاي پلینی وصفشان آمده است، ناگهان در  هاي سالم و تربیت شده، که در نامه خانواده. خانه و خانمان رومی باقی بود

اند،  سر بر نیاوردند؛ اینان، بی آنکه صدایی از ایشان برخیزد، در عصر مستبدان موجود بوده زمان نروا و ترایانوس

پناه و ابتذال زنان جوامع متعین را هم  و تنزل مردمان بی  دوران جاسوسی امپراطوران را هم تحمل کرده بودند،

اند  در و مادر بر گور فرزند خود نوشتهدر مراثی که شوهري براي زن، یا زنی براي شوهر خود، یا پ. گذرانده بودند

در اینجا استخوانهاي اوربیلیا زن «: بر گوري نوشته است. رسد ها و خانمانها به چشم ما می اندك برقی از آن خانه



١۴۵٧

و بر » !الوداع مایۀ آسایش من. بیست و سه ساله، محبوب همه، ورپرید. از جان عزیزترم بود. پریموس خفته است

ام که  زن گرامیم که هجده سال را با سعادت در کنارش گذراندم، به خاطر عشقش سوگند خورده به«: گوري دیگر

رشتند، کودکانشان را  پشم می: هاشان مجسم کنیم توانیم در خیال خود این زنان را در خانه می» .دیگر زن نگیرم

کردند، و در پرستش  ا دقت خرج میکردند، خادمان را راهنما بودند، پول کمی را که داشتند ب مالمت و تربیت می

هر چند روم فاقد اصول اخالقی بود، اما آن کشوري که خانواده . شدند ارثی خدایان خانگی با شوهران خود شریک می

.سابقه رساند همان رم بود، نه یونان را در دنیاي باستان به رفعتی بی

IV - لباس  

تر و در اندام و  رومی زمان نرون از مردان اوایل جمهوري فربه اگر بتوان با دیدن چند صد مجسمه حکمی کرد، مردان

انگیز ساخته بود، نه دوست  در ابتدا، سلطه بر جهان ایشان را فطرتاً سخت و مقاوم و وحشت. ها نرمتر بودند گونه

یدند، فریاد د داشتنی؛ اما غذا و شراب و بیماري بسیاري را به صورتی درآورده بود که اگر امثال سکیپیو آن را می

نخستین . تراشید تراشیدند، یا معمولتر آن بود که آرایشگري ریش ایشان را می هنوز هم ریش خود را می. آوردند برمی

تراشید برایش عیدي بود؛ غالباً بروت بکر خود را پرهیزگارانه به خدایی تقدیم  روز که جوانی ریش خود را می

زدند تا حدي که  دادند و موي سر خود را کوتاه می ري را ادامه میمردم عادي روم همچنان سنت جمهو. داشت می

. دادند که موي سرشان را مصنوعاً مجعد کنند نزدیک تراشیدن بود، اما عدة روزافزونی از افراد جلف دستور می

داشتند، بسیاري از مردان موي عاریه بر سر . شوند گر می مارکوس آنتونیوس و دومیتیانوس نیز به همین صورت جلوه

ها و چه در خارج  تمامی طبقات، چه در خانه. دادند تا شکل مو را بر فرق سرشان نقاشی کنند و برخی دستور می

موکالن در مراسم . شد توگا فقط در موارد رسمی پوشیده می. کردند خانه، در این هنگام قبا یا پیراهن ساده در بر می

قیصر ردایی ارغوانی به نشانۀ . پوشیدند شاي ورزشهاي رزمی آن را میپذیرایی و پاتریسینها در سنا یا در وقت تما

کرد، و بسیاري از رجال از او تقلید کردند؛ اما اندکی بعد لباس ارغوانی از لوازم خاص امپراطوران  مقام خود در بر می

ساقه بلند که پایین  اي که بسته نشود نبود، و کسی جوراب کرد، تکمه از این شلوارهاي مزاحم کسی در بر نمی. شد

پاشنه و  پاپوش از کفش بی. پوشاندند می» مچ پیچ«اما در قرن دوم مردان رفته رفته ساق پا را با . کرد بیفتد برپا نمی

شد، و به  می شد، که برجستگی آن میان شست و انگشت چهارم پا واقع اي شروع می مانند چرمی یا چوب پنبه نعلین

.شد رسید که معموال با جبه به عنوان لباس کامل پوشیده می ا چرم و پارچه میکفش پاشنه بلند تمام چرم ی

شود، شباهت بسیار به  ها دیده می ها و بر سکه زنان رومی دوران اول امپراطوري، آن طور که بر فرسکوها و در مجسمه

اندام نسبتاً الغري داشتند، و اند ـ جز آنکه آنان همگی موخرمایی بودند،  زنان امریکایی در آغاز قرن بیستم داشته

آن زنان ارزش آفتاب و ورزش و هواي آزاد را . شد که رفتار و اطوارشان لطفی گیرنده داشته باشد لباسشان موجب می

کردند، و گروهی روش غذایی خاصی داشتند؛  گرفتند، بعضی با جد و جهد شنا می دانستند؛ برخی هالتر می می

» گوجه فرنگی«کردند و پشت گردن  زنها معموال موها را به عقب شانه می. بستند را میدیگران با بند پستانهاي خود 

رسمهاي بعدي از زنان آرایش موي بیشتر . زدند بستند و با نوار یا بند باالي سر گره می اکثر آن را در تور می. زدند می

و با موي بور عاریه، که از دختران گرمانیایی  داشتند آراستند و با سیم نگاه می خواست؛ موها را بلند می و بلندتري می

زنی که مبادي رسوم بود ممکن بود چندین ساعت چند کنیز و غالم را . کردند شد، تزیین می خریده و به روم نقل می

  . وادار به آراستن و پیراستن ناخنها و آرایش موي خود کند

را به عنوان یکی از مهمترین فنون زمان خود وصف » يزیباساز«یوونالیس . وسایل آرایش مانند زمان ما متنوع بود

اطاق خواب خاتون رومی کارخانۀ . ها، و شاعران مجلدات بسیار در آن موضوع تألیف کردند کند؛ پزشکان، ملکه می

ها و  آالت آرایش بود ـ موچین، قیچی، تیغ، سوهان، ماهوت پاك کن، شانه، برس مو، تور مو، گیس عاریه، کوزه
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رفت، و انواع مواد  انواع مواد مو زدا براي ازالۀ مو به کار می. روغن، خمیر، سنگ پا، و صابون  عطر، کرم، هاي شیشه

بسیاري زنان شبها نقابی از خمیر و شیر خر به صورت . شد دهنی معطر براي جعد دادن و ثابت کردن مو مصرف می

ر ترمیم رنگ ناپسند پوست مفید یافت، در تمامی گذاشتند؛ این خمیر را پوپایا ساخته بود، و چون آن را د می

صورت خود را با . کرد برد؛ گاه یک گله خر همراه داشت و در شیر خر استحمام می مسافرتهاي خود خر به دنبال می

و گاه رگهاي شقیقه را   گرفتند، کردند و یا روي آن رنگ می کردند، مژگان و ابروان را سیاه می رنگ سفید یا سرخ می

دهد که  بوي گند روغن پوپایا را می«یوونالیس شکایت داشت که زن ثروتمند . کردند خطوط ظریف آبی تقویت میبا 

دانست و  اووید این فنون را موجب گمراهی می. بیند که هرگز روي زنش را نمی» چسبد به لبهاي شوهر بینوایش می

ـ همه را مگر شانه زدن گیسوان که وي را سرمست  داد که آنها را از معشوقان خود پنهان کنند به خانمها پند می

  . ساخت می

شال . در این هنگام زیرپوشهاي ظریف به لباسهاي سادة زنانۀ مربوط به دوران قبل از هانیبال روم افزوده شده بود

ا نوازش زمستانها خزهاي نرم اندامهاي ثروتمند ر. بخشید افکندند، و نقاب رازي دل انگیز به چهره می روي شانه می

هاي کنفی را با رنگهاي گران  ابریشم و پارچه. پوشیدند ابریشم چنان عادي بود که مردان نیز مانند زنان می. داد می

ها،  لباسها، پرده. پرداختند رومیان غالباً در ازاي پنج سیر کرك صوري دو رنگه هزار دناریوس می. ساختند ملون می

ساختند، و گاه با  کفش زنانه را با چرم نرم یا پارچه می. شد و سیم تزیین می فرشها، و روپوشها همه با قالبدوزي زر

هاي  غالباً پاشنه. هاي آن را طال بگیرند و خود کفش را جواهر نشان کنند دوختند؛ ممکن بود لبه دقت تمام رو باز می

  .کردند بلند نقص طبیعت را تالفی می

ریز، و سنجاق از لوازم حیات  و گوشواره، گردنبند، بازوبند، النگو، سینهانگشتري . جواهر جزء عمدة تجهیزات زنان بود

داد  لولیا پاولینا یک بار لباسی سراپا از زمرد و مروارید پوشیده بود و قبوضی به همراه داشت که نشان می. بود

. معمول بودبرد که در روم  پلینی بیش از صد نوع سنگ قیمتی را نام می. سسترس ارزش آنهاست 40‘000‘000

اي روم از زمردهاي مصنوع زمان ما بهتر بود  هاي شیشه»زمرد«. تقلید ماهرانه از این جواهرات صنعتی پر مشغله بود

مردان نیز، مانند زنان، به سنگهاي بزرگ و انگشت . فروختند و تا قرن نوزدهم جواهرفروشان آنها را به جاي اصل می

الشمسی داشت به درشتی یک فندق؛ آنتونیوس که از وجود آن  ي خود عیننما عالقه داشتند، سناتوري بر انگشتر

سسترس را بر انگشت  2‘000‘000وي گریخت، در حالی که . دستور داد او را به نظام اجباري دعوت کنند  خبر شد،

. الب بوده استگمان جواهر در آن زمان نیز مانند بسیاري اوقات دیگر سدي در برابر تورم پول یا انق بی. برد خود می

تیبریوس و امپراطوران بعدي . در این زمان ظروف سیمین، جز میان طبقۀ پایین اجتماع، میان همه مرسوم بود

تیبریوس تسلیم شد و . احکامی بر ضد تجمل صادر کردند، اما این احکام قابل اجرا نبود و بزودي از خاطرها رفت

دهد که  آورد، و فرصتی می راي هنروران روم و شرق کار به وجود میها ب اعتراف کرد که اسراف پاتریسینها و نوکیسه

 »بدون تجمل، روم یا مستعمرات چگونه زندگی کنند؟»  :گفت تیبریوس می. باجهاي مستعمرات از پایتخت بازگردد

وس آمیزتر نبود، و به هیچ روي در طمطراق و گرانی به پاي ملب لباس رومی از لباس زنان زمان ما چندان تجمل

یافت، یک لباس خوب را  مد لباس در روم به سرعت شهرهاي زمان ما تغییر نمی. رسید خاوندان قرون وسطی نمی

اما، در مقایسه با موازین جمهوري، پیش از آنکه لوکولوس . ممکن بود یک عمر پوشید و باز هم از شکل نیفتاده باشد

رمغان آورند، مردم طبقۀ باالي روم اکنون از حیث لباس و پومپیوس غنایم و لذت پرستی را از شرق براي روم به ا

آریستوکراتها، که از رهبري . زیستند هاي مجلل در بهشت اپیکوري می ظریف، اغذیۀ متنوع، اثاث شکیل، و خانه

سیاسی و تقریباً از قدرت سیاسی افتاده بودند، از مجامع به کاخهاي خود پناه بردند و بدون هیچ گونه اعتقادات 

  .قی، جز فلسفه، خود را به تجسس لذت و هنر زیستن سپردنداخال
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V – یک روز زندگی در رم  

کف مرمرین و موزاییک اطاقها، ستونهاي مرمر رنگارنگ، آالباستر، . تجمالت خانه بمراتب بیش از تجمالت لباسها بود

ا شیشه پوش؛ میزهاي چوب و سنگ سلیمانی؛ دیوارهاي با نقاشیهاي درخشان یا جواهرنشان؛ سقفهاي گاه مذهب ی

هاي زربفت اسکندرانی یا  هاي مزین به الك سنگ پشت، عاج، نقره، یا طال؛ پارچه هاي عاج؛ نیمکت لیمو با پایه

پرداختند؛ تختهاي  سسترس در بهاي آن می 4‘000‘000و نرون  800‘000رومیزیهاي بابلی که میلیونرهاي عادي 

ها و تصاویر و اشیاي هنري؛ گلدانهاي برنز  اي؛ مجسمه نزي، مرمري، یا شیشهبند؛ شمعدانهاي بر برنزي، با تور پشه

  .هاي اربابی عصر نرون را آکنده بود هاي در کوهی ـ اینها همه جزئی از تزییناتی بود که خانه کورنتی یا شیشه

شدند تا  خریداري میبایست غالمان متعددي . زیست که گویی در موزه اقامت دارد اي ارباب چنان می در چنین خانه

غالم  400در برخی منازل . شدند تا دستۀ غالمان اولی را بپایند آن ثروت را حفظ کنند و غالمان دیگري ابتیاع می

زندگی ارباب، حتی در خلوت اطاقهایش، در . بودند که به کارهاي خدمت حضور و نظارت یا صنعت اشتغال داشتند

. گذشت مالء غالمانش می

آوردند، و هنگام استراحت بر هر در  الم در خدمت بودند، هنگام لباس کندن دو غالم چکمه از پا در میوقت غذا دو غ

چنانکه گویی منظور مسلم ساختن بدبختی ثروت باشد، . ایستاد ـ این بهشت موعود نیست اي به پاس می گماشته

هاي ایشان آغاز  گونه وادادن به بوسهارباب روز را در حدود ساعت هفت با پذیرفتن وابستگان و انگلهاي خود و 

سپس به دید و بازدید رسمی . پرداخت انجامید، به صرف صبحانه می پس از دو ساعت که این امر به طول می. کرد می

داد؛ در کارهاي  آداب چنان مقرر داشته بود که شخص بایست مالقات دوستان را پس می. شد با دوستان مشغول می

کرد؛ و در نامزدي دخترانشان، مراسم بلوغ پسرانشان، خواندن اشعارشان، و  ایشان کمک میقضایی و انتخابات به 

شد که  این کارها و سایر تعهدات اجتماعی با چنان لطف و ادبی انجام می. رساند امضاي وصایایشان حضور به هم می

ه کارهاي شخصی خود مشغول رفت یا به مأموریت دولت یا ب سپس ارباب به سنا می. در هیچ تمدنی نظیر نداشت

  .شد می

چنین افرادي، پس از دید و . تر نبود تر بود، اما کم زحمت براي افرادي که کمتر ثروتمند بودند زندگی ساده

مردم افتاده هنگام برآمدن آفتاب مشغول کار خود . شدند بازدیدهاي صبحانه، تا ظهر به کارهاي شخصی مشغول می

ناهار سبکی ظهر خورده . کردند انه بسیار قلیل بود، رومیان حداکثر استفاده را از روز میبودند؛ از آنجا که زندگی شب

پس از ناهار و اندکی . شد شد، و شام در ساعت سه یا چهار ـ و هر چه طبقه باالتر بود، وقت صرف شام دیرتر می می

کردند؛ دیگران در خارج یا حمامهاي  گشتند و تا غروب آفتاب کار می استراحت، دهقانان و کارگران به کار بازمی

رومیان دورة امپراطوري استحمام را بیشتر از عبادت خدایان با عالقۀ مذهبی انجام . رفتند عمومی دنبال تفریح می

دادند، و در پاکیزگی هیچ ملتی در  ایشان نیز مانند ژاپنیان بوهاي عمومی را به عطر اختصاصی ترجیح می. دادند می

براي زدودن عرق، دستمال همراه داشتند؛ و دندان را با گرد و . رسید، مگر مصریان ه پاي ایشان نمیدنیاي باستان ب

در اوایل دورة جمهوري هر هفته یک بار استحمام کافی بود؛ اما در این هنگام شخص . کردند خمیر مسواك می

گوید که حتی روستاییان  جالینوس می. بایست روزي یک بار حمام کند یا خود را دچار نیش مارتیالیس مانندي سازد

اي داشتند که با  شد؛ منازل اغنیا حمام سرخانه ها تشت حمام دیده می در غالب خانه. کردند هر روز استحمام می

  .اما اکثریت آزادگان رومی به حمامهاي عمومی اتکا داشتند. درخشید اي یا سیمین می اسباب و شیر مرمري یا شیشه

حمام عمومی در روم بود؛ در قرن چهارم  170م،  ق 23در سال . می متعلق به اشخاص بودمعموال حمامهاي عمو

ساخت و توسط صاحبان  اما حمامهاي بزرگ، که دولت می. استخر شناي عمومی 1352حمام، به اضافۀ  856میالدي 

این ترماي . د توجه بودشد و صدها غالم کارگر داشت، از آن حمامهاي متعلق به اشخاص بیشتر مور امتیاز اداره می
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که توسط آگریپا، نرون، تیتوس، ترایانوس، کاراکاال، آلکساندر سوروس، دیوکلتیانوس، و قسطنطین ساخته ) ها گرمابه(

توانستند  نفر می 1600نشیمن مرمري داشت و  1600حمامهاي نرون . شده بود آثار باقی شکوه دولت اجتماعی بود

هر . انداخت نفر را راه می 3000حمامهاي کاراکاال و دیوکلتیانوس هر یک . نددر آن واحد در آنها استحمام کن

پرداخت، و ظاهراً روغن و  توانست با پرداخت مبلغی ناچیز به حمام برود؛ دولت کسر خرج حمام را می شهرنشینی می

بعد از ظهر تا هشت  حمامها از آغاز صبح تا یک بعد از ظهر براي زنان و از ساعت دو. شستن مشتري با حمام بود

معموال مشتري ابتدا به . دادند آن واحد اجازه می  براي مردان باز بود؛ اما غالب امپراطوران استحمام زن و مرد را در

شد تا مشتزنی کند یا کشتی بگیرد یا بدود یا  رفت تا لباس خود را عوض کند، سپس به ورزشگاه وارد می رختکن می

امریکاییها بود؛ در » مدیسین بال«یکی از توپ بازیها شبیه بازي . ازد یا توپ بازي کندبجهد یا دیسک یا نیزه بیند

افتادند و تمام فنون یک  یک جور توپ بازي دیگر، دو دستۀ مخالف براي رساندن توپ به مقصد مخالف در هم می

. دادند آمدند و نمایش می اي به حمام می گاه توپ بازهاي حرفه. بردند دستۀ بازیکن مانند حاضر را به کار می

داشتند با  رفتند و غالمی را وا می دادند در ورزش وکیل بگیرند به اطاقهاي مشت و مال می پیرمردانی که ترجیح می

.مالش پیه ایشان را کم کند

ز شد که هواي آن گرم بود و ا رفت و براي این کار ابتدا وارد اطاقی می مشتري پس از ورزش به محل حمام اصلی می

رفت که بخار  می الکونیکومخواست بیش از آن عرق بریزد به  رفت که هواي آن داغ بود، و اگر می آنجا به اطاقی می

از گلها  اي که رومیان شست و براي این کار از چیز تازه سپس در آب گرم خود را می. بسیار داغی در آن جریان داشت

این اطاقهاي گرم . کرد شد ـ استفاده می آموخته بودند ـ صابون که از پیه و خاکستر چوب غان یا نارون ساخته می

رود که این حمامها یا اطاقهاي گرم کوششی بوده است که روم  احتمال می. بیشتر از سایر قسمتهاي مورد توجه بود

رفت؛ ممکن  مشتري سپس به حمام سرد می. برده است به کار می براي جلوگیري یا تخفیف روماتیسم و ورم مفاصل

داد با روغن یا مادة دهنی او را مالش دهند، و  سپس دستور می. بود ضمناً به حوض آب سرد یا حوض شنا هم برود

شستند، بل با پارچۀ مویی پاك و با حوله خشک  این روغن را دیگر نمی. این ماده معموال مقداري زیتون داشت

.پوست شود داخل  کردند، به طوري که مقداري روغن به جاي چربی، که حمام گرم بیرون برده بود، یم

این حمامها هم حمام بودند و هم باشگاه؛ اطاقهایی در . افتاد که مشتري در این هنگام از حمام برود کمتر اتفاق می

نقاشی و مجسمه، نشیمنهایی داشت که آن بود که مخصوص بازي طاس و شطرنج بود، راهروهایی داشت مملو از 

توانستند بنشینند و صحبت کنند، کتابخانه و قرائتخانه داشت، تاالرهایی داشت که رامشگر یا شاعر  دوستان می

در این ساعات بعد از ظهر، بعد از . توانست جهان را توضیح کند اي بنوازد یا بخواند و فیلسوف می توانست قطعه می

زن و مرد آزادانه و با نشاط اما مؤدبانه با یکدیگر . یافت مهمترین نطقۀ تالقی خود را می استحمام، جامعۀ روم

کردند؛ رومیان در حمام، تماشاي ورزشهاي رزمی، و باغهاي  کردند، و مغازله یا مباحثه می آمیختند، گفتگو می می

  .کردند ي روز ارضا میملی عالقۀ شدید خود را نسبت به صحبت و شایعات و شنیدن اخبار و رسواییها

شاید به . خوردند توانستند در رستوران حمام شام بخورند، اما غالب ایشان در منزل شام می کردند می اگر میل می

روزگاري، هنگامی که مردان دراز . رسم بر آن بود که هنگام غذا دراز بکشند  علت تنبلی ناشی از ورزش و حمام گرم،

اطاق غذاخوري سه مصطبه . دادند اما در این هنگام زنان نیز کنار مردان لم می. ندنشست کشیدند، زنان جدا می می

کسی که سر . نشستند روي هر مصطبه عادتاً سه نفر می. داشت که دور میز بزرگ به شکل چهارگوش چیده شده بود

رف مقابل میز دراز اي، و بدنش در ط گذاشت و بازویش را روي مخده خورد سرش را روي بازوي چپش می میز غذا می

  .شده بود
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پلینی در صورت اغذیۀ رومیان انواع . خوردند طبقات فقیرتر همچنان غالت و لبنیات و سبزي و میوه و گردو می

خوردند و در این کار مانند  ثروتمندان گوشت می. برد مختلف غذاي سبزي را از سیر گرفته تا شلغم نام می

پلینی از این جهت مدح . وشت خوك بیش از گوشتهاي دیگر مورد عالقه بودگ. کردند گوشتخواران بیرحم افراط می

سوسیس گوشت خوك را در اجاقهاي قابل حمل دور . آید گوید که پنجاه جور غذاي خوب از آن عمل می خوك را می

  .گرداندند، همچنانکه امروز در بزرگراهها مرسوم است ها می کوچه

ضیافت در ساعت چهار بعد از ظهر آغاز . د، انتظار غذاي کمیاب داشتخور وقتی کسی در مجلس ضیافتی غذا می

افشاندند، هوا از بوي عطریات خارجی مملو بود،  روي میز گل و جعفري می. شد و تا اواخر شب یا روز ادامه داشت می

ن مشهی و بی. کردند پوشیدند و راست حرکت می انداختند، و خدمتکاران لباس یکجور می ها مخده می روي مصطبه

ماهی کمیاب، پرندة کمیاب، و . بالیدند آمد که میزبان و سرآشپز او از آنها به خود می دسر غذاهاي تجمل آمیزي می

خریدند؛  ماهی آزاد را هر نیم کیلو هزار سسترس می. آمد میوة کمیاب هم جالب بود و هم ذائقه را خوش می

یوونالیس شکوه داشت که قیمت ماهی از ماهیگیر زیادتر  .آسینیوس کلر یک ماهی را به هشت هزار سسترس خرید

  .محض ازدیاد کیف میهمانان، ممکن بود. است

ماهی را زنده بیاورند و برابر چشمان میهمانان بجوشانند تا ایشان را از رنگهاي مختلفی که ماهی در احتضار مرگ به 

داد و  طول آنها بود در مخزن بزرگی پرورش می ودیوس پولیو این ماهیها را که نیم متر. گرفت لذت برند خود می

شد، اما  مارماهی و حلزون غذاي عالی محسوب می. داد کردند به خورد آنها می غالمانی را که جلب رضایت او را نمی

بال شترمرغ، زبان عنقا، گوشت پرندگان، و جگر غاز غذاهاي مورد . قانون خوردن موش صحرایی را نهی کرده بود

آپیکیوس، که یک تن خوشگذران معروف زمان تیبریوس بود، خوراك جگر پرورده را بدین نحو ابداع . دعالقه بودن

داد که پس از  رسم معمول به میهمانان اجازه می .کرد میکرد که با خوراندن انجیر به ماده خوك جگر آنها را فربه 

برخی از پرخوران این عمل را در وسط غذا انجام . سنگین، معده را با دواي قی آوري تخلیه کنند صرف غذاي

» .خورند تا قی کنند کنند تا بخورند، می قی می«: گوید سنکا می. پرداختند دادند و سپس مجدداً به اقناع اشتها می می

از این دلچسبتر این رسم بود که . بند بدتر نبود رطچنین رفتاري استثنایی بود، و از میخوارگی افراطی امریکاییان ش

افشاندند، یا با موسیقی و رقص و شعر و نمایش از  دادند، یا از سقف گل و عطر بر سرشان می به میهمانان هدیه می

گفتگو، که به واسطۀ شراب قید و بندي نداشت و بر اثر حضور جنس مخالف به حرارت . کردند ایشان پذیرایی می

.رساند ، شام را به پایان میآمد می

نباید چنین فرض کرد که این گونه ضیافتها پایان عادي هر روز رومیان بوده یا در زندگی رومیان بیش از مجالس 

تاریخ نیز مانند جراید زندگی را خالف واقع جلوه . ضیافت امروزي که با چندین نطق همراه است معمول بوده است

برد و از نقل احوال مرد شریف یا زندگی عادي که خبر جالب ندارد پرهیز  ایی لذت میدهد، چون از موارد استثن می

خوردند، زیاد کار  خاستند، زیاده می با اکراه از خواب برمی: بیشتر رومیان مثل خود ما و همسایگان ما بودند. کند می

اندکی بگومگو   کردند، ت میورزیدند، بندرت از کسی نفر کردند، زیاد عشق می کردند، خیلی کم بازي می می

  .خوابیدند خوردند، و می زدند، وقت بیداري در خواب و خیال غوطه می کردند، فراوان حرف می می

VI – تعطیالت رومی  

  تئاتر – 1

تعطیالت بسیاري نیز داشت که  از آنجا که روم خدایان بسیار براي پرستش و مستعمرات بسیار براي استثمار داشت،

تابستانها بسیاري از . شهاي مذهبی به وقار آمیخته بود؛ و در این هنگام با عشرت دنیوي نشاط آمیز بودزمانی با نمای

در هواي آزاد . گریختند ها یا مرغزارهاي کنار رودخانه یا حومۀ شهر می مردم فقیر از گرماي مرطوب به میکده
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آمدند ممکن بود به نقاط ساحلی در  از عهده برمیآنان که . ورزیدند رقصیدند، و عشق می خوردند، می نوشیدند، می می

زمستانها آرزوي هر رومی آن بود که به . کنارة غربی بروند، یا با اغنیا در کنار خلیج بایاي به تفریح مشغول شوند

جنوب و در صورت امکان به رگیوم یا تارنتوم برود و با پوست سوخته، به عنوان تصدیق عضویت در طبقۀ باال، باز 

روایت، شعر و موسیقی، درس، : ماندند وسایل تفریح فراوان و ارزانی در اختیار داشتند اما آنان که در روم می. دگرد

رانی، مبارزه تا حد مرگ بین افراد  نمایش، مسابقات ورزشی، مسابقات پولی، اسبدوانی، ارابه  کنفرانس، نمایش ساکت،

هاي ساختگی ـ هرگز شهري اینهمه  هم قالبی نبود روي دریاچهیا بین افراد و سباع، و جنگهاي دریایی که زیاد 

.وسایل سرگرمی نداشته است

در اوایل دورة امپراطوري، در هر سال رومی، هفتاد و شش روز جشن یا عید بود که در آن مراسم ورزشی انجام 

اکت بود، و بیست و دو تا اي بود که مخصوص نمایش یا نمایش س از این جشنها، پنجاه و پنج مراسم صحنه. گرفت می

 354تعداد جشنهاي ورزشی رو به ازدیاد بود، تا وقتی که در . ورزشهاي سیرکی و ورزشگاهی یا آمفی تئاتري بود

. اما این امر به هیچ وجه به معنی افزایش یا ترقی فن نمایش در روم نبود. شدند روز در سال عرضه می 175میالدي 

ها را در این موقع بیشتر براي  نمایشنامه. رفت شد، نمایشنوسی رو به انحطاط می می بل، برعکس، هر چه تئاتر بیشتر

نوشتند که خوانده شود نه آنکه بازي شود؛ تئاتر به همان تراژدیهاي قدیم رومی و یونانی و کمدیهاي قدیم  آن می

. آوردند ن به دست میستارگان بر صحنه چیره بودند و ثروتهاي کال. ساخت هاي ساکت می رومی و نمایشنامه

سسترس  20‘000‘000کرد، پس از عمري اسراف و تبذیر، پس از مرگ  آیسوپوس، که نقشهاي غم انگیز را بازي می

سسترس درآمد داشت، و چنان  500‘000کرد سالی  آور را بازي می روسکیوس که نقشهاي خنده. به جا گذارد

این تحقیر پول، با وجود آنکه سابقاً برده بود، شیر مجامع اشراف  کرد و با ثروتمند شد که چند فصل بدون مزد کار می

ساخت، و نمایش نویسی  کرد و ذوق ایشان را خشن می تئاتر عالقۀ مردم را جذب می بازیهاي سیرك و آمفی. شده بود

  .روم در میدان مبارزات گالدیاتورها درگذشت و یک قربانی دیگر به قربانیان تعطیالت روم افزوده شد

به واسطۀ اصرار و اهمیت دادن به بازي و صحنه به جاي فکر و نقشۀ نمایش، تئاتر اندك اندك جاي خود را به 

نمایشهاي تقلیدي حاوي مقداري جزئی صحبت بود، موضوع نمایش را از زندگی مردم . نمایشهاي تقلیدي ساکت داد

آزادي نطق و بیان، که از . شد انه نموده میگرفت، و اتکاي آن به طرحهاي شخصیت بود که با تقلید ماهر پست می

ماند، و آن هنگامی بود که  اي کوتاه در این ریشخندهاي مختصر زنده می مجالس و فوروم رخت بربسته بود، لحظه

انداخت تا با گفتن جملۀ دوپهلویی، که نیش آن متوجه امپراطور یا یکی از افراد  بازیگري جان خود را به خطر می

کالیگوال دستور داد بازیگري را که چنان ایهامی کرده بود . و بود، تماشاگران را وا دارد برایش کف بزنندمورد عالقۀ ا

ضمن . آورد شد، بازیگري اداي جنازه را در می روزي که وسپاسیانوس خسیس دفن می. تئاتر سوختند زنده در آمفی

، »ده میلیون سسترس«: جواب دادند. اردتشییع جنازة جسد نشست و پرسید مجلس ختم چقدر براي دولت خرج د

فقط بازي تقلیدي بود که زنان » .صد هزار سسترس به خودم بدهید و در تیبر پرتابم کنید«: جنازة امپراطور فرمود 

پذیرفت، و از آنجا که چنین زنانی به خودي خود به واسطۀ بازیگري از طبقۀ روسپیان به  را به عنوان بازیگر می

» فلورالیا«در مواقع خاصی، از قبیل . دادند از بیان و اعمال خالف عفت چیزي از دست نمی آمدند، حساب می

مانند زمان ما، زن و مرد هر دو در این . خواستند که تمامی ملبوس خود را به درآوردند تماشاگران از این بازیگران می

.و آن عروسان او را یافتند یافت، سیسرون در تئاتر براي خود عروسانی . رساندند نمایشها حضور به هم می

آمد حذف کردند و موضوع نمایش را به ادبیات  اي که در طول آن بر زبان می چون از این بازي تقلیدي چند جمله

شود و فقط با حرکات و اشارات  کالسیک متوجه ساختند، پانتومیم به وجود آمد که در آن هیچ سخنی گفته نمی

جمعیت روم، که از نژادهاي مختلف بود و جزء . رف نظر کردن از زبان منفعتی بوددر این ص. شود بیان مطلب می
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شد، آن را بهتر  فهمید، وقتی اعمال بازیگران با زیور سخن سنگین نمی اعظم آن جز التینی بسیار ساده زبانی نمی

رانی، به روم آمدند و م، دو بازیگر، یکی پوالدس کیلیکیایی و دیگري باتولوس اسکند ق211در سال . کرد درك می

اي، که فقط از موسیقی و بازي و  پانتومیم را ـ که قبال در شرق هلنیستی رواج داشت ـ با اجراي نمایشهاي یک پرده

هاي تهیه شده به نظم قدیم و پر طمطراق خسته  روم، که از نمایشنامه. ادا و رقص ترکیب شده بود، معمول ساختند

قبال کرد، از لطف حرکات و مهارت بازیگران به هیجان آمد؛ از البسۀ پرجالل ایشان و شده بود، این هنر جدید را است

جلوه یا طیبت نقابها، اندامهاي پرورش یافته و رژیم گرفته، بیان کنندگی شرقی دستها، تجلی سریع و کثیر ایشان به 

ر پشتیبانی از بازیگران مورد تماشاگران، د. برد صورت افراد مختلف، و اجراي شهوت انگیز صحنات شهوي لذت می

شدند؛ و  شدند؛ زنان واالتبار عاشق بازیگران می هاي مخالف تقسیم می عالقۀ خود که با یکدیگر رقیب بودند، به دسته

. کردند، تا آنکه یکی از بازیگران واقعاً در راه زن دومیتیانوس سر از کف داد با هدایا و آغوش باز ایشان را تعاقب می

درام هم جاي خود را به . تدریج تمامی رقیبان خود را، به استثناي نمایش ساکت از صحنۀ روم بیران راندپانتومیم ب

  .باله داد

موسیقی رومی – 2

در دورة جمهوري به رقص با دیدة تحقیر . این پیروزي به واسطۀ توسعۀ عظیم موسیقی و رقص امکانپذیر گشته بود

شد ببندد،  ادار کرده بود مدارسی را که موسیقی و رقص در آنها تدریس مینگریستند؛ سکیپیوي کهین دولت را و می

اما نمایشهاي پانتومیم رقص را معمول » .فقط دیوانه هنگام هوشیاري ممکن است برقصد«: و سیسرون گفته بود که

که آواي پاي مرد و اي سکوب رقص داشت  گوید تقریباً هر خانه سنکا می. ساختند و بعداً مورد عالقۀ شدید قرار دادند

هاي ثروتمندان، در این هنگام، یک استاد رقص، یک سرآشپز، و یک فیلسوف به  در خانه. ساخت زن را منعکس می

رقص، آن طور که در روم معمول بود، بیش از پا و ساق مشتمل بر حرکات . عنوان جزئی از لوازم خانه مقیم بودند

گرفتند، بل از این جهت که  ا فقط به خاطر جذابیت خود رقص فرا نمیزنان این هنر ر. موزون دست و باالتنه بود

  .شدند داد نیز به آن روي آور می لطف و انعطاف به ایشان می

مانند هر چیز دیگر در حیات فرهنگی روم، . رومیان، بعد از قدرت و پول و زن و خون، موسیقی را دوست داشتند

دانستد راه خود را با  پرستانی که هنر را با انحطاط یکی می مقابل کهنه موسیقی روم نیز از یونان آمد و ناگزیر در

یک . م، سنسورها نواختن تمام آالت موسیقی را جز فلوت ایتالیایی نهی کرده بودند ق 115در سال . مبارزه گشود

اب در موسیقی کت» وارو«شناخت، اما در ضمن این مدت  قرن بعد، سنکاي مهین هنوز موسیقی را در خور مردان نمی

عاقبت اطوار . را نوشته بود، و این رساله با منابع یونانی آن پشتیبان بسیاري از آثار رومی دربارة اصول موسیقی گردید

و آالت غنی و شهوتخیز یونانی بر ناهنجاري و سادگی رومی فایق آمد، و موسیقی در تربیت زنان و غالباً تربیت مردان 

الدي تمامی طبقات را اعم از زن و مرد اسیر خود کرده بود؛ مردان نیز، مانند زنان، می 50تا سال . جزء اصلی شد

عاقبت حتی امپراطوران . کردند تمامی روز و حتی چندین روز را صرف گوش کردن و ساختن و خواندن آهنگها می

خو، از مهارت در چنگ زنی رفتند، و هادریانوس فیلسوف منش نیز، مانند نرون زن  نیز از دستۀ ساز باال و پایین می

سرودند، و موسیقی را هم بیشتر براي شعر  اشعار غنایی را براي آنکه همراه موسیقی خوانده شود می. بالید به خود می

تا حدي که   موسیقی قدیم تحت الشعاع نظم بود، در حالی که در زمان ما موسیقی مشرف بر کالم است،. ساختند می

موسیقی همسرایی رواج داشت و غالباً در عروسیها، ورزشهاي رزمی، مراسم مذهبی، و . ندک آن را تقریباً نابود می

هوراس از دیدن و شنیدن جوانان و دوشیزگانی که آواز ساختۀ او را براي بازگشت . شد ها شنیده می تشییع جنازه

ن تمامی اصوات یک نوا را در آن آوازهاي دسته جمعی، همسرایا. خواندند سخت متأثر شد عصر طالیی ساتورنوس می

  .ظاهراً در آن هنگام تقسیم آواز به قسمتهاي مختلف شناخته نبوده است. خواندند، منتها در گامهاي مختلف می
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: هاي ارکستر بادي و زهی امروزي هنوز هم تغییراتی در همان آالتند دسته. آالت اصلی عبارت بود از فلوت و لیر

فلوت را همراه . است از ترکیب عالمانۀ باد کردن و پر کردن و خراشیدن و کوبیدنترین سمفونیها عبارت  قهرمانانه

لیر مالزم سرود بود و از آن انتظار داشتند که . زدند و فرض بر آن بود که باعث تحریک احساس شود نمایش تئاتر می

شتري از فلوت زمان ما فلوت در آن زمان دراز بود و سوراخهاي متعدد داشت و صداهاي بی. روح را تعالی بخشد

لیر یونانیان متوسط القامه بود، اما . شد تري ساخته می لیر آن زمان چنگ زمان ما بود، اما به اشکال مختلف. داشت

به طور کلی سازهاي . وصف کرده است» به بزرگی ارابه«رومیان بر اندازة آن افزودند، تا آنجا که آمیانوس آنها را 

تارهاي لیر . ن ما، بیشتر از لحاظ صدادار بودن و اندازه نسبت به آالت سابق بهبود پذیرفترومیان، مانند سازهاي زما

نواختند ـ اما قسمتهاي تند را  ساختند، و هر لیر هجده تار داشت؛ با مضراب یا انگشت آن را می را از زه یا پی می

ردند که چندین سوراخگیر و وقفه و لولۀ در اوایل قرن اول، ارگ آبی را از اسکندریه آو. شد زد فقط با انگشت می

.نرون عاشق آن شد، و کوینتیلیانوس آرام تحت تأثیر پر صدایی و قدرت آن قرار گرفت. صوتی داشت

حتی در . و در برخی مسابقات عمومی قسمتی مربوط به مسابقۀ موسیقی بود. شد کنسرتهاي رسمی داده می

دهد که الاقل  بود؛ مارتیالیس در شعري به میهمان خود وعده می ضیافتهاي بیتکلف شام هم اندکی موسیقی الزم

کالیگوال در کشتی . شود و اما در مورد ضیافت تریمالخیو، میزها با وزن آوازخوانی جمع می. فلوت زنی خواهد بود

همراه خوان  شد ـ یعنی یک دسته آوازه در پانتومیمها سمفونی اجرا می. تفریحی خود ارکستر و دستۀ آواز داشت

اي آواز  خواند، و گاه آواز خوان حرفه گاه بازیگر قطعات منفرد را می. رقصیدند خواندند و می دستۀ موسیقی می

آوازخوان و  3000هیچ تازگی نداشت که پانتومیمی . داد رقصید و حرکات الزم را انجام می خواند و بازیگر می می

نی، ترومپت، ناي، و پابند به آن کمک  کرد و لیر، سنج قره ارکستر را فلوت رهبري می. رقاص داشته باشد 3000

کرد که از  بستند و چنان صداي مهیبی ایجاد می هایی که به پاي بازیگر می کردند ـ و پابند عبارت بود از تخته می

. ندزد سنکا ذکر کرده است که افراد با هارمونی ساز می. شدیدترین صداهاي ارکسترهاي کنونی وحشت انگیزتر بود

سازي که همراه آواز زده . اند برده اما نشانی در دست نیست که ارکسترهاي قدیم هارمونی را با نغمۀ سنجی به کار می

  .کرد دانیم، دنبالۀ مشخص آواز را دنبال نمی شد معموال یک نت باالتر بود، اما، تا آن حد که می می

تعداد از تمامی مستعمرات به سوي مرکز طالي جهان رو اس. یکه هنرمند فراوان بود، و ساز زنان درجۀ دوم بسیار

. خوان و ارکستر را به حد زیاد و ارزان تربیت کنند هاي آوازه داد که دسته داري فرصتی می آورد، و رسم برده می

بسیاري از مؤسسات توانگر نوازندگانی از خود داشتند و آنها را که استعداد زیاد داشتند نزد استادان مشهور 

دادند و در آن کنسرتها آواز  شدند و کنسرت می برخی چنگ نواز می. فرستادند تا تعلیم بیشتري بگیرند می

ساختند؛ و بعضی با  خواندند خود می یافتند و معموال سرودي را که می خواندند؛ برخی در آوازخوانی تخصص می می

تواند غم را تخفیف  زد که موسیقی او می ف میدادند، مانند کانوس که به اسلوب بتهوون ال ارگ یا فلوت کنسرت می

اي در سراسر امپراطوري  این موسیقیدانان حرفه. ور سازد دهد، شادي را بیفزاید، تقوا را برافرازد، و آتش عشق را شعله

یافتند؛ به قول یوونالیس، برخی از  رفتند و شادباش و مزد و بناي یادگار و عشق می براي دادن کنسرت به سفر می

زنان بر سر مضرابهایی که نوازندگان بزرگ با آنها تار چنگ را به نوا . فروختند یشان عشق خود را بابت مزد اضافی میا

کردند و، براي پیروزي محبوبان عالم موسیقی خود در مسابقات ترونی و کاپیتولینوسی، در  درآورده بودند رقابت می

نۀ جاذب را ترسیم کرد که موسیقیدانان و شاعران سراسر توان آن صح بزحمت می. کردند محرابها قربانی می

.گرفتند کردند، و برندگان از دست امپراطور تاجی از برگ بلوط می امپراطوري برابر جماعات کثیر رقابت می

ظاهراً از موسیقی یونانی پر سر و صداتر، . از موسیقی روم آن قدر خبر نداریم که بتوانیم کیفیت آن را شرح دهیم

پیرمردان عزا . و خاصیت جادویی شرقی از مصر و آسیاي صغیر و سوریه در آن راه یافته بود تر بود،  ر، و وحشیانهپرت
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کنند و روح و اعصاب جوانان را با نواهاي  گرفته بودند که مصنفان اخیر گرفتگی و وقار اسلوب قدیم را رها می

چ ملتی در هیچ موقع موسیقی را آن اندازه دوست نداشته یقین است که هی. سازند مسرفانه و آالت پرصدا در هم می

ها و از میان  شد و در کوچه شد توسط مردم دلزنده و چابک فرا گرفته می آوازهایی که روي صحنه خوانده می. است

از مندان  سپردند که عالقه نواهاي پیچیدة پانتومیم را چنان مشتاقانه به خاطر می. رسید هاي روم به گوش می دریچه

روم هیچ کمکی به . توانستند بگویند آهنگ مربوط به چه نمایش و کدام صحنۀ آن است همان چند نواي اول می

اما با به کار بردن بسیار و . هاي بزرگتر دنیاي موسیقی نکرد، مگر محتمال تنظیم بهتر و مؤثرتر نوازندگان در دسته

هاي خود جمع  دنیاي باستان را در معابد، تئاترها، و خانه اجابت انعطافی به موسیقی احترام گذاشت؛ میراث موسیقی

آورد؛ و چون دوران روم سپري شد، سازها و عوامل موسیقی را به کلیسا واگذاشت که امروز هم شنوندگان را متأثر 

  .سازد می

  بازیها – 3

انگیزترین وقایع زندگی در این هنگام که جنگ بظاهر ناپدید شده بود، بازیها یا مسابقات قهرمانی بزرگ هیجان 

، جشن )زمین(این مسابقات به طور عمده به مناسبت ذکر جشنهاي مذهبی ـ جشن مادر بزرگ . ساالنۀ رومی بود

باشد تا عامه را خشنود » مسابقات عامه«ممکن بود . شد کرس، جشن فلورا، جشن آپولون، جشن آوگوستوس، برپا می

االهۀ آن، روما، باشد؛ ممکن بود به مناسبت پیروزیها، نامزد شدن افراد در  به افتخار شهر و» مسابقات روم«سازد، یا 

اي در  انتخابات، خود انتخابات یا میالد امپراطور باشد؛ ممکن بود، مانند جشنهاي صد سالۀ زمان آوگوستوس، دوره

گ پاتروکلوس ترتیب داد، مسابقات رزمی ایتالیا نیز، مانند آن مسابقات رزمی که اخیلس پس از مر. تاریخ روم باشد

م پسرانش نمایشی از سه  ق264در تشییع جنازة بروتوس پرا در . شد در اصل به صورت قربانی به مردگان تقدیم می

م بیست و دو جنگ تن به تن انجام شد؛ و در  ق 216جنگ تن به تن دادند؛ در تشییع جنازة مارکوس لپیدوس در 

ذکر مرگ پدرش را با مبارزات گالدیاتورها، که در آن هفتاد و چهار تن م تیتوس فالمینیوس مجلس ت ق 174سال 

.جنگیدند، برپا کرد

دهندگان که  مسابقه. شد ترین مسابقات عمومی همان مسابقات ورزشی بود که معموال در زمین ورزش انجام می ساده

. کردند گرفتند، و مشت زنی می شتی میانداختند، ک دادند، دیسک می اي و بیگانه بودند و مسابقۀ دو می غالباً حرفه

مردم روم، که به نمایشهاي خونین گالدیاتورها آموخته بودند، به مسابقات ورزشی به طور ضعیفی عالقه داشتند، اما 

از مسابقات پولی، که در آن یونانیان غولپیکر با دستکشهایی که مچ آن با آهنی به قطر سه ربع اینچ تقویت شده بود 

ویرژیل خوشخو جشن جنگی مالیمی را تقریباً با عبارات زمان ما چنین . بردند کردند لذت می مبارزه میتا حد مرگ 

  :کند وصف می

متخاصمین به جاي خود  …. آنگاه پسر آنخیسس دستکشهاي چرمی هموزن درآورد و به دستهاي متخاصمین بست

گیرند و  آورند، دست را برابر دست می ی که وارد میاز ضربات …. رفتند و نوك پا ایستادند و یک بازو را برافراشتند

آورند، پهلوها و سینه و گوش و عارض و گونۀ  ضربات شدید متعدد به طرف یکدیگر وارد می. کشند سر را عقب می

دارس . آورد انتلوس دست را پیش می …. آکنند کوبند، و هوا را با صداي ضربات خود می یکدیگر را وحشیانه می

راند، ضربات خود را دو برابر کرده،  انتلوس خشمناك دارس را بشتاب به جانب میدان می …. دزدد ا میچابک خود ر

آنگاه، آینیاس به نزاع خاتمه داد، یاران دارس او را با زانوان لرزانش به  …. زند و گاه با راست و گاه با چپ می

  . ریخت و دندان میخورد، و از دهان او خون  ها بردند، سرش به دو سو تاب می کشتی

در دو روز متوالی، چهل و چهار، . رانی سیرکوس ماکسیموس بود و از این هیجان انگیزتر مسابقات اسبدوانی و ارابه

هاي سبک و دو چرخ بود  شد، که برخی از آنها مسابقۀ اسب و چابکسوار بود، و برخی از آنها با ارابه مسابقه داده می
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مخارج آن مسابقات را اصطبلهاي رقیب که متعلق به . شدند در یک رج کشیده میکه با دو یا سه یا چهار اسب 

هاي هر اصطبل لباس مشخص یا رنگ مشخص سفید و  رانان و ارابه چابکسواران و ارابه. ثروتمندان بود می پرداختند

که نام همان رنگها را  هایی تمامی روم به دسته  شد، سبز و سرخ یا آبی داشتند؛ و چون زمان این مسابقات نزدیک می

در خانه و مدرسه، در کنفرانسها و فورومها، نیمی از مذاکرات دربارة . شد داشت، خصوصاً سرخ و سبز، تقسیم می

. شد هاي روزانه اعالن می عکس ایشان همه جا بود و پیروزي ایشان در کرده. رانان محبوب بود چابکسواران و ارابه

. کردند زدند، و براي بعضی از ایشان در میدانهاي عمومی مجسمه برپا می ه هم میبرخی از ایشان ثروتهاي هنگفت ب

شور مردم به حد جنون . رفتند زن و مرد در لباسهاي رنگین به میدان عظیم اسبدوانی می 180,00در روز معین، 

رانان عزیز به طور صحیح  کشیدند تا یقین کنند که اسبهاي ارابه هواخواهان ذوقزده پهن حیوانات را بو می. رسید می

گذشتند و  هایی که در کنارة دیوارهاي خارج شهر واقع بودند می خانه تماشاگران از کنار دکانها و فاحشه. اند غذا خورده

. شدند پشت سر هم از صدها مدخل وارد و با عرق اضطراب در نشیمنهاي نعل اسبی شکل آمادة تماشا می

فروختند، زیرا نشیمنها بیشتر از چوب سخت بود، و برنامه تمام روز به طول  می گرد به ایشان مخده فروشندگان دوره

در پس لژ . سناتورها و سایر رجال صندلیهاي مرمري مخصوصی داشتند که با برنز تزیین شده بود. انجامید می

حت کنند، حمام توانستند بنوشند، استرا امپراطوري، یک دسته اطاقهاي مجلل بود که امپراطور و خانوادة او می

از . شد شرطبندي با حرارت بسیار معمول بود، و ضمن پیشرفت روز، ثروتها دست به دست می. بگیرند، و بخوابند

شدند، و هر دسته از هواداران، وقتی رنگ  ها خارج می رانان و ارابه مدخلهاي زیر نشیمنها، اسبها و چابکسواران و ارابه

خود  رانان، که غالباً برده بودند، نیمتنۀ روشن و کاله ارابه. لرزاند ست زدن بسیار میشد، نشیمنها را با د دسته پیدا می

اي داشتند، و در کمر خود چاقویی که، در صورت تصادف، افساري را که به  درخشان داشتند، در یک دست تازیانه

ها و  تر واقع بود که با مجسمهاي به طول سیصد م به موازات وسط میدان بیضی، جزیره. میان بسته بودند پاره کنند

طول عادي مسابقۀ . رفت در یک سر آن ستونهاي مدور بود که به جاي دروازه به کار می. ستونها تزیین شده بود

آزمایش مهارت در آن بود که پیچ کنار دروازه، تا حدي که . شد رانی هفت دور بود که تقریباً هشت کیلومتر می ارابه

ها و حیوانات در نمایش  داد، و افراد و ارابه تصادف در آنجا زیاد دست می. تند انجام گیرد خطر ایجاد نشود، سریع و

شدند،  ها پایکوبان به گل آخري نزدیک می همینکه اسبها یا ارابه. شدند حزن انگیز جالبی با یکدیگر مخلوط می

کشید و دعا  جنباند، فریاد می می داد، دستمال خاست، دست تکان می جمعیت مات مانند دریاي برآمده از جا برمی

آن فریاد شادي را که به برنده . شد اي بالنسبه ماوراي طبیعی فرو می کرد، و به خلسه نالید و لعنت می کرد، می می

.شد شنید گفت در مسافات بسیار دور از شهر می تهنیت می

نخستین جنگ . ریایی ساختگی بودشد جنگ د شگرفترین تمام نمایشهایی که در جشنهاي روم به مردم تقدیم می

. اي که به همین منظور در حومۀ شهر کنده شده بود، به مردم تقدیم شد دریایی بزرگ توسط قیصر، در چاله

جنگجو را در نمایش تقلیدي از نبرد ساالمیس در  3000آوگوستوس، هنگام تقدیم معبد خود به مارس انتقامجو، 

کالودیوس هم، چنانکه گفتیم، اختتام . متر به جنگ هم انداخت 365 متر و عرض 545دریاچۀ ساختگی به طول 

هایی که چهار رج پاروزن داشتند، و جمعاً  هایی که سه رج پاروزن داشتند با کشتی تونل فوکینه را با نبرد کشتی

میان ایشان اي سرباز به  آن افراد با ادبی خالف انتظار جنگیدند، و در نتیجه عده. نفر بودند، جشن گرفت 19000

هنگام تقدیم کولوسئوم، تیتوس فرمان داد میدان آن را با سیالب پر . فرستادند تا خونریزي حقیقی تضمین شود

جنگجویانی که در این . کنند، و آن نبرد کورنتیان و کور کوریان را که منجر به جنگ پلوپونزي شد در آن تقلید کرد

زدند که عاقبت  چنان دست به کشتار یکدیگر می. ن محکوم بودندکردند اسیران جنگی یا مجرما نبردها شرکت می

.جنگید، ممکن بود به آزادي نایل شود رفت، دستۀ فاتح، اگر شجاعانه می یک طرف یا طرف دیگر از میان می
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 تئاتر ـ و پس از وسپاسیانوس در کولوسئوم ـ به اوج مسابقات رزمی با در آمیختن حیوانات و گالدیاتورها در آمفی

شد پایین  محل عبارت بود از سطح چوبی وسیعی که روي آن شن ریخته بود؛ قسمتی از این سطح را می. خود رسید

در اطاقهاي . در اندك مدتی، تمام سطح را ممکن بود از آب پوشاند  برد و بعد سریعاً باال آورد و صحنه را تغییر داد و،

درست باالي دیوار . شدند کردند نگاه داشته می نامۀ روز شرکت میوسیع زیر آن، حیوانات و ادوات و افرادي که در بر

حفاظی میدان یا گود، ایوان یا مهتابی مرمري بود که روي نشیمنهاي فاخر آن سناتورها و کهنه مأموران واالمقام 

عاج و طال، در  نشستند؛ باالي این ایوان، منظر یا لژ بلندي بود که امپراطور و امپراطریس، روي تختهاي ساخته از می

دیوار . نشستند پشت این حلقۀ اشرافی، طبقۀ سوارکاران در بیست رج می. نشستند میان کسان و مالزمان خود می

تر در نشیمنهاي باال جدا  حافظ بلندي که با مجسمه تزیین شده بود طبقات باالتر اجتماع را از طبقات پایین

مردم از حضور . شد و ظاهراً چیزي هم گرفته نمی  توانست بیاید، هر فرد آزاد، اعم از زن یا مرد، می. ساخت می

زدند ـ از قبیل عفو زندانی  امپراطور در اینجا و در سیرك استفاده می کردند و امیال خود را براي شنیدن او فریاد می

از بلندترین . اي شجاع، پدیدار شدن گالدیاتورهاي محبوب، یا اصالحات جزئی یا جنگجوي مغلوب، آزاد ساختن برده

آن قسمتها که از نور آفتاب در عذاب بود زیر سایه   اي باز شود تا به نردة گود برسد و، بدین نحو، دیوار ممکن بود پرده

رسید، غالب  وقتی ظهر فرا می. افشاندند تا هوا خنک شود ها آب معطر به هوا می نقطه به نقطه، فواره. قرار گیرد

فتند تا ناهار بخورند؛ فروشندگانی آماده بودند که غذا و شیرینی و نوشابه به ایشان ر تماشاگران بشتاب پایین می

در مواردي ممکن بود به تمامی جمعیت، به فرمان و لطف امپراطور، غذا داده شود، یا چیزهاي لذیذ و هدایا . بفروشند

شد، حلقۀ  هنگام انجام می افتاد، مسابقات شب اگر، همچنانکه گاه اتفاق می. میان جمعیت جوشان پخش گردد

کردند و  هاي نوازنده بنوبت نوازندگی می دسته. چراغها ممکن بود بر فراز میدان و تماشاگران فرود آورده شود

  .کردند قسمتهاي حساس نبردها و جنگهاي تن به تن را با نواهاي مهیج همراهی می

گوش، میمون،  شتر، ببر، نهنگ، اسب آبی، سیاه  ل،فی. ترین وقایع در آمفی تئاتر نمایش حیوانات خارجی بود ساده

یوزپلنگ، خرس، گراز، گرگ، زرافه، شترمرغ، گوزن، پلنگ، غزال، و پرندگان کم نظیر را از اکناف جهان جمع 

کردند که نمایشهاي ماهرانه و  داشتند و تربیتشان می آوردند و در باغ وحشهاي امپراطوران و ثروتمندان نگاه می می

کردند که سوار سگ شوند، ارابه برانند، یا در نمایشها بازي کنند؛ گاوهاي نر  گیز بدهند؛ میمونها را تربیت میان نشاط

شود در  دادند که چون نامشان برده می شدند که پسران بر پشتشان برقصند؛ شیران دریایی را عادت می تربیت می

رفتند، یا پشت  رقصیدند، یا روي طناب راه می زدند، می فیلها به نواي سنج، که فیلهاي دیگر می. جواب پارس کنند

ممکن بود حیوانات را صرفاً با لباسهاي روشن یا طیبت انگیز . نوشتند نشستند، یا حروف یونانی و التینی می میز می

افکندند تا  دادند که با یکدیگر یا افراد بجنگند، یا تیر و زوبین به جانبشان می دور بگردانند؛ اما معموال ترتیبی می

 400 در روز دیگري در زمان کالیگوال،. در زمان نرون، در یک روز، چهار صد ببر با گاو نر و فیل جنگیدند. بمیرند

خواستند با یکدیگر بسازند، با  اگر حیوانات می. حیوان مردند 5000هنگام اهداي کولوسئوم، . خرس کشته شدند

کالودیوس یک لشگر از گارد امپراطوري را وادار به جنگ با یوزپلنگ . ندزدندشان تا بجنگ آهن داغ می تازیانه و تیر

.شیر بجنگند 300خرس و  400کرد؛ نرون ایشان را وادار ساخت با 

به توسط قیصر به روم آورده شد و غالباً در آمفی تئاتر   نبرد گاو نر با انسان، که مدتها در کرت و تسالی رواج داشت،

کردند تا به حیوانات شبیه شوند، نزد  مان محکوم را، که گاه پوست حیوانات در برشان میمجر. شد نمایش داده می

در این موارد مرگ، با تمامی درد و . انداختند که خصوصاً براي آن موقع گرسنه نگاه داشته شده بودند درندگانی می

. بردند العۀ تشریح داخلی به کار میآمد و جراحات چندان عمیق بود که پزشکان آن افراد را براي مط رنج ممکن، می

وي غالمی فراري بود که چون گرفتار شد، او را با شیر در میدان . دانند تمامی مردم جهان داستان آندروکلس را می
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گویند آن شیر به یاد داشت که آندروکلس خاري را از دست او بیرون کشیده بود، و حاضر نشد او را  افکندند؛ اما می

از فرد محکوم گاه . کرد ها معیشت می وکلس عفو شد، و با نمایش دادن شیر متمدن خود در میکدهآندر. بیازارد

ممکن بود اداي رقیب مدئا را : خواستند که به طرز واقعی و غیر تقلبی نقش حزن انگیز مشهوري را بازي کند می

ن بود مانند هراکلس بر تودة آتش درآورد، لباسی زیبا در بر کند که ناگهان مشتعل گردد و او را بسوزاند؛ ممک

در مالء عام مانند آتیس اخته شود؛ ممکن بود ) اگر به قول ترتولیانوس بتوان اعتماد کرد(سوزانده شود، ممکن بود 

اداي موکیوس سکایووال را درآورد و آن قدر دستش را بر فراز زغال سوزان نگاه دارد تا وز کند و جمع شود؛ ممکن 

از آسمان به جاي دریاي کریم در میان حیوانات وحشی سقوط کند؛ و ممکن بود پاسیفائه شود و  بود ایکاروس شود و

یک محکوم را مانند اورفئوس لباس پوشاندند، او را با لیرش به میدانی فرستادند که . هماغوشی گاو نر را تحمل کند

. فها بیرون جستند و او را پاره پاره کردندبه صورت درختزار و چشمه سار درآمده بود؛ ناگهان حیوانات گرسنه از شکا

الورئولوس دزد را براي تفریح مردم در میدان مصلوب کردند؛ اما از آنجا که مردن او به طول انجامید، خرسی را به 

مارتیالیس این صحنه را با جذبه . بخورد  میدان آوردند و مجبور کردند او را تکه تکه، همچنانکه از صلیب آویخته بود،

.موافقت شخصی وصف کرده است و

جنگجویان اسیران جنگی، مجرمان . جمعی وقایع مهم و عالی عبارت بود از نبرد افراد مسلح، تن به تن یا دسته

حق فاتحان نسبت به کشتار اسیران ایشان در سراسر دنیاي قدیم به طور کلی مورد . محکوم، یا بردگان عاصی بودند

دادند که در میدان زندگی خود  پنداشتند که بدین نحو به اسیران فرصتی می رگوار میقبول بود، و رومیان خود را بز

آوردند، به مدرسۀ  افرادي را که محکوم به ارتکاب قتل شده بودند از سراسر امپراطوري به رم می. را نجات دهند

طور استثنایی شجاعانه اگر به . کشیدند فرستادند، و اندکی بعد به میدان مسابقات رزمی می گالدیاتورها می

ماندند، مجبور بودند باز و باز در ایام تعطیل  جنگیدند، ممکن بود فوراً آزاد شوند؛ اگر صرفاً پس از رزم زنده می می

شدند، و پس از آن اگر مدت دو سال اربابان خود را راضی  آوردند، تبدیل به برده می بجنگند؛ اگر سه سال دوام می

قتل، دزدي، : شد عبارت بود از جنایاتی که ارتکاب آنها موجب محکومیت به گالدیاتوري می. شدند کردند آزاد می می

اما فرمانداران کوشا که گوش به زنگ حوایج امپراطور بودند ممکن بود اگر میدان انسان کم . حرق، کفر، و عصیان

د گالدیاتورها محکوم به جنگیدن شوند، حتی سناتوران و سلحشوران ممکن بود مانن. بیاورد، این قواعد را زیر پا نهند

تحت کشش . کرد که داوطلب شوند و گاه عالقه به مورد تمجید قرار گرفتن کسانی از طبقۀ سوارکاران را تحریک می

  .و اعزاز ماجراجویی و خطر، عدة زیادي در مدارس گالدیاتوري ثبت نام کردند

در دورة امپراطوري چهار مدرسه در روم، چند مدرسۀ . م هم در روم موجود بود ق 105این گونه مدارس پیش از 

در زمان قیصر، افراد ثروتمند مکتبهایی خصوصی داشتند که در آن . دیگر در ایتالیا، و یک مدرسه در اسکندریه بود

شدند در اوقات صلح مستحفظ  افرادي را که از مکتب فارغ التحصیل می. شدند تا گالدیاتور شوند بردگان تربیت می

دادند، یا براي  کردند، یا براي جنگیدن در ضیافتهاي شخصی کرایه می خصی، و در اوقات جنگ دستیار خود میش

اي، بسیاري از کارآموزان سوگند  هنگام ورود به مدرسۀ گالدیاتوري حرفه. دادند شرکت در مسابقات رزمی اجاره می

تربیت و انضباط شدید بود، . »و با پوالد کشته شوندبگذارند با چوب مضروب شوند و به آتش بسوزند «خوردند که  می

نقض مقررات را با تازیانه، داغ، و غل و . کردند و غذا تحت نظر پزشکان بود، که براي تقویت عضالت جو تجویز می

برخی از . در میان این داوطلبان مرگ، کسانی هم بودند که از نصیب خود ناراضی نبودند. کردند زنجیر مجازات می

بعضی شکایت . شدند و بیشتر در فکر قدرت خود بودند و نه بالیی که در پیش داشتند وزیهاي خود غره میپیر

و این گونه افراد از تیبریوس نفرت داشتند که چند مسابقۀ رزمی بیشتر ترتیب . جنگند داشتند که به حد کافی نمی

کردند، زنان دلباختۀ  ا بر دیوارهاي معابر نقش میدوستداران نام ایشان ر. محرك و مایۀ تسلی ایشان شهرت بود. نداد
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کشیدند، و پیکر تراشان عضالت  گفتند، نقاشان تصویرشان را می شدند، شاعران دربارة ایشان شعر می ایشان می

مع الوصف، بسیاري از ایشان از زندانی بودن . تراشیدند آهنین بازو و سگرمۀ وحشت آور ایشان را براي آیندگان می

یکی با : چند تنی از ایشان انتحار کردند. ز زندگی خشونت آور خود، و از چشم به راه مرگ بودن نومید بودندخود، ا

هاي  دیگري با فرو بردن سر خود میان میله  رفت در گلوي خود، فرو کردن اسفنجی که به کار پاکیزه کردن مبال می

.چرخ متحرك و چند نفري هم در میدان هاراکیري کردند

آنان که خشنتر بودند از صمیم قلب . شد رفتند پذیرایی عظیمی از ایشان می ه فردایش به میدان میشبی ک

کردند؛ و آنان که مسیحی بودند  نوشیدند؛ دیگران با حالی غمزده با زنان و کودکان خود وداع می خوردند و می می

و از یک سر آن . نهادند شن، قدم به میدان میبامداد روز بعد، با لباس خ. خوردند آخرین شام محبت را با یکدیگر می

بند، و  بند، سینه معموال به شمشیر یا نیزه یا کارد مسلح بودند و کاله خود، سپر، شانه. رفتند تا سر دیگر رژه می

رتیارها کسانی بودند که حریف را با تور : شدند بندي می کردند طبقه طبق سالحی که حمل می. زانوبند برنزي داشتند

فرستادند؛ سکوتورها در جنگ با شمشیر و سپر مهارت داشتند؛ الکویاتورها  گرفتند و با دشنه به دیار عدم می می

جنگیدند؛ بستیارها با  گرفتند؛ اسدارها سوار ارابه می انداختند؛ دیماکها دو شمشیر کوتاه به دو دست می فالخن می

اگر کسی در . جنگیدند ، یک به یک یا دسته جمعی با یکدیگر میگالدیاتورها، اضافه بر این اعمال. افتادند سباع درمی

اگر . کرد شد، سرپرست مسابقات رزمی میل تماشاگران را استعالم می جنگ تن به تن یکنفره سخت مجروح می

شانۀ گرفتند، ن دادند ـ نشان رحم بود، و اگر شستها را رو به پایین می گرفتند ـ یا دستمال تکان می شستها را باال می

انگیخت  داد نفرت مردم را برمی اي که بیزاري خود را از مرگ لو می هر جنگنده. آن بود که غالب باید مغلوب را بکشد

شد که در آن  جمعی عرضه می دارتر به وسیلۀ نبردهاي دسته کشتار مایه. شد و با سیخ داغ مجبور به ابراز شجاعت می

نفر در این گونه  10,000ر هشت نمایش که توسط آوگوستوس داده شد، د. جنگیدند هزاران نفر با توحشی نومید می

کردند تا مبادا تظاهر به  سیخی به تن افتادگان فرو می خارونگماشتگانی در لباس . نبردهاي کلی شرکت جستند

سایر گماشتگان که به لباس . کشتند ه بود با ضربات تخماق میمرگ کرده باشند، و هر که را چنان تظاهري کرد

کشیدند، و بردگان افریقاي شمالی خاك خونین را با بیل جمع  مرکوریوس درآمده بودند اجساد را با قالب می

  .پراکندند تازه براي مرگ تازه می  کردند و ماسۀ می

شدند که قربانیان قبال به واسطۀ جنایات  ن عذر متوسل میبیشتر رومیان در دفاع از مسابقات رزمی گالدیاتورها به ای

شد، و شجاعتی که مردان محکوم  کشیدند موجب تنبیه دیگران می سخت محکوم به مرگ شده بودند و عذابی که می

انگیخت، و باالخره دیدار مکرر و  گرفتند که با جراحات مرگ رو به رو شوند فضایل اسپارتی را در مردم برمی فرا می

یوونالیس که همه چیز را هجو کرده بود، مبارزات را . داد نبرد رومیان را به حوایج و فداکاریهاي جنگ عادت می

گفت که چیزهایی براي  ترایانوس را از این جهت مدح می  پلینی کهین، که مردي بسیار متمدن بود،. آسیب گذارد بی

سازد؛ و تاسیت در تاریخ  وادار می» بزرگوارانه و نیش مرگبه جراحتهاي «تماشاي مردم تهیه دیده است که مردان را 

سیسرون . شد در هر حال خون پست مردم عامی بود گوید که خونی که در میدان مسابقات رزمی ریخته می خود می

زند، یا  اي به قلب او می دیدن حیوان نجیب که شکارچی بیرحم ضربه»  :پرسید که از آن کشتار آشفته شده بود می

شود براي روح  ن یکی از انواع ضعیف خود ما که ظالمانه به وسیلۀ حیوان بسیار زورآورتري در هم شکسته میدید

هنگامی که افراد گناهکار مجبور به جنگیدن «: گوید اما باز می» تواند داشته باشد؟ مصفاي بشري چه لطفی می

سنکا که هنگام » .براي دید به چشم عرضه کردتوان  شوند، هیچ گونه انضباط بهتري در مقابل عذاب و مرگ نمی می

تعطیل ظهر، که غالب تماشاگران به ناهار رفته بودند، وارد تماشاگاه شده بود، از دیدن صدها مجرمی که به زور به 

شدند تا با خون خود وسایل تفریح آن عده از تماشاگران را که هنوز مانده بودند فراهم آورند یکه  میدان رانده می
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تصادفاً به تماشاي نمایش هنگام . ام آیم، چون میان آدمیان بوده حریصتر و ظالمتر و غیر انسانیتر به خانه می :خورد

جایی که چشم انسان ممکن است از کشتار همنوع خود  …. ظهر رفتم و انتظار تفریح و طیبت و استراحت داشتم

شوند؛ از همه  ن هیچ گونه زرهی بیرون فرستاده میاین جنگندگان ظهر بدو …. اما کامال بر عکس بود. گریزي بیابد

اندازند، ظهر  صبح مردان را پیش شیر می …. زند جانب آمادة خوردن ضرباتند، و هیچ کس هم ضربۀ بیحاصل نمی

خواهند غالبی که حریف خود را کشته است با مردي طرف شود که به نوبت خود او را  مردم می. پیش تماشاگران

شود که نشستگاهها  این گونه امور هنگامی انجام می …. دارند ري را براي قصابی بعدي نگاه میبکشد، و فاتح آخ

  .شود انسان، که براي انسان مقدس است، به خاطر تفریح و نشاط کشته می …. تقریباً خالی است

VII – کیشهاي جدید  

جمعی پر ابهت آن را  رکت دستهپذیرفت و با ح مذهب مسابقات رزمی را به عنوان شکل صحیح مراسم مذهبی می

. دوشیزگان آتشبان و کهنه در تئاترها، سیرك، و برابر میدان مسابقات نشستگاههاي افتخاري داشتند. کرد افتتاح می

  .امپراطور، که کاهن اعظم مذهب دولتی بود، بر محفل مذهبی ریاست داشت

قدیم را از نو به حرارت آورند، مگر آنکه خود با توانستند کردند تا کیش  آوگوستوس و جانشینان او هر کار که می

  داشتند ـ از قبیل کالیگوال و نرون ـ اتکا به اصول اخالقی زندگی کنند؛ حتی ملحدینی که الحاد خود را علناً اظهار می

ز کهنۀ لوپرکی هنو. دادند شد انجام می تمامی مراسمی را که به حکم سنت بایست نسبت به خدایان رسمی انجام می

فهمید، به  انجمن شخمزنی هنوز به التینی قدیم، که هیچ کس نمی. رقصیدند ها می هم در روز جشن خود در کوچه

جز چند فیلسوف، همۀ . غیبگویی و پیشگویی با شدت رواج داشت و بسیار مورد اعتماد بود. کردند مارس دعا می

. خواست ین علم را تبعید کرده بود، از آنان مشورت میامپراطور، که خود عالمان ا. مردم به طالع بینی عقیده داشتند

و تعبیر خواب عمیقاً در نسج زندگی رومیان بافته شده » شگون«جادو و جادوگري، سحر و خرافه، طلسم و افسون، 

اي زن را دید که بر  سنکا عده. کرد آوگوستوس با فراست یک تن روانشناس معاصر در خوابهاي خود مطالعه می. بود

اند، انتظار آمدن یوپیتر و همخوابگی با او را دارند؛ چون در خواب دیده بودند که آن خدا  هاي کاپیتول نشسته پله

یوونالیس که به همه : گرفت هر کنسولی افتتاح سمت خود را با قربانی کردن گوساله جشن می. ایشان را طالب است

معابد . گلوي دو بره و یک گوسالۀ نر را درید  رهیزکاري،خطر یک دوست، با کمال پ خندید، به شکرانۀ سفر بی چیز می

سوزاندند، و لبها و پاها و دستهاي اصنام، از بس به وسیلۀ  از فرط نذر نقره و طال ثروتمند بودند، برابر مذابح شمع می

) ذخیرة غذا( نمود و خدایان جدید مانند آنونا مذهب قدیم هنوز نیرومند می. معتقدان بوسیده شده بود، فرسوده بود

اگر . کرد کرد، در پرستش فورتونا و روما حیاتی تازه دمید، و از قانون و نظم و جبر با حدت پشتیبانی می خلق می

توانست مدعی شود که احیاي سنن مذهبی به دست  گشت، کامال می آوگوستوس یک سال پس از مرگ خود باز می

.رده استاو با توفیق همعنان بوده و نتیجۀ نیکو به بار آو

داد که  خدا ساختن از امپراطوران این نکته را نشان نمی. با وجود این ظواهر، کیش قدیم از باال و پایین بیمار بود

ساخت که چقدر خدایان در نظرشان  دهند، بل آشکار می طبقات باالتر چقدر به فرمانروایان خود اهمیت می

روفت،  کرد زیر پاي آن را می منی که از ایمان حمایت میدر میان افراد تحصیلکرده، فلسفه در ض. ارزشند بی

بردند، اما این کار صرفاً از آن جهت بود که گذرانیدن یک زندگی  لوکرتیوس عاري از تأثیر نبود؛ مردم نامی از او نمی

ندي که به آتن جوانان ثروتم. آسانتر از خواندن آثار اپیکور یا مفسر پر حرارت او بود) اپیکوري(آمیخته با لذت طلبی 

شاعران . یافتند رفتند در آن نقاط براي کیش روم هیچ مایۀ بقایی نمی و اسکندریه و رودس براي تحصیالت عالیه می

در اشعار اووید فرض . کردند کردند، و شاعران رومی شتابان از ایشان تقلید می یونانی پانتئون رومیان را ریشخند می

ر مضامین مارتیالیس فرض شده است که خدایان شوخیند، و ظاهراً کسی هم از این اند، د این است که خدایان افسانه
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انداختند؛ یکی از ایشان دیانا را با تازیانه از  بسیاري از بازیگران هم خدایان را دست می. دو تن شکایتی نداشته است

یوونالیس، مانند . کند هیه میمرگ وصیت خود را ت داد که در انتظار صحنه بیرون کرد، دیگري یوپیتر را نشان می

افالطون در پنج قرن پیش از خود و مانند ما در هجده قرن پس از وي، متذکر شد که وحشت از خداي ناظر دیگر 

حتی بر گور فقرا آثار شکایت روزافزون و اندکی نفسانیت صادقانه مشهود . قادر بر جلوگیري از قسم کذب نیست

و بر » بوده، نبوده، نیستم، ندانم؛«: بر دیگري» دهم؛ بودم، نیستم، اهمیتی نمینبودم، «: بر یکی نوشته است. است

آن سوي گور به »  :بر گوري نوشته است» .ام ام جزئی از من است؛ زندگی خود را کرده آنچه خورده و نوشیده»   :دیگري

روحی رنجدیده نوشته » .کربروسینه جهنمی هست، نه خارویی، نه «: گوید دیگري به تأیید می» چیزي اعتقاد ندارم؛

االجاره ندارم، و دست کم از  اکنون هرگز حاجتی به ترس از گرسنگی ندارم، هرگز حاجتی به پرداخت مال»  :است

عناصري که بشر از آنها « :نویسد و یک تن از پیروان معقول لوکرتیوس دربارة تن مدفون می» .نقرس آسوده شدم

تواند آن را جاودان نگاه  اند؛ او نمی زندگی را فقط به انسان عاریه داده. آیند ساخته شده بود از نو به حال خود در می

تواند  اما شک، هر قدر هم صمیمانه باشد، نمی ».دهد انسان با مرگ خود وامی را که به طبیعت دارد بازپس می. دارد

تمایل به ظرافت و انجام آن . این جامعه در میان تمامی لذاتش سعادت نیافته بود. عتقاد را بگیردمدت مدیدي جاي ا

جامعه را فرسوده بود؛ هرزگیهاي آن جامعه را از پا انداخته بود؛ همه کس، از فقیر و غنی، باز هم دستخوش درد و 

سرد و خشک به دست آورده بود ـ هرگز  اي چون فلسفۀ رواقی که تفوقی فلسفه ـ خصوصاً فلسفه. غم و مرگ بود

توانست به عوام الناس ایمانی بدهد که با فقر خود مدارا کنند، در عفت خویش دلگرم باشند، غمهاي خود را  نمی

. مذهب قدیم نخستین کار را انجام داده بود، اما از بقیه وامانده بود. بخش امیدهایشان باشند تسلی دهند، و الهام

کشف و شهود داشتند، مذهب برایشان مناسک به ارمغان آورده بود؛ مردم زندگی جاوید را طالب  مردم احتیاج به

مردانی که به صورت غالم یا آزاد از کشورهاي دیگر آمده . کرد بودند، مذهب مسابقات رزمی را به ایشان هدیه می

آوردند، معابد  ن خود را با خود میاز این جهت خدایا. یافتند بودند خود را از این عبادت مخصوص ملت محروم می

آوردند، و در قلب مغرب زمین نهال مذاهب مشرق  ساختند، مراسم مخصوص خود را به عمل می مخصوص خود را می

میان کیشهاي فاتحان و ایمان شکست خوردگان جنگی صورت گرفت که در آن اسلحۀ . کردند زمین را غرس می

  .کرد فاتح را تعیین می سربازان اثري نداشت، بلکه حوایج قلب،

بازرگانان آسیا و . آمدند گشتند، و تاجران به روم می خدایان جدید همراه اسیران جنگی، سربازانی که به روم باز می

حکومت روم تا حد زیادي نسبت . اوستیا، و روم براي پرستش خدایان قدیم خود معابدي ساختند  مصر در پوتئولی،

داد که  داد، ترجیح می داشت؛ از آنجا که خارجیان را به مذهب خود راه نمی حمل آمیزبدین کیشهاي اجنبی رفتاري ت

خواست که  در مقابل، از هر مذهب جدیدي می. مراسم اصیل خود را انجام دهند تا آنکه هیچ دینی نداشته باشند

در مناسک خود نسبت به  نسبت به سایر ادیان رواداري از نوع رواداري حکومت نسبت به خود ایشان داشته باشند و

ادیان شرقی که در . امپراطور و االهۀ شهر رم به نام روما کرنشی کنند که نشان وفاداري نسبت به دولت باشد» روح«

کالودیوس به امید . روم نفوذ کرده بودند از این مالیمت تشویق شدند و به صورت مذاهب عمدة جمعیت درآمدند

هایی را که به پرستش او آسیب رسانده بود برداشت، به رومیان اجازه داد مدنی ساختن کیش مهین مام محدودیت

. پرستار االهه شوند، و جشن او را در حدود تحویل برج حمل بین بیست و ششم اسفند و پنجم فروردین مقرر کرد

ر پرستش حکومت مکر. رقیب مهین مام در قرون اول میالدي ایسیس، االهۀ مصري امیت، باروري، و بازرگانی بود

شد و  اعتقاد راسخ مریدان بر قدرت دولت چیره می. یافت ایسیس را در روم نهی کرده بود، اما همواره از نو رواج می

. کالیگوال تسلیم شدن دولت را با ساختن مقبرة عظیمی براي ایسیس در میدان مارس، از پول دولتی، مسلم ساخت



١۴٧٢

کومودوس، با سر تراشیده، متواضعانه دنبال . کردند یسیس شرکت میهاي مربوط به ا اوتو و دومیتیانوس در جشنواره

.کرد، در حالی که مجسمۀ آنوبیس، میمون خداي مصري را با احترام در بغل داشت کهنه حرکت می

از جنوب ایتالیا، پرستش فیثاغورس ـ با سبزیخواري و تناسخ ـ . یافت هجوم خدایان جدید سال به سال افزایش می

ـ و » زئوس دولیخه«شناختند، عزیز، ـ  راپولیس، آثار گاتیس که رومیان او را به عنوان االهۀ سوري میاز هی. آمد

پرستش این خدایان را بازرگانان و بردگان سوري پراکندند؛ و عاقبت یک تن کاهن جوان . خدایان غریب دیگر آمدند

از پارت که دشمن روم بود، کیش خداي . ستبعل سوري به عنوان االگابالوس یا پرستندة خداي آفتاب بر تخت نش

پرستندگان آن سربازانی بودند که در جنگ جهانی عظیم بین نور و ظلمت یا . ـ آمد آفتاب دیگري به نام میترا ـ مهر

کرد،  اي بود که مردان را بیش از زنان به خود جلب می این کیش مردانه. جنگیدند خیر و شر در طرف نور یا خیر می

شنیدند، خوشایند  یونهاي رومی، که در مرزهاي دوردست مقیم بودند و صداي خدایان بومی خود را نمیو براي لژ

پذیرفت و دشوارترین زندگی آمیخته به تقوا و  از یهودا یهوه آمد، و آن موحدي بود که هیچ گونه سازشی را نمی. بود

بخشید که در رنج و عذاب از ایشان  تی میداشت؛ اما به پیروان خود اصول اخالقی و شجاع مقررات را مقرر می

در میان یهودیان رومی . پوشاند ترین فقیران را با نوعی لباس نجابت و بزرگمنشی می کرد و زندگی افتاده حمایت می

شدند، و این عده پسر  اي بودند که هنوز به نحوي مبهم از دیگران مشخص می بردند، عده که به یهوه نماز می

  .پرستیدند میدة او را جسمدار و زنده ش
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I  - حقوقدانان بزرگ  

ان در تاریخ نشان آزادي است، روم هم همچنانکه یون. قانون اصیلترین و پایدارترین جنبۀ مشخص روح رومی بود

نشان نظم است؛ و همچنانکه یونان دموکراسی و فلسفه را به عنوان اساس آزادي فردي به میراث گذارد، روم نیز 

اتحاد و یکی ساختن این میراثهاي . قوانین و سنن مدیریت را، به عنوان دو پایۀ نظم اجتماع، به جا گذارده است

  .ن صداهاي نامتجانس آنها کار اساسی کشورداري استمخالف و هماهنگ ساخت

از آنجا که حقوق جوهر تاریخ روم بوده است، جدا نگاه داشتن تاریخ از حقوق امکانپذیر نشده است، و این فصل فقط 

سازمان قانونی روم مانند سازمان قانونی بریتانیا . تواند مکمل ساختمانی و خالصۀ تفصیالت قبلی و بعدي باشد می

هیچ گونه مجموعۀ قواعدي که دایماً الزام آور باشد موجود نیست، بل یک رشته سابقۀ امر است که در کار : وده استب

تر شد، قوانین جدید از  بتدریج که ثروت رو به ازدیاد نهاد و زندگی پیچیده. راهنماست، بدون آنکه مانع تغییرات باشد

مجموعۀ قوانین، به همان سرعت که امپراطوري مرزهاي خود را . طرف مجامع، سنا، قضات، و شهریاران صادر گردید

تعلیم و تربیت وکال، راهنماي قضات، و مصون داشتن شهرنشینان از . داد، رو به ازدیاد بود از همه سو توسعه می

ان در می. قضاوت غیرقانونی، تنظیم و به قاعده درآوردن قانون را به صورت منظم و قابل دسترس الزم کرده بود

 95کنسول در (و پسرش کوینتوس ) م ق 133کنسول در (آشوب برادران گراکوس و ماریوس، پوبلیوس سکایووال 

سیسرون، که شاگرد یک . سعی کردند قوانین روم را کم کنند و به دستگاه معقول و قابل فهمی تبدیل نمایند) م ق

فصیح دربارة فلسفۀ قانون نوشت و مجموعۀ  بود، شرحی) ق م 117کنسول در (کوینتوس موکیوس سکایووالي دیگر 
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قوانین متناقض . مطلوبی ساخت که منظور از آن حفظ ثروتی بود که به دست آورده و ایمانی که از کف داده بود

سابقۀ پومپیوس، قوانین انقالبی قیصر، و سازمان قانونی جدید آوگوستوس براي اذهانی  ماریوس و سوال، اختیارات بی

از قانون منطق بسازند مسئلۀ جدیدي طرح کرد و حقوقدان بزرگ، آنتیستیوس البئو، با اعالم اینکه  که سعی داشتند

مصوبات قیصر و آوگوستوس به واسطۀ صدور از مقام غصبی و غیرقانونی فاقد ارزش قانونی است، وضع آشفته را 

ار عادت، جاي پاي خود را محکم کند، تا پیش از آنکه امپراطوري، نخست با اعمال قدرت و بعد با فش. درهمتر ساخت

افتخار تشکل نهایی قانون رومی در مغرب زمین متعلق . قانونگذاري در اذهان مردم و دیوانهاي قدرت اذن قبول نیافت

.به قرن دوم و سوم میالدي است، و این خود امر سترگی بود قابل قیاس با تشکل علم و فلسفه در یونان

هادریانوس، . آغاز نشد) میالدي 17(را تعیین کرده بود؛ اما کار واقعی تا دورة هادریانوس  در این مورد نیز قیصر هدف

که از سایر امپراطوران بهتر تحصیل کرده بود، هیئتی از حقوقدانان به صورت شوراي خصوصی گرد خود جمع آورد و 

دایمی به جاي آن بگذارند که از طرف ایشان را مأمور کرد که منشورهاي متغییر ساالنۀ قضات را بردارند و منشوري 

یونانیان از زمان سولون به بعد هیچ شاهکاري در عالم قضا پدید نیاوردند، و . کلیۀ قضات آیندة ایتالیا مراعات شود

اما شهرهاي یونانی آسیا و ایتالیا قوانین عالی مدنی تهیه . پیش از آن هم دستگاه قانونی مدونی فراهم نکرده بودند

شناخت و شاید از سازمان قانونی آنها الهام گرفته بود تا  هادریانوس کثیرالسفر این شهرها را خوب می. نددیده بود

در دوران حکومت جانشیان او، یعنی عصر آنتونینها، کار تدوین قانون . قوانین روم را بهبود بخشد و هماهنگ سازد

فرصتی داد که یونان ) را در آن دوره در دست داشتکه حکومت روم (ادامه یافت، و شهرت نیمه رسمی فلسفۀ رواقی 

رواقیون اعالم کردند که قانون باید با اصول اخالقی توافق داشته باشد، و جرم بسته به . عمیقاً در حقوق روم نفوذ کند

 آنتونینوس که دست پروردة مکتب رواقی بود چنین مقرر داشت که، در موارد. نیت در عمل است نه در نتایج حاصله

شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم، رأي باید به سود متهم داده شود؛ هر کس مادام که گناه او ثابت نشده 

  .بیگناه است ـ و این اصلی عالی در قوانین متمدن است  است،

رومی مند بود، چند نسل نابغه بار آورد ـ سالویوس یولیانوس، یک تن  علم قانونشناسی، که از حمایت امپراطور بهره

متولد در افریقا، در سمت کوایستور آوگوستوسی یا مشاور همایون، آن قدر علم و کوشش به خرج داد که سنا رأي 

مجموعۀ نظر حقوقی، او به واسطۀ منطق و وضوح، مورد تمجید قرار . داد دو برابر حقوق آن شغل به وي پرداخت شود

ور منظم مرتب کرده است؛ و همو بود که به عنوان سردستۀ گرفت؛ خالصۀ قوانین او قوانین مدنی و جزایی را به ط

دانیم که  حقوقدان دیگري بود که فقط اسم شخصی او را می. شوراي هادریانوس فرمان دایمی جزا را متشکل ساخت

روي نسخۀ خطی، که یک بار پاك شده و مجدداً  1816کتاب انستیتوتیونس معروف او را نیبور در . گایوس بوده است

این کتاب اکنون کاملترین مرجع ما در مورد . آن برخی رساالت قدیس هیرونوموس نوشته شده بود، کشف کردروي 

نه به عنوان تصنیف، که به صورت ) میالدي 161حد (این کتاب . قوانین رومی در دورة قبل از یوستینیانوس است

یابیم، باید عظمت فکري مردانی را  منظم می کتاب دستی محصیلین انتشار یافته بود؛ و اگر ما آن را شاهکار تفسیر

شصت سال بعد، پاپینیانوس، پاولوس، و اولپیانوس . در نظر آوریم که این کتاب رسائل ایشان را خالصه کرده است

روش قضایی روم را به اوج آن رساندند؛ در حالی که اعمال قضا قربانی شدت و هرج و مرج شده بود، این سه تن 

.پس از ایشان، این علم بزرگ در خرابی عمومی دستگاه امپراطوري فرو نشست. ول به آن دادندشکل و قوامی معق

II – منابع حقوق  

سازند، زبان  همچنانکه اصطالحات علم و فلسفه غالباً از زبان یونانی اخذ شده و بدین نحو اصل خود را آشکار می

به  lexگفتند که به معنی عدل یا حق است؛  می iusی حقوق را به طور کل. حقوق نیز بیشتر مأخوذ از التینی است

 533(یوستینیانوس » خالصۀ قوانین«قانونشناسی یا فلسفۀ قانون در . بود) مربوط به موضوعی خاص(معنی قانون 
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خیر و ) یعنی اعمال(هنر «و » علم حق و باطل«: هم به عنوان علم و هم به عنوان هنر تعریف شده است) میالدي

شد و از  و اما قوانین مدون تشکیل می. شامل حقوق غیر مدون یا عرف و همچنین قوانین مدون بود ius» .نصفت

قانون مدنی هر گاه با دولت یا عبادت رسمی سر و کار . »حقوق ملل«و ) رومی(یا قوانین شارمندان » قانون مدنی«

  .گرفت نام می» حقوق خصوصی«یافت  بود، و چون به روابط شارمندان با یکدیگر ارتباط می» حقوق عمومی«داشت 

در دورة جمهوري، منبع نهایی قانون ادارة شهرنشینان  – 1: گرفت قانون رومی به طور کلی از پنج منبع نشئت می

در انجمن قبیله مقرر » ینهاطبق رأي پلب«در انجمن کوریایی و انجمن سدانه و بر  legesبود که به صورت 

پذیرفت که با رعایت تشریفات توسط یک تن قاضی که درجۀ  را می legesمجلس سنا فقط در صورتی . گردید می

کردند، آن قانون  چون سنا و انجمن در تصویب قانون توافق می. سناتوري داشته باشد به انجمنها پیشنهاد شده باشد

  .شد اعالم می» سناي خلق روم«به نام 

به طور » نظر مشورتی سنا«. فرض آن بود که خود سنا در دورة جمهوري هیچ گونه اختیار قانونگذاري ندارد – 2

این آرا به تدریج جنبۀ دستورالعمل و بعداً امریه یافتند، تا وقتی . شد هایی که به قضات می رسمی عبارت بود از توصیه

رویهمرفته قوانینی که توسط سنا یا انجمنها . قانونی پیدا کردند که در دورة آخر جمهوري و دورة امپراطوري قدرت

تصویب شده است در مدت شش قرن چندان معدود بود که باعث شگفتی فرد معتاد به جریان قانونگذاري در دول 

  .گردد کنونی می

  . شد هاي مأموران بلدي برآروده می»منشور«احتیاج به قوانین تفصیلی یا اختصاصی با  – 3

کرد که توسط جارچی در فوروم اعالم و بر دیواري الصاق  صادر می» منشور پرایتوري بلد«پرایتور جدید بلد یک هر 

گردید و در آن اصول قانونی که پرایتور قصد داشت در دورة یکسالۀ تصدي طبق آن عمل و قضاوت کند بیان شده  می

امنا یا قضات به . ورهایی به صورت فوق منتشر سازندتوانستند منش و امناي مستعمرات می» پرایتورهاي سیار«. بود

توانستند  یا حکم یا اجازه مجاز بودند که نه فقط قوانین موجود را تفسیر نمایند، بل می »ایمپریوم«واسطۀ قدرت 

قانونگذاري اساسی خود را با قابلیت انعطاف طرز قضاوت امنا بدین نحو، قانون رومی ثبات . قوانین جدیدي وضع کنند

اي مدت چند سال از یک منشور پرایتوري به منشور پرایتوري بعدي  هنگامی که قانون یا ماده. توأم ساخته بود

 آمد، و تا زمان سیسرون این حقوق اداري درمی» حقوق اداري«ماند، به صورت جزء قطعی  شد و پایدار می منتقل می

الوصف، پرایتور غالباً احکام  مع. به عنوان متن عمدة دستور عمل قضایی در روم جاي الواح دوازدهگانه را گرفته بود

کرد، و گاه احکام او با اصول متخذ سلف او تناقض داشت، به نحوي که عدم ثبات قانونی و من  سلف خود را نقض می

به . ضایی که به دست انسان اجرا شود طبیعی است افزوده شدعندي بودن طرز قضاوت به تجاوزاتی که در هر روش ق

سابق را » حقوق اداري«قصد خاتمه دادن به همین عدم ثبات بود که هادریانوس به یولیانوس دستور داد کلیۀ سوابق 

.در فرمان دایمی یکسان سازد که فقط به توسط امپراطور قابل تغییر باشد

) الف: این قواعد چهار صورت داشت. قرن دوم خود منبع متغیر قانون شدند در» قواعد موضوعۀ امپراطوران« - 4

کرد؛ این منشورها  هایی صادر می»منشور«یا حکم خود به عنوان مأمور رسمی شهر » ایمپریوم«امپراطور به موجب 

امپراطور، مانند » احکام«) ب. افتاد اما ظاهراً پس از مرگ امپراطور از اعتبار می. در سراسر امپراطوري معتبر بود

اینها . شد امپراطور جواب او بود به استفتاهایی که از او می» بازنویس«) ج. احکام سایر قضات، منشأ اثر قانونی بود

هاي  نامه. شد اي که زیر درخواست یا عرضحال نوشته می یعنی جواب خالصه» پی نویس«معموال یا نامه بود، یا 

ر جواب تقاضاي دستور عمل مأموران حکومت نوشته است در قوانین امپراطوري خردمندانه و مؤثري که ترایانوس د

امپراطوران عبارت بود از دستورالعملی که » اوامر«) د. گنجانده شد و اعتبار خود را مدتها پس از مرگ او حفظ کرد

  .نامۀ تفصیلی قوانین اداري شدند دادند؛ طی مرور زمان، این او امر آیین به مأموران می
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منظرة حقوقدانان دانشمندي . به وجود آید» نظرات قضایی«در برخی اوضاع و احوال، قانون ممکن بود به وسیلۀ  – 5

نشستند و به تمام متقاضیان نظر قضایی  هاي بعد در منزل خود می که در فوروم بزرگ بر مسند قضا و در دهه

غالب اوقات وکال یا قضات بلدي از . تماشایی بوده است دادند، به این امید که غیرمستقیم پاداشی بگیرند، قاعدتاً می

کردند، تمیزات  هاي بزرگ یهود تناقضات را تلفیق میربناین حقوقدانان نیز مانند . ایشان تقاضاي ابراز نظر داشتند

جوابهاي مدون . کردند یا مقتضیات سیاسی تفسیر و تعدیل میدادند، و قوانین را در حد حوایج زندگی  دقیق می

آوگوستوس به دو . ایشان به موجب عرف غیر مدون، از لحاظ منشأ اثر بودن، فقط نسبت به قانون درجۀ دوم بود

ر از امپراطو» نظر قضایی«اول اینکه حقوقدانان حق ابراز : شرط به این گونه اظهارنظرها اعتبار قانونی کامل بخشید

تا فرا رسیدن دورة . دوم اینکه جواب را مهر و موم کرده، براي قاضی متقاضی ارسال دارد. دریافت داشته باشد

مکتب عظیمی از مطالب خواندنی مربوط به قانون را تشکیل داده بود به طوري که » نظرات حقوقی«یوستینیانوس، 

.ار سابق را به اوج خود رساندوي شد که آث» قانون نامۀ«و » خالصۀ قوانین«سرچشمه و اساس 

III – حقوق اشخاص  

» .کلیۀ قوانین مربوط به اشخاص یا اموال یا آیین دادرسی است«: گوید گایوس، که آثارش به دقت مشهور است، می

لفظ پرسونا به معنی نقابهاي مختلفی بود که بازیگر براي نمودن کیفیات و خصایص مختلف بشري در صحنۀ تئاتر به 

د؛ بعداً به معنی سهمی شد که آدمی در طول عمر بر عهده داشت؛ و باالخره به معنی خود شخص شد، رو می ز

کند ـ نقاب یا نقابهایی را که به  شویم، بلکه نقشهایی را که ایفا می چنانکه گویی هیچ وقت با خود شخص آشنا نمی

  .شناسیم زند ـ می رخسار می

کسی بود که به حکم تولد، یا فرزندخواندگی، یا : اند چنین تعریف کرده وي را. شخص اول در حقوق روم شارمند بود

ـ شارمندان کامل، 1: در داخلۀ این حقوق سه درجه بود. آزاد شدن، و یا حکم حکومت در جامعۀ رومی پذیرفته شود

که توسط قانون  که از حقوق چهارگانۀ رأي دادن، اشتغال، ازدواج با فرد آزاد، و اشتغال به قراردادهاي بازرگانی

ـ شارمندان بدون حق رأي، که از حقوق ازدواج برخوردار بودند، اما 2شد برخوردار بودند؛  بازرگانی رومی حمایت می

ـ آزاد شدگان، که از حقوق رأي دادن و قرارداد برخوردار بودند و از 3از حقوق رأي دادن و تصدي شغل محروم؛ 

ي کامل، اضافه بر آنچه گذشت، برخی حقوق انحصاري در حقوق شارمند. حقوق ازدواج و تصدي شغل محروم

، و اختیار )مالکیت(اختیار پدر بر اوالد، اختیار شوهر بر زن، اختیار مالک بر مال و از جمله بردگان : خصوصی داشت

ادة شهرها و از طرف روم به ساکنان آز Latiiنوعی حق شارمندي بالقوه به نام . فرد آزاد بر فرد دیگر به موجب پیمان

آوردند، بدون آنکه  گردید، که به موجب آن افراد حق قرارداد با رومیان را به دست می مستملکات مورد عالقه اعطا می

حق ازدواج با ایشان را تحصیل کرده باشند، و قضات ایشان، پس از طی دورة کامل سمت خود، به اخذ شارمندي 

امپراطوري شارمندانی مخصوص خود و شرایط شهرنشینی خاص خود هر یک از شهرهاي . آمدند کامل روم نایل می

توانست در آن واحد شهرنشین چند شهر باشد و از حقوق بلدي آنها  داشت؛ و به حکم تحمل بینظیري، یک فرد می

ترین امتیاز هر شارمند رومی عبارت بود از امنیت شخص او، مال و حقوقی که قانون برایش  ذیقیمت. مند گردد بهره

این خود موجب افتخار حقوق روم بود . تعیین کرده است، و مصون بودنش از شکنجه یا شدت عمل هنگام محاکمه

  .کرد که فرد را در مقابل دولت حفظ می

اختیار پدر بر اوالد بر اثر اشاعۀ قانون در آن نواحی، که قبال به وسیلۀ عرف و . شخص دوم در قانون رومی پدر بود

توان از آنجا درك کرد که چون آولوس  رو به ضعف نهاده بود؛ اما قدرت بازماندة آن را میشد،  عادت حکومت می

الوصف، به طور کلی هر  مع. فولویوس براي پیوستن به لشکریان کاتیلینا حرکت کرد، پدرش او را بازخواند و کشت

از دولت رخت بربست، به دموکراسی وقتی . کاست گذاشت، از قدرت پدر می قدر قدرت حکومت رو به ازدیاد می
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دادند،  در دورة اول جمهوري، پدران خود دولت بودند؛ سران خانواده انجمن کوریایی را تشکیل می. ها پیوست خانواده

هر قدر جمعیت افزونتر و گوناگونتر، و زندگی متحرکتر و تجاریتر و بغرنجتر گردید، . و سران طوایف محتمال سنا را

.خویشاوندي و مقام و عرف جاي خود را به قرارداد و قانون دادند. طایفه رو به نقصان نهاد حکومت از طریق خانواده و

ترایانوس پدري را که با . هاي خود آزادي بیشتري گرفتند اوالد از ابوین خود، زنان از شوهران خود، و افراد از دسته

پدر را بر حیات و ممات خانواده از او گرفت و  هادریانوس حق. پسر بدرفتاري کرده بود وادار به آزاد ساختن پسر کرد

عرف و عادت از مدتها قبل استفاده از . آنتونینوس پدران را از فروش اوالد به بردگی نهی کرد. به دیوانها منتقل کرد

قانون بدان تمایل دارد که بتدریج از پس تحوالت اخالقی . این قدرتهاي کهن را به مواردي نادر تقلیل داده بود

بودن آزمایش   شرفت کند؛ نه از این لحاظ که قانون استعداد فرا گرفتن ندارد، بل به این جهت که تجربه خرمندانهپی

  .طرق جدید را، قبل از انجماد آن به صورت قانون، ثابت کرده است

رومی آن آورد؛ اما زن  داد، زن رومی حقوق جدید به چنگ می هر قدر که مرد رومی حقوق قدیم خود را از دست می

در قانون جمهوري چنین فرض شده . قدر هوشیار بود که آزادي خود را زیر نقاب ناتوانیهاي قانونی قدیم پنهان کند

، بل همواره متکی به مرد قیمی است؛ گایوس )یعنی اصالت حقوقی ندارد(نیست  Sui iurisبود که زن هیچ وقت 

اند به واسطۀ سبک مغزي همواره باید تحت  پختگی سنی رسیدهبنابر نظر نیاکان ما، حتی زنانی که به »  :گوید می

در دورة اخیر جمهوري این عدم استقالل قانونی تا حد زیادي به واسطۀ لطف و قدرت ارادة زنان، » .سرپرستی باشند

اهی از کاتوي کهین تا کومودوس، جامعۀ رومی، که قانوناً پدرش. با کمک نرمدلی و عطوفت مردان، خنثا گردیده بود

هاي دورة رنسانس ایتالیا یا فرانسۀ دورة » سالن«شد، آن هم با تمامی سلطۀ لطیف  توسط زنان حکومت می  بود،

قوانین آوگوستوس با آزاد ساختن زنان از قیمومت، در صورتی که سه فرزند زاییده باشند، کرنش نسبت به . بوربونها

توانند با اموال خود هر چه بخواهند بکنند، مشروط بر  ان میهادریانوس چنین مقرر داشت که زن. واقعیات کرده بود

تا اواخر قرن دوم، کلیۀ قیمومت . آنکه رضایت قیم خود را تحصیل کرده باشند؛ اما در عمل این رضایت نیز بال اثر شد

  .اجباري در مورد زنان آزادي که از بیست و پنج سال بیشتر داشتند در قانون خاتمه یافت

در این » با هم کیک خوردن«ازدواج از طریق . ازدواج قانونی رضایت پدر عروس و پدر داماد الزم بود هنوز هم براي

تا مدتی به صورت ظاهر » خرید زن«ازدواج از طریق . به چند خانوادة سناتور محدود شده بود) میالدي 160(هنگام 

کشید و  ضور پنج شاهد، آس یا شمش برنزي میبا رضایت پدر یا قیم او و در ح  باقی بود، داماد معادل وزن عروس،

به منظور احتراز   زن،. و اقامت در یک منزل بود» زندگی مشترك«غالب ازدواجها در این هنگام از طریق . پرداخت می

کرد؛ بدین طریق اختیار مال خود را به استثناي  از دچار شدن به اختیار مالکیت شوهر، سالی سه شب غیبت می

کردند تا از شکایات مربوط به  در حقیقت شوهران غالباً مال خود را به نام زن خود می. کرد جهیزش حفظ می

از هر دو طرف، به مجرد تمایل، اختتام » سینه مانو«این گونه ازدواج . خسارات یا جرایم ورشکستگی احتراز جویند

ر مورد مرد تخلف کوچکی بود؛ در مورد زنا هنوز د. یافت سایر اقسام ازدواج فقط توسط شوهر خاتمه می  پذیرفت، می

اما شوهر دیگر حق نداشت زن خود را که . شد اي نسبت به نظامات مالکیت و توارث محسوب می زن جرم عمده

این حق در این هنگام از لحاظ تشریفات به پدر زن و عمال به دیوانها محول شده . هنگام زنا گرفتار آمده بود بکشد

گرفتن همخوابه را قانون به جاي ازدواج قبول داشت، اما کسی حق نداشت ضمن . بعید بودبود؛ و جریمۀ این جرم ت

اطفال . ازدواج با یکی، دیگري را به همخوابگی برگزیند؛ و مرد ضمناً حق نداشت در آن واحد دو همخوابه داشته باشد

اي مردانی که عالقه داشتند توسط و این خود گرفتن همخوابه را بر - بردند  همخوابه غیر مشروع بودند و ارث نمی

وسپاسیانوس، آنتونینوس پیوس، و مارکوس آورلیوس . ساخت زنان میراث خوار مورد معاشقه واقع شوند دلپذیرتر می

.زیستند پس از مرگ زنان خود با همخوابه می
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کشی، جز در مورد  دك کو. برد کوشید زاد و ولد را در میان آزادگان تشویق کند، اما نتیجۀ چندانی نمی قانون می

افتاد خود به  عامل سقط جنین که به دست قانون می. اطفال شیرخوار ناقص االعضا یا بیمار العالج، نهی شده بود

. کشتند شد، وي را می داد و اگر سقط جنین به مرگ زن منتهی می رفت و قسمتی از مالش را از دست می تبعید می

اوالد در هر سنی که بودند تحت اختیار . رفتند ن هنگام نیز مانند حال طفره میالبته مردم از این گونه قوانین در آ

گردیدند، یا پسر شغلی  شدند، یا رسماً آزاد می پدر قرار داشتند، مگر آنکه سه بار توسط او به بردگی فروخته می

گرفت یا  صورت می» مانوکوم «شد، یا هنگامی که ازدواج دختر از طریق  می» کاهن شمع افروز«یافت یا  دولتی می

نسبت به » اختیار پدر بر اوالد«مرد،  اگر پسري در دوران حیات پدر زن می. آمد جزو دوشیزگان آتشبان درمی

  . نوادگان، مخصوص پدر بزرگ بود

طبق قوانین آوگوستوس، درآمد پسر در ارتش، در ادارات دولتی، در مناصب کهانت، و در حرف آزاد از قاعدة قدیم، 

پسر را هنوز ممکن بود به بردگی فروخت، اما . بر اینکه چنین درآمدي متعلق به پدر است، مستخلص شده بود مبنی

  .کرد این فروش با غالمی این تفاوت را داشت که برده حقوق بلدي سابق خود را حفظ می

فرد «م به کار برد یا را در مورد غال» شخص«غالم هیچ گونه حقوق قانونی نداشت؛ در حقیقت روم مردد بود که لفظ 

از . کند نتیجۀ اشتباهی آشکار است اینکه گایوس دربارة غالم تحت عنوان قانون اشخاص بحث می» غیر مشخص

توانست مالک چیزي شود یا ارث ببرد یا چیزي وصیت کند،  غالم نمی. آمد لحاظ منطقی، غالم تحت سرفصل مال می

شدند، و فرزندان کنیز غالم محسوب  زندان غالم عموماً غیرمشروع تلقی میفر. توانست قانوناً ازدواج کند غالم و نمی

آنکه خسارتی  توانستند غالمان را، اعم از مرد و زن، از راه به در کنند بی اربابان می. شدند ولو پدرشان آزاده بود می

شکایت کند؛ در چنین  زدند در دیوان آزردند یا صدمه می توانست بر ضد کسانی که وي را می غالم نمی. بدهند

توانست غالم را بزند،  اما ارباب طبق قانون دورة جمهوري می. توانست از طریق ارباب اقدام کند موردي فقط می

زندانی کند، وادار سازد با درندگان در میدان بجنگد، از گرسنگی او را بکشد، یا به دست خود به قتل برساند، اعم از 

اگر غالمی . ه؛ و هیچ گونه نظارتی بر کار ارباب نبود مگر عقیدة عمومی صاحبان غالماینکه دلیلی داشته باشد یا ن

 30,000گفت که  آوگوستوس بگزافه می. شد، ممکن بود او را داغ کنند یا به صلیب بکشند گریخت و گرفتار می می

در صورتی که غالمی تحت . اند مصلوب ساخته است غالم فراري را گرفتار ساخته و تمامی آنان را که صاحبی نداشته

کشت، قانون مقرر کرده بود که تمامی غالمان مرد مقتول کشته  این محرکات و محرکات دیگر ارباب خود را می

غالم او محکوم به  400و ) میالدي 61(بدین نحو به قتل رسید   هنگامی که پدانیوس سکوندوس، شحنۀ شهر،. شوند

ها با فریاد تقاضاي رحم کردند؛  و مردم که خشمگین شده بودند در کوچه مرگ شدند، اقلیتی در سنا اعتراض کرد،

.اما سنا فرمان داد که امر قانون اجرا شود، با این اعتقاد که فقط با چنین اقدامی ممکن است ارباب در امان بماند

المان به طور روزافزونی این امر مرهون امپراطوري ـ یا شاید ذخیرة رو به نقصان غالمان ـ است که اوضاع و احوال غ

فایده را نهی کرد و مقرر داشت که غالم بیمار متروك  کالودیوس کشتن غالم بی. در دورة امپراطوران رو به بهبود بود

که محتمال در زمان نرون وضع شده است، مالکان غالمان » قانون پترونیا«. که بهبود یابد باید خود به خود آزاد شود

نرون اجازه داد که غالمانی . کرد فقت حاکم غالمان را مجبور به جنگیدن در میدان کنند نهی میرا از اینکه بدون موا

شدند کنار مجسمۀ او بست بنشینند، و یک تن قاضی را مأمور رسیدگی به شکایات ایشان  که مورد بدرفتاري واقع می

نقالبی بود، چون این عمل در دیوانها را به شد و براي روم ا کرد ـ و این خود قدم کوتاهی بود که به پیش برداشته می

هادریانوس به حق . دومیتیانوس ناقص کردن غالمان به منظورهاي شهوي را جنایت اعالم کرد. گشود روي غالمان می

شد اجازه داد که  آنتونینوس پیوس به غالمی که با او بدرفتاري می. مالک در قتل غالم بدون تصویب حاکم خاتمه داد

داشت او را به ارباب  توانست ثابت کند که صدمه دیده است، وامی دي که بخواهد پناهنده شود؛ و اگر میبه هر معب



١۴٧٨

رسید، به  مارکوس آورلیوس مالکان را تشویق کرد که در مورد خساراتی که از غالمان به ایشان می. دیگر بفروشند

امیدوار بود که، بدین نهج، قانون و دادرسی  جاي آنکه خود ایشان را مجازات کنند، به دیوانها شکایت برند؛ وي

باالخره اولپیانوس، یک تن حقوقدان بزرگ قرن سوم، چیزي را . بتدریج جاي خشونت و انتقام خصوصی را بگیرد

» .به حکم قانون طبیعت، تمامی افراد برابرند« - اعالم کرد که فقط چند تن فیلسوف جرئت ابراز آن را کرده بودند 

ر این نکته را شعار خود ساختند که هر کجا آزادي یا غالمی یک فرد مورد شک بود، کلیۀ شکیات باید حقوقدانان دیگ

.به سود آزادي او باشد

آخرین رسوایی مالیات و موانع آزاد . علی رغم این تخفیفات، انقیاد قانونی غالمان بدترین داغ ننگ بر حقوق روم است

رفتند که بدون حضور شاهد  بدین نحو طفره می »کانینیاقانون فوفیا «ز بسیاري از مالکان ا. ساختن غالمان بود

چنین آزادیی به غالم سابق حق شارمندي . ساختند رسمی یا تشریفات قانونی به طور غیر رسمی غالمی را آزاد می

شد شارمندي  غالمی که طبق جریانات قانونی آزاد می. داد می» ي بالقوهحق شارمند«کرد، بل فقط به او  اعطا نمی

شد که حقوق بلدي محدودي داشت؛ اما عادت بر این جاري بود که هر روز صبح نسبت به مالک قبلی خود اداي  می

ر برخی احترام کند، هر موقع او را الزم داشته باشد در خدمت حاضر شود، در هر فرصت به نفع او رأي دهد، و د

مرد، اموالش به  اگر غالم آزاد شده بدون وصیت می. آورد به ارباب سابق بپردازد موارد قسمتی از پولی را که در می

نوشت، از او انتظار داشتند که قسمتی از ملک خود را به ارباب  رسید، و اگر وصیتی می خودي خود به ارباب زنده می

رفت، غالم  شد و راحت به زیر خاك می عزایش به طور بایسته گرفته میمرد و  فقط هنگامی که ارباب می. واگذارد

  .توانست واقعاً در هواي آزاد نفسی بکشد آزاد شده می

هاي قوانین کنونی جداگانه تحت عنوان قانون جزا معروف است باید به این تقسیمات کلی  آن قانون که در مجموعه

هاي اجتماعی یا تجاري، که  ت را نسبت به فرد و دولت و دستهرویۀ قضایی روم جنای. حقوق اشخاص افزوده شود

، »لزماژسته«: شخص ممکن بود جرایم زیر را مرتکب شود در مورد دولت، . شناخت شدند، می شخص حقوقی تلقی می

از همین . »رشاي قاضی یا عضو هیئت منصفه«، و »اختالس اموال دولتی«، »اخاذي«، »رشوه«، »کفر«، »یاغیگري«

نسبت به . اي محتمل دارد توان توجه کرد که فساد و رشوه خواري حسب و نسبی قدیم و آینده ت جزیی میفهرس

سیسرون در . »قتل«، و »بیعفتی«، »خدعه«، »صدمۀ بدنی«: فرد، شخص ممکن است این جرایم را مرتکب شود 

  . کند می» قانون ضد لواط«مورد شاهدبازي ذکري از 

صدمۀ بدنی . کرد؛ مارتیالیس با هزل و هجو؛ و دومیتیانوس با مرگ خذ جریمه اصالح میآوگوستوس این خطا را با ا

انتحار جرم نبود، بل بر عکس، . شد شد، بل جریمه گرفته می دیگر طبق الواح دوازدهگانه با قصاص عینی مجازات نمی

توانست با خودکشی،  می مردي که محکوم به مرگ بود معموال،. قبل از دومیتیانوس، به نحوي پاداش هم داشت

  .قانون انتخاب نهایی را آزاد گذارده بود. اعتبار وصیت و انتقال بالمانع اموالش را به وراثش تضمین کند

IV - قانون اموال  

مالکیت مادي . مسائل مالکیت، تعهد، مبادله، قرارداد، و قرض قسمت اعظم حقوق روم را به خود تخصیص داده بود

تر از مجموعۀ سادة  ازدیاد ثروت و توسعۀ تجارت مستلزم مجموعۀ قوانینی بود بسیار پیچیدهنفس حیات روم بود و 

از آنجا که پدر به عنوان کارگزار و امین خانواده مالک همه چیز . یا نتیجۀ وراثت بود یا اکتساب» مالکیت« .»مردده «

مرد،  اگر پدر بدون وصیت می. بودند» وارث خود«و نوادگان مالک بالقوه بودند ـ یا به عبارت عجیب قانون،  بود، اوالد

و بزرگترین پدر در میان پسران، یا ارشد اوالد که زن گرفته و . رسید اموال خانواده به خودي خود به ایشان می

تدوین وصیتنامۀ معتبر با صدها محدودیت قانونی از . برد صاحب فرزنده شده بود، مالکیت اموال خانواده را به ارث می

و انشاي وصیتنامه در آن زمان نیز، مانند حال، محتاج عبارت پردازي مطنطن و پر زرق و . تصرف محفوظ شده بود
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هر موصی مجبور بود قسمت معینی از ملک خود را جهت فرزندان خود وصیت کند، قسمت دیگري را . برقی بود

هیچ . قسمتی را جهت برادران و خواهران و اخالفش) در برخی موارد(سه فرزند براي او آورده بود، و جهت زنش که 

چه بسیار . توانست قسمتی از ملک خود را بدون تعهد کلیۀ قروض و سایر تعهدات قانونی متوفی بردارد وارثی نمی

در موردي . کاست چیزي هم از دارایی او می یافت که مجموعاً افتاد که یک رومی خود را گرفتار میراثی می اتفاق می

مرد، اموال و قروض او خود به خود به نزدیکترین خویشاوند پدریش  که مالکی بدون اوالد و بدون وصیتنامه می

در دورة امپراطوري، این انحصار وراثت خویشاوندان پدري تخفیف یافت، و تا رسیدن دورة یوستینیانوس . رسید می

به هیچ ) م ق 169(قانونی که به ترغیب کاتو به تصویب رسیده بود . بردند و مادري یکسان ارث می خویشاوندان پدري

داد که قسمتی از ملک خود را به زنی  یا بیشتر داشت اجازه نمی) دالر 15000(سسترس  100,000فرد رومی که 

کتب قانون مندرج بود، اما عشق راهی  نام داشت، در زمان گایوس هنوز در» قانون ووکونیا«این قانون؛ که . واگذارد

گذاشت و او  به وارث صاحب شرایطی وامی» واگذاري به طور امانی«موصی مال خود را از طریق . براي خود یافته بود

از این طریق . کرد که قبل از تاریخ معینی آن مال را به زن معلوم منتقل کند را به موجب تقاضاي مؤکدي مکلف می

دادن هدایا نیز راه گریز دیگري از قانون وصیت در پیش . سیاري از ثروت روم به دست زنان رسیدو مجاري دیگر، ب

شد مشمول رسیدگی قانونی بود، و در دورة یوستینیانوس هدایا  گذاشت، اما هدایایی که پیش از مرگ داده می می

  .ساختند دستخوش همان قوانینی بودند که ماترکها را مشوش می

یا به دست گرفتن » انتقال«. شد انتقال یا دست به دست شدن قانونی بر اثر حکم محکمه حاصل می اکتساب از راه

زدند؛ بدون این  مسی به نشانۀ فروش به آن می عبارت بود از هدیه یا فروش رسمی برابر شهود و با ترازویی که شمش

حق نگاه داشتن و «یا  Possessioنوان تحت ع. اي تحت جواز و حمایت قانون نبود مراسم قدیم، هیچ گونه مبادله

» مالک به واسطه«مثال مستأجر در اراضی دولتی . ، نوعی مالکیت به واسطه یا بالقوه مورد قبول بود»استفاده از مال

شد، و پس از دو سال تصرف بالمنازع دیگر قابل » مالکیت«) تصرف(مستأجر » حق اعیانی«، اما »مالک«بود نه 

ال این مفهوم بردبارانه نسبت به تصرف، که بدین سرعت ایجاد مالکیت کند، ناشی از احتما. اعتراض نبود

طبق همان حق تصرف، زنی که بدون سه شب . کردند پاتریسینهایی بود که بدین نحو اراضی عمومی را تحصیل می

.شد مرد می» ملک«زیست،  غیبت، یک سال تمام با مردي می

خبط بدون  –تقصیر یا خطا . توانست ناشی از تقصیر یا پیمان باشد ه انجام عملی؛ میتعهد عبارت بود از الزام قانونی ب

شد که خاطی بابت صدمه  پیمانی که نسبت به شخص یا مال او انجام شود ـ در بسیاري از موارد چنین مجازات می

الزم نبود . کرد ا تضمین میپیمان، موافقتی بود که قانون اجراي آن ر. مبلغی پول غرامت به فرد صدمه دیده بپردازد

برابر یک تن شاهد به » دهم قول می«در حقیقت تا قرن دوم میالدي موافقت شفاهی، که با بیان عبارت . کتبی باشد

شهود متعدد و تشریفات مؤکد، که زمانی براي پیمانهاي قانونی الزم . آمد، از هر گونه قبضی محکمتر بود عمل می

داد و ستد با شناسایی قانونی هر توافق صریح تسریع شده بود ـ و آن توافق معموال . دش بود، دیگر الزم شمرده نمی

اما قانون دقیقاً مراقب معامالت بود؛ فروشنده را با تخدیر . کردند خود وارد می» دفاتر«همان بود که طرفین در 

هزارها گونه تقلب که طبیعی از ) Caveat emport(و خریدار را با تخدیر خریدار ) Caveat venditor(فروشنده 

برده یا گاو قانوناً ملزم بود نقایص بدنی مال فروشی را   مثال هر فروشندة. کرد زندگی آمیخته به تمدن است برحذر می

  .گردید شد، مسئول تلقی می به خریدار عرضه کند، و اگر مدعی جهل به آن نقایص می

قروض مصرفی معموال با رهن ملک غیر منقول یا . آمد نت به وجود میقرض بر اثر پیمان وام، یا رهن، یا سپرده، یا اما

همچنانکه دیدیم، در . ساخت قصور در پرداخت اصل، داین را به تصرف مال محق می. شد اشیاي منقول تأمین می

» قانون پوئتلیا« .کندداد که مدیون خود را بردة خود  قوانین دورة اول جمهوري، چنین قصوري به داین اجازه می
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داد با حفظ آزادي خود آن قدر براي طلبکار کار  این قاعده را بدین نحو تعدیل کرد که به مدیون اجازه می) م ق326(

ش اموال مدیون، شد معموال با فرو بعد از قیصر، رهنهایی که سر موعد پرداخت نمی. کند تا دین خود را کامال بپردازد

شد؛ اما مواردي که مدیون در نتیجۀ عدم پرداخت دین  بدون آنکه خطري براي شخص او به وجود آید، تصفیه می

به قصور در اجراي تعهدات تجاري با قانون ورشکستگی . شود غالم داین شده باشد تا زمان یوستینیانوس نیز دیده می

دادند، اما به او اجازه  فروختند و بابت قروض او می د ورشکسته را میتخفیف داده شده بود، بدین نحو که اموال فر

  .شد، تا حد معونت، درآمدهاي بعدي را براي خود نگاه دارد داده می

افتاد  در الواح دوازدهگانه دزدي که گیر می. جرایم نسبت به اموال عبارت بود از خسارت، دزدي، و دستبرد به عنف

خورد و از  بود، تازیانۀ سیخدار می شد؛ اگر دزد غالم می عنوان برده به دزد زده تحویل میخورد و بعد به  تازیانه می

امنیت اجتماعی روزافزون به قانون انتظامی اجازه داد که این شداید را . گردید صخرة تارپیایی به پایین پرتاب می

قانون مربوط به اموال، در . ال را ارضا نمایدتعدیل کند و با اعادة دو برابر یا سه برابر یا چهار برابر اصل، صاحب م

.صورت نهایی خود کاملترین قسمت از مجموعۀ قوانین رومی بود

V - قانون اصول محاکمات  

در میان تمامی ملل باستانی، رومیان، با وجود پیچیدگی و تشریفات و اختالفات ابهام آور و یأس انگیز قوانین اجرایی 

شک نیست که اقدامات و شکایات قضایی ما نیز متساویاً در نظر ایشان . ي بودندخود، بیش از همه گرفتار دعو

همچنانکه در فوق گفته شد، هر . محاکمات طوالنیتر است  هر قدر تمدن قدیمتر باشد،. آمد پیچاپیچ و مطول می

کردند، مدعی و  میاي که پاتریسینها جمهوري را اداره  در دوره. توانست در دیوانهاي روم دادستان شود مردي می

متهم و قاضی ملزم بودند از نحوة عملی به نام آیین قانون پیروي کنند، و کوچکترین انحرافی دعوي را از اعتبار 

کرد و در دعوي  بدین نحو، مردي که دیگري را به جرم قطع تاکهاي خود تعقیب می«: گوید گایوس می. کرد ساقط می

نامید، زیرا در الواح دوازدهگانه کال  چون بایست آن را درخت می. حکوم شدخود تاك را تاك نامیده بود در دعوي م

گذاشت، و  اي نزد قاضی می هر یک از طرفین دعوي سپرده» .راجع به درخت بحث شده است نه خصوصاً دربارة تاك

شود در پرداخت تا مسلم  الضمان می متهم نیز بایست وجه. گردید مال طرف محکوم به نفع دین دولتی ضبط می

کرد که در فهرست افراد  قاضی سپس دعوي را به یکی از اشخاصی ارجاع می. جلسات بعد حضور به هم خواهد رساند

کرد که به موجب آن یک یا چند  در برخی موارد، قاضی امریۀ موقتی صادر می. شایستۀ داوري نامشان ذکر شده بود

در . کردند د یا بالعکس از انجام دادن اعمالی خودداري میدادن تن از اصحاب دعوي بایست اعمال بخصوصی انجام می

  .توانست توقیف کند تا حکم اجرا شود صورت محکومیت متهم، اموال او ـ و گاه شخص او ـ را شاکی می

اصول «لزوم به کار بردن اصول محاکمات قدیم را ملغی ساخت و به جاي آن » قانون آیبوتیا«م  ق 150در حدود سال 

اصحاب دعوي در تعیین طرزي که موضوع . عملیات و کلمات معین دیگر الزم نبود. را پذیرفت» توريمحاکمات دس

دربارة مسائل واقعی و ) Formula(کردند، و سپس قاضی دستوري  بایست به داور ارجاع شود با قاضی شرکت می

ن قاضی، قوانین مخصوص خود را نوشت؛ اینکه مباشر امور دادگستري، به عنوا قضایی مربوط به دعوي براي داور می

در : ـ معمول شد» آگاهی فوق العاده«در قرن دوم میالدي، شکل سوم دعوي ـ . کرد، تا حدي از این راه بود وضع می

تا اواخر قرن سوم، اصول محاکمات دستوري از میدان خارج شده . کرد این موارد قاضی شخصاً به دعوي رسیدگی می

فقط نزد امپراطور مسئولیت داشت و مقام خود را مدیون او بود، فرا رسیدن حکومت  و حکم خالصۀ قاضی، که. بود

  .نمود سلطنتی را باز می

توانستند، اگر مایل باشند، بدون کمک وکال، دعوي خود را تعقیب کنند، و به همان نهج قاضی یا  اصحاب دعوي می

اش داوري نبود و در حقوق  آنجا که قاضی غالباً حرفهاز  اما. توانست دربارة دعوي حکم کند مباشر دادگستري نیز می
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اصحاب دعوي  تحصیل نکرده بود، و اصحاب دعوي ممکن بود در هر قدم از لحاظ تشریفات دچار لغزش شوند، کلیۀ

.گرفتند کمک می» حقوقدانان«، یا »رایزنان حقوقی«، »کارشناسان قضایی«، »وکالي دعاوي«معموال از 

ود، چون هر پدر پسردوستی آرزومند آن بود که پسرش وکیل دعاوي شود و حقوق در آن زمان استعداد قضایی کم نب

اي از کتب جلد قرمز به پسرش  یکی از شخصیتهاي اثر پترونیوس مجموعه. نیز مانند حال نردبان مقامات اداري بود

کار امور بدوي را از معلم  محصل حقوق در آغاز» .آید پول از آن در می«، چون »تا کمی حقوق بیاموزد«دهد  می

شد، و پس از آن نزد وکیلی که  گرفت، در مرحلۀ دوم در محضر مشاورات حقوقدانان بزرگ حاضر می خصوصی فرا می

در اوایل قرن دوم میالدي، برخی مشاوران قضایی در نقاط مختلف روم . کرد به کار اشتغال داشت کارآموزي می

آمیانوس از کارمزد زیاد ایشان . کردند دادند یا مشورت می مل حقوقی میمکاتبی باز کردند که در آن دستور ع

کنند و اگر موکل پول خوبی بدهد،  کشند حق مطالبه می اي که می گوید حتی بابت خمیازه شکایت دارد و می

( وفسور ظاهراً عنوان پر. نامیدند می» استادان حقوق مدنی«این معلمان را . کنند مادرکشی را هم قابل اغماض می

professor ( از آنجا ناشی بود که به موجب قانون این افراد ملزم بودند نیت تدریس خود را اعالن)profiteri (

  .کنند و از مقامات دولتی جواز بگیرند

اي بودند که علم و اطالع خود را به صاحبان  گرفتند، ناگزیر عده از میان وکالي متعددي که بدین نحو تعلیم می

گرفتند تا دعواي موکل خود را ضعیف مطرح کنند؛ براي هر جرمی مفري  فروختند؛ از طرف رشوه می د میدعاوي پلی

شد اطاله  کردند؛ دعوي را تا آن حد که پولی از آن عاید می یافتند؛ میان اغنیا تحریک اختالف می در قانون می

تحت فشار رقابت براي . لرزاندند حش آلود خود میدادند؛ و دیوانها یا فوروم را با سؤاالت تهدیدآمیز و تلخیصات ف می

هاي اسناد در دست  ها، با بسته به دست آوردن دعوي، برخی از وکال در صدد برآمدند از طریق شتابان رفتن در کوچه

اي براي کف زدن هنگام نطق خود، شهرتی،  هاي انگشتري امانتی در انگشت و التزام متابعان و هوچیهاي کرایه و حلقه

  .هم رسانند به

آن قدر طرق مختلف براي طفره رفتن از قانون قدیم کینکیناتوسی در مورد عدم پرداخت کارمزد پیدا شده بود که 

شد به  هر کارمزد بیش از این را می. سسترس در هر دعوي قانونی ساخت 10,000کالودیوس پرداخت آن را تا 

ایم که وکیلی در زمان  چون شنیده  رفتند، ه میاز این محدودیت بسهولت طفر. وسیلۀ قانون مسترد داشت

مانند تمامی دورانها، در آن دوره . انباشت) دالر 30,000,000(سسترس  300,000,000وسپاسیانوس ثروتی به مبلغ 

نیز وکال و قضاتی بودند که اذهان صافی و منظم ایشان، صرف نظر از کارمزد، در خدمت حقیقت و عدالت بود، و 

کردند، به واسطۀ وجود حقوقدانان بزرگی که نامشان بر فراز تاریخ حقوق قرار دارد،  ادي که وکالت میترین افر پست

  .اند اعتباري یافته

شد و به مجامع  شدند از جلساتی که یک قاضی یا بازپرس داشت شروع می دیوانهایی که مجرمین در آنها محاکمه می

با رعایت حق شاکی و (وانست به جاي یک قاضی به حکم قرعه ت مباشر دادگستري می. رسید سنا و امپراطور می

 850اي به تعداد نامعلوم، و معموال پنجاه و یک یا هفتاد و پنج نفر از  هیئت منصفه) متشکی عنه به رد چندین نفر

ي ده شورا«یکی : دو دیوان اختصاصی همواره باز بود. سناتور و سوارکار که نامشان در فهرست آمده بود تشکیل دهد

شرکت . براي رسیدگی به دعاوي مالی و وصایا» شوراي صد نفري«براي رسیدگی به دعاوي حقوقی، و دیگر » نفري

دهد که چگونه هنگامی که در  در جلسات محاکمۀ این دو دیوان براي عموم آزاد بود، چون پلینی کهین شرح می

یوونالیس و آپولیوس از تعویقات و اطالۀ زمانی . دکرد، گروه عظیمی به تماشا آمده بودن نطق می» شوراي صد نفري«

.اند و پولدوستی دستگاه قضایی شکایت دارند، اما همان خشم ایشان مبین آن است که این موارد استثنایی بوده
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ممکن بود هر . در محاکمات، آزادي بیان و عملی معمول بود که در دیوانهاي زمان ما کمتر کسی از آن خبر دارد

منشیان مختلف . برخی متخصص تهیۀ مدارك و بعضی متخصص در ارائۀ آن بودند. کیل داشته باشدطرف چند و

مارتیالیس دربارة . کردند گاه با تندنویسی صورت جلسه را تنظیم می) »تقریرنویس«، و »وقایع نگار«، »منشی«(

پلوتارك نقل » .سریعتر است هر قدر هم که سخن بسرعت ادا شود، باز هم دست ایشان«: گوید برخی از منشیان می

با . و غالباً از این جهت اسباب زحمت او بودند کردند، کند که چگونه تندنویسان نطقهاي سیسرون را ضبط می می

  :گوید کوینتیلیانوس که در این مورد بیانش نمونه است می. شد شهود طبق سوابقی که از قدیم معمول بود رفتار می

چون شاهد خجول ممکن است دچار . لین شرط آن است که روحیۀ او را بشناسیمدر سؤال و جواب با شاهد، او

. وحشت شود، شاهد ابله گیر بیفتد، شاهد عصبی تحریک شود، و شاهد خودخواه تحت تأثیر چاپلوسی قرار گیرد

ابل اگر گذشتۀ چنین شاهدي ق …شاهد زیرك و خوددار را باید فوراً مرخص کرد که بداندیش و لجباز است؛ یا 

  .توان متزلزل ساخت اي که ممکن است به او بست، می اعتبار شهادت او را، با اتهامات زننده  گیري باشد، خرده

توانست تصاویري از جرم انتسابی نشان دهد که روي پارچه یا  می. توانست بکند وکیل تقریباً هر گونه استداللی می

در مقابل این . یا جراحات موکل را عریان کند و نشان دهدتوانست زخمهاي سرباز متهم  چوب کشیده شده بود؛ می

کند که چگونه وکیلی هنگامی که رقیب خالصۀ دفاع  کوینتیلیانوس نقل می. گونه سالحها، دفاعهایی تمهید شده بود

ن کودکان براي برداشت. کرد، طاس میان ایشان افکند خود را با وارد ساختن کودکان موکل خود به دادگاه تکمیل می

غالمان هریک از طرفین دعوي را ممکن بود براي کسب . طاسها در هم افتادند و خالصۀ دفاع رقیب را خراب کردند

هادریانوس چنین مقرر داشت که . مدرك شکنجه داد، اما چنین مدرکی بر ضد صاحبان آن غالمان قابل قبول نبود

توان شکنجه داد، و دادگاهها را بر حذر کرد که  میغالمان را فقط به عنوان آخرین تشبث و تحت شدیدترین مقررات 

الوصف شکنجۀ قانونی همچنان باقی بود و در قرن  به مدرکی که با شکنجه به دست آمده هرگز اطمینان نکنند، مع

اکثریت . دادند هیئت منصفه با نهادن خشتهاي نشاندار در ظرف تنگ گلویی رأي می. سوم آزادگان را نیز شامل شد

در اکثر موارد، ممکن بود طرف محکوم به دادگاه باالتري ملتجی شود، و دست آخر،  .بودصدور حکم کافی  آرا براي

.شد آمد، دست به دامان امپراطور می اگر از عهده برمی

میزان جریمه بستگی داشت به مقام خاطی، . بودشد و به اختیار قاضی واگذار نشده  جریمه طبق قانون تعیین می

بدین نحو که در مورد غالمان حداکثر بود؛ غالم را ممکن بود مصلوب کنند، اما چنین عملی نسبت به شارمند ممکن 

داند که هیچ شارمند رومی را ممکن نبود هنگام التجا به  را خوانده باشد می» اعمال رسوالن«هر که کتاب . نبود

اگر وضیع و شریف جرمی را مرتکب شده بود، مجازات ایشان فرق . ازیانه زد، یا شکنجه داد، یا اعدام کردامپراطور ت

کرد؛ همچنین در صورتی که مجرم آزاده یا غالم آزاد شده، شخص قادر به پرداخت دین یا ورشکسته، و سرباز یا  می

از آنجا که ارزش پول سریعتر از مجازاتهاي مقرر . بودترین مجازاتها جریمه  ساده. کرد غیر نظامی بود، مجازات فرق می

در الواح دوازدهگانه، جریمۀ زدن مرد آزاد شده بیست و . آمد کرد، برخی اوضاع غیر عادي پیش می در قانون تغییر می

مقرر شده بود؛ هنگامی که ترقی قیمتها ارزش آس را به شش سنت تقلیل ) در اصل بیست و پنج پوند مس(پنج آس 

زد و غالمی که دنبال او بود به هر فرد  گشت و به آزادشدگان سیلی می ها می ده بود، لوکیوس وراتیوس در کوچهدا

شد که عمدتاً عبارت بود از  می» زبان بستگی«برخی تخلفات منجر به . پرداخت سیلی خورده بیست و پنج آس می

» از دست دادن حقوق بلدي«شدیدتر همان  مجازات. عدم امکان حضور یا فرستادن دیگري در محکمۀ دادگستري

شخص محکوم : ترین نوع تبعید بود اخراج سخت. شد از عدم حق توارث، اخراج، و بردگی بود که به ترتیب تشکیل می

در این حد » تبعید«. گرفتند کردند و تمام اموالش را می را غل و زنجیر نهاده، در محلی طاقت فرسا زندانی می

نفی بلد یا اقامت «داد، در خارج از ایتالیا، هر کجا مایل است زندگی کند؛  ا به محکوم اجازه میمتعادلتر بود، زیر
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ساخت در نقطۀ  ، چنانکه در مورد اووید دیدیم، ضبط اموال را در بر نداشت، بل محکوم را وادار می»اجباري

بردند، اما ممکن  دایمی به کار می حبس را کمتر به عنوان مجازات. مخصوصی که معموال دور از رم بود اقامت کند

در دورة جمهوري، هر . بود افراد را به کارهاي پست در ساختمانها، یا در معادن، یا در کانهاي سنگ دولتی وادارند

توانست با رفتن از رم یا ایتالیا از مجازات برهد؛ در دورة امپراطوري، حکم  گردید می اي که به مرگ محکوم می آزاده

اسیران جنگی و در برخی موارد سایر محکومین را ممکن . شد با وفور و بیرحمی روزافزونی صادر می مجازات مرگ

بیندازند، تا از گرسنگی و مزاحمت جوندگان و شپش در ظلمت زیر زمین و لوث و نجاست » کارکرتولیانوم«بود در 

روایت است که . بر تیتوس، در آنجا مردندیوگورتا و شمعون، قهرمان دفاع از اورشلیم در برا. پاك نشدنی جان بدهند

در همانجا پطرس و بولس قبل از مصلوب شدن طعم عذاب را چشیده، آخرین بیانات خود را خطاب به دنیاي جوان 

.اند مسیحیت نوشته

VI – حقوق ملل  

ت مختلف دشوارترین مسئلۀ حقوق رومی، این بود که خود را، به عنوان خداوندگار هوشیار، با قوانین و عادا

بسیاري از این کشورهاي قدیمتر از روم . سرزمینهایی که اسلحه یا سیاست روم آنها را قبضه کرده بود تطبیق دهد

اي حسودانه نسبت به رسوم عجیب  بودند؛ آنچه را در شجاعت نظامی از کف داده بودند با سنن غرور آمیز و عالقه

براي خارجیان مقیم رم، سپس » قاضی سیار«نخست یک . برآمد روم از عهدة این وضع بخوبی. کردند خود تالفی می

براي تمامی ایتالیا، و بعد براي مستعمرات معین گردید و به او اختیار داده شد که اتحاد پایداري بین قوانین محلی و 

را به » ملل حقوق«منشورهاي ساالنۀ این قاضی و فرمانداران ایاالت و دادیاران بتدریج . قوانین روم به وجود آورد

  .وجود آورد

حقوق بین الملل ـ مجموعۀ تعهدات مورد قبول اکثر دول به عنوان حاکم بر روابط بین ایشان ـ » حقوق ملل«این 

الملل تا حدي که مربوط به  به یک معنی که از مفهوم امروزي زیاد هم ضعیفتر نبود، در زمان قدیم، حقوق بین. نبود

در زمان جنگ یا صلح است موجود بوده است ـ از قبیل حفاظت متقابل  محترم شمردن برخی مراسم مشترك

الملل و نمایندگان سیاسی، متارکۀ موقت جنگ به منظور تدفین مردگان، خودداري از به کار بردن  بازرگانان بین

کردند که  را این طور تعریف می» حقوق ملل«حقوقدانان روم، با نوعی توهن وطنپرستانه، . تیرهاي مسموم، و غیره

اما در مورد سهمی که روم در میان این ملل داشت بیش از حد شکسته نفسی . قانونی است مشترك میان تمامی ملل

در حقیقت، قانون محبلی بود که با حاکمیت روم سازش داده شده بود و منظور از آن این بود که ملل . کردند می

  .ندي روم و سایر حقوق مدنی را به ایشان اعطا کندآنکه حق شارم ایتالیا و مستعمرات را اداره کند، بی

رواقیون قانون . فیلسوفان نیز، با توهمی مانند حقوقدانان، سعی کردند حقوق ملل را با قانون طبیعت یکی جلوه دهند

در بشر به ودیعه نهاده شده است؛ » عقل طبیعی«کردند که اصول اخالقیی است که با  طبیعت را چنین تعریف می

بودند که طبیعت عبارت است از دستگاه تعقل و منطق و نظم در همه چیز؛ این نظم، که خود به خود در  معتقد

سیسرون این خیال را در جملۀ مشهوري . رسد، همان قانون طبیعت است آید و در بشر به شعور می جامعه پدید می

:چنین بیان کرده است

 …. از حیث حدود جهانگیر، و تغییر ناپذیر و پایدار استقانون حقیقی عقل صحیح است که با طبیعت متوافق، 

توانیم آن را لغو کنیم، با هیچ گونه قانونگذاري  توانیم با آن قانون مخالفت کنیم یا آن را تغییر دهیم، نمی نمی

خود  توانیم از تعهدات آن استخالص حاصل کنیم، و براي توجیه و توضیح آن حاجتی بدان نداریم که به خارج از نمی

براي تمامی ملل و کلیۀ ازمنه معتبر  …کند؛  این قانون براي روم یا آتن، براي حال یا آینده، تفاوتی نمی. نظر اندازیم

  .هر که از آن اطاعت نکند خود و طبیعت خود را آشکار کرده است …. است و معتبر خواهد بود
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نیروي   آنتونینها فلسفۀ رسمی امپراطوري شد،این جمالت بیان کامل آرمانی بود که چون فلسفۀ رواقی در عصر 

اولپیانوس آن را به این اصل فراگیر توسعه داد که تمایزات امتیازات طبقاتی تصادفی و ساختگی . بیشتري گرفت

اما هنگامی که . است، و از این اصل تا فرض مسیحی اینکه تمامی مردم اصوال برابرند بیش از یک قدم فاصله نبود

قانونی است که عقل طبیعی میان تمامی بشریت بر قرار ساخته «لل را صرفاً چنین تعریف کرد که گایوس حقوق م

هاي  مجموعه. قانون روم همانا منطق و اقتصاد نیرو بود. کرد ، نیروي اسلحۀ روم را با مشیت االهی اشتباه می».است

آنها بر سلطنتی که بر پایۀ قدرت  عظیم قانون مدنی و حقوق ملل قواعدي بودند که فاتحی خردمند به وسیلۀ

این قانونها طبیعی بودند، اما بدین معنی که . بخشید لشکریان استوار بود نظم و ترتیب و ضمانت اجراي زمانی می

  .استفاده و سوءاستفاده از ضعیف براي قوي امري طبیعی است

از آنجا که . یزي بزرگمنشانه نیز هستشود، چ الوصف، در این ساختمان نظرگیر حکومت، که حقوق ورم خوانده می مع

در این معنی، قانون عبارت . اي است که قواعد تسلط او صریحاً بیان شده باشد فاتح باید حکومت کند، این خود عطیه

این امر طبیعی بود که، از میان تمامی ملل، رومیان بزرگترین دستگاه قانون را در تاریخ به . است از تداوم قدرت

ایشان دوستار نظم بودند و وسیلۀ اجراي آن را هم داشتند؛ بر هرج و مرج دهها ملت مختلف سلطه و  .وجود آوردند

دولتهاي دیگر پیش از روم قوانینی داشتند، و قانونگذارانی نظیر حموربی و سولون . صلحی ناقص اما عالی قرار دادند

ا آن هنگام هیچ ملتی آن هماهنگی و اتحاد و نظم هاي کوچکی از قوانین بشردوستانه صادر کرده بودند؛ اما ت مجموعه

و نسق را که بزرگترین عقول قضایی روم را، از سکایووالها تا یوستینیانوس، به خود مشغول داشته بود به منصۀ ظهور 

  .نرساند

ود این خ. قابلیت انعطاف حقوق ملل انتقال حقوق روم را به کشورهاي دورة قرون وسطی و زمان معاصر تسهیل کرد

کرد،  تصادفی سعید بود که، در آن هنگام که هرج و مرج مهاجمات بربریان میراث قضایی را در مغرب زمین مثله می

قانون نامه، خالصۀ قوانین، و اینستیتوتس یوستینیانوس در قسطنطنیه، در میان امنیت و دوام نسبی امپراطوري 

ا طریق کوچکتر دیگر و راههاي بیصداي مفید، حقوق از طریق آن زحمات و دهه. شد شرقی جمع آوري و تدوین می

روم به قانون شریعت کلیساي قرون وسطی راه یافت، به متفکران دورة رنسانس الهام بخشید، و پایۀ حقوق و قوانین 

بک، آلمان، مجارستان، بوهم، لهستان، و حتی ـ در داخلۀ امپراطوري بریتانیا ـ اسکاتلند، ک  ایتالیا، اسپانیا، فرانسه،

خود قوانین انگلیس، که تنها عمارت قانونی است که از حیث وسعت با حقوق روم قابل . سیالن، و افریقاي جنوبی شد

بزرگترین و . مقایسه است، قواعد انصاف و دریانوردي و قیمومت وصایا را از قوانین سنت روم جدا اخذ کرده است

مسیحیت یهودي و یونانی،   است از علم و فلسفۀ یونانی، عالیترین مرده ریگ دنیاي غرب از جهان باستان عبارت

  .دموکراسی یونانی ـ رومی، و حقوق رومی
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فصل نوزدهم

  شاهان فیلسوف

  میالدي 180 – 96

  

I  - نروا  

سنا هیچ وقت وراثت را به . با قتل دومیتیانوس اصل وراثت مدت یک قرن از صحنۀ حکومت سلطنتی روم ناپدید شد

اکمیت نپذیرفته بود؛ و در این هنگام، پس از صد و بیست و سه سال انقیاد، مجدداً قدرت خود را بر عنوان منشأ ح

تخت نشاند؛ و همچنانکه در آغاز کار روم شاه را انتخاب کرده بود، در این موقع یکی از اعضاي خود را ارشد سنا و 

شود که به یاد آوریم قدرت خاندان فالویوس،  یاین عمل شجاعت آمیز بود و فقط وقتی قابل درك م. امپراطور نامید

  .در همان نسلی که تجدید قدرت سنا را با نثار خون مردم ایتالیا و مستعمرات دیده بود، از میان رفته بود

مجسمۀ غولپیکر نروا که در . مارکوس کوککیوس نروا شصت و شش ساله بود که عروج به سلطنت او را غافلگیر کرد

اي  کند که همین مرد حقوقدانی بلندمرتبه با معده هیچ کس تصور نمی. اي زیبا و مردانه دارد ه واتیکان است چهر

شاید سنا او . گفتند تهنیت می» تیبریوس زمان ما«ناراحت و شاعري مالیم و محبوب بوده که روزگاري او را به عنوان 

کرد با سنا  رد تمامی سیاستهایی که اتخاذ مینروا در مو. آزاریش انتخاب کرده بود را به واسطۀ موي خاکستري و بی

تبعیدیهاي . نمود و عهد خود را، دایر بر آنکه موجب مرگ هیچ یک از سناتورها نشود، هرگز نشکست شور می

 60‘000‘000معادل . دومیتیانوس را باز گرداند، اموال ایشان را پس داد، و بدین نحو انتقام ایشان را تعدیل کرد

فقرا تقسیم کرد و صندوقی براي کمک و تشویق و پرداخت مخارج زاد و ولد دهقانان ایجاد  سسترس زمین میان

بسیاري از مالیاتها را ملغا ساخت، عوارض ارث را تقلیل داد، و یهود را از پرداخت باجی که وسپاسیانوس بر . نمود

بحق . د در دربار و حکومت ترمیم کرددر ضمن، وضع مالی دولت را با رعایت اقتصا. ایشان تحمیل کرده بود آزاد کرد

  : کرد که نسبت به تمامی طبقات عادل بوده است، و گفت که فکر می

اما » .خاطر به زندگی خصوصی بازگردم ام که مانع شود که مقام امپراطوري را به کناري نهم و آسوده کاري نکرده«

امزد کردن او غافلگیر شده و از صرفه جویی او یک سال پس از رسیدن او به سلطنت، پاسدارانِ امپراطور، که در ن

وي . بیزار بودند، کاخ او را محاصره کردند، قاتلین دومیتیانوس را مطالبه نمودند، و چند تن از مشاوران نروا را کشتند

چون احساس خفت کرد، خواست استعفا کند؛ اما . گلوي خود را به شمشیر سربازان عرضه کرد، اما از او دریغ کردند

دوستانش او را اقناع کردند که، عوض استعفا، آوگوستوس را سرمشق خود قرار دهد و، به عنوان جانشین و پسر، 

بزرگترین . کسی را بردارد که مورد قبول سنا باشد و بتواند هم بر امپراطوري حکومت کند هم بر پاسداران امپراطور

سه ماه بعد، پس از یک دورة . را به جانشینی خود برگزید دین روم به نروا آن بود که وي مارکوس اولپیوس ترایانوس

.حکومت شانزده ماهه، درگذشت

اصول پسرخواندگی، که بدین نحو تصادفاً اعاده شد، بدین معنی بود که هر امپراطور چون قواي خود را رو به تحلیل 

ساخت؛ به نحوي که چون  ریک میشناخت در حکومت با خود ش ترین فردي را که می تواناترین و برازنده  یافت، می

ارزش، نه  آمد، نه خطر وارث طبیعی اما بی رسید نه بطالت ناشی از هیجان پاسداران امپراطور پیش می مرگ فرا می

خوشبختی روم در این بود که نه ترایانوس پسري آورد، نه هادریانوس، و نه . جنگ داخلی بین رقباي تخت و تاج

این سه تن توانست اصل پسرخواندگی را بدون تخفیف زادة خود یا آزردن مهر و آنتونیوس پیوس، و هر یک از 
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بهترین توالی پادشاهان خوب و بزرگ که «شد،  در مدتی که این اصل به کار بسته می. عطوفت پدرانۀ خود به کار برد

  .نصیب روم گردید» .جهان به خود دیده بود

II – ترایانوس  

با خصایصی که داشت، جاي . ولونی بود که خبر انتصاب خود را به امپراطوري شنیدترایانوس در رأس ارتش روم در ک

وي از خاندانی . عجب نبود که به کار خود در مرز ادامه داد و بازگشت خود به روم را تقریباً دو سال به تعویق انداخت

پانیاي روم به وسیلۀ او و هادریانوس به اس. در آن دیار متولد شد. ایتالیایی بود که مدتها در اسپانیا اقامت گزیده بود

وي اولین سرکردة . تفوق سیاسی رسید، همچنانکه در وجود سنکا و لوکانوس و مارتیالیس به قیادت ادبی رسیده بود

نظامی از یک رشته سرکردگان بود که والدت در مستعمرات و بار آمدن در آن ظاهراً آن اراده و شور زیستن و حیات 

اینکه روم نسبت به جلوس مردي از اهل . رزانی داشته بود که از نژاد بومی روم رخت بربسته بودرا به ایشان ا

  .آید اي به شمار می اي و نشانه مستعمرات برتخت امپراطوري اعتراضی نکرد، در تاریخ روم خود واقعه

اش  ه خطوط چهر. عت بودقامت و خرام او نظامی و حضورش جاذب اطا. ترایانوس همواره همان سرکردة نظامی ماند

وي، که بلندقامت و قوي هیکل بود، عادت داشت که با سپاهیان خود راهپیمایی کند و با . نه ممتاز، بل نیرومند بود

شجاعت او نسبت به مرگ و زندگی . تمامی تجهیزات در دهها رودخانه که بر سر راه ایشان جاري بود به آب بزند

چیند، شام به خانۀ  وقتی شنید لیکینیوس سورا براي کشتن او توطئه می. داد ان میاعتنایی خاص مردم زاهد را نش بی

به اصطالح فنی، . سورا رفت، هر چه به او دادند بدون رسیدگی خورد، و اجازه داد که دالك سورا ریش او را بتراشد

او در فلسفه گفت و گو کند، اما خود برد تا با  زرین دهن نطاق، را در ارابۀ خود همراه می  معموال دیون،. فیلسوف نبود

ذهن روشن و صائب داشت، در حد . ـ بدا به حال فلسفه. کند اعتراف داشت که یک کلمه از بیانات دیون را درك نمی

مانند همگی افراد نوع بشر، خودپسند، اما به کلی . گشود که جاي عجب بود یک انسان؛ آن قدر کم دهان به یاوه می

از مقام خود هیچ سوءاستفاده نکرد، بر سر میز و . گوید همواره صحیح است بر کنار بود چه میاز این تصور که آن

کرد، چنانکه گویی آن  پیمود، و گاه شاهدبازي می پیوست، به مقدار زیاد با ایشان باده می هنگام شکار به دوستان می

دید که هرگز، با عشقبازي با زنان  ور ستایش میروم این کار را در خ. دهد کار را به احترام رسوم زمان خود انجام می

.دیگر، زن خود پلوتینا را مشوش نساخت

سادگی و . هنگامی که ترایانوس در چهل و دو سالگی به روم رسید، در حد اعالي قدرت جسمی و معنوي خود بود

پلینی . ت مجذوب ساختخوشخوبی و اعتدال او مردمی را که در همان اواخر با ظلم و جبر آشنا شده بودند بسهول

اي  دیون زرین دهن برابر امپراطور خطابه  در همان اوقات،. کهین را سنا انتخاب کرد تا خطابۀ خیر مقدم بخواند

و » سلطۀ مالکانه«هم پلینی و هم دیون در خطابۀ خود بین . دربارة تکالیف سلطان از نظر فلسفۀ رواقی قرائت کرد

یعنی امپراطور نباید خداوندگار ملک، بل سر خدمتکار آن و نمایندة اجراي . دندتمایز قایل شده بو» مقام رهبري«

: پلینی در خطابۀ خود گفت. تمایالت مردم باشد که توسط وکالي مردم یعنی سناتورها انتخاب شده است

  .داد ترایانوس سرکرده مؤدبانه گوش می» .فرمانرواي عموم باید منتخب عموم باشد«

اي نبود، آنچه روم را به شگفت آورد آن بود که وي وعدة ایشان را بوفور  طف آمیز در تاریخ چیز تازهاین گونه سرآغاز ل

کردند به دستیاران و همکاران خود واگذارد؛  آن ویالها را که اسالف او سالی چند هفته در آنها اقامت می. انجام داد

اما وي خود » مگر آنچه دوستانش مالک آن بودنددانست  وي هیچ چیز را از آن خود نمی«: گوید پلینی کهین می

کرد و  دربارة تمامی موضوعات حائز اهمیت، نظر سنا را استفسار می. زیست همچون وسپاسیانوس در سادگی می

سنا . تواند تقریباً قدرت مطلق را در دست بگیرد دریافت که اگر هم هرگز سخنان حاکم مطلق را به کار نبرد، می

کرد رعایت کند، او را در حکومت  تی که ترایانوس تشریفاتی را که حیثیت و مقام سنا را حفظ میحاضر بود در صور
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شاید . به حال خود بگذارد؛ سنا نیز مانند تمامی روم در این هنگام بیش از آن دوستار امنیت بود که بتواند آزاد باشد

د آن نداشت که اغنیا را به خاطر تحبیب فقرا از این رهگذر نیز شاد بود که ترایانوس احتیاط کار بود و هیچ قص

.بدوشد

در خالصۀ قوانین . ناپذیر، عالم حسابداران امور مالیه، و قاضی دادگري بود ترایانوس مدیري توانا و خستگی

بی مجازات ماندن مجرم بهتر از محکوم شدن بیگناه «یوستینیانوس، این اصل به ترایانوس نسبت داده شده است که 

توانست ساختمانهاي عظیم و وسیع دولتی را بدون افزودن ) و برخی فتحهاي پول آور(ه نظارت دقیق مخارج ب. »است

مالیات کامل کند، بل، برخالف، مالیاتها را تقلیل داد و بودجه را انتشار داد تا درآمدها و مخارج دولت را براي بررسی 

خواست که تقریباً مانند خود  مند بودند می ز دوستی او بهرهاز سناتورهایی ك ا. گیري در معرض انظار بگذارد و خرده

بسیاري از شهرهاي شرقی امور مالی خود را چنان بد اداره کرده بودند که به حد . او به کار اداري دلبسته باشند

. ادفرست ورشکستگی رسیده بودند، و ترایانوس ممیزانی از قبیل پلینی کهین براي کمک و رسیدگی به کار آنها می

کفایتی، تیشه  خودمختاري، با ولخرجی و بی. کرد، اما چاره نبود این طرز عمل استقالل و نظامات بلدي را تضعیف می

  .به ریشۀ خود زده بود

امپراطور، که دست پروردة جنگ بود، جهانگیري صریح اللهجه بود که نظم را به آزادي و قدرت را به صلح ترجیح 

داکیا، که به طور کلی همان رومانی . د او به رم نگذشته بود که براي فتح داکیا عازم شدهنوز یک سال از وور. داد می

است، مانند مشتی است که در دل آلمان نشسته باشد، و بنابراین در آن کشمکشی که ترایانوس بین  1940سال 

اي که از  شد که روم بر جاده میالحاق آن به روم باعث . کرد، ارزش نظامی بسیار داشت ژرمنها و ایتالیا پیش بینی می

رودخانۀ ساو به رودخانۀ دانوب و از آنجا تا بیزانس کشیده شده بود مسلط شود ـ و آن جادة زمینی بسیار پر ارزشی 

در نبردي که نقشۀ آن عالی کشیده شده بود و با . آن، داکیا معادن طال نیز داشت اضافه بر. به جانب مشرق زمین بود

رایانوس سپاهیان خود را از میان تمامی موانع و مقاومتها گذراند و به سارمیز گتوسا، پایتخت داکیا، سرعت اجرا شد، ت

پیکرتراشی رومی تصویري با معنی از دکبالوس، پادشاه داکیا، باقی گذارده . رساند و آن شهر را وادار به تسلیم ساخت

و را به عنوان شاه دست نشانده باز به سلطنت رساند ترایانوس ا. است ـ که صورت نجیب با قدرت و با شخصیتی دارد

. اما دکبالوس بزودي قرار داد خود را نقض کرد و حکومت مستقل خود را از سر گرفت). 102سال (و به روم بازگشت 

، روي دانوب پلی زد که از عجایب مهندسی آن قرن بود، )105سال (ترایانوس باز سپاهیان خود را به داخل داکیا برد 

دکبالوس کشته شد، پادگان نیرومندي براي نگاهداري سارمیز گتوسا مستقر . مجدداً به پایتخت داکیا حمله برد و

که (گالدیاتور  10,000روزه با شرکت  123گردید، و ترایانوس به روم بازگشت تا فتح خود را با مسابقات رزمی 

آمدند در  مهاجران رومی را که براي استمالك می داکیا مستعمرة روم شد،. جشن بگیرد) محتمال اسیر جنگی بودند

معادن . خود پذیرفت، مردم داکیا با ایشان ازدواج کردند، و زبان التینی را به طریق رومانیایی خود مشوش ساختند

ترایانوس، . طالي ترانسیلوانیا تحت هدایت کارپرداز امپراطوري قرار گرفت و بزودي مخارج مادي جنگ را تأمین کرد

ي آنکه مزد زحمات خود را به خود بپردازد، یک میلیون لیور نقره و نیم میلیون لیور طال از داکیا با خود برد ـ و برا

.بردند این آخرین غارت معتنابهی بود که سپاهیان براي بطالت روم می

نفر  300,000محتمال پرداخت ـ  می) دالر260(دینار  650کرد  با این غارتها، امپراطور به هر شارمندي که تقاضا می

تقاضا کردند، و آن قدر ماند که بیکاري ناشی از ترخیص سربازان با بزرگترین برنامۀ ساختمانهاي عمومی، کمک 

هاي  ترایانوس آبراهه. دولتی، و تزیین معماریی که ایتالیا از زمان آوگوستوس به بعد به خود ندیده بود عالج شود

در اوستیا بندرگاه وسیعی ساخت که با مجاري . کند ساخت که هنوز هم کار میقدیم را مرمت کرد و آبراهۀ جدیدي 

آب به رودخانۀ تیبر و بندرگاه کالودیوس وصل بود، و آن را با انبارهایی تزیین کرد که نمونۀ زیبایی و قابلیت استفاده 
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ونتین کشیدند، و جادة موسوم جادة جدیدي از روي باتالقهاي پ. هاي قدیم را مرمت کردند مهندسان او جاده. بودند

مجراي کالودیوسی را، که آب دریاچۀ فوکینوس را خشک . به جادة ترایانوسی را از بنونتوم به بروندیسیوم ساختند

کرد، از نو باز کردند، آب و گل بندرگاهها را در کنتومکالي و آنکونا کشیدند، براي راونا آبراهه، و براي ورونا آمفی  می

اما . ها، پلها، و ساختمانهاي جدید را در سراسر امپراطوري تهیه کرد و پرداخت ترایانوس مخارج جاده .تئاتري ساختند

از رقابت معماري بین شهرها جلوگیري و ایشان را ترغیب کرد که اضافه درآمد خود را خرج بهبود وضع و محیط 

کوشید، با الزام . وفان آسیب دیده باشد کمک کندهمواره آماده بود به هر شهر که از زلزله یا حریق یا ط. فقیران کنند

سناتورها به خرج یک سوم از سرمایۀ خود در اراضی ایتالیا، کشاورزي را ترقی دهد؛ و چون دید این سیاست موجب 

گردد، خرده مالکان را با مساعده دادن پول دولتی با بهرة کم  گسترش نظام امالك وسیع در دست افراد معدود می

به منظور ازدیاد تعداد موالید، کمک خرج دهقانان را افزود، دولت . و بهبود اراضی و خانه تشویق کردجهت خرید 

به دهقانان ایتالیایی داد، و به هیئتهاي خیریۀ محلی اجازه ) نصف نرخ معمولی(هاي رهنی را به نرخ پنج درصد  قرضه

سسترس براي هر دختر در ماه میان  12ر و براي هر پس) دالر160(سسترس  16داد که بهرة حاصل را از قرار 

نماید، اما مشاهدات فعلی دال بر آن است که، براي نگاهداري بچه در  مبالغ ناچیز می. بضاعت توزیع کنند دهقانان بی

ترایانوس با امید مشابهی اجازه داد که . مزارع ایتالیا در قرن اول میالدي، شانزده تا بیست سسترس کافی بوده است

سیستم آلیمنتا . شد، غلۀ خیریه دریافت دارند اي که به رسم خیریه به پدرانشان داده می ن روم، اضافه بر غلهکودکا

بشردوستانی . توسط هادریانوس و آنتونینها توسعه یافت و شامل چند قسمت از امپراطوري شد) کمک خرج دهقانی(

داد،  سسترس کمک خرج به کودکان کوموم می 30,000کردند، چنانکه پلینی کهین سالی  منفرد هم بدان کمک می

.وکایلیا ماکرینا یک میلیون سسترس به همان منظور براي کودکان تاراکینا در اسپانیا باقی گذارد

از نبوغ معماري . ترایانوس نیز، مانند آوگوستوس، ایتالیا را به مستعمرات، و روم را به ایتالیا ترجیح می داد

هاي جدید و پل دانوب را طرح کرده بود، به طور کامل  ها و آبراهه یان دمشق بود و جادهآپولودوروس، که از یونان

امپراطور در این هنگام وي را مأمور خراب کردن و پاك کردن قطعات بزرگ شهر، که بر آنها خانه . استفاده کرد

، بر این فضا و فضاي مجاور، فوروم متر از پایۀ تپۀ کویرینالیس را بتراشد و 40ساخته شده بود، کرد و دستور داد تا 

جدیدي بسازد که از حیث مساحت مساوي مجموع فورومهاي قبلی باشد و گرداگرد آن عماراتی بسازد که در شکوه و 

از طاق نصرت ترایانوس وارد فوروم . جالل در خور پایتختی باشد که به حد اعالي قدرت و دولتمندي خود رسیده بود

متر با سنگ صاف فرش شده بود، و گرد آن دیوار بلند و  108متر در  113فوروم به ابعاد   لۀداخ. شدند ترایانوس می

شد احاطه  رواقی قرار داشت؛ دیوارهاي غربی و شرقی با اطاق نشیمنهاي نیمدایره که از ستونهاي دوریک تشکیل می

یانوس بر آن بود و منظور از ساختن آن این در وسط فوروم، باسیلیکا اولپیا سر برآورده بود که نام طایفۀ ترا. شده بود

خارج آن با پنجاه ستون سنگی یکپارچه تزیین شده بود؛ کف آن مرمر بود؛ . بود که محل ادارة تجارت و مالیه باشد

. صحن وسیع آن را ستونهاي سنگ سیاه فرا گرفته بود؛ و بام آن، که تیرهاي عظیم داشت، با برنز پوشیده شده بود

بین این . ي شمالی فوروم جدید، دو کتابخانه ساخته شد، یکی براي آثار التینی و دیگري براي آثار یونانینزدیک انتها

هنگامی که فوروم کامل شد، یکی از عجایب . دو کتابخانه ستون ترایانوس و پشت آنها معبد ترایانوس بنا شده بود

  .معماري جهان به شمار آمد

از هجده قطعۀ . درجۀ اول از لحاظ حمل و نقل مصالح اهمیت بسیار داشتستون ترایانوس که هنوز برپاست در 

قطعات سنگ را با کشتی از جزیرة پاروس . مکعب مرمر تراشیده شده بود که هر یک در حدود پنجاه تن وزن داشت

ک از کردند، و روي غلت بردند، برخالف جریان رودخانه حملشان می آوردند، در اوستیا از کشتی به زورق می می

هر قطعه سنگ را سی و دو . بردند تا به محل کار برسد ها می کشیدند و در کوچه سراشیب کنارة رودخانه باال می
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داد؛ سه طرف پایه با پیکرتراشی تزیین شده بود؛ طرف چهارم  هشت پارچه ترکیب پایۀ ستون را می: کردند پارچه می

متر ارتفاع  29,5. متر بود  3,65از انتهاي زیرین آن به قطر  بدنۀ ستون، که. پله 185مدخل پلکانی بود متشکل از 

اي از ترایانوس قرار داشت که کرة جهان  داشت، از بیست و یک پارچه سنگ تشکیل شده بود، و بر رأس آن مجسمه

داکیا قطعه سنگها را، پیش از آنکه به جاي خود قرار دهند، با نقشهاي نیم برجستۀ لشکرکشی . را در دست گرفته بود

هدف این نقشها . سازي تاریخی باستان است این نقشها حد اعالي واقعپردازي عصر فالویوس و مجسمه. تزیین کردند

هاي واقعی و  سازي یونانی نیست، هدف این نقشها بیشتر آن است که صحنه انگیز مجسمه زیبایی آرام یا انواع خیال

هاي یونانی مانند آثار بالزاك و زوال پس از کورنی  ه به وضع پیکرها نسبت  وضع این پیکره. کشاکش جنگ را بازبنماید

گردانهاي رومی : کنیم قاب پیچ خورده، فتح داکیا را قدم به قدم دنبال می 124شکل این  2000در . و راسین است

یل شده بود، هاي صاف تشک شوند، عبور از فراز دانوب روي پلی که از کشتی که با تمامی تجهیزات از پادگان خارج می

رومی در سرزمین دشمن، نبرد درهم تیر و نیزه و داس و سنگ، آتش زدن دهکدة داکیا در حالی که   افراشتن خیمۀ

دهند، جراحان که  زنان و کودکان از ترایانوس التماس رحم دارند، زنان داکیا که اسیران رومی را شکنجه می

نوشند، سر دکبالوس که به نشانۀ ظفر براي  یکایک جام زهر را می کنند، امپراطوران داکیا که مجروحان را معالجه می

شوند ـ در نقشهایی  هاي خود به کوچنشینی بردگان رم برده می برند، و رج طویل زن و بچه که از خانه ترایانوس می

ین هنرمندان ا. کنند، آنچه گفتیم و چیزهاي دیگر نقل شده است که استادانه در تاریخ پیکرتراشی داستان سرایی می

هاي  دهند، اما در ضمن جنبه و کارفرمایان ایشان زیاده وطنپرست نبودند؛ اعمال رحم آمیز ترایانوس را نشان می

این . اند؛ زیباترین اشکال در این طومار همان پادشاه داکیا است گر ساخته قهرمانی تقالي ملیتی را در راه آزادي جلوه

آنکه کامال مؤثر واقع شود، بیش از آنچه باید افراد و وقایع در آن منعکس انگیز است؛ براي  نقشها سندي شگفت

افتد که شاید جنگجویی از مردم داکیا آن  برخی از اشکال چنان خشن و ناپخته است که شخص به ظن می. اند شده

دوي باال و روي به واسطۀ ندانستن علم مرایا و طرز انعکاس آن در پیکرتراشی، اشکال به طور ب. را تراشیده باشد

اند، و تمامی نقش، مانند افریز فیدیاس، فقط به وسیلۀ فاختۀ شوخی که از روي زمین رو به باال  یکدیگر قرار گرفته

این انحراف جالبی از سبک کالسیک بود که جمود آن هیچ وقت کارمایۀ شدید رومیان را به . بپرد قابل دیدن است

شود ـ آزمایشهاي طاق تیتوس را ادامه  که هر صحنه در صحنۀ دیگر ذوب میآن ـ » روش تداوم«. بیان نیاورده بود

با وجود نقصهایی که دارد، این داستان پیچاپیچ مکرر در . داده و راه را براي نقوش برجستۀ قرون وسطی باز کرده بود

نارة ناپلئونی در از ستون مارکوس آورلیوس در روم و ستون آرکادیوس در قسطنطنیه گرفته تا م: مکرر تقلید شد

.میدان واندوم پاریس

ترایانوس با اتمام بزرگوارانۀ حمامهایی که دومیتیانوس به ساختمان آنها شروع کرده بود برنامۀ ساختمانی خود را 

هاي  در ضمن این مدت شش سال صلح او را فرسوده بود؛ مدیریت کاري بود که مانند جنگ کارمایه. کامل کرد

هاي قیصر را از آنجا که مارکوس  چرا نقشه. ساخت کرد؛ و اقامت در کاخ او را شاداب نمی نمیپنهانی او را بیدار 

آنتونیوس در اجراي آن وامانده بود دنبال نکند، مسئلۀ پارتها را یک بار براي همیشه فیصله ندهد، مرزي مناسبتر با 

از ارمنستان و پارت به آسیاي مرکزي و  هاي تجاري را که وضع جنگ در مشرق زمین مستقر نسازد، و تسلط بر جاده

رسد در دست نگیرد؟ خلیج فارس و هندوستان می

و باز یک . یک سال بعد، ارمنستان را گرفته بود). 113(پس از تهیه دیدن دقیق، مجدداً با سپاهیان خود به راه افتاد 

سیده بود ـ اولین و آخرین سرکردة رومی تیسفون را تسخیر کرده، به اقیانوس هند ر  النهرین گذشته، سال بعد از بین

آموختند؛ سنا از اینکه تقریباً  مردم روم جغرافیا را با دنبال کردن فتحهاي او می. که برابر آن دریا ایستاده است

بوسفور، کولخیس، ایبري آسیایی، : شنید سرگرم بود ملتی دیگر را می  اي یک بار خبر تسخیر یا تسلیم عجوالنۀ هفته
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النهرین  پارت، ارمنستان، آشور، و بین. آسیایی، اوسروئنه، مسنیا، مدیا، آشور، عربستان سنگی، و باالخره پارتآلبانی 

به صورت مستعمره درآمدند، و اسکندر جدید این افتخار را تحصیل کرد که بر دشمنان قدیم روم شاهی را تعیین 

کر بود که بیش از آن پیر شده است که بتواند پیشرفت در کنارة دریاي سرخ، ترایانوس این ف. کرد و بر تخت نشاند

به همان قناعت کرد که در دریاي سرخ ناوگانی بسازد تا عبور وتجارت با . پادشاه مقدونیه را به سوي سند تکرار کند

  .الجیشی پادگان گذارد و با اکراه به سوي روم بازگشت در تمامی نقاط سوق. هند را نظارت کند

ارکوس آنتونیوس، زیاده از حد سریع حرکت کرده، بیش از حد دور شده، و از به هم پیوستن فتحها و وي نیز، مانند م

همینکه به انطاکیه رسید، خبر شد که خسرو، پادشاه پارت که وي از سلطنت . خطوط ارتباطی خود غافل مانده بود

در تمامی مستعمرات جدید . یر کرده استالنهرین مرکزي را از نو تسخ خلع کرده بود، ارتشی دیگر گرد آورده و بین

اند؛ و در لیبی، ماورتانیا، و بریتانیا آتش  النهرین، مصر، و کورنه عصیان کرده طغیان سربرافراشته است؛ یهود بین

با . خواست باز به دشت نبرد بشتابد، اما تنش از فرمانبرداري ابا کرد جنگجوي پیر می. دشمنی زبانه کشیده است

زیست، و از این راه فرسوده شده بود؛ دچار  در شرق پرحرارت چنان زیسته بود که در مغرب زمین می جنبش فراوان

با اندوه تمام، لوکیوس کویتوس را مأمور فرو . استسقا شد، و سکته آن ارادة عظیم را در کالبد شکسته عاجز گذارد

اش هادریانوس را به  و برادرزاده  فریقا فرستاد،النهرین کرد، مارکیوس توربا را به سرکوبی یهود ا نشاندن قیام بین

دستور داد که خود او را به ساحل کیلیکیا برسانند، به این امید که از . روم در سوریه گماشت  سرکردگی ارتش عمدة

سنا در صدد بود مراسم پیروزي بزرگی براي او تدارك ببیند که از زمان آوگوستوس . آنجا با کشتی به روم برود

). 117سال (ترایانوس در سن شصت و چهار سالگی، پس از نوزده سال حکومت، در سلینوس مرد . نشده بود تجدید

  .خاکستر او را به پایتخت بردند و زیر همان ستون بزرگ که خود به جاي قبر برگزیده بود دفن کردند

III – هادریانوس

  حکمران – 1

ین امپراطوران روم با خدعۀ عاشقانه به سلطنت رسید یا با تر رود که هیچ وقت معلوم شود درخشنده احتمال نمی

انتصاب او نتیجۀ آن بود که چون ترایانوس بدون «: گوید دیون کاسیوس می. واسطۀ اعتقاد ترایانوس به ارزندگی او

 ».بیوة او، پلوتینا، که عاشق هادریانوس بود، توطئه چید تا نیل او را به تخت سلطنت مسلم ساخت  وارث مرد،

پلوتینا و هادریانوس آن شایعه را تکذیب کردند، اما، با وجود تکذیب، آن .. کند سپارتیانوس همین داستان را تکرار می

  .با اهداي مبلغ معتنابهی به لشکریان، هادریانوس مسئله را فیصله داد. شایعه تا پایان حکومت او رواج داشت

رساند، و چنانکه در  به شهر آدریا در ساحل دریاي آدریاتیک میهادریانوس نسب و خاندان خود را   پوبلیوس آیلیوس

همان شهر اسپانیایی، به نام ایتکالیکا، که . گوید، نیاکانش از آنجا به اسپانیا مهاجرت کرده بودند ترجمۀ حال خود می

هنگامی که . د دیدبه خو 76شاهد میالد ترایانوس شده بود، تولد برادرزادة او هادریانوس را هم در سال  52در سال 

آتیانوس وي را تعلیم . ، طفل را تحت قیمومت ترایانوس و کایلیوس آتیانوس نهادند)86سال (پدر هادریانوس مرد 

در . داده بودند» بچه یونانی«اي به ادبیات یونانی در او برانگیخت که به هادریانوس جوان لقب  داد و چنان عالقه می

. ، نقاشی، و پیکرتراشی هم خواند، و بعد در پنج شش هنر نیز سر فرو بردضمن، تغنی، موسیقی، طب، ریاضیات

ویویا سابینا، به نحوي که در ) 100سال (اش را به زنی او داد  و برادرزاده) 91سال (ترایانوس او را به روم فرا خواند 

د که زیبایی ممتازي داشت شود ـ گرچه ممکن است او را مطلوبتر ساخته باشند ـ زنی بو تصویرهاي نیمتنه دیده می

شاید هادریانوس سگها و اسبها را زیاد دوست . و خود بر آن آگاه بود، و هادریانوس سعادت جاودانی در او نیافت

شاید شوهري . ساخته است اند برایشان قبر می مرده گذرانده و چون می داشته و اوقات زیادي را در شکار با آنها می می

در هر حال، ویویا فرزندي نیاورد، و با اینکه در بسیار سفرها همراه هادریانوس . نموده است بیوفا بوده، یا چنان می
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داشت و از هیچ گونه  هادریانوس به او انواع و اقسام لطف و ادب را روا می. زیستند بود، تمام عمر از یکدیگر جدا می

ن او بود دربارة ویویا با لحنی فاقد احترام وقتی سوئتونیوس که از منشیا. کرد لطفی جز محبت نسبت بدو دریغ نمی

  .سخن گفت، او را اخراج کرد

به   نخستین تصمیم هادریانوس در سمت امپراطوري آن بود که در سیاست جهانگیري عموي خود تجدیدنظر کند،

و، چون  دانست علت آنکه لشکرکشی به پارت را، اندکی پس از جنگهاي داکیا، موجب اتالف عظیم افراد و وسایل می

معتقد بود که آن لشکرکشی اگر به فتح کامل انجامد منافعی خواهد داشت که نگاهداري آن دشوار خواهد بود، 

سرکردگان ترایانوس، که مشتاق افتخارات جنگی بودند، هرگز . خواسته بود ترایانوس را از آن کار منصرف کند

النهرین و پارت باز خواند،  از ارمنستان و آشور و بین در این هنگام وي لشکرها را. مخالفت او را نبخشیده بودند

ترایانوس . ارمنستان را به جاي مستعمره دست نشاندة روم کرد، و فرات را به عنوان مرز شرقی امپراطوري پذیرفت

، کرد و تا آنجا که توانست آن قلمرو بیسابقه را قیصر را سرمشق خود کرده بود، هادریانوس آوگوستوس را تقلید می

سرکردگانی که نیروهاي . که اسلحۀ بیرحم براي روم به دست آورده بود، با روش ادارة صلح آمیز متحد ساخت

ترایانوس را تحت فرمان داشتند ـ یعنی پالما، کلسوس، کویتوس، و نیگرینوس ـ این سیاست را از روي ترس و دور از 

در موقعی . فاع بود، و صرفاً دفاع کردن در حکم مردنبه گمان ایشان، دست کشیدن از حمله صرفاً د. عقل پنداشتند

اي به  که هادریانوس با لشکریان خود در حدود رودخانۀ دانوب بود، سنا اعالم کرد که آن چهار سر کرده در توطئه

مردم روم از اینکه دیدند آن افراد بدون . اند منظور واژگون کردن حکومت گیر افتاده و به فرمان سنا اعدام شده

هر چند هادریانوس که با شتاب به روم بازگشت اعتراض کرد که با موضوع هیچ . اند یکه خوردند حاکمه کشته شدهم

تعهد کرد که هیچ سناتوري را جز به فرمان سنا نکشد، به مردم . سر و کاري نداشته است، کسی سخن او را باور نکرد

 900‘000‘000مالیاتهاي عقب افتاده را تا . گرم ساختو با مسابقات رزمی فراوان ایشان را سر  هدیۀ نقدي داد،

هاي مالیاتی را سوزاند، و مدت بیست سال با درایت و عدالت و سالمت  سسترس معاف کرد، در حریقی عمدي پرونده

.اما عدم محبوبیت او همچنان کامل ماند. حکومت کرد

ساخت و  مویش را مصنوعاً مجعد می: گوید د و میکن نویس قدیم او وي را بلندقامت و خوش قیافه وصف می زندگینامه

و از آن زمان به بعد تمامی رومیان ریش . پوشاند اش را می ریش انبوهی داشت که عیب و نقص طبیعی چهره«

در چند مورد، شیر را . داشت بدن نیرومندي داشت و با ورزش زیاد، و خصوصاً با شکار، خود را قوي نگاه می. گذاشتند

  . کشتبا دست خود 

اخمو و بشاش، خوش طبع و باوقار، «: گویند می. آن قدر عناصر مختلف در او آمیخته بود که توصیف آنها دشوار است

» .اي ساده، و در همۀ چیزها دو گونه بود منش، خشک و رحیم، به نحو فریبنده شهوي و احتیاط کار، سختگیر و آزاده

آثار . گذاشت ه سنت به عنوان نسج مرتبط نسلها احترام میذهنی وقاد و بیطرف و شکاك و نافذ داشت، اما ب

نه به مذهب . پروایی و حسن ذوق در جستجوي لذت بود کرد، اما با بی خواند و تمجید می اپیکتتوس رواقی را می

گرفت، کیش  خندید، جادو و اخترشماري را به بازي می اعتقاد داشت و نه از خرافات بري بود؛ به سروش معابد می

مؤدب و لجوج، گاه ظالم، و معموال مهربان . داد کرد، و تکالیف کاهن اعظم را با کمال دقت انجام می ی را تشویق میمل

کرد، به مردم بدبخت کمک  از بیماران عیادت می. بود؛ شاید تناقضات او صرفاً تطبیق با اوضاع و احوال بوده است

ساخت، و براي هنرمندان و نویسندگان و فیلسوفان  ان میرساند، خیریۀ موجود را شامل حال بیوگان و کودک می

چند جلد . نقاشی الیق و پیکرتراشی متوسط بود. نواخت رقصید و چنگ می خواند و می خوب آواز می. حامی بذالی بود

. به التینی و یونانی. یک جلد دستور زبان، یک جلد ترجمۀ حال خود، و اشعاري شایسته و ناشایسته: کتاب نوشت

داد؛ به تقلید از او،  بیات یونانی را به التینی، و التینی کاتوي مهین را به نثر فصیح و روان سیسرون ترجیح میاد
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گرفتند در دانشگاهی جمع  استادانی را که از دولت مواجب می. بردند بسیاري از مؤلفان نثر متصنع قدیم را به کار می

از گرد . کوهی براي ایشان ساخت تا با موزة اسکندریه رقابت کندآورد، مواجب خوبی به ایشان داد، و آتنایوم باش

آوردن دانشمندان و متفکران به دور خود و مبهوت ساختن ایشان با سؤاالت و خندیدن به تناقضات و مباحثات 

 فاوورینوس، از مردم گل، خردمندترین فرد این دربار فلسفی بود؛ هنگامی که دوستانش او را. برد ایشان لذت می

هر که سی لشکر در پس خود داشته : استهزا کردند که چرا در احتجاج با هادریانوس وامانده است، در پاسخ گفت

.گوید باشد حتماً سخن درست می

به پیروي از دومیتیانوس، . حس بري از اشتباه مرد عملی در هادریانوس موجود بود  همراه این عالیق فراوان فکري،

خرد گماشت، بازرگانانی را که توانایی ایشان آزموده شده بود براي ادارة حکومت برگزید، و آزادشدگان را به کارهاي 

از میان ایشان و سناتورها و حقوقدانان شورایی تشکیل داد که مرتباً جهت رسیدگی به سیاست امور تشکیل جلسه 

پرداخت مالیات کشف کند، و نتیجۀ  یک نفر را به سمت وکیل عمومی خزانه تعیین کرد تا رشا یا خدعه را در. داد می

وي . دار این کار آن بود که هر چند مالیاتها از صورت سابق تغییري نکرده بود، درآمد به طور قطع افزایش یافت معنی

هاي کار  خود مراقب تمامی دستگاههاي اداري بود و، مانند ناپلئون، رؤساي ادارات را از اطالع مفصلی که در رشته

نوشت، تقریر  حافظۀ او سرشار بود؛ در آن واحد می«: گوید سپارتیانوس می. داشت شگفتی وا می ایشان داشت به

با . ـ هر چند تکرار این داستان موهم سوءظن است» گفت داد، و با دوستان خود سخن می کرد، گوش می مطلب می

قیمتی که . شد الحق اداره میتوجه او، و با کمک مأموران کشوري متعدد، امپراطوري محتمال بهتر از سابق یا 

بود که امپراطوري را باز هم به حکومت » جنون مقررات«امپراطور بابت این نظم شدید پرداخت اداره بازي روزافزون 

الوصف، گماشتگان او  کرد؛ مع هادریانوس تمامی اشکال همکاري با سنا را رعایت می. سلطنتی مطلق نزدیکتر ساخت

رسید تخطی  به نظر می» مجمع شاهان«روز به روز بیشتر به وظایف هیئتی که روزگاري و فرمانهاي اجرایی ایشان 

بیش از آن به مسائل و اشکاالت خود نزدیک بود که بتواند پیش بینی کند که تمرکز امور در ادارات، که . کردند می

ات پردازان باري غیر قابل ممکن است با گذشت زمان براي مالی  موجب تسریع کار اما خودرا و رو به تکثیر است،

برعکس، وي معتقد بود که، در حدود قانون و نظمی که حکومت او برقرار کرده بود، هر فرد مقیم . تحمل گردد

.اي به طبقۀ باالتر برود تواند بسرعت از طبقه امپراطوري که استعدادي داشته باشد شغلی خواهد یافت، و هر کس می

یولیانوس . مرج ناشی از قوانین مبهم و متناقض که بر هم انباشته شده بود بیزار بودذهن وقاد و منطقی او از هرج و 

و تدوین قوانین را به . را مأمور ساخت تا مقننات مباشران سابق دادگستري را در منشوري دایمی هماهنگ کند

هم در روم و هم در  هادریانوس. میزان زیادتر تشویق کرد، و بدین نحو راه را براي یوستینیانوس هموار ساخت

داد و به قاضی منصف مشهور شد، چون همواره تا آن حد که سلطۀ  مسافرتهاي خود عمل دیوان تمیز را انجام می

شمار صادر کرد که معموال به سود ضعفا و به زیان اقویا، یا به سود  فرمانهاي بی. کرد داد مالیمت می قانون اجازه می

مالک در مقابل مالک بزرگ، مستأجر در مقابل موجر، و به سود مصرف کننده در بردگان در مقابل اربابان، خرده 

کرد،  اتهامات مبنی بر خیانت به دولت را رد می. ها بود فروشان و باال بردن قیمت توسط واسطه هاي خرده مقابل خدعه

که قوانین را تا حدي با پذیرفت، و فرمان داد  شناخت به سود خود نمی وصیت صاحبان فرزند یا افرادي را که نمی

خود در اراضی دولتی به غرس نهال پرداخت و دیگران به این کار تشویق . اغماض نسبت به مسیحیان اعمال کنند

کردند تا درخت میوه در آن بکارند و تا  شدند؛ بدین نحو، مالکان اراضی وسیع ناهموار خود را به مستأجرین واگذار می

هادریانوس مصلح اصولی شدید العملی نبود، صرفاً مدیر اعالیی بود که . اره نپردازندوقتی که درخت به ثمر برسد اج

صور قدیم را حفظ کرد، اما بی سر . سعی داشت در حدود عدم تساوي طبایع بشري حداکثر خیر کل را به دست آورد

بت به ادارة امور فرو یک بار، هنگامی که تمایل او نس. و صدا، طبق حوایج زمان، محتویات جدید در آنها ریخت
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به پیروي از . مند بود هادریانوس، برخالف اسالف خود، همان قدر که به پایتخت عالقه داشت، به امپراطوري عالقه

سابقۀ مطبوعی که آوگوستوس گذارده بود، هادریانوس تصمیم گرفت به تمامی مستعمرات سفر کند، اوضاع و احوال 

تواند باشد  و حوایج آنها را بررسی نماید، و آن حوایج را با ارسال هیئتها و وسایلی که در دسترس امپراطوري می

عقاید ملل مختلف قلمرو خود را ببیند؛ میل داشت  عالقه داشت رسوم و هنرها، پوشاك، و  در ضمن،. تخفیف دهد

فرونتو . ور شود نقاط مشهور تاریخ یونان را تماشا کند و در آن فرهنگ هلنی که زمینه و زیور ذهن او بود غوطه

از رم به راه  121در سال » .دوست داشت نه فقط بر جهان حکومت کند، بل در آن به سیاحت پردازد«: گوید می

. مان او طمطراق و زرق و برق شاهانه نداشتند، بلکه جمعی کارشناس، معمار، بنا، مهندس، و هنرمند بودندمالز. افتاد

از گل به گرمانیا رفت و همه را از » .بذل و بخششهاي گوناگون به داد تمامی جوامع رسید«نخست به گل رفت و با 

.آن به شگفتی آوردکامل بودن طرز بازرسی دفاع امپراطوري در برابر مخربین آیندة 

هاي سنگفرش شدة بین رود راین و رود دانوب را از نو تنظیم کرد و به طول آنها افزود و وضع آنها را بهتر  جاده

شناخت و معتقد بود که خوي صلح آمیز او نباید ارتشهاي او را  با اینکه اهل صلح بود، هنرهاي جنگی را می. ساخت

مقررات شدیدي به منظور حفظ انضباط نظامی صادر کرد و هنگام بازدید اردو . تضعیف یا دشمنان او را گمراه سازد

دهها   رفت، خورد، هرگز با وسیلۀ نقلیه نمی کرد، از غذاي سربازان می کرد، زندگی سربازي می آن مقررات را رعایت می

توانست  کسی حدس هم نمیداد که  پیمود، و چنان تحملی از خود نشان می کیلومتر را پیاده با تجهیزات کامل می

داد، درجۀ قانونی و وضع اقتصادي  در عین حال، حسن عمل را جایزه می. بزند که در دل اهل مطالعه و فیلسوف است

بهتر و ذخایر مناسب در اختیارشان گذارد، انضباط ساعات آزادي ایشان را تخفیف   افراد لشکري را باال برد، اسلحۀ

. داشت که سرگرمیهاي ایشان نباید آنان را براي کارهایی که در پیش داشتند ناتوان کندو صرفاً در این اصرار   داد،

  .ارتش روم هیچ وقت وضعی بهتر از وضع زمان او نداشته است

از ). 122سال (در این هنگام، در کنارة رود راین، رو به مصب آن پیش راند و از دریا با کشتی به بریتانیا رفت 

ا خبري نداریم، جز آنکه فرمان داد از خلیج سالوي تا مصب رودخانۀ تاین دیواري بکشند تا فعالیتهاي او در آنج

هنگام مراجعت به گل، از سر فراغ، در آوینیون و نیم و سایر شهرهاي پرووانس . »وحشیان را از رومیان جدا کنند«

گشت، غالمی با شمشیر  میزبان خود می وقتی تنها در باغ. گشت و زمستان را در تاراگونا، واقع در اسپانیا، گذراند

هادریانوس بر او غلبه کرد و آرام به دست خادمانش داد، که او را . آخته در کف بر او تاخت و کوشید به قتلش رساند

  .دیوانه یافتند

. دندکر چند لشکر را به جنگ شمال افریقا برد، که ساکنان آن شهرهاي رومی ماورتانیا را غارت می 123در بهار سال 

پس از گذراندن . هاي خود سوار کشتی شد تا به افسوس برود پس از در هم شکستن و عقب نشاندن ایشان به تپه

زمستان در آنجا به شهرهاي آسیاي صغیر سفر کرد، عرضحالها و شکایات را گوش داد، بدکاریها را مجازات کرد، به 

کوزیکوس، . تئاترهاي بلدي پول و طرح و کارگر فراهم آوردافراد الیق پاداش داد، و براي ساختن معابد و حمامها و 

هادریانوس خسارت را از محل اعتبار امپراطوري پرداخت و در . نیکایا، و نیکومدیا دچار زلزلۀ شدیدي شده بود

در کنارة دریاي سیاه به طرف شرق . الفور یکی از عجایب هفتگانۀ عالم به شمار رفت کوزیکوس معبدي ساخت که فی

فرمان داد به اوضاع و احوال تمامی بندرهاي دریاي ) آریانوس مورخ(طرابوزان پیش رفت و به فرماندار کاپادوکیا  تا

بعد به طرف جنوب غربی رفت و از پافالگونیا گذشت و زمستان را در . سیاه رسیدگی کند و به او گزارش دهد
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زمستان خوشی در آتن گذراند و . آنجا به آتن رفت با کشتی به رودس و از 125در پاییز سال . پرگاموم به سر برد

در پنجاهسالگی هنوز شوقی داشت و در سیسیل توقف کرد و از کوه اتنا باال رفت تا . سپس به سوي روم بازگشت

.متر از سطح دریا تماشا کند 3350طلوع آفتاب را از جایگاه بلندي به ارتفاع 

ال دور از پایتخت خود به سر برد و اطمینان کند که زیردستان به این نکته جالب است که وي توانست مدت پنج س

قدري . حکومتی تقریباً خودکار تشکیل داده و تربیت کرده بود  هادریانوس، مثل هر مدیر خوب،. کار خود ادامه دهند

جهان  دوید و حواس او نزد آن همه نقاط بود که در اما شهوت سفر در خونش می. بیش از یک سال در روم ماند

باز به راه افتاد؛ این بار به اوتیکا، کارتاژ، و شهرهاي جدید رو به ترقی درشمال افریقا  128در سال ! شد ساخت می

 – 128سال (چیزي نگذشت که باز بار سفر بست و زمستان دیگري را در آتن گذراند . پاییز به روم بازگشت. رفت

کرد، و از اینکه او را آزادیبخش،  جشنها با خرسندي ریاست میدر مسابقات و   به ریاست قضات منصوب شد،). 129

آمیخت و از ترانه  با فیلسوفان و هنرمندان می. برد خواندند لذت می و منجی جهان می  خورشید، خداي خدایان،

مرج چون از هرج و . کرد، بی آنکه دیوانگیهاي آن هر دو را تقلید کند پردازي مارکوس آنتونیوس و نرون تقلید می

چون همواره با شکاکیت به مذاهب . هیئتی از حقوقدانان را مأمور تدوین آنها کرد  قوانین آتن مستأصل شده بود،

چون آتن را به واسطۀ بیکاري گرفتار یافت و چون مصمم بود . عالقه داشت، ترتیبی داد و به اسرار الئوسی سر سپرد

اي  وران کاردان را احضار کرد و برنامه اران و مهندسان و پیشهکه آن شهر را به شکوه ایام پریکلس باز آورد، معم

در میدانی که در میان ستونها محصور . ساختمانی در دست گرفت که از ساختمانهاي دولتی او در روم وسیعتر بود

که از سنگ ستون و بام مطال و اطاقهایی داشت  120اي با دیوارهاي مرمرین برافراشتند که  بود، کارگران او کتابخانه

زئوس «یک ژیمنازیوم، یک آبراهه، و معبدي براي االهه هرا و یکی دیگر براي . درخشید سماق و نقاشی و مجسمه می

ـ و آن معبد عظیم ) 131سال (ترین این کارهاي معماري اتمام اولمپیوم بود  بلندنظرانه. ساختند» تمامی یونانیان

ل آغاز کرده و آنتیوخوس اپیفانس از به پایان رساندن آن وامانده زئوس اولمپی بود که پیسیستراتوس شش قرن قب

تر، مترقیتر، و زیباتر از تمامی دوران تاریخی خود شده  هنگامی که هادریانوس از آتن خارج شد، آن شهر پاکیزه. بود

که پیش با کشتی به افسوس رفت و باز در آسیاي صغیر به مسافرت پرداخت، و همچنان 129در بهار سال  .بود

در . بیخبر به کاپادوکیا رفت و پادگان آنجا را سان دید. ریخت رفت، طرحهایی براي بناهاي عظیم و شهرها می می

و عربستان رفت و در سال ) پالمورا(در پاییز به تدمر . انطاکیه خرج ساختمان آبراهه، معبد، تئاتر، و حمام را پرداخت

خرابه و تقریباً به همان وضعی بود که تیتوس شصت سال پیش آن را شهر مقدس هنوز . به اورشلیم سفر کرد 130

قلب هادریانوس از این . زیستند ها می هاي میان صخره ها و آشیانه به جا گذارده بود؛ یک مشت یهودي بینوا در النه

امیدوار شده  از احیاي یونان و شرق هلنیستی. ویرانی متأثر شد، و قدرت تصور او از آن جاي خالی به جنبش درآمد

دید  بود که سدهاي میان تمدنی یونانی ـ رومی و دنیاي شرقی را باالتر از پیش ببرد؛ در این هنگام خواب آن را می

فرمان داد که اورشلیم از نو به صورت مستملکۀ رومی ساخته شود و نام . که خود صهیون را به قلعۀ شرك تبدیل کند

. ستین مأخوذ از قبیلۀ هادریانوس و دومی مأخوذ از کاپیتول یوپیتر در روم بودآن آیلیا کاپیتولینا باشد، که جزء نخ

.شد این عمل، خبط فاحشی در روانشناسی و کشورداري بود که یکی از خردمندترین کشورداران تاریخ مرتکب می

ه را غنی کرد، ، با گذشت و اغماض به مردم محاجه دوست آن لبخند زد، موز)130سال (از آنجا به اسکندریه رفت 

و با زنش سابینا و آنتینوئوس محبوبش به کشتی  گور پومپیوس را از نو ساخت، سپس دست باالي قیصر را گرفت، 

  چند سال قبل از آن در بیتینیا به آن یونانی جوان برخورده بود، از زیبایی کامل،. نشست و در نیل به تفریح پرداخت

او را غالم بچۀ سوگلی خود ساخته، دلبستگی آمیخته به . یخته شده بودچشمان عسلی، و موهاي مجعد جوان برانگ

اما در شهرها . سابینا هیچ اعتراضی که نقل شده و به ما رسیده باشد نکرد. مهر شدیدي نسبت به او پیدا کرده بود
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الوصف، این احتمال هم  به زئوس است؛ مع گانومدسچنین شایع بود که نسبت آنتینوئوس به هادریانوس نسبت 

در این هنگام که . داشته است هست که امپراطور عاري از فرزند او را همچون پسري از آسمان افتاده دوست می

ل غرق هادریانوس به حد اعالي سعادت خود رسیده بود، آنتینوئوس، که هجده سال بیشتر نداشت، مرد ـ ظاهراً در نی

، فرمان داد معبدي در ساحل بنا کردند، کودك را »همچون زنی گریست«گوید سلطان جهان  سپارتیانوس می. شد

شهر (گرد مقبره شهري ساخت که آنتینوئوپولیس . همانجا به خاك سپرد، و او را همچون خدایی به جهان تقدیم کرد

هنگامی که هادریانوس غمزده به روم . بیزانس شودنامیده شد، و سرنوشت آن چنین بود که پایتخت ) آنتینوئوس

حاال شهرت داشت که امپراطور با پیش بینی جادویی : گشت، افسانه سازان داستان را در قالبی دیگر ریختند بازمی

هاي او در صورتی به نتیجه خواهد رسید که آن کس که او بیشتر از همه دوست  آموخته بود که بزرگترین نقشه

شاید این . گفتند آنتینوئوس این پیشگویی را شنیده، داوطلب به پیشباز مرگ شتافته بود د؛ و باز میدارد بمیر می

  .داستان آن قدر زود به هم بافته شد که سالهاي آخر عمر هادریانوس را به تلخی کشید

در گذشته، حتی . ، احساس می کرد که روم را بهتر از آنچه یافته بود ساخته است)131سال (چون به روم بازگشت 

در زمان آوگوستوس، روم آن قدر کامیاب نبوده و دنیاي مدیترانه هرگز به آن کمال حیات نرسیده است؛ آن دنیا 

هیچ فردي . دیگربار هرگز موطن تمدنی نشده است که چنان مترقی و آن قدر وسیع و چنان عمیقانه مشترك باشد

پنداشت که  آوگوستوس مستعمرات را ضمیمۀ پول آور ایتالیا می. به نیکوکاري هادریانوس بر آن حکومت نکرده بود

باید به خاطر ایتالیا از آن نگاهداري کرد؛ اکنون نخستین بار بود که آرمانهاي قیصر و کالودیوس رنگ تحقق 

پذیرفت، رم دیگر مالیات جمع کن ایتالیا نبود، بل مدیر مسئول قلمروي بود که در آن تمامی قسمتها به طور  می

مشابه مورد توجه حکومت بودند، و در آن روح یونانی بر مشرق و افکار حکومت داشت و روح رومی بر دولت و مغرب 

کشورهاي روم را با «وعده داده بود که . هادریانوس آن همه را دیده و به صورت واحد درآورده بود. کرد حکومت می

.؛ و وعدة خود را حفظ کرده بود».او باشد درك اینکه ملک مردم است اداره کند و نه چنانکه ملک خود

  ـ سازنده3

نفس هنرمندي که در هادریانوس به ودیعه بود . فقط یک کار مانده بود ـ و آن این بود که رم نیز زیباتر از سابق شود

هیچ . کرد؛ در ضمن که مشغول تنظیم کردن حقوق روم بود، پانتئون را از نو ساخت همواره با نفس فرمانروا رقابت می

ساختمانهایی که براي او . فرد دیگري چنان به وفور، و هیچ فرمانرواي دیگري آن طور مستقیماً ساختمان نکرده بود

دهها عمارت را دستور داد . شد گاه با نقشۀ خود او بود و همواره، ضمن پیشرفت، زیر بازرسی عالمانۀ او قرار داشت می

روم در تمامی قسمتها از اتحاد نادر قدرت و خرد . یچ یک از آنها نقش نکردمرمت یا تعمیر کردند، و نام خود را بر ه

معمایی بود که در وجود او حل شده » توانست دانست و پیري می اگر جوانی می«مثل معروف . در این فرد سود جست

ر از دیگر بناها باقی مشهورترین بناي ترمیمی او پانتئون بود ـ و آن بنایی است از زمان و جهان باستان که بهت .بود

معبد مکعب مستطیل شکلی که آگریپا ساخته بود بر اثر حریقی نابود شده بود، ظاهراً فقط رواق کورنتی . مانده است

هادریانوس دستور داد تا، در شمال آثار باقیماندة معبد، معماران و مهندسان او معبد مدوري به . جلو آن باقی بود

ذوق و سلیقۀ هلنی او وي را متمایل ساخته بود که در معماري پایتخت خود انواع . دنداصیلترین اسلوب رومی بنا کر

متر، بدون  40اي به قطر  معبد جدید با رواق تناسب نداشت، اما داخل آن ـ دایره. یونانی را به انواع رومی ترجیح دهد

قطر دیوارها . بعدها با آن برابري کردکرد که فقط کلیساهاي گوتیک  حایل مزاحم ـ توهمی از فضا و آزادي ایجاد می

شش متر بود، از آجر ساخته شده و رویۀ آن در قسمت پایین با مرمر و در سایر قسمتها با سفیدکاري پوشیده شده 

سقف رواق از ورقۀ برنزي بود و چنان ضخیم که چون به امر پاپ اوربانوس هشتم آن ورقه ها را برداشتند، براي . بود

. و ساختن آسمانۀ محراب مرتفع کلیساي سان پیترو کافی بودتوپ  110ریختن 
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هفت شاهنشین در قسمت پایین داخل معبد که عاري از پنجره بود باز . درهاي عظیم برنزي در اصل طالپوش بود

دار زینت داده بودند؛ زمانی این شاهنشینها حکم طاقچه را داشت و در آنها  کرده، با ستونهاي رفیع مرمري عرشه

قسمت باالتر دیوار با قابهاي سنگ . هاي کوچکی در کلیساي عظیمی هستند اکنون نمازخانه. گذاردند سمه میمج

گنبد قابدار، که در داخل بنا از سر دیوارها . قیمتی پوشانده شده بود، که ستونهاي سنگ سماق میان آنها حایل بود

فراشتند که ساروج را در قسمتهاي جدولدار پشت بندزده آن را بدین نحو برا. رفت، شاهکار مهندسی رومی بود باال می

آمد،  خاصیت یکپارچگی آن از عهدة فشار جانبی بر می. ریختند و صبر کردند تا ساروج بست و یکپارچه محکم شد

اي به قطر هشت  از نوك گنبد روزنه. اما، به منظور مضاعف ساختن اطمینان، معمار در داخل دیوار جرز حایل ساخت

از این گنبد باشکوه، که بزرگترین گنبدهاي . داد، و با اینکه جز آن نوري نبود، کافی بود ه داخل معبد نور میمتر ب

تاریخ است، سلسلۀ نسب معماري منشعب شده از طریق انواع بیزانسی و رومانسک به گنبد کلیساي سان پیترو، و از 

  .رسد آن به گنبد کاپیتول در واشینگتن می

که خود هادریانوس معبد دو طاقۀ ونوس و ورما را، که مقابل کولوسئوم ساخته شده بود، طرح کرده رود  احتمال می

ها آمده است که نقشۀ ساختمان را نزد آپولودوروس فرستاد؛ و چون آن معمار پیر اظهار نظر  باشد؛ چون در افسانه

: عبد به خاطر چند خصوصیت جالب بوداین م. شماتت آمیز کرده و، نقشه را پس فرستاده بود، او را اعدام کرد

دو بست داشت که هر یک متعلق به یکی از دو خدا بود که پشت به پشت هم داده و روي   بزرگترین معبد روم بود،

وسقف گنبدي آن که از کاشی برنزي مطال و یکی از درخشانترین   دو تخت بدون رابطه با هم جلوس کرده بودند،

تر ساخت ـ و آن ویالیی است که بقایاي آن هنوز زایرین را  اي گشاده ر تازه براي خود خانهامپراطو. مناظر پایتخت بود

در آنجا در ملکی به . کند شود جذب می اي که در زمان هادریانوس تیبور، و در زمان ما تیوولی خوانده می به حومه

آن، آن قدر آثار هنري مشهور و در باغهاي   متر کاخی ساخته شد که اطاقهاي گوناگون داشت، 11,265محیط 

اعتنایی  طراح این کاخ بی. اند هاي آن کاخ بر ثروت خود افزوده هاي عمدة اروپا از خرابه موجود بود که تمامی موزه

رومیان را نسبت به تقارن آشکار کرده است؛ طبق احتیاج یا به فرمان هوس، ساختمانها را یکی پس از دیگري ساخت 

شاید . خورد براي هماهنگی به عمل نیاورد در هرج و مرج معماري میدان بزرگ به چشم میو کوششی بیش از آنچه 

اضافه بر . بردند رومیان نیز، مانند مردم ژاپن، از تقارن خسته شده بودند و از غافلگیر شدن با عدم ترتیب لذت می

هاي کوچکی از  وانی، معمار مسرف نمونهها، معابد، یک تئاتر، یک تاالر موسیقی، و یک میدان اسبد کتابخانه  رواقها،

آکادمی افالطون، لوکیون ارسطو، و رواق زنون به آن مجموعه افزود ـ چنانکه گویی، در میان آن همه ثروت بیهوده، 

  .امپراطور دست به اصالح فلسفه خواهد زد

شورش . ادت قرین شده باشدخبر نداریم که در آنجا با سع. ویال در آخرین سالهاي حیات هادریانوس به پایان رسید

توانست  او را تلخکام ساخت؛ وي آن شورش را بدون رحم فرو نشاند و از آن مکدر بود که نمی 135یهود در سال 

در همان سال، که هنوز پنجاه و نه سال بیشتر نداشت، به مرضی دردناك و . حکومت خود را بدون جنگ خاتمه دهد

خویش تندتر و رفتارش . چار شد که بتدریج بدن و روح و مغز او را در هم پاشیدتباهی آور ـ از نوع سل و استسقا ـ د

. کشند شد که مگر نقشۀ قتل و جانشینی او را می جنگجویانه شده بود، و نسبت به قدیمترین دوستان خود ظنین می

ما معلوم نیست که چقدر  باالخره، شاید در دورة حملۀ جنون، فرمان داد که چند تن از ایشان را اعدام کننند ـ و بر

.حق داشته است

به منظور خاتمه دادن به جنگ جانشینی که در دربار او در شرف تشکل بود، دوست خود، لوکیوس وروس، را به 

چون اندکی بعد لوکیوس مرد، هادریانوس مردي را در تیبور به پاي بستر خود احضار کرد که از . فرزندي برگزید

ی نقص داشت و او را، که تیتوس آورلیوس آنتونینوس نام داشت، به فرزندي و جانشینی لحاظ کمال و خرد شهرتی ب
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با توجه به آیندة دور، به آنتونینوس نصیحت کرد که، براي حکومت، دو پسر را که در دربار بزرگ . خود انتخاب کرد

نتونینوس که در آن هنگام یکی مارکوس آنیوس وروس برادرزادة آ. شدند به پسرخواندگی بردارد و تربیت کند می

، که »قیصر«لقب . هفده سال داشت، و دیگري لوکیوس آیلیوس وروس پسر لوکیوس وروس که یازده سال داشت

و از آن . قبل از آن تاریخ مخصوص امپراطوران و اوالد ذکور ایشان بود، توسط هادریانوس به آنتونینوس اعطا گردید

را به وارث مسلم تخت و » قیصر«کردند، نام  را براي خود حفظ می» توسآوگوس«پس، در ضمن که امپراطوران لقب 

  .دادند تاج می

زد، و در آن نومیدي  بیماري و عذاب هاردیانوس در این هنگام افزایش یافته بود، غالباً خون از منخرین او بیرون می

تهیه دیده بود ـ و آن همان  پیش از آن قبر خود را در آن سوي رودخانۀ تیبر. کرد رفته رفته آرزوي مرگ می

شود و هنوز هم از طریق پل آیلیوس، که  سانت آنجلو خوانده می  اي است که بقایاي حزن انگیز آن امروز قلعۀ مقبره

وي از کار فیلسوف رواقی، ائوفراتس، که در آن هنگام در روم بود متأثر . توان بدان رسید هادریانوس ساخته بود، می

بیماري و پیري در عذاب بود، از هادریانوس اجازه خواست که خود را بکشد، چون اجازه یافت، شد؛ فیلسوف، که از 

به . امپراطور تقاضاي زهر یا شمشیر کرد، اما هیچ یک از مالزمان حاضر نبود تقاضاي او را برآورد. شوکران نوشید

اما پزشک   ک خود امر کرد او را مسموم کند،به پزش. غالمی دانوبی فرمان داد که با دشنه او را بزند، اما غالم گریخت

نالید که با آنکه قدرت آن را  می. خنجري به دست آورد و در شرف خودکشی بود که آن را از او گرفتند. انتحار کرد

اطباي خود را مرخص کرد و به بایاي رفت و در آنجا . دارد که هر که را بخواهد اعدام کند، خود اجازة مردن ندارد

عاقبت، پس از شصت و دو سال . به خوردن غذاها و مشروباتی پرداخت که زودتر عمر او را به پایان می رساندتعمداً 

قطعه شعر کوچکی از او . عمر و بیست و یک سال حکومت، در حالی که از فرط درد فرسوده و دیوانه شده بود، مرد

:کند گنانه بیان میمانده است که مانند دانته اندوه تجدید خاطرة ایام سعادت را غم

  جانم، خوشگلم، گریزپایم،

  میهمان و یار گلم،

   گریزي ـ به کجا با شتاب می

  ام، ام، سخت دلم، برهنه رنگ پریده

  تا هرگز بازي نکنی، هرگز بازي نکنی،

IV – آنتونینوس پیوس  

اجداد او و دو . ی مرتکب شداند، چون وي تقریباً نه خبطی داشت و نه جنایت دربارة آنتونینوس پیوس تاریخی ننگاشته

چون در پنجاه و یکسالگی . هاي روم بود نسل پیش از او از نیم آمده بودند، و خاندان وي یکی از متمولترین خانواده

ترین حکومتها را که روم به خود دیده بود بدان ارزانی داشت؛ و آن حکومت به هیچ وجه  به امپراطوري رسید، عادالنه

  .وم در حسن اجراي امور دست کمی نداشتاز حکومتهاي دیگر ر

اند که بلندقامت و زیبا، سالم و خوشخو،  گفته. ترین مردي بود که در تاریخ تاج بر سر نهاده است وي خوشبخت

اگر . اعتنا بود مهربان و مصمم، متواضع و مقتدر، فصیح و دشمن معانی بیان، محبوب القلوب و نسبت به چاپلوسی بی

سنا او . طرد کنیم» عیب را که دنیا هرگز او را نشناخت آن غول بی«و، مارکوس، را بپذیریم، باید سخن پسر خواندة ا

هیچ دشمن نداشت، و تعداد . خواند» بهترین امپراطوران«و به عنوان  پیوسرا به عنوان نمونۀ فضایل معتدلتر رومی 

خواست در سمت پروکنسول به آسیا  هنگامی که می. با غم و غصه آشنایی نداشت. از صدها فزون بوددوستانش 

دختر کوچکش که زن مارکوس آورلیوس بود وفادار نبود، و در افواه شایع بود که زن . عزیمت کند، دختر بزرگش مرد

کرد؛ و پس از مرگ فاوستینا  تحمل می آنتونینوس این شایعات را با سکوت. خود او همان قدر که زیباست، بیوفاست



١۴٩٨

به نام و افتخار او صندوقی جهت حمایت و تربیت دختران تأسیس کرد، و به یادبود او یکی از زیباترین معبدهاي 

  .اي ساخت تا مبادا سعادت و توارث فرزندان خود را مانع شود، و با همخوابه  دوباره زن نگرفت،. فوروم را ساخت

اي به ارباب ادب و  تحصیلی نکرده بود و با بزرگواري اشراف مآبانه. ن کلمه، مرد هوشمندي نبودبه مفهوم محدود ای

. خواند کرد و غالباً ایشان را به خانۀ خود می الوصف، به این گونه افراد بسیار کمک می مع. نگریست فلسفه و هنر می

اي از  پرستید، و براي پسرخواندگانش نمونه می داد، خدایان قدیم را با صمیمیت ظاهر مذهب را به فلسفه ترجیح می

هر کار را همچون تلمیذ «: گوید مارکوس آورلیوس به خود می. پرهیزکاري بود که مارکوس هرگز از یاد نبرد

پابرجایی او را در هر عمل معقول، یکنواخت بودن او را در هر چیز، و تقوا و خوشرویی و . آنتونینوس انجام ده

شد؛  و به یاد بیاور که با چه مقدار کمی قانع می …. ا نسبت به نام میان تهی به خاطر داشته باشاعتنایی او ر بی

با این وصف، نسبت به کیشهاي غیر رومی » .چقدر زحمتکش و صبور و تا چه حد متدین بود، بی آنکه خرافی باشد

یی سلف خود را نسبت به مسیحیان کرد، و نرمخو کرد، اقدامات هادریانوس را نسبت به یهود تحمل می اغماض می

کرد، با دوستان خود  برد و خود شوخیهاي خوب می برد، از شوخی لذت می نشاط دیگران را از میان نمی. ادامه داد

. توانست حدس بزند که امپراطور است رفت، و از رفتار او هیچ کس نمی گرفت، به شکار می کرد، ماهی می بازي می

داد و تقریباً همواره شبها را در خلوت  نوویوم به تجمل کاخ رسمی خویش ترجیح میآرامش ویالي خود را در ال

دغدغه را که به عنوان تسلی  چون سلطنت را به ارث برد، تمام اندیشۀ مربوط به آسایش بی. برد اش به سر می خانواده

: شتري است، او را شماتت کردچون دریافت که زنش در فکر شکوه و جالل بی. پیري آرزومند آن بود به کناري نهاد

خود خبر داشت که غمخواري جهان را به ارث برده » ایم؟ فهمی آنچه را پیش از این داشتیم از دست داده مگر نمی«

مالیاتهاي عقب مانده را لغو کرد، . حساب خود به خزانۀ امپراطوري آغاز کرد حکومت خود را با ریختن ثروت بی .است

ن داد، مخارج چندین مسابقۀ جشن را داد، و با خرید شراب و روغن و گندم و توزیع آنها هدایاي نقدي به شارمندا

با این وصف، . روي دنبال کرد برنامۀ ساختمانی هادریانوس را در ایتالیا و مستعمرات با میانه. کمبود آنها را از میان برد

سسترس  2‘700‘000‘000هاي کشور  وضع مالی داخلی را چنان خوب اداره کرد که هنگام مرگش مجموع خزانه

کرد، و  با سنا مانند یکی از اعضاي آن رفتار می. حساب تمامی دریافتها و پرداختها را به استحضار عامه رساند. داشتند

کرد و  خود را هم صرف گرفتاریهاي کشورداري می. هیچ وقت اقدام مهمی را بدون مشاوره با رهبران آن انجام نداد

عمل هادریانوس را در آزادمنشانه » .داد به تمام مردم و همه چیز، مانند خود اهمیت می«. یاستهم صرف مسائل س

ساختن قانون ادامه داد، مجازات زنا را براي زن و مرد مساوي کرد، اربابان بیرحم را از داشتن غالم محروم ساخت، 

کشت مجازاتی سخت معین  می را میشکنجه دادن غالمان را در محاکمات محدود کرد، و براي هر مالکی که غال

تحصیالت را با وجوه دولتی تشویق کرد، مخارج تحصیل کودکان فقیر را پرداخت، و بسیاري از مزایاي طبقۀ . نمود

توانست، بدون  بر مستعمرات تا حدي که می .سناتورها را شامل حال معلمان و فیلسوفان مورد قبول عموم ساخت

در تمامی مدت طوالنی حکومت خود، یک روز هم از روم یا حوالی آن . ت کردمسافرت، خوب حکومت کند حکوم

کرد که افرادي را که لیاقت و شرافتشان آزموده بود به فرمانداري مستعمرات منصوب  به همان بسنده می. غایب نشد

کرد که  را نقل میمدام این گفتۀ سکیپیو «بسیار مایل بود که امپراطوري را بدون جنگ در امان نگاه دارد؛ . کند

براي فرو نشاندن شورش در » .را نجات دهد تا آنکه هزار دشمن را بکشد) رومی(داد زندگی یک شارمند  ترجیح می

داکیا، آخایا، و مصر مجبور شد چند جنگ کوچک به راه اندازد، اما این امور را به زیردستان واگذاشت و به همان 

برخی از قبایل ژرمن مالیمت طبع او را حمل بر ضعف کردند و شاید به . ساخت مرزهاي احتیاط آمیز هادریانوس می

این . واسطۀ آن تشویق شدند که آن هجومهایی را تهیه ببینند که پس از مرگ او ارکان امپراطوري را به لرزه درآورد

امپراطوري را به عنوان غیر از این موارد، مستعمرات در دورة زمامداري او خوش بودند، و . تنها خبط کشورداري او بود
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پذیرفت؛ و  او را عریضه پیچ کرده بودند، و او تقریباً همه را می. تنها شق ثانی هرج و مرج و کشمکش پذیرفته بودند

نویسندگان . توانستند بدو اطمینان داشته باشند که خرابکاریهاي هر بالي عمومی را ترمیم خواهد کرد مردم می

خواندند؛ و  پلوتارك، آپیانوس، اپیکتتوس، آیلیوس آریستیدس ـ مدح صلح رومی را می شهرستانی ـ استرابون، فیلون،

خواستند  دهد که در روم فرستادگان کشورهاي خارجی را دیده است که بیهوده اجازه می آپیانوس اطمینان می

زاد نگذاشته و حقوق هرگز حکومت سلطنتی افراد را چنین آ. کشورهایشان به زیر یوغ روم و منافع آن پذیرفته شود

کرد، و مدت بیست و سه  خود حکومت می. آرمان جهان ظاهراً حاصل بود«. رعایاي خود را چنان محترم نشمرده بود

تنها کاري را که براي آنتونینوس مانده بود آن بود که زندگی خوب را با  ».سال پدري بر جهان فرمانروایی داشت

مارکوس آورلیوس را . سالگی دچار بیماري اختالل معده شد و تبش باال رفتدر هفتاد و چهار . مرگ آرام کامل کند

به خادمان خود دستور داد مجسمۀ زرین فورتونا را، که سالها در . بر بالین خود خواند، و توجه از کشور را بدو سپرد

» امنیت خاطر«ب کلمۀ به افسر کشیک براي اسم ش. اطاق خواب امپراطور برپا بود، به اطاق مارکوس آورلیوس ببرند

تمامی طبقات و شهرها در ). 161سال (اندکی بعد غلتی خود و مثل آنکه بخوابد مرد . را داد» آسایش خیال«یا 

  .بزرگداشت خاطرة او با یکدیگر رقابت کردند

V – فیلسوف امپراطور  

بود در شهرت به بهترین  اگر مارکوس آورلیوس را به جانشینی خود تعیین نکرده«رنان گفته است که آنتونینوس 

شد که آن دورة خاص را در تاریخ جهان  اگر از کسی دعوت می«: گیبن گفت. »داشت فرمانروا بودن رقیبی نمی

تعیین کند که اوضاع و احوال نوع بشر بیش از هر وقت قرین سعادت و خوشبختی بوده است، بدون تأمل آن دوره را 

دوران حکومت به هم پیوستۀ آن عده . و مرگ مارکوس آورلیوس واقع است برد که میان به تخت نشستن نروا نام می

مارکوس آنیوس وروس، در  ».اي است در تاریخ که خوشبختی ملت بزرگی تنها هدف حکومت بود محتمال تنها دوره

ظاهراً  در آنجا. اجداد او یک قرن پیش از سوکوبو در نزدیکی کوردووا آمده بودند. در روم به دنیا آمد 121سال 

سه ماه پس از تولد پسر پدرش مرد، و . به ایشان داده شود» راست و درست«درستی ایشان موجب شده بود که لقب 

رفت، نسبت به  هادریانوس بسیار به آن خانه می. او را به خانۀ پدر بزرگ توانگرش که در آن هنگام کنسول بود بردند

اي دورة جوانیش تا  کمتر اتفاق افتاده است که پسر بچه. ا آشکار دیدپسربچه عالقه پیدا کرد، و در او مایۀ شاهان ر

به «: این پسر پنجاه سال بعد نوشت. این حد خجسته باشد، یا خود چنان هوشیارانه قدرت بخت خوش خود را بداند

ب و خدایان مدیونم که چنان پدر بزرگ و مادر بزرگ خوب و چنان پدر و مادر خوب و خواهر خوب و معلمان خو

زمانه با دادن زنی مشکوك و پسري ناالیق به او تعادل » .ام خویشان و دوستان خوب، و تقریباً همه چیز خوب داشته

شمارد که این مردم داشتند و درسهایی را که وي خود در فروتنی و  کتاب تفکرات او فضایلی را برمی. را برقرار ساخت

از ایشان گرفته » سادگی زندگی که بسیار از عادت اغنیا به دور است«صبر و مردانگی و امساك و تقوا و نیکوکاري و 

  .است ـ هر چند ثروت از همه طرف او را احاطه کرده بود

در کودکی به خدمت معابد و کهنه منصوب بود؛ هر کلمه از نمازهاي . هرگز پسري چنان با ابرام تربیت نشده است

فه بعدها ایمان او را متزلزل ساخت، هرگز اجراي جدي مراسم اجباري قدیمی و نامفهوم را از بر کرد؛ و هر چند فلس

داشت،  مارکوس آورلیوس ورزشها و مسابقات، و حتی با تله گرفتن پرندگان و شکار را دوست می. قدیم را تقلیل نداد

ی مانعی اما هفده معلم در کودک. و کوششی هم مبذول شد که بدن او را هم مانند ذهن و شخصیت او تربیت کنند

چهار معلم دستور، چهار معلم معانی بیان، یک حقوقدان و هشت فیلسوف روح او را میان خود . بزرگ به شمارند

هر چند . آموخت کورنلیوس فرونتو بود که معانی بیان به وي می. معروفترین این معلمان م. تقسیم کرده بودند

اي را که شاهزاده باشد نسبت بدو مبذول  رد با عاطفهداشت و تمامی انواع مهربانی شاگ مارکوس او را دوست می
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نمود، جوان به فن خطابه به عنوان هنر بیهوده و  هایی که واجد لطف و صمیمیت بود با او رد و بدل می کرد و نامه می

  .دور از شرافت پشت کرد و خود را به فلسفه سپرد

از دیوگنتوس رواقی سپاسگزار است که : او نیاموختنداز معلمان خود سپاسگزار است که منطق و علم احکام نجوم به 

او را از خرافات آزاد ساخت؛ از یونیوس روستیکوس به خاطر آشنا ساختن او با اپیکتتوس؛ و از سکستوس خایرونیایی 

از برادر خود، سوروس، از این بابت متشکر است که . بابت آنکه بدو آموخت چگونه مطابق با طبیعت زندگی کند

از او این فکر را گرفتم که کشوري «. بروتوس، کاتوي اوتیکایی، تراسئا، و هلویدیوس براي او سخن گفته است دربارة

باید باشد که در آن یک قانون براي همه، نظم عمومی، حقوق مساوي، و آزادي نطق حاکم باشد، و این فکر را که 

در اینجا » .کند احترام بگذارد ه بر آن حکومت میحکومتی سلطنتی باید باشد که بیش از هر چیز به آزادي کسانی ک

از ماکسیموس سپاسگزار است که به او . کند آرمان رواقیون در مورد حکومت سلطنتی امپراطوري را تسخیر می

خویشتنداري، از چیزي وانخوردن، بشاشت در همۀ اوضاع و احوال، اختالط صحیح مهربانی و وقار، و اجراي تکلیف «

اي بودند بیدین و نه اصحاب  آشکار است که سردستۀ فیلسوفان معاصر او کهنه. ا آموختر» بدون شکایت

مارکوس ایشان را چنان جدي گرفته بود که تا مدتی ساختمان بدنی خود را، که . مابعدالطبیعه بدون توجه به زندگی

دهسالگی جامۀ صوف فیلسوفان را در در دواز. با سرسپردگی آمیخته به ریاضت تقریباً از میان برد  طبیعتاً ضعیف بود،

خفت، و تا مدتها در مقابل التماس مادرش دایر بر اینکه روي  پاشید می بر کرد، روي اندکی کاه که بر کف اطاق می

که گل جوانی خود را حفظ کردم؛ «گزارد  شکر می. پیش از آن که مرد شود رواقی بود. کرد تشک بخوابد مقاومت می

که پیش از وقت مرد باشم، بل تا حدي مرد شدن را بیش از آنچه احتیاج داشتم به عقب  خود را بر آن نداشتم

شدم، بزودي عالج  و بعدها، چون گاه دچار حملۀ عشق می …که هرگز مجبور نشدم دست از تجرد بکشم ..  .انداختم 

لی مقامات سیاسی کوچکی بود یکی توا. اي منحرف ساخت اي و قدسیت حرفه دو نفوذ او را از فلسفۀ حرفه ».یافتم می

نفوذ دیگر . کرد شد؛ در این مورد واقعپردازي مدیرانه، با ایدئالیسم جوان متفکر برخورد می که به آنها منصوب می

از دیرپایی آنتونینوس پیوس شاکی نبود، بل زندگی خود را که ساده و عاري از . همنشینی او با آنتونینوس پیوس بود

کرد و دورة  داد، در ضمن در کاخ زندگی می می  ه مطالعات فلسفی و تکالیف اداري بود ادامهخوشگذرانی و آمیخته ب

اش در امر حکومت، در تحول و تکامل وي  گذراند؛ و دیدن ارادت و درستی پدر خوانده کارآموزي مطول خود را می

آنتونینوس بود که هم مارکوس و هم شناسیم، نام قبیلۀ  نام آورلیوس، که ما او را با آن می. نفوذ نیرومندي داشت

لوکیوس مردي با نشاط، دنیوي، و در لذایذ . لوکیوس وقتی به پسري برگزیده شدند به عنوان نام خود پذیرفتند

پیوس همکاري براي تقسیم حکومت خواست، فقط مارکوس را  146هنگامی که در سال . زندگی کاردانی متین شد

اما . پس از مرگ آنتونینوس، مارکوس تنها امپراطور شد. لوکیوس واگذاشت تعیین کرد و امپراطوري عشق را به

آرزوي هادریانوس را به خاطر داشت و بیدرنگ لوکیوس وروس را همکار کامل خود ساخت و دختر خود لوکیال را به 

بانی دچار در ابتداي حکومت خود، مانند خاتمۀ آن، خرد فیلسوفی که در او بود به واسطۀ مهر. زنی به او داد

تقسیم حکومت سابقۀ بدي بود که بعدها در دوران وارث دیوکلتیانوس و قسطنطین قلمرو را . شد لغزشهایی می

.تقسیم و تضعیف کرد

مارکوس آورلیوس از سنا تقاضا کرد که به پیوس افتخارات االهی اعطا کنند، یعنی او را خدا بنامند، و با سلیقۀ کامل 

ن خود ساخته بود به اتمام رساند و از نو آن را هم به آنتونینوس و هم به فاوستینا اهدا معبدي را که پیوس براي ز

دید بسیاري از دوستان فیلسوف او به  برد که می نسبت به سنا از هیچ گونه ادبی دریغ نکرد و از آن لذت می .کرد

. خواندند که تحقق پذیرفته بود تمامی ایتالیا و تمامی مستعمرات او را آرزوي افالطون می. ته بودندعضویت آن راه یاف

وي . اي به وجود آورد اما مارکوس آورلیوس هیچ در فکر آن نبود که سعی کند مدینۀ فاضله. کرد فیلسوف سلطنت می
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شاه فیلسوف بودن او جنبۀ رواقی داشت نه . وندش نیز مانند آنتونینوس اهل احتیاط بود؛ تندروان در کاخ بزرگ نمی

به همان بسنده کن . هرگز امید مدار که جمهوري افالطون را محقق سازي«ساخت که  خود را متذکر می. افالطونی

کیست که بتواند افکار مردم را . اي، و آن بهبود را مطلب کم اهمیتی مینگار که تا حدي بشریت را بهبود بخشیده

دریافته بود که تمام » توانی بسازي؟ اي غالم و دو روي مکره چه می بدون تغییر احساسات جز عده تغییر دهد؟ و

خدایان جاوید «. ساخت مردم خواهان قدیس شدن نیستند؛ و با اندوه بسیار با دنیاي فساد و تباهی و بدکاري می

حمل کنند و حتی با برکت احاطه نمایند؛ اما اند که بدون خشم آنهمه و آن گونه مردان بد را ت اعصار بیشمار رضا داده

مصمم شد که، به جاي اتکا » اي؟ شده  تو، که مدتی چنین کوتاه براي زندگی در پیش داري، به همین زودي خسته

خود را در عمل خادم ملت ساخت؛ تمامی بار حکومت و دادگستري و حتی آن . به قانون، خود سرمشق مردم شود

هیچ گونه تجملی . کرد کرد خود حمل می فقت کرده بود بر عهده بگیرد اما از آن غفلت میقسمت را که لوکیوس موا

. کرد، و از بسیاري سهل الحصول بودن خود را فرسود را به خود راه نداد، با تمامی مردم با رفاقت ساده رفتار می

کرد، به هر یک  ردم و ارتش خرج میبیش از اندازه اعتبار عمومی را به صورت هدیۀ نقدي به م: دولتمرد بزرگی نبود

توانستند تقاضاي غلۀ رایگان کنند افزود،  سسترس داد، تعداد کسانی را که می 20,000از افراد پاسداران امپراطور 

این   مسابقات رزمی گران و متعدد به راه انداخت؛ و مبالغ هنگفتی از مالیاتهاي پرداخت نشده و باج را پس داد ـ

متعدد داشت، اما در هنگامی که شورش یا جنگ به طور مشهود در چند مستعمره و مرزهاي دور بزرگواري سوابق 

  .کرد یا در شرف آن بود، این عمل عاقالنه نبود افتاده تهدید به شروع می

تعداد روزهاي کار . مارکوس آورلیوس، با شدت، آن اصالحات قانونی را که هادریانوس آغاز کرده بود دنبال کرد

کرد، نسبت به تخلفات بزرگ  خود غالباً در سمت قاضی جلوس می. را افزود و از طول محاکمه کاستمحاکم 

حمایت قانونی براي اطفال تحت قیمومت نسبت به قیمهاي نادرست، براي . ناپذیر، اما به طور کلی رحیم بود انعطاف

تجدید حیات انجمنهایی را که ممنوع . هید کردبدهکاران در برابر طلبکاران، و براي مستعمرات در برابر فرمانداران تم

به آنان شخصیت . هاي دفن بودند قانونی ساخت آن انجمنهایی را که در درجۀ اول جامعه. شده بود آسان گرفت

کمک خرج دهقانان را براي ازدیاد . حقوقی داد که بتوانند میراث ببرند، و صندوقی براي تدفین فقرا تأسیس کرد

پس از مرگ زنش محلی براي کمک به زنان جوان به وجود آورد؛ . اد که در تاریخ سابقه نداشتنسل چنان توسعه د

دهد، و او گندم در دامان آنها  اند نشان می نقش برجستۀ زیبایی، آن دختران را که دور فاوستیناي دوم جمع شده

یگران و گالدیاتورها ممنوع ساخت، استحمام زن و مرد را با هم لغو کرد، پرداخت حقوق زیاده را به باز. ریزد می

کردند مطابق با ثروت آن شهرها محدود کرد، در رزمهاي قهرمانی  مخارجی را که شهرها بابت مسابقات رزمی می

داد کاري کرد که  گالدیاتورها به کار بردن سالحهاي کند را اجباري کرد، و تا حدي که آن رسم خونین اجازه می

هنگامی که گالدیاتورها . کند ـ مردم او را دوست داشتند اما قوانینش را دوست نداشتند مرگ را از میدان بازي خارج

دارد تفریح ما «: زدند  کرد و مردم با خشمی شوخگنانه بانگ می را براي جنگهاي مارکومانها در ارتش نام نویسی می

.اما کامال آماده نبود  شد که پارسا شود، روم آماده می» .خواهد ما را مجبور کند فیلسوف شویم گیرد؛ می را از ما می

از بخت بد او و صلح طوالنی زمان هادریانوس و آنتونینوس بود که شورشیان در داخل و بربرها در خارج تشویق 

در بریتانیا شورش شد، قبیلۀ چاتی به گرمانیاي روم هجوم آوردند، و پادشاه اشکانی بالش سوم  162در سال . شدند

مارکوس آورلیوس سرکردگان توانایی را براي فرو نشاندن شورش شمال انتخاب کرد، اما کار . نگ دادبه روم اعالن ج

چون . لوکیوس قدمی از انطاکیه فراتر ننهاد. عمده را که جنگیدن با پادشاه اشکانی بود به لوکیوس وروس واگذارد

سازي  لوکیانوس کمال تمامی شاهکارهاي مجسمهزیست، و او زنی چنان زیبا و کامل بود که به نظر  پانتئا در آنجا می

لوکیوس . در او جمع بود و، اضافه بر آن، صوتی سکرآور، انگشتانی لیرنواز، و ذهنی وقاد در ادبیات و فلسفه داشت
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خود را به لذت و شکار و باالخره هرزگی سپرد، در . پانتئا را دید و، مانند گیلگمش، سن و سال خویش را از یاد برد

مارکورس آورلیوس هیچ گونه تفسیري از اعمال . که اشکانیان به داخل سوریه که وحشتزده بود تاختندحالی 

اي براي مصاف فرستاد  لوکیوس نکرد؛ اما براي آویدیوس کاسیوس، که پس از لوکیوس ارشد ارتش اعزامی بود، نقشه

النهرین باز گرداند، بل پرچمهاي  ا از بینکه اهمیت نظامی آن به استعداد سرکرده کمک کرد، تا نه فقط اشکانیان ر

این بار این دو شهر را سوختند و با خاك یکسان کردند تا دیگر پایگاه . رومی را در سلوکیه و تیسفون برافرازد

لوکیوس از انطاکیه به روم بازگشت و براي او مراسم پیروزي برپا شد که او بزرگوارانه . لشکرکشی اشکانیان نشود

.ا مارکوس در آن سهیم باشداصرار کرد ت

این بیماري نخست میان لشکریان آویدیوس . لوکیوس فاتح نامرئی جنگ را همراه خود آورده بود ـ و آن طاعون بود

النهرین  در سلوکیۀ تسخیر شده پدیدار شده بود، آنگاه چنان بسرعت شایع شد که کاسیوس ارتش خود را به بین

نشستند بیماري را با  لشکریانی که عقب می. بردند از انتقام خدایان خود لذت میعقب نشاند، در حالی که اشکانیان 

  .خود به سوریه بردند

این چند تن هر شهري را که از آن . لوکیوس چند تن از این سربازان را به روم برد تا در مراسم پیروزي حرکت کنند

مورخان قدیم بیشتر دربارة تلفات . د آلوده ساختندگذشتند و هر ناحیۀ امپراطوري را که بعداً در آن مأمور شدن می

اند، آن بیماري تیفوس محرقه یا احتماال طاعون  طبق شرحی که داده. اند و کمتر دربارة ماهیت آن سخن گفته

پنداشت که آتنیان دورة پریکلس را نابود کرد؛ در هر دو  جالینوس آن را شبیه همان بیماریی می. خیارکی بوده است

نفسش بوي «لرزید و  تمامی بدن را پوشانده بود، بیمار به واسطۀ سرفۀ شدید بسختی می  ثورات سیاه تقریباًمورد، ب

ـ  166(این بیماري بسرعت آسیاي صغیر، مصر، یونان، ایتالیا، وگل را در نوشت؛ در عرض یک سال » .داد گند می

در مدت یک روز از آن مردند که بسیاري از طبقۀ نفر  2000در روم . تعداد تلفات آن بیش از تلفات جنگ بود) 167

مارکوس آورلیوس، که در برابر . بردند اجساد را دسته دسته از شهر بیرون می. آریستوکراسی نیز در بین آنها بودند

اما علم طب زمان   این دشمن نامحسوس بیچاره شده بود، هر کار که از او ساخته بود براي تخفیف شر آن انجام داد،

توانست به عمل آورد، و آن بیماري همه گیر دورة خود را طی کرد تا حدي که از ناقالن  هیچ گونه راهنمایی نمیاو 

بسیاري از نقاط چنان عاري از سکنه شده بودند . نهایت بود آثار آن بی. بیماري مصونیت به وجود آورد یا آنها را کشت

حمل و نقل به هم خورد، و سیل مقادیر زیادي   تقلیل یافت،تولید مواد غذایی . که به جنگل یا دشت تبدیل شدند

بشاشت و نشاطی که در آغاز حکومت مارکوس آورلیوس رواج . قحط و غال جانشین طاعون شد. غالت را از میان برد

مردم دچار بدبینی بهت آمیز شده بودند، دسته دسته نزد خوانندگان عزایم و خادمان معابد . داشت ناپدید شد

شد  کردند، و تسلی خاطر را در تنها جایی که به ایشان عرضه می تند، با کندر و قربانی محرابها را پر میرف می

  .جستند ـ و آن مذاهب جدید نامیرایی فردي و آرامش آسمانی بود می

ا ـ از که طوایف کنارة دانوب ـ چاتی، کوادي، مارکومانها، یازیگه) 167سال (آمد  در میان این اشکاالت داخلی خبر

نفرة رومی را در هم شکسته، و بالمانع در داکیا، رایتیا، پانونیا، و نوریکوم سرازیر  20,000رودخانه عبور کرده، پادگان 

اي از ایشان از فراز آلپ گذشته، نیرویی را که به مقابلۀ ایشان فرستاده شده  شد که عده در خبر گفته می. شده بودند

را محاصره کرده، ورونا را مورد تهدید قرار داده، و مزارع حاصلخیز شمال ) زدیکی ونیزدر ن(بود شکست داده، آکویلیا 

قبایل ژرمن هرگز تا آن هنگام با چنین اتحادي حرکت نکرده و روم را از نزدیک تهدید . اند ایتالیا را بیحاصل گذارده

ایذ مطالعۀ فلسفه را به کناري نهاد و لذ. انگیز دست به کار شد مارکوس آورلیوس با قاطعیتی شگفت. ننموده بودند

با به خدمت . کرد مهمترین جنگ روم از زمان هانیبال باشد وارد میدان شود تصمیم گرفت در آنچه پیش بینی می

خواندن افراد پلیس، گالدیاتور، غالم، و راهزن و همچنین افراد مزدورهاي بربر در لژیونهایی که بر اثر جنگ و طاعون 
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به کهنۀ دینهاي : حتی خدایان را هم در اجراي منظور او به خدمت نظام بردند. روم را متحیر ساختخالی شده بود 

خود آن قدر گاو در مذابح قربانی کرد که . خارجی دستور داد که طبق مراسم مختلف خود براي روم قربانی کنند

اگر «ا کردند زیاده از حد فاتح نشود، شوخی شایع کرد گاوهاي نر پیامی برایش فرستادند؛ از مارکوس آورلیوس تقاض

براي تهیۀ پول جنگ، بدون وضع مالیاتهاي جدید، جالباسیها، و اشیاي هنري و . »ایم فتح کنی، ما از دست رفته

اقدامات دفاعی دقیقی به عمل آورد ـ شهرهاي مرزي را از . جواهرات کاخهاي امپراطوري را در فوروم به حراج گذارد

هاي منتهی به ایتالیا را بست، و به قبایل ژرمن و سکوتیا رشوه داد تا از  ي اژه محکم کرد، گردنهگل تا کنارة دریا

با کار مایه و شجاعتی که چون در مردي دشمن جنگ پدیدار شده بود بیشتر قابل . عقب به مهاجمین حمله کنند

در نبردي سخت که نقشۀ آن با مهارت  تمجید بود، ارتش خود را چنان تعلیم داد که نیرویی انضباطی یافت و آن را

محاصرین را از آکویلیا راند، و تا رودخانۀ دانوب دنبالشان کرد تا وقتی که . الجیشی کشیده شده بود رهبري کرد سوق

.تقریباً تمامشان اسیر شدند یا مردند

تی امن است با همکاران خود اما به این فکر که وضع تا مد. متوجه بود که این عمل به خطر ژرمنها خاتمه نداده است

در راه، لوکیوس برا ثر سکته مرد و در شایعات، که مانند سیاست هیچ رگۀ رحمی ندارند، چنین . به روم بازگشت

، امپراطور از زحماتی که بدن 169از ژانویه تا سپتامبر . رواج یافت که مارکوس آورلیوس او را مسموم ساخته است

از درد شکمی در عذاب بود که غالباً چنان او را دچار ضعف . آسود ن فرسوده بود میضعیف او را تا حد در هم شکست

آنان . توانست بکند؛ آن درد را با کم خوردن، تا حد یک غذا در روز، تحت نظارت داشت کرد که صحبت هم نمی می

توانستند  د، و فقط میکردن که از وضع او و غذاي او خبر داشتند از زحمات او در کاخ و در میدان جنگ تعجب می

در چند مورد، مشهورترین پزشک عصر ـ . کند بگویند آنچه را از حیث قوت کم دارد با نیروي اراده جبران می

  .کرد ستود تظاهري که می ـ را احضار کرد و او را به واسطۀ معالجات بی جالینوس پرگامومی

و نظامی دست به یکی کرد و بیماري او را تشدید  شاید دلسرد شدنهاي پیاپی در امور داخلی با بحرانهاي سیاسی

هاي متعدد تا زمان  زنش، فاوستینا، که چهرة زیبایش در پیکره. نمود، چنانکه در چهل و هشت سالگی پیر شده بود

فاوستینا موجودي دلزنده .برده است ممکن است از همبستر و هم غذا بودن با فلسفۀ مجسم لذت نمی  ما باقی است،

در شهر شایع . توانست نصیب او کند داشت وس زندگی خوشتري از آنچه طبع متین مارکوس آورلیوس میبود که ه

کردند و حتی  تقلید می» ق …ق «بود که فاوستینا بیوفاست؛ بازیگران نمایش ساکت مارکوس آورلیوس را به صورت 

چیزي نگفت، مارکوس آورلیوس دربارة دختر همچنانکه آنتونینوس دربارة فاوستیناي مادر . بردند رقیبان او را نام می

کرد،  در عوض فاسقان تصوري را به مقامات عالی رساند، نسبت به فاوستینا همه گونه محبت و ادب می. سکوت کرد

شکر » زنی چنان مطیع و مهربان«او را به مقام خدایی رساند، و در تفکرات خود، خدایان را بابت ) 175(چون مرد 

از چهار فرزندي که براي مارکوس . در دست نیست که به موجب آن فاوستینا را محکوم کنیم هیچ مدرکی. گزارد

هاي او به فرونتو  داشت که هنوز در نامه آورلیوس آورد ـ و مارکوس آورلیوس با چنان محبتی ایشان را دوست می

زندگی شوهرش لوکیوس حرارت آن باقی است ـ یک دختر در کودکی مرد، دختري که زنده ماند به واسطۀ طرز 

به دنیا آمدند؛ یکی از  161اندوهگین بود و بعد از مرگ او بیوه شد، و دو تاي دیگر دو پسر توأمان بودند که در سال 

پرداز جنجال دوست او را هدیۀ یک  مردم شایعه. آن دو در لحظۀ تولد در گذشت، دیگري را نام کومودوس بود

اما . و کومودوس خود همۀ عمر را صرف آن کرد که این شایعه را به اثبات برساند خواندند، گالدیاتور به فاوستینا می

او را به طرزي به لشکرها معرفی کرد   پسر، بچۀ زیبا و نیرومندي بود؛ مارکوس آورلیوس به نحو عجیبی شیفتۀ او بود،

جوانک ترجیح . حکومت سازند که دال بر تعیین جانشین بود، و بهترین معلمان روم را مأمور کرد که او را آمادة

داد از روي جام پیکراتراشی کند، برقصد، بخواند، شکار برود، و شمشیربازي کند؛ نسبت به کتاب و دانشمند و  می
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برد، و بزودي  فیلسوف اکراه قابل فهمی در او به وجود آمد، در عوض از مصاحبت گالدیاتورها و ورزشکاران لذت می

مارکوس آورلیوس آن قدر خوب و بزرگوار بود که او را تنبیه . نی از همۀ اقران پیش افتاددر دروغگویی و ظلم و بدزبا

ورزید که تعلیم و تربیت و مسئولیت کومودوس را به هوش خواهد آورد و از او  کرد؛ همچنان امید می یا طرد نمی

غه و بیخوابی، از چنان زن و امپراطور بیکس و نزار، با ریش ژولیده و چشمهاي خسته از دغد. شاهی خواهد ساخت

.آورد فرزندي رو به کارهاي خطیر حکومت و جنگ می

در این کوشش که به منظور ناتوان ساختن . اي متوقف شده بود حملۀ اقوام اروپاي مرکزي به مرز فقط لحظه

چاتی به نواحی  قوم 169در سال . آمد، صلح چیزي جز از خلع سالح نبود امپراطوري و آزاد کردن بربریت به عمل می

قوم چاوکی به بلژیک هجوم کردند، و قواي دیگري سارمیز گنوسا را  170در سال . راین علیاي روم حمله بردند

قوم کوستوبوي از جبال بالکان گذشتند، وارد یونان شدند، و معبد اسرار را در الئوسیس در بیست و دو . محاصره کرد

قا به اسپانیا حمله کردند، و قوم جدیدي به نام لومبارد نخستین بار در کیلومتري آتن غارت کردند؛ مورها از افری

مارکوس . شدند، و رومیان عقیم ضعیفتر با وجود شکست، وحشیان پر زاد و ولد نیرومندتر می. کنارة راین پدیدار شد

فت تا یک طرف یا آورلیوس متوجه شد که دیگر کار به جایی کشیده بود که جنگ تا حد اضمحالل بایست ادامه می

فقط فردي که به مفهوم رومی و رواقی وظیفه تربیت شده باشد ممکن بود . طرف دیگر را نابود کند یا خود نابود شود

اما فیلسوف همان فیلسوف . اي الیق و کامیاب تبدیل کند  آن طور کامل خود را از فیلسوف صوفی منش به سر کرده

مارکوس آورلیوس در ) 75ـ  169(در بحبوحۀ جنگ دوم مارکومانها، . بود ماند، جز آنکه زیر زره فرمانده قوي نهان

کتاب کوچک تفکرات خود را نوشت که دنیا عمدتاً او را به واسطۀ همان  گراناخیمۀ خود مقابل کوادي در کنارة رود 

اندیشد، در  الی به قدیسی فانی و جایز الخطا که دربارة مسائل اخالق و سرنوشت میبا این نظر اجم. کتاب به یاد دارد 

کند که سرنوشت امپراطوري روم متکی بدان است، یکی از تصاویر  اي هدایت می حالی که سپاهی عظیم را در مبارزه

و   کرد، متها را تعقیب میهنگام روز سر. توان دید بسیار دقیقی را که زمان از مردان بزرگ خود حفظ کرده است می

پندارد کاري  گیرد، می عنکبوت هنگامی که مگسی را می«: توانست دربارة ایشان با همدردي بنویسد شب هنگام می

سرمتها را اسیر کرده  …همچنین است کسی که خرگوشی را گرفتار ساخته یا کسی که . بزرگ انجام داده است

الوصف، با سرمتها، مارکومانها، یازیگها، و طایفۀ کوادي مدت  مع »تند؟آیا اینان همگی مانند هم دزد نیس ….است

ظاهراً قصد او آن بوده . شش سال طاقت فرسا جنگید، مغلوبشان کرد، و لشکریان خود را تا حدود بوهم پیش راند

توانست  روم می است که از جبال هرکونیا و کارپات به عنوان مرز جدید استفاده کند؛ اگر موفق شده بود، شاید تمدن

: اما در اوج کامیابی از این خبر یکه خورد. زبان گرمانیا را، مانند گل، زبان التینی و میراث آن را کالسیک کند

مارکوس آورلیوس بربرها را با . آویدیوس کاسیوس پس از فرو نشاندن شورشی در مصر خود را امپراطور خوانده است

اي را به عرض شانزده کیلومتر در کنارة شمالی دانوب به قلمرو روم  بازیکهاي به شگفت آورد، صرفاً  صلح شتابزده

سربازان خود را احضار کرد و به ایشان گفت که اگر روم . محلق ساخت و پادگانهاي قوي در کنارة جنوبی گماشت

را عفو کند، و مایل باشد وي با مسرت تمام حاضر است جاي خود را به آویدیوس واگذار کند، قول داد که آن طاغی 

اي کاسیوس را کشته  در خالل این مدت، سرجوخه. با سپاه خود وارد آسیا شد تا با آویدیوس کاسیوس مصاف دهد

در حالی که مانند قیصر   مارکوس آورلیوس از آسیاي صغیر و سوریه به اسکندریه رفت،. بود و شورش فرو نشسته بود

در سمورنا، اسکندریه، و آتن بدون . رحم از او ربوده شده بوداندوهگین بود که با کشته شدن کاسیوس، فرصت 

رفت، و به زبان  گشت، رداي فیلسوفان در بر کرده به محضر درس بهترین معلمان عصر می ها می مستحفظ در کوچه

در مدت اقامت خود در اسکندریه، در هر یک از چهار مکتب فلسفی ـ . کرد یونانی با ایشان در مباحثات شرکت می

.افالطونی، مشایی، رواقی، و اپیکوري ـ کرسیهاي استادي به وجود آورد
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، پس از تقریباً هشت سال جنگ، مارکوس آورلیوس به روم رسید و، به عنوان نجات دهندة 176در پاییز سال 

را، که امپراطور کومودوس را در پیروزي با خود شریک ساخت و او . امپراطوري، مراسم پیروزي برایش برگزار کردند

نخستین بار بود که در مدتی قریب به یک قرن اصل . در این هنگام پانزده ساله بود، در سلطنت همکار خود کرد

دانست که  مارکوس آورلیوس می. گردید شد و اصل وراثت از نو معمول می انتخاب امپراطور بعدي به کناري نهاده می

در مقابل بالي عظیمتر که کومودوس و دوستانش در صورتی که  گیرد؛ آن بال را چه بالیی براي امپراطوري وعده می

دربارة مارکوس آورلیوس نباید با اطالعاتی که از بعد او . انداخت برگزید ماند به جان روم می از تاج و تخت محروم می

ده بود، و در روم طاعون خود به خود نابوده ش. داریم داوري کنیم؛ روم نیز از نتایج آن عشق از پیش خبر نداشت

جویی قابل  پایتخت از آن جنگها صدمۀ چندانی ندیده بود؛ خرج جنگها با صرفه. رفتند مردم بتدریج رو به خوشی می

در داخل تجارت   ور بود، توجه و اندکی مالیات فوق العاده پرداخته شده بود، در مدتی که آتش جنگ در مرزها شعله

روم به حد اعالي ترقی و امپراطوري به حد اعالي محبوبیت خود . رونقی گرفت، و صداي پول از همه سو برخاست

  .خواندند رسیده بود؛ تمامی مردم جهان او را در آن واحد سرباز و فرزانه و قدیس می

با یقین به اینکه از . دانست که مسئلۀ ژرمنها حل نشده است اما این پیروزي مارکوس آورلیوس را نفریفت؛ می

با  178توان جلوگیري کرد، در سال  دادن مرز تا کوههاي بوهم می است مثبت توسعهحمالت بعدي فقط با سی

پس از گذشتن از روي دانوب، مجدداً قوم کوادي را پس از . کومودوس به جنگ سوم مارکومانها عزیمت کرد

مقاومتی باقی نماند، و مارکوس آورلیوس در شرف ملحق ساختن . لشکرکشی طوالنی و سخت مغلوب کرد

به عنوان ) تقریباً سرزمینهاي بوهم و گالیسی دانوب علیا(زمنیهاي طوایف کوادي، مارکومانها، و سرمتها سر

چون دست مرگ را بر خود یافت، . از پا درآورد) وین(اش در ویندوبونا  مستعمرات جدید بود که بیماري او را در خیمه

ستی را که در شرف به نتیجه رسیدن بود دنبال کند و به کومودوس را بر بالین خود خواند و او را برحذر کرد که سیا

روز . سپس از خوردن و آشامیدن ابا کرد. تحقق بخشد البآرزوي آوگوستوسی با پیش راندن مرز امپراطوري تا رود 

. ومودوس را به عنوان امپراطور جدید به سپاه معرفی کردبرخاست و ک. ششم با آخرین نیرویی که برایش مانده بود

هنوز جسدش به روم نرسیده بود که مردم او را . چون به خیمه بازگشت، سرش را با شمت پوشاند و اندکی بعد مرد

  .همچون خدایی پرستیدند که چند صباحی رضایت داده بود بر زمین زیست کند
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فصل بیستم

  دوم حیات و افکار در قرن

  میالدي 192 – 96

  

I  - تاسیت  

سیاست نروا و ترایانوس ذهن مختنق روم را آزاد ساخت و به ادبیات دورة حکومت آن دو لحن بیزاري شدیدي نسبت 

مدیحۀ پلینی در عرض خیر مقدم نسبت به . به استبداد بخشید که، اگرچه رخت بربسته بود، ممکن بود باز آید

بزرگ که بر تخت سلطنت روم جلوس کردند این بیزاري را منعکس کرده است؛ نخستین فرد از سه اسپانیانی 

سرود که اثري از آن بیزاري در آن نباشد؛ و تاسیست، درخشانترین مورخان، به قول خود  یوونالیس بندرت چیزي می

  .شد و یک قرن را با قلم خود پوست کند» بازپرس زمانهاي سابق«

رود که وي پسر  احتمال می. خبر داریم، نه حتی از نامی که هنگام تولد بر او نهادندنه از تاریخ و محل والدت تاسیت 

با ترقی این مرد، خانوادة او از طبقۀ سوارکاران . دار امپراطوري در گل بلژیک، بوده باشد کورنلیوس تاکیتوس، خزانه

آگریکوال «: خ داریم بیان خود اوستاولین اطالع مسلمی که دربارة این مور. به طبقۀ آریستوکراسی جدید ترقی کرد

توانست چشم به راه ازدواج  با مزاوجت بین من و دخترش موافقت کرد، که مسلماً می..  ).78سال (وقتی کنسول بود 

بخشد و  تاسیت طبق معمول تعلیم یافته بود و آن هنرهاي خطابه را که به سبک او حیات می» .افتخار آمیزتري باشد

پلینی . ادلۀ موافق و مخالف را که نطقهاي او را برجسته ساخته است خوب و کامل آموخته بودآن مهارت در بیان 

. خواند کرد و او را بزرگترین خطیب روم می او را تحسین می» فصاحت وقارآمیز«شنید و  کهین غالباً بیانات او را می

رمساري اعتراف دارد که جرئت نکرد بر نشست و خود با ش پرایتور دادگستري شد؛ پس از آن در سنا می 88در سال 

نروا او را . ضد ظلم سخن بگوید، و او نیز یکی از سناتورهایی بود که قربانیان دومیتیانوس را در سنا محکوم ساختند

به طور مشهور اهل کار و صاحب تجربۀ عملی . و ترایانوس او را پروکنسول آسیا تعیین نمود) 97سال (کنسول کرد 

او افکاري است که پس از طی عمري کامل و پرتجربه حاصل شده، نتیجۀ کهولت با فراغ آمیخته بهاي کتا. بوده است

.و محصول ذهنی پخته و عمیق است

کتاب دیالوگهایی درباب خطیبان او . دهد ـ و آن نفرت از خودکامگی است این کتابها را یک موضوع به هم پیوند می

کتاب آگریکوالي او ـ کاملترین تک نگاري ملخصی . داند یجۀ خفقان آزادي میانحطاط فصاحت را نت) اگر از او باشد(

شناختند ـ با لحنی غرورآمیز کارهاي بزرگ پدرزن را به عنوان  است که قدما به عنوان نگارش ترجمۀ احوال می

او را توسط  اعتنایی نسبت به دهد، و سپس با بیانی زننده اخراج و بی شرح می) بریتانیا(سرکرده و فرماندار 

رسالۀ کوچک در موضع و اصل ژرمنها فضایل مردانۀ مردم آزاد را با انحطاط و بزدلی . کند دومیتیانوس ثبت می

دانند و براي  آنگاه که تاسیت ژرمنها را، چون بچه کشی را عملی رسوا می. کند رومیان در دورة مستبدان مقایسه می

کند، بل رومیان را لگدمال  در حقیقت ژرمنها را توصیف نمی  کند، بچه نیاوردن امتیازي قایل نیستند، مدح می

دهد که وسعت نظر جالب یک تن مأمور  زند، اما فرصتی می عاقبت فلسفی بحث به عینی بودن آن لطمه می. کند می

   .گرددعمدة رومی در مدح قدرت ژرمنها در مقاومت با روم آشکار 

توفیق این رساالت، تاسیت را بر آن داشت که مضار ظلم و جبر را با بیان ادعا نسبت به پروندة مستبدان با تفصیل 

تر بود آغاز کرد ـ و  کار خود را با آنچه در خاطرة خود او و در شهادت دوستان مسنتر او زنده. بیرحمانه توضیح کند

تیانوس بود؛ و هنگامی که آریستوکراسی خرسند این تواریخ را، به عنوان بهترین اثر آن دورة بین گالبا تا مرگ دومی
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ها دوران  تاریخی از زمان لیویوس تا آن هنگام پسندید، وي داستان خود را بدین نحو ادامه داد که در سالنامه

تواریخ، چهار » کتاب«) سی گویند برخی می(از چهارده . حکومت تیبریوس، کالیگوال، کالودیوس، و نرون را شرح داد

ها، دوازده جلد از شانزده یا  شده است؛ در مورد سالنامه 70و  69کتاب و نیم باقی است که به تمامی مصرف سالهاي 

تاسیت همچنین امیدوار بود که وقایع حکومت آوگوستوس، نروا، و ترایانوس را . هجده جلد اصلی به جا مانده است

اما عمرش کفاف . ار منتشر خود را با یادآوري مقداري کشورداري مثبت تخفیف دهدثبت کند و بدین نحو حزن آث

  .کنند، همچنانکه وي دربارة گذشته انجام داد نکرد؛ و مردم زمانهاي بعد فقط از جنبۀ غم افزایی دربارة او قضاوت می

به نحوي که افراد خوب  وظیفۀ عمدة مورخ عبارت است از قضاوت کردن در اعمال مردمان«تاسیت معتقد بود که 

بتوانند به پاداشی که مرهون فضیلت است نایل شوند، و شارمندان مفسد به واسطۀ محکومیت در دادگاه اعقاب که 

فرض عجیبی است که تاریخ را به واپسین داوري و مورخ را به » .در انتظار اعمال شر است از کارهاي قبیح منع گردند

اي است ـ درس اخالق با امثال موحش ـ و آن طور که  ر چنین در نظر آوریم، موعظهتاریخ را اگ. کند خدا تبدیل می

براي خشم و غضب، فصیح بودن آسان است اما . شود تاسیت فرض کرده است، تحت عنوان معانی بیان واقع می

چه باید از تاسیت ظلم و جبر را بیش از آن. شود؛ هیچ معلم اخالقی نباید تاریخنویس شود منصف بودن دشوار می

نزدیک به خاطر داشت تا بتواند ظالمان و جابران را با خونسردي تحت مطالعه قرار دهد؛ در آوگوستوس چیزي جز 

ظاهراً به فکرش . پنداشت که تمامی نبوغ رومی در جنگ آکتیون پایان پذیرفت دید و چنین می انهدام آزادي نمی

ة عالی و ترقی روزافزون مستعمرات در دورة غولهاي امپراطوري نرسیده است که ادعانامۀ خود را با ثبت طرز ادار

شاید در . تعدیل کند؛ با خواندن تاریخ او هیچ کس گمان نخواهد برد که روم هم امپراطوري بود هم یک شهر

کتابهاي مفقود دنیاي مستعمرات منعکس شده بود؛ اما آن کتابها که باقی است تاسیت را راهنمایی فریبگر ساخته 

غالباً منبع خبر را نقل و گاه با . سازد در ضمن، هیچ وقت حقیقت را آشکار نمی  گوید اما، ت که هرگز دروغ نمیاس

، »صورت مجلس سنا«، »هاي روزانه کرده«ها،  کند ـ و آن منابع عبارتند از تواریخ، نطقها، نامه بینی آزمایش می خرده 

اند، و هیچ وقت  مان داستانهاي نجیب زادگانی است که تعاقب شدهو سنن خاندانهاي قدیم؛ اما جزء اعظم منبع او ه

آورد که اعدام سناتورها و قتل امپراطورها وقایعی بودند در یک سلسله مبارزات طوالنی بین شاهان  به نظر نمی

تا توجه او بیشتر مجذوب شخصیتها و وقایع جاذب است . بدخواه و ظالم و الیق و اشراف منحط و ظالم و ناالیق

کند، اما هیچ  ترین تصاویر شخصیتها را در تاریخ ترسیم می درخشانترین و نادرست. نیروها و علل افکار و جریانات

اي به زندگی و کار و کوشش مردم، به جریان تجارت، وضع  تصوري از نفوذ اقتصادي بر وقایع سیاسی و هیچ عالقه

در تاریخ تاسیت، سنکا و لوکانوس . مدة شعر و فلسفه و هنر نداردعلم، موقع زنان، توالی و تقارب و اعتقادات و آثار ع

شاید آن مورخ . سازند کنند اما چیزي نمی میرند اما آثار فلسفی و شعر ندارند؛ امپراطورها قتل می و پترونیوس می

دوستان اند؛ شاید بنا بر رسم معمول زمان قسمتی از کتاب خود را براي  کرده بزرگ را خوانندگانش محدود می

گفت که  خوانده است؛ اگر چنین بود به ما می شدند، می گوید در ضیافتهاي او جمع می اشرافی خود، که پلینی می

شناختند و حاجت به تذکر دادن آن نبود؛ آنچه  این مردان و زنان، زندگی و صنعت و ادبیات و هنر روم را می

امپراطوران شریر و اعمال قهرمانی سناتورهاي روگردان از خواستند مکرر در مکرر بشنوند داستان هیجان انگیز  می

توانیم تاسیت را محکوم کنیم که  ما نمی. خوشی زندگی و جنگ طوالنی طبقۀ شریف ایشان با قدرت ظلم بوده است

توانیم از ناچیز بودن هدف و محدودیت ذهن وقاد او متأسف  چرا در کاري که دست نزده کامیاب نشده است، فقط می

اي شدیدتر از  عالقه«کند که پسرش را که  مادر آگریکوال را مدح می. کند تاسیت تظاهر به فیلسوف بودن نمی. یمباش

کند قدرت تصور و هنر او ـ مثل  منصرف می» .آنچه شایستۀ یک رومی و سناتور باشد نسبت به فلسفه پیدا کرده بود
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همان قدر که . رامش در معنی و امکانات زندگی مداقه کندشکسپیر ـ بیش از آن فعالیت خالقه داشت که بتواند با آ

اما یافتن نظریۀ ثابتی دربارة خدا یا بشر یا دولت در کتاب او   شایعۀ غیر محقق دارد، تفسیرات مفید آورده است،

خص کند که بهتر است ش دربارة مطالب مربوط به ایمان از راه احتیاط مبهم نوشته است، و پیشنهاد می. دشوار است

غالب عالمان احکام نجوم، غیبگویان، شگونها، . مذهب زادبوم خود را بپذیرد تا آنکه سعی کند علم را جاي آن بگذارد

بیش از آن بزرگوار است که امکان صحت چیزي را که بسیاري . پذیرد کند، اما بعضی را هم می و معجزات را رد می

خدایان نسبت به خوب و بد به نحوي «دهند که  هراً نشان میرفته وقایع ظا هم روي. اند تکذیب کند تأیید کرده

و نیرویی ناشناس و شاید دمدمی مزاج هست که انسان و دولتها را به نحوي اجباري به » یکسان بی اعتنا هستند

وي امیدوار است که آگریکوال به زندگی سعادتمندي .  - . Urgentibus imperii fatisراند  سوي سرنوشت می

کند ـ و آن جاودان  شد، اما آشکار است که در آن شک دارد و خود را با آخرین توهم اذهان بزرگ خوش میرسیده با

.ماندن شهرت است

شوند؛  هاي اصالحات ابتدا با حرارت استقبال می غالب نقشه«. دهد همچنین تخیل یک آرمانشهر هم او را تسلی نمی

کند که اوضاع به طور موقت در  با اکراه اعتراف می» .رسد ه جایی نمیرود و نقشه ب اما اندکی بعد، تازگی از میان می

روم به معناي . زمان او بهتر شده است؛ اما حتی نبوغ ترایانوس نیز از تجدید فساد و اضمحالل جلوگیري نخواهد کرد

ه آشفتگی روحیش توان در فساد روح انسانها، در جمعیتی ک واقعی کلمه تا مغز استخوان پوسیده است؛ و این را می

مشتاق تغییر و دگرگونی و هر لحظه آمادة پیوستن به «آزادي را به هرج و مرج تبدیل ساخته است، و در اوباشی که 

متأثر است و مانند یوونالیس گناه را به گردن نژادهاي » بدخواهی ذهن بشر«از . ، مشاهده کرد»جناح قویترند

بیند، اما امیدوار  ساختن امپراطوري، خواب بازگشت به جمهوري را میپس از سیاهرو . اندازد خارجی ساکن روم می

کند که  در خاتمۀ کتاب فکر می. است که امپراطورهاي انتخابی اصل امپراطوري را با آزادي وفق خواهند داد

  .سازد قوانین آن نیست، بل افراد آنند شخصیت باالتر و مهمتر از حکومت است؛ آنچه ملتی را بزرگ می

گشتیم به ما دست داد، باید  با وجود تعجبی که بر اثر یافتن موعظه و نمایش در جایی که دنبال تاریخ می اگر،

الوصف تاسیت را در زمرة بزرگترین مورخان جاي دهیم، از آن جهت است که قدرت هنر او محدودیت دید او را  مع

آن . بیند ، و همواره، با جلوه و رخشندگی میاز همه مهمتر آن است که تاسیت با شدت، گاه عمیقاً. کند جبران می

اند  تصویرها که او از شخصیتها به دست داده است از هر تصویري که دیگران در ادبیات تاریخی به جا گذارده

تاسیت براي شخصیتهاي . اما در اینجا نیر نقایصی موجود است. خرامند تر می روشنترند و بر صحنه به نحوي زنده

لوح  گالبا را به عنوان ساده. سازد، و تمامی آن نطق به سبک خود او و به نثر مجلل است ایی میمختلف خود نطقه

که . یابد گذارد سخنان فردي فرزانه است، و بدین هنر دشوار دست نمی دهد، اما سخنانی که در دهان او می شرح می

از حکومت خود همان است که در انتهاي آن تیبریوس در آغ. افراد تاریخی او همراه گذشت زمان تحول و تکامل یابند

.است؛ و اگر در ابتدا به نظر انسان آمده است، به عقیدة تاسیت، تظاهر صرف بوده است

هیچ مؤلف دیگري، اینهمه مطلب را چنین محکم و فشرده بیان نکرده . نکتۀ اول و آخر در تاسیت جالل سبک اوست

 400برعکس، تاسیت مشوش و پرگوست و   نوشته باشد بل، معنی این جمله آن نیست که تاسیت مجمل. است

گاه اجمال مطلب تا حد تصنع و ابهام شدید است؛ در چنان . صفحه از تواریخ را صرف شرح وقایع دو سال کرده است

اي در ترجمه است، فعلها و روابط همچون چوب زیربغل اذهان افلیج خوار  موردي، یک لفظ در میان محتاج جمله

هاي  هاي لب و مؤثر سنکا، و جمله نثر تاسیت استعالي روانی بیان مجمل سالوستیوس، لطیفه. اند دهشمرده ش

در اثري طویل، چنین سبکی، با وجود قسمتهایی که مضمون . آموزند متعادلی است که در مکاتب معانی بیان می

خواننده با جذبۀ رو به ازدیاد باز به آن  الوصف آن شود، و مع آور می معتدلتر دارد، براي خواننده سبب هیجانی خستگی
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هاي  جوست، این ریشخند پایه این سرعت بیان جنگی، که در مورد کلمات بیش از افراد صرفه. شود روي آور می

دستور زبان، این حدت احساس و صراحت دید، این طعم قوي فرهنگ نو و گزندگی کشندة جمالت غیر مبتذل به 

رنگ آن تیره و حال آن غم انگیز . دهد که در هیچ نویسندة قدیمی نظیر ندارد قوتی مینثر تاسیت روانی و صبغه و 

است، ریشخند آن نیشدار است، و لحن تمام آن لحن دانته است بدون آنکه از مهربانی و لطف دانته اثري داشته 

ی رغم خودداري و مخالفت همراه این رود سیاه افشاگري سرسخت، عل. باشد؛ اما در مجموع، اثر مقاومت ناپذیر است

بازیگري پس از بازیگر در صحنه . شویم بر دوش نقالی در آن واحد متشخص و آشوبگر، با وقار و شتابگر برده می  خود،

گردد تا وقتی که تمامی روم بظاهر نابوده شده است و  شود؛ صحنه پشت سر صحنه نمودار می ظاهر، و زمین زده می

توانیم باور کنیم که این دورة  کنیم بسهولت نمی قتی از این وحشتخانه سر بیرون میو. اند تمامی بازیگران مرده

استبداد و بزدلی و سوءاخالق در زمان هادریانوس و آنتونینها به اوج اقتدار حکومت سلطنتی و نجابت آرام دوستان 

  .پلینی منجر شد

؛ تمامی خبطهاي او ناشی از همین فقدان قدرت تاسیت در خوار شمردن فلسفه ـ یعنی از دور نگریستن ـ بر خطا بود

توانست قلم خود را در خدمت ذهن وقاد ادب کند، نام خود را در ردیف اول فهرست کسانی  اگر می. دوربینی است

  .اند به خاطره و میراث بشریت شکل و دوامی بدهند ثبت کرده بود که کوشیده

II - یوونالیس

آنچه را یکی به نثر گزنده دربارة امپراطوران و . کند ا با دالیل اضافی تأیید میبدبختانه یوونالیس نظریات تاسیت ر

  .سراید نویسد دیگري با شعر زننده دربارة زنان و مردان می سناتورها می

براي ). 59سال (اي ثروتمند، در آکوینوم، ناحیۀ التیوم، متولد شد  دکیموس یونیوس یوونالیس، پسر غالم آزاد شده

هاي روستایی  ساتیرهاي او یکه خوردن سلیقه. به امور حقوقی پرداخت» براي سرگرمی خود«روم آمد و تحصیل به 

نماید که با  با این وصف، چنین می. سازد برمال می  را، که با غوغاي افسار گسیختۀ زندگی شهري تصادم کرده است،

سنتی غیر . دهد، دوست بوده است ی نشان نمیمارتیالیس، که مضمونهایش نشانی از مخالفت قبلی با امور غیر اخالق

اي دربارة نفوذ رامشگران در دربار ساخت و میان  گوید که اندکی قبل از مرگ دومیتیانوس، یوونالیس هجویه موثق می

گویند یک بازیگر پانتومیم، به نام پاریس، از این اثر رنجید و ترتیبی داد که یوونالیس را  می. دوستان خود منتشر کرد

توانیم بگوییم یوونالیس کی  توانیم صحت و سقم این داستان را تأیید کنیم نه می نه می. ه مصر تبعید کردندب

بازگشت؛ در هر صورت تا بعد از مرگ دومیتیانوس هیچ چیز منتشر نکرد، اولین جلد از شانزده مجموعۀ ساتیر او در 

رود که آن ساتیرها  احتمال می. ز عمر طوالنی اوپدیدار شد، و بقیه در چهار جلد در فواصل مختلف ا 101سال 

اي از دورة دومیتیانوس بوده است، اما آن خشم که آن هجویات را چنان جاندار و غیر قابل  خاطرات عفونا کننده

کرد عالج نکرده  بدیهایی را که او طرد می» امپراطوران خوب«سازد مبین آن است که چند سال داشتن  اطمینان می

ها و مصالحی در  ین شاید نوع ساتیر را به عنوان صورت شعري مخصوص رومیان برگزیده، نمونههمچن. است

ها و خشم خود را طبق اصول معانی بیان که در مدارس آموخته بود به  لوکیلیوس، هوراس، و پرسیوس یافته، و عربده

داریم تا چه حد با لذات ناشی از  هرگز نخواهیم دانست که تصویر تاریکی که از امپراطوري روم. قالب ریخته است

  .طرد و محکوم ساختن رنگ آمیزي شده است

. شود دهد، و در یافتن جنبۀ قابل محکومیت در هر چیز دچار اشکال نمی یوونالیس همه چیز را موضوع شعر قرار می

تاکنون پندار » ش افتند؛ایم و اعقاب ما هرگز نخواهند توانست از ما پی به حد اعالي گناه رسیده«پندارد که  چنین می

کند که  عوام الناس را مالمت می. ریشۀ فساد دنبال کردن ثروت بدون قید و بند اخالقی است. او صواب بوده است

توان ایشان را با نان و سیرك  آوردند، اما حاال می زمانی بر ارتشها فرمانروایی داشتند و شاهان را از تخت به زیر می
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ها،  از نفوذ و تأثیر چهره. عبارتی است که شور حیات یوونالیس موجب بقاي آنها شده استاین یکی از دهها . خرید

پذیرند  البسه، رسوم، عطریات، و خدایان شرقی کراهت دارد؛ به پیوستگی قومی یهود که دیگران را به خود نمی

زرگ بودند اما هرگز ـ اخالف منحط مردمی که روزگاري ب» یونانیکان حریص«کند؛ و بیش از همه  اعتراض می

ناوطن «هاي  از خبرچینهایی که مانند رگولوس پلینی با گزارش دادن گفته. شمارد درستکار نبودند را حقیر می

گردند، از پرو کنسولی که با منافع  زنند، از میراث خوارانی که گرد مردان بیفرزند می ثروتی به هم می» پرستانه

گذراند، و از وکالي زرنگی که دعاوي را مانند تار  رات عمري را با تجمل میحاصل از یک دوره فرمانداري در مستعم

رویها و انحرافات جنسی، از عیاشی که پس از ازدواج متوجه  از همه بیشتر از زیاده. ریسند نفرت دارد عنکبوت می

عطر و هوسهایشان شود که هرزگیهاي سابق او را از مردي ساقط کرده است، از جوانان خودآرایی که رفتار و  می

پندارند آزادي زنان به معنی برخاستن تمایز میان ایشان و  سازد، و از زنانی که می ایشان را از زنان غیر قابل تمیز می

.مردان است متنفر است

  پوستوموس در فکر ازدواج است،. ساتیر ششم که شدیدترین آنهاست به جنس لطیف تخصیص داده شده است

کند که این کار را مکن، و سپس شاعر زنان روم را به صورتی خودخواه، تند زبان، خرافی،  ذر مییوونالیس او را برح

گوید هر بار که ازدواج کنند به طالق  کند و می مسرف، جنگی، مغرور، خودپسند، دعوایی، و زناکار توصیف می

دهند، و هر  از آن بدتر ادبیات می دل به ورزش و. پرورند انجامد و، به جاي پرورش فرزند، سگ در دامن خود می می

آه، کاش خدایان ما را از زن «کنند ـ  خوانند و معانی بیان و فلسفه تف می چه بگویی در جواب شعر ویرژیل می

زن خوب . شود گیرد که در همۀ شهر زنی که در خور ازدواج باشد کمتر یافته می چنین نتیجه می» !دانشمند برهانند

کند که پوستوموس به فکر ازدواج افتاده است و حال آنکه  تعجب می. زاغ سفید شگفت انگیزتر پرندة نایاب است و از

و پل آیمیلیوس چندان دور . آور در اختیار است هاي بلند و سرسام آنهمه افسار در دسترس است، آنهمه پنجره«

و و در شهري آرام در ایتالیا سکونت اند بیرون ش و از این تیمارستان که نامش را روم نهاده. نه، مجرد بمان» .نیست

هایی که در شرف سقوط است و از یونانیان در امان  کن که در آن مردم شریف را ببینی و از جانیان و شاعران و خانه

ساده . زحمت چنان طوالنی و شهرت چنین کوتاه است. همت بلند را رها کن؛ هدف در خور آن کوشش نیست. باشی

رحم بیاموز، . ا بکار، همان قدر بخواه که حاجت گرسنگی و تشنگی و سردي و گرما را برآوريات ر باغچه  زندگی کن،

  .به کودکان مهربان باش، روح سالم را در بدن سالم نگاه دار؛ مگر کسی دیوانه باشد تا آرزوي عمر دراز کند

ور جهان در مقایسه با تماشاي نقایص همسایگان و حقارت نفرت آ. توان درك کرد این نحوه حال روحی را می

برد و با ابیات  التذاذ ما در این مورد با لغات کوچه گردانی که یوونالیس به کار می. رؤیاهاي کاري لذت بخش است

. اما بیان او را نباید عین واقع پنداشت. یابد هشت هجایی روان و عوامانه از طیبت غم آلود و سبک قوي او شدت می

عت که امیدوار بوده در روم به ترقی نایل نشده است؛ با چماق نفرتی که هرگز دعوي خشمگین بوده است؛ به آن سر

اصول اخالقی او بلند و صحیح بود، هر چند رنگ تصورات . انصاف نداشت به اطراف حمله ور شدن انتقامی شیرین بود

اخالقی که بدون ترحم یا احتیاط آمیز و توهمات مربوط به گذشتۀ آمیخته به فضیلت گرفته بود، با چنان موازین 

سنکا خبر داشت که این وسیلۀ تفریح . توان به محاکمه کشید فروتنی به کار رود هر نسلی را در هر کجاي عالم می

نیاکان ما شکایت داشتند، ما شکایت داریم، و اخالف ما شکایت خواهند داشت که «: نویسد می. چقدر قدیمی است

و وضع بشر   کنند، مردم روز به روز بیشتر به ورطۀ گناه سقوط می  ر تسلط دارد،اخالق ما فاسد شده، ناجنسی بر امو

اوامر و نواهی اخالقی   هاي سنت، اي است که در آن رشته در پیرامون فساد اخالق، زندگی به قاعده» .شود از بد بتر می

پاسبانان، براي آنکه ما را به نحو مذهب، اجبارات اقتصادي خانواده، عشق، و توجه غریزي کودکان، و مراقبت زنان و 

همچنانکه   یوونالیس بزرگترین هجاگوي روم است،. مشهود سلیم و به طور متوسط عاقل نگاه دارد، کافی هستند
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اند مطابق اصل بپنداریم همان قدر بر  اما اگر تصویري را که این دو ترسیم کرده. تاسیت بزرگترین مورخ رومی است

شود بدون سنجش  هاي پلینی برابر چشم ما مجسم می پذیر و متمدنی را که با خواندن نامهخطاییم که اگر صحنۀ دل

.کردیم بر خطا بودیم قبول می

III  - یک تن رادمنش رومی  

پدرش در نزدیکی . در کومو متولد شد، نامش را پوبلیوس کایکیلیوس سکوندوس نهادند 61هنگامی که در سال 

پدر شد، نخست  پوبلیوس، که خیلی زود بی. شت و در شهر حایز مقام مهمی بوددریاچۀ کومو مزرعه و ویالیی دا

، )پلینی مهین(توسط ویرگینیوس روفوس، فرماندار گرمانیاي علیا، و بعداً توسط عمش، کایوس پلینیوس سکوندوس 

ود کرد و اندکی این دانشمند پر کار کودك را پسر و وارث خ. مؤلف تاریخ طبیعی، به فرزندي برداشته و تربیت شد

. سال ایجاد اشتباه کرد 2000طبق مرسوم، جوان نام پدرخواندة خود را بر خویش نهاد، و از این راه . بعد درگذشت

در روم نزد کوینتیلیانوس درس خواند؛ این استاد در او عالقۀ به سیسرون را به وجود آورد ـ و مقداري از اعتبار روانی 

 39در هجده سالگی اجازة وکالت یافت؛ در . مدیون کوینتیلیانوس است  ن است،سبک پلینی، که به اسلوب سیسرو

 103در همان سال کنسول شد؛ در سال . سالگی او را انتخاب کردند تا خطابۀ خیر مقدم براي ترایانوس بخواند

قضایی خود بابت خدمات . شد» هاي روخانۀ تیبر و گندآبروهاي شهر متصدي بستر و کناره« 105کاهن، و در سال 

در اتروریا و بنونتوم و کومو و الورنتوم . توانست بزرگواري کند گرفت، منتها مردي ثروتمند بود و می مزد یا هدیه نمی

  .سسترس پیشنهاد کرد 3,000,000امالکی داشت، و براي خرید ملک دیگري 

خست یک تراژدي به یونانی و بعد ن: کرد مانند بسیاري از آریستوکراتهاي زمان خویش، خود را با نوشتن سرگرم می

اي او را مالمت گفتند، بدون پشیمانی به خبط خود  چون عده. بخش و احیاناً منافی اخالق نوشت مقداري شعر شادي

را پیشنهاد » ترین نفس شاعري ور شدن در نشاط و طیبت و شادي و دخول در روح بیرحم غوطه«اعتراف کرد و باز 

 97اي را براي انتشار انشا کرد و آنها را در فواصلی، از سال  ایش پسند افتاده، چند نامهه چون شنید نامه. خود ساخت

دهد  ها شرح می ها، که فقط براي عامه نیست و التذاذ محافلی که وي در نامه در این نامه. ، منتشر ساخت109تا سال 

تراز شده است و از مسائل مهمتر فلسفه و هاي تاریکتر زندگی روم اح نیز در آنها منظور بوده است، از توصیف جنبه

ارزش . کشورداري، بدین عنوان که براي منظوري که در نظر گرفته زیاده از حد جدي است، بدون ذکر گذشته است

.افکنند ها در صمیمیت با وقار آنها و در نور خفیفی است که بر خصایص رومی و عادات شریف زادگان می این نامه

اما چنان . خودپسندي العالج مصنفان در او نیز هست. صفا و تمامی طالقت بیان مونتنی را دارد آثار پلینی نیمی از

کنم که هیچ چیز به شدت آرزوي نام جاویدان در من تأثیر  اعتراف می«. شود آشکار که چندان باعث ناراحتی نمی

توان مطمئن بود که اگر  می«اید که افز گوید و چنین می از دیگران و از خود با فهم و ارجمندي سخن می» .ندارد

در هر صورت، پس از خواندن آثار یوونالیس و تاسیت، این » .شخص فضایل دیگران را بستاید، خود فضایل بسیار دارد

عمال و لساناً . کند کنیم که از همگنان خود به خوبی یاد می اي برخورد می خود اسباب راحت است که با نویسنده

آمادة عنایت و وام و هدیه دادن بود، و از شوهر یافتن براي خواهرزادة رفیقی گرفته تا بذل مال  بخشنده بود، همواره

اي بدهد  تواند به دختر خود جهیزیه چون خبر شد که کوینتیلیانوس نمی. به شهر زادگاه خود، از چیزي دریغ نداشت

رس براي دختر فرستاد و از ناچیز بودن سست 50,000خواست زن او شود،  که در خور مقام رفیع مردي باشد که می

سسترس داد تا حایز شرایط دخول به طبقۀ سوارکاران  300,000اي قدیم خود  به هم مدرسه. تحفه عذر خواست

شود؛ چون دختر یکی از دوستانش قرضهاي پدر را به میراث برد، پلینی قرضها را پرداخت؛ و با توجه به خطري که 

به شهر کومو، معبدي و مدرسۀ . ابهی به فیلسوفی که دومیتیانوس تبعید کرده بود وام دادمبلغ معتن  این کار داشت،

  .سسترس جهت کتابخانۀ عمومی داد 11,000,000اي و آموزشگاهی براي کودکان فقیر و حمامی بلدي و  متوسطه
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کند، اما در کومو  وم را طرد نمیر. اي است که به خانه یا زاد بوم خود دارد آنچه خصوصاً در آثار او دلپسند است عالقه

باغهاي خود و . در آنجا کار عمدة او خواندن است یا هیچ کار نکردن. یا الورنتوم، نزدیک دریاچه یا دریا، خوشتر است

مناظر کوه پشت آنها را دوست دارد؛ پلینی احتیاج به آن نداشت که تا زمان روسو بماند تا روسو التذاذ از طبیعت را 

با عطوفت بسیار از زن سوم خود کالپورنیا، از خلق شیرین و ذهن پاك، و شعف صمیمانۀ او از توفیق . دبدو بیاموز

و بسیاري ) پلینی چنین معتقد بود(کالپورنیا تمامی کتابهاي او را خوانده بود . گوید شوهر و کتابهاي او سخن می

اي پیک خصوصی داشت  خواند، و عده رد و به آواز میآو اشعار پلینی را به موسیقی در می  صفحات را از بر کرده بود،

کالپورنیا یکی از چندین زن . ساختند که چون پلینی دعواي مهمی در دادگاه داشت او را از هر پیشرفتی آگاه می

گوید که همینکه  پلینی از فروتنی وصبر و شجاعت دختري چهارده ساله سخن می. خوبی بود که اطراف او بودند

از زن پومپیوس ساتورنینوس . ناپذیري دارد و با بشاشت در انتظار مرگ نشست بر یافت که بیماري عالجنامزد شد، خ

کند که  از فانیا دختر تراسئا نقل می. هایش به شوهرش تغزالت عطوفت و التینی عالی بود راند که نامه داستان می

د، از خویشاوندي در مدت بیماري خطرناکی بدون شکایت تبعید را به خاطر دفاع از شوهرش، هلویدیوس، تحمل کر

طهارت او،   چه کامل است فضیلت او،«: گوید پرستاري کرد، خود بدان مبتال شد، و از همان مرد؛ آنگاه با شگفتی می

در تعقیب ماریوس پریسکوس . دهها دوست داشت که برخی بزرگ و برخی خوب بودند »!پرهیزکاري او، و شجاعت او

ی و ظلم در سمت پرو کنسول افریقا با تاسیت همکاري کرد؛ آن دو خطیب نطقهاي یکدیگر را به مناسبت نادرست

تاسیت با ذکر اینکه جهان ادبی، آن دو را به . کرد کردند، و هر یک در نطق خود تعارفاتی به دیگري می تصحیح می

پلینی مارتیالیس را . رساند داند پلینی را به آسمان عنوان نویسندگان طراز اول آن عصر با یکدیگر قرین می

سوئتونیوس را با خود به بیتینیا برد و به او کمک کرد تا . اي که خاص مقام اشرافی او بود شناخت، منتها از فاصله می

مجلس او از دوستاران ادبی و موسیقی و روایت شعر و نطق . را بدون داشتن فرزندي به دست آورد» حق سه فرزند«

در » .کنم در هیچ دورة دیگري، ادبیات این قدر زیاد مورد عالقه بوده باشد گمان نمی«: گوید می بواسیه. مملو بود

آن . لرزید کردند و رودخانۀ تمز از معانی بیان آنها می هاي دانوب و راین، آثار هومر و ویرژیل را مطالعه می کناره

اي ظریف و دوست داشتنی بود، ازدواجهاي توأم با عشق، عطوفت ابوین، اربابان  نیمۀ باالیی خود جامعهجامعه در 

دعوت شما را به «  :نویسد ها می پلینی در یکی از نامه. مهربان، دوستیهاي صمیمانه، و تعارفات ظریف در آن بسیار بود

که زود مرا مرخص کنید و در پذیرایی از من از اسراف  پذیرم، اما باید این توافق را از پیش داشته باشیم شام می

  » .بگذارید بر میز ما فقط گفتگوي فلسفی زیاد باشد، و حتی در التذاذ از آن هم حدي قایل شویم. خودداري نمایید

ه بیکار. کند اعضاي آریستوکراسی جدید بودند که از مستعمرات به روم آمده بودند غالب افرادي که پلینی توصیف می

. نبودند، چون تقریباً هر یک از ایشان مقام اداري داشت و در ادارة عالی امور امپراطوري در زمان ترایانوس سهیم بود

هاي او  نامه. خود پلینی در سمت پروپرایتور به بیتینیا رفت تا استطاعت مالی برخی شهرها را در آنجا اعاده دهد

دهد که پلینی  ها نشان می ضمام جوابهاي مغزدار ترایانوس؛ این نامهشامل تحقیقاتی است خطاب به امپراطور، به ان

دهد، هر چند به طور عجیبی در جزئیات نیز به راهنمایی امپراطور اتکا  مأموریت خود را با قدرت و شرافت انجام می

پس . خواهد عذر میدر نامۀ آخري، از اینکه زن بیمار خود را با دلیجان پست امپراطوري به وطن فرستاده است . دارد

شود، و پشت خود تصویري ارزنده از رادمنشی رومی و از ایتالیا  پلینی از صحنۀ ادبیات و تاریخ ناپدید می  از آن نامه،

.گذارد در خوشترین عصر آن باقی می

IV – انحطاط فرهنگی  

پس از ایشان در . شدند اقع میاگر قرار بود با منابع نور خفیفتري این افراد شاخص را احاطه کنیم، خود در ظلمت و

تعقل از انیوس تا تاسیت کوشش عظیم خود را کرده و مستهلک شده . ادبیات التینی مشرکان هیچ فرد بزرگی نبود
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زندگانی «تاسیت گذشتن و به وقایع نامۀ فضیحت بار سوئتونیوس به نام » هاي سالنامه«و » تواریخ«از عظمت . بود

دهد؛ در این کتاب، تاریخ به شرح حال و شرح حال به نقل  دن خواننده را تکان میرسی) 110سال (» مردان نامدار

شگون و معجزه و خرافات صفحات را آکنده است، و فقط انگلیسی مخصوص دورة الیزابت که . یابد قصه تنزل می

به درجۀ ادبیات ] براي انگلیسی زبانان[آن کتاب را ) 1606سال (فیلمون هالند در ترجمۀ خود معمول داشته است 

شاید . هاي فرونتو آن قدر اسباب ناراحتی نیست هاي پلینی به سطح نامه اما پایین رفتن از سطح نامه. باال برده است

هاي پلینی قیاس کنیم؛ برخی از آنها به واسطۀ  اند، و انصاف نباشد که آنها را با نامه ها براي انتشار نوشته نشده آن نامه

. اند، اما بسیاري از آنها اثري از مهر حقیقی معلم به شاگرد دارند بندي قدیمتر صدمه دیده تجسس جهت یافتن جمله

خود پشتیبانی می کرد ـ و آن بزرگترین ) 169سال ( » شبهاي آتیک«نویسی در  آولوس گلیوس از نهضت کهنه

آپولیوس و . به اوج خود رساندآن را » االغ طالیی«ارزش در ادبیات باستان است، و آپولیوس در  مجموعۀ چیزهاي بی

آمدند و آن شوریدگی ممکن است جزئاً به علت این حقیقت باشد که التینی مکتوب در افریقا  فرونتو از افریقا می

فرونتو حقاً معتقد بود که ادبیات را . کمتر از التینی مکتوب در روم از زبان مردم و جمهوري انحراف حاصل کرده بود

اما جوانی . دهند قویت کرد، همچنانکه نهال را با برگرداندن خاکی که دور ریشۀ آن است قوت میباید با زبان مردم ت

تقلید از شرق به راه افتاده بود و امکان متوقف ساختن آن در . شود دوبار نصیب انسان یا ملت یا ادبیات یا زبان نمی

شاگرد فرونتو، آن زبان را . شد ات و زندگی میزبان یونانی مشترك شرق هلنیستی و روم شرقی زبان ادبی. میان نبود

اي که دربارة جنگهاي  زنده» تواریخ«آپیانوس یک تن یونانی اسکندرانی مقیم رم، براي . خود برگزید» تفکرات«براي 

کالودیوس آیلیانوس، که هم از حیث نژاد و هم از حیث تولد . یونانی را انتخاب کرد) 160در حد سال (روم نوشت 

نیم قرن بعد، دیون کاسیوس، سناتور رومی، تاریخ روم خود را به یونانی نوشت، و رهبري . د، نیز چنین کردرومی بو

گشت؛ این بازگشت به سوي روح یونانی نبود، بل به سوي روح شرقی بود که  ادبیات از روم به شرق یونانی باز می

.ادبیات التینی پدید آمدند، اما آنها قدیسان مسیحی بودنددر روم بعدها افراد بزرگی در . برد زبان یونانی را به کار می

سازي،  قدرت فنی مدتی باقی ماند و معماري، مجسمه. هنر رومی آهسته تر از ادبیات رومی رو به انحطاط رفت

مجسمۀ سر نروا در واتیکان آن واقعپردازي زندة تصویرهاي دورة فالویوس را با . نقاشی، و موزاییک خوب پدید آورد

سازي  هادریانوس کوشید تا مجسمه. خود دارد؛ و ستون ترایانوس، با وجود ناپختگی بسیار، نقش برجستۀ جالبی است

سازي به عظمت فیدیاس نیافت تا مانند پریکلس او را بنوازد، آن الهام که  قدیم هلنی را از نو احیا کند، اما مجسمه

آکتیون به جنبش درآورده بود در عصر محدودیت نفس و رضایت  یونان را پس از نبرد ماراتون، و روم را پس از جنگ

هاي نیم تنۀ هادریانوس با خطوط نرم هلنیستی که دارند فاقد بیان قوي هستند؛  مجسمه. و صلح رخت بسته بود

سرهاي پلوتینا و سابینا زیبا هستند، اما تصاویر آنتینوئوس با بیمزگی زنانۀ پر زرق و برق خود بیننده را عقب 

آن کار به بیان طبیعی قوي و . العمل کهنه پرستانۀ هادریانوس اشتباه بوده است رود که عکس احتمال می. زنند می

تمایز افراد، که در پیکرتراشی دورة فالویوس و ترایانوس مشهود است و در سنت و خصایص ایتالیا ریشۀ محلی دارد، 

  .راه کمال طبیعت خود رسد مگر از هیچ چیز به دورة پختگی نمی. خاتمه بخشید

الاقل یک بار به کمال رسید، و آن در . در دوران حکومت آنتونینها، مجسمه سازي روم نمود ماقبل آخر خود را کرد

. اند اندام زن جوانی است که سرپوشیده و البسۀ حقیر او با لطف سحرانگیز و قدرت و استحکام خطوط قالبگیري شده

لیوس، نیز تقریباً به همان خوبی است، به نحوي اشرافی ظریف است و آن قدر شهوي زن مارکوس آور  پیکر فاوستینا،

از نیم تنۀ جوان . از خود مارکوس آورلیوس به صدها نوع پیکر تراشیده یا ریخته شد. که با کنایات تاریخ توافق دارد

پوش مجعد مو در همان  رهلوح و در ضمن بسیار حساس که در کاپیتولینوس است گرفته تا استاد ز متفکر و ساده
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سوار بر اسب آشناست، که از وقتی » امپراطور آورلیوس«هر سیاحی با مجسمۀ برنزي با شوکت و جالل . مجموعه

  .میکالنژ آن را مرمت کرد میدان کاپیتول روم را تحت سلطۀ خود درآورده است

اي یا  هاي افسانه یستی تراشیدن صحنهرسم اتروسکی و هلن. نقش برجسته تا به آخر هنري مورد عالقۀ رومیان بود

تاریخی روي تابوت در زمان هادریانوس، که امید به نامیرایی در آن بیشتر به صورت شخصی و حتی جسمی 

یازده قاب، که از طاقهاي نصرتی که به یادبود . آمد و دفن مرده به جاي سوزاندن آن رسم شد، بازگشت درمی

هیچ . دهند سبک ناتورالیسم را در کمال خود نشان می اند، بازماندهبودند،  هاي مارکوس آورلیوس ساخته لشکرکشی

اند، هر یک از افراد فرد مشخصی است؛ مارکوس آورلیوس، که بدون  کس را بهتر و مطبوعتر از آنچه بوده نساخته

پذیرد، به نحو دلپسندي بشري است؛ و شکست خوردگان به صورت وحشیان  را می اي تکبر انقیاد دشمن از پا افتاده

، سنا و 174در سال . اند، بل افرادي هستند در خور آن تقالي طوالنی که براي آزادي خود کرده بودند نموده نشده

لهام گرفتن از ستون با ا. مردم روم آن ستون مارکوس آورلیوس را برپا کردند که هنوز هم زینت میدان ستونها است

ترایانوس، این ستون جنگهاي مارکومانها را با هنري سلیم تصویر کرده که فاتحان و مغلوبان را یکسان محترم شمرده 

مسابقات رزمی کمتر ظالمانه و قوانین . روح امپراطور به تشکیل هنر و اصول اخالقی زمانش کمک کرده بود .است

زشتی و هرزگی ادامه داشت، مانند تمامی . اج ظاهراً با دوامتر و رضایت آمیزتر بودنسبت به ضعفا جانبدارتر بود؛ ازدو

ازمنه و اوقات در میان اقلیتی از مردم علناً، و در میان اکثریت مردم پنهانی؛ اما با شخص نرون این کیفیت به قلۀ 

شدند یا به مذاهب جدید  ي آور میمردان و زنان باز به مذهب قدیم رو. خود رسیده از آن گذشته، و دیگر باب نبود

روم در این هنگام فیلسوف فراوان داشت، مارکوس آورلیوس . سپردند، و فیلسوفان با این تغییر موافق بودند سر می

فیلسوفان از کرم و قدرت مارکوس . کرد گفت؛ و وجودشان را تحمل می کرد، به آنان خوشامد می آنها را دعوت می

گرفتند، نطقهاي  رسیدند و انعام می را کردند، دربار او را شلوغ کرده بودند، به مشاغل می آورلیوس حداکثر استفاده

گشودند، در وجود شاگرد امپراطور خود، ختم و تجزیۀ فلسفۀ باستان را به  کردند، و مکاتب بسیار می شمار می بی

  .جهان تقدیم داشتند

V – امپراطور فیلسوف  

رگ در خیمۀ خود نشست تا افکار خود را دربارة زندگی و سرنوشت بشر به مارکوس آورلیوس شش سال قبل از م

شاید هم چنین . توانیم یقین حاصل کنیم که خطاب به خود براي عامه نوشته شده است نمی. صورت منجز درآورد

 باشد، چون حتی قدیسان نیز خودپسندند و بزرگترین مردان اهل عمل لحظات ضعفی دارند که در آن به صرافت

بیشتر تعلیماتی که فرونتو در التینی به او داده بود در . اي نبود مارکوس آورلیوس مؤلف خبره. افتند کتاب نوشتن می

در » هاي زرین اندیشه«آن، این  اضافه بر. نوشت این هنگام به هدر رفته بود، چون مارکوس آورلیوس به یونانی می

سامان و غالباً مکرر و گاه  اگر غیر مرتبط و بی. اند شده فواصل سفر و حرب و شورش و محنتهاي متعدد نوشته

کتاب فقط از لحاظ محتواي آن ـ لطف و صفاي آن، شهود نیمه آگاهانۀ فردي . بیروحند، باید عذر آنها را پذیرفت

  .مشرك مسیحی و روحی باستانی قرون وسطایی ـ ارزش دارد

دانست، بل آن را مکتب  ه را توضیح نظري الیتناهی نمیمارکوس آورلیوس، مانند غالب متفکران زمان خود، فلسف

خدا بیندیشد؛ برخی اوقات مانند   دهد که دربارة چندان به ذهن خود زحمت نمی. شناخت فضیلت و طریقۀ زندگی می

داند، اما پس از آن اعتراف کیش قدیم رومیان را با پرهیزکاري  معترف است که هیچ نمی. گوید الادریه سخن می

دربارة » زیستن در عالمی بدون خدایان یا مقام االهی براي من چه ارزشی دارد؟«: پرسد می. پذیرد ساده میمردم 

اعتناي سفر  گوید و، در همه حال، همان وضع بی ذات االهی، گاه به صورت مفرد و گاه به صورت جمع سخن می

کند، اما در خلوت فکر خود وحدت وجودي  یم میگزارد و قربانی تقد به خدایان قدیم علناً نماز می. پیدایش را دارد
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مانند هندوها به اتکا و ارتباط مقابل انسان و جهان معتقد . است و سخت تحت تأثیر نظم عالم و خرد خدا قرار دارد

آمیز اندامها، قدرت، ذهن، و تنفس به کمک اندکی غذا به  از رشد کودك از تخمی کوچک، تشکل معجزه. است

یابیم در عالم  تقد است که اگر بتوانیم بفهمیم، همان نظم و قدرت خالقه را که در انسان میمع. آید شگفت می

در تمامی چیزهاي قابل تعقل، عقل ..  . .تمامی چیزها به یکدیگر داللت دارند و آن رابطه مقدس است«. خواهیم یافت

آیا ممکن است  …. انتشار داردیک خدا، یک ماده، یک قانون، یک حقیقت، در همه چیز . مشترکی موجود است

به اشکال وفق دادن شر و عذاب و بدبختی به ظاهر  »نظمی باشد؟ نظمی واضح در تو و در همه چیز و همه کس بی

توانیم محل هیچ عنصر یا واقعه را در طرح اشیا تعیین کنیم،  گوید ما نمی اما می. ناحق با پروردگار خیر معترف است

باشیم؛ و کیست که مدعی چنان دید کلی باشد؟ بنابراین براي ما کاري گستاخانه و مضحک مگر آنکه کل را دریافته 

است که جهان را به داوري کشیم؛ عقل در آن است که محدودیت خود را بشناسیم، درصدد آن باشیم که اجزاي 

براي . مکاري کنیمهماهنگ نظم عالم باشیم، بکوشیم عقل کل را در پس ظاهر جهان درك، و با طیب خاطر با آن ه

افتد که در  ـ یعنی آنچنان اتفاق می» افتد هر چه اتفاق بیفتد به حق اتفاق می«کسی که به این نظریه رسیده باشد 

هر چیز که طبیعی باشد براي آن . هیچ چیز نیست که موافق طبیعت باشد و شر باشد«. افتاد جریان طبعت اتفاق می

حکم عقل عالم متعین است، و آن منطق بالذات کل است؛ و هر جزء باید  همه چیز به. فهمد زیباست کسی که می

همان کلمه که آنتونینوس (» آسایش خیال«یا » امنیت خاطر«. سهم ناچیز و سرنوشت خود را با نشاط پذیرا شود

ده در قبول ارادي چیزهایی است که به وسیلۀ طبیعت کل اشیا به تو سپر) هنگام مرگ به جاي اسم شب ذکر کرد

هیچ چیز نیست که براي من زودتر یا دیرتر . اي عالم، هر چه با تو هماهنگ باشد با من هماهنگ است ».شده است

اي طبیعت، هر چیز که فصول تو فرا آورد براي من میوه است، همۀ چیزها از . از موقع باشد و براي تو سر موقع

  .رددگ توست، همۀ چیزها در توست، و همه چیز به سوي تو باز می

تواند انسان را راهبر شود؟ فقط یک چیز ـ  پس چه چیز می«. علم فقط به عنوان ابزار زندگی خوب ارزشی دارد

خود مستقیم باش، یا مستقیم «. و آن نه به صورت منطق یا آموختن، بل به صورت تعلم مدام تعالی اخالقی» فلسفه

  .فضیلت همان حیات عقلی است. شد بخشیده استخداوند به همه کس نفس باطنی رهبري که همان عقل با» .شو

کند، خود را در الیتناهی  گذرد، صورت آن را بررسی می از درون تمامی عالم می. اصول ذات متعقل از این قرار است

آیند هیچ  کند که آنان که پس از ما می شود، و درك می دهد، تجدید ادواري همه چیز را شامل می زمان بسط می

اگر   اند؛ بل به لحاظی آن که چهل ساله است، اند چیزي بیشتر ندیده ینند و آنان که پیش از ما آمدهب چیز نو نمی

  .اند و خواهند بود دیده است مطلقاً فهمی دارد، به حکم همین اتحاد، صورت همۀ چیزها را که بوده

لذت نه خیر است نه «. دارد میپندارد که مقدماتی که چیده است او را به پارسایی وا  مارکوس آورلیوس چنین می

سخن ) طیوه(در تباي  آنتونینوسگوید که گویی  کند، و گاه چنان سخن می تن و تمامی اعمال آن را طرد می» .مفید

:راند می

..  . .د فردا مومیایی با خاکستر خواهد بودارجند، و آنچه دیروز مخاطی کوچک بو بنگر که آدمیان چه زودگذر و بی

بینوایی   و با چه تنۀ …. تمامی فضاي زندگی انسان اندکی بیش نیست، و با این وصف با چقدر مصایب آکنده است

  . آن را از درون به برون بگردان و ببین چگونه چیزي است..  ! .باید گذرانده شود

باید چنان در کار خود مستغرق باشد که . الیق و خشم یا کین جسمانیاي باشد آزاد از هوسها و ع ذهن باید قلعه

ارزش هر فرد درست به اندازة آن چیزهایی است که خود را «. تخاصم بخت یا نیشهاي خصومت را تقریباً درك نکند

ن آن است که راه برخورد با ایشا. کند که در این جهان افراد بد هم هستند با اکراه تصدیق می» .کند مشغول آنها می

اگر کسی به تو «. قربانیان عاجز خطاهاي خود به حکم اوضاع و احوال خارجند: به یاد آوریم که ایشان نیز انسانند
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سازد، به  اگر وجود افراد شر تو را مغموم می» .بدي روا داشته زیان آن از اوست؛ تکلیف تو آن است که او را ببخشی

تمامی مردم، از نیک و بد، . اند ي و آنهمه فضایل که در اشخاص ناکامل آمیختها فکر آن همه افراد نیک باش که دیده

به «. برادرند، در یک خدا خویشاوندند، حتی زشت روترین فرد بربر شارمند سرزمین پدري است که ما همه از آنیم

نماید؟ برعکس، هیچ  اي غیر عملی می  آیا این فلسفه» .عنوان آورلیوس، روم وطن من است؛ به عنوان انسان، جهان

فردي که حقیقتاً نیک باشد از . چیز به اندازة خصلت و مشرب خوب، در صورتی که صمیم باشد، غلبه ناپذیر نیست

  .گذارد بدبختی مصون است، زیرا که هر شري بدو برسد، باز هم روح او را برایش به جا می

و فروتن و آزاده  …و بزرگوار و خوشخو و دوراندیش  شود که تو عادل که رخ داده است مانع از آن می] شر[آیا این 

از این کارها چه ساخته است که نگذارد . چنین بینگار که مردم ترا لعنت کنند، بکشند، قطعه قطعه کنند …باشی؟ 

اي زالل و صافی بایستد و آن را لعن کند، چشمه  ذهن تو پاك و بخرد و هوشیار و عادل باشد؟ اگر مردي کنار چشمه

ز از بیرون دادن آب پاك باز نخواهد ماند؛ اگر آن مرد پلیدي در آن بیندازد یا نجاست، چشمه به سرعت آنها را هرگ

در هر مورد که مصیبتی بر تو وارد آمد، به یاد داشته باش که  …. شسته بیرون خواهد کرد و باز نیالوده خواهد بود

بینی که آن  می ….حمل آن با بزگواري خوشبختی استاین مصیبت بدبختی نیست و ت: این اصل را به کار بندي

تواند آن چنان زندگی کند که آرام به پیش برود و همچون وجود  چیزها چه معدودند، اگر مردي به چنگ آورد می

  .خدایان باشد

ر اشتغال داشت ناگزی» انجیل پنجم«در آن حال که به نوشتن . الوصف، زندگی مارکوس آورلیوس آرام پیش نرفت مع

شد و  بود ژرمنها را بکشد، و در پایان عمر وقتی با مرگ مواجه شد هیچ تسالي خاطري در آن پسر که جانشین او می

.گردند روح و جسم یکسان به عناصر اصلی خود باز می. هیچ امیدي به خوشبختی در آن سوي گور نداشت

کند، آن ارواح که پس از  به فنا هستند جا باز میهاي دیگر که محکوم  ها براي تن  زیرا همچنانکه تحول و انحالل تن

شوند و براي ارواح دیگر  اي عالم تبدیل گردیده منتشر می به عقل نطفه ….اند خاتمۀ وجود زندگی، به هوا رها شده

این را نیز  …. اي، در آنچه تو را پدید آورد ناپدید خواهی شد تو همچون جزئی موجود بوده..  . .کنند جا باز می

پس از این فضاي کوچک زمانی با موافقت با طبیعت بگذر و به سفرهاي خود با خوشنودي  …. کند یعت اراده میطب

و آن درخت را که . کند افتد، و آن طبیعت را که او را پدید آورد تبارك می خاتمه ده، همچنانکه زیتون چون برسد می

  .گذارد بر آن رویید سپاس می

VI - کومودوس  

نزد «: ر گارد از مارکوس آورلیوس محتضر سؤال کرد که اسم شب چه باشد، وي در جواب گفتهنگامی که افس

آفتاب طالع در آن هنگام نوزده سال داشت و جوانی نیرومند و » .آفتاب طالع برو؛ آفتاب من در شرف غروب است

ورلیوس، قدیس بیمار، از به جاي مارکوس آ. خودنما و بدون منع اخالقی و عاري از اعتقادات اخالقی و ترس بود

رفت که سیاست ادامۀ جنگ را تا حد پیروزي یا مرگ اتخاذ کند؛ ولی کومودوس به  کومودوس توقع بیشتري می

قرار بود دشمن از مجاورت دانوب عقب بنشیند، بیشتر اسلحۀ خود را تسلیم کند، . دشمن پیشنهاد صلح فوري کرد

نفر از سربازان  13000ند، ساالنه باجی به صورت غالت به روم بپردازد و تمامی اسیران و سربازان رومی را باز گردا

تمام روم به جزم مردم آن، کومودوس را محکوم کردند؛ از اینکه شکار . خود را وادارد که در لژیونهاي رومی وارد شوند

الوصف، در  مع. گان او برخاستدر دام افتاده را گذارده بود بگریزد تا باز روزي دیگر به جنگ برخیزد دود از سر سرکرد

  .هاي دانوب مزاحمتی فراهم نیامد ها و دره دورة حکومت کومودوس از جانب اقوام ساکن در کناره

شهریار جوان، هر چند بزدل نبود، به حد کافی جنگ دیده و از آن سیر شده بود؛ براي لذت بردن از روم به صلح 

سابقه کشید ـ به هر  را دست انداخت و عوام الناس را زیر بار تحف بی همینکه به پایتخت بازگشت، سنا. نیازمند بود
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چون در سیاست میدانی براي نیروي وافر خود نیافت، در امالك امپراطوري به شکار . دناریوس بخشید 725شامندي 

الء عام حیوانات درنده پرداخت و در جنگ با شمشیر و تیر و کمان چنان مهارتی به هم رساند که مصمم شد در م

راند، و در میدان  تا مدتی کاخ را رها کرد و در مدرسۀ گالدیاتورها ساکن شد؛ در مسابقات ارابه می. نمایش دهد

دادند توجه داشتند  شود که افرادي که با او مصاف می چنین فرض می. جنگید مسابقات رزمی با حیوانات و افراد می

که بدون کمک و قبل از صبحانه با اسب آبی، فیل، و ببر بجنگد، کاري  داد که بگذارند او فاتح شود؛ اما اهمیتی نمی

. چنان تیرانداز کاملی شد که با صد تیر در یک نمایش صد ببر را کشت. شد که امتیازي هم براي امپراطور تلقی نمی

آنکه  د را بیکشت، و مر کرد تا یوزپلنگی بر جانی محکومی بجهد، آنگاه حیوان را با یک تیر می آن قدر صبر می

ثبت کنند؛ و » هاي روزانه کرده«واداشته بود تا شاهکارهایش را در . گذارد تا باز بمیرد آسیبی دیده باشد به جا می

.جنگید از خزانۀ کل به او مواجب بدهند اصرار داشت بابت هر بار از هزار بار که به عنون گالدیاتور در میدان می

ایشان متکی شویم، مانند تاسیت، از نظرگاه و سنن آریستوکراسی آزرده تاریخ مورخانی که در این مورد باید به 

اطمینان . اند تاریخ است و تا چه اندازه انتقام ها که نقل کرده توانیم بدانیم تا چه اندازه این شگفتی اند؛ ما نمی نوشته

 300زن و  300داده، حرمی از  یالمال را هدر م باخته، پول بیت خورده و قمار می داریم که کومودوس مشروب می

مند بوده است که جنس خود را حتی در مسابقات عمومی گاه به گاه تغییر دهد یا الاقل با  شاهد داشته، و عالقه

کومودوس فرمان داده بود . اند داستانهایی از ظلم باور نکردنی بر او براي ما نقل کرده. پوشیدن لباس زنان چنان کند

اي از زنان سرسپردة ایسیس را مجبور کرد  ا یک بازوي خود را به نشانۀ پرهیزکاري قطع کند؛ عدهیکی از عابدان بلون

کشت؛ افراد لنگ  آن قدر با میوة کاج به سینۀ خود بکوبند تا بمیرند؛ مردم را بدون تبعیض با گرز هرکولسی خود می

. اي او به نام مارکیا ظاهراً مسیحی بوده استه یکی از معشوقه ….کشت کرد و یکایک را با تیر و کمان می را جمع می

عالقۀ . گویند به خاطر او برخی مسیحیان را که محکوم به خدمت در معادن ساردنی شده بودند عفو کرده است می

اي دوست داشتنی بوده  مارکیا به او مبین آن است که در این مرد، که حیوانیتر از هر حیوان وصف شده است، ماده

  .آن را ثبت نکرده است است که تاریخ

اي چید  اش لوکیال توطئه عمه. وي نیز مانند اسالف خود از ترس مقتول شدن به وحشیترین انواع خشونت دچار شد

اش را اعدام کردند، و با دلیل یا به ظن شرکت در آن توطئه آن قدر  آن را کشف کرد، دستور داد عمه: تا او را بکشد

اند که اندکی بعد کمتر کسی باقی مانده بود که در زمان مارکوس آورلیوس مقامی افراد صاحب مقام را به قتل رس

  .داشته بوده باشد

و وحشتی . سخن چینان که تقریباً مدت یک قرن ناپدید شده بودند باز به فعالیت پرداختند و طرف عالقه واقع شدند

آن طور که در سنت (ومت را به او سپرد و پس از گماردن پرنیس به فرمانداري، زمام حک. جدید بر روم مستولی شد

حکومت وحشت مخصوص . کرد پرنیس خوب اما بیرحمانه حکومت می. خود را به هرزگی جنسی رها کرد) آمده است

امپراطور که ظن برده بود پرنیس در صدد خلع اوست، . خود را تنظیم کرد و تمامی مخالفان خود را به کشتن داد

پرنیس را به سنا تسلیم کرد، و سنا نیز مانند سناي زمان   را تسلیم سنا کرده بود،مانند تیبریوس که سیانوس 

و در فساد و ) 185سال (جانشین پرنیس شد   کلئاندر، که سابقاً غالم بود،. تیبریوس عمل انتقامجویی را تکرار کرد

آورد، هر رأي که از دیوانی  ظلم از پرنیس هم پیش افتاد؛ هر شغل و مقام را ممکن بود با رشوة مناسبت به دست

. شدند می  گیري کشته به فرمان او سناتورها و سلحشوران به بهانۀ خیانت یا خرده. شد ممکن بود نقض شود صادر می

امپراطور . ، مردم ویالیی را که کومودوس در آن ساکن بود محاصره کردند و مرگ کلئاندر را خواستند1910در سال 

. الیتوس، کلئاندر، پس از سه سال زمامداري چنین تشخیص داد که اجلش فرا رسیده است. آرزوي ایشان را برآورد

روز آخر سال . روزي، بر حسب تصادف، صورت مجرمین را دید که نام هواداران و دوستان او و نام مارکیا در آن بود
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ري که کومودوس براي بخشید، ورزشکا مارکیا جام زهري به کومودوس داد، و چون آن زهر بتدریج اثر می 192

.هنگام مرگ جوانی سی و یکساله بود. کشتی گرفتن نزد خود داشت او را در حمام خفه کرد

مرزهاي آن تا . هنگامی که مارکوس آورلیوس مرد، روم به اوج ارتقاي خود رسیده بالفعل اثر انحطاط را بر خود داشت

اخل قفقاز و روسیه، و تا دروازة دولت اشکانیان توسعه یافته در داخل اسکاتلند و صحراي افریقا، در د  آن سوي دانوب،

براي آنهمه مردمان و ملل مختلف و ادیان گوناگون اتحادي به وجود آورده بود که اگر در زبان و فرهنگ نبود . بود

بادل اجناس اي یافته بود که در آن ت آن اتحاد را به صورت جمهوري پر هیمنه. الاقل در قانون و اقتصاد متحد بودند

شد؛ و مدت دو قرن قلمرو وسیع را از تاخت و تاز بربرها حفظ کرده و امنیت و  اي انجام می سابقه با وفور و آزادي بی

هرگز . دید تمامی دنیاي متمدن آن را به صورت مرکز عالم، و شهر قدر قدرت و جاوید می. آرامش به آن بخشیده بود

  .نان قدرتی به هم نرسیده بوددر گذشته چنان ثروت و چنان شکوه و چ

الوصف، در میان آن پیشرفت و ترقی که روم را در این قرن دوم درخشنده ساخته بود، از تمامی بذرها بحرانی سر  مع

مارکوس آورلیوس با تعیین کومودوس به جانشینی خود و با . بیرون زده بود که ایتالیا را در قرن سوم ویران ساخت

اختیارات را در دست امپراطور متمرکز ساخت، تا حد زیادي، به این در هم شدن شدید  جنگهایی که بیش از پیش

کومودوس مزایایی را که مارکوس آورلیوس در زمان جنگ به خود تخصیص داده بود در . اوضاع کمک کرده بود

ی، و حس شد، استقالل شخصی و محل هر چه قدرت و تکالیف دولت افزوده می. دوران صلح براي خود حفظ کرد

نهاد؛ و ثروت ملل با مالیاتهاي روزافزون جهت نگاهداري دستگاه اداري که پیوسته توسعه  ابتکار رو به نقصان می

ثروت معدنی ایتالیا تقیل . شد تمام شد هاي جزیی و تمامی ناپذیر که براي دفاع الزم شمرده می یافت و حمله می

ده بود، روش زراعت به دست غالمان از کار مانده بود، مخارج و یافته بود، بیماري و قحط تلفات فاحش وارد آور

صنایع ایتالیا به واسطۀ رقابت مستعمرات . خیریات دولت خزانه را به ته کشیده و ارزش مسکوك را پایین آورده بود

که راکد شده کرد تا تجارت خارجی را  دادند، و هیچ دولتمرد اقتصادي ظهور نمی بازار خود را در آن نقاط از دست می

  .بود با توسعۀ قدرت خرید در داخل تالفی کند

در ضمن این مدت، مستعمرات از اجحافات سوال، پومپیوس، قیصر، کاسیوس، بروتوس، و آنتونیوس به خود آمده، 

بهبود یافته بودند؛ کاردانیهاي قدیم ایشان احیا شده، صنایع ایشان شکفته بود، و ثروت جدیدشان مخارج علوم و 

کردند، و سرکردگانشان فرمانده آن هنگها بودند؛ چیزي  پسرانشان هنگها را پر می. پرداخت فه و هنر را میفلس

جریان فتح خاتمه یافته، هنگام . کردند آوردند و سرکردگان خود را امپراطور می گذشت که ایتالیا را به امان می نمی

.کردند جذب می عکس شدن آن بود؛ از آن پس تسخیرشدگان فاتحان را در خوب

مغز فعال روم، چنانکه گویی از این شکستها و مسائل آگاه شده باشد، در انتهاي عصر آنتونینها به خستگی فرهنگی و 

فقدان حق رأي عملی در ابتدا در مجالس و سپس در سنا آن محرك ذهنی را که از فعالیت سیاسی . روحی دچار شد

از آنجا که امپراطور تقریباً تمامی اختیارات را در دست . ود از میان بردش آزاد و حس آزادي و قدرت منتشر ناشی می

روز به روز عدة بیشتري از شارمندان، حتی در میان . شارمندان تقریباً تمامی مسئولیتها را به او واگذاردند  داشت،

ه کارهاي خصوصی رفتند، و ب هاي خود می کشیدند، به میان خانواده طبقۀ اشراف، از کارهاي عمومی دست می

شارمندان به صورت ذرات درآمدند، و درست در آن موقع که اتحاد بظاهر کاملتر از همه وقت . ورزیدند اشتغال می

دلسرد شدن از دموکراسی با دلسرد شدن از حکومت سلطنتی . نمود، جامعه اندك اندك از داخل در هم پاشید می

اي بود که با گمان اینکه مسائل روم حل شدنی  غالباً افکار بیفایدهمارکوس آورلیوس » هاي زرین اندیشه«. دنبال شد

فلسفۀ . توان با نسل عقیم و صلحجو مدتها دور نگاه داشت، سنگینتر شده بود نیست، که بربرهاي کثیرالنسل را نمی

تقریباً تمامی . فتپذیر رواقی، که با وعظ کردن نیرو و قدرت آغاز شده بود، با موعظۀ توکل و تسلیم، و رضا خاتمه می
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سال فلسفۀ رواقی براي طبقات باالتر علی البدل مذهب بود، اکنون  400مدت . فیلسوفان با مذهب آشتی کرده بودند

گرداندند و به محرابهاي خدایان رو  علی البدل به کناري نهاده شده بود و طبقات حاکم از کتابهاي فیلسوفان رو می

شکفت، و از این  شرك نیز مانند ایتالیا فقط به کمک می. ك نیز رو به انهدام بودو با این وصف، کیش شر. آوردند می

هاي معابد آن، اسامی  شرك فلسفه را تسخیر کرده بود؛ اما به همان زودي، در آستانه. جهت در شرف نیستی بود

زي باور نکردنی مسیح عصري بود که با رستاخیز مستعمرات و پیرو. رسید خدایان جدیدالورود با احترام به گوش می

  .سنگین شده بود

  

فصل بیست و یکم

  ایتالیا

  

I  - فهرست شهرها  

اکنون اجازه دهید در اوج این عظمت زودگذر، اندکی درنگ و تأمل کنیم و بکوشیم به این نکته پی بریم که قلمرو 

انی اهالی ایاالت روم را مفتون ما بیش از آنچه باید در این کانون فروزان، که زم. امپراطوري بزرگتر از شهر رم بود

در واقع دیگر روح و حیات آن قلمرو . خویش ساخته بود و از آن پس مورخان را افسون کرده است، درنگ کردیم

عظیم در پایتخت فاسد و و محتضر جاي نداشت، بلکه نیرو و سالمت به جا ماندة آن، بسیاري از زیباییهایش، و 

از اهمیت واقعی رم، و توفیق . در والیات و ایتالیا جایگیر شده بود قسمت اعظم حیات معنوي امپراطوري

توانیم استنباط صحیحی داشته باشیم، مگر آنکه این شهر  انگیزش در سازماندهی و استقرار نظم و آرامش، نمی شگفت

  .بکنیماند گردشی  را ترك کنیم و در هزار شهري که اجزاي سازندة امپراطوري و دنیاي روم بوده

چگونه باید این مهم را آغاز کنم؟ اینهمه نقاط «: پرسد کند، از خود می در آغاز توصیفی که پلینی مهین از ایتالیا می

تیوم در اطراف و جنوب رم ال» !متعدد ـ که کسی را یاراي برشمردنشان نیست ـ با اینهمه شهرتی که هر یک دارند

قرار داشت که زمانی مادر آن بود، سپس دشمنش شد، و دیگر بار انبار غلۀ آن گشت، و سرانجام براي رومیانی که 

هاي عالی و  از سمت جنوب و غرب پایتخت، جاده. ثروت و ذوق را یکجا داشتند به صورت بهشتی از ویالها درآمد

بندر اوستیا در قرون دوم و . سپردند احل دریاي تیرنه، راه میرودخانۀ تیبر به دو بندر رقیب، پورتوس و اوستیا در س

انباشتند، و  انبوه بازرگانان و ملوانان و کارگران بندرها خیابانها و تئاترهایش را می. سوم میالدي در اوج عظمتش بود

لورانس از ثروت و پر از اهالی فدر اواخر قرن پانزدهم، مسافري . ها و آپارتمانهایش خیلی شبیه رم امروزه بود خانه

چند ستون باقیمانده، و محرابی که با زیبایی تمام طراحی شده و . مایگی شهر و تزیینات فاخر آن در شگفت شده بود

دهد که حتی این مردم تاجر پیشه نیز مفهوم کالسیک زیبایی را  گلهاي برجسته بر آن نقش گردیده، نشان می

.دریافته بودند

سر برآورده بود که رومیان ثروتمند، بسیاري از امپراطوران، ) آنتیسیوي امروز(، شهر آنتیوم در جنوب رم، کنار ساحل

در . و خدایان محبوب در آن کاخها و پرستشگاههایی داشتند که دامن به دریا کشیده تا هر اندك نسیمی را بربایند

» آپولون بلودره«و » گالدیاتور بورگزه«نند اي ما هاي این شهر که پنج کیلومتر طول دارد، حجاریهاي استادانه ویرانه

، که اینک نوزده قرن »شارمندان واالمقام«اي در همان نزدیکی به یاد  بناي تاریخی بر جاي مانده. به دست آمده است

. اند آورد که تازه از لذت تماشاي مرگ یازده گالدیاتور در جنگ با ده خرس درنده فارغ شده گذرد، می از مرگشان می

هاي ساحلی، شهر آکوینوم بود که یوونالیس شاعر را پروراند و شهر آرپینون که خود را به  سمت شمال، پشت تپهدر 
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قرار ) پالستریناي امروز(در سی و دو کیلومتري رم، شهر کوچک پراینسته . وجود ماریوس و سیسرون آراسته بود

ده بود، باغهایش به واسطۀ گلهاي سرخش شهرت هاي زیبایش طبقه به طبقه در دامنۀ کوهها بنا ش داشت که خانه

اش را معبد مشهوري متعلق به االهه فورتونا پریمیگنیا، که موکل بر زنان زائو بود و در قبال پول  و قله  فراوان داشت،

یال نیز به همین نحو سرشار از باغ و و  شهر توسکولوم، واقع در شانزده کیلومتري رم،. داد کرد، زینت می پیشگویی می

. خود را در آن قرار داد »توسکولومیمناظرات «کاتوي مهین در این شهر قدم به جهان نهاد، و سیسرون محل . بود

ملکۀ  بود که هادریانوس خانۀ ییالقی خود را در آنجا ساخت و زنوبیا،) تیوولی امروز(معروفترین حومۀ رم تیبور 

  .پالمورا، دوران اسارت خود را در آن گذرانید

امپراطور آوگوستوس . در شمال شهر رم اتروریا قرار داشت که در دوران امپراطوري رستاخیزي نیمبند را تجربه کرد

کارگران هنرمند این امپراطور، طاق قدیمی آن . قسمت اعظم شهر پروژا را خراب و قسمتی از آن را دوباره آباد کرد

شهر آرتیون به روم مایکناس و به دنیا ظروف . شهر را، که از دوران اتروسکها بر جاي مانده بود، تعمیر و تزیین کردند

نام و منشأ این شهر به گروهی مهاجر یونانی : بر سر شهر پیساي دیگر گرد پیري نشسته بود. سفالی را بخشید

بري و خرید و فروش  بودند و در کنار رودخانۀ آرنوس با چوب گردد که از کوچنشین پیزا واقع در پلوپونز آمده برمی

پا گرفته ) فلورانس امروز(اي از رومیان به نام فلورنتیا  در باالي همین رودخانه، مهاجرنشین تازه. کردند الوار گذران می

ارارا در منتها الیه معادن سنگ ک. گرفت اش را دست کم می بود که در میان شهرها یک استثنا بود چرا که شاید آینده

گشت و از این بندر با کشتی به پایتخت  شمال غربی اتروریا واقع بود که از آنجا زیباترین مرمرها به بندر لونا حمل می

سالهاي پیش از آن در . شهر جنووا مدتهاي مدید به منزلۀ بازاري براي کاالهاي ایتالیاي شمال غربی بود. شد برده می

از آن موقع تاکنون نیز بارها ویران شده، ولی . امان بازرگانی آن را از پا درآوردند در یک جنگ بیم، کارتاژیها  ق 209

  .هر بار زندگی عالیتري را از سر گرفته و به صورت زیباتري درآمده است

از قبایل گل آن را بنا نهاده بودند و امپراطور  تاورینیدر دامنۀ آلپ شهر آوگوستیا تاورینوروم قرار داشت که طوایف 

سنگفرشها و جویهاي قدیمی آن را هنوز در زیر خیابانهاي شهر . آوگوستوس آن را مهاجرنشین رومی ساخته بود

د که شهر ساز دروازة بزرگی هم از عهد سلطنت آوگوستوس باقی مانده که بیننده را متوجه می. توان دید تورینو می

، که از آلپهاي )پوي فعلی(در اینجا رودخانۀ آرام پادوس . زمانی، دژ نیرومندي در برابر مهاجمان شمالی بوده است

رود و ایتالیاي شمالی را به دو قسمت منقسم  گیرد، چهار صد کیلومتر به سوي شرق می کوتیاي سرچشمه می

در تمام شبه . به گل ترانسپادان و گل سیسپادان بوده استدر دوران جمهوري اول، این دو قسمت معروف . سازد می

هاي وربانوس  در پاي کوههاي آلپ، دریاچه. ترین ناحیه بود ترین، و با رونق جزیره، درة پو حاصلخیزترین، پرجمعیت

آن واقع بود که جالل و شکوهشان چشم و جان ) گارداي فعلی(  ، و بناکوس)کوموي فعلی(، الریوس )مادجورة فعلی(

از کومو، زادگاه پلینی کهین یک شاهراه بازرگانی به سوي جنوب به طرف . داد نسل را هم چون ما نوازش می

م به وسیلۀ مردم گل بنا شده بود، در عهد ویرژیل  این شهر، که در قرن پنجم ق. رفت می) میالن فعلی(مدیوالنوم 

ي هم به جاي رم پایتخت امپراطوري روم غربی میالد 280دیگر یک شهر عمده و مرکز فرهنگی شده بود، و در 

اخیراً تعمیر (شهر ورونا بر بازرگانی گذرگاه برنر نظارت داشت و تا آن اندازه ثروتمند بود که آمفی تئاتري . گشت

در طول پیچ و خمهاي رودخانۀ پو شهرهاي پالسنتیا . با گنجایش بیست و پنج هزار تماشاچی داشت) شده

این شهرها همگی شهرهاي مرزي بودند و به عنوان مانعی در . کرمونا، مانتوا، و فرارا قرار داشتند، )پیاچنتساي فعلی(

.راه هجوم مردم گل بنا شده بودند

نام این محل برگرفته از قوم ونتی بود که نخستین . در شمال رودخانۀ پو، در شرق آدیجه، شهر ونتیا قرار گرفته بود

کند که رؤساي این قبایل هر ساله دختران دم  هرودوت نقل می. به اینجا آمده بودند مهاجرانی بودند که از ایلیریا
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گذاشتند، او را به عقد کسی که  آوردند، به نسبت زیباییشان روي هر یک قیمتی می بخت را در روستاهایشان گرد می

راي دخترانی که خود فریبایی اي فریبنده ب آوردند، و آن پول را صرف تهیۀ جهیزیه پرداخت در می این مبلغ را می

تریست (شهر ونیز هنوز به وجود نیامده بود ولی در پوال، در شبه جزیرة ایستریا، و در ترگسته . کردند نداشتند می

پوال . درخشیدند اي بر فراز دریاي آدریاتیک چون تاجی می شهرهاي عمده) پادواي فعلی(، آکویلیا، و پاتاویوم )فعلی

ها یک طاق نصرت با شکوه، یک پرستشگاه زیبا، و یک آمفی تئاتر، که فقط نمونۀ اصلیش یعنی هنوز از دوران رومی

به ) فائنتساي فعلی(، و فاونتیا )بولونیاي فعلی(در جنوب . توان از آن برتر دانست، به یادگار دارد کولوسئوم را می

رومی ساخته شده، یک پل کامال محفوظ  شماري که به وسیلۀ مهندسان در ریمینی، از پلهاي بی. رسد آریمینوم می

هاست به شهر  باقی مانده؛ این پل جادة فالمینیوسی را از طریق طاقی که به قدرت و استحکام شخصیت خود رومی

راونا، ونیز آن روزگاران، بر روي دیرکهاي چوبی در مردابهایی بنا . رفت یک جادة فرعی از بونونیا به راونا، می. رساند می

: گوید استرابون در توصیف آن می. کرد که آب چندین رودخانه که به دریاي آدریاتیک می ریزند ایجاد میشده بود 

امپراطور آوگوستوس ناوگان آدریاتیکی » .دهند شهري است که گذرها و خیابانهاي آن را پلها و زورقها تشکیل می«

باروي فوق . هر را مقر رسمی خود قرار دادندخود را در آنجا مستقر کرد، و چندین امپراطور در قرن پنجم این ش

العادة خاك ایتالیاي شمالی، آب و هواي سالمتر و نیروبخشترش، و منابع معدنی و صنایع متنوع و راه تجاري آبی 

ارزان قیمتش این منطقه را در برابر ایتالیاي مرکزي در قرن اول میالدي به برتري اقتصادي، و در قرن سوم میالدي 

.سیاسی رساند به رهبري

بندرگاه بودند، تنها چند شهر مهم در شمال  در جنوب آریمینوم، در سواحل شرقی، که سنگی و طوفان خیز و بی

با این حال در اومبریا، پیکنوم، سامنیوم، و آپولیا شهرهاي کوچک بسیاري بودند که ثروت و . بروندیسیوم پدید آمد

شهر آسیسیوم، پروپرتیوس و همچنین . توان ارزیابی کرد شهر پومپئی میهنر آنها را فقط از طریق بررسی و مطالعۀ 

قدیس فرانسیس را به وجود آورد؛ سارسینا، پالوتوس را؛ آمیترنوم، سالوستیوس را، سولمو، اووید را؛ و در ونوسیا 

نصرت  شهر بنونتوم نه تنها به سبب شکست پورهوسی، بلکه همچنین به علت طاق. هوراس قدم به دنیا گذارد

هاي برجستۀ آن  ترایانوس در روي کتیبه. عظیمی که ترایانوس و هادریانوس در آن برپا کرده بودند شهرت داشت

شهر بروندیسیوم در ساحل جنوب شرقی بر مبادالت . داستان کامیابیهاي خود را در صلح و جنگ شرح داده است

ایتالیا، تارنتوم، که زمانی کشور ـ شهري مغرور » پاشنۀ«در . بازرگانی با دالماسی و یونان و مشرق زمین نظارت داشت

در شمال ایتالیا امالك وسیع . بود، اکنون به آسایشگاه زمستانی رو به زوال ثروتمندان و اشراف رومی بدل شده است

دادند، و  یاربابان قسمت اعظم زمینها را بلعیده و مبدل به چراگاه کرده بود؛ شهرها پشتوانۀ دهقانی خود را از دست م

فروختند، در نتیجۀ  جوامع یونانی که پیشتر فخر ثروت تجمل آمیز خود را می. ور رو به افول نهاده بودند طبقات پیشه

نفوذ و قدرتگیري بربرها و جنگ دوم کارتاژي از هم پاشیده، و اکنون به شهرهاي کوچکی تنزل یافته بودند که در 

ایتالیا رگیوم بندرگاه خوبی داشت و » نوك چکمۀ«در . شد ان یونانی میآنها اندك اندك زبان التینی جانشین زب

در قسمت باالي ساحل غربی شهر ولیا دیگر مشکل دورانی را که . تجارت آن با سیسیل و افریقا در رونق بود

کفرآمیز هاي  پارمنیدس و زنون آن را، همچون الئا، مملو از طنین و غوغاي اشعار فیلسوفانه و فوق طبیعت و گفته

شهر پوسیدونیا، که هنوز جهانگردان را با پرستشگاههاي باشکوه و بزرگش به . آورد خالف عرف کرده بودند، به یاد می

اي از خون  افکند، از سوي مهاجرنشینهاي رومی به پائستوم تغییر نام داده بود، و اصالت یونانیش در گدازه حیرت می

در تمام ایتالیا تنها در کامپانیا هنوز تمدن یونانی زنده بود و . شد تی ذوب میـ در اینجا ایتالیاییها ـ دها» بربري«

  .جانی داشت
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کامپانیا ـ کوهها و سواحل اطراف ناپل ـ از لحاظ جغرافیایی جزو سامنیوم بود؛ و از نظر اقتصادي و فرهنگی خود 

و در وسعت کم و محدود خود انباشته از در زمینۀ صنعتی پیشرفته تر از رم، از لحاظ مالی نیرومند، : دنیایی بود

زندگی پر حدت مملو از آشوب سیاسی، رقابتهاي ادبی، تجلیات هنري، تجمالت اپیکوري، و مسابقات عمومی پر 

آورد؛ و از همین محل بود که  زمینش حاصلخیز بود و عالیترین انگور و زیتون را در سراسر ایتالیا به بار می. هیجان

گویا هنگامی که وارو خطاب به مردم جهان بدین نحو ایتالیا را . آمد نتین و فالرنیا به دست میشرابهاي مشهور سور

اید، هیچ جا زمینی آبادتر  اي مردمانی که بسیار سرزمینها را گشته»  :ستوده، منطقۀ کامپانیا را در نظر داشته است می

چنان از درختان میوه انباشته شده که چون بوستانی مگر نه این است که سرزمین ایتالیا آن …اید؟  از ایتالیا دیده

. در منتهاالیه جنوبی کامپانیا، یک شبه جزیرة سراشیب از سالرنوم تا سورنتوم امتداد دارد »نماید؟ بزرگ جلوه می

 سورنتوم مانند. ها، چون حلقۀ گل، گرد ساحل را فرا گرفته بودند ویالها در بین تاکستانها و بوستانهاي فراز تپه

گفت که طبیعت تمام مواهب خود را  خواند و می می» دردانۀ طبیعت«پلینی مهین آن را . سورنتوي امروزي زیبا بود

رسد که در این دو هزار سال هیچ چیز در آنجا تغییر نکرده است؛ مردم و  چنین به نظر می. به آن ارزانی داشته است

پایان دریا  ساحل سنگیش هم هنوز در برابر محاصرة بیآداب و رسومش همان، و خدایانش نیز کمابیش همان؛ و 

  .کند پایداري می

در قسمت جنوبی خلیج کوه آتشفشان وزوویوس . قرار داشت) کاپري امروز(در مقابل این سنگپوز، جزیرة کاپرئاي 

اینک به . هاي آتشفشانی خفته بودند در حالی که دو شهر پومپئی و هرکوالنئوم در زیر پوشش گدازه  کرد، دود می

در تن آسایی ناپل . رسیم که در عهد ترایانوس از تمام شهرهاي ایتالیا یونانیتر بود می» شهر نوین«شهر نئاپولیس یا 

مردمان آن ایتالیایی بودند، ولی رسوم و سنن و . توان دید اش به عشق و تفریح و هنر را می بازتاب اعتیاد دیرینه

در این محل پرستشگاهها، کاخها، و تئاترهاي زیبا وجود داشت، و هم در این . فرهنگ و سرگرمیهاي آن یونانی بود

شد که در یکی از آنها ستاتیوس برندة جایزه شده  مکان، هر پنجسال، مسابقاتی براي شعر و موسیقی ترتیب داده می

هاي  وي تعفن چشمهوجه تسمیۀ این شهر ب. قرار داشت) پوتسوئولی فعلی(در گوشۀ غربی خلیج، بندر پوتئولی . بود

سازي، و سفال سازي را  این بندر تجارت رم را بهبود و رونق بخشید و صنعت آهن سازي، شیشه. گوگردي آن بود

دهد که چگونه  آمفی تئاتر این شهر، با راهروهاي زیرزمینیش که به تمامی محفوظ مانده است، نشان می. توسعه داد

در بندرگاه پوتئولی، ویالهاي بایاي، که موقعیتشان میان دریا و . اند برده میگالدیاتورها و جانوران وحشی را به صحنه 

در همین محل بود که قیصر، کالیگوال، و نرون بازي . درخشیدند کرد، می کوهستان جذابیتشان را دو برابر می

نی از شهرتی که در این شهر نفع فراوا. گرفتند کردند و رومیهاي مبتال به روماتیسم در آبهاي معدنی حمام می می

کند که زنهاي جوان در این شهر اشتراکی بودند، و بسیاري از پسرها به  وارو نقل می. برد قمار و هرزگی داشت می

کالودیوس سیسرون را، به سبب اینکه یک بار به این شهر رفته بود، آلوده به ننگ و . رفتند جاي دخترها به کار می

  . دانست رسوایی جبران ناپذیري می

اي منزل بگیرد و خود را به شمارش زنان  برید هرگز امکان داشت که کاتو در عشرتکده آیا گمان می«: پرسد سنکا می

ر د11 »دارد؟گذشتند، مشغول  عشوه فروش، آن زورقهاي رنگین، آن گلهاي سرخ رقصان بر امواج که از برابرش می

چند کیلومتري شمال بایاي، در دهانۀ آتشفشانی خاموش، دریاچۀ آورنوس با چنان شدتی بخار گوگرد متصاعد 

در جوار این دریاچه غاري بود . توانست از روي آن بپرد و زنده بماند اي نمی ها، هیچ پرنده کرد که، به روایت افسانه می

در شمال این دریاچه، شهر قدیمی . سقوط کرد تارتاروس قهرمان چکامۀ حماسی ویرژیل، از آن به  که آینیاس،

کوماي قرار داشت که اینک تحت تأثیر جاذبۀ بیشتر شهر تازة نئاپولیس، بنادر بهتر پوتئولی و اوستیا، و صنایع کاپوا 

ري دریا در منطقۀ حاصلخیزي واقع بود که بعضی اوقات در سال کاپوا درپنجاه کیلومت. به مرگ تدریجی دچار بود
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رم این شهر را به جرم کمک . رقیب بود داد؛ و مصنوعات فوالدي و مفرغی آن در سراسر ایتالیا بی چهار بار حاصل می

ایگاه ج«به هانیبال چنان سخت کیفر داده بود که تا دو قرن نتوانست کمر راست کند، و سیسرون از آن به عنوان 

قیصر با اسکان هزاران مهاجر جدید حیاتی تازه به آن بخشید، و در زمان ترایانوس این . کرد یاد می» مردگان سیاسی

  .شهر بار دیگر رونق یافت

آیند، و ما  شماریم نامی بیش به نظر نمی وقتی بدین گونه با شتاب شهرهاي عمدة ایتالیاي دوران کالسیک را بر می

کنیم که اینها روزگاري محل زندگی  گیریم و هیچ حس نمی کلمات روي نقشه به اشتباه می آنها را با حروف و

پس بگذارید . اند اند که با ولع و اشتیاق به دنبال زن و زر و خوراك و شراب بوده پرغوغاي مردم پرشوري بوده

ه به نحو شگفتی سالم و محفوظ خاکسترهاي یکی از کانونهاي گرم رومی را زیرو رو کنیم و بکوشیم از بقایاي آن، ک

  .مانده است، اندکی از جنبش حیاتی را که در کوچه و خیابانهاي آن وجود داشته است لمس و حس کنیم

II – پومپئی  

پومپئی یکی از شهرهاي بسیار کم اهمیت ایتالیا بود که در ادبیات التینی جز به خاطر سوس ماهی، کلم، و 

. این شهر را اوسکانها بنیاد نهادند و شاید از حیث دیرینگی همپایۀ خود رم باشد. گورستانش یادي از آن نشده است

قسمتی . سپس سوال آن را گرفت و به مهاجرنشین رومی تبدیل کرد. دادند ساکنان آن را یونانیان مهاجر تشکیل می

شان وزوویوس دوباره ویرانش ساختند که کوه آتشف از نو آن را می. م بر اثر زمین لرزه ویران شد ق 63از آن در سال 

ها  هاي آتش خاره این کوه شروع به آتشفشانی کرد و در میان ابرهایی از دود و شعله 79ماه اوت سال  24در . ساخت

ها را به صورت سیلی از گل و سنگ  سپس بارندگی شدیدي گدازه. و گرد و خاك را تا ارتفاع زیاد در هوا پراکند

در تمام آن روز و روز بعد، . متر فرو پوشید 3تا  2,5ومپئی و هرکوالنئوم را به عمق درآورد که در عرض شش ساعت پ

ها دفن شدند، صدها نفر از ساکنین  هاي تماشاخانه تماشاگران در ویرانه. ریختند لرزید و ساختمانها فرو می زمین می

. ستندرا گرد و خاك یا دود خفه کرد، و امواج سهمگین راه گریز از طریق دریا را ب

برانگیخته از فریاد استمداد   پلینی مهین، که در آن هنگام در میسنوم، نزدیکی پوتئولی، فرمانده ناوگان غرب بود،

مردم و نیز حس کنجکاوي مشاهدة این پدیده از نزدیک، بر کشتی کوچکی سوار شد، در ساحل جنوبی خلیج پیاده 

خواست از تگرگ و از دود بگریزد این دانشمند  ن جمع میولی هنگامی که ای. شد، و جان بسیاري را نجات داد

اش به جمعیت نومیدي که در طول  صبح فرداي آن روز، زن و برادرزاده. سالخورده عاجز شد و در جا افتاد و مرد

گریخت پیوستند، در حالی که از ناپل تا سورنتو فوران آتشفشان روز را مانند شب تیره  ساحل به سوي جنوب می

ناله و فریاد بسیاري از آوارگان، که در تاریکی از شوهران، زنان، یا فرزندانشان جدا افتاده بودند، بر وحشت . ودکرده ب

زدند که خدایان  جستند، و برخی دیگر فریاد می برخی ملتمسانه از خدایان متعدد یاري می. افزود و هراس موجود می

هنگامی که، در روز سوم، سرانجام آسمان . شده بود فرا رسیده استاند و پایان دنیا که از دیر زمانی پیشگویی  مرده

روشن گشت، گدازه و گل و الي در پومپئی جز نوك بامها همه چیز را فرو پوشانده بود، و از هرکوالنئوم نیز اثري بر 

  .جاي نبود

ري در مومیاي آتشفشان نقشهاي بسیا. تن جانشان را از دست داده بودند 2000جمعیت پومپئی، تقریباً  20,000از 

شد که بر اثر خشک شدن سخت و  اي درست می ریخت، شفته هایی که رویشان می از باران و خاره: محفوظ ماندند

عدة کمی از . گرفت هاي ریختگی جاي می گشت، و در این قالبهاي فوري، کالبد مردگان مانند مجسمه سفت می

اشیاي قیمتی بیرون آورند، ولی بزودي جایگاه شهر متروك گشت و اندك کاویدند تا شاید  ها را می بازماندگان ویرانه

یک ژنرال اتریشی در هرکوالنئوم چاهی کند ولی الیۀ آتشفشان به  1709در سال . اندك در غبار زمان پوشیده شد

ایجاد تونل  که ناچار شد حفاري را با شیوة کند و پر هزینۀ) در بعضی جاها بیش از بیست متر(اي ضخیم بود  اندازه
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اکنون . آغاز شد و از آن تاریخ به بعد با فواصلی دنبال شده است 1749نبش خاك پومپئی در سال . ادامه دهد

قسمت اعظم این شهر باستانی بیرون آمده و آن قدر خانه، اشیاي گوناگون، و کتیبه در آنجا پیدا شده است که از 

  .شناسیم م باستان میاي جهات شهر باستانی پومپئی را بهتر از ر پاره

بیگمان فوروم زمانی جاي گرد آمدن . مرکز زندگانی در پومپئی نیز مانند همۀ شهرهاي ایتالیا فوروم آن بوده است

یافت و  آوردند؛ مسابقات هم در آنجا انجام می کشاورزان بوده است که در روزهاي بازار محصوالت خود را به آنجا می

الی در آنجا قربانگاههایی هم براي خدایان خویش برپا کرده بودند؛ در یک سر فوروم اه. شد نمایشهایی هم داده می

اما ساکنان شهر . براي یوپیتر، در سر دیگر آن براي آپولون، و در نزدیکیش براي ونوس پومپئیایی االهۀ موکل بر شهر

ود که مجالی براي عبادت براستی مذهبی نبودند؛ سرشان بیش از آن گرم صنعت و سیاست، و مسابقه و شکار ب

کردند که حد اعالي اجراي مراسم  را پرستش می) آلت رجولیت(داشته باشند؛ و حتی به هنگام عبادت هم فالوس 

هنگامی که حجم و اهمیت امور اقتصادي و سیاسی افزونتر شد، ساختمانهاي بزرگی . آیین دیونوسوسی آنان بود

.رافی برپا گشتگرداگرد فوروم براي ادارات، معامله، و ص

هاي دوروبر فوروم چگونه روزها از گردش  توان در نظر مجسم ساخت که کوچه از روي شهرهاي جدید ایتالیا می

حفاران در . وران، چانه زدن خریداران و فروشندگان، و صداي کارگاهها، و شبها از غوغاي تفریحات در تپش بودند پیله

اند و ذغال و  ها جسته اند که بزحمت از چنگ مشتري ان، و خشکباري یافتههاي گوناگون، ن هاي دکانها میوه ویرانه

کوشید در  ها دایر بودند و هر یک از آنها می خانه ها، و فاحشه ها، قمارخانه هاي پایینتر میخانه در کوچه. اند فسیل شده

  .ها باشد اي از این خانه آن واحد مجموعه

نگاشتند، ما اکنون امکان آن را نداشتیم که  دیوارهاي عمومی شهر نمی ولی اگر مردم پومپئی احساسات خود را بر

توان  اند سه هزار دیوار نبشته را رونویس کنند و می پژوهندگان توانسته. زیر و بمهاي زندگی پومپئی را درك کنیم

اي  ادت محبوب عدهنویسندگان آنها گاهی، چنانکه هنوز هم ع. تصور کرد که هزاران دیوار نبشتۀ دیگر هم بوده است

دادند،  نوشتند؛ و گاهی رهنمودهاي امیدوارانه به دشمنانشان می است، فقط نام خود یا فحشی رکیک بر دیوار می

ها پیامهاي عاشقانه و بیشتر به  بسیاري از نبشته. »برو خودت را دار بزن«: از سامیوس به کورنلیوس: مانند این یکی

بدرود «: نویسد ؛ و جوان شیدایی می»مدتی با ستفولوس در اینجا سر کردم« :کند روموال یادداشت می: شعر است

تقریباً به تعداد همین پیامها، اعالناتی از وقایع عمومی و حراج لوازم  ».هایت گوارا باد ویکتوریا، هر جا که باشی عطسه

چیزي گم کرده بودند شرح  دادند، کسانی که زمینداران اعالن اجاره می. شخصی بر دیوارها حک یا نقش شده است

دادند، اصناف و گروههاي دیگر، خود را به عنوان نامزدهاي شایسته و مطلوب انتخاب شهرداري  ء گمشدگان را می شی

درودگران و ذغال فروشها از «، »اند ماهیگیران پوپیدیوس روفوس را براي شهرداري نامزد کرده«مثال، . کردند اعالم می

هاي گالدیاتوري، و برخی  ها اعالن مسابقه برخی از دیوار نبشته» .کلینوس را انتخاب کنیدکنند مار شما خواهش می

و یا بیان تعلق خاطر محض نسبت به ) »آه دوشیزگان«(وصف شجاعت گالدیاتورهاي مشهوري مانند کالدوس 

سه . ح زنده بودپومپئی به امید تفری» !اي محبوب خلق، هر چه زودتر برگرد! آکتیوس«بازیگري محبوب است ـ 

گرمابۀ عمومی داشت، یک ورزشگاه، تئاتر کوچک به گنجایش دو هزار و پانصد تماشاگر، تئاتري بزرگتر که پنج هزار 

توانستند از عذاب مرگ دیگران لذت  تئاتر که در آن بیست هزار نفر تماشاگر می داد، و یک آمفی نفر در خود جاي می

، 24،25سی جفت گالدیاتور، که شهردار تدارك دیده است، در روزهاي «: است ها بدین مضمون یکی از نبشته. ببرند

» !زنده باد پاریس! زنده باد ماریوس. صحنۀ شکاري تماشایی خواهد بود. نوامبر در پومپئی نبرد خواهند کرد 26و 

.مایوس شهردار یا به اصطالح امین صلح شهر، و پاریس سرآمد گالدیاتورها بوده است
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پنجره چیزي استثنایی، و . ها نشان از آسایشی حقیقی و اصیل، و هنرهاي گوناگون دارد ار درونی خانهبقایاي آث

ها یک  هاي افراد بسیار ثروتمند بود، و تعداد اندکی از خانه حمام مختص خانه. دستگاه حرارت مرکزي کمیاب بود

یک نفر . سنگ، و گاهی هم از موزاییک بود ها از ساروج یا کف خانه. استخر بیرونی در باغی پیرامونشان داشتند

و دیگري پولپرستی خود را با » !درود بر اسکناس«: پولپرست رك گو این کلمات را بر آستانۀ خانۀ خویش نوشته بود

تقریباً . از اثاثیۀ قدیمی چندان چیزي به دست نیامده است» .اسکناس مایۀ شادي است«: این کلمات نشان داده است

با این وصف، چند میز و صندلی و چراغ مرمري یا برنزي باقی مانده . ثیه چوبی بوده و از میان رفته استهمۀ این اثا

توان لوازم گوناگون زندگی خانگی مانند قلم، جادواتی، ترازو، اسباب آشپزخانه،  هاي پومپئی و ناپل می در موزه. است

  .لوازم آرایش، و آالت موسیقی را دید

دهد که نه تنها اشراف کاخنشین بلکه تجار  ومپئی یا در پیرامون آن کشف شده است نشان میاشیاي هنري که در پ

یک کتابخانۀ شخصی که در هرکوالنئوم از زیر خاك . اند جسته و کسبۀ شهر نیز از وسایل فرهنگی زندگی بهره می

هاي خود را دربارة  ی ندارد گفتهلزوم. بیرون آمده مشتمل بر هزار و هفتصد و پنجاه و شش مجلد یا طومار بوده است

هاي پومپئی نقش شده است، تکرار  جامهاي بوسکورئاله، یا مناظر پرمایه و هیکلهاي زیباي زنانه که بر دیوارهاي خانه

در پرستشگاه . هاي عالی داشتند و در فوروم یکصد و پنجاه مجسمه بوده است ها مجسمه بسیاري از خانه. کنیم

در این سر مجسمه، . توانسته است چنان سري بسازد ایان یافته شده که فقط خود فیدیاس مییوپیتر، سر یکی از خد

اي از دیانا  در پرستشگاه آپولون، مجسمه. هاي زلف و ریش انبوه وي نشان داه شده است نیرو و عدالت از خالل حلقه

در یکی از . نداي غیبی بدهدتوانست از طریق آن  برپا بود که در پشت سرش سوراخی داشت که خادمی مخفی می

هاي برنزي درجۀ یک بود که یکی از تاالرهاي معروف موزة ناپل با آنها پر  هاي زیباي هرکوالنئوم آن قدر مجسمه خانه

احتماال شاهکارهاي این مجموعه ـ مرکوریوس در حال استراحت، نارکیسوس یا دیونوسوس، ساتیرمست و . شده است

ها نشان از تکنیک ماهرانه، و شادي  یونان و یا کار هنرمندان یونانی هستند؛ این مجسمه فاونوس رقصان ـ یا اصال از

هاي برنزي نیمتنۀ برنزي  یکی از این مجسمه. پروا در تنی سالم دارند که از مختصات هنر مکتب پراکسیتلس است بی

وس یوکوندوس، متصدي حراج در اي است که سر طاس و صورت عبوس اما نه نامهربان کایکیلی کامال واقعپردازانه

اش در  دهد که حسابهایش را، که روي صد و پنجاه و چهار لوحۀ کوچک مومی بود، در خانه پومپئی را نشان می

با تلفیقی که از زمختی و   سازان ـ احتماالً ایتالیایی ـ آن عصر است،  این اثر، که کار یکی از مجسمه. اند یافته  پومپئی

هایی  هاي خدایان و االهه نماید و در واقع سبب جلوة مجسمه و ناهمواري دارد کامال انسانی میهوشمندي، و درایت 

اند و از سیماي صاف و بیحالشان معلوم  چروك این مجسمه را در موزة ناپل احاطه کرده گردد که با تن و چهرة بی می

.اند است که هرگز وجود نداشته

III – زندگانی شهري  

ی و چه عمومی، چه انفرادي و چه دسته جمعی، هرگز در هیچ سرزمینی پرشور و شرتر از زندگانی، چه خصوص

اي براي بررسی جزئیات  اند که عالقه ولی پیشامدهاي عصر خود ما چنان جذاب و زنده. ایتالیاي قدیم نبوده است

بندیهاي دقیق حق رأي  جهگذارند؛ گوناگونی گیج کنندة قوانین و در سازمان شهري دوران حکومت قیصرها باقی نمی

  .نیستند  دیگر بخشی از این زندگانی گذشته که قالب و موضوع بحث ماست،

یکی از ویژگیهاي اساسی امپراطوري روم این بود که گرچه به استانهایی تقسیم شده بود، اما به صورت مجموعه اي 

میهن . گرفت، سازمان یافته بود در برمی از کشور ـ شهرهاي کمابیش خودمختار، که هر یک نقاط پراکندة بسیاري را

معموال مردان آزاد هر . پرستی افراد بیشتر جنبۀ عشق و عالقه به شهر خودشان را داشت تا دلبستگی به امپراطوري

هاي رومی به حق رأي صرفاً محلی خرسند بودند، و غیر رومیهایی که تابعیت رومی به آنان اعطا شده  یک از جامعه
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آید، انحطاط مجلسها در پایتخت با  به طوري که از نمونۀ پومپئی برمی. رفتند دادن رأي به رم می بود کمتر براي

ـ و بیشتر ) کوریا(بیشتر شهرهاي ایتالیا یک مجلس سنا . اي شبیه به آن در شهرهاي امپراطوري همراه نبود پدیده

که ) کمیتیا، اکلسیا(کرد، و یک انجمن  ـ داشتند که مقررات وضع می  )بوله(شهرهاي امپراطوري شرقی یک شورا 

اي به شهر خود، بابت این امتیاز که به  از هر شهردار توقع داشتند که مبلغ قابل مالحظه. کرد شهردار را انتخاب می

ها نیز گاهگاهی اعانه  المنفعه و مسابقه کرد که براي کارهاي عام کند، بپردازد، و عرف و عادت ایجاب می آن خدمت می

شد، دموکراسی ـ یا آریستوکراسی ـ مردان آزاد تقریباً  چون هیچ گونه حقوقی براي خدمات عمومی داده نمی. بدهد

  .انجامید در همه جا به اولیگارشی ثروت و قدرت می

البته . جوامع شهري ایتالیا مدت دویست سال، یعنی از زمان آوگوستوس تا مارکوس آورلیوس، رونق و رفاه داشتند

دید، اما تا آنجا که تاریخ نشان  لی آنها فقیر بودند، طبیعت و امتیازات انحصاري خود این را تدارك میاکثریت اها

. اند دهد هیچ گاه، چه پیش از این دوران و چه پس از آن، هرگز ثروتمندان تا این اندازه به بینوایان انفاق نکرده می

نمایشها و مسابقات، ساختن معابد و تئاترها و ستادیومها و  هاي اداره و گرداندن شهر، تأمین مالی عمال تمام هزینه

هاي تزیین این اماکن با  ها، و همچنین هزینه ها و پلها و گرمابه ها و کلیساهاي جامع و آبراهه ورزشگاهها و کتابخانه

ام این کارهاي در طی دو قرن اول امپراطوري، انج. طاق نصرتها، و رواقها و نقاشی و مجسمه بر دوش ثروتمندان بود

گرفت که، در بعضی موارد، موجب ورشکستگی  دوستی آمیخته به رقابتی انجام می نوعدوستانه با چنان میهن

در موقع قحطی، ثروتمندان عموماً خواربار . کردند شد که این حاتم بخشیها را تقبل می ها یا شهرهایی می خانواده

  گاهی روغن یا شراب مجانی، یا ضیافت عمومی، یا هدیۀ. کردند سیم میخریدند و آن را به رایگان میان بینوایان تق می

هاي مفصلی که به یاد این بخششها  تعداد کتیبه. دیدند شارمندان، و بعضاً همۀ اهالی، تدارك می  پولی براي همۀ

س براي ساختمان سستر 1‘600‘000یک نفر میلیونر در آلتینوم، واقع در ناحیۀ ونتیا، . اند فراوان است نگاشته شده

اي به  تئاتر ساخت؛ دسومیوس تولوس گرمابه گرمابۀ عمومی داد؛ یک خانم متمول براي کازینوم یک معبد و یک آمفی

سسترس تمام شد؛ کرمونا، که به دست سربازان وسپاسیانوس ویران  5‘000‘000شهر تارکوینی اهدا کرد که برایش 

هاشان به شهر ناپل همۀ ثروت  از نو ساخته شد؛ و دو پزشک با هدیهشده بود، با کمک مالی چند تن از شارمندان 

لوکیلیوس گماال همۀ اهالی شهر پرجمعیت اوستیا را به شام دعوت کرد، یک خیابان وسیع . خود را به باد دادند

 3‘000‘000طوالنی را با سنگفرش پوشاند، هفت پرستشگاه را تعمیر یا بازسازي کرد، گرمابۀ شهر را از نو ساخت، و 

بسیاري از ثروتمندان رسمشان این بود که به مناسبت روز تولدشان، یا انتخاب شدن . سسترس به خزانۀ شهر بخشید

بر تن کردن پسرشان، یا اهداي عمارتی براي ) جامۀ مردي(» توگاویریلیس«به سمتی، یا ازدواج دخترشان، یا 

داد که به  شهر نیز، در مقابل این عنایات، رأي می. دعوت کننداستفادة مردم عدة بسیاري از شارمندان را به مهمانی 

بینوایان از این همه بخشش منتی احساس . اي تقدیم گردد عطاکننده منصبی داده شود، یا مجسمه، مدیحه، یا کتیبه

ند؛ آنان ا ساختند که پول این مخارج نوعدوستانه را از طریق استثمار اندوخته کردند و ثروتمندان را متهم می نمی

.هاي کمتر و مسابقات و تفریحات بیشتر بودند خواستار ساختمانهاي مجلل کمتر و غالت ارزانتر، مجسمه

هاي امپراطورها را به شهرها، و عماراتی را که به هزینۀ امپراطور در آنها برپا  اگر به بخششهاي خصوصی افراد هبه

یافت، و کارها و مشاغل عمومی را که  و تخفیف می شد، و مصایب طبیعی را که به خرج امپراطور تسکین می

گشت بیفزاییم، آنگاه به شکوه و سربلندي شهرهاي ایتالیا در دوران  اش از خزانۀ شهرداري تأمین می هزینه

شدند؛  در چشم و همچشمی با رم خیابانها سنگفرش، جویبندي، مراقبت، و تزیین می. امپراطروان پی خواهیم برد

شد؛ خواربار را  ها داده می رایگان براي بینوایان دایر بود؛ آب پاك در برابر پول ناچیزي به خانه یک سرویس پزشکی

هاي خصوصی غالباً مجانی بود؛ و به  هاي عمومی از خیر سر اعانه فروختند؛ گرمابه به فقرا به بهاي ارزان می
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توانند فرزندان خود را پرورش دهند؛ شد تا ب پرداخت می) کمک خرج دهقانان(هاي تنگدست، آلمینتا  خانواده

. گشت ها برپا می شد و مسابقه آمد، کنسرت ترتیب داده می شد، نمایش به اجرا در می آموزشگاه و کتابخانه ساخته می

این شهرها با یکدیگر در ساختن آمفی تئاترها رقابت . تمدن در شهرهاي ایتالیا به اندازة پایتخت جنبۀ مادي نداشت

ساختند که گاهی با بهترین معابد رم برابر بودند، و به ماههاي سال، با  لی معبدهاي اصیلی نیز میکردند، و می

شهرها با نظربلندي و سخاوت براي آثار هنري خرج . بخشیدند هاي مذهبی با شکوه، شادي می برگزاري جشنواره

الغت، فالسفه، و موسیقیدانان تدارك کردند و تاالرهایی براي خطیبان، شاعران، سوفسطاییان، دانشمندان فن ب می

براي همشهریان خود تسهیالتی به منظور حفظ تندرستی، تأمین پاکیزگی، تفریح، و داشتن یک زندگانی . دیدند می

اند نه از رم، و همچنین  بیشتر نویسندگان بزرگ زبان التینی از دل شهرها برخاسته. ساختند فرهنگی غنی فراهم می

هاي جهان، مانند نیکه در ناپل، اروس در کنتومکالي، زئوس در  سازي موزه عمدة مجسمهبرخی از شاهکارهاي 

این شهرها جمعیتی به اندازة جمعیت شهرهاي کنونی ایتالیا در قرن نوزدهم . اند اوتریکولی در شهرها به وجود آمده

دو قرن اول . آوردند وجود مینظیري براي مردم به  کردند، و در قبال جنگ مصونیت بی را از هر لحاظ تأمین می

.مسیحی شاهد اوج عظمت شبه جزیرة بزرگ ایتالیا بود

   

فصل بیست و دوم

  ترویج تمدن در غرب

  

I  - روم و ایاالت  

کرد ـ جز نظام بردگی که همۀ دولتهاي باستانی در آن  تنها لکۀ سیاهی که آسمان پاك شکوفایی ایتالیا را تیره می

پرداخت، بدان جهت  اگر خود ایتالیا مالیات نمی. این شکوفایی به استثمار ایاالت بود مشترك بودند ـ بستگی نسبی

این ایاالت منشأ قسمتی از ثروتی به شمار . پرداختند بود که ایاالت در معرض تاراج دایم بودند و عوارض فراوان می

ایاالت درست مانند منطقۀ تسخیر شده پیش از قیصر، روم با . آمدند که به شهرهاي ایتالیا شکوفایی بخشیده بود می

تمام . شدند همۀ ساکنان آنها رعایاي روم بودند و تنها برخی از آنان شارمند رومی محسوب می. کرد رفتار می

زمینهاي ایاالت، ملک دولت روم بود و حکومت امپراطوري آنها را با حفظ حق بازگرفتن در اختیار صاحبان آن 

کرد، مراودة  ن احتمال شورش، کشور مغلوب را به قلمروهاي کوچک تقسیم میروم براي کم کرد. گذاشت می

کرد، و در همه جا براي طبقات سوداگر امتیازهایی به زیان  مستقیم سیاسی میان یک ایالت با ایاالت دیگر را منع می

  .راز فرمانروایی روم بود» تفرقه بینداز و حکومت کن«. شد طبقات پایین قایل می

ون وقتی، ضمن انتقاد شدید از وررس، کشورهاي مدیترانه را در دوران جمهوریت ویران و پریشان، شاید سیسر

از ستم و آزمندي ما تمام ایاالت به شیون، همۀ مردان آزاد به فغان، و همۀ «: پیمود کرد راه مبالغه می توصیف می

توان یافت که طعم تلخ طمع و  و دور افتاده، نمیاز این اقیانوس تا آن اقیانوس، جایی، حتی نهان . مناطق به اعتراضند

شد ولی این رفتار نه از سر بزرگواري که  تر رفتار می در دوران امپراطوري با ایاالت آزادمنشانه» .ستم را نچشیده باشد

رام اخذ مالیات به حد قابل تحملی رسید، مذاهب و زبانها و آداب و رسوم محلی از احت. بیشتر از روي حسابگري بود

بیشتري برخوردار شدند، آزادي بیان جز در مورد حمله به مقام امپراطور مجاز اعالم شد، و قوانین محلی تا آنجا که 

این نرمش و انعطاف بخردانه سبب شد که در بین ایاالت و در . حفظ گشت تضادي با منافع و تسلط روم نداشت،

برخی از جوامع شهري، مانند . بیاید که براي روم سودمند بود داخل هر ایالت مقامها و امتیازهاي گوناگونی به وجود

پرداختند، تابع حکمران ایالت نبودند، و کارهاي داخلی  بودند؛ هیچ گونه خراجی نمی» شهرهاي آزاد«آتن و رودس، 
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ز کشورهاي به بعضی ا. کردند مداخلۀ رومیان اداره می خود را، تا آنجا که با نظم اجتماعی و صلح منافات نداشت، بی

» تابع«سلطنتی قدیم، مانند نومیدیا و کاپادوکیا، اجازه داده شده بود پادشاهان خود را نگاه دارند، ولی این پادشاهان 

خواست، با نیروي  روم بودند و از نظر حفظ امنیت و سیاست به آن وابستگی داشتند و ملزم بودند هر گاه روم می

قدرت قانونگذاري و اجرایی و ) پروکنسول یا پروپرایتور(در ایاالت، حاکم . بندانسانی و تجهیزات الزم به کمکش بشتا

این قدرت جز به وسیلۀ شهرهاي آزاد، حق مراجعۀ شارمندان رومی به . قضایی را در شخص خویش جمع داشت

مطلق راه را بر  این قدرت تقریباً. شد امپراطور، و بازرسی مالی از طرف کوایستور یا پروکوراتور ایالتی محدود نمی

هاي  گشود؛ و اگرچه طوالنیتر شدن دورة خدمت حکمران در دورة امپراطوري، حقوق و مساعده سوءاستفاده می

کاست، ولی از  شد، و مسئولیت مالی که در قبال امپراطور داشتند از سوء استفاده می هنگفتی که به آنان پرداخته می

خواري در پایان قرن اول کم نبوده  توان پی برد که فساد و رشوه ي تاسیت میها اي از نوشته هاي پلینی و از پاره نامه

.است

در دوران امپراطوري، در هر یک از ایاالت . وضع مالیات و عوارض از نخستین تدبیرهاي حکمران و دستیارانش بود

شد، تعیین  و بردگان نیز می آمد تا بتوان مالیات اراضی و مالیات بر ثروت را، که شامل حیوانات سرشماري به عمل می

آوري  دیگر این عوارض را جمع» تحصیلداران«. براي رونق تولید، سهم معین و ثابتی جایگزین عشریه شده بود. کرد

آوردند و ضمناً برخی از جنگلهاي دولتی و معادن و کارهاي  کردند، بلکه عوارض گمرکی بندرها را گرد می نمی

از ایاالت توقع داشتند براي تهیۀ تاج زرین هر امپراطور جدید سهمی بدهند، هزینۀ . دکردن المنفعه را اداره می عام

پرداختن (رسم دیرین لیتورگی . ادارة ایالت را بپردازند؛ و در بعضی موارد مقادیر هنگفتی غله براي رم بفرستند

به موجب این . نیز رواج یافت ، که در امپراطوري شرقی باقی مانده بود، در امپراطوري غربی)مخارج خدمات عمومی

هایی جهت ناوگان،  وامهایی براي جنگ، کشتی» بخواهد«توانست از ثروتمندان  رسم دولت محلی یا دولت روم می

  .هاي خواننده جهت جشنها تدارك ببینند زدگان، یا دسته محلهایی براي خدمات عمومی، خواربار براي قحطی

پیوست، مدعی شد که عوارض پرداختی ایاالت براي تأمین مخارج ادارة  سیسرون، پس از آنکه خود به مدار قدرت

احتماال مداخلی را هم که » ادارة امور«شامل سرکوبی شورشها نیز بود، و » دفاع«امور و دفاع کافی نیست؛ التبه 

امنیت و نظم را باید این احتمال را بپذیریم که هر قدرتی که . گرفت بسیاري از رومیان را میلیونر کرد، در بر می

با وجود همۀ عوارض، ایاالت وابسته . فرستد تا بیش از هزینۀ صرف شده مالیات بگیرند تحصیلدارانی می برقرار کند،

تري  امپراطور و سنا بر سران و گردانندگان این ایاالت نظارت دقیق. در دورة امپراطوري رونق داشتند و آباد بودند

اضافه پرداختهاي ایاالت مآال به . دادند کردند به سختی کیفر می زیاده روي می کردند و کسانی را که در دزدي می

گشت؛ و سرانجام نیز تقویت صنایع بدین نحو سبب شد که ایالتها از  صورت بهاي پرداختی اجناس به آنها باز می

ت که دولت باالتر از هر چیز گف پلوتارك می. اي مخاطره آمیز زندگی انگلی داشت، نیرومندتر شوند ایتالیا، که به گونه

دربارة صلح احتیاجی نیست که ذهنمان را مشغولش کنیم، «: نویسد او می. آزادي و صلح: باید دو نعمت به ملت بدهد

به ما داده است؛ و ] روم[در مورد آزادي هم، آن قدر آزادي داریم که حکومت . زیرا هر گونه جنگی پایان یافته است

.».از این هم به صالحمان نبودشاید داشتن آزادي بیش 

II – افریقا  

قسمت اعظم کرس . شدند آمدند و جزو خاك ایتالیا محسوب نمی کرس و ساردنی روي هم یک ایالت به حساب می

کردند و به بردگی  فقط یک سرزمین کوهستانی و بیابانی بود که در آنجا رومیان با سگ بومیان را شکار می

داد؛ و هزار و ششصد کیلومتر راه و یک بندر  کنیز، نقره، مس، آهن و گندم به ایتالیا می ساردنی غالم و. فروختند می

سیسیل به حد ایالتی مطلقاً کشاورزي تنزل یافته بود و یکی از . داشت) کاگلیاري فعلی(عالی به نام کارالس 
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نظام امالك وسیع بود و به  قسمت اعظم زمینهاي قابل کشت آن تابع. رفت روم به شمار می» انبارهاي بزرگ غلۀ«

ساکنان سیسیل بردگانی چنان فقیر و گرسنه و برهنه بودند که هر چند وقت یک بار سر . دامپروري اختصاص داشت

در زمان آوگوستوس این جزیره حدود . دادند هاي راهزن تشکیل می گریختند، و دسته داشتند، می به عصیان بر می

از شصت و پنج شهر آن شکوفانتر از همه ). بود 3972جمعیت آن بالغ بر  1930در سال (جمعیت داشت  750,000

سیراکوز و . بودند) پالرموي فعلی(، مسینا، آگریگنتوم، و پانورموس )تائورمیناي فعلی(کاتانیا، سیراکوز، تاورومنیوم 

رغم چپاولگري وررس، سیراکوز به . شود تاورومنیوم تئاترهاي باشکوه یونانی داشتند که امروزه نیز از آنها استفاده می

اي جهانگردي از قبل آنها  هاي مشهور، و مناظر تاریخی داشت که راهنمایان حرفه اي عمارات مجلل، مجسمه به اندازه

هاي مرفه شهرنشین، کشتزار  بیشتر خانواده. دانست و سیسرون آن را زیباترین شهر جهان می. بردند در رفاه به سر می

شهر داشتند، و همۀ روستاهاي سیسیل، مانند امروزشان، از کثرت درختان میوه و تاکستانها یا بستانی در حومۀ 

  .عطرآگین بودند

این قاره کم کم به صورت انبار غلۀ اضطراري . هر چه را سیسیل در دوران تسلط رم از دست داد، افریقا به دست آورد

ن، مهاجرنشینان، سوداگران، و مهندسان رومی آن را در عوض، سربازا. رم درآمد و از این لحاظ جانشین سیسیل شد

اي از نواحی آباد  بی شک، کشور گشایان نوین هنگام ورود بدین قاره پاره. به نحوي باور نکردنی شکوفا ساختند

، اند اند و رشته کوههاي اطلس که جلو صحراي افریقا را بسته بین کوههایی که در برابر مدیترانه سر برافراشته. یافتند

کردند و تا  و بارندگی دو ماهۀ سال سیرابش می) مجرده(یک درة نیمه گرمسیري وجود داشت که رود باگراداس 

ولی روم آنچه . زراعتی را که ماگو با شکیبایی در آن آغاز کرده بود و ماسینیسا دنبال، و تقویت کرده بود بارور کنند

شد سد  هاي جنوبی سرازیر می هایی که از تپه رومی روي رودخانه مهندسان. را یافته بود بهتر کرد و رشد و توسعه داد

کردند و در ماههاي گرم، که جویبارها خشک  این سدها آبهاي اضافی فصل بارندگی را در خود ذخیره می. بستند

ع کرده روم مالیاتی سنگینتر از آنچه خانهاي قبایل قبال وض. کردند هاي آبیاري سرازیر می شد، آنها را در ترعه می

خواست، در عین حال لژیون آن و استحکاماتش ساکنان بومی را، در برابر تاخت و تاز چادرنشینان که از  بودند نمی

کیلومتر به کیلومتر زمینهاي تازه از بیابان یا زمینهاي دست نخورده . کردند شدند، بهتر حمایت می کوهها سرازیر می

کرد که وقتی عربها در قرن هفتم  دره بدان اندازه روغن زیتون تولید میاین . شد براي کشاورزي یا سکونت آماده می

توانند از طرابلس به طنجه را  از دیدن اینکه بدون خارج شدن از سایۀ درختان زیتون می  میالدي بدانجا آمدند،

دبیات طنینی تازه بر تعداد شهرها و شهرکها افزوده شد، معماري آنها را زیبا ساخت، و ا. بپیمایند، در شگفت شدند

ها، و تئاترهاي رومی در سرزمینهاي متروك و خشک کنونی نشانۀ وسعت و  هاي فورومها، معابد، آبراهه ویرانه. یافت

این کشتزارها انحطاط یافتند و به ریگزار مبدل شدند، البته علت این امر نه تغییر آب و هوا . ثروت افریقاي روم است

ر از دولتی که مصدر امنیت اقتصادي، نظم و انضباط بود به دولتی که گذاشت آشفتگی بلکه تغییر حکومت بود ـ تغیی

.ها، و کاریزها را به ویرانی کشد توجهی راهها، آبراهه و بی

پس از نبرد آکتیون، آوگوستوس طرح معوق ماندة کایوس . طالیۀ این رونق و آبادانی شهر احیا شدة کارتاژ بود

خواست به مناسبت وفاداري و  جه قرار داد و برخی از سربازان خود را، که میگراکوس و قیصر را مورد تو

مزایاي جغرافیایی این . پیروزیهایشان با واگذاري زمین پاداششان دهد، به عنوان مهاجرنشین به کارتاژ فرستاد

ا تعمیر کرده بودند، سرزمین، بندرگاه عالیش، دلتاي حاصلخیز باگراداس، و راههاي مناسبی که مهندسان رومی دایر ی

کارتاژ یک قرن پس از بنیان . سبب گشت که کارتاژ بازار داد و ستد و واردات و صادرات منطقه را از اوتیکا باز ستاند

هایی در شهرك تاریخی بورسا و  بازرگانان پر مایه و زمینداران خانه. مجددش بزرگترین شهر ایاالت غربی شده بود

ساختند، در حالی که دهقانان بر اثر رقابت زمینداران بزرگ از زمینشان رانده  یاه آن میویالهایی در حومۀ پرگل و گ
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زیستند و فقر سیاهشان آنها را آمادة پذیرش آموزشهاي  ها می شدند، و به خیل پرولتاریا و بردگانی که در دخمه می

ده بود، عمارات عمومی از مرمر ها شش طبقه و هفت طبقه ش خانه. پیوستند کرد، می برابري طلبانۀ مسیحیت می

براي خدایان قدیم . هاي فراوان به سبک زیباي یونانی در خیابانها و در میدانها برپا شده بود درخشیدند، و مجسمه می

ساکنان کارتاژ در . شد براي ملکارت کودکان زنده قربانی می کارتاژ معابدي از نو ساخته شد، و تا قرن دوم میالدي،

دوانی، و مسابقات گالدیاتوري با رومیان  آرایش، جواهر، زلفهاي رنگ شده، ارابه اشیاي تجملی، وسایل عالقۀ مفرط به

هاي بزرگ عمومی بودند که مارکوس آورلیوس به کارتاژ  از جملۀ عمارات تماشایی شهر، گرمابه. ورزیدند رقابت می

کارتاژ پس از . فلسفه، پزشکی، و حقوق هم داشت  ،کارتاژ تاالرهاي سخنرانی، آموزشگاههاي علم بیان. اهدا کرده بود

آپولیوس و ترتولیانوس همه چیز را در آنجا آموختند، و قدیس . آتن و اسکندریه سومین شهر دانشگاهی بود

آوگوستینوس از هوسبازیها و کارهاي غیر اخالقی دانشجویان کارتاژ در شگفت بود؛ بهترین تفریح این دانشجویان آن 

.ان به اطاق درس داخل شوند و استاد و شاگردانش را از آنجا بیرون برانندبود که ناگه

در جنوب این ایالت، رونق بازرگانی . شد، و اکنون تونس شرقی است نامیده می» افریقا«کارتاژ مرکز ایالتی بود که 

آوردند که در  ه دست میساحل شرقی را به شهرهایی آراسته بود که آبادانی قدیمشان را پس از دوازده قرن دوباره ب

، لپتیس صغیر، تاپسوس، و )سوس فعلی(هادرومتوم : این شهرها عبارت بودند از. عصر ما گرفتار بالي جنگ شدند

اي بود که، چون از ائتالف سه شهر تشکیل  در کنار مدیترانه، ناحیه  تر، در قسمت شرقی). گابس فعلی(تاکاپاي 

که فنیقیها آن را در ) تریپولی فعلی(اوئه : این شهرها عبارت بودند از. شد مینامیده ) سه شهر(» ترپیولیس«شد،  می

در شهر اخیر، امپراطور سپتیمیوس سوروس ) لبدة فعلی(م تأسیس کرده بودند؛ سابراتا و لپتیس ماگنا  ق 900سال 

هایشان امروزه مایۀ  و یک گرمابۀ شهري ساخت که ویرانه باسیلکیا؛ او در این شهر یک )میالدي 146(به دنیا آمد 

راههاي سنگفرش که مسیر کاروانهاي شتر بود، این بندرها را با شهرهاي . اعجاب جهانگردان و جنگجویان است

زرگ رومی دیده اي است که در آن آثار یک معبد ب از جمله سوفتوال که اکنون دهکده. ساختند داخلی مربوط می

که تئاتر ویران آن با ستونهاي ) دوگا(که یک آمفی تئاتر شصت هزار نفري داشت، و توگا ) الجم(شود تیسدروس  می

  .زیباي کورنتیش از ثروت و ذوق شارمندان آن حکایت دارد

م سیصد بانکدار  ق 46و این نکته که در سال . البلد قدیمی و رقیب سرسخت آن اوتیکا قرار داشت در شمال کارتاژ، ام

قلمرو آن از . فروش رومی در آنجا شعبه داشتند، خود اشاراتی است بر ثروت سرشار این شهر در آن زمان و عمده 

، که )بونه(رسید؛ از آنجا یک راه در امتداد کرانۀ غربی به هیپورگیوس  می) بیزرت کنونی(شمال به هپیودیاروتوس 

پایتخت ) قسنطینه(در جنوب و در درونبوم کیرتا . پیوست ستینوس شده، میبعداً مرکز اقتدار اسقفی قدیس آوگو

هاي سنگفرش و آراسته به ستونهاي  قرار داشت که با کوچه) تمجد(در قسمت غرب، تا موگادي . ایالت نومیدیا بود

ا، تئاتر، کتابخانه ه متعدد، فاضالب پوشیده، یک طاق نصرت زیبا، یک فوروم، عمارت سنا، یک باسیلیکا، معابد، گرمابه

روي سنگفرش فوروم یک صفحۀ شطرنج کنده . هاي خصوصی بسیار، تقریباً بخوبی پومپئی حفظ گردیده است و خانه

» .شکار، استحمام، بازي و تفریح و خنده، این است زندگی«: شود شده است که در آن این کلمات خوانده می

در . ن سوم، یگانه لشکر محافظ ایاالت افریقایی، بنیاد نهاده شدمیالدي، به دست لژیو 117تاموگادي، در حدود سال 

را ) المبز(، این لژیون ستاد دایمیتري را در چند کیلومتري باختر آن اختیار کرد و شهر المبایسیس 123حدود سال 

هاي خود بودند  سربازان در آنجا خانواده تشکیل دادند و سکونت گزیدند، و از آن به بعد بیشتر در خانه. برپا ساخت

اش مانند همۀ  آنان بناي وسیع مزینی بود که گرمابه) پاسدارخانه(» پرایتوریوم«تا در اردوگاه؛ مع ذلک حتی 

سربازان در خارج از اردو به ساختن کاپیتول، معابد، طاقهاي نصرت، و یک . هاي دیگر رومی افریقا عالی بود گرمابه

.توانست کمی از یکنواختی زندگانی آرام آنان بکاهد، کمک کردند در آن میهاي مبارزه و مرگ  آمفی تئاتر، که صحنه
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اي  اینکه یک لژیون به تنهایی توانست تمام افریقاي شمالی را از دستبرد قبایل مرکزي حفظ کند، بر اثر وجود شبکه

این راهها . شد ستفاده میاز راهها بود که به منظور استفادة نظامی ساخته شده بود، ولی عمال از آنها براي تجارت ا

راه اصلی رو به غرب از کیرتا تا قیصریه، . ساختند کارتاژ را به اقیانوس اطلس و صحرا را به مدیترانه متصل می

را، که نام قدیم و جدید ) ماوري(در آنجا پادشاهی به نام یوباي دوم، مورها . ، امتداد داشت)مراکش(پایتخت ماورتانیا 

. این پادشاه فرزند یوباي اول بود که در تاپسوس در گذشته بود. رفته شده است، با تمدن آشنا کرداین ایالت از آنها گ

وي را در کودکی براي تجلیل از پیروزي قیصر به رم برده بودند؛ در آنجا مورد عفو و عنایت قرار گرفت، تحصیل کرد، 

پادشاه منصوب ماورتانیا برگزید و دستور داد  آوگوستوس او را به عنوان. و یکی از بزرگترین فضالي عصر خویش شد

یوباي دوم به برکت . فرهنگ کالسیکی را که خود او با کوشش فراوان فرا گرفته بود در میان مردم خویش رواج دهد

تواند  رعایاي او در شگفت بودند که چگونه مردي می. سلطنت طوالنی چهل و هشت ساله اش در این امر توفیق یافت

فرزند و جانشین وي را به رم آوردند و در آنجا کالیگوال او را با . ویسد، و هم بدین خوبی فرمانروایی کندهم کتاب بن

ماورتانیاي : کالودیوس این ایالت را ضمیمۀ قلمرو خویش ساخت و آن را به دو ایالت تقسیم کرد. گرسنگی کشت

  .بود) طنجۀ کنونی(یس قیصریه و ماورتانیاي طنجه، که نامش مأخوذ از نام پایتختش تینگ

هاي تعلیم  حتی از دوره. در این شهرهاي افریقایی انواع مدارس وجود داشت، که درشان به روي فقیر و غنی باز بود

این سرزمین در . نامد می» مادر رضاعی وکالي مدافع«تندنویسی در این شهرها یاد شده است، و یوونالیس افریقا را 

یک نویسندة درجه دوم پرورد ـ آپولیوس و فرونتو؛ ادبیات افریقایی فقط در دورة  این دوران یک نویسندة بزرگ و

لوکیوس آپولیوس شخصیتی عجیب و بدیع . مسیحیت به آن حد از شکوفایی رسید که پیشاهنگ ادبیات جهان شود

او در ماداورا در یک خانوادة اصیل به دنیا آمد . بود مونتنیشخصیتیش حتی بسیار فراتر از » تنوع و تموج«داشت، و 

مهابا خرج کرد،  ، در این شهر و سپس در کارتاژ و آتن به تحصیل پرداخت، ارثیۀ هنگفت خود را بی)میالدي 124(

ف را تجربه کرد، با سحر اي به عقیدة دیگر گرایید، کنه اسرار مذهب مختل شهر به شهر به مسافرت پرداخت، از عقیده

و جادو هم السی زد، آثار بسیاري درباره مسائل مختلف از االهیات گرفته تا گرد دندان نوشت، در روم و در جاهاي 

دیگر راجع به مذهب و فلسفه سخنرانی کرد، دوباره به افریقا بازگشت، و در تریپولی با زنی ازدواج کرد که هم ثروتش 

دوستان و مدعیان وراثت آن بانو سعی کردند این ازدواج را به هم بزنند، و او را . چربید یو هم سنش بسیار بر او م

آپولیوس در دادگاه با یک رسالۀ دفاعیه، . متهم ساختند که بیوة نامبرده را با سحر و جادو مفتون خویش کرده است

برد و هم عروسش را، ولی مردم همچنان  او هم دعوا را. که با نثري نو به دست ما رسیده است، از خویشتن دفاع کرد

پنداشتند، و حتی اخالف خداناشناس این مردم در صدد برآمدند، با ذکر معجزات آپولیوس، مسیح را  او را جادوگر می

آپولیوس بقیۀ عمر خود را در ماداورا و کارتاژ گذراند و به امر حقوق و پزشکی و ادبیات و علم . مقدار جلوه دهند بی

فیلسوف «در زادگاهش بناي یادبودي با عنوان . هایش در موضوعات علمی و فلسفی بود بیشتر نوشته. داختبالغت پر

گشت، شاید از اینکه تنها به خاطر کتاب االغ طالیی در  اگر دوباره به جهان بازمی. به افتخارش برپا کردند» افالطونی

.شد یادها مانده است، غمگین می

این کتاب که عنوان اصلیش یازده کتاب . ون نوشتۀ پترونیوس، و حتی از آن عجیبتر استاین کتاب شبیه به ساتوریک

شود  تناسخ است، شرح و بسط تفنن آمیز داستانی است که لوکیوس پاتراسی دربارة مردي که به خر تبدیل می

حشت، عبارات منافی حکایت کرده بود، و یک سلسلۀ پراکنده از ماجراها و وقایع فرعی گوناگون را که جادوگري، و

لوکیوس، قهرمان داستان، از پرسه زدنهایش در . گیرد پسند چاشنی آن شده است، در بر می اخالق و یک زهد عامه

شهرتسالی، خوشگذرانیهایش با زنان گوناگون، و سحر و جادویی که همه جا در پیرامون خود احساس کرده است، 

  .گوید سخن می
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سر زد، بیدار شدم و از بستر بیرون جستم، نیمه مبهوت و در واقع مشتاق اینکه همین که شب گذشت و روزي دیگر 

چیزي نبود که ببینم و باورم شود که همان است که هست، بلکه به  …. انگیز رو به رو و آشنا شوم با چیزهاي شگفت

پیش پایم را آدمیانی  آمد که هر چیز به نیروي سحر و افسون شکلی دیگر یافته است، تا آنجا که سنگهاي نظرم می

شنیدم، درختها، و آبهاي روان بر من چنان  اند، و مرغانی که چهچهشان را می پنداشتم که به آن شکل درآمده می

پنداشتم که  عالوه بر این می. اند نمودند که واقعی نیستند و خود را بدین پر و بال، برگ و بار، و چشمه درآورده می

چند لحظۀ دیگر به حرکت درآیند، دیوارها سخن آغاز کنند، گاوها و جانوران دیگر  ها و تصاویر ممکن است مجسمه

لوکیوس، که  آوري بدهند، و در حال از آسمان و از پرتو آفتاب وحی بر من نازل شود زبان باز کنند و اخبار شگفت

کند که به صورت مرغی  میمالد و با تمام وجود آرزو  اینک آمادة هر گونه ماجرا بود، روغنی جادویی بر خود می

از آن به بعد، داستان وصف محنتهاي خري . آید درآید، ولی روغن را که به خود می مالد به شکل خري کامل در می

تواند هر چیزي را بشنود،  گوشهاي درازي است که با آنها می«تنها مایۀ تسلی او . دارد» حس و شعور آدمی«است که 

گویند که اگر گل سرخی بیابد و آن را بخورد بار دیگر به هیئت انسانی در  به او می» .حتی اگر از راه خیلی دور باشد

او که از زندگی سرخورده . شود ، در این کار موفق می»خریت«پس از گذراندن تغییر و تبدیلهاي زیاد در . خواهد آمد

سازد که شباهت  می ایسیسآورد، یک آیین سپاسگزاري براي   است، نخست به فلسفه و سپس به مذهب روي می

تراشد، در عداد محارم مقام سوم ایسیس  سرش را می. بسیاري به نیایش یک نفر مسیحی براي حضرت مریم دارد

، به او »رگترین خدایانبز«شود، و راه بازگشت به زمینی را با آشکار ساختن رؤیایی که در آن اوزیریس،  پذیرفته می

.کند دهد که به جایگاه خود بازگردد و به وکالت دعاوي بپردازد هموار می فرمان می

. کند کمتر کتابی اینهمه مطالب بیمعنی دارد، ولی در عین حال کمتر کتابی نیز آنها را این اندازه خوشایند افاده می

او عالقۀ وافر دارد که الفاظ را با جناس و سجع بیاراید . است آزماید و در تک تکشان موفق آپولیوس همۀ سبکها را می

. و در نوشتن از عبارات زیباي عامیانه و زبان مهجور، تصغیرهاي عاطفی، و نثر موزون و گهگاه شاعرانه استفاده کند

پایۀ آپولیوس شاید بر. هاي او حرارت رنگ آمیزي شرقی با رازوري و لذت احساس شرقی آمیخته است در نوشته

اي سکرآور است که آدمی را  خواسته است بگوید که خود را به دست لذات جسمانی سپردن، مایه تجربه خویش می

استادي وي . توان ماهیت انسانی را باز یافت کند، و تنها به یاري گل خرد و پرهیزگاري است که می بدل به جانور می

به عنوان مثال پیرزنی دختر ربوده . اش رسیده است یابنده در توصیف داستانهاي اتفاقی است که به گوشهاي تیز و

کند که چگونه پسر ونوس شیفتۀ دختر  دهد و تعریف می دلداري می کوپیدواي را با نقل داستان پسوخه و  شده

داد، حسادت بیرحمانۀ مادرش را برانگیخت، و سرانجام زیبایی گشت و همۀ شادیها جز لذت دیدار خویش را به وي 

با وجود ذوق آزماییهاي فراوان، قلم هیچ هنرمندي داستان این عشق . همه چیز در آسمانها پایانی خویش یافت

  .اساطیري را بهتر از این عجوزة سپیدموي باز نگفته است

III – اسپانیا  

ی از متأخرترین ایالتهاي وابسته به رم قدم به یکی از قدیمترین آنها گذریم، از یک از طنجه، از میان تنگه ها که می

الجیشی مدخل مدیترانه، این سرزمین برکت یافته و لعنت شده از فلزات قیمتی  اسپانیا، این منطقۀ سوق. گذاریم می

کرد، از  شوار میآلود، با سلسله کوههایی که ارتباط و تجمع و وحدت را در آن د که خاکش را به خون حرص و آز می

کشیدند  همان روزگاري که هنرمندان عصر حجر قدیم شکل گاومیشهاي کوهاندار را بر روي دیوارهاي غار آلتامیرا می

مدت سه هزار سال اسپانیاییها مردمی . تا دوران نظم گسیختۀ کنونی تب و تاب زندگی را به تمامی تجربه کرده است

نواز، و با  ع و پرهیزکار، پرشور و سرسخت، قانع و سودایی، کم خوراك و مهمانجو، الغر و محکم، شجا مغرور و ستیزه

رومیان، هنگامی . اند سپرده اند و آسانتر از آن دل به محبت می گرفته بآسانی کینه به دل می. اند نزاکت و پایمرد بوده
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، لیگورها )؟(ایبرها از افریقا : دکه به این سرزمین آمدند، جمعیتی یافتند که حتی در آن هنگام تنوعی غریب داشتن

از ایتالیا، سلتها از گل، و در رأس همۀ اینها قشري از کارتاژیها، اگر بتوان سخنان این فاتحان اسپانیا را باور کرد، 

ها مسکن داشتند، و  اند که برخی در شهرها در خانه تقریباً همۀ اسپانیاییهاي پیش از دوران تسلط روم بربرهایی بوده

خوابیدند، و دندانهایشان  کردند، روي زمین می هاي محقر یا غارها زندگی می دیگر در آبادیهاي کوچک در کلبه برخی

» باالپوشهاي بلند و پیراهنهایی به رنگهاي شاد تند«مردان شلنهاي سیاه و زنها . شستند را با پیشاب مانده می

در بعضی جاها زنها قاطی مردها و دست در دست آنان « :کند استرابون با لحنی سرزنش آمیز اضافه می. پوشیدند می

سال قبل از میالد، ساکنان اسپانیاي جنوب شرقی، یعنی منطقۀ تارتسوس یا به زبان فنیقی  2000از  ».رقصند می

. شد ، نوعی صنعت برنزکاري به وجود آورده بودند که محصوالتش در سراسر دنیاي مدیترانه فروخته می»تار شیش«

م، ادبیات و هنري رشد و توسعه یافت که مدعی داشتن شش هزار سال  تیب در تارتسوس، در قرن ششم قبدین تر

از این دوره جز چند مجسمۀ زمخت و یک مجسمۀ نیم تنۀ عجیب چند رنگ از گل بوته، بانوي الخه، به . سابقه بود

. مش سبک سلتی تراشیده شده استهاي یونانی و با استحکام و نر مجسمۀ اخیر از روي نمونه. جا نمانده است

) گادس(م کادیث  ق 800برداري از معادن اسپانیا کردند و تقریباً در  ه م، شروع به بهر ق 1000فنیقیها در حدود سال 

م، مهاجران یونانی در امتداد کنارة شمال  ق 500سپس در حدود . و ماالگا را گرفتند و معابد بزرگی در آنها ساختند

مقارن همان زمان، کارتاژیها که به دعوت خویشاوندان فنیقی خود براي یاري دادن به سرکوب . ندشرقی مستقر شد

برداري سریع کارتاژیها از  بهره. یک شورش آمده بودند، تارتسوس و تمام اسپانیاي جنوبی و شرقی را تسخیر کردند

وجه منابع این کشور، که در آن زمان منابع شبه جزیره در فاصلۀ جنگ اول و دوم پونیک، چشم طمع رومیان را مت

کرد، و سرانجام نیز رومیان به تالفی داخل شدن هانیبال به خاك ایتالیا، بخشی از اسپانیا   نامیدند، می» ایبریا«آن را 

قبایل نامتحد با سرسختی براي استقالل خود جنگیدند؛ زنها فرزندان خود را . را به دست سکیپیوها گشودند

ذارند به دست رومیان بیفتند؛ و اسیران بومی در حال جان دادن بر روي صلیب سرودهاي جنگی کشتند تا نگ می

فتح اسپانیا دو قرن طول کشید، ولی وقتی پایان یافت معلوم شد که این فتح از فتح اغلب ایاالت . خواندند خود را می

یرحمانۀ دورة جمهوري سیاستی توأم برادران گراکوس، قیصر، و آوگوستوس به جاي سیاست ب. تر بوده است اساسی

رومی کردن جامعه بسرعت پیش رفت، زبان . با مالطفت و توجه پیش گرفتند که نتایج نیک و پایداري به بار آورد

التینی مرسوم و با اوضاع محل تطبیق داده شد، اقتصاد کشور توسعه یافت و رونق گرفت، و چیزي نگذشت که 

.ا، و امپراطورهایی براي روم پرورداسپانیا شعرا، فالسفه، سناتوره

کانیهاي اسپانیا، پس از غنی . اسپانیا از زمان سنکا تا دوران مارکوس آورلیوس رکن اصلی اقتصاد امپراطوري روم بود

اي را پیدا کرد که بعدها  اسپانیا براي ایتالیا همان جنبه. کرد ساختن صور و سپس کارتاژ، اینک روم را غنی می

در . شد زر، سیم، مس، قلع، آهن، و سرب به استکمال امروزي استخراج می. براي اسپانیا داشتندمکزیک و پرو 

اند و ریم فلزات آن  توان چاههاي رومی را که به عمق زیاد در میان سنگ کوارتز سخت کنده شده ریوتینتو هنوز می

کردند و در  دایماً در این معادن کار می اي شگفت کم است، دید غالمان و اسیران دوره را، که در صد مس آن به گونه

صنایع عظیم فلزگري در مجاورت معادن به وجود . آنکه رنگ آفتاب را ببینند گذشت بی بسیاري موارد ماهها می

کرد که الیاف آن براي  ضمناً، خاك اسپانیا با وجود قسمتهاي کوهستانی و لم یزرعش جگن اسپارتو تولید می. آمد می

کرد، که  رفت، گوسفندان مرغوب را تغذیه می طناب، سبد، رختخواب، و کفشهاي راحتی به کار میساختن ریسمان، 

موجب به وجود آمدن صنعت پشمبافی معروفی گشته بود، و بهترین زیتون، روغن، و شراب روزگار باستان را به 

ههاي روم را براي حمل محصوالت رودهاي گوادالکیویر، تاگوس، ابرو، و رودهاي کوچکتر شبکۀ را. داد امپراطوري می

  .کرد شمارش کامل می اسپانیا به بندرها و شهرهاي بی
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ترین و بارزترین نتیجۀ ادارة کشور توسط رومیان افزایش  در واقع، در اسپانیا نیز مانند هر جاي دیگر، قابل مالحظه

زادگاه (، موندا، ماالکا، ایتالیکا )اسآلخثیر(شهرهاي کارتیا ) اندلس(در ایالت بایتیکا . تعداد و توسعۀ شهرها بود

 152کوردووا که در سال . ، و گادس به وجود آمدند)سویل(، هیسپالیس )کوردوبا(، کوردووا )ترایانوس و هادریانوس

لوکانوس، سنکاها، و . م بنیاد یافته بود، یک مرکز ادبی بود که به خاطر آموزشگاههاي علم بیانش شهرت داشت ق

این سنت دانشپروري در دوران تیرة قرون وسطی هم دوام . س حواري در این شهر به دنیا آمدندگالیوي مرید بول

اما گادس پرجمعیت ترین شهرهاي اسپانیا و . یافت و کوردووا را به صورت بافرهنگترین شهر اروپاي آن دوران درآورد

قیانوس اطلس با افریقاي باختري، اسپانیا، این شهر در مصب گوادالکیویر قرار داشت و بر تجارت ا. در ثروت شهره بود

  .هاي جوان و هوس انگیزش بود و بریتانیا حاکم بود، بخش ناچیزي از شهرتش را نیز مدیون رقاصه  گل،

در نوربا کایسارینا، که اعراب آن را . شناخت روم پرتغال را به عنوان ایالت لوسیتانیا، و لیسبون را به نام اولیسیپو می

نامیدند، مهندسان ترایانوس کاملترین پل موجود رومی را بر روي تاگوس ) پل(م کنونیش القنطره بعدها به نا

از روي طاقیهاي با عظمت این پل، که هر یک سی متر عرض و شصت متر ارتفاع دارند، هنوز یک راه پرآمد . ساختند

چندین پرستشگاه، سه آبراهه، یک سیرك، یک بود که به ) مریدا(پایتخت لوسیتانیا، امریتا . گذرد و شد چهار نواره می

تر، در ایالت  در قسمت شرقی. نازید تئاتر، حوضچۀ مانور ناوگان، و پلی به طول بیش از هشتصد مترکه داشت، می

کند که یک آبراهۀ ساخت دورة ترایانوس به آنجا سرازیر  تاراکوننسیس شهر سگوویا هنوز از آب مشروعی استفاده می

قرار داشت که در دوران فرمانروایی روم به خاطر محصوالت آهنیش معروف ) تولدو(ال سگوویا، تولتوم در شم. کند می

قرار داشت که با معادن، شیالت، و بازرگانیش ) قرطاجنه(در ساحل شرقی، شهر بزرگ نووا کارتاگو یا کارتاخنا . بود

ودند که شهرهایی باستانی و شکوفان مانند پالما و در میان دریاي مدیترانه جزایر بالئار واقع ب. شهري ثروتمند بود

، و درست در زیر کوههاي )بارسلون(بارکینو ) تاراگونا،(رو به سوي شمال در ساحل والنتیا، تاراکو . پولنتیا داشتند

و سرانجام اگر مسافري انتهاي شرقی سلسله کوه را با قایق دور . پیرنه شهر کهنسال یونانی امپوریاي قرار داشت

.یافت زد، خود را در ایالت گل می می

IV - گل  

توانستند رون را از مارسی تا  هایی اقیانوس پیما می ها چندان زیاد نبود، حتی کشتی در روزگارانی که کشش کشتی

توانستند این مسیر را تا پنجاه کیلومتري راین علیا ادامه دهند؛ و کاالها را پس  هاي کوچک می کشتی. لیون بپیمایند

شد دوباره از طریق راههاي آبی از میان صد شهر و هزار دهکده به دریاي  جابه جا کردن کوتاهی در جلگه می از

باریکه راههاي زمینی مشابهی رون را به سون، لوار و اقیانوس اطلس، اود را به گارون و به بوردو، و سون . شمال رساند

این راههاي آبی روان بود، و در نقاط التقاي آنها شهرهایی  تجارت به دنبال. پیوست را به سن و به دریاي مانش می

  .هایش پدید آمده است فرانسه نیز مانند مصر از برکت رودخانه. کرد ایجاد می

تمدن فرانسه به لحاظی سی هزار سال پیش از مسیح با انسان اورینیاکی شروع شد، زیرا به طوري که غارهاي 

اند به رنگها و  توانسته در همان روزگار دیرین هنرمندانی داشته است که می دهند این سرزمین مونتینیاك نشان می

فرانسه پس از پشت سر گذاردن زندگانی شکار و شبانی عصر دیرینه سنگی، در حدود دوازده هزار . خطها جان بدهند

ز یک دورة طوالنی سال قبل از میالد، پا به دوران زندگانی اسکانی و کشاورزي عصر نوسنگی گذاشت و سپس، بعد ا

و داراي سرگرد، از گرمانیا شروع به » آلپی«م یک نژاد جدید،  ق 900در حدود . ده هزار ساله، وارد عصر مفرغ شد

. این نژاد از فرانسه تا بریتانیا و ایرلند و همچنین در سمت جنوب در اسپانیا پراکنده شد. نفوذ در آن سرزمین کرد

م، از راه سویس، فن  ق 500آنها در سال . ر آهن هالشتات را از اتریش آوردندبا خودشان تمدن عص» سلتها«این 
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هنگامی که روم از وجود گل آگاه شد، آن را کلتیکا . بدان سرزمین وارد کردند» التن«پیشرفتۀ استخراج آهن را از 

.تغییر کرد) گل(نامید، و فقط در دوران قیصر بود که این نام به گالیا 

از گروههاي بومی را راندند و خود به شکل قبایل مستقلی مستقر شدند که نامشان هنوز در پس نام  مهاجران تعدادي

آنها زلفهاي . گوید اهالی گل بلند باال و پر عضله و قوي بودند قیصر می .کند میاند خودنمایی  شهرهایی که بنا نهاده

بعضی از آنها ریش و بسیاري سبیلهاي پر . کردند تا به پس گردنشان بیفتد و بور خود را به عقب سر شانه می بلند

آنها از مشرق زمین، شاید از ایرانیان باستان، رسم پوشیدن شلوار . پوشانید گذاشتند که لبهایشان را می پشت می

عاشق جواهر . شنلهاي راه راه را بدان افزوده بودند کوتاه را آورده بودند و خود نیمتنۀ چند رنگ گلدوزي شده و

گوشت، آبجو، و شراب . آراستند بودند، و در جنگ ـ حتی اگر پوششی هم نداشتند ـ خود را به زیورهایی از طال می

استرابون . بودند» ذاتاً شکم چران و باده پرست«ناب را بسیار دوشت داشتند، و اگر به قول آپیانوس اعتماد کنیم، 

ولی . کند توصیف می» .کستتحمل ناپذیر به گاه پیروزي و خود باخته به گاه ش …ساده و جسور، الفزن «آنان را 

پوسیدونیوس از دیدن اینکه اهالی گل سر بریدة . دست به قلم بردن دشمنان، همیشه هم چندان مزیتی ندارد

شدند و به مشاجره و نزاع  انی تحریک میآنها بآس. آویزند، یکه خورد دشمنانشان را به گردن اسبهاي خود می

قیصر . زدند پرداختند؛ و گاهی فقط محض سرگرمی در جشنهایشان تا سر حد مرگ به جنگ تن به تن دست می می

  :کند آمیانوس مارکلینوس آنان را چنین وصف می» .آنان در دالوري و شور جنگاوري همتاي ما بودند«: گوید می

پیرمرد آنها با شجاعتی همانند شجاعت مردي که در بهار عمر است به . هستند در هر سنی مناسب خدمت نظام

راستی این است که یک گروه خارجی یک نفر اهل گل را، اگر زن از خود قویتر و  …. رود میدان جنگ می

هایش دهد، دندان جسورترش را هم به کمک بخواند، حریف نیستند به ویژه هنگامی که این زن گردن خود را جلو می

  .بارد مشت و گلد بر سر آدم می هاي منجنیق، دهد و مانند گلوله ساید، بازوان بزرگش را تکان می را به هم می

. تر از آنند که از گمنام بودنشان آزرده شوند اکنون این خدایان مرده. اهالی گل به خدایان گوناگون اعتقاد داشتند

نیرومند بود که بنا به گفتۀ قیصر، شجاعتشان به میزان زیادي از  امید به زندگی مطبوعی پس از مرگ در آنها چنان

گوید که بعضی پول قرض  در باب استحکام این اعتقاد والریوس ماکسیموس می. گرفت این اعتقاد سرچشمه می

دادند تا در بهشت آن را پس بگیرند؛ و پوسیدونیوس مدعی بود گلهایی را دیده است که در مراسم تدفین و  می

نوشتند و روي تل هیزم مخصوص سوزانیدن جسد  هایی براي دوستانشان در آن دنیا می یع جنازه نامهتشی

نظر مردم گل دربارة این داستانهاي رومیان باید شنیدنی . انداختند تا متوفی آن را به دست دوست مزبور برساند می

ا در دست داشتند و با قدرت خاصی عقیدة یک طبقۀ روحانی، دروئیدها، مهار کلیۀ امور تعلیم و تربیتی ر. باشد

کردند که اغلب اوقات به جاي  این روحانیان آیینهاي پر آب و تاب را رهبري می. پروراندند مذهبی را در اذهان می

شد، و براي خرسند کردن خدایان کسانی را که به جرم جنایت محکوم به مرگ  هاي مقدس برگزار می معابد در بیشه

اند وحشیانه  کردند؛ این رسم در نظر کسانی که اعدام با صندلی الکتریکی را به چشم ندیده ربانی میبودند برایشان ق

آنها سرودها، اشعار، و گزارشهاي . دروییدها تنها افراد با فرهنگ و شاید هم با سواد مردم گل بودند. کند جلوه می

کردند، و تقویم قابل  را بررسی می» و نظم طبیعت ستارگان و حرکاتشان، ابعاد کیهان و زمین،«نوشتند؛  تاریخی می

گل . اي نفوذ فراوانی داشتند وظیفۀ قضاوت هم به عهدة آنان بود و در دربار پادشاهان قبیله. اي درست کردند استفاده

.پیش از تسلط رومیان، مانند قرون وسطی، داراي یک فئودالیسم سیاسی بود که در پوشش حکومت مذهبی بود

ال «با بارآوري تکنیک . م، به اوج قدرت خود رسید رة حکمرانی این پادشاهان و روحانیان، در قرن چهارم قگل در دو

م،  ق 400در حدود سال . جمعیت افزایش یافت؛ و نتیجۀ آن یک رشته جنگ براي به دست آوردن زمین بود» تن

اشغال داشتند، بریتانیا، اسپانیا، و شمال سلتها، که اینک دیگر عالوه بر گل قسمت اعظم اروپاي مرکزي را هم در 



١۵٣۶

دلفی را تاراج کردند و فریگیا  278در سال . م به جنوب به سوي روم هجوم آوردند ق 390در سال . ایتالیا را گشودند

یک قرن بعد قدرت آنها رو به ضعف نهاد؛ قسمتی از این ضعف ناشی از اثرات سست کنندة ثروت و رواج . را گرفتند

درست بر . گرایی و پراکندگی سیاسی بارونهاي فئودال بود  انیان در میان آنان، و قسمتی هم ناشی از ذرهاخالق یون

عکس فرانسۀ قرون وسطی که پادشاهان قدرت بارونها را در هم شکستند و یک کشور واحد و متحد به وجود آوردند، 

تر از  را در هم شکستند و گل را پاره پارهدر طی قرن پیش از قیصر خاوندان روستاهاي خاوندي قدرت پادشاهان 

اهالی کارتاژ، سلتها را در اسپانیا مطیع . جبهۀ سلتها در همه جا جز در ایرلند به عقب رانده شد. پیش به جاي نهادند

وغ ساختند، رومیان آنها را از ایتالیا بیرون راندند، در گرمانیا و در جنوب گل، کیمبرها و توتونها آنان را به زیر ی

م، رومیها، به شوق تسلط بر راه اسپانیا، گل جنوبی را گشودند و آن را به صورت  ق 125در سال . خویش درآوردند

م، پیشوایان گل به قیصر متوسل شدند تا براي دفع هجوم ژرمنها به آنان یاري  ق58در . یک ایالت رومی درآوردند

  .ین کردقیصر این دعوت را پذیرفت و پاداش خود را هم مع. کند

گالیا ناربوننسیس در جنوب، که رومیها آن را به نام : قیصر و آوگوستوس گل را به صورت چهار ایالت سازمان دادند

نامیم، و در آن زمان به سبب کوچنشینهاي یونانیش در ساحل  شناختند و ما اکنون پرووانس می پرووینکیا می

دادند؛  نیا در جنوب غربی، که بیشتر جمعیتش را ایبرها تشکیل میمدیترانه اساساً فرهنگ هلنیستی یافته بود؛ آکویتا

. گالیا لوگدوننسیس در مرکز، که سلتها در آن غالب بودند؛ و بلگیکا در شمال شرقی، که در آن تفوق با ژرمنها بود

. لو گیردروم این تقسیمات نژادي را به رسمیت شناخت و از آن پشتیبانی کرد تا از هر گونه شورش متحد آنان ج

شدند، و روم با پشتیبانی از آنان  قضات از میان مالکان انتخاب می. اي به عنوان مناطق اداري حفظ شد نواحی قبیله

عنوان شارمندي روم پاداشی بود که به . کرد در مقابل طبقات پایین وفاداریشان را نسبت به خود تأمین می

ها هر سال در لیون  انجمن ایالتی مرکب از نمایندگان ناحیه یک. شد وفادارترین و مفیدترین اهالی گل داده می

ولی بزودي . کرد این انجمن نخست از روي احتیاط به برگزاري مراسم نیایش آوگوستوس اکتفا می. شد تشکیل می

. هایی براي حکام رومی فرستاد، سپس به صدور توصیه، و بعد از آن به دادن درخواستهاي رسمی دست زد عریضه

نزدیک . امور دادگستري از دروئیدها سلب شد و خود آنها نیز سرکوب شدند و فرانسه نیز به حقوق رومی تن داد ادارة

میالدي شورشهایی ناگهانی به رهبري  71و سپس در  68در سال . به یک قرن گل با آرامش تابع یوغ نوین ماند

کردند و عشق به آزادي در برابر  درگرفت، ولی مردم از این جنبشها پشتیبانی ناچیزي می کیویلیسویندکس و 

.خودداري از رفاه و امنیت، و آرامش جا خالی کرد

رم از تمول برخی از نجباي گل که در . یکی از ثروتمندترین نواحی امپراطوري گشت» صلح رومی«گل در دوران 

ارد مجلس سنا شدند در شگفت بود و یک قرن بعد فلوروس اقتصاد شکوفان گل را در دورة سلطنت کالودیوس و

درختان جنگلها برانداخته شد، مردابها زهکشی شدند، کشاورزي به حدي بهبود . دهد تقابل با انحطاط ایتالیا قرار می

پلینی و . کاشته شد یافت که حتی دستگاههاي دروي مکانیکی به کار گرفته شد، و تاك و درخت زیتون همه جا

امالك وسیعی بودند که سرفها و بردگان . ستودند کولومال شرابهاي بروگونی و بوردو را در همان قرن اول میالدي می

آیند  کردند و صاحبانشان اربابانی بودند که پیشقراوالن فئودالهاي قرون وسطی به حساب می در آنها کشت و زرع می

، و توزیع ثروت در گل قدیم، درست مانند فرانسه کنونی، تقریباً از هر کشور متمدن ولی خرده مالکان هم کم نبودند

گران و آهنکاران گل بازارهاي  میالدي، کوزه 200در حدود سال . پیشرفت صنایع بویژه سریع بود. تر بود دیگر عادالنه

چه را در امپراطوري داشتند؛ و ربودند؛ نساجان گل بزرگترین تجارت پار گرمانیا و باختر را از کف ایتالیا می

فنون صنعتی از پدران . کردند اي هنري عالی نیز تولید می هاي لیون نه فقط شیشۀ تجارتی بلکه ظروف شیشه کارخانه
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 20,000مهندسان رومی بیش از . داد یافت و بخش پرارجی از میراث کالسیک را تشکیل می به پسران انتقال می

  .ح کردند که در خدمت حمل و نقل و داد و ستد بودکیلومتر راه ساختند یا اصال

شهرکهاي کلتیکاي کهن، که در اثر این زندگانی اقتصادي توسعه یافته، غنی شده بودند، به صورت شهرهاي گل روم 

ترین بندرهاي اقیانوس اطلس بود؛ لیمونوم  یکی از پرفعالیت) بوردو(در آکویتانیا، پایتخت آن بوردیگاال . درآمدند

سسترس بابت  400‘000از قبل غنی بودند؛ شهر اخیر ) کلرمون فران(، و آوگوستونمتوم )بورژ(، و آواریکوم )اتیهپو(

ایالت گالیاناربوننسیس آن قدر شهر داشت که به گفتۀ پلینی . پرداخت زنودوروسیک مجسمۀ عظیم مرکور به 

بود که به خاطر آموزشگاههایش ) تولوز(باختریترین شهر آن تولوسا » .به ایتالیا شبیه بود تا به یک ایالت بیشتر«

ناربون، پایتخت این ایالت، در قرون اول میالدي، بزرگترین شهر گل و بندر عمدة خروج کاالهاي . معروفیت داشت

ها، طاق  این شهر دیوارها، گردشگاهها، میخانه«:  گوید سیدونیوس آپولیناریس می. گل به مقصد ایتالیا و اسپانیا بود

در » .ها، بازارها، چمنزارها، استخرها، یک پل، و دریا دارد نصرتها، رواقها، یک فوروم، یک تئاتر، پرستشگاهها، گرمابه

خانۀ . داشت قرار) نیم(ساخت، شهر نماوسوس  شرق ایالت، در جادة دومیتیانوسی، که اسپانیا را به ایتالیا متصل می

هاي آوگوستوس، لوکیوس و گایوس  زیباي آن توسط آوگوستوس و اهل شهر به یادبود نوه) »مزون کاره«(مربع 

، ساخته شد، قسمت ستوندار درونی آن به طرز رقت باري در دیوار کال فرو رفته است، ولی ستونهاي )قیصر(کایسار 

تئاتر بیست هزار نفري آن هنوز هر  آمفی. به شمار می روندترین ستونهاي رومی  کورنتی مستقل آن، از خوش ساخت

.هاست چند گاه یک بار جایگاه صحنۀ نمایش

رساند، به مرور زمان به پل رودخانۀ گار مبدل گشت؛ امروزه هب  را می» نیم«آبراهۀ رومی، که آب مشروب شهر 

نی آن با ردیف طاقهاي کوچک صورت ویرانۀ عظیمی در صحراي خشک اطراف شهر است، و طاقهاي سترگ تحتا

  .سازد فوقانی تضاد زیبایی دارد و مجموعۀ آن هنر مهندسان رومی را مجسم می

را بدان امید بنیاد نهاد که جاي ماسالیاي ) آرل(قیصر در سمت شرق، کنار مدیترانه، در مصب رود رن، شهر، آرالته 

که در زمان تولد قیصر نیز شهري کهن بود، و ) مارسی(ماسالیا . سازي و بندر بگیرد سرکش را به عنوان مرکز کشتی

از این بندر کشاورزي، درختکاري، و تاك نشانی یونانیها، . تا هنگام مرگ وي نیز، از حیث زبان و فرهنگ، یونانی ماند

ا و همچنین فرهنگ آنان وارد گل شده بود، و باالتر از همه در این بندر بود که اروپاي غربی محصوالت خود را ب

ماسالیا یکی از بزرگترین مراکز دانشگاهی امپراطوري بود؛ بویژه مدرسۀ . کرد محصوالت دنیاي باستان مبادله می

این بندر پس از قیصر رو به افول رفت، ولی موقعیت قدیم خود را به عنوان شهر . حقوق آن باعث شهرتش شده بود

، و )آنتیب(، آنتیپولیس )فرژوس(سوي شرق فوروم یولییی  کمی بیشتر به. آزاد، مستقل از فرماندار ایالت، حفظ کرد

مسافر با پیمودن قسمت باالي رن از . شهر اخیر در ایالت کوچک آلپ ـ ماریتیم واقع بود. قرار داشتند) نیس(نیکایا 

رت رسید، در اینجا از روزگار آوگوستوس یک طاق نص می) اورانژ(و به آراوسیو ) آوینیون(سمت آرالته به آونیو 

  .هاي باستانی است مستحکم باقی مانده است، و یک تئاتر بسیار بزرگ رومی هم هنوز شاهد اجراي نمایشنامه

این . شد به این اسم نامیده می) لیون(وسیعترین ایاالت گل گالیا لوگدوننسیس بود که از روي پایتختش لوگدونوم 

به . اههایی قرار داشت که آگریپا آنها را ساخته بودشهر، که در ملتقاي رودهاي رن و سون و در محل تقاطع بزرگر

صنایع آهنکاري، شیشه سازي، و سرامیک آن . صورت مرکز داد و ستد یک ناحیۀ ثروتمند و پایتخت تمام گل درآمد

، )شالون سورسون(در شمال آن کابیلونوم . کرد معاش جمعیت دویست هزار نفریش را در قرن اول میالدي تأمین می

امپراطور یولیانوس . قرار داشت) پاریس(، و لوتتیا )اورلئان(، کنابوم )اوتون(،آوگوستودونوم )تور(ونوم کایسارود

زمستان را در شهر محبوبمان لوتتیا گذرانیدم ـ این عنوانی است که اهالی گل براي شهر پاریسیها، «: نویسد می

».آورند وبی عمل میاینجا شراب خ ….جزیرة کوچک واقع در میان رودخانه، قائل هستند
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صنایع آن . گشت، سرزمینی کشاورزي بود تقریباً همۀ بلگیکا، که شامل قسمتهایی از خاك فرانسه و سویس می

رساند که ساکنانشان زندگانی اربابی پر از  مخصوصاً وابسته به کاخهاي روستایی بود که بقایاي عدة زیادي از آنها می

وستوس در این ایالت شهرهایی بنیاد نهاد که نامهاي امروزیشان سواسون، سن آوگ. اند وسایل آسایش و تجمل داشته

شهر اخیر، که آوگوستاترویروروم نام داشت، به عنوان ستاد ارتش مدافع راین . کانتن، سنلیس، بووه، و ترواست

پنجم،  اهمیتی بسزا داشت، این شهر در روزگار دیوکلتیانوس، به جاي شهر لیون پایتخت گل شد، و در قرن

این شهر از نظر بقایاي آثار باستانی هنوز هم غنی . رفت بزرگترین شهر رومی در شمال کوههاي آلپ به شمار می

مقبرة خانوادة «، »حمامهاي سن باربارا«در میان حصارهاي رومی، » پورتانیگرا«توان از  است که از میان آن می

  .ه در نویماگن نام برددر ایگل، و نقشهاي برجستۀ روي دیوار قلع» سکوندینی

شود و عناصر نوین زندگی بسختی جاي عناصر  در این شهرها و در پیرامون آنها، زندگی به کندي چهره عوض می

در . اهالی گل خصلت و لباسهاي کوتاه خود را حفظ کردند و زبان خود را سه قرن نگه داشتند. گرفتند کهن را می

سبب آنکه زبان برگزاري مراسم مذهبی کلیساي رومی بود پیروز گردید، ولی  قرن ششم بود که زبان التینی عمدتاً به

در گل، روم بزرگترین پیرورزي را در انتقال تمدن به . از همان زمان رو به دگرگونی رفت و به زبان فرانسه درآمیخت

نسه اگر به دست رومیان مورخان بزرگ فرانسوي، مانند کامی ژولین و فونک برنتانو، معتقد بودند که فرا. دست آورد

داشت؛ ولی مورخی که از آنان بزرگتر است عقیده داشت که فتح رومیان یگانه شق  نیفتاده بود سرنوشت بهتري می

  :گوید مومسن می. مقابل فتح گل به دست ژرمنها بود

ده است انجام اگر قیصر این سرزمین را فتح نکرده بود، مهاجرت اقوام چهار صد سال پیشتر از آنچه اتفاق افتا

یافت، یعنی هنگامی که تمدن ایتالیا هنوز نه در گل و نه در کنار دانوب، نه در افریقا و نه در اسپانیا با محیط  می

از آنجا که آن سردار دولتمرد بزرگ روم، با نظر صائب، قبایل ژرمن را حریف و رقیب دنیاي یونان . تطبیق نیافته بود

سیستم جدید دفاع تعرضی را با تمام جزئیاتش مستقر ساخت و به مردم آموخت که و روم دید و با بازویی توانا 

به فرهنگ یونان و روم مجال الزم را  ….ها و خندقهاي مصنوعی حفظ کنند مرزهاي امپراطوري را به کمک رودخانه

انست از این مرز تو گل نمی. رود راین سر حد فاصل تمدن کالسیک و تمدن بدوي بود.. داد تا غرب را متمدن کنند

  .دفاع کند، ولی روم از آن دفاع کرد؛ و این حقیقتی است که سرگذشت تاریخ اروپا را تا به امروز تعیین کرده است

V – بریتانیا

اي از سلتها از گل گذشتند و در انگلستان مستقر شدند در آنجا مردمانی دو رگه از  م، شاخه ق 1200در حدود سال 

تازه واردها بر این بومیان چیره شدند، با آنان ازدواج . ایبریها، و اسکاندیناویهاي مو بور یافتندمردم سیاه موي، شاید 

از آنجا که تاریخ خود محور و کوته نگر (م  ق 100در حدود سال . کردند، و در سراسر انگلستان و ویلز پراکنده شدند

شاخۀ دیگري ) کند اش حذف می را از حافظۀ انباشتهکند، و نسلهاي پر توش و توان  فقط قرنهاي پرحادثه را رصد می

چون قیصر آمد، جزیره را محل . از سلتها از قارة اروپا آمدند و جنوب و خاور بریتانیا را از کف خویشانشان ستاندند

اهالی را   او همۀ. یافت  سکونت چندین قبیلۀ مستقل، که هر یک تحت فرمانروایی پادشاهی توسعه طلب بودند،

نی نامید، که نام یکی از قبایل گل ساکن ساحل جنوبی مانش بود؛ بدین باور که همین قبیله ساکن هر دو بریتا

  .ساحل دریاي مانش است

بریتانیاي سلتی از حیث آداب و رسوم، زبان، و مذهب اساساً به گل سلتی شباهت داشت، ولی تمدن آن کمتر 

. از عصر مفرغ وارد عصر آهن شد  یالد، و سه قرن پس از گل،بریتانیا حدود شش قرن قبل از م. پیشرفت کرده بود

م به انگلستان رسید، کانتیهاي کنت را در  ق350پوتئاس، سیاح اهل ماسالیا که از طریق اقیانوس اطلس در حدود 

ن غنی زمین از بارانهاي فراوان حاصلخیز بود و معاد. همان زمان از نظر کشاورزي و بازرگانی پیشرفته و شکوفا یافت
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در دورة قیصر، صنایع خانگی قادر بود تجارت پر داد و ستدي را میان خود قبایل و . مس، آهن، قلع، و سرب داشت

تهاجمات قیصر به بریتانیا بیشتر جنبۀ آزمایشی و شناسایی . ها از مفرغ و از طال بود قارة اروپا تأمین کند، و سکه

یکی اینکه قبایل قادر نیستند در برابر رومیان مقاومتی : ن حاصل کردداشت، قیصر در بازگشت از آنجا به دو چیز یقی

یکپارچه و متحد از خود نشان دهند، و دیگر اینکه منابع کشاورزي این سرزمین براي تأمین خوراك یک سپاه تسخیر 

با چهل هزار میالدي، کالودیوس  43یک قرن بعد، در سال . کننده که در موقع مناسب در آنجا پیاده شود کافی است

تسلیحات، انضباط، و کاردانی این سپاه بسیار فراتر از حد الزم براي مقابله با بومیان بود، بدین . نفر از مانش گذشت

اي از بریتانیا، به نام برئودیکا یا  ، یک ملکۀ قبیله61در سال . ترتیب بریتانیا نیز به نوبۀ خود یک ایالت رومی گشت

اش را  ا کرد و دستاویزش این بود که افسران رومی دو دختر او را ربوده، حریم قبیلهبوادیسیا، شورش آتشینی برپ

اند، هنگامی که پاولینوس، فرماندار رومی، سرگرم  تاراج کرده، و بسیاري از مردان آزاد سرزمینش را به بردگی فروخته

. رهم شکست و به سوي لوندینیوم تاختگشودن جزیرة مان بود، ارتش بوئدیسیا تنها لژیونی را که در برابر او بود د

شورشیان همۀ رومیانی را » .مقر عمدة بازرگانان و مرکز بزرگ داد و ستد بود«تاسیت در آن زمان   لوندینیوم به گفتۀ

پیش از آنکه پاولینوس و لژیونهایش کار نیروي شورشی را . یافتند کشتند) سنت آلبنز(که در آنجا یا در وروالمیوم 

بوئودیکا با دو دخترش سوار بر ارابه تا پایان کار . ، هفتاد هزار نفر از رومیان و متحدینشان کشته شدندیکسره کنند

.در پایان خود را مسموم ساخت و هشتاد هزار نفر از اهالی بریتانیا از دم تیغ گذشتند. قهرمانانه جنگید

میالدي فرماندار بریتانیا بود، با ایجاد  84ا ت 78کند که چگونه پدر زنش، آگریکوال، که از سال  تاسیت توصیف می

مدارس و ترویج زبان التینی و ترغیب شهرها و اشخاص ثروتمند به ساختن معابد، کلیساها، و حمامهاي عمومی 

کم کم «: گوید این مورخ با زبان نیشدار خود می. رواج داد» قومی گستاخ، و پراکنده، و پرخاشگر«تمدن را در میان 

ی و خوشگذرانی در دل اهالی بریتانیا اثر کرد؛ حمام، رواق سازي، و بزمهاي آراسته متداول گشت؛ و افسون عیاش

کرد، از سوي اهالی خوش باور بریتانیا شیوة انسان مهذب و  اخالق و آداب جدید، که در واقع فقط بردگی شیرینتر می

به همراه آن سلطۀ رومی را تا کالید و فورث رسوخ آگریکوال با اردوکشیهاي سریع این شیوه، و » .با فرهنگ نام گرفت

. خواست فراتر رود که دومیتیانوس او را احضار کرد یک سپاه سی هزار نفري اسکاتلندي را مغلوب کرد و می. داد

دیواري به طول صد کیلومتر در کنارة جزیرة بریتانیا، از خلیج سالوي تا مصب تاین،  127تا  122هادریانوس از سال 

بیست سال پس از . نوان سدي دفاعی در مقابل اسکاتلندیها، که برخالف بریتانیاییها خوش باور نبودند، برپا کردبه ع

را به طول بیش از پنجاه کیلومتر بین کالید و فورث » دیوار آنتونینوس«تر  آن، لولیوس به نوبۀ خود در قسمت شمالی

  .اي امپراطوري روم حفظ کرداین استحکامات بیش از دو قرن بریتانیا را بر. کشید

شهرها به وسیلۀ مجالس سنا، . گشت شد، نرمش و بردباري آن بیشتر می هرچه سلطۀ روم در آنجا با ثبات تر می

. شدند، و روستاها، درست مانند گل، به خانهایی که مطیع روم بودند واگذار شده بود انجمنها، و قضات بومی اداره می

رسید، ولی بیشتر  به پاي تمدن ایتالیا و از حیث ثروت و غنا به پاي تمدن گل نمیاین تمدن از حیث شهرنشینی 

روم بودند و » مهاجرنشین«از آن میان چهار شهر . شهرهاي بریتانیا بر اثر تشویق و حمایت روم بود که شکل گرفتند

انیا در دوران تسلط رومیان و ، اولین پایتخت بریت)کولچستر(کامولودونوم : مردان آزادشان شارمندي روم را داشتند

که موقعیت مهم ) یورك(؛ ابوراکوم داردمرکز شوراي ایالتی؛ لیندوم، که نام جدیدش لینکن نشانی از امتیاز قدیم آن 

. استو به صورت گالستر درآمده به معنی شهر ترکیب شده » چستر«نظامی داشت؛ و گلووم که با کلمۀ ساکسونی 

چستر، وینچستر، دورچستر، چیچستر، لستر، سیلچستر، و منچستر از قرار معلوم در دو قرن سلطۀ روم به وجود 

ی داراي خیابانهاي اینها شهرهاي کوچکی بودند که هر یک در حدود شش هزار جمعیت داشتند، ول. اند آمده

  .هایی با پیهاي سنگی و بامهاي سفالی بودند و خانه معابد،  سنگفرش و کانال کشی شده، فورومها باسیلیکاها، 
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در حمامهاي عمومی این شهر، . داد باسیلیکاي بزرگی داشت که شش هزار نفر را در خود جا می) راکستر(ویروکونیوم 

، که اکنون )آبهاي شور(» آکواي سولیس«هاي آب گرم  چشمه. استحمام کنندتوانستند در یک زمان  چند صد نفر می

آید، در قدیم یک استراحتگاه  هاي آب گرم باقی ماندة آن برمی شود، آنچنان که از حوضچه نامیده می) حمام(» باث«

قتصادي و نظامی هاي عالیش اهمیت ا لوندینیوم به خاطر موقعیتش در کنار رود تمز و جاده. مورد توجه بوده است

جمعیت آن تا شصت هزار نفر رسید و طولی نکشید که به عنوان پایتخت بریتانیا جانشین . خاصی یافته بود

.کامولودونوم گشت

ها را  معماري خانه. ها در دورة تسلط رومیان در لندن از آجر و سنگ و در شهرهاي کوچکتر از چوب بود بیشتر خانه

هاي زیاد براي آنکه  بلند شیب دار براي آنکه آب باران و برف جریان یابد؛ و پنجرهبام : کرد آب و هوا معین می

حتی در روزهایی هم که هوا صاف «: گوید کمترین شعاع آفتاب هم به درون بتابد، زیرا به طوري که استرابون می

اطاق موزاییکی،  کف: ها به تقلید سبک رومی بود ولی داخل خانه» .است، فقط سه یا چهار ساعت آفتاب هست

به وسیلۀ ) به مراتب بیش از آنچه در ایتالیا مرسوم بود(حمامهاي بزرگ، دیوارهاي پر از نقاشی، و حرارت مرکزي 

شد، نه  هاي سطحی استخراج می زغال سنگ، که از رگه. شد هاي هواي گرم که در دیوارها و کف اطاقها تعبیه می لوله

. رفت، بلکه در فرایندهاي صنعتی هم از قبیل گداختن سرب مصرف داشت می ها به کار تنها براي گرم کردن خانه

باث . شده است کاران خصوصی به اجاره واگذار می ظاهراً معادن بریتانیاي باستان در تملک دولت بوده، ولی به مقاطعه

اي  ه مرحلۀ کارخانهو محتمال ساخت کوزه، ظروف گلی، آجر، و سفال نیز ب. یک کارخانۀ تولید سالحهاي آهنی داشت

هشت هزار کیلومتر . شدند هاي روستایی ساخته می ها و دکانها یا در خانه رسیده بود؛ ولی مصنوعات دیگر در خانه

بازرگانی خارجی بی رونق آن، . جادة رومی و راههاي آبی بیشمار شریانهاي بازرگانی پر داد و ستد داخلی بودند

  .اختصاص به صدور مواد خام در ازاي کاالهاي ساخته شده داشت برخالف عادت جاري بریتانیاي امروز،

تمدن رومی، در طی چهار قرن تسلطش، چه اندازه در زندگی و روح بریتانیاییها رسوخ یافت؟ زبان التینی زبان 

اقی و اقلیت با سواد گشت، ولی در دهات و در میان بسیاري از کارگران شهرها زبان سلتی ب  سیاست، حقوق، ادبیات،

مدارس رومی سواد . ماند؛ حتی امروزه نیز در ایالت ویلز و در جزیرة مان زبان سلتی مواضع خود را حفظ کرده است

را در بریتانیا رایج کردند و بدین ترتیب الفباي انگلیسی شکل رومی پیدا کرد؛ و بسیاري از کلمات التینی در محاورة 

شد، ولی مردم عادي خدایان و جشنهاي سلتی خود را  ابدي برپا میبراي خدایان رومی مع. انگلیسی نیز راه یافت

تفاوتی گردن به حاکمیتی نهادند که  مردم با بی. هاي پایداري بدواند حتی در شهرها، نیز روم نتوانست ریشه. داشتند

ن انقالب صنعتی آرامشی پربرکت و چنان رفاهی برایشان به ارمغان آورد که سرزمین بریتانیا دیگر نظیرش را تا دورا

  .به خود ندید

 VI  - بربرها

تصمیم آوگوستوس و تیبریوس، مبنی بر خودداري از تسخیر گرمانیا، در تاریخ اروپا از وقایع محوري و تعیین کننده 

اگر گرمانیا نیز مانند گل فتح و رومی شده بود، تقریباً تمام اروپاي واقع در غرب روسیه داراي یک . آید به حساب می

شد؛ و اروپاي مرکزي به منزلۀ سپري در برابر اقوام  یک فرهنگ کالسیک، و شاید یک زبان می  مان، یک دولت،ساز

  .آمد که فشارشان بر گرمانیا سبب هجومهاي ژرمنها به ایتالیا شد شرقی درمی

د که این واژه چه وقت دان اند و هیچ کس نمی نامیم، ولی خودشان هرگز این نام را بر خویش ننهاده ما آنها را ژرمن می

ژرمنها در دوران کالسیک آمیزة ناهمگونی از قبایل مستقل بودندکه اروپا را در محدودة میان راین و  .استپیدا شده 

دو قرن، از دوران   فاصلۀکم کم در . کردند ویستول، و میان دانوب و دریاي شمال و دریاي بالتیک، اشغال می

آوگوستوس تا مارکوس آورلیوس، این قبایل از زندگی ایالتی شکار و چوپانی وارد زندگانی روستایی و کشاورزي 
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شدند؛ اما با اینحال هنوز چندان ایالتی بودند که در مدتی کوتاه زمین زیر کشت و برداشتشان را از توان و باردهی 

اگر گفتۀ . اي را تصرف کنند کردند تا به زور شمشیر زمینهاي قابل کشت تازه کوچ میمی انداختند و آنگاه دوباره 

  :تاسیت را بپذیریم، جنگ براي ژرمنها در حکم آب و نان بود

توان او را  خیلی آسانتر می. کاشتن زمین و منتظر محصول منظم چهار فصل شدن از خصایص یک فرد ژرمن نیست

با عرق جبین به دست . در میدان جنگ زخمهاي شرافتمندانه از دشمن بردارد قانع ساخت که به دشمن بتازد و

توان به قیمت خون خود کسب کرد در نظر یک نفر ژرمن اصل آدمهاي سست و تنبل است و برازندة  آوردن آنچه می

  .یک سرباز نیست

ویی ژرمنها، و شور زنانشان مورخ رومی، که از انحطاط ملت خود در میان تجمل و آرامش به فغان است، صفات جنگج

را در برانگیختن شوهران خود به نبرد، که غالباً با نبرد دوشادوش مردانشان همراه است، با غلویک واعظ اخالق وصف 

. کشید در میان آنان گریختن از برابر دشمن لکۀ ننگی ابدي بود و در بسیاري از موارد به خودکشی می. کند می

هاي تاسیت را خوانده  کند و سنکا، گویی که نوشته وصف می» تر و بلندقدتر از اهالی گل یوحش«استرابون، ژرمنها را 

دانند،  به این پیکرهاي نیرومند، به این نفوسی که از لذات و تجمل و تمول چیزي نمی«: باشد، به نتایج شومی میرسد

خواهید توانست با آنان رو به رو شوید، هرگز ن) رومیان(فقط کمی مهارت در تاکتیک و انضباط بیاموزید؛ آنگاه شما 

. پرداختند به گفتۀ تاسیت، این جنگجویان در زمان صلح به تن پروري می ».مگر اینکه به فضایل نیاکانتان برگردید

وقت خود را به خوردن خوراکهاي گوشتی سنگین و آشامیدن آبجو ) ظاهراً پس از شکار یا برداشت محصول(مردها 

مرد ژرمن با هدیۀ حیوانات اهلی یا . دادند رانیدند، و زنان و کودکان کارهاي خانه را انجام میگذ به حد افراط می

. با تصویب انجمن قبیله، اختیاردار مرگ و زندگی زن و فرزندانش بود  وي،. خرید اسلحه به پدر دختر زن خود را می

گرفتند، و در حق طالق با  قبایل حکم قرار میمع هذا زنها بسیار معزز بودند، غالباً در حل و فصل دعواهاي میان 

بعضی از سران قبایل چندین زن داشتند، ولی معموال خانوادة معمول ژرمن تکگانی بود؛ و مورخان . مردان برابر بودند

 زنا بسیار نادر بود و مجازاتش اینکه سر زن. بلندي استوار بوده است  کنند که اصول اخالقی زناشویی برپایۀ تأکید می

هر زنی . اش بزنند دوید تازیانه کردند تا در آن حال که می ها دنبال می تراشیدند و او را لخت در کوچه زانیه را می

شد که مرد  بندرت دیده می. آورد مختار بود که، اگر بخواهد، سقط جنین کند، ولی معموال زن فرزندان زیاد می

کرد، و چنان بود که اموال خانواده نسل اندر نسل از پدر به  لذا هیچ مردي وصیت نمی  متأهل فرزند نداشته باشد،

.یافت پسر انتقال می

مردان وابسته که بعضی از آنها برده و بیشترشان سرف و وابسته به زمین ) 1: (شدند مردم به چهار طبقه تقسیم می

دارانی بودند که هیچ گونه  که اجارهآزادشدگان، ) 2(بایست سهم مالکانه را از محصول به مالکان بپردازند؛  بودند و می

نجبا، که زمیندارانی بودند که ) 4(مردان آزاد، که زمینداران و جنگجویان بودند؛ ) 3(معافیت مالیاتی نداشتند؛ 

رسانیدند، ولی قدرتشان برپایۀ اهمیت میراث و عدة نگهبانان کامال مسلحشان ـ  سلسله نسب خود را به خدایان می

مسلح به . اي مرکب از نجیب زادگان، نگهبانان، و مردان آزاد بود انجمن قبیله. بود ـ ) ین کنتمستحفظ(» کومیتس«

هایشان  کردند، و پیشنهادهاي تقدیمی را با به هم زدن نیزه آمدند، رئیس یا پادشاهشان را انتخاب می انجمن می

ر زمینۀ صنایع دستی یا صنایع فلزي، که قسمتی از طبقات دوم و سوم د. کردند تصویب، و یا با غرشی همگانی رد می

اربابان و شهسواران در گرمانیاي فئودال به طبقۀ چهارم تعلق . فعالیت داشتند  ژرمنها در آن بخصوص ماهر بودند،

  .داشتند

مذهب در آن روزگاران تازه از مرحلۀ پرستش . شد به این سازمان سادة اجتماعی اندك زمینۀ فرهنگی افزوده می

تاسیت این خدایان را مارس، مرکوریوس، و هرکولس . رد مرحلۀ پرستش خدایان آدمی صورت شده بودطبیعت وا
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آنکه خود متوجه  انگلیسی زبانها هنوز هم بی. باشد می) تور(و دونار ) اودین(  ، ودن)تیر(نامد ـ احتماال همان تیو  می

یک االهۀ باکره نیز بود به نام  .کنند میته یاد باشند این سه خدا و فریا، خداي عشق، را در نام چهار روز هر هف

که خدایی از آسمان او را باردار ساخت؛ در قبال هر تصور و هر نیاز نیز، عدة گوناگونی موجودات ) مادر زمین(» هرثا«

براي ودن، انسان، و براي خدایان دیگر موجودات . جود داشتندفوق طبیعی مانند پریان، جنها، گورزادها، و غولها و

یافت، زیرا ژرمنها نامعقول  ها انجام می نیایش در هواي آزاد، در جنگلها و بیشه. کردند خوش گوشت تر قربانی می

روه در گرمانیا هیچ گ. دانستند که روحی از طبیعت را در فضایی محصور کنند که به دست بشر ساخته شده است می

روحانی مقتدري، نظیر دروئیدهاي گل یا بریتانیا، وجود نداشت؛ اما راهبان زن و مردي بودند که برانجام تشریفات و 

گرفتند، و از روي حرکات و شیهۀ  کردند، در دعاوي جنایی نقش قاضی را به عهده می مراسم مذهبی نظارت می

ها و تاریخ قبایل خود را  نیز، مانند گل، قصیده سرایان افسانهدر اینجا . دادند اسبهاي سفید از غیب و آینده خبر می

این اقلیت الفباي التینی را با . دانست اقلیت کوچکی خواندن و نوشتن می. سرودند به صورت اشعار ابتدایی می

ت هنر ژرمنها نیز حالت ابتدایی داشت، ولی در زرگري مهار. تغییراتی به صورت الفباي اسکاندیناوي درآوردند

.داشتند

ها تا  هنگامی که روم لژیونهاي خود را از گرمانیا بیرون برد، کنترل خود را بر رود راین حفظ کرد و آن را از سرچشمه

قسمت . هایش زیر تسلط خود نگاه داشت و درة باشکوه آن را به دو ایالت تقسیم کرد، گرمانیاي علیا و سفال دهانه

کولونی، که از لحاظ زیبایی پرمایه بود و رومیان آن را راکولونیا . کولونی بوداخیر شامل هلند و راینالند در شمال 

به مقام   میالدي به افتخار مادر نرون، که در آنجا به دنیا آمده بود، 50نامیدند، در سال  آگریپیننسیس می

. رفت ود راین به شمار مینیم قرن بعد، این شهر ثروتمندترین منطقۀ مسکونی در کنار ر. مهاجرنشین ارتقا یافته بود

موگونتیاکوم : یافت، و مشتمل بود بر ایالت گرمانیاي علیا، در امتداد رودخانۀ راین به سوي جنوب امتداد می

، و ویندونیسا )آوگست(آوگوستاراوریکوروم ). ستراسبورگ(، آرگنتوراتوم )بادن ـ بادن(، آکواي آورلیاي )مایانس(

. هاي عمومی آراسته بودند رها به معابد، باسیلیکاها، تئاترها، حمامها، و مجسمههمۀ این شه  تقریباً). ویندیش(

شدند، بیرون از اردوگاههایشان زندگی  بسیاري از افراد لژیونهایی که از سوي روم براي حفاظت راین فرستاده می

، به عنوان شارمند در آن رسید کردند، و وقتی دورة خدمتشان به پایان می کردند، با دختران ژرمنی ازدواج می می

راینالند، از قرار معلوم، در دورة تسلط روم به اندازة هر دورة قبل از قرن نوزدهم تراکم جمعیت . ماندند کشور می

  .داشت

میان راین و دانوب، چنانکه دیدیم، مهندسان نظامی رومی یک راه داراي استحکامات ساخته بودند که در هر پانزده 

سازمان مزبور مدت یک قرن براي . دژ و حصاري به درازاي چهار صد و هشتاد کیلومتر داشتکیلومتر فاصله یک 

امپراطوري روم مفید بود، ولی هنگامی که نرخ تولد در روم از نرخ تولد در گرمانیا بسیار پایینتر آمد دیگر این 

ترین  ه مردم باستان آن را طویلاز نظر سرحدي از این هم ضعیفتر رود دانوب بود ک. استحکامات هم سودي نداشتند

دانستند، در جنوب این رود سه ایالت نیمه بربر رایتیا، نوریکوم، و پانونیا قرار داشت که تقریباً در  رود جهان می

فعلی، رومیان ) به معناي شهر آوگوستوس(در محل آوگسبورگ . برگیرندة اتریش ـ هنگري و صربستان کنونی بودند

آوگوستاویندلیکوروم ایجاد کردند که به منزلۀ ایستگاه اصلی در سر راه ایتالیا به دانوب از مهاجرنشینی موسوم به 

، و آکوینکوم روي ارتفاعاتی که از )وین(در کنار دانوب نیز، دو شهر نظامی دفاعی در ویندوبونا . طریق گردنۀ برنر بود

انونیا درکنار رودخانۀ ساو در غرب بلگراد فعلی در جنوب شرقی پ. آنجا امروزه بودا مشرف بر پست است، بنا نهادند

در . قرار داشت که بعداً در زمان دیوکلتیانوس یکی از چهار پایتخت امپراطوري گشت) میتروویکا(شهر آزاد سیرمیوم 

جنوب پانونیا، در ایالت دالماسی، فعالیت بازرگانی یونانیان، رومیان، و بومیان سبب به وجود آمدن بندرهاي دریاي 
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همین ایاالت . گشته بود) دوراتتسو(، و دورهاخیون )در نزدیکی والونا(، آپولونیا )سپاالتو(آدریاتیک به نامهاي سالونا 

دادند، و در قرن سوم امپراطوران جنگجویی  ترین و خشنترین سربازان را به روم می جنوب دانوب بودند که خوش بنیه

) رومانی(در شرق پانونیا، داکیا . یم بربرها را مدت دو قرن عقب راننداز این سرزمین برخاستند که توانستند سیل عظ

قسمتهایی (موئسیا  در جنوب و در شرق داکیا،. قرار داشت و پایتختش سارمیزگتوسا بود که امروزه از بین رفته است

و ) بلگراد(ونوم واقع بود که دو شهر آزاد مشرف بر دانوب داشت ـ سینگید) رومانی، و بلغارستان  از یوگسالوي،

؛ و سه شهرك عمده در کنار دریاي )صوفیه(؛ یک شهر آزاد دیگري نزدیک ایسکر ـ سردیکا )ایگلیتزا(تروسمیس 

در این شهرهاي مداوماً در معرض حمله تمدن یونانی و ). وارنا(و اودسوس ) کنستانتا(سیاه ـ ایستروس، تومی 

وتها، سرمتها، هونها، و قبایل بربر دیگر، که در شمال رود بزرگ کوشیدند تا در برابر گ سالحهاي رومی بیهوده می

.شدند، پایداري کنند دانوب پراکنده بودند و تکثیر می

این وظیفه فوق . آنچه موجب فناي امپراطوري روم گشت، ناتوانی آن در متمدن کردن این ایاالت جنوب دانوب بود

. تی این نژاد مسلط در آسودگی سترونی رو به فساد و زوال بودتوان حیا. توانایی نیروهاي یک ملت سالخورده بود

هنگامی که ترایانوس به سرمتها کمک مالی . کردند حال آنکه قبایل شمالی پیوسته با سالمتی سرکش پیشرفت می

به  کرد تا صلح و آرامش را حفظ کنند، این کار آغاز پایان کار بود؛ و هنگامی که مارکوس آورلیوس هزاران ژرمن را

از سربازان ژرمن در ارتش روم خوب . عنوان مهاجر در امپراطوري مستقر ساخت، دیگر حصار دفاعی فرو ریخت

شدند، در حالی که  هاي ژرمنی در ایتالیا تکثیر می و خیلی زود به پستهاي فرماندهی رسیدند؛ خانواده  استقبال شد،

حال دیگر : این فرایند جنبش رومی کردن سیر وارونه یافت در جریان. رفتند هاي ایتالیایی خود از بین می خانواده

  .کردند بربرها روم را بربري می

در آنجا دست کم . انگیز و گرانبها بود با این وصف، حفظ میراث کالسیک در غرب، اگر نه در شمال، دستاوردي اعجاب

آنکه در  توانستند، بی ود، و مردان میهنرهاي دوران صلح از میان فعالیتهاي جنگجویانه قدم به عرصۀ وجود نهاده ب

بعدها، هنگامی که . آسایش و تن آساییهاي زندگی شهري به هرز روند، شمشیرهاي خود را به خیس بدل سازند

هجوم سیل آساي بربرها فرو نشست، از نیروي خاکی اسپانیا و گل تمدنی نوین سر برآورد؛ و تخم قرون خودرأي در 

  .م حقوق روم و نور تابناك یونان را بدانجا آورده بودند به بار نشستسرزمینی که لژیونهاي بیرح

  

فصل بیست و سوم

  یونان رومی

  

I – پلوتارك  

در ایالت نوبنیاد آخایا . کوشید تا نسبت به یونان بلندنظر باشد و در این کار تا حدي هم موفق شد روم سخت می

گرفتند، بر آن وضع کرد؛ به کشور ـ  تحصیلداران خودش میپادگانی نگماشت؛ عوارضی کمتر از مالیاتی که سابقاً 

شان اداره کنند؛ و بسیاري از این کشور ـ شهرهاـ  شهرها اجازه داد که خود را طبق قوانین باستانی و قوانین اساسی

جنگ  را داشتند، و از هر گونه محدودیتی جز شرکت در  » شهر آزاد«آتن، اسپارت، پالتایا، دلفی، و بقیه ـ مقام 

  .برونمرزي یا جنگ طبقاتی معاف بودند

با اینهمه، چون یونان تشنۀ آزادیهاي سابق خویش بود و از طرفی هم سرداران، رباخواران، و سوداگران رومی، که در 

مکیدند، این کشور به شورش مهرداد پیوست و  ارزان خریدن و گرانفروشی مهارت داشتند، خون مردم را می
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بار صدمه دید؛ و دلفی، الیس، و اپیداوروس  اي توانفرسا و مصیبت آتن از محاصره. هم پرداختترین بها را  سنگین

یک نسل بعد، قیصر و پومپیوس، و سپس آنتونیوس و بروتوس، جنگ تن به تن . هاي معابدشان به تاراج رفت گنجینه

سیم و زر یونان را مصادره کردند،  خود را به خاك یونان کشاندند؛ مردان یونان را به سربازي گرفتند، خواربار و

در زمان آوگوستوس، . مالیات بیست سال را در عرض دو سال گرفتند، و شهرهاي یونان را از هستی ساقط کردند

قسمت آسیایی یونان رو به آبادي نهاد، ولی خود یونان فقیر ماند؛ و این فقر و ویرانی بیش از آنکه معلول غلبۀ رومیان 

جسورترین . بندوبار در آتن، و سترون شدن زمین و افراد بود آور در اسپارت، آزادي بی اد اختناقباشد نتیجۀ استبد

بر سر کار آمدن قدرتهاي . گفتند تا به سرزمینهاي جوانتر و ثروتمندتر بروند فرزندان یونان کشور خود را ترك می

رونق و  را بی  یونان، مهد روحیۀ کالسیک، جدید در مصر، کارتاژ، و روم، و پیشرفت صنایع در مشرق زمین هلنیستی

سکاوروس سه : برد کرد و میراث هنري آن را به یغما می یونان میروم تعارف و ستایش نثار . متروك گردانیده بود

هاي  کالیگوال به شوهر رفیقۀ خود امر کرد که تمام حجاریها و مجسمه. هزار مجسمه از یونان براي تئاتر خود برد

بدین ترتیب یونان تا زمان . هاي شهر دلفی را براي خود برداشت رباید، و نرون به تنهایی نصف مجسمهیونانی را ب

.هادریانوس روز خوش ندید

ضربۀ خشم رومیان در جنگهاي مقدونی متوجه اپیروس شد؛ سنا به سربازان فرمان غارت آن را داد، و صدو پنجاه 

آوگوستوس به افتخار پیروزي خود در آکتیون پایتخت . یز فروخته شدندهزار از مردم این ایالت به عنوان برده و کن

حتماً به نوعی گرامی ) »نیکوپولیس«(» شهر پیروزي«جدیدي براي اپیروس در نیکوپولیس ساخت؛ تمدن در این 

مقدونیه، سرنوشتی بهتر از همسایۀ . بوده است، چرا که اپیکتتوس در این شهر گوشهاي شنوا یافت و وطن کرد

مقدونیه از لحاظ سنگهاي معدنی و الوار غنی بود، و بازرگانیش هم به واسطۀ جادة اگناتیا، . وفادارش اپیروس داشت

شهرهاي عمدة ایالت . گذشت تا آپولونیا و دورهاخیون را به بیزانس بپیوندد، رونق داشت که از این شهر و تراکیا می

شهر اخیر ـ که ما . قرار داشتند  مهم، که هنوز قسمتی از آن باقی است، یعنی ادسا، پال، و تسالونیکا بر سر این بزرگراه

نامند ـ  می) شهر پیروزي تسالی(» تسالونیکا«شناسیم ولی یونانیان هنوز هم آن را  امروزه آن را به نام سالونیکا می

کمی آنسوتر در . سیا بودپایتخت مقدونیه، مقر شوراي ایالتی، و یکی از بزرگترین بندرهاي تجارتی بین بالکان و آ

دامپروري، و استخراج معادن کرده بود، ولی در عین حال شهرهاي بسیار مهمی   شرق تراکیا خود را وقف کشاورزي،

. از آن جمله بودند) استانبول(، فیلیپوپولیس مرکز آن، آدریانوپل، پرینتوس، و بیزانس )صوفیه(نیز داشت که سردیکا 

شدند، در حالی که در داخل شهر،  بازرگانان و ماهی فروشها متمول می» رینشاخ ز«اینجا در بیزانس در 

کردند؛ تمام گندم کشور وارد انبارهاي ساحلی بیزانس  مهاجرنشینهاي یونانی در برابر بربرهاي متجاوز جاخالی می

و ماهیها هنگام پرداخت،  شد، تمام تجارت سکوتیا و دریاي سیاه در حین عبور، حقوق راهداري به بیزانس می می

کمی بعد قسطنطین تشخیص داد که این . افتادند عبور از تنگۀ باریک بوسفور تقریباً خود در تورهاي ماهیگیري می

  .شهر، شهر کلیدي دنیاي باستان است

مانند (ائوبویا، این جزیرة بزرگ از دیر زمانی . در جنوب مقدونیه، تسالی جایگاه گندم فراوان و اسبهاي زیبا بود

در قرن دوم میالدي، دیون زرین دهن ائوبویا را چنان توصیف . به خاطر اغنام و احشام خود شهرت داشت) ئوسیب

در این شهر، بیش از هر جاي دیگر، دلسردي بینوایان به علت . کند که مستعد بازگشت به حالت بربریت است می

ازدیاد روزافزون مالیات و عوارض خدمات شهري، تمرکز زمینها و ثروت در دست چند خانواده، دلسردي اغنیا به علت 

و دلسردي دودمانها به علت ثروت خودپسندانه یا فقر مستأصل کننده جمعیت کشاورزي شکوفاي پیشین را بکلی از 

بئوسی هنوز از فشار بار تلفات و . میان برده بود، و دامها تا زیر حصارهاي خالکیس و ارتریا به چرا رها بودند

اي بیش  تب دهکده«: نویسد استرابون می. که جنگهاي سوال بر دوشش نهاده بود، کمر راست نکرده بودمالیاتهایی 
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اي  با این وصف، یک قرن صلح و آرامش تا اندازه. که در فضایی معادل با ارگ سابقش فشرده شده است» نیست

فیلیپ و سوال بود، هنوز آن قدر  موجب آبادانی پالتایا گردید، و خایرونیا، که دشتهاي آن شاهد کشورگشاییهاي

خایرونیا چنان کوچک شده است که «: گوید پلوتارك می. جاذبه داشت که نامدارترین شارمندش را پایبند خود سازد

ما در زندگانی فرهنگی آرام و اندیشۀ داهیانۀ پلوتارك، جنبۀ » .خواهم من هم با ترك آن باز هم کوچکترش کنم نمی

پایبند فضایل دیرین، داراي حس فداکاري   ادعا و شریف، یک فرد طبقۀ متوسط بی: بینیم یروشن محیطی تیره را م

شود که بیش از پلوتارك  در تاریخ روم فردي یافت نمی. براي عامه، و حامل دوستی خالصانه و عشق به خانواده

.دوست داشتنی باشد

. نهاد و در حدود هشتاد سالگی همانجا درگذشت میالدي در شهر خایرونیا قدم به عرصه وجود 46این مورخ در سال 

ظاهراً درآمدي . کرد هنگامی که نرون در یونان مشغول کامل کردن مجموعۀ پیروزیهایش بود، او در آتن تحصیل می

در رم سخنرانیهایی به زبان یونانی . قابل توجه داشته است، زیرا به مصر و آسیاي صغیر و دوبار هم به ایتالیا سفر کرد

او پایتخت بزرگ، و . رسد که در آنجا مأموریتی سیاسی هم براي کشورش انجام داده است راد کرد، و به نظر میای

به آیین پرهیزکارانۀ این طبقه به دیدة . آداب خوب و زندگانی محترمانۀ اعیان و اشراف جدید آن را دوست داشت

. مه چیز را مدیون اخالقیات و خصلت خود هستندنگریست، و با انیوس پیر همداستان بود که رومیان ه تحسین می

کرد، به این فکر افتاد که سنجشی میان قهرمانان روم و  زمانی که در احوال این نجباي زنده و نجباي فقید تعمق می

خواست به وسیلۀ مثالهاي  قصد نداشت که صرفاً تاریخ یا حتی شرح حال بنویسد، بلکه می. قهرمانان یونان انجام دهد

حتی براي کتابش به نام زندگیهاي مقایسه شده قبال در ذهن عنوان . یخی به مردم درس فضیلت و قهرمانی بدهدتار

اي  همواره و در همه جا یک معلم بود، و کوچکترین فرصت را براي بستن نتیجه. را برگزیده بود) اخالقیات(مورالیا 

کس در هیچ زمانی با اینهمه لطف این کار را انجام نداده داد، ولی انصافاً هم هیچ  اخالقی به داستانش از دست نمی

مند است تا به تاریخ؛ و  دارد که بیشتر به شخصیتها عالقه صریحاً اعالم می» زندگانی اسکندر«پلوتارك در . است

دگان هاي معنوي و روحیۀ قهرمانی را به خوانن امیدوار است با سنجش رومیان بزرگ با یونانیان بزرگ بتواند انگیزه

کند که خود وي در اثر تماس  سازد، اعتراف می وي با صداقتی که انسان را شرمنده می. آثار خویش منتقل سازد

  .طوالنی با مردان برجسته آدم بهتري شده است

مسلماً نباید از او توقع داشت که وجدان و دقت مورخی تمام عیار را داشته باشد؛ اشتباه در نامها، محلها، و تاریخهاي 

باید گفت که گهگاهی وقایع را بد ) تا آنجا که قضاوت ما به صواب باشد( هایش بسیار است، و  وقایع در نوشته

یکی نشان دادن اینکه شخصیت مورد : ماند وي حتی از انجام دو وظیفۀ اصلی شرح حال نویس نیز باز می. فهمد می

ط، و اوضاع و احوال بوده است، و دیگر نشان بخثش و کارهاي این شخصیت ناشی از کدامین خصایل توارثی، محی

هاي پلوتارك، مانند  در نوشته. دادن تکوین و رشد این شخصیت در جریان مراحل زندگی، مسئولیتها، و بحرانها

ولی ممکن نیست کسی حیات مردان نامی را . نوشته هاي هراکلیتوس، شخصیت یک انسان همان سرنوشت اوست

هاي جذاب، تفسیرهاي خردمندانه،  دیشد؛ شیوة روایت زنده، وقایع فرعی پرهیجان، لطیفهبخواند و به این نقایص بین

در کل هزار و پانصد صفحۀ این کتاب حتی یک سطر بیمورد . کند وشیوة نگارش اصیل جبران همۀ این نقایص را می

ص برجسته از ردة سرداران، صد تن از اشخا. توان یافت، بلکه هر جمله بجا، الزم، و سنجیده است و صفحه پرکن نمی

و » .این کتاب مرتع روحهاي بزرگ است«: نویسد مادام روالن می. اند شعرا، و فالسفه دربارة این کتاب اظهار نظر کرده

شکسپیر داستانهایی از آن » .توانم سر کرد، پلو تارك کتاب دعاي من است بی پلوتارك نمی»  :گوید مونتنی می

. گیرد پردازد از آثار پلوتارك دربارة اعیان و اشراف روم سرچشمه می که از بروتوس میاقتباس کرده است، تصویري 

توانست از  همیشه حیات مردان نامی را با خود همراه داشت، و هاینه پس از خواندن آن به زحمت می  ناپلئون تقریباً
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از این کتاب از یونان به دست ما کتابی گرانبهاتر . پریدن بر اسب و تاختن به سوي تسخیر فرانسه خودداري کند

.نرسیده است

پلوتارك، پس از اینکه دنیاي مدیترانه را پیمود و در آنجا به سیر و سیاحت پرداخت، به خایرونیا بازگشت، چهار پسر 

و یک دختر پرورد، سخنرانی کرد و کتاب نوشت، گاهگاهی هم به آتن رفت، ولی قسمت اعظم عمرش را تا روزهاي 

دانست که مشاغل عمومی را با هدفهاي آموزشی خویش  او وظیفۀ خود می. ک زندگی سادة زادگاهش بودپایان شری

شارمندان شهرش او را به سمت بازرس ساختمانها، سپس به عنوان قاضی ارشد، و سپس به سمت . توأم سازد

اشت، و در اوقات در برگزاري تشریفات و جشنهاي شهرداري سمت ریاست را د. عضویت شوراي ملی برگزیدند

او دست کشیدن از معتقدات دیرین را، . شد که مراسم آن دوباره از سر گرفته شده بود فراغت، کاهن وخش دلفی می

دانست، به نظر او آیین خود اصل نیست، بلکه اصل  به صرف اینکه از لحاظ روشنفکري قابل قبول نیستند عاقالنه نمی

ضعف بشر، و تقویت پیوند موجود میان اعضاي یک نسل، یک خانواده، و افراد پشتیبانی آن آیین از اخالقیات رو به 

  .به نظر او هیجان ناشی از عواطف مذهبی، عمیقترین تجربۀ زندگی بشري است. یک کشور است

پلوتارك، که عالوه بر پارسایی تسامح نیز داشت، با نوشتن رساالتی دربارة آیینهاي رومی و مصري بررسی تطبیقی 

کرد که همۀ خدایان مظاهر مختلف وجودي یگانه و متعالی هستند که خارج از  وي استدالل می. را بنیاد نهاد مذاهب

زمان، وصف ناپذیر، و چنان دور از امور خاکی و فانی است که براي آفرینش و تنظیم امور عالم باید ارواح واسط وارد 

نظمی و نابخردي و  یطان بزرگترند که منشأ و روح هرگونه بیاي نیز وجود دارد که تابع یک ش ارواح خبیثه. کار شوند

به عقیدة پلوتارك، خوب است که ما به جاودانی بودن انسان، بهشت پاداش بخش، برزخ . شر در طبیعت و انسان است

 آمد امیدوار باشد که یک دوره توقف در برزخ ممکن او خوشش می. تزکیه کننده، و دوزخ کیفر دهنده معتقد باشیم

به عقیدة پلوتارك، ترسهاي . است حتی نرون را هم اصالح کند، و تنها معدودي به لعنت ابدي دچار خواهند بود

با این وجود، به غیبگویی، سروشهاي آسمانی، احضار ارواح، و . ناشی از موهوم پرستی، از خدانشناسی بدتر است

ل و نوآور است، بلکه همانند آپولیوس و بسیاري دیگر کرد که فیلسوفی اصی ادعا نمی. نیروي پیشگویی خواب قایل بود

او اپیکوریان را . کرد دهد معرفی می از معاصرانش خود را به عنوان کسی که فلسفۀ افالطون را با زمان خود تطبیق می

فلسفۀ » تناقضات و ناهمنواییهاي«کرد و از  کردند تقبیح می از این رو که ظلمات نابودي را جانشین ترس از دوزخ می

 ».پیروي از خدا و تبعیت از عقل یکی است«گرفت، ولی مانند رواقیون بر این عقیده بود که  رواقی خرده می

گردآوري شده است، زیرا بیشتر آنها شامل ترغیبات ساده و ) اخالقیات(سخنرانیها و مقاالتش تحت عنوان مورالیا 

وراق دربارة مطالب بسیار گوناگون، از شایسته بودن در این ا. طبیعی به پیروي از عقل و حکمت در زندگی است

پلوتارك . مردان سالخورده براي مشاغل عمومی گرفته تا بحث راجع به تقدم مرغ بر تخم مرغ بحث شده است

  :دارد، ولی معترف است که تندرستی از همۀ کتابهاي خوب با ارزشتر است کتابخانۀ خود را عزیز می

کنند که گویی براي مقابله با  پرستی چنان با ولع در مجالس میگساري شرکت میبرخی از مردم به سائقۀ شکم

اردشیر درازدست هنگامی که در  …. غذاهایی که ارزانترند همواره نافعترند …. کنند اي، خواربار ذخیره می محاصره

هرگز تاکنون ! لذتیچه «: جریان یک عقب نشینی شتابزده جز نان جو و انجیر خوراکی دیگر نداشت، بانگ برآورد

است، به شرط آنکه کامال به جاي خود نوشیده شود و با آب ه شراب مفیدترین نوشابه …» !مزة آن را نچشیده بودم

به ویژه از سوءهاضمۀ ناشی از خوردن گوشت باید بر حذر بود، زیرا از همان آغاز کسل کننده  …. آمیخته شده باشد

گر بهتر آن است بدن را چنان عادت داد که با وجود غذاهاي دی. ن آوري دارداست و بعد از هضم هم آثار بسیار زیا

زیرا زمین چیزهاي دیگر فراوان دارد که نه تنها میتوانند خوراك ما باشند، بلکه موجبات رفاه و . گوشت نخواهد

د گوشت را به مع هذا، چون عادت به صورت طبیعت ثانوي تصنعی درآمده است، بای. خوشی ما را هم فراهم سازند
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که بیشتر با  …ست غذاهاي دیگر مصرف کنیم شایسته ا ….عنوان غذاي کمکی در رژیم غذایی خود بگنجانیم

گردد، کمتر  طبیعت ما سازگارند و از حدت قوة عاقلۀ ما، که به اصطالح بر اثر خوراکهاي ساده و سبک روشن می

  .کاهند می

کند، و مثالهاي فراوانی از زنان دانشمند دورة  و مرد را تبلیغ می پلوتارك به پیروي از افالطون تساوي حقوق زن

؛ مع هذا به زناي شوهران با گذشت و )اند در میان اطرافیان خود او نیز چندین زن تحصیلکرده بوده(آورد  باستان می

  :نگرد اغماض یک مرد مشرك می

لذات شخصی، گناه کوچکی با یک معشوقه یا بندوبار در مورد  اگر در زندگانی خصوصی، مردي ناخویشتندار و بی

اش نباید بر او خشم گیرد یا خودخوري کند، بلکه باید چنین استدالل کند که براي  خدمتکار مرتکب شود، زوجه

  .احترام به او است که شوهرش در هرزگی خود زن دیگري را شرکت داده است

بریم از مصاحبت مردي آدمی منش، سالم، متعادل،  یان میبا وجود این، وقتی مطالعۀ مقاالت جذاب پلوتارك را به پا

روي خوش آیندش به منزلۀ  آید که افکار او پیش پا افتاده است؛ میانه گران نمی به انسان. یابیم و کامل حرارتی می

ي ا اش ما را به گونه طبع سلیم، شوخی مهرآمیز و تصاویر سرگرم کننده. پادزهري در برابر جنون فکري عصر ماست

یافتن فیلسوفی آن قدر عاقل که بتواند شاد . برد کشاند و می مقاومت ناپذیر، حتی از فراز تودة افکار مبتذلش، می

دهد که براي نعمتها و مواهب عادي زندگی شکرگزار باشیم و به  او به ما اندرز می. دمد باشد روحی تازه به آدمی می

:خصوص قدر دوام آنها را بدانیم

ات و مزایایی را که با بسیاري از دیگران در آنها سهیم هستیم فراموش کنیم، بلکه باید شاد باشیم از نباید این برک

مگر نه این است که آدم خوب هر روزي را جشنی  …. یابیم اینکه زنده هستیم، سالمیم، و روشنایی آفتاب را در می

انسان هنگام تولد به درون این معبد . امیترین استجهان در واقع عالیترین معابد، و در نزد خداوند گر …پندارد؟  می

جهان در پیشگاه بتهاي پرداختۀ دست آدمی و بیجان نیست بلکه در پیشگاه روح االهی است  او در. شود داخل می

هایی است که همواره آب خنک  در پیشگاه آفتاب، ماه و ستارگان و رودخانه …کند  که بر حواس انسان تجلی می

ب کاملترین معرفت به از آنجا که این زندگی سب ….دهند در پیشگاه زمینی که خوراك به ما می پراکنند و می

  .عالیترین رموز است، باید همواره از شادي و خوشی سرشار باشیم

II – آتن پر تحرك  

دو  از این. بازگشت به مذهب، و رنسانس زودگذر ادبیات و فلسفۀ یونان: پلوتارك مظهر دو نهضت عصر خویش است

پلوپونز شش شهر با رونق . نهضت، اولی جنبۀ جهانی داشت، و دومی به آتن و قسمت یونانی مشرق زمین محدود بود

تجارت با غرب و یک صنعت پارچه بافی پر تولید پاتراي را . اما چندان سهمی در تفکر یونانی ادا نکرد  و آباد داشت،

اولمپیا با پس ماندة جهانگردانی . صر ما زنده و سرپا نگاهداشتدر سراسر دوران تسلط روم و قرون وسطی، حتی تا ع

تداوم . کرد آمدند، به خوبی گذران می که براي دیدن مجسمۀ زئوس فیدیاس یا تماشاي بازیهاي اولمپی به آنجا می

به  میالدي، که تئودوسیوس 394م تا  ق 776یافت، از سال  بازیهاي اولمپی، که هر چهار سال یک بار انجام می

مانند عهد پرودیکوس و هرودوت، فیلسوفان و مورخان . برگزاري آن پایان داد، یکی از مظاهر دلکش تاریخ یونان است

دیون زرین دهن توصیف . راندند آمدند و خطاب به مردمی که به مناسبت جشنها گرد آمده بوند، سخن می می

خواندند، شاعران اشعار خود را  نوندگان گذرا میخود را براي ش» انشاهاي کودکانۀ«کند که چگونه مصنفین  می

، »خیل سوفسطاییان، مانند طاووسهاي مغرور«دادند، و  سرودند، علماي بیان دستشان را در هوا تکان می می

اپیکتتوس . تر از بقیه نبوده است کوشیدند جمعیت را خیره و مبهوت سازند؛ خود دیون هم در این میان ساکت می

سوختند و یا از باران خیس  کند که یا از گرما می گرمازده را در جایگاههاي بی سایبان تصویر می انبوه تماشاگران
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. بردند رسید از یاد می شدند، ولی همۀ اینها را در میان غوغا و هیجانی که در پایان هر مسابقه به حد اعال می می

  .شد ر میمسابقات باستانی نمئایی، برزخی، پوتیایی و، پان آتنی نیز برگزا

هلنی هادریانوس نیز به آنها افزوده شده بود و در بسیاري از موارد شامل  مسابقات نوینی هم مانند مسابقۀ پان

توانی در  مگر نمی«: پرسد هاي لوکیانوس می یکی از اشخاص نوشته. مسابقات شعر و خطابه و موسیقی هم بود

ی در کورنت نبردهاي گالدیاتورها را در یونان مرسوم مهاجرنشینان روم» جشنهاي بزرگ موسیقی کالسیک بشنوي؟

این نبردها از کورنت به چند شهر دیگر نیز سرایت کرد، به طوري که تئاتر دیونوسوسی هم به این قصابیها . کردند

. و پلوتارك علیه این بیحرمتی اعتراض کردند  بسیاري از یونانیان و از جمله دیون زرین دهن، لوکیانوس،. آلوده شد

را در شهرشان واژگون سازند، یا از » محراب ترحم«کرد که یا اول  دموناکس، فیلسوف کلبی، به مردم آتن التماس می

.ولی مسابقات رومی تا زمانی که مسیحیت تسلط کامل یافت دوام داشت. این بدعت جلو گیرند

آوردن عدة بسیاري از بیماران جسمی  اسپارت و آرگوس هنوز نیمه جان و توانی داشتند، و اپیداوروس از برکت روي

اش را در کنترل داشت،  کورنت که تجارت از طریق تنگه. شد و روحی به قربانگاه آسکلپیوس روز به روز ثروتمندتر می

جمعیت ناهمگون آن، که از . در ظرف نیم قرن پس از بازسازیش توسط قیصر، ثروتمندترین شهر یونان گشت

شد که بیشترشان از سرزمین و آداب و رسوم بومی خود  یهودیها، و مصریانی تشکیل می  رومیان، یونانیان، سوریها،

معبد باستانی آفرودیتۀ . اعتنایی به اخالقیات بدآوازه بود بریده بودند، به سبب بازاري گري، اپیکوري بودن، و بی

آپولیوس بالت با شکوهی را . داد زمینی به عنوان مرکز و محراب فواحش کورنت هنوز به کاسبی پر رونقش ادامه می

ونوس بکلی برهنه پدیدار «: کند که در کورنت دیده بود و نمایش محاکمۀ پاریس بوده است، چنین توصیف می

فقط روي قسمت زیبا و خوشایند میان بدنش پیراهن لطیفی از حریر داشت، آن راهم هوسبازیهاي باد به این   گشت،

  .مردم کورنت از زمان آسپاسیا به بعد اصالح نشده بودراه و رسم » .برد سو و آن سو می

نابودي جنگلها، خرابی سطح زمین، و کاهش . روستاهاي سر راه مگارا به آتیک نمایانگر بینوایی شدید منطقه بود

منابع معدنی، دست به دست جنگ، مهاجرت، عوارض سنگین، و خودکشی نژادي داده بود تا از صلح رومی بیابانی 

الئوسیس، که آیین خاص مذهبیش هر ساله : در سراسر آتیک فقط دو شهر آباد و بارونق بودند. بسازد غم انگیز

. کشاند؛ و آتن، که مرکز فرهنگی و آموزشی دنیاي کالسیک بود جمعیت کثیر و سودآوري را به سوي خود می

دادگاه (ت دوران نخستین آریوپاگوس کردند و روم قدر نهادهاي قدیمی آتن ـ شورا، انجمن، و آرخونها ـ هنوز کار می

زمامدارانی از قبیل آنتیوخوس . را به عنوان دادگاه عدالت و دژ دفاع از حقوق مالکیت به آن برگردانده بود) عالی آتن

چهارم، هرودس کبیر، آوگوستوس، و هادریانوس در بخشش و احسان به آتن با میلیونرهایی مانند هرودس آتیکوس 

هرودس آتیکوس ستادیوم را از نو با مرمر ساخت، به طوري که تقریباً تمام سنگ مرمر معادن کوه . کردند رقابت می

. در پاي آکروپولیس بنا بهاد) تاالر خطابه یا موسیقی(به عالوه یک اودئون . پنتلیکوس را صرف این کار کرد

حاال دیگر یک پایش لب گور بود،  هادریانوس براي تکمیل اولمپیوم امکان مالی فراهم کرد و در نتیجه زئوس، که

.جایگاهی در خور شادابترین روزگارانش یافت

رقیب آتن در ادبیات و فلسفه و آموزش و پرورش، عدة بسیاري از جوانان متمول و فضالي  در این ضمن شهرت بی

شهر یا امپراطور دانشگاه آتن عالوه بر ده کرسی رسمی، که هزینۀ آنها را . کشانید تهیدست را به مدارس آتن می

اللغه، علم بیان، فلسفه، ریاضیات،  در آنجا ادبیات، فقه. پرداخت، تعداد کثیري نیز مدرس و معلم خصوصی داشت می

هاي  محل تدریس معموال ژیمنازیوم یا تئاترها و گاهی هم معابد یا خانه. شد هیئت، پزشکی، و حقوق تدریس می

خطابه و حقوق، به هیچ وجه در بند تجهیز دانشجو براي تأمین معاش  دورة آموزشی، جز در مورد فن. خصوصی بود

این مکان . نبود؛ بل در پی این بود که ذهنش را تیز و فهمش را عمیق گرداند و به آیینی اخالق مجهزش سازد
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ذهب را در هزاران نفر مهمل باف لفاظ نیز بار آورد که هم فلسفه و هم م  اي پرورد، ولی، ضمناً، روشنفکران برجسته

  .پیچ و خمهاي بحثهاي نظري گرفتار کردند

آتن چون از نظر درآمد تا حد زیادي به دانشجویانش وابسته بود، با شکیبایی شیوة زندگی پرهیاهو و متفنن این 

شد گاهی سبب آزردگی  می) محصلین تازه وارد(» ها نوچه«اي که با  شوخیهاي آزاردنده. کرد جوانان را تحمل می

شدند و در  شاگردانی که استادانشان رقیب همدیگر بودند، هواخواهان پرحرارت استادانشان می. گشت میآتنیها 

برخی از دانشجویان . شدند ور می زمان ما، به یکدیگر حمله» چماق به دست«بلواهاي گهگاهی، درست مانند جوانان 

ما از . ز یاد بگیرند تا از کل استادان فلسفهتوانند چی کردند که از زنان فاحشه و قماربازان بیشتر می احساس می

اما غالباً مناسبات . دانستند اي می شنویم که خانمهاي مزبور استادان را رقیبهاي کودن و ناشایسته آلکیفرون می

کردند،  بسیاري از آنها شاگردان خود را به شام دعوت می. دوستانۀ مطبوعی میان شاگردان و استادان برقرار بود

رفتند، و دایماً اطالعات نادرست در مورد پیشرفت  کردند، به هنگام بیماري به عیادتشان می آنها را هدایت میمطالعۀ 

کردند، عدة کمی  پرداخت اشاعه می بیشتر مدرسین از حقوقی که هر شاگرد می. دادند تحصیلی آنان به والدینشان می

شش (ب فلسفه از خزانۀ امپراطوري سالیانه ده هزار دراخما گرفتند، و مدیران چهار مکت از استادان از دولت حقوق می

  .داشتند مواجب دریافت می) هزار دالر

شکل گرفت ـ دوران ظهور مجدد فالسفۀ خطیب که به حسب حق » دوران دوم سوفسطایی«تحت این عوامل، 

خواندند، به  ابه میرفتند، براي مردم خط کشاند، از شهري به شهري می التدریسی که آنها را به سوي خود می

کردند، به عنوان رایزن روحانی در نزد اغنیا به سر  دادند، دعاوي اشخاص را در دادگاهها مطرح می شاگردان درس می

این جنبش در سراسر . کردند بردند، و گاهی نیز به عنوان مأمور مخفی افتخاري کشور ـ شهرهاي خود عمل می می

به گفتۀ دیون تعداد فالسفه در آن زمان . ی، در سه قرن اول میالدي شکوفان بودامپراطوري، به ویژه در دنیاي یونان

اي مشترك و عام نداشتند،  سوفسطاییان جدید نیز مانند سوفسطاییان قدیم، آموزه. دوزها زیاد بود به اندازة پینه

د، و در بسیاري موارد، به کردن کردند، شنوندگان فراوانی به سوي خود جلب می تعلیمات خود را با شیوایی بیان می

تفاوت اینان با سوفسطاییان سابق در این بود که بندرت مذهب یا . رسیدند شهرت، مقام اجتماعی شامخ، یا ثروت می

شان بیشتر متوجه شکل و سبک، و فن مهارت سخنوري بود تا مسائل  بردند، اینان عالقه اخالقیات را به زیر سؤال می

اخالقیات جهان را به لرزه درآورده بود؛ در واقع، سوفسطاییان جدید مدافعان پرحرارت  بزرگی که پایه اعتقادات و

اجازه . فیلوستراتوس شرح حال سوفسطاییان برجستۀ این عصر را براي ما به یادگار گذاشته است. آیین باستان بودند

آتن آموخت و به کرسی دولتی تدریس آدریانوس، از اهالی صور، علم بیان را در . دهید فقط به یک نمونه اکتفا کنیم

وي با  ».آمدبار دیگر سخن از فنیقیه «: اش را با این کلمات غرور آمیز آغاز کرد درس افتتاحیه. علم بیان دست یافت

هنگامی که . آمد ته به جواهر براي تدریس میاي داشتند، و خودسراپا آراس اي که اسبهایش زین و یراق نقره گردونه

اي بالبداهه دربارة  کرد، براي اینکه آدریانوس را آزمایش کند از او خواست خطابه مارکوس آورلیوس از آتن دیدار می

ها  این خطیب چنان از عهده برآمد که مارکوس او را غرق افتخار، و سیم و زر کرد، و خانه. موضوعی دشوار ایراد کند

آدریانوس، موقعی که به استادي کرسی علم بیان رم ارتقا یافت، با آنکه به زبان یونانی اداي . غالمانی نیز به او دادو 

کرد، سخنرانیش چنان جذاب بود که سناتورها جلسات خود را تعطیل و مردم نمایشهاي پانتومیم را ترك  مطلب می

دهد؛ فلسفه در دریاي  هایی تقریباً از مرگ فلسفه خبر می ن دورهیک چنی. کردند تا بروند و سخنرانی او را بشنوند می

.فصاحت غرق شده بود، و حال که سخن گفتن آموخته بود دیگر اندیشیدن را به ترك گفته بود

ما در فصول قبل وصفی از آنها دادیم و از قباي ژنده، موي و ریش ژولیده، . کلبیون درست در قطب مقابل بودند

آنها مانند . کشید، سخن راندیم ت، و زندگی در حد اعالي سادگیشان، که گاه به وقاحت میخورجین و چوبدس
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زیستند، سازمانی سلسله مراتبی از نوآموز تا استاد داشتند، از ازدواج و کار احتراز داشتند، رسوم  گرد می دراویش دوره

کردند، و هر گونه  دانستند و محکوم می میشمردند، همۀ حکومتها را دزد و انگل  و ظاهرسازیهاي تمدن را حقیر می

تر از همه؛ با  کرد، و لوکیانوس آتشین همه کس آنان را هجو می. گرفتند ، و خدایان را به سخره می»اسرار«غیبگویی، 

این حال حتی او یکی از کلبیون فاضل به نام دموناکس را که از تمول صرفنظر کرده بود تا با فقر فیلسوفانه زندگی 

را وقف یاري به دیگران، و ) میالدي 150تا  50(اش  عمر صد ساله  دموناکس همۀ. نگریست به دیدة تحسین میکند، 

گرفتند، به او  مردم آتن، که همه چیز و همه کس را به مسخره می. برقراري صلح و تفاهم میان اشخاص و شهرها کرد

بانی به خدایان در برابر یکی از دادگاههاي آتن قرار هنگامی که به اتهام امتناع از تقدیم قر. گذاشتند احترام می

گرفت، صرفاً با این اظهار که خدایان احتیاج به پیشکشی ندارند و مذهب عبارت از مهربانی به همه است برائت 

گشت، صرف حضور دموناکس کافی  هاي گوناگون می موقعی که مجلس آتن دستخوش منازعات دسته. حاصل کرد

در روزگار پیري عادت داشت که . رفت اي بر زبان آورد، بیرون می آنکه کلمه وکش کند؛ بعد هم، بیبود تا، جنجال فر

اي وارد شود، و در آنجا غذا بخورد و شب را به روز آورد؛ و در آتن هر کسی این را براي خود  ناخوانده به هر خانه

پرگرینوس زمانی به مسیحیت روي . کند یاد میلوکیانوس از پرگرینوس با احترام و محبت کمتري . دانست افتخار می

به پرخاشجویی با روم برخاست، سراسر یونان   آورد، سپس آن را ترك گفت و شیوة زندگی کلبیون را در پیش گرفت،

هاي آتشی که به دست خود هیزمش را  را دعوت به شورش کرد، و سرانجام با افکندن خویش در میان شعله

د، جمعیتی را که در اولمپیا گرد آمده بودند شگفت زده کرد، و بدین ترتیب زنده زنده در گردآورده و برافروخته بو

کلبیون، با حقیر شمردن ثروت و حتی زندگی، در آن زمان راه را براي راهبهاي ). میالدي 165(آتش سوخت 

.کردند کلیساي مسیحی هموار می

رسیهاي تدریس فلسفه را در آتن تأسیس کردند، هنگامی که وسپاسیانوس، هادریانوس، و مارکوس آورلیوس ک

آکادمی افالطون، لوکیون : کلبیون و شکاکان را نادیده گرفتند و فقط چهار مکتب اندیشه را به رسمیت شناختند

در آکادمی اعتقاد مغرورانۀ افالطون به خرد را با درآمیختن با شک کلی کارنئادس . ارسطو، رواقیون، و اپیکوریها

بودند؛ ولی پس از مرگ کارنئادس، این مکتب به آیین اولیه و اصیل خویش بازگشت، و آنتیوخوس  کمرنگ کرده

، دوباره به مفاهیم افالطون دربارة عقل، بقاي )م ق79(داد  ، که سیسرون را در آکادمیا تعلیم می)آسکالونی(اشقلونی 

تأویل آثار  را وقف علوم طبیعی و تفسیر بی لوکیون اینک دیگر مطابق سنت تئوفراستوس خود. روح، و خدا روي آورد

هاي  رفت؛ فقط عدة کمی جرئت داشتند آموزه در این عصر مذهبی، مکتب اپیکوري رو به افول می. ارسطو کرده بود

، و »ملحد«، »اپیکوري«در قسمت اعظم آسیاي یونان، کلمات . اپیکور را، بدون مالحظات سیاسی، تدریس کنند

  .بیانگر بیحرمتی و بیزاري بودند مترادف هم و» مسیحی«

کمالپرستی سفت و سخت شکلهاي نخستین این آیین به وسیلۀ . فلسفۀ مسلط از دیر زمانی فلسفۀ رواقی بود

پانایتیوس که پس از مرگ سکیپیو به . پانایتیوس و پوسیدونیوس، که هر دو از اهالی رودس بودند، مالیم شده بود

کرد که  تعریف می) پنوما(به ریاست رواق رسیده بود، خدا را یک روح مادي یا نفخه ، و )ق م 129(آتن بازگشته بود 

و در انسان به ) پسوخه(» روان«در همه چیز نفوذ دارد، و در گیاهها به عنوان قوة گیاهی، در حیوانات به عنوان 

هبی مشخصتري جانشینانش از این آیین مبهم وحدت وجود فلسفۀ مذ. کند تجلی می) لوگوس(» خرد«صورت 

نظریۀ رواقیون دربارة انضباط اخالقی بیشتر به سوي زهد خشک کلبیون گرایید؛ و به قول ناظري، در . تدوین کردند

در شخصیت اپیکتتوس نیز، مانند . قرن دوم میالدي تفاوت آیین کلبیون یا آیین رواقیون فقط یک خرقۀ ژنده بود

  .ا به سوي مسیحیت مشاهده کردتوان حرکت هر دو نهضت ر مارکوس آورلیوس، می
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III – اپیکتتوس  

چون فرزند زن کنیزي بود، طبیعتاً . میالدي در شهر هیراپولیس واقع در فروگیا به دنیا آمد 50اپیکتتوس حدود سال 

وي فرصت و امکان ناچیزي براي تحصیل داشت، زیرا دائماً از یک شهر و ارباب به شهر و ارباب . خود او نیز برده بود

اپیکتتوس . شد، تا اینکه به تملک اپافرودیتوس، یک غالم آزاد شدة مقتدر دربار نرون، درآمد یگر دست به دست مید

با این وصف، هفتاد سال عمر طبیعی . ضعیف البنیه بود و ظاهراً بر اثر خشونت شدید یکی از اربابانش لنگ شده بود

درس موسونیوس روفوس حضور یابد و بعدها هم او را آزاد اپافرودیتوس به او اجازه داد که در سر . خود را کرد

داده است، زیرا هنگامی که دومیتیانوس فالسفه را تبعید کرد،  گویا سپس خود اپیکتتوس در رم درس می. ساخت

در نیکوپولیس متوطن شد و در آنجا درسهایش دانشجویانی از . این بردة سابق از جمله کسانی بود که گریختند

یکی از این دانشجویان آریانوس، از اهالی نیکومدیا، بود که بعدها حاکم کاپادوکیا شد؛ . تلف را جلب کردشهرهاي مخ

این . منتشر ساخت» کپیه«احتماال از طریق تندنویسی، گردآورد و آنها را تحت عنوان   او تعلیمات اپیکتتوس را،

اثر نامبرده یک  .استبهترین کتابهاي جهان  مجموعه چیزي غیر از همان کتاب مباحث نیست که اکنون در فهرست

رسالۀ رسمی کسل کننده نیست، بلکه نمونۀ کالسیکی از بیان ساده و طنز صریح و خودمانی است، که با خلوص و 

اپیکتتوس بی تبعیض متلکهایی بار . یاندنما صمیمیت روحی فروتن و مهربان، ولی در ضمن نیرومند و قاطع را می

وقتی دموناکس، با شنیدن اینکه این کهنه مجرد به . خندید کرد و به سبک ناهموار خویش می خود و دیگران می

اي نکرد؛ وي  کند، به طعنه از دختر خود او خواستگاري کرد، اپیکتتوس آزرده شد و گله دیگران ازدواج را توصیه می

دو سه بچۀ «آورد که آموختن حکمت خود خدمتی است که کم از پس انداختن  این عذر را میبراي مجرد بودنش 

اپیکتتوس در سالهاي آخر عمرش زنی گرفت تا از طفلی که از سر راه برداشته بود مواظبت . نیست» اي دماغ کوفته

او را از دوستان خویش  در این سالها دیگر شهرت او از مرزهاي امپراطوري در گذشته بود، و هادریانوس. کند

.شمرد می

اپیکتتوس، که از این حیث و از جهات دیگر شبیه سقراط بود، آن قدرها به طبیعت و مابعدالطبیعه توجه نداشت که 

براي «: پرسد او می. نظام اندیشۀ خاصی به وجود آورد؛ تنها اشتغال خاطر و تنها عالقۀ مفرط او زندگی شایسته بود

ك؟ آیا همین قدر کافی یا از آتش و خا …هستند ) اتم(د که تمام موجودات مرکب از ذرات کن من چه تفاوتی می

فلسفه به معناي خواندن کتاب حکمت نیست، بلکه تربیت » نیست که انسان به ماهیت واقعی خیر و شر پی ببرد؟

ی بدهد که اصل براي انسان این است که به زندگی و رفتارش چنان قالب. عملی نفس براساس حکمت است

الزمۀ نیل به این غایت انزوا طلبی زاهدانه نیست؛ . خوشبختیش هرچه کمتر به چیزهاي بیرونی بستگی داشته باشد

. سازند تقبیح کنیم را که اشخاص را به انجام خدمات عمومی بیعالقه می» لذت طلبان و اراذلی«برعکس، جا دارد 

ا آرامش خاطر همۀ حوادث ناگوار سرنوشت از قبیل فقر، زیان و جوید؛ ولی ب یک نیکمرد در کارهاي مدنی شرکت می

تحمل و عزت نفس داشته «داند که چگونه  پذیرد و می فقدان، محرومیت، تحقیر، رنج، بردگی، حبس، و مرگ را می

است؟  فرزندت مرده. »ام آن را باز پس داده«، بلکه فقط بگو »ام آن را از دست داده«هرگز دربارة چیزي نگو  ».باشد

بسیار خوب، آن » .اند زمینم را از دستم درآورده«. زنت مرده است؟ نه، بازپس داده شده است. نه، پس داده شده است

یک ! افسوس« …دهد، آن را امانتی نزد خود بدان از آنجا که هر چیزي را خداوند به تو می. نیز پس داده شده است

ا کنی؟ مگر جز این است که همه چیز ر نگ زمین و زمان را نفرین میآیا به سبب یک پاي ل! اي برده» !لنگد پایم می

رویی حرکت  کیست که مرا باز دارد از اینکه با لبخند و گشاده: باید به تبعید بروم …مفت از کف خواهی داد؟ 

 …بمیرم؟ آیا باید ناالن. من که باید بمیرم. کنی فقط بدن مرا زندانی می» .تو را به زندان خواهم افکند« …کنم؟
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کرسی خطابه و زندان هر دو مکان هستند،  ….و عمل کنداینهاست درسهایی که فلسفه باید تکرار، و هر روز ثبت 

  .تواند یکی باشد یکی بلند است و دیگري پست، ولی در این هر دو جا، هدف معنوي تو می

زاد باشد، مانند سقراط؛ و یک یک برده ممکن است روحاً آزاد باشد، مانند دیوجانس؛ یک زندانی ممکن است آ

نیکمرد اگر . اي ناچیز نیست حتی مرگ نیز در زندگی نیکمرد جز حادثه. امپراطورممکن است برده باشد، مانند نرون

تواند خود به استقبال مرگ برود؛ و در هر حال مرگ را به عنوان  چربد، حتی می ببیند شر در جهان بر خیر بسیار می

  .بیعت با آرامش خواهد پذیرفتجزئی از حکمت نهانی ط

خواهد به این  دلم می …کردند که هرگز درو نشوند؟  هاي گندم داراي احساس بودند، آیا بایستی دعا می اگر دانه

 …من چه باید بکنم؟ هر چه که بتوانم . شود کشتی غرق می …. نکته پی ببري که عمر جاودان لغتی بیش نیست

ي که یک روز به دنیا دانم هر چیز آنکه با خدا داد و فریاد کنم؛ چرا که می لرزم، بییا ب. شوم بی آنکه بترسم غرق می

باید . زیرا من جزیی از کل هستم، همچنانکه یک ساعت جزئی از یک روز است. آید، یک روز هم باید نابود شود می

ان که از کل آن خود را چون تک رشتۀ نخی بد …که همچون ساعتی فرا رسم و همچون ساعتی نیز در گذرم 

آید مطابق میل و آرزوي تو باشد، بلکه هر چیزي را همانگونه  میمخواه که هر چه پیش  …. لباسی بافته خواهد شد

.آید، پذیرا شو، و آنگاه است که آرامش خاطر خواهی یافت که پیش می

بارها نیز به همین طبیعت گوید، ولی  گرچه اپیکتتوس غالباً از طبیعت به عنوان یک نیروي فاقد شخصیت سخن می

بخشد و آن را به  جو مذهبی مسلط در زمان او، به فلسفۀ او گرمایی می. دهد شخصیت، قوة ممیزه، و عشق نسبت می

آورد که شبیه به زهد آن امپراطور رواقی است که چندي بعد آثار  صورت زهدي آمیخته با تسلیم و رضا در می

اپیکتتوس با فصاحتی دلپذیر از نظم پرشکوهی که بر زمان و مکان . س کرداپیکتتوس را خواند و افکارش را منعک

: دهد رساند که توضیح می گوید، و به آنجا می دار و هدفدار بودن طبیعت سخن می حاکم است، و شواهد دال بر نقشه

را براي اینکه پنیر  اي خداوند بعضی از جانوران را براي خورده شدن، برخی دیگر را براي خدمت به کشاورزي، و پاره«

به گمان او ذهن انسان خود چنان وسیلۀ شگفتی است که فقط خدایی آفریننده » .تولید کنند آفریده است

توانستیم  اگر می. در واقع چون ما قوة عاقله داریم، اجزاي عقل کل هستیم. توانسته است آن را به وجود آورد می

پس خداوند به تمام . یافتیم که او را خداوند به وجود آورده است می نیاکانمان را تا آدم نخستین تعقیب کنیم، در

  .معنی کلمه پدر همۀ ماست و همۀ مردم برادرند

ترین اجتماع،  کسی که یک بار از روي فهم در ادارة جهان امعان نظر کرده، و دریافته باشد که بزرگترین و جامع

انسانها و خداوند است، و تخمۀ اولیۀ همۀ اشیا و بویژه  )منظومه، به معنی هماهنگ کنار هم بودن(ي »سیستما«

گویم، فرزند خداوند  چه می …موجودات ناطق از جانب خداوند است، چنین کسی چرا نام خود را شارمند جهان 

به گمان من دیگر ممکن نبود در وجود  …توانست از دل و جان بر این عقیده باشد  اگر آدمی می …نگذارد؟ 

نظر بگیر کیستی که غذا  خوري، خوب در پس موقعی که غذا می …. ناشایست یا پست بپروراندخویش اندیشۀ 

 …کنی شوي، کیستی تویی که چنین کاري می وقتی که با زنی در یک جا ساکن می. دهی خوري و که را غذا می می

ی به قلم بولس حواري در قسمتی که گوی! اي بدبخت تو خدا را همه جا در کنار خود داري و خود از آن بیخبري

کند که نه تنها ارادة خود را، از روي اعتماد و امید، تابع ارادة االهی  است، اپیکتتوس دانشجویان خود را ترغیب می

  :کنند، بلکه رسوالن خدا در میان نوع بشر باشند

خدا مرا به دنیا «: ویدبیندیش چه واالست اینکه انسان بتواند بگ …» .برو و به وجود من شهادت بده«: گوید خدا می

اند، که بر نیکمرد، چه زنده  و به مردم بگویم که ترسها و غمهایشان بیهوده فرستاده است تا سرباز و شاهد او باشم،

مرا با فقر و . فرستد و زمانی به جاي دیگر خدا مرا زمانی بدینجا می. باشد و چه بمیرد، هیچ مصیبتی روي نتواند آورد
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وقتی که چنین خدمتی به عهده دارم، . د تا بتوانم گواه بهتري برایش در میان انسانها باشمکش حبس به آزمون می

گویند؟ نه؛ مگر نه این است که  ام چه می دیگر برایم چه اهمیتی دارد که کجا هستم، یا همراهانم کیانند، یا درباره

اپیکتتوس خود نیز سرشار از ترس  »شد؟سراپاي وجود من باید روي به سوي خدا، و قوانین و فرامین او داشته با

سراید صفحۀ  ستایشی که او در آن دوران شرك براي آفریدگار می. مذهبی و حقشناسی در برابر راز و شکوه اشیاست

  :اي در تاریخ مذهب است برجسته

، چه در جمع اگر ما را خردي بود، آیا جز ستایش خداوند …کدامین زبان را یاراي ستایش از تمام آثار االهی است؟

کردیم؟ آیا نباید به گاه کشت و کار و خوردن سرود نیایش  می و چه در خلوت، و به جا آوردن شکر نعمتهایش کاري

اید، آیا نباید یک نفر باشد که این وظیفه را از  براي چه؟ حال که اغلب شما کور شده …به درگاه خدا سر دهیم؟ 

  دي در ستایش خداوند سر دهد؟سوي شما به عهده گیرد و، به نام همه، سرو

اي در میان نیست، و اگرچه دنبالۀ تمام این افکار به رواقیون و کلبیون  اگرچه در این نوشته از بقاي روح کلمه

در واقع، اپیکتتوس . خوریم هاي مسیحیت اولیه برمی گردد، ولی در این صفحات شباهتهاي بسیار با اندیشه برمی

خواهد که جنایتکاران  شمارد، و می کند، مجازات اعدام را زشت می بردگی را رد می: درو گاهی از مسیحیت پیشتر می

کند که انسان هر روز وجدان خود را بررسی کند و یک نوع قانون  توصیه می. چون افراد بیمار در نظر گرفته شوند

اگر به تو بگویند که کسی از «: افزاید و چنین می» پسندي بر دیگري مپسند؛ آنچه بر خود نمی«: دارد زرین اعالم می

» .کرد از عیبهاي دیگرم اطالع نداشت و گرنه فقط اینها را ذکر نمی: تو بد گفته است، از خودت دفاع مکن، بلکه بگو

از «؛ گهگاه روزه بگیرد، و »وقتی دشنام شنید، فروتنی نماید«دهد که در برابر بدي نیکی کند، و  انسان را پند می

: گوید او گاهی از جسم با حالت تحقیر زاهدي گوشه نشین و متعصب سخن می» .دارد خودداري کندآنچه میل به آن 

شگفت آور است که چیزي را دوست داشته باشیم که هر روزه  …. تر و پلیدتر است جسم از همۀ چیزها ناپسنده«

» ن پر دردسرتر چیست؟کنیم، از ای این کیسه را پر و سپس خالی می. کنیم اینهمه خدمات عجیب در حقش می

خداوندا، از این پس هر گونه که «: وستینوسی و فصاحت نیومنی بهره داردهاي اپیکتتوس از زهد آوگ بعضی از نوشته

خواهم از آنچه به نظر تو خوب است، معاف  نمی. من آن تو هستم. من با تو از یک روحم. خواهی با من رفتار کن می

؛ و مانند حضرت عیسی، پیروان خود »خواهی بر من بپوشان ایتم کن و هر چه میخواهی هد به هر کجا که می. باشم

  :کند که غم فردا را نخورند را دعوت می

پرسد اگر  و نگاهبان ماست آیا براي حفظ ما از غم و اندوه و ترس کافی نیست؟ یکی می: اینکه خدا آفریننده، پدر

حیوانات که هر یک از آنها احتیاج خود را  …ت چه بگوییم ازشود؟ در این صور هیچ نداشته باشم خوراك من چه می

کند و نه فاقد غذاي مخصوص به خود و نه نقصان نوع زندگی متناسب با وضع خود است و با طبیعت  ع میرف

شگفت نیست که مسیحیانی مانند یوحناي حواري زرین دهن و آوگوستینوس، اپیکتتوس را  هماهنگی دارد؟

که . درس او، با جرح و تعدیلی مختصر، به عنوان راهنمایی براي زندگی رهبانی برگزیده شدستودند، و کتاب  می

آنکه بداند، به مسیحیت  داند، شاید اپیکتتوس، به شکلی از شکلها، سخنان حضرت عیسی را خوانده بود و بی می

  .گرویده بود

IV – لوکیانوس و شکاکان  

اکانی وجود داشتند که دوباره تمام شکهاي پروتاگوراس را به میان اما در این آخرین مرحلۀ فرهنگ هلنیستی، شک

کشیدند، و لوکیانوسی هم بود که با گستاخی آریستیپوس و لطف و جذابیت افالطون ایمان و اعتقاد را به سخره 

مطرح آینسیدموس کنوسوسی در اسکندریۀ قرن اول میالدي انکارهاي او را، با . مکتب پورهون نمرده بود. گرفت می

در اواخر قرن دوم  .بودگردانند، از نوع علم کرده  معروف خود یا تناقضات که معرفت را نامقدور می» ده وجه«ساختن 
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قد سلبی میالدي، سکستوس امپیریکوس، که محل و تاریخ زندگیش معلوم نیست، به فلسفه شکاکان، در چندین اثر ن

کند؛  سکستوس همۀ جهان را دشمن خود تلقی می. که فقط سه تاي آنها باقی مانده است، صورتبندي نهاییش را داد

وي در . کند کند و هر دسته را یکی پس از دیگري سالخی می فالسفه را به گروههاي گوناگون تقسیم می

هاي باستان، شوخیهاي طعنه آمیز گهگاهی، و  هایش شدت و حدت الزمۀ یک جالد، نظم و وضوح خاص فلسفه نوشته

  .سالخی سهمگین منطق را دارد

توان یک برهان متخالف اقامه کرد؛ بنابراین در غایت امر هیچ چیز زایدتر از  گوید در برابر هر برهان می سکستوس می

ستقراي کامل هم قیاس قطعی نخواهد بود، مگر اینکه بر یک استقراي کامل مبتنی باشد؛ ولی ا. استدالل نیست

جز یک مقدم مألوف » علت«. روي خواهد نمود» مورد نقض«توانیم بدانیم چه موقع یک  محال است، زیرا هرگز نمی

به همین ترتیب هیچ خیر و شري هم عینی . ، و هر معرفتی نسبی است)چنانکه هیوم نیز بعدها تکرار کرد(نیست 

همۀ براهین قرن نوزدهم . ، و فضیلت در هر عصر تعریفی دیگر داردکند نیست؛ اخالق از مرزي به مرز دیگر تغییر می

علیه امکان دانستن اینکه خدا وجود دارد یا نه در این کتابها آمده است، همچنین کلیۀ تناقضاتی که میان رحمان و 

ي سکستوس ولی فلسفۀ الادر. رحیم بودن قادر متعال و رنجهاي موجود در این جهان است در آن انعکاس یافته است

الادري . توانیم بدانیم توانیم بدانیم که نمی زیرا او حتی به این هم قایل است که ما نمی  از همۀ الادریون کاملتر است،

احتمال براي مقاصد . دهد که ما احتیاجی به یقین نداریم اما او ما را دلداري می. گري در او یک اصل اعتقادي است

به جاي مشوب و مختل کردن ) آفاسیا، عدم اظهار نظر(ی هم تعلیق قضاوت عملی کافی است و در مسائل فلسف

پس، حال که هیچ چیز مسلم و یقین نیست، بگذار قراردادها و . شود می) آتاراکیا(ذهن، موجب نوعی صفاي روحی 

.اعتقادات زمان و مکان خود را بپذیریم و، با فروتنی، خدایان باستانی خویش را بپرستیم

. گرفت کرد، در ردة شکاکان قرار می کرد و قضاوتهایش را به برچسبی مقید و محدود می وس نافرزانگی میاگر لوکیان

نوشت که هیچ کس  مانند ولتر، که وي از هر جهت، حز داشتن حس ترحم شبیهش بود، فلسفه را چنان درخشان می

ش فرهنگ هلنیستی، در ساموسانا، در لوکیانوس، گویی براي نشان دادن گستر. نویسد کرد او فلسفه می تصور نمی

زبان مادریش » .من یک نفر سوري از کنار شط فرات هستم«: گوید خود می. ایالت دورافتادة کوماگنه، متولد شد

سریانی و نژادش احتماال سامی بود نخست شاگرد مجسمه ساز شد، ولی پس از چندي آن را ترك گفت تا علم بیان 

به گردش پرداخت، و » محقق وابسته«تاه مدت در انطاکیه و کارآموزي حقوق، به عنوان پس از یک اقامت کو. بیاموزد

میالدي  165سپس، در سال . گذرانش از طریق ترتیب دادن جلسات درس و سخنرانی، به خصوص در روم و گل بود

ا سپردن مشاغل در سالهاي بعد، مارکوس آورلیوس که در عین زاهد بودن تسامح نیز داشت، ب. در آتن مستقر شد

او در این سرزمین درگذشت، ولی تاریخ . رسمی در مصر به این شکاك مخالف ادب و احترام، او را از فقر نجات داد

  .فوت او معلوم نیست

بیشتر این نوشته ها امروز نیز مانند هجده . هفتاد وشش اثر کوچک لوکیانوس از دستبرد زمان محفوظ مانده است

شکلها را   همۀ. خواند ـ تازه و خواندنی هستند ي آنها را براي دوستان و شنوندگانش میقرن پیش ـ هنگامی که و

دیالوگهاي هتایراي او آن قدر بی . آزمایش کرد تا اینکه شیوة مکالمه یا دیالوگ را با قریحۀ خویش متناسب یافت

ایان بیش از فواحش توجه او را به هایش خد ولی الاقل در نوشته. پرده بود که شنوندگان زیادي را به خود جلب کرد

هاي او به نام منیپوس  یکی از اشخاص نوشته. شود اند؛ وي از بدگویی دربارة خدایان خسته می خود جلب کرده

هاي هومر و هزیود را دربارة خدایان ـ خدایان زناکار، دزد، پرخاشجو،  هنگامی که کودك بودم، و قصه»  :گوید می

. شدم یافتم و عمیقاً مجذوب می شنیدم، همه را کامال طبیعی می مشروع با محارم خود ـ میآزمند، و داراي روابط نا

. کنند ولی همینکه به سن بلوغ رسیدم دیدم که قوانین با گفتار شعرا رسماً مغایرت دارند و زنا و دزدي را محکوم می
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رود، ولی اینها چنان سرگرم رد  می منیپوس که حیرت زده شده است براي یافتن توضیحی قانع کننده نزد فالسفه«

رود  سازد، به آسمانها می آنگاه براي خویش بال می. افزایند اند که فقط بر سردرگمی او می کردن عقاید یکدیگر بوده

دهد که طرز کار اولمپ را  کند و به او رخصت می زئوس از او با بزرگمنشی پذیرایی می. تا مطالب را خود بررسی کند

به پیشگاهش » یک ردیف شکافهاي درپوش دار نظیر درپوش چاه«شخصاً به دعاهایی که از طریق  زئوس. ببیند

. خواستند از میان کسانی که در دریا بودند برخی باد شمال و برخی دیگر باد جنوب می« ….داد رسید، گوش می می

دعا را مستجاب کند؛ و یک  دانست کدام زئوس مستأصل شده بود و نمی ….خواست برزگر باران و گازر آفتاب می

کرد، و احتیاط و تعادلی شایستۀ شخص پورهون از خود نشان  اوت را تجربه میمورد حقیقتاً آکادمیک تعلیق قض

کند، آنگاه هواي آن روز را تنظیم  خداي بزرگ بعضی از درخواستها را رد و برخی دیگر را اجابت می» .داد می

زئوس از » .هزار بوشل تگرگ هم در کاپادوکیا«فی، دریاي آدریاتیک طوفانی، و یونان بر  سکوتیا بارانی،: نماید می

سازد  فرمانی منتشر می. اند، کالفه است او شده» پانتئون«دست خدایان جدیدي که از خارجه آمده و نهانی داخل 

کنند و سبب گرانی  اند که به چندین زبان تکلم می نظر به اینکه اولمپ را بیگانگانی تسخیر کرده: بدین مضمون

بینند،  اند، و نظر به اینکه خدایان کهن، این تنها خدایان حقیقی، جاي خود را تنگ می شدید بهاي آب کوثر شده

زئوس تحت «در رسالۀ دیگري به نام . شود به شکایات رسیدگی کند کمیسیونی مرکب از هفت عضو مأمور می

: خدایان نیز تابع سرنوشت هستند یا نه؟ زئوس پاسخ می دهد پرسد که یک فیلسوف اپیکوري از زئوس می» بازپرسی

در این صورت چرا بشر باید براي شما قربانی بدهد؟ و اگر سرنوشت بر «: پرسد فیلسوف می» .بله، کامال طبیعی است«

ن بینم که تو با نژاد ملعو می«: گوید خدایان و انسانها حاکم است، چرا ما مسئول اعمالمان هستیم؟ زئوس می

خدا گرفته و کج خلق است، زیرا » زئوس بازیگر تراژدي«در نوشتۀ دیگر به نام » .اي سوفسطاییان معاشرت کرده

اند تا مناظرة میان دامیس اپیکوري منکر وجود خدایان و غمخواري آنان  بیند که در آتن جمعیت زیادي گرد آمده می

گریزد، و زئوس از  شود و می تیموکلس مغلوب می. بشنوندنسبت به بشر، و تیموکلس رواقی معترف به این مسئله را 

هنوز معتقدان زیادي باقی هستند ـ اکثریت «: سازد ولی هرمس او را مطمئن می. گردد آیندة خود بیمناك می

اي سر لوکیانوس را به باد نداده  این واقعیت که چنین نوشته» .یونانیان، مردم عامی و عادي، و بربرها تا آخرین نفر

.ست، یا نشانگر وجود تسامح در آن عصر است و یا حکایت از افول قدرت خدایان یونان داردا

در یکی از دیالوگهاي مردگان، . ولی لوکیانوس دربارة علم بیان و فلسفه نیز به همان اندازة مذهب کهن شک گرا بود 

جمالت طویل «دهد که  ردش، فرمان میب خارون به یک عالم علم بیان، که در قایق خود نشانده و به عالم دیگر می

، و گرنه قایق حتماً غرق خواهد »انتها، ضد حکمها، و عبارات وزینی را که براي خود پوشش قرار داده، به دور افکند بی

زند، به این امید که فلسفه چیزي  یک دانشجو با شور و شوق دست به مطالعه در فلسفه می» هرموتیموس«در . شد

که جانشین ایمان گردد؛ ولی از خودپسندي و آز استادانی که رقیب یکدیگر هستند سخت جا  به او خواهد داد

: گیرد گذارد؛ پس چنین نتیجه می خورد، و رد متقابل استدالالتشان او را از نظر اخالقی و معنوي بی تکیه گاه می می

لوکیانوس خود فلسفه را » .خواهم داشت کنم، خود را از هر فیلسوفی دور نگاه همان گونه که از سگ هار احتراز می«

زندگی   از چنین رفعتی،» .آزمایشی است براي رسیدن به رفعتی که بتوان همۀ جهات را دید«: کند چنین تعریف می

کند که هر رقاص در آن به میل و ارادة خود  در نظرش یک آشفتگی مضحک، و رقص و آوازي مغشوش جلوه می

او » خارون«در » .کند تا اینکه گردانندة تئاتر بازیگران را یکایک از صحنه بیرون می« زند، کند و فریاد می حرکت می

مردم : کند بینند، ترسیم می اي از زندگی بشر به صورتی که چشمهایی فوق طبیعی از مکانی آسمانی می تابلوي تیره

کنند، پول به ربا  کدیگر اقامۀ دعوا میپردازند، علیه ی کنند، با یکدیگر به مناقشه می زنند، خود را خسته می شخم می

دوند؛ باالي سرشان، ابري از امیدها و ترسها،  خورند، و از پی زر و سیم و لذت می دهند و فریب می دهند، فریب می می
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هاي سرنوشت مشغول بافتن تارهاي زندگی هر بشر  ها در حرکت است؛ باالتر از این ابرها، االهه از دیوانگیها و کینه

و پیک اجل هر کس را به  کند،  شود، سپس با سر و صدا سقوط می ؛ فالن مرد، از تودة مردم باالتر کشیده میهستند

! احمقها«: آورد کند؛ بانگ بر می خارون دو لشکر را در پلوپونز در حال نبرد با یکدیگر مالحظه می. برد نوبۀ خود می

تسخیر کنند، باز سهمشان در آخر کار نیم وجب خاك بیشتر دانند که هر کدام اگر حتی پلوپونزي را به تمامی  نمی

اغنیا به سبب طمعشان و فقرا را به سبب حسدشان، فیلسوفان . لوکیانوس همانند طبیعت بیطرف است» .نخواهد بود

سرانجام او نیز چون ولتر نتیجه . گیرد را به سبب مهمل بافیشان و خدایان را به دلیل عدم وجودشان به سخره می

پرسد که بهترین زندگی کدام است؟ پیغمبر  خورد و از او می گیرد که منیپوس در عالم اسفل به تیرسیاس برمی می

:دهد پیر پاسخ می

جنون غور در مابعدالطبیعه، و تفحص و پژوهش دربارة . ترین انتخاب است زندگی انسان معمولی بهترین و محتاطانه

نطق را ژاژخایی محض بدان، و فقط از پی یک هدف برو ـ اینکه چگونه کاري را آغاز و انجام را کنار بگذار؛ تمام این م

  .اضطراب و همیشه لبخند بر لب دنبال کنی که در دسترس توست انجام دهی، و چگونه راه خود را بی

افکار  اگر افکار یونان در دو قرن اول میالدي را جمع بندي کنیم، به رغم لوکیانوس به این نتیجه می رسیم که این

مردم زمانی ایمان خود را به ایمان از دست داده و روي به منطق آورده بودند؛ اکنون ایمان به . عمدتاً مذهبی است

: فلسفۀ یونان مدار خود را بدین نحو طی کرده بود. گشتند دادند، و دوباره به سوي ایمان باز می منطق را از دست می

د از طریق شکاکیت سوفسطاییان اولیه، الحاد ذیمقراطیس، نوازشهاي از خداشناسی بدوي خود که نقطۀ آغازش بو

. سازشگرانۀ افالطون، ناتورالیسم ارسطو، و وحدت وجود رواقیون سرانجام دوباره به رازوري و تسلیم و زهد رسیده بود

آمیخته به  هاي سودگرایانۀ بنیاد گزارش، پس از پیمودن مرحلۀ شکاکیت کارنئادس به اخالص آکادمی از اسطوره

دستاوردهاي علمی . رسید به اوج خود می) پلوتینوس(فضل پلوتارك رسیده بود؛ و بزودي در شهود آسمانی فلوطین 

فیثاغورسیان جدید، . یافت که فیثاغورس به فراموشی سپرده شده بود، ولی تصور او را راجع به تناسخ حیاتی دیگر می

کردند که پس از حداقل تناسخ ـ اگر  کردند، و دعا می د را بررسی میجستند، هر روز وجدان خو اسرار اعداد را می

.الزم باشد از طریق برزخ ـ به وحدتی مسعود با خدا برسند

اعتنایی آریستوکراتها نبود، و بیان غائیش را، که فصیحترین بیانش هم  فلسفۀ رواقی دیگر فلسفۀ آمیخته به غرور و بی

گردد، رد کردن هر گونه  آیین آن، مبنی بر اینکه سرانجام دنیا مشتعل و نابود می .بودبود، در وجود یک برده یافته 

اش به مشیت ناپیداي االهی، همه، راه را براي االهیات و اصول اخالقی مسیحیت آماده  لذت جسمانی، تسلیم خاشعانه

  .کرد اروپایی را تسخیر می روحیۀ شرقی دژ. ساخت می

  

فصل بیست و چهارم

  تجدید حیات فرهنگ هلنیستی

  

I – مصر رومی  

کرد، بلکه این کشور از هر حیث،  بود؛ زیرا نه تنها نیل برایگان آن را سیراب می ترین کشور می مصر بایستی خوشبخت

داشت؛ از  ، سالی سه بار محصول برمیخودکفاترین سرزمین حوزة مدیترانه بود ـ از لحاظ حبوبات و میوه غنی بود

. آشفت کرد؛ و بندرت جنگ خارجی یا داخلی نظمش را می نظیر بود، به یکصد کشور جنس صادر می حیث صنایع بی

ظاهراً مصریان هیچ گاه، حتی یک روز، از آزادي «: گوید مع هذا، شاید هم به سبب همین عوامل، یوسفوس می
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داد که  انداخت، و بیحالی نیمه گرمسیریشان این امکان را می دیگران را به وسوسه میثروتشان » .اند برخوردار نبوده

  .خودکامگان و کشورگشایان مدت پنجاه قرن، یکی پس از دیگري، بر آنان حکم رانند

ر، پنداشت، و آن را به وسیلۀ یک فرماندا شمرد، بلکه آن را ملک امپراطور می روم مصر را در گروه ایاالت مفتوح نمی

کارمندان یونانی االصل بومی در رأس سه بخش این . کرد که مستقیماً در برابر امپراطور مسئول بود، اداره می

. و سی و شش والیت آن قرار داشتند؛ و زبان رسمی هم یونانی ماند ـ  سرزمین ـ مصر سفال، مصر وسطی، مصر علیا

. را کارکرد اصلی مصر این بود که انبار گندم روم باشدرومیان به هیچ روي نکوشیدند اهالی را شهرنشین کنند، زی

داران رومی یا اسکندرانی داده شده بود تا براساس نظام امالك  امالك وسیعی از کاهنان گرفته شده و به سرمایه

ر داري دولتی بطالسه د سرمایه. وسیع اداره و به وسیلۀ فالحین، که به استثمار بیدریغ عادت کرده بودند، کشت شود

: شد کوچکترین مسائل مربوط به کشاورزي هم از سوي دولت معین و کنترل می. شکلی دیگر همچنان دوام داشت

گرفتند که چه غالتی و به چه مقدار کاشته شود، هر  شد تصمیم می شان روز به روز زیادتر می بوروکراتهایی که عده

گرفتند، سهمیۀ روم را صادر و  اي دولت تحویل میکردند، محصول را در انباره سال مقدار بذر الزم را معین می

گندم و کتان، از هنگام بذرافشانی تا فروش . فروختند مازاد را در بازار میکردند، و  مالیات جنسی را برداشت می

ایجاد . تولید آجر، عطر، و روغن کنجد نیز، الاقل در فیوم، در انحصار دولت قرار داشت. محصول، در انحصار دولت بود

ها مجاز بود، ولی تابع مقررات شدیدي بود همۀ منابع معدنی به دولت تعلق داشت، و  مؤسسۀ خصوصی در دیگر حوزه

.استخراج مرمر و سنگهاي قیمتی از امتیازات دولت بود

، )طیوه(صنایع خانگی، که در مصر از قدیم وجود داشت، بعدها در شهرهاي پتولمائیس، ممفیس، تباي 

در اسکندریه، یعنی در این . یافت ئیس، بوباستیس، نوکراتیس، و هلیوپولیس رواج بیشتري میاوکسورهونخوس، سا

صنعت کاغذسازي ظاهراً به . شد پایتخت پر جنب و جوش، صنایع خانگی نیمی از فعالیت مردم آن محسوب می

یروس میزان تولید خود را گوید که چگونه مالکان کشتزارهاي پاپ داري رسیده بود، زیرا استرابون می مرحلۀ سرمایه

هاي دستی خود استفاده  هاي معابد براي نصب کارخانه کاهنان از محوطه. کردند تا به بهاي آن بیفزایند محدود می

تعداد بردگانی که به کاري جز کارهاي . کردند کردند، و پارچه هاي ظریف براي خودشان و براي فروش تولید می می

مصر زیاد نبود، زیرا کارگران آزاد بزحمت بیش از تأمین مایحتاج براي بقا مزد  خانگی اشتغال داشته باشند در

بدین معنی که از کار دست کشیده و در ) انقطاع= » آناخورسیس«(کردند  کارگران گاهی اعتصاب می. گرفتند می

ی هم که مزدشان را گاه. کرد تا اینکه سرانجام یا گرسنگی و یا وعده و وعید آرامشان می. نشستند معابد بست می

وجود اصناف مجاز بود، ولی . شد و نتیجتاً تغییري در وضعشان حاصل نمی رفت، کردند، قیمتها هم باال می زیاد می

دولت از وجود آنها براي جمع آوري مالیات و سازمان دادن . اصناف اساساً مربوط به بازرگانان یا مدیران مؤسسات بود

  .کرد مؤسسات دیگر استفاده می کار اجباري در قناتها، سدها و

راهها مناسب نبودند، و براي حمل و نقل زمینی از آدم، خر، و شتر . بازرگانی داخلی پر داد و ستد، اما کند بود

بیشتر داد و ستد از . رفت در آن زمان شتر در افریقا به عنوان حیوان بارکش به جاي اسب به کار می. شد استفاده می

متر، که حفر آن در دورة ترایانوس پایان  50یک ترعۀ بزرگ به پهناي . گرفت اخلی انجام میهاي د طریق رودخانه

از بندرهاي دریاي سرخ، یعنی از . پیوست مدیترانه را از طریق نیل و دریاي سرخ به اقیانوس هند می  پذیرفت،

نظام بانکی، که . کردند کت میهایی به سوي افریقا یا هند حر آرسینوئه، موئوس هورموس، و برنیکه هر روز کشتی

مرکز هر بخش یک بانک دولتی داشت . کرد، کامال تحت نظارت دولت بود هزینۀ مالی تولید و داد و ستد را تأمین می

توانستند  کشاورزان، صاحبان صنایع، و سوداگران می. داد که کار دریافت مالیاتها و امانتداري وجوه عمومی را انجام می

به هر محصول، هر مؤسسه، هر . هاي معابد، یا از صرافیهاي خصوصی وام بگیرند نان متصدي خزانهاز دولت، از کاه
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به عالوه گاه گاهی از فقرا . گرفت مالیات تعلق می  گونه فروش، صادرات و واردات، حتی به مقابر و تشییع جنازه

از دورة . کردند مبلغی وصول می مالیات جنسی اضافه و از اغنیا، بر طبق رسم پرداختن مخارج خدمات عمومی،

آوگوستوس تا دورة ترایانوس، وضع کشور مصر یا الاقل وضع طبقات حاکم آن خوب بود؛ پس از این دورة شکوفایی، 

  .پایان و رخوت ناشی از اقتصاد تحت کنترل شدید فرسوده و درمانده گشت کشور از فشار مالیات و باج بی

هاي رود نیل  رومی کردن از دهانه فرایند. حی مصر، در انزوا و آرامش، مصري ماندجز اسکندریه و نوکراتیس، سایر نوا

زبان، و   حتی اسکندریه هم، که بزرگترین شهر یونانی بود، در قرن دوم میالدي بیش از پیش خصلت،. فراتر نرفت

نفر  800,000مصر  نفر جمعیت 8,500,000از . گرفت شرقی را به خود می) مادر شهر(رنگ و بوي یک متروپولیس 

، و از این لحاظ مقام دوم را پس از رم )تن بود 573,000جمعیت آن  1930در سال (بردند  آن در پایتخت به سر می

اي که برخی آن را به هادریانوس نسبت  در نامه. از حیث صنایع و بازرگانی نیز در کل امپراطوري سرآمد بود. حایز بود

اي دارد؛ حتی مفلوجها و  اسکندریه هر کسی مشغول کاري است، هر کس حرفهدهند، نوشته شده است که در  می

شیشه، کاغذ و پارچه در مقیاس وسیع تولید   در آنجا، جنب هزاران قلم جنس دیگر،. کنند کورها هم کاري پیدا می

سکلۀ بندر بزرگ آن طول ا. کرد اسکندریه مرکز پوشاك و مد عصر بود، و مدلها را تهیه و لباسها را آماده می. شد می

اي، که بسیاري از دریاها را زیر پوشش  ناوگان بازرگانیش از این بندر، شبکۀ تجارتی گسترده. کیلومتر بود 14بالغ بر 

اسکندریه مرکز جهانگردي نیز بود، و مجهز به مهمانخانه، راهنما و مترجم براي سیاحانی بود . داشت، ایجاد کرده بود

خیابان اصلی آن، که بیست و دو متر پهنا داشت به طول . آمدند می) طیوه(بد با شکوه تباي که براي دیدن اهرام معا

هاي دوران  هاي صنایع و حرفه پنج کیلومتر آراسته به ستونها، طاقها، و دکانهاي جالبی بود که زیباترین فراورده

» راههاي فراخ«که آنها را پالتئاي یعنی در بسیاري از چهارراهها، میدانهایی وجود داشت . کردند باستان را عرضه می

عمارات مجللی خیابانهاي . هم مشتق از آن است) در زبان انگلیسی پالزا و پلیس(  نامیدند، و واژة ایتالیایی پیاتزا می

یک تئاتر وسیع، یک امپوریون یا بورس، معابد پوسیدون و قیصر و ساتورنوس، یک : دادند بزرگ اسکندریه را زینت می

اي از عمارات دانشگاهی که در جهان به نام موزه، یعنی جایگاه موزها  ئوم یا معبد سراپیس معروف، و مجموعهسراپ

شهر به پنج محله تقسیم شده بود که یکی از آنها کمابیش فقط کاخها، باغها، و عمارات اداري بطالسه . شهرت داشت

بنیانگذار شهر، یعنی اسکندر کبیر، در همین محل در . دگرفت، که اینک مورد استفادة فرماندار رومی بو را در برمی

.شد آرامگاهی زیبا، در عسل مومیایی شده و در تابوتی از بلور نگهداري می

اي و  تقریباً از تمام ملتهاي مدیترانه، اعم از یونانی و مصري و یهودي و ایتالیایی و عرب و فنیقی و ایرانی و حبشه

. شدند و سکوتیانی و هندي، و نوبیایی، عناصري در میان جمعیت اسکندریه یافت میسوري و لیبیایی و کیلیکیایی 

نظم، از لحاظ فکر و عقل  دادند از مردي پرخاشگر و بی اینان در کنار هم مخلوطی پرغوغا و آتشین مزاج تشکیل می

بندوبار،  از لحاظ اخالق بی  پروا، شکاك ولی موهوم پرست، مالحظه، در گفتار وقیح و بی گو و بی بسیار باهوش، بذله

دیون زرین دهن زندگی در اسکندریه را به . شادخوي، و عاشق پروپا قرص تئاتر و موسیقی و مسابقات عمومی

ها شبها مملو از هیاهوي شب  ترعه. کند تشبیه می» رقاصان، هلهله کنندگان، و آدمکشان …مجلس سرور دایمی «

هشت کیلومتر را تا شهرك تفریحی کانوپوس در حومۀ شهر طی مخصوصی  داران دلشادي بود که با قایقهاي زنده

آورد و آنها را به کف زدن وا  هاي موسیقی، به اندازة مسابقات اسبدوانی، مردم را به هیجان می مسابقه. کردند می

.داشت می

کندریه در صنایع و اغلب یهودیان اس. اگر گفتۀ فیلن را بپذیریم، چهل درصد از جمعیت اسکندریه یهودي بودند

بسیاري نیز تاجر و کاسب بودند، و معدودي پول وام . اي داشتند کردند، و زندگی بسیار فقیرانه بازرگانی کار می

این یهودیان که در آغاز در . دادند، بعضی هم آن قدر غنی بودند که بتوانند مقامات دولتی حسدانگیز اشغال کنند می
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آنها قوانین مخصوص . دیگري را هم اشغال کردند بعدها آن قدر زیاد شدند که محلۀیکی از پنج محله مسکن داشتند، 

و ریش سفیدهاي خود را داشتند، و روم نیز این امتیاز مبنی بر عدم الزام به رعایت هر گونه مقررات قانونی مغایر با 

ه کنیسۀ با شکوه مرکزي خود، یهودیان ب. مذهبشان را، که بطالسه برایشان قایل شده بودند، همچنان محفوظ داشت

اي وسعت داشت که الزم بود یک سلسله  این کنیسه به اندازه. بالیدند که باسیلیکاي ستوندار بسیار بزرگی بود، می

، بتوانند به )توانستند سخنان ربن را بشنوند که نمی(عالیم به کار برند تا شنوندگانی که آن قدر دور از محراب بودند 

نویسد، زندگی اخالقی یهودیان در مقایسه  به طوري که یوسفوس می. قع الزم پاسخ مناسب دهندسخنان ربن در مو

آنها از فرهنگ فکري فعالی برخوردار بودند، و . سرمشق و نمونه بود» غیر یهودي«بندوباري جنسی جامعۀ  با بی

بارها این شهر را دستخوش  خصومت نژادي. خصوصاً در پیشرفت فلسفه، تاریخنویسی، و علم سهم شایانی داشتند

، تمام علل، تمام براهین، و تمام )یک رهبر ضد یهود(در رسالۀ یوسفوس تحت عنوان بر ضد آپیون . اغتشاش ساخت

 38در سال . یابیم هایی را که هنوز تا دوران حاضر باعث اختالل روابط میان یهودیان و غیر یهودیان است، می افسانه

اي از  خواستند در هر یک از آنها مجسمه ها را به تصرف درآوردند و مصرانه می نانی کنیسهمیالدي، گروهی از عوام یو

آویلیوس فالکوس، فرماندار رومی، عنوان شارمندي اسکندریه را از یهودیان سلب . کالیگوال به عنوان خدا قرار دهند

. وز مهلت داد تا به آن محله باز گردندکرد، و به آنهایی که در خارج از محلۀ اولیۀ یهودیان سکونت داشتند چند ر

یونانیان عامی چهار صد خانۀ یهودي را آتش زدند، عدة زیادي از یهودیان خارج از محله را   همینکه مهلت سپري شد،

) مجلس شیوخ یا سنا(سی و هشت تن از اعضاي گروسیاي یهودیان . کشتند و یا مورد ضرب و جرح قرار دادند

هزاران یهودي خانه و کاشانه، کار، و پس انداز خود را . تئاتر در حضور مردم تازیانه خوردند بازداشت شدند و در یک

جانشین فالکوس موضوع را به امپراطور ارجاع کرد و دو هیئت نمایندگی جداگانه، مرکب از پنج . از دست دادند

این امپراطور پیش از ). میالدي 40(فتند یونانی و پنج یهودي، براي دفاع از مدعاي خود در پیشگاه کالیگوال به روم ر

کالودیوس حقوق یهودیان اسکندریه را به آنان بازگردانید، عنوان شارمندي . آنکه بتواند اظهار نظر کند درگذشت

  .آنان را تأیید کرد، و به هر دو گروه مؤکداً امر کرد که صلح و آرامش را حفظ کنند

II - فیلن

ه نزد کالیگوال گسیل شده بود فیلن فیلسوف، برادر متصدي بازرگانی صادراتی رئیس هیئت نمایندگی یهود که ب

این تقریباً . کند، فیلن از یک خانوادة قدیمی روحانی بود به قراري که ائوسبیوس نقل می. یهودیان در اسکندریه، بود

براي شناساندن مذهب یهود به  دانیم؛ اما پر مایگی و تقوایش در آثار متعددي که تنها چیزي است که از زندگی او می

فیلن، که در محیط روحانی پرورش یافته بود، عمیقاً به قوم خود وفادار بود، . دنیاي یونان نوشته است، منعکس است

و با این حال شیفتۀ فلسفۀ یونانی نیز بود، این موضوع را هدف زندگی خود ساخت که کتاب مقدس و آداب و رسوم 

براي این منظور، این اصل . افالطون سازش دهد» بسیار مقدس«انی و، مقدم بر همه، با فلسفۀ یهودیان را با افکار یون

را اختیار کرد که تمام وقایع اشخاص، آیینها، و شرایع مذکور در عهد قدیم عالوه بر معناي ظاهري یک معناي 

توانست هر چیز را  این روش میبه یاري . تمثیلی هم دارند، و مظهر برخی از حقایق اخالقی یا روانشناسی هستند

نوشت که ستایشگرانش  نوشت، ولی به زبان یونانی چنان عالی می به زبان عبري با القیدي چیز می. ثابت کند

فیلن بیشتر یک متأله بود تا فیلسوف؛ رازوري بود که زهد افراطیش  ».نویسد افالطون مانند فیلن چیز می«: گفتند می

به عقیدة فیلن، خدا جوهر عالم هستی، بی جسم، جاویدان، و . رفت حیۀ قرون وسطی میبه پیشباز زهد فلوطین و رو

تواند هیچ صفتی را به او نسبت دهد، زیرا هر صفت  تواند به وجود او پی ببرد، ولی نمی عقل می. وصف ناپذیر است

خدا . حسی انسان استتجسم خدا به یک شکل انسانی ناشی از تن در دادن به تخیل . خود یک نوع محدودیت است

ماده نیز جاویدان و قدیم : ولی خدا همه چیز نیست» توان یافت که خدا در آنجا نباشد، کجا را می«. در همه جا هست
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خداوند در آفرینش . است، لیکن تا زمانی که با نیروي االهی در نیامیخته است نه جان دارد، نه حرکت، و نه شکل

و براي ایجاد رابطه با بشر، سپاهیانی از موجودات واسطه را به کار برد که در آیین  جهان از طریق شکل دادن به ماده،

این «: گوید فیلن می. اند نام گرفته» مثل«، و در فلسفۀ افالطون »االهگان«، در آیین یونانیان »فرشته«یهودیان 

ها و  خدا به عنوان اندیشهموجودات را ممکن است عموماً به صورت اشخاص تجسم کرد، ولی در واقع جز در روح 

دهند که رواقیون لوگوس یا عقل االهی  این قدرتها بر روي هم آن چیزي را تشکیل می »قدرتهاي االهی وجود ندارند

فیلن که میان فلسفه و االهیات، و مثل و صورت انسانی دادن در نوسان است، گاهی . نامیدند خالق و راهبر جهان می

، فرزند خدا از »نخستین مخلوق خدا«آورد؛ در یک تعبیر شاعرانه، آن را  نظر می لوگوس را به منزلۀ شخص در

چون روح جزئی از . گوید که خدا خود را از طریق لوگوس بر انسان آشکار کرد نامد و می دوشیزة حکمت، می

توانستیم  شاید اگر می. تواند به یک شهود عرفانی، نه از خود خدا، بلکه از لوگوس نایل آید خداست، به وسیلۀ عقل می

اي روح خالص شویم، امکان آن را  خود را از اسارت ماده و حواس رها سازیم، و با ریاضت شدید و تأمل طوالنی لحظه

.یافتیم که در یک لحظۀ خلسه خود خدا را ببینیم می

ن نزد هراکلیتوس، افالطون، سوابق آ. ها در تاریخ تفکر بشر بود لوگوس فیلن یکی از تأثیرگذارترین و نافذترین اندیشه

به احتمال زیاد فیلن با ادبیات جدید یهود، که حکمت خدا را به صورت یک شخص مشخص و . و رواقیون آشکار است

قرار گرفته ) 2208(آفرینندة جهان در آورده بود، آشنا بوده است، و ظاهراً تحت تأثیر سطور کتاب امثال سلیمان 

من از ازل برقرار . داوند مرا مبداي طریق خود داشت، قبل از اعمال خویش از ازلخ«: گوید است، آنجا که عقل می

فیلن معاصر حضرت عیسی بود، ظاهراً هیچ گاه دربارة او چیزي نشنیده بود، ولی » .بودم، از ابتدا پیش از بودن جهان

گرفتند و به  لی او ایراد میربنها به تفسیرهاي تمثی. گیري االهیات مسیحی کمک کرده است آنکه بداند به شکل بی

اي براي اهمال در اطاعت کامل از شریعت قرار گیرد؛ دربارة مسلک مبتنی  تواند بهانه نمود که می نظرشان چنین می

زند؛ و شیفتگی فیلن نسبت به فلسفۀ  پنداشتند که این مسلک به یکتاپرستی لطمه می بر لوگوس بدگمان بودند و می

یل شدن فرهنگ یهود در فرهنگهاي دیگر، تباهی نژاد، و بنابراین مایۀ نابودي یهودیان یونان را تهدیدي به مستح

اي این یهود به دیدة اعجاب نگریستند، از اصول  آباي کلیسا به زهد مکاشفه  ولی. کردند پراکنده در جهان تلقی می

انند گنوستیکها و نو افالطونیان شهود تمثیلی او براي پاسخ گفتن به انتقادکنندگان یهود فراوان استفاده کردند، و م

. فیلن کوشیده بود میان فرهنگ یونان و فرهنگ یهود پلی بسازد. عرفانی خدا را به عنوان اوج آمال بشري پذیرفتند

از نقطه نظر مذهب یهود در این هدف ناکام ماند، ولی از دید تاریخ، کامیابی با او بود؛ و نتیجۀ آن فصل اول انجیل 

  .یوحنا است

III – پیشرفت علم  

کالودیوس بطلمیوس را باید در ردیف بانفوذترین منجمین . اسکندریه در علم پیشاهنگ بیرقیب عالم هلنیستی بود

این دانشمند در . باستان دانست؛ چه، علی رغم کوپرنیک، طرز بیان بطلمیوسی هنوز در جهان باقی مانده است

قسمت اعظم زندگانی خود را در اسکندریه . و نامش منسوب بدانجاست پتولمائیس، واقع در کنار نیل، به دنیا آمد

یاد او عمدتاً بدان خاطر در اذهان باقی . میالدي به رصد و مطالعه پرداخت 151تا  127گذرانید و در آنجا از سال 

ابدي این اشتباه . مانده است که نظریۀ آریستاخوس را، مبنی بر گردش زمین به دور خورشید، رد کرده است

نامیدند که از صفت  عربها این اثر را المجسطی می. بطلمیوس در اثري به نام آرایش ریاضی ستارگان مندرج است

گرفته شده است؛ این عنوان در قرون وسطی تحریف شد و به صورت آلماگست » بزرگترین«عالی یونانی به معناي 

تا هنگامی که کوپرنیک جهان را زیر و رو کرد بر  اثر مزبور. درآمد که به همین نام در تاریخ معروف شده است

ها و مالحظات منجمین پیش از خود، بویژه  مع هذا، بطلمیوس ادعایی جز مرتب ساختن نوشته. راند آسمانها حکم می
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کند که هر روز پیرامون زمینی که آن هم کروي ولی بی  اي تصویر می او کیهان را به صورت کره. هیپارخوس، نداشت

گرچه معلوم نیست که کوپرنیک (هر چند ممکن است این نظریه براي ما عجیب جلوه کند . گردد ست میحرکت ا

ولی همین فرضیۀ زمینمرکزي سبب گردید ) دیگري در آینده بطلمیوسهاي کنونی ما را به چه صورت در خواهد آورد

توانست ممکن سازد  ي در آن زمان میکه موقعیت کواکب و سیارات را با دقتی بیش از آنچه اعتقاد به خورشید مرکز

اي به نام خارج از مرکزها براي توجیه مدار سیارات پیشنهاد کرد، و  بطلمیوس، عالوه بر آن، نظریه. محاسبه کنند

فاصلۀ ماه تا زمین را از روي اختالف منظر، که . نظمی ادواري حرکت ماه را بر اثر قوة جاذبۀ خورشید کشف نمود بی

اندازه گرفت و آن را پنجاه و نه برابر شعاع زمین تخمین زد که تقریباً معادل تخمین معمولی   ت،هنوز متداول اس

.دانست ماست؛ ولی بطلمیوس، مانند پوسیدونیوس، قطر زمین را کمتر از آنچه هست می

ز معلومات همان گونه که المجسطی نجوم قدیم را به صورت نهایی آن تنظیم کرد، تحقیقات جغرافیایی بطلمیوس نی

در اینجا نیز جدولهاي دقیقش دربارة طولها و عرضهاي . قدیم را دربارة سطح کرة زمین خالصه و جمع بندي کرد

جغرافیایی شهرهاي عمدة جهان نادرست بود، زیرا براساس تحقیق نادرست پوسیدونیوس از ابعاد جهان تهیه شده 

ر به هندوستان در مدتی معقول از طریق کشتیرانی به بود؛ ولی کریستوف کلمب اعتقاد خود به مقدور بودن سف

بطلمیوس نخستین کسی . اي بود که بطلمیوس نقل کرده بود سمت غرب را مدیون همین اشتباه قوت قلب دهنده

هایش، یک سطح کروي را روي  را به کار برده است؛ و در نقشه» نصف النهار«و » مدار«هاي  است که در جغرافیا واژه

کارش اساساً عبارت از این . ولی او بیشتر ریاضیدان بود تا منجم و جغرافیدان. طح با موفقیت ترسیم کردیک مدار مس

معمولی ما باشد، و هر » دقیقۀ«شعاع زمین را به شصت جزء دقایق اولی، که . بود که فورمولهاي ریاضی وضع کند

  .اشد، تقسیم کردکنونی ب» ثانیۀ«یک از این دقایق را به شصت جزء دقایق ثانی، که 

کوشید که بنیاد . بطلمیوس، با آنکه اشتباهات بسیار کرد، ولی سرشت و صبر و حوصلۀ یک دانشمند واقعی را داشت

او در یک زمینه آزمایشات . تمام استنتاجات را به مشاهده متکی سازد، مشاهداتی که ندرتاً از شخص خود او بود

مهمترین پژوهش تجربی «انکسار نور است،   اي دربارة ور شناخت را، که مطالعهاثر وي به نام ن: فراوان انجام داده است

شناس، جغرافیدان، و ریاضیدان زمان  جالب اینجاست که این شخص ـ که بزرگترین ستاره. اند دانسته» عهد باستان

ضعیت ستارگان بر که دربارة حاکم بودن و» چهار کتاب«خویش بوده است ـ اثري هم دارد به نام تترابیبلیوس یا 

  .زندگی بشر است

. داد که یک انقالب صنعتی را به وجود آورد در همان زمان، ارشمیدس کوچکی امکان جدیدي به جهان باستان می

در اسکندریه رسالت فراوانی  عصردانیم، در این  این مخترع و مؤلف عالیقدر که ما جز نامش، هرون، از او چیزي نمی

او صریحاً براي آگهی خوانندگان . در ریاضی و فیزیک منتشر ساخت که ترجمۀ عربی برخی از آنها در دست است

هاي چند  دهد، الزاماً از خود او نیستند، بلکه گردآورده دارد که قضایا و اختراعاتی که به آنان ارائه می خود اعالم می

گیري وضع  کند که شبیه به تئودولیت است و اصولی براي اندازه اي به نام دیوپترا آلتی را وصف می در رساله. قرنند

در . توان، به وسیله برآورد، فواصل نقاطی را که به آنها دسترسی نیست اندازه گرفت کند که به کمک آن می می

اي مانند چرخ، محور، قرقره، گوه، و  زار سادهموارد استعمال و تلفیقهاي اب  مخانیکا، که یکی دیگر از رساالت اوست،

این . دهد در پنوماتیکا فشار جو را در طی هفتاد و هشت آزمایش مورد بررسی قرار می. دهد میخ پیچ را شرح می

اي به  دهد که اگر ظرفی داشته باشیم که با دیواره اي خوشایندي هم دارد؛ مثال نشان می آزمایشها اغلب جنبۀ شعبده

شده باشد و باالي هر قسمت یک سوراخ باشد و در پایین ظرف یک سوراخ خروجی مشترك باشد، اگر  دو قسمت

این دو قسمت را از آب و شراب پر کنیم با بستن هر یک از سوراخهاي هوا در باالي ظرف از سوراخ خروجی آب یا 

.ریزد شراب می
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ا موتور آتشی با پیستون و سوپاپ، یک ساعت آبی، همین سرگرمیها، او را به ساختن یک تلمبۀ فشاري، یک تلمبه ب

اي به یک کرة  در این ماشین بخار، بخار آب جوش به وسیلۀ لوله. یک ارگ آبی، و یک ماشین بخار رهنمون شد

آمد، و در نتیجه کرة توخالی در جهت عکس  رسید و از سوراخهاي مورب واقع در مقابل یکدیگر بیرون می توخالی می

هوس شوخ طبعی هرون مانع از آن گشت که این اختراع را تکمیل کند و در صنایع به . چرخید خار میبیرون آمدن ب

او از بخار براي نگاهداشتن یک بالون در هوا، براي نغمه سرایی یک پرندة مصنوعی، و براي شیپور زدن یک . کار بندد

دهد  دهد و نشان می را در مورد مطالعه قرار می اي تحت عنوان کاتوپتریکا انعکاس نور در رساله. مجسمه استفاده کرد

هایی ساخت که با آن بشود پشت خود را دید یا سر و ته، با سه چشم، دوبینی، و غیره در آن  توان آینه که چگونه می

اي در  با گذاشتن سکه. داد که چگونه با دستگاههاي پنهان شده تردستی کنند بازان یاد می او به شعبده. دیده شد

یک ماشین مخفی ساخت که آب گرم شده را در سطلی جاري . ساخت ف یک فواره، آب از آن سرازیر میشکا

با این کارها و صدها . کرد ساخت و افزایش تدریجی وزن این سطل به کمک چند قرقره درهاي یک معبد را باز می می

  .زوات زمان خود گردداما در عوض دیگر نتوانست جیم  گر باشد، کار دیگر هرون موفق شد یک معجزه

مدارس پزشکی معروفی در مارسی، لیون، ساراگوسا، آتن، . اسکندریه از دیرزمانی مرکز عمدة تعلیم پزشکی بود

انطاکیه، کوس، افسوس، سمورنا و پرگاموم وجود داشت، اما از همۀ ایاالت، دانشجویان پزشکی به اسکندریه 

: نویسد رفت، آمیانوس مارکلینوس چنین می ه مصر رو به افول میحتی در قرن چهارم میالدي، هنگامی ک.آمدند می

تخصص » .براي تأیید و صحه گذاشتن بر مهارت یک پزشک، کافی است بگوید که در اسکندریه تعلیم دیده است«

هیچ کس نمی تواند یک پزشک عمومی «: نویسد می) میالدي 225حد (یافتن رو به پیشرفت بود، و فیلوستراتوس 

در اسکندریه مردگان را کالبد شکافی » .تخصصاتی براي زخم، تب، بیماریهاي چشم، و سل الزم استم. باشد

جراحی نیز ظاهراً در قرن اول میالدي در . گویا حتی تشریح روي افراد زنده نیز در آنجا انجام یافته باشد. کردند می

تعداد زنهاي پزشک نیز کم نبوده . یشرفته بوده استاسکندریه به اندازة هر نقطۀ اروپا در دوران قبل از قرن نوزدهم پ

تاریخ پزشکی این عصر با نامهاي . یکی از آنها به نام مترودورا رسالۀ مفصلی در باب بیماریهاي رحم نوشت. است

روفوس، از اهالی افسوس، که تشریح چشم را توصیف کرد، اعصاب حرکتی را از اعصاب : بزرگی زینت یافته است

جلوگیري از خونریزي را در عملیات جراحی بهبود بخشید؛ مارینوس اسکندرانی که به   د، و طریقۀحسی تمیز دا

. خاطر عملهایی که روي جمجمه انجام داده مشهور است؛ و آنتولوس که بزرگترین چشم پزشک زمان خویش بود

نوشت و در آن ششصد گیاه اي به نام در باب گیاهان دارویی  رساله) میالدي 90ـ  40(دیوسکوریدس کیلیکیایی 

. طبی را به طور عملی چنان دقیق و عالی شرح داد که این کتاب در موضوع خود تا دورة رنسانس مرجع اصلی بود

و نسخۀ شراب مهر گیاه او براي . کرد این دانشمند استعمال پوششهاي طبی را براي جلوگیري از آبستنی تجویز می

.نتیجۀ موفقیت آمیز داد 1874تولید بیحسی در جراحی در سال 

اي در باب بیماریهاي زنان و زایمان و مراقبتهاي پس از تولد  میالدي، رساله 116سورانوس افسوسی، در حدود سال 

منتشر ساخت؛ این اثر در میان آثار پزشکی باقی مانده از دورة باستان تنها مقامی پایینتر از مجموعۀ بقراط و آثار 

کند؛ تشریح  اب وي دستگاهی براي معاینۀ مهبل و یک صندلی ویژة مامایی را وصف میدر این کت. جالینوس دارد

هاي عملی امروزي، مثل شستن چشم نوزاد با روغن،  دهد؛ رژیم غذایی و توصیه درخشانی از زهدان به دست می

تن دارو در مهبل کند که بیشترشان از طریق گذاش کند؛ پنجاه روش براي جلوگیري از آبستنی عرضه می پیشنهاد می

سورانوس بزرگترین . داند است؛ و، برخالف بقراط، سقط جنین را در صورتی که جان مادر در خطر باشد جایز می

از زمان او تا آمبروازپاره، یعنی تا پانزده قرن بعد، چیزي بر دستورهاي . متخصص بیماریهاي زنان در عهد باستان بود

  .او باقی مانده بود، احتمال داشت که این شخص همردیف جالینوس قرار گیردچنانچه هر چهل رسالۀ . او اضافه نشد



١۵۶٣

که به معنی آرام و   را،) گالنوس(مشهورترین پزشک آن عهد پسر معماري از اهالی پرگاموم بود که نام جالینوس 

لگی این پسربچه، در چهاردهسا. صلحجو است، بر فرزند خود نهاد، به امید اینکه این کودك به مادر خود تأسی نکند

در هفده سالگی به . نخستین عشق خود را در فلسفه یافت و تا پایان عمر نیز نتوانست از دام خطر خطرناك آن برهد

خط سیر شاخص طالب (یونان، و اسکندریه   پزشکی گرایید و این علم را در کیلیکیا، فنیقیه، فلسطین، قبرس، کرت،

موزشگاه گالدیاتورهاي پرگاموم جراح شد و مدتی در روم به طبابت پرداخت در آ. تحصیل کرد) علم در زمان باستان

معالجات موفقیت آمیزش بیماران متمول بسیاري را به سوي او کشانید، و جلسات درسش ). میالدي 168ـ  164(

پزشکی هاي  نوشتند و توصیه چنان نامور شد که از تمام ایاالت به او نامه می. شنوندگان ممتازي را جلب کرد

پدر نیک سرشتش، که فراموش . فرستاد خواستند، و او هم نظرات تجویزي خود را با اطمینان به وسیلۀ پست می می

نامیده است، به او نصیحت کرده بود که عضو هیچ حزب و هیچ فرقۀ ) صلحجو  آرام ـ(کرده بود چرا او را جالینوس 

رزهاي پدر عمل کرد و جهل و پولپرستی بسیاري از جالینوس به اند. مذهبی نشود و همواره سخن حق بگوید

مارکوس آورلیوس او را . پزشکان رم را افشا کرد؛ در نتیجه ظرف دو سال ناچار شد که از دست دشمنان خود بگریزد

و کوشید تا او را با خود به جنگ ) میالدي 169(باز خواند تا معالجه و مراقبت از کومودوس جوان را به عهده گیرد 

پس از آن دیگر جز از آثارش . مارکومانها ببرد؛ ولی جالینوس آن قدر هشیار بود که خیلی زود به رم باز گردد علیه

.اطالعی از او در دست نداریم

کنند، صد و  از پانصد مجلدي که به او منتسب می. هاي ارسطوست هاي جالینوس تقریباً به کثرت نوشته تعداد نوشته

هاي پزشکی و چندین رشتۀ فلسفی   شود و تقریباً تمام رشته عاً بیست هزار صفحه میهجده مجلد باقی است که جم

ها امروزه از لحاظ پزشکی ارزش چندانی ندارد ولی در میان آنها اطالعات گوناگونی وجود  این نوشته. گیرد را در بر می

اشتیاقش به فلسفه به او این عادت . تدارد و نشانۀ آن است که جالینوس داراي ذهنی زنده، نیرومند، و نقاد بوده اس

اعتقادي که به معلومات و توانایی خود داشت . بد را داده است که از استقراهاي محدود استنتاجهاي وسیعی بکند

کشاند که با روح واقعاً علمی ناسازگار است، و اقتدار حجت بودنش اشتباهات مهمی را در  غالباً او را به جزمیتی می

. گراتر بود گري دقیق، و از همه پزشکان قدیم تجربه با این وصف، مشاهده. ابرجا نگاه داشته استقرون متمادي پ

اعتماد نکنم تا اینکه  …ام و آن اینکه به هیچ مطلبی معترفم که در تمام عمر به مرضی دچار بوده«: گوید می

سان زنده یا مرده را ممنوع کرده بود، چون دولت روم کالبدشکافی ان» .المقدور آن را خودم آزمایش کرده باشم حتی

گاهی، در مورد تشریح انسان، از مطالعه دربارة میمون، . کرد شۀ حیوانات و هم حیوانات زنده را تشریح میجالینوس ال

  .گرفت که زیاده از حد عجوالنه بود سگ، گاو ماده، و خوك نتایجی می

حبنظر دیگر عهد باستان به پیشرفت علم تشریح یاري جالینوس، با وجود محدودیتهایی که داشت، بیش از هر صا

هاي  او استخوانهاي جمجمه و ستون فقرات، مجاري شیري، شبکۀ عضالنی، مجاري غدد زیر زبان و فک، و دریچه. داد

تواند در خارج از بدن به تپیدن خود ادامه  او نشان داد که قلب از جاي کنده شده می. قلب را با دقت توصیف کرد

داد، در شرایین خون جاري است نه  ثابت کرد که، برخالف آنچه مکتب اسکندریه مدت چهار سال تعلیم می. دهد

عقیده داشت که قسمت اعظم خون از . کم مانده بود که در روزگار باستان در طرح نظریۀ هاروي پیشدستی کند. هوا

. گردد شود و در شرایین می ها آمیخته می ریه گردد و بقیۀ خون آن با هواي آمده از رود و باز می طریق وردیدها می

جالینوس نخستین کسی بود که چگونگی تنفس را شرح داد، و به وجه درخشانی حدس زد که عنصر اصلی هوایی 

الریه متمایز ساخت، آنوریسم  ذات الجنب را از ذات. کنیم همان است که در عمل احتراق فعالیت دارد که تنفس می

از همه باالتر اینکه . ، سرطان، و سل را توصیف کرد و تشیخص داد که سل ماهیت عفونی دارد)ااتساع جدار شریانه(

نخستین تقسمیات تجربی نخاع شوکی را انجام داد، اعمال حسی و حرکتی هر . عصب شناسی تجربی را بنیاد نهاد
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ب جمجمه، هفت جفت قسمت را مشخص ساخت، به وجود دستگاه اعصاب سمپاتیک پی برد، از دوازده جفت اعصا

نشان داد که آسیبهاي وارد شده به . آنها را شناخت، و با بریدن عمدي عصب حنجره سبب پدیدآمدن ناگویایی گردید

رخوت انگشتهاي چهارم و پنجم دست چپ پاوسانیاس . کند یک سمت مغز اختالالتی در سمت دیگر بدن ایجاد می

ین عصب زند اعالیی کنترل کنندة انگشتان مزبور در آنجاست، عالج سوفسطایی را با تحریک شبکۀ بازویی که ریشۀ ا

داد بدون پرسش از بیمار بگوید که  هاي بیماري مهارت داشت که ترجیح می اي در تشخیص عارضه به اندازه. کرد

شد، ولی در داروشناسی هم خبره بود و براي تهیۀ  غالباً به پرهیز، ورزش، و مالش متوسل می. مرض او چیست

تجویز ادرار یا مدفوع را که هنوز بعضی از معاصرانش به آن توجه داشتند . کرد داروهاي کمیاب مسافرتهاي فراوان می

گذاشت، و  ها و دملها پشکل بز می کرد، روي غده قولنج زنجرة خشک شده تجویز می  براي معالجۀ. ساخت محکوم می

ریاق همان داروي مشهوري بود که مهرداد بزرگ آن را به عنوان دانست ـ این ت تریاق را عالج بسیاري از بیماریها می

.خورد، و حاوي گوشت مار بود برد، مارکوس آورلیوس هر روز از آن می پادزهر به کار می

او سحر و افسون را مسخره . هاي عجوالنۀ اوست زند نظریه آنچه به جالینوس به عنوان یک آزمایش گرا لطمه می

وي نظریۀ . کرد که تربیعهاي ماه در حال بیماران اثر دارد لهام در رؤیا قایل بود و گمان میکرد و در عوض به ا می

آب،   خاك، باد،(بقراط را برگرفت، سرانگشتی هم از نظریۀ عناصر اربعۀ ) خون، بلعم، سودا، صفرا(اخالط چهارگانۀ 

. عادل این اخالط یا عناصر تحویل کندفیثاغورس بدان افزود و سعی کرد همۀ بیماریها را به اختالل در ت) آتش

جالینوس از جان گرایان پر و پا قرص بود، و اعتقاد داشت که یک نفحۀ جانبخش یا روح در تمام قسمتهاي بدل 

مثال . شناسی تعبیرات مکانیستی کرده بودند چندین پزشک در مورد زیست. دارد کند و آنها را به کار وامی حلول می

جالینوس عقیدة . اي از فیزیک محسوب شود باید رشته) فیزیولوژي(االعضا  ت که علم وظایفآسکلپیادس عقیده داش

گفت ماشین جز مجموع اجزاي تشکیل دهندة آن چیز دیگري نیست، حال آنکه در موجود زنده  کرد و می او را رد می

تواند منشأ، ساختمان، و کارکرد  گونه که فقط هدف می همان. اجزا باید زیر نظارت و سلطۀ هدفدار مجموعۀ تن باشند

البته . توان دریافت سان نیز جهان را جز به عنوان مظهر و ابزار یک نقشۀ یزدانی نمی اعضا را توجیه کند، به همین

کند، معجزه وجود ندارد، و بهترین تجلی دهندة وجود خداوند طبیعت  خداوند فقط از راه نوامیس طبیعی عمل می

تقریباً همۀ . ستی جالینوس سبب شد که مورد عنایت مسیحیان و سپس مسلمانان قرار گیرداالهیات و یکتاپر .است

زمین دانشمندان عرب آنها را حفظ  هایش در گیرودار هجومهاي بربرها در اروپا از بین رفت، ولی در مشرق نوشته

س از آن پس حجت مسلم و جالینو. ها از عربی به التین ترجمه شد کردند، و از سدة یازدهم به بعد این نوشته

  .ارسطوي پزشکی گشت

از آن به بعد دیگر آزمایش و تجربه رها شد، و . آخرین دورة خالقۀ علوم یونانی با جالینوس و بطلمیوس پایان گرفت

شناسی در محدودة ارسطو و علوم  اصول الیتغیر حاکم گشت؛ ریاضیات در محدودة تکرار مسائل هندسه، زیست

پزشکی هم تا زمانی که اطباي عرب و یهود در قرون وسطی به احیاي این . لینی گرفتار شدندطبیعی در محدودة پ

  .شریفترین رشتۀ علوم پرداختند، درجا زد

IV - شاعران صحرا  

نه فراعنه، نه هخامنشیان، نه . عربستان در طول دراي سرخ امتداد دارد و به وسیلۀ این دریا از مصر جدا شده است

در عربستان بیابانی فقط اعراب . سه، و نه رومیان نتوانستند این شبه جزیرة مرموز را فتح کنندسلوکیها، نه بطال

شدند، آب  کردند، ولی در جنوب غربی، یک سلسله کوه و جویبارهایی که از این کوهها روان می نشین زندگی می بادیه

هاي دورافتاده کشور کوچک سبا  ین گوشهدر ا. داد می) یمن(و هواي مالیمتر و نباتات بهتري به عربستان سعید 

اي از حیث کندر، مر، فلوس، دارچین، عود،  این سرزمین به اندازه. شبا نامیده شده است» تورات«وجود داشت که در 
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سنبل هندي، صمغ، و سنگهاي غنی بود که اهالی آن توانستند در مأرب و جاهاي دیگر شهرهایی با معابد، کاخها، و 

فروختند، بلکه با  بازرگانان عرب نه تنها محصوالت کشورشان را به قیمتهاي گزاف می. وه بسازندایوانهاي با شک

کاروانهاي خود با آسیاي جنوب غربی و از راه دریا با مصر، کشور پارتها، و هند مناسبات بازرگانی شایان توجهی 

لژیونهاي . زمین را ضمیمۀ امپراطوري سازدم، آوگوستوس، آیلیوس گالوس را فرستاد تا این سر ق 25در سال . داشتند

آوگوستوس به ویران . روم نتوانستند مأرب را بگیرند و با تلفات فراوان ناشی از بیماري و گرما به مصر بازگشتند

  .اکتفا کرد و از آن پس نظارت بر بازرگانی میان مصر و هند را به دست آورد) عدن(ساختن بندر عربی آدانا 

اي که در قدیم  شد، از شمال غربی شبه جزیره، یعنی از ناحیه به سوي شمال، که از مأرب شروع می شاهراه بازرگانی

تقریباً در ) البتراء(شهر پترا . گذشت ، می)پایتخت آن پترا نام داشت(به عربستان سنگی یا آرابیاپترا معروف بود 

هاي بلند و پرشیب بود  اي از صخره هر حلقهوجه تسمیۀ خود این ش. شصت و پنج کیلومتري جنوب اورشلیم واقع بود

م کشوري بنیاد  در اینجا بود که اعراب نبطی در قرون دوم ق. الجیشی خوبی داشت که پترا در میان آن موقعیت سوق

نهادند که کم کم از درآمد عبور کاروانها چنان غنی گردید که قدرت خود را از لئوکه کومه، در کنار دریاي سرخ، تا 

 40م ـ  ق9(در زمان پادشاهی آرتاس چهارم . ري فلسطین، و از طریق گراسا و بوسترا تا دمشق گسترش دادمرز خاو

پترا یک شهر یونانی شد که زبانش آرامی، هنرش یونانی، و زیبایی و . ، این کشور به اوج عظمت خود رسید)میالدي

ها در بیرون شهر کنده  سا، که در میان صخرههاي غول آ زیباترین مقبره. شکوه خیابانهایش در حد اسکندریه بود

رسند،  اند، و نماهاي ساده و خشن ولی نیرومند با ستونهاي مضاعف ردة یونانی، که گاهی به بلندي سی متر می شده

به امپراطوري ملحق ساخت،  106متعلق به این دوره هستند پس از اینکه ترایانوس عربستان سنگی را در سال 

در این هنگام پترا . بستان شد و به نوبۀ خود معماریش، که مظهر ثروت و قدرت است، توسعه یافتبوسترا پایتخت عر

پناهگاههاي «هاي بزرگ به  شدند، و مقبره رفت چون بوسترا و پالمورا چهارراه کاروانهاي بیابان می رو به افول می

.گشتند بدل می» نشینان هاي بادیه شبانۀ گله

از آن زمان تاکنون هیچ گاه شهرنشین کردن . ري پهناور روم کثرت شهرهاي پرجمعیت بودترین جنبۀ امپراطو شگفت

لوکولوس، پومپیوس، قیصر، هرودس، و پادشاهان هلنیستی و امپراطوران رومی به ایجاد . به این شدت نبوده است

وري مدیترانه از بدین جهت، هنگام پیمودن ساحل خا. بالیدند شهرهاي جدید و زیبا ساختن شهرهاي قدیم می

، آپولونیا، سامره ـ )ژافا(، غزه، اشقلون، یوپا )رافا(رافیا : خوریم جنوب به شمال، از هر سی کیلومتر به شهري برمی

گرچه این شهرها در کشور فلسطین واقع شده بودند، نیمی از ساکنانشان یونانی بودند و زبان و . سبسطیه، و قیصریه

هرودس . نانی بود و به منزلۀ سر پلهاي یونانی براي هجوم مشرکان به یهودیه بودندمؤسسات و فرهنگشان عمدتاً یو

بندري زیبا، . آوگوستوس قیصر، که این شهر به نام او بود، گرداند  وجوه هنگفتی خرج کرد تا قیصریه را در خور

. در آنجا بنا نهاد» دکاخهاي مجلل و عمارات بسیاري از سنگ سفی«معبدي باشکوه، یک تئاتر، یک آمفی تئاتر، 

و گادارا ) جرش(فیالدلفیا، گراسا   لیویاس،: گشت، مانند شهرهاي یونانی دیگري بیشتر در داخل فلسطین برپا می

هاي چندین معبد، یک تئاتر، گرمابه، و یک  در گراسا در طول خیابان اصلی آن هنوز یکصد ستون و خرابه). جدره(

  .دهد ر در قرن دوم میالدي گواهی میآبراهه برپاست و بر شکفتگی این شه

آورند،  شد به خاطر می هاي یونانی را که در آنها نمایش داده می هاي دو تئاتر آن یاد نمایشنامه جدره که هنوز ویرانه

م، منیپوس،  در این شهر بود که، در قرن سوم ق. به سبب آموزشگاهها، استادان، و نویسندگانش شهرت داشت

داد که، جز زندگانی عادالنه و شرافتمندانه،  کرد و در طنزهاي خود نشان می نویس، زندگی می فیلسوف کلبی و هزل

خود تقریباً » آتن سریانی«اینجا در . همه چیز بیهوده است؛ این فیلسوف سرمشق لوکیلیوس، وارو، و هوراس گشت
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نوشت و قلم  نان زیبا و پسران رعنا میهایی براي ز صد سال پیش از میالد، ملئاگروس، آناکرئون زمان خود، هزل نامه

  :فرسود خویش را با عشق می

چه خوش بود که آن لبهاي  .زند لبخند می جام، تابناك، تا هنگامی که بر لبان شیرین زنوفیال، این عزیز عشق است 

  .نوشیدند اي طوالنی می و روانم را با بوسه سرخ بر لبان من جاي داشتند

درخشید ـ هلیودورا،  اش می ه خیلی زود خاموش گشت، همواره به طرز خاصی در خاطرههاي عشقش، ک یکی از شراره

  .که وي در صور عاشقش شده بود

  هاي سفید را با برگهاي سبز مورد در هم آمیزم؛ خواهم بنفشه می

  خواهم نرگس را با یاسهاي درخشان در هم آمیزم؛ می

  زعفران شیرین را با سنبل آبی؛

  ان راستین عشق را؛و سپس گل سرخ، گروگ

  باشد که همۀ اینها تاجی از زیبایی گردد

  .و بر فراز زلفهاي دلپذیر هلیودوراي من جاي گیرد

اي زمین، اي مادر، از تو خواهش دارم . هادس او را ربوده است، و خاك گل تازه شکفتۀ او را تیره کرده است«اکنون 

اي به نام تاج گل، که مراثی یونانی را از  ا گرد آوري مجموعهملئا گروس ب ».که وي را با مهر در سینۀ خود بفشاري

هاي مشابه دیگر با  این مجموعه و مجموعه. گرفت، نام خود را جاویدان ساخت اشعار ساپفو تا اشعار خویش دربر می

هاي یونانی با خوبترین و بدترین  در این گلچین لطیفه. شد یونانییکدیگر تلفیق شده، سبب پیدایش گلچین ادبیات 

چیدن . گاهی صاف و پرداخته همچون گوهر، و گاهی همچون جلوة میان تهی است. خورد جنبۀ خود به چشم می

ان بعضی قطعات یادي از مرد. هاشان براي ساختن تاج گلی پژمرنده عاقالنه نبوده است از شاخه» گل«این چهار هزار 

هاي معروف، یا خویشاوندي مرده است؛ برخی دیگر به اصطالح اشعاري است که  بزرگ و فراموش شده یا مجسمه

: گوید  شود، مثال دربارة زنی که پس از زاییدن سه قلو مرده است با حالت زار می براي سنگ گور اشخاص نوشته می

واقع تیرهایی هستند که به سوي پزشکان،  گلهاي دیگر در» .پس از این باز هم زنها دلشان بچه بخواهد«

شود که در حال  مستمندي دیده می  اند؛ یا، کاران، مربیان، زنان سرکش، و شوهرهاي فریب خورده پرتاب شده مقاطعه

گوید که اسم بر  اش پی در پی برایش می آید؛ یا عالم دستور زبانی که نوه ضعف است و با بوي یک پشیز به هوش می

یا مشت زنی که از مشت زدن دست کشیده، زن گرفته، و بمراتب مشتهایی بیش از آنچه در میدان   سه نوع است؛

کند که مانند  اي بلندش کرده است و خیال می اي که پشه خورد؛ یا کوتوله کرده است می مشتزنی تحمل می

در » .ز با یک مرد نخوابیدستاید که ج آن زن مشهوري را می«گانومدس مورد تجاوز قرار گرفته است، طنز کوتاهی 

اش را، که دیگر او را آن طور که بوده است نشان  الئیس آینه«: شود برخی اشعار دیگر، هدایایی به خدایان تقدیم می

کند؛ نیکیاس، پس از آنکه پنجاه سال در خدمت مردها بوده است، کمربند محبوبش را  دهد، به خدایان هدیه می نمی

ستاید که در شراب نهفته است، خوشیهایی که از  در بعضی از بندها خوشیهایی را می» .کند به ونوس تسلیم می

اش  اي نیایشی، یکزنه بودن زناکاري را که بر اثر شکستن کشتی، در آغوش معشوقه چکامه. تر است حکمت حکیمانه

گیرد، و موضوع  ن الهام میها سرود عزایی است که از معتقدات مشرکا برخی از قطعه. ستاید به قعر دریا رفته است می

بدیهی است که . اي دیگر حاکی از یقین و ایمان مسیحی به یک رستاخیز فرخنده است آن کوتاهی عمر است؛ پاره

آنچه ادبیات بعداً دربارة درد . ستایند ها، زیبایی زنان و پسران و همچنین خلسۀ دردناك عشق را می بیشتر این چامه

. تر از قرن الیزابت، در این اشعار وجود دارد ایجاز یا اطناب، با مضامینی به مراتب لطیفعشق توانسته است بگوید، به 
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  و همشهري او،. اش برساند کند که پیامی به نگار آن لحظه سازد و او را مأمور می اي را پیک خود می ملئاگروس پشه

:کند می انگیزي به کسانتو چنین خطاب فیلودموس، مشاور فلسفی سیسرون، با لحن غم

  اي به ناز عطرآگین شده، هاي سفید موي، سینه گونه

  چشمهایی ژرف که آشیانۀ االهگان هنر است،

  دهند، لبهاي شیرینی که لذت کامل می

  …. اي کسانتوي رنگ پریده، آوازت را برایم بخوان، بخوان

  باز،. شود موسیقی چه زود قطع می

  باز نواي غم انگیز ولی دلپذیرت را سر کن،

  انگشتان عطرآگینت، سیم ساز را بنواز؛با 

  .اي خوشی عشق، اي کسانتوي رنگ پریده، بخوان

I  - سوریها  

. در ساحل شمالیتر، شهرهاي قدیمی فنیقیه قرار داشتند که، مانند فلسطین، بخشی از ایالت مفتوحۀ سوریه بودند

هاي تجارتی دیرین، و بازرگانان متمول دست و صنعتگران ماهرشان، موقعیت مناسبشان به عنوان بندر کارگران چیره

داشتند، این شهرها را یک هزاره از خالل  ها و کارگزاران خود را به همه جا گسیل می و تیزهوششان، که کشتی

هایی بدتر از آن  صور کاخهایی بزرگتر از کاخهاي روم و در عین حال دخمه. حوادث روزگار زنده نگاه داشته بود

  .داشت

هاي رنگارنگ و  پیچید، ولی در عوض به این دلخوش بودند که پارچه رگاههاي رنگرزیش در شهر میبوي نامطبوع کا

سازي در آنجا  صیدا، که گویا صنعت شیشه. پوشیدند هاي ابریشمی ارغوانیش را در سراسر جهان می بویژه پارچه

ه داشتن آموزشگاههاي پزشکی، ب) بیروت(بروتوس . کشف شده بود، اکنون در صنعت شیشه و برنز تخصص یافته بود

علم بیان، و حقوق شهرت داشت و به احتمال زیاد حقوقدانان بزرگی چون اولپیانوس و پاپینیانوس از این دانشگاه به 

.رم رفتند

در شهري که در روزگار . تر، و بارونقتر از سوریه نبود هیچ یک از ایاالت مفتوحۀ امپراطوري از لحاظ صنعتی پیشرفته

پنجاه شهر از آب   .کردند یلیون نفر زندگی محقري بیش ندارند، در عهد ترایانوس ده میلیون نفر زندگی میما سه م

هاي عمومی، فاضالب زیرزمینی، بازارهاي زیبا، ژیمنازیومها، ورزشگاهها، تاالرهاي موسیقی و  آشامیدنی پاك، گرمابه

نگارستانهایی برخوردار بودند که از مشخصات شهرهاي  سخنرانی، آموزشگاهها، معبدها، کلیساهاي بزرگ، رواقها، و

قدیمترین شهر این سرزمین دمشق بود که آن سوي لبنان بعد از . زیر نفوذ فرهنگ یونان در قرن اول میالدي است

ساخت؛ و تقریباً به صورت باغی در میان  صیدا قرار داشت، بیابانی که پیرامون آن را گرفته بود مستحکمش می

. نامیدند، درآمده بود می» رود طال«هاي فرعی یک رودخانه، که آن را از روي شکر نعمت  گشوده و رشتهبازوهاي 

شدند، و این کاروانها محصوالت سه قارة جهان را به بازارهاي این شهر  راههاي کاروانرو بسیاري به آنجا منتهی می

  .آوردند می

هاي  پر گرد و غبار سمت شمال، مسافر امروزي از یافتن ویرانهبا پیمودن مرتفعات جبل الشرقی و با تعقیب راههاي 

» شهر آفتاب«که یک جلوخان دارند و در قدیم مایۀ سرافرازي هلیوپولیس، . دو معبد باشکوه در دهکدة بعلبک

آوگوستوس مهاجرنشین کوچکی در آنجا مستقر ساخت و در . شود اند، در شگفت می اي ـ یونانی ـ رومی بوده سوریه

در . النوع خورشید و چهارراه دمشق و صیدا و بیروت، توسعه یافت یجه این شهر، یعنی مقر بعل خداي فنیقی ربنت

اي در محل یک معبد قدیمی  زمان آنتونینوس پیوس و جانشینان او، معماران و مهندسان یونانی و رومی و سوریه
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این بنا از سنگهاي عظیم یکپارچه بود که از . ندمکان مقدس باشکوهی براي یوپیتر هلیوپولیتانوس برپا کرد بعل، 

. اندازة یکی از سنگهاي آن در حدود بیست متر در پنج متر درسه متر است. شد معدنی در مجاورت آنجا استخراج می

پنجاه و یک پلۀ مرمر به پهناي سی متر جلوخان معبد . اي وسیع کافی است این سنگ به تنهایی براي بنا کردن خانه

در آن سوي دو جدار قسمت ستوندار معبد بزرگ برپا بود . داشت و این جلوخان رواقی و به سبک کورنتی بود امتداد

در نزدیکی آن، بقایاي معبدي با ابعاد کوچکتر وجود دارد که آن را به . که هنوز پنجاه و هفت ستون آن باقی است

. و یک در بزرگ با معماریهاي ظریف برجا مانده استاز این بنا نوزده ستون . دهند ونوس، باکخوس، و دمتر نسبت می

ستونهاي این معابد، که در زیر آسمانی بی ابر در این کنج خلوت و دور افتاده با عظمت و تابناکند، از زیباترین 

انسان با دیدن آنها، حتی بیش از آنچه در خود ایتالیا به چشم . آیند شاهکارهاي ساختۀ دست بشر به شمار می

برد که توانسته است در  کند و به عظمت ثروت و همت و ذوق و استعدادي پی می د، شکوه روم را حس میخور می

  .برپا سازد  اینهمه شهرهاي پراکنده معابدي بزرگتر و باشکوهتر از آنچه پایتخت پر جمعیت روم به خود دیده بود،

به تدمر که یونانیان آن را پالمورا یعنی شهر ) امساي قدیم(مسافري که از میان بیابان رو به شرق، یعنی از حمص 

موقعیت مناسب و زمین حاصلخیز . شود اي رو به رو می سپارد نیز با چنین منظره نامیدند، ره می هزاران هزار نخل می

هاي میان امسا و دمشق و فرات واقع شده است، چنان سبب شکفتگی  تدمر، که پیرامون دو چشمۀ جوشان بین جاده

اش نسبت به شهرهاي دیگر باعث شد که با وجود  فاصله. ه یکی از بزرگترین شهرهاي مشرق زمین گشتآن شدند ک

در بزرگراه وسیع وسط . تابعیت اسمی نسبت به پادشاهان سلوکی یا امپراطوران روم، عمال استقالل خود را حفظ کند

در چهار راههاي اصلی آن طاقهاي . ار داشتدار مشتمل بر چهار صد و پنجاه و چهار ستون قر این شهر، رواقهاي سایه

. توان به قیاس آن در مورد بقیه هم اظهار نظر کرد بزرگی برافراشته بودند که یکی از آنها بر جاي مانده است و می

) آفتاب(میالدي، به خدایان سه گانۀ بلندپایه، یعنی بعل، یارهیبول  30مایۀ افتخار شهر معبد آفتاب بود که در سال 

. ابعاد آن نشانۀ ادامۀ سنت دیرین آشوریهاست که به بناهاي سترگ توجه داشتند. اهدا شده بود) ماه(لیبول و آگ

ترین جلوخان در سراسر امپراطوري روم بود، یک ستونبندي بیهمتا به طول هزار و  جلوخان این معبد، که وسیع

در . که در چهار ردیف متوالی قرار داشتند سیصد متر داشت که بیشتر آن مرکب از ستونهایی به سبک کورنتی بود

دهد که پالمورا با کشور  شان نشان می هاي به جا مانده جلو خان، و در معبد، حجاریها و نقاشیهایی بودند که نمونه

.پارتها، چه از حیث هنر و چه از لحاظ جغرافیایی، همسایه است

میالدي، بازرگانان  100در اینجا بود که در سال . رسید ت میدر خاور پالمورا، راه بزرگی در دورا ـ ائوروپوس به فرا

یک . ، معبدي نیمه یونانی و نیمه هندي برپا کردند)سه خداي نامبرده(براي تقسیم سود خود با تثلیث پالموري 

ر سازد هنر بیزانس و هنر مسیحی د نقاش شرقی نیز دیوارهاي آن را با نقاشیهاي دیواري آراست که بخوبی روشن می

اي شمالیتر، در کنار رود بزرگ، محلهاي تقاطع مهم دیگري در شهرهاي  در نقطه. آغاز منشأ شرقی داشته است

گذشت  و آپامیا می) حلب(از تاپساکوس، با گردش به سوي مغرب، مسافر از برویا . تاپساکوس و زئوگما وجود داشتند

به مدیترانه   شود و هنوز هم بندر پر فعالیتی است، و در الئودیکیا، که هنوز به نام قدیمیش الذقیه نامیده می

میان الذقیه و آپامیا، رودخانۀ اورونتس به سوي شمال روان بود و در طول دو ساحل آن امالك پردرآمدي . رسید می

اورونتس و یک شبکۀ فشرده از راهها محصوالت . این رودخانه به انطاکیه، پایتخت سوریه، جریان داشت. واقع بودند

در همان حال بندر آن در مدیترانه، که سلوکیۀ پیریا نام داشت و بیست و دو . آوردند شرق زمین را به انطاکیه میم

قسمت اعظم این شهر در دامنۀ کوهی . تر در کنار اورونتس بود، راه ورود کاالهاي غربی به انطاکیه بود کیلومتر پایین

کرد که به عنوان زیباترین شهر یونانی  هایش به آن کمک می منظرهزیبایی . بود که اورونتس در پاي آن جریان داشت

خیابانهاي شهر انطاکیه که در شب شبکۀ روشنایی پرنوري داشت، و امنیت آن در . مشرق زمین، با رودس رقابت ورزد
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خیابان بزرگ آن، به طول هفت کیلومتر، با سنگ خارا فرش شده بود و در طرفین آن یک . شد شب تأمین می

آب . گزند از باران و آفتاب، سرتاسر شهر را بپیمایند توانستند، بی تونبندي سرپوشیده قرار داشت که مردم میس

اي، و یهودي  جمعیت مختلط آن مرکب بود از ششصد هزار یونانی، سوریه. شد آشامیدنی در هر خانه فراوان یافت می

گذراندند و به تمسخر کردن رومیان پرزرق و  بار وقت میبندو  که با شادي شهره شده بودند؛ آنها به لذت پرستی بی

ها به  خانه اهالی آن از سیرك به آمفی تئاتر و از فاحشه. آمدند معروف بودند برقی که براي حکمرانی بدانجا می

هاي جشن. کردند استفادة کامل می رفتند، و از پارك معروف آن واقع در حومۀ شهر، که دافنه نام داشت، ها می گرمابه

گوید  یکی از معاصران آن زمان می. آفرودیته همواره سهم خود را از این جشنها داشت. شد فراوان در آنجا برگزار می

گرفتند، تمام شهر به یک میکده شباهت داشت، و تمام  که در جشن برومالیا، که در قسمت اعظم ماه دسامبر می

انطاکیه مدارس علم بیان، فلسفه، و پزشکی   . پیچید می ها شب صداي تصنیفها و خوشگذرانیهاي پرغوغا در کوچه

مردم آن بشدت در فکر آن بودند که روز خود را خوش بگذرانند و زندگی کنند، و . داشت ولی مرکز آموزش نبود

کردند به نزد عالمان علم احکام نجوم، جادوگران، مدعیان کشف و کرامت،  هنگامی که احتیاجی به مذهب پیدا می

.آوردند ن روي میوکالشا

سیماي عمومی سوریه در دورة تسلط رومیان حاکی از شکفتگی و رونقی است که بیش از هر ایالت دیگر در آن تداوم 

طبقات باال با آداب و فرهنگ یونانی زندگی . کردند، آزاد بودند جز آنها که کارهاي خانه می  اغلب کارگران،. داشت

در همین شهر، فالسفۀ یونانی دوشادوش زنان فاحشۀ معابد و کاهنهاي . ده بودندکردند، و طبقات پایین شرقی مان می

کردند، مجسمه  اخته در آمد و شد بودند؛ تا زمان هادریانوس هنوز گاه گاهی کودکان را در راه خدایان قربانی می

ر زبان یونانی معمول در دستگاه دولتی و ادبیات بیشت. سازي و نقاشی شکل نیمه شرقی ـ نیمه قرون وسطایی داشت

عدة فضال و دانشمندان کم نبود و شهرت . رفت ، ولی زبانهاي بومی، به ویژه آرامی، زبان تودة مردم به شمار می بود

نیکالئوس دمشقی نه تنها راهنماي آنتونیوس، کلئوپاترا و هرودس بود، بلکه وظیفۀ . پیچید زودگذر آنان در جهان می

گوید که حتی هرکولس هم در مقابل چنین زحمتی  خود او می. را نیز به عهده گرفتسنگین نگاشتن تاریخ عمومی 

روزگار، بلطافت، همۀ آثار او را از میان برده است، چنانکه به محض به دست آوردن فراغت آثار ما . نهاد قدم واپس می

  .نیز چنین خواهد کرد

VI - آسیاي صغیر  

ود داشت که بعداً ایالت شد، نام آن کوماگنه و پایتختش شهر اي وج در شمال سوریه، کشور سلطنتی وابسته

روم، پایتخت آن، شهر . در آن سوي فرات، کشور کوچک اوسروئنه بود. پرجمعیت ساموساتا، زادگاه لوکیانوس، بود

شهر با دخول به دوران مسیحیت از این . را به عنوان پایگاه عملیات علیه کشور پارتها مستحکم ساخت) اورفه(ادسا 

وارد ) آلکساندرتا یا اسکندرون(رفت در آلکساندریاایسی  کسی که از سوریه رو به غرب می. بیشتر سخن خواهیم گفت

کیلیکیا، که ایالت سیسرون بود، در طول ساحل ). شود همان گونه که اکنون وارد خاك ترکیه می(شد  کیلیکیا می

) تارسوس(طرسوس . روس به حالت بربریت باقی مانده بودهاي تاو جنوبی آسیاي صغیر بسیار متمدن ، ولی در تپه

، ولی به علت مدارس و »شهري بزرگ نبود«گوید،  پایتخت آن، به قراري که فرزند این سرزمین بولس حواري می

  .اش شهرت داشت فالسفه

، قطع درختان سرو، و برداري از معدنهاي مس رو به روي کیلیکیا، در مدیترانه، جزیرة قبرس از قدیمترین ایام به بهره

. معدنها پر سود بودند و به روم تعلق داشتند. کرد می سازي مشغول بود، و صبورانه فاتحان متوالی خود را تحمل کشتی

کند که چگونه در زمان او معدنی فرو ریخت و صدها کارگر را  جالینوس نقل می. کردند در این معادن بردگان کار می

  .دهد اي که به طور ادواري در معادن مایۀ رفاه و قدرت بشر روي می هدر کام خود فرو برد ـ حادث
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در شمال کیلیکیا، سرزمین لم یزرع و کوهستانی کاپادوکیا قرار داشت که از حیث فلزات قیمتی غنی بود، و غله، 

اري از دربه، در مغرب آنجا، لوکائونیا بود که به واسطۀ بازدیدهاي بولس حو. کرد حیوانات اهلی، و برده صادر می

باز هم در سمت شمال، گاالتیا بود که در قرن سوم قبل از میالد مردمانی . لوسترا، و ایکونیوم نامش در تاریخ وارد شد

معروفترین محصول آن . شد نامیده می) سرزمین گلها(از اهالی گل در آنجا سکونت داشتند و به همین جهت گاالتیا 

شهر عمدة آن آنکورا بود که پایتخت . شد مظهر کوبله به روم فرستاده میسنگ سیاه پسینوس بود که به عنوان 

در مغرب کیلیکیا، ایالت مفتوحۀ . است) آنکارا(حتیها در سه هزار و پانصد سال پیش بود و امروز پایتخت ترکیه 

اینک پیسیدیا چندین شهر آباد داشت و از جمله کسانتوس که پس از خودکشی دسته جمعی در برابر بروتوس 

توان بآسانی در نظر مجسم ساخت که  کرد، و آسپندوس که تئاتر آن چنان حفظ شده است که می دوباره سر بلند می

.براي شنیدن و دیدن نمایش آثار مناندروس یا اوریپید پر از بیننده شده است

. ، و موسیا تقسیم شده بودقرار داشت که به فریگیا، کاریا، لیدیا» آسیا«در مغرب و شمال پیسیدیا، ایالت مفتوحۀ 

شهر  500نویسد این ایالت  شکفت و به طوري که فیلوستراتوس می تمدن یونیایی هنوز در آنجا بعد از ده قرن می

ها قرن به قرن تکمیل  روستاهاي آن حاصلخیز بود، و حرفه. داشت و مجموع جمعیت آنها به مراتب بیش از امروز بود

فریگیا کوهستانی بود، ولی . شدند ارهاي پر ثروت ایتالیا، افریقا، اسپانیا، و گل منتفع میشده بود؛ بندرها از توسعۀ باز

بالفاصله پس از افسوس قرار » آسیا«شهرهاي بزرگی داشت، مانند آپامیا کالیناي، که استرابون آن را در تمام 

کنیدوس هنوز آن قدر اهمیت  .دهد؛ و الئودیکئا، که به خاطر فالسفۀ نوعپرست و میلیونرهایش شهرت داشت می

داشت که با روم پیمان اتحاد ببندد؛ در عوض هالیکارناسوس در فاصلۀ زمانی میان هرودوت و دیونوسیوس، این نقاد 

میلتوس با آنکه از لحاظ بندري فعالیت داشت، دیگر . ادبی برجسته ولی مورخ فاقد حس انتقاد، رو به افول رفته بود

داد؛ و  وخش آپولون در معبدي در شهر مجاور آن، دیدوما، هنوز با معما به پرسشها پاسخ میدر دوران شکفتگی نبود، 

را به هم می بافتند، و چیزي نگذشت که رمان یونانی از آنها به » داستانهاي ملطی«نقاالن این دیار همچنان همان 

در اینجا، در قرن اول ق . زیبا بیارایند کوشیدند آن را با عمارات پرینه شهر کوچکی بود، ولی ساکنانش می. وجود آمد

. برد نفوذ ثروت و نفوذ رم در سرزمینهاي هلنی مقام زن را باال می. م، زنی فیله نام به عالیترین مقام شهرداري رسید

این پرستشگاه به . دانستند ماگنسیا در کنار رود میاندر معبدي داشت که بسیاري آن را از تمام معابد آسیا کاملتر می

م بود؛ طرح آن را هرموگنس، از بزرگترین معماران آن عصر، ریخته  ق 129آرتمیس اهدا شده بود و تاریخ بناي آن 

  .داد در موکاله مجلس عوام هنوز به عنوان شوراي عمومی و اتحاد مذهبی یونیایی، هر سال تشکیل جلسه می. بود

یر بافی و آموزشگاه طبش، که از سنتهاي بقراط مایه از میان جزایر واقع در نزدیک ساحل کاریا، کوس با صنعت حر

هنگامی . رفت ، حتی در هنگام افول، زیباترین شهر عالم یونانی به شمار می)گل سرخ(رودس . گرفته بود، رونق داشت

که آوگوستوس، پس از جنگ داخلی، در صدد برآمد با لغو بدهیها از فالکت شهرهاي مشرق زمین بکاهد، رودس از 

نتیجه این شد که موقعیت خود را به . واري قبول این تدبیر سرباز زد و تمام تعهد خود را صادقانه انجام دادتحمل خ

این شهر به خاطر . عنوان بانکدار بازرگانی دریاي اژه بزودي بازیافت و دوباره بندر ترانزیت میان آسیا و مصر شد

هاي منظم و پاکیزه، حکومت اشرافی کار  ها، کوچه ، مجسمهمجسمۀ عظیم و کوه پیکر فرو ریختۀ آپولون، عمارات زیبا

آپولونیوس مولون در اینجا به قیصر و به سیسرون نازك . اش شهرت داشت آمد، و مدارس معروف علم بیان و فلسفه

.کاریهاي انشا را آموخت و به وسیلۀ آنان تمام نثر بعدي التینی را تحت تأثیر قرار داد

م در  ق 135او در سال . س در این دوره پوسیدونیوس، آخرین مغز خالق عهد باستان، بودمشهورترین مرد اهل رود

پس از اینکه در زمان پانایتیوس در آتن . نخست به عنوان یک دوندة ماراتون شهرت یافت. آپامیاي سوریه به دنیا آمد

ایاالت . ه عنوان سفیر خدمت کردتحصیل کرد، در رودس توطن گزید و به این دیار به عنوان صاحب مقام قضایی و ب



١۵٧١

بسیاري را در نوردید، سپس به رودس بازگشت و مردانی مانند پومپیوس و سیسرون را به مجلس درس خود در باب 

او، که » تاریخ جهانی«. در روم مستقر گشت و یک سال بعد در آنجا درگذشت 83به سال . فلسفۀ رواقی جلب کرد

این تاریخ را فضالي قدیم همپایۀ . م بود ق 82تا  144ه روم و مستملکات آن از سال اکنون از میان رفته است، راجع ب

از منابعی هستند که » دربارة اقیانوس«اش موسوم به  شرح مسافرتش به گل و رساله. دانستند اثر پولوبیوس می

کیلومتر  83‘200‘000ت ـ خورشید از زمین زده اس تخمینی که در مورد فاصلۀ. استرابون از آنها استفاده کرده است

براي مطالعۀ جزر و مد به کادیث رفت و . ـ بیش از هر محاسبۀ دیگر عهد باستان به تخمینهاي جدید نزدیک است

دانست، و پیش  وسعت اقیانوس اطلس را کمتر از آنچه هست می. آن را ناشی از عمل توأم خورشید و ماه دانست

با . رسد وار کشتی بشود پس از پیمودن سیزده هزار کیلومتر به هندوستان میکرد که اگر انسان در اسپانیا س بینی می

هاي رایج عصر مربوط به ارواح را قبول داشت ـ وجود ارواح  آنکه به علوم طبیعی بخوبی آشنا بود، بسیاري از اندیشه

رازورانه با خدا، که در نظر ، و قادر بودن روح به رسیدن به وحدتی )تلپاتی(  واسطه، غیبگویی، تنجیم، انتقال حسیات

دانست، ولی ما  سیسرون پوسیدونیوس را سخاوتمندانه جزو بزرگترین رواقیون می. جهان است» نیروي حیاتی«او 

  .توانیم او ار از پیشگامان نو افالطونیان و پلی میان زنون و فلوطین بدانیم می

افسوس . رسید شد و به بزرگترین شهر آن افسوس می می با پیمودن ساحل آسیا ازکاریا رو به شمال، مسافر وارد لیدیا

رسماً پرگاموم بود، ولی عمال » آسیا«گرچه پایتخت . در دوران تسلط رومیان بیش از هر زمان دیگر شکوفا شد

این شهر پنجمین بندر عمدة ایالت مفتوحه و مقر مجمع . افسوس اقامتگاه فرماندار رومی ایالت و اطرافیان او شده بود

گفتند؛ از  جمعیت دویست و بیست و پنج هزار نفري آن که به چند زبان سخن می. رفت التی به شمار میای

ها و معابر سنگفرش و داراي  کوچه. سوفسطاییهاي بشردوست تا تودة پرغوغا و موهوم پرست تشکیل شده بود

ت عمومی را که در آنجا بود در سال بعضی از عمارا. دار داشتند روشنایی بودند و چند کیلومتر تمام رواقهاي سایه

یا مرکز علمی، یک آموزشگاه پزشکی، یک کتابخانه با نماي باروك » موزه«یک : از زیر خاك بیرون آوردند 1894

در اینجا بود که بعدها دمتریوس صورت . بسیار عجیب، و تئاتري به گنجایش پنجاه و شش هزار نفر از آن جمله بود

شهر معبد آرتمیس بود که پیرامون آن صدو ) و بانک اصلی(مرکز . بولس حواري شوراند الناس را علیه ساز عوام

هاي  در این معبد کاهنه. وبیست و هشت ستون قرار داشت؛ هر یک از این ستونها را یکی از پادشاهان هدیه کرده بود

راسم یونانی و شرقی بود؛ و دوشیزه و عدة کثیري برده دستیار کاهنهاي خواجه بودند؛ مراسم مذهبی مخلوطی از م

کرد، دو ردیف پستان اضافی داشت که نشانۀ باروري  مجسمۀ متعلق به عهد بربریت، که خود االهه را مجسم می

.ساخت جشن آرتمیس تمام ماه را به دورة عیش و شادي، مهمانی و مسابقه مبدل می. بودند

وس از اهالی توآنا، که جهانگردي بسیار سفر کرده بود، آپولونی. در سمورنا، با وجود ماهیگیرانش، محیط بهتر بود

هاي دراز مستقیم، ستونهاي دو ردیفه، کتابخانه  این شهر به کوچه» .نامید باشکوهترین شهر زیر آفتاب می«سمورنا را 

ی ، آن را با کلمات)میالدي 118 – 117(یکی از نامورترین فرزندانش، آیلیوس آریستیدس . بالید و دانشگاهش می

  :آورد ومی ـ یونانی را به یاد میکند که شکوه و جالل شهرهاي ر وصف می

اي  ، از معبدي به معبد دیگر، و از تپه)جاذبۀ زرین(اي که از نامش هم زیباتر است  از شرق به غرب برو، در طول کوچه

یهاي بیرون شهر در دریا در زیر پایت روان است، کو: بر فراز آکروپولیس درنگ کن. به تپۀ دیگر خواهی گذشت

تا کنار دریا همه  ….کند پیرامون تو امتداد دارند، و شهر با سه منظرة دلپذیر، جام روانت را از بادة لذت سرشار می

دانی در کدام یک  اي که نمی به اندازه(ها  گرمابه …جا انبوهی از چیزهاي تابناك است ـ ژیمنازیومها، بازارها، تئاترها 

ها، نمایشگاهها،  کثرت نمایشها، مسابقه. راي هر خانهآبنماها، گردشگاهها، و آب جاري ب …) یاز آنها استحمام کن
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خواهند عمر خود را در آسایش به سر برند و  این شهر براي کسانی که می. ها بیان ناکردنی است مانند تنوع حرفه

  .نیرنگ فلسفه بگویند مناسبترین شهرهاست بی

اش دانشجویان سراسر یونان را به  ي متعدد علم بیان و سوفسطاییان بود که آوازهآیلیوس آریستیدس یکی از علما

که با شهرها به عنوان زیردست، «گوید، چنان بزرگ بود  فیلوستراتوس دربارة پولمون، استاد او می. سمورنا می کشاند

» .گفت هاي خود سخن میبا امپراطوران به عنوان کسانی که فرادست وي نیستند، و با خدایان به عنوان همشأن

کرد، هرودس آتیکوس، بزرگترین رقیب او در شیوایی پرطمطراق بیان، در  پولمون هنگامی که در آتن سخنرانی می

هرودس براي اعتراف به این برتري، صد و پنجاه هزار . شد سخنرانیهاي او مانند یک شاگرد ستایشگر حاضر می

چون پولمون از او تشکر نکرد، دوستی اظهار داشت که شاید این مبلغ به نظر . براي او فرستاد) نود هزار دالر(دراخما 

هرودس صد هزار دراخماي دیگر بر آن افزود و پولمون این پول را هم بآرامی، چنانکه . پولمون کافی نبوده است

برگزیده بود؛ کرد که آن را به عنوان میهن  پولمون ثروت خود را صرف آرایش شهري می. پذیرفت  گویی حق اوست،

. هاي مخالف آن را با یکدیگر سازش داد، و به عنوان سفیر به شهر خدمت کرد در ادارة این شهر شرکت کرد، دسته

کنند که چون از درد مفاصل در رنج بود و تاب تحمل آن را نداشت، در الئودیکیا در گور نیاکان  چنین روایت می

  .از خوردن غذا در آنجا جان سپردخویش رفت و در پنجاه و شش سالگی با امتناع 

سیسرون . رفت به شمار می» یک شهر بزرگ«، هنوز در زمان استرابون )کرویسوس(ساردیس، پایتخت قدیم کرزوس 

کند که  در قرن سوم میالدي، لونگوس این شهر را چنان توصیف می. تحت تأثیر شکوه و آراستگی موتیلنه واقع شد

گاموم به برکت معبد بزرگ خود و عمارات پرخرجی که پادشاهان سلسلۀ آتالوسها پر. افتد انسان به یاد ونیز می

داشتند که دسترنج بردگانی  اي برمی هزینۀ این ساختمانها را پادشاهان نامبرده از خزانه. ساخته بودند شکوهی داشت

که جهانگیري   آتالوس سوم،. دکر کردند آن را پر می هاي دولتی کار می که در جنگلها، کشتزارها، معدنها، و کارخانه

. م کشور خود را به روم پیشکش کرد ق 133کرد، در سال  امپراطوري روم و انقالب اجتماعی را پیش بینی می

اي، اعالم داشت که چون این پیشکشی تحمیلی بوده است ارزش  آریستونیکوس، پسر ائومنس دوم از یک زن صیغه

شکست داد، چندین شهر را به  132ا بشورانید و یک ارتش رومی را به سال ندارد، و بردگان و آزادمردان تهیدست ر

. تصرف درآورد، و قصد داشت به دستیاري بلوسیوس، استاد برادران گراکوس، یک دولت سوسیالیستی به وجود آورد

رش به پادشاهان بیتینیا و پونتوس که همسایگان او بودند وطبقات سوداگر شهرهاي اشغال شده براي سرکوب شو

این طغیان و جنگهاي مهردادي مدت نیم قرن . روم پیوستند، و آریستونیکوس در یک سیاهچال رومی جان سپرد

به عالوه، آنتونیوس، براي اینکه کتابهاي سوخته شده در دوران اقامت قیصر . زندگی فرهنگی را در پرگاموم قطع کرد

این شهر احتماال در عهد وسپاسیانوس دوباره آباد . به یغما بردرا به اسکندریه پس بدهد، کتابخانۀ معروف پرگاموم را 

  در عهد آنتونینوسها،. کرد شده بود، زیرا پلینی مهین در آن هنگام پرگاموم را درخشانترین شهر آسیا ارزیابی می

دها بع. آن یک آموزشگاه پزشکی به وجود آمد) درمانگاه(عمارات جدیدي مایۀ آرایش آن گشت و در آسکلپیون 

.جالینوس از این آموزشگاه معالجۀ جهانیان را آغاز کرد

فرضی که  کردند ـ تر، آوگوستوس تروآس اسکندریه را به یادبود اینکه تروا را منشأ روم فرض می اي شمالی در نقطه

اي  روي تپه. ـ به صورت یک مهاجرنشین رومی درآورد دستاویز روم براي ادعاي حاکمیت بر تمام این مناطق بود

نزدیک آن به نام حصارلیق، ترواي قدیم به عنوان ایلیوم جدید، دوباره ساخته شد و به صورت یک مرکز جهانگردي 

و همچنین غاري را که در آنجا » ایلیاد«درآمد که در آنجا راهنماها جاي دقیق همۀ فتوحات درخشان ذکر شده در 

کوزیکوس ) دریاي مرمره(در کنار پروپونتیس . دادند نشان میپاریس در مورد هرا و آفرودیته و آتنه داوري کرده بود 

در . توانست رقیب آن باشد فرستاد و در این امر تنها رودس می ساخت و به همه جا ناوگان بازرگانی می کشتی می
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که گوید  دیون کاسیوس می. اینجا بود که هادریانوس براي پرسفونه معبدي برپا کرد که یکی از افتخارات آسیا بود

. قطر ستونهاي آن دو متر، و بلندیشان بیست و پنج متر بود، و با این حال هر یک از آنها فقط یک سنگ یکپارچه بود

  .نمود چنان بلند بود که به ورایت آیلیوس، با بودن آن چراغ بندر زاید می. اي ساخه بودند این معبد که آن را روي تپه

  . شدند و آرامشی که روم به وجود آورده بود، صد شهر شکفته می از دریاي سرخ تا دریاي سیاه، بر اثر صلح

VII – مهرداد بزرگ  

در طول سواحل شمالی آسیاي صغر، بیتینیا و پونتوس گسترده بودند که داخل آنها کوهستانی بود، ولی از حیث الوار 

قدیمی حیتهاي آنجا را تحت الشعاع  مخلوطی از تراکیها، یونانیها، و ایرانیها، نژاد. چوب و سنگهاي معدنی غنی بودند

ایس ـ (کردند، این پادشاهان در نیکومدیا  اي از پادشاهان یونانی ـ تراکی بر بیتینیا حکومت می سلسله. دادند قرار می

در حدود . بنا نهادند) ایس ـ نیک (براي خود پایتختی بنا کردند، و شهرهاي بزرگی در پروسا و در نیکایا ) نیکمید

شد، کشوري براي خود از کاپادوکیا و پونتوس  زادة ایرانی، که پارسایانه مهرداد نامیده می م، یک نجیب ق 302سال 

اي از پادشاهان نیرومند متأدب به آداب و فرهنگ یونانی بنیاد گذاشت که پایتختهایشان  تشکیل داد و سلسله

. که به منافع اقتصادي و سیاسی رومیان برخورد کردفرمانروایی آنان گسترش یافت تا این. کوماناپونتیکا و سینوپه بود

جنگهاي مهردادي که به دنبال این جریان درگرفت، بجا و بحق نام پادشاه شایستۀ احترامی را بر خود دارد که 

شد چهرة تاریخ را دگرگون  آسیاي غربی و بخش اروپایی یونان را در شورشی متحد کرد که هر گاه قرین موفقیت می

.کرد می

مادر و قیمهایش براي آنکه جانشین او شوند، در . هرداد ششم در یازده سالگی وارث تخت و تاج پونتوس گشتم

ها به عنوان  بدین جهت از کاخ گریخت و قیافۀ خود را عوض کرد و مدت هفت سال در بیشه. هالك او کوشیدند

ودتایی مادرش از سلطنت خلع شد و او بر م، با ک ق 115در حدود سال . شکارچی به سر برد و پوست حیوانات پوشید

هایی بود که از مختصات دربارهاي شرق است، احتیاطاً هر روز اندکی زهر  چون در معرض توطئه. سر کار آمد

در طی تجارتش . نوشید تا در برابر بیشتر انواع مواد سمی، که اطرافیانش بر آن دسترس داشتند، مصونیت یابد می

مند شد، و در این زمینه معلومات چنان با ارزشی گرد آورد که  از آنجا به پزشکی عالقه .چندین پادزهر کشف کرد

اش در جنگل، به جسم و ارادة او نیرو  زندگانی سختگیرانه. پومپیوس دستور داد آنها را به زبان التینی ترجمه کنند

سوارکار . ح زایران به معبد دلفی فرستاداندام او چنان درشت شده بود که زره خود را براي سرگرمی و تفری. داده بود

توانست در دو بر آهو سبقت بگیرد، یک ارابۀ شانزده اسبی را براند، و  گویند می و جنگجوي ماهري بود، چندانکه می

زد که هیچ کس قادر نیست بر سر خوان بیش از او غذا بخورد یا  الف می. کیلومتر راه را در نوردد 200در یک روز 

گویند که بیرحم و ناجوانمرد بود و مادر، برادر، سه  مورخان رومی می. و حرمسراي بزرگی در اختیار داشت  بیاشامد،

آدمی نسبتاً با فرهنگ بود، به . پسر، و سه دختر خود را کشت؛ ولی روم نظر خود وي را در این باره نقل نکرده است

ادبیات یونانی را تحصیل کرده بود، موسیقی . کرد بیست و دو زبان آشنایی داشت، و هرگز از مترجم استفاده نمی

داشت، معابد یونانی را پر مایه ساخت؛ و در دربارش دانشمندان، شاعران، و فیلسوفان یونانی راه  یونانی را دوست 

 ولی با این. هایی زدند که از لحاظ کیفیت بسیار قابل توجهند کرد، و دستور داد سکه آثار هنري را جمع می. داشتند

در برابر . وصف، در هوسرانی و درشتخویی محیط نیمه بربري خود سهیم بود و خرافات زمان خویش را قبول داشت

روم نه با مانوورهاي سنجیدة یک نفر سردار بزرگ یا رجل سیاسی، بلکه با دالوري ذاتی یک جانور وحشی که در 

  .ششدر باشد از خود دفاع کرد

وي به . ور کوچکی که مادرش قسمتهایی از آن را به باد داده بود خرسند باشدتوانست به داشتن کش چنین کسی نمی

کمک افسران و سربازان مزدور یونانی، ارمنستان و قفقاز را گشود، از رودکوبان و از تنگۀ کرچ گذشت و داخل کریمه 
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درهم ریختن قدرت  .و تمام شهرهاي یونان را در ساحل شرقی، شمالی و غربی دریاي سیاه مطیع خویش ساخت  شد،

هاي سربازان  نظامی یونان مردم این نواحی را در برابر بربرهاي داخلی تقریباً بیدفاع گذاشته بود، و آنان از دسته

شهرهایی که بدین ترتیب منقاد گشتند، سینوپه . کردند یونانی مهرداد مانند نجات دهندة خویش استقبال می

) داردانل(و بیزانس بودند، ولی نظارت بیتینیایی بر هلسپونتوس ) کرچ(پایون  ، پانتیکا)طرابوزان(، تراپزوس )سینوب(

هنگامی که نیکومدس دوم، پادشاه بیتینیا، به . داد تجارت پونتوس را در مدیترانه در اختیار پادشاهان خصم قرار می

در صدد جلب پشتیبانی  یکی از آنان. م در گذشت، دو فرزندش بر سر جانشینی او به منازعه برخاستند ق 94سال 

مهرداد از اختالفات احزاب در ایتالیا براي . روم برآمد و دیگري، به نام سوکراتس، از پادشاه پونتوس یاري جست

خواست بوسفور به دست دشمن بیفتد، به مهرداد و  روم، که نمی. اشغال بیتینیا و خلع سوکراتس استفاده کرد

فرماندار . داد مهرداد بدین امر راضی شد، ولی سوکراتس تن در نمی. یه کنندسوکراتس فرمان داد که بیتینیا را تخل

این پادشاه جدید به تشویق فرماندار رومی، مانیوس آکویلیوس، . آسیا او را خلع و نیکومدس سوم را پادشاه کرد

).م ق 84 – 88(پونتوس را اشغال کرد و بدین ترتیب نخستین جنگ مهردادي آغاز شد 

وي خود را آزاد . کرد که تنها راه بقایش در شورانیدن شرق هلنی علیه اربابان ایتالیایی است اس میمهرداد احس

. کنندة یونان اعالم کرد و گروهی سرباز فرستاد تا، در صورت لزوم، با توسل به زور شهرهاي یونانی آسیا را آزاد کنند

تیک از در دوستی درآمد و به آنان وعدة اصالحات چون در شهرها به مخالفت سوداگران برخورد، با احزاب دموکرا

ضمناً ناوگانش، که مرکب از چهار صد کشتی بود، ناوگان رومیان را در دریاي سیاه غرق کرد، . نیمه سوسیالیستی داد

این پادشاه پیروزمند، براي نشان . و ارتش دویست و نود هزار نفریش بر نیروهاي نیکومدس و آکویلیوس چیره شد

یزاریش از حرص و آز رومیان، طالي مذاب در گلوي آکویلیوس به اسارت درآمده ـ که از کامیابیش در دادن ب

شهرهاي یونانی آسیاي صغیر، که از پشتیبانی روم محروم . سرکوبی بردگان شورشی سیسیل شادمان بود ـ ریخت

به پیشنهاد مهرداد، در . م وفاداري کردندهاي خود را به روي سپاهیان مهرداد گشودند و به او اعال شده بودند، دروازه

عدة این کشته شدگان هشتاد هزار . هایشان قتل عام کردند روز معین، همۀ ایتالیاییها را از مرد و زن و کودك در خانه

  :گوید آپیانوس در این باره می). م ق 88(نفر بود 

هاي این االهه آویخته بودند بیرون  ر مجسمهمردم افسوس فراریانی را که به معبد آرتمیس پناهنده شده بودند و د

مردم . اهالی پرگاموم رومیانی را که به معبد آسکلپیوس پناه جسته بودند با تیر از پاي درآوردند. کشیدند و کشتند

خواستند با شنا جان به در برند تا میان دریا تعقیب کردند، و خودشان را کشتند و  آدراموتیوم کسانی را که می

پناه برده » وستا«ایتالیاییهایی را که به پیرامون مجسمۀ ) در ایالت کاریا(ساکنان کاونوس . ان را غرق کردندکودکانش

بدین سان  ….بودند دنبال کردند، کودکان را در برابر چشم مادرها، سپس مادرها، و آنگاه مردها را به قتل رسانیدند

  .ایع دخیل بوداز ترس آنها از مهرداد، در این فج آشکارا دیده شد که کینۀ اهالی نسبت به رومیان، بیش

شک طبقات فقیرتر، که از تسلط رومیان بیش از همه لطمه دیده بودند، در رأس این قتل عام وحشیانه قرار  بی

طبقات دارا، که دیر زمانی روم از آنان حمایت کرده بود، البد از چنین شورش انتقامجویانۀ شدیدي بر خود . داشتند

مهرداد کوشید با معاف کردن شهرهاي یونانی از پرداخت مالیات براي مدت پنج سال و یا اعطاي . اند لرزیده

وي لغو وامها را اعالم داشت، « : آپیانوس می نویسد. خودمختاري کامل به آنها اشخاص مرفه الحال را آرامش بخشد

اي  برخی از نامداران جمعیتها توطئه» .تقسیم کرد بردگان را آزاد ساخت، بسیاري از امالك را ضبط، و زمینها را از نو

طبقات پایین، به یاري . او این توطئه را کشف کرد و دستور داد هزار و ششصد نفر از آنان را بکشند. علیه او چیدند

 فیلسوفان و استادان دانشگاه، در بسیاري از شهرهاي یونان و حتی در آتن و اسپارت قدرت را قبضه کردند، و هم به

یونانیان دلوس، از شور و هیجان آزادي، بیست هزار نفر ایتالیایی را در . روم و هم به ثروتمندان اعالن جنگ دادند
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ناوگان مهرداد سیکالد را به تصرف درآورد، و لشکریانش جزایر ائوبویا، تسالی، مقدونیه، و . یک روز قتل عام کردند

شد  نی سرچشمۀ خراجی که تا آن هنگام به خزانۀ روم ریخته میي غ»آسیا«از دست رفتن . تراکیا را متصرف شدند

. کردند خشک کرد، و ایتالیا را دچار بحرانی مالی ساخت هایی را که وام دهندگان رومی دریافت می و همچنین بهره

ش نفاق خود ایتالیا هم دستخو. تأثیر نبوده است این بحران مالی احتماال در جنبش انقالبی ساتورنینوس و کینا بی

.کردند گشته بود، زیرا سامنیتها و لوکانیان به پادشاه پونتوس پیشنهاد پیمان اتحاد می

هاي سیم و زر معبدهاي رومی را فروخت تا هزینۀ  سنا، که از هر طرف دچار جنگ و انقالب شده بود، اندوخته

شورشیان را شکست داد، امپراطوري را  تکرار اینکه سوال چگونه آتن را به تصرف درآورد،. لشکریان سوال را بپردازد

پادشاه به پایتخت خود برگشت و . براي روم حفظ کرد، و با مهرداد صلحی آمیخته با گذشت کرد در اینجا زاید است

مورنا، معاون فرماندة روم در آسیا، تصمیم . در آنجا بآرامی به آراستن نیروي زمینی و دریایی دیگري همت گماشت

 81 – 83(هنگامی که در این جنگ دوم مهردادي . ه مهرداد دوباره نیرومند شود، به او حمله کندگرفت، پیش از آنک

شش سال بعد، . مورنا شکست خورد، سوال او را به خاطر نقض پیمان صلح توبیخ کرد و فرمان ترك مخاصمه داد) م ق

که در همان زمان بوسفور در قبضۀ مهرداد دریافت که اگر قدرت روم، . نیکومدس سوم بیتینیا را به روم بخشید

در سومین جنگ مهردادي . رود رت داشت، به مرزهاي پافالگونیا و پونتوس برسد، کشور او هم بزودي از میان میقد

، مهرداد کوشش واپسین خود را کرد و مدت دوازده سال با لوکولوس و پومپیوس جنگید؛ متحدان و )63 – 75(

جوي پیر، در شصت و نه سالگی، سعی کرد براي در آنجا این جنگ. و به کریمه گریختیارانش به او خیانت کردند، و ا

پسرش، فارناکس، بر او شورید، . گذشتن از کوههاي بالکان و تصرف ایتالیا از سوي شمال سپاهی سازمان دهد

زهري . کرد خود را بکشدسربازانش از ورود بدین ماجرا سرباز زدند، و مهرداد، که همه او را تنها گذاشته بودند، سعی 

که خورد در وي اثر نکرد، زیرا مزاجش در برابر زهر مصونیت داشت؛ سپس خواست با شمشیر بدن خود را سوراخ 

دوستان و نمک پروردگانش، که از طرف پسرش مأمور قتل او . کند، ولی دستش ناتوانتر از آن بود که آن را فشار دهد

.گیش پایان دادندبودند، به ضرب شمشیر و نیزه به زند

VIII – نثر  

این حقیقت که شهرهاي آسیاي صغیر با سرعت زیاد از تب نوبۀ این جنگها رهایی یافتند شاهدي به سود حکومت 

چون مهمترین . نیکومدیا، پایتخت بیتینیا ـ پونتوس، و بعد محل اقامت دیوکلتیانوس امپراطور شد. رومیان است

این دو شهر در ساختن . در نیکایا تشکیل شد، نام این شهر جاودانی گشتشوراي مذهبی تاریخ کلیساي مسیحی 

کردند که ترایانوس ناچار شد پلینی کهین را به آنجاها بفرستد تا جلو ورشکست  عمارات چنان با یکدیگر رقابت می

مرد گفتارهاي دیدیم که این . نیکومدیا، فالویوس آریانوس را به عالم ادب تقدیم داشته است. شدنشان را بگیرد

آریانوس مدت شش سال فرماندار کاپادوکیا و یک سال آرخون آتن بود؛ با اینهمه . اپیکتتوس را گرد آورده است

از این آثار جز یکی به نام آناباسیس اسکندر و ضمیمۀ آن تحت عنوان ایندیکا . مجال یافت که چندین کتاب بنویسد

بان یونانی روشن و ساده نگاشته شده است، زیرا آریانوس گزنوفون را، این کتاب به ز. چیز دیگر به جاي نمانده است

: گوید خودش با خودستایی خاص پیشینیان می. هم از لحاظ سبک و هم از نظر زندگی سرمشق خود قرار داده بود

هت خود را بدین ج. این اثر، از دوران جوانیم به بعد، براي من هم ارز زادگاه، خانواده، و کار دولتیم بوده است«

در کنار دریاي سیاه، شهرهاي دیگر نیز  ».دانم که در شمار بزرگترین نویسندگان زبان یونانی قرار گیرم ناشایسته نمی

به نظر ) آماسرا(آماستریس . مورلئا سیصد و بیست هزار جمعیت داشت. عمارات مهم و دانشمندان مشهور داشتند

سینوپه به عنوان مرکز . ه خاطر شمشادهاي دل انگیزش معروف بودآمد، و ب» شهري زیبا و دوست داشتنی«پلینی 

و طرابوزان از ) سامسون(آمیسوس . گشت شیالت و بندر صدور الوار چوب و سنگهاي معدنی این بخش شکوفا می
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کردند، و آماسیا زادگاه و موطن مشهورترین جغرافیدان  گذران می) روسیۀ جنوبی(طریق تجارت دریایی با سکوتیا 

  .د باستان یعنی استرابون بودعه

مبتال به لوچی خاصی . استرابون از خانوادة متمولی بود که به قول خودش با پادشاهان پونتوس خویشاوندي داشت

کرد و ظاهراً در  بسیار سفر می. است» دوبینی«و » لوچی«اند که به معنی  بود و بدین جهت واژة استرابیسم را ساخته

ي سیاسی داشت و هر فرصتی را براي گردآوري اطالعات جغرافیایی و تاریخی مغتنم این مسافرتها مأموریتها

م، کتاب  در سال هفتم ق. تاریخی نگاشته که اکنون از میان رفته است، و ادامۀ تاریخ پولوبیوس بوده است. شمرد می

د آریانوس کتابش را با بیان وي نیز مانن. بزرگ جغرافیا منتشر ساخت که هر هفده جلد آن تقریباً محفوظ مانده است

:کند محاسن اثر خویش آغاز می

خواهم و درخواست دارم که گناه بحثهاي طوالنی این کتاب را متوجه من ندانند، بلکه  از خوانندگانم پوزش می

در این کتاب باید  …. متوجه کسانی بدانند که صادقانه آرزومند کسب معرفت بر مطالب مشهور و قدیمی هستند

سودمند، فراموش نشدنی، یا  …م و توجهم را به آنچه اصیل و با عظمت را که چندان مهم نیست کنار بگذارآنچه 

هاي غول پیکر به جاي آنکه  همان گونه که هنگام قضاوت دربارة ارزشهاي هنري مجسمه. مفرح است اختصاص دهم

زیابی شود، تاب من نیز باید به همین گونه ارک …گیریم هر جزء را با دقت فراوان بررسی کنیم، اثر کلی را در نظر می

  .و در شأن یک فیلسوف …زیرا این نیز اثري است غول پیکر 

استرابون مطالبی را از پولوبیوس و از پوسیدونیوس مستقیماً، و مطالبی را از اراتستن من غیر مستقیم به عاریه 

د که اشتباهات شخص خودش نیز ناشی از منابعش گوی کند، و می گیرد، آنها را مسئول اشتباهاتشان قلمداد می می

. گزیند کند و به طور کلی آنها را از روي تمیز و تشخیص برمی البته این منابع را با صداقت کم نظیري ذکر می. است

سازد که توسعۀ امپراطوري روم سبب وسعت دانش جغرافیا شده است، ولی معتقد است که هنوز  خاطرنشان می

او عقیده دارد که زمین شبه کره است . نامکشوف ـ شاید در آن سوي اقیانوس اطلس ـ وجود دارندهایی بکلی  قاره

، و اگر کسی به سوي مغرب اسپانیا کشتی )دهد نیز می» کروي«ولی اصطالحی که به کار برده است احتماال معنی (

زند که  بی یا فوران در تغییرند و حدس میگوید سواحل همواره بر اثر آبرو می. رسد براند، احتماال سرانجام به هند می

کتابش . متالشی شدنهاي قسمتهاي زیرین زمین ممکن است روزي تنگۀ سوئز را بشکافد و دو دریا را یکی کند

باید این کتاب را یکی از دستاوردهاي برجستۀ دانش . خالصۀ بسیار خوبی از معلومات زمان او دربارة کرة زمین است

  .باستان شمرد

دیون از یک خانوادة کهن و ). میالدي 120ـ  40(یون زرین دهن در عهد خود مشهورتر از استرابون بوده است ولی د

ثروت خود را صرف دادن عطیه به شهر بیتینیا کرده بود، سپس ثروت دیگري   ممتاز پروسا بود، و پدر بزرگش همۀ

او خطیب و سوفسطایی شد و به . ه آنان تأسی جستپدرش هم همین تجربه را کرده بود، و خود او نیز ب. اندوخته بود

رم رفت، به وسیلۀ موسونیوس روفوس به آیین رواقی گرایید، و سپس دومیتیانوس او را از ایتالیا و بیتینیا تبعید کرد 

 پول مدت سیزده سال به چون از استفاده از اموال و درآمد خود محروم شده بود، به عنوان فیلسوفی بی). میالدي 82(

ورزید، و اغلب از راه کاردستی اعاشه  گشت و سیاحت پرداخت، اما از دریافت مزد بابت جلسات درسش امتناع می

نروا و ترایانوس با . هنگامی که نروا جانشین دومیتیانوس شد، تبعید دیون هم به عزت و احترام مبدل گشت. کرد می

پس از آن وي به پروسا بازگشت و . عنایت فراوان قرار دادنداو دوستانه رفتار کردند و به درخواستش شهر او را مورد 

پلینی به . فیلسوف دیگري او را به اختالس وجوه عمومی متهم کرد. قسمت اعظم دارایی خود را صرف آرایش آن کرد

.موضوع رسیدگی کرد و گویا دیون تبرئه شد
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اطالۀ کالم . ا امروزه عبارت پردازي است تا نکتهه بیشتر مطالب این خطابه. هشتاد خطابه از دیون به جاي مانده است

توضیح یک نیم اندیشه در آنها پنجاه صفحه . میان تهی، مماثالت فریبنده، و نیرنگهاي علم بیان در آنها فراوان است

به  با مطالب بی پایانت آفتاب را«: اي بانگ برآورده باشد جاي تعجب نیست اگر شنوندة به ستوه آمده. کند را سیاه می

توانست نامورترین  انگیزي و شیوایی نیست، وگرنه هیچ نمی با این وصف، سبک وي خالی از دل» .غروب می رسانی

: گفت ترایانوس شریف می. خطیب قرن خویش شود، خطیبی که براي شنیدن سخنانش مردم از جنگیدن باز بایستند

با همان ) دنیپر(بربرهاي بوروستنس » .وست دارمخواهی بگویی، ولی تو را به اندازة خویشتن د دانم چه می نمی«

داشتند که یونانیان گرد آمده در اولمپیا یا اسکندرانیهاي تأثرپذیر به سخنانش گوش  لذتی به گفتارش گوش فرا می

لشکریانی که نزدیک بود بر نروا بشورند از شنیدن یک نطق بالبداهۀ این تبعیدي نیمه برهنه نرم و آرام . دادند می

احتماال محبوبیت او معلول شیوایی گفتار آتنی او نبود، بلکه بر اثر شهامتی بود که در داغ باطله زدن به  .دشدن

دیون تقریباً تنها کسی است که در سراسر دوران شرك عهد باستان فحشا را . شمرد داشت چیزهایی که ناپسند می

البته، . (ندازه آشکارا به نظام بردگی حمله کرده استمحکوم کرده است، و کمتر کسی از نویسندگان زمان او تا این ا

در نطقی براي مردم اسکندریه، تجمل دوستی، موهوم پرستی، و » .هنگامی که بردگانش گریختند، رنجیده خاطر شد

هومر بزرگترین «براي ایراد نطقی، مبنی بر اینکه شهر تروا هرگز وجود نداشته و . رذایل اخالقی آنان را تقبیح کرد

روم را علیه این شهر مطرح کرد و پردة   در قلب روم، دعواي حومۀ. بوده است، شهر ایلیوم را برگزید» روغگوي تاریخد

کشاورزي   شود و پایۀ زنده و تأثر آوري از فقر روستاییان کشید و به شنوندگان توجه داد که در مورد زمین غفلت می

. ن جماعتی متعصب، ملحدان و اپیکوریهاي عصر خویش را تخطئه کرددر اولمپیا، در میا. رود تمدن رو به انحطاط می

اي  فهمد که هر ذهن ساده گفت اگرچه استنباط عامه دربارة الوهیت ممکن است نامعقول باشد، حکیم می دیون می

ته تواند تجسمی از خدا در ذهن داش در حقیقت هیچ کس نمی. هاي ساده و نمادهاي تصویري دارد احتیاج به اندیشه

اي مبتنی بر شکل انسان گونۀ خدا چیز دیگري نیست و به اندازة  باشد، و حتی مجسمۀ اصیل فیدیاس جز فرضیه

  توانیم بدانیم  ما نمی. کردند، غیر قابل قبول است تشبیه بدویان، که خدا را به یک ستاره یا به یک درخت همانند می

کنیم که فلسفه بدون مذهب چیزي است تاریک و  میکه خدا چیست، ولی فطرتاً یقین داریم که هست، و حس 

یعنی معرفت بر آنچه حق و بر آنچه باطل است؛ راه آزادي از   تنها آزادي حقیقی حکمت است،. آمیخته به نومیدي

گذرد؛ و فلسفۀ حقیقی عبارت از مداقه در کتب نیست، بلکه عبارت  گذرد، بلکه از فلسفه می سیاست یا از انقالب نمی

کند، و این  کردن به شرافت و تقوا از روي صداقت و طبق آن چیزي است که صداي باطنی ما به ما تلقین می از عمل

.صداي باطنی، به مفهومی رازورانه، کالم خداوند در دل بشر است

IX – کشند شرقی  

انه در دورة مذهب، که مدتها در کمین موقعیت مناسب نشسته بود و در تمام مدت سلطۀ شکاکیت فاضالنه و عامی

هایش را تقویت کرده بود، اینک در قرن دوم که فلسفه ناتوان از پاسخگویی به ابدیت و  پریکلس و هلنیستی ریشه

آورد و جانشین  کشید، دوباره سر بر می کرد و دست از مرجعیتش می امید بشري به محدودیتهاي خود اعتراف می

زندگی پس از   دست نداده بودند؛ اغلب آنها توصیف هومر را دربارةمردم خود هیچ گاه ایمانشان را از . شد فلسفه می

اي در دهان مرده  کردند، و هنوز هم سکه مرگ اجماال قبول داشتند، پیش از هر مسافرت قربانیهاي مذهبی تقدیم می

کردند و  یگذاشتند تا حق عبورش از ستوکس را بپردازد، دولتمردان روم از کمک روحانیت تثبیت شده استقبال م می

در سراسر فلسطین و سوریه و . با ساختن معابد پرخرج براي خدایان محلی به دنبال جلب پشتیبانی مردم بودند

هاداد و آتارگاتیس هنوز معبود اهالی سوریه بودند و در هیراپولیس . یافت آسیاي صغیر ثروت روحانیان افزایش می

) یعنی خداوندگار(آدونیس «در شهرهاي سوریه با بانگ  رستاخیز تموز هنوز هم. پرستشگاه باشکوهی داشتند
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  .گشت شد، و معراج او به بهشت در صحنه پایانی جشن تموز با شادي و هلهله برگزار می استقبال می» برخاسته است

پرستش . شد در آیین یونانیان هم مراسمی نظیر این، به یادبود جان دادن، مرگ، و رستاخیز دیونوسوس برگزار می

یعنی وابسته به فانوم یا (کاهنان این االهه به نام فاناتیکی . از کاپادوکیا به یونیا و ایتالیا سرایت کرده بود» ما«هۀ اال

کشیدند، و خونشان را به  رقصیدند، چاقو به بدن خود می آوري می به صداي شیپور و طبل و به شیوة سرگیجه) معبد

ختن خدایان جدید با شور و حرارت ادامه داشت؛ قیصر و امپراطوران، کار سا. پاشیدند االهه و به پیروان او می

پانتئونها که از . شدند اي از معاریف محلی، در حیات یا پس از مرگ، به مقام الوهیت رسانده می آنتینوئوس و عده

انه به هزار زبان پیوند توأمان تجارت و جنگ بارور شده بودند، همه جا در اوج شکوفایی بودند، و پرستندگان امیدوار

بت پرستی یک دین واحد نبود، بلکه جنگل درهمی از کیشهاي رقیب بود، که غالباً به . کردند هزار خدا را نیایش می

  .آمیخت طور التقاطی درهم می

ید از پرستش کوبله در لیدبا، فریگیا، ایتالیا، افریقا، و جاهاي دیگر هنوز برقرار بود، و کاهنان آن، مانند سابق، به تقل

گرفتند، نماز  در هنگام جشن بهاري کوبله، پرستندگانش روزه می. کردند شان، خود را اخته می آتیس، معشوق االهه

آشامیدند؛ و  زدند و خون خود را می کردند؛ کاهنان بازوان خود را تیغ می خواندند، و بر مرگ آتیس زاري می می

ها پر از  ولی فرداي آن روز، کوچه. بردند را به سوي گور میاي از مردم باشکوه و جالل خاصی خداي جوان  دسته

کاهنان . گرفتند شد که با فریادهاي شادي رستاخیز آتیس و بازگشت جوانی زمین را جشن می جمعیتی می

در آخرین روز » .رسد خدا نجات یافت و براي شما هم رستگاري بزودي فرا می! اي عارفان، دلیر باشید«: سرودند می

بانوي (فرستاد، و در رم، او را نوسترادومینا  را فاتحانه در میان جمعیتی که بر او درود می» مادر کبیر«صویر جشن، ت

.گرداندند نامیدند، می می) ما

آورد، از کوبله هم  اي که عطیۀ زندگی جاوید را می ایسیس، االهۀ مصریان، مادر غمزده، تسلی بخش پر از مهر، االهه

همۀ اقوام پیرامون مدیترانه به مرگ اوزیریس شوهر بزرگ ایسیس و . د ستایش و نیایش بودبه مراتب بیشتر مور

تقریباً در همۀ شهرهاي مهم مدیترانه یادبود این رستاخیز فرخنده را با . برخاستنش از میان مردگان آشنا بودند

ایسیس در » .ایم وزیریس را باز یافتها«: سرودند پرستندگان شادمانه چنین می. کردند شکوه و جالل فراوان برگزار می

شد که هوروس فرزند آسمانیش را در بغل داشت، و مردم با اوراد و  ها در حالتی نشان داده می تصویرها و مجسمه

از لحاظ مهرانگیز . فرستادند درود می» مادر خداوند«، »ستارة دریا«، » ملکۀ آسمان«دعاهاي خاصی به او به عنوان 

افت و نکته سنجی در برگزاري مراسم، فضاي باوقار و در عین حال شادمانۀ عبادتگاه، موسیقی بودن داستان، ظر

مهیج تشریفات، سرپرستی توأم با ایمان و وجدان کاهنان سفیدپوش سرتراشیده، گرامیداشت زنان و احترامی که 

آیینهاي مشرکان به مسیحیت  شد، و استقبال با آغوش باز از هر ملیت و طبقه این آیین بیش از همۀ نثارشان می

م به یونان، در قرن سوم به سیسیل، و در قرن دوم به ایتالیا و از  مذهب ایسیس از مصر در قرن چهارم ق. نزدیک بود

حتی . شمایلهاي او در کشورهاي سواحل دانوب، راین، و سن یافته شده است. آنجا به تمام قسمتهاي امپراطوري آمد

اي هرگز از پرستیدن نیروي یزدانی آفرینش و  روح مدیترانه. از زیر خاك بیرون آمده استدر لندن یک معبد ایسیس 

  .مراقبت مادرانۀ زن دست برنداشته است

در خداشناسی متأخر . ، این خداي مذکر، از ایران به دورترین مرزهاي روم رسید)مهرپرستی(ضمناً پرستش میترا 

خود میترا نیز خداي روشنایی، راستی، پاکی، و شرافت بود؛ . ایی بودزردشتی میترا، فرزند اهورمزدا، خداي روشن

همواره میانجی . کرد کردند که، در آسمان، مبارزة علیه نیروهاي تاریکی را رهبري می گاهی او را با آفتاب همانند می

ار اهریمن، فرمانرواي ناپاکی و دیگر آث  بین پدرش و پیروان او بود و اینان را در مبارزة زندگی علیه بدي، دروغ،

هنگامی که سربازان پومپیوس این مذهب را از کاپادوکیا به اروپا آوردند، یک . کرد تاریکی، پشتیبانی و تشویق می
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این تصویر . برد هنرمند یونانی میترا را زانوزده روي پشت یک گاو نر تصویر کرد که خنجرش را در گلوي آن فرو می

در حدود اواخر دسامبر، . بود) مهر(فتمین روز هر هفته روز مقدس خداي آفتاب ه. نماد جهانی این کیش گردید

اش بر  ، به پیروزي سالیانه»اول دي«را، که در موقع انقالب شتوي » مهر شکست ناپذیر«پیروان او سالگرد میترا 

.گرفتند داد، جشن می رسید و از آن پس روز به روز روشنایی بیشتري می نیروهاي تاریکی می

اي که به این خدا خدمت  آن، و مردان مجرد و زنان دوشیزه» کاهن اعظم«ترتولیانوس از روحانیت مذهب میترایی و 

شد، پرستندگان در نان و شراب مقدس سهیم بودند،  کند؛ هر روز یک قربانی به قربانگاه او تقدیم می کردند یاد می می

اي که تصویر خداي جوان در حال زمین  در جلوي دخمه. اشتد و صداي ناقوسی اوج برگزاري تشریفات را اعالم می

بر اخالقیات عالی مبتنی بود و ) مهرپرستی(مذهب میترا . زدن گاو نر در آن نقش شده بود همیشه آتشی روشن بود

کاهنانش . داشت که در تمام عمر جنگ با بدي را، به هر شکل که باشد، دنبال کنند خود را وامی» سربازان«

شوند، و در آن هنگام روانهاي ناپاك به اهریمن  د که همۀ انسانها پس از مرگ در برابر دادگاه میترا حاضر میگفتن می

گذرند و در هر سپهر یک عنصر فانی را  شوند تا براي ابد شکنجه ببینند، و روانهاي پاك از هفت سپهر می سپرده می

این اساطیر امیدبخش، در . حضور خود اهورمزدا پذیرفته شوندکنند تا اینکه در تابش پاك آسمان به  از خود به در می

اي که  ترین نقطه و تا شمالی  رواج یافت،) سواي یونان(قرنهاي دوم و سوم میالدي، در سراسر آسیاي غربی و اروپا 

ك میان آباي کلیساي مسیح وقتی اینهمه وجوه اشترا. دیوار هادریانوس ادامه داشت عبادتگاههاي خود را برپا ساخت

یافتند شگفت زده شدند و مدعی گشتند که مذهب میترا این مراسم را از ) مهرپرستی(مذهب خود و مذهب میترا 

اثبات این موضوع که کدام یک از این . مسیحیت دزدیده است، یا اینکه این مذهب نیرنگ گمراه کنندة شیطان است

شاید هر دو آنها افکار جاري زمان را، که در محیط مذهبی . اند دشوار است دو کیش از یکدیگر چیزهایی اقتباس کرده

  .مشرق زمین بود، جذب کرده باشند

این اسرار معموالً عبارت بود از تشریفات تطهیر، . داشت» اسراري«هر یک از مذاهب بزرگ کشورهاي مدیترانه 

در مراسم پذیرش . زد دور می قربانی، آشنایی به اصول، الهام، و احیاي نفس که در پیرامون مرگ و رستاخیز خدا

. بریدند گذاشتند و در باالي آن گاو نري را سر می اعضاي جدید به کیش پرستش کوبله، داوطلبان را در گودالی می

کرد و جانی نوین، روحانی، و جاودانی به  ریخت او را از گناه پاك می خون حیوان قربانی شده که روي سر داوطلب می

مذهب . گاو، که مظهر باروري مقدسش بود، در ظرف مقدسی گذاشته و به خدا تقدیم می شد آالت تناسل. داد او می

آپولیوس، با عباراتی . معروف بود) تاوروبولیوم(» پرتاب گاو«میترا نیز مراسم مشابهی داشت که در دنیاي قدیم به 

راه با روزه و عفاف و دعا، سپس دوران طوالنی کارآموزي هم: کند وجدآور، مدارج ورود به خدمت ایسیس را وصف می

در الئوسیس، داوطلب بایستی . دهد اي که برکت ابدي می غسل تطهیر در آب مقدس، و سرانجام تجلی عارفانۀ االهه

، مدت زمانی از خوردن بعضی از غذاها امتناع )نرون از این موضوع بدش آمد(کرد  به گناهان خود اعتراف می

شست، و سپس حیوانی ـ معموال خوك ـ قربانی  سم خود را در خلیج آن دیار میورزید، براي تطهیر روح و ج می

در جشن دمتر، محرم شدگان مدت سه روز با این االهه، به مناسبت ربوده شدن دخترش و بردن او به . کرد می

رد، آب، و جز با شیرینیهاي متبرك و مخلوط مرموزي از آ  در این مدت،. گرفتند ، عزا می)هادس(جایگاه مردگان 

شد و کاهن برگزار کنندة مراسم  شب سوم یک نمایش مذهبی رستاخیز پرسفونه اجرا می. کردند نعناع زندگی نمی

مذهبی اورفئوس در یونان، تحت تأثیر کیش هند یا   فرقۀ. داد همین تجدید حیات را به هر روح پاکی نوید می

ه روح در یک سلسله از بدنهاي گناهکار زندانی است و آموخت ک فیثاغورس، با تغییري در موضوع مراسم چنین می

اعضاي فرقۀ برادري اورفئوس در . تواند از این تناسخ موهن رهایی یابد فقط با ارتقا به خلسۀ وحدت با دیونوسوس می

جلسات خود خون گاو نري را که براي نجات دهندة میرنده و کفاره دهنده قربانی شده بود ـ و هم هویت او تلقی 
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توزیع خوراك و نوشابۀ مقدس در میان جمع در این کیشهاي مردم مدیترانه غالباً وجود . آشامیدند شد ـ می یم

کند، و سپس این قدرتها را به نحوي  معتقد بودند که خوراك، بر اثر تقدیس قدرتهاي خدایی کسب می. داشت

.دهد سحرآمیز به شرکت کننده در مراسم انتقال می

مغها هنر خود را در سراسر مشرق زمین رواج داده بودند و . دانستند ی سحر و جادو را ممکن میهاي مذهب همۀ فرقه

دنیاي مدیترانه از حیث جادوگر، معجزه کننده، غیبگو، طالع بین، زاهد . نامی جدید بر نیرنگهاي قدیم نهاده بودند

واژة . شد ربانی براي وقایع آینده تلقی میهر پیشامد غیر عادي به عنوان تفأل . مقدس، و معبر علمی خواب غنی بود

را » رام روح کردن جسم«بردند، حال مفهوم  به کار می» پرورش اندام پهلوانی«آسکسیس که یونانیان آن را به معنی 

انداختند، یا  کردند، خود را از گرسنگی به حال ضعف می زدند، مثله می مردم خود را تازیانه می. به خود گرفته بود

داشتند یا  هایی که به خودشان روا می برخی از آنان بر اثر شکنجه. بستند را با زنجیر به اینجا و آنجا می خویشتن

در صحراي مصر، نزدیک دریاچۀ مارئوتیس، گروهی از یهودیان و غیر یهودیان، . مردند نادیده گرفتن محض جسم می

سی نداشتند، روز شنبه براي نماز جماعت گرد هم کردند، روابط جن هاي جدا از هم زندگی می زن و مرد، در حجره

هاي منسوب به  میلیونها نفر معتقد بودند که نوشته. نامیدند» شفادهندگان روح«آمدند، و خود را تراپویتاي یعنی  می

واعظانی که مدعی الهام گرفتن از . اورفئوس، هرمس، فیثاغورس، و سیبوالها الهامات یا منشئاتی از سوي خداست

اسکندر آبونوتیخوسی ماري را . دادند که ظاهراً معجزه آمیز بود رفتند و شفاهایی می ودند از شهري به شهري میخدا ب

کرد و یک ماسک نیمه بشري را که به دمش بسته بود نگاه  تربیت کرده بود که سرش را زیربغل او پنهان می

. ، است که براي غیبگویی به روي زمین آمده استکرد که این مار، آسکلپیوس، یکی از خدایان وي ادعا می. داشت می

.خاست ثروتی به هم رساند نیهایی در آن سر ساختگی گذاشته بود و با تعبیر صداهایی که از این نیها برمی

در اوایل قرن سوم، فیلوستراتوس یک . اند سواي چنین شیادانی، احتماال هزاران واعظ صدیق کیشهاي شرك هم بوده

این شخص در شانزده سالگی به آیین سخت . چنین واعظی در زندگی آپولونیوس توآنایی ترسیم کرد تصویر تخیلی از

برادري فیثاغورسی گروید، از ازدواج، از گوشت، و شراب صرف نظر کرد، هرگز ریشش را نزد، و مدت پنج سال در 

گدایی در ایران، هند، مصر،  میراث خود را میان خویشاوندان تقسیم کرد و همچون راهبی با. سکوت به سر برد

از . یافت آیینهاي موبدان، برهمنان، و مرتاضان مصر در او رسوخ می. آسیاي غربی، یونان، و ایتالیا به سیاحت پرداخت

پرستید،  خواست که حیوانات را قربانی نکنند؛ آفتاب را می کرد و با التماس از کاهنان می معابد هر کیشی بازدید می

زندگی پر از . گفت که در وراي آنان خدایی یگانه، برتر و ناشناختنی، وجود دارد داشت و می خدایان را قبول

خویشتنداري و زهد او سبب گشت که شاگردانش ادعا کنند او فرزند خداست؛ ولی او خود را فقط پسر آپولونیوس 

فهمید،  شد، همۀ زبانها را می می از درهاي بسته داخل: هاي بسیار نسبت داده شده است به او معجزه. کرد معرفی می

با ادبیات یونانی آشنا بود و . ولی این مرد بیشتر فیلسوف بود تا افسونگر. راند، و دخترکی را زنده کرد شیاطین را می

به من »  :کرد از خدایان تقاضا می. ساخت که ساده، ولی سختگیرانه بود اخالقیاتی را مطرح می. آن را دوست داشت

میوة «: اي بخواهد؛ جواب داد پادشاهی از او خواهش کرد که هدیه» .عنایتی کنید که هیچ آرزو نکنمکم بدهید و 

کرد که به هیچ یک از مخلوقات زنده بدي نکنند و  چون معتقد به تناسخ بود، به پیروانش توصیه می» .خشک و نان

اگر ما فیلسوف هستیم، «: گفت کرد؛ می می آنان را به احتراز از دشمنی، افترا، حسد، و کینه ترغیب. گوشت نخورند

زندگی   گاهی دربارة«: نویسد فیلوستراتوس چنین می» .توانیم از مردم، یعنی از همنوعانمان، متنفر باشیم نمی

او را به فتنه انگیزي و جادوگري متهم » .گفت که باید همدیگر را پشتیبانی کنیم کرد و می اشتراکی بحث می

او را به زندان افکندند، ولی از آنجا . خود به رم آمد تا در پیشگاه دومیتیانوس از خود دفاع کندساختند، وي با پاي 
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شاگردانش مدعی بودند که پس از مرگ بر آنها ظاهر . میالدي در سالخوردگی درگذشت 98در حدود سال . گریخت

  .گشته و سپس با جسم خود به آسمان صعود کرده است

نیمی از روم، نیمی از امپراطوري به تسخیر این کیشهاي جدید درآید؟ بخشی از این امر چه ویژگیهایی سبب شد که 

مربوط به خصلت غیر طبقاتی و غیر نژادي آنها بود؛ این کیشها همۀ ملیتها، مردان آزاد، و بردگان را یکسان 

هاي  ، هم براي پذیرایی از تودهپرستشگاههایشان. دادند پذیرفتند و هیچ اهمیتی به نابرابریهاي تباري و ثروت نمی می

کوبله و ایسیس االهه ـ مادرهایی بودند که با . مردم و هم براي جا و حریم دادن به خدایان به اندازة کافی وسیع بود

کردند که خدایان رومی  اینها چیزي را درك می. کردند غم آشنایی داشتند و مانند میلیونها زن داغدیده سوگواري می

تند ـ دلهاي شکستۀ مغلوبان آرزوي بازگشت به سوي مادر نیرومندتر از وابستگی به پدر است؛ به شناخ بندرت می

آید؛ بنابراین مردان نیز چون زنان  اختیار بر زبان می هنگام احساس شادي یا ناراحتی شدید این نام مادر است که بی

اي نام مریم را به مراتب پیش از نام  گر مدیترانهحتی امروزه نیز نیایش. یافتند تسلی و پناهی نزد ایسیس و کوبله می

کند خطاب به باکرة مقدس نیست، بلکه  آورد، و دعاي محبوبش که دائماً تکرار می یا پسر بر زبان می) خدا(پدر 

.تبرك یافته است» میوة زهدانش«خطاب به مادر مقدس است که از طریق 

ها و سرودهاي گاه حاکی از غم و گاه حاکی  ، بلکه به کمک دستهکیشهاي نوین نه تنها عمیقتر در دلها رسوخ کردند

داد، از قوة تخیل  از شادي، و به وسیلۀ آدابی نمادي و بسیار اثربخش که به ارواح کسل از یکنواختی زندگی، دل می

خاصی به این روحانیان جدید سیاستمدارانی نبودند که گاه گاه با شکوه و جالل . افراد نیز بیشتر بهره گرفتند

پردازند، بلکه مردان و زنانی بودند از هر طبقه، که از نو دینان ریاضت کش گرفته تا  برگزاري مراسم مقدس می

توانست  برد مرتکب لغزش شده است، می به یاري آنان، روحی که پی می. شد کاهنان دایمی در میانشان یافت می

که به وسیلۀ » اسراري«ا مراسمی الهامبخش شفا یابد، و گاهی هم بدن بیمار ممکن بود با یک سخن ی. منزه گردد

  .توان غلبه کرد شد مظهر این امید بود که حتی بر مرگ می روحانیان مزبور برگزار می

روزگاري مردم عطش عظمت و جاودانگی را با بزرگداشت و تأمین بقاي خانواده و عشیرة خویش، و بعدها کشوري که 

هاي قدیم در قابلیت تحرك جدید صلح  اکنون دیگر مشخصات طایفه. نشاندند و میمخلوق و مجموع خودشان بود فر

رفت، و کشور امپراطوري فقط تجسم روحانی طبقۀ حاکمه بود، نه تجسم جماعت که قدرتی  و آرامش از میان می

این ترتیب  ساخت و به سلطنت در رأس کشور بود و افراد را از شرکت در حکومت و اتحاد با آن محروم می. نداشت

پایان پس از یک  نوید یک بقاي فردي، یک سعادت بی. آورد فردگرایی را در اعماق و میان تودة مردم به وجود می  پایۀ

عمر تبعیت، انقیاد، فقر، و مالل جذبۀ مقاومت ناپذیري بود که به وسیلۀ آن کیشهاي شرقی و مسیحیت مردم را گرد 

اند  نمود که تمام جهانیان دست به دست هم داده چنین می. شد ر روحشان میکرد، و حاکم ب آورد، مفتون خود می می

  .تا راه را براي عیسی هموار سازند

  

  

  

  

  

  

  

  



١۵٨٢

فصل بیست و پنجم

  روم و یهودا

  میالدي 135 –م  ق 132

  

I – پارت  

. خاك نشسته بودبین پونتوس و قفقاز کوههاي نامنظم ارمنستان قرار داشت که، طبق افسانه، کشتی نوح در آنجا به 

آمد و به دریاي سیاه منتهی  گذشت که از پارت و بین النهرین می هاي حاصلخیز این کوهها، راههایی می از دره

مردم آن از نژاد هند و اروپایی، خویشاوند حتیها و . بدین جهت امپراطوریها بر سر ارمنستان منازعه داشتند. شد می

نژادي نیرومند، کشاورزانی شکیبا و . خود را هرگز از دست نداده بودند فریگیاییها بودند ولی بینی دراز شرقی

کردند و آن قدر  نظیري داشتند، از زمین سخت بهترین استفاده را می دست بودند و شم تجارتی بی صنعتگرانی چیره

کتیبۀ بیستون به  داریوش اول در. درآمد داشتند که پادشاهانشان، اگر نه از قدرت، الاقل از تجمل برخوردار سازند

بعدها ارمنستان اسماً سیادت سلوکیها . برد نشینهاي ایران نام می م از ارمنستان به عنوان یکی از ساتراپ ق 521سال 

و سپس متناوباً سیادت پارتها و روم را به رسمیت شناخت، ولی دورافتادگیش عمال مزایاي استقالل را برایش باقی 

ادوکیا را گشود، پایتخت دیگري به نام ، کاپ)م ق 56 – 94(رترین پادشاه آن تیگرانس کبیر، مشهو. گذاشت می

هنگامی که . تیگرانوکرتا به پایتخت اولی، که آرتاکساتا نام داشت، افزود و در شورش مهرداد علیه روم شرکت جست

ن و ششصد هزار دالر بیست و یک میلیو(پومپیوس، پوزشهاي او را پذیرفت، تیگرانس به سردار فاتح شش هزار تالنت 

. ، و به هر سرباز از لشکریان روم پنجاه دراخما داد)شش هزار دالر طال(، به هر گروه صد نفري ده هزار دراخما )طال

در عهد ترایانوس، ارمنستان چند . در زمان قیصر، آوگوستوس، و نرون، ارمنستان سیادت روم را به رسمیت شناخت

  .بود، مع هذا فرهنگش ایرانی بود و به طور کلی به سوي کشور پارت گرایش داشتگاهی یکی از ایاالت مفتوحۀ روم 

پارتها که، از چند قرن پیش، بخش جنوبی دریاي خزر را به عنوان اتباع پادشاهان هخامنشی و سپس سلوکیها اشغال 

وب خاوري روسیه و به عبارت دیگر، از لحاظ نژادي به مردم جن. کرده بودند، ریشۀ سکوتیایی ـ تورانی داشتند

بر پادشاه سلوکی ) آرساکس(م، یکی از سران سکوتیاییها به نام ارشک  ق 248در حدود سال . پیوستند ترکستان می

چون آنتیوخوس سوم در سال . سلسلۀ اشکانیان را در آنجا مستقر ساختبشورید، کشور پارتها را مستقل گردانید و 

ان سلوکی به علت ضعف نتوانستند از سرزمین خود در برابر پارتها، که م از روم شکست خورده بود، پادشاه ق 189

النهرین و ایران را امپراطوري جدید پارت فرا  م، تمام بین در پایان قرن دوم ق. نیمه بربر و متهور بودند، دفاع کنند

در سرزمین ماد، و  هکاتومپولوس در پارت؛ اکباتان: سه پایتخت، بر حسب فصل، مقر پادشاهی نو بود. گرفته بود

رو به روي تیسفون، سلوکیه، پایتخت قدیم سلوکیها، قرار داشت که قرنها به عنوان یک . تیسفون در کنار دجلۀ سفلی

اشکانیان سازمان اداري سلوکیها را حفظ کردند، ولی یک فئودالیتۀ ناشی از . شهر یونانی در کشور پارت باقی ماند

. و بردگان کشاورزي بود) سرف(تودة مردم، مرکب از دهقانان وابسته به زمین . سالطین هخامنشی بر آن افزودند

قسمتی از » .تجارت آبجو بسیار پرسود بود«ساختند و  صنایع پیشرفتی نداشت، ولی کارگران پارت فوالد زیبایی می

ی هم از کاروانهایی که یافت؛ و قسمت هاي بزرگ انجام می آمد که از راه رودخانه ثروت کشور از بازرگانی به دست می

م به بعد، یعنی از تاریخی که پارتها کراسوس را در کاراي شکست  ق 53از سال . گذشت از پارت بین آسیا و باختر می

خرید، روم براي تسلط و نظارت بر این راهها ) اردوان(میالدي، که ماکرینوس صلح را از آرتابانوس  217دادند، تا سال 

.پی جنگیدو بر دریاي سرخ پی در 
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مانند هر زمانی اعیان و اشراف آنها هنر زندگی را بر . پارتها متمولتر یا فقیرتر از آن بودند که به ادبیات بپردازند

تر از آن بودند که هنر  سوادتر و صنعتگران پرکارتر و بازرگانان سودپرست سرفها بی. دادند زندگی هنري ترجیح می

زدند و به خط آرامی، که اکنون  تودة مردم به زبان پهلوي حرف می. بنویسندبزرگ پرورش دهند یا کتابهاي بزرگ 

. ولی از ادبیات پارتها یک سطر هم به دست ما نرسیده است. نوشتند جانشین حروف میخی شده بود، روي پوست می

سوس را موقعی آوردند نهادند، زیرا سر کرا دانیم که هم در تیسفون و هم در سلوکیه به هنر تئاتر یونانیان ارج می می

اما نقاشیها و . دادند و در این نمایش به عهدة آن سر بریده نیز نقشی گذاشتند اثر اوریپید را نمایش می» باکخاي«که 

سبک . هایی که در پالمورا، دورا ـ ائوروپوس، و آشور کشف گردیده احتماال کار هنرمندان ایرانی بوده است مجسمه

سبکهاي یونانی و شرقی بود که بعدها روي هنر، از هنر چین گرفته تا هنر بیزانس، تأثیر اي از  آنها مخلوط ناپخته

اندازد که اگر از هنر  دهد، ما را به این فکر می یک منقور برجستۀ بسیار زنده، که سوار تیراندازي را نشان می. گذاشت

در هاترا در نزدیکی موصل یکی از . داشتیم هنر میاین   دوران پارتها آثار بیشتري به جا مانده بود عقیدة بهتري دربارة

م، با سنگ آهکی کاخی ساخت که هفت تاالر با سقفهاي  ق 88دست نشاندگان عرب پادشاه اشکانی، احتماال در سال 

کاري شده و  از دوران اشکانیان اشیاي نقرة کنده. ضربی داشت و همۀ آن به سبکی نیرومند، ولی بربر ساخته شده بود

  .به یادگار مانده است جواهر

مردها . کردند زن و مرد زلفشان را مجعد می. پارتها در هنر آرایش شخصی، که مطلوب انسان است، مهارت داشتند

پوشیدند و روي  نیمتنه و شلواري گشاد می. کردند بدقت از ریش پیچش یافته و از سبیلهاي مواج خود مواظبت می

کردند و گیسوانشان را با گل  زنها لباسهاي قالبدوزي ظریف به تن می. کردند آن لبادة چند رنگی به تن می

توانستند سواره بروند، پیاده  آشامیدند و تا می خوردند و می پرداختند، بسیار می پارتهاي آزاد به شکار می. آراستند می

سته داشتند، راه دسترسی با اسیران خویش رفتاري شای. جنگجویانی دالور و دشمنانی آبرومند بودند. رفتند راه نمی

اما گاهی اجساد دشمنان خود را . دادند گذاشتند و به پناهندگان پناه می به مشاغل مهم را به روي بیگانگان باز می

به حسب استطاعت . دادند کردند و خالفهاي کوچک را با چوب زدن کیفر می کردند، شهود را شکنجه می مثله می

داشتند، خیانت زوجات خویش را سخت مجازات  را در چادر و در خانه نگاه می گرفتند، زنان خود خود چند زن می

هنگامی که سورنا سردار . توانستند همسر خود را طالق بدهند کردند، ولی زن و مرد هر دو تقریباً به اختیار می می

حمل بار و بنۀ پارت در رأس ارتشی علیه کراسوس قرار گرفت، دویست متعه همراه خود کرد و هزار شتر براي 

تمدنشان از ایرانیان دورة هخامنشیان   انگیزند که درجۀ همرفته پارتها این احساس را در ما برمی روي. خویش آورد

کردند و به یونانیان، یهودیان، و  تنوع مذاهب را تحمل می. اند کمتر بوده است؛ و نجیبزادگانی شریفتر از رومیان بوده

خود آنها از کیش مرسوم . داب مذهبی خود را، بی هیچ محدودیتی، برگزار کننددادند که آ مسیحیان اجازه می

دادند، تقریباً همان گونه  میترا را بر اهورامزدا ترجیح می. پرستیدند زردتشی منحرف شده بودند و آفتاب و ماه را می

ه آنها توجهی نداشتند، از موبدان که آخرین پادشاهان اشکانی ب. نهادند که مسیحیان عیسی را بر یهوه ترجیح می

.کردند واژگون ساختن این سلسله پشتیبانی می

میالدي، پسرانش بالش پنجم و اردوان چهارم بر سر تاج و تخت با  209در هنگام مرگ بالش چهارم در سال 

اطوري سه قرن جنگ میان دو امپر. اردوان پیروز شد، سپس رومیان را در نصیبین شکست داد. یکدیگر منازعه کردند

ولی . النهرین، سواران پارت بر لژیونهاي روم برتري داشتند در دشتهاي بین. با یک پیروزي زودگذر پارتیان پایان یافت

کشورش را اردشیر یا آرتاکسرکسس از خاندان فئودال . به نوبۀ خود، در یک جنگ داخلی جان سپرد  اردوان هم،

مذهب زردشت احیا گردید و . نامید و سلسلۀ ساسانیان را بنیاد نهاد خود را شاهنشاه 227ایرانی فتح کرد، و در سال 

  .ایران به یکی از ادوار بزرگ تاریخ خود گام نهاد
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II – حشمونیان  

م، سمعان مکابی با استفاده از منازعاتی که پارتها، سلوکیها، مصریها، و رومیها با یکدیگر داشتند،  ق 143در سال 

مجمعی از مردم، او را به عنوان سردار و ربن بزرگ دومین دولت . دا و مستقل ساختیهودا را از پادشاه سلوکی ج

. ضمناً مقام ربن بزرگ در خانوادة حشمونی ارثی شد. میالدي دوام داشت 70یهود منصوب کرد، دولتی که تا سال 

ي سامی این بوده است ها یکی از ویژگیهاي جامعه. گشت در زمان سلسلۀ شاهان ربن، یهودا به حکومت دینی باز می

این جوامع، غیر از خدا کسی را به عنوان . که قدرتهاي روحانی و دنیوي، در خانواده و در دولت، سخت توأم بوده است

  .سلطان قبول نداشتند

حشمونیان چون کشور خود را ضعیف یافتند، در مدت دو نسل کوشیدند که مرزهاي آن را از راه سیاست یا زور 

، ادوم، موآب، جلیل، ادومیه، ماوراي اردن، جدره، پال، گراسا، رافیا، و )ساماریا(م سامره  ق 78سال  تا. توسعه دهند

اوالد مکابیان دلیر، . غزه را فتح و ضمیمه کردند؛ و، بدین ترتیب، همان وسعت زمان سلیمان را به فلسطین دادند

  در همین زمان،. عایاي جدید خود تحمیل کردندقهرمانان آزادي مذهب کیش یهود، ختنه را به نیروي شمشیر، به ر

حشمونیان تعصب مذهبی خود را از دست دادند و بیش از پیش تسلیم فشار عناصر متمایل به فرهنگ و تمدن یونان 

ملکۀ یهودا، این جریان را ) م ق69ـ  78(سالومه الکساندرا . شدند و این موضوع موجب اعتراض شدید فریسیان گردید

و با فریسیان صلح کرد، ولی حتی پیش از مرگ وي، فرزندانش به نام هیرکانوس دوم و آریستوبولوس دوم برگردانید 

در رأس لژیونهاي پیروز در  63این دو رقیب پومپیوس را ، که در سال . بر سر جانشینی با یکدیگر درگیر جنگ شدند

، آریستوبولوس با لشکریانش در اورشلیم حصاري چون پومپیوس حق را به هیرکانوس داد. داور قرار دادند  دمشق بود،

ولی برادران آریستوبولوس جلو خانهاي . هاي پایین آن را گرفت پومپیوس براي محاصرة پایتخت آمد و محله. شد

گویند که زهد آنها سرانجام سبب شد که پومپیوس . معبد را مستحکم ساختند و مدت سه ماه حمله را دفع کردند

ا چون آگهی یافت که روز شنبه حاضر به جنگ نیستند، توانست بدون مانع هر روز شنبه شکستشان دهد، زیر

خواندند و  در این گیر و دار، ربنها پیوسته در هیکل دعا می. سنگربندیها و منجنیقها را براي حملۀ روز بعد آماده سازد

اي مقاومت کردند، ولی حتی یک  ند؛ عدهموقعی که حصارها افتاد، دوازده هزار یهودي قتل عام شد. کردند قربانی می

پومپیوس فرمان داد که به . بسیاري از آنان از باالي دیوارها خود را به قصد هالکت فرو افکندند. نفر تسلیم نشد

. غرامت جنگ گرفت) سه میلیون و ششصد هزار دالر(هاي هیکل دست نزنند، ولی از ملت ده هزار تالنت  گنجینه

هیرکانوس دوم، ربن بزرگ و اسماً . گشوده بودند از دست دولت یهود به دست رومیان افتاد شهرهایی که حشمونیها

سلطنت فردي مستقل . حاکم یهودا گردید، ولی در واقع دستیار و مباشر آنتیپاتر ادومی شد که به روم یاري کرده بود

.پایان یافت و یهودا جزو ایالت مفتوحۀ روم یعنی سوریه شد

کراسوس که عازم تیسفون بود تا در آنجا نقش پنتئوس را ایفا کند، هیکل اورشلیم را، که سابقاً  م، ق 54به سال 

هنگامی که خبر رسید . پومپیوس مصون داشته بود، غارت کرد و در حدود ده هزار تالنت از گنجینۀ آن ربود

لونگینوس، . غتنم شمردندکراسوس مغلوب و کشته شده است، یهودیان این فرصت را براي خواستن آزادي خود م

به غالمی  43جانشین کراسوس به عنوان فرماندار سوریه، شورش را سرکوب کرد و سی هزار یهودي را در سال 

در همان سال، آنتیپاتر مرد؛ پارتها که از صحرا به یهودا تاخته بودند، آنتیگونوس، آخرین شاه حشمونی، را به . فروخت

آنتونیوس و اوکتاویانوس با انتصاف هرودس، پسر آنتیپاتر، . ر آنجا مستقر ساختندعنوان پادشاه دست نشاندة خود د

هرودس پارتها را بیرون . به پادشاهی یهودا، و با کمک مالی به لشکریان یهودي او به هزینۀ روم، به پارتها پاسخ دادند

یوس فرستاد، تمام زمامداران یهود را که کرد، اورشلیم را از غارت مصون داشت، آنتیگونوس را براي اعدام به نزد آنتون
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از آنتیگونوس پشتیبانی کرده بودند به هالکت رسانید و بدین ترتیب یکی از رنگینترین سلطنتهاي تاریخ را به 

  .ق م ادامه یافت 4تا  37میمنت افتتاح کرد که از سال 

III  - هرودس کبیر

بندوبار، دلیر  ش ولی فاقد اخالق، با استعداد ولی بیاین شخص نمونۀ شاخص دورانی است که آن همه مردان باهو

نظم . هرودس در مقیاس کوچکتري آوگوستوس یهودا بوده است. ولی بیگانه از حس شرافت را به بار آورده است

. تراشی یونان متوسل شد براي آرایش پایتختش به معماري و مجسمه. دیکتاتوري را جانشین جنجال آزادي گردانید

ا توسعه داد، آن را با رونق ساخت، از زیرکی نتایج بیشتري به دست آورد تا از اسلحه، چند بار ازدواج کشور خود ر

یوسفوس او را مردي . کرد، بر اثر خیانت اوالدش خرد شد، و جز خوشبختی هر گونه حسن اتفاقی بدو روي آورد

کند که در  مل، و نخجیرگیر نیرومند معرفی میداراي شجاعت جسمانی فراوان، بسیار ماهر، تیرانداز و زوبین انداز کا

او » .یک مرد جنگی بود، که هیچ کس را یاراي مقاومت در برابرش نبود«یک روز چهل جانور وحشی را اسیر کرد و 

شد دشمنانی را که در  بایستی قدرت شخصیت را هم به این مشخصات افزوده باشد، زیرا هرودس همواره موفق می می

از هر . اعتبار سازند وادار به سکوت کند یا آنان را بخرد ا در نزد آنتونیوس، کلئوپاترا، یا اوکتاویانوس بیصدد بودند او ر

آمد، تا اینکه آوگوستوس که  شد، با اختیارات و حیطۀ وسیعتري بیرون می بحرانی که بین او و تریوم ویراتوس پیدا می

شت، شهرهاي فلسطین حشمونیان را هم به کشور او منضم پندا می» براي چنین کشور کوچکی بسیار بزرگ«او را 

این پادشاه ادومی به همان اندازه که با . ساخت و گفت که آرزومند است هرودس بر سوریه و مصر نیز حکم براند

  .نعمتهایی که به رعایاي خود داد با بدرفتاریهایی که نسبت به آنها کرد برابري داشت. گذشت بود، بیرحم هم بود

از سرشت او را کینه به کسانی که شکستشان داده یا خویشاوندانشان را به هالکت رسانیده بود تشکیل  بخشی

. داد، و بخشی دیگر را خصومت تحقیرآمیز نسبت به مردمی که از استبداد خشن و منشأ اجنبی او ناخرسند بودند می

وست و دست نشاندة قدرتی بود که مردم روز و او با پول و پشتیبانی روم به پادشاهی رسیده بود؛ و تا آخر عمر، د

منابع اقتصادي کم توان کشور صدمه دید و نتوانست جواب . چیدند تا آزادي خود را بازیابند شب علیه آن توطئه می

هرودس با . کرد مخارجی را بدهد که دربار پر از تجمل و با برنامۀ ساختمانی نامتناسب با ثروت ملی بر آن تحمیل می

در سالهاي . اي گوناگون در جستجوي وسایلی برآمد که رعایایش را آرام کند، اما در این راه کامیاب نشده شیوه

شد به  تنگدستی، مردم را از پرداخت مالیات معاف کرد، موافقت روم را با کاهش خراجی که به امپراطوري داده می

درنگ جبران کرد، نظم را  طی و بلیات دیگر را بیقح. دست آورد، و به یهودیان مستقر در خارج کشور امتیازاتی داد

به راهزنی پایان داده شد، تجارت . در داخل و امنیت را در خارج حفظ نمود، منابع داخلی کشور را توسعه بخشید

  .تشویق گردید، بازارها و بندرها بیش از پیش توسعه یافتند

داد و هنگامی  بود و در مجازاتها بیرحمی نشان میبندوباریهاي اخالقی  در عین حال چون این پادشاه دستخوش بی

در زمان او در حمام غرق شد، افکار و احساسات » تصادفاً«که آریستوبولوس، نوة هیرکانوس دوم، وارث تاج و تخت، 

کرد، علیه  ربنها که هرودس به قدرتشان خاتمه داده بود و سرانشان را خود او معین می. عمومی علیه او برانگیخته شد

چیدند، و فریسیان از تصمیم آشکار او مبنی بر تبدیل یهودا به کشوري داراي فرهنگ و سبک زندگی  او دسیسه می

.هلنیستی تنفر داشتند

راند که از لحاظ جمعیت و فرهنگ بیشتر یونانی بودند تا یهودي، و تحت تأثیر  هرودس بر چندین شهر حکم می

نه از جهت اصل و نسب و نه از حیث عقیده یهودي نبود، بنابراین  ظرافت و تنوع تمدن یونان بود، و خودش هم

کرد و، براي این منظور،  طبیعتاً براي کشور خویش وحدت فرهنگی، و براي دولت خود ظاهري پر مهابت جستجو می

یونانی را دانشمندان . پرداخت به ترویج هر چیز یونانی مانند اخالق و رسوم، لباس، افکار، ادبیات و هنر یونانی می
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نیکوالئوس دمشقی، یعنی یک نفر یونانی را رایزن . داد آورد و مقامهاي عالی رسمی به آنها می پیرامون خویش گرد می

با مخارج هنگفت در اورشلیم یک تئاتر و یک آمفی تئاتر برپا ساخت و آنها را با بناهایی اهدا . رسمی و مورخ خود کرد

مسابقات پهلوانی و موسیقی را به شیوة یونانیان و جنگهاي . بیاراست شده به آوگوستوس و به مشرکان دیگر

اورشلیم را با ساختمانهایی آراست که سبک آن به نظر ملت بیگانه . گالدیاتورها را به شیوة روم در آنجا مرسوم داشت

کت کنندگان در هاي یونانی برپا کرد که برهنگی آنها مانند برهنگی شر نمود و در میدانهاي عمومی، مجسمه می

ساخت و آن را   هاي یونانی بود، براي خود کاخی، که بیگمان از روي نمونه. ساخت ها، یهودیان را وحشتزده می مسابقه

از زنگاریها، مرمرها و مبلهاي گرانبها پر کرد، و پیرامون آن را به باغهاي وسیعی همانند آن دوستان رومی خود 

ساخته شده در پانصد سال پیش از او به وسیلۀ زروبابل خیلی کوچک است و  همچنین اعالم داشت که هیکل. آراست

این گفته و پیشنهاد مردم را رنجیده خاطر . پیشنهاد کرد که آن را خراب کنند و هیکل بزرگتري به جایش بسازند

س آن را واژگون با وجود اعتراض و ترس مردم، طرح خود را عملی کرد و هیکل بزرگی بنا نهاد که بعدها تیتو. ساخت

گرداگرد آن رواقهایی ساختند . روي کوه موریاه جایی را به مساحت بیش از شصت هزار متر مربع تسطیح کردند .کرد

این بام روي چند ردیف از ستونهاي به سبک » .به طرز عجیبی منبت کاري شده بود«که بام آنها از چوب سدر بود و 

دادند  از مرمر یکپارچه بود که هر گاه سه مرد دست به دست هم می هر یک از این ستونها. کورنتی قرار داشت

در حیاط اصلی، دکانهاي صرافی بود که در آنجا پولهاي خارجی از ایران را . توانستند آن را در بر گیرند بدشواري می

توانست از  کس میهایی بود که هر  همچنین در آنجا طویله. کردند با پولهایی که در حرم مورد قبول بود معاوضه می

آنجا حیوانی براي قربانی بخرد؛ و اطاقها و رواقهایی بود که مدرسها و شاگردانشان براي تحصیل زبان عبري و قانون 

هیکل «از این . شدند؛ عالوه بر اینها، غوغاي گدایان بود که در خاور زمین اجتناب ناپذیر است االهی در آن جمع می

رفتند که اطرافش دیوار داشت و ورود به آنجا براي غیر یهود ممنوع  ضاي اندرونی میبا چندین پله به یک ف» بیرونی

کنندگان  بعد از این محوطه، نیایش» .شدند مردان پاك با زنانشان به آنجا داخل می«بود که » حیاط زنان«بود؛ اینجا 

شدند که در آنجا  داخل می» یاط ربنهاح«رفتند و از درهاي مستور از ورقهاي نقره و طال به  از پلکان دیگري باال می

دیگر از درهاي برنزي، به   هاي پله. سوخت قربانگاه در هواي آزاد قرار داشت و قربانیهاي تقدیمی به یهوه روي آن می

شد که  بلندي بیست و پنج متر و به پهناي یازده متر که بر فراز آنها تاك زرین شگرفی بود، به خود هیکل منتهی می

داخل آن با . تمام این هیکل از مرمر سفید بود و نمایش از طال پوشیده شده بود. ط به روي ربنها باز بوددر آن فق

در جلوي پرده . شد اي که به رنگهاي آبی، بنفش، و سرخ گلدوزي شده بود، از وسط به دو قسمت تقسیم می پرده

ر قرار داشت که ربنها در پیشگاه یهوه فطی» نانهاي تقدمۀ«شمعدان طالي هفت شاخه، محراب بخور و میزي که 

در پشت پرده قدس االقداس بود که، در هیکل نخستین، یک مجمر طال و تابوت عهد را در بر داشت، . گذاشتند می

پاي بشر جز سالی یک بار، یعنی فقط . نبود» هیچ چیزي»  کند، ولی در هیکل هرودس، آنچنانکه یوسفوس روایت می

کار ساختمانی این بناي تاریخی . شد رسید و خاخام بزرگ تنها به آنجا داخل می به آنجا نمیدر روز کفارة گناهان، 

.درست موقعی تمام شده بود که لژیونهاي تیتوس فرا رسیدند. هشت سال، ولی تزیین آن هشتاد سال طول کشید

شکوه و . بالیدند ه خود میرفت ب مردم از داشتن چنین معبد بزرگی که در زمرة عجایب عهد آوگوستوس به شمار می

جالل آن سبب شد که مردم وجود ستونهاي به سبک کورنتی رواقها و عقاب طال را که، به رغم ممنوعیت تصاویر 

در خود مدخل معبد مظهر قدرت روم یعنی دشمن و حاکم یهودا بود، به دیدة اغماض   حکاکی شده در کیش یهود،

فتند از عمارات کثیر کامال یونانی که هرودس در شهرهاي دیگر فلسطین ر ضمناً یهودیانی که به سفر می. بنگرند

کردند که پول ملت و طالیی را که طبق شایعات سابقاً در مقبرة داوود نهفته  نقل می. گفتند ساخت، داستانها می می

لوس، بروتوس، صور، بود چگونه براي ایحاد بندري بزرگ در قیصریه و دادن عطایا به شهرهاي بیگانه مانند دمشق، بوب
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خواست بت دنیاي متمایل به  روشن بود که هرودس می. کند صیدا، انطاکیه، رودس، پرگاموم، اسپارت، و آتن خرج می

ولی اینان به نیروي مذهب خود و این یقین راسخ . فرهنگ و رسوم یونان گردد، نه اینکه تنها پادشاه یهودیان باشد

پیروزي روح یونانی بر عبرانیت در وجود شخص . زیستند رهاند، می یب و ستم میکه دیر یا زود یهوه آنها را از رق

هایی علیه جان  توطئه. کرد هاي آنتیوخوس برابري می فرمانرواي آنان نشانۀ بداختري و مصیبتی بود که با شکنجه

قتل رسانید و در  هرودس چیده شد، ولی هرودس آنها را کشف و توطئه کنندگان را دستگیر کرد، شکنجه داد، و به

تقریباً در همه جا بر مردم جاسوس گماشت و خودش با لباس مبدل . بعضی از موارد تمام خانوادة آنان را نابود ساخت

.کرد داد و کمترین سخن خصمانه را مجازات می بر در خانه گوش می

ده زن گرفت؛ . رزندانش شدهرودس موفق شد دسایس همۀ دشمنان خود را بر هم زند، اما گرفتار دسایس زنان و ف

زن دومش مریم نوة هیرکانوس دوم و خواهر . چهارده فرزند آورد. در یک زمان نه تا از آنها را با هم داشت

زنی عفیف ولی گاهی  این، «گوید که  یوسفوس می. آریستوبولوس بود که هر دوي آنان را هرودس به قتل رسانیده بود

همچنین . دید که گفتی غالم اوست کرد، زیرا چنان او را شیفتۀ خود می فتار میتندخو بود و با شوهر خود آمرانه ر

خواست مادر و خواهر هرودس را به سبب پستی نژادشان رسواي خاص و عام کند و از آنها به زشتی نام  این زن می

ودس او را مطئمن خواهر هر» .برد، و به ویژه که کینۀ بسیار شدیدي میان زنان خاندان سلطنتی حکمفرما بود می

هرودس هم مریم را در برابر دادگاه خود احضار کرد و دادگاه او . کند ساخت که مریم براي مسموم کردن او توطئه می

چون هرودس در مقصر بودن مریم تردید داشت، مدت زمانی از تحسر و ندامت . مریم اعدام شد. را محکوم ساخت

به تلخی «نهاد،  فرستاد، سر به بیابان می د، نوکرانش را عقب وي میدیوانه گشت، پیوسته نام مریم بر زبانش بو

مادر مریم براي خلع او به دیگران . گردانیدند و او را با تب و پریشانی حواس به کاخ برمی» مصیبت زده شده بود

ري که از زن کمی بعد، آنتیپاتر، پس. کنندگان را به تقل رسانید ناگهان حواس هرودس به جا آمد و توطئه. پیوست

اولش داشت، به او ثابت کرد که آلکساندر و آریستوبولوس، دو پسري که از مریم داشت، در صدد چیدن توطئۀ 

 6هرودس این موضوع را به شورایی مرکب از یکصد و پنجاه عضو رجوع کرد و این شورا، در سال . دیگري هستند

کوالئوس دمشقی خود آنتیپاتر را متقاعد ساخت که براي دو سال بعد، نی. م، آن دو جوان را به مرگ محکوم کرد ق

بر بدبختیهایی که از دست فرزندانش «هرودس دستور داد آنتیپاتر را نزد او بیاورند و. گرفتن جاي پدر توطئه کنند

  .در یک لحظۀ ترحم، دستور داد که آنتیپاتر را فقط زندانی کنند» .کشیده بود، زاري کرد و گریست

از استسقا، زخم معده، تب، تشنج، و نفس بویناك . شکست پادشاه سالخورده از اندوه و بیماري در هم میدر این اثناء 

چون آگهی یافت که آنتیپاتر . پس از نجات از آنهمه سوء قصد درصدد خودکشی برآمد ولی مانع شدند. رنج می برد

 4خود او به سال   پنج روز بعد،. را به هالکت رسانیدبراي فرار از زندان اقدام به رشوه دادن به نگهبانان کرده است، او 

همچون «:  گفتند که دشمنانش می. م در شصت و هشت سالگی درگذشت، در حالی که مورد تنفر تمام مردمش بود ق

  ».روباه تخت و تاج را دزدید، چون ببر حکم راند، و مانند سگ مرد

IV – شریعت و پیامبران  

سهم فیلیپ بخش : میان سه فرزندي که پس از او زنده مانده بودند تقسیم شدبه موجب وصیت هرودس، کشورش 

به هرودس آنتیپاس، . خاوري بود که باتانئا نام داشت، با شهرهاي بیت صیدا، کاپیتولیاس، گراسا، فیالدلفیا و بوسترا

سهم آرخالئوس، . ره، و در شمال ناحیۀ جلیل رسید مشتمل بر اسدرایال، تیبریاس، و ناص)ماوراء اردن(پرایا 

بیت لحم، حبرون، : بخش اخیر، مشتمل بر شهرهاي مشهور فراوان بود از قبیل. ساماریتیس و ادومیه و یهودا بود

در چند شهر فلسطین، یونانیان مسلط بودند و . بئرسبع، غزه، جدره، عمواس، یامنیا، یوپا، قیصریه، اریحا، و اورشلیم

این مردم . اند هاي جدره نشانۀ آن است که در این شهر مردمانی غیر یهودي بودهداستان خوک. در برخی دیگر سوریها
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یعنی ده شهر » دکاپولیس«غیر یهودي در تمام شهرهاي ساحلی اکثریت داشتند جز در یوپا و یامنیا و همچنین در 

تت نژادي بود ولی روم انگیز فلسطین، ناشی از این تش سرنوشت غم. در داخل، تقریباً همۀ دهات یهودي بودند. اردن

.آمد از این تشتت نژادي بدش نمی

براي درك این نکته که شرك و پابند نبودن جامعۀ مشرکان به اخالقیات چه تنفري در میان یهودیان زاهد ایجاد 

 براي یهودیان، مذهب سرچشمۀ قانون، کشور، و مایۀ امیدشان. کرد، باید پیرایشگران انگلستان را به خاطر آوریم می

در نظر آنان اینکه بگذارند مذهب محو گردد و در جریان تسخیر کنندة رسوم و فرهنگ یونان از میان برود، . بود

این کینۀ متقابل میان یهود و غیر یهود، که در نزد این قوم نوعی تب مبارزة نژادي، . رفت خودکشی ملی به شمار می

به عالوه یهودیان یهودا مردم جلیل را به عنوان . مین بودزد ناشی از ه هیجان سیاسی، و جنگ ادواري را دامن می

دانستند که در تار شریعت محصور  شمردند، و اهالی جلیل هم مردم یهودا را بردگانی می مرتدان جاهل حقیر می

را براي مقر خود  صهیونمیان مردم یهودا و سامریون نیز دایماً اختالف بود، زیرا اینان مدعی بودند که یهوه . اند شده

هاي مقدس را قبول  انتخاب نکرده، بلکه جرزیم را براي این کار برگزیده است؛ و جز اسفار خمسه دیگر نوشته

ن ها، با وجود تمام اختالفاتشان، در تنفر نسبت به قدرت روم، که بهاي صلحی را که چندا این فرقه. نداشتند

  .داستان بودند با همدیگر هم  گرفت، خواستارش نبودند گران از آنان می

در آن هنگام فلسطین در حدود دو میلیون و پانصد هزار جمعیت داشت که شاید صد هزار نفر از آنان در اورشلیم به 

بان مقامات رسمی، صاح. فهمیدند زبان اکثر مردم آرامی بود؛ ربنها و دانشوران، زبان عبري را می. بردند سر می

دادند که به کشت و  اکثریت مردم را دهقانان تشکیل می. بردند بیگانگان، و بیشتر نویسندگان زبان یونانی به کار می

در عهد حضرت عیسی، فلسطین آن قدر گندم . پرداختند و باغهاي میوه، تاکستان، و دام داشتند آبیاري زمین می

خرما، انجیر، انگور، زیتون، شراب و روغن آن مرغوب و مورد . ز آن را صادر کندتوانست اندکی ا کرد که می تولید می

دستور قدیمی مذهب را که بگذارند زمین یک سال در آیش . رفت توجه بود و در سراسر دنیاي مدیترانه به فروش می

افکار عمومی . بود ها ارثی و به طور کلی به صورت صنفی متشکل خیلی از حرفه. کردند بماند، همواره رعایت می

عدة بردگان . ساختند یهودیان کارگر را محترم می داشت، و بیشتر اهل علم دستشان را نیز مانند زبانشان ورزیده می

تجارت خرده پا رونق داشت ولی عدة بازرگانان یهودي که استطاعت زیاد داشته باشند . کمتر از هر جاي دیگر بود

که بازار از راه ) یهوداي شرقی(در کشوري سکونت داریم . یک قوم تاجر نیستیمما «: گوید یوسفوس می. چندان نبود

عملیات مالی چندان بسط و توسعه نداشت، تا آنکه هیلل، شاید بنا » .گراییم نمی) خارجی(دریا ندارد و به داد و ستد 

شد  را که به موجب آن هر هفت سال یکبار وامها بخشوده می) 11 -  1. 15(  تثنیهبه پیشنهاد هرودس، قانون سفر 

. هیکل خود یک بانک ملی بود. لغو کرد

این مؤسسه شاید . در محوطۀ هیکل، تاالر گزیت، محل اجتماع سنهدرین یا شوراي بزرگ شیوخ اسرائیل، قرار داشت

 اعدادجود آمده بود تا جایگزین نخستین شوراي مذکور در سفر م به و ق 200از دوران حکومت سلوکیها در حدود 

این شورا که در اصل به توسط خاخام بزرگ از میان اشراف روحانی انتخاب . شود که دستیار موسی بود) 16.  11(

ز از میان فریسیان و همچنین چند منشی به جمع اعضاي خویش شد، در دورة تسلط رومیان عدة روزافزونی را نی می

این هفتاد و یک نفر، که خاخام بزرگ بر آنها ریاست داشت، مدعی داشتن برترین قدرت نسبت به همۀ . افزود

شناختند، ولی حشمونیان و هرودس و  یهودیان جهان بودند و در همه جا نیز یهودیان مؤمن آنان را به رسمیت می

هفتاد . شد درت آنان را فقط در موردي قبول داشتند که شریعت یهود به وسیلۀ یکی از یهودیان یهودا نقض میروم، ق

توانستند براي جرایم مذهبی حکم صادر کنند، ولی اجراي حکم موکول به تأیید آن از طرف مقام  و یک تن مزبور می

  .کشوري بود
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کار  یکی گروهی بود محافظه: لف بر سر احراز اولویت منازعه داشتنددر این مجمع نیز، نظیر اکثر مجامع، دو گروه مخا

قسمت اعظم . تحت رهبري خاخامهاي بزرگ و صدوقیان، و دیگري گروهی آزادمنش به رهبري فریسیان و منشیان

روه روحانیان عالیمقام و طبقات باال به صدوقیان وابستگی داشتند و وجه تسمیۀ آنان این بود که بنیادگذار این گ

اینان در سیاست ناسیونالیست، و در مذهب سنت گرا بودند؛ و از به کار بستن تورات یعنی شریعت . صادوق نام داشت

. کردند، ولی دستورهاي اضافی روایت شفاهی و تفسیرهاي آزادمنشانۀ فریسیان را قبول نداشتند مکتوب پشتیبانی می

.ي خوب روي زمین خرسند بودنددربارة بقاي روح تردید داشتند، و به داشتن چیزها

مانند (گفتند که فریسیان  نامیدند، زیرا می را صدوقیان چنین می) مشتق از پروشیم، یعنی جدایی طلب(فریسیان 

کنند و در نتیجه دچار ناپاکی مذهبی  خود را از آنان که از لزوم پاکی در شعایر مذهبی غفلت می) برهمنان خوب

فریسیان در واقع ادامه دهندگان راه و رسم حسیدیم یعنی مقدسهاي دورة مکابیان  این. شوند، جدا می سازند می

یوسفوس که خود یک فریسی بود، آنها را چنین وصف . کردند بودند که از اجراي بسیار دقیق شریعت پشتیبانی می

» .کنند یشتري بیان میدانند و شرایع را با دقت ب تر از دیگران می گروهی از یهودیان که خود را مذهبی«: کند می

براي این منظور، به شریعت مکتوب اسفار خمسه روایت شفاهی تفسیرها و فتواهایی را که معلمان مسلم شریعت 

به عقیدة آنها این تفسیرها براي روشن گردانیدن نکات تاریک شریعت موسی، براي . افزودند کرده و داده بودند می

یاناً جهت تغییر ظاهر آن به منظور تلفیق با احتیاجات و شرایط نوین زندگی تصریح تطبیق آنها با موارد خاص، و اح

ساختند، همان گونه که  در عین حال سختگیر و متحمل عقاید دیگران بودند، جا به جا شرایع را مالیم می. الزم بود

به . ت کامال رعایت شودخواستند که روایت شفاهی نیز مانند تورا در زمان هیلل راجع به بهرة پول عمل شد، ولی می

. نظر آنان، یهودیان تنها با این اطاعت کامل ممکن بود از اضمحالل و جذب شدن در آیینهاي دیگر اجتناب ورزند

فریسیان، کار تسلط رومیان را بر خود هموار کرده بودند، تسلی خویش را در امید به یک بقاي روحانی و جسمانی 

کردند،  گرفتند، با رغبت غسل می کردند، غالباً روزه می د و تجمل را محکوم میزندگی ساده داشتن. کردند جستجو می

ولی اینان مظهر نیروي معنوي آداب و فرهنگ یهود بودند، پشتیبانی . دادند و خویش را آگاه به فضیلت خود نشان می

نان را هنگام روي آوردن دادند که آ اي می کردند و به پیروان خود کیش و قاعده طبقات متوسط را به خود جلب می

، روحانیان نفوذ خود را از دست دادند، )میالدي 70به سال (پس از انهدام هیکل . مصیبت از پراکندگی حفظ کند

صدوقیان از بین رفتند، کنیسه جاي معبد را گرفت، و فریسیان، به وسیلۀ ربنها، تعلیم دهندگان و راعیان قومی 

  .نبودندشدند که پراکنده بودند ولی مغلوب 

نام آنها شاید مشتق از . ساختند اینان زهد خود را به زهد حسیدیم مربوط می. ترین فرقۀ یهود اسینیان بودند افراطی

م  هاي پرهیزگاري باشد که در قرن اول ق ، و آیین و اعمال آنها مشتق از نظریه)استحمام کننده(لغت کلدانی آشایی 

بعضی از افکار برهمنی، بودایی، پارسی، فیثاغورسی و کلبی، که به  در سراسر جهان جریان داشت ممکن است که

این فرقه که عدة آنان در فلسطین در حدود چهار هزار . رسید، در آنها نفوذ کرده باشد چهار راه تجارتی اورشلیم می

، و با هم به کردند نفر بود با نظم خاصی متشکل شده بودند، شریعت مکتوب و شفاهی را با دقت پرشوري رعایت می

کردند؛ در واحۀ انگادي در میان بیابان، در غرب بحرالمیت، به کشت  صورت اشخاص مجرد و تقریباً راهب زندگی می

هاي متعلق به جماعتشان سکونت داشتند، غذاهایشان را دور هم و به طور اشتراکی و در  در خانه. پرداختند زمین می

گزیدند، اموال و درآمدهاي خود را در یک  یلۀ اخذ رأي عمومی برمیخوردند، سران خود را به وس حال سکوت می

بسیاري از «: گوید یوسفوس می» .مال من و مال تو آن تست»  :کردند و پیرو این شعار حسیدیم بودند  خزانه جمع می

اسی از کتان هر یک از آنان لب» .کردند زیرا غذاي آنان ساده و زندگیشان منظم بود ایشان بیش از یک قرن عمر می

پوشیدند، کج بیل کوچکی همراه داشتند تا مدفوعات خود را در خاك کنند، سپس خود را مانند یک  سفید می
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کردند و  فقط برخی از اسینیان ازدواج می. دانستند کفر می) شنبه(شستند و تخلیۀ شکم را در روز سبت  برهمن می

بستند و آن اینکه با زنانشان منحصراً براي تولید مثل  کار می بردند، ولی قاعدة تولستوي را به در شهرها به سر می

ورزیدند و فناي فی اهللا را در تفکر و دعا  اعضاي این فرقه از هر گونه لذت نفسانی اجتناب می. شدند نزدیک می

آینده را امیدوار بودند که با زهد و خویشتنداري و مشاهده بتوانند به قدرتهاي سحرآمیز دست یابند و . جستند می

بیماریها را به تسلط . مانند بسیاري از همزمانان خود به وجود فرشتگان و شیاطین معتقد بودند. پیش بینی کنند

بعضی از قسمتهاي . هاي افسونی و عزایم آنها را دور کنند کوشیدند با جمله داشتند و می ارواح خبیثه منسوب می

منتظر آمدن مسیحی بودند که ملکوت اشتراکی و مبتنی بر مساوات . آنان گرفته شده است» آیین سري«از  »قباله«

در آن کشور فقط کسانی راه دارند که در این جهان . سازد را روي زمین مستفر می) مخلوت شاماییم(خدا 

با این . با حرارتی بودند و از ساختن ابزار جنگ ابا داشتند اینان صلحجویان. زندگانیشان بر پایۀ پاکدامنی بوده است

وصف، هنگامی که لژیونهاي تیتوس به اورشلیم و به هیکل حمله بردند، اسینیان به یهودیان دیگر پیوستند و تقریباً 

یط کند خواننده خود را در مح آن طور که یوسفوس آداب و رنجهاي آنان را توصیف می. تا آخرین نفر جنگیدند

:کند مسیحیت احساس می

کندند، و هر بالي ممکن را بر سرشان  هاي بدنشان را می سوزاندند، و تکه دادند، می اگرچه آنان را شکنجه و آزار می

رفتند و نیز حاضر  شوند یا از غذاهاي حرام بخورند، زیر بار نمی) موسی(آوردند تا مجبور به سب شارع خود  می

بلکه، در بحبوحۀ رنج و درد، براي تحقیر . ن خویش تملق بگویند یا اشک بریزندشدند از شکنجه دهندگا نمی

  .سپردند؛ تو گویی انتظار داشتند جان خود را باز یابند زدند و با سرور جان می دژخیمان خود، لبخند می

. کرد دگی میهاي اصلی یهود در میان نسلی بودند که پیش از حضرت عیسی زن صدوقیان، فریسیان، و اسینیان فرقه

شمرد، یک فرقه نبودند، بلکه  ، که حضرت عیسی غالباً آنها را با فریسیان همگروه می)هاکامین، با سوادها(منشیها 

کردند، در  ها شرح و تفسیر می صاحبان یک حرفه بودند؛ اینان دانشورانی بودند متبحر در شریعت که آن را در کنیسه

کردند، و از آن براي داوري در موارد خاص بهره  مالء عام دربارة آن بحث میدادند، در خلوت و در  مدارس درسش می

در دو قرن پیش از هیلل آنها . برخی از آنان ربن، برخی دیگر نیز صدوقی، و بیشترشان فریسی بودند. جستند می

شریعت به مرور دستچین آراي آنان دربارة . اینها فقهاي یهودا بودند. مقامی را داشتند که بعد از او ربن نامیده شد

گردید و دهان به دهان از استاد به شاگرد انتقال یافت و جزئی از حدیث و روایت شد که فریسیان آن را به اندازة 

در زیر نفوذ آنها، مجموعۀ شرایع موسی توسعه یافت و شامل هزاران دستور . داشتند شریعت مکتوب محترم می

.واند به کار رودمفصل گشت تا در هر اوضاع و احوالی بت

در میان این آموزگاران غیر روحانی شریعت، مشخصترین و قدیمیترین چهره همانا هیلل است، ولی خود او در میان 

حدود (  گویند که او در بابل می. اند محو شده است اي که اعقاب پر حرارت وي در پیرامون او به وجود آورده ابر افسانه

هنگامی که به اورشلیم آمد بالغ بود و با . چیز شده بود چشم به دنیا گشود تاز که بیاي مم در خانواده) م ق 75سال 

اي پذیرفته شد که در آنجا دو  اش در مدرسه با نیمی از مزد روزانه. کرد کار دستی معاش زن و فرزندانش را تأمین می

تا «از پنجره باال رفت . راهش ندادند روزي که پول نداشت. کردند استاد مشهور، شمایا و آبتولیم، شریعت را شرح می

کنند در آنجا از سرما کرخ شد، در میان برف افتاد و صبح  به طوري که نقل می» .بتواند سخنان خداي زنده را بشنود

به نوبۀ خود ربن یا مدرس گشت، و به سبب فروتنی و صبر و نرمیش شهرتی به . فرداي آن روز او را نیمه جان یافتند

  .نا به یک روایت مردي که شرط بسته بود او را خشمگین سازد، شرط را باختب. هم رساند

هنگامی که . جویی، عشق به شریعت و آشنایی به آن بشردوستی، صلح: سه اصل را براي هدایت زندگی پیش نهاد

یلل یک فرد نو آیین از او خواست که در مدت کمی که بتوان روي یک پا ایستاد شریعت را برایش شرح دهد، ه
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این عبارت در واقع صورت منفی محتاطانۀ قانون زرین بود  ».مپسندپسندي، بر دیگري  آنچه بر خود نمی«: جواب داد

را به پیش از آنکه خودت «: داد که هیلل تعلیم می. که مدتها پیش صورت اثباتی آن در سفر الویان درج شده بود

هایی  با وضع هفت قاعده جهت تفسیر شریعت در صدد برآمد تا فرقه» .اش قضاوت نکن جاي همسایه بگذاري درباره

تفسیرهاي خودش آزادمنشانه بود؛ و چشمگیرتر از همه اینکه وام دادن و . را که با هم توافق نداشتند سازش دهد

به جوانان سرکش زمان خود چنین اندرز . مش بود تا اصالحبیشتر اهل ایجاد صلح و آرا. موارد طالق را تسهیل کرد

م از طرف او به  ق 30هرودس را به عنوان مصیبتی اجتناب ناپذیر قبول داشت و در سال » .از گروه جدا مشو«: داد می

 10(اکثریت فریسی این شورا او را به قدري دوست داشتند که وي تا زمان مرگش . ریاست سنهدرین منصوب شد

.به پاس خاطرة او این مقام مدت چهار صد سال در خانوادة او موروثی ماند. در رأس شوراي بزرگ باقی ماند) ديمیال

این شخص طرفدار تفسیر محدودتري از شریعت . کار، داد شورا مقام شامخ دوم را به رقیب او شمایی، ربن محافظه

این تقسیم . زه، خواستار اجراي لفظ به لفظ تورات بودتوجه به شرایط و اوضاع تا بود، طالق را قبول نداشت، و، بی

کار و آزادمنش از یک قرن پیش از هیلل مرسوم بود و تا هنگام انهدام هیکل  سران روحانی یهود به گروههاي محافظه

  .نیز ادامه یافت

V – انتظار بزرگ  

گرا همان طور که  نظر یک عبري سنتدر . ادبیات یهود که از این دوره به دست ما رسیده تقریباً بکلی مذهبی است

ساختن تصویر از خدا و هر گونه تزیین تصویري معبدهایش توهین به مقدسات بود، پرداختن به فلسفه و ادبیات نیز 

البته استثناهاي فراوانی هم وجود داشت . نمود براي هر هدف نهایی جز ستایش خداوند و تجلیل از شریعت خطا می

این داستان دربارة یک زن زیباي یهودي است که از طرف دو  .کرداز داستان زیباي شوشنا یاد توان  و از آن جمله می

شود و بر اثر بازجویی ماهرانۀ جوانی به  عفتی می تن از شیوخ یهودي، که به منظور خود نایل نشده بودند، متهم به بی

  .هاي صحیفۀ دانیال نبی راه یافت حتی این داستان عشقی نیز در بعضی از نسخه. گردد از شهود تبرئه می نام دانیال

این اثر . کتاب یوشع فرزند سیراخ، که به نام حکمت یسوع پسر سیراخ معروف است، شاید به قدمت این دوره باشد

کتاب مزبور . پذیرند آنها را جزو عهد قدیم نمی هاي پنهانی یا غیر مجاز است که یهودیان جزو آپوکریف یعنی نگاشته

در فصل . سرشار از زیبایی و حکمت است و شایسته نبوده است که از مجموعۀ کتاب جامعه و کتاب ایوب حذف شود

حکمت می : خوریم این کتاب نیز، مانند فصل هشتم امثال سلیمان، به نظریۀ لوگوس یعنی کلمۀ مجسم برمی 24

من از ازل برقرار بودم، از ابتدا، پیش از بودن . مبدأ طریق خود داشت؛ قبل از اعمال خویش از ازل خداوند مرا«: گوید

میالدي، یک یهودي اسکندرانی ـ یا چند یهود متمایل به فرهنگ و رسوم یونانی  40م و  ق 130بین سالهاي » .جهان

هماهنگ ساختن یهودیت و فلسفۀ افالطون ـ کتابی منتشر کردند به نام حکمت سلیمان که هدف آن، مانند فیلن، 

کرد، و نثرش  این کتاب یهودیانی را که به فرهنگ و آداب یونان رو کرده بودند به بازگشت به شریعت دعوت می. بود

تر هم مزامیر سلیمان است که تاریخ تألیفش در حدود  یک اثر کم اهمیت . اصالت نثر پس از اشعیاي نبی را داشت

.باشد اي براي قوم اسرائیل می دهنده رشار از پیش بینی آمدن نجات م است، و س ق 50

امید به رهایی از تسلط روم و از رنجهاي روي زمین با ورود یک رهانندة یزدانی تقریباً همه جا در ادبیات یهودي آن 

بود که گذشته را، با  بسیاري از این آثار شکل مکاشفه یا الهاماتی را داشتند که هدفشان این. خورد زمان به چشم می

سازد، قابل فهم و اغماض  اي است بر آیندة پیروزمندي که خداوند بر یک غیب بین آشکار می نشان دادن اینکه مقدمه

م نگاشته شده بود تا قوم اسرائیل را در قبال آزار آنتیوخوس  ق 165صحیفۀ دانیال که در حدود سال . گردانند

میان یهودیانی که باور نداشتند خداوند دیر زمانی آنها را زیر سلطۀ مشرکان باقی اپیفانس دلداري دهد، هنوز هم در 

م  ق 66و  170کتاب حبشی خنوخ که احتماال به توسط چند مؤلف بین سالهاي . گشت گذارد، دست به دست می می
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خدا راه «، با )24.  5(نوشته شده، به شکل تجلیهایی درآمد که بر یکی از شیوخ شریعت که، بنابر سفر پیدایش 

این کتاب از سقوط شیطان و انصارش به زمین و متعاقب آن رخنۀ بدي و رنج در زندگی . ، دست داده بود»رفت می

م،  ق 150در حدود سال . گفت بشر، سپس نجات بشر به وسیلۀ یک مسیح، و فرا رسیدن ملکوت خدا سخن می

الیی کردند که در آنها سیبوالها یا زنان غیبگوي مختلف بعضی از نویسندگان یهودي شروع به انتشار وخشهاي سیبو

  .کردند شدند و پیروزي نهایی یهودیان را بر دشمنانشان پیشگویی می به عنوان مدافع یهودیت در برابرشرك ظاهر می

ام کیش زردشتی تمام تاریخ و تم. فکر یک خداي نجات دهنده احتماال از ایران و از بابل به آسیاي غربی آمده بود

داد و بر آن بود که در پایان  زندگی را مانند جنگی میان نیروهاي مقدس نور و نیروهاي اهریمنی ظلمت نمایش می

. اي به نام سوشیانت یا میترا خواهد آمد تا میان مردمان داوري کند و عدالت و صلح را جاودانه حکمفرما سازد رهاننده

آنها آز، خیانت، خشونت شدید، و بت . پیروزي زودگذر شهر بوددر نظر بسیاري از یهودیان تسلط روم جزئی از 

  :در کتاب حکمت سلیمان چنین آمده است. کردند و الحاد دنیاي اپیکوري را تقبیح می» اجنبیها«پرستی تمدن 

اي نیست، از گور نیز تاکنون کسی بازنگشته  عمر کوتاه و مشقت بار است، و مرگ را هم چاره: گفتند مشرکان می

د و جرقۀ کوچکی در جنبش قلب ماست؛ خاموش که شد، بدن ما به خاکستر نفس منخرین ما همچون دو …. است

بدل خواهد گشت و روح ما مانند هواي سبک محو خواهد شد، ناممان فراموش و زندگی ما همچون نشانۀ ابر، 

هره ایید از چیزهاي خوب موجود ببیایید، بی …. همچون مهی که اشعۀ آفتاب آن را پراکنده سازد، ناپدید خواهد شد

گل را، پیش از آنکه پژمرده شوند، تاج سر کنیم؛ و همه هاي  نگذاریم گلهاي بهاري از دست بروند؛ غنچه …. گیریم

.جا نشانی از شادي خویش باقی بگذاریم

افتد، زیرا لذت چیزي  بندند که می اي می ارابۀ خود را به ستاره. کنند گوید این اپیکوریها غلط استدالل می مؤلف می

  .است بیهوده و زودگذر

سازد؛ مانند خاطرة  اش می مهی است که طوفان پراکنده  برد، در واقع امید مشرکان کاهی است که باد آن را می

بدین . ماند، و قادر متعال مواظب اوست ولی انسان عادل همیشه زنده می. گذرد ماند می مهمانی که فقط یک روز می

  .رافتخار و دیهیمی از زیبایی از دست خداوند دریافت خواهد کردجهت، ملکی پ

به موجب کتابهاي مکاشفات، دوران فرمانروایی بدي یا بر اثر دخالت مستقیم خود خدا، یا با روي زمین آمدن پسر یا 

مگر اشعیاي نبی این موضوع را یک قرن پیش پیشگویی . ن خواهد یافتپایا شده،اش، مسیح یا یک تدهین  نماینده

 …زیرا که براي ما ولدي زاییده و پسري به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او  نکرده است؟

  .خداي قدیر و پدر سرمدي و سرور سالمتی خوانده خواهد شد

آمد با اشعیا  پادشاهی زمینی که در خاندان سلطنتی داود به دنیا میبسیاري از یهودیان در توصیف مسیح به عنوان 

نامیدند و او را  برخی دیگر، مانند نویسندگان کتابهاي خنوخ و دانیال، او را فرزند انسان می .بودندهمداستان ) 1.  11(

فیلسوف امثال سلیمان و شاعر حکمت سلیمان، شاید تحت تأثیر مثل افالطونی، یا . دادند آمده از آسمان نشان می

، که بزودي نقش بزرگی در )لوگوس(  رواقیون، او را عقل جسم، نخستین مخلوق خدا، و کلمه یا عقل» جان جهان«

مسیح زود فاتح خواهد  کردند که تقریباً همۀ نویسندگان مکاشفات گمان می. دانستند کرد، می فلسفۀ فیلون ایفا می

  :شد، ولی اشعیا در یک قسمت شایان توجه او را چنین در نظر مجسم ساخته بود

لکن او غمهاي ما را بر خود گرفت و دردهاي ما را بر خویش  …خوار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنجدیده 

ي او ما و از زخمها ….ا کوفته گردیدو حال آنکه به سبب تقصیرهاي ما مجروح و به سبب گناهان م …حمل نمود

او از زمین زندگان منقطع  …از ظلم و از داوري گرفته شد  …و خداوند گناه جمیع ما را بر وي نهاد  ….شفا یافتیم

  .و گناهان بسیاري را بر خود گرفت و براي خطاکاران شفاعت نمود …شد 
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اسرائیل را رهایی  یح کفار را مطیع خواهد ساخت،با این وصف، همه در این عقیده همداستانند که در پایان مس

. خواهد بخشید، اورشلیم را پایتخت خود خواهد کرد، و همۀ مردم را به پذیرفتن یهوه و شریعت موسی خواهد آورد

سراسر زمین حاصلخیز خواهد شد، هر دانه . از سعادت براي همۀ جهانیان فرا خواهد رسید» زمان خوشی«پس از آن 

واهد داد، شراب فراوان خواهد بود، فقر رخت برخواهد بست، همۀ مردم تندرست و پارسا خواهند بود، و هزار بار خ

برخی از غیبگوها معتقد بودند که این عصر فرخنده . عدالت و نوعپرستی و صلح روي زمین حکمفرما خواهد گشت

نظمی و  کنند، و دنیا در میان بی می گردد، قدرتهاي ظلمت و بدي حملۀ واپسین خود را به ملکوت سعادت منقطع می

یا به توسط ) یهوه(» قدیم روزگار«خیزند و به وسیلۀ  مردگان برمی» روز خدا«سرانجام در . شود آتش عظیم نابود می

داده خواهد شد، داوري » ملکوت خداوند«، که به او قدرت مطلق و ابدي بر دنیایی نو شده یعنی »پسر انسان«

.پایان خواهند رسید افکنده خواهند شد، ولی نیکان به سعادت بی» در دوزخ«بان بسته و از سر، بدان، با ز. شوند می

قومی که زمانی آینده را در : اصوال نهضت فکري در یهودا با نهضت فکري در االهیات شرك آلود آن زمان همگام بود

ه بود و به رستگاري فردي و روحی دانست، دیگر اعتماد خود را به کشور از دست داد گرو سرنوشت ملی خود می

مذاهب اسرار چنین امید رستگاریی را به میلیونها نفر مردم در یونان، شرق هلنی، و ایتالیا داده بودند، . اندیشید می

بینوایان یا محرومان، . ولی هیچ جا به اندازة یهودا این امید جدي گرفته نشده بود و یا احتیاج بدان اینهمه عظیم نبود

. دگان یا تحقیرشدگان روي زمین به یک رهانندة یزدانی نظر داشتند که آنان را از انقیاد و رنج رهایی بخشدستمدی

آید و با پیروزي او همۀ درستکاران، حتی از گور، به پا  اي می دهنده  کردند که بزودي نجات مکاشفات روایت می

قدسان پیري مانند شمعون، زنان عارفی مانند حنا م. روند خیزند و به بهشتی که جایگاه سعادت ابدي است می می

کردند، به این امید که رهاننده را پیش از  داري و صبر و دعا سپري می دختر فنوئیل، عمر خود را در هیکل با روزه

  .دلها سرشار از انتظاري بزرگ بود. مردن به چشم خود ببینند

VI – شورش  

کسب آزادي مبارزه نکرده است، و هیچ قومی نیز با نیرویی اینهمه  هیچ قومی در تاریخ به سرسختی یهودیان براي

از یهوداي مکابی تا شمعون برکوخبا، و حتی تا روزگار ما، مبارزة یهودیان براي باز . برتر از خود مواجه نبوده است

  .نشکسته است گرفتن آزادیشان غالباً با تلفات فراوان توأم بوده است، ولی هیچ گاه همت یا امیدشان را در هم

شمردند، بر آرخالئوس، جانشین هرودس،  وقتی هرودس کبیر مرد، ملیون، که اندرزهاي صلحجویانۀ هیلل را حقیر می

نیروهاي آرخالئوس سه هزار تن از آنان را، که غالباً هم براي عید . بشوریدند و در پیرامون هیکل زیر چادر اردو زدند

هنگام عید پنجاهۀ همان سال، شورشیان دوباره گرد هم آمدند، و باز ). ق م 4(فصح به اورشلیم آمده بودند، کشتند 

هاي حرم توسط لژیونهاي  رواقهاي هیکل را سوختند و ویران کردند، گنجینه. هم به طور وحشتناکی قتل عام شدند

ستان در روستاها هایی از میهن پر دسته. رومی غارت شدند؛ و بسیاري از یهودیان از فرط ناامیدي خود را کشتند

ها به  یکی از این دسته. کردند پرمخاطره کردند تشکیل شدند، و زندگی را بر کسانی که از رومیان پشتیبانی می

واروس، فرماندار سوریه، با بیست هزار سپاهی . فرماندهی یهوداي جلیلی، شهر سپفوریس، پایتخت جلیل، را گرفت

ان کرد، دو هزار شورشی را به صلیب کشید، و سی هزار یهودي را به صدها شهر را با خاك یکس  وارد فلسطین شد،

هیئتی از سرکردگان یهودیان به رم رفتند و از آوگوستوس درخواست کردند که سلطنت یهودا را ملغا . غالمی فروخت

وکوراتوري آوگوستوس آرخالئوس را خلع کرد و یهودا را به صورت یک ایالت مفتوحۀ درجۀ دوم روم درآورد و پر. کند

).میالدي 6(مسئول در قبال فرماندار سوریه بر آن گماشت 

خواست پرستش امپراطور  سپس کالیگوال، که می. در عهد تیبریوس این کشور آشفته مدتی روي صلح و آرامش دید

ز جزو را مذهب واحد در سراسر امپراطوري کند، به تمام مذاهب مستقر فرمان داد که قربانی براي تمثال وي را نی
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در زمان . اش را در هیکل نصب کنند شعایر خود قرار دهند؛ و به مقامات رسمی اورشلیم امر کرد تا مجسمه

آوگوستوس و تیبریوس یهودیان این مصالحه را کرده بودند که به نام امپراطور براي یهوه قربانی کنند؛ ولی از برپا 

گویند، هزاران تن از آنان نزد فرماندار  ه، از قراري که میکردن مجسمۀ یک نفر مشرك در هیکل چنان متنفر بودند ک

با مرگ کالیگوال این موضوع فیصله . سوریه رفتند و از او درخواست کردند که پیش از اجراي این بدعت کشته شوند

ولی در  ،)41(کالودیوس که تحت تأثیر آگریپا، نوة هرودس، بود، او را پادشاه تقریباً تمام فلسطین گردانید . یافت

  .گذشت ناگهانی آگریپا بحران دیگري به وجود آورد و کالودیوس دوباره رژیم پروکوراتوري را معمول کرد

فلیکس که برادرش . گزیدند غالباً ناصالح یا رذل بودند کسانی که آزادشدگان مزدور امپراطور براي این مقام برمی

» .راند با اختیارات یک پادشاه و روح یک برده بر یهودا حکم می«پاالس او را پروکوراتور کرده بود، به روایت تاسیست، 

آلبینوس، اگر نوشتۀ یوسفوس را قبول . فستوس با عدالت بیشتر حکومت کرد، ولی جان بر سر این مقصود گذاشت

ثروتی به داشته باشیم، به حد افراط غارت کرد و مالیات بست، و با گرفتن پول در ازاي رهانیدن جنایتکاران از زندان 

همین دوست و » .دادند کسی در زندان نماند دیگر جز کسانی که چیزي به او نمی«دست آورد، به طوري که 

کرد،  ، سراسر شهرها را غارت می»کرد تا حاکمان بیشتر چون دژخیمان رفتار می«فلوروس : گوید ستایشگر رومیان می

چنین به نظر . کرد همدستی می  دادند، اگر سهمی به او می دزدید بلکه در راهزنیهاي دیگران هم، و نه تنها خود می

شک پروکوراتورها شکایت داشتند که  بی. اي جنبۀ تبلیغات جنگی داشته باشد رسد که این گزارشها تا اندازه می

.یهودیان قومی هستند که مطیع نگاه داشتن آنان بسیار دشوار است

ها، هم قسم  اعضاي این دسته. اض به این سوء حکومت تشکیل شددر اعتر» خنجرکشان«و » غیوران«هایی از  دسته

شدند، کسانی را که نشان کرده بودند از پشت  براي کشتن هر یهودي پیمان شکسته، با جمعیت خیابانها مخلوط می

از ) دالر 61,200(هنگامی که فلوروس هفده تالنت . گشتند زدند و سپس در میان شلوغی جمعیت ناپدید می سر می

الناس در جلوي حرم گرد آمدند و با داد و فریاد عزل او را خواستار  جمعیت خشمگین از عوام نجینۀ معبد برداشت،گ

لژیونهاي فلوروس . کردند گشتند و براي او به عنوان مستحق صدقه جمع می چند تن از جوانان با سبد دور می. شدند

سران شورشیان به . ساکنان آنها را از دم تیغ گذراندند صدها خانه را غارت کردند، و  جمعیت را متفرق ساختند،

. به روایت یوسفوس در آن روز سه هزار و ششصد یهودي به هالکت رسیدند. تازیانه بسته شدند و مصلوب گشتند

کردند که شورش علیه چنان  کردند، و چنین استدالل می عبریهاي سالخورده یا مرفه مردم را دعوت به صبر می

مقتدري به معناي خودکشی ملی است؛ ولی جوانان یا بینوایان آنان را متهم به جبن و تبانی با حکومت امپراطوري 

گروهی قسمت باال و گروه . این دو دستگی سبب نفاق در میان مردم و تقریباً میان افراد هر خانواده بود. کردند می

در . آورد حی که مقدورش بود به دیگري حمله میدیگر قسمت پایین اورشلیم را اشغال کرده بود و هر یک با هر سال

رادیکالها غلبه یافتند و دوازده هزار یهودي را کشتند، که تقریباً همۀ . نبردي سخت میان آنان درگرفت 68سال 

نیرویی از شورشیان پادگان روم را در ماسادا در «. شد؛ شورش به انقالب مبدل شده بود ثروتمندان را شامل می

در آن روز غیر یهودیان . ، افراد آن را به خلع سالح واداشت، و سپس تا آخرین نفرشان را قتل عام کردمحاصره گرفت

قیصریه، پایتخت فلسطین، به قتل و غارتی از پیش تدارك دیده دست زدند که منجر به قتل بیست هزار یهودي شد؛ 

» .ن دمشق گلوي ده هزار یهودي را بریدندفقط در یک روز، غیر یهودیا. هزاران تن دیگر به بردگی فروخته شدند

چندین شهر یونانی را در فلسطین و سوریه ویران ساختند، برخی را   ور شده بود، انقالبیها، که آتش خشمشان شعله

دفن  …دیدن شهرهاي پر از اجساد «: گوید یوسفوس می. تا بیخ و بن سوختند، و بسیار کشتند و بسیار کشته دادند

تا » .کودکان و زنان که بی هیچ گونه پوششی افتاده بودند، امري عادي بودرها در آمیخته با بدنهاي نشده، اجساد پی
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اعتبار شده بود و  حزب طرفدار صلح بی. انقالب دیگر اورشلیم و تقریباً سراسر فلسطین را فرا گرفته بود 66سپتامبر 

  .پیوستند بیشتر اعضاي آن به شورشیان می

ود به نام یوسفوس که در آن زمان جوانی بود سی ساله، پرانرژي، برومند، و چنان هوشمند که در میان آنان ربنی ب

وقتی از طرف شورشیان مأموریت یافت که در حفظ جلیل . توانست هر خواستنی را به توانستن مبدل سازد می

که فقط چهل سرباز یهودي،  شرکت کند، از دژشهر، یوتوپاتا، در برابر محاصرة وسپاسیانوس، سخت دفاع کرد تا جایی

یوسفوس می خواست تسلیم شود، ولی نفراتش او را با تهدید به قتل . که با او در غاري پنهان شده بودند، زنده ماندند

دادند، یوسفوس آنان را متقاعد ساخت که با کشیدن قرعه  چون مرگ را بر اسارت ترجیح می. از این کار باز داشتند

وقتی که همه کشته شدند و کسی جز خود او و یک نفر . بدست نفر بعدي را معین کنند ترتیب کشته شدن هر نفر

خواستند آنها را به زنجیر بکشند و به روم بفرستند  می. دیگر نماند، یوسفوس او را واداشت که همراه وي تسلیم شود

کم او را به  خت و کموسپاسیانوس رهایش سا. که یوسفوس پیشگویی کرد که وسپاسیانوس امپراطور خواهد شد

هنگامی که وسپاسیانوس عازم اسکندریه شد، یوسفوس همراه . عنوان مشاوري سودمند در جنگ با یهودیان پذیرفت

.تیتوس براي محاصرة اورشلیم رفت

کند  تاسیت روایت می. العاده در میان مدافعان شهر به وجود آورد نزدیک شدن لژیونهاي روم وحدتی دیررس و خارق

و زنان کمتر از » هر کس که توانایی داشت سالح به دست گرفت،«. صد هزار شورشی در شهر گرد آمده بودندکه شش

یوسفوس، از میان صفوف رومیان، محاصره شدگان را به تسلیم دعوت کرد، آنان او را خائن . مردان جنگجو نبودند

براي تهیۀ آذوقه دست به چند   شده بودند،یهودیان، که دچار قحط و گرسنگی . نامیدند و تا آخرین نفر جنگیدند

عدة آنها آن «: گوید یوسفوس می. حملۀ نومیدانه زدند؛ هزاران نفر از آنان به اسارت رومیان درآمدند و مصلوب گشتند

هاي شهر از  در پایان ماه پنجم محاصره کوچه» .کرد، و صلیبها افراد را قدر زیاد بود که فضا صلیبها را کفایت نمی

کردند و دل و رودة اجساد را بیرون  ها را لخت می د انباشته شده بود، مرده خواران همه جا پالس بودند و مردهاجسا

هاي طال  اي از یهودیان سکه عده. گویند که صد و شانزده هزار جسد از باالي دیوار بیرون انداخته شد می. ریختند می

کردند، شکمهایشان را  ؛ رومیان یا سوریها آنان را اسیر میرفتند بلعیدند و نهانی از اورشلیم بیرون می را می

چون نیمی از شهر به تصرف درآمد، . ها را بیابند پرداختند تا این سکه شکافتند یا در مدفوعشان به جستجو می می

 آنگاه. تیتوس شرایطی که به زعم خود معتدل بود، به شورشیان پیشنهاد کرد؛ شورشیان این شرایط را رد کردند

هاي آتش انداز رومیان هیکل را به آتش کشیدند و این بناي وسیع، که قسمت اعظم آن چوبی بود، بسرعت  دسته

. دادند، جنگیدند هاي هیکل جان می گوید مدافعان بازمانده دلیرانه، و سرافراز از اینکه در ویرانه دیون می. سوخت

افکندند، و برخی دیگر نیز خود را به  شان می آخته کشتند، بعضی خود را به روي شمشیرهاي برخی یکدیگر را می

فاتحان به کسی امان ندادند، و همۀ یهودیانی را که به دستشان افتادند قتل عام . افکندند هاي آتش می میان شعله

رغم میل خود، به عنوان  نودو هفت هزار فراري دستگیر و به غالمی فروخته شدند؛ بسیاري از آنان، علی. کردند

هاي جشن پیروزي که در بروتوس، قیصریۀ فیلیپی، و روم برگزار شد شرکت داده شدند و به  یاتور در مسابقهگالد

یوسفوس عدة یهودیانی را که طی این محاصره و پس از آن کشته شدند به یک میلیون و صد و نود . هالکت رسیدند

).يمیالد 70(زند  و هفت هزار تن، و تاسیت به ششصد هزار تن تخمین می

میالدي ادامه یافت، ولی در اساس انهدام هیکل نشانۀ پایان شورش و پایان  73مقاومت جسته و گریخته تا سال 

یهودا تقریباً به کلی از . اموال کسانی که در شورش شرکت داشتند مصادره شد و به فروش رسید. کشور یهود بود

اینک دیگر حتی بینواترین . زیستند حط و گرسنگی مییهودیان خالی شده بود، و آنهایی هم که مانده بودند در ق

یهودیان ملزم بودند نیم شکلی را که عبریان پارسا سابقاً هر سال براي نگهدراي هیکل اورشلیم می پرداختند، به 
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یهودیت شکلی را به . منحل گشتند) سنهدرین(مقام عالی روحانی و انجمن ربنها . معبدي غیر یهودي در روم بدهند

یک دستگاه روحانی متمرکز و  یک مکان مقدس، بی مذهبی بی: رفت که تا امروز هم آن را حفظ کرده استخود گ

صدوقیان از بین رفتند، حال آنکه فریسیان و ربنها سران قوم بیخانمانی شدند که جز . آیین قربانی مسلط، و بی

  .ها و امید چیزي برایش نمانده بود کنیسه

VII – پراکندگی  

اي پراکنده شدن آنان را در سراسر دنیاي مدیترانه تسریع کرد  بردگی درآمدن یک میلیون یهودي به اندازه فرار یا به

دیدیم که این پراکندگی شش . اند را انهدام هیکل هرودس قرار داده) پراکندگی(که علمایشان تاریخ آغاز دیاسپورا 

شده بود و سپس در دوران جایگیر شدنشان در  قرن پیش از آن، از زمان فتح اورشلیم به دست بابلیان، آغاز

چون در کیش و قانون یهود توالد و تناسل یک امر واجب و سقط جنین سخت حرام . اسکندریه تجدید گشته بود

عبریها هنوز نقش بسیار محدودي در . شناسی نیز بود بود، گسترش یهودیان عالوه بر علل اقتصادي معلول علل زیست

: کند که پنجاه سال پیش از سقوط اورشلیم، استرابون با اغراقی ضد یهودي روایت می. کردند می بازرگانی جهان ایفا

» .توان در مناطق قابل سکونت زمین جایی یافت که این قبیله را نپذیرفته و به تصرف آن در نیامده باشد دشوار می«

 …چنین هم …شینهاي یهودي هستندپر از مهاجرن …ها قاره«: می گوید» پراکندگی«فیلن، بیست سال پیش از 

میالدي هزاران یهودي در سلوکیه، کنار دجله، و در شهرهاي دیگر پارت  70حدود سال » .جزایر و تقریباً سراسر بابل

بردند؛ در عربستان عدة آنان زیاد بود و از آنجا به حبشه هم نفوذ کرده بودند؛ در سوریه و در فنیقیه فراوان  به سر می

افسوس، ساردیس، و سمورنا مهاجرنشینهاي نیرومندي داشتند؛ و فقط در  رسوس، انطاکیه، میلتوس،بودند؛ در ط

در غرب یعنی در کارتاژ، سیراکوز، پوتئولی، . دلوس، کورنت، آتن، فیلیپی، پاتراي، و تسالونیکا عدة آنان کمتر بود

توان در امپراطوري  مجموعاً می. وجود داشت کاپوا، پومپئی، روم، و حتی در ونوسیا زادگاه هوراس، اجتماعات یهودي

روم عدة یهودیان را هفت میلیون دانست، یعنی تقریباً هفت درصد مجموع جمعیت آن و دو برابر نسبت کنونی آن در 

.کشورهاي متحد امریکا

بت به طلبی، رونق، روحیۀ منحصر به فرد، هوش، تنفر نس تعداد، لباس، طرز تغذیه، رسم ختنه کردن، فقر، جاه

انگیخت که از شوخیهاي تئاتري و هتک  تصاویر، و سنتهاي عجیب و غریب یهودیان، یک نوع ضدیت با یهود را برمی

آپیون اسکندرانی . گرفت جمعی را در بر می احترامهاي یوونالیس و تاسیت گرفته تا قتل در شارع عام و کشتار دسته

  .داداي تند و تیز، به حمالت وي پاسخ  رسالهسخنگوي عمدة این حمله کنندگان بود، و یوسفوس در 

پس از سقوط اورشلیم، یوسفوس به اتفاق تیتوس با کشتی به رم رفت و در تظاهرات پیروزي که اسیران یهودي و 

وسپاسیانوس عنوان شارمندي روم را . ی کردشدند، این شکست دهندة قوم خود را همراه غنایم آنها نمایش داده می

در . به او داد، مستمري برایش در نظر گرفت، و منزلی در قصر خویش و زمینهایی پردرآمد در یهودا به او بخشید

را » جنگهاي یهودیان«قبال این عنایات، یوسفوس نام خانوادگی وسپاسیانوس یعنی فالویوس را بر خود نهاد و کتاب 

تا از کارهاي تیتوس در فلسطین دفاع کند، فرار خود را به اردوي دشمن موجه جلوه دهد، و با ) ديمیال 75(نوشت 

 93حدود (در سالهاي واپسین عمر خود . نمایاندن قدرت روم موجبات دلسردي براي شورشهاي بعدي را فراهم آورد

به » روزگاران باستان یهودیان«نام کرد، اثر دیگري به  ، چون تنهایی و جدایی خود را بیشتر احساس می)میالدي

رشتۀ تحریر درآورد تا با دادن دیدگاهی مساعدتر از آداب، خصلت، و کارهاي درخشان تاریخ یهود براي غیر یهودیان، 

روایات یوسفوس واضح و قوي است و شرحی که دربارة زندگی هرودس کبیر . الطاف قوم خود را به خویش جلب کند

اش به عینیت و واقعبینی اثر لطمه  هاي پلوتارك است، ولی لحن جانبدارانه همسنگ نوشتهدهد از نظر جذابیت  می

چهار جلد آخر . مستلزم سالها صرف وقت بود، و نیروي نویسنده را فرسوده ساخت» روزگاران باستان«زند، تنظیم  می
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این اثر یوسفوس بیش از پنجاه و هنگام انتشار . این کتاب بیست جلدي را منشیهایش از روي یادداشتهاي او نوشتند

  .شش سال نداشت، ولی در نتیجۀ یک زندگانی پرماجرا، پر از جر و بحث، و در نتیجۀ تنهایی معنوي فرسوده شده بود

یهودیان با آن قدرت جهش بازگشتی ویژة خود، اندك اندك حیات اقتصادي و فرهنگی خویش را از نو در فلسطین 

ورشلیم، یکی از شاگردان هیلل، به نام یوحنان بن زکایی از ترس اینکه مبادا بر اثر در بحبوحۀ محاصرة ا. ساختند

از شهر گریخت و در تاکستانی در یبنه یا یامنیا نزدیک ساحل   کشتار علماي دین همۀ محدثان از میان بروند،

تشکیل داد ) ین جدیدسنهدر(موقعی که اورشلیم سقوط کرد، در یبنه یک انجمن . اي تأسیس کرد مدیترانه مدرسه

که اعضاي آن خاخامها، سیاستمداران، یا اشخاص متمول نبودند بلکه از فریسیان و ربنها، یعنی علماي شریعت، 

یا شورا قدرت سیاسی نداشت، ولی بیشتر یهودیان فلسطین مرجعیت آن را در تمام » بت دین«این . شدند تشکیل می

گزید، مدیران ادارة  بطرك یا شیخی که شورا به عنوان رئیس برمی .مسائل مذهبی و اخالقی به رسمیت شناختند

انضباط شدید در دوران بطرکی گملیئل . کرد، و اختیار تکفیر یهودیان سرکش را داشت جماعت یهود را منصوب می

یان و حدتی را ابتدا در شورا، سپس در میان یهودیان یامنیا، و آنگاه در میان همۀ یهود) میالدي 100حد (دوم 

تحت رهبري او در تفسیرهاي متناقض شریعت که به توسط هیلل و شمایی انتقال یافته بود، . فلسطین سبب شد

بیشتر تفسیرهاي هیلل را تصویب کردند و از آن زمان براي همۀ . تجدید نظر شد و این تفسیرها یکسان گشت

.یهودیان حجت شد

و بدون کشور بود، تعلیم شریعت اشتغال عمدة کنیسه در  چون اینک شریعت یگانه عامل وحدت یهودیان پراکنده

شد؛ کنیسه جاي معبد را گرفت، و دعا جایگزین قربانی و ربن جایگزین کاهن معبد ) پراکندگی(طول دورة دیاسپورا 

) هالخا(تنائیم، یعنی شرح دهندگان، هر یک از قوانین شریعت را که سینه به سینه به ایشان رسیده بود . گشت

بدانها ) هگادا(اي  اي یا موعظه کردند، و گاهی نیز قصه کردند، معموال آنها را به روایات کاتبان مستند می ر میتفسی

) میالدي 80حدود سال (در چهل سالگی . مشهورترین تنائیم ربن عقیبا بن یوسف بود. افزودند تا روشنترش کنند می

پس از . بزودي توانست همۀ اسفار خمسه را از بر بخواند. تاش پیوست و خواندن آموخ در مدرسه به فرزند پنج ساله

شور و شوق و . اي باز کرد سیزده سال تحصیل، خودش در زیر یک درخت انجیر، در دهی مجاور یامنیا، مدرسه

هنگامی که، به . ایدئالیسم، همت و شوخ طبعی، و حتی جمود سنگین معتقداتش طالب زیادي را به سوي او آورد

ر رسید که دومیتیانوس در تدارك اقدام جدیدي علیه یهودیان است، عقیبا همراه گملیئل و دو تن دیگر ، خب95سال 

نروا . موقعی که اینان در راه روم بودند، دومیتیانوس درگذشت. برگزیده شد تا یک پیام شخصی براي امپراطور ببرند

، یعنی مالیاتی که براي تجدید )س یودایکوسفیسکو(» جزیۀ یهودیان«سخنان آنان را به سمع قبول پذیرفت و به 

عقیبا، پس از بازگشت به یامنیا، در صدد برآمد که باقی عمر . ساختمان روم بر یهودیان بسته شده بود، پایان بخشید

کار ) 200حد (شاگردش ربن مئیر، و جانشینشان یهوداي بطرك . سازد) قوانین شفاهی(خود را صرف تدوین هالخا 

هالخا، حتی به این صورت مدون، همچنان جزو روایت شفاهی باقی ماند، و به وسیلۀ معلمان و . کردنداو را تکمیل 

به همان . کسانی که شغلشان به خاطر سپردن آن بود ـ کتابهاي زندة شریعت ـ از نسلی به نسل دیگر انتقال یافت

بر اساس تفسیري غریب که در آن هر حرفی از او . نمود اندازه که استنتاجات عقیبا معقول بود، روشهایش نامعقول می

شاید به این نکته برخورده بود که . آورد اي بیرون می تورات یا شریعت مکتوب معنایی رمزي داشت، اصول آزادمنشانه

منشأ آن سازمان و شرحهاي دشوار از االهیات و اخالق . پذیرند مردم امر عقالنی را جز به صورت امري رمزآلود نمی

منتقل ) مدرسی(ریق تلمود به موسی بن میمون رسید، ودر آخرین مرحله، به روشهاي فالسفۀ اسکوالستیک که از ط

  .گشت، عقیبا بود
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عقیبا در سن نود سالگی هنگامی که دیگر ناتوان و ارتجاعی شده بود، باز مانند روزگار جوانیش خود را میان انقالب 

قتل عام غیر .. النهرین بار دیگر بر روم بشوریدند و بینمصر، قبرس، ، یهودیان کورنه، 116 – 115در سالهاي . یافت

نفر، و در قبرس  220,000به روایت دیون، در کورنه . یهودیان به وسیلۀ یهودیان و بالعکس از نو دستور روز شد

ر هیچ گاه سر دانیم که کورنه پس از این انهدام دیگ این ارقام باور نکردنی است ولی می. نفر کشته شدند 240,000

شورشها سرکوب شدند، ولی . بلند نکرد و مدت چندین قرن پس از این واقعه هیچ عبري به قبرس راه داده نشد

بازماندگان یهود امید خود را به مسیحی که هیکل را دوباره برپا کند و آنان را فاتحانه در اورشلیم مستقر سازد زنده 

خواهد محرابی  هادریانوس اعالم داشت که می 130به سال . و زنده کردحماقت رومیان شورش را از ن. نگاه داشتند

فرمانی صادر کرد و به موجب آن ختنه و تعلیمات عمومی بر  131براي یوپیتر در محل هیکل برپا کند؛ در سال 

ین یهودیان تحت رهبري شمعون برکوخبا، که مدعی بود مسیح است، به واپس. شالودة شریعت یهود را ممنوع ساخت

عقیبا که در تمام ). میالدي 132(کوشش خود در تاریخ قدیم براي احیاي کشور و احراز آزادي خویش دست زدند 

مدت . کرد، با پذیرفتن برکوخبا به عنوان رهانندة موعود، بر انقالب صحه نهاد عمر مردم را به حفظ صلح موعظه می

رومیان . به سبب نداشتن خواربار و آذوقه شکست خوردندسرانجام . سه سال شورشیان دلیرانه با لژیونها جنگیدند

گویند عدة کسانی که بر اثر  می. نفر را به هالکت رسانیدند 580,000محل را در فلسطین ویران ساختند و  985

خود .تقریباً سراسر یهودا به صورت بیابان درآمد. گرسنگی، مرض، یا حریق از پا در آمدند، از این هم بیشتر بود

آن قدر اسیر یهودي به غالمی فروخته شد که بهاي غالم تا حد . خبا نیز در هنگام دفاع از بتار از پاي درآمدبرکو

هزاران نفر، براي آنکه اسیر نشوند، در مجراهاي زیرزمینی مخفی شدند؛ اینان بر اثر . بهاي یک اسب تنزل یافت

.خوردند ها را می ها جسد مرده د که زندهمردند و کار بدانجا کشی محاصرة رومیان یک یک از گرسنگی می

آمد، در هم شکند نه تنها ختنه را  هادریانوس که مصمم بود جنب و جوش یهودیت را، که همواره از نو به وجود می

قدغن کرد بلکه رعایت سبت و برگزاري همۀ اعیاد یهود و همچنین انجام علنی تمام این رسوم و شعایر را ممنوع 

در اورشلیم یهودیان فقط در . جدید سرانه، سنگینتر از مالیات قبل، به همۀ یهودیان بسته شد یک مالیات. ساخت

آیلیا کاپیتولینا، شهر غیر یهودي، در جاي . هاي هیکل بروند یک روز معین از سال مجاز بودند براي ندبه به خرابه

شوراي یامنیا منحل و . ها، برپا گشت رمابهاورشلیم با حرمهایی براي یوپیتر و ونوس، با ورزشگاهها، تئاترها، و گ

تر و بدون اختیارات ایجاد شود، ولی تعلیم عمومی  غیرقانونی اعالم شد؛ در لود اجازه داده شد شورایی کم اهمیت

عقیبا، که حال دیگر . چندین ربن به جرم سرپیچی از این دستور اعدام شدند. شریعت ممنوع، و مجازات آن اعدام بود

سال داشت، مصر بود که به تعلیم شاگردانش ادامه دهد؛ پس سه سال زندانی شد، ولی حتی در زندان نیز  نود و پنج

گوش «: او را محاکمه و محکوم کردند، و گویند که در حال مرگ این شعار یهودیت را تکرار می کرد. کرد تدریس می

آنتونینوس پیوس فرمانهاي هادریانوس را تعدیل با آنکه  ».بده اي اسرائیل؛ خداوند گار، خداي ماست، خدا یکی است

از آن هنگام به بعد یهودیان پا به قرون . کرد، یهودیان مدت سه قرن از عواقب فاجعۀ شورش برکوخبا رهایی نیافتند

وسطاي خود گذاشتند؛ هر گونه تحصیل علوم دنیوي جز پزشکی را کنار گذاشتند، فرهنگ و آداب یونان را در هر 

هیچ قوم دیگري . ردند، و آرامش و وحدت را فقط در وجود ربنها، شعراي رازور، و شریعتشان جستندشکلش طرد ک

یهودیان که از شهر . بار سر و کار نداشته است هیچ گاه با چنین جالي طوالنی وطن و با سرنوشتی چنین مشقت

آنها در تمام ایاالت . یسویان واگذارندمقدسشان رانده شده بودند، ناچار گشتند ابتدا آن را به مشرکان، و سپس به ع

مفتوحه و ماوراي ایاالت پراکنده شدند؛ محکوم به فقر و مذلت، و مورد بدبینی حتی فیلسوفان و قدیسان از مشاغل 

عمومی کناره گرفتند و فقط به مطالعه و عبادت خصوصی پرداختند؛ سخنان علماي خود را با شیفتگی از حفظ 
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یهودیت . ساختند که الاقل این سخنان را با نوشتن در تلمودهاي بابل و فلسطین تثبیت کنندکردند و خود را آماده 

  .در میان ترس و تاریکی پنهان ماند، در حالی که خلف آن، یعنی مسیحیت، عازم تسخیر جهان شد

  

فصل بیست و ششم

  عیسی

  میالدي 30 –م  ق 4

  

I – منابع  

گی بنیادگذار مسیحیت حاصل غم و اندوه، تخیل و امید مردم بوده است ـ آیا عیسی وجود داشته است؟ آیا تاریخ زند

؟ در اوایل قرن هجدهم، در )مهر(هاي کریشنا، اوزیریس، آتیس، آدونیس، دیونوسوس، و میترا  اي مانند افسانه اسطوره

. بارة امکان عدم وجود عیسی انجام گرفت ـ بحثی که حتی ولتر از آن جا خوردبحثی محرمانه در بالینگبروكمحفل 

ناپلئون به هنگام . ابراز داشت 1791هاي امپراطوري به سال  ولنی نیز همین تردید را در اثر خویش به نام ویرانه

پرسید، بلکه از او ، چیزي از او دربارة سیاست و جنگ ن1808مالقاتش با نویسندة محقق آلمانی ویالنت در سال 

  پرسید که آیا به تاریخی بودن عیسی معتقد است یا نه؟

اي به اصالت و حقانیت آن  ـ حملۀ اوج گیرنده» کتاب مقدس» «نقد عالی«ترین اشتغاالت اندیشۀ نوین  یکی از عمده

. و در رو شده استاي براي نجات شالودة تاریخی ایمان مسیحی ر ـ بوده است، که به نوبه خود با کوشش قهرمانانه

نخستین درگیري در این جنگ دویست ساله از . نتایج این برخورد ممکن است به اندازة خود مسیحیت انقالبی باشد

وي به هنگام مرگش در . سوي هرمان رایماروس، استاد زبانهاي شرقی در هامبورگ، در سکوت و خاموشی آغاز شد

گی مسیح از خود به جاي گذاشت که از سر احتیاط آن را به اي دربارة زند صفحه 1400، دستنویسی 1768سال 

سال بعد گوتهولد لسینگ، با وجود اعتراضات دوستانش، قطعاتی از آن را تحت عنوان قطعات . چاپ نسپرده بود

توان عیسی را به عنوان بنیادگذار مسیحیت در نظر  کرد که نمی رایماروس استدالل می. ولفنبوتل منتشر ساخت

به . رازورانۀ یهودیان دانست) آخرتشناسی( استکاتولوژيرك کرد، بلکه باید او را چهرة نهایی و متفوق گرفت و د

خواست مردم را براي انهدام حتمی الوقوع جهان  عبارت دیگر، مسیح در فکر ایجاد دین جدیدي نبوده است بلکه می

، هردر تفاوت ظاهراً سازش ناپذیر میان مسیح موصوف 1796به سال . واپسین داوري همۀ نفوس آماده سازدو براي 

، هاینریش 1828در سال . خاطر نشان کرد» انجیل یوحنا«را با مسیح موصوف در » انجیل متی، مرقس، و لوقا«در 

عقالیی براي معجزات در نظر گرفت صفحه نگاشت، تفسیري  1192اي که از زندگی مسیح در  پاولوس ضمن خالصه

داوید شتراوس در اثري . ـ به عبارت دیگر وقوع معجزات را پذیرفت، اما آنها را به علل و قدرتهاي طبیعی نسبت داد

را رد کرد؛ به عقیدة او عناصر ) امر بین امرین(انتخاب این حد وسط ) 1836-1835(» زندگی عیسی«دورانساز به نام 

ها محسوب شود، و زندگی حقیقی مسیح بدون استفاده از این عناصر به  بایست جزو اسطوره ا میفوق طبیعی انجیله

اثر پرحجم شتراوس براي یک نسل انتقاد از کتاب مقدس را مرکز ثقل اندیشۀ آلمانی قرار . هر شکل بازسازي شود

هاي مکتوب  ها، جز رساله همۀ رسالههاي بولس حواري تاخت، و  در همان سال فردیناند کریستیان باور به رساله. داد

، برونو باوئر دست به نگاشتن یک سلسله آثار جدلی 1840در سال . به قرنتیان، غالطیان، و رومیان، را مجعول دانست

اي بیش نیست، و شکل تشخص یافتۀ کیشی است که در قرن دوم از  شورانگیز زد تا نشان دهد که عیسی اسطوره

به قلم ارنست رنان » زندگی عیسی«، 1863در سال . دي، یونانی، و رومی پیدا شده استدرهم آمیختن االهیات یهو



١۶٠٠

بسیاري را با شیوة عقالییش به وحشت انداخت، و بسیاري را نیز با نثر زیبایش مجذوب کرد؛ این کتاب نتایج 

مکتب فرانسوي . داد ار میآورد، و مسئلۀ انجلیها را پیش روي کل جهان فرهیخته قر منتقدان آلمانی را یکجا گرد می

را موضوع چنان تجزیه و » عهد جدید«وي متن . در این زمینه در پایان قرن نوزدهم با آبه لوازي به اوج خود رسید

در . را تکفیر کند» متجددان«تحلیل شدید و دقیقی قرار داد که کلیساي کاتولیک الزم دانست او و برخی دیگر از 

ز پیرسون، نابر، وماتاس، با انکار وجود تاریخی عیسی، آن هم با ارائۀ تفصیلی این ضمن مکتب هلندي، متشکل ا

در آلمان آرتور دروز توضیح قطعی این نتیجۀ منفی را عرضه کرد؛ . ، این جنبش را به منتها درجۀ خود رسانید مدارك

بحث و گفتگو ظاهراً  نتیجۀ دو قرن. آوردند رابرتسن بر چنین انکاري حجت می. م.سمیث وج. ب.در انگلستان و

.نابودي مسیح بود

چه مدرکی براي اثبات وجود مسیح هست؟ نخستین مرجع غیر مسیحی در این مورد کتاب روزگار باستان یهودیان 

  :است) میالدي؟ 93(یوسفوس 

کرد  یزیست که انسانی مقدس بود، اگر بتوان اساساً انسانش نامید، زیرا کارهاي شگفت م در آن زمان عیسی نامی می

این شخص . بسیاري از یهودیان و یونانیان پیرو او بودند. یافت داد و حقیقت را شادمانه در می و به مردم تعلیم می

  .مسیح بود

در این سطور عجیب ممکن است لبی از حقیقت باشد؛ ولی ستایشی چنین رفیع از مسیح آن هم از سوي یک 

هودیان است ـ که هر دو شان در آن زمان با مسیحیت مبارزه یهودي که همیشه در اندیشۀ جلب نظر رومیان یا ی

دهد، و دانشوران مسیحی این متن را تقریباً با اطمینان کافی الحاقی  کردند ـ سطور مزبور را مجعول جلوه می می

را  شود، ولی تاریخشان مؤخرتر از آن است که بتوان آنها می» یشوعاي ناصري«هایی به  در تلمود اشاره. دانند می

شود، در  قدیمترین ذکري که از عیسی در ادبیات مشرکان می. چیزي جز انعکاسات مخالف اندیشۀ مسیحی دانست

شود  در این نامه از ترایانوس سؤال می. باشد می 110اي است که تخمیناً به تاریخ  هاي پلینی کهین و در نامه نوشته

شکنجه و آزار مسیحیان را در روم در زمان نرون  تاسیتز آن پنج سال بعد ا. که با مسیحیان چگونه باید رفتار کرد

این متن به . اند پیروانی در سراسر امپراطوري داشته 64کند که پیش از سال  دهد و آنان را چنین معرفی می شرح می

شیوة تاسیت است که از همۀ منقدان کتاب مقدس فقط در دروز منکر اي از لحاظ سبک و نیرو و تعصب مطابق  اندازه

گوید که در حدود  کند و می از همین شکنجه و آزار یاد می 125سوئتونیوس در حدود سال . اصالت آن شده است

این . تبعید کرد» نظمیهاي عمومی بودند، یهودیان تحریک شده توسط مسیح را، که سبب بی«کالودیوس  52سال 

یهودیان باید «ت با مندرجات کتاب اعمال رسوالن که در آن به فرمانی از جانب کالودیوس به این مضمون که عبار

این سوابق بیشتر دال بر وجود مسیحیان است تا دال بر وجود . شود مطابقت دارد اشاره می» روم را ترك گویند،

یر متحمل برگردیم که عیسی در طی زندگانی یک مسیح؛ ولی اگر به وجود مسیح قائل نباشیم، باید به این فرضیۀ غ

میالدي به وجود  52به عالوه، باید فرض کرد که جماعت مسیحی روم چند سال پیش از . نسل اختراع شده است

در اواسط قرن اول میالدي، مشرکی به نام تالوس . آمده بود که مورد توجه یکی از فرمانهاي امپراطور قرار گرفته است

گفتند با مرگ عیسی همراه  مدعی بود ظلماتی که می  ه یولیوس آفریکانوس آن را حفظ کرده است،اي ک در قطعه

انکار . در این استدالل وجود مسیح مسلم فرض شده است. اي کامال طبیعی و تصادف صرف بوده است بوده، پدیده

نوزاد مخالف بودند، بیان نشده  ترین مشرکان یا یهودیانی که با مسیحیت وجود او ظاهراً هیچ گاه از طرف سرسخت

.است

ها شاید به  بعضی از این رساله. هاي منتسب به بولس حواري است نخستین مدارك مسیحی دال بر وجود مسیح رساله

هیچ کس دربارة وجود . دانند هستند و تقریباً همه آنها را اصیل می 64قلم او نباشند، ولی بیشتر آنها مقدم بر سال 
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کند که این  کند؛ و خود بولس با رشک و حسرت تصدیق می ایش با پطرس، یعقوب، و یوحنا شک نمیبولس و مالقاته

هاي معتبر بولس، چندین بار به آخرین شام و  در رساله. اند سه تن در حیات جسمانی حضرت عیسی با او آشنا شده

  .شود به مصلوب شدن عیسی اشاره می

هاي انجیلهاي بسیار  چهار انجیلی که به دست ما رسیده است بازمانده. ستدر مورد انجیلها مسئله به این سادگی نی 

به انگلیسی ( gospelکلمۀ انگلیسی . بیشتري هستند که در دو قرن اول میالدي میان مسیحیان رواج داشته است

بشارت، «، نخستین کلمۀ انجیل مرقس و به معنی euangelionبرگردان واژة یونانی ) بشارت=  godspelباستان، 

اناجیل «انجیل مرقس، متی و لوقا . ، است ـ یعنی مسیح آمده است و ملکوت خداوند در دسترس است»خبر خوش

اصل آنها . محتوا و شرحهاي آنها را ممکن است در سه ستون موازي قرار داد و با هم به آنها نظر افکند. هستند» نظیر

با . هاي کاملی نیستند از لحاظ دستور زبان یا از جهت ادبی، نمونه نوشته شده است و،» کوینه«به زبان یونانی عامیانه 

ها و امثالشان، عمق احساس، و جذابیت ژرف داستانهایی  این وصف، سبک سادة قوي و صریحشان، نیروي زندة صحنه

ادقیق دهد ـ لطفی که در ترجمۀ انگلیسی ن نظیري می کنند، حتی به متن اصلی ناسفتۀ آنها لطف بی که روایت می

.اي که براي جیمز پادشاه انگلستان انجام شد، براي خوانندگان انگلیسی زبان به مراتب افزایش یافت ولی شاهانه

هاي اصلی ظاهراً بین سالهاي  خود نسخه. هاي خطی محفوظ ماندة اناجیل، مربوط به قرن سوم است قدیمترین نسخه

قرن در معرض اشتباهات استنساخ، و تغییرات احتمالی براي  بنابر این مدت دو. اند میالدي نوشته شده 120و  60

نویسندگان مسیحی پیش از سال . وفق دادن متن با نظرات یا نیات و اصول خداشناسی فرقه یا دورة ناسخ بوده است

پیش از سال . کنند نمی» عهد جدید«آورند ولی هرگز نقل قولی از  می» عهد قدیم«میالدي نقل قولهایی از  100

یوحناي «، از 135شود در آثار پاپیاس است که، در حدود سال  یگانه ذکري که از یک انجیل مسیحی می 150

کند که گفته است مرقس انجیل خود را از روي خاطراتی که پطرس حواري برایش نقل  نامی روایت می» مهین

» لوگیا«ـ و مراد از » ستنساخ کردرا به زبان عبري ا» لوگیا«متی «: افزاید پاپیاس می. کرد تنظیم کرده است می

احتماال بولس چنین مدرکی در دست داشته، زیرا اگرچه از . هاي مسیح است اي به زبان آرامی از گفته ظاهراً مجموعه

منتقدان عموماً در دادن  .آورد میکند ولی بعضاً نقل قولهایی از زبان شخص عیسی  هیچ یک از انجیلها ذکري نمی

» انجیل مرقس«در . میالدي براي آن همداستانند 70 – 65، و تعیین تاریخی در حدود »انجیل مرقس«تقدم به 

و یک روایت دیگر، » لوگیا«رود که مبناي آن  شود؛ از این رو تصور می غالباً مطلب واحدي به چند صورت تکرار می

ات چند ، به همین صورتی که در دست ماست، ظاهراً در حی»انجیل مرقس«. ود مرقس، باشداحتماال تألیف اصلی خ

رسد که با خاطرات و تفسیرات  پس محتمل به نظر نمی. تن از حواریون، یا شاگردان بالفصل آنها، موجود بوده است

ایتسر، که دانشمندي است توان با آلبرت شو با این حساب می. این حواریون از مسیح اختالف اساسی داشته باشد

.است» تاریخ اصیل«متضمن » انجیل مرقس«صائب و نامور، هماواز بود که قسمت اصلی 

یعنی به » عبري«شود که اصل آن به  ایرنایوس متذکر می. دهند می» انجیل متی«در سنت ارتدوکسی تقدم را به 

در شکل » انجیل متی«از آنجا که . نانی بوده استزبان آرامی بوده است؛ ولی آنچه به دست ما رسیده فقط به زبان یو

است، منقدان بیشتر آن را منتسب به یکی از » لوگیا«، و احتماال نیز »انجیل مرقس«موجودش استنساخی از 

مع هذا حتی شکاکترین محققان نیز تاریخ تنظیم آن را دیرتر از حدود سالهاي . دانند تا به خود او شاگردان متی می

، روي معجزات منتسب چون منظور متی گروانیدن یهودیان است، بیشتر از انجیل نویسان دیگر. دانند نمی 90 – 85

عهد «اي مشکوك مشتاق است ثابت کند که بسیاري از پیشگوییهاي  کند، و به گونه به حضرت عیسی تکیه می

هاي چهارگانه است و باید آن را ترین انجیل مهیج» انجیل متی«با این وصف، . در وجود مسیح تحقق یافته است» قدیم

  .در عداد شاهکارهاي ناشناختۀ ادبیات جهان جاي داد
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دهند، در صدد است که شرحهاي سابق را  ، که عموماً تاریخ آن را به دهۀ پایانی قرن اول نسبت می»انجیل لوقا«

ت بلکه گروانیدن دربارة حضرت عیسی با یکدیگر هماهنگ کند و سازش دهد، و هدفش گروانیدن یهودیان نیس

. بوده است» اعمال رسوالن«رود که خود لوقا اصال مشرك، دوست بولس، و نویسندة  احتمال قوي می. مشرکان است

آیه در  600آیۀ متنی که از مرقس به ما رسیده، بیش از  661از . کند او نیز مانند متی خیلی از مرقس اقتباس می

» انجیل لوقا«بسیاري از قسمتهاي . ، غالباً کلمه به کلمه نقل شده است»انجیل لوقا«آیه، در  350، و »انجیل متی«

ظاهراً لوقا آنها را از متی اقتباس . است» انجیل متی«نیست معادلهاي تقریباً کلمه به کلمۀ » انجیل مرقس«که در 

لوقا اقتباسهاي . ت نیستاند که فعال در دس کرده است، یا اینکه لوقا و متی، هر دو، آنها را از منبع مشترکی گرفته

دانست که نوشته شده  رنان انجیل او را زیباترین کتابی می. سازد اي با مهارت ادبی مرتب می صریحش را تا اندازه

این انجیل مسیح را از لحاظ خداشناسی . مدعی این نیست که شرح حال حضرت عیسی است» انجیل چهارم« .است

با اناجیل نظیر در بسیاري از . کند یدگار جهان، و رهانندة بشر معرفی می، خداوند آفر)کلمه(» لوگوس«به عنوان 

این انجیل، و تأکیدش بر افکار  گنوسیجنبۀ نیمه . جزئیات و همچنین در توصیف کلی مسیح مغایرت دارد

مع . به تردید در اینکه مصنف آن یوحناي حوراي بوده، کشانده استمابعدالطبیعه، بسیاري از دانشوران مسیحی را 

آید که یک روایت کهن را نباید ناسنجیده رد کرد؛ زیرا نیاکان ما همه احمق  ذلک از تجربه الاقل چنین برمی

تماال سنت اح. زنند مطالعات جدید تاریخ تنظیم انجیل چهارم را به حدود اواخر قرن اول میالدي تخمین می. اند نبوده

به همین مصنف بر حق بوده است؛ هر دو همان مضامین را با همان سبک بیان » هاي یوحنا رساله«در نسبت دادن 

  .کنند می

خالصه، واضح است که میان یک انجیل با انجیل دیگر تناقضات فراوان وجود دارد و در هر چهار انجیل اطالعات 

هاي خدایان مشرکان، حوادث ساختگی براي اثبات تحقق یافتن  نهتاریخی مبهم، شباهتهاي سوءظن آمیز با افسا

پیشگوییهاي عهد قدیم، و قسمتهاي بسیار احتماال به منظور مبناي تاریخی دادن به آیین یا مراسم بعدي کلیسا 

انجیل نویسان با سیسرون، سالوستیوس، و تاسیت در این نظر که تاریخ حامل نظرات اخالقی است، . موجود است

این فرض نیز بیجا نیست که گفتگوها و گفتارهایی که در انجیلها نقل شده از ضعف حافظۀ . اند داستان بودههم

.اشخاص بیسواد، و اشتباهات و حک و اصالحهاي ناسخان لطمه دیده است

رتباطی تناقضات مربوط به جزئیات است و به اصل موضوع ا. ماند خود قابل توجه است با تمام این تفاصیل، آنچه می

اي با هم مطابقت دارند و تصویر یکدستی از مسیح به  انجیلهاي نظیر در مطالب اساسی به طور قابل مالحظه. ندارد

از بس بر اثر اکتشافاتش ذوق زده شده بود، چنان معیارهاي سختی براي آزمایش » نقد عالی«. دهند خواننده می

اشخاص قدیم و واقعی، مانند حمورابی، داوود، سقراط، را جزو اصالت در مورد عهد جدید به کار برد که بسیاري از 

کنند  رغم همۀ پیشداوریها و پیش فرضهاي االهیاتیشان، انجیل نویسان حوادثی را نقل می علی .کردها قلمداد  افسانه

ذاشتند ـ مثال رقابت حواریون براي احراز مقامات عالی در ملکوت، فرار گ که اگر جاعل صرف بودند آنها را مسکوت می

آنان پس از دستگیري حضرت عیسی، انکار پطرس، ناتوانی مسیح از معجزه کردن در جلیل، اشارة بعضی از مستمعان 

ینده، لحظات به امکان دیوانه بودن او، عدم اطمینان نخستین خود او به رسالتش، اقرار او به جهل خود دربارة آ

تواند در واقعی بودن  ها دیگر کسی نمی پس از خواندن شرح این صحنه. اش روي صلیب تلخکامیش، و فریاد نومیدانه

اینکه تعدادي افراد ساده در طی یک نسل توانسته باشند شخصیتی چنین نیرومند و . شخصیت پشت آنها تردید کند

اي است که از هر یک از  الهامبخش از برادري بشر بپرورانند، معجزه جذاب، اخالقی چنین عالی، و رؤیایی این اندازه

، خطوط زندگی، شخصیت، و تعلیمات »نقد عالی«پس از دو قرن . تر است  معجزات مذکور در انجیلها باورنکردنی

  .دهد مسیح همچنان روشن و معقول است، و جذابترین شخصیت را در تاریخ انسان غربی تشکیل می
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II –  نماي عیسینشو و  

کنند ـ یعنی به سال  منتسب می» روزگاري که هرودس پادشاه یهودا بود«متی و لوقا هر دو تولد حضرت عیسی را به 

 29 – 28ـ یعنی » در سال پانزدهم سلطنت تیبریوس«با این وصف، لوقا عیسی را به هنگامی که . سوم قبل از میالد

با این حساب تولد او در سال دوم . کند توصیف می» سی ساله«دي شود، مر میالدي ـ به دست یحیی تعمید داده می

در آن ایام حکمی از طرف آوگوستوس قیصر صادر گشت که تمام ربع «: افزاید لوقا می. از میالد بوده استیا اول قبل 

و  6سالهاي  دانیم که کویرینیوس بین ما می«. هنگامی که کویرینیوس والی سوریه بود..  .مسکون را اسم نویسی کنند

کند،  یوسفوس از یک سرشماري که این شخص در یهودا انجام داد، یاد می. »میالدي فرماندار سوریه بوده است 12

. از این سرشماري در جاي دیگر ذکري به میان نیامده است. کند میالدي ذکر می 7- 6ولی تاریخ آن را بین سالهاي 

قبل از میالد، یک سرشماري در  7ـ  8ینوس، فرماندار سوریه در سال کند که به فرمان ساتورن ترتولیانوس روایت می

تولد حضرت عیسی را باید پیش از سال   اگر این سرشماري همانی باشد که منظور نظر لوقاست،. یهودا انجام گرفت

عقاید  )میالدي 200حد (کلمنس اسکندرانی . دربارة روز تولد عیسی هیچ اطالعی در دست نداریم. م دانست ششم ق

گوید برخی گاهشماران این روز  کند، و می مختلفی را که در روزگار وي دربارة روز تولد عیسی وجود داشته مطرح می

کنند، اما خود او این تاریخ را هفدهم نوامبر سال سوم قبل از میالد  را نوزدهم آوریل و برخی بیستم مه معین می

بعضی از  354در سال . کردند شن تولد را روز ششم ژانویه برگزار میدر قرن دوم میالدي مسیحیان شرقی ج. داند می

دسامبر گرفتند؛ در آن زمان این روز را  25کلیساهاي غربی، از جمله کلیساي روم، مراسم سالروز تولد مسیح را در 

وز از قبل نیز روز نهد، محاسبه کرده بودند؛ این ر بخطا روز انقالب شتوي، که از آن به بعد طول روز رو به فزونی می

کلیساهاي مشرق زمین تا مدتی دست از همان تاریخ . ناپذیر، بود جشن اصلی کیش میترا، یعنی روز تولد مهر شکست

ششم ژانویه برنداشتند، و همگنان غربیشان را به آفتاب پرستی و بت پرستی متهم کردند، ولی در پایان قرن چهارم، 

.رفته شددسامبر در مشرق زمین هم پذی 25روز 

گویند که از  کنند؛ و می متی و لوقا زادگاه حضرت عیسی را در بیت لحم، واقع در هشت کیلومتري اورشلیم، ذکر می

مرقس از بیت لحم حرفی به میان . آنجا خانوادة حضرت عیسی به ناصره واقع در جلیل رفت و در آنجا متوطن شد

یار «والدینش نام بسیار معمول یسوع را بر او نهادند که معنی آن  .نامد می» عیساي ناصري: فقط مسیح را«آورد،  نمی

  .یونانیان آن را به یسوس و رومیان آن را به یزوس تبدیل کردند. است» یهوه

شدند،  اي کثیراالوالد بوده است، زیرا همسایگانش که از تعلیمات سرشار از حجت او در شگفت می ادهاو ظاهراً از خانو

این حکمت و این قدرت اعجاز را او از کجا آورده است؟ مگر فرزند آن درودگر نیست؟ مگر نام «: از خود می پرسیدند

» کنند؟ گر خواهرانش در میان ما زندگی نمیمادرش مریم و نام برادرانش یعقوب، یوسف، شمعون، و یهودا نیست؟ م

کند که یکی از بزرگترین  کند و سرود حضرت مریم را ذکر می لوقا داستان عید بشارت را با لطفی ادبی نقل می

.قصایدي است که در عهد جدید درج شده است

پروراند؛  اي رنجبار مادري میفرزند را در میان تمام شادیه: ترین چهرة روایت است مریم، پس از فرزندش، جالب توجه

خواهد او را از جمعیت  شود، دلش می بالد، بعدها از آیین و دعاوي او در شگفت می از فرهنگ جوانی او به خود می

پدرت و من غمناك گشته ترا جستجو «(تحریک کننده دور نگهدارد و به آرامش شفابخش منزل بازگرداند 

اگر همه اینها تاریخ نباشد . گیرد شود، و جسد او را در آغوش می او می پناه شاهد مصلوب شدن ، بی)».کردیم می

داستانهایی که . تر از عشق جنسی در بر دارد ادبیاتی عالی است، زیرا روابط میان والدین و فرزندان هیجانهایی عمیق

مجعوالتی «نقدان جز بعدها، به توسط کلسوس و دیگران، دربارة مریم و یک سرباز رومی شایع شد، به عقیدة همۀ م

داستانهاي دیگر، که البته به این مذمومی نیستند، داستانهایی هستند که عمدتاً در انجیلهاي . نیست» ناپخته
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مشکوك یا غیر شریعتی دربارة تولد عیسی در یک غار یا آغل، پرستش او توسط شبانان و مؤبدان، قتل عام بیگناهان، 

نه بولس و نه یوحنا از باکره زادگی . پذیرد ه از این شعر عامیانه رنجش نمیو فرار از مصر آمده است؛ ذهن آزمود

اي ناقض باکرگی، نسب عیسی را از طریق  رانند، با نسب نامه کنند، و متی و لوقا که از آن سخن می عیسی یاد نمی

رساند،  عیسی را به داوود می اي که نسب ظاهراً اعتقاد به باکره زادگی عیسی، بعد از عقیده. رسانند یوسف به داوود می

  .پیدا شده است

. عیسی را هنگامی که هشت ساله بود ختنه کردند. گویند انجیل نویسان دربارة دوران جوانی مسیح چندان سخن نمی

آید که عیسی این کسب خوشایند را مدتی  یوسف نجار بود و چون در این عصر حرفه معموال ارثی بود چنین برمی

او با صنعتگران ده خود، با زمینداران بزرگ، مباشران، و بردگان محیط روستایی خویش آشنا بود؛ . تعقیب کرده باشد

نسبت به زیباییهاي طبیعی روستا، لطف و رنگ گلها، و باروري خموشانۀ . شود در گفتارهاي وي بارها به آنها اشاره می

نکردنی نیست؛ وي ذهنی بیدار و کنجکاو داشت، داستان پرسشهایش از علما در معبد باور . درختان میوه حساس بود

همسایگانش . ولی وي از تعلیم و تربیت رسمی برخوردار نبود. رسد و در خاور نزدیک پسري دوازده ساله به بلوغ می

در کنیسه حاضر » تواند بخواند، حال آنکه هرگز به مدرسه نرفته است؟ چگونه است که این مرد می«: پرسیدند می

و مزامیر بیش از همه » هاي انبیا صحیفه«. داد کردند با لذتی آشکارگوش فرا می آنچه از اسفار نقل میشد و به  می

شاید صحیفۀ دانیال و کتاب خنوخ را نیز . گیري شخصیت او یاري داد اش رسوخ یافت و به شکل عمیقاً در حافظه

ح و روز قیامت و فرا رسیدن ملکوت خداوند خواند، زیرا تعالیم بعدي او از کشف و شهود آنان دربارة پیدایش مسی

  .گیرد سرچشمه می

هزاران یهودي با نگرانی انتظار رهانندة اسرائیل را . کرد از هیجان مذهبی اشباع بود هوایی که استنشاق می

سحر و جادو، فرشته و دیو، جن زدگی و جن گیري، معجزه و پیشگویی، غیبگویی و طالع بینی در همه . کشیدند می

رفتند؛ شاید داستان مؤبدان تن دردادنی ضروري در برابر اعتقادات طالع بینی آن  واقعیتهاي مسلم به شمار میجا 

همۀ یهودیان صالح فلسطین هر ساله به مناسبت عید فصح . پیمودند مدعیان اعجاز شهرها را می. عصر بوده است

ارة اسینیان و شیوة زندگی نیمه راهبانه و تقریباً کردند، بنابراین عیسی حتماً اطالعاتی درب سفري به اورشلیم می

هم، که در آن سوي اردن در پرایا سکونت داشتند و » نصرانیان«و احتمال دربارة فرقۀ  است؛بوداییشان داشته 

ولی آنچه در او شوق . ت بودند، چیزهایی شنیده بوداعتقادي به نیایش در هیکل نداشتند و منکر قدرت مطلقۀ شریع

.هاي یحیی، پسر الیصابات دختر عمومی مریم، بود و شور مذهبی برانگیخت، موعظه

ما معموال یحیاي تعمید دهنده را به شکل مردي . کند اي بتفصیل نقل می یوسفوس داستان این یحیی را تا اندازه

مرقس و متی یحیی را چنین توصیف . ریباً هم سن عیسی بوده استکنیم، اما برعکس، وي تق مسن تصویر می

داشت و کمربند چرمی بر کمر، و خوراك او از ملخ و عسل بري  این یحیی لباس از پشم شتر می«: کنند که می

کرده آمدند و به گناهان خود اعتراف  در این وقت اورشلیم و تمام یهودا و جمیع حوالی اردن نزد او بیرون می. بود می

وي از نظر ریاضت کشی مانند اسینیان بود، اما در این نکته با آنان تفاوت داشت » .یافتند و در اردن از وي تعمید می

اسینی، (ممکن است معادل یونانی واژة اسن ) تعمید دهنده(نام او، باپتیست . دانست که یک بار تعمید را کافی می

افزود، و به  بندوبار را می م تطهیر تمثیلی، تقبیح نفاق و ریا و زندگی بییحیی به این رس. بوده باشد) استحمام کننده

داشت که ملکوت  داد که خود را براي تحمل داوري روز واپسین آماده سازند، و اعالم می گناهکاران انذار و وعید می

درنگ  مسیح و ملکوت بی شدند، کردند و از گناه پاك می گفت که اگر سراسر یهودیه توبه می خداوند نزدیک است؛ می

  .رسیدند فرا می
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یا اندکی پس از آن عیسی به رودخانۀ اردن رفت تا به وسیلۀ » در سال پانزدهم سلطنت تیبریوس«: گوید لوقا می

گواه بر آن » حدود سی سال داشت«یک چنین تصمیمی از سوي مردي که در آن زمان . یحیی تعمید داده شود

مع هذا روشها و . تعلیمات خود او هم در اصل همان بود. قبول داشته است است که مسیح تعلیمات یحیی را

او شخصاً هرگز کسی را تعمید نداد؛ و هرگز در کنج خلوت زندگی نکرد بلکه در میان : خصلتش با او تفاوت داشت

ستور داد یحیی را جلیل د) فرماندار چهار شهر(اندکی بعد از این مالقات، هرودس آنتیپاس، تترارك . مردم به سر برد

کنند که زن خود را طالق  انجیلها بازداشت یحیی را به انتقاد وي از این عمل هرودس منتسب می. به زندان افکندند

یوسفوس علت بازداشت وي را ترس هرودس . داد و هرودیاس را، که هنوز زن قانونی فیلیپ برادر ناتنیش بود، گرفت

مرقس و متی در تعقیب . کند سیاسی زیر لفافۀ اصالح مذهبی باشد، ذکر می از اینکه مبادا قصد یحیی ایجاد شورش

کنند که در برابر هرودس رقصی چنان دلفریب کرد که وي  این قضیه داستان سالومه، دختر هرودیاس، را نقل می

ست، و تترارك با بنابراین داستان سالومه، به اصرار مادرش، سر یحیی را خوا. حاضر شد هر پاداشی بخواهد به او بدهد

هاي یوسفوس نیز  رود، و در نوشته در انجیلها سخنی از عشق سالومه به یحیی نمی. بی میلی خواستش را اجابت کرد

.از شرکت وي در قتل یحیی صحبتی نیست

III – رسالت  

عیسی به  و«: نویسد لوقا می» .کرد بعد از گرفتاري یحیی، عیسی به جلیل آمده به بشارت ملکوت خدا موعظه می«

تصویر مؤثري این ایدئالیست جوان را نشان » .داد و او در کنایس ایشان تعلیم می …قوت روح به جلیل برگشت

دهد که به نوبۀ خود در اجتماعی در ناصره به خواندن اسفار می پردازد و قسمتی از صحیفۀ اشعیاء نبی را انتخاب  می

  :کند می

د مرا مسح کرده است تا مسکینان را بشارت دهم، و مرا فرستاده است تا روح خداوند یهوه بر من است زیرا خداون

و جمیع ماتمیان را تسلی  …شکسته دالن را التیام بخشم، و اسیران را به رستگاري و محبوسان را به آزادي ندا کنم 

  .بخشم

ه امروز این نوشته در آنگاه بدیشان شروع کرد ک. بود چشمان همۀ اهل کنیسه بر وي دوخته می«: افزاید لوقا می

شد تعجب  و همه بر وي شهادت دادند و از سخنان فیض آمیزي که از دهانش صادر می. گوشهاي شما تمام شد

وقتی خبر آمد که سر یحیی بریده شده است، و مریدانش در جستجوي رهبر جدیدي هستند، حضرت » .نمودند

حتیاط به روستاهاي آرام رفت، و همیشه از مباحثات نخست از سر ا. عیسی بار این رهبري و خطر آن را پذیرفت

برخی از شنوندگانش تصور . سپس با جرئت روزافزونی توبه، ایمان، و رستگاري را بشارت داد. کرد سیاسی احتراز می

  .کردند که وي خود یحیی است که از میان مردگان برخاسته است می

کرد، آن هم نه تنها از آن رو که گزارشهاي رسیده از کسانی است توان او را به عینه و چنانکه بود تصویر  دشوار می

اي وابسته به  فراتر از آن، بدان جهت که میراث اخالقی و آرمانهاي خود ما نیز به اندازه  پرستیدند، بلکه، که او را می

ده خاطر احساس اوست و چنان از روي الگوي وي شکل گرفته است که از یافتن کوچکترین نقصی در او خود را رنجی

حساسیت مذهبیش چنان شدید بود که آن کسانی را که در دیدگاه او سهیم نبودند بشدت محکوم . کنیم می

  در انجیلها عبارات تلخی هست که با هر آنچه دربارة. ایمانی از سر هر تقصیري ممکن بود درگذرد جز بی. ساخت می

تدقیق، هراسناکترین افکار معاصرانش را دربارة دوزخی ابدي  وي گویا، بی تفحص و. ایم ناسازگار است مسیح شنیده

در » جایی که کرم ایشان نمیرد و آتشی خاموش نیابد«ایمانان و گناهکاران توبه نکرده در  برگرفته است که در آن بی

کین یابد براي تس گوید که اجازه نمی وي بی هیچ اعتراض از مرد بینوایی در بهشت سخن می. عذاب خواهند بود

حکم مکنید تا «: گوید او بزرگوارانه می. اي آب بر زبانش بریزد عطش ثروتمندي که به دوزخ فرستاده شده است قطره
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آورد  ولی خود مردم و شهرهایی را که بشارت او را نپذیرفتند، و درخت انجیري را که میوه نمی» بر شما حکم نشود،

او بیشتر داراي تعصب یک پیامبر عبري بود تا آرامش وارستۀ  .وي با مادرش نیز کمی خشن بوده است. نفرین کرد

اش انسانیت عمیقش را  گاهی خشم بجا و عادالنه. ساخت ور می آتش اعتقادهایش او را شعله. یک عارف یونانی

کرد؛ خطاهاي وي بهایی بود که براي ایمان پرشورش پرداخت، ایمانی که قادرش ساخت جهان را تکان  دار می خدشه

نویسان هم  از او هیچ تصویري در دست نداریم و انجیل. از اینها که بگذریم، او دوست داشتنی ترین انسانها بود .دهد

ولی در کنار جاذبۀ روحانیش، حتماً خوش سیما هم بوده است که توانسته است . کنند شکل و شمایل او را وصف نمی

یابیم که حضرت عیسی نیز  برخی کلمات پراکنده در میاز . آنهمه زن را نیز مانند مردان به سوي خود جلب کند

کرده است، و  پوشیده است، کفشهاي چوبی به پا می اي زیر شنل می مانند دیگر مردان آن عصر و آن سرزمین نیمتنه

. نهاده است رسید بر سر می هایش می محتمال، براي جلوگیري از تابش آفتاب، سرپوشی از پارچه که تا روي شانه

این نکته که تنها یوحنا . انگیخت یافتند که ایثاري بیدریغ در آنان برمی آمیز می از زنان در او محبتی شفقت بسیاري

توان گفت  تواند دلیلی بر عدم صحت آن باشد، زیرا نمی کند نمی قصۀ زنی را که در عین عمل زنا گرفته شده ذکر می

ش جعل کرده است و در ضمن با خصلت مسیح هم مطابقت یوحنا این قصه را به عنوان تأییدي بر شیوة خدا شناسی

اي  قصۀ دیگري که به همین زیبایی است و خارج از قوة ابداع انجیل نویسان است، شرح داستان فاحشه .داردکامل 

زند، با روغن آمیخته به مر  پذیرد، در برابر وي زانو می از میکاران را با آغوش ب است که، هیجانزده از اینکه عیسی توبه

عیسی دربارة . کند دهد، و با موهایش آنها را خشک می مالد، و به اشک چشم آنها را شستشو می قیمتی پاهایش را می

شود که  همچنین روایت می» .گناهان او که بسیار است آمرزیده شد زیرا که محبت بسیار نموده است«: گوید وي می

ایشان را در آغوش کشید و دست بر ایشان «: مادران کودکان خود را نزد او آوردند تا وي ایشان را لمس نماید و وي

او را از جمله در حالی . عیسی، برخالف انبیا، اسینیان، و یحیاي تعمید دهنده زاهد مرتاض نبود».نهاد و برکت داد

برد و،  به سر می» باجگیران و گناهکاران«بیند، با  ن عروسی تهیه میکنند که شراب فراوان براي یک جش توصیف می

دشمن شادمانیهاي سادة زندگی نبود، گرچه در مورد تمایل جنسی مرد . پذیرد مریم مجدلیه را به مصاحبت خود می

مع جست؛  گاهی در ضیافتهاي اغنیا شرکت می. داد به زن نرمش ناپذیري شدیدي، خالف طبیعت آدمی، نشان می

شدند و مورد تحقیر  هذا، به طور کلی، معاشرت با بینوایان، و حتی معاشرت با افرادي را که تقریباً نجس محسوب می

چون پی برد که اغنیا هرگز او را قبول نخواهند کرد، نویدهایش را بر پایۀ . داد صدوقیان و فریسیان بودند ترجیح می

عیسی فقط از این . بخشید را در ملکوتی که فرا می رسید برتري می یک دگرگونی استوار ساخت که بینوایان و ضعفا

داد، و از نظر دلرحمی، شبیه قیصر بود؛ اما از هر حیث دیگر، مانند  جنبه که خود را در کنار طبقات پایین قرار می

مانها و قوانین قیصر امیدوار بود با تغیر ساز! بینی، خصلت، و عالیق یک دنیا فاصله میان آن دو وجود داشت جهان

قیصر نیز بر خشم . خواست با تغییر مردم سازمانها را از نو بسازد و از قوانین بکاهد مردم را دگرگون کند؛ مسیح می

بهره نبود؛ به  عیسی از هوشمندي بی. گرفتن توانا بود، ولی هیجاناتش همواره در مهار قوة ادراك روشنش بود

هیچ . داد با مهارت یک نفر حقوقدان، و در عین حال از روي حکمت، پاسخ میپرسشهاي دامگسترانۀ فریسیان تقریباً 

ولی قدرت ذهنی وي روشنفکرانه نبود و بستگی به . توانست حتی در رویارویی با مرگ او را مشوش سازد کس نمی

م ادعا نداشت عال. گرفت میزان دانشش نداشت، بلکه از حدت مخیله، شدت احساس، و وحدت مقصود نشأت می

داشت تواناییهایش را  شد؛ فقط شور و شوق بسیارش او را بر آن می مطلق است، و از برخی حوادث در شگفت می

 اما با این وصف معجزاتی که به وي نسبت داده .آمدبیش از حد واقع بپندارد، نظیر آنچه در اورشلیم و ناصره پیش 

.شود بر استثنایی بودن تواناییهایش داللت دارد می
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. اند ـ یعنی تأثیر یک روح قوي و مطمئن بر ارواح تأثرپذیر احتماال معجزات مسیح در بیشتر موارد نتیجۀ تلقین بوده

. یافت گرفت و بیمار بهبود می با لمس امیدوارانۀ او ناتوان نیرو می. حضور عیسی خود به منزلۀ دارویی تقویتی بود

اي  تواند دلیلی بر افسانه ها یا تاریخ دربارة اشخاص دیگري هم نقل شده است، نمی اینکه داستانهاي مشابهی در افسانه

توان  هاي مشابهی را می به استثناي چند مورد، این معجزات غیر قابل باور نیستند؛ پدیده. بودن معجزات عیسی باشد

مشاهده کرد، و مسلماً در عهد حضرت عیسی نیز در اپیداوروس و در دیگر مراکز شفاي روانی  لوردتقریباً هر روز در 

جنبۀ . اند کرده داده است؛ حتی حواریون هم از این گونه شفاها می هایی رخ می دنیاي باستان چنین پدیده

داد که شفا  کسانی نسبت می» ایمان«اوال خود عیسی شفاهایش را به : دهد روانشناختی معجزات را دو نکته نشان می

نگریستند و به قواي استثناییش  به او می» پسر نجار«یافتند؛ ثانیاً در ناصره، ظاهراً به علت اینکه مردم به چشم  می

ر در وطن و خانۀ نبی بیحرمت نباشد مگ«: گوید باور نداشتند نتوانست معجزه کند؛ و هم از این روست که می

؛ به عبارت دیگر، مریم از بیماریها و »هفت دیو را از وي بیرون کرد«شود که  دربارة مریم مجدلیه گفته می» .خویش

این حالت وي ظاهراً در . کشید رنج می) آورد را به یاد انسان می» جن زدگی«این کلمه نظریۀ (هاي عصبی  قبضه

یسی را مانند کسی که او را احیا کرده و حضورش براي تندرستیش یافت؛ بدین جهت ع حضور عیسی تسکین می

در مورد دختر یائیروس عیسی صریحاً گفت که کودك نمرده است بلکه در خواب است . داشت ضرور است، دوست می

عیسی براي بیدار کردنش نرمی معمول خود را به کار نبرد، بلکه آمرانه . ـ شاید منظورش نوعی غش عصبی بوده است

هایی صرفاً طبیعی تلقی  البته منظور آن نیست که عیسی خود معجزاتش را پدیده» !دخترك برخیز«: فرمان داد

ما . آورد کرد که این معجزات را فقط به یاري روحی االهی که در وجود اوست به جا می کرد؛ او حس می می

اي که  توانیم براي نیروهاي بالقوه هنوز نمی توانیم بگوییم که وي در این تصور خود برخطا بوده است، همچنانکه نمی

خود عیسی پس از معجزاتش ظاهراً احساس فرسودگی روانی . در فکر و ارادة بشر نهفته است حد و مرزي معین کنیم

کسانی را که . کرد زد و پیروانش را از پخش خبر معجزات منع می او با اکراه به معجزه دست می. کرده است می

که نشان » معجزاتی«کرد و متأسف بود از اینکه حتی حواریونش اساساً به خاطر  ستند سرزنش میخوا می» برهان«

.دهد قبولش دارند می

. حواریون وي به هیچ روي از آن دست آدمها نبودند که انسان ممکن است براي دگرگون کردن جهان برگزیند

آنها آشکارا . کنند خطاهایشان را با صداقت عیان می دهند و انجیلها با واقعبینی اختالفات خصایل آنان را نشان می

دهد که در روز داوري واپسین روي دوازده تخت  طلب بودند؛ عیسی براي آرام ساختنشان به آنان وعده می جاه

وقتی که یحیاي تعمید دهنده به زندان افتاد، یکی از . خواهند نشست و دوازده قبیلۀ اسرائیل را داوري خواهند کرد

) سنگ(انش به نام آندرئاس به عیسی پیوست و برادر خود شمعون را با خود آورد که عیسی وي را سفاس شاگرد

اي کامال انسانی دارد؛ فعال، جدي، بخشنده،  پطرس چهره.ترجمه کردند ) پطرس(نامید و یونانیها آن را به پتروس 

همین حال را دو فرزند . ن دریاچۀ جلیل بودندآندرئاس و او از ماهیگیرا. حسود، و گاهی تا سر حد بزدلی ترسو بود

هر چهار تن پیشۀ خود را رها کردند تا در پیرامون عیسی محفل کوچکی از اصدقا . زبدي، یعقوب و یوحنا، داشتند

یعنی کارمند دولت بود؛ بنابراین منتسب به روم و بدین » باجگیر«متی در شهر سرحدي کفرناحوم . تشکیل دهند

هر دوازده تن . یهوداي اسخریوطی تنها حواري است که اهل جلیل نبود.ر یهودي تشنۀ آزادي بودجهت مورد کینه ه

اي که عیسی را در سیر و سفر  آنان در طول دوره. اموال خود را در میان نهادند و یهودا را مأمور ادارة آن کردند

و آنجا از کشتزارهاي سر راه تأمین  بردند، غذایشان را اینجا کردند در روستاها به سر می تبشیریش دنبال می

به این دوازده تن عیسی هفتاد و دو شاگرد نیز افزود و . پذیرفتند نوازي گرویدگان و دوستان را می کردند، و مهمان می

دان،  کیسه، توشه«به آنان سفارش کرده بود که . آنها را دو به دو راهی شهرهایی کرد که قصد بازدید از آنها را داشت
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این زنان از آنها نگاهداري . زنان مهربان و پارسا نیز به حواریون و شاگردان پیوستند» .ها با خود برمداریدو کفش

کردند و مواظبتهاي زندگانی خانگی را، که در زندگی مردها مایۀ بزرگترین تسلی است، دربارة آنها به جا  می

د بود که حضرت عیسی بشارتش را به جهانیان ابالع سوا با دست این گروه کوچک از اشخاص خاکسار و بی. آوردند می

.کرد

IV – بشارت  

هایی که به اشارت و من غیر مستقیم  با قصه: کرد عیسی تعلیماتش را با سادگیی در خور شنوندگانش بیان می

هات و برد، و با تشبی کرد، با پندهاي اخالقی گیرا که به جاي استداللهاي منطقی به کار می مطالبش را مفهوم می

گرفت در مشرق  قالب تمثیلی که او به کار می. شود استعاراتی به همان اندازه درخشان که در آثار ادبی دیگر یافت می

شاید نادانسته، برگرفته از ابنیا، مؤلفان مزامیر، یا ربنها   زمین یک شیوة معمول بود، و بعضی از تشبیهات گیراي او،

ل زندة تخیل، و صمیمیت گرم روحش گفتار او را به پایۀ الهام آمیزترین شعر بود؛ مع هذا، سرراست بودن بیان، حا

نماید؛ بعضی دیگر تند و تیز،  برخی از سخنانش مبهم است، و برخی دیگر در بادي امر نادرست می. رسانید می

  .آنها نمونۀ ایجاز، روشنی و نیروي گفتار است آمیز و تلخ است؛ و تقریباً همۀ کنایه

تاریخ «یحیاي تعمید دهنده بود، که خود برگرفته از صحیفۀ دانیال و کتاب خنوخ بود؛ » بشارت«کار وي  نقطۀ آغاز

گفت ملکوت خداوند نزدیک است؛ بزودي خداوند به فرمانروایی بدي در روي زمین پایان  وي می ».نداردجهش 

زمان توبه به پایان . آید تا همۀ بشریت را، از زنده و مرده، دادرسی کند می» روي ابرهاي آسمان«نسان دهد؛ پسر ا می

اند وارث ملکوت  پرستند، و به پیامبر او ایمان آورده اند، زندگی عادالنه دارند، خدا را می کرده  رسد، کسانی که توبه می

  .رسند ج و مرگ رسته است به قدرت و به افتخار میخواهند شد و در دنیایی که سرانجام از هر بدي و رن

داد و از این رو اکنون دشواریهاي  ها به گوش شنوندگان آشنا بود، مسیح آنها را شرح و بسط نمی چون این اندیشه

مقصودش از ملکوت چه بود؟ بهشتی آسمانی؟ ظاهراً خیر، زیرا حواریون و . شود بسیار در مفاهیم وي یافت می

این سنت یهود بود که مسیح به ارث برد؛ و او به . ستین همگی انتظار ملکوتی در روي زمین داشتندعیسویان نخ

ملکوت تو بیاید، ارادة تو همچنانکه در آسمانها «: داد که این گونه پدر آسمانی را ستایش کنند پیروان خود تعلیم می

: ل یوحنا این سخن را در دهان عیسی گذاشتفقط بعد از آنکه این امید پژمرد، انجی» .بر زمین نیز کرده شود

پس آیا مقصودش از ملکوت حالتی روحی، یا آرمانشهري مادي بود؟ گاهی از » .پادشاهی من از این جهان نیست«

ملکوت خداوند در میان «شوند؛  گفت که پاکان و معصومان به آن نایل می ملکوت به عنوان حالتی روحی سخن می

کرد که در آن حواریون فرمانروایند و  به صورت یک جامعۀ پر از سعادت آینده تصویر میگاهی هم آن را » .شماست

گویا فقط به . دارند اند پاداشی صد چندان دریافت می آن کسانی که به خاطر مسیح چیزي بخشیده یا رنجی کشیده

عنوي آمادگی و بهایی طور استعاره کمال معنوي را به ملکوت همانند کرده است و مقصودش آن بوده که کمال م

است که باید براي ملکوت پرداخت، شرط الزم براي نفوس رستگاري است که هنگام تحقق ملکوت در آن خواهند 

گوییم که بعد از این از عصیر انگور نخورم تا آن روزي  هر آینه به شما می«. ملکوت کی فرا خواهد رسید؟ بزودي .بود

گویم تا پسر انسان  زیرا هر آینه به شما می«: گفت عیسی به پیروان خود می ».که در ملکوت خدا آن را تازه بنوشم

گویم  هر آینه به شما می«: اندازد بعداً این موعد را کمی عقب می» .نیاید، از همۀ شهرهاي اسرائیل نخواهید پرداخت

» .موت را نخواهند چشید آید، ذائقۀ که بعضی در اینجا حاضرند که تا پسر انسان را نبینند که در ملکوت خود می

: کرد در لحظات حساستر به حورایون چنین اخطار می» .این نسل از میان نخواهد رفت تا آنکه این چیزها کرده شود«

پیش از حلول » .ولی از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچ کس اطالع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم«

ی با مملکتی زیرا قومی با قومی و مملکت …جنگها و اخبار جنگها را خواهید شنیدو «: هایی خواهد بود ملکوت نشانه
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آنگاه شما را به مصیبت سپرده، خواهند کشت  …ها در جایها پدید آید مقاومت خواهند نمود، و قحطیها، وباها، زلزله

جهت افزونی گناه محبت  و به. و از یکدیگر نفرت گیرند و بسا انبیاء کذبه ظاهر شده بسیاري را گمراه کنند …

کوت را منوط به گرایش انسان به سوي خدا و عدالت قلمداد گاهی عیسی حلول مل» .بسیاري سرد خواهد شد

  .دانست معموال این فرا رسیدن را کار خداوند و عطیۀ ناگهانی و اعجاز آمیز عنایت االهی می. کرد می

در . اند اند و عیسی را یک نفر انقالبی اجتماعی پنداشته هبسیاري ملکوت را یک مدینۀ فاضلۀ کمونیستی تعبیر کرد

مسیح آشکارا انسانی را که هدف اصلیش در زندگی گردآوردن پول و . انجیلها قراینی برله چنین دیدگاهی هست

داد، و متقابال  سیر شکمان را به گرسنگی و بدبختی وعید و انذار می او ثروتمندان و. شمرد تجمل است حقیر می

به ثروتمندي که از او پرسید . داد وایان را به سعادت ابدي که ملکوت برایشان به ارمغان خواهد آورد تسلی میبین

و آمده مرا  …مایملک خود را بفروش و به فقرا بده «: عالوه بر رعایت احکام عشره چه باید بکند، مسیح پاسخ داد

در . کردند بی روابط موجود میان غنی و فقیر تعبیر میظاهراً حواریون ملکوت را به دگرگونی انقال» .متابعت نما

و در همه چیز «دي خواهیم دید که چگونه آنها و عیسویان نخستین یک گروه کمونیستی تشکیل دادند قسمتهاي بع

اتهامی که بر اساس آن حضرت عیسی را محکوم کردند این بود که وي توطئه چیده است تا خود » .بودند شریک می

.شود» هودیانپادشاه ی«

عیسی با متی، که به شغل خود . تواند موافق مقصودش از عهد جدید دلیل بیاورد کار نیز می ولی یک نفر محافظه

کند، در نهضت یهود  هیچ گونه انتقادي از دولت کشوري نمی. شود داد، دوست می یعنی کارمندي دولت روم ادامه می

اي بوي انقالب سیاسی از آن به  کند که ذره می و مدارایی را توصیه میجوید، و همواره نر براي آزادي ملی شرکت نمی

  اش دربارة قصه» .مال قیصر را به قیصر ادا کنید و مال خدا را به خدا: کرد که فریسیان را تشویق می. رسد مشام نمی

حمله به ربا یا متضمن » غالمان خود را طلبید و اموال خود را بدیشان سپرد«مردي که پیش از عزیمت به سفر 

عیسی آشکارا عمل غالمی را که ده مینا . بردگی نیست، بلکه، به عکس، نشانۀ مسلم گرفتن نهادهاي موجود است

کند؛ و عمل آن  امانتی آقایش را به کار انداخت و سبب شد که ده میناي دیگر سود بدهد تأیید می) ششصد دالر(

کند، و این کلمات عتاب  ثمر گذاشت سرزنش می گشت صاحبش بیغالمی را که یک میناي امانتی آقایش را تا باز

به هر که دارد، داده خواهد شد و هر که ندارد حتی آنچه دارد نیز از او گرفته «: گذارد آمیز را در دهان آن ارباب می

در . ر استاي عالی از قاعدة بازا اي عالی از تاریخ جهان نباشد، دست کم خالصه این جمله اگر خالصه» .خواهد شد

که به یکی از آنان که بیش از یک ساعت کار نکرده بود » کردند علیه کارفرمایشان زمزمه می«تمثیلی دیگر، کارگران 

آیا مرا «: دهد مسیح این پاسخ را به کارفرما نسبت می. داد که تمام روز زحمت کشیده بودند همان مزد کسانی را می

بینوایان «: عیسی ظاهراً در فکر آن نبوده است که به فقر پایان دهد» بکنم؟جایز نیست که از مال خود آنچه بخواهم 

مانند همۀ پیشینیان، در نظر او نیز امري بدیهی است که یک نفر برده وظیفه دارد به » .را شما همواره با خود دارید

او به بنیانهاي » .ابدخوشا به حال آن غالمی که چون آقایش آید او را در حین کار مشغول ی«: آقایش خدمت کند

به زور ملکوت آسمان را «خواهند  کند، برعکس نفوس پرحرارتی را که می اقتصادي یا سیاسی موجود حمله نمی

تر بود که بدون آن هر گونه اصالحی  کرد انقالبی به مراتب عمیق انقالبی که او جستجو می. سازد محکوم می» بربایند

توانست دل انسان را از امیال خودپرستانه، از ستم و آز پاك کند، در آن صورت  اگر او می. ماند سطحی و زودگذر می

رفتند و بدنبالشان  تمام نهادهایی را که ریشه در آز و خشونت داشتند از میان می و  آمد، مدینۀ فاضله خود به خود می

ابر آن همۀ انقالبهاي دیگر صرفاً ترین انقالبهاست، انقالبی که در بر چون چنین انقالبی عمیق. نیز نیاز به قوانین

کنند، مسیح به این مفهوم روحانی  اي براي از میدان به در کردن طبقۀ دیگر و ادامۀ استثمار جلوه می کودتاي طبقه

.بزرگترین انقالبی تاریخ بود



١۶١٠

بر نزدیک  قانون اخالقی او. دستاورد او مستقر ساختن یک دولت جدید نبود، بلکه طرح بنیان اخالقی آرمانی بود

. بودن زمان فرا رسیدن ملکوت مبتنی بود، و با این هدف طراحی شده بود که انسان را شایستۀ ورود به آن گرداند

شان از فروتنی، فقر، مدارا، و آرامش بر همین مبنا بودند؛ و به  هم با آن ستایش بیسابقه» نویدهاي سعادت ابدي«

هاي  و نه نمونه(یلی دراز کردن و شبیه شدن به کودکان خردسال همچنین توصیۀ مبنی بر گونۀ دیگر را براي س

اعتنایی به ملزومات اقتصادي و مالکیت و دولت؛ و ترجیح دادن تجرد بر تأهل؛ و دستور ترك هر گونه  ؛ و بی!)تقوا

زنانی شایستۀ  اینها قواعدي براي زندگی معمولی نبود، بلکه نظامی نیمه رهبانی بود در خور مردان و: پیوند خانوادگی

. رسید و در آن قانون، ازدواج، روابط جنسی، مالکیت، و جنگ وجود نداشت گزینش خدا براي ملکوتی که قریباً فرا می

به «ستود، حتی کسانی را که  می» کنند خانه، خویشاوند، برادر، زن و فرزند را ترك می«حضرت عیسی کسانی را که 

؛ البته بدیهی است این احکام شامل یک اقلیت مذهبی فداکار بود نه »ندا خاطر ملکوت خداوند خود را خصی کرده

این قوانین اخالقی از نظر هدف محدود، ولی از نظر دامنه جهانشمول بودند، زیرا مفهوم برادري و . یک جامعۀ پایدار

خالق آرمانی مسیح ا. بست را دربارة بیگانگان و دشمنان نیز مانند دوستان و همسایگان به کار می» قانون زرین«

، و نه فقط در گفتار، که در هر »در روح و حقیقت«رؤیاي روزي را داشت که انسانها دیگر خدا را نه در معابد، که 

  .کردار خود خواهند پرستید

موضوع محوري . هاي اخالقی تازگی داشت؟ غیر از ترتیب و تنظیم آنها هیچ چیزشان تازگی ندارد آیا این اندیشه

از دیر زمانی . ، یعنی روز داوري و ملکوت آینده، از یک قرن پیش از آن در میان یهودیان مطرح بودموعظۀ مسیح

، »همسایۀ خود را مثل خویشتن محبت نما«: شریعت در تالش تلقین مفهوم برادري بود؛ در سفر الویان آمده است

سفر خروج بر » .ا مثل خود محبت نماغریبی که در میان شما مأوا گزیند مثل متوطنی از شما باشد و او ر«حتی 

اگر گاو یا االغ دشمن خود را یافتی که گم شده باشد البته «: یهودیان مقرر کرده بود که به دشمنانشان نیکی کنند

اگر االغ دشمن خود را زیر بارش خوابیده یافتی و از گشادن او روگردان هستی، البته آن را . آن را نزد او باز بیاور

اشعیا و هوشع شروع کرده . انبیا نیز یک زندگانی نیک را برتر از رسوم و شعایر قرار داده بودند» .اید بگشاییهمراه او ب

» قانون زرین«هیلل، مانند کنفوسیوس ، . بودند به اینکه یهوه را از ارباب خشم و جنگ، به خداي محبت مبدل کنند

سنن پر مایۀ اخالقی ملتش را به ارث برده و چرا آنها را به  شود عیسی را سرزنش کرد که چرا نمی. را تقریر کرده بود

.کار بسته است

گیرد، و مانند  دانست که در اندیشۀ انبیا سهیم است، کار آنان را دنبال می تا دیر زمانی مسیح خود را یک یهودي می

حصراً به شهرهاي یهودي کرد من پیروانی را که مأمور ترویج بشارتش می. کند آنها فقط براي یهودیان موعظه می

بدین جهت پس از رحلتش، حواریون در » .در راه امتها مروید و در بلدي از سامریان داخل نشوید«: داشت گسیل می

خورد به وي  هنگامی که عیسی به یک زن سامري نزدیک چاه بر می. تردید داشتند» کفار«به دنیاي » مژده«بردن 

اصوال نباید سخنانی را مبناي داوري او قرار دهیم که فرد دیگري که خود در گرچه » .نجات از یهود است«: گوید می

وقتی که یک زن کنعانی از . کند آن موقع حاضر نبوده و تقریباً شصت سال بعد آن را نوشته است، از زبان او نقل می

م مگر به جهت گوسفندان ا فرستاده نشده«: گوید ورزد و می خواهد که دخترش را شفا بخشد، ابتدا امتناع می او می

اي را  خود را به کاهن بنما و آن هدیه«: گوید به یک جذامی که از او شفا گرفته است می» .گمشدة خاندان اسرائیل

آنچه را که کاتبان و فریسیان به شما گویند نگاه دارید و به جا آورید، لیکن مثل اعمال » «.که موسی فرمود بگذران

کرد بر کندن بنیان شریعت یهود  مانند هیلل، قصدش از تغییر و تبدیالتی که پیشنهاد میعیسی نیز، » .ایشان نکنید

» .ام تا باطل نمایم بلکه تا تمام کنم را باطل سازم؛ نیامده» صحف انبیا«ام تا تورات یا  گمان مبرید که آمده«: نبود

مع هذا، وي به نیروي  ».گردداز تورات ساقط  نقطهلیکن آسانتر است که آسمان و زمین زایل شود از آنکه یک «
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به شریعت این حکم را افزود که براي ملکوت، باید با زندگی عادالنه، . شخصیت و احساسش همه چیز را دگرگون کرد

تر کرد، ولی از سوي دیگر با  در مورد مسائل جنسی و طالق شریعت را سفت و سخت . اده آماده شدمهربانانه و س

سبت به جهت انسان مقرر شد نه «آمرزش و مفغرت سهلتر آن را مالیمتر ساخت، به فریسیان خاطر نشان کرد که 

وي به . ها را از قلم انداخت زهقوانین مربوط به خوراك و پاکیزگی را تعدیل کرد، و بعضی رو» .انسان براي سبت

اي را  مذهب، که به صورت آیینی تشریفاتی درآمده بود، دوباره مهفوم درست کرداري را باز گردانید، و طاعت و صدقه

آورد  گاهی این حس را در انسان به وجود می. باشد و تشییع و تدفین تجمل آمیز را محکوم کرد» به روي دریا«که 

  .گردد ر فرا رسیدن ملکوت نسخ میکه شریعت یهود بر اث

تواند گناهان را  ورزیدند و بخصوص این ادعاي او که می هاي یهودي، جز اسینیان، با بدعتهایش مخالفت می همۀ فرقه

دیدند با کارگزاران منفور روم و با زنان بدنام  از اینکه می. کرد ببخشد و به نام خدا سخن گوید آنها را خشمگین می

نگریستند؛  کاهنان هیکل و اعضاي سنهدرین فعالیتهاي او را با بدگمانی می. شدند می د، سخت منزجرکن معاشرت می

و درست همان گونه که هرودس به یحیی مظنون بود، آنها نیز فعالیتهاي وي را سرپوشی بر یک انقالب سیاسی 

ه از مسئولیت خود در حفظ نظم اجتماعی ترسیدند که مبادا پروکوراتور رومی آنها را متهم سازد ک دیدند؛ آنها می می

از وعدة حضرت عیسی مبنی بر انهدام هیکل اندکی متوحش بودند و اطمینان نداشتند که این سخن . ورزند غفلت می

:تاخت عیسی نیز، به نوبۀ خود، با جمالت نیشدار و تلخ به آنان می. اي بیش نیست استعاره

به یک  خواهند آنها را نهند و خود نمی بندند و بر دوش مردم می را می بارهاي گران و دشوار …کاتبان و فریسیان

حمایلهاي خود را عریض و دامنهاي . کنند تا مردم ایشان را ببینند و همۀ کارهاي خود را می. انگشت حرکت دهند

اي بر شما و …هاي صدر در کنایس را دوست دارند  باال نشستن در ضیافتها و کرسی. قباي خود را پهن می سازند

اعظم اعمال شریعت یعنی عدالت و  …جهال و کوران اي  …اي راهنمایان کور …اي کاتبان و فریسیان ریاکار

 ….نمایید و درون آنها مملو از ظلم و جبر است بیرون پیاله و بشقاب را پاك می …اید رحمت و ایمان را ترك کرده

نمایید، لیکن باطناً از  ظاهراً به مردم عادل می …!باشید یاي کاتبان و فریسیان ریاکار که چون قبور سفید شده م

! اي ماران. پس شما پیمانۀ پدران خود را لبریز کنید. فرزندان قاتالن انبیا هستند …. کاري و شرارت مملو هستیدریا

لکوت خدا ها قبل از شما داخل م باجگیران و فاحشه …چگونه از عذاب جهنم فرار خواهید کرد؟ ! و اي افعی زادگان

  .گردند می

آیا حضرت عیسی دربارة فریسیان منصف بود؟ شاید در میان آنان کسانی بودند که در خور چنین تقبیحی بودند، آن 

ولی . عدة بسیار که، مانند عیسویان بیشمار چند قرن بعد، زهد ظاهري را جایگزین عنایت باطنی کرده بودند

به احتمال زیاد، عدة کثیري از اعضاي . تر کردن شریعت قایل بودند نسانی فریسیان بسیاري هم بودند که به تبدیل و ا

گرفت  پنداشتند آن آیینهاي تشریفاتی را که عیسی نادیده می این فرقه مردمانی صمیم، خوب، و شریف بودند که می

ظ یگانگی یهودیان، نبایستی به نفسه قضاوت کرد، بلکه باید آنها را جزئی از قوانینی در نظر گرفت که در خدمت حف

کردند و از  برخی از فریسیان با عیسی همدردي می. و سرافرازي و شایستگی آنان در میان دنیاي خصم است

یکی از مدافعان عیسی، موسوم به نیکودموس، از   .کردند شد، آگاهش می هایی که علیه جان او چیده می توطئه

  .فریسیان ثروتمند بود

. ین روزافزونی بود که عیسی به مسیح بودن خود یافت و آنها را صریحاً اعالم کردحاصل یق  قطع نهایی رابطه،

اي است که از دیر  کم معتقد شدند که رهاننده دانستند؛ کم پیروانش نخست او را جانشین یحیاي تعمید دهنده می

از او . وي زمین برقرار سازدکشیدند تا اسرائیل را از یوغ روم نجات دهد و سلطنت خداوند را ر زمانی انتظارش را می

وي این پرسشها را رد » خداوندا آیا در این وقت ملکوت را بر اسرائیل باز برقرار خواهی ساخت؟«: می پرسیدند
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و » .از شما نیست که زمانها و اوقاتی را که پدر در قدرت خود نگاه داشته است بدانید«: داد کرد و چنین پاسخ می می

. داد نیز جوابهاي مبهم می» آیا تو آن کسی هستی که باید بیاید؟«: پرسیدند ده که از او میبه فرستادگان تعمید دهن

پنداشتند منصرف  براي اینکه پیروان خود را از استنباطی که دربارة او داشتند، یعنی او را یک مسیح سیاسی می

مع هذا، اندك اندك، انتظار پر شور  .سازد، هر گونه ادعایی را مبنی بر اینکه از نسل داوود پیامبر است، رد کرد

اي که در وجود خویش یافت، گویا او را قانع ساخت که خداوند او را، نه براي  العاده پیروانش و تواناییهاي روانی فوق

در . احیاي حاکمیت یهودا، بلکه براي آماده گردانیدن مردم جهت سلطنت خداوند بر روي زمین فرستاده است

از چه سبب مرا نیکو گفتی و حال آنکه «: پرسید می. سازد می» اب«ود را همانند و نه برابر با انجیلهاي نظیر نه خ

خواهم، بلکه آنچه تو  نه آنچه من می«: گوید در دعاي خویش در جتسمانی می» .کسی نیکو نیست جز خدا

برد، بدواً بی آنکه مقصود عیسی به کار   را که دانیال مترادف مسیح کرده بود،» پسر انسان«اصطالح » .خواهی می

و » .پسر انسان مالک روز سبت نیز هست«: ولی سرانجام، در اظهارات ذیل، خود را مصداق آن گردانید  خودش باشد،

» پدر«گاهی عیسی خدا را به معنایی منحصر به شخص خودش . این موضوع به نظر فریسیان کفر وحشتناکی آمد

گفت و ظاهراً مقصودش این بود که به واسطۀ  سخن می» پدر من«یز مشخصاً از اي از موارد ن نامید، ولی در پاره می

داشت که شاگردانش او را مسیح بخوانند، اما در قیصریه فیلیپی بر  دیرزمانی روا نمی. اي خاص پسر خداست درجه

از وفاتش به هنگامی که روز دوشنبۀ پیش . خواند، صحه گذاشت» مسیح، پسر خداوند زنده«گفتۀ پطرس که او را 

با این مضمون به او درود » تمامی شاگردانش«اورشلیم نزدیک شد تا پیام واپسین خود را خطاب به مردم بگوید، 

و چون برخی از فریسیان از او خواستند که شاگردانش » !آید به نام خداوند مبارك باد آن پادشاهی که می«: فرستادند

در انجیل چهارم » .یم اگر اینها ساکت شوند هر آینه سنگها به صدا آیندگو به شما می«: را نهیب نماید، پاسخ داد

ظاهراً پیروانش هنوز او را به دیدة یک مسیح . استقبال کرد» پادشاه اسرائیل«مذکور است که جمعیت او را به عنوان 

و شادي بود که سبب  همین هلهله. دهد سازد و سیادت را به یهود می نگریستند که قدر روم را واژگون می سیاسی می

.هالکت عیسی به عنوان یک فرد انقالبی گشت

V – مرگ و تبدل  

جلوخان . آمدند تا قربانی پیشکش هیکل کنند عدة زیادي از یهودیان در اورشلیم گرد می. عید فصح فرا می رسید

ي رایج محلی را با ها هیکل آکنده از هیاهوي فروشندگان کبوتر و حیوانات قربانی دیگر و صرافانی بود که سکه

کرد،  عیسی، که فرداي ورودش به اورشلیم از هیکل بازدید می. کردند هاي بت پرستان، یعنی پول روم عوض می سکه

از فرط تغیر، او و یارانش میزهاي صرافان و کسبه را واژگون کردند . هاي بازار به شگفت آمد از غوغا و داد و ستد غرفه

تا چند روز پس از آن . کسبه را از جلو خان بیرون راندند» یی از طناب تازیانه«تند و با هایشان را به زمین ریخ و سکه

ترسید  رفت، زیرا می گفت و به کوه زیتون می بدون مانع در هیکل به تعلیم پرداخت؛ ولی شبها اورشلیم را ترك می

.بازداشت یا کشته شود

ا احتماال از روزي که رسالت یحیاي تعمید دهنده را عمال دولت ـ کشوري و روحانی، رومی و یهودي ـ عیسی ر

کم او را نادیده گرفته  اما چون موفق نشده بود طرفداران بسیاري فراهم آورد، کم. دنبال گرفته بود، زیر نظر داشتند

ین شور و ولی استقبال پرشوري که از او در اورشلیم شد ظاهراً رهبران یهود را به این گمان انداخت که مبادا ا. بودند

موقع و  هیجان در جمعیت میهن پرست و احساساتی گردآمده براي عید فصح کارگر افتد و آنان را به شورشی بی

. ثمر علیه دولت روم کشاند و باعث از میان رفتن هر گونه خودمختاري و هر گونه آزادي مذهبی در یهودا شود بی

به جهت ما مفید است که یک شخص در راه قوم «: ر کردخاخام بزرگ، سنهدرین را منعقد ساخت و چنین اظهار نظ

  .اکثریت موافقت کرد و شورا دستور توقیف مسیح را داد» .بمیرد و تمامی طایفه هالك نگردند
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روز چهاردهم . نماید که عیسی، احتماال به توسط اعضاي اقلیت سنهدرین، از این تصمیم اطالع یافته باشد چنین می

عیسی و حواریونش غذاي فصح را نزد دوستی در اورشلیم  میالدي، 30احتماال سال ) آوریلسوم (ماه یهودي نیسان 

خود او، بر عکس، سرنوشت . حواریون منتظر بودند که استاد با قدرتهاي اعجاز آمیزش خود را رها سازد. صرف کردند

آگهی یافته . د امیدوار بود که مرگش به عنوان کفارة گناهان امتش مقبول خداوند واقع شودخویش را پذیرفت و شای

چیند؛ و در هنگام آخرین شام، یهوداي اسخریوطی را  بود که یکی از دوازده حواري براي خیانت به او دسیسه می

به زبان (داد برکت داد  بق رسوم یهود، عیسی قدح شرابی را که براي نوشیدن به حواریون میط .ساختآشکارا متهم 

» بعد از اندکی«به موجب انجیل یوحنا اعالم داشت که . را خواندند هلیل؛ سپس با هم مزامیر )یونانی ائوخاریستیساي

دل شما مضطرب  …دهم که یکدیگر را محبت نمایید  به شما حکمی تازه می«: نخواهد بود و افزود دیگر با آنها 

روم تا براي شما مکانی  می …. در خانۀ پدر من منزل بسیار است. به خدا ایمان آورید، به من نیز ایمان آورید. نشود

از آنان خواسته باشد که به طور  چنین لحظۀ پرشکوهی عیسیرسد که در  خیلی موجه به نظر می» .حاضر کنم

به یاد او تجدید کنند؛ و بعید نیست که، با شدت احساس و تخیل شرقی، از آنها ) طبق آداب یهود(ادواري این شام را 

نوشند به عنوان مظهر خون او در  خورند، به عنوان مظهر جسم او و شرابی که می خواسته باشد که به نانی که می

اي از مأموران  جوخه. پناه بردند  در همان شب، گروه کوچک به باغ جتسمانی، در خارج اورشلیم، گویند که می .نگرند

نخست او را به منزل حنا، خاخام بزرگ سابق، و سپس . انتظامی هیکل آنان را در آنجا پیدا و عیسی را توقیف کرد

شهود . درین ـ قبال در آنجا تشکیل شده بودـ احتماال کمیسیونی از سنه» شورا«بنابر روایت مرقس . نزد قیافا بردند

وقتی که قیافا از . مختلفی علیه او شهادت دادند و بخصوص تهدید او را در مورد تخریب هیکل خاطر نشان ساختند

صبح سنهدرین تشکیل شد، او » .من هستم«: است یا نه، عیسی پاسخ داد» پسر خدا  مسیح،«عیسی پرسید که آیا او 

، و تصمیم گرفتند او را نزد پروکوراتور روم ـ که براي نظارت بر )شد که گناه کبیره محسوب می( را کافر شناختند

  .جمعیت عید فصح به اورشلیم آمده بود ـ حاضر کنند

، پروکوراتور، مردي سخت دل بود که بعدها به اتهام اخاذي و بیرحمی به رم احضار شد )پیالطس(پونتیوس پیالتوس 

. کرد که این واعظ نرم رفتار، براي دولت واقعاً خطرناك باشد با این وصف وي تصور نمی. گشت و از شغل خود معزول

این جزئیات، » .گویی تو می«: به روایت متی عیسی با ابهام پاسخ داد» آیا تو پادشاه یهود هستی؟«: از عیسی پرسید

اگر متی را قبول داشته باشیم، . تردید است که ظاهراً از روي مسموعات و دیرزمانی پس از خود واقعه نقل شده، مورد

یوحنا نقل . باید نتیجه بگیریم که عیسی مصمم به مردن بوده است، و نظریۀ کفارة بولس در ذهن مسیح بوده است

پروکوراتور پرسیده » .براي شهادت دادن دربارة حقیقت …ام زیرا من براي این متولد شده«: کند که عیسی افزود می

ة انجیل چهارم است، ولی شکاف ـ پرسشی که شاید معلول تمایالت مابعدالطبیعۀ نویسند» چیست؟حقیقت «: است

در هر . کند میان فرهنگ سوفسطایی و کلبی پروکوراتور رومی و ایدئالیسم گرم و غریزي آن یهودي را آشکار می

  .مرگ را صادر کردحال، پس از اعتراف مسیح، طبق قانون وي محکوم بود و پیالطس از روي اکراه حکم 

زدند، و چون این کار با شدت  معموال پیش از آن محکوم را تازیانه می. مصلوب کردن کیفري رومی بود نه یهودي

سربازان رومی تاجی از خار بر سر عیسی . آورد اي ورم کرده و خونین در می انجام می یافت بدن را به صورت توده

اي به زبان آرامی،  در باالي صلیبش نوشته. را تمسخر کردند» ودیانپادشاه یه«گذاشتند و بدین ترتیب سلطنت 

اعم از اینکه عیسی انقالبی بوده یا نبوده باشد، از طرف روم » .عیساي ناصري پادشاه یهود«: یونانی، و التینی گذاشتند

آن قدر کوچک  جمعیتی کوچک،. تاسیت نیز این موضوع را چنین درك کرده است. به عنوان یک انقالبی محکوم شد

گرفت، درخواست اعدام مسیح را کرده بودند؛ اما حاال که محکوم از تپۀ جلجتا  که در حیاط خانۀ پیالطس جاي می
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گرفتند در عقب  زدند و براي او ماتم می گروهی بسیار از قوم و زنانی که به سینه می«رفت، بنا به روایت لوقا،  باال می

.حکومیت با موافقت مردم یهود همراه نبوده استآشکار است که این م» .او افتادند

دانستند با ایجاد  رومیان که الزم می. توانست در این نمایش دهشت انگیز حضور یابد خواست می هر آن کس که می

کردند که سیسرون  وحشت حکومت کنند، براي جرایم بزرگ افرادي که شارمند روم نبودند مجازاتی را انتخاب می

گاهی (بستند  دست و پاي محکوم را به چوب می. نامیده است» ها ترین شکنجه ترین و زشت نهبیرحما«آن را 

شد، ممکن  ، چوبی برآمده حایل ستون فقرات و پاها بود؛ و محکوم اگر از سر ترحم کشته نمی)کردند میخکوب می

را که گوشت لخت بدنش را بود دو یا سه روز روي صلیب بماند، و عذاب بیحرکتی را تحمل کند، نتواند حشراتی 

حتی رومیان گاهی . گزند از خود دور کند، ذره ذره توان خود را از دست بدهد تا اینکه سرانجام قلب از کار بیفتد می

، یعنی ساعت »ساعت سوم«گویند که صلیب در  می. دادند آوردند و نوشابۀ مخدري به او می به حال مصلوب رحم می

لوقا » .دادند او را دشنام می«کند که دو راهزن با عیسی مصلوب شده بودند و  یت میمرقس روا. نه صبح، برپا گشت

همراه او سه مریم . از همۀ حواریون تنها یوحنا حضور داشت. دهد که یکی از آن دو عیسی را ستایش کرد گواهی می

» .کردند هم از دور نظر میزنی چند «اش که او هم مریم نام داشت، و مریم مجدلیه؛  مادر عیسی، خاله: هم بودند

کردند، و چون عیسی به جز یک جامه  مطابق رسم رومی، سربازان لباسهاي محکومان را میان خود تقسیم می

رخت مرا در میان خود «: 18.  22شاید این داستانی ساختگی باشد به یاد مزمور . نداشت، براي آن قرعه کشیدند

اي خداي ! اي خداي من«: گردد همین مزمور با این کلمات آغاز می» .دو بر لباس من قرعه انداختن. تقسیم کردند

و این همان فریاد نومیدي است که مرقس و متی به مسیح در حال جان دادن نسبت » اي؟ من، چرا مرا ترك کرده

خود را به  آیا ممکن است در این لحظات تلخ، ایمان بزرگی که او را در برابر پیالطس نگاه داشته بود، جاي. دهند می

تردیدي تیره و سیاه داده باشد؟ لوقا، شاید چون این سخنان را با االهیات بولس ناسازگار یافته، به جاي این گفته 

است و چندان دقیق با آن  5.  31که انعکاس مزمور » .سپارم اي پدر، به دستهاي تو روح خود را می«: گذاشته است

  .انگیزد مطابقت دارد که سوءظن را برمی

عیسی سرکه را . سربازي به تشنگی عیسی رحم آورد و اسفنجی را که به سرکه آغشته بود به سوي او دراز کرد

لوقا » .اي زده روح را تسلیم نمود صیحه«) یعنی در ساعت پانزده(در ساعت نهم . »تمام شد«: آشامید، سپس گفت

تمامی گروه که براي این تماشا جمع شده «ند ـ رسا افزاید ـ و این موضوع باز هم محبت مردم یهود را می چنین می

دو یهودي نیکخواه و متنفذ با داشتن اجازه از پیالطس جسد را » .بودند چون این وقایع را دیدند سینه زنان برگشتند

.از صلیب باز و آن را با عود و مر حنوط کردند و در گوري نهادند

سربازان پاهاي . کشیدند وي او مصلوب شده بودند هنوز نفس میآیا عیسی حقیقتاً مرده بود؟ دو راهزنی که در پهل

در مورد عیسی . آنان را شکستند تا وزن بدن به دستها فشار آورد، گردش خون بند آید، و قلب زودتر از ضربان بیفتد

خون و سپس اي سینۀ او را سوراخ کرد و در نتیجه از بدن  این کار را نکردند، ولی نقل شده است که سربازي با نیزه

وي فقط موقعی . پیالطس اظهار شگفتی کرد که کسی فقط شش ساعت پس از مصلوب شدن بمیرد. خونابه آمد

  .اجازه داد عیسی را از صلیب باز کنند که یوزباشی مأمور اعدام او را مطمئن ساخت که کامال مرده است

بی برخوردار بود که مشخصۀ تمامی دو روز بعد، مریم مجدلیه، عشقش به عیسی نیز از همان حدت و شدت عص

وحشتزده و در «. به دیدن گور آمدند؛ ولی گور را خالی یافتند» مریم، مادر یعقوب، و سالومه«احساساتش بود، با 

در راه به کسی برخوردند که پنداشتند خود عیسی . دویدند تا به شاگردان خبر دهند» عین حال سرشار از شادي

توان دیرباوري آمیخته با امیدي را که اظهاراتشان برانگیخت در  می. ردند پاهایش را نواختنددر برابر او تعظیم ک. است

این اندیشه که عیسی بر مرگ پیروز شده است، و بدین ترتیب ثابت کرده است که مسیح و پسر . نظر مجسم ساخت
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. اي را پذیره شوند و هر گونه معجزه خدا بوده است، مردم جلیل را چنان به هیجان آورد که حاضر بودند هر گونه الهام

تا . گویند در همان روز مسیح بر دو تن از شاگردان در راه عمواس ظاهر گشت، با آنها گفتگو کرد و غذایی خورد

نان را گرفته برکت داد و پاره کرده به ایشان «ولی هنگامی که » .چشمان ایشان بسته شد تا او را نشناسند«زمانی 

اندکی . شاگردان به جلیل بازگشتند» .مانشان باز شده او را شناختند و در ساعت از ایشان غایب شدداد، که ناگاه چش

گرفتند دیدند عیسی به آنان  موقعی که ماهی می» .او را دیدند پرستش نمودند لیکن بعضی شک کردند«بعد 

  .تورهایشان را به آب افکند و ماهی بسیار گرفتند. پیوست

رسوالن نوشته شده است که چهل روز پس از ظاهرشدن بر مریم مجدلیه، عیسی با جسم مادي در آغاز کتاب اعمال 

در نزد » انتقال یافته باشد«به آسمانها ) با جسم(اندیشۀ قدیسی که با گوشت و استخوان . به آسمان صعود کرد

سرور همان قدر رازورانه . کردند می دربارة موسی، خنوخ، الیاس، و اشعیا این انتقال را روایت. یهودیان بسیار عادي بود

که آمده بود رفت؛ ولی بیشتر شاگردانش از صمیم دل معتقد بودند که وي را، پس از مصلوب شدن، نیز با گوشت و 

با خوشی عظیم به سوي اورشلیم برگشتند؛ و پیوسته در هیکل مانده، خدا «: گوید لوقا می. اند خون کنار خود داشته

  ».فتندگ را حمد و سپاس می

  

فصل بیست و هفتم

  حواریون

  میالدي 95 – 30

  

I – رسپط  

اش را از  رسد به وجود آمد؛ نیروي محرکه مسیحیت از مکاشفات آخرالزمانی و درونی یهود دربارة ملکوتی که فرا می

 قدرت شخصیت و تخیل عیسی گرفت؛ از اعتقاد به رستاخیز عیسی و نوید زندگی جاوید قدرت یافت؛ در االهیات

بولس شکل آیینی پیدا کرد؛ با جذب اعتقاد و رسوم مشرکان رشد یافت؛ و با وارث شدن الگوهاي سازماندهی و نبوغ 

  .رول بدل به کلیسایی شکوهمند و پیروز شد

گردد تا ملکوت آسمان را روي زمین مستقر  حواریون ظاهراً در این عقیده همداستان بودند که عیسی بزودي باز می

لکن انتهاي همه چیز نزدیک است، پس خرد اندیش و براي دعا «: در رسالۀ اول پطرس رسول مذکور است .سازد

اید که دجال  اي بچه ها، این ساعت آخر است و چنانکه شنیده«: گوید میرسالۀ اول یوحناي رسول . هوشیار باشید

دانیم که ساعت آخر  و از این می) نرون، وسپاسیانوس، و دومیتیانوس؟(اند  جاالن بسیار ظاهر شدهآید، الحال هم د می

اعتقاد به رسالت مسیح، رستاخیز جسمانی، و بازگشت او به روي زمین پایۀ ایمان مسیحیان نخستین را » .است

در کتاب اعمال . یهود باور داشته باشند داد، اما این اعتقاد مانع از آن نبود که حواریون همچنان به آیین تشکیل می

کردند؛  از قوانین مربوط به غذا و تشریفات مذهبی تبعیت می» رفتند؛ همه مرتباً به معبد می«: رسوالن هست که

.کردند داشتند، و دربارة آن غالباً در حیاطهاي هیکل موعظه می نخست ایمان خود را فقط براي یهودیان اعالم می

بیماران و معلوالن . اند تند که از مسیح یا از روح القدس قدرتهاي اعجازآمیز الهام، شفا، و بیان یافتهآنها عقیده داش

گوید که برخی از آنان با تدهین، که معالجۀ عامیانۀ آن زمان در خاور زمین  مرقس می. آمدند بسیاري به سویشان می

اي از کمونیسم متکی بر اعتمادي که این مسیحیان  ندهمصنف کتاب اعمال رسوالن تصویر تهییج کن. بود، شفا یافتند

  :کند کردند، ترسیم می نخستین به آن عمل می
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دانست بلکه  مؤمنین را یک دل و یک جان بود، به حدي که هیچ کس چیزي از اموال خود را از آن خود نمی  و جملۀ

زیرا هر که صاحب زمین یا خانه بود آنها زیرا هیچ کس از آن گروه محتاج نبود،  …. داشتند همه چیز را مشترك می

  .نمودند و به هر یک به قدر احتیاجش تقسیم می …مت مبیعات را آورده را فروختند و قی

. چون عدة گروندگان بیشتر شد، حواریون با تأیید و تبرك خود، هفت خاخام براي ادارة امور جماعت منصوب کردند

در اندك » نصرانیها«نداشتند، ولی وقتی عدة   آزار بود، رقه، که کوچک و بیمقامات یهودي تا مدتی کاري به کار این ف

پطرس و برخی دیگر توقیف شدند و سنهدرین از . نفر رسید روحانیان به وحشت افتادند 8000نفر به  120سالی از 

ملیئل، که احتماالً خواستند آنان را محکوم به اعدام کنند ولی یک فریسی به نام گ صدوقیان می. آنان بازپرسی کرد

استاد بولس بود، به آنان توصیه کرد که حکم را به حالت تعلیق درآورند؛ به عنوان راه حل میانی، زندانیان را تازیانه 

به استیفان، یکی از خاخامهاي منصوب شده از سوي حواریون، ) میالدي؟ 30سال (اندکی بعد . زدند و رها کردند

او با حدت از . در برابر سنهدرین حاضر شود» ن کفرآمیز نسبت به موسی و خداوندبیان سخنا«اخطار شد به اتهام 

  :خود دفاع کرد و گفت

کنید چنانکه پدران شما  اي گردنکشان که به دل و گوش نامختونید، شما پیوسته با روح القدس مقاومت می

د که از آمدن آن عادلی که شما بالفعل کیست از انبیا که پدران شما بدو جفا نکردند و آنانی را کشتن. همچنین شما

شما که به توسط فرشتگان شریعت را یافته بودند آن را حفظ . تسلیم کنندگان و قاتالن او شدید، پیش اخبار نمودند

 .نکردید

در این ) شائول(یک نفر فریسی جوان به نام سولس  .سنهدرین سخت برآشفت و او را از شهر اخراج و سنگسار کرد

 ».افکند خانه به خانه گشته مردان و زنان را برکشیده به زندان می«شکنجه شرکت داشت، و بعد هم در اورشلیم 

گرویدگان یهودي، که داراي نام و فرهنگ یونانی بودند و استیفان رهبرشان بود، به سامره و انطاکیه گریختند و در 

بیشتر حواریون که ظاهراً از این آزار در امان ماندند ـ زیرا هنوز . جماعات مسیحی نیرومندي به وجود آوردندآنجا 

را به شهرهاي » بشارت«هنگامی که پطرس . کردند ـ با مسیحیان یهودي در اورشلیم ماندند شریعت را رعایت می

یعقوب شریعت را با . چک و فقیر شدة اورشلیم گشت، رهبر کلیساي کو»برادر خداوندگار» «عادل«یهودا برد، یعقوب 

آشامید، یک لباس بیشتر  خورد، شراب نمی گوشت نمی. کرد کمال حدت رعایت و در ریاضت با اسینیان رقابت می

در . تحت رهبري او مسیحیان مدت یازده سال آزاري ندیدند. تراشید نداشت و هرگز موهاي سر و ریشش را نمی

، 62در سال . پطرس توقیف شد، اما توانست بگریزد. ، را سر بریدند»زبدي«دیگري، فرزند یعقوب  41حدود سال 

به پایان «مسیحیان اورشلیم که بیش از آن . چهار سال بعد، یهودیان بر روم شوریدند. یعقوب عادل نیز به قتل رسید

ل زندگی مشرکان و طرفداران روم در معتقد بودند که در فکر سیاست باشند، شهر را ترك گفتند و در پال ـ مح» دنیا

یهودیان . از این هنگام به بعد، یهودیت و مسیحیت از یکدیگر جدا گشتند. ساحل دیگر اردن ـ مستقر شدند

مسیحیان را متهم به خیانت و جبن کردند؛ و مسیحیان به انهدام هیکل به دست تیتوس، به عنوان تحقق یافتن 

متقابل در دل هر دو طرف مشتعل گشت، و همین کینه باعث نوشته شدن  کینۀ. پیشگویی عیسی، صحه گذاشتند

  .تعصب آمیزترین قسمتهاي ادبیات یهودي و مسیحی شد

بعداً مسیحیت یهودي از لحاظ عده و نیرو کاهش یافت و مجال داد تا مذهب نوین توسط ذهن یونانی تغییر شکل 

آن جا سپري شده بود و هم در آنجا مریم مجدلیه و زنان  مردم جلیل ـ که تقریباً تمام زندگانی عیسی در. یابد

شدند اکنون در گمنامی فرو رفته بودند ـ دیگر گوششان بدهکار  دیگري که جزو نخستین گرویدگان او محسوب می

یهودیان که همواره تشنۀ آزادي بودند و هر . داشتند عیساي ناصري پسر خداست نبود سخنان واعظانی که اعالم می

خبر بود متنفر، و از  از مسیحی که از مبارزة آنان براي استقالل بی» خداوندگار یگانه است«کردند که  کرار میروز ت



١۶١٧

مسیحیت . شنیدن این داستان که در غار یا در آغل یکی از روستاهاشان خدایی به دنیا آمده است منزجر بودند

، که طبق اصول فقر مسیحی )بینوا(» ابیونیم«به یهودي مدت پنج قرن در میان گروهی از مسیحیان سریانی موسوم 

کلیسا در پایان قرن دوم آنان را به عنوان بدعتگذار محکوم . کردند، باقی ماند رفتار و شریعت یهود را کامال مراعات می

ش را، بویژه در میان یهودیان پراکنده در جهان، از دمشق تا روم پخ» بشارت«در این ضمن حواریون و شاگردان .کرد

فیلیپ سامریان و اهالی قیصریه را به دین عیسی آورد؛ یوحنا کلیساي نیرومندي در افسوس به وجود . کرده بودند

پطرس، مانند بیشتر حواریون، در طی سفرهاي تبلیغیش . آورد، و پطرس در شهرهاي سوریه به موعظه پرداخت

بیماران را با چنان کامیابی شفا . مکاري کندکرد که به عنوان همسر و دستیار با او ه همراه خود می» خواهري«

داد که در سامره یک نفر جادوگر، به نام شمعون مغ، به او پیشنهاد پول کرد تا او را در قدرتهاي مرموزش شریک  می

در قیصریه، یک یوزباشی رومی . در یوپا، تابیتا نامی را ظاهراً از یک حالت مرگ آشکار به زندگی باز گردانید. گرداند

تواند  اي پطرس را متقاعد ساخت که می به موجب کتاب اعمال رسوالن، مکاشفه. را به کیش عیسی جلب کرد

از این هنگام به بعد، با اندکی تردید، حاضر شد نو ایمانان . گروانیدن مشرکان را مانند گروانیدن یهودیان بپذیرد

و حرارت این مبلغان نخستین را در رسالۀ اول  ما حدت. غیریهود را تعمید دهد و از ختنه کردنشان صرفنظر کند

:کنیم پطرس رسول احساس می

و قپدوقیه ] گاالتیا[و غالطیه ] پونتوس[اند در پنطس  پطرس، رسول عیسی مسیح، به غریبانی که پراکنده] از[

ا دارم که چون اي محبوبان، استدع ….فیض و سالمتی بر شما افزون باد …] بیتینیا[و آسیا و بطانیه ] کاپادوکیا[

نفس در نزاع هستند اجتناب نمایید؛ و سیرت خود را در میان امتها نیکو  غریبان و بیگانگان از شهوات جنسی که با

گویند از کارهاي نیکوي شما که ببینند در روز تفقد خدا را  دارید تا در همان امري که شما را مثل بدکاران بد می

ل آنانی که آزادي مثل آزادگان، اما نه مث …ا به خاطر خداوند اطاعت کنیدلهذا هر منصب بشري ر. تمجید نمایند

اي نوکران، مطیع آقایان خود باشید با کمال ترس، و نه فقط صالحان و مهربانی  …سازند  خود را پوشش شرارت می

یع کالم نشوند همچنین اي زنان، شوهران خود را اطاعت نمایید تا اگر بعضی نیز مط …را بلکه کج خلقان را نیز 

چون که سیرت طاهر و خداترس شما را ببینند و شما را زینت ظاهري نباشد سیرت زنان ایشان را بدون کالم دریابد، 

و همچنین اي شوهران با ). داشته باشید(روح حلیم و آرام . از بافتن موي و متحلی شدن به طال و پوشیدن لباس

یفتر زنانه، و ایشان را محترم دارید چون با شما وارث فیض حیات نیز فطانت با ایشان زیست کنید چون با ظروف ضع

و اول همه با یکدیگر بشدت محبت نمایید زیرا  …و بدي به عوض بدي و دشنام به عوض دشنام مدهید  …هستند 

  .پوشاند محبت کثرت گناهان را می

تاریخ نخستین ) میالدي 390حد (وموس قدیس هیرون. دانیم کی و از چه مراحلی پطرس گذشت تا به رم آمد ما نمی

روایتی که به موجب آن پطرس نقش مهمی را در ایجاد جماعت مسیحی در . کند ذکر می 42دیدار وي را از رم سال 

گوید که پطرس در زمان سلطنت نرون  الکتانتیوس می. پایتخت ایفا کرده در برابر هر گونه انتقادي پایدار مانده است

او در آزادي و بولس در زندان، در . دارد که رسول نامبرده چندین بار به این شهر رفته باشد به رم آمد؛ احتمال

، به 64کردند، تا اینکه هر دو، احتماال در یک سال یعنی در سال  گروانیدن جمعیت رم به کیش مسیح رقابت می

ین گونه شکنجه را سرنگون مصلوب گشت، زیرا خودش ا«کند که پطرس  اوریگنس نقل می. شهادت رسیدند

براي اینکه خود را در خور آن ) به عقیدة مؤمنان(شاید به امید اینکه زودتر جان بسپارد، یا شاید » خواست،

هاي کهن چنین آمده است که زنش نیز همراه او کشته شد و پطرس  در نوشته. دانست که به شیوة مسیح بمیرد نمی

وایت دیگري سیرك نرون، جایی در میدان واتیکان، را به عنوان جایگاه ر. ناچار شد بردن وي را به محل اعدام ببیند

گویند آرامگاه جسد  کلیساي بزرگ سان پیترو بعدها در این محل برپا گشت، و می. مرگ این حواري ذکر کرده است
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کرده  اي از عناصر دین یهود در مسیحیت یاري مسلماً رسالتهایش در آسیاي صغیر و در روم به حفظ عده .اوست

در اثر فعالیت . مسیحیت به مدد او و حواریون وارث یکتاپرستی و حفظ سادگی و آخرتشناسی یهودیان گشت. است

، 70تا سال . آنان و بولس، عهد قدیم یگانه کتاب مقدسی شد که در قرن اول مسیحیان با آن سر و کار داشتند

تشریفات، و لباسهاي اجراي نیایش عبري   شکل،. دش ها یا در میان یهودیان موعظه می مسیحیت بیشتر در کنیسه

. براي کفاره در نماز جماعت کاتولیک درآمد» برة خداوند«به صورت » برة فصح«. جزو رسوم کیش مسیحی شدند

بسیاري از اعیاد . اقتباس شد  هاي یهود براي ادارة کنیسه براي اداره کردن کلیساها از شیوه) کشیشها(استقرار شیوخ 

نند عید فصح و پنجاهه، اگرچه با محتوایی جدید و در تاریخهاي دیگر، در تقویم مسیحی پذیرفته شد، یهود ما

پراکندگی یهود ترویج کیش مسیح را تسریع کرد؛ آمد و شد زیاد یهودیان از شهري به شهر دیگر، و روابطی که در 

ان باعث شدند تا راه براي پیشرفت آیین سراسر امپراطوري داشتند همراه با تجارت، راههاي رومیان، و صلح رومی

در مسیح و پطرس مسیحیت جنبۀ یهودي داشت؛ در بولس نیمه یونانی شد؛ و در کیش کاتولیک . مسیح باز شود

  .در آیین پروتستان بار دیگر عنصر و لحن یهودي آن احیا شد. نیمه رومی گشت

II – بولس  

  آزار دهنده – 1

پدرش . هر طرسوس واقع در کیلیکیا در حدود سال دهم میالدي به دنیا آمدبنیاگزار االهیات کیش مسیح در ش

این حواري غیر یهودان همواره خود را فریسی دانست، . فریسی بود و او را مطابق اصول پرشور این فرقه پرورش داد

. ه او انتقال دادپدرش ضمناً شارمند روم بود و این امتیاز پر ارج را ب. حتی پس از آنکه شریعت یهود را رد کرد

معادل یونانی شائول عبري باشد، بدین گونه حواري مزبور این ) که به معنی کوچک است(احتمال دارد که نام بولس 

داد فرزندش  تربیت کالسیک به او داده نشده بود زیرا هیچ فریسی اجازه نمی. دو نام را از بدو کودکی داشته است

ذیرد؛ و هر کسی که چنین پرورشی یافته باشد ممکن نبود که با آن زبان فرهنگ و رسوم یونانی را بدین شدت بپ

مع هذا بولس روان حرف زدن این زبان را، تا آن اندازه که بتواند براي شنوندگان . ها را نوشته باشد یونانی ناقص رساله

توان  می. تناد جویدهاي معروف ادبیات یونان اس توانست به نوشته آتنی سخن گوید، آموخت و در موقع لزوم می

پنداشت که برخی از عناصر االهیات و اخالقیات رواقیان از محیط دانشگاهی طرسوس در مسیحیت بولس داخل شده 

هاي جدید به روح برگردانده شده است، به کار  را، که مفهوم آن در ترجمه) پنوما(از جمله اصطالح رواقی نفخه . باشد

ی، در میان ساکنین طرسوس نیز کسانی وجود داشتند که پیرو اسرار اورفئوسی یا مانند بیشتر شهرهاي یونان. برد می

پرستند به خاطر آنان مرده، از قبر  پیروان این مذاهب معتقد بودند خدایی که می. کیشهاي دیگر متضمن اسرار بودند

دهد و در نعمت  س نجات میبرخاسته، و اگر او را از روي ایمان محکم و مطابق رسوم صحیح بخوانند آنان را از هاد

مذاهب معتقد به اسرار، یونانیان را براي بولس، و بولس را براي . گرداند زندگانی جاوید و سرشار از سعادت سهیم می

.یونانیان آماده ساختند

 این جوان پس از آنکه حرفۀ خیمه دوزي را فرا گرفت، و در کنیسۀ محل تعلیم یافت پدرش او را به اورشلیم فرستاد

مشهور است که گملیئل » .در پیشگاه گملیئل، کامال مطابق شریعت، پرورده شد«که در آنجا بنا به روایت خود بولس 

در مقام ریاست سنهدرین جانشین او گردیده بود و سنت تفسیر شریعت را با توجه به ضعف و ناتوانی . نوة هیلل بود

دیدند او حتی دربارة بعضی از زنان  تگیرتر بودند از اینکه میفریسیانی که سخ. کرد بشر با نرمش و اعتدال دنبال می

اي فاضل بود که یهودیان که بسیار پاس دانشمندان را  به اندازه. شدند دارد ناراحت می مشرك احترامی ابراز می

) تاد مااس(نامیدند و نخستین بار به او و سپس فقط به شش تن دیگر لقب ربن  می» جمال الشریعه«داشتند او را  می

از او و دیگران بود که بولس تفسیر دقیق و ظریف، و گاه مغلطه آمیز و سفسطه بازانۀ، کتاب مقدس را، که . دادند
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بولس، با وجود آشنا بودن به فرهنگ و رسوم یونان، همواره روحاً و خصلتاً یهودي . بعدها در تلمود عرضه شد آموخت

د، و با سربلندي این نظر را حفظ کرد که یهودیان برگزیدة خدا هیچ تردیدي در خصوص الهام تورات نکر. ماند

  .هستند تا واسطۀ نجات بشر باشند

تا آنکه از زیادتی مکاشفات زیاده سرافرازي «: افزاید معرفی می کند، و چنین می» ظاهري ضعیف«او خود را داري 

کنند که در پنجاه سالگی زاهدي  ایت میچنین رو. کند بیش از این تصریح نمی» .ننمایم خاري در جسم من داده شد

دورر او را در یکی از . خمیده، طاس، ریشو، داراي پیشانی پهن، چهرة رنگ پریده، هیئت عبوس، و چشمان نافذ بود

هاي  ترین تصاویر جهان نقاشی به صورت باال نشان داده است؛ ولی در واقع تصویرهاي او چیزي جز پرداخته جالب

  .و جنبۀ تاریخی نداردادبیات و هنر نیست 

. شود، یعنی بیشتر نافذ و پرشور بود تا مهربان و مؤدب ذهنش از آن نوع اذهانی بود که در نزد یهودیان زیاد دیده می

به عنوان مرد عمل، توانایی داشت زیرا فکرش وسیع . بیشتر مایل به هیجان پذیري و تخیل بود تا عینیت و بیطرفی

سوخته از شور و شوق مذهبی به معنی حقیقی کلمه،   ،»مست و شیداي خداوند«ینوزا بولس حتی بیش از اسپ. نبود

همچنین روحی . پنداشت خود را الهام شده از جانب خدا و قادر به اعجاز می. بود» خدایی در باطن خود«و داراي 

حی ناشکیبانه توانست با تحمل رنج تشکیالتی بدهد، و براي تأسیس و نگهداري جماعات مسی عملی داشت، می

او . مانند بسیاري از مردم، نواقص و فضایلش خویشاوندان نزدیک یکدیگر و الزم و ملزوم هم بودند. شکیبایی داشت

سرکش و دلیر، معتقد به اصول الیتغیر، مصمم، چیره، نیرومند، متعصب و خالق، با مناعت در برابر مردم و خاکسار 

به کسانی «: داد به پیروان خود اندرز می. ادر به شدیدترین محبت بوددر پیشگاه خدا، دستخوش خشمهاي شدید و ق

خودشان را اخته «ـ » فرقۀ ختنه«توانست امیدوار باشد که دشمنانش ـ  ، ولی می»که شما را می آزارند دعا کنید

و را تحمل اندکی جهالت ا«خواست  کرد و از گرویدگانش می به ضعفهاي خود آشنا بود، با آنها مبارزه می» .کنند

من، بولس، از دست خود «: افزاید در رسالۀ اولش به قرنتیان، بعدالتحریر، فشردة کوتاهی بدین مضمون می» .کنند

فیض عیسی مسیح خداوند با شما ! اگر کسی عیسی مسیح خداوند را دوست ندارد اناتیما باد ماران اتا. رسانم سالم می

.براي کردن آنچه باید انجام دهد آن گونه بود که بایستی باشد» !ادشما در مسیح عیسی ب  محبت من با همۀ! باد

او به نام آیین یهود حمله به مسیحیت را آغاز کرد و سرانجام به نام مسیح آیین یهود را کنار گذاشت؛ وي در هر 

و در چون از بیحرمتی استیفان نسبت به شریعت رنجیده خاطر گشت، به دژخیمان او پیوست . لحظه حواري بود

چون آگهی یافت که کیش جدید پیروانی در دمشق پیدا . رأس اولین آزار دهندگان مسیحیان در اورشلیم قرار گرفت

توقیف کند و » که متعلق به طریقت بودند«کرده است از یک کاهن بزرگ اجازه گرفت به آنجا برود تا همۀ کسانی را 

توانست  می. ار دادنش معلول تردیدهاي نهانی او بوده استشاید شدت آز). ؟ 31سال (با زنجیر به اورشلیم آورد 

شاید منظرة استیفان که تا حد مرگ سنگسار شد، شاید هم نظري از . توانست پشیمان نشود بیرحم باشد، ولی نمی

کتاب اعمال رسوالن . اش افروخت روي جوانی به جلجتا، حافظه و سفرش را مغشوش ساخت و آتشی در قوة مخیله

  :گوید نگام نزدیک شدنش به دمشق میدربارة ه

شائول، براي چه بر من   اي شائول،«: ناگاه نوري از آسمان دور او درخشید؛ و به زمین افتاد آوازي شنید که بدو گفت

اما  …» .کنی من آن عیسی هستم که تو بدو جفا می«: خداوند گفت» خداوندا تو کیستی؟«: گفت» کنی؟ جفا می

پس سولس از . هیچ کس را ندیدند دند، خاموش ایستادند، چونکه آن صدا را شنیدند، لیکنآنانی که همسفر او بو

زمین برخاسته چون چشمان خود را گشود هیچ کس را ندید و دستش را گرفته او را به دمشق بردند، و سه روز نابینا 

  .بود
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خستگی سفري طوالنی، ! ده استتواند بگوید چه فرایند طبیعی شالودة این تجربه سرنوشت ساز بو هیچ کس نمی

حرارت آفتاب بیابان، شاید گرمازدگی بدنی ضعیف و احتماال مصروع، و روحی دستخوش شکنجۀ تردید و احساس 

اي که این منکر متعصب را بدل به تواناترین واعظ  گناه، همه بر روي هم، در به ثمر رساندن فرایند نیمه آگاهانه

اطرافیان یونانی او در طرسوس برایش از یک سوتر یا منجی گفته بودند . اند اشتهمسیح استیفان کرد، محتمال نقش د

آید؛ حال پس چگونه  دهد؛ در آموزش مذهبی یهودي خود نیز شنیده بود که مسیحی می که بشر را نجات می

ا فدا توانست اطمینان داشته باشد که این عیساي مرموز و مسحور کننده، که به خاطر او مردم جانشان ر می

کردند، همانی نیست که وعده داده شده است؟ هنگامی که، در پایان سفر خود که ناتوان و همچنان نابینا بود،  می

در ساعت از چشمان او چیزي مثل فلس افتاده «روي صورتش دستهاي آرامبخش یک یهودي گرویده را حس کرد 

هاي دمشق شد و اعالم  چند روز بعد داخل کنیسه» .بینایی یافت، و برخاسته تعمید گرفت؛ و غذا خورده قوت گرفت

.است» پسر خدا«کرد که عیسی 

  مبلغ – 2

دوستان جدید بولس او را در میان . فرماندار دمشق، به تحریک یهودیان آزرده خاطر، فرمان دستگیري بولس را داد

ت عربستان دربارة عیسی گوید که مدت سه سال در دها خود وي می. سبدي از فراز دیوارهاي شهر عبور دادند

بیشتر . سپس چون به اورشلیم بازگشت، مورد عفو و محبت پطرس واقع شد و مدتی با او به سر برد. موعظه کرد

حواریون به او اعتماد نداشتند، ولی برناباس، که خودش نو ایمان بود، دست موافقت به او داد و کلیساي اورشلیم را 

را ابالغ کند که مسیح آمده است و بزودي » بشارت«خود مأموریت دهد تا این  ترغیب کرد که به آزار دهندة سابق

را به آنان عرضه کرد کوشیدند او را به قتل برسانند، » بشارت«یهودیان یونانی زبان که وي . سازد ملکوت را برقرار می

  .د، او را به طرسوس فرستادندشان را به خطر انداز و حواریون، شاید از ترس اینکه مبادا حدت و حرارت او جان همه

مدت هشت سال در شهر زادگاهش از صحنۀ تاریخ به دور ماند؛ و شاید در آنجا دوباره تحت تأثیر االهیات رستگاري 

. سپس برناباس براي ادارة کلیساي انطاکیه از او یاري جست. اي قرار گرفت که در میان یونانیان رواج داشت رازورانه

عیسویان انطاکیه بیش از همۀ آن قدر اشخاص را به کیش مسیح درآوردند که عدة ) ؟44 – 43(با همکاري هم 

، یا »برادران«، »شاگردان«، »مؤمنین«در این شهر بود که براي نخستین بار به کسانی که خود را . شهرهاي دیگر شد

تدهین «که پیرو مسیح یا  نامیدند، از سوي مشرکان، شاید به طعنه نام کریستیانوي، یعنی کسانی ، می»قدیسین«

بیشتر آنان . همچنین در اینجا بود که براي نخستین بار غیر یهودیان به کیش نوین روي آوردند. اند، داده شد»شده

  .و بویژه زنهایی بودند که قبال یکتاپرستی، و تا حدي آیین، یهودیان را پذیرفته بودند» خداترسها«

با . اقلیت مهمی از آنان به طبقۀ بازرگانان تعلق داشتند. اورشلیم فقیر نبودندگرویدگان انطاکیه به اندازة گرویدگان 

شیوخ کلیسا برناباس و بولس را . به وجود آوردند» بشارت«شور و شوق یک جنبش جوان و پویا صندوقی براي ترویج 

نخستین سفر «آن را تقدیس و تبرك کردند و روانۀ مأموریتی کردند که تاریخ، با کاستن نابجاي سهم برناباس، 

اي  این دو به قصد قبرس سوار کشتی شدند و کامیابیهاي دلگرم کننده). ؟ 47 – 45(نامد  می» تبلیغی بولس رسول

. از پافوس کشتی دیگري براي رفتن به پرگا، واقع در پامفولیا، گرفتند. در میان یهودیان این جزیره به دست آوردند

کنیسه در آنجا از روي نزاکت به سخنان آنان . انطاکیه در پیسیدیا رسیدند سپس از راههاي پرخطر کوهستانی به

گوش داد، ولی موقعی که شروع به موعظۀ غیر یهودیان کردند، یهودیان راسخ العقیده کارمندان شهرداري را بر آن 

وسترا بولس را سنگسار در ل. دشواریهاي مشابهی در ایکونیوم نیز پیش آمد. داشتند که مبلغان را از شهر بیرون کنند

سرشار از شادي روح «بولس و برناباس همچنان . و از شهر بیرون کردند و به حساب آنکه مرده است رهایش کردند
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بردند، سپس از همان راه به پرگا بازگشتند و به قصد انطاکیۀ سوریه سوار کشتی » دربه«را به » بشارت» «القدس

.را با حادترین مسئلۀ تاریخ مسیحیت رو به رو دیدند در اینجا بود که این دو تن خود. شدند

آنکه  پذیرند بی چند تن از شاگردان برجستۀ اورشلیم، به شنیدن اینکه دو واعظ نامبرده گرویدگان مشرك را می

ون برادران را تعلیم دهند که اگر بر حسب آیین موسی مخت«اجراي ختنه را از آنها بخواهند، به انطاکیه آمده بودند تا 

براي یهودیان، ختنه بیش از آنکه رسمی مربوط به تندرستی باشد نمادي » .نشوند ممکن نیست که نجات یابند

بولس و برناباس . افتاد یهودي مسیحی شده از فکر پیمان شکنی به وحشت می. مقدس از پیمان خداوند با امتش بود

ا به کرسی بنشانند، هرگز عدة قابل توجهی از غیر دانستند که اگر این فرستادگان نظر خود ر نیز به سهم خود می

) به تعبیر هاینریش هاینه(» ارتداد یهود«یهودیان مسیحیت را نخواهند پذیرفت، و در این صورت مسیحیت به حالت 

و دربارة این مسئله با حواریون، که ) ؟ 50سال (به اورشلیم آمدند . رود ماند و با گذشت یک قرن از میان می باقی می

یعقوب میل نداشت تن در دهد، پطرس از هدف آن دو . همگی هنوز عابدان مؤمن هیکل بودند، بحث کردند  تقریباً

سرانجام تصمیم بر این شد که از مشرکان نو آیین فقط خواسته شود دست از اعمال غیر اخالقی . مبلغ دفاع کرد

ظاهراً بولس با وعدة کمک مالی از وجوه . خورندبردارند، و از گوشتهاي قربانی یا از گوشت حیوانات خفه کرده ن

  .انباشتۀ کلیساي انطاکیه به جماعت فقیر شدة اورشلیم حصول توافق را آسان کرد

گروه دیگري از یهودیان مسیحی راسخ العقیده به . مع هذا، موضوع حیاتیتر از آن بود که به این آسانی حل شود

خورد، و او را متقاعد  س را در حالی یافتند که داشت با مشرکان غذا میاورشلیم و به انطاکیه رفتند، در آنجا پطر

دربارة این جریان نقل قولی از خود . ساختند که خود را، همراه یهودیان گرویده، از نو ایمانان غیر مختون جدا کند

. ی متهم کرده استو او را به درووی» در انطاکیه رویاروي پطرس ایستاده«گوید که  پطرس در دست نیست؛ بولس می

.باشد» همه چیز براي همه کس«شاید پطرس فقط خواسته است که، مانند بولس، 

با برناباس، که از آن هنگام به بعد در زادگاهش قبرس از صحنۀ . ، بولس به سفر تبلیغی دوم رفت50محتمال در سال 

آسیاي صغیر در نوردید؛ در لوستزا شاگرد بولس دوباره کلیساهاي خود را در . شود، مشاجره کرده بود تاریخ محو می

با هم . جوانی به نام تیموتاوس را همراه خود کرد، و بولس که مدتها تشنۀ ابراز محبت بود عشق عمیقی به او رساند

در آنجا بولس با لوقا، نو . را پیمودند و رو به شمال تا تروآس اسکندریه رفتند) گاالتیا(و غالطیه ) فریگیا(فریجیه 

ن غیر مختون پیوسته به یهودیت، مرد خوش روحیه و پاك نهاد، و احتماال همان نگارندة انجیل سوم و کتاب ایما

اعمال رسوالن دو اثري که به قصد تعدیل اختالفاتی نوشته شده است که مشخصۀ تاریخ مسیحیت از همان آغاز 

قصد مقدونیه سوار کشتی شدند و براي بولس، تیموتاوس، و یک دستیار دیگر به نام سیالس به . است ـ آشنا شد

در فیلیپی، محل غلبۀ آنتونیوس بر بروتوس، بولس و سیالس به عنوان آشوبگر . نخستین بار قدم به خاك اروپا نهادند

آنگاه . دستگیر شدند، تازیانه خوردند، و به زندان افتادند، ولی چون معلوم گشت که شارمند روم هستند، آزاد شدند

برخی از آنان متقاعد شدند و . ونیکا وارد شد، به کنیسه رفت، و در سه سبت براي یهودیان موعظه کردبولس به تسال

دارد، شهر را بر او بشورانیدند، و  برخی دیگر به دستاویز اینکه بولس پادشاه نوینی را اعالم می. کلیسایی تشکیل دادند

یهودیان، پیام را با شوق فراوان پذیره «در آنجا . دهند فراري) برویا(الزم شد که دوستانش او را شبانه به بیریه 

؛ ولی تسالونیکاییها بولس را دشمن آیین یهود اعالم داشتند و بدین جهت تنها و دلسرد به صوب آتن به »شدند

  ).؟ 51سال . (کشتی نشست

سخنانش را پذیره بودند؛ یهودیان اندکی . وي خود را در کانون مذهب شرك، علم، و فلسفه بکلی بی یار و یاور یافت

دهند، بازار را پایگاه خود کرد، و با دهها رقیب  ناچار، مانند کسانی که امروز جمعیتها را در شارع عام مخاطب قرار می

کردند و  اش می پرداختند؛ برخی دیگر مسخره برخی با او به بحث می. بر سر جلب مستمعان رهگذر به رقابت پرداخت
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مند شدند و او را به انجمن دانشمندان،  بسیاري به سخنان او عالقه» خواهد بگوید؟ گو چه میاین یاوه «: گفتند می

با آنان گفت که در شهر قربانگاهی دیده . یعنی به آریاپوگوس یا تپه مارس، بردند تا در آرامش حرفهایش را بشنوند

تقدیم کنندگان آن مبنی بر سپاسگزاري یا ؛ این اهدا محتمال مبین آرزوي »به خدایی ناشناخته«: است با این کتیبه

اند؛ اما بولس آن را به منزلۀ اعتراف به  دانسته آرام کردن یا جلب کمک خدایی بوده است که نامش را به یقین نمی

  :جهل دربارة ماهیت خدا تفسیر کرد و این سخنان بسیار شیوا را در آنجا گفت

در  …. خدایی که جهان و آنچه در آن است آفرید. نمایم اعالم می پرستید من به شما پس آنچه را شما ناشناخته می

بخشد، و هر امت انسان را از  می …حیات و نفسخود به همگان  ….باشد هیکلهاي ساخته شده به دستها ساکن نمی

زیرا . با آنکه از هیچ یکی از ما دور نیست. تا خدا را طلب کنند که شاید او را تفحص کرده بیابند …یک خون ساخت 

پس چون از نسل خدا  … اند گفتهکه بعضی از شعراي شما نیز که در او زندگی و حرکت و وجود داریم، چنان

پس . باشیم نشاید گمان برد که الوهیت شباهت دارد به طال یا نقره یا سنگ منقوش به صنعت یا مهارت انسان می

زیرا روزي را مقرر . فرماید که توبه کنند در هر جا حکم می دا از زمانهاي جهالت چشم پوشیده االن تمام خلق راخ

فرمود که در آن ربع مسکون را به انصاف داوري خواهد نمود، به آن مردي که معین فرمود و همه را دلیل به اینکه او 

.را از مردگان برخیزانید

مع هذا فقط روي عدة بسیار کمی از  .یونانبراي سازش دادن مسیحیت و فلسفۀ  اي بود این کوشش دلیرانه

هاي  هاي گوناگون گوش سپرده بودند که دیگر شوقی براي اندیشه آتنیها بیش از آن به اندیشه. شنوندگان اثر گذاشت

رونق تجارت جماعت مهمی از یهود را در آنجا . انه شهر را ترك گفت و به کورنت رفتبولس نومید. تازه داشته باشند

، از خیمه دوزي ارتزاق کرد، و هر روز سبت در کنیسه به موعظه ) ؟52ـ51(هجده ماه در آنجا ماند . گرد آورده بود

د که یهودیان وحشتزده رئیس این کنیسه به مسیحیت گروید، و به دنبال او تعداد گروندگان چندان ش. پرداخت

اي  کند که خدا را به شیوه این شخص مردم را اغوا می«: بولس را در پیشگاه گالیو، فرماندار رومی، متهم ساختند که

اي است دربارة سخنان و نامها و شریعت شما پس  چون مسئله«: گالیو به آنان پاسخ داد» .خالف شریعت عبادت کنند

ولی «دو فرقه دست به گریبان شدند، . و آنان را روانه کرد» .خواهم داوري کنم نمی خود بفهمید؛ من در چنین امور

خود را به غیر یهودیان کورنت عرضه کرد و چند تنی از » بشارت«بولس » .را از این امور هیچ پروا نبود) گالیو(غالیون 

قبول اعتقاد به اسرار بوده باشد که مسیحیت ممکن است به نظر آنان نسخۀ بدل قابل . آنان را به کیش نوین درآورد

شاید آنان با پذیرش مسیحیت آن را با عقاید خود همانند . رفت در آنها غالباً از نجات دهندگان زنده شده سخن می

  .کردند، و بولس را به تفسیري از مسحیت با مضامین مأنوس با روحیۀ یونانی رهنمون شدند

ولی اندکی پس از آن عازم سومین سفر » .به کلیسا درود بفرستد«تا ) ؟ 53سال (بولس از کورنت به اورشلیم رفت 

از جماعات مسیحی در انطاکیه و آسیاي صغیر بازدید کرد، و آنها را با حرارت و اطمینان خود   تبلیغی خویش شد،

معجزه کار که بسیاري او را » چنان معجزات شگرفی کرد«دو سال را در افسوس گذرانید، و در آنجا . دلگرم ساخت

کسب سازندگان تمثالهایی . جستند هاي بولس روي بیماران شفا می دانستند، و با گذاشنتن قطعاتی از زیر جامه می

پرستی را  شاید بولس در آنجا نیز، مانند آتن، بت. کردند، کساد شد که عابدان مشرك به معبد آرتمیس وقف می

ساخت،  اي کوچکی از این معبد بزرگ براي زوار زاهد می نقره مردي به نام دمتریوس که مدلهاي. محکوم کرده بود

علیه بولس و کیش نوین اعتراضی سازمان داد، و جمعیتی از یونانیان را به تماشاخانه آورد که مدت دو ساعت در آنجا 

س یکی از کارمندان محلی جمعیت را پراکنده ساخت، ولی بول» !بزرگ است آرتمیس افسوسیها«: فریاد می زدند

.حزم را افضل بر رزم دانست و عزم مقدونیه کرد
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چون آگهی . چند ماه را به خوشی با جماعات کوچکی که در فیلیپی، تسالونیکا، و بیریه تأسیس کرده بود گذرانید

یافت که نفاقها و بحرانهایی ناشی از فساد اخالق کلیساي کورنت را مغشوش کرده است، نه تنها این کلیسا را در 

اینان او را متهم . تا با عیبجویان خویش رویاروي شود) ؟56سال (ساله تشنیع کرد، بلکه شخصاً به آنجا رفت چندین ر

خندیدند، و دوباره خواستار آن بودند که  هاي او می برد؛ به مکاشفه اش استفادة مادي می کرده بودند که از موعظه

عت غوغاگر خاطر نشان ساخت که همه جا معیشت بولس به جما. تمام مسیحیان مطیع کامل شریعت یهود گردند

چه رنجها که بر اثر انجام رسالتهاي خود نکشیده   اما در مورد استفادة مادي،. کند خود را با کار دستی تأمین می

است؟ هشت بار تازیانه خوردن، یک بار سنگسار شدن، سه بار غرق شدن کشتی، و هزار خطر از دزدها و میهن 

آشکارا موافقتنامۀ منعقد در » فرقۀ ختنه«در میان همۀ این عذابها اطالع یافت که . ها و رودخانهپرستان دو آتشه 

اي  رساله. اند اند و از همۀ گرویدگان رعایت کامل شریعت یهود را خواستار شده اورشلیم را نقض کرده به غالطیه رفته

کرد و اعالم  تمایل به آیین یهود بکلی قطع میبرآشفته به غالطیان نوشت که در آن روابط خود را با مسیحیان م

یابند، بلکه باید ایمان فعال به مسیح، نجات دهنده و  داشت که مردم با وابسته بودن به شریعت موسی نجات نمی می

آنگاه بی آنکه بداند چه محنتهایی در انتظار اوست، رهسپار اورشلیم گشت، در حالی که . پسر خدا، داشته باشند

. خواست عید قدیمی پنجاهه را در این شهر مقدس برگزار کند اشت در برابر حواریون از خود دفاع کند و میاشتیاق د

امیدوار بود که از اورشلیم به روم و حتی به اسپانیا برود، و قصد داشت تا تمام ایاالت مفتوحۀ امپراطوري را از خبر و 

  .ردنوید مسیح از گور برخاسته آگهی نداده است، آرام نگی

  عالم االهیات – 3

  :؛ ولی به طور خصوصی گوشزدي به او کردند)؟ 57به سال (از او کردند » استقبالی صمیمانه«رهبران کلیساي مادر 

اند که  و دربارة تو شنیده. اند و جمیعاً در شریعت غیورند اي برادر، آگاه هستی که چند هزارها از یهودیان ایمان آورده

گویی نباید اوالد خود را  دهی که از موسی انحراف نمایند و می باشند، تعلیم می میان امتها می همۀ یهودیانی را که در

چهار مرد . پس آنچه به تو گوییم به عمل آور. اي خواهند شنید که تو آمده …مختون ساخت و به سنن رفتار نمود 

تا  …یشان تطهیر نما و خرج ایشان را بده پس ایشان را برداشته خود را با ا. نزد ما هستند که بر ایشان نذري هست

  .نمایی اند اصلی ندارد، بلکه خود در محافظت شریعت سلوك می تو شنیده نند که آنچه دربارة همه بدا

ولی هنگامی که بعضی از یهودیان او را در . بولس این اندرز را با حسن نظر قبول کرد و رسوم تطهیر را انجام داد

جمعیت » .دهد این آن مردي است که همه جا علیه قوم ما و شریعت تعلیم می«: ریاد زدندهیکل دیدند، علیه او ف

اي از سربازان رومی او را از  که جوخه» .رفتند او را بکشند می«گریبان او را گرفتند و از هیکل بیرونش کشیدند و 

مان خود را به آیین یهود و به بولس رو به جمعیت آغاز سخن کرد و ای. چنگشان به درآوردند و بازداشتش کردند

اش بزنند، ولی هنگامی که اطالع یافت  افسر رومی فرمان داد تازیانه. آنها اعدام او را خواستند. مسیحیت اعالم داشت

فرداي آن روز زندانی را به پیشگاه سنهدرین . که بولس داراي عنوان شارمندي رومی است، از این امر صرفنظر کرد

بر این مجمع سخن گفت، خود را فریسی اعالم داشت و موفق شد تا حدي حس پشتیبانی آنان را بولس در برا. آورد

همان شب . اش دوباره در صدد آزار او برآمدند و افسر رومی او را به زندان برگردانید برانگیزد، ولی دشمنان برآشفته

اند که تا این زندانی را نکشند  ان عهد کردهیکی از برادرزادگان بولس به افسر مزبور اطالع داد که چهل تن از یهودی

افسر هم چون ترسید که اغتشاشی رخ دهد و موقعیتش به خطر افتد شبانه بولس . چیزي نخورند و چیزي نیاشامند

.را نزد فلیکس پروکوراتور، به قیصریه فرستاد

طاعونی است «: را متهم سازند که پنج روز بعد خاخام بزرگ و چند تن از پیش کسوتان، شخصاً بدانجا آمدند تا بولس

: کند، اما افزود بولس اعتراف کرد که کیش جدیدي را ترویج می» .بر هم زنندة آرامش در میان یهودیان سراسر جهان
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فلیکس اتهام زنندگان را روانه کرد ولی بولس را دو سال به » .به همۀ آنچه در شریعت تعلیم داده شده است معتقدم«

شاید پروکوراتور امیدوار . توانستند از او دیدن کنند ، ولی دوستانش می)؟ 60ـ  58(نه نگهداشت حالت توقیف در خا

  .بود که رشوة هنگفتی بگیرد

بولس، . پیشنهاد کرد که محاکمۀ بولس در اورشلیم در حضور او انجام یابد  هنگامی که فستوس جانشین فلیکس شد،

را به عنوان شارمند رومی به میان کشید و درخواست کرد که در  که از آن محیط خصمانه وحشت داشت، حقوق خود

اي از دانش  دیوانه«شاه آگریپا در حین عبور از قیصریه او را به حضور پذیرفت و او را . پیشگاه امپراطور حاضر شود

» .شد او را آزاد کرد اگر به امپراطور رجوع نکرده بود می«: آگریپا گفت. ، اما در سایر موارد بیگناه تشخیص داد»فراوان

رفت که، پیش از رسیدن به ایتالیا، به  این کشتی آن قدر کند می. بولس را بر عرشۀ یک کشتی بازرگانی سوار کردند

گویند که، در مدت چهارده روز طوفان، بولس براي کارکنان کشتی و مسافران  می. یک طوفان زمستانی دچار شد

هاي مالت در هم  کشتی روي صخره. ایق بر مرگ و مطمئن از نجاتسرمشق تشویق آمیز مردي بود مسلط و ف

سه ماه بعد بولس وارد روم شد . شکست، ولی همۀ کسانی که در آن بودند صحیح و سالم به ساحل نجات رسیدند

مقامات رومی با او بدون سختگیري رفتار کردند، و براي رسیدگی به وضع او منتظر ماندند تا متهم ). ؟ 61سال (

اي به  به او اجازه دادند که در خانه. ندگانش از فلسطین برسند و نرون فراغتی داشته باشد که مطلب را بشنودکن

توانست  خواست می توانست آزادانه بگردد، ولی هر کس را می نمی. انتخاب خودش با یک نفر سرباز پاسدار اقامت کند

آنان با شکیبایی به سخنانش گوش دادند، . و مباحثه کنندبولس زمامدارن یهودي روم را دعوت کرد تا با ا. بپذیرد

در نظر آنان شریعت پشتیبان . ولی وقتی پی بردند که به عقیدة او رعایت شریعت یهود براي نجات الزم نیست، رفتند

ود، و ش پس بر شما معلوم باد که نجات خدا نزد امتها فرستاده می«: بولس گفت. و مایۀ تسلی ضرور زندگانی یهود بود

این گرویدگان، که اصوال . روش او جماعت مسیحی رم را، که بولس به آنها برخورد، نیز آزرد» .ایشان خواهند شنید

دادند؛ ختنه شده بودند و از یهودیان  االصل بودند، مسیحیتی را که از اورشلیم برایشان آورده بودند، ترجیح می یهودي

ینان پطرس را از روي وفاق پذیره شدند، ولی در قبال بولس به سردي رفتار ا. شدند راسخ العقیدة روم تمیز داده نمی

حتی از بزرگان و ثروتمندان، به کیش جدید درآورد، اما احساس شکست   از میان غیر یهودیان چند نفري را،. کردند

.ساخت محنت باري، تنهایی کنج زندان را بر او تیره می

ده سال بود که . اي تسلی خاطر پیدا کرد آمیز به جماعتهاي دور دست، تا اندازههاي طوالنی و محبت  با فرستادن نامه

ها  این نامه .استمسلماً به مراتب بیش از آنچه به نام او براي ما باقی مانده نگاشته . نوشت هایی می چنین رساله

کرد و غالباً، بعد از تحریر، با خط ناشی خودش مطالبی به آنها  آنها را به دیگران امال می. نبودمستقیماً به قلم خود او 

کرد، بلکه همانگونه که تراوش کرده بودند یعنی غریزي، با تکرارها، ابهامها و  ظاهراً آنها را حک و اصالح نمی. افزود می

سات، اخالص پرشور نسبت به یک هدف بزرگ، و با اینهمه، عمق و صداقت و احسا. گذاشت نواقص دستوري می

. اند هاي ادبیات جهان درآورده کثرت گفتارهاي نغز و به یاد ماندنی آنها را به صورت نیرومندترین و شیواترین نامه

ها مملو از سخنان عاشقانه، از سوي  این نامه. حتی سخن سیسرون در قیاس با این ایمان پرشور گیرایی چندانی ندارد

نگریست؛ حمالت شدید به دشمنان بیشمار،  که به کلیساهایش به دیدة فرزندان حقیقی تحت حمایت خود میکسی 

  :سرزنش گنهکاران، مرتدان، نفاق افکنان و آشوبگران؛ و در همه جا ترغیبهاي پر از مهر و محبت است

ر را تعلیم و نصیحت کنید به کالم مسیح در شما به دولتمندي و به کمال حکمت ساکن بشود و یکدیگ. شاکر باشید

  .مزامیر و تسبیحات و سرودهاي روحانی؛ و با فیض در دلهاي خود خدا را بسرایید

کشد، لیکن  حرف می«: دارند کنند و گرامی می شود که همۀ مسیحیان آنها را ذکر می در آنها جمالت پر مغز یافت می

طمع ریشۀ «؛ »هر چیز براي پاکان پاك است«، »سازد معاشرات بد، اخالق حسنه را فاسد می«؛ »کند روح زنده می
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بولس از اعتراف صادقانه به معایب خود، حتی از اعتراف به رفتار زرق سیاست مآبانۀ خود رویگردان . »همۀ بدیهاست

:نیست

را چون  و بیشریعتان …و یهود را یهود گشتم تا یهود را سود برم . خود را غالم همه گردانیدم تا بسیاري را سود برم

سازم و نفع خود را طالب نیستم بلکه نفع بسیاري  کاري همه را خوش میچنانکه من نیز در هر  …. بیشریعتان شدم

  .کنم تا در آن شریک گردم اما همه کار را به جهت اهل انجیل می. را تا نجات یابند

در پایان قرن . شد آنان بود، خوانده میها حفظ شد و غالباً در حضور مردم، در میان جماعاتی که خطاب به  این رساله

و ایگناتیوس و پولوکارپوس اندکی بعد به آنها  97کلمنس رومی در سال . اول، بسیاري از آنها خیلی رواج یافته بود

بولس، بر اثر بدبینی و . گردد ترین قسمتهاي االهیات کلیسا می ها بتدریج جزو دقیق این رساله. کنند اشاره می

اش از مسیح، و شاید تحت تأثیر نظرات افالطونی و رواقی  ، و همچنین بر اثر دیدگاه دگرگون شدهپشیمانی خودش

دربارة ماده و جسم به عنوان آالت شر، و احتماال با یادآوري آداب و رسوم یهودیان و مشرکان در مورد قربانی کردن 

در سخنان مسیح چیزي، جز نکات مبهم، از آن  االهیاتی به وجود آورد که  براي کفارة گناهان قوم،» بز طلیغه«یک 

هر انسانی که از زن به دنیا بیاید وارث گناه آدم است و از نفرین ابدي جز به وسیلۀ مرگ پسر خدا «: توان یافت نمی

مردم مصر، . اي مشرکان قابل قبولتر از یهودیان بودچنین مفهومی بر ».یابدتواند نجات  که کفارة گناه است نمی

آسیاي صغیر، و یونان از دیرزمانی به خدایانی، مانند اوزیریس و آتیس و دیونوسوس که به خاطر نجات بشر مرده 

 واژة. به این خدایان اطالق شده بود) رهاننده(و الئوتریوس ) منجی(سوتر : عنوانهایی از قبیل. بودند اعتقاد داشتند

کند، همان عنوانی بود که کیشهاي سوریه و یونان به دیونوسوس  که بولس به مسیح اطالق می) خداوندگار(کوریوس 

غیر یهودیان انطاکیه و شهرهاي دیگر که هرگز عیسی را در . ساخت داده بودند مرد و رستگاري را عملی می که می

همانا به شما سري «: گفت بولس می. ایان منجی بپذیرندتوانستند او را جز به شیوة خد حیاتش نشناخته بودند، نمی

افزود که قبال بر اثر کتاب  اي مفاهیم عرفانی می بولس به این االهیات مردم پسند و تسلی بخش پاره ».گویم می

نخستزادة تمامی آفریدگان » «مسیح حکمت خدا است،«گفت  بولس می. حکمت و فلسفۀ فیلن جاري و ساري بود

او مسیح . آفریده شده است» ه وساطت او هر چیزب …بل از همه است، و در وي همه چیز قیام دارد او ق«، »است

. دهد است که مرگش همۀ مردم را نجات می) کلمه(او لوگوس . رهاند یهود نیست که اسرائیل را از زنجیرهایش می

نادیده گیرد، و   با آنها آشنا نشده بود، توانست زندگی واقعی و سخنان عیسی را، که مستقیماً بولس با این تفسیرها می

او . توانستند کرد، برپایۀ برابري قرار دهد خود را با حواریون بالفصل، که در مکاشفۀ مابعدالطبیعه با او همسري نمی

توانست به زندگی مسیح، و به زندگی انسان، نقشهایی عالی در نمایشی باشکوه، که تمام نفوس و سراسر ابدیت را  می

پرسیدند، چرا مسیح،  توانست به پرسشهاي تصدیع آور کسانی پاسخ گوید که می به عالوه می. گرفت، بدهد بر می در

اگر جنبۀ االهی داشت، تحمل کرد که او را بکشند، مرده بود تا دنیایی را که بر اثر گناه آدم تسلیم شیطان شده بود 

هم شکند و درهاي آسمان را به روي کسانی که مشمول رهایی بخشد؛ الزم بود بمیرد تا پیوندهاي مرگ را در 

  .شوند بگشاید رحمت االهی می

انتخاب االهی و ایمان : یابد کند که چه کسی به وسیلۀ مرگ مسیح نجات می گفت دو عامل مشخص می بولس می

خواهد محکوم به  یخواهد با عنایت خود برکت دهد و کسانی را که م خداوند از روز ازل کسانی را که می. خاکسارانه

کرد که ایمان را همچون وسیلۀ اخذ عنایت ربانی بیدار  مع هذا، بولس جد و جهد می.گزیند عذاب دوزخ کند، برمی

تواند  می) روح(است که نفس » اطمینان به چیزهاي نادیده«، با این »اعتماد به چیزهاي مورد انتظار«تنها با این . کند

دهد در  کند، و به او اجازه می سازد، و مؤمن را با مسیح یکی می نسان نوین را میعمق آن دگرگونی را دریابد که ا

دستور شریعت یهود کافی نیست،  613به عقیدة بولس کارهاي نیک، و اجراي همۀ . ثمرات مرگ وي شریک باشد
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به عصر شریعت پایان داده مرگ مسیح . تواند انسان باطنی را از نو بسازد، نه روح را از گناه تطهیرکند زیرا این نه می

همه در وجود عیسی مسیح «. از این پس دیگر نه یهودي هست نه یونانی، نه برده و نه آزاد، نه مرد و نه زن. است

شود  در مورد کارهاي نیک توأم با ایمان باید گفت که بولس هیچ گاه از تفهیم آنها به مردم خسته نمی» .یکی هستید

  :عشق از اوستو معروفترین سخنان دربارة 

صدا دهنده و سنج فغان کننده ) برنج(اگر با زبانهاي مردم و فرشتگان سخن گویم و محبت نداشته باشم، مثل نحاس 

و اگر نبوت داشته باشم و جمیع اسرار و همۀ علم را بدانم و ایمان کامل داشته باشم، به حدي که کوهها را . ام شده

و اگر جمیع اموال خود را صدقه دهم و بدن خود را بسپارم تا سوخته . منقل کنم، و محبت نداشته باشم هیچ هست

برد، محبت کبر و غرور  محبت حسد نمی. محبت، حلیم و مهربانست. برم شود و محبت نداشته باشم هیچ سود نمی

ان و یعنی ایم. الحال این سه چیز باقی استو  …. شود هرگز ساقط نمی …. نفع خود را طالب نمی شود …. ندارد

.امید و محبت، اما بزرگتر از اینها محبت است

رساند که  عبارتی چنین می. دارد که بسیار مایۀ دلسردي است بولس راجع به عشق جنسی و ازدواج، تساهلی ابراز می

فته اختیار نداریم که خواهر دینی را به زنی گر] من و برناباس[آیا «: کند متأهل بوده است، ولی آن را بقطع ثابت نمی

او، مانند . گوید که تنهاست ولی در جاي دیگر می» همراه خود ببریم، مثل رسوالن دیگر و برادران خداوند و کیفا؟

شنید انزجار  وقتی که از در هم آمیختگی و فساد سخن می. عیسی، با شهوت جسمانی سر ناسازگاري نداشت

بدن  خدا را در …نید که بدنهاي شما اعضاي مسیح استدا آیا نمی«: پرسید از قرنتیان می. گرفت سراپایش را فرا می

ازدواج زوجهاي از هم . بکر بودن بهتر از ازدواج است، ولی ازدواج بر شهوتپرستی ترجیح دارد» .خود تمجید نمایید

هر «. زنها باید مطیع شوهرانشان، و بردگان مطیع آقایانشان باشند. جدا شده حرام است، مگر پس از نکاحهاي مختلط

اگر در غالمی خوانده شدي، ترا باکی نباشد؛ بلکه اگر » «.کس در حالتی که خوانده شده باشد در همان حال بماند

زیرا غالمی که در خداوند خوانده شده باشد، آزاد خداوند است، و . توانی آزاد شوي، آن را اولیتر استعمال کن هم می

اگر دنیا باید بزودي به پایان برسد، آزادي و بردگی اهمیتی » .همچنین شخصی که آزاد خوانده شد، غالم مسیح است

هر شخص مطیع قدرتهاي برتر بشود، زیرا که قدرتی جز از خدا «. اهمیت است به همین دلیل آزادي ملی بی. ندارند

  .برد روم واقعاً بد کرد که فیلسوفی چنین سازگار را از میان» .نیست و آنهایی که هست از جانب خدا مرتب شده است

  شهید – 4

  :چنین نوشته شده است  در رسالۀ دوم به تیموتاوس، که اصالت آن مورد تردید است،

سعی کن که بزودي نزد من آیی، زیرا که دیماس براي محبت این جهان حاضر، مرا ترك کرده به تسالونیکی رفته 

محاجۀ اول من، هیچ کس با من  در …. است و کریسکنس به غالطیه و تیطس به دلماطیه؛ لوقا تنها با من است

لیکن خداوند با من ایستاده به من قوت داد تا موعظه به وسیلۀ من به  …مه مرا ترك کردند حاضر نشد بلکه ه

به . شوم و وقت رحلت من رسیده است من االن ریخته می …کمال رسد و تمامی امتها بشنوند و از دهان شیر رستم 

  .ام د را به کمال رسانیده، ایمان را محفوظ داشتهام و دورة خو جنگ نیکو جنگ کرده

بنا به یک روایت کهن آزاد شد، به آسیا و سپس به اسپانیا رفت، . گفت ولی سخت اندوهگین بود او دلیرانه سخن می

بدون زن یا . در آنجا دوباره به موعظه پرداخت و بار دیگر در روم به زندان افتاد؛ احتماال هرگز آزاد نشده است

توانست پشتیبان او باشد و  زندانی که مایۀ تسلیش باشند، محروم از همۀ دوستان خود جز یک نفر، تنها ایمانش میفر

. بولس، مانند مسیحیان زمان خویش، به امید دیدن بازگشت مسیح عمر گذرانیده بود. شاید آن هم متزلزل شده بود

را انتظار آنجا نیز نجات دهنده یعنی عیسی مسیح خداوند وطن ما در آسمان است که از  …«: به فیلیپیان نوشته بود

و خریداران چون غیر  …زن باشند وقت تنگ است، تا بعد از این آنان که زن دارند مثل بی«: و به قرنتیان» .کشیم می
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اما در رسالۀ دوم به » !خداوندا بزودي بیا! مراناثا …زیرا که صورت این جهان در گذر است …مالکان باشند

این آمدن . ورزند ر انتظار جلوس آیندة عیسی از امور دنیوي غفلت میکرد از اینکه د الونیکیان، آنان را مالمت میتس

از روي آخرین . به تأخیر افتاده است» ظهور کند و خود را خدا اعالم دارد«) شیطان(» دشمن«تا هنگامی که 

کرده است سازشی میان اعتقاد نخستین خود و تأخیر  یبینیم که، در مدت زندانی بودنش، تالش م هاي بولس می نامه

گذاشت، و براي تسلی  بیش از پیش امید خود را در ماوراي مرگ می. به وجود آورد) دومین ظهور(طوالنی پاروسیا 

خویش این تعدیل بزرگ را به وجود آورد که مایه نجات مسیحیت شد ـ یعنی اعتقاد به بازگشت زودرس مسیح را به 

قیصر و . ظاهراً دوباره به محاکمه دعوت و محکوم شد. وستن به او پس از مرگ در بهشت دگرگون ساختامید پی

محتمال در این محاکمه، . از اتهام دقیق او اطالعی نداریم. مسیح در برابر هم قرار گرفتند و قیصر موقتاً فایق آمد

ز فرمانهاي امپراطور و مدعی بودن این که شخص نافرمانی ا«مانند داوري سابق در تسالونیکا، بولس متهم بود به 

شرح این . رفت که مجازات آن اعدام بود به شمار می» لزماژسته«این یک » .ثالثی موسوم به عیسی پادشاه است

کند  بعد از میالد است، نقل می 200هایش به سال  محاکمه از آن روزگار در دست نیست، ولی ترتولیانوس، که نوشته

بولس در روم در زمان نرون به شهادت «نگارد که  اوریگنس می 220ر روم سر بریدند؛ و در حدود سال که بولس را د

احتمال دارد، به عنوان شارمند رومی، این افتخار را یافته است که جداگانه اعدام شود و نه همراه تودة » .رسید

س، گرچه جدا از یکدیگر، در یک زمان روایت است که او و پطر. مصلوب شدند 64مسیحیانی که پس از حریق سال 

در محل و یا . رسند نمایاند که در راه مرگ دوستانه به هم می اي تأثر آور این دو رقیب را می شهید شدند و افسانه

این بنا بعداً به شکل زیباتري از . اوستیا، که کلیسا متعقد بود آرامگاه بولس است، در قرن سوم عبادتگاهی برپا گشت

بولس حواري آن سوي (این همان کلیساي بزرگ سان پائولو فوئوري له مورا . شد و هنوز وجود دارد نو ساخته

.است) دیوارها

امپراطوري که او را محکوم کرده بود، خود چون آدم بزدلی جان سپرد، و کمی . این کلیسا نشانۀ زیباي پیروزي اوست

ی از بولس مغلوب، ساختمان االهی مسیحیت به وجود آمد، ول. بعد از آثار بی سر و سامان او چیزي بر جاي نماند

بولس از آخرتشناسی، که در حصار شریعت . همان گونه که از بولس و پطرس سازمان شگرف کلیسا بر جاي ماند

او این آخرتشناسی را آزاد کرد و توسعه داد و به صورت ایمانی درآورد که قادر به تکان . یهود بود، رؤیایی فرا آورد

با شکیبایی یک دولتمرد، اخالقیات یهود را با مابعدالطبیعۀ یونانیان تلفیق کرد و بسط داد، و عیساي . دن دنیا بوددا

او سر جدیدي به وجود آورده بود، یعنی شکل جدیدي از نمایش رستاخیز، : اناجیل را به مسیح االهیات مبدل ساخت

وي اعتقاد را، به عنوان نشانۀ تقوا، جانشین سلوك اخالقی  .که باقی چیزها را در خود فرو برد و زنده نگاهداشت

تنها . انگیزي بود ولی شاید خواست بشریت چنین بود دگرگونی غم. ساخت، از این جنبه آغازگر قرون وسطی بود

توانستند به امید نیل به زندگی جاوید  قلیلی قدیس ممکن بود بتوانند بدلی از مسیح باشند، ولی نفوس بسیاري می

.به مراتب ایمان و دلیري برسند

جماعاتی که تشکیل داده بود مانند جزایر بسیار کوچکی بودند در اقیانوسی از . نفوذ بولس بالفاصله محسوس نگشت

فراموش   بولس تا یک قرن پس از مرگش تقریباً. کلیساي روم کلیساي پطرس بود و به خاطرة او وفادار ماند. مشرکان

که نخستین نسلهاي مسیحی از میان رفتند و روایت شفاهی حواریون محو شدن آغاز کرد،  شده ماند، ولی هنگامی

هاي بولس چارچوبی فراهم آورد تا نظامی با  هنگامی که صدها گونه رفض و بدعت روح مسیحیت را بر هم زد، رساله

  .گیرد ثبات از عقایدي که جماعات پراکنده را به صورت کلیسایی مقتدر گرد هم جمع کرد، شکل

حتی با این وجود، مردي که مسیحیت را از آیین یهود جدا کرد هنوز چندان از نظر حدت و شدت خصلتها و نرمش 

ناپذیري اخالقی اساساً یهودي بود که مردم قرون وسطی، با پذیرفتن معتقدات و فرهنگ مشرکان در اصول بر حق 
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د نیافتند، عدة کمی از کلیساها را به نام او کردند، ندرتاً کاتولیکی، در وجود او روحی که به روح خودشان نزدیک باش

پانزده قرن سپري شد تا اینکه لوتر بولس را رسول اصالح مذهب . اي از او تراشیدند، و کمتر نام او را بردند مجسمه

و نهضت  کیش پروتستان نشانۀ پیروزي بولس بر پطرس،. گرداند، و کالون در آثار مبهم او عقیدة قضا را کشف کرد

  .مذهبی بنیادگرایی نشانۀ پیروزي بولس بر مسیح بود

III – یوحنا  

. حوادث تاریخ خاطرة بولس را با وضوح نسبی براي ما حفظ کرده؛ حال آنکه یوحنا در ابهام و اسرار باقی مانده است

دهند کتاب  احتمال میمنقدان . ، دو اثر قابل مالحظه به نام او به دست ما رسیده است)رساله(عالوه بر سه نامه 

، )135(، و به دست یک یوحناي دیگر،یعنی یوحناي پرسبیتر که پاپیاس ذکر می کند 70ـ69مکاشفه در سالهاي 

. دهد نسبت می» محبوب«این مکاشفۀ قوي را به حواري  135یوستینوس شهید در حدود سال . تألیف شده باشد

در هر حال . بعضی از دانشمندان در اصالت آن تردید دارند سازد که ولی در قرن چهارم ائوسبیوس خاطر نشان می

اگر نگارندة . کند نگارندة آن مرد مهمی بوده است، زیرا با لحن یک مقام تهدید کننده به کلیساهاي آسیا خطاب می

عقوب، توانیم بفهمیم که چرا، مانند برادرش ی می) توانیم چنین فرض کنیم و ما فعال می(آن این حواري بوده باشد 

در افسوس، سمورنا، پرگاموم، ساردیس، و دیگر شهرهاي آسیاي صغیر یوحنا، و . لقب یافته بود) پسر تندر(بوآنرگس 

کند یوحنا به توسط  طبق روایتی که ائوسبیوس نقل می. شد نه پطرس یا بولس، رهبر عالی کلیسا محسوب می

آن . ه انجیل چهارم و مکاشفۀ یوحناي رسول را نگاشتدومیتیانوس به پاتموس تبعید شد و در این جزیرة دریاي اژ

.پنداشتند نخواهد مرد قدر عمر کرده بود که مردم دیگر می

این کشف و شهودهاي پیشگویانه و . از لحاظ شکل، کتاب مکاشفه به صحیفۀ دانیال نبی و کتاب خنوخ شباهت دارد

مطالب نهانی آشکار «چندین مکاشفۀ دیگر یعنی . بردند می اي ادبی بود که یهودیان آن زمان غالباً به کار نمادي شیوه

برپایۀ این اعتقاد مشترك که فرا . وجود داشت، ولی این یکی از حیث شیوایی پرصالبت بر آنها برتري دارد» شده

رسیدن ملکوت خداوند مسبوق به فرمانروایی شیطان و به کمال رسیدن بدي است، نگارنده پادشاهی نرون را درست 

شیطان و پیروانش که بر خداوند عاصی هستند به وسیلۀ لشگر . کند عنوان نشانۀ این عصر ابلیسی توصیف میبه 

شوند و در آنجا دنیاي مشرکان را به حمله به مسیحیت  خورند، روي زمین افکنده می فرشتگان میکائیل شکست می

تدهین شده، و مسیحی است از سوي شیطان،  نرون، حیوان و دجال این کتاب است که به وسیلۀ شیطان. دارند وا می

نشیند و پادشاهان  اي که روي آبهاي فراوان می فاحشه«روم همچون . همچنانکه عیسی مسیحی از سوي خداوند بود

است، سرچشمه و کانون و اوج هر » فاحشۀ بابل«روم . شود ، نمایانده می»اند روي زمین با او اعمال ناپاکی انجام داده

در آنجاست که قیصرهاي بیدین و خونخوار پرستشی را توقع . تباهی، و بت پرستی است  فساد اخالق،  گونه ستم،

  .دارند که مسیحیان باید در حق مسیح به جا آورند

بالیی از . شود در یک سلسله کشف و شهود، نگارنده شاهد کیفرهایی است که بزودي نصیب روم و امپراطوري آن می

را، جز صد و چهل و چهار هزار یهودي که نشانۀ مسیحیت بر پیشانی دارند، در مدت پنج ملخها بزودي همۀ اهالی 

را روي زمین خالی خواهند کرد و مردم » هفت جام خشم خدا«فرشتگان دیگر خواهند آمد و . ماه معذب خواهد کرد

یل خواهند کرد، به تبد» به خون مانند خون یک مرده«را به زخمهاي وحشتناك مبتال خواهند ساخت و دریا را 

فرشتۀ دیگري با همۀ حرارت آفتاب همۀ . رسد بزودي به هالکت می» کند هر چه در دریا زندگی می«طوري که 

» دو ده هزار بار ده هزار«پوشاند، چهار فرشته  یکی دیگر زمین را با تاریکی می. کنند خواهد زد مردمی را که توبه نمی

کشتن قوم با شمشیر، قحطی، مرگ و ددهاي درنده «چهار سوار براي . آورند میسوار براي قتل عام یک سوم نوع بشر 
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تگرگهاي شدید روي کافرانی که . اي عظیم کرة زمین را ویران خواهد ساخت زمین لرزه» .بر زمین خواهند تاخت

  .زنده مانده باشند خواهد ریخت، و روم بکلی ویران خواهد گشت

، گرد هم خواهند شد تا آخرین حملۀ خود را به خدا انجام دهند، ولی پادشاهان زمین، در دشتهاي هرمجدون

اند به دوزخ فرو خواهند  اش که در همه جا شکست خورده شیطان و دار و دسته. شوند خورند و کشته می شکست می

صیبتها از این م» اند در خون بره شسته شده«تنها مسیحیان حقیقی و کسانی که به خاطر مسیح رنج کشیده و . رفت

.در امان خواهند ماند و پاداشی گرانبها دریافت خواهند داشت

. ایمان رو به فزونی خواهد گذاشت گناه در جهانی بی. پس از هزار سال شیطان رها خواهد شد تا دوباره به بشر بتازد

لوب خواهند شد و ولی این بار هم مغ. نیروهاي بدي واپسین کوشش خود را خواهند کرد تا کار خدا را ویران سازند

. آنگاه روز واپسین داوري فرا خواهد رسید. این بار شیطان و پیروانش براي همیشه به دوزخ افکنده خواهند گشت

هر که در «در آن روز هراس انگیز . همۀ مردگان از گور بیرون خواهند آمد و مغروقان سر از دریاها به در خواهند کرد

گرد آورده » به جهت ضیافت عظیم خدا«مؤمنان » .چۀ آتش افکنده خواهد شددفتر حیات مکتوب یافت نشد به دریا

چه آزاد،  …گوشت پادشاهان و گوشت سپهساالران و گوشت جباران و گوشت اسبها و سواران آنها «و . خواهند شد

لیم جدیدي اورش. آسمانی نوین و زمینی نوین تشکیل خواهد یافت. را خواهند خورد» چه غالم، چه صغیر، و چه کبیر

هاي آن از سنگهاي قیمتی، عماراتش از سیم و زر  شالوده. هشت روي زمین باشداز سوي خدا نزول خواهد کرد تا ب

که » رودي از آب چشمه«شفاف، دیوارهایش از یشم، هر یک از درهایش مرواریدي خواهد بود؛ این اورشلیم را 

دوران فرمانروایی بدي براي همیشه به پایان . هد کردخواهد رویید، مشروب خوا» درخت زندگی«هاي آن  درکناره

دیگر نه مرگ و نه رنج، نه شب، نه اندوه، نه هیچ گونه محنت وجود «. مؤمنان مسیح وارث زمین خواهند شد. رسد می

پیشگوییهایش دربارة رستگاري مؤمنان و کیفر «. تأثیر کتاب مکاشفه، بیدرنگ، پایدار، و عمیق بود ».نخواهد داشت

او مایۀ » سلطنت مسیح  دورة هزار سالۀ«نظریۀ » .یدن دشمنان تکیه گاهی براي کلیساي دستخوش پیگرد گشتد

استعارات زنده و جمالت دلپذیرش در عین حال . تسلی کسانی بود که از تأخیر طوالنی بازگشت مسیح متأسف بودند

است که انسانها وقایع تاریخ را به مثابه تحقق  مدت نوزده قرن. در زبان عامیانه و در زبان ادبی مسیحیت رخنه کرد

اي که نژاد سفید سکونت دارد، هنوز هم  هاي دورافتاده در برخی از گوشه. کنند یافتن کشف و شهود او تفسیر می

  .دهد کتاب مکاشفه رنگهاي تیره و مزة تندش را به اعتقاد مسیح می

کتاب مکاشفه از شعر یهود، و انجیل چهارم از . یک فرد باشدباور نکردنی است که انجیل چهارم و کتاب مکاشفه اثر 

شاید که حواري نامبرده، کتاب مکاشفه را پس از اینکه شکنجه و آزار نرونی خشم . فلسفۀ یونان مایه گرفته است

اشد قابل توجیه او را برانگیخته بود، و انجیل را بعداً طبق مابعدالطبیعۀ نضج یافتۀ دوران سالخوردگیش نوشته ب

احتماال تا این زمان خاطراتی که از استاد خویش داشت کمی رنگ باخته بود ـ ). میالدي 90احتماال حدود سال (

البته تا آن حدي که کسی بتواند عیسی را فراموش کند؛ و بیگمان در جزایر و در شهرهاي یونیانی از طنین رازوري و 

اي که بر روي آن همۀ  ون با ارائۀ مثل خدا به عنوان زمینهافالط. فلسفۀ یونانی چیزي هم به گوش او رسیده بود

رواقیان این مثل را در لوگوس سپرماتیکوس یعنی حکمت مولد . چیزها تشکیل شدند، موضوعی را مطرح ساخته بود

نوفیثاغورسیان از مثل یک شخصیت االهی ساخته بودند، و فیلن این مثل را به صورت . خدا تلفیق کرده بودند

. یا حکمت خدا، اقنوم دوم االهی، در آورده بود که به وسیلۀ آن خدا جهان را آفریده بود و با آن ارتباط داشتلوگوس 

، که »کلمه«با در نظر داشتن همۀ آنچه گفته شد اگر یک بار دیگر مقدمۀ انجیل چهارم را بخوانیم، و به جاي واژة 

:یابیم که نویسنده به فیلسوفان پیوسته است در می خود لوگوس را بگذاریم، فوراً ترجمۀ لوگوس یونانی است،
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همه چیز به واسطۀ او آفریده شد . همان در ابتدا نزد خدا بود. در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود

  .کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد …. و بدون او چیزي از موجودات وجود نیافت

ر در طرز اندیشه و غور یونانی، این احتیاج را احساس کرده بود که کیش یهود را به همان گونه که فیلن، متبح

صورتهایی که براي یونانیان شیفتۀ منطق پذیرفتنی باشد بیان کند، یوحنا هم چون عمر دو نسل را در محیط یونانی 

کمت خدا را موجودي زنده فرض اي از فلسفۀ یونان به آیین عرفانی یهود ـ که ح گذرانیده بود، در صدد برآمد صبغه

آگاهانه و یا ناآگاهانه، با جدا کردن مسیحیت از   او،. دانست ـ بدهد کرد ـ و به آیین ترسا ـ که عیسی را مسیح می می

شد که کمابیش طبق شریعت یهود  دیگر مسیح به صورت یک یهودي معرفی نمی. کیش یهود به کار بولس ادامه داد

شریعت «و دربارة شریعت آنان » شما«شد که خطابش به یهودیان  چنان نشان داده میبلکه   زندگی کرده است،

فرستاده شده باشد، بلکه پسر خدا و » براي نجات اغنام گم شدة اسرائیل«عیسی دیگر مسیحی نبود که . ست»شما

ورنما زندگی یهودي در این د. سهیم در ابدیت خدا بود؛ نه تنها داور آیندة بشر، بلکه آفرینندة اصلی جهان بود

شد؛ و مسیح خدا در  گرفت و تقریباً مانند بدعت مذهبی گنوسی کمرنگش می عیساي بشر در حاشیه قرار می

بدین ترتیب، دنیاي مشرکان، حتی دنیاي ضد یهود، . گشت سنتهاي مذهبی و فلسفی روح یونانی ادغام می

  .توانست او را بپذیرد و از خود بداند می

روح یونانی، که رو به احتضار بود، دوباره از االهیات و از . ز میان نبرد، بلکه آن را در خود پذیرفتمسیحیت شرك را ا

زبان یونانی که قرنها بر فلسفه فرمانروایی کرده بود، مظروف ادبیات مسیحی و شعایر و . رسوم کلیسا جان گرفت

دیگر فرهنگهاي مشرکان نیز در به وجود  .اسرار یونانی در سریت مؤثر آیین قداست تثبیت شد. کیش نوین گشت

از مصر افکار مربوط به تثلیث خدا، روز واپسین .آمدن آیینی که همۀ آیینها را در خود جذب کرده بود، سهم داشتند

داوري، و بقاي فردي براي پاداش و کیفر آمد؛ و باز هم از مصر پرستش مادر و کودك و همچنین مذهب تئوزوفی که 

نی و گنوستیسیسم را به وجود آورد و مایۀ ابهام کیش مسیح گشت، همچنین رهبانیت مسیحی نیز مذاهب نوافالطو

از فریگیا، پرستش مهین مام؛ از سوریه داستان رستاخیز آدونیس؛ و . از الگوها و سرچشمۀ خود را در این کشور یافت

» هزار سال«اعتقاد به . تقال یافتنداز تراکیا شاید پرستش دیونوسوس خداي میرنده و نجات دهنده به مسیحیت ان

در انجیل چهارم . ، ثنویت شیطان و خدا، و ظلمت و نور از ایران آمد»اشتعال نهایی دنیا«، »اعصار جهان«یعنی به 

رسوم کیش میترا » .درخشد و تاریکی آن را در نیافت نور در تاریکی می«: عیسی را چنین وصف می کند

بانی مقدس قداس شباهت داشت که آباي مسیحی شیطان را متهم ساختند که این آن قدر با آیین قر) مهرپرستی(

مسیحیت آخرین آفرینش بزرگ دنیاي باستانی . شباهتها را براي گمراه کردن اذهان ضعیف اختراع کرده است

  .مشرکان بود
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فصل بیست و هشتم

  گسترش کلیسا

  میالدي 305 – 96

  

I – مسیحیان  

. دادند شدند، و از روي نمونۀ کنیسه به خود تشکیالت می هاي کوچک جمع می یا در نمازخانهآنها در اطاقهاي خلوت 

اي یونانی که در دولتهایی که سازمانشان بر پایۀ شهرداریها بود، به انجمن  شد ـ واژه هر محفل دینی اکلسیا نامیده می

مرسوم بود، بردگان را در این محفلها با  )مهرپرستی(همان گونه که در کیش ایسیس و میترا . گشت مردم اطالق می

آمد، اما اینان با نوید ملکوتی که در  پذیرفتند؛ البته هیچ کوششی براي آزاد ساختن اینان به عمل نمی آغوش باز می

نخستین گرویدگان عمدتاً از طبقۀ پرولتاریا بودند، و البته در میانشان . یافتند آن همه آزاد خواهند بود، تسلی می

مع هذا، برخالف آنچه . شدند ادي هم از قشرهاي پایین طبقات متوسط و تک و توکی هم از ثروتمندان یافت میتعد

بیشترشان زندگی منظم و آمیخته با زحمت . نبودند» ترین مردم پست«کلسوس مدعی است، این اشخاص نمایندة 

براي جلب . کردند یر وجوهی جمع میدادند، و براي جماعات مسیحی فق داشتند، به هیئتهاي تبلیغاتی پول می

توبۀ آنان در آخرین وهله رسید، و به همین علت شگفت است که نام آنان، یعنی . شد روستاییان چندان کوششی نمی

پاگانی ـ که در اصل به معناي روستایی یا دهقان بود و بعدها معناي مشرك یا غیر مسیحی یافت ـ به همۀ اهالی 

  .یترانه اطالق گشتماقبل مسیحی کشورهاي مد

شدند و در نقشهاي فرعی اهمیت و اعتباري هم یافتند، ولی کلیسا از آنان  زنها در محافل مذهبی مزبور پذیرفته می

حضورشان در مراسم عبادت . خواست که با زندگی آمیخته به فرمانبرداري خاکسارانه مایۀ شرمساري مشرکان بشوند

رفت، و حتی فرشتگان ممکن بود در موقع اجراي  سوانشان فریبنده به شمار میبدون حجاب ممنوع بود، زیرا بویژه گی

قدیس هیرونوموس معتقد بود که شایسته است گیسوان خود را بکلی . مراسم نماز با دیدن آن از عبادت باز مانند

یه خودداري بخصوص گیسوان عاربایستی از استعمال وسایل بزك و جواهر و  زنان مسیحی همچنین می. کوتاه کنند

افتاد و معلوم نبود که سر  داد روي موهاي مردة سر فرد دیگري می کنند، زیرا در این صورت برکتی که کشیش می

:بولس به جماعات خود موکداً دستور داده بود. یابد چه کسی را برکت می

به چیزي دارند، آن را در خانه اگر احتیاج . تر باشد بگیرند در آنجا محلی را که زیردست. زنان در کلیسا ساکت باشند

زیرا که مرد نباید سر خود را بپوشد  …از شوهرانشان بخواهند، زیرا شایسته نیست که زنی در کلیسا حرف بزند 

و نیز مرد . زیرا که مرد از زن نیست، بلکه زن از مرد است. چون که او صورت و جالل خداست اما زن جالل مرد است

  .ی بر سر داشته باشد به سبب فرشتگانباید عزت از این جهت زن می. ه زن براي مردبه جهت زن آفریده نشد بلک

بندو  این نظر مشابه نظر یونانیان و یهودیان دربارة زن بود، نه رومیان؛ و شاید هم نشانگر واکنشی بود در قبال بی

توان  همین نکوهشهاي سخت میبا توجه به . کردند باري برخی از زنان که از آزادي روزافزونشان سوءاستفاده می

شدند دلربایی کنند و نیروهاي  پنداشت که زنان مسیحی با وجود نزدن جواهر و عطر، و به کمک حجاب، موفق می

آنها را . براي زنان مجرد یا بیوه کلیسا وظایف سودمند بسیاري یافت. کردند دیرین خود را با روشی زیرکانه اعمال می

جستند و، به مرور زمان،  سازمان داد که در ادارة امور یا در امور خیریه شرکت می» خواهران«به صورت گروههاي 

  .رویی آنها شریفترین تجسم آیین مسیح است ها به وجود آمد که مهربانی آمیخته با گشاده درجات گوناگون راهبه
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اعتنا  یزهاي زمین بیسبک مغزهایی که به چ«: لوکیانوس مسیحیان را چنین توصیف کرده است 160در حدود سال 

ما «یک نسل بعد ترتولیانوس اعالم داشت که » .هستند و معتقدند که این چیزها مشترکاً متعلق به همه است

ما اشتراکمان را درست در «: افزود  و با کنایۀ مخصوص خود،» همه چیزمان مشترك است جز زنهایمان) مسیحیان(

نباید این اظهارات را به معناي تحت اللفظیشان » .کنند را برقرار می کنیم که باقی مردم اشتراکشان آنجایی قطع می

آید، این کمونیسم فقط بدین معنی بود که هر  هاي ترتولیانوس برمی گرفت؛ به طوري که از قسمت دیگري از نوشته

 مسلماً، این انتظار که نظم. کرد مسیحی، به حسب استطاعت خود، به صندوق مشترك محفل مذهبی کمک می

احتماال اعضاي متولتر قانع شده بودند که . تر باشد شد دست بخشش گشاده گیرد باعث می موجود قریباً پایان می

برخی از مسیحیان نخستین با . غافلگیر کند) دیو ثروت(» مامون«نباید بگذارند واپسین داوري آنها را در آغوش 

، »برادر خداوندگار«یعقوب، . کند، دزد است را تقسیم نمیاسینیان متفق القول بودند که فرد مرفهی که مازاد ثروتش 

  :کند با سخنانی تند و تیز و انقالبی به ثروت حمله می

دولت شما فاسد و رخت شما . آید گریه و ولوله نمایید هان اي دولتمندان به جهت مصیبتهایی که بر شما وارد می

شما در . دو زنگ آنها مثل آتش گوشت شما را خواهد خور …. خورد طال و نقرة شما را زنگ می. شود بید خورده می

اید  اند و شما آن را به فریب نگاه داشته هایی که کشتهاي شما را درویده اینک مزد عمله. اید زمان آخر خزانه اندوخته

گزیده است تا آیا خدا فقیران این جهان را برن. هاي دروگران به گوشهاي رب الجنود رسیده است آورد و ناله فریاد برمی

  افزاید که در آن ملکوت، و می دولتمند در ایمان و وارث آن ملکوتی که به محبان خود وعده فرموده است بشوند؟

  .ثروتمند مانند گل در زیر آفتاب سوزان پژمرده خواهد شد

ه به مناسبتی مانند انجمنهاي یونانی و رومی، ک. در آداب غذاخوري مشترك نیز عنصري از کمونیسم داخل شده بود

آمدند، مسیحیان نخستین نیز غالباً براي آگاپه یا بزم محبت معموال شب سبت  براي صرف شام با یکدیگر گرد هم می

یافت، و کشیش نان و شراب را  شد و پایان می این شام با دعا و قرائت کتاب مقدس شروع می. شدند دور هم جمع می

پرستندگان . که نان و شراب جسم و خون مسیح یا مظهر این دوتاست مؤمنان ظاهراً معتقد بودند. کرد تبرك می

دیونوسوس، آتیس، و میترا نیز معتقداتی مشابه، براي ضیافتهایی که در طی آن تجسم سحرآمیز یا مظاهر خدایانشان 

ه مرد به در برخی از محافل مذهبی این بوس. بود» بوسۀ محبت«مراسم نهایی بزم محبت . کردند، داشتند را صرف می

بسیاري از شرکت کنندگان در این تشریفات دلپذیر . مرد و زن به زن بود؛ در برخی دیگر محدودیت وجود نداشت

لذتهایی یافتند که هیچ ربطی به اصول االهیات نداشت؛ و ترتولیانوس و دیگران این تشریفات را، به این دلیل که 

سا توصیه کرد که براي بوسیدن لبها را باز نکنند و اگر مایۀ کلی. شود مردود شمردند موجب پیدایش فساد جنسی می

  .کم از میان رفت در قرن سوم بزم محبت کم. شود، این کار را تکرار نکنند لذت می

با وجود این گونه حوادث فرعی، و با وجود نکوهشهاي برخی از واعظان که محفلهاي خود را دعوت به کمال نفس 

اي در قبال دنیاي  اد کهن را پذیرفت که اخالق مسیحیان نخستین سرمشق تخطئه کنندهتوان این اعتق کردند، می می

پس از اینکه ضعیف شدن ایمانهاي کهن آن پشتیبانی سستی را هم که این ایمانها در زندگانی . مشرکین بوده است

عی، جز در میان عدة کمی اخالقی داشتند از میان برد، و پس از اینکه کوشش رواقیون براي استقرار یک اخالقی طبی

بندو بار تمام  از برگزیدگان، اقبالی نیافت، یک اخالق نوین و فوق طبیعی، حال به هر قیمتی که براي خرد آزاد و بی

امید به ملکوت آینده با خود اعتقاد به . شد، وظیفۀ تطبیق غرایز وحشیانه را با اخالقیاتی پایدار به انجام رساند می

توان او را دور کرد یا فریفت به  بیند، به تمام پندارهاي او آشناست، و نمی همۀ اعمال انسان را میوجود داوري را که 

در میان این گروههاي کوچک گناه : شد به این نظارت خدا وارسی دقیق متقابل نیز افزوده می. همراه داشت

دید اخالق را نقض کرده بودند و رازشان توانست بآسانی نهانگاهی پیدا کند؛ و جماعت آن اعضایی را که قانون ج نمی
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مثال سقط جنین و کودك کشی، که مایۀ کاهش شدید جامعۀ مشرکان بود، در . کرد فاش شده بود آشکارا توبیخ می

در بسیاري از موارد، مسیحیان کودکان سر راهی را . نظر مسیحیان به عنوان جرمی همپایۀ قتل نفس حرام بود

کلیسا حضور مسیحیان را در تئاترها و در . پروردند دند، و از محل وجوه صندوق مشترك میدا داشتند، تعمید می برمی

کرد ولی کمتر کامیاب  مسابقات عمومی و همچنین شرکت جستن آنها را در جشنهاي رسمی مشرکان منع می

تجرد و . د کردبه طور کلی، کیش مسیح سختگیري اخالقی یهودیان حاضر به مبارزه را دنبال و حتی تشدی. شد می

اي  اي براي جلوگیري از لغزش جنسی و وسیله ازدواج تنها به عنوان وسیله. شد بکارت همچون آرمانی توصیه می

. شدند که از روابط جنسی خودداري کنند شد، ولی شوهران و زنان تشویق می مضحک براي ادامۀ نژاد تحمل می

زناشویی مجدد مردان یا . اج با یک نو ایمان را باطل کندخواست ازدو طالق در صورتی مجاز بود که یک مشرك می

. شد و روابط میان دو همجنس با حدت و شدتی که در عهد باستان کم نظیر بود محکوم می. زنان بیوه پسندیده نبود

قسمت مهمی از این قوانین سخت بر  ».کند در مسئلۀ جنسی، مرد مسیحی به زن اکتفا می»  :گوید ترتولیانوس می

همگام با رنگ باختن این امید، فریاد تن دوباره اوج گرفت و اخالقیات . لودة رجعت نزدیک مسیح وضع شده بودشا

پیدایش ) 110حد سال (اي که نام نویسندة آن معلوم نیست، به نام شبان هرماس  رساله. مسیحی سست گشت

میخواري، و زنا را در میان مسیحیان  مجدد خست، نادرستی، بزك، موهاي رنگ شده، پلکهاي نقاشی شده، افراط در

مع هذا، تصویر کلی اخالق مسیحی در این دوره تصویري است از زهد، درستی و صداقت . کند سخت تشنیع می

پلینی کهین مجبور شد به ترایانوس گزارش . متقابل، وفاداري در زناشویی، و سعادتی آرام در داشتن ایمان محکم

چنان پیشرفت در «: کرد جالینوس آنها را چنین وصف می. اي دارند ویانه و نمونهدهد که مسیحیان زندگانی صلحج

بر اثر » .و در میل شدید به رسیدن کمال معنوي هستند که از فیلسوفان حقیقی هیچ کم ندارند …انضباط نفس

اي که پاداش یا کیفر  دار شده است، و دنیا بزودي با محاکمه اعتقاد به اینکه دامن همۀ بشریت بر اثر سقوط آدم لکه

بسیاري از مسیحیان تمام هم خود را مصروف . خواهد یافت، احساس گناه نیروي جدیدي گرفتدهد پایان  ابدي می

کردند که با دامان پاك در این داوري هراس انگیز حاضر شوند، و در هر گونه لذت جسمانی دامی شیطانی  این می

آنها . ند و در صدد بودند هوس را با روزه و محرومیتهاي دیگر منقاد سازندکرد را تقبیح می» دنیا و جسم«. دیدند می

به موسیقی، نان سفید، شرابهاي خارجی، حمامهاي گرم، یا رسم تراشیدن ریش ـ که به نظرشان حقیر شمردن شیت 

آن داده بودند  تر از آنکه مشرکان به حتی در نظر یک مسیحی معمولی زندگی رنگی تیره. االهی بود ـ بدگمان بودند

هاي  تمام جنبه. گرفت خدایان زیرزمین ـ به خود می» دفع شر«ـ البته جز در موارد استثنایی مربوط به آرام کردن و 

  .جدي سبت یهود به یکشنبۀ مسیحیان، که از قرن دوم جایگزین آن گشت، انتقال یافت

آمدند؛ روحانیانشان قسمتهایی از کتاب مقدس  مسیحیان براي برگزاري مراسم هفتگی گرد هم می» یوم اهللا«در این 

اي شامل تعلیم آیین، تشویق به گرایش به معنویات، و  کردند و موعظه خواندند، آنان را در دعا راهنمایی می را می

» غیبگویی«در روزگاران نخستین، اعضاي محفل مذهبی، بویژه زنان، براي . دادند ها ترتیب می مناظرة بین فرقه

گفتند که معناي آنها جز با یک تفسیر  شدند، بدین معنا که آنان در حال جذبه یا خلسه سخنانی می یپذیرفته م

هنگامی که این اعمال به صورت پر حدت و حرارتی درآمد و اصول االهیات را آشفته ساخت، . شد زاهدانه معلوم نمی

.برد کلیسا ابتدا چنین تظاهراتی را مذموم شمرد و سرانجام آن را از میان

آیین قداس که بخشی از آن . در پایان قرن دوم دیگر این تشریفات هفتگی شکل آیین قداس مسیحی را گرفته بود

برگرفته از عبادات مرسوم در هیکل یهود، و بخشی برگرفته از مراسم رازورانۀ یونانی تطهیر، قربانی نیابتی، و شرکت 

از . انی مقدس بود، اندك اندك به صورت مجموعۀ وسیعی درآمددر قدرتهاي خدایی فایق بر مرگ از طریق آیین قرب

برة «اي  دعاها، مزامیر، قرائتها، موعظه، سرودهایی به صورت سؤال و جواب، و باالتر از همه، قربانی نمادین کفاره
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نزلۀ نان و شراب، که در این کیشها به م. ، که در مسیحیت جایگزین قربانیهاي خونین ایمانهاي کهن شد»خداوند

عطایاي نهاده بر قربانگاه در پیشگاه خدا بود، اینک در این مراسم به عنوان چیزي که به وسیلۀ عمل تقدیس از طرف 

کشیش به خون و جسم مسیح تبدیل شده است تلقی، و به عنوان تکرار قربانی عیسی بر صلیب به خداوند تقدیم 

خویش شریک » نجات دهندة«دگان در خود زندگی و جوهر آنگاه، با تشریفاتی بسیار هیجان انگیز، پرستن. شد می

این مفهومی بود که مرور زمان از دیرگاهی آن را جایز شمرده بود و ذهن مشرکان براي پذیرفتن آن . شدند می

، آخرین و بزرگترین »اسرار قداس«مسیحیت با تجسم بخشیدن به این مفهوم در . احتیاج به پرورش و تمرین نداشت

منشأ این رسم پست و حقیر بود اما نضج و رشدي زیبا داشت؛ پذیرش آن جزئی از خردمندي . گشت مذهب اسرار

هیچ تشریفات . عمیقی بود که کلیسا به وسیلۀ آن خود را با نمادهاي آن عصر و احتیاجات مردم آن زمان تطبیق داد

یا او را تا این حد براي مواجهه با دنیاي   دیگري قادر نبود این اندازه به دل مؤمنی نشیند که اصوال عزلت گزین بود،

  .بخشدمخالف نیرو 

مسیحیت ـ آیینهاي مقدسی که مایۀ کسب » آیین مقدس«نان و شراب، یکی از هفت » تبرك کردن«افخارستیا، یا 

از زبان شعري نمادها براي تسلی بخشیدن و رفعت دادن به زندگی در اینجا نیز کلیسا . شد ـ بود فیض ربانی تلقی می

در قرن اول، مراسمی که جزو .بشر، و تجدید تماس نیرو بخش خدا در هر گام از رهسپاري بشر استفاده کرد

، و اعطاي )تناول عشاي ربانی(تعمید، قربانی مقدس : شدند سه تا بیشتر نبودند محسوب می» آیینهاي مقدس«

. نیز از همان زمان در آداب و رسوم محافل مذهبی وجود داشت» شعایر مقدس«مقدس؛ ولی نطفۀ سایر  هاي رتبه

را نیز، که به وسیلۀ آن رسول یا کشیش روح القدس را به » مسح«ظاهراً این مسیحیان اولیه بودند که به تعمید 

هنگامی که . تبدیل گشت» آیین تأیید«به  به مرور زمان این عمل از تعمید جدا شد و. دمید، افزودند وجود مؤمن می

. کم جاي تعمید بالغان را گرفت، مردم احساس کردند که به یک تطهیر روحی بعدي احتیاج دارند تعمید کودکان کم

گفت از حواریون یا از  اعتراف به گناه در برابر عموم تبدیل به یک اعتراف خصوصی در برابر کشیش شد که می

آیین . ، یعنی تحمیل توبه و بخشایش گناهان، را دریافت داشته است»حل و عقد«از اسقفها حق جانشینان آنها یعنی 

توبه بنیانی بود که به علت سهولت بخشایش قابلیت آن داشت که مورد سوءاستفاده قرار گیرد، ولی به گناهکار نیروي 

ازدواج هنوز یکی از تشریفات   آن قرنها،در . داشت داد و نفوس مشوش را از هراسهاي پشیمانی در امان می اصالح می

مدنی بود ولی کلیسا با الزم شماردن افزودن صحۀ خود به ازدواج آن را از پایۀ یک قرارداد موقت به مقام مقدس یک 

هاي  رتبه«، به صورت آیین )دست بر کسی نهادن(، تبرك کردن 200در حدود سال . پیمان نقض ناپذیر باال برد

در اثر آن اسقفها حق انحصاري تعیین کشیشهایی را که بتوانند آیینهاي مقدس را صحیح انجام درآمد، که » مقدس

را استخراج کرد که به » تدهین نهایی«آیین ) 14.  5(سرانجام کلیسا از متن رسالۀ یعقوب . دهند به عهده گرفتند

بدین ترتیب او را دوباره از گناه  کرد و وسیلۀ آن کشیش انتهاهاي بدن و اعضاي حواس مسیحی محتضر را تدهین می

قضاوت دربارة این تشریفات با توجه به ابرازهاي تحت اللفظی آنها نامعقول . گردانید پاك و براي دیدار خدا آماده می

.ترین درمانهاي روح بود است؛ این تشریفات، به عنوان دلگرمی و الهام دادن به انسان، عاقالنه

چون . شد و عالیترین احترامی بود که به زندگانی یک نفر مسیحی گذاشته می مراسم دفن در کیش مسیح آخرین

خواند و  کشیشی نماز میت می. شد کرد، به مرده توجه خاصی می آیین نوین رستاخیز جسم و روح هر دو را اعالم می

وسکها، به دفن ، مسیحیان روم نیز، مطابق سنن سوریها و اتر100در حدود سال . هر جسدي یک گور انفرادي داشت

. ها روي کردند ـ محتمال نه براي پنهان کردن آنها، بلکه از لحاظ صرفه جویی در جا و در خرج مردگان در دخمه

هایی که روي هم قرار  ها را در دخمه کندند و مرده کارگران معبرهاي زیرزمینی طوالنی در سطحهاي مختلف می

کردند، شاید این طریقه  ان و یهودیان نیز به همین طریق رفتار میمشرک. گذاشتند داشت در پهلوهاي این معبرها می
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بعضی از این معبرها عمداً پرپیچ و خم ساخته شده و این فکر را به وجود . براي انجمنهاي تدفین مناسبتر بوده است

س از پیروزي مسیحیت، پ. اند کرده آورد که مسیحیان از آنها، در مواقع تعقیب و آزار، به عنوان نهانگاه استفاده می می

در قرن نهم دیگر این . ها جایگاهی مورد احترام و زیارتگاه شدند دخمه. ها پایان پذیرفت رسم دفن کردن در دخمه

.صرفاً از روي تصادف کشف شدند 1578ها مسدود و فراموش شده بودند، و در سال  دخمه

در این . هاست فرسکوها و نقوش برجستۀ دخمه آنچه از هنر دوران اولیۀ مسیحیت باقی مانده عمدتاً به صورت

شوند که بعدها در مسیحیت  هستند، نمادهایی دیده می 180فرسکوها و نقوش برجسته، که متعلق به حدود سال 

نمایندة روح آزاد شده از زندان حیات این جهانی؛ قفس، که از میان خاکسترهاي   کبوتر سفید،: اهمیت فراوان یافتند

دهد؛ شاخۀ زیتون، مظهر صلح؛ و ماهی، بدان سبب که واژة یونانی  ؛ شاخۀ نخل، که مژدة پیروزي میخیزد مرگ برمی

- iآن  ch – th – u - sمتشکل از حروف اول این جمله است :Iesous Christos theou uios Soter ) عیسی

نیز یافت » شبان نیکو«وف در این فرسکوها و نقوش برجسته همچنین موضوع معر.). مسیح، پسر خدا، نجات دهنده

. دهد شود که مستقیماً از یک مجسمۀ تاناگرا تقلید شده که مرکوریوس را در حال حمل کردن یک بز نشان می می

هایی که به  گهگاه این نقش و نگارها مبین لطف و زیبایی متداول در شهر پومپئی هستند؛ مانند گلها، تاکها، و پرنده

اند؛ اما معموال طرحهاي آنها کار ناممتاز صنعتگران کوچکی  س دومیتیال نقش شدهعنوان تزیین بر سقف قبر قدی

مسیحیت در این قرنهاي اول، چنان مستغرق . سازند است که با ابهام شرقی صفاي خطوط کالسیک را مغشوش می

سازي دنبال  مسیحیت تنفر یهود را نسبت به مجسمه. اي نداشت در فکر آخرت بود که به آرایش این جهان عالقه

پرستی همتراز دانست، و مجسمه سازي و نقاشی را، به عنوان اینکه اغلب تجلیل از  گرفت، تصویرسازي را با بت

یافت هنرهاي تصویري رو به انحطاط  بنابراین، هر اندازه که مسیحیت توسعه می. برهنگی است، محکوم ساخت

فهاي کلیساهاي بزرگ و تعمیدگاهها از برگهاي درهم و هنر موزاییک بیشتر طرف توجه بود؛ دیوارها و ک. رفت می

هاي مشابهی را روي  شد، صحنه هاي مختلف کتاب مقدس پوشیده می ، و تصاویري از صحنه»برة فصح«برهم و گلها، 

در همین دوره، معماران باسیلیکاهاي یونانی و رومی . کندند تابوتهاي سنگی، به صورت منقورهاي ناشیانۀ ابتدایی، می

اي  توانستند نمونه معابد کوچک، که جایگاه خدایان مشرکان بود، نمی. دادند ا با احتیاجات کیش مسیحی تطبیق میر

رواقها و جناح وسیع سمت داخل باسیلیکا . بایست همۀ جماعت مؤمنان را در بربگیرند براي کلیساهایی باشند که می

در این . ان ابتدا به عنوان محراب کلیسا طرح شده بودبراي این کار مناسبتر بود، و عبادتگاه آن گویی از هم

. هاي موسیقی یونانی را به میراث برد پرستشگاههاي جدید، موسیقی مسیحی، با بدگمانی، آهنگها و الحان و پرده

 بسیاري از حکماي االهی مخالف آواز زنان در کلیسا، یا در واقع، هر مکان عمومی دیگر بودند؛ زیرا صداي زن همواره

با وجود این، انجمنهاي . ممکن است دلبستگی کفرآمیزي را در جنس مرد، که همیشه تحریک پذیر است، ایجاد کند

کم یکی از زیباترین  موسیقی کم. کردند مذهبی غالباً امید، حمد و ثنا، و نشاط خود را به وسیلۀ سرود بیان می

  .آرایشها و یکی از متعالیترین خدمتگزاران کیش مسیح گشت

این مذهب خود را بدون محدودیت . ویهمرفته، مذهبی گیراتر از مسیحیت هیچ گاه به نوع بشر ارائه داده نشده استر

آیین یهود منحصر به قومی خاص، و برخالف کیشهاي  برخالف. کرد تقدیم همۀ افراد، همۀ طبقات، همۀ ملل می

، به حکم آنکه همۀ مردم را وارثان پیروزي مسیحیت. رسمی یونان و روم منحصر به مردمان آزاد یک کشور نبود

داشت و همۀ اختالفات زمینی را جزئی و زودگذر  گردانید، مساوات اساسی افراد بشر را اعالم می مسیح بر مرگ می

بختان، بیچارگان، بینوایان، دلسردشدگان، و خواري دیدگان فضیلت نوین همدردي را  براي تیره. کرد تلقی می

شد؛ نمونۀ الهامبخش مسیح، داستان او و اخالق او را  داد که مایۀ اصالتشان می ان شخصیتی میآورد، و به آن می

پایان در آن سوي گور، زندگانی  رسید، و با امید به سعادت بی داد؛ با امید به ملکوتی که بزودي فرا می بدیشان می
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ذیرفته شدن کامل در جماعت رستگاران را حتی به بزرگترین گنهکاران نوید بخشایش و پ. بخشید آنان را روشنی می

اي از آیین وحی  به اذهانی که مسائل الینحل منشأ و تقدیر، و بدي و رنج به ستوهشان آورده بود منظومه. داد می

به مردان و زنانی که در متن فقر . توانست در آن آرامش فکري بیابد ترین روح هم می آورد که ساده شدة االهی می

بخشید ـ مراسمی که هر واقعۀ قابل ذکر زندگی را به  اسیر بودند نغمۀ آیینهاي مقدس و قداس را می روزمره و محنت

در خالء معنوي دنیاي شرك، که در حال . آورد اي در نمایش هیجان انگیز میان خدا و انسان در می صورت صحنه

ایی بیمار از خشونت بهیمی، بیرحمی، احتضار بود، در سردي مسلک رواقی و تباهی آیین لذت طلبی اپیکور، در دنی

اي که ظاهراً دیگر احتیاجی به فضایل مردانه و خدایان  ستمگري، و هرج و مرج جنسی، در امپراطوري آرامش یافته

.داد که بر پایۀ برادري، نیکی، ادب، و صلح و سلم استوار بود جنگ نداشت، اخالق نوینی را رواج می

اي، با شور و  تقریباً هر گرویده. ال بشر تطبیق یافته بود با سرعت زیادي رواج یافتکیش نوین که بدین ترتیب با آم

ها، ساحلها، و طرق بازرگانی و امکانات امپراطوري مسیر  راهها، رودخانه. شد حرارت یک انقالبی، مبلغ این کیش می

، و تیسفون؛ در جنوب، از طریق در خاور، از اورشلیم تا دمشق، ادسا، دورا، سلوکیه: رشد کلیسا را مشخص کردند

بوسترا و پترا به عربستان؛ در باختر، از راه سوریه به مصر؛ در شمال، از طریق انطاکیه، به آسیاي صغیر و ارمنستان؛ از 

دریاي اژه، از افسوس و تروآس تا کورنت و تسالونیکا؛ از جادة اگناتیا به دورهاخیون؛ از دریاي آدریاتیک به 

از سکوال و خاروبدیس به پوتئولی و رم؛ از سیسیل و مصر به افریقاي شمالی؛ از مدیترانه یا کوههاي  بروندیسیوم، یا

راه را براي  رومرفت و عقابهاي  اندك اندك صلیب از پی تبر می: آلپ به اسپانیا و گل، سپس از آنجا به انگلستان

، دیگر اکثریت اهالی افسوس و سمورنا 300در سال . در آن قرنها، آسیاي صغیر دژ مسیحیت بود. گشودند میمسیح 

کارتاژ و هیپو مراکز اصلی درس و بحث : آیین جدید در افریقاي شمالی نیز رونقی داشت. ، مسیحی بودند)ازمیر(

ریانوس، و آوگوستینوس از آنجا برخاستند؛ و کیش مسیح گشتند؛ آباي عمدة کلیساي التین، مانند ترتولیانوس، کوپ

در رم، جماعت مسیحی در پایان قرن . متن التینی قداس و نخستین ترجمۀ التینی عهد جدید در آنجا شکل گرفت

رم از دیر . توانستند از لحاظ مالی به محافل مذهبی دیگر یاري دهند مسیحیان رم می. رسید سوم به صد هزار تن می

یک چهارم  300توان گفت که در حدود سال  رویهمرفته می. ف خود خواستار مقام اول در کلیسا بودزمانی براي اسق

 200ترتولیانوس در حدود سال . اند جمعیت در مشرق زمین و یک بیستم جمعیت در مغرب زمین مسیحی بوده

سن و سال، و مقام و منصب به  مردم از هر. گیریم کشور را فرا می] مسیحیان[کنند که ما  مردم اعالم می«: گوید می

».کنیم سابقۀ ما فقط از دیروز است، ولی هم اکنون نیز جهان را پر می. آورند سوي ما روي می

II – برخورد عقاید  

بود اگر آداب و رسوم و  انگیز می نظر به کثرت مراکز مسیحی نسبتاً مستقل و تابع سنن و محیطهاي مختلف، شگفت

بویژه در مسیحیت یونانی به سبب عادات مابعدالطبیعی و استداللی روح یونانی ناچار . افتی عقاید مختلف توسعه نمی

آیین مسیح فقط در پرتو این بدعتها قابل فهم است، زیرا با آنکه بر آنها غلبه کرد، چیزي . آمد بدعتهایی به وجود می

  .از رنگ و شکل آنها را به خود گرفت

براي استقرار ملکوت خویش در   اینکه مسیح پسر خداست،: ساخت متحد می یک ایمان جماعات مذهبی پراکنده را

ولی راجع به تاریخ رجعت او . یابند گردد، و همۀ معتقدان به او در روز داوري واپسین پاداش می زمین باز می

وس اورشلیم وقتی نرون مرد و تیتوس هیکل را ویران ساخت، باز موقعی که هادریان. مسیحیان با هم اختالف داشتند

هنگامی که، در . را خراب کرد، بسیاري از مسیحیان از این مصیبتها همچون عالیم رجعت مسیح استقبال کردند

. کرد، ترتولیانوس و دیگران پایان جهان را قریب الوقوع پنداشتند پایان قرن دوم، آشفتگی امپراطوري را تهدید می

د تا در نیمۀ راه به مسیح بر بخورند، و یک اسقف پونتوس با اعالم یک اسقف سوري اغنام اهللا خود را به بیابان بر
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از این عالیم خبري نشد، و مسیح . گردد زندگانی پیروان خود را در هم ریخت اینکه مسیح در همان سال باز می

. ین دهنداي از تاریخ رجعت او یأس مردم را تسک مسیحیان عاقلتر در صدد برآمدند که با تفسیر تازه. پدیدار نگشت

گفتند وقتی  تر می اشخاص محتاط. اي منتسب به برناباس آمده است که مسیح هزار سال دیگر خواهد آمد در نامه

براي همۀ مشرکان موعظه » بشارت«یا نژاد یهودیان بکلی از میان رفته باشد، یا هنگامی که » نسل«خواهد آمد که 

است، مسیح روح القدس یا فارقلیط را به جاي خویش خواهد یا، به طوري که در انجیل یوحنا مسطور : شده باشد

حتی اعتقاد به هزار سال . سرانجام ملکوت از زمین به آسمان و از زندگی ما به بهشتی آن سوي گور برده شد. فرستاد

اعتقاد به . ـ یعنی رجعت عیسی پس از هزار سال ـ از طرف کلیسا مذموم شمرده شد و باالخره محکوم گشت

.کرد، مسیحیت را مستقر ساخته بود، امید به بهشت آن را حفظ بازگشت

. شدند پیروان مسیح، در سه قرن اول، جز در مبانی اساسی، صد گونه عقیده داشتند و بر حسب این عقاید تقسیم می

صدد برآمدند کلیساي رو به توسعه را تسخیر کنند و توفیقی  ما اگر بکوشیم تنوعات باورهاي مذهبی را که در

نیافتند، و کلیسا ناچار شد آنها را یکی پس از دیگري به عنوان ارتداد و بدعتی که مایۀ تالشی کلیساست تقبیح کند 

. ایم فتهبه خطا ر  اش روشن کردن حال به وسیلۀ گذشته است، بتفصیل باز گوییم، در مورد کارکرد تاریخ، که وظیفه

خداگونه با وسایل و راههاي رازورانه ـ کمتر جنبۀ رفض و ارتداد داشت ) »گنوسیس«(گنوستیسیسم ـ کسب معرفت 

» سوتر«هاي مربوط به  این جنبش پیش از مسیحیت وجود داشت و نظریه. رفت و بیشتر رقیب مسیحیت به شمار می

عون، جادوگر سامري که پطرس او را به سبب خرید و شم. یعنی منجی را، پیش از تولد مسیح، اعالم داشته بود

بود که انبوهی از تصورات شرقی را پیرامون مراحل » توضیح کبیر«فروش اسرار روحانی طرد کرد، احتماال مصنف 

در اسکندریه، سنن اورفئوسی، نوفیثاغورسی، و . پیچیدة ارتقاي ذهن انسان به درك االهی همۀ اشیاه گرد آورده بود

، و )160حد سال (، والنتینوس )117حد سال (فیلن، باسیلیدس » لوگوس«طونی، با آمیخته شدن با فلسفۀ نو افال

ابن . تجسم یافته را تشکیل بدهند هاي»آیون«اي دیگر را برانگیخت که نظامهاي وسیعی از تجلیات االهی و  عده

). 200حد سال (در ادسا، با توصیف این آیونها به نثر و نظم، زبان ادبی سریانی را به وجود آورد ) دسانسبار(دیصان 

هاي نگهبانشان را فاش سازد؛ چیزهایی که افشا  در گل، مارکوس گنوسی پیشنهاد کرد که براي زنان اسرار فرشته

  .آنها را قبول داشتنمود تملق آمیز و مورد پسند زنان بود، و در عوض پاداش خود  می

در حدود . بزرگترین رافضی و بدعتگزار روزگار باستان خود کامال گنوسی نبود، بلکه تحت تأثیر اساطیر آن قرار داشت

مارکیون، جوان متمولی از اهالی سینوپه، به قصد تکمیل کار بولس در جدا کردن مسیحیت از آیین یهود، به  140

. انجیلها، پدر خود را خدایی نوازشگر، بخشایشگر، و مهربان وصف کرده است گفت که مسیح مارکیون می. روم آمد

تواند پدر مسیح  این یهوه نمی. نرمش، و خداي ستم و جنگ خدایی است خشن، با عدالتی بی» عهد قدیم«ولی یهوة 

ه آشنایی با یک گفت که کدام خدا تمام بشر را به جرم خوردن یک سیب، یا به جرم میل ب مارکیون می. نرمخو باشد

زن، یا دوست داشتن او ممکن است به تیره بختی محکوم کند؟ یهوه وجود دارد و آفرینندة جهانست، ولی اوست که 

براي . گوشت و استخوان بشر را از ماده درست کرده است و از این رو روح انسان در کالبد بدي زندانی مانده است

مسیح ظهور کرد در حالی که سی سال داشت و در کالبدي . زمین فرستادرهانیدن او، خدایی بزرگتر پسر خود را به 

گفت  مارکیون می. شبح آسا و غیر واقعی بود، و با مرگ خود براي نیکان امتیاز رستاخیزي صرفاً معنوي تأمین کرد

که نیکان کسانی هستند که، به پیروي از بولس، از شریعت یهود دست می کشند، کتاب مقدس عبري را رد 

مارکیون براي ترویج . یابند شمارند، و با زهد شدید بر جسم غلبه می کنند، ازدواج و لذات جسمانی را حقیر می می

کلیسا او را تکفیر کرد و مبلغ . هاي بولس منتشر ساخت و نامه» انجیل لوقا«ي مرکب از »عهد جدید«نظرات خود 

.د به او پس دادهنگفتی را که موقع آمدن به روم به کلیسا تقدیم کرده بو
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یافتند، یک بدعتگزار جدید  هاي گنوسی و پیروان مارکیون بسرعت در خاور و باختر توسعه می در همان حال که فرقه

، مونتانوس دنیاپرستی روزافزون مسیحیان و خودکامی اسقفها را در کلیسا 156در حدود سال . در موسیا ظهور کرد

زهد مسیحیان نخستین و همچنین استقرار مجدد حق غیبگویی، یا گفتار  تقبیح کرد؛ خواستار بازگشت به سادگی و

دو زن به نامهاي پریسکیال و ماکسیمیال مسحور سخنان او شدند، به . الهام شده، براي اعضاي محافل مذهبی شد

ا اي چنان شیو خود مونتانوس با حالت خلسه. حال نشئۀ مذهبی افتادند، و سخنانشان وخش زندة این فرقه شد

کرد که شاگردان فریگیاي او ـ با همان شور و شوق مذهبی که زمانی دیونوسوس را به وجود آورده بود ـ  غیبگویی می

داد که ملکوت آسمان نزدیک است و  وي مژده می. به او به عنوان فارقلیط موعود حضرت مسیح درود فرستادند

اي اشخاص را به  به اندازه. آید دشتی نزدیک فرود میبزودي از آسمان در » کتاب مکاشفه«اورشلیم جدید مذکور در 

مانند روزهاي نخستین مسیحیت، ازدواج و دودمان . آن محل معین جلب کرد که چند شهر از سکنه خالی شد

. اموال اشتراکی شد، و یک زهد سخت و خشک نفوس را مضطربانه براي مسیح آماده ساخت. دستخوش غفلت گشت

کنسول رومی، آنتونیوس، در آسیاي صغیر به آزار مسیحیان پرداخت، صدها هودار پرو) 190حد (هنگامی که 

. مونتانوس، که با حدت و حرارت طالب بهشت بودند، در باربر مقر آنتونیوس اجتماع کردند و خواستار شهادت شدند

: با این سخنان روانه کردآنتونیوس جایی براي زندانی کردن اینهمه آدم نیافت؛ برخی را اعدام کرد؛ ولی اکثرشان را 

اگر خواستار مرگ هستید مگر طناب و پرتگاه وجود ندارد؟ کلیسا آیین مونتانوس را به عنوان ! اي مخلوق تیره بخت

اي از هواخواهان این آیین  عده. الحاد طرد کرد، و در قرن ششم، یوسیتینیانوس فرمان از میان بردن این فرقه را داد

  .د، آنها را آتش زدند، و خود در آنجا زنده سوختنددر کلیساهایشان جمع شدن

انکراتیتها از خوردن گوشت، آشامیدن شراب، و داشتن روابط جنسی خودداري : بدعتهاي کوچکتر را پایانی نبود

داشتند؛ دوستیستها  کشیدند و ازدواج را همچون گناه حرام می ریاضت می) خویشتنداران(» آبستیننتها«کردند؛  می

دند که جسم عیسی فقط شبحی بوده و گوشت انسانی نداشته است؛ تئودوتیانیها او را فقط یک انسان معتقد بو

پنداشتند که مسیح  و شاگردان بولس ساموساتایی می) ـ خواندگی عیسی طرفداران فرزند(دانستند؛ آدوپتیونیستها  می

مودالیستها، پیروان سابلیوس، و هوخواهان . ستانسان به دنیا آمده، ولی بر اثر کمال معنوي به مقام الوهیت رسیده ا

یک سرشت ) پیروان مذهب وحدت طبیعت(» مونوفوسیتیها«. دیدند مونارکیانیسم در اب و ابن یک شخص می

سرانجام کلیسا بر اثر . یک اراده) پیروان مذهب وحدت مشیت(» مونوتلیتیها«دادند؛ و  به آن دو نسبت می) ماهیت(

ام در حفظ آیین خود، و درك بهتر خود از روشها و نیازمندیهاي انسانها بر همۀ این جنبشها تفوق سازمان خود، ابر

.چیره گشت

، یک عارف جوان 242هنگام تاجگذاري شاپور اول به سال . در قرن سوم خطر جدیدي در مشرق زمین برخاست

ی او را براي اصالح حیات مذهبی و پارسی به نام مانی از اهالی تیسفون خود را مسیح خواند و گفت که خداي حقیق

مانی با استفاده از آیین زردشت، کیش میترا، آیین یهود، و گنوستیسیسم جهان . اخالقی بشر به زمین فرستاده است

زمین به قلمرو ظلمت تعلق داشت و . را به دو قلمرو رقیب یکدیگر ، یعنی قلمرو ظلمت و قلمرو نور، تقسیم کرد

مع هذا، فرشتگان خداي نور عناصري از نور را نهانی در انسان داخل کرده بودند ـ یعنی . بود شیطان انسان را آفریده

اي از نور دارد؛ ولی زن شاهکار شیطان و عامل  گفت که حتی زن در وجود خود جرقه مانی می. روح، هوش، و خرد

ی، و کردار شیطانی اجتناب ورزد، اگر مردي از روابط جنسی، بت پرست. عمدة او براي برانگیختن مرد به گناه است

هاي شیطانی  اگر زندگانی زاهدانه پیش گیرد و گیاهخوار باشد و روزه بگیرد، عناصر نوري که در وجود اوست بر انگیزه

پس از سی سال موعظۀ آمیخته با کامیابی، مانی . شوند یابند و مانند نور فیض بخش سبب رستگاري او می او غلبه می

شهادتهایی که . هاي شهر شوش آویختند بدان به دار زدند و پوستش را از کاه انباشته از یکی از دروازهرا به تحریک مو
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آیین مانی در آسیاي باختري و در شمال افریقا . نصیب پیروان این کیش شد آتش شور و شوق این کیش را دامن زد

هاي دیوکلتیانوس و از فتوحات اسالم  و شکنجهرواج یافت، آوگوستینوس را مدت ده سال به خود جلب کرد، از آزارها 

  .جان به در برد؛ و مدت هزار سال نیمه جان تا آمدن چنگیزخان باقی بود

اش  کیش یهود تبعیدیهاي فقیر شده. مذاهب قدیم هنوز مدعی آن بودند که اکثریت اهالی امپراطوري را در بر دارند

سوریها به . ریخت کرد، و زهد و ورع خود را در تلمودها می یهاي پراکندة خویش گرد یکدیگر جمع م را در کنیسه

دادند، و کاهنان مصري مجموعۀ خدایان حیوان شکل خود را  پرستیدن بعلهاي خویش تحت نامهاي یونانی ادامه می

یک نوع در زمان آورلیانوس . پیروان خود را تا پایان قرن چهارم داشتند) مهر(کوبله، ایسیس، و میترا . کردند حفظ می

با نذر و نیازهایی به خدایان کالسیک در معبدها . تغییر شکل یافته کشور روم را فرا گرفت) کیش میترا(مهرپرستی 

رفتند، و در سراسر امپراطوري شارمندان مشتاق  گشت، هنوز محرمان به اسرار و داوطلبان به الئوسیس می تقدیم می

این کیشها دیگر، جز به طور . لی کیشهاي کالسیک از توان افتاده بودندو. آوردند مراسم پرستش امپراطور را به جا می

نه اینکه یونانیان و . انگیخت جسته و گریخته، آن اخالص پرحرارتی را که مایۀ زنده بودن یک مذهب است برنمی

شند، بلکه آنان شوق رومیان این کیشها را، که سابقاً آن اندازه محبوب آنان و آن قدر آمیخته به زهد بود، رها کرده با

هاي خود به حد افراط، با سقوط در فرسودگی جسمانی، و  به زندگی را از کف داده بودند، و با محدود ساختن خانواده

شان کاسته شده بود که معابد آنان پرورش دهندگان خود را به  اي از عده با تحمل جنگهاي خانمان برانداز به اندازه

.دادند از دست میموازات نابود شدن کشتزارها 

جنگید، مذهب مشرکان براي دفاع از  ، هنگامی که مارکوس آورلیوس با مارکومانها در کنار دانوب می178در حدود 

در این باره جز از طریق اثر اوریگنس به نام بر ضد کلسوس، و نقل . خود در برابر مسیحیت کوششی نیرومندانه کرد

این کلسوس ثانی که از او . س در آن آمده است اطالعی در دست نداریمقولهایی که از کتاب کلمۀ راستین کلسو

کرد که تمدنی که از آن  زادة دنیوي بود تا فیلسوفی صاحبنظر؛ وي احساس می سخن است، بیشتر یک نجیب

برخوردار است به کیش دیرین روم وابسته است، و بدین جهت تصمیم گرفت که با حمله به مذهب مسیح، که در آن 

مذهب جدید را چنان مطالعه کرد که اوریگنس عالم از فضل . ام بزرگترین دشمن آن بود، از کیش روم دفاع کندهنگ

هاي مقدس، به خصلت یهوه، به اهمیت معجزات مسیح، و به  کلسوس به باورپذیر بودن نوشته. و دانش او مبهوت شد

او اعتقاد آیین مسیح را به اشتعال نهایی جهان، به . تاخت تناقض مرگ مسیح با مقام الوهیت قادر بر همه چیز او می

  : کرد واپسین داوري، و به رستاخیز جسمانی مسخره می

سفیهانه است اگر فرض کنیم که هنگامی که خدا، مانند یک آشپز، آتش را خواهد افروخت تمام بشریت جز 

بلکه همچنین کسانی که دیر زمانی مسیحیان برشته خواهند شد ـ نه فقط کسانی که آن زمان زنده خواهند بود، 

تنها  …! واقعاً این امید کرمهاست. اند، از زمین برخواهند خاست اند، با همان جسمی که سابقاً داشته است مرده

توانند متقاعدشان سازند؛ تنها پنبه  ابلهان، نادانان، و بیشعوران ـ بردگان، زنان، و کودکان ـ هستند که مسیحیان می

اي  یا دیوانه …  ان، و مبتذلترین اشخاص، هر کس که گنهکار باشد،زها، قصاران، بیسوادترین مردم جهدو زنها، پینه

  .که خدایان او را به حال خود رها کرده باشند

. کلسوس از توسعۀ مسیحیت و از خصومت تحقیرآمیز آن نسبت به مشرکان و خدمت نظام و دولت وحشت داشت

ي چنین صلح طلب فرو روند چگونه ممکن است در برابر بربرهایی که به مرزهایش ا اگر اهالی امپراطوري در فلسفه

اندیشید که یک فرد نیک کشور باید مطابق مذهب میهن و زمان خود رفتار  تازند خود را حفظ کند؟ چنین می می

هم است ایمان وحدتبخش آنچه م. علناً انتقاد نماید  آنکه از قسمتهاي نامعقول آن، که اهمیت چندانی ندارند، کند، بی

کند و  آنگاه دشنامهایی را که به عیوسیان داده بود فراموش می. پرستانه است متکی بر خصلت معنوي و صداقت میهن
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آنها را به بازگشت به سوي خدایان دیرین، به پرستیدن نبوغ امپراطور که حافظ ملک است، و به شرکت در دفاع از 

اگر . در ادبیات مشرکان ذکري از وي نشده است. هیچ کس جداً به او توجه نکرد: دخوان کشور به خطر افتاده فرا می

قسطنطین باهوشتر از کلسوس بود و . اوریگنس به رد کردن افکار او نپرداخته بود، به طاق نسیان سپرده شده بود

.تشخیص داد که آیین مرده قادر به نجات روم نیست

III – فلوطین  

خواست که روش شکاکان نجیبزاده را پیش  او از مردم می. زیست رون از جو زمان خود میاز این گذشته، کلسوس بی

اي که عدة چنان کثیري از آنان را به بردگی محکوم کرده بود به یک  خواستند از جامعه ، حال آنکه آنها می گیرند

که شالودة مذهب است در کل  آگاهی بر نیروهاي فرا حسی. ساخت دنیاي رازوري پناه برند که هر بشري را خدا می

فلسفه نیز آن تفسیر از تجربۀ حسی را که در قلمرو علم . گرایی و جبریت عصري سرفرازتر بود در حال غلبه بر ماده

گردانید نوفیثاغورسیان و نوافالطونیان نظریۀ تناسخ  کرد و هم خود را مصروف مطالعۀ دنیاي نامرئی می است رها می

طونی دربارة مثل االهی را به صورت زهدي بسط دادند که هدفش حیات بخشیدن به درك فیثاغورس و افکار افال

روحی از راه تضعیف حواس جسمانی، و صعود مجدد از طریق تزکیۀ نفس از مدارجی بود که روح از آنها تنزل کرده 

  .تا در وجود انسان حلول کند

در لوکوپولیس به دنیا آمده بود از قبطیان  203که در سال  وي. فلوطین این تئوزوفی رازورانه را به اوج ارتقا رسانید

بی آنکه . بیست و هشت ساله بود که به فلسفه پرداخت. رفت که نام رومی و تربیت یونانی داشت مصر به شمار می

این  .جست یافت ارضا گردد، از نزد استادي به نزد استادي دیگر رفت، تا اینکه سرانجام در اسکندریه مردي را که می

شخص آمونیوس ساکاس بود که از آیین مسیح دست کشیده به کیش مشرکان گرویده بود و میل داشت مسیحیت و 

فلوطین پس از آنکه مدت . فلسفۀ افالطون را با هم سازش دهد، همانگونه که بعداً شاگردش اوریگنس این کار را کرد

فتن به ایران بود داخل خدمت شد، به امید اینکه ده سال نزد آمونیوس به تحصیل پرداخت در لشکري که آمادة ر

به  244در . النهرین رسید و از آنجا دوباره به انطاکیه بازگشت به بین. مستقیماً با حکمت موبدان و برهمنان آشنا شود

خود مکتب فلسفۀ فلوطین چنان پرآوازه شد که گالینوس امپراطور او را ندیم . رم رفت و تا هنگام مرگ در آنجا ماند

بنیاد نهد ) شهر افالطون(ساخت، و حاضر شد او را یاري کند تا در کامپانیا شهري غایت مطلوب به نام پالتونوپولیس 

گالینوس بعداً از این نظر عدول کرد ـ شاید براي آنکه مانع . و آن را مطابق اصول کتاب جمهور افالطون اداره کند

  .ناکامی و رسوایی فلوطین شود

او در واقع به . پیش گرفتن زندگانی یک نفر قدیس در میان تجمل روم نام نیک فلسفه را از نو زنده کردفلوطین با در 

حاضر نشد در » .ننگ داشت از اینکه روحش داراي جسمی بود«: گوید جسم خود توجهی نداشت و فرفوریوس می

ترین قسمت وجودش است  ش کم اهمیتگفت که جسم پردازي بنشیند تا تصویري از او بپردازند، زیرا می برابر چهره

کرد؛  خورد و به نان کم قناعت می گوشت نمی. ـ اشارتی به آنکه هنر باید در طلب روح باشد نه در جستجوي جسم

. کرد از هر گونه روابط جنسی احتراز داشت، اما این روابط را محکوم نمی. در عادات ساده، و در رفتار مهربان بود

هنگامی که اوریگنس در جلسۀ درس او حاضر شد، استاد . دید بود که جزء را در پرتو کل میفروتنیش شایستۀ مردي 

بیند چیزي ندارد که شنوندگان از او یاد  وقتی که متکلم می«: سرخ گشت و خواست که درس را پایان دهد، و گفت

وقف به موضوع و صداقت پرداز شیوایی نبود، ولی خلوص نیتش در  سخن» .شود بگیرند، قوت طبع از او سلب می

میلی، و آن هم تنها در اواخر عمر، حاضر شد که اصول مسلکش  با بی. کرد مطلقش کمبود فن سخنوري را جبران می

هیچ گاه در نخستین تراوش خامۀ خود تجدیدنظر نکرد، و علی رغم ویرایش فرفوریوس . را به رشتۀ تحریر درآورد

.استمشکلترین متون فلسفی یونانی انئادهاي او همچنان جزو نامنظمترین و 
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شکل  گفت که ماده فی نفسه یک امکان بی پذیرفت، ولی می فلوطین ایدئالیستی بود که وجود ماده را از راه لطف می

طبیعت عبارت . آن است) پسوخه(ح گیرد، به علت نیروي درونی یا رو هر صورتی که ماده به خود می. صورت است

تواند واقعیتی عالی به وجود  واقعیتی دانی نمی. است از مجموع نیروها یا روح که آفرینندة تمام اشکال در جهان است

برعکس، موجود عالی، یعنی روح، موجود دانی، یعنی شکل، را که به صورت جسم تجسم یافته است تولید . آورد

نی ـ از مراحل اولیۀ پیدایی در رحم مادر، تشکیل تدریجی اعضا و جوارح، و باالخره رشد یک فرد انسا. کند می

این کششها و منویات روح است . درآمدن به صورت موجودي بالغ ـ کار پسوخه یا اصل حیاتی است که در نهاد اوست

ماده . آورد ه وجود میهر چیزي روح دارد، یک نیروي درونی که شکل خارجی را ب. دهد که بدن را بتدریج شکل می

اي است متوقف شده، و در بدي امکان خوبی نهفته  تنها بدان اعتبار بد است که شکل رسا نیافته است؛ رشد و توسعه

  .است

چنانکه هیوم بعداً (نامیم  آنچه را ما ماده می. شناسیم ما ماده را فقط به وسیلۀ تصور ـ احساس، درك، و تفکر ـ می

در بهترین صورت چیزي است فرضی و اغفال کننده که انتهاي اعصاب ما را . تصورات است اي از تنها دسته) گفت

. تصورات مادي نیستند). نامید» امکان دایمی احساس«همان چیزي که جان استوارت میل آن را یک . (کند متأثر می

نها، عقل محیطی است؛ و این قابلیت داشتن تصورات و استفاده از آ. مفهوم گسترش در مکان دربارة آنها صادق نیست

عقل جبري است به اعتبار آنکه تابع احساس است؛ مختار است به . اوج تثلیث انسانی ـ نفس، روح، و ذهن ـ است

.ترین شکل روح خالق و قالب دهنده است حکم آنکه عالی

ندي خود را با روحی خویشاو. داند که واقعیتی است برتر از جسم روح می. جسم، هم آلت روح و هم زندان آن است

کند و در استکمال فکري مشتاق وصل دوباره به این واقعیت روحی  وسیعتر ـ جان نیروي خالق کیهانی ـ حس می

. عنایتی روز ازل از آن جدا شده و به جهان خاکی سقوط کرده است عالی است که ظاهراً بر اثر یک فاجعه و بی

خواهد آن را رد کند، و نزول روح را از  دهد که می تیسیسم میفلوطین در این خصوص منطقاً تن به نوعی گنوس

شمارد که  به طور کلی این مفهوم هندویی را مرجح می. کند مراتب مختلف آسمان تا حلول به جسم انسانی وصف می

ر کند؛ این سی کند، یا اینکه، برعکس، از سطوح عالی به دانی نزول می روح از سطوح دانی به سطوح عالی سیر می

. گیرد صعودي یا نزولی، که همان اشکال مختلف زندگی است، طبق فضایل یا رذایل روح در هر تناسخی صورت می

کسانی که موسیقی را زیاده از حد : گوید دهد و می فلوطین گاهی، از راه خوش طبعی، خود را فیثاغورسی نشان می

یلسوفانی که زیاده از حد به تفکر می پردازند به سرا، و ف اند در تناسخ بعدي به صورت مرغان نغمه دوست داشته

روح هر چه بیشتر رشد یافته باشد با پیگیري بیشتر جویاي اصل یزدانی خویش است ـ . صورت عقابها در خواهند آمد

هر گاه . اي که خواستار بازگشت به خانۀ خود است همانند طفلی است که از پدر و مادر خود دور مانده یا سرگشته

واند تقوا پیشه گیرد یا عشق حقیقی ورزد یا خود را وقف موزها کند، یا به فلسفۀ جبري بپردازد، نردبامی را که روح بت

از آن پایین آمده است پیدا خواهد کرد و با آن به خداي خویش خواهد پیوست، پس بگذارید روح پاك شود، بگذارید 

عالم اندیشه این جهان را ترك کند؛ باشد که غفلتاً، در از روي شور و شوق مشتاق ذات نامرئی گردد، بگذارید در 

کوبد،  هاي ذهن نمی اي که دیگر ماده بر دروازه اي که همۀ سرو صداهاي حواس ساکت شده است، در لحظه لحظه

تورو دربارة یکی از . (روح احساس کند که جذب اقیانوس وجود شده و به واقعیت معنوي و غایی پیوسته است

) »شد ماندم و بودن من آغاز می گاهی از زیستن باز می«: نویسد قصد خود در کنار والدزپوند چنین میم گردشهاي بی

  :گوید فلوطین می
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اك و سرشار از نور خودش را نیز تابن …. بیند آید روح تا آنجا که مشروع است خدا را می وقتی این حالت پیش می

حالتی خواهد یافت که نور محض، سبک شده، چابک، و در حال خدا ادراك خواهد دید؛ یا، به عبارت بهتر، خود را در 

  .شدن است

در وراي هستی، «). پسوخه(، و روح )نوس(، عقل )هن(نیز یک تثلیث است، تثلیث وحدت » آن«ولی خدا چیست؟ 

خدا  ما از. در میان آشفتگی ظاهري ناشی از کثرت این جهانی یک حیات وحدتبخش جریان دارد: »یگانه وجود دارد

هر صفت ثبوتیه یا ضمیر متمایزکنندة ما اگر بر او اطالق شود برایش محدودیتی . دانیم جز اینکه وجود دارد هیچ نمی

از این مبدأ اول . و خیر محض است  توانیم بگوییم که او احد، مبدأ اول، تنها می.اش نیست کند که شایسته ایجاد می

، با قالبهاي شکل دهنده و نوامیس حاکم بر اشیا مطابقت دارد؛ اینها به شود که با مثل افالطونی عقل عالم صادر می

چون این مثل پایدار هستند و ماده جز یک بستر . هاي خدا، دلیل احد، و نظم و سامان جهان هستند اصطالح اندیشه

قوام جهانند، آن  اشکال گذرا نیست، تنها واقعیت حقیقی یا پایدار همان مثل هستند ـ اما وحدت و عقل، گرچه مایۀ

دهد، یعنی اصل جانبخشی که همه چیز سرشار از  این عمل را سومین اقنوم الوهیت انجام می. آورند را به وجود نمی

هر چیزي، از ذرات گرفته تا کرات، برخوردار از روحی فعالیت . دهد آن است و به اشیا قدرت و شکل مقدر شده را می

روح فردي فقط به عنوان نیروي . است» برهمن«یک » آتمن«هر . ن استانگیز است که خود جزئی از روح جها

جاوید بودن به معناي بقاي شخصیت نیست، بلکه . حیاتبخش یا انرژي جاوید است و نه به عنوان یک خصلت متمایز

.جذب شدن روح است در چیزهایی که مرگ ندارند

پنداشتند، زیبایی فقط عبارت از هماهنگی و  و میبرخالف آنچه افالطون و ارسط. تقوا حرکت روح به سوي خداست

تناسب نیست، بلکه روح زندة با الوهیت نامرئی موجود در اشیا است، زیبایی تفوق روح بر جسم، شکل بر ماده و عقل 

توان چنان پرورش  روح را می. دیگر) رسانۀ(و هنر عبارت است از انتقال این زیبایی معنوي به یک وسیط . بر اشیاست

د که از جستجوي زیبایی در شکلهاي مادي یا انسانی فراتر رود و آن را در روح نهفتۀ طبیعت و در نوامیس آن، در دا

سازد، و سرانجام در وحدت االهی، که همۀ اشیاي هستی را همبسته  علم و در نظم دقیقی که علم آشکار می

بالجمله، زیبایی و تقوا یکی هستند؛ و . ، بجویدآورد سازد، و به صورت یک هماهنگی عالی و اعجاب انگیز در می می

  .این وحدت و همنوایی جزء است با کل

یک  …کند ساز رفتار می یابی، همان گونه رفتار کن که یک مجسمه اگر خودت را زیبا نمی. در خودت فرو برو و بنگر

کند تا اثرش ظاهري  تر می هکند، یک خط را روشنتر، خط دیگري را پاکیز تراشد، جاي دیگر را صاف می جا را می

و از  …آنچه را زاید است بتراش، هر چه را کژ است، راست کن . تو نیز چنین کن. دوست داشتنی به خود بگیرد

  .ببینی کمال نیکویی را در حرم بی آالیش …ات باز نایست تا اینکه  قلمزدن مجسمه

شود ـ روي آوردن اذهان حساس از  می بر این فلسفه همان جو معنوي حاکم است که در مسیحیت معاصر حس

عالیق مدنی به مذهب، گریز از دولت به سوي خدا تصادفی نبود که فلوطین و اوریگنس همدرس و دوست بودند، و 

فلوطین آخرین فیلسوف بزرگ مشرك . کلمنس اسکندرانی بنیادگذار فلسفۀ افالطونی مسیحی در اسکندریه شد

مسیحیت تقریباً همۀ نظرات او را بعداً پذیرفت .رلیوس یک مسیحی بدون مسیح بوداست، او نیز مانند اپیکتتوس و آو

از طریق فیلن، . سازد هاي قدیس آوگوستینوس حالت وجد این عارف عالیقدر را منعکس می و بسیاري از نوشته

شکاف میان . شتیوحنا، فلوطین، و آوگوستینوس افالطون بر ارسطو پیروز شد و وارد در ژرفترین االهیات کلیسا گ

  .شد هزار سالی خدمتگزار االهیات شود رفت و عقل راضی می فلسفه و مذهب از بین می
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IV – مدافعان ایمان  

ایگناتیوس، اسقف انطاکیه، . ترین فضالي امپراطوري برخوردار بود کلیسا اینک از پشتیبانی چند تن از برجسته

؛ اینان به مسیحیت فلسفه بخشیدند و دشمنان آن را به کمک پس از حواریون شد» آباي کلیسا«سرسلسلۀ نیرومند 

یوستینوس چون حاضر نشد از کیش خود دست بردارد، محکوم گشت که طعمۀ جانوران . استدالل از میان برداشتند

در راه رم چندین نامه نوشت که شور و هیجان آمیخته با زهد و ورع آنها نمایانگر روحیۀ ). 108(درنده شود 

  :شتافتند است که مسیحیان با اتکا به آن به استقبال مرگ میسرسختی 

خواهش . خواهم کسی مانع این امر شود میرم، و نمی دهم که من با طیب خاطر در راه خدا می به همگان هشدار می

م به لقاءاهللا توان از این راه می. بگذارید جانوران مرا بخورند. ام مهربانی نامعقول نداشته باشید من این است که درباره

بهتر است درندگان را تحریک کنید تا گور من شوند و اثري از جسم من برجاي نگذارند تا وقتی به  …. نایل آیم

اگر بتوانم  …. اند دهمن آرزومند درندگانی هستم که براي من آماده کر …. روم مزاحم هیچ کس نباشم خواب می

را آتش بزنند و مصلوب کنند، با درندگان رو به رو شوم تا مرا تکه بدین ترتیب به عیسی مسیح ملحق شوم، بگذارید م

هاي بیرحمانۀ  پاره کنند، استخوانهایم را خرد کنند، بند از بندم جدا سازند و جسمم را نیست کنند، من این شکنجه

  !خرم ابلیس را به جان می

. شتند که معموال خطاب به امپراطور بودبر له مسیحیت نو» هایی دفاعیه«کوادراتوس، آتناگوراس، و بسیاري دیگر 

اش به نام کایکیلیوس با توانایی  گذارد تا یکی از اشخاص نوشته مینوکیوس فلیکس در گفتگویی تقریباً سیسرونی می

دهد که  اي مؤدبانه می از شرك دفاع کند، ولی از زبان شخص دیگري به نام اوکتاویوس پاسخ وي را به اندازه

یوستینوس سامري، که در زمان آنتونینوس به روم آمد، در . شود که به آیین مسیح درآید قانع می کایکیلیوس تقریباً

را » وریسیموس فیلسوف«آنجا یک مکتب فلسفۀ مسیحی ایجاد کرد و در دو دفاعیۀ شیوا کوشید که امپراطور و 

پردازند، و چنانکه دوستانه با آنان  متقاعد سازد که مسیحیان شارمندان وفاداري هستند، مالیات خود را سر موعد می

چند سالی بدون مانع تعلیم داد، ولی بیان تند او . رفتار شود ممکن است براي کشور پشتیبان سودمندي باشند

، فیلسوفی از رقیبان او مقامات دولتی را بر آن داشت او را با شش تن از 166به سال . برایش دشمنانی پدید آورد

دشمنان «بیست سال بعد، ایرنایوس، اسقف لیون، با نگاشتن رسالۀ . و همه را به دار آویزندپیروانش بازداشت کنند 

ایرنایوس . شد، سالح نیرومندي براي وحدت کلیسا فراهم کرد ، که ضربتی به تمام مرتدان محسوب می»مرتد

یحیان از روي فروتنی تنها گوید تنها وسیله براي جلوگیري از تجزیۀ مسیحیت به هزار فرقه، این است که همۀ مس می

.از یک قدرت مسلکی ـ از فتواي شوراهاي اسقفان کلیسا ـ پیروي کنند

او در این شهر به . در این دوره دلیرترین مبارز راه مسیحیت کوینتوس سپتیمیوس ترتولیانوس از اهالی کارتاژ بود

اي تحصیل کرد که  ا در همان مدرسهقدم به گیتی نهاد؛ پسر یک یوزباشی رومی بود، او علم بیان ر 160سال 

در نیمه راه زندگی به آیین مسیح . سپس سالی چند در رم به وکالت پرداخت. آپولیوس در آن پرورش یافته بود

و بنابر روایت قدیس هیرونوموس، به مقام کشیشی   گرایید، زنی مسیحی گرفت، از همۀ لذات مشرکان دست کشید،

ایی را که در علم بیان و به عنوان وکیل مدافع آموخته بود، از آن پس با شور و شوق همۀ نیرنگها و زبردستیه. رسید

مسیحیت یونانی مبتنی بر اصول خداشناسی، مابعدالطبیعه، و رازوري . یک نو گرویده در خدمت مسیحیت گذاشت

ت سیسرون، و خشکی استهزا او نیرو و حرار. و عمل استوار کرد  ترتولیانوس مسیحیت التینی را بر اخالق، حقوق،. بود

ایرنایوس آثار خود را به . سایید آمیز یوونالیس را داشت، و گاهی در تندي و تیزي عبارات شانه به شانۀ تاسیت می

  .با مینوکیوس و ترتولیانوس ادبیات مسیحی در غرب التینی، و ادبیات التینی مسیحی شد. یونانی نوشته بود
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کردند،  رومی کارتاژ مسیحیان را به اتهام وفادار نبودن به کشور محاکمه می، هنگامی که دادرسان 197در سال 

وي در این اثر . نگاشت) دفاعنامه(ترتولیانوس خطاب به یک دادگاه خیالی شیواترین اثر خود را به نام آپولوگتیکوس 

دن خاندان امپراطوري مصون مان …همواره براي همۀ امپراطوران، براي «دهد که مسیحیان  به رومیان اطمینان می

او از » .کنند از خطر، براي لشکریان دالور، براي یک مجلس سناي وفادار، براي دنیایی در حال صلح و آرامش، دعا می

با عباراتی . کند مسیحیت اشاره می هاي آن در آثار نویسندگان دوران پیش از عظمت وحدت تجلیل، و به نشانه

یک سال بعد، در حالی که با سرعتی » !روح را بنگرید که سرشتی مسیحی داردشهادت «: آورد شورانگیز بانگ برمی

آورد، کتاب دربارة نمایش را منتشر ساخت که توصیفی سرزنش آمیز  عجیب از دفاع ایقایی به تعرضی شدید روي می

سانی نسبت به از نمایشهاي رومی به عنوان دژ کارهاي منافی عفت، و آمفی تئاترهاي به عنوان اوج اعمال غیر ان

  :وي در پایان با تهدیدي تلخ چنین نتیجه گرفت. انسانها بود

آن هنگامی است که سراسر این جهان کهنه و  …. در روز واپسین و ابدي داوري نمایشهاي دیگري نیز خواهد بود

ندان، چقدر من حیرت زده، خ! آن روز چه نمایشی عظیم خواهد بود. خواهند سوختنسلهایش در آتشی بیمانند 

روند، در اعماق  رفت به بهشت می خرسند، و مسرور خواهم شد وقتی مالحظه کنم که آنهمه شاهانی که گمان می

هایی فروزانتر از آنچه خود علیه مسیحیان  کنند و دادرسانی که نام عیسی را آزردند، در شعله ظلمت زاري می

 …! شوند شوند و با هم طعمۀ آتش می دان خود سرخ میحکیمان و فیلسوفان در برابر شاگر! سوزند افروختند، می می

رسد، بازیکنانی  بینم که بیش از هر زمان دیگر صدایشان در تراژدي خودشان به گوش می انگیزي را می و بازیگران غم

!شوند رانانی را که روي چرخهاي آتشین سرخ می و ارابهرا که اعضایشان در آتش نرم و سبک است، 

همان نیرویی را که   شد، ترتولیانوس هر چه پیرتر می. و بیمارگونه تضمینی بر عقیدة راسخ نیست تخیلی چنین شدید

. کرد اینک بشدت در رد هر گونه تسکین به جز تسلی ایمان و امید صرف می  در جوانی در لذتجویی به کار برده بود،

به «: گفت نامید و می می» آید به درون میدري که دیو از آن «ساخت و او را  با خشنترین عبارت زن را مخاطب می

او که زمانی دوستار فلسفه بود و آثاري مانند دربارة روح نگاشته بود و » .خاطر گناه تو بود که مسیح مرد

کرد و از باور  مابعدالطبیعۀ رواقیان را با مسیحیت تطبیق داده بود، اکنون هر استدالل مستقل از مکاشفه را رد می

این سخن باور کردنی است درست براي اینکه نامعقول : پسر خدا مرده است«: برد عتقاد خود لذت مینکردنی بودن ا

ترتولیانوس در پنجاه و هشت سالگی » .این سخن حتمییت دارد براي اینکه محال است: دفن گشت و زنده شد. است

آنکه زیاده از حد آلوده به امور به یک پیرایشگري وسواس آمیز گرفتار شد و کلیساي ارتدوکس را ، به دستاویز 

پنداشت که این مسلک تعالیم مسیح را  دنیوي است، ترك کرد، و به اصول عقاید مونتانوسیان گرایید، زیرا می

شدند، همچنین همۀ پدران و  او همۀ آن مسیحیانی را که سرباز، هنرپیشه، یا کارمند دولت می. کند صریحتر اجرا می

کردند، و همۀ اسقفهایی را که گناهکاران پشیمان را براي تناول  را وادار به حجاب نمی مادرانی را که دخترانشان

  .نامید» شبان زناکاران«سرانجام، پاپ را پاستور مویخوروم یعنی . کرد پذیرفتند محکوم می عشاي ربانی می

نشین  کوپریانوس، اسقف اسقفهاي توانا و صمیمی، مانند. کرد مع هذا، علی رغم وي کلیسا در افریقا پیشرفت می

در مصر، گسترش کلیسا کندتر بود، و از مراحل . کارتاژ را تقریباً به اندازة اسقف نشین رم غنی و متنفذ ساختند

اسکندریه » مکتب کاتشیستی«در پایان قرن دوم غفلتاً صحبت از . نخستین آن آثاري در تاریخ به جاي نمانده است

کلمنس و اوریگنس . فلسفۀ یونان متحد کرد و دو تن از آباء بزرگ را به کلیسا داد آید که مسیحیت را با به میان می

هر گاه روح این دو فایق آمده بود، . داشتند هر دو در ادبیات مشرکان متبحر بودند و به شیوة خویش آن را دوست می

  .آمد چنان شکاف مخربی میان فرهنگ کالسیک و مسیحیت پدید نمی
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پسر . پدرش به عنوان مسیحی توقیف و محکوم به مرگ شد) 202(آدامانتیوس هفده ساله بود هنگامی که اوریگنس 

اي  خواست در زندان به پدر خویش بپیوندد و همراه او شهید شود؛ چون مادرش نتوانست او را به هیچ وسیله می

: وشت و به او پیام دادهایی تشجیع کننده به پدر خویش ن اوریگنس نامه. منصرف کند، لباسهایش را پنهان کرد

سر پدر را بریدند و از آن پس پسر ناچار بود از مادر و شش برادر و خواهر » .زنهار، به خاطر ما تغییر عقیده ندهی«

وي که شاهد شهادت عدة بسیاري بود از این طریق کششی به زهد بیشتر پیدا کرد و . خردسال خود نگهداري کند

خوابید، کفش به پا  گرفت، کم، و آن هم روي زمین لخت، می سیار روزه میب. اي پیش گرفت زندگی پارسایانه

انجیل  12، آیۀ 19سرانجام تحت تأثیر تفسیر ریاضت آمیز باب . کرد کرد، و سرما و برهنگی را بر خود هموار می نمی

گرچه هجده سال . به سمت ریاست مکتب کاتشیستی جانشین کلمنس شد ،203در سال  .کردمتی خود را خصی 

بیشتر نداشت، دانش و فصاحت او عدة زیادي از دانشجویان مشرك و مسیحی را جلب کرد، و آوازة شهرتش در میان 

.مسیحیان پیچید

هاي کوتاهی  آنها رساله مسلماً تعداد زیادي از. زدند را در حدود شش هزار جلد تخمین می» کتابهایش«برخی از قدما 

» کدام یک از ما ممکن است تمام آنچه را او نوشته است بخواند؟«: پرسد با این وصف هیرونوموس می. بوده است

اوریگنس از فرط عشق به کتاب مقدس، که قسمتی از آن را در کودکی از بر کرده و جزو حافظۀ وي شده بود، مدت 

نویس و نساخ صرف مقابلۀ متن عبري عهد قدیم با یک نسخه برگردان این بیست سال از عمر خود را با گروهی تند

مقایسۀ این ترجمه و با . کرد تئودوتیونآکویال، سوماخوس، و  هفتادي،هاي یونانی  متن به تلفظ یونانی، و ترجمه

را به » ترجمۀ هفتادي«اي از  تنقیحهاي گوناگون و با استفاده از آشنایی به زبان عبري، اوریگنس متن اصالح شده

او این کار را کافی ندانست، و براي تکمیل آن تفسیرهایی، گاه مفصل، راجع به هر یک از اسفار . کلیسا تقدیم کرد

ري به نام اصول اولیه گزارشی مشروح، منظم، و فلسفی از مجموع آیین مسیحی تهیه با نوشتن اث. تورات به آن افزود

براي . هاي فیلسوفان مشرك دست زد در رسالۀ متفرقه به اثبات همۀ اصول الیتغیر مسیحیت براساس نوشته. کرد

طبیق داده بودند، و هاي هومر را با عقل ت تسهیل این کار از طریقۀ تمثیلی، که فیلسوفان مشرك به کمک آن نوشته

اوریگنس عقیده داشت که معنی تحت . استفاده کرد  فیلن آیین یهود را به وسیلۀ آن با فلسفۀ یونان سازش داده بود،

معنی اخالقی و معنی روحی، که فقط معدودي افراد : اللفظی کتاب مقدس، متضمن دو سلسله معانی عمیقتر است

او حقیقت سفر پیدایش را به مفهوم تحت اللفظی آن . انی رسوخ کنندتوانند به آن مع خاص و پرورش یافته می

کرد و  ظواهر ناپسند مناسبات یهوه با اسرائیل را به عنوان اینکه نمادهایی بیش نیست رد می: دانست مشکوك می

کند، افسانه داستانهایی مانند داستان شیطان که عیسی را بر فراز کوه بلندي برد تا ملکوتهاي جهان را به او عرضه 

:پرسید می. هاي کتاب مقدس براي این پرداخته شده بود که حقیقتی روحانی را بفهماند به گمان او قصه. پنداشت می

آنکه آفتاب، ماه و  تواند تصور کند که روز اول و دوم و سوم، و شب و صبح وجود داشته بی کدام انسان با بینشی می

که باور کند خدا مانند یک کشاورز باغی در عدن درست کرد و درخت  ستارگان باشند؟ کدام انسان ابلهی است

رود روشن  هرچه اوریگنس بیشتر میتا هر کس که میوة این درخت را چشید، جان بیابد؟  …. زندگی را در آن نشاند

او از این توقع که . شود که او یک رواقی، نوفیثاغورسی، افالطونی، و گنوسی است که مصمم است مسیحی باشد می

او نیز مانند . کیشی که به خاطر آن هزار اثر نگاشته و از مردي خویش صرف نظر کرده بود دست بردارد، بیمورد بود

خداي اوریگنس یهوه . اش از فلسفۀ آنان دشوار است فلوطین شاگرد آمونیوس ساکاس بود و گاهی تشخیص فلسفه

وصف شده در عهد جدید نیست، لوگوس یا عقلی  مسیح آن چهرة انسانی. نیست، اصل نخستین تمام چیزهاست

در فلسفۀ اوریگنس نیز مانند . آفرید و زیر دست اوست) اب(این مسیح را خدا . دهد است که دنیا را سازمان می

پس از مرگ نیز . پیماید فلسفۀ فلوطین روح یک سلسله مراحل و تجمسها را پیش از آنکه داخل در بدن گردد، می
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کنند؛ ولی  حتی منزهترین ارواح نیز مدتی دوران برزخ را طی می. کند تا به لقاءاهللا برسد را طی می حاالتی مشابه این

دنیاي دیگري خواهد بود که تاریخ طوالنی خود را » اشتعال نهایی«پس از . سرانجام همۀ ارواح نجات خواهند یافت

تر است،  نیاها نسبت به دنیاي قبلی کمال یافتههر یک از این د ….خواهد داشت؛ سپس دنیایی دیگر والی غیر النهایه

  .سازد و تمام این توالی پردامنه است که بتدریج طرح خدا را عملی می

نشین او بود و   جاي شگفتی نیست که دمتریوس، اسقف اسکندریه، نسبت به این فیلسوف برجسته، که زینت اسقف

او از دادن مقام کشیشی به اوریگنس سرباز زد و . باشدکرد، احساس شک و تردید کرده  با امپراطوران مکاتبه می

  ولی هنگامی که اوریگنس سفري به خاورمیانه کرد،. گفت که چون که او خود را خصی کرده است صالحیت ندارد می

. دمتریوس اعتراض کرد که بدین ترتیب حقوق او نقض شده است. دو اسقف فلسطینی به او عنوان کشیش دادند

. این انجمن انتصاب اوریگنس را لغو و او را از اسکندریه تبعید کرد. حانیان حوزة خود تشکیل دادانجمنی از رو

در آنجا ستایش معروف خود را از مسیحیت تحت عنوان بر . اوریگنس به قیصریه رفت و در آنجا به تعلیم ادامه داد

داد که در برابر  ل داشت ولی پاسخ میروح بزرگ او نیروي براهین کلسوس را قبو. نگاشت 248ضد کلسوس به سال 

نتیجه . هر اشکال و استبعادي در آیین مسیح، در کیش مشرکین بسیاري چیزها هستند که به مراتب نامحتملترند

گرفت که هر دو نظریه نامعقول است بلکه معتقد بود که کیش مسیح خط مشی زندگی اصیلتري به انسان  نمی

.تواند آن را الهام کند پرستی نمی بر بت دهد که یک کیش محتضر و مبتنی می

اوریگنس که در آن زمان شصت و پنج سال داشت . ، دکیوس شکنجه و آزار را به قیصریه کشانید250در سال 

اي آهنین بر گردنش زدند و چندین روز در  زنجیر بر او نهادند و قالده. بازداشت شد و او را به پایۀ شکنجه بستند

شکنجه در بدنی . پس از آن بیش از سه سال در قید حیات نبود. گ دکیوس سبب آزادي او گشتولی مر. زندان ماند

او همان گونه که بیچیز آغاز به تعلیم کرده بود، فقیر از . که بر اثر ریاضت و زهد شدید ناتوان شده بود اثر مهلکی کرد

تهاي او دیگر از حالت اینکه رازي میان وقتی بدع. دنیا رفت، و به هنگام مرگ نامورترین مسیحی زمان خویش بود

عقاید « 400پاپ آناستاسیوس در سال . چند تن از فضال باشد به درآمد، کلیسا الزم دانست از او سلب اجتهاد کند

مع هذا، قرنها تقریباً . میالدي او را کافر اعالم کرد 553او را محکوم ساخت و شوراي جامع قسطنطنیه در » کفرآمیز

دفاع او از مسیحیت بر متفکران مشرك . کردند و تحت تأثیرش بودند ان مسیحی آثارش را مطالعه میهمۀ دانشمند

پس از اوریگنس مسیحیت دیگر یک آیین صرفاً تسکین دهنده . پیشین اثر گذاشت» هاي دفاعیه«بیش از هر یک از 

  .ید که مبتنی بر عقل استبال اي کامل شده بود که بافت کتاب مقدس را داشت، ولی بدان می نبود؛ فلسفه

V – سازمان قدرت  

اصول تفسیر تمثیلی او نه فقط اجازة اثبات هر : شاید بتوان کلیسا را از اینکه اوریگنس را محکوم کرد معذور دانست

گذاشت؛ و همانا،  داد، بلکه یکباره همۀ داستانهاي کتاب مقدس و حیات این جهانی عیسی را کنار می موضوعی را می

کلیسا که در برابر دشمنی . کرد کشید، قضاوت فردي را از نو برقرار می که مسئلۀ دفاع از ایمان را بیش می در حالی

مخاطره به خود اجازه دهد که، با هر جریان  توانست بی کرد، نمی یک دولت مقتدر احتیاج به وحدت را حس می

. یا پیروانی برجسته به هفتاد و دو فرقه تقسیم شوداي،  فکري، یا به وسیلۀ بدعتگذاران بی باور، یا غیبگویانی خلسه

اند، زیرا هر فردي   به چندین فرقۀ مخالف تقسیم شده«خود کلسوس به استهزا خاطر نشان کرده بود که، مسیحیان 

، ایرنایوس صورتی مرکب از بیست گونه 187حدود سال » .اي مخصوص به خود داشته باشد میل دارد دسته

افکار بیگانه دایماً در . برد ، استیفان از هشتاد فرقه در مسیحیت نام می384در حوالی سال  .مسیحیت تنظیم کرد

کلیسا که احساس . کردند هاي جدید صفوف آن را ترك می کرد و مؤمنان براي پیوستن به فرقه کیش مسیح رخنه می

شود، اینک ناچار بود مقوالت  یک میرسد و دورة بلوغ و پختگی وي نزد کرد دوران آزمایشهاي شبابش به پایان می می
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: نمود که سه گام دشوار بردارد خویش را تعریف کند و شرایط الزم وابستگی افراد را به خود اعالم دارد، و الزم می

.تدوین مبانی شریعت بر اساس کتاب مقدس؛ تبیین آیین مسیحیت؛ و سازمان دادن قدرت کلیسا

مسیحیان در رد یا قبول . فراوان بود» اعمال«، اسفار، مکاشفه، و )رساله(امه در ادبیات مسیحی در قرن دوم، انجیل ن

را قبول » کتاب مکاشفۀ یوحنا«کلیساهاي غرب . آنها به عنوان تفاسیر مجاز از عقاید مسیح همداستان نبودند

ا قبول داشتند ر» هاي یعقوب رساله«عبري و » انجیل«برعکس، . کردند داشتند، کلیساهاي شرق بکلی آن را رد می

تعلیمات دوازده «هاي مربوط به اواخر قرن اول، تحت عنوان  کلمنس اسکندرانی از رساله. که در غرب مردود بود

دست کلیسا را در » عهد جدید«اي از  مارکیون با انتشار دادن نسخه. برد اي مقدس نام می ، به عنوان نوشته»حواري

فقط . کنونی قانونی، یعنی اصیل یا ملهم، شناخته شدند» هد جدیدع«دانیم چه وقت کتابهاي  نمی. حنا گذاشت

کشف کرد و به نام او معروف شده  1740اي به زبان التینی که موراتوري آن را در سال  توان گفت که طبق قطعه می

  .دانند، قانون شریعت در آن زمان تثبیت شده بوده است می 180است، و عموماً تاریخ آن را حدود سال 

در قرن سوم این مجالس فقط از . شده است قرن دوم شوراها یا انجمنهاي روحانیان با تناوب بیشتر تشکیل میدر 

یعنی » کاتولیک«یافت و در پایان این قرن مجالس مزبور به عنوان داوران قطعی کیش مسیحی  اسقفها تشکیل می

یره شد، زیرا نیاز به یک اعتقاد مشخص را که بر بدعتگذاري چ) ارتدوکسی(اعتقاد به آیین . همگانی، شناخته شدند

کرد، و قدرت کلیسا نیز از آن پشتیبانی به  بتواند منازعات را تعدیل کند و شک و تردیدها را آرام سازد، برآورده می

  .آورد عمل می

نماید  پس از تضعیف کلیساي مادر در اورشلیم، چنان می. مسئلۀ تشکیالت بستگی به تعیین مرکز این قدرت داشت

شدند ـ داراي قدرتی مستقل  که محافل مذهبی محلی ـ جز مواقعی که به توسط جماعات دیگر مستقر و حمایت می

: جست البته مقام کلیساي رم مدعی بود که پطرس آن را بنیاد نهاده است، و به این سخن عیسی استناد می. بودند

به آرامی (» و بر این صخره«) Petros، به یونانی Cephasبه آرامی (» گویم که تویی پطرس و من نیز تو را می«

cephas و به یونانی ،petra (»و کلیدهاي . کنم و ابواب جهنم بر آن استیال نخواهند یافت کلیساي خود را بنا می

سپارم و آنچه در زمین بندي در آسمان بسته گردد و آنچه در زمین گشایی در آسمان  ملکوت آسمان را به تو می

اند که تنها شکسپیر  در صحت این قسمت شک شده است و آن را الحاقی و همچون جناسی پنداشته» .شودگشاده 

ولی ظاهراً راست است که اگر پطرس جمعیت مسیحی رم را ایجاد نکرده باشد در . توانست به آن تمسک جوید می

مقام اسقفی را به دست «که پطرس نویسد  می 187ایرنایوس در سال . آنجا وعظ و اسقف آن شهر را معین کرده است

کند، و کوپریانوس، اسقف کارتاژ، رقیب بزرگ رم، به  این روایت را تأیید می 200ترتولیانوس در سال » .لینوس سپرد

  .دارد که اولویت رم را بپذیرند همۀ مسیحیان را بر آن می 252سال 

کلمنس، ظاهراً نگارندة  سوم،پاپ . اند تهاثري از خود در تاریخ نگذاش» کرسی پطرس«نخستین اشغال کنندگان 

خطاب به کلیساي کورنت، براي ترغیب اعضاي آنان به حفظ هماهنگی و حسن  96اي است که در حدود سال  نامه

سل پس از مرگ پطرس است، اسقف رم در این نامه، که مربوط به تنها یک ن. انتظام میان خودشان نوشته شده است

اسقفهاي دیگر، ضمن به رسمیت . گوید با نوعی اقتدار و تحکم با مسیحیان یک محفل مذهبی دور دست سخن می

داشتند که اختیار نادیده گرفتن تصمیمهاي  اسقف رم به عنوان جانشین پطرس، همواره اعالم می» اولویت«شناختن 

کردند، صرف نظر از اینکه  زمین فصح را در روز چهاردهم ماه یهودي نیسان برگزار میکلیساهاي مشرق . آنان را ندارد

. کردند کلیساهاي مغرب زمین عید مزبور را به یکشنبۀ بعد محول می. شد این تاریخ با کدام روز هفته مصادف می

قف رم، را بر آن دارد که در از رم بازدید کرد، کوشید تا آنیکتوس، اس 156پولوکارپوس، اسقف سمورنا که حدود سال 

خواست  در بازگشت خود، پیشنهاد پاپ را، که می. غرب نیز همان رسم شرق را معمول سازد؛ در این امر موفق نشد
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، پاپ ویکتور درخواست آنیکتوس را تکرار کرد، ولی این 190در سال . کلیساهاي شرق رسم غرب را بپذیرند، رد کرد

هایی  ویکتور نامه. ي فلسطین اطاعت کردند، ولی اسقفهاي آسیاي صغیر سر باز زدنداسقفها. بار به صورت امر بود

بسیاري از اسقفها، حتی در غرب، علیه چنین . براي محافل مذهبی مسیحی نوشت و کلیساهاي متمرد را تکفیر کرد

. اقدام شدیدي اعتراض کردند و ظاهراً ویکتور اصرار نورزید

وي مردي به نام کالیستوس را، که هوش و . بود» مردي ساده و بیسواد«، )218 – 202(جانشین وي، زفورینوس 

مقام سرشماسی ارتقا  ذکاوت او کمتر از اخالقیاتش مایۀ انتقاد بود، براي کمک در ادارة حوزة رو به گسترش رم به

ه امانت داشت اختالس وجوهی را که ب. بود) صراف(کالیستوس، به روایت دشمنانش، ابتدا برده، سپس بانکدار . داد

اي به پا کرده، محکوم به کار کردن در  کرده به اعمال شاقه محکوم گردیده بود؛ پس از آزادي، شورشی در کنیسه

آنگاه با درج نهانی نام خود در صورت زندانیان بخشوده شده، از آنجا گریخته بود؛ ده سال در . معادن ساردنی شده بود

هنگامی که زفورینوس کالیستوس را متولی مقبرة پاپها کرد، این شخص . سر برده بودآنتیوم بدشواري در آرامش به 

پس از مرگ زفورینوس، کالیستوس به پاپی . اي که به نام خود اوست، انتقال داد آن را به جادة آپیانوسی، در دخمه

قام نیست و کلیسا و مقام آنگاه هیپولوتوس و چند کشیش دیگر او را متهم ساختند که شایستۀ این م. برگزیده شد

کالیستوس عقیده داشت . اختالفات مسلکی سبب تشدید نفاق گشت). 218(پاپی رقیبی در برابر او به وجود آوردند 

و توبه کنند دوباره در کلیسا ) ارتداد مانند زنا، قتل،(اي شوند  کسانی که پس از غسل تعمید مرتکب گناه کبیره

نوشت که هدفش » اي بر همۀ بدعتها ردیه«پنداشت؛  ن گذشت را خانمان برانداز میهیپولوتوس ای. شوند پذیرفته می

کالیستوس او را تکفیر کرد و کلیسا را با مدیریت و شایستگی تقویت کرد و قدرت عالی مرکز رم . بویژه این بدعت بود

  .را سخت به تمام مسیحیان گسترش داد

بدعت هیپولوتوس دوباره از ) 253 – 251(ر زمان پاپ کورنلیوس ولی د. پایان یافت 235شقاق هیپولوتوس در سال 

این دو نفر کلیساهاي انشعابی تأسیس . سوي دو کشیش ـ نوواتوس در کارتاژ و نوواتیانوس در رم ـ احیا گشت

به شوراي جامع کارتاژ . شدند امان کسانی بود که پس از غسل تعمید مرتکب گناه می کردند، که منظور آنها اخراج بی

درخواست پشتیبانی کوپریانوس . رهبري کوپریانوس و شوراي روم به ریاست کورنلیوس هر دو دسته را تکفیر کردند

گروندگانی فتوا داد که ) 257 – 254(از کورنلیوس باعث تقویت مقام پاپ شد؛ ولی هنگامی که پاپ ستفانوس اول 

ید ندارند، کوپریانوس به وسیلۀ انجمنی از اسقفهاي افریقا اند احتیاجی به غسل تعم هاي مرتد بوده که منتسب به فرقه

ستفانوس اول نیز به نوبۀ خود، چون کاتویی جدید، در یک جنگ کارتاژي کلیسایی آنان را . این تصمیم را رد کرد

ند مرگ نابهنگام او گویی به فضل االهی رخ داد تا این کشمکش آرام پذیرد و از انشعاب کلیساي نیروم. تکفیر کرد

.افریقا جلوگیري شود

ثروت و صدقات . افزود کلیساي رم، با وجود پیشرویها و عقب نشینیها، تقریباً هر ده سال یک بار بر اختیارات خود می

ابتکار طرد و مبارزه با . براي هر موضوع مهم طرف مشورت دنیاي مسیحی بود. برد عمومی حیثیت آن را باال می

توانست با امثال  دانشمندانی نداشت و نمی. عت کتاب مقدس را در دست داشتارتدادها، و تعریف قانون شری

ساخت و حکومت  بیشتر به سازمان پایبند بود تا به نظریه؛ می. ترتولیانوس، اوریگنس، و کوپریانوس رقابت کند

ود که در اثري کوپریانوس طغیان کرد، ولی خود او ب. گذاشت کرد، و سخن پردازي و نوشتن را به دیگران وا می می

مرکز برترین مقام مسیحیان باشد و اصول » مقر پطرس«تحت عنوان دربارة وحدت کلیساي کاتولیک پذیرفت که 

. همبستگی، وحدت آرا، و ثبات قدم را، که جوهر کلیساي کاتولیک و سبب تثبیت آن است، به جهانیان اعالم داشت

دادم که در  گفت ترجیح می اي قوي بود که دکیوس می به اندازهدر حدود اواسط قرن سوم، موقعیت و منابع مقام پاپ 

  .روم امپراطوري رقیب من باشد و نه یک پاپ؛ طبیعتاً پایتخت امپراطوري پایتخت کلیسا شد



١۶۴٩

اینها و عالوه بر آن . اگر یهودا اخالقیات، و یونان اصول االهیات را به مسیحیت داده بودند، رم سازمان به آن داد

چنین نبود که کلیسا . رقیب، که آنها را در خود جذب کرده بود، در ترکیب آیین مسیح داخل شدند دوازده کیش

فقط بعضی از آداب و اشکال مذهبی را که در رم قبل از مسیح معمول بود بپذیرد، بلکه زنار و لباسهاي دیگر کاهنان 

و روشنایی دایمی افروخته در برابر  و آب مقدس براي تطهیر، شمعهاي کافوري) بخور(مشرکان، استعمال کندر 

عنوان پونتیفکس   محراب، پرستش قدیسها، معماري باسیلیکا، حقوق روم به عنوان شالودة حقوق قانون شریعت،

ماکسیموس براي پاپ، و، در قرن چهارم، زبان التینی، به عنوان زبان اصیل و پایدار اذکار کاتولیکی، نیز پذیرفته 

ینها، عطیۀ روم یک دستگاه وسیع حکومت بود که، در آن زمان که قدرت دنیوي رو به افول مهمتر از همۀ ا. شدند

چندان زمانی نگذشت که اسقفها بیشتر از فرمانداران روم . رفت، پایۀ ساختمان حکومت روحانی کلیسایی گشت می

انداران را نگرفتند، مصدر نظم و مرکز قدرت شهرها شدند؛ متروپولیتنها، یا اسقفهاي اعظم، اگرچه جاي است

کلیساي مسیحی پا جاي پاي دولت روم نهاد؛ ایاالت . پشتیبانانشان شدند، و انجمن اسقفها جانشین مجمع استان شد

روم با والدت کلیسا جان . را فتح کرد، پایتخت را بیاراست، و انضباط و وحدت را از مرزي تا مرز دیگر برقرار ساخت

  .سئولیت روم و پذیرفتن آن به بلوغ و پختگی رسیدکلیسا با به ارث بردن م. سپرد

  

فصل بیست و نهم

  سقوط امپراطوري

  میالدي 305 – 193

  

I - یک سلسلۀ سامی  

، چند ساعت پس از قتل کومودوس، سنا با نهایت خوشحالی تشکیل جلسه داد و یکی از 193روز اول ژانویۀ سال 

وان فرماندار شهر از روي عدل انجام داده و به بهترین سنن محترمترین اعضاي خویش را، که وظیفۀ خود را به عن

پرتیناکس مقامی بدین شامخی را، که کمترین سستی در آن عاقبت . آنتونینها وفادار بود، به امپراطوري برگزید

در سخنرانیهاي  »رفتارش مانند یک فرد عادي بود،«: گوید هرودیانوس می. شومی دارد، برخالف میل خود پذیرفت

هاي  کاست، سیم و زر و پارچه انباشت، از مالیات می کرد، خزانه را می ادبیات را تشویق می  شد، لسوفان حاضر میفی

دیون . زد گلدوزي و حریرها و غالمان زیبا و هرچه را که کومودوس از آن کاخ را پر کرده بود به چوب حراج می

بردگان آزاد شده که » .ب بایستی بکند، کرددر واقع هر چه را که یک امپراطور خو«: نویسد کاسیوس می

برد، و پاسداران امپراطور که از استقرار انضباط برآشفته بودند توطئه  جوییهاي او منافعشان را از میان می صرفه

مارس، سیصد سرباز به کاخ هجوم آوردند، او را کشتند و سرش را به نیزه زدند و به اردوگاه خویش  28در . چیدند

  .دم و سنا اندوهگین شدند ولی آرام نشستندمر. بردند

زن و دختر . دهند که بیشتر به آنان پول بخشد رهبران گارد اعالم داشتند که تاج را به آن کسی از رومیان می

چون به . دیدیوس یولیانوس او را متقاعد ساختند که غذاي خود را ناتمام بگذارد و در این مزایده شرکت جوید

به هر سرباز ) سه هزار دالر(ی در آنجا یافت که براي دسترسی به تخت و تاج پنج هزار دراخما اردوگاه رفت، رقیب

کردند قیمت مزایده را باالتر  عمال گارد از ثروتمندي به سوي ثروتمند دیگري می رفتند و آنان را ترغیب می. داد می

  .د او را امپراطور اعالم کرددراخما وعده داد، گار 6250هنگامی که یولیانوس به هر سرباز . ببرند
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بریتانیا، سوریه، و پانونیا شدند که مردم روم که از این تاجگذاري موهن برآشفته شده بودند دست به دامان لژیونهاي 

این لژیونها که به سبب بی بهره ماندن از پولهاي یولیانوس خشمگین بودند، . بیایند و یولیانوس را خلع کنند

فرمانده لژیونهاي پانونیا به نام لوکیوس سپتیمیوس . پراطور خواندند و رو به سوي رم نهادندفرماندهان خویش را ام

وي متعهد شد که هنگام جلوس به . پروایی، سرعت عمل، و رشوه دادن به چنگ آورد سوروس گتا امپراطوري را با بی

ا یکصد کیلومتري رم آورد؛ هاي خود را از دانوب ت دراخما بدهد؛ در ظرف یک ماه دسته 12000هر سربازي 

هایی را که براي جلوگیري او آمده بودند به خود جلب کرد؛ و با وعدة عفو به پاسداران امپراطور، به شرط آنکه  دسته

لژیونهایش که سر تا پا مسلح بودند وارد پایتخت شد و به   با همۀ. رهبرانشان را تسلیم کنند، آنان را مطیع ساخت

یک تریبون رومی . را نقض کرد، ولی خودش با پوشیدن لباس شخصی سنت را رعایت نمود این ترتیب رسوم سابق

دوم ژوئن (یولیانوس را وحشتزده و گریان در کاخ پیدا کرد؛ او را به یکی از حمامهاي کاخ آورد و سرش را برید 

ین مدافعان مسیحیت در میالدي در افریقا ـ یعنی در ایالت مفتوحه اي که صالحتر 146سپتیمیوس در سال  ).193

اي فنیقی و کارتاژي زبان پرورش یافته بود، ادبیات و فلسفه  این مرد که در خانواده. آنجا پیدا شده بودند ـ به دنیا آمد

با وجود لهجۀ سامی که در زبان التینی داشت از با . را در آتن تحصیل کرد، و سپس در رم به وکالت دعاوي پرداخت

آمد که شاعران و فیلسوفان را در پیرامون خود گرد  رفت و خوشش می ن خویش به شمار میسوادترین رومیان زما

. گذاشت که شعر شخصیتش را مالیم سازد داد که مانع جنگهایش گردد و نه می ولی وي نه به فلسفه اجازه می. آورد

عادت داشت، در لشکرکشی  پوشید، به محرومیت و سختی مردي بود داراي چهرة زیبا و جسماً قوي؛ لباس ساده می

پروا دروغ  کرد، بی راند، با فراست قضاوت می گویی سخن می با بذله. ماهر، در نبرد دلیر، و در پیروزي بیرحم بود

  .راند گفت، پول را بیش از همۀ افتخارات دوست داشت، و با صالحیت و بیرحمی فرمان می می

سپتیمیوس با ششصد نگهبانی که داشت . ب او اعالم داشته بودسنا مرتکب این اشتباه شده بود که آلبینوس را رقی

پس از آن سناتورها را گروه گروه به قتل رسانید، و آن قدر امالك اعیان و . سنا را وادار کرد که جلوسش را تأیید کند

م مشرق زمین، با انتصاباتی که از سوي امپراطور و از میان مرد. اشراف را ضبط کرد که مالک نیمی از شبه جزیره شد

بودند، انجام گرفت، سنا، که بیشتر اعضایش از میان برداشته شده بود، ) مونارشی(که متمایل به حکومت فردي 

ـ تمام براهین و دالیل   بزرگترین قانوندانان آن عصر ـ مانند پاپینیانوس، پاولوس، و اولپیانوس. دوباره تکمیل شد

داد وجود آن را  سپتیمیوس جز در مواقعی که به سنا امر می. بردند ر میخویش را براي دفاع از قدرت مطلقه به کا

خودش بر همۀ خزاین مختلف نظارت داشت، حکومت خود را مستقیماً بر ارتش بنیاد نهاد، و . گرفت نادیده می

گشت و  در دوران امپراطوري او بر عدة لشگریان افزوده. امپراطوري را به صورت یک سلطنت نظامی موروثی درآورد

خدمت نظام اجباري شد، ولی براي ساکنان ایتالیا . المال گشت مواجبشان اضافه شد، به طوري که آفتی براي بیت

از آن پس، لژیونهاي ایاالت مفتوحه براي رومی که قدرت حکومت کردن را از کف داده بود امپراطور . ممنوع بود

.کردند انتخاب می

شش سال . علم احکام نجوم اعتقاد داشت، و در تفأل و تعبیر خواب ماهر بود سپتیمیوس، این جنگجوي واقعبین، به

پیش از جلوسش، هنگامی که زن اولش مرده بود، زنی متمول از اهالی سوریه گرفت، زیرا تخت سلطنت در طالع این 

هر، دیر زمانی پیش، در این ش. این زن، یولیا دومنا، دختر یکی از کاهنان االگابالوس، خداي شهرامسا، بود. زن بود

این سنگ را به عنوان مظهر یا حتی به عنوان . سنگی از آسمان افتاده بود و براي آن معبد باشکوهی ساخته بودند

یولیا همسري سپتیمیوس را پذیرفت، برایش دو پسر به نامهاي کاراکاال و گتا آورد، و او را . پرستیدند تجسم خدا می

یولیا زیباتر از آن بود که به یک شوهر اکتفا کند، ولی سپتیمیوس هم . رساند به تخت سلطنتی که در طالعش بود

یولیا سالنی از ادیبان ترتیب داد، به ترویج هنر و تشویق هنرمندان . سرگرمتر از آن بود که شوهري غیور باشد
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نیرو و نفوذ . آن را بیارایدپرداخت، و فیلوستراتوس را متقاعد ساخت که شرح زندگی آپولونیوس اهل تو آنا را بنگارد و 

هاي شرقی، که از نظر اخالقی در دوران االگابالوس و از لحاظ سیاست در  این زن گرایش سلطنت را به سوي شیوه

  .دوران دیوکلتیانوس به اوج خود رسید، تسریع کرد

در جنگهایی سریع رقیبان خویش را . سپتیمیوس از هجده سال امپراطوري خود دوازده سال آن را در جنگ گذرانید

پس از چهار سال محاصره، بیزانس را با خاك یکسان کرد و بدین ترتیب سدي را که در . و وحشیانه از میان برداشت

النهرین را ضمیمۀ قلمرو  تیسفون را گرفت، بین  کشور پارت را تسخیر کرد،. برابر تاخت و تاز گوتها بود از میان برد

پیرانه سر و مبتال به بیماري نقرس ولی نگران آنکه مبادا لشکریانش به . سریع کردخود ساخت، و سقوط اشکانیان را ت

پس از پیروزیهاي پرخرجی که بر . واسطۀ پنج سال دوري از جنگ سست شوند، سفري جنگی به کالدونیا کرد

ام  همه چیز بوده«: گفت می. درگذشت 211به بریتانیا بازگشت و در یورك ماند و در آنجا به سال   اسکاتلندیها یافت،

کاراکاال از اینکه مرگ پدرش به تأخیر افتاده بود، رنجیده خاطر «: گوید هرودیانوس می» .ارزید و این همه به هیچ نمی

سپتیمیوس، » .خواست که، به هر وسیله شده است، پیرمرد را به جهان دیگر بفرستند از پزشکان می …بود 

خود او آن را با این اندرز بدبینانه به . ي را به کومودوس واگذار کرده بودکرد که امپراطور آورلیوس را نکوهش می

براي هشتاد سال بعد، او » .نیاز کنید و در بند هیچ چیز دیگر نباشید زانتان را بیسربا«: کاراکاال و گتا واگذاشت

  .آخرین امپراطوري بود که در بستر جان سپرد

نیز مانند کومودوس براي آن ساخته شده بود تا ثابت کند که سهم نیروي یک نفر چندان  کاراکاالتوان گفت که  می

این مرد در کودکی . زیاد نیست که هم خود در زندگی بزرگ باشد و هم احفادش به مردان بزرگی تبدیل گردند

گرفت، یکه و  خرسهاي وحشی را زنده می. شیفتۀ شکار و جنگ شد مطیع و دلپسند بود، چون به بلوغ رسید بربر و

. برد جنگید، همیشه شیرهایی در کاخ خود داشت، و حتی گاهی شیري بر سر میز و در بستر خود می تنها با شیر می

ولی از   رد،داد سناتورها را به انتظار مالقات بدا نهاد؛ او ترجیح می خاصه به مصاحبت گالدیاتورها و سربازان ارج می

چون میل نداشت قدرت امپراطوري را با برادر خویش تقسیم . تأمین غذا و مشروب براي همدمان خویش غفلت نکند

این جوان را در آغوش مادرش سر بریدند، و خونش روي لباسهاي مادرش . به قتل رسانید 212کند، گتا را به سال 

زار تن از هواخواهان گتا را محکوم به مرگ کرد، بلکه عدة بسیاري کنند که نه تنها کاراکاال بیست ه روایت می. ریخت

اي در میان  چون بر اثر قتل گتا زمزمه. از شارمندان و چهار تن از دوشیزگان آتشبان را به اتهام زنا از میان برد

. را آرام ساختهاي مختلف گرد آورده بود آنان  لشکریان افتاد، با دهشی برابر همۀ وجوهی که سپتیمیوس در خزانه

هاي دیون  کرد؛ ضمناً ممکن است که نوشته از سربازان و بینوایان در برابر طبقات سوداگر و اعیان حمایت می

براي اینکه به درآمدهاي خود بیفزاید، مالیات بر ارث را با . توزي یک نفر سناتور باشد کاسیوس دربارة او ناشی از کینه

گیرد، در  د، و چون متوجه شد که این مالیات فقط به شارمندان رومی تعلق میافزایش آن به ده درصد دو برابر کر

بنابراین، افراد مزبور درست هنگامی از حق . همۀ مردان بالغ امپراطوري را تابع این مالیات ساخت 212سال 

افراشتن طاق کاراکاال با بر. بخشید کرد و حداقل را می شارمندي برخوردار شدند که حداکثر وظیفه را تحمل می

هاي عظیمشان  هاي عمومی، که ویرانه نصرتی به یادبود سپتیمیوس سوروس، که هنوز باقی است، و با ساختن گرمابه

حاکی از عظمت دیرین آنهاست، به زیباییهاي رم افزود، ولی قسمت اعظم ادارة امور کشوري را به عهدة مادر خویش 

.نهاد و خود به جنگ و لشکرکشی پرداخت

این زن هنگام پذیرایی از اشخاص بزرگ کشور یا از . گمارد» وزیر مکاتبات«و » وزیر عرایض«دومنا را به سمت  یولیا

شایعاتی بر سر زبانها بود که وي از طریق رابطۀ زنا با . پیوست یا جانشین او بود رجال معتبر خارجی به کاراکاال می

گوي اسکندریه از  کرد این بود که افراد کنایه را خشمگین می آنچه کاراکاال. محارم بر فرزند خود تسلط یافته است
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اي از ترس اینکه  از یک سو به انتقام این اهانتها و تا اندازه. کردند و اودیپ یاد می یوکاستهمادرش و از او به عنوان 

گویند فرمان داد که همۀ  کرد بشورد، از اسکندریه بازدید کرد و می ا جنگ میمبادا مصر در موقعی که او با پارته

.کسانی را که اهل این شهر و قادر به حمل اسلحه بودند قتل عام کنند

اي مرکب از شانزده هزار نفر تشکیل  دسته. سرمشق و محسود او بود) اسکندر کبیر(با این وصف، بنیادگذار اسکندریه 

نامید و آنان را با سالحهاي مقدونی مجهز ساخت، و به فکر آن افتاد که پارت را » نکس اسکندرفاال«داد و آن را 

کوشید که سرباز خوبی باشد، در خوراك، خستگیها،  سخت می. تسخیر کند، همان گونه که اسکندر ایران را فتح کرد

دهاي دلیرانه و دعوت دشمن به جنگ راهپیماییها، سنگرکشیها، و پل سازیها همدوش لشکریان خویش بود، و در نبر

. دادند ولی سربازانش کمتر از او شایق جنگ با پارتها بودند و غنایم را بر نبرد ترجیح می. جست تن به تن شرکت می

در کاراي ـ محلی که کراسوس در آنجا شکست خورده بود ـ کاراکاال به دست سربازان خود به ضرب خنجر هالك 

مانده پاسداران امپراطوري، خود را امپراطور خواند و به سنا که از این موضوع رویگردان بود ماکرینوس، فر). 217(شد 

یولیا دومنا که به انطاکیه تبعید شده بود و مدت شش سال از سلطنت، از . امر کرد کاراکاال را یکی از خدایان بشمارند

  .شوهر، و از پسر محروم بود، خود را با نخوردن غذا هالك کرد

این یولیاي دوم چون به امسا بازگشت . زن خواهري داشت به نام یولیا مایسا که به اندازة خود وي با استعداد بوداین 

یکی از آنان پسر دخترش یولیا سوئایمیاس یکی از کاهنان جوان . در آنجا دو نوة خود را یافت که مایۀ امید او بودند

دیگري، پسر یولیا . موسوم شد )آفرینندهخداي (اً به االگابالوس این پسر واریوس آویتوس نام داشت و بعد. بعل بود

گرچه واریوس پسر . این شخص بعدها آلکساندر سوروس گشت. شد مامایا، دهساله بود و آلکسیانوس نامیده می

مقام . رزند نامشروع کاراکاالست و او را باسیانوس نام نهادواریوس مارکلوس بود، مایسا چنین شایع کرد که او ف

نیمی از سربازان . امپراطوري آن قدر ارزش داشت که حیثیت دخترش را فداي آن سازد و مارکلوس هم مرده بود

رومی در سوریه به کیشهاي این سرزمین گراییده بودند و نسبت به این کاهن چهارده ساله احترامی آمیخته به زهد 

رسانید که اگر این سربازان االگابالوس را امپراطور کنند، وي وجوه  به عالوه، روش مایسا می. کردند حساس میا

سیم و زر مایسا سبب گشت لشکریانی که ماکرینوس براي مقابلۀ با . سربازان قانع شدند. فراوانی به آنان خواهد داد

اکرینوس در رأس گروهی انبوه پدیدار گشت، سربازان هنگامی که خود م. وي فرستاده بود به هدف وي بپیوندند

اي دچار تردید شدند، ولی مایسا و سوئایمیاس از ارابۀ خویش فرو جستند و لشکریان مردد شده را به  مزدور سوریه

.در سوریه مردها زن و زنها مرد بودند. سوي پیروزي رهنمون شدند

هایی آراسته به شنگرف، با چشمانی که  رغوانی زردوزي شده، با گونه، االگابالوس با لباسی از حریر ا219در بهار سال 

مصنوعاً درشت شده بود، با بازوبندهاي گرانبها به بازوان، گردنبندي از مروارید به گردن، و تاجی از گوهر بر سر 

در برابر سنا  همینکه. در پهلوي او مادر و مادربزرگش موقرانه سوار بر اسب بودند. زیباي خویش وارد شهر رم شد

سوئایمیاس . ظاهر شد درخواست کرد اجازه دهند که مادرش با او همنشین باشد و در مذاکرات شرکت جوید

مرکب از ) سناي کوچک(کرد که نباید این افتخارات را بپذیرد و به این اکتفا کرد که بر یک سناکولون  احساس می

و به مسائل لباسهاي زنانه و جواهر و تقدم و تأخر و برگزاري  زنان، که سابینا در زمان هادریانوس تأسیس کرده بود

  .حکمرانی بر کشور را به مایسا، مادر بزرگ، اختصاص دادند. پرداخت، ریاست داشته باشد تشریفات می

علیه هواخواهان ماکرینوس اقدامات . توانست اطرافیانش را مفتون سازد امپراطور جوان از بعضی جهات می

چون جوانتر از آن بود . نواخت خواند، نی و ارغنون و شیپور می موسیقی را دوست داشت، خوب می. نکردانتقامجویانه 

خدایش نه بعل، بلکه لذت بود، و او تصمیم . خواست که امپراطوري را اداره کند، جز تفریح کردن چیز دیگري نمی

کرد که کاخش را  مردم آزاد را دعوت میهر یک از طبقات . داشت که لذت را به هر شکلی که داشته باشد بپرستد
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غالباً جوایز التاري را، از اثاثیۀ یک خانه گرفته تا . آشامید، و تفریح می کرد خورد، می ببینند؛ گهگاهی با آنها غذا می

دوست داشت مهمانانش را به بازي گیرد، مثال آنها را روي بالشهاي باد کرده . کرد چند مگس، میان آنان تقسیم می

آزار به هوششان  نشاند که ناگهان آن بالشها بترکند؛ مستشان کند و سپس در میان پلنگها و خرسها و شیرهاي بی می

و گاهی کمتر از ) ده هزار دالر(کند که االگابالوس هیچ گاه کمتر از صد هزار سسترس  المپریدیوس تأکید می. آورد

هاي طال را با نخود، عقیق یمانی را با  سکه. کرد نمیسه میلیون سسترس براي ضیافتی که به دوستانش بدهد خرج 

غالباً از مهمانانش . کرد اسب، ارابه، یا خواجۀ سرا هدیه می. آمیخت عدس، مروارید را با برنج، کهربا را با باقال می

زها را براي خودش همیشه بهترین چی. کرد که ظرفها و جامهاي نقرة سر غذا را با خودشان به خانه ببرند خواهش می

. شد، اثاثیه و لوازم حمامهایش از عقیق یمانی یا از طال بود آب استخرهایش با عطر گل سرخ معطر می. خواست می

چنین شیوع داشت که . کرد؛ لباسهایش از سرتاپا گوهر آگین بود کمیابترین و گرانبهاترین غذاها را مصرف می

برد  م مسافرت براي حمل بار و بنه و فواحشی که همراه میهنگا. کرد اي را هرگز دوبار به انگشت خویش نمی حلقه

چون غیبگویی به او گفته بود که به مرگ سختی خواهد مرد، وسایل خودکشی را براي . رفت ششصد ارابه به کار می

قوت هاي زرین، زهرهاي نهفته در نگینهایی از یا طنابهاي ابریشمی ارغوانی، دشنه: ساخت از قبیل موقع لزوم آماده می

  .اما عاقبت در مستراح به قتل رسید. کبود یا از زمرد

در هر حال آنچه . احتمال دارد که دشمنانش، از طبقۀ سناتورها، در برخی از این سخنان به راه اغراق رفته باشند

است و آر مسلماً شهوات خود را با ظواهر زهد و تقوا می. قابل تأیید نیست  کردند، دربارة انحراف جنسی او نقل می

خواست خودش  خود را مختون ساخت و می. اي پرستش بعل سوریه را در میان رومیان رواج دهد قصد داشت تا اندازه

پرستید از شهر امسا  سنگ سیاه مخروطی شکلی را که به عنوان االگابالوس می. را به افتخار خداي خویش خصی کند

اي، که شش اسب سفید آن را  مرصع به جواهر را روي ارابه سنگ. معبدي آراسته براي جاي دادن آن بنا نهاد. آورد

کشیدند، آوردند، در حالی که امپراطور جوان، فرو رفته در پرستشی آمیخته با سکوت، پیشاپیش آن عقب عقب  می

آیین یهوه را زیر حمایت گرفت و پیشنهاد کرد . مایل بود تمام مذاهب دیگر را به رسمیت بشناسد. رفت راه می

کرد که به عقیدة او این سنگ  ت را قانونی بشناسد، فقط، با صداقتی درخور ستایشی، روي این نکته تکیه میمسیحی

.بزرگترین خدایان است

لی یولیا مایسا و. نگریست از روي گذشت می پریاپوسیمادرش که در عشقبازیهاي خود مستغرق بود به این مضحکۀ 

چون نتوانست مهار کار را در دست گیرد، تصمیم گرفت از شکستی که ممکن بود به سلطنت این سلسلۀ برجستۀ 

االگابالوس را متقاعد ساخت که خاله زادة خود آلکساندر را به عنوان جانشین و . اي پایان دهد جلو گیرد زنان سوریه

سال را براي انجام وظایفی که به عهده داشت ورزیده کردند، و به هر وي و مامایا این پسربچۀ خرد. قیصر بپذیرد

طریق سنا و مردم را بر آن داشتند که او را به عنوان جانشین مطلوب االگابالوس، این آدم شهوانی مدعی تقدس که 

. ة فتح مرد، بنگرنداي آزرد رومیان را نه با کارهاي افراطی یا مستهجن خود بلکه با تابع ساختن یوپیتر به بعل سوریه

مایسا و مامایا براهین . سوئایمیاس توطئه را کشف کرد و پاسداران امپراطور را بر خواهر و خواهرزادة خویش بشورانید

ها و در اطراف سیرك  تري تقدیم کردند، به طوري که گارد االگابالوس را با مادرش کشت، جسدش را در کوچه غنی

  ).میالدي222.(تیبر انداخت، و آلکساندر را امپراطور خواند، سنا هم او را پذیرفت گردانید، سپس آن را به رودخانۀ

مادرش با . مارکوس آورلیوس سوروس آلکساندر، مانند سلف خود، در چهارده سالگی به تخت امپراطوري نشست

ش، خویشتن را با کار و ورز. کوشید فداکاري و اهتمام خاصی براي رشد جسمانی و روحانی و پرورش خصلت او می

نوشید، و به مقدار کم  اي آب می کرد، پیش از هر غذا پیمانه روزي یک ساعت در آب سرد استخر شنا می. قوي ساخت

جوانی زیبا، بلندباال، و نیرومند شد که در همۀ ورزشها و همچنین در فن سپاهیگري . خورد ترین غذاها می و از ساده
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کرد، و دلبستگی خود به این ادبیات را فقط به اصرار مامایا ـ که  را مطالعه میادبیات یونانی و التینی . مهارت یافت

خواند که در آن رومیان را به واگذاشتن لطف و زیباییهاي فرهنگ براي  مرتباً آن دسته از اشعار ویرژیل را برایش می

با «آلکساندر . کمی تعدیل کردخواند ـ  دیگران و تشکیل یک دولت جهانی و اداره کردن آن با صلح و آرامش فرا می

نواخت، ولی هیچ گاه به کسانی جز از خانوادة خود  ارغنون و چنگ می. خواند کرد و آواز می نقاشی می» شایستگی

پوشید و رفتارش نیز بسیار ساده بود؛  با سادگی بسیار لباس می. داد اجازة حضور در مراسم انجام این کارها را نمی

خواست با اشخاص منحرف وجه اشتراکی  رفت و به هیچ روي نمی د اعتدال بیرون نمیدر لذات عشقبازي از ح«

کرد، در کاخ خود با آنان به  داد و با سناتورها برپایۀ برابري رفتار می به سنا احترام عمیقی نشان می» .داشته باشد

و بود و بدون تبعیض طبقاتی از دوست داشتنی و خوشر. رفت هایشان به دیدن می پرداخت و غالباً به خانه گفتگو می

گذشت و  از گناه مخالفان خیلی زود می. داد هر شارمندي را که خوش آوازه بود بآسانی بار می. کرد بیماران بازدید می

رویی او خرده  مادرش بر گشاده. در مدت چهارده سال سلطنت حتی یک قطره از خون مردم غیر نظامی نریخت

» .نهند یش از آنچه باید مالیم کرده اي، و مردم به قدرت امپراطوري کمتر احترام میتو سلطنت را ب«: گرفت و گفت

آنکه آلیاژ فکري الزم براي  قلبی طالیی داشت بی» .ام تر کرده ولی امپراطوري را پایدارتر و ایمن«: و او جواب داد

.مقاومت در برابر فرسایش سخت این جهان را داشته باشد

اش کرده بود تا االگابالوس را جانشین یوپیتر کند اعتراف داشت، و به اتفاق  زاده ی که خالهبه نامعقول بودن کوشش

پنداشت  ولی روح فیلسوفانۀ او چنان بود که می. مادرش براي تعمیر معابد و استقرار شعایر دینی رومیان اقدام کرد

میل داشت به همۀ کیشهاي . کنند تها میهمۀ مذاهب در واقع دعاهاي خود را خطاب به قدرتی یگانه و فوق همۀ قدر

در نمازخانۀ مخصوص خود، که هر بامداد در آنجا به نیایش و پرستش . مبتنی بر صداقت و پاکدلی احترام بگذارد

غالباً دستور اخالقی یهود . پرداخت، تصاویري از یوپیتر، اورفئوس، آپولونیوس توآنایی، ابراهیم، و مسیح آویخته بود می

به دستور او این اندرز را بر دیوارهاي » .پسندي بر دیگري مپسند آنچه را بر خود نمی«: آورد بر زبان می و مسیح را

بدین جهت . کرد به رومیان اخالق یهودیان و مسیحیان را توصیه می. کاخ و روي چندین بناي عمومی نگاشته بودند

مادرش به مسیحیان مساعدت و از . نامیدند می» رئیس کنیسه«افراد با ذوق انطاکیه و اسکندریه او را به شوخی 

  .آورد نمود و او را براي اداي توضیح دربارة نکات دقیق اصول خداشناسیش به کاخ سلنطتی می اوریگنس حمایت می

چون یولیا مایسا اندکی پس از جلوس آلکساندر مرده بود، مامایا با رایزن و راهنمایش، اولپیانوس، سیاستی را که 

این زن خردمندانه و بدون اعمال . بست و متضمن اصالحات اداري خاص او بود مشخص ساخت به کار می آلکساندر

شدت حکم راند، بیشتر در قید کامیابی سلسلۀ خویش بود تا در بند قدرت نمایی؛ او شایستگی نتایج حاصل در این 

مامایا و اولپیانوس . گذاشت وان میدورة سلطنت را به حساب تدبیر و کاردانی آن حقوقدان بزرگ و امپراطور ج

. شانزده سناتور برجسته را براي تشکیل شوراي سلطنتی، که تصویب آنان براي همۀ اقدامات مهم الزم بود، برگزیدند

هنگامی که آلکساندر زن گرفت و طرفداري آمیخته به . یولیا جز عشق خود به فرزندش بر همه چیز تسلط داشت

سر خود نشان داد، مامایا زن او را تبعید کرد و آلکساندر که ناچار از انتخاب یکی از آن دلبستگی مفرطی دربارة هم

نویسندة . جست نهاد بیشتر در ادارة امور شرکت می به همان اندازه که پا به سال می. دو بود، به مادرش تسلیم شد

پرداخت و تا دیروقت در  عمومی می دم به انجام کارهاي حتی پیش از سپیده«: گوید شرح حال او در آن روزگار می

شالودة  ».شد، بلکه همواره چابک و آرام بود ورزید، در حالی که هرگز خسته و خشمگین نمی این کار اهتمام می

حکومت موروثی به . سیاست وي تضعیف تسلط خانمان برانداز لشکریان از طریق احیاي حیثیت سنا و اشراف بود

با همکاري سنا، . شد پردازي، یا شمشیرزنی محسوب می یلۀ پول، افسانهنظرش تنها جانشین حکومت به وس

جوییهاي متعدد اداري انجام داد، کارمندان زیادي را در کاخ خود، در مؤسسات دولتی، و در ادارة ایاالت  صرفه
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ان و تشکیالت کارگر. قسمت اعظم جواهرات سلطنتی را فروخت و پول آن را در خزانه گذاشت. مفتوحه حذف کرد

مجاز ساخت که وکالي مدافعشان از میان «بازرگانان را قانونی شناخت و تشویق کرد و آنها را از نو سازمان داد و 

با نظارت سخت بر اخالقیات عمومی، فواحش . ؛ احتماال سنا با این امر چندان موافقت نداشت»اعضاي خودشان باشد

هاي  در عین کاهش مالیات، کولوسئوم و گرمابه. کرد تبعید میرا بازداشت و کسانی را که انحرافات جنسی داشتند 

هاي جدید ساخت، و ضمناً به راه  کاراکاال را احیا کرد، یک کتابخانۀ عمومی، یک آبراهۀ بیست کیلومتري، و گرمابه

که براي براي اینکه به زور نرخ بهره را . ها در سراسر امپراطوري کمک مالی کرد سازي و پلسازي و ایجاد گرمابه

بدهکاران مصیبتی بود پایین بیاورد، از وجوه عمومی با بهرة صدي چهار، و به بینوایان بدون بهره، براي خرید 

نمود  چنین می. کردند رفت و مردم او را تحسین می همۀ امپراطوري رو به رونق و رفاه می. زمینهاي زراعتی وام داد

  .سلطنت بازگشته استکه مارکوس آورلیوس یزدانی به روي زمین و به 

استفاده کنند، از وجود ] مارکوس آورلیوس[ولی همان گونه که ایرانیان و ژرمنها توانسته بودند از پادشاه فیلسوف 

اردشیر، بنیادگذار سلسلۀ ساسانیان ایران، بین النهرین را تسخیر و  230به سال . این امپراطور مقدس نیز سود بردند

هر کس «اي فلسفی به او نوشت، اعمال قهر او را تخطئه کرد و اعالم داشت که  ندر نامهآلکسا. سوریه را تهدید کرد

. را خواستار شد اردشیر به او نسبت ضعف داد و در پاسخ تمام سوریه و آسیاي صغیر» .باید به قلمرو خود اکتفا کند

مهارت، جنگی را آغاز کرد که نتیجۀ آنگاه امپراطور جوان به اتفاق مادرش داخل جنگ شد و، بیشتر با دالوري تا با 

در هر حال اردشیر، شاید براي مواجهه با تاخت و تازهایی . تاریخ پیروزیها و شکستهایش روشن نیست. آن معلوم نبود

آلکساندر را با تاج پیروزي، در  233مسکوکات رومی سال . النهرین بیرون رفت شد، از بین که در مشرق سرزمینش می

.داد فرات در پایش روانند، نشان میحالی که دجله و 

ضمناً قوم آالمانی و مارکومانها، چون پی بردند که از عدة سربازان پادگانهاي راین و دانوب براي تقویت لژیونهاي 

. سوریه کاسته شده است، نقاط مرزي روم را تصرف کردند و دست به ویران ساختن گل شرقی و قتل اهالی آن زدند

نکه جشن پیروزي خود بر ایرانیان را برگزار نمود، همچنان همراه مامایا، به لشکریان خویش آلکساندر پس از ای

به صوابدید مادرش با دشمن وارد مذاکره شد، مبلغی سالیانه به آنان پیشنهاد کرد تا . پیوست و آنان را به ماینتس برد

جویی، ایجاد انضباط، تبعیتش از سنا و از  صرفه .سربازانش این ضعف را محکوم کردند و بر او بشوریدند. آرام بنشینند

. آنان یولیوس ماکسیمینوس، فرماندة لژیونهاي پانونیا، را امپراطور خواندند. بخشیدند قدرت یک زن را هرگز نمی

  ).235(سربازان ماکسیمینوس به خیمۀ آلکساندر هجوم بردند و او را به اتفاق مادر و دوستانش کشتند 

II – آشفتگی  

علل داخلی، کشور را تضعیف کرده و . هوسبازي تاریخ نبود که در قرن سوم برترین قدرت را به لشکریان بخشیداین 

قطع کشورگشایی پس از ترایانوس، و مجدداً پس از سپتیمیوس سوروس، نشانۀ . ها بالدفاع گذاشته بود در همۀ جبهه

ر میان ملتها آنان را مغلوب ساخته بود، حال بربرها رفت، و همان گونه که روم با ایجاد تفرقه د حمله به شمار می

ضرورت دفاع قدرت اسلحه و حیثیت سپاهیگري را . شدند براي گشودن آن با حمالت همزمان با یکدیگر متحد می

سلطنت از دست اشراف به در رفته بود و جاي . گرفتند سرداران جاي فیلسوفان را بر تخت پادشاهی می. برد باال می

  .داد ه حکومت از نو جان گرفتۀ زور میخود را ب

دهد که قد  فرزند قوي هیکل دهقانی از اهالی تراکیا، سرباز خوبی بود و جز این هیچ؛ تاریخ گواهی می  ماکسیمینوس،

توانست دستبند زنش را به جاي حلقه به این انگشت  این مرد هشت پا بود و انگشت شستی چنان فربه داشت که می

در طی سه . برد شمرد و به کسانی که تحصیالتی داشتند حسد می و آموزش را حقیر می  فته بود،آموزشی نیا. کند

براي ادامۀ . داد سال امپراطوري خود هرگز از رم دیدن نکرد؛ زندگی در اردو و درکنار دانوب یا راین را ترجیح می
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وضع کرد که پس از اندك زمانی  جنگ و جلب رضایت سپاهیان خود، چنان مالیات سنگینی بر مردم مرفه الحال

پذیرفت که لشکریانش او را   گوردیانوس، پروکنسول ثروتمند و باسواد افریقا،. طبقات عالیه بر دولت او شوریدند

این . چون هشتاد سال داشت پسرش را نیز در این مقام مرگبار شریک گردانید. امپراطور رقیب ماکسیمینوس بنامند

. پسر در نبرد کشته شد و پدر نیز خود را کشت. امی ماکسیمینوس تاب مقاومت نیاوردنددو در برابر نیروهاي اعز

: نویسد هرودیانوس می. ماکسیمینوس با تبعید و ضبط اموال که تقریباً مایۀ نابودي اشراف گشت، انتقام خود را گرفت

یلۀ سوروس از نو تشکیل و سنا که به وس» .کشید ثروتمندترین اشخاص روز پیش، کارشان امروز به گدایی می«

تقویت شده بود دلیرانه مبارزه کرد؛ ماکسیمینوس را مخلوع اعالم کرد، و دو تن از اعضاي خویش، ماکسیموس و 

ماکسیموس در رأس لشکریانی که با شتاب ترتیب داده شده بودند براي . بالبینوس، را به عنوان امپراطور برگزید

ماکسیمینوس سردار بهتري . اي آلپ گذشته آکویلیا را محاصره کرده بود، رفتکه از کوهه برخورد با ماکسیمینوس،

ولی گروهی از سربازن . آمد که سرنوشت سنا و طبقات ثروتمند وخیم است به نظر می. بود و نیروهاي بیشتري داشت

فاتحانه به رم ماکسیموس . اش صدمه دیده بودند او را در چادرش کشتند ماکسیمینوس که از مجازاتهاي بیرحمانه

بازگشت و در آنجا به نوبۀ خود به وسیلۀ پاسداران امپراطور به قتل رسید و بالبینوس نیز به همین سرنوشت دچار 

.پاسداران امپراطور گوردیانوس سوم را امپراطور خواندند و سنا هم این انتخاب را تأیید کرد. شد

در مدت سی و پنج سال . پردازیم اطوران دوران آشفتگی نمیما به شرح جزئیات نامها، نبردها، و مرگهاي این امپر

 244گوردیانوس سوم به سال . فاصلۀ میان آلکساندر سوروس و آورلیانوس، سی و هفت تن امپراطور خوانده شدند

جانشینش فیلیپ ملقب به عرب در ورونا به دست . جنگید به دست لشکریانش کشته شد هنگامی که با ایرانیان می

اش به روم وي را  دکیوس مردي ثروتمند و با سواد از اهالی ایلیریا بود که عشق و عالقه). 249(ه قتل رسید دکیوس ب

اي  مهدر حین جنگهایی که با گوتها می کرد برنا .کرد میکامال سزاوار نامش، که نامی واال در تاریخ روم باستان است، 

طلبانه به منظور احیاي مذهب، اخالقیات، و خصایل رومیان طرح کرد و براي از میان بردن مسیحیت فرمانهایی  جاه

سپس به کنار دانوب بازگشت، با گوتها مواجهه داد، شاهد کشته شدن فرزندش در این جنگ شد، به لشکریان . داد

دوباره به دشمن حمله کرد، و خودش در یکی از  مردد خویش گفت که فقدان یک فرد چندان اهمیتی ندارد،

جاي او را گالوس گرفت که او را نیز سربازانش در سال ). 251(وحشتناکترین شکستهاي تاریخ روم از پاي درآمد 

.سپس نوبت به آیمیلیانوس رسید که در همان سال به همان سرنوشت دچار شد. به هالکت رسانیدند 253

چون ناچار بود که در عین حال با . س، موقعی که به سلطنت رسید شصت سال داشتامپراطور جدید، والریانو

فرانکها، آالمانها، مارکومانها، گوتها، سکوتیایها، و ایرانیان بجنگد، پسر خویش گالینوس را پادشاه امپراطوري مغرب 

ده تر از آن بود که از عهدة چون سالخور. گردانید و مشرق را براي خویش نگاه داشت و به بین النهرین لشکر کشید

گالینوس، که در آن هنگام سی و پنج سال داشت، مردي دلیر و باهوش و دانش بود، . کار برآید بزودي از پاي درآمد

ادارة کشوري را در مغرب اصالح کرد، دشمنان . و فرهیختگیش تناسبی با آن قرن جنگهاي وحشیانه و بربري نداشت

در عهد او . ب ساخت، با این وجود، براي حمایت و ترویج فلسفه و ادبیات مجال یافتامپراطوري را پی در پی مغلو

هنر کالسیک به طور زودگذري احیا گشت؛ ولی حتی قابلیتهاي گوناگون او در برابر مصایب فراوان این دوران تاب 

  .مقاومت نیاورد

گوتها مقدونیه و دالماسی را  255در سال . دندمارکومانها ایالت پانونیا و ایتالیاي شمالی را ویران کر 254در سال 

گوتها  257در سال . تصرف نمودند؛ سکوتیایها و گوتها در آسیاي صغیر رخنه کردند، و ایرانیان به سوریه حمله بردند

ناوگان مملکت بوسفور را به تصرف در آوردند، شهرهاي یونانی سواحل دریاي سیاه را ویران ساختند، شهر طرابوزان 

خالکدون،  258به سال . تش زدند و اهالی آن را منقاد کردند، سپس در پونتوس به تاخت و تاز پرداختندرا آ
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در همان سال ایرانیان ارمنستان را گشودند، و پوستوموس خود را . نیکومدیا، پروسا، آپامیا، و نیکایا را گرفتند

. آوردند، ولی گالینوس آنان را در میالن شکست دادآالمانها به ایتالیا هجوم  259به سال . حکمران مستقل گل نامید

والریانوس در ادسا شکست سختی از ایرانیان خورد و معلوم نیست در کجا و چه وقت در اسارت  260در سال 

ها  شاپور اول و سواران بیشمارش در سوریه تا شهر انطاکیه پیش رفتند، مردم آنجا را در بحبوحۀ مسابقه. درگذشت

طرسوس تسخیر . ر را غارت کردند، هزاران تن از اهالی آن را کشتند، و عدة بیشتري را به غالمی بردندغافلگیر و شه

در ظرف ده سال، سه فاجعۀ . و ویران گشت، کیلیکیا و کاپادوکیا فتح شدند، و شاپور با غنایم بسیار به ایران بازگشت

از امپراطوران روم در یک شکست کشته شده بود، یکی براي نخستین بار یکی : رسوایی آور مایۀ اندوه مردم شده بود

دیگر به اسارت دشمن درآمده بود، و وحدت امپراطوري فداي لزوم مواجهۀ همزمان با حمالت در چندین جبهه شده 

رویۀ امپراطوران به وسیلۀ سربازان حیثیت امپراطوري از هم  زیر این ضربات و گزینش و کشته شدن بی. بود

دهد، اثر خود را روي دشمنان روم،  هاي روانشناختی که مرور زمان به آنها مشروعیتی عادي ومسلم مینیرو. پاشید می

در سیسیل و گل دهقانان ستمدیده . شد همه جا شورش برپا می. داد و حتی روي اتباع و شارمندان آن، از دست می

در سال . ود را پادشاه ایاالت شرقی خوانددر پانونیا، اینگنوئوس خ. سر به طغیانهاي خونین و بیرحمانه برداشتند

سراسر . ، گوتها در طول ساحل یونیا پیاده شدند، افسوس را غارت کردند، و معبد بزرگ آرتمیس را سوختند263

.برد خاور هلنیستی در وحشت و اضطراب به سر می

راند،  عنوان وابستۀ روم حکم میاودناتوس که در پالمورا به . یک متحد غیر منتظر در آسیا امپراطوري را نجات داد

در تیسفون شکست داد، و خود را پادشاه سوریه،  261النهرین عقب راند، آنها را به سال  ایرانیان را در سراسر بین

به قتل رسید؛ عناوین او به پسر خردسال و  266وي در سال . کیلیکیا، عربستان، کاپادوکیا، و ارمنستان خواند

زیبایی شخصی را   دانست ـ زنوبیا مانند کلئوپاترا ـ که وي خود را از نسل او می. به ارث رسید اش اقتدارش به زن بیوه

التینی، . زبان یونانی، ادبیات، و فلسفه تحصیل کرده بود. با کفایت یک دولتمرد و چندین استعداد فکري توأم داشت

چون ظاهراً عفت را با نیرومندي همراه داشت . مصري، سریانی آموخته بود، و تاریخی دربارة مشرق زمین نوشته بود

به خستگیهاي جسمانی معتاد . داشت روابط جنسی را، جز تا آن اندازه که براي مادر شدن الزم است، بر خود روا نمی

قاطعانه و خردمندانه . پیمود بود، خطرات شکار را دوست داشت، و کلیومترها راه را به همراه سربازان خویش پیاده می

راند، لونگینوس فیلسوف را صدراعظم خود کرد، فضال و شعرا و هنرمندان را در دربار خود گردآورد، و پایتختش حکم 

هاي این کاخها امروزه نیز مایۀ اعجاب جهانگردان و مسافران  ویرانه. را با کاخهایی به سبک یونان، رم، و آسیا بیاراست

اي جدید  رود، به فکر افتاد سلسله امپراطوري به سوي نابودي میکرد که  چون زنوبیا بخوبی حس می. آن بیابان است

کاپادوکیا، گاالتیا، و قسمت اعظم بیتینیا را زیر تسلط گرفت، نیروي زمینی و دریایی . و مملکتی نوین بنیاد گزارد

ه هالکت اي، که در نتیجۀ آن نیمی از اهالی ب بزرگی ترتیب داد، مصر را گشود، و اسکندریه را پس از محاصره

دانستند  کند، ولی همه می مدعی بود که به نفع قدرت روم کار می» گر مشرق ملکۀ حیله«. رسیدند، به تصرف درآورد

  .انگیز و پر دامنۀ انقراض امپراطوري روم است اي از نمایشنامۀ غم که پیروزیهایش در واقع پرده

در حالی که سرمتها شهرهاي کنار . و یونان روي آوردند بربرها، با مشاهدة ثروت و ضعف امپراطوري، به ایاالت بالکان

اي از گوتها با پانصد کشتی از راه هلسپونتوس در دریاي اژه رخنه کردند،  کردند، شاخه دریاي سیاه را غارت می

ها را یکی پس از دیگري گرفتند، در پیرایئوس پیاده شدند و آتن، آرگوس، اسپارت، کورنت، و تب را در سال  جزیره

گردانید، گروه  در همان حال نیروي دریایی آنان برخی از غارتگران را به دریاي سیاه برمی. غارت و ویران کردند 267

گالینوس در کنار رود نستوس در تراکیا به آنان برخورد و . دیگري از خشکی به سوي سرزمین دانوبی خود رفتند

، اردوي دیگري از گوتها در 269در سال . انش او را کشتندپیروزي گرانبهایی به دست آورد، ولی یک سال بعد سرباز
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امپراطور . آمدند، تسالونیکا را محاصره، و یونان و رودس و قبرس و ساحل یونیا را غارت کردند  مقدونیه فرود

ی در کالودیوس دوم تسالونیکا را از چنگ آنان به در آورد، در درة واردار گوتها را به عقب راند و با کشتار فراوان

اگر او در این نبرد شکست خورده بود، هیچ لشکري قادر ). 269(آنان را شکست داد ) شهرنشین کنونی(نایسوس 

.نبود گوتها را از ایتالیا دور سازد

III – افول اقتصادي  

هر کدام از . آشفتگی سیاسی از هم پاشیدگی اقتصادي را تسریع کرد، و افول اقتصادي به انحطاط سیاسی دامن زد

سیاست روم هیچ گاه نتوانسته بود زندگی اقتصادي سالمی براي . این دو در عین حال علت و معلول یکدیگر بودند

اي مناسب براي هدفهاي  شاید بدین جهت که دشتهاي تنگ شبه جزیرة ایتالیا هرگز شالوده. ایتالیا تأمین کند

آمد، مردم رغبتی به تولید  که از سیسیل، افریقا، و مصر می بر اثر رقابت گندم ارزانی. بلندپروازانۀ کشور ایتالیا نبودند

کشاورزان شکوه . دادند غالت نداشتند؛ و تاکستانهاي بزرگ بازارهایشان را به نفع ایاالت مفتوحه از دست می

ابع رباید و براي تعمیر نهرها، زهکشی، و آبیاري من کردند که مالیات سنگین منابع ناچیز آنها را از کفشان می می

گرفتند، و ماالریا از جمعیت  آمد، مردابها زمین را فرا می ماند؛ آب این نهرها باال می بسیار اندکی برایشان باقی می

سرزمینهاي وسیع حاصلخیزي از کشور را از کشت انداخته به مناطق مسکونی مبدل کرده . کاست حومۀ رم و رم می

کردند و با  ند، از کار دیگران و از زمین، تا حد ممکن سودکشی میصاحبان التیفوندیا، که همواره غایب بود. بودند

داشتند؛ معماري و بازیها و مسابقات شهري از این وضع بهره  کارهاي نوعپرستانه در شهرها خود را معذور می

سیاري بسیاري از مالکان که خودشان دهقان بودند و ب. گشتند بردند در حالی که روستاها بیش از پیش ویران می می

رفتند تا در شهر زندگی کنند و کشاورزي ایتالیا را،  گذاشتند و می از کارگران آزاد روستایی کشتزارها را متروك می

اما التیفوندیاها خود بر اثر صلح رومی، . گذاشتند که قسمت اعظم آن به صورت التیفوندیا بود، به بردگان بیعالقه وامی

ي اول و دوم، و نتیجتاً کم شدن تعداد و افزایش بهاي بردگان رو به ویرانی کاهش جنگهاي کشور گشایانه در قرنها

زمینداران بزرگ، چون ناچار بودند دوباره براي کشت به کار افراد آزاد متوسل شوند، امالك خود را به . رفتند می

عایدي نقدي مختصر یا یک  داران، از این اجاره. دادند اجاره می) کشتکاران(کردند و به کولونی  واحدهایی تقسیم می

در خانۀ مالک یا در ملک اختصاصی از آنان ] بیگاري[مزد  گرفتند و همچنین مدتی کار بی دهم محصول می

در بسیاري موارد، به نفع زمینداران بود که غالمان خویش را آزاد کنند و آنها را به صورت کولونی . طلبیدند می

ثرت هجوم دشمن و بروز انقالب در شهرها خسته شده بودند، بیش از پیش در قرن سوم، مالکین چون از ک. درآورند

کم به صورت قصرهاي مستحکمی درآوردند که تدریجاً به  هاي ییالقیشان روي آوردند و آنها را کم به اقامت در خانه

.درآمدندصورت کاخهاي قرون وسطی 

ولی با اینکه . براي اندك زمانی موقیعت رنجبران آزاد را، چه در صنعت و چه در کشاورزي، تقویت کرد  ان بردهفقد

در مقایسه با مزدها و قیمتهاي آغاز . از فقر بینوایان چیزي کاسته نشد  منابع ثروتمندان را جنگ و دولت از میان برد،

از شش تا یازده درصد، و قیمتها در حدود سی و سه درصد  قرن بیستم در کشورهاي متحد امریکا مزد زحمتکشان

شدند، غالباً به  شد، زیرا لشکریان، که از بینوایان ایاالت مفتوحه تشکیل می آمیزتر می مبارزة طبقاتی خشونت. بود

کند که  کنند آنان را محق می کردند خدماتی که به کشور می پیوستند، و حس می حمله علیه ثروتمندان می

الحال را چپاول  اي مستقیمتر مردم مرفه یاتهاي خراج گونه به عنوان دستخوش و هبه بگیرند و یا اصال به گونهمال

شد، زیرا ایاالت مفتوحه، به جاي اینکه  از صادرات ایتالیا کاسته می. خورد صنعت هم لطمه می با افول تجارت، . کنند

شدند؛ تاخت و تاز بربرها و دزدان دریایی راههاي بازرگانی  لیا میخریدار باشند، بیش از پیش در این زمینه رقیب ایتا

شد که مردم  کاسته شدن از ارزش پول و قیمتهاي متغیر سبب می. کرد را به اندازة دوران قبل از پومپیوس ناامن می
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لیا دیگر چون توسعۀ مرزها قطع شده بود، اقتصاد ایتا. رغبتی به طرحها و اقدامات طویل المدت نداشته باشند

سابقاً ایتالیا پولهاي ممالک مفتوحه را . توانست از راه تأمین حوایج یا استثمار قلمرویی رو به توسعه شکوفان شود نمی

رفت و  شد؛ از این پس پول به سمت ایاالت داراي فرهنگ یونانی می کرد و از این راهزنی غنی می آوري می جمع 

محصوالت . کرد که یک پایتخت شرقی جانشین رم شود سیاي صغیر ایجاب میگشت؛ ثروت روزافزون آ ایتالیا فقیر می

صنعتی ایتالیا به بازارهاي داخلی آن پس رانده شده بود و مردم فقیرتر از آن بودند که بتوانند اجناسی را که 

کمبود برده بود، مانع وجود راهزنان، مالیاتهاي روزافزون، و خرابی راهها، که ناشی از . توانستند تولید کنند بخرند می

شدند، و مبادلۀ پایاپاي با مبادلۀ پولی رقابت  کاخها بیش از گذشته از لحاظ صنعتی خودکفا می. شد تجارت می

داد که عمدتاً تقاضاهاي محلی را برآورده  تولید انبوه سال به سال جاي خود را به دکانهاي کوچک می. کرد می

  .کردند می

برداري از معدنهاي طالي تراکیا و معدنهاي نقرة اسپانیا  بهره: شد فلزات قیمتی کم می. آمد اشکاالت مالی پیش می

سیم و زر بسیاري صرف . شد کاسته شده بود و داکیا نیز، با طالیش، بزودي توسط آورلیانوس به دیگران واگذار می

بود، امپراطوران، از زمان سپتیمیوس در برابر این نایابی، هنگامی که جنگ تقریباً دایمی . هنرها و تزیینات شده بود

در زمان نرون، عیار . هاي دولت و تدارکات نظامی تغییر دادند سوروس، بارها نرخ مسکوکات را براي پرداخت هزینه

کاراکاال به جاي آن . دینار رومی ده درصد؛ در عهد کومودوس، سی درصد؛ و در دوران سپتیمیوس، پنجاه درصد بود

. پنج درصد تنزل کرد،، این میزان به 260در حدود سال . رواج داد که پنجاه درصد نقره داشترا » آنتونینیانوس«

در بسیاري از موارد دولت براي وجوه نقد خود نرخ اجباري جهت . زد ارزش سکه می اي پول بی سابقه دولت مقادیر بی

قیمتها بسرعت باال . طال پرداخته شود خواست که مالیات جنسی باشد یا به می  کرد و ضمناً ارزش اسمی آن معین می

اي از حد گذشته  در مصر، تورم به اندازه. در فلسطین، بین قرن اول و سوم، افزایش قیمت هزار درصد بود. رفت می

. هزار دراخما ارزش داشت 120,000ارزید در پایان قرن سوم  بود که یک پیمانه آرد که در قرن اول هشت دراخما می

توحه به مراتب کمتر در مضیقه بودند، ولی به طور کلی تورم در بیشتر آنها قسمت اعظم طبقۀ دیگر ایاالت مف

اثر کرد، مایۀ یأس در هر  الحسنه و موقوفات خیریه را خنثی و بی متوسط را از هستی ساقط کرد، صندوقهاي قرض

اري را، که زندگی اقتصادي گذاري و سرمایۀ تج اي از وجوه سرمایه و قسمت قابل مالحظه  گونه سوداگري شد،

.امپراطوري بدان وابستگی داشت، از میان برد

آنان . اند ناخرسند نبودند پس از پرتیناکس، امپراطورها از دیدن اینکه اشراف و بورژوازي بدین ترتیب لطمه خورده

. کردند احساس می خصومت طبقۀ سناتورها و بازرگانان بزرگ را با اصلیت اجنبی، استبداد نظامی، و سختگیري خود

فرمانداران با بذل و . جنگ میان سنا و امپراطور، که از زمان نروا تا مارکوس آورلیوس قطع شده بود، از سر گرفته شد

المنفعه، عمداً اقتدار خود را بر پایۀ عنایت ارتش، بیچیزان، و دهقانان استوار  بخشش، توزیع وجوه، و انجام کارهاي عام

  .ساختند می

کارتاژ و افریقاي شمالی، که از اشغالگران دورتر بودند، شکوفا . ي فقط در قیاس با ایتالیا کمتر در عذاب بودامپراطور

گرایی مخرب، قتل عام کاراکاال، کشورگشایی زنوبیا، مالیات سنگین، کار اجباري از  شدند، ولی مصر در اثر فرقه می

آسیاي صغیر و سوریه تجاوز و چپاول را . رفت به انحطاط می عالقگی، و مطالبۀ سالیانۀ غله از سوي روم رو روي بی

یونان، . ها پایدار مانده بود تحمل کرده بودند، ولی صنایع قدیمی و دیرپاي این دو کشور در میان همۀ سختی

انیدن جنگ، با کش. مقدونیه، و تراکیا را بربرها ویران کرده بودند، و بیزانس از محاصرة سپتیمیوس سربلند نکرده بود

پادگانها و منابع رومی به مرز ژرمنها، سبب پیدایش شهرهاي جدیدي مانند وین، کارلسبورگ، ستراسبورگ و 

گل وضعش نابسامان بود و بر اثر حمالت ژرمنها، که شصت شهر آن را غارت کرده . ها شد ماینتس در امتداد رودخانه
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شدند و خیابانهاي وسیع آن، که به سبک  د محصور میبودند، دلسرد شده بود بیشتر شهرهاي گل با دیوارهاي جدی

هاي نامنظم، که دفاع از آنها آسانتر بود ـ مانند عهد باستان  رفت و به جاي آن کوچه روم کشیده شده بود، از میان می

ة طبقاتی در اثر مبارز. شدند در بریتانیا نیز شهرها کوچکتر و کاخها بزرگتر می. آمد و دورة قرون وسطی ـ به وجود می

امپراطوري با شهرنشین کردن و . شد رفت یا در دهات نهفته می و مالیات و عوارض سنگین، ثروت یا از میان می

.یافت ترویج تمدن شروع شده بود، و اینک با بازگشت به زندگی روستایی و بربریت پایان می

IV – نیمتاب شرك  

انگیز جبر  مع هذا، در این سالهاي غم. پیماید و قدرت را می نمودار فرهنگی قرن سوم تقریباً همان قوس نزولی ثروت

هاي انتقاد ادبی باستان، چند بناي تاریخی از با  ، بزرگترین نامها در رشتۀ حقوق روم، زیباترین نمونه)پارامتري(حرفی 

  .شکوهترین آثار معماري روم، قدیمترین داستانهاي رمانتیک، و بزرگترین رازور پدیدار گشتند

اي جبري چنین خالصه شده  با مطایبه) 250(زندگانی دیوفانتوس اسکندرانی » گلچین ادبیات یونانی«کتاب در 

کودکیش یک ششم عمرش طول کشید، پس از یک دوازدهم ریشش شروع کرد به روییدن، پس از یک هفتم : است

چهار سال بعد از پسرش مرد، پس دیگر زن گرفت، پسرش پنج سال بعد به دنیا آمد و نصف عمر پدر زنده ماند، پدر 

است که » علم حساب«اي که از او به یادگار مانده است، کتاب  اثر عمده. دیوفانتوس هشتاد و چهار سال عمر کرد

اي است در جبر و معادالت معینی را از درجۀ اول، معادالت معینی را از درجۀ دوم و معادالت نامعینی را تا  رساله

نامید و با حرف  یعنی عدد می» آریتموس«دهیم، او  نشان می Xقدار مجهول را که ما با م. کند درجۀ ششم حل می

یک جبر بدون نماد قبل از او . برد هاي دیگر الفباي یونانی را به کار می کرد؛ و براي قوه سیگماي یونانی مشخص می

زیع سیب به نسبتهاي معین بین هایی مانند تو افالطون براي ورزش و تفریح اذهان جوان مسئله: نیز وجود داشت

. م معماهایی مشابهی پیشنهاد کرده بود چندین نفر را توصیه کرده بود؛ و همچنین ارشمیدس در قرن سوم ق

احتماال . مصریان و یونانیان مسائل هندسه را با روشهاي جبري اما بدون استفاده از پارامترهاي جبري حل کرده بودند

که معاصرانش با آن آشنا بودند نظام بخشیده است؛ و تصادف روزگار آنها را حفظ کرده دیوفانتوس تنها به روشهایی 

اي را که در  توان تاریخچۀ نشانه گذاري اسرارآمیز و جسورانه بدین ترتیب، از طریق آثار علماي جبر عرب، می. است

  .کرد هاي کمی جهان را با فرمول بیان کند تا به دیوفانتوس دنبال صدد است همۀ رابطه

پاپینیانوس، پاولوس، و اولپیانوس، مثلث پرافتخار حقوق رومی، همگی در زمان سپتیمیوس سوروس به قدرت 

هر سه نفر، به عنوان فرمانده پاسداران امپراطور، در واقع صدراعظم کشور بودند، و هر سه تن حکومت . رسیدند

، اثر »پاسخها«و » پرسشها«. اطور، توجیه کردندسلطنتی مطلقه را، به عنوان تفویض سلطنت از طرف ملت به امپر

هاي خود خیلی  اي ممتاز بودند که یوستینیانوس در مجموعه پاپینیانوس، از لحاظ وضوح، انسانیت، و عدالت به اندازه

. یسدکاراکاال وقتی گتا را کشت، پاپینیانوس را مأمور کرد یک دفاع قانونی دربارة این قتل بنو. از آنها را اقتباس کرد

. کاراکاال فرمان داد تا سرش را ببرند» .ارتکاب برادرکشی آسانتر از توجیه آن است«: پاپینیانوس امتناع ورزید و گفت

دومیتیوس اولپیانوس، به عنوان حقوقدان، با همان روح . سربازي این کار را با تبر در حضور امپراطور به انجام رساند

به حکم عقاید حقوقی خویش از بردگان به عنوان اینکه طبیعتاً آزادند، و از . گرفتانسانیت، دنبالۀ کار پاپینیانوس را 

مانند بسیاري از آثار برجسته در تاریخ حقوق، . کرد زنان به عنوان اینکه داراي همان حقوق مردها هستند دفاع می

اي قاطع بود که تقریباً یک  دازههاي اولپیانوس در اساس عبارت از تنظیم آثار اسالفش بود؛ ولی احکامش به ان نوشته

آلکساندر سوروس چون اصوال با «: گوید المپریدیوس می. یوستینیانوس آمده است» خالصۀ قوانین«سوم آنها در 

مع هذا، اولپیانوس چند تن از دشمنان خود را » .پیروي از نظرات اولپیانوس حکم راند، امپراطوري چنان برجسته بود

دشمنانش در گارد سلطنتی او را کشتند؛ قتل وي گرچه قانونیتش به اندازة  228ض در سال به قتل رسانید، و در عو
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دستور داد تا . دیوکلتیانوس مدارس حقوق را تشویق و به آنها کمک مالی کرد. قتلهاي وي نبود ولی نتیجۀ همان بود

ز این زمان تا دوران یوستینیانوس ا. تدوین کنند» قانون نامۀ گرگوریانوس«قوانین موضوعۀ پس از ترایانوس را در 

.قانونشناسی به خواب زمستانی فرو رفت

آثار ناچیزي که از این دوره باقی مانده است شرقی و . نقاشی در قرن سوم، با سبکهاي پومپیی و اسکندریه ادامه یافت

ي از امپراطوران دستور سازي رونق داشت زیرا بسیار مجسمه. خام است، و تقریباً گذشت روزگار آنها را زدوده است

ولی به طوري حقیقت را   سازي در قید چهره نمایی بود، در این عصر مجسمه. شان را بسازند دادند که مجسمه می

اینکه کاراکاال به یک . کرد که مایۀ تعجب است و از این حیث هیچ عصري از آن دوران پیش نجسته است منعکس می

شود،  یک آدم خشن وحشی با موهاي مجعد، آنچنانکه در موزة ناپل دیده می مجسمه ساز اجازه داد او را با قیافۀ

دو مجسمۀ عظیم . بنمایاند، باید به حساب کارهاي خوب کاراکاال گذاشت، مگر اینکه حاکی از کندذهنی او باشد

یندي متحجر که هر دو به طور اغراق آمیز و ناخوشا» هرکولس فارنزه«و » گراز فارنزه«: متعلق به این دوره است

سازان نیز به سبک کالسیک وفادار  ظاهراً برخی از مجسمه. خورد هستند، ولی در آنها استادي فنی بکري به چشم می

اما نقوش برجستۀ طاق . »تابوت جنگ لودوویزي«اند، مانند نقوش برجستۀ سادة تابوت آلکساندر سوروس و  بوده

آتنی را به سود رجولیت خشن و برجسته، که نشانۀ ، سادگی و لطف سبک  نصرت سپتیمیوس سوروس در رم

  .گذارد بازگشت ایتالیا به بربریت است، کنار می

سپتیمیوس آخرین . معماري رم در این عصر غریزة تعالی جوي رومیان را از راه بزرگ کردن ابعاد به حد کمال رساند

. معروف بود» هفت ایوان«ساخت که به  کاخ امپراطوري خود را روي تپۀ پاالتینوس با یک جناح شرقی هفت طبقه

شود، وجوه الزم را تهیه  و براي معبد زیباي وستا، که هنوز در باالي فوروم دیده می» حیاط وستا«یولیا دومنا براي 

هاي  گرمابه. کاراکاال براي سراپیس، همراه ایسیس، پرستشگاهی ساخت که قطعات جالبی از آن موجود است . کرد

این بنا . روند هاي جهان به شمار می انگیزترین ویرانه ر زمان آلکساندر سوروس به پایان رسید، از شگفتکه د  کاراکاال،

هاي ترایانوس پیروي شده است، ولی تودة درهم  هیچ چیزي به علم معماري نیفزود، زیرا در آن اساساً از سبک گرمابه

. قسمت اصلی آن، که از آجر و ساروج بود. ساخت فشردة آن شخصیت قاتل گتا و پاپینیانوس را بخوبی منعکس می

. نود هزار متر مربع وسعت داشت، یعنی بیش از مجموع مساحت زیر بناي کاخ پارلمنت انگلستان و وستمنسترهال

. را نوشت» پرومتئوس بند گسسته«در اینجا بود که شلی بعدها . برد پلکان پرپیچ و خمی به باالي دیوارها راه می

در . تعداد بسیاري مجسمه تزیین شده بود و دویست ستون از خارا، مرمر سفید، و سنگ سماق داشت اندرون آن با

هاي بسیار بزرگی از نقره در استخرهایی  آب از دهانه. هایی با موزاییک تعبیه شده بود کف و جدارهاي مرمر صحنه

هایی  نوس و دکیوس نیز چنین گرمابهگالی. توانستند با هم آبتنی کنند ریخت که در آن هزار و ششصد تن می می

براي حمامهاي دکیوس، مهندسان رومی روي بنایی ده ضلعی گنبدي گرد برافراشتند و آن را روي شمعهاي . ساختند

این روش پیش از آن چندان معمول نبود، ولی . هاي ده ضلعی تعبیه گشته بود، تکیه دادند پشتیبانی، که در زاویه

ها از یازده حمام سلطنتی را شروع »گرمابه«، ماکسیمیانوس ساختن عظیمترین 295در سال . بیشتر متداول شد  بعداً

در این حمامها سه هزار و ششصد نفر . نام نهاد» هاي دیوکلتیانوس  گرمابه«کرد، و با فروتنی عجیبی آنها را 

از روي . شد ز بنا میورزشگاهها سالنهاي کنسرت و سخنرانی نی. توانستند، در آن واحد، استحمام کنند می

ها بود که میکالنژ طرح  این گرمابه) هاي بزرگ روم براي استحمام با آب ولرم قسمتی از فضاي گرمابه(» تپیداریوم«

در ایاالت . رود سانتاماریا دلیی آنژلی را ریخت که پس از کلیساي سان پیترو وسیعترین کلیساي روم به شمار می

دیوکلتیانوس ساختمانهاي بسیاري در نیکومدیا، . که کمتر از اینها عظیم نبودند مفتوحه نیز بناهایی ساخته شدند

.ماکسیمیانوس، میالن را بیاراست؛ گالریوس، سیرمیوم را؛ و کنستانتیوس، ترو را. اسکندریه، و انطاکیه ایجاد کرد
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. طور تمرکز داشت استفاده کندتوانست از ثروتهایی که در دست امپرا ادبیات شکوفایی کمتري داشت، زیرا غالباً نمی

اي مرکب از شصت و دو  یک پزشک قرن سوم مجموعه. رفتند ها الاقل از حیث تعداد و ابعاد رو به افزایش می کتابخانه

دیوکلتیانوس دانشمندانی . به خاطر آرشیوهاي تاریخیش مشهور بود» کتابخانۀ اولپیانوس«هزار جلد کتاب داشت و 

هاي روم بیاورند  تا در آنجا متنهاي کالسیک را استنساخ کنند و رونوشتهاي آنها را به کتابخانهرا به اسکندریه فرستاد 

از » شرح حال سوفسطاییان«فیلوستراتوس در اثر خود به نام . شان بسیار بود و محبوبیت عامه داشتند فضال نیز عده.

تاخت، و جهانیان را به گیاهخواري دعوت  ت میکرد، به مسیحی فرفوریوس کار فلوطین را دنبال می. کند آنها یاد می

کوشید تا فلسفۀ افالطون را با االهیات مشرکان هماهنگ سازد، و در این زمینه به حد کافی  یامبلیخوس می. نمود می

دیوگنس الئرتیوس تراجم احوال و عقاید فیلسوفان را به . کامیاب بود که بتواند الهامبخش امپراطور یولیانوس شود

هاي  آتنایوس نوکراتیسی، پس از اینکه تمام کتابهاي کتابخانه. هاي بسیار جالب درآورد مستخرجات و قصهصورت 

گرد آورد که گفتگوي » سوفسطاییان بر سر خوان«هاي خویش را در اثري به نام  دانسته  اسکندریه را خواند،

جسته و گریخته به شرح آداب و رسوم قدیم  آوري است دربارة غذاها، سوسها، فواحش، فیلسوفان، و لغات، اما کسالت

بخشد، لونگینوس، که احتماال اهل پالمورا بود، اثري  پردازد که لطفی به کتاب می یا یادي از یک مرد بزرگ نیز می

پردازد که لذت خاص ادبیات معلول  وي در این کتاب به این استدالل می. نگاشت» دربارة متعالی«درخشان به نام 

دهد، و فصاحت نویسنده خود ناشی از نیروي اعتقاد و  که از فصاحت نویسنده به خواننده دست می اي است نشئه

.اوستخلوص شخصیت 

). ؟210(کرد » تاریخ روم«دیون کاسیوس کوککیانوس، از اهالی نیکایاي بیتینیا، در پنجاه سالگی شروع به نوشتن 

هنگامی که آن را به پایان رسانید هفتاد و چهار سال داشت؛ این اثر مشتمل بر تاریخ روم از زمان رومولوس تا روزگار 

از هشتاد کتاب این تاریخ کمتر از نصف آن باقی است، ولی همین نصف هم براي پر کردن هشت مجلد . خود او بود

در آن روایات زنده، گفتارهاي . ولی از لحاظ کیفیت عالی نیستاي گسترده دارد،  این اثر دامنه. قطور کافی است

ولی مانند آثار . کاران نیستند شود و اکثر هم مبتذل و محافظه روشن کننده، و جمالت معترضۀ فلسفی دیده می

د کن دیون مانند تاسیت از اقلیت سنا ستایشی مفصل گزارش می. از شکل افتاده است» پیشگوییها«لیویوس در نتیجۀ 

مانند همۀ تاریخهاي روم، داستان پردازیش با پست و بلندیهاي سیاست و جنگ سخت بستگی دارد ـ گویی  و، 

  .زندگی مدت هزار سال جز مرگ و مالیات چیز دیگري نبوده است

رن ها آنچه بیش از این مردان محترم و پرافتخار اهمیت دارد پیدایش رمان رمانتیک در این ق براي تاریخنگار اندیشه

هاي بسیار در باب اسکندر، و  ي گزنوفون، اشعار عاشقانۀ کالیماخوس، افسانه»کوروپایدیا«رمان رمانتیک با . است

م و بعد از آن دوران آمادگی طوالنیی را پشت سر گذاشته  آریستیدس و دیگران در قرن دوم ق» داستانهاي ملطی«

م را که سنت کالسیک داشتند اما خلق و خویشان شرقی این داستانهاي عشقی و پرماجرا جمعیت یونیایی رو. بود

پترونیوس در رم، آپولیوس در افریقا، . آمد بود، و شاید اکنون از نظر خونی نیز شرقی شده بودند، بسیار خوش می

آنکه روي عشق  هاي گوناگون توسعه دادند بی را به شیوه پیکارسکلوکیانوس در یونان، و یامبلیخوس در سوریه رمان 

در قرن اول میالدي، به مناسبت افزایش عدة زنان کتابخوان، ماجراهاي عاشقانه نیز در رمانهاي . تکیۀ ویژه کنند

  .ماجرایی وارد شد

. دوروس اهل امساستاثر هلیو» حکایات مصري«یا » آیتیوپیکا»  اي که در این زمینه موجود است قدیمیترین نمونه

این اثر با . توان عجالتاً آن را به قرن سوم منسوب کرد دربارة تاریخ نگارش آن نظرهاي متفاوتی وجود دارد، اما می

  :شود که به سبب قدمتش حرمت دارد سبکی شروع می



١۶۶٣

ن مسلح و شبیه ساخت که گروهی از مردا ها را روشن می روز لبخند شادمانیش را آغاز کرده بود و آفتاب قلۀ تپه

دزدان دریایی که تا قلۀ کریوه مشرف به دهانۀ هراکلئوسی رود نیل باال رفته بودند، ایستادند و دریا را زیر نظر 

چون هیچ بادبانی که مایۀ امید آنها به گرفتن غنایم باشد ندیدند، دیدگان را به سوي ساحل که در زیر . گرفتند

. پایشان بود، برگرداندند و چنین دیدند

سپس بی مقدمه با جوان ثروتمند و زیبا، تئاگنس، و شاهزاده خانم دوست داشتنی و اشکباري به نام خاریکلئا رو به 

اند و در میان آنان چندان حوادث ناگوار، سوءتفاهمات، نبردها،  این دو تن را دزدان دریایی دستگیر کرده. شویم رو می

در آثار پترونیوس و . تواند مایۀ کار یک رمان امروزي موفق قرار گیرد یآید که م قتلها، و وصلتها، برایشان پیش می

شود، حال آنکه در این داستان  آپولیوس عفت دختران مطلبی فاقد اهمیت است و فقط به طور گذرا بدان پرداخته می

حوادث هلیودوروس در این حکایت بکارت خاریکلئا را در طی یک سلسله . محور و اساس قصه همین نکته است

زیبایی و لزوم عفت در زن   اي دربارة هاي مذهبی قانع کننده کند و موعظه همیشه در آخرین لحظه حفظ می

اي متأثر از مسیحیت بوده است، و در واقع نیز روایت پردازان نویسندة آن را به مقام  احتماال این اثر تا اندازه. نگارد می

پایانی از داستانهاي مشابه را به دنبال  نادانسته سلسلۀ بی» آیتیوپیکا«در هر حال . اسقف مسیحی تسالونیکا رساندند

رهایی «ي سروانتس، سرگذشت کلوریندا در کتاب »پرسیلس اي سیگیسموندا«در واقع این داستان الگوي : آورد

اله و زاریها، و ها، نشانیها، ن در این کتاب همۀ شیرینی. تاسو، و رمانهاي مفصل مادام دوسکودري قرار گرفت» اورشلیم

 1500یی »کالریساهارلوو«غش و ضعفهاي عشق، و پایانهاي خوش هزاران هزار داستان دلپذیر آمده است، این کتاب 

  .سال پیش از ریچاردسن است

از نویسندة آن جز نامش، لونگوس، اطالع . است» دافنیس و خلوئه«معروفترین داستان عاشقانه در نثر دورة باستان 

دافنیس را، که در حین تولد سر راه گذاشته . زیسته است زنیم که در قرن سوم می ، و فقط حدس میدیگري نداریم

قسمتهاي بسیار عالی در توصیف . شود دافنیس خود نیز چوپان می. دهد شده است، چوپانی نجات و پرورش می

نانی که سرمشق اوست، پس از اقامت اندازد که لونگوس، مانند تئوکریتوس شاعر یو روستاها خواننده را به این فکر می

شود که او را هم در کودکی از سر راه  دافنیس عاشق یک دختر دهقان می. طوالنی در شهر به روستا رفته است

کنند، سپس  معصومانه و برهنه با هم شنا می. برند هایشان را به چرا می انگیزي گله این دو تن با رفاقت دل. اند برداشته

دهد که چرا از آن هنگام به بعد  همسایۀ پیري برایشان توضیح می. سازند قدمه یکدیگر را مست میم اي بی با بوسه

نه در فکر خوردن «. گوید اند، و از روي دوران جوانی خود و از بیماري عشق پرشور برایشان سخن می دار شده تب

قلبم با شتاب . غم و اندوه به ستوه آمده بودروحم از . توانستم بیاسایم، خواب نداشتم بودم، نه در بند آشامیدن، نمی

اند، این دو دلداده را پیدا  سرانجام پدرانشان، که اینک متمول شده. »گرفت زد، اعضایم را سردي مرگباري فرا می می

 پذیرند و به زندگانی چوپانی محقر خویش باز ولی دافنیس و خلوئه نمی. سازند نیاز می کنند و آنان را از ثروت بی می

به زبان فرانسه سلیسی ترجمه شد سرمشق برناردن دوسن  1559این داستان که به توسط آمیو به سال . گردند می

  .و الهامبخش نقاشیها، اشعار، و آهنگهاي بیشمار قرار گرفت» پل و ویرژینی«پیر در نگارش 

داند این شعر توسط چه  میکسی ن. معروف است» داري ونوس شب زنده«مشابه این اثر قطعه شعري است که به نام 

موضوع آن همانند خطابۀ . کسی و در چه تاریخی انشا شده است، احتماال باید مربوط به همین قرن سوم باشد

االهۀ عشق، با فروزان ساختن هر جنبده با شوري نسنجیده، آفرینندة راستین : لوکرتیوس و رمان لونگوس است

:جهان است

  نورزیده است عشق بورزد؛ فردا بگذار کسی که هیچ گاه عشق

  .فردا بگذار کسی که در گذشته عشق ورزیده است عشق بورزد
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  بهار شیرین فرا رسیده و سرود عشق سر داده است؛

گیسوان خود را  هاي منتظر دارد، و همۀ بیشه پرندگان را به جفتگیري وا می جهان از نو پدید گشته، و عشق بهاري

  .گشایند زیر بارانهاي بهار می

  دا بگذار عشق بورزد، آن که هیچ گاه عشق نورزیده،فر

  .و بگذار عشق بورزد آن که در گذشته عشق ورزیده است

هاي جشنهاي  یابد و اثر عشق را در باران بارور، در شکلهاي گلها، در ترانه و بدین سان این اشعار ناب جریان می

جوید و پس از هر قطعه این  ها می ي خجوالنه در بیشهشادمانه، در کوششهاي ناشیانۀ جوانان آرزومند، و در میعادها

فردا بگذار عشق بورزد آن که هرگز عشق نورزیده است، فردا بگذار «: کند بند نغر و پر مغز را از نو تکرار می ترجیع

در این واپسین نظم بزرگ غنایی دوران پیش از واسطۀ مسیحیت » .عشق بورزد آن که در گذشته عشق ورزیده است

شود و به عنوان پیش درآمدي خوشاهنگ بر هنر  دو هجایی شدید ـ ضعیف سرودهاي قرون وسطی دیده می وزن

  .رسد تروبادورها به گوش می

V – حکومت سلطنتی شرقی  

درگذشت،  270کرد، به سال  هنگامی که کالودیوس دوم از بیماري طاعون، که در میان گوتها و رومیان غوغا می

اهالی ایلیریا را به جانشینی او برگزیدند؛ این شخص دومیتیوس آورلیانوس نام داشت، و بر  لشکریان پسر دهقانی از

انتخاب مردي . بود» دست به شمشیر«لقبش . اثر نیروي جسمانی و نیروي ارادة خود از فروترین قشرها باال آمده بود

کرد، نشانۀ بیداري مجدد  راعات میبه امپراطوري که از دیگران نیز توقع همان انضباط سختی را داشت که خود م

  .عقل سلیم در ارتش بود

در آنجا آورلیانوس داکیا را به گوتها . تحت رهبري او دشمنان روم، جز در کنار دانوب، همه جا به عقب رانده شدند

. دداد، زیرا امیدوار بود که در این ناحیه به منزلۀ سدي میان امپراطوري و قبایل وحشی برون مرزي خواهند ش

ولی آورلیانوس در . احتماال آالمانها و واندالها در نتیجۀ این تسلیم جسور شدند و بدین جهت به ایتالیا هجوم آوردند

ترسید که در موقع  چون قصد لشکرکشیهاي دورتري را داشت و می. سه نبرد آنان را شکست داد و تار و مار کرد

ساخت که مخارج برافراشتن حصارهاي جدیدي را در پیرامون غیبتش اقدام به حملۀ به رم بشود، سنا را متقاعد 

شد،  در همۀ شهرهاي امپراطوري حصارهاي بلند ساخته می. پایتخت بپردازد، و اصناف را بر آن داشت تا آن را بسازند

.و این نشانۀ ضعف قدرت امپراطوري و پایان صلح معروف رومی بود

داد، تصمیم گرفت با حمله به زنوبیا در خاورزمین و سپس به تتریکوس،  آورلیانوس، چون حمله را بر دفاع ترجیح می

در حالی که پروبوس . که به عنوان غاصب سلطنت در گل جانشین پوستوموس شده بود، امپراطوري را احیا کند

که را گرفت، آورلیانوس از بالکان و سپس از هلسپونتوس گذشت، لشکریان مل سردار او مصر را از پسر زنوبیا پس می

زنوبیا کوشید بگریزد و از ایران یاري جوید، ولی اسیر شد؛ شهر . در امسا شکست داد، و پایتختش را محاصره کرد

هنگامی که امپراطور سپاهیانش را به سوي ). میالدي 272(تسلیم گشت و امان یافت، اما لونگینوس به قتل رسید 

امپراطور، با . ی را که او در آنجا گماشته بود قتل عام کردندآورد، مردم پالمورا شوریدند و پادگان هلسپونتوس می

شتابی قیصرآسا، عقب گرد کرد، شهر را از نو محاصره نمود و آن را بیدرنگ گرفت؛ این بار دستور غارت آن را داد، 

و امروزه حصارهایش را با خاك یکسان کرد، تجارت آن را معدوم ساخت، و آن را به حال دهی متروك، که سابقاً بود 

زنوبیا با زنجیرهاي طالیی مایۀ آراستگی جشنهاي پیروزي آورلیانوس در رم شد، و اجازه . نیز هست، بر جاي گذاشت

  .یافت باقی عمرش را در آزادي نسبی در تیبور بگذراند
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روم . زگردانیدتتریکوس را در شالون شکست داد و گل، اسپانیا، و برتیانیا را به امپراطوري با 274آورلیانوس در سال 

هلهله کرد و بر او » احیاکنندة جهان«که از احراز مجدد مقام شامخ خود خوشحال بود، براي این کشورگشا به عنوان 

اي نظم اقتصادي را برقرار  آورلیانوس سپس به کارهاي زمان صلح پرداخت، با اصالح پول رومی تا اندازه. آفرین خواند

و همان انضباطی را که موجب احیاي لشکر شده بود در مورد سازمان مزبور به کار کرد، دولت را از نو سازمان داد، 

دانست، و چون تحت تأثیر خدمات  اي آشفتگی اخالقی و سیاسی رم را معلوم تفرقۀ مذهبی می چون تا اندازه. بست

اپرستی خداي سیاسی مذهب در خاور زمین واقع شده بود، درصدد برآمد معتقدات قدیم و جدید را در کیش یکت

به لشکریانش و به سنا، که در . آفتاب، و پرستش امپراطور به عنوان جانشین این خدا در روي زمین، وحدت بخشد

در رم معبد . کردند، اطالع داد که خدا او را امپراطور کرده است، نه انتخاب یا تأیید آنان این باره ابراز تردید می

حکومت . بود در آن بعل امسا و خداي مهرپرستی با یکدیگر بیامیزندباشکوهی براي آفتاب ساخت که امیدوار 

سیاست . رفتند، و هر یک از آن دو در صدد بود به دیگري تکیه کند سلطنتی و یکتاپرستی دوشادوش هم پیش می

گر پادشاهان از آن پس دی. گیرد رساند که قدرت دولت رو به زوال است و قدرت مذهب اوج می مذهبی آورلیانوس می

آورلیانوس . این مفهوم شرقی دولت بود که از قدیم در مصر، ایران، و سوریه رواج داشت. به عنایت خدا پادشاه بودند

با پذیرفتن آن جنبۀ شرقی حکومت سلطنتی را، که با االگابالوس آغاز شده بود و در زمان دیوکلتیانوس و قسطنطین 

. رسید، تقویت کرد به کمال خود می

کرد تا حساب خود را با ایران تصفیه کند، یک گروه از  هنگامی که آورلیانوس از تراکیا لشکرکشی می ،275در سال 

درپی  ارتش، که از جنایات پی. پنداشتند قصد اعدام آنان را دارد، او را به قتل رسانیدند افسرانش، که به اشتباه می

هیچ کس آرزومند چنین افتخاري که تا . معین کندخود به وحشت افتاده بود، از سنا خواست که جانشینی براي او 

سرانجام تاکیتوس، که هفتاد و پنج سال داشت، به انجام این وظیفۀ . شد نبود این اندازه مرتباً منجر به مرگ می

باشد و بخوبی مظهر تمام فضایلی بود که آن مورخ  این مرد مدعی بود که از نسل مورخ معروف می. سنگین تن در داد

پاسداران، که از پشیمانی . اما از فرسودگی پس از شش ماه سلطنت درگذشت. کرد و کوتاه سخن موعظه میبدبین 

  ).میالدي276(خود پشیمان شده بودند، امتیاز زور را دوباره به دست آوردند و پروبوس را به امپراطوري برگزیدند 

این مرد . شایستگی این نام را داشت، زیرا در دالوري و پاکدامنی از همگنانش سر بود پروبوساین انتخابی عالی بود و 

ژرمنها را از گل بیرون راند، ایلیریا را از گرفتاري واندالها رهانید، دیواري میان راین و دانوب کشید، ایرانیان را با 

سپس در برابر ملتش متعهد شد که . وري صلح و آرامش برقرار کرداي به هراس انداخت، و در سراسر امپراط کلمه

به عنوان مقدمۀ . کاري کند که دیگر سالح و سپاه و جنگی در کار نباشد و قانون بر سراسر کرة زمین حکمفرما شود

ك بکارند، و این مدینۀ فاضله، لشکریان خود را واداشت ایاالت ویران شده را آباد کنند، مردابها را زهکشی کنند، تا

کشتند، برایش عزا گرفتند، و بناي  282سپاهیان برآشفتند، او را به سال . المنفعۀ دیگر انجام دهند کارهاي عام

  .یادبودي به نام او ساختند

این شخص، که از آن پس خود را . سپس دیوکلس، پسر یک غالم آزاد شدة اهل دالماسی، را امپراطور خواندند

ر اثر استعدادهاي درخشان و مالحظه کاریهاي با نرمشش به مقام کنسولی، پروکنسولی، و دیوکلتیانوس نامید، ب

وي مردي نابغه بود که در جنگ مهارتی نداشت اما در کشورداري خبره . فرماندهی گارد کاخ سلطنتی ارتقا یافته بود

تا زمان آنتونیوس هم بدتر بود، به او پس از یک دورة آشفتگی، که از هرج و مرج فاصلۀ دوران برادران گراکوس . بود

مانند آوگوستوس همۀ احزاب را سازش داد، همۀ مرزها را حفظ و حراست کرد، نقش دولت را گسترش . تخت نشست

گذاري مذهب استوار ساخت، آوگوستوس امپراطوري را ایجاد کرد؛ آورلیانوس آن  داد، و ادارة کشور را بر یاري و صحه

  .انوس سازمان آن را تجدید کردرا نجات داد؛ و دیوکلتی
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او مقام پایتختی را از رم سلب و ستاد امپراطوري . نخستین تصمیم حیاتی او وضع کشور و افول رم را آشکار ساخت

سنا در رم ماند، کنسولها . را در نیکومدیا، واقع در آسیاي صغیر در چند کیلومتري جنوب بیزانس، تأسیس کرد

هاي فشردة جمعیت همچنان در آنجا بودند،  توده  شد، ها در آنجا انجام می کردند، مسابقه همچنان مراسم را برگزار می

دیوکلتیانوس این تغییر را بر پایۀ ضرورت . ولی قدرت و اداره از این مرکز افول اقتصادي و اخالقی بیرون رفته بود

کار از شهري که بسیار دور بود و در جنوب انجام این . الزم بود که از اروپا و آسیا دفاع شود. کرد نظامی توجیه می

، سردار بسیار الیقی را به نام ماکسیمیانوس با خود در امپراطوري 286در سال . کوههاي آلپ قرار داشت میسر نبود

شش سال . ماکسیمیانوس هم نه رم بلکه میالن را پایتخت خود کرد. شریک ساخت و او را به دفاع از غرب مأمور کرد

به عنوان دستیار و جانشین خود » قیصري«ینکه ادارة امور و دفاع آسانتر شود، هر یک از دو آوگوستوس بعد، براي ا

را پایتخت خویش ) میتروویکا در کنار رود ساو(دیوکلتیانوس، گالریوس را برگزید که او هم سیرمیوم : انتخاب کردند

را به این سمت منسوب ) رنگ باخته(وس کلوروس قرار داد و مسئول ایاالت دانوب بود؛ و ماکسیمیانوس، کنستانتی

کرد که پس از بیست سال به  هر آوگوستوس تعهد می. را پایتخت خود قرار داد) ترو(کرد و او هم آوگوستا ترویروروم 

هر . نفع قیصر خود کنار رود، و قیصرش قیصر دیگري را منصوب کند تا به نوبۀ خود دستیار و جانشین او باشد

بدین . افزود داد و بدین ترتیب پیوند خونی را به پیوند قانونی می تر خود را به همسري قیصر میآوگوستوس دخ

الجیشی علیه  ترتیب دیوکلتیانوس امیدوار بود که از جنگهاي جانشینی احتراز و امپراطوري در چهار نقطۀ سوق

ود و همۀ فضایل را داشت جز وحدت این ترتیبی زیرکانه ب. شورش داخلی و حمالت خارجی در حال آماده باش باشد

.و آزادي

شد و  هر یک از قوانین هر یک از زمامداران به نام هر چهار تن اعالم می. حکومت سلطنتی تقسیم شد ولی مطلقه بود

گذاري سناي روم  آنکه احتیاج به صحه شد، بی فرمان زمامداران بیدرنگ قانون می. در سراسر امپراطوري معتبر بود

هاي خود را در  شدند، بوروکراسی عظیمی پنجه کارمندان دولتی از سوي فرمانروایان چهارگانه منصوب می باشد، همۀ

امپراطور را به صورت پرستش » نبوغ«براي تقویت بیشتر دستگاه، دیوکلتیانوس پرستش . برد مرز و بوم کشور فرو می

کسیمیانوس از روي فروتنی راضی شد که خودش، به عنوان مظهر یوپیتر در روي زمین، درآورد، حال آنکه ما

دیوکلتیانوس . حکمت و نیرو از آسمان نزول کرده بودند تا نظم و آرامش را روي زمین برقرار سازند. هرکولس باشد

هایی از ابریشم زربفت  نهاد که به صورت نواري داراي تزیینات سفید و مروارید دوزي بود و جامه دیهیمی بر سر می

. برد در انتهاي کاخ خویش جدا از دیگران به سر می. ایش به سنگهاي قیمتی آراسته شده بودکفشه. پوشید می

داران صاحب عنوان، در واقع از  بایست از میان خواجه سرایان تشریفاتی و پرده خواستند او را ببینند می کسانی که می

دیوکلتیانوس مردي آمیزگار بود و . سیدندبو زدند و لبۀ شنل سلطنتی او را می گذشتند، بایستی زانو می صافی، می

خندید، ولی سلطنت او فاقد صحۀ زمان بود و او امیدوار  شک در زندگی خصوصی به تمام این اساطیر و مراسم می بی

اي متکی سازد، و با جنبۀ خدایی و حیثیت کامال مذهبی به خود دادن مانع عصیان عوام و شورشهاي  بود آن را برپایه

این » .نامید، ولی رفتارش پدرانه بود می) خداوندگار(او خود را دومینوس «: گوید آورلیوس ویکتور می. لشکریان شود

قبول استبداد شرقی از طرف فرزند یک غالم، این همانند کردن پادشاه و خدا نشانۀ انقطاع و شکست نهایی بنیانهاي 

بود؛ و، مانند دورة اسکندر کبیر، بازگشتی به  ماراتونجمهوري عهد باستان و صرف نظر کردن از نتایج حاصل از 

ساختار سلطنت بیزانسی . رفت هاي دربارهاي هخامنشیان، مصریان، بطالسه، اشکانیان، و ساسانیان به شمار می نظریه

تنها کاري که باقی مانده بود این بود که . رقی گرفته شدو اروپایی تا هنگام انقالب فرانسه از این حکومت سلطنتی ش

سبک (با دیوکلتیانوس بیزانتیسم . حکومت سلطنتی شرقی را در یک پایتخت شرقی با یک کیش شرقی پیوند دهند

. آغاز شد) حکومت بیزانس
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VI – سوسیالیسم دیوکلتیانوس  

با ارتقا دادن بسیاري از . وار دست به کار شددیوکلتیانوس براي نوسازي هر یک از شئون دولت با نیروي قیصر

کارمندان کشوري و لشکري به طبقۀ آریستوکراسی، و با تبدیل کردن آنان به یک قشر توارثی داراي سلسله مراتب 

او و همکارانش . کامال شرقی و عناوین و القاب فراوان و تشریفات پیچیده، طبقۀ آریستوکراسی را دگرگون ساخت

بندي  به نود وشش ایالت تقسیم کردند که به هفتاد و دو اسقف نشین و چهار فرماندراي، دستهامپراطوري را 

این دولتی آشکارا متمرکز بود که به خودمختاري محلی . و براي هر ایالت رؤساي کشوري و لشگري گمارد شدند،  می

یکتاتوري خود ضروریات جنگی در نگریست، و براي د هم مانند دموکراسی به چشم تجملی ناشی از امنیت و صلح می

کنستانتیوس بریتانیاي شوریده . شد جنگها با موفقیتهاي درخشان تعقیب می. آورد الوقوع را بهانه می جریان یا قریب

گالریوس ایرانیان را چنان شکستی داد که بین النهرین و پنج ایالت مفتوحه را در آن سوي دجله . را مطیع ساخت

  .نسل دشمنان رم سر جاي خود نشانده شدند براي یک. تسلیم کردند

براي غلبه بر کسادي و . در سالهاي صلح، دیوکلتیانوس و دستیارانش با مسائل ناشی از انحطاط اقتصادي مواجه شدند

پول سالمی به جریان گذاشت که ثبوت . جلوگیري از انقالب، وي اقتصاد با نقشه را جانشین قانون عرضه و تقاضا کرد

در امپراطوري شرقی  1453این پول همین مشخصات را تا سال . هاي آن تضمین شده بود ص طالي سکهوزن و خلو

مواد غذایی را میان بینوایان، خواه به رایگان خواه به بهایی معادل نصف بهاي بازار غذا، توزیع کرد، و براي . حفظ کرد

ه منظور تأمین تدارکات شهرها و سپاه، بسیاري از ب* 42.* مبارزه با بیکاري به کارهاي عام المنفعۀ وسیعی دست زد

ها،  رشته هاي صنعت را زیر نظارت کامل دولت قرار داد و این کار را با وارد کردن غالت آغاز کرد؛ مالکان کشتی

هاي تجارتی را وادار ساخت که این نظارت را بپذیرند، در عوض، دولت مشاغل و درآمد  بازرگانان، و کارکنان کشتی

از . از دیر زمانی دولت بیشتر معادن سنگ، نمکزارها و معادن فلزات را در تصرف خود داشت. کرد را تضمین می آنان

ها  آن پس صدور نمک، آهن، طال، شراب، گندم یا روغن به خارج از ایتالیا ممنوع گشت و ضمناً ورود همین فرآورده

.تحت نظم درآمد

سازي،  هاي مهمات دولت از کارخانه. کردند تحت نظارت درآمدند ار کار میبنیادهایی که براي ارتش، ادارات، یا درب

خرید، و جمعیتهاي  دانست می خواست، آن را به قیمتی که مناسب می نساجی، و نانواییها حداقل معین تولید را می

این شیوه به نتیجۀ  اگر. کرد که اوامر اجرا شود و کاالها با مشخصات مورد نیاز تولید شوند سازندگان را مسئول می

در . گماشتند شان را در آنجا به کار می کردند و کارگران وابسته به حرفه رسید، کارخانه را کامال ملی می مطلوب نمی

زمان آورلیانوس و دیوکلتیانوس، بتدریج اکثریت بنگاههاي صنعتی و مؤسسات در ایتالیا زیر نظارت دولت صنفی قرار 

رستووتزف . گران، آهنگران، حکاکان تابع مقررات دولتی مفصلی بودند ناها، سازندگان، شیشهقصابان، نانوایان، ب. گرفت

مؤسسات مختلف بیشتر شبیه ناظران جزء امور خویش از سوي دولت بودند تا مالکین آن؛ و تحت تبعیت «: گوید می

صنعتگران امتیازات گوناگونی جمعیتهاي اصناف و » .کارمندان دوایر مختلف و رؤساي واحدهاي مختلف نظامی بودند

به عنوان ارگانهاي ادارة امور ملی   دادند؛ در عوض، از طرف دولت داشتند، و غالباً سیاست دولت را تحت فشار قرار می

. کردند آوردند، و مالیات اعضایشان را از طرف دولت وصول می کردند، نیروي کار براي امور دولتی فراهم می کار می

سازي، غذایی، و تهیۀ پوشاك  دولتی مشابهی در پایان قرن سوم و آغاز قرن چهارم به صنایع اسلحههاي نظارت  شیوه

در هر ایالت مفتوحه، پروکواتورهاي مخصوصی فعالیتهاي صنعتی را »  :گوید پل لویی می. ایاالت نیز گسترش یافت

سر و گردن از ارباب صنایع خصوصی،  شد که یک در هر شهر بزرگ، دولت مقتدرترین کارفرما می. کردند بازرسی می

. توانست بدون نظارت بر قیمتها کار کند چنین سیستمی نمی ».شدند، برتر بود که زیر بار مالیات و عوارض پایمال می

صادر کردند که حداکثر بهاي قانونی همۀ » فرمان راجع به قیمتها«، دیوکلتیانوس و همکارانش یک 301در سال 
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یک اقتصاد «تازد که در  مقدمۀ آن به محتکرانی می. ساخت مهم را در امپراطوري معین میاجناس و مزد کارهاي 

  :اند تا قیمتهاي آنها را ترقی دهند بعضی از اجناس را از بازار بیرون برده» مبتنی بر قحط و غال

عمول گشته، و ه نبیند قیمتهاي گزاف در بازارهاي شهرهاي ما مکه آن قدر حس انسانیت نداشته باشد ک …کیست 

انسانهاي  …نبیند که شهوت سودجویی را نه آذوقۀ فراوان کاهش داده است و نه سالهاي پرمحصول؟ ـ به طوري که

مومی مردمانی هستند که هدفشان کاستن رفاه و آسایش ع. کنند اي براي خود تلقی می شریر وفور و فراوانی را ضایعه

هر جا که  …. کند در سراسر جهان حرص و آز غوغا می. …داز استو سودجویی از طریق رباخواري خانمان بران …

گذارند، سودجویان قیمتها را نه تنها به چهار یا هشت برابر حد  لشکریان ما بناچار براي ایجاد امنیت عمومی پا می

مواجب و  رسد که مجبور است همۀ هی سرباز کارش به جایی میگا. برند معمول، بلکه به حدي تصور ناکردنی باال می

بدین ترتیب کمکهاي همۀ جهانیان براي حفظ سپاهیان بدل به منافع . اش را در یک خرید مصرف کند جایزه

 .ریزد میشود که به جیب این دزدان  آوري می ننگ

هاي دولتی صورت  تعویض قوانین اقتصادي با تصویب نامهاین فرمان تا دورة ما معروفترین نمونۀ کوشش بود که براي 

بازرگانان موجودیهایشان را پنهان کردند، گرانی بیش از پیش شدت . شکست این برنامه سریع و کامل بود. گرفت می

شورشهایی رخ داد، و الزم شد که از شدت . سازي ضمنی افزایش قیمتها شد خود دیوکلتیانوس متهم به زمینه. یافت

  .سرانجام قسطنطین این فرمان را لغو کرد. ت فرمان بکاهند تا تولید و توزیع از نو جریان عادي پیدا کندوحد

تعداد کارمندان دفتري . شد ریزي شده این بود که از لحاظ اداري بسیار گران تمام می نقطۀ ضعف این اقتصاد برنامه

با صالحیت سیاسی ـ آن را معادل نیمی از جمعیت برآورد  الزم براي این کار چنان زیاد بود که الکتانتیوس ـ مسلماً

تر از آن بود  شان را براي پاکدامنی بشر خارج از توان خود یافتند، و نظارتشان جسته و گریخته کارمندان وظیفه. کرد

ش کاال براي تأمین هزینۀ بوروکراسی، دادگستري، ارتش، برنامۀ ساختمانی، و پخ. که بر دغا و دغل مردم چیره آید

هاي عمومی  چون دولت هنوز با مسئلۀ توسل جستن به قرضه. اي رسید آور بیسابقه عوارض و مالیات به اوج سرسام

براي پنهان داشتن ورشکستگی خود و به تعویق افکندن آشکار شدن این ورشکستگی آشنا نبود، مخارج کارهاي هر 

احتراز از وصول عایدات به صورت پول، که دائماً از ارزشش براي . بایست با عایدات همان سال سر به سر شود سال می

مؤدیان : شد، دیوکلتیانوس تصمیم گرفت، هر جا که ممکن باشد، مالیات به صورت جنسی وصول شود کاسته می

ناچار بودند سهمیۀ خود را به انبارهاي دولتی بیاورند، و باز سازمان وسیعی براي رساندن اجناس به مقصد نهایی 

در هر شهرداري، دکوریونها یا کارمندان شهرداري از نظر مالی مسئول هر گونه کاهش در پرداخت مالیات . شد ایجاد

.برآورده شده براي محله یا منطقۀ خود بودند

چون هر مشمولی درصدد گریز از مالیات بود، دولت یک نیروي پلیس مالیاتی مخصوص ترتیب داد تا میزان دارایی و 

شدند تا ثروت یا درآمدهاي پنهانی خانواده را بروز  زنان، کودکان، و بردگان شکنجه می. معین کند درآمد هر فرد را

در پایان قرن سوم، و بیشتر در قرن چهارم، فرار از . اي مجازاتی سنگین وضع شد دهند؛ و براي هر گریز یا طفره

الحال داراییهاشان را پنهان  خاص مرفهاش. مالیات در امپراطوري به صورت یک بیماري تقریباً همه گیر درآمد

کردند تا از زیر بار انتخاب شدن براي  کردند، اشراف محلی خود را جزو طبقۀ وضیع یا مستضعف قلمداد می می

گریختند، مالکانی که دهقان بودند اموال خود را بر اثر  صنعتگران از کار خود می. مشاغل شهرداري شانه خالی کنند

از جمله تیبریاس در (بسیاري از روستاها و شهرها . رفتند کردند و به مزدوري می ت رها میسنگینی فشار مالیا

در پایان قرن چهارم، هزاران فرد به آن سوي . ، به سبب عوارض و مالیات هنگفت، خالی از سکنه شدند)فلسطین

  .مرزها گریختند تا به بربرها پناه ببرند
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خرج، و براي تأمین صحیح خواربار جهت لشکریان و شهرها، و همچنین احتماال براي متوقف ساختن این تحرك پر

براي وصول مالیات الزم جهت کشور بود که دیوکلتیانوس به تدابیري دست زد که در واقع سبب استقرار سرفداري 

اجاره چون صاحبان زمین، از طریق سهمیۀ مالیاتی جنسی، مسئول میزان تولید . ها، و اصناف شد در دهات، کارخانه

هایش قهراً در ملک  دار باید تا پرداخت بدهیهاي پرداخت نشده یا عشریه دارانشان بودند، حکومت فرمان داد که اجاره

قانونی که قسطنطین وضع کرد آن را به قوت خود  332دانیم، ولی به سال  تاریخ این تصویبنامۀ تاریخی را نمی. بماند

توانست  دار بدون اجازة مالک نمی کاشت؛ اجاره را وابستۀ زمینی دانست که میدار  باقی دانست و تأییدش کرد، و اجاره

در این . رفتند اش هم با آن به فروش می دار و خانواده رفت، اجاره هنگامی که زمین به فروش می. زمین را ترك گوید

ن تضمین امنیتشان به آنان ارائه شاید این قانون به عنوا. دهد دار نشان نمی باره تاریخ هیچ اعتراضی را از سوي اجاره

در هر حال، با این ترتیب و با روشهاي دیگري، کشاورزي در . شود شده باشد، همان گونه که در آلمان امروزه عمل می

  .قرن سوم از مرحلۀ بردگی به وسیلۀ آزادي به مرحلۀ سرفداري درآمد و پا به دوران قرون وسطی نهاد

شد، و تغییر حرفه » منجمد«نیروي کار در قید شغلش. ر صنایع نیز به کار رفتهاي ثبات اجباري مشابهی د شیوه

اش بود، و هیچ کس حق نداشت  هر انجمن یا صنف وابستۀ صناعت یا وظیفه. بدون اجازة دولت ممنوع اعالم شد

کردند  ت میعضویت در این یا آن صنف براي همۀ افرادي که تجار. صنفی را که در آن ثبت نام کرده بود ترك گوید

خواست جاي  هر گاه کسی می. پسر موظف بود به کار پدرش ادامه دهد. یا به صنعت اشتغال داشتند اجباري بود

ساخت که ایتالیا در محاصرة بربرهاست و بنابر این  خویش یا اشتغال خود را عوض کند، دولت به او خاطر نشان می

.هر کسی باید در پست خود بماند

شریفات بسیار باشکوهی که در نیکومدیا و در میالن برگزار شد، دیوکلتیانوس و ماکسیمیانوس از ، طی ت305در سال 

سلطنت استعفا دادند، و گالریوس و کنستانتیوس کلوروس امپراطور شدند، یکی امپراطور شرق و دیگري امپراطور 

سیار وسیعش در سپاالتو پناه برد و دیوکلتیانوس، که در آن موقع بیش از پنجاه و پنج سال نداشت، به کاخ ب. غرب

هشت سال آخر عمرش را در آنجا گذارانید و انحالل حکومت چهار نفرة خود را، که دستخوش جنگ داخلی شده 

هنگامی که ماکسیمیانوس به او فشار آورد که دوباره قدرت را در . آنکه در آن مداخله کند بود، به نظاره نشست، بی

قف سازد، پاسخ داد که اگر ماکسیمیانوس کلمهاي زیبایی را که در باغش کاشته است دست گیرد و مبارزه را متو

  .خواست که این لذت را فداي نگرانیها و خستگیهاي فرمانروایی کند دید، از او نمی می

ه به نیم قرن آشفتگی پایان داده بود، دولت و قانون را از نو مستقر ساخته بود، ب. آسایش و کشتزار کلم حقش بود

با وجود چند قتلی که کرد، . صنایع ثبات و به تجارت امنیت بخشیده بود، و ایران را رام و بربرها را خاموش کرده بود

شک بوروکراسی پرخرجی به وجود آورد؛ اقتصاد محلی را از میان  بی. رویهمرفته قانونگذاري صدیق و داوري عادل بود

آزار   که ممکن بود در امر صلح و سلم عمومی برایش متحد مؤثري باشد،برد؛ مخالفان را بسختی کیفر داد؛ کلیسا را، 

اي طبقاتی با دهقانانی بیسواد در یک طرف، و  و شکنجه کرد؛ و نیمی از جمعیت امپراطوري را به صورت جامعه

ی بر ولی وضعی که رم با آن مواجه بود اجازة اعمال سیاستی مبتن. حکومت سلطنتی مطلقه در طرف دیگر در آورد

چون کشور . مارکوس آورلیوس و آلکساندر سوروس در این باره کوشیده و شکست خورده بودند. داد آزادگی را نمی

استبداد رهبر . روم از همه سو با دشمن رو به رو بود، آنچه را که همۀ ملتها ناچارند در جنگهاي قطعی بکنند کرد

اخت، و آزادي فردي را کنار گذاشت تا آزادي دسته جمعی فراهم نیرومند را پذیرفت، فوق هر تاب و توانی مالیات پرد

معاصران و اخالف او، . تر تکرار کرده بود دیوکلتیانوس کار آوگوستوس را با قیمتی گرانتر و در وضعی سخت. شود

اي  انهقسطنطین وارد خ. نامیدند می» پدر عصر طالیی«اند، او را  دانستند که از چه سرنوشتی رهایی یافته چون می

  .شد که دیوکلتیانوس ساخته بود
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ام فصل سی

  پیروزي مسیحیت

  میالدي 325 – 306

I – جنگ کلیسا و دولت  

  میالدي 311 – 64

در دوران پیش از مسیحیت، حکومت روم به طور کلی در مورد کیشهاي رقیب کیش مرسوم مشرکان از خود تسامح 

ینهاي رسمی و امپراطوري همین تسامح را نشان داده بودند؛ از نشان داده بود و این کیشها نیز در عوض در مورد آی

رفت جز آنکه در مواقع لزوم ژستی پرستش آمیز نسبت به خدایان و رئیس کشور  پیروان مذاهب جدید انتظاري نمی

» بوغن«آمد که از همۀ مرتدان تابعۀ آنان فقط مسیحیان و یهودیان از ستایش  بر امپراطوران گران می. داشته باشند

اي از امپراطور نشانۀ تأیید و وفاداري به امپراطوري گشته بود،  کندر سوزانیدن در برابر مجسمه. امپراطور امتناع ورزند

از طرف دیگر، کلیسا . همان طور که امروزه براي پذیرفته شدن به شارمندي الزم است که سوگند وفاداري یاد شود

پرستی  کرد؛ پرستش امپراطور را یک عمل مشرکانه و بت باشد تخطئه مینیز این نظر رومی را که مذهب تابع دولت 

دولت روم چنین نتیجه . سپرد به هر قیمتی که شده از این کار خودداري کنند پنداشت، و به پیروان خود می می

است که قصدش واژگون ساختن زیرکانۀ نظام  –گرفت که مسیحیت یک نهضت رادیکالی ـ و شاید کمونیستی 

  .د استموجو

قانون، یهودیان را از . پیش از نرون این دو نیرو این امر را ممکن یافته بودند که بدون کشمکش با هم به سر برند

شدند، از این امتیاز برخوردار  پرستش امپراطور معاف کرده بود و مسیحیان هم، که نخست با یهودیان مشتبه می

یان براي روشن کردن مسابقات نرون این تسامح متقابل و ولی اعدام پطرس و بولس، و سوزاندن مسیح. بودند

جاي تعجب نیست که پس از چنان تحریکاتی . مغرورانه را به خصومتهاي دایم و جنگهاي متناوب مبدل ساخت

پرستی آن را محکوم کردند، خدایانش را  مسیحیان تمام قورخانۀ خود را علیه روم به کار گرفتند ـ فساد اخالق و بت

مسیحیان، از سر . کردند  الوقوعش را پیش بینی ه گرفتند، از مصیبتهایش شادمانی نمودند، و سقوط قریببه مسخر

شور و حرارت ایمانی که بر اثر رفتار متعصبانه با آن تعصب آمیز شده بود، اعالم کردند که هر کس که امکان ایمان 

چار خواهد آمد؛ بسیاري از آنان عذاب ابدي را حتی آوردن به مسیح را داشته و ایمان نیاورده است به عذاب ابدي د

دانستند؛ بعضیها فقط سقراط را مستثنا  سرنوشت همۀ انسانهاي پیش از مسیحیت و افراد غیر مسیحی دنیا می

تنفر از نوع «نامیدند، آنان را به  می» بربرهاي گستاخ«و »  مردم زباله«مشرکان هم در عوض مسیحیان را . کردند می

کردند، و مصیبتهاي امپراطوري را به خشم خدایان خود از اینکه مسیحیان توهین کننده به خدایان  هم میمت» بشر

هر یک از دو طرف هزار افسانۀ ننگ آمیز دربارة . دادند اجازه یافته بودند در امپراطوري زندگی کنند نسبت می

کنند، در نهان به کارهاي منافی اخالق  یکردند که جادوگري ابلیسی م مسیحیان را متهم می. پرداخت دیگري می

.پرستند نوشند، و خري را می پردازند، خون آدمی را در عید فصح می می

تمدن مشرکان بر شالودة دولت استوار بود، و تمدن مسیحی بر . تر از پرخاشجویی صرف بود ولی این تضاد عمیق

رفت و اوج اخالق در  ریفات حکومت به شمار میبراي یک نفر رومی مذهبش بخشی از ساختار و تش. شالودة مذهب

براي یک نفر مسیحی مذهبش چیزي بود جدا و برتر از جامعۀ سیاسی، و برترین حد . نظرش میهن پرستی بود

ترتولیانوس این اصل انقالبی را بنیان گذاشت که هیچ کس . وفاداري در نظرش نه به قیصر بلکه به مسیح تعلق داشت

به   فرد مسیحی به اسقف خود، و حتی به کشیش خود،. داند اطاعت کند ی که آن را ظالمانه میموظف نیست از قانون
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گذاشت تا به یک صاحب مقام رومی؛ اختالفات حقوقیش با مسیحیان دیگر را، به جاي آنکه  مراتب بیشتر احترام می

مسیحیان از امور دنیوي در نظر  گیري کناره. کرد نزد مراجع دولتی مطرح کند، به مقامات کلیساي خویش رجوع می

ترتولیانوس به مسیحیان توصیه کرد که . مشرکان شانه خالی کردن از وظیفۀ مدنی و تضعیف تاروپود و ارادة ملی بود

از خدمت نظام امتناع ورزند؛ و درخواست کلسوس براي پایان دادن به این امتناع، و پاسخ اوریگنس به او که 

دهد که عدة کثیري این توصیه  کنند، نشان می جنگد در عوض در حقش دعا می ري نمیمسیحیان اگر براي امپراطو

هایشان  شدند که از غیر مسیحیان بپرهیزند، و مسابقه مسیحیان از سوي رهبرانشان ترغیب می. را به کار بسته بودند

ازدواج با غیر مسیحی ممنوع . درا به عنوان کاري وحشیانه و تئاترهایشان را به عنوان چاشنی فساد اخالق تحریم کنن

ها نفاق  ساختند که با کشانیدن کودکان یا زنان اربابانشان به آیین مسیح در خانواده بود، غالمان مسیحی را متهم می

  .گفتند که آیین مسیح مایۀ از بین رفتن کانونهاي خانوادگی است می. افکنند می

مقامان رومی غالباً مردمانی فرهیخته و  صاحب. از جانب دولتمخالفت با مذهب جدید بیشتر از جانب مردم بود تا 

نمودند و از مقامات  برتري، و یقین مسیحیان بیزاري می جویی، احساس آزاداندیش بودند، ولی تودة مشرکان از کناره

ن نکته ترتولیانوس متوجه ای. کنند کیفر دهند حرمتی می خواستند که این ملحدانی را که به خدایان بی دولتی می

ظاهراً در قانون روم از زمان نرون اقرار به مسیحی بودن . گوید سخن می» کینۀ عمومی مردم نسبت به ما«هست و از 

مسیحی . شد جرمی بزرگ بود، ولی در زمان بیشتر امپراطوران این قانون عمداً با تساهل به مورد اجرا گذاشته می

یافت  سمۀ امپراطور خود را خالص کند، و پس از آن عمال اجازه میتوانست با تقدیم کندر براي مج متهم معموال می

شدند، یا تازیانه  دادند یا حبس می مسیحیانی که تن به این کار نمی. غوغا عمل به معتقدات خود را ادامه دهد که بی

. شدند ته میگشتند، و یا ، البته بندرت، کش شدند، یا محکوم به بیگاري در معادن می خوردند، یا تبعید می می

اي انسان بود،  چون تا اندازه«: گوید دومیتیانوس گویا چند تن از مسیحیان را از روم بیرون کرد، ولی ترتولیانوس می

اش به ترایانوس را مالك قضاوت قرار  پلینی، اگر نامه» .بزودي دست از این کار برداشت و تبعید شدگان را فرا خواند

  :نویسد در این نامه می. شور زایدالوصف یک آماتور اجرا کردقانون را با  111دهیم، در سال 

پرسیدم که  از آنان می: ام این است اي که به کار برده اند، طریقه دربارة کسانی که نزد من به مسیحی بودن متهم شده

زات اعدام تهدید کردند پرسش خود را باز دوبار دیگر تکرار و آنان را به مجا اگر بدان اقرار می. مسیحی هستند یا نه

حاال   معبدها که تقریباً بکلی خالی شده بود، …دادم ورزیدند، دستور اعدامشان را می اگر باز هم اصرار می. کردم می

  .اند ی بود خریداري نداشتند، بازار گرمی پیدا کردهو حیوانات قربانی، که مدت …دوباره رونقی گرفته است

  :ترایانوس به او چنین پاسخ داد

شوند در پیش  اي که براي رسیدگی به کار کسانی که در نزد تو متهم به مسیحی بودن می عزیزم، طریقه پلینی

شود و مجرم  رم میوقتی که علیه آنان اعالم ج» .جستجوي این اشخاص لزومی ندارد« ….اي کامال بجاست گرفته

شود، و این موضوع را با  ی بودن میشوند باید مجازاتشان کرد، ولی هنگامی که متهم منکر مسیح تشخیص داده می

هر گونه اطالعی که نام متهم کننده در آن ذکر نشده باشد  ….کند، باید او را بخشید پرستیدن خدایان ما ثابت می

  .ته شودنباید به عنوان مدرك علیه کسانی پذیرف

راه مقرراتی را که از قبل وجود آید که ترایانوس از روي اک از عباراتی که در فوق داخل گیومه آمده است چنین برمی

یکی سمعان : مع هذا، در دوران سلطنت او دو تن از مسیحیان عالیقدر به شهادت رسیدند. کرده است داشته اجرا می

اند که شهرتی  رئیس کلیساي اورشلیم، و دیگري ایگناتیوس اسقف انطاکیه؛ با این حساب البد تعدادي دیگر هم بوده

  .اند نداشته
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نمود، به کارگزارانش دستور داد که اصل برائت را در مورد  شکاکی که با هر اندیشه سازگاري می  ،هادریانوس

الناس  در سمورنا، عوام. آنتونینوس، چون مذهبیتر بود، تعقیب و آزار بیشتري را مجاز دانست. مسیحیان مراعات کنند

خواستار اجراي قانون شدند؛ و او با کشتن یازده مسیحی در آمفی تئاتر این درخواست را  »آسیارخس«از فیلیپ 

آنان این . این اعدامها نه تنها مردم را تسکین نداد بلکه آنها را بیشتر تشنۀ خون ساخت). میالدي 155(اجابت کرد 

گفتند در جوانی  و هشتاد و شش سال داشت و میبار خواستار اعدام اسقف پولوکارپوس شدند که مردمی مقدس بود 

او را . سربازان رومی این پیرمرد را در عزلتگاهی واقع در حومۀ شهر یافتند. از همراهان یوحناي رسول بوده است

: فیلیپ به او فشار آورد که. آنکه مقاومتی کند به حضور آسیارخس، که سرگرم تماشاي مسابقات بود، آوردند بی

در قدیمترین اعمال شهیدان آمده است که پولوکارپوس پاسخ » .کن، مسیح را دشنام بده تا بگذارم برويسوگند یاد «

چگونه دربارة پادشاهم که مایۀ رستگاري . هشتاد وشش سال است که خادم اویم و هیچ بدي به من نکرده است«: داد

در این مدرك زهد چنین . ده سوزانیده شودجمعیت فریاد برآوردند که او باید زنده زن» من بوده است کفر بگویم؟

ولی او در میانۀ آنها مانند نان در تنور بود، و ما عطري مانند »  هاي آتش از سوزانیدنش ابا کردند، آمده است که زبانه

دینان به دژخیمی فرمان دادند تا خنجر  سرانجام بی. خورد یا ادویۀ گرانبهاي دیگر به مشاممان می) کندر(عطر بخور 

وقتی چنین کرد از جاي خنجر کبوتر سفیدي پر زد و آن قدر خون آمد که آتش خاموش شد و . به پیکر او فرو برد

در زمان مارکوس آورلیوس، این امپراطور مقدس، آزار و شکنجۀ مسیحیان از نو  ».تمام جمعیت در شگفت ماندند

جنگ این سلطنت سابقاً فرخنده را مغروق کرد، هنگامی که قطحی، طغیانهاي آب، بیماریهاي همه گیر، و . آغاز شد

مارکوس آورلیوس در . این عقیده رواج یافت که این مصیبتها در نتیجۀ غفلت و کنار گذاشتن خدایان رومی است

هایی را  داد فرقه ، فرمانی صادر کرد که در آن دستور می177در سال . و یا تسلیم آن شد  وحشت مردم شریک بود،

در همان . شوند مجازات کنند با انواع مسلکهاي جدید موجب اغتشاش می» ذهان نامتعادل اشخاصتحریک ا«که با 

کردند از  الناس مشرك علیه مسیحیان برآشفتند، و هر وقت که مسیحیان جرئت می سال، در وین و در لیون، عوام

ران مسیحیان لیون را توقیف انجمن مقننۀ امپراطور دستور داد س. کردند مساکن خود بیرون آیند سنگسارشان می

آوري به رم فرستاده شد تا از امپراطور بپرسد  پیام. پوتینوس، اسقف نود ساله، بر اثر شکنجه در زندان درگذشت. کنند

شوند آزاد گردند، ولی  مارکوس آورلیوس پاسخ داد کسانی که منکر مسیح می. که با دیگر زندانیان چگونه رفتار شود

  .کنند طبق قانون اعدام شوند رار به مسیحیت میکسانی که همچنان اق

فرستادگان، از تمام نقاط گل، گروه گروه به آنجا . شد برگزاري جشن سالیانۀ آوگوستالیا در شهر لیون نزدیک می

کسانی که منکر . در بحبوحۀ مسابقات، مسیحیان متهم را به آمفی تئاتر آوردند و از آنان بازپرسی کردند. آمدند می

اي، که فقط بعدها در دوران  هاي متنوع و بیرحمانه چهل و هفت تن که ابرام ورزیدند، با شکنجه. آزاد گشتندشدند 

آتالوس، فرد ارشد بعد از پوتینوس در میان جماعت مسیحی، را مجبور . تفتیش افکار نظیر یافت، به قتل رسیدند

بالندینا، یک . اش کردند تا مرد دین ترتیب برشتهکردند روي یک صندلی آهنی که با آتش سرخ شده بود بنشیند، و ب

یک روز تمام شکنجه شد، آنگاه او را در یک کیسه کردند و سپس در گود میدان، انداختند تا به ضرب   کنیز جوان،

استقامت بی سر و صدایش بسیاري از مسیحیان را معتقد ساخت که مسیح شهیدان خود را . شاخهاي گاو کشته شود

ترتولیانوس . کند؛ چنین چیزي ممکن است مولود ترس و از خود بیخود شدن بوده باشد د بیحس میدر برابر در

در زمان کومودوس از شکنجه و  ».کنند میشوند نیز شکر  مسیحیان حتی هنگامی که محکوم به مرگ می«: گفت می

، 203در سال . یوس سوروس آن را از نو آغاز کرد تا آنجا که غسل تعمید را جنایت دانستسپتیم. آزار کاسته شد

یکی از آنان، مادر جوانی به نام پرپتوا، شرح تأثر آوري از حبس خود، و از . بسیاري از مسیحیان در کارتاژ شهید شدند

او را با مادر جوان دیگري . ذاشته استآورد از مسیحیت دست بردارد، بر جاي گ التماسهاي پدرش که به او فشار می
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حس کنندة ترس و  اي از اثر بی نشانه. جلوي گاو وحشی انداختند تا زیر ضربات شاخهاي حیوان پاره پاره شوند

در داستان ذکر شده است که » کی جلوي گاو انداخته خواهیم شد؟«: شود وحشت در آخرین عریضۀ پرپتوا دیده می

. کشت و از این کار اکراه داشت به سوي گلوي خویش برد بایست او را می اتوري را که میچگونه این زن دشنۀ گالدی

اي نداشتند، و  که پس از سپتیمیوس به سلطنت رسیدند به خدایان روم چندان عالقه) پالمورا(هاي سوریه  ملکه

ن همۀ کیشهاي رقیب برقرار در زمان آلکساندر سوروس ظاهراً صلحی میا. کردند تفاوتی تحمل می مسیحیان را با بی

  .شد

باید ملتی ) یا آورلیوس(براي درك شکنجه و آزار در عهد دکیوس . تجدید تاخت و تاز بربرها به این متارکه پایان داد

. را در نظر مجسم ساخت دستخوش هیجان تمام عیار جنگ، وحشتزده از شکستهاي سخت، و منتظر هجوم دشمن

آوردند و خدایان  مرد و زن به معابد هجوم می. بی سراسر امپراطوري را فرا گرفت، موجی از هیجان مذه249در سال 

در بحبوحۀ این تب میهن پرستی و وحشت، مسیحیان خود را کنار . انداختند را در محاصرة دعاهاي خویش می

پاشی امپراطوري را کشیدند، همچنان از خدمت نظام امتناع و آن را تقبیح کردند، خدایان را به تمسخر گرفتند، و فرو

دکیوس، با استفاده از روحیۀ مردم به . و رجعت مسیح تعبیر کردند» بابل«به عنوان مقدمۀ پیشگویی شدة انهدام 

عنوان فرصتی مناسب براي تقویت شور و شوق ملی و تحکیم وحدت، فرمانی صادر کرد و از هر یک از اهالی کشور 

البته از مسیحیان خواسته نشده بود از عقاید خود دست . انجام دهند اي در نیایش خدایان روم خواست عملی کفاره

عمومی در برابر خدایان حاضر شوند، زیرا، به » دعاي ندبۀ«بکشند، ولی به آنان فرمان داده شده بود که در مراسم 

در اسکندریه، . دندبیشتر مسیحیان اطاعت کر. الناس، همین خدایان بارها روم را از خطر نجات داده بودند عقیدة عوام

شاید این . همچنین در کارتاژ و در سمورنا» ترك مسلک عمومیت داشت،«بنا به روایت دیونوسیوس اسقف این شهر، 

ولی اسقفهاي اورشلیم و انطاکیه در زندان . آوردند پرستانه به حساب می را تشریفاتی میهن» دعاي ندبه«مسیحیان 

صدها تن از مسیحیان رومی در سیاهچالها ). میالدي 250(قتل رسیدند  جان سپردند، و اسقفهاي رم و تولوز به

اي را هم در هنگام جشنها پیش  انباشته شدند، برخی دیگر را سر بریدند، بعضیها را روي تل هیزم سوزانیدند، عده

دیگر  251پس از یک سال از شدت وحدت شکنجه و آزار کاسته شد و تا عید پاك سال . حیوانات وحشی افکندند

.عمال پایان یافته بود

همه باید مطابق شعایر رومی «شش سال بعد والریانوس، در بحران دیگري از هجوم بربرها و وحشت، فرمان داد که 

پاپ سیکستوس دوم مقاومت کرد و با چهار تن از . و همۀ اجتماعات مسیحی را غیر قانونی اعالم کرد  »رفتار کنند،

در . اسقف تاراگونا را زنده زنده در آتش سوختند  یانوس اسقف کارتاژ را سر بریدند،کوپر. شماسهایش به قتل رسید

، پس از اینکه ایرانیان والریانوس را از صحنه بیرون بردند، گالینوس نخستین فرمان تسامح مذهبی را 261سال 

لی را که از مسیحیان منتشر ساخت، و آیین مسیح را به عنوان مذهب مجاز به رسمیت شناخت، و فرمان داد اموا

طی چهل سال بعد تعقیب و آزار مختصري هنوز وجود داشت، ولی به طور کلی این دوره . گرفته بودند پس بدهند

در آشفتگی و وحشت قرن سوم، مردم از دولت ضعیف . هاي آرامش بیسابقه و گسترش سریع بود  براي مسیحیت دهه

یافتند تا در  آوردند، و این تسلیها را در آیین مسیح بیشتر می می گرداندند و به تسلیهاي مذهب پناه شده روي می

ساخت، و به  آورد، کلیساهاي بزرگ و پرخرج می کلیسا از این پس اغنیا را به دین مسیح در می. کیشهاي رقیب آن

کرد،  ش مینفاق و کینۀ مذهبی در میان مردم فروک. داد از شادیهاي این جهانی بهره جویند مؤمنین خود اجازه می

حکومت سلطنتی شرقی دیوکلتیانوس گویا . کردند آمیختند، و حتی با آنها ازدواج می مسیحیان آزادانه با مشرکین می

  .براي این بود که امنیت و صلح مذهبی را هم مانند امنیت و صلح سیاسی استوار سازد
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وکلتیانوس فشار آورد که با احیاي دانست و به دی مع هذا، گالریوس مسیحیت را آخرین مانع حکومت مطلقه می

تر از  مخاطرات بیهوده را دوست نداشت و درست. دیوکلتیانوس تردید کرد. خدایان روم امپراطوري را احیا کند

شد، مسیحیان  ولی روزي، هنگامی که یک قربانی شاهانه برگزار می. کرد گالریوس بعد و اهمیت کار را ارزیابی می

وقتی غیبگویان موفق نشدند در جگر حیوانات قربانی شده . واح خبیث را دور کنندعالمت صلیب ساختند تا ار

. دینان دانستند عالیمی را که امید به تعبیر آنها داشتند پیدا کنند، گناه قضیه را متوجه حضور کافران و بی

یانه بخورند، و همچنین دیوکلتیانوس فرمان داد که همۀ حاضران براي خدایان قربانی نمایند و در صورت امتناع تاز

شگفت اینکه نویسندگان مسیحی ). میالدي302(همۀ سربازان ارتش مطابق این دستورها رفتار کنند یا اخراج شوند 

دارد؛  گفت دعاهاي مسیحیان خدایان روم را دور نگاه می الکتانتیوس می: در این مورد با کاهنان مشرك همصدا بودند

گالریوس در هر فرصتی از لزوم وحدت مذهبی براي . بل چنین چیزي نوشته بودو اسقف دیونوسیوس نیز یک نسل ق

هر چهار حکمران  303در فوریۀ سال . سرانجام دیوکلتیانوس تسلیم شد. کرد پشتیبانی از سلطنت جدید دفاع می

حل فرمان دادند همۀ کلیساهاي مسیحی ویران گردد، همۀ کتابهاي مسیحی سوخته شود، همۀ محافل مسیحی من

همۀ مسیحیان از مشاغل عمومی اخراج شوند، و مسیحیانی که در یک اجتماع مذهبی . گردد، اموال آنان، ضبط شود

گروهی از سربازان با سوختن و ویران کردن کلیساي بزرگ نیکومدیا پیگرد و آزار را آغاز . شوند اعدام گردند دیده می

در سوریه یک جنبش انقالبی . معارضۀ به مثل بپردازند کافی بود تعداد مسیحیان اینک براي اینکه بتوانند به .کردند

گالریوس مسیحیان را متهم به ایجاد این . درگرفت، و در نیکومدیا آتش افروزان دو بار کاخ دیوکلتیانوس را آتش زدند

ولی هیچ صدها مسیحی توقیف و شکنجه شدند، . حریق عمدي کرد؛ و مسیحیان هم متقابال خود او را متهم ساختند

در ماه سپتامبر، دیوکلتیانوس امر کرد مسیحیان زندانی در صورتی که خدایان روم را . گاه مقصر بودن آنان ثابت نشد

هایی که در روم وجود دارد قرار  بپرستند آزاد شوند، ولی کسانی که از این کار خودداري کنند زیر همۀ شکنجه

میز، تمام صاحبمقامهاي رومی ایاالت را مأمور کرد تا کلیۀ افراد وي، برآشفته از آنهمه مقاومت اهانت آ. گیرند

. اي براي وادار ساختن آنان به پرستش و فرو نشاندن خشم خدایان بهره جویند مسیحی را بیابند، و از هر شیوه

  .گذاشت، از سلطنت استعفا داد سپس، احتماال خوشحال از اینکه این اقدام مذلت بار را به جانشینانش وامی

شده بود، در  »آوگوستوس«گالریوس، که . ماکسیمیانوس فرمان را با شدت وحدتی کامال نظامی در ایتالیا اجرا کرد

، صورت اسامی شهیدان در تمام نواحی امپراطوري. مشرق زمین آزار و شکنجه را هر چه بیشتر ترغیب و تشویق کرد

در این دو سرزمین کنستانتیوس به سوزانیدن تعداد مختصري از . جز در گل و در بریتانیا، فهرستی طویل گشت

کند که بعضی از قربانیها را آن قدر  ائوسبیوس، بیگمان با غلوي ناشی از خشم و نفرت، قید می. کلیساها اکتفا کرد

پاشیدند؛  شد؛ روي زخمها نمک یا سرکه می ن آویخته میزدند که گوشتشان پاره پاره از استخوانهایشا تازیانه می

شدگان را به صلیب  انداختند؛ یا شکنجه کندند و جلوي حیواناتی که منتظر بودند می گوشت تن را تکه تکه می

 انگشتان برخی از قربانیها با نیهاي نوك تیز که. خوردند دریدند و می کم حیوانات گرسنه می بستند و بدنشان را کم می

ترکاندند؛ برخی دیگر را از یک دست یا از یک پا  برخی را چشم می. زیر ناخنهایشان فرو کرده بودند سوراخ شده بود

کردند، یا با گرز  بریدند، یا مصلوب می اي دیگر را سر می ریختند؛ پاره آویختند؛ در گلوي بعضیها سرب گداخته می می

. کردند ها شقه می هاي خم شدة درخت و سپس رها کردن شاخه ه شاخهیی را نیز با بستن ب کوبیدند؛ عده مرگبار می

.اي در این باره در دست نیست از مشرکان نوشته

تخمیناً هزار و پانصد مسیحی، اعم از ارتدوکس یا بدعتگذار، در این مدت . آزار و شکنجه مدت هشت سال ادامه یافت

هزاران مسیحی از کیش خود دست . ات گوناگون شدندبه هالکت رسیدند؛ عدة بیشماري هم دچار رنجها و مشق

ولی . کنند که حتی مارکلینوس، اسقف روم، براثر وحشت و محنت عقیدة خود را انکار کرد کشیدند؛ چنین روایت می
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ها ایمان کسانی را که مردد  بیشتر آزردگان مقاومت ورزیدند، و منظره یا شرح وفاداري قهرمانانۀ آنان در زیر شکنجه

هر چه بیرحمی و خشونت . کشانید کرد و اعضاي جدیدي را به محافل مسیحی تار و مار شده می ند تقویت میبود

گشت؛ اعتقادات شارمندان خوش قلب علیه این  شد، همدردي و محبت مشرکان بیشتر متوجه قربانیان می بیشتر می

مردم دولت را برانگیخته بودند تا آیین مسیح را از زمانی . ترین ظلم و ستم در تمام تاریخ روم یاراي ابراز یافت سبعانه

خریدند تا مسیحیان  شد، و بسیاري از مشرکان خطر مرگ را به جان می میان بردارد؛ اکنون ملت از حکومت جدا می

، گالریوس، که به بیماري مهلکی 311در سال . در مخاطره را تا فرو نشستن طوفان در خفا پناه دهند و حمایت کنند

و نیز در نتیجۀ التماس زنش مبنی بر اینکه با خداي مغلوب . شده بود، با اعتقاد به اینکه شکست خورده است دچار

نشدة مسیحیان آشتی کند، فرمانی دربارة تسامح مذهبی صادر کرد و در آن مسیحیت را مذهبی مشروع شناخت و 

  .خواستار دعاي مسیحیان شد» ترین بخشایش این نجیبانه«در ازاي 

این شکنجه و آزار براي مدتی . نجه و آزار دیوکلتیانوس بزرگترین آزمایش و بزرگترین پیروزي براي کلیسا بودشک

کلیسا را، به واسطۀ کاسته شدن طبیعی از عدة پیروانی که در مدت نیم قرن رونق و رواج بالمانع به مسیحیت 

که این از دین برگشتگان توبه کردند و خواستار ولی چندي نگذشت . پیوسته یا با آن بزرگ شده بودند، تضعیف کرد

» خستوان«داستانهاي وفاداري شهیدانی که در راه ایمان جان داده بودند، یا . پذیرفته شدن مجدد در جرگه گشتند

گشت؛ این  به آیین خود که به خاطر ایمانشان رنج بسیار برده بودند، در میان جماعات مختلف دهان به دهان می

هاي گیرا داشت، نقشی تاریخی در بیدار کردن و تحکیم معتقدات  که سرشار از غلو بود و افسانه» داناعمال شهی«

در تاریخ بشر نمایشی عظیمتر از منظرة یک » .خون شهیدان، بذر است«: گوید ترتولیانوس می. مسیحیت داشت

ها را با سرسختی خشم آلود تحمل اي از امپراطوران همۀ مصیبت مشت مسیحی نیست که زیر بار ستم و تحقیر سلسله

خواستند آنها را به آشفتگی و تفرقه کشانند نظم  کردند؛ بآرامی تکثیر شدند؛ در بحبوحۀ آنکه دشمنانشان می

آفریدند؛ با سخن به مقابلۀ شمشیر و با امید به مقابلۀ خشونت و ددمنشی رفتند؛ و سرانجام بر قویترین دولتی که 

قیصر و مسیح در گود مبارزه رو در روي هم ایستاده بودند، و پیروزي از آن . یره آمدندتاریخ به خود دیده است چ

.مسیح بود

II – طنطینجلوس قس  

برد، شکست شکنجه و آزار و حکومت چهار نفره، هر  دیوکلتیانوس، که در کاخ خود در دالماسی در آرامش به سر می

الل و سردرگمی را، که بعد از استعفاي او پدید آمد، به خود امپراطوري روم بندرت چنان اخت. دو، را به چشم دید

گالریوس کنستانتیوس را بر آن داشت که به او اجازه دهد تا سوروس و ماکسیمینوس دازا را به عنوان . دیده بود

خواست جانشین  ماکسنتیوس، پسر ماکسیمیانوس، می: بزودي اصل توارث مطالبۀ حقوق کرد. تعیین کند» قیصر«

  .ور بود و مقام پدر شود، و آتش همین عزم در وجود قسطنطین پسر کنستانتیوس، نیز شعله قدرت

وي فرزند ). ؟272(قسطنطین یا فالویوس والریانوس کنستانتینوس در نایسوس واقع در موئسیا به دنیا آمده بود 

هنگامی که کنستانتیوس . ا، بودنامشروع کنستانتیوس و متعۀ قانونیش هلنا، خدمتکار سابق یک مسافرخانه در بیتینی

. شد، دیوکلتیانوس او را وادار کرد هلنا را رها کند و تئودورا، نادختري ماکسیمیانوس، را به زنی بگیرد» قیصر«

خیلی زود به خدمت نظام آشنا شد و در جنگ با مصر و ایران دالوري خود را . قسطنطین تحصیالت مختصري داشت

نشین دیوکلتیانوس شد، این افسر جوان را به عنوان وثیقۀ حسن رفتار کنستانتیوس نزد گالریوس، وقتی جا. ثابت کرد

هنگامی که کنستانتیوس از گالریوس خواست که پسرش را برگرداند، گالریوس انجام این خواست . خویش نگاه داشت

ت، اروپا را روز و شب پیمود تا ولی قسطنطین مراقبان خود را اغفال کرد، سواره گریخ. او را مدبرانه به تعویق انداخت

لشکریان گل، که به کنستانتیوس به سبب رفتار . در بولونی به پدرش پیوندد و در جنگی در بریتانیا شرکت جوید
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در یورك درگذشت،  306چون پدر به سال . انسانیش عمیقاً وفادار بودند، شیفتۀ پسر زیبا، دلیر، و نیرومند او شدند

با این عذر که اگر لشکریانی با   وي،. بلکه آوگوستوس یعنی امپراطور خواندند» قیصر«ین را سپاهیان نه تنها قسطنط

گالریوس چون دورتر از آن بود که در این امر مداخله . خود نداشته باشد تأمین جانی ندارد، عنوان پایینتر را پذیرفت

با کامیابی به جنگ با فرانکهاي مهاجم قسطنطین . به رسمیت شناخت» قیصر«خواه ناخواه او را به عنوان  کند،

.پرداخت و پادشاهان بربر آنان را در آمفی تئاترهاي گل پیش ددان افکند

در رم، پاسداران امپراطور، که مشتاق اعادة رهبري پایتخت قدیم بودند، ماکسنتیوس را امپراطور   در این ضمن،

ماکسیمیانوس، براي اینکه اختالل را دامن بزند، . او شدسوروس از میالن رهسپار حمله به ). میالدي 306(خواندند 

به درخواست پسرش دوباره قباي سلطنت پوشید و به مبارزه پیوست، و سوروس، که سپاهیانش او را ترك کرده 

» آوگوستوس»  رفت، در برابر آشفتگی روزافزون، گالریوس، که رو به پیري می). میالدي 307(بودند، به قتل رسید 

قسطنطین، چون از این موضوع آگهی یافت، همین مقام را براي . نصوب کرد به نام فالویوس لیکینیوسجدیدي م

یک سال بعد، ماکسیمینوس دازا نیز به نوبۀ خود این نام را بر خود نهاد، به طوري که ). میالدي 307(خود قائل شد 

پیدا شدند و هیچ یک از آنان به فکر این » آوگوستوس«، که منظور دیوکلتیانوس بود، شش »آوگوستوس«به جاي دو 

کار ماکسنتیوس با پدر خود، ماکسیمیانوس، به جدال کشید، و ماکسیمیانوس به گل . باشد» قیصر«نبود که فقط 

جنگید، ماکسیمیانوس کوشید به  رفت تا از قسطنطین یاري جوید، در اثنایی که قسطنطین در کنار رن با ژرمنها می

کریان گل را در دست بگیرد؛ قسطنطین سراسر گل را پیمود، غاصب را در مارسی محاصره کرد، جاي او فرماندهی لش

  ).میالدي 310(او را دستگیر ساخت و، از روي احترام، به او اجازة خودکشی داد 

ماکسیمینوس با ماکسنتیوس براي واژگون . آخرین سد میان دسیسه و جنگ را برداشت 311مرگ گالریوس در سال 

قسطنطین، با در . کردند چیدند، و این دو نیز همین هدف را تعقیب می لیکینیوس و قسطنطین توطئه می ساختن

دست گرفتن ابتکار عمل، از کوههاي آلپ گذشت، در نزدیکی تورینو یک ارتش را شکست داد، و با سرعت حرکت و 

در  312اکتبر سال  27در . رفت انضباطی شدید، که یادآور راهنوردي قیصر از روبیکون بود، به سوي رم پیش

، واقع در چهارده کیلومتري شمال رم، به نیروهاي ماکسنتیوس برخورد، و با استراتژي )هاي سرخ صخره(ساکساروبرا 

. برتر خود ماکسنتیوس را مجبور کرد پشت به تیبر بجنگد و راهی جز پل میلویوس براي عقب نشینی نداشته باشد

هر روز پیش از نبرد، قسطنطین در آسمان صلیبی برافروخته با این کلمات به زبان گوید بعد از ظ ائوسبیوس می

بنا به روایت ائوسبیوس و   فرداي آن روز، صبح زود، ).کندر پرتو این عالمت فتح ( en toutoi nika: یونانی دید

کرد روي سپرهاي سربازانش عالمتی بگذارد به شکل  اب صدایی شنید که به او امر میالکتانتیوس، قسطنطین در خو

 .مسیحشود ـ یعنی نشانۀ  گذرد و نوك خط رو به سمت راست گرد می که خطی از میان آن می)  X(یک ایکس 

سپس زیر لوایی که روي آن حروف اول نام مسیح همراه با یک . ر رفتار کردهمینکه از خواب برخاست مطابق این ام

چون ماکسنتیوس لواي میترایی ). این لوا از آن پس به الباروم معروف شد(صلیب نقش بود، به سوي جبهۀ نبرد رفت 

یان لشکریانش ـ آورلیانوسی آفتاب غلبه ناپذیر را برافراشت، قسطنطین خود را شریک سرنوشت مسیحیان، که در م

براي پیروان میترا، که در ارتش . هاي عطف تاریخ مذهب گردانید زیاد بودند، گرداند و این برخورد را یکی از نقطه

در هر حال . قسطنطین بودند، صلیب زننده نبود، زیرا آنان دیر زمانی زیر یک صلیب نور میترایی جنگ کرده بودند

فاتح . ماکسنتیوس با هزاران نفر از سربازانش در تیبر به هالکت رسید قسطنطین در نبرد پل میلویوس فاتح شد و

.داخل رم شد و در آنجا به عنوان فرمانرواي مسلم مغرب به او خیر مقدم گفتند

. ، قسطنطین و لیکینیوس در میالن با هم مالقات کردند تا حکومتشان را با یکدیگر تطبیق دهند313در اوان سال 

را صادر کردند که » فرمان میالن«ی مسیحیان در تمام ایاالت مفتوحه، قسطنطین و لیکینیوس براي تحکیم پشتیبان
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داد، و حاوي دستوري  کرد و آن را به همۀ مذاهب تسري می تسامح مذهبی اعالم شده از سوي گالریوس را تأیید می

پس از این اعالمیۀ . ط شده بودبود مبنی بر استرداد اموال مسیحیان، که در جریان دورة جدید پیگرد و آزار ضب

گذاشت، قسطنطین بازگشت تا از گل دفاع کند و لیکینیوس به سوي  تاریخی، که در واقع به شکست شرك صحه می

کمی بعد این شخص درگذشت و بدین ترتیب ). میالدي 313(مشرق رفت تا ماکسیمینوس را در هم شکند 

ملتی که . لیکینیوس خواهر قسطنطین را به زنی گرفت. ي شدندقسطنطین و لیکینیوس فرمانروایان مسلم امپراطور

  .از جنگیدن خسته شده بود از دورنماي صلح به وجد آمد

، دشمنی 314در سال . امید به کسب قدرت عالی بدون شریک را رها نکرده بودند» آوگوستوس«ولی هیچ یک از دو 

ید، لیکینیوس را شکست داد، و خواستار تسلیم تمام قسطنطین به پانونیا لشکر کش. روزافزون آنان به جنگ کشید

لیکینیوس انتقام خود را از افراد کمکی مسیحی قسطنطین گرفت، بدین معنی که . اروپاي رومی، جز تراکیا، شد

مسیحیان کاخش را در نیکومدیا بیرون راند، دستور داد که همۀ . شکنجه و آزار را در آسیا و در مصر تجدید کرد

. دایان مشرکان را بپرستند، و سرانجام اجراي هر گونه مراسم مسیحیت را در چهار دیوار شهر ممنوع کردسربازانش خ

. دادند کردند مقام و موقعیت، شارمندي، آزادي، یا جان خود را از دست می مسیحیانی که نافرمانی می

شرق به کشور خویش در جستجوي قسطنطین نه تنها براي یاري دادن به مسیحیان مشرق، بلکه براي منضم کردن م

موقعی که بربرها تراکیا را اشغال کردند و لیکینیوس نتوانست با آنان مصاف دهد، قسطنطین لشکریان . فرصت بود

پس از اینکه بربرها از آنجا رانده شدند، لیکینیوس علیه ورود . خود را از تسالونیکا آورد تا ایالت لیکینیوس را آزاد کند

مدافع مسیحیت، با . کیا اعتراض کرد و، چون هیچ کدام خواستار صلح نبودند، جنگ از نو آغاز شدقسطنطین به ترا

نخست در آدریانوپل و سپس در   صد و سی هزار سرباز، با مدافع شرك، که صد و شصت هزار سرباز داشت،

. پراطور یگانه شد، ام323قسطنطین در این نبردها پیروز و، در سال . روبه رو شد) سکوتاري( خروسوپولیس

. هاي خود را از سر گرفته است، اعدام شد به اتهام اینکه دسیسه  لیکینیوس با وعدة عفو تسلیم شد، ولی سال بعد،

شان را  امتیازات و اموال از دست رفته» خستوان به مسیحیت«قسطنطین مسیحیان تبعیدي را فرا خواند و به همۀ 

مه، خود را به طور قطع مسیحی خواند، و اتباعش را دعوت کرد که براي ضمن اعالم آزادي مذهب براي ه. پس داد

  .گرویدن به آیین نو به او بپیوندند

III – قسطنطین و مسیحیت  

آیا این کار یک تغییر مذهب صادقانه، یک عمل ناشی از اعتقاد مذهبی بود یا یک مانور خردمندانۀ سیاسی؟ فرض 

بیگمان وي پسر . وي، وقتی کنستانتیوس طالقش داد به مسیحیت گرویده بودهلنا، مادر . اخیر احتمالش بیشتر است

شک خود او نیز تحت تأثیر پیروزیهایی پی در پیی قرار  خود را با منافع و مزایاي مسیحیت آشنا کرده بود؛ و بی

احساسات  توانست از ولی فقط یک نفر شکاك می. گرفته بود که در زیر لوا و صلیب مسیح نصیب ارتشش شده بود

االهۀ (فورتونا «: در تاریخ آوگوست این مثل از قسطنطین نقل شده است. مذهبی بشر چنین ماهرانه استفاده کند

فروتنی تا در مورد بخت و   ـ البته این سخن بیشتر تکریمی است دربارة» کند است که مردمی را امپراطور می) اقبال

پس از تغییر مذهب بندرت مطابق . ا در دربار خود گردآورده بوداو در گل دانشمندان و فیلسوفان مشرك ر. شانس

دهد که چندان  هایش خطاب به اسقفهاي مسیحی بروشنی نشان می نامه. کرد مقتضیات شعایر کیش مسیح رفتار می

ها ساخت، نبوده است، ولی آرزو داشته است این جدال در بند اختالفات مربوط به االهیات، که مسیحیان را منقلب می

در دوران سلطنتش با اسقفها به عنوان عمال و دستیاران سیاسی خویش . به سود وحدت امپراطوري از میان برود

اي که اکثریت آنان اظهار  خواند، بر شوراهایشان ریاست داشت، و بر هر عقیده کرد؛ آنها را نزد خود فرا می رفتار می
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ر وهلۀ نخست مسیحی و در وهلۀ بعد دولتمرد است،در یک مسیحی مؤمن و معتقد د. گذاشت داشتند صحه می می

.مورد قسطنطین این امر برعکس بود؛ مسیحیت براي او وسیله بود نه هدف

رغم این  وي در عمر خود شکست سه دوران شکنجه و آزار را دیده بود، و از این نکته غافل نبود که مسیحیت علی

نوز بسیار در اقلیت بودند؛ ولی اتحاد، شجاعت، و قدرت داشتند، پیروان این کیش ه. یافت ضربات، رشد و توسعه می

اي بود که نه  حاصل از نفوس ساده شد و تنها اکثریتی بی حال آنکه اکثریت مشرك میان کیشهاي فراوان تقسیم می

. دعدة مسیحیان در زمان ماکسنتیوس در رم، و در زمان لیکینیوس در شرق زیاد بو. ایمانی داشتند و نه نفوذي

پشتیبانی قسطنطین از مسیحیان باعث شد که در جنگهایش علیه این دو تن دوازده لژیون مسیحی در خدمتش 

آمیز شعایرشان، اطاعتشان از روحانیان، و پذیرش  نظم و اخالقی بودن نسبی مسیحیان، زیبایی مسالمت. باشند

شاید . گ، قسطنطین را تحت تأثیر قرار داده بودفروتنانۀ نابرابریهاي زندگی به امید دست یافتن به سعادت پس از مر

توانست اخالق رومیان را تهذیب کند، زناشویی و خانواده را جانی تازه دهد، و از شدت وحدت  این آیین نوین می

تعلیم . دیدند، بندرت علیه دولت شوریده بودند رغم ستم و آزار فراوانی که می مسیحیان، علی. جنگ طبقاتی بکاهد

. ان اطاعت از مقام کشوري را به آنان تلقین، و متقاعدشان کرده بودند که سلطنت موهبتی است االهیدهندگانش

انضباط مبتنی بر . توانست از پشتیبانی مذهب سود برد چنین حکومتی می. قسطنطین خواهان سلطنت مطلقه بود

شاید اصال . سب براي سلطنت باشدتوانست همنشین روانی منا سلسله مراتب و بر مرجعیت جهانی کلیسا ظاهراً می

  توانست آلت استقرار صلح، ایجاد وحدت، و قانون قرار گیرد؟ انگیز اسقفها و کشیشها می این سازمان شگفت

او با چنان زبان . مع هذا، در دنیایی که هنوز عدة مشرکان فزونی داشت، قسطنطین ناچار بود که محتاطانه گام بردارد

در سالهاي نخستین فرمانرواییش، . گفت که هر مشرکی بتواند آن را قبول کند ییکتاپرستانۀ مبهمی سخن م

معابد مشرکان را تعمیر، و . انجام دهد صبورانه انجام داد» پونتیفکس ماکسیموس«تشریفاتی را که الزم بود به عنوان 

اوراد . ان را رعایت کردبراي وقف قسطنطنیه، هم آداب مشرکان و هم آداب مسیحی. با فرمانی از آنان حمایت کرد

  . برد سحرآمیز مشرکان را براي حفظ محصوالت و چارة بیماریها به کار می

شکلهاي مربوط به  317از سال . کرد شد آشکارتر از مسیحیت طرفداري می رفته رفته هر چه قدرتش افزونتر می

هاي  فقط حاوي نوشتهمسکوکات دیگر  323در سال . آیین مشرکان یک به یک از روي مسکوکاتش حذف شد

یک متن قانون دورة سلطنتش، که در صحت آن تردید شده ولی رد نگشته است، به اسقفهاي . بیطرفانه بودند

قوانین دیگر امالك و اراضی کلیسا را از مالیات معاف . داد مسیحی در حوزة اسقف نشین آنها قدرت قضایی می

هایی  ساخت که زمین داشته باشند و هبه آنان را مجاز می داد، کرد، به جمعیتهاي مسیحی شخصیت حقوقی می می

قسطنطین به محافل مسیحی نیازمند کمکهاي مالی . بخشید وصیت را به کلیسا می دریافت دارند، و اموال شهداي بی

. کرد، چندین کلیسا در قسطنطینه و جاهاي دیگر ساخت، و پرستش تصاویر را در پایتخت جدیدش ممنوع کرد می

هاي مرتد را ممنوع، و سرانجام امر کرد تا انجمنهاي  را به طاق نسیان سپرد و اجتماعات فرقه» میالن فرمان«

داد، و هزینۀ سازمانهاي بشردوستانۀ  به پسران خویش تربیت مسیحی ارتدوکس می. مذهبیشان را خراب کنند

هایی پرداخت  ائوسبیوس به خطابه. ر شدکلیسا از موهبتهایی فوق هر گونه انتظار برخوردا. کرد مادرش را تأمین می

در سراسر امپراطوري مسیحیان براي اجراي تشریفات . آنها سرودهاي سپاسگزاري و ستایش است  که همۀ

.شدند شکرگزاري، در تجلیل پیروزي خداي خود، گرد هم جمع می

در فاصلۀ . وناتیان، و بدعت آریانیسمانشعاب رهبانی، شقاق د: را تیره ساختند» ابر روز بی«مع هذا، سه ابر تابش این 

میان دورة شکنجه و آزار دکیوس و دیوکلتیانوس، کلیسا ثروتمندترین سازمان مذهبی امپراطوري شده و از حمالت 

وار شیفتۀ پول هستند،  کوپریانوس از اینکه مؤمنان حوزة مذهبیش آن قدر دیوانه. خود به ثروت و تمول کاسته بود
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شوند و پول  آرایند، اسقفها مقامهاي رسمی پردرآمد دارند که از قبل آنها متمول می را می زنان مسیحی صورتشان

ائوسبیوس بسیار اندوهگین بود . کرد کشند شکوه می دهند و به استشمام بوي خطر دست از کیش خود می نزول می

در همان حال که مسیحیت . ردازندپ از اینکه کشیشها بر اثر رقابت در احراز مقامهاي کلیسایی با هم به مجادله می

صومعه . کرد گر می ساخت، و شرك جبلی بشر را جلوه کرد، دنیا هم مسیحیت را دگرگون می دنیا را دگرگون می

اقلیتی هدفش این بود . نشینی یا رهبانیت مسیحی در اعتراضی علیه این سازشهاي متقابل روح و جسم شکل گرفت

ات بشري احتراز جوید و فرو رفتن در اندیشۀ زندگی جاویدان را، که در آغاز که از هر گونه اغماض نسبت به شهو

  برخی از این زاهدان، به پیروي از رسوم و عادات کلبیون، از همۀ. مسیحیت تفوق داشت، براي همیشه برقرار سازد

بعضی از آنان، . گذراندند کردند، و فقط از صدقه روزگار می کشیدند، خرقۀ فیلسوفان را به تن می دارایی خود دست می

، یک راهب مصري به نام آنتونیوس 275در حدود سال . زیستند مانند بولس زاهد، در بیابان مصر در کنج انزوا می

ابتدا در یک قبر، سپس در دژ متروکی واقع بر روي یک کوه، سرانجام در : مدت یک ربع قرن در انزوا زندگی کرد

آنجا شب با کشف و شهودهاي وحشتناك و خوابهاي دلپذیر در کشمکش بود و بر در . ها بیابان در غاري وسط صخره

مسیحیان پیچید و سبب شد که عابدان نیز عاکف آن   سرانجام آوازة تقدسش در میان همۀ. آمد همۀ آنها فایق می

کی از ، چون پاخومیوس چنین تشخیص داد که انزوا طلبی حا325در سال . بیابان و در عبادت رقیب او شوند

خودپرستی است، در تابن، واقع در مصر، عابدان را در دیري جمع کرد و رهبانیت دسته جمعی یا جماعت رهبانی را 

کلیسا مدتی با جنبش رهبانیت مخالفت ورزید، سپس آن را به عنوان . بنیاد نهاد که در غرب گسترش بسیار یافت

.پذیرفت وزنۀ الزمی در برابر اشتغال روزافزون خود به حکمرانی

یک سال پس از گرویدن قسطنطین، کلیسا بر اثر انشعابی، که ممکن بود در همان ساعت پیروزیش موجب انهدام آن 

داشت  دوناتوس اسقف کارتاژ، با پشتیبانی کشیشی همنام و همسرشت خود، اظهار می. شود، دستخوش تفرقه گشت

اند برخالف  آزار و شکنجه تسلیم پلیس مشرکان کرده را در موقع» کتاب مقدس«که آن عده از اسقفهاي مسیحی که 

اند؛ لذا غسلهاي تعمید یا درجاتی که به توسط آنها داده  وظایف مقام خود رفتار و از اختیاراتشان سوءاستفاده کرده

چون کلیسا از قبول این . شده باطل است؛ و اعتبار آیینهاي مقدس تا حدودي به حالت روحی کشیش بستگی دارد

آورد، خود  ه سخت امتناع ورزید، طرفداران دوناتوس، در هر جا که روحانی شاغل این توقعات آنان را برنمیعقید

قسطنطین که روي مسیحیت به عنوان نیرویی وحدت بخش حساب کرده . اسقفهایی در برابر این اسقفها علم کردند

وحش شد، و ظاهراً تا حدودي نیز از اتحاد شد مت بود، از دیدن آشفتگی و شدت عملی که از این انشعاب نتیجه می

پس وي شورایی از اسقفها در . گاه و بیگاه دوناتیان با بعضی از جنبشهاي رادیکالی دهقانان افریقا برانگیخته شده بود

، حکم محکومیت مورد نظر خود را دربارة دوناتیان به تأیید آن رساند، و به )میالدي 314(شهر آرل تشکیل داد 

ن امر کرد که دوباره به کلیسا روي آورند، و فرمانی صادر کرد مبنی بر اینکه مستنکفین امالك و حقوق انشعابیو

، این تصمیمات را لغو کرد و »فرمان میالن«پنج سال بعد، با یادآوري ). 316سال (مدنی خود را از دست خواهند داد 

داشت تا آنکه ساراسنها با فتح افریقا به طور یکسان این انشعاب وجود . دربارة دوناتیان نوعی رواداري معمول داشت

  .بر ارتدوکسها و بدعتگذاران چیره آمدند

، کشیشی از شهر 318در حدود سال . در همان سال در اسکندریه وحشتناکترین بدعت در تاریخ کلیسا پدیدار گشت

یک مورخ . یۀ تعجب اسقف خود شدباوکالیس، واقع در مصر، با اظهار عقاید عجیب و غریبی دربارة ماهیت مسیح ما

  :کند دانشمند کاتولیک این کشیش را کریمانه چنین وصف می

به طوري که . بلند باال و باریک بود، نگاهی اندوهناك داشت و آثار ریاضت و خشکی از ظاهرش هویدا بود …آریوس

طرز حرف زدنش شیرین و . اد بودآستین، شالی به منزلۀ روپوش ـ از جملۀ زه آمد ـ قباي کوتاه بی از لباسش برمی
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گذاشتند و در  زیاد بودند، احترام فراوانی به او می دوشیزگان تارك دنیا، که در اسکندریه. سخنانش اقناع کننده بود

  .میان روحانیون عالیمقام هواخواهان وفادار بسیار داشت

. عالیقدرترین همۀ مخلوقات، است ، یعنی نخستین و»لوگوس«گفت مسیح با آفریننده یکی نیست، بلکه  آریوس می

اگر پسر به وسیلۀ پدر به وجود آمده است «: او چنین استدالل کرد. آلکساندر اسقف اعتراض کرد، آریوس ابرام ورزید

به عالوه، . تواند با پدر از لحاظ ابدیت، یکسان باشد در این صورت، نمی). حادث باشد(باید در زمان به دنیا آمده باشد 

» .پس با پدر از یک ذات نبوده است. آفریده شده است، باید که از عدم به وجود آمده باشد، نه از ذات پدر اگر مسیح،

در این نظریات ادامۀ . جنبۀ الوهیت داشته است» لوگوس«به وجود آمده است و کمتر از » لوگوس«روح القدس از 

فلسفۀ . خورد گنس به آریوس رسیده است به چشم میافکاري که از افالطون به وسیلۀ رواقیان، فیلن، فلوطین، و اوری

. شد افالطون، که چنان نفوذ عمیقی در اصول االهیات مسیحی داشت، از این پس با کلیسا درگیر می

آنچه براي آلکساندر اسقف تکان دهنده بود نه صرفاً نظرات آریوس، بلکه شیوع سریع آنها حتی در میان صفوف 

از اسقفان مصري در اسکندریه تشکیل داد، و شورا را بر آن داشت تا از آریوس و وي شورایی . روحانیان بود

برخی از اسقفها ایرادهایی گرفتند؛ . هواخواهانش خلع لباس کند، و گزارشی از ماوقع براي اسقفهاي دیگر فرستاد

ایی بر سر این نکته بسیاري از کشیشها با آریوس همدلی نشان دادند؛ روحانیان و غیر روحانیان در ایاالت آسی

اي رسید که این امر براي  نظمی به پایه در شهرها غوغا و بی«: دستخوش تشتت آرا شدند، و بنا به گفتۀ ائوسبیوس

قسطنطین، که پس از سرنگون ساختن لیکینیوس » .مشرکان حتی در تئاترهایشان موضوع تفریح کفرآمیزي گشت

وي یک پیام خصوصی براي آلکساندر و . هر از موضوع اطالع یافتبه نیکومدیا آمده بود، به وسیلۀ اسقف این ش

آریوس فرستاد و آنان را دعوت کرد که آرامش فیلسوفان را سرمشق قرار دهند و اختالفات فکري خود را به طور 

وسبیوس اش، که ائ نامه. آمیز با یکدیگر حل کنند، یا الاقل نگذارند عامۀ مردم از مباحثات آن دو آگاه شوند مسالمت

دهد که قسطنطین چندان پابند به اصول االهیات نبوده است، و سیاست  آن را حفظ کرده است، بروشنی نشان می

  .مذهبی او هدفهاي سیاسی داشته است

هایی را که همۀ مردم از خدایان دارند به یک شکل واحد بازگردانم، زیرا  من فرض را بر آن گذاشته بودم که اندیشه

اي  دم اگر بتوانم مردم را متقاعد سازم که در این باره متحد شوند، ادارة امور به طور قابل مالحظهکر قویاً حس می

یابم که در میان شما بیش از آنچه اخیراً در افریقا مجادله بوده است مجادله  اطالع می! اما افسوس. آسان خواهد شد

، آلکساندر، اگر  تو. خور چنین معارضات تند نیست رسد و در ظاهراً علت این مجادالت پوچ به نظر می. وجود دارد

اي که هیچ گونه اهمیتی ندارد  خواستی بدانی کشیشانت دربارة یک مسئلۀ حقوقی یا حتی دربارة جزئی از مسئله می

لزومی نداشت که این  …کردي  بایست سکوت می کنند، و تو، آریوس، اگر چنین افکاري داشتی، می چگونه فکر می

ت ، زیرا اینها مسائلی هستند که فقط بیکاري محرك آنهاست و جز براي حد…به میان مردم بکشانید مسائل را 

تجربه، نه شایستۀ کشیشها یا اشخاص  ، کارهایی است احمقانه، در خور کودکان بی…اي ندارد  دادن به ذهن فایده

که در مقابل شباهت ساده یعنی بدان گونه » همذاتی«براي کلیسا مسئلۀ . این نامه هیچ اثري نکرد .معقول

اگر مسیح خدا نبود، همۀ . شد، از نظر خداشناسی و سیاسی موضوعی حیاتی بود پسر و پدر عنوان می» همانندي«

شد، آشفتگی عقاید ممکن بود  بنیاد مذهب مسیحی ممکن بود فرو ریزد، و اگر اختالف نظر دربارة این نکته مجاز می

چون مباحثه بیش از پیش شیوع .رسانید از میان ببرد راین مددي را که به دولت میوحدت کلیسا، قدرت آن، و بناب

ساخت، قسطنطین، براي پایان دادن به این کار، تصمیم گرفت نخستین  ور می یافت و مشرق یونانی را شعله می

واقع در ) ایانیک(به نیقیه  325پس همۀ اسقفها را دعوت کرد که در سال . شوراي عمومی کلیسا را تشکیل دهد

سیصد و هجده تن آمدند، و یکی از ایشان . مخارج آنان را تأمین کرد  بیتینیا نزدیک پایتختش نیکومدیا، بیایند و همۀ
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رساند که کلیسا در آن زمان   این نکته می» .شان کمتر بود دستیارشان بودند روحانیان دیگري هم که عده«: گوید می

بسیاري از اسقف نشینهاي . آمدند بیشتر این اسقفها از ایاالت شرقی می. بودبه چه رشد و توسعۀ عظیمی رسیده 

مغرب از این مباحثه اطالع نداشتند، و پاپ سیلوستر اول، که به سبب بیماري نتوانسته بود بیاید، به فرستادن چند 

.کشیش به نمایندگی اکتفا کرد

امپراطور با پیامی . الیۀ قسطنطین تشکیل جلسه دادشورا در تاالر بزرگ یکی از کاخهاي امپراطوري به ریاست ع

با شکیبایی به نطقها «: گوید ائوسبیوس می. خطاب به اسقفها، مبنی بر استقرار وحدت کلیسا، مذاکرات را افتتاح کرد

آریوس نظریۀ خود را . و خود نیز در مباحثات شرکت جست» گوش داد؛ شدت وحدت گفتار مخالفان را تعدیل کرد،

. تکرار کرد» فقط به وسیلۀ مشارکت، االهی بود«ر اینکه مسیح موجودي بود آفریده، نابرابر با پدر، و مبنی ب

پرسندگان باهوش او را مجبور کردند قبول کند که اگر مسیح مخلوق بوده و آغاز داشته ممکن بوده است که تغییر 

پاسخهایش صادقانه، . ت به منقصت بگرایدتوانسته است تغییر کند، ممکن بوده است که از فضیل کند، و اگر می

آتاناسیوس، سرکشیش فصیح و پرخاشگري که آلکساندر به عنوان شمشیر االهیات خود . منطقی، و برایش مرگبار بود

همراه آورده بود، بروشنی نشان داد که اگر مسیح و روح القدس با پدر همذات نبودند، شرك و اعتقاد به تعدد خدایان 

اذعان کرد که در نظر مجسم ساختن سه شخص متمایز در وجود یک خدا اشکال دارد، ولی چنین . شد پیروز می

همۀ اسقفها، جز هفده تن از آنان، با او موافقت . دفاع کرد که عقل بایستی در برابر راز تثلیت سر تعظیم فرو آورد

مضاي آن تن در دادند، مشروط بر اینکه یک هوادران آریوس به ا. اي را در توضیح این نظر امضا کردند نمودند و بیانیه

شورا امتناع ورزید و به صوابدید امپراطور بیانیۀ . تبدیل گردد» همانندي«به » همذاتی«حرف به آن اضافه شود و 

  :ذیل را منتشر ساخت

ر، به عیسی ما به خدایی یگانه معتقدیم، به پدر قادر مطلق، آفرینندة همۀ چیزهاي آشکار و نهان، و به یک خداوندگا

و به خاطر نجات ما فرود آمده،  که به خاطر ما مردم …نه آفریده، همذات با پدر  …مسیح، پسر خدا، به وجود آمده 

مجسم شده، بشر گشته، رنج دیده، روز سوم از میان مردگان برخاسته، به آسمان صعود کرده است و براي داوري 

   .آمدزندگان و مردگان خواهد 

این دو همراه با آریوس تکفیر و به . فقط پنج اسقف، و سرانجام فقط دو تن، از امضاي این بیانیه خودداري کردند

یک فرمان امپراطوري مقرر داشت که همۀ کتابهاي آریوس سوزانیده شود و مجازات .توسط امپراطور تبعید شدند 

.باشدآنها اعدام  پنهان نگاه داشتن

گیري شورا را با ضیافتی شاهانه، که همۀ اسقفها در آن حضور داشتند، جشن گرفت و به آنان  قسطنطین نتیجه

رد مباحثه دیگر ک وي بر خطا بود که تصور می. سپس آنان را مرخص کرد. متذکر شد که دیگر به جان یکدیگر نیفتند

خاتمه یافته است و خود او نیز تغییر نظر نخواهد داد، اما در این اعتقادش حق به جانب بود که به نفع وحدت کلیسا 

شورا عقیدة راسخ اکثریت اعضایش را، مبنی بر اینکه تشکیالت و حفظ کلیسا . اقدام مهمی به عمل آورده است

؛ و سرانجام به آن وحدت و اتفاق نظر عملی در عقیدة اساسی رسید که به باشد، تأیید کرد مستلزم ثبات آیین آن می

در عین حال، این شورا مشخص کنندة جایگزینی مسیحیت، به عنوان . کلیساي قرون وسطی نام کاتولیک بخشید

یت مبین و پشتیبان امپراطوري روم، با شرك بود، و قسطنطین را به اتحادي به مراتب مشخصتر از سابق با مسیح

. گشت هاي فرهنگی فرسوده و کیشی محتضر برپا می تمدنی نوین بر پایۀ آیینی نوین از آن پس روي ویرانه. کشاند می

  .قرون وسطی آغاز شده بود
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IV – قسطنطین و تمدن  

یک سال بعد، قسطنطین در سرزمین خلوت و تک افتادة بیزانس شهر جدیدي، که آن را رم نوین نامید، بنیان نهاد؛ 

قسطنطنیه یا (از رم و از نیکومدیا روي گردانید و کنستانتینوپل  330در سال . داً نام خود او را به این شهر دادندبع

در آنجا تمام شکوه و جالل پر هیمنۀ یک دربار شرقی را در پیرامون خویش به . را پایتخت خود کرد) استانبول کنونی

جویی  ارزد و خود صرفه شکوه و جالل در مردم به مخارج آن می کرد که اثر روحی این وجود آورد، زیرا احساس می

با سیاست مدبرانه و تهیۀ سالح از لشکریان حمایت کرد، با فرمانهاي بشردوستانه . زیرکانه در مخارج دولتی است

ه آموزشگاههاي آتن را تشویق کرد، و دانشگا. استبداد خویش را معتدل ساخت، و در ترویج ادبیات و هنر کوشید

جدیدي در قسطنطنیه بنیاد نهاد که در آن استادان به خرج دولت زبانهاي یونانی و التینی، ادبیات و فلسفه، علم 

امتیازات پزشکان و استادان را تأیید کرد و . کردند و کارمند براي امپراطوري پرورش دادند بیان و حقوق تدریس می

به استانداران مأموریت داد آموزشگاههاي . ت مفتوحه ساختاین امتیازات را شامل پزشکان و استادان همۀ ایاال

. معماري تأسیس کنند و، با قایل شدن امتیازات مختلف و پاداش، دانشجویان را به این آموزشگاهها جلب کنند

 هنرمندان از انجام تعهدات شهري معاف شدند تا وقت داشته باشند هنر خود را خوب بیاموزند و آن را به فرزندانشان

.هاي هنري امپراطوري براي تبدیل قسطنطنیه به یک پایتخت زیبا استفاده شد از گنجینه. منتقل سازند

ساختمان باسیلیکاي عظیمی را شروع کرد،  306او در سال . در رم، آثار معماري این دوره را ماکسنتیوس پی ریخت

چون این . این باسیلیکا را به پایان رسانید که نشانۀ اوج ترقی معماري کالسیک در مغرب بود، و قسطنطین ساختمان

باالي . رسید ساخته شده بود، مساحت آن به صد و ده متر در هشتاد متر می» هاي بزرگ گرمابه«بنا از روي نقشۀ 

سه طاق بتونی به بلندي چهل متر زدند، و این سه   تاالر مرکزي آن، که سی و هشت متر در بیست و هفت متر بود،

کف تاالر از مرمر رنگی فرش شده . هایی شیاردار به سبک کورنتی به بلندي بیست متر قرار داشتندطاق روي ستون

بعدها . هایی تزیین شده و دیوارهاي اطراف به منزلۀ نیم طاق براي طاقهاي مرکزي بود ها با مجسمه کف پنجره. بود

برامانته، در موقع تنظیم نقشۀ . ها آموختندمعماران عصر گوتیگ و دورة رنسانس از این طاقها و نیم طاقها بسی چیز

، یعنی گنبدي را روي رواق »پانتئون را روي باسیلیکاي بزرگ قسطنطین برافرازد«کلیساي سان پیترو، قصد داشت 

  .وسیعی قرار دهد

نیز » سان لورنتسو بیرون دیوارها«نخستین امپراطور مسیحی کلیساهاي بسیاري در رم بنا نهاد که شاید بناي اصلی 

این بنا . طاق نصرتی برپا کرد 315براي برگزاري جشن پیروزي خود در پل میلویوس در سال . جزو آن بوده است

یکی از بقایاي آثار رومی است که بهتر از آثار دیگر محفوظ مانده است و شکوه و جالل مجموع آن، از دستبردهایی 

چهار تنۀ ستون که تناسب ظریفی دارند سه قوس را . است اي آشکار ندیده اند، لطمه که به قسمتهاي مختلف آن زده

طبقۀ باالي سقف داراي نقوش . کنند، و قسمت روي ستون که تزیین شده است روي آنها قرار دارد تقسیم می

در حالی که . هایی است که از بناهاي دوران ترایانوس و مارکوس آورلیوس برداشته شده است برجسته و مجسمه

دو نقش برجسته گویا از آثار هنرمندان . اند بین ستونها را از بنایی مربوط به دوران هادریانوس گرفتهنقش و نگارهاي 

اشخاص چمباتمه زدة نخراشیده، صورتهاي نیمرخ با پاهایی که از جلو پیداست و بدین ترتیب : عهد قسطنطین باشد

د تا مثال تصویر پرسپکتیو باشد عدم ظرافت در ان شده با هم مغایرت دارند، و شکل سرها که ناشیانه بر هم انبوه 

کاري در اثر بازي سایه روشنها حالت شگرفی از لحاظ عمق و بعد در  رسانند، ولی عمق کنده تکنیک و ذوق را می

اند که گویی هنر ایتالیا مصممانه قصد  آورد؛ و موضوعها با چنان سر زندگی خامی نشان داده شده انسان به وجود می

تصور . اي رسانده است چهرة عظیم قسطنطین بدوي بودن را به حد زننده. ه اصل بدوي خود را داشته استبازگشت ب

ریاست کرد، شباهتی به این بربر ترشرو داشته است باور » شوراي نیقیه«اینکه مردي که با چنان خوشرویی بر 
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پیش از گیبن توانسته است جملۀ  نکردنی است، مگر اینکه فرض کنیم هنرمند چنان ذهنی داشته است که سالها

در اوان قرن چهارم هنري جدید ».ام من پیروزي بربریت و مذهب را شرح داده«: قصار بدبینانۀ وي را به تصویر بکشد

خود ادبیات در این موقع اساساً جنبۀ . کتابهاي خطی با نقاشیهاي مینیاتوري بود» تذهیب«شکل گرفت و آن 

با شیوایی به شرح ) 307سال (» بنیادهاي االهی«وس الکتانتیوس در کتابی به نام لوکیوس فیرمیان. مسیحی داشت

با نوش و نیشی سیسرون وار به ) 314سال (» دربارة مرگ آزاردهندگان«مسیحیت، و در نوشتۀ دیگري به نام 

  یتش باید بالمانع،مذهب، به حکم ماه«: نویسد الکتانتیوس می. توصیف احتضار نهایی امپراطوران آزار دهنده پرداخت

اي باطل شناخته شد و عمر او وفا نکرد تا کفارة آن را ادا  البته این گفته عقیده» .از روي طیب خاطر، و آزاد باشد

این شخص زندگانی ادبیش را به عنوان کشیش و منشی و . معروفتر از او ائوسبیوس پامفیلی اسقف قیصریه بود. کند

اي پامفیلوس را دوست داشت که نام او را بر  ائوسبیوس به اندازه. مفیلوس، آغاز کردکتابدار اسقف سلف خود، یعنی پا

پامفیلوس کتابخانۀ اوریگنس را به دست آورده بود، و در پیرامون آن بزرگترین مجموعۀ کتب مسیحی آن . خود نهاد

. لترین کاتب عهد خویش شدبرد، فاض ها به سر می ائوسبیوس، که در میان این گنجینه. زمان را فراهم کرده بود

ائوسبیوس از تردیدهایی که بعدها در مورد او ابراز شد که او . پامفیلوس در دوران آزار و شکنجۀ گالریوسی جان سپرد

چون در اختالف آریوس و آلکساندر حد وسط را . خود چگونه در آن دوران جان به در برده است عذاب فراوان کشید

دربار قسطنطین گشت و مأمور شد که شرح  بوسوئۀبا این وصف، . ان فراوانی پیدا کردگرفت، از این لحاظ دشمن می

گرد آمده است که » تاریخ جهانی«قسمتی از حاصل تحقیقات دانشمندانۀ او در کتاب . حال امپراطور را بنویسد

ائوسبیوس تاریخ مقدس و تاریخ شرك را در ستونهایی موازي یکدیگر قرار داد، . تکاملترین وقایع نگاري قدیم اس

آنها را به یک سلسله تاریخهاي همزمان تقسیم کرد، و کوشید مدت هر دوران مهم را از عهد ابراهیم تا زمان 

  .وقایع نگاریهاي بعدي بر کتاب او به عنوان مرجع متکی بوده است  همۀ. قسطنطین معین کند

نگاشت که شامل » تاریخ کلیسا«یک  325وسبیوس بر این استخوانبندي گوشت پوشانید و بدین ترتیب به سال ائ

، )که آن نیز سرمشقی براي بوسوئه شد(در فصل اول . بود» شوراي نیقیه«شرح توسعه و رشد کلیسا از آغاز تا هنگام 

نبردگاه خدا و شیطان، و تمام وقایع را به عنوان  در برگیرندة قدیمترین فلسفۀ تاریخ است که روزگار را به عنوان

این کتاب از لحاظ ترتیب و ترکیب کم مایه بود ولی خوب نوشته شده . دهد آماده کنندة پیروزي مسیح نمایش می

اند، و حکمهایی که آمده است به اندازة  اند نقادانه و منصفانه محک خورده منابعی که مأخذ این کتاب قرار گرفته. بود

آورد از دست  ائوسبیوس، با نقل مدارك مهمی که اگر او در کتابش نمی. ر یک از کتابهاي باستانی تاریخ دقیق استه

گسترة اطالعات این اسقف عظیم است، و احساسی که دارد به سبک . رفته بودند، دین بزرگی بر گردن اخالفش دارد

کند به پایۀ  رات مربوط به االهیات را تخطئه میبخشد و این سبک در لحظاتی که بعضی از نظ انشایش گرمی می

اش را تأیید نکند  مسائلی را که ممکن است براي خوانندگانش آموزنده نباشد یا فلسفه. رسد شیوایی و فصاحت می

دهد که ذکري از آریوس یا آتاناسیوس به  را طوري می» شوراي بزرگ«گذارد، و ترتیب نگارش تاریخ  صریحاً کنار می

او بیشتر یک مدیحه باشد تا یک » زندگی قسطنطین«همین بیصداقتی صادقانه باعث شده است کتاب . ایدمیان نی

شود که در آنجا جز از زهد امپراطور و از کارهاي نیکش از  کتاب با هشت فصل زنده و با روح شروع می. شرح حال

شور خود در مدت بیش از سی بر ک«کند که چگونه قسطنطین  موضوع دیگري سخن در میان نیست، و وصف می

فرزند،   برد که قهرمان آن، قسطنطین، از خواندن این کتاب هیچ کس گمان نمی» .اي یزدانی حکم راند سال به شیوه

.خواهر زاده، و زن خویش را کشته باشد

ا مادرش به مناسبات او ب. قسطنطین نیز، مانند آوگوستوس، در ادارة همه چیز موفق بود، مگر ادارة خانوادة خویش

گفتند در  ظاهراً به ابتکار او بود که مادرش به اورشلیم رفت و معبد رسواي آفرودیته را، که می. طور کلی حسنه بود
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و صلیبی » مزار مسیح«به گفتۀ ائوسبیوس، در آن هنگام . محل مقبرة منجی ساخته شده است، با خاك یکسان کرد

بر روي قبر ساخته شود و آثار مقدس » کلیساي قیامت«ور داد که قسطنطین دست. که بر آن جان سپرد آشکار گشت

همان گونه که در روزگار کالسیک مشرکان آثار جنگ تروا را گرامی داشته و . در حرم مخصوصی حفظ گردد

آن پرستیده بودند، و رم از االهۀ آتنۀ تروا به خود بالیده بود، دنیاي مسیحی نیز، با تغییر چهره و با تجدید ماهیت 

هلنا در محلی که بنا به . طبق رسم دیرین زندگانی بشر، شروع به جمع آوري و پرستش آثار مسیح و قدیسین کرد

اي بنا نهاد، خاشعانه براي زنان تارك دنیایی که در آنجا مراسم  روایت زادگاه عیسی در بیت لحم است نمازخانه

  .زگشت تا در آغوش فرزندش بمیرددادند خدمت کرد، سپس به قسطنطنیه با مذهبی را انجام می

قسطنطین دوبار ازدواج کرده بود، نخست با مینروینا، که از وي یک پسر داشت به نام کریسپوس، و سپس با دختر 

کریسپوس سرباز بسیار خوبی شد و در جنگهاي . ماکسیمیانوس به نام فاوستا، که برایش سه دختر و سه پسر آورد

. کریسپوس به امر قسطنطین به قتل رسید 326به سال . شایانی به پدرش کرد قسطنطین علیه لیکینیوس خدمات

تقریباً در همین زمان امپراطور دستور داد لیکینیانوس فرزند لیکینیوس از کنستانتیا خواهر قسطنطین، یعنی خواهر 

. دانیم ین سه قتل را نمیعلل ا. اندکی پس از آن فاوستا نیز به امر شوهرش به قتل رسید. زادة خویش، را اعدام کنند

دهد که کریسپوس به فاوستا ابراز عالقه کرده بود و فاوستا این مطلب را براي امپراطور  زوسیموس اطمینان می

داشت، انتقام او را گرفت، بدین معنی که  که کریسپوس را بسیار دوست می  ،]مادر قسطنطین[بازگفته بود؛ و هلنا 

شاید فاوستا قصد داشته است کریسپوس را . فاوستا تسلیم پسرش شده بوده استقسطنطین را متقاعد کرد که زنش 

از سر راه بردارد تا پسر خودش به سلطنت برسد و لیکینیانوس براي این از میان برداشته شده باشد که براي پس 

  .کرده است گرفتن سهم پدرش در فرمانروایی توطئه می

قسطنطین امپراطوري را به پسران و خواهرزادگان زنده  335به سال  فاوستا پس از مرگ به هدف خود رسید، زیرا

. امین سال سلطنت خویش را با شکوه و جالل برگزار کرد دو سال بعد، در عید پاك، جشن سی. اش بخشید مانده

یافت  چون بیماریش شدت می. دید، براي استحمام به آبهاي گرم آکویریون رفت سپس، چون مرگ را نزدیک می

ی خواست تا غسل تعمیدش دهد، زیرا این تقدیس را عمال به همین لحظات مرگ موکول کرده بود به این کشیش

آنگاه این پادشاه خسته، که شصت و چهار سال . امید که به این ترتیب از تمام گناهان زندگی پرتالطمش پاك گردد

. ی را به جاي آن پوشید، و جان سپردقباي سلطنت را از تن به در کرد، لباس سفید یک نو ایمان مسیح  داشت،

وارث کار ترمیمی و اصالحی دیوکلتیانوس . قسطنطین سرداري عالیقدر، مدیري شایسته، و سیاستمداري واالمقام بود

او . باشد گشت و آن را تکمیل کرد ـ امپراطوري هزار و یکصد و پنجاه سال از تمدید حیاتش را مدیون این دو می

وس و دیوکلتیانوس را، بعضاً به علت جاه طلبی و خودپسندي، و بعضاً براي اینکه این حکومت حکومت فردي آورلیان

بزرگترین اشتباهش این بود که امپراطوري . پنداشت، حفظ کرد شک به سبب آشفتگی آن زمان الزم می مطلقه را بی

د وي براي قدرت واحد به منازعه کرده است که همان گونه که خو ظاهراً پیش بینی می. را میان پسرانش تقسیم کرد

کرد که اگر وارث دیگري برگزیند، احتماالً اینکه با یکدیگر به  خیزند، ولی گمان می برخاست، آنها نیز به منازعه برمی

دربارة اعدامهایی که . این نیز بهایی است که باید براي حکومت فردي پرداخته شود. شود جنگ برخیزند بیشتر می

در زیر بار توانفرساي مسائل حکمرانی ممکن . دانیم توانیم داوریی بکنیم، چون انگیزة آنها را نمی میدستورش را داد ن

از قراین چنین پیدا است که در . است که براي مدتی خود را به دست ترس و حسدي غالب بر عقل سپرده باشد

در آغاز جنبۀ سیاسی داشت بتدریج مسیحیتش که . هنگام سالخوردگی بار پشیمانی بر وجود او سنگینی کرده است

پیگیرترین واعظ کشور خود شد، مرتدان را از روي عقیده مورد پیگرد و آزار قرار . به یک ایمان صادقانه مبدل شد

تر از دیوکلتیانوس بود، با سهیم گردانیدن  چون دوراندیش. داد، و در هر قدم، خدا را شریک در کار خود گرفت
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اي به کالبد پیر  وان و یک سازمان نیرومند، و اخالقیاتی پر از شوق و ذوق، جان تازهامپراطوري در یک آیین ج

با یاري او، مسیحیت همان اندازه که یک کلیسا بود، یک دولت نیز شد، یعنی مدت چهارده قرن به . امپراطوري دمید

لیساي سپاسگزار حق داشته است شاید، اگر آوگوستوس را استثنا کنیم، ک. صورت قالب زندگی و اندیشۀ اروپا درآمد

  .او را بزرگترین امپراطوران بنامد

  

  

  پایان سخن

I – چرا روم سقوط کرد؟  

اند که چگونه به قدرت رسیدن  مهمترین مسائل تاریخ این دو مسئله«: گوید ترین فضالي معاصر می یکی از برجسته

د بیاوریم که سقوط روم مانند صعود آن تنها یک اگر به یا» .روم را توجیه کنیم و براي سقوطش چه دلیلی بیاوریم

و سقوط روم نه یک واقعه بلکه فرایندي بوده است که در طول سه قرن   علت نداشته، بلکه چندین علت داشته است،

عمر برخی از ملتها حتی کمتر از طول مدت سقوط روم . شویم ادامه داشته است، به حل این دو مسئله نزدیکتر می

  .بوده است

علل اصلی انحطاط امپراطوري روم در . شود ک تمدن بزرگ، تا از درون منهدم نشده باشد، از بیرون مغلوب نمیی

در افول تجارت، در خودکامگی بوروکراسی، در مالیات گزاف و   وجود مردم آن، در اخالقیاتشان، در مبارزة طبقاتی،

در حدود سال . اند حی این افول را زیرکانه ارزیابی کردهنویسندگان مسی. نرمش ناپذیر، و در جنگهاي توانفرسایش بود

» پایان دوران«که معنی تحت اللفظی آن  - clausula saeculi ipsa: گفت ، ترتولیانوس با خوشحالی می200

کوپریانوس، در حدود پنجاه سال بعد، در پاسخ اتهامی که . است ـ و محتمال مقصودش انهدام دنیاي شرك بوده است

  :داد، این بدبختیها را معلول علل طبیعی دانست اي امپراطوري را به مسیحیان نسبت میبدبختیه

. دهد خودش به افول خود شهادت می. تواند نیروي قدیم خود را حفظ کند باید بدانید که دنیا پیر شده است و نمی

  .شود رز در مزرعه یافت نمیکشاو. اند فلزات تقریباً نایاب شده. یابند بارندگی و گرمی آفتاب هر دو کاهش می

در . تر معادن مسلماً از میزان تهیۀ فلزات قیمتی روم کاسته بود هاي غنی برداري از رگه هجومهاي بربرها، و قرنها بهره

ایتالیاي مرکزي و جنوبی، از میان رفتن درختها، ریزش زمین، غفلت در نگهداري مجاري آبیاري از طرف دهقانان، که 

مع . کرد کشور را بیش از پیش فقیر می  د، و از طرف دولت، که تشکیالتش از هم گسیخته بود،ش شان کم می عده

هذا، این موضوع در نتیجۀ فرسودگی ذاتی زمین یا بر اثر تغییر اقلیم نبود، بلکه از غفلت و از عقیم شدن و به ستوه 

.گرفت آمدن مردم دلسرد سرچشمه می

در این باره شک . س از هادریانوس، از جمعیت مغرب زمین سخت کاسته شدپ. شناختی، اساسیتر بود عوامل زیست

دانیم که در زمان مارکوس آورلیوس، والنتینیانوس، آورلیانوس، پروبوس، و  اند ولی ابداً جاي شک نیست، زیرا می کرده

بود افراد لشکر، آورلیوس براي جبران کم. کردند قسطنطین بسیاري از بربرها را گروه گروه وارد امپراطوري می

تر از پیش بود و یا عدة جمعیت  غالمان، گالدیاتورها، پاسبانان، و جنایتکاران را به سربازي گرفت؛ یا بحران گسترده

بخصوص در ایتالیا، مزارع آن قدر متروك . تر از قبل بود؛ و عدة غالمان به طور قطع خیلی کم شده بود آزاد قلیل

در یکی از قوانین زمان . کرد به کسانی که حاضر به کشت بودند برایگان واگذار می مانده بود که پرتیناکس آنها را

در یونان جمعیت از چندین قرن پیش رو به کاهش . سپتیمیوس سوروس مسئلۀ کمبود نیروي انسانی مطرح است

) میالدي 250(در اسکندریه، که سابقاً جمعیت آن کثیر بود، طبق حساب دیونوسیوس اسقف در عهد او . رفت می
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. کند ابراز تأسف می» رود مشاهدة اینکه نژاد بشر پیوسته رو به نابودي و فنا می«وي از . عدة اهالی به نصف رسیده بود

  .ها، در خارج و داخل امپراطوري، رو به فزونی بود تنها تعداد بربرها و شرقی

این . گرفت ها سرچشمه می ختن خانوادهاین کاهش جمعیت ناشی از چه بود؟ این امر بیش از هر چیز از محدود سا

محدودیت که بدواً در میان طبقات فرهیخته معمول بود، حال به میان طبقۀ پرولتاریا نیز، که سابقاً به پر زاد و ولد 

کمک هزینۀ (میالدي، به طوري که از برقراري آلیمنتا  100در حدود سال . بودن شهرت داشت، گسترش یافته بود

آید این امر به طبقات کشاورز هم سرایت کرده بود؛ در  از آن تشویق زاد و ولد در روستا بود، برمی، که هدف )غذایی

. غربی را هم فرا گرفت و عدة اهالی گل رو به کاهش رفت  قرن سوم، محدود شدن زاد و ولد همۀ ایاالت مفتوحۀ

ممکن است افراد در شهوترانی از . یافت یبا ازدیاد فقر افزایش م  شد، کودك کشی، گرچه به عنوان جنایت تقبیح می

قوة توالد و تناسل کاسته باشد؛ خویشتنداري یا تأخیر در ازدواج نیز همین اثر را داشت، و به تدریج که آداب و رسوم 

پالنتیانوس، فرمانده پاسداران امپراطور، دستور داد صد . پروردند شد، بیشتر خواجه می شرقی در غرب متداول می

  .خصی کردند، و آنها را به عنوان چشم روشنی عروسی به دخترش هدیه کردجوان را 

. گیر، انقالبها، و جنگها بود علل دیگر کاهش جمعیت، که از لحاظ اهمیت دست کمی از اولی نداشت، بیماریهاي همه

ز مردم در بیماریهاي همه گیر عظیمی که در عهد مارکوس آورلیوس، گالینوس، و قسطنطین پیش آمد بسیاري ا

گویند که در رم، براي  اي را از پاي درآورد؛ می ها عده در تمام خانواده تقریباً 265ـ260طاعون سالهاي . تلف شدند

هاي حومۀ رم در جنگ خود علیه مهاجمان انسانی به  پشه. سپردند چندین هفته، روزي پنج هزار نفر جان می

قربانیهاي عظیم . برد غنیا و فقرا را در التیوم و توسکان به تحلیل میشدند و ماالریا قواي ا باتالقهاي پونتین پیروز می

جنگ و انقالب، و شاید کوشش براي جلوگیري از آبستنی، سقط جنین، و کودك کشی به پاکی نژاد هم به اندازة 

ردند، و زودتر از آو کردند، کمتر از همه بچه می مستعدترین افراد دیرتر از همه ازدواج می: زد توالد و تناسل لطمه می

کرد، یک صلح طوالنی تمام طبقات شبه جزیره را از  صدقات فقیران را، و تجمل اغنیا را ضعیف می. مردند همه می

ژرمنها، که بعداً در ایتالیاي شمالی مستقر و جزو لشکریان شدند، جسماً و . کیفیات و از فنون جنگ محروم ساخت

نده بود برتري داشتند؛ اگر زمان فرصت داده بود که این ژرمنها با مردم بومی اخالقاً بر آنچه از نژاد بومی باقی ما

ولی زمان این دست و دل بازي . درآمیزند، ممکن بود فرهنگ کالسیک را جذب کنند و خون ایتالیایی را نیرو بخشند

د از لحاظ قواي دماغی برتر از به عالوه، از دیر زمانی جمعیت ایتالیا با عناصر شرقی، که جسماً فروتر و شای. را نداشت

پذیرفتند و  توانستند فرهنگ کالسیک را دریابند، آن را نمی ژرمنهاي پر زاد و ولد نمی. درآمیخته بودند رومیان بودند، 

رفتند، اکثراً متمایل به از میان بردن این فرهنگ بودند؛  ساختند، شرقیها نیز، که بسرعت رو به افزایش می منتقل نمی

روم نه به وسیلۀ هجوم بربرها که . کردند هاي عقیم بودن می که این فرهنگ را داشتند، آن را فداي آسودگی رومیان،

.آمدند، بلکه در نتیجۀ افزایش نفوس بربرها در داخل مغلوب شد از خارج می

سختی، و ایمانی  خصلت مردانه، که سابقاً در اثر زندگی ساده و پر از. کرد انحطاط اخالقی نیز به اضمحالل کمک می

شد، حال افراد طبقات  ایمانی سست می که پشتیبان آن بود شکل گرفته بود، در درخشش آفتاب ثروت، و آزادي بی

تنها هنگام وسیلۀ تسلیم ] چون ایمانی در کار نبود[متوسط و باال ثروت کافی داشتند که تسلیم هواي دل شوند، و 

افزایش شهرنشینان سبب . ع بر سر این راه مقتضیات شخصی بودها وجود داشت ولی فرصت مان شدن به وسوسه

گذاشت؛ مهاجرت اقوام به داخل ایتالیا صدها فرهنگ  شد و هر گونه نظارت فرهنگی را عقیم می تکثیر تماسها می

. مختلف را یکجا جمع آورد و در نتیجه هویت جداگانۀ هر یک از بین رفت و یک بی هویتی فرهنگی به وجود آمد

ارهاي اخالقی و جمالشناسی در اثر فریبندگی تودة مردم رو به تنزل نهاد، و لذات جنسی به آزادي افسار معی

  .رفت اي دست یافت، در حالی که آزادي سیاسی رو به افول می گسیخته
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 آوردند که در او و پیروانش چنین دلیل می. بزرگترین مورخان عقیده دارند که علت اصلی سقوط روم مسیحیت بود

. واقع این مذهب کیش قدیم را، که به روح رومی خصلت اخالقی و به دولت روم ثبات بخشیده بود، از میان برد

مسیحیت نوعی رازوري . به فلسفه، به ادبیات و هنر اعالن جنگ داده بود  مسیحیت به فرهنگ کالسیک، به علم،

ده بود، فکر افراد را از وظایف این جهانی معطوف گري واقعپردازانۀ زندگی رومی کر شرقی سست کننده را وارد رواقی

آمادگی تسلیم طلبانه براي یک فاجعۀ کیهانی ساخته بود، و آنان را واداشته بود تا به جاي آنکه در جستجوي سعادت 

مسیحیت وحدت . به دنبال سعادت فردي از طریق زهد و عبادت بروند  جمعی از طریق فداکاري در راه کشور باشند،

کردند؛ آیین  طوري را در هم شکسته بود، در حالی که امپراطوران نظامی براي حفظ این وحدت مبارزه میامپرا

مسیح پیروان خود را از به عهده گرفتن شغلهاي رسمی یا رفتن به خدمت نظام منع کرده بود؛ اصول اخالقی مبنی 

اطوري در گرو شور و شوق و ارادة به جنگ بر عدم مقاومت و صلحدوستی را موعظه کرده بود و حال آنکه نجات امپر

.رفت پیروزي مسیح مرگ روم به شمار می. بود

آنکه بخواهد، به پیدایی آشفتگی در عقاید کمک کرد؛  مسیحیت، بی. در این اظهار نظر تند حقیقتی وجود دارد

ود در سقوط روم آشفتگی عقایدي که باعث به وجود آمدن آداب و رسومی در هم و ناهماهنگ شد که به سهم خ

از هم گسیختگی کیش دیرین . ولی رشد مسیحیت بیش از آنکه علت باشد معلول انحطاط روم بود. نقش داشت

هاي انیوس و لوکرتیوس حمالت شدیدتري دیده  علیه این کیش در نوشته. خیلی پیش از ظهور مسیح آغاز شده بود

تالشی اخالقی با فتح یونان به توسط روم شروع شده بود، . هاي نویسندگان مشرك بعد از این دو شود تا در نوشته می

و در زمان نرون به حد اعلی رسیده بود؛ بعدها اخالقیات رومیان بهتر شد و نفوذ اخالقی مسیحیت در زندگانی 

علت آنکه مسیحیت توانست با چنان سرعتی گسترش بیابد این بود که روم رو به احتضار . امپراطوري بسیار نافع بود

داشت، بلکه بدین  مردم ایمان به دولت را نه از آن جهت از دست دادند که مسیحیت آنان را از دولت دور نگاه می. بود

بست تا از تجمل  جنگید تا برده اسیر بگیرد، به کار مالیات می کرد، می علت که دولت از ثروت در برابر فقر حمایت می

گیر، مهاجمات و بیکاري عاجز بود؛ مردم  حط و غال، بیماریهاي همهپشتیبانی کند، و در حفظ ملت خود در برابر ق

کرد، یعنی از  زد روي بگردانند و به مسیح روي آورند که صلح را موعظه می حق داشتند از قیصر که طبل جنگ می

ۀ تسلی عزت به ایمانی که مای امید یا بی سابقه، از یک زندگی بی یک خشونت باور نکردنی به یک رحم و عاطفۀ بی

روم را نه مسیحیت از پا درآورد نه هجوم بربرها؛ هنگامی که . داشت بگروند بینواییشان بود و انسانیتشان را محترم می

  .اي میان تهی نبود مسیحیت نفوذ یافت و هجوم بربرها فرا رسید، روم جز پوسته

نوس بیان کردیم؛ در اینجا کافی علل اقتصادي انحطاط روم را قبال به عنوان پیش شرط درك اصالحات دیوکلتیا

وابستگی متزلزل نسبت به محصوالت مفتوحه؛ کمبود غالمان و فروپاشی . است که آنها را اجماال یادآور شویم

التیفوندیا؛ خرابی حمل و نقل و خطرات داد و ستد؛ از دست رفتن بازارهاي ایاالت مفتوحه در قبال رقابت ایاالت 

یایی براي تأمین صادراتی هم ارز با واردات ایتالیا، و نتیجتاً سرازیر شدن فلزات قیمتی به مزبور؛ ناتوانی صنایع ایتال

المنفعه،  سوي خاورزمین؛ جنگ انهدام آمیز میان اغنیا و فقرا؛ هزینۀ روزافزون سپاهیان، صدقات، کارهاي عام 

ج؛ باز داشتن تواناییها و قابلیتها از بوروکراسی عریض و طویل، و درباري مرکب از مفتخواران؛ تقلیل ارزش پول رای

گذاري در نتیجۀ وضع عوارضی در حد مصادرة اموال؛ مهاجرت سرمایه و کار،  کار، و جذب شدن ثروتهاي قابل سرمایه

همۀ اینها سبب انهدام : و نهادن یوغ سنگین سرفداري بر گردة کشاورزي، و یوغ نظام کاستی بر گردة صنایع

ایتالیا شد، تا اینکه سرانجام، پس از مرگ اقتصادي آن، قدرت روم دیگر جز شبحی سیاسی  هاي مادي زندگی شالوده

اینکه استبداد روزافزون حمیت ملی شارمندان را از : علل سیاسی انحطاط فقط در یک واقعیت ریشه داشت .نبود

توانست ارادة  نمی  ت،چون فرد رومی، جز از طریق خشون. کرد برد و دولتمردي را از سرچشمه خشک می میان می
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سیاسی خود را بیان کند، عالقۀ به حکومت را از دست داد و جذب اشتغاالت خود، تفریحات خود، لژیون خود، یا 

میهن پرستی و مذهب شرك وابسته و متصل به یکدیگر بودند و حال با هم رو . سعادت و رستگاري فردي خود شد

داد، دوباره در سستی،  بیش از پیش قدرت و حیثیتش را از دست می سنا، که پس از پرتیناکس. رفتند به افول می

بدین ترتیب، آخرین سدي که ممکن بود کشور را از میلیتاریسم و آشفتگی . تملق گویی، و خودفروشی سقوط کرد

آنها تسلط داشتند،  امپراطور بر هاي»اکساکتور«ها و »کورکتور«دولتهاي محلی، که . شکست نجات دهد درهم می

مسئولیت کارمندان شهرداري براي سهمیۀ مالیات حوزة خود، . کردند دیگر مردان درجه اول را به خود جلب نمی

ند، هزینۀ روزافزون مقاماتشان که حقوقی نداشت، کمکهاي مالی، لیتورژیها، انعامها، و مسابقاتی که از آنان توقع داشت

ارتباط با گریز از مالیات و از  شد که بی و خطرات نهفته در مهاجمات و جنگهاي طبقاتی سبب گریز از مناصب می

افراد با پایین آوردن عمدي وضع اجتماعی خویش شرایط انتخاب را از خود . مؤسسات صنعتی و کشاورزي نبود

در سال . شدند دار و گروهی رهبان می دیگر اجارهگریختند؛ بعضی  کردند؛ برخی نیز به شهرهاي دیگر می ساقط می

، قسطنطین معافیت از مشاغل شهرداري و از پرداخت چندین مالیات را به روحانیان مسیحی بسط داد و این از 313

امتیازاتی بود که، طبق سنتهاي دیرین، کاهنان مشرکان از آن برخوردار بودند؛ بدین ترتیب بزودي کلیسا با کثرت 

کشیشی رو به رو شد و شهرها با کمبود درآمد و داوطلب سناتوري؛ سرانجام قسطنطین ناچار شد دستور  داوطلبان

پلیس امپراطوري . دهد که افراد حایز شرایط انتخاب شدن براي پستهاي شهرداري در سلک روحانیون پذیرفته نشوند

گریختند، تعقیب  لیات یا از خدمت نظام میگریختند، درست مانند کسانی که از ما کسانی را که از مشاغل سیاسی می

کرد؛ سرانجام فرمان صادر شد که پسر باید وضع  گردانید و ملزم به قبول سمت می کرد؛ آنها را به شهرها برمی می

بردگی . اجتماعی پدر را به ارث برد و، اگر از لحاظ مقام اجتماعی قابل انتخاب باشد، باید برگزیده شدن را بپذیرد

.ار زندان کاست اقتصادي را تکمیل کرداداري حص

اي  چون دیگر لوازم جنگی در ایتالیا توسعه. از ترس شورش سنا، سناتورها را از خدمت در ارتش معاف کرد  گالینوس،

گسترش لشکریان ایاالت مفتوحه و سپاهیان مزدور، . نداشت، این فرمان افول نظامی شبه جزیره را تکمیل کرد

مپراطور به توسط سپتیمیوس سوروس، و سر برآوردن سرداران ایاالت مفتوحه و نشستنشان بر اضمحالل پاسداران ا

. تخت امپراطوري رهبري عالی ایتالیا و حتی استقاللش را، دیر زمانی پیش از سقوط امپراطوري در غرب، از میان برد

این افراد . و بسیاري نیز از بربرها بودند لشکریان روم دیگر لشکریان رومی نبودند؛ بلکه اکثر از اهالی ایاالت مفتوحه

اینان به . رفتند جنگیدند؛ بلکه براي مواجب، پاداش، و غنایم به جنگ می دیگر براي حفظ محراب و وطن و خانه نمی

کردند، و رغبت کمتري براي رو به رو شدن با دشمن  بردند و چپاول می شهرهاي امپراطوري با رغبت بیشتر حمله می

غلب آنان دهقانزاده بودند و از اغنیا و شهرنشینان، به عنوان استثمارگران بینوایان و روستاها، نفرت داشتند؛ داشتند؛ ا

کردند که براي بربرهاي بیگانه چیزي براي  داد چنان شهرها را غارت می و هر گاه جنگ داخلی به آنان فرصت می

ز امور داخلی پیدا کرد، شهرهاي مجاور مرزها به صورت موقعی که مسائل نظامی اهمیتی بیش ا. ماند غارت باقی نمی

مقر حکومت در آمدند؛ شهر رم تماشاخانۀ پیروزیها، نمایشگاه معماري امپراطوري، موزة اشیاي عتیقه و شکلهاي 

امپراطوري که بزرگتر از آن شده . زیاد شدن پایتختها و تقسیم قدرت وحدت اداري را در هم شکست. سیاسی شد

. لتمردانش بتوانند آن را اداره یا لشکریانش از آن دفاع کنند بتدریج در معرض تجزیه و تالشی قرار گرفتبود که دو

هایی  »امپراطور«یاور مانده بودند، براي خود  گل و بریتانیا که براي دفاع از خود در برابر ژرمنها و اسکاتلندیها بی

  و اندکی بعد اسپانیا و افریقا، تقریباً  در زمان زنوبیا مجزا شد،انتخاب کردند و آنان را به سلطنت رساندند؛ پالمورا 

در عهد گالینوس سی سردار در سی ناحیۀ امپراطوري، عمال مستقل از قدرت . تسلیم بربرها شدند بدون مقاومت، 

را  در این نمایش دردناك قطعه قطعه شدن کشوري بزرگ، علل داخلی نامرئی نقش اصلی. راندند مرکزي، حکم می
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بربرهاي مهاجم فقط وارد جایی شدند که ضعف دروازة آن را گشوده بود، و انحطاط زیست شناختی، اخالقی، . داشتند

  .اقتصادي، و دولتمردي سیاسی صحنه را براي هرج و مرج، دلسردي، و فساد خالی کرده بود

در آسیاي ] هیاطله[و یا هونها از خارج، سقوط امپراطوري روم غربی بر اثر توسعه طلبی و مهاجرت هسیونگ ـ ن

این قوم که لشکریان و دیوار چین جلوي پیشرویشان را به سوي شرق گرفته بودند، رو به . شمال غربی تسریع شد

فشار آنان سرمتهاي روسیه را واداشت که در . به ولگا و جیحون رسیدند 355سوي غرب کردند، و در حدود سال 

آنان اجازه یافتند در . ن ترتیب عقب رانده شده بودند، به سوي مرزهاي روم آمدندبالکان رخنه کنند؛ گوتها، که بدی

کردند، سر به  در آنجا چون کارمندان رومی با ایشان بدرفتاري می). 376(آن سوي دانوب در موئسیا مستقر شوند 

. یه را تهدید کردند، و مدتی قسطنطن)378(شورش برداشتند، در آدریانوپل یک سپاه بزرگ رومی را شکست دادند 

اینان روم را  410، آالریک ویزیگوتها را از فراز کوههاي آلپ به داخل ایتالیا رهبري کرد؛ و در سال 400در سال 

اینان روم را گرفتند و  455، گایسریک واندالها را براي فتح اسپانیا و افریقا آورد و در 429در . گرفتند و غارت کردند

تیال هونها را در حملۀ به گل و ایتالیا رهبري کرد، در شالون شکست خورد، ولی لومباردي را ، آ451در . ویران کردند

، سرداري از اهالی پانونیا به نام اورستس پسر خود، رومولوس آوگوستولوس ، را امپراطور 472به سال . اشغال کرد

را خلع کردند و » آوگوستوس کوچک«این   چهار سال بعد سربازان مزدور بربر، که بر سپاه روم تسلط داشتند،. خواند

اودوآکر سروري امپراطور رومی قسطنطنیه را به رسمیت شناخت، و از . اودوآکر رهبرشان را پادشاه ایتالیا نامیدند

. دوام یافت 1453امپراطوري روم شرقی تا سال . طرف امپراطور به عنوان پادشاه دست نشانده پذیرفته شد

.ر پایان یافته بودامپراطوري روم غربی دیگ

II – دستاوردهاي روم  

کار اصلیی که روم به آنجا رساند این بود که دنیاي . توجیه سقوط روم از توجیه بقاي طوالنی آن آسانتر است

مدیترانه را فتح کرد، فرهنگ آن را پذیرفت، مدت دویست سال به آن نظم و رونق و آرامش داد، مدت دویست سال 

  .یت را گرفت، و پیش از مرگ خویش میراث کالسیک را به دنیاي غرب انتقال داددیگر جلوي هجوم بربر

بناي خود را بر یک اولیگارشی : دولت روم هزار جنایت سیاسی مرتکب شد. روم در فن حکمرانی رقیب نداشته است

س با فساد و خودپرست و روحانیت تاریک اندیش استوار ساخت؛ یک دموکراسی از آزادمردان به وجود آورد، و سپ

کشی کرد، ایتالیایی  خشونت آن را از میان برد؛ و از ممالک مفتوحۀ خود براي تأمین مایحتاج یک ایتالیاي انگل بهره

اي  بعضی جاها را، در شرق و در غرب، تبدیل به ویرانه. کشی ادامه دهد فرو پاشید که وقتی دیگر نتوانست به بهره

ولی در میان تمام این بدیها نظام قانونی با شکوهی تشکیل داد که، از . صلح نهاد تهی از جمعیت کرد و نام این کار را

در سراسر اروپا به زندگی و ثروت امنیت، و به صنایع تحرك و تداوم   تا عهد ناپلئون، تقریباً» ده مرد«زمان تصدي 

هاي نظارت و تعادل میانشان  هحکومتی را با قواي مقننه و مجریۀ مجزا و مستقل از هم قالب ریخت که شیو. بخشید

براي مدتی حکومت سلطنتی، . الهامبخش واضعین قوانین اساسی تا دوران انقالبهاي امریکا و فرانسه شد

آریستوکراسی، و دموکراسی را چنان با موفقیت یکی ساخت که مایۀ تحسین فیلسوفان، مورخان، اتباع خویش، و 

امپراطوري خود . نیان گذاشت، و دیر زمانی به آنان آزادي شهرداري داددر پانصد شهر شهرداریها را ب. دشمنانش شد

را نخست با حرص و بیرحمی، و سپس با چنان تسامح و چنان عدالتی اداره کرد که این کشور پهناور هرگز نظیر آن 

امروز هم هدف . دتمدن را در بیابان شکوفا کرد و با اعجاز ایجاد صلحی پایدار کفارة گناهانش را دا. را ندیده است

.در این جهان آشفته است» صلح رومی«عالیترین کوششهاي بشري احیاي 

در درون چهارچوب نظامی که عالیتر از آن هرگز به وجود نیامده است، روم فرهنگی به وجود آورد که اصل آن یونانی 

ها به  ه بتواند در زمینۀ اندیشهروم بیش از آن سرش گرم کار حکومت بود ک. ولی از لحاظ کاربرد و نتایج رومی بود
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اندازة یونان آفرینندگی از خود نشان دهد؛ ولی با قدردانی تمام میراث فنی، فکري، و هنري را که از کارتاژ و مصر، و 

روم سبب ترقی علوم نگشت، و . از یونان و مشرق زمین دریافت کرده بود، جذب کرد و با پافشاري در حفظش کوشید

ز از نظر فنی بهبودي ایجاد نکرد، اما دنیا را با یک تجارت شکوفا در روي دریاهاي امن و در زمینۀ صنعت نی

در امتداد این راهها، و از فراز . هایی از راههاي محکم، که شریانهاي زندگانی نیرومندي شدند، غنی ساخت شبکه

عظیم، روشهاي بانکداري و  صدها پل زیبا، تکنیکهاي باستانی کشاورزي، صنایع دستی، هنر، علم ساختمانهاي

گذاري، سازمان پزشکی و بیمارستانهاي نظامی، بهسازي شهرها، و انواع درختان میوه و جوز و گیاههاي  سرمایه

گذشتند و به دنیاي قرون وسطی و   کشاورزي یا زینتی، که از مشرق زمین آورده شدند تا در مغرب ریشه کنند،

جنوب تمدنها را به . ت مرکزي بدین ترتیب از جنوب گرم به شمال سرد آمدحتی اسرار حرار. جدید انتقال یافتند

  .وجود آورده است، و شمال آنها را مسخر ساخته، ویران کرده، و یا به عاریت گرفته است

توسعه داد، از حمایت دولتی   روم آموزش و پرورش را ابداع نکرد، ولی آن را، به مقیاسی که پیش از آن وجود نداشت،

نه طاق، نه طاق . ردارش کرد، و دورة تحصیلیی را شکل داد که تا زمان جوانان به ستوه آمدة ما دوام یافته استبرخو

اي جهات  هیچ یک از ابداعات روم نبود، ولی آنها را چنان جسورانه و با شکوه به کار برد که از پاره  ضربی، و نه گنبد،

حجاري . اهاي قرون وسطی در باسیلیکاهاي آن تدارك دیده شدنظیر مانده است؛ و همۀ عناصر کلیس معماریش بی

. اي داد که یونانیان کمال جو بندرت به آن پایه رسیده بودند چهره از ابداعات روم نبود، ولی به آن قدرت واقعپردازانه

املترین شکل خود ولی در نزد لوکرتیوس و سنکا بود که فلسفۀ اپیکوري و فلسفۀ رواقی ک  فلسفه از ابداعات روم نبود،

ولی کیست که بتواند نفوذ سیسرون را در فن خطابه و رساله و   انواع ادبی و حتی هجو از ابداعات روم نبود،. را یافتند

نفوذ لیویوس و تاسیت را در تاریخ، و نفوذ هوراس و یوونالیس  …سبک نثر، نفوذ ویرژیل را در دانته و تاسو و میلتون

زبان رومیان، با تباهی بسیار در خور تحسینی، زبان ایتالیا و پوپ بشایستگی ارزیابی کند؟ را در درایدن و سویفت و 

نیمی از دنیاي سفیدپوستان به یکی از زبانهاي . رومانی و فرانسه و اسپانیا و پرتغال و امریکاي التین شده است

فضل، و فلسفه در غرب بود؛ به  زبان التینی تا قرن هجدهم به منزلۀ اسپرانتوي علم،. گویند التینی سخن می

آهنگ  اي داد؛ در متنهاي مذهبی و مراسم خوش المللی شایسته شناسی بین گیاهشناسی، و جانورشناسی اصطالح

بندیهاي حقوقی  رود و در جمله هاي طبی هنوز هم به کار می کلیساي رومی هنوز زنده است؛ در بسیاري از نسخه

: مثال(االصل، باعث غنا و نرمش زبان انگلیسی شد  بعد به توسط زبانهاي رومی به طور مستقیم، و. باقی مانده است

regalis ،regal ،royal ؛paganus ،pagan ،peasant .( میراث رومی ما در زندگانی جاریمان روزي هزار بار

  .کند تجلی می

، »پونتیفکس ماکسیموس«هنگامی که مسیحیت روم را فتح کرد، ساخت کلیسایی کلیساي مشرکان، عنوان و آداب 

پرستش مهین مام وعدة بسیاري خدایان تسلی بخش، احساس وجودهاي فوق طبیعی که همه جا حضور دارند، 

پرستی کهن، همه، مانند خون مادر در مذهب جدید  هاي باستانی، و تشریفات آیین بت شادي یا شکوه جشنواره

زمام حکومت و مهارت حکمرانی از یک . را اسیر کرد داخل شدند، به طوري که روم به اسارت درآمده فاتح خود

امپراطوري محتضر به یک پاپ نشینی پرنیرو انتقال یافت؛ قدرت بر باد رفتۀ شمشیر شکسته را سحر بیان تسلی 

هاي روم رفتند، و  بخش از نو فتح کرد؛ مبلغان کلیسا جایگزین لشکریان دولت شدند و در تمام جهات در طول جاده

در طی مبارزات . توحۀ شورش کرده، با پذیرش مسیحیت، مجدداً حاکمیت روم را به رسمیت شناختندایاالت مف

، قدرت پایتخت باستانی پایدار و روزافزون ماند، تا اینکه در دوران رنسانس فرهنگ کالسیک از »عصر ایمان«طوالنی 

هنگامی که در سال . هنرهاي این جهان شدگور خود بیرون آمد و شهر جاویدان دوباره مرکز و قلۀ زندگی، ثروت، و 
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توانست، با نگاهی به پشت سر،  شهر رم دوهزار و ششصد و هشتاد و نهمین سال بنیاد خود را جشن گرفت، می 1936

  !بادا که باز هم به پاي خیزد. شگرفترین پیوستگی حکمرانی و تمدن را که تاریخ بشر به خود دیده است بنگرد
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کتاب اول

  اوج اعتالي بیزانس

325 – 363  

  1713  __________________________________________ 363-332: یولیانوس کافر:  فصل اول

I - میراث قسطنطین  

II - مسیحیان و مشرکان  

III - قیصر جدید  

IV - امپراطور مشرك  

V -پایان سفر  

  1729___________________________________________ 476- 325 : پیروزي بربرها:  فصل دوم

I - مرز تهدید شده  

II - امپراطوران نجاتبخش  

III -اي از ایتالیا  تاریخچه  

IV - سیل هجوم بربرها  

V - سقوط روم  

  1748_________________________________________ 451- 364: پیشرفت مسیحیت:  مفصل سو

I - سازمان کلیسا  

II - بدعتگذاران  

III - مسیحیت غرب  

  رم  -1

  قدیس هیرونوموس  -2

  سربازان مسیحی  -3

IV - مسیحیت شرق  

  راهبان شرق  -1

  78اسقفان شرق،  -2

V - قدیس آوگوستینوس  

  ار گهنگ -1

  عالم االهی  -2

  فیلسوف  -3
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  بطرك  -4

VI -یسا و دنیا کل  

  1780______________________________________ 529- 325: گیرد اروپا شکل می:  فصل چهارم

I -شود  بریتانیا انگلستان می  

II - ایرلند  

III - پیش درآمد فرانسه  

  آخرین روزهاي گل قدیم  -1

  فرانکها  -2

  سلسلۀ مروونژیان  -3

IV - اسپانیاي ویزیگوتها  

V - ایتالیاي اوستروگوتها  

  تئودوریک  -1

  بوئتیوس  -2

  1801_____________________________________________ 565-527: یوستینیانوس:  فصل پنجم

I - امپراطور  

II - تئودورا  

III - بلیزاریوس  

IV - قانون نامۀ یوستینیانوس  

V - امپراطور متأله  

  1815  __________________________________________ 565-326: تمدن بیزانسی:  فصل ششم

I - کار و ثروت  

II - علم و فلسفه  

III - ادبیات  

IV - هنر بیزانسی  

  گذر از دوران شرك  -1

  هنرمند بیزانسی  -2

  سانتا سوفیا  -3

  از قسطنطینه تا راونا  -4

  هنرهاي بیزانسی  -5

  1831_________________________________________________ 641-224: ایرانیان:  فصل هفتم

I - جامعۀ ساسانیان  

II - سلطنت ساسانیان  

III - هنر ساسانیان  

IV - فتح اعراب  
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  کتاب دوم

  تمدن اسالمی

  )هـ ق 656 –هـ  ق 53(م 569-1258

  1846   ________________________ )هـ ق 21 -هـ  ق 41(م 632-570] ص[محمد :  فصل هشتم

I - ،197جزیرة العرب  

II - در مکه ] ص[محمد  

III - 213در مدینه، ] ص[محمد  

IV - پیامبر پیروز  

  1867______________________________________________________________قرآن :  فصل نهم

I - ترکیب  

II - عقاید  

III - اخالق  

IV - دین و دولت  

V - منابع قرآن  

  1878__________________________  )ق  هـ 656- 11(  م1058- 632: شمشیر اسالم:  فصل دهم

I - خلفاي راشدین  

II - خالفت اموي  

III - خالفت عباسی  

  هارون الرشید  -1

  نحطاط دولت عباسی ا -2

IV - ارمنستان  

  1896________________ ) ق  هـ656- 7(م 1058-628: اوضاع کشورهاي اسالمی:  فصل یازدهم

I - اقتصاد  

II - ایمان  

III - ملت  

IV - دولت  

V - شهرها  

  1924 _____ )ق  هـ 450- 11(م 1058- 632: فکر و هنر در والیتهاي خاوري اسالم:  فصل دوازدهم

I - دانشوري  

II - علوم  

III - پزشکی  

IV - فلسفه  

V - تصوف و بدعت  

VI - ادبیات  
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VII - هنر  

VIII - موسیقی  

  1970  ____________________ ) ق  هـ 421-479(م 1086-641: اسالم در مغرب:  فصل سیزدهم

I - فتح افریقا  

II - تمدن اسالم در افریقا  

III -یترانه اسالم در حوزة مد  

IV - اسالم در اسپانیا  

  خلفا و امیران  -1

  تمدن در اسپانیاي مسلمان  -2

  1994 _________ )ق هـ 656- 450(م 1258-1058: عظمت و انحطاط مسلمانان :  فصل چهاردهم

I - شرق اسالمی  

II - مسلمانان در مغرب  

III -هایی از هنر اسالمی  جلوه  

IV - عصر عمر خیام  

V - عصر سعدي  

VI - ،417علوم اسالمی  

VII - غزالی و تجدید حیات دینی  

VIII - ابن رشد  

IX - حملۀ مغول  

X - جهان مسیحیت اسالم و  

  

  کتاب سوم

  تمدن یهودي

135 -1300  

  2031___________________________________________________________تلمود :  فصل پانزدهم

I - تبعیدشدگان  

II - تدوین کنندگان تلمود  

III - شریعت  

  االهیات  -1

  یر دینی شعا -2

  اصول اخالقی تلمود  -3

IV - زندگی و قانون  

  2048_________________________________ 1300-565: یهودیان قرون وسطی:  فصل شانزدهم

I - جماعات یهودي مشرق زمین  
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II - یهودیان اروپا  

III -ن مسیحیت زندگی یهود در جها  

  دولت  -1

  اقتصاد  -2

  اصول اخالقی  -3

  دین  -4

IV - ضدیت با قوم یهود  

  2076___________________________________ 1300- 500: عقلیات و ذوقیات یهود:  فصل هفدهم

I - ادبیات  

II - ماجراهاي تلمود  

III - علم در میان یهود  

IV - پیشرفت فلسفۀ یهود  

V - ابن میمون  

VI - جنگ طرفداران و مخالفان ابن میمون  

VII - قباله  

VIII - رهایی  

  

  کتاب چهارم

  عصر ظلمت

566-1095  

  2102________________________________________ 1095-565: دنیاي بیزانسی:  فصل هجدهم

I - هراکلیوس  

II - تمثالشکنان  

III - دستگاه دائم التغیر امپراطوري  

IV - زندگی بیزانسی  

V - رنسانس بیزانسی  

VI - سرزمینهاي بالکان  

VII - پیدایش روسیه  

  2128_________________________________________ 1066- 566: بانحطاط غر:  فصل نوزدهم

I - ایتالیا  

II -  لومباردها  

  در ایتالیا نورمانها  -2

  ونیز  -3

  تمدن ایتالیایی  -4
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III - اسپانیاي مسیحی  

IV - فرانسه  

  592پیدایش دودمان کارولنژیان،  -1

  شارلمانی  -2

  606زوال خاندان کارولنژیان،  -3

  ادبیات و هنر  -4

  اعتالي دوکها  -5

  2160____________________________________________ 1066- 566: ترقی شمال:  فصل بیستم

I - انگلستان  

  الفردو دینها  -1

  تمدن آنگلوساکسون  -2

  بین دو پیروزي  -3

II -یلز و  

III - تمدن ایرلندي  

IV - اسکاتلند  

  نورسها یا شمالیها 

  ساگاي شاهان  -1

  تمدن وایکینگ  -2

V - آلمان  

  سازماندهی قدرت  -1

  تمدن آلمانی  -2

  2195________________________________ 1085- 529: مسیحیت در کشمکش:  فصل بیست و یکم

I - قدیس بندیکتوس  

II - گرگوریوس کبیر  

III - امور سیاسی پاپ  

IV - کلیساي یونانی  

V - غلبۀ مسیحیت بر اروپا  

VI - حضیض دوران قدرت پاپها  

VII - اصالح کلیسا  

VIII - شقاق شرقی کبیر  

IX - ایلدبراندو(گرگوریوس هفتم (  

  2230______________________________ 1200- 600: گري فئودالیسم و شوالیه:  فصل بیست و دوم

I - مبانی فئودال  

II - سازمان فئودال  
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  716برده،  -1

  سرف  -2

  اجتماع ده  -3

  خاوند  -4

  کلیساي فئودال  -5

  شاه  - 6

III - قانون فئودال  

IV - جنگ فئودال  

V -گري  شوالیه  

  

  کتاب پنجم

  اوج مسیحیت

1095 -1300  

  2258___________________________________ 1291- 1095: جنگهاي صلیبی:  فصل بیست و سوم

I -  علل  

II -  نخستین جنگ صلیبی  

III -  مملکت التینی اورشلیم  

IV -  دومین جنگ صلیبی  

V -  صالح الدین ایوبی  

VI -  سومین جنگ صلیبی  

VII -  چهارمین جنگ صلیبی  

VIII -  اضمحالل جنگهاي صلیبی  

IX -  نتایج جنگهاي صلیبی  

  2287________________________________ 1300-1066: انقالب اقتصادي:  صل بیست و چهارمف

I -  احیاي بازرگانی  

II -  ترقی صنعت  

III -  پول  

IV -  بهره  

V -  اصناف  

VI -  کمونها  

VII -  انقالب کشاورزي  

VIII -  جنگ طبقاتی  

  2323______________________________________ 1300-1095: بهبود اروپا:  فصل بیست و پنجم

I -  امپراطوري بیزانس  
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II -  ارامنه  

III -  روسیه و مغوالن  

IV -  تحوالت پی در پی در بالکان  

V -  کشورهاي مرزي  

VI -  آلمان  

VII -  اسکاندیناوي  

VIII -  انگلستان  

  ویلیام فاتح  -1

  تامس ا بکت  -2

  ماگناکارتا  -3

  رشد قوانین  -4

  منظره جامعه انگلستان  -5

IX -  ایرلند، اسکاتلند، و ویلز  

X -  راینالند  

XI -  فرانسه  

  فیلیپ اوگوست  -1

  سن لویی  -2

  فیلیپ زیبا  -3

XII -  اسپانیا  

XIII -  پرتغال  

  2376___________________________ 1308-  1057اي پیش از رنسانس،اتالی:  فصل بیست و ششم

I -  سیسیل در دوران استیالي نورمانها  

II -  ایاالت پاپی  

III -  ونیز پیروز  

IV -  از مانتوا تا جنووا  

V -  فردریک دوم  

  مجاهد صلیبی تکفیر شده  -1

  اعجاز عالم  -2

  مجادله امپراطوري با دستگاه پاپی  -3

VI -  تجزیه ایتالیا  

VII -  ترقی فلورانس  

  2405______________________________ 1284- 1095: کلیساي کاتولیک روم:  فصل بیست و هفتم

I -  ایمان مردم  

II -  آیینهاي مقدس  

III -  دعا  



١٧٠٨

IV -  شعایر و مراسم مذهبی  

V -  قانون کلیسایی  

VI -  روحانیان  

VII -  دستگاه پاپی در اوج اقتدار  

VIII -  درآمدهاي کلیسا  

  2441_________________________________ 1300- 1000: آغاز تفتیش افکار:  فصل بیست و هشتم

I -  بدعت آلبیگاییان  

II -  سابقه تفتیش افکار  

III -  بازپرسان  

IV -  نتایج  

  2458_________________________________ 1300- 1095: رهبانان و فرایارها:  فصل بیست و نهم

I -  زندگی رهبانی  

II -  قدیس برنار  

III -  قدیس فرانسیس  

IV -  قدیس دومینیک  

V - ها  راهبه  

VI -  رازوران  

VII -  بدفرجام پاپ  

VIII -  مروري بر احوال گذشته  

  2492_______________________________ 1300- 700: اخالق و رسوم عالم مسیحی:  ام فصل سی

I -  اصول اخالق مسیحی  

II -  رعایت اصول اخالق پیش از ازدواج  

III -  ازدواج  

IV - ن ز  

V -  اخالقیات عمومی  

VI -  لباسهاي قرون وسطایی  

VII -  در خانه  

VIII -  جامعه و ورزش  

IX -  اصول اخالق و دیانت  



١٧٠٩

  

  2519______________________________________ 1300- 1095: رستاخیز هنرها : فصل سی و یکم

I -  نهضت زیباییشناسی  

II -  آرایش زندگی  

III -  نقاشی  

  موزائیک  -1

  مینیاتور  -2

  نقوش دیواري  -3

  شیشه بند منقوش  -4

IV -  مجسمه سازي  

  2538________________________ 1300-1095: اوج کمال و رونق سبک گوتیک:  فصل سی و دوم

I -  کلیساي جامع  

II -  رواج سبک رومانسک در اروپا  

III -  سبک نورمان در انگلستان  

IV -  تکامل سبک گوتیک  

V -  سبک فرانسوي گوتیک  

VI -  سبک گوتیک در انگلستان  

VII -  سبک گوتیک در آلمان  

VIII -  رواج سبک گوتیک در ایتالیا  

IX -  سبک گوتیک اسپانیایی  

X -  مالحضات  

  2572________________________________ 1300- 326 :موسیقی قرون وسطی:  فصل سی و سوم

I -  موسیقی کلیسا  

II -  موسیقی خلق  

  2580______________________________________ 1300- 1000: انتقال دانش:  فصل سی و چهارم

I -  ترقی زبانهاي بومی  

II -  جهان کتب  

III -  مترجمان  

IV -  مدارس  

V - هاي جنوب  دانشگاه  

VI - هاي فرانسه  دانشگاه  

VII - هاي انگلستان  دانشگاه  

VIII -  زندگی دانشجویی  



١٧١٠

  

  2608____________________________________________ 1142-1079: آبالر:  فصل سی و پنجم

I -  حکمت الهوتی  

II -  هلوئیز  

III -  مرد عقل  

IV - هاي هلوئیز  نامه  

V -  مرد محکوم  

  2624  _____________________________________ 1308-1120: ماجراي عقل:  فصل سی و ششم

I -  مکتب شارتر  

II -  ارسطو در پاریس  

III -  آزاداندیشان  

IV - ت مدرسی تکامل حکم  

V -  توماس آکویناس  

VI -  حکمت توماس آکویناس  

  منطق  -1

  مابعدالطبیعه  -2

  االهیات  -3

  روانشناسی  -4

  اخالق  -5

  سیاست  - 6

  دین  -7

  پذیرش فلسفه توماس  -8

VII -  جانشینان  

  2658______________________________________ 1300- 1095: علوم مسیحی:  فصل سی و هفتم

I -  محیط جادویی  

II - ضیات انقالب در ریا  

III -  کره زمین و حیات آن  

IV -  ماده و انرژي  

V -  احیاي علم طب  

VI -  آلبرتوس ماگنوس  

VII -  راجر بیکن  

VIII -  اصحاب دایرهالمعارف  

  2692___________________________________ 1300- 1100: عصر خیالپرستان:  فصل سی و هشتم

I -  احیاي، التینی  



١٧١١

II -  می زن، و سرود  

III -  احیاي درام  

IV - ها و ساگاها  حماسه  

V -  تروبادورها  

VI -  مینه سنگرها  

VII -  رمانسها  

VIII -  واکنش هجوآمیز  

  2729_____________________________________________ 1321- 1225: دانته:  فصل سی و نهم

I -  تروبادورهاي ایتالیایی  

II -  دانته و بئاتریچه  

III -  شاعر در کشاکش سیاست  

IV -  کمدي االهی  

  منظومه  -1

  دوزخ  -2

  برزخ  -3

  بهشت  -4

  2753_______________________________________________میرات قرون وسطایی:  پایان سخن

      

  

  

  



١٧١٢

سخنی با خوانندگان

اي از تمدن  دهد، به دست دادن شرح کامل و منصفانه میتا آنجا که گنجایش آن و تعصب ما اجازه   هدف این کتاب،

یعنی   روش آن عبارت است از شیوة تاریخ نگاري جامع و کلی ـ. میالدي است 1300تا  325قرون وسطایی، از 

هاي اقتصادي،  اجبار به اشتمال جنبه. عرضه کردن تمام مراحل یک فرهنگ یا یک عصر در یک تصویر و شرح کلی

فلسفی، ادبی، و هنري چهار تمدن مختلف   نظامی، اخالقی، اجتماعی، دینی، آموزشی، علمی، طبی، سیاسی، حقوقی،

تالقی و کشمکش چهار . ـ بیزانسی، اسالمی، یهودي، و اروپاي باختري ـ وحدت و اختصار را مشکل ساخته است

که نسخۀ دستنویس اصلی  دهد؛ و آگاهی بر این نکته فرهنگ در جنگهاي صلیبی وحدت و انسجامی به نوشته می

یک برابر و نیم متن حاضر بوده است شاید تسالي خاطري باشد براي خوانندة خسته که از طول و تفصیل کتاب به 

از مطالب، جز آنچه براي فهم شایستۀ تاریخ این دوره یا روح و رنگ بخشیدن به داستان الزم بوده . افتد وحشت می

تواند برخی از قسمت هاي تخصصی و دشوار فهم  مع هذا، خوانندة عادي می  ،است، هیچ چیز نگاه داشته نشده است

این دو مجلد شامل بخش  .آنکه لطمۀ فاحشی به مطلب وارد شود، حذف کند که با حروف ریز چاپ شده، بی  را،

مصر و خاور ، دوره و بازبینی تاریخ )1935چاپ (بخش اول، مشرق زمین؛ گاهوارة تمدن . چهارم از تاریخ تمدن است 

. و ژاپن تا قرن حاضر بود  ، و همچنین تاریخ هندوستان، چین،)م ق 330حد (نزدیک تا تسخیرشان به دست اسکندر 

، زیر و بمهاي فرهنگ هالسی و خاور نزدیک را تا فتح یونان توسط رومیان در )1939چاپ (بخش دوم، یونان باستان 

، شرح و تفسیر تاریخ روم و مسیحیت از آغاز، و همچنین )1944(بخش سوم، قیصر و مسیح . کرد م ثبت می ق 146

مجلد حاضر بررسی زندگی مردم سفیدپوست را . میالدي بود 325م تا شوراي نیقیه در  ق 146تاریخ خاور نزدیک از 

 1648تا  1321بخش پنجم، رنسانس و اصالح دینی، که شامل دورة . کند میالدي تعقیب می 1321تا مرگ دانته در 

 1960رساند، تا  عصر خرد، که داستان را به زمان خود ما می  بخش ششم،. از چاپ خارج شود 1955باید در   است،

رساند که باید از به کار بردن شیوة جامع و کلی دربارة دو  این امر مؤلف را چنان به نزدیک پیري می. باید حاضر شود

سازد، اما  ست که هر یک از آنها را واحدي مستقل میطرح تدوین این مجلدات طوري ا .امریکا صرف نظر کند

رعایت . خوانندگانی که با قیصر و مسیح آشنا هستند به دست گرفتن رشتۀ داستان حاضر را آسانتر خواهند یافت

کند که کار خود را با آن وجوهی از تمدن چهارگانۀ قرون وسطی آغاز کنیم که از عالقۀ  تسلسل زمانی ما را ناچار می

خوانندة مسیحی از مجالی که به فرهنگ اسالمی داده . ول ما بسیار دورند ـ یعنی با تمدن بیزانسی و اسالمیمعم

شده شگفت زده خواهد شد، و دانشپژوه اسالمی از اختصاري که در شرح تمدن درخشان اسالم در قرون وسطی به 

یمان و فرهنگی از نظرگاه خود آن، انجام کوشش مداومی براي بیطرف بودن، و نگریستن بر هر ا. کار رفته متأسف

هاي نویسنده تأثیر  ها و میزان پرداختن به آنها، پیش داوري به هر حال، دست کم در انتخاب موضوع اما،. گرفته است

نسخۀ دست نویس سه بار نوشته شد، و هر  .ذهن نیز، مانند جسم، در پوستۀ خود زندانی است. خود را گذاشته است

خطاهاي بسیاري هنوز باید بر جاي باشند؛ دقت بیشتر در اصالح موارد جزئی فداي . در آن کشف شدبار خطاهایی 

مؤلف از زحمات این  .یادآوري این خطاها مورد استقبال و امتنان مؤلف خواهد بود. پیش رفت کلی کار شده است

نیویورك، براي خواندن صفحات ي »مؤسسۀ آسیا«دکتر ایلزه لیشتن شتاتر، از : اشخاص و مؤسسات سپاسگزار است

مربوط به تمدن اسالمی؛ دکتر برنارد ماندلباوم، از مدرسۀ عالی االهیات یهود در امریکا، به خاطر مرور صفحات مربوط 

اي از  به یهودیت قرون وسطایی؛ پروفسور لین تورندایک، از دانشگاه کولومبیا، جهت استفاده از ترجمۀ او از قطعه

. هایی از تاریخ ادبی ایران تألیف ادوارد جی اي که جهت نقل ترجمه عۀ دانشگاه کیمبریج، براي اجازهالگزاندر نکم؛ مطب

آنجلس، و مخصوصاً شعبۀ هالیوود آن؛ کتابخانۀ کنگره، به خاطر امانت دادن  براون داده است؛ کتابخانۀ عمومی لوس
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. وایتهد، دکتر سی. یادداشت؛ دکتر جیمز ال 50000براي ماشین کردن   کتابهاي مورد نیاز؛ دوشیزه رزمري دویت،

بندي مواد؛ دوشیزگان مري و فلورا  شان در طبقه ادوارد هاپکین، و بانو ویل دورانت به جهت مساعدت فاضالنه

 .کاوفمن، به سبب معاضدتهاي مختلف؛ و بانو ادیث دیگیت، براي شایستگی بسیارش در ماشین کردن نسخۀ خطی

بایست به زنم نیاز شده باشد، که به مدت سی و هفت سال مرا از صبر  مجلدات قبلی آن، می این کتاب، مانند تمام

تواند آنها را  مند ساخته است که حتی اهداي تمام این مجلدات به او نمی راهنمایی، و الهامی بهره جمیل، حمایت، 

  .کنم ن هدیه میما  به اشارة او، این دو جلد را به دختر، داماد، و نوه اما، . جبران کند

  ویل دورانت 

  1949نوامبر  22

  

  

فصل اول

  یولیانوس کافر

332 – 363  

I  - میراث قسطنطین  

پسران و برادرزادگانش را نزد   چون مرگ خویش را نزدیک یافت،) کونستانتینوس(، امپراطور قسطنطین 335در سال 

ی را که به دست آورده بود میان آنان تقسیم خود فرا خواند و، از سر امیدي خوشباورانه، حکومت امپراطوري وسیع

غرب را، که شامل بریتانیا و گل و اسپانیا بود، به پسر مهترش قسطنطین دوم داد؛ شرق را، که آسیاي صغیر و . کرد

گرفت، به دومین پسرش کنستانتیوس واگذار کرد؛ شمال افریقا و ایتالیا و ایلوریکوم و تراکیا  سوریه و مصر را در بر می

شد، به پسر کهترش کنستانس  و رم هم می) کنستانتینوپل(ا، که شامل دو پایتخت جدید و قدیم یعنی قسطنطنیه ر

نخستین امپراطور مسیحی عمر خود را صرف . اش داد بخشید؛ و ارمنستان و مقدونیه و یونان را به دو برادرزاده

این همه را ) 337(مردم آن کرده بود؛ مرگ وي بازگرداندن حکومت سلطنتی به امپراطوري روم و یکی کردن ایمان 

حکومت او حرمت و تقدس زمان را به دست نیاورده بود، و لذا : وي انتخابی دشوار پیش رو داشت. به مخاطره افکند

تضمینی براي جانشینی صلح آمیز و آرام یک وارث واحد وجود نداشت؛ پس حکومت منقسم بظاهر مصیبتی کوچکتر 

ارتش زیربار . با این حال، جنگ داخلی به وقوع پیوست، و آدمکشی صحنه را دوباره خلوت کرد .از جنگ داخلی بود

سلطۀ هیچ کس جز پسران قسطنطین نرفت؛ تمام خویشان ذکور امپراطور به استثناي برادرزادگانش، گالوس و 

جساله بود و شاید کم سنی او داد؛ یولیانوس پن یولیانوس، کشته شدند؛ گالوس بیمار بود و نوید مرگی زودرس را می

کنستانتیوس . هاي آمیانوس مسئول همۀ این جنایتها بود، نرم کرد که طبق روایات و نوشته دل کنستانتیوس را،

که از زمان نبرد ماراتون تا آن هنگام هرگز قطع نشده بود، با ایران تجدید نمود و   جنگ کهن شرق و غرب را،
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به عنوان تنها امپراطور باقی چون . تا یکدیگر را با برادرستیزي از صحنه محو کنند برادرانش را به حال خود رها کرد

، به قسطنطنیه بازگشت، و با استقامت لجوجانه و بیکفایتی شورمندانه بر قلمرو به هم پیوسته فرمان راند؛ )353(ماند 

شهري  .رتر و پوچتر از آنکه بزرگ باشدوي بداندیشتر از آن بود که شاد باشد، بیرحمتر از آنکه محبوب باشد، و مغرو

م، توسط  ق657که قسطنطین رم جدید نامیده بود ـ اما حتی در زمان زندگی او نام وي را گرفته بود ـ در حدود 

مشهور بود؛ و صفت ) بوزانتیون(این شهر به مدت هزار سال به نام بیزانس . یونانیان بر ساحل بوسفور بنا شده بود

توانست موقعیت  هیچ محلی در روي زمین نمی. طالق به تمدن و هنر آن شهر همچنان باقی ماندبراي ا» بیزانسی«

نامید و از واگذاري آن به » امپراطوري جهان«، در تیلزیت، آن را 1807پایتختی آن را داشته باشد؛ ناپلئون در سال 

قدرت حاکم بر این . بود، امتناع کرد که به واسطۀ جهت رودهاي خود در آرزوي استقرار سلطۀ خویش بر آن روسیه، 

توانست هر لحظه که اراده کند این گذرگاه اصلی میان شرق و غرب را مسدود سازد؛ این شهر مرکز تالقی  شهر می

هاي آن طوري موضع بگیرد که بهادران  توانست در کرانه ها و محصوالت صد کشور بود؛ و یک ارتش می تجارت قاره

آبهاي تندگذر آن از هر سو، جز یک طرف، دفاع . و بربران غرب را عقب براند  سالوهاي شمال،ایرانی، هونهاي شرق، ا

ـ شاخابۀ آرام » شاخ زرین«شد با بارویی مستحکم ساخت؛ در  کردند؛ آن یک طرف را هم می شهر را فراهم می

یونانیان این . ۀ دشمن پیدا کنندتوانستند پناهگاهی از طوفان یا حمل بوسفور ـ ناوهاي جنگی و کشتیهاي بازرگانی می

بعداً به آن افزوده شد تا نمودار ثروتی » زرین«نامیدند؛ کلمۀ  می) شاخ(شاخابه را ، شاید به مناسبت شکلش، کراس 

در این شهر، در میان جمعیتی که بیشتر . شد باشد که به صورت ماهی، غله، و کاالهاي فراوان به بندر آن وارد می

توانست از حمایت  ان دراز به حکومت سلطنتی و جالل شرقی خو گرفته بود، امپراطور مسیحی میمسیحی بود و سالی

امپراطوري روم در این ناحیه به . برخوردار شود  داشتند، عمومی، که سناي مغرور و مردم مشرك روم از او دریغ می

آوارها، ایرانیان، اعراب،  هونها، واندالها،   ا،مدت هزار سال از موج حملۀ بربران، که روم را فرو گرفت، مصون ماند، گوته

بلغاریان، و روسها بنوبت پایتخت جدید را تهدید کردند، اما نتوانستند بر آن دست یابند؛ در طی این هزار سال، 

آن هم توسط جنگجویان صلیبی مسیحی که طال را کمی بیش از صلیب دوست  قسطنطنیه فقط یک بار تسخیر شد،

که آسیا  ، این شهر از موج خروشان اسالم،]صلی اهللا علیه و آله[هشت قرن پس از ظهور حضرت محمد  تا. داشتند می

برخالف انتظار، تمدن یونان در این شهر از پیوستگی و بقایی استثنایی . و افریقا و اسپانیا را فرا گرفته بود، مصون ماند

رانجام آن را به ایتالیاي دوران رنسانس و جهان غرب خزاین کهن خود را با سرسختی حفظ کرد، و س برخوردار شد، 

، قسطنطین کبیر دستیاران، مهندسان، و کشیشان خود را از بندر بیزانس حرکت داد و 324در نوامبر  .منتقل ساخت

برخی به شگفت آمدند که چرا او . هاي اطراف گذراند تا حدود پایتخت مورد نظر خویش را تعیین کند از میان تپه

من چندان پیش خواهم رفت که او، آن خداي «: گزیند، اما او چنین گفت پهنۀ وسیعی را براي شهر برمیچنان 

توانست حمایت عمیق  او از هیچ کار یا سخنی که می» .سپرد، حرکت مرا کافی بداند نامرئی که پیشاپیش من ره می

 .امه و کشورش تأمین کند فرو گذار نکردمردم را از لحاظ احساسات دینی و پشتیبانی کلیساي مسیحی را براي برن

، هزاران کارگر و هنرمند آورد تا براي شهر دیوار و حصار، استحکامات، ابنیۀ اداري، کاخها، و »در اطاعت امر خدا«

هایی که بی تبعیض از دهها شهر کشور خود به  و مجسمه ها بسازند؛ میدانها و خیابانها را به آبنماها و رواقها،  خانه

مزین و وسیعی، به ) اسپریس(آورده بود آراست و، براي منحرف کردن مسیر سرکشیهاي مردم، هیپودوروم  یغما

ساخت تا در آن عشق مردم به قمار و بازیهاي قهرمانی   وسعتی که نظیرش فقط در روم رو به انحطاط امکان داشت،

و پس از آن هر سال   گشایش یافت، 330ه م 11رم جدید به عنوان پایتخت امپراطوري شرق در . به نحوي اطفا شود

شرك رسماً خاتمه یافت، و قرون وسطاي ایمان پیروزمند در واقع آغاز . شد در همان روز جشن باشکوهی گرفته می

رفت تا براي هزار  شرق نبرد روحی و معنوي خود را علیه غرب بظاهر پیروزمند با موفقیت از پیش برده بود و می. شد
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قسطنطنیه، در طی دو قرن پس از پایتخت شدن، تبدیل به غنیترین و زیباترین و  .بان حکومت کندسال بر روح غری

، جمعیتی در حدود پنجاه هزار نفر 337در سال . متمدنترین شهر جهان شد و تا ده قرن نیز به همان حال باقی ماند

، )450حدود (جب یک سند رسمی به مو. ، حدود یک میلیون500، حدود صد هزار؛ و در سال 400داشت؛ در سال 

 322عمارت بزرگ،  4388قسطنطنیه پنج کاخ سلطنتی، شش کاخ براي بانوان دربار، سه کاخ براي سران دولت، 

حمامهاي مجلل، کلیساهاي بسیار مزین، و  براینها باید صدها دکان، دهها تفریحگاه، . رواق داشت 52کوچه، و 

هایی که  بر دومین تپه از تپه. هاي هنر دنیاي باستان بودند، نیز افزود ت موزهکه در حقیق میدانهاي بزرگ و زیبا را،

اي بیضوي بود که در ورودیهاي  فوروم قسطنطین قرار داشت؛ و آن محوطه  ساخت، شهر را بر آبهاي اطراف مسلط می

بر گرفته بود؛ در سمت  ها دور تا دور آن را در اي از مجسمه دوسویش طاق نصرتی بنا شده بود و رواقها و مجموعه

متر ارتفاع، که در  36,5شمال آن کاخ سناي مجللی قرا داشت؛ و در وسط، یک ستون سنگ سماق مشهور بود با 

اصلی پر زرق و از فوروم قسطنطین یک خیابان  .داشتمنتسب به شخص فیدیاس ، قرار  باالي آن مجسمۀ آپولون ،

دار  ها قرار داشت و رواقهاي ستوندار آن را سایه شد که در دوسویش ردیف قصرها و مغازه برق و وسیع منشعب می

رسید که میدانی بود به  گذشت، و به آوگوستئوم می یافت، از میان شهر می این خیابان رو به باختر امتداد می. کرد می

در انتهاي . مادر قسطنطین، بود  عنوان هلنا، آوگوستا،دان برگرفته از کلمۀ نام این می. طول سیصد و عرض صد متر

شمالی این میدان، سانتا سوفیا، کلیساي حکمت مقدس، به نخستین شکل خود افراشته بود؛ در سمت خاوري میدان 

جنوب، قصر اصلی امپراطور و حمامهاي عمومی زئوکسیپوس ـ ساختمانهاي  دومین عمارت سنا قرار داشت؛ در سمت

ـ بود؛ و در سمت باختر، بناي یادگاري کوچکی بود با طاق قوسی که فرسخ  تناوري با صدها مجسمۀ مرمري و مفرغی

پیوست  می کانون انشعاب شاهراههایی بود که ایاالت را به پایتخت» سنگ«این . شد نامیده می) سنگ مسافت(شمار 

. هیپودروم بزرگی قرار داشت  اینجا نیز، در سمت باختري آوگوستئوم،. اند ـ برخی از این راهها هنوز هم مورد استفاده

واقع بود که ساختمان تودرتویی بود از » کاخ مقدس«بین این هیپودروم و کلیساي سانتاسوفیا کاخ امپراطوري یا 

در پس . هاي اشراف قرار داشت هاي شهر، خانه  اینجا و آنجا، و در حومه. رواقهاایکر از باغها و  150مرمر، و محاط در 

در انتهاي » خیابان اصلی«. هاي مردم عادي واقع بود هاي باریک و معوج و نزدیک به هم، دکانهاي کسبه و خانه کوچه

ردیف کاخها هر سه . یافت ـ در دیوار قسطنطین ـ به دریاي مرمره راه می» دروازة طالیی«باختري خود از طریق 

جمعیت شهر در سطوح باال عمدتاً  .لرزید و تصویر پرشکوهشان در آب با حرکت امواج می  ساحل را فرا گرفته بود،

در . نامیدند می» رومی«رومی بود، و در میان باقی جمعیت یونانیان اکثریت داشتند، اما همه به طور یکسان خود را 

در قرن هفتم، یونانی حتی در دستگاه  کردند؛ اما،  ینی بود، مردم به یونانی تکلم میحالی که زبان رسمی دولت الت

اي از اشراف زمیندار بود که افراد  پایینتر از مأموران عالیرتبۀ دولتی و سناتوران طبقه. دولت نیز جانشین التینی شد

که مورد تحقیر این اشراف بودند ولی از  طبقۀ دیگر،. کردند آن گاه در شهر و گاه در امالك روستایی خود زندگی می

کردند، بازرگانانی بودند که کاالهاي قسطنطنیه و درونبوم آن را با امتعۀ سایر نقاط  لحاظ ثروت با آنان برابري می

شد؛ و باز هم  کردند، پایینتر از اینان کارمندان ادارات بودند که همواره بر شمارشان افزوده می جهان مبادله می

هاي مختلف بودند؛ یک طبقۀ دیگر، که از اینان نیز پایینتر بود، از  ر از اینان دکانداران و افزارمندان حرفهپایینت

شد که حق رأي نداشتند و مستعد آشوبگري بودند، اینان را معموالً به زور گرسنگی و  رنجبران اسماً آزاد تشکیل می

کیل غله یا قرص نان،  80.000اي جمعاً بالغ بر  ا و جیرة روزانهآوردند و، با مسابقات و بازیه پلیس تحت انضباط درمی

در اینجا نیز مانند دیگر قسمتهاي   فرودست تر از تمام این طبقات،. کردند تا آرام بگیرند سبیلشان را چرب می

ران قسطنطین امپراطوري، بردگان بودند که تعدادشان از بردگان روم در زمان قیصر کمتر بود و، به برکت قانونهاي دو

  . و تأثیرات تعدیل کنندة کلیسا، رفتار با آنان انسانیتر بود
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این میدان داراي آمفی تئاتري به طول . شتافتند مردم آزاد پس از فراغ از کار روزانه به هیپودروم می در ادوار معین، 

خندقی بیضوي این  .داد تماشاگر را در خود جا می 70.000تا  30.000متر بود و از  116متر و عرض  170

داري به  توانستند در گردشگاه سایه در فواصل میان بازیها، تماشاگران می. کرد تماشاگران را از میدان مسابقه جدا می

هاي مرمرین گردش کنند سپینا یا ستون فقرات میدان ـ دیوار کوتاهی که در درازاي  متر و آراسته به نرده 843طول 

در وسط سپینا، مسلۀ تحوطمس . ها آراسته بود زة دیگر امتداد داشت ـ به ردیف مجسمهاي تا دروا میدان از دروازه

و در جنوب آن ستونی بود که سه مار مفرغین به هم پیچیده سطح آن را پوشانده   سوم بود که از مصر آورده بودند،

جایگاه . این دو ستون هنوز بر جایند. برپا شده بود) م ق 479(این ستون قبال در دلفی به یادبود پیروزي پالتایا . بودند

  مخصوص امپراطور، کاتیسما، در قرن پنجم با مجسمۀ چهار اسب از مفرغ مطال، از آثار باستانی ساختۀ لوسیپوس،

در این هیپودروم، جشنهاي ملی بزرگ با رژة عمومی، مسابقات قهرمانی، شکار یا جنگ با حیوانات، . آراسته شده بود

آمیزش سنت یونانی و عاطفۀ مسیحی موجب . شد و نمایش حیوانات و پرندگان عجیب برگزار می عملیات آکروبات،

ما از نبردهاي گالدیاتوري در . شده بود که جنبۀ ظالمانه و ددمنشانۀ این تفریحات در قسطنطنیه کمتر از رم باشد

رانی، که معموال قسمت عمدة  رابهمع هذا بیست و چهار مسابقۀ اسبدوانی و ا. شنویم پایتخت روم شرقی چیزي نمی

رانان، طبق  سوارکاران و ارابه. آورد داد، تمام آن هیجانی را که مشخصۀ اعیاد رومی بود فراهم می برنامه را تشکیل می

شدند؛ تماشاگران ـ و در  رنگ جامه و عنوان مخدومان خود، به چهار دستۀ آبی، سبز، سرخ، و سفید تقسیم می

دو دستۀ اصلی ـ آبی پوشان و سبز پوشان ـ در . شدند ر ـ نیز به همین گونه تقسیم میحقیقت تمام مردم شه

فقط در اثناي بازیها بود که مردم عادي . جنگیدند ها با چاقو، می هیپودروم با بوق و داد و فریاد و احیاناً در کوچه

د، تقاضاي اصالحات کنند، به مذمت توانستند احساسات خود را فریاد بزنند؛ از فرمانرواي خود عنایت بخواهن می

ها  مأموران ظالم بپردازند، و گاه خود امپراطور را، که بر جایگاه بلند خویش در امان نشسته بود و پس از اتمام مسابقه

. از اینکه بگذریم، مردم از لحاظ سیاسی ناتوان بودند .کرد، سخت مالمت کنند آن را در پناه محافظان ترك می

دو مجلس سنا . بود، آشکارا حکومت سلطنتی بود) دیوکلسین(ن، که دنبالۀ مشروطۀ دیوکلتیانوس مشروطۀ قسطنطی

توانستند کنکاش کنند، قانون بگذرانند، و حکم صادر کنند؛ اما مصوباتشان همواره  ـ در قسطنطنیه و رم ـ می

ساکروم (مشورتی فرمانروا  دستخوش وتوي امپراطور بود، و قوة قانونگذاري آنها تا حد زیادي از طرف شوراي

توانست با یک فرمان ساده قانونگذاري کند، و ارادة او  خود امپراطور می. غصب شده بود) کونسیستوریوم پرینکیپیس

در نظر امپراطوران، دموکراسی ناتوان از کار درآمده بود؛ همان امپراطوریی که دموکراسی موجبات . باالترین قانون بود

توانست  رده بود، دموکراسی را از میان برده بود؛ دموکراسی براي حکومت بر یک شهر شاید میتحصیلش را فراهم آو

مفید واقع شود، اما براي فرمانروایی بر صد ایالت مختلف فایده نداشت؛ دموکراسی آزادي را به خودسري و خودسري 

زندگی اقتصادي و سیاسی سراسر  را به هرج و مرج کشانده بود؛ تا آنجا که جنگ طبقاتی و داخلی حاصل از آن،

دیوکلتیانوس و قسطنطین به این نتیجه رسیدند که نظم را فقط . جهان مدیترانه را در معرض تهدید قرار داده بود

توان با محدود ساختن مناصب عالی به یک آریستوکراسی از کنتها و دوکهاي پاتریسین حفظ کرد؛ آن هم کنتها  می

بلکه اعطایی امپراطوري باشد کامال مقتدر و مختار که، بنابر مقام شاخص . اثی نباشدو دوکهایی که نجابتشان میر

منحصر به فرد و حشمت و جالل شرقیش، و نیز به خاطر سلطنت و قدوسیت و حمایتی که کلیسا بدو تفویض 

اما عیبش آن کرد؛  شاید وضع آن زمان وجود چنین سیستمی را اقتضا می. داشته، از حیثیت خطیري برخوردار است

ماند، مگر اندرزهاي چاپلوسانۀ کارگزاران و ترس از مرگ  اي بر سر راه فرمانروا نمی بود که هیچ عامل بازدارنده

این سیستم سازمان اداري و قضایی بسیار کارآمدي به وجود آورد و امپراطوري بیزانس را به مدت هزار سال . ناگهانی

هاي خواجگان، جنگهاي  هاي درباري، توطئه سی، بیحالی عمومی، دسیسهبر دوام داشت ـ اما به قیمت رکود سیا
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ندرتاً به مردي پاکدامن، و   جانشینی، و یک سلسله انقالبهاي درون کاخی که تاج و تخت را احیاناً به فردي شایسته،

.سپرد اي دیوانه می گر یا شاهزاده غالباً به ماجراجویی دسیسه

II  - مسیحیان و مشرکان  

اي قرن چهارم، که در آن دولت وابستگی بسیار به دین داشت، امور کلیسایی چندان آشفته بود  جهان مدیترانه در این

مباحثۀ بزرگ میان آتاناسیوس و آریوس با تشکیل . که دولت احساس کرد باید در رموز االهیات نیز دخالت کند

، اکثریت آنان ـ هنوز آشکارا یا پنهانی طرفدار بسیاري از اسقفان ـ در شرق. خاتمه پذیرفت) 325(» شوراي نیقیه«

قسطنطین، پس از . دانستند، اما نه همذات با پدر یا چون او ازلی و ابدي آریوس بودند؛ یعنی عیسی را پسر خدا می

، بدعت و ارتدادي در او نیافت، )331(قبول حکم شورا و تبعید کردن آریوس، او را براي گفتگوي خصوصی فرا خواند 

آتاناسیوس اعتراض کرد؛ انجمنی از اسقفان . مان بازگشت آریوس و پیروان او را به کلیساهاي خودشان صادر کردو فر

آریوس بار . ، و او به مدت دو سال در گل به تبعید زیست)335(شرق در صور وي را از اسقفیۀ اسکندریه عزل کرد 

اما با قید استثنائاتی چندان  اعالم داشت، » ۀ نیقیهاعتقادنام«دیگر با قسطنطین مالقات کرد و پیروي خود را از 

قسطنطین سخنان او را باور کرد و به آلکساندر، بطرك . توانست از آنها سر در بیاورد ظریف که طبعاً امپراطور نمی

سوکراتس، تاریخنویس کلیسا، در این مورد داستان . قسطنطینه، فرمان داد تا او را در جمع کشیشان بپذیرد

  :گوید ري میدردآو

اش، خشم خدا او  و بنا بود آریوس روز بعد با جماعت دینداران به کلیسا رود؛ به سبب بزه جسورانه آن روز شنبه بود،

و نزدیک شدن به ستون سنگ سماق در فوروم قسطنطین، ... زیرا، پس از بیرون رفتن از کاخ امپراطور . را گرفت

هاي او نیز از نشیمنگاهش بیرون  روده هنگام دفع فضوالت،... ت داد وحشت بر او مستولی شد و شکمروش به وي دس

قسمتهایی از طحال و کبدش نیز همراه با  زد، خون فراوان از او رفت، و رودة کوچک او نیز فرو افتاد؛ عالوه بر آن،

بهنگام، فکر » رويبیرون «قسطنطین، پس از شنیدن خبر این  .چنانکه تقریباً بالفاصله مرد خونریزي از میان رفت، 

وقتی که خود امپراطور سال بعد مرد، مراسم تعمید او را  اما، . کرد که شاید آریوس واقعاً مرتد و بدعتگذار بوده است

کنستانتیوس االهیات را جدیتر از  .دوست و مشاورش ائوسبیوس، اسقف نیکومدیا که از پیروان آریوس بود، انجام داد

نظریۀ آریوس را اتخاذ کرد، و خود را اخالقاً   دربارة مسألۀ پدر عیسی به فحص پرداخت، او شخصاً. پدر خود تلقی کرد

آتاناسیوس، که پس از مرگ قسطنطین به اسقفیۀ خود . موظف دید که آن را در سراسر جهان مسیحیت تنفیذ کند

را خوانده شده و تحت سلطۀ ؛ شوراهاي کلیسایی، که از طرف امپراطور جدید ف)339(بازگشته بود، دوباره تبعید شد 

از » اعتقادنامۀ نیقیه«کشیشان وفادار به . فقط شباهت مسیح را با پدر، و نه همذاتیش را با او، تأیید کردند  او بودند،

نمود که مسیحیت معتقد به توحید  چنین می  کلیساهاي خود، گاه با فشار اوباش، رانده شدند؛ به مدت نیم قرن،

یک تنه «در آن روزهاي مرارتبار، آتاناسیوس از خود به عنوان . لوهیت مسیح را ترك خواهد گفتخواهد بود و نظریۀ ا

. و حتی مقتدیان او در اسکندریه بر او برخاستند  گفت؛ تمام قدرتهاي کشور مخالف او بودند، سخن می» در برابر دنیا

داشت، و در سرزمینهاي بیگانه سرگردان بود؛ او پنج بار از اسقفیۀ خود گریخت، زندگیش غالباً در معرض خطر قرار 

، با دیپلوماسی صبورانه و نطقهاي تند و فصیح، براي کیش و ایمانی که تحت رهبري او در )373-323(نیم قرن تمام 

نیقیه تعریف شده بود جنگید؛ حتی هنگامی که پاپ لیبریوس نیز به شرایط جدید تن داد، وي بر سر عقیدة خویش 

  .عقیده به تثلیث را بیش از هر کس به او مدیون است کلیسا. ایستاد



١٧١٨

اش منصوب کرد؛ اما شورایی از  یولیوس او را دوباره به اسقفیه). 340(آتاناسیوس داوري نزد پاپ یولیوس اول برد 

 و گرگوریوس را، که از پیروان آریوس بود، به اسقفی اسکندریه) 341(اسقفان شرقی در انطاکیه حکم پاپ را رد کرد 

هاي مخالف دست به شورشهاي شدید زدند و کسان بسیاري را  وقتی گرگوریوس به شهر رسید، فرقه. برگماشت

در قسطنطنیه هم شورش مشابهی در ). 342(کشتند؛ آتاناسیوس، براي پایان دادن به خونریزي، آنجا را ترك کرد 

را به جاي پاولوس میهن پرست اصیل ) پیرو آریوس(وقتی کنستانتیوس فرمان انتصاب ماکدونیوس آریانی . گرفت

آیین صادر کرد، جماعتی از طرفداران پاولوس در برابر سربازان ایستادگی کردند، و سه هزار تن در آن معرکه جان 

به دست خود مسیحیان کشته شدند بیش ) 343- 342(تعداد مسیحیانی که در این دو سال . خود را از دست دادند

  .هاي پیگرد و آزار، به دست مشرکان کشته شده بودند در کل تاریخ روم، طی برنامه از تمام مسیحیانی بود که

مسیحیان، جز در یک نکته، تقریباً در تمام نکات اختالف داشتند ـ آن یک نکته این بود که باید معابد مشرکان بسته 

را آزرده بودند بر ضد خودشان به شود، اموال آنان مصادره گردد، و همان وسایلی که مشرکان با آن سابقاً مسیحیان 

قسطنطین قربانیها و مراسم مشرکانه را مکروه شمرده، اما ممنوعشان نکرده بود؛ کنستانس این مراسم را به . کار رود

کلی ممنوع اعالم کرد و براي مرتکبان مجازات اعدام مقرر داشت؛ کنستانتیوس فرمان داد تا تمام معابد مشرکان 

پیچیدند جان و مالشان در معرض  کسانی که از این دستور سر می. یر مشرکانه متوقف گرددبسته شود و همۀ شعا

مع . شد ورزیدند نیز می گرفت؛ این مجازات حتی شامل حال فرماندارانی که در اجراي دستور قصور می خطر قرار می

انطاکیه، ازمیر، اسکندریه،   آتن،شهرهاي کهنتر ـ . هذا، در دریاي رو به توسعۀ مسیحیت، جزایري از شرك باقی ماند

در اولمپیا بازیهاي . و رم ـ جمعیت مشرك متفرق زیادي، بیش از همه در میان آریستوکراسی و در مدارس، داشتند

ادامه یافت؛ در الئوسیس اسرار مشرکانه، تا هنگامی که آالریک معبد ) 395- 379(قهرمانی تا زمان تئودوسیوس اول 

ارسطو، و زنون با   شد؛ و در مدارس آتن تعلیم نظریات افالطون، ، همچنان اجرا می)396(آنجا را ویران ساخت 

.) رفت فلسفۀ اپیکور غیرقانونی اعالم شده بود و مترادف الحاد به شمار می. (اي ادامه داشت تفسیرهاي تعدیل شده

  گرداندند ادامه دادند؛ اهمال می قسطنطین و پسرش پرداخت مواجب رؤسا و استادانی را که دانشگاه آتن را هنوز با

ملعمان (آوردند تا رموز فن خطابه را فرا گیرند؛ و سوفسطاییان  حقوقدانان و خطیبان هنوز به آن دانشگاه روي می

تمام مردم آتن به . کردند توانست بهاي آن را بپردازد عرضه می مشرك، متاع خود را به هر کس که می) حکمت

وي که به هنگام ورودش به دانشگاه آتن جوانی بینوا بود که چیزي . کردند ند و افتخار میپروهایرزیوس عالقه داشت

جز یک بستر و تن پوش ـ آن هم به صورت اشتراکی با دانشجویی دیگر ـ نداشت، توانسته بود بعدها کرسی رسمی 

وش منظر، نیرومند، و فصیح و اینک در هشتاد وهفت سالگی هنوز چندان خ  استادي علم معانی بیان را اشغال کند،

. نگریست می» یک خداي پیرناشدنی و جاودانی«بود که شاگردش ائوناپیوس او را به دیدة 

و خود را از مادر مهربان خویش جدا ) 314(او در انطاکیه متولد شده . سوفسطایی برجستۀ قرن چهارم لیبانیوس بود

ختري را که از پدر خود ارث هنگفتی برده بود به وي پیشنهاد ساخته بود تا در آتن تحصیل کند؛ مادرش ازدواج با د

کرده بود تا او را از سفر باز دارد؛ اما او پاسخ داده بود که دیدن سواد شهر آتن را به ازدواج با یک االهه ترجیح 

وه سرسام وي از معلمان خود به عنوان محرك و مشوق بهره جست، نه به عنوان داناي محض؛ و در میان انب. دهد می

پس از مدتی تدریس در قسطنطنیه و نیکومدیا، به انطاکیه . آوري از استادان و مدارس خود را دانش آموخته کرد

دانشجو سرآمد   اي تأسیس کرد که به مدت چهل سال از حیث شهرت و شمارة و در آنجا مدرسه) 354(بازگشت 

دهد، شهرتش چندان عظیم بود که مقدمات  میبه طوري که خود وي به ما اطمینان . مدارس امپراطوري بود

آمیانوس مارکلینوس، یوحناي زرین دهن، و قدیس باسیلیوس کبیر جزو . خواندند ها به آواز می نطقهایش را در کوچه



١٧١٩

کرد، از لطف امیران  نوشت و در معابد قربانی می گفت و چیز می هر چند در دفاع از شرك سخن می. شاگردانش بودند

وقتی که نانوایان انطاکیه اعتصاب کردند، او از جانب کارگران و کارفرمایان، هر دو، به داوري . دار بودمسیحی برخور

برگزیده شد؛ هنگامی که مردم انطاکیه بر تئودوسیوس اول شوریدند، مردم شهر مقهور او را برگزیدند تا براي 

ستش یولیانوس، و فروپاشی شرك دوباره احیا او حدود یک نسل پس از کشته شدن دو. دادخواهی نزد امپراطور برود

.شده، زیست

مهرپرستی، مذهب نوافالطونی، رواقی گري، کلبی مسلکی، و : شرك در قرن چهارم اشکال مختلف به خود گرفت

زمینۀ مهرپرستی دیگر از میان رفته بود، اما مذهب نوافالطونی . کیشهاي محلی پرستش خدایان شهري و روستایی

هایی که فلوطین به آن شکل مبهمی داده بود ـ روح سه گانه، که   یرومند در دین و فلسفه بود، آموزههنوز ستونی ن

تمام حقیقت را در بر داشت؛ لوگوس یا الوهیت واسطه، که کار خلقت را انجام داده بود، روح به منزلۀ جنبۀ االهی، و 

ق مراتب نامرئی آنها از سوي خدا بر انسان نازل شده هایی از وجود که روح از طری ماده به منزلۀ جسم و شر؛ و حوزه

توانست دوباره با طی همان مراتب از سوي انسان به سوي خدا صعود کند ـ نشان خود را بر بولس و  بود و می

یوحناي حواري به جا نهاد، پیروان بسیار در میان مسیحیان یافت، و بدعتهاي بسیاري را در جهان مسیحی به قالب 

رازور : مبلیخوس، فیلسوف نوافالطونی اهل خالکیس سوریه، معجزه را نیز بر اسرار فلسفۀ نوافالطونی بیفزودیا. ریخت

یافت و نیرویی االهی کسب  دید، بلکه در عالم جذبه و شوق به حق اتصال می نه تنها اشیاي نامعلوم بر حس را می

ادعا بر قدرت شگرف   صوري، مرید یامبلیخوس،ماکسیموس . ساخت کرد که او را به ساحري و کهانت قادر می می

. نیروهاي خفا را چنان با تمجید فصیح و مخلصانۀ شرك توأم ساخت که یولیانوس را مجذوب و مسحور خود ساخت

خداوند، که پدر و  :ماکسیموس، در دفاع از شرك در برابر تحقیري که از مسیحیت متوجه آن بود، چنین گفت

و از خورشید و آسمان هم قدیمتر و از زمان و ابدیت و جریان تمام موجودات عظیمتر سازندة تمام کاینات است 

آید؛ هیچ کس وصف او نتواند کرد و هیچ چشمی قدرت دیدن او را  است، به تعریف هیچ مقنن و دانشمندي در نمی

به او به یاري اسما و اصوات ولی ما، که بر درك جوهر وجود او توانا نیستیم، در آرزوي خود براي معرفت یافتن . ندارد

طلبیم، و، با  هاي جبال کمک می جوییم و از طال و عاج و نقره، نباتات و رودها، و سیالبها و قله و تصاویر توسل می

اگر یک یونانی به ..  . .دهیم نماید به ذات او نسبت می احساس ضعف خود آنچه را که در این جهان زیبا می

افتد، یا یک مصري با عبادت حیوانات، یا دیگري با پرستش رودي یا کانون  اد خدا میمیانجیگري هنر فیدیاس به ی

] به روش خود[گیرم؛ بگذارید این گونه کسان  شود، من بر چنین انحرافهایی خشم نمی آتشی متوجه قدرت او می

یموس بود که یولیانوس را از اي فصاحت لیبانیوس و ماکس تا اندازه . مالحظه کنند، به یادآورند، و دوست داشته باشند

ماکسیموس شتابان به قسطنطنیه رفت و  وقتی شاگردشان یولیانوس به سلطنت رسید، . مسیحیت به شرك گروانید

بنگرید که ما چگونه حیات از دست رفته را باز یافتیم؛ شادي »  :لیبانیوس در انطاکیه بانگ پیروزي و شادي برداشت 

فرا گرفته است، از آن رو که یک خداي واقعی، به هیئت انسان، بر جهان حکومت چون دم جانبخش تمام زمین را 

» .کند می

III  - قیصر جدید  

پدر، برادر . در قسطنطنیه در خانوادة سلطنتی بزاد 332فالویوس کالودیوس یولیانوس، برادرزادة قسطنطین، به سال 

وي را به نیکومدیا . ران قسطنطین بود کشته شدندمهتر، و بیشتر عموزادگانش در قتل عامی که دیباچۀ سلطنت پس

االهیات مسیحی بر دیگر تعلیمات او چنان غالب بود که انتظار . فرستادند تا تحت تربیت اسقف ائوسبیوس قرار گیرد
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در هفتسالگی نزد ماردونیوس به تحصیل ادبیات کالسیک آغاز کرد؛ عشق . رفت او بعداً یکی از قدیسان دین شود می

واجۀ پیر به آثار هومر و هزیود به شاگردش رسید، و یولیانوس با شعف و شگفتی وارد جهان درخشان و شاعرانۀ این خ

  .اساطیر یونانی شد

، بنا به عللی که اکنون بر ما معلوم نیست، یولیانوس و برادرش گالوس به کاپادوکیا تبعید، و عمال شش 341در سال 

از آزادي، یولیانوس رخصت یافت که در قسطنطنیه به سر برد؛ اما نیرو و پس . سال در قصر ماکلوم زندانی شدند

پس، دوباره به نیکومدیا . نشاط جوانی و اخالص و هوش او چندان محبوبش ساخت که امپراطور به تشویش افتاد

این کار  خواست در مجلس درس لیبانیوس حضور یابد، اما از می. فرستاده شد و در آنجا به تحصیل فلسفه آغاز کرد

حال او جوان هفدهسالۀ . منع شد، مع هذا، ترتیبی داد که یادداشتهاي کاملی از بحثهاي استاد برایش بیاورند

وقتی که باب فلسفه و اندیشۀ آزاد به . دوستداشتنی و زیبایی بود که براي جاذبۀ خطرناك فلسفه آمادگی داشت

گر شد که مروج آنها،  ام جزمی و پرسش ناپذیر جلوهرویش گشوده شد، مسیحیت یکباره در نظرش نظامی از احک

یعنی کلیسا، در نتیجۀ منازعات آریانیستی و تکفیرهاي متقابل از سوي سران دینی شرق و غرب، کارش به فضیحت 

  .و انشقاق کشیده بود

. رفت، گالوس، قیصر ـ یعنی وارث آتی تاج و تخت ـ شد و امور حکومت را در انطاکیه به دست گ351در سال 

یولیانوس، که مدتی از بدگمانی امپراطور در امان بود، از نیکومدیا به پرگاموم و از آنجا به افسوس رفت و فلسفه را 

. بترتیب نزد ادسیوس، ماکسیموس، و کروسانتیوس تحصیل کرد و ، در نتیجۀ تعلیمات آنان، مخفیانه به شرك گرایید

گالوس از حدود اختیارات . یانوس را به میالن، مقر دربارش، فرا خواند، کنستانتیوس ناگهان گالوس و یول354در سال 

خود تجاوز کرده و بر ایاالت آسیایی چنان با ستم فرمان رانده بود که حتی خود کنستانتیوس را هم به هراس افکنده 

یولیانوس . ا گردیداو در پیشگاه امپراطور محاکمه و به ارتکاب چندین جرم محکوم شد، و فوراً سر از تنش جد. بود

چندین ماه در ایتالیا تحت نظر بود؛ سرانجام آن پادشاه بدگمان را قانع کرد که سیاست هرگز به مغز او راه نیافته و 

کنستانتیوس، که آسوده خاطر شده بود که فقط با یک فیلسوف سر و کار . تنها موضوع مورد عالقۀ وي فلسفه است

یولیانوس، که در انتظار مجازات مرگ بود، با خوشحالی به این تبعید، که او را به ). 355(دارد، او را به آتن تبعید کرد 

.رساند، رضا داد سرچشمۀ دانش و دین و اندیشۀ مشرکانه می

در آتن، شش ماه را بشادي صرف تحصیل در فضایی کرد که زمانی صداي افالطون در آن طنین انداخته بود، با 

، آنان را با اشتیاق خود به دانش اندوزي خرسند  جاودانی و فراموش شده دوست شدتمیستیوس و سایر فیلسوفان 

آن مشرکان مهذب را، که وارث یک فرهنگ هزار . و مردم شهر را نیز با لطف رفتار و تواضع خود مجذوب کرد ساخت، 

دولتمردان متورعی که  اش کرده بودند، یا با آن ساله بودند، با متألهین خشک و سرسختی که در نیکومدیا احاطه

اي  کشتن پدر و برادرانش و بسیاري دیگر را واجب دانسته بودند، سنجید و دریافت که سبعتر از مسیحیان، درنده

اند و اموالشان میان  وقتی که شنید معابد مشهور ویران شده و کاهنان آنها از اشتغال محروم گشته. توان یافت نمی

شاید در این هنگام بود که وي ورود به اسرار الئوسی را، از . قسیم شده است، گریستخواجگان و طرفداران امپراطور ت

به عالوه، دوستان و . دانست اش مجاز می اخالقیات شرك، وي را در تقیه. سر احتیاط به طور کامال خصوصی، پذیرفت

ن را علنی کند، زیرا دادند که وي گرویدنش به آیین مشرکا معلمانش، که در سر او شریک بودند، رضایت نمی

دانستند که اگر کنستانتیوس به آن پی برد، او را به افتخار شهادت نابهنگام نایل خواهد کرد، و در ضمن منتظر  می

زمانی بودند که این شخص مورد حمایتشان به پادشاهی برسد و مشاغل از دست رفتۀ آنان و همچنین خدایانشان را 
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کرد و حتی کتاب مقدس را علناً در  تمام ظواهر عبادات مسیحی را مراعات می یولیانوس مدت ده سال. باز گرداند

  . خواند کلیسا می

اما پیامی از ملکه ائوسبیا به او   جرئت رفتن نداشت،. در طی این دورة تقیه، بار دیگر امپراطور او را به میالن فرا خواند

اعدي براي او در دربار کرده است و هیچ جاي بیم رسید که در آن ملکه او را مطمئن ساخته بود که اقدامات مس

در میان ناباوري یولیانوس، امپراطور خواهر خویش هلنا را به همسري او درآورد، عنوان قیصر به او اعطا کرد، . نیست

این جوان عزب خجول، که با جامۀ فیلسوفان به دربار آمده بود، با ناراحتی ). 355(و او را به حکومت گل برگزید 

آگاهی از اینکه ژرمنها، با استفاده از جنگهاي داخلی و . باس سرداري به تن کرد و وظایف زناشویی را به عهده گرفتل

نابودي نیروي نظامی در غرب امپراطوري، به ایاالت رومی در ساحل رود راین تجاوز کرده، یک ارتش رومی را 

را ) آلساتیا(، چهل و چهار شهر دیگر را گرفته، آلزاس شکست داده، مهاجرنشین قدیمی روم را در کولونی غارت کرده

کنستانتیوس، پس از روبه رو شدن . تر کرد اند یولیانوس را آشفته کیلومتر در داخل گل پیش رفته 64تسخیر کرده، و 

اند به دانست که بتو با این بحران، یولیانوس را فرا خواند، و با اینکه وي مورد بدگمانیش بود و حقیرتر از آنش می

تن سپاهی داد و مأمورش کرد تا ارتش گل را تجدید  360اي از کار در آید، به او  یکباره مدیر و جنگجوي شایسته

.سازمان دهد، و او را به آن سوي کوههاي آلپ فرستاد

یولیانوس زمستان را در وین در ساحل رود رون گذرانید و با حرارت بسیار مشغول فراگیري تعلیمات نظامی و 

ارتشی در رنس فراهم ساخت، ژرمنهاي متجاوز را عقب راند، و کولونی را  356در بهار سال . حصیل فنون جنگ شدت

اي که نامشان را بعدها به گرمانیا دادند ـ محاصره شد؛ سی روز  آنگاه در سانس از طرف آلمانها ـ قبیله. باز گرفت

. را به هر نحو تأمین نمود، و دشمن را به ستوه آورد حمالت آنان را دفع کرد، آذوقۀ مردم محل و سپاهیان خود

سپس به سمت جنوب حرکت کرد، نزدیک ستراسبورگ با سپاه اصلی آلمانها مصاف داد، سربازان خود را به شکل 

یک گاوة هاللی آرایش داد، و با تاکتیکهاي مشعشعانه و دلیري شخصی آنها را به پیروزي قطعی بر نیروهاي دشمن ـ 

کشید، اما، در شمال ، فرانکهاي سالیان هنوز  اکنون گل آزادتر نفس می. شان بسی فزونتر بود ـ رهنمون شدکه تعداد

یولیانوس با آنها مصاف داد، مغلوبشان کرد، و آنها را به آن سوي رود . به چپاول مشغول بودند) موسا(در درة موز 

گلهاي حقشناس مقدم قیصر جوان را، که حال او را . بازگشتراین راند؛ آنگاه پیروزمندانه به پاریس، مرکز ایالت گل، 

دانستند، گرامی داشتند، و سربازان او اظهار امیدواري کردند که بزودي به مقام امپراطوري  همتراز قیصر یولیوس می

از پنج سال در گل ماند؛ اراضی ویران را دوباره مسکون ساخت، تشکیالت دفاعی رود راین را تجدید کرد،  .برسد

استثمار اقتصادي و فساد سیاسی جلو گرفت، بهروزي ایالت و قدرت مالی دولت را بازگرداند، و در عین حال مالیاتها 

خود را معجزه آسا به فرمانده و   مردم از اینکه آن جوان اندیشمند، که تازه از کتابهایش جدا شده بود،. را تقلیل داد

او این اصل را استوار ساخت که هر . تبدیل کرده بود در شگفت بودندسیاستمداري بزرگ و داوري منصف و مهربان 

نومریوس، یکی از فرمانداران پیشین گالیا ناربوننسیس . متهمی تا جرمش ثابت نشده، باید بیگناه دانسته شود

وس، که قاضی دلفیدی. ، متهم به اختالس شد؛ جرم منتسب را انکار کرد، و بزهش ثابت نشد) بخشهاي ناربون در گل(

اگر انکار جرم براي برائت متهم کافی باشد، آیا ! اي قیصر بسیار مقتدر«: از فقد دلیل خشمگین شده بود، فریاد زد

آیا اگر صرف اتهام کافی باشد، کسی را «: یولیانوس در پاسخ وي گفت » توان محکوم ساخت؟ کسی را هرگز می

اقدامات اصالحی او » .از موارد متعدد عطوفت انسانی او بود این یکی«: گوید آمیانوس می» توان بیگناه دانست؟ می

مأمورانی که از رسیدگی دقیق او به امور هراسان بودند، و یا بر محبوبیتش . دشمنان بسیار برایش فراهم ساخت

 خواهد تاج و تخت بردند، پیامهاي محرمانه به کنستانتیوس فرستادند و یولیانوس را متهم ساختند که می رشک می
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مع هذا . یولیانوس با نوشتن مدیحۀ مفصلی در شأن امپراطور با این اتهام مقابله کرد. امپراطوري را تصاحب کند

کنستانتیوس، که هنوز به یولیانوس بدگمان بود، سالوستیوس را، که اهل گل و ضابط کل آن بود و با یولیانوس 

آمیانوس را باور کنیم، ملکه ائوسبیا، که بیفرزند و حسود اگر گفتۀ . کرد، فرا خواند و عزلش کرد صادقانه همکاري می

داد تا در دوران آبستنی او داروي سقط جنین به خوردش دهند؛ و وقتی که  بود، به مالزمان زن یولیانوس رشوه می

هلنا، علی رغم اینهمه، پسري آورد، قابله ناف کودك را چندان نزدیک بدن برید که کودك از فرط خونریزي 

که بهترین عناصر ارتش خود را ) 360(در میان تمام این گرفتاریها، یولیانوس از کنستانتیوس فرمان یافت . تدرگذش

.جنگیدند اعزام دارد در گل براي پیوستن به نیروهایی که با ایران می

). 358(شده بود  النهرین و ارمنستان به ایران شاپور دوم خواستار بازگرداندن بین. این کار کنستانتیوس ناموجه نبود

. را محاصره کرد و گرفت) دیار بکر کنونی(» آمد«وقتی کنستانتیوس از قبول این درخواست امتناع کرد، شاپور 

تن از هر هنگ ارتش گل را به نمایندگان  300کنستانتیوس با او وارد جنگ شد و به یولیانوس فرمان داد که 

یولیانوس اعتراض کرد که سربازان آن هنگها به این شرط . م شوندامپراطوري تحویل دهد تا براي جنگ در آسیا اعزا

اند که در آن سوي آلپ به کار نروند، و ضمناً تذکار داد که اگر ارتش گل ضعیف شود، امنیت آن ایالت  استخدام شده

مان داد از مع هذا، به سربازانش فر.) شش سال بعد ژرمنها با کامیابی به گل تجاوز کردند. (به خطر خواهد افتاد

او را   سربازان از اجراي این فرمان سر باز زدند، گرد کاخ یولیانوس اجتماع کردند،. نمایندگان امپراطوري اطاعت کنند

او بار دیگر اندرزشان داد که به فرمان . خواندند، و از او خواستند تا آنان را در گل نگاه دارد) امپراطور(آوگوستوس 

یولیانوس، که مانند یولیوس قیصر احساس کرد قرعۀ فال را . سربازان بر اصرار افزودندامپراطور تمکین کنند، اما 

ارتشی که از خارج . عنوان امپراطوري را پذیرفت و آماده شد تا براي حفظ امپراطوري و جان خود بجنگد اند، زده

  .اینک عهد کرد که تا قسطنطنیه پیش رود و یولیانوس را بر تخت بنشاندشدن از گل تن زده بود 

یک سال دیگر با ایران جنگید و تاج و تخت خود را براي حفظ . کنستانتیوس در کیلیکیا بود که خبر شورش را شنید

مقابله با پسر  کشورش به خطر انداخت؛ آنگاه، پس از امضاي قرارداد متارکۀ جنگ با شاپور، لژیونهاي خود را براي

توقف ) نزدیک بلگراد(وي چندي در سیرمیوم . آمد یولیانوس با نیروي کوچکی پیش می. عمش به مغرب سوق داد

ما اکنون « :وي با شور و شوق بسیار به ماکسیموس نوشت . کرد و سرانجام شرك خود را به جهانیان اعالم داشت

اقبال نیک او را از یک » .که با منند در ستایش آنها مؤمن هستند پرستیم، و تمام افراد ارتشی خدایان را آشکارا می

، کنستانتیوس در نزدیکی طرسوس به سن چهل و پنج سالگی از تب 361در نوامبر : وضع خطرناك نجات داد

یک ماه بعد، یولیانوس وارد قسطنطنیه شد و، بی آنکه با مخالفتی رو به رو شود، به تخت سلطنت نشست . درگذشت

.ابراز تمام ظواهر محبت یک پسر عم پر مهر، جنازة کنستانتیوس را تشییع کرد و با

IV   - امپراطور مشرك  

زلفش . میان باال بود :کند دید، چنین وصفش می آمیانوس، که غالباً او را می. اکنون یولیانوس سی و یک ساله بود

. و چنان آرایش شده بود که همواره نوك تیز باشدریشش زبر بود . چنان نرم و صاف بود که گویی تازه شانه زده است

. ابروانش ظریف، و بینیش کامال راست بود. کرد چشمانی درخشان و شرربار داشت که از تیزي ذهنش حکایت می

از فرق سر . هایش پهن و درشت بود گردنش ستبر و خمیده، و شانه. دهانش کمی بزرگ و لب پایینش گوشتالود بود

اما وصف او از خودش چندان خوشایند . اي توانا بود اسب، و به همین سبب نیرومند و دوندهتا نوك انگشت متن
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گرچه طبیعت رخسار مرا چندان زیبا نساخته و شادابی جوانی را به آن نبخشیده است، خود من فقط به حکم  :نیست

سازم؛ چنانکه گویی  زنند می الن میمن با شپشهایی که در آن جو..  . .ام واژگونخویی این ریش دراز را به آن افزوده

کنم، و انگشتانم  مویم آشفته است و کمتر سر و ناخنهاي خویش را اصالح می..  . .اي است براي حیوانات وحشی بیشه

  . همواره از مرکب سیاه است

ه پس از بالفاصل. سرافراز بود از اینکه در میان حشمت و جالل دربار سادگی زندگی یک فیلسوف را حفظ کرده است

پس . نیل به سلطنت، خود را از شر خواجگان، آرایشگران، و جاسوسانی که در خدمت کنستانتیوس بودند رها ساخت

کرد که  و از این رو دیگر به خواجگان نیازي نداشت؛ فکر می  از مرگ زن جوانش تصمیم گرفت که دیگر ازدواج نکند،

خورد، یک آشپز عادي را کافی  ترین غذا را می چون ساده یک آرایشگر براي تمام کارمندان کاخ کافی است؛ و

ظاهراً پس از مرگ زنش با هیچ زنی روابط . زیست پوشید و می این مشرك همچون زاهدان لباس می. دانست می

گذاشت اطاقها را گرم  خوابید و در سراسر زمستان نمی بر بستري خشن در یک اطاق سرد می. جنسی برقرار نکرد

از تئاتر به واسطۀ مسخرگیهاي . هیچ عشق به تفریح نداشت» .خواهم خود را به سرما عادت دهم می«: تگف کنند؛ می

تا چندي در اعیاد رسمی . نمود کرد؛ با اجتناب از حضور در هیپودروم احساسات مردم را جریحه دار می آن پرهیز می

مردم نخست تحت . ت، بزودي این کار را ترك کردها را به هم شبیه یاف اما چون تمام مسابقه رفت،  به هیپودروم می

به کارهاي دولتی قرار گرفتند و او را از حیث فرماندهی تالی  تأثیر فضایل، ریاضت کشی، و رسیدگی دقیقش

براي . ترایانوس، و از جهت قدسیت نظیر آنتونینوس پیوس، و مانند مارکوس آورلیوس شاه ـ فیلسوفش می شمردند

ه این مشرك جوان چگونه بسهولت از طرف مردم یک شهر و امپراطوریی که مدت یک نسل جز نماید ک ما شگفت می

.گیرد امپراطوران مسیحی فرمانروایی به خود ندیده بودند مورد پذیرش و قبول قرار می

رفتند، از جاي  هنگامی که کنسولها به دیدارش می. وي سناي بیزانس را با رعایت سنن و حقوق آن خرسند کرد

هرگاه از . کوشید تا خود را مانند آوگوستوس خدمتگزار و نمایندة سناتورها و مردم بداند خاست و همواره می میبر

داشت که مانند سایر  کرد، و اعالم می کرد، خود را ده لیرة طال جریمه می روي غفلت یکی از امتیازات سنا را نقض می

م تا شام، جز مدت کوتاهی در بعدازظهر که به مطالعه اختصاص از با. شارمندان تابع قوانین و مقررات جمهوري است

بنابر روایات، خوراك سبک او جسم و ذهنش را چنان چابک ساخته بود که . کرد داده بود، به امور دولت رسیدگی می

ی را پرداخت، و هر روز سه منش بتندي از یک کار به کار دیگر، و از گفتگو با یک نفر به صحبت با یک تن دیگر می

کرد؛  هاي وکالي دعاوي را برمال می داد و سفسطه با جدیت و عالقه وظایف یک قاضی را انجام می. ساخت فرسوده می

شد، و همه را با تصمیمات بجاي خویش مجذوب  با خوشرویی به آراي متقن قضات علیه رأي خودش تسلیم می

ینی که معموال از طرف هر ایالت به امپراطور جدید تقدیم مالیات بینوایان را تقلیل داد، از قبول تاجهاي زر. ساخت می

شد امتناع ورزید، افریقا را از پرداخت مالیاتهاي پس افتاده معاف نمود، و خراج گزافی را که تا آن هنگام از  می

. گذاشتمقررات صدور پروانۀ پزشکی را سخت تر کرد، و آن را شدیداً به موقع اجرا . شد ملغا کرد یهودیان گرفته می

شهرتش بتدریج چنان فزونی «: گوید کامیابی او در ادارة کشور از کامیابیهاي نظامیش هم فراتر رفت؛ آمیانوس می

اش به فلسفه، و منظور اصلیش، که هیچ  در بحبوحۀ تمام این فعالیتهاي حکومتی توجه عمده» .یافت که جهانگیر شد

فرمان داد که معابد مشرکان تعمیر و گشوده شود، اموال مصادره . ودبازگرداندن آیینهاي کهن ب برد،  گاه از یاد نمی

هایی براي فیلسوفان برجستۀ زمان فرستاد و از  نامه. شان دوباره برقرار شود شدة آنان باز گردد، و عواید از دست رفته

وس نطق خود را در وقتی ماکسیموس فرا رسید، یولیان. آنان دعوت کرد که همچون میهمان در دربار او زندگی کنند

. مجلس سنا قطع کرد، شتابان دوید تا به معلم پیرش خوشامد بگوید، و او را با تمجید بسیار به مجلسیان معرفی کرد
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هاي فاخر پوشید، و زندگی مجلل براي خود ترتیب داد؛ پس از  ماکسیموس از دلبستگی امپراطور بهره گرفت، جامه

یولیانوس . ر گرفت که چگونه به آن سرعت چنان ثروت نابجایی اندوخته استمرگ یولیانوس مورد بازجویی شدید قرا

داشت که به سبب  توجهی به تضاد شیوة خود با طرز زندگی آن فیلسوف نکرد، زیرا فلسفه را بیش از آن دوست می

بشر چیزي  اگر کسی تو را مجاب کرده است که براي نوع«: به ائومنیوس نوشت. رفتار فیلسوفان از آن دلزده شود

خواهد تو را نیز  اي است که می وقفۀ فلسفه در اوقات فراغت وجود دارد، بدان که فریبخورده سودمندتر از تحصیل بی

. بفریبد

اي را که قسطنطین بنیان  برد؛ کتابخانه اي با خود همراه می داشت و در جنگها کتابخانه کتاب را بسیار دوست می

بعضی از مردم به اسب، برخی به پرندگان، «: یک بار نوشت. هاي دیگري تأسیس کرد نهنهاده بود توسعه داد، و کتابخا

چون به » .ام اند؛ اما من از اوان کودکی شوق سرشاري به تحصیل کتاب داشته اي به حیوانات وحشی دلبسته و عده

لوکیانوس، یا   ضاتی به شیوةکوشید تا سیاست خود را با مفاو بالید که هم نویسنده و هم سیاستمدار است، می خود می

هاي رسمی فلسفی  هاي سیسرون، و رساله هایی به شیوایی و جذابیت نامه هایی به سبک لیبانیوس، یا نامه خطابه

، »جلیلیانبر ضد «اي با عنوان  ، شرك جدید خود را تأویل کرد؛ در مقاله»سرودي براي پسر شاه«در . توجیه کند

نویسد  دانست، می» نقد عالی«توان آن را سابقۀ  او، با دیدي که می. دالیل خود را بر ترك مسیحیت ابراز داشت

انجیلها ناقض یکدیگرند، و تنها نکات مشترکشان سخنان باورنکردنی است؛ انجیل یوحنا اساساً با سه انجیل دیگر از 

  .دارد، و داستان خلقت در سفر پیدایش حاکی از تعدد خدایان استحیث نثر و االهیات تفاوت 

اي باشد و، چنانکه من معتقدم، یک تعبیر  اسطوره] »سفر پیدایش«ي [جز در صورتی که هر یک از این داستانها 

د براي شود که خدا، که حوا را خو اوال چنین نموده می. نهانی داشته باشد، همۀ آنها مشحونند از کفر نسبت به خدا

ثانیاً، اینکه خدا آگاهی بر خیر . اطالع بوده است موجب سقوط آدم خواهد شد بی) حوا(یاري به آدم آفرید، از اینکه او 

برد که مبادا آدمی، با  کند و رشک می را از انسان دریغ می) دهد یعنی تنها معرفتی که به ذهن انسان قوام می(و شر 

کند که چنین خدایی بغایت کینه توز و  و بد، حیات جاودان یابد ثابت میسهیم شدن در میوة درخت معرفت نیک 

چرا چنین  …گیرد؟  حسود است، چرا خداي شما چنین حسود است وحتی انتقام گناهان پدران را از فرزندان می

که کسانی  خداي نیرومندي این اندازه بر شیطانها، فرشتگان، و انسانها خشمگین است؟ این خوي را با رأفت انسانیی

قربانی حیوانی ) مانند شرك(» عهد قدیم«. حتی نظیر لوکورگوس و رومیان نسبت به خاطیان داشتند مقایسه کنید

کنید  شما ادعا می …پذیرید؟  را، که خدا به یهودیان داد، نمی» شریعت«چرا شما  …. داند را مجاز و حتی واجب می

توانم ده، بلکه ده هزار فقره نقل قول کتابهاي موسی  د؛ اما من میقبلی از حیث زمان و مکان محدود بو» شریعت«که 

  . براي تمام زمانهاست» شریعت«گوید  بیاورم که او در آنها می

وقتی یولیانوس کوشید تا شرك را احیا کند، به این نکته پی برد که شرك نه تنها در عمل و ایمان به نحو بسیار 

ها و شرح معجزات باور نکردنی است؛ و  یش از دین مسیح محتوي اسطورهبلکه بسیار ب  ناسازگاري متنوع است،

دریافت که هیچ دینی تا اصول اخالقی خود را با شکوه و شگفتی و اسطوره نیامیزد، امید جلب و تهییج ارواح عادي را 

تواند  کس نمیهیچ «: نویسد در این مورد چنین می. وي از قدمت و عمومیت رواج اسطوره متحیر شد. نتواند داشت

تواند بداند نخستین کسی که عطسه کرد  همان گونه که نمی …کشف کند که اساطیر در اصل چه وقت پیدا شدند، 

خود . سرانجام لزوم اساطیر را پذیرفت و آن را براي استقرار اصول اخالقی در اذهان جاهالن مقتضی دانست» .که بود

اي  مام به شکل سنگ سیاهی از فریگیا به روم برده شده بود، به گونه او داستان کوبله را، و اینکه چگونه آن مهین
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آورد که او به الوهیت سنگ یا قدرت  دیگر باز گفت؛ و لحن حکایتش چنان بود که کوچکترین گمانی پیش نمی

احساس بهره  باید از نمادهاي قابل هاي معنوي و روحانی می او کشف کرد که براي انتقال اندیشه. انتقال آن باور ندارد

براي این . اي مذهبی براي توجه فیلسوف به خرد و روشنایی دانست جست، و پرستش آفتاب را در میان مردم قرینه

شمار براي  پادشاه شاعر مشکل نبود که سرودي در ستایش هلیوس، پادشاه آفتاب، که مصدر حیات و منشأ نعمات بی

داد، همین  ، که جهان را آفریده بود و اینک نیز بقایش می»مۀ االهیکل«یا » لوگوس«نوع بشر بود، بگوید؛ در نظر او 

، خدایان و ابلیسان ادیان مشرکانه را افزود؛ به عقیدة او، »علت اولی«و » اصل عالی«یولیانوس به این . هلیوس بود

. پذیرش همۀ این خدایان براي یک فیلسوف پیرو رواداري مذهبی چندان دشوار نبود

او الحاد را به منزلۀ . ایم سازد، اشتباه کرده را آزاداندیشی به شمار آوریم که خرد را جانشین اسطوره میاگر یولیانوس 

نیروهاي مافوق طبیعی   داد، به اندازة هر کیش دیگر، هایی که وي تعلیم می شمرد، و در آموزه امري بهیمی پست می

ولیانوس در سرود نیایشش براي آفتاب الطایل به هم بافته توان یافت که به اندازة ی کمتر کسی را می. دخالت داشتند

آنها را لوگوس یا حکمت واسطه   وي تثلیث نوافالطونی را پذیرفت، مثل افالطونی را با ذهن االهی یکی دانست،. باشد

. مردانگاشت که سازندة تمام اشیاست، و جهان ماده و جسم را مانعی شیطانی در راه فضیلت و آزادي روح گرفتار ش

تواند خود را آزاد سازد و به مرحلۀ شهود حقایق و قوانین روحی برسد، و  روح از طریق تقوا، مهرورزي، و فلسفه می

به اعتقاد یولیانوس، خدایان مذهب شرك نمایندة نیروهاي . شود» رب اعال«بدین گونه جذب لوگوس و شاید خود 

دانست که مردم کمتر به تجریدهاي  متداولشان بپذیرد، اما می توانست آنها را در شکل انسانی معنوي بودند؛ او نمی

داد و چندان در  مراسم کهن را انجام می  آشکارا و در خفا،. جویند فیلسوفان یا تخیالت رازورانۀ قدیسان اعتال می

در . ده بودندکرد که حتی ستایندگانش از این کشتار ظالمانۀ او شرمن قربان ساختن حیوانات در راه خدایان افراط می

جست، و با دقت به تعبیر خوابهاي  نبردهایش با ایران، بر سان سرداران رومی، همواره به تفأل و تطیر توسل می

  .او ظاهراً به قدرت جادوگري ماکسیموس باور داشته است. داد خویش گوش می

ت؛ و براي دستیابی به این هدف اندیشید که جهان محتاج نوسازي اخالقی اس مانند هر اصالح طلبی، او نیز چنین می

نمادپردازي اسرار . به قانونگذاري صوري اکتفا نکرد، بلکه سعی کرد که از طریق مذهب به درون قلب مردم نفوذ کند

الئوسی و افسوسی وي را بس شیفته ساخته بود، به نظر او، براي ایجاد یک زندگی نوین و اصیل، هیچ مراسمی بهتر 

و امیدوار بود که مراسم تقدیس و ورود به این اسرار از انحصار یک عدة قلیل از اشراف خارج شود از این آیینها نبود؛ ا

» شمرد که کاهن نامیده شود تا امپراطور او مرجح می«لیبانیوس،   به گفتۀ. و به عدة زیادي از مردم عادي بسط یابد

سم دعاي جمعیش، و حمیت وحدتبخش آن هاي مخلصش، مرا کشیشان و راهبه او بر سلسله مراتب کلیساي مسیحی،

. هاي بهتر دینی که قصد تخریبش را داشت فراتر رود در حد او نبود که از تقلید از جنبه. برد در امر صدقات رشک می

براي آن مذهب تأسیس کرد که خود در رأس آن » کلیسا«اي در پیکر کهانت مذهب شرك دواند، یک  وي خون تازه

ا تحریض نمود که در موعظه کردن براي مردم، دستگیري از بینوایان، نواختن غریبان، و بود، و روحانیان خود ر

در هر شهري مدارسی براي تدریس و تبلیغ . سرمشق واقع شدن در زندگی نیک بر کشیشان مسیحی سبقت جویند

با من  :ب خوداي نوشت به سبک نامۀ قدیس فرانسیس به همگنان راه به کاهنان خود نامه. دین شرك تأسیس کرد

خواهید من با شما سلوك کنم؛ بیایید پیمان بندیم که من نظرات خود را دربارة امور  همان گونه رفتار کنید که می

به گمان من هیچ چیز براي ما گرامیتر . شما ابراز دارم و شما نیز همین کار را در مورد گفتار و کردار من انجام دهید

ما باید همگان را در پول خود سهیم سازیم، اما بیشتر نیکان و بینوایان و بیچارگان . . . .از این همکاري متقابل نیست

گویم که حتی شریک ساختن شریران در  و هر چند شاید این گفته بظاهر سخیف بنماید، اما من به صراحت می. را
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نسان بودن اوست نه دهیم به خاطر ا زیرا آنچه که ما به انسانی می. پوشاك و خوراك خود کاري شایسته است

  . خصوصیت اخالقیش

اش را به  اگر اساطیر از میان رفته  خوانیم، این مشرك، جز در اعتقاد، از هر حیث یک مسیحی بود؛ وقتی آثارش را می

افتیم که وي بسیاري از تحوالت پسندیدة خوي خویش را مدیون اخالقیات مسیحی  حساب نیاوریم، به این گمان می

حال ببینیم او با دینی که با آن بار آمده بود چگونه . زمان کودکی و جوانیش در او رسوخ یافته بودبوده است که در 

رفتار کرد؟ او به مسیحیت آزادي کامل وعظ و عبادت و عمل داد، و اسقفان اصیل آیین را، که توسط کنستانتیوس 

فلسفه، و   لیساها برید و کرسیهاي علم بیان،اما اعانۀ دولت را از ک. تبعید شده بودند، به جاي خودشان بازگرداند

ادبیات را در دانشگاهها به روي استادان مسیحی بست، به این بهانه که این موضوعات را استادان مشرك با همدلی 

او به معافیت روحانیان مسیحی از مالیات و کارهاي سنگین مدنی، و همچنین به . توانند تعلیم دهند بیشتري می

ان اسقفان از تسهیالت دولتی خاتمه داد، واگذاري ارث را به کلیساها ممنوع ساخت، و دستور داد که استفادة رایگ

مسیحیان را در دوایر دولتی استخدام نکنند؛ به مسیحیان هر محل فرمان داد تا هر خسارتی را که در سلطنتهاي 

اهایی را که بر زمینهاي مغصوب از معابد اند جبران کنند، و اجازة تخریب کلیس قبلی به معابد مشرکان وارد کرده

یولیانوس درصدد   وقتی که این رویه به بینظمی، بیعدالتی، و شورش منجر شد،. مشرکانه ساخته شده بود صادر کرد

با لحن طعنه آمیزي که کمتر در خور یک   او،. حمایت از مسیحیان برآمد، اما از تغییر دادن قوانین خود ابا کرد

کند  کتاب مقدس آنان توصیه می«کرد که  به مسیحیانی که مورد ستم قرار گرفته بودند یادآوري می  فیلسوف است،

العمل شدید و توهین آمیز نشان  مسیحیانی که در برابر این قوانین عکس» .که مصایب را با بردباري تحمل کنند

کردند به عقوبت  دند یا به آنان اهانت میدا شدند؛ اما مشرکانی که مسیحیان را آزار می دادند شدیداً مجازات می می

در اسکندریه، جمعیت مشرك از اسقف گئورگیوس، پیرو آریانیسم که اسقفیۀ آتاناسیوس را . رسیدند شایسته نمی

تصرف کرده بود، نفرت داشتند؛ وقتی که گئورگیوس آنان را با به راه انداختن دستۀ سیاري از مسیحیان که آیین 

او را گرفتند و مثله کردند، و گرچه عدة مسیحیانی که به دفاع از او   کردند تحریک کرد، میمهرپرستی را مسخره 

خواست آشوبگران را  یولیانوس می). 362(برخاستند اندك بود، در آن آشوب و غوغا مسیحیان بسیاري کشته شدند 

در این شرایط، . کندریه اکتفا کندکیفر دهد، اما مشاوران راضیش کردند که به نوشتن نامۀ شدیداللحنی به مردم اس

اجازة  آتاناسیوس از نهانگاه خود خارج شد و مقر اسقفی خویش را اشغال کرد، یولیانوس اعتراض کرد که این کار بی

اسقف پیر اطاعت کرد، اما سال بعد . او صورت گرفته است، و به آتاناسیوس فرمان داد تا از شغل خود دست شوید

ده سال بعد وي در سن هشتاد . سیوس، که مظهر جلیلیان پیروز بود، به اسقفیۀ خود بازگشت یولیانوس مرد و آتانا

هایش را  سرانجام، پافشاري شدید یولیانوس در پیشرفت شرك برنامه .سالگی، غرق افتخار و داغهاي رنج، درگذشت

؛ آنان که مشمول الطاف او شدند کسانی که از او آزار دیدند ماکرانه و با سرسختی با وي جنگیدند. به شکست کشاند

اي براي جوانان،  شرك از لحاظ معنوي مرده بود و دیگر در درون خود نیروي انگیزنده. تفاوت اتخاذ کردند روشی بی

اي به آن گرویدند، اما بیشتر با چشمداشت به پیشرفت  عده. تسکینی براي آالم، و امیدي به زندگی اخروي نداشت

امپراطوري؛ برخی از شهرها مراسم قربانی رسمی را بازگرداندند، اما فقط براي جلب مراحم  هاي طالي سیاسی یا سکه

. امپراطور؛ حتی در پسینوس، وطن کوبله، یولیانوس مجبور بود به اهالی رشوه دهد تا آن مهین مام را گرامی بدارند

دیدند یولیانوس  اینکه میشمردند و از  بسیاري از مشرکان آیین شرك را مترادف وجدان خوب در لذت می

این مرد به اصطالح آزاداندیش متقیترین فرد کشور بود، و حتی دوستانش . پرهیزکارتر از مسیح است ناراضی بودند

دانستند؛ و یا اساساً شکاکانی بودند که تقریباً به طور آشکار به رب  همگامی با او را در پرهیزکاري باعث زحمت می
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رسم قربانی کردن حیوانات در مذبحها در شرق، و نیز در . خندیدند انیهاي بسیارش میالنوعهاي منسوخ او و قرب

. دانستند از میان رفته بود؛ مردم آن را یک امر ناشایسته و بیهوده می  قسمتهاي باختري امپراطوري، جز ایتالیا، تقریباً

که هر رسم یونانی هنوز پایدار را حقیر  یولیانوس نهضت خود را هلنیسم نامید، اما این کلمه مشرکان ایتالیا را،

رسید، زیاده از حد  او بر بحث و استدالل فلسفی، که هرگز به مبانی عاطفی ایمان نمی. شمردند، منزجر ساخت می

دانستند؛ کیش  آثار او فقط براي تحصیلکردگان قابل فهم بود، که آنها نیز قبول آن را دون شأن خود می. کرد تکیه می

حتی پیش از آنکه بمیرد، شکستش . توانست در امیدها و هوسهاي مردم ریشه بدواند مصنوعی بود که نمی او التقاطی

داشت و در مرگش سوگواري کرد یک تن مسیحی را براي جانشینی او  آشکار بود؛ و ارتشی که او را دوست می

.برگزید

V  - پایان سفر  

خواست پرچم روم را در پایتختهاي ایران برافرازد و یک  می: دآخرین رؤیاي بزرگ او رقابت با سوروس و ترایانوس بو

با شوقی وافر ارتش خود را بیاراست، . بار براي همیشه تهدید ایران را نسبت به امنیت امپراطوري روم پایان دهد

اقع دژهاي مرزي را مرمت کرد، و در شهرهایی که در مسیر او به سوي پیروزي محتمل و  افسران خویش را برگزید،

بازرگانان شهر از ورود . به انطاکیه رفت و نیروهاي خود را گردآورد 362در پاییز . شده بودند خواربار آماده کرد

. »همه چیز فراوان، اما گران است«سپاهیان براي باال بردن قیمتها استفاده کردند؛ مردم زبان به شکوه گشودند که 

تکلیف کرد که بر سودجویی خود لگام زنند؛ سران مزبور وعده دادند یولیانوس سران سوداگران را خواست و به آنان 

اي براي تمام کاالها تعیین و اعالم  بهاي عادالنه«سرانجام یولیانوس . که چنان کنند، اما به عهد خود وفا نکردند

مصر به آنجا وارد شاید براي پایین آوردن قیمتها بود که او چهار صد هزار کیل غله از دیگر شهرهاي سوریه و . »کرد

کند؛ آنگاه  بازرگانان اعتراض کردند که قیمتهاي تعیین شده از طرف یولیانوس سود بردن را غیرممکن می. کرد

مخفیانه غلۀ وارد شده را خریدند و آن را همراه با کاالهاي خود به شهرهاي دیگر بردند؛ بدین گونه، مردم انطاکیه 

. اش به باد مذمت گرفتند پس، مردم یولیانوس را به سبب مداخله. آذوقه یافتند ناگاه خود را صاحب پول زیاد اما بی

اي به نام متنفران از  او در جزوه. کردند گویان انطاکیه ریش او، و نیز ستایشش از خدایان مرده را، مسخره می بذله

او در این نوشته، به .ر نبود ریش به آنان پاسخ داد، اما نوشتۀ او از حیث شکوه و طنز چندان برازندة یک امپراطو

کرد و مردم انطاکیه را به سبب جسارت، سبکسري، اسراف، فساد  طعنه و کنایه، از بابت ریشش عذرخواهی می

پارك مشهور دافنه، که زمانی معبد مقدس . داد اخالقی، و بیعالقگی نسبت به خدایان یونان مورد عتاب قرار می

گشته بود؛ یولیانوس فرمان داد تا تفریحات در آن متوقف شود و معبد احیا گردد؛ آپولون بود، به یک تفریحگاه تبدیل 

یولیانوس ، که مسیحیان را مسبب این آتشسوزي . این دستور هنوز اجرا نشده بود که حریقی آن پارك را ویران کرد

رد شکنجه قرار گرفتند، و دانست، کلیساي اعظم انطاکیه را بست و داراییهاي آن را مصادره کرد؛ چندین شاهد مو می

.او با لیبانیوس بود» جشن خرد«تنها مایۀ تسلی امپراطور در انطاکیه . یک کشیش نیز محکوم به مرگ شد

نیروهاي خود را از فرات و سپس . یولیانوس لشکرکشی خود را آغاز کرد 363سرانجام ارتش آماده شد، و در مارس 

آنان، که » زمینِ برشتۀ«عقبنشینی کرده بودند، دنبال کرد، اما از شیوة جنگی دجله گذرانید؛ ایرانیان را، که شروع به 

متوقف شد؛ سربازانش هر از چند گاه به  زدند، به ستوه آمد و پیشرویش تقریباً حین عقبنشینی خرمنها را آتش می

ش را ظاهر در این جنگ طاقتفرسا امپراطور بهترین خصال فرماندهی خوی. رسیدند مرز قحطی و گرسنگی می

کرد؛ در  ها با مردانش شریک بود؛ از جیرة مختصري به قدر جیرة آنها، و حتی کمتر، استفاده می ساخت؛ در سختی
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در میان اسیران او زنان جوان . جنگید گذشت؛ و در همۀ نبردها در صف اول می رفت و از نهرها می گرما پیاده راه می

تحت . داد به آنان دست یازد کرد و به هیچ کس اجازه نمی را حرمت می اما او خلوت آنان  و زیباي ایرانی بودند،

هاي تیسفون پیش راندند و آن را محاصره کردند، اما ناتوانی در تهیۀ خواربار  رهبري شایستۀ او، نیروهایش تا دروازه

و فرمان داد تا به عنوان  شاپور دوم دو تن از نجباي ایران را برگزید، بینیشان را برید،. به عقبنشینی مجبورشان کرد

آن دو اطاعت کردند؛ یولیانوس . فراري به اردوي روم روند و از این ظلم فاحش بنالند و یولیانوس را به بیابان کشانند

خواست  وقتی که می. کیلومتر در بیابانی بی آب و علف پیش رفت 34به آنان اعتماد کرد و با ارتش خود به دنبالشان 

. این حمله دفع شد و ایرانیان گریختند. این دام درآورد، مورد حملۀ نیرویی از ایرانیان واقع شد سربازان خود را از

زوبینی به پهلویش . یولیانوس، بی توجه به زره نداشتن خود، در پیشاپیش سربازان خویش به تعاقب آنان پرداخت

پزشکانش او را آگاه کردند که چند ساعتی . از اسب به زیر افتاد و به چادر برده شد. انداخته شد و جگرش را شکافت

لیبانیوس مدعی بود که زوبین به دست یک فرد مسیحی پرتاب شده است، و بعداً . بیش به پایان عمرش نمانده است

اي را که براي کشتن امپراطور تعیین شده بود مطالبه  هم مشاهده نشد که هیچ کس از سپاهیان ایرانی آن جایزه

که به خاطر خدا و دین «حیان نیز، مانند سوزومن، بر گفتۀ لیبانیوس صحه گذاشتند و آن قاتل را برخی از مسی. کند

به آن سقراط و سنکا ) 363ژوئن  27(آخرین صحنۀ حیات یولیانوس . ستودند» آن عمل دلیرانه را انجام داده بود

  :گوید آمیانوس می. همانند بود

بسیار ! دوستان«: دوستان اندوهگین خود را مخاطب ساخت و گفت یولیانوس، در حالی که در بستر غنوده بود،

بهنگام وقت آن رسیده است که این زندگی را ترك گویم، و شادم از اینکه جان را بنا به خواست طبیعت به آن باز 

ا تمام حاضران گریستند و او، که حتی در آن هنگام هنوز سیطرة خود را حفظ کرده بود، آنان ر …» .گردانم می

مالمت کرد و گفت شایسته نیست در مرگ فرمانروایی که براي یگانگی با آسمان و ستارگان فرا خوانده شده است 

چون این کلمات آنان را ساکت ساخت، او با فیلسوفان ـ ماکسیموس و پریسکوس ـ به بحث بغرنجی . سوگواري کنند

اي آب  خون نفسش را گرفت، و پس از نوشیدن جرعهناگهان زخم پهلویش باز شد، فشار . دربارة منزلت روح پرداخت

 .داشتبه هنگام مرگ سی و دو سال . سرد که خواسته بود بآرامی جان سپرد

ا به این سمت ارتش روم ، که هنوز در خطر بود، فرماندهی الزم داشت، و سرانش یوویانوس، رئیس گارد امپراطوري، ر

امپراطور جدید، با برگرداندن چهار ساتراپ از پنج ساتراپی که دیوکلتیانوس هفتاد سال پیش از ایران . برگزیدند

یوویانوس هیچ کس را تحت پیگرد و آزار قرار نداد، اما فوراً حمایت دولت را از . گرفته بود، با آن کشور صلح کرد

. یحیان انطاکیه با شادمانی عمومی مرگ امپراطور مشرك را جشن گرفتندمس. معابد مشرکان به کلیسا منتقل کرد

باید یازده . مع هذا، اکثر سران پیروزمند مسیحی به مسیحیان سفارش کردند که جفاهاي گذشته را فراموش کنند

  .گذشت تا هلنیسم بتواند بار دیگر فرصتی براي ابراز وجود بیابد قرن می
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فصل دوم

  پیروزي بربرها

325 -476  

  

I  - مرز تهدید شده  

در طول این مرز، امپراطوري روم، متشکل . داد ایران فقط یک بخش از مرز شانزده هزار کیلومتري روم را تشکیل می

از دهها ملت، در هر نقطه و هر لحظه در معرض تهاجم اقوامی بود که تمدن به فسادشان نکشیده بود ولی در ضمن 

ایرانیان خود براي روم مسئلۀ الینحلی بودند؛ آنان از ایام پیشین نیرومندتر . بودند در حسرت استفاده از ثمرات آن

رفتند تا بزودي تقریباً تمام سرزمینی را که داریوش اول هزار سال پیش در تصرف  شدند نه ضعیفتر، چندانکه می می

بینوا بودند؛ در آن زمان حتی با زیستند که بیشتر بدویانی  در باختر ایران اعراب می. داشت دوباره تسخیر کنند

تدبیرترین زمامداران هم از این فکر که روزي این بادیه نشینان تیره روز نیمی از امپراطوري روم و تمام ایران را 

در جنوب ایاالت رومی در افریقا، حبشیها، لیبیاییها، بربرها، نومیدیاییها، و مورها . افتادند تسخیر کنند به خنده می

اسپانیا، . کشیدند با صبر توأم با خشم، انتظار در هم ریختن نیروي نظامی یا قدرت اخالقی امپراطوري را می بودند که،

اش کرده و مایۀ حفاظتش بودند، از لحاظ  در پس کوههاي صعب العبورش، و در پناه دریاهایی که از هر سو احاطه

برد که در قرن چهارم به تصرف ژرمنها، و در  نمیرسید و هیچ کس گمان  امپراطوري روم امن و پایدار به نظر می

گل اکنون از حیث نظم و ثروت، و از لحاظ شعر و نثر التینی، بیش از ایتالیا . سدة هشتم به تملک مسلمانان درآید

دند، از مایۀ مباهات امپراطوري روم بود؛ اما در هر نسلی مجبور بود در برابر توتونها، که زنانشان بارورتر از مزارعشان بو

مستملکۀ روم در بریتانیا نیز مدام در معرض تهدید سکوتها و پیکتها در باختر و شمال، و حمالت . خود دفاع کند

دزدان دریایی نورس و ساکسون در باختر و جنوب بود، و امپراطوري امکان آن را نداشت که بیش از یک پادگان 

کشور اي از کمینگاههاي دزدان دریایی بود، و مردم آن  سواحل نروژ زنجیره. کوچک به دفاع از آن اختصاص دهد

هاي بیگانه را براي پر کردن شکمهاي گرسنه و یا روزهاي  دانستند و چپاول کرانه جنگ را راحت تر از کشاورزي می

کردند که وطن دیرینشان جنوب سوئد و جزایر آن بوده  گوتها ادعا می. پنداشتند فراغت خویش شغل شریفی می

بودند؛ به هر حال، قسمتی از این طایفه به نام ویزگوتها به سوي  اید آنان بومی حوالی رود ویستول میاست؛ ش

در . جنوب، به طرف رود دانوب، و قسمت دیگري به نام اوستورگوتها میان رودهاي دنیستر و دون گسترش یافتند

کردند که بعدها موجب  آرامی زندگی می قلب اروپا، در محدودة میان رودهاي ویستول و دانوب و راین، طوایف بی

تورینگنیها، اهالی بورگونی، آنگلها، : این طوایف عبارت بودند از. تغییر نقشۀ اروپا و تجدید نام ملتهاي آن شدند

نژادي، در برابر این امواج . ساکسونها، جوتها، فریزیاییها، گپیدها، کوادیها، واندالها، آلمانها، سوئبها، لومباردها، و فرانکها

امپراطوري روم جز در بریتانیا هیچ دیوار دفاعیی نداشت، و تنها دژها یا پادگانهاي پراکنده در طول راهها یا رودهایش 

باال بودن میزان زاد و ولد در خارج، و باال بودن سطح زندگی در . ساختند حدود مرزهاي قلمرو آن را مشخص می

از لحاظ [ساخت ـ همان گونه که امروز امریکاي شمالی  ا امري مقدر میداخل آن، مهاجرت یا تجاوز به امپراطوري ر

.چنین وضعی را داراست] مهاجرت خارجیان به آن
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یقیناً قصد رومیان و یونانیان از . خواند شاید احتیاج به کمی تعدیل دارد می» بربر«روایتی که این طوایف ژرمن را 

) varvara(شاید این واژه برادر واژة سانسکریت واروارا . بوده استخواندن آنان ستایش و تمجید ن) barbari(بربر 

به کار ) berber(بود که به معناي هرزه خوي بیفرهنگ است؛ این واژه، با یک تغییر صورت، بار دیگر به شکل بربر 

مدتها . اما تماسی که ژرمنها طی پنج قرن تجارت و جنگ با فرهنگ رومی حاصل کرده بودند بی نتیجه نبود. رفت

اگر فرانکهاي . پیش از قرن چهارم، ژرمنها نوشتن و حکومت کردن طبق قوانین ثابت را از رومیان اقتباس کرده بودند

آنان گرچه  .بودمروونژي را مستثنا سازیم، اخالقیات جنسی آنان بسیار برتر از اخالقیات جنسی یونانیان و رومیان 

فاقد نزاکت و حسن آداب مردم با فرهنگ بودند، اما غالباً رومیان را از رشادت، مهمان نوازي، و شرافتمندي، خود 

آنان نیز بیرحم و ستمگر بودند، اما نه چندان بیش از رومیان؛ شاید حتی برایشان شگفت . ساختند شرمنده می

آنان تا سر حد . دانست را براي گرفتن اعتراف یا شهادت مجاز می نمود که قانون رومی شکنجۀ مردان آزاد می

قشرهاي باالتر تا حدي . آشفتگی فردگرا بودند، حال آنکه رومیان اکنون به نظم اجتماعی و آرامش خو کرده بودند

بودند و التینی نهادند؛ ستیلیکو، ریکیمر، و سایر ژرمنها کامال وارد زندگی فرهنگی روم شده  ادبیات و هنر را ارج می

، و ]به امپراطوري روم[به طور کلی، متجاوزان . برد کرد از آن لذت می نوشتند که سوماخوس اذعان می را چنان می

باالتر از همه گوتها، آن قدر تمدن داشتند که تمدن رومی را باالتر از آن خود شمرند و بیشتر متوجه تحصیل آن 

عی بیش از اجازة ورود به امپراطوري و بهره گرفتن از زمینهاي باشند تا تخریبش؛ مدت دو قرن آنان توق

اگر ما باز هم در طول کتاب به قبایل ژرمن قرنهاي . کردند اش نداشتند، و فعاالنه در دفاع از آن شرکت می بالاستفاده

دمات و ابراز اطالق کنیم، فقط به حکم تسلیم به عادت و سنت است، و آن هم با ذکر این مق» بربر«چهارم و پنجم 

.معذرت

آمیز، و حتی دعوت  گرفت، با مهاجرت صلح در جنوب دانوب و کوههاي آلپ قبایلی که نفوسشان بسرعت فزونی می

آوگوستوس سیاست اسکان بربرها را در داخل مرزهاي امپراطوري آغاز کرده بود . امپراطور، وارد قلمرو روم شده بودند

توانستند تکمیل کنند، پر  ی را، که رومیان نابارور و غیرجنگجو دیگر نمیتا نواحی و صفوف خالی لژیونهاي روم

تا آخر قرن چهارم، ساکنین ایالتهاي بالکان و گل . سازند؛ آورلیوس، آورلیانوس، و پروبوس همین رویه را ادامه دادند

اسی و نظامی در دست خاوري عمدتاً ژرمن شده بودند؛ وضع ارتش روم نیز چنین بود؛ بسیاري از مقامات عالی سی

رومیان . کردند می» بربر«سابقاً امپراطوري روم این عناصر را رومی کرده بود؛ حال این مهاجران رومیان را . توتونها بود

هاي پوستی به سبک بربرها روي آوردند، موي خود را به روش آنان دراز کردند، و برخی از  کم به پوشیدن نیمتنه کم

، 397(شلوار پرداختند و بدین گونه موجب صدور فرمانهاي شدیداللحن امپراطور شدند رومیان حتی به پوشیدن 

نو،  –قبایل شیونگ . هاي مغولی دوردست مایه گرفت فکر حملۀ بزرگ به قلمرو امپراطوري روم اصال از جلگه). 416

طقۀ شمال دریاچۀ بالخاش و دریاي در قرن سوم میالدي من اي از نژاد تورانی بودند، نو، یا هونها، که شاخه –یا هیونگ 

  .به گفتۀ جوردانس، سالح عمدة آنان قیافه و هیئت جسمانیشان بود. آرال را اشغال کردند

انداختند، حتی کسانی که شاید در جنگجویی دست کمی از  با وجنات ترسناك خود هراسی عظیم در دل همه می

ر بدریختی که به تودة گوشتی بیشکل مانند بود، و با آن گون رعب آورشان، با س با آن چهرة تیره. آنان نداشتند

نسبت به فرزندان . شدند دشمنان از وحشت پا به فرار گذارند چشمان ریزي که به تنگی سوراخ سوزن بود باعث می

ر هاي اوالد ذکور خود را پیش از آنکه لب به شیر باز کنند با شمشی خود از همان بدو تولد بیرحم هستند، زیرا گونه

آورند و به جاي آن نشانۀ زخم  از این رو دیگر ریش در نمی. برند تا تحمل زخم را از همان ابتدا به آنها بیاموزند می
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قامتشان کوتاه است و حرکاتشان چابک؛ سوارکارانی ماهرند و در استفاده از تیر و کمان قابل؛ . شمشیر دارند

  . فرط غرور چون خدنگ استهایی پهن دارند و گردنی محکم که همواره از  شانه

آنان که بر اثر . »کشورشان پشت اسب است«المثلی،  بنا به ضرب. جنگ صنعتشان بود و گاوچرانی تفریحشان

، مسلح به تیر 355بیحاصلی زمینهایشان و فشار دشمنان شرقیشان از سرزمین خود رانده شده بودند، در حدود سال 

ون روسیه پیشروي کردند، بر آالنها پیروز شدند و آنها را در خود مستحیل و کمان، و مجهز به دلیري و سرعت، به در

ارماناریک، پادشاه صد . و در اوکرائین به اوستروگوتهاي تقریباً متمدن هجوم بردند) 372؟(ساختند؛ از ولگا گذشتند 

بخشی از اوستروگوتها . شتسالۀ اوستروگوتها، با دالوري جنگید، اما شکست خورد و مرد، و یا به قول بعضی خود را ک

یک . تسلیم شدند و به هونها پیوستند؛ بخشی از آنها به مغرب، به خاك ویزیگوتها در شمال رود دانوب، گریختند

ارتش ویزیگوتها در کرانۀ رود دنیستر با هونهاي مهاجم مصاف داد و مغلوب شد؛ باقیماندگان این ارتش از مقامات 

امپراطور والنس پیام فرستاد که . ور از رود و سکونت در موئسیا و تراکیا را کردندرومی در ساحل دانوب تقاضاي عب

مشروط برآنکه اسلحۀ خود را تسلیم کنند و جوانان خویش را به عنوان گروگان   شود، تقاضاي آنان اجابت می

اطوري قرار گرفتند؛ ویزیگوتها از دانوب گذشتند و مورد غارت بیشرمانۀ صاحبمنصبان و سپاهیان امپر. واگذارند

اي کالن، اجازه یافتند که  دختران و پسرانشان به بردگی رومیان شهوتران درآمدند؛ اما مهاجران، با دادن رشوه

شد، چندانکه گوتهاي گرسنه مجبور  خواربار به قیمت بسیار گزافی به آنان فروخته می. سالحهاي خود را نگاه دارند

گوتها ناچار شدند، براي  کیلو نقره یا یک برده بدهند؛ سرانجام، 4,5قرص نان،  بودند در ازاي یک تکه گوشت یا یک

هایی از شورش در ایشان پدیدار شد،  هنگامی که نشانه. رهایی از گرسنگی ، کودکان خویش را به بردگی بدهند

ریخت و گوتهاي ناامید فریتیگرن گ. سردار رومیان پیشواي آنان، فریتیگرن، را به ضیافتی خواند و قصد کشتن او کرد

آنان غارت کردند و سوزاندند و کشتند، تا آنجا که گرسنگی و خشمشان تمام تراکیا . و ناراضی را به جنگ برانگیخت

والنس از شرق به سوي گوتها شتافت و با سپاه ضعیفش، که بیشتر از بربرهایی تشکیل . اي مبدل کرد را به بیغوله

نتیجۀ این نبرد، به قول ). 378(هاي آدریانوپل با آنها مصاف داد  ند، در جلگهشد که در خدمت ارتش روم بود می

. »به رومیان وارد شده بود) سال پیش از آن 594(فاجعه آمیزترین شکستی بود که از زمان نبرد کاناي «آمیانوس 

سواره نظام بر فن رو به  سواره نظام گوتها بر پیاده نظام چیره شد، و از آن پس تا قرن چهاردهم ستراتژي و تاکتیک

اي را که او  دو سوم ارتش روم به هالکت رسید، خود والنس سخت مجروح شد؛ گوتها کلبه. زوال جنگ حکمفرما بود

گوتهاي پیروزمند رو . هاي آتش جان سپردند در آن پناه گرفته بود آتش زدند، و امپراطور و مالزمانش در میان شعله

انستند در تشکیالت دفاعی شهر، که از طرف دومینیکا ـ بیوة والنس ـ سازمان یافته بود، به قسطنطنیه آوردند، اما نتو

ویزیگوتها، که اکنون اوستروگوتها و هونها هم، پس از گذشتن از دانوب بیدفاع، به آنها پیوسته بودند، . رسوخ کنند

.کردند تمامی بالکان را، از دریاي سیاه تا مرزهاي ایتالیا، با خیال آسوده تطاول

II    -  408-364 :امپراطوران نجاتبخش

پس از مرگ یوویانوس، ارتش و سنا سلطنت را به . در این بحران، امپراطوري روم باز هم فرمانروایان الیقی بارآورد

وي با موافقت مجلس سنا . والنتینیانوس سپرده بودند، که سربازي بود ساده و خشن، با خصالی شبیه وسپاسیانوس

هتر خود، والنس، را به عنوان آوگوستوس و امپراطور به فرمانروایی بر شرق منصوب کرده و خود امپراطوري برادر ک

وي مرزهاي ایتالیا و گل را دوباره مستحکم ساخت، ارتش را نیرومند و با . ظاهراً خطرناکتر غرب را برگزیده بود

از پایتخت خویش در میالن فرامینی مبنی بر . راند انضباط کرد، و ژرمنهاي متجاوز را دوباره به آن سوي راین عقب
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ها، بسط معالجات پزشکی دولتی در رم، تقلیل مالیاتها، اصالح مسکوکات تقلیل  کشی، تأسیس دانشکده منع کودك

او نقایص و ضعفهایی . ارزش یافته، جلوگیري از فساد سیاسی، و اعالم آزادي عقیده و عبادت براي عموم صادر کرد

؛ نسبت به دشمنان ستمگر و بیرحم بود؛ و اگر گفتۀ سوکراتس تاریخنویس را باور کنیم، دوگانی را قانونی نیز داشت

کرد تا مجوزي داشته باشد براي ازدواج با یوستینا، دختري که شرح سخاوتمندانۀ زیباییش را از دهان همسر خود 

پسرش، گراتیانوس، . رفت اي به شمار می جعهبراي روم فا) 375(مع هذا، مرگ زودرس والنتینیانوس . شنیده بود

حکومت او بر امپراطوري غرب را به میراث برد و یک یا دو سال به رسم پدر زندگی کرد، سپس به خوشگذرانی و 

شکارورزي پرداخت و زمام دولت را به صاحبمنصبان فاسدي واگذاشت که به هر شغل و هر حکمی چوب حراج 

یموس سلطنت او را برانداخت و به ایتالیا تجاوز کرد تا جانشین و نابرادري گراتیانوس، سرداري به نام ماکس. زدند می

والنتینیانوس دوم، را خلع کند و خود به جاي او نشیند؛ اما امپراطور جدید شرق، تئودوسیوس اول کبیر، به سوي 

 ).388(خت سلطنت مستقر ساخت مغرب پیش راند، آن غاصب را مغلوب کرد، و والنتینیانوس جوان را در میالن بر ت

در اسپانیا، بریتانیا، و تراکیا لیاقت خود را در فرماندهی بروز داده بود، گوتهاي فاتح را . تئودوسیوس اسپانیایی بود

ترغیب کرده بود که به جاي جنگیدن با ارتش او به آن بپیوندند؛ با هر گونه خردمندي، جز رواداري دینی، بر ایاالت 

رده بود؛ و نیمی از جهان به او که وجنات نیکو و ابهت شاهوار، زودخشمی و زود رحمی، و پاکی در شرقی حکومت ک

هنگامی که زمستان را در . نگریست قانونگذاري و پایداري در اصیل آیینی را یکجا جمع داشت، با احترام و اعجاب می

فرماندار آنجا، که بوتریک . شد مان زیاد دیده میگذراند، اغتشاشی در تسالونیکا رخ داد که نظایرش در آن ز میالن می

. اهالی شهر خواستار آزادي وي شدند. اش زندانی کرده بود نام داشت، گردونه ران محبوبی را به جرم فجور مفتضحانه

و  .بوتریک از اجابت این تقاضا دریغ ورزید؛ مردم بر پادگان او چیره شدند، او و کارگزارانش را کشتند و مثله کردند

خبر این شورش ناگهانی . ها به نمایش گذاردند آنان را به منزلۀ عالیم پیروزي در کوچه  اندامهاي بریده شدة

مردم براي تماشاي . او فرمانهایی محرمانه مبنی بر مجازات تمامی اهالی شهر فرستاد. تئودوسیوس را به خشم آورد

آنان ریختند و هفت هزار مرد و  بال پنهان شده بودند، بر سربازیهاي ورزشی به هیپودروم دعوت شدند؛ سربازان، که ق

.تئودوسیوس فرمان دیگري براي تخفیف مجازات فرستاد، اما بس دیر شده بود). 390(زن و کودك را کشتند 

جهان مسیحی از این انتقام وحشیانه به هیجان آمد؛ قدیس آمبروسیوس، که اسقفیۀ میالن را با تقواي شدید 

تواند مراسم قداس را در حضور او به جاي آورد، مگر آنکه  کرد، به امپراطور نوشت که وي دیگر نمی ه میمسیحی ادار

خواست حیثیت مقام  خود نادم بود، نمی  امپراطور، گرچه باطناً از کردة. مردم از جنایت خود استغفار کند او نزد همۀ 

. راه بر او بست  ي جامع شود، ولی آمبروسیوس شخصاًکوشید تا وارد کلیسا. خویش را در انظار عموم خوار سازد

ها کوشش بیهوده تسلیم شد؛ نشانهاي امپراطوري را از جامۀ خود برگرفت؛ مانند یک تایب  تئودوسیوس پس از هفته

این واقعه یک فتح و شکست تاریخی در ). 390(خاضع، وارد کلیسا شد و از خدا تمنا کرد که گناهانش را ببخشاید 

هنگامی که تئودوسیوس به قسطنطینه بازگشت، والنتینیانوس دوم، که جوانی بیست  .ان کلیسا و دولت بودجنگ می

کفایت خود  کاردارانش او را فریفتند و امور را در کف بی. ساله بود، از عهدة حل مسائلی که دچارشان بود برنیامد

رت امپراطوري را به دست گرفت؛ والنتینیانوس رئیس قواي چریک او، آربوگاست، مشرك فرانکی، در گل قد. گرفتند

» شاه تراشان«آربوگاست، که سرسلسلۀ ). 392(کشته شد  وقتی به وین رفت تا بر حق سلطنت خویش پاي فشارد،

ائوگنیوس مسیحی بود، اما . دانشپژوه مالیم و ضعیف النفسی به نام ائوگنیوس را به امپراطوري غرب برگزید  بربر بود،

هاي مشرك در ایتالیا انس و الفت داشت که آمبروسیوس ترسید مبادا این یکی نیز یولیانوس دیگري  رقهچندان با ف

تئودوسیوس با سپاهی متشکل از گوتها، آالنها، قفقازیها، ایبریها، و هونها دوباره راه غرب در پیش گرفت . از آب درآید
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یکی گایناس گوت بود که بعدها قسطنطنیه را فتح کرد،  در میان سردارانش. تا شرعیات و اصالت آیین را باز گرداند

در یک نبرد دو روزه در نزدیکی . یکی ستیلیکوي واندال که از رم دفاع کرد، و دیگر آالریک گوت که آن را تاراج کرد

؛ ائوگنیوس توسط سربازان خود تسلیم شد و به قتل رسید؛ )394(آکویلیا، آربوگاست و ائوگنیوس شکست خوردند 

تئودوسیوس پسر یازدهسالۀ خود، هونوریوس، را احضار کرد و او را به امپراطوري غرب . بوگاست خودکشی کردآر

آنگاه، فرسوده از نبردهاي خود، . برگزید و پسر هجدهسالۀ خود، آرکادیوس، را شریک خود در امپراطوري شرق کرد

راطوریی که او بارها اتحادش را تجدید کرده بود امپ). 395(به سن پنجاهسالگی، چشم از جهان فرو بست   در میالن،

پسران تئودوسیوس مردان  .دوباره منقسم شد و، جز مدت کمی در سلطنت یوستینیانوس، دیگر هرگز وحدت نیافت

گرچه اخالقشان تقریباً همان قدر عالی بود که . ضعیف زن صفتی بودند که در امن و امان نازپرورده شده بودند

رهبري کشور در طوفان حوادث نداشتند، و بزودي زمام امور و ادارة سیاست را به وزیران خود نیاتشان، لیاقت 

، این واندال اشرافی 398در . در شرق به روفینوس فاسد و بخیل، و در غرب به ستیلیکوي توانا اما القید: سپردند

راطور فعلی و پدر بزرگ امپراطور آینده ترتیب ازدواج دخترش ماریا را با هونوریوس داد، به این امید که پدرزن امپ

اي نداشت؛ وقت خود را با مهر بسیار  اما هونوریوس همان طور که از قید عقل آزاد بود، از میل جنسی نیز بهره. باشد

  . پس از آنکه ده سال همسر او بود، دوشیزه درگذشت کرد، و ماریا، صرف تغذیۀ ماکیان امپراطوري می

اي پرداخت کرده  لشکرکشیهاي خود استخدام کرده و بدیشان، به عنوان متفق، اعانۀ ساالنه تئودوسیوس گوتها را در

جانشین او از دادن این اعانه دریغ ورزید، و ستیلیکو سربازان گوت خود را . و بدین ترتیب آرامشان ساخته بود

ریک، هر دو را با مهارتی برتر از آن جنگجویان بیکار در پی پول و حادثه بودند، و پیشواي جدیدشان، آال. مرخص کرد

سیاست و هنر جنگی رومیان براي آنان فراهم کرد؛ از اتباع خود پرسید که چرا گوتهاي مغرور و نیرومند باید مزدور 

رومیان و یونانیان فرسوده و عاجز باشند، چرا نباید، با سود جستن از دالوري و سالحهاي خود، از امپراطوري رو به 

براي خود منتزع سازند؟ در همان سال مرگ تئودوسیوس، آالریک تقریباً تمام گوتهاي تراکیا را به  زوال سرزمینی

یونان هدایت کرد، از تنگۀ ترموپیل بالمانع گذشت، در راه خویش همۀ مردانی راکه سنشان براي عملیات جنگی 

را در الئوسیس ویران نمود، و آتن را فقط مناسب بود کشت، زنان را به اسارت برد، پلوپونز را غارت کرد، معبد دمتر 

ستیلیکو به نجات ). 396(اي برابر با قسمت اعظم ثروت منقول شهر از این غارت مستثنا کرد  در ازاي دریافت فدیه

یونان شتافت، اما بس دیر؛ گوتها را در موضع غیر قابل دفاعی گیر انداخت، ولی چون وقوع آشوبی در افریقا 

آالریک با آرکادیوس، که به وي رخصت داد اتباعش را . کرد، با آنان عقد صلح بست ب ایجاب میبازگشتش را به غر

  .مدت چهار سال صلح در امپراطوري حکمفرما بود. در اپیروس سکنا دهد، و پیمان اتحاد امضا کرد

اي در  طابهاي، که نیمی اسقف مسیحی و نیمی فیلسوف مشرك بود، در خ در آن سالها بود که سونسیوس کورنه

اي را که پیش پاي یونان و روم  محضر دربار تجملدوست آرکادیوس در قسطنطنیه، با وضوح و فصاحت، راههاي چاره

پرسید که اگر مردم همچنان از رفتن به خدمت نظام اجتناب کنند و دفاع کشورشان  قرار داشت تشریح کرد، وي می

تواند  یۀ تهدید امپراطوري هستند واگذارند، امپراطوري چگونه میرا به مزدوران استخدام شده از اقوامی که خود ما

دوام یابد؟ و پیشنهاد کرد که به تناسایی و تجمل پایان داده شود و، از طریق نامنویسی داوطلبانه یا نظام اجباري، 

وس خواست ارتشی از شارمندان تشکیل شود که به خاطر حفظ کشور و آزادي بجنگد، آنگاه از آرکادیوس و هونوری

که به پا خیزند، اقوام جسور را در داخل امپراطوري سخت بکوبند و آنان را به کنامهاي خود در آن سوي دریاي سیاه، 

درباریان خطابۀ سونسیوس را به عنوان نطقی فصیح و روان ستودند و به سور و سرور معمول . دانوب، و راین برانند
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ه سازان اپیروس را مجبور کرد که براي جنگجویانش مقدار زیادي نیزه، آالریک اسلح  در این ضمن،. خود بازگشتند

.شمشیر، خود، و سپر بسازند

هزاران تن به میالن و راونا . ، آالریک به ایتالیا حمله برد و در سر راه خود همه چیز را غارت کرد401در سال 

ي آوردند، و اغنیا هر آنچه اموال منقول پناهنده شدند و سپس به رم گریختند، کشاورزان به شهرهاي بارودار رو

ستیلیکو ایاالت را از پادگانهایشان خالی . وار آهنگ جزایر کرس، ساردنی، و سیسیل کردند داشتند برگرفتند و دیوانه

کرد تا ارتشی فراهم آورد که توانایی ایستادگی در برابر سیل حملۀ گوتها را داشته باشد؛ در بامداد عید قیام مسیح، 

، هنگامی که گوتها از غارت دست شسته و به عبادت مشغول بودند، در پولنتیا بر آنها تاخت، و نبردي 402سال به 

حفاظ  اي تهدیدآمیز راه شهر بی میان دو طرف در گرفت که نتیجۀ آن نامعلوم بود؛ آالریک عقب نشست، اما به گونه

  .تخلیۀ ایتالیا ترغیب کردرم را در پیش گرفت؛ و فقط رشوة هنگفت هونوریوس او را به 

در جستجوي محل . به محض نزدیک شدن آالریک به میالن، امپراطور ترسو به فکر انتقال پایتخت خود به گل افتاد

هایش از جانب زمین و سواحل کم عمقش از سوي دریا آن را غیرقابل نفوذ  امنی برآمد و راونا را، که باتالقها و دریاچه

نفري مرکب از آالنها و  200,000اما وقتی سردار بربر، راداگایسوس، با یک ارتش . افتساخت، مناسب منظور ی می

کوادیها و اوستروگوتها و واندالها، از آلپ گذشت و به شهر رو به رشد فلورانس حمله کرد، پایتخت جدید نیز مانند 

نشان داد؛ آن سپاه عظیم متشکل از ستیلیکو یک بار دیگر مهارت خود را در فرماندهی . پایتخت قدیم به لرزه افتاد

ایتالیا دگربار نفسی . افراد چندین قوم را با نفراتی اندك مغلوب کرد، و راداگایسوس را با زنجیر نزد هونوریوس آورد

براحتی کشید، و دربار امپراطوري، با اشراف و شاهزاده خانمها و اسقفان و خواجگان و سردارانش، تجمل بازي و فساد 

  .اي خود را از سر گرفته و دسیسه

اعتنایی آشکار  اعتماد بود؛ او از اینکه آن سردار بزرگ با بی برد و به او بی اولومپیوس، صدراعظم، بر ستیلیکو رشک می

کرد که در او همدلی نهانی یک ژرمن متجاوز  گذاشت تا آالریک هر بار از مهلکه بگریزد، نفرت داشت و فکر می می

هایی که به تحریض ستیلیکو به آالریک پرداخته یا وعده داده شده بود اعتراض  به رشوهدیگر وجود دارد؛ نسبت 

هونوریوس در عزل مردي که مدت بیست و سه سال ارتشهاي روم را به فتح رهنمون شده و غرب را نجات . کرد می

د پسر خود را به تخت خواه داده بود تردید داشت؛ اما وقتی اولومپیوس از ستیلیکو سعایت کرد و گفت که او می

اولومپیوس فوراً یک جوخه سرباز فرستاد تا فرمان او . سلطنت نشاند، آن جوان ترسو با قتل سردار خود موافقت کرد

خواستند مقاومت کنند، اما او آنان را منع کرد و گردن خویش به شمشیر عرضه داشت  یاران ستیلیکو می. را اجرا کند

  .وباره وارد ایتالیا شدچند ماه بعد آالریک د ).408(

III  - اي از ایتالیا تاریخچه  

در اواخر قرن چهارم، امپراطوري روم غربی از لحاظ استعال و انحطاط ، زایندگی و سترونی ادبی، شکوه سیاسی و 

از . کرد رفت و سیادت ایتالیا را از هر حیث تهدید می گل رو به سعادت می. انحطاط نظامی وضع بغرنجی داشت

تقریباً هفتاد میلیونی امپراطوري، بیست میلیون تن یا بیشتر اهل گل بودند، و حال آنکه نفوس ایتالیایی جمعیت 

گفتند؛ خود رم از  شد؛ بقیه بیشتر شرقیانی بودند که به زبان یونانی سخن می مشکل به شش میلیون نفر بالغ می

شرق زیسته بود، همان گونه که اروپاي نوین تا زمانی رم به برکت . م شهري بود از لحاظ نژادي شرقی ق 100سال 
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زیست؛ لژیونهاي رومی محصوالت و فلزات قیمتی چندین  اواسط قرن بیستم از برکت فتوحات و مستعمرات خود می

حال دوران فتح به پایان رسیده و روزگار شکست آغاز . ایالت را به کاخها و صندوقهاي هم میهنان خود کشانده بودند

بایست به منابع انسانی و مادي خود متکی باشد؛ و این منابع، به واسطۀ محدودیت تشکیل  تالیا ناگزیر میای. شده بود

صنعت هرگز در آن . خانواده، قحطی، بیماریهاي همه گیر، مالیات، تبذیر، و جنگ، به طرز خطرناکی تقلیل یافته بود

توانست معاش  رفت، دیگر نمی رق و غرب از دست میشبه جزیرة طفیلی رشد نکرده بود، و حال که بازارهاي آن در ش

هاي  اتحادیه. کردند، تأمین کند ها درآمد ناچیزي تحصیل می شهرنشیان را، که بیشترشان با کار در دکانها و خانه

تجارت . بردند رنج می اصناف از ناتوانی خود در فروش رأي در حکومتی سلطنتی که رأي گیري در آن امري نادر بود، 

شد، و شاهراههاي قدیمی، گرچه کیفیت بهتري از تمام شاهراههاي دیگري  رفت، راهزنی زیاد می لی از میان میداخ

  .رفتند که تا پیش از قرن نوزدهم ساخته شد داشتند، رو به ویرانی می

صادي و دادند، اکنون در نتیجۀ انحطاط اقت طبقات متوسط، که سابقاً ستون زندگی شهري را در ایتالیا تشکیل می

هر مالداري مشمول مالیاتی روزافزون بود که صرف نگاهداري یک دستگاه اداري رو . استثمار پولی از پا درافتاده بودند

شمارة کسانی که از «کردند که  هجوگویان شکوه می. اش فقط تحصیل مالیات بود شد که کار عمده به توسعه می

فساد مالی قسمت عمدة » .سازند ت که با پول خود آن را پر میکنند بیش از آن کسانی اس خزانۀ کشور ارتزاق می

. بلعید؛ قوانین بیشمار براي کشف و مجازات اختالس و سوءاستفاده از عواید و اموال دولتی وضع شد مالیاتها را می

دریافت کرده ستاندند، و آنچه را که اضافه بر مأخذ  بسیاري از مأموران بیش از حد قانونی از کم بضاعتان مالیات می

امپراطوران . کردند ریختند؛ در عوض، با گرفتن رشوه، بار مالیاتی اغنیا را سبک می بودند به جیب خود می

اي در تحصیل مالیات برقرار سازند تا اتباع خود را از دغلبازي محصالن مصون دارند؛  کوشیدند تا رسم عادالنه می

نسوب کرد تا از شارمندان در برابر چپاول این سوسکپتورس م» مدافع شهر«والنتینیانوس اول در هر شهر یک 

مع هذا، اگر گفتۀ . دفاع کند؛ و هونوریوس مالیات شهرهایی را که در مضیقۀ مالی بودند بخشود) محصلین مالیاتی(

هنر مالیات گذشتند تا در قلمرو پادشاهان بربر، که هنوز کامال به  سالویانوس را بپذیریم، برخی از شارمندان از مرز می

تحت » .رسیدند عمال خزانه وحشتناکتر از دشمن به نظر می«ستانی آشنا نشده بودند، زندگی کنند؛ زیرا به قول او 

هزاران ایکر زمین مزروعی ناکاشته ماند، و در . این شرایط، انگیزة تولید مثل از میان رفت و از جمعیت کاسته شد

با ثروت باقیماندة شهرها دست به دست هم داد و موجبات جلب  نتیجه یک فضاي خالی اقتصادي پدید آمد که

توانستند مالیاتهاي خود را بپردازند،  بسیاري از دهقانان صاحب زمینی که نمی. بربرهاي تشنه به زمین را فراهم کرد

رومند واگذاشتند و هاي خود دفاع کنند، زمینهاي خود را به مالکان ثروتمند یا نی یا در برابر تجاوز و غارتگري از خانه

به رعیتی آنان درآمدند؛ آنان تعهد کردند که قسمتی از محصول، کار، و وقت خود را در اختیار آنان گذارند و در 

بدین گونه، ایتالیا، که هرگز فئودالیسم کامل در آن راه . عوض معاش و حفاظتشان در صلح و جنگ تأمین شود

در همان زمان، فرایندي مشابه . که مقدمات فئودالیسم را فراهم ساختنددر شمار نخستین کشورهایی درآمد   نیافت،

  .در مصر، افریقا، و گل نیز در حال شکل گرفتن بود

تواند با دستمزد، مواجب، یا سود متغیر  در یک تمدن پیشرفته هیچ چیز نمی. گذاشت بردگی بتدریج رو به زوال می

از . داري فقط وقتی صرفه داشت که برده ارزان و فراوان بود برده. ري کنداي اقتصادي براب مردان آزاد به عنوان انگیزه

انسانی پیروزیهاي خود را به روم آورند، بهاي برده باال رفته بود؛ » هاي میوه«وقتی که لژیونهاي رومی دیگر نتوانستند 

بایست از  داران می برده توانستند فرار کنند، و ضمناً به عالوه، چون حکومت ضعیف شده بود، بردگان بآسانی می

رفت،  به همان نسبت که قیمت برده باال می. بردگان خود در زمان بیماري و پیري آنان مراقبت به عمل آورند
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کردند؛  داران با پیش گرفتن رویۀ بهتري با آنان، در حقیقت از پولی که در بهایشان پرداخته بودند حفاظت می برده

توانستند از قدرت قانون براي  قدرت مرگ و حیات مملوکان خود را داشتند، می مع هذا، صاحبان برده تا حدودي

هاي فراري استفاده کنند، و امیال جنسی خود را با نر و مادة آنان، هر طور که طبع دو جنس  دستگیر ساختن برده

در «: کند  وانی یاد میپاولینوس پالیی چنین با تحسین از پاکدامنی خود در ج. کرد، فرو نشانند گرایشان اقتضا می

و خود را با عشق  …هرگز عشق یک زن آزاد را نپذیرفتم  …کردم  آن هنگام من امیال خود را بسیار محدود می

کردند  بیشتر ثروتمندان اکنون در ویالهاي روستایی خود زندگی می» .ساختم ام بودند خرسند می کنیزانی که در خانه

آن شهر بزرگ . شد مع هذا، هنوز قسمت اعظم مکنت ایتالیا به رم کشانده می. مانندتا از غوغا و ازدحام شهر در امان 

عالوه . رفت دید، اما همچنان کانون اجتماعی و عقلی غرب به شمار می دیگر پایتخت نبود و کمتر امپراطور به خود می

ند قدیم کاست موروثی نبود، بلکه بر این، رم مرکز عمدة آریستوکراسی جدید ایتالیا نیز بود ـ این آریستوکراسی مان

گرچه . شدند اي عدة جدیدي براساس میزان دارایی ملکی از سوي امپراطوران به عضویت آن برگزیده می به طور دوره

. زیستند سنا کمی از حیثیت، و مقدار زیادي از قدرت خود را از دست داده بود، سناتوران هنوز با شکوه و جالل می

با شایستگی اشغال، و مخارج بازیهاي قهرمانی عمومی را از بودجۀ خصوصی خود تأمین  مقامات مهم اداري را

دالر  400.000هایشان انباشته بود از خدمتکاران و وسایل گرانقیمت؛ فرشی در خانۀ یکی از سناتوران  خانه. کردند می

زندگی شاهوار، یعنی فعالیتهاي هاي سوماخوس و سیدونیوس و اشعار کالودیانوس جانب زیباتر آن  نامه. ارزید می

اجتماعی و فرهنگی، خدمت صمیمانه به کشور، دوستی خوشخویانه، وفاداري زناشویی، و لطف مهر پدري، را آشکار 

.کنند می

کتاب . کند در قرن پنجم کشیشی از اهالی مارسی تصویري نه بدین حد جذاب از اوضاع ایتالیا و گل رسم می

کند که موجب تدوین مدینۀ  از همان مسائلی بحث می) م 450حدود (حکومت االهی سالویانوس به نام در باب 

االهی آوگوستینوس و تاریخ علیه مشرکان اوروسیوس شد ـ یعنی این سؤال که چگونه بدبختیهاي ناشی از تجاوزات 

رنجها مجازاتی است این «: توان با عنایت االهی سازش داد؟ سالویانوس به این پرسش چنین پاسخ داد بربرها را می

گوید که فشاري چنین  وي با اطمینان می» .براي استثمار اقتصادي، فساد سیاسی، و فجور اخالقی جهان رومی

شود؛ قلب یک تن بربر از دل یک نفر رومی رئوفتر  بیرحمانه از سوي اغنیا بر فقیران در میان بربرها هم یافت نمی

کردند تا در قلمرو بربرها زندگی  نقلیه پیدا کنند، گروه گروه مهاجرت می توانستند وسیلۀ است؛ و بینوایان، اگر می

در امپراطوري روم فقیر و غنی، مشرك و مسیحی در منجالبی از فساد اخالق «: گوید این معلم اخالق به ما می. کنند

دارند، و فضیلت و تقوا  اند که در تاریخ سابقه ندارد؛ زنا و میخواري گناهان متداولی هستند که بس رواج فرو رفته

این تاسیت » .خوانند اند، و نام مسیح حشو کفرآمیزي است در میان کسانی که او را خدا می اسباب شوخی و مسخره

سالمت و نیرو و دلیري ژرمنها، زهد سادة مسیحیت آنان، رفتار مالیم آنان با رومیان مغلوب، وفاداري «: گوید ثانی می

شتنداریشان پیش از زناشویی و اخالصشان در زناشویی درست نقطۀ مقابل احوال و آنان نسبت به یکدیگر، خوی

هایی که تقریباً در هر  گایسریک، سرکردة واندالها، پس از تسخیر کارتاژ مسیحی، از روسپیخانه. اخالق رومیان است

اد که بین زناشویی و هاي فساد را بست و به روسپیان اختیار د گوشۀ شهر وجود داشت به شگفت آمد؛ آن بیغوله

دنیاي رومی از لحاظ مادي رو به انحطاط است، از جهت معنوي نیز تمام فضایل اخالقی . تبعید یکی را انتخاب کنند

سالویانوس » این بزدالن چگونه امید بقا دارند؟. را از دست داده و دفاع خود را به اجنبیان مزدور واگذاشته است

امپراطوري روم یا مرده است یا نفسهاي آخر را   در این اوج تجمل و سرگرمی،«: دده سخنان خود را چنین پایان می

. آمیز؛ فصاحت بندرت با دقت همراه است و البته اغراق این تصویر سهمگینی است،» .میرد خندد و می می: کشد می
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به فسق، بدبختی، سیاست  شک در آن زمان نیز، مانند حال، تقوا با فروتنی خود را پنهان ساخته بود و میدان را بی

دهد؛  اي با همان اهداف اخالقی به دست می آوگوستینوس نیز تقریباً یک چنین تصویر تیره. بازي، و جنایت داده بود

نمایانند، غالباً  ها زیباییهاي عریان خود را می هایی که در تماشاخانه کند که کلیساها در رقابت با رقاصه وي شکوه می

ایشهاي ورزشی هنور با کشتار محکومان و اسیران جنگی توأم بود تا روز خوشی براي مردم فراهم نم. مانند خالی می

او . توانیم ستمی را که مالزم آنها بود به گمان دریابیم یکی از این نمایشها ما می از گفتۀ سوماخوس دربارة . آید

بیست و نه گالدیاتور ساکسون، که بنا بود  دالر خرج کرد، اما 900.000نویسد که براي آن نمایش مبلغی معادل  می

در یک خودکشی دسته جمعی، یکدیگر را خفه  در میدان مسابقه بجنگند، او را فریفتند و پیش از آغاز مسابقه، 

هاي گالدیاتوري، شصت و چهار روز به  روز در سال تعطیل بود، ده روز آن به مسابقه 175در روم قرن چهارم . کردند

بربرها از شهوت رومیان براي تماشاي نبرد دیگران سود جستند و . ی، و بقیه به تئاتر اختصاص داشتنمایشهاي سیرک

در . هاي میدانی یا سیرکی بودند، بر آنها حمله بردند هنگامی که مردم کارتاژ و انطاکیه و تریر غرق تماشاي مسابقه

خونریزي تازه آغاز شده . لیکو در پولنتیا اجرا شدگالدیاتوري در روم به افتخار فتح مشکوك ستی یک برنامۀ 404سال 

بود که یکی از راهبان کلیساي شرق به نام تلماخوس از جایگاه تماشاگران به میان میدان جست و طلب کرد که رزم 

تماشاگران خشمگین او را چندان سنگباران کردند که مرد؛ اما امپراطور هونوریوس، که از این صحنه به . موقوف شود

و در آن   ادامه یافت، 549هاي سیرکی تا   مسابقه .ساختان آمده بود، طی فرمانی بازیهاي گالدیاتوري را ممنوع هیج

  .سال، به واسطۀ تهی شدن ثروت شهر در جنگ با گوتها، موقوف شد

موسیقی سرآمد تمام هنرها . چنان عصر پرفعالیتی به خود ندیده بود از لحاظ فرهنگی، روم از زمان پلینی و تاسیت

ها را به گورستان  کتابخانه«کند که موسیقی فلسفه را از صحنه خارج ساخته و  بود؛ آمیانوس مارکلینوس شکوه می

مدارس متعدد . دهد و لیرهایی به بزرگی یک ارابه به دست می ؛ او وصفی از ارگهاي آبی غول آسا، »تبدیل کرده است

دانشگاههایی که استادانشان . بودند، و به قول سوماخوس هر کس فرصت داشت تا استعدادهاي خود را پرورش دهد

گرفتند به دانشجویانی که از همۀ ایاالت غربی بدانجا آمده بودند دستور زبان، علم معانی بیان،  از دولت مواجب می

با  که در همان زمان بربرها، که از هر سو امپراطوري را احاطه کرده بودند، دادند، در حالی  ادبیات، و فلسفه تعلیم می

هر تمدنی میوة درخت تناور توحش است و چون از ساقۀ آن درخت فاصلۀ . آموختند صبر و دقت فنون جنگی را می

.افتد فرو می  بسیار یافت،

. انطاکی وارد این شهر یک میلیون نفري شدیک اصیلزادة یونانی ـ سوري به نام آمیانوس مارکلینوس  365در سال 

النهرین، در دستگاه نظامی اورسیکینوس؛ و در جنگهاي کنستانتیوس،  این مرد خوش پیکر سابقاً سربازي بود در بین

تجربۀ فراوان از زندگی   یولیانوس، و یوویانوس فعاالنه شرکت جسته بود؛ و پیش از آنکه دست به کار نوشتن زند،

چون دوران صلح در شرق در رسید، به رم آمد و تصمیم گرفت که، با نوشتن تاریخ امپراطوري از نروا . دکسب کرده بو

وي مانند یک آلمانی که به زبان فرانسه چیز بنویسد، التینی را به . تا والنس، تألیفات لیویوس و تاسیت را تکمیل کند

آشکارا به شرك . و مدتی دراز به یونانی سخن گفته بودنوشت؛ آثار تاسیت را بسیار خوانده  سبکی مغلق و بغرنج می

کرد؛ اما با اینهمه معموال  داد، تحقیر می ستود؛ و تجمل را، که به استفان روم نسبت می ایمان داشت؛ یولیانوس را می

میک کرد، و یولیانوس را به خاطر محدود کردن آزادي آکاد هاي مسیحیت را تحسین می بیطرف بود، بسیاري از جنبه

او چندانکه وقت یک سرباز » .سکوتی ابدي بر آن سنگینی خواهد کرد«دانست که  کرد و آن را خطایی می مذمت می

هاي سیسرون،  به اجنه و شیاطین معتقد بود؛ و در این راه حتی از نوشته. داد به کسب دانش پرداخته بود اجازه می

اما رویهمرفته مردي صریح اللهجه و شرافتمند و نسبت . دکه خود همیشه مخالفش بود، برله غیبگویی شاهد می آور
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آراید، و جز وفاداري بیغش  هیچ گونه مکر لغوي داستان مرا نمی«: گفت می. عادل و منصف بود  ها، به همۀ افراد و فرقه

عقیدة  خورد، از ظلم و اسراف و تظاهر نفرت داشت و هر جا که به آنها برمی» .به حقیقت چیزي در آن وجود ندارد

  .او آخرین تاریخنویس کالسیک بود، و بعد از او در جهان التینی فقط وقایعنگاران بودند. کرد خود را آشکارا ابراز می

آمد، ماکروبیوس جمعی از افرادي را یافت که نه تنها ثروت  در همان رمی که آدابش به نظر آمیانوس جلف و فاسد می

او در درجۀ اول دانش پژوهی بود دوستار کتاب و . نوعدوست هم بودند بسیار داشتند، بلکه فروتن و فرهیخته و

تفسیر او بر رؤیاي سکیپیو . ، مأموریت نمایندگی امپراطوري را در اسپانیا به عهده گرفت399زندگی آرام؛ مع هذا، در 

سال اخیر مورد  1500ر شاهکار او، که د. اي شد براي آشنایی عموم با رازوري و فلسفۀ نوافالطونی اثر سیسرون وسیله

است » بدایعی از ادبیات«نام دارد، » جشن ساتورنوس«استشهاد تقریباً تمام تاریخنویسان قرار گرفته و ساتورنالیا یا 

وي ضمن دستبرد به . که مؤلف در آن حاصل ناهمگون روزهاي تحصیل و شبهاي مطالعۀ خود را گردآورده است

. تر در شکل گفتگویی خیالی میان مردان واقعی تنظیم کرد صورتی آراسته مطالب کتاب آولوس گلیوس، آنها را به

اند تا سه روز مراسم  این مردان ـ پرایتکستاتوس، سوماخوس، فالویانوس، سرویوس، و دیگران ـ دور هم گرد آمده

شک پرسشهاي در این جمع از دیساریوس پز. ساتورنالیا را با شراب و غذاي خوب و گفتگوهاي فاضالنه جشن بگیرند

شوند؟  آیا غذاي ساده بهتر است یا خوراك متنوع؟ ـ چرا زنان کمتر و پیرمردان بیشتر مست می: شود ، مثال طبی می

در آن محفل گفتگویی دربارة تقویم و تحلیلی مشروح از » آیا طبیعت زنان از مزاج مردان سردتر است یا گرمتر؟«ـ 

هاي  اي از واژه و انتحالی ویرژیل نیز هست؛ همچنین در مورد مجموعه اي، فلسفی، هاي لغوي، دستوري، شیوه جنبه

این فاضالن شبها . شود اي پیرامون ضیافتهاي شایان و غذاهاي کمیاب بحث می خوب از تمام اعصار، و دربارة رساله

ـ چرا طاسی  شود؟ چرا رنگ چهرة ما از شرم سرخ، و از ترس سفید می: سازند خود را با پرسشهاي سبکتر سرگرم می

شود؟ ـ جوجه زودتر از تخم پدید آمده است یا تخم زودتر از جوجه؟ در میان این مجموعۀ  از فرق سر شروع می

مانند وقتی که سناتور پرایتکستاتوس از بردگی سخن می   خوریم، درهم و برهم گهگاه به عباراتی باشکوه نیز برمی

خیزد و  نهم؛ زیرا این از خوي ما برمی ه حکم آداب و اخالقشان ارج میمن مردان را نه از روي مقامشان، بلکه ب :گوید

. ات نیز جستجو کنی تو باید دوستان خود را نه تنها در فوروم یا مجلس سنا، بلکه در خانه! اوانگلوس …. آن از بخت

. ه با او مشورت نمابا بردة خود به نرمی و مهربانی رفتار کن، او را در گفتگوي خود شرکت ده، و حتی گاه صمیمان

در این . خواندند نیاکان ما با برداشتن غرور از مالک و شرم از مملوك، آن را پدر خانواده و این را عضو خانواده می

  . بردگانت بیش از آنچه از تو بترسند، تو را محترم خواهند داشت  صورت،

بایست آخرین نغمۀ عظمت  ذیرفت که می، یکی از همین محافل شاعري را با گرمی به جمع خود پ394حوالی سال 

کالودیوس کالودیانوس، مانند آمیانوس، در شرق متولد شده و یونانی را همچون زبان مادري خود تکلم . رم را بسراید

پس از توقف کوتاهی . نوشت کرد؛ اما التینی را نیز ظاهراً از اوان کودکی آموخته بود، زیرا آن را خوب و روان می می

و با زنی   در دستگاه ستیلیکو شغلی یافت، ملک الشعراي غیر رسمی امپراطور هونوریوس شد،  میالن رفت، در رم، به

خواست فقیر و  اصیل و ثروتمند ازدواج کرد، کالودیانوس همۀ فکر و ذکرش رسیدن به ثروت و شهرت بود، و نمی

اشعار آتشین وهن آمیز دربارة رقیبانش  هاي خوشاهنگ در شأن وي، و براي خوشامد ستیلیکو مدیحه. گمنام بمیرد

آن شهر جاودان » اندر کنسولی ستیلیکو«به رم بازگشت، و وقتی در یکی از اشعار خود به نام  400در سال . سرود می

کنسولی  :این مدیحۀ او در ارزش با کالم خود ویرژیل برابر است. را ستود، بگرمی مورد استقبال واقع شد] رم[

با خدایان نگهبان شهري است بزرگتر از هر شهري بر روي کرة خاك که باد بر آن گذر دارد، و همسنگ و هم ارز 

توان تصویر کرد، و هیچ آوایی را  وسعت آن بس فزونتر از میدان دید چشم است، و زیباییش را در عالم خیال نیز نمی
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انۀ خود یادآور هفت فلک آسمان است؛ هاي هفتگ ساید، و با تپه یاراي ستایشش نیست، و سر زرینش به ستارگان می

راند، و کهنترین مهد عدالت است، این است شهري که از  شهري مادر جنگ و قانون که بر تمام پهنۀ زمین فرمان می

..  . .آغازي ناچیز به جهانداري رسیده، و پهنۀ قدرت خود را از جایی کوچک تا به پهنۀ شعاع خورشید گسترده است

اي واالجاه، نژاد انسانی را بی  حان را در آغوش خود جاي داده و همچون مادري مهربان، نه ملکهتنها اوست که مفتو

هاي دور افتاده را با  تبعیض زیر بال و پر گرفته است، و مغلوبان را فرا خوانده است تا شارمندیش را بپذیرد، و تیره

توانیم  اوست که دنیا خانۀ ما شده است و ما میزیر سایۀ فرمانروایی صلح آمیز . بندهاي محبت به هم پیوسته است

هاي سابقاً سهمناکش براي ما فقط تفریحی است؛ به  و کاوش بیشه تولههر جا که بخواهیم زندگی کنیم، و رفتن به 

از دولت اوست . را با نهرهاي اورونتس سیراب سازند توانند از آب رون بنوشند و خود مردمان می برکت اوست که همۀ

. که ما همه یک مردمیم

که » به واالترین شاعران«: اي براي کالودیانوس با این عنوان برپا کرد سناي سپاسگذار در فوروم ترایانوس مجسمه

وحان بخشنده دست، پس از سرودن اشعاري به افتخار ممد. زیبایی کالم ویرژیل را با قدرت هومر یکجا جمع دارد

کالودیانوس قریحۀ خود را صرف هتک ناموس از پروسرپینا کرد و آن داستان کهن را با تصاویر زیبایی از زمین و 

خبر یافت که ستیلیکو به  408در . دریا، و با آهنگ خوشی که یادآور حکایات عشقی یونان آن زمان است، باز گفت

از بقیۀ سرگذشت او اطالعی در دست . اند ردار دستگیر و اعدام شدهقتل رسیده است و بسیاري از دوستان آن س

  .نیست

زیستند، و هفتصد معبد مشرکان در آخر  اي از مشرکان می در رم، مانند آتن و اسکندریه، هنوز اقلیتهاي قابل مالحظه

یولیانوس را نبسته بودند، یوویانوس و والنتینیانوس اول ظاهراً معبدهاي باز شده به امر . قرن چهارم هنوز برپا بود

کردند ، جشنهاي لوپرکالیا هنوز با همان مراسم کهن  در مجامع مقدس خود اجماع می) 394(کاهنان رومی هنوز 

گاه و بیگاه با نعرة جگر شکاف گاوانی که به سوي قربانگاه رانده » راه مقدس«شدند، و  نیمه وحشیانۀ خود اجرا می

گرامیترین فرد در میان مشرکان نوین رم و تیوس  .گشت ود آگاه بودند پرطنین میشدند و گویی از کشته شدن خ می

همۀ مردم به فضایل او ـ درستی، دانش، میهن پرستی، . بود پرایتکستاتوس، لیدر اکثریت مشرك در مجلس سنا، 

  .کردند سه میزندگی خانوادگی شرافتمندانه ـ اذعان داشتند؛ برخی او را با کاتوي مهین و کینکیناتوس مقای

هاي سوماخوس از آریستوکراسی فریبایی که در شب  نامه. را زمان بهتر به یاد دارد) 410- 345(دوست او سوماخوس 

 330نیایش در سال : نمود حتی خانوادة او فناناپذیر می. پردازد پنداشت تصویري دلکش می مرگش خود را جاودان می

اش  پسرش قاضی بود، نوه. کنسول بود 391ضابط کل و در  384و در ضابط کل؛ خود ا 364کنسول بود، و پدرش در 

ثروتش عظیم بود؛ سه ویال . به مقام کنسولی رسیدند 522اش در  ، و هر دو نبیره485اش در  ، نتیجه446در سال 

ا داشت، نزدیک رم، هفت ویالي دیگر در التیوم، پنج ویال در کنار خلیج ناپل، و تعداد دیگري در سایر نقاط ایتالی

کسی بر این ثروت او رشک » .توانست به هر نقطۀ شبه جزیره سفر کند و همه جا در خانۀ خود باشد می«چنانکه 

برد، زیرا در صرف آن بخشنده دست بود؛ به عالوه، تعینات مکنت را با دانش پژوهی، خدمات عمومی، اخالق  نمی

حیان و مشرکان، و بربرها و رومیان در شمار دوستان وفادار او مسی. کرد آراسته، و اعمال نوعپرورانۀ بیشمار جبران می

مند است و عرضه  برد فرهنگی که از آن بهره شاید پیش از آنکه میهن پرست باشد، مشرك بود؛ زیرا گمان می. بودند

شت که عقیده دا. ترسید سقوط این یک توأم با سقوط آن دیگري باشد دارد بستگی تام به دین قدیم دارد، و می می

اي از آن زنجیر خواهد دانست که از زمان رومولوس تا دوران  شارمند رومی با وفاداري به آیینهاي کهن، خود را حلقه
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انگیزي ادامه یافته است، و آنگاه آن شهر و تمدنش را، که در طول هزار سال آنچنان  والنتینیانوس به نحو شگفت

هت نبود که همشهریان کوینتوس آورلیوس سوماخوس، در آخرین بی ج. دلیرانه بنا شده است، دوست خواهد داشت

.کشمکش خویش به خاطر خدایانشان، او را به نمایندگی خود انتخاب کردند

، امپراطور گراتیانوس، که در نتیجۀ فصاحت آمبروسیوس از پیروان سرسخت اصالت آیین شده بود، 380به سال 

اجباري اعالم کرد و پیروان » مردمی که تابع حکومتهاي رئوفانۀ ما هستندبراي تمام «پیروي از اعتقادنامۀ نیقیه را 

داریهاي امپراطوري  هایی که از طرف خزانه ، فرمان داد تا تمام اعانه382در . نامید» دیوانه و تهی مغز«مذاهب دیگر را 

گردید،  یا کاهنان تأدیه می شد، یا در حق دوشیزگان آتشبان یا شهري براي برگزار کردن مراسم مشرکانه پرداخته می

قطع شود؛ کلیۀ امالك متعلق به معابد و مجامع روحانیون را مصادره کرد؛ و به مأموران خود دستور داد مجسمۀ 

م در سنا نصب کرده بود و تا آن زمان دوازده نسل از سناتوران در برابر آن  ق 29پیروزي را، که آوگوستوس در سال 

هیئتی به ریاست سوماخوس از طرف سنا مأموریت . ر یاد کرده بودند، از آن محل بردارندسوگند وفاداري به امپراطو

گراتیانوس از پذیرفتن آنان سر باز زد و . یافت تا با حجت و دلیل گراتیانوس را به اهمیت مجسمۀ پیروزي واقف سازد

ته شد و سناي امیدوار گروهی را به گراتیانوس کش 383در سال ). 382(فرمان داد تا سوماخوس را از رم تبعید کنند 

نطق سوماخوس در حضور والنتینیانوس دوم به عنوان شاهکار فصاحت مورد . نمایندگی خود نزد جانشین او فرستاد

او چنین استدالل کرد که شایسته نیست مراسمی دینی که هزار سال با ثبات نظم اجتماعی و . تحسین قرار گرفت

کند که هر کس  چه فرق می«گذشته از هر چیز، . با چنان شتابی برانداخته شود حیثیت کشور بستگی داشته است

تواند انسان را به درك رازي چنین عظیم  چه راهی را براي جستجوي حقیقت برگزیند؟ زیرا هیچ راهی به تنهایی نمی

تی مسیحیان شوراي گوید که ح والنتینیانوس جوان تحت تأثیر این خطابه واقع شد؛ آمبروسیوس می» .رهنمون شود

اما آمبروسیوس، که به واسطۀ یک مأموریت سیاسی براي . امپراطوري بازگرداندن مجسمۀ پیروزي را توصیه کردند

وي دالیل سوماخوس را . کشور در آنجا حاضر نبود، با نامۀ شدیداللحنی که براي امپراطور فرستاد بر شورا چیره شد

در پایان نیز تهدید کرده بود که اگر مستدعیات . تی برابر آنها رد کرده بودیک به یک مورد بحث قرار داده و با قدر

شما ممکن است وارد کلیساها شوید، اما کشیشی در آنها «. سنا اجابت شود، وي امپراطور را مرتد اعالم خواهد کرد

» .در مدخل کلیسا ببینید نخواهید یافت تا شما را بپذیرد، یا ممکن است آنان را فقط براي جلوگیري از ورود خودتان

  .والنتینیانوس از قبول درخواست سنا امتناع ورزید

ائوگنیوس، امپراطور . دست به یک کوشش نهایی زدند و در شورشی همه چیز را باختند 393مشرکان ایتالیا در سال 

خود یاري مشرکان نیمه مشرك، که تئودوسیوس او را به رسمیت نشناخته بود، به این امید که در دفاع از سلطنت 

غرب را تحصیل کند، مجسمۀ پیروزي را به سنا باز گرداند و با تبختر اعالم کرد که پس از شکست دادن 

نیکوماخوس فالویانوس، داماد سوماخوس، در . تئودوسیوس، اسبان خود را در باسیلیکاهاي مسیحیان خواهد بست

تئودوسیوس پیروزمندانه به رم . شد، و خود را کشتدر شکست او سهیم   رأس سپاهی به یاري ائوگنیوس شتافت،

وقتی که آالریک رم را ). 394(وارد شد و سنا را مجبور ساخت تا الغاي شرك را در تمام اشکال آن تصویب کند 

چپاول کرد، مشرکان این خواري شهري را که زمانی جالل شاهوار داشت به خشم خدایانی تعبیر کردند که مورد 

جنگ شرك و مسیحیت یگانگی و قدرت روحی مردم را شکست، و وقتی که سیل هجوم . ع شده بودنداعتنایی واق بی

  .به آنان رسید، فقط توانستند با نفرینهاي توأم و دعاهاي جداگانه با آن مقابله کنند
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IV ـ سیل هجوم بربرها  

ه فرماندهان لژیونهاي بربرش، را صادر اولومپیوس فرمان کشتن هزاران تن از پیروان او، و از جمل پس از قتل ستیلیکو،

لیرة  4000شکایت کرد که . آالریک، که در پس کوههاي آلپ منتظر فرصت بود، اکنون موقع را غنیمت شمرد. کرد

طالیی که رومیان به او وعده کرده بودند پرداخته نشده است؛ و پیام داد که در ازاي تأدیۀ آن مبلغ حاضر است 

چون هونوریوس از پذیرفتن تقاضاي او . اش به گروگان بفرستد را براي اثبات وفاداري آیندهاصیلترین گوتهاي جوان 

امتناع کرد، او از آلپ گذشت، آکویلیا و کرمونا را غارت کرد، سی هزار تن از مزدوران ارتش روم را که از کشتار سران 

سی سرازیر شد و تا باروهاي رم پیش راند خود کینه به دل گرفته بودند با خود همراه ساخت، و از جادة فالمینیو

هیچ کس در برابر او پایداري نکرد، مگر یک راهب که او را دزد خواند؛ آالریک با مزاح به او گفت که خداوند ). 408(

سنا، که از این حمله بس متوحش شده بود، مانند زمان هانیبال کار را به . خود فرمان حمله به شهر را داده است

ساند؛ چون به بیوة ستیلیکو ظنین بود و گمان داشت که با آالریک همدستی کرده است، او را محکوم به وحشیگري ر

بزودي مردم به . شد پاسخ گفت آالریک این عمل را با بستن تمام راههایی که از آنها خواربار وارد شهر می. مرگ کرد

هیئتی نزد آالریک فرستاده شد تا . خوردند تند و میکش گرسنگی افتادند؛ مردان یکدیگر را و زنان کودکان خود را می

: آنان به وي اخطار کردند که یک میلیون رومی آمادة پایداري هستند؛ آالریک خندید و جواب داد. تقاضاي صلح کند

سرانجام با کراهت راضی به بازگشت شد، به شرط آنکه هر چه سیم » .شود علف هر چه بیشتر باشد، آسانتر درو می«

پس در این صورت براي خود ما چه «: فرستادگان پرسیدند. و اشیاي گرانبهاي منقول در شهر هست به او بدهند و زر

رم راه ادامۀ مقاومت را برگزید، اما گرسنگی مردم به تسلیم » .جانهایتان«: او با تحقیر پاسخ گفت» خواهد ماند؟

 3.000و  پوست، 3.000تونیکاي ابریشمین،  4.000 پوند نقره، 30.000پوند طال،  50.000آالریک . وادارش ساخت

.پوند فلفل گرفت و شهر را رها کرد

یک . هاي اربابان خود فرار کردند و به خدمت آالریک درآمدند بیشماري از بردگان بربر از خانه  در این ضمن، عدة

ا کرد و به هونوریوس پیوست، نیروي سرکردة گوتها، به نام ساروس، انگار به جبران فرار بردگان، اردوي آالریک را ره

آالریک این حمله را نقض قرارداد متارکه تلقی . اي از گوتها فراهم کرد و به عمده قواي بربرها حمله برد قابل مالحظه

سال  800هاي شهر را باز کرد، گوتها به درون ریختند، و پس از  اي دروازه برده. کرد و بار دیگر رم را محاصره نمود

رم به مدت سه روز دستخوش غارتی وحشیانه بود، ). 410(ستین بار آن شهر بزرگ به تصرف دشمن درآمد براي نخ

اما کنترل . اما کلیساهاي سان پیترو و سان پائولو سالم، و جان کسانی هم که در آنها پناه گرفته بودند در امان ماند

صدها مرد ثروتمند کشته شدند و زنانشان . داشتهونها و بردگانی که در آن ارتش چهل هزار نفري بودند امکان ن

هزاران اسیر . ها ریخته بود تقریباً غیرممکن بود مورد تجاوز قرار گرفتند و به قتل رسیدند؛ دفن نعشهایی که در کوچه

تند یاف گرفته شد که گاال پالکیدیا، ناخواهري هونوریوس، نیز جزو آنها بود؛ بربرها هر جا را که در آن سیم و زر می

کردند؛ بسیاري از شاهکارهاي مجسمه سازي و  قیمتشان ذوب می کردند، آثار هنري را به خاطر فلز ذي تصرف می

توانستند فقر و رنجی را که موجد آن زیبایی و ثروت شده بود فراموش کنند،  سفالگري را بردگان پیشین، که نمی

اخت و نیروهاي خود را براي فتح سیسیل به سمت جنوب آالریک انضباط را دوباره برقرار س. شادمانه منهدم کردند

بردگان مسیر رود بوسنتو را برگرداندند تا . رهبري کرد، اما در همان سال به تب مبتال شد و در کوزنتسا درگذشت

گور وسیع و امنی براي او فراهم کنند؛ پس از دفن آالریک، رود دوباره به بستر خود بازگردانده شد؛ و براي پنهان 

. داشتن آن گور، غالمانی که در آن کار رنجبار شرکت کرده بودند کشته شدند
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او حاضر شد ارتش خود را از ایتالیا بیرون . ، برادرزن آالریک، به جاي وي به پادشاهی برگزیده شد)آدولف(آتائولف 

را به  تولوز و بوردو، بکشد، مشروط بر آنکه پالکیدیا را به ازدواجش در آورند و جنوب گل، از جمله ناربون و 

سردار جدید گوتها اعالم کرد . ویزیگوتها، به عنوان متحدان روم، واگذارند تا آنان حکومت خود را در آنجا برقرار کنند

او ارتش خود را از ایتالیا بیرون . خواهد آن را حفظ و تقویت کند که قصد تخریب امپراطوري روم را ندارد، بلکه می

اي از سیاست و قدرت، قلمرو ویزیگوتها را در گل بنیان نهاد، که پایتختش تولوز بود و اسماً  دمندانهبرد و، با آمیزة خر

خواست  داشت، می پالکیدیا، که او را دوست می. آتائولف یک سال بعد کشته شد). 414(کرد  از امپراطوري تبعیت می

و هونوریوس ) 421(پس از مرگ کنستانتیوس . بیوه بماند، اما هونوریوس وي را به ژنرال کنستانتیوس اعطا کرد

، پالکیدیا نایب السلطنۀ پسر خود والنتینیانوس سوم شد و به مدت بیست و پنج سال امپراطوري غرب را، با )423(

  .اداره کرد  لیاقتی که مایۀ سرافرازي همجنسانش بود،

هاي مرکزي و شرقی پروس جدید را در تصرف واندالها، حتی در دوران تاسیت، قومی پرشمار و نیرومند بودند و قسمت

پس از شکست سختی . در زمان قسطنطین، این قوم به سوي جنوب، به درون هنگري، مهاجرت کرده بود. داشتند

. که ارتش واندالها از ویزیگوتها خورد، بقیۀ آنان اجازة عبور از دانوب و ورود به خاك امپراطوري را خواستند

. موافقت کرد، و آنان به مدت هفتاد سال، با نفوسی رو به تزاید، در پانونیا ماندندقسطنطین با درخواستشان 

کامیابیهاي آالریک آنان را نیز به هوس انداخت؛ بیرون کشیدن لژیونها از ماوراي آلپ براي دفاع از ایتالیا غرب 

ا، آالنها، و سوئبها از رود راین گروههاي انبوهی از وانداله 406ثروتمند را در برابر تجاوز بازگذاشت؛ و در سال 

آنگاه به سوي . ماینتس را غارت کردند و بسیاري از ساکنان آن را کشتند. گذشتند و گل را مورد چپاول قرار دادند

بر رودهاي موز و ان پل بستند و رنس، . پیش راندند و شهر بزرگ تریر را سوختند) بلژیک(شمال به درون بلگیکا 

سپس به جنوب روي آوردند، از رودهاي سن و . را غارت کردند و تقریباً به دریاي مانش رسیدند آمین، آراس، و تورنه

لوار گذشتند، وارد آکیتن شدند، و خشم خود را تقریباً بر تمام شهرها، جز تولوز که به رهبري اسقف اکسوپریوس 

دند، سپس به جانب مشرق تغییر سمت آنگاه در کوههاي پیرنه اندکی توقف کر. دلیرانه پایداري کرد، فرو ریختند

.هیچ گاه چنین تباهی کاملی در گل روي نداده بود. دادند و ناربون را چپاول کردند

حکومت روم در آنجا نیز، مانند گل و امپراطوري . ، اینان با یک ارتش صد هزار نفري وارد اسپانیا شدند409به سال 

ر امالك وسیع، و جمعیتی انبوه از غالمان و سرفها و مردان آزاد بینوا شرق، مالیات گزاف و نظم اداري، تمرکز ثروت د

مع هذا، از برکت ثبات و قانون، اسپانیا اکنون جزو سعادتمندترین ایاالت روم بود و مریذا، . را به ارمغان آورده بود

با فرهنگترین شهرهاي ، و تاراگونا از ثروتمندترین و )اشبیلیه(، سویل )قرطبه(، کورذووا )قرطاجنه(کارتاخنا 

واندالها، سوئبها، و آالنها به این شبه جزیرة ظاهراً امن سرازیر شدند، به مدت دو سال اسپانیا را از . امپراطوري بودند

هونوریوس، که . جبال پیرنه تا تنگۀ جبل طارق غارت کردند، و فتح خود را تا ساحل افریقا نیز بسط دادند

از خاك روم دفاع کند، به ویزیگوتهاي گل جنوب باختري رشوه داد تا اسپانیا را دوباره توانست با نیروهاي رومی  نمی

براي امپراطوري تسخیر کند؛ پادشاه الیق آنها، که والیا نام داشت، در یک رشته رزمهایی که مدبرانه طراحی شده 

عقب نشینی کردند، و واندالها به ؛ سوئبها به شمال باختري اسپانیا )420(بود، تکلیف خود را به خوبی انجام داد 

جنوب باختري، به اندلس ـ که هنوز نام آنها را دارد ـ واپس کشیدند؛ والیا، با بازگرداندن اسپانیا به حکومت 

  .امپراطوري، روي دیپلوماتهاي بی ایمان رومی را سیاه کرد
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اگر گفتۀ ). 429(شدند ) افریقیه(ارد افریقا فتح و گرسنۀ نان بودند، از جبل طارق گذشتند و و  واندالها، که هنوز تشنۀ

باید بگوییم که واندالها به دعوت بونیفاکیوس، والی رومی افریقا، که   پروکوپیوس و جوردانس را باور داشته باشیم،

خواست از یاري آنها بر ضد رقیب خویش آیتیوس جانشین ستیلیکو برخوردار شود، به افریقا رفتند ـ موثق بودن  می

گایسریک پسر حرامزاده و . اي را داشت در هر حال، پادشاه واندال شایستگی ابداع چنین نقشه. فته نامعلوم استاین گ

مغرور یک برده بود ـ لنگ اما نیرومند، در خوراك بس ممسک و در جنگ بسیار دلیر، بدخشم و در دشمنی بیرحم، 

دن واندالها به افریقا، مورهاي وحشیی که پس از رسی. با نبوغی شکست ناپذیر براي جنگ و سوداگري سیاسی

مدتهاي دراز از سیطرة رومیان ناراضی بودند، و فرقۀ بدعتگذار دوناتیان که مورد ایذاي مسیحیان اصیل آیین قرار 

گرفته بودند و حال از فرا رسیدن قدرت جدیدي خرسند بودند، به هشتاد هزار تن جنگجویان و زنان و کودکان آنان 

میان یک نفوس تقریباً هشت میلیونی در افریقاي شمالی روم، بونیفاکیوس توانست فقط عدة ناچیزي را  از. پیوستند

براي یاري به ارتش کوچک خود گرد آورد؛ چون سخت از گایسریک شکست خورد، به هیپو عقبنشینی کرد؛ در آنجا 

شهر به مدت چهارده ماه در برابر آن . قدیس آوگوستینوس سالخورده مردم را به یک مقاومت دلیرانه برانگیخت

؛ گایسریک سپس عقب نشست تا با یک نیروي دیگر رومی مقابله کند، و آن را )431- 430(محاصره پایداري کرد 

. اي مبنی بر شناسایی فتح واندالها در افریقا امضا کرد چنان منکوب کرد که سفیر والنتینیانوس با او متارکه نامه

ه را چندي رعایت کرد، تا آنکه رومیان از حفاظت خویش غفلت کردند؛ آنگاه بر کارتاژ گایسریک مواد متارکه نام

اموال نجبا و روحانیان کاتولیک مصادره شد و خود ). 439(ثروتمند یورش برد و آن را بی زد و خورد تسخیر کرد 

کردند و براي  یافتند، ضبط می یآنان تبعید شدند و یا به بردگی کشاورزي درآمدند؛ دارایی مردم و کلیسا را هر جا م

. ورزیدند کشف نهانگاههاي آن از شکنجه دریغ نمی

گرچه مدیر قابلی بود و متصرفات خود را در افریقا به وضع سودبخشی درآورده بود؛ فقط . گایسریک هنوز جوان بود

ل اسپانیا، ایتالیا، و نیروي دریایی بزرگی تشکیل داد و سواح. شد که دست اندرکار جنگ باشد وقتی خوشحال می

توانست بگوید که هجوم بعدي کشتیهاي حامل سربازان وي به کجا خواهد بود؛  هیچ کس نمی. یونان را تاراج کرد

هرگز در تاریخ روم چنان دریازنی بالمانعی در مدیترانۀ باختري رخ ننموده بود، سرانجام، امپراطور، براي از دست 

به آن نیاز فراوان داشتند، با پادشاه بربر صلح کرد و حتی تعهد نمود که یکی از  ندادن غلۀ افریقا که راونا و رم

  .کرد خندید و بازي می رم، که در شرف انهدام بود، همچنان می. دختران خود را به ازدواج او درآورد

. گذشت سه ربع قرن می  ،از زمانی که هونها با عبور از رود ولگا هجومهاي بربرها را با سرعتی ناگهانی آغاز کرده بودند

حرکت بعدي آنان به سوي غرب مهاجرت کندي بود که بیش از آنچه به کشورگشایی آالریک و گایسریک شبیه 

آنان تدریجاً در هنگري و نواحی مجاور آن ساکن شده . باشد، به گسترش مهاجران اروپایی در قارة امریکا همانند بود

  .انقیاد خود درآورده بودند بودند و بسیاري از قبایل ژرمنی را به

بلدا در حدود سال . ، روآ پادشاه هونها مرد و تاج و تخت را براي برادرزادگانش بلدا و آتیال گذاشت433حوالی سال 

ادارة قبایل ) »پدر کوچک«در زبان گوتیک به معنی (کشته شد ـ به قول برخی، به دست آتیال ـ و آتیال  444

دانیم  کند، و ما نمی جوردانس، تاریخنویس گوت، او را چنین وصف می. ه دست گرفتمختلفی از دون تا راین را ب

او مردي بود که براي تکان دادن ملتها به جهان آمده بود؛ براي تمام سرزمینها به  :وصف او تا چه حد دقیق است

ام نوع بشر را به نحوي به گشت تم منزلۀ بالیی بود که، به واسطۀ شایعاتی که در خارج دربارة او دهان به دهان می

گرداند، بدان گونه که نیروي روح  رفت و چشمانش را به این سو و آن سو می وحشت انداخته بود؛ با تکبر راه می
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کرد؛ در  محابا عمل نمی در حقیت دوستار جنگ بود، با این حال در رزم بی. مغرورش در حرکات بدنش نمودار بود

اي پهن، و  ربان، و نسبت به تحت الحمایگان خویش دلرحم بود؛ قامتی کوتاه، سینهمشاوره رزین رأي، با ملتمسان مه

اي تیره داشت که نشانۀ  بینیی پهن و چهره. سري بزرگ داشت؛ چشمانش کوچک و ریشش تنک و جو گندمی بود

  . نژادش بود

با استفاده از موهومپرستی . راو از این جهت با سایر فاتحان بربر فرق داشت که به حیله بیشتر متکی بود تا به زو

مشرکانۀ مردم خود، به فرمانروایی خویش جنبۀ قدسی داد؛ پیروزیهاي او همواره با داستانهاي اغراق آمیزي از 

بالي «کرد؛ سرانجام، حتی دشمنان مسیحیش او را  شد که شاید خود او شایع می بیرحمیش زمینه سازي می

توانست آنان را از شر وي  ان به وحشت افتادند که شاید جز گوتها کسی نمیگري او چند نامیدند و از حیله» آسمانی

او وحشی نبود؛ حس شرافت . کاست دانست، اما این امر از هوشمندي او چیزي نمی خواندن و نوشتن نمی. نجات دهد

پوشید، در خوردن  یکرد و لباس م ساده زندگی می. داد و عدالت داشت و غالباً خود را از رومیان جوانمردتر نشان می

داشتند با بسیج و ستام اسب و شمشیر  گذاشت که دوست می و نوشیدن معتدل بود، و تجمل را به زیردستانش وا می

آتیال زنان متعد . داد، جلوه فروشی کنند هاي زربافتی که مهارت هنري زنانشان را نشان می طال و نقره، و نیز با جامه

کاخش یک خانۀ . کرد جور را که در بعضی محافل راونا و رم رواج داشت تحقیر میداشت، اما آن تکگانی توأم با ف

کاري شده یا صیقلی مزین بود و با  اما به چوب کنده چوبی بزرگ بود که دیوار و کف از تختۀ رنده کرده داشت، 

ش ده بزرگی بود، پایتخت. یافت بیشتري می  رفت جلوة فرشها و پوستهایی که براي جلوگیري از سرما به کار می

) شهر آتیال( اتزلنبورگي کنونی ـ شهري که بعضی از مجارها آن را، تا آغاز قرن حاضر، »بودا«محتمال نزدیک 

.نامیدند می

والنتینیانوس، امپراطور روم غربی،  تئودوسیوس دوم، امپراطور روم شرقی، و. مقتدرترین مرد اروپا بود) 444(او اکنون 

اي براي آرام نگاه داشتن او بود؛ و این رشوه را نزد مردم خود به  پرداختند که در حقیقت رشوه هر دو خراجی به او می

آتیال، که ارتشی . شود دادند که به یک شاه دست نشانده در ازاي خدماتش پرداخت می عنوان پاداشی جلوه می

دید که همۀ اروپا و خاور نزدیک را در ید قدرت  مادة ورود به عرصۀ نبرد داشت، دیگر دلیلی نمیپانصدهزار نفري آ

، نایسوس )بلگراد(، سردارن و سربازانش از دانوب گذشتند؛ سیرمیوم، سینگیدونوم 441به سال . خویش نگیرد

یوس دوم ارتشی براي مقابله با آنها تئودوس. را گرفتند؛ و خود قسطنطنیه را تهدید کردند) صوفیه(، و سردیکا )نیش(

پوند طال  2.100به  700فرستاد؛ آن ارتش مغلوب شد، و امپراطوري روم شرقی فقط با افزایش خراج ساالنه از 

شدند و هفتاد شهر را غارت ) جنوب روسیه(، هونها وارد تراکیا، تسالی، و سکوتیا 447در . توانست به صلح دست یابد

هاي اسیر کنندگان افزوده شدند، و در نتیجه نسلهاي  زنان اسیر به زوجه. را به بردگی گرفتندکردند و هزاران نفر 

این هجومها بالکان را به . هایی از وجنات مغول به جا گذاشت آمیختۀ خونی پدید آمد که رو به باختر تا باواریا نشانه

جارتی بین شرق و غرب نبود، و شهرهاي مدت درازي دانوب دیگر یک شارع ت. مدت چهار قرن دچار ویرانی ساخت

.هاي آن به انحطاط افتادند واقع در کرانه

هونوریا، . عجیبی براي جنگ یافت  آتیال پس از آنکه از به خون کشیدن شرق راضی شد، رو به سوي غرب نهاد و بهانۀ

وي، که . نیه تبعید شده بودخواهر والنتینیانوس سوم، پس از باختن گوهر ناموس به یکی از حاجبان خود، به قسطنط

آن شاه . شد، انگشتر خود را نزد آتیال فرستاد و از او یاري خواست براي نجات از تبعیدگاه به هر تدبیر متوسل می

پرتزویر مکار، که شوخ طبعی خاص خودش را داشت، فرستاده شدن انگشتري را به درخواست ازدواج تعبیر کرد و 
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وزیران والنتینیانوس اعتراض . تن نیمی از امپراطوري روم غربی به عنوان جهیز وي شدمدعی ازدواج با هونوریا و گرف

از پرداخت خراج   دلیل حقیقی او این بود که مارکیانوس، امپراطور جدید روم شرقی،. کردند، و آتیال اعالن جنگ داد

  .دریغ کرده و والنتینیانوس نیز به او تأسی جسته بود

میلیون تن از سپاهیان وي به جانب راین ره سپردند، تریر و مس را غارت کردند و سوختند،  آتیال و نیم 451در سال 

تمامی گل به وحشت افتاد؛ او نه جنگجوي متمدنی مانند قیصر بود و نه متجاوزي . و نیمی از ساکنان آنها را کشتند

مانی که فرستاده شده بود تا مسیحی مانند آالریک و گایسریک، بلکه یک هون زشتخوي و مهیب بود؛ بالیی آس

در این . مسیحیان و مشرکان را یکسان، به خاطر فاصلۀ عمیقی که میان ایمان و عملشان وجود داشت، کیفر دهد

بحبوحه، تئودوریک اول، پادشاه کهنسال ویزیگوتها، به داد امپراطوري رسید؛ به رومیانی که تحت فرماندهی آیتیوس 

صم عظیم در دشتهاي کاتالونیا، نزدیک تروا، مصاف دادند؛ یکی از خونینترین بودند پیوست؛ و دو ارتش متخا

. تن کشته شدند، از جمله پادشاه دلیر گوتها 162.000نبردهاي تاریخ به وقوع پیوست که در آن؛ بنابر روایات، 

اختالف در سیاست، پیروزي غرب قطعی نبود؛ آتیال با نظم عقبنشینی کرد؛ فاتحان، یا به سبب فرسودگی یا به علت 

  .سال بعد آتیال به ایتالیا تجاوز کرد. نتوانستند او را تعقیب کنند

نخستین شهري که در سر راه او سقوط کرد آکویلیا بود؛ هونها این شهر را چنان ویران ساختند که دیگر هرگز آباد 

موال منقول خود شر آن جنگجوي پیروز را با ورونا و ویچنتسا رفتار مالیمتري شد؛ پاویا و میالن با تسلیم تمام ا. نشد

اي  راه رم اینک در برابر آتیال باز بود؛ ارتش آیتیوس اکنون چنان کوچک بود که مقاومت قابل مالحظه. دفع کردند

والنتینیانوس سوم به رم گریخت و از آنجا هیئتی مرکب از پاپ . توانست کرد؛ اما آتیال در جلگۀ پو درنگ کرد نمی

از محتواي مذاکرات این فرستادگان با آتیال اطالعی در دست . دو سناتور پیش پادشاه هونها فرستادلئوي اول و 

اي  وجهه] یعنی موفقیت در مذاکره با آتیال[لئو شخصیتی نافذ داشت و به خاطر این پیروزي بدون خونریزي . نیست

طاعون در ارتش . مذاکرات عقبنشینی کردتاریخ فقط همین را ثبت کرده است که آتیال پس از این . عظیم کسب کرد

).452(فرستاد  رفت، و مارکیانوس براي رم از شرق نیروهاي امدادي می او افتاده بود، ذخیرة غذا رو به نقصان می

آتیال ارتش خود را از آلپ گذراند و به پایتخت خود در هنگري برد و تهدید کرد که اگر هونوریا را به زنی براي او 

ضمناً در این فاصله، براي تسلی خویشتن، زنی جوان به نام ایلدیکو . هار آینده به ایتالیا حمله خواهد کردنفرستند، ب

 .نیبلونگنلیداین زن زمینۀ تاریخی سستی بود براي شخصیت کریمهیلد مذکور در داستان . را به زنان حرم خود افزود

فرداي آن روز وي را در کنار . آتیال مراسم عروسی خود را با افراطی غیر معمول در خوردن و نوشیدن جشن گرفت

قلمرو او میان ). 453. (زن جوانش مرده یافتند؛ رگی از او پاره شده بود و تراکم خون در گلویش وي را خفه کرده بود

حسادت در میان آنان آغاز شد؛ طوایف تابع از . دادند پسرانش تقسیم شد، که خود را در حفظ آن ناالیق نشان

رفت تمام  وفاداري به دستگاهی که رهبري آن مغشوش بود سرباز زدند؛ و ظرف چند سال، امپراطوریی که می

یونانیان و رومیان و ژرمنها و گلها را منکوب کند و مهر آسیا را بر جسم و جان اروپا بزند، خرد شد و بتدریج از میان 

  .ترف
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V – سقوط روم  

درگذشت، و با مرگ او والنتینیانوس سوم آزاد شد تا کارها را به اختیار شخص خود فرجام  450پالکیدیا در سال 

همان گونه که اولومپیوس، هونوریوس را وادار کرده بود ستیلیکو، بازدارندة آالریک در پولنتیا، را بکشد، . دهد

والنتینیانوس . نیانوس را بر قتل آیتیوس، بازدارندة آتیال در تروا، برانگیختپترونیوس ماکسیموس نیز اکنون والنتی

. بدگمان بود) دختر والنتینیانوس(خود پسري نداشت و نسبت به تمایل آیتیوس به زناشویی پسرش با ائودوکیا 

یکی از درباریان . )454(امپراطور، در آنی احساس خطر جنون آمیز، آیتیوس را احضار کرد و با دست خود او را کشت

چند ماه بعد پترونیوس دو تن از » .شما با دست چپ خود دست راستتان را بریدید! اعلیحضرتا«: به او چنین گفت

هیچ کس زحمت مجازات کردن قاتالن را به خود . هواخواهان آیتیوس را تحریض کرد که والنتینیانوس را بکشند

پترونیوس خود را به امپراطوري برگزید؛ . نتخابات مورد قبول واقع شده بودنداد، زیرا دیگر مدتها بود که قتل به جاي ا

را ) پسر پترونیوس(ائودوکسیا، بیوة والنتینیانوس، را مجبور کرد به همسري او درآید؛ و ائودوکیا را واداشت پاالدیوس 

آتیال توسل جسته بود، اگر گفتۀ پروکوپیوس را بپذیریم، همان گونه که هونوریا به . به شوهري خود برگزیند

با وجود : هاي کافی وجود داشت براي پاسخ مساعد گایسریک انگیزه. ائودوکسیا نیز دست به دامان گایسریک شد

پادشاه واندال با . غارتهاي آالریک، رم باز هم ثروتمند بود و ارتش آن در وضعی نبود که قادر به دفاع از ایتالیا باشد

تنها یک پاپ بی سالح، همراه با روحانیان محلی، بین ). 455(هاي ایتالیا روي آورد  نهناوگانی شکست ناپذیر به کرا

این بار لئو نتوانست آن فاتح را از ادامۀ پیشروي باز دارد، اما از او براي مصونیت مردم از . اوستیا و رم، راه بر وي بست

ت؛ کلیساهاي مسیحی از چپاول در امان غارت رم چهار روز ادامه داش. کشتار، شکنجه، و آتشسوزي تعهد گرفت

هاي بازماندة معابد به سفاین واندالها انتقال یافت؛ الواح زرین، شمعدانهاي هفت شاخه، و  ماندند، اما تمام گنجینه

تمام . سایر اشیاي هیکل سلیمان، که چهار قرن پیش توسط تیتوس به رم آورده شده بود، جزو آن اشیاي غارتی بود

هاي اعیان باقی مانده بود به یغما  آالت، اثاث کاخ امپراطوري، و نیز آنچه از اشیاي پربها در خانه زینت فلزات قیمتی،

گایسریک ملکه ائودوکسیا . هزاران اسیر به بردگی درآمدند؛ شوهران از زنان و والدین از کودکان خود جدا شدند. رفت

ائودوکیا را به ازدواج پسر خود هونریک درآورد و ملکه و پالکیدیا را به کارتاژ برد؛ ] ائودوکیا و پالکیدیا[و دو دخترش 

توان عمل قبیحی از جانب  بر روي هم، این نهب را نمی. به قسطنطنیه فرستاد  را، بنا به خواهش امپراطور لئوي اول،

م رم را به  ق 146کارتاژ بیرحمی سال . واندالها دانست، بلکه باید آن را موافق قوانین کهن جنگ به شمار آورد

.مالیمت تالفی کرده بود

نیم قرن تجاوز اجنبی، قحطی، و امراض همه گیر هزاران مزرعۀ . هرج و مرج در ایتالیا اکنون به حد کمال رسیده بود

ویران و هزاران ایکر زمین لم یزرع به جاي گذارده بود، آن هم نه به سبب فرسودگی خاك، بلکه به علت از پا درآمدن 

بر ویرانی و خالی از سکنه شدن بولونیا، مودنا، و پیاچنتسا زاري ) 420حد (قدیس آمبروسیوس . سانینیروي ان

گفت که همه جاي آن تقریباً از نوع انسان  در وصف مناطق بزرگ شمال ایتالیا می) 480حد (کرد؛ پاپ گالسیوس  می

کاهش یافته بود؛ اکنون تمام  300.000به  1.500.000خالی شده بود؛ تعداد ساکنان خود رم طی یک قرن از 

کامپانیا در حومۀ رم، که وقتی پر از ویالهاي پرثروت و مزارع . شهرهاي بزرگ امپراطوري در شرق قرار داشتند

حاصلخیز بود، اینک رها شده بود و ساکنانش به خاطر امنیت به شهرها که بارو داشتند رفته بودند؛ شهرها نیز وسعت 

تقلیل داده بودند تا در ساختن باروهاي دفاعی صرفه جویی کرده باشند؛ و در بسیاري از موارد، خود را به چهل ایکر 

گرفت که زمانی  ها، کلیساها، و معبدهاي ویرانی صورت می ساختن باروها با شتاب و با استفاده از مصالح تماشاخانه
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ریک، مقداري ثروت باقی مانده بود؛ رم و در رم هنوز، حتی پس از چپاول گایس. مایۀ جالل شهرهاي ایتالیا بودند

فرسودگی و  470رفتند که دوباره رونقی بیابند؛ اما در سال  سایر شهرهاي ایتالیا، در زمان تئودوریک و لومباردها، می

به آن ناباروري عمومی از کشتزارها گرفته تا شهرها، و از سناتورها گرفته تا پرولتاریا، روحیۀ آن نژاد سابقاً بزرگ را تا 

حد تقلیل داد که همه دچار چنان بدبینی اپیکوریی شدند که به خدایی جز پریاپوس باور نداشتند و بزدالنه از آوردن 

شمردند و از هر  زدند و ، با خشمی جبونانه، هر نوع فداکاري را خوار می فرزند و قبول مسئولیتهاي زندگی تن می

طبقۀ : گرفت نحطاط اقتصادي و بیولوژیکی، فساد سیاسی نیز نضج میهمراه با این ا. رفتند تکلیف نظامی طفره می

توانست بر فرمانروایی توانا نبود؛ سوداگران بیش از آن درگیر کسب سود شخصی  آریستوکراسی که اداره کردن می

گی؛ و بودند که به فکر نجات شبه جزیره باشند؛ سرداران بیشتر به دنبال کامیابی از طریق رشا بودند تا هنر جن

.آن درخت تناور از ساقه پوسیده و آمادة افتادن بود. دستگاه اداري بسیار پرخرج و فزون از حد عالج فاسد بود

. رفتند آمدند و می سالهاي حکومت امپراطوران بیخاصیتی بود که یکی بعد از دیگري می] امپراطوري[سالهاي آخر 

؛ مجلس سنا از تأیید او خودداري )455(مپراطور اعالم کردند گوتهاي گل یکی از سرداران خود به نام آویتوس را ا

دلیرانه کوشید تا نظم را برقرار کند، اما توسط ) 461- 456(امپراطور مایوریانوس . کرد، و او به اسقفی برگزیده شد

. بوداي در دست ریکیمر  اراده آلت بی) 465- 461(امپراطور سوروس . نخست وزیر خود، ریکیمر ویزیگوت، خلع شد

نمود؛ ریکمیر او را  فیلسوفی نیمه مشرك بود که براي غرب مسیحی غیر قابل قبول می) 472-467(آنتمیوس 

و حتی خودش ) 472(اولوبریوس، به عنایت ریکیمر، دو ماه امپراطوري کرد . محاصره و دستگیر کرد و به قتل رسانید

بزودي خلع شد، و روم به مدت دو سال زیر ) 473(گلوکریوس . مرد به شگفت آمد از اینکه به مرگ طبیعی می

جماعات مختلفی از بربرها به ایتالیا سرازیر شدند ـ اینها  در این حیص و بیص،. فرمانروایی یولیوس نپوس قرار گرفت

هجوم  همزمان با. هرولها، سکیرها، روگیها، و قبایل دیگري که سابقاً فرمانروایی آتیال را پذیرفته بودند: عبارت بودند از

را ) ملقب به آوگوستوس(آنها، یک سردار پانونیایی به نام اورستس امپراطور نپوس را خلع کرد و پسر خود رومولوس 

متجاوزان جدید ثلث ایتالیا را از اورستس خواستند، و چون او از اجابت تقاضاي آنان ). 475(به تخت سلطنت نشاند 

اودوآکر، ). 476(به نام اودوآکر را به جاي رومولوس به تخت نشاندند  امتناع کرد، او را کشتند و سرداري از خودشان

بهره نبود؛ مجلس سناي دل و جرأت باخته را به اجالس فرا خواند و،  که پسر ادکون وزیر آتیال بود، از شایستگی بی

رد، مشروط بر آنکه به میانجیگري آن، به زنون، امپراطور جدید شرق، فرمانروایی بر تمام امپراطوري را پیشنهاد ک

زنون این پیشنهاد را پذیرفت، و بدین گونه رشتۀ امپراطوري . اودوآکر به عنوان صدر اعظم او بر ایتالیا حکومت کند

.غرب گسیخته شد

تعبیر نکرد؛ بلکه بر عکس، به عنوان وحدت رحمتبار امپراطوري تلقی » سقوط رم«این واقعه را به   هیچ کس، ظاهراً

اي از  سناي روم نیز موضوع را به همین نحو تلقی کرد و مجسمه. ه که سابقاً در زمان قسطنطین بودشد ـ همان گون

ژرمنی کردن ارتش، دولت، و دهقانان ایتالیا، و ازدیاد نفوس ژرمنها در آن کشور، چندان . زنون در رم برپا داشت

به هر حال، . شد در صحنۀ ملی تلقی میپشرفت کرده بود که نفوذ ژرمنها در صحنۀ سیاست همچون تغییر ناچیزي 

در حقیقت، ژرمنها ایتالیا را . اودوآکر عمال همچون پادشاه بر ایتالیا فرمانروایی کرد و چندان اعتنایی به زنون نداشت

تسخیر کرده بودند، همان گونه که گایسریک افریقا را گشوده و ویزیگوتها اسپانیا را فتح کرده بودند، و همان طور که 

در غرب دیگر امپراطوري بزرگی وجود . گلها و ساکسونها در کار تصرف بریتانیا، و فرانکها مشغول گرفتن گل بودندآن

. از لحاظ اقتصادي، این غلبه به بازگرداندن کشور به وضع روستایی انجامید. پایان بود نتایج فتح بربرها بی .نداشت

کردند و هنوز هم به مسائل بغرنج تجارت، که مایۀ  ارتزاق میبربرها از کشت زمین، گله داري، شکارورزي، و جنگ 
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از . سعادت شهرها بود، واقف نشده بودند؛ با پیروزي آنان خصلت شهري تمدن غرب به مدت هفت قرن قطع شد

اي از خون ژرمنی  لحاظ نژادي، مهاجرتهاي بربرها اختالط نوینی از عناصر نژادي پدید آورد ـ آمیختگی قابل مالحظه

این اختالط ، نفوس ایتالیایی یا گلی را از . ر ایتالیا، گل، و اسپانیا؛ و از خون آسیایی در روسیه، بالکان، و هنگريد

افراد و نژادهاي ضعیف از طریق جنگ و سایر کشمکشها از میان : آنچه واقع شد این بود. لحاظ معنوي تقویت نکرد

اي باشد که از مدتها  نی، تاب و توان، جسارت، و خصال مردانهرفتند؛ هر کسی ناچار شد در پی تقویت نیروي جسما

تر زندگی، که به سبب تنعم و تجمل شهرها  پیش به علت امنیت و آسایش از میان رفته بود؛ و عادات سالمتر و ساده

طنت را تري از سل از لحاظ سیاسی، غلبۀ بربرها نوع پست . از میان رفته بود، به نیروي فقر جانی دوباره گرفتند

اقتدار اشخاص را بیشتر کرد، و از قدرت و حمایت قانون کاست؛ در نتیجه، . جانشین نوع عالیتري از آن ساخت

از لحاظ تاریخی، غلبۀ بربرها شکل خارجی آنچه را که از درون فاسد شده بود ویران . فردگردایی و خشونت باال گرفت

و نظم و فرهنگ و قانونش به ضعف پیري گراییده و قدرت رشد و ساخت؛ طومار زندگی پیشین را ، که با تمام نعمات 

حال، آغاز یک حیات نوین . تجدید حیات را از دست داده بود، با وحشیگریی تأسف انگیز و از بیخ و بن درنوردید

وزان هزار سال قبل از میالد، متجا. امپراطوري غرب از میان رفت، اما کشورهاي اروپاي نوین زاده شدند: ممکن بود

شمالی وارد ایتالیا شده، ساکنان آن را منقاد ساخته و با آنها مخلوط گشته، و تمدن آنان را کسب کرده بودند و، 

چهار صد سال پس از مسیح، همان واقعه تکرار شد؛ . تمدن نوینی بنا نهاده بودند  همراه با خود آنان، طی هشت قرن،

.انند بودند، اما انجام همواره نوعی آغاز بودچرخ تاریک یک دور کامل گشت؛ آغاز و انجام هم

  

فصل سوم

  پیشرفت مسیحیت

364-451  

چون نظم قدیم در فساد، جبن، و اهمال محو شد، سپاه متحدي از کلیساییان با . دایۀ مهربان تمدن جدید کلیسا بود

وظیفۀ تاریخی کلیسا . تندحمیت و مهارت به دفاع از ثبات و مالیمتی که بار دیگر در زندگی رخ نموده بود برخاس

عبارت بود از تحکیم مجدد بنیان اخالقی اشخاص و جامعه از طریق دادن جنبۀ قدسی ماوراي طبیعی به احکام 

ناگوار مربوط به نظم اجتماعی، و القاي آرمانهاي مالیم در بربرهاي درشتخوي از طریق ایمانی که خود به خود از 

در مبارزة دین جدید، براي تسخیر و رام کردن و تنویر افکار . تشکیل شده بود افسانه و اعجاز، بیم و امید، و عشق

مردم جاهل یا منحط و تشکیل یک امپراطوري ایمانی متحد سازنده که مردم را دوباره به هم بپیوندد ـ همان گونه 

ومپرستی و ظلم وجود که قبال سحر یونان و جالل روم پیوندشان داده بود ـ عظمتی حماسه آمیز اما آلوده با موه

  .نهادها و ایمانها زاییدة احتیاجات انسانی هستند، و ارزیابی آنها باید با توجه به این ضرورتها صورت پذیرد. دارد
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I  - سازمان کلیسا  

طی . توان شگرفترین شاهکار تاریخ دانست اگر هنر شکل و سازمان دادن به مواد باشد، کلیساي کاتولیک رومی را می

رن، که هر قرنش نیز مشحون از بحران بوده است، کلیسا مؤمنان خود را پیوسته نگاه داشته، در تمام اکناف نوزده ق

جهان آنان را مشمول عنایات و خدمات خود قرار داده، اذهان آنان را متشکل ساخته، خوي و خلقشان را به قالب 

سوکهایشان را تسلیت بخشیده، زندگیهاي  ریخته، باروریشان را تشویق کرده، ازدواجهایشان را رسمیت داده،

و شورشی زنده بیرون زودگذرشان را به علو حیات جاودانی پیوند داده، از دهشهاي آنان بهره گرفته، از هر بدعت 

عطش روحی  این نهاد شاهوار چگونه رشد کرد؟. آمده، و صبورانه ستونهاي شکستۀ قدرت خود را از نو ساخته است

توه آمده از فقر، فرسوده از کشمکش، وحشتزده از اسرار، و بیقرار از ترس مرگ، مبناي شکل مردان و زنانی به س

بخشید و  کلیسا در روح میلیونها مردم ایمان و امیدي به وجود آورد که به مرگ معنا می. گیري کار کلیسا بود

حاضر بودند بمیرند یا بکشند؛ و ایمان گرانبهاترین مایملک کسانی شد که براي حفظ آن . کرد وحشت آن را زایل می

هر اکلیسا یا . اي از ایمان آورندگان بود ساده) اکلیسا(کلیسا نخست محفل . بر آن صخرة امید بود که کلیسا بنا شد

براي رهبري خود برگزیده بود، همچنین یک یا چند تن قاري، ) شیخ یا کشیش(کلیسا یک یا چند پرسبوتروس 

پس از آنکه به شمارة عبادت کنندگان افزود و امور . شماس براي یاري به کشیشدستیار کشیش، معین شماس، و 

جماعات دینداران یک تن کشیش یا فرد غیر روحانی را برگزیدند تا بر کارها نظارت کند و آنها را   دینی مفصلتر شد،

بیفزود، کار آنان نیز به چون بر تعداد اسقفان . نامیدند) ناظر، یا اسقف(این شخص را اپیسکوپوس . هماهنگ سازد

سرپرستی و هماهنگی نیاز یافت؛ بدین جهت، در قرن چهارم، کسانی به عنوان اسقف اعظم، مطران، یا نخست 

در قسطنطنیه، انطاکیه، اورشلیم، اسکندریه، و . کشیش برگزیده شدند تا بر اسقفان و کلیساهاي ناحیه نظارت کنند

اسقفان و . ن به نام بطرك برگزیده شدند که بر تمام امور روحانی ریاست داشتندرم، صاحبمنصبانی عالیرتبه تر از اینا

شورا اگر فقط . دادند کردند و سینود یا شورا تشکیل می اسقفان اعظم بنا به فرمان بطرك یا امپراطور اجتماع می

غرب متشکل بود، شوراي کل، و اي، و اگر فقط از اسقفان امپراطوري شرق یا  نمایندة یکی از ایاالت بود، شوراي ناحیه

االجرا بود، جامع نامیده  شد؛ اگر فرمانهایش براي کلیۀ عیسویان جهان الزم اگر از هر دو بود، شوراي عام خوانده می

  .بگیرد» جهانی«شد موجب گردید که کلیسا لقب کاتولیک یا  اتحادي که گهگاه از این راه حاصل می. شد می

در سه . ام بر ایمان و حیثیت متکی شد، مقرراتی براي زندگی کلیسایی الزم داشتاین سازمان، که قدرتش سرانج

توانست زنی را که قبل از نیل به مقام روحانی  کشیش می. قرن اول مسیحیت، تجرد براي کشیشان اجباري نبود

زن گرفته بود، یا بیوه  بایست ازدواج کند؛ و هیچ مردي که دو گرفته بود نگاه دارد؛ اما پس از ورود به حلقۀ قدس نمی

کلیسا، مانند . اي را به همسري برگزیده بود، یا زنی غیر شرعی اختیار کرده بود حق کشیش شدن نداشت یا مطلقه

پروایی جنسی مشرکان، برخی از مؤمنان  در واکنش نسبت به بی. بیشتر اجتماعات، از افراطیان در زحمت بود

کردند که هر گونه  هاي بولس حواري، چنین استنتاج می ر یکی از رسالهغیرتمند مسیحی، با استناد به عبارتی د

رابطۀ جنسی میان زن و مرد گناه است؛ از این رو ازدواج را تقبیح کردند و کشیش متأهل را چیزي نفرت انگیز 

زافزون تجرد این نظریه را بدعت اعالم کرد، اما کلیسا به نحوي رو) 362حدود (اي گنگرا  شوراي ناحیه. دانستند می

شد؛ گهگاه یک کشیش متأهل هبه  اموال زیادي به نحوي دائم التزاید به هر کلیسا هبه می. کشیشان را خواستار بود

ازدواج کشیشان گاه به زناکاري یا فضیحت دیگري . نمود کرد و آن را به فرزندان خود منتقل می نامه را به نام خود می

، تجرد کامل 386شورایی از کشیشان روم، در سال . کاست به روحانیان میانجامید و از احترام مردم نسبت  می
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پاپ سیریکیوس فرمان داد تا هر کشیشی که ازدواج بکند یا زندگی با زن  کشیشان را توصیه کرد؛ و یک سال بعد،

گانۀ  قدیس هیرونوموس، قدیس آمبروسیوس، و قدیس آوگوستینوس با قدرت سه. خود را ادامه دهد خلع لباس شود

خود از این فرمان حمایت کردند؛ و، پس از یک نسل مقاومت مقطع، فرمان مزبور با موفقیت گذرایی در امپراطوري 

.روم غربی به موقع اجرا گذارده شد

بزرگترین مشکل کلیسا، پس از مشکل سازگار کردن آرمانهایش با ادامۀ حیاتش، یافتن راهی بود براي سلوك با 

سازمان کلیسایی در جنب صاحبمنصبان دولتی، کشمکشی بر سر قدرت ایجاد کرد که در آن  برپا کردن یک. دولت

در روم شرقی، کلیسا تابع دولت شد؛ در روم غربی، کلیسا . رفت تبعیت یکی از دیگري شرط الزم صلح به شمار می

د کلیسا و دولت تعدیل در هر دو مورد، اتحا. نخست براي تحصیل استقالل، و سپس براي احراز تفوق مبارزه کرد

ترتولیانوس، اوریگنس، و الکتانتیوس گفته بودند جنگ در هر حال . عمیقی در اخالقیات کلیسا را در بر داشت

دانست  که حال مورد حمایت دولت بود، به جنگهایی که براي حفاظت دولت یا کلیسا الزم می  نامشروع است؛ کلیسا،

توانست براي پیشبرد منویات  شد، می ریه نبود؛ اما هر وقت توسل به زور الزم میقه  کلیسا خود داراي قوة. داد رضا می

داشت؛  از دولت و اشخاص هدایاي گرانبها، پول، عبادتگاه، یا زمین دریافت می. متوسل شود» نیروي دنیوي«خود به 

از سقوط دولت هم حتی پس . شد و براي حفظ حق مالکیت خود به حمایت دولت احتیاج داشت کلیسا ثروتمند می

طولی . زدند کلیسا ثروتش را حفظ کرد؛ فاتحان بربر، هر قدر هم که زندیق بودند، کمتر به چپاول کلیسا دست می

  .نکشید که اقتدار کالم با نیروي شمشیر برابري کرد

II  - بدعتگذاران  

هاي مخالف با  ها ـ یعنی آموزهنامطبوعترین وظیفۀ سازمان کلیسایی جلوگیري از شقاق کلیسا به واسطۀ افزایش بدعت

به محض تحصیل پیروزي، کلیسا دیگر از تبلیغ رواداري دینی . تعریفات شوراهاي کلیسایی از کیش مسیحی ـ بود

نگریست که دولتها به نهضتهاي تجزیه  اي می دست کشید و فردگرایی در اعتقادات دینی را به همان دید خصمانه

نگریستند؛ بدعت در  کلیسا و نه بدعتگزاران صرفاً از جنبۀ االهیات بر بدعت نمینگریستند؛ نه  طلبی یا شورشی می

خواست خود را از قدرت قاهر و مسلط آزاد سازد؛  بسیاري از موارد مستمسک یک جامعۀ محلی شورشگر بود که می

ه، و آرزوي آزاد ساختن سوریه و مصر از قید قسطنطنی) پیروان مذهب وحدت طبیعت(مثال هدف مونوفوسیتیها 

شد  دوناتیان رها ساختن افریقا از سلطۀ روم بود؛ و اکنون که دین و دولت یکی بودند، این کار شورشی محسوب می

اصیل آیینان مخالف ناسیونالیسم بودند و بدعتگذاران مدافع آن؛ کلیسا براي تمرکز و وحدت . در برابر هر دو

.لیکوشید، بدعتگذاران براي استقالل و آزادي مح می

مسیحیت . مذهب آریانیسم، که در داخل امپراطوري مغلوب شده بود، در میان بربرها به پیروزي عجیبی نایل آمد

هاي گوتها بر آسیاي صغیر در قرن سوم گرفتار شده بودند، به قبایل توتونی  که در حمله نخست توسط اسیران رومی ،

وي از اخالف یک اسیر مسیحی از کاپادوکیا بود و میان  .کامال رسول نبود) 381-311؟(» رسول«اولفیالس . رسید

، وي توسط ائوسبیوس، اسقف 341در حدود سال . زیستند زاده و پرورده شده بود گوتهایی که در شمال دانوب می

وقتی که آتاناریک، سردار گوتها، در مستملکات . اعظم نیکومدیا که پیرو آریانیسم بود، به اسقفی آنان برگزیده شد

اي اخذ  د مسیحیان را مورد پیگیري و آزار قرار داد، اولفیالس از کنستانتیوس که او نیز پیرو آریانیسم بود اجازهخو

براي تعلیم دادن مسیحیان تابع خود . کرد تا جامعۀ کوچک مسیحیان گوتیک را از دانوب بگذراند و وارد تراکیا سازد
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به نظر او به طرز خطرناکی . مقدس را، جز کتابهاي پادشاهان کهآنان، با حوصلۀ بسیار کتاب   و افزودن بر شمارة

دانستند، او الفباي گوتیگ  جنگجویانه بود، از یونانی به زبان گوتیک ترجمه کرد؛ و چون گوتها هنوز خطنویسی نمی

رانۀ اولفیالس زندگی پرهیزکا. این ترجمه نخستین اثر ادبی در زبان توتونی بود. را بر مبناي حروف یونانی ابداع کرد

. گفتگو پذیرفتند چنان اعتمادي به خرد و پاکدامنی او در میان گوتها ایجاد کرد که آنان مسیحیت آریوسی او را بی

چون مسیحیت در دو قرن چهارم و پنجم از طریق گوتها به سایر بربرها رسید، تقریباً همۀ متجاوزان به امپراطوري 

اسپانیا، ایتالیا، و افریقا تأسیس شدند   یدي که به وسیلۀ آنان در بالکان، گل،پیرو آریانیسم بودند، و حکومتهاي جد

اصیل آیینان عیسی را : فرق میان فاتحان و مفتوحان در ایمان فقط در یک حرف یوتا بود. رسماً پیرو آریانیسم بودند

همانند » خدا –پدر «ا با دانستند، حال آنکه پیروان آریانیسم او ر می) homoousios(همذات » پدر ـ خدا«با 

)homoiousios (بر اثر این . اما این اختالف در سیاسیات دو قرن پنجم و ششم جنبۀ حیاتی یافت .شمردند می

رانداختند، بلیزاریوس افریقا تسلسل اتفاقی وقایع، آریانیسم تا هنگامی که فرانکهاي اصیل آیین ویزیگوتها را در گل ب

را که در دست واندالها بود و ایتالیا را که در قبضۀ گوتها بود تسخیر کرد، و رکارد ایمان ویزیگوتها را در اسپانیا تغییر 

  .، به حیات خود ادامه داد)589(داد 

ا در آن دوره به تالطم افکندند توانیم خاطر خود را به طوفانهاي آیینی بسیاري مشغول داریم که کلیسا ر ما امروز نمی

، آپولیناریسیان، ماکدونیوسیان، سابلیوسیان، ماسالینسیسیان، نوواتیانوسیان، و )آنومیان(ـ ائونومیوسیان 

اند و باز  توانیم از سخافتهایی اندوهگین شویم که بسیاري از مردم به خاطر آنها مرده پریسکیلیانوسیان؛ بلکه فقط می

ویت تا آن حد که بر ثنویت ایرانی خدا و شیطان، خیر و شر، و نور و ظلمت استوار بود، یک مان. هم خواهند مرد

شد؛ هدف آن ایجاد سازشی میان مسیحیت و دین زردشت بود، و از طرف هر دوي آنها  بدعت مسیحی محسوب نمی

رنجهاي آشکارا نابایسته  مانویت با صراحتی غیر معمول به مسئلۀ شر، یعنی وفور شگفت انگیز. هم به تلخی طرد شد

خداي «را در کنار » خداي شر«دید که وجود  پرداخت، و خود را مجبور می در جهانی محکوم به حکم تقدیر، می

چند تن از امپراطوران به اقدامات . در قرن چهارم مانویت در شرق و غرب پیروان بسیار یافت. بپذیرد» خیر

نوس براي گروندگان به مانویت مجازات اعدام قایل شد؛ به هر حال، اي علیه آن دست زدند؛ یوستینیا بیرحمانه

، بوگومیلها، و آلبیگاییان ـ )بیالقه(اما اثر خود را در بدعتگزاران بعدي ـ مانند پاولیسینها  مانویت تدریجاً از میان رفت، 

یت و تجرد همگانی شد؛ او این ، یک اسقف اسپانیایی به نام پریسکیلیانوس متهم به تبلیغ مانو385در . به جا گذاشت

اتهام را انکار کرد؛ در تریر در حضور امپراطور غاصب، ماکسیموس، محاکمه شد، دو اسقف متهم کنندة او بودند، او 

محکوم شد و، علی رغم اعتراضات شدید قدیس آمبروسیوس و قدیس مارتن، با چند تن از یارانش زنده سوزانده شد 

داد، در افریقا خود را تقریباً منکوب بدعت  که با همۀ این متعرضان به دین مواجهه می کلیسا در همان زمان ).385(

، آیینهاي مقدسی را که به وسیلۀ کشیش گناهکار اجرا شود )315(دوناتوس، اسقف قرطاجنه . دوناتیان یافت

. عقیده را خردمندانه رد کرد این  خواست فضایل کشیشان مورد انکار قرار گیرد، که نمی  دانست؛ کلیسا، اعتبار می بی

از حمایت غیرتمندانۀ بینوایان برخواردار شد، و به یک   مع هذا، بدعت مورد بحث بسرعت در شمال افریقا بسط یافت،

امپراطوران بر این نهضت خشم گرفتند؛ و براي کسانی که بر این اعتقاد مصرانه پاي . انقالب اجتماعی مبدل گشت

گین وضع شد؛ قدرت خرید، فروش، و واگذاري اموال از دوناتیان سلب شد؛ به عالوه، آنان هاي سن می فشردند جریمه

هایی از  دسته. به زور سربازان امپراطوري از کلیساهاشان رانده شدند، و کلیساها به کشیشان اصیل آیین واگذار شد

متشکل شدند؛ ) پرسه زنان(که در عین حال مسیحی و کمونیست بودند، تحت عنوان کیرکوم کلیونس  شورشگران،

اینان فقر و بردگی را محکوم ساختند، وامها را ملغا نمودند و بردگان را آزاد کردند و بر آن شدند تا تساوي افسانه 
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کشیدند، بردگان را در  خوردند که بردگانی آن را می اي برمی وقتی به کالسکه. آمیز انسان اولیه را دوباره برقرار سازند

ساختند، اما بعضاً  معموال خود را با غارتگري خرسند می. داشتند تا آن را بکشد اندند و ارباب را وا میکالسکه می نش

کردند، یا با  شدند، اغنیا و اصیل آیینان را با مالیدن آهک در چشمان کور می نیز، وقتی بر اثر مقاومت تحریک می

شدند  اگر در ضمن این کارها کشته می. دهند نسبت می کشتند؛ یا الاقل دشمنانشان این اعمال را به آنها چماق می

سرانجام کامال در چنگ تعصب گرفتار . نیز راضی و خوشحال بودند، چرا که یقین داشتند که به بهشت خواهند رفت

خواستند که شهیدشان سازند؛  کردند و به اصرار می آمدند، بدان حد که خود را به عنوان بدعتگذار تسلیم می

کردند؛ و وقتی که حتی دشمنانشان دیگر از  ساختند و تقاضاي کشتن خود را از آنان می را متوقف میرهنوردان 

افکندند، و یا  اي فرو می جستند، یا خویشتن را از صخره کشتن آنان سیر و خسته شدند، آنان خود را در آتش می

جنگید، و براي  م وسایل با دوناتیان میقدیس آوگوستینوس با تما. شدند رفتند که غرق می چندان در دریا پیش می

نمود که بر آنان پیروز شده است؛ اما وقتی که واندالها وارد افریقا شدند، دوناتیان دوباره به تعداد زیاد  مدتی چنان می

اي با تعصبی زاهدانه از نسلی به نسل  سنت تنفر فرقه. ظاهر گشتند و از طرد کشیشان اصیل آیین شادیها کردند

.دیگر مقاومت متحدي وجود نداشت) 670(نتقل شد، و بدین ترتیب وقتی که اعراب آمدند دیگر م

پالگیوس، را با حملۀ خود بر نظریۀ مربوط به گناهگاري ذاتی، سه قاره را به هیجان آورده بود؛ و  در این ضمن،

وریوس شاگرد تئودوروس نسط. ساخت ، زمینۀ شهادت خود را فراهم می»مادر خدا«نسطوریوس، با تشکیک نسبت به 

گفت کتاب ایوب  تئودوروس می. کتاب مقدس را ابداع کرده بود» نقد عالی«بود که ) 428؟- 350؟(موپسوئستیایی 

شعري است که از منابع شرك اقتباس شده؛ غزل غزلهاي سلیمان سرود عروسی است که آشکارا فحواي شهوانی 

اً اشاره به عیسی دارد، فقط مربوط است به وقایع قبل از مسیح؛ و دارد؛ بسیاري از پیشگوییهاي عهد قدیم، که ظاهر

نسطوریوس خود را به اسقفی قسطنطنیه ارتقا داد . مریم نه مادر خدا، که فقط زایندة طبیعت بشري عیسی است

با  ؛ با فصاحت خود جماعاتی را جذب خویش کرد؛ و با جزمیت خشنش براي خود دشمنانی فراهم کرد و،)428(

: گفتند  بیشتر مسیحیان می. ار کردن عقیدة ناخوشایند تئودوروس دربارة مریم، به آنان فرصت ابراز خصومت داداختی

گفت که  نسطوریوس این گفته را بسیار شدید دانست؛ وي می» .اگر مسیح خداست، پس مریم هم مادر خداست«

به جاي مادر [نهاد کرد که بهتر است او را مریم فقط زایندة طبیعت انسانی مسیح است نه طبیعت االهی وي، و پیش

  .مادر مسیح بخوانند] خدا

، در وعظی که طی آن آموزة اصیل آیینی را اعالم 429سیریل اسکندرانی، اسقف اعظم اسکندریه، در عید فصح سال 

اي مریم مادر حقیقی خود الوهیت نیست، بل مادر لوگوس یا کالم متجسد خدا است که طبیعته«: کرد، گفت می

اي از سوي سیریل تحریکش کرده بود،  پاپ کلستینوس اول، که نامه» .شود دوگانۀ االهی و انسانی مسیح را شامل می

؛ این شورا درخواست کرد که نسطوریوس یا عزل شود یا حرف خود را )430(شورایی را براي اجالس در رم فرا خواند 

نه تنها او را عزل، ) 431(زد، یک شوراي جهانی در افسوس وقتی نسطوریوس از اجراي این امر سر باز . پس بگیرد

بسیاري از اسقفان اعتراض کردند، اما مردم افسوس چنان جشن گرفتند که سرورشان خاطرة . بلکه تکفیر هم کرد

نسطوریوس رخصت یافت تا در انطاکیه منزوي شود؛ اما چون به دفاع از خویشتن ادامه . دیانا ـ آرتمیس را زنده کرد

وي . اي در بیابان لیبی تبعید کرد اد و تقاضاي بازگشت به مسند خود کرد، امپراطور تئودوسیوس دوم او را به واحهد

اي از جانب امپراطور برایش  چندین سال در آنجا بزیست؛ سرانجام دربار بیزانس بر او رحم آورد و بخشایشنامه

پیروان او به مشرق سوریه مهاجرت کردند، ). 451حد (یافت پیکی که نامه را آورده بود وي را در حال مرگ . فرستاد

اي در ادسا تأسیس کردند، کتاب مقدس و آثار ارسطو و جالینوس را به سریانی ترجمه  کلیساهایی ساختند، مدرسه
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کردند، و در آشنا ساختن مسلمانان با علم و طب و فلسفۀ یونانی نقشی بس مهم ایفا کردند، چون از سوي امپراطور 

زنون مورد تعقیب و آزار قرار گرفتند، به ایران روي آوردند، در نصیبین مدرسۀ با نفوذي باز کردند، کارشان از برکت 

بدین ترتیب، آنان . رواداري دینی ایرانیان نضج گرفت، و جوامعی در بلخ و سمرقند و هندوستان و چین بنیاد نهادند

.کنند را تقبیح می» مریم پرستی«اند و هنوز هم  باقی ماندهدر تمام آسیا پراکنده شدند و تا به امروز هم 

اي مهمتر از همۀ بدعتهاي دیگر هم داشت، از طرف ائوتوخس،  آخرین بدعت بزرگ این دوران پرآشوب، که نتیجه

گفت که مسیح دو طبیعت جداگانۀ انسانی و االهی نداشت، بلکه  او می. رئیس دیري در نزدیکی قسطنطنیه، اعالم شد

وحدت «فالویانوس، بطرك قسطنطنیه، یک سینود محلی تشکیل داد که این بدعت . قط طبیعت االهی داشتف

آن راهب به اسقفان اسکندریه و روم متوسل شد؛ دیوسکوروس، . را محکوم نمود و ائوتوخس را تکفیر کرد» طبیعتی

). 449(دیگري در افسوس تشکیل دهد که جانشین سیریل شده بود، امپراطور تئودوسیوس را وادار ساخت تا شوراي 

دین تابع سیاست شد، اسقفیۀ اسکندریه مبارزة خود را با اسقفیۀ قسطنطنیه ادامه داد؛ ائوتوخس تبرئه شد، و 

شورا بر ضد هر که قایل به دو طبیعت در مسیح باشد . فالویانوس چنان هدف نطقهاي آتشین واقع گردید که مرد

لئوي اول در آن شورا شرکت نکرد، اما چندین نامه براي آن فرستاد که در آنها از پاپ . هایی صادر کرد لغتنامه

» سینود دزد«وي از گزارشهایی که نمایندگانش به او دادند به خشم آمد، شورا را . فالویانوس حمایت کرده بود

هاي  دون تشکیل شد نامهدر خالک 451شوراي دیگري که بعداً به سال . خواند، و از شناسایی تصمیمات آن تن باز زد

اما اصل بیست و  .گذاشتلئو را تحسین کرد، ائوتوخس را محکوم ساخت، و دوباره بر طبیعت دوگانۀ مسیح صحه 

لئو، که . ایل شدهشتم قانون کلیسایی آن شورا براي اسقف قسطنطنیه اختیاراتی مساوي با اختیارات اسقف رم ق

براي تفوق خود به منزلۀ امري الزم جهت وحدت و اقتدار کلیسا کوشیده بود، آن اصل را رد کرد، و از آن پس 

.کشمکش طوالنی میان آن دو حوزة دینی آغاز شد

ر هاي مربوط به طبیعت دوگانۀ مسیح س براي تکمیل این اغتشاش، اکثریت مسیحیان در سوریه و مصر از قبول آموزه

ادامه دادند، و یک اسقف اصیل آیین وقتی که به ریاست » وحدت طبیعت«راهبان سوریه به تبلیغ بدعت . باز زدند

، مثله )جمعۀ یادبود مصلوب شدن مسیح(اسقفیۀ اسکندریه منصوب شد، در کلیساي خودش، در روز جمعۀ مبارك 

و در قرن ششم بر سایر مذاهب  پس از آن، مذهب وحدت طبیعت دین ملی مسیحیان مصر و حبشه شد. شد

. النهرین و سوریۀ شرقی قدرت گرفتند مسیحی در سوریه و ارمنستان غالب گشت، در حالی که نسطوریان در بین

موفقیت طغیان مذهبی شورش سیاسی را تقویت کرد؛ و وقتی که اعراب فاتح در قرن هفتم به مصر و خاور نزدیک 

مقدمشان را گرامی داشتند، زیرا آنان را آزاد سازندة خود از قید ظلم دینی،  هجوم بردند، نیمی از نفوس آن قسمتها

  .دانستند سیاسی، و اقتصادي پایتخت بیزانس می

III   - مسیحیت غرب  

  رم – 1

با گروانیدن ) 335-314(سیلوستر . اسقفان رم در قرن چهارم چنانکه باید مایۀ سرفرازي کلیسا را فراهم نساختند

تقریباً » دهش قسطنطین«ن مسیح اعتباري یافت و، به گمان دینداران مخلص، به موجب فرمان قسطنطین به دی

. تمام اروپاي باختري را از قسطنطین گرفت، اما چنان رفتار نکرد که شایستۀ مالک نیمی از جهان سفیدپوستان باشد
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، به سبب ضعف یا )366- 352(ریوس اما لیب  قدرت فائقۀ اسقفیۀ رم را قویاً تأیید کرد،) 352-337(یولیوس اول 

پس از مرگ او، داماسوس و اورسینوس . پیري، به نظرات کنستانتیوس که مبتنی بر مذهب آریانیسم بود تمکین کرد

بر سر مقام پاپی به رقابت برخاستند؛ دو دسته از اوباش، که هر یک به طرفداري یکی از آن دو قیام کرده بود، بنا به 

. تن طی نزاع کشته شدند 137سی رم به هم درآویختند؛ در یک روز ، در یک کلیسا سنت نیرومند دموکرا

پرایتکستاتوس، شحنۀ مشرك رم، اورسینوس را تبعید نمود، و داماسوس مدت هجده سال با مهارت و مسرت 

کسانی که وي را هاي زیبا بیاراست؛  او یک باستانشناس بود و مزارهاي شهیدان رومی را به گورنبشته. فرمانروایی کرد

است ـ یعنی تخصصش در این است که با چاپلوسی از بانوان » خارانندة گوش زنان«گفتند که  داشتند می گرامی نمی

  . ثروتمند رم براي کلیسا هدایا کسب کند

و، با دولتمردي و ) 461-440(لئوي اول، ملقب به کبیر، مسند پطرس را در طی یک دورة بحرانی اشغال کرد 

، اسقف پواتیه، در )هیالریوس(وقتی قدیس هیالري . را به عزت و قدرت نوینی اعتال داد» اسقفیۀ پطرس«شجاعت، 

از پذیرفتن تصمیم لئو امتناع کرد، لئو فرمانهاي مؤکدي براي او   اي که با یکی دیگر از اسقفان گل داشت، مشاجره

مریۀ تاریخی، مبنی بر اعالم اقتدار اسقف رم بر تمام فرستاد؛ و امپراطور والنتینیانوس سوم فرمانهاي او را با یک ا

این سیادت عموماً از جانب اسقفان غربی مورد تأیید، و از سوي اسقفان شرقی مورد . کلیساهاي مسیحی، تنفیذ کرد

و  بطرکهاي قسنطنطیه، انطاکیه، اورشلیم، و اسکندریه ادعاي اقتداري برابر با اسقفیۀ رم داشتند،. انکار قرار گرفت

اشکال ارتباط و . مجادالت خشمگینانۀ کلیساي شرق همراه با عدم اطاعت نسبت به اسقف رم همچنان ادامه یافت

در غرب، پاپها حتی در امور   مع هذا،. مسافرت، توأم با اختالف زبان، افتراق کلیساهاي شرق و غرب را موجب شد

ولت و ناظر روم بودند، و تا قرن هفتم در انتخاب خود به دنیوي نفوذي روزافزون داشتند، در مسائل غیر دینی تابع د

اما بعد مسافت از امپراطوري شرق، و ضعف فرمانروایان غرب، پاپها را در رم اعتال . تأیید امپراطور استظهار داشتند

مد، چون بخشید؛ وقتی که امپراطور و سناتوران در برابر هجوم بربرها فرار اختیار کردند و حکومت مدنی از پا درآ

گرویدن بربرهاي غرب به دین مسیح . پاپها بدون ترس در مسند خود استوار ماندند، حیثیت آنان بزودي باال رفت

.اقتدار و نفوذ اسقفیۀ رم را شدیداً بسط داد

گرویدند، کلیساي رومی بیش از  کشیدند و به مسیحیت می هاي ثروتمند و اشرافی دست از شرك می هر چه خانواده

آمیانوس از اینکه اسقف رم مانند امیري در . شد مکنتی که به پایتخت امپراطوري غرب می آمد سهیم می پیش در

) 400(در این دوران . کرد، در شگفت بود زیست و با کوکبۀ یک امپراطور در شهر حرکت می قصر التران می

آن روحانیان عالیرتبه مسرورانه با  گرفت که در یک جامعۀ درخشان شکل می. آراستند کلیساهاي با شکوه شهر را می

  .کردند هایشان یاري می آمیختند و آنان را در تنظیم وصیتنامه زنان پر زیور می

ها، میدانهاي مسابقه، و بازیهاي عمومی حضور  در حالی که عامۀ مسیحیان شهر همگام با مشرکان در تماشاخانه

آتاناسیوس دو راهب مصري به رم . رات انجیل زندگی کندکوشید تا بر طبق دستو یافتند، یک اقلیت مسیحی می می

. آورده بود؛ وي شرح حال آنتونیوس را نوشته بود، و روفینوس براي غرب تاریخ رهبانیت در شرق را منتشر کرده بود

سکنودي، و پاخومیوس قرار گرفته بود؛ در رم،   اذهان مردم متقی تحت تأثیر شهرت فراگیر تقدس آنتونیوس،

و لئوي اول تأسیس شده بود؛ و بسیار کسان، در حالی که در ) 440- 432(هایی توسط سیکستوس سوم  صومعه

بانوان ثروتمند رومی، مانند مارکال و پائوال . اي را پذیرفتند زیستند، قانون پرهیزکاري و فقر صومعه هاي خود می خانه

  ر خیریه کردند، بیمارستانها و دیرها تأسیس نمودند،و سه نسل از زنان خانوادة مالنیا، بیشتر درآمد خود را صرف امو
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محافل مشرك در رم . و به روش مرتاضان چندان در خوردن امساك کردند که مردند  به زیارت راهبان شرق رفتند،

شکوه آغاز کردند که این نوع مسیحیت با زندگی خانوادگی، نظام زناشویی، و نیرومندي کشور ناسازگار است؛ و 

ندي بر ضد مهمترین طرفدار ریاضت آغاز شد ـ یعنی یکی از بزرگترین و درخشنانترین نویسندگانی که بحثهاي ت

.کلیساي مسیحی به وجود آورده است

  قدیس هیرونوموس – 2

، در ستریدو، نزدیک آکویلیا، محتمال از والدینی اهل دالماسی زاده شد؛ چون پدر و مادرش به 340او در حدود سال 

خردمند گرامی و «: دوار بودند، وي را ائوسبیوس هیرونوموس سوفرونیوس نام دادند که معنیش این استآتیۀ او امی

در تریر و رم تعلیماتی سودمند گرفت؛ آثار کالسیک التینی را بخوبی آموخت، و به حدي بدانها » .قدسی نام

و پر حرارتی بود؛ براي تأسیس یک مع هذا، وي مسیحی مثبت . کرد مند شد که خودش آن را گناهی تلقی می عالقه

سازمان اخوت زاهدانه در آکویلیا، به روفینوس و سایر دوستان خود پیوست؛ کوشش در راه کمال را چنان در مواعظ 

او این عالمت را . کرد که اسقفش او را براي ناشکیبی بیجا در برابر ناتوانیهاي طبیعی بشر سرزنش کرد خود تبلیغ می

و الیق همان جماعت جهان طلبی که راهبرشان   پاسخ داد و اسقف را نادان، وحشی، شریر، همپایه،اي شدید  با حمله

با واگذاشتن آکویلیا به گناهانش، هیرونوموس و چند تن از یاران . اي پر از دیوانگان خواند بود، و ناخداي ناشی سفینه

اقلیم ناسازگار ). 374(اي وارد شدند  به صومعه مخلصش به خاور نزدیک رفتند و در بیابان خالکیس نزدیک انطاکیه،

آنگاه، بی . آن دیار بر سالمت آنان بسیار گران آمد؛ دوتنشان مردند، و خود هیرونوموس تا چندي در آستانۀ مرگ بود

آنکه خللی در عزمش پدید آید، آن صومعه را، به قصد اعتکاف در دیري در بیابانی دیگر، ترك کرد و در آنجا گاه به 

توانست از خواندن  او کتابخانۀ خویش را هم با خود برده بود، زیرا نمی. پرداخت مطالعۀ آثار ویرژیل و سیسرون می

شرح او از این موضوع . ساخت دست شوید شعر و نثري که زیباییش همچون طنازي دختران دلربا مجذوبش می

از وضع . کشانند ام و مرا به پیشگاه داور بزرگ می خواب دیدم که مرده :نویسد می. نمایانندة خوي قرون وسطایی است

تو ! گویی دروغ می«: اما آن که ریاست محکمه را داشت گفت. من پرسیدند، و من پاسخ گفتم که مسیحی هستم

هاي  من فی الفور الل شدم، و ضربه» .قلب تو نیز آنجاست  زیرا هر کجا که گنج توست،! سیسرونی هستی نه مسیحی

سرانجام، حاضران در آن میدان بر پاي رئیس  …. ساس کردم ـ زیرا او دستور تازیانه زدن مرا داده بودتازیانه را اح

دادگاه افتادند و از وي استدعا کردند که بر جوانی من ببخشاید و به من فرصت دهد تا از خطاي خود توبه کنم، 

این  …. اي سخت محکومم سازد ه شکنجهمشروط بر آنکه اگر بار دیگر کتابهاي نویسندگان مشرك را بخوانم، ب

هایم سیاه و کبود شده بود، و تا مدتها پس از بیدار  کنم که شانه اعتراف می …. تجربه، رؤیاي دلپذیر یا بیهوده نبود

از آن پس من با شوقی بیش از آنچه قبال به مطالعۀ آثار  …. کردم شدن آثار کوفتگی را در بدن خود مشاهده می

  . مطالعۀ کتابهاي خدا روي آوردم بشري داشتم به

در رم به دبیري پاپ داماسوس برگزیده شد و  382در . به انطاکیه بازگشت و در زمرة کشیشان درآمد 379در سال 

اي و قباي  او همچنان رداي قهوه. از طرف او مأموریت یافت که عهد جدید را به صورت بهتري به التینی ترجمه کند

مارکال و پائوالي پرهیزکار در . گذراند اي را می د و در دربار پرتجمل پاپ زندگی مرتاضانهپوشی خاص راهبان را می

کردند؛ نقادان مشرك گمان داشتند که وي بیش از  هاي اشرافی خود از او به منزلۀ مشاور روحانی پذیرایی می خانه

او، با هجو کردن جامعۀ رم آن . شود یمند م آنچه شایستۀ یک ستایندة تجرد و بکارت است، از آمیزش با زنان بهره

هاي خود را با غازه و چشمان خود را با  آن زنانی که گونه :شود، چنین پاسخ گفت زمان با عباراتی که هرگز کهنه نمی
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پذیرند که پیر هستند؛  در هیچ سن و سالی نمی …. پوشانند سازند و رخسارشان را از سفیداب می سرمه رنگین می

هایشان مانند دختران دبیرستانی  و رفتارشان در برابر کسانی که به سن نوه..  .پوشانند یسوان عاریه میسر خود را با گ

آرایند، و بوي  فروشند و خود را با گوهرهاي درخشان می هاي حریر فخر می بیوگان مشرك با جامه..  . .هراسان است

از ..  . .کنند پوشند، گیسوان خود را کوتاه می ردان میزنان دیگري هستند که جامۀ م..  . .آزارد مشکشان مشام را می

برخی از زنان مجرد با دواهاي مخصوص از ..  .  .دهند که به خواجگان همانند باشند زن بودن شرم دارند و ترجیح می

ثر کنند؛ برخی دیگر وقتی که بر ا هاي انسانی را پیش از شکل گرفتن معدوم می  کنند و نطفه آبستنی پیشگیري می

: گویند زنانی هم هستند که می  و تازه،..  . .آوردند شوند، با صرف دارو وسیلۀ سقط جنین را فراهم می گناه آبستن می

او » چرا من باید خود را از نعمتی که خداوند براي لذت من آفریده محروم کنم؟ …براي پاکان همه چیز پاك است «

..  . .ات بعمد چاکدار است نیمتنه :نماید خریدار است سرزنش می یک زن رومی را با عباراتی که حاکی از چشمانی

افتد تا  شالت گاه فرو می …گاهت در زندان کمربندي سفت است  پستانهایت با نواري از کتان تنگ بسته شده، دنده

  . پوشاند هاي سیمینت را عریان سازد؛ و آنگاه با شتاب، آنچه را که عمداً نمایان ساخته است می شانه

ریزد، و درازپردازیهاي یک وکیل  اي از زمان را به قالب می هیرونوموس اغراقگوییهاي یک ادیب هنرمند را که دوره

ساتیرهاي او یادآور ساتیرهاي . افزاید دعاوي را که مایۀ قطور ساختن پرونده است، بر تعصب یک معلم اخالق می

ان همیشه و در هر زمان به اندازة امروز جذابیت و فریبایی بینیم زن و اینکه می  یوونالیس یا طنز زمان خود ماست،

استثنا، تقبیح  هیرونوموس نیز، مانند یوونالیس، خطاکاران را با بینظري و شجاعت، و بی. اند براي ما جالب است داشته

با تظاهر به  یابد که آید، و چون در می بازي حتی در میان مسیحیان رایج است به خشم می از اینکه معشوقه. کند می

خواهران محبوب (این بالي «: پرسد می. شود گذارند، خشمش بیشتر می زهد و ریاضت بر هرزگیهاي خود سرپوش می

این   هاي نوین، از کجا به کلیسا راه پیدا کرده است؟ این زنان شوي ناکرده از کجا آمدند؟ این همخوابه) و مطلوب

کنند و  با دوستان مرد خود در یک خانه و در یک اطاق زندگی می از کجا پیدا شدند؟ آنان) یک مردي(روسپیان 

به روحانیان » .خوانند غالباً یک بستر دارند، با این حال اگر تصور کنیم که خطایی در کار است، ما را بدگمان می

ه در اجتماعات کند؛ کلیساییان موي و روي آراسته را، ک که حمایتشان ممکن بود او را به پایی برساند، حمله می رم،

روند که  خیزند و به دیدن زنانی می باب روز آمد و شد دارند، و کشیشان مرده ریگ خواري را که پیش از فلق برمی

کند و بشدت در  از دواج کشیشان و انحرافات جنسی آنان را تقبیح می. کند اند، مسخره می هنوز از بستر بیرون نیامده

ه عقیدة او فقط راهبان مسیحیان راستین هستند که از قید مال، شهوت، و غرور دهد؛ ب لزوم تجرد آنان داد سخن می

خواهد که از همه  توانست کازانووا را جزو پیروانش درآورد، از مردان می هیرونوموس، با فصاحتی که حتی می. آزادند

که نخستین کودك کند  چیز دست شویند و به پیروي از عیساي مسیح برخیزند؛ از بانوان مسیحی درخواست می

کند که اگر نتوانند وارد صومعه شوند،  خود را، به موجب شریعت، وقف خداوند سازند؛ به بانوان دوست خود توصیه می

. داند رسد که ازدواج را تقریباً گناه می در بحث خود به جایی می. ها زندگی کنند دست کم در خانۀ خود چون باکره

کند که با تبر بکارت  پیشنهاد می» ، اما فقط براي اینکه از آن باکرگانی پدید آیند،ستایم من ازدواج را می«: گوید می

اش آن است  جالبترین نامه. داند درخت ازدواج را بیفکنند، و یوحناي رسول مجرد را از پطرس، که زن داشت، برتر می

ه مطلق با زناشویی مخالف نیست، او به وج). 384(نویسد  که دربارة لذات بکارت به دختري به نام ائوستوخیوم می

، رنج آبستنی، مویۀ اطفال، غم و گرفتاري خانواده، و »سدوم«گوید کسانی که از آن پرهیز کنند از  ولی می

کند که راه طهارت دشوار است؛ که هشیاري جاودان بهاي بکارت  ضمناً اذعان می. مانند هاي حسد برکنار می شکنجه

.است
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همنشینان خود را از میان کسانی برگزین که بر اثر  …. اثر یک اندیشه از دست برودبکارت حتی ممکن است در 

بگذار انزواي اطاقت  …. هر روز روزه بگیر و بستر خود را با اشک شبانگاهی بشوي …. روزه پریده رنگ و نزارند

که خواب بر تو چیره وقتی  …. در درونت با تو عشق ورزد» داماد ملکوت«همواره نگهبانت باشد؛ بگذار همیشه 

و تو . به پشت دیوار خواهد آمد، دستش را از میان در به درون خواهد آورد و بر شکمت خواهد کشید» او«شود،  می

خواهر و عروس من «: و این پاسخ را از او خواهی شنید» .من بیمار عشقم«: بر خواهی خاست و گریان خواهی گفت

با «گوید پس از انتشار این نامه، مردم  هیرونوموس می» .و منبعی مختوماي است مقفل  باغی است بسته شده، چشمه

؛ شاید برخی از خوانندگان آن، در این اندرزهاي عجیب مردي که ظاهراً هنوز از »سنگباران از آن استقبال کردند

وان ـ بلسیال ـ وقتی که راهبۀ ج) 384(چند ماه بعد . حرارت میل آزاد نبود وجود شهوتی بیمار را حس کرده بودند

وي را سرزنش   مرد بسیار کسان به خاطر اینکه مشقات ناشی از تعلیمات هیرونوموس موجب مرگ راهبه شده بود،

هیرونوموس، که از روش . کردند؛ برخی از مشرکان پیشنهاد کردند که او و تمام راهبان رم در رود تیبر افکنده شوند

در همان سال پاپ داماسوس . مالمتبار براي مادر سوگوار او فرستاداي تسلیت آمیز و  خود پشیمان نبود، نامه

، هیرونوموس رم را براي همیشه 385در . درگذشت، و جانشین او انتصاب هیرونوموس به دبیري پاپ را تجدید نکرد

خود رئیس اي ساخت که  در بیت لحم صومعه. را با خود برد) مادر و خواهر بلسیال(ترك کرد و پائوال و ائوستوخیوم 

دار شدند؛ و  ها بنا کرد که نخست پائوال و سپس ائوستوخیوم ریاست آن را عهده آن شد؛ دیري نیز براي راهبه

.مهمانسرایی هم براي زایران بیت المقدس ساخت

هیرونوموس حجرة خود را در مغاکی برگزید، کتابها و کاغذهایش را در آن گرد آورد، اوقات خود را وقف مطالعه و 

با سالح قلم به جنگ یوحناي زرین دهن، . یف کارهاي اداري کرد، و سی و چهار سال بقیۀ عمر را در آنجا زیستتأل

آمبروسیوس، پالگیوس، و آوگوستینوس رفت و، با نیروي جازمی، در حدود پنجاه رساله در مسائل وجدانی و اخالقی 

اي در بیت  مدرسه. شد شور و شوق خوانده می هایش حتی از سوي دشمنانش با و تفسیر کتاب مقدس نوشت؛ نوشته

اي از معلومات مختلف از جمله التینی و یونانی  لحم گشود و در آن برایگان و با فروتنی به کودکان مجموعه

تواند مطالعۀ آثار نویسندگان کالسیک را که  آموخت؛ حال که قدیسی مورد تأیید همگان بود، احساس کرد که می می

تحصیل زبان عبري را، که هنگام اقامت کوتاه نخستینش در . جوانی ترك کرده بود از سر بگیرد خواندنشان را در

اي فصیح و   شرق آغاز کرده بود، از سر گرفت؛ و طی هجده سال تلمذ صبورانه توانست از کتاب مقدس ترجمه

از بزرگترین و بانفوذترین آثار  این ترجمه اکنون نزد ما به وولگات معروف است و. اعجازآمیز به التینی به دست دهد

البته در این ترجمه، مانند هر اثر دیگري به آن حجم، اشتباهاتی وجود دارد و . رود ادبی قرن چهارم به شمار می

کند؛ اما التینی آن در سراسر قرون  برخی اصطالحات خشن عامیانه نیز در آن هست که هر ناب گرایی را مشمئز می

دبیات شد، عواطف و تخیالت عبرانی را به قالب التینی ریخت، و هزاران عبارت اصیل، فصیح، وسطی زبان االهیات و ا

جهان التینی از طریق این ترجمه بیش از هر وقت دیگر با کتاب مقدس الفت  .کردموجز، و نیرومند به ادبیات اعطا 

  .یافت

اي در پیش گرفته بود و خود را وقف کلیسا کرده بود یک قدیس به  تنها از آن جهت که زندگی مرتاضانههیرونوموس 

تأسف است که در چنین   مایۀ. رفت؛ و گرنه از نظر کردار و گفتار مشکل بتوان او را قدیس به حساب آورد شمار می

یوحنا، بطرك . یابیم ینهمه سبعیت جدلی میو ا  مرد بزرگی اینهمه انفجار خشونتبار نفرت، اینهمه قلب حقیقت،

گوید حتی آتش جهنم براي او مجازاتی بس اندك است؛ آمبروسیوس  خواند و می اورشلیم، را یهودا و شیطان می

کند؛ و براي اینکه دوست قدیمی خود روفینوس را به زحمت  توصیف می» زاغ بیریخت«الشأن را به عنوان  عظم
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خواهد بزور حکم محکومیت  کند، چنانکه گویی می با خشمی در خور یک مرتد تعقیب میاندازد، اوریگنس مرده را 

توان گذشت تا از این  راستی که از سر بعضی از گناهان جسمانی آسانتر می). 400(وي را از پاپ آناستاسیوس بگیرد 

.تلخیهاي روح

داد، وي را به عنوان مشرك تقبیح  ی را تعلیم میوقتی که آثار کهن یونانی و التین. منتقدان او را بالدرنگ سزا دادند

گرفت، وي را متهم ساختند که به آیین یهود گرویده است؛ چون  کردند؛ هنگامی که عبري را نزد یک یهودي فرا می

اي  در زمان پیري، زندگی شادمانه. آثارش را به زنان اهدا کرد، گفتند که نفع مالی یا چیزي بدتر از آن در نظر دارد

ها که تسخیر  چه بسیار صومعه«؛ )395(بربرها به خاور نزدیک سرازیر شدند و بر سوریه و فلسطین تاختند . اشتند

جهان روم در «: گیرد هیرونوموس غمگینانه چنین نتیجه می» !کردند و چه رودها که با خون کشتگان رنگین ساختند

شدت ریاضت برایش رمقی به جا . وخیوم محبوب او مردندهنوز زنده بود که پائوال، مارکال، و ائوست» .حال سقوط است

پرداخت؛ سرگرم  نگذاشته بود، و در حالی که پشتش از فرط پیري خمیده بود، همواره از کاري به کاري دیگر می

او بیش از آنکه نیکمرد باشد، بزرگمرد بود؛ همچون . نوشتن تفسیري دربارة ارمیاء نبی بود که مرگ در رسید

مانست، و در دانشوري و االهیات  هاي سنکا می هایش در فصاحت به نامه اتیرنویسی آتشین طبع بود، نامهیوونالیس س

  .اي قهرمان صفت بود کوشنده

  سربازان مسیحی – 3

هیرونوموس و آوگوستینوس بزرگترین مردان این قرن پرعظمت بودند، اما مردان بزرگ این دوران منحصر به این دو 

اینان . متمایز ساخت» مجتهدان کلیسا«هشت تن را به عنوان » آبایش«وایل قرون وسطی از میان کلیساي ا. تن نبود

و یوحناي دمشقی در شرق؛  آتاناسیوس، باسیلیوس، گرگوریوس نازیانزوسی، یوحناي زرین دهن،«عبارت بودند از 

  .آمبروسیوس، هیرونوموس، آوگوستینوس، و گرگوریوس کبیر در غرب

نشانگر قدرت مسیحیت در جذب افراد طراز اول به خدمت خویش است، ) 398-340؟(  وسیوسدورة زندگی آمبر

و  او در تریر متولد شد، پدرش فرماندار گل بود، . آمدند افرادي که تا یک نسل پیش از آن فقط به خدمت دولت در می

که خیلی زود به استانداري دهد که براي خدمات سیاسی آماده شده بود؛ و شگفت نیست  سوابق تربیتیش نشان می

او، که ساکن میالن بود، با امپراطور غرب تماس نزدیک داشت، و امپراطور او را صاحب . شود شمال ایتالیا تعیین می

وقتی به . خصال کهن رومی، یعنی قدرت قضاوت متقن، قابلیت اداره و اجرا، و شجاعت بدون تظاهر یافت

اند تا اسقفی برگزینند، با شتاب به محل  در کلیساي اعظم شهر گرد آمده هاي رقیب آمبروسیوس خبر رسید که فرقه

ها نتوانستند بر سر کاندیدایی  چون فرقه. رفت و با حضور و بیانات خود اغتشاشی را که تازه آغاز شده بود فرو نشاند

م را شاد ساخت و موجب موافقت کنند، کسی از آن میان پیشنهاد کرد که آمبروسیوس را انتخاب نمایند، نام او مرد

آن استاندار اعتراض کرد و گفت که هنوز تعمید نیافته است؛ اما با شتاب تعمید یافت و به شماسی و . وحدت آرا شد

آمبروسیوس ). 374(این کارها در یک هفته انجام گرفت   سپس به کشیشی و آنگاه به اسقفی منصوب شد، و همۀ

بزودي تعینات موقعیت سیاسی را ترك کرد و زندگی . ولتمرد آغاز کردشغل جدید خود را با وقار وچیرگی یک د

هر چه پول و ثروت داشت به بینوایان بخشید، و لوحۀ مقدس کلیساي خود را . سادة نمونه واري را در پیش گرفت

دفاع » قیهاعتقادنامۀ نی«وي عالمی االهی بود که با قدرت از . فروخت تا از پول آن فدیۀ اسیران جنگی را بپردازد

کرد، خطیبی بود که وعظهایش به گرواندن آوگوستینوس به دین مسیح یاري کرد، شاعري بود که برخی از نخستین 
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و بهترین سرودهاي کلیسایی را ساخت، داوري بود که دانش و پاکدامنیش دادگاههاي فاسد دنیوي را خجل کرد، 

کلیسا و کشور به او واگذار شده بود با شایستگی انجام  اي بود که مأموریتهاي دشواري را که از طرف سیاست پیشه

اي بود که  داد، نظام دهندة خوبی بود که پاپ را معاضدت کرد و او را تحت الشعاع قرار داد، و روحانی برجسته

آن امپراطور جوان . تئودوسیوس کبیر را به توبه وا داشت و بر خط مشیهاي والنتینیانوس دوم تأثیري قاطع نهاد

کوشید تا کلیسایی در میالن براي یک کشیش پیرو این  دري داشت به نام یوستینا که پیرو آریانیسم بود و میما

اعتصاب «مقتدیان آمبروسیوس، علیه فرمان ملکه مبنی بر تسلیم ساختمان کلیسا، دست به یک . مذهب تأمین کند

  از آن هنگام بود که،«: گوید آوگوستینوس می. مقدس زدند و شب و روز در آن کلیساي محاصره شده ماندند» نشستۀ

به پیروي از آیین کلیساي شرقی، رسم سرود خواندن آغاز شد تا مردم را از فرسوده شدن از بیخوابی طوالنی و 

  .آمبروسیوس مردانه با ملکه جنگید و پیروزي مهمی نصیب تعصب دینی کرد» .مشقتبار نجات بخشد

وي در یک خانوادة . نمونۀ نجیبتري از یک قدیس مسیحی بود) 431-353(، پاولینوس واقع در جنوب ایتالیا  در نوال،

نزد آوسونیوس شاعر تحصیل کرد، وارد سیاست . کهن ثروتمند در بوردو متولد شد، با یک بانوي عالینسب ازدواج کرد

: از دنیا رو گرداندناگهان، گرویدن به مسیحیت چنان روحش را منقلب ساخت که بکلی . شد، و بسرعت ترقی کرد

اموالش را فروخت و پول آن را به فقیران داد و براي خویشتن فقط به قدر حداقل حاجت مال برداشت، زنش تراسیا 

اي هنوز در غرب آغاز نشده  چون زندگی صومعه. پرهیزکار زندگی کند» خواهر دینی«راضی شد که با او مانند یک 

. در نوال به یک دیر خصوصی بدل ساختند و سی و پنج سال در آن زیستندبود، آن جفت دیندار خانۀ محقر خود را 

کردند، بسیاري از روزهاي ماه را روزه  در طول این مدت، آنان از خوردن گوشت و نوشیدن شراب خودداري می

ش، خصوصاً دوستان مشرك دوران جوانی. اند و شاد بودند که خود را از بند گرفتاریهاي ثروت آزاد ساخته  گرفتند، می

آنان واپس کشیدن از تکالیف زندگی مدنی بود اعتراض کردند؛ او، در پاسخ،  معلم پیرش آوسونیوس، بر آنچه به نظر

آزار و  در قرنی مشحون از نفرت و خشونت، روح بی. ایشان را دعوت کرد که بیایند و در سعادت زندگی او سهیم شوند

تشییع جنازة وي، عالوه بر مسیحیان، مشرکان و یهودیان نیز شرکت  در. متسامح خود را تا پایان حیات حفظ کرد

.جستند

شاعري که نظریۀ مسیحی زمان خویش را به بهترین وجه بیان . سرود، اما فقط گهگاه پاولینوس اشعاري جذاب می

ونیوس در آن دوران که کالودیانوس و آوس). 410-348حد (کرد آورلیوس پرودنتیوس کلمنس اسپانیایی بود  می

: سرود کردند، پرودنتیوس در قالبهاي کهن موضوعات جدید و زنده می دربارة خدایان مرده نغمه سرایی می

سرودهایی مذهبی براي هر ساعت روز، و جوابی منظوم به دفاع ) »کتاب تاجها«(داستانهایی از شهیدان راه دین 

وریوس استدعا کرد که رزمهاي گالدیاتوري را در این شعر اخیر بود که او از هون. سوماخوس از مجسمۀ پیروزي

کرد؛ و  از مشرکان نفرت نداشت؛ در حق سوماخوس و حتی یولیانوس از کلماتی محبت آمیز استفاده می. منسوخ کند

در ستایش روم با کالودیانوس هماواز . خواست که آثار هنري مشرکان را منهدم نکنند از همدینان مسیحی خود می

تواند در قسمت اعظم جهان سفیدپوستان سفر کند و مشمول یک قانون باشد و همه جا  انسان می بود، و از اینکه

در آثار این شاعر » .کنیم هر جا که باشیم، چون شارمندان آنجا زندگی می«: کرد امنیت داشته باشد ابراز مسرت می

  .یابیم مسیحی، واپسین پژواکهاي کامیابیها و سیادت رم را می

همتراز آوسونیوس و سیدونیوس در ادبیات، . نون دیگر تمدنی واال داشت، براي روم افتخار کوچکی نبوداینکه گل اک

، اهل رنس؛ ائوفرونیوس، )رمیگیوس(هیالري، اسقف پواتیه؛ رمی : توان از اسقفان بزرگ قرن چهارم گل نام برد می
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اي در  بود و رساله» اعتقادنامۀ نیقیه«لترین مدافعان یکی از فعا) 367حد : فتـ (هیالري . اهل تور اهل اوتون؛ و مارتن، 

مع هذا، در حوزة دینی محقر خود در پواتیه، زندگی توأم با سعی و اخالص . دوازده بخش براي ایضاح تثلیث نوشت

شنید، مشاجرات را  پذیرفت، شکایات را می خاست، تمام مراجعان را می یک اهل کلیسا را داشت ـ زود از خواب بر می

هنگام غذا  کرد،  داد، کتاب و نامه تقریر می درس می  کرد، کرد، مراسم قداس را به جا می آورد، وعظ می رفع می

داد، و هر روز به یک کار دستی، از قبیل شخمزنی یا جامه بافی براي  هاي مذهبی گوش می خوردن به قرائت نوشته

  .آید ایی به شمار میوي الگو و بهترین نمونۀ فرد کلیس. پرداخت بینوایان، می

. دهکده در فرانسه نام وي را بر خود دارند 425کلیسا و  3675قدیس مارتن نام بیشتري از خود به جا نهاد؛ اکنون 

خواست راهب شود، اما پدرش او را مجبور  در پانونیا چشم به جهان گشود؛ در دوازدهسالگی می 316وي حوالی سال 

کرد، و  زدگان را یاري می داد، مصیبت غیرطبیعی بود مواجبش را به بینوایان میسربازي . ساخت تا وارد ارتش گردد

پس از پنج سال . اي بسازد خواهد از اردوي نظامی صومعه چندان صبر و فروتنی پیشه ساخته بود که گویی می

ست در خدمت در ارتش، مارتن به آرزوي خود دست یافت و توانست همچون راهبی در یک حجره زندگی کند، نخ

اش،  ، مردم تور، با وجود لباس مندرس و موي ژولیده371در . ایتالیا، آنگاه در پواتیه نزدیک محبوب خود هیالري

او این خواست را پذیرفت، اما اصرار ورزید که زندگی رهبانی خود را ادامه . خواستار شدند که او اسقفشان شود  جداً

اي بنا کرد، هشتاد راهب در آنجا گرد آورد، و زندگی زاهدانۀ  تیه صومعهبه فاصلۀ سه کیلومتر از شهر، در مارمو.دهد

او معتقد بود که وظیفۀ اسقف تنها در به جا آوردن مراسم قداس، . بی ریب و ریایی را همراه با آنان در پیش گرفت

پوشاندن برهنگان، شود، بلکه سیر کردن گرسنگان،  آوري وجوه خیریه خالصه نمی وعظ، ادارة تشریفات دینی، و جمع

او نزد اهالی گل چندان محبوبیت . رود بختان نیز از وظایفش به شمار می عیادت از بیماران، و یاري دادن به تیره

شد، حتی مشهور بود که سه تن را از میان مردگان  داشت که در اکناف آن سرزمین از کرامات او داستانها نقل می

.یسان نگاهبان خود شمردفرانسه او را جزو قد. برخیزانده است

نخستین دیر از دیرهاي متعددي بود که در آن هنگام در گل ) 362(اي که مارتن در پواتیه تأسیس کرده بود  صومعه

تألیف آتاناسیوس، و نیز دعوت هیرونوموس به زندگی » زندگینامۀ آنتونیوس«چون رومیان از طریق کتاب . پدید آمد

اي را برگزید و  نا شده بودند، غرب نخست صعبترین و منفردترین شیوة زندگی صومعهزاهدانه، با اندیشۀ رهبانیت آش

. زیستند در یک اقلیم نسبتاً ناسازگار رواج دهد کوشید تا مشقات زندگی زاهدانی را که در زیر آسمان صاف مصر می

افتاد و  انها ناخنهاي پایش میزیست، زمست وولفیالیک راهب سالها با ران عور و پاي برهنه بر سر ستونی در تریر می

زیست، چنان خود را در یک چار دیواري  قدیس سنوك، که در نزدیکی تور می. شد قندیلهاي یخ از ریشش آویزان می

توانست حرکت دهد؛ چندین سال بدین گونه زیست و مایۀ  تنگ محبوس ساخته بود که نیمتنۀ پایین بدنش را نمی

آنس کاسیانوس، براي همسنگی با شور و جذبۀ آنتونیوس، افکار قدیس قدیس یو. اعجاب و تحسین مردم شد

اي براي راهبان و راهبگان  هاي یوحناي زرین دهن، صومعه پاخومیوس را به میان آورد؛ وي، با الهام از برخی موعظه

یباً و نخستین دستور را براي زندگی رهبانی در غرب نوشت؛ پیش از مرگش، تقر) 415(در مارسی تأسیس کرد 

، قدیس هونوراتوس و قدیس 400اندکی پس از سال . زیستند راهب در پرووانس طبق دستور او می 5000

این نهادها بیش از آنکه اشخاص را به اخالص . بنا کردند اي در جزیرة لرن، رو به روي کان،  کاپراسیوس صومعه

دادند؛ و بدین  و همکاري با یکدیگر سوق میتحصیل، و دانشپژوهی جمعی   انفرادي خو دهند، آنان را به سوي کار،

وقتی که آیین . تبدیل به مکتبهاي االهیات شدند و تأثیري حیاتی در افکار ساکنان امپراطوري غرب نهادند  سان،
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قدیس بندیکتوس در قرن بعد به گل رسید، در آنجا براساس سنت کاسیانوس یکی از نظامهاي مفید مذهبی پا 

  .گرفت

IV  - قمسیحیت شر  

  راهبان شرق – 1

وقتی که کلیسا حالت یک مجتمع دینداران را از دست داد و تبدیل به نهادي شد که بر میلیونها انسان حکومت 

تري نسبت به ضعفهاي انسانی اختیار کند، و نسبت  کرد، بتدریج این گرایش در آن پدید آمد که نظریۀ سهلگیرانه می

یک اقلیت مسیحی این مدارا را خیانت به مسیح . ی گاه در آن سهیم شودبه لذتهاي اینجهانی متسامحتر باشد و حت

شمردند و تصمیم گرفتند که از راه فقر و عفت و عبادت به ملکوت آسمان دست یابند، و براي نیل به این منظور 

  بکلی از 

رهبانی، و همچنین اشکالی از زندگی ) م ق 250حد (احتماالً هیئتهاي تبلیغ مذهبی آشوکا . دنیا کناره گرفتند

نظریات و اخالقیات دین بودا را به خاور نزدیک آورده بودند؛ زاهدان منفرد پیش از مسیح ـ مانند پرستندگان 

سراپیس در مصر، یا جوامع اسینیان در یهودا ـ آرمانها یا آداب زندگی دینی پرمشقت را به آنتونیوس و پاخومیوس 

کسان پناهگاهی در برابر اغتشاشات و جنگ ناشی از حمالت بربرها بود؛ در  رهبانیت براي بسیار. منتقل کرده بودند

هاي بیابانی خبري از مالیات، خدمت نظام، مشاجرات زناشویی، و کار طاقتفرسا نبود؛ براي رسیدن  ها یا حجره صومعه

.رسید ن فرا میبخشان نبود؛ پس از چند سال زندگی آرام، سعادت جاودا به مقام راهبی نیازي به مراسم رتبه

مصر، که اقلیمش براي رهبانیت سازگار بود، مأمن عدة زیادي از راهبان منفرد یا گروهی شده بود، که یا از قواعد 

کردند، یا نوعی زندگی اشتراکی را بر طبق آیینی که پاخومیوس در تابن بنیان  زندگی در انزواي آنتونیوس پیروي می

راهب یا راهبه  3000هایی بود که برخی از آنها  رود نیل انباشته از دیرها و صومعهساحل . نمودند نهاده بود دنبال می

پس از سرگردانیهاي بسیار، . از همه مشهورتر بود) 356-251حد (از میان منفردین، آنتونیوس . داد را در خود جا می

انش جاي او را یافتند؛ از مرید. سرانجام در کوه قلزم، نزدیک دریاي سرخ، جایگاه کوچکی براي خود درست کرد

هاي خود را نزدیک حجرة وي ساختند؛ پیش از مرگش،  داد، حجره اخالص او پیروي کردند؛ و، تا آن حد که اجازه می

دعوت . سال زیست 105شست، و با این حال  وي کمتر خود را می. بیابان نزدیک به آن کوه از پیروان او پر شده بود

راهب . نود سالگی، براي حمایت از آتاناسیوس در برابر آریوسیها، سفري به اسکندریه کرد اما در  قسطنطین را رد کرد،

دیگر که در مدارج شهرت فقط یک پله پایینتر از آنتونیوس قرار داشت، پاخومیوس بود که نه صومعه براي راهبان و 

هفت هزار تن از رهبانانی که در ؛ گاه براي اجراي مراسم یک روز مقدس )325(ها تأسیس کرد  یک دیر براي راهبه

کردند؛ در ادوار معین از راه  این راهبان گروهی ضمن عبادت، کار هم می. آمدند آیین از او پیروي می کردند گرد می

 –هاي خود را بفروشند، مایحتاج خود را بخرند، و در مناقشات کلیسایی  رفتند تا فراورده نیل با قایق به اسکندریه می

  .کنندسیاسی شرکت 

: گوید آبه دوشنه می. در میان راهبان منفرد رقابتی شدید براي پیش افتادن در مسابقۀ ریاضت کشی آغاز شد

اگر سایر راهبان » .توانست داستانی از ریاضت بشنود و نکوشد که از آن فراتر رود ماکاریوس اسکندرانی هیچ گاه نمی«
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ت سال تمام به آن لب نزد؛ اگر برخی از آنان خود را با بیخوابی خوردند، ماکاریوس هف در ایام روزة بزرگ گوشت نمی

در یک دورة روزة . »کوشید تا خود را بیدار نگاه دارد وار می بیست شب متوالی دیوانه«کردند، ماکاریوس  مجازات می

مدت پیشۀ اي یک بار، آن هم چند برگ کلم، چیزي نخورد؛ و تمام این  بزرگ، روز و شب برپا ایستاد و جز هفته

هاي  مدت شش ماه در مردابی خوابید و تن برهنۀ خود را در معرض نیش زهرآگین پشه. سبدبافی خود را ادامه داد

. موذي قرار داد

اي عمیق سکنا  مثال سراپیون در غاري در ته دره. برخی از راهبان در عزلت گزینی گوي سبقت از دیگران ربوده بودند

زایران جرئت فرود آمدن به آن را داشتند؛ وقتی هیرونوموس و پائوال به بیغولۀ او  گزیده بود که فقط معدودي از

هایش پر  رسیدند، مردي را در آن یافتند که تقریباً پوست و استخوان بود و فقط لنگی بر کمر داشت و چهره و شانه

ا برگ درختان پوشانده شده اي او را، که ب اش فقط چندان وسعت داشت که بستر تخته از موي ناسترده بود، حجره

  . بود، در خود جاي دهد؛ مع هذا، همین شخص روزگاري در میان اشراف رم زیسته بود

؛ بعضی نیز )بساریون چهل سال، پاخومیوس پنجاه سال(غنودند  برخی از زاهدان هرگز به هنگام خواب بر زمین نمی

اي دیگر  گذراندند؛ عده که یک کلمه بر زبان آرند، میآن سکوت پیشه ساخته بودند و چندین سال از زندگی خود را بی

بسیاري با . بستند کشیدند، یا دست و پاي خود را با غل و زنجیر می رفتند، باري سنگین به دوش می هر جا که می

با تقریباً تمام راهبان منفرد . زدند که طی آنها حتی چهرة یک زن را هم ندیده بودند غرور از شمارة سالهایی دم می

گوید که  هیرونوموس از راهبانی سخن می. کردند، و برخی از آنان بسیار زیستند خوراکی بس اندك زندگی می

خواست کف  چون نمی  وقتی ماکاریوس بیمار بود، کسی برایش انگور برد،. بردند منحصراً با انجیر یا نان جو به سر می

بنا به یقینی که روفینوس (او نیز براي دیگري؛ بدین گونه  نفس را از دست دهد، آن را براي راهب دیگري فرستاد، و

زایرانی که از اکناف عالم . آن انگور از سراسر بیابان گذشت و دست نخورده نزد ماکاریوس باز آمد) دهد به ما می

. تسپردند کراماتی براي آنان قایل بودند که به معجزات مسیح شباهت داش مسیحیت براي دیدن راهبان شرق ره می

توانستند امراض را شفا بخشند، ارواح پلید را با یک کلمه یا با لمس دست از تن بیماران  آن زاهدان خلوت نشین می

ماترك راهبان . بیرون برانند، با دعایی یا نگاهی افعیها یا شیران را رام کنند، و بر پشت تمساحی از رود نیل بگذرند

  .شود ز با احترام در خزانۀ آنها نگاهداري میهاي کلیساها شد و هنو گرانبهاترین گنجینه

بنابر روایات، . آزمود خواست و نوآموزان را با فرمانهاي قساوت آمیز می در دیرها رئیس دیر از راهبان اطاعت کامل می

شعله به کناري  رئیس دیري به نوآموزي گفت که در کورة مشتعلی بجهد؛ او اطاعت کرد، و چنانکه راویان گویند، 

به راهب دیگري گفته شد که عصاي رئیس دیر را چون نهالی بکارد و آن را چندان آب دهد تا گل . تا او بگذرد رفت

رفت تا آب آورد و بر پاي عصا ریزد؛ در  برآرد، چند سال او هر روز به رود نیل که سه کیلومتر از دیر فاصله داشت می

گوید راهبان ملزم بودند به کاري اشتغال  یرونوموس میه. سومین سال خداوند بر وي رحمت آورد، و عصا گل کرد

کردند،  کاشتند، بعضی از باغی توجه می اي را می برخی از آنان مزرعه. »مبادا با افکار خطرناك گمراه شوند«ورزند، 

داشتند؛ بسیاري از آثار  هاي خطی رونوشت برمی ساختند، یا از نسخه بافتند، کفش چوبی می حصیر یا زنبیل می

مع هذا، بسیاري از راهبان مصري بیسواد بودند و معرفت دنیوي را . کالسیک بدین وسیله با قلم آنان حفظ شده است

دانستند؛ سیلویاي باکره  بسیاري از آنان نظافت را ضد ایمان می. داشتند به عنوان نوعی خودپسندي بیهوده خوار می

راهبه داشت، هیچ کس  130د؛ در یکی از دیرها، که کر از شستن هر قسمت بدن خود، جز انگشتان، پرهیز می

شست، مع هذا، در اواخر قرن چهارم راهبان رفته رفته با آب انس  کرد و حتی پاهاي خود را نمی استحمام نمی
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نگریست که راهبان  کرد و با آرزومندي به روزي واپس می آلکساندر سر راهب، این انحطاط را مذمت می. گرفتند

. کرد ها و کراماتشان با مصر رقابت می خاور نزدیک از حیث تعداد راهبان و راهبه» .شستند د را نمیهرگز صورت خو«

بیابان سوریه مسکن . هاي راهبان منفرد وجود داشت اي یا حجره هایی از جوامع صومعه در اورشلیم و انطاکیه شبکه

بستند، و بعضی که  ها می را با زنجیر به صخرههندو خود » فقیران«زاهدان خلوت نشین بود که برخی از آنان مانند 

روایت است که سمعان عمودي . خوردند زدند و گیاه می شمردند، در کوهها پرسه می این سکونت ثابت را حقیر می

ها به اصرار خودش دیواري  برد؛ در یکی از این چله خوراك به سر می در مدت چهل روز روزة بزرگ بی) 459-390؟(

د و کمی نان و آب برایش گذاشتند؛ چون عید قیام مسیح در رسید، دیوار را برداشتند و نان و آب را به دورش کشیدن

حدود (در محلی در شمال سوریه، براي خود ستونی به بلندي دو متر ساخت  در قلعۀ سمعان،. دست نخورده یافتند

ود، ستون بلندتري بنا کرد، و پس از آن آنگاه، چون از این روش معتدل به شرم آمده ب. و بر باالي آن زیست) 422

محیط این ستون در . نیز ستونی بلندتر، تا آنکه مسکن دایمی خود را بر فراز ستونی به بلندي هجده متر قرار داد

سمعان سی سال  گرفت، رأس بیش از یک متر نبود، یک طارمی از به زمین افتادن آن قدیس به هنگام خواب جلو می

بردند  مریدانش، به کمک یک نردبان، برایش غذا می. ۀ بلند در معرض باران و آفتاب و سرما زیستمتوالی در این نقط

او خود را با ریسمانی به آن ستون بسته بود؛ ریسمان در گوشتش فرو رفته و آن را گندانده . زدودند و کثافاتش را می

داشت، بر سر جایشان  افتادند برمی فرو میبود و بدبو و پر از کرم کرده بود؛ سمعان کرمهایی را که از بدنش 

از آن جایگاه بلند براي جماعاتی که به دیدنش » .بخورید  آنچه را که خدا به شما داده است،«: گفت گذاشت، و می می

داد، دربارة سیاست  گرواند، امراض سخت را معجزه آسا شفا می کرد، بربریان را به مسیحیت می آمدند وعظ می می

گرفت؛ سرانجام نیز آنان را واداشت نرخ بهره را از دوازده  کرد، و رباخواران را به باد انتقاد می رنظر میکلیسا اظها

پدید آورد که دوازده قرن دوام » راهبان ستونزي«اي از  زهد متعالی او طبقه. درصد به شش درصد پایین آورند

  .داشتند و امروز هم، به شکلی دنیوي، هنوز وجود دارند

کاریها صحه نگذاشت؛ شاید بدین جهت که در آن فروتنیها نوعی غرور وحشیانه، در آن کف نفسها  بر این افراطکلیسا 

یادداشتهاي این مرتاضان مشحون . کرد احساس می طمعی روحی، و در آن فرار از زن و جهان نوعی شهوت نهانی

هاي  هایی که در نتیجۀ کشمکش با وسوسه هاي آنان پر بود از طنین ناله است از رؤیاها و تخیالت جنسی؛ حجره

دادند؛ و باور داشتند که فضاي اطرافشان آکنده از شیاطینی است که همواره در حال  خیالی و افکار شهوانی سر می

حمله بدیشان هستند؛ ظاهراً راهبان حفظ عفت و پرهیزگاري در خلوت را دشوارتر از حفظ آن در زندگی شهري با 

روفینوس داستان راهبی را . دیوانه شدن در میان راهبان منفرد امري غیر عادي نبود. ناتش یافتندهمۀ فرصتها و امکا

اش شد و او در برابر زیباییش تاب و توان از کف داد، ولی آن زن بالفاصله، به  گوید که زن زیبایی وارد حجره می

ن ده شتافت و براي فرو نشاندن لهیب روح گمان او در هوا، ناپدید شد؛ راهب وحشیانه بیرون جست و به نزدیکتری

حیوانات وحشی   ، به بهانۀ اینکه مورد حملۀ در موردي دیگر، زن جوانی. خویش به کورة یک حمام عمومی جست

اش را کرد؛ آن راهب راضی شد که او را اندك زمانی بپذیرد؛ اما آن  واقع شده است، از راهبی تقاضاي ورود به حجره

لمس کرد، و شعلۀ میل چنان در وجود او زبانه کشید که گویی سالیان دراز ریاضت نتوانسته بود آن را  زن اتفاقاً او را

او کوشید تا آن زن را در آغوش گیرد، اما زن خود را از چنگ او رها ساخت و از نظرش ناپدید شد و ـ بنا . زایل سازد

روفینوس گوید که آن راهب دیگر نتوانست به . دبه روایت ـ گروهی از ابلیسان بر سقوط روحی او خنده سر دادن

رهبانیت خود ادامه دهد؛ مانند پافنوس در داستان تائیس آناتول فرانس، دیگر نتوانست رؤیاي آن زیبایی را که دیده 
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یا تصور کرده بود از خاطر بزداید؛ حجرة خود را ترك کرد، به زندگی شهري گرایید، و آن رؤیا را سرانجام تا دوزخ 

. بال کرددن

آمدند، نداشت؛ مع هذا، در  کلیساي متشکل نخست مراقبتی بر رهبانان، که ندرتاً در سلک روحانیان رسمی در می

توانست کامال با  کلیسا نمی. کرد، زیرا در افتخار اعمالشان سهیم بود قبال عملیات افراطی آنان احساس مسئولیت می

توانست ازدواج، تولید مثل، یا مالکیت را  ستود، اما نمی کارت، و فقر را میآرمانهاي رهبانی آنان موافقت کند؛ تجرد، ب

برخی از رهبانان به میل خود حجره یا صومعۀ . دید محکوم سازد؛ حال دیگر کلیسا بقاي نسل را به نفع خود می

ند و به تبلیغ رفت شدند؛ برخی از شهري به شهر دیگر می کردند و با تکدي موجب زحمت مردم می خویش را ترك می

کردند، و مردم زودباور را وا  فروختند، شوراهاي مذهبی را تهدید می آثار قدسی حقیقی یا جعلی می  پرداختند، می

کلیسا . بکشند یی را »هیپاتیا«هاي مشرکان را منهدم کنند و یا حتی گهگاه   داشتند تا معابد یا مجسمه می

فرمان داد تا مراقبت بیشتري در پذیرفتن ) 451(شوراي خالکدون . توانست این اعمال خودسرانه را تحمل کند نمی

سوگند داوطلبان رهبانیت به عمل آید، سوگند رهبانان غیر قابل نقض باشد، و هیچ کس حق نداشته باشد بدون 

.ترك گوید اي تأسیس کند یا آن را اجازة اسقف ناحیه صومعه

  اسقفان شرق – 2

اکثریت سکنه را تشکیل  قبطیهادر مصر، مسیحیان بومی یا . در شرق کامال پیروز بود) 400(مسیحیت اکنون 

  ه را، که قدرتش تقریباًنود اسقف مصري اقتدار بطرك اسکندری. کردند دادند و صدها کلیسا و صومعه را تکفل می می

برخی از این بطرکان سیاستمداران مذهبی شدیدالعملی بودند، . کرد، قبول داشتند با آن فراعنه و بطالسه برابري می

مانند  ؛ اما بعضی از آنان اشخاص مالیمی بودند، )389(مانند تئوفیلوس که معبد سراپیس و کتابخانۀ آن را سوزانید 

؛ ریاضی و )365حدود (سونسیوس در کورنه متولد شد . یس، که خویی خوشایند داشتسونسیوس، اسقف پتولمائ

» نمایندة واقعی فلسفۀ حقیقی«فلسفه را در اسکندریه نزد هیپاتیا آموخت و تا پایان عمر دوست او باقی ماند و او را 

ا یک بانوي مسیحی ازدواج کرد ب 403خواند؛ به آتن سفر کرد و در آنجا اعتقادش به شرك استوارتر شد؛ اما در سال 

القدس ـ پسر،  و دین مسیح را پذیرفت و تبدیل تثلیث نوافالطونی احد ـ روح ـ نفس را به تثلیث مسیحی پدر ـ روح

هاي دلپذیر بسیار نوشت و چند رسالۀ فلسفی کوچک نیز تصنیف کرد که از این  وي نامه. اي یافت امر تشریفاتی ساده

، تئوفیلوس سرپرستی اسقفیۀ 410در . اي به نام در ستایش طاسی ارجی ندارد، مگر مقامهرساالت هیچ یک امروزه 

شد و بیش از آنچه جاه طلب باشد، پولدار  او حال یکی از اعیان روستایی شمرده می. پتولمائیس را به او پیشنهاد کرد

به رستاخیز ) خواستار است» قادنامۀ نیقیهاعت«آنچنانکه (بود؛ از این رو پاسخ داد که براي آن کار مناسب نیست، زیرا 

تئوفیلوس، که جزمیات برایش آلتی . جسمانی اعتقاد ندارد، ازدواج کرده است، و قصد هم ندارد زن خود را ترك کند

بیش نبودند، این نقایص را نادیده گرفت و سونسیوس را، پیش از آنکه خود آن فیلسوف بتواند تصمیم قطعی بگیرد، 

این نکته که آخرین نامۀ وي خطاب به هیپاتیا و واپسین دعایش به درگاه مسیح بود، بوضوح خوي . زیدبه اسقفی برگ

  . دهد وخصلت او را نشان می

مقامات امپراطوري فرمان بسته شدن معابد را . در سوریه معابد مشرکان را به شیوة تئوفیلوس از بیخ و بن برانداختند

اعتنایی تن به تخریب  رمان مقاومت کردند، اما چون دیدند خدایانشان با بیدادند؛ مشرکان نخست در برابر آن ف

قدیس  .داشتندمسیحیان آسیا پیشوایان خردمندتري از مسیحیان مصر . دهند، آنان نیز شکست را پذیرا شدند می
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  علم بیان را در قسطنطنیه نزد لیبانیوس فرا گرفت،) 379-329؟(الۀ خود باسیلیوس کبیر در زندگی کوتاه پنجاهس

فلسفه را در آتن تحصیل کرد، به دیدن راهبان منفرد مصر و سوریه رفت و ریاضت درون گراي آنان را طرد کرد؛ 

نوعی  اسقف قیصریۀ کاپادوکیا شد، مسیحیت را در کشور خود سازمان داد، در مراسم دینی آن تجدیدنظر کرد،

ها وضع کرد که هنوز بر دیرهاي جهان  و قانونی براي ادارة صومعه  رهبانیت گروه ـ زیستی قائم به ذاتی را بنیان نهاد،

داد که از مشقات سهمگین راهبان منفرد مصر بپرهیزند و  وي به پیروان خود اندرز می. یونانی ـ اسالوي حاکم است

مسیحیت . داشت، و خرد خدمت کنند، به اعتقاد او، زراعت عبادتی عالی بودبکوشند تا با کارهاي سودمند به خدا، به

.شرق هنوز هم به نفوذ عمیق او در امور کلیسا معترف است

اي از بت پرستی نماند، اما خود مسیحیت هم دستخوش کشمکشهاي شدید شد، مذهب  در قسطنطنیه چندان نشانه

آمد، و هر کس االهیاتی مخصوص به خود  یز همواره به وجود میآریانیسم هنوز نیرومند بود، بدعتهاي جدیدي ن

این شهر پر است از «: نویسد چنین می 380گرگوریوس نوسایی، برادر قدیس باسیلیوس کبیر در حدود سال . داشت

ي را ا نقره  اگر از کسی بخواهید سکۀ. کنند هایی که همه عالم االهیاتند، و در کوي و برزن وعظ می ها و برده عمله

 …بر خواهد شمرد؛ اگر از قیمت یک گرده نان سؤال کنید ) پسر(را با ) پدر(برایتان خرد کند، اول وجوه تفاوت 

خواهید شنید که پسر مادون پدر است؛ و اگر بپرسید که آیا حمام حاضر است، به شما پاسخ خواهند داد که پسر از 

اول، اسحاق سوري نخستین صومعه را در پایتخت جدید در دوران سلطنت تئودوسیوس » .عدم به وجود آمده است

دیگر راهبان در آن شهر قدرتی  400تأسیس کرد؛ مؤسسات مشابهی بزودي ساخته شد و رو به ازدیاد نهاد؛ در سال 

  .به هم رسانده و مایۀ وحشت بودند و در مشاجرات بطرکان با یکدیگر یا با امپراطور نقش جنجالی داشتند

، )379(نزوسی وقتی که دعوت مسیحیان اصیل آیین قسطنطنیه را براي قبول مقام اسقفی پذیرفت گرگوریوس نازیا

والنس بتازگی مرده بود، اما آن دسته از پیروان آریانیسم که امپراطور بر سر کار . اي را چشید طعم تلخ کینۀ فرقه

د را در کلیساي سانتاسوفیا به جا آورده بود هنوز مهار کارهاي کلیسا را در دست داشتند و مراسم مذهبی خو

گرگوریوس ناچار شد که محراب خود را در خانۀ یکی از دوستان خویش قرار دهد و مقتدیانش را آنجا . آوردند می

او مردي بود که هم زهد و تقوا داشت و . نامید) رستاخیز(گرد آورد، اما امیدوارانه کلیساي حقیر خود را آناستاسیا 

توان در  د؛ در آتن با همشهري خود باسیلیوس تحصیل کرده بود؛ و تنها جانشین دومش را میهم دانش آموخته بو

مقتدیانش روز به روز زیادتر شدند، تا آنکه تعدادشان از جماعت مؤمنان در هر کلیساي . بالغت همتراز او دانست

. نمازخانۀ آناستاسیا حمله کردنددر شب عید قیام مسیح، گروهی از پیروان آریانیسم با سنگ به . رسمی فراتر رفت

هجده ماه بعد، تئودوسیوس، امپراطور اصیل آیین، گرگوریوس را با جالل فراوان به کلیساي سانتاسوفیا برد و بر 

اما سیاستبازیهاي کلیسایی بزودي آسایش خاطر او را بر هم زد؛ کشیشان . تختی که استحقاقش را داشت نشاند

چون مغرورتر از آن . ر اعالم کردند و از وي خواستندکه در برابر شورایی از خود دفاع کنداعتبا حسود انتصاب او را بی

و به نازیانزوس در کاپادوکیا بازگشت تا هشت سال باقیماندة عمرش ) 381(بود که به خاطر مقام بجنگد، استعفا کرد 

.را در گمنامی و آرامش به سر برد

اي را به سانتاسوفیا دعوت کرد که در تاریخ به نام  مپراطوري کشیشی انطاکیهوقتی جانشین بیمباالت او مرد، دربار ا

، علم بیان را نزد لیبانیوس )345؟(اي اصیل متولد شده  وي در خانواده. قدیس یوحناي زرین دهن معروف است

از اسقفان غرب  آموخته، و با ادبیات و فلسفۀ شرك آشنا گشته بود؛ به طور کلی، اسقفان شرق دانشمندتر و مبرزتر

وي، با سختگیري مذهبی زیاد و تقبیح آشکار بیعدالتی و فساد اخالقی . یوحنا تیزهوش بود و خویی تند داشت. بودند
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تئاتر را به منزلۀ نمایشگاه زنان هرزه، و مکتب کفر و ضالل و . رایج زمان، مقتدیان تازة خود را آشفته خاطر ساخت

پرسید که چرا آنهمه از ثروت خود را صرف زندگی سبکسرانه  مرفه پایتخت می از مسیحیان. کرد دسیسه، تقبیح می

گفت چرا برخی از مردم باید بیست مهین سرا، بیست  می. دهند کنند و آن را طبق دستور مسیح به فقیران نمی می

ارشان از مرمر، و هاشان از عاج، کف اطاقهایشان از آجر نگارین، دیو و در خانه. حمام، و هزار برده داشته باشند

کردند، به آتش  هاي شرقی پذیرایی می سقفشان از طال باشد؛ ثروتمندان را به خاطر اینکه از مهمانانشان با رقاصه

کشیشان خود را به خاطر تناسانی و زندگی مجللشان، و همچنین به سبب استفادة مشکوکشان از . داد دوزخ وعید می

او سیزده تن از اسقفان حوزة خود را به اتهام فسق یا مقامفروشی . کرد تت میزنان به عنوان دستیار در شماسیه شما

. هاي خود، توبیخ نمود شوند تا در حجره ها دیده می عزل کرد؛ راهبان قسطنطنیه را، به این عنوان که بیشتر در کوچه

ی، چنانکه در شرق عایدات اسقفیۀ او صرف آرایش و تزیین کلیساي اسقف: او خود کردارش مطابق گفتارش بود

قسطنطنیه هرگز چنین . گشت شد، بلکه مصروف تأسیس بیمارستان و یاري به بینوایان می مرسوم بود، نمی

هاي او خبري از تجریدات زاهدانه نبود، هر  در موعظه. هاي مقتدرانه، درخشان، و صریحی به خود ندیده بود موعظه

  .یافت اي آزارنده می شد که جنبه زئیات میچه بود دستورات صریح دینی بود که چندان وارد ج

تواند ظالمتر از مالکان باشد؟ اگر به رفتار آنان با کشاورزان بینواشان بنگرید، آنان را از بربرها وحشیتر خواهید  که می

کنند و بارهاي  هاي مداوم و کمرشکن تحمیل می اند، بهره یافت؛ بر مردانی که از فرط گرسنگی و رنج ضعیف شده

دارند، از خواب محرومشان  در سراسر زمستان و زیر برف و باران به کارشان وا می …گذارند،  گین بر دوششان میسن

ها و کتکها، زیاده ستانیها و بیگاریهایی که مباشران  شکنجه …. فرستند هایشان می کنند، و با دست خالی به خانه می

کشی از برزگران و  تواند راههایی را که این مباشران براي بهره یکه م. دارند از گرسنگی هم بدتر است بر آنان روا می

گردد، اما خودشان  زنند باز شمارد؟ چرخ کارگاه روغن کشی مباشران با رنج روستاییان می فریب دادن آنان به کار می

. دي ناچیز استبرند، و تنها نصیب آنان دستمز اي هم سهم نمی از محصولی که مجبورند براي او به شیشه کنند قطره

پس، زنان در استعمال عطر، ثروتمندان در برپا . دارند، اما اصالح شدن را نه مقتدیان مالمت شنیدن را خوش می

ها در دادن نمایش مداومت کردند؛ و  داشتن مجالس سور، کشیشان در نگاه داشتن خدمتکاران زن، و تماشاخانه

ملکه ائودوکسیا، زن . برخاستند» زرین دهن«درت، علیه آن مرد بزودي همۀ گروههاي شهر، به استثناي فقیران بیق

اي نسبت  در زندگی مجلل سرآمد تمام ثروتمندان پر سرور شهر بود؛ وي یکی از وعظهاي یوحنا را کنایه  آرکادیوس،

 403در سال . به خود شمرد و از شوي سست عنصرش خواست که شورایی براي محاکمۀ آن بطرك تشکیل دهد

یوحنا، به این عنوان که نباید از طرف دشمنانش محاکمه شود، در . از اسقفان شرق در خالکدون تشکیل شدشورایی 

جنجال به تبعید رفت؛ اما بزودي چنان بانگ اعتراضی از طرف  شورا او را معزول ساخت، و او بی. شورا حضور نیافت

چند ماه بعد، او بدگویی از طبقات عالی را از سر . دمردم بلند شد که امپراطور ترسید و او را به مسند خود بازگردان

ائودوکسیا بار دیگر خواستار طرد او شد؛ تئوفیلوس، . اي از ملکه را مورد انتقاد قرار داد گرفت و برپا داشتن مجسمه

هاي رقیب خود بود، به آرکادیوس خاطر نشان کرد که  بطرك اسکندریه، که همواره در کمین ضعیف ساختن حوزه

اي سرباز براي دستگیر ساختن زرین  عده. تواند تنفیذ شود ان شوراي خالکدون هنوز به قوت خود باقی است و میفرم

پیروان وفادارش چون از این ). 404(دهن فرستاده شد؛ او را از بوسفور گذراندند و به دهی در ارمنستان تبعید کردند 

شوبی که برپا شد، کلیساي سانتاسوفیا و عمارت مجلس سنا، خبر آگاه شدند، سر به شورشی وحشیانه برداشتند؛ در آ

. هایی براي هونوریوس و اسقف رم فرستاد زرین دهن از تبعیدگاه خود شکواییه. که در نزدیکی آن بود، آتش زده شد

فرسوده آن روحانی عالیمقام، که کامال . آرکادیوس فرمان داد تا او را به بیابان دوردست پیتیوس در پونتوس بفرستند
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از آن زمان تا ). 407(شده بود، در راه خود به تبعیدگاه جدید، به سن شصت و دو، در کومانا بدرود زندگی گفت 

  .حال، جز در فواصلی کوتاه، کلیساي شرق تابع دولت بوده است

V   -  430 – 354: قدیس آوگوستینوس  

  گهنگار – 1

در آن مردم خون کارتاژي . بود از نژادها و اعتقادات مختلف افریقاي شمالی ، محل تولد آوگوستینوس، مسکن مردمی

و نومیدیایی با خون رومی آمیخته بود، و شاید آوگوستینوس هم یکی از آن آمیخته خونان بود؛ عدة کسانی که در 

ران گفتند، آن قدر زیاد بود که آوگوستینوس در دو آن دیار به لهجۀ پونیک ـ زبان قدیمی فنیقی کارتاژ ـ سخن می

دوناتیان با اصیل . گزید که بتوانند به آن زبان سخن گویند اسقفیش تنها کشیشانی را براي کلیساهاي آن سامان برمی

مولد . آیینان در معارضه بودند، مانویت با هر دو سر خصومت داشت، و اکثریت مردم هنوز مشرك بودند

مونیکا، مسیحی مؤمنی بود که عمرش تقریباً در این راه مادرش، قدیسه . آوگوستینوس، تاگاسته، واقع در نومیدیا بود

پدرش دستی تنگ و سري پرسودا داشت، و . صرف شده بود که از پسر خودسر خود توجه کند و او را دعا نماید

.کرد تحمل می  مونیکا بیوفاییهایش را، به این امید که روزي ترك خواهند شد،

به دبستان ، و در هفدهسالگی براي تحصیالت عالیتر به کارتاژ فرستاده آوگوستینوس در دوازده سالگی در ماداورا 

نامید؛ نصایحی هم که » منجالب افریقا«و کارتاژ را » منجالب جهان«در همان زمانها بود که سالویانوس افریقا را . شد

ا لحنی بس جدي به او ب :مونیکا هنگام راهی کردن پسرش به وي داد به مناسبت همین شهرت نامطلوب آن دیار بود

این سخنان در بر من چیزي . من اخطار کرد که نباید مرتکب زنا شوم، و مخصوصاً هرگز زن کسی را بیعفت نسازم

پس با شتاب کوردالنه به گنهکاري  …. نمود آور می جز نصایح زنانه نبود، که پیروي از آن براي من بس شرم

آري، اقران من الف شرارتهایشان را . رسیدم شرمنده بودم خود نمیپرداختم که از اینکه در هرزگی به پاي همگنان 

بالیدند؛ پس من نیز رو به فسق کردم، آن هم نه فقط به  زدند و هر چه معصیتشان بزرگتر بود، بیشتر به خود می می

رصتی و زمانی هم که ف …. شد سبب لذات آن، بلکه همچنین به خاطر تحسین و ستایشی که در این راه نثارم می

یافتم تا به اندازة دیگر گنهکاران به اعمال شریرانه دست زنم، معصیتهایی را که هرگز مرتکب نشده بودم به خود  نمی

  . دادم نسبت می

: گوید اي از کار درآمد؛ خود وي چنین می او در التینی، علم بیان، ریاضی، موسیقی، و فلسفه دانشجوي شایسته

داشت و هرگز هم آن را نیاموخت و  یونانی را دوست نمی» .ي دانش بودذهن بیقرار من بس مشتاق جستجو«

نامید، و پس از مسیحی شدن نیز از  می» نیمخدا«ادبیاتش را فرا نگرفت، اما چنان شیفتۀ افالطون بود که او را 

ت تا آموزش منطقی و فلسفیی که در دوران مشرك بودنش گرفت او را آماده ساخ. افالطونی بودن دست برنداشت

  .ظریف اندیشترین عالم االهی کلیسا شود

پس از فراغ از تحصیل به تعلیم دستور زبان در تاگاسته پرداخت، و آنگاه به تدریس علم بالغت در کارتاژ اشتغال 

؛ به هر حال، ترجیح داد که براي »گفتگوي بسیار از این بود که برایم زن بگیرند«حال چون شانزدهساله بود، . ورزید

اي برگزیند ـ شیوة تمتع بیزحمتی که طبق اخالقیات مشرکانه و قوانین رومی مجاز بود؛ آوگوستینوس  مخوابهخود ه
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داشتن همخوابه براي او یک . جست داشت استناد می چون هنوز تعمید نیافته بود، به هر اخالقیاتی که دوست می

، نسبت )385(تا هنگام جدایی از همخوابۀ خود  پیشرفت اخالقی بود، زیرا موجب شد که هرزگی را ترك گوید؛ ظاهراً

، در حالی که هجده سال بیش نداشت، خود را ناخواسته پدر پسري یافت که گاه او را 382به سال . به او وفادار بود

نامید، خرده خرده محبتش نسبت به او چندان  می) خداداد(خواند، اما بیشتر اوقات او را آدئوداتوس  می» زادة گناهم«

.کرد ال گرفت که هیچ گاه وي را از خود دور نمیبا

ترسید او تعمیدنایافته بمیرد، از  مادرش، که می. در بیست و نه سالگی کارتاژ را به مقصد جهان بزرگتر رم ترك کرد

او ظاهراً با درخواست . اصرار کرد که خود با او همسفر شود  او خواست که نرود، و وقتی که عزم وي را ثابت یافت،

در رم، . اي مشغول عبادت بود، سوار کشتی شد و بی او به راه افتاد مادر موافقت کرد، اما وقتی که مادرش در نمازخانه

کرد، اما شاگردانش حق التدریس او را چنانکه باید نپرداختند، و او ناچار در  به مدت یک سال، علم بالغت تدریس می

. اخوس او را آزمود و پذیرفت و با چاپار دولتی به میالن فرستادسوم. جستجوي یک کرسی استادي در میالن برآمد

این وعظها در او . مادر دلیرش در آنجا به او پیوست و راضیش کرد تا همراه او به شنیدن وعظهاي آمبروسیوس برود

ن، مونیکا وي در همان اوا. خواندند اما مؤثرتر از آن، سرودهاي مذهبیی بود که جماعت مؤمنان می. تأثیري بسزا کرد

را ـ که اکنون سی و دو ساله بود ـ به ازدواج راضی ساخت و با دختري نامزد کرد که بیش از آنچه سال داشته باشد، 

به عنوان نخستین گام . آوگوستینوس موافقت کرد که دو سال منتظر شود تا دختر به دوازدهسالگی برسد. مال داشت

به افریقا فرستاد، و او اندوه خود را از این جدایی با اعتکاف در یک صومعه  در تهیۀ مقدمات زناشویی، معشوقۀ خود را

معشوقۀ دیگري برگزید و   چند هفته خویشتنداري چنان بر آوگوستینوس گران آمد که، به جاي ازدواج،. تسکین داد

وقت کافی براي تحصیل در میان این سرگرمیها، » !مرا عفیف ساز، اما نه به این زودي«: به خدا چنین استغاثه کرد

به . در کودکی با ایمان سادة مادر خود بار آمده بود، اما در مدرسه آن را با غرور به دور افکنده بود. یافت االهیات می

به این عنوان که از این جهانی که چنین از خیر و شر   ثنویت مذهب مانی را پذیرفته بود،) 383-374(مدت نه سال 

زمانی نیز با شکاکیت آکادمی متأخر مغازله داشت؛ اما . دارد هترین توضیح را عرضه میدر هم بافته شده است ب

در رم و میالن آثار افالطون و فلوطین را بررسی . احساساتیتر از آن بود که بتواند مدتی دراز با احکام تعلیقی سر کند

ت مسیحی نیز، تا زمان آبالر، وجه غالب کرد؛ مشرب نوافالطونی عمیقاً وارد فلسفۀ او شد و از طریق او در االهیا

آمبروسیوس به او سفارش کرده بود که کتاب مقدس را . این مشرب براي او گذرگاهی به سوي مسیحیت شد. گشت

آوگوستینوس دریافت که با یک » .کند کشد، اما روح زنده می حرف می«:با توجه به این بیان بولس حواري بخواند 

رساالت بولس را خواند و . آمد برطرف ساخت چه را که در سفر پیدایش به نظر او یاوه میتوان آن تفسیر نمادین می

» کلمۀ «در واپسین اعتقاد بولس فقط . دانست که نگارندة آنها نیز مانند خود او از هزار مرحلۀ شک گذشته است

همچنانکه در یکی از باغهاي   روز،یک . بود که تبدیل به انسان شده بود» اي خدایی کلمه«مجرد افالطونی نبود، بلکه 

برگیر و بخوان، برگیر و «: گفت صدایی در گوشش طنین انداز شد که می  میالن کنار دوستش آلوپیوس نشسته بود،

با شایستگی رفتار کنیم، چنانکه در روز، نه در بزمها و سکرها و «: او رساالت بولس را باز کرد و چنین خواند » .بخوان

این » .زاع و حسد، بلکه عیسی مسیح خداوند را بپوشید و براي شهوات جسمانی تدارك نبینیدفسق و فجور و ن

عبارت تحول طوالنی احساسی و فکري آوگوستینوس را به نقطۀ کمالش رساند؛ در این ایمان عجیب چیزي گرمتر و 

با ترك هر . تبدیل شد مسیحیت براي او به یک رضایت عمیق عاطفی. اي وجود داشت ژرفتر از هر منطق و فلسفه

دوست او آلوپیوس . اي اخالقی و آرامشی روحی یافت گونه شکاکیت عقلی، براي نخستین بار در زندگی خود انگیزه
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مونیکا چون از تسلیم آن دو به ایمان آگاه شد، از صمیم قلب خداي . آمادگی خود را براي چنین تمکینی اعالم داشت

.را ستایش کرد

، آوگوستینوس، آلوپیوس، و آدئوداتوس، در حالی که مونیکا بشادي در 387م مسیح در سال در یکشنبۀ عید قیا

هر چهار تن تصمیم گرفتند که به افریقا روند و رهبانیت . کنارشان ایستاده بود، به دست آمبروسیوس تعمید یافتند

آوگوستینوس . د خواهد پیوستمونیکا در اوستیا مرد، در حالی که مطمئن بود در بهشت به کسان خو. پیشه کنند

آنگاه او و آلوپیوس و چند تن از . پس از ورود به افریقا ارثیۀ مختصر خود را فروخت و وجوه آن را به فقیران داد

بدین گونه، . دوستانشان یک جامعۀ مذهبی تشکیل دادند و در تاگاسته با فقر، تجرد، عبادت، و تحصیل به سر بردند

  .تینوسی به وجود آمد که قدیمترین اخوت رهبانی در امپراطوري غرب بود، فرقۀ آوگوس388در سال 
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درگذشت، و آوگوستینوس چنان در مرگ او سوگوار کرد که گویی هنوز دربارة سعادت ابدي  389آدئوداتوس به سال 

، والریوس، 391در . شتن بودتنها مایۀ تسلی او کار کردن و چیز نو. میرند یقین نداشت کسانی که به دین مسیح می

اسقفیۀ خود یاري طلبید و، در اجراي این منظور، رتبۀ مقدسی کشیشی به  ، از او در ادارة )اکنون بونه(اسقف هیپو 

سپرد، و فصاحت او در جماعت مقتدیان، حتی زمانی  والریوس غالباً کرسی وعظ را به آوگوستینوس می. وي اعطا کرد

نفوس؛ کاتولیکها در آنجا یک  40.000هیپو دریا، بندري بود با تقریباً . افتاد ، مؤثر میفهمیدند که کالمش را نمی

اسقف مانوي آنجا، فورتوناتوس، تا آن . کلیسا داشتند، و دوناتیان هم کلیسایی دیگر؛ باقی مردم مانوي یا مشرك بودند

ینوس را تحریض کردند که با او مناظره کند؛ او تاز صحنۀ االهیات بود؛ دوناتیان به اتفاق کاتولیکها آوگوست زمان یکه

موافقت کرد، و مدت دو روز این دو گالدیاتور نوین، در برابر جماعتی که حمامهاي سوسیوس را اشغال کرده بودند، 

چهار سال  ).392(آوگوستینوس پیروز شد؛ فورتوناتوس هیپو را ترك کرد و دیگر هرگز بازنگشت . به جدل پرداختند

آوگوستینوس به اتفاق آرا انتخاب . ریوس به علت کبر سن از مقتدیان خود خواست که جانشینش را برگزینندبعد، وال

مند  شد؛ و، گرچه اظهار نارضایتی کرد و گریست و تمنا کرد که بگذارند تا از توفیق بازگشت به صومعۀ خود بهره

ی و چهار سال بقیۀ عمر خود را در آن مقام باقی گردد، ارادة مردم فایق آمد و او به اسقفی هیپو برگزیده شد و س

او یک یا دو شماس براي یاري خود برگزید و دو راهب از . ماند، از این نقطۀ زمین بود که وي جهان را تکان داد

زیستند و در امور زندگی با هم  صومعۀ خود آورد تا دستیارش باشند؛ همۀ آنان در عمارات اسقفی مانند راهبان می

ودند؛ وقتی که یکی از این دستیاران چشم از جهان فرو بست، آوگوستینوس از اینکه او توانسته است مختصر شریک ب

ساختند و گوشت  آوگوستینوس و تمام دستیارانش با خوراك گیاهی می. ماترکی از خود باقی گذارد، در شگفت شد

ینوس کوتاه قد و الغر بود و هرگز جسماً قوي گویند که خود آوگوست. گذاشتند را براي مهمانان و بیماران باقی می

اعصاب حساس داشت، زود به هیجان . شد نبود؛ از اختالل ریوي شکوه داشت و غالباً به سرماخوردگی مبتال می

با وجود جزمیت لجوجانه و عدم . آمد، نیروي تخیلی حاد و بیمارگونه داشت، و فکرش زیرکانه و قابل انعطاف بود می

گاهیش، خصایص دوست داشتنی فراوانی داشت؛ چندین نفر از کسانی که براي آموختن علم معانی تسامح دینی گه

.بیان نزد او آمده بودند، تحت ارشادات او، به مسیحیت گرویدند؛ و آلوپیوس تا آخر عمر همچنان پیرو او بود

پیشوایان آنها را به مناظرة علنی . هنوز مسند اسقفی خود را اشغال نکرده، جدالی طوالنی را با دوناتیان آغاز نمود

دعوت کرد، اما جز تنی چند دعوت او را نپذیرفتند؛ آنان را به مباحثۀ دوستانه خواند؛ اما نخست با سکوت، سپس با 
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توهین، و پس از آن با شدت عمل آنان مواجه شد؛ چندین اسقف کاتولیک در شمال افریقا مورد شتم قرار گرفتند، و 

هذا، توضیحی از جانب دوناتیان در مورد این ماجرا در  ءقصد به جان خود آوگوستینوس شد؛ معظاهراً چندین سو

، شورایی از طرف امپراطور هونوریوس فرا خوانده شد تا به مشاجرة دوناتیان پایان دهد؛ 411در . دست نیست

چندان باالتر از کشیش ناحیه  اسقف فرستادند ـ اما در افریقا منزلت اسقف 286اسقف، و کاتولیکها  279دوناتیان 

مارکلینوس، نمایندة امپراطور، پس از شنیدن دالیل هر دو طرف، فرمان داد که دوناتیان نباید دیگر انجمنی . نبود

دوناتیان در پاسخ از سر نومیدي دست به اعمالی . تشکیل دهند و باید تمام کلیساهاي خود را به کاتولیکها واگذارند

جمله بنا به روایات، یکی از کشیشان هیپو به نام رستیتوتوس را کشتند و کشیش دیگري از اتباع خشونتبار زدند؛ از 

آوگوستینوس دولت را تحریض کرد که حکم خود را بشدت اجرا کند؛ وي نظریۀ سابق . آوگوستینوس را مثله کردند

مبارزة ما باید از راه استدالل باشد، و  و …نباید وحدت وجود مسیح را بزور به کسی قبوالند «مبنی بر اینکه   خود را،

تغییر داد؛ و به این نتیجه رسید که کلیسا، چون پدر » فقط به نیروي منطق باید عقیدة خود را به کرسی بنشانیم،

روحانی همه است، باید از حق پدري خود براي تنبیه فرزندان سرکش به خاطر اصالح خودشان استفاده کند؛ به نظر 

تا آنکه، فقط براي رعایت عدم توسل به زور، همه «د که چند تن از دوناتیان لطمه ببینند بهتر است آم او چنین می

در عین حال، از صاحبمنصبان دولت کراراً خواست که مجازات مرگ را درباره بدعتگزاران . »به لعنت گرفتار شوند

. اجرا نکنند

می زیست » کشور ذهن«رة امور حوزة خود، آوگوستینوس در صرف نظر از این جدال ناگوار، و اهتمامات مربوط به ادا

نوشت که مضامینش هنوز در االهیات کاتولیک نافذ  اي می تقریباً هر روز نامه. شد وهمش بیشتر مصروف قلمش می

شوند، وگرچه برخی از آنها به واسطۀ به کارگیري تصنعی عبارات  تنها وعظهایش به چندین مجلد بالغ می. است

اي هستند که در خور  اند و برخی نیز که راجع به مسائل، محلی و زودگذرند به زبان ساده مقفا ضایع شده موزون و

اند، اما بسیاري نیز از فصاحتی اصیل برخوردارند که زادة شوري رازورانه و ایمانی عمیق  فهم مقتدیان بیسوادش بوده

در . توانست در مسائل حوزة روحانی محدود و محصور ماند ذهن پرکار او، که با منطق مدرسی بارآمده بود، نمی. است

هاي کلیسا را با اصول خرد آشتی دهد، زیرا کلیسا را یگانه ستون نظم و  کوشید تا آموزه رساالت متوالی، می

دانست که تثلیث لغزشگاهی براي عقل است؛ مدت  وي می. شمرد پیراستگی در این جهان خراب و پر آشوب می

ترین اثرش ـ در باب تثلیث ـ کار کرد و کوشید تا در تجربۀ انسانی نظایري براي سه  ي نظامیافتهپانزده سال رو

معضلتر از مسألۀ تثلیث، مشکل وفق دادن ارادة آزاد بشر با علم غیب خداوند بود که . شخص در یک خدا بیابد

بیند؛  ینده را با تمام جزئیات آن میاگر خدا علیم است، آ. آوگوستینوس عمري را به تعمق و مناظره در آن گذراند

چون خدا الیتغیر است، تصویري که از تمام وقایع آینده دارد لزوم واقع شدن آنها را به نحوي که خدا از پیش دیده 

تواند آزاد باشد؟ مگر  در این صورت، انسان چگونه می. کند؛ و لذا همۀ آنها به نحوي قاطع محتومند است تحمیل می

نیست آنچه را خدا از پیش دیده است انجام دهد؟ و اگر خدا همه چیز را پیش بینی کرده است، از ازل انسان مجبور 

دانسته است؛ بنابراین چرا کسانی را خلق کرده است که از پیش  سرنوشت نهایی هر یک از مخلوقات خود را می

اي به نام در باب اختیار  ت، رسالهآوگوستینوس، در نخستین سالهاي گرویدنش به مسیحی اند؟ محکوم به لعن بوده

در آن زمان کوشیده بود تا وجود شر را با خیرخواهی خداي قادر متعال وفق دهد، و پاسخ او این بود که . نوشته بود

توانست انسان را آزاد خلق کند، مگر آنکه به وي، به همان اندازه که امکان انجام  خداوند نمی: شر نتیجۀ اختیار است

هاي بولس، چنین احتجاج کرد که  بعدها، تحت تأثیر رساله. داد را داشت، امکان انجام اعمال شر را هم میاعمال خیر 

اي از تمایل به شر را در نژاد انسانی به جا نهاد، و روح، هر قدر هم که عمل خیر انجام دهد،  گناه آدم ابوالبشر نطفه
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به یابد و به رستگاري برسد، و تنها به واسطۀ عنایت بیکران تواند این نطفه را زایل کند و بر این میل بشر غل نمی

. خداوند این عنایت را به همه مبذول فرمود، اما بسیار کسان آن را نپذیرفتند. االهی ممکن است بدین مهم نایل آید

آزادي  دانست که اینان از پذیرش این عنایت سر باز خواهند زد، اما امکان نفرین شدگی بهاي ناگزیر خداوند می

علم غیب االهی قاتل آزادي ارادة بشر نیست؛ خداوند فقط گزینشهایی . بود اخالقیی بود که بی آن بشر دیگر بشر نمی

.بیند را که بشر آزادانه انجام خواهد داد از پیش می

از او ابداع آوگوستینوس نبود؛ بولس، ترتولیانوس، کوپریانوس، و آمبروسیوس آن را پیش » گناه نخستین«نظریۀ 

، که او را به دین مسیح گروانده بود، باعث پا گرفتن این »سروش«آورده بودند؛ اما تجربۀ شخصی وي از گناه، و از 

انگیز در وي شده بود که ارادة انسان از بدو تولد معطوف به شر است و فقط در نتیجۀ عنایت خداوند  اعتقاد غم 

ه شر را نتیجۀ گناه حوا و عشق آدم دانست و جز این توضیحی براي او تمایل اراده ب. ممکن است به سوي خیر بگردد

کرد که چون ما هم فرزندان آدمیم، در گناه او نیز شریکیم و در حقیقت ذریۀ  آوگوستینوس استدالل می. آن نیافت

دقیقاً به کند؛  گناه نخستین آلودگی به شهوت بود، و شهوت هنوز هم همۀ اعمال نسل آدم را آلوده می: گناه اوییم

بدل شده است و » اي از خسران توده«خاطر همین پیوستگی میان رابطۀ جنسی و بقاي نسل است که انسان به 

و » پسر خدا«برخی از ما نجات خواهند یافت، اما فقط به واسطۀ فیض رنجهاي . بسیاري از ما نفرین شده خواهیم بود

ن ما را به تباهی کشاند، اما زنی دیگر رستگاري را براي ما یک ز«. را با قدسیت آبستن شد» او«که » مادر«شفاعت 

داد ـ  این کار را با تقریر به کاتبان انجام می نوشت ـ و از قرار غالباً  آوگوستینوس چون زیاد و شتابان می» .باز خرید

ا پیش کشید که بارها این آموزة کالونی ر. چندین بار به اغراقگوییهایی دچار شد که بعداً در اصالحشان کوشید

. خواست مشمول فیض نجاتبخش خود قرار دهد انتخاب کرده است را که می » برگزیدگان«خداوند از ازل جمعی 

جماعتی از منقدان بر سر این گونه نظریاتش پاپیچش شدند؛ اما او در هیچ مورد پا پس نکشید و به دفاع از تک تک 

ة انگلیسی پالگیوس بود که با قدرت به دفاع از اختیار و نیروي تواناترین مخالف او راهب آزاد. نظریاتش پرداخت

گفت خداوند در واقع با اعطاي شریعت و احکام سرمشق و دستورهاي  پالگیوس می. نجاتبخش اعمال خیر پرداخت

کند و هرگز، با شر ساختن طینت  قدیسان، آب پاك کنندة تعمید، و خون رستگار کنندة مسیح خویش ما را یاري می

گناه نخستین و سقوطی در کار نیست؛ فقط آن کس که . کند نسان، ترازو را به زیان رستگاري ما سنگین نمیا

خداوند بهشت و دوزخ را از . شود بیند، و هیچ گناهی به اعقاب آدمی منتقل نمی شود مجازات می مرتکب گناه می

نماید که چه کس باید مشمول رحمت شود  کند، و هرگز بر حسب میل خود تعیین نمی پیش براي انسان مقدر نمی

گفت نظریۀ فساد جبلی انسان  پالگیوس می. گذارد یا به لعنت گرفتار آید؛ او انتخاب سرنوشت ما را به خودمان وا می

اگر «کند و بنابراین مسئول است؛  انسان احساس می. اندازد در واقع تقصیر گناهان بشر را بزدالنه به گردن خدا می

به رم آمد، با  400پالگیوس در حدود سال  ».اجراي عملی هستم، پس به انجام آن هم قادرم من مکلف به

از چنگ آالریک گریخت و نخست به کارتاژ و سپس به  409در . هاي پرهیزکار زیست، و به تقوا شهره شد خانواده

یایی به نام اوروسیوس را وي در آنجا مدتی را به آرامش زیست تا آنکه آوگوستینوس کشیشی اسپان. فلسطین رفت

یک سینود کلیساي شرق آن راهب را محاکمه کرد ). 415(نزد هیرونوموس فرستاد تا وي را از پالگیوس برحذر دارد 

و از پاپ . و او را اصیل آیین شناخت؛ اما سینود دیگري در افریقا، به تحریک آوگوستینوس، این حکم را رد کرد

آوگوستینوس با  پ، پالگیوس را بدعتگذار اعالم کرد؛ پس از صدور این رأي، پا. اینوکنتیوس اول پژوهش خواست

اما اینوکنتیوس اندکی بعد مرد و جانشین او، زوسیموس،  ».استقضیه خاتمه یافته «: لحنی پر امید اظهار داشت

فریقا به هونوریوس متوسل شدند؛ امپراطور ـ از خدا خواسته ـ حکم پاپ را اسقفان ا. پالگیوس را بیگناه دانست
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تواند بی  این نظریۀ پالگیوس را که انسان می) 431(؛ و شوراي افسوس )418(تصحیح کرد؛ زوسیموس تسلیم شد 

.به عنوان یک بدعت، محکوم ساخت  یاري عنایت پروردگار رستگار شود،

توانست بر  شد؛ اما کسی نمی گویی، مهملبافی، و حتی بیرحمی فکري بیمارگونه میآوگوستینوس بعضاً دچار تناقض 

داد نه یک سلسله  او فایق آید، زیرا در نهایت این مخاطرات روحی و شور ذاتیش بود که به االهیات شکل می

نشیند، و  وع بشر میپروا به داوري تجربۀ ن عقل تجربۀ کوتاه فرد است که بی: او بر ضعف عقل آگاه بود. استدالالت

دربارة آن «: تواند از عهدة درك چهل قرن برآید؟ به یکی از دوستان خود چنین نوشت چگونه چهل سال می

آید،  فهمید، یا آن قسمت از مندرجات کتاب مقدس که به نظرتان نامربوط یا متضاد می چیزهایی که هنوز نمی

ایمان باید » .صبر و تسلیم، روز ادراك خود را به تعویق اندازیدبیهوده به احتجاجات هیجان آمیز نپردازید؛ فقط با 

مرجعیت » «.در پی آن نباشید که بفهمید تا ایمان آورید، بلکه ایمان آورید تا بتوانید بفهمید«. مقدم بر ادارك باشد

اي تحت اللفظیش کتاب مقدس را نباید همواره لزوماً به معن» .کتاب مقدس از تمام کوششهاي عقل انسان باالتر است

گرفت، زیرا طوري نوشته شده است که براي اذهان ساده قابل فهم باشد، به همین جهت در آن براي حقایق معنوي 

هنگام بروز اختالف در تفسیر، ما باید به تصمیم شوراهاي کلیسا و عقل . ناگزیر اصطالحات مادي به کار رفته است

  . جمعی خردمندترین مردان آن تکیه کنیم

ا حتی ایمان هم براي درك حقایق کافی نیست؛ باید دلی پاك داشت تا انوار الوهیت محیط بر ما بتواند در آن نفوذ ام

تواند پس از سالیان دراز به درك مقصود و جوهر حقیقی دین، که  انسان وقتی بدین گونه فروتن و پاك شد، می. کند

آیا چیزي بیش از این . واهم خدا و روح را بشناسمخ من می«. است، اعتال یابد» دریافتن خداي حی«همانا 

» شخص اول«رفت؛ اما االهیات آوگوستینوس از  در مسیحیت شرق بیشتر سخن از مسیح می» .خواهم؟ نه، ابداً می

آوگوستینوس توصیفی از خدا . نویسد گوید و می و خطاب به اوست که وي سخن می» پدر –خدا «زند؛ دربارة  دم می

» .خداي حقیقی نه جنس دارد، نه سن، و نه جسم«تواند خدا را کامال بشناسد؛ محتمال  ا فقط خدا میکند، زیر نمی

توانیم خدا را از طریق خلقت به نحوي باطنی و ودادي بشناسیم؛ هر چیز در این جهان از حیث ترکیب و  ولی ما می

ل فعال نباشد؛ نظم، هماهنگی، و تجانس انتهاست و از این رو ممکن نیست که آفریدة یک عق فعل داراي شگفتی بی

  . چیزهاي زنده از نوعی الوهیت افالطونی حکایت دارند که در آن زیبایی و خرد یکی هستند

خلق شد؛ یزدان محتمال در ابتداي » روز«گوید که نیازي به این باور نیست که جهان در شش  آوگوستینوس می

ظمی مولد یا قدرتی خالق نهفته بود که از آن همۀ اشیا، از طریق علل خلقت یک تودة ابري آفرید؛ اما در این توده ن

پنداشت که اشیا و وقایع بالفعل این جهان قبال در ذهن  آوگوستینوس نیز مانند افالطون می. طبیعی، به وجود آمدند

ار موجود همان گونه که طرح یک عمارت، پیش از ساخته شدن آن، در تصور معم«اند،  خدا بالقوه وجود داشته

  .پذیرد هاي جاویدان موجود در ذهن خدا انجام می ؛ و خلقت، بتدریج در طی زمان، طبق این نمونه»است

  فیلسوف – 3

رساله،  230ما چگونه خواهیم توانست با این اختصار حق آن شخصیت نیرومند و کلک بارورش را ادا کنیم؟ او، طی 

عبارات نوپرداختۀ برآمده از طبع بارورش درخششی خاص دارد، با سبکی که از شدت احساس گرم و گیراست، و از 

او با افتادگی و ظرافت ماهیت زمان را مورد بحث . نظراتش را تقریباً دربارة همۀ مسائل االهیات و فلسفه بیان داشت
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توانایی دکارت پیشی جست ـ در رد عقیدة پیروان فلسفۀ افالطون، که » اندیشم، پس هستم می«بر نظریۀ . قرار داد

تواند شک کند که زنده است و فکر  چه کس می«: کردند، چنین استدالل کرد انسان را بر وقوف به حقیقت انکار می

او نسبت به مسئلۀ مورد شکوة برگسون، یعنی اینکه عقل به سبب » .زیرا اگر شک می کند، پس زنده است..  .کند؟ می

ت، از پیش اعالم خطر کرد؛ مانند کانت اعالم داشت که معرفت بر ارتباط دائم با چیزهاي جسمانی طبعاً ماده گراس

تر از معرفت بر هر واقعیت دیگر است؛ و این حکم ایدئالیستی را به صراحت بیان داشت که، چون ماده  روح بیواسطه

ۀ وي این فرض. توانیم ذهن را به مرتبۀ ماده تنزل دهیم شود، ما منطقاً نمی فقط از طریق ذهن شناخته می

شوپنهاوري را نیز پیش کشید که عنصر اساسی در انسان اراده است، و نه عقل؛ و در این نظر که اگر توالد قطع شود 

  . گردد، با شوپنهاور همداستان بود جهان اصالح می

نخستین و مشهورترین ) 400حدود سال (کتاب اعترافات وي . دو تا از کتابهایش به ادبیات کالسیک جهان تعلق دارد

اي است مستقیماً خداوند را  اي صد هزار کلمه این کتاب که توبه نامه. است) اوتوبیوگرافی(هاي شخصی  ندگینامهز

آید و سپس داستان گرویدن وي به  در آغاز کتاب، شرح گناهان دوران جوانی آوگوستینوس می. دهد مخاطب قرار می

همۀ . پردازد گهان به راز و نیازي پرشور با خداوند میشود، و جاي جاي، در فواصل عبارات، نا مسیحیت باز گفته می

آوگوستینوس حتی . کتابهاي اعترافات براي رد گم کردن هستند، اما در این یکی خلوصی بود که جهان را تکان داد

به قول خودش هنوز دستخوش امیال جسمانی   هنگام نوشتن آن کتاب، با آنکه چهل و شش سال داشت و اسقف بود،

در  …کنند؛  اند و به افکار من هجوم می هنوز آن امیال در خاطر من زنده«: نویسد در این مورد چنین می. ودپیشین ب

آیند، نه براي آنکه فقط خوشحالم سازند، بلکه براي آنکه ارضایم کنند، و بیشتر به خود آن  خواب به سراغم می

شاهکار او داستان مهیجی است . نکاوانه صادق نیستنداسقفان همواره چنین روا» ام؛ مانند که مرتکب شده اعمالی می

تو ما را «: مطلب است کند، و اولین خطوط آن فشردة همۀ  که چگونگی رو آوردن روح به ایمان و سلم را وصف می

ایمان او، که حال از قید » .شناسند اي، و دلهاي ما تا هنگامی که در تو آرام نگیرند آسایش نمی براي خود خلق کرده

بس دیر به مهر تو پابند  :یابد ک آزاد شده است، به یک مناجاتنامه یا توجیه عدل االهی در قبال وجودش اعتال میش

. کنند که باید تو را بپرستم آري، آسمان و زمین و هر آنچه در آنهاست به من حکم می..  ! .شدم، اي زیبایی کهن و نو

. پرستی من نیستم خدایی که می«: زمین پرسیدم، و او پاسخ داداز »  …پرستم؟  پرستمت، چه را می اکنون که می«

» .پرستی ما نیستیم، فراتر از ما را بجو خدایی که می«: از دریا و اعماق آن و موجودات درونش خبر گرفتم، گفتند» .. .

؛ خدایی که آناکسیمنس بر خطا بود«: از بادهاي تندگذر پرسیدم، و تمام هوا با همۀ موجوداتش به من جواب داد

نه، آن خدایی که طلب «: آنها هم گفتند. از آسمانها، از خورشید، و از ستارگان پرسیدم» .پرستی من نیستم می

حال که شما هیچ یک خدا نیستید، پاسخم گویید که او  …« : و من خطاب به همۀ اینها گفتم» .کنی ما نیستیم می

اي از  یابند بهره هاي تو را دلپذیر نمی آنها که آفریده»  …. ر ماستاو آفریدگا«: و آنها به بانگ بلند گفتند» .کیست

   .توستآسایش ما در خرسندي  …ایم؛  ما در پرتو عنایت تو آسوده …. خرد ندارند

وقتی که خبر چپاول . ت به صورت تاریخاي اس فلسفه) 426-413(اعترافات شعري است به هیئت نثر؛ مدینۀ االهی 

رم به دست آالریک به افریقا رسید و در پی آن هزاران فراري بینوا به آن سامان آمدند، آوگوستینوس، نظیر 

چرا باید شهري که زیبایی و . هیرونوموس و دیگران، از آنچه که در نظر او مصیبتی نامعقول و شیطانی بود آشفته شد

  شمردند، و حال نیز دژ مسیحیت بود، از  ایجاد شده و همگان طی قرون و اعصار گرامیش میقدرتش به دست مردم 
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دادند و  جانب یک خداي خیرخواه به تاراج بربران تسلیم شود؟ مشرکان این تیره روزي را به مسیحیت نسبت می

خود را از رم، که به رهبري  اند و پرستششان ممنوع شده است، حمایت خدایان قدیم، که از قدرت افتاده«: گفتند می

بر اثر آن مصیبت، ایمان بسیاري از مسیحیان » .اند آنها به مدت هزار سال رشد کرده و سعادتمند شده بود، برگرفته

آوگوستینوس خطر این تزلزل را عمیقاً احساس کرد و دانست که اگر هراسی که مردم را فرا گرفته است . متزلزل شد

ت وي یکباره فرو خواهد ریخت، الجرم مصمم شد که تمام قواي نبوغ خویش را به کار بندد تا فرو ننشیند، کاخ االهیا

توانند مسیحیت را  مردم امپراطوري روم را به این اصل متقاعد کند که چنان مصیبتهایی حتی یک لحظه هم نمی

آن را . ب خود وقت صرف کردهاي بسیار، سیزده سال براي تألیف کتا در میان تکالیف و مشغله. مؤاخذ قرار دهند

شد، و  قسمت به قسمت و با چنان فواصلی منتشر کرد که در اواسط کتاب، آنچه در آغاز نوشته شده بود فراموش می

اي آن به رشتۀ سردرگمی از مقامات  از این رو، مطالب هزار و دویست صفحه. پیش بینی پایان کتاب نیز ممکن نبود

شد، و فقط ژرفاي فکر و شکوه سبک  ناه نخستین گرفته تا واپسین داوري، شامل میتبدیل شد که همه چیز را، از گ

.ترین مقام در ادبیات فلسفۀ مسیحی اعتال داد نظمی مطالبش، به عالی بود که آن را، با وجود بی

. تنخستین پاسخ آوگوستینوس آن بود که رم نه براي دین جدیدش، بلکه به واسطۀ گناهان ممتدش تنبیه شده اس

در این پاسخ بیعفتی صحنۀ نمایشهاي شرك آمیز را وصف کرد و، به نقل از سالوستیوس و سیسرون، مثالهایی از 

دادند؛ قانون را  رم یک زمان ملتی صبور و پرهیزکار بود که کاتوها و سکیپیوها به آن نیرو می. فساد سیاسی رم آورد

نظم و آرامش داده بود؛ در آن ایام قهرمانی، خداوند پرتوي از عنایت تقریباً رم به وجود آورده بود، و به نیمی از جهان 

اما بذر فساد اخالق در دین رم قدیم نهفته بود، در خدایانی که امیال جنسی بشر را، به . افکند خود بر این شهر می

سوبیگوس براي  رب النوع ویرگینئوس براي آنکه میانبند دوشیزه را باز کند،«: کردند جاي عنان زدن، تحریض می

و پریاپوس که هر تازه عروسی به فرمان دین  …آنکه او را به زیر مرد بکشد، پرما براي آنکه او را به زمین بفشارد 

پرستید، نه بدان  رم بدین جهت مجازات شد که این خدایان را می» !بایست بر آلت بزرگ و ناهنجارش بنشیند می

کلیساهاي مسیحی را، و نیز کسانی را که در آنها پناه گرفته بودند؛ بی بربرها . سبب که از آنها دست کشیده بود

توانستند عامالن انتقام  آسیب رها کردند، اما بر بقایاي معابد مشرکان شفقت نیاوردند؛ بنابراین، مهاجمان چگونه می

  خدایان مشرك باشند؟

یع تاریخ مدون بر اساس یک اصل کلی دومین پاسخ آوگوستینوس یک فلسفۀ تاریخ بود ـ کوششی براي ایضاح وقا

وجود دارد، از آن فکر بولس حواري که مشعر » در محل نامعلومی از آسمان«از تصور مدینۀ فاضلۀ افالطون که . واحد

مبنی بر وجود دو جامعه ـ یکی ) از دوناتیان(اي از قدیسان زنده و مرده، و از نظریۀ توکونیوس  است بر وجود جامعه

بود که آوگوستینوس طرح اصلی کتاب خود را، به منزلۀ داستانی از دو شهر، اقتباس  91یطانی ـ خدایی و یکی ش

کردند؛ و دیگري یک  یکی یک شهر خاکی با مردمی دنیادوست که همت خود را صرف امور و لذات دنیوي می: کرد

آورلیوس در عبارتی دلنشین  مارکوس. مدینۀ االهی از پرستندگان یک خداي واحد حقیقی در گذشته، حال، و آینده

اي شهر زیباي ککروپس؛ آیا تو نباید دربارة جهان «: توانست در شأن آتن چنین گوید شاعر می«: چنین گفته بود 

آوگوستینوس . اما مقصود آورلیوس از این بیان، مجموعۀ کاینات بود» اي مدینۀ االهی محبوب؟: چنین گویی

بنی بشر به دو نوع تقسیم » «.گان، و شهر خاکی با طغیان ابلیس به وجود آمدمدینۀ االهی با خلقت فرشت«: گوید می

این دو . زید کند، و دیگري آن که بر حسب ماهیت یزدانی می یکی آن که براساس طبیعت انسانی زندگی می: شود می

، و دیگري محکوم به نامیم که براي یکی سلطنت جاودان با خدا مقدر شده است را ما به رمز دو شهر یا دو جامعه می

واقع » شهر خاکی«یک شهر یا امپراطوري بالفعل الزم نیست که از هر جهت در داخل » .عذاب ابدي با شیطان است
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باشد؛ ممکن است اعمال خوبی در آن انجام گیرد ـ از قبیل قانونگذاري خردمندانه، داوري عادالنه، و یاري به کلیسا؛ 

این شهر روحانی نیز به نوبۀ خود معادل کلیساي . گیرند انجام می» نۀ االهیمدی«این اعمال خوب باصطالح درون 

مسیحی نیست؛ زیرا کلیسا نیز ممکن است منافع دنیوي داشته باشد و اعضایش به جستجوي سود شخصی و ارتکاب 

این دو شهر از فقط در واپسین داوري است که . گناه گرفتار باشند و از این رو از این شهر به آن شهر دگر بلغزند

. یکدیگر مجزا و مشخص خواهند شد

اي نمادین، همۀ ارواح زمینی و آسمانی و نیکمردان مسیحی و پیش از مسیحیت را مشمول عضویت  اگر ما، به گونه

. تلقی کرد» مدینۀ االهی«توان کلیسا را برابر  کند ـ آنگاه می کلیسا بدانیم ـ چنانکه آوگوستینوس گهگاه چنین می

پذیرفت و، از فلسفۀ آوگوستینوس، آموزة مبتنی بر حکومت  بعداً این برابري را به منزلۀ یک سالح مرا می کلیسا

بایست تابع قواي روحانی منبعث از خداوند و در اختیار  تئوکراتیک را ـ که در آن قواي دنیوي منبعث از انسانها می

فلسفی شرك از میان رفت و مسیحیت موجودیتی فلسفی  با این کتاب، موجودیت. کلیسا باشد ـ منطقاً استنتاج کرد

  .این کتاب نخستین محصول متشکل ذهن قرون وسطایی بود. یافت

  بطرك – 4

او تا پایان کار در صحنۀ مبارزة االهیات . آن شیر سالخوردة ایمان هنوز بر سر مقام و کارش بود که واندالها آمدند

با . کند، با انتقادات مقابله کرد، به اعتراضات پاسخ گفت، و اشکاالت را حل کردپایدار ماند؛ بدعتهاي جدید را از پاي اف

جدیتی خاص به بحث دربارة این موضوع پرداخت که آیا زنان در جهان دیگر جنس خود را حفظ خواهند کرد؛ آیا 

فت؟ و چگونه آنها که کژپیکران و مثله شدگان، و الغران و فربهان دوباره به همان شکلی که بودند هستی خواهند یا

اند دوباره به وجود خواهند آمد؟ اما پیري، با اهانتهاي اندوه خیز، بر  در ایام قحط از طرف همنوعان خود خورده شده

به علت . جسماً بستري هستم …روحاً سالمم «: گفت پرسیدند، می چون حال او را می. او دست تطاول گشوده بود

با اینهمه، چون خدا چنین خواسته است، جز اینکه  …روم، نه بایستم، و نه بنشینم توانم راه ب بواسیر، دیگر نه می

براي بازداشتن بونیفاکیوس از شوریدن بر رم، او منتهاي کوشش خود را » توانم کرد؟ بگویم حالم خوب است، چه می

شروي گایسریک، بسیاري از به هنگام پی. کرده بود و در بازگرداندن او به وفاداري نسبت به دولت سهمی بسزا داشت

اسقفان و کشیشان از آوگوستینوس پرسیدند که آیا بر جاي بمانند یا فرار کنند؛ او فرمان داد تا بمانند، و خود نیز 

وقتی که واندالها هیپو را محاصره کردند، آوگوستینوس روحیۀ مردم گرسنه را با وعظها و . سرمشقشان واقع شد

چون از مال . ین ماه محاصرة شهر، در هفتاد و شش سالگی، جهان را بدرود گفتدر سوم. دعاهاي خود حفظ کرد

چه چیز قلب «: دنیا چیزي نداشت، وصیتی از خود باقی نگذاشت؛ اما براي سنگ گور خود چنین عبارتی نوشته بود

در تاریخ، » .تاب کند؟ این حقیقت که او زایر است و در آرزوي میهن خود بی یک مسیحی را از بار غم سنگین می

اي به این علت که  مسیحیت شرق هرگز وي را به زعامت نپذیرفت، تا اندازه. اند معدودي چنین نفوذي داشته

اي نیز به این جهت  اش بود، و تا اندازه اش کامال تابع احساسات و اراده تحصیالت محدودش بکل غیرقانونی و اندیشه

در شکل   وي،. اما در غرب، او مهر خود را بر االهیات کاتولیک زد. بودکه کلیساي شرق خود را تابع دولت قرار داده 

دادن به ادعاي کلیسا مبنی بر سلطه بر اذهان و دولت، سلف گرگوریوس هفتم و اینوکنتیوس سوم و در واقع 

ج فرعی شد؛ نبردهاي بزرگ پاپها با امپراطوران و شاهان در حقیقت نتای الهامبخش آن دو در این موضوع محسوب می

تا قرن سیزدهم بر فلسفۀ کاتولیک سلطه داشت، و به آن رنگی نوافالطونی داده بود، حتی . سیاسی اندیشۀ او بود

ویکلیف، هوس، و حتی لوتر به هنگام ترك کلیسا ایمان داشتند که . کرد آکویناس ارسطویی نیز غالباً از او پیروي می
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کیش بیرحمانۀ خود را بر اساس نظریات آوگوستینوس، در مورد گردند؛ و کالون  به نظریۀ آوگوستینوس باز می

در عین حال، نظرات او مردان خردمند را نیز برانگیخت و الهامبخش کسانی شد که . برگزیدگان و ملعونان قرار داد

تا  کوشیدند مسیحیتشان بیشتر با دل سرو کار داشت تا با مغز؛ متصوفان، در سلوك خود به جانب شهود خداوند، می

شاید . یافتند در مسیر او سیر کنند؛ و مردان و زنان، در خضوع و خشوع دعاهاي او، براي زهد خود مبنا و تعبیري می

هاي فلسفه و تصوف را در مسیحیت به هم پیوند داد و تقویت کرد و نه تنها براي  راز نفوذ او در این بود که رشته

  .راهگشا شدتوماس آکویناس، بلکه براي توماس آکمپیس نیز 

براي درك . تأکیدات ذهنی، عاطفی، و ضد عقلی او نشانۀ پایان ادبیات کالسیک و پیروزي ادبیات قرون وسطایی بود

تابانۀ خود را در جستجوي ثروت  قرون وسطی، ما باید شیوة تعقلی نوین، اعتماد مغرورانه به عقل و علم، و کوشش بی

همدالنه، خود را به جاي کسانی بگذاریم که از این مجاهدات و قدرت و یک بهشت زمینی فراموش کنیم، و 

دیدند که تمام رؤیاهاي  نگریستند و می سرخورده بودند و، در انتهاي یک دورة هزار ساله، از تعقل ایستاده و واپس می

لی مدینۀ فاضله به واسطۀ جنگ و فقر و توحش بر باد رفته است، و در امید سعادت آن سوي گور به دنبال تس

گرفتند؛ خود را به دامان  یافتند و از آن الهام می گشتند؛ با شنیدن داستان عیسی و دیدن شمایل او آرامش می می

انداختند و زندگیشان همراه بود با فکر حضور ابدي او، داوري گریز ناپذیرش، و کفارة مرگ  مهر و رحمت االهی می

ر کس دیگر، و حتی در عصر سوماخوس و کالودیانوس و قدیس آوگوستینوس بیش از ه. براي نجات بشر» پسرش«

او موثقترین، فصیحترین، و نیرومندترین . دارد سازد و با عباراتی رسا بیان می آوسونیوس، این خوي زمان را فاش می

.صداي عصر ایمان در مسیحیت است

VI  - کلیسا و دنیا  

شرك از نظر محتواي اخالقی به . ظرات تاریخی بوداستدالل آوگوستینوس علیه شرك، آخرین ردیه در بزرگترین منا

منزلۀ اشتغال به لذات نفسانی بر جاي ماند؛ اما از لحاظ مذهبی، فقط به شکل مراسم و آداب کهنی که مورد غمض 

ستایش مهرآگین و . عین یا پذیرش توأم با دگرگونسازي یک کلیساي غالباً متسامح واقع شد، به وجود خود ادامه داد

. ۀ قدیسان جاي پرستش ارباب انواع را گرفت، و طبیعت چندگانه پرست اذهان ساده و شاعرانه را اقناع کردصمیمان

پیکرهاي ایسیس و هوروس به تندیسهاي نوین مریم و عیسی جاي سپردند؛ جشن لوپرکالیاي رومی و عید تطهیر 

عید «معمول شد، جشن فلورالیا به » نوئل«تبدیل شد؛ به جاي ساتورنالیا مراسم » والدت عیسی«ایسیس به عید 

عید قیام «داد، و » روز ارواح«تبدیل گشت، یکی از اعیاد قدیمی مردگان جاي خود را به ) پنطی کاست(» پنجاهه

محرابهاي مشرکان به قهرمانان مسیحی تخصیص یافتند؛ بخور معطر، . جانشین جشن رستاخیز آتیس شد» مسیح

بی، و لباسها و سرودهاي روحانی پیشین، که پیروان ادیان کهن را خشنود هاي مذه چراغانی، نثار گل، دسته

ساخت، تنقیح و تطهیر شد و به صورت مراسم کلیسایی درآمد؛ و کشتن بیرحمانۀ موجود زنده به قربانی روحانی  می

  .تبدیل شد» آیین قداس«

ولتر به هنگام گشایش نمازخانۀ خود آوگوستینوس به ستایش قدیسان اعتراض کرده بود، آن هم با لحنی که بعدها 

خواهیم از آن مشرکانی که مردگان را  بیایید با قدیسان مانند خدایان رفتار نکنیم؛ ما نمی«: در فرنه به کار برد

پرستند تقلید کنیم؛ بگذارید براي آنان معبد نسازیم و محراب بنا نکنیم، بلکه با آثار و بقایاي آنان محرابی به نام  می

اجتناب ناپذیر االهیات عامه را ) گري انسان شکلی(مع هذا کلیسا خردمدانه آنتروپومورفیسم » .کتا برپا داریمخداي ی
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کلیسا در برابر ستایش شهیدان و یادگارهاي آنان نخست مقاومت نمود، سپس از آن استفاده کرد، و آنگاه . پذیرفت

ا مخالفت ورزید و به مؤمنان خویش اخطار کرد که باید با پرستش پیکرها و تندیسه. اش قرار داد مورد سوءاستفاده

آنها را فقط به منزلۀ عالماتی احترام کنند؛ اما حرارت احساسات عامه بر این تحذیرات فایق آمد و به افراطهایی 

یات طالع بینی، و غیبگویی را تقبیح کرد، اما ادب  کلیسا جادوگري،. انجامید که تمثال شکنان بیزانسی را برانگیخت

قرون وسطی، همچون قرینۀ کهن خود، مشحون از این سیئات بود؛ بزودي مردم و کشیشان عالمت صلیب را به 

شد، و خود تعمید به شکل  به هنگام تعمید اورادي خوانده می. منزلۀ وردي جادویی براي طرد شیاطین به کار بردند

معالجه به . ها یا زیورهاي تعمید گیرنده پنهان شده باشد شد تا مبادا ابلیسی در یکی از جامه ارتماسی برهنه انجام می

وسیلۀ خواب، که زمانی مردم در معابد آسکلپیوس به دنبالش بودند، حال در پرستشگاههاي قدیسان کوسماس و 

در چنین مواردي، . شد، و بزودي در صد پرستشگاه دیگر نیز عرضه گشت دامیانوس در رم به خواستاران عرضه می

روح انسان ساده . نمودند کردند، بلکه مردم بودندکه کشیشان را تحریض می بودند که مردم را فاسد میکشیشان ن

آید؛ او هر دینی  فقط از طریق حواس و تخیل، از طریق مراسم و معجزه، و از طریق افسانه و بیم و امید به هیجان می

عی بود که، در میان جنگ و یأس و فقر و مرض، مردم طبی. کند را که این امور را از او دریغ دارد طرد یا تقلیب می

ها  ها و کلیساها، در روشناییهاي مرموز و آواي شادیبخش ناقوسها، و در دسته هراسان پناه و تسلی خود را در نمازخانه

.و جشنها و مراسم پرشکوه بجویند

آمبروسیوس، که . در مردم رسوخ دهد کلیسا، در نتیجۀ تن دادن به این احتیاجات عامه پسند، توانست اخالقی نوین

همواره در ادارة امور خویی رومی داشت، کوشیده بود تا با منطبق ساختن آثار سیسرون با نیازهاي خویش اخالقیات 

مسیحی را بر اصول رواقی استوار سازد؛ در میان مسیحیان بزرگ قرون وسطی، از آوگوستینوس تا ساووناروال، آرمان 

اما این اخالق مذکر کمال . داد و تقواي تسلیم ناپذیر قالب اخالقیات مسیحی را تشکیل میرواقی خویشتنداري 

آنها به قدر کافی با رواقیان و اخالق رواقی سر کرده بودند، و دیده بودند که چگونه این اخالق . مطلوب مردم نبود

رامتري را داشتند تا در پرتو آنها انسانها مذکر نیمی از جهان را به خون کشانده است؛ از این روح آرزوي رسم و راه آ

براي نخستین بار در تاریخ اروپا، معلمان بشر خوي مهربانی، . بتوانند روزگار خود را با صلح و ثبات به سر آرند

کردند ـ فضایلی که شاید ریشه در منشأ پست  فرمانبرداري، فروتنی، صبر، رحم، طهارت، و عفت را تبلیغ می

اي با اوضاع زمان تطبیق داده شد  رواج آنها در نزد زنان داشت، اما، به شکلی قابل تحسین، به گونه اجتماعی کلیسا و

که نظم را به مردمی که به فساد اخالق گراییده بودند باز گرداند، بربرهاي یغماگر را رام ساخت، و خشونت دنیایی رو 

.به سقوط را به مالیمت تبدیل کرد

فحشا را به منظور مالیم ساختن آالم یک تکگانی   شرك،. یسا در زمینۀ روابط جنسی بودمهمترین اقدام اصالحی کل

رنجبار تحمل کرده بود، کلیسا فحشا را بدون کوچکترین ارفاق تقبیح کرد و معیار واحدي از وفاداري در زناشویی 

شید، اما فحشا همچنان بر جاي مع هذا، کامال موفق نشد؛ خوي خانوادگی را اعتال بخ. براي هر دو جنس تعیین نمود

شاید براي خنثا کردن یک غریزة جنسی شدید و افسار گسیخته بود . ماند، منتها به زوایاي اختفا و رسوایی رانده شد

که اخالقیات نوین کلیسا در اصل عفت به مبالغه گرایید و آن را به وسواسی تبدیل کرد و زناشویی و توالد را مادون 

ام العمري ـ که تبدیل به یک آرمانش کرده بود ـ قرار داد؛ مدتی طول کشید تا آباي کلیسا بکارت یا تجرد ماد

اما این واکنش پیرایشگرانه با در نظر گرفتن . اي با اصول نازایی دوام نتواند کرد تشخیص بدهند که هیچ جامعه

ی و شرقی، سقط جنین و کودك کشی هاي رم، مکاتب فحشا در بعضی از معابد یونان عفتیهاي آشکار در تماشاخانه بی

رویهاي  دار، تصاویر منافی عفت روي دیوارهاي پومپئی، رواج شناعت غیر طبیعی در یونان و روم، زیاده دامنه
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هاي کاتولوس و مارتیالیس، تاسیت و یوونالیس فاش  امپراطوران اولیه، شهوترانی طبقات عالی ـ چنانکه در نوشته

لیسا سرانجام به یک نظریۀ سالمتر رسید و در حقیقت، به مرور زمان، رویۀ مالیمی ک. شده است ـ قابل فهم است

بسیاري از . هایی وارد آمد در همان اوان به اصل توالد و زندگی خانوادگی لطمه. نسبت به معاصی جسمانی اتخاذ کرد

گویند و از مسئولیتهاي مسیحیان این قرون اولیه گمان کردند که اگر والدین، همسر، و کودکان خویش را ترك 

توانند خدا را بهتر اطاعت کنند یا از عذاب  زندگی بگریزند و هراسان به دنبال رستگاري فردي خودخواهانه بروند، می

در دین شرك، خانواده واحد اجتماعی و مذهبی بود؛ اما متأسفانه در مسیحیت قرون وسطی این . دوزخ آسانتر برهند

  .واحد تبدیل به فرد شد

هذا، کلیسا بنیان خانواده را از طریق توأم ساختن مراسم ازدواج با تشریفات پرشکوه مذهبی و اعتالي آن از یک مع 

. قرارداد ساده به عقدي مقدس تقویت کرد و، با ناگسستنی ساختن رشتۀ ازدواج، امنیت و منزلت زن را افزون ساخت

اینکه زن منشأ گناه و آلت دست شیطان است، متزلزل شد؛  تا چندي مقام زن با نظریۀ برخی از آباي کلیسا، مبنی بر

کلیسا، پس از قبول ازدواج، باروري . این نظریه تا حدي تعدیل شد  قایل شدند،» مادر خدا«اما، با احتراماتی که براي 

علماي  مادران را تقدیس نمود و سقط جنین یا کودك کشی را جداً ممنوع کرد؛ شاید براي امحاي این اعمال بود که

بر اثر نفوذ . دادند مرد در فراموشگاه ظلمات و تاریکی ابدي قرار می االهیات جاي هر کودکی را که بدون تعمید می

  .، براي کودك کشی مجازات اعدام وضع کرد374در   کلیسا بود که والنتینیانوس اول،

داري را  تگذار، و رومی یا بربر نظام بردهدر آن زمان، همه، اعم از اصیل آیین یا بدع. کلیسا بردگی را محکوم نساخت

. دانستند؛ معدودي از فیلسوفان به این امر اعتراض کردند، اما خود آنان نیز برده داشتند طبیعی و انهدام ناپذیر می

قانونهایی که امپراطوران مسیحی در این باره وضع کردند از قانونهاي آنتونیوس پیوس و مارکوس آورلیوس بهتر که 

ساخت؛  کرد به بردگی محکوم می اي ازدواج می قوانین دوران شرك هر زن آزادي را که با برده. هیچ، بدتر هم بودنبود 

امپراطور گراتیانوس . اش زنده سوزانده شود داشت که چنین زنی اعدام گردد و شوي برده قانون قسطنطین مقرر می

جز خیانت به کشور، متهم سازد، بدون تحقیق در ماهیت  اي موالیش را به هر جرمی ، به فرمان داد که هر گاه برده

اما کلیسا گرچه بردگی را قسمتی از قانون جنگ به شمار آورد، براي کاستن از عذاب . اتهام، بالدرنگ سوزانده شود

از طریق آباي کلیسا این اصل اعالم شد که همۀ مردم طبیعتاً مساوي . بردگی بیش از هر نهاد دیگر کوشش کرد

د، و شاید مقصود از این تساوي برابري از حیث حقوق قانونی و اخالقی بود؛ کلیسا این اصل را به کار بست، تا هستن

توانست به کشیشی  اي نمی اگر چه هیچ برده: پذیرفت آن حد که تمام مراتب و طبقات مردم را در جامعۀ خود می

کلیسا تمایزي . یی را طی کند و به عالیترین آن نایل شودتوانست تمام مراتب کلیسا برسد، اما بینواترین مردم آزاد می

را که قانون شرك میان آزار یک فرد آزاد و آزار یک برده قایل شده بود از میان برد؛ آزادي بردگان را تشویق کرد و 

. ار دادآن را نوعی کفاره در ازاي گناهان، یا شکرانه براي پیشامدهاي خجسته، یا تقرب به مسند قضاوت خداوند قر

با این حال، بردگی در سراسر قرون . مبالغ کثیري صرف آزاد ساختن مسیحیانی کرد که در جنگ اسیر شده بودند

.وسطی دوام یافت و سپس بدون یاري روحانیان از میان رفت

یاري  امپراطوران مشرك از خزانۀ دولت وجوهی براي. وجه تمایز مهم اخالقی کلیسا تهیۀ صدقات به میزان وسیع بود

. خود و بینوایان کارهایی کرده بودند» ارباب رجوع«دادند، و مشرکان متعین براي  هاي فقیر تخصیص می به خانواده

کلیسا ثروتمندان . شد به خود ندیده بود اما جهان هرگز چنان صدقاتی که به طریقی منظم از طرف کلیسا توزیع می

از ثروت خویش را از طریق کلیسا به مسکینان واگذارند؛ البته  هاي خود قسمتی کرد که در وصیتنامه را تحریض می
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داد، و  ها و اختالسهایی نیز در این امر راه یافت، اما بر روي هم کلیسا تکالیف خود را بخوبی انجام می سوءاستفاده

. کرد ا آن میاي است که یولیانوس، امپراطور مشرك، در یاري به مستمندان ب بهترین دلیل این امر رقابت حاسدانه

کرد، و غالباً؛ براي حفظ  کلیسا بیوگان، یتیمان، بیماران یا علیالن، اسیران، و قربانیان بالیاي آسمانی را یاري می

در بسیاري از موارد کشیشان هنگام . کرد طبقات پایین از استثمار بیرویۀ قدرتمندان و مالیاتهاي سنگین، مداخله می

زنان مسیحی، مانند فابیوال، پائوال، و مالنیا، . دادند ملک خود را به بینوایان میرسیدن به مقام اسقفی تمام مای

با تأسی به درمانگاه سازي مشرکان، کلیسا یا مؤمنان ثروتمند آن . دادند ثروتهاي خود را به امور خیریه تخصیص می

ر در قیصریۀ کاپادوکیا قدیس باسیلیوس کبی. کردند اي بیمارستانهاي عمومی تأسیس می سابقه به مقیاس بی

شد،  در راههایی که به زیارتگاهها منتهی می. بیمارستانی مشهور و همچنین نخستین آسایشگاه مبروصان را ساخت

بیوه زنان . دستور داد که در هر شهر یک مسافرخانه براي زایران بنا شود» شوراي نیقیه«هایی ساخته شد؛  مسافرخانه

مشرکان . یافتند کردند و در این کار فحواي جدیدي براي زندگی منفرد خود می براي توزیع صدقات نامنویسی می

. ستودند استقامت مسیحیان را در توجه از بیماران در شهرهایی که دستخوش قحطی و بیماري شده بودند می

رد مردم را در این قرنها، کلیسا براي اذهان مردم چه کرد؟ چون هنوز مدارس رومی برپا بودند، کلیسا اعتالي خ

در برابر » رمانتیک«در نظر کلیسا احساس برتر از عقل بود، از این لحاظ، مسیحیت واکنشی . دانست وظیفۀ خود نمی

کلیسا، چون معتقد بود که بقا مستلزم . به عقل بود؛ روسو فقط آوگوستینوس کوچکتري بود» کالسیک«ایمان 

ایمانهاي اساسی، و اکثریت پیروان کلیسا آرزومند معتقدات سازمان است و سازمان نیازمند توافق بر سر اصول و 

استوار مورد تأیید مراجع هستند، اصول اعتقادي خود را به صورتی جازم و الیتغیر تعریف کرد، شک را گناه شمرد، و 

ایی کلیسا مدعی شد که از طریق وحی االهی پاسخه. انتها با خرد سیال و افکار متغیر مردم آغاز کرد کشمکشی بی

ما که به توسط کتاب «: نویسد می) 307(براي مسائل کهن مبدأ، طبیعت، و سرنوشت انسان یافته است؛ الکتانتیوس 

تا به ) 197(ترتولیانوس نیز حدود یک قرن پیش » .ایم، به آغاز و انجام جهان واقفیم مقدس به حقیقت معرفت یافته

مسیحیت، با تغییر محور عالقۀ انسان از این جهان به جهان . دهمین حد پیش رفته و پایان فلسفه را اعالم کرده بو

دیگر، براي وقایع تاریخی توضیحاتی فوق طبیعی آورد، و بدین وسیله انفعاالً بنیاد پژوهش علل طبیعی را سست کرد؛ 

سفر  بسیاري از پیشرفتهایی که طی هفت قرن در پرتو علم یونانی حاصل شده بود فداي کیهانشناسی و زیستشناسی

  .پیدایش شد

آیا مسیحیت موجب انحطاط ادبی شد؟ بیشتر آباي کلیسا خصم ادبیات مشرکانه بودند و آن را مشحون از شرکی 

داشتند،  دانستند؛ اما با این حال بزرگترین آباي کلیسا آثار کالسیک را دوست می ابلیسی و فساد اخالقیی پرننگ می

، هیرونوموس، سیدونیوس، و آوسونیوس آرزومند سرودن شعر به سبک و مسیحیانی مانند فورتوناتوس، پرودنتیوس

گرگوریوس نازیانزوسی، یوحناي زرین دهن، آمبروسیوس، . ویرژیل یا نوشتن نثر به شیوة سیسرون بودند

هیرونوموس، و آوگوستینوس حتی در ادبیات از مشرکان معاصر خود ـ آمیانوس، سوماخوس، کالودیانوس، و 

هاي  اما بعد از آوگوستینوس شیوة نثر فاسد شد، نگارش التینی چنان به پستی افتاد که از واژه. ر بودندیولیانوس ـ برت

کرد؛ شعر التینی نیز مدتی به انحطاط افتاد، تا آنکه تدریجاً با سرایش  خشن و نحو گفتار عامیانه استفاده می

  .هاي مذهبی شکلی شاهوار یافت سروده

طغیانهاي انسانی . گی مسیحیت نبود، بلکه بربریت بود؛ دین نبود، بلکه جنگ بودعلت اساسی این پسروي فرهن

شاید اگر . ها را ویران یا فقیر کرد و زندگی ادیب و عالم را غیرممکن ساخت ها، و مدرسه ها، کتابخانه شهرها، صومعه
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. بود ویرانی بیش از این می حدي نظم را حفظ نکرده بود، میزان کلیسا، در تمدنی که در حال فرو ریختن بود، تا

توانند آن را  در میان اضطرابات زمان، کلیسا برجاي استوار است؛ امواج نمی«: گوید آمبروسیوس در این باره چنین می

در حالی که گرداگرد آن هر چیز به طرز وحشت انگیزي آشفته است، کلیسا براي تمام کشتی شکستگان . بلرزانند

.و غالباً هم چنان بود» .دارد مصونشان می بندري آرام است که از خطر

انحطاط امپراطوري در غرب، و افزایش . امپراطوري روم علم، سعادت، و قدرت را به دورة اعتالي کهن آن رسانده بود

فقر و گسترش خشونت، آرمان و امید جدیدي را، که بتواند آالم مردم را تسکین دهد و در برابر مشقات بردبارشان 

تا هنگامی که ثروت و غرور در . ري کرده بود؛ بدین گونه، عصري از قدرت به دورانی از ایمان جاي سپردسازد، ضرو

اما پس از آن نیز باز . دوران رنسانس بازنگشت، خرد ایمان را طرد نکرد و بهشت را به خاطر آرمانشهر ترك نگفت

یافت، بلکه فقط معرفت و قدرت را فزونی  یرسید و علم پاسخی نم دورانی در راه بود که در آن خرد به عجز می

ریخت و تبدیل  آنکه اصالحی در وجدان یا نیات پدید آورد؛ و طرح تمام آرمانشهرها بیرحمانه فرو می بخشید؛ بی می

تازه آنگاه بود که مردم دریافتند چرا زمانی : گشت به همان طرح تغییرناپذیر استثمار ضعیفان به دست قدرتمندان می

هاي نخستین مسیحیت، از علم و معرفت و قدرت و غرور روي گردانده بودند، و هزار  ان، در آن بربریت سدهنیاکانش

  .سال تمام به ایمان خاضعانه، امید، و نیکوکاري پناه جسته بودند

  

  فصل چهارم

  گیرد اروپا شکل می

325 -529  

  

I    - 577- 325: شود  بریتانیا انگلستان می  

امالك بزرگ به زیان . به جز دهقانان صاحب زمین، مرفه شدند  امپراطوري روم، تمام طبقات، در بریتانیا، زیر سلطۀ

خریدند، و دهقانان یا به رعیت تبدیل  این دهقانان وسعت یافت؛ در بسیاري از موارد، مالکان بزرگ دهقانان آزاد را می

ر ضد اشراف صاحب زمین، از متجاوزان بسیاري از دهقانان، ب. پیوستند شدند یا به پرولتاریاي شهرها می می

کردند  شهرها رشد می. سپرد از جهات دیگر، بریتانیاي روم به سوي سعادت ره می. کردند آنگلوساکسون پشتیبانی می

اي داشتند؛  هاي شیشه ها حرارت مرکزي و پنجره شد؛ بسیاري از خانه افزود، و ثروت زیاد می و بر تعدادشان می

هاي پشمین ممتازي، که بریتانیا هنوز هم  بافندگان بریتانیا پارچه. ن داراي ویالهاي مجلل بودندبسیاري از ثروتمندا

در قرن سوم، چند لژیون رومی براي حفظ امنیت خارجی و آرامش . کردند در جهان بدان شهره است، صادر می

  .داخلی کافی بود
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در شمال از طرف پیکتهاي کالدونیا؛ در مشرق و : افتادها به خطر  اما در دو قرن چهارم و پنجم امنیت در تمام جبهه

جنوب از جانب مهاجمان نورس و ساکسون؛ در غرب از سوي سلتهاي منقاد ناشدة ویلز، و گیلها و سکوتهاي 

هجومهاي ساحلی سکوتها و ساکسونها به طرز وحشت انگیزي  367تا  364در فاصلۀ سالهاي . ماجراجوي ایرلند

بریتانیایی و گالیایی این هجومها را دفع کردند، اما یک نسل بعد این هجومها از سر گرفته شد، شدت یافت؛ نیروهاي 

قسطنطین غاصب چند لژیون  407ماکسیموس و در  381در . و این بار دفع آنها به وسیلۀ ستیلیکو انجام گرفت

خصی خود فرا خواندند، و عدة کمی از بریتانیایی را که، براي دفاع از خاك خود بریتانیا ضروري بودند براي مقاصد ش

، اما )400(مهاجمان حمله به مرزها را آغاز کردند؛ بریتانیا از ستیلیکو یاري خواست . افراد این لژیونها زنده بازگشتند

شدند، او وقتی که بار دیگر به امپراطور هونوریوس متوسل . او سخت سرگرم راندن گوتها و هونها از ایتالیا و گل بود

رومیان دیگر  409در «: گوید بید می. توانند از خود دفاع کنند خ داد که بریتانیاییها باید خودشان هر طور که میپاس

ورتیگرن، پیشواي بریتانیا، چون با تجاوز وسیع پیکتها رو به رو شد، بعضی از قبایل شمالی » .فرمانرواي بریتانیا نبودند

به کمک ) یوتالند(از جوتلند ) یوتها(ۀ الب، آنگلها از شلسویگ، و جوتها ژرمن را به یاري طلبید، ساکسونها از ناحی

تحت فرماندهی دو برادر، که از روي بدگمانی هنگیست و  449، جوتها در )و شاید هم افسانه(بنابر روایات . آمدند

ا عقب راندند، قطعاتی از خوانده شده بودند، فرا رسیدند ژرمنهاي نیرومند پیکتها و سکوتها ر) نریان و مادیان(هورسا 

سرزمین را به عنوان پاداش دریافت داشتند، ضعف نظامی بریتانیا را دریافتند، و مژدة آن را به هموطنان خود 

اقوام ناخواندة ژرمنی در سواحل بریتانیا پیاده شدند؛ بریتانیاییها، بیشتر با شجاعت تا مهارت، در برابر آنها . فرستادند

نها طی یک قرن جنگ نامنظم گاه پیش رفتند و زمانی عقب کشیدند، سرانجام، توتونها پایداري کردند؛ ژرم

) سرزمین آنگلها(و خود را مالک سرزمینی ساختند که بعداً اینگلند ) 577(بریتانیاییها را در دیورام شکست دادند 

با خون آنان آمیختند؛ اقلیت  از آن پس بیشتر بریتونها پیروزي مهاجمان را پذیرفتند و خون خویش را. نامیده شد

سرسختی از آنها به کوههاي ویلز عقب نشستند و جنگیدند؛ برخی دیگر از دریاي مانش گذشتند و نام خویش را به 

شهرهاي بریتانیا بر اثر کشمکشهاي طوالنی خراب شد؛ حمل و نقل مختل گردید؛ صنعت به . برتانی فرانسه دادند

سستی گرایید؛ هنر دچار رخوت شد؛ و مسیحیت نو آغاز جزیرة منکوب خدایان شرك انحطاط افتاد، قانون و نظم به 

بریتانیا و زبانش توتونی شد؛ قوانین و نظامات رومی زایل گردید؛ و تشکیالت شهري . و آداب مشرکان ژرمنی شد

ی باقی ماند، اما در یک عنصر سلتی در خون، قیافه، خوي، ادبیات، و هنر انگلیس. رومی تبدیل به جوامع روستایی شد

  .گویش انگلیسی، که اکنون چون پلی میان زبان آلمانی و فرانسوي است، چیزي از آن به جاي نماند

هاي آرثر و شهسوارانش، و  اگر بخواهیم تب آن روزهاي پر مرارت را احساس کنیم، باید از تاریخ به سوي افسانه

قدیس گیلداس، که . ، روي گردانیم»حمایت از مسیحدر هم شکست مشرکان و «هاي سهمگین آنان براي  ضربه

، از )546؟(راهبی از ویلز بود، در کتاب عجیبی که نیمی تاریخ و نیمی موعظه است و در باب انهدام بریتانیا نام دارد 

 ، از دوازده جنگ)796حد (کند، ننیوس، مورخ متأخرتر بریتانیایی  در آن جنگها یاد می» محاصرة مونس بادونیکوس«

به تفصیل ) 1154-1100؟(جفري آومانمث . کند که آرثر انجام داد و آخرین آنها در کوه بادن نزدیک باث بود یاد می

گوید که چگونه آرثر به جانشینی پدر خود  کند و می اي دلپذیر از حوادث زندگی آرثر و جنگهایش یاد می و با شیوه

هاجم مصاف داد، ایرلند و ایسلند و نروژ و گل را تسخیر کرد، آثر پندراگون پادشاه بریتانیا شد، با ساکسونهاي م

محاصره نمود، رومیان را از بریتانیا راند، شورش برادرزادة خویش مودرد را به قیمت تلفات  505پاریس را در سال 

 542سنگین افراد خود خواباند، او را در نبرد وینچستر کشت، خودش در آنجا زخمی مهلک برداشت، و به سال 

: چنین می گوید) 1143- 1090؟(ویلیام آوممزبري. میالدي چشم از جهان فرو بست
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مرد، قدرت بریتونها سخت کاهش یافت، و اگر آمبروسیوس، تنها فرد زنده مانده از ] برادر ورتیگرن[وقتی که ورتیمر 

آرثر زمانی دراز . ته بودندراند، بکلی از میان رف بربرهاي جسور را با یاري مؤثر آرثر جنگجو عقب نمی …رومیان، 

سرانجام در . کشتی شکستۀ کشور را از غرق شدن حفظ کرد و روحیۀ ضعیف هم میهنان خود را به جنگ برانگیخت

کوه بادن، با اتکا به تمثال مریم که به زره خود نصب کرده بود، به تنهایی با نهصد تن از افراد دشمن درآویخت و آنان 

  . پراکندرا با تلفاتی باورنکردنی 

فقط باید راضی باشیم به اینکه آرثر را اساساً یک قیافۀ مبهم ولی . موافقت کنیم» باور نکردنی«بیایید بر سر کلمۀ 

بقیۀ داستان را باید به کرتین دو تروا، تامس ملري خوش . تاریخی قرن ششم بدانیم که شاید نه قدیس بود و نه شاه

  .بیان، و تنیسن پاك سرشت واگذاریم

II    - 529- 160: ایرلند  

آنان هزار سال قبل » جزیرة مه آلود و پرباروبر«توانیم خالف آن بگوییم ـ که  ایرلندیها چنین باور دارند ـ و ما هم نمی

از میالد مسیح مسکن یونانیان و سکوتها بود و سرکردگان نخستین آنان ـ کوهولین، کونور، و کونال ـ پسران خدا 

وصف » پر جمعیت و حاصلخیز«م به آن جزیره رسید و آن را  ق 510فنیقی، در حدود سال هیمیلکو، مکتشف . بودند

م ماجراجویانی سلتی از گل یا بریتانیا، یا هر دو، به آن جزیره وارد شدند و بر مردم آن، که  شاید در قرن پنجم ق. کرد

اي را  الشتات و نیز یک نظام نیرومند طایفهسلتها ظاهراً تمدن آهنین ه. ما اطالع درستی از آنها نداریم، چیره آمدند

ساخت که تأمین وحدت و تشکیل یک کشور  این نظام هر فرد را چنان به قبیلۀ خویش مغرور می. با خود آوردند

جنگید، در  به مدت هزار سال، هر قبیله با قبیلۀ دیگر و هر سرزمین با سرزمین دیگر می. کرد ثابت را غیرممکن می

پرداختند؛ و پیش از ظهور قدیس پاتریکیوس وقتی این  ا افراد هر قبیله با هم به ستیز میفواصل این جنگه

  . شد دفن می شدند، جسدشان ایستاده و آمادة جنگ رو به دشمن، ایرلندیهاي صالح کشته می

الح نژاد، یا به این شاهان کهن شاید از لحاظ تکلیف اص. رفتند بیشتر شاهان در نبرد، یا به دست آدمکشان، از دنیا می

خواستند، بر طبق سنت ایرلندي، حق ازالۀ بکارت هر عروسی را پیش  منزلۀ نمایندگان خدایانی که نوبر هر چیز را می

هر قبیله نام اعضاي . ستودند شاه کنکوبار را، به سبب تعلق خاصش به این وظیفه، می. از تسلیم او به داماد داشتند

به صورت » از بدو پیدایش جهان«نام پادشاهان و شرح جنگها و رسوم قدیم خود را نامۀ آنها، همچنین  خود و شجره

  . داشت مکتوب نگاه می

سلتها خود را به صورت طبقۀ فرمانروا مستقر ساختند و قبایل خود را در پنج سرزمین پادشاهی ـ آلستر، لنستر 

نج سرزمین سلطنتی داشت، اما تمام قبایل شهر هر یک از این پ. شمالی، لنستر جنوبی، مانستر، و کانات ـ پراکندند

کرد و در آغاز سلطنتش در  هر یک از شاهان در آنجا تاجگذاري می. تارا واقع در میث را به پایتختی ملی برگزیدند

داد تا قانونی که در تمام قلمروهاي شاهی متبع باشد وضع  را تشکیل می» مجمع بزرگان تمام ایرلند«همانجا فش یا 

براي جاي . هاي قبیله را تصحیح نماید، و همۀ اینها را در بایگانی ملی ضبط کند نامه وابق مربوط به شجرهکند، س

یک شوراي . دادن این مجمع، شاه کورمک مکایرت، در قرن سوم تاالر بزرگی ساخت که بنیانش هنوز برجاست

شد، براي آن  سرزمین پادشاهی تشکیل میهر سال یا هر سه سال یک بار در پایتخت هر ) اوناچ یا اینک(اي  ناحیه

پس از پایان شورا، بازیها، . داد کرد، و وظیفۀ دادگاه بخش را انجام می کرد، مالیات وضع می ناحیه قانونگذاري می
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پسند، داستانسرایی،  موسیقی، آواز، تردستی، نمایشهاي عامه: گشت هاي عمومی، و سرگرمیهاي دیگر آغاز می مسابقه

بخشید، و عدة زیادي از مردم محل در آن شرکت  و عروسیهاي متعدد به این مراسم لطفی خاص میانشاد شعر، 

سازد، این سازش حکومت مرکزي با آزادي محلی  از این مسافت زمانی، که آن منظره را براي ما جذاب می. کردند می

.بقا داشت 1168تا » اي شوراي ناحیه«و  560تا » مجمع بزرگان«. رسد تقریباً آرمانی به نظر می

میالدي  160توانیم یک چهرة تاریخی به شمار آوریم تواتا است که در حدود  نخستین شخصیتی را که ما واقعاً می

بر ویلز هجوم برد و غنیمتی فراوان به چنگ آورد، آنگاه به گل حمله ) 358حد (شاه نیل . کرده است فرمانروایی می

ایرلندي کشته شد؛ بیشتر پادشاهان بعدي از ساللۀ او بودند، که به خاندان او کرد و در ساحل رود لوار به دست یک 

پیش از آن زمان . ، قدیس پاتریکیوس به ایرلند آمد)لیري(در پنجمین سال سلطنت پسر او، الیگایره . نیل مشهورند

شامل شعر و داستان ایرلندیها الفبایی با خطوط مستقیم و ترکیبات مختلف اختراع کرده بودند؛ ادبیات وسیعی 

کیش آنها نوعی . داشتند که سینه به سینه منتقل شده بود؛ و در سفالسازي و برنزکاري و زرگري مهارت یافته بودند

چند خدایی جان گرایانه بود که بنیانش بر پرستش آفتاب و ماه و اشیاي طبیعی مختلف استوار بود و پیروانش به 

اي از کاهنان  طایفه. هاي آنها در صدها نقطۀ ایرلند قرار داشت اشتند که مجسمهپریها، شیطانها، و جنهایی اعتقاد د

راندند،  کردند، با عصاها و چرخهاي جادویی بر خورشید و بادها فرمان می سفیدپوش به نام دروئیدها غیبگویی می

به نسلهاي متوالی منتقل  سپردند و آوردند، وقایع و اشعار قبیله را به خاطر می رگبارها و آتشهاي سحري پدید می

دادند، قضاوت  کردند، به شاهان اندرز می دادند، جوانان را تربیت می ها انجام می کردند، مطالعاتی درباب ستاره می

در میان بتهاي مقدس یک بت . گزاردند نوشتند، و در مذبحهاي روباز براي خدایان قربانی می کردند، قانون می می

نام داشت و خداي تمام قبایل ایرلندي بود؛ ظاهراً نخست زادة هر خانواده براي این خدا  زرپوش بود که کروم کرواك

مردم جزیره به تناسخ معتقد . اي بود براي پیشگري از تکثیر زیاده از حد نفوس شد ـ شاید این کار وسیله قربانی می

آن سوگ و خیانت و شدت و خشونت  که در«اندیشیدند  اما به یک جزیرة بهشتی در آن سوي دریا نیز می  بودند،

وجود ندارد، بلکه موسیقی گوشنوازي در آن هست؛ سرزمینی زیبا و شگفت، پیچیده در مه، با مناظري که قابل 

در داستانی آمده بود که شاهزاده کونال، به هیجان آمده از این وصف، بر قایقی از » .قیاس با سرزمینهاي دیگر نیست

.تن آن سرزمین خجسته به راه افتادمروارید نشست و براي یاف

یک گاهشمار تاریخی، که به وسیلۀ بید . مسیحیت یک یا دو نسل پیش از قدیس پاتریکیوس به ایرلند راه یافته بود

پاالدیوس از سوي پاپ کلستینوس مقام اسقفی «: نویسد چنین می 431تأیید شده است، در شرح مربوط به سال 

اما پاالدیوس در همان سال مرد و » .شود قف مسیحیان ایرلند بدینجا فرستاده میگرفته و به عنوان نخستین اس

  .شد) قدیس حامی جزیره(افتخار کاتولیک کردن مردم ایرلند نصیب پاتریکیوس 

اي  چون پسر خانواده). 389حد (در یک خانوادة متوسط متولد شد  پاتریکیوس در ده بوناونتا، از غرب انگلستان، 

وي تعلیمات رسمی چندانی نگرفت، و همواره عذر تقصیر روستایی . م رومی پاتریکیوس را به او دادندرومی بود، نا

خواست؛ اما کتاب مقدس را چنان با خلوص و ایمان مطالعه و حفظ کرده بود که تقریباً براي هر  بودن خود را می

او را اسیر کردند و به ایرلند ) ایرلندیها(ت شانزده ساله بود که مهاجمان سکو. توانست از آن شاهد بیاورد منظور می

عالقگی به  در آن ساعت تنهایی به مسیحیت ملهم شد؛ از بی. بردند و مدت شش سال در آنجا به خوکچرانی گماردند

رفت و در هر  خاست و بیرون می گوید، هر روز پیش از فجر برمی دین یکباره به زهد گرایید؛ به طوري که خود او می

سرانجام فرار کرد و راهی به دریا جست؛ ملوانان . پرداخت حتی در زیر باران و برف و تگرگ ـ به عبادت میهوایی ـ 
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از آنجا با مشقت به . او را ، در حالی که مهموم و افکنده حال بود، به کشتی نشاندند و به گل یا شاید به ایتالیا بردند

اي او را به ایرلند باز  اما انگیزه. سالی با آنان به سرآوردانگلستان بازگشت، به والدین خویش پیوست، و دو سه 

این احساس را به رسالتی از . شائبۀ مردمش خواند ـ شاید خاطرة زیبایی روستایی آن جزیره، و یا مهربانی بی می

  به لرن و اوسر رفت، براي کشیش شدن تحصیل کرد و رسماً. جانب خدا براي مسیحی ساختن ایرلندیها تعبیر کرد

وقتی خبر مرگ پاالدیوس به اوسر رسید، پاتریکیوس به اسقفی منصوب گردید و با . به این سمت ارتقا یافت

پاتریکیوس در آنجا مردي روشنفکر و مشرك، به نام  ).432(یادگارهایی از پطرس و بولس به ایرلند فرستاده شده 

آن پادشاه را به دین مسیح درآورد؛ اما براي تبلیغ مذهبی مع هذا او نتوانست . الیگایره، را بر تخت پادشاهی تارا یافت

دروئیدها با او مخالفت ورزیدند و قدرت سحر و جادویشان را به رخ مردم کشیدند؛ . خود از او آزادي کامل گرفت

در . تپاتریکیوس، به کمک اوراد جنگیرانی که براي دفع ارواح خبیثه همراه خود آورده بود، با آنان به مقابله برخاس

گوید که در کار خود با آنها مواجه شده  کتاب اعترافات، که در سنین کهولت نوشت، پاتریکیوس از خطراتی سخن می

دوازده بار به جانش سوء قصد شد یک بار او و دستیارانش دستگیر شدند و دو هفته زندانی گشتند و به مرگ : بود

در روایات موثق دهها داستان . وا داشتند تا آزادشان سازند تهدید شدند؛ اما برخی از دوستانش دستگیر شدگان را

داد،  به کوران بینایی و به کران شنوایی می« : گوید ننیوس می. جذاب و پرکشش از معجزات او نقل شده است

ن داد، نه تن از میا ساخت، اسیران را نجات می بخشید، ارواح خبیث را از بدن جنزدگان خارج می مبروصان را شفا می

اما شاید شخصیت پاتریکیوس ـ پایداري او در اعتقادش و پافشاري پر » .کتاب نوشت 365مردگان برخیزاند، و 

او مرد حلیمی نبود، و براي نثار . حرارتش در کار ـ در گروانیدن ایرلندیها به مسیحیت نقش بیش از کرامات او داشت

. تی این جازمیت مغرورانه اعتقاد مردم را به او راسختر کردرحمت و لعنت، هر دو، به یک اندازه آمادگی داشت؛ اما ح

ها تأسیس کرد، و براي  ها براي راهبان و راهبه او شخصاً کسانی را به کشیشی برگزید، کلیساها ساخت، صومعه

کاري کرد که ورود به قلمرو کلیسا ماجرایی . نگهبانی از فتوحات دینی خود همه جا گروهی سرباز روحانی گماشت

گرف به نظر آید؛ بر گرد خود مردان و زنان شجاع و مخلص فراهم آورد که به خاطر اشاعۀ بشارت نجات انسان هر ش

او تمام ایرلندیها را به دین مسیح در نیاورد؛ هنوز در بعضی نقاط شرك و ادبیات . کردند محرومیتی را تحمل می

شد در  ، می)461(ا وقتی که چشم از جهان فرو بست منظوم آن باقی بود، و تا امروز هم اثرات آن باقی است؛ ام

توان بر زبان  شأنش گفت که به تنهایی توانست دین یک ملت را تغییر دهد ـ سخنی که دربارة هیچ کس دیگر نمی

توان از زنی نام برد که بیشترین تالش را در راه  از نظر محبوبیت در نزد مردم ایرلند، بعد از پاتریکیوس می .راند

بنابر روایات، قدیسه بریجت دختر یک کنیز و یک پادشاه بود؛ ولی ما از داستان . م مبانی پیروزي او به خرج دادتحکی

پس از غلبه بر موانع بیشمار، . دانیم ، یعنی سالی که در سلک تارکان دنیا درآمد، چیزي نمی476زندگی او پیش از 

شود، بنا کرد؛  که هنوز هم از روي همین نام کیلدر خوانده میاي  را، در ناحیه) کیل دارا(» کلیساي درخت بلوط«وي 

اي تبدیل شد که در شهرت چیزي از مدرسۀ شهر  این کلیسا بزودي به دیر راهبان، صومعۀ راهبگان، و نیز مدرسه

، در حالی که در سرتاسر جزیره مورد احترام بود، درگذشت؛ 525بریجت حوالی سال . پاتریکیوس، آرما، کم نداشت

یک نسل بعد، قدیس روادهان تارا را لعن . هنوز هم ده هزار تن از زنان ایرلند نام او ـ مري دگیل ـ را بر خود دارند

، تاالرهاي کهن ترك شد و شاهان ایرلند، که هنوز داراي فرهنگ مشرکانه 558کرد؛ پس از مرگ شاه درمید در سال 

  .بودند، به دین مسیح ایمان آوردند
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III  - مد فرانسهپیش درآ

  480- 310: آخرین روزهاي گل قدیم – 1

. در قرون چهارم و پنجم، گل از نظر مادي سعادتمندترین و از نظر معنوي مترقیترین ایالت امپراطوري روم غربی بود

ورانش در کار خود مهارت داشتند، رودها و دریاهاي آن معابري پر تردد براي کاالهاي  خاك آن حاصلخیز بود، پیشه

آرل، بوردو، تولوز، لیون،  کرد و در ناربون، شان را دولت تأمین می دانشگاههایی که هزینه. رفت گانی به شمار میبازر

رفتند؛ معلمان و خطیبان و شاعران و عارفان از احترام و ستایشی برخوردار  مارسی، پواتیه، و تریر رو به ترقی می

ه زعامت آوسونیوس و سیدونیوس، گل رهبري ادبی اروپا را ب. بودند که معموال خاص دولتمردان و مشتزنان بود

  .دار شد عهده

در بوردو زاده  310وي، که در حوالی سال . دکیموس ماگنوس آوسونیوس شاعر و مظهر این عصر سیمین گل بود

یش تعلیم و تربیت خود را در همان شهر گرفت، و بعدها فضایل معلمان خو. شد، پسر بزرگترین پزشک آن شهر بود

را در اشعار شش وتدي خوشاهنگ و روان، با یاد کردن از لبخندهاي آنان و به فراموشی سپردن آزارهایشان، براي 

دستور «تالطم زندگی خود، او نیز استاد دانشگاه بوردو شد؛ به مدت یک نسل  در سالهاي بعدي بی. جهانیان باز گفت

تعلیم داد، و گراتیانوس ) یعنی فن خطابت و فلسفه(» انی بیانعلم مع«و ) یعنی ادبیات به اصطالح آن زمان(» زبان 

کند شخص  فرزندان، و شاگردان خویش می وصف مهرآمیزي که از والدین، عموها، زن، . امپراطور آینده را تربیت کرد

خانه و با شوق وافر از . اندازد را به یاد اوضاع خانوادگی و زندگی یک شهر دانشگاهی امریکا در قرن نوزدهم می

در . گوید مزارعی که از پدر به ارث برده بود و امید داشت که سالهاي آخر عمر خود را در آن به سر برد سخن می

بگذار همواره چون امروز زندگی کنیم، و نامی را که هر یک «: گوید نخستین سالهاي ازدواجش به زن خود چنین می

تو و من باید همیشه جوان بمانیم، و تو همواره براي من  …. مدر بهار عشق خود به یکدیگر داده بودیم ترك نگویی

چندي بعد آن دو نخستین کودکی را که این زن » .ما هرگز نباید حساب سالیان عمر خود را داشته باشیم. زیبا باشی

زادة من  اي نخست«: گوید سالها بعد، با مهري فراوان، از آن کودك چنین سخن می. براي او آورده بود از دست دادند

درست در همان زمان که اداي نخستین . که به نام خود من نامیده شدي، هرگز بدون زاري رهایت نخواهم کرد

  در آغوش وي، تو با نیاي بزرگت در یک گور، . ما به عزاي مرگت نشستیم …کلمات کودکانه را یاد گرفته بودي 

. از آوردن دختر و پسري براي او، زندگی را بدورد گفتزن او در نخستین سالهاي ازدواج خوششان، پس » .اي غنوده

آوسونیوس چندان دلبستۀ وي بود که دیگر ازدواج نکرد و در سنین پیري، با اندوهی تازه از رنج فقدان وي، و از 

.گوید اي که با توجه دستها و صداي پاهاي او آشنا بود، سخن می انگیز خانه سکوت غم

. صاویر روستایی، التینی ناب، و روانی ویرژیل وارشان مقبول طبع مردم آن زمان واقع شداشعار او با لطافت عاطفی، ت

دانست، و سوماخوس در آثار ویرژیل چیزي که  پاولینوس، که بعداً قدیس شد، نثر خود را همپایۀ نثر سیسرون می

یر بود دلبستۀ منظرة زیباي آن رود شاعر وقتی که با گراتیانوس در تر. یافت زیباتر از موسال اثر آوسونیوس باشد نمی

گوید که چگونه از میان بهشتزار تاکستانها، باغستانها، ویالها، و  کند و می شده بود؛ وي این رود را وصف می

هاي رود و نواحی خوش  اي سرسبزي کناره گذرد؛ با خواندن شعر او انسان براي لحظه کشتزارهاي پرحاصل می

با عدول از آن سبک اصیل، ابیاتی ساده و تکراري در وصف ماهیان دوست داشتنی   ،کند؛ بعد جریانش را احساس می

این شور ویتمنی براي تصویر خویشان، معلمان، شاگردان، و ماهیان حتی در احساس همه جانبه و . سراید رودخانه می
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، دیگر ممکن )ادبیات(آوسونیوس، پس از سی سال تدریس دستور زبان . فلسفۀ با روح خود ویتمن هم نظیر ندارد

هاي ممتدي از دوستی و ستایشهاي مکرر است؛ اما آن عده  اشعار او رشته. نبود به چیزي جز عواطف ادبی عشق ورزد

ها خرسند  شناسند ندرتاً از این ستایشنامه از ما که چنین عموهاي مجذوب سازنده یا استادان محسور کننده را نمی

  .شوند می

، گراتیانوس، که حال امپراطور شده بود، مربی پیر خود را فرا خواند و او و )375(ول مرد وقتی که والنتینیانوس ا

آوسونیوس در زمانی کوتاه مراتب ترقی را پیمود و به ترتیب ضابط کل . کسانش را به مشاغل عالی برگماشت

به اصرار وي، گراتیانوس . رسیدایلوریکوم، ایتالیا، افریقا، و گل شد؛ سرانجام در شصت و نه سالگی به مقام کنسولی 

به . مقرر داشت از طرف دولت به مؤسسات تربیتی، شاعران و پزشکان، و حفاظت هنرهاي باستانی کمک مالی شود

وقتی که پاولینوس قدیس شد، آوسونیوس بس . سبب نفوذ او، سوماخوس ضابط کل رم، و پاولینوس استاندار شد

آوسونیوس . از هر سو مورد تهدید واقع شده بود، به چنان مردانی احتیاج داشت متأثر گردید؛ زیرا امپراطوري روم، که

ها، و افسانه سراییهایش به  گرفت؛ ذوقها، موضوعها، منظومه خود نیز مسیحی بود، اما مذهبش را زیاد جدي نمی

  .گرفتند طرزي فاحش ازسنت شرك مایه می

توانست  حال پدر بزرگ بود و می. ست سال دیگر در آنجا زیستاین شاعر پیر، در هفتادسالگی به بوردو بازگشت و بی

به نوة خود . اشعار آکنده از مهر پدرانۀ زمان جوانی خود را با مهر پدربزرگانۀ مناسب حال این سنش وفق دهد

و اي پرآژنگ دارد، هیچ گاه مترس  هر چند که دبستان پر است از صداي چوب استاد، و آموزگار پیر چهره«: گوید می

اگر او چوب را براي قدرتنمایی تکان . ها در طی ساعات روز لزره بر اندام تو اندازد مگذار که تشرها یا صداي تازیانه

پدر و مادر تو نیز در دوران کودکی . فقط براي جذبه گرفتن است …گیرد  اي از ترکه به دست می یا دسته  دهد، می

آوسونیوس چندان » .تا صفابخش زمان پیري آسوده و آرام من باشنداین مراحل را گذراندند و چندان زنده ماندند 

آپولیناریوس سیدونیوس در نثر گلی قرن پنجم همان  !خوشبخت بود که پیش از هجوم سیل آساي بربرها درگذشت

، هنگامی که پدرش ضابط کل گل بود، در 432وي به سال . مقامی را داشت که آوسونیوس در نظم گلی قرن چهارم

 455نیایش نیز همان شغل را داشت، و مادرش یکی از منسوبان آویتوس بود که بعداً در . چشم به دنیا گشود لیون

جهیز زنش، . شرایطی از این بهتر دیگر ممکن نبود. با سیدونیوس ازدواج کرد 452امپراطور شد، و دخترش در 

ل فقط صرف دید و بازدید از دوستان اشرافیش زندگی او چندین سا. پاپیانیال، ویالیی مجلل در نزدیکی کلرمون بود

هاي روستایی خود  ورزیدند، در خانه اینان مردمی مهذب و با فرهنگ بودند که اندکی به قمار و تناسایی مهر می. شد

آلودند؛ وقتی که گوتهاي مهاجم آمدند، این اشراف نتوانستند از  زیستند و دست خود را کمتر به سیاست می می

اي به زندگی شهري نداشتند؛ در آن زمان اعیان فرانسوي و  اینان عالقه. با تجمل خود به دفاع برخیزندآسایش توأم 

اطاق داشتند، تمام  125در این ویالهاي گسترده و پراکنده، که بعضاً . دادند بریتانیایی روستا را به شهر ترجیح می

  نقاشیهاي دیواري از مناظر زیبا، رهاي ستوندار، کفهاي موزاییک، تاال: راحتیها و زیباییها یکجا گردآمده بود

هاي مرمري و برنزي، آتشدانها و حمامهاي بزرگ، باغها و زمینهاي تنیس، و فضاي جنگلی که در آن بانوان و  مجسمه

ر تقریباً هر ویال کتابخانۀ خوبی داشت که از آثا. توانستند با پرندگان شکاري محتشمانه به صید پردازند آقایان می

برخی از دوستان سیدونیوس از گردآوران کتاب . کالسیک ادبیات شرك و بعضی متون ارجمند مسیحی انباشته بود

نهادند و به فرهنگی  بودند و بی شک در گل نیز، مانند رم، ثروتمندان به صحافی خوب بیش از مطالب کتاب ارج می

  .آوردند خرسند بودند که از جلد زیباي کتب خود به دست می
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یدونیوس جانب نیکوتر این زندگی آراسته را ـ یعنی مهمان نوازي، نزاکت، نشاط، و تهذب اخالقی آن را ـ با س

وقتی که آویتوس براي امپراطور شدن به رم رفت، . کند رشحاتی از شعر آراسته و نثر خوشاهنگ وصف می

یک سال بعد با آویتوس، ). 456(راید اي براي خیر مقدم بس سیدونیوس در التزامش بود و مأموریت یافت تا مدیحه

بار دیگر به رم آمد و، در آخرین مراحل نزع کشور، مقام  468که از امپراطوري خلع شده بود، به گل بازگشت؛ اما در 

زیست، جامعۀ اشراف گل و رم  او، که در میان آن هرج و مرج با آرامش خاطر می. مهم ضابط کل رم را به دست آورد

کرد  گرفت و در تصنع و آراستگی با آنها برابري می هاي پلینی و سوماخوس مایه می ی که از سبک نامههای را در نامه

کرد  گفت با چنان دقتی همراه می ادبیات اکنون چندان چیزي براي گفتن نداشت، و آنچه را هم که می. وصف نمود

وجه خود شامل رواداري دینی خوشخویانه و  ها در بهترین این نامه. ماند که جز زیور لفظی چیزي در آن به جا نمی

. اي است که ادبیات فرانسه را از روزگاري که هنوز فرانسوي نشده بود آراسته است تفاهم مشفقانۀ رادمرد فرهیخته

سیسرون، سنکا، پلینی، سوماخوس، ماکروبیوس، و . سیدونیوس عشق رومی به صحبت سبکسرانه را به گل ارمغان برد

پیوندد و تقریباً همه  بوو، و آناتول فرانس می ـ  رنان، سنت  خط مستقیم به مونتنی، مونتسکیو، ولتر، سیدونیوس را یک

.اند نمایندة یک روح واحدند که در پیکرهاي متعدد تجلی نموده

در . براي اینکه مبادا سیدونیوس را بد معرفی کرده باشیم، باید بگوییم که وي یک مسیحی خوب و اسقفی دلیر بود

در آن ایام اسقف . ، برخالف انتظار و میل خویش، یکباره از مقام غیر دینی خود به اسقفی کلرمون ارتقا یافت469

داري رهبري روحانی، یک مدیر کشوري هم باشد؛ و مردان مجرب و ثروتمندي مانند  بایست، عالوه بر عهده می

اي  سیدونیوس، که چندان بهره. شد ؤثرتر واقع میآمبروسیوس و سیدونیوس خصالی داشتند که از تبحر در االهیات م

ها مبادرت ورزد، ظروف نقرة خود را به مسکینان  از این دانش نداشت، به جاي آنکه تکفیر کند و به صدور لغتنامه

یابیم که گاه دعاي پیروان خود  هاي او چنین در می از یکی از نامه. بخشود داد و با سهولت خطرناکی گناهان را می می

سرانجام وقتی ائوریک، شاه ویزیگوتها، تصمیم . کرد تا آنها بتوانند با خوردن و آشامیدن رفع خستگی کنند را قطع می

چهار سال تمام، هر . گرفت اوورنی را ضمیمۀ قلمرو خود سازد، واقعیت رشتۀ این زندگی مطبوع را از هم گسیخت

سیدونیوس به نیروي دیپلوماسی و دعا با آنها . کردند میتابستان، گوتها کلرمون، حاکمنشین اوورنی، را محاصره 

اي نزدیک کارکاسون زندانی  جنگید، اما شکست خورد، وقتی که شهر باالخره سقوط کرد، او را اسیر کردند و در قطعه

؛ دانیم ما نمی  چه مدت پس از آزادي خود زیست،. دو سال بعد آزاد و به اسقفیۀ خود فرستاده شد). 475(نمودند 

با مرگی مقدس، از رنجها و بارهاي سنگین زندگی خالص «کرد  همین قدر آگاهیم که در چهل و پنجسالگی آرزو می

وي ایمان خود را به امپراطوري روم از دست داده بود، و حال تمام امید خویش را براي حفظ تمدن به » .شود

  .ه گرفت و او را قدیس کردکلیسا اشعار نیمه مشرکانۀ او را نادید. کلیساي رومی بسته بود

  511-240: فرانکها  – 2

مردم هنوز . تیرگی آن شب راه اغراق بپوییم  ما نباید دربارة. با مرگ سیدونیوس، شام تیرة بربریت گل را فرا گرفت

ساختند، و به کارهاي  کردند، شعر می کردند، مسکوك ضرب می مهارتهاي اقتصادیشان را داشتند، کاال مبادله می

قلمرو ویزیگوتها در جنوب ) 507- 484(و آالریک دوم ) 484- 466(پرداختند؛ در دوران فرمانروایی ائوریک  ي میهنر

، آالریک 506در . باختري گل چندان منظم، متمدن، و مترقی بود که حتی تحسین خود سیدونیوس را نیز جلب کند

اي بود که روابط میان نفوس  ن نامۀ نسبتاً روشنفکرانهاي از قوانین سرزمین خود را انتشار داد؛ این خالصه قانو خالصه

قانون نامۀ مشابهی نیز از طرف شاهان بورگونی، که . کرد رومی ـ گالیایی را با فاتحان، به نحوي منطقی، تعیین می
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تا . تدوین شد 510مردم و قدرت خود را به نحوي صلحجویانه در جنوب شرقی گل مستقر ساخته بودند، در سال 

ي قانون رومی در بولونیا درقرن یازدهم، اروپاي التین طبق قوانین گوتها و بورگونی، و قوانین مشابه فرانکی، اداره احیا

.شد  می

میالدي است، یعنی سالی که امپراطور آورلیانوس آنها  240شود مربوط به  نخستین ذکري که در تاریخ از فرانکها می

ـ در اوایل قرن پنجم در شیبهاي باختري راین سکنا  »ساحلی«هاي ریپوئر ـ فرانک. را در نزدیکی ماینتس مغلوب کرد

، آن را پایتخت خود ساختند؛ و قدرت خود را در درة راین از آخن تا مس بسط )463(گزیدند؛ کولونی را گرفتند 

نکهاي سالیان نام خود را فرا. برخی از قبایل فرانک در ساحل خاوري رود ماندند و نام خود را به فرانکونیا دادند. دادند

اینان از آنجا رو به جنوب و باختر حرکت . گرفته باشند) ندرلند(در هلند ) آیسل کنونی(ممکن است از رود ساال 

گسترش آنان بیشتر از . منطقۀ میان رود موز، دریاي شمال، و رود سوم را اشغال کردند 356کردند و در حدود سال 

ا دعوت امپراطوري روم براي سکونت در زمینهاي کم جمعیت صورت گرفت؛ در اثر راه مهاجرت آرام، و گاه حتی ب

فرانکها زبان . دادند ، نیمی از نفوس شمال گل را فرانکها تشکیل می430هاي مختلف، در سال  این مهاجرتها به شیوه

حیت دین ساکنان ناحیه و دین شرك ژرمنی را با خود آوردند، بدان سان که در قرن پنجم التینی دیگر زبان، و مسی

  .راین سفال نبود

مردمی محتشم، در مشورت «: کردند خود خویشتن را چنین تعریف می» قانون سالیک«فرانکهاي سالیان در مقدمۀ 

این است آن مردمی که یوغ ..  .خردمند، جسماً برازنده، سالم و پرنشاط، در زیبایی سرآمد، دلیر، چابک، سرسخت 

شمردند که به دست خود  انگاشتند، بل کسانی می فرانکها خود را بربر نمی. دن خود برافکندندظالمانۀ روم را از گر

بلند باال و زرین موي بودند؛ زلف دراز خود را در میان سر . بود» آزاد شده«یا » آزاد«آزاد شده بودند؛ فرانک به معنی 

تراشیدند، اما سبیل  افتد؛ ریش خود را میکردند تا همچون دم اسب فرو  جمع و دنبالۀ آن را از آنجا رها می

بستند؛ بر این  هایی از آهن مینایی آراسته شده بود، بر روي قباي خود می گذاشتند؛ کمربند چرمینی، که با قطعه می

مردان نیز مانند زنان به جواهر دلبسته بودند . کمربند شمشیر، تبرزین، و ادوات بزك مانند قیچی و شانه آویخته بود

هر مردي که توانایی جسمی داشت، جنگجو بود و از جوانی دویدن، . بردند گشتر، بازوبند، و گردنبند به کار میو ان

شجاعت واالترین فضیلت بود، و فرد شجاع اگر به قتل و غارت . گرفت شنا کردن، و پرتاب نیزه و تبر را فرا می  جستن،

تاریخ، که هر واقعۀ شگفت انگیزي را به حادثۀ شگرف مجاور  اما. شد زد، فوراً بخشوده می و هتک ناموس هم دست می

تعداد نبردها و فتوحاتشان . کند که فقط جنگجو بودند زند، بغلط فرانکها را به عنوان مردمی معرفی می آن پیوند می

آید،  برمی چنانکه از قوانینشان. رسید بیش از آن ما مردم متمدن نبود، و از حیث وسعت و نهب هرگز به گرد این نمی

.اي مرفه و آرام تبدیل کرده بودند به کشاورزي و صنایع دستی اشتغال داشتند و شمال خاوري گل را به ناحیه

قانون سالیک در اوایل قرن ششم، شاید در دوران همان نسلی که تحول کامل قانون رومی را به دست یوستینیانوس 

آن را نوشتند و سه مجمع متوالی از مردم آن را بررسی و  »چهار سردار ارجمند«گویند که . دیده بود، وضع شد

چنانچه یک عدة کافی . همراه بود» اداي سوگند از طرف شهود«محاکمه معموال به وسیلۀ اوردالی یا . تصویب کردند

شمارة . شد دادند، وي از هر اتهام غیر محرز مبرا می از شاهدان ذي صالحیت به حسن اخالق متهم شهادت می

توانستند فردي متهم به قتل را از بند  هفتاد و دو شاهد می: کرد دان مورد لزوم بر حسب شدت جرم فرق میشارمن

بایست هویت پدر فرزند او را  زادگان می شد، سیصد تن از اصیل آزاد کنند، اما اگر عفت ملکۀ فرانسه مشکوك واقع می

متهم را یا دست و پا بسته به رودي : شد ردالی اجرا میاگر موضوع اتهام باز هم مشکوك بود، مراسم او. تصدیق کنند
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زیرا آب، که با مراسم مذهبی از ارواح (انداختند تا اگر بیگناه است فرو رود و اگر گنهکار است بر روي آب بماند  می

اي آهنین ه کردند پابرهنه از میان آتش یا از روي میله ، یا وادارش می)پذیرفت شریر عاري شده بود، بزهکار را نمی

خود را در ظرفی از آب  اي از آهن گداخته را به مدت معینی در دست نگاه دارد، یا بازوي برهنۀ گداخته بگذرد، یا میله

جوشان فرو برد و چیزي را از ته آن در بیاورد؛ یا فرد مورد اتهام و اتهام زننده بازوهاي خود را به شکل صلیب دراز 

خستۀ خود را فرود آورد و بدین ترتیب بزه خویش را اعالم کند؛ یا متهم ممکن بود کردند تا یکی از آنها بازوي  می

دید؛ یا  که در آن صورت اگر مجرم بود، سزاي خود را به طور حتم از جانب خدا می نان مقدس عشاي ربانی را بخورد،

آزاد فرجام محاکمه را تعیین ماند، رزم تن به تن بین دو مرد  وقتی که مدارك و شواهد قانونی از رفع شک قاصر می

دهد که اوردالی به وسیلۀ آب  اوستا نشان می: برخی از این مراسم اوردالی داراي سابقۀ تاریخی کهن بودند. کرد می

از اجراي اوردالی هندیان به وسیلۀ ) م ق 100پیش از (جوشان در میان ایرانیان قدیم معمول بوده است؛ قوانین مانو 

سامیها . کند؛ و اوردالی به وسیلۀ آتش یا آهن گداخته در آنتیگونۀ سوفوکلس آمده است یاد می به آب انداختن متهم

اعتنا ماندند؛ ژرمنها  اوردالی را به منزلۀ عملی کفرآمیز طرد کردند، رومیان، به این عنوان که خرافی است، به آن بی

قبول کرد و با مراسم مذهبی و سوگند مؤکد همراه آن را تمام و کمال به کار بردند؛ کلیساي مسیحی آن را با کراهت 

  .ساخت

گوید که این شیوة داوري در  ساکسو گراماتیکوس می. داوري به وسیلۀ رزم نیز قدمتی به همان اندازة اوردالی دارد

ستعمال م در دانمارك اجباري بود؛ قوانین آنگلها، ساکسونها، فرانکها، مردم بورگونی، و لومباردها مؤید ا قرن اول ق

چون یک مسیحی رومی به گوندوباد، شاه بورگونی، شکایت کرد که این گونه . عام این داوري در میان آن اقوام است

آیا راست نیست که سرنوشت جنگها و «: داوري براي تعیین مهارت مناسب است نه اثبات جرم، آن شاه پاسخ داد

گرویدن » جنگد؟ کند که به خاطر حق می یب آن کس میشود، و مشیت او فتح را نص رزمها به حکم خدا معلوم می

توانیم این عادات را قضاوت  ما نمی. شد عوض کرد بربرها به مسیحیت فقط نام خدایی را که داوریش خواسته می

دانستند و  اي مسلم می کنیم یا بفهمیم، مگر اینکه خود را جاي مردانی بگذاریم که مداخلۀ علی خدا را در هر واقعه

با چنین آزمایش موحشی، متهم کنندگانی که از . گیرد اي را نادیده نمی داشتند که او هیچ حکم ناعادالنهحتم 

درستی ادعاي خود یا کفایت دالیل و امارات مطمئن نبودند، پیش از زحمت دادن به دادگاهها، بر شکایات خویش 

.کردند قدري تأمل می

توانست معموال با پرداخت مبلغی که به آن ورگیلد یا  ا محکوم میشخص متهم ی: اي داشت تقریباً هر بزهی کفاره

گفتند، خود را از مجازات برهاند ـ ثلث این پول به دولت، و دو سوم آن به مجنی علیه یا خانوادة او داده  خونبها می

ي را در نظر بایست نکات بسیار کرد، و یک مجرم مقتصد می مبلغ آن با مقام اجتماعی مجنی علیه فرق می. شد می

 پردازد؛جریمه )دالر 2,25(بایست پانزده دناریوس  مالید، می اگر مردي بر خالف نزاکت دست به دست زنی می. گیرد

اگر دست به سینۀ او بدهد؛ و ) دالر 5,25(بایست سی و پنج دناریوس  کرد، می اگر به این ترتیب بازوي او را لمس می

: هاي دیگر قابل تحمل بود این مبالغ در مقایسه با جریمه. شد جریمه می) دالر 6,75(مالید، چهل و پنج دناریوس  می

دناریوس براي  1400براي زدن یک فرد فرانکی و ربودن مال او توسط یک تن رومی، ) دالر 375(دناریوس  2500

 4000دناریوس براي کشتن یک فرد فرانکی،  8000ط یک تن فرانکی، زدن یک فرد رومی و ربودن مال او توس

اگر، به . دناریوس براي کشتن یک فرد رومی؛ آري، یک شارمند رومی تا این حد در نظر فاتحان خود پست شده بود

کار به شد، ممکن بود  افتاد، بهاي رضایتخبش از طرف مجنی علیه یا خویشانش دریافت نمی طوري که کراراً اتفاق می

ورگیلد و رزم قضایی بهترین . انتقام شخصی بکشد؛ بدین گونه، خونخواهی ممکن بود در چندین نسل دوام یابد
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براي کشاندن مردم از میدان انتقام به حیطۀ قانون، مورد استفاده قرار  توانستند،  اي بود که ژرمنهاي بدوي می وسیله

بر این » گیرد؛ هیچ قسمت از اراضی سالیک به ارث به زن تعلق نمی«: مشهورترین مادة قانون سالیک این بود .دهند

اساس بود که در قرن چهاردهم فرانسه ادعاي ادوارد سوم، شاه انگلستان، را بر تاج و تخت فرانسه به واسطۀ مادرش، 

فقط ناظر بر این مادة قانون . شروع شد» جنگ صد ساله«و بر اثر همین موضوع بود که   ایزابل دو فرانس، رد کرد؛

به طور کلی، در قانون . شد حفاظت از آن تنها با نیروي نظامی مردان میسر است امالك و مستغالت بود، که تصور می

خواست، زیرا زنان مقتوله را مادران احتمالی  منافع زنان رعایت شده بود؛ اما خونبهاي آنان را دو برابر می سالیک، 

زن را تحت حراست دایمی، پدر، شوهر، یا پسر ) مانند قانون رومی(ولی  .آورد بسیاري از مردان به شمار می

پادشاهان . دانست؛ مجازات زن زناکار مرگ بود، اما شوي زناکار مجازاتی نداشت، و طالق بسته به هوس مرد بود می

.توانستند چند همسر اختیار کنند فرانک ـ نه به موجب قانون، بلکه بنا به عرف ـ می

به کولونی حمله کرد؛ آیتیوس  431شاه فرانک که به نام شناخته شده است کلودیو بود که در سال نخستین پاد

تسخیر کند و تورنه را پایتخت » سوم«مغلوبش ساخت، اما کلودیو موفق شد که گل را رو به مغرب تا ساحل رود 

بود که نام خود را به سلسلۀ مروونژیان ) ،؟»پسر دریا«(اي دارد، مرووه  جانشین او، که محتمال جنبۀ افسانه. خود سازد

پسر مرووه، که شیلدریک نام داشت، باسینا، زن شاه تورینگن، را از راه . کردند بر فرانکها فرمانروایی می 751داد که تا 

اتحاد فرزندي که از . باسینا ملکۀ او شد و گفت که هیچ مردي را عاقلتر، قویتر، و زیباتر از وي نیافته است. به در برد

آن دو به وجود آمد کلوویس نام داشت که کشور فرانسه را بنیاد گذاشت و نام خود را به هجده تن از شاهان فرانسه 

از گل بود، اي  سرزمین او فقط گوشه. ، در پانزده سالگی، وارث تاج و تخت مروونژیان شد481کلوویس به سال  .داد

کردند، و قلمروهاي ویزیگوتها و سرزمین بورگونی در جنوب گل با سقوط  سایر قبایل فرانک بر راینالند فرمانروایی می

کلوویس به آن تجاوز . گل شمال شرقی، که هنوز اسماً زیر فرمان رم بود، بالدفاع بود. رم کامال مستقل شده بودند

شد پذیرفت، اموالی  هایی که براي نجات اسیران به او داده می را اسیر کرد، فدیهکرد، شهرها را تسخیر و بزرگان آنها 

را که غارت کرده بود فروخت و با پول آنها سرباز استخدام کرد، آذوقه و اسلحه خرید و به سوي سواسون پیش رفت و 

آن را به برتانی و لوار آنگاه ظرف ده سال دامنۀ فتوحات خود را بسط داد و ). 486(را شکست داد » روم«ارتش 

وي، با واگذاشتن مالکیت زمینها به گلها و محترم داشتن ایمان و ثروت روحانیت مسیحی اصیل آیین، از . رساند

، دختري مسیحی به نام کلوتیلد را به زنی 493در . طرفداري و پشتیبانی جمعیت گل و روحانیان برخوردار گشت

رمی، اسقف و قدیس، او را در رنس، در حضور . گرواند» اي نیقیه«مسیحیت گرفت؛ این زن بزودي او را از شرك به 

گروهی از بزرگان و روحانیان عالیمقامی که بدقت از سراسر گل انتخاب شده بودند، تعمید داد؛ سه هزار سرباز 

رده بود که کلوویس، که شاید آرزوي رسیدن به مدیترانه را داشت، فکر ک. کلوویس را تا حوض تعمید بدرقه کردند

مردم اصیل آیین در گل ویزیگوتی و بورگونیی اینک . فرانسه آن قدر ارزش دارد که شخص به خاطر آن مسیحی شود

نگریستند و آشکارا یا پنهانی متحد شاه جوان فرانک شده  بر فرمانروایان خود، که پیرو آریانیسم بودند، با خشم می

.بودند

روان شده بود احساس کرد و کوشید تا این موج را با سخنان زیبا باز  آالریک دوم موج خطري را که به سویش

کلوویس را به گفتگو دعوت کرد؛ هر دو در آمبواز با یکدیگر مالقات کردند و سوگند خوردند که دوستی . گرداند

اتهام توطئه اما آالریک در بازگشت به تولوز چند تن از اسقفان اصیل آیین آن شهر را به . پایداري را پیشه کنند

سلطۀ پیروان آریانیسم «: کلوویس شوراي نظامی خود را فرا خواند و گفت. چینی و همدستی با فرانکها دستگیر کرد

آالریک با مردمی که میان خود نفاق » .بیایید با یاري خداوند بر آنان پیروز شویم. بر قسمتی از گل بر من گران است
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) 507(ابر حریف پایداري کرد، اما در وویه واقع در نزدیکی پوایته شکست خورد توانست، در بر داشتند، تا آنجا که می

کلوویس پس از به سر آوردن زمستان در بوردو و «: قدیس گرگوریوس توري گوید. و به دست کلوویس کشته شد

ت که تمام خداوند چنان عنایتی به وي مبذول داش. خارج کردن خزاین آالریک از تولوز، عازم محاصرة آنگولم شد

هاي وقایعنگار  از همان اوان، خصوصیات نوشته ها، در این جمله» .باروهاي شهر خود به خود در برابرش فرو ریخت

حال کلوویس مزایاي . مدتی دراز متحد کلوویس بود  سیژبر، شاه پیر فرانکهاي ریپوئر،. گردد قرون وسطایی نمودار می

آن پسر پدر خود را کشت؛ کلوویس همراه با پیامهاي دوستانه مأمورانی  .مرگ سیژبر را به پسر او خاطر نشان ساخت

براي کشتن آن پدر کش گسیل داشت؛ چون این کار انجام گرفت، کلوویس روانۀ کلونی شد و سرکردگان ریپوئر را 

وي از پا  هر روز خداوند دشمنان او را به دست«: گوید گرگوریوس می. تحریض کرد تا وي را به شاهی خود برگزینند

» .کرد که در نظر یزدان پسندیده بود داشت و کارهایی می زیرا او با دلی درست در راه خدا گام بر می …افکند  می

پیروان آریانیسم، که شکست خورده بودند، بسهولت به کیش اصیل آیینان گرویدند و کشیشانشان، به شرط حذف 

کلوویس، که حال با انبوهی از اسیران و بردگان و . رخصت یافتند که مقام روحانی خود را حفظ کنند حرف،یک 

چهار سال بعد، در چهل و پنجسالگی، در . غنایم و برکات به ثروت رسیده بود، پایتخت خود را به پاریس منتقل کرد

پس از مرگ شوهرش به تور آمد و «فرانسه یاري کرده بود،  ملکه کلوتیلد، که در تبدیل گل به. آن شهر در گذشت

  » .بقیۀ عمر را در آنجا ماندگار شد و، با عفاف و محبت بسیار، به خدمت در کلیساي قدیس مارتن پرداخت

614- 511: سلسلۀ مروونژیان  – 3

براي جلوگیري از . شتخواست، به هنگام مرگ چندین پسر از خود به جا گذا کلوویس، که فرزندان پسر بسیار می

پاریس را به شیلدبر، اورلئان را به کلودومیر، سواسون را به : جنگ جانشینی، سرزمین خود را میان آنان تقسیم کرد

. اینان با انرژي خاص بربرها سیاست اتحاد به وسیلۀ فتح را دنبال کردند. کلوتر، و مس و رنس را به تئودوریک داد

گرفتند؛ کلوتر اول، که از  555، و باواریا و سوابیا را در 536، پرووانس را در 534را در  ، بورگونی530تورینگن را در 

برادران خود دیرتر پایید و سرزمینهاي آنان را به میراث برد، بر کشوري سلطنت کرد که حدودش وسیعترین حدودي 

منطقۀ رنس و : خش تقسیم کردگل را به سه ب) 561(وي به هنگام مرگ خود . است که فرانسه به خود دیده است

شد به سیژبر رسید، بورگونی به گونترام، و ناحیۀ سواسون که به نوستریا  خوانده می) خاور(مس که به نام اوستراسیا 

  .موسوم بود به شیلپریک تعلق گرفت) یعنی شمال باختري(

هاي  سیژبر هدیه. یخته استاز روز ازدواج کلوویس، تاریخ فرانسه دو جنسی شده است و عشق را با جنگ در آم

آتاناگیلد، که از . گرانبها براي آتاناگیلد، شاه ویزیگوتها در اسپانیا، فرستاد و دخترش برونهیلدا را خواستگاري کرد

ترسید، رضایت داد و برونهیلدا مایۀ لطف سالنهاي مس و رنس شد  فرانکها حتی هنگامی که حامل هدایا بودند می

از . اي به نام اودوورا و معشوقۀ خشن خویی به نام فردگوند نداشت زید، زیرا جز زن سادهشیلپریک حسد ور). 566(

این رو خواهر برونهیلدا را از آتاناگیلد خواستگاري کرد؛ گالسوینتا به سواسون آمد و محبوب شیلپریک واقع شد، زیرا 

یک بزودي به آغوش فردگوند بازگشت؛ گالسوینتا شیلپر. اما او از خواهر خود بزرگتر بود. مال فراوان با خود آورده بود

سیژبر به شیلپریک اعالن ). 567(پیشنهاد کرد که به اسپانیا بازگردد، ولی شیلپریک دستور داد تا او را خفه کردند 

 برونهیلدا اسیر. جنگ داد و او را مغلوب کرد؛ اما دو برده، که از سوي فردگوند فرستاده شده بودند، سیژبر را کشتند

  .شد، اما فرار کرد، و شیلدبر دوم پسر جوان خود را به تخت نشاند و به نام او با قدرت سلطنت کرد
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اند که بیرحم، آدمکش، شهوتران، شکمباره، و  اند و گفته وصف کرده» نرون و هرودس زمان ما«شیلپریک را به عنوان 

شناساند؛ به  ست، او را به نحو دیگري نیز میاما گرگوریوس توري، که تنها حجت ما در این توصیف ا. زرپرست بود

بنا به گفتۀ گرگوریوس، شیلپریک . توانیم او را فردریک دوم آن زمان نیز به شمار آوریم موجب تعریف او، ما اکنون می

اي با یهودیان  کرد؛ مباحثات مفتضحانه و تصور یزدان به صورت انسان را مسخره می» سه شخص در یک خدا«عقیدة 

آورد؛ بر ثروت کلیسا و فعالیت سیاسی اسقفان اعتراض کرد؛ وصیتهایی را که به سود کلیسا شده بود ملغا  به عمل

فورتوناتوس شاعر، همین . ها را به مزایده گذاشت و کوشید تا خود گرگوریوس را از اسقفی تور بردارد ساخت؛ اسقفیه

نامد؛ اما فورتوناتوس در ازاي  سرون در فصاحت میشاه را مجموعۀ فضایل، فرمانروایی عادل و نیکخو، و تالی سی

. شعرش از شیلپریک پاداش گرفته بود

پسر کوچکی به نام کلوتر . ، محتمال به دست یکی از مأموران برونهیلدا، به ضرب دشنه کشته شد584شیلپریک در 

. ن خود بر نوستریا سلطنت کرددوم از او باقی ماند، که به جاي او فردگوند با مهارت، تزویر، و قساوت مردان زما

فردگوند کشیش جوانی را براي کشتن برونهیلدا فرستاد؛ وقتی آن کشیش ناکام بازگشت، فردگوند فرمان داد تا دست 

در این ضمن، اشراف اوستراسیا به تحریک کلوتر دوم . و پایش را ببرند، اما این داستانها نیز روایت گرگوریوس است

توانست با دیپلوماسی توأم با آدمکشی سیطرة  آن زن تا آنجا که می. لداي مستبد قیام کردندپی در پی بر ضد برونهی

اش دادند، آنگاه گیسو و دست  خود را حفظ کرد، اما عاقبت اشراف او را در هشتاد سالگی خلع کردند، سه روز شکنجه

دوم وارث هر سه قلمرو شد، و سرزمین کلوتر ). 614(و پایش را به دم اسبی بستند و آن را با تازیانه سر دادند 

  .فرانکها بار دیگر وحدت یافت

اي کمتر از یک قرن پس از سیدونیوس مهذب و  این شرح وقایع خونین ممکن است دربارة بربریتی که در فاصله

ابات آراسته سرزمین گل را به تیرگی کشانده بود ما را به راه اغراق ببرد؛ طبیعی است که انسانها در نبود انتخ

هر چه کلوویس در راه وحدت رشته بود، اخالفش پنبه کردند؛ همان عاقبتی که بعدها . جایگزینی براي آن بیابند

دامنگیر مجاهدات شارلمانی نیز شد؛ اما هر چه بود حکومت ادامه یافت و در نتیجه دامنۀ چندگانی و اعمال منافی 

خودکامی آشکار شاه با قدرت اشراف . عایاي گل رواج نیافتانسانیت از حدود شاهان تجاوز نکرد و در میان همۀ ر

داد، تیولی که  شاه خدمات اداري و جنگی آنان را با بخشیدن امالك به عنوان تیول پاداش می  شد؛ حاسد محدود می

ا در آن اشراف خود حاکم مطلق بودند، و در همین اراضی بزرگ بود که فئودالیسمی ریشه گرفت که هزار سال تمام ب

صنعت از . سرفداري نضج گرفت، و بردگی بر اثر جنگهاي جدید جانی تازه یافت. سلطنت فرانسه بر سر جنگ بود

شهر به امالك اربابی منتقل شد؛ شهرها کوچک شدند و زیر سلطۀ اربابان فئودال قرار گرفتند؛ تجارت هنوز فعال بود، 

قحط و بال با شوق بقاي نسل انسانها . فتند مانع رشد آن بودگر اما تزلزل پول، راهزنی، و باج راهی که فئودالها می

  . برد جنگید و نفوس را پیروزمندانه تحلیل می می

سرکردگان فرانک با باقیماندگان طبقۀ شیوخ رومی ـ گالیایی مزاوجت کردند و آریستوکراسی جدید فرانسه را به 

کردند، به ریش دراز  مند و جنگجو که ادبیات را تحقیر میآریستوکراتهاي این قرون، اشرافی بودند نیرو. وجود آوردند

بندرت اتفاق افتاده است که طبقۀ فرا . به اندازة مسلمانان طرفدار چندگانی بودند  بالیدند، و تقریباً و جامۀ حریر می

ي در گرویدن به دین مسیح اثر. اعتنایی و تحقیر نشان بدهد دست یک کشور تا بدین حد نسبت به اخالقیات بی

اعضاي این طبقه نداشت؛ مسیحیت به نظر آنان فقط نهادي پرخرج براي فرمانروایی و حفظ آرامش عمومی بود؛ و در 

آدمکشی، پدرکشی، برادرکشی، شکنجه دادن و . ، بربریت به مدت پنج قرن وجه غالب بود»پیروزي بربریت و دین«
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گویند که شیلپریک فرمان داد تا تمام بندهاي . کاست وایی میمثله کردن، خیانت، زنا، و زنا با محارم از مالل فرمانر

شاریبر دو خواهر را به . هاي آهنین گداخته داغ کنند و دستها و پاهایش را از بند جدا کنند سیگیالي گوت را با میله

جنسی بود  شاید افراط در روابط. سه زن داشت) 639- 628(معشوقگی گرفته بود که یکی از آنها راهبه بود؛ داگوبر 

از چهار پسر کلوویس فقط کلوتر صاحب فرزند : مروونژیان را فراهم کرده بود که موجبات عقیم شدن شاهان سلسلۀ 

کردند، و در سی سالگی  شاهان در پانزده سالگی ازدواج می. اي شد شد؛ از چهار پسر کلوتر، فقط یکی صاحب بچه

سلسلۀ مروونژیان  614تا سال . مردند بیست و هشت سالگی میدیگر فرسوده شده بودند؛ بسیاري از آنان پیش از 

.دیگر از توش و توان افتاده بود و آمادة سقوط بود

سواد دیگر چنان به زوال افتاده بود که  600در سال . در این وضع مشوش، تعلیم و تربیت تقریباً رخت بربسته بود

طب هنوز باقی . علم تقریباً منقرض شده بود. رفت میخواندن و نوشتن فقط امري تجملی خاص روحانیان به شمار 

قدیس . شود؛ اما در میان مردم سحر و دعا بر دارو رجحان داشت ها از پزشکان درباري یادي می بود، زیرا در نوشته

او خود چون . شمرد استفاده از علم پزشکی به جاي دین را در معالجۀ امراض گناه می) 594- 538(گرگوریوس توري 

اش مؤثر نیست وي را بیرون کرد؛ آنگاه مقداري از  ر شد به دنبال پزشک فرستاد، اما به این عنوان که معالجهبیما

خود گرگوریوس بزرگترین نثرنویس زمان . خاك گور قدیس مارتن را با آب مخلوط کرد و خورد و کامال شفا یافت

شد؛ تاریخ  هگاه از جانب آنان به مأموریت گسیل میشناخت و گ شخصاً چند تن از شاهان سلسلۀ مروونژیان را می. بود

فرانکهاي او شرح دست اول خام، مغشوش، غرض آمیز، خرافی، و در عین حال با روحی از دوران متأخر سلسلۀ 

طلبد و  زبان التینی وي مغلوط اما نیرومند و صریح است؛ وي از غلطهاي دستوري خویش پوزش می. مروونژیان است

معجزات و کرامات را با خوشباوري یک طفل . به خاطر آنها در روز رستاخیز مستوجب مجازات نشود امیدوار است که

ما در داستان خود کارهاي معجزه آساي قدیسان را با کشتارهاي «: گوید پذیرد، و چنین می یا زیرکی یک اسقف می

سمان بارید و یک ده با تمام ساکنانش مار از آ 587دهد که به سال  به ما اطمینان می» .ملل به هم خواهیم آمیخت

اعتقادي یا آسیب رساندن به کلیسا هستند تقبیح  او همۀ کارهاي کسانی را که متهم به بی. یکباره ناپدید شد

موارد تعصب او . پذیرد تردید و تزلزل، می کند، اما وحشیگریها، خیانتها، و فساد اخالق ابناي مؤمن کلیسا را، بی می

اثر نهایی نوشتۀ او بر ذهن انسان نوعی سادگی . توان تشخیصشان داد و کنارشان گذاشت و بآسانی میبسیار آشکارند 

  .جذاب است

ادبیات گل در دوران پس از او اساساً فحوایی مذهبی و شکل و زبانی خشن دارد؛ اما در آن میان فردي نیز هست که 

در ایتالیا متولد شد، و در راونا تربیت ) 610-530حدود (ونانتیوس فورتوناتوس . آید استثنایی برجسته به شمار می

هاي آن نوشت، و عشقی افالطونی به  هایی در وصف اسقفها و ملکه یافت؛ در سی و پنجسالگی به گل رفت، مدیحه

وقتی که آن ملکه دیري تأسیس کرد، فورتوناتوس کشیش و راعی او شد، و . رادگوندا، زن کلوتر اول، پیدا کرد

اشعار زیبایی در مدح قدرتمندان و قدیسان سرود، بیست و نه قطعه براي . به اسقفی پواتیه منصوب گشتسرانجام 

برتر از همۀ آثار او سرودهاي . اي از قدیس مارتن به شعر حماسی پرداخت گرگوریوس توري نوشت؛ و زندگینامه

توماس آکویناس در موضوعی مشابه، اما با  مذهبی پر بانگی بود که از آن میان یکی به نام اي ربان، بسرا الهامبخش

سبکی عالیتر، شد؛ و یکی دیگر از این سرودها به نام درفش شاه تبدیل به بخشی پایدار از مراسم دعا و نیایش جمعی 

آمیخت؛ در ابیات روحپرور او انسان به وجود  او احساس را به طرزي قابل تحسین با مهارت شاعري می. کاتولیکها شد

.برد ص، و رقت احساسات در میان بهیمیت عصر مروونژیان پی میمهر، اخال
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IV   -  711- 456: اسپانیاي ویزیگوتها  

اما روم نتوانست از . ، ویزیگوتهاي گل اسپانیا را از واندالها باز گرفتند و آن را به روم دادند420چنانکه دیدیم، به سال 

ال باختري سرازیر شدند و سراسر شبه جزیره را مورد تاخت و هاي شم آن دفاع کند؛ هجده سال بعد، سوئبها از تپه

دوباره از پیرنه گذشتند، بیشتر ) 466(و ائوریک ) 456(ویزیگوتها تحت فرماندهی تئودوریک دوم . تاز قرار دادند

ا آمدن مورها از آن تاریخ ت. اسپانیا را مجدداً تسخیر کردند، و این بار دیگر آن کشور را در اختیار خویش نگاه داشتند

  .اي از ویزیگوتها بر اسپانیا حکومت کرد سلسله) مغربیها(

و ) 567- 564(آتاناگیلد . این سلسلۀ پادشاهی جدید در تولدو پایتخت باشکوهی ساخت و درباري مجلل ترتیب داد

نس را در جنوب فرمانروایان نیرومندي بودند که مهاجمان فرانک را در شمال، و سپاهیان بیزا) 586- 568(لئوویگیلد 

شاه رکارد ایمان  589در . شکست دادند؛ این ثروت آتاناگیلد بود که دختران او را ملکۀ فرانک ساخت و به کشتن داد

تغییر داد، و بیشتر ویزیگوتهاي اسپانیا به او اقتدا کردند؛ ) اصیل آیین(خود را از آریانیسم به مسیحیت ارتدوکس 

اینک اسقفان پشتیبان عمدة سلطنت و نیروي مهم مملکت شدند؛ اینان با . نده بودشاید او تاریخ آالریک دوم را خوا

نشستند فایق آمدند؛ و گرچه  فرهنگ و سازمان عالی خود بر اصلمندانی که با آنها در شوراهاي فرمانروایی تولدو می

ها بودند که شاه را انتخاب کرد؛ اما در اصل این شورا شاه اسماً اقتدار مطلق داشت و اسقفان را شخصاً تعیین می

اي از قوانین تدوین و  به رهبري روحانیان، مجموعه. کردند کردند و از پیش خط مشی سیاسی کشور را تعیین می می

این مجموعۀ قوانین، با . هاي بربري بود که کاملترین و در عین حال غیر متسامحترین قانون نامه) 634(منتشر شد 

ان و کاستن از اهمیت گواهی منش متهم از سوي دوستانش، وضعیت محاکمات را تأکید نهادن بر شهادت شاهد

اما . بهبود بخشید؛ رومیان و ویزیگوتها را در برابر قانون یکسان دانست، و اصل مساوات در برابر قانون را استوار ساخت

آزاري طوالنی و سخت دربارة آزادي عبادت را طرد کرد، مسیحیت ارتدوکس را از تمام ساکنان طلب نمود، و پیگرد و 

.یهودیان اسپانیا مقرر داشت

بر اثر نفوذ کلیسا، که زبان التینی را در وعظها و مراسم دعا و نیایش جمعی خود حفظ کرده بود، ویزیگوتها ظرف 

ایی، که یک قرن پس از فتح اسپانیا زبان ژرمنی خود را فراموش کردند و زبان التینی آن شبه جزیره را به زبان اسپانی

اي و اسقفی صورت  کار تعلیم و تربیت از طریق مدارس صومعه. داراي قدرت مردانه و زیبایی زنانه است، تبدیل کردند

هایی نیز در واکالرا، تولدو،  دادند؛ اما در ضمن دانشکده گرفت، که آموزشی عمدتاً کلیسایی و تا حدي کالسیک می می

شد ـ و در  تشویق بود، ولی تئاتر به منزلۀ امري منافی عفت تقبیح میشعر مورد . ساراگوسا، و سویل تأسیس شد

حدود (تنها نامی که از ادبیات اسپانیاي گوتیک باقی است ایسیدوروس سویلی است . حقیقت هم منافی عفت بود

ه گوید که چگونه یک پسر اسپانیایی، که به خاطر کند ذهنی خود مالمت شد یک افسانۀ آموزنده می). 560-636

ناگهان چشمش به شیار عمیقی در . بود، از خانه فرار کرد و پس از آنکه از سرگردانی خسته شد، کنار چاهی نشست

گذشت به او توضیح داد که شیار در نتیجۀ سایش ریسمانی به وجود  اي که از آنجا می سنگ لب چاه افتاد؛ دوشیزه

اگر سایش هر روزة یک «: وس چون این شنید، با خود گفتایسیدور. برده است آمده است که سطل را باال و پایین می

توان بر کند ذهنی  ریسمان نرم بر سنگی بتواند چنین شیاري در آن ایجاد کند، پس یقیناً با ممارست فراوان می

اما از زندگی او . آنگاه به خانۀ پدر بازگشت و چندان در کسب دانش کوشید تا اسقف دانشمند سویل شد» .چیره شد

دانیم؛ همین قدر آگاهیم که، در میان تکالیف متعدد یک روحانی با وجدان، چندان وقت یافته بود  زیادي نمی چیز

وي، شاید براي کمک به حافظۀ خود، طی چندین سال مجموعۀ نامنظمی از . که بتواند نیم دوجین کتاب بنویسد



١٧٩۵

دوستش براولیو، اسقف ساراگوسا، . گردآورد عبارات کتب مختلف از مؤلفان مشرك و مسیحی، دربارة تمام موضوعات،

ها را به صورت یکی از  او را به انتشار این سخنان گزیده تحریض کرد؛ ایسیدوروس تسلیم نظر وي شد و این گزیده

بیست کتاب دربارة لغت شناسی یا اصل کلمات، : بانفوذترین کتابهاي قرون وسطی درآورد، و این عنوان را به آن داد

المعارفی است که به روش الفبایی تنظیم نشده  این کتاب دایرة. صفحه به قطع وزیري 900تابی است در که اکنون ک

دستور زبان، منطق، و بالغت، تحت عنوان تریویوم یا مواد : کند است، بلکه به ترتیب توالی از این موضوعات بحث می

ا مواد چهارگانه؛ طب، حقوق، گاهشماري، سه گانه؛ حساب، هندسه، نجوم، و موسیقی تحت عنوان کوادریویوم ی

االهیات، تشریح، فیزیولوژي، حیوانشناسی، هیئت، جغرافی طبیعی، معماري، مساحی، معدنشناسی، کشاورزي، جنگ، 

جوید و تعریف  ؛ و در هر مبحث منشأ اصطالحات اساسی را می …ها، لباسها، مبل، و اثاث خانه  ورزش، کشتی

آفرید؛ زانوراگنوآ گویند چون در جنین ) خاك(هومر گویند زیرا که خداوند او را از هوموس  گوید انسان را می. کند می

ایسیدوروس دانشوري پر کار بود، هر چند با تمیز نبود؛ در زبان یونانی دانشی . گیرد قرار می) گناي( ها  در برابر گونه

آشنا بود، و در عبارات ) از او در میان بود که در قرون وسطی کمتر نامی(قابل مالحظه داشت؛ با آثار لوکرتیوس 

اثر او . آمد ممکن بود از میان برود استخراجیش قسمتهایی از ادبیات مشرکانه را حفظ کرد که اگر در کتاب او نمی

ممزوجی است از لغت شناسی، معجزات باور نکردنی، تعبیرات تمثیلی خیالپرورانه از کتاب مقدس، علوم و تاریخی که 

اند، و اشتباهاتی دربارة وقایع که با اندکی امعان و دقت ممکن بود تصحیح  شده» تحریف«بات اصول اخالقی براي اث

.کتاب او یادگاري است پاینده از جهل زمان او. شوند

سایر  ظاهراً تولدو، ایتالیکا، کورذووا، گرانادا، مریذا، و. از هنرهاي اسپانیاي ویزیگوتها تقریباً چیزي به جا نمانده است

هاي  شهرها، کلیساها، و کاخها و عمارات عمومی زیبایی داشتند که به سبکهاي کهن طرح شده بودند، اما داراي نشانه

به گفتۀ مورخان عرب، در کاخها و کلیساي بزرگ تولدو اعراب فاتح بیست و پنج . مسیحی و زیورهاي بیزانسی بودند

مندرجات آن با مرکبی از یاقوت مذاب بر اوراق زرین نوشته شده تاج اعالي گوهرنشان، یک کتاب مزامیر مذهب که 

ها و شمشیرها و خنجرها و گلدانهاي گوهرنشان، و یک میز زمرد منقور به طال و نقره ـ یکی از آن  ها و زره بود، پارچه

  .یافتند  دادند ـ هدایاي گرانبهاي بسیاري که ویزیگوتهاي ثروتمند به کلیساي نگهبانشان می

کومت ویزیگوتها نیز استثمار مردم ساده یا بدبخت به دست زرنگان یا نیرومندان، مانند هر شکل حکومت دیگر، در ح

شاهزادگان و روحانیان عالیمقام دست به دست هم دادند و تشریفات، تابوها، و وحشتهاي دینی و دنیوي . ادامه یافت

ثروت در دست عدة قلیلی . ند و افکارشان را آرام سازندپر ابهتی برقرار کردند تا شور و سوداي مردم را منکوب کن

کرد؛ و  متمرکز بود؛ شکاف عمیق میان توانگران و بینوایان، و مسیحیان و یهودیان، ملت را به سه دسته تقسیم می

گاشته هنگامی که اعراب وارد اسپانیا شدند، بینوایان و یهودیان بر سقوط سلطنت و کلیسایی که فقر آنان را نادیده ان

  .یا ایمانشان را منکوب ساخته بود چندان افسوس نخوردند

کفایت ویتیتسا، اشراف از دادن تاج و تخت به فرزندان او دریغ کردند و آن را به  ، پس از مرگ پادشاه بی708در سال 

ست به یک مورها د. پسران ویتیتسا به افریقا گریختند و از سرکردگان مورها یاري خواستند. رودریک واگذاشتند

با  711رشته هجومهاي آزمایشی به سواحل اسپانیا زدند، آن کشور را پر نفاق و تقریباً بالدفاع یافتند، و در سال 

لشکریان طارق و رودریک در سواحل دریاچۀ خاندا در ایالت کادیث وارد میدان نبرد . نیروي بیشتري حمله کردند

مسلمانان فاتح به سوي سویل، کورذووا، . پیوستند؛ رودریک ناپدید شدشدند، قسمتی از نیروهاي ویزیگوتها به مورها 
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موسی، سردار عرب، در پایتخت . هاي خود را به روي مهاجمان گشودند بسیاري از شهرها دروازه  و تولدو پیش رفتند،

.و خلیفۀ دمشق است] صلی اهللا علیه و آله[و اعالم کرد که اسپانیا ملک محمد ) 713(مستقر شد 

V  -  536- 493: ایتالیاي اوستروگوتها  

  تئودوریک – 1

، اوستروگوتهایی که به دست او منکوب شده )453(هنگامی که امپراطوري آتیال به هنگام مرگش در هم ریخت 

امپراطوران بیزانس به آنان پول دادند تا سایر بربرهاي ژرمن را به سمت مغرب . بودند استقالل خود را باز یافتند

را به عنوان وثیقۀ  نونیا را به عنوان پاداش به آنها بخشیدند، و تئودوریک، فرزند هفتسالۀ شاه تئودمیر، برانند، پا

تئودوریک طی یازده سال اقامت خود در دربار بیزانس هوشمند شد، اما . وفاداري اوستروگوتها به قسطنطنیه بردند

وي نظر تحسین امپراطور . رگز نوشتن را نیاموختدانشی نیافت؛ فنون جنگ و حکومت را فرا گرفت، ولی ظاهراً ه

 .، لئو تئودوریک را به عنوان شاه اوستروگوتها شناخت)475(لئوي اول را به خود جلب کرد؛ وقتی که تئودمیر مرد 

. زنون، جانشین لئو، از ترس آنکه مبادا تئودوریک موجب زحمت بیزانس شود، به وي پیشنهاد کرد به فتح ایتالیا برود

نهاد؛ زنون امیدوار بود که  وآکر فرمانروایی امپراطوران بیزانس را رسماً پذیرفته بود، اما عمال به آن گردن نمیاود

تئودوریک ایتالیا را به زیر لواي حکومت بیزانس بازگرداند؛ به هر تقدیر، در حالی که زنون به تحصیل االهیات مشغول 

این فکر تئودوریک را خوش آمد، و برخی گویند که خود او . داختندپر بود، آن دو پیشواي قبایل خطرناك به هم می

). 488(مرد جنگی بودند از آلپ گذراند  20000او، به عنوان سپهدار زنون، اوستروگوتها را که شامل . آن را القا کرد

یانیسم به عنوان داشتند، از یک مهاجم پیرو آر اسقفان ارتدوکس ایتالیا، چون مذهب آریانیسم اودوآکر را دوست نمی

تئودوریک با یاري این اسقفان مقاومت نیرومند اودوآکر را در . نمایندة امپراطور نسبتاً اصیل آیین پشتیبانی کردند

وي اودوآکر و پسرش را در . جنگی که پنج سال طول کشید در هم شکست و او را به انعقاد قرارداد صلح تحریض کرد

بدین شیوة ). 493(ک پذیرایی سخاوتمندانه، هر دو را با دست خویش کشت راونا به شام دعوت کرد و، پس از ی

با چند نبرد، مغرب بالکان، جنوب ایتالیا، و سیسیل  .خیانتکارانه بود که یکی از منورترین سلطنتهاي تاریخ آغاز گشت

  .زیر سلطۀ تئودوریک قرار گرفت

زد و با احترام شایان به مجلس سنا،  نام امپراطور سکه میتئودوریک به طور صوري به تبعیت از بیزانس ادامه داد؛ به 

او عنوان رکس یا شاه گرفت، اما این عنوان، که زمانی نزد رومیان بس . نوشت کرد، نامه می که هنوز در رم اجالس می

عان شد که به سیادت امپراطوري بیزانس اذ منفور بود، در این هنگام معموال به فرمانروایان مناطقی اطالق می

هاي آن دوران را  تئودوریک قوانین و نظامات امپراطوري از میان رفتۀ روم غربی را پذیرفت، بناها و مجسمه. داشتند

حفاظت کرد، و قدرت هوش خود را صرف این کرد که حکومت منظم و سعادت اقتصادي را به میان مردمی که 

پاسبانی و سپاهیگري محدود کرد و، براي جبران وي خدمات گوتهاي خود را به . مغلوبشان کرده بود بازگرداند

دو . ناخرسندي آنها از این محدودیت، مواجب هنگفتی پرداخت کرد؛ کارهاي اداري و قضایی به رومیان محول شد

سوم خاك ایتالیا براي جمعیت رومی بر جاي ماند و یک سوم آن میان گوتها قسمت شد؛ با اینهمه، حتی در این 

تئودوریک رومیانی را که به دست ملتهاي دیگر اسیر شده . شد اراضی قابل زراعت کشت نمی شرایط هم باز تمام

در دوران حکومت . بودند با پرداخت فدیه آزاد کرد و آنان را به صورت دهقانان صاحب زمین در ایتالیا مستقر ساخت

تئودوریک چون به اقتصاد منظم . او باتالقهاي پونتین زهکشی شد و براي کشاورزي و زندگی بهداشتی آماده گشت
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صادر کرد؛ ما از قیمتهاي تعیین شده در فرمان او آگاه نیستیم، اما » فرمانی براي تثبیت قیمت در راونا«ایمان داشت 

اند که بهاي خواربار در زمان او یک ثلث کمتر از بهاي دوران پیشین بود؛ اما این تنزیل احتماال بیشتر مرهون  گفته

تئودوریک از عدة کارمندان دولت و نیز از حقوق آنان کاست، کمک پولی دولت به . تا اقتصاد منظمصلح بوده است 

با این حال، عایداتش براي جبران زیانهایی که بر اثر . کلیسا را ملغا کرد، و سطح مالیات را پایین نگاه داشت

ساختن یک کاخ کوچک و کلیساهاي  هجومهاي خارجی به ساکنان روم و ایتالیا وارد آمده بود، و همچنین براي

ورونا، پاویا، ناپل، سپولتو، و سایر شهرهاي ایتالیا در دوران . کرد سانت آپولیناره و سان ویتاله در راونا کفایت می

تئودوریک هر چند پیرو آریانیسم بود، کلیساي . فرمانروایی او شکوه معماري درخشانترین روزگار خود را باز یافتند

کرد؛ کاسیودوروس، وزیر او، که یک تن کاتولیک بود،  را از جهت حفظ اموال و آزادي عبادت حمایت می اصیل آیینان

تواند فرمایشی باشد، زیرا هیچ کس را نمی توان به زور  این نمی«: سیاست آزادي مذهب را در این جمله بیان کرد

را » بربر«یزانسی به نام پروکوپیوس آن شاه یک نسل بعد، مورخی ب» .واداشت که به چیزي خالف رأیش ایمان بیاورد

:بیطرفانه چنین ستود

گرچه اسماً غاصب بود،  …. و به اعال درجۀ خرد و انسانیت رسیده بود..  .تئودوریک در رعایت عدل بسیار دقت داشت

ده است اما در حقیقت به اندازة هر امپراطور دیگري که از آغاز تاریخ شایستگی خود را در این سمت نشان دا

وقتی که مرد، نه تنها دشمنانش هنوز از او  …. داشتند هم گوتها و هم رومیان او را بسیار دوست می. امپراطور بود

  . وحشت داشتند، بلکه اتباعش از فقدان او بس داغدار شدند

بوئتیوس – 2

الویوس ماگنوس آورلیوس ف. اش را برکشید در این محیط امنیت و صلح، ادبیات التینی در ایتالیا واپسین شراره

به پیشنهاد تئودوریک تاریخ گوتها را نوشت؛ منظور از . منشی اودوآکر و تئودوریک بود) 573-480؟(کاسیودوروس 

اي پر از اعمال  این تاریخ آن بود که به رومیان مغرور نشان دهد که گوتها نیز اجدادي اصیل و شریف، و سابقه

اب دیگري نیز به نام وقایعنامه تألیف کرد که احتماال از عینیت بیشتري برخوردار کاسیودوروس کت. اند قهرمانی داشته

وي در پایان . دهد بود؛ این کتاب تاریخ جهان را با رعایت تسلسل زمانی از خلقت آدم تا زمان تئودوریک شرح می

منتشر ساخت که برخی از ها و اوراق اداري خویش نیز تحت عنوان واریاي  اي از نامه زندگی طوالنی خود مجموعه

اي مطنطن، و بسیاري نمایانندة یک سطح عالی اخالقی و کشورداري شاه و خود او  بعضی تا اندازه  آنها کمی سخیف،

، پس از آنکه انهدام و سقوط هر دو دولتی را که در آنها خدمت کرده بود 540در حدود سال . در زمان وزارتش بود

، واقع در کاالبریا، رفت و دو صومعه در آنجا تأسیس کرد و، تا زمان مرگش در نود و دید، به ملک خود در، سکویال که

وي در صومعۀ خود به همگنان راهبش آموخت که . سه سالگی، به صورت نیمی راهب و نیمی متعین در آنجا زیست

براي ) یپتوریوماسکر(کتابهاي خطی مشرکان و مسیحیان را استنساخ کنند و اطاق مخصوصی به نام اطاق نگارش 

سایر نهادهاي مذهبی هم در این کار از الگوي او پیروي کردند؛ قسمت بزرگی از گنجینۀ جدید ما . این کار تهیه کرد

کاسیودوروس در آخرین . اي است که مبتکر آن کاسیودوروس بود از ادبیات کهن نتیجۀ همین استنساخ صومعه

یالت دینی و دنیوي نوشت که در آن با کمال شهامت از مطالعۀ سالهاي زندگیش یک کتاب درسی به نام دورة تحص

اي را به  تحصیلی تعلیمات مدرسه ادبیات شرك توسط مسیحیان دفاع کرد و، با اقتباس از مارتیانوس کاپال، برنامۀ 

در قرون  تریویوم یا مواد سه گانه و کوادریویوم یا مواد چهارگانه تقسیم کرد؛ این تقسیمات، ترتیب عادي تحصیالت

  .وسطی شد
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، جز از نظر طول مدت، با زندگی کاسیودوروس )524 – 475؟(زندگی آنیکیوس مانلیوس سورینوس بوئتیوس 

هاي ثروتمند رومی به دنیا آمدند، به عنوان وزیر خدمت تئودوریک را کردند، کوشیدند  هر دو در خانواده. مطابق بود

اي  اي نوشتند که به مدت هزار سال خوانده و چون گنجینه کننده پلی بین شرك و مسیحیت بزنند، و کتابهاي کسل

کنسول بود؛ و پدر زنش، سوماخوس کهین، زادة آن سوماخوسی بود که  483پدر بوئتیوس در . شد نگاهداري می

و، مند شد  بوئتیوس از بهترین تعلیماتی که در آن موقع در رم امکان داشت بهره. جنگیده بود» محراب پیروزي«براي 

پس از بازگشت به ویالهاي خویش در ایتالیا، خود را در مطالعه . پس از آن، هجده سال در مدراس آتن تحصیل کرد

رفت نجات دهد، وقت خود را  چون مصمم بود که عناصر فرهنگ کهن را که آشکارا رو به انهدام می. مستغرق ساخت

ص آثار اقلیدس در باب هندسه، آثار نیکوماخوس در ـ یعنی گرانبهاترین چیزي که یک دانشمند دارد ـ صرف تلخی

ترجمۀ او . به التینی ساده و روشن کرد..  .باب حساب، آثار ارشمیدس در باب مکانیک، آثار بطلمیوس در باب نجوم و 

هاي اساسی در منطق را در  از ارغنون ارسطو و مقدمه بر مقوالت ارسطوي فرفوریوس، زمینۀ پیدایش متون و اندیشه

بوئتیوس طبع خود . هفت قرن بعد فراهم آورد و صحنۀ منازعۀ طوالنی میان واقع گرایی و نام گرایی را آماده کرد طی

اي دربارة تثلیث، وي از آیین مسیحیت ارتدوکس دفاع کرد و این اصل را پیش  در مقاله: را در االهیات نیز آزمود

ها اکنون به  هیچ یک از این نوشته. ن را باید مقدم شمردکشید که هر جا بین ایمان و عقل کشمکشی پیش آید، ایما

.ارزد، اما مشکل بتوان دربارة نفوذ آن در فکر قرون وسطایی چیزي گفت که مبالغه محسوب شود خواندن نمی

بوئتیوس، به انگیزة تبعیت از سنت خانوادگی تصدي مشاغل دولتی، خود را از پژوهشهاي غامض رها کرد و وارد 

وي بسرعت ترقی کرد؛ نخست کنسول شد، آنگاه پاتریسین، و از آن پس رئیس دیوانخانه . گی سیاسی شدگرداب زند

بوئتیوس خویشتن را با بشردوستی و فصاحت ممتاز ساخت؛ مردم او را با دموستن و ). 522(ـ یعنی صدراعظم 

رسمی درباري گوتها از تعلق  صاحبمنصبان. آورد کردند؛ اما شهرت و مقام، دشمن به بار می سیسرون مقایسه می

تئودوریک اکنون . خاطر او به نفوس رومی و کاتولیکی نفرت داشتند و سوءظن شاه را نسبت به وي برانگیختند

دانست چگونه فرمانروایی خاندانی از  شصت و نه سال داشت و از حیث سالمت جسمی و عقلی منحط شده بود؛ نمی

نزد . نه دهم آن رومی و هشت دهمش کاتولیک بود به نحوي با ثبات حفظ کندگوتهاي پیرو آریانیسم را بر ملتی که 

خود دالیلی داشت مبنی بر اینکه هم، طبقۀ اشراف و هم کلیسا دشمن اویند و با بیصبري در انتظار مرگ وي 

امپراطوري یوستینیانوس، نایب السلطنۀ بیزانس، فرمانی صادر کرد که تمام مانویان از قلمرو  523در سال . هستند

تبعید شوند و باب خدمات کشوري و لشکري بر مشرکان و بدعتگذاران ـ از جمله تمام پیروان آریانیسم، به جز گوتها 

تئودوریک گمان برد که این استثنا براي خلع سالح کردن اوست و پس از اجراي این کار در اولین . ـ بسته شود

آزادیهایی که او به مذهب ارتدوکس در غرب داده بود پاداش ناچیزي فرصت لغو خواهد شد؛ لذا آن فرمان را در ازاي 

مگر او به همان بوئتیوسی که یک رسالۀ ضد آریانیسم دربارة تثلیث نوشته بود واالترین مقام را نداده بود؛ : تلقی کرد

سان پیترو پیشکش  ، به نشانۀ احترام به پاپ، دو چلچراغ با شکوه از نقرة ناب به کلیساي523و مگر در همان سال 

ها  نکرده بود؟ مع هذا، بخش بزرگی از مردم را، بر اثر حمایت از یهودیان، از خود رنجانده بود؛ وقتی که اوباش کنیسه

  . را در میالن، جنووا، و رم خراب کردند، او آنها را به هزینۀ عموم از نو ساخت

به او .ي براي خلع او در مجلس سنا طرح شده استا در این حیص و بیص بود که به تئودوریک خبر رسید که توطئه

آن دانش پژوه جوانمرد نزد . گفته بودند که رهبر توطئه آلبینوس رئیس مجلس سنا و دوست بوئتیوس است

اگر آلبینوس بزهکار باشد، من و تمام اعضاي سنا نیز «: تئودوریک شتافت، بیگناهی آلبینوس را تضمین کرد، و گفت

کوك الهویه بوئتیوس را به شرکت در توطئه متهم ساختند و سندي نیز ارائه دادند که امضاي سه تن مش» .چنانیم
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بوئتیوس . بوئتیوس در ذیل آن بود؛ در این سند از امپراطور بیزانس خواسته شده بود که ایتالیا را دوباره تسخیر کند

اگر امیدي به آزادي «: چنین اذعان نمود اما بعداً. تمام اتهامات را تکذیب کرد و آن مدرك را نیز مجعول دانست

شما از  …بودم  اي علیه شاه آگاه می هر گاه من از توطئه. سپردم داشت، من مشتاقانه تن به این امید می وجود می

).523(پس از این اظهار، او را دستگیر کردند » .شنیدید خود من دربارة آن چیزي نمی

اي، که شایستۀ یک شاه فیلسوف بود، به یوستینوس  در نامه. راطور کوشیدتئودوریک در برقراري حسن تفاهم با امپ

نیروي فرمانروایان طبیعتاً . کوشش در تسلط یافتن بر وجدان دیگران تجاوز به حق و امتیاز خداست :چنین نوشت

کترین خطرنا. محدود است به حکومت سیاسی؛ آنان حق مجازات کسی جز بر هم زنندگان آسایش عمومی را ندارند

به این جهت که ایمانی جز ایمان وي . کند ارتداد از آن سلطانی است که خود را از قسمتی از اتباع خویش جدا می

  . دارند

یوستینوس پاسخ داد که حق دارد مقام را از مردانی که به اخالصشان اطمینان نیست دریغ دارد، و نظام جامعه 

او از . در شرق به تئودوریک ملتجی شدند تا به حمایتشان برخیزدپیروان آریانیسم . محتاج به وحدت عقیده است

پاپ یوآنس اول درخواست کرد که به قسطنطنیه برود و براي پیروان معزول آریانیسم میانجیگري کند؛ پاپ به 

یوآنس . اعتراض گفت که این کار وظیفۀ کسی نیست که خود موظف به انهدام بدعت است؛ اما تئودوریک اصرار کرد

ا احترام فراوان در قسطنطنیه پذیرفته شد، اما با دست خالی برگشت؛ پس تئودوریک او را به خیانت متهم ساخت و ب

  . به زندان انداخت، و او یک سال بعد در زندان مرد

سناي هراسان به موجب . در این ضمن، آلبینوس و بوئتیوس در حضور شاه محاکمه و به اعدام محکوم شدند

سوماخوس از داماد خویش دفاع کرد، ولی . را طرد و اموالشان را ضبط نمود و حکم شاه را تصویب کرد فرمانهایی آنان

. بوئتیوس در زندان یکی از مشهورترین کتابهاي قرون وسطی را ـ به نام تسلی فلسفه ـ نوشت. خود نیز دستگیر شد

شود؛ در آن فقط تسلیمی رواقی  آه دیده نمی اي از اشک و در این اثر، که حاوي نثري عادي و نظمی دلرباست، نشانه

به هوسهاي حساب ناپذیر بخت، و همچنین کوششی قهرمانی براي وفق دادن بدبختیهاي نیکمردان با خیرخواهی و 

بوئتیوس تمام نعماتی را که در طول زندگی نصیبش شده است ـ . قدرت مطلقه و سبق المعرفت خدا وجود دارد

و از جاه و جالل خویش، و آن . شود ، فرزندان پاکیزه خو ـ به خود یادآور می»نی عفیفپدر زنی نجیب و ز«مکنت، 

لحظۀ پرافتخاري که با فصاحت خود مجلس سنا را ـ که دو پسرش ریاست آن را به عهده داشتند ـ محظوظ ساخت 

اي  خت باید گاه با ضربهتواند تا ابد بپاید، ب گوید چنین نعمتی نمی به خود می. کند و به تحسین واداشت یاد می

با . توان چنین مصیبتی را نادیده گرفت انگیز به این وضع تعادل بخشد، و به خاطر آنهمه شادیهاي عظیم می عبرت

بوئتیوس، در بیتی به . تواند آتش اندوه را تیزتر کند افتد، می این حال، همان سعادت، وقتی که انسان به یاد آن می

در میان تمام نگونبختیها، غمناکترین نوع «: گوید سازد، می داي فرانچسکا را منعکس میزیبایی آن شعر دانته که ص

ـ که آن را به سبک قرون » بانو فلسفه«او از » .بدبیاري آن است که پیش از آن انسان روزگاري خوش داشته است

در ثروت است، نه در یابد که نه  پرسد که خوشحالی حقیقی کجاست؛ آنگاه درمی دهد ـ می وسطایی شخصیت می

کند که هیچ مسرتی حقیقی یا خدشه ناپذیر نیست، مگر  جالل، نه در لذت، و نه در قدرت؛ و چنین استنتاج می

شگفت این است که در سراسر این کتاب هیچ گونه . »سعادت با الوهیت یکی است«مسرتی که در اتحاد با خداست؛ 

زة اختصاصاً مسیحی نشده است، و هیچ سطري در تمام کتاب اي به خلود شخصی، به مسیحیت یا هر آمو اشاره

آخرین اثر فلسفۀ شرك توسط یک نفر . توان یافت که نتوان آن را به زنون، اپیکتتوس، یا آورلیوس اسناد داد نمی
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 23در  ].قتلگاه عیسی[بود تا به یاد جلجتا ] پایتخت شرك[مسیحی نوشته شد که در ساعت مرگ بیشتر به یاد آتن 

ریسمانی بر گلویش بستند و آن قدر کشیدند تا چشمانش از حدقه درآمد؛ آنگاه . دژخیمان وي آمدند 524کتبر ا

به گفتۀ پروکوپیوس، تئودوریک . چند ماه بعد، سوماخوس هم اعدام شد. چندان وي را با چماق زدند که جان سپرد

  . او نیز به کشتگان جفاي خود پیوست 526در . براي جفایی که به بوئتیوس و سوماخوس کرده بود، گریست

او نوة خود آتاالریک را به جانشینی خویش برگزیده بود، اما چون آتاالریک . سرزمین او نیز بزودي پس از او بمرد

وي زنی بود با تحصیالتی قابل مالحظه و کماالت . فقط ده سال داشت، مادرش، آماالسونتا، به نام او سلطنت کرد

د هم شاگرد کاسیودوروس ـ که حال، همان گونه که به پدرش خدمت کرده بود، به او خدمت بسیار، دوست و شای

توانست گوتهاي تابع خود را خرسند سازد؛ و آنان به تحصیالت  اما او چندان تمایالت رومی داشت که نمی. کرد می

از این رو . کردند اعتراض می کند، کالسیکی که او براي پسرش فراهم کرده بود، به این عنوان که شاه را ضعیف می

. وي پسر خود را به مربیان گوت سپرد، آن پسر چندان در روابط جنسی افراط کرد که در هجدهسالگی مرد

آماالسونتا پسر عموي خویش تئوداهاد را با خود در سلطنت شریک کرد، اما متعهدش ساخت که فرمانروایی را صرفاً 

آماالسونتا به یوستینیانوس، که اکنون امپراطور بیزانس بود، . او را خلع و زندانی کردتئوداهاد فوراً . به خود او واگذارد

  .بلیزاریوس فرا رسید. متوسل شد تا به کمکش بشتابد
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  فصل پنجم

  یوستینیانوس

527 -565  

  

I – امپراطور  

خواهر پولکریا . مرد، و پسرش تئودوسیوس دوم در هفتسالگی امپراطور شرق شد 408آرکادیوس به سال 

تئودوسیوس، که دو سال از او بزرگتر بود، تربیت او را با چنان دلسوزي مفرطی به عهده گرفت که هرگز لیاقت شاهی 

تکلیف خود را به رئیس گارد خویش و به مجلس سنا واگذارد و خود به استنساخ و تذهیب کتابهاي خطی . نیافت

در شانزدهسالگی، نایب  414پولکریا در . م خود اوست نخوانداي را که به نا پرداخت و ظاهراً هیچ گاه قانون نامه

او و دو خواهرش سوگند خورده بودند . دار شد و مدت سی و سه سال بر امپراطوري فرمان راند السلطنگی را عهده

گرفتند،  پوشیدند، روزه می این سه خواهر با سادگی مرتاضانه لباس می. باکره بمانند، و ظاهراً به آن سوگند وفا کردند

کردند و آنها را از هدایا  کردند، و بیمارستان و کلیسا و صومعه بنا می خواندند، دعا می سرودهاي مذهبی می

در . اي شده بود که فقط زنان و چند تن کشیش اذن ورود آن را داشتند کاخ شاهی تبدیل به صومعه. انباشتند می

کیا، و وزیرانشان چندان به شایستگی به امور کشور رسیدگی میان تمام این قدسیتها، پولکریا، زن برادرش ائودو

کردند که در طول چهل و دو سال سلطنت نیابتی تئودوسیوس، امپراطوري شرقی از آسایشی استثنایی برخوردار بود، 

ه یک واقعۀ آن زمان، که کمتر از همه فراموش شد. رفت و حال آنکه امپراطوري غربی رو به هرج و مرج و انحطاط می

هیئتی از حقوقدانان مأمور تدوین تمام قوانینی شدند  429به سال ). 438(است، انتشار قانون نامۀ تئودوسیوسی بود 

نامۀ جدید، هم در شرق و هم در غرب پذیرفته شد و، تا  این قانون. که از بدو سلطنت قسطنطین وضع شده بود

  .ن متبع امپراطوري بودهنگام تدوین مجموعۀ بزرگتري در زمان یوستینیانوس، قانو

در فاصلۀ میان سلطنت تئودوسیوس دوم و یوستینیانوس اول، امپراطوري شرقی فرمانروایان متعدد داشت که در 

دهد  زندگی مردان بزرگ به ما تذکار می: زمان خود جنب و جوشی داشتند، اما اکنون جز یادي از آنان نمانده است

بزرگترین ناوگان طول تاریخ روم را به جنگ ) 474- 457(لئوي اول . تکه دوران نامیرایی تا چه حد کوتاه اس

، که )491- 474(داماد او زنون ایسوریایی . ؛ این ناوگان شکست خورد و منهدم شد)467(گایسریک فرستاد 

اي با عنوان  خواست پیروان مذهب وحدت طبیعت را ساکت سازد، با اعالم تصمیم امپراطورانۀ خویش، طی نامه می

مبنی بر اینکه مسیح طبیعتی واحد داشته است، شقاق مرارتباري میان مسیحیت یونانی و » وحدتبخش«وتیکون، هن

مردي توانا، شجاع، و خیرخواه بود؛ خزانۀ مملکت را با ادارة خردمندانه ) 518-491(آناستاسیوس . التینی ایجاد کرد

دان با حیوانات درنده را در نمایشهاي عمومی ملغا کرد، جویانه پر کرد، مالیاتها را تقلیل داد، مسابقۀ مر و صرفه

کیلومتر از دریاي مرمره تا دریاي سیاه تقریباً تسخیرناپذیر  60به طول » دیوارهاي طویل«قسطنطنیه را با ساختن 

 )دالر 134‘400‘000(پوند طال  320.000ساخت، بودجۀ دولت را صرف بسیاري از کارهاي عام المنفعۀ دیگر کرد، و 

مردم از صرفه جوییهاي او و تمایالتش به مذهب . در خزانه باقی گذاشت که فتوح یوستینیانوس را ممکن ساخت
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وحدت طبیعت نفرت داشتند، جماعتی از اوباش قصرش را محاصره کردند و سه تن از کارگزاران او را کشتند؛ خود او 

که اگر مردم بتوانند بر سر جانشین او موافقت  با وقار هشتاد سالگی خویش در برابر آن جماعت حاضر شد و گفت

اجراي این شرط غیر ممکن بود، و جماعت مزبور از او استدعا کردند که سلطنت خود . کنند، حاضر است استعفا دهد

- 518(وقتی که مرد، تخت و تاج امپراطوري از طرف یوستینوس، که سناتوري بیسواد بود، غصب شد . را ادامه دهد

وس چندان به راحتی خویش در هفتاد سالگی دلبسته بود که ادارة امپراطوري را به نایب السلطنه و یوستین). 527

.برادرزادة باهوش خود یوستینیانوس سپرد

پروکوپیوس، مورخ و دشمن یوستینیانوس، ظاهراً از نااصلمندي او ناراضی بوده است، زیرا آن امپراطور آینده در یک 

) صوفیۀ فعلی(که در نزدیکی سردیکاي قدیم ) 482(یایی ـ شاید اسالو ـ زاده شده بود خانوادة پست دهقانی ایلیر

. عمش، یوستینوس او را به قسطنطنیه آورد و وسایل آموزش و پرورش خوبی براي وي فراهم کرد. زیستند می

رگزار خوبی براي یوستینیانوس به عنوان افسر ارتش خود را چندان ممتاز ساخت و مدت نه سال چنان دستیار و کا

  .، این برادرزاده به جاي او به تخت امپراطوري نشست)527(یوستینوس بود که وقتی آن عمو مرد 

تراشید؛ خوش  در این زمان او مردي بود چهل و پنجساله، میان اندام، سرخ روي، و مرغوله موي که ریش خود را می

مانند زاهدان منفرد در اکل . داشت د خود را پنهان میآداب و خندان بود، و تبسمش حجابی بود که در پس آن مقاص

کرد؛ غالباً، گاه تا حد از پا درآمدن،  خورد و بیشتر به خوراکهاي گیاهی اکتفا می و شرب ممسک بود، بسیار کم می

س از آن از فجر تا نیمروز، و پ«خاست و  داري، مانند سایر مواقع، زود از خواب برمی حتی در ایام روزه. گرفت روزه می

کردند که خفته است، به  غالباً وقتی که کارگزارانش گمان می. پرداخت ، به انجام امور کشور می»تا دیرگاه شب

مطالعه مشغول بود؛ اشتیاقی فراوان داشت که، در عین امپراطور بودن، موسیقیدان و معمار، شاعر و حقوقدان، و عالم 

ذهنش همواره فعال بود و در اندیشه . از خرافات زمان خود باور داشت االهی وفیلسوف نیز باشد؛ مع هذا، به بسیاري

جسماً نیرومند یا دلیر نبود؛ در اغتشاشات اوایل سلطنت خود . بر مسائل بزرگ و کوچک به یکسان آمادگی داشت

خوش  شاید این نقص. خواست استعفا کند، و هرگز در جنگهاي متعدد زمان خویش شخصاً وارد میدان نبرد نشد می

مشیهاي سیاسی متفاوت در  شد، و بدین سبب غالباً میان خط مشربی او بود که زود دستخوش تمایالت دوستانش می

پروکوپیوس، که یک جلد از کتابهاي خود را به . ساخت نوسان بود؛ کراراً قضاوت خود را تابع حکم زن خویش می

نامخلص، محیل، ریاکار، دورو، زرنگ، «: کند می شرح معایب یوستینیانوس اختصاص داده است، او را چنین وصف

دست در تظاهر به داشتن یک اعتقاد، و حتی قادر به ریختن اشک به  اي چیره قادر به پنهان کردن خشم، هنرپیشه

دوستی «: دهد پروکوپیوس چنین ادامه می. تواند وصف تواناییهاي یک دیپلومات باشد اما همۀ اینها می» هنگام لزوم؛

بدیهی است گاهی چنین بود؛ اما آمادگی بخشش و » .امان بود، و جداً طرفدار قتل و غارت ان و دشمنی بیسست پیم

یکی از سردارانش به نام پروبوس متهم به هتاکی به او شد و به جرم خیانت تحت محاکمه قرار . نرمخویی نیز داشت

: پاره کرد و این پیام را به پروبوس فرستادگرفت؛ وقتی که گزارش محکمه به یوستینیانوس تقدیم شد، او آن را 

. کرد انتقاد صادقانه را تحمل می» .اي بخشیدم؛ دعا کن خدا هم ترا ببخشاید گناهی را که نسبت به من مرتکب شده«

زیرا افراد طبقات . دسترسترین مرد در جهان بود«ـ ! ـ که بیچاره از بابت مورخ هیچ شانس نداشت» این مستبد«

در عین حال، » .توانستند با او گفتگو کنند نام نه تنها درآمدن به حضورش کامال آزاد بودند، بلکه میفرودست و گم

او نیز، . جالل وتشریفات دربارش را حتی از آنچه در زمان دیوکلتیانوس و قسطنطین سابقه داشت، افزونتر ساخت

اي مشروعیت محروم بود؛ از نظرا صل و نسب مانند ناپلئون، چون جانشین یک تن غاصب بود، با حسرت تمام از مزای

و شخصیت، حیثیتی نداشت؛ نتیجتاً براي جبران این کمبودها هر گاه که در انظار عمومی یا در مقابل سفیران ظاهر 
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اي  کرد این فکر شرقی را که سلطنت ودیعه سعی می. داد اي باشکوه براي خود ترتیب می شد، مراسم و کوکبه می

کرد، و از کسانی که به حضورش  یاد می» مقدس«دهد، از شخص خود و متعلقاتش با عنوان االهی است نضج ب

او به دست بطرك قسطنطنیه  .ببوسندخواست که زانو بزنند و دامن جامۀ ارغوانی یا نوك پوتینش را  رسیدند می می

تاکنون هیچ حکومتی به اندازة حکومت بیزانس . گذاشت و تاجی مرواریدنشان بر سر میتدهین و تاجگذاري کرد، 

مؤثر بود؛ در تاریخ   این سیاست واقعاً. سعی در جلب و حفظ احترام عمومی به وسیلۀ تشریفات باشکوه نداشته است

.وب ابهت خود نبودبیزانس انقالبات زیاد واقع شد، اما بیشتر به صورت کودتاي درباري؛ زیرا دربار مرع

. و نزدیک بود به مرگ وي انجامد) 532(مهمترین شورش در دوران سلطنت یوستینیانوس در اوایل آن واقع شد 

هایی که مردم قسطنطنیه طبق رنگ لباس سوارکاران محبوب خود به آن تقسیم شده بودند ـ  سبزها و آبیها ـ فرقه

هاي پایتخت ناامن شده بود و ثروتمندان مجبور بودند مانند  د؛ کوچهمناقشات خود را به حد نزاع علنی رسانده بودن

سرانجام، دولت به هر دو فرقه حمله کرد و چند تن از . فقیران لباس بپوشند تا در شب از شر چاقوکشان مصون مانند

اي از سناتوران  عدهمحتمال . پس از این حمله، دو فرقه متحداً بر ضد دولت قیام کردند. رهبران آنها را دستگیر ساخت

مردم به زندانها ریختند و . نیز به شورشیان پیوستند، و نارضایتی فرودستان آن آشوب را به انقالب تبدیل کرد

زندانیان را آزاد ساختند؛ پاسبانان و مأموران دولتی کشته شدند؛ آتشسوزیهایی آغاز شد که کلیساي سانتاسوفیا و 

. ، و همین کلمه نامی براي آن انقالب شد)پیروزي! (زد نیکا جمعیت فریاد می. قسمتی از قصر امپراطور را بسوخت

شورشیان که مست موفقیت بودند تقاضاي اخراج دو تن از اعضاي منفور و شاید جابر شوراي یوستینیانوس را کردند 

وخ را به نام هوپاتیوس حال، شورشیان، که گستاختر شده بودند، فردي از طبقۀ شی. ، و او با تقاضاي آنان موافقت کرد

رغم الحاح زنش؛ پذیرفت و در میان احساسات پرشور و مردم رفت  تحریض کردند که تاج و تخت را بپذیرد، و او، علی

در آن هنگام یوستینیانوس در کاخ خود مخفی شده بود و در . که جایگاه امپراطور را در میدان مسابقه اشغال کند

بلیزاریوس، . را از این کار بازداشت و از او خواست که با تمام قوا دست به مقاومت بزند فکر فرار بود؛ ملکه تئودورا او

اي از سربازان گوت را گردآورد، آنها را به هیپودروم  وي عده. فرمانده ارتش، مأموریت یافت شورشیان را منکوب کند

و به مأموران خود دستور داد که او را در  برد، سی هزار تن از مردم حاضر در آنجا را کشت، هوپاتیوس را دستگیر کرد

گر را  یوستینیانوس صاحبمنصبان اخراج شدة خود را به مقامهایشان بازگرداند، سناتوران دسیسه. زندان بکشند

در سی سال بعد، یوستینیانوس از خطر مصون . بخشود، و دارایی مصادر شدة هوپاتیوس را به فرزندانش بازپس داد

  .داشت ز یک نفر هیچ کس او را دوست نمیبود، اما ظاهراً ج

II  - تئودورا  

اي  مجسمه«: دهد پروکوپیوس دریکی از کتابهاي خود به نام ساختمانها شرح مجسمۀ زن یوستینیانوس را می

رسد؛ زیرا وصف جمال او با کلمات، یا مجسم ساختن آن با تندیس،  زیباست، اما هنوز به گرد زیبایی خود ملکه نمی

هایش، به استثناي یکی، جز به  این بزرگترین مورخ بیزانسی در تمام نوشته» .ک فرد انسانی خارج استاز عهدة ی

تاریخ (اما، در کتابی که در زمان حیات خود منتشر نساخت و بنابراین آنکدوتا . کند ستایش از تئودورا یاد نمی

گوید که حقیقت آن به مدت  اي می ضحانهنام گرفت، از زندگی پیش از ازدواج ملکه چنان داستان مفت) محرمانه

اي است از بدجنسی آشکار که صرفاً با این هدف  وجیزه» تاریخ محرمانه«این . سیزده قرن مورد بحث بوده است

چون . نوشته شده است که شهرت پس از مرگ یوستینیانوس، تئودورا، و بلیزاریوس را تیره و مخدوش کند

وران است، و در سایر آثارش ظاهراً دقیق و منصف است، ممکن نیست که پروکوپیوس حجت عمدة ما براي آن د
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اي از طرف یک درباري  توان آن را تالفی خشمگینانه آنکدوتا را اثري مطلقاً جعلی و ساختگی قلمداد کرد؛ فقط می

نکرده شناخت و به هیچ نحو دیگري نیز وي را مذمت  یوحناي افسوسی، که ملکه را خوب می. نومید شده دانست

جز این، شاهد دیگري در سایر آثار مورخان آن زمان در تأیید . خواند می» تئودوراي روسپی«است، او را بسادگی 

کردند،  بسیاري از عالمان االهی آن زمان بدعتهاي او را تقبیح می. اتهامات وارد از طرف پروکوپیوس در دست نیست

آورد ـ که در صورت واقعیت داشتن فساد اخالقی وي، این  میان نمیاما هیچ یک از آنان ذکري از فساد اخالقی او به 

توان چنین استنباط کرد که  از آنچه گفته شد می. نکته را باید سخاوتی باورنکردنی از سوي این عالمان االهی دانست

که است پایان تئودورا زندگی زناشویی خود را چنانکه شایستۀ یک بانوست آغاز نکرد، اما آن طور که زیبندة یک مل

دهد که او دختر یک خرس باز بود، میان بازیگران سیرك بار آمد، هنرپیشه و  پروکوپیوس به ما اطمینان می .داد

فاحشه شد، با اطوار شهوانی خود مردم قسطنطنیه را به هیجان و نشاط آورد، چندین بار با موفقیت سقط جنین 

شوقۀ یک مرد سوري، به نام هکبولوس شد، معشوقش او را رها کرد، و کرد، اما یک طفل نامشروع نیز به دنیا آورد؛ مع

پس از آن، به عنوان زنی بینوا ولی عفیف که معاش خود را از پشمریسی . او مدتی در اسکندریه از نظرها ناپدید بود

ه، سپس زن، یوستینیانوس عاشق او شد و وي را معشوق. اش در قسطنطنیه پیدا شد کرد، دوباره سر و کله تحصیل می

ما اکنون نتوانیم گفت که این مقدمه تا چه حد مقرون به حقیقت است؛ اما اگر چنین . وسرانجام ملکۀ خویش ساخت

یوستینیانوس . اي خاطر یک امپراطور را مشوش نساخت، ذهن ما را هم نباید چندان به خود مشغول سازد سابقه

گذاري کرد؛ و تئودورا نیز در کنار او تاج بر سر نهاد؛ و اندکی پس از ازدواج خود در کلیساي سانتاسوفیا تاج

  . »حتی یک کشیش هم از این امر آزرده نشد«گوید  پروکوپیوس می

قدر مسلم این است که تئودورا ـ قبال هر چه بود ـ پس از ازدواج با امپراطور، بانوي عفیفی شد که در عصمتش هیچ 

شد، و بعضاً براي نیل به  گاه تسلیم خویی تحکم آمیز می در کسب پول و قدرت حریص بود،. کس شک نداشت

کرد،  خوابید، در غذا و شراب افراط می بسیار می. چید مقاصدي که خالف نیات یوستینیانوس بود دوز و کلک می

گذراند؛ مع  داشت، بسیاري از ماههاي سال را در کاخهاي خود در کرانۀ دریا می تجمل و جواهر و جالل را دوست می

هاي خود فیلسوفانه تحمل  ذا، یوستینیانوس همواره در عشق ورزي به او ثابت قدم بود و مداخالت وي را در نقشهه

وي، از سر عشق همسري، قدرتی از لحاظ نظري برابر با قدرت خویش به تئودورا اعطا کرده بود، و حال . کرد می

تئودورا عمال در سیاست و امور مربوط به . اشته باشدجوید شکایتی د توانست از اینکه وي از این قدرت بهره می نمی

گاه فرمانهاي . ساخت پرداخت، و دشمنان خود را معزول می کرد، به عزل و نصب پاپها و بطرکها می کلیسا دخالت می

ی نسبت پروکوپیوس او را به بیرحم. کرد؛ درایتش تقریباً با قدرتش برابر بود شوهر خود را، غالباً به نفع کشور، لغو می

کرد، و حتی چند قتل هم به وي  هاي زیرزمینی زندانی می گوید که آنها را در دخمه سازد و می به مخالفان متهم می

شدند ـ همان  آنکه نشانی از آنان به جاي ماند، ناپدید می رنجاندند، بی دهد، مردانی که وي را سخت می نسبت می

بطرك آنتمیوس را، که به . اما وي از رحم نیز بهره داشت. م استگونه که در اخالقیات سیاسی زمان ما نیز مرسو

شاید در برابر . خاطر بدعت از طرف امپراطور نفی بلد شده بود، دو سال در عمارت مسکونی خود پنهان ساخت

. زیبا براي روسپیان تائب ساخت» دیرتوبه«زناکاري زن بلیزاریوس خیلی با گذشت بود، اما براي حفظ موازنه یک 

آمدند، خود را  هاي زندگی رهبانی به جان می شدند و، چون از مضیقه برخی از این روسپیان از توبۀ خود پشیمان می

نمود، همسران خوبی  مثل یک مادر بزرگ در ازدواج دوستان خود ابراز عالقه می. کردند از پنجره به بیرون پرتاب می

رفت، در  همان گونه که از او انتظار می. داد قی در دربار خود قرار میکرد، و گاه ازدواج را شرط تر براي آنها انتخاب می

. زمان پیري جداً حافظ اخالق عمومی شده بود
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کوشید  یوستینیانوس می. پرداخت مند شد، و دربارة ماهیت عیسی با شوي خود به بحث می عاقبت به االهیات عالقه

اما تئودورا از طبیعت . اد دین براي یگانگی امپراطوري الزم بودکلیساهاي شرق و غرب را متحد کند؛ به عقیدة او اتح

فهمید، هر چند که به شخصیت سه گانۀ خدا ایرادي نداشت، مذهب وحدت طبیعت را  دوگانۀ عیسی چیزي نمی

پنداشت که ثروت و قدرت امپراطوري  می. اختیار کرد، و اعتقاد داشت که در این مورد شرق نباید تسلیم غرب شود

استانهاي مستغنی آسیا، سوریه، و مصر نهفته است، نه در ایاالت غربی که بر اثر بربریت و جنگ رو به ویرانی در 

او تعصب یوستینیانوس را نبست به اصالت آیین تعدیل کرد، بدعتگذاران را مورد حمایت قرار داد، با . نهاده است

ار مذهب وحدت طبیعت را در شرق مخفیانه تشویق حکومت پاپ به مبارزه پرداخت، اقامۀ یک کلیساي مستقل طرفد

  .کرد، و در این موارد به نحوي پیگیر با امپراطور و پاپ به معارضه پرداخت

III  - بلیزاریوس  

تمایل شدید یوستینیانوس براي وحدت قابل اغماض است؛ این وسوسۀ ابدي فیلسوفان و دولتمردان است، و 

بازگرفتن افریقا از واندالها، ایتالیا از اوستروگوتها، . از جنگ تمام شده استیکرنگسازي گاه به بهایی حتی سنگینتر 

اسپانیا از ویزیگوتها، گل از فرانکها، و بریتانیا از ساکسونها؛ پس راندن بربریت به مغاکهاي آن و بازگرداندن تمدن روم 

وستان از فرات تا دیوار هادریانوس به به رواج و وسعت پیشین آن؛ و انتشار مجدد قانون رومی در سراسر جهان سفیدپ

گان را به یکسان  اي نبود، هر چند که در نهایت امر، هم نجات دهندگان و هم نجات یافته هیچ وجه جاه طلبی رذیالنه

براي دستیابی به این اهداف عالی، یوستینیانوس بر مبناي مناسبات پاپی به شقاق کلیساهاي شرقی . فرسوده ساخت

پرورانید که پیروان آریانیسم، پیروان مذهب وحدت طبیعت، و سایر  داد، و این رؤیا را در سر میو غربی پایان 

از زمان قسطنطین تا آن دوران هیچ فکر اروپایی به این وسعت . بدعتگذاران را در یک حظیرة بزرگ روحانی گردآورد

.نیندیشیده بود

اتباعش مایل به شرکت در . کرد ت وسایل آن را دشوار میوجود سرداران الیق کار یوستینیانوس را آسان و محدودی

پوند طالیی را که پیشینیان یوستینوس  320,000بزودي . جنگهاي او نبودند و قدرت پرداخت مخارج آن را نداشتند

در خزانه باقی گذاشته بودند به مصرف رساند؛ پس از آن مجبور شد مالیاتهایی وضع کند که شارمندان را ناراضی 

خدمت نظامی همگانی یک قرن . انداخت جوییهایی بزند که سردارانش را به زحمت می ساخت، و دست به صرفه می

این . شد پیش بر افتاده بود؛ حال ارتش امپراطوري تقریباً بالکل از مزدوران بربر صد طایفه و ناحیۀ مختلف تشکیل می

فکر کسب ثروت و هتک ناموس بودند؛ گهگاه در  گذشت، و همواره در سربازان مزدور زندگیشان از راه غارت می

. دادند داشتند یا، با درنگ کردن براي چپاول، پیروزي به دست آمده را به باد می بحبوحۀ جنگ سر به عصیان برمی

  .تنها عامل وحدت و انگیزة خدمت در این ارتش مواجب مرتب و فرماندهان الیق بود

ساللۀ دهقانی ایلیریایی بود؛ و زندگی او یادآور زندگی امپراطوري بالکان ـ  بلیزاریوس نیز مانند یوستینیانوس از یک

از زمان قیصر تا آن هنگام . آورلیانوس، پروبوس، دیوکلتیانوس ـ بود که امپراطوري را در قرن سوم نجات داده بودند

ده بود؛ و کمتر فرماندهی هیچ سرداري با چنین منابع محدود مالی و انسانی به چنان پیروزیهاي بسیار نایل نیام

ممکن بود از حیث فنون ستراتژي و تاکتیک، و از جهت محبوبیت نزد سربازان خود و شفقت نسبت به دشمنان 

شاید این نکته ارزش یادآوري را داشته باشد که بزرگترین سرداران ـ اسکندر کبیر، قیصر، . خویش، به پاي او برسد

در بلیزاریوس، مانند آن . لئون ـ رأفت را یک وسیلۀ جنگی نیرومند یافته بودندالدین ایوبی، و ناپ بلیزاریوس، صالح
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سرداران بزرگ دیگر، حساسیت و رقتی وجود داشت که بالفاصله پس از اتمام هر نبرد خونین وي را از جلد سربازي 

ورزید، بلیزاریوس  میهمان گونه که امپراطور به تئودورا عشق . ساخت اي بدل می آورد و به عاشق پیشه به در می

کرد، و به علل گوناگون وي را در نبردهایش با  پرستید، بیوفاییهاي او را با خشمی توانفرسا تحمل می آنتونینا را می

.برد خود می

سال صلح میان دو امپراطوري،  150پس از . بلیزاریوس نخستین افتخارات خود را در جنگ با ایرانیان به دست آورد

در میان پیروزیهاي . ر سر کنترل راههاي بازرگانی آسیاي مرکزي و هندوستان از سر گرفته شده بودمخاصمۀ دیرین ب

پوند طال به خسرو  11000درخشان، بلیزاریوس ناگهان به قسطنطنیه فرا خوانده شد؛ یوستینیانوس با پرداخت 

. ستاد تا مستملکات روم را پس گیردو آنگاه بلیزاریوس را به افریقا فر) 532(انوشیروان با ایران عقد صلح بست 

مردم آن دیار : یوستینیانوس به این نتیجه رسیده بود که هرگز نخواهد توانست فتوحات پایداري در شرق داشته باشد

اما در غرب ملتهایی بودند که صدها سال بود به حکومت روم خو . با او دشمن بودند و دفاع از مرزها بس مشکل بود

فرمانروایان بربر بدعتگذار خود نفرت داشتند، و یقیناً به همکاري در جنگ و مالیات پرداختن در گرفته بودند، از 

  .گیران پایتخت را ببندد توانست دهان خرده وانگهی، ورود غلۀ اضافی از افریقا می. دادند زمان صلح تن می

ان وي، افریقاي واندال بسیاري در دوران حکومت جانشین). 477(گایسریک پس از سی و نه سال سلطنت مرده بود 

التینی زبان رسمی بود و شاعران به آن زبان اشعاري در وصف شاهان . از رسوم و آداب رومی را از سر گفته بود

هاي یونانی از نو به معرض  تماشاخانۀ رومی کارتاژ دوباره به کار آغاز کرده بود و نمایشنامه. سرودند فراموش شده می

پروکوپیوس . شد ثار باستانی و هنري مورد احترام بود و عمارتهاي نوین باشکوه ساخته میآ. آمدند اجرا درمی

دادند، اما بیشترشان  هایی از بربریت بروز می کند که گهگاه نشانه فرمانروایان آن دیار را نیکمردان متمدنی وصف می

  . پیمودند ه انحطاط میهنر جنگ را رها کرده بودند و با فراغت خاطر زیر انوار طالیی خورشید را

پانصد کشتی باري و نود و دو ناو جنگی، که در بوسفور گردآمده بودند، پس از دریافت اوامر امپراطور و  533در ژوئن 

پروکوپیوس در میان همراهان بلیزاریوس بود و شرحی هیجان انگیز . برکات بطرك، به سوي کارتاژ شراع کشیدند

زاریوس تنها با پنج هزار سوار در خاك افریقا پیاده شد، و از موانع دفاعی کارتاژ، که بلی. نوشت» جنگ واندال«دربارة 

یوستینیانوس وي را . با شتاب برقرار شده بود، بسرعت گذشت و ظرف چند ماه قدرت واندالها را در هم شکست

ومی تاخته بودند پیروز شود؛ ها سرازیر شده و بر پادگان ر شتابان به قسطنطنیه فراخواند تا بر مورهایی که از تپه

بلیزاریوس بسرعت بازگشت و درست سربزنگاه رسید تا شورشی را که در میان سپاهیان به راه افتاده بود برافکند و 

  .افریقاي کارتاژي از آن زمان تا ورود اعراب در تصرف بیزانس باقی ماند. آنان را به پیروزي رهنمون شود

حین حملۀ بلیزاریوس به افریقا اتحادي با اوستورگوتها ترتیب داده بود؛ حال، وي  دیپلوماسی محیالنۀ یوستینیانوس

. فرانکها را اغوا کرد تا با او پیمان اتحاد بندند و به بلیزاریوس فرمان داد تا ایتالیاي اوستروگوت را تسخیر کند

از دریا گذشت و به  536در . گرفت بلیزاریوس تونس را پایگاه خود قرار داد و از آنجا بدون اشکال زیاد سیسیل را

اي از سربازانش را به طور خزیده از آبراهۀ شهر به درون  ایتالیا حمله برد و ناپل را تسخیر کرد ـ بدین ترتیب که عده

نیروهاي اوستروگوتها ناآزموده و پراکنده بودند، مردم رم مقدم بلیزاریوس را به منزلۀ ناجی خود گرامی . آن نفوذ داد

تئوداهاد دستور داد . د، روحانیان وي را به سبب اعتقاد او به تثلیث خوشامد گفتند، و او بالمانع وارد رم شدداشتن

ویتیگیس . آماالسونتا را کشتند، اوستروگوتها تئوداهاد را خلع کردند و به جاي او ویتیگیس را به شاهی برگزیدند
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رومیان، که مجبور شده بودند . اریوس را در رم محاصره کردارتشی مرکب از صد و پنجاه هزار سرباز گردآورد و بلیز

جویی در غذا و آب زنند و استحمام روزانه را ترك کنند، بناي شکوه علیه بلیزاریوس، که بیش از پنج  دست به صرفه

ز یک بلیزاریوس با مهارت و شجاعت از شهر دفاع کرد، و ویتیگیس پس ا. هزار مرد مسلح در اختیار نداشت، گذاشتند

بلیزاریوس مدت سه سال مصرانه از یوستینیانوس تقاضاي اعزام نیروهاي کمکی کرد؛ . سال کوشش به راونا بازگشت

اوستروگوتهایی که در راونا . این نیروها فرستاده شدند، اما تحت فرماندهی سردارانی که خصم بلیزاریوس بودند

بلیزاریوس . شدند، به شرط آنکه بلیزاریوس شاهشان بشودمحاصره شده و به گرسنگی افتاده بودند حاضر به تسلیم 

).540(و به یوستینیانوس تقدیم کرد   ظاهراً با این پیشنهاد موافقت نمود، شهر را گرفت،

بلیزاریوس با غنیمتهاي جنگی پاداش خوبی . امپراطور، در عین سپاسگزاري از بلیزاریوس، نسبت به او ظنین شد

بود، و وفاداري بیش از حد شخصی سپاهیان را به خود جلب کرده بود، وانگهی پیشنهاد  براي خویشتن فراهم آورده

پادشاهی هم به او کرده بودند؛ آیا ممکن نبود آرزوي گرفتن تاج و تخت را از برادرزادة یک تن غاصب در سر 

مردم «: گوید روکوپیوس میپ. بپروراند؟ یوستینیانوس او را فرا خواند و با ناراحتی جالل موکب او را مشاهده کرد

زیرا همواره شماري بسیار از  …. شدند بیزانس هر روز از دیدار بلیزاریوس هنگام بیرون آمدنش از خانه خرسند می

هاي سیار پرجمعیت روزهاي جشن  واندالها، گوتها، و مورها از پیش و پس او روان بودند و موکب او به دسته

اما رفتارش چنان خاضعانه و آدابش چنان . شت و بلندباال و خوش اندام بودبه عالوه هیئتی زیبا دا. مانست می

فرماندهی که به جاي او در ایتالیا منصوب » .نمایاند اشتهار می مهرانگیز بود که او را همچون مردي بس بینوا و بی

روگوتها را براي خود شدند در انضباط سپاهیان خود اهمال ورزیدند، به نزاع با یکدیگر پرداختند، و تحقیر اوست

توتیال از بربرهاي . فردي پرکار و درست پندار و رشید از گوتها به پادشاهی مردم شکست خورده انتخاب شد. خریدند

، تیبور را تصرف کرد، و )543(بیخانمانی که در ایتالیا سرگردان بودند سربازانی پاکباخته فراهم کرد، ناپل را گرفت 

همگان را با رحم و ایمان خود به شگفت انداخت؛ با اسیران چنان خوب رفتار کرد که به زیر . رم را به محاصره درآورد

هایی را که در ازاي قبول تسلیم از سوي مردم ناپل داده بود چنان شرافتمندانه عملی کرد که  پرچمش درآمدند؛ وعده

زنان برخی از سناتوران به دست او . همه با شگفتی از خود می پرسیدند آیا بربر کدام است و یونانی متمدن کدام

یکی از سربازان خود را به جرم هتک . افتادند؛ وي با آنان رفتاري محترمانه و جوانمردانه کرد و همه را آزاد ساخت

اي  بربرهایی که در خدمت امپراطور بودند، چنین رفتار پسندیده. ناموس یک دوشیزة رومی به مرگ محکوم ساخت

رسید، چندان در تاراج کشور افراط  شان از جانب یوستینیانوس مشرف به ورشکستگی نمینداشتند؛ چون مواجب

. کردند کردند که مردم با حسرت از نظم و عدالت زمان تئودوریک یاد می

او پس از رسیدن به ایتالیا تنها از میان صفوف ارتش توتیال راه سپرد . به بلیزاریوس امر شد که به نجات ایتالیا بشتابد

اش را باخته بود؛ افسرانش بزدالنی  بسیار دیر رسیده بود؛ پادگان یونانی روحیه. به رم محاصره شده وارد گردید و

رسید، وارد پایتخت  هاي شهر را گشودند و ارتش توتیال، که تعداد افرادش به ده هزار می ناالیق بودند؛ خائنان دروازه

توتیال فرستاد و از او خواست که آن شهر تاریخی را ویران نکند؛  بلیزاریوس، ضمن عقبنشینی، پیامی به). 546(شد 

مواجب و گرسنۀ خود اجازة چاپیدن را داد، اما مردم را از آزار مصون داشت و زنان را از حرارت  توتیال به سپاهیان بی

محاصره درآورد؛ در ولی مرتکب اشتباهی شد، و آن اینکه رم را ترك گفت تا راونا را به . شهوانی سربازان حفظ کرد

غیاب او بلیزاریوس شهر را دوباره گشود، و وقتی توتیال بازگشت، دومین محاصرة شهر از طرف او در برابر آن یونانی 

پنداشت، به ایران اعالن جنگ داد و  یوستینیانوس، که غرب را تسخیر شده می. هوشمند به موفقیت نینجامید

و در پی آن سیسیل و کرس و ساردنی و تقریباً ) 549( بار دیگر رم را گرفت توتیال. بلیزاریوس را به شرق فرا خواند
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سرانجام، یوستینیانوس به نارسس، سردار خصی خود، مبلغی هنگفت پول داد . تمام شبه جزیرة ایتالیا را تسخیر کرد

د را با مهارت و سرعت نارسس مأموریت خو. و مأمورش ساخت تا ارتشی فراهم آورد و گوتها را از ایتالیا بیرون کند

انجام داد؛ توتیال شکست خورد و در حین فرار کشته شد؛ بقیۀ گوتها اجازه یافتند ایتالیا را با آسودگی ترك کنند، 

  ).553(پس از هجده سال خاتمه یافت » جنگ گوتیک«و

، و سه بار محاصره و دچار در طی این سالها رم پنج بار تسخیر. این سالها ویرانی ایتالیا را دیگر به حد کمال رساند

رسید، به چهل هزار تن تقلیل یافت، که از این عده نیز نیمی  قحط و غارت شد؛ نفوسش، که زمانی به یک میلیون می

صدها . میالن منهدم شد و تمام مردمش کشته شدند. کردند بینوایانی بودند که با صدقات دستگاه پاپ گذران می

مناطقی که سابقاً زیر کشت بود . ۀ فرمانروایان و غارتگریهاي سپاهیان غرق فالکت شدشهر و ده بر اثر توقعات ظالمان

متروك ماند، و ذخیرة غذایی تحلیل رفت؛ گویند که در آن هجده سال تنها در پیکنوم پنج هزار تن از گرسنگی 

ارت شهرها کشته شدند، یا زیرا بسیاري از اصلمندان در میدان نبرد یا در اثناي غ  اشرافیت از میان رفت،. مردند

 579داد؛ پس از سال  گریختند، و تعداد باقیمانده چندان اندك بود که تعدادشان کفاف ادامۀ حیات سناي رم را نمی

. رود دیگر ذکري از آن مجلس نمی

یی وسیعی هایی که تئودوریک مرمت کرده بود خراب و متروك شدند، و در نتیجه کامپانیا دوباره مرداب ماالریا آبراهه

ها متکی بودند، رو به ویرانی نهادند و بالاستفاده  حمامهاي باشکوه، که به این آبراهه. شد که تا زمان ما باقی بود

صدها مجسمه، که از غارت آالریک و گایسریک مصون مانده بودند، در ایام محاصره شکسته شدند و یا ذوب . ماندند

هایی که به جا مانده بود  حال دیگر تنها خرابه. ی مورد استفاده قرار گیرندگردیدند تا براي تهیۀ گلوله و ادوات جنگ

توانست بر  امپراطور شرق اینک براي مدت کوتاهی می. گواه عظمت باستانی رم به عنوان پایتخت نیمی از جهان بود

سانس نتوانست از عوارض این رم دیگر تا دوران رن. چنین ایتالیایی فرمان راند؛ اما این پیروزیی گزاف و میان تهی بود

  .فتح به طور کامل رهایی یابد

IV  - قانون نامۀ یوستینیانوس  

یک قرن از . تاریخ بحق جنگهاي یوستینیانوس را به فراموشی سپرده است، و او را تنها به خاطر قوانینش به یاد دارد

ت شرایط متغیر مهجور شده بود، و تاریخ انتشار قانون نامۀ تئودوسیوسی گذشته بود؛ بسیاري از مقررات آن تح

کرد؛ و تضادهاي فراوانی که در قانونها وجود داشت  قانونهاي بسیاري وضع شده بود که مدونات موجود را مغشوش می

نفوذ مسیحیت قانونگذاري و تفسیر قوانین را به مالیمت بیشتر سوق . مانعی در راه انجام وظیفۀ مجریان و محاکم بود

دادند معارض بود، و بسیاري از  مدنی رم غالباً با قانونهاي مللی که واحدهاي امپراطوري را تشکیل می قوانین. داده بود

مجموعۀ وسیع قوانین رومی به جاي آنکه قانون . مقررات گذشته با سنن هلنیستی امپراطوري شرق توافقی نداشت

  .ه بوداي بخردانه باشد، تبدیل به انبوه قوانین تجربی و پر طنطنه شد نامه

یوستینیانوس با آن شور وحدتجوییش از این آشفتگی بیزار بود، همان طور که پاشیده شدن امپراطوري آزارش 

فعالترین و . بندي، تصفیه، و اصالح کنند ، ده تن از حقوقدانان را مأمور ساخت تا قوانین را دسته528وي در . داد می

ستانی و مظنون بودن به الحاد، تا هنگام  د که، با وجود رشوهمتنفذترین عضو این هیئت تریبونیانوس دادستان بو

نخستین قسمت کار با . مرگ الهامبخش و مشاور و مجري اصلی طرحهاي موبوط به قانونگذاري یوستینیانوس بود
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این . انتشار یافت» قانون نامه«تحت عنوان کودکس کونستیتوتیونوم یا  529شتابی ناروا انجام گرفت و در سال 

اعتبار  وعه، قانون امپراطوري اعالم شد و تمام قوانین سابق، جز آنهایی که دوباره در این قانون نامه آمده بود، بیمجم

  :مقدمۀ آن شامل این شرح جالب بود. گشت

حشمت امپراطوري باید مجهز به قوانین، و جالل آن متکی به اسلحه : به جوانانی که مایل به تحصیل حقوق هستند

ومت خوب در صلح و جنگ میسر گردد؛ و فرمانروا بتواند همان قدر که در برابر دشمنان پیروزمند جلوه باشد، تا حک

  . گر سازد کند، خود را پاسدار دقیق عدالت نیز جلوه می

آراي «یا  رسپونسومهاهیئت قانونگذاري آنگاه به دومین قسمت مأموریت خود پرداخت، یعنی آن دسته از 

حاصل این کار در . بزرگ رم را که هنوز به آن حد معتبر بود که داراي قوت قانونی شمرده شود گرد آورد» حقوقدانان

منتشر شد؛ آرایی که در این مجموعه آورده شده بود، و ) خالصۀ قوانین(تحت عنوان دیگستا یا پاندکتاي  533سال 

آنها به عمل آمده بود، از آن پس براي تمام قضات واجب الرعایه بود؛ و سایر آرا بتمامی از اعتبار تفسیراتی که از 

آنچه از آنها باقی است مبین این . هاي قدیمیتر رسپونسا دیگر استنساخ نشدند و غالباً از بین رفتند مجموعه. افتاد می

حال آزادي را حذف، و با حیله گري ناجوانمردانه  است که تدوین کنندگان قوانین یوستینیانوس عقاید مساعد به

.بعضی از احکام قانونگذاران قدیم را براي توافق با حکومت مطلقه تحریف کردند

را براي » قانون نامه«هنگامی که این کار بزرگ در جریان بود، تریبونیانوس و دو دستیار او، چون تمامی مجموعۀ 

). 533(راهنماي رسمی از قانون مدنی به نام اینستیتوتیونس منتشر کردند دانشجویان سنگین یافتند، یک کتابچۀ 

این کتابچه در اساس چیزي جز همان تفسیرات گایوس نبود که حک و اصالحی در آن به عمل آمده بود و با 

طور گایوس در قرن دوم با مهارت قابل ستایشی قانون مدنی زمان خود را به . (مقتضیات زمان وفق داده شده بود

، تریبونیانوس و چهار 534در . کرد در همین ضمن یوستینیانوس قوانین جدیدي منتشر می.) روشن خالصه کرده بود

وارد کردند؛ نسخۀ قبلی از اعتبار افتاد و براي » قانون نامه«اي از  دستیارش این قوانین را در نسخۀ تجدیدنظرشده

قانونهاي دیگري که در زمان او تدوین شده بود تحت عنوان . پس از مرگ یوستینیانوس. ضبط در تاریخ باقی نماند

هاي قبلی به زبان التین بود، ولی نسخۀ جدید به یونانی  نسخه. منتشر شد) قوانین جدید(نووالي کونستیتوتیونس 

. ه شدانتشار یافت، بدین ترتیب نقطۀ ختامی بر حیات زبان التینی به عنوان زبان قانون در امپراطوري بیزانس نهاد

شوند، و متسامحاً با  نامیده می) مجموعۀ قوانین مدنی(ها روي هم کورپوس یوریس کیویلیس  همۀ این مجموعه

  .شود از آنها یاد می» قانون نامۀ یوستینیانوس«عنوان 

تداي در اب. آورد این قانون نامه، مانند قانون نامۀ تئودوسیوسی، اعتقادات مسیحیت اصیل آیین را جزو قوانین در می

این . گرفتند شد، و نسطوریوس، ائوتوخس، و آپولیناریس مورد لعن و تکفیر قرار می آن از اصل تثلیث طرفداري می

اما . داد تا به اقتدار آن گردن نهند کرد و به تمام فرق مسیحی فرمان می قانون نامه اولویت کلیساي رم را تصدیق می

تمام قوانین کلیسایی، مانند قانونهاي مدنی، باید از ناحیۀ : داشت م میدر فصول بعد سلطۀ امپراطور را بر کلیسا اعال

ها، و راهبان وضع شده  در ادامۀ این قانون نامه مقرراتی براي بطرکان، اسقفان، رؤساي صومعه. سلطنت صادر شوند

ازاتهایی ویژه تعیین شده رفتند مج ها یا میدانهاي مسابقه می کردند یا به تماشاخانه بود،و براي کشیشانی که قمار می

مجازات مانویان یا بدعتگذارانی که توبۀ خویش شکسته بودند مرگ بود، و مجازات دوناتیان، پیروان مذهب . بود

وحدت طبیعت، و سایر بدعتگذاران مصادرة اموال، محرومیت از خرید و فروش، محرومیت از ارث بردن یا به میراث 
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ینان از تصدي مشاغل دولتی محروم بودند، حق اجتماع و گردهمایی نداشتند، گذاردن اموال خود طبق وصیت بود؛ ا

مقررات مالیمتري به . توانستند مسیحیان ارتدوکس را به اتهام بدهکاري تحت تعقیب قرار دهند و از نظر قانونی نمی

قانون به وسیلۀ عمال دولت  داد که از زندانها بازدید کنند و از زندانیان در برابر سوء استفاده از اسقفان اجازه می

.حمایت کنند

بردگان آزاد شده دیگر حکم یک طبقۀ . کرد این قانون نامه تمایزات جدیدي جایگزین تمایزات طبقاتی پیشین می

توانستند به  شدند و حتی می مند می جداگانه را نداشتند و، بالفاصله پس از آزاد شدن، از تمام مزایاي مردان آزاد بهره

، و )افراد شریف و وضیع(» هونستیورس«: شدند مردان آزاد به دو طبقه تقسیم می. و امپراطوري نیز برسندسناتوري 

تکوین یافته بود توسط این » هونستیورس«سلسله مراتبی که از زمان دیوکلتیانوس در میان ). عوام(» هومیلیورس«

نها، ایلوسترها، سپکتابیلها، کالریسیمها، و گلوریوسها؛ پاتریسی: این سلسله عبارت بود از. قانون نامه تأیید و تثبیت شد

  .در این قانون رومی عناصر شرقی بسیاري وجود داشت

مجازات هتک ناموس یک . در قوانین مربوط به بردگی این قانون نامه نفوذ فلسفۀ رواقی یا مسیحی مشهود است

توانست با زنی آزاد ازدواج  موافقت موالیش می برده در صورت. کنیز، مانند تجاوز به عصمت یک زن آزاد، مرگ بود

کرد؛ اما قانون او به بردگی فروختن طفل  یوستینیانوس نیز مانند کلیسا آزاد ساختن بردگان را تشویق می. کند

برخی از مواد قانون نامه به سرفداري جنبۀ قانونی . دانست نوزادي را که والدینش از فرط فقر مستأصل بودند مجاز می

مرد آزادي که به مدت سی سال قطعه زمینی را کاشته بود موظف . کرد اد و زمینه را براي فئودالیسم مهیا مید می

بود که با اعقاب خود براي همیشه در آن زمین زیست کند؛ توجیه این مادة قانونی جلوگیري از لم یزرع ماندن اراضی 

آمد، نظیر یک بردة فراري،  ش در صنف کشیشان در میموافقت ارباب کرد، یا بی رعیتی که فرار می. کشاورزي بود

  .توانست مورد ادعاي مجدد اربابش قرار گیرد می

تحت قیمومیت بودن مادام العمري او درقرن چهارم از میان . وضع زن تا حدي به وسیلۀ این قانون نامه اصالح شد

توانست به کسی ارث برسد منسوخ شده  اي که به موجب آن فقط از طریق مردان چیزي می رفته بود، و اصل کهنه

یوستینیانوس کوشید تا به . شد، در این اصالحات سهم بزرگی داشت مند می بود؛ کلیسا، که غالباً از ارثیۀ زنان بهره

خواست رهبانیت  نظریات کلیسا دربارة طالق اعتبار اجرایی بدهد، و طالق را، جز در صورتی که یکی از طرفین می

اما این ممنوعیت با رسوم و قوانین موجود بسیار منافات داشت؛ و عدة زیادي از افراد طبقات . کرد پیشه کند، ممنوع

امپراطور، در قانونهاي بعدي که در . مختلف اعتراض کردند که این ماده موجب ازدیاد موارد زهر خوراندن خواهد شد

در  1453ظر گرفت؛ این قانون با چند وقفه تا هاي متنوعی براي طالق در ن این مورد وضع کرد، سخاوتمندانه زمینه

کیفرهایی که توسط آوگوستوس براي تجرد و بچه نیاوردن برقرار شده بود در این قانون . امپراطوري بیزانس متبع بود

قسطنطین براي زنا مجازات مرگ قایل شده بود، هر چند که ندرتاً این مجازات را به مرحلۀ عمل در . نامه ملغا شد

د؛ یوستینیانوس مجازات اعدام را در مورد مردان زناکار همچنان حفظ کرد، اما مجازات زنان زانیه را به می آور

شوهر در صورتی حق داشت فاسق زن خود را بکشد که پس از فرستادن سه . محکومیت به اعتکاف در دیر تقلیل داد

مجازاتهاي سختی نیز . دید اي می یا در میخانهاخطار استشهادي به زن خود، باز او را با مرد مظنون در خانۀ خویش 

مجازات . شوهر یا بیوه مقرر شده بود، مگر اینکه آن زن، همخوابه یا فاحشه باشد براي رابطۀ جنسی با یک زن بی

شد، یوستینیانوس براي  و مال ضبط شده به زن مورد تجاوز واگذار می. هتک ناموس مرگ و مصادرة اموال بود

داد مرتکبان را پیش از اعدام شکنجه و مثله  نها مجازت مرگ تعیین کرد، بلکه غالباً دستور میهمجنس بازي نه ت
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در این قانونگذاري افراطی علیه انحرافات جنسی، نفوذ مسیحیتی که از گناهان تمدن . کنند و دور شهر بگردانند

.زد آشکار بود میالعمل پیرایشگرانۀ خشونت آمیز دست  دوران شرك به خشم آمده بود و به عکس

امتیاز کهن خویشان صلبی براي تملک دارایی متوفاي بدون . یوستینیانوس در قانون داراییها تغییري قاطع داد

وصیت منسوخ گشت؛ و مقرر شد که اموال چنین شخصی به خویشان بطنی مستقیم او ـ فرزندان، فرزندزادگان، و 

اموال کلیسا ـ اعم از . کرد ت واگذاري آن براي امور خیریه را تشویق میقانون نامه هبۀ اموال یا وصی. غیره ـ داده شود

هاي مالکانه، و رعایا و بردگان ـ انتقال ناپذیر اعالم شد؛ هیچ فرد یا گروه از روحانیان یا  منقول و غیر منقول، بهره

این قانونهاي لئوي اول و  .علمانیان حق بخشیدن، فروختن، یا واگذاري وصیتی هیچ یک از متعلقات کلیسا را نداشت

آنتمیوس، که با قانون نامه تأیید شد، مبناي ازدیاد ثروت کلیسا قرار گرفت؛ در حالی که داراییهاي دنیوي نسل به 

. کلیسا کوشید ربا را ممنوع سازد، اما توفیق نیافت. گشت تر می شد، اموال کلیسا در طی نسلها انباشته نسل متفرق می

شدند، اما با سپردن ضمانت یا اداي سوگند مبنی بر  ماندند دستگیر می داخت دین خود عاجز میوامدارانی که از پر

  .شدند اینکه در دادگاه حاضر خواهند شد، آزاد می

. زندانی کردن هیچ کس امکان نداشت مگر به حکم رئیس دادگاه؛ و زمان بین دستگیري و محاکمه خیلی محدود بود

عظمت این باسیلیکا را از بزرگی . ند که یوستینیانوس برایشان باسیلیکایی ساختوکالي دعاوي چندان زیاد بود

بایست در حضور رئیس  اي می هر محاکمه. کتاب یا طومار داشت 150.000توان حدس زد که  اش می کتابخانه

ه را به دادگاه شد قضی در صورت تمایل طرفین، می  شد؛ اما، گرفت که از طرف امپراطور تعیین می دادگاهی انجام می

شد؛ وکالي مدافع موظف بودند  در برابر قاضی نهاده می» کتاب مقدس«در هر محاکمه یک جلد . اسقفی احاله کرد

به آن سوگند بخورند که منتهاي کوشش را در دفاع شرافتمندانه از موکالن خود خواهند کرد و اگر قضیه را غیر 

بایست به کتاب مقدس سوگند خورند  داد؛ مدعی و مدعی علیه نیز می شرافتمندانه یافتند، از وکالت استعفا خواهند

توانست در  ناپذیر نبود؛ قاضی می مجازاتها گرچه سخت بود، اما منجز و تخفیف. که در دعواي خود ذیحق هستند

به  رفت، و کمتر حبس به عنوان توقیفی براي محاکمه به کار می. مورد زنان، صغیران، و مستان تخفیف قایل شود

قانون نامۀ یوستینیانوس از این لحاظ که قطع عضو را جزو انواع مجازات قرار داده بود . شد عنوان مجازات تعیین می

کردند، و  محصالن مالیاتی که در ارقام مالیات تزویر می. تر بود از قانونهاي هادریانوس و آنتونینوس پیوس عقب مانده

داشتند، ممکن بود به قطع دست محکوم  حدت طبیعت رونوشت برمیکسانی که از آثار مربوط به آیین مذهب و

بریدن گلو یا بینی کراراً در قانون . شوند، و اساس آن این نظریه بود که اندام مرتکب جرم باید به سزاي بزه خود برسد

ور از قابلیت نامۀ مورد بحث مقرر شده است؛ قانون بیزانس بعداً کور کردن را نیز به آن افزود، مخصوصاً به منظ

مجازات اعدام در مردان آزاد به وسیلۀ سر بریدن، و در مورد بعضی بردگان با . انداختن وارثان یا آرزومندان سلطنت

یک شارمند محکوم . شدند جادوگران و فراریان از خدمت نظام زنده زنده سوزانده می. گرفت مصلوب ساختن انجام می

.مجلس سنا و باالخره به امپراطور استیناف دهد توانست به یک دادگاه عالیتر یا به می

وجه تمایز اساسی این قانون نامه . توان ستود تا جزء جزء قانون نامۀ یوستینیانوس را به صورت یک کل آسانتر می

. هاي پیشین در حمایت جدیتر از اصالت آیین، تاریک اندیشی عمیقتر، و شدت قصاص آن است نسبت به قانون نامه

آن امپراطور . تر بود تا در دورة یوستینیانوس ک رومی تربیت شده، زندگی در عصر آنتونینها متمدنانهاز لحاظ ی

توانست از مسائل مبتال به زمان و محیط خویش بگریزد؛ و در بلندپروازي خویش براي وحدت بخشیدن به همه  نمی

قانون نامۀ . نیز به قانون درآورد چیز، در کنار عدالت و نوعپروري، ناچار خرافات و بربریت عصر خویش را
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رسید هرگز  کارانه بود و براي تمدنی که به نظر می یوستینیانوس، مانند هر چیز دیگر امپراطوري بیزانس، محافظه

این قانون بزودي متبع بودن خود را، جز در قلمروي که هر روز . رفت نخواهد مرد قیدي بس شدید به شمار می

کرد، بر  بدعتگذاران ناسیونالیست شرقی، که این قانون نامه عرصه را برایشان تنگ می. دشد، از دست دا کوچکتر می

مسلمانان آغوش گشودند و در لواي قرآن امکان رشد و شکوفایی بیشتري یافتند تا در زیر لواي قانون نامۀ 

کومت انگلوساکسونها، و ایتالیاي تحت حکومت لومباردها، گل تحت حکومت فرانکها، انگلستان تحت ح. یوستینیانوس

مع هذا، این قانون نامه به مدت چندین . اسپانیاي تحت حکومت ویزیگوتها قوانین یوستینیانوس را نادیده گرفتند

هاي چندین ملت، آزادي  نسل به جماعات مختلف و متفرقی از مردم نظم و امنیت داد و، در طول مرزها و میان کوچه

این قانون نامه تا پایان قانون امپراطوري بیزانس . روز از آن برخوردارند فراهم آوردو مصونیتی بیش از آنچه ملتها ام

باقی ماند؛ و پنج قرن پس از پایان حیاتش در غرب مجدداً از طرف حقوقدانان بولونیا احیا شد، مورد قبول امپراطوران 

  .هاي جدید شدو پاپها قرار گرفت و به منزلۀ چوب بست نظم، وارد ساختار بسیاري از کشور

V  - امپراطور متأله  

تنها کاري که براي امپراطور باقی مانده بود وحدت بخشیدن به اعتقادات، و تبدیل کلیسا به یک دستگاه همگن براي 

احتماال زهد یوستینیانوس از روي اخالص بود و جنبۀ صرفاً سیاسی نداشت؛ خود او، تا آن حد که . فرمانروایی بود

برد، در کتابهاي االهیات غور و  زیست؛ با روزه و دعا به سر می داد، مانند راهبی در کاخ خویش می تئودورا اجازه می

آشکار،  پروکوپیوس، با نوعی همدلی. نمود کرد، و با استادان و بطرکان و پاپان بر سر دقایق ایمان بحث می تفحص می

ر خود سراغ داشته باشد مشکل بتواند از قتل هر کس که حتی اندك جرئتی د«: گوید از قول یک توطئه گر چنین می

نشیند و با اشتیاق تمام، با کشیشان  مردي که همواره بدون نگهبان تا دیر وقت شب می. یوستینیانوس تن زند

اي  تقریباً نخستین استفاده» .کند نباید ترسی برانگیزد کهنسال، طومارهاي مربوط به کتاب مقدس را باز و بررسی می

السلطنگی یوستینوس کرد، پایان دادن به شقاق میان  دار بودن نایب نوس از قدرت خود هنگام عهدهکه یوستینیا

با پذیرفتن نظریۀ پاپ، . امپراطور زنون شدت یافته بود هنوتیکونکلیساهاي شرقی و غربی بود که به واسطۀ 

تالیا در برابر گوتها، و در شرق در برابر پیروان مذهب وحدت طبیعت، از پشتیبانی روحانیان اصیل یوستینیانوس در ای

.آیین برخوردار شد

کرد که مسیح فقط داراي یک ماهیت بوده است، در مصر از حیث شمارة پیروان  این فرقه، که با حدت احتجاج می

اصیل «ن چندان پیشرفت کرده بودند که به نوبۀ خود به در اسکندریه افراد آ. چیزي از فرقۀ کاتولیک کم نداشت

جنگیدند و زنانشان نیز با افکندن  ها با هم می تقسیم شده بودند؛ این دو گروه در کوچه» بدیل آیین«و » آیین

یۀ وقتی که نیروهاي مسلح امپراطور اسقف کاتولیکی را در اسقف. کردند ها از بام خانه در پیکار آنان شرکت می پرتابه

آتاناسیوس مستقر ساختند، جماعت مقتدیان اولین وعظش را با سنگ پاسخ گفتند، اما همه در همان محل به دست 

در حالی که مذهب کاتولیک بر اسقفیۀ اسکندریه تسلط داشت، ارتداد در روستاها . سربازان امپراطوري کشته شدند

گرفتند، و مصر یک قرن پیش از آمدن اعراب از  نادیده می یافت؛ دهقانان اوامر بطرك و فرمانهاي امپراطور را بسط می

  .دست امپراطوري خارج شده بود

تئودورا با یک شماس رومی . در این مورد نیز، مانند موارد دیگر، تئودوراي ثابت قدم بر یوستینیانوس متردد چیره شد

ط که پس از رسیدن به این مقام، امتیازاتی اي چید تا وي را به مقام پاپی برساند، به این شر به نام ویگیلیوس توطئه
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و به ) 537(پاپ سیلوریوس توسط بلیزاریوس از مسند خود در رم برکنار شد . به پیروان مذهب وحدت طبیعت بدهد

امپراطور . جزیرة پالماریا تبعید گشت و در آنجا بزودي از فرط بدرفتاري مرد؛ و ویگیلیوس به فرمان امپراطور پاپ شد

توان برانداخت، کوشید تا با در نظر گرفتن  ا قبول نظر تئودورا، مبنی بر اینکه مذهب وحدت طبیعت را نمیسرانجام ب

ویگیلیوس را به . آرامشان سازد» سه فصل«هاي پیروان آن در سندي از االهیات امپراطوري معروف به  خواسته

یوس با کراهت به این کار تن داد و بالفاصله پس ویگیل. قسطنطنیه احضار کرد و او را واداشت تا آن سند را امضا کند

؛ موافقت خود را پس گرفت، و به فرمان امپراطور به )550(از آن از طرف روحانیان کاتولیک افریقا تکفیر شد 

اي در پروکونسوس تبعید شد؛ بار دیگر موافقت کرد، و رخصت یافت که به رم بازگردد، اما در بین راه  صخره

. رگز هیچ امپراطوري تالشی اینهمه آشکار براي تسلط بر مقام پاپی به خرج نداده بوده). 555(درگذشت 

؛ تقریباً هیچ یک از اسقفان غرب )553(یوستینیانوس مقرر داشت تا یک شوراي جامع در قسطنطنیه تشکیل شود 

را رد کرد، و کلیساهاي در آن شورا حضور نیافتند؛ شورا پیشنهادهاي یوستینیانوس را پذیرفت، کلیساي غربی آنها 

.شرق و غرب شقاق خود را به مدت یک قرن از سر گرفتند

سنگینترین ضربه را بر امپراطور وارد آورد و  548فوت تئودورا در . سرانجام، مرگ بر تمام مشاجرات فایق آمد

و بر اثر بحرانهاي  او در آن زمان شصت و پنج سال داشت و از فرط ریاضت. شجاعت، صراحت، و قدرت او را تباه کرد

مکرر ضعیف شده بود؛ حکومت را به زیردستان واگذاشت، استحکامات دفاعی را که براي ساختنشان بس زحمت 

دهها مصیبت زندگی او را در هفده سال باقیماندة عمرش . کشیده بود رها کرد، و خود را به االهیات مشغول داشت

ل مکرر بود، چندین شهر بر اثر زلزله تقریباً بکلی از صفحۀ زمین محو وقوع زلزله مخصوصاً در این هفده سا. تباه کرد

 559در . ، باز هم طاعون558قحطی، و در  556طاعون آمد، در  542در . شدند، و باز ساختن آنها خزانه را تهی کرد

ناموس زنان و هونهاي کوتریگور از دانوب گذشتند و موئسیا و تراکیا را غارت کردند، هزاران اسیر گرفتند، به 

آوردند پیش سگان انداختند،  دوشیزگان و راهبگان تجاوز کردند، نوزادانی را که زنان اسیر ضمن راهپیمایی به دنیا می

امپراطور هراسان به سرداري که وي را چندین بار از خطر رهانده بود متوسل . و تا باروهاي قسطنطنیه پیش رفتند

مع هذا زره پوشید، سیصد تن از سربازان قدیمی را که با او در ایتالیا جنگیده  بلیزاریوس پیر و ضعیف شده بود،. شد

نیروهاي . هون به میدان شتافت 7000بودند گردآورد، چند صد مرد تعلیم نیافته به سربازي گرفت، و براي مقابله با 

را در جنگل مجاور مخفی  خود را با تدبیر و مهارت مخصوص خویش آرایش داد و دویست تن از بهترین سربازان خود

وقتی که هونها پیش تاختند، این سربازان به جناحین آنها حمله کردند و خود بلیزاریوس در رأس ارتش . ساخت

مردم شهر . بربران، پیش از آنکه حتی یک تن رومی بسختی آسیب ببیند، فرار کردند . کوچک خود با آنان جنگید

امپراطور حسود به . تعقیب نکرده و پیشواي هون را اسیر نساخته است شکوه داشتند که چرا بلیزاریوس دشمن را

بهتانهاي حسادت آمیز علیه سردار خود گوش داد و بر او گمان توطئه برد و فرمان داد تا مردان مسلح خود را 

  .ردچشم از جهان فرو بست، و یوستینیانوس نیمی از مایملک او را تصاحب ک 565بلیزاریوس در سال . مرخص کند

در آخرین سالهاي عمرش دلبستگی او به االهیات ثمر عجیبی به بار . امپراطور هشت ماه پس از سردار خود زنده ماند

اعالم کرد که جسم مسیح فسادناپذیر است، و طبیعت انسانی او . مدافع ایمان، خود مردي بدعتگذار شده بود: آورد

روحانیان به او اخطار کردند که اگر در آن کژاندیشی . تهرگز معروض احتیاجات و ذلتهاي جسم فانی نبوده اس

آنکه توبه کند، پس از هشتادو سه  وي بی» .به آتش دوزخ سپرده خواهد شد و در آن تا ابد خواهد سوخت«بمیرد، 

).565(سال زندگی و سی و هشت سال سلطنت، درگذشت 
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وي یک امپراطور . باستان با آن خاتمه یافتتون گفت عهد  مرگ یوستینیانوس نقطۀ دیگري از تاریخ بود که می

کوشید تا بربرها را از  نگریست، می رومی به تمام معنا بود که به تمام امپراطوري شرق و غرب به یک سان می

خواست بار دیگر در آن قلمرو وسیع حکومتی منظم و قوانینی یکنواخت برقرار  سرزمین خود دور نگاه دارد، و می

در دوران حکومت او افریقا، دالماسی، کرس، ساردنی، : تا حد زیادي به این هدف نایل آیدوي موفق شد . سازد

. سیسیل، و قسمتی از اسپانیا باز پس گرفته شدند؛ ایرانیان از سوریه رانده شدند، و وسعت امپراطوري دو برابر شد

حدت و روشنی و وسعت دامنه، یکی قانون او، گرچه در مورد بدعتگذاري و سوءاخالق جنسی وحشیانه بود، به علت و

حکومت او با فساد اداري، مالیات گزاف، عفو، و مجازات هوسبازانه ملوث . رود از نقاط اوج در تاریخ قانون به شمار می

شده بود؛ اما از سوي دیگر، بر اثر مساعی یک سازمان دقیق اقتصادي و اداري، بس ممتاز بود؛ و این سازمان 

عصر «اي که سایر قسمتهاي اروپا در  وجود آورد که گرچه نسبت به آزادي بیگانه بود، اما در دوره اي از نظم به شالوده

یوستینیانوس نام خود را در . اي از اروپا بنیان تمدن را محکم و پیوسته نگاه داشت رفتند، در گوشه فرو می» ظلمت

دوران حکومت او در نظر معاصران . هاي اوستتاریخ صنعت و هنر باقی گذاشت؛ کلیساي سانتا سوفیا نیز از یادگار

امپراطوري یک بار دیگر موج فنا را بازگردانده و تا چندي از مرگ نجات : نموده است اصیل آیینش البد چنین می

  .یافته است

الی یوستینیانوس در آغاز سلطنت خزانه را پر یافت، اما به هنگام مرگ آن را خ. اما متأسفانه این نجات بس کوتاه بود

باقی گذاشت؛ قانونهاي ناروادارانۀ او، و محصالن مالیاتی دزدش، ملتها را به همان سرعت که به دست ارتشهاي او 

توانستند  مواجب مانده هم نمی کشاندند؛ و آن ارتشهاي به تحلیل رفته، متفرق، و بی شدند به نارضایتی می تسخیر می

افریقا بزودي به بربرها . یرانیهاي بسیار تصرف کرده بودند، دفاع کنندبراي مدتی طوالنی از سرزمینهایی که به بهاي و

واگذاشته شد؛ سوریه، فلسطین، مصر، افریقا، و اسپانیا به چنگ اعراب افتاد؛ و ایتالیا به سلطۀ لومباردها درآمد؛ طی 

دست آورده بود از یک قرن پس از مرگ یوستینیانوس، امپراطوري روم سرزمینهایی بیش از آنچه در زمان او به 

بود اگر حکومت  نظري مغرورانه به گذشته ممکن است به ما چنین بنمایاند که چقدر بهتر می. دست داد

کرد، با اوستروگوتهایی که بر ایتالیا نسبتاً  یوستینیانوس ملیتها و مذاهب نوخاسته را به یک اتحادیۀ فدرال تبدیل می

اي براي حفظ و انتقال بی مضایقۀ فرهنگ  گرفت، و واسطه پیش می خوب حکمرانی کرده بودند روشی دوستانه در

  .شد باستانی به کشورهاي جدیدالوالده می

او . ضرورتی ندارد که ما ارزیابی پروکوپیوس را از یوستینیانوس بپذیریم، زیرا خود پروکوپیوس آن را نقض کرده است

اش از ایقانش منشأ  جفاهاي مذهبی: انش برمی آمدفرمانرواي بزرگی بود که تمام عیوبش از منطق و اخالص ایم

شویم و  ما از خشونتهاي او متأثر می. گرفت، جنگهایش از روح رومیش، و اموال مصادره کردنش از جنگهایش می

.آخرین افراد نسل رومی در واقع او و بلیزاریوس بودند، نه بونیفاکیوس و آیتیوس. ستاییم عظمت اهداف او را می
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فصل ششم

  مدن بیزانسیت

326-565  

  

I  - کار و ثروت  

. اي بود از سرمایه گذاریهاي خصوصی، کارگردانی دولتی، و صنایع ملی شده اقتصاد بیزانسی مخلوط متجددانه

گرفت و بسیاري از  مالکیت دهقانی در زمان یوستینیانوس هنوز وجه غالب اقتصاد کشاورزي بود، اما امالك وسعت می

لی با سیل، رقابت یا عدم کفایت، مالیات سنگین یا جنگ تدریجاً به تابعیت زمینداران بزرگ دهقانان به علت خشکسا

گرفت  منابع معدنی در تملک دولت بود، ولی استخراج مواد بیشتر از طرف سازمانهاي خصوصی انجام می. آمدند درمی

دن قدیم و جدید تراکیا، پونتوس، و بالکان معادن یونان تهی شده بود، اما معا. که معادن را از دولت اجاره کرده بودند

بودند ـ یعنی تنها اجبارشان به کار اکراهشان از گرسنگی » آزاد«بیشتر کارگران صنعتی . برداري بود ه مورد بهر

کرد؛ اما  بردگی مستقیم در خارج از حیطۀ بیگاري خانگی و صنعت نساجی نقش بسیار ناچیزي ایفا می. کشیدن بود

هاي اصلی آبیاري از طرف دولت معمول  اید در مصر و شمال افریقا، کار اجباري براي نگاهداري ترعهدر سوریه، و ش

  . ساخت هاي خود می دولت غالب کاالهاي مورد احتیاج ارتش، ادارات کشوري، و دربار را در کارخانه. بود

شنهاد خود مبنی بر تدارك یک ، برخی از راهبان نسطوري آسیاي مرکزي یوستینیانوس را به پی552در حدود سال 

اگر به خاطر آوریم که یونان و روم به خاطر تسلط بر راههاي بازرگانی چین . مند ساختند منبع مستقل ابریشم عالقه

را که به معابر شمالی منتهی به خاور دور شده بود در » راه ابریشم«و هند چه جنگهاي بسیاري با ایران کردند، و نام 

که رومیان به چین داده بودند، و نام سریندیا که به منطقۀ ) سرزمین ابریشم(نین به نام سریکا نظر آوریم، و همچ

. بین چین و هند داده شده بود؛ توجه کنیم، خواهیم فهمید که چرا یوستینیانوس مشتاقانه پیشنهاد مزبور را پذیرفت

یک . ید هم چند نهال توت، با خود آوردندشا آن راهبان به آسیاي مرکزي بازگشتند و مقداري تخم کرم ابریشم، و

صنعت ابریشم سازي کوچک در یونان وجود داشت، اما به کرم ابریشم وحشی متکی بود که از برگ بلوط، زبان 

در این دوران تولید ابریشم، مخصوصاً در سوریه و یونان، به صنعت مهمی تبدیل . کرد گنجشک، یا سرو تغذیه می

موروس (چنان توسعه یافت که موجب شد نام جدید مورئا ـ یعنی سرزمین درخت توت  شد؛ این صنعت در پلوپونز

.ـ به آن شبه جزیره داده شود) آلبا 

هاي ابریشمین و ساختن رنگهاي ارغوانی در انحصار دولت بود و در کارگاههایی که  در قسطنطنیه بافتن برخی پارچه

هاي ابریشمین و رنگین فقط براي  استفاده از پارچه. گرفت نجام میدر کاخ امپراطوري یا نزدیک آن واقع شده بودند ا

وقتی که صنعتگران . کارمندان عالیرتبۀ دولت مجاز بود، و گرانبهاترین آنها خاص اعضاي خانوادة سلطنتی بود

 هاي مشابهی تولید کردند و به اشخاص عادي فروختند، یوستینیانوس این خصوصی به طور مخفی و قاچاقی پارچه

هاي ابریشمین و رنگی تجملی از میان برد؛ سیل  را با رفع بسیاري از محدودیتهاي استعمال پارچه» بازار سیاه«
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هاي خصوصی ممکن نبود به دکانها سرازیر کرد؛ و  هاي دولتی را به قیمتی که رقابت با آن براي تولید کننده پارچه

ستینیانوس با پیروي از رویۀ دیوکلتیانوس کوشید تا نظارت یو. دولت قیمتها را باال برد. وقتی رقابت خاتمه یافت

از شمارة کارگران کاسته شد، دستمزدها  542پس از طاعون سال . دولت را بر تمام قیمتها و دستمزدها برقرار کند

ا ، سعی کرد ت1348پس از طاعون  1351یوستینیانوس، مانند پارلمنت انگلستان در . باال رفت، و قیمتها اوج گرفت

  :با صدور فرمانی دربارة قیمتها و دستمزدها کارفرمایان و مصرف کنندگان را یاري کند

ورزند و  ایم که پس از وقوع بالي آسمانی اخیر، صنعتگران، کشاورزان، و ملوانان بغایت حرص می چنین خبر یافته

ین افراد را از درخواست دستمزد یا ما همۀ ا..  . .طلبند که دو یا سه برابر سابق است قیمتها و دستمزدهایی را می

همچنین پیمانکاران ساختمانی، کشاورزي، و سایر کارها را از پرداخت مزدي . کنیم قیمتی بیش از سابق نهی می

از زمان قسطنطین تا دوران  .ما دربارة تأثیر این فرمان اطالعی نداریم. داریم بیشتر از میزان معمول سابق ممنوع می

راهها و پلهاي رومی دائماً . تینیانوس تجارت داخلی و خارجی در امپراطوري بیزانس رونق داشتپایانی سلطنت یوس

شد، و شهوت خالق سودجویی باعث ایجاد ناوگانی بازرگانی شد که پایتخت را با دهها بندر در شرق و غرب  تعمیر می

. ازار و مرکز کشتیرانی جهان باقی مانداز قرن پنجم تا پانزدهم، قسطنطنیه به عنوان بزرگترین ب. ساخت مربوط می

سوریه به . م حفظ کرده بود، اکنون از حیث تجارت پایینتر از انطاکیه بود اسکندریه، که این تفوق را از قرن سوم ق

نیروي تجارت و صنعت ترقی کرد؛ سوریه میان ایران و قسطنطنیه، و قسطنطنیه و مصر واقع بود؛ بازرگانانش جسور 

توانستند از حیث وسعت معامالت و اعمال طرق مدبرانه  ؛ و فقط یونانیان فعال و با حرارت بودند که میو مدبر بودند

گسترش آنان در سراسر امپراطوري عاملی بود در شرقی ساختن آداب و هنرها، که مشخص . با آنان رقابت کنند

.امپراطوري بیزانس بود

گذشت، یوستینیانوس کوشید تا با برقراري  ز ایران مخاصم میچون راه بازرگانی قدیم سوریه به آسیاي مرکزي ا

هاي جنوبی دریاي سرخ تسلط  روابط حسنه با حمیریهاي جنوب باختري عربستان و پادشاهان حبشه، که بر دروازه

ها و اقیانوس هند به جانب بنادر  هاي بازرگانی بیزانسی از این تنگه سفینه. داشتند، راه تجارتی جدیدي بیابد

کرد که  هاي اضافی بر این تجارت تحمیل می سپردند؛ اما تسلط ایران بر آن بندرها همان قدر هزینه ندوستان ره میه

یوستینیانوس چون از این راه هم خیري ندید، تأسیس بندرهایی را در ساحل دریاي سیاه . عبور از راههاي قدیم

رفت، و در آنجا بازرگانان  و از آنجا با کاروان به سغد میتشویق کرد، کاالهاي بازرگانی از این بندرها به کولخیس، 

آمد و شد رو به افزایش در . توانستند بدون مداخله و بازرسی ایران معامالت خود را انجام دهند چینی و اروپایی می

ارهاي در همین ضمن، تجارت یونان باز. این راه شمالی، سریندیا را به ذروة ثروت و هنر قرون وسطایی آن رساند

  .سابق خود را در غرب همچنان در دست داشت

. شد این اقتصاد فعال بر پول رایج امپراطوري متکی بود، که استحکامش باعث پذیرفته شدن آن در سراسر جهان می

 4,55حاوي » بزانت«قسطنطنین سکۀ جدیدي ضرب کرده بود تا جاي آورئوس قیصر را بگیرد؛ این سولیدوس یا 

تنزل سولیدوس از حیث . دالر ارزش داشت 5,83برابر  1946حساب پول ایاالت متحده در سال  گرم طال بود و به

مبین باال رفتن قیمتها و کاسته شدن از قیمت پول در طول تاریخ » سو«ارزش  فلز و ارزش اقتصادي به سکۀ بی

. یز و تشخیص اعمال شودجویی فضیلتی است که مانند سایر فضایل باید با حس تم دهد که صرفه است، و نشان می

توان از  شکوفایی اقتصادي امپراطوري بیزانس را در آغاز سلطنت یوستینیانوس می. اینک بانکداري بسیار پیشرفته بود

چهار درصد بر وام به دهقانان، شش درصد بر وامهاي خصوصی با وثیقه، : اي که وي تثبیت کرد دریافت نرخ بهره
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در آن زمان در هیچ جاي دیگر از جهان . و دوازده درصد بر سرمایه گذاري دریاییهشت درصد بر وامهاي بازرگانی، 

  .نرخ بهره به آن اندازه نازل نبود

دار، که در آن سود متناسب با  اشرافیت سناتوري از طریق مالکیت زمین، و بازرگانان بزرگ از راه مضاربات دامنه

ر شدند که پیش از آن فقط نصیب معدودي از مردم در رم مخاطره بود، از چنان ثروت و زندگی متجملی برخوردا

اي برتر از سلیقۀ اعیان روم در زمان سیسرون و یوونالیس داشتند؛  اشراف امپراطوري شرق ذوق و سلیقه. شده بود

کردند، طالق در میانشان کمتر بود، و در خدمتگزاري به کشور  آنان خود را با بلعیدن غذاهاي کمیاب خفه نمی

هاي مزین، رداهایی که  اسراف این طبقه بیشتر در پوشیدن جامه. داشتند اي ابراز می ري و کوشش قابل مالحظهوفادا

هایی از  دورة خزدار و رنگهاي خیره کننده داشت، و قباهاي ابریشمینی که رنگرزي آن گران تمام شده بود و رشته

برخی . گرفت یا وقایع تاریخی تزیین شده بود صورت می هایی از طبیعت طال در بافت آن به کار رفته بود و با منظره

در زیر این . هاي یک سناتور تمام داستان زندگی مسیح منقوش بود بودند؛ بر جامه» نقوش دیواري متحرك«از آنان 

فرسود، کارمندان دولت که لنگ لنگان  طبقۀ متوسط که زیر بار مالیات می: قشر زرین اجتماع اینها قرار داشتند

داشتند، مجموعۀ مختلطی از راهبان مزاحم، و تودة درهمی از طبقات پایین که از گرانی قیمتها رنج  ی بر میقدم

.بردند و به مزدي ناچیز خوشدل بودند می

اخالقیات جنسی و معامالتی تمدن بیزانسی با اخالقیات تمدنهایی که در مرحلۀ مشابهی از رشد اقتصادي بودند 

وحناي زرین دهن رقص را به عنوان یک تفریح هیجان انگیز محکوم کرده بود، اما مردم ی. تفاوت چندانی نداشت

کرد، ولی پانتومیمهاي هوس انگیز  کلیسا از تعمید دادن هنرپیشگان ابا می. رقصیدند قسطنطنیه همچنان می

و یکنواختی زندگی  بایست از کسالت تکگانی شد؛ در هر حال مردم می هاي نمایش بیزانس اجرا می همچنان بر صحنه

تقریباً همۀ زنان «گوید که در زمان او  تاریخ محرمانه اثر پروکوپیوس، که هرگز قابل اعتماد نیست، می. بیرون آیند

گرفت؛ اوریباسیوس، پزشک برجستۀ  مطالعات و تحقیقات زیادي دربارة داروهاي ضد آبستنی انجام می» .فاسد بودند

صلی را به این داروها اختصاص داده است؛ یک نویسندة پزشکی دیگر به نام قرن چهارم، در مجموعۀ طبی خود ف

آیتیوس، در قرن ششم، استعمال سرکه یا آب نمک، یا خودداري از مجامعت در آغاز و پایان دورة قاعدگی، را توصیه 

طنیه فحشا را کاهش دهند، دارها از قسطن ها و روسپیخانه یوستینیانوس و تئودورا کوشیدند تا با تبعید دالله. کرده بود

به طور کلی مقام زن بلند بود؛ تا آن زمان هیچ گاه زنان از حیث قانون و عرف تا آن . اما حاصل کار گذرا و موقتی بود

  .اندازه آزاد یا مؤثر در حکومت نبودند

II  -  565- 364: علم و فلسفه  

تعلیمات ابتدایی  ات، علم، و فلسفه چه بود؟در این جامعۀ ظاهراً مذهبی، سرنوشت آموزش و پرورش، دانش، ادبی

هنوز به دست معلمان خصوصی بود، که بر حسب تعداد دانش آموز و ترم تحصیلی از اولیاي اطفال کارمزد 

تعلیمات عالیه، تا زمان تئودوسیوس دوم، هم توسط مدرسان مستقل و هم توسط استادانی که حقوق . گرفتند می

کرد که مواجب استادان به قدري  لیبانیوس شکوه می. گرفت داشتند انجام می دریافت میخود را از شهرداري یا دولت 

کم است که آنان از فرط گرسنگی آرزوي رفتن نزد نانوا را دارند، اما از ترس اینکه مبادا او طلب خود را مطالبه کند، 

سسترس  600.000شنویم که  را می با این حال، ما وصف معلمانی مانند ائومنیوس. کنند از این کار خودداري می

هاي دیگر بهترینها و بدترنیها درآمدي  داشتند؛ در این رشته نیز مانند رشته در سال دریافت می) دالر ؟ 30.000(
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براي اشاعۀ شرك، یولیانوس مقرر داشت که معلمان دانشگاه نخست از طرف . کالن داشتند، و درآمد بقیه اندك بود

تئودوسیوس دوم، به عللی مخالف دالیل یولیانوس، . س به مشاغل خود منصوب گردنددولت آزمایش شوند و سپ

ها بزودي محدود به کسانی شد که خود را با اصالت آیین  تعلیم دادن بدون پروانۀ دولتی را جرم شمرد، این پروانه

.دادند وفق می

شت، و تخصص هر یک بترتیب در طب، دانشگاههاي بزرگ شرق در اسکندریه، آتن، قسطنطنیه، و انطاکیه قرار دا

المعارف طبی  پزشک یولیانوس، یک دایرة) 403- 325حد (اوریباسیوس پرگامومی . فلسفه، ادبیات، و علم بالغت بود

آیتیوس، آمیدایی، پزشک درباري دوران سلطنت یوستینیانوس، اثري مشابه آن . تدوین کرد» کتاب«شامل هفتاد 

گوش، بینی، دهان، و  ترین تحلیلهاي دوران باستان دربارة بیماریهاي چشم، امل برگزیدهالمعارف پدیدآورد که ش دایرة

هاي مختلف جراحی، از لوزتین گرفته تا  دندان بود؛ فصلهاي جالبی دربارة گواتر و هاري داشت؛ و همچنین شیوه

ز همه مبتکرتر بود؛ وي انگلهاي اسکندر ترالسی در میان این نویسندگان کتابهاي پزشکی ا. داد بواسیر، را توضیح می

اي تشخیص و معالجۀ امراض  سابقه مختلف روده را نام برد، اختالالت دستگاه گوارش را دقیقاً وصف کرد، و با دقت بی

کتاب درسی او دربارة آسیب شناسی و معالجۀ امراض داخلی به زبانهاي سریانی، عربی، عبري، و . ریوي را شرح داد

  به گفتۀ. در عالم مسیحیت نفوذي یافت که فقط از آن بقراط، جالینوس، و سورانوس کمتر بود التینی ترجمه شد، و

  . آوگوستینوس، تشریح انسان زنده در قرن پنجم معمول بود

و برخی از آنان بر حسب   بسیاري از پزشکان طالع بینی را قبول داشتند،. شد خرافات هر روزه وارد قلمرو طب می

مثال آیتیوس براي جلوگیري از آبستنی توصیه کرده بود . کردند معالجات مختلفی تجویز می چگونگی وضع کواکب

، با )395(که زن باید دندان طفلی را نزدیک مقعد خود آویزان کند؛ و مارکلوس، در رسالۀ خود به نام دربارة طب 

ا بهتر از انسانها بود، علمیترین وضع قاطره. تأکید در افاقۀ همراه داشتن پاي خرگوش بر تکنیک جدید پیشی گرفت

به نام دستور فن دامپزشکی؛ این کتاب تقریباً مؤسس علم ) 450-383(اثر آن زمان کتابی بود از فالویوس وگتیوس 

  .رفت دامپزشکی بود و تا دوران رنسانس جزو آثار معتبر به شمار می

ریا بودند؛  کیمیاگران اغلب محققانی بی. ن بودرفتند، و اسکندریه مرکز آ شیمی و کیمیاگري به موازات هم پیش می

همین دقت بود که شیمی فلزات و   در نتیجۀ. کردند بیش از دیگر دانشمندان کهن در اعمال روشهاي تجربی دقت می

. توانیم به یقین بگوییم که آینده صحت اهداف آنان را توجیه نخواهد کرد آلیاژها را پیش بردند، و ما نمی

یز مبنایی شریف داشت؛ تقریباً نزد همه کس مسلم بود که ستارگان و خورشید و ماه بر وقایع زمینی شناسی ن ستاره

فال تولد . اما مزوران بر این بنیانها برجهاي جادوگري و غیبگویی و وردخوانیهاي فریبندة خود را بنا کردند. اثر دارند

قدیس آوگوستینوس از دو دوست . متداولتر بوددر شهرهاي قرون وسطایی حتی از نیویورك و پاریس امروزي هم 

. کردند هاي فلکی را به دقت بررسی می گوید که هنگام تولد حیوانات خانگی خود وضع منظومه خود سخن می

.شناسی و کیمیاگري اعراب قسمتی از میراث یونانی اسالم است بسیاري از موهومات ستاره

پدرش تئون آخرین مردي است که . ان و فیلسوف مشرك استجالبترین شخصیت علمی آن عصر هیپاتیا ریاضید

نامش در موزة اسکندریه به عنوان استاد ضبط شده است؛ او تفسیري بر بزرگترین تألیف ریاضی بطلمیوس، آرایش 

گوید که هیپاتیا تفسیراتی بر  سویداس می. ریاضی یا المجسطی، نوشت و شرکت دختر خود را در آن کار اذعان کرد

هیچ یک از آثار او اکنون باقی . قانون هیئت بطلمیوس، و قطوع مخروطی آپولونیوس پرگایی نوشت  یوفانتوس،آثار د
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وي از ریاضیات به فلسفه پرداخت، دستگاه فلسفی خود را بر اساس نظریات افالطون و فلوطین قرار داد، . نمانده است

پس از انتصاب به کرسی فلسفه در » .بسیار پیش افتاداز فیلسوفان زمان خود «) به گفتۀ سوکراتس، مورخ مسیحی(و 

برخی از . موزة اسکندریه، عدة زیادي از دانش پژوهان را از نقاط مختلف و دوردست به محضر خود جلب کرد

خواهد ما باور کنیم که هیپاتیا ازدواج کرد، اما  سویداس می. دانشجویان عاشق او شدند، اما او ظاهراً هرگز ازدواج نکرد

گوید که شاید ساخته و پرداختۀ دشمنان هیپاتیا باشد؛  سویداس داستان دیگري نیز می. ا این حال دوشیزه ماندب

آنچه تو به آن »  :طبق این روایت، وقتی جوانی با سماجت خود مزاحم او شد، او بیتابانه پیراهن خود را باال زد و گفت

او چندان دلبستۀ فلسفه بود که در کوچه و بازار » .یباورزي این نماد نسل ناپاك است، نه یک چیز ز عشق می

: گوید سوکراتس می. پرسیدند بدهد ایستاد تا پاسخ کسانی را که مشکالت فلسفۀ افالطون و ارسطو را از او می می

شد، چنان بود که کراراً در برابر بزرگان  خویشتنداري و سهولت رفتار او، که از تهذب و تربیت ذهنیش ناشی می«

آنکه آن حالت منزه و مجللی را که به آن شهره بود و بر اثر آن احترام و ستایش همگان را به  شد، بی هر حاضر میش

مسیحیان اسکندریه . اما این ستایش در حقیقت همگانی نبود ».خود جلب کرده بود در محضر مردان از دست بدهد

ی فریبنده بود، بلکه با اورستس، شحنۀ مشرك شهر، نیز ایمان نگریستند، زیرا او نه تنها بی قاعدتاً به وي چپ می

وقتی سیریل، اسقف اعظم اسکندریه، پیروان راهب خود را براي طرد یهودیان از . اي داشت دوستی صمیمانه

برخی از . اي از واقعه براي تئودوسیوس دوم ارسال داشت اسکندریه فرستاد، اورستس گزارش بیطرفانۀ آزرده کننده

). 415(آن شحنه سنگ باریدند، و او سردستۀ آشوبگران را دستگیر کرد و چندان شکنجه داد تا مرد راهبان بر 

گفتند تنها مانع آشتی میان شحنه و  حامیان سیریل هیپاتیا را متهم کردند که محرك اصلی اورستس بوده است؛ می

جزء دستگاه سیریل، هیپاتیا را از  یک روز گروهی از متعصبان، به رهبري یکی از کارمندان. بطرك او بوده است

اش به زیر آوردند، به کلیسایش کشاندند، جامه از تنش درآوردند، تا حد مرگ با آجر زدندش، جسدش را تکه  ارابه

عملی چنین غیرانسانی «: سوکراتس می گوید). 415(اي سوزاندند  هاي تنش را با شادي وحشیانه پاره کردند، و پاره

مع هذا، هیچ کس مجازات نشد؛ » .تنها بر سیریل، بلکه بر تمامی کلیساي اسکندریه وارد آورد بزرگترین ننگ را نه

و مشرکان را ) 416سپتامبر (امپراطور تئودوسیوس دوم فقط آزادي حضور راهبان در محلهاي عمومی را محدود کرد 

.پیروزي سیریل کامل بود). 416دسامبر (از احراز مشاغل دولتی محروم ساخت 

تادان مشرك فلسفه، پس از مرگ هیپاتیا، امنیت خود را در هجرت به آتن یافتند؛ در آتن تعلیمات غیر مسیحی اس

زندگی دانشجویی در آنجا هنوز قرین نشاط و رونق بود، و دانشجویان . نسبتاً آزاد بود و صدمه و آزاري در پی نداشت

نجمنهاي برادري، پوشیدن لباسهاي مشخص، جنجال از بسیاري از امکانات تسلی بخش تحصیالت عالی ـ تشکیل ا

مکتبهاي رواقی و اپیکوري از میان رفته بود، اما فلسفۀ . هاي تفریحی ـ برخوردار بودند آفرینی، و ترتیب دادن برنامه

مط (تمیستیوس . گذراند افالطون تحت رهبري تمیستیوس، پریسکوس، و پروکلوس دوران انحطاط درخشانی را می

پریسکوس مدتی دوست . تفسیرات خود بر آثار ارسطو، در ابن رشد و سایر متفکران قرون وسطی نفوذ یافت، با )380

و مشاور یولیانوس بود؛ وي از طرف والنس و والنتینیانوس اول، به اتهام اینکه با جادوگري موجب تب کردن آن دو 

در همانجا به ) 395(گش در نود سالگی شده است، دستگیر شد؛ پس از استخالص به آتن بازگشت و تا هنگام مر

وي، . ، مانند یک افالطونی حقیقی، از طریق ریاضیات به فلسفه پرداخت)485-410(پروکلوس . تعلیم فلسفه پرداخت

اما به . با بردباري و حوصلۀ دانشورانه، تمام عقاید فلسفۀ یونانی را در یک منظومه گرد آورد و به آن ظاهري علمی داد

توان با موجودات فوق  کرد که با روزه گرفتن و تطهیر روح می نۀ نوافالطونی نیز توجه داشت ؛ فکر میخوي رازورا

این مدارس نیروي حیاتی خود را   بست، 529هاي آتن را در سال  وقتی که یوستینیانوس مدرسه. طبیعی دمساز شد
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ادان کهن شده بود؛ در زیر بار عظمت میراث خود هاي است کار آنها منحصر به تکرار و تکرار نظریه. از دست داده بودند

خرد و مختنق شده بودند؛ تنها انحراف آنها از آن میراث گرایش به نوعی رازوري بود که از حال و هواي غیر 

یوستینیانوس مدارس معلمان فن بالغت و نیز فیلسوفان را بست، اموال . ارتدوکسی مسیحیت به عاریه گرفته بودند

  .فلسفۀ یونان، پس از یازده قرن تاریخ، به انتها رسیده بود. ه کرد، و مشرکان را از تعلیم باز داشتآنان را مصادر

متفکران قرون وسطی به . عبور از فلسفه به دین، از افالطون به مسیح، در چند نوشتۀ عجیب یونانی کامال پیداست

از آتنیان که تعلیمات بولس را پذیرفته بود ـ  ها را به دیونوسیوس آریوپاگوسی ـ یکی طرزي متیقن همۀ این نوشته

در « ، »در سلسله مراتب کلیسایی«، »در سلسله مراتب آسمانی«: اند ها عمدتاً چهار فقره این نوشته. دادند نسبت می

  . »در االهیات رازورانه«، و »اسماي االهی

دهد که بین قرن  د؛ محتویاتشان نشان میان دانیم این کتابها چه وقت و کجا و به وسیلۀ چه کس نوشته شده ما نمی

. دانیم که کمتر کتابی تا این اندازه بر االهیات مسیحی تأثیر گذاشته است اند؛ و تنها می چهارم و ششم به وجود آمده

یکی از آنها را ترجمه کرد و مطالبش را دربست پذیرفت؛ آلبرتوس ماگنوس ) جان اریجینا(یوهانس سکوتوس اریوگنا 

توماس آکویناس آنها را گرامی شمردند؛ صدها رازور مسیحی ـ و نیز یهودي و مسلمان ـ از مواد آنها مایه  و) کبیر(

گرفتند؛ و هنر و االهیات رایج قرون وسطی آنها را به منزلۀ راهنمایی خطاناپذیر در مورد موجودات و مراتب آسمانی 

خدا، گرچه به نحو الیدرکی . جهانشناسی مسیحی بودمنظور کلی آنها توأم ساختن مشرب نوافالطونی با . پذیرفت

میان خدا و انسان سه . خارج از دایرة محسوسات است، در همه چیز نهفته است و سرچشمه و مایۀ زندگی آنهاست

ها، نبردها، و قدرتها؛ و سلطنتها،  سرافیم، کروبیان، و اورنگها؛ سلطه: دستۀ سه تایی از موجودات فوق طبیعی قرار دارد

خواننده به یاد خواهد آورد که دانته چگونه این نه گروه را بر گرد تخت خداوند گردآورده، و (الئک مقرب، و مالئک م

در این کتابها، خلقت از طریق فیضان .) میلتن چه سان برخی از اسماي آنها را در یک بیت پرطنین وارد کرده است

کند؛ و آنگاه این نه سلسلۀ آسمانی، با  واسطه جریان پیدا می همه چیز از خدا به این سلسلۀ ملکوتی: گیرد صورت می

.گردانند جریانی معکوس، انسان و تمام مخلوقات را به سوي خدا باز می

III  -  565- 364: ادبیات  

هایش، تعلیمات عالی را در قسطنطنیه تجدید سازمان دادند و رسماً  تئودوسیوس دوم، یا نایب السلطنه 425در سال 

یک تن براي فلسفه، دو تن براي حقوق، بیست و هشت تن براي دستور : ی با سی و یک معلم تأسیس کردنددانشگاه

زیاد معلمانی که براي   این دو مادة اخیر شامل ادبیات هر دو زبان بود، و شمارة. زبان و فن بالغت التینی و یونانی

یکی از این استادان، پریسکیانوس، در . یات استتعلیم آن استخدام شده بودند مبین دلبستگی فوق العاده به ادب

التینی و یونانی تألیف کرد که یکی از مشهورترین کتابهاي درسی قرون » گرامر«کتاب بزرگی در  526حدود سال 

کلیساي شرقی ظاهراً در آن زمان ایرادي به استنساخ از کتابهاي کالسیک مذهب شرك نگرفت؛ چند تن . وسطی شد

ض کردند، اما مکتب قسطنطنیه تا پایان امپراطوري بیزانس، باوفاداري کامل، شاهکارهاي باستانی را از قدیسان اعترا

در حدود سال . کرد، و با وجود باال رفتن قیمت پارشمن انتشار کتاب هنوز فراوان بود از طریق استنساخ منتقل می

در این . را ساخت» هرو و لئاندر«، شخصی مجهول االصل به نام موسایوس شعر معروف خود تحت عنوان 450

دهد که چگونه لئاندر، با گذشتن از هلسپونت به وسیلۀ شنا، براي رسیدن به معشوقۀ خود هرو  منظومه، وي شرح می

او را در پاي برج خود افکنده  ، چگونه بر اثر این کوشش غرق شد، و چگونه چون هرو جسد گرفتبر بایرن پیشی 
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این . تا مرگ را در کنار عشق مردة خود در میان امواج بجوید اي بلند و راست با سر در آب جست یافت،از فراز صخره

اي به سبک و سیاق  ابیات عاشقانه» گلچین ادبیات یونانی«اصلمندان مسیحی دربار بیزانس بودند که براي تکمیل 

حد (اي از اشعار آگاتیاس  اینجا قطعه. و خدایان مشرك را براي موضوع خود انتخاب کردند هاي کهن سرودند منظومه

  :کنیم که سرود دلپذیري است و شاید بن جانسن را در پدید آوردن شاهکاري یاري کرده باشد را نقل می) 550

  دارم، اما اگر تو مرد غمگینی را شراب دوست نمی

  هسته بنوش،شاد توانی ساخت، نخستین جرعه را آ

  .ستانم آنگاه اگر جام را به من دهی، می

  نوشم، و چون لب تو بر لب آن خورده است، به خاطر تو می

  کنم، زدایم، و دیگر سختی و تروشرویی نمی اندوه از روان می

  .گریزم و از آن پیالۀ لذتبخش نمی

  سازد، زیرا بوسۀ ترا به من منتقل می

  . گوید ت به من میو راز سروري را که از تو گرفته اس

از سال » تاریخ جهان«ائوناپیوس ساردیسی یک مجلد . مهمترین آثار ادبی این عصر از طرف مورخان به وجود آمد

تألیف کرد که اکنون از میان رفته است؛ قهرمان این تاریخ یوستینیانوس است، و در آن بیست و سه  400تا  270

سوکراتس، که از مسیحیان اصیل . ان متأخر و نو افالطونیان آمده استتذکرة نامعتبر و پراطناب نیز از سوفسطایی

گرفت؛ این تاریخ، چنانکه از  را در بر می 439تا  309که از » تاریخ کلیسا«آیین قسطنطنیه بود، کتابی نوشت به نام 

لی بیغرضانه است؛ اما شود، نسبتاً دقیق و به طور ک داستانی که در مورد هیپاتیا از این کتاب نقل کردیم مشاهده می

راند که  ها، و معجزات آکنده است و چندان زیاد از خود سخن می این سوکراتس نوشتۀ خود را با خرافات، افسانه

وي کتاب خود را با احتجاج عجیبی براي آشتی میان . گویی برایش مشکل بوده است بین خود و جهان فرقی گذارد

ر صلح برقرار شود، مورخان چیزي براي نوشتن نخواهند داشت، و آن جماعت کند که اگ کند؛ فکر می ها ختم می فرقه

نوشت که قسمت اعظم آن را از » تاریخ کلیسا«سوزومن نیز یک » .فعالیت خود را قطع خواهند کرد» سانحه سرا«

بود و  سوزومن یک فلسطینی تازه مسیحی شده بود و، مانند مقتداي خود، وکیل دعاوي. کتاب سوکراتس گرفته بود

شده است در اعتقاد به خرافات  زیست؛ از کتاب او نیز چنین پیداست که تحصیل حقوق باعث نمی در پایتخت می

را تألیف کرد؛ وي » تاریخ امپراطوري روم«کتاب  475اي در حدود سال  زوسیموس قسطنطنیه. سستی پدید آید

دیونوسیوس  525حوالی سال . یحی خود نداشتمشرك بود، اما در زودباوري و یاوه بافی دست کمی از رقباي مس

این . طریقۀ جدیدي براي تاریخگذاري وقایع، از سال فرضی تولد مسیح، پیشنهاد کرد) دنیس کوتاه(اکسیگوئوس 

پیشنهاد تا قرن دهم مقبول کلیساي التینی واقع نشد، و بیزانسیها تا پایان امپراطوري همچنان سالهاي تاریخ خود را 
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دانیم،  دانستند که امروز نمی اگر بدانیم که جوانان تمدن ما چه چیزهایی می. کردند ش جهان حساب میاز بدو آفرین

  .از خود مأیوس خواهیم شد

، به تحصیل حقوق پرداخت، به )490(وي در قیصریۀ فلسطین متولد شد . تنها مورخ بزرگ آن زمان پروکوپیوس بود

در نبردهاي سوریه، افریقا، و ایتالیا با آن . ی بلیزاریوس منصوب شدقسطنطنیه آمد، و به سمت منشی و مشاور حقوق

چون بیش از هر کس به . کتابهاي جنگها را منتشر کرد 550در سال . سردار همراه بود، و با او به پایتخت بازگشت

را تحت  فضایل بلیزاریوس و خست یوستینیانوس واقف بود، آن سردار را قهرمان کتابهاي خود ساخت و امپراطور

پروکوپیوس حال کتاب تاریخ محرمانه را . آن کتاب با استقبال مردم و سکوت امپراطور مواجه شد. الشعاع او قرار داد

از طرف یوستینیانوس مأمور شد شرحی  554نوشت، اما آن را چنان با موفقیت از انتشار حفظ کرد که در سال 

تدوین کرد، و  560پروکوپیوس کتاب ساختمانها را در سال . سددربارة عمارات ساخته شده در دوران سلطنت او بنوی

. در آن چندان امپراطور را ستود که ممکن بود خود یوستینیانوس کار وي را به عدم اخالص یا تمسخر تعبیر کند

این کتاب، مثل همۀ . تاریخ محرمانه تا پس از مرگ یوستینیانوس و شاید هم خود پروکوپیوس به جهان عرضه نشد

هاي او بر اشخاصی که دیگر  کنیم، شیرین و خواندنی است؛ اما در حمله یبتهایی که ما از در و همسایه میغ

پیچاند  اي می مورخی که قلم خود را براي اثبات نظریه. توانند از خود دفاع کنند جنبۀ نامطبوعی وجود دارد نمی

.تواند حقایق را نیز خالف واقع جلوه دهد مطمئناً می

رفت؛ گاه از رسم و فلسفۀ  وس گاه در موضوعاتی که خارج از دایرة تجربه و مشهودات خودش بود به خطا میپروکوپی

پرستی عصر خود سهیم  جست؛ در خرافه کرد و گاه به نطقها و درازگوییهاي توسیدید تأسی می هرودوت پیروي می

انداخت؛ اما  رؤیاها مطالبش را از جلوه و جال میها، و  بود، و با قلمفرسایی دربارة بدشگونیها، خوش شگونیها، معجزه

نوشت، شرحش بسیار معتبر بود؛ در فن نوشتن استاد بود؛ ربط و ترتیب مطالب  هر جا که از مشاهدات خود چیز می

  .از خلوصی کالسیک برخوردار است  یونانیش روشن و صریح است، و تقریباً. او منطقی است، شرحش جذاب است

د؟ از نظر ظاهر بلی؛ مع هذا، در او انعکاسی از مذهب شرك کسانی وجود دارد که الگوي او در آیا او مسیحی بو

دربارة بخت چنین داد . اش رنگی از جبري گرایی رواقی و شکاکیت افالطونیان دارد تاریخنویسی بودند، و نوشته

گمان من این چیزها هرگز براي اما به . بخت طبیعتی واژگون و اختیاري غیر قابل پیش بینی دارد :دهد سخن می

با اینهمه، دربارة این موضوعات همواره سخن گفته . انسان قابل درك نبوده است و هرگز هم قابل درك نخواهد بود

به نظر ..  .طلبد  چون هر یک از ما براي جهل خود تسالیی می …شود  اش اظهار می شود و عقاید متفاوتی درباره می

من خود دربارة این مسائل سکوت احتیاط آمیزي را رعایت خواهم  …. خدا ناعاقالنه استمن تحقیق دربارة ماهیت 

  . توان نامعتبر شمرد کرد، و تنها نظرم این است که ایمانهاي کهن و شایستۀ احترام را نمی

IV   -  565-326: هنر بیزانسی

  گذر از دوران شرك – 1

دولت و کشوري که یازده قرن دوام : دارة امور دولتی و هنر تزیینیدستاوردهاي برجستۀ تمدن بیزانس عبارت بود از ا

  .آورد، و سانتا سوفیایی که هنوز هم برجاست
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چپاول . تا زمان یوستینیانوس دیگر هنر مشرکانه به پایان رسیده بود و نیمی از آثار آن معیوب یا منهدم گشته بود

نان فرایندي از تباهی و غفلت را پیش آورد که تا زمانی که بربرها، غارتگري امپراطوري، و آسیب وارد از طرف مؤم

یک عامل انهدام این آثار این . پترارك در قرن چهاردهم براي حفظ بقایاي آنها مجاهدت کرد، همچنان ادامه یافت

هاي شیاطین است؛ در هر حال چنین  اعتقاد عام بود که خدایان مذهب شرك ابلیسها هستند و معابد آنها خانه

خود مشرکان . ها مورد استفادة بهتري دارد ها در بناي کلیساهاي مسیحی یا خانه شد که مصالح ویرانه ساس میاح

چند تن از امپراطوران مسیحی، مخصوصاً هونوریوس و تئودوسیوس دوم، در . غالباً در این چپاول شرکت داشتند

معبد تسئوس، پانتئون، و چند بناي دیگر را، با . نحفظ بناهاي کهن بسیار کوشیدند، و روحانیان روشنفکر نیز پارتنو

  .تبدیل آنها به معابد مسیحی، از آسیب مصون داشتند

دانست؛ این پیکرهاي برهنه با حرمت بکارت و  گاه شرك، بت پرستی، و فساد اخالق می مسیحیت نخست هنر را تکیه

هبان به عنوان وجود آرمانی جایگزین پهلوانان شد، و را وقتی که جسم آلت شیطان انگاشته می. تجرد سازگار نبودند

سازي و نقاشی تبدیل به هنر بازسازي  شدند، دقت در اندامهاي بدن از عالم هنر حذف شد، و در نتیجه مجسمه می

اما وقتی که مسیحیت پیروز شد و براي جاي دادن جماعات رو به . شکل گشت هاي بی هاي بیحالت و جامه چهره

ها قد  بزرگ الزم آمد، سنتهاي هنري محلی و ملی دوباره سر بر آورد و هنر معماري از میان ویرانه تزاید باسیلیکاهاي

هایی از  طلبیدند؛ عبادت کنندگان نیاز داشتند مجسمه به عالوه، این بناهاي وسیع بناچار تزییناتی می. برافراشت

یرهایی داشته باشند که داستان مصلوب شدن مسیح و مریم داشته باشند تا نیروي تخیلشان برانگیخته شود، و تصو

  .بدین ترتیب مجسمه سازي، موزاییک سازي، و نقاشی احیا شد. مسیح را براي مردم عامی و بیسواد باز گوید

استحکام ساختمان، سادگی شکل، و سبکهاي باسیلیکایی . در رم، هنر جدید با هنر قدیم چندان تفاوتی نداشت

در نزدیکی سیرك نرون، بر تپۀ واتیکان، معماران قسطنطین نخستین . منتقل شدستوندار از شرك به مسیحیت 

متر ساخته بودند؛ این کلیسا به مدت دوازده قرن معبد بزرگ  65و عرض  115کلیساي سان پیترو را به طول 

ن نام ساخت که مسیحیت التینی باقی ماند، تا آنکه برامانته آن را ویران کرد و بر جاي آن کلیساي وسیعتري به هما

  .هنوز هم برپاست

، در محل شهادت آن )بولس حواري آن سوي دیوارها(کلیسایی که قسطنطین به نام سان پائولوفوئوري له مورا 

متر ـ ساخته  120در  60حواري، ساخت بار دیگر به فرمان والنتینیانوس دوم و تئودوسیوس اول با همان وسعت ـ 

سانتاکوستانتسا، که به فرمان قسطنطین به عنوان آرامگاه خواهر اوکونستانتیا ساخته شد، اساساً به همان صورتی  .شد

سان جووانی در الترانو، سانتاماریا در تراستوره، و سان لورنتسوفوئوري له . بنا شده بود باقی است 330-326که در 

از آنکه قسطنطین آنها را شروع کرد، تجدید ساختمان شدند و از آن پس تاکنون چندین  مورا، ظرف یک قرن پس

از روي یک معبد مشرکان اقتباس شد، و تاالر آن، صرف  432طرح سانتاماریا مادجوره در سال . اند بار تعمیر شده

.نظر از تزیینات دورة رنسانسی آن، اساساً به همان وضع اولیه باقی است

ن تاکنون طرح باسیلیکایی طرحی مطلوب و مناسب براي کلیساهاي مسیحی بوده است؛ زیرا هزینۀ ناچیز از آن زما

اما . آن سادگی پرشکوهش، و منطق ساختمانی و استحکام بسیارش آن را در هر نسل مقبول و مطلوب ساخته است

همواره در صدد یافتن طرحهاي جدیدي معماران اروپایی . طرح باسیلیکایی به این آسانیها تغییر و تحول پیدا نکرد

آنجا، . دربارة این کلیساها بودند، و این طرحها را در شرق ـ حتی در سپاالتو، پایگاه مقدم شرق در آدریاتیک ـ یافتند
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در ساحل دالماسی، دیوکلتیانوس در اوایل قرن چهارم به هنرمندان خود آزادي کامل داده بود تا تجربۀ الزم را در 

. جوییش انجام دهند، و آنان انقالبی در هنر معماري اروپایی به وجود آوردند اخی براي دوران کنارهساختمان ک

طاقهاي قوسی این عمارت مستقیماً ، بدون واسطۀ کتیبه، از روي سرستون افراشته شده بودند؛ بدین گونه بود که در 

به جاي افریزهاي مصور، زینت عجیبی از  در این کاخ،. یک وهله سبکهاي بیزانسی، رمانسک، و گوتیک پا گرفت

خطوط شکسته و جناغی به کار رفته بود که براي چشم معتاد به آثار کالسیک نامأنوس بود، ولی مدتهاي مدید در 

رفت که نه تنها مسخر دین مشرق  سپاالتو نخستین نشانۀ این امر بود که اروپا می. معماري مشرق زمین رواج داشت

  .الاقل در جهان بیزانس، تحت نفوذ هنر شرق قرار گیرد  زمین شود، بلکه،

  هنرمند بیزانسی – 2

آن هنر بس زیبا و درخشان که به هنر بیزانسی معروف است، از کجا به قسطنطنیه رسیده بود؟ این سؤالی است که 

آن بر روي هم به اند، و نتیجۀ  باستانشناسان، تقریباً با شدت و حرارت سربازان مسیحی، بر سر آن مشاجره داشته

شدند و رم در اثر مهاجمات  هر چه سوریه و آسیاي صغیر در صنعت نیرومندتر می. پیروزي شرق انجامیده است

از ایران ساسانی، از . گشت بربران ضعیفتر، آن موج هلنیستی که با اسکندر کبیر آسیا را گرفته بود رو به اروپا باز می

شرقی وارد بیزانس شد و به ایتالیا و حتی به گل رسید؛ هنر یونانی مبنی  سوریۀ نسطوري، و از مصر قبطی هنرهاي

شرق رنگ را بر خط، طاق قوسی و . بر نمایش طبیعی اشیا به یک هنر شرقی مبنی بر تزیین نمادي جاي پرداخت

همان . داد گنبدي را به سقف تیري، زینت پر پیمان را به سادگی خشک، و جامۀ حریر را به توگاي بیشکل ترجیح می

طور که دیوکلتیانوس و قسطنطین اشکال سلطنت ایران را گرفته بودند، هنر قسطنطنیه نیز نظر خود را هر چه 

گرفت، و نظرش را به نحو روزافزونی به آسیاي صغیر، ارمنستان، ایران، سوریه، و  بیشتر از غرب بربري شده بر می

ها  ر زمان سلطنت شاپور دوم و خسرو انوشیروان انتقال انگیزهشاید پیروزي سپاهیان ایران د. ساخت مصر معطوف می

النهرین بودند که  ادسا و نصیبین در این دوره مراکز مترقی فرهنگ بین. و اشکال هنري شرق را به غرب تسریع کرد

انان، راهبان، عناصر ایرانی، ارمنی، کاپادوکیایی، و سوري را ممزوج ساخته بودند، و این عناصر را به میانجیگري بازرگ

هاي کهن ـ  شیوه. ساختند و صنعتگران به انطاکیه، اسکندریه، افسوس، قسطنطنیه، و سرانجام به راونا و رم منتقل می

.طارمها، طاقهاي ضربی، و گنبدها دیگر معنایی نداشت  دوریک، یونیایی، و کورنتی ـ در جهان معماري قوسها،

هاي مسیحیت و نمایش جالل حکومت کشور  ود، خود را وقف انتشار آموزههنر بیزانسی، که بدین گونه پدید آمده ب

ها و موزائیکها و نقوش دیواري داستان زندگی مسیح، اندوههاي مریم، و شرح  ها و فرشینه این هنر بر روي جامه. کرد

خ فرمانروا را تزیین شد، کا و یا وارد دربار می. کرد زندگی حواري یا شهیدي را که در آن کلیسا مدفون بود مجسم می

هاي درخشان خیره  آراست، اتباع او را با کوکبه هاي نمادي یا تاریخی می هاي رسمی او را به نشانه کرد، جامه می

حامیانی که هنرمند . کرد ساخت، و کار را با نمایش دادن مسیح و مریم به عنوان امپراطور و ملکه ختم می می

ودند و بنابراین محدودة انتخاب موضوع و سبکش نیز وسعتی نداشت؛ این را که توانست برگزیند معدود ب بیزانسی می

کردند و  هنرمندان بیزانسی به هیئت اجتماع کار می. کردند چه بکند یا چگونه بکند شاه یا بطرك برایش معین می

آورد،  معجزه آسا به وجود میهنرمند بیزانسی آثار . بنابراین کمتر نامی از این افراد هنرمند در تاریخ باقی مانده است

کرد؛ اما هنر او، چون در خدمت یک سلطان مستبد و یک اعتقاد  مردم را با خالقیت درخشان خود بلند و پست می

  .افتاد ماند و به تنگنا و رکود می الیتغیر بود، در قید شکل می
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س، آتیک، ایتالیا؛ ستونها و معادن سنگ مرمر در پروکونسو: هنرمند بیزانسی مصالح فراوانی در دسترس داشت

سرستونهاي قابل تاراج معابد مشرکان ـ هر جا که معابد مزبور هنوز باقی مانده بودند؛ و آجرهایی که از خاك خشک 

کرد؛ این طریقه براي اشکال منحنیی که سبک شرقی به او تحمیل  معموال با آجر و مالط کار می. شد محل تهیه می

ساخت ـ باسیلیکایی که با یک بازوي جناحی قطع  خود را به یک طرح چلیپایی راضی می غالباً. کرد مناسب بود می

گاه جزء طوالنی چلیپا را به صورت کثیراالضالع هشت ضلعی . یافت شد و خود تا محراب و مناره امتداد می می

اما مهارت ممتاز او، . اآورد، مانند کلیساهاي قدیس سرگیوس و باکخوس در قسطنطنیه، یا سان ویتاله در راون درمی

رسند، در ساختن گنبد مستدیر بر فراز پایۀ هشت  که در آن هیچ یک از هنرمندان پیش یا پس از او به پایش نمی

اي از آجر بر  وسیلۀ مطلوب او براي این کار یک طاق ضربی بود؛ بدین معنی که نخست قوس یا نیمدایره. ضلعی بود

ساخت، و  کرد، یک مثلث مستدیر از آجر رو به باال و داخل بین هر نیمدایره می روي هر ضلع کثیراالضالع درست می

مثلثهاي مستدیر همان طاقهاي ضربی مورد بحث . نهاد آمد گنبدي بنا می اي که از اجتماع آنها پدید می بر روي دایره

ین دایره به شکل مربع در از حیث اثر معماري، ا. شدند می» معلق«بودند که از لبۀ گنبد تا باالي کثیراالضالع 

.آمد، از آن پس سبک باسیلیکایی در شرق تقریباً ناپدید شد می

از مجسمه کمتر . برد در تزیین داخل ساختمان، معمار بیزانسی مهارتهاي چندین هنر را به حد افراط به کار می

با . ند نمایش اندام زن و مرد نبودکرد؛ چندان که به خلق زیبایی انتزاعی اشکال نمادي توجه داشت، در ب استفاده می

را با توأم » تئودوسیوسی«اینان ستون . این حال، مجسمه سازان بیزانسی هنرمندانی توانا، صبور، و پر مایه بودند

ي یونیایی با برگهاي سبک کورنتی تراشیدند، و براي اینکه نقشها را پرتر و درهمتر سازند، بر این »گوشها«ساختن 

چون ستونی که . مفصلی از ترکیبهاي مختلف بود، صورت حیوانات و گیاههاي بسیار نقش کردند ستون، که مجموعۀ

به این ترتیب به وجود آمد براي نگاه داشتن دیواره یا قوس مناسب نبود، بین ستون و دیوارة قوس یک سر ستون 

بود؛ و بعد در طی زمان این سر  گذاشتند که در قسمت فوقانی چهار گوش و پهن، و در پایه گرد و باریک» پولوینو«

اما بعداً نقاشان . در این مورد نیز، مانند مربع گنبددار، ایران بر یونان فایق آمد. ستون را نیز به نقش گل آراستند

مأمور شدند که دیوارها را با تصویرهاي آموزنده یا وحشت انگیز بیارایند؛ و موزائیکسازان مکعبهایی از سنگ یا شیشۀ 

ها، یا روي محراب، یا در مثلثهاي میان قوسها، یا هر جا که  آبی یا طالیی بر کفها یا دیواره خشان با زمینۀرنگین در

ها، محرابها، ستونها، و دیوارها جواهر  گوهریان بر جامه. یک فضاي خالی با چشم شرقی معارضه داشت، کار گذاشتند

ها و فرشهاي کلیسا را  کردند؛ بافندگان فرشینه کاري می ههاي محراب را کند نشاندند؛ چوبکاران منبرها و نرده می

پیش از آن هرگز هیچ هنري در . پوشاندند هاي مطرز و ابریشمین می کردند و محراب و منبر را با پارچه فراهم می

ذهن  رنگ آمیزي به این غنا، در نمادگرایی به این ظرافت، در تزیین به این کمال، و در هماهنگی به این جامعیت که

  .انگیخت دست نیافته بود بخشید و روح را برمی را آرامش می

سانتا سوفیا – 3

شورش نیکا به . تا زمان یوستینیانوس ادغام عوامل یونانی، رومی، شرقی، و مسیحی در هنر بیزانسی تکمیل نشده بود

در سرمستی حاصل از یک لحظه . دیگر، پایتخت خود را از نو بسازد نرونیوستینیانوس امکان داد تا، مانند یک 

آزادي، جماعت اوباش عمارت سنا، حمامهاي زئوکسیپوس، رواقهاي آوگوستئوم، یک جناح کاخ امپراطوري، و 

را براساس طرحهاي  توانست این بناها یوستینیانوس می. کلیساي سانتا سوفیا را، که مقر بطرك بود، سوزانده بودند

قبلیشان ظرف یک یا دو سال از نو بسازد؛ اما به جاي این کار تصمیم گرفت که وقت، پول، و نیروي انسانی بیشتري 
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اي بیش از هر ساختمان دیگر در روي  به کار برد و پایتخت خود را زیباتر از رم بسازد و کلیسایی بنا کند که جلوه

ها،  دژها، کاخها، صومعه: هاي ساختمانی تاریخ را شروع کرد ترین برنامه طلبانه پس یکی از جاه. زمین داشته باشد

در قسطنطنیه عمارت سنا را با مرمر سفید، و . ها در سراسر امپراطوري افراشته شدند کلیساها، رواقها، و دروازه

خت، و از آبراهۀ جدیدي که حمامهاي زئوکسیپوس را با مرمر الوان از نو ساخت؛ رواق و گردشگاهی در آوگوستئوم سا

کف و : قصر خود را مظهر شکوه و تجمل ساخت. کرد آب شیرین به شهر آورد هاي ایتالیا برابري می با بهترین آبراهه

نمایاند و سناتورها را نشان  دیوارهایش از مرمر بود؛ سقفش، با نقشهاي معرق، پیروزیهاي دوران سلطنتش را می

در آن سوي » .کنند ور، افتخارات و احتراماتی تقریباً االهی به امپراطور اعطا میدر حال جشن و سر«داد که  می

این قصر براي خود داراي . بوسفور، نزدیک خالکدون، نیز قصر تابستانی هریون را براي تئودورا و دربارش ساخت

  .لنگرگاه، میدان، کلیسا، و چند حمام بود

نوس ساختمان کلیساي جدید سانتاسوفیا را آغاز کرد ـ این کلیسا به چهل روز پس از خوابیدن شورش نیکا، یوستینیا

) حکمت مقدس، یا کالم خالق، یا خود خدا(هیچ قدیسی به این نام تخصیص داده نشده بود، بلکه به هاگیاسوفیا 

بودند،  وي آنتمیوس ترالسی و ایسیدوروس میلتوسی را، که از تمام معماران زمان خود مشهورتر. انتساب یافته بود

این دو تن شکل باسیلیکایی رایج را کنار گذاشتند وطرحی ریختند که . براي طرح کار و نظارت بر آن احضار کرد

هاي عظیم استوار بود و در طرفین با دو نیمگنبد  مرکز آن گنبد وسیعی بود که نه بر دیوارها، بلکه بر پشتواره

 134,000,000(پوند طال  320,000کارگر استخدام شدند، و براي ساختن این کلیسا ده هزار . یافت استحکام می

استانداران دستور یافته بودند که ممتازترین بقایاي بناهاي . خرج شد، و خزانه بر سر این کار به کلی تهی گشت) دالر

  نقره،  طال،باستانی را به این عبادتگاه جدید بفرستند؛ چندین نوع مرمر با رنگهاي مختلف از چندین ناحیه وارد شد؛ 

خود یوستینیانوس در کار طرح و . عاج، و سنگهاي گرانبها براي تزیین کلیسا از اکناف امپراطوري فرستاده شد

. در حل مسائل فنی سهم بسزایی داشت) اش بنا به گفتۀ ستایشگر تحقیر کننده(ساختمان فعاالنه شرکت داشت، و 

یافت و کارگران را  ، و دستمالی بر سر در محل کار حضور میهر روز با جامۀ سفید کتانی بر تن، عصایی به دست

آن ساختمان در پنج سال و ده ماه تمام شد، و در . کرد که کار خود را با شایستگی و بموقع انجام دهند تشویق می

به  ، امپراطور و بطرك مناس، همراه با دستۀ پر هیبتی از مشایعان، براي افتتاح آن کلیساي مجلل537دسامبر  26

یوستینیانوس بتنهایی به سوي منبر گام برداشت و، در حالی که دستهاي خود را به دعا برافراشته بود، . راه افتادند

اي سلیمان، من ترا ! سپاس خداي را که مرا الیق انجام دادن چنین کار بزرگی دانسته است«: چنین بانگ برداشت

متر؛ هر دو انتهاي  69و به عرض  76ک صلیب یونانی به طول طرح زمینی کلیسا عبارت بود از ی .»!ام شکست داده

ساختمان با گنبد کوچکی پوشانده شده بود؛ گنبد وسطی بر فراز مربعی که از تالقی جناحین یا بازوهاي صلیب به 

 10(متر 30متر از سطح زمین فاصله داشت؛ قطرش  55افراشته شد؛ ذروة گنبد ) متر 30متر در  30(وجود آمده بود 

گنبد پانتئون یک تکه از بتون ریخته شده بود؛ گنبد سانتاسوفیا از آجر و . بود) متر کمتر از قطر گنبد پانتئون در رم

انتاسوفیا در اندازة امتیاز گنبد س .بودکه البته، با این ترتیب، ضعیفتر از گنبد پانتئون   به صورت سی قاب متقارب بود،

این گنبد برخالف گنبد پانتئون بر یک بنیان مستدیر استوار نبود، بلکه بر : آن نبود، بلکه در اتکا و پشتبند آن بود

این مسئلۀ   اي چهارگوش قرار گرفته بود؛ اي مستدیر و پایه طاقهاي ضربی و قوسهایی تکیه داشت که میان طوقه

کاري قابل «: کند پروکوپیوس گنبد مزبور را چنین وصف می. خوبی حل نشده بودمعماري هرگز از آن پیش به آن 

ماند که با زنجیري زرین  رسد بر طاقهاي زیر خود استوار باشد، بلکه بدان می که به نظر نمی..  .ستایش و دهشت انگیز 

هاي رنگارنگ ـ سفید، سبز، مرمر. اي از تزیین فروزان بود داخل کلیسا مجموعه» .از اوج آسمان آویزان شده باشد
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سنگهایی که به دقت . نمایاند قرمز، زرد، ارغوانی، طالیی ـ کف، دیوارها، و ستونهاي دو طبقه را همچون باغ گل می

تراشیده شده بود ستونها، قوسها، مثلثهاي میان قوسها، کتیبۀ دیوارها، و قرنیزها را با نقش برگ و خار و پیچک 

چهل . ، که از حیث اندازه و زیبایی بیسابقه بود، بر دیوارها و طارمها نصب شده بودپوشانده کاشیهاي معرق می

حس . کرد چلچراغ نقره، که از دورة گنبد آویزان بود، به قدر همان تعداد پنجره به روشن ساختن کلیسا کمک می

داد؛  بیننده دست می وسعت، که به واسطۀ عظمت شبستان و راهروهاي دراز و فضاي بی ستون زیر گنبد مرکزي به

مشبک کاري فلزي نردة نقرة جلو مقصوره و نردة آهن تاالر فوقانی؛ منبري که با عاج، نقره، و سنگهاي گرانبها 

خاتمکاري شده بود؛ تخت نقرة بطرك؛ پردة سیمین و زرین که در باالي محراب آویخته بود و منقوش به نقش 

از مسیح و مریم بود؛ محراب طالیی که از مرمرهاي کمیاب ساخته امپراطور و امپراطریس در حال دریافت برکت 

شده بود و محتوي ظرفهاي مقدس نقره و طال بود؛ و خالصه همۀ این تزیینات وافر بر روي هم ممکن بود 

سازند و چون جواهرسازان  یوستینیانوس را در پیشی گرفتن بر الف شاهان مغول، که مدعی بودند چون غوالن می

.ند، ذي حق سازدپرداز می

سخن » کلیساي عظیم«مردم در همه جا از آن به عنوان . سانتاسوفیا، هم ابتدا و هم اعتالي سبک بیزانسی بود

وقتی که انسان براي «. کند احترامی وحشت انگیز از آن صحبت می گفتند، و حتی پروکوپیوس شکاك هم با  می

روح، که در  …. که آن بناي عظیم محصول قدرت بشر نیست کند شود، احساس می عبادت به این ساختمان وارد می

انگارد که خدا در اینجا نزدیک است، و از این خانۀ ممتاز خود  دهد، چنین می این کلیسا خود را به آسمان عروج می

   ».شادمان

  از قسطنطنیه تا راونا – 4

اما پروکوپیوس بیست و . بزرگترین کامیابی یوستینیانوس بود که بیش از فتوحات و قانونهایش دوام یافتسانتاسوفیا 

اگر شما هر یک از آنها «: گوید کند که به وسیلۀ او ساخته و یا بازسازي شدند، و می چهار کلیساي دیگر را وصف می

ی را ساخته و تمام اوقات سلطنت خود را بر همان را بتنهایی ببینید گمان خواهید کرد که امپراطور فقط همان یک

ساختمان در سراسر امپراطوري حکمفرما بود؛ و آن » جنون«تا مرگ یوستینیانوس این » .یک کار صرف کرده است

رفت، در شرق یکی از درخشانترین ادوار تاریخ  قرن ششم، که مشخص آغاز قرون تیرگی در غرب به شمار می

انطاکیه، غزه، اورشلیم، اسکندریه، سالونیکا، راونا، و رم، و از کرچ در شبه جزیرة کریمه تا  در افسوس،. معماري بود

در افریقا، صدها کلیسا پیروزي مسیحیت برشرك و غلبۀ سبک شرقی ـ بیزانسی را بر شیوة رومی ) سفاقس(سفاکس 

ا به طارمها و طاقهاي ضربی و گنبدها ستونهاي خارجی، آرشیتراوها، نماهاي مثلثی، و افریزه. ـ یونانی جشن گرفتند

سوریه در قرون چهارم، پنجم، و ششم یک رنسانس حقیقی داشت؛ مدارس آن در انطاکیه، بیروت، . جاي سپردند

ادسا، و نصیبین ناطقان، حقوقدانان، مورخان، و بدعتگذاران بسیار به جهان عرضه داشتند؛ هنرمندانش در 

اي تزیینی سرآمد اقران شدند؛ معماران آن دهها کلیسا ساختند، و مجسمه موزائیکسازي، پارچه بافی، و هنره

.سازانش آنها را با نقوش برجستۀ فراوان تزیین کردند

بنیانگذار آن موضعش را طوري انتخاب کرده بود . اسکندریه تنها شهر امپراطوري بود که هرگز از پیشرفت باز نماند

بایست از بندرهاي آن استفاده کنند و تجارت آن را اعتال بخشند؛ هیچ یک  می که تقریباً تمام جهان مدیترانه ناگزیر

از آثار معماري باستانی یا قرون وسطایی آن به جا نمانده است، اما بقایاي متفرق فلزکاري، عاجکاري، و چوبکاري آن، 
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معماري . غنی بودند و همچنین هنر شبیه سازي آن معرف مردمی است که در هنر نیز، مانند شهوانیت و تعصب،

  .قبطی، که با باسیلیکاي رومی آغاز شده بود، در دوران سلطنت یوستینیانوس عمدتاً شرقی شد

راونا . ، آغاز شد)404(شکوه معماري راونا اندکی پس از آنکه هونوریوس آن شهر را پایتخت امپراطوري غرب ساخت 

مناسبات نزدیکش با قسطنطنیه ، هنرمندان و سبکهاي  در نایب السلطنگی طوالنی گاالپالکیدیا سعادتمند شد، و

طرح شرقی معمول، که عبارت بود از گنبدي که با طاقهاي ضربی . هاي ایتالیایی امتزاج داد شرق را با معماران و شیوه

 ، در راونا، در موسولئوم، که450شد، براي اولین بار در سال  بر پایۀ قسمت عرضی یک کلیساي چلیپایی نهاده می

توان  می» شبان نیکو«آرامگاه پالکیدیا بود، پدیدار شد؛ در داخل آن هنوز تصویر موزائیک مشهور مسیح را در شکل 

هاي  گاه گنبددار باسیلیکاي اورسیانا یک رشته موزائیک افزود که شامل چهره اسقف نئون به تعمید 458در . دید

قدیس آپولیناریس ـ که پیرو مذهب آریانیسم و مؤسس  میالدي، تئودوریک براي 500در حدود سال . حواریون بود

در این کلیسا، بر موزائیکهایی که شهرت جهانی دارند، . نامدار جامعۀ مسیحیت در راونا بود ـ کلیساي جامعی بنا کرد

  .اند که نمایانندة سبک بیزانسی است قدیسان سپیدجامه با وقار خشکی نمایانده شده

به  547کلیساي سان ویتاله به سال . یوس پیروزي هنر بیزانسی را در ایتالیا پیش بردتسخیر راونا به دست بلیزار

هاي موقر خود آن را آراستند،  سرپرستی یوستینیانوس و تئودورا، که هزینۀ تزیین آن را تأمین کردند و با چهره

ث حقیقی است و باید صاحبان تمام امارات دال بر اینند که تصویرهاي معرق امپراطور و ملکه از هر حی. تکمیل شد

هیئت این دو فرمانروا و . اند ستود آن را به سبب شهامتی که براي منتقل ساختن آن به آیندگان ابراز داشته

نمایی خشک آنها  دار است؛ جبهه کلیساییان و خواجگانی که تصویرشان در این ساختمان هست سخت و گوشه

هاي زنان بر موزائیکها نوعی پیروزي در صنعت  یک؛ تصویر جامهبازگشتی است به شکلهاي پیش از دوران کالس

بخش تصویري است که نقش یک دستۀ سیار مذهبی در پارتنون یا تصویر  موزائیکسازي است، اما فاقد رشادت شادي

هاي دو  زنان یا سناتوران در محراب صلح آوگوستوس دارد، و نیز از مالحت و ظرافت تصاویر منقوش بر دروازه

  .ساي شارتر یا رنس عاري استکلی

دو سال پس از گشایش کلیساي سان ویتاله، اسقف راونا کلیساي سانت آپولینارة کالسه را، که کلیساي دیگري براي 

. این کلیسا در حومۀ دریایی شهر قرار داشت که وقتی، پایگاه ناوگان رومی بود. قدیس حامی شهر بود، تقدیس کرد

باسیلیکاي قدیمی رومی مبتنی بود؛ اما در سرستونهاي مرکب آن، با طرح برگهاي ساختمان این کلیسا بر طرح 

آکانتوس که پیچ و تابی غیر کالسیک دارند، چنانکه گویی نسیمی شرقی بر آن وزیده باشد، ردپاي هنر بیزانسی دیده 

ر قوسها و مثلثهاي بین در زی) متعلق به قرن هفتم(ردیفهاي دراز از ستونهاي کامل، موزائیکهاي رنگین . شود می

هاي معرق در  اي از ستاره هاي گچبري در جایگاه همسرایان، و صلیب گوهرنشان بر زمینه قوسهاي ستوندار، لوحه

.سازد مقصوره این کلیسا را یکی از عبادتگاههاي برجستۀ شبه جزیرة ایتالیا، که تقریباً یک تاالر هنري است، می

  هنرهاي بیزانسی – 5

کار هنرمند بیزانسی بود، اما در اطراف یا در داخل آن چندین هنر دیگر وجود داشت که ارجمندیش معماري، شاه

داد؛ مع هذا،  نهاد؛ خوي زمان، رنگ را به خط رجحان می او به مجسمه کاري وقعی نمی. فراموش ناشدنی است

ه همترازان فیدیاس و پروکوپیوس مجسمه سازان زمان خود را ـ محتمال نقش برجسته سازان را ـ به مثاب
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هاي قرون چهارم، پنجم، و ششم داراي تصویرهاي انسانی هستند که با  ستاید؛ و برخی از مقبره پراکسیتلس می

عاجکاري در میان . شود اي از تزیینات آسیایی اشتباه می رشاقتی هلنی با برجسته کاري ساخته شده و با مجموعه

درجها،   زانسی عاج را در تصویرهاي دو لتی و سه لتی، جلد کتابها،بیزانسیها هنري محبوب بود؛ هنرمندان بی

بردند؛ در این صنعت، تکنیکهاي  اشیاي خاتمکاري، و دهها تزیینات دیگر به کار می  ها، هاي عطر، پیکرچه  جعبه

عاج صندلی . هلنیستی انحطاط نیافت، و فقط نقوش خدایان و قهرمانان به تصاویر مسیح و قدیسان تبدیل گشت

  .کامیابی بزرگی در یک هنر کوچک است) 550حدود (اسقف ماکسیمیانوس در باسیلیکاي اورسیانا در راونا 

آمد، نقاشی بیزانسی به روشهاي  در حالی که به قرن ششم در خاور دور بر روي رنگهاي روغنی آزمایش به عمل می

هاي شراعی و کتانی؛ گچنگاري یا  هاي چوبی و پارچهاستعمال رنگهاي محرق در تابلو: معمول یونانی وفادار مانده بود

رفت؛ و نقاشی با رنگهاي ژالتینی  فرسکوسازي، که در آن رنگهاي مخلوط با آهک بر سطوح گچی مرطوب به کار می

دانست که چگونه مسافت و عمق  نقاشی بیزانسی می. شد و سفیدة تخم مرغی که بر روي تابلو یا گچ خشک اجرا می

. رهاند ها معموال خود را از اشکاالت مناظر و مرایا می ازد، اما با پر کردن زمینه با نقش ساختمانها و پردهرا نمودار س

دیوارهاي کلیسا با نقوش دیواري تزیین . کار پرتره فراوان بود، اما متأسفانه تعداد اندکی از آنها به جا مانده است

دستهاي بیقواره، اندامهاي : دهد اي را نشان می الیسم خام و ناپختهشد؛ قطعاتی که از آن نقشها باقی مانده است رئ می

  .هاي زرد، و زلفهاي آراستۀ عجیب و غریب کوتاه، چهره

کاري بود؛ شاهکارهاي باقیمانده از هنرمندان این دوران نقوش دیواري یا تابلوها  هنرمند بیزانسی دلبسته و استاد ریزه

کرد ـ یعنی  می» تذهیب«ه وي با آن کتابهاي عصر خود را به معنی واقعی کلمه نیستند، بلکه مینیاتورهایی هستند ک

مینیاتوریست ابتدا طرح . شد کتاب، چون گرانبها بود، مانند سایر اشیاي قیمتی تزیین می .ساخت میبا رنگ، روشن 

اي معموال به رنگ  کرد، زمینه ك بر پاپیروس، پارشمن، یا ورق تاشدة پوست رسم میخود را با قلم یا قلم موي ناز

ها را با اشکال زیبا و ظریف  داد، و زمینه و حاشیه ساخت؛ رنگهاي خود را در متن تصویر جا می طالیی یا آبی می

پرداخت؛  ؤلف را میکرد؛ گاه چهرة م نخست با دقت روي حرف اول یک فصل یا یک صفحه کار می. کرد تزیین می

کرد و به  رفت، متن را تقریباً فراموش می آراست؛ سرانجام، چندانکه هنرش پیش می آنگاه متن را به تصویرها می

گزید و آن را به  پرداخت، یا یک رمز مذهبی را بر می زد؛ به گلنقشها یا اشکال هندسی می تزیینات تجملی دست می

آمد، بدان حد که  ها به صورت مجموعۀ مجللی از رنگ و خط درمی تمام صفحه کرد، تا آنکه انواع مختلف تکرار می

.خود متن گویی خود را از جهان خشنی بزور وارد آن دنیاي ظریف کرده است

هاي خطی قبال در مصر زمان فراعنه و بطالسه معمول بود، و از آنجا به یونان هلنیستی و روم انتقال  تذهیب نسخه

تیکان داراي یک جلد انئید و کتابخانۀ آمبروسیوس در میالن داراي یک جلد ایلیاد است که هر دو موزة وا. یافته بود

انتقال از مینیاتور مشرکانه به مینیاتور . به قرن چهارم منسوبند و، از حیث تزیین، سبکی کامال کالسیک دارند

این مؤلف . شود پدیدار می) 547حدود (مسیحی در کتاب نقشه برداري مسیحی تألیف کوسماس ایندیکوپلئوستس 

قدیمیترین . لقب خود را از سفر به هندوستان، و شهرت خویش را از کوشش در اثبات مسطح بودن زمین حاصل کرد

مینیاتور مذهبی موجود از آن مجلدي است از سفر پیدایش که در قرن پنجم استنساخ شده و اکنون در کتابخانۀ 

ورق از کاغذپوستی ارغوانی نوشته شده است؛ چهل و هشت مینیاتور  24ین در وین است؛ متن با حروف زرین و سیم

سبز، بنفش، سرخ، و سیاه رسم شده، داستان انسان را از هبوط آدم تا مرگ یعقوب باز   آن، که به رنگهاي سفید ،

به سال ) النهرین بین راهب اهل(طومارهایی از صحیفۀ یوشع در موزة واتیکان، و کتاب اناجیل تذهیب رابوال . گوید می
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النهرین و سوریه اشکال و عالئمی آمد که بر تصویرنگاري جهان  از بین . ، درست به همان اندازه زیبا هستند586

اي و  بیزانسی غلبه کرد؛ این شکلها و عالمات به هزار وضع مختلف در هنرهاي کوچک تکرار شد و به صورت کلیشه

  .مرگبار هنر بیزانسی سهیم گشت متداول درآمد و در پدید آوردن ثبات

براي . داشت، موزائیکسازي را وسیلۀ محبوب هنرنمایی خود قرار داد نقاش بیزانسی چون فروزش و دوام را دوست می

هاي مرمر رنگین را انتخاب کرد ـ و این کاري است که مصریان، یونانیان، و رومیان کرده بودند؛  کف ساختمان خرده

سانتیمتر  8/0هاي متفاوت، اما معموال  اي یا مینایی، به رنگهاي مختلف، با اندازه اي شیشهبراي سطوح دیگر مکعبه

موزائیک غالباً در ساختن تصویرها یا . شد گاه سنگهاي گرانبها با این مکعبها آمیخته می. کرد مربع استعمال می

ه شوند، یا به عنوان کمکی به عبادت و بایست در کلیساها و خانه گذاشت رفت که می شمایلهاي قابل حملی به کار می

هنرمند در . کرد امنیت همراه مسافران برده شوند؛ اما موزائیکساز ترجیحاً سطح دیوارهاي کلیسا یا کاخ را انتخاب می

چید؛ اینجا او همۀ  کارگاهش، بر یک پارچۀ شراعی که طرح رنگین داشت، مکعبهاي خود را به طور آزمایش می

هاي دورتر با چشم دیگران  گرفت تا در زیر دستش آن تدرج دقیق و امتزاج رنگهایی که از فاصله یهنرش را به کار م

در همان حال، پوششی از ساروج سنگین، و سپس پوششی از ساروج ظریف بر . قابل احساس باشد به وجود آید

اي خود مکعبها را به درون  شد؛ آنگاه موزائیکساز، از روي نمونۀ پارچه سطحی که باید پوشانده شود کشیده می

سطوح منحنی، مانند گنبدها و . هاي بریده بودند تا نور را بگیرند این مکعبها معموال در جلو داراي لبه. فشرد می

از این هنر . گرفت داري را می ها، مطلوبتر بود، زیرا در اوقات و زوایاي مختلف نور مالیم و سایه نیمگنبدهاي مقصوره

.هاي رنگی تا حدي الهام گرفت اً سبک گوتیک براي ساختن شیشهپرزحمت بود که بعد

ها در آن  اي از آن باقی نمانده است؛ ظاهراً رنگ آن شیشه اي یاد شده، اما نمونه در متون قرن پنجم از چنین شیشه

و  گري در آن زمان هزار سال قدمت داشت، تراش دادن شیشه و شیشه. زمان خارجی بوده است نه جزو خود شیشه

کاري فلزات و سنگهاي قیمتی از زمان  هنر کنده. رفت سوریه، که قدیمترین مرکز آن بود، هنوز مرکز آن به شمار می

مع هذا، . ها، و مهرهاي بیزانسی معموال داراي طرح و کار ضعیفند آورلیوس به انحطاط افتاده بود؛ گوهرها، سکه

در پایتخت، . فروختند، زیرا زینت، روح بیزانس بود قات میگوهریان محصوالت خود را تقریباً به افراد تمام طب

هاي آثار مقدس محرابهاي بسیاري را  کارگاههاي زرگري و سیمگري متعدد وجود داشت؛ درجها، جامها، و جعبه

  .هاي ثروتمندان فراوان بود آراست؛ و ظرف نقره در خانه می

هاي ظریف، رنگارنگ، و  در این صنعت، مصر با پارچه. شد ده میهاي زیبا دی در هرخانه، و تقریباً بر تن هر کس، پارچه

ها استاد  ها، آویختنیها، و روپوشها ـ سرآمد کشورهاي دیگر بود؛ قبطیان در این زمینه ها، پرده مصور خود ـ جامه

بافندگان بیزانسی . یکسان است گوبلنهاي ساخت  هاي این دوره از جهت فنی تقریباً با پارچه برخی از فرشینه. بودند

هاي سفیدي که به نقشهاي واقعی از فرد مرده مزین بود ـ  هاي مطرز، و حتی کفنهاي منقوش ـ پارچه پرندها، پارچه

ع مشخص از اي به یک نو شد؛ هر طبقه پوشید شناخته می در قسطنطنیه هر کس از روي لباسی که می. ساختند می

  .مانست ها در یک مجلس بیزانسی به دم طاووس می نهاد؛ و منظرة جامه زیبایی و ظرافت لباس ارج می

کرد  در مراسم دعاي دسته جمعی کلیسا موسیقی نقشی بس مهم ایفا می. موسیقی در میان تمام طبقات محبوب بود

در قرن چهارم، آلوپیوس یک دیباچۀ موسیقی نوشت  .داد تا احساسات را با ایمان عجین سازند و مؤمنان را یاري می

این نمایش تنها با حروف در . که قسمتهاي موجود آن اکنون راهنماي عمدة ما در شناختن نت موسیقی یونانی است
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شدند، جاي سپرد؛ این عالمتها را ظاهراً آمبروسیوس به میالن،  آن قرن به عالئم مخصوص، که نئومس خوانده می

در اواخر قرن پنجم یک راهب یونانی به نام رومانوس کلمات و . ل، و هیرونوموس به رم وارد ساختندهیالري به گ

دهد و هرگز از نظر عمق احساسات و  نتهاي سرودهاي مذهبی را، که هنوز قسمتی از قداس یونانی را تشکیل می

اي از  اب موسیقی نوشت که خالصهاي تحت عنوان در ب بوئتیوس مقاله. قدرت بیان نظیر نداشته است، ترکیب کرد

داشت؛ این رسالۀ کوچک تا زمان ما در دانشگاههاي  نظریات فیثاغورس، آریستوکسنوس، و بطلمیوس را بیان می

. اکسفرد و کیمبریج جزو کتابهاي درسی موسیقی بود

یزانسی این است که براي یک ذهن غربی معنی جوهر هنر ب. انسان باید مشرق زمینی باشد تا هنر شرقی را دریابد

در حکومت استبدادي، در ثبات سلسله مراتب طبقاتی، در رکود علم : شرق در قلب و مغز یونان ارجی بسزا یافته بود

هاي فاخر و تشریفات مجلل،  و فلسفه، در کلیساي تحت فرمان دولت، در مردمی که زیر نفوذ مذهب بودند، در جامه

شد، در  هوشرباي موسیقی تکراري، در زرق و برقی که بر احساسات چیره می در مراسم پربانگ و تماشایی، در نغمۀ

روح یونان . توسط خیالپردازي، و در غرق کردن هنر نمایشی در هنر تزیینی) طبیعت گرایی(شکست ناتورالیسم 

درست در . باستان این وضع را ممکن بود نامطلوب و تحمل ناپذیر یابد، اما خود یونان اکنون بخشی از شرق بود

هنگامی که حیات یونان در معرض تهدید تجدید یافتۀ ایران و قدرت باور نکردنی اسالم واقع شده بود، سستی 

  .آسیایی بر یونان چیره شد

  

  فصل هفتم

  ایرانیان

224 -641  

  

I    - جامعۀ ساسانیان  

خفی قرار داشت که به مدت هزار در آن سوي فرات یا دجله، در تمام طول تاریخ یونان و روم، آن امپراطوري تقریباً م

سال از اروپاي رو به توسعه و از مهاجمان آسیایی بر کنار مانده بود، هرگز عظمت هخامنشی خود را فراموش نکرده 

نظیر و اشرافی خود را چنان به دست تواناي شاهان  بود، آهسته از صدمات جنگهاي پارتها شفا یافته بود، و فرهنگ بی

  .د که بعدها توانست پیروزي اسالم بر ایران را تبدیل به رنسانس فرهنگی ایران کندساسانی حفظ کرده بو

آید، سرزمین آریاییها بود و افغانستان، بلوچستان،  ایران قرن سوم وسیعتر از ایران امروز بود؛ چنانکه از نام آن برمی

ونی بود، فقط قسمتی از جنوب شرقی این پارس، که سابقاً نام استان فارس کن. سغد، بلخ و عراق را نیز در بر داشت

توجهی نداشتند، نام تنها یک قسمت را به تمام » بربرها«داد؛ اما یونانیان و رومیان، که به  امپراطوري را تشکیل می

یک سد کوهستانی، از هیماالیا در جنوب خاوري تا قفقاز در شمال باختري، از میان این سرزمین . آن دادند
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هاي سرسبز دجله و فرات  کرد؛ در مشرق یک فالت بلند لم یزرع بود؛ در مغرب دره به دو نیم میگذشت و آن را  می

شد و مغرب ایران را از حیث گندم، خرما،  هاي بیشمار جاري می قرار داشت که آب آنها به هنگام طغیان به آبراهه

ها هزاران ده، صدها  ر تپه زارها یا در واحهدرطول رودها یا فواصل بین آنها، د. ساخت ها غنی می انگور، و سایر میوه

، )سابقاً تخت جمشید(اکباتان، ري، موصل، استخر : قصبه، و دهها شهر قرار داشت که مهمترین آنها عبارت بودند از

  .شوش، سلوکیه، و تیسفون پایتخت عظیم و باشکوه ساسانیان

تقریباً همه باریک اندام و قدري تیره گون هستند «: کند آمیانوس مارکلینوس ایرانیان این دوره را چنین وصف می

افراد طبقات عالی خشن موي نبودند و همه شان اندام باریک » .ریشی نسبتاً جالب دارند، و زلفی دراز و خشن …

بالیدند، و دوستار ورزشهاي خطرناك و  خوي و چابکی خود مینداشتند؛ غالباً خوش هیکل بودند، به رفتار و 

پوشیدند، سندل یا پوتین بنددار به پا  گذاشتند، شلوار گشاد می مردان دستار بر سر می. وه بودندهاي باشک جامه

بستند؛ بینوایان با لباس نخی،  کردند ، کمربند و شمشیر می کردند؛ ثروتمندان نیمتنه یا قباي پشمین در بر می می

اي که از فرط فراخی چین  شنل گشاد، و روجامه زنان پوتین و شلوار کوتاه، پیراهن و. ساختند مویی، یا پوستی، می

انداختند و آن را  کردند و دنبالۀ آن را به پشت می پوشیدند؛ موي مشکین خود را در جلو سر چنبره می خورد می می

موبدان و زردشتیان غیرتمند، به نشانۀ پاکی، . داشتند تمام طبقات رنگ و زینت را دوست می. آراستند به گل می

دادند؛ شاهان با پوشیدن کفش سرخ، شلوار آبی، و کالهی  پوشیدند؛ سرداران رنگ سرخ را ترجیح می د میلباس سفی

در ایران نیز، مانند جوامع متمدن، . ساختند که یک گوي یا سر حیوان یا پرنده بر آن بود خود را از سایرین ممتاز می

.ساخت و نیم بیشتر از زن را لباس نیمی از مرد را می

ی فرهیخته معموال، مانند فرانسویان، حساس و تیز شوق و تند ذهن بود؛ غالباً تناسان بود، ولی به هنگام ضرورت ایران

بیش از آنچه شجاع باشد محیل بود، و از این رو فقط ..  . .در سخن بیمالحظه و زیاده رو بود«چاالك و آماده؛ 

ایرانیان فقیر آبجو . کردند همیشه با دشمنان حفظ می اي که درست همان فاصله» .بایست دورادور از او ترسید می

جو در  دادند؛ ایرانیان پرهیزکار و صرفه نوشیدند، اما تقریباً تمام طبقات، از جمله خدایان، شراب را ترجیح می می

اب شدند تا بیایند و آن را بیاشامند؛ آنگاه، خود آن شر ریختند و مدتی منتظر خدایان می مراسم مذهبی شراب می

آداب ایرانی در این دورة ساسانی، بنابر روایات، خشنتر از زمان هخامنشیان و مالیمتر از دوران . نوشیدند مقدس را می

تشریفات و . سازد که ایرانیان واالمنشتر از یونانیان بودند اشکانیان بود؛ اما داستانهاي پروکوپیوس ما را از این آگاه می

ا حد زیادي از طرف امپراطوران یونان اقتباس شده بود؛ دو سلطان رقیب، یکدیگر را رسوم دیپلوماتیک دربار ایران ت

کردند، براي مأموران سیاسی خارجی مصونیتی قایل بودند و آنان را از بازرسی و عوارض گمرکی  خطاب می» برادر«

  .ن ایران جستتوان در دربار پادشاها سرچشمۀ رسوم دیپلوماسی اروپا و امریکا را می. کردند معاف می

کند که لواط و فحشا در میان آنان  اما اذعان می» کنند، بیشتر ایرانیان در روابط جنسی افراط می«: گوید آمیانوس می

در خوراك میانه رو، در خلوت «: ستاید ربی گملیئل ایرانیان را به داشتن سه صفت می. کمتر رایج بود تا نزد یونانیان

منتهاي کوشش براي ترغیب ازدواج و افزودن بر میزان موالید به کار » .ل هستندو نیز در روابط زناشویی معتد

امر به  دین، . رفت تا نیروي انسانی کافی براي جنگها فراهم شود؛ در این مورد خداي عشق مارس بود نه ونوس می

ه باروري موجب نیرومندي داد ک داد، و چنین تعلیم می کرد، مراسم زناشویی را با جالل فراوان انجام می ازدواج می

رئیس خانواده در کانون خانه به . اهورمزدا، خداي روشنایی، در نبرد با اهریمن، شیطان کیش زردشتی، است

پرداخت، و از این رو طالب فرزندانی بود تا این آیین و نسلش بعد از خود او محفوظ ماند؛ اگر او صاحب  نیاپرستی می
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والدین عموماً وسایل ازدواج فرزندان خود را، بیشتر به . کرد فرزندي اختیار می شد، پسري را به فرزند ذکوري نمی

جهیز و شیربها، مخارج . توانست بدون اجازة والدین شوهرکند کردند؛ اما زن می اي ، فراهم می وسیلۀ داللهاي حرفه

زنا . شد ی زن اول توصیه میچندگانی مجاز بود و در صورت نازای. ساخت ازدواج و فرزند آوري زودگاه را میسر می

. و زن شوهر را به سبب ظلم و ترك انفاق، طالق گوید  توانست زن را به علت بیوفایی، شوهر می. نضج یافته بود

ها، مانند هتایراي یونانی، آزاد بودند که در میان مردم ظاهر و در ضیافت  این همخوابه. داشتن همخوابه بالمانع بود

شدند؛ این رسم دیرین ایرانی به اسالم  زنان قانونی معموال در اندورن خانه نگاهداري میمردان حاضر شوند؛ اما 

در شاهنامۀ . بایست از مردان حفظ شوند زنان ایرانی بغایت زیبا بودند، و شاید به همین سبب می. منتقل شد

زیبایی زنانه بر قوانین . شوند کشند و در معاشقه و اغوا پیشقدم می فردوسی این زنان هستند که آرزوي مردان را می

.آمد مردانه فایق می

سرگرمی آنان گوي . آمدند کودکان به یاري ایمان مذهبی، که براي استحکام قدرت والدین ضرور می نماید، بار می

این تفریحات . کردند بازي، ورزشهاي قهرمانی، و شطرنج بود، و در نوجوانی در تفریحات کالنساالن خانواده شرکت می

ایرانیان ساسانی موسیقی را براي اعمال مذهبی، عشق، و . عبارت بود از تیراندازي، اسبدوانی، چوگانبازي، و شکار

موسیقی و آواز زنان زیبا صحنه را «در بزمها و ضیافتهاي شاهانه «: فردوسی گوید. دانستند جنگ الزم می

فراوان بود؛ به موجب روایت، باربد، خنیاگر محبوب  ؛ لیر، گیتار، فلوت، نی، کرناي، طبل، و سایر ادوات»آراست می

در تعلیم و تربیت نیز . خواند نغمه ساخت و، در سراسر سال، هر شب یکی از آنها را براي شاه می 360خسرو پرویز، 

تعلیمات عالی در . کرد؛ دبستانها در معابد جاي داشتند و اطفال تحت تعلیم موبدان بودند دین نقشی بسزا ایفا می

پسران شاهان محلی و ساتراپها . شد ادبیات، طب، علوم، و فلسفه در دانشگاه مشهور جندیشاپور در خوزستان داده می

اي که متعلق به دربار بود، تحصیل  زیستند و با شاهزادگان خانوادة سلطنتی، در دانشکده غالباً نزدیک شاه می

  . کردند می

از ادبیات آن زمان فقط . شکانیان، در زمان ساسانیان نیز معمول بودپهلوي، زنان هندو اروپایی ایران در دورة ا

دانیم که آن ادبیات وسیع بوده است؛ اما چون  ما می. کلمه باقی مانده است که همه مربوط است به دین 600,000

یندي مشابه ما را به احتماال فرا. (گذاشتند تا از میان برود موبدان حافظ و ناقل آن بودند، بیشتر آثار غیر دینی را می

شاهان ساسانی .) این اشتباه انداخته است که ادبیات اوایل قرون وسطی در جهان مسیحیت عمدتاً مذهبی بوده است

به فرمان او آثار افالطون و ارسوط به زبان : حامیان روشنفکر ادبیات و فلسفه بودند ـ و بیش از همه خسرو انوشیروان

در دوران سلطنت او . ه جندیشاپور تدریس شد، و حتی خود او نیز آنها را خواندپهلوي ترجمه گشت و در دانشگا

این کتاب مخلوطی . وقایع تاریخی بسیاري ثبت و تدوین شد که تنها قسمت موجود آن کارنامۀ اردشیر بابکان است

دارس آتن را هنگامی که یوستینیانوس م. است از تاریخ و داستان عشقی که بعدها مبناي شاهنامۀ فردوسی شد

پس از چندي هواي وطن کردند؛ شاه . بست، هفت تن از استادانش به ایران گریختند و به دربار خسرو پناهنده شدند

خود با یوستینیانوس، قید کرد که خردمندان یونانی باید رخصت بازگشت یابند و از  533، در عهدنامۀ سال »بربران«

.پیگرد و آزار مصون باشند

نروایی این پادشاه روشنفکر دانشگاه جندیشاپور، که در قرن چهارم یا پنجم تأسیس شده بود، در دوران فرما

مسیحیان . آوردند دانشجویان و استادان از اکناف جهان به آن روي می. شد» بزرگترین مرکز فرهنگی آن زمان«

. فلسفه را به ارمغان آوردندهاي سریانی آثار یونانی در طب و   نسطوري در آن دانشگاه پذیرفته شدند و ترجمه
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نوافالطونیان در آنجا بذر صوفیگري را کاشتند؛ و سنت طبی هندوستان، ایران، سوریه، و یونان، در آنجا به هم 

به موجب نظریۀ طب ایرانی، بیماري از آلودگی یا ناپاکی یکی از . آمیخت و یک مکتب درمانی شکوفا را به وجود آورد

گفتند که بهداشت عمومی  شد؛ پزشکان و موبدان ایرانی می ب، خاك، بادـ حاصل میعناصر چهارگانه ـ آتش، آ

مستلزم سوزاندن تمام مواد فاسد کننده، و بهداشت فردي مستلزم اطاعت کامل از دستورات نظافت دین زردشت 

  . است

به موجب این . یاد نهاده بوددانیم این است که این علم تقویم منظمی را بن آنچه از علم نجوم ایرانی در این دوره می

 روز،شد، و پنج  تقویم، سال به دوازده ماه سی روزه، و هر ماه به دو هفتۀ هفت روزه و دوهفتۀ هشت روزه تقسیم می

و هیچ گونه اقدام مهمی بدون  علم احکام نجوم و جادوگري امري عمومی بود،. گردید هم به آخر سال اضافه می

آمد؛ و هر واقعۀ زمینی به اعتقاد مردم نتیجۀ جنگ ستارگان سعد و نحس در  رجوع به وضع صور فلکی به عمل نمی

جنگیدند ـ و این در حقیقت همان نبرد  آسمان بود ـ همان گونه که فرشتگان و شیاطین در روح انسان با یکدیگر می

  .اهورمزدا و اهریمن بود

ن زردشت به وسیلۀ سلسلۀ ساسانیان اقتدار و استیالي سابق خود را باز یافت؛ زمینها و عشر محصوالت کشاورزي دی

موبد موبدان، که . به موبدان اختصاص داشت؛ دولت بر دین استوار بود، همچنانکه در اروپاي آن زمان نیز چنان بود

ضر در صحنه، که افراد آن مغان یا مجوسان نامیده قدرتش فقط از خود شاه کمتر بود، بر یک طبقۀ مقتدر و حا

مغان بر حیات روحی تمام ایرانیان فرمانروایی داشتند، گنهکاران و . کرد شدند و مقامشان ارثی بود، حکومت می می

ن را از اینان گهگاه شارمندا. ترساندند، و به مدت چهار قرن افکار ایرانیان را در بند نگاه داشتند طاغیان را از دوزخ می

تشکیالت مغان چندان ثروتمند بود که . کردند اجحاف مأموران مالیات، و بینوایان را از جور زورمندان حفظ می

اي داراي یک آتشکده بود که در آن  هر شهر عمده. کردند هاي معابد قرض می شاهان گاه مبالغ هنگفتی از خزانه

توانست روح را از اهریمن  تنها یک زندگی منزه و پاکیزه می .شعلۀ مقدس، به نشانۀ خداي نور، همواره فروزان بود

نجات دهد؛ در نبرد با شیطان، بهره گرفتن از یاري مغان و پیشگویی، وردخوانی، جادوگري، و دعاهاي آنان امري بس 

رسید، از دادگاه سهمگین روز رستاخیز  شد به پاکی و قدسیت می روحی که بدین سان یاري می. ضروري بود

.یافت گذشت، و در بهشت، شادمانی جاودان می می

در جنب این دین رسمی ، سایر مذاهب چندان محلی نداشتند، میترا، خداي آفتاب، که نزد پارتها بسیار محبوب بود، 

اما موبدان زردشتی، مانند روحانیان مسیحی و . دید اکنون آن ستایشی را که در خور یاور بزرگ اهورمزدا بود نمی

ادعا کرد که ) 276-216حدود (وقتی که مانی . شمردند یهود، ارتداد از دین ملی را گناهی بزرگ میمسلمان و 

چهارمین پیامبر خدا در ردیف بودا، زردشت، و مسیح است، و دینی مبنی بر تجرد، صلح طلبی، و تورع اعالم کرد، 

وفقیت خود را در خارج از مرزهاي ایران مغان مجاهد و داراي تعصب ملی او را مصلوب کردند، و مانویت مجبور شد م

دادند،  مع هذا، موبدان و پادشاهان ساسانی عموماً نسبت به یهودیت و مسیحیت تسامح به خرج می. جستجو کند

عدة زیادي از یهودیان . درست همان طور که پاپها نسبت به یهودیان رفتار مالیمتري داشتند تا نسبت به بدعتگذاران

وقتی ساسانیان به قدرت رسیدند، مسیحیت در ایران مستقر شده . امپراطوري ایران پناهنده شدند به ایاالت باختري

شد؛ اما پس از  بود؛ این دین تا هنگامی که دین رسمی دشمنان دیرین ایران یعنی یونان و روم نشده بود، تحمل می

قش فعالی در دفاع از سرزمین بیزانس میالدي در نصیبین کردند، ن 338آنکه روحانیان مسیحی، همچنانکه در سال 

در برابر شاپور دوم به عهده گرفتند، و مسیحیان ایران امید طبیعی خود به پیروزي بیزانس را آشکار ساختند، دین 
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، شاپور فرمان به قتل عام مسیحیان امپراطوري خود داد؛ تا هنگامی که این 341در . مسیح مورد تعقیب قرار گرفت

ساکنان بسیاري از دههاي مسیحی کشته شده بودند؛ حتی با   ها محدود کرد، ان، راهبان، و راهبهفرمان را به کشیش

. تن مسیحی کشته شدند 16000، )379(این وجود، در طی این تعقیب و آزار، که تا زمان مرگ شاپور ادامه یافت 

. ي داد تا کلیساهاي خود را از نو بسازندآزادي مذهبی را به مسیحیان بازگرداند و آنان را یار) 420-399(یزدگرد اول 

  .شورایی از اسقفان ایرانی کلیساي مسیحیان ایران را از مسیحیت یونان و روم مستقل ساخت 422در 

در میان عبادات و مشاجرات دینی، فرمانها و بحرانهاي دولتی، و جنگهاي داخلی و خارجی، مردم با بیصبري وسایل 

چراندند، و به هنرهاي دستی و داد و  ها را می کاشتند، گله ساختند، زمین را می م میتقویت دولت و معابد را فراه

شد که کارهایی قهرمانی از قبیل آباد  زراعت یک وظیفۀ دینی بود، و به مردم گفته می. ورزیدند ستد اشتغال می

اضی بایر، و استفاده از رودها ساختن بیابان، کشتکاري زمین، نابود ساختن آفات و گیاهان هرزه، حاصلخیز ساختن ار

براي دهقان ایرانی تسلی روحی بسیار الزم بود، زیرا او . کند براي آبیاري فتح نهایی اهورمزدا را بر اهریمن تأمین می

هاي خود را از بابت مالیات و عوارض به  کرد و از یک ششم تا یک سوم فراورده معموال براي زمینداران بزرگ کار می

، ایرانیان صنعت شکرسازي از نیشکر را از هندوستان فرا گرفتند؛ امپراطور یونانی، 540در حدود سال  .داد دولت می

سال پس از آن ایران را گرفتند،  14؛ اعراب که )627(هراکلیوس، در کاخ سلطنتی تیسفون یک انبار پر از شکر یافت 

کش، و اسپانیا بردند، که از آنجا در تمام اروپا بزودي طرز کاشتن نیشکر را آموختند و آن را به مصر، سیسیل، مرا

دامپروري از کارهاي برجستۀ ایرانیان بود؛ اسبهاي ایرانی از نظر نژاد، چاالکی، زیبایی، و سرعت بعد از . رواج یافت

سگ . داشت اسبهاي عربی بهترین بودند؛ هر ایرانی دوستار اسب بود، همان گونه که رستم رخش را دوست می

شمردند؛ و گربۀ ایرانی در تمام  ها سودمند بود که ایرانیان آن را حیوان مقدسی می مراقبت گله و خانه چندان در

.جهان شهرت و شاخصیت یافته بود

هاي اصناف متعدد بودند، و در  اتحادیه. صنعت ایرانی در زمان ساسانیان از حالت خانگی به اشکال شهري درآمد

ابریشمبافی از چین وارد شده بود؛ حریرهاي دوران ساسانی . قالبی پدید آمده بودبرخی از شهرها یک طبقۀ کارگر ان

بازرگانان چینی به ایران . همه جا مطلوب بود، و براي صنعت نساجی بیزانس، چین، و ژاپن نمونه واقع شده بود

دیان، ایران و بیزانس و روم را آمدند تا ابریشم خام بفروشند و فرش، جواهر، و غازه بخرند؛ ارمنیها ، سوریها، و یهو می

راهها و پلهاي خوب، که مورد مراقبت دقیق بود، چاپار دولتی و . با داد و ستد کند خود مربوط ساخته بودند

ساخت که تیسفون را با تمام استانها مربوط سازند؛ و در خلیج فارس بندرهایی ساخته  کاروانهاي بازرگانی را قادر می

مقررات دولتی قیمت غله، دارو، و سایر مایحتاج زندگی را محدود . ندوستان را تسریع کندشده بود تا تجارت با ه

توان از داستان یک اصلمند ایرانی دریافت  ثروت طبقات عالی را می. گرفت و از احتکار و انحصار جلو می. ساخت می

ف ندارد، پانصد دست دیگر از که هزار مهمان به شام دعوت کرده بود، و چون دریافت که بیش از پانصد دست ظر

  . همسایگان خود عاریت گرفت

دادند و به  زیستند، استثمار زمین و مردم را سازمان می خاوندان فئودال، که معموال در امالك روستایی خود می

دند؛ کر با شکارورزي پرشور و دلیرانه، خود را براي نبرد تربیت می. آراستند هنگام جنگ از رعایاي خود هنگهایی می

کردند، و خود و اسبشان، مانند دوران اخیر اروپاي ملوك  اینان به عنوان افسران سوار نظام ورزیده خدمت می

الطوایفی، زرهپوش بودند؛ اما در انضباط دادن به سربازان خود، یا در استعمال آخرین صنعتهاي مهندسی و محاصره 

عی، باالتر از این مالکان، اشراف بزرگ بودند که به عنوان ساتراپ از نظر کاست اجتما. و دفاع، از رومیان، عقبتر بودند
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طرز اداره ظاهراً بسیار خوب بود، زیرا گرچه مالیات . راندند و یا ریاست ادارات دولتی را داشتند بر ایاالت فرمان می

ان غالباً پرتر از خزانۀ شد، خزانۀ ایر کمتر از مالیات امپراطور روم شرقی و غربی بود در وصول آن کمتر سختگیري می

دالر در صندوقهاي خود داشت، و عایدي  460‘000‘000، خسروپرویز پولی معادل 626در سال . امپراطوران بود

دالر بود، که با در نظر گرفتن قدرت خرید طال و نقره در آن زمان مبلغ بسیار  170‘000‘000ساالنۀ کشور معادل 

شد؛ تفسیر قانون  مشاوران ایشان، و موبدان بر اساس احکام اوستایی وضع میقانون از طرف شاهان، . شد هنگفتی می

مردانی سربلند، «آمیانوس، که با ایرانیان جنگیده بود، قضات ایرانی را . و نظارت در اجراي آن به عهدة موبدان بود

. شناخته شده بودند به طور کلی ایرانیان مردم درست پیمانی. کند وصف می» صاحب تجربه، و داراي دانش حقوقی

انتهایی  سوگند در دادگاه با مراسم مذهبی توأم بود؛ مجازات سوگندشکنی در قانون بسیار شدید، و در دوزخ باران بی

شد که روي فلز سرخ  از مظنونان خواسته می: شد براي کشف بزه از روش اوردالی استفاده می. از تیر، تبر، و سنگ بود

کودك کشی، و سقط جنین ممنوع بود و مجازات سخت . بگذرند، یا غذاي مسموم بخورندگرم راه بروند، یا از آتش 

گردید، و زن زانیه بینی و گوش خود را از  شد تبعید می داشت؛ سزاي لواط مرگ بود؛ مردي که زناکاریش بر مال می

م فقط پس از تجدید نظر و توانستند به دادگاههاي عالیتر استیناف دهند، و مجازات اعدا محکومان می. داد دست می

.تصویب شاه قابل اجرا بود

شمرد و منزلتشان را در فرمانهایی که  دانست و خویشتن را نایب آنها می پادشاه قدرت خود را به خدایان منسوب می

 شاه شاهان، شاه آریاییها و غیر«کرد، خود را  هر وقت که زمان ایجاب می. داد کرد نشان می به نام آنها صادر می

نامید، شاپور دوم این عبارت را نیز بر عنوان مزبور افزوده  می» سلطان جهان، زادة خدایان  ،]ایران و انیران[آریاییها 

شاهان ساسانی، که از لحاظ نظري مستبد بودند، در عمل معموال با » .برادر خورشید و ماه، دمساز ستارگان«: بود

ادارة مشعشع «مسعودي، مورخ مسلمان، : کردند دادند کار می مشورت وزیران خود که هیئت دولت را تشکیل می

خسرو انوشیروان، . ستود شاهان ساسانی، سیاست منظم آنان، مراقبتشان از اتباع خود، و سعادت مستملکاتشان را می

نیست؛  مالیات، عایدات عایدات ، ارتش نیست؛ بی ارتش، شاه نیست؛ بی  بی«: گفت بنا به روایت ابن خلدون، چنین می

در اوقات عادي، سلطنت موروثی بود، اما ممکن » .بی کشاورزي، مالیات نیست؛ بی حکومت صحیح، کشاورزي نیست

تقیم وقتی وارث مس .رسیدها  بود از طرف شاه به یکی از پسران کهتر منتقل شود، در دو مورد قدرت عالیه به ملکه

  .گزیدند، اما انتخابشان محدود بود به اعضاي خاندان سلطنت وجود نداشت، نجبا و موبدان کسی را به سلطنت برمی

اي  اي با پرده از او منتهاي دلیري را در شکارورزي انتظار داشتند؛ در غرفه. زندگانی شاه آکنده بود از الزامات توانفرسا

رفت، هفت شتر تخت او را، و صد شتر  کشیدند به شکار می ر آن را میدیبا که ده شتر آراسته به زیور شاهوا

هاي ساسانیان را  ده هزار سوار ممکن بود در التزام وي باشند، ولی اگر سنگنبشته. کردند خنیاگرانش را حمل می

بز وحشی، بایست سوار اسب شود، و شخصاً یک گوزن،  معتبر بدانیم، باید بگوییم که در آخرین وهلۀ سفر شکار می

چون . او گردآوري شده بودند دنبال کند» بهشت«آهو، گاومیش، ببر، شیر، یا یکی دیگر از حیواناتی را که در پارك یا 

. یافت اي از مسائل مملکتی مواجه می گشت، خود را در میان هزار ملتزم و تشریفات فراوان با رشته به کاخ خود باز می

جواهر سنگین شده بودند بپوشد، بر تختی زرین بنشیند، و تاجی چنان سنگین  هایی را که از کثرت بایست جامه می

با این شکل و شمایل بود . ماند، آویزان باشد اي نامشهود از سرش، که بیحرکت می بر سر گذارد که الزم بود با فاصله

کرد، و گزارشها و  قضاوت می آورد، صدها رسم تشریفاتی سیاسی را به جا می پذیرفت،  که او سفیران و میهمانان را می

دادند، فقط  کردند، زمین را بوسه می آمدند تعظیم می کسانی که به نزدیک او می. داشت اخبار انتصابات را دریافت می
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. داشتند تا مبادا نفسشان او را آلوده سازد خاستند، و هنگام سخن گفتن دستمالی جلو دهان نگاه می با اجازة او برمی

.کاشت رفت و بذر شاهانه را شادمانه می ی از زنان یا معشوقگان خود میشبانگاه نزد یک

II – سلطنت ساسانیان  

بنابر روایات ایرانی، ساسان، موبدي در تخت جمشید بود؛ پسرش بابک امیر کوچکی در خور بود؛ بابک، گوچیهر 

وصیت به پسر خود شاپور فرمانرواي فارس را کشت، خود را شاه آن سامان ساخت، و قدرت خویش را به موجب 

اردوان پنجم، آخرین پادشاه پارت یا اشکانی . اي مرد و برادرش اردشیر جانشین وي شد واگذاشت؛ شاپور بر اثر سانحه

و خود شاهنشاه شد ) 224(ایران، از شناسایی این سلسلۀ جدید محلی ابا کرد، اردشیر اردوان را در جنگ کشت 

یفی اشکانیان را با یک حکومت سلطنتی پر قدرت، که از طریق یک تشکیالت وي حکومت سست ملوك الطوا). 226(

گذراند، جایگزین کرد؛ حمایت روحانیان را با بازگرداندن دین زردشت  اداري متمرکز اما رو به گسترش امور را می

قام داریوش سوم را از وسلسله مراتب آن جلب کرد؛ و با اعالم اینکه نفوذ هلنیستی را در ایران برخواهد انداخت و انت

او . جانشیان اسکندر خواهد گرفت و تمام سرزمینهاي شاهان هخامنشی را باز خواهد ستاند، غرور مردم را برانگیخت

نبردهاي سریعش حدود ایران را در شمال خاوري تا جیحون و در باختر تا . هاي خود وفا کرد تقریباً به تمام وعده

، تاج را بر سر پسر خود شاپور نهاد و به او سفارش کرد که یونانیان و رومیان را )241(به هنگام مرگ . فرات بسط داد

  .به دریا بریزد

ها او را مردي با وجنات زیبا  سنگنبشته. تمام قدرت و کاردانی پدر خویش را به ارث برده بود) 272-241(شاپور اول 

ورزید؛ از  تی عالی داشت و به دانش مهر میتربی. کند؛ اما این بدون شک تهنیتی است رسمی و نجیب وصف می

سفیر یونان، چنان مسحور شده بود که به این فکر افتاد که از سلطنت استعفا کند و   صحبت ائوستاتیوس سوفسطایی،

برخالف شاپور دوم، به تمام ادیان آزادي کامل داد، به مانی اجازه داد تا در دربارش موعظه کند، و . فیلسوف شود

» .مغان، مانویان، یهودیان، مسیحیان، و ارباب سایر مذاهب در امپراطوري او از هر ایذایی مصون باشند«که  اعالم کرد

با ادامۀ ویراستن اوستا، که در دوران اردشیر آغاز شده بود، موبدان را تحریض کرد که آثار فلسفۀ مابعدالطبیعی، 

در حمایت از هنر . د، در این کتاب مقدس ایرانی بگنجانندنجوم، و طب را، که غالباً از هند و یونان گرفته شده بو

رسید، اما در سلسلۀ طوالنی ساسانیان  در فرماندهی نظامی به عظمت شاپور دوم یا دو خسرو نمی. گشاده دست بود

تر، هاي آن هنوز نام او را بر خود دارند، و در شوش پایتخت جدیدي در شهر شاپور ساخت که ویرانه. بهترین مدیر بود

این ساختمان عبارت بود از سدي با . در ساحل رود کارون، یکی از ساختمانهاي بزرگ مهندسی کهن را برپا داشت

داد؛ براي ساختن این سد، مسیر رود موقتاً  متر تشکیل می 6متر و عرض  520قطعات سنگ خارا که پلی به طول 

شاپور  بنابر روایات، . شد تا جریان آب را منظم سازد هایی در سد ایجاد بستر آن سنگفرش گردید، و دریچه  عوض شد،

. براي طرح کردن و ساختن این سد، که تا قرن حاضر همچنان دایر بود، از مهندسان و اسیران رومی استفاده کرد

روم شاپور با آنکه قلباً مایل به جنگ نبود، ناچار به آن دست یازید، به سوریه حمله کرد، به انطاکیه رسید، از ارتش 

که به موجب آن تمام سرزمینهایی را که سابقاً از ) 244(شکست خورد، و قرارداد صلحی با رومیان منعقد ساخت 

چون از همکاري ارمنستان با رومیان خشمگین بود، به آن کشور وارد شد . رومیان گرفته بود به آنان بازگرداند

از آنکه جناح راستش بدین گونه حفظ شد، جنگ با روم پس ). 252. (اي طرفدار ایران در آنجا مستقر ساخت وسلسله

، انطاکیه را غارت کرد، و هزاران اسیر گرفت )260(امپراطور والریانوس را شکست داد و دستگیر کرد . را از سر گرفت
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ار دیگر اودناتوس، فرماندار پالمورا، با روم همدست شد و شاپور را مجبور کرد تا ب. تا در ایران به کار اجباري گمارد

.فرات را مرز ایران و روم بشناسد

زیرا او صلح و   کند، می) 309 – 302(عظمتی نداشتند، تاریخ ذکر کوتاهی از هرمز دوم  302تا  272جانشیان او از 

. را به خرج دولت تعمیر کرد هاي فقیران،  اماکن عمومی و مساکن شخصی، مخصوصاً خانه. سعادت را حفظ کرد

ما . شد دار می ي رسیدگی به شکایات بینوایان از اغنیا تأسیس کرد و خود غالباً ریاست آن را عهدهدادگاه جدیدي برا

دانیم که آیا همین عادات عجیب موجب محروم شدن پسر او از سلطنت شد یا نه؛ به هر حال، وقتی که هرمز  نمی

ادة او، که با یقین و اعتماد شاپور دوم نام درگذشت، نجبا پسر او را زندانی کردند و تاج و تخت را به کودك هنوز ناز

  . نهادند؛ دادند و براي اینکه سلطنت او را کامال محرز سازند، تاج شاهی را بر شکم مادر او بستند

از کودکی براي جنگ ). 379-309(با چنین آغاز میمونی، شاپور دوم وارد طوالنیترین سلطنت در تاریخ آسیا شد 

به . ا نیرومند ساخت، و در شانزدهسالگی زمام حکومت و ادارة میدان نبرد را به دست گرفتتربیت شد؛ و ارادة خود ر

عربستان خاوري حمله کرد، چندین ده را ویران ساخت، هزاران اسیر را کشت، و باقی اسیران را با ریسمانی که از 

ر، جنگ با روم را از سر گرفت و، ، براي تسلط بر راههاي بازرگانی به خاور دو337در . زخمشان گذراند به هم بست

گرویدن روم و ارمنستان به دین مسیح به . با چند فاصلۀ زمانی از صلح، آن را تقریباً تا هنگام مرگ ادامه داد

طی چهل سال، شاپور با . کشمکش کهن شدتی نو بخشید، گویی خدایان با خشمی هومري به جنگ پیوسته بودند

. یولیانوس او را به تیسفون پس نشاند، اما خود به وضعی ننگین عقب نشست. جنگید اي دراز از امپراطوران روم رشته

و ایاالت رومی ساحل دجله ) 363(یوویانوس، که با مانور ماهرانۀ شاپور شکست خورده بود، مجبور شد با او صلح کند 

ة آبرو و اقتدار بود و خاك صد هزار وقتی که شاپور دوم درگذشت، ایران در ذرو. و نیز تمام ارمنستان را به او واگذارد

.ایکر زمین با خون انسانی تقویت شده بود

اي از تورانیان، که یونانیان آنها را به نام  طایفه 425در حدود سال . در قرن بعد، جنگ به مرز شرقی ایران کشانده شد

بهرام . سیحون را تصرف کردند شدند، ناحیۀ بین جیحون و شناختند، و بغلط هونهاي سفید نامیده می هفتالیان می

، دلیرانه با آنها جنگید و )438-420(پنجم، پادشاه ساسانی، که به واسطۀ بیباکیش در شکار ملقب به بهرام گور بود 

شکستشان داد؛ اما پس از مرگ او تورانیان در نتیجۀ باروري و جنگجویی به اکناف گسترده شدند، و امپراطوریی 

. اش بلخ بود پایتخت این امپراطوري گرگان، و شهر عمده. ي خزر تا رود سند وسعت داشتتشکیل دادند که از دریا

جانشین او را ) 488- 484(غلبه کردند و او را کشتند و بالش ) 484-459(تورانیان بر فیروز، پادشاه ساسانی 

  .خراجگزار خود ساختند

به سبب کشمکش شاه با اشراف و موبدان براي  ایران، همزمان با این تهدیدي که از طرف مشرق متوجهش شده بود،

به فکر افتاد تا با تقویت یک نهضت اشتراکی ) 531- 488(قباد اول . حفظ اقتدار خویش، دچار هرج و مرج شد

یکی از موبدان . اش اشراف و موبدان بودند، دشمنان خویش را ضعیف سازد ، که هدف اصلی حمله)کمونیستی(

میالدي، خود را فرستادة یزدان براي ترویج یک کیش باستانی اعالم کرده  490ی سال زردشتی، به نام مزدك، حوال

اند؛ هیچ کس حقی طبیعی براي تملک چیزي  همۀ مردم مساوي زاده شده: اصول آن دین به گفتۀ او چنین بود. بود

اشیا و تمام زنها باید ملک بیش از دیگري ندارد؛ مالکیت و ازدواج از ابداعات انسان و اشتباهات پست اوست؛ و کلیۀ 

خواهد، به بهانۀ اعتراض به مالکیت و ازدواج و دستیابی به  دشمنانش ادعا کردند که او می. مشترك تمام مردان باشند



١٨٣٩

اي دیگر از مردم سخنان او را شادمانه پذیرفتند، اما  بینوایان و عده. آرمانشهر، دزدي، زنا، و زنا با محارم را ترویج کند

هاي ثروتمندان، بلکه  پیروان او نه تنها خانه. مزدك هم از موافقت شاه با آن مذهب به شگفت آمد شاید خود

اشراف . هایشان را نیز به تملک خویش درآوردند حرمسراهاي آنها را نیز تصاحب کردند و زیباترین و گرانترین معشوقه

قباد، پس از سه سال محبوس . هی برداشتندآزرده و خشمگین قباد را زندانی کردند و برادرش جاماسپ را به شا

خواستند یک فرد  هفتالیان، که می. ، از زندان گریخت و به هفتالیان پناهنده شد]انوشبرد[» قلعۀ فراموشی«بودن در 

جاماسپ . وابسته به آنها فرمانرواي ایران باشد، ارتشی براي او فراهم کردند و او را در تسخیر تیسفون یاري دادند

قباد، پس از محکم ساختن قدرت ). 499(کرد، اشراف به امالك خود گریختند، و قباد بار دیگر شاهنشاه شد  استعفا

شاید آن نهضت باعث باال بردن شأن  .بکشتخویش، بر کمونیستها تاخت و مزدك و هزاران تن از پیروانش را 

رسید، بلکه از  بود، زیرا فرمانهاي شوراي دولتی از آن پس نه تنها به امضاي شاهزادگان و موبدان می کارگران شده

قباد به مدت یک نسل دیگر سلطنت کرد، با دوستان قدیمش هفتالیان . شد ها نیز امضا می طرف سران اتحادیه

سلطنت را به دومین پسر خود   ام مرگ،جنگید و پیروز شد، اما در جنگ با روم کامیابی قطعی حاصل نکرد؛ به هنگ

.خسرو که بزرگترین شاه ساسانی بود سپرد

دارندة روان (نامیدند، و ایرانیان لقب انوشیروان  رایونانیان خوسروئس و اعراب کسري می) 579- 531(خسرو اول 

و شاید اگر عدل را از رحم  خواندند؛ می» عادل«وقتی که برادران مهترش او را . را به نامش اضافه کرده بودند) جاوید

و » استاد بزرگ در تظاهر به پرهیزکاري«: کند پروکوپیوس او را چنین وصف می. جدا کنیم، او شایستۀ این لقب بود

تیزهوشی، فرهنگ، خردمندي، رشادت، و «طبري، مورخ ایرانی، . عهد شکنی؛ اما پروکوپیوس از زمرة دشمنان بود

وي . افتتاحیه در دهان او گذاشته است که اگر راست نباشد، خوب جعل شده است او را ستوده و یک خطابۀ» تدبیر

حکومت را کامال تجدید سازمان داد؛ در انتخاب دستیارانش فقط شایستگی را مالك قرار داد و توجهی به رتبه و مقام 

اي  سپاه بنیچهوي . نکرد؛ و بزرگمهر، مربی پسرش، را به وزارت برگزید که وزیري ارجمند از کار درآمد

تري ایجاد کرد، و قوانین  نظم مالیاتی عادالنه. الطوایفی را با یک ارتش دایمی با انضباط و شایسته جایگزین کرد ملوك

ها ساخت؛ زمینهاي بایر را با دادن گاو،  براي اصالح آب شهرها و آبیاري مزارع سدها و ترعه. ایران را مدون ساخت

انان حاصلخیز کرد؛ تجارت را با ساخت، تعمیر، و نگاهداري پلها و راهها رونق بخشید؛ وسایل کشاورزي، و بذر به دهق

ازدواج را، به این عنوان که ایران براي حفظ . و آنچه در توان داشت با شور و غیرت وقف خدمت به مردم و کشور کرد

جرد را، با تأمین جهیز زنان و مردان م. مرز و بوم خود به جمعیت بیشتري احتیاج دارد، تشویق ـ اجباري ـ کرد

یتیمان و کودکان بینوا را به خرج دولت نگاهداري و . امکانات تربیت فرزندان از بودجۀ دولتی، به ازدواج تحریض نمود

فیلسوفان، پزشکان، . کرد داد، اما مسیحیت را، حتی در حرم خود، تحمل می وي بدعت را با مرگ سزا می. تربیت کرد

ز هندوستان و یونان در دربار خود گردآورده بود و از مباحثه با آنان دربارة مسائل زندگی، حکومت، و و دانشمندان را ا

یک فیلسوف » بزرگترین بدبختی چیست؟«: یک بار در طی مباحثه این سؤال پیش کشیده شد. برد مرگ لذت می

؛ وزیر خسرو با »آشفته در جسمی بیمار روحی»  :؛ یک هندو جواب داد»پیري توأم با فقر و بالهت«: یونانی پاسخ داد

به گمان من بزرگترین بدبختی براي انسان این است که پایان «: بیان این جمله تحسین همگان را به خود جلب کرد

خسرو ادبیات، علوم، و دانش پژوهی را با » .زندگی خویش را نزدیک ببیند، بی آنکه به فضیلت عمل کرده باشد

ها و تاریخنگاریهاي بسیار را تأمین کرد؛ در زمان سلطنت او دانشگاه  رد، و مخارج ترجمهک گشاده دستی حمایت می

کرد که دربارش همواره پر از بیگانگان  وي امنیت خارجیان را چنان حفظ می. جندیشاپور به اوج اعتال رسید

.متشخص بود
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هایی براي افریقا و  نیانوس، که نقشهیوستی. چون بر تخت شاهی نشست، میل خود را براي آشتی با روم اعالم کرد

چون افریقا و ایتالیا . امضا کردند» صلح ابدي«یک قرارداد » برادر«، آن دو 532ایتالیا داشت، موافقت کرد؛ و در سال 

توانست پیروز شود، سهمی  سقوط کرد، خسرو بر سبیل مزاح، به این عنوان که اگر ایران با او صلح نکرده بود او نمی

، خسرو به روم اعالن جنگ داد، به 539در . تهاي او خواست، و یوستینیانوس براي او هدایاي گرانبها فرستاداز غنیم

کند؛ شاید  این بهانه که یوستینیانوس مواد معاهدة فی مابین را نقض کرده است؛ پروکوپیوس این اتهام را تأیید می

انوس هنوز در غرب سرگرم جنگ است، به روم حمله خسرو پنداشته بود خردمندانه این است که تا ارتش یوستینی

به عالوه، خسرو . برد و منتظر ننشیند تا یک بیزانس پیروزمند و نیرومند تمام نیروهاي خود را علیه ایران به کار برد

پس به سوریه لشکر . معتقد بود که ایران باید سرانجام بر معادن طالي طرابوزان دست یابد و به دریاي سیاه برسد

هاي گرانبها از آنها دست برداشت، و بزودي به  کشید؛ هیراپولیس، آپامیا، و حلب را محاصره کرد، با دریافت فدیه

مردم بیباك آن شهر، از فراز دیوار دفاعی، نه تنها با باریدن تیرها و سنگهاي منجنیق بر . هاي انطاکیه رسید دروازه

شاه خشمگین، شهر را با . که بدان شهره بودند، از او استقبال کردند اي بلکه همچنین با متلکهاي وقیحانه سپاهیانش، 

اي از  تمام ساختمانهاي آن را، جز کلیساي اعظم، سوزاند؛ عده. یک حملۀ ناگهانی تصرف، و خزاین آن را تاراج کرد

آنگاه با شادي . دهند جدید را تشکیل» انطاکیۀ«و مابقی را به ایران فرستاد تا اهالی یک  مردم شهر را قتل عام کرد، 

یوستینیانوس سردار خود بلیزاریوس را براي . در همان دریاي مدیترانه، که وقتی مرز باختري ایران بود، آبتنی کرد

نجات آن نواحی فرستاد، اما خسرو، با غنیمتهایی که به دست آورده بود، با خاطر آسوده از فرات گذشت، و آن سردار 

یک  بی نتیجه ماندن جنگهاي ایران و روم بی شک به واسطۀ اشکال در نگاهداري). 541(محتاط وي را تعقیب نکرد 

نیروي اشغالی در آن سوي بیابان سوریه یا رشته کوههاي تاوروس در سمت دشمن بود؛ ترقیات جدید در حمل و 

هاي  ا و محاصرهطی سه تجاوز دیگر به آسیاي روم، خسرو به پیشرویه. نقل، جنگهاي بزرگتري را ممکن ساخته است

، 545در ). 543-542(سریع دست زد، باجها و اسیرها گرفت، روستاها را تاراج کرد، و بدون مزاحمت بازگشت 

براي یک متارکۀ پنجساله به خسرو پرداخت، و در انقضاي پنج سال ) دالر 840000(پوند طال  2000یوستینیانوس 

، پس از جنگهایی که به مدت یک نسل به طول )562(رانجام س. پوند دیگر براي پنج سال تمدید تأدیه کرد 2600

انجامید، آن دو پادشاه پیر عهد کردند که صلح را به مدت پنجاه سال حفظ کنند؛ یوستینیانوس موافقت کرد که هر 

به ایران بپردازد، و خسرو از ادعاي خود بر سرزمینهاي مورد اختالف در ) دالر 7‘500‘000(پوند طال  30000سال 

.قفقاز و سواحل دریاي سیاه دست برداشت

، به درخواست حمیریان جنوب باختري عربستان، ارتشی 570در حدود سال . اما کار خسرو با جنگ هنوز تمام نبود

به آن سامان فرستاد تا آنان را از قید فاتحان حبشی آزاد سازد؛ وقتی که آزادي تحصیل شد، حمیریان دریافتند که 

یوستینیانوس با حبشه پیمان اتحادي بسته بود؛ یوستینوس دوم، . استان ایرانی مبدل شده استسرزمینشان به یک 

جانشین او، طرد حبشیان را از عربستان عملی غیردوستانه شمرد؛ به عالوه، ترکان مرزهاي خاوري ایران محرمانه با 

خسرو، با وجود ). 572(ن جنگ داد روم موافقت کرده بودند که به خسرو حمله کنند؛ یوستینوس دوم به خسرو اعال

کبرسن، شخصاً به میدان جنگ رفت و شهر مرزي دارا را از رومیان گرفت؛ اما سالمتش یاري نکرد و براي نخستین 

وي . ، در سنی نامعلوم، زندگی را بدرود گفت579، به تیسفون بازگشت، و در آنجا به سال )578(بار شکست خورد 

ي خود در تمام جنگها و نبردها جز یکی پیروز بود، امپراطوري خود را از هر سو طی چهل و هشت سال زمامدار

وسعت بخشیده بود، ایران را بیش از هر زمان دیگر پس از داریوش اول نیرومند کرده بود، و چنان نظم اداري 

. تغییر اقتباس کردند صحیحی برقرار ساخته بود که وقتی اعراب ایران را تسخیر کردند آن را تقریباً بدون هیچ گونه
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طبق اعتقاد عمومی آن زمان، از یوستینیانوس بزرگتر بود، و تمام نسلهاي  خسرو، که تقریباً معاصر یوستینیانوس بود،

  .دانند آیندة ایران را نیز او را نیرومندترین و تواناترین پادشاه تاریخ خود می

این سردار بهرام چوبین بود که نخست . از سلطنت افتاد، به دست یکی از سرداران )589- 579(پسر او، هرمز چهارم 

وقتی که خسرو به سن . ، پسر هرمز چهارم، و یک سال بعد پادشاه ساخت)589(خود را نایب السلطنۀ خسرو دوم 

، تاج و تخت خود را از او خواست؛ بهرام این خواست را نپذیرفت؛ خسرو به هیراپولیس در سوریۀ روم  بلوغ رسید

اوریکیوس، امپراطور روم شرقی، به او گفت که سلطنتش را باز خواهد ستاند، مشروط بر آنکه ایران از گریخت؛ م

واقعۀ کم نظیري شدند که عبارت بود از  ارمنستان بیرون رود؛ خسرو این پیشنهاد را پذیرفت، و مردم تیسفون شاهد 

.یاري سربازان رومی براي به تخت نشاندن یک شاهزادة ایرانی

بر اثر غرور حاصل از [به باالترین قدرتی رسید که ایران پس از خشیارشا به خود دیده بود، و ) پیروز(پرویز خسرو

وقتی فوکاس، ماوریکیوس را کشت و به جاي او نشست، . زمینۀ سقوط امپراطوري خود را فراهم ساخت] همان قدرت

آنکه دشمنی دیرین بین دو   از او بگیرد؛ ماحصل تا انتقام دوست خود را) 603(پرویز به آن غاصب اعالن جنگ داد 

چون بیزانس در نتیجۀ آشوب و انشقاق ضعیف شده بود، ارتشهاي ایران توانستند دارا، آمد، . امپراطوري از نو آغاز شد

علیه   پرویز، که از کامیابی سرمست شده بود،). 613-605. (ادسا، هیراپولیس، حلب، آپامیا، و دمشق را تصرف کنند

، نیروهاي مشترك او اورشلیم را غارت 614در سال . یهودي به ارتش او پیوستند 26000مسیحیان اعالم جهاد کرد؛ 

، بکلی سوخت؛ و »کلیساي قیامت«بسیاري از کلیساهاي مسیحی، از جمله . مسیحی را کشتند 90,000کردند و 

اي نوشت  به هراکلیوس، امپراطور جدید روم، نامه پرویز. صلیب واقعی، محبوبترین یادگار مسیحیان، به ایران برده شد

از خسرو، بزرگترین خدایان و ارباب تمام زمین، به هراکلیوس، بندة بیمقدار و «: و سؤالی در خداشناسی مطرح کرد

در » گویی که به خداي خویش اعتماد داري، پس چرا وي اورشلیم را از دست من نجات نداد؟ تو می: شعور خود بی

تمام مصر، که پس از داریوش دوم از ملکیت ایران  619ارتش ایرانی اسکندریه را تسخیر کرد، و تا سال ، یک 616

در همین ضمن، یک ارتش ایرانی دیگر بر آسیاي صغیر تاخت و خالکدون . خارج شده بود، به شاه شاهان تعلق یافت

فور از قسطنطنیه جدا شده بود، به مدت ده ؛ ایرانیان آن شهر را، که فقط به وسیلۀ تنگۀ بوس)617(را تصرف کرد 

در آن ده سال خسرو پرویز کلیساها را ویران کرد؛ ثروت و آثار هنري آنها را به ایران برد؛ و، با . سال در دست داشتند

وضع مالیاتهاي سنگین، آسیاي باختري را چنان از توش و توان انداخت که در برابر حملۀ اعراب، که یک نسل بعد 

  .رفت، پایداري نتوانستصورت گ

در حدود نودو شش کیلومتري شمال (خسرو ادارة جنگ را به سرداران خود سپرد، به کاخ تجملی خود در دستگرد 

معماران، مجسمه سازان، و نقاشان را گردآورد تا پایتخت جدیدش را . رفت، و خود را وقف هنر و عشق کرد) تیسفون

. هایی از شیرین، محبوبترین زن از سه هزار زن او، بر سنگ بتراشند هرهبس زیباتر از پایتخت قدیم سازند، و چ

کرند که شاه را نیز به مسیحیت گروانده  ایرانیان شکوه داشتند از اینکه شیرین مسیحی است، و حتی برخی ادعا می

اما . ار بسازدهاي بسی است؛ به هر حال، در بحبوحۀ جنگ مقدس خود، خسرو به او اجازه داد تا کلیساها و صومعه

ایران، که با غنایم جنگی و بردگان بیشمار ثروتمند شده بود، اشتغال شاه را به خوشگذرانی و هنر، و حتی تساهل 

ایرانیان پیروزیهاي او را به منزلۀ غلبۀ نهایی ایران بر یونان و روم، و چیرگی اهورمزدا . توانست ببخشد دینی او را، می

  .ستودند می  بر مسیح،
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از امپراطوري بیزانس  .ام پاسخ اسکندر داده شد، و انتقام ماراتون، ساالمیس، پالتایا، و آربال گرفته شده بودسرانج

چیزي جز چند بندر آسیایی، چند قطعه از خاك ایتالیا، شمال افریقا، یونان، و یک نیروي دریایی شکست نخورده، و 

هاي  راکلیوس ده سال وقت صرف کرد تا از ویرانهه. یک پایتخت محاصره شدة دچار وحشت و یأس نمانده بود

سرزمین خود کشور جدیدي بسازد و ارتش نوینی بیاراید؛ آنگاه به جاي عبور از تنگۀ خالکدون، که مستلزم مخارج و 

همان . تلفات زیاد بود، ناوگان خود را وارد دریاي سیاه کرد، از ارمنستان گذشت، و از پشت سر به ایران حمله برد

که خسرو اورشلیم را ویران ساخته بود، هراکلیوس کلورومیا، زادگاه زردشت، را خراب کرد و آتش مقدس  گونه

خسرو ارتشهاي خود را یکی پس از دیگري به مقابله با او فرستاد؛ همۀ آنها ). 624(جاودان آن را خاموش ساخت 

یخت، سردارانش، که از اهانتهاي وي آزرده رفتند، خسرو به تیسفون گر مغلوب شدند، و همچنانکه یونانیان پیش می

وي را زندانی ساختند و فقط نان و آب به او دادند؛ هجده . خاطر شده بودند، در خلع او با اشراف همدست شدند

  ).628(پسرش را جلو چشم خود او کشتند؛ سرانجام یکی دیگر از فرزندانش به نام شیرویه او را کشت 

III  - هنر ساسانیان  

هاي هنري دوران ساسانی به جا نمانده است؛ اما همین  و جالل شاپورها، قبادها، و خسروها چیزي جز خرابهاز ثروت 

مقدار کافی است که ما را از دوام و قابلیت انعطاف هنر ایرانی، از زمان داریوش کبیر و تخت جمشید تا دوران شاه 

  .عباس کبیر و اصفهان، به شگفت آرد

اند و فقط آثار کاخهاي سلطنتی  ها همه ناپدید شده ن باقی مانده کامال دنیوي است؛ آتشکدهآنچه از معماري ساسانیا

. هستند که نماي گچکاري مزینشان مدتها پیش از میان رفته است» اسکلتهایی غول آسا«به جا مانده است؛ اینها 

هیچ کس . از واقع شده استقدیمیترین این کاخها قصر اردشیر اول در فیروزآباد است که در جنوب خاوري شیر

پس از پانزده قرن گرما و . گیرد میالدي را در بر می 460م تا  ق 340داند؛ دامنۀ حدسیات از  تاریخ این کاخ را نمی

. پوشاند که سی متر ارتفاع و هفده متر عرض دارد سرما و دزدي و جنگ، گنبد عظیم این کاخ هنوز تاالري را می

کند؛ این  متر به دو قسمت تقسیم می 52متر پهنا دارد، نمایی را به درازاي  13لندي و متر ب 27قوس سر در آن، که 

قوسهاي برآمدگی پاطاق به پایۀ گنبد مستدیري منتهی   از تاالر چهارگوش مرکزي،. نما در دوران اخیر ویران شد

ک ترتیب جالب و غیرعادي بر دو دیوار مجوف تحمیل شده بود که روي قسمت داخلی و فشار گنبد با ی .شد می

اي زده شده بود، و بر این بنیان، که از تقویت دیوار داخلی به وسیلۀ دیوار خارجی به وجود  خارجی آن یک طاق دبه

معماري این قصر با . آمده بود، پشت بندهاي متکی به جرزهاي ستونی پیوسته، از سنگ محکم، افزوده شده بود

سبک ستونی تخت جمشید کامال متفاوت بود ـ این شیوه گرچه خام و ابتدایی بود، اما در آن از اشکالی استفاده شده 

.بود که بعدها در سانتاسوفیاي یوستینیانوس به کمال خود رسید

یخ آن معلوم نیست، نمایی با سه در محلی نه چندان دور از این کاخ، در سروستان، ویرانۀ بنایی وجود دارد که تار

اي، و  قوس، یک تاالر بزرگ مرکزي با دو اطاق جانبی، که پوشش آنها از گنبدهاي شلجمی، طاقهاي دبه

شود که حکم پشتبند را دارند، پشتبند اسکلتی معماري گوتیک ممکن است از این  نیمگنبدهایی تشکیل می

در شمال باختري شوش خرابۀ . اش، اقتباس شده باشد لب نگاهدارندهنیمگنبدها، با برداشتن تمام قسمتهاي آن جز قا

این کاخ کهنترین نمونۀ طارم عرضی است که با تیرکهاي قطري ساخته شده . یک کاخ دیگر وجود دارد، ایوان کرخه

تیسفون اما جالبترین آثار زمان ساسانیان ـ که اعراب فاتح را با عظمت خود به وحشت انداخت ـ کاخ سلطنتی . است
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وصف  638این احتماال همان بنایی است که یک مورخ یونانی سال . بود که اعراب به آن طاق کسري لقب دادند

یوستینیانوس سنگ مرمر یونانی براي خسرو تهیه کرد و صنعتگران ماهري فرستاد که کاخی به : گوید کند و می می

فرو ریخت؛ گنبد آن از میان  1888ین بنا در سال جناح شمالی ا» .سبک رومی در نزدیکی تیسفون برایش ساختند

اند و نمایی در جهت افقی دارند که به پنج ردیف از قوسهاي  متر باال رفته 35رفته است؛ سه دیوار بزرگ به ارتفاع 

یک قوس بزرگ مرکزي، که بیست و شش متر ارتفاع و بیست و دو متر عرض دارد و . کور تقسیم شده است

و  35شد که طولش  ین قوس بیضی شکل است که تاکنون شناخته شده، به سقف تاالري منتهی میبلندترین و پهنتر

این نماهاي خراب شده تقلیدي از نماهاي غیر . متر بود؛ شاهان ساسانی فضاي وسیع را دوست داشتند 23عرضش 

توان دربارة  رابهتند؛ اما نمیاین نماها بیش از آنکه زیبا باشند، پ. ظریف رومی، مانند تماشاخانۀ مارکلوس، هستند

  .هاي فعلی قضاوت کرد زیباییهاي گذشته از روي ویرانه

هایی  اند نیست، بلکه سنگنبشته جالبترین آثار باقی مانده از دوران ساسانیان کاخهاي خشتیی که طعمۀ زمان شده

قیم نقوش برجستۀ این نقوش شگرف اخالف مست. است که بر سینۀ بعضی از کوههاي ایران باقی مانده است

خواهند بر استمرار قدرت ایران و برابري  اند؛ گویی می هخامنشی هستند و در برخی موارد در جنب آنها قرار گرفته

نمایاند ك پاي بر  قدیمترین نقوش زمان ساسانیان اردشیر را می. شاهان ساسانی با شاهان هخامنشی تأکید کنند

نقوش برجستۀ نقش رستم، نزدیک . ن امپراطور اشکانی ـ گذاشته استپشت یکی از دشمنان خود ـ احتماال آخری

نمایانند؛ این شاهان پیکرهاي پر صولت  و بهرام دوم را می  تخت جمشید، ظریفتر وزیباترند و اردشیر، شاپور اول،

حیوانات  دهند، اما اینان نیز، مانند سایر شاهان و مردان، در رشاقت و تناسب اندام به پاي نقش را تشکیل می

نقوش برجستۀ مشابهی در نقش رجب و در شاپور تصویرهاي سنگی نیرومندي از شاپور اول، بهرام اول، و . رسند نمی

در طاق بستان، نزدیک کرمانشاه، دو قوس متکی بر ستون عمقاً بر سنگ بریده شده است؛ . نمایانند بهرام دوم را می

دهند؛ سنگ با  ا شاپور دوم و خسروپرویز را در شکار نشان میهاي داخلی و خارجی قوسه نقوش برجسته در جبهه

تصاویر فیلهاي فربه و خوکهاي وحشی جان گرفته است؛ شاخ و برگ درختان بدقت، و سرستونها با زیبایی منقوش 

این نقوش رشاقت حرکت یا نرمی خطوط، تشخیص فردي، و حس مناظر و مرایاي کارهاي یونانی را . اند گشته

چندان اثري از نمونه سازي در آنها مشهود نیست؛ اما از حیث وقار و صولت، نیروي حیاتی، و قدرت و  فاقدند، و

  .اند صالبت با بیشتر نقوش برجستۀ امپراطوري روم قابل مقایسه

، مع هذا. اند، همچنین بسیاري از تصاویر کاخها؛ اما فقط اثري از رنگ آنها مانده است این نقوش، ظاهراً رنگین بوده

سازد که هنر نقاشی در دوران ساسانیان شکوفا شده است؛ گویند که مانی یک  اسناد موجود این نکته را آشکار می

گوید که عمارات خود را با تصاویر قهرمانان  مکتب نقاشی تأسیس کرده بود؛ فردوسی از ایرانیان واالجاهی سخن می

هر وقت یکی . کند ، نقوش دیواري قصر تیسفون را وصف می)897فتـ (کردند؛ و بحتري، شاعر عرب  ایرانی تزیین می

اي که در خزانۀ شاهی  شد تا تصویري از او براي مجموعه مرد، بهترین نقاش عصر فرا خوانده می از شاهان ساسانی می

. شد بسازد نگهداري می

. شد مند می بهره صنعت نساجی ساسانیان از طرحهاي نقاشی، مجسمه سازي، سفالسازي، و سایر اشکال تزیینی

ها، روپوشهاي صندلی، سایبانها، چادرها، و فرشها با حوصلۀ بسیار و  هاي حریر، مطرز، دیبا، و دمشقی، فرشینه پارچه

هر ایرانی، جز دهقان و موبد، آرزوي . شدند مهارت استادانه بافته، و آنگاه به رنگهاي زرد، آبی، و سبز رنگ آمیزي می

هاي فاخر؛ و  که به طبقۀ باالتر از خود او متعلق باشد؛ هدایا غالباً عبارت بود از جامهاي را داشت  پوشیدن جامه
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هاي زمان ساسانیان، که  دو دوجین از پارچه. قالیهاي بزرگ رنگین، از دوران آشوریها، در شرق از مخلفات ثروت بود

ي زمان ساسانیان حتی در آن دوران نیز، ها پارچه. اند، از قماشهاي پرارزش موجود هستند از جور زمان محفوظ مانده

از مصر تا ژاپن، مورد تحسین و تقلید بود؛ و در دورة جنگهاي صلیبی براي پوشاندن آثار قدیسان مسیحی این 

هاي  پارچه  وقتی که هراکلیوس قصر خسروپرویز را در دستگرد تسخیر کرد،. شد محصوالت مشرکان ترجیح داده می

یا بهارستان خسرو انوشیروان مناظري از بهار و » فرش زمستانی«. غنایم گرانبهاي او بود مطرز و یک فرش بزرگ جزو

ها و گلها با یاقوت و الماس در کنار خیابانهاي  در این فرش میوه: تابستان بر خود داشت تا زمستان را از یاد او ببرد

شید به داشتن فرش بزرگ ساسانی گوهرآگینی هارون الر. اند اي از طال مجسم شده نقره و جویهاي مروارید بر زمینه

  . سرودند ایرانیان در وصف قالیهاي خود غزلها می. بالید که از کثرت جواهر ضخامت یافته بود به خود می

مع . هاي زمان ساسانیان جز قطعاتی که براي استفادة روزمره ساخته شده بود چیزي به جا نمانده است از سفالینه

در دوران هخامنشیان بسیار پیش رفته بود، و حتماً در دورة ساسانیان نیز تا حدي ادامه هذا، صنعت سفالسازي 

به گمان ارنست فنلوسا، ایران محتمال مرکزي بود که از . داشته است که توانست بعد از غلبۀ اعراب به آن کمال برسد

ضوع که آیا لعابکاري روي سفال و آن میناکاري حتی به خاور دور راه یافته است؛ و مورخان هنري بر سر این مو

فلزکاران زمان  63 .دارندمیناکاري مشبک از ایران ساسانیان یا سوریه یا بیزانس منشأ گرفته است هنوز اختالف 

نسل غول آسا بود؛ آنها را چرخگري ساختند که گویی خاص  ها، و ساغرهایی می ساسانیان پارچها، لیوانها، پیاله

انداختند؛  ساختند، یا با چکش طرحی به روش معکوس از پشت به آن می کردند، با اسکنه یا قلم بر آنها نقش می می

جام مشهوري . پرداختند و تصویرهاي دلپذیري از حیوانات، از خروس گرفته تا شیر، به صورت دسته یا لولۀ آنها می

اي از  در کتابخانۀ ملی پاریس هست مدالهایی از شیشۀ کریستال بر خود دارد که در شبکه» وجام خسر«که به نام 

گوتها . طالي مضروب نشانده شده است؛ بنابر روایات، این جام جزو هدایاي هارون الرشید به شارلمانی بوده است

. اند اند و به غرب برده احتماال این هنر خاتمکاري را از ایرانیان آموخته

ساختند و، همراه با زرگران، زینت آالت گوهرنشان براي زینت مردان و زنان ثروتمند و  یمگران ظرفهاي گرانبها میس

چندین ظرف نقره از دوران ساسانیان هنوز موجود است که در موزة بریتانیایی، . نیز اشخاص عادي می پرداختند

نقوش این ظروف همواره . شود پلیتن نیویورك نگاهداري میارمیتاژ لنینگراد، کتابخانۀ ملی پاریس، و موزة هنري متر

اند تا  مرکب است از تصویر شاهان و اصلمندان در شکار، و در آنها حیوانات با ذوق و کامیابی بیشتري رسم شده

دوران  حتی کتابهاي. هاي رومی برابر بود هاي شاپور اول، گاه در زیبایی با سکه هاي ساسانیان، مثال سکه سکه. انسانها

سوزاندند،  توان جزو آثار هنري به شمار آورد؛ بنابر روایات، هنگامی که کتابهاي مانی را در مالء عام می ساسانی را می

مواد اولیۀ قیمتی در اثاث خانۀ دوران ساسانی نیز به . چکید شد و بر زمین می قطعات طال و نقرة جلد آنها ذوب می

گوهر آگین داشت؛ خسرو دوم براي ناجی خود، امپراطور ماوریکیوس، میزي رفت؛ خسرو اول یک میز طالي  کار می

  . هاي طالي گوهرنشان استوار بود از کهربا ساخت که بر پایه

اگر ما . بر روي هم، هنر ساسانیان نمایانگر احیاي پر زحمت هنر، پس از چهار قرن انحطاط در دوران اشکانیان، است

رسد،  وت کنیم، باید بگوییم که در کمال و عظمت به پاي هنر دوران هخامنشی نمیبه قید احتیاط از بقایاي آن قضا

اما این هنر قدرت و صالبت . کاري، و ذوق با هنر ایران بعد از اسالم برابري نتواند کرد همچنین از حیث ابداع، ریزه

ویدبخش غناي هنري دوران کهن را در نقوش برجستۀ خود حفظ کرد و، در موضوعات تزیینی خویش، تا حدي ن

هنر این دوران افکار و سبکهاي جدید را با خوشی پذیرفت، و خسرو اول، ضمن مغلوب ساختن سرداران . آینده شد
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هنر ساسانی با اشاعۀ . ، این ذوق را به کار برد که هنرمندان و مهندسان یونانی را به ایران آورد]روم شرقی[یونانی 

رق ـ در هندوستان، ترکستان، و چین، و در غرب ـ در سوریه، آسیاي صغیر، هاي هنري خود در ش شکلها و انگیزه

شاید نفوذ آن به هنر یونانی یاري کرد تا از ابرام در نمایش . مصر، و اسپانیا دین خود را ادا کرد  قسطنطنیه، بالکان،

ین معاضدت نمود تا از تصویرهاي کالسیک دست بردارد و به روش تزیینی بیزانسی بگراید؛ و به هنر مسیحیت الت

ها  هنر ساختن دروازه. اي عطف توجه کند سقفهاي چوبی به طارمها و گنبدهاي آجري یا سنگی و دیوارهاي پشتواره

هیچ . که خاص معماري ساسانی بود، به مسجدهاي اسالمی و قصرها و معابد مغول منتقل شد  و گنبدهاي بزرگ،

یابد و رنگ و شرارة خود را به زندگی  ر فکر خالق فرصت و تحول میدیر یا زود، ه: شود چیز در تاریخ گم نمی

  .افزاید می

IV  - فتح اعراب  

پس از کشتن پدر و نشستن به جاي او، شیرویه ـ که به نام قباد دوم تاجگذاري کرده بود ـ با هراکلیوس صلح کرد؛ 

نمود؛ رومیانی را که به دست سپاهیان مصر، فلسطین، سوریه، آسیاي صغیر، و مغرب بین النهرین را به او تسلیم 

هراکلیوس طبعاً . را به اورشلیم بازگردانید» صلیب واقعی«ایران اسیر شده بودند به کشورهایشان باز فرستاد، و بقایاي 

را در » صلیب واقعی«، هنگامی که 629اما مالحظه نکرد که در همان روز، در سال . از چنین پیروزي شایانی شاد شد

در همان سال . اي از اعراب به پادگان یونانی نزدیک رود اردن حمله کردند داد، دسته در اورشلیم قرار میمعبد آن 

اردشیر سوم، پسر هفتسالۀ شیرویه، به . گیر در ایران شایع شد و هزاران تن، از جمله شاه، را کشت یک بیماري همه

کشت و تخت شاهی را غصب کرد؛ سربازان خود شهر براز فرمانروایی برداشته شد؛ سرداري به نام شهربراز آن پسر را 

هر کس که خون شاهان در تن «: اش را در خیابانهاي تیسفون بر زمین کشاندند و بانگ زدند  او را کشتند و جنازه

. مردم عادي همیشه شاهدوست تر از شاهند» .نداشته باشد و بر تخت سلطنت ایران نشیند، به این روز خواهد افتاد

پریشانی . شد و مرج اکنون بر قلمرویی که از بیست و شش سال جنگ مداوم فرسوده شده بود حکمفرما میهرج 

ظرف چهار سال نه تن . اجتماعی به آن فساد اخالقی که همراه ثروت و فتح به ایران آمده بود هر چه بیشتر دامن زد

ند، یا به مرگ طبیعی غیر عادي درگذشتند، از حاکمان مدعی تخت سلطنت شدند، ولی یا به قتل رسیدند، یا گریخت

استانها، و حتی شهرها، یکی بعد از دیگري استقالل و انفکاك خود را از . و بدین ترتیب از صحنه ناپدید گشتند

تاج شاهی به یزدگرد سوم تفویض شد،  634در . کردند حکومت مرکزیی که دیگر توانایی فرمانروایی نداشت اعالم می

. سان، و فرزند یک کنیز بودکه از ساللۀ سا

، 634پس از تأسیس یک کشور جدید عرب، درگذشت عمر، خلیفۀ دوم، در ] صلی اهللا علیه و آله[، محمد 632در 

دریافت کرد که در آن نوشته شده بود ایران دچار هرج و مرج و  ، سردار خود در سوریه، ]ابن حارثه[اي از مثنی  نامه

خالد با . نام داشت، به این مأموریت گمارد] بن ولید[ن فرمانده عرب را، که خالد عمر بهتری. آمادة تسخیر است

لشکري از عربان بدوي، که معتاد به زد و خورد و تشنۀ به دست آوردن غنایم بودند، در امتداد ساحل جنوبی خلیج 

اسالم آور تا در امان باشی، یا «: رستادایران، ف] مرزدار[فارس به راه افتاد و این پیام را به هرمز، فرماندار استان مرزي 

دارند، همان گونه که تو زندگی را دوست  آیند که مرگ را دوست می اکنون مردمی به سوي تو می …جزیه بپرداز 

مسلمانان با غلبه بر تمام موانع . هرمز او را به رزم تن به تن طلبید؛ خالد دعوت او را پذیرفت و او را کشت» .داري می

رسیدند؛ عمر، براي نجات یک ارتش عرب در جاي دیگر، خالد را فرا خواند؛ مثنی به جاي او فرماندهی را به فرات 

یزدگرد، که در آن هنگام . از رود فرات گذشت] جسر[دار شد و با نیروي تقویتی خود را از روي یک پل قایقی  عهده
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استاندار خراسان واگذار کرد و به او فرمان داد که  ]فرخزاد[جوانی بیست و دو ساله بود، فرماندهی عالی را به رستم 

ایرانیان در جنگ جسر با اعراب مصاف دادند، آنان را شکست دادند و . نیروي عظیمی براي نجات کشور فراهم کند

بیپروا تعقیبشان کردند؛ مثنی صفوف در هم ریختۀ ارتش خود را از نو بیاراست و در جنگ بویب نیروهاي بینظم 

تلفات مسلمین سنگین بود؛ مثنی از زخمهایی که برداشته بود ). 634(تقریباً تا آخرین نفر منهدم ساخت  ایران را

. را، همراه با یک ارتش سی هزار نفري، فرستاد] وقاص[درگذشت؛ اما خلیفه به جاي او سرداري الیقتر به نام سعد 

رستم آنها را از فرات به سوي قادسیه گذراند؛ . ردتن ایرانی با این عمل مقابله ک 120.000یزدگرد با مسلح ساختن 

در چهارمین روز، طوفان شن به . در آنجا، طی چهار روز خونین، یکی از قطعیترین نبردهاي تاریخ آسیا انجام گرفت

سوي ارتش ایران وزیدن گرفت؛ اعراب از فرصت استفاده کردند و بر دشمنان خویش، که به سبب طوفان بینایی خود 

سعد، که حال مقاومتی در ). 636(رستم کشته شد، و ارتشش پراکنده گشت . دست داده بودند، پیروز شدندرا از 

.دید، نیروهاي خود را به سوي رود دجله پیش راند، از آن گذشت، و وارد تیسفون شد برابر خود نمی

اي شگرف، و تخت گوهرنشان آن اعراب ساده و خشن، با شگفتی، بر کاخ شاهانه، قوس عظیم سردر، تاالر مرمر، فرشه

شاید به دلیل چنین ضعفها و مشکالتی . کردند غنایم را بار کنند و ببرند ده روز تمام با مشقت تالش می. خیره شدند

سعد از این دستور تبعیت نمود و سه » .عراق کافی است«: بود که عمر به سعد دستور داد که پیشتر نرود؛ او گفت

یزدگرد در استانهاي شمالی خود ارتش   در این ضمن،. النهرین کرد رمانروایی اعراب بر بینسال بعد را صرف تثبیت ف

نفري براي مقابله با او فرستاد؛ در نهاوند،  30.000سرباز فراهم کرد؛ عمر یک ارتش  150.000دیگري مرکب از 

 100.000نامیده شد؛ » الفتوحفتح «هاي جنگی خود به پیروزي بزرگی نایل شدند که  اعراب به واسطۀ برتري حیله

یزدگرد . بزودي تمام ایران به دست اعراب افتاد). 641(هاي باریک به تنگنا افتادند و کشته شدند  سرباز ایرانی در دره

به بلخ گریخت، از چین کمک خواست، اما تقاضایش پذیرفته نشد؛ از ترکان یاري جست و نیروي کوچکی از آنان 

بدین ). 652(نبرد جدید خود شد، برخی از سربازان ترك وي را به خاطر جواهراتش کشتند گرفت، اما همینکه عازم 

  .گونه، سلسلۀ ساسانیان منقرض شد

  فصل هشتم

  محمد

  )م 632-570(هـ ق  21 –هـ   ق 41

  

I –  العربجزیرة  

در ] ص[میالدي در گذشت، و پنج سال پس از او محمد  565شرقی، به سال  یوستینیانوس، امپراطور بزرگ روم

کشور عربستان، که سه چهارم آن بی آب و علف بود، عرصۀ زندگی قبایلی . اي تهیدست در عربستان زاده شد خانواده

سی به خواب هم در آن هنگام ک. بدوي بود که همۀ ثروتشان براي تزیین بنایی چون کلیساي سانتا سوفیا بسنده نبود

دید که یک قرن بعد این مردم خانه به دوش نیمی از متصرفات آسیایی دولت روم، همۀ ایران و مصر، و بیشتر  نمی
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براستی این نمود تاریخی که از عربستان طلوع کرد و در نتیجۀ . شمال افریقا را بگشایند و به سوي اسپانیا پیش تازند

تسلط یافتند و دین اسالم را در آنجا بسط دادند از عجیبترین حوادث اجتماعی  آن اعراب بر نیمی از حوزة مدیترانه

.قرون وسطی است

از . کیلومتر است 2.000و حداکثر عرضش  2‘250حداکثر طول آن . عربستان بزرگترین شبه جزیرة جهان است

ی شنزاري است که قسمتی لحاظ زمینشناسی این شبه جزیرة عظیم دنبالۀ صحراي بزرگ افریقا و جزو اقلیم صحرای

عربستان فالت وسیعی . واژة عرب به معنی خشک و بیحاصل است. از ایران را گرفته، تا صحراي گوبی امتداد دارد

گیرد و سپس، در مناطق  متر اوج می 3650یکباره ) بحر احمر(کیلومتري دریاي سرخ  48است که در فاصلۀ 

در قلب جزیره، در جاهایی که با حفر . رود خلیج فارس پیش می کوهستانی خشک، با شیب مالیمی به سوي مشرق و

شوند که داراي درخت خرما هستند، و از  هاي سبز و روستایی دیده می آید، واحه چاههاي کم عمق آب به دست می

بارد؛ و  در عربستان هر چهل سال یک بار برف می. آید هر طرف تا صدها کیلومتر شنزارهاي وسیعی به چشم می

سوزاند و خون را در عروق  رسد، اما آفتاب روز چهره را می درجۀ سانتیگراد باالي صفر می 3ام شب گرما تا هنگ

در این سرزمین . در آن هواي شن بیز، مردم ناچار باید لباسهاي بلند بپوشند و سر را با عقال بپوشانند. جوشاند می

بارد که زمینه را  در امتداد ساحل گاهی بارانهایی می. ندز آسمان همیشه صاف و بی ابر است و هوا از روشنی برق می

و این بارانهاي گاه به گاه در ساحل باختري و در ناحیۀ حجاز، با شهرهاي مکه و . کند براي پیدایش تمدن فراهم می

ر روند، بیشت مدینه، و همچنین در جنوب باختري و یمن، که کانون اصلی دولتهاي باستانی عربستان به شمار می

  .است

به دست نرمسین، فرمانرواي بابل،  ماجانرسد، از سقوط  م می ق 2400یک لوح بابلی، که تاریخ آن به حدود سال 

 ماجان پایتخت کشور معین بود که در جنوب باختري عربستان پا گرفت؛ از روي لوحهاي عربی که. دهد خبر می

اند  رسد، بیست و پنج تن از شاهان آن را که پس از این شکست حکومت کرده م می ق 800تاریخ آنها به سال 

م است؛ البته در این قسمت اطمینان  ق 2300لوح دیگري هست که به نظر بعضی محققان مربوط به . شناسیم می

از همین کشور . دیار یمن پا گرفته ، ثبت است در این لوح نام یک کشور عربی دیگر به نام سبا، که در. کامل ندارند

که در ) در این زمینه میان تاریخنویسان اتفاق نظر است(سبا یا از مستعمرات آن در قسمت شمالی عربستان بود 

البته به عنوان (شاهان سبا مأرب را پایتخت کرده بودند، و معموال . م ملکۀ سبا به نزد سلیمان رفت ق 950حدود 

نگیدند؛ تأسیسات معتبري مانند سدهاي مأرب، که هنوز آثار آن به جاست، به وجود آوردند؛ دژها و ج می) دفاع

اي براي حکومت  معبدهاي باشکوه پی افکندند؛ و مال بسیار در کار دین خرج کردند و از دین به عنوان وسیله

م نیست ـ با حروف  ق 900یمتر از سال الواحی که از آنها به جاي مانده ـ و به احتمال قوي قد. کردند استفاده می

آوردند که در مراسم دینی آسیا و مصر  هجایی با کمال زیبایی حجاري شده است، سبائیان کندر و مر به بار می

مردم آن دیار بر تجارت دریایی میان هند و مصر نیز تسلط داشتند، قسمت جنوبی راه . اهمیت فراوان داشت

م،  ق 115در حدود سال . رسید در قلمرو آنها بود می) اورشلیم(به پترا و بیت المقدس  کاروانروي که از مکه و مدینه

در جنوب باختري عربستان دولت کوچک دیگري به نام حمیر پدید آمد، بر سبا حمله برد، آن را شکست داد، و از آن 

که تسلط عربستان بر تجارت  م، آوگوستوس، ق 25به سال . پس تا قرنها تجارت عربستان را زیر سلطۀ خود درآورد

بین هند و مصر را تاب نیاورده بود، سپاهی به فرماندهی آیلیوس گالوس به منظور تسخیر مأرب اعزام داشت؛ اما 

راهنمایان عرب لژیونهاي رومی را گمراه کردند، گرما و مرض نابودشان کرد، و لشکرکشی به شکست منتهی شد؛ ولی 

در عصر حاضر نیز انگلیسیها همین (یر کرد، و تجارت مصر و هند به دست رم افتاد یک سپاه دیگر رومی عدن را تسخ
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م گروهی از حمیریها از  در قرن دوم ق .)کار را کردند، یعنی به وسیلۀ تسلط بر عدن بر راه تجارت هند سلطه یافتند

دست زدند، و از نظر نژادي و  سامیدریاي سرخ گذشتند، حبشه را مستعمرة خود ساختند، به گسترش فرهنگ 

روم (حبشیها دین مسیح و صنایع دستی و هنر را از مصر و بیزانس . خونی نیز با سیاهپوستان حبشی درآمیختند

ند، و هفت دولت دریافت کردند، کشتیهاي بازرگانی حبشی دریاها را شیار کردند و تا هند وسیالن پیش راند) شرقی

در خود عربستان بسیاري از حمیریها به پیروي از پادشاهشان،  .پذیرفتندکوچکتر نجاشی را به عنوان پادشاه خویش 

باختري عربستان ذونواس، تحت تأثیر شور دینی خود، به آزار مسیحیان جنوب . ذونواس، دین یهود اختیار کردند

پرداخت؛ آنها از همکیشان خویش کمک خواستند؛ حبشیان به نداي ایشان پاسخ دادند و شاهان حمیري را مغلوب 

یوستینیانوس با دولت نوبنیاد همپیمان شد؛ . و یک خاندان حبشی را در آنجا به قدرت رسانیدند) 522(کردند 

و حبشیان را براندند و یک حکومت ایرانی در کشور یمن روي  ایرانیان به طرفداري شاهان مخلوع حمیري برخاستند

  .شد؛ این دولت شصت سال دوام داشت و با حملۀ اعراب به ایران برچیده )575(کار آوردند 

شیوخ غسانی از قرن سوم تا قرن . نددر شمال جزیره نیز بعضی دولتهاي کوچک عرب پدید آمدند که چندان نپایید

. که جزو سوریه بود زیر حمایت بیزانس حکومت کردند) پالمورا(هفتم، در قسمت شمال باختري و ناحیۀ اطراف تدمر 

در همین دوره ملوك لخمی نیز در حیره و نزدیکی بابل به تأسیس دربار و نشر فرهنگی نیمه ایرانی، که در موسیقی 

  .بدین ترتیب، اعراب مدتها پیش از ظهور اسالم به شام و عراق راه یافته بودند. ست یازیدندو شعر معروف بود، د

هر قبیله به نام . ها استوار بود ها، و قبیله سازمان سیاسی عربستان پیش از اسالم بر روابط ابتدایی خویشاوندي، طایفه

پیش از عصر پیغمبر، . پنداشتند غسان می شد، مثال غسانیان خود را از تبار یک نیاي مشترك فرضی خوانده می

یونانیان همۀ مردم . عربستان به صورت یک واحد سیاسی جز در تعبیرات مبهم یونانیان در جاي دیگر نیامده است

نامیدند و کلمۀ ساراسن از آن مایه گرفته است و ظاهراً خود کلمۀ ساراکنوي از کلمۀ  شبه جزیره را ساراکنوي می

اعراب، که از نظر ارتباط با دنیاي خارج دستخوش محدودیتهایی بودند، ناگزیر بر  1.ته شده استشرقیون عربی گرف

اي  مرد عرب جز نسبت به قبیله وظیفه و عالقه. اي تأکید کردند و مردمی خودکفا شدند امکانات محلی و قبیله

هیچ تردید، و با  ب معکوس داشت، و بیاي که بدان وابسته بود تناس میزان عالقۀ او با وسعت قبیله. کرد احساس نمی

کند، او به خاطر قبیله انجام  کمال آسایش خاطر، همۀ کارهایی را که مرد متمدن در راه کشور و دین یا نژاد خود می

حکومت قبیله یا طایفه به عهدة شیخ بود . داد کشت، و جان می آدم می کرد، گفت، دزدي می یعنی دروغ می. داد می

ران خاندانها از خاندانی که از روزگار پیشین به علت ثروت یا کاردانی یا شجاعت شهرتی داشت که به وسیلۀ س

.شد انتخاب می

آوردند و به  مردان روستایی، برخی از حبوبات و سبزیها را از زمینی که نیروي باروري چندانی نداشت به دست می

ایشان احداث نخلستان و کشت و پرورش درخت هلو، اما از نظر . زدند پرورش حیوانات و تربیت اسب نیز دست می

زردآلو، انار، لیمو، پرتقال، موز، و انجیر بیشتر مقرون به صرفه بود؛ برخی نیز به کشت گیاهان معطر چون کندر، 

گرفتند، و  پرداختند؛ و همچنین کسانی از گلهاي سرخ کوهستانی عطر می آویشن، یاسمین، و اسطو خودوس می

محتمال یک دوازدهم جمعیت در . شکافتند تا مر و بلسان به دست آوردند ۀ درختان خاصی را میگروهی نیز ساق

در این ساحل تعدادي بندرگاه و بازار بود که تجارت دریاي سرخ . شهرهاي ساحل باختري یا اطراف آن اقامت داشتند

سابقۀ روابط متقابل بازرگانی . داد داشتدر داخل عربستان راههاي کاروانرو بزرگ تا شام امت. شد در آنجا مبادله می

به احتمال قوي، روابط بازرگانی عربستان با هند نیز چون تجارت با . رسید م می ق 2743عربستان و مصر به سال 
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در بازار مکارة . کشانید بازارهاي مکارة ساالنه بازرگانان را گاه به این شهر و گاهی به آن شهر می. مصر قدیمی است

  .آمدند شد، صدها بازرگان، بازیگر، خطیب، قمارباز، شاعر، و روسپی گرد می نزدیک مکه تشکیل میعکاظ، که 

گذرانیدند و، به اقتضاي فصول سال و باران  پنج ششم جمعیت بدوي و صحراگرد بودند، که به چوپانی روزگار می

جه بسیار داشتند، اما در بیابان بی آب و این مردم به اسب تو. بردند زمستان، رمۀ خود را از چراگاهی به چراگاهی می

رفت، در  گرچه در ساعت بیش از سیزده کیلومتر نمی. سپرد علف شتر بزرگترین یاور ایشان بود که موقرانه راه می

اعراب بدوي شیر شتر را می خوردند، موي . برد تابستان پنج روز و در زمستان بیست و پنج روز با تشنگی به سر می

سوزانیدند، از گوشت آن بهرة فراوان  فضوالت این حیوان را به جاي مواد سوختنی می شستند، میرار آن خود را با اد

توانست صبور چون شتر  با این وسایل مختلف، بدوي می. آوردند بردند و از مو و پوست آن لباس و چادر فراهم می می

بدوي، که قامتی کوتاه و اندامی الغر داشت و در عین . مند چون اسب با مشکالت زندگی صحرا رو به رو شودو هوش

توانست با چند دانه خرما و اندکی شیر روزهاي پی در پی را  اي نیرومند برخوردار بود، می حال از بدنی ورزیده و بنیه

برد و  ساخت که او را از زمین به قلمرو خیال شاعران می یاز خرما شرابی م. به سر برد و به زندگی خود ادامه دهد

آمد و، مانند مردم اسپانیا که  کرد؛ بسرعت به خشم می رنج و ماللت زندگی یکنواخت را با عشق و جنگ چاره می

آماده  اش شده بود براي انتقام اند، در قبال اهانت و آزاري که متوجه او یا قبیله زودخشمی را از اعراب به ارث برده

گذراند؛ و هنگامی  قسمت مهمی از زندگی خود را با جنگ، که آتش آن میان قبایل مختلف مشتعل بود، می. شد می

مصر، و اسپانیا را گشود، عمل وي در حقیقت توسعۀ جنگ و غارتی بود که در ایام جاهلیت   که کشورهاي شام، ایران،

انجام مناسک حج و تجارت، ایام صلح مقدس قرار داده بود؛ اما  بعضی اوقات سال را، به منظور. یازید بدان دست می

در اوقات دیگر عقیده داشت که صحرا قلمرو خاص اوست و هر که جز در ماههاي حرام و بدون پرداخت باج معمولی 

ز او بدانجا درآید، به او و وطنش تجاوز کرده است، و غارت اموال متجاوز در حقیقت باجی بود که به طریقی ساده ا

. کرد، زیرا نتیجۀ آن اطاعت از مقررات قانون و مقتضیات تجارت بود زندگی شهرنشینی را تحقیر می. شد دریافت می

بدوي، هم مهربان بود و هم خونخوار، هم بخشنده بود . صحرا را دوست داشت، که در آنجا از آزادي کامل بهره ور بود

اط بود و هم شجاع، هر چند فقیر بود، با مناعت و بزرگواري با و هم بخیل، هم خیانتگر بود و هم امین، هم محط

.بالید، و عالقه داشت که سلسله نسب را به نام خویش بیفزاید شد، به پاکی نژاد خود می جهان روبه رو می

یگر به نظر بدوي، در یک قضیه بحث نبود؛ وي عمیقاً باور داشت که در عرصۀ زیبایی زنان او گوي سبقت را از زنان د

البته قابل ذکر است که زنان گندمگون اعراب بدوي از زیبایی طبیعی بیمانندي برخوردار بودند که . اند ربوده

پایید و شرایط سخت زندگی بیابانی را  توانست هر شاعري را به توصیف آن برانگیزد، اما این زیبایی چندان نمی می

اسالم، و حتی پس از آن نیز، زنان عرب، گذشته از زمان پیش از ظهور . بست آورد و بزودي رخت بر می تاب نمی

بعدها این روش زندگی تغییر بسیار . کوتاهی که مورد پرستش و عالقۀ شدید مردان بودند، زندگی پر رنجی داشتند

کرد، دست  توانست دختر خود را پس از تولد زنده به گور کند، و اگر نمی خواست، می هر پدري اگر می. کمی یافت

کرد که کوشش وي به  داشت، زیرا احساس می شد و از شرمزدگی روي از کسان پنهان می از تولد وي غمین میکم 

رسید،  جاذبۀ طفولیت او سالی چند بر پدر نفوذ داشت و همینکه به سن هفت یا هشت می. هدر رفته است

شوهر و . پرداخت شوهر کند میتوانست به هریک از جوانان قبیله که مورد رضایت پدر بود و بهاي عروس را  می

بعضی رسوم این شجاعت افراطی به . جنگید حبیب او، در صورت لزوم، براي حمایت او و دفاع از شرف خود با دنیا می

مع ذلک این معشوق کاالیی بیش نبود و جزو دارایی پدر یا شوهر یا . عاشقان دلباختۀ اسپانیایی منتقل شده است

شد که به مقام یار  همیشه خادم مرد بود و کمتر می. برد را با چیزهاي دیگر به ارث می رفت که او پسرش به شمار می
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وظیفۀ زن . انتظار مرد از زن خود این بود که فرزندان بسیار بیاورد و مخصوصاً پسر بزاید. و صاحب وي ترقی کند

توانست  خواست، می و مرد هر وقت می غالباً او یکی از زنان متعدد بود،. چیزي جز زادن و پروردن مردان جنگجو نبود

.او را از سر خود باز کند

عرب پیش از اسالم خواندن و . مع هذا، زیباییهاي او، مانند جنگ، الهامبخش خیال شاعران و موضوع شعر ایشان بود

اب دورة در میان اعر. داشت دانست، ولی، پس از اسب و زن و شراب، شعر را از همه چیز بیشتر دوست می نوشتن نمی

. جاهلیت عالم و مورخ نبود، ولی عالقۀ فراوان به فصاحت زبان و صحت گفتار و اشعار مختلف موزون وجود داشت

زبان عربی، همچون زبان عبري، تصریف پیچیده و مفردات فراوان داشت، تفاوت کلمات آن بسیار دقیق بود، و در آن 

اعراب به قدمت و کمال زبان خویش . دقایق فلسفی توانا بود روزگار در تعبیر احساسات شاعران و بعدها به توضیح

. کردند هاي جالب و شعر روان و نثر محکم خویش با عالقه تکرار می بالیدند و کلمات خوشاهنگ آن را در خطبه می

قبایل هاي صحرا و در بازارها سرگذشت عشق یا جنگ قهرمانان یا  اشعار شاعرانی که در روستاها و شهرها یا در خیمه

شاعر براي مردم خود مورخ، متخصص انساب، . فریفت سرودند خاطرشان را می یا شاهان را ضمن قصاید طوالنی می

هاي شعري،  وقتی شاعر در یکی از مسابقه. هجاگر، عالم اخالق، روزنامه و پیام آور آینده، و نیز وسیلۀ اعالن جنگ بود

دانست و سخت خوشحال  بیلۀ وي این حادثه را مایۀ افتخار خویش میبرد، ق اي می شد، جایزه که گاه به گاه طرح می

شد و مدت یک ماه، تقریباً هر روز، قبایل مختلف به  مهمترین مسابقۀ شعري هر سال در بازار عکاظ طرح می. شد می

یید یا تحقیر شنیدند تأ در این بازار به جز گروه مستمعان، که آنچه را می. کردند زبان شاعران خویش هنرآزمایی می

بهترین قصاید قرائت شده در این بازار را با حروف زیباي براق می نوشتند، که قصاید  .نبودکردند، داور دیگري  می

اعراب این . شتگ شد و در خزاین امیران و شاهان، به عنوان آثار گرانبهاي جاوید، ضبط می طالیی نامیده می

آید، با حروف طال بر  گفتند، زیرا قصاید برندة مسابقه را، چنانکه از روایتهاي مکرر بر می نیز می» معلقات«ها را  قصیده

.آویختند کردند و به دیوارهاي کعبه می حریر مصري ثبت می

هایی طوالنی  اینها قصیده. رسد از معلقات عصر جاهلیت هفت قصیده به جاست که تاریخ آن به قرن ششم میالدي می

یعنی معلقۀ لبید، از   یکی از این قصاید،. رانند هستند با وزنهایی مختلف که معموال از عشق و جنگ سخن می

آورد که زنش را در روستا ترك کرده است و همینکه از جنگ به سوي خانه  سرگذشت جنگاوري سخن به میان می

لبید این منظره را چنان مؤثر . خانه را رها کرده و با مرد دیگري رفته استکند که همسرش  گردد، مالحظه می باز می

کند که حرارت و هیجان سخنش کمتر از گولدسمیث ، نویسندة ایرلندي، نیست و در فصاحت شعر و قوت  نقل می

  :گویند میکنند و  در یک معلقۀ دیگر، زنان ، مردان را به جنگ ترغیب می. برد تعبیر از او سبق می

  ما دختران طارق هستیم

  نهیم بر سریر نرم گام می

  مردانمان اگر به دشمن روي کنند

  آنان را در آغوش گیریم و بسترها برایشان بگسترانیم

  و اگر به دشمن پشت کنند
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  از ایشان جدا شویم

  چنانکه دیگر دوستشان نگیریم

  :ویدگ و نیز می

  اي بنی عبدالدار

  اي مدافعان این دیار

  بزنید، با هر آن تیغ آبدار

  :راند در معلقۀ امرؤالقیس اشعاري هست که از عشق شهوت آلود اعراب سخن می

نهاد و  ماند و با آنکه از خیمۀ خود پاي بیرون نمی و چه بسا زنی که در لطافت و پاکی و سپیدي به تخم مرغ می

  .گرفتم رفتم و از او کام می نبود، من، بی دلهره و شتاب، به سراغش می کسی را به او دسترس

 .ریختند یافتند، در ظلمت شب، به نهان خونم می گذشتم، و اگر آنان بر من دست می از میان پاسبانان خیمۀ او می

لطیف جلوه  اي آن مجموعۀ درخشان بر پیکر آسمان چون گوهرهایی بر پرده. شب تاریک بود و پروین دمیده بود

  .کرد می

.جز جامۀ خواب، از تن کنده بود وقتی که فرا رسیدم، او بر در پرده سرایش ایستاده بود و همۀ لباسهایش را، 

  ترا چه چاره کنم؟ آیا دیدة عقل تو هیچ گاه بینا نخواهد شد؟ : و چون مرا بدید، گفت

کشید تا جاي پاي ما را از روي ریگها محو  بر زمین میاز خیمه بیرونش آوردم، و او دامن پرنقش و نگار جامۀ خود را 

  .گرداند

من سرش را به سینه چسباندم  هاي ریگی آرمیدیم، وقتی که از میان قبیله گذشتیم و به مکان امنی در آن سوي تپه

  .اش، هر بار خود را به من فشرد و آن زن باریک میان، با آن ساقهاي فربه و خلخال بسته

  .اي چون آینۀ درخشنده داشت تی سفید، میانی باریک و سینهقامتی بلند، پوس

  .او از آبی گوارا و صاف پرورش یافته است. چون بیضۀ شترمرغ، سپیدي را به زردي درآمیخته است

آورد، به وقتی که  کرد، و در آن حال نگاهش نگاه آهوان و جره را به یاد می نمود و گاه پرهیز می گاه دیدار می

  .طلبد را میهاي خود  بچه

  .گرفت ، جلوة غزاالن سپیداندام بیابان را داشت گردنی گردنبند بسته و متناسب، که چون آن را باال می
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  .غلتید هاي خرما بر پشتش می خرمنی از گیسوان سیاهش چون خوشه

  .شد گیسوبندش در آن گم می گیسوانش به باال گراییده بود و آنچنان مجعد و انبوه بود که رشتۀ

بود که درختان » بردي«باریکش در لطافت چون افساري بود از چرم بافته، و ساقهاي ظریفش چون نیهاي  میان

  .خرما در آنها سایه افکنده باشد

گویی رختخوابش . خوابد بندد و تا چاشتگاه می معشوقۀ من بانویی است که هرگز چون کنیزکان به صد کار کمر نمی

  .پیوسته پر از نافۀ مشک است

ن روي انگشتانی نرم و لطیف دارد، چون کرمهاي سرزمین ظبی و یا چون مسواکهایی که از شاخۀ نرم اسحل از ای

  .تراشیده باشند

  .بوداش در آن شب قیرگون، چون فانوس رهبانان از دنیا بریدة دیرنشین، تاریکی را روشن ساخته  چهره

شعر و موسیقی به هم آمیخته بود، و ناي و . کردند عران عصر جاهلیت اشعار خود را همراه نغمۀ موسیقی انشاد میشا

خوان را براي  شد در مهمانیها زنان آوازه بسا می. داشتند عود دف را از همۀ ابزارهاي موسیقی بیشتر دوست می

پادشاهان غسانی عدة زیادي . یافتند جلس شراب حضور میاي از آنها نیز در م عده. کردند سرگرمی مهمانان دعوت می

، که مکیان براي جنگ با 624به سال . بردند خوان داشتند که به کمک ایشان رنج حکومت را از خاطر می کنیز آوازه

. خوان همراه داشتند تا مایۀ تسلیت و تشجیع جنگجویان شوند از شهر خارج شدند، یک دسته زنان آوازه] ص[محمد 

رفت که آهنگ بم داشت و  هاي عربی حتی در عصر جاهلیت تأثر آور و غم انگیز بود و کلماتی در آن به کار می مهنغ

.داشت خوان را مشغول می شعر آن تا مدتی آوازه

در ستاره و ماه و اعماق زمین خدایان متعدد را . عرب بیابانی دینی ابتدایی و در عین حال لطیف و روشن داشت

کرد، اما غالباً آن قدر اجنه در اطرافش  ترسید؛ گاه به گاه از آسمان انتقامجو طلب مرحمت می از آنها می پرستید و می

کردند که از جلب رضایتشان ناامید شد، تسلیم به قضا و قدرت را پذیرفت، با ایجاز مردانه  لولیدند و گیجش می می

کرد، ولی  اً دربارة زندگی پس از مرگ چندان اندیشه نمیظاهر. نیایش کرد، و در برابر الیتناهی شانه باال انداخت

اش واگذارند تا زودتر در دنیاي دیگر به او برسد  گاهی اوقات تقاضا داشت که شترش را پهلوي قبرش ببندند و گرسنه

عضی کرد و در ب گاه به گاه قربانیان انسانی به خدایان خود تقدیم می. و از ذلت پیاده به بهشت رفتن نجاتش دهد

  .پرستید نقاط بتان سنگی را می

. این شهر مقدس، در آنجا که هست، به علت خوبی آب و هوا به وجود نیامده است. مکه مرکز این بت پرستی بود

اي  دره. کوههاي لخت که تقریباً از همه طرف آن را در میان گرفته گرماي تابستان این شهر را طاقت فرسا کرده است

یک باغ وجود  با آن مأنوس بود،] ص[آمد لم یزرع بود؛ در این شهر، به آن صورت که محمد که مکه در آنجا پدید 

کیلومتري از دریاي سرخ، این شهر را در  77نداشت، ولی موقعیت آن در نیمه راه ساحل باختري عربستان، در فاصلۀ 

زرگانی را از جنوب عربستان به هند و هاي بزرگی که احیاناً یک هزار شتر به دنبال هم داشتند و کاالي با راه قافله

صاحبان این تجارت میان . بردند، به صورت توقفگاه مناسبی درآورده بود افریقاي میانه و مصر و فلسطین و شام می
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خودشان شرکتهاي سهامی داشتند، بر بازار عکاظ مسلط بودند، و تشریفات مذهبی پر سود را در اطراف کعبه و 

  .کردند سنگ مقدس آن رهبري می

این عقیده رایج است که . یکی است) به معنی مکعب(انگلیسی  Cubeکعبه به معنی خانۀ چهار گوش است و با 

در آغاز تاریخ به وسیلۀ فرشتگان آسمان ساخته شد، بار دوم آدم ابوالبشر، و بار . کعبه ده بار تجدید بنا شده است

ر چهارم ابراهیم و پسرش اسماعیل که از هاجر زاده بود آن را پس از آن، براي با. سوم پسرش شیث آن را پی افکندند

کعبه را ] ص[بار هفتم قصی پیشواي قبیلۀ قریش، بار هشتم بزرگان قریش در دورة زندگانی محمد  …بنا کردند 

. بناي آن را تجدید کردند) م 696و 681(هـ ق  79و  62، و بار نهم و دهم سران اسالم به سال )605(ساختند 

محل کعبه در داخل محوطۀ وسیع مسجدالحرام . اي که بار دهم ساخت شد تقریباً همان است که اکنون هست هکعب

در . است؛ بناي چهار گوش آن همه از سنگ است و دوازده متر طول، ده متر و نیم عرض، و پانزده متر ارتفاع دارد

و آن سنگ سیاه بیضی شکلی . جاي دارد ضلع جنوب شرقی، به ارتفاع یک و نیم متر از سطح زمین، حجراالسود

کسان . است که قطر آن هجده سانتیمتر است و به اعتقاد خیلیها از آسمان آمده و شاید شهابسنگ بوده است

به نظر دانشوران مسلمان، حجراالسود نشانۀ .بسیاري بر این نظرند که این سنگ از روزگار ابراهیم در کعبه بوده است

براهیم است، یعنی اسماعیل و فرزندان وي که بنی اسرائیل آنها را طرد کردند و پدران قبیلۀ یک تیره از فرزندان ا

سنگی را که معماران رد «: آوردند را شاهد می 118مزمور  23و  22قریش از آنها بودند؛ در تأیید این گفتار، آیات 

از این جهت « : انجیل متی را  21باب  43ونیز آیۀ »  …این از جانب یهوه شده . کردند، همان سر زاویه شده است

در کعبۀ پیش از  ».اش را بیاورند عطا خواهد شد گویم که ملکوت خدا از شما گرفته شده، به امتی که میوه شما را می

یکی از آنها، اهللا، محتمال بت قبیلۀ قریش بود؛ سه بت . رفت اسالم تعدادي بت بود که مظهر خدایان عرب به شمار می

را به عنوان بزرگترین ) الالت(ـ الت  اگر بدانیم که هرودوت ال ـ ایل 2.ت و عزي و منات، دختران اهللا بودنددیگر، ال

قریش با پرستش اهللا به عنوان بزرگ . کهنسالی این خدایان عربی را دریافت توانیم کرد خداي عرب یاد کرده است،

گفتند که اهللا خداي سرزمین آنهاست و باید یک دهم خدایان، زمینۀ یکتاپرستی را فراهم کردند و به مردم مکه 

قریش، که نسب خود را به ابراهیم و اسماعیل . محصول و نخستین مولود چارپایان خود را بدو پیشکش کنند

گزیدند؛ و یک اقلیت اشرافی، از فرزندان قصی،  داران و خادمان و ناظران امور مالی کعبه را برمی رسانیدند، پرده می

  .ومت مکه را به دست داشتندزمام حک

در آغاز قرن ششم میالدي قریش به دو گروه رقیب منقسم شده بودند که در رأس یکی از آنها هاشم بازرگان 

این رقابت سخت نقش مهمی در تاریخ اسالم . ثروتمند و نکوکار بود و دررأس گروه دیگر برادرزادة او امیه جاي داشت

عبداهللا پسر  568به سال . رهبري خاندان وي به پسرش عبدالمطلب رسید در پی مرگ هاشم،. ایفا کرده است

عبداهللا سه روز با عروس خود بود و از آن پس به سفر . عبدالمطلب با آمنه، که او نیز از خاندان قصی بود، ازدواج کرد

رین شخصیت تاریخ آمنه بزرگت) 569(بازرگانی رفت و هنگام بازگشت در مدینه درگذشت، و دو ماه پس از فوت وي 

  .اسالم را به دنیا آورد
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II    -  م 622- 569: در مکه] ص[محمد  

  اول هـ ق –ق هـ  51

پدرش عبداهللا پنج شتر . از اعقاب خاندانی شریف و برجسته بود که از پدر خود ثروتی ناچیز به ارث برد] ص[محمد 

مین کنیز بود که در طفولیت تربیت او را به و تعدادي گوسفند و یک خانه و کنیزي براي او به ارث گذاشت، و ه

است و برخی از عبارات کتاب مقدس پیوندهایی معنوي » بسیار ستوده«بین کلمۀ محمد که به معنی  3.عهده گرفت

. را پیش بینی کرده است] ص[وجود دارد، و همین امر موجب شده است که تصور شود کتاب مقدس ظهور محمد 

مادرش درگذشت؛ در آغاز جدش که در آن هنگام هفتاد و شش ساله بود، و پس از او شش ساله بود که ] ص[محمد 

از آنها همه گونه محبت و رعایت دید، ولی ظاهراً ] ص[و محمد   دار شدند، عمویش ابوطالب سرپرستی وي را عهده

شتن از نظر اعراب در آن موقع هنر خواندن و نو. هیچ کس در این فکر نبود که وي را خواندن و نوشتن بیاموزد

معلوم نیست که . دانستند اهمیتی نداشت؛ به همین جهت، در قبیلۀ قریش بیش از هفده تن خواندن و نوشتن نمی

پس از نیل به مقام پیامبري، کاتب مخصوص داشت، مع ذلک، معروفترین و . شخصاً چیزي نوشته باشد] ص[محمد 

.شناخت دقایق امور را بهتر از مردم تعلیم دیده میبلیغترین کتاب زبان عربی به زبان وي جاري شد و 

. رسد کنند به ده هزار مجلد می اطالعات کمی داریم، ولی داستانهایی که دربارة او روایت می] ص[از جوانی محمد 

که شهري در ) بوسترا(بنابر یکی از این روایات، عمویش ابوطالب پس از دوازدهسالگی او را با یک کاروان تا بصري 

بعید نیست که در این سفر با برخی از وجوه تعلیمات دین یهود و آیین عیسی برخورد کرده . یار شام بود همراه بودد

براي امور تجارتی ] ص[روایت دیگري نیز حاکی است که چند سال پس از سفر نخستین، بار دیگر محمد  4.باشد

ر بیست و پنجسالگی با همین بیوة مالدار، که در آن د. خدیجه، که یک بیوة مالدار بود، به بصري مسافرت کرده است

وقت چهل سال داشت و مادر چند فرزند بود، ازدواج کرد و تا بیست و شش سال بعد که خدیجه وفات یافت، زن 

و ] ص[در آن روزگار براي ثروتمندان عرب اکتفا به یک زن معمول نبود، ولی شاید در مورد محمد . دیگري نگرفت

چند دختر آورد که فاطمه از همه معروفتر است؛ دو پسر ] ص[خدیجه براي محمد . ر عادي بوده استخدیجه این کا

به  پسر ابوطالب، را که پدرش درگذشته بود،] علیه السالم[علی ] ص[محمد . نیز آورد که در طفولیت درگذشتند

خدیجه زنی نکوسیرت و همسري شایسته و بازرگانی الیق بود که در  .دادفرزندي گرفت و خاطر خویش را تسلیت 

کرد  از او یاد می] ص[نسبت به او وفادار ماند؛ و بعد از وفات خدیجه همیشه محمد ] ص[همۀ حوادث زندگی محمد 

  .که از همۀ زنانش بهتر بوده است

رنگی مایل به سرخی  :کند چهل و پنجسالگی چنین وصف میرا در سن ] ص[، محمد ]ع[، همسر فاطمه ]ع[علی 

داشت و چشمانی درشت و سیاه، موي بی چین و نرم و گونۀ صاف و ریش انبوه، گردنش چون نقره سپید بود، یک 

ردیف موي از سینه تا تهیگاه داشت و جز آن بر سینه و زیر بغل وي موي نبود؛ دست و پایش ضخیم بود؛ و چون راه 

نگریست با همۀ تن خود سوي  ویی از باال سرازیر شده بود یا از سنگی فرود آمده بود و چون به جایی میرفت گ می

از مشک خوشبوتر  …شد، نه کوتاه بود نه بلند، نه زبون بود نه خسیس؛ عرق بر چهرة وي چون مروارید بود و  آن می

 .آلهیه و صلی اهللا عل …بود، پیش از او و پس از او کسی را چون او ندیدم 
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دانست مزاح از  کرد، می خندید؛ استعداد مزاح داشت اما کمتر می ظاهري با مهابت داشت، کمتر می] ص[محمد 

به گرفتگی  .التأثر بود بنیۀ او نیرومند نبود، نازك طبع و سریع. کسی که امور عامه را به عهده دارد خطرناك است

اش متورم و هراس انگیز  آمد چهره شد یا به هیجان می وقتی خشمگین می. کرد متمایل بود و اندیشه بسیار می

کرد،  توانست دشمن بی سالح خود را، اگر توبه می دانست که چگونه احساسات خود را آرام کند، و می شد؛ ولی می می

  .فوراً ببخشد

دست کم با ] ص[محمد . بردند که گروهی از آنها در مکه اقامت داشتند سر میدر عربستان عدة زیادي مسیحی به 

، مناسبات »که از متون دینی یهودي و مسیحی مطلع بود«یکی از آنها، یعنی ورقه، پسر نوفل و عمو زادة خدیجه، 

در آنجا با بعضی از شاید . کرد نزدیک داشت؛ و همو غالباً به مدینه، شهري که پدرش در آنجا درگذشته بود، سفر می

دهد که وي اصول  بسیاري از آیات قرآن نشان می. پیروان دین یهود که در مدینه فراوان بودند برخورد کرده است

از نظر . اخالقی دین مسیح و یکتاپرستی دین یهود را ستوده و متون دینی این دو آیین را زادة وحی دانسته است

اي، و تشتت سیاسی که در عربستان  باري اخالقی، زدوخوردهاي قبیله بت پرستی شرك آمیز، بی بندو] ص[محمد 

از این رو وي ضرورت . جریان داشت در مقایسه با آموزشهاي دین یهود و آیین عیسی بسیار شرم آور و ابتدایی بود

رسم طغیان گر را وحدت بخشد و به صورت یک ملت سالم در آورد و راه و  یک دین نو را، که بتواند گروههاي توطئه

ها به خاطر  شاید این اندیشه. و انتقام زمینی را براندازد و اخالق و دستورات آسمانی را به اجرا درآورد، عمیقاً دریافت

بسیاري از . اند اي مدعیان پیامبري در عربستان بوده دانیم که در آغاز قرن هفتم عده می. گذشت کسان دیگر هم می

ورد اعتقاد پیروان دین یهود بود، آشنا بودند؛ اینان نیز با بیصبري منتظر بودند تا اعراب با فکر مسیح موعود، که م

گروهی از اعراب نیز که عنوان حنیف داشتند منکر خداوندي بتان کعبه بودند و از خداي . پیامبري از جانب خدا بیاید

، چون ]ص[محمد . داشتند ستند سخن میباید جهانیان بندة او باشند و از روي رضا و رغبت او را بپر اي که می یگانه

  .کرد همۀ رسوالن خدا، زبان حال مردم عصر خویش بود و حاجتها و آرزوهاي ایشان را تعبیر می

رسید، تنها به غاري  وقتی ماه مبارك رمضان فرا می. شد شد، بیشتر مجذوب دین می هر چه به چهلسالگی نزدیک می

یکی . کرد و شب را با روزه و تفکر و نماز سر می رفت و چند روز اصله دارد، میدر کوه حرا، که با مکه پنج کیلومتري ف

طبق . ، که تنها در غار بود، آن حادثۀ عظیم که محور همۀ تاریخ اسالم است براي او رخ داد610از شبهاي سال 

خصاً دربارة این ش] ص[روایت محمد بن اسحاق، معروفترین کسی که سرگذشت پیامبر را به قلم آورده است، محمد 

:حادثۀ بزرگ چنین فرموده است

: گفتم» .بخوان«: اي در آن بود و گفت اي از حریر پیش من آورد که نوشته هنگامی که خفته بودم، جبرائیل صفحه

» .خواندن ندانم»  :گفتم» .بخوان«: مرا فشاري داد که پنداشتم مرگ است؛ آنگاه مرا رها کرد و گفت» .خواندن ندانم«

این را گفتم » چه بخوانم؟«: گفتم » .بخوان«: مرا فشاري داد که پنداشتم مرگ است، و سپس مرا رها کرد و گفتباز 

را به نام پروردگارت که خداي آفرینندة عالم است بر » قرآن«] »اي رسول گرامی«: [گفت. که مبادا باز فشارم دهد

] بدان که[را و » قرآن«بیافرید، بخوان ] ل نطفه استکه تحو[آن خدایی که آدمی را از خون بسته . خلق قرائت کن

و به آدم آنچه را که . آن خدایی که بشر را علم نوشتن به قلم آموخت. پروردگار تو کریمترین کریمان عالم است

 چون به آخر رسید، او رفت و من از خواب بیدار شدم و گویی در. من نیز خواندم» .دانست به الهام خود تعلیم داد نمی

: گفت از غار خارج شدم؛ چون به میان کوه رسیدم، از آسمان ندایی شنیدم که می. اي ثبت شده بود ضمیرم نوشته

جبرائیل را به صورت مردي دیدم، . سر به آسمان برداشتم و نگریستم» .تو پیامبر خدایی و من جبرائیلم! اي محمد«
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ایستادم و او را » .تو پیامبر خدایی و من جبرائیلم! داي محم«: گفت قدمهاي خویش در آسمان صاف گشوده بود و می

نگریستن گرفتم و قدم بر نداشتم؛ در آفاق آسمان روي خود را به طرف او همی گرداندم و به هر سو نگریستم او را 

به جلو نرفتم و به عقب برنگشتم، تا خدیجه فرستادگان خویش را به جستجوي من . دیدم، و همچنان ایستاده بودم

  . ستادفر

بنا بر روایت، خدیجه اطمینان یافت که آنچه محمد . وقتی به نزد خدیجه آمد، آنچه را دیده بود براي او نقل کرد

  .دیده وحی صادق آسمانی است، و او را تشویق کرد که رسالت خویش را به مردم اعالم کند] ص[

شد؛  لرزید یا بیخود می می  افتاد، ه زمین میشد که در این حالت شهود ب بارها می. از آن پس وحی بارها تکرار شد

کرد و به زحمت قدم بر  ریخت؛ و حتی شتري که بر آن سوار بود این هیجان را احساس می عرق از پیشانیش می

وقتی به او گفتند کیفیت نزول  5.گفت که پیر شدن وي نتیجۀ این حاالت بوده است] ص[بعدها محمد . داشت می

وقتی بدو . شود ه قرآن در آسمان مضبوط است و بتدریج و به زبان جبرائیل بدو نازل میوي را وصف کند، گفت ک

کند که همه را کلمه به  تواند این آیات مقدس را به خاطر بسپرد، گفت که جبرائیل او را وادار می گفتند چگونه می

شد با صدایی  بسا می. شنیدند او را نمیدیدند و صداي  در این موقع اطرافیان پیامبر جبرائیل را نمی. کلمه تکرار کند

سراسر زندگی تا شصت سالگی، با پیشرفت سن، پیوسته صفاي ذهن . قرین بود که به گفتۀ او مانند صداي زنگ بود

  . گرفت یافت و نیروي معنوي و مهارت فرماندهیش باال می وقدرت تفکر وي افزایش می

د که پیامبر خداست و مبعوث شده تا اعراب را به یکتاپرستی و بتدریج اعالم کر] ص[در طی چهار سال بعد، محمد 

هاي تازه را، اگر فایدة  در راه دعوت خود با مشکالت فراوان رو به رو شد، زیرا مردم اندیشه.اخالقی نو هدایت کند

ك سر و با یک جامعۀ بازرگانی شکا] ص[محمد . پذیرند مادي سریع الحصولی از آن امید نداشته باشند، آسان نمی

وعدة . آمدند کار داشت که قسمتی از درآمد آن از زایرانی بود که براي پرستش خدایان متعدد به سوي کعبه می

داد تا حدي بعضی مشکالت را  مندي از نعیم بهشت در جهان دیگر که به مؤمنان می نجات از آتش جهنم و بهره

عرب،   تی داشتند ـ اعم از ثروتمند، فقیر، برده،وي همۀ کسانی را که به استماع سخنانش رغب. کرد هموار می

آمدند مجذوب سخنان پرشورش  پذیرفت؛ معدودي از آنها که به نزد وي می مسیحی، و یهودي ـ در خانۀ خود می

اش بود، بعد پسر عمش علی، سپس خادمش زید،  نخستین مؤمن رسالت وي همسر سالخورده. شدند و ایمان آوردند

که در میان قریش مقامی ] البته بعدها خویشاوند شد[آنگاه خویشاوند وي ابوبکر . زاد کرده بودکه او را خریده و آ

به دین نو گرویدند که با وي  مکهمؤمن شد، و به تأثیر نفوذ وي، پنج تن از سران ] یعنی بعداً پیدا کرد[معتبر داشت 

محمد غالباً به  .شوند میو منابع احادیث پرحرمت اسالمی محسوب  6روند به شمار می] ص[شگانۀ محمد اصحاب ش

قریش در آغاز کار دعوت او را . کرد ساخت و تبلیغ یکتاپرستی می رفت و زایران را مخاطب خویش می دورن کعبه می

ند، بلکه در قبال آن صبوري کردند؛ مشرکان گفتند عقلش سبک است، و پیشنهاد کردند که به خرج جدي نگرفت

و همینکه به دین ایشان حمله برد و گفت مراسمی که در کعبه به  کند،خود او را به نزد طبیبی بفرستند که عالجش 

براي دفاع از دین خویش که مایۀ گذرانشان بود به پا خواستند، و اگر   حقیقت پرستش بتان است، کنند در پا می

ابوطالب به دین نو نگرویده بود، اما، در نتیجۀ . حمایت بیدریغ عمویش ابوطالب نبود او را بسختی آزار کرده بودند

.یش حمایت کنداي که به رسوم قدیم عرب داشت، ناچار بود از افراد قبیلۀ خو عالقه
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کردند، زیرا از وقوع فتنه میان قبایل بیم داشتند، اما  و پیروان آزاد وي چندان خشونت نمی] ص[قریش با محمد 

توانستند بدون آنکه رسوم قبیله را نقض کرده باشند دربارة بردگانی که مسلمان شده بودند تدابیري را که  می

بعضی از آنها را به زندان کردند و بعضی دیگر را ساعتها . گردانید اعمال کنندپنداشتند آنها را از دین نو باز تواند  می

نقره   ابوبکر از سالها تجارت خود چهل هزار سکۀ. دادند داشتند و آبشان نمی سر برهنه در آفتاب سوزان نگاه می

بردگان مسلمان خرج سکه را در راه آزادي تعدادي از  35000اندوخته بود؛ چون سرگذشت این بردگان را بدید، 

قریش  .کردنیز با این سخن که اگر کسی به اکراه از دین خویش بازگردد گناهی ندارد، کار را آسان ] ص[محمد . کرد

اي که نسبت به  نجهکرد بیشتر از اعتقادات وي خشمگین شدند و شک نسبت به بردگان می] ص[از توجهی که محمد 

کردند چنان باال گرفت که پیامبر به ناچار به آنها اجازه یا دستور داد که به حبشه مهاجرت کنند؛  مسلمانان فقیر می

).615(و پادشاه مسیحی آنجا مقدم ایشان را بگرمی پذیرفت

عمربن . ح اهمیت داشتاي رخ داد که در تاریخ اسالم چون گرویدن بولس حواري به دین مسی یک سال بعد حادثه

وي مردي نیرومند بود، . کرد به دین نو گروید خطاب که از دشمنان سرسخت اسالم بود و به شدت با آن مخالفت می

اسالم وي اعتمادي را که مسلمانان آزار دیده بدان . در جامعه مقامی معتبر داشت، در شجاعت اخالقی کم نظیر بود 

بدین ترتیب،  .درآیندنگیخت و هم سبب شد که بسیاري از اعراب به دین نو حاجت فراوان داشتند در ایشان برا

. دادند، آشکارا به دعوت مردم دست زدند مسلمین، که تا این زمان مراسم دینی خود را دور از چشم مردم انجام می

به عهده داشتند، گردآمدند و پیمان کردند که مناسبات خود را با آن گروه از بنی قریش، که دفاع از خدایان کعبه را 

و خاندان ] ص[بسیاري از هاشمیان، که محمد . دانستند قطع کنند را وظیفۀ خود می] ص[هاشم که دفاع از محمد 

ه ببرند که در آنجا ابوطالب براي احتراز از خونریزي مصمم شدند، به یک درة دورافتادة مکه پنا وي از آن جمله بودند،

این تفرقه دو سال تمام در میان قبایل بود و پس از آن بعضی مردان قریش ). 615(از آزار ایشان جلوگیري تواند کرد 

  .هاي خویش بازگردند، و تعهد کردند که دیگر آزارشان نکنند از لجاج باز آمدند و به هاشمیان گفتند به خانه

سه حادثۀ بزرگ براي  619عدود بودند از این پیشامد خوشحال شدند، ولی به سال مسلمانان مکه که گروهی م

کسان نسبت به او وفادارتر بود و بیش از همه دعوتش را تأیید  در این سال خدیجه که از همۀ. رخ داد] ص[محمد 

دانست از  که می، ]ص[کرد درگذشت، و هم ابوطالب که پشتیبان و مدافع وي بود از جهان چشم پوشید؛ محمد  می

کید مکیان در امان نیست و هم از پیشرفت بسیار کند دعوت در مکه رنجیده خاطر بود، به طائف که شهري خوش 

زیرا بزرگان شهر مصلحت . هوا در نود و شش کیلومتري شرق مکه است سفر کرد، ولی طائف او را نپذیرفت

ها به  را در کوچه] ص[از دین نو بیمناك شدند و محمد  مردم نیز. دیدند اشراف تجارت پیشۀ مکه را برنجانند نمی

در آنجا سوده را که . استهزا گرفتند و سنگ به سویش انداختند، به حدي که ساقهایش خونین شد و به مکه بازگشت

زنی بیوه بود بگرفت و، در این وقت که پنجاه سال داشت، از عایشه، دخترك هفتساله و زیباي ابوبکر، خواستگاري 

.دکر

المقدس رفت، آنجا پاي دیوار ندبه، که از بقایاي  شبی چنان دید که از بستر به بیت. در این اثنا وحی ادامه داشت

معبد یهود بود، اسب بالداري را که براق نام داشت در انتظار خود دید که وي را به آسمانها پرواز داد و از آنجا باز 

به برکت این سیر شبانه بود که . ا دوباره به بستر خویش در مکه بازگشتپس از آن، پیامبر با وضعی معجزه آس. آورد

  .بیت المقدس سومین شهر مقدس مسلمانان شد
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آمدند به دین خویش دعوت کرد، و  بازرگانانی را که از مدینه براي زیارت کعبه به مکه می] ص[محمد  620به سال 

پیامبر مبعوث و روز حساب به نظرشان ناآشنا نبود و به وسیلۀ بعضی از آنها دعوتش را پذیرفتند، زیرا یکتاپرستی و 

یهودیان مدینه با آن انس گرفته بودند وقتی این بازرگانان به شهر خویش بازگشتند، دوستان خود را به دین نو 

مانه به ، هفتاد و سه تن از مردم مدینه محر622به سال . بسیاري از یهودیان نیز به دعوت نو اقبال کردند. خواندند

از آنها ] ص[محمد . آمدند و او را دعوت کردند که به شهرشان مهاجرت کند و در آنجا اقامت گزیند] ص[نزد محمد 

کنند از او دفاع خواهند کرد؟ و آنان قسم خوردند که چنین  پرسید آیا همان طور که از فرزندان خود دفاع می

پاسخ ] ص[اثناي دفاع از او کشته شوند، پاداششان چیست؟ محمد خواهند کرد؛ ولی، ضمناً از او پرسیدند که اگر در 

  . داد که پاداش آنها بهشت است

وي، که به دشمنی بنی هاشم خو گرفته بود، آزار  .شددر این هنگام ابوسفیان، نوادة امیه، پیشواي قریش در مکه 

شاید شنیده بود که پیامبر سر مهاجرت از مکه دارد، و بیم داشت که کار وي در . را از سر گرفت] ص[پیروان محمد 

کسانی را مأمور کردند که  قریشمدینه بنیاد گیرد و به جنگ مکه و خدایان کعبه قیام کند؛ در نتیجۀ تحریض او، 

از قضیه خبردار شد و با ابوبکر به غار ثور که ] ص[محمد . بگیرند و شاید گفته بودند که وي را بکشند را] ص[محمد 

فرستادگان قریش سه روز به جستجوي ایشان بودند، ولی نتوانستند آنها را . یک فرسخ با مدینه فاصله دارد رفتند

دو شتر آوردند که شبانه بر آن سوار شدند و راه شمال پیش گرفند و، پس از چندین روز  ابوبکرآنگاه پسران . بیابند

سپتامبر سال  24مطابق ] (در دوم ربیع االول[ راهپیمایی ـ که سیصد و بیست کیلومتر مسافت را سپرده بودند ـ 

اند و جلوتر از آنها به آنجا  گفتند از زیارت مکه آمده یدویست تن از مسلمانان، که م. به مدینه رسیدند) مسیحی 622

. هاي مدینه به استقبال پیامبر ایستاده بودند رسیده بودند، با گروهی از مردم شهر که مسلمان شده بودند بر دروازه

، )622یۀ ژوئ 16مطابق (هفده سال بعد، عمر غرة محرم ـ ماه اول سال عربی ـ را، که این هجرت در آن رخ داده بود 

.مبدأ تاریخ اسالم قرار داد

III  -  م630-622: در مدینه] ص[محمد  

  هـ ق  1.9

نامیده شد، در غرب فالت مرکزي عربستان قرار داشت؛ از لحاظ هوا » شهر پیامبر«یثرب، که بعدها مدینۀ النبی یا 

به ] ص[وقتی محمد . ه بودرسید و داراي صدها باغ و نخلستان و مزرع نسبت به مکه مانند بهشت عدن به نظر می

ها یکی پس از دیگري تقاضا کردند که نزد ایشان مقیم شود، و بعضی از آنها مهار شترش را  شهر درآمد، دسته

اما جواب وي . گرفتند تا از ادامۀ سیر آن جلوگیري کنند و، به اقتضاي رسوم عربی، در تقاضاي خود مصر بودند می

بدین طریق ایشان را از رقابت باز داشت، » بگذارید برود که مأمور است؛«: مودفر نشان یک سیاست کامل بود که می

در جایی که ] ص[محمد . کرد بایست توقف کند رهبري می برد و به جایی که می زیرا فقط خدا بود که شتر را راه می

بعدها . اي عایشهشتر توقف کرد مسجدي ساخت و در مجاورت آن، دو خانه بنا کرد، یکی براي سوده و دیگري بر

  .منازل دیگري براي سایر زنان بر آن افزود

مکه را رها کرد، بسیاري از روابط خویشاوندي را بریده بود؛ و چون در مدینه اقامت گزید، ] ص[هنگامی که محمد 

ودند، درصدد برآمد در دولت جدید برادري دینی را جانشین روابط خونی کند و از رقابت مهاجرین، که از مکه آمده ب
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بدین جهت هر یک از مهاجران را  7.و انصار، که مسلمانان مدینه بودند، جلو گیرد، زیرا آثار این رقاتب نمایان شده بود

در نخستین مراسمی که در مدینه . با یکی از انصار برادرخوانده کرد و گفت تا هنگام نماز در مسجد با یکدیگر باشند

. ، و حاضران همین کلمه را با صداي بلند تکرار کردند»اهللا اکبر«اي بلند گفت برپا شد پیامبر به منبر رفت و به صد

آنگاه، در همان حال که پشت وي به جمعیت بود، خدا را سجده کرد و از منبر فرود آمد، و چون به پایین رسید، سه 

، دین نو را اسالم نامیدند ـ بدین جهت. ها نشان فروتنی و اطاعت از خدا بود بار دیگر خدا را سجده کرد، و این سجده

آنگاه به حاضران  8.و سلم که به معنی صلح است، و پیروان آن را مسلم خواندند  یعنی تسلیم، به معنی اطاعت صرف،

هنوز هم مسلمانان در شرق و غرب جهان، در مسجد و . توجه کرد و دستور داد که تا ابد این مراسم را حفظ کنند

اي هست که در  از پی نماز خطبه. کنند سجد نیست، هنگام نماز، این رسوم را رعایت میصحرا یا دیار بیگانه که م

.شد زمان پیامبر ضمن آن وحی تازه اعالم و طرح کار و سیاست هفته تعیین می

بایست قسمت روزافزونی از وقت خویش را به تنظیم امور  و بناچار می 9پیامبر در مدینه یک حکومت دنیوي بنیاد کرد

و همۀ . اعی و اخالقی و مناسبات سیاسی قبایل و امور جنگی صرف کند، زیرا کار دین و دنیا از هم جدا نبوداجتم

بدین ترتیب محمد . امور دنیا و دین، چنانکه در بین پیروان دین یهود نیز رسم بود، به دست پیشواي دین سپرده بود

پس گروه بزرگی از . درت بی چون و چراي او تن ندادنداما همۀ مردم مدینه به ق 10.، هم قیصر بود و هم مسیح]ص[

آنها را به ] ص[یافتند و محمد  اعراب ناخرسند مدینه، که سنتهاي قومی و آزادیهاي خود را دستخوش نابودي می

یهودیان مدینه از این . جنگ کشانیده بود، دین نو و مناسک آن را به دیدة تردید نگریستند و در برابر آن ایستادند

. کردند دادند و از ادامۀ تجارت با مکیان خودداري نمی مله بودند، که همچنان به دین خود دلبستگی نشان میج

  :مفاد این پیمان قریب بدین مضمون است. با این یهودیان پیمانی بست که نشان کمال مهارت بود] ص[محمد 

یامبر خدا بر گروندگان به دین که بدانند این پیمانی است که از طرف محمد صلی اهللا علیه و آله، برگزیده و پ

مسلمین یک امت بیش نیستند و باید در تمام شئون زندگی مانند شخصیت فردي قیام کنند و به شرایط زیر بین 

  :یهود پیمان بندند

در موقع لزوم، مسلمین از یهود نصرت و ) 2. یهود و مسلمانان در حال صلح حقوق مساوي خواهند داشت)1

مسلمین با یهود به ) 4. یک ملت محسوب خواهند شد) یثرب(یهود با ساکنین مدینه ) 3. ند کردحمایت خواه

. یهود در به جا آوردن اعمال دین، مانند مسلمین، آزادي خواهند داشت) 5. دوستی و محبت رفتار خواهند کرد

اگر کسی بر ) 7. اهند کردباشند، از آنها نیز حمایت خو می) حلیف(قبایلی که با یهود همعهد و همسوگند ) 6

طرفین دوستان یکدیگر را ) 8. یهودي تعدي کرد، مسلمین تعاقب خواهند کرد و او به قصاص خواهد رسید

اگر اختالفی میان  )9. احترام خواهند کرد، و یهود در حفظ مدینه و اطراف شهر با مسلمین تشریک مساعی کنند

تصفیه و حکومت خواهد » قرآن مجید«و » تورات«وجب حکم به م] ص[رسول خدا  یهود و مسلمانان پیدا شد،

   .گردیداین پیمان میان یهود و مسلمانان بسته شده و مبادله ) 10. فرمود

اع، این پیمان را بزودي همۀ طوایف یهود که در مدینه و اطراف بودند، یعنی بنی نضیر و بنی قریظه و بنی قینق

مشکل را چنان این ] ص[محمد . به مدینه باعث کمبود غذا در مدینه شد مکیمهاجرت دویست خاندان  .. . .پذیرفتند

ان داد، به رسم پس به پیروان خود فرم. به دست آوردن غذا از هر جا که شد: کنند حل کرد که مردم گرسنه می

شد،  وقتی این غارتها با پیروزي قرین می بتازندگذشتند  معمول قبایل عرب، به کاروانهایی که از حدود مدینه می
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هر که در این . نهاد می داد و یک پنجم باقی را براي کارهاي دینی و خیریه باقی چهار پنجم غنایم را به مهاجمان می

ها مکرر  حمله به قافله. دادند، و پاداش خود او بهشت بود اش می شد، سهم غنیمت او را به زن بیوه تصادمها کشته می

شد و تعداد مهاجمان فزونی گرفت و بازرگانان مکه، که زندگی اقتصادیشان وابسته به امنیت کاروانها بود، متوحش 

یکی از این تصادمها در آخرین روز رجب بود ـ یکی از . و مسلمانان برآمدند] ص[محمد شدند و درصدد انتقام از 

کنند ـ و ضمن آن یکی کشته شد؛ این کار براي مردم مکه و  ماههاي حرام که در آن اعراب از جنگ خودداري می

ه سال دوم هجرت ب. آمیز بود شد، وهن مدینه، و هم نسبت به رسوم عرب که از روزگار قدیم بدقت رعایت می

ابوسفیان، . رفت راه بست با سیصد تن از مسلمانان مسلح بر کاروانی که از شام به مکه می] ص[، محمد )م623(

پیشواي قافله، از قضیه خبر یافت و راه خود را بگردانید و به طلب کمک کس به مکه فرستاد؛ نهصد تن از مردان 

رة بدر، در فاصلۀ سی و دوکیلومتري جنوب مدینه، برابر یکدیگر قریش از مکه خارج شدند و دو سپاه کوچک در د

رسید، ولی او شخصاً  در این جنگ شکست خورده بود کار وي و اسالم به پایان می] ص[اگر محمد . قرار گرفتند

ن به فرماندهی را به عهده گرفت، بر قریش پیروز شد، و کار اسالم باال گرفت و مسلمانان با اسیران و غنایم فراوا

از میان اسیران، کسانی که در مکه بیشتر از دیگران مسلمانان را آزار کرده بودند ). م 624ژانویۀ (مدینه بازگشتند 

ابوسفیان با کاروان از خطر جست و مسلمانان را تهدید . آزاد کردند 11کشته شدند، و بقیه را در مقابل فدیۀ سنگین

سید، با خانوادة کشتگان همدردي کرد و دلداري داد و گفت که بر وقتی به مکه ر. کرد که انتقام خواهد گرفت

آنگاه سوگند خورد که . کشتگان خود گریه نکنند و مرثیه نگویند که جنگ دنباله دارد و انتقام آنها گرفته خواهد شد

. برنخیزد، زن خود را نبیند] ص[تا بار دیگر به پیکار محمد 

از جمله، زنی . فته بود، رسوم جنگ را به کار بست و به دفع مخالفان پرداخت، که از پیروزي بدر نیرو گر]ص[محمد 

شاعر به نام عصما در اشعار خود بدو تعرض کرد؛ عمیر، که یک مسلمان نابینا بود، شبانه به خانۀ او رفت و در حال 

  .اش را درید خواب با شمشیر سینه

: پیامبر گفت» .آري اي پیامبر خدا«: وي جواب داد»اي؟ تهآیا تو عصما را کش«: از عمیر پرسید] ص[روز بعد محمد 

: پیامبر فرمود » آیا از این جهت مسئولیتی به عهدة من هست؟«: عمیر گفت. »خدا و پیامبرش را یاري کردي«

همچنین، یکی از یهودیان به نام ابوعفک که نزدیک » .خیر، در این مورد حتی دو گوسفند با هم درگیر نخواهند شد«

سال داشت پیامبر را هجو کرد؛ دو تن از مسلمانان او را که در حیاط خانه اش خفته بود کشتند؛ و شاعر دیگري صد 

را علیه یهودیان مصمم ] ص[به نام کعب ابن اشرف، که مادرش یهودي بود و در مدینه اقامت داشت، وقتی محمد 

کرد که انتقام شکست خویش را بگیرند و از زنان ها سرود و قریش را تحریض  دید، از اسالم روي گردانید و قصیده

پیامبر فرمود کیست که شر ابن اشرف را کوتاه کند؟ روز . مسلمان سخن به میان آورد و خشم مسلمانان را برانگیخت

ین گونه کارها دفاعی مشروع بود که در مقابل خیانتکاران به نظر مسلمانان ا .انداختندسر شاعر را پیش پاي وي  بعد، 

. رئیس دولت بود و حق داشت که دشمنان را محکوم کند] ص[محمد . کردند می

دوستی یهودیان مدینه نسبت به دینی که تمایالت جنگی داشت و از آغاز کار آن را همانند دین خود دیده بود 

اند به  گفت اسالف یهود ظهور وي را بشارت داده کرد و می تورات می از] ص[تفسیري را که محمد . دوامی نیافت

از زبان خدا گفت که یهودیان کتاب خدا را تحریف کرده، پیامبران خویش را کشته، و ] ص[و محمد   استهزا گرفتند،

ایستادند؛  جانب آن میالمقدس را قبله کرده بود و مسلمانان هنگام نماز به  پیامبر بیت. اند از تصدیق مسیح ابا ورزیده

در  12.مکه و کعبه را قبله قرار داد، و یهودیان گفتند که او به بت پرستی بازگشته است) م 624(به سال سوم هجرت 
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همین اوقات یک زن مسلمان به بازار یهودیان بنی قینقاع رفت؛ هنگامی که در دکان زرگري نشسته بود، یک یهودي 

آن زن چون برخاست و وضع را بدید از رسوایی . سر به باالي لباسش پیوستبدجنس دامن لباس وي را از پشت 

پیروان ] ص[محمد . یکی از مسلمانان، یهودي گنهکار را به قتل رسانید و برادر یهودي، مسلمان را کشت. بگریست

را پذیرفت و  تسلیمشان. خویش را گردآورد و مدت شانزده روز یهودیان بنی قینقاع را محاصره کرد تا تسلیم شدند

  .تعداد ایشان هفتصد نفر بود. فرمان داد تا با لوازم و اثاث خود از مدینه بیرون روند و از امالك خود چشم بپوشند

قیام کند، یک ] ص[کار ابوسفیان مایۀ شگفتی است، که غیظ خود را فرو خورد و پیش از آنکه براي جنگ محمد 

رسید، در نزدیک  با سپاهی که شمار آن به سه هزار می) م 625اوایل (سال تمام منتظر ماند و به سال سوم هجرت 

پانزده زن، و از جمله زنان ابوسفیان، همراه سپاه آمده . فرود آمد احد، که در فاصلۀ پنج کیلومتري شمال مدینه است،

فقط یک ] ص[محمد  .انگیز خود هیجان سپاهیان را بیفزایند و به انتقام تحریکشان کنند هاي غم بودند تا با نغمه

هزار سپاهی در این جنگ بسیج کرد و خود نیز دلیرانه جنگید و زخمهاي بسیار برداشت و سرانجام از عرصۀ پیکار 

حمزه، عموي پیامبر، در جنگ کشته شد، و هند ـ معروفترین زنان . بیرون برده شد و مسلمین شکست خوردند

خاك افتاده بودند و پدرش به دست حمزه کشته شده بود ـ جگر  ابوسفیان که پدر و عمو و برادرش در جنگ بدر به

ابوسفیان . او را به دندان جوید و به این اکتفا نکرده، از پوست و ناخن وي خلخال و دستبند براي خود ساخت

بهبود ] ص[شش ماه پس از این واقعه، محمد . کشته شده است، و پیروزمندانه به مکه بازگشت] ص[پنداشت محمد 

کردند، حمله برد  دادند و براي قتل او توطئه می ت و به یهودیان بنی نضیر، که قریش را بر ضد مسلمانان یاري مییاف

و، پس از سه هفته محاصره، به آنها اجازه داد از مدینه بروند و هر خانواده به قدر بار یک شتر از لوازم خود همراه 

درآمد، که قسمتی را خاص خود نگاه داشت و بقیه را ] ص[د نخلستانهاي پربرکت بنی نضیر به تصرف محم. ببرد

خواست گروههاي دشمن را از اطراف خود  ، که با مکیان در جنگ بود، می]ص[محمد . میان مهاجران تقسیم کرد

.دور کند

ظه رسید و یهودیان بنی قری ، قریش و ابوسفیان، با سپاهی که شمارآن به ده هزار می)م 626(به سال پنجم هجري 

، که در میدان جنگ قدرت مقابله با این ]ص[محمد . نیز کمک مؤثر ایشان بودند، حمله بر مسلمانان را از سر گرفتند

قریش بیست روز مدینه را . نیروي بزرگ را نداشت، ترجیح داد که براي دفاع از مدینه خندقی در اطراف آن حفر کند

با سه ] ص[هاي خود بازگشتند؛ بالفاصله، محمد  آورد، به خانهمحاصره کردند، و چون باران و طوفان به ستوهشان 

چون تسلیم شدند، اسالم میان مسلمانی و مرگ مخیرشان . هزار تن از مسلمانان به یهودیان بنی قریظه حمله برد

در این . ششصد مرد جنگجوي آنها کشته و در بازار مدینه دفن شدند، و زنان و کودکانشان به فروش رفتند. کرد

در کار فرماندهی مهارت یافته بود، زیرا در اثناي ده سال اقامت در مدینه شصت و پنج حملۀ ] ص[هنگام محمد 

در عین حال، وي سیاستمداري دقیق . جنگی ترتیب داد که فرماندهی بیست و هفت حمله را شخصاً بر عهده داشت

ي، هم با مهاجران در آرزوي دیدار خانه و و. دانست که چگونه جنگ را به طریق صلح ادامه باید داد بود و می

کسانشان که در مکه به جا مانده بودند همدلی داشت، و هم با مهاجر و انصار در آرزوي زیارت کعبه که به روزگار 

همچنانکه مسیحیان اولیه دین مسیح را صورت تکامل یافتۀ دین . جوانی برایشان اهمیت بسیار داشت شریک بود

به سال ششم هجري . پنداشتند مسلمین نیز آیین محمدي را تکامل یافتۀ ادیان االهی پیشین میدانستند،  یهود می

، به پیشنهاد صلح، کس پیش قریش فرستاد و تعهد کرد که اگر بگذارند مراسم حج را انجام ]ص[محمد ) م 628(

  .دهد، متعرض کاروانهایشان نشود
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ط بر این است که یک سال تمام بی زد و خورد بگذرد، و محمد سران قریش پاسخ دادند که قبول این پیشنهاد مشرو

پس از آن . دو طرف شرایط صلح دهساله را امضا کردند 14.با قبول این شرط پیروان خود را وحشت زده کرد] ص[

یهودیان . اي به یهودیان خیبر، که در فاصلۀ شش روز راه در شمال خاوري مدینه اقامت داشتند، انجام گرفت حمله

به . تن از آنها کشته شدند؛ سرانجام، بقیه تسلیم شدند 93سختی از خویشتن دفاع کردند، و در اثناي زد و خورد ب

آنها اجازه داده شد در محل خود بمانند و زمین را زراعت کنند، به شرط اینکه همۀ امالکشان متعلق به مسلمانان 

بدین ترتیب، این عده از جنگ ضرري ندیدند، مگر . ندباشد و یک نیمه از محصوالت خود را به فاتحان تسلیم کن

پیشوایشان کنانه و پسر عمویش که، چون قسمتی از دارایی خود را نهان کرده بودند، سرشان را از دست دادند، 

. صفیه، یک دختر هفدهسالۀ یهودي، که نامزد کنانه بود، به صف زنان پیامبر درآمد

مدینه، که شمارشان دو هزار بود، با مسالمت وارد مکه شدند؛ قریش به  مسلمانان) م 629(به سال هفتم هجري 

محمد . و پیروانش هفت بار بر کعبه طواف کردند] ص[محمد . ارتفاعات مجاور رفتند تا با مسلمانان برخورد نکنند

انان آن را تکرار االاهللا سر داد، و مسلم ، به نشان احترام، حجراالسود را با عصاي خود لمس کرد و نداي الاله]ص[

اي از بزرگان قریش ـ از جمله خالد بن ولید و  رفتار منظم و شور مسلمین تبعیدي در مکیان اثر کرد و عده. کردند

بعضی قبایل صحرانشین مجاور مکه با پیامبر . عمر و عاص، از سرداران بزرگ اسالم در دوران بعد ـ مسلمان شدند

گفتنی است که چون پیامبر به . بمانند، ولی در جنگها با وي همدستی کنند پیمان بستند که بر معتقدات خود باقی

  .با توسل به قدرت خویش، مکه را به تصرف درآورد تواند،  مدینه بازگشت، دریافت که می

دو سال بیشتر از صلح نگذشته بود که یکی از قبایل همپیمان قریش شرایط صلح را نقض کرد و بر یکی از قبایل 

ابوسفیان، که از . پس، پیامبر ده هزار مرد فراهم آورد و به جانب مکه هجوم برد). م 630هـ ،  8(هجوم برد مسلمانان 

. بسیار کریمانه بود] ص[العمل محمد  عکس. نیروي مسلمانان مطلع بود، گذاشت تا بدون مقاومت وارد مکه شوند

بتانی را که داخل کعبه و اطراف آن . می اعالم کرددربارة همۀ مردم مکه، به جز دو سه تن از دشمنان خود، عفو عمو

مکه را شهر مقدس اسالم قرار . بود در هم شکست؛ اما حجراالسود را به جاي گذاشت و بوسیدن آن را مقرر داشت

قریش از مقاومت مستقیم دست برداشت، و مردي که هشت . داد و اعالم کرد که از آن پس کافري وارد آن نشود

  .یان دل به مهاجرت داده بود فرمانرواي مکه شدسال از آزار مک

IV  : م 632-630: پیامبر پیروز

  هـ ق 11 –هـ ق  9

در این دو سال، از . عمدتاً در مدینه گذرانید پیامبر دو سال آخر زندگی خود را، که همواره با پیروزیهایی قرین بود،

کعب بن زهیر، بزرگترین شاعر عرب . ا گردن نهادپس اتفاقات ناچیز، همۀ عربستان تسلیم قدرت وي شد و اسالم ر

در آن روزگار، که در بعضی قصاید خود پیامبر را هجا گفته بود، به مدینه آمد، تسلیم وي شد، و اسالم آورد، و پیامبر 

پیامبر  .دادخویش را به عنوان جایزه بدو   بردة] ص[اي غرا سرود و محمد  کعب در مدح پیامبر قصیده. از او درگذشت

اي مختصر، در انجام  با مسیحیان عربستان پیمان بست و تعهد کرد که از آنها حمایت کند و، در مقابل پرداخت جزیه

ادشاهان به گفتۀ مورخان، در همین دوران، قاصدان به سوي پ. مراسم دین خود آزاد باشند، ولی از ربا منعشان کرد

هاي پیامبر جواب  ظاهراً کسی از اینان به نامه. روم و ایران، امیر حیره، و غسانیان فرستاد و به دین نو دعوتشان کرد
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نگریست  به دیدة متفکري بیطرف می وي جنگهاي ایران و روم را، که براي هر دو طرف خسارتهاي بسیار داشت،. نداد

  .ه قدرت خود را خارج از حدود عربستان بسط دهدو ظاهراً به هیچ وجه در اندیشه نبود ک

حتی به . قضا، دین، و جنگ توجه کامل داشت گرفت، زیرا به جزئیات امور تشریع، کار حکومت همۀ وقت او را می

اعراب، مانند یهودیان، سال را به دوازده ماه قمري تقسیم . تقویم توجه کرد و آن را براي پیروان خود نظم داد

فرمان داد که سال ] ص[محمد . افزودند که با سال شمسی برابر شود هر سه سال یک ماه بر آن میکردند و  می

اسالمی همیشه دوازده ماه باشد، که هر ماه سی روز یا بیست و نه روز بود، و طبعاً نتیجه چنان شد که از آن پس 

. نیم یک سال از تقویم گرگوري جلو افتادتقویم اسالمی با فصول سال انطباق نداشت و از این رو هر سی و دو سال و 

اي دربارة قانون نیاورد و در کار  پیامبر یک قانونگذار به روش علمی نبود و براي امت خود کتابی یا خالصه

کرد، چنانکه دربارة امور عادي زندگی نیز دستورات الزم از طریق  قانونگذاري، به اقتضاي مقام، براساس وحی عمل می

  .شد وحی اعالم می

کرد که بعضی  رسید، از فرط تواضع محبوب همگان بود و بارها اعتراف می با آنکه پیامبر شخصاً به همۀ امور می

دانستند  پنداشتند و از مرگ و سهو بر کنار می و به کسانی که او را فراتر از انسانی عادي می 16داند چیزها را نمی

گاه وحی خدا دربارة کارهاي . آورد غیب آگاه است یا معجزه میهیچ وقت ادعا نکرد که از عالم . کرد اعتراض می

اش ـ وحی به تأیید رفتار  شد، چنانکه در مورد ازدواج وي با همسر زید ـ پسر خوانده انسانی و شخصی او نیز نازل می

.وي آمد

ته باشیم که کثرت اند، ولی باید به یاد داش گیري مردم مغرب زمین شده ده زن و دو کنیز وي مایۀ حیرت و خرده

مرگ و میر مردان در میان سامیان عصر قدیم و آغاز قرون وسطی تعدد زوجات را در نظر آنها به مقام یک ضرورت 

در نظر پیامبر نیز تعدد زوجات یک موضوع عادي و بی اشکال بود، . حیاتی و تقریباً یک وظیفه اخالقی باال برده بود

حدیث مشکوکی از . گرفت، اما هدف وي اشباع تمایالت جنسی نبود رر میبدین جهت، با خاطري آسوده، زنان مک

بعضی » .عطر، زن، و نماز: سه چیز از دنیاي شما محبوب من است«: فرموده بود] ص[اند که محمد  عایشه نقل کرده

انده بودند؛ هاي فقیري بود که از پیروان یا دوستان وي به جا م ازدواجهاي وي به سائق نیکوکاري و ترحم به بیوه

خواست به وسیلۀ آن مناسبات خود را  مانند ازدواج با حفصه، دختر عمر، که می بعضی دیگر ازدواجهاي مصلحتی بود،

شاید بعضی . خواست بدین وسیله دوستی قدیم را جلب کند با پدرش محکم کند، یا با دختر ابوسفیان که می

به جز . شد، و این آرزویی بود که مدتها از آن محروم مانده بودکرد که پسري داشته با ازدواجها را به این امید می

از همۀ فرزندانی که از خدیجه آورد فقط . خدیجه، همۀ زنانش عقیم بودند، و این قضیه دستاویز دشمنانش شده بود

وي سخت فرزندي آورد که از تولد   از ماریۀ قبطیه، که نجاشی حبشه بدو اهدا کرده بود،. فاطمه باقی مانده بود

  .پانزده ماه بیشتر زنده نماند) ابراهیم(خوشحال شد، ولی این پسر 

وعدة بهشت به . اما وي به مطالبات زنان اعتنا نداشت  غالباً خانۀ او با نزاعها و رقابتها و توقعات مالی زنان آشفته بود،

گذرانید،  ر شب را نزد یکی از آنها میه. کرد داد و قسمتی از وقت خود را به رعایت عدالت میان آنها صرف می آنها می

ولی عایشه بیش از دیگران مورد توجه بود، و این امر موجب . اي خاص خود نداشت زیرا فرمانرواي همۀ عربستان خانه

  :پس این آیه نازل شد. خشم زنان دیگر وي شد
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پذیر، و هر که را خواهی به خود تو اي رسول، هر یک از زنانت را خواهی نوبتش مؤخردار و هر که را خواهی به خود ب

این بهتر شادمانی دل و   خواندي، باز بر تو باکی نیست،] به مهر[از خود راندي اگرش ] به قهر[مپذیر و همان را که 

بلکه به آنچه ایشان را اعطا کردي همه خشنود باشند، و . روشنی دیدة آنهاست و هرگز هیچ یک باید محزون نباشد

   .استشما مردم است آگاه است و خدا دانا و بردبار  خدا به هر چه در دل

هایی که بتوالی در آنها اقامت گرفت همگی از خشت  خانه. زندگی پیامبر، جز در مورد زنان و قدرت، بسیارساده بود

هایی از موي بز یا کرك  ها از شاخۀ خرما بود و درب آنها پردهسقف آن. بودند و بیش از دو متر و نیم بلندي نداشتند

دوخت، یا لباس خود  دیدند که پاپوش خود را می بارها او را می. شد بستر وي تشکی بود که بر زمین گسترده می. شتر

یا از بازار  دوشید، و کرد، یا بز خانگی را در حیاط می زد، یا آتش روشن می کرد، یا خانه را جارو می را وصله می

خوراك عمدة وي خرما و نان جو . کرد خورد و پس از غذا انگشتان خود را پاك می با دست غذا می. خرید خوراکی می

شراب را که بر دیگران حرام کرده بود هرگز . گرفت بود، شیر و عسل همۀ تجملی بود که گاهی از آن بهره می

با . و با مهابت رو بود، و در مقابل گردن فرازان مغرور، بزرگ،  دهبا بزرگان خوش برخورد و با ضعیفان گشا. ننوشید

. جست گذشت شرکت می اي که بر او می کرد، در تشییع هر جنازه یاران خود سختگیر نبود، از بیماران عیادت می

براي غذا دعوت برده را . کرد، دوست نداشت که نسبت بدو با تکریم خاص رفتار کنند هرگز به ابهت قدرت تظاهر نمی

با آنکه از غنیمت و منابع دیگر مال . کرد کاري که قوت و فرصت انجام آن را داشت به برده واگذار نمی. پذیرفت می

داد از کم هم  کرد؛ آنچه براي خودش تخصیص می براي خانوادة خود بسیار کم خرج می  فراوان به دست او می رسید،

. کرد رسید صرف صدقات می می کمتر بود؛ قسمت اعظم مالی را که به دست او

کرد، و  کشید، موي خود را رنگ می زد، سرمه می عطر می. مثل همۀ مردم، به وضع ظاهر خود توجه خاص داشت

ها نگاه  بود، و شاید آن را به منظور مهر کردن اسناد و نامه» محمد رسول اهللا«انگشتري به دست داشت که نقش آن 

بسیار حساس بود، تحمل بوهاي ناخوش یا صداي زنگ یا . ین و دلپذیر بودصداي وي زنگدار و شیر. داشت می

ترین  در رفتارت میانه روي اختیار کن و سخن آرام گو، نه با فریاد بلند، که منکر و زشت«: صداهاي بلند را نداشت

. شد شد که غمین بود و ناگهان خوشحال و خوشگفتار می بانی بود، بسا میحساس و عص 57 .استصداها صوت االغ 

اي ابو هریره، دیر به دیر بیا تا «: کرد فرمود مزاحی شیرین داشت، یک بار به ابوهریره که بسیار نزد وي آمد و شد می

توانست خشن و  قاضی عادلی بود و می. کرد ت بود و با دشمن سهل انگاري نمیجنگجویی سرسخ ».باشیمحبوبتر 

از قبیل کور کردن : بسیاري از خرافات وحشیانه را از میان برد. گر باشد، اما کارهاي رحیمانۀ وي فراوان بود خدعه

را به حد پرستش  دوستانش او. چشم بعضی حیوانات براي جلوگیري از چشم بد، یا بستن شتر متوفا بر سر قبرش

کردند،  گرفت جمع می شد، و یا آبی را که با آن وضو می پیروانش آب دهان، یا موي او را که جدا می. دوست داشتند

از نیرو و سالمت کامل ] ص[محمد . رهاند زیرا عقیده داشتند که این چیزها ایشان را از بیماري و سستی می

اما وقتی به پنجاه و نه سالگی رسید، این .مهرورزیها و پیکارهاي او شده بود برخوردار بود، و این امر سبب توفیق او در

از آن . اند پنداشت یهودیان خیبر یک سال پیش از آن گوشت زهرآلود به وي خورانیده می. هر دو رو به ضعف گذاشت

به زیارت قبور  رفت، شد؛ به گفتۀ عایشه، در دل شب از خانه بیرون می هاي نامعلوم می پس دچار تب و نوبه

گفت که  کرد و بدانان تبریک می خواست و به صداي بلند براي آنها دعا می شتافت، براي مردگان آمرزش می می

یت کرد، او شبی چنان شد که عایشه از سردرد شکا. تبها شدیدتر شد  وقتی به شصت و سه سالگی رسید، .اند مرده

. نیز سردرد داشت و به مزاح از عایشه پرسید آیا میل ندارد پیش از او بمیرد و به دست پیامبر خدا به خاك رود

از آن . عایشه مطابق معمول جواب داد که وقتی از خاك کردن وي باز گردد عروس دیگري به جایش خواهد آورد
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ز پیش از مرگ، از بستر بیماري برخاست، به مسجد رفت و سه رو. گرفت شد و باز می پس چهارده روز تب قطع می

ربیع االول  13روز . کند؛ پهلوي وي نشست تا نمازش را تمام کرد ابوبکر را دید که به جاي او امامت مسلمانان می

.بستچشم از جهان فرو   عایشه بود، ، در حالی که سرش به سینۀ)632ژوئیۀ سال  7روز (سال یازدهم هجري 

. از بزرگترین بزرگان تاریخ است] ص[اگر بزرگی را به میزان اثر مرد بزرگ در مردمان بسنجیم، باید بگوییم محمد 

وي درصدد بود سطح معنویات و اخالق قومی را که از گرماي هوا و خشکی صحرا به ظلمات توحش افتاده بودند اوج 

توان کسی را جز او یافت که همۀ  کمتر می. و در این زمینه توفیقی یافت که از همۀ مصلحان دیگر بیشتر بود دهد،

زیرا به دین اعتقاد داشت، به عالوه، در   وي مقصود خود را از راه دین انجام داد،. آرزوهاي خود را تحقق بخشیده باشد

ورات و ترسها و امیدهایشان کمک گرفت و در حدود فهمشان با از تص. آن روزگار نیروي دیگري در اعراب مؤثر نبود

وقتی او دعوت خویش را آغاز کرد، اعراب قبایل بت پرستی بودند که به طور متفرق در صحراي . آنها سخن گفت

وي خرافات و تعصبات را محدود کرد و به . خشک عربستان سکونت داشتند؛ ولی به هنگام مرگ او ملتی شده بودند

هودیت، مسیحیت، آیین زردشتی، و دین قدیم عربستان دینی پدید آورد ساده و روشن و نیرومند، با معنویاتی جاي ی

که اساس شجاعت و مناعت قومی بود؛ وي طی یک نسل در یکصد معرکه پیروز شد؛ و در مدت یک قرن امپراطوري 

  .بر یک نیمۀ جهان نفوذ داردعظیمی به وجود آورد ـ اینک هم، در روزگار ما، نیروي معتبري است که 

ها یادداشت

مطمئنترین وجه همان . هم آن را با تردید تلقی کرده است» لغتنامۀ آکسفرد«. این وجه اشتقاق درست نیست – 1

  .شود مصاحب دیده می» المعارف  دایرة« است که ذیل ساراسنها در 

رب االرباب یا رب االلهه بوده و بتان، » اهللا«. شود نمیدیده » اهللا«کلبی، بتی به نام » االصنام«در کتابهایی چون  – 2

شده و بعد به  گفته می» هال«و در لهجۀ شمالی » اال«در لهجۀ جنوبی  که » اهللا«. به عقیدة بتپرستان، مظهر اویند

  .تغییر یافته، خداي نامجسم است» اهللا«

. حلیمه که زنی شوهردار و آزاد بود گذرانده استکدام کنیز؟ پیغمبر دوران طفولیت را در قبیلۀ بنی سعد و نزد  – 3

  .هاي قصه پردازان است داستان ورقه و بردن خدیجه پیغمبر را نزد او، ظاهراً از بر ساخته

اما اینکه مؤلف . است] ص[اند تنها پیشگویی بحیرا دربارة آیندة محمد  آنچه تاریخنویسان از این مالقات نوشته – 4

این سفر با برخی از وجوه دین یهود و آیین عیسی برخورد کرده باشد بر چه اساسی است؟ نویسد بعید نیست در  می

با تعلیمات یهود و مسیحیت برخورد کرده ) بخصوص(در این سفر ) ص(نماید که رسول اکرم  بلکه باید گفت بعید می

  .باشد

فاسبقم «و هود به مناسبت آیۀ ) ترمذي، باب تفسیر(شیبتنی هود والواقعه : حدیثی بدین مضمون آمده است – 5

  .است که در آن سوره آمده است» کما امرت

تاریخ تحلیلی «رجوع شود به . براي توضیح بیشتر. ترتیبی که مؤلف پس از آن سه تن نوشته است قطعی نیست – 6

  .»اسالم تا پایان امویان
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مردم مدینه قریش را که از . ود داشتاین رقابت از صدها سال پیش از اسالم بین دو دستۀ شمالی و جنوبی وج – 7

از روزي که پیمان برادري . خواندند و قریش مردم مدینه را آبکش و کشتکار نامتمدن می. بیابان به شهر آمده بودند

میان مهاجر و انصار بسته شد، آتش دشمنی قحطانی و عدنانی خاموش گردید، ولی نیم قرن نگذشته بود که معاویه 

  .و تا عصر معتصم افروخته ماندآن را روشن ساخت، 

خوانده » مسلمین«، پیروان رسول به نام »أحقاف«و » نحل«هاي  هاي مکی، و از جمله در سوره در بعض آیه – 8

» مسلمین«اند، و بدین ترتیب، این نام در مدینه به مسلمانان داده نشده است، بلکه در مکه هم آنان را  شده

  .گفتند می

حکومتی تأسیس کرد که اساس آن دین بود، ولی در مواردي که با مسائل اجتماعی مربوط پیغمبر در مدینه  – 9

  .بنابراین، حکومت او دنیاوي محض نبود. خواست شد از مسلمانان نظر می می

دانیم قیصر حاکمی بود خودمختار که خود را در برابر  این تعبیر شاید از نظر مسیحیان درست باشد، ولی می – 10

دانست، در صورتی که پیغمبر در کار حکومت فرستادة خدا بود، و در دستگاه االهی  زي مسئول نمیکسی یا چی

  .مسئول

دانم مؤلف سنگینی فدیه را چگونه احساس کرده است، در حالی که بعض اسیران بدون فدیه آزاد شدند و  نمی – 11

  .اي بسیار اندك گرفته شد از بعضی هم فدیه

  .المقدس به مکه هفده ماه پس از هجرت بوده است، نه در سال سوم هجرت تغییر قبله از بیت – 12

 14کشتن ششصد مرد باالي سن . داستان کشتن ششصد تن از بنی قریظه با آن تفصیل اثر قصه پردازان است – 13

بیشتر مگر تمام جمعیت بنی قریظه چه قدر بوده است؟ براي تفصیل . نمودار وجود حداقل پنج هزار تن یهودي است

.»تاریخ تحلیلی«رجوع شود به  ،

  .کردند زیرا آنان عمق این پیمان نامه و اثر بعدي آن را که بسیار زود به سود مسلمانان ظاهر شد درك نمی – 14

. عنوان بسط قدرت در مورد پیغمبر چندان دقیق نیست، زیرا قدرت او همچون پادشاهان قدرت مطلق نبود – 15

» سباء«؛ 1، »انبیاء«؛ 79، »نساء«(» قرآن«قدرتی بود در راه بسط اسالم و مطابق بعض آیات  برد آنچه او به کار می

اسالم از نخست براي همۀ مردم آمده بود، نه براي عربستان تنها، و به همین دلیل محدود به عربستان نبود و ) 28

  .محدود به عربستان نماند

دانند و معتقدند او هرگز  شیعیان پیغمبر را معصوم می. شیعی استاین اظهار نظر موافق عقیدة مسلمانان غیر  – 16

  .اشتباه نکرد و چنان نبود که چیزي را نداند
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فصل نهم

  قرآن

  

I  - ترکیب  

کلمۀ قرآن، که به معنی یک مجموعۀ خواندنی یا یک گفتار است، به تمامی کتاب مقدس مسلمین و نیز به هر یک از 

اي از اجزاي به هم پیوسته است، و  ن نیز چون کتاب مقدس یهود و مسیح مجموعهقرآ. شود بخشهاي آن اطالق می

به خالف تورات همۀ قرآن . وحی شده است) ص(مسلمانان عقیده دارند که تمام حروف آن به وسیلۀ خدا به محمد 

. سد آن نمی  اثر یک تن است، از این جهت هیچ کتابی که به دست یک تن نوشته شده باشد از لحاظ نفوذ به پایۀ

کرد، که بر  شد امال می پیامبر در طی بیست و سه سال آخر عمر خود در اوقات مختلف آیاتی را که به او وحی می

بدون رعایت ترتیب زمانی یا منطقی،   هاي قبل، کاغذ پوستی یا پوست پاره یا برگ خرما یا استخوان ثبت، و با آیه

دگی پیامبر در یک کتاب فراهم نیامدند، ولی بعضی مسلمانان آنها را به ها در زمان زن این آیه 1.شد نگاهداري می

وقتی گروهی از این قاریان از میان رفتند و کسی که جانشین ایشان تواند شد نبود، ابوبکر، زید . خاطر سپرده بودند

روایتی، اجزاي قرآن را از  بنابر  هاي قرآن را جمع کند و زید، بن ثابت ـ بزرگ کاتبان پیامبر ـ را مأمور کرد که آیه

چون . برگهاي خرما و الواح سنگ سفید و خاطر کسان فراهم آورد؛ چون کار به انجام رسید، چند نسخه از آن نوشت

کلمات قرآن زیر و بم نداشت، بعضی قاریان در توضیح بعضی کلمات خالف کردند و قرائت متون قرآن در شهرهاي 

عثمان کوشید این اختالف را مورد . ترش بودند، مورد اختالف واقع گردیدجهان اسالم، که پیوسته در حال گس

  هایی از آن نوشت و به دمشق و کوفه و بصره فرستاد؛ از آن وقت، ، و نسخه) م 651هـ ق،  31(تجدید نظر قرار دهند 

  .قرآن در کمال صحت و حرمت محفوظ مانده است

هر قسمت بتنهایی مقصود روشن و . اپیوستگی کرده استشرایط خاص قرآن این کتاب را دستخوش تکرار و ن

کند، یا به  دهد، یا قانونی وضع می کند، یا نماز و دعایی را فرمان می اي را تقریر می رساند ـ یا عقیده مفهومی را می

فتحی نماید، یا دعوت به جنگی دارد، یا  کند، یا نقل حکایتی می پردازد، یا ترغیب به عملی می تقبیح دشمنی می

سازد، یا روش اخالقیی  کند، یا یک رسم دینی را برقرار می نماید، یا مالی مطالبه می کند، یا پیمانی انشا می اعالم می

توانیم  با اطمینان نمی. دارد دهد، و یا براي بازرگانی یا صناعت یا یکی از کارهاي مالی روشی مقرر می را توضیح می

قسمتی از آن سخنی است که . اجزاي متفرق را در یک کتاب فراهم کند قصد داشته همۀ این] ص[گفت که محمد

و . در وقت معین با شخص معینی گفته شده و فهم آن، بدون اطالع کامل از تاریخ و رسوم آن دوران، مشکل است

ول که غالباً قرآن یکصد و چهارده سوره دارد که به ترتیب طول، و نه ترتیب نز. گردند تنها مؤمنین از آن برخوردار می

هاي  چون تاریخ نزول سوره. شود هاي کوتاه ختم می هاي طوالنی آغاز و به سوره مرتب شده و از سوره معلوم نیست،

هاي مدنی که در اول قرآن آمده  سوره. بنابراین نظم موجود به خالف ترتیب تاریخ است کوتاه عموماً قدیمتر است،

هاي مکی بیشتر جنبۀ معنوي و اسلوب شاعرانه دارد و در آخر قرآن  رهسو. داراي هدف عملی و اسلوب معمولی است

.بنابراین، شایسته است که قرائت این کتاب را از آخر آغاز کنیم. است
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این روشی است که . ها، به جز فاتحه، گفتار خدا یا جبرائیل خطاب به پیامبر یا پیروان یا دشمنان اوست همۀ سوره

. توان دید اند، و همان است که در بعضی فقرات اسفار خمسۀ موسی می بر آن بوده پیامبران بنی اسرائیل نیز

اعتقاد داشت که مقررات اخالقی فقط در صورتی ممکن است در دل کسان جاي گیرد ـ و از آن چنان ] ص[محمد

انب خدا نازل بدقت اطاعت کنند که مایۀ قوت و نظم و جماعت شود ـ که مردم ایمان داشته باشند آن مقررات از ج

اسلوب . شده است؛ و این روش با اسلوب حماسی باشکوه و بالغتی که با گفتار اشعیاي نبی برابر است تناسب دارد

در . قرآن میان شعر و نثر است و بسیاري از عبارات آن موزون و مقفاست، ولی تابع وزن و قافیۀ خاص و منظم نیست

و اسلوب روان و نیرومند است و جز کسانی که با زبان عرب انس و به  هاي مکی قدیم کلمات آهنگدار و مطنطن سوره

و تشبیهات . زبان قرآن عربی خالص فصیح است. تواند چنانکه باید آن را دریابد دین اسالم دلبستگی دارند، کسی نمی

به اتفاق آرا، . تو استعارات نیرومند و روشن و عبارات دلفریب فراوان دارد که با سلیقۀ مردم مغرب زمین جور نیس

  .قرآن بهترین و نخستین کتاب نثر عربی است

II  - عقاید  

تواند بگوید که دینی بر حق یا باطل  مورخ نمی. از جملۀ مقاصد دین ایجاد یک قسم نظم و حکومت اخالقی است

طلبد بیشتر آن است که چه عوامل اجتماعی  از کجا بیاورد؟ آنچه وي می است ـ وي اطالعات کامل براي این قضاوت

و روانشناختیی مایۀ ظهور آن دین شده؛ تا چه حد توانسته است وحشیان را آدمی خوي، و بدویان را به شارمندان 

آزادي باقی شایسته مبدل کند و امید و شجاعت و ایمان را در دلهاي مأیوس نفوذ دهد؛ چه قدر براي تکامل ذهنی 

.گذاشته است؛ و چه نفوذي در تاریخ داشته است

اند، و قبول  یهودیت ، مسیحیت، و اسالم بر این اصل مهم که جهان زیر سلطۀ یک حکومت اخالقی است تأکید کرده

اند؛ یعنی اعتقاد به اینکه در جهان، شر و خلل هر چه باشد، یک  آن را شرط اساسی سالمت جامعۀ انسانی دانسته

. راند قل نیکوکار، که مردم از ادراك کنه ذاتش عاجزند، درام جهانی را به سوي یک هدف عادل و شرافتمندانه میع

اند، اتفاق دارند که این عقل جهانی خداي واحد  این سه دین، که در تکوین معنویات مردم قرون وسطی مؤثر افتاده

فزوده است، و آن اینکه خداوند در سه اقنوم مختلف جلوه ولی مسیحیت نکتۀ دیگري بر این اعتقاد ا. ذوالجالل است

یهودیت و اسالم عقیده دارند که این اعتقاد شرك نقابدار است، و یکتایی خدا را با کلماتی نیرومند و حماسی . کند می

باالي  خاص این معنی است و مؤذنان این معنی را هر روزه از] اخالص[کنند، و سورة صد و دوازدهم قرآن  اعالم می

  .کنند یکصد هزار گلدسته تکرار می

به او ] ص[خدا مایۀ حیات و موجب پیدایش آن و سرچشمۀ همۀ خیرات جهان است، و چنانکه خداي محمد 

تخمها در [زمین را بنگري وقتی خشک و بی گیاه، آنگاه باران بر آن فرو باریم تا سبز و خرم شود و  …:فرماید می

آدمی به قوت و غذاي خود به چشم خرد بنگرد که ما آب  …) . 5، »حج«(یاه زیبا برویاند نمو کند و از هر نوع گ] آن

و . و حبوبات براي غذا برویاندیم]. و انواع نباتات از آن برآوردیم[آنگاه خاك زمین را بشکافتیم . باران را فرو ریختیم

ي پر از درختان کهن ] و جنگلها[و خرما و باغها و درخت زیتون و نخل . باغ انگور و نباتاتی که هی بدروند، باز بروید

هاي  به چشم تعقل بنگرید که در آن آیات و نشانه هنگامی که میوة آن پدید آید و برسد،  …). 30- 24، »عبس«(

  ).99، »انعام«(خدا براي اهل ایمان هویداست 
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و خورشید و ماه را  …ن برافراشت نگرید، بی ستو که آسمانها را، چنانکه می …« اهللا نیز خداي نیرومندي است، 

و اوست خدایی که بساط  …به گردش آیند ] و مدار معین[مسخر ارادة خود ساخت که هر کدام در وقت خاص 

» . …ها پدید آورد  هر گونه میوه] از درختان[زمین را بگسترد و در آن کوهها برافراشت و نهرها جاري ساخت و 

  :الکرسی گویددر آیۀ معروف به آیۀ ). 3و2رعد، (

خداي یکتاست که جز او خدایی نیست؛ زنده و پاینده است؛ هرگز او را کسالت خواب نگیرد تا چه رسد که به خواب 

رود؛ اوست مالک آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است؛ که را این جرئت است که در پیشگاه او به شفاعت برخیزد، 

ه پیش نظر خلق آمده است و آنچه سپس خواهد آمد؛ و خلق به هیچ مگر به فرمان او؟ علم او محیط است به آنچ

مرتبۀ علم او احاطه نتواند کرد، مگر به آنچه او خواهد؛ قلمرو علمش از آسمانها و زمین فراتر و نگاهبانی زمین و 

).255، »بقره«(آسمان بر او آسان و بیزحمت است، چه او داناي بزرگوار و تواناي با عظمت است 

هاي قرآن و هر کتابی که یک مسلمان  به جز سورة توبه، همۀ سوره. ر عین قدرت و عدالت مهربان نیز هستخدا د

با آنکه پیامبر پیوسته خطرات » .به نام خداوند بخشایندة مهربان«: شود سنی بنویسد با این عبارت پرشکوه آغاز می

  :شود خدا خسته نمیکند، هرگز از ستایش رحمت جاوید  جهنم را به مردم یادآوري می

ما «: داند حرکت دیدگان و خفایاي دلها را می. کند، به همه چیز احاطه دارد علم خداوند، چنانکه قرآن وصف می

ق، (» .هاي نفس او کامال آگاهیم، که از رگ گردن او به او نزدیکتریم ایم و از وساوس و اندیشه انسان را خلق کرده

داند، بنابراین همه چیزها در علم او حاضر است و از روز اول همه  ل و گذشته میخداوند آینده را نیز چون حا). 17

دانست چه کس از عذاب نجات خواهد یافت و اوست که  خدا از ازل می. چیزها به ارادة خدا مقرر و محدود شده است

ا بخواهد در بهشت رحمت هرکه ر«). 8فاطر، (» .. .هر که را خواهد گمراه سازد، و هر که را خواهد هدایت فرماید«

همان طور که یهوه قلب ). 31دهر، (» خود داخل گرداند و براي ستمگران عالم عذاب دردناك مهیا ساخته است

] قساوت و جهل[ما بر دلهایشان پرده ..  .«: فرعون را بپوشانید و آن را سخت کرد، خدا نیز دربارة کافران گوید

حق سنگین ساختیم و اگر به هدایتشان بخوانی ] از شنیدن[ ند و گوش آنها را انداختیم تا دیگر آیات ما را فهم نکن

منظور این آیه و امثال آن ترغیب مردم به ایمان است؛ مع  بی گفتگو،). 57کهف، (» دیگر ابداً هدایت نخواهند یافت

تر از آوگوستینوس ، از گفتۀ قرآن، با بیانی کامل]ص[ذلک، این سخن در هر دینی قرین خشونت است، ولی محمد 

رسانیدیم،  می] به جبر و الزام[خواستیم هر نفسی را به کمال هدایتش  و اگر ما به مشیت ازلی می«: کند تأکید می

در روایتی که منسوب به ). 13سجده، (» ولیکن وعدة حق حتمی من است که دوزخ را البته از جن و انس پر سازیم

: ما با پیامبر نشسته بودیم، او با چوبی بر روي زمین چنین نوشت« :استاست چنین گفته شده ] علیه السالم[علی 

این اعتقاد به قضا و » .هیچ کس در میان شما نیست که مکانش در دوزخ یا بهشت از جانب خدا تعیین نشده باشد

جنگ شجاعت را  گري را از لوازم تفکر اسالمی کرده است، و پیامبر و دیگر پیشوایان براي آنکه به هنگام قدر، جبري

آورد و احتیاط آن را به عقب  زیرا خطر ساعت مرگ را جلو نمی  اند، در دل مؤمنان برانگیزند از آن کمک گرفته

کردند، ولی همین  ترین مشکالت زندگی را با قلب مطمئن تحمل می در نتیجۀ این اعتقاد، مؤمنان سخت. برد نمی

  .اندیشۀ آنها را از کار انداخت عقیده در قرون اخیر مانع پیشرفت مسلمین شد و

فرشتگان پیکهاي خدایند و همانها اعمال نیک و بد مردم را . گوید قرآن از فرشتگان و جن و شیطان بسیار سخن می

اند و برخالف فرشتگان خوردن و آشامیدن و ازدواج و مرگ دارند؛ برخی از  جنیان از آتش آفریده شده. کنند ثبت می



١٨٧٠

، ولی غالبشان فروتر از این مقامند و وقت خویش را به گمراه )سورة جن(هند  به قرآن گوش فرا میآنها پارسایانند که 

پیشواي جنیان شرور ابلیس است که سابقاً از فرشتگان بود، ولی چون . کنند کردن و از راه به در بردن مردم صرف می

.از سجدة آدم ابا ورزید، خدا او را از رحمت خود دور کرد

نیز، چون کتاب عهد جدید ، مبادي اخالقی بر محور ترس از عقاب و امید ثواب در زندگی پس از مرگ دور در قرآن 

و ] زنانه[اي است طفالنه و لهو وعیاشی و آرایش  بدانید که زندگانی دنیا بحقیقت بازیچه] اال اي هوشیاران[«. زند می

در این جهان فقط یک چیز محقق ). 20حدید، (» .. .تفاخر و خودستایی با یکدیگر و حرص افزودن مال و فرزندان

یابد و اعتقاد به جهان دیگر را  بعضی اعراب معتقد بودند که همه چیز با مرگ خاتمه می. و آن مرگ است  هست،

، ولی قرآن حشر جسم و روح را )83مؤمنون، (» هاي پیشینیان است اینها افسانه …« : گفتند کردند و می مسخره می

حشر بالفاصله پس از مرگ نیست، بلکه مردگان تا روز رستاخیز خواهند خفت و، در نتیجۀ همین . کند تأیید می

از وقت قیامت فقط خدا مطلع است، ولی پیش از قیامت . اند خواب، پندارند که بالفاصله پس از مرگ بیدار شده

سستی گیرد و اخالقشان فاسد شود؛ وقتی آن روز نزدیک شود، ایمان مردم . دهد ها هست که از آن خبر می نشانه

صور است؛ پس از نفحۀ  آخرین آژیر سه بار نفخۀ. رقابت و اختالف و جنگ بسیار شود؛ و عاقالن آرزوي مرگ کنند

اول، آفتاب بگیرد، ستارگان بریزند، آسمانها بیفتد، کوهها و بناها با خاك و دشت یکسان شوند، و آب دریاها خشک 

بعد از نفحۀ دوم همۀ مردم از فرشتگان و جن و انس، جز تنی چند که ). به بعد 102طه، (شود یا چون شعله بجهد 

ها از قبور برخاسته با  دمد و تن پس از چهل سال، اسرافیل نفخۀ سوم را می .شوند میخدا بر آنها رحمت آورد، هالك 

هایی را که همۀ کردار و  کند، و فرشتگان در پیشگاه وي نامه و خداوند بر بندگان تجلی می. ورندخ جانها پیوند می

نیکیها و بدیها را وزن کنند و انسان را براي اعمالی که کرده . گفتار و اندیشۀ کسان در آن ثبت است همراه دارند

اند شهادت دهند و براي  تشان را انکار کردهپیامبران پیش آیند و بر ضد آنها که رسال. است به مقام حساب آورند

نیکان و بدان همگی بر پل صراط که بر فراز جهنم کشیده شده ـ و از . اند شفاعت کنند کسانی که به ایشان گرویده

مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است ـ بگذرند؛ بدان و کافرن از آن فرو افتند، و نیکوکاران آسوده از آن گذشته به 

زیرا . شود آیند ـ و این براي استحقاق ثواب نیست، بلکه نتیجۀ رحمت خداست که شامل حال ایشان میبهشت در

دهد و غالباً کسانی را که دعوت پیامبر را نپذیرند به عذاب جهنم  قرآن صحت ایمان را بیشتر از رفتار نیک اهمیت می

چون ). ؛ و غیره63؛ توبه، 50؛ انفال، 41اعراف، ؛ 115، 56؛ نساء ، 131، 63، 10آل عمران، (دهد  در آخرت بیم می

اند که در هر طبقه مقامی متناسب با گناه  همۀ گناهان از یک درجه و یک قسم نیست، جهنم را هفت طبقه کرده

کسانی که سزاوار عقاب . کند؛ زمهریر نیز هست ها را بریان می در آنجا گرمایی هست که چهره. گنهکار وجود دارد

به  40واقعه، (نوشند  هایی از آتش به پا دارند، و گمراهان کافر آب جوشان را چون شتران تشنگیزده میسبکترند کفش

.شاید دانته بعضی تصورات کمدي االهی را از قرآن گرفته باشد). بعد

بهشت . تصویر بهشت در قرآن با آنچه در اثر دانته هست تفاوت دارد و، چون تصویر جهنم، واضح و روشن است

. شوند کنند، و فقیران زودتر از توانگران وارد آن می متگاه مؤمنان نیکوکار است و کسانی که در راه خدا جانبازي میاقا

بهشت یک باغ بسیار وسیع است که جویها در آن روان است و درختان انبوه . محل آن در آسمان هفتم یا باالتر است

زنند و  سندس و استبرق و زیور از جواهر دارند؛ بر تختها تکیه میبر آن سایه افکنده و نیکوکاران در آنجا لباس از 

آید تا بار آن را آسان توانند چید، میوه  اند؛ از درختان بهشت، که شاخ آن فرود می حور و غلمان به خدمتشان آماده

گرچه در این ( در آنجا جویها از شیر و عسل و شراب هست؛ نیکوکاران در جامها و ابریقها شراب نوشند. خورند می

در آن بهشتها «). 35نباء، (در آنجا لغو و تکذیب نشنوند . و از آن سردرد نگیرند و عقل نبازند) دنیا شراب حرام است
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و دست هیچ کس پیش از آنها بدان زنان ] به چشم پرناز جز به شوهر خود ننگرند[زنان زیباي باحیایی است که 

که همه در خوبی و جوانی ] زیباي دلربا[و دختران  …اقوت و مرجانند گویی ی] در صفا و لطافت[ …نرسیده است 

هر یک از . هایشان از مشگ است و از معایب اجسام انسانی و آلودگیهاي آن برکنار است که تن»  …مانند یکدیگرند 

ارها و حتی نکوکاران به پاداش اعمال نیکی که کرده هفتاد و دو تن از این سیاهچشمان دارد که گذشت روزها و ک

در بهشت جز این لذتهاي جسمانی لذتهاي ). 56دخان، (مرگ جمال پیکر و لذت و مصاحبتشان را نخواهد کاست 

که حسن و ] زیبا[و پسرانی «. بعضی مؤمنان قرآن همی خوانند و خدا بر همۀ آنها تجلی کند. روحانی نیز هست

  چه کسی از چنین نعیمی چشم تواند پوشید؟راستی » .گردند جوانیشان ابدي است گرد آنها به خدمت می

III – اخالق  

رفتار دینی در . همچنان که در تلمود قانون و اخالق از یکدیگر جدا نیستند، در قرآن نیز این دو یکی بیش نیست

قرآن شامل مقرراتی در . قرآن و تلمود شامل رفتار دنیوي نیز هست و همۀ امور آن از جانب خدا به وحی آمده است

وص آداب زندگی و بهداشت، ازدواج و طالق، رفتار با فرزندان و بردگان و حیوانات، تجارت و سیاست، ربا و وام، خص

.عقود و وصایا، امور صناعت و مالیه، جرایم و مجازات، و جنگ و صلح است

یشواي مدینه بود، هنگامی که پ. کرد کرد و خود وي نیز در آغاز جوانی تجارت می بازرگانی را تحقیر نمی] ص[محمد 

و  دید؛ نمیبرد و در این کار عیبی  فروخت و از این معامله سود می خرید و به تفاریق می بعضی کاالها را یکجا می

است؛ مسلمانان نیکوکار را  تشبیهات تجارتی در زبان قرآن فراوان. کرد احیاناً کسانی را به مورد معامله رهبري می

احادیث . دهد گر را از عذاب الیم بیم می دهد که در این دنیا ثروتمند خواهند شد و تاجران دروغگو و حیله وعده می

دارند تا به قیمت گران بفروشند تقبیح، و فروشندگان را به  نبوي محتکران و سفته بازان را که چیزها را نگاه می

دهد دستمزد کارگر را پیش از آنکه  کند و به صاحبکار دستور می با ترازوي صحیح ترغیب می تکمیل پیمانه و توزین

در همۀ تاریخ ). 130؛ آل عمران، 275بقره، (داند  قرآن، گرفتن و دادن ربا را حرام می. عرقش خشک شود بپردازد

کرد که  کسان را ترغیب می. رده باشدبه نفع فقرا بر اغنیا مالیات وضع ک] ص[یابیم که به قدر محمد  مصلحی را نمی

مرد بر ورثۀ او  به هنگام وصیت قسمتی از مال خود را براي اعانت فقیران اختصاص دهند؛ اگر کسی بدون وصیت می

نیز، مانند معاصران خود، ] ص[محمد ). 8نساء، (الزم بود که قسمتی از میراث او را براي اعمال خیر اختصاص دهند 

به صورت یک قانون طبیعی پذیرفت، ولی تا آنجا که توانست در راه تخفیف مشکالت و نتایج داري را  رسم برده

  . داري کوشید نامطلوب برده

شهوت   دهد که بندة به مردان دستور می. دانست که زن مطیع مرد باشد وضع زن را بهبود بخشید، ولی طبیعی می

تصدي امور حکومت را . داند را بدترین وسیلۀ ابتالي مردان میتقریباً مانند آباي کلیساي مسیحی، زنان . خود نباشند

با اینهمه وقتی . آنها اجازه دارند براي نماز به مسجد بروند، اما اگر در خانه نماز بخوانند بهتر است. بر زنان حرام کرد

نیکو داشت، بنابر رفتند، اگر هم کودکان خود را همراه داشتند، نسبت به آنها رفتاري  زنان به مسجد پیامبر می

کرد تا مادر طفل از طول آن به  شنید، خطبه را کوتاه می روایات، وقتی در اثناي نماز صداي گریۀ کودکی را می

زن و مرد را از لحاظ تشریفات ). 31اسري، (وي رسم زنده به گور کردن دختران را از میان برداشت . زحمت نیفتد

حق داد به هر کار مجازي اشتغال ورزد، مال و منفعت خود را نگاه دارد، ارث  قضایی و استقالل مالی برابر کرد؛ به زن

این عادت اعراب جاهلیت را که زن چون ). 32و  4نساء (و به هر صورت که مایل است در مال خود تصرف کند  ببرد، 
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رضاي او  ن زن را بیسهم ارث زن را یک نیمۀ سهم مرد قرار داد و شوهر داد. رسید باطل کرد اثاث پدر به پسر می

  .اند اي هست که بعضیها آن را دلیل وجوب حجاب زنان گرفته در قرآن آیه. منع کرد

 …هایتان بنشینید و آرام گیرید و مانند دورة جاهلیت پیشین آرایش و خودآرایی مکنید  درخانه«: فرماید این آیه می

دربارة زنان . براي کارهاي الزم خود از خانه بیرون روندروایتی است که پیامبر اجازه داده بود زنان ). 33احزاب، (» 

شاید حرارت : کند شرایط اقلیمی در اخالق افراد اثر می. خود به پیروانش گفته بود از پشت پرده با آنها سخن بگویند

باید دربارة هوسهاي  بدین جهت می. شد فوق العادة هواي عربستان موجب تشدید غریزة جنسی و پیشرسی آن می

کند که زنان و  مقررات اسالم قویاً سفارش می. مردان در مناطقی که گرماي آن طوالنی است با اعتدال قضاوت کرد

قرآن . کند مردان پیش از ازدواج عفیف بمانند و براي اقناع تمایالت جنسی میان زن و شوهر تسهیالت الزم فراهم می

. بر سفارش کرده است از روزه براي عفیف ماندن کمک بگیرند؛ پیام)33نور، (داند  عفت را قبل از ازدواج الزم می

وقتی این رضایت به شهادت شاهدان عادل محقق شد و . داند اسالم رضاي زن و مرد را براي عقد ازدواج الزم می

مرد  19 .نباشندداماد مهر عروس را پرداخت، شرایط صحت عقد فراهم است، خواه پدر و مادر راضی باشند یا 

خودداري از . مسلمان حق دارد با زن مسیحی یا یهودي ازدواج کند، ولی حق ندارد بت پرست یا کافر را به زنی بگیرد

محمد ). 32نور، (اي است که مورد توجه خداست  دواج وظیفهاز است،ازدواج در اسالم نیز چون در شریعت یهود گناه 

یکی اینکه کثرت موالید، میزان تلفات فراوان زن و مرد را جبران کند؛ : تعدد زوجات را به چند دلیل روا شمرد] ص[

اروري دوم اینکه دوران نقاهت وضع حمل طوالنی بود؛ و سوم به خاطر اینکه، به واسطۀ گرماي هوا، دوران استعداد ب

] ص[محمد . رسید؛ وي تعداد زنان شرعی را به چهار محدود کرد، ولی خود از این حد تجاوز کرد زود به سر می

بقره، (، اما با اینهمه آن را بر ازدواج با زنان مشرك ترجیح داد )31- 29معارج، ( 2صیغه یا نکاح تمتع را ممنوع کرد

و با تعدد زوجات به او فرصت داده که تمایالت جنسی خود را از راه اسالم، که تا این حد با مرد تساهل کرده  ).221

وقتی که ). 2نور،(حالل اقناع کند، زنا را بشدت حرام کرده و مجازات زن یا مرد زناکار را یکصد تازیانه قرار داده است 

ه براي اثبات زنا شهادت وحی آمد ک] ص[به قراینی ضعیف بر عایشه گمان بد رفت و نام او بر زبانها افتاد، به محمد 

و کسانی که به زنان عفیف نسبت زنا دهند «. قرآن تهمت زدن به زنان عفیف را منع کرده است. چهار نفر الزم است

بعد از نزول این ). 4نور، (» .و آنگاه چهار گواه نیاورند هشتاد تازیانه به آنها بزنید و هیچ وقت شهادتشان را نپذیرید

.دآیه تهمت زنا کمتر ش

تواند از شوهر طالق گیرد به شرط آنکه مهر خود را  زن می. قرآن نیز چون تلمود طالق را براي مرد روا دانسته است

گرچه اسالم به شوهر اجازه داده ـ چنانکه در ایام جاهلیت نیز روا بوده ـ که همسر خود را ). 229بقره، (پس بدهد 

منفورترین کار حالل در نظر «: اند که فرمود از او روایت کرده. مردش طالق دهد، اما پیامبر این کار را ناپسند می

کند که رابطۀ زناشویی را پیش از آنکه کوشش کافی براي اصالح فی مابین  قرآن نیز تأکید می» .خداوند طالق است

مرد و کسان  چنانچه بیم آن دارید که نزاع و خالف سخت بین آنها پدید آید، از طرف کسان«انجام شود، قطع نکنند 

زن داوري برگزینید، که اگر مقصود اصالح داشته باشند، خدا ایشان را بر آن موفقیت بخشد، که خدا به همه چیز دانا 

قطعی   طالق پس از سه بار، که میان هر کدام یک ماه فاصله باشد،). 35نساء، (» .و از همۀ سرایر خلق آگاه است

براي آنکه مرد در کار طالق به قدر کافی دقت و تفکر کند، مقرر است که پس از طالق سوم حق ندارد با  .شود می

روا نیست که شوهر به همسر در حال . مطلقۀ خود ازدواج کند مگر آنکه همسر مرد دیگر شود و از او طالق گیرد

شود، اما پس از حیض و پیش از آنکه به شوهر خود  محسوب نمی» نجس«در این دوره زن . حیض خود نزدیک شود

زن باید به تفوق استعداد شوهر معترف . زنان کشت مردانند، مرد باید فرزندانی پدید آورد. نزدیک شود باید پاك باشد
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از او دوري کند اگر زن از شوهر فرمان نبرد، شوهر حق دارد . باشد، و به قدرت فایق او تن دردهد و از او اطاعت کند

  ).35نساء، (» رود میرد و شوهرش از او خشنود است به بهشت می زنی که می« ).34نساء (و او را بزند 

یک بار . ی خود بیشتر از حقوقی که از دست داده بودند به دست آوردندولی زنان به وسیلۀ فصاحت و مهربانی و زیبای

همسرش . عمر بن خطاب همسر خود را مالمت کرد که با لحنی نه چندان احترام آمیز که باید با وي سخن گفته بود

به  عمر. گویند با همین روش با پیامبر خدا سخن می] ص[به تأکید گفت که دخترش حفصه و دیگر همسران محمد

نزد حفصه رفت و او و یکی دیگر از همسران پیامبر را براي این کار مالمت کرد؛ بدو گفتند که قضیه مربوط به او 

شد که پیامبر نیز چون دیگر  گاه می. بخندید  که حادثه را شنید،] ص[نیست، و خشمناك بازگشت؛ و محمد 

داشت و نسبت به آنها و همۀ زنان مسلمان  حترم میمسلمانان با بعضی زنانش بگومگو داشت، ولی همیشه آنها را م

قرآن دوباره به یاد » .زن پارسا گرانبهاترین چیز در دنیاست«: اند که فرمود از او روایت کرده. احساسات شایسته داشت

ان اند و بیست و چهار ماه یا سی ماه شیرش اند و زاییده آورد که مادرانشان آنها را با سختی آبستن شده مردم می

» .بهشت زیر پاي مادران است«: اند که فرمود از پیامبر روایت کرده. اند داده

IV   - دین و دولت  

بزرگترین مشکلی که در راه مصلحان هست یکی این است که همبستگی میان مردم را به حالت مطبوع و جالب 

مونه براساس همبستگی کامل میان هر اخالق ن. درآورند و دیگر اینکه حدود جامعۀ وحدتیافته را بدقت تعیین کنند

در این مرحلۀ . یک از اجزا با کل بزرگ ـ یعنی خود جهان، یا زندگی معنوي و نظم جهان، یا خدا ـ استوار است

ولی اخالق مولود عادت و حاصل الزام است و، به همین جهت، همبستگی جز . شود همبستگی، دین و اخالق یکی می

آید و در نتیجه همیشه اخالق عملی اخالقی  ور باشند به وجود نمی نیروي کافی بهرههایی که از  در میان جامعه

  .گروهی است

اي که وي در آن زاده بود گذشت، اما در میان جمعیت دینیی که  عرضه کرد از مرزهاي قبیله] ص[اخالقی که محمد 

چه منع این کار به طور مطلق مقدور نبود پس از فتح مکه غارت بین قبایل را ممنوع کرد ـ اگر. پدید آورد باقی ماند

ـ و همۀ عربستان ، یعنی همۀ قلمرو اسالم آن وقت را، با معنی تازة یگانگی آشنا ساخت و، براي همکاري و دوستی، 

). 10حجرات، (»  …مؤمنان همه برادر یکدیگرند  …« . شناختند در برابر آنها گشود افقی وسیعتر از آنچه قبال می

ادي و طبقاتی را، که در میان قبایل عربستان بنیادي استوار داشتند، در پرتو اعتقاد دینی مشابهشان، امتیازات نژ

اگر یک بندة حبشی را که سرش چون مویز سیاه است بر شما حکومت «: پیامبر در این باره فرمود . محدود کرد 

را که در اقطار دنیا پراکنده بودند الفت داد و از  این عقیدة شرافتمندانه اقوام مختلفی» .بشنوید و اطاعت کنید  دادند،

  .اي واحد پدید آورد؛ و حقاً این بزرگترین اعجاز مسیحیت و اسالم است آنها جامعه

خوانند، با دشمنی شدید نسبت به غیر مؤمنان  ولی این محبت متعالی، که دین مسیح و اسالم مردم را بدان می

اي اهل « ). 51مائده (»  …به دوستی مگیرید ] که دشمن اسالمند[صاري را اي اهل ایمان یهود و ن«. همراه است

ولی ). 23توبه، (»  …. ایمان، شما پدران و برادران خود را نباید دوست بدارید، اگر که آنها کفر را بر ایمان بگزینند

کار دین به اجبار «: گوید می. دهد که مؤمنان در رعایت این مقررات معتدل باشند هاي مکرر دستور می قرآن در آیه

 …اند  پس اگر به آنچه شما ایمان آوردید یهود و نصاري نیز ایمان آوردند، راه حق یافته«). 256بقره، (»  …نیست 
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پس تو اي رسول، « ]. 82نحل، [» بر تو تبلیغ رسالت و اتمام حجتی بیش نیست  اي رسول ما،« ، ]137بقره، [» 

اما دربارة کافران عرب که به رسالت پیامبر ایمان نیاورده بودند به جهاد ). 17ارق، ط(» اندکی کافران را مهلت ده

چون پیکار با قریش آغاز شد و ماههاي حرام برفت، به مسلمانان دستور داد هر جا کافران را بیابند، به . فرمان داد

ند و زکات دادند، پس از آنها دست بدارید چنانچه از شرك توبه کرده و نماز اسالم به پا داشت«). 5توبه، (قتل برسانند 

که خدا آمرزنده و مهربان است؛ و هر گاه یکی از مشرکان به تو پناه آورد که از دین آگاه شود، بدو پناه ده تا کالم 

از کشتن مردان «). 6-5توبه، (» خدا بشنود، و پس از شنیدن سخن خدا او را بی هیچ خوف به مأمن و منزلش برسان

هر فرد مسلمی که توانایی جسمی دارد باید در جنگ » .ه توان پیکار ندارند و زنان و اطفال دست برداریدسالدار ک

خدا آن مؤمنان را که در صف جهاد کافران، مانند سد آهنین، همدست و پایدارند بسیار دوست «. مقدس شرکت کند

در دست اوست، آمدن ] ص[یی که جان محمد به خدا«: ] ؛ از جمله احادیث پیامبر است که فرمود4صف، [» دارد می

یک ایستادن شما در صف از شصت سال نماز بهتر «و » یا رفتن در راه خدا از جهان و هرچه در آن است بهتر است

در راه خدا با آنان که به جنگ و دشمنی «. ولی این مقررات اخالقی جنگی در واقع ترغیب به جنگ نیست» .است

همان ] ص[محمد ). 190بقره، (» لیکن ستمکار نباشید که خدا ستمگر را دوست ندارد  شما برخیزند جهاد کنید،

مقررات جنگی را که میان مسیحیان عصر وي معمول بود به کار بست و برضد کافران قریش که بر مکه تسلط 

المقدس  بیتداشتند جنگ کرد، درست همان گونه که بعدها پاپ اوربانوس دوم مسیحیان را به جنگ مسلمانان که 

.را به تصرف داشتند دعوت کرد

اعراب از . اي که بناچار میان مبادي نظري و اعمال واقعی هست در اسالم از دینهاي دیگر کمتر است ظاهراً فاصله

بسیاري اقوام دیگر شهوانیتر بودند، بدین جهت اسالم تعدد زوجات را اجازه داد؛ ولی، در قسمتهاي دیگر شریعت 

تنها کسانی که از اسالم . کند مانانی که مقررات آن را بدقت رعایت نکنند با کمال سختی رفتار میاسالم، با مسل

  انتقامجویی با نهاد عرب آمیخته بود،. بیخبرند ممکن است تصور کنند که اسالم از لحاظ اخالقی دین آسانی است

و ستمکاري به شما دست دراز کند او را به هر که به جور «. بدین جهت اسالم نگفت که بدي را به نیکی پاداش دهند

و هر کس پس از ظلمی که بر او رفته «). 194بقره (»  …مقاومت از پاي درآورید، به قدر ستمی که به شما رسیده 

این اخالقی است مردانه، درست مانند آنچه در ). 41شوري، (» اي نیست براي انتقام یاري طلبد، بر او هیچ مؤاخذه

در همۀ تاریخ، . کند، چنانکه مسیحیت بر فضایل زنانه تأکید دارد است، و بر فضایل مردانه تأکید می عهد قدیم آمده

دینی جز اسالم پیروان خود را پیوسته به نیرومند بودن دعوت نکرد، و هیچ دین دیگري در این زمینه مانند اسالم 

و مقاومت سفارش کنید و مهیا و مراقب کار  در کار دین صبور باشید و یکدیگر را به صبر …« . موفق نبوده است

  .گفت زردشت نیچه نیز چنین می). 200آل عمران، (»  …دشمن بوده و خداترس باشید 

گذارند و، در نتیجۀ همین عالقه و احترام، آن را به  دارند و احترام می مسلمانان قرآن را به نهایت درجه دوست می

اطفال مسلمان تعلیم . اند اند کوشیده ه و در این راه هر چه توانستهخط خوش نوشته و صفحات آن را تزیین کرد

مدت . شود زند و اوج تعلیم نیز به قرآن ختم می کنند و تعلیماتشان در اطراف آن دور می قرائت را از قرآن آغاز می

اخالقشان را شکل داده، و   خاطرشان را تحریک کرده، مانده،سیزده قرن قرآن در حافظۀ اطفال مسلمان محفوظ 

قرآن آسانترین، بی ابهامترین، و غیر تشریفاتیترین کیشها را، آزاد از . قریحۀ صدها میلیون مرد را پیراسته کرده است

برکت خویش ترقی داد و اخالق و فرهنگ مسلمانان را به . قید مراسم بت پرستی و کاهنی، به جانهاي ساده عطا کرد

به پیروي مقررات بهداشت ترغیبشان کرد، عقولشان . اصول نظم اجتماعی و وحدت جمعی را در میان آنها استوار کرد

را از بسیاري اوهام و خرافات و از ظلم و خشونت رهایی داد، وضع بردگان را بهبود بخشید، مردم زبون را از حرمت و 
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اعتدال و ) اگر از رفتار بعضی خلفاي دوران بعد صرف نظر کنیم(جامعۀ مسلمانان عزت نفس برخوردار کرد، و در 

اسالم به . تقوایی به وجود آورد که در هیچ یک از مناطق جهان که قلمرو انسان سفیدپوست بوده نظیر نداشته است

را تحمل کنند؛ در عین مردم تعلیم داد که، بی شکایت و ماللت، با مشکالت زندگی روبه رو شوند، محدودیتهاي آن 

حال آنها را به توسعه و پیشرفتی برانگیخت که از عجایب تاریخ بود، و دین را چنان تعریف کرد که مسیحی و یهودي 

.اصیل آیین در کار پذیرفتن آن مانعی نخواهند دید

کوکار کسی است اثري است، لیکن نی نیکوکاري بدان نیست که روي به جانب مشرق یا مغرب کنید، چه این چیز بی

که به خداي عالم و روز قیامت و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیغمبران ایمان آرد و دارایی خود را، در راه دوستی 

خدا، به خویشان و یتیمان و فقیران و رهگذران و گدایان بدهد و هم در آزاد کردن بندگان صرف کند و نماز به پا 

هر که عهد بسته به موقع خود وفا کند و در کارزار و سختیها صبور و شکیبا  دارد و زکات مال به مستحق برساند و با

اند آنها به حقیقت راستگویان و آنها  باشد و به وقت رنج و تعب صبر پیشه کند، کسانی که بدین اوصاف آراسته

  ).177، »بقره«. (پرهیزکارانند

V  - منابع قرآن  

قرآن از یک سو به ستایش دین . ی موارد به آیین یهود ماننده استاین نکته در خور ذکراست که دین اسالم در بعض

کند، اما در زمینۀ مفاهیمی چون وحدت، نبوت، ایمان، توبه، روز  پردازد و از سوي دیگر آن را نکوهش می یهود می

أکید که مورد ت] ص[اما دین یهود در مورد رسالت محمد  3.حساب، و بهشت و دوزخ از تعلیمات موسی متأثر است

 ]ص[قرآن، با صراحت بسیار، به اتهامات کافران مبنی بر اینکه محمد  4.بلیغ قرآن است، با اسالم همداستان نیست

هاي پیشینیان  و باز گفتند که این کتاب افسانه«: کند  الهامات خود را از منابع پیشینیان دریافت کرده است اشاره می

 )5فرقان، آیۀ (» کنند ه و اصحابش صبح و شام بر او امال و قرائت میو حکایات سابقین است که محمد خود برنگاشت

آموزد بشري است اعجمی  گویند آن کس که مطالب این قرآن را به رسول می می] کافران[و ما کامال آگاهیم که «

داند و  آیینهاي یهودي و مسیحی را آیینهاي الهامی و مبتنی بر وحی می] ص[محمد  ).103نحل، (»  …غیر فصیح 

خدا یکصد و چهار مجموعۀ وحی بر انسان ). 48آل عمران، (نگرد  به تورات و انجیل به عنوان کتابهایی آسمانی می

باقی ] ص[ر خمسۀ موسی، مزامیر داوود، انجیل عیسی و قرآن محمد فرو فرستاده است که از همۀ آنها تنها اسفا

کافر ] ص[این متون دینی متضمن وحی االهی هستند و هر کس به انکار آنها برخیزد از دیدگاه محمد . اند مانده

به هیچ اند و از این رو  موافق نظر پیامبر اسالم اسفار خمسه، مزامیر، و انجیل بشدت دستخوش تحریف گردیده. است

همچنین کسان بسیاري مانند آدم، نوح، ابراهیم، . وجه در خور اعتماد نیستند و ، ناگزیر، قرآن باید جایگزین آنها شود

. بزرگترین و آخرین ایشان است] ص[اند؛ ولی محمد  موسی، ادریس، و عیسی از سوي خدا به رسالت برگزیده شده

کند و گاهی اصالحاتی در آنها به  از آدم تا عیسی تصدیق می مندرجات کتاب مقدس و همۀ رسوالن را] ص[محمد 

کند که، برخالف آنچه در  کوشد؛ از این رو اعالم می آورد و بدین وسیله در حفظ ناموس یا شرافت وحی می عمل می

ین هماهنگی و تجانس ب] ص[محمد ). 157نساء، (انجیل آمده است، عیسی را نه بر صلیب کشیدند و نه او را کشتند 

کند،  داند و، با تفسیري که از برخی از عبارات کتاب مقدس می قرآن و کتاب مقدس را نشانۀ رسالت آسمانی خود می

.گیرد که این کتاب تولد و بعثت او را پیش بینی کرده است نتیجه می
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الم همان یهوة اهللا خداي اس. دین اسالم و آیین یهود دربارة آفرینش و روز حساب دیدگاهی کمابیش مشترك دارند

شد و در منابع سامی پیش  آیین یهود است؛ و اهللا شکل اختصاري ال ـ االه است که به خداي پیشین کعبه اطالق می

بردند  از اسالم به صور گوناگون به منظور بیان الوهیت به کار رفته است؛ همچنین یهودیان کلمۀ الوهیم را به کار می

اهللا اسالم و یهوة آیین یهود هر دو . یب نام الی را بر زبان راند و از او استمداد کردو بر آن بودند که عیسی بر فراز صل

خدایانی پرمهرند؛ اما، در عین حال، قهار و منتقم هستند و از شورها و رغبتهاي انسانی نیز برخوردارند و هیچ خدایی 

، که تأکیدي )هان گوش کن اسرائیل(=  مراسم دینی آیین یهود به نام شمایسرائل. آورند را جز خود به حساب نمی

درآمده است و بخش مهمی از مبانی اعتقادي مسلمین » اله اال اهللا  ال«است بر یکتایی خدا، در دین اسالم به صورت 

شود، انعکاسی از یکی از عبارات مکرر  که همواره در اسالم تکرار می  عبارت بسم اهللا الرحمن الرحیم،. رود به شمار می

همچنین صفت رحمان، که اختصاص به اهللا دارد، یادآور صفت رحماناست که در مورد یهوه به کار . استتلمود 

این نکته نیز در خور تأکید است که صفات و اصطالحاتی مانند قدوس و رحمت اهللا علیه، که در تلمود . رود می

در هر حال، نوعی . اند به کار رفته] ص[مد اند، هموراه مورد استفادة مسلمین قرار گرفته و در مورد اهللا و مح آمده

منابع ] ص[همانندي بین قرآن و تورات وجود دارد، و همین امر افرادي را بر آن داشته است که تصور کنند محمد 

در مورد موضوعاتی . خورد در قرآن صدها مورد بازتابی از مشنا و گمارا به چشم می. شناخته است دین یهود را می

همچنین بسیاري از اساطیر قرآن . رستاخیز، و بهشت نظر قرآن به تلمود نزدیکتر است تا عهد قدیمچون فرشتگان، 

بعضی از . ردیابی کرد) قسمتهاي ادبی تلمود(توان در هگادا  اند، می را، که حدود یک چهارم این کتاب را پدید آورده

گفتنی است که این نوع . این دو وجود داردخوانند و تفاوتهایی بین  خبرهاي قرآن با گزارشهاي کتاب مقدس نمی

. تغییرات، که قصۀ یوسف یکی از آنهاست، پیش از ظهور اسالم در منابع دین یهود صورت گرفته بود

ـ به  )قانون غیر مدون یهودیان(نماید که برخی از قوانین عرفی و سنن دین یهود ـ از طریق منشا و هالخا  چنین می

تورات غذایی و بهداشتی و غسل یا وضوي پیش از نماز، و نیز تیمم با خاك، دقیقاً از آیین دس. اند اسالم رخنه کرده

داشت و از این رو  خوش می مراسم شنبه را، که از نهادهاي دینی آیین یهود است،] ص[محمد . اند شده 5یهود اقتباس

وسی، استفاده از گوشت خوك و سگ و قرآن نیز، چون دین م. با اندکی تغییر روز جمعه را به این کار اختصاص داد

، اما، برخالف دین یهود، مسلمین را از خوردن ) 146؛ انعام، 3مائده، (کند  حیوانات مرده، و خون را تجویز نمی

دارد ـ شاید علت این عدم تحریم آن است که اعراب در غالب موارد گوشتی جز گوشت شتر در  گوشت شتر باز نمی

پیروان دین یهود موظف . دراي عبري است داري اسالم نیز عیناً منطبق با موازین روزه روزهروش . اند اختیار نداشته

. بودند روزي سه نوبت به سوي اورشلیم بایستند و نماز بخوانند و به رکوع و سجود پردازند و پیشانی بر خاك سایند

خوانند،  را به هنگام نماز می نخستین سورة قرآن، که مسلمین آن. این روش پرستش را اقتباس کرد] ص[محمد 

. یکی بیش نیست) سالم علیکم(و اسالمی ) شالوم علیخم(همچنین سالم یهودي . اي یهودي دارد اساساً زمینه

ها و لذات روحانی نیز  اي مادي دارند، اما از جذبه سرانجام، بهشت آیین یهود و جنت اسالمی، که گرچه زمینه

  .مانند سرشارند، به یکدیگر می

خی از عناصر اعتقادي چون فرشته، دیو، شیطان، بهشت، دوزخ، رستاخیز، و روز حساب، که میراث مشترك اقوام بر

روند، به وسیلۀ پیروان دین یهود از بابل و ایران اخذ شدند و برخی دیگر را مسلمین از ایرانیان  سامی به شمار می

باید از روي پلی که بر روي مغاك عمیق و هولناك  بر طبق اصول آخرتشناسی زردشتی و اسالمی، مردگان. گرفتند

گذرند و به  کنند، اما نیکان از آن می دوزخ زده شده بگذرند؛ بدکاران از فراز این پل به درون دوزخ سقوط می

از االهیات، ] ص[محمد . یابند که مقامی امن و جاوید و متضمن نعمتهاي بسیار و زنان زیباروي است، راه می بهشت،
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یات، و مراسم دین یهود، و نیز از آخرتشناسی ایرانی استفاده کرد و این همه را با آموزش خود دربارة شیطان، اخالق

.مناسک حج، و تشریفات کعبه درآمیخت و اسالم را پدید آورد

توان دریافت که وي مسیحیت را بخوبی  از قرآن می. به مسیحیت کمتر از دین یهود وامدار است] ص[محمد 

با اینهمه، آموزش قرآن  6.خت و اطالعات خود را در این زمینه از طریق نسطوریان ایرانی به دست آورده بودشنا نمی

به علت همین اطالعات ناقص است که مریم مادر عیسی با . اي مسیحی دارد در مورد توبه و ترس از روز جزا صبغه

ت این تصور را به وجود آورده است که همچنین مریم پرستی مسیحی. مریم خواهر موسی یکی شمرده شده است

هاي  افسانه] ص[محمد ). 116مائده، (دانند  پیروان دین مسیح مریم را یکی از ارکان تثلیث و در نتیجه خدا می

وي همچنین بر معجزات عیسی مهر ). 91؛ انبیا، 47آل عمران، (پذیرد  مربوط به تولد عیسی از مریم باکره را می

که در قرن [مانند پیروان مذهب دوستیسم ). 110؛ مائده، 48آل عمران، (ود مدعی معجزه نیست نهد، اما خ تأیید می

نیز بر آن بود که عیسی مصلوب ] ص[محمد ] کردند زیستند و وجود جسمانی مسیح را انکار می دوم مسیحی می

. ند، به فردوس خدا شتافتاي ببی آنکه صدمه نشد و کسی را که بر دار کردند شبحی از عیسی بود و مسیح خود، بی

نساء (کند که خدا منزه از آن است که فرزندي داشته باشد  داند و اعالم می اما، با اینهمه، عیسی را فرزند خدا نمی

خواهد تا با او انفاق کنند و جز خدا را نپرستند و کسی  خواند و از ایشان می اهل کتاب را فرا می] ص[محمد ). 171

  ).64آل عمران، ( را با او شریک نکنند

کند، با اینهمه نسبت به ایشان خوشبین است و خواستار  پیروان دین مسیح را تقبیح می] ص[هر چند محمد 

حتی پس از برخوردي که با پیروان دین یهود داشت، با اهل کتاب، که . ارتباطی دوستانه بین آنها و پیروان خویش

بر روي هم، با همۀ سختگیري خود، پیروان ادیان  اسالم، . راه مدارا پیش گرفت بودند،همانا یهودیان و مسیحیان 

ات و انجیل احترام خواهد که به کتابهاي تور از این رو از مسلمین می ).73مائده، (داند  دیگر را مردمی رستگار می

گذشته از این، . گشاید اي در تاریخ می آورد و فصل تازه اما به هر حال قرآن را آخرین کالم خدا به شمار می. کنند

مائده، (خواهد تا از شریعت موسی و عیسی پیروي کنند  از مردم یهودي و مسیحی نیز صمیمانه می] ص[محمد 

کند که ادیان پیشین  ابالغ می] ص[محمد . ین وحی خداست تن دهند، و در همان حال به قرآن نیز که آخر)72

ها بپیراید و وحدت  اند و اینک وظیفۀ اسالم است که آنها را از خطاها و کاستی دستخوش تحریف و نابسامانی گردیده

.بخشد و آیینی نیرومند و یکپارچه به انسانیت عرضه کند

اي سامی  این هر سه کتاب زمینه. نی تورات، انجیل، و قرآن استعصر ایمان در حقیقت عصر نفوذ سه کتاب آسما

عرصۀ تاریخ قرون وسطی چیزي جز رقابت روحانی این کتب . اند دارند و عمیقاً از فرهنگ قوم یهود تأثیر پذیرفته

  .آسمانی و ستیز خونین این ادیان سه گانه نیست

  یادداشتها

  .ترتیب یافته است» قرآن«یتها، در حیات پیغمبر این موضوع خالفی است و، به موجب بعض روا – 1

موضوع منع از نکاح موقت بین مسلمانان اجماعی نیست، و به موجب روایتهاي بسیار، این نکاح در دورة زندگی  – 2

  .و ابوبکر و بخشی از خالفت عمر میان مسلمانان رواج داشته است) ص(پیغمبر 
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  .گوید اصل دینها یکی است می» قرآن«بینیم  اد، بخصوص که میصرف مشابهت را نباید به تأثیر نسبت د – 3

  .پدید آوردند) ع(گوید این ناهمسانیها در اثر تحریفهاست که احبار یهود در گفتار موسی  می» قرآن« -  4

شود، یعنی مشروعیت آن مورد تصویب  این گونه حکمها که در شریعت پیشین هم بوده حکم امضایی نامیده می – 5

  .توان آن را اقتباس خواند قرار گرفته است، و نمی) ص( پیغمبر

کوشند تا  کند که می ویل دورانت در این قضاوت نادرست اشتباه همۀ مسیحیان اسالمشناس را تکرار می – 6

) ص(را دربارة یهودیگري و ترسایی مستند به گزارشهاي یهودیان و مسیحیان آشنا با پیغمبر » قرآن«اطالعات 

  .سازند

  

دهم فصل

  شمشیر اسالم

  )م 1058- 632(هـ ق  656 – 11

  

I  - م 660-632: خلفاي راشدین  

  هـ ق 40 – 11

در ایام بیماري [برگزیده بود که ) م644- 573(ولی ابوبکر را  نکرد،پیامبر وفات یافت و جانشینی براي خود تعیین 

پس از کمی آشفتگی و رقابت، این فضیلت، . در مسجد مدینه پیشواي نماز مسلمانان شود] ويمنجر به مرگ 

در آغاز کار عنوان ) نماینده(= کلمۀ خلیفه . مسلمانان را قانع کرد که ابوبکر را به عنوان اولین خلیفه انتخاب کنند

آزرده کرد و او شش ماه تمام از بیعت  را] ص[پسر عم و داماد محمد ] ع[این انتخاب، علی . نبود، بلکه سمت بود

از این اختالف بیش از ده جنگ . ، نیز از انتخاب ابوبکر خشمگین شد]ع[عباس، عموي پیامبر و علی . ابوبکر سرباز زد

اي رخ داد که جهان اسالم را تا امروز دستخوش آشفتگی ساخته  زاد و حکومت خاندان عباسی پدید آمد و تفرقه

کوتاه قامت و الغر اندام و نیرومند بود و ریشی کم پشت و سفید . سال داشت 59نگام انتخاب ابوبکر به ه .است

نرمخو و در عین حال مصمم بود، و به همۀ   در زندگی ساده و زاهدمآب بود،. کرد داشت که با خضاب قرمز می

براي کار . گرفت رش آرام نمیکرد خاط رسید و تا عدالت را اجرا نمی کارهاي کوچک و بزرگ اداره و قضا شخصاً می

داشت و همچنان زاهدمآب بود تا مردم او را قانع کردند که تا حدي از این کار دست بردارد؛ و  خالفت، حقوقی برنمی

قبایل عرب پنداشتند . هنگام مرگ وصیت کرد همۀ حقوقی را که نه به دلخواه گرفته بود به بیت المال بازگردانند

چون هنوز اسالم در دلشان نفوذ نکرده بود و به حکم ضرورت مسلمان شده بودند، همگی تواضع وي از ضعف است و 



١٨٧٩

از دین بازگشتند و از پرداخت زکات، که اسالم مقرر کرده بود، سر باز زدند و، چون ابوبکر دربارة پرداخت زکات اصرار 

 13(ن برون شد، و یاغیان را متفرق کرد خلیفه شبانه سپاهی فراهم آورد، سحرگاهان با آ. بردندبه مدینه حمله  کرد، 

ترین سردار اسالم، را فرستاد تا با مرتدان جنگ کند و به  آنگاه خالد بن ولید، معروفترین و سرسخت). م 632هـ ق، 

.اداي زکاتشان وا دارد

ه ابوبکر به ظاهراً هنگامی ک. شاید این آشوب داخلی از جمله عواملی بود که اعراب را به فتح مغرب آسیا کشانید

اتفاقاً بعضی قبایل عرب در . گذشت خالفت رسید اندیشۀ این اقدام و پیشرفت به خاطر هیچ یک از سران اسالم نمی

دیار شام بودند که نخواسته بودند مسیحی شوند و از دولت روم شرقی اطاعت کنند؛ اینان با سپاهیان امپراطوري به 

ابوبکر براي آنها کمک فرستاد و کوشید تا نفرت از . لمانان فرستادندمقاومت برخاستند و کس به طلب کمک نزد مس

. این فرصت مناسبی براي وحدت و اتفاق اعراب در یک جنگ خارجی بود. روم شرقی را میان قبایل عرب بسط دهد

ار کوتاه دانیم، مردمی جنگاور بودند، الجرم دعوت ابوبکر را براي شرکت در جنگی که در آغاز ک اعراب، چنانکه می

رسید پذیرفتند؛ و دیري نگذشت که بدویان صحرا، که سابقاً مردمی شکاك بودند، براي جانبازي در  مدت به نظر می

  .راه پیروزي اسالم آماده شدند

از جمله یکی علل اقتصادي آن بود که در قرن پیش از ظهور پیامبر، . پیشرفت و توسعۀ دولت عرب علل بسیار داشت

ظیمات حکومتی، وضع آبیاري در عربستان مختل شد، در نتیجه، محصوالت زراعتی نقصان یافته، در نتیجۀ ضعف تن

از این رو، محتمال احتیاج به زمین قابل کشت از جمله عواملی بوده که . جمعیت روزافزون در خطر افتاده بود

فزود، از جمله اینکه امپراطوري هاي مسلمانان را به جنبش درآورده است؛ عوامل سیاسی را نیز باید بر این ا دسته

ایران و روم شرقی به سبب خسارتهاي فراوانی که در جنگهاي پیاپی به یکدیگر زدند به ضعف افتاده بودند، و همین 

در قلمرو هر دو دولت مالیاتها پیوسته فزونی . ضعف مایۀ تشویق اعراب در کار حمله به متصرفات ایشان بود

مناسبات نژادي مسلمانان و مردم . انجام وظایف خود و حمایت مردم ناتوان مانده بود گرفت، و دستگاه دولتی از می

زیستند، نخست  هاي عرب، که در شام و عراق می قبیله. بعضی والیتهاي مجاور عربستان در این پیشرفتها اثر داشت

را نیز باید در نظر داشت، از سلطۀ سیاسی مهاجمان مسلم را پذیرفتند و سپس به دین اسالم تن دادند؛ عوامل دینی 

کرد به همین  هاي مسیحی را آزار می جمله اینکه روم شرقی پیروان مذهب وحدت طبیعت، نسطوریان، و دیگر فرقه

. جهت اقلیت معتبري از مردم شام و مصر، و بلکه بعضی از پادگانهاي امپراطوري، کینۀ آن دولت را به دل داشتند

نیروي عوامل دینی فزونی گرفت؛ زیرا سرداران اسالم، که از اصحاب اصیل آیین  وقتی فتوحات مسلمین آغاز شد،

پرداختند و به مرور زمان این اعتقاد در دل پیروانشان ریشه دوانیده  پیامبر بودند، بیش از جنگ به نماز و نیایش می

در این فتوحات اثر داشت، بود که مرگ به هنگام جهاد درهاي بهشت را برایشان خواهد گشود؛ عوامل اخالقی نیز 

زیرا مبادي اخالقی مسحییت و رهبانی استعداد جنگجویی را، که در نهاد عرب و تعلیمات اسالم بود، در خاور نزدیک 

اعراب با مشکالت خو . ضعیف کرده بود؛ به عالوه، سپاه عرب از لحاظ نظم و فرماندهی از سپاه ایرن و روم بهتر بود

توانستند با شکم گرسنه جنگ کنند و براي تحصیل غذا در انتظار  گرفتند؛ می نگ پاداش میکرده بودند و از غنایم ج

شما را به چند چیز «: ببینید ابوبکر به آنها چه می گوید. پیروزي باشند، ولی در جنگهاي خود وحشی خوي نبودند

ی تسلیم دشمن نشوید؛ رحیم باشید؛ عادل باشید؛ دلیر باشید؛ بمیرید؛ ول: کنم که از من یاد داشته باشید سفارش می

از کشتن پیرمردان، زنان، و کودکان بپرهیزید؛ درخت خرما را نبرید و نسوزانید؛ درخت میوه را قطع نکنید؛ گوسفند 

و گاو و شتر را جز براي خوردن نکشید؛ قول خود را، حتی نسبت به دشمنان، حفظ کنید؛ به کسانی خواهید گذشت 

گیریشان واگذارید، اما سایر مردم را وادار کنید که یا مسلمان شوند  اند، آنها را با گوشه گرفته هاي گوشه که در صومعه
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آورند، اگر از آن  گون در ظرفها براي شما می و یا به ما جزیه دهند؛ به کسانی خواهید گذشت که خوردنیهاي گونه

اند، آنها را با  تراشیده و اطراف آن را واگذاشته خوردید، نام خدا را یاد کنید؛ کسانی را خواهید دید که وسط سر را

بلکه انتخاب میان اسالم   کردند، دشمنان را میان اسالم یا شمشیر مخیر نمی» .شمشیر نزنید؛ به نام خدا حرکت کنید

بانی زیرا وقتی تعداد سپاه فاتح عرب و داوطل: و جزیه و شمشیر بود؛ عوامل نظامی نیز در کار حمله و فتوح اثر داشت

بایست آنها را به طرف سرزمینهاي تازه راند تا خوراك و دستمزد خود را  پیوستند فزونی گرفت ناچار می که بدان می

نیروي محرك پیشرفتهاي بعدي از پیشرفتهاي اولی پدید آمد و هر پیروزي، پیروزي دیگري را . از آنجا به دست آورند

توح روم سریعتر انجام گرفت و از فتح مغول پایدارتر بود، از همۀ به همراه داشت، تا آنجا که فتح عرب، که از ف

.انگیزتر است کارهایی که در تاریخ پیکارهاي جهان انجام گرفته حیرت

، پس از آنکه خالد بن ولید عربستان را آرام کرده بود، یکی از قبایل بدوي که )م  633اوایل (در سال دوازدهم هـ ق 

براي جنگ با بعضی قبایل عراق از او کمک خواست، و خالد و پانصد تن از مردان وي زیست  در حدود عربستان می

با دو هزار و پانصد تن از مردم قبایل که به   توانستند مدت زیادي آرام و بیکار بمانند این دعوت را پذیرفتند و، که نمی

به . ر پیش از وقت با این حمله موافق بود یا نهدانیم آیا ابوبک نمی. ایشان پیوسته بودند، به متصرفات ایران حمله بردند

خالد بر حیره تسلط یافت و غنایم فراوان به دست آورد، و آنچه براي خلیفه . نتایج آن را فیلسوفانه پذیرفت  هر حال،

آنگاه  شاهد گفتار آنکه. ها و غنایم فاتحان مقام مهمی داشت در این هنگام زن در اندیشه .العاده زیاد بود فرستاد فوق

که شهر حمص به محاصرة مسلمین درآمد، یکی از سرداران عرب از زیبایی دختران شام دم زد و شوق سربازان خود 

وقتی حیره تسلیم شد، خالد از مردم حیره خواست تا زنی، کرامت نام، از اهل شهر را به یک جنگجوي . را برانگیخت

قضیه بر خویشاوندان و خاندان زن گران بود، . است، تسلیم کنندگفت پیامبر آن زن را به او وعده داده  عرب، که می

مهم نیست، دربارة یک زن سالدار چه باك دارید؛ این مرد احمقی است که مرا در جوانی دیده و «: ولی کرامت گفت

زن، او را در زن را به خالد تسلیم کردند و به آن مرد دادند، اما سپاهی مسلم، با مشاهدة » .پندارد جوانی پایدار است

. مقابل پولی ناچیز آزاد کرد

ور شود، از خلیفه دستور یافت که به کمک سپاه عرب، که در نزدیک  خالد، پیش از آنکه از نتایج پیروزي حیره بهره

میان حیره و دمشق صحراي خشک و بی آبی . دمشق در مقابل کثرت نیروي یونانی به خطر افتاده بود، حرکت کند

سپاهیان در اثناي . خالد شتران بسیار فراهم آورد و سیرابشان کرد. کردند آن را پنج روزه طی می بود که مسافران

وقتی خالد و . دادند کردند و به اسبان خود شیر شتر می کشتند و آب شکمبۀ آنها را مصرف می سفر شتران را می

عرب رسیدند که توشۀ   مدةسپاهش در ساحل رود یرموك، در صد کیلومتري جنوب خاوري دمشق، به سپاه ع

یا ( 240.000عرب ) 25.000یا ( 40.0000گویند،  در آنجا، چنانکه مورخان عرب می. سفرشان تمام شده بود

بدین سان، امپراطور هراکلیوس سراسر . سپاه یونانی را در یکی از آن پیکارهاي قطعی تاریخ شکست داد) 50.000

 .آن پس شام به صورت پایگاهی براي گسترش امپراطوري اسالم درآمد کشور شام را در یک جنگ از دست داد، و از

داد  اي بدو رسید که از مرگ ابوبکر خبر می برد، نامه هنگامی که خالد سپاه خود را در این پیکار به طرف پیروزي می

مه را از مسلمانان نهان خالد نا. و عمر، خلیفۀ تازه، به او فرمان داده بود که فرماندهی سپاه را به ابوعبیده واگذارد

بزرگترین یاور ابوبکر و مهمترین مشاور او بود، ) م644- 582(عمر ابوحفص بن خطاب . داشت تا جنگ به پایان رسید

و شهرتش چنان باال گرفته بود که وقتی ابوبکر او را به عنوان خلیفۀ مسلمانان بعد از خودش انتخاب کرد، هیچ کس 

بلند باال و چهار شانه، تندخو و پر هیجان . ر با دوست خود ابوبکر تفاوت بسیار داشتعم. دلیلی براي اعتراض نیافت

حوادث زمانه و . کرد مانند ابوبکر ساده و زاهدمآب بود، و همچون او سري طاس داشت و ریش خود را رنگ می. بود
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گویند یک بدوي را . بود مسئولیتهاي حکومت، وي را به صورت مردي تندخو و در عین حال داوري خونسرد درآورده

گفت  مند بود و به مسلمانان می به دین عالقه. نتیجه به او اصرار کرد که هر چه خورده پس بزند بناحق زده بود و بی

اي همراه داشت که با آن مسلمانانی را که از مقررات دین تجاوز  تازیانه. یک سر مو از جادة فضیلت منحرف نشوند

مورخان مسلمان گویند . تۀ روایات، پسر خود را که شراب خورده بود آن قدر زد تا جان دادبه گف. زد کرده بودند می

که وي فقط یک پیراهن و یک جامه داشت که چند بار آن را وصله زده بود و غذایش خرما و نان جو و جز آب 

مۀ کوشش وي این بود خفت که در خشونت کم از پیراهن مؤمنین نبود؛ ه نوشید و بر بستري از برگ خرما می نمی

  هنگامی که یکی از ساتراپهاي ایرانی به منظور ابراز وفاداري نزد عمر رفت،. که اسالم را به صلح یا جنگ رواج دهد

البته ما از صحت این گونه داستانها . خلیفۀ مسلمین را با گروهی بینوایان مسلم در آستانۀ مسجد مدینه خفته یافت

  .اطمینان نداریم

. آلود غالباً شجاعت خود را به قساوت می) این لقب خالد بود(» شمشیر خدا«را از آن جهت معزول کرد که  عمر، خالد

فرمانده شجاع موضوع عزل خود را به دیدة بزرگواري و باالتر از بزرگواري نگریست و خود را بی قید و شرط در اختیار 

بست و از پس پیروزي از قساوت  گ مشورت خالد را کار میابوعبیده نهاد؛ ابوعبیده که مردي خردمند بود در امور جن

در اوایل قرون . رسیدند اعراب سواران ماهري بودند که سواران یونانی و ایرانی به پاي آنها نمی. کرد او جلوگیري می

وسطی انسانی یا حیوانی نبود که با فریادهاي موحش و حرکات حیرت انگیز جنگی و سرعت و کروفرشان مقاومت 

به سال . پیکار خود کنند  واند کرد؛ همیشه کوشش داشتند زمینهاي همواره را که مناسب عملیات سواران بود عرصۀت

) م638(هـ ق  17انطاکیه، و به سال ) م 636(هـ ق  15مسلمین بر دمشق تسلط یافتند، به سال ) م 635(هـ ق  14

هـ  21تصرف مسلمین درآمد و پیش از آنکه سال  همۀ شام به) م640(هـ ق  20در سال . بیت المقدس را گشودند

اسقف سوفرونیوس، بطرك بیت المقدس با تسلیم شهر به . به پایان رسد، ایران و مصر را فتح کرده بودند) م641(ق 

عمر این شرط را پذیرفت و، با سادگی مجللتر . شرطی موافقت کرد که خلیفه شخصاً براي امضاي شرایط تسلیم بیاید

خالد و . اي چوبین همراه داشت یک لنگه جو، یک کیسه خرما، یک ظرف آب، و کاسه. از مدینه بیامداز شکوه، 

عمر چون لباسهاي مجلل و اسبان یراقدار ایشان را بدید . ابوعبیده و دیگر سرداران سپاه به استقبال او آمدند

با این وضع به استقبال وي خشمگین شد و یک مشت ریگ به طرف آنها پرتاب کرد و به مالمتشان گرفت که 

به گفتۀ . با سوفرونیوس به مالیمت برخورد کرد و بر مغلوبان جزیۀ کمی مقرر داشت و متعرض کلیسا نشد. اند آمده

المقدس گردش کرد و در اثناي ده روزي که آنجا بود محل مسجدي را که بعدها  مورخان همراه سوفرونیوس در بیت

المقدس را پایتخت دولت اسالم کند،  ؛ و همینکه شنید مردم مدینه بیم دارند او بیتبه نام او معروف شد انتخاب کرد

.به پایتخت کوچک خود بازگشت

این . وقتی مسلمین در شام و ایران به طور کامل استقرار یافتند، مهاجرت از عربستان به شمال و شرق آغاز شد

اما، . پیوستند در این کوچها زنان نیز به مردان می. انند بودمهاجرتها با مهاجرت قبایل ژرمن به والیات مفتوح روم هم

با توجه به شور جنسی مردان مسلم، تعداد زنها کم بود؛ از این رو مسلمین پیروزمند زنان مسیحی و یهودي را به 

این در نتیجۀ . درون حرمهاي خود کشیدند و آنها را صیغه کردند و اطفال ناشی از این زنها را مشروع دانستند

عمر فاتحان . ، شمار اعراب در شام و ایران به نیم میلیون رسیده بود)م644(هـ ق  24مهاجرتها و کنیزبازیها، تا سال 

خواست در خارج عربستان به حال سپاهیگري بمانند و دولت معاش  می. را از خرید زمین و کشاورزي منع کرده بود

ولی دستورات وي پس از مرگش فراموش شد و در ایام حیاتش . ندآنها را فراهم کند تا ارزش جنگی خود را حفظ کن

کرد و یک پنجم را به  وي چهار پنجم غنایم را میان سپاه تقسیم می. نیز، به واسطۀ گشاده دستی او، بی اثر ماند
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اشراف . اقلیتی از مردان صاحب کفایت قسمت اعظم این ثروت روزافزون را به چنگ آوردند. سپرد خزانۀ مسلمانان می

ها داشت و صاحب هزار اسب و ده  زبیر در شهرهاي مختلف خانه. قریش در مکه و مدینه قصرهاي مجلل بنیاد کردند

. نقد داشت) دالر 1,912,000(دینار  400,000عبدالرحمان بن عوف هزار شتر و ده هزار گوسفند و . هزار برده بود

.نگریست عمر تجمل قوم خود را به دیدة تأسف می

و عمر در بستر مرگ نتوانست عبدالرحمان بن ) م 644هـ ق،  23(ردة ایرانی عمر را به هنگام نماز ضربت زد یک ب

الجرم شش تن از سران اسالم را برگزید تا جانشین وي را . دار خالفت شود عوف را قانع کند که پس از وي عهده

عثمان بن . ، به این امید که بتوانند بر او مسلط شوندتر از دیگران بود برگزیدند آنها عثمان را که ضعیف. تعیین کنند

عفان پیري سالخورده و پاکدل و نیک سیرت بود؛ مسجد مدینه را از نو ساخت و تزیین کرد و سپاه اسالم را، که در 

ولی، . هرات و کابل و بلخ و تفلیس و دشتهاي آسیاي صغیر تا سواحل دریاي سیاه در حال پیشرفت بود، تقویت کرد

. ترین دشمنان پیامبر بودند عالقۀ بسیار داشت امیه که در صدر اسالم سرسخت ز بخت بد، نسبت به اشراف بنیا

وري از ثمرات خویشاوندي خلیفه رو به مدینه آوردند؛ و او با مقاصدشان مقاومت نتوانست، و چیزي  امویان براي بهره

دار مناصب  کردند عهده ان پرهیزکار را مسخره مینگذشت که بیش از ده تن از آنان که تقدس و سادگی مسلمان

هاي مخالف و دشمن هم  به صورت دسته مسلمانان نیز از آن پس که هیجان فتوح آرام شده بود، . معتبر شدند

مهاجران مکی با انصار مدنی ضدیت داشتند؛ اهل مکه و مدینه که قدرت را به دست داشتند با دمشق . درآمده بودند

هاشم، خاندان پیامبر، به پیروي  بنی. شدند مخالف بودند و شهرهاي اسالمیی که بسرعت بزرگ می و کوفه و بصره

قرار داشت ـ ] ص[امیه ـ که در رأس آنها معاویه حاکم شام، و پسر ابوسفیان دشمن سرسخت محمد  علی، با بنی

که : عقیدة انقالبی را تبلیغ کرد یک نفر یهودي مسلمان شده در بصره این) م654(هـ ق،  34به سال . مخالف بودند

اند  شود، علی یگانه خلیفۀ بر حق است، و عثمان غاصب خالفت است و کسانی که او را برگزیده پیامبر دوباره زنده می

چون او را از بصره بیرون کردند، به کوفه رفت؛ وقتی از آنجا رانده شد، به مصر رفت و در آنجا . اند خالف شریعت کرده

پانصد تن از مسلمانان از مصر به عنوان زیارت به مدینه آمدند و به . وا یافت و کسان بسیار پیرو او شدندگوشهاي شن

اش را محاصره کردند و ضمن محاصره به اطاقش ریختند و او  چون ابا کرد، خانه. عثمان گفتند از خالفت کناره گیرد

  1).م656هـ ق،  35(خواند کشتند  را در حالی که قرآن می

علی در جوانی نمونۀ کامل . ان بنی امیه از مدینه گریختند، و هاشمیان علی را به عنوان خلیفۀ اسالم برگزیدندسر

تنومند بود و سري . سال داشت 55هنگامی که به خالفت رسید . تواضع و تقوا و نشاط و اخالص در راه دین بود

د؛ و از این حادثه، که ضمن آن سیاست به خوش محضر و نیکوخصال و پراندیشه و درست پیمان بو. طاس داشت

از او . دین تجاوز کرده بود و دسیسه کاري جاي اخالص و دلبستگی به اسالم و مسلمانان را گرفته بود، تأسف داشت

از کسانی که عثمان نصب کرده بود . خواستند که از قاتالن عثمان قصاص بگیرد، ولی در این بین قاتالن فرار کردند

آلود  معاویه به امتناع از این دستور اکتفا نکرد و پیراهن خون .کردندتعفا کنند، ولی غالبشان امتناع خواست تا اس

قریش، که در این هنگام تحت . عثمان را، با انگشتان زنش که هنگام دفاع از او قطع شده بود، در دمشق علم کرد

قیام کردند و ] ع[پیامبر بودند، بر ضد علی   بنی امیه بودند، با معاویه همدل شدند و طلحه و زبیر، که از صحابۀنفوذ 

وقتی مسلمانان بصره نیز به . عایشه، همسر پیامبر، از مدینه به مکه رفت و به شورشیان پیوست. مدعی خالفت شدند

جنگ ورزیده بودند کمک خواست و وعده داد که اگر دعوت از مردم کوفه که در کار ] ع[شورشیان پیوستند، علی 

کوفیان دعوتش را پذیرفتند و دو سپاه در خریبه، در جنوب عراق، در . وي را بپذیرد، شهرشان را پایتخت خواهد کرد

این جنگ از این رو به نام جمل معروف شد که عایشه از کجاوة خود بر پشت شتر سپاه را . جنگ جمل روبه رو شدند
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عایشه با احترام به خانۀ خود باز گردانیده شد؛ : طلحه و زبیر شکست خوردند و کشته شدند. کرد ه جنگ ترغیب میب

.پایتخت را به کوفه، نزدیک بابل قدیم، منتقل کرد] ع[و علی 

ین پایبند معاویه در کار دنیا ورزیده بود و به د. فراهم آورد] ع[معاویه در دمشق نیروي دیگري براي پیکار با علی 

از جمله مقاصد وي در . باید میان او و تمتع از لذات دنیا حایل شود دانست که نمی دین را پلیسی کم خرج می. نبود

] ع[علی . این بود که اقلیت نخبۀ قریش را به ریاست و قدرتی که پیش از پیامبر داشت برساند] ع[پیکار با علی 

] ع[علی ). م657هـ ق،  37(ر ساحل فرات با سپاه معاویه رو به رو شد نیروي خود را سر و سامان داد و در صفین ب

کالم خدا را داور قرار «ها آویخت و تقاضا کرد  جنگ را برده بود که عمرو عاص، سردار سپاه معاویه، قرآن به نیزه

ان خود با این به اصرار سپاهی] ع[علی  2.شاید مقصود وي این بود که طبق دستور قرآن کریم رفتار کنند. »دهند

دو حکم انتخاب شدند و شش ماه مهلت تعیین شد که در اثناي آن اختالف را فیصل دهند و . تقاضا موافقت کرد

  .هاي خویش بازگردند سپاهیان به خانه

بر وي خروج کردند، و سپاهی جدا ترتیب دادند و عنوان خوارج یافتند؛ ] ع[در این هنگام بعضی از سپاهیان علی 

بعضی از آنها آنارشیستهاي . که مردم باید خلیفه را انتخاب کنند و حق داشته باشند او را عزل کنندگفتند  می

پذیرفتند، و همگیشان به دنیادوستی و تجملپرستی، که در  مذهبی بودند که هیچ حکومتی را جز حکومت خدا نمی

آنها را با بحث و استدالل به صف خود باز کوشید که ] ع[علی . طبقۀ جدید حکام اسالم نفوذ کرده بود، معترض بودند

آنگاه تقواي ایشان به تعصب انجامید و دست به کارهاي خشونت آمیز زدند که کارها را آشفته . آرد، اما توفیقی نیافت

و معاویه از ] ع[در وقت معین توافق کردند که علی  دو حکم کرد،ناچار با آنها جنگید و متفرقشان ] ع[کرد و علی 

. حکم علی خلع او را اعالم کرد، اما عمر به جاي اعالم خلع معاویه او را خلیفۀ مسلمانان دانست. خالفت برکنار شوند

د حمله برد و با شمشیر زهرآلود ضربتی به سر او ز] ع[در این هرج و مرج یکی از خوارج در نزدیکی کوفه به علی 

در آنجا وفات یافت نزد شیعه زیارتگاهی است مقدس ) ولی اهللا در نظر شیعیان(مکانی که علی  ).م661هـ ق،  40(

 .است کنند، و ضریح وي، چون مکه که زیارتگاه همۀ مسلمانان است، زیارتگاه شیعیان العاده می که آن را تجلیل فوق

تسلیم شد و ] ع[معاویه به کوفه هجوم برد، حسن . به خالفت بیعت کردند] ع[مسلمانان عراق با حسبن بن علی 

به مکه رفت، چندین بار ازدواج کرد، و در چهل و پنج سالگی ] ع[آنگاه حسن . معاویه مستمریی براي او معین کرد

و را مسموم کرد و به گفتۀ بعضی دیگر یکی از زنانش از روي به گفتۀ بعضیها معاویه ا). م669هـ ق،  49(وفات یافت 

همۀ مسلمانان از روي اکراه با معاویه بیعت کردند و او به قصد امنیت خویش ـ و از این . حسادت زهر به وي خورانید

بر  بدین سان اشرافیت قریش. دانست ـ دمشق را پایتخت قرار داد رو که مدینه را دور از مرکز جهان اسالم می

هاشمیان، که خاندان پیامبر بودند، غلبه یافت؛ جمهوري دینی که در ایام خلفاي راشدین بود سلطنت موروثی دنیایی 

و در مغرب آسیا حکومت سامی جانشین قدرت ایران و روم شد و آسیا از سلطۀ اروپایی که هزار سال در آنجا . شد

مصر و شمال افریقا شکلی به خود گرفت که اساس آن را  استقرار داشته بود رهایی یافت و دیار خاور نزدیک و

  .تاسیزده قرن بعد محفوظ داشت
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II  - م750- 661: خالفت اموي  

  هـ ق 40-132

وي در آغاز کار به وسیلۀ عمر، خلیفۀ عادل امین، که او را به حکوم شام . دربارة معاویه نباید به ناروا قضاوت کرد

علمدار انقالبی شد که از قتل عثمان زاده بود، و سپس، به وسیلۀ دسیسه هاي پس از آن . برگزید، به قدرت رسید

از جمله . هاي قدرت خود را محکم کرد داشت، پایه اي که وي را از توسل به زور جز در موارد خاص بی نیاز می ماهرانه

زیانۀ خود را جایی که زبان کند نخواهم کشید، و تا شمشیر خود را جایی که تازیانۀ من کار می«: سخنان وي این بود

» چطور،«: گفتند» .اگر میان من و مردم مویی رابطه باشد، نخواهد گسیخت. کند به کار نخواهم گرفت من کار می

راه وي به طرف قدرت از راه غالب کسانی که سلسله » .کشم کنم، و وقتی شل کردند می وقتی بکشند شل می«: گفت

  .آلود بود خون اند کمتر حکومت نوینی بنیاد کرده

کوشید تا ابهت و شکوهی در اطراف تخت خود پدید آورد و در این کار از  وي نیز مانند غالب غاصبان قدرت می

حکومت سلطنتی فردي از زمان . کرد امپراطوران روم شرقی، که آنها نیز مقلد شاهنشاهان ایران بودند، تقلید می

معاویه . روش براي فرمانروایی بر اقوام نادان و استثمار آنها مناسب استکوروش تا روزگار ما دوام یافته وظاهراً این 

کرد که مایۀ رفاه عمومی شده، نزاع قبایل را برانداخته، و دولت عرب را  شخصاً روش حکومت خود را چنین توجیه می

ر کار خالفت، به نظر وي تعقیب روش انتخابی د. که از جیحون تا نیل بسط داشت به قوت و وحدت رسانیده است

بایست روش موروثی را  شود، و براي جلوگیري از آن می بناچار، در موقع انتخاب خلیفه مایۀ اختالف و آشوب می

دنبال کرد؛ بدین جهت پسر خود یزید را به عنوان ولیعهد انتخاب کرد و از همۀ والیتهاي دولت اسالمی براي او بیعت 

.گرفت

. ، جگ دربارة خالفت مانند آغاز خالفت وي درگرفت)م680هـ ق،  61( با وجود این، وقتی معاویه درگذشت

فرستادند و وعده دادند که اگر کوفه را مقر خود کند او را در کار ] ع[مسلمانان کوفه کس پیش حسین بن علی 

ه او از مکه حرکت کرد، خاندان وي و هفتاد تن از پیروان اخالصمندش همرا] ع[حسین . خالفت تأیید خواهند کرد

وقتی این قافله به چهل کیلومتري شمال کوفه رسید، نیرویی از سپاه یزید به فرماندهی عبیداهللا زیاد راه بر او  .بودند

ه قاسم، همان آغاز جنگ تیري ب. و همراهان وي جنگ را برگزیدند] ع[حسین . گرفت و خواستار تسلیم او شد

پس از آن، برادران و  .سپرد، که طفلی ده ساله بود، خورد و او در آغوش عموي خود جان ]ع[برادرزادة حسین 

مضطرب و یکایک از پا درآمدند، و از همراهان وي کس نماند و زنان ] ع[فرزندان و عموزادگان و برادرزادگان حسین 

چوب خود «: یکی از حضار گفت. زد را به کوفه بردند، عبیداهللا با چوب به آن می] ع[وقتی سر حسین . ترسان شدند

شیعیان در کربال، در جایی که ). م680هـ ق،  61(» را بردار، به خدا من پیامبر را دیدم که دهان او را می بوسید

اند و هنوز هم هر ساله حادثۀ غم انگیز قتل وي را  ه بزرگی ساختهبه قتل رسید، به یادگار وي زیارتگا] ع[حسین 

  .تجلیل به عمل می آورند] ع[کنند و از یادگار علی و دو فرزندش حسن و حسین  دهند و عزاداري می نمایش می

نیقها سنگ منج. عبداهللا بن زبیر نیز بر ضد یزید قیام کرد، ولی سپاه شام وي را شکست داد و در مکه محاصره کرد

پس از آن ). م683هـ ق،  64( بسوختبه محوطۀ کعبه افتاد و حجراالسود سه پاره شد و کعبه آتش گرفت و پاك 

وب پس از مرگ یزید دو سال آش. ناگهان محاصره برداشته شد، زیرا یزید مرده بود و سپاه در دمشق مورد حاجت بود
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دار خالفت شدند؛ سرانجام عبدالملک بن مروان، پسر عم معاویه، آمد و آشفتگی را از  بود، و در اثناي آن سه تن عهده

میان برداشت و با شجاعت و قساوت فتنه را آرام کرد، و چون کارش استقرار یافت، با رأفت و حکمت و عدالت 

عبداهللا بن . ه اطاعت آورد و محاصرة مکه را تجدید کردسردار وي، حجاج بن یوسف، مردم کوفه را ب. حکومت کرد

کرد؛  اش نیز او را تشجیع و ترغیب می مادر سالخورده. سال داشت، از مکه مانند یک قهرمان دفاع کرد 72زبیر که 

ولی عاقبت شکست خورد و کشته شد، و سرش را به دمشق بردند و پیکر او را پس از آنکه مدتی بر دار بود به 

در سالهاي آرامش پس از این جنگ، عبدالملک مروان به نظم شعر و تأیید ). م692هـ ق،  73(تسلیم کردند  مادرش

ادب پرداخت و به زندگی خود سامان بخشید و پانزده فرزندي را که از هشت زن پدید آورده بود و چهار تن از آنها 

.بعدها به خالفت رسیدند تربیت کرد

- 86(سال دوام داشت، که در اثناي آن زمینۀ کارهاي بزرگ پسر خود ولید اول را  حکومت عبدالملک مروان بیست

، بخارا ) م705هـ ق،  87(بلخ : اعراب فتوح خود را دنبال کردند  در زمان ولید،. فراهم کرد) م715- 705هـ ق،  96

در مشرق، . مین درآمدبه تصرف مسل) م712هـ ق،  94(، و سمرقند )م711هـ ق،  93(، اسپانیا، )م709هـ ق،  91(

حجاج بن یوسف با خشونت و خالقیت حکومت کرد و کارهایی عمرانی انجام داد که از لحاظ اهمیت از قساوتی که 

باتالقها را زهکشی کرد، بسیاري زمینهاي بایر را دایر ساخت، و کانالهاي آبیاري : در کار حکومت داشت کمتر نبود

به این کارها اکتفا نکرد و، با رواج دادن عالمات حرکات، تحولی در کار نوشتن  قدیم را که ویران شده بود احیا کرد؛

ولید نیز نمونۀ یک فرمانرواي خوب بود؛ . کرد حجاج بن یوسف پیش از آنکه به حکومت برسد معلمی می. پدید آورد

هاي خوب  ه و جادهبه امور دولت بیش از جنگ توجه داشت؛ صناعت و بازرگانی را از طریق گشودن بازارهاي تاز

تشویق کرد؛ مدارس و بیمارستانها ساخت، که نخستین بیمارستان امراض مسري و آسایشگاه پیران و عاجزان و 

المقدس را توسعه داد و تزیین کرد؛ و در دمشق مسجدي بزرگتر  کوران از آن جمله بود؛ مسجد کوفه و مدینه و بیت

ضمن این مشاغل، فرصت کافی داشت که شعر بگوید، آهنگ بسازد، . ستو باشکوهتر از آنها بنیاد کرد که هنوز برجا

از هر دو روز، یک روز را براي انس با ندیمان اختصاص  وي،. عود بنوازد، و به شاعران و نوازندگان دیگر گوش فرا دارد

  . داده بود

طنطنیه کوشید و مرد و که بیهوده براي گشودن قس) م717-715هـ ق،  99-96(جانشین ولید برادرش سلیمان بود 

وي همۀ وقت خود را صرف خوراکهاي خوب و زنهاي بد کرد، و مردم از او خیري ندیدند جز . مال بسیار تلف کرد

عمر ). م720-717هـ ق،  101-99(اینکه وصیت کرد پس از وي عمربن عبدالعزیز پسر عمویش را به خالفت بردارند 

را جبران کند، و همۀ وقت خویش را به احیاي مراسم و رواج دین  مصمم بود در خالفت خود مفاسد خلفاي اموي

کرد که او خلیفۀ  پوشید، تا آنجا که هیچ کس باور نمی دار می لباس وصله: در کار لباس زاهدمآب بود. صرف کرد

د، و او المال پس بده به زن خود دستور داد همۀ زیورهاي نفیسی را که پدرش به او داده بود به بیت. مسلمین باشد

به زنان حرم خود گفت که در نتیجۀ گرفتاریهاي حکومت از رسیدگی به آنها باز خواهد ماند و هر . نیز اطاعت کرد

به شاعران و خطیبان و دانشورانی که در کار معیشت خود به دربار . تواند طالق بگیرد یک از آنها که مایل باشد می

جستند تقرب داد و مشاور و دستیار خود  را که به دولت تقرب نمی خلیفه تکیه داشتند اعتنایی نداشت و عالمانی

از همۀ شهرهاي . با دولتهاي بیگانه پیمان صلح بست؛ محاصره از قسطنطنیه برداشت و سپاه را از آنجا فرا خواند. کرد

غیر مسلم را به خلفاي اموي پیش از او مردم . اسالمی که مردم آن مخالف حکومت امویان بودند پادگانها را برداشت

. عمر، مسیحیان و یهودیان و زردشتیان را به اسالم تشویق کرد. کردند تا درآمد دولت کم نشود اسالم تشویق نمی

به خدا آرزو داشتم همۀ « : وقتی متصدي امور مالی اظهار نگرانی کرد که این روش خزانه را فقیر خواهد کرد، گفت
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وقتی مشاورانش » .خوردیم رزانی بودیم که ازکشت خودمان روزي میمردم مسلمان شده بودند و من و تو کشاو

خواستند از اقبال نامسلمانان به اسالم جلوگیري کنند و براي این منظور ختنه را شرط مسلمانی نهادند، عمر، که در 

براي  آنگاه. دین اسالم مقام و منزلتی چون بولس حواري در مسیحیت داشت، دستور داد شرط ختنه را بردارند

زمان . شدند قیود سخت نهاد، کارهاي دولتی را از آنها منع کرد، اجازة بناي معابد تازه نداد کسانی که مسلمان نمی

از لحاظ اخالقی و ). م724-717هـ ق،  105- 101(یزید دوم . خالفت او کمتر از سه سال بود، و از بیماري درگذشت

همان قدر که عمر اسالم را دوست داشت، او به کنیزي به . عزیز بودرعایت موازین اسالمی، نقطۀ مقابل عمربن عبدال

  طال خریده بود و برادرش سلیمان،  یزید به روزگار جوانی حبیبه را به چهار هزار سکۀ. ورزید نام حبیبه عشق می

. رده بودخلیفۀ وقت، وادارش کرد کنیز را به فروشنده پس بدهد ولی یزید جمال حبیبه و عشق خود را فراموش نک

زن وفادار وي . خواهد گفت آري حبیبه را می. وقتی به خالفت رسید، زنش از او پرسید آیا از دنیا آرزوي دیگري دارد

گویند یزید در یکی از روزها که با حبیبه به . ها پنهان شد فوراً حبیبه را احضار کرد و خود در گوشۀ حرم از دیده

آغوش یزید درگذشت، و خلیفه چنان از مرگ  وي انداخت و او شوکه شد و در بازي سرگرم بود، دانۀ اناري به دهان 

.وي غمین شد که یک هفته پس از آن زندگی را بدرود گفت

با عدالت و آرامش حکومت کرد و در اثناي آن کارهاي اداري را سر و سامان ) م743-724هـ ق،  125-105(هشام 

ولی صفاتی که موجب فضیلت قدیسی . نه را پر و معمور به جا نهادداد، مالیاتها را سبک کرد و پس از خود خزا

به همین جهت، سپاهیان هشام در چند جا شکست خوردند؛ در . شود ممکن است مایۀ نابودي حاکمی باشد می

جانشینان . خواست، نارضایی شیوع یافت اي اسرافکار و خراج می والیتها فتنه پدیدار شد؛ و در پایتخت، که خلیفه

ام خلفاي امویی را که پیش از او به قدرت و مهارت امتیاز داشتند ننگ آلود کردند و با عیاشی روزگار به سر هش

مردي فاسد و غرقه در شهوات ) م744- 743هـ ق،  126- 125(ولید دوم . بردند و از کار حکومت غافل ماندند

شنید، سخت خوشحال شد؛ پسر هشام  وقتی خبر مرگ عموي خود هشام را. جسمانی بود و به دین توجهی نداشت

را به حبس انداخت، همۀ اموال کسانی را که به خلیفۀ متوفا وابسته بودند مصادره کرد، و با حکومت فاسد و 

کرد و در حال  گویند که وي در حوضی از شراب شنا می دشمنانش می. اندازه اموال خزانه را به باد داد بخششهاي بی

هایش را به جاي خود براي اجرا و رهبري نماز  گرفت؛ قرآن را با تیر زده بود و معشوقه شنا داد دلی از شراب می

هـ  126(پسر ولید اول، این خلیفۀ فاسد بدکار را کشت، شش ماه خالفت کرد، و به سال   یزید،. فرستاد جماعت می

مروان دوم، یکی از سرداران برادرش ابراهیم جانشین او شد، ولی نتوانست از حق دفاع کند؛ . درگذشت) م744ق، 

.نیرومند اموي، او را برداشت و شش سال حکومتی پرحادثه کرد، و خالفت اموي مشرق با وي پایان گرفت

حدود سیاسی کشور را به حدي وسعت دادند . اگر کارهاي خلفاي اموي را از لحاظ دنیایی بنگریم، به سود اسالم بود

هاي شوم تاریخشان را نادیده انگاریم، به طور کلی دولت تازه را با  بعضی دورهاگر . که هرگز از آن جلوتر نرفته بود

. رسد نظم و آزادي راه بردند، ولی روش سلطنت موروثی استبدادي به همان نتیجه رسید که معموال در همه جا می

ر دولت را به خواجگان دار امور شدند که خزانه را فقیر کردند و امو در اوایل قرن دوم هـ ق خلفاي ناتوانی عهده

  شد، سپردند و نتوانستند بر خوي اصیل عرب، که استقالل جویی فردي بود و غالباً مانع ایجاد دولت واحد اسالم می

هاشمیان و امویان با هم . هاي سیاسی درآمده بود علت اختالف از میان نرفته و به صورت نزاع دسته. تسلط یابند

عربستان و مصر و ایران از تسلط . خویشاوندیشان از روزگار سلف سخت تر شده بوددشمنی داشتند، گویی اختالفات 

ایرانیان مغرور، که سابقاً ادعا داشتند که اعتبارشان کمتر از اعراب نیست، اینک دعوي تازه داشتند . دمشق بیزار بودند

دیدند کار مسلمانان  پیامبر از اینکه می بازماندگان. گفتند که از اعراب برترند و تسلط شام را تحمل نتوانند کرد و می
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به دست امویان ـ همانها که دشمنان سرسخت پیامبر بودند و دیرتر از همه مسلمان شدند ـ افتاده سخت آزرده 

خواستند کسی را بفرستد  از فساد و بدکاري خلفاي اموي و بیعالقگی آنها به دین تأسف داشتند، و از خدا می  بودند،

  .این حکومت خفتبار رهایی دهد که آنها را از

. این نیروهاي مخالف به یک شخصیت نیرومند و کاردان احتیاج داشتند که همه را متحد و هدفشان را روشن کند

این پیشوا ابوالعباس سفاح، نبیرة عباس، عموي پیامبر، بود که از نهانگاهی در فلسطین فرماندهی گروه ناراضی را به 

ایرانیان با همۀ قوت . والیات را فراهم آورد، وطندوستان شیعۀ ایرانی را به خود جلب کرد شورش عهده گرفت، زمینۀ 

سپاه مروان دوم با . در کوفه خود را خلیفۀ اسالم اعالم کرد) م749(هـ ق  132به یاریش برخاستند، و او به سال 

رو به رو شدند؛ سپاه مروان شکست  انقالبیون، که سردارشان عبداهللا عموي ابوالعباس سفاح بود، کنار رود فرات

پس از آن مروان را گرفتند، کشتند، و سرش را به نزد . خورد، و یک سال بعد دمشق از پس محاصره تسلیم شد

اگر خون مرا بیاشامند سیراب نخواهند شد، و خون آنها «: ولی خلیفۀ تازه به این اکتفا نکرد و گفت. ابوالعباس بردند

ابوالعباس را سفاح یعنی خونخوار نامیدند، زیرا فرمان داد بزرگان اموي را تعقیب » .واهد کردنیز خشم مرا سیراب نخ

. کنند و هر جا به آنها دست یافتند، خونشان را بریزند تا از آشوب احتمالی افراد خاندان منقرض جلوگیري شود

ربارة امویان اعالن عفو عمومی داد و به تأیید د. که والیت شام داشت، این کار را با سهولت و سرعت انجام داد  عبداهللا،

هنگامی که بر سفره بودند، به سپاهیانی که در نهانگاه جاي داشتند . آن هشتاد تن از سران اموي را به مهمانی خواند

 .اشاره کرد تا برون شدند و سرها را به شمشیر فرو ریختند؛ آنگاه فرش بر پیکر کشتگان افکندند و سفره ادامه یافت

به جاي سران اموي، کسانی از عباسیان بر پیکر دشمنان خود به سفره نشستند و گوششان از نالۀ محتضران لذت 

گور بعضی خلفاي اموي را شکافتند و اسکلتشان را تازیانه زدند، بر دار کردند، بسوختند، و خاکستر آن را به . برد می

. باد دادند

III  - م1058-750: خالفت عباسی  

  هـ ق 656- 132

  هارون الرشید – 1

ابوالعباس سفاح بر امپراطوري وسیعی حکومت یافت که قلمرو آن از رود سند تا اقیانوس اطلس ادامه داشت و شامل 

فلسطین، قبرس،   النهرین، ارمنستان، شام، ، بلوچستان، افغانستان، ترکستان، ایران، بین)شمال باختري هند(دیار سند 

دیار سند هم، به سال دوازدهم . اسپانیاي مسلمان از اطاعت وي سر باز زد. ل افریقا بود، مصر، و شما)اقریطش(کرت 

دانست دمشق از او متنفر است و در شهر ماجراجوي پرآشوب  سفاح، که می. حکومت وي، از اطاعتش بیرون رفت

که وي را به قدرت رسانیده  اکثریت کسانی. در شمال کوفه انتقال داد» انبار«کوفه امنیت ندارد، پایتخت را به شهر 

سفاح از آن پس که از خون دشمنان خود سیراب شد، مالیمت و نرمش . بودند از لحاظ فرهنگ و نژاد ایرانی بودند

ایرانی را در دربار رواج داد؛ پس از وي چند تن خلیفۀ روشنفکر آمدند؛ اینان ثروت روزافزون دولت را براي ترویج هنر 

ایرانیان مغلوب، پس از یک قرن تسلط بیگانه، غالب . فه به کار بردند که اوج گرفت و بارور شدو ادبیات و علوم و فلس

  .شده بودند
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به مرض آبله درگذشت، و ابوجعفر برادر پدري او به جایش نشست و منصور لقب ) م754(هـ ق  136سفاح به سال 

این . اي عباسی، به جز سه نفر، همه کنیز بودندمادران سی و هفت تن از خلف. یافت؛ مادر منصور یک کنیز بربري بود

آمدند  قضیه نتیجۀ رسم صیغه یا متعه بازیی بود که خلفا پیش گرفته بودند و فرزندانی را که از کنیزان به وجود می

دموکراسی شانس و تصادفاتی که مولود عشق و جنگ  بدین سان، طبقۀ اشراف اسالم، در نتیجۀ. شمردند قانونی می

اي سبزگونه  خلیفۀ تازه چهل سال داشت، بلند قامت و الغراندام بود، ریشی انبوه و چهره. یوسته فزونی گرفتپ  بود،

داشت، و بسیار سخت گیر بود؛ به جمال زنان دلبستگی چندان نداشت، شرابخواره نبود، به موسیقی بیعالقه بود، ولی 

هاي خاندان حکومت  و مهابت ممتاز بود و توانست پایهکرد؛ به قدرت و عزم  ادبیات و علوم و هنرها را تأیید می

براي تنظیم دستگاه حکومت کوشش . عباسی را ـ که اگر او نبود، با مرگ سفاح نابود شده بود ـ استحکام بخشد

سازمان دولت و سپاه را تجدید کرد، که . شهر باشکوه بغداد را پی افکند و آنجا را پایتخت دولت قرار داد. بسیار کرد

هاي دولتی و رفتار عمال آن نظارت داشت و  به همۀ اداره  شخصاً. ه همان صورت تا پایان دولت عباسی بر جاي ماندب

در . اند به خزانه پس بدهند گیر و فاسد، از جمله برادر خود، را وادار کرد هر چه از اموال دولت برده کارمندان رشوه

لک بود، تا آنجا که دوستانش از او بیزار شدند و مردم از فرط بخل جو و باید گفت مس خرج اموال عمومی بسیار صرفه

به تقلید ایرانیان، منصب وزارت را   در آغاز حکومت خود،. به او دادند] کند کسی که دانه دانه خرج می[لقب دوانیقی 

. الد برمکی بودنخستین کسی که در زمان وي وزارت یافت خ. پدید آورد، که در تاریخ عباسیان اهمیت بسیار داشت

منصور و خالد نظم و رفاهی به وجود . برمکیان در مناصب دولت و حوادث تاریخ عباسیان اهمیت فراوان داشتند

.آوردند که به روزگار هارون الرشید به ثمر رسید

هـ ق،  169- 158(پسرش مهدي . منصور، از آن پس که بیست و دو سال با لیاقت حکومت کرد، در راه حج درگذشت

نیز در حکومت خود راه صالح پیش گرفت؛ همۀ گناهکاران را، به جز آنها که براي دولت خطرناك ) م785- 775

بودند، بخشید؛ براي اصالح شهرها مال بسیار به مصرف رساند؛ از موسیقی و ادبیات پشتیبانی کرد؛ و در کار حکومت 

استرداد بعضی مناطقی که اعراب در آسیاي صغیر چون روم شرقی انقالب عباسی را براي . لیاقت و کفایت نشان داد

هارون . گشوده بودند غنیمت شمرده بود، مهدي سپاهی به فرماندهی پسر خود هارون براي پس گرفتن آن بفرستاد

خود پایتخت نیز به خطر افتاد و ایرنه، . رومیان را از مناطقی که تازه تصرف کرده بودند به سوي قسطنطنیه عقب راند

به خلیفه ) دالر 332,000(دینار  70.000شرقی ، ناچار با هارون پیمان صلح بست و تعهد کرد مبلغ  ملکۀ روم

مهدي قبال پسر دیگر خود هادي را والیت . ، از این موقع مهدي به پسر خود عنوان هارون الرشید داد)م784(بپردازد 

ز حق والیت عهد به نفع برادر کوچکتر خود صرف چون لیاقت فوق العادة هارون را بدید، به او گفت ا. عهد داده بود

از این فرمان پدر سرپیچید و دستور او را، که   هادي، که به فرماندهی سپاهی به سوي مشرق رفته بود،. نظر کند

ولی مهدي در راه   مهدي و هارون براي دستگیري او بیرون شدند،. گفته بود به سوي بغداد بازگردد، اطاعت نکرد

ارون، به پیروي از نصیحت وزیر خود یحیی بن خالد برمکی، با هادي به عنوان خلیفه بیعت کرد که درگذشت و ه

ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در «ولی، همان طور که سعدي در کتاب خود گفته . والیت عهد او باشد

د و فرزند خود را به ولیعهدي برداشت، و هادي والیت عهد برادر را نپذیرفت و یحیی را به زندان کر» اقلیمی نگنجند،

اش  داد، بالشی به دهانش نهاده و خفه گفتند مادرش، که هارون را بر او ترجیح می. پس از زمانی کوتاه درگذشت

.هارون به تخت نشست و یحیی را وزیر خود کرد، و معروفترین حکومت تاریخ اسالم آغاز شد. کرده است

اي هزار و یکشب ـ هارون الرشید را به صورت پادشاهی خوشخو، روشنفکر و دانا، احیاناً داستانها ـ و بخصوص داستانه

کرد و در  دهند که به داستانهاي زیبا دلبستگی داشت و آنها را ثبت می و غالباً بخشنده و مهربان نشان می  خشن،
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داد و گاهی با آنها به بستر  پاداش می گفتند انگیز می به زنانی که برایش داستانهاي دل. داشت بایگانی دولت نگاه می

به جز خوشخویی، ذکر شده است؛ شاید بدان جهت که مورخان از   هاي مورخان همۀ این صفات، در نوشته. رفت می

دهند که به مقررات دین دلبستگی بسیار داشت و  او را به صورت مردي پرهیزکار نشان می. اند این صفت دلگیر بوده

لمانان نهاد، هر دو سال یک بار به حج می رفت و هر روز، به عالوة نماز واجب، صد رکعت نماز قیود بسیار بر نامس

. شد نوشید، اما این کار محرمانه و با تنی چند از دوستان خاص انجام می گویند وي شراب می. گذارد مستحب می

کنیزان زاده شدند، به اجز امین که  یازده پسر و چهارده دختر آورد که همه از. هفت زن گرفت و تعدادي متعه داشت

وقتی مأمون به یکی از کنیزان قصر پدر دل باخت . دست بود در اقسام دارایی خود بخشنده و گشاده. از زبیده زاد

فراوان داشت و از آن   خلیفه کنیز را به او بخشید و گفت به جاي قیمت آن چند بیت شعر بسازد، زیرا به شعر عالقۀ

از جمله به مروان شاعر در مقابل . داد یاناً به شاعري که شعرش را پسندیده بود صلۀ گزاف میبرد و اح لذت می

، یک خلعت گرانبها، ده کنیز یونانی، و یک ) دالر 23‘750(طال   سکۀ 5000اي که در مدح خلیفه گفته بود  قصیده

بندوباري و بدکاري  غالباً از بی. ست داشتپروا، را بیشتر دو از همۀ ندیمان خود ابونواس، شاعر بی. اسب نجیب بخشید

در دربار خود در بغداد عدة زیادي شاعر، . بخشید شد، ولی همیشه او را به اشعار زیبایش می ابونواس خشمگین می

فقیه، طبیب، دستوردان، عالم فن بالغت، موسیقیدان، رقاص، هنرمند، و دلقک داشت؛ اعمال و احوالشان را مانند یک 

داد، در مقابل، قصاید بسیار در مدح و وصف کرمش  کرد؛ عطاهاي بسیار می حر و خوش ذوق نقادي میدانشور متب

در هیچ یک از دربارهاي تاریخ این همه مردم دانا . خود او دانشور و شاعر و سخنوري نیرومند و بلیغ بود. شد گفته می

کمی پیش از او تسوان . ه و در فرانسه شارلمانی بوداز جملۀ معاصران وي در روم شرقی ایرن. اند و برجسته گرد نیامده

کرد، ولی هارون به ثروت و قدرت و شوکت فرهنگی پیشرفته، که مایۀ جالل  تسونگ در چانگان بر چین سلطنت می

  .از همۀ آنها پیشی گرفت  دولتش بود،

کرد؛ عدالت  در ادارة امور مداخله میداشت، و عمال  اي که هارون به علم و هنر داشت وي را از کار دولت باز نمی عالقه

اي بر جاي  با وجود تجمل سلطنت و بخششهاي بیحساب، هنگام مرگ خزانه. او در کار قضا شهرت بسیار یافت

سپاه خود را شخصاً به میدان جنگ رهبري . موجودي آن بود) دالر 228.000.000(دینار  48.000.000گذاشت که 

ایمن نگاه داشت؛ کارهاي اداري و روش سیاسی را به وزیر خردمند خویش، یحیی بن قلمرو و ملک را سالم و . کرد می

گذارد، هر  اش می او را فرا خواند و گفت همۀ کار رعیت را به عهده  وقتی به خالفت رسید،. خالد برمکی، واگذاشته بود

اداره کند؛ و در تأیید این گفتار، مهر داند  که را خواهد بردارد و هر که را خواهد بگذارد و کارها را چنانکه صالح می

سال داشت معتقد بود که هنوز  28ولی هارون که  این کار افراط فوق العاده در اعتماد به وزیر بود، . خود را به او داد

تجربۀ کافی براي فرمانروایی بر قلمرو وسیع دولت ندارد؛ به عالوه، این کار نشان حقشناسی از کسی بود که استاد و 

 .کرد هارون وي را پدر خود خطاب می. رفت و در راه استقرار حکومت وي محنت زندان چشیده بود ی به شمار میمرب

از کار . وي مردي گشاده رو، مالیم، بخشنده، و خردمند بود. یحیی نشان داد که از قادرترین مدیران تاریخ است

امنیت و عدالت را برقرار کرد، راهها و پلها و  برد، نظم و شد، کار حکومت را با کمال کفایت راه می خسته نمی

کاروانسراها ساخت، کانالهاي آبیاري حفر کرد؛ با وجود مالیاتهاي سنگین که براي پر کردن خزانۀ خلیفه و خزانۀ 

دو . کرد وي نیز چون هارون از ادبیات و هنر حمایت می. گرفت، همۀ والیتهاي دولت در رفاه بود شخصی خود می

ضل و جعفر را به منصبهاي بزرگ دولت گماشت، که بخوبی از عهدة ادارة آن برآمدند و ثروت گزاف پسر خود ف

هارون، جعفر را چنان . اندوختند و قصرها ساختند و گروه بسیار شاعر و ندیم و فیلسوف اطراف خود فراهم آوردند

اي با دو یقه  ویند خلیفه گفته بود جبهگ. دوست داشت که دربارة مناسبات شخصی ایشان زبان بدگویان به کار افتاد
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نمود که دو سر بر یک پیکرند؛ شاید آنها در این لباس زندگی شبهاي  پوشیدند و چنان می بدوزند که او و جعفر می

  . دادند بغداد را نمایش می

قیقی آن به گفتۀ ابن خلدون، علت ح. علت آن سقوط ناگهانی که شوکت برمکیان را معدوم کرد بدقت معلوم نیست

کردند، تا آنجا  برمکیان همۀ کارها را در دست گرفته بودند و بدون ناظر و مراقب در اموال دولت تصرف می«بود که 

شاید سبب آن بود که وقتی هارون از » .آورد خواست بی اجازة وزیر به دست نمی که رشید هر گاه مبلغ ناچیزي می

ا براي استعداد خود تنگ دید، از آنهمه قدرت که به وزیر خود سن جوانی گذشت و عرصۀ لذتهاي جسمی و معنوي ر

اتفاقاً، خلیفه به جعفر گفته بود که یکی از مخالفان خالفت را بکشد، و جعفر از این کار تغافل . داده بود پشیمان شد

ار و یکشب یک داستان نیز از نوع هز. هارون این تغافل دوست داشتنی را بر او نبخشید. کرد تا آن شخص بگریخت

هاشم را که در رگ  هارون قسم خورده بود خون بنی. هست که عباسه، خواهر هارون، جعفر را دوست داشت

دانیم ایرانی  خواهرانش بود پاك و خالص نگاه دارد، چنانکه جز خون اشراف عرب با آن نیامیزد، و جعفر چنانکه می

دو عاشق خیلی زود . ، ولی جز در حضور وي همدیگر را نبینندخلیفه به آنها اجازه داد عقد ازدواج ببندند. نژاد بود

این شرط را نقض کردند و عباسه از جعفر دو فرزند آورد و رشید بیخبر ماند، زیرا کودکان را مخفی از او به مدینه 

ن مسرور هارو. زبیده همسر رشید این راز را کشف کرد و به او خبر داد. فرستاده بودند تا در آنجا نگاهداري شوند

خادم را، که سرجالدان بود، بخواند و فرمان داد تا عباسه را بکشت و در قصر به خاك کرد، و خود شخصاً ناظر اجراي 

. آنگاه به مسرور فرمان داد تا گردن جعفر را بزند و سر او را بیاورد؛ مسرور فرمان خلیفه را اجرا کرد. این فرمان بود

و دو فرزند جعفر را بیاورد و مدتی با دو کودك زیبا سخن گفت و از آنها تمجید آنگاه خلیفه کس به مدینه فرستاد 

آنگاه یحیی و فضل را به حبس انداخت و اجازه داد ). م 803ق،   هـ 187(کرد، سپس فرمان داد تا خونشان بریختند 

فضل نیز پنج سال . رگذشتیحیی دو سال پس از قتل جعفر د. خانواده و خدم خود را داشته باشند، اما آزادشان نکرد

دینار  30.000.000گویند مجموع آن . بعد از مرگ برادرش درگذشت، و همۀ اموال برمکیان مصادره شد

.بود) دالر 142.500.000(

داد و، به  هارون از پس سقوط برمکیان چندان نزیست و تا مدتی غم و پشیمانی خود را با کار بسیار تخفیف می

وقتی نیکفوروس اول، امپراطور روم شرقی، از پرداخت . کرد یهاي میدان جنگ را استقبال میاند، سخت طوري که گفته

اي که ایرنه پیش از او تعهد کرده بود سر باز زد و جسارت ورزید و مبالغی را که سابقاً پرداخت شده بود مطالبه  جزیه

اي کافرزاده، : مؤمنان، به نیکفوروس، سگ روم از هارون، امیر. بسم اهللا الرحمن الرحیم«: کرد، هارون در پاسخ نوشت 

درنگ به  پس بی» .ات را دریافت کردم، جواب را به چشم خواهی دید نه آنکه با گوش خواهی شنید؛ والسالم نامه

العاده داشت، مقام  میدان جنگ شتافت و در رقه، واقع در مرز شمالی قلمرو او، که از لحاظ سوق الجیشی اهمیت فوق

نیکفوروس ناچار پرداخت . سپاهی نیرومند آسیاي صغیر را در نوردید و نیکفوروس را به وحشت انداخت گرفت و با

از جمله اعمال هارون این بود که درصدد برآمد، به وسیلۀ دوستی با ). م806هـ ق،  191(جزیه را از سر گرفت 

راوان از جمله یک فیل و یک ساعت آبی با هاي ف شارلمانی، امپراطور روم شرقی را بترساند و هیئت سفارتی با هدیه

   .فرستادساختمانی پیچیده، به دربار او 

مع ذلک میان دو پسرش امین و مأمون دربارة خالفت رقابت   در این موقع هارون بیشتر از چهل و دو سال نداشت،

هارون، براي آنکه از شدت اختالف بکاهد، مقرر داشت که والیات . مرگ وي بودند آغاز شده بود و هر دو منتظر

. شرقی دجله خاص مأمون باشد و بقیۀ والیتها قلمرو امین، و اگر یکی از آنها بمیرد، والیات او به برادرش تعلق گیرد
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اتفاقاً همان سال در خراسان . باشند دو برادر این پیمان را امضا کردند و در پیشگاه کعبه قسم خوردند که بدان پایبند

اي سخت رخ داد و هارون، با آنکه از درد معده ناراحت بود، به همراه مأمون براي آرام کردن آن به خراسان رفت؛  فتنه

به هنگام احتضار، یکی از سران شورش را که باشین نام داشت . چون به شهر طوس در مشرق ایران رسید، از پا درآمد

ردند؛ خلیفه چنان از درد به زحمت بود که عقل خود را از دست داده بود و سردار اسیر را به تعرض به حضور آو

گرفت که وي را به این سفر خطرناك وادار کرده است، و فرمان داد تا دست و پاي او را بریدند، و خود ناظر اجراي 

).م809ـ ق، ه 193(روز بعد، هارون در چهل و پنجسالگی درگذشت . فرمان خویش بود

  انحطاط دولت عباسی – 2

امین در بغداد طفل شیرخوار خود را ولیعهد نامید و سه . مأمون حمله را تا مرو دنبال کرد و با شورشیان پیمان بست

، سردار ]ذوالیمینین[طاهر . و، چون مأمون نپذیرفت، به او اعالن جنگ داد والیت از قلمرو مأمون را مطالبه کرد 

امین را بشکست و بغداد را به محاصره گرفت و ویرانیهاي بسیار پدید آورد و، طبق یک رسم متبع قدیم، مأمون، سپاه 

هـ ق،  198(در این وقت مأمون در مرو بود و فرمان داد تا خالفت او را اعالم دارند . سر امین را به نزد مأمون فرستاد

 818(هـ ق  213در سال . ند کنیزي ایرانی نژاد استولی شام و عربستان به مقاومت برخاستند که وي فرز). م813

  .مأمون مقام خالفت یافت و وارد بغداد شد) م

مأمون نیز از دو صفتی . روند عبداهللا مأمون، منصور، و هارون الرشید از بزرگترین خلفاي دودمان عباسی به شمار می

کرد، ولی به طور  گام خشم مانند او قساوت میشد و به هن گاهی خشمگین می. که مایۀ نقض هارون بود بر کنار نبود

کلی نرمخو و مالیم بود و در شوراي دولتی از همۀ دینهاي بزرگی که در قلمرو او رایج بودند ـ مسلمان، مسیحی، 

تا آخرین سالهاي حیاتش مردم در کار دین و عبادت آزاد بودند و . یهود، صابئه، و زردشتی ـ نمایندگانی فراهم آورد

مسعودي، در وصف یکی از مجالس علمی که مأمون بعداز ظهرها . ی در دربار خلیفه آزادمنشی رسمی متبع بودتا مدت

  :داد، گوید تشکیل می

بایست با  فقیهان و دیگر اهل مقاالت که می …. نشست مأمون هر روز سه شنبه براي مناظره در باب کالم و فقه می

گفتند غذا بخورید و وضو  شد، می ها حاضر می آنگاه سفره. رفتند ی میاو مناظره کنند پس از حضور به اطاق مفروش

او با آنها با . رفتند شدند و به خدمت مأمون می سوختند و خوشبو می پس از فراغ، عود به مجمرها می. تجدید کنید

غذا   گستردند، یو همچنان تا غروب آفتاب بودند و دوباره سفره م. کرد مالیمت و انصاف و دور از تکبر مناظره می

  . رفتند خوردند، و می می

تر از ایام هارون بود، و کار وي از روزگار  دارتر و منظم کرد دامنه حمایتی که مأمون از هنر، علوم، ادبیات، و فلسفه می

وي کسانی به قسطنطنیه، اسکندریه، انطاکیه، و دیگر شهرها فرستاد تا از مؤلفات علماي . تر شد پدرش نتیجه بخش

در بغداد یک دانشگاه و یک . ونان بیاورند، و مترجمان را مقرري داد تا این کتابها را به زبان عربی برگردانندی

طبیبان، فقیهان، موسیقیدانان، شاعران، ریاضیدانان، و منجمین از . اي بنیاد کرد رصدخانه، و در تدمر نیز رصد خانه

ت، چنانکه یکی از امپراطوران ژاپن در قرن نوزدهم به سرودن ساخ شخصاً هم شعر می. شدند ور می عطایاي او بهره

.سازد شعر سرگرم بود، و هر مسلمان شریفی در عصر ما شعر می
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وي با قدرت خود . ـ و در عین حال خیلی دیر درگذشت) م833هـ ق،  218(سالگی  48مأمون خیلی جوان ـ در 

ر سالهاي آخر این رفتار خود را با آزار اهل سنت لکه دار آزادي عقیده را در قلمرو دولت حمایت کرده بود، ولی د

وي . برادرش، ابواسحاق المعتصم که پس از او به خالفت رسید، حسن نیت او را داشت، اما فاقد نبوغ او بود. ساخت

، گارد به مرور زمان. گارد مخصوصی از چهار هزار سرباز ترك نظیر پاسداران امپراطور در روم به دور خود فراهم کرد

مردم پایتخت شکایت داشتند که سربازان ترك . ترك، چون پاسداران امپراطور، در بغداد همۀ قدرت را به کف آورد

معتصم از بیم آنکه . ماند شوند که بی مجازات می دوانند و مرتکب جرایمی می محابا اسب می معتصم در خیابانها بی

به فاصلۀ پنجاه کیلومتري شمال پایتخت، قصري براي خود ) ن رأيسر م(مبادا مردم بغداد بر وي بشورند در سامرا 

این شهر را مقر خود کردند و در آنجا به خاك ) م892-836(هـ ق  276تا  221از سال  خلفاهشت تن از . به پا کرد

دجله قصرها و مسجدهاي مجلل ساختند؛ دولتمردان دستگاه خالفت رفتند، و در طول سی و دو کیلومتر بر دو طرف 

. نیز براي خود بناهاي عظیم پرتجملی پدید آوردند که دیوارهاي بلند زیبا داشتند و داراي فواره، باغ، و حمام بودند

ج کرد و براي یک مسجد جامع خر) دالر 3.325.000(دینار  700.000متوکل براي آنکه پارسایی خود را نشان دهد 

را بنیاد » تاالر لذت«و » لؤلؤ«اي به نام جعفریه به کار برد و در آنجا قصر  معادل همین مبلغ براي ساختمان شهر تازه

کرد که اطراف آن بستانها و جویبارها بود ـ پولی را که براي این ساختمانها الزم داشت از افزودن مالیات و فروش 

تا لطف یزدان را با آزار کسانی که مخالف اهل سنت بودند به طرف خود جلب کوشید . منصبهاي دولتی به دست آورد

  .پسرش گارد ترك را به قتل پدر تحریک کرد و پس از او به خالفت رسید و المنتصر باهللا لقب یافت. کند

نیروي . دپیش از آنکه خالفت به وسیلۀ نیروهاي خارجی سرنگون شود، عوامل داخلی کار آن را به تباهی کشانیده بو

گروهی از خلفاي ضعیف به تخت . خلفا بر اثر افراط در شرابخواري، شهوترانی، عیاشی، و بیکاري سستی گرفته بود

فزونی ثروت و آمادگی وسایل راحت و . بردند نشستند که از مشکالت حکومت به لذتهاي سستی زاي حرام پناه می

د و نفوذ مخرب آن به مردم نیز رسید و خصایل جنگیشان را از رواج کنیز بازي و لواط در طبقۀ حاکم نیز مؤثر افتا

مسلماً زبونی و آشفتگی، دست نیرومندي را که براي متحد کردن این مخلوط پراکندة والیات و قبایل الزم . میان برد

امی، بربر، از اختالفات نژادي و اقلیمی شورشها پدید آمد، به طوري که عرب، ایرانی، ش. توانست آورد بود پدید نمی

بدتر از همه، در دین اسالم، که سابقاً مایۀ وحدت و . مسیحی، یهودي، و ترك فقط در کار تحقیر همدیگر متفق بودند

غفلت در کار آبیاري نیز در . تر کرد ها زاد، و اختالفات سیاسی و جغرافیایی را سخت اتفاق نظر بود، تفرقه افتاد، فرقه

. کار آبیاري سرچشمۀ حیات دیار خاور نزدیک است و نیز مایۀ فناي آن. اشتضعف و تباهی دولت اثر فراوان د

رسانند محتاج مراقبت و الیروبی هستند، و این کاري است که افراد و خاندانها از انجام  کانالهایی که آب به زمین می

کند، و  عیت روزافزون تکافو نمیآن عاجزند، و اگر دولت نیز از مراقبت آن عاجز ماند یا اهمال کند، منابع غذایی با جم

ناچار باید گروهی از گرسنگی بمیرند تا توازن میان دو عامل اساسی جمعیت و غذا، که در تاریخ جهان نفوذ 

اما فقر مردم، که از قحط و امراض عمومی زاده بود، غالباً دست مأمورین مالیات را کوتاه . برقرار بماند  العاده دارد، فوق

دیدند، که حاصل کارشان خرج حکومت و  داد؛ کشاورز و صنعتگر و بازرگان می تشان را تخفیف نمیکرد و قساو نمی

و کار بدانجا رسید که درآمد دولت به   عالقه به کار و کوشش و اقدام و ابتکار از میان رفت،. شود جالل حکام می

را منظم برسانند تا بر آن تسلط داشته  در آمد کاهش گرفت، و سران دولت نتوانستند مقرري سپاه. مخارج آن نرسید

به عالوه، ترکان در نیروهاي مسلح دولت جاي اعراب را گرفتند، همچنانکه در سپاه روم ژرمنها جاي رومیها را . باشند

از زمان منتصر تا پایان دولت عباسیان، نصب و عزل خلفا و قدرت دولت و احیاناً کشتن خلیفه به دست . گرفته بودند
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اي که در این دربار رخ داد  هاي کثیف و خونین دربار خلفا سبب شد که تغییرات بعدي سلسله دسیسه. ودترکان ب

.ارزش ثبت در تاریخ را نداشته باشد

حکام در مقر خویش . ضعف پایتخت، از لحاظ فعالیت سیاسی و نیروي جنگی، والیتهاي دولت را به تفرقه داد

اینان کوشش داشتند منصب خود . بر آنها تسلطی ناچیز، به اسم، داشت حکومت مستقل داشتند؛ و پایتخت خالفت

به ) اسپانیا(دیار اندلس . را مادام العمر داشته باشند؛ سپس به این اکتفا نکردند و خواستند مقام خود را موروثی کنند

هـ  185به سال  ، تونس)م788(هـ ق  172از خالفت عباسی جدا شده بود، مراکش به سال ) م756(هـ ق  138سال 

نه سال بعد فرمانروایان مصر به شام دست . از بغداد جدایی گرفت) م868(هـ ق  254، و مصر به سال )م801(ق 

مأمون به پاداش سردار الیق خود، . بر قسمت اعظم آن حکومت داشتند) م1076(هـ ق  469انداختند و تا سال 

و خاندان طاهریان بر ایران حکومت نیمه مستقل داشتند طاهر، حکومت خراسان را در خاندان وي موروثی کرد  

) م 944- 929(هـ ق  333و  317مابین سالهاي . تا صفاریان جاي ایشان را گرفتند) م872-820هـ ق،  259- 206(

النهرین و شام حکومت داشتند و اعتبار دولت خویش را فزونی دادند و  خاندان شیعه مذهب حمدانیان بر شمال بین

) م 967- 944هـ ق،  356- 333(سیف الدولۀ حمدانی . لب را به صف مراکز معتبر فرهنگ اسالم آوردندموصل و ح

در  خود شاعر بود، و فارابی فیلسوف و متنبی شاعر بزرگ، که به نزد ادیبان عرب از همۀ شاعران قدیم محبوبتر است،

ر و فرزند بویه یکی از سرکردگان آنجا بودند، حلب در دربار بودند، آل بویه، که از دیار کوهستانی مجاور دریاي خز

بر بغداد استیال یافتند؛ در مدت بیشتر از یکصد ) م945(هـ ق  334اصفهان و شیراز را بگرفتند و آخر کار به سال 

سال خلفا تحت نفوذ ایشان بودند، تا آنجا که امیرالمؤمنین تنها رئیس مسلمانان سنی بود، و امراي آل بویه همۀ کار 

 372- 338(عضدالدوله، قدرتمندترین امیر آل بویه . گرفت، به کف داشتند لت را، که قلمرو آن پیوسته نقصان میدو

وي براي آبادي دیگر . ، پایتخت خود را به شیراز برد که از زیباترین شهرهاي قلمرو اسالم بود) م 983- 949هـ ق، 

الرشید را  اخالفش، بغداد چیزي از رونق دوران هارون کرد، و در عصر او و  شهرهاي مملکت خویش بی دریغ خرج می

.به دست آورد

پسران سامان، که مردي معتبر از پیروان زردشت بود، سلسلۀ سامانی را بنیاد نهادند که ) م874(هـ ق  261به سال 

هر در تاریخ علم گرچه معموال از اهمیت ماوراءالن. بر خراسان و ماوراء النهر حکومت داشت) م999(هـ ق  389تا سال 

گوییم، در زمان این خاندان، بخارا و سمرقند مرکز معتبر علوم و فنون شد و از این جهت با  و فلسفه سخنی نمی

ابن سینا، . زبان فارسی در آنجا اعتبار از سر گرفت و بنیاد ادبیات با شکوه آن استوارتر شد. بغداد همسنگ بود

زیست و کتابخانۀ معتبر ایشان را، که از کتابهاي گوناگون  سامانیان میبزرگترین فیلسوف قرون وسطی، در حمایت 

رازي، بزرگترین طبیب قرون وسطی، کتاب منصوري را، که یک مجموعۀ مفصل طبی . سرشار بود، در دسترس داشت

فتند و به ، ترکان بر بخارا تسلط یا)م990(هـ ق  380از آن پس، به سال . است، به یکی از امیران سامانی هدیه کرد

در این زمان مسلمانان براي جلوگیري از پیشرفت ترکان . خاندان سامانی را منقرض کردند) م999(هـ ق  389سال 

کردند، همچنانکه رومیان مدت سه قرن کوشش داشتند راه هجوم عرب را ببندند؛ بعدها، ترکان  به مغرب پیکار می

ردند، زیرا فشاري که از فزونی جمعیت بر وسایل معیشت وارد ک نیز براي جلوگیري از سیل بنیانکن مغول تالش می

شود که، از فرط اهمیت، دیگر حوادث تاریخ را ناچیز جلوه  دار منجر می شود هر چند یک بار به مهاجرتهاي دامنه می

  .دهد می
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م آزاد شده به گروهی از ترکان ماجراجو که از ترکستان آمده بودند، به سرداري یک غال) م962(هـ ق  351به سال 

سبکتکین، که در آغاز غالم . نام البتکین، بر افغانستان حمله بردند و غزنه را گرفتند و سلسلۀ غزنویان را بنیاد کردند

وي قلمرو ). م 997-976هـ ق،  387- 366(البتکین بود و بعداً داماد و متعاقباً جانشین وي شده بود، به امارت رسید 

 1030- 998هـ ق،  421-389(پس از وي پسرش محمود . سمتی از خراسان توسعه داددولت خود را تا پیشاور و ق

فارس تا رود جیحون تسلط یافت و، پس از هفده جنگ سخت که با انواع قساوت قرین بود،  ایران از خلیج بر همۀ) م

سیر شد و از بیکاري که  چون از غارت. پنجاب را به قلمرو خود آورد و بسیاري از اموال هند را به خزانۀ خویش افزود

نتیجۀ مرخصی سپاه بود به تنگ آمد، قسمتی از مال و مردان خویش را در بناي مسجد بزرگ غزنه به کار برد؛ یکی 

:گوید دربارة این مسجد می] ابونصر محمد عتبی، مؤلف تاریخ یمینی[از مورخان مسلمان 

عات شش هزار غالم در آن به اداي فرایض و سنن اي بود که در مشاهیر اعیاد و جم در پیش این خانه مقصوره

و در جوار این مسجد . بایستادندي و هر یک در مقام معلوم خویش بی مزاحمت دیگري به عبادت مشغول شدي

اي بنا نهاد و آن را به نفایس کتب و غرایب تصانیف ائمه مشحون کرد، مکتوب به خطوط پاکیزه و مقید به  مدرسه

و طلبۀ علم روي بدان نهادند و به تحصیل و ترتیل مشغول شدند، و از اوقاف مدرسه وجوه رواتب . تصحیح علما و فقها

از سراي امارت تا حظیرة مسجد راهی . رسید گشت و مشاهدات و میاومتشان رایج می و مواجب ایشان موظف می

، با سنگینی تمام و طمأنینتی ترتیب دادند که از مطمح ابصار و موقف انظار پوشیده بود و سلطان در اوقات حاجات

  . کامل از بهر اداي فرایض بدین راه به مسجد رفتی

حماسۀ بزرگ (محمود بسیاري از علما و شعرا را به دربار خود جلب کرد که بیرونی و فردوسی، سرایندة شاهنامه 

محمود در این وقت از هر . فردوسی به دلخواه خود شاهنامه را به محمود هدیه نکرد. ، از آن جمله بودند)زبان فارسی

خطاست  .جهت بزرگترین مرد جهان بود، ولی هفت سال پس از مرگ وي مملکتش به دست ترکان سلجوقی افتاد

حقیقت این است که این قوم پیش از حمله به قملرو اسالم انتقال از مرحلۀ . اگر ترکان را قومی وحشی قلمداد کنیم

در قرن ششم . ت مانند قبایل ژرمن که به قلمرو امپراطوري روم هجوم بردندتوحش به تمدن را آغاز کرده بود ـ درس

هاي  میالدي ترکان شمال آسیاي مرکزي، که از سواحل دریاچۀ بایکال به طرف غرب به راه افتاده بودند، دسته

اي  ز آن اسلحهکردند و ا از کوههاي مجاور، آهن استخراج می. منظمی شدند که هر کدام پیشوایی به نام خان داشتند

بنابراین مقررات، نه فقط در مقابل خیانت و قتل مجازات اعدام را . ساختند که چون مقرراتشان سخت و محکم بود می

هـ ق  391به سال . موالیدشان از کشتگان جنگ بیشتر بود. کردند، بلکه کیفر زنا و بزدلی نیز اعدام بود اجرا می

نام رئیسشان سلجوق، سلجوقیان خوانده شدند بر ماوراءالنهر و ترکستان  یک دسته از این ترکان که، به) م1000(

تواند این نیروي رقیب را متوقف کند و یکی از پسران سلجوق را گرفت و  محمود غزنوي پنداشت می. استیال یافتند

که هیجانشان ولی سلجوقیان از اینکار دلسرد نگردیدند، بل). م1029هـ ق،  485(در هندوستان به زندان انداخت 

آنگاه براي هموار . فزونی گرفت و به سرداري طغرل، رئیس ماهر و سرسخت خود، بیشتر والیات ایران را گشودند

کردن راه پیشرفتهاي آینده، کوشش آغاز کردند و هیئتی به بغداد پیش خلیفه القائم به امراهللا فرستادند و مسلمانی 

ت که این جنگاوران شجاع او را از استبداد آل بویه رهایی دهند، الجرم خلیفه امید داش. خویش را به او خبر دادند

به ) م1055(هـ ق  447طغرل دعوت خلیفه را پذیرفت و به سال . کس پیش طغرل فرستاد و از او یاري خواست

ر غرب آسیاي خاندانهاي کوچک د. قائم خلیفه برادرزادة طغرل را به زنی گرفت. بغداد رفت و آل بویه را از آنجا براند

فرمانروایان سلجوقی . مسلمان یکی پس از دیگري در مقابل سلجوقیان تسلیم شدند و تسلط بغداد را گردن نهادند

اي پدید آوردند  عنوان سلطان گرفتند؛ براي خلیفه تنها ریاست دینی به جا ماند، ولی در دستگاه حکومت فعالیت تازه
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سلجوقیان، به خالف مغوالن که دو قرن . مان پاك و درست نیروي تازه دادندکه از آن پیش نبود و اسالم را نیز از ای

بعد آمدند، مناطق مفتوح خویش را ویران نکردند، بلکه خیلی زود با معنویات فرهنگی که به قلمرو آن آمده بودند خو 

یرویی در آن دمیدند که اي به وجود آوردند؛ و ن گرفتند؛ از قسمتهاي پراکندة دولت محتضر اسالم، امپراطوري تازه

ایم، مقاومت کند و  توانست در آن کشاکش طوالنی میان مسیحیت و اسالم، که آن را جنگهاي صلیبی عنوان داده

.پیروز گردد

IV  - م1060- 325: ارمنستان  

  ق  هـ 452 –هـ ق 287

اي دراز دستخوش طمع این سرزمین قضازده قرنه .میالدي دامنۀ فتوح سلجوقیان به ارمنستان رسید 1060به سال 

امپراطوریهاي بزرگی بود که بر آن چنگ انداخته بودند، زیرا کوهستانهاي ارمنستان مانع از این بود که اقوام آن را در 

النهرین را به دریاي سیاه پیوند  هاي آن راههاي مناسبی بود که بین راه دفاع خویش متحد شوند، و در عین حال دره

براي تسلط بر این راهها و استفاده از آن در بازرگانی و جنگ با هم جنگیدند؛ سپاه ده هزار یونان و ایران . داد می

نفري گزنوفون از آنجا گذشت؛ ایران و روم، ایران و روم شرقی، اسالم و روم شرقی، و روسیه و انگلستان بر سر آن 

یجۀ فعالیت بازرگانی و کشاورزي و فرهنگ ولی ارمنستان، علی رغم فشار و حتی تسلط بیگانه، در نت. پیکارها داشتند

ارمنستان نخستین سرزمینی بود که . عمال مستقل ماند. مستقلی که دین و ادبیات و هنر خاص وي زادة آن بود

اي که دربارة طبیعت مسیح رخ داد، به طرفداري از مذهب  در مجادله). م303(مسیحیت را دین رسمی کشور کرد 

اسقفان . زبونیهاي جسم انسانی بر پیکر مسیح نیز رواست، نپذیرفت  قضیه را که همۀوحدت طبیعت برخاست و این 

میالدي از کلیساي یونان و روم جدا شدند و کلیساي مستقلی پدید آوردند که رئیس مخصوص  491ارمنی به سال 

اسقف مسروپ الفباي در این وقت . شد تا اوایل قرن پنجم میالدي ادبیات ارمنی به زبان یونانی نوشته می. داشت

را به آن زبان ترجمه کرد؛ از آن پس، ارمنستان داراي » انجیل«و » تورات«مخصوص زبان ارمنی را به وجود آورد و 

  .ادبیات وسیعی شد که قسمت اعظم آن ادبیات دینی و تاریخی بود

. دمختار و پیرو دین مسیح بوداما در همۀ این مدت خو. میالدي اسماً تابع خلفا بود 1064تا  642ارمنستان از سال 

داشت و آنی را پایتخت » امیراالمرا«اي بنیاد کردند که رئیس آن لقب  در قرن نهم میالدي خاندان باگراتید سلسله

-952(آشوت سوم . خود کرد؛ ارمنستان در عصر این سلسله تا چند قرن از پیشرفت و آرامش نسبی برخوردار بود

هاي بسیار بنیاد کرد و، بنابر روایات، هرگز  یساها و بیمارستانها و دیرها و نوانخانهامیري محبوب بود که کل) م977

ها  مدرسه: رفاه کشور به کمال رسید) 1020-990(در زمان پسرش گاگیک . نشست بدون حضور فقرا بر سفره نمی

اظ ادبیات و علوم دینی و بسیار شد؛ در نتیجۀ رواج تجارت، شهرها ثروتمند شدند؛ هنر رونق یافت؛ و قارص، از لح

که شیوة معماري ) م980حدود سال (آنی قصرهاي مجلل و یک کلیساي بزرگ داشت . فلسفه، همسنگ آنی شد

ها و طاقهاي قوسی و ضربی و دیگر اختصاصات  اي از ستونها و قائمه ایران و روم در آنها به کار رفته بود و مجموعه

میالدي گنبد سانتاسوفیا در قسطنطنیه از زلزله  989وقتی به سال . ه یافتمعماري بود که بعداً به شیوة گوتیک را

اي بسیار مشکل و مهم  ویران شد، امپراطور روم شرقی معمار کلیساي آنی را مأمور تجدیدبناي آن کرد و این وظیفه

. بود
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  یادداشتها

 بن سبا راست باشد یا بر ساختۀ اما داستان عبداهللا. منظور از یهودي مسلمان شده همان عبداهللا بن سباست – 1

رفتار . داستان پردازان، خود وي چنان شخصیتی نبوده است که بتواند چنین هیجانی را در قلمرو اسالمی پدید آورد

کردند و ناچار بر  آنان تحمل دگرگونی سنت را نمی. رویۀ عثمان و عامالن او مسلمانان دیندار را آزرده ساخت بی

سرایان سالها پس از این حادثه از عبداهللا بن سبا قهرمانی ساختند و پرداختند و او را موجب  قصه. عثمان شوریدند

  .این شورشها شناساندند

جریربن عبداهللا را نزد او به ) ع(گفت، چرا هنگامی که علی  اگر راست می. معاویه ابداً چنین مقصودي نداشت – 2

می بر سر نیزه باال بردند که معاویه شکست خود را مسلم دید و شام فرستاد چنین تقاضایی نکرد؟ قرآنها را هنگا

  .عمرو پسر عاص آن نیرنگ را به کار برد و از شکست و فرار او مانع شد. آهنگ فرار کرد

  

  

  فصل یازدهم

  اوضاع کشورهاي اسالمی

  )م1058- 628(هـ ق  7-656

  

I – اقتصاد  

ن، یا از منابع طبیعی زمین که عالقه و کار و نظم انسانی آن را زمین و انسا: آید تمدن از دو عامل اساسی به وجود می

ها و ادبیات و وسایل تجمل و  پشت سر جالل شاهان و قصرها و معابد و مدرسه. کند به چیزهاي سودمند مبدل می

ت آورد؛ هیزم شکن درخ شکارچی از جنگل شکار می: هنر، انسان به عنوان یکی از عوامل اساسی تمدن نمودار است

کند، باغ  کارد، درو می زند، می کند، خیش می کند؛ کشاورز زمین را آماده می چراند و تربیت می برد؛ چوپان گله می می

پرورد؛ زن به صنایع گوناگون دستی و کارهاي خانه  کند، و زنبور و حیوان اهلی و طیور می و تاکستان را مراقبت می

سازد؛  سازد؛ نجار عرابه و کشتی می کند؛ بنا منزل می را سوراخ می پردازد؛ کارگر به جستجوي فلزات دل زمین می

گرد یا دکاندار یا تاجر، میان سازنده و مصرف کننده واسطه  کند؛ فروشنده و دوره صنعتگر کاال و ابزار آماده می

ولیه و عقول را براي کند؛ و قوة اجرایی عضالت و مواد ا گذار با اندوختۀ خود از صناعت پشتیبانی می شوند؛ سرمایه می

اند و تمدن لرزان دنیا بر  اینها کارورزان صبورند که در عین خونسردي آشفته.گیرد ایجاد لوازم و تولید کاال به کار می

  .پشتهاي خمیدة آنها سوار است



١٨٩٧

؛ از عسل پروردند فیل، و سگ می  مردان، چهارپا، اسب، شتر، بز،: همۀ این گروهها در قلمرو اسالم مشغول کار بودند

کردند؛ و صدها جور حبوبات، سبزیجات، میوه، جوزهاي مختلف، و گل عمل  زنبور و شیر شتر و بز و گاو استفاده می

اندکی پیش از قرن دهم میالدي درخت پرتقال از هند به عربستان برده شد؛ توسط اعراب به شام، آسیاي . می آوردند

همچنین اعراب . و سپس از این کشورها به جنوب اروپا راه یافتصغیر، فلسطین، مصر، و اسپانیا معرفی گردید، 

زراعت نیشکر و صنعت تصفیۀ شکر را از هند گرفتند و در همۀ نواحی خاور نزدیک رواج دادند، و صلیبیون از آنجا 

این گونه . اروپا به کشت پنبه دست زدنداعراب نخستین کسانی هستند که در . گرفتند و به دیار خویش بردند

خلفا در این زمینه از رسم معمول . آوردند محصوالت را به برکت آبیاري منظم از زمینهاي خشک بیابانی به دست می

کردند، بلکه دولت کانالهاي اصلی آبیاري را  باید کارهاي اقتصادي را به فعالیتهاي آزاد واگذاشت پیروي نمی که می

به نزدیک . رسانید نهرین و آب دجله را به زمینهاي ایران میال کرد و آب فرات را به زمین بین مراقبت و پاك می

خلفاي نخستین عباسی کارهاي مربوط به زهکشی باتالقها و احیاي . بغداد، میان دجله و فرات کانال بزرگی حفر شد

و  در قرن دهم میالدي و در عصر سامانیان، قلمرو میان بخارا. کردند دهات ویرانه و مزارع متروك را تشویق می

.سمرقند یکی از چهار بهشت جهان بود، و سه دیگر جنوب ایران و جنوب عراق و اطراف دمشق بود

. شد نقره، آهن، سرب، جیوه، آنتیموان، گوگرد، پنبۀ کوهی، مرمر، و سنگهاي قیمتی از دل زمین استخراج می  طال،

ضمن اوراق . بردند ر بعضی موارد به کار میاعراب نفت و قیر را د. آوردند غواصان از خلیج فارس مروارید بیرون می

. اي به دست آمد که قیمت نفت و نی براي سوزانیدن پیکر جعفر برمکی در آن ثبت شده بود الرشید ورقه هارون

. هاي منظم بدان اشتغال داشتند ها و دکانها به دسته گذرانید و مردم در خانه صناعت مرحلۀ کاردستی را می

جود داشت، و در عرصۀ تکنولوژي، به استثناي آسیاهاي بادي، پیشرفت محسوس دیگري هاي معدودي و کارخانه

مسعودي، مورخ قرن دهم میالدي، در ایران و خاور نزدیک آسیاي بادي دیده است، در صورتی که . شد دیده نمی

ه دشمنان صلیبی پیش از قرن دوازدهم در اروپا نشانی از آن نبود؛ شاید این هدیۀ دیگري است که شرق اسالمی ب

الرشید به  شاهد گفتار آن ساعت آبی هدیۀ هارون. مسلمین از مهارت مکانیکی بهرة کافی داشتند. خود داده است

داد که هر ساعت دري را  شارلمانی از چرم و برنج منقش ساخته شده بود، و وقت را به وسیلۀ سواران فلزیی نشان می

تولید کاال بکندي انجام . بستند رفتند و در را می افتاد، آنگاه می ه ظرفی میمی گشودند و از آنجا تعداد معینی کره ب

ساخت نشان دهد، و صنعت را به مرحلۀ  توانست مهارت خود را در ابزار و کاالیی که می گرفت، ولی صنعتگر می می

پارچۀ ظریف . منسوجات ایرانی، شامی، و مصري از لحاظ تکامل تکنیک و ساخت شهرت داشتند. هنر باال ببرد

شمشیر دمشقی که از . ، و پارچۀ پشمی عدن معروف بود)دمسک(، پارچۀ کتانی دمشق )موصلین(اي موصل  پنبه

شد، آیینۀ صیدا و صور که به پاکی و ظرافت مانند نداشت، شیشه و سفال بغداد، سفال و  فوالد آبدیده ساخته می

بازرگانی و صنعت آسیاي . لی ایران شهرت جهانگیر داشتسوزن و شانۀ ري، روغن زیتون و صابون رقه، عطر و قا

  . غربی در دولت اسالمی رونقی گرفته بود که اروپاي غربی زودتر از قرن شانزدهم بدان دست نیافت

اسب، استر، و انسان بود؛ ولی اسب به طور کلی ارجمندتر از آن بود که   مهمترین وسایل حمل و نقل خشکی، شتر،

مگویید اسب من، بگویید پسر من که از باد و چشم زدن «: یکی از اعراب گفته است. کار رودبراي حمل بار به 

کشتی «از این رو، شتر» .رود، و پایش چنان سبک است که تواند بر سینۀ محبوب برقصد و او را آزار نکند سریعتر می

شتر داشتند، دیار اسالم  4700ه احیاناً هایی ک و قافله  کرد، بود و بیشتر کاالهاي تجارتی مسلمین را حمل می» صحرا

راههاي عمده از بغداد به ري، نیشابور، مرو، بخارا، سمرقند، تا کاشغر و حدود چنین کشیده شده بود، . نوردیدند را می

همه جا . رسید یا از بصره تا شیراز، یا از کوفه تا مدینه و مکه و عدن، یا از موصل و دمشق تا سواحل شام می
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بازرگانی داخلی . ها ساخته بودند، و آب انبارها بود که مسافر و دواب آب بیاشامند ا و کاروانسراها و مهماخانهمنزلگاهه

الرشید در اندیشه بود که براي اتصال مدیترانه به دریاي سرخ  هارون. شد توسعه داشت و بر رودها و کانالها حمل می

خالد برمکی، به علل نامعلوم که محتمال مشکالت مالی بوده  اي حفر کند؛ اما یحیی بن در محل کانال سوئز ترعه

متر است، با قایقها سه پل روي آن ساخته  230در نزدیک بغداد، که عرض دجله . است، او را از این کار باز داشت

.بودند

قلمرو  آسیاي غربی، که پیش از آن میان چهار دولت تقسیم شده بود،. در این راهها تجارت معتبري جریان داشت

یک دولت شد، و این وضع امتیازات مهم اقتصادي داشت که در نتیجۀ آن در داخل این حوزه مقررات گمرکی و 

به عالوه، اعراب چون اشراف . موانع تجارتی از میان رفته بود، و وحدت دین و زبان نیز حمل کاال را آسان کرده بود

نیز در کار انتقال کاال با سود ناچیز از تولید کننده به مصرف کننده کردند، و آنها  اروپا تاجران را تحقیر و تمسخر نمی

. با مسیحیان و یهودیان و ایرانیان همدست شدند، و حمل و نقل و معامله و داد و ستد در شهرها فراوان شد

وي معامله کردند یا به گفتگ زدند؛ دکاندارها کاالهاي خود را عرضه می ها جار می گرد جلو پنجره فروشندگان دوره

ها، چین و هند را به ایران و  قافله. سراها و بازارها پر از کاال و بازرگان و فروشنده و خریدار و شاعر بود. سرگرم بودند

. رفتند بازرگانان دریانورد از بنادر بغداد و بصره و عدن و قاهره و اسکندریه به دریاها می. کردند شام و مصر مربوط می

بی، بازرگانی اسالم بر مدیترانه تسلط داشت و از یک سوي دریا، یعنی از شام و مصر، به یک تا دوران جنگهاي صلی

. گذشت رسید و در راه از یونان و ایتالیا و سرزمین گل می سوي دیگر، یعنی تونس و سیسیل و مراکش و اسپانیا، می

. مغولستان تجارت خود را گسترش دادنداعراب از اتیوپی دریاي سرخ را تحت سلطۀ خود گرفتند؛ و از دریاي خزر تا 

همچنین فعالیت بازرگانی مسلمین تا رود ولگا و حاجی طرخان و نووگورود بسط یافت و فنالند، اسکاندیناوي، و 

وقتی . از این فعالیت بازرگانی هزاران سکۀ اسالمی برجاي مانده است. آلمان را از زیر سلطۀ خود درآورده بود

ید بندر بصره آمدند، اعراب متقابال کشتیهاي خود را از خلیج فارس تا هند و سیالن کشتیهاي چینی به بازد

در قرن هشتم میالدي . پیش رفتند) کانتون(فرستادند، که از تنگۀ سیالن گذشتند و در امتداد سواحل چین تا خانفو 

رگانی، که نیروي زندگی را در این فعالیت باز. یک مهاجرنشین تجارتی اسالمی و یهودي در این بندر استقرار یافت

همۀ اطراف کشور برانگیخته بود، در قرن دهم، یعنی موقعی که اروپا به نهایت سقوط و فالکت افتاده بود، به اوج 

، »تعرفه«هایی چون  واژه. رسید و وقتی رو به انحطاط نهاد، آثار آن بوضوح در بسیاري از زبانهاي اروپا به جا ماند

.از طریق مسلمین به فرهنگ اروپایی راه یافتند» بازار«، و »کاروان«، »مخزن«، »ترافیک«

. کرد صناعت و بازرگانی آزاد بود و دولت، به وسیلۀ ایجاد پولی که نسبتاً قیمت ثابت داشت، به رواج آن کمک می

 76وي به سال . رسیدتا آنکه عبدالملک بن مروان به خالفت . بردند خلفا در آغاز پول روم شرقی و ایران را به کار می

از براتی گزارش ) م975هـ ق،  365حدود سال (ابن حوقل . دینار طال و درهم نقرة عربی را سکه زد) م695(هـ ق 

به معنی حوالۀ  Checkانگلیسی   کلمۀ. دینار عهدة تاجري در مراکش صادر شده بود 42000دهد که به مبلغ  می

مالداران . به معنی ورقۀ مالی و برات تجارتی گرفته شده است مخصوص بانک در حساب جاري از کلمۀ صک عربی

با آنکه ربا در اسالم حرام بود، کسانی که به کارهاي . سرمایۀ خود را در سفرهاي خشکی و دریا به کار انداخته بودند

از سرمایه و خطري که مالی اشتغال داشتند، مانند اروپاییان دوران بعد، راه حلی یافتند تا بتوانند، در مقابل استفاده 

قانون، احتکار را حرام کرده بود، ولی احتکار . شد، قسمتی از سود را به صاحب اصلی سرمایه بپردازند متوجه آن می

یکصد سال از مرگ عمر بن خطاب نگذشته بود که طبقۀ اشراف عرب ثروتهاي گزاف . علی رغم قانون رواج داشت

گویند یحیی بن خالد برمکی . کرد اقامت گرفتند ده درآن کار میاندوختند و در امالك وسیعی که صدها بر
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براي یک جعبۀ مخصوص جواهر که از سنگهاي گرانقدر ساخته شده بود ) دالر 560‘000(درهم  7‘000‘000

اند باور کنیم، مکتفی  اگر ارقامی را که مورخان مسلم نقل کرده. پرداخت، ولی صاحب جعبه به این قیمت نفروخت می

وقتی هارون . جواهر و عطر به جا گذاشت) دالر 94.000.000(دینار  20.000.000ه وقتی درگذشت معادل خلیف

مادر بزرگ عروس یک کیسه مروارید بر سر داماد ریخت و پدر  1کرد،  الرشید بوران را براي پسر خون مأمون عقد می

بود که به موجب آن، دارندة ورقه مالک برده یا اي  در میان هر پاره مشگ ورقه. هاي مشگ بر مدعوین پراکند وي پاره

دینار از دارایی ابن جساس را مصادره کرد، این  16.000.000وقتی مقتدر . شد اسب یا مزرعه یا هدیۀ دیگري می

ثروت بعضی از بازرگانان که با نواحی دور و ماوراي دریاها ارتباط داشتند . زرگر معروف باز هم ثروت فراوانی داشت

دینار  30.000تا  10.000هایی داشتند که ارزش آنها بین  صدها بازرگان خانه. دینار نبود 4.000.000ز کمتر ا

  . بود) دالر 142.000(

شاید شمار بردگان در قلمرو اسالم بیش از قلمرو مسیحیان بود که . مقام بردگان در طبقۀ پایین سازمان اقتصادي بود

موسی بن . بردة خواجه بودند 11000ا بر روایات، در قصر مقتدر خلیفه بن. در آن سرفداري جاي بزرگی را داشت

قتیبه در سغد . دوشیزه اسیر گرفت که همه را در بازار فروخت 30.000و در اسپانیا  300.000نصیر در افریقا 

. ه هست بپذیریمآمیز است و نباید آنها را چنانک البته این ارقام، به عادت مورخان عرب، مبالغه. اسیر گرفت 100.000

اسالم براي محدود کردن بردگی و اصالح حال بردگان کوشش داشت؛ بردگی را به افراد غیر مسلمی که در جنگ 

شد به بردگی گرفت، چنانکه  مسلمان را نمی. شدند یا فرزندانی که از بردگان بوجود می آمدند منحصر کرد اسیر می

معموال برده را به غارت . فروشی رواج داشت این وجود، بردهدر دین مسیح برده گرفتن مسیحی روا نبود؛ با 

هاي سیاه را از افریقاي خاوري و مرکزي، ترکها را از چین و ترکستان، و سفیدها را از روسیه و ایتالیا  گرفتند؛ برده می

کرد تا  ولی معموال با او خوشرفتاري می داشت،مالک مسلمان حق حیات و مرگ بردة خود را . آوردند و اسپانیا می

جایی که وضع برده بدتر از کارگر کارخانۀ اروپایی در قرن نوزدهم نبود؛ بلکه محتمال وضع وي از این گونه کارگران 

شهرها که غالب کارهاي پست مزارع و کارهاي دستی . بهتر بود، چون در زندگی خویش ایمنی بیشتري داشت

کردند؛ مردانشان خواجگان، و  ها به عنوان خدمه کار می محتاج مهارت نبود به عهدة بردگان بود، مثال در خانه

اگر کنیزي از مالک خود . خوانها وبازیگران از کنیزان بودند غالب رقاصگان و آوازه. زنانشان کنیزان حرمسرا بودند

بردگان حق ازدواج داشتند؛ . شد، فرزندشان از لحظۀ تولد آزاد بود دار می آورد یا زن آزاد از غالم خود بچه فرزند می

کثرت غالم و کنیززادگانی که در زندگی معنوي و . یافتند فرزندانشان اگر هوش کافی داشتند، فرصت تعلیم می

د حیرت انگیز ان سیاسی جهان اسالم اعتباري یافته، یا چون محمود غزنوي و ممالیک مصر به سلطنت و امارت رسیده

.است

استثمار کارگران در آسیاي اسالمی از لحاظ قساوت به پایۀ ممالک بت پرست و مسیحی و مصر اسالمی ـ که در آنجا 

اي که تنش را بپوشاند و کوخی که در آن بخزد و غذایی که رمقش را  کرد و جز کهنه پاره کشاورز تمام روز تالش می

بسیاري از . گدایان در کشورهاي اسالمی فراوان بودند و هنوز هم هستند. یدرس آورد ـ نمی حفظ کند به دست نمی

آنها فریبکار و مدعی فقرند، ولی مهارتی که آسیایی فقیر در شانه خالی کردن از کار جدي داشت او را در مقابل فقر 

دقات فراوان و گوناگون ص. توان یافت که مانند او بتواند به قبول بطالت تن دهد کمتر کسی را می. کرد حمایت می

مع ذلک، . توانست در بهترین بناي شهر یعنی مسجد مقیم شود شد، می شخص فقیر اگر از همه جا نومید می. بود

جنگ جاودانی طبقات هرگز از میان نرفت و شعلۀ آن گاه و بیگاه در قلمرو اسالم به صورت شورشهاي سخت زبانه 

گرفت، زیرا  گاهی این شورشها رنگ دین می). م838، و 808، 796، 778هـ ق؛  223، و 193، 180، 150(کشید  می
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هایی از شورشیان مانند خرم دینان و مؤیدیه پیرو اصول کمونیستی  دسته. در قلمرو اسالم، دین و دولت یکی بود

ردي به نام م) م772(هـ ق  156به سال . مزدك بودند، بعضی از آنها عنوان سرخ علمان یا محمره بر خود نهاده بودند

هاشم مقنع در خراسان قیام کرد و گفت که خدا در پیکر وي حلول کرده و او را برانگیخته است تا آیین اشتراکی 

وي پیروان فراوانی یافت، بارها سپاهی را که براي دستگیري وي رفته بود شکست داد، و . مزدك را تجدید کند

بابک خرم ). م786هـ ق،  170(م او را گرفتند و اعدام کردند چهارده سال بر شمال ایران تسلط داشت؛ ولی سرانجا

قیام کرد و گروهی را به دور خود فراهم آورد که سرخ علمان یا محمره نامیده ) م838(هـ ق  223دین نیز به سال 

هنگام ، تا )به گفتۀ طبري(بر آذربایجان استیال یافت و بیست و دو سال بود و چند سپاه را شکست داد و . شوند می

معتصم خلیفه به جالد بابک فرمان داد تا دست و پاي او را ببرد؛ سپس . سپاهی و اسیر بکشت 255.500دستگیري، 

در جلو قصر خالفت پیکرش را بسوختند و سرش را به خراسان بردند و در شهرها بگردانیدند تا همگان ببینند و 

.شوند و نه مساوي بدانند که مردم نه آزاد زاده می

وي مدعی بود که . ترین جنگ بردگان در تاریخ شرق، جنگی بود که آتش آن را مردي عرب به نام علی دامن زدمهم

آوري شوره در نزدیکی بصره کار  تفصیل قضیه اینکه عدة زیادي زنگیان در جمع. است] ع[طالب  از نسل علی بن ابی

کرد و  آورد و به شورش تحریکشان می یادشان میشد به  کردند، و این شخص رفتار نامناسبی را که با آنها می می

آنها نیز دعوت علی را . شوند و خودشان برده خواهند شد یابند و ثروتمند می داد که از بردگی نجات می می   وعده

هاي  پذیرفتند، توشه و لوازم به چنگ آوردند، سپاهیانی را که به جنگشان فرستاده شدند شکست دادند، و دهکده

وجود آوردند که در آنجا براي سران خود قصرها، براي زندانیان زندانها، و براي نمازگزاران مسجدها  مستقلی به

کارفرمایان به علی پیشنهاد کردند که اگر شورشیان را قانع کند که به کار خود ). م869هـ ق،  255(ساخته بودند 

شهرهاي اطراف خواستند به . داخت، و او نپذیرفتبازگردند، در مقابل هر شورشی بازگشته پنج دینار به او خواهد پر

وسیلۀ منع آذوقه شورشیان را به اطاعت وادارند، ولی وقتی آذوقۀ آنها تمام شد، به شهر ابله هجوم بردند، همۀ 

علی از این پیروزي دل ). م870هـ ق،  257(بردگان را آزاد کردند و با خود بردند، و شهر را غارت کردند و آتش زدند 

ت و بر بسیاري از شهرهاي دیگر حمله برد؛ به چند شهر استیال یافت جنوب ایران و عراق را زیر تسلط آورد و به گرف

مهلبی، سردار ) م 871(هـ ق  258به سال . تجارت خلل یافت و آذوقه در پایتخت کمیاب شد. دروازه بغداد رسید

تن از مردم آنجا را بکشت؛ سربازان زنگی هزاران  300.000زنگیان، بصره را گشود و، اگر گفتۀ مورخان را باور کنیم، 

مدت ده سال . زن را سربریدند و هزاران کودك سفید را، که بعضی از آنها نسب هاشمی داشتند، به اسیري گرفتند

عاقبت وعده دادند کسانی که از . طغیان ادامه داشت و چندین بار سپاه براي سرکوب کردن شورشیان فرستاده شد

آنگاه . شود؛ بسیار کسان از علی بریدند و به سپاه دولت پیوستند کناره بگیرند مال و بخشش نصیبشان میشورش 

، که مشعلهاي »آتش یونانی«دولتیان بقیه را به محاصره گرفتند و حلقۀ محاصره را تنگ کردند و سرب گداخته و 

اندهی موفق برادر خلیفه، شهر شورشیان را گرفت به فرم سرانجام سپاه دولت، . نفت سوزان بود، به سوي آنها ریختند

موفق و سردارانش از مرحمت خداوند . و مقاومتشان را در هم شکست؛ علی را کشتند و سر او را پیش موفق بردند

شورش، پانزده سال دوام داشت، که در اثناي آن اقتصاد و سیاست ). م883هـ ق،  270(سجدة شکر به جاي آوردند 

خطر افتاده بود؛ احمد بن طولون، حاکم مصر، آشفتگی کارها را غنیمت شمرد و ثروتمندترین والیات اسالم شرقی به 

  .خالفت را مستقل اعالم کرد
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II    - ایمان  

وقتی معده از غذا انباشته شد و . پس از مال و زن، عالقه به رستگاري اخروي در آرزوهاي انسانی مقامی معتبر دارد

با وجود تعدد زوجات، . آورد که به سوي خدا توجه کند انسان فرصت کافی به دست میغریزة جنسی سیري گرفت، 

مسلمین وقت کافی براي اندیشیدن به پرورگار خویش داشتند و مبادي اخالقی و شریعت و حکومتشان را بر اساس 

  .کردند دین استوار می

االاهللا و محمد رسول اهللا است، و در مرحلۀ دوم  هاساس اسالم شهادت الال. تر است اسالم از همۀ دینها روشنتر و ساده

بنابراین، مسلمان اصیل آیین به بهشت و جهنم، فرشتگان و شیاطین، معاد و قضا و . ایمان به قرآن و مندرجات آن

 نماز،: آید که عبارتند از ، فروع دین می2)توحید، نبوت، و معاد(بعد از اصول دین . قدر، و روز حساب نیز معتقد است

فرد مسلمان به رسالت پیامبرانی که پیش از محمد . روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر

بعضی مسلمانان عقیده ). 47یونس، (» هر امتی را پیغمبري بوده«. اند و وحی بدیشان آمده اعتقاد دارد بوده] ص[

فقط ابراهیم و موسی و عیسی ] ص[ولی ظاهراً به نظر محمد  است،نفر بوده  224‘000دارند که تعداد این پیامبران 

ندرجات آن بنابراین، مسلمان باید به تورات و انجیل معتقد باشد و بداند که همۀ م .اند راندهکلمات خدا را بر زبان 

وحی خداست و اختالف آن با متن قرآن نتیجۀ تحریف عمدي یا غیر عمدیی است که در آن کتابها رخ داده است؛ و 

. ختم پیامبران و رسوالن] ص[هم مسلمان باید معتقد باشد که قرآن ناسخ کتابهاي آسمانی سلف است، و محمد

ولی حرمت وي به عنوان پیامبر همان حرمت مسیح  بشر و مخلوق خداست،] ص[مسلمانان عقیده دارند که محمد 

بود،  یکی از صلحاي قدیم اسالم در این باب گفته است که اگر به روزگار پیامبر زنده می. در نزد مسیحیان است

  . برد رفت او را به دوش خویش می گذاشت قدم وي به زمین برسد و هر کجا می نمی

کنند، بلکه حدیث و سنت پیامبر را نیز، که در طول قرون به  اطاعت می مسلمانان پارسا نه تنها از مندرجات قرآن

کنند؛ زیرا، به مرور زمان، در مورد عقاید و عبادات و اخالق و قانون با مسائلی رو  وسیلۀ علما محفوظ مانده، عمل می

  .به رو شدند که جواب صریح آن در قرآن نبود

بدین . ي آنها از بسیاري از مردم نهان بود و به توضیح احتیاج داشتهاي متشابه هست که معنا همچنین در قرآن آیه

اند؛ از این رو،  جهت، بسیار سودمند بود که مسلمانان بدانند پیامبر و اصحاب وي در این قبیل موارد چه کرده و گفته

در شهرهاي مختلف  شد؛ میالبته در قرن اول هـ ق از نوشتن خودداري . بعضی مسلمانان به جمع احادیث پرداختند

بسیار عادي بود . گرفتند مدارس حدیث پدید آمد، که در آنجا درسهاي عمومی دربارة حدیث و سنت پیامبر فرا می

بدین گونه، . کند واسطه از راوي آن بشنود از اسپانیا به ایران سفر که یکی از مسلمانان براي آنکه حدیثی را بی

اي از سنتهاي شفاهی در اطراف قرآن پدید آمد، درست بدان گونه که مشنا و گمارا در کنار تورات پدید  مجموعه

میالدي فراهم آورد، بخاري نیز به سال  189همان طور که یهوداي هنسی متون نامکتوب یهود را به سال . آمدند

 600‘000وي سالها در اقطار اسالم از مصر تا ترکستان سفر کرد؛ . احادیث را جمع آوري کرد) م870(هـ ق  256

حدیث از آن جمله انتخاب کرد و در کتاب صحیح خود آورد و  7‘275حدیث فراهم آورد؛ و، پس از نقد و تحقیق، 

.سلسلۀ اسناد آنها را به یکی از اصحاب یا شخص پیامبر رسانید
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هرگز نگفته بود که معجزه آورده ] ص[محمد . دهند انی توضیح میبسیاري از احادیث پیامبر دربارة عقاید مسلم

ولی دربارة اعمال خارق عادت وي حدیثها هست که چگونه گروه بسیاري از مردم را با غذایی که براي یک نفر  3است،

یگر از ادامۀ باران نیز کافی نبود سیر کرد؛ شیاطین را از تن کسان بیرون راند؛ و به وسیلۀ نمازي باران آورد و با نماز د

جلوگیري کرد؛ پستان گوسفند بی شیري را لمس کرد، و شیر از آن جاري شد؛ و بیماران با لمس کردن لباس یا 

. کنند نیکوکاري و محبت نسبت به دشمن را ترغیب می] نبوي[بعضی احادیث . موي چیده شدة او شفا یافتند

رعه و مهمانان عروسی و عملۀ تاکستان ادبیات مسیحی را به دهند که قصۀ کارگران مز حدیثی به پیامبر نسبت می

با وجود آنکه نه زن داشت، نمونۀ کامل فضایلی است که دین مسیح ] ص[از دیدة راویان حدیث، محمد . آورد یاد می

بر اند که تبلیغات اموي یا عباسی بسیاري از احادیث مجعول را به پیام بعضی نقادان مسلمان گفته. کند سفارش می

در کوفه اعدام شد، اعتراف کرده بود که شخصاً ) م772(هـ ق  155که به سال  ابن ابی العوجاء،. نسبت داده است

پذیرفتند و بعضیشان داستانهاي نابابی  گروهی از مردم شکاك بیشتر احادیث را نمی. حدیث جعل کرده است 4,000

ی که در یکی از صحاح آمده نشانۀ یک مسلمان مع ذلک، تصدیق احادیث. زدند به صورت حدیث صحیح قالب می

  .اند اند سنی عنوان یافته سنی است، و کسانی که به صحاح متداول عالقه نشان داده

اسالم شهادت ال اله اال اهللا و «: و او جواب داد» حقیقت اسالم چیست؟«: حدیثی هست که جبرائیل از پیامبر پرسید

بنابراین » .ن، روزة رمضان، و حج خانۀ خداست براي کسی که مستطیع باشدمحمد رسول اهللا، نماز کردن، زکات داد

است که بر هر مسلمانی مقرر است و با شهادت الوهیت و نبوت » چهار عمل واجب«نماز و زکات و روزه و حج 

.روند به شمار می» ارکان پنجگانۀ اسالم«

اسالم نیز چون . رد، نظافت، بحق از لوازم ایمان استپیش از نماز وضو باید گرفت و چون در روز پنج نماز باید گزا

دین یهود به صحت تن و استواري اخالق توجه بسیار دارد؛ به نظر این هر دو دین، انسان هیچ قضیۀ معقولی را بی 

 فرمود که خدا داشت و می پیامبر مسلمانان را از اهمال در کار وضو بر حذر می. هدایت عالم غیب دریافت نتواند کرد

کرد که پیش از نماز دندانها را تمیز کنند، ولی مسواك را از واجبات وضو قرار  تأکید می. پذیرد نماز بی وضو را نمی

شده زنی که از حیض پاك . جنب باید غسل کند). 6مائده، ( پاستواجبات وضو، شستن صورت و دست و مسح . نداد

روز و پسینگاه و نزدیک   هاي اسالمی پیش از آفتاب و نیمۀ در جامعه. یا بار نهاده باشد باید پیش از نماز غسل کند

  :اذان چنین است. خواند رود و به وسیلۀ اذان مسلمانان را به نماز می غروب مؤذن بر گلدسته باال می

اشهد ان . اشهد ان محمداً رسول اهللا. اشهد ان ال اله اال اهللا. اله اال اهللا اشهد ان ال. اهللا اکبر اهللا اکبر. اهللا اکبر اهللا اکبر

  .اهللاال اله اال . اهللا اکبر اهللا اکبر. حی علی الفالح. حی علی الفالح. حی علی الصلواة. حی علی الصلواة .اهللامحمداً رسول 

کند؛ چه خوب  براستی چه نیرومند و شریف است این دعوت که مردم را پیش از طلوع آفتاب به بیداري دعوت می

است انسان به هنگام نیمروز از کار بازایستد، و چه بزرگ و باشکوه است که خاطر انسان در سکوت شب به جانب 

چه خوشاهنگ است صداي مؤذنان در گوش مسلمان و غیرمسلمان که این جهانهاي . توجه کندخداوند جل جالله 

کند که به سوي بخشندة زندگی و عقل توجه کنند و به  محبوس در پیکر خاکی را از فراز هزاران مسجد دعوت می

د، هر چه هست، دست بردارد، در این پنج وقت، هر مسلمانی در هر گوشۀ دنیا باید از کار خو. جان با او پیوند گیرند

تطهیر کند، رو به جانب کعبه بایستد، و رسوم و تشریفات نماز را به همان صورت که مسلمانان دیگر در اوقات 

  .کنند به انجام برساند مختلف روز عمل می



١٩٠٣

ست و هر رود؛ معموال همیشه مسجد براي نمازگزاران گشوده ا هر که وقت دارد و بخواهد، براي نماز به مسجد می

در زیر سقف مسجد مدرسان به شاگردان . رود مسلمان سنی یا بدعتگذاري براي وضو و نماز یا استراحت به آنجا می

مردم در آنجا . شد کردند، و فرمان با سیاست خلیفه اعالم می دادند، قاضیان دعاوي را حل و فصل می خود تعلیم می

سخن گویند، اخبار تازه بشنوند، و احیاناً دربارة کارهاي بازرگانی و شدند تا دربارة مسائل مورد عالقۀ خود  جمع می

روز جمعه، نیم ساعت . مالی گفتگو کنند؛ زیرا مسجد، چون کنیسۀ یهود، مرکز کارهاي روزانه و خانۀ عام جماعت بود

. خواند را به نماز میایستد و، از پس صلوات پیامبر و خاندان و اصحاب وي، مسلمانان  پیش از نیمروز، مؤذن به پا می

اگر . به روز جمعه بهتر است نمازگزاران پیش از حضور در مسجد غسل کنند، لباس پاکیزه بپوشند، و عطر بزنند

روند، زنان در خانه  رسم چنین است که وقتی مردان به مسجد می. غسل نکرده باشند، باید در مسجد وضو بگیرند

نمازگزاران کفش خود را دم در . ردان را از توجه کامل به خدا باز نداردبمانند تا حضورشان ولو در حجاب، بعضی م

رسد، پهلوي هم، به یک یا چند صف، رو به  شوند و، چون وقت نماز می آورند و پابرهنه یا با جوراب وارد می بیرون می

. کند م را وعظ میخیزد و ضمن خطبۀ کوتاهی مرد امام جماعت به پا می. ایستند محراب که به سوي قبله است می

خوانند، یا فقط به  خواند؛ نمازگزاران دیگر نیز به دنبال او می شود و امام جماعت آیاتی از قرآن می آنگاه نماز به پا می

در نماز . برند و تشهد و سالم به سر میو نماز را با رسوم معین از رکوع و سجود  کنند، میخواندن سورة فاتحه اکتفا 

چون به نزد مسلمانان دین و دولت یکی . مسلمانان سرود، تشریفات، آیینهاي مقدس، و نیمکت مخصوص نیست

امام مانند کشیش مسیحی موظف نیست، یک مرد . شود است، مخارج کارهاي دینی از اموال عمومی پرداخت می

آورد؛ براي مدتی از طرف متولی مسجد به امامت مسجد  دنیایی به دست می معمولی است که معاش خود را از کاري

بعد از نماز مسلمانان آزادند و . دین اسالم رسوم کاهنی و کشیشی ندارد .گیرد میشود و دستمزد مختصري  تعیین می

اند و جانشان از کارهاي  مین قدر کافی است که ساعتی به خداي خود توجه کردهه. توانند دنبال کار خود بروند می

اقتصادي و اختالفات اجتماعی اوج گرفته و، بدون آنکه توجه کنند، به وسیلۀ شرکت در مراسم نماز جماعت، 

.دلهایشان به یکدیگر الفت یافته است

به گفتۀ . نگریست اغنیا را به همان دیدة مسیح می پیامبر. واجب دوم، که بر مسلمان مقرر است، اداي زکات است

بعضیها، وي در آغاز کار یک مصلح اجتماعی بود و از فاصلۀ عجیبی که تجمل بازرگانان و اشراف با فقر عامۀ مردم 

ود نخستین کاري که در مدینه کرد این ب. اند ظاهراً غالب پیروان وي در آغاز کار از فقرا بوده. داشت آزرده خاطر بود

در دولت اسالم جمع  .بستکه براي کمک به فقیران یک مالیات ساالنه به مقدار دو و نیم درصد بر دارایی منقول 

قسمتی از حاصل زکات براي بناي مسجد و مصارف . آوري و تقسیم زکات به مستحقان به عهدة کارمندان دولت بود

عمربن . شد آمد و سهم فقیران افزوده می شد؛ از جنگها هم غنایم فراوان به دست می دولت و تجهیز سپاه خرج می

رساند، و زکات، ما را وارد آن  برد، روزه، ما را به در قصر او می نماز، ما را به نیمۀ راه خدا می« :عبدالعزیز چنین گفت

اند سخن بسیار رفته است، فی  ند که مال خویش را به فقیران بخشیدهدر روایات از مسلمانان سخاوتم» .کند قصر می

، به گفتۀ روایات، در ایام زندگی خود سه بار اموالش را با فقرا تقسیم کرد و دوبار دیگر هر ]ع[المثل حسن بن علی 

.چه داشت به آنها بخشید

ون و گوشت خوك و سگ مطلقاً بر باید بگوییم که شراب و مردار و خ. واجب سوم مسلمانی روزة رمضان است

مسلمانان حرام است، ولی اسالم از این جهت به قدر آیین یهود سختگیر نیست و خوردن محرمات را به هنگام 

یک بار از پیامبر دربارة پنیري که با گوشت حرام مخلوط بود پرسیدند، فرمود بسم اهللا . ضرورت اجازه داده است

). 32اعراف، (وي از زاهدمآبی افراطی تنفر داشت؛ رهبانیت را براي مسلمانان حرام کرده بود  .بخوریدبگویید و 
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ولی اسالم، چون دینهاي دیگر، مسلمانان را . ور شوند مسلمانان حق داشتند از مواهب حالل زندگی بدون اسراف بهره

پیامبر پس از چند ماه که در مدینه اقامت . روزه مایۀ تقویت اراده و تندرستی آنها بودخواند که  داري می به روزه

خواست  داشت، به مسلمانان گفت که آنها نیز، چون روزة ساالنۀ یهودیان در یوم کیپور، روزه بگیرند؛ شاید می

در ماه رمضان، که . ه روزه کردیهودیان را به طرف اسالم جلب کرده باشد، و چون سرسختیشان را بدید، رمضان را ما

در بعضی سالها بیست و نه و در سالهاي دیگر سی روز است، مسلمانان در اثناي روز از خوردن و آشامیدن و استعمال 

. کنند؛ مریضان و مسافران و اطفال و پیران فرتوت و زنان باردار از روزه معافند دخانیات و خلوت با زنان پرهیز می

مقرر شد رمضان در آخرین ماه زمستان و روزها تقریباً کوتاه بود، ولی در گردش سی و سه سال،  آغاز کار که روزه

شود، و روزه رنجی جانکاه است؛ اما  افتد و روزها دراز و تشنگی در گرماي مشرق سخت می رمضان به تابستان می

آشامند، و از دخانیات و  خورند، می کنند؛ می مسلمانان هنگام شب افطار می. کند مسلمان پارسا روزه را تحمل می

ها و دکانها باز است، و مردم براي خوردن غذا و انجام  تمام شب مغازه. دم بهره توانند داشت خلوت با زنان تا سپیده

توانند به وسیلۀ خواب روز  کنند، ولی اغنیا می فقیران در ایام روزه مثل ایام دیگر کار می. روند مقاصد خود بدانجا می

زیرا معتقدند که  گذرانند، میپارسایان پرهیزکار دهۀ آخر رمضان را همه شب در مساجد . روزه را آسان کنند رنج

ام دانند شب قدر کد است، و چون نمی» از هزار ماه بهتر«قرآن در یکی از این شبها بر پیامبر نازل شده و عبادت آن 

گیرند؛ غسل  یابد، روز عید فطر را جشن می وقتی رمضان پایان می. کنند داري می است، همۀ دهه را شب زنده

دهند، و به زیارت قبور  و هدیه می ]فطریه[گویند، زکات  پوشند، به همدیگر شادباش می کنند، لباس نو می می

.روند می

یهودیان آرزو داشتند . حج مکانهاي مقدس از رسوم متبع مشرق زمین بوده است. واجب چهارم مسلمانی حج است

اسالم این رسم . رفتند کوه صهیون را ببینند و اعراب بت پرست، روزگاران دراز پیش از پیامبر، به زیارت کعبه می

کعبه از آن پس که از . اسالم را بسرعت در عربستان رواج دادقدیم را تأیید کرد و همین قضیه از جمله عللی بود که 

بایست هر وقت استطاعت دارد، به زیارت  می) به جز بیماران و فقیران(بتان پاك شد، خانۀ خدا شد و هر مسلمانی 

تشر وقتی اسالم در اطراف جهان من. اند که براي یک بار در همۀ عمر است آن برود؛ ولی این مطلب را تفسیر کرده

  . اند در خود مکه مسلمانانی هستند که هرگز مراسم حج را انجام نداده. انجام حج فقط از عدة کمی ساخته بود  شد،

کاروان در گرماي سوزان آفتاب در میان ریگهاي . اي وصف کرده است العاده داوتی منظرة کاروان حج را با شکوه فوق

هاي مجلل با  مؤمنان پیاده یا سوار اسب یا خر و استر یا کجاوه گذرد؛ هفت هزار یا کمتر یا بیشتر از تفیده می

هر دقیقه، بخواهند یا «شود؛  اند، ولی اکثر کاروانیان بر شتر سوارند و با هر قدم شتر تنشان به جلو منحنی می قافله

اي  کنند تا به واحه ی میهر روز پنجاه و احیاناً هشتاد کیلومتر را ط» .برند نخواهند، پنجاه بار به طرف مکه تعظیم می

مانند،  شوند و به راه می در این سفر سخت بسیاري از داوطلبان زیارت مریض می. برسند و براي استراحت بار بیندازند

. گذارندشان تا مرگشان برسد شوند و می ماند، برخی محتضر می میرند و پیکرشان براي درندگان راه می بعضیها می

کنند و بر قبر ابوبکر و عمر، که در مسجد پیامبر است،  نه قبر پیامبر را زیارت میدر مدی] اهل سنت[حاجیان 

   .استگذرند و بعضیشان عقیده دارند که در مجاورت این قبرها، محلی براي عیسی بن مریم محفوظ مانده  می

آنگاه حاجیان غسل . زند، زیرا داخل شهر حرم مقدس است د، بیرون شهر خیمه میرس وقتی قافله به نزدیک مکه می

کنند تا در  پیچند، سواره یا پیاده مسافتی بسیار طی می بندند، پوشش سفید ندوخته به تن می کنند، احرام می می

 .بپرهیزندایران باید در همۀ مدت اقامت در مکه از منازعه و خلوت با زنان و محرمات ز .بیابندهاي شهر مسکنی  محله
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امتیاز، مناسک حج را اجرا  شهر مقدس در ایام حج محل تالقی مسلمانان از هر قوم و نژاد و طبقه است که همگی، بی

هاي بلند باالي دیوارها و طاقها و ستونها را  روند، از فرط نشاد روحی، گلدسته سجدالحرام میکنند و وقتی به م می

کنند و از آب  در کنار چاه زمزم که، به گفتۀ روایات، اسماعیل از آب آن نوشیده است با خضوع توقف می. بینند نمی

برند تا در موقع دیگر و مخصوصاً  شور خود مینوشند؛ بعضیها از این آب به ک آن، بی توجه به حرارت و تأثیر آن، می

کعبه بناي کوچکی است . شوند در سکوتی عمیق و روحانی، به کعبه نزدیک می سرانجام، زایران، . هنگام مرگ بنوشند

اند و دیوارهاي بیرونی آن با پارچۀ ابریشم گرانبها  که داخل آن را با چراغهاي نقره، که از سقف آویخته، روشن کرده

برند و  حاجیان به دور کعبه طواف می. حجراالسود معروف از بیرون به یکی از دیوارها منصوب است. یده استپوش

اعتنا به رنج بیخوابی و خستگی،  بی  بعضیها،. شوند کنند یا به احترام آن خم می بوسند یا لمس می حجراالسود را می

.آورند ف سفر به سر میشب را در داخل مسجد به صحبت یا نماز یا تفکر دربارة هد

روز بعد، حاجیان، به یادگار هاجر که به جستجوي آب براي فرزند تشنه خود به هر سو شتابان بود، هفت بار میان 

روند که تا  به عرفات می اکبرندروز هفتم کسانی که طالب حج  .دوند میاند،  صفا و مروه، که دو تپۀ کوتاه بیرون مکه

آنگاه در نیمه راه بازگشت شبی . دهند مکه هفت ساعت راه است و در آنجا به یک خطبۀ طوالنی سه ساعته گوش می

هایی که در آنجا هست پرتاب شتابند و چند ریگ به طرف ستون کنند و روز هشتم به منی می در مزدلفه توقف می

خواست او را از قربانی کردن  به اعتقاد مسلمانان، ابراهیم به همین طریق شیطان را که می ].جمرهرمی [کنند  می

ر در زندگی خود در ایام حج کرده این همه مراسم حج است و حاجیان اعمالی را که پیامب. فرزندش باز دارد دور کرد

گیرند و در این روز، که دهم ذیحجه است،  مسلمانان در همۀ اقطار جهان روز قربان را عید می. کنند بود تکرار می

گیرند  سترند و ناخن می آنگاه حاجیان مو می. کنند کشند و به قصد تقرب خدا گوشت و صدقه تقسیم می گوسفند می

ولی معموال حاجیان پیش از آنکه به خیمه  پذیرد،  بدین سان حج پایان می. کنند به خاك می و ناخن و موي چیده را

پوشند، و با  آیند، لباس عادي می کنند؛ آنگاه از احرام بیرون می گاه قافله بازگردند، یک بار دیگر کعبه را زیارت می

.کنند بازگشت به وطن آغاز میاند سفر دراز خود را براي  دلی آسوده و سرفراز از زیارتی که کرده

زیارت خانۀ کعبه و انجام مناسک حج همان نتایجی را در بر دارد که پیروان دین یهود و مردم مسیحی از زیارت 

اي  دهد، از تجربه این مراسم فرد مسلم را به جامعۀ بزرگ اسالمی پیوند می. آورند المقدس و روم به دست می بیت

حج با مراسم پرهیز و تقوا، بدوي صحرا و . بخشد کند، و مبانی دین او را استحکام می درونی و پرشور برخوردار می

مردم فقیر، تجار ثروتمند شهرها، بربرها، زنگیهاي افریقایی، شامیها، ایرانیها، ترکها، تاتارها، هندوها، چینیان، مصریان، 

به تن دارند و دعاهاي معینی را به زبان واحد آورد که یک جور لباس ساده  و دیگر اقوام مسلمان رابه جایی گرد می

شاید آنها که . خوانند؛ شاید به همین جهت اختالفات نژادي در اسالم چندان سخت نیست یعنی زبان عربی می

مسلمانان نیز که رسومی نظیر این را در دینهاي . مسلمان نیستند اندیشه کنند که طواف کعبه با عقل ناسازگار است

مسلمانان . »خورند خدا را می«کنند که مسیحیان در یکی از مراسم خود  زنند و حیرت می لبخند می بینند دیگر می

در همۀ دینها مراسمی هست که فهمیدنش براي . شمارند این طواف را رمز یک ارتباط روحی و استمداد معنوي می

  .کسانی که پیرو آن نیستند دشوار است

کند که مربوط به مبادي دین نیست، بلکه زاییدة  ی باشد، خرافاتی نفوذ میدر هر دینی، هر قدر هم مبادي آن عال

عقولی است که جسم و جانشان از تالش در راه زندگی جاوید درمانده است؛ به همین جهت گروهی از مسلمانان به 

را در دلها پدید  تواند از غیب خبر دهد، گنجهاي نهانی را کشف کند، عشق جادو اعتقاد دارند و پندارند که جادو می
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بعضی از آنها معتقدند که جادوگران . آرد، دشمن را آزار کند، بیمار را شفا دهد، و از حسد جلوگیري به عمل آورد

. از جایی به جاي دیگر توانند رفت  العاده توانند انسان را به حیوان یا گیاه مبدل کنند، یا به وسایل خارق می

ین پندارهاست؛ در آنجا ارواح از هر طرف به وسایل جادویی بر ضد زندگان عمل داستانهاي هزار و یکشب بر محور ا

بسیاري از مسلمانان، مانند نیمی از . آورند کنند و از زنانی که راغب به داشتن فرزند نیستند بچه به وجود می می

م را باور دارند، و پندارند که مسیحیان، تعویذ و طلسم با خود دارند تا از آفات و بلیات محفوظ مانند؛ سعد و نحس ایا

در والیتهاي مختلف اسالم، مانند . دهد و ممکن است خدا در خواب با ایشان سخن بگوید خواب از آینده خبر می

هایی از ستارگان آسمان ثبت شده که هدف آن تنها  والیتهاي مسیحی، عامه به علم احکام نجوم اعتقاد دارند؛ نقشه

اند روز مناسب براي شروع کارهاي مهم را نیز  خواسته یام عید نبوده است، بلکه میشناختن جهت قبله و بعضی ا

تعیین کنند و طالع هر کسی را ـ یعنی خوي و سرنوشت او را ـ از روي ستارگانی که هنگام تولد وي در آسمان 

  .اند بشناسند بوده

هاي متعصب  ند مسیحیت، بزودي به فرقهنمود، همان دین اسالم، که در عرصۀ ایمان و عمل یکپارچه و متجانس می

خوارج، که تمایالت جنگی و زاهدمآبی و دموکراسی داشته است؛ مرجئه، که عقیده : گوناگون تقسیم گشت؛ از جمله

اند و به عقیدة ایشان  جبریه یا مجیره، که منکر آزادي اراده 4شود؛ دارند مؤمن در آخرت به عذاب دایم محکوم نمی

کند؛ قدریه یا اهل تفویض، که از آزادي ارادة انسان دفاع  بناچار مطابق تقدیر ازلی رفتار می انسان در همه کار

. ستاییم اند می گذریم و دلبستگی و تبحري را که نسبت به مبادي خود داشته هاي دیگر که از آن می کنند؛ و فرقه می

که خالفت امویان را منقرض کرد، بر ایران و ولی فرقۀ شیعه در تاریخ اسالم اهمیت فراوان دارد؛ همین فرقه است 

مذهب شیعه در نتیجۀ قتل علی و . مصر و ناحیۀ مسلمان هند استیال یافت، و در ادبیات و فلسفه نفوذ بسیار نمود

را به عنوان رسالت ] ص[گفتند خداوند وقتی محمد  اي از مسلمانان می عده 5.پدید آمد] ع[حسین و خاندان وي 

بدین جهت، به . خواست فرزندانش که وارث فضایل و معنویات وي هستند پیشوایان اسالم باشند می برگزید، مسلماً

به خالفت ] ع[از این رو وقتی علی . اند اند و حق خالفت نداشته غاصب بوده] ع[اعتقاد آنها همۀ خلفا به جز علی 

به عقیدة . سخت غمگین شدند] ع[ین رسید شیعیان خوشحال شدند، وقتی به قتل رسید عزا گرفتند، و از قتل حس

محتمال پیروان . کنند اولیاي خدا هستند، و ضریحشان را چون کعبه و قبر پیامبر احترام می] ع[آنها علی و حسین 

آیین تشییع از عقاید ایرانیان و یهودیان و مسیحیان دربارة مسیح و افکار بوداییان دربارة مفهوم ذهنی بودي ستوه 

امامانی هستند که حکمت االهی در ] ع[به اعتقاد ایشان، فرزندان  .اند گرفتهاثر ) ان از پس مرگیعنی رجعت قدیس(

، که ضریحش در مشهد در ناحیۀ شرق ایران است و مایۀ افتخار مذهب شیعه ]ع[امام رضا . آنها تجلی کرده است

غایب شده و، به عقیدة ) م873(هـ ق  260به سال ] ع[امام دوازدهم محمدبن حسن عسگري. استاست، امام هشتم 

.کند تا آنها را به قدرت برساند شیعه، نمرده و در موقع مناسب ظهور می

هاي ادیان دیگر، نسبت به همدیگر بیش از نامسلمانان قلمرو اسالم  هاي مختلف مسلمانان، عیناً چون فرقه فرقه

شد  با ذمیان ـ مسیحی، زردشتی، یهودي، و صائبی ـ چنان در ایام خالفت اموي به نیکی رفتار می. کردند میدشمنی 

ها  این مردم در انجام مراسم دین خود آزاد بودند، کنیسه. توان دید که به روزگار ما نظیر آن در قلمرو مسیحیان نمی

اي که به اختالف درآمد کسان از  رد باشد و مالیات سرانهبایست لباسشان به رنگ ز و معابدشان به جا بود، فقط می

این مالیات فقط بر ذمیانی که سالح توانستند برداشت مقرر بود؛ . بپردازند) دالر 19تا  4,75(یک تا چهار دینار بود 

ت سربازي در عوض، ذمیان از خدم. راهبان، زنان، نابالغان، بردگان، پیران، عاجزان، کوران، و فقیران معاف بودند

دادند و  از درآمد ساالنه بود، نمی% 2,5زکات نیز، که . شدند آسوده بودند و به عبارت دیگر به سربازي پذیرفته نمی
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در محاکم مسلمانان شهادتشان پذیرفته نبود، ولی یک قسم خودمختاري . بایست از آنها حمایت کند دولت می

رفتار حکام مسلمان با ذمیان به اختالف سلسلۀ حکومتها . ندداشتند و تابع سران و قضات و قوانین خودشان بود

کردند، عباسیان گاهی مالیم و  گرفتند، امویان رویهمرفته مالیمت می خلفاي راشدین با آنها سخت می: تفاوت داشت

. اندآمد بیرون ر عمربن خطاب یهودیان و مسیحیان را از عربستان که خاستگاه اسالم به شمار می. گاهی خشن بودند

دهد که ضمن آن حقوق ذمیان را معین کرده است، ولی این پیمان،  یک روایت مشکوك پیمانی را به او نسبت می

کلیساهاي مسیحی مصر در ایام عمر از امتیازاتی که در زمان تسلط دولت روم . اگر هم بسته شده، اجرا نشده است

.کردند شرقی و پیش از فتح عرب داشتند استفاده می

شدند، ولی، با  ن خاور نزدیک مقدم اعراب را بگرمی پذیرفتند، زیرا به کمک ایشان از ظلم حکام سابق آزاد مییهودیا

شد، و بار  مع ذلک با آنها مانند مسیحیان رفتار می. دیدند دستخوش محدودیتهایی بودند و گاه به گاه آزار می  اینهمه،

پیروان دین یهود، در سایۀ . المقدس انجام دهند خود را در بیتدیگر کامال آزادي یافتند و توانستند مراسم دینی 

مسیحیان آسیاي . حکومت اسالم، در آسیا و مصر و اسپانیا خیلی بیش از زمان سلطۀ مسیحیت ثروت اندوختند

داشتند، و تا قرن سوم هـ ق اکثریت  باختري خارج از حدود عربستان با کمال آزادي مراسم دینی خود را به پا می

در قلمرو اسالم ) م833- 813هـ ق،  218- 198(به گفتۀ مورخان، به دوران مأمون . امیان مسیحی مانده بودندش

مسیحیان عیدهاي خود را علناً جشن . کلیسا بود و هم تعداد زیادي کنیسه و آتشکده وجود داشت 11000

صلیبیون در قرن دوازدهم . ندرفت زایران مسیحی گروه گروه براي زیارت آثار مسیحی فلسطین می. گرفتند می

. میالدي مهاجرنشینهاي مسیحی معتبري در خاور نزدیک پدید آوردند که بسیاري از آنها تا روزگار ما به جاست

المقدس، اسکندریه، یا انطاکیه آزار  مسیحیانی که از کلیساي روم شرقی بریده بودند و از بطرکهاي قسطنطنیه، بیت

. مانان، که مناقشات و اختالفات کلیسایی به نظرشان معنی نداشت، آزاد و ایمن شدنددیدند در سایۀ حکومت مسل می

در قرن نهم میالدي حاکم انطاکیه نگهبانان خاص . مسلمانان در کار حمایت مسیحیان از این نیز جلوتر رفتند

مالیمت و تفاهم به کمال  در زمان امویان. گماشت تا نگذارند مسیحیان مختلف العقیده در کلیساها یکدیگر را بکشند

دیرهاي راهب نشین همه جا به پا شد، اطراف آن به کار زراعت و اصالح زمینهاي بایر پرداختند؛ اعراب راهبان : رسید

. شدند ور می نوازي آنها بهره نوشیدند، و در سفرها از مهمان نگریستند، از شراب انگور دیرها می را به دیدة تمجید می

توانستند به مسجدها بروند و با دوستان  روان دو دین چنان دوستانه شد که مسیحیان صلیبدار میزمانی مناسبات پی

در قلمرو اسالم صدها مسیحی کارمند رسمی دولت بودند و کثرت مسیحیانی که به . مسلمان خود گفتگو کنند

س یوحناي دمشقی، به سرگیوس، پدر قدی. مقامات معتبر دولتی رسیده بودند موجب شکایت مسلمانان شده بود

خود یوحنا، که آخرین فرد از آباي یونانی کلیسا به شمار است، . دار دولت بود دوران عبدالملک بن مروان خزانه

به نظر مسیحیان مشرق، حکومت مسلمانان از حکومت و کلیساي روم . ریاست انجمن دولتی دمشق را برعهده داشت

. شرقی مالیمتر بود

مسلمانان آغازین داشتند، و شاید به سبب همین مالیمت، اکثر مسیحیان و همۀ زردشتیان و با وجود مالیمتی که 

اي ناچیز، و بسیاري یهودیان آسیا و مصر و شمال افریقا مسلمان شدند، زیرا مصالح مالیشان  بت پرستان، به جز عده

فتن شهادتین و ختنه شدن از بردگی توانستند با گ اسیران جنگ می. کرد که پیرو دین طبقۀ حاکمه باشند اقتضا می

جایی . غیرمسلمانان به مرور زمان با زبان و لباس عربی انس گرفتند و بتدریج پیرو شریعت قرآن شدند. نجات یابند

گاهی استوار داشته باشد، در مناطقی که سپاههاي رومی  که هلنیسم از پس هزار سال تسلط توانسته بود تکیه

هاي مسیحی برخالف مذهب رسمی روم  ود باقی گذاشته بودند، و در والیتهایی که فرقهخدایان محلی را به جاي خ



١٩٠٨

مردم به دین نو گرویدند و چنان . شرقی به وجود آمده بودند، در همۀ این نواحی، عقاید و عبادات اسالم رواج گرفت

اطقی وسیع از چین، اندونزي، و در من. دلبستۀ مبادي آن شدند که پس از مدتی کوتاه خدایان قدیم را از یاد بردند

هند تا ایران، شام، عربستان، و مصر تا مراکش و اسپانیا دین اسالم در صدها قوم و نژاد نفوذ کرد، خاطرشان را 

مشغول داشت، بر اخالقشان مسلط شد، زندگیشان را به قالب دیگر ریخت، و امیدهاي تازه در دلشان پدید آورد که 

هنوز هم شمار کسانی که . دگی را فراموش کردند و داراي شخصیت و عزت نفس شدندبه کمک آن رنج و محنت زن

است که اسالم وحدتشان داده و قلوبشان را، با وجود اختالفات  نفرمیلیون  350اند در حدود  به این دین دلبسته

  .نژادي وسیاسی، مؤتلف کرده است

III  - ملت  

گرفتند، و در مقابل این مزیت همۀ مردان  اعراب در دوران اموي طبقۀ نخبه و حاکمه بودند که مقرري از دولت می

به عنوان طبقۀ فاتح، به زبان فصیح و . شدند عرب نژاد که قادر به خدمت سپاهیگري بودند به انجام آن دعوت می

مرد عرب عالقه داشت نام پدرش را به نام خود بیفزاید، مثل . ندبالید پنداشتند خالص است، می خون خود که می

شد و مجموعۀ نامش ترجمۀ  شد که نام قبیله و موطن او نیز به دنبال نامش افزوده می عبداهللا بن زبیر؛ و گاه می

زنان اسیر  وقتی فاتحان از مردم بالد مفتوح. گفتند ابوبکر احمد بن جریر ازدي فی المثل می: مختصر احوال وي بود

گرفتند و فرزندانی را که از آنها پیدا کردند در شمار اعراب محسوب داشتند، قضیۀ پاکی خون افسانه شد، ولی تفاخر 

افراد طبقۀ نخبۀ عرب سوار اسب، در لباس ابریشم سفید، در حالی که . به خون و نژاد اصیل مانند پیش به جا بود

مردم عادي نیز با جامۀ گشاد و عمامۀ پیچیده و کفش . رفتند ه جایی میشمشیر افراخته به کف داشتند، از جایی ب

پیامبر از پوشیدن جامۀ . بدوي پوشش گشاد و شال و کمربند خود را محفوظ داشته بود. شدند نوك باریک دیده می

زنان پیکر خود  همۀ طبقات زیورهایی داشتند،. گرفتند گشاد نهی کرده بود، اما بعضی اعراب این دستور را نادیده می

کردند، یا به دو طرف  آراستند و موي خود را بزیبایی دسته می را به نیمتنه و کمربند یراق و جامۀ گشاد رنگارنگ می

هاي سیاه ابریشم نمایش آن را  آویختند، گاهی اوقات با رشته هاي بافته به پشت سر می ریختند، یا به دسته سر می

، چهرة خویش را از )م715(هـ ق 97پس از سال . آراستند ود را به جواهر و گل میکردند، و غالباً موي خ بیشتر می

توانست جذاب و  پوشیدند؛ از آن پس این عادت همچنان رواج داشت و به کمک آن هر زنی می زیر چشم به نقاب می

به دوازده سالگی  دختر عرب. دلفریب جلوه کند، زیرا زن عرب در هر سن و سالی دیدگانی زیبا و خاطر فریب دارد

.آورد شود، در چهل سالگی پیر است،و از دوازده تا چهل، ملهم شاعران است و فرزند می بالغ می

زنی را حالت  شمرد و در اندیشۀ خودداري از ارضاي غریزة جنسی نبود و بی شخص مسلمان مرد عزب را محترم نمی

در اسالم دامنۀ ازدواج از بسیاري دینهاي دیگر وسیعتر . ندا اغلب بزرگان اسالم زن و فرزند داشته. دانست طبیعی نمی

شریعت اسالمی براي ارضاي غریزة جنسی راههاي بسیار گشوده است، بدین جهت در زمان پیامبر و خلفاي . است

از آنجا که افراط در کارهاي شهوانی مستلزم وسایل تحریک است، در بعضی ادوار . راشدین فاحشگی بسیار کم بود

فقط » جنسی«ادبیات . رقاصه در زندگی مردان عشرت طلب، حتی آنها که زنان مکرر داشتند، اهمیتی یافتندزنان 

براي استماع و اطالع مردان هرزه بود، و قسمتی از آن در سقوط و ابتذال، کم از این گونه ادبیات در بالد مسیحی 

ز در بعضی کتابهاي طب اسالمی از ادویۀ مقوي باه در این قسم ادبیات کتابهاي شهوت انگیز وجود دارد و نی. نداشت

دهد، ولی اتفاق افتاده است که حد زنا به سی تازیانه  شریعت اسالم زنا و لواط را با اعدام مجازات می. رود سخن می

اي پدید آمدند که روش و لباس زنان داشتند و  گروهی مخنثان حرفه. تخفیف یابد و حکامی لواط را نادیده بگیرند
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سلیمان بن عبدالملک دستور داد تا . کردند بافتند و ناخنها را به حنا رنگ زده، رقصهاي وقیحانه می وي خود را میم

اما لواط و . هادي دو زن را در حال مساحقه دید و فرمان داد تا سرشان را بریدند. همۀ مخنثان مکه را اخته کردند

تا آنجا که چندین سال پس از عصر هادي در دربار  مساحقه با وجود مجازاتهاي سخت همچنان رواج داشت،

مردانی که پیش از ازدواج، . رفت الرشید معمول بود و در اشعار شاعر محبوب خلیفه، ابونواس، از آن سخن می هارون

، و جستند به اقتضاي رسوم متبع، از زنان دورمانده یا پس از ازدواج از آنها سرخورده بودند از روابط منحرفانه لذت می

  .شدند زنانی که به مراقبت کسان خویش از مردان دور مانده بودند به مانند ایشان دچار انحراف می

اعراب از دلفریبی زن بیم داشتند و پیوسته . در قلمرو اسالم شد لواطارتباط عرب با ایران از موجبات رواج حجاب و 

عمربن . کردند باختۀ آن بودند و نفوذ طبیعی وي را با تردید معمولی مردان دربارة عفاف و فضیلت زن تالفی میدل

ولی در قرن اول هـ ق . گفت با زنان مشورت به عمل آورید، ولی خالف رأي ایشان رفتار کنید خطاب به قوم خود می

ها پهلو به پهلو  کردند و در کوچه یکدیگر مالقات می مسلمانان زنان را در حجاب نکرده بودند، مردان و زنان با

پوشید و چون  عایشه، دختر طلحه و همسر مصعب بن زبیر، روي نمی. گزاردند رفتند و در مسجد با هم نماز می می

خداي متعال مرا به زیور جمال آراسته، و دوست دارم مردم آن را ببینند و کرم خدا «: مصعب او را مالمت کرد، گفت

حجاب و  ».گفتهرگز آن را نخواهم پوشانید، به خدا من عیبی ندارم که کسی از آن سخن تواند . بدانند را

معمول شد ـ حریم و حرم به معنی ممنوع و مقدس ) م744-743هـ ق،  126- 125(داري در ایام ولید دوم  خواجه

ي زنان از آنجا پدید آمد که در ایام حیض و نفاس بر مردان حرام بودند، شوهر مسلمان از سرعت تأثر گیر گوشه. است

پنداشت اگر در خانه  شمرد و می و شدت احساسات مردان مشرق خبر داشت و حفظ زنان خویش را الزم می

، مگر به مسافت کم و آن هم در نگاهشان دارد، از گمراهی مصون خواهند ماند؛ بدین جهت، زنان از رفتن به خیابان

زنان به مالقات همدیگر توانستند رفت، اما این کار به وسیلۀ تخت روان سرپوشیده انجام . حجاب، ممنوع شدند

در مسجد نیز به وسیلۀ پرده یا حایل از مردان جدا بودند، . دید شد و کسی زنان را هنگام شب بیرون از خانه نمی می

عبادت جمعی، که در جهان التینی مسیحی ویژگی جنسی . شتند؛ سرانجام کال حذف شدندیا در ایوان خاص جاي دا

.شد، در دنیاي اسالم، امتیاز ویژة مردان گشت ثانوي زن محسوب می

فرستادند تا حوایجشان را بخرد، یا  سختگیري از این هم باالتر گرفت؛ خرید بازار براي زنان ممنوع شد، و کس می

زنان . کردند رفتند و کاالهاي خویش را بر آنها عرضه می ها می د، که معموال زنان بودند، به خانهگر فروشندگان دوره

خوردند؛ مسلمان حق نداشت به چهرة زن دیگري جز زنان و کنیزان و  جز در طبقات پایین کمتر با مردان غذا می

این روش مایۀ . ه مرض داشت معاینه کندطبیب نیز اجازه نداشت از تن زنان جز قسمتی را ک. بستگان خود نگاه کند

از طرف . رضایت مرد بود که در خانه فرصت تمتع بیشتر داشت و بیرون خانه از رقابت و حوادث ناگهانی در امان بود

زنان از خفا و اطمینان و آسایش حرم . ایم زنان نیز تا قرن نوزدهم نشانی از اعتراض به خانه نشینی و حجاب ندیده

شدند و این تساهل را موجب وهن خود  کرد، خشمگین می ند و اگر شوهر از وظیفۀ حراستشان غفلت میور بود بهره

  . دانستند می

همسران عقدي از درون اقامتگاه خود بر جریان حوادث تاریخ نفوذ کامل داشتند، و از جمله خیزران، مادر 

تعلیم دختران . العاده به دست آورده بودند ت فوقالرشید، و زبیده، همسر وي، در قرن هشتم و نهم نفوذ و ابه هارون

دیدند  زنان طبقات نخبه تعلیمات بیشتري می. کرد داري تجاوز نمی در غالب طبقات از نماز و چند سورة قرآن و خانه

شعر و موسیقی و . شد هاي ابتدایی یا متوسطه انجام می که معموال به وسیلۀ معلمان خصوصی و احیاناً در مدرسه
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اي از زنان نیز در  شدند؛ عده آموختند، و بعضیها در علوم تبحري یافته، به تدریس مشغول می دوزندگی را می فنون

  رسید، اگر در حمام ناگهان مردي سر می. کردند زنان را با فنون متناسب رسوم تربیت می. کارهاي خیر شهرت یافتند

نیم برهنه به رقص   ز بیحیایی زنان فرنگی که با سینۀزنان مسلمان ا! پوشاندند با عجله نخست صورت خود را می

کردند که  گرفتند به حیرت بودند و از رحمت خدا تعجب می رفتند و ضمن آن در آغوش مردان بیگانه جاي می می

  . کند دهد و، به سزاي گناه، همان دم هالکشان نمی این زنان گنهکار را مهلت می

پدر پیش از آنکه دختر به سن رشد برسد، حق داشت او را . به دست پدران بودکار ازدواج، چون غالب نواحی متمدن، 

معموال دختران پیش از دوازده . خواهد شوهر بدهد، ولی پس از سن رشد اختیار رد و یا قبول با او بود به هر که می

. سالگی شوهر کرده بودندبعضیها در نه یا ده. شدند رفتند و در سیزده یا چهارده سالگی مادر می سالگی به شوهر می

شد که داماد باید صداقی به عروس  در عقد ازدواج تصریح می. گرفتند سالگی، زن می جوانان نیز خیلی زود، در پانزده

داماد پیش از زفاف مجاز به دیدن چهرة همسر خود نبود؛ . بدهد که در مدت ازدواج و پس از طالق ملک او بود

ازدواج محتاج حضور علماي دین نبود؛ دعاي کوتاهی . کرد ز پس از عقد تصرف میمعموال زن خود را هشت یا ده رو

پس . بستند شد و خانۀ داماد و خیابان را آذین می شد و احیاناً موسیقی و مهمانی نیز بود و هدایا مبادله می خوانده می

گفت و نقاب ازچهرة او  می» یمبسم اهللا الرحمن الرح«داماد به اطاق مخصوص زن خود می رفت و   از این تشریفات،

  . داشت بر می

توانست باقیماندة صداق را بدهد و او را به خانۀ پدرش  اگر داماد پس از این تجربۀ نهایی از عروس راضی نبود، می

توانستند چند زن با هم داشته  معنی چندگانی در اسالم غالباً توالی زنان بود، و فقط مردم ثروتمند می. بازگرداند

خواست از پی هم داشته باشد؛ گویند یک  توانست هر چند زن که می مرد مسلمان در نتیجۀ سهولت طالق می. دباشن

توانست، به عالوة زنهاي  مرد مسلمان می. زن گرفت 900رنگرز بغدادي به نام ابن طیب هشتاد و پنج سال زیست و 

ت کنیز داشت، و متوکل چهار هزار کنیز الرشید دویس هارون. خواست صیغه داشته باشد عقدي، هر چند که می

فروشان کنیزان را موسیقی و آواز و فنون دلبري  بعضی برده. گذرانید اي داشت که هر شب را با یکی می صیغه

ولی نباید پنداشت که . فروختند می) دالر 80.000(درهم  100.000آموختند و به قیمتهاي گزاف و احیاناً به می

. بالیدند شدند و به فرزندان خود و مخصوصاً پسرانشان می بود، زیرا کنیزان غالباً مادر می حرمسرا روسپیخانۀ خصوصی

زنان عقدي این روش را طبیعی . شده است شواهد فراوان داریم که میان مرد و کنیزش محبت خالص استوار می

ه در خانۀ یک مرد به اندازة یک با این ترتیب، طبیعی بود ک. زبیده ده کنیز به هارون هدیه کرده بود. دانستند می

روش . یکی از پسران ولید اول شصت پسر و عدة زیادي دختر داشت. محلۀ بیرون شهر امریکا بچه وجود داشته باشد

دار  چون خواجه کردن مردان در اسالم حرام است، یهودیان و مسیحیان عهده. حرمسرا مستلزم وجود خواجه بود

خریدند، و خیلی زود بسیاري از نواحی  ها را به قیمتهاي گزاف می و وزیران خواجه خلفا. جلب یا تهیۀ خواجه بودند

وجود حرمسرا در عصر گسترش اسالم مانع آمیختن اعراب با . دولت اسالم مطیع نفوذ این خواجگان کم لیاقت شد

اجت بود فزونی مردم مغلوب گردید، زیرا نفوس آنها تا حدي که براي حکمفرمایی آن قلمرو روزافزون مورد ح

گرفت، تا حدي در اصالح نژاد اثر داشته  شاید هم روش حرمسرا، که مردان نیرومند را به تولید مثل می. گرفت می

ولی چندگانی پس از مأمون از لحاظ اخالقی و اجتماعی مایۀ انحطاط بود و از آن پس که افزایش جمعیت از . است

.شیوع نارضایی میان مردم نیز شدافزایش آذوقه پیشی گرفت، مایۀ رواج فقر و 
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شریعت به زن . گرفت زن پس از ازدواج مطیع شوهر خود بود، و این اطاعت از تقدیس رابطۀ زناشویی سرچشمه می

توانست از شوهر خود طالق بگیرد، زیرا براي  اجازه نداده بود در یک زمان بیش از یک شوهر داشته باشد؛ بزحمت می

رفت، اما سزاي  تازه این گونه خیانتها از لحاظ اخالقی چندان مهم به شمار نمی نداشت؛اي  کشف خیانت وي وسیله

زن . شدند فراوان بود تعجب آور است که با وجود این مجازات سخت، زناهایی که زنان مرتکب می. خیانت او مرگ بود

ابوالعتاهیه . شد؛ ولی غالب اوقات مورد محبتی عمیق و نیرومند بود شنید، تحقیر و آزار می میشد و ناسزا  تمجید می

نظیر این سخن فراوان و احیاناً راست . گفته بود که زن خود را از همۀ خوبیها و ثروتهاي جهان بیشتر دوست دارد

ا حق داشت در مال خود تصرف و دخالت وضع زن مسلمان از یک جهت از بعضی از زنان اروپایی بهتر بود، زیر. بود

در محیط امن خانه به رشتن و بافتن و دوختن و . کند، و شوهر یا طلبکاران حق نداشتند در امالك او دخالت کنند

خورد، با همگنان  شد؛ براي سرگرمی نیز بازیهایی داشت، شیرینی می داري و مراقبت فرزندان خود مشغول می خانه

رفت که براي شوهر خود پسر بزاید، زیرا پسر در  از او انتظار می. داد ها ترتیب می احیاناً توطئه کرد، و خود گفتگو می

. ارزش زن به شمارة فرزندان او بستگی داشت. جامعۀ کشاورزي و پدرساالري از لحاظ اقتصادي فواید بسیار داشت

  : پیامبر در این باب فرموده بود

مع ذلک، سقط جنین و وسایل جلوگیري از آبستنی در » .اورد بهتر استحصیري در خانه از زنی که فرزند نی«

هـ  313متوفا به سال (رازي . بردند ها روشهاي قدیمی و طبیبان روشهاي تازه را به کار می قابله. حرمسرا معمول بود

ت و چهار در یکی از کتابهاي خود فصلی را به ذکر وسایل پیشگیري از آبستنی اختصاص داده و بیس) م924ق، 

در کتاب معروف قانون، ) م1037-980هـ ق،  428- 370(ابن سینا . طریقۀ دارویی و مکانیکی را یاد کرده است

.بیست طریقۀ جلوگیري از آبستنی را شرح داده است

صرف نظر از مسائل جنسی، از لحاظ اخالقی میان مسلمان و مسیحی تفاوت نبود؛ مثال قرآن قمار و شراب را به طور 

، مع ذلک، قمار و شرابخواري به دفعات در هر دو تمدن اسالم و مسیحی ادامه )90مائده، (حرام کرده است  قطع

مرد مسلمان به طور . فساد و رشوه در کار حکومت و قضا در قلمرو اسالم، مانند قلمرو مسیحیت، رواج داشت. یافت

به اتفاق آرا، صالح الدین ایوبی از همۀ . مسیحی بود و انجام تعهدات بهتر از  کلی از لحاظ اخالق تجارتی، خوشقولی،

مسلمانان در زمینۀ دروغ شرافتمندند؛ به نظر آنها، فقط . کسانی که در جنگ صلیبی شرکت داشتند شریفتر بود

وقتی دروغ مجاز است که براي نجات از مرگ، یا ختم دشمنی، یا خوشحالی زن، یا حیلۀ جنگی بر ضد دشمنان دین 

مسلمانان نیز، . رویی را با هم دارد؛ گفتار مسلمانان پر از درود و مبالغه در ادب است اسالمی تکلف و گشاده ادب. باشد

دهند و  شوند و دست می گویند، و در مقابل یکدیگر خم می به یکدیگر درود می] با کلمۀ سالم[چون یهودیان، 

مهمان نوازي رسم » .علیکم السالم و رحمه اهللا و برکاته«: ، و در جواب این درود باید گفت»السالم علیکم«: گویند می

فقیران در کار . کند، ولی ظاهراً نظافت به درآمد وابسته است دین اسالم نظافت تن را تشویق می. همۀ مسلمانان است

اخنهاي زنند، ن کشند، صابون می کنند که کثافت سراپایشان را بگیرد، و ثروتمندان کیسه می نظافت آن قدر اهمال می

ختنه اگرچه در قرآن نیامده، ولی رسم همۀ مسلمانان است و آن را از لوازم . زنند کنند، و عطر می خود را تمیز می

حمام خصوصی از لوازم خانۀ اغنیا بود، اما . کردند پسران را در پنج یا شش سالگی ختنه می. پندارند بهداشت می

حمام در بغداد بوده  27000به گفتۀ مورخان، در قرن دهم میالدي . حمامهاي عمومی در شهرهاي اسالم فراوان بود

عطر و بخور میان زنان و مردان معمول بود؛ دیار عرب از دوران قدیم به کندر و مر، و ایران به عطر گل و بنفشه . است

ختان میوه هایی بود که در آنجا گیاهان زمینی و در ها باغچه در بسیاري از خانه. و یاسمین معروف بوده است

  .داد بخصوص در ایران، مورد عالقۀ مردم بود و زندگی را صفا و رونق می  گل،. کاشتند می
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مهمترین وسیلۀ سرگرمی عید، . کردند و وسایل سرگرمیشان چه بود حال ببینیم این مردم چگونه رفع خستگی می

بندبازي، شعبده و   ات پایینتر خروسبازي،طبق. مغازله با زنان و پسران، شعر، موسیقی، و آواز بود  مهمانی، شکار،

شود که در قرن  از کتاب قانون ابن سینا معلوم می. جادو، و خیمه شب بازي را نیز به سرگرمیهاي خود افزوده بودند

پرانی،  تیراندازي، نیزه  دهم میالدي مسلمانان تقریباً همۀ بازیهاي ورزشی ما را ـ از مشتزنی، کشتی گیري، دو،

چون . اند مش، شمشیربازي، اسب سواري، چوگان بازي، وزنه برداري، و اقسام مختلف توپ بازي ـ داشتهحرکات نر

تخته نرد رواج داشت و شطرنج مباح بود، اما پیامبر، ساختن . بازي کم بود برد و باخت حرام بود، بازي ورق و مهره

به گفتۀ مورخان، یک . ت و مورد حمایت خلفا بودمسابقۀ اسبدوانی رواج داش. هاي آدمی شکل را حرام کرده بود مهره

شکار حیوانات خاص نخبۀ اشراف بود و در عصر مسلمین کمتر از . بار چهار هزار اسب در یک مسابقه شرکت داشتند

حیواناتی را که به دام . شد شکار غالباً به وسیلۀ باز و شاهین انجام می. زمان ساسانیان با خشونت آمیخته بود

بعضی خاندانها سگان شکاري و بعضی دیگر میمون داشتند، بعضی . کردند ند تربیت و احیاناً نازپرورده میانداخت می

.ترسانیدند خلفا شیر و ببر داشتند و به وسیلۀ آن رعایاي خود یا سفیران بیگانه را می

اسالم . أثر و شکاك بودندالت اعراب وقتی شام را گشودند هنوز از تمدن کم نصیب و به حد تهور شجاع و خشن و سریع

به احتمال قوي، قساوتهایی که از برخی خلفا در تاریخ . این صفات را کمی تعدیل کرده بود، ولی عمدة آن به جا بود

تر نبوده  شدند سخت  ذکر شده مجموعاً از قساوتهایی که شاهان مسیحی، بیزانس، مروونژي، و نورس مرتکب می

بنابر روایات، سلیمان بن عبدالملک در سفر حج به . ا آلوده به ننگ تواند کرداست؛ ولی همانها نیز هر تمدنی ر

مالزمان خود دستور داد شمشیرهایشان را به گردن چهارصد اسیر جنگی یونانی امتحان کنند؛ تقاضاي خلیفه انجام 

وزیري را که چند سال وقتی متوکل به خالفت رسید، . شد و گردن چهار صد نفر را زدند تا از منظرة آن تفریح کنند

مدت چند هفته خواب زندانی را گرفتند، تا آنجا که نزدیک . پیش رفتاري اهانت آمیز با او کرده بود به حبس انداخت

هاي  بود دیوانه شود؛ آنگاه اجازه دادند بیست و چهار ساعت بخوابد؛ و چون نیروي وي تجدید شد، در میان تخته

نگفته . توانست حرکت کرد و همچنان با رنجهاي سخت جان داد هیچ وجه نمیبه طوري که به . میخدارش نهادند

اگر . پیداست که این وحشیگري از کارهاي نادر بوده است، معموال مرد مسلمان نمونۀ رقت، انسانیت، و گذشت بود

ال و طربناك مردم متعارف را مالك قرار دهیم، خوش فهم و تندهوش و سریع التأثر نیز بود، چنانکه بسهولت خوشح

شد؛ به زندگی ساده خشنود و در مقابل بلیات خونسرد بود و حوادث ایام را با صبر و بزرگواري و غرور تحمل  می

برد تا همیشه براي رفتن به  اي بود، همراه می وقتی قصد سفر طوالنی داشت کفن خود را، که از پارچۀ پنبه. کرد می

رسید، به یاران راه  ام عبور از صحرا از بیماري و ضعف ساعت مرگش میچنانچه هنگ. پیشگاه پروردگار آماده باشد

کرد و خود  گرفت و شخصاً گودالی براي قبر حفر می گفت سفر خود را ادامه دهند؛ آنگاه براي آخرین بار وضو می می

  . دخفت به انتظار آنکه مرگش برسد و تنش از ریگ روان مستور شو پیچید و در گودال می را در کفن می

IV – دولت

در یک نسل پس از درگذشت پیامبر، حکومت اسالمی یک جمهوري دموکراتیک ـ به همان معنی که در قدیم از این 

شد ـ بود، یعنی از لحاظ نظري همۀ افراد ذکور در انتخاب رئیس دولت و تعیین سیاست وي  کلمات مفهوم می

کردند گروه کمی  گزیدند و در کار سیاست دولت دخالت می میاما عمال کسانی که امیرالمؤمنین را بر. دخالت داشتند

رفت، زیرا مردم از لحاظ هوش و معنویات تفاوت دارند؛ به همین  طبعاً جز این نیز انتظاري نمی. از سران مدینه بودند

ط جهت دموکراسی در اوج کمال خود همیشه نسبی است، و در اجتماعاتی که مردم با سواد کمند و وسایل ارتبا
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توسعۀ   چون جنگ و دموکراسی با هم سازگار نیستند،. آید فراوان نیست ناچار نوعی حکومت اولیگارشی پدید می

قلمرو اسالم به ایجاد حکومت فردي کمک کرد، زیرا وحدت فرماندهی و عجله در اتخاذ تصمیم براي اجراي سیاست 

امویان حکومت سلطنتی مطلق بود و خالفت بدین جهت، حکومت اسالم در عصر . جنگی و استعماري ضروري است

  .شد یا موروثی بود یا سرنوشت آن به نیروي سالح معین می

مقام خالفت از لحاظ نظري بیش از آنچه سیاسی باشد دینی بود، زیرا خلیفه در مرحلۀ اول رئیس یک جماعت دینی 

  هت، خالفت یک حکومت تئوکراسی بود،بدین ج. یعنی جماعت مسلمانان بود و وظیفۀ اساسی او دفاع از ایمان بود

توانست دربارة مسائل دین مقررات تازه وضع  یعنی حکومت خدا از طریق مذهب، ولی خلیفه پاپ یا اسقف نبود و نمی

نه پارلمانی بود که جلو او را بگیرد، نه یک طبقۀ اشراف : با وجود این، از لحاظ علمی قدرتی مطلق داشت. کند

کرد ـ دانشمندانی هم که به خدمت خلیفه  قدرت او را محدود می» قرآن«بلکه تنها  ود سازد، موروثی که او را محد

در این حکومت استبدادي، تا حدي . کردند را مطابق منظور وي تفسیر می» قرآن«گرفتند  بودند و مقرري از او می

آنکه هم پدر و هم مادرش برده  توانست به مقامات عالی برسد، مگر مساوات در امکانات وجود داشت و همه کس می

  .بودند می

در شام از نظم اداري . اند هایی فرسوده و در عین حال سازمان یافته تسلط پیدا کرده دانستند که بر جامعه اعراب می

حتی . اساساً در خاور نزدیک زندگی به وضع قدیم ادامه یافت. روم شرقی، و در ایران از روش ساسانیان کمک گرفتند

در عصر عباسیان یک . هلنیستی شرقی از مانع زبان گذشت و در علوم و فلسفۀ اسالمی زندگی از سر گرفتفرهنگ 

اي و محلی به وجود آمد که به دست گروهی از کارمندان رسمی دولت اداره  قسم حکومت پیچیدة مرکزي و ناحیه

یا » حاجب«در رأس سازمان دولت . تشد و قتل رئیس دولت و انقالبهاي داخل قصر در کار آن چندان اثر نداش می

کرد، اما چون واسطۀ مالقات مردم با خلیفه بود،  رئیس تشریفات بود که تنها از لحاظ تشریفات قصر را مراقبت می

تر ، اما بعد از عصر منصور قدرتی بیش از  پس از حاجب، وزیر بود که مقامی پایین. آمد فردي قدرتمند به شمار می

کرد و در کارشان نظارت داشت و سیاست دولت را طرح و اجرا  کارمندان دولت را معین میوزیر، . حاجب یافت

دیوان برید، و دیوان مظالم   مهمترین سازمان دولت دیوان خراج، دیوان محاسبات، دیوان رسائل، دیوان قضا،. کرد می

ه نظر خلیفه، پس از سپاه، دیوان ب. شد اي بود که احکام قضایی و اداري بدان عرضه می دیوان مظالم محکمه. بود

مبالغ گزاف از . خراج اهمیت داشت که مأمورین وصولش در عناد و سرسختی کم از مأمورین وصول بیزانسی نبودند

درآمد  به دوران هارون الرشید. شد تا نظم حکومت به پا ماند و مخارج حکام پرداخت شود اقتصاد عمومی کشیده می

عالوه بر مالیاتهاي جنسیی . بود) دالر 42.400.000در حدود (درهم  530.000.000از  قلمرو خالفت ساالنه بیشتر

خزانه ) م786(هـ ق  170دولت مقروض نبود؛ بر عکس به سال . که در این روزگار نهاده بودند و تعداد آن بیشمار بود

.درهم موجودي داشت 900.000.000

قط مورد استفادة دولت و بزرگان قوم بود و بیشتر از همه براي نقل برید عمومی، مانند دوران ایرانیان و رومیان، ف

. رفت؛ ضمناً وسیلۀ جاسوسی اعمال حکام محلی براي وزیر بود اخبار و دستورات از پایتخت به والیات به کار می

برید و فاصلۀ کرد که در آن نام ایستگاههاي  دیوان برید راهنماهاي مکتوب نیز براي کمک زایرین و تاجران تنظیم می

و براي نامه . کردند کبوتر را تربیت می. آن از همدیگر ثبت شده بود؛ این راهنماها، اساس علم جغرافیاي اسالمی شد

هـ ق،  223(و این نخستین بار است که در تاریخ از نامه بري کبوتر سخن به میان آمده است . بردند بري به کار می

پیرزن به کار جاسوسی اشتغال  1‘700در بغداد . شد سافران و تاجران نقل میبه عالوه، اخبار به وسیلۀ م). م837
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توانست مردم شرق و غرب را از ربودن اموال دولت و رشوه گرفتن  داشتند، ولی مراقبت هر قدر هم که سخت بود نمی

لی را که براي تحصیل باید در ایام خدمت اموا حکام والیات، عیناً چون حکام رومی، عقیده داشتند که می. باز دارد

گاهی خلفا حکام را . اند و محنتهایی را که پس از ترك منصب تحمل خواهند کرد جبران کنند حکومت خرج کرده

یوسف بن عمر . فروختند اند پس بدهند، یا این حق اجبار را به حاکم جانشین آنها می کردند آنچه را ربوده مجبور می

قضات . کسانی که پیش از او حکومت عراق را در دست داشتند وصول کرددرهم از  76’000’000به همین وسیله 

حدیثی هست که پیامبر فرموده . گرفتند مقرري خوبی داشتند، مع ذلک بعضی از آنها زیر نفوذ گشاده دستان قرار می

  . روند بود از هر سه نفر قاضی دو نفر به جهنم می

شود، زیرا مسلمین نیز مانند یهودیان  گرفته می» قرآن«یع از فرض این بود که قانون مورد عمل در این دولت وس

اي از  به همین جهت، علم فقه اسالمی رشته. دانستند؛ هر جرمی گناه بود و هر گناهی جرم قانون و دین را یکی می

اي  هوقتی فتوحات نیروهاي مسلمین میدان عمل و مسئولیت شریعت اسالم را وسعت داد و موارد تاز. علوم دین بود

آن نصی نداشت، بعضی فقیهان اسالم احادیثی به وجود آوردند که صریحاً یا ضمناً به   دربارة» قرآن«پدید آمد که 

از اتفاقات جالب آنکه . داد؛ به همین جهت، حدیث نیز سرچشمۀ دیگري براي فقه اسالمی شد این موارد جواب می

ي »گمارا«و » مشنا«بیزانسی و بیشتر تکرار اصول و احکام این احادیث انعکاس مبادي و احکام و قوانین رومی و 

افزایش دایم احادیث تشریعی اهمیت مقام قضا را در ممالک اسالمی بیفزود، و فقیهانی که قانون را تفسیر . یهود بود

سالمی کردند نفوذ و احترامی یافتند که کمتر از نفوذ و حرمت کشیشان و کاهنان غیر ا یا با موارد خاص تطبیق می

اینان نیز، چون همکاران فرانسویشان در قرن دوازدهم، با سلطنت همدست شدند و حکومت مطلق عباسیان را . نبود

  .تأیید کردند و پاداش خودشان را گرفتند

 150فتـ ] (نعمان ابن ثابت[یکی مذهب ابوحنیفه : در میان سنیان، چهار مذهب فقهی پدید آمد در ممالک اسالمی،

به نظر ابوحنیفه . پیرو قیاس شد و تحولی در قانونگذاري اسالم پدید آورد» قرآن«، که در کار تفسیر )م767ق،   هـ

باید دقیقاً  قانونی که در آغاز کار براي صحرانشینان پدید آمده بود براي اجرا در یک جامعۀ صنعتی یا متمدن نمی

حرام بود » قرآن«بر این اساس، دریافت بهره را که در  .مورد عمل قرار گیرد، بلکه باید روح آن مورد توجه قرار گیرد

ابوحنیفه . به صورت معاملۀ شرطی اجازه داد ـ و این کاري بود که هیلل هشت قرن پیش از آن در فلسطین کرده بود

  در این زمینه 

تغییر مواردي که  قانون نمایندة یک وضع عمومی است و با. گفته بود مقررات قانون با قواعد نحو و منطق تفاوت دارد

کار مدینه دانشمند دیگري به وجود آمد که این فلسفۀ  از میان مردم محافظه. آن را پدید آورده تغییر پذیر است

مالک مذهب ). م795-715هـ ق،  179-93(وي مالک ابن انس بود . آزادمنش مترقی را در کار قانونگذاري نپسندید

حدیث تشریعی بنیاد نهاد و گفت چون اکثر این احادیث از مدینه  خویش را پس از مطالعۀ دقیق هزار و هفتصد

هـ ق،  204-150(محمد شافعی . از اجتماع اهل مدینه پیروي کرد» قرآن«باید در کار تفسیر حدیث و   صدور یافته،

اسالم، گفت در همۀ دیار  دانست و می زیست، این حق را خاص اهل مدینه نمی ، که در بغداد و قاهره می)م767-820

، )م855-780هـ ق،  241-164(شاگرد وي، احمد بن حنبل . اجتماع محک نهایی شریعت و سنت و حقیقت است

گفت  وي مذهب دیگري بنیاد کرد که می. عقیده داشت که این مقیاس پیچیده و بیشتر از آنچه باید دامنه دار است

مأمون به واسطۀ . کرد عقلی معتزله انتقاد می و حدیث باید اساس مقررات شریعت باشد، و از مذهب» قرآن«تنها 

پیرو مذهب رسمی دولت » قرآن«و در کار خلق (دلبستگی شدیدي که ابن حنبل به مذهب اهل سنت نشان داد 
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ولی او شجاعتی فوق العاده نشان داد و از عقیدة خود دست برنداشت؛ به همین جهت،   وي را به زندان کرد،) نشد

.اش را تشییع کردند م بغداد جنازهوقتی درگذشت، همۀ مرد

مغ ذلک اتفاق چهار مذهب فقه اسالمی در مسائل اساسی کمتر از اختالفات آنها در مسائل فرعی نیست، زیرا، با 

وجود آن مجادالت طوالنی که یکصد سال دوام داشت، هر چهار مذهب اعتقاد دارند که شریعت اسالم از جانب 

همچنین این . بایست از جانب خدا باشد تا بشر متمرد را مقید تواند کرد قانون میخداست و، به حکم ضرورت، اصول 

توان  کنند که تنها دین یهود را با آن قیاس می چهار مذهب در تعیین جزئیات رفتار و مراسم اسالمی چنان دقت می

دربارة لباس زن و مرد باید و این فقیهان به بسیاري جزئیات از قبیل روش استعمال مسواك، آداب ازدواج، آنچه . کرد

گویند یکی از فقیهان هرگز هندوانه نخورد، زیرا در . اند آنچه نباید، و طریقۀ صحیح مرتب کردن مو توجه داشته

این مقررات فراوان . و حدیث چیزي نیافته بود که طریقۀ درست خوردن هندوانه را از آن دریافت توان کرد» قرآن«

توانست شد، ولی اختالفات آرا دربارة مقررات و چشمپوشیهایی که مجریان قانون دربارة مانع تکامل جامعۀ اسالمی 

مع ذلک، و با . داد التغییر زندگی توافق می کردند تا حدي سختی مقررات را با مقتضیات سرسخت و دائم مخالفان می

دید به سنت، که مانع پیشرفت کاري و عالقۀ ش وجود رواج مذهب ابوحنیفه که مالیم و آزادمنش است، روح محافظه

  .آزاد نظامات اقتصادي و اعمال خصوصی و تفکر است، بر مقررات اسالمی غلبه دارد

ولی باید اعتراف کنیم که خلفاي دوران اول از ابوبکر تا مأمون، در قسمت وسیعی از دنیا، مقررات شایسته و مناسبی 

توانستند، مانند مغوالن و مجاران  آنها نیز می. ن تاریخ تواناتر بودندبراي زندگی انسانی پدید آوردند و از همۀ فرمانروایا

. یا نورسهاي مهاجم، همه چیز را مصادره کنند یا به ویرانی کشانند، اما نکردند و فقط به وضع مالیات اکتفا کردند

حان عرب تقسیم کند، گفت اراضی آنجا را میان فات وقتی عمروعاص مصر را گشود، به مشورت زبیر بن العوام، که می

گوش نداد، و خلیفه رأي او را تأیید کرد و فرمان داد زمین همچنان به دست مردم باشد تا در آن کار کنند و ثمر 

در ایام خلفا اراضی را مساحی کردند، و دولت دفاتر منظم آن را نگاه داشت، راههاي بسیار پدید آورد، به . بدهد

پیش از فتح اسالم نیمی از . دها براي جلوگیري از طغیان آب، بندها پدید آوردمراقبت آن پرداخت، و در اطراف رو

بسیاري از زمینهاي فلسطین که پیش از پیروزي . خاك عراق صحراي بایري بود، و پس از آن بهشتی سرسبز شد

تمند از گفتگو، استثمار مردمان باهوش و قدر بی. مسلمین سنگ و شن بود حاصلخیز ، ثروتمند، و پرجمعیت شد

ولی خلفا مردم را از زندگی و حاصل کارشان . اشخاص ساده و ناتوان در این رژیم، در دورة همه حکومتها ادامه یافت

به نسبت زیادي ایمن ساختند و به مردم صاحب استعداد فرصت کوشش دادند و مدت شش قرن مناطق را از چنان 

به برکت کمک و تشویق ایشان، تعلیم رواج گرفت و . ا ندیدندور ساختند که هرگز پس از ایشان نظیرش ر رفاهی بهره

.علوم و ادبیات و فلسفه و هنر چنان شکوفا شد که مدت پنج قرن آسیاي باختري را پیشاهنگ تمدن جهان کرد

V  - شهرها  

زیستند  جا میپیش از آنکه از افراد و تالشهایی که تمدن اسالم را پدید آوردند سخن بگوییم، باید محیطی را که در آن

مردم باید در شهرها فراهم آیند تا از . گیرد تمدن، مایه از روستا دارد و در شهر شکل می. پیش خودمان تصور کنیم

  .یکدیگر مطلع شوند و به هم توجه کنند
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م هر یک از آنها از ده هزار بیشتر نبود ـ در بعضی شهرها از این ه. تقریباً همۀ شهرهاي اسالم وسعت کمی داشتند

بردند که اطراف آن براي جلوگیري از غارتهاي احتمالی حصار  مردم شهر در یک سرزمین محدود به سر می. کمتر بود

هاي کوچک سفیدکاري شده، براي اینکه داخل آنها دیده  خیابانها تاریک و پر از خاك و گل بود؛ خانه. و بارو داشت

ولی در قلمرو اسالم، در نقاط مختلف، . ن آراسته بودهمۀ جالل شهر به مسجد آ. نشود، دیوارهاي بلند داشت

  .شهرهاي بزرگی به وجود آمد که در آنجا تمدن اسالم به اوج زیبایی و دانش و خوشی رسیده بود

مکه و مدینه به نظر مسلمانان دو شهر مقدس بوده و هست، زیرا مکه، هم مولد پیامبر بود و هم کعبه زیارتگاه قدیم 

ولید دوم بناي مسجد کوچک مدینه را تجدید . و مدینه هجرتگاه پیامبر و اقامتگاه وي بوده است عرب در آنجا بود،

 80.000امپراطور بیزانس به تقاضاي ولید، در مقابل . کرد و آن را به صورت مسجدي مجلل و باشکوه و زیبا درآورد

از مصر و یونان بیاورد، تا آنجا که دینار، چهل بار شتر سنگ موزائیک فرستاد و هم ولید هشتاد صنعتگر ماهر 

در عصر اموي، در مکه . شود مسلمانان شکایت داشتند که مسجد پیامبرشان به دست مسیحیان نامسلمان ساخته می

هایی از تجمل پدید آمد که اگر خلفاي اول دیده بودند، سخت  و مدینه، با وجود کعبه و مسجد پیامبر، نمونه

ثروت مدینه از آنجا بود که غنایم جنگ . کرد وضع قریش پیروزمند را خرسند می شدند؛ بی شک، این خشمگین می

و قسمت اعظم آن را میان مردم تقسیم کردند؛ ثروت مکه از آنجا بود که از همۀ  6چون سیل به آنجا سرازیر شد

بدین . رسید که نمیشدند و چیزها به همراه داشتند که سابقاً به م جهان اسالم گروه روزافزون حاجیان بدانجا می

سان، تجارت رواج و رونق بسیار گرفت؛ دو شهر مقدس مرکز ثروت، آسایش، نشاط، و طرب شد؛ در آنجا قصرها، و در 

بیرون شهر ویالها پدید آمد که مسکن اشراف بود و خدمه و بردگان فراوان در آن جاي داشتند؛ کنیز بسیار بود و 

. دادند خواندند و شاعران سرود عشق و جنگ سر می هاي مؤثر می اي کسان نغمهخوانها بر شراب حرام فراوان، و آوازه

هوش،  7.فقها، و سیاستمداران اسالم بود  ، در رأس انجمنی از شاعران،]ع[سکینۀ زیبا، دختر امام حسین   در مدینه،

سکینه چند بار شوهر . تنداي بود که در همۀ قلمرو اسالمی زنان آرزوي همانندي آن را داش جاذبه، و ذوق وي نمونه

تمایالت اموي، . کرد که در تشکیل انجمنهاي علمی و ادبی آزاد باشد کرد؛ در بعضی موارد با خواستگار خود شرط می

که هدف آن تمتع از لذات زندگی بود، در مقدسترین شهرهاي اسالم بر تمایالت تقدس و زاهد مآبی ابوبکر و عمر 

.چیره شده بود

. از قرن هشتم میالدي اکثریت مردم این شهر عرب بودند. نیز در نظر مسلمانان مقدس بود شهر بیت المقدس

خواست مسلمانان در آنجا مسجدي داشته باشند که در شکوه از کلیساي قیامت، که پس از  عبدالملک مروان می

ر کار ایجاد چند بنا خرج بدین جهت، خراج مصر را د. ویرانی به دست خسرو پرویز از نو بنیاد شده بود، کم نباشد

 129جنوبی شهر، مسجداالقصی را بنیاد کرد که به سال  خوانند، و در ناحیۀ می» حرم شریف«کرد که مسلمین آن را 

از نو بنیاد گشت، و بعدها تغییرات زیاد در آن به وجود ) م785(هـ ق  169به سال . از زلزله ویران شد) م746(هـ ق 

که در زمان عبدالملک مروان بود و بیشتر ستونها را هم از باسیلیکاي یوستینیانوس  ولی صحن آن همان است. آمد

المقدس از مسجد بزرگ اموي که در دمشق بنیاد  به نظر مقدسی، مسجد بیت. اند المقدس به پا بود گرفته که در بیت

دیدار کرد و با آنها نماز خواند؛ هم  مسلمانان، پیامبر در آنجا با ابراهیم و موسی و عیسی  به گفتۀ. کردند زیباتر است

خواست فرزند خود اسحاق  به نزدیک مسجد، صخرة معروف را بدید که به پندار یهودیان مرکز دنیاست و ابراهیم می

به . را در برابر آن قربان کند، و موسی تابوت عهد را آنجا دریافت کرد، و هیکل سلیمان و هرودس مجاور آن بنیاد شد

ان، پیامبر از آنجا به آسمان عروج کرد و انسان، اگر ایمان قوي داشته باشد، آثار قدم وي را بر صخره عقیدة مسلمان

عبداهللا بن زبیر بر مکه و درآمد حج استیال یافت، عبدالملک مروان ) م684(هـ ق  64وقتی به سال . تواند دید
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صخره را زیارت کنند؛ صنعتگران وي بر این خواست زایران کعبه را به شام جلب کند و مردم به جاي حج کعبه  می

که خیلی زود ) م691هـ ق،  72(الصخره را به شیوة بیزانسی ـ شامی بساختند  صخرة تاریخی بناي معروف به قبۀ

این بنا در آغاز کار مسجد نبود، ) . سه دیگر مساجد مکه، مدینه، و دمشق بود(چهارمین اعجوبۀ جهان اسالم شد 

به آن دوبار خطا » مسجد عمر«د که اطراف صخره برآورده بودند و صلیبیون در دادن نام بلکه حرم مقدسی بو

متر است؛  160هشت ضلعی از سنگهاي مربع استوار است؛ محیط بنا  متر ارتفاع دارد و بر یک بناي 35قبه . اند کرده

چهار در زیبا ـ که سردر آن را با . ارداند که نقوش برجسته د قبه را از چوب ساخته و از بیرون با برنج مطال پوشانیده

برند که چند ردیف ستون مرمرین براق آن را به هشت ضلعیهاي  اند ـ به درون بنا راه می صفحات برنز آراسته

قطعات معرق، که در . ستونها از آثار قدیم رومی است و سرستونها شیوة بیزانسی دارد. اند متحدالمرکزي تقسیم کرده

دهد، به ظرافت از کار کوربه کمتر نیست، و زیباتر از آن معرقهاي قسمت  یر درختان را نشان میطاقنما هست و تصو

اي به خط کوفی با حروف زرین بر کاشی آبی  بر دورادور نماي ستونهاي هشت ضلعی بیرونی نوشته. زیرین قبه است

است و نمونه زیبایی از این تزیین به کار رفته ) م1187(هـ ق  582هست که به فرمان صالح الدین ایوبی به سال 

مقدسی در . اند ستونها، این صخرة بزرگ نامنظم را، که محیط آن شصت متر است، احاطه کرده. جالب معماري است

منظرة این . وقتی خورشید بر آن بتابد، قبه بدرخشد و همه جا پرتو افکند و شگفت انگیز جلوه کند :وصف قبه گوید

ام که در ادوار پیش از اسالم بنایی  ام، و نشنیده اي ندیده در تمام قلمرو اسالم چنین قبه من. بنا شگفت انگیز است

  . الصخرة معروف رقابت کند ساخته شده باشد که بتواند با قبۀ

خواست این بنا را جانشین کعبه کند انجام نشد؛ اگر شده بود، بیت المقدس مرکز  منظور عبدالملک مروان که می

  .شد که در قرون وسطی براي تسخیر روح انسانی رقابت داشتند اي می هدینهاي سه گان

در بسیاري از . المقدس پایتخت والیت فلسطین نشد و این افتخار را رمله به دست آورد با وجود همۀ اینها، بیت

مله عکا نقاطی که اکنون جز روستاهاي تهیدست در آن نیست، در عصر اسالمی شهرهاي پررونقی پدید آمد، از آن ج

هـ  518ادریسی به سال » .شهري بزرگ و وسیع است«: دربارة آن گوید) م985(هـ ق  375بود که مقدسی به سال 

یعقوبی به سال » .اند شهري وسیع است که باغستانها و درختها آن را به بر گرفته«: دربارة صیدا گوید) م1154(ق 

ناصر خسرو » .اي که از دریا برآمده بنیاد شده است بر صخره شهري زیباست و«: صور گوید  دربارة) م891(هـ ق  278

مساحت شهر را هزار در هزار قیاس کردم، همه پنج ـ شش «: دربارة شهر صور گوید) م1047(هـ ق  439به سال 

طرابلس، که در شمال صور بود، بندري زیبا و ایمن » .و به بازارهاي نیکو، نعمت فراوان …طبقه بر سر یکدیگر، 

یاقوت حموي، جهانگرد . هاي گرم شهره بود طبریه به یاسمین و چشمه. گرفت آن جاي می ت که هزار کشتی درداش

السالم آنجاست، اما  مولد مسیح عیسی بن مریم علیه«: دربارة ناصره گوید) م1224(هـ ق  621مسلمان، به سال 

یعقوبی بعلبک را زیباترین شهر شام » .است اي طفلی نزاده مردمش مریم را مالمت کردند و گفتند که هرگز دوشیزه

مسلمانان از . انطاکیه پس از دمشق، دومین شهر شام بود» .شهري نکوست با ثروت فراوان«: مقدسی گوید. نامد می

بر انطاکیه استیال داشتند؛ سپس روم شرقی آن را به تصرف آورد و تا سال ) م969تا  637(هـ ق  358تا  16سال 

جغرافیدانهاي مسلمان از کلیساهاي بسیار و باشکوه و کاله فرنگیهاي بلند . بر آن حکومت کرد) م1084(هـ ق  477

طرسوس از . ها آب روان است اند که در همۀ خانه و باغ و بوستانهاي سرسبز انطاکیه با شگفتی یاد کرده و گفته

نیکفوروس . زند تخمین می 100.000جمعیت مذکور آن را به ) م978(هـ ق  368شهرهاي بزرگ بود؛ ابن حوقل در 

این شهر را پس گرفت و همۀ مسجدها را که در آن بود ویران ) م965(هـ ق  355دوم، امپراطور روم شرقی، به سال 

مقدسی در . رسیدند زیرا دو راه کاروانرو در آنجا به هم می  حلب شهري ثروتمند بود،. ها را بسوخت»قرآن«کرد و 
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اند و درختان بر خیابانها سایه افکنده و بر دو سوي خیابانها  ثروتمند که با سنگ ساختهشهري است «: وصف آن گوید

در این مسجد محرابی معروف بود که از عاج و چوب » .رسد دکانهاست و هر خیابان به یکی از درهاي مسجد می

رستان، و سپس نزدیک مسجد پنج مدرسه، یک بیما. گرفت منبت ساخته بودند و منبري داشت که چشم را می

و اصطخري به سال » .حمص از شهرهاي بزرگ شام است«: گوید) م891(هـ ق  278یعقوبی به سال . کلیسا بود

زنان آن جمالی خیره «: مقدسی گوید» .تقریباً همۀ خیابانها و بازارهاي آن سنگفرش است«: گوید) م950(هـ ق 339

نمود که پایتخت به مرکز  وي شرق بسط یافت، الزم میوقتی دولت اسالمی به س» .کننده و پوستی ظریف دارند

. المقدس باشد، و این بسیار بجا بود که بنی امیه دمشق را پایتخت خود کردند والیات متصرفی نزدیکتر از مکه یا بیت

از این نهرها . این شهر هنگام فتح عرب تاریخی کهن داشت، و تالقی پنج نهر آنجا را بحق بهشت شرق کرده بود

درة «این نهرها آنگاه به طرف مغرب به سوي . گرفت بستان آب می 120.000صد برکه، یکصد حمام عمومی، و یک

از همۀ «: ادریسی دربارة دمشق گوید. یافت ، که هجده کیلومتردرازا و پنج کیلومتر پهنا داشت، جریان می»بنفشه

تر و حاصلخیزتر و ثروتمندتر  تر و پرمیوه كتر و خوش خا تر و خوش هواتر و پر آب شهرهاي خدا، شام خوش موقع 

این قصر را، معاویۀ . رسید جمعیت، قصر خالفت به چشم می 140.000در قلب شهري با » .است و سپاه بیشتر دارد

درخشید و موزائیکهاي صحن و دیوارهایش جلوة خیره کننده داشت و هواي آن  اول بنیاد کرده بود، از مرمر و طال می

مسجد  572در ناحیۀ شمال شهر مسجد بزرگ جاي داشت که یکی از . شد ها و آبشارها پاکیزه می رکهاز آب جاري ب

محل مسجد در عصر رومیان یک . شهر بود و تنها بناي تاریخیی است که از دمشق دوران اموي به جا مانده است

ولید اول، ). م379(ده را بنیاد کرد هاي آن کلیساي یحیاي تعمید دهن معبد یوپیتر بود که تئودوسیوس اول بر ویرانه

به مسیحیان پیشنهاد کرد کلیسا را به مسجد مبدل کند، در عوض به ) م705(هـ ق  86خلیفۀ اموي، در حدود سال 

آنها هر کجا که خواسته باشند زمین و لوازم بنا بدهد تا کلیسایی بنیاد کنند؛ ولی مسیحیان راضی نشدند و وي را از 

ولید به . ند و گفتند در کتابهاي قدیم هست که هر که این کلیسا را ویران کند خفه خواهد شدعواقب آن بیم داد

به گفتۀ مورخان، مدت هفت سال مالیات زمین را . گفتارشان اعتنایی نکرد و با دست خود ویرانی کلیسا را آغاز کرد

مالیات فراوان بود که به مسیحیان داد در همۀ قلمرو دولت براي ساختمان این مسجد اختصاص داد، و این به جز آن 

 12.000از هند، ایران، قسطنطنیه، مصر، لیبی، تونس، و الجزایر صنعتگر و هنرور آوردند و . تا کلیساي دیگر بسازند

به اتفاق جهانگردان مسلمان، این مسجد مجللترین . کارگر کار کردند تا ظرف مدت هشت سال مسجد به پایان رسید

م است، و به نظر مهدي و مأمون، خلفاي عباسی که امویان و دمشق را دوست نداشتند، در همۀ بناي قلمرو اسال

بنا، یک محوطۀ محصور است که در داخل آن چند ردیف ستون صحن وسیعی . جهان بناي دیگري همسنگ آن نبود

اند،  ي مربع برآوردهرا که کف آن مرمر است احاطه کرده؛ مسجد در طرف جنوبی صحن جا دارد و آن را از سنگها

مسجد را به شیوة معماري بیزانس . برفراز آن چهار مناره است که یکی از آنها قدیمترین منارة تاریخ اسالم است

سقف را به وسیلۀ صفحات سرب به . اند و بدون تردید سبک ایاصوفیه در آن مؤثر افتاده است ساخته و تزیین کرده

متر است، دو ردیف ستون از مرمر  130در داخل مسجد، که طول آن . اند همتر است، پیوست 15گنبد، که قطر آن 

اند؛ باالي ستونها  سرستونها را به شیوة کورنتی تراشیده و به طال تزیین کرده. کند سفید محوطه را از راهروها جدا می

کف مسجد موزائیک  .اند ساختهطاقهاي مدور یا نعلی است، و این نخستین طاقهاي نعلیی است که در دیار اسالم 

در داخل . دیوارها نیز به موزائیک مرمر الوان و کاشی میناکاري تزیین شده است. اند است و روي آن فرش انداخته

که رو به مکه دارد  در یکی از دیوارها. کند مسجد شش دیوار مرمرین هست که محوطه را به ایوانهایی تقسیم می

قندیل تأمین  12.000پنجرة شیشۀ الوان و  74نور مسجد از . محرابی مرصع به طال و نقره و سنگهاي گرانقدر هست

اي تازه  اگریکی از اهل خرد یک سال بدانجا رود، هر روز نکته«: یکی از جهانگردان در وصف مسجد گوید. شود می
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من با شیوخ «: یکی از سفراي یونان که اجازة ورود به مسجد یافته بود به همراهان خود گفت ».آموختخواهد 

بینم بناهاي خود را چگونه  رسد، ولی اکنون که می مجلس سنا گفته بودم که بزودي قدرت اعراب به آخر می

کسی که از دمشق به جانب شمال رود، پس از  ».داشتدوام خواهد اند، یقین دانستم که قدرتشان زمانی دراز  ساخته

. رسد عبور از صحرا، بر ساحل فرات، به رقه ـ اقامتگاه موسمی هارون الرشید ـ و پس از عبور از دجله، به موصل می

شمال خاوري، شهر تبریز است که پس از دورانی که از آن گفتگو اي از آن، در ناحیۀ  در مسافت قابل مالحظه

پس از . کنیم به اوج جالل رسید، و در ناحیۀ مشرق شهر تهران است، که در آن هنگام دهکدة کوچکی بیش نبود می

و به آن دامغان و بعد، در مشرق دریاي خزر، گرگان است که در قرن دهم میالدي مرکز یکی از والیتهاي اسالمی بود 

امیران روشنفکر خود اشتهار داشت ـ معروفتر از همه شمس المعالی قابوس شاعر و دانشور بود که ابن سینا را به 

متر بلندي دارد و به نام  52اي به شکل یک برج ضخیم به جا نهاده که  دربار خویش گرامی داشت و هم او مقبره

گان، شهري که به دوران قابوس به اوج رفاه و کثرت جمعیت این تنها بنایی است که از گر. گنبد قابوس معروف است

رود، شهر نیشابور است که نام آن با  در راه شمالی، که از گرگان به طرف مشرق می. رسیده بود، به جا مانده است

پس از آن مشهد، شهر مقدس مسلمانان شیعه، و بعد مرو است که وقتی مرکز یکی از . رود شعر خیام بر زبانها می

بر رشته کوه . آنگاه بخارا و سمرقند است که معموال از دسترس مأمورین وصول مالیات دور بود. والیتهاي بزرگ بود

جنوبی، شهر غزنه است که شاعران دربارة قصرهاي مجلل محمود در آنجا، و برجهاي بلند شهر که سر بر آسمان 

مود بنا کرده، و برج مسعود دوم، که از آن هم زیباتر هنوز هم برج پیروزي، که سلطان مح. اند سود، سخنها گفته می

رفت، به عدة زیادي از شهرهاي  اگر کسی در قرن یازدهم از این ناحیه به طرف غرب می. است، در آنجا به پاست

هرات، شیراز با مسجد بزرگ و باغستانهاي معروف، یزد، اصفهان، کاشان، قزوین، قم، همدان، . خورد معتبر ایران برمی

هاي  گذشت قبه مسافر به هر جا می. رسید رمانشاه، و سنندج؛ آنگاه در عراق به دو شهر پرجمعیت بصره و کوفه میک

هاي تنگ  دید و کوچه بیمارستانها، و حمامها می. ها، قصرها، باغستانها ها، کتابخانه هاي جالب، مدرسه درخشان، مناره

رسید که انوري شاعر ایرانی دربارة آن چنین گفته  به بغداد می و عاقبت. و تاریک که فقیران در آن سکونت داشتند

:است

  خوشا نواحی بغداد جاي فضل و هنر

  که کس نشان ندهد در جهان چنان کشور

  سواد او به مثل چون بهشت مینا رنگ

  هواي او به صفت چون نسیم جانپرور

  به خاصیت همه سنگش عقیق و لؤلؤبار

  بربه منفعت همه خاکش عبیر غالیه 

  کنار دجله ز ترکان سیمتن خلخ

  میان رحبه ز خوبان ماهرخ کشمر
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  هزار زورق خورشید گونه بر سر آب

  بر آن صفت که پراکنده بر سپهر شرر 

میالدي در بستر دجله  1848به سال . به جاي بغداد یک شهر قدیم بابلی بود که از بابل قدیم فاصلۀ چندانی نداشت

شهر قدیم در ایام شاهنشاهان ساسانی رونق گرفت و پس . تنصر بر آن منقوش بودچند آجر به دست آمد که نام بخ

به گفتۀ مورخان، منصور خلیفه از . از فتح اسالم چند دیر مسیحی در آنجا بنیاد شد، که غالباً متعلق به نسطوریان بود

صره و کوفه فراوان بود، خالی راهبان این دیرها بدانست که هواي شهر به هنگام تابستان معتدل و از مگس، که در ب

بدون . خواست از این دو شهر ماجراجو که در آن روزگار پر از مردم شورشی بود دوري کند شاید خلیفه می. است

تردید موقع شهر را از لحاظ سوق الجیشی ممتاز تشخیص داده بود، زیرا در جایی امن در داخل کشور بود و از راه 

ن با همۀ شهرهاي بزرگ ساحل دجله و فرات ارتباط داشت، و هم از این راه با خلیج دجله و کانالهاي پیوسته به آ

به همین مالحظات بود که مقر خود را از هاشمیه، و سازمانهاي حکومت . شد فارس و همۀ بندرهاي جهان مربوط می

ر کرد و اسم قدیمی آن ؛ محل شهر را به خندق و سه حصار تو به تو محصو)م762(را از کوفه به بغداد انتقال داد 

یکصد هزار کارگر به کار گرفت و ظرف چهار سال . بود، به مدینۀ السالم تبدیل کرد» خداداد«بغداد را، که به معنی 

قصر خلیفه، که دري مطال و گنبدي . قصرهاي بزرگ آجري براي خود و کسانش و سازمانهاي دولت بنیاد کرد

آنگاه منصور، . خواندند، در میان شهر بود می» الخضرا  قبۀ« یا » الذهبباب «درخشان داشت و به همین جهت آن را 

شهره » قصرالخلد«در بیرون باروي شهر، بر ساحل باختري دجله، یک اقامتگاه موسمی براي خود ساخت که به نام 

مت داشت از کسی که در این شهر اقا. برد الرشید بیشتر روزگار خود را در این قصر به سر می شد و بعدها هارون

پنجرة آن صدها کشتی را توانست دید که بارهاي خود را، که از یک نیمۀ جهان آن روز آورده بودند، بر سنگفرشهاي 

.کنند ساحل رود خالی می

منصور بر ساحل شرقی یا ایرانی دجله قصري و مسجدي بساخت تا پسرش مهدي، ) م768(هـ ق  151به سال 

اطراف این دو بنا محلۀ زیبایی به نام رصافه پدید آمد، و دو پل که بر قایقها استوار بزودي . کاخی مستقل داشته باشد

بردند، و چیزي  غالب خلفایی که پس از هارون آمدند در این محله به سر می. داد بود آن را به شهر مدور ارتباط می

گفتند بغداد، رصافه  د، وقتی میالرشی نگذشت که رصافه به وسعت و ثروت از شهر منصور پیشی گرفت؛ پس از هارون

در رصافه براي جلوگیري از سوزش آفتاب خیابانها را تنگ و پیچاپیچ کرده بودند؛ این خیابانها از . را منظور داشتند

هر دسته از صنعتگران، خیابان یا . قصر خلیفه تا محالت ثروتمند امتداد داشتند و دو جانب آنها دکانهاي شلوغ بود

اینجا کوي عطرفروشان، آنجا کوي سبدبافان، و کمی دورتر مفتولسازان، و همچنین کوي صرافان . تندبازار خاصی داش

هاي مردم بود که به جز خانۀ ثروتمندان تقریباً  باال و پشت دکانها خانه. و بزازان و کتابفروشان و کویهاي دیگر بود

از جمعیت شهر . د، و پس از او چندان دوامی نداشتمان همه از خشت بود و مادام که که صاحب آن زنده بود به پا می

. اند برآورده کرده 2,000,000بوده است، ولی بعضی مورخان  800‘000آمار قابل اعتمادي نداریم، به احتمال قوي 

رفت، البته  شمار جمعیت هر چه بود، بغداد در قرن دهم میالدي علی االطالق بزرگترین شهر جهان به شمار می

اي خاص مسیحیان بود که در آنجا انبوه بودند و کلیساها و  در شهر محله. ا از این میانه استثنا توان کردقسطنطنیه ر

نسطوریان، پیروان مذهب وحدت طبیعت، و اصیل آیینان عبادتگاههاي مخصوص خود . دیرها و مدرسه داشتند

یز بناي مسجد را تجدید کرد و بر وسعت هارون مسجدي را که منصور ساخته بود توسعه داد؛ آنگاه معتضد ن. داشتند

در همان اثنا که فقیران از  .بدون تردید صدها مسجد بنا شده بود تا مردم شهر در آنجا عبادت کنند. آن بیفزود
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در . شدند ور می محنت زندگی رنجبار به نعیم دنیاي دیگر خوشدل بودند، اغنیا در همین دنیا از نعیم بهشت بهره

نمود، ولی درون آن همه الجورد و  صدها قصر مجلل و ویال بنا شده بود؛ کاخها از بیرون ساده می بغداد و نزدیک آن

در قصر خلیفه به «: چیزي از جالل این قصرها را از وصف باورنکردنی که ابوالفدا آورده توان دریافت که گوید. طال بود

قصرهاي » .قواره پارچۀ ابریشمین آویخته بودند 12500فرشینه و  38000قالی گسترده و به دیوارها  22‘000بغداد 

متر مربع را  2‘589‘990خلیفه و خاندان وي، و مسکن وزیر و رؤساي دیوانهاي دولتی، در بغداد شرقی مساحت 

از دوران جعفر برمکی که در ناحیۀ جنوب شرقی شهر، قصري مجلل براي خود ساخت ـ و همان سبب . گرفته بود

خواست از بدخیالی هارون بپرهیزد، این  جعفر، که می. طبقۀ ثروتمند به این ناحیه آغاز شد هالك وي بود ـ مهاجرت

قصر را به مأمون هدیه کرد، و هارون هدیه را براي پسر خود پذیرفت، ولی جعفر تا زنده بود در قصر جعفري اقامت 

. آن قصرهاي تازه بنیاد کردندوقتی قصرهاي منصور و هارون رو به خرابی نهاد، به جاي . داشت و سرخوش بود

اگر به یاد ). م892هـ ق،  279(به بناي قصر ثریا خرج کرد ) دالر 1‘900‘000در حدود (دینار  400‘000معتضد 

مکتفی در جوار قصر ثریا، . شتر و استر بود، وسعت آن را حدس توانیم زد 9‘000هاي این قصر  بیاوریم که در طویله

. متر مربع گسترده بود 23‘000‘000که بنا و باغستانهاي آن در مساحت ) م902هـ ق،  290(قصر تاج را بنیاد کرد 

را بنیاد کرد، و این نام از آن یافت که در برکۀ باغ قصر درختی از طال و نقره به پا کرده » بهوالشجره«مقتدر، قصر 

سالطین آل بویه از همۀ . خواندند میبودند که بر شاخها و برگهاي سیمین آن پرندگان نقره به تعبیۀ مکانیکی نغمه 

بدین سان قصرها مکرر و جالل آن افزون . در هم به بناي قصر معزیه خرج کردند 13,000,000خلفا پیشی گرفتند و 

سفیران یونان را پذیرفت، آنان از قصرهاي خلیفه و دیوانهاي ) م917(هـ ق  305شد، تا آنجا که وقتی مقتدر به سال 

ی و سه قصر بود و ایوانهاي آن ستونهاي مرمري داشت، از آنهمه قالی و پارچۀ زربفت که بر حکومت که جمعاً س

دانست، از صدها سوار با لباسهاي براق که زینهاي  زمین گسترده و به دیوارها آویخته بود و شمار آنها را کسی نمی

حشی و اهلی که در باغستانهاي قصر دوزي داشت، از آنهمه حیوان و اسبشان از نقره بود و غاشیۀ زردوزي و نقره

رفت به  خلیفه بود، و از قایقهاي خاص خلیفه که به جالل از قصرها کمتر نبود و به انتظار هوس خلیفه بر دجله می

.حیرت افتادند

مردان این طبقه به نظارة . زیست طبقۀ نخبه در میان نعیم فراوان با تجمل و سرگرمی و اضطراب و دسیسه می

اي که از اقصاي کشور به  نوشیدند، و آذوقه رفتند، شراب کهنسال حرام می یا بازي چوگان به میدان میاسبدوانی 

. پوشیدند آنها و زنانشان لباس ابریشم رنگارنگ زردوزي و نقره دوزي می. خوردند قیمت گران خریداري شده بود می

کردند و سر و گوش و گردن و دست  شمام میزدند و بوي خوش عنبر و کندر است به لباس و مو و ریش خود عطر می

شاعري ضمن تغزل دربارة دختري گوید که صداي خلخال معشوق . آراستند و ساق خود را به زیورهاي گرانبها می

یافتند، به جاي آنها شاعران و مطربان و دلقکان  معموال زنان در اجتماعات مردان حضور نمی. عقلش را ربوده است

در اجتماعاتی . ربودند از عشق نیز گفتگوها داشتند، و کنیزکان زیبا با رقص خود دل از مردان می بودند و بدون تردید

داشتند و بعضیها، مانند اخوان الصفا،  هاي قرآن گوش فرا می که موقرتر از این بود، مردم به شعر شاعران یا آیه

به پا ) م790(هـ ق  174که در حدود سال  گویند مورخان از انجمنی سخن می. انجمنهاي فلسفی پدید آورده بودند

بوده و ده عضو داشته که یکی سنی و دیگري شیعه و سومی خارجی و چهارمی مانوي و دیگري شاعري غزلسرا و آن 

به گفتۀ مورخان، اجتماعات اینان با . اند یکی فیلسوف و چهار دیگر مسیحی و یهودي و صابئی و زردشتی بوده

توان گفت که جامعۀ اسالمی رویهمرفته داراي . بحث آرام و ادب و احترام قرین بوده استمالیمت و مزاح شیرین و 

بدون تردید، مشرق زمین از زمان کوروش تا لی هونگ چانگ در کار ادب و . آداب معاشرت تا حدود امکان عالیی بود
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همۀ هنرهاي مجاز، یعنی آنها که هاي اوج و رونق زندگی بغداد این بود که  از نشانه. ظرافت از غرب سبق برده است

.هاي ابتدایی و متوسطه فراوان، و نغمۀ شاعران در فضا طنین افکن بود در اسالم حرام نبود، مورد حمایت بود؛ مدرسه

توان گفت که آنها با تالش و رنج خود این  به حدس می. اند مورخان از زندگی طبقۀ پایین چندان سخن نگفته

در همان اثنا که ثروتمندان به ادبیات و هنر و فلسفه و علوم سرگرم . برپا نگاه داشته بودند سازمان مجلل اجتماعی را

هاي مخصوص خود را  نواختند و نغمه داشتند، یا عود می بودند، عامۀ ساده لوح در خیابانها به مطربان گوش فرا می

مردم در ایام عید به دیدار . داد صفایی می گذشت و حال و هواي خیابان را گاه و بیگاه موکب عروسی می. خواندند می

شد توجه داشتند؛ در  هایی که داده و گرفته می کردند، و طبعاً به قیمت هدیه ها مبادله می رفتند، هدیه یکدیگر می

حتی شخص فقیر از جالل خلیفه و . خوردند این گونه روزها با اشتهایی تیزتر از کسانی که بشقابشان طال بود غذا می

سرفراز قدم . شد رسید نصیب او می بهره نبود و درهمی چند از دینارهاي مالیاتی که به بغداد می مسجد بی شکوه

بالید که فرزند پایتخت بزرگ است و، در عمق خاطر، خویشتن را در شمار بزرگان و حکمفرمایان جهان  زد، می می

  .پنداشت می

یادداشتها

  .ده شد، در این سال هارون مرده بودهـ ق خوان 202عقد پوراندخت در محرم  – 1

  .باید توجه داشت که ، عالوه بر این سه، عدل و امامت نیز جزو اصول مذهب شیعه است – 2

به داستان معراج و شق » قرآن«در ظاهر . کریم، این کتاب آسمانی، معجزه شمرده شده است» قرآن«الاقل در  – 3

  .قمر نیز اشارت شده است

ین بود که مرتکب گناه کبیره را نباید گفت مخلد در عذاب است، بلکه کار او به دست خداست مرجئه ا  عقیدة – 4

  .که از او بگذرد یا نه

و خاندان وي پدید نیامده است، بلکه از روز وفات پیغمبر صف شیعه ) ع(شیعه در نتیجۀ قتل علی و حسین – 5

  .ی نامیده شدندبودند شیعۀ عل) ع(آنان که قایل به خالفت علی . متمایز شد

آوري آن کوفه  رفت، پس از آن تا سال چهلم مرکز جمع غنیمتهاي جنگی تنها تا سال سی و ششم به مدینه می – 6

بود، و در سال چهل و یکم به دمشق منتقل گردید؛ و هر چند عمران مدینه و مکه در عصر عثمان رو به افزایش نهاد، 

چند تن از . ح اصالحات ارضی خلیفه موجب چنین پیشرفتی گردیداما سبب آن غنیمتهاي جنگی نبود، بلکه طر

سران قریش زمینهاي خارج از حجاز خود را با زمینهاي درونی معاوضه کردند، و در نتیجه مالکانی بزرگ چون طلحه 

ور اما اینکه قسمت اعظم درآمدها را میان مردم تقسیم کردند به ط. و زبیر پیدا شدند که براي خود کاخ ساختند

خوارگی در  اما رواج خنیاگري و می. کرد گیري خود را آغاز نمی اطالق درست نیست، و اگر چنین بود ابوذر خرده

هجري به  65مدینه و مکه ابداً با رسیدن غنیمتهاي جنگی به این شهر ارتباطی ندارد، زیرا مقدمات این کار از سال 

  .رفت ا به دمشق میدانیم غنیمته بعد آغاز شد و در این وقت چنانکه می
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زندگانی علی بن «چرا وضع عمومی مدینه یکباره دگرگون شد و قداست آن محو گردید؟ در این باره در کتاب 

قتل عام مدینه به دست مسلم بن عقبه در حکومت یزید نسلی فاسد را به جاي گذاشت که . ام توضیح داده» الحسین

  .موسیقی روي آوردبراي رهایی خود از غمهاي آن فاجعه به شراب و 

و قسمتی را ابوالفرج در کتاب » معجم الشعراء«اساس این افسانه چیزي است که قسمتی از آن را مرزبانی در  -7

به کتابهاي دیگر و از جمله » االغانی«ربیعه و ابن سریج آورده و سپس از  ضمن ترجمۀ عمربن ابی» االغانی«خود 

راوي داستان مصعب زبیري است و داستان را از پیرمردي از . ه یافته استتألیف عمر رضا کجاله را» اعالم النساء«

  .مردم مکه روایت کند

به چاپ » نسب قریش«از وي کتابی به نام . مصعب زبیري، مصعب بن عبداهللا بن مصعب بن زبیر بن عوام است

تنها نسب قریشیان آمده در این کتاب چنانکه از نام آن پیداست . رسیده است که هم اکنون پیش روي خود دارم

، )، چاپ دارالمعارف59ص (وي در فصل فرزندان امام حسین علیه السالم نام سکینه و شویهاي او را برده است . است

داشته » حدیث مصعب«و » نسب کبیر«زبیري دو کتاب دیگر به نامهاي . اما از این داستان اثري در کتاب نیست

اوي داستان به نقل ابوالفرج یک جا پیرمردي مکی است و در داستانی دیگر به هر حال، ر. است که در دسترس نیست

این راویان رادانشمندان علم رجال، چون ابن حجر و نسائی و . علی بن صالح و یا هیثم بن عدي و صالح حسان کوفی

از . حقیق فراوان ندارداما از جهت روایت، افسانه بودن آن نیازي به ت. اند یحیی بن معین، غیر ثقه و یا کذاب خوانده

این بگذریم که دختر حسین بن علی و نوة علی بن ابی طالب و خواهر علی بن الحسین چگونه پیش روي برادر خود 

تیرج «دهد، در حالی که جد او از فرمودة خدا زنان را از  در جمع زنان مهاجر و انصار چنین مجلسها ترتیب می

گیریم که سکینه داراي چنین شخصیتی نیست و  گذاریم و چنین می را میاین بحث  نه، . بازداشته است» جاهلیت

خواند تا بگوییم  اما کدام زن از طبقۀ عادي بر سر زیبایی خود مردي بیگانه را به داوري می. زنی از طبقۀ عادي است

مر بن ابی ربیعه سکینه با عایشه دختر طلحه در این باره به مشاجره پرداخت، و مردي هرزه درا و فاسق را چون ع

عمر بن ابی ربیعه مردي است که ابن عتیق دربارة . سکینه نمکین تر است و عایشه زیباتر: داور قرار داد و عمر گفت

، 1، دارالثقافه، ج»االغانی«. (شود او گفته است در هیچ شعري چون شعر عمر بن ابی ربیعه نافرمانی خدا دیده نمی

چون مصعب زبیري و دروغ پردازانی چون ابوالفرج ) ص(منان خاندان پیغمبر اگر این افسانه را دش) 114-113ص 

سکینه که قهرمان این داستانهاست زنی است در طبقۀ بلبله   برنساخته باشند، و اگر آن شیخ مکی راست گفته باشد،

یقیدان که در مدینه و ام ـ زنان موس آورده» زندگانی علی بن الحسین«العیش که نام آنان را در کتاب  و سالمه و لذة

رفتند، و سپس  مکه مجلسها داشتند و مردانی چون کثیر عزة و ابن سریج و اشعب و پسر ربیعه به مجلس آنان می

آنکه بررسی کنند  راوي بی بندوباري همین که نام سکینه را شنیده، آن را بر آن سیده تطبیق کرده و آیندگان بی

دهد تا بدان عصر چه  هاست بارها رخ می ا در عصر ما که عصر سند و ثبت واقعهچنین تخلیطه. اند داستان را پذیرفته

  .رسد
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فصل دوازدهم

  فکر و هنر در والیتهاي خاوري اسالم

  )م1058-632(هـ ق  11-450

  

I – دانشوري  

م کرد و این کار را محتر شود، پیامبر مردم را در طلب علم تشویق می به طوري که از احادیث نبوي معلوم می

هر که به راهی رود که علمی جوید، خدا «: گفته بود. داشت، و از این جهت با اغلب مصلحان دینی تفاوت داشت می

مرکب عالمان دانا را با خون شهیدان وزن کنند و مرکب عالمان از خون  …براي وي راهی به سوي بهشت بگشاید 

ام حس رقابت علمی یونان را در ایشان برانگیخت، و ارتباط مسلمین با فرهنگ یونانی دیار ش» .شهیدان برتر باشد

  .چیزي نگذشت که در قلمرو اسالم دانشور و شاعر مقامی ممتاز به دست آوردند

در شش . دادند آغاز تعلیم اطفال از آن وقت بود که سخن توانستند گفت؛ از همان وقت که شهادتین را به آنها یاد می

دختران، و همۀ پسران را، به جز پسران اغنیا که معلمان خصوصی داشتند، به  اي از سالگی بعضی برده زادگان، عده

. بردند که معموال در یکی از مساجد و احیاناً در مجاورت یک چشمۀ عمومی در هواي آزاد بود مدرسۀ ابتدایی می

قادر به پرداخت آن  ها معموال رایگان بود، یا دستمزد آن چنان ناچیز بود که همۀ مردم تعلیم در این گونه مدرسه

گرفت که بیشتر از دو ریال در هفته نبود؛ باقی مخارج را مردم نیکوکار  معلم از پدر طفل مبلغی می. بودند

تعلیم نماز بود و قرائت قرآن و حفظ آیات و آشنایی با مقررات دینی : برنامۀ تعلیم بسیار ساده بود. پرداختند می

نوشتن و حساب را براي مرحلۀ باالتر گذاشته بودند، شاید از . در قرآن هستها و مبادي اخالقی و شریعت که  وقصه

به عالوه، به طوري که مسلمانان . این جهت که نوشتن در مشرق زمین هنري است که محتاج تمرین مخصوص است

به صداي بلند  سپردند، آنگاه هر روز قسمت کمی از قرآن را به خاطر می. شود یافت گفتند، نویسنده را همه جا می می

یافتند  شدند، عنوان حافظ می هدف همۀ متعلمان این بود که تمام قرآن را به خاطر سپارند؛ اگر موفق می. خواندند می

مذاکره . بود» مرد کامل«تیراندازي و شنا آموخته بود به نظر مسلمانان کسی که نوشتن و . و منزلتی برجسته داشتند

الرشید به معلم  هارون . زدند تنبیه معمولی این بود که با ترکۀ خرما به کف پا می. دطریقۀ تعلیم، و عصا ابزار آن بو

اما غمگینش نکن که ذهنش . نباید ساعتی بگذرد مگر آنکه چیزي به او تعلیم داده باشی«: فرزندش امین گفته بود

کن، و اگر سود نداد، شدت و  بمیرد، و چندان مالیمت مکن که به تنبلی خو کند؛ تا توانی او را به مدارا اصالح

معلم در مسجدي پهلوي . هدف تعلیمات ابتدایی تقویت اخالق و هدف مرحلۀ بعد آموختن علم بود» .خشونت کن

یک وقت هم دولت این . کرد فقه، و شریعت تقریر می  نشست و درسی از تفسیر، حدیث، ستون یا دیواري می

بالغت، ادب، منطق، ریاضیات، و   اللغه، آن را پرداخت و علم نحو فقههاي متوسطه را تحت نظر گرفت و مخارج  مدرسه

دانستند و  علم نحو مورد توجه خاص بود، زیرا زبان عرب را از همۀ زبانها کاملتر می. هیئت را نیز به برنامۀ دینی افزود

تعلیم رایگان بود، معلمان و  ها نیز در این مدرسه. غلط به کار بردن آن براي مردم تعلیم یافته امتیاز مهمی بود بی

ها، جز در مورد  در مدرسه. گرفتند شاگردان مقرري و مخارج خود را احیاناً از دولت یا از منابع خیرات و صدقات می
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طالبان علم در اطراف قلمرو . آموختند تا از کتاب قرآن، اهمیت معلم بیشتر از کتاب بود و شاگردان بیشتر از افراد می

بایست به مکه یا  خواست در شهر خود احترامی داشته باشد می هر که می. د تا معلم معروفی را ببینندگشتن اسالم می

المللی  این ادبیات بین. بغداد یا دمشق یا قاهره سفر کند و در آنجا از یک یا چند تن از علماي بزرگ، علم آموزد

سراسر جهان اسالم، هر قدر هم مردم آن گوناگون بآسانی در همۀ قلمرو وسیع اسالم رواج و انتشار گرفت، زیرا در 

مسافر در قلمرو . بودند، زبان تعلیم و ادبیات عربی بود، که دامنۀ انتشار آن بیش از زبان التینی گسترش یافته بود

تواند در مسجد بزرگ شهر یک بحث  رسید یقین داشت که تقریباً در هر یک از اوقات روز می اسالم به هر شهري می

توانست در مدرسۀ شهر براي مدتی، عالوه بر تعلیم رایگان، جا و غذا نیز داشته  را بشنود؛ طلبۀ مسافر غالباً می علمی

داد؛ باالترین هدف طلبه این بود که یک شهادتنامۀ خصوصی از استادي که به حضور  مدرسه درجۀ علمی نمی. باشد

همۀ منظور طلبه . رفته صالحیت و کفایت یافته استاي که درس گ او رسیده بود بگیرد تا معلوم شود در رشته

تحصیل ادب بود ـ عادات نیک و تکمیل ذوق، حاضر جوابی و نکته سنجی و ظرافت، و کسب معلومات الزم براي یک 

  .مرد کامل و مهذب

نیان ، تهیۀ خمیر کتان و دیگر گیاهان الیافدار را از چی) م712هـ ق،  94(وقتی مسلمانان سمرقند را گشودند 

این صنعت به خاور نزدیک آمد و ، در . کردند ساختند و خشک می آموختند، که از آن خمیر صفحات بسیار نازك می

نخستین کارگاه . فراموش نشده بود، به جاي کاغذ پوستی به کار رفت) پاپیروس(زمانی که هنوز اوراق بردي 

به دست فضل بن یحیی، وزیر هارون الرشید، گشوده  در بغداد) م794(هـ ق  178کاغذسازي در قلمرو اسالم به سال 

پیش از آن، کاغذ از . شد؛ آنگاه مسلمین این صنعت را به سیسیل و اسپانیا بردند، و از آنجا به ایتالیا و فرانسه رسید

، در )م800(هـ ق  184، در مصر از )م707(هـ ق  89رفت، در مکه از سال  میالدي در چین به کار می 105سال 

، در )م1102(هـ ق  393، در سیسیل از )م1100(هـ ق  494، در قسطنطنیه از سال )م950(هـ ق  339انیا از اسپ

این اختراع ). م1309(هـ ق  709، و در انگلستان از )م1228(ق   هـ 626، در آلمان از )م1154(هـ ق  548ایتالیا از 

بیش از یکصد ) م891هـ ق،  278(، در ایام او به گفتۀ یعقوبی. رسید تألیف کتاب را آسان کرد به هر جا می

کردند و خطوط تزیینی  برداري می کتابفروشی در بغداد بود که در آنجا، به جز فروش کتاب، از کتابها نسخه

معاش خود را از استنساخ کتاب براي بازرگانان کتابفروش به  بسیاري از طالب علم، . نوشتند؛ مجامع ادبی نیز بود می

کردند، و کتابدوستانی  در قرن دهم میالدي کسانی بودند که امضا و خط بزرگان را جمع آوري می. دندآور دست می

مؤلفان از فروش کتاب خویش چیزي به دست . پرداختند هاي کمیباب بهاي گزاف می بودند که در مقابل نسخه

تمندان تکیه داشتند، زیرا هدف ادبیات و آوردند و در کار معاش به وسایل قابل اعتمادتر یا به عطاي امیران و ثرو نمی

.هنر اقناع ذوق طبقۀ اشراف و مالداران صاحبجاه واالنژاد بود

هاي عمومی بود که تعداد زیادي کتاب داشت و  اي بود؛ در بیشتر شهرها نیز کتابخانه در غالب مسجدها کتابخانه

در موصل یک کتابخانۀ عمومی بود که یکی از ) م950(هـ ق  339به سال . درهاي آن به روي طالبان علم گشوده بود

تنها . یافتند کنندگان، به جز کتاب، کاغذ مورد احتیاج خود را نیز در آنجا می نیکوکاران تأسیس کرده بود و مطالعه

کتابخانۀ بصره به دانشورانی که در آنجا . فهرست کتابهاي موجود در کتابخانۀ عمومی ري ده مجلد قطور شده بود

یاقوت حموي، جغرافیدان معروف، سه سال در کتابخانۀ مرو و خوارزم به . داد هایی می کردند مقرري و اعانه می مطالعه

وقتی مغوالن بغداد را ویران کردند، سی و شش . فراهم کردن اطالعات براي کتاب معجم البلدان اشتغال داشت

هاي خصوصی بود، زیرا رسم بود که هر یک از  انهکتابخانۀ عمومی در آنجا بود، و این به جز تعداد بیشمار کتابخ

امیر بخارا یک طبیب معروف را به دربار خود دعوت کرد؛ او نپذیرفت و . ثروتمندان مقدار زیادي کتاب داشته باشد
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قدي درگذشت، ششصد صندوق پر از کتاب به جا وقتی وا .داردگفت چهار صد شتر براي حمل کتابهاي خود الزم 

به قدر همۀ ) چون صاحب بن عباد(بعضی بزرگان . گذاشت که براي برداشتن هر صندوق دو مرد الزم بود

در هیچ یک از کشورهاي جهان، به جز چین در ایام مینگ هوانگ، نظیر شوق و . هاي اروپا کتاب داشتند کتابخانه

در این چهار . یازدهم میالدي در قلمرو اسالم براي جمع آوري کتاب بود به وجود نیامد اي که از قرن هشتم تا عالقه

تا سمرقند، شمار ) کورذووا(در هزاران مسجد قلمرو اسالم، از قرطبه . قرن زندگی فرهنگی مسلمانان به اوج رسید

هاي کشور از گروه بیشمار راه. دانشوران کمتر از ستونها نبود، و علم و فصاحتشان در ایوانها انعکاس داشت

در دربار صدها امیر آهنگ . جغرافیدانان و مورخان و عالمان االهی پر بود که در طلب علم و حکمت روان بودند

قصاید شاعران و مباحثات فلسفی منعکس بود؛ هیچ کس جرئت نداشت مال فراوان داشته باشد مگر آنکه با مال خود 

االنتقال خیلی زود همۀ فرهنگ ملل مغلوب را فرا گرفتند، و اقوام  یزهوش سریع اعراب ت. ادبیات و هنر را کمک کند

مغلوب چنان نرمش نشان دادند که اکثریت شاعران و عالمان و فیلسوفانی که زبان عرب را از لحاظ علم و ادب 

.اقلیتی ناچیز بودند غنیترین زبان جهان کردند از میان ایشان برخاستند؛ در این گروه، فیلسوف و عالم و شاعر عرب

دانشوران مسلمان اساس ادبیات ممتاز عربی را استوار کردند؛ با تحقیقات وسیع خویش در نحو، زبان   در این دوران،

عرب را منطق و میزان بخشید؛ با فرهنگهایشان گنجینۀ لغات این زبان را نظم و دقت عطا کردند، با جنگها و 

هایشان از زوال بسیاري از چیزها جلو گرفتند؛ و در زمینۀ نقد متون ادبی و تاریخی  المعارفها و خالصه برداشته دایرة

ما محتاج به تذکار نام این دانشوران نیستیم، کافی است که به فضلشان معترف باشیم و از اعمالشان . کوشیدند

  .تمجید کنیم

طالعات خود را دربارة تمدن اسالمی مدیون ماند مورخانند که همۀ ا از این میانه کسانی که بیشتر نامشان به یاد می

. ماند ایشانیم و بدون آنها سرگذشت این تمدن نیز، چون تمدن مصر فراعنۀ پیش از شامپولیون، براي ما ناشناخته می

است که به وسیلۀ ابن » سیرة رسول اهللا « نویسندة ) م767(هـ ق  159از جمله محمد بن اسحاق متوفا به سال 

را استثنا کنیم قدیمیترین کتاب معتبر و منثور عربی است که به دست ما » قرآن«کمیل شد؛ و اگر هشام تنقیح و ت

دانشوران محقق و کوشا در سرگذشت اولیا و صلحا، فیلسوفان، وزیران، فقیهان، طبیبان، خطاطان، حکام . رسیده است

یکی از جمله ) م889- 828هـ ق،  276- 213(ابن قتیبه . اند بزرگ، عاشقان، و دانشوران کتابهاي مفصل پرداخته

خواست در آن  وي مورخ جسوري بود که می. خواستند تاریخ عمومی جهان را بنویسند دانشوران اسالم بود که می

کتاب مفصل به تاریخ دین خود همان قدر جا اختصاص دهد که تاریخ هر ملت و دین دیگر در صحنۀ پرحوادث 

را نوشت » الفهرست«کتاب خویش، موسوم به ) م987(هـ ق  377دیم به سال محمد بن الن. توانست داشت جهان می

هاي علوم به زبان عربی بود سخن آورد، و ترجمۀ انتقادي مؤلف  و از هر کتاب تألیف یا ترجمه که در هر یک از رشته

یاد شده در فهرست ابن اگر خواننده به نظر آورد که از کتابهاي . را نیز بر آن افزود و فضایل و عیوب وي را برشمرد

تواند پی برد که غناي منابع اسالمی به دوران وي تا کجا بوده  دانیم، یکی از هزار جا نیست، می الندیم، تا آنجا که می

  . است

، که در قلمرو تاریخ اسالم چون لیویوس مورخ معروف مغرب )م923- 838هـ ق،  310- 224(ابوجعفر محمد طبري 

از نویسندگان اسالمی، ایرانی بود و در طبرستان، در جنوب دریاي خزر، چشم به دنیا زمین است، مانند بسیاري 

پس از آنکه سالها در عربستان و شام و مصر به صورت دانشوري فقیر سفر کرد، در بغداد استقرار یافت و . گشوده بود

که یک تاریخ عمومی » لملوكاخبار الرسل و ا«چهل سال از عمر خویش را به نوشتن کتاب . به امر قضا مشغول شد
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یاد کرده و قسمتی از این کتاب به جا ) م913(هـ ق 302وي تاریخ جهان را از آغاز خلقت تا سال . است صرف کرد

طبري نیز چون بوسوئه . مانده پانزده جلد بزرگ است؛ به گفتۀ مورخان، آنچه از دست رفته ده برابر این بوده است

اما . در فصول اول کتاب وي بسیار عبارات هست که نشان تقواي اوست. بیند می دست خدا را در همۀ حوادث جهان

السالم، کرد و او را به طاعت  در ذکر آن امتحان که خداوند از پدر ما، آدم علیه«: جنبۀ لفاظی دارد، چنانکه گوید

د و چون عصیان پروردگار کرد اي از یاقوت به زمین فرستاد تا آدم در آن جاي گیر و اینکه خدا خانه» .خویش بیازمود

نوشته و گوید مریم باکره مسیح را بزاد و حمل وي » تورات«طبري نیز تاریخ یهود را چون  .ببردخانه را از زمین 

جلد دوم از جلد اول . ه استچنان بود که جبرئیل در آستین وي دمید، و جلد اول را به صعود مسیح پایان داد

اي زنده و قابل قبول و در بعضی موارد جالب شرح  معقولتر است، و آن تاریخ ایران را در عصر ساسانیان ، به شیوه

شود که او نیز از راوي  کند؛ معموال حادثه از راوي نقل می دهد؛ حوادث را به ترتیب وقوع، سال به سال نقل می می

حسن این روش این است که . رسید که شاهد آن بوده یا در ایام وي رخ داده است سی میدیگر نقل کرده تا به ک

کند، ولی طبري روایتهاي مختلف را مرتب نکرده که از آن یک موضوع به هم پیوسته ایجاد کند؛ به  منابع را نقل می

.انگیز است، نه یک کار هنري همین جهت، تاریخ وي انبوهی از حاصل کار مالل

. ي، که از همۀ مورخان بعد از طبري معتبرتر است، عقیده دارد که طبري بزرگترین مورخان سلف اوستمسعود

ابوالحسن علی مسعودي عرب نژاد و زادة بغداد بود؛ وي به شام، فلسطین، عربستان، زنگبار، ایران، آسیاي مرکزي، 

حاصل سفرهاي خویش را در . استگوید تا دریاي چین رفته  هند، و سیالن سفر کرد و چنانکه خود او می

اند بیشتر از حد  اي مرکب از سی جلد فراهم آورد که حتی به نظر دانشوران مسلمان که به پرمایگی شهره مجموعه

شاید عاقبت خود او نیز معتقد . اي از آن فراهم آورد که باز از آنچه باید مفصلتر بود سپس خالصه. تحمل مفصل بود

کند براي خواندن ندارند و بار دیگر کتاب خویش را به  ار وقت که او براي نوشتن صرف میشد که خوانندگان آن مقد

مسعودي . بدان داد» مروج الذهب و معادن الجوهر«، و نام عجیب )م947(شناسیم مختصر کرد  صورتی که اکنون می

تاریخی سخن آورده و عادات،  دربارة همۀ قلمرو گسترده، از چین تا فرانسه، از لحاظ جغرافیایی، گیاهی، حیوانی،

. ادیان، علوم، فلسفه، و رسوم مردم آنجا را شرح داده، و در جهان اسالم همانند پلینی و هرودوت در مغرب زمین است

پردازد و چنانکه  فایده و خشک شود، بلکه احیاناً به تفصیل می مسعودي کتاب خود را چنان خالصه نکرده که بی

وي در کار دین تا حدي شکاك بوده، اما . د که گاه به گاه قصۀ جالب شیرینی نقل کندبین عادت اوست مانعی نمی

در آخرین سال حیاتش نظریات خود را دربارة علم و تاریخ و فلسفه در . کند شک خود را به خوانندگان تحمیل نمی

از «خالصه کرد و » الدهورما کان فی سالف «و » ذخایر العلوم«و کتاب » االستذکار لمامرفی سالف االعصار«کتاب 

شاید این نظریات وي . سخن به میان آورد» تکامل کاینات از جماد به نبات و از نبات به حیوان و از حیوان به انسان

کاران بغداد به گرفتاریها کشانید و ناچار شد، به تعبیر خودش، شهري را که در آنجا زاده و به جوانی  را با محافظه

طبیعت «: در این باب گوید. بود رها کند و به قاهره رود و از فراق زادگاه خویش متأسف باشدرسیده و کمال یافته 

دهد که فرزندانش  خداوند اقوامی را برکت می. این زمانه چنین است که مردم را متفرق کند و میانشان دوري افکند

که انسان به زادگاه خود دلبسته باشد  هاي تقوا و صالح این است هموطن خود را دوست داشته باشند، و هم از نشانه

در قاهره، از آن پس که ده سال دور از » .و نشانۀ نجابت و بزرگی این است که دوري از خانه و دیار را خوش ندارد

).م956هـ ق  346(دیار خویش به سر برد، مرگش در رسید 

از دیگران وسیعتر بود و جغرافیا را به توان گفت که عرصۀ کوشش و فعالیت و توجه ایشان  دربارة این مورخان می

اي از مسائل مربوط به انسان را فرو نگذاشتند، و از مورخان  وضعی درست و توفیق آمیز به تاریخ ارتباط دادند، نکته
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مع ذلک، غالباً در ظلمات سیاست و جنگ و لفاظی گمراه . دنیاي مسیحی در همان عصر خیلی باالتر رفته بودند

. پردازند ستجوي عوامل اقتصادي و اجتماعی و نفسانی که در سرنوشت حوادث مؤثر است کمتر میشوند و به ج می

کتابهاي ضخیمشان ترکیب منظم ندارد و در آنجا فقط انبوهی از اطالعات ناپیوسته و نامنظم دربارة اقوام و حوادث و 

اند و، در نتیجۀ تقوا و شدت عالقه  رفتههرگز به مرحلۀ بحث دقیق و بیطرف از منابع خویش ن. توان یافت اشخاص می

العاده دارند؛ به همین  به دین، به اجماع و تسلسل روایت، که ممکن است یکی از روات آن نادرست باشد، اعتماد فوق

. شود ها پر می رود و از پیشگویی و اخبار و معجزات و افسانه جهت، احیاناً منقوالتشان تا حدود قصۀ کودکان پایین می

همۀ سرگذشت تمدن اسالم در قرون وسطی را به صورت ذیل ) به استثناي گیبن(طور که مورخان مسیحی  همان

اند، بسیاري از مورخان مسلمان نیز تاریخ جهان پیش از اسالم را مختصر آورده و  مختصري بر جنگهاي صلیبی نوشته

تواند دربارة مشرق  عقل مغرب زمینی چگونه می ولی باید از خودمان بپرسیم. اند رسالت پیامبر دانسته  همه را مقدمۀ

دهد، زیبایی زبان  همان طور که گل وقتی از شاخ جدا شد زیبایی خود را از دست می. زمینی بیطرفانه قضاوت کند

مسائلی که در آثار مورخان مسلمان هست و در نظر هموطنانشان جالب و . رود عربی نیز ضمن ترجمه از دست می

اند که مناسبات  نماید؛ گویی اینان ندانسته خوانندگان مغرب زمین مالل انگیز و بی رونق میزیباست، به نظر 

  .اقتصادي و روابط دوستانۀ ملل مقتضی است که دربارة همدیگر بدقت مطالعه کنند و همدیگر را چنانکه باید بفهمند

II  - علوم  

مانان در این قرنها، که دوران رونق فرهنگ اسالمی بود، در راه ایجاد تفاهمی که در فصل پیش به اشاره از آن مسل

اند و یونانیان میراث  دانستند که اعراب در زمینۀ علم و فلسفه عقب مانده خلفا می. ایم کوتاهی نکردند سخن آورده

ردمانی خردمند بودند که مدارس معتبر مسیحی، صابئی، و ایرانی امویان م. اند فراوانی از علوم در شام به جاي نهاده

کتابهاي اساسی علم . اسکندریه، بیروت، انطاکیه، حران، نصیبین، و جندیشاپور را باقی گذاشتند و مزاحم آنها نشدند

سریانی آشنایی  مسلمانانی که با زبان. و فلسفه که غالباً به سریانی ترجمه شده بود در این مدارس محفوظ مانده بود

داشتند شیفتۀ این کتابها شدند، چیزي نگذشت که ترجمۀ عربی آنها به وسیلۀ نسطوریان مسیحی یا یهودیان آماده 

منصور و مأمون و متوکل کسان به . حکام اموي و عباسی این استقراض ثمربخش علمی را تشویق کردند. شد

امپراطوران روم شرقی ـ دشمنان همیشگی خود ـ فرستادند تا  قسطنطنیه و دیگر شهرهاي هلنیستی، و احیاناً به نزد

کتاب اصول هندسۀ اقلیدس از همین راه به دست . کتابهاي یونانی و مخصوصاً کتب طب و ریاضیات را بیاورند

بیت الحکمه را ، که یک انجمن علمی بود و یک رصدخانه و ) م830(ق   هـ 215مأمون به سال . مسلمانان رسید

خرج کرد؛ گروهی ) دالر 950,000(دینار  200,000عمومی داشت، در بغداد پایه نهاد، و براي این کار  کتابخانۀ

ابن خلدون، اسالم آن بیداري علمی را   به گفتۀ. المال مقرري معین کرد مترجم در آنجا گماشت، و براي آنان از بیت

لمی اسالم از لحاظ مقدمات ـ رواج تجارت و نهضت ع. که در همه جا پدید آورد به این انجمن علمی مدیون است

.و هم از لحاظ نتیجه ـ رونق علم و ادب هنر ـ درست همانند رسانس ایتالیا بود –هاي یونان  کشف گنجینه

در این دوران مترجمان، کتابهاي . دوام یافت) م900تا  750(هـ ق  288تا  133کار ترجمۀ مفید و ثمربخش از سال 

الحکمه یک طبیب  ارشد مترجمان بیت. ، یونانی، پهلوي، و سانسکریت به عربی ترجمه کردنداساسی را از سریانی

بود که، چنانکه خود او گفته، به تنهایی یکصد ) م873-809هـ ق،  260- 194(نسطوري به نام حنین بن اسحاق 

عربی برگردانیده بود، و در  دیگر را به  رساله از رسایل جالینوس و مکتب علمی وي را به سریانی، و سی و نه رسالۀ

که (حنین، به جز رسایل مذکور، کتاب مقوالت . هاي او بعضی رسایل جالینوس از فنا رهایی یافت نتیجۀ ترجمه
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و فیزیک و اخالق کبیر ارسطو، جمهور و تیمایوس و نوامیس افالطون، حکم بقراط، ) مسلمین قاطیغوریاس گویند

و کتاب االربعه بطلمیوس را به عربی ترجمه کرده بود، و همچنین عهد قدیم را کتاب االدویۀ المفرده دیوسکوریدس، 

مأمون نزدیک بود خزانه را ورشکست کند، زیرا به پاداش کار . از روي ترجمۀ هفتادي یونانی به عربی برگردانیده بود

ولی . را طبیب دربار کرد وقتی متوکل به خالفت رسید، وي. حنین معادل وزن کتابهایی که ترجمه کرده بود طال داد

خواست به وسیلۀ آن یکی از دشمنان  بعد او را مدت یک سال به زندان انداخت، زیرا از ترکیب دارویی که خلیفه می

. خود را نابود کند دریغ کرده بود و به تهدید خلیفه، که گفته بود اگر تمرد کند او را خواهد کشت، وقعی ننهاده بود

و در تولید (ترجمه دستیار پدر بود و همو از کتابهاي ارسطو در مابعد الطبیعه و در نفس اسحاق بن حنین در کار 

را به عربی برگردانید و شرحهاي اسکندر افرودیسی را، که در فلسفۀ اسالمی نفوذ بسیار داشت، ترجمه ) مثل حیوان

ترجمۀ عربی . به عربی درآمده بودمهمترین آثار یونانی در ریاضیات و نجوم و طب ) م850(هـ ق  236تا سال  .کرد

– VIIکتاب بطلمیوس المجسطی نامیده شد؛ مقولۀ  V  قطوع مخروطی آپولونیوس پرگایی، و کتاب الحیل

عجیب است . اثر هرون اسکندرانی، و پنوماتیکا اثر فیلن به برکت ترجمۀ عربی در جهان به جا مانده است) مخانیکا(

ی که به شعر و تاریخ داشتند، از شعر و نمایشنامه و تاریخنگاري یونانی غافل ماندند که مسلمانان با وجود عالقۀ فراوان

این براي جهان اسالم و براي . و در این مرحلۀ فعالیت علمی و ادبی، به جاي تبعیت از یونان، پیرو ایرانیان شدند

مؤلفات . ی به دست مسلمانان رسیدانسانیت عموماً یک تصادف بد بود که آثار افالطون و ارسطو با صبغۀ نوافالطون

افالطون، به صورتی که فرفوریوس تفسیر کرده بود، و نظریات ارسطو به صورت مسخ شده در قالب کتابی به نام 

زیست  کتاب مذکور توسط یکی از پیروان نوافالطونی که در قرن پنجم و ششم می. اثولوجیا به دست مسلمانان رسید

اعراب هیچ یک از مؤلفات افالطون و ارسطو را ترجمه . خود ارسطو به عربی ترجمه شدتألیف شده بود، ولی به نام 

علماي اسالم کوشیدند تا فلسفۀ یونان را با قرآن . ها در بسیاري موارد دقیق نبودند نکرده نگذاشتند، ولی این ترجمه

ل مؤلفات فالسفۀ یونان توجه هماهنگ کنند و به شرحهایی که طرفداران نوافالطونی نوشته بودند بیشتر از اصو

 .به دست مسلمانان نرسید  بدین جهت، کتابهاي واقعی ارسطو، جز آنچه دربارة منطق و علوم طبیعی بود،. داشتند

انتقال مستمر علوم و فلسفه از مصر و هند و بابل، از راه یونان و روم شرقی، به قلمرو شرقی اسالم و اسپانیا، و از آنجا 

وقتی اعراب بر شام استیال یافتند، علوم یونانی . امریکا، از حوادث مهم و جالب تاریخ جهان بوده است به شمال اروپا و

البته رواج علوم یونانی تا حدي به علت ابهام و پیچیدگی و هم به علت فقر والیت و فساد حکومت . در آنجا زنده بود

هایی دربارة هیئت به زبان  فرات علیا بود، رساله سوروس سبخت، راهب دیر قنسرین، که شهري در ناحیۀ. ضعیف بود

هـ ق،  42(نوشت که ضمن آن براي اول بار در خارج از هندوستان از ارقام هندي سخن به میان آمده بود  یونانی می

بیشتر آنچه مسلمانان از علوم پیشینیان گرفتند از یونان بود، و هند نسبت به یونان در مرحلۀ دوم جاي ). م662

را، که در علم هیئت بود و تاریخ تألیف » سد هانت«هاي  منصور فرمان داد رساله) م773(هـ ق  157به سال . داشت

و صفر به وسیلۀ این رسایل به قلمرو اسالم راه » عربی«شاید ارقام معروف به . رسید، ترجمه کنند م می ق 425آن به 

پس از آن، به . را در جدولهاي ریاضی خود به کار برد ارقام هندي) م813(هـ ق  198خوارزمی به سال . یافته است

بغلط، به جاي [اي منتشر کرد که در زبان التینی به عنوان کتاب آلگوریسمی  رساله) م825(هـ ق  210سال 

معروف است، و چیزي نگذشت که کلمات آلگوریتم و آلکوریسم، که در زبانهاي اروپایی به معنی فن ] الخوارزمی

در مفاتیح العلوم نوشت ] خوارزمی[محمد بن احمد ) م976(هـ ق  366به سال . رواج یافت  رود، می محاسبه به کار

. که اگر در عملیات حساب در مرحلۀ عشرات عددي نباشد، باید دایرة کوچکی به جاي آن نهاد تا ردیفها برابر شود

علماي التین . از آن آمده است» زرو«لیسی مسلمانان این دایره را صفر نامیدند، که به معنی خالی است و کلمۀ انگ

.شد Zeroگفتند، و در زبان ایتالیایی به اختصار  Zephyrumصفر را 
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مبادي علم جبر در مؤلفات دیوفانتوس یونانی از مردم قرن سوم میالدي است، اما نام آن از مسلمین است که این 

هـ ق،  236- 164(این میدان علمی محمد بن موسی مهمترین شخصیت . اند علم حالل مشکالت را به کمال رسانیده

معروف » خوارزمی«واقع در شرق دریاي خزر، به ) خیوة امروز(است که، به انتساب زادگاه خود خوارزم ) م850- 780

اي دربارة ارقام هندي داشت و زیجی مرتب کرد که در  رساله. وي در پنج رشتۀ علوم رسایل گرانبها نوشت. شده است

قدیمترین جدولهاي محاسبۀ . جدید نظر شد و تا قرنها در همۀ ممالک، از قرطبه تا چانگان چین، متبع بوداسپانیا ت

در کتاب . مثلثات را او نوشت و با همکاري شصت و نه تن از علما یک فرهنگ جغرافیایی براي مأمون فراهم کرد

اصل عربی این . عادالت درجۀ دوم نشان دادمعروف خود به نام حساب الجبر و المقابله، راه حلهاي هندسی براي م

اي که گراردوس کرموننسیس در قرن دوازدهم از آن کرده بود تا قرن شانزدهم در  کتاب از میان رفته، اما ترجمه

ثابت بن . از این کتاب گرفت  شد، و مغرب زمین کلمۀ جبر را، که نام علم معروف شد، دانشگاههاي اروپا تدریس می

هاي هیئت و طب داشت و  هاي فراوان، مؤلفاتی در رشته ، به غیر از ترجمه)م901- 826هـ ق،  288- 211(قره 

، که فردي صابئی مذهب از )م929- 850هـ ق،  317- 236(ابوعبداهللا بتانی . بزرگترین عالم هندسه در اسالم شد

آنچه در ایام ابرخس و بطلمیوس مردم رقه بود و در اروپا به نام آلباتنیوس معروف است، علم محاسبۀ مثلثات را از 

در حل مسائل، مثلث را جانشین چهار ضلعی بطلمیوس کرد، وجب را به جاي وتر قوس ابرخس : بود خیلی جلوتر برد

  .بریم مرتب کرد به کار برد؛ و همو در حساب مثلثات نسبتها را تقریباً به صورتی که اکنون به کار می

د اجرام سماوي و ثبت نتایج آن و تحقیق هیئت بطلمیوس و مطالعه دربارة مأمون گروهی از منجمین را به کار رص

النهار را به وسیلۀ رصد کردن  با مسلم انگاشتن کرویت زمین، طول یک درجۀ نصف. کلفهاي خورشید برگماشت

دار آن درجه گیري، مق در نتیجۀ این اندازه. و از دشت سنجار، اندازه گرفتند) پالمورا(خورشید در یک زمان از تدمر 

بر . تعیین شد که فقط نیم میل از اندازة زمان ما بیشتر است] کیلومتر 91‘177[پنجاه و شش میل و دو ثلث میل 

این منجمین چیزي را تا از امتحان و تجربۀ . کیلومتر معین کردند 32‘820این اساس، محیط زمین را در حدود 

یکی . رفتند ات خودشان به اقتضاي قوانین علمی صرف، پیش میپذیرفتند و در تحقیق آمد، نمی علمی درست در نمی

نوشت ] به نام جوامع علم النجوم[از ایشان به نام فرغانی، که از مردم فرغانۀ ماوراءالنهر بود، در رشتۀ نجوم کتابی 

تانی از او ب. که هفت قرن تمام در آسیاي باختري و اروپا مرجع و مورد استفاده بود) م860هـ ق،  246حدود سال (

هم مشهورتر بود؛ بتانی چهل و یک سال تمام در کار تنظیم رصدهایی که به دقت و شمول شهره بود وقت صرف 

از جمله، . کرده و، در نتیجۀ رصدهاي خود، به نتایجی رسید که به صورتی عجیب با نتایج روزگار ما نزدیک است

یکی دیگر از ایشان ابوالوفاست که در . تعیین کرده بود 23ْ 55در سال، و میل کلی را  54,5تقدیم اعتدالین را 

تغییر سوم   ،)که هنوز مورد گفتگوست(زیست؛ و همو بود که، به گفتۀ سدیو  حمایت نخستین حکام دیالمۀ بغداد می

منجمین مسلمان دستگاههاي گرانقیمتی داشتند که منحصر . قمر را ششصد سال پیش از تیکوبراهه کشف کرده بود

به (و ذات السدس ) به شماع ده متر(طرالب و ذات الحلق یونانیان قدیم نبود، بلکه داراي دستگاههاي ذات الربع به اس

اسطرالب، که مسلمانان در آن اصالحات بسیار کرده بودند، در قرن یازدهم میالدي به اروپا . بودند) متر 27شعاع 

مسلمین در طرح و ساختمان اسطرالب دقت . رفت میرسید و همچنان تا قرن هفدهم میان دریا نوردان به کار 

.فراوان به کار برده بودند، چنانکه هم یک ابزار علمی و هم یک اثر هنري شده بود

تصویر اقالیم زمین حتی از تهیۀ نقشۀ آسمان هم مهمتر بود، زیرا زندگی مسلمین وابسته به کشاورزي و بازرگانی 

یک مورخ ناشناس . کاالي خود را به خاور دور برده بود) م840(ق  ـ ه 226سلیمان تاجر در حدود سال . بود

سال پیش از مارکوپولو  425سرگذشت سفر او را به قلم آورد، و این قدیمترین وصف عربی از دیار چین بود که 



١٩٣١

د در همین قرن ابن خردادیه، کتابی دربارة هند و سیالن و جزایر هند شرقی و چین نوشته بو. نوشته شده بود

ابن . که ظاهراً براي تنظیم آن از سفرها و مشاهدات خود در این مناطق استفاده کرده بود] المسالک و الممالک[

کتاب ) م891(هـ ق  278حوقل گزارشی از هند و افریقا نوشت و احمد یعقوبی از مردم ارمنستان و خراسان به سال 

و بسیاري از کشورهاي بیگانه را به وضعی قابل اعتماد  البلدان را تألیف کرد که در آن ممالک و شهرهاي مسلمان

محمد مقدسی در همۀ قلمرو اسالم، به جز اسپانیا، سفر کرد و در اثناي سفر سختیهاي بسیار دید، و . وصف کرده بود

کتاب احسن التقاسم فی معرفۀ االقالیم را نوشت که پیش از کتاب تحقیق ماللهند ) م985(هـ ق  375به سال 

  .ی مهمترین کتاب جغرافیایی ممالک اسالمی بودبیرون

راه و رسم تحقیق علمی را به بهترین وجهی در ) م1048- 973هـ ق،  440- 362(ابوریحان محمد بن احمد بیرونی 

بیرونی فیلسوف، مورخ، جهانگرد، جغرافیدان، زبانشناس، ریاضیدان، منجم، شاعر، و عالم . نمایاند جهان اسالم می

مقام بیرونی در جهان اسالم شامختر . ها آثار معتبر و تحقیقات مهم ابتکاري داشت در همۀ این رشته طبیعیات بود و

او نیز چون خوارزمی در نزدیکی خیوة کنونی بزاد و مانند او، در . از مقام الیبنیتز و لئوناردو داوینچی در اروپا بود

ن اعتبار علمی موطن خود در مشرق دریاي خزر به شمار عنوا  قرنی که اوج اعتالي علوم اسالمی در قرون وسطی بود،

. رفت، امیران خوارزم و طبرستان که به فضیلت و استعداد برجستۀ او واقف شدند، وي را به دربار خویش خواندند می

 محمود غزنوي که شنیده بود در خوارزم گروهی از شاعران و فیلسوفان هستند، از امیر آنجا خواست که بیرونی و ابن

امیر از اطاعت محمود ناچار بود، بیرونی به غزنه رفت ) م1018هـ ق ،  409(سینا و علماي دیگر را به نزد او بفرستد 

تا در قلمرو سلطان غازي و فاتح هند زندگی آرام و قرین عزت و احترام آغاز کند؛ شاید هم در رکاب محمود به هند 

در هندوستان اقامت داشت و زبان و کتب قدیم آنجا را بیاموخت،  به هر حال، دانشمند فیلسوف چند سال. رفته باشد

گویند یکی از مردم شمال آسیا به حضور . آنگاه به دربار محمود بازگشت و از مقربان آن مستبد وصف ناپذیر شد

ست و گفت شخصاً دیده است که در آنجا چند ماه تمام روز ا محمود رسیده بود و با وي از اقلیمی سخن راند که می

محمود این گفته را نوعی شوخی پنداشت و بر آن مرد خشم گرفت و خواست به زندانش کند، . کند آفتاب غروب نمی

مسعود، پسر محمود، دوستار علم بود و . ولی بیرونی قضیه را توضیح داد و سلطان را قانع کرد و آن مرد نجات یافت

 .فرستاد، چون بیش از حاجت وي بود باً آن را به خزانه پس میداد، که بیرونی غال هدیه و مال بسیار به بیرونی می

که از گاهشماري و اعیاد ) م 1000هـ ق،  390حدود (نخستین تألیف معتبر او کتاب علمی و عمیق آثار الباقیه بود 

ک تحقیق این کتاب ی. راند صابئین، زردشتیان، و اعراب سخن می  ایرانیان، شامیها، یونانیان، یهودیان، مسیحیان،

بیرونی به مذهب شیعه دلبسته بود، بی تظاهر و ادعا، . هاي دینی کامال مبرا العاده بیطرفانه است و از کینه علمی فوق

کرد که  تمایالت شکاکانه داشت، ولی به نسبت زیاد احساسات وطندوستی را حفظ کرده بود و اعراب را مالمت می

شته از این، وي یک عالم تجربی بود که در تحقیقات علمی و نقادي گذ. اند تمدن عظیم ساسانی را از میان برده

کرد و احیاناً به جهل خود  روایات و متون و از جمله انجیل کوشش و دقتی بیطرفانه داشت، با وجدان پاك قضاوت می

ه، همچنانکه در مقدمۀ آثار الباقی. داد تحقیقات خود را ادامه دهد تا حقیقت را کشف کند شد و وعده می معترف می

باید جان را از عللی که غالب خلق را به سقوط «: فرانسیس بیکن در یکی از کتابهاي خود نوشته است، چنین گوید

کند، چون عادت، تعصب، رسم رایج، پیروي از هوس، یا حب ریاست  کشاند و موجباتی که چشم حقبین را کور می می

در آن » .بکوشیم و تحمل رنج کنیم به مقصود نخواهیم رسید پاك کنیم که جز بدین وسیله هر چه …و امثال آن 

کشانید؛ بیرونی سالیان دراز را به تحقیق  برد و شهرهاي آنجا را به ویرانی می اثنا که حامی وي به هند حمله می

ماللهند  نتیجۀ تحقیقات وي کتاب تحقیق. گذرانید دربارة نژادها و زبانها و دینها و فرهنگها و طوایف مختلف هند می
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در این کتاب آنچه را شخصاً دیده با . آید م تألیف شده است و بزرگترین اثر بیرونی به شمار می1030بود که در سال 

. اند سخن آورده است آنچه از دیگري شنیده از هم جدا کرده و از اقسام دورغزنانی که کتابهایی دربارة تاریخ نوشته

او را گرفته است، ولی چهل و یک فصل دربارة نجوم هندي، و یازده فصل  تاریخ سیاسی هند قسمت ناچیزي از کتاب

میان افکار رازورانۀ ودایی، تصوف، و . ابوریحان شیفتۀ بهاگاواد ـ گیتا شده بود. دربارة ادیان آن، به قلم آورده است

ن هند را با نظایر آن از هاي متفکرا معتقدات نوفیثاغورسی و نوافالطونی تشابهی یافته بود؛ و منتخباتی از نوشته

اي  فالسفۀ یونان مقایسه کرده و نظریات یونانی را با نظریات هندي برتري داده و گفته است که در هندوستان نابغه

با وجود این، تعدادي از . چون سقراط پا نگرفته و یک روش منطقی که علم را از اوهام پاك کند به وجود نیامده است

وي . عربی ترجمه کرد، که شاید خواسته بود بدین وسیله دین خود را به هند ادا کرده باشد کتابهاي سانسکریت را به

.اصول هندسۀ اقلیدس و المجسطی بطلمیوس را به زبان سانسکریت ترجمه کرده است

رة اي دربا مفصلترین بحث قرون وسطی را دربارة ارقام هندي او به عمل آورد، و رساله. وي به همۀ علوم توجه داشت

در کروي بودن زمین تردید . زیجی براي سلطان مسعود تنظیم کرد: اسطرالب و نقشۀ جهان نما و ذات الحلق نوشت

هاي نجومی را، مطابق این فرض  گفته بود که داده. شوند نداشت؛ معتقد بود که اشیا به طرف مرکز زمین جذب می

توان  گردد، به همان سهولت می به دور خورشید میکه زمین هر روز یک بار به دور محور خود و هر سال یک بار 

کتاب مفصلی . گفته بود که شاید درة سند روزگاري قعر دریا بوده است. توضیح داد که اگر عکس آن را فرض کنیم

دربارة احجار نوشت و ضمن آن عدة زیادي از سنگها و فلزات را از لحاظ طبیعی وصف کرد و از اهمیت تجارتی و 

وزن مخصوص هجده قسم سنگ گرانقدر را معین کرد و گفت که وزن مخصوص جسم متناسب . وردطبی آن سخن آ

اي براي به دست آوردن قوة اعداد، بدون توسل به عملیات مالل  و طریقه. کند با مقدار آبی است که جا به جا می

به میان آورد؛ براي بعضی هاي گندم سخن  هاي شطرنج و دانه انگیز جمع و ضرب، پیدا کرد؛ از قضیۀ هندسی خانه

اي در جغرافیا، و  المعارفی در نجوم، رساله قضایاي هندسی راه حلهایی کشف کرد که به نام وي معروف شد؛ دایرة

علت برون آمدن آب را از چشمه و چاه آرتزین طبق . علم احکام نجوم، و ریاضیات تألیف کرد  اي در نجوم، خالصه

. ریخی براي دوران سلطان محمود و سبکتکین و تاریخی براي خوارزم نوشتتا. قانون ظروف مرتبطه شرح داد

کثرت . دهند و گویا منظورشان این است که وي شیخ علما بوده است عنوان می» شیخ«مورخان شرقی وي را 

اواخر قرن دارد که به دوران مابین  اند معلوم می تألیفات او در عصري که ابن سنا و ابن هیثم و فردوسی به وجود آمده

  . دهم و اوایل قرن یازدهم اندیشۀ قرون وسطی به اوج کمال رسیده بود

شیمی، به عنوان یکی از علوم، تقریباً از مبدعات مسلمین است، زیرا آنها مشاهدة دقیق و تجربۀ علمی و توجه به 

یات مبهم انحصار داشت ـ دانیم، به بعضی تجربیات و فرض ثبت نتایج را بر محصول کار یونانیان ـ که، چنانکه می

تعداد زیادي مواد را تجزیه کردند و دربارة سنگها . انبیق را اختراع کردند و نام آن نیز از ایشان است. بیفزودند

تألیفاتی داشتند؛ مواد قلیایی و اسیدها را مشخص کردند و دربارة موادي که به یکی از این دو تمایل دارد مطالعه 

فرضیۀ تبدیل فلزات [از نظریۀ کیمیا  ساختند؛وي طبی تحقیق کردند و صدها داروي تازه کردند؛ دربارة صدها دار

که از مصر گرفته بودند، و از نتیجۀ صدها کشف تازه که بر حسب تصادف کردند روشی در این زمینه ] عادي به طال

همۀ روشهاي قرون وسطی به ترتیب صحیح علمی نزدیکتر بود؛ و از همۀ اینها به شیمی پیش گرفته بودند که از 

تقریباً همۀ دانشمندان مسلمان قرون وسطی اتفاق داشتند که همۀ فلزات از یک مایۀ واحد، و به . واقعی دست یافتند

و مس و سرب و روي را  هدف کیمیاگران این بود که فلزات پست چون آهن. همین جهت قابل تبدیل به یکدیگرند

اي که پیوسته جستجو کرده و بدان دست نیافته بودند، به  اگر حجرالفالسفه، یعنی ماده. به نقره یا طال تبدیل کنند
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خون، مو، مدفوع، و مواد دیگر با وسایل مختلف . داد شد، تبدیل مطلوب رخ می صورت درست با این فلزات جفت می

. گرفت تا شاید آن اکسیر جادویی پیدا شود شد و به معرض نور و آتش قرار می میتصفیه، تکلیس، تصعید، و تجزیه 

معروفترین کیمیاگر اسالم جابر . تواند زندگی خود را دراز کند اعتقاد رایج این بود که هر کس اکسیر را پیدا کند می

فرزند یک داروگر کوفی بود که جابر . بود که در اروپا به نام گبر معروف است) م765-702هـ ق،  149-83(بن حیان 

مورخان یکصد تألیف یا بیشتر به او . کرد به طب اشتغال داشت، اما بیشتر وقت خود را با انبیق و بوته به سر می

بسیاري از این کتابها که نویسندة . اند زیسته دهند که در حقیقت از مؤلفانی گمنام است که به قرن دهم می نسبت می

پس از قرن دهم، شیمی . زبان التینی برگشته و مایۀ پیشرفت علم شیمی در اروپا شده است آنها شناخته نیست به

.چون بعضی علوم دیگر جاي خود را به جادوگري داد و براي مدت سه قرن سر بلند نکرد

 282 – 200(شناسی اسالمی آثار کمی به جا مانده است، از جمله کتاب النبات ابوحنیفۀ دینوري است  از علم زیست

که با مراجعه به کتاب دیوسکوریدس نوشته شده، اما داروهاي بسیار به علم داروشناسی افزوده ) م895 – 815هـ ق، 

دانستند؛ از پیوند درخت گل سرخ و  هاي تازه به وسیلۀ پیوند را می شناسان مسلمان روش تولید میوه زیست. است

دربارة تکامل، ) م869هـ ق،  255متوفا در (عمرو بن بحر جاحظ  ابوعثمان. بادام، گلهاي کمیاب زیبا به وجود آوردند

از نبات به حیوان، و از حیوان به انسان   گفت حیات از جماد به نبات، اي همانند فرضیۀ مسعودي داشت و می فرضیه

ذشته چنین شاعر صوفی جالل الدین رومی این فرضیه را پذیرفته و بر آن افزوده است که اگر در گ. تکامل یافته است

   .شدبوده، در مرحلۀ بعد انسانها فرشته و در نهایت خدا خواهند 

III  - پزشکی

کردند تا ساعت مرگ را عقب  افراد بشر در آن دوران نیز مثل همیشه زندگی را دوست داشتند و اموال گزاف خرج می

اعراب وقتی وارد شام شدند دربارة . گفتند و از آن شکایت داشتند حال پیوسته به زندگی بد می بیندازند، و در عین

وقتی ثروت . طب فقط اطالعات ابتدایی داشتند و ابزار و لوازم طبی، جز اندکی که آن هم بیفایده بود، چیزي نداشتند

خود مسلمانان از . یا از یونان و هند آمدندفزونی گرفت، به شام و ایران گروهی طبیب دانشور ماهر به وجود آمد، 

تشریح موجودات زنده یا پیکر اموات ابا داشتند؛ معلوماتشان در زمینۀ تشریح همان بود که در آثار جالینوس آمده 

بدین جهت، جراحی از همۀ علوم اسالمی ضعیفتر و طب بالینی و . بود یا از مطالعۀ افراد مجروح به دست آورده بودند

مسلمین عنبر، کافور، فلوس، میخک، جیوه، سناي مکی، و مر را بر علم . ها قویتر بود اسی از همۀ رشتهداروشن

از . اي چون اقسام شربت و گالب و امثال آن را به صف داروها آوردند قرابادین کهن افزودند و مرکبات طبی تازه

نخستین بار داروخانه به وسیلۀ مسلمانان . المی بودبازرگانیهاي مهم مابین ایتالیا و خاور نزدیک، واردات داروهاي اس

طبیبان . ایجاد شد و هم آنها نخستین مدرسۀ داروشناسی را بنیاد کردند و در علم قرابادین کتابهاي معتبر نوشتند

پزشکی کنونی به معالجات . دادند مسلمان به شست و شو، مخصوصاً به هنگام تب، و به حمام بخار اهمیت فراوان می

بیهوشی به وسیلۀ استنشاق را در بعضی کارهاي جراحی به کار . ها دربارة آبله و سرخک چیز زیادي نیفزوده استآن

نام سی و چهار بیمارستان را که . کردند بردند، و از حشیش و دیگر مخدرات براي ایجاد خواب عمیق استفاده می می

ه ظاهراً همگی به شیوة انجمن علمی و بیمارستان ایرانی دانیم ک در این دوران در قلمرو اسالم به پا بوده است می

. الرشید به وجود آمد اولین بیمارستانی که از آن خبر داریم در بغداد به دوران هارون. جندیشاپور پدید آمده بود

از مدیر ) م918(هـ ق  306مورخان ضمن حوادث سال . سپس، درقرن دهم میالدي پنج بیمارستان دیگر ایجاد شد

هـ ق  88بزرگتر از همۀ بیمارستانهاي قلمرو اسالم بیمارستانی بود که به سال . گویند ارستان بغداد سخن میبیم
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بیمارستانها مهمترین . بیست و چهار طبیب در آنجا بود) م978(هـ ق  368در دمشق بنیاد شد، و به سال ) م706(

شد شرکت  حانی که براي این منظور داده میهیچ کس حق طبابت نداشت مگر اینکه در امت. جاي تدریس طب بود 

داروساز و سلمانی و شکسته بند تابع نظاماتی بودند که دولت براي مراقبت آنها وضع . کند و از دولت اجازه بگیرد

علی بن عیسی، وزیر و طبیعیدان، گروهی از طبیبان موظف برگماشته بود که در شهرهاي مختلف بگردند . کرده بود

کشیدند و  همچنین طبیبانی بودند که همه روزه به زندانها سر می). م931هـ ق،  319(عالج کنند و بیماران را 

مبتالیان امراض روحی در معرض مراقبت خاص بودند و معالجۀ ایشان با رأفت و . زندانیان بیمار را معالجه می کردند

اید مورد توجه نبود، از این رو در مدت چهار البته وسایل بهداشت عمومی در همه جا چنانکه ب. شد انسانیت انجام می

.قرن چهل بار در ممالک مختلف اسالمی بیماریهاي همه گیر رخ داد

حق ویزیت طبیبان به نسبت تقربشان . هشتصد و شصت طبیب رسمی بود) م931(هـ ق  319تنها در بغداد به سال 

الرشید و مأمون و برمکیان، ثروتی بالغ بر  نجبرائیل بن بختیشوع، طبیب هارو. گرفت به دربار خلفا فزونی می

به گفتۀ تاریخنویسان، از خلیفه در . اندوخته بود) دالر امریکایی 7,104,000یعنی در حدود (درهم  88,800,000

داد که معادل  گرفت و هر شش ماه یک بار مسهلی به خلیفه می درهم می 100,000مقابل دوبار حجامت ساالنه 

کنیزي فلج هیستریک داشت، و جبریل چنان وانمود که در مقابل کسان لباس . به همراه داشتهمین مبلغ دستمزد 

پس از او در قلمرو شرقی اسالم تعدادي طبیب معروف . از تن او بیرون خواهد کرد، و بدین ترتیب فلج او برطرف شد

کنیم که تشریح را  را یاد می) م857-777هـ ق،  243-161(به دنبال هم آمدند که از آن جمله یوحنا پسر ماسویه 

همچنین حنین بن اسحاق، مترجم معروف و مؤلف کتاب العشر مقاالت فی العین که . در پیکر میمون مطالعه کرد

قدیمترین کتاب درسی منظم چشم پزشکی است، و علی بن عیسی، بزرگترین چشم پزشک اسالم که کتاب تذکرة 

  .شد، قابل ذکرند س میالکحالین وي تا قرن هجدهم در اروپا تدری

است که در اروپا به نام رازس معروف ) م926 – 865هـ ق،  313 – 251(معروفتر از همۀ اینان ابوبکر محمد رازي 

نوشت؛ زادگاهش شهر ري  وي چون غالب عالمان و شاعران بزرگ دوران خود ایرانی نژاد بود و به عربی چیز می. بود

کتاب تألیف کرد که قسمت اعظم  131افی و علمی طب را در بغداد آموخت و کیمیاي خر. نزدیک تهران کنونی است

از جمله کتابهاي معروف وي حاوي در بیست جلد مفصل بود که از همۀ فروع طب سخن . آن نابوده شده است

ب این کتاب با عنوان لیبرکونتیننس به التینی ترجمه شد و به احتمال قوي تا چند قرن معتبرترین کتا. گفت می

رفت و یکی از نه کتابی بود که به سال  طبی و مهمترین مرجع این علم در قلمرو انسان سفیدپوست به شمار می

رسالۀ رازي دربارة آبله و سرخک نمونۀ مشاهدة مستقیم و . دادند کتابخانۀ دانشکدة طب پاریس را تشکیل می 1395

مسري بود، و براي اولین بار این دو مرض را از هم تحلیل دقیق و هم نخسیتن تحقیق علمی درست در زمینۀ امراض 

میالدي چهل بار به زبان انگلیسی چاپ شده، میزان  1866تا  1498اگر بدانیم که رسالۀ رازي از سال . داد امتیاز می

معروفترین اثر رازي کتاب منصوري، شامل ده جلد، بود که به یکی از امراي . نفوذ و شهرت آن را درخواهیم یافت

این کتاب را گراردوس کرموننسیس به التینی ترجمه کرده بود و جلد نهم آن، که به نزد مردم . مانی اهدا کرده بودسا

رازي . مغرب زمین به نام کتاب نهم منصوري شهره بود، تا قرن نوزدهم در میان دانشجویان طب اروپا متداول بود

وي از افراط طبیبان در . حیوان در بخیه زدن زخم کشف کرداي از قبیل مرهم جیوه و استفاده از رودة  روشهاي تازه

خواستند هر مرضی را به وسیلۀ دقت در ادرار و احیاناً بدون دیدن بیمار  کار تجزیۀ ادرار، به دورانی که اطبا می

ب در با«بعضی رسایل کوتاه رازي خالی از ظرافت و مزاح نیست؛ از جمله رسالۀ وي . تشخیص بدهند، جلوگیري کرد

علت اینکه «، و رسالۀ »اینکه طبیب حاذق آن نیست که همۀ بیماریها را عالج تواند کرد و اینکار مقدور نیست
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شوند، و عذر طبیب در این  طبیبان نادان و عوام و زنان در شهرها در عالج بعضی امراض بیشتر از علما موفق می

وي در هشتاد و دو . عالم طب بالینی در قرون وسطی بود به اتفاق آرا، رازي مهمترین طبیب اسالم و بزرگترین. »باب

.سالگی در حال فقر درگذشت

اند که یکی از رازي است و دیگري از ابن  در مدرسۀ طب دانشگاه پاریس دو تصویر رنگی از دو طبیب مسلمان آویخته

وفترین طبیب اسالم بزرگترین فیلسوف و معر) م1037 – 980هـ ق،  428 – 370(ابوعلی حسین بن سینا . سینا

دهد  گزارش حال وي که شخصاً نوشته ـ و این گونه گزارشهاي شخصی در مآخذ عربی کمیاب است ـ نشان می. است

ابن سینا پسر صرافی از مردم بخارا بود و علم . که در قرون وسطی زندگی علما و حکما دستخوش حوادث بوده است

ابن خلکان با مبالغۀ معمولی مورخان عرب . وي مایه از آنها گرفت از معلمان خصوصیی آموخت که تمایالت صوفیانۀ

گوید که وقتی وي به دهسالگی رسید، علم قرآن و ادب آموخته و چیزي از اصول دین؛ حساب، و جبر و مقابله به 

له بود هفدهسا. ابن سینا طب را بدون معلم آموخت و هنوز جوان بود که به درمان رایگان پرداخت. خاطر سپرده بود

که نوح بن منصور، امیر بخارا، را معالجه کرد، در دربار او منصبی یافت، و ساعتهاي دراز در کتابخانۀ مفصل دربار به 

وقتی در اواخر قرن دهم میالدي دولت سامانیان برافتاد، ابن سینا به دربار مأمون، امیر خوارزم، . تحقیق پرداخت

و بیرونی و دیگر علماي معروف را از دربار مأمون بخواست، ابن سینا از هنگامی که محمود غزنوي ابن سینا . رفت

همسفر وي، ابوسهل مسیحی، . قبول این دعوت امتناع ورزید و با یکی دیگر از علماي همکار خود به صحرا گریخت

آنجا در دربار در طوفان شن جان بداد، اما ابن سینا جان به در برد و پس از سختیهاي فراوان به گرگان رسید و در 

محمود غزنوي تصویر ابن سینا را به همه جاي ایران فرستاد و براي کسی که او را دستگیر کند . قابوس منصبی یافت

وقتی قابوس کشته شد، ابن سینا را . اي سنگین معین کرد؛ اما قابوس وي را از جاسوسان محمود حمایت کرد جایزه

ه دست وي شفا یافت و متعاقباً او را وزیر خویش کرد، ولی سپاهیان که از او براي معالجۀ امیر همدان خواندند؛ امیر ب

ابن سینا از چنگ آنها گریخت . خواستند خونش را بریزند اش را غارت کردند و می خشنود نبودند او را دستگیر و خانه

ر آن اثنا که مقدمات فرار د. و در خانۀ یک داروفروش نهان شد و تأیف کتابهایی را که پایۀ شهرت او شد آغاز کرد

کرد، پسر امیر او را بگرفت و به زندان کرد؛ او چند ماه در آنجا بود و همچنان به تألیف  محرمانه را از همدان مهیا می

یک بار دیگر از زندان گریخت و در زي درویشان نهان شد و پس از حوادث بسیار که محل تذکار آن . اشتغال داشت

امیر، مقدم او را گرامی داشت؛ در آنجا گروهی عالمان و . دوله، از دیالمۀ اصفهان، پناهگامی یافتنیست به دربار عالءال

توان دریافت که  از بعضی حکایتها می. فیلسوفان به دور وي گرد آمدند و مجالس علمی به ریاست امیر تشکیل دادند

دهد که همه روز و شب به تحقیق و  را نشان می هاي دیگر او ور بوده است، ولی قصه ه فیلسوف ما از لذتهاي عشق بهر

غذاي «: گوید . ابن خلکان چیزي از نصایح او را نقل کرده که کهنه نشدنی است. تعلیم و امور عامه مشغول بوده است

تا توانی منی خویش را نگاهدار که این . خود را هر روز یک بار صرف کن و از غذاي پیش از هضم غذاي سابق بپرهیز

او در پنجاه و هفتسالگی در سفر . زندگی پرتالش صحت او را مختل کرد» .ریزي دگی است که در رحمها میآب زن

.همدان درگذشت و قبر وي هنوز مورد احترام و تکریم است

ابن سینا ضمن حوادث زندگی، در حال اشتغال به منصب، یا در زندان وقت کافی براي تألیف یکصد کتاب فارسی یا 

به عالوه، اشعار جالبی از . هاي علوم و فلسفه سخن گفته است آورد که ضمن آن تقریباً از همۀ رشته عربی به دست

وي به جا مانده که جمعاً پانزده قطعه است و یکی از آنها ضمن رباعیات خیام آمده است؛ و همچنین از اشعار او 

  :ته، و مطلع آن چنین استنفس و هبوط آن از عالم باال گف قصیدة معروف عینیه است که دربارة 
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  هبطت الیک من المحل االرفع

  ورقاء ذات تعزز و تمنع

و هنوز هم طالب مشرق اسالمی این . از محل باال به سوي تو فرود آمد، چون کبوتري که عزت و مناعت داشت: یعنی

سبابی نظیر ورنیۀ کنونی ابن سینا اقلیدس را ترجمه کرد، رصدهاي نجومی به عمل آورد، و ا. کنند قصیده را از بر می

رسالۀ وي دربارة کانیها یا . در زمینۀ حرکت، نیرو، خأل ، نور، حرارت، و چگالی تحقیقات ابتکاري داشت. ابداع کرد

هاي او در این رساله، دربارة  نوشته. مواد معدنی تا قرن سیزدهم در اروپا مهمترین مرجع علم زمینشناسی بود

آیند؛ یکی از اختالل  کوهها از دو علت مختلف به وجود می :به گفتۀ او. می استپیدایش کوهها، نمونۀ وضوح عل

اي براي عبور  ساید و راه تازه ها را می هاي سخت؛ و دیگري نتیجۀ جریان آبهاست که دره پوستۀ زمین، در نتیجۀ زلزله

آب قسم اول را در هم  باد و. هاي زمین مختلف است، بعضی نرم و بعضی دیگر سخت است زیرا چینه. گشاید می

ولی وجود سنگوارة حیوانات آبی در  …. این تحول محتاج زمانهاي دراز است. ماند ساید، ولی قسم دوم به جا می می

  . دهد که آب علت این تغییرات بوده است بسیاري کوهها نشان می

المعارفی در هجده مجلد  ایرةکه د) شفاي نفس(یکی شفا . ابن سینا دو کتاب دارد که همۀ تعلیمات وي در آن هست

کتاب القانون فی (در ریاضیات، طبیعیات، مابعدالطبیعه، االهیات، اقتصاد، سیاست، و موسیقی است، و دیگري قانون 

که بحث بسیار مفصلی دربارة وظایف االعضا، علم بهداشت، درمان، و داروشناسی است، و گاه به گاه از مسائل ) الطب

رسد، ولی عالقۀ  کتاب قانون ترتیب و روشی نکو دارد واحیاناً به مرحلۀ کمال بالغت می. گوید فلسفی نیز سخن می

یادآوري مؤلف در آغاز . بندي و تفکیک آفتی است که خود او دوایی براي آن نیافته است شدید شیخ الرئیس به طبقه

باید  را فرا گیرد و به کار بندد، میهر که بخواهد تعلیمات آن «: گوید کتاب موجب تشویق مطالعۀ آن نیست، زیرا می

به نظر وي طبابت فنی است که موانع را از راه طبیعت . و کتاب یک میلیون کلمه دارد» بیشتر آن را به خاطر بسپارد

. شمارد گوید و عالیم و تشخیص طریق عالج آن را برمی وي در آغاز از امراض خطرناك سخن می. دارد سالم برمی

بارة پیشگیري و وسایل بهداشت عمومی و خصوصی و معالجه به وسیلۀ تنقیه و حجامت و داغ بعضی فصول کتاب در

. کند تنفس عمیق و فریاد گاه به گاه را براي تقویت ریه و سینه و حنجره توصیه می. کردن و استحمام و ماساژ است

اب سوم از بعضی بیماریها و طبیعت کت. کند کتاب دوم اطالعات یونانیان و مسلمین را دربارة گیاهان طبی خالصه می

کند و ضمن آن دربارة ذات الجنب، و ذات الصدر، نزلۀ امعا، امراض تناسلی، انحرافات جنسی، و امراض  آن بحث می

کتاب چهارم دربارة تبها و جراحی و وسایل آرایش و مراقبت مو و . عصبی، و از جمله عشق، تحقیقات عالی دارد

کتاب . که خاص مواد دارویی است، طریقۀ ساختن هفتصد و شصت دارو ذکر شده است در کتاب پنجم،. پوست است

هاي طب اروپا  قانون در قرن دوازدهم به التینی ترجمه شد و به جاي کتابهاي رازي و جالینوس مورد استفادة مدرسه

لیه مراجعۀ آن را به هاي قرن هفدهم این مقام را حفظ کرد؛ در دانشگاههاي لوون و مونپ قرار گرفت و تا نیمه

.کردند شاگردان سفارش می

رازي بزرگترین طبیب، بیرونی بزرگترین جغرافیدان، ابن . تر بود ابن سینا از همۀ مؤلفان طبی قرون وسطی برجسته

اکنون جهان مسیحی . اند هیثم بزرگترین دانشمند نورشناس و جابر بن حیان بزرگترین شیمیدان این دوران بوده

داند و این قضیه نشان محدودیت افق و غفلت ما از مطالعۀ تاریخ قرون وسطی  پنج نام چیز زیادي نمی دربارة این

یک نکته را نیز باید بگوییم که علوم اسالمی به اقتضاي قرون وسطی به اوهام آلوده بود و اهمیت آن، به جز . است
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در علم شیمی، که   زه و تحقیقات منظم؛ مع ذلک،علم نورشناسی، در زمینۀ ترکیب نتایج بیشتر بود تا در کشفیات تا

راجر بیکن، که پانصد سال پس از . بزرگترین ابزار و مایۀ تفاخر عقل نو به شمار است، روش علمی تجربی را نفوذ داد

از  جابر بن حیان این روش را به اروپا شناسانید، آن را از مسلمین اسپانیا اقتباس کرده بود و ایشان نیز به نوبۀ خود

  .شرق اسالمی دریافت کرده بودند

IV  - فلسفه  

اسالم در زمینۀ فلسفه نیز، چون طب، میراث یونان بت پرست را از شام مسیحی وام گرفت و دین خویش را از راه 

البته عوامل زیادي جمع آمد تا انقالب معتزله، فلسفۀ کندي، فارابی، ابن سینا، و . اسپانیا به اروپاي مسیحی پس داد

اندیشۀ هندي از راه غزنه و ایران در رسید، و عقاید زردشتی و یهودي دربارة قیامت در فلسفۀ . رشد پدید آید ابن

بدعتگذاران مسیحی در خاور نزدیک دربارة صفات خدا، طبیعت مسیح و لوگوس، قضا و . اسالم تا حدي بازتاب یافت

یش از همه در تفکر مسلمانان آسیا ـ مانند ایتالیاي قدر، مکاشفه و تعقل بحث در انداخته بودند، ولی عاملی که ب

هاي ناقص و معیوب از  این کشف گرچه به وسیلۀ ترجمه. دوران رنسانس ـ اثر کرد کشف آثار معنوي یونان بود

اي به وجود آورد که در آن مردم بدون ترس و بیم دربارة همه چیز اندیشه  کتابهاي مشکوك انجام گرفت، جهان تازه

د و عقلشان به مندرجات کتاب مقدس مقید نبود و آسمان و زمین را با هر چه در آن هست مخلوقات بیهوده کردن می

گفتند که جهان بر یک قانون بزرگ استوار است که  پنداشتند، بلکه می اي خارج از قوانین عقل نمی یا نتیجۀ معجزه

وقتی مسلمانان مجال کافی براي تفکر یافتند، به . در همه جا نفوذ دارد و اثر آن در همۀ اجزاي کاینات هویداست

داد، عالقه پیدا  منطق یونان، که به صورت کامل و واضح در ارغنون ارسطو آمده بود و ابزار الزم تفکر را به دست می

کردند و سه قرن تمام به دستیاري منطق، بحث و گفتگو داشتند و شور دل انگیز فلسفه، همچنانکه در ایام افالطون 

چندي نگذشت که بناي اعتقادات پرتکلف ریختن گرفت، چنانکه . ربود وانان را مجذوب کرده بود، خاطرشان را میج

المعارف و  عقاید یونانیان تحت تأثیر بالغت سوفساطییان فرو ریخت، و عقاید مسیحیان زیر ضربات نویسندگان دایرة

.ریشخند نافذ ولتر از پا در آمد

اي بود که دربارة یک موضوع عجیب، یعنی حدوث  آن را روشنگري اسالم توان نامید مناقشهآغاز تقریبی دورانی که 

زیرا نظریۀ فیلن، دانشمند معروف یهودي که گفته بود لوگوس حکمت جاوید خداست، . یا قدم قرآن، درگرفت

لمه بود و کلمه نزد خدا در ابتدا ک«: مندرجات انجیل یوحنا که مسیح را کلمۀ خدا و عقل االهی دانسته و گفته است

بود و کلمه خدا بود؛ همان در ازل نزد خدا بود؛ همه چیز به واسطۀ او آفریده شد و از او چیزي از حوادث وجود 

، عقیدة پیروان گنوستیسیسم و مذهب نوافالطونی که حکمت االهی را عینیت داده و آن را وسیلۀ فعال »نیافت

اي  دربارة قدم تورات ـ همۀ این افکار و عقاید در نزد مسلمین سنی عقیدهاند، و عقیدة یهودیان  آفرینش شمرده

گفت قرآن همیشه نزد خداوند موجود بوده و فقط نزول آن بر پیامبر در زمان خاص انجام  همانند پدید آورد که می

کتاب خدا را محترم پیدایش فلسفۀ اسالم به دست معتزله بود که منکر ازلیت قرآن بودند؛ . گرفته و حادث بوده است

اللفظی گرفت بلکه باید  گفتند اگر قرآن یا حدیث با عقل تعارض داشت، نباید آن را به معنی تحت داشتند، اما می می

به نظر آنها . یا منطق نام دادند» کالم«کردند  تأویل کرد؛ و کوششهایی را که براي ایجاد توافق عقل و دین می

. اللفظی بگیریم بارة دست و پا داشتن، یا خشم و نفرت کردن خدا به معنی تحتکودکانه بود که آیات قرآن را در

گفتند همانند کردن خدا با موجودات انسانی به این صورت شاعرانه اگر هم با هدف اخالقی و سیاسی پیامبر به  می

گفتند عقل انسانی از  می. تواند باشد دوران رسالت سازگار بود، مورد قبول تعلیم یافتگان و روشنفکران دوران ما نمی
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تواند وجود یک نیروي معنوي واال را که اساس همۀ  معرفت خدا و حقیقت صفاتش عاجز است و به تبعیت دین می

به عالوة همۀ اینها، معتزله این اعتقاد عامۀ مسلمانان را که همۀ حادثات از جانب خدا مقدر . حقایق است بپذیرد

.شمردند را معین کرده است براي اخالق و اعمال مردم خطرناك میاست و از روز ازل، مؤمن و کافر 

عقاید معتزله به همین صورت، و به صورتهاي بیشمار دیگر، در عصر منصور و هارون و مأمون رواج گرفت؛ در آغاز کار 

ناً از آن سخن به گروهی از علما و مردم بیدین مبادي عقلی تازه را محرمانه پذیرفتند، آنگاه در انجمن شبانۀ خلفا عل

ها مردم را بدان دعوت کردند، و در بسیاري جاها بر عقاید دیگر چیره  میان آوردند، بعد کسانی در مسجدها و مدرسه

. شد، مأمون شیفتۀ این نهضت عقلی شد و آن را به حمایت گرفت و عاقبت عقاید معتزله را مذهب رسمی دولت کرد

آخرین عقاید اسالمی که از فرهنگ یونان مایه داشت به هم آمیخته بود، و مأمون چیزي از رسوم سلطنت شرق را با 

پس از . بایست قرآن را مخلوق بدانند فرمانی از جانب وي صادر شد که همۀ مسلمانان می) م832(ق  هـ  217به سال 

نپذیرند مگر آن، به موجب فرمانی دیگر، مقرر داشت هیچ کس به قضاوت منصوب نشود و شهادت کسی را در محاکم 

از آن پس فرمانهاي دیگري صادر شد که کسان را به قبول اختیار و عجز انسان از . آنکه به عقیدة تازه گرویده باشد

کرد، و کار بدانجا رسید که انکار این عقاید در شمار جرایمی درآمد که مجازات  رؤیت خداوند با چشم سر مکلف می

در گذشت، ولی معتصم و واثق که پس از او به خالفت رسیدند روش ) م833(هـ ق  218مأمون به سال . اعدام داشت

وقتی او را . احمد ابن حنبل با این تفتیش عقاید و افکار مقاومت کرد و به عیبجویی آن پرداخت. او را دنبال کردند

. سنت بود، جواب دادبراي بحث دربارة عقاید جدید خواندند، همۀ سؤاالت را با شواهدي از قرآن، که مؤید عقاید اهل 

سپس او را تازیانه زدند تاغش کرد و به زندانش فرستادند، ولی در نتیجۀ همین تحمل آزار در نظر مسلمانان به صف 

  .آزار وي از جمله عواملی بود که زمینه را براي حمله به فلسفۀ اسالمی فراهم آورد. شهیدان و اولیا و صلحا درآمد

در کوفه ) م803(هـ ق  188لسفۀ اسالمی ابویوسف یعقوب بن اسحاق کندي به سال در این هنگام نخستین پیشرو ف

کندي در کوفه و در بغداد علم آموخت و به دربار مأمون و معتصم در ترجمه، . پدر کندي والی کوفه بود. زاده شد

ي علوم برجسته شد و ها وي نیز چون همگنان خود به دوران اوج معنویات اسالم در رشته. علم، و فلسفه شهرت یافت

رساله در موضوعات مختلف ـ حساب، هندسۀ نظري، نجوم، علم آثار علوي،  265در هر موضوعی تحقیق کرد و 

وي نیز چون افالطون معتقد بود که هیچ کس بی . جغرافیا، فیزیک، سیاست، موسیقی، طب، و فلسفه ـ به قلم آورد

. بهداشت و طب و موسیقی را بر اساس تناسب ریاضی استوار کندخواست  می. اطالع از ریاضیات فیلسوف نتواند شد

کند تحقیق کرده بود؛ تحقیقات وي  دربارة جزر و مد هم در قوانینی که سرعت سقوط اجسام را در هوا محدود می

با کندي . دربارة نور در کتاب نور شناخت و راجر بیکن، دانشمند اروپایی دورانهاي بعد، اثر فراوان بر جاي نهاد

کتاب االهیات منسوب به ارسطو را با  .انداختاي که دربارة دفاع از مسیحیت نوشت جهان اسالم را به حیرت  رساله

العاده تحت نفوذ این کتاب مجعول قرار گرفت، و خوشدل بود که ارسطو و  همکاري دیگري ترجمه کرد و فوق

کند؛ زیرا فلسفۀ کندي نیز فلسفۀ  دهد و هر دو را از پیرون فلسفۀ نوافالطونی قلمداد می الطون را توافق میاف

خدا، نفس خالق جهان، و : به نظر وي، نفس سه مرحله داشت. نوافالطونیی بود که در قالب دیگري ریخته شده بود

جاي خویش را با علم حقیقی مأنوس کند، به آزادي و  اي از نفس دوم بود؛ و اگر انسان بتواند نفس انسانی که شعله

کوشید که از افکار معتزله دوري کند و پیرو عقاید اهل سنت باشد،  ظاهراً کندي بسیار می. زندگی جاوید تواند رسید

و از عقل منفعل انسان، که فقط قدرت تفکر است، را از ارسط) یعنی عقل االهی(با این وجود قضیۀ امتیاز عقل فعال 

همین قضیه از ابن سینا به ابن رشد رسید که دنیا را خبر کرد و آن را بر ضد طرفداران خلود دلیل آورد، ولی . گرفت
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کندي عاقبت به معتزله پیوست، و چون اهل سنت بر ضد معتزله قیام کردند، کتابخانۀ وي مصادره شد و جانش به 

.زنده بود) م873(هـ ق  260پس گرفت و تا سال  خطر افتاد، ولی از این حادثه جست و کتابخانۀ خود را

در اجتماعی که نظم حکومت و قانون و اخالق به عقیدة دینی وابسته است، هر مخالفتی با عقاید دینی به منزلۀ 

در این دوران، همۀ نیروهایی که مغلوب فتح عرب شده بودند ـ فلسفۀ یونان، مسیحیت . تهدید نظم اجتماعی است

یران، و کمونیسم مزدك ـ همگی سر برداشته و فعالیت آغاز کرده بودند و دربارة قرآن مجادله گنوسی، ملیت ا

هـ  168(علناً گفت که شعر وي از قرآن برتر است، و به جرم این سخن سرش را بریدند -1یک شاعر ایرانی. کردند می

در این بحران سخت سه عامل اساسی ظاهراً بناي اسالم که بر قرآن تکیه داشت لرزان شده بود، ولی ). م784ق، 

محافظه کاري خلیفه که به دین عالقه داشت، قدرت نگهبانان ترك، و : پیروزي نهایی اهل سنت را تأمین کرد

از مردم و از   متوکل به خالفت رسید،) م847(هـ ق  234وقتی به سال . دلبستگی طبیعی مردم به عقاید موروث

به مسلمانی انس گرفته بودند و با ایرانیان کینه داشتند و از فکر یونانی به دور  ترکان کمک خواست؛ ترکان، که تازه

متوکل آزاد فکري . بودند، با همۀ نیروي خود به تأیید سیاست دولت، که یاري دین به نیروي شمشیر بود، قیام کردند

تگذران را از مناصب دولت و کار مقید مأمون را از میان برداشت و فرمانهاي وي را منسوخ کرد؛ معتزله و دیگر بدع

تعلیمات برکنار کرد؛ تظاهر به عقاید مخالف اهل سنت را در ادبیات و فلسفه ممنوع داشت؛ و، به موجب قانونی، همه 

شیعیان را در فشار گذاشت و قبر . را به این اعتقاد که قرآن مخلوق نیست و موجود ازلی است مکلف ساخت

متوکل فرمان منسوب به عمر بن خطاب را، که بر ضد ). م851هـ ق،  236(رد را در کربال ویران ک] ع[حسین

اما اجرایش کمی پس از صدور متوقف ) م807هـ ق،  191(مسیحیان بود و هارون آن را شامل یهودیان نیز کرده بود 

ته باشند تا از یهودیان و مسیحیان مکلف شدند لباس از رنگ معین داش) . م850هـ ق،  236(مانده بود، تجدید کرد 

بایست بر آستین بردگان خود وصلۀ رنگین بدوزند و جز بر استر و خر سوار نشوند  مردم دیگر شناخته شوند، و هم می

ها و کلیساهاي نوبنیاد را  متوکل فرمان داد تا همۀ کنیسه. و یک مجسمۀ چوبی از شیطان بر در خانۀ خود بیاویزند

ریفات و مراسم مسیحی ممنوع داشت، و مسیحیان و یهودیان را از تعلیم در ویران کنند؛ افراشتن صلیب را در تش

. هاي اسالم محروم کرد مدرسه

گروهی از علماي سنی شجاعانه ابراز داشتند که در جدال . انعکاس این کار در نسل بعد به صورتی مالیم آشکار شد

این . ی را به وسیلۀ عقل اثبات کنندپذیرند، و داوطلب شدند که صحت ایمان دین مذهبی حکم منطق را می

در اسالم همانند فیلسوفان مدرسی اروپا در قرون وسطی بودند و، همچون موسی بن میمون یهودي در » متکلمان«

. کوشیدند تا عقاید دینی را با فلسفۀ یونان توافق دهند قرن دوازدهم و توماس آکویناس مسیحی در قرن سیزدهم، می

، که مدت ده سال مبادي معتزله را به مردم آموخته بود، در ) م935 – 873هـ ق،  324 – 260(ابوالحسن اشعري 

چهل سالگی از آنها برگشت و حربۀ ایشان یعنی همان منطق را برضد خودشان به کار بست، و مجادالت وي، که در 

ابوالحسن به مبدأ جبریان . ادپیروزي عقاید اهل سنت اثر فراوان داشت، چون سیلی نیرومند بر ضد معتزله به راه افت

گفت خدا در ازل همۀ اعمال و حوادث را مقدر کرده است، علت همه چیز است، مافوق قوانین  ایمان قوي داشت؛ می

. و اخالق است دربارة مخلوق خویش هر چه خواهد کند، و اگر همۀ مردم را به جهنم افکند به هیچ وجه خطا نیست

انسان «شدندـ » بی چونی«ار دین خشنود نبودند، و بسیاري از ایشان پیرو اصل همۀ سنیان از جدال منطقی در ک

اي که اساس آن را  غالب علماي دین در جزئیات عقیده  » .بایست مؤمن باشد و نپرسد که اساس ایمان چون است می

  .کردند گفتگو مسلم داشته بودند مناقشه می بی
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الدوله،  سیف. در همان وقت در دربارهاي کوچک اسالم به جنبش آمد بدین سان، موج فلسفه در بغداد آرام شد، ولی

فارابی نخستین ترك بود که در فلسفه شهرت یافت؛ وي در فاراب ترکستان . اي به ابونصرفارابی بخشید در حلب، خانه

ربارة روح را زاده شد، در بغداد و حران از معلمان مسیحی منطق آموخت، و کتاب فیزیک ارسطو را چهل بار و کتاب د

در بغداد به زندقه متهم شد و لباس صوفیان پوشید و روش ایشان گرفت و چون پرندگان به . دویست بار خوانده بود

سیف الدوله از » .تر بود و به کار و به مسکن اعتنا نداشت از همه کس به دنیا بیعالقه«به گفتۀ ابن خلکان، . برد سر می

امیر همین مبلغ از خزانه براي او مقرر . او را بس است) دو دالر(که روزانه چهار درم احتیاجات او پرسید؛ فارابی گفت 

.کرد تا درگذشت و به همان قناعت می: داشت

در کتاب احصاءالعلوم همۀ . از مؤلفات فارابی سی و نه کتاب به جاست که غالب آن شرح و حاشیۀ نظریات ارسطوست

به این . ، ریاضیات، فیزیک، شیمی، اقتصاد، و سیاست باختصار آورده استعلوم عصر خویش را از زبانشناسی، منطق

مستقال و خارج از ) یعنی جنس، نوع، یا صفت(سؤال، که بعدها مایۀ هیجان فیلسوفان مسیحی شده بود، که آیا کلی 

 استاگیرين او نیز چون دیگران فریب االهیات ارسطو را خورد و آ. جزئیات وجود دارد، صریحاً جواب منفی داد

عمرش دوام یافت تا شور فلسفیش فرو نشست و به قواعد دین تمکین . سرسخت را به یک مرد صوفی مبدل کرد

ه بود در جوانی تمایالت شکاکی داشت و بعد سیر مراحل کرد و، به کمک براهینی که ارسطو در اثبات خدا آورد. کرد

و سه قرن پس از فارابی مورد استفادة توماس آکویناس قرار گرفت، وصف مفصلی دربارة خالق به قلم آورد و گفت 

. حدوث یک سلسله حوادث ممکن الوجود قابل تصور نیست، مگر آن را در آخر کار به واجب الوجودي نسبت دهیم

یابد که غیر  ه حرکت متوالی را در آخر محرکی میوجود یک سلسله علل، مستلزم وجود علت اولی است، و یک سلسل

هدف نهایی فلسفه، که کامال بدان نتوان رسید، . متحرك باشد، و تعداد اشیا و حرکات مستلزم وحدت علت است

گفتار فارابی نیز دربارة خلود چون گفتار . معرفت علت اولی است، و بهترین طریق وصول بدان، تزکیۀ نفس است

  .در دمشق درگذشت) م950(هـ ق  339وي به سال . نامفهوم استارسطو پیچیده و 

قدرت ابتکاري که فارابی در این کتاب به کار . از جملۀ مؤلفات فارابی که به جا مانده آراي اهل المدینۀالفاضله است

شمارد، مانند  برده شگفت انگیز است؛ در آغاز کتاب، قانون طبیعت را پیکار دایم موجود زنده بر ضد کاینات دیگر می

رسد  سپس فارابی گوید که هر موجود زنده عاقبت به این نتیجه می. گوید همۀ اشیا با همدیگر در ستیزند هابز که می

شود که مردم  که سایر موجودات زنده وسایلی هستند که به کمک آنها مقاصد خود را انجام تواند داد؛ آنگاه متذکر می

ند که در این پیکار اجتناب ناپذیر عاقل آن است که بهتر از همه بتواند دیگران را گیر بدگمان از این مقدمه نتیجه می

بنابراین، اجتماع انسانی چگونه از قانون جنگل . مطیع ارادة خویش کند و بیشتر از همه مقاصد خود را به عمل آرد

اند داراي  زمینه بحث کردهشود بعضی فیلسوفان مسلمان که در این  پدید آمده است؟ از سخنان فارابی معلوم می

اند اجتماع در آغاز کار از آنجا پدید آمد که گروهی  بعضی گفته. اند افکاري نظیر روسو و معتقداتی همانند نیچه بوده

بقاي خویش بناچار باید بعضی قیود زاییده از عادت و قانون را   از افراد بر این نکته توافق کردند که براي ادامۀ

اند که هرگز در تاریخ جهان چنین توافقی نبوده  را به استهزا گرفته» قرارداد اجتماعی«گر این بعضی دی. بپذیرند

به . اند که اجتماع و دولت از آنجا پدید آمد که نیرومندان ضعیفان را زیر تسلط خویش آوردند است، و بتأکید گفته

است که براي بسط قدرت و تأمین سالمت خود  عقیدة این دسته از پیروان نیچه، دولتها نیز وسایل رقابتند و طبیعی

باید با قانون ازلی  به پندار آنها، جنگ طبیعی است و ناچار باید رخ دهد و این پیکارها می. با همدیگر پیکار کنند

اي است که از  فارابی با این فکر مخالف است و خواستار جامعه. طبیعت، که زور حق واقعی است، هماهنگ باشد
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فارابی بحث خویش را با دعوت به ایجاد . و ستیز و حسد دور، و بر عقل و ایثار و محبت استوار باشداعمال قدرت 

. برد سلطنتی بر اساس عقیدة نیرومند دینی با موفقیت به پایان می

، شاگرد یکی از شاگردان فارابی در بغداد انجمنی از علما بنیاد کرد که، به نام مؤسس آن) م970(هـ ق  360به سال 

هدف انجمن بحث در مسائل فلسفی بود؛ از اصل و نژاد اعضا نمی پرسیدند و همۀ . انجمن سجستانی خوانده شد

دارد که در پایتخت  وجود انجمن معلوم می. شد کوشش آنها به تحقیق در منطق و فرضیۀ معرفتشناسی صرف می

ر از آن انجمن اخوان الصفا بود که در مهمتر و مؤثرت. دولت اسالمی شوق بحث علمی و فلسفی سستی نگرفته بود

در بصره بنیاد ) م983(هـ ق  373رفت و به سال  واقع یک انجمن سري مرکب از عالمان و فیلسوفان به شمار می

از مشاهدة ضعف خالفت اسالم و فقر و فساد اخالق » اخوان«پیدایش اخوان الصفا از آنجا بود که این . گرفت

خواستند نیروي مسلمانی را از لحاظ اخالقی و روحی و سیاسی تجدید کنند، و  مسلمانان متأسف بودند و می

پنداشتند که این کار به کمک ترکیبی از فلسفۀ یونانی و مسیحی و تصوف اسالمی و عقاید سیاسی شیعه و شریعت 

که هر دسته  دانستند، دوستی را عبارت از همکاري صاحبان مواهب و فضایل مختلف می. اسالم انجام تواند گرفت

به عقیدة آنها کشف حقیقت از راه اجتماع عقول . هاي دیگر نداشت فراهم کند براي رفع نیاز جامعه آنچه را دسته

آمدند و با آزادي کامل و ادب و وسعت نظر از همۀ مشکالت  آسانتر از تفکر فردي بود؛ بدین جهت، محرمانه گرد می

رساله جا داد و خالصۀ علوم طبیعی و  51همۀ تحقیقات خود را در عاقبت، انجمن . کردند اساسی زندگی بحث می

) م1000(هـ ق  391یکی از مسلمانان اسپانیا، ضمن سفر به خاور نزدیک، به سال . دینی و فلسفی را ضمن آن آورد

  .مند شد و آن را فراهم آورد و نگاه داشت به این رسایل عالقه

شود، توضیح علمی جزر و مد، زلزله، خسوف و کسوف، امواج  صفحه می 1‘134در رسایل اخوان الصفا، که بالغ بر 

اند؛ و احیاناً از  صوتی، و بسیاري دیگر از مسائل طبیعی هست؛ علم احکام نجوم و کیمیاگري را نیز صریحاً پذیرفته

با گنوستیسیسم و هاي متفکران اسالم،  عقاید دینی رسایل، مانند بیشتر نوشته. اند جادوگري و علم اعداد سخن گفته

از علت اولی، یعنی خدا، به وجود ) حکمت» لوگوس«(گویند عقل فعال  می. فلسفۀ نوافالطونی رابطۀ نزدیک دارد

شوند  یابد؛ همۀ چیزهاي مادي به وسیلۀ نفس موجود می آید، و دنیاي اجسام و نفوس از این عقل فعال هستی می می

ان و آشفته است تا به عقل فعال یا نفس جهان یا نفس کلی واصل نفس همچنان نگر. کنند و به کمک آن عمل می

، فلسفه، و دین وسیلۀ حصول  براي این وصول، نفس باید کامال تزکیه شود؛ اخالق، فن تزکیۀ نفس است؛ علم. شود

ی و باید، در راه تزکیۀ نفس، در امور عقالنی چون سقراط، در احسان به همۀ خلق خدا چون مسیح، و در بزرگ. آن

وقتی عقل به وسیلۀ معرفت آزاد شد، باید آزادي خویش را احساس کند و با فلسفه خو . باشیم] ع[تواضع چون علی 

توان گفت که  می. گیرد و عبارات قرآن را، که متناسب با فهم بدویان عاري از فرهنگ صحرانشین است، تأویل کند

  کر اسالمی در عصر عباسی به ما رسیده کاملتر است و از همۀاین پنجاه و چهار رساله از همۀ توضیحاتی که دربارة ف

آنها ) م1150(ق  هـ 545عالمان بغداد این رسایل را الحادآمیز دانستند و به سال . رسایل دیگر در این زمینه منظمتر

ت، و رفت و در فلسفۀ اسالم و یهود نفوذي عمیق داش مع ذلک، این مجموعه همچنان دست به دست می. را سوختند

معري، شاعر فیلسوف، نیز تحت . توان دید هاي غزالی، ابن رشد، ابن جبرون، و یهودا هالوي می اثر آن را در نوشته

نفوذ آن بود، و شاید در ابن سینا نیز، که در زندگی کوتاه خود در اندیشۀ عقالنی و اصالت نظر و عمق تفکر اخوان 

.الصفا پیشی گرفت، بی اثر نبود
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بدون تردید، وي این . این قانع نبود که در طبیعیات سرآمد، و در طب مرجع بلند آوازة عصر خویش باشدابن سینا به 

کند که کتاب  خود او نقل می. رسد نکته را دریافته بود که شخص دانشمند تا فیلسوف نباشد، دانشش به کمال نمی

و عاقبت، وقتی به کمک شرح فارابی این کتاب را فهمید، بسیار  نفهمید،ي ارسطو را چهل بار خواند و  مابعدالطبیعه

وي تا آخرین ایام عمر همچنان به فلسفۀ ارسطو . خوشحال شد و خدا را سپاس گفت و به خیابان رفت و صدقه داد

اي است که در التینی مرادف کلمۀ  و این کلمهخواند،  پایبند بود و، در کتاب قانون، ارسطو را فیلسوف مطلق می

وي عقلی . ابن سینا فلسفۀ خویش را در کتاب شفا شرح داد، و آنگاه در کتاب نجات خالصه کرد. ارسطو شده است

به این سؤال، که مدتهاي دراز علماي قرون وسطی را به خود . داد منطقی داشت و به تعریفات دقیق اهمیت می

مستقل از جزئیات حقیقی وجود دارد، ) چون انسان، فضیلت، و سرخی(ه آیا کلیات یا انتزاعیات مشغول داشته بود، ک

در ذهن خدا هستند و اشیا از روي آن به وجود » پیش از اشیا«کلیات، چون مثل افالطون، ) 1: گوید جواب می

، به صورت »بعد از اشیا«و ) 3د؛ یابن کنند و تمثیل می هستند، و در آنجا تجلی پیدا می» در اشیا«و ) 2آیند؛  می

از پس یک قرن . هاي انتزاعی در ذهن انسانی وجود دارند؛ ولی، در عالم، منفصل از اشیاي جزئی وجود ندارد اندیشه

. جدل و مناقشه، آبالر و آکویناس نیز همین جواب را دادند

التینی دو قرن پس از زمان وي بدان در حقیقت، فلسفۀ مابعدالطبیعۀ ابن سینا خالصۀ مطالبی است که متفکران 

وي در آغاز کار با کوشش فراوان . رسیدند و توانستند مذاهب مختلف مسیحی را در فلسفۀ مدرسی هماهنگ کنند

دهد و  شرح مفصلی از مذهب ارسطو و فارابی دربارة هیولی و صورت، علل اربعه، ممکن و واجب، و کثرت و وحدت می

آید مایۀ شگفتی  متغیر ـ کثرت اشیاي فانی ـ از واحد واجب الوجود نامتغیر به وجود میاین قضیه را که کثرت ممکن 

این واسطه عقل فعال . کند اي فرض می داند و، مانند فلوطین، براي حل این مشکل، میان ممکن و واجب واسطه می

ر قضیۀ انتقال خدا از عدم به آنگاه د. شود است که در موجودات علوي و مادي و انسانی ساري است و نفس نامیده می

. شود خورد، و چون ارسطو قایل به قدم جهان مادي می خلقت و توافق آن با تغییر ناپذیري ذات االهی به مشکل برمی

اي را که غالباً فیلسوفان مدرسی بدان  داند که این جواب مایۀ اعتراض متکلمان خواهد شد، راه حل میانه چون می

به موجب این راه حل، وجود خداوند بر وجود جهان تقدم ذاتی دارد نه زمانی، یعنی . کند می اند پیشنهاد متوسل شده

. این تقدم در مرتبه و جوهر و علیت است، و خود جهان در هر لحظه به علت مبقیه، که همان خداست، احتیاج دارد

واجب نیست، ناچار براي وجود آن و چون وجودشان . به گفتۀ ابن سینا، همۀ موجودات، حتی افالك، ممکن الوجودند

علتی باید که بر آن مقدم باشد؛ بدین جهت، تفسیر وجود ممکنات با مراجعۀ سلسله علل به واجب الوجود، یعنی 

وجودش عین ماهیت،  تنها خدا موجود به ذات، . شود واحد قائم به ذات که علت اوالي همۀ موجودات است، میسر می

چه، وجود عالم . یافت و عالم نیز وجود نداشت د او نبود، هیچ یک از ممکنات وجود نمیاگر وجو. و واجب الوجود است

خدا ماده نیست، بلکه از جسم میراست، و چون عقل است، از همه جهت یکی است و ترکیب و . به ذات خود نیست

ن عقل اول چیزها را ـ دویی در آن نیست؛ و چون همۀ مخلوق را عقلی هست، بالضروره خالق آن نیز عاقل است، و ای

حدوث اشیا نتیجۀ ظهور فکر . کند گذشته و حال و آینده را ـ نه در زمان و نه بتوالی، بلکه یکجا و یکباره ادراك می

آیند، بلکه اشیا در نتیجۀ حکمت علل غایی  بیزمان در زمان است؛ ولی افعال و حوادث مستقیماً از خدا به وجود نمی

بنابراین، خدا مسئول شرنیست؛ بلکه شر غرامتی . در ذات آنها مقاصد و اغراضشان ضبط استیابند ـ  درونی تکامل می

  . پردازیم، و ممکن است شر جزئی از لحاظ کلی خیر باشد است که در قبال اختیار می

بسادگی همین طور درکش : نفس به این دالیل غیر مادي است. وجود نفس با مالحظۀ مستقیم باطنی معلوم است

نیم؛ و افکار ما بوضوح از اعضاي ما جدا هستند؛ نفس مبدأ حرکت ذاتی و نمو جسم است؛ ستارگان نیز به ک می
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تواند علت چیزي  جسم به خودي خود نمی» .اي از مبدأ عام حیات است همۀ کاینات جلوه«همین معنی نفس دارند؛ 

هر عقلی مقداري آزادي و قدرت خلق هر نفس و . شود؛ علت همۀ حرکات آن نفس است که در آن حلول کرده است

نفس پاك پس از مرگ به . و ابداع نظیر آزادي و قدرت علت اول دارد، چون نفس و عقل تجلیلی از آن علت اول است

. شود، و سعادت نیکوکاران نیز چیزي جز این نیست عقل کلی واصل می

وي نه مثل لوکرتیوس . ۀ مسلمانان توافق دهدابن سینا کوشش فراوان کرده است تا نظریات فلسفی را با عقاید عام

خواست  بود که بخواهد دین را به خاطر فلسفه از میان ببرد، و نه مثل غزالی که یک قرن بعد از ابن سینا آمد و می

فلسفه را به خاطر دین نابود کند؛ بلکه وي همۀ قضایا را تنها به روش عقلی و کامال مستقل از قرآن مورد بحث قرار 

گوید که وجود انبیا براي مردم الزم است تا  دهد، ولی با تأکید می هد؛ وحی را براساس قوانین طبیعت توضیح مید می

بدین معنی، . قوانین اخالق را به صورت استعاره و مجاز، که قابل فهم مردم باشد و در آنها مؤثر افتد، توضیح دهند

به همین دلیل بود که پیامبر از معاد . کند عی را استوار میپیامبر فرستادة خداست که اساس نظام اخالقی و اجتما

فیلسوف ما در خلود جسمانی تردید دارد و . کرد گفت و احیاناً بهشت را به صورت مادي وصف می جسمانی سخن می

دادند و از آنها یک  کرد، مردم به او گوش نمی معتقد است که پیامبر اگر بهشت را فقط به صورت روحانی وصف می

توانند خدا را براساس محبت آزاد فارغ از امید و بیم عبادت  کسانی که می. آمد ملت نیرومند و منظم به وجود نمی

کنند، بلکه فقط با کسانی که عقلشان  کنند انسان کاملند، ولی این مرحلۀ عالی را براي همۀ پیروان خود فاش نمی

  . گویند کامل است و نفوسشان اوج گرفته از آن سخن می

کتاب شفا و قانون ابن سینا اوج کمالی است که تفکر قرون وسطی بدان دست یافته است، و در تاریخ تفکر انسانی 

گیرد، درست همان گونه که ارسطو تحت  وي در غالب مباحث خود از ارسطو و فارابی مایه می. پایگاهی شامخ دارد

رسند و از عقل  تنها ساکنان تیمارستان به مقام ابداع کامل می  کاهد، اما این قضیه از منزلت او نمی. تأثیر افالطون بود

رسد، ولی همین  بعضی از سخنان ابن سینا به نظر عقل ممکن الخطاي ما یاوه و پوچ می. گیرند دیگران مایه نمی

سینا ابن . اي نیست که در مؤلفات فالسفه نتوان یافت قضیه دربارة گفتار افالطون و ارسطو نیز صادق است؛ یاوه

بلندنظري علمی و قدرت نقد و تحلیل بیرونی را ندارد و اشتباهات وي از بیرونی بیشتر است، زیرا مادام که زندگی 

ابن سینا در . چنین کوتاه است، تحقیقاتی که بر اساس مطالعات دیگران استوار باشد ناچار چنین غرامتی خواهد داد

کند، و  هاي توضیحی و اشعار روشن می ار مجرد را به وسیلۀ قصهوضوح اسلوب، شیوة جاندار، و قدرتی خاص که افک

دار بود و از دیار مشرق گذشت و  نفوذ وي بسیار دامنه. نیز در وسعت افق علمی و فلسفی، از همگنان خود ممتاز است

ان مدرسی به اسپانیا رسید و در فلسفۀ ابن رشد و موسی بن میمون اثر گذاشت و به دنیاي مسیحی التینی و فیلسوف

و توماس آکویناس حیرت انگیز است؛ راجر ) کبیر(فراوانی افکار ابن سینا در فلسفۀ آلبرتوس ماگنوس . نیز رسید

آکویناس، که از ابن سینا با احترامی چون افالطون . دهد لقب می» بزرگترین استاد فلسفه، بعد از ارسطو«بیکن او را 

. وست، مجامله نکرده استسخن آورده، در این زمینه، چنانکه معمول ا

گري سلجوقیان، بیم رجال  با مرگ ابن سینا تقریباً عصر فلسفۀ اسالمی نیز در مشرق به سر رسید، زیرا تمایالت سنی

متأسفانه اطالعات ما . دین از افکار جسورانۀ فلسفی، و پیروزي تصوف غزالی خیلی زود اندیشۀ فلسفی را از میان برد

بسیار ناقص است؛ زیرا ) م1050ـ  750هـ ق،  442ـ  133(اسالمی در اثناي آن شکوفا شد  دربارة سه قرنی که فکر

تنها در . هاي دنیاي اسالم نهان مانده است هزاران نسخۀ خطی عربی در علوم و ادبیات و فلسفه همچنان در کتابخانه

در قاهره، دمشق، . ه استهاي خطی آن اندکی منتشر شد استانبول سی کتابخانه در مسجدها هست که از نسخه
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در اسکوریال، در . هاي فراوانی هست که حتی فهرستی براي آن تنظیم نشده است موصل، بغداد، و دهلی مجموعه

هاي خطی آن را در علوم و ادبیات دین و فلسفۀ اسالم  مجاورت مادرید، کتابخانۀ مفصلی است که هنوز نسخه

ت فکر اسالمی در این سه قرن داریم اندکی از باقیماندة آثار آنهاست، و اطالعاتی که دربارة ثمرا. اند شمارش نکرده

این نیز مختصري از محصول قریحۀ آنها بوده است، و آنچه در این صفحات آوردیم از دریاي مواریث اسالم فقط 

ا در تاریخ اگر علما این میراث فراموش شده را کشف کنند، به احتمال قوي قرن دهم مشرق اسالمی ر. اي بود قطره

  .عقل انسانی باید یکی از قرون طالیی تاریخ خواند

V   - تصوف و بدعت  

نفس انسانی وقتی در راه . رسند به یکدیگر می  دین و فلسفه در مرحلۀ باال، در معنی وحدت کاینات و مطالعۀ آن،

ث فرد به کلی عام وا رود، یا در کار وصول از کثرت به وحدت یا از موجود حاد بحث به روش عقل و منطق نمی

شوند و  جایی که علم و فلسفه عاجز می. ماند، از راه محو و فناي نفس فردي در نفس کلی به این رؤیا تواند رسید می

تواند او را تا پیشگاه عزت  ماند، ایمان می عقل محدود و نارساي انسان در مقابل نامتناهی سرگشته و حیران می

در راه زهد و ریاضت و عبادت و تجرد از هوسهاي خودپرستانه و افناي کامل جزء در  خداوند باال برد، به شرط آنکه

  .کل کوششی منظم و سرسخت کند

هاي فراوان دارد که ریاضت کشی مرتاضان هندي، گنوستیسیسم مصر و شام، مباحث نو  تصوف اسالمی ریشه

در جهان . سالم پراکنده بودند از آن جمله استافالطونی یونانیان متأخر، و نفوذ راهبان مسیحی که در همۀ قلمرو ا

خواست دین با وسایل و مقاصد دنیاي اقتصاد هماهنگ  اسالم، مانند دنیاي مسیحی، یک اقلیت پرهیزکار بود که نمی

خواند؛  کرد و مسلمانان را به تجدید سادگی ابوبکر و عمر می تجمل پرستی خلفا، وزیران، و تاجران را تقبیح می. شود

اي را میان انسان و خدا انکار داشت؛ و حتی مراسم دقیق نماز به نظرشان مانعی بود که  وجود هر قسم واسطهفکر 

شتابد، حایل تواند  میان انسان و تعالی روح، که در نتیجۀ رهایی از همۀ مشاغل دنیوي به شهود ذات واالي خدا می

نهضت تصوف عمدتاً . شود آید و با آن یکی می نایل میرسد، به دیدار جمال سرمدي  شد؛ وقتی روح به این مرحله می

در ایران رونق یافت، شاید موجب آن مجاورت با هندوستان، نفوذ مسیحیان در جندیشاپور، و نیز افکار و معتقدات 

 کلمۀ صوفی، که به. میالدي از آتن فرار کرده و در ایران مقام گزیده بودند 529نوافالطونی یونان باشد که در سال 

هاي سادة  است؛ زیرا این گروه پارچه» پشم«شود، مایه از صوف دارد که به معنی  همۀ زاهدان مسلمان اطالق می

مند به مبادي تصوف، شاعران معروف، طرفداران  در صف صوفیان اشخاص مؤمن عالقه. کردند پشمین به تن می

مبادي صوفیان به اختالف . ه هم آمیخته بودندبازان، و مردانی که زنان متعدد داشتند ب وحدت وجود، زاهدان، حقه

گفتند اگر قلوبشان از همۀ عالیق جسمانی پاك شود و  به گفتۀ ابن رشد، صوفیان می. زمان و محیط تفاوت داشت

خواستند از طریق  ولی بسیاري از صوفیان می. منحصراً به خدا توجه کنند، معرفت االهی در آن قرار خواهد گرفت

گفتند که همۀ کمال و جمال موجود در دنیا از آنجاست که خدا در آن  خدا واصل شوند، و می اشیاي خارجی به

وقتی صداي جانور، نغمۀ خفیف برگ درختان، و زمزمۀ آب و وزش باد «: یکی از صوفیان گفته بود. تجلی کرده است

در واقع، به اعتقاد صوفی، » .ندارد آورم که اینهمه شاهد وحدانیت خداست، و او سبحانه همتا شنوم، به یاد می را می

. اند و دوام هستی آنها از روح خداست که در آنها مکنون است این اشیاي پراکنده به برکت نیروي االهی وجود یافته

گویند که در حقیقت  کنند، بلکه می بنابراین، خدا همه چیز است، و صوفیان تنها به گفتن ال اله اال اهللا اکتفا نمی

. گوید که او خود ذات االهی است پرده و صریح می او نیست؛ بنابر این هر کسی خداست، و صوفی بی موجودي جز 
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حسین بن منصور حالج » .من خودم خدا هستم و خدایی به جز من نیست، مرا بپرستید«: بایزید بسطامی گفته بود

ایم؛ اگر مرا  یم که به یک پیکر رفتهما دو روح. من آن کسم که شیفتۀ اویم، و کسی که شیفتۀ اویم من است«: گوید

. من غرق کنندة قوم نوح و هالك کنندة قوم عادم«: و همو گوید» .اي اي، و اگر او را ببینی ما را دیده ببینی او را دیده

. حالج را به سبب این سخنان مبالغه آمیز دستگیر کردند، صد تازیانه زدند، و در آتش سوزانیدند» .من خدایم …

بسیاري از صوفیان نیز او را ولی . اند کردند که پس از مرگش تا مدتی او را دیده و با وي سخن گفته ادعا میپیروانش 

.خاص شمردند

صوفی، چون هندو، عقیده دارد که کوششی سخت در راه تزکیۀ نفس باید تا پرده را از پیش انسان بردارد و به عالم 

از خودگذشتگی در کار عبادت، تأمل و مشاهده و تفکر، اطاعت مرید از فیض و الهام اوج گیرد؛ تزکیۀ نفس به وسیلۀ 

. شود مراد، و تجرد کامل از همۀ عالیق جسمانی ـ حتی عالقه به نجات یا اتحاد صوفیان با ذات االهی ـ حاصل می

این زمینه گفته ابوالقاسم قشیري در . صوفی کامل خدا را به خاطر خدا دوست دارد، نه به امید ثواب یا از بیم عقاب

بعضیها نیز . کند معموال صوفی ریاضت را وسیلۀ کشف حقیقت اشیا می» .بخشنده از بخشش بهتر است«: است

ولی همیشه ریاضت وسیلۀ اتحاد با ذات . خواهند از این راه صاحب کرامات شوند و بر طبیعت تسلط یابند می

به اعتقاد صوفیان . شود صوفیان انسان کامل نامیده میخداست، و هر که خویشتن را در این وحدت فنا کند به نزد 

یکی از صوفیان در این باب . هر که به این مرحله رسید مافوق قوانین است و حتی مکلف به اداي فریضۀ حج نیست

صوفیان تا قرن یازدهم مثل » .همۀ چشمها به کعبه نگران است، اما دیدگان ما نگران چهرة محبوب است«: گوید

زیستند و احیاناً با خانواده و فرزندان خود به یک جا بودند و براي تجرد از لحاظ اخالقی اهمیتی قایل  می همۀ مردم

خوابد، در  خورد و می رود، با آنها غذا می ولی حقیقی، میان مردم راه می«: ابوسعید در این زمینه گفته است. نبودند

صوفیان با دیگران » .کند د، و یک لحظه خدا را فراموش نمیکن فروشد، و در مجالس شرکت می خرد و می بازارها می

به جز سادگی معیشت و تقوا و خشوع تفاوتی نداشتند و از این جهت همانند گروه مذهبی انجمن دوستان یا کویکرز 

. دآمدن شتافتند یا براي نماز و دعاي جمعی گرد می گاه و بیگاه به سوي شخصی پرهیزکار و پارسا می. مسیحی بودند

بعضی از صوفیان نیز از جهان گوشه گرفتند . مجالس ذکر که در نزد صوفیان اهمیت بسیار یافت از قرن دهم آغاز شد

عنوان ولی، که در صدر . کردند و به آزار خویش پرداختند؛ ولی ریاضت در آن روزگار نادر بود و مردم آن را تأیید نمی

) م 801 – 717هـ ق،  185 – 99(از آن جمله رابعۀ عدویۀ بصري بود اول اسالم نبود، در میان صوفیان رواج یافت؛ 

رابعه شوهر نکرد و . که جوانی برده بود و مالک وي هنگام نماز شب هالۀ نوري به دور سرش دیده و آزادش کرده بود

: گفت» داري؟ آیا از شیطان تنفر«: یک بار از او پرسیدند. گذرانید با زهد و از خودگذشتگی و نکوکاري روزگار می

خدایا، «: اند این مناجات صوفیانۀ معروف را از او روایت کرده» .محبت خدا براي من فرصت تنفر از شیطان نگذاشته«

ام، بهشت را بر من حرام  ام، مرا به آتش بسوزان یا اگر به طمع بهشت عبادت کرده اگر ترا از بیم جهنم عبادت کرده

خدایا، هر چه نیکی در این دنیا . ام، مرا از مشاهدة روي خود محروم نکن بادت کردهکن؛ اما اگر ترا فقط به خاطر تو ع

اي به دوستان خود ده که من رو  اي به دشمنان خود ده و هر چه در بهشت براي من مقرر کرده براي من مقدر کرده

هـ  440ـ   357(کنیم  ست، یاد میاز جمله صوفیان ابوسعید ابوالخیر را، که شاعر و هم از اولیا» .جز به سوي تو ندارم

گویند که دربارة آن فیلسوف . وي در میهنه از بالد خراسان زاده شد، و با ابن سینا دیدار کرد) . م1049ـ  967ق، 

کند که سی هزار بیت  خود او نقل می. ته بوددر کودکی به ادبیات دلبس ».بینیم میهر چه او می داند ما « : گفته بود

وقتی بیست و شش ساله بود، در مجلسی، ابوعلی در اطراف این آیه که . سپرده بود از شاعران جاهلیت را به خاطر 

توضیحاتی » بگو آن خداست، و بگذار به بازیچۀ خود فرو روند«یعنی » قل اهللا ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون«: گوید
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عید همینکه این آیه را شنید خدا در ایمان را بر او بگشود، گویی از خویشتن جدا شد؛ همۀ کتابهاي خود ابوس. داد می

تکرار نام خداوند در نظر صوفیان . گفت را بسوخت و به گوشۀ خانه شد و هفت سال در آنجا نشسته بود و نام خدا می

ابوسعید طرق . شد از خویشتن برون می بود که به کمک آن صوفی در حال وجد» فنا«مسلمان وسیلۀ مطلوب 

گفت و فقط  پوشید و جز به هنگام ضرورت سخن نمی به جز یک پیراهن نمی: دیگري از زهد و ریاضت بر این بیفزود

اي به اندازة قامت  در دیوار خانه حفره. خورد؛ غذایش پاره نانی بود و هرگز بر بستري نخفت موقع غروب چیزي می

بست که صداي خارج بدو نرسد؛ بعضی شبها  کرد و گوشها را می الباً خود را در آنجا محبوس میخویش پدید آورد و غ

کرد و اگر گفتار پدر او را بپذیریم، در آن حال یک قرآن را ختم  خویشتن را با ریسمانی از سر در چاه آویزان می

خود او . فت اطاق ایشان را بر عهده داشتکرد و نظا مدتها به خدمت صوفیان دیگر بود، براي آنها گدایی می. کرد می

الیس اهللا بکاف «: شنید که می گفت کند که وقتی در مسجد بود، زنی از باال زباله بر او ریخت و او ندایی می نقل می

در چهل سالگی به مرحلۀ شهود کامل رسید و مجلس گفتن آغاز » )آیا بندة خدا را حمایت خدا کافی نیست؟(عبده؟ 

به گفتۀ خود او بعضی مستمعان چهرة خویش را به سرگین . از پرهیزکاران مخلص به دور او گرد آمدند کرد و گروهی

آلودند تا برکت یابند؛ نفوذ وي در تصوف به جا ماند و خانقاهی براي درویشان بنیاد کرد و قواعدي براي  االغش می

.خانقاه مقرر کرد که سرمشق صوفیان قرون بعد شد

مقصود . گفت وسیلۀ نجات رحمت خداست نه حسن عمل انسان قدیس آوگوستینوس به مردم می ابوسعید نیز چون

  :گفت می. وي از نجات، آزادي معنوي بود نه دخول در بهشت

شود؛ هر  اول در توبه است، پس از آن در یقین گشوده می. گشاید خدا درها را یکی پس از دیگري به روي انسان می

آنگاه خدا در محبت را بر او  …. شناسد پذیرد و منبع آن را به طور قطع می تحقیر را میکه بدینجا رسید ناسزا و 

و بداند که خدا همه چیز است و همه  …. آنگاه در توحید گشوده شود..  .».دوست دارم«: گشاید و او پیوسته گوید می

هوشها از او برفته و خاطرش آرام شده را بیجا شمارد، زیرا » مال من«و » من«و ..  .چیز از اوست و به پرتو اوست 

نفس توست که از خدا دورت کند و گوید فالن و  …. زیرا انسان از شر نفس نتواند گریخت مگر آن را بکشد..  .است 

همۀ اینها شرك به خداست؛ هیچ چیز مربوط به مخلوق . اند و فالنی با من نکویی کرده است فالن مرا تهدید کرده

معنی ..  . .باید این را بدانی، وقتی این سخن گفتی بر آن استوار باش. ز مربوط به خالق استنیست، بلکه همه چی

  . بگو خدا و بر این گفته استوار باش …. »دو تا«هرگز نگویی » یکی«استواري این است که وقتی گفتی 

از او : اند نسبت دادهاین فکر هندي ـ امرسنی را در سخنانی که صحت انتساب آن مورد تردید است به ابوسعید 

براي من است که موجودي به جز من نیست، من عاشق و معشوق و عشق «: گفت» جمالت براي کیست؟«پرسیدم 

چون مسلمانان دستگاه خاصی مانند مسیحیان نداشتند که این قهرمانان » .همه با همم، و آینه و دیدگان بینا منم

میالدي احساسات مردم بر مقررات دین، که تقدس  12در قرن . اند تهپارسا را تقدیس کنند، مردم آنها را مقدس ساخ

بود که لی ) قرن هشتم؟(از جمله اولیاي پارسا ابراهیم بن ادهم . شمرد، غلبه کرد پرستی می اولیا را یک قسم بت

. قایل است  العاده پندار عامه براي اولیا نیروي خارق. ادهم نامیده استاو را ابو ابن  خودهانت در قصیدة معروف 

خوانند و از  بینند که مردم نتوانند دید و افکار را می گویند پرده از دیدگان ایشان برداشته شده و چیزها می می

ناراحتی آتش و شیشه را  توانند بی گویند آنها می شود؛ می حتی در قدرت آنها مبالغه می. شوند حوادث دور مطلع می

ببلعند و بدون آنکه بسوزند از آتش بگذرند، و روي آب راه بروند و در هوا پرواز کنند و مسافتهاي دراز را در یک 

. کنند که به غرابت، از حوادث ایام ما کمتر نیست دربارة ابوسعید قضایایی از قرائت افکار نقل می. لحظه طی کنند
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ین، که به تصور فالسفه مصنوع کشیشان و کاهنان است، در نتیجۀ حاجات و عواطف و بدین سان، به مرور ایام د

  .کند دهد و یکتاپرستی پیامبران به صورت شرك مورد عالقۀ مردم جلوه می پندارهاي مردم تغییر شکل می

هاي  ادند، ولی فرقهمسلمانان سنی صوفیان را در دایرة دین اسالم پذیرفتند و به عقاید و اقوال ایشان مجال فراوان د

بدعتگذار، که عقاید سیاسی و انقالبی را زیر پردة دین نهان کرده بودند یا به هرج و مرج اخالقی دینی دعوت 

هاي انقالبی، که عقاید آن مخلوطی از دین و  از جملۀ این فرقه. کردند، مشمول این روش خردمندانه نشدند می

ن گفتیم که به گفتۀ شیعیان تا دوازده نسل در هر نسلی امامی از فرزندان پیش از ای. سیاست بود، اسماعیلیان بودند

بر این اساس امام ششم، . کند هست، و این امام جانشین خود را، که عنوان امامت خواهد داشت، انتخاب می] ع[علی 

] ع[و جعفر  2ره بودگویند اسماعیل شرابخوا. ، پسر خود، اسماعیل را به عنوان جانشین برگزید]ع[امام جعفر صادق 

 143حدود سال (، را به جاي وي برگزید )]) ع[(امام موسی کاظم (، امام هفتم ] ع[او را از امامت خلع کرد و موسی 

، امام ]ع[بعضی شیعیان پنداشتند که نقض بیعت اسماعیل روا نیست و گفتند که او یا پسرش، محمد ). م760. هـ ق

ۀ اسماعیلی قریب صد سال چندان اهمیتی نداشت تا عبداهللا قداح پیشواي آن این طایف. هفتم و ختم امامان است

پیش از آنکه مبتدي وارد فرقه شود او . شد و مبلغان به بالد اسالم فرستاد تا مردم را به عقیدة این فرقه دعوت کنند

تعلیمات . داعی الدعا باشد دادند که اسرار فرقه را فاش نکند و از همه جهت مطیع اوامر پیشواي فرقه یا را قسم می

گفتند که وقتی از هفت مرحله بگذرد حجابها از پیش  به پیرو مذهب خود می. باطنی و ظاهري: آنها بر دو قسم بود

کند و مافوق عقیده و قانون  کشف می) که خدا همه چیز است(شود، و تعلیم با عقیدة مخفی را  وي برداشته می

. توان شناخت و هیچ کس عبادت او نتواند کرد گفتند که موجود اعال را نمی در مرحلۀ هشتم به وي می. شود می

گفتند در  بسیاري از باقیماندگان نهضتهاي قدیم کمونیستی به فرقۀ اسماعیلیه پیوستند، براي آنکه اسماعیلیان می

این فرقۀ . دهد بسط می کند و مساوات و عدالت و محبت برادرانه را در جهان یکی از دورانهاي آینده مهدیی ظهور می

اخوانی عجیب در جهان اسالم نیروي معتبر شد و روزگاري چند بر شمال افریقا و مصر استیال داشت، خالفت فاطمی 

.را پایه نهاد، و در اواخر قرن نهم نزدیک بود خالفت عباسی را نیز از میان بردارد

) ابن االشعث(ورز عراقی به نام حمدان قرمط درگذشت، یک کشا) م874(هـ ق  261وقتی عبداهللا قداح به سال 

پیشواي اسماعیلیان شد و فعالیت فرقه را چنان بیفزود که مردم آسیا تا مدتی به انتساب وي اسماعیلیان را قرامطه 

خواست نیروي عرب را از پیش بردارد و امپراطوري ایران را تجدید کند؛ هزاران همدل و یاور  قرمط می. نامیدند می

بار دیگر عناصر . به او پیوستند و قرمط مقرر کرد یک پنجم دارایی و درآمد خود را به ملکیت فرقه بدهندنهانی 

قرمطیان زنان و اموال را مشترك . نمود، درآمیخت انقالب اجتماعی با نهضتی که به ظاهر یک قسم تصوف دینی می

گفتند و آیات  کردند، از مساوات عمومی سخن می هایی تقسیم می دانستند؛ کارگران را به اقتضاي حرفه به دسته می

اعتنا بودند و ابلهانی را که پرستشگر  به مراسم دین و روزه بی. گرفتند کردند و به معنی مجازي می قرآن را تأویل می

بر ساحل باختري ) م899(هـ ق  286کارشان چنان باال گرفت که به سال . کردند ضریح و سنگ بودند مسخره می

سپاه خلیفه را شکستند و نابود کردند چنانکه ) م900(هـ ق  287س دولت مستقلی بنیاد کردند و به سال خلیج فار

به سال . هاي دمشق رسیدند به شام ریختند و تا دروازه) م902(هـ ق  289به سال . فقط یکی از آن جمله زنده ماند

و سی . مکه را نیز چپاول کردند) م930(ق هـ  318به سال . بصره و سپس کوفه را غارت کردند)م924(ق هـ  312

ولی این تندروي  .بودهزار کس از مسلمانان را کشتند و غنایم بسیار گرفتند که پردة کعبه و حجراالسود از آن جمله 

با دعوتی که مالکیت و نظم عمومی را تهدید و آن پیروزیها نیروي نهضت را نابود کردند؛ مردم براي مقاومت 
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مبادي و روشهاي خشونت آمیز فرقه در قرن بعد به اسماعیلیان الموت انتقال یافت که به . کردند متحد شدند می

  .اند حشیشیه معروف شده

VI   - ادبیات

یات این قسم حوادث که نمود، اما در ادب در اسالم در زندگی و دین حوادثی وجود داشت که همانند نمایشنامه می

. ظاهراً با عقل سامی سازگار نیست موجود نبود، و نیز ادبیات اسالم، چون دیگر ادبیات قرون وسطی، رمان نداشت

کسانی که به ایجاد کارهاي . ها از آن نوع بود که مردم باید بشنوند تا اینکه آهسته پیش خود بخوانند بیشتر نوشته

هاي  قصه. هاي پیچیده و حادثه دار تمرکز دهند تند ذهن خود را براي نوشتن قصهتوانس پرداختند نمی تخیلی می

دادند؛ ولی علما  کوتاه، مانند اسالم یا آدم ابوالبشر قدیمی بود و مسلمانان ساده با شوق و عالقۀ اطفال بدان گوش می

داستانهاي بیدپاي . هزار و یکشب بودهاي کوتاه داستانهاي بیدپاي و  معروفترین قصه. بردند آن را به صف ادبیات نمی

بعداً اصل . در قرن ششم از هند به ایران آمد، به زبان پهلوي ترجمه شد، در قرن هشتم از پهلوي به عربی راه یافت

  .سانسکریت آن از میان رفت و از روي متن عربی تقریباً به چهل زبان نقل شد

لذهب و معادن الجوهر از یک کتاب فارسی به نام هزار افسانه در مروج ا) م957ق و  هـ 346متوفا به سال (مسعودي 

دانیم این نخستین ذکري است که از  تا آنجا که می. گوید یا هزار قصه، و ترجمۀ عربی آن الف لیله و لیله، سخن می

در طرح کتاب، به طوري که مسعودي شرح داده، همان است که . آید کتاب هزار و یکشب در متون قدیم به عمل می

یابیم که یک سلسله داستانهاي قدیم هندي را، که قسمتی از آن در دنیاي شرق نیز رواج  الف لیله و لیله عربی می

توان به طور قطع گفت هر  اي با مجموعۀ دیگر اختالف داشت، تا آنجا که نمی داشت، فراهم آورده بود و هر مجموعه

. گوید موجود بوده است اي که مسعودي از آن سخن می هاي مجموعه قصه که در الف لیلۀ کنونی هست جزو قصه

رسید، از شام براي  نمی 1536میالدي یک نسخۀ ناتمام از الف لیله که تاریخ آن به پیش از  1700کمی پس از سال 

ها و توصیفی که از زندگی داخلی مسلمانان  آنتوان گاالن، خاورشناس فرانسوي، فرستاده شد، و تخیالت عجیب قصه

میالدي نخستین ترجمۀ  1704گاالن به سال . اي مطالب مبتذل آن، گاالن را مجذوب کرد و، محتمال پارهداشت 

این کتاب توفیقی بیش از انتظار یافت و به همۀ زبانهاي اروپایی ترجمه شد، و . اروپایی هزار و یکشب را منتشر کرد

داستانهاي بیدپاي و . چهل دزد سخن همی گفتند کودکان همۀ ملل از سندباد بحري و چراغ عالءالدین، علی بابا و

داستانهاي هزار و یکشب از همۀ کتابهاي جهان به استثناي کتاب مقدس، که آن نیز یک کتاب شرقی است، بیشتر 

نثر ادبی اسالم صورتی از شعر است، زیرا ذوق عرب به احساس قوي متمایل است و ادبیات فارسی به .خواننده دارد

گوییم هر دو قوم زبان عربی داشتند و به اقتضاي طبیعت آن  در زمانی که از آن سخن می. قه داردسخن آراسته عال

شد، و به این جهت نثر  کردند، زیرا به موجب قواعد تصریف خیلی کلمات به حروف مشابه ختم می دار می نثر را قافیه

متوفا به (بدیع الزمان همدانی . تمایل داشتندو قصه سرایان به نثر مسجع  واعظان و خطیبان. ادبی غالباً مسجع بود

مقامات وي مجموعۀ سرگذشتهایی است که از . مقامات خود را به همین روش نوشت) م1008هـ ق ،  398سال 

در آن زمان عقول مردم خاور . کند سر و سامان، که ظرافت و هوش بیشتر از اخالق نکو داشت، نقل می زبان آشفتۀ بی

دم دیگر پیش از اختراع چاپ، زیر نفوذ مسموعات بود و به نظر بیشتر مسلمانان ادبیات نزدیک، مثل همۀ مر

نوشتند تا به صداي بلند یا به آواز خوانده شود، و در  قصیده را می. اي که نقل کنند اي بود که بخوانند یا قصه قصیده

در میان مسلمانان نیز چون طبقۀ  .شد همۀ دیار اسالم همه کس از خلیفه تا کشاورز از استماع آن طربناك می

یکی از سرگرمیهاي عمومی طبقۀ متعلم این بود که یکی بیت شعري . ساموراي ژاپن کمتر کسی بود که شعر نگوید
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اي را که دیگري آغاز کرده بود تکمیل کند، یا به رقابت دیگران یک قطعۀ غنایی یا نکتۀ شعري به بدیهه  یا قطعه

هاي مشکل همچشمی داشتند؛ بسیاري از آنها به تفنن در وسط و آخر شعر قافیه  ن و قافیهشاعران در ابداع وز. گوید

.آوردند؛ اقسام وزن و قافیه در شعر فراوان شد و در پیدایش قافیه در شعر اروپایی مؤثر افتاد می

که یکصد شارمند  شاید در هیچ تمدن و به هیچ عصر حتی تمدن چین در ایام لی پو و توفو و تمدن وایمار، هنگامی

ابوالفرج اصفهانی . و ده هزار شاعر داشت، شماره و آثار شاعران به میزان تمدن اسالم در عصر عباسیان نرسیده باشد

دلیل غنا . در اواخر این دوران بسیاري از آثار شاعران را در کتاب اغانی فراهم آورد) م967-897ق،   هـ 356 – 284(

شاعران ناشر تبلیغات مختلف بودند، مردم از  .استدانیم این کتاب بیست مجلد و تنوع شعر عرب همین بس که ب

خلفا در مقابل قصایدي که به ستایش و . خریدند هجو تندشان بیمناك بودند و اغنیا مدح ایشان را شعر به شعر می

گویند هشام خلیفه . دادند شد مناصب عالی و عطایاي کافی به شاعران می ن گفته میتمجید اعمال یا مدح قبیلۀ ایشا

از حسن . اي را به یاد آرد و هر کس به طلب حماد فرستاد که هم شاعر و هم روایتگر بود خواست قصیده یک بار می

) دالر 237‘500(دینار  50‘000اتفاق، وي همۀ قصیده را به یاد داشت و چون براي خلیفه بخواند، خلیفه دو کنیز و 

شعر عرب، که سابقاً براي بدویان . گمان نداریم هیچ یک از شاعران دوران ما این قصه را باور کنند. بدو جایزه داد

بیشتر به . شد، اکنون روي سخن با قصر خلفا و وابستگان دربار داشت و کار آن به تکلف کشید صحرا خوانده می

بدین . پرداخت، عمدتاً مجامله بود، و خلوص کمتر داشت ذال به صناعت لفظی میصورت توجه داشت و به حد ابت

گفتند شاعران بزرگ جز به  جهت کشاکشی میان طرفداران شهر کهنه و نو رخ داد و نقادان آزرده دل به شکوه می

  . اند به وجود نیامده] ص[دوران پیش از حضرت محمد 

در شعر عرب تمایالت صوفیانه کمتر بود، والبته این قصه . ازگار استعشق و جنگ بیش از موضوعات دینی با شعر س

داد، و وقتی دوران  شاعر عرب نشید جنگ و عاطفه و احساسات درونی را ترجیح می. دربارة شعر فارسی صادق نیست

وصف  شاعران اسالم در. گرفتند فتوح اسالم به سر آمد شاعران از زن بیش از موضوعات جنگی و دینی الهام می

زیباییهاي زن ـ موي غالیه بوي، چشمان گوهروش، لبان عناب رنگ، و تن سیمین ـ سخن گفتند، و در صحرا و هم 

در شهرهاي مقدس اسالم اشعار تغزلی به وجود آمد، و در عرف فیلسوفان و شاعران ادب به معنی آداب عشق و رفتار 

ها  اسپانیا و از آنجا به ایتالیا و پرووانس رسید، و زبانها و قریحهاین معنی از راه مصر و افریقا به سیسیل و . عاشقان شد

.به شعر موزون و مقفا گویا شد

حسن بن هانی که موهایی مجعد و فرو ریخته تا شانه داشت، و به نام ابونواس معروف شد، ایرانی نژادي بود که به 

دهد  در حوادثی که هزار و یکشب به آنها نسبت میبغداد رفت و از مقربان هارون شد؛ شاید هم یکی دوبار با خلیفه 

غالباً خلیفه را از شرابخواري علنی و زندقه و رسوایی . ابونواس به شراب و زن و آواز دلبسته بود. شرکت داشته بود

ر کار ابونواس به تدریج توبه کرد و آخ. خلیفه بارها او را به زندان فرستاده و باز رها کرده بود. کرد خود خشمگین می

رفت تسبیح و قرآن همراه داشت، ولی مجامع پایتخت بیشتر به واسطۀ  تا آنجا که هر جا می  مردي فضیلت شعار شد،

  :اشعارش که سخن از شراب و گناه داشت به او عالقه داشتند

  اي سلیمان، براي من نغمه بخوان

  …! و از این شراب به من بنوشان
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  وقتی پیمانه به گردش افتاد

  ه من بده؛بگیر و ب

  دم را دیدي که وقتی سپیده

  در جامۀ روشن عیان شد

  جامی به من بده تا مرا

  از اذان مؤذن سرگرم کند 

  :هر چه توانی گناه کن

  .که به حضور خدایی بخشنده خواهی رسید

  وقتی به پیشگاه او شدي بخششی خواهی دید،

  و با خدایی بزرگ و تونا برخورد خواهی کرد؛

  آن خوشیهاآنگاه از پشیمانی 

  اي، انگشت خواهی گزید  که از بیم جهنم رها کرده

داند، اما  در دربار سیف الدوله شاعري بود که اروپا تقریباً چیزي دربارة او نمی. در دربارهاي کوچک نیز شاعران بودند

مسلمانان به نام وي احمد بن حسین نام داشت ولی به نزد . شمارند اعراب علی االطالق او را بزرگترین شاعر خود می

در کوفه زاده شد، در دمشق علم ) م915(هـ ق  303متنبی به سال . معروف است» مدعی پیغمبري«متنبی یعنی 

او نیز چون . آموخت؛ آنگاه دعوي پیامبري کرد، او را بگرفتند و بعد آزادش کردند، و به دربار امیر حلب اقامت گرفت

گرچه زندگی را در خور شأن خود . خواند کرد و قرآن نمی گرفت و نماز نمی اعتنا بود، روزه نمی ابونواس به دین بی

الدوله قصایدي سروده که به قوت  دربارة پیروزیهاي سیف. دانست، به سرگرمی لذات از اندیشۀ خلود آسوده بود نمی

زبان انگلیسی  لفظ و کمال معنی چنان است که در میان خوانندگان عرب زبان رواج فراوان دارد، و ترجمۀ آن به

:از اشعار او یکی این بیت معروف است که سبب هالك وي شد. میسر نیست

  اسب و شب و صحرا و شمشیر و نیزه

  .شناسند و کاغذ و قلم، مرا می

و قصه چنان بود که جمعی از دزدان بدو هجوم بردند و او خواست بگریزد، اما غالمش این شعر تفاخر آمیز را به 

هـ ق،  355(خواست رفتارش با گفتارش مناسب باشد، بجنگید و زخم برداشت و کشته شد  ه مییادش آورد؛ شاعر ک
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وي در چهار . هشت سال بعد در معره، نزدیک حلب، ابوالعالي معري، عجیبترین شاعر عرب، از مادر زاده شد). م965

هاي خطی  کوشید و از نسخهسالگی چشم خود را بر اثر ابتالي به بیماري آبله از دست داد، ولی در طلب علم 

خواست به خاطر سپرد، و در قلمرو اسالم سفر کرد و از استادان مشهور علم آموخت؛ آنگاه به  کتابخانه هر چه می

اش سی دینار، یعنی ماهانه دوازده  در مدت پانزده سال اول که به به معره آمده بود، ساالنه. زادگاه خویش بازگشت

شهرت وي با اشعارش در اقطار اسالم . که خرج خادم و عصاکش او نیز از همین پول بود دالر امریکایی، بیشتر نبود

به بغداد رفت، و ) م1008(هـ ق  399به سال . گفت با گرسنگی دست به گریبان بود رفت، اما چون مدیحه نمی می

  عار او منعکس شده است،شاید در پایتخت با عقاید شکاکان، که در اش. شاعران و عالمان مقدمش را گرامی داشتند

ولی تا پایان عمر زندگی  درآمدبه معره بازگشت و به شمار ثروتمندان ) م1010(هـ ق  402به سال . آشنایی یافت

  رد بلکه از خوردن شیر و تخمخو وي گیاهخوار کامل بود؛ نه تنهاگوشت حیوان و پرنده نمی. اي داشت فیلسوفانۀ ساده

طیور و عسل زنبور نیز دریغ داشت، و به نظر وي گرفتن این چیزها از حیوانات عین غارت بود؛ بدین جهت در 

گفت باید کفش  می. کرد برد و زنان را از داشتن لباس پوستی منع می پوشش خویش نیز پوست حیوان به کار نمی

به گفتۀ یکی از پیروان صمیمی وي یکصد و هشتاد . چهار سالگی در گذشتمعري در هشتاد و . چوبین به پا کرد

  . اش بودند و هشتاد و چهار تن از علما بر قبرش مرثیه گفتند شاعر در تشییع جنازه

ابوالعال در این . قطعه شعر است که به عنوان لزومیات معروف شده است 1592شهرت وي در مغرب زمین به سبب 

. عران، از زن و جنگ سخن نیاورده، بلکه جسورانه از مهمترین مسائل زندگی سخن گفته استاشعار، چون دیگر شا

آیا باید پیرو وحی باشیم یا عقل؟ آیا زندگی ارزش زیستن دارد؟ آیا پس از مرگ زندگیی هست؟ آیا خدایی هست؟ 

ول براي دوري از خطر مرگی است گوید که این تظاهر احتیاطی معق کند، ولی می شاعر گاه به گاه به ایمان تظاهر می

کنم؛ و وقتی از یقین سخن دارم، آهسته  وقتی از محال سخن دارم، صداي خود را بلند می«: که مایل بدان نیست

هرگز کسان را از کنه دین « :شمارد در بعضی سخنان خود امانت و راستی و درستی مطلق را نامناسب می» .گویم می

معري به طور وضوح بدبین و شکاك است و به عقل » .اي ی، خود را نابود کردهخویش خبردار مکن؛ اگر خبر ده

. ایمان دارد نه به وحی

  گروهی امید دارند که در میان مردم بیزبان

  .پیشواي ناطقی به پا خیزد

  این پنداري نابجاست، پیشوایی جز عقل نیست،

  …. که صبح و شب مشورت تواند داد

  آن را بپذیریم؟آیا گفتار راوي درست است تا 

  یا اینهمه اباطیل و افسانه است؟

  اند که این دروغ است ولی عقلها مقرر داشته
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  .و عقل درختی است که میوة آن راستی است

  در جوانی، بسا هنگام بر دوستانم

  که در ایمان همسانم نبودند افترا بستم؛

  .ولی اکنون روحم نشیب و فراز بسیار دیده

  . ر چه هست نام است و بسجز عشق ه  اینک، نزد من،

به هنگام وعظ مسجدها را از «گیرند و  کند که مطامع پست انسان را به استهزا می شاعر به علماي دین اعتراض می

  .بهتر است» خورند کسانی که در میخانه به نغمۀ مغنیان شراب می«، ولی رفتارشان از »کنند ترس پر می

  کسانی را که دینشان

  .ن است اطاعت مکندامی براي باج گرفت

  بی گفتگو، مذهبها وسیلۀ جلب دنیا

  .براي رؤسا هستند

  چرا از آن دروغها که پیوسته بر منبرها

  رود؟ گویند منبرها از جا نمی

  سخت مگیر که تو مرد آزاد

  کند گري که زنان را وعظ می از حیله

  .اي فریب خورده

  کند، صبحگاهان شراب را به شما حرام می

  فراغت شراب راو شبانگاهان به 

.نوشد خالص و مخلوص و پیاپی می

  .رود در طلب مطامع پست است و به منبر می

  .تا از قیامت براي مردم سخن کند و آنها را بترساند
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  اما قیامتی را که حیات آن را براي

  . کند باور ندارد کسان مجسم می

کند که از ارتکاب هیچ گناهی در راه  یح میاند تقب کسانی را که به دوران وي بر اماکن مقدس مکه نظارت داشته

کند که وقت خویش را به کار حج تلف نکنند، و به یک  مستمعان خود را نصیحت می. اند تحصیل مال دریغ نداشته

  .دنیا قناعت کنند

  در داخل مکه بدترین کسانند

  .که نه حمایتگرند و نه غیرت دارند

  داران حرم، مردان، شبیه پرده

  ه سوي کعبه رو آورند،وقتی گروهها ب

  بپا خیزند و مردم را گروه گروه

  .الحرام رانند و خود مست باشند به بیت

  اگر پول بگیرند، همه را، اگر هم

  .دهند یهود و مسیحی باشند، راه می

  اي که زیارت سنگهاي خانه

  خورند، چه سود دارد؟ در پناه آن شراب می

  گویم، به گفتۀ مردانی که نامشان را نمی

  .حرم باقیماندة بتان و بت سنگان قدیم است رکن

  .آنچه دانیم جسم پس از روح ادراکی ندارد

  آیا وقتی روح از جسم دور شد، ادراکی خواهد داشت؟ 

  کنیم و خندة ما سفاهت است؛ خنده می

  حقاً مردم جهان باید بگریند،
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  شکند که گویی زمانه ما را چنان در هم می

  . اره ما را به قالب نخواهند ریختهایی هستیم که هرگز دوب شیشه

اگر مرا به فرمان خدا سفالی کنند که در تطهیر به کار رود، شاکر و خشنود خواهم «: رسد و آخر به این نتیجه می

داند و با وجود این منکر خداست تعجب  به وجود خداي حکیم و توانا ایمان دارد؛ از طبیبی که تشریح می» .بود

در همین زمینه نیز » .در عجبم که درس تشریح خوانده و با وجود این منکر خالق است از کار طبیب«: کند می

  » …. اخالق ما به اختیار ما فاسد نشده است، بلکه تقدیر موجبات آن را فراهم کرده است»  :کند اشکاالتی طرح می

  کنیم، دنیا گناه ندارد و بی جهت آن را مالمت می

  .مالمت در خور من و توست

  و شراب و پیمانه و شرابخوار، انگور

کدام یک را مالمت باید کرد، شرابگیر یا شرابخوار را؟

مردمان در فطرت نسبت به هم ظالمند، ولی در عدالت آنکه ظلم را آفرید تردید «: و با طنزي نظیر ولتر گوید

  :آنگاه با خشمی چون دیدرو گوید» .نیست

  !بس کنید، بس کنید! اي گمراهان

  ما حیلۀ گذشتگان است؛که دینهاي ش

  خواستند به وسیلۀ آن مال بیندوزند،

  . و بمردند و رسم لئیمان از میان برخاست

شاعر از دروغگویی و خشونت کسان رنجیده خاطر بود و از مردم گوشه گرفت و بدبینی بر او غلبه یافت و نزد 

  :به نظر وي به اصالحات امیدي نیست، زیرا بدیهاي جامعه از طبیعت خلق زاده است. بود آتنیمسلمانان چون تیمون 

  .اند بدبختی را در زندگی براي مرد مقرر کرده

  .و ناچار به قضاي محتوم خواهد رسید

  .کنی گناه روزگار چیست که آن را مالمت می

  .کنند این فرزندان حوایند که ستم و گناه می

  ، تو که به کار و بار این مردم واقف و دانایی،خدایا
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  چه وقت از این جهان خواهم رفت؟

  خدایا چه وقت از این دنیا خواهم رفت؟

  . که اقامت من در آن طول کشید

آزار،  از این رو بهتر است که انسان از جهان گوشه گیرد و تنها سرکند و جز یک دو دوست را نبیند و، چون حیوان بی

آمد، زیرا از وقتی از مادر بزاد همواره در  به گفتۀ او، بهتر این بود که انسان اصال به دنیا نمی. ن زندگی کنددور از کسا

  .محنت و رنج است تا به آرامش مرگ برسد

  …زندگی بیماریی است که دارویش مرگ است 

  همه کس، آن که در خانۀ خویش است و آن که غریب است،

  .رو سوي مرگ دارند

  .مانند ما هر روز به جستجوي خوراك استزمین نیز 

  …. آشامد خورد و می و از گوشت و خون این مردم می

  کند گویی هاللی که جلوه می

  اي از کار درآمده است، منحنی شده است؛ به دست مرگ، که نیزه

  گویی سپیده دم شمشیري است، و صبحگاهی

  .ستکه در کار مرگ تیزپنجه است آن را از غالف بیرون کشیده ا

  توانیم، مانند طرفداران صمیمی  توانیم از دست مرگ بگریزیم، ولی می به گفتۀ او ما نمی

.شوپنهاور، فرزند نیاوریم و قلمرو مرگ را محدود کنیم

  خواهید به فرزندان خویش در عمل ثابت کنید اگر می

  کند که چقدر دوستشان دارید، خرد حکم می

  . که آنها را به دنیا نیاورید

انگیزتر و مختصرتر و حکمت  هاي قبور غم ه نصیحت خویش عمل کرد و نوشتۀ قبرش را، که از همۀ نوشتهخود ب

  :آمیزتر است چنین نگاشت
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  این جنایت را پدرم در حق من کرد،

  . ولی من در حق کسی نکردم

ید سنی، که پس از تجدید قدرت عقا. دانیم چقدر از مسلمانان با معري در این افکار شک آمیز شریک بودند ما نمی

روزگار وي انجام گرفت، نقش صافی عمدي یا غیر عمدي ادبیات منتقل شده به نسل آتی را ایفا کرد و ممکن است 

. ما را به این بیراهه بکشاند که افکار شکاکانۀ قرون وسطی در جهان اسالم را، چون جهان مسیحیت، ناچیز بینگاریم

پس از آنها تفوق االهیات و خاموش شدن صداي فلسفه موجب آن شد  3د؛شعر عربی با متنبی و معري به اوج رسی

که شعر عربی نشان عدم خلوص و ضعف احساس و لفاظی تکلف آمیز بگیرد و به صورت قصاید کم رونق درباري 

 کرد و یک در همین اثنا نهضت و تجدید فعالیت ایران براي آزادي از تسلط اعراب حمیت مردم را تحریک می. درآید

گفتند؛ از قرن  زبان فارسی کامال مغلوب زبان عرب نشده بود و مردم بدان سخن می. آورد جنبش واقعی به وجود می

دهم بتدریج این زبان موجودیت خود را تثبیت کرد و زبان حکمت و ادبیات شد و در عصر سامانیان و غزنویان مظهر 

ایۀ خوبی از کلمات عربی به دست آورد و خط زیباي عربی پس از آنکه سرم. استقالل فرهنگی ایرانیان به شمار رفت

بزرگترین مظاهر نهضت ایران ساختمانهاي باشکوه و شعر . را به کار گرفت، به صورت زبان فارسی کنونی درآمد

همه شاعران ایران مثنوي یا شعر داستانی و رباعی را نیز به قصیده، قطعه، و غزل افزودند؛ در ایران . دار آن بود دامنه

  .چیز، از تمایالت وطنی و احساس و فلسفه و فساد و صالح، به زبان شعر گفته شد

گفت، نغمه  آغاز شد که در دربار سامانیان در بخارا بالبداهه شعر می) م940هـ ق،  329متوفا در (نهضت از رودکی 

، از دقیقی شاعر خواست که در همین شهر بود که یک نسل بعد امیر نوح، پسر منصور. نواخت خواند، و چنگ می می

داستانهاي قدیم ایران را در این ) م651هـ ق،  31حدود سال (دانشور . خداي نامه یا سیرالملوك را به نظم درآرد

پس از او . خویش از پا درآمد دقیقی هزار شعر گفته بود که به دست یکی از بندگان مقرب .بودکتاب فراهم آورده 

  .فردوسی این کار را به انجام برد و هومر ایران شد

پدرش در دربار . زاده شد) م940(هـ ق  329حدود سال ) نزدیک مشهد(ابوالقاسم منصور بن حسن در شهر طوس 

م اوقات فراغ را به ابوالقاس. سامانیان منصب دولتی داشت و براي پسر خود ملکی در باژ، نزدیک طوس، به جا گذاشت

پس، درصدد برآمد از این داستانهاي . گذرانید و کتاب خداي نامه توجه وي را جلب کرد جستجوي آثار قدیم می

ـ   منثور یک حماسۀ ملی بسازد، و کتاب خویش را شاهنامه نامید و به رسم شاعران براي خود تخلصی ـ فردوسی

فردوسی پس از بیست و پنج سال کوشش مستمر، . لک خود گرفته استاختیار کرد، شاید این تخلص را از باغستان م

به این امید که کار خود را به ) م999هـ ق،  390(نخستین طرح حماسۀ خود را آماده کرد؛ آنگاه به غزنه رفت 

.سلطان محمود وحشت انگیز اهدا کند

اگر این . همواره در دربار سلطان بودند یکی از مورخان پیشین ایرانی بتأکید گفته است که در غزنه چهار صد شاعر

گفته درست باشد، وجود این شاعران در راه منظور فردوسی مانعی بزرگ بود؛ مع ذلک، او توانست توجه وزیر را جلب 

اي براي شاعر  بنابر روایات، محمود در قصر خود جاي آسوده. کند که نسخۀ قطور را به حضور سلطان تقدیم کند

روایتهاي گوناگون . ري فراوان مواد تاریخی در دسترس وي نهاد که همه را به حماسۀ خود بیفزایدفراهم کرد و مقدا

که در این زمینه در دست است همه بر این نکته اتفاق دارند که محمود وعده داد در مقابل هر بیت شاهنامه یک 
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بیت کامل کرد  60‘000شاهنامه را در  فردوسی مدتی نامعلوم کوشید و -4.به شاعر عطا کند) دالر 4,70(دینار طال 

خواست مبلغ موعود را براي  محمود می. و به حضور سلطان محمود فرستاد) م1010هـ ق،  400حدود سال (

. فردوسی بفرستد، ولی بعضی درباریان این مبلغ را گزاف دانستند و گفتند فردوسی شیعه و بدعتگذار معتزلی است

او خشمگین شد و عطاي سلطان . براي شاعر فرستاد) دالر 30‘000(درهم نقره  60‘000در نتیجۀ گفتار آنها محمود 

شش ماه در دکان یک کتابفروش نهان شد تا عمال محمود، . را میان حمامی و فقاعی تقسیم کرد و به هرات گریخت

طبرستان، پناه برد و  شیرزادآنگاه به دربار شهریار، امیر . که مأمور دستگیري وي بودند، از یافتنش نومید شدند

شهریار که از خشم سلطان بیمناك بود آن قطعه را به . اي بساخت و ضمن آن محمود را بسختی هجا گفت قطعه

ایم  این دوران کرده اگر این ارقام را باور کنیم و تقویمی که از آن نسبت به پول. درهم بخرید و نابود کرد 100‘000

پس از آن فردوسی به بغداد رفت . درست باشد، باید بگوییم که در ایران قرون وسطی شاعري کار پرسودي بوده است

. در این وقت پیري هفتاد و شش ساله بود. سپس به طوس بازگشت 5و در آنجا داستان یوسف و زلیخا را به نظم آورد؛

د شعري شنید و از قوت و فصاحت آن در شگفت شد و از گویندة آن پرسید؛ ده سال پس از بازگشت به طوس، محمو

چون بدانست که شعر از فردوسی است، از اینکه وعدة خویش را با شاعر وفا نکرده بود پشیمان شد و چند شتر که 

ی وقتی کاروان اي که متضمن عذرخواهی بود، براي او فرستاد؛ ول دینار طال نیل به بار داشت، و نامه 60,000معادل 

).م1020هـ ق،  411(بردند  به طوس رسید، فردوسی درگذشته بود و جنازة شاعر را می

حقاً این کاري بزرگ است که شاعر . شاهنامه، اگر از جهت حجم هم باشد، یکی از بزرگترین آثار ادبی جهان است

مصرع  120,000گذشت کشورش را در مسائل عادي و کارهاي آسان را رها کند و، با صرف سی و پنج سال عمر، سر

این پیر سالخورده دلباختۀ وطن خود بود و . بدین طریق شاهنامه از مجموع ایلیاد و ادیسه درازتر است. به نظم آورد

یک نیمۀ حماسه صرف دورانهاي داستانی . ورزید به همۀ تفصیالت تاریخ آن، اعم از افسانه یا حقیقت، عشق می

دیانت زردشت، و از جمشید بزرگ، نوادة » آدم«گوید؛ از کیومرث؛  اي اوستا سخن می نهشود و از اشخاص افسا می

  :و جهان در حکومت وي روي سعادت دید …سال فرمانروایی جهان کرد  700کیومرث، که 

  نبد دردمندي و بیماریی      ندیدند مرگ اندر آن روزگار

اعت مالک الرقاب سر زد و به جرم حق ناشناسی ولی جمشید پس از چند قرن سلطنت فریب شیطان خورد و از اط

در خور عقاب شد؛ پنداشت که در جهان کس چون او نیست، دعوي خدایی کرد، و تصویر خویش را بفرستاد تا مردم 

شود، زال به کنیزي  وقتی رستم پانصدساله می. رسیم بعد به قهرمان داستان، رستم پسر زال، می. او را پرستش کنند

رهاند؛ آنگاه در  کند و آنها را از مرگ می زاید؛ رستم به سه پادشاه خدمت می برادر رستم از او می بازد و دل می

عمر رخش وفادار وي نیز چون عمر خودش دراز است و در پهلوانی نیز . گیرد چهارصد سالگی از پیکارجویی کناره می

در . د عالقه و شوخ طبعی شاعر استاین اسب نیز، چون هر اسب خوب در نظر یک ایرانی، مور. همسنگ اوست

هاي زیباي عشقی نیز هست که در آن، چون اشعار غنایی و قهرمانی قرون وسطی، زنان مورد احترامند،  شاهنامه قصه

از جمله شاهزاده سودابه، که در پرده بود تا کسی جمالش را نبیند . هاي دلفریبی از زنان زیبا تصویرشده است و نمونه

ولی عشق در زندگی رستم اهمیت چندانی ندارد، زیرا به نظر . ن خورشید در پس ابر، نهان بودو از مردان، چو

ضمن جنگی در مناطق   اما رستم،. فردوسی ممکن است محبت پدر و فرزندي در جانها از محبت جنسی مؤثرتر باشد

تهمینه فرزندشان سهراب را بزرگ  شود، و آنگاه از او جدا می. دهد دور، به عشق یک دختر ترك به نام تهمینه دل می

کند؛ دلش از غم لبریز است، ولی میان همگنان از غرور سربلند است؛ با پسر جوان از پدرش، که محل او را  می
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شوند و، بی خبر از حقیقت کار، به  پدر و پسر در اثناي جنگ ایران و توران رو به رو می. گوید داند سخن می نمی

گوید زندگی خود را به خطر  کند و به او می تم از شجاعت جوان پاکیزه روي حیرت میرس. بندند جنگ هم کمر می

دارد؛ و به هنگام مرگ  جنگد و زخمی کشنده برمی کند و دلیرانه می اما جوان این پیشنهاد را با تحقیر رد می. نیندازد

فهمد که پسر خویش  وان پیروز میگوید که بیشتر از همه غمش این است که پدر خود رستم را ندیده است، و پهل می

این یکی از جالبترین . رسد رود و خبر به مادرش می اسب سهراب بدون سوار به اردوگاه ترکان می. را کشته است

.هاي حماسه است صحنه

  برآورد بانگ غریو و خروش

  زمان تا زمان زو همی رفت هوش

  ز بس کو همی شیون و ناله کرد

  همه خلق را چشم پر ژاله کرد

  بیفتاد بر خاك و چون مرده گشت

  تو گفتی همی خونش افسرده گشت

  به هوش آمد و باز نالش گرفت

  بر آن پور کشته سگالش گرفت

  ز خون او همی کرد لعل آب را

  به پیش آورید اسب سهراب را

  به مهر اسب او را به بر درگرفت

  بمانده جهانی بدو در شگفت

  بیاورد آن جامۀ شاهوار

  اندر کنار گرفتش چو فرزند 

رود و وحدت داستان از احساس وطن  اي می اي به حادثه داستان همه روشن است و خواننده بسرعت از حادثه

ما، چون مردم قدیم که وسایل کافی براي وقت گذرانیشان . شود محبوب، که در هر شعر نمودار است، ادراك می

وانیم و همۀ شاهانش را به خاك سپاریم؛ ولی مگر هیچ اختراع نشده بود، فرصت کافی نداریم که همۀ شاهنامه را بخ

هاي داستانی را فقط کسانی  ایم؟ این حماسه یک از ما همۀ ایلیاد یا ادیسه یا کمدي االهی یا بهشت مفقود را خوانده
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ما، پس از خواندن دویست صفحۀ شاهنامه، از قصۀ . توانند خواند که قدرت درك زیباییهاي آن را داشته باشند

هاي خوشنوا و  شویم، زیرا ما ایرانی نیستیم و نغمه روزیهاي رستم بر دیوان، درندگان، جادوگران، و ترکان ملول میپی

ایم و، مانند ایرانیان که در یک استان کشورشان نام رستم را به سیصد دهکده  دلچسب شعر اصیل فارسی را نشنیده

شمالی و (جهان متمدن در آسیا و اروپا و امریکا ) م1934(هـ ش  1312به سال . اند، زیر نفوذ آن نیستیم داده

  .هزارة شاعري را که در مدت هزار سال کتاب وي غذاي روح ملت ایران بوده است جشن گرفت) جنوبی

VII   - هنر  

مجسمه سازي و نقاشی را تحریم ] ص[گویند محمد . تنداعراب هنگامی که شام را گشودند، به جز شعر، هنري نداش

البته براي [و همو موسیقی و لباس ابریشمی و زیور طال و نقره را  6کرده و آن را در شمار بت پرستی دانسته بود؛

اعراب بتدریج این تحریم را نادیده گرفتند؛ مع . دانست تحریم کرد، چه این لوازم تجمل را مایۀ سستی می] مردان

به عالوه، خود اعراب تا کمی پیش بدوي . لک، هنر اسالمی در آغاز به معماري و سفالکاري و تزیینات انحصار داشتذ

بدین جهت، اشکال و رسوم . یا تاجر بودند، ذوق هنري عالی نداشتند، و به قصور خود در این زمینه معترف بودند

اقتباس کردند؛ به اقتضاي سلیقۀ خود در آنها تغییراتی  النهرین، ایران و هند را هنري روم شرقی، مصر، شام، بین

المقدس و مسجد  الصخره در بیت نقشهاي قبۀ. دادند؛ و هم از این کشورها هنرمندان و صنعتگران را به کار گرفتند

از هاي کاشیکاري آشور و بابل قدیم، و نیز  اعراب، در مناطق خاوریتر، از شیوه. ولید دوم در دمشق کال رومی بود

مسلمانان پس از آنکه در قلمرو ایران بسیاري از . شیوة معماري کلیساهاي ارمنی و نسطوري موجود، استفاده کردند

آثار ادبی و هنري ساسانیان را محو کردند، تازه از اهمیت ستونها، طاقهاي ضربی و مدور، نقشهاي گل بوته، و اشکال 

شیوة تزیین عربی تقلید صرف نبود، ترکیبی ماهرانه از . دار شدندهندسی که شیوة معروف تزیین عربی از آن زاد خبر

هنر اسالمی که از قصر الحمراي اسپانیا تا تاج . کاست اشکال مختلف بود که اقتباس از ملل دیگر از اهمیت آن نمی

هاي برجسته و  همحل هند رواج گرفت از حدود زمان و مکان فراتر رفت، اختالف نژادها و اقوام را نادیده گرفت، و شیو

اي بهتر از آن به وجود  کرد، و تا آن وقت شیوه گوناگون ابداع کرد؛ با ظرافت کامل احساسات انسانی را تعبیر می

.نیامده بود

ها براي آن ساخته  خانه. هنر معماري اسالمی، مثل بیشتر معماریهاي عصر ایمان، تقریباً یک هنر دینی صرف بود

هاي خدا، دست کم از درون، نمونۀ زیبایی  اه و ناچیز خود را در آنجا بگذراند، ولی خانهشد که انسان زندگی کوت می

ها، و باروهاي برجدار سخنها  ها، آبنماها، مخزنهاي آب، حمامهاي عمومی، قلعه با وجود این، از پلها، آبراهه. جاوید بود

ندسان و معمارانی به پا کردند که در قرن اول این تأسیسات را مه. شنویم، که از آثار آن جز اندکی به جا نیست می

صلیبیون در حلب و بعلبک و دیگر . پس از فتوح اسالم بیشترشان مسیحی، ولی در دورة بعد غالباً مسلمان بودند

هاي مزغلداررا از آنجا آموختند و بیشتر طرحهاي  شهرهاي مشرق اسالمی بناهاي جنگی ممتاز یافتند و فایدة قلعه

از  .قصر اشبیلیه و قصر الحمرا در غرناطه، هم قلعۀ جنگی و هم قصر بود. رشان را از دشمنانشان گرفتندقالع کم نظی

قصرهاي اموي جز کمی نمانده است، از آن جمله یک بناي ییالقی در قصیر عمره در صحراي شرقی بحرالمیت است 

ۀ مورخان، قصر عضدالدوله در شیراز سیصد به گفت. که از بقایاي آن حمامهاي گنبددار و دیوارهاي گچبري به جاست

اي از رنگهاي جالب رنگ کرده  هر اطاق را با مجموعه.و شصت اطاق داشت که هر یک خاص یکی از روزهاي سال بود

یک اطاق وسیع دو طبقه، که قبه و طاقنماهاي زیبا داشت، خاص کتابخانه بود و، به گفتۀ یکی از مورخان . بودند

تردید وصف شهرزاد از شهر بغداد آمیخته به  بی. اش در آن کتابخانه نباشد ی نبود که یک نسخهپرشور مسلمان، کتاب
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ثروتمندان مسلمان در ییالق ویالها، و در شهر . دهد تخیل است، ولی شکوه تزیینات داخل قصر را بخوبی نشان می

دار و  اً بهشتی بود که بستانهاي چشمههاي ییالقی حق باغ خانه: در شهرها نیز باغهاي بزرگ داشتند. قصرها داشتند

در آنجا سایبانها . دار و درختان میوه و جوز داشت نهرها و آبنماها و استخرهاي کاشی و گلهاي کمیاب و اشجار سایه

ایرانیان به گل بسیار دلبسته بودند و . مند توانستند شد ه زحمت آفتاب، از هواي آزاد بهر به پا بود که اهل قصر، بی

گل صد پر . شهرت گل سرخ شیراز و فیروزآباد جهانگیر بود. داشتند ل را با تشریفات مجلل و باشکوه به پا میعید گ

. کردند هایی بود که خلفا و شاهان از آورندة آن قدردانی می از جمله هدیه

ا گل، تیر و شاخۀ خانۀ فقیران مانند امروز بناهایی مستطیل بود که با خشت و مالط گل به پا کرده و سقف آن را ب

هاي بهتر یک صحن سر باز داخلی داشت که احیاناً حوضی و  خانه. درخت، برگ خرما، و پوشال پوشانیده بودند

. درختی نیز در آن بود، و گاهی چند ستون چوبی و یک ایوان سرپوشیده مابین حیاط و اطاقهاي نشیمن داشت

. شد ، زیرا خانه حصار عزلت بود و براي آرامش و امن به پا میساختند ها را کمتر وصل یا مشرف به خیابان می خانه

گرفتند، از آنجا فرار  ها درهاي مخفی داشت تا اهل خانه اگر مورد هجوم یا در خطر دستگیري قرار می بعضی خانه

ن بود که قسمتی خاص زنا  ها، به جز خانۀ فقیران، در خانه. کنند، یا محبوب محرمانه از آنجا درآید، و بیرون رود

شدند دو طبقه بودند که  ها که به سبک نو بنیاد می لولۀ آب و فاضالب نبود؛ بعضی خانه. احیاناً حیاط مستقل داشت

همۀ . اي مشرف به حیاط در یک طبقه اطاق گنبدداري براي نشیمن عمومی خانواده بود، و در طبقۀ دیگر باالخانه

دادند و از گرما جلو  اي چوبی داشتند که روشنی را به داخل راه میه هاي خیلی فقیر، پنجره ها، به جز خانه خانه

ها را بسیار زیبا  این پنجره. توانستند برون را ببینند و از آنجا دیده نشوند گرفتند، و کسانی که درون خانه بودند می می

ها بخاري  خانه. رفتندحفاظ سنگی یا فلزیی را که بعدها مایۀ تزیین قصور و مساجد شد از روي آن گ. ساختند می

کشیدند و  اطاقها را گچ می. شد سوخت گرم می دیواري نداشت و به وسیلۀ منقل دستیی که زغال چوب در آن می

گاهی یک یا دو صندلی نیز بود، ولی مسلمانان . شد زمین با قالی دستباف فرش می. کردند معموال به چند رنگ می

زمین اطاق از سه طرف به قدر یک پا بلندتر بود و ایوانی تشکیل . یننددادند روي قالی چهار زانو بنش ترجیح می

ها اطاق خواب نبود؛ مانند مردم ژاپن، روزها لوازم خواب را  در این گونه خانه. نهادند داد که روي آن چند بالش می می

. اي براي کتاب یاناً قفسهلوازم مطبخ، چراغها، و اح: نهادند؛ اثاث خانه ساده بود پیچیدند و در جاي مخصوص می می

.نیاز است مشرق زمینی به سبب سادگی نیازمندیهایش بی

شد؛ او  مال و کوشش وي به بناي آن صرف می. براي مسلمان فقیر و پرهیزکار همین بس بود که مسجد زیبا باشد

د، و همۀ مردم کر اي پیشکش خدا می برد و مسجد را چون قالیچه همۀ هنر و صنعت خود را در آنجا به کار می

ساختند که از همه طرف  معموال مسجد را در نزدیک بازار شهر می. ور شوند توانستند از این زیبایی و شکوه بهره می

نوعاً مسجد از بیرون چندان مجلل نبود، به جز نماي رو به رو، از بناهاي مجاور امتیازي . آسان بدانجا توان رسید

هدف مسجد نقشۀ آن را معین کرده . شد مصالح بنا آجر بود، که با گچ بندکشی می. نداشت و غالباً بدانها پیوسته بود

حوضی در وسط براي وضو، و یک ایوان ستوندار   بود؛ یک صحن مربع که جمعیت نمازگزار در آن جا توانست گرفت،

ناي اصلی مسجد در قسمتی از صحن، رو به مکه، ب. در یک طرف صحن داشت که پناهگاه و سایبان و محل درس بود

. ایستادند اي مسقف و محصور و مربع بود و نمازگزاران در آنجا به صفهاي بلند رو به قبله می شد که محوطه به پا می

همیشه از آجر ساخته شده بود؛ بناي گنبد چنان بود که به تدریج ردیف   گاهی باالي این بنا گنبدي بود که تقریباً

چنانکه در معماري ساسانی و . پوشانیدند آوردند و این پیش آمدگی را با گچ می آجر را کمی به طرف داخل پیش می

رومی معمول بود، پایۀ مربع را به وسیلۀ چند سه گوشه به هم پیوسته یا با طاقنماهاي کوچک به گنبد مدور اتصال 
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زیگورات بابلی و برج ناقوس مهمترین امتیاز مسجد مناره بود؛ ظاهراً مسلمانان شام طرح مناره را از برج . دادند می

مسلمانان ایران نیز شکل استوانه را از هند، و مسلمانان افریقا طرح منارة چهارگوش را از . کلیساهاي مسیحی گرفتند

شاید برجهاي چهار گوشی که معبد قدیم دمشق بر آن استوار شده . چراغ دریایی معروف اسکندریه اقتباس کردند

پیرایه بود، و دقت بنا و ارتفاع آن در  در عصر اول اسالمی مناره ساده و بی. اند ثر داشتهبود در شکل منارة اسالمی ا

قرون بعد بیشتر شد و بالکنهاي کوچک ظریف و قوسها و کاشیکاري را بدان افزودند، تا آنجا که فرگسن دربارة آن 

زیبا و متنوع به داخل مسجد تزیینات دل انگیز و » .از همۀ برجهاي معماري جهان زیباتر است«: گفته است

هاي رنگارنگ براي پنجره و قندیل  موزائیک و کاشی براق براي کف مسجد و تزیین محراب، و شیشه. اختصاص داشت

ازارة دیوارها از مرمر زیباي الوان بود؛ طاقنماي . کردند هاي گرانبها فرش می صحن را با قالی و قالیچه. رفت به کار می

ها با چوب و عاج و منبت و فلزات  در و سقف و منبر و کتیبه. آراستند هاي عربی می با نوشته ها را محراب و کتیبه

. بردند منبر از چوب بود و در ساختن و آراستن آن با عاج و آبنوس دقت فراوان به کار می. یافت منقش زینت می

اي از خوشنویسی و ظرافت هنري بود، بر  اي بود که یک نسخه از کتاب خدا را، که طبعاً نمونه نزدیک منبر چهار پایه

نمودار قبله یعنی جهت مکه طاقنمایی بود که در داخل دیوار ساخته بودند و محتمال از محراب . آن نهاده بودند

بردند و آن  صنعتگران و هنروران همۀ کوشش خود را در تزیین محراب به کار می. کلیساهاي مسیحی گرفته شده بود

اه و نمازگاه و کلیسا و معبد یهود، به کاشی و موزاییک و تصویر گل و بوته و نقشهاي برجسته و را، همانند قربانگ

.کردند طراحیهاي زیبا از معرق و گچ و مرمر و سفال و کاشی مزین می

به احتمال قوي، شکوه و عظمت شیوة تزیین عربی از آنجاست که سامیان تصویر انسان و حیوان را ممنوع کرده 

هنروران مسلمان، به تالفی این تحریم، طرحهاي فراوان از تصویرهاي غیر انسان و حیوان به وجود آوردند یا بودند و 

هنرمند در مرحلۀ اول در اشکال هندسی ـ خط، زاویه، مربع، مکعب، کثیراالضالع، مخروط، . از دیگران اقتباس کردند

ها  و از ترکیب این اشکال صدها طرح نو آورد و شبکهمارپیچ، دایره، و کره براي استعداد هنري خویش منفذي جست 

وقتی به اشکال گیاهی پرداخت، به کمک مواد مختلف، تاج گل و تاك و گل نیلوفر و خارنقش و . ها رسم کرد و ستاره

در قرن دهم از آمیزش همۀ اینها شیوة معروف تزیین عربی را به وجود آورد و خط . شاخ و برگ نخل را تصویر کرد

حروف کوفی را کشید یا به دو سو متمایل کرد و آن را . را نیز، که آرایش جالب و کم نظیري است، بر آن افزود عربی

وقتی مردم تا حدي به قیود و . ها آراست، و از حروف الفبا آثار هنري جالب و زیبا به وجود آورد ها و نقطه به دنباله

اي از تزیین آوردند و پرندگان هوا و حیوانات زمینی یا خیالی  تازههاي  اعتنا شدند، هنرمندان نمونه محرمات دینی بی

هاي هنر ـ خاتمکاري، مینیاتور، سفالکاري،  را تصویر کردند و، با هوش و عالقۀ فراوانی که به تزیین داشتند، رشته

داشت و یک طرح یا تقریباً همیشه اجزاي نقش از وحدت و نظم مایه . پارچه بافی، و قالیبافی ـ را روح تازه دادند

هیچ . یافت موضوع بر آن حکمروا بود که، چون یک نغمۀ موسیقی، از وسط به اطراف یا از اول به آخر بسط می

اي در قبال هنرمند مسلمان سخت نبود؛ چوب، فلز، آجر، گچ، سنگ، سفال، شیشه، و کاشی را براي تعبیر  ماده

  .برد ن به پایۀ آن نرسیده بود، به کار میاشکال و صور هنري خویش، که هیچ هنري حتی هنر چی

النهر، هند،  النهرین، ایران، ماوراء معماري اسالم از این هنر تزیینی کمک گرفت و در عربستان، فلسطین، شام، بین

مصر، تونس، سیسیل، مراکش، و اسپانیا مسجدها به پا شد که قوت و استحکام برون و زیبایی و ظرافت درون را با 

المقدس، رمله، دمشق، کوفه، بصره، شیراز، نیشابور، و  مسجدهاي مدینه، مکه، بیت: از آن جمله بود. هم داشت

اردبیل، مسجد جعفر در بغداد، مسجد بزرگ سامرا، مسجد زکریا در حلب، مسجد ابن طولون و جامع االزهر در 

تنها نام این مساجد را توانیم . قاهره، و مسجد بزرگ تونس، مسجد سیدي عقبه در قیروان، و مسجد ارزق قرطبه
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زیرا، از صدها مسجد که در این دوران ساخته شد، تقریباً از ده مسجد آثار قابل تشخیص به جا مانده است، و   گفت،

به دوران ما تنها در ایران، که قسمتی از قلمرو . بقیه را زمانه در نتیجۀ زلزله یا اهمال یا جنگها از میان برده است

رفت، و کشف آثار آن در زمینۀ رفع ابهام از  بناهاي مجللی کشف شده که سابقاً احتمال وجود آن نمیاسالم بوده، 

ولی این قضیه خیلی دیرتر از آنچه باید انجام گرفت، زیرا پیش از این  .رود میگذشتۀ ناشناس حادثۀ مهمی به شمار 

از شاهکارهاي معماري ایران به دست زمانه نابود شده و اثري از آن به جا نمانده است؛ همین قدر کافی است  بسیاري

اند؛  کند که در شکوه از مسجد مدینه و دمشق کم نبوده ایران از مسجدهایی یاد می  یادآوري کنیم که مقدسی دربارة

 و دیوارهایی که نقوش فرورفته داشت، از عجایب روزگار به گفتۀ او، مسجد نیشابور، با ستونهاي مرمر و صفحات طال

از مطالعۀ گچبریها و ستونها و سرستونها که از . بود، و در همۀ خراسان و سیستان مانند مسجد هرات نبوده است

در محراب مسجد ویرانۀ نایین به جاست، و نیز دو منارة زیباي دامغان، تصور مبهمی از زیبایی و جالل معماري ایران 

هنوز یک محراب با یک در زیبا به ) م1055(از مسجد جمعۀ اردستان ایران . توان داشت قرن نهم و دهم میالدي می

هایی که بعدها در طاقهاي گوتیگ ضربی و بازوهاي به هم پیوسته و طاقنماهاي متداخل و گنبد ترکدار  جاست و مایه

و بیشتر قصرها و مسجدهاي ایران، چون همه بناهاي  مصالح این مسجدها. نمودار گشت، در آنجا کشف شده است

النهرین، آجر بوده است، زیرا سنگ در آنجا کم و پرخرج بوده است و، به عکس، گل و آتش  قدیمی سومر و بین

هنرمند ایرانی از ردیفهاي آجر، به وسیلۀ سایه روشن، طرحهاي تازه، و ایجاد حاالت مختلف، تزییناتی به . فراوان

سفالگر ایرانی براي سردر مسجد و منبر و محراب معرقهاي . ده که در این مصالح ناچیز سابقه نداشته استوجود آور

در قرن یازدهم تزیین روکار با کاشی منقش براق معمول شد؛ بدین سان، . برد چند رنگ و کاشیهاي براق به کار می

.اه جالل و سرفرازي یافتدر قلمرو اسالم همۀ هنرها در خدمت مسجد به کار رفت و از این ر

پرستی از تراشیدن مجسمه ممنوع بود، کوشش خود را در راه ایجاد نقوش برجسته  ساز، که از بیم تجدید بت مجسمه

نمونۀ زیبایی از این گونه تزیین در قصر . به کار انداخت و از تراش سنگ و گچبري اشکال فراوان به وجود آورد

در صحراي شام در مشرق ناحیۀ شرق اردن بنیاد کرد و ناتمام ) م743(هـ ق  125زمستانی ولید دوم، که به سال 

ها و گلهاي  العاده زیبایی از سنگ تراشیده داشت که نقش آن سه گوشه دیوار قصر ازارة فوق. ماند، به جا مانده است

به برلین  1904به سال  این شاهکار زیبا. اي از گل و میوه و طیور و حیوان و نقوش عربی داشت سرخ داشت و حاشیه

ها، درها، حایل، بالکن، طاق، میز، رحل،  نجاران پنجره. برده شد و از خطر احتمالی در جنگ دوم جهانی محفوظ ماند

بردند، که نمونۀ آن در لوحی که در  ساختند و در تزیین آن کمال ظرافت را به کار می منبر، و محراب را زیبا می

هنرورانی که به منبتکاري عاج و چوب . توان دید در موزة مترپلیتن نیویورك است میتکریت به دست آمده و اکنون 

ها و اثاث و ظروف و تصاویر را با نقشهاي فرو رفته و برجسته تزیین  اشتغال داشتند با هنر خود مساجد و قرآن

فلورانس است و گویند از مصنوعات آن دوران فقط یک رخ شطرنج به جا مانده که اکنون در موزة ملی . کردند می

فلزکاران مسلمان این . ن الرشید در قرن نهم میالدي براي شارلمانی هدیه فرستاد مربوط به شطرنجی است که هارو

هنر دقیق را از ساسانیان گرفتند و با مفرغ و برنج یا مس چراغ، جام، کوزه، سبو، قدح، طشت، و منقل به شکل شیر، 

ر ساختند و احیاناً شکلهاي بدیعی بر آن نقش کردند که نمونۀ آن را بر روي چراغی افعی، ابوالهول، طاووس، و کبوت

کردند و  بعضی هنروران نقش فرورفتۀ فلزات را با طال یا نقره پر می. توان دید که در بنگاه هنر شیکاگو هست می

ند و به نقوش برجسته یا فرو ساخت شمشیر دمشقی را از فوالد آبدار پر می. ساختند کارهایی فلزي به شیوة دمشق می

خالصۀ سخن، فلزکاران . کردند آمد، تزیین می رفته با خط عربی یا اشکالی که از خطوط طال و نقره به وجود می

.مسلمان در این رشته به جایی رسیدند که باالتر از آن متصور نبود
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فتند، شیوة سفالکاري اسالم در آسیا و وقتی عصر فتوحات اسالمی به سر رسید و مسلمانان فرهنگ بالد مفتوح را گر

آقاي فریدریش زاره در سامرا . النهرینی، ایرانی، و چینی مایه گرفت افریقا و اسپانیا از شیوة مصري، یونانی، رومی، بین

ظروف ایران و اسالمی در آغاز به . هایی از چینی ظریف به دست آورده است سفالهایی از دورة خاندان تانگ با نمونه

در بغداد و سامرا و ري و بسیاري شهرهاي دیگر کارگاههاي . هاي چینی اقتباس شده بود آشکار از نمونه طور

ظرفهاي . توانستند بسازند در قرن دهم سفالکاران ایران همه گونه ظرف به جز چینی می. سفالکاري به وجود آمد

ت کم یکی از چهل دزد بغداد در آن جا که دس«سفالین اشکال فراوان داشت؛ از سلفدان دستی تا گلدان بزرگ، 

سفال خوب ایران به قوت تصور و مهارت رنگ آمیزي و دقت صنعتی چنان است که تنها چینی و سفال » .گرفت می

سفالکاري مورد . برد، و شش قرن تمام در همۀ قلمرو جنوب و غرب فالت پامیر رقیب نداشت ژاپن از آن سبق می

هاي خوب آن دل بسته بودند؛ شاعرانی چون معري و عمر خیام  آوري نمونه خبه به جمععالقۀ ایرانیان بود و طبقۀ ن

به روایت بعضی نویسندگان، در قرن نهم یک مهمانی ترتیب داده . گرفتند تشبیهات و اشارات فلسفی خود را از آن می

  . شد که ضمن آن در وصف ظرفهاي سفالینی که بر سفره بود اشعاري بالبداهه گفته شد

سفالکاران سامرا و بغداد در همین قرن به ساختن سفال براق یا لعاب کاري امتیاز داشتند، و شاید خودشان آن را 

نهادند  کردند و دوباره آن را در کوره می نقوش سفال را با یک محلول فلزي بر سفال لعابدار رسم می. ابداع کرده بودند

به همین طریق، سفالکاران ظروف یکرنگ و . را براق و الوان کند تا رنگ به یک پوشش رقیق فلزي مبدل شود و لعاب

اي، زرد، و قرمز بود که رنگهاي گوناگون سیر و  آوردند که زیباتر از همه طالیی، سبز، قهوه زیبا یا الوان به وجود می

  رفت، به کار میلعاب براق به کاشیکاري، که در هنر قدیم بین النهرینی براي تزیین . رسید روشن آن تا یکصد می

افزوده شد و رنگهاي جالب کاشیهاي چهارگوش و ترکیب منظم آن سردر و محراب صدها مسجد و دیوار بسیاري از 

گري، که با سفالکاري پیوستگی داشت، شیوة مصر و شام را  مسلمانان در رشتۀ شیشه. قصرها را رونقی کم نظیر داد

گرفت، و شاید  ها زینت می شد و به وسیلۀ آویزها و نقشها و گل و بوته قندیلهاي درخشان با شیشه ساخته می. گرفتند

.مردم شام هنر میناکاري شیشه را، که در قرن سیزدهم به اوج کمال رسید، در همین دوران ابداع کردند

لیسایی اگر به یاد بیاوریم که نقاشی و مجسمه سازي در کلیساهاي کاتولیک تا چه حد رواج دارد ـ تا آنجا که هیچ ک

خالی از آن نیست ـ و هم به یاد بیاوریم که این دو رشته هنر در نشر عقاید و داستانهاي مسیحی تا چه حد مؤثر 

مائده، (سازي را حرام کرده  البته قرآن مجسمه. کنیم که چرا نظیر آن در اسالم نیست العاده حیرت می بوده است، فوق

ولی دربارة نقاشی چیزي نگفته است، فقط حدیثی منسوب به عایشه هست که گوید پیامبر نقاشی را نیز حرام  ،)89

 7.سازي را منع کرده است به همین جهت مقررات اسالم ـ هم مذهب سنی و هم شیعه ـ نقاشی و مجسمه. کرده بود

اند  تورات و تعلیمات یهودي نیز نظیر دارد، از آنجا آمده است که معتقد بوده فرمانشاید این تحریم، که در ده 

بعضی از عالمین . کند هنرمند با ساختن نمونۀ موجودات زنده به کاري که خاص خداوند متعال است دخالت می

شمارند، بعضی دیگر نقاشی حیوان یا انسان را بر  را مجاز می کنند و نقاشی جمادات االهی در این زمینه تساهل می

اعتنا بودند؛ شاهد سخن آنکه ولید  بعضی خلفاي اموي به این تحریم بی. دانند اشیاي غیرمتبرکه مشمول تحریم نمی

د، که ، با فرسکوهاي هلنیستی آراسته بو) م712(هـ ق  94اول قصر تابستانی خود را در قصیر عمره، در حدود سال 

در آنجا تصویر مردان را در حال تعقیب شکار، دختران را به حال رقص، و زنان را در حالت آبتنی، و خود او را بر 

. کردند، در قصرهاي خود اطاقهاي نقاشی شده داشتند خلفاي عباسی، که به تقوا تظاهر می. تخت نقش کرده بودند

اند، اجیر کرد تا بر دیوار قصر وي در سامرا مناظر شکار و  معتصم هنرورانی را، که به احتمال قوي مسیحی بوده

کشیشان و زنان برهنۀ در حال رقص نقاشی کنند؛ متوکل، که به تعقیب اهل زندقه پرداخته بود، به نقاشان رومی 
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که او محمود غزنوي قصر خویش را با تصویرهایی . اجازه داد تا بر این تصویرها مناظري از کلیسا و کشیشان بیفزایند

پسرش، مسعود، پیش از آنکه توسط ترکان سلجوقی از سلطنت . داد تزیین کرده بود و سپاه و فیلهایش را نشان می

هایی آراسته بود که از مندرجات کتابهاي ایرانی و هندي  خلع شود، دیوار اطاقهاي قصر خود را در هرات به منظره

تانها، دو تن از هنروران، در قصر یکی از وزرا، در زمینۀ نقاشی به گفتۀ یکی از داس. دربارة تهییج شهوت مایه داشت

یکی از آن دو گفت دختري را در حال رقص خواهد کشید که چنان . دقیق و مطابق طبیعت به رقابت برخاستند

نماید که از دیوار برون شده است، و دیگري گفت که کاري سخت تر از این خواهد کرد و دختر را به حالتی خواهد 

هر دو فکر خود را چنان خوب به عمل آوردند که وزیر خلعتهاي خوب به . خواهد داخل دیوار شود شید که گویی میک

کافی است بگوییم که، . اعتنایی به دستور تحریم وجود دارد شواهد فراوانی از بی. آنها داد و طالي بسیار بخشید

مع ذلک، . انگیز فراوان است گون نقاشی و به وضعی مسرتمخصوصاً در ایران، تصویر انسان و حیوان، به سبکهاي گونا

کردند، و همین قضیه مانع  مردم به تحریم معتقد بودند، تا آنجا که بعضیها شاهکارهاي هنري را ناقص یا معدوم می

اگر چه (قسمت اعظم کارهاي هنري منحصر به تزیین بود، و تصویر اشخاص ممنوع بود . پیشرفت هنر در اسالم شد

، و به همین جهت هنروران همه به تأیید و پشتیبانی شاهان و طبقۀ اشراف )ایم چهل تصویر ابن سینا را شنیده قصۀ

.اعتماد داشتند

هاي هنر روم  اي از اختالط عجیب شیوه از تصویرهاي دیواري این دوران جز تصویرهاي قصیر عمره و سامرا، که نمونه

مسلمانان، شاید در جبران این نقص، هنر مینیاتور را به . ده استشود، چیزي نمان شرقی و ساسانی محسوب می

هاي گوناگون رومی و ساسانی و  این هنر از شیوه. اي از زیبایی رسانیدند که در همۀ تاریخ مانند آن نبوده است مرحله

چون موسیقی  در قرون وسطی تزیین کتابهاي خطی با مینیاتور،. گرفت و ثمرات مختلف به بار آورد چینی مایه می

حمایت نگاهداري هنرور فقیر، که در نتیجۀ فقر و . مجلسی در اروپاي عصر جدید، خاص گروه معدود اشراف بود

در این . کرد که محتاج صبر و حوصلۀ فراوان بود، تنها از مردم ثروتمند ساخته بود عالقه به هنر بدایعی ایجاد می

زیر نفوذ گرفت و هنرور، از روي عمد، قواعد دیده را نادیده گرفت و از مرحله نیز هنر تزیینی تصویر کاینات زنده را 

هنرمند معموال یک موضوع با طرح اصلی را که فرضاً یک شکل هندسی یا یک گل بود . حدود مدل تجاوز کرد

حه پر آورد، تا آنجا که هر قسمت از صف داد و صدها تصویر گوناگون به وجود می گرفت و آن را بسط و توسعه می می

توانست کتابهاي غیر دینی  هنرمند می. شد از خطوطی که بدقت ترسیم شده بود و گفتی در متن فرو رفته است می

را به تصویر زن و مرد و حیوان در مناظر شکار و تفریح و عشق تزیین کند؛ اما شیوة تزیین همیشه یکی بود ـ 

اي داشت که  و شده بود و زیبایی مالیم و فوق العادهتصویري از خطوط دقیق و رنگهاي هماهنگ که گویی در هم مح

.شد مایۀ تمتع خاطر می

حروف . تنها در دیار چین نظیر این همکاري میان خط و تصویر بوده است. خوشنویسی جزء الینفک شیوة تزیین بود

خطاط هنرمند  .داري بود که اشکال معین و یکنواخت داشت کوفی در زادگاه خویش، یعنی کوفه، حروف خشن زاویه

اي نو داد، و خط  هاي کوچک جلوه این اشکال خشن و بیروح را با حرکات و عالیم تجوید و نقطه و مد و گل و بوته

حروف مدور و . هاي معمولی، خط نسخ مطلوبتر از کوفی بود در نوشته. کوفی یکی از وسایل تزیین معماري شد

از همۀ خطهاي جهان، . ن بودند و حاجت به اضافات دیگر نداشتندکششهاي افقی و انحنادار، خود به خود وسیلۀ تزیی

در قرن دهم خط نسخ در زمینۀ تزیین بنا و سفال . چه خط کتابت و چه خط چاپ، هیچ یک به زیبایی نسخ نیست

بیشتر کتابهاي اسالمیی که از قرون وسطی به جا مانده به خط نسخ است و قسمت اعظم . بر خط کوفی چیره شد

تزیین قرآن . رسانید ها قرآن است، زیرا نوشتن قرآن جزو اعمال شایسته بود که نویسنده را به ثواب می قیماندهاین با
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مینیاتوریستهایی . رفت به وسیلۀ تصویر، مخالف حرمت آن بود، ولی نوشتن آن به خط زیبا هنري شریف به شمار می

شدند، اما خوشنویسان همه جا  هاي ناچیز اجیر میساختند با دستمزد که بر عاج و چیزهاي دیگر گل و بوته می

بعضی شاهان و بزرگان خودشان . دادند خواستار داشتند و شاهان و امیران مالها و اموال و هدایاي فراوان به آنان می

اي از  در قرن دهم عده. رفت اي که به خط یکی از خوشنویسان بود گنجی گرانبها به شمار می قطعه. خوشنویس بودند

هاي خطی زیبا، که بر کاغذ پوستی و با مرکب  وستاران کتاب بودند که همۀ وقت زندگی خود را در میان نسخهد

از کتابهاي آن دوران تعداد کمی به جا مانده و . گذرانیدند سیاه و کبود و بنفش و قرمز یا طالیی نوشته شده بود، می

. رسد می) م784(هـ ق  168ه هست، و تاریخ آن به سال قدیمتر از همه قرآنی است که در دارالکتب المصریۀ قاهر

العاده به  کردند و در کار جلدسازي ذوق و مهارتی فوق اگر به یاد بیاوریم که کتابها را با پوست نرم و محکم جلد می

از آغاز  مبالغه توانیم گفت که کتابهاي اسالمی آراستند، بحق و بی بردند و آن را با نقشهاي دقیق و زیبا می کار می

کیست که اکنون انتظار داشته باشد که کتابش با این . اند قرن نهم تا قرن هجدهم از همۀ کتابهاي جهان زیباتر بوده

  رونق و شکوه منتشر شود؟

بافی  نقشهاي ظریف در پارچه. همۀ هنرها در کار تزیین زندگی اسالم و ترقی آن به اوج زیبایی به کار گرفته شده بود

. کرد بست، یا بر سردر بناها و نماي محرابها تجلی می آمیخت، یا به وسیلۀ آتش بر سفال نقش می می با خط به هم

کاست، بلکه قدر صنعتگر  گذاشت، این از مقام هنرور نمی اگر تمدن قرون وسطی بین صنعتگر ماهر و هنرور فرق نمی

  .برد ماهر را باال می

بافت که عامۀ مردم به کار  هاي عادیی می بافنده، پارچه. ترقی کند هدف هر صنعتی این بود که به مرحلۀ هنر زیبا

شد که مهارت و هنر و رؤیاهاي  کار سفالکار نیز به همین منوال بود، ولی گاه می. شد بردند و بزودي فرسوده می می

ا نقش بدیع و داد و مصنوع خود را ب خود را در جامه، پرده، قالی، مفرش، پارچۀ زربفت، و حریر گلدار جلوه می

وقتی مسلمانان، شام، مصر، . ماند آراست که براي چند قرن به جا می رنگهاي درخشان مطلوب مشرق زمین چنان می

ایران، و ماوراءالنهر را گشودند، منسوجات رومی، قبطی، ساسانی، و چینی شهره بود و خیلی زود مسلمانان صنایع 

هاي ابریشمی را، که پیامبر پوشش آن را حرام  گاههاي اسالمی پارچهاین مناطق را آموختند، و مدتی نگذشت که کار

خواستند گناهان جسم و روحشان را ببخشد، از  بفراوانی تولید کردند و مردان و زنان، که از خدا می بود،کرده 

چندي طول . داد ترین عطایی بود که خلیفه به خدمتگزاران خویش میخلعت گرانبها. پوشیدن آنها دریغ نورزیدند

هاي تافتۀ حریر در اروپا براي  پارچه. نکشید که مسلمانان قرون وسطی در سراسر جهان بازرگانان معتبر ابریشم شدند

وزستان که از اي و حریر موجدار بغداد، پارچۀ خ هاي پشمی شیراز، پارچۀ پرده رفت؛ پارچه لباس زنان به فروش می

شد، قالی صور، جانمازي بخارا، و حریر  بافتند، پوشش هودج که در خراسان بافته می کرك شتر و پشم گوسفند می

اي به جا نیست، و ما فقط  روزگار این همه را از میان برده است و از آن حتی نمونه. زربفت هرات شهرة آفاق بود

ضمن . اند تصور کنیم هاي قرون بعد و اوصافی که معاصران آورده نمونهتوانیم رونق و جالل این منسوجات را از  می

سکۀ طال، قیمت خلعتی که  400‘000«: ، یادداشتی است به این مضمون  الرشید به جا مانده اوراقی که از ایام هارون

  ».به جعفر بن یحیی بخشیده شد
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VIII - موسیقی  

البته تحریم موسیقی در قرآن . رفت م حرام بود، و گناه به شمار میسازي، در آغاز کار در اسال موسیقی، چون مجسمه

اند، وي از بیم نتایج آواز و رقص زنان  که به پیامبر نسبت داده 8نیامده است، ولی، به موجب یک حدیث مشکوك

المان دین و ع. کند بندوبار گفته بود که ابزار موسیقی مؤذن شیطان است و هر که را تواند به اطاعت وي جلب می بی

شد بیزار بودند، ولی بعضی از آنها موسیقی را خود به  پیروان مذاهب چهارگانه از موسیقی که مایۀ تهییج شهوت می

شراب «تر است، ضرب المثلی داشتند که  مردم، که معموال رفتارشان از عقایدشان عاقالنه. دانستند خود گناه نمی

موسیقی در همۀ مراحل زندگی اسالم نفوذ داشت و هزار » .دة آنهاستچون پیکر است و سماع چون روح، و مسرت زا

گران  در قصر امیران و بسیاري از قصور بزرگان، نغمه. و یکشب عربی را با نغمۀ عشق و جنگ و مرگ همراه کرده بود

نا، که صالحیت یک مورخ توا. گرفتند تا قصاید شاعران را به آواز بخوانند و کسان را به طرب آورند را به خدمت می

هاي موسیقی به نزد اعراب یافت  مقامی که رشته«: گوید انگیز می قضاوت در این گونه مسائل را دارد، سخنی حیرت

موسیقی عرب مهارت زخمه را بر حسن ترکیب آهنگها » .بمراتب باالتر از اهمیت آن در تاریخ هر منطقۀ دیگر بود

ور است؛  ه دارد و مایه و آهنگ آن از رونق و ظرافت خاص شرقی بهرهشمارد و به جاي نیم پرده، ثلث پرد مرجح می

موسیقی اسالمی به نظر ما . طبعاً گوش مردم مغرب زمین، بدون انس طوالنی، از درك خصایص آن عاجز است

کند، ولی مسلمین نیز موسیقی ما را، از لحاظ محدودیت  انگیز و عجیب و نامنظم جلوه می مکررات ساده و مالل

ظرافت تفکر . پندارند العاده، پیچیدگی بیحساب، و گامهاي تند و بیش از حد بلند آن معیوب می نگ، دقت فوقآه

گوید که به نغمۀ داوودي  سعدي از پسري سخن می. العاده داشت انگیز موسیقی عرب در روح مسلمانان اثري خارق

یکی » .لتی است که از استماع موسیقی حاصل شودحا«: غزالی در وصف وجد گوید. داشت مرغ هوا را از رفتار باز می

از مؤلفان عرب در کتاب خویش فصلی را به کسانی اختصاص داده است که از شنیدن موسیقی از خود رفته یا جان 

گرچه دین در آغاز کار موسیقی را ممنوع کرده بود، بعدها موسیقی در حلقۀ ذکر و مراسم درویشان به کار . اند داده

.رفت می

سیقی مسلمانان از آهنگها و فرمهاي قدیم سامی آغاز گرفت؛ آنگاه در نتیجۀ ارتباط با موسیقی یونانی که مایۀ مو

همچنان از موسیقی ایران و هند نیز مایۀ فراوان گرفت، و یک عالمت موسیقی و . آسیایی داشت، راه کمال پیمود

کتاب . و اخوان الصفا در این باب کتابهاي مفصل دارند کندي و ابن سینا. بسیاري قواعد را از یونانیان اقتباس کرد

بزرگ موسیقی فارابی معروفترین تألیفات قرون وسطی در موسیقی نظري است و اگر از همۀ کتابهاي موسیقی یونان 

ن مسلمانان از قرن هفتم موسیقی قابل ثبت را به وجود آوردند، و ظاهراً ای. که به ما رسیده برتر نباشد، کمتر نیست

عالیم ثبت موسیقی اسالمی طول مدت و اوج هر نغمه را نشان . میالدي معمول نشد 1190کار در اروپا قبل از سال 

  .داد می

مسلمین در حدود یکصد ابزار موسیقی داشتند که معروفتر از همه عود، لیر، چنگ، سنتور، و فلوت بود که احیاناً به 

گفتند که از  ود اقسام گوناگون داشت و عود بزرگ را کیتار میع. شد وسیلۀ بوق، دف، سنج، و طبل تقویت می

). کلمۀ دومی تحریف العود است(اند  انگلیسی را از عربی گرفته luteو  guitarکلمۀ . کیتاراي یونانی گرفته شده بود

شهرهاي  بعضی. ارغنون آبی و بادي نیز نزد مسلمین شناخته بود. نواختند بعضی از سازهاي زهی را با مضراب می

اسالمی، چون اشبیلیۀ اندلس، به ساختن ابزارهاي دقیق موسیقیی که از مصنوعات دیگر شهرها ممتاز بود اشتهار 

تقریباً همۀ سازها براي همراهی آواز یا مقدمۀ آن بود و معموال فقط چهار یا پنج ساز را با هم به کار . داشتند
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بنا بر روایتهاي مکرر، ابن سریج، موسیقیدان مدینه، . فتگو هستهاي مفصل نیز در متون گ بردند، ولی از دسته می

. نخستین بار باتون را براي رهبري دستۀ موسیقی به کار برد

با وجود عالقۀ فراوانی که مسلمانان به موسیقی داشتند، مقام موسیقیدانان، به استثناي هنروران معروف، در نظر 

به  9انگیز را بیاموزد؛ کرد که این هنر جالب دل از مقام خود تنزل میاز طبقۀ نخبه کمتر کسی . ایشان حقیر بود

به نظر بعضی فقها، شهادت موسیقیگر در محکمه . همین جهت، در خانۀ بزرگان موسیقیگري خاص کنیزان بود

بود و رقص گاهی شهوت انگیز . رفتند گرفتند و به اجاره می رقص نیز خاص کنیزان بود، که تعلیم می. پذیرفته نبود

امین خلیفه مجلس رقصی ترتیب داده بود که همه شب ادامه داشت و عدة زیادي کنیز در . احیاناً جنبۀ هنري داشت

پردازان را ارج  وقتی اعراب با یونانیان و ایرانیان ارتباط یافتند، موسیقیدانان و نغمه. آنجا به رقص و آواز مشغول بودند

سلیمان بن عبدالملک براي یک مسابقه . دادند قیگران بزرگ عطاهاي خوب میخلفاي اموي و عباسی به موسی. نهادند

هایی  ولید دوم براي آوازه خوانی مسابقه. جایزه معین کرد) دالر 10,000(نقره   سکۀ 20,000میان موسیقیگران مکه 

شاید این ارقام به عادت بود ـ ) دالر 150,000(سکۀ نقره  300,000ها  داد و جایزة اول یکی از این مسابقه ترتیب می

هارون الرشید . مهدي یک آوازه خوان مشهور مکی را به دربار خویش خواند. آمیز باشد مردم مشرق زمین مبالغه

درهم مقرري ماهانه برایش  10,000بدو بخشید و ) دالر 75,000(درهم  150,000ابراهیم موصلی را به دربار آورد و 

هارون چنان به موسیقی دلبسته بود که، برخالف رسوم . درهم جایزه داد 100,000معین کرد و در مقابل یک آواز 

ابراهیم صدایی نیرومند داشت که به . طبقاتی، این موهبت را در برادر پدري خود، ابراهیم بن مهدي، تشویق کرد

راهیم موصلی رسید، و جالب توجه آنکه وي یک نهضت ابداعی بر ضد مکتب قدیم اسحاق بن اب میزان هشت دانگ می

کنم که قلمرو  خواند، احساس می هر وقت براي من آواز می«: گفت مأمون دربارة وي می. در موسیقی پدید آورده بود

  . شود من وسیعتر می

این حکایت، که مخارق شاگرد ابراهیم موصلی نقل کرده است، به وضعی جالب کیفیت اجتماع اسالمی را نمودار 

براي آنکه هدف حکایت را در . ه موسیقی در جان شخص مسلمان چه نفوذي داشته استدارد ک سازد و معلوم می می

  :یابیم الزم نیست که حتماً آن را باور کرده باشیم

اگر امیرالمؤمنین اجازه فرماید به رصافه روم و تا «: صبحگاه بدو گفتم. شبی با امیرالمؤمنین تا صبح به شراب بودیم

بیرون آمدم و در راه . و به حاجبان گفت که مرا آزاد بگذارند» بسیار خوب«: گفت» .مهنگام بیداري ایشان هوا بخور

زنبیلی به دست داشت، پیش میوه فروش ایستاد و یک به و یک . اش آفتاب روشن بود کنیزي دیدم که گویی چهره

اي مادر فالنی، کجا «: گفت. من نیز به دنبال او رفتم. انار و یک گالبی هر کدام به یک درهم خرید و به راه افتاد

و من » .اي مادر فالنی، برگرد مبادا کسی ترا ببیند و خونت بریزد«: گفت» .خانم به دنبال شما«: گفتم» آیی؟ می

آنگاه به در . چون به عقب نگریست و مرا بدید، ناسزایی زشت گفت. او جلوتر بود. رفتم ناچار عقب کشیدم و از دور می

خورشید باال آمد و . رفت و در بسته شد و من نیز پهلوي در نشستم و عقلم خیره شده بودبزرگی رسید و به درون 

کمی بعد دو جوان که گویی ماه تابان بودند سوار دو االغ بیامدند و اجازة ورود گرفتند و به درون . روزي گرم بود

ا آوردند، بخوردیم و دست بشستیم؛ غذ. من هم با ایشان وارد شدم و پنداشتم که صاحبخانه مرا خواسته است. رفتند

و او کنیز را بخواند و همان بود که » .اگر کرم کنی«: گفتند» خواهید فالن کنیز بیاید؟ می«: آنگاه صاحبخانه گفت

آورد؛ عود را به کنار گرفت و آواز خواند و حاضران به طرب آمدند و  دیده بودم، و کنیزي دیگر از دنبال عودش را می

سپس آهنگی دیگر بخواند و » .از استاد من مخارق است«: گفت» این آهنگ از کیست؟«: و گفتند شراب نوشیدند
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از «: گفت» این آهنگ از کیست؟«: باز به او گفتند. نگریست شراب بنوشیدند و طرب کردند، اما کنیز با تردید مرا می

این آهنگ از «: یدند و پرسیدندآنگاه آهنگ سوم را بخواند و طرب کردند و شراب نوش» .استادم مخارق است

و او تارها را محکم کرد و از » .کنیزك کوك را محکم کن«: من گفتم» .از استادم مخارق است»  :گفت» کیست؟

من مضراب خواستم و آهنگی را که کنیزك در آغاز خوانده بود بخواندم و آنها . مقامی که در آن بود برون شد

ترا به «: ش از آن آهنگ دوم و سوم او را بخواندم و عقلهاشان خیره ماند و گفتندبرخاسته و پیشانی مرا بوسیدند؛ پی

و قصۀ » .ام من طفیلی شده«: گفتم» چه شد که اینجا آمدي؟«: گفتند» .من مخارقم«: گفتم» خدا تو کیستی؟

خریدند و من  هم میدر 30,000دانید که این کنیز را به  می« :صاحبخانه به دو دوستش گفت. خویش را با آنها بگفتم

 10,000درهم به عهدة ما و  20,000«: و دو دوست وي گفتند» .کنیز را به او بخشیدم«: گفت. بله«: گفتند» ندادم؟

هاي دیگر که  هاي گرانبها و هدیه و کنیز ملک من شد؛ تا عصر به نزد ایشان بودم و با کنیز و جامه» .به عهدة تو باشد

خانم دوباره بگو که «: گفتم رسیدیم، می م، و چون به جاهایی که به من ناسزا گفته بود میبه ما داده بودند بیرون آمد

کرد تا به در قصر رسیدیم و به حضور  دادم که تکرار کند و او تکرار می کرد و من قسمش می و او شرم می» چه گفتی

اي امیرالمؤمنین «: گفتم. گفتن گرفترفتیم و همچنان دست کنیز به دست من بود امیرالمؤمنین که مرا دید، ناسزا 

و احضارشان کرد » .ما رفتار آنها را تالفی خواهیم کرد«: و قصه را براي او نقل کردم، بخندید و گفت» .کمی صبر کن

. درهم عطا کرد 100‘000درهم و به من  30‘000درهم و به هر یک از دو جوان  40‘000و به صاحبخانه 

  یادداشتها

اگر . کشته شده است) هـ ق 168(زیرا اوست که در این سال . مؤلف بشار پسر برد طخارستانی استگویا مقصود  – 1

بشار شاعري هجوگو و بدکردار . برتر است و نه سر او را بریدند» قرآن«چنین باشد نه بشار ادعا کرد که شعر وي از 

و البته در برتر دانستن . گفت اهی بد میستود و گ گاهی خلفا را می. بود که هیچ کس از سر زبان وي ایمنی نداشت

اما سبب کشتن او این بود که چون یعقوب پسر داوود به وزارت مهدي رسید بشار . کرد ایرانی از عرب فروگذاري نمی

بشار برافروخت و وزیر و خلیفه را سخت . یعقوب به وي اعتنایی نکرد. بدو متوسل شد تا او را به خلیفه نزدیک سازد

زیر از او به خلیفه شکایت کرد و او را زندیق خواند، و مهدي دستور کشتن او را داد؛ لیکن گفت نخست و. هجو گفت

  .او را تازیانه زنند و چون هفتاد تازیانه بدو زدند مرد

. گویا بین جعفر کذاب و اسماعیل بن جعفر خلط کرده است. دانم نویسنده این نظر غلط را از کجا گرفته نمی – 2

ن جعفر مردي پارسا بود و چون جنازة او را عریض به مدینه آوردند، امام صادق با پاي برهنه او را مشایعت اسماعیل ب

.اند علماي شیعۀ امامیه عموماً او را ممدوح دانسته. کرد

آیا او سراسر دیوان متنبی و همۀ شعرهاي . دانم موجب پیدایش این احساس در نویسنده چه بوده است نمی – 3

در شعر ابوالعالء » ماهوي«هاي  ء معري را از نظر گذرانده و سپس چنین نظري داده است؟ اگر از مناقشهابوالعال

براي شعر او » اوج«بگذریم، تردیدي نیست که اندیشۀ فلسفی او در شعرهایش به کمال رسیده و استعمال کلمۀ 

غیر از گزافه بافیها و مدحهاي بیمعنی چه اي از شعرها که رنگ فلسفی دارد  بجاست، اما در دیوان متنبی جز پاره

اي از عقابها در پی آنهاست که  افتند دسته الدوله به راه می چون سپاهیان سیف«: توانیم ببینیم، مانند این شعر می

  :، نظیر آنچه انوري ابیوردي سروده است»هاي آنان را بخورد گوشت کشته
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دیوان متنبی از چنین مضمونها پر  کاسه بود سفره و خوان را شمشیر تو خوانی نهد از بهر دد و دام کز کاسۀ سر

توان گفت شعر متنبی نقطۀ اوج شعر عربی  توان گرفت، اما نمی ها را نادیده نمی البته ارزش ادبی این سروده. است

  .داست و با این قضاوت بر شعر طغرانی، شریف رضی، مهیار دیلمی، ابن فارض و دهها شاعر دیگر قلم بطالن کشی

هاي دولت شاه،  اگر بتوان واژة اتفاق را به کار برد، این اتفاق نظر جز در گذشتۀ دور، آن هم بر اساس نوشته – 4

. دست نداده، و تحقیقهاي بعدي دانشمندان ایرانی و غیر ایرانی بی اساس بودن این نظر را به اثبات رسانده است

  .اي نداده بود را سروده بود و ابداً محمود بدو چنین وعده» هشاهنام«فردوسی پیش از آنکه به دربار محمود برسد 

یوسف «دهد  چنانکه تحقیقات متأخران، از جمله مرحوم عبدالعظیم قریب و آقاي دکتر صفا و دیگران، نشان می – 5

  .سرودة فردوسی نیست» و زلیخا

غیر انسان مسلماً حرام نیست و اطالق این گفته مورد تأمل است، چه کشیدن صورتهاي بی روح و جانداران  – 6

دانیم از نظر کم و کیف مورد  حرمت موسیقی هم چنانکه می. اند نقاشی از صورت انسان را نیز بعضی حرام ندانسته

توان حکمی کلی را به  خالصه آنکه یکباره نمی. اختالف فقهاست، و در این باره باید به نظر فقیهان مراجعه کرد

  .ادنسبت د) ص(پیغمبر اسالم 

  .6رجوع شود به توضیحات شمارة  – 7

حدیث دربارة حرمت موسیقی تنها یکی و آن هم مشکوك نیست، و حدیثهاي فراوان در این باره در فقه شیعی  – 8

  .و سنی موجود است؛ ولی چنانکه نوشتیم مسئله از جهت کمی و کیفی مورد خالف فقهاي مذاهب اسالم است

هاي متأخر شاید درست باشد، اما در عصر عباسیان و پس از آن از طبقۀ نخبه هم این  این اظهار نظر دربارة سده – 9

ابراهیم پسر مهدي که خلیفه زاده بود و خود نیز چند گاهی به خالفت منصوب شد از سرآمد . گرفتند فن را فرا می

  .رود موسیقیدانان به شمار می
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فصل سیزدهم

  اسالم در مغرب

  )م1086 – 641(هـ ق  479 – 21

  

I  - فتح افریقا  

تونس و مراکش، به . مصر در عصر اسالمی شکوه دوران فراعنه را تجدید کرد. خاور نزدیک قسمتی از قلمرو اسالم بود

شهرهاي قیروان و پالرمو و فاس تا مدتی رونق گرفتند و . پیشوایی اعراب، حکومت منظم ایام پیشین را باز یافتند

راندند، چون غوالن  مغوالن، که بر هند فرمان می. المی یکی از اوجهاي تاریخ تمدن بوددر دوران اس) اندلس(اسپانیا 

  .دادند ساختند و چون جواهرنگاران پرداخت می می

آوردند، عمروبن عاص، تقریباً هفت سال پس  در همان اثنا که خالد بن ولید و فاتحان دیگر دیار شرق را به اطاعت می

. سطین به مصر حمله برد و پلوزیوم و ممفیس را تصرف کرد و از آنجا به اسکندریه حمله برداز وفات پیامبر، از غزة فل

مصر گندم به قسطنطنیه . گاههاي دریایی داشت، و اعراب به نیروي دریاي محتاج بودند مصر بندرگاهها و تکیه

در نیروي استحفاظی خود به  از قرنها پیش، دولت روم شرقی اعراب را. داد، و عربستان به گندم احتیاج داشت می

مسیحیان پیرو مذهب وحدت طبیعت مصر از آزار . شدند گرفت، و اینان مانع پیشرفت فاتحان عرب نمی خدمت می

روم شرقی مرارتها چشیده بودند؛ بدین جهت، قدوم مسلمانان را با شادي پذیرفتند و در کار تسلط بر ممفیس به 

 21(وقتی این شهر پس از سیزده ماه محاصره به دست عمرو افتاد . تشان کردندآنان یاري دادند و به اسکندریه هدای

توان ثروت و عظمت و زیبایی این شهر را وصف کرد، همین  بزحمت می«: ، او به عمر بن خطاب نوشت)م641ق،   هـ

ت کنند و بر عمرو نگذاشت اعراب شهر را غار» .تماشاخانه دارد 400حمام، و  400قصر،  4.000گویم که  قدر می

آورد، نگذاشت پیروان  آنجا جزیه مقرر کرد و، چون از علت اختالفات دینیی که میان طوایف مسیحی بود سر در نمی

مذهب وحدت طبیعت از سایر فرق مسیحی انتقام بگیرند و، برخالف رسمی که فاتحان از دوران بسیار قدیم داشتند، 

.دشهر اعالم کرآزادي عبادت را براي همۀ مردم 

هـ  629ـ  558(آیا واقعاً عمرو کتابخانۀ اسکندریه را به سوختن داد؟ این قضیه اول بار در کتاب عبداللطیف بغدادي 

 – 1226هـ ق،  685 – 624(پس از آن ابن العبري . ، یکی از علماي اسالم، آمده است)م 1231ـ  1162ق، 

ام ابوالفرج یک تاریخ مختصر عالم به عربی نوشته بود، ، یک مسیحی یهودي نژاد از مردم مشرق شام، که به ن)م1286

قصه را با تفصیل بیشتر نقل کرد و گفت که یکی از مردم اسکندریه به نام یوحنا فیلوپونوس از عمرو تقاضا کرد 

دو روایت عمر ب اي به خلیفه نوشت و از او اجازه خواست، و به گفتۀ  هاي کتابخانه را به او ببخشد، عمرو نامه نسخه

کتابها، اگر مندرجات آن موافق کتاب خداست که احتیاجی بدان نداریم، و اگر مخالف آن است  اما دربارة«: جواب داد

  :کند و این حکایت افسانه مانند، این جواب افسانه آمیز را چنین خالصه می» .خورد؛ همه را بسوزان که به کار نمی

به گفتۀ ابن العبري، عمرو فران داد تا » .اب، یعنی قرآن، هستهمه را بسوزان که تمام مندرجاتشان در یک کت«
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کتابها را بین حمامهاي شهر توزیع کردند تا به جاي سوخت به کار رود، و تا مدت شش ماه طومارهاي پاپیروس و 

قسمت مهم ) 1: از جمله دالیل ضعف این روایت این است که). م642هـ ق،  22(کوره بود  4000پارشمن سوخت 

میالدي سوزانیده بودند؛  392بخانۀ اسکندریه را مسیحیان متعصب به دوران بطرك تئوفیلوس به سال کتا

میالدي قسمت اعظم آن از  642اعتنایی و دستبرد کسان بود و پیش از سال  باقیماندة کتابخانه همچنان مورد بی)2

کتاب عبداللطیف بغدادي فاصله بود، هیچ  در مدت پنج قرنی که از وقوع تا ثبت حادثۀ مفروض در)3میان رفته بود؛ 

اند، در صورتی که سعید بن البطریق، تاریخنویس مسیحی، که  یک از تاریخنویسان مسیحی دربارة آن سخن نیاورده

اسقف اعظم اسکندریه بود، فتح این شهر به دست اعراب را با تفصیل فراوان نقل کرده ) م933(ق  هـ 321از سال 

نابودي کتابخانۀ . پندارند پذیرند و آن را افسانه می غالب تاریخنویسان این قضیه را نمیبه همین جهت، . است

انگیز تاریخ جهان بود، زیرا، به اعتقاد علما، مجموعۀ کاملی از آثار  که بتدریج انجام شد، از حوادث غم 1اسکندریه،

ان مشوش و نامرتب به ما رسیده؛ و هم اشیل، سوفوکلس، پولوبیوس، لیویوس، تاسیت، و صدها مؤلف دیگر که آثارش

اي از آن به طور متفرق به جاست؛ و هزاران کتاب  اند و فقط شمه متن کامل آثار فیلسوفانی که پیش از سقراط بوده

  .در تاریخ یونان و مصر و روم، علوم طبیعی، ادبیات، و فلسفه همه در کتابخانۀ اسکندریه موجود بوده است

کرد و قسمتی از مالیاتهاي گزاف را به پاك کردن کانالها و تعمیر پلها و تجدید معبر آبی عمرو با عدالت حکومت 

ها از  پیوست و از آن طریق کشتی اختصاص داد به طول صد و سی کیلومتر که در ایام قدیم نیل را به دریاي سرخ می

. از شن پر شد و متروك ماند) م723(ق  ـ ه 104این معبر آبی بار دیگر به سال . مدیترانه به اقیانوس هند راه یافتند

اي براي مصر بنیاد کرد و آن را فسطاط نامید،  اردو زده بود پایتخت تازه) م641(هـ ق  21عمرو در جایی که به سال 

ـ 661هـ ق،  254ـ  21(مدت دو قرن تمام . که به معنی خیمه است؛ بعدها قاهرة کنونی را مجاور آن بنیاد کردند

.مقر کسانی بود که به نیابت خلفاي دمشق یا بغداد بر مصر حکومت داشتند فسطاط) م868

بایست  آورد که براي حمایت آن از خطر، فتوح دیگر می این نکته محقق است که هر فتحی حدودي تازه به وجود می

سپاهی صحرا را  40,000مسلمانان براي آنکه حدود باختري مصر را از حملۀ روم شرقی از کورنه حفظ کنند، با . کرد

شکافتند و تا برقه پیش رفتند و آنجا را گشودند و به نزدیکی کارتاژ رسیدند؛ سردار اسالم نیزة خویش را در محلی به 

هـ  50فاصلۀ صد و سی کیلومتر در جنوب شهر تونس کنونی به شن فرو برد و در آنجا اردو زد و قیروان را بنیاد نهاد 

امپراطور یونانی روم . کلمۀ قیروان تحریف کاروان فارسی است. شهرهاي اسالم شد که یکی از بزرگترین) م670(ق 

گشاید، آنجا را  دهد و راه اسپانیا را در مقابلشان می دانست سقوط کارتاژ نفوذ اعراب را بر مدیترانه استقرار می که می

ش، و براي دفاع شهر با آنها همکاري کردند؛ بربرها نیز موقتاً کینۀ رومیان را فرامو. با سپاه و نیروي دریایی مدد داد

از آن پس، شمال افریقا تا . کارتاژ به تصرف مسلمانان درنیامد) م698(هـ ق  79مقاومت به درازا کشید، و تا سال 

سواحل اقیانوس اطلس زیر نفوذ اسالم درآمد و بربرها، تقریباً به دلخواه، مطیع مسلمانان شدند و چیزي نگذشت که 

مصر، افریقیه، و مغرب : متصرفات افریقایی مسلمانان از لحاظ اداري به سه والیت تقسیم شد. اسالم گرویدندبه دین 

  .که مراکز آنها بترتیب فسطاط، قیروان، و فاس بود) مراکش(

این سه والیت در حدود یک قرن مطیع خلفاي مشرق بودند، ولی انتقال مقر خالفت به بغداد مشکالت ارتباط و 

 – 172(ادارسه در فاس پا گرفتند . نقل را بیفزود، و والیتهاي افریقایی یکی پس از دیگري استقالل یافتندحمل و 

؛ و طولونیان در مصر )م909ـ  800هـ ق،  296ـ  184(؛ اغالبه در قیروان حکومت یافتند )م974 – 788هـ ق،  364

نیاي قدیم، دیگر دستخوش حکام بیگانه نبود و ، مصر، انبار غلۀ د)م905 – 868هـ ق،  292 - 254(مستقر شدند 



١٩٧٢

دیار شام را بگشود و ضمیمۀ ) م884 – 835هـ ق،  270ـ 220(احمد بن طولون . نهضت کوچکی را از نو آغاز کرد

وي علوم و هنرها را حمایت کرد و . مصر کرد و در مجاورت فسطاط پایتختی نو بنیاد نهاد که القطایع نام گرفت

پسر وي خمارویه در دوران حکومت . بیمارستانها بساخت و مسجدي پی افکند که هنوز به جاست قصرها و حمامها و

به جاي فعالیت پدر به تجملپرستی پرداخت، دیوارهاي قصر خویش را به طال ) م895ـ  884هـ ق،  282ـ 270(خود 

ري از پوست باد شده بر آن آراست، و از مردم مصر مالیاتهاي گزاف گرفت تا حوضی از جیوه به وجود آرد و بست

پس از طولونیان یک خاندان ترك، که مؤسس آن اخشید بود، در . بگسترد که از لرزش جیوه بجنبد و او را خواب برد

اي که به خون و رسوم مردم پیوسته باشد  این حکومتها ریشه). م969ـ  935هـ ق،  358ـ  323(مصر به قوت رسید 

پرداختند و از  وي لشکري متکی بودند و هنگامی که از فزونی ثروت به تناسایی مینداشتند و به حکم ضرورت به نیر

.یافتند ماندند، انقراض می امور لشکري غافل می

ق  هـ 293به سال . مهمترین سلسلۀ حکومت افریقا قدرت نظامی را با یک عقیدة متعصبانۀ دینی به هم آمیخت

ر تونس به دعوت مذهب شیعۀ هفت امامی برخاست و کسان را بشارت شخصی به نام ابوعبداهللا شیعی در دیا) م905(

نزدیک است، و به پشتیبانی بربرها چنان نیرو گرفت که حکومت اغالبه را از قیروان ] عج[داد که ظهور مهدي  می

مهدي را از وي براي تحقق امیدهایی که در پیروان خویش برانگیخته بود زمینه فراهم کرده بود، عبیداهللا ال. برانداخت

هـ  297(او را به حکومت برداشت . عربستان بیاورد و ادعا کرد که نوادة عبداهللا، امام اسماعیلیان، مهدي منتظر است

دختر پیامبر ] س[گفت نسبش به فاطمه  عبیداهللا، که می. ، اما چیزي نگذشت که به دست او کشته شد)م909ق، 

  .کردرسد، عنوان خاندان خویش را فاطمی اعالم  می

در حکومت اغالبه و فاطمیان، رفاهی را که در ایام شوکت کارتاژ و زیر حکومت روم داشت به دست   شمال افریقا،

کیلومتر ایجاد  3‘200تا  2‘500فاتحان مسلمان که در قرن نهم در اوج فعالیت بودند سه راه بزرگ به طول . آورد

رسید؛ در شمال و در مغرب نیز بندرگاههاي  د و تمبوکو میکرد و به دریاچۀ چا کردند که صحراي بزرگ را قطع می

بونه، وهران، سبته، و طنجه را به وجود آوردند که سبب شد بازرگانی پر سود و معتبري مابین سودان و مدیترانه رواج 

گ و عطر مهاجران اسپانیایی مصنوعات پوستی را به مراکش آوردند؛ شهر فاس مرکز تجارت با اسپانیا شد، و رن. گیرد

  .هاي قرمز آن شهرت یافت و فینه

معز، . ، فاطمیان مصر را از اخشیدیه گرفتند و متعاقب آن بر عربستان و شام تسلط یافتند) م969(هـ ق  358به سال 

قاهره در حقیقت گسترش شهر القطایع بود که به طرف شمال . خلیفۀ فاطمی، پایتخت خویش را به قاهره انتقال داد

معز، به رسم اسالف خویش، به پیکار . فته بود، و هم القطایع امتداد فسطاط قدیم در همین سمت بودخاوري بسط یا

 996ـ  975هـ ق،  386ـ  365(و پسرش عزیز ) م975ـ  953هـ ق،  365ـ  347(به دوران او . و فتح بالد پرداخت

ي مصر را سامان داد و فاطمیان غنیترین ، یعقوب ابن قلیس، که یک یهودي زادة بغدادي نومسلمان بود، امور ادار)م

جامه  12,000و ) دالر 12,825,000(دینار  2,700,000وقتی رشیده خواهر معز درگذشت، . حکام عصر خود شدند

قواره پارچۀ  30,000شمشیر طالنشان دمشقی،  400گلدان نقره،  3000عبده، خواهر دیگر معز، . به جا گذاشت

حاکم، که بعد از عزیز . شود ولی هیچ چیز به قدر توفیق مایۀ سقوط نمی. به جا نهاد سیسیلی، و مقدار زیادي جواهر

اي از وزیران  ، از فرط ثروت و قدرت، رفتار دیوانگان داشت؛ عده)م1020ـ  996هـ ق،  411ـ  386(به خالفت رسید 

بسوخت و بگفت تا کلیساي  ها و کلیساها را را بکشت، مسیحیان و یهودیان را آزار کردن گرفت و بسیاري کنیسه

خواست روش  گویا حاکم می. المقدس را ویران کردند ـ همین قضیه یکی از علل جنگهاي صلیبی بود قیامت بیت
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خویشتن را خدا نامید و مبلغان فرستاد تا این اعتقاد را میان مردم رواج دهند، . کالیگوال، امپراطور روم، را تجدید کند

ته شدند، به دوستی یهودیان و مسیحیان گرایید و کنیسه و کلیساهایشان را از نو بنا و همینکه بعضی مبلغانش کش

.وي در سی و شش سالگی کشته شد. کرد

ور بود، زیرا حلقۀ ارتباط بازرگانی آسیا و اروپا به شمار  با وجود امتیازت فراوانی که خلفا داشتند، مصر از رفاه بهره

کردند و از خلیج فارس و دریاي سرخ و رود نیل  ي هدوستان و چین را حمل میرفت، و تعداد کشتیهایی که کاال می

ثروت بغداد کاهش، و قوتش سستی گرفت؛ در همان حال ثروت و قوت قاهره افزایش . گذشتند بسیار شد به مصر می

انه داشت که بیست هزار خ«پایتخت تازه را دیده بود، ) م1047(ق   هـ 439به گفتۀ ناصرخسرو، که به سال . یافت

بیشتر از آجر و پنج یا شش طبقه بود، و بیست هزار تجارتخانه داشت که از طال و جواهر و پارچۀ زربفت و حریر 

د و به شب از خیابانهاي اصلی براي جلوگیري از آفتاب سایبان داشتن 8 ».نداشتچنان انباشته بود که جاي نشستن 

کردند و در  گرفتند و بر شتري سوار می حکومت قیمتها را معین کرده بود و گرانفروش را می. چراغها روشن بودند

ثروتمندان بزرگ فراوان بودند؛  9. گفت زد و گناه خویش را می گردانیدند، و او زنگی به دست داشت و می شهر می

ه خاطر کاهش آب نیل قحطی شده بود، همۀ مردم را از مال خود غذا یکی از تجار مسیحی، در مدت پنج سالی که ب

این ثروتمندان با خلفاي فاطمی . دالر امریکایی به جا گذاشت 30,000,000یعقوب بن قلیس ثروتی معادل . داد می

با وجود حکومت فاطمیان، . هاي بزرگ و تشویق علم شرکت داشتند ها و مدرسه در کار بناي مساجد و ایجاد کتابخانه

کرد و با وجود تجمل و اسراف استثمار معمولی کارگران و جنگهاي مکرر، رویهمرفته  خشونتهایی که احیاناً می

حکومتی خوب بود که رویۀ تساهل و آزادي داشت، و دورانشان از لحاظ رفاه و فرهنگ از دورانهاي خوب تاریخ مصر 

  . است

وي، که . به اوج خود رسید) م1094ـ  1036هـ ق،  487ـ  427(ثروت فاطمیان به دوران سلطنت طوالنی مسنتصر 

از یک کنیز سودانی زاده بود، ایوانی باشکوه به پا کرد و بیشتر اوقات خویش را در آنجا با سماع و شراب و عیاشی به 

نگیز مؤذن االسود و استماع صوت مالل ا گفت که این زندگی به نظر وي بهتر از خیره شدن در حجر برد، و می سر می

سپاهیان ترك بر او شوریدند، به قصرش حمله بردند، ) م1067(هـ ق  460به سال . و نوشیدن آب تیرة زمزم است

هاي گرانقدر هنري را با جواهر بیحساب به غارت بردند؛ از جمله بیست و پنج بار شتر کتاب به غارت رفت که  گنجینه

ار بردند و جلد کتابها را، که از پوست نرم و ظریف بود، براي سرداران ترك آن را به جاي سوخت منزل خود به ک

پس از مرگ مستنصر، دولت فاطمیان خلل یافت و سپاه نیرومند آن به . وصلۀ کفش غالمان به مصرف رسانیدند

افریقیه و مراکش از آن جدا شده بودند، فلسطین نیز بشورید، و . هاي مختلف بربر و سودانی و ترك تقسیم شد دسته

صالح الدین ایوبی آخرین خلیفۀ فاطمی را خلع کرد، و بدین ترتیب، ) م1171(هـ ق  567به سال . شام از دست رفت

یکی دیگر از خاندانهاي حکومتی مصر، چون خاندانهاي پیش از خود، به سبب افراط در اعمال قدرت و عیاشی، 

  .انقراض یافت
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II    - م 1058ـ  641: تمدن اسالم در افریقا  

  هـ ق 450ـ  21

امیران و خلفاي قاهره و قیروان و فاس در تشویق معماري، نقاشی، موسیقی، شعر، و فلسفه با یکدیگر رقابت داشتند؛ 

هایی که اندك مدتی است دانشمدان  هاي خطی که از آن دوران در شمال افریقا به جاست در کتابخانه ولی نسخه

هاي عظمت و رونق آن  بیشتر آثار هنري از میان رفته و از نشانه. ده استاند، نهان مان مغرب زمین بدانجا راه یافته

اند، و از آن  بنا کرده) م670(هـ ق  50مسجد سیدي عقبۀ قیروان را به سال . دوران به جز مساجد چیزي نمانده است

قهاي این روا. به جاست) م838(هـ ق  224قسمت اعظم بناي فعلی از سال . پس هفت بار تجدید بنا شده است

منبر آن شاهکار . اند هاي کارتاژ گرفته مسجد، که طاقهاي گرد دارد، بر صدها ستون کورنتی استوار است که از خرابه

منارة بزرگ و چهارگوش مسجد، که . منبتکاري، و محرابش نمونۀ بدیعی از ترکیب سنگ سماق و کاشی است

هاي مغرب اسالمی را به سبک آن  شامی است که همۀ منارهاي از شیوة  قدیمترین منارة جهان به شمار است، نمونه

شده است؛ » چهار در بهشت«به برکت این مسجد، قیروان چهارمین شهر مقدس اسالم و یکی از . اند ساخته

  .مسجدهاي فاس، مراکش، تونس، و طرابلس به شکوه چندان کم از آن نیستند

د قدیمی در این پایتخت زیبا به جاست، که از همه معروفتر در قاهره مساجد بزرگ فراوان بود، و هنوز سیصد مسج

بنیاد گرفته، در قرن دهم تجدید بنا شده ، و از ساختمان ) م642(هـ ق  21مسجد عمروبن عاص است که به سال 

مسجد ابن . اند، چیزي به جا نیست هاي رومی و بیزانسی آورده قدیم آن، جز ستونهاي کورنتیی که اعراب از ویرانه

صحن وسیع مسجد با دیواري . شکل قدیمی و نقشهاي اصلی خود را محفوظ داشته است) م878هـ ق،  265(ولون ط

که بالکنهاي متعدد دارد محصور شده است؛ طاقهاي ضربی مسجد از همۀ طاقهاي این شیوه که در مصر هست 

ست و براي اندازه گرفتن طغیان آب البته باید طاقهاي نیلسنج را، که در جزیرة نزدیک قاهره به پا. قدیمتر است

شاید این سبک طاق از سبک گوتیک اروپا، از راه سیسیل و نورماندي، . ، استثنا کنیم)م865هـ ق،  251(اند  ساخته

در منارة زیگورات شکل مسجد، و بر گنبد باالي قبر ابن طولون، طاقهاي نعلی بنا شده است ـ . به مصر رسیده باشد

خواست طاقها را بر روي  گویند ابن طولون می. اسالمی که به دلچسبی دیگر آثار هنري آن نیست اي از معماري نمونه

باید از بناهاي رومی و مسیحی به دست آورد،  سیصد ستون استوار کند، و چون معلوم شد این مقدار ستون را می

شیوة معماري گوتیک مایه گرفته  شاید این سبک طاق نیز از. بگفت تا طاقها را بر ستونهاي ضخیم آجري برآوردند

هاي آن را با شیشۀ الوان و بعضی را  دربارة اختصاصات معماري مسجد این نکته را هم بگوییم که بعضی پنجره. باشد

.اند، و تاریخ آن به طور دقیق معلوم نیست هاي سنگی به شکل گل یا ستاره یا اشکال هندسی ساخته با شبکه

وي یک . مسجد جامع االزهر به وسیلۀ جوهر صقلی بنیاد گرفت) م972و  970(ق  هـ 362و  359مابین سالهاي 

هنوز بعضی قسمتهاي اصلی بنا به . غالم مسیحی زادة نو مسلمان بود، و سپاه فاطمیان به سرداري او مصر را گشود

مسجد . ستستون از سنگ مرمر و خاره و سماق استوار ا 380جاست؛ در آنجا نیز طاقهاي ضربیی هست که بر 

از نقشهاي . شود اند و قسمت اعظم آن هنوز برجاست، اما در اینجا نماز برپا نمی الحاکم بامراهللا را از سنگ ساخته

توان دریافت  اند، می ها نوشته بدیع این مسجد که به سبک عربی گچبري شده، و از خطوط زیباي کوفیی که بر کتیبه

نمایند و در حقیقت قلعه نیز  ن مسجدها، که اکنون به شکل قلعه میای. که در قرون وسطی چه جاللی داشته است

اند و با قندیلها، که اکنون  ها و معرقها و محرابهاي مزین به عاج و مرمر و چوب داشته اند، نقوش برجسته و نوشته بوده
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الب آن با شیشۀ قندیل داشت که غ 18,000تنها مسجد ابن طولون . اند هاست، تزیین یافته جزو آثار هنري موزه

  . میناکاري الوان ساخته شده بود

در . هنرهاي ظریف در افریقاي اسالمی رواج داشت و مسلمانان با صبر و دقت مخصوص خویش بدان مشغول بودند

قاهره را دیده است، در وصف سفال آن ) م1050(هـ ق  442ناصرخسرو، که در . مسجدهاي قیروان کاشی براق هست

آبگینۀ مصري و شامی همۀ » .و شفاف، که دست چون بر بیرون نهند باز اندرون بتوان دیدچنان لطیف «: گوید

. در موزة ونیز و فلورانس و لوور، از بلور سنگ دوران فاطمیان ظرفها هست. ظرافت دوران قدیم را محفوظ داشته بود

. شدند زدند، مایۀ تمتع خاطرها می ها می منبتکاران با نقشهاي بدیعی که بر در مساجد، منابر، محرابها، و پنجره

ها و دیگر چیزها را، با مغزي عاج و آبنوس و صدف، از رعایاي قبطی  مسلمانان مقیم مصر هنر تزیین صندوقها و جعبه

جواهر فراوان بود؛ وقتی سپاهیان ترك قصر مستنصر را غارت کردند، هزاران پارچه اثاث طال، از قبیل . خود آموختند

از جمله نفایسی که . شطرنج، گلدان، پرندگان، و درختان مصنوعی مرصع به جواهرات گرانقدر، بردند هاي دوات، مهره

هاي طال و تصویر، سرگذشت شاهان بزرگ را بر آن رقم  هاي حریر زربفت بود که، با رشته به غارت برده بودند پرده

ند؛ گویی این هنر به وسیلۀ صلیبیون از مصر همچنین مسلمانان هنر قالبزنی پارچه را از قبطیان آموخت. زده بودند

تجار اروپایی منسوجات دولت فاطمیان را مرغوبتر از . اسالمی به اروپا راه یافته و در پیدایش چاپ مؤثر افتاده است

هاي قاهره و اسکندریه، که قوارة آن از فرط ظرافت از حلقۀ انگشتر  شمردند و با حیرت از پارچه منسوجات دیگر می

هاي مخمل و اطلس و حریر دمشقی و  تاریخنویسان از قالیهاي دوران فاطمیان و خیمه. گفتند ذشت، سخن میگ می

اي بود که براي یازوري، وزیر مستنصر، مهیا کرده  از جمله، خیمه. دهند هاي زربفت منقش خبر می تافته و پارچه

) دالر 142,000(دینار  30,000و مصارف آن به  بودند؛ یکصد و پنجاه صنعتگر بیشتر از نه سال روي آن کار کردند،

از نقوش دوران فاطمی به . گویند، تصویر همۀ جانوران معروف، به جز انسان، بر آن نقش شده بود رسید؛ چنانکه می

هاي گچبري که در موزة قاهره هست، چیزي به جا نیست و از مینیاتور آن عصر چیزي نمانده است؛ ولی، به  جز پاره

یزي، که در قرن پانزدهم تاریخی دربارة نقاشی نوشته است، کتابخانۀ خلفاي فاطمی صدها کتاب مزین به گفتۀ مقر

.قرآن، داشته است 2‘400نقاشی، از جمله 

به گفتۀ . کتاب داشت 200,000و به دوران مستنصر  100,000کتابخانۀ خلیفه در قاهره، به دوران الحاکم بامراهللا 

یعقوب بن قلیس ) م988(هـ ق  379به سال . اند داده به محققان خوشنام بالعوض عاریه می تاریخنویسان، کتابها را

شاگرد را در جامع االزهر بپردازد، و بدین سان قدیمترین دانشگاه  35وزیر، عزیز خلیفه را وادار کرد تا خرج تعلیم 

همۀ اقطار جهان اسالم رو سوي آن وقتی این مدرسه بزرگ شد و وسعت گرفت، طالبان علم از . جهان به وجود آمد

از همین زمان خلفا و . کردند، درست چون دانشگاه پاریس که یکصد سال بعد مرجع همۀ دانشجویان اروپا شده بود

دادند تا به دوران ما که تعداد طالب آن به  وزیران و مردم ثروتمند براي تعلیم رایگان طالب هزینۀ تحصیلی می

از جملۀ مناظر جالب براي جهانگردان منظرة اجتماع دانشجویان است . رسیده است 300ه و شمار استادان ب 10,000

علماي . اند که در ایوانهاي این مسجد هزار ساله، هر گروه در یک نیمدایره، کنار ستونی، جلو یکی از علما نشسته

غت، ریاضیات، عروض، منطق، االهیات، آمدند تا طالبان علم را نحو، علم بال معروف از اقطار اسالم به جامع االزهر می

پرداختند، و استادان  کردند چیزي نمی شاگردان در برابر آموزشی که دریافت می. حدیث، تفسیر قرآن، و فقه آموزند

االزهر به کمک دولت و بخشش متمکنان تکیه داشت، بتدریج در کار دین  چون دانشگاه جامع. گرفتند نیز مقرري نمی

االزهر در انحطاط ادبیات و فلسفه و علوم دوران فاطمیان مؤثر بودند؛ بدین جهت، به  جامع سختگیر شد؛ علماي

  .دوران این خاندان، شاعر بزرگ پا نگرفت
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که هدف اساسی آن نشر تعلیمات مذهب شیعۀ ) م1400هـ ق ،  395(حاکم در قاهره دارالحکمه را بنیاد کرد 

اي نیز پدید آورد و علی  حاکم رصدخانه. برنامۀ دروس منظور کرده بودند اسماعیلی بود، ولی هیئت و نجوم را نیز جزو

، را که به نظر ما بزرگترین منجم اسالمی است، به مال مدد داد، و او، پس از )م1009هـ ق،  399فتـ (بن یونس 

البروج  میل دائرة داد و هفده سال رصدیابی، زیج کبیر حاکمی را مرتب کرد که حرکات کواکب و دورة آنها را نشان می

  .، تقدیم اعتدالین، و اختالف منظر خورشید را با دقتی بیشتر از سابق ثبت کرده بود

معروفتر از همۀ دانشوران مصر اسالمی حسن بن هیثم بود که نزد اروپاییان به نام آلهازن معروف است، وي به سال 

حاکم که شنیده . د در هندسه و ریاضیات شهره شددر بصره تولد یافت، و بزودي بر اثر نبوغ خو) م965(هـ ق  354

دانست که  ولی ابن هیثم می. اي طرح کرده است، او را به قاهره فرا خواند بود ابن هیثم براي تنظیم طغیان نیل نقشه

وي، چون همۀ متفکران . آمیزي داشت، نهان شد وي عملی نیست و ناچار از دیدة خلیفه، که کارهاي جنون  نقشۀ

توان پیوست دلباخته بود و شرح و  طی، به فرضیۀ ارسطو که پنداشت همۀ معارف انسانی را به هم میقرون وس

چیزي که مایۀ شهرت کنونی ابن هیثم شده . حاشیۀ بسیار بر مؤلفات وي نوشته بود، که چیزي از آن به جا نیست

سراسر قرون وسطی است که روش و کتاب المناظر اوست در علم نور شناخت؛ به احتمال قوي، وي بزرگترین مؤلف 

ابن هیثم دربارة انکسار نور هنگام عبور از اجسام شفاف، چون هوا وآب، مطالعه کرده و به . اندیشۀ علمی داشته است

بین چنان نزدیک شده بود که سیصد سال بعد راجر بیکن، ویتلو، و دیگر دانشوران اروپا در  طرح اختراع ذره

ابن هیثم فرضیۀ اقلیدس و . اند، بر تحقیقات او تکیه داشتند بین و دوربین کرده ذرهکوششهایی که براي اختراع 

رسد،  شود و به جسم مرئی می گفتند عمل رؤیت نتیجۀ پرتو نوري است که از چشم خارج می بطلمیوس را ، که می

وي اثر جو . شود یرسد و به وسیلۀ پردة شفاف، یعنی عدسی، منتقل م رد کرد و گفت شکل جسم مرئی به چشم می

زمین را در افزایش حجم ظاهري خورشید و ماه، هنگامی که در افق نزدیک جاي دارند، مطالعه کرد و مدلل داشت 

رسد، و بر این  که، در نتیجۀ انکسار اشعه، تا وقتی که خورشید نوزده درجه در افق فرو رفته است نور آن به ما می

ارتباط وزن و تراکم هوا را تحلیل، و تأثیر تراکم هوا را در وزن . تر تعیین کرداساس ارتفاع هواي جو را شانزده کیلوم

هاي سوزان به  هاي کروي یا شلجمی و عدسی اي را براي تحقیق اثر نور در آینه اجسام بیان کرد، و فرمولهاي پیچیده

بور داده بود مطالعه کرد، و این هنگام کسوف، تصویر نیمۀ خورشید را که از سوراخ پنجره به دیوار مقابل ع. کار برد

دربارة نفوذ ابن هیثم در دانش اروپایی . نخستین گفتگو از اطاق تاریک است که همۀ فنون عکاسی بر آن تکیه دارد

خود بیکن در کتاب . آمد به احتمال قوي، اگر ابن هیثم نبود، راجر بیکن به وجود نمی. هر چه بگوییم مبالغه نیست

گوید، یا چیزي از او نقل  مربوط به نور شناخت است، در هر مرحله از ابن هیثم سخن میاکبر، در قسمتی که 

تا . تقریباً همۀ جلد ششم این کتاب براساس تحقیقات این دانشمند طبیعیدان اهل قاهره تنظیم یافته است. کند می

.شد انجام میدوران کپلر و لئوناردو، مطالعات اروپایی دربارة نور براساس تحقیقات ابن هیثم 

. مهمترین نتیجۀ فتح اعراب در شمال افریقا این بود که مسیحیت بتدریج، نه به طور کامل، از این منطقه برافتاد

شک عوامل اقتصادي  بی. بلکه، به حمیت دفاع از اسالم، از مسلمانان دیگر جلوتر رفتند  بربرها نه فقط مسلمان شدند،

بایست جزیه بپردازند، در صورتی که تا مدتها بعد هر که مسلمان  غیرمسلمانان میدر این نتیجۀ قطعی مؤثر بود، زیرا 

 این معافیت را اعالم کرد،) م744(هـ ق  127وقتی والی عرب نژاد مصر به سال . شد از پرداخت جزیه معاف بود می

عمول بود، بسیاري از محتمال آزار مسیحیان که فقط در بعضی دورانها اما بسختی م. مسیحی مسلمان شدند 24,000

مصریان را به قبول دین طبقۀ حاکمه وادار کرده است، ولی در مصر یک اقلیت قبطی با شجاعت تمام بر دین مسیح 

کرد ـ که  هاست، نگاه داشت و در آنجا محرمانه مراسم دین را به پا می باقی ماند و کلیساهاي خویش را، که چون قلعه
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شد، بتدریج خلوت شد و  ندریه، کورنه، کارتاژ، و هیپو، که قبال پر از جمعیت میولی کلیساهاي اسک. هنوز هم هست

از میان رفت، و یاد آتاناسیوس، سیریل، و آوگوستینوس از خاطرها برفت و مناقشۀ پیروان آریانیسم، دوناتیان، و 

قدرت خویش،  فاطمیان، براي تأیید. پیروان مذهب وحدت طبیعت جاي خود را به شیعه و سنی مسلمان داد

اسماعیلیان را به صورت یک فرقۀ بزرگ درآوردند که رسوم و آداب و طبقات منظم داشت، و پیروان این فرقه را براي 

المقدس رسید و به اروپا راه یافت و در مقررات و  رسوم این فرقه به بیت. جاسوسی و دسیسۀ سیاسی به کار گرفتند

مرد . مؤثر افتاد  دیگر انجمنهاي سري که در مغرب زمین پا گرفت، رسوم شهسواران پرستشگاه، ایلومیناتی، و

بیند که به عقیدة سري، فینۀ مراکشی، و مسجد اسالمی  امریکایی گاه به گاه یک مسلمان غیرتمند با حمیت را می

.کند خود افتخار می

III  - م1071ـ  649: اسالم در حوزة مدیترانه  

  ق هـ  463ـ  29

تح شام و مصر متوجه شدند که بدون نیروي دریایی قادر به دفاع از سواحل خود نیستند؛ طولی سران اسالم پس از ف

و  32(هاي جنگیشان بر قبرس و رودس استیال یافتند و نیروي دریایی روم شرقی را شکست دادند  نکشید که کشتی

، )م823ق،  هـ208(کرت  ،)م810ق،  هـ 195(، ساردنی )م809ق،  هـ 194(پس از آن کرس ). م655و  652ق،  هـ 35

نزاع قدیم میان یونان و کارتاژ براي تسلط بر ) م827(ق  هـ 212در . را تصرف کردند) م870ق،  هـ 257(و مالت 

سال (پالرمو . سیسیل تجدید شد، و اغالبۀ قیروان پیاپی براي فتح جزیره حمله بردند، و غارتها شد و خونها ریخت

را به ) م902ق،  هـ 290(، و تائورمینا )م878ق،  هـ 265(، سیراکوز )م843ق،  هـ227(، مسینا )م831ق،  هـ 216

، جزیرة سیسیل نیز چون )م909ق،  هـ 297(وقتی خلفاي فاطمی جانشین اغالبه شدند . قلمرو خویش درآوردند

ل یافت، حسین پس از آنکه پایتخت فاطمیان به قاهره انتقا. دیگر متصرفات آنها به قلمرو خالفت فاطمی درآمد

کلبی، که از جانب ایشان والیت سیسیل داشت، خویشتن را امیر آنجا نامید و تقریباً استقالل یافت و خاندان کلبی را 

.بنیاد نهاد، که به دوران آن تمدن اسالمی در سیسیل به اوج کمال رسید

. به شهرهاي جنوب ایتالیا دوختند هنگامی که مسلمین بر مدیترانه تسلط یافتند، موقعیتشان استحکام یافت و چشم

در آن روزگار دریازنی جزو رسوم شرافتمندانه بود و مسیحیان و مسلمانان، براي دستگیري کفار و فروش آنها به رسم 

بدین جهت، در قرن نهم میالدي نیروي . بردند هاي ساحلی اسالم و مسیحیت حمله می برده در بازارها، بر حوزه

، مسلمانان ) م841(ق  هـ 227به سال . بیشتر از تونس و سیسیل بود، به بنادر ایتالیا حمله برددریایی مسلمانان، که 

باري را، که تکیه گاه معتبر روم شرقی در جنوب خاوري ایتالیا بود، به تصرف درآوردند، و سال بعد، به دعوت دوك 

ک خواسته بود، به جنوب ایتالیا حمله بردند و که از آنها بر ضد سالرنو کم) مرکز دوکنشین مقتدر لومباردها(بنونتو 

تن از مسلمانان در اوستیا  1‘100) م846(ق  هـ 232به سال . پس از اتالف مزارع و ویرانی دیرها بسرعت برگشتند

پیاده شدند، تا حدود رم پیش رفتند، اطراف شهر را با کلیساي سان پیترو و سان پائولو غارت کردند، و به کشتیهاي 

به عهده   پاپ لئو چهارم که مقامات کشوري را در کار دفاع ایتالیا ناتوان دید، این وظیفه را شخصاً. زگشتندخود با

گرفت و میان رم، آمالفی، ناپل، و گائتا پیمانی بست و زنجیري در دهانۀ رود تیبر کشید که دشمن نتواند از آنجا 

ي تسلط بر پایتخت مسیحیت مغرب کوششی کردند و با بار دیگر برا) م849(ق  هـ 235اعراب به سال . عبور کند

رافائل مناظر واقعه . نیروي دریایی ایتالیاي متحد، که پاپ آن را تقدیس کرده بود، رو به رو شدند و شکست خوردند
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امپراطور لویی دوم از آلمان به مقابلۀ مسلمین ) م866(ق  هـ 352به سال . را در قصر واتیکان نقاشی کرده است

، که بر شبه جزیرة ایتالیا حمله برده بودند، رهسپار شد و آنها را به باري و تارانت عقب نشانید؛ کلیۀ اعراب تا جنوب

  .از شبه جزیره بیرون رانده شدند) م884(ق  هـ 273سال 

ق  هـ 262به سال . ولی حمله به ایتالیا را قطع نکردند، و ایتالیاي وسطی تا مدتها پیوسته در وحشت و اضطراب بود

به کامپانیا حمله بردند و آنجا را غارت کردند و رم را به خطر انداختند؛ و پاپ بناچار تعهد کرد که باج ) م876(

 271به سال . به آنها بدهد تا از حمله به رم صرف نظر کنند) دالر 25‘000(مانکوس  25‘000اي به مبلغ  ساالنه

هاي متوالی دیگر، درة رود آنیو  ضمن حمله. د و از پایه ویران کردنددیر بزرگ مونته کاسینو را آتش زدن) م884(ق  هـ

عاقبت نیروي پاپ، امپراطور روم شرقی، آلمان، و شهرهاي ایتالیاي وسطی و جنوبی متحد شدند و بر . را غارت کردند

یتالیا، که یکصد بدین سان دوران فتوح اسالم در ا) . م916ق،  هـ 304(ساحل رود گاریلیانو اعراب را شکست دادند 

اگر رم به تصرف مسلمانان . ایتالیا و شاید مسیحیت، دورة پرخطري را گذرانید. سال طول کشیده بود، خاتمه یافت

. افتاد کردند، و با سقوط ونیز قسطنطنیه در محاصرة دو نیروي بزرگ اسالم می درآمده بود، به ونیز حمله می

  .تصادفات جنگی وابسته است سرنوشت عقاید میلیاردها مردم به این گونه

هاي مختلف داشت، به حکم عادت از فاتحان تازه تبعیت کرد و رنگ  در اثناي این جنگها تمدن سیسیل، که مایه

که به عربی بالرم و به ایتالیایی (مسلمانی آن از رنگ قدیم قویتر و روشنتر شد و در پایتخت اسالمی، پانورموس قدیم 

سیلی، یونانی، لومباردي، یهود، بربر، و عرب به هم آمیخته بودند، که گرچه از لحاظ مذهبی ، سی)شد پالرمو نامیده می

ابن حوقل به . زیستند از همدیگر نفرت داشتند، به عنوان سکنۀ سیسیل با عواطف و اشعار و حتی جرایم مشترك می

ا بود که مردم، به گفتۀ آن معلم آنج 300مسجد دیده بود و هم  300در آنجا در حدود ) م970(ق  هـ 360سال 

سیسیل، که از باران . کردند ، احترامشان می»با وجود آنکه معلمان در کم هوشی و سبک عقلی مشهورند«جغرافیدان، 

گرفت، خاکی بارور داشت و اعراب قاهره که اوضاع اقتصادي آنجا را نظم دادند، ثمر این  و نور آفتاب بهرة کافی می

مو مابین اروپاي مسیحی و افریقاي مسلمان یک بندر بزرگ تجارتی شد و بزودي در صف پالر. نظم را بر گرفتند

اي که مسلمانان به لباسهاي زیبا و جواهرات درخشان و لوازم آرایش  عالقه. ثروتمندترین شهرهاي قلمرو اسالم درآمد

 527ـ  447(احمد بن حمدیس  .دغدغه و دور از ابتذال به وجود آورده بود داشتند در آنجا یک زندگی آرام و بی

شاعر سیسیلی، ساعات تفریح جوانان سیسیل را وصف کرده است و از گردش و سرگرمی آنها ) م1132ـ  1055ق،  هـ

و از دختران » آنگاه که شاه طرب غمها را زدوده،«تا نیمه شب، از آمیزش زنان و مردان در مهمانیها و مجالس، 

ماههاي درخشان بر روي «کردند که گفتی  نواختند و چنان رقص می خود عود میخوانی که با انگشتان لطیف  آوازه

. سخن آورده است» هاي نرمند شاخه

در جزیره هزاران شاعر بود، زیرا اعراب هزل شیرین و شعر موزون را دوست داشتند و عشق سیسیلی موضوعات خیال 

طبیبان . نیز بودند، زیرا در آنجا دانشگاهی وجود داشتدر جزیره دانشورانی . گذاشت انگیز بسیار در دسترس آنها می

نیمی از رونق و اعتبار سیسیل . معتبري نیز بودند، زیرا طب اسالمی سیسیل در مدرسۀ طب سالرنو نفوذ بسیار داشت

اي از صنعت صنعتگران شرقی که فرهنگ هنري  در دوران نورمانها بازتاب عصر درخشان سلطۀ اعراب بود، با مجموعه

نورمانها در دوران تسلط خود بر سیسیل . توانستند علم را از هر نژاد و هر دین بیاموزند رب را گرفته بودند و میع

کنت روژة اول افتخار . در کار محو آثار مسلمانان با زمانه همدست شدند) م1091ـ  1060ق،  هـ 484ـ  452(

انگیز به کار برده  ن در ایجاد آن هنرهاي بزرگ و شگفتها و قصرهاي عربی را، که مسلمانا کرد که شهرها و قلعه می
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ولی آثار شیوة معماري اسالمی در قصر ال زیزا و هم بر سقف کاپال پاالتینا به جا . بودند، با خاك یکسان کرده است

  .اند در این نمازخانۀ قصر شاهان نورمان، زیارتگاه مسیحی را با نقوش عربی اسالمی تزیین کرده. مانده است

IV   -  م1086ـ  711: اسالم در اسپانیا

  ق هـ 479ـ  93

  خلفا و امیران – 1

طارق از مردم بربر بود و سپاه . فتح اسپانیا به دست اعراب انجام نگرفت، بلکه فاتحان آنجا مردم شمال افریقا بودند

ود به نزدیک آن پیاده شد اي که او با سپاه خ نام طارق جاوید شد و صخره. عرب بود 300بربري و  7.000وي شامل 

کسی که طارق را به فتح اسپانیا وادار کرد موسی بن نصیر، والی . نام وي گرفت و بربرها آنجا را جبل طارق گفتند

با ده هزار سپاه عرب و هشت هزار مور دریا ) م712(ق  هـ 94به دنبال طارق، موسی به سال . عرب شمال افریقا، بود

و مریذا را به محاصره درآورد، و طارق را توبیخ کرد که از حدود و دستورات تجاوز کرده  را پشت سر گذاشت، اشبیلیه

است؛ او را تازیانه زد و به زندان کرد؛ ولی ولید خلیفه، موسی را احضار کرد و طارق را آزاد نمود و او فتوح خود را 

موسی پسر خود عبدالعزیز را به حکومت اشبیلیه تعیین کرده بود، ولی سلیمان، که پس از ولید به خالفت  .دادادامه 

خواهد اسپانیا را مستقل کند، کس فرستاد و او را بکشتند و سرش را  رسید، نسبت به او ظنین شد و پنداشت که می

قاضا کرد سر پسرش را بدهند که چشمهایش را آنگاه موسی را احضار کرد و او ت. به دمشق به نزد سلیمان آوردند

هایی است که  ممکن است تصور کرد که این حکایت از افسانه. ببندد، و سالی نگذشت که موسی از غصه دق کرد

  .اند دربارة خونخواري پادشاهان ساخته

قاومت برخاسته بودند فاتحان با مردم بومی با نیکی و مالیمت رفتار کردند؛ فقط اراضی کسانی را که با آنها به م

اي بیش از آنچه سابقاً به وسیلۀ پادشاهان ویزیگوت مقرر شده بود وضع نکردند، و مردم  مالیاتهاي تازه. مصادره کردند

وقتی نفوذ مسلمانان . را در انجام مراسم دینیشان چنان آزاد گذاشتند که اسپانیا بندرت نظیر آن را به خود دیده بود

خواستند اروپا را به صورت یک والیت  یافت از جبال پیرنه گذشتند، وارد سرزمین گل شدند، و میدر اسپانیا استقرار 

کیلومتر از شمال جبل طارق، با نیرویی مرکب از سپاه اود ـ  1600میان تور و پواتیه به فاصلۀ . تابع دمشق درآورند

ار بود که در نتیجۀ آن مسلمانان در یکی از دوك آکیتن ـ و شارل ـ دوك اوستراسیا ـ رو به رو شدند؛ هفت روز پیک

تصادفات جنگ بار دیگر سرنوشت دین صدها ). م732ق،  هـ 114(مهمترین نبردهاي قاطع تاریخ شکست خوردند 

ق  هـ 117مسلمانان به سال . لقب دادند) چکش(از آن پس شارل را مارتل یعنی مطرقه . میلیون مردم را معین کرد

آوینیون را گشودند و ) م737(ق  هـ 119گرفتند و بر آرل تسلط یافتند؛ پس از آن به سال  حمله را از سر) م735(

، پپن کوتاه، اعراب را به طور قطع از جنوب )م759(ق  هـ 142به سال . درة رود رون را تالیون به ویرانی کشانیدند

دم النگدوك ـ که نسبت به دینهاي ولی، به احتمال قوي، تسلط چهلسالۀ اعراب در اخالق مر. فرانسه بیرون راند

. اند ـ مؤثر افتاده است هاي عشق ناروا دلبسته مختلف تساهلی غیر عادي دارند و به تفریح و نغمه

همۀ اسپانیا را به نام اندلس ) م756(ق  هـ 139دادند و تا سال  خلفاي دمشق به اسپانیا چنانکه باید اهمیت نمی

ق  هـ 138شد؛ ولی به سال  شمال افریقا بود، و والی آنجا از قیروان معین میاسپانیا تابع حکومت . خواندند می
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وي در آنجا . شخصیت جالبی به اسپانیا رسید که همۀ قدرت و سالحش این بود که نژاد اموي داشت) م755(

اسیان فاتح ، که عب)م750(ق  هـ 133به سال . اي بنیاد کرد که به قدرت و ثروت از خلفاي بغداد کم نبودند سلسله

فرمان قتل همۀ امیران اموي را صادر کردند، از آن گروه جز عبدالرحمان اول، که نوادة هشام خلیفه بود، کس جان 

دشمنان عبدالرحمان را ده به ده دنبال کردند و او به شنا از فرات گذشت، از راه صحرا به فلسطین رسید، از . در نبرد

خبر انقالب عباسیان آتش رقابتهاي قدیم اعراب، شامیان، . به مراکش رسیدآنجا به مصر و افریقا رفت، و عاقبت 

در آنجا گروهی از اعراب طرفدار بنی امیه که بیم داشتند خلفاي عباسی . ایرانیان، و مورها را در اسپانیا دامن زده بود

بدالرحمان را به پیشوایی نسبت به اراضی آنها که از احکام اموي به تیول گرفته بودند اعتراضی داشته باشند، ع

سپاهی را که منصور براي ). م756ق،  هـ 139(امیر اموي به آنها پیوست و به حکومت قرطبه رسید . خویش خواندند

  .بیاویزندرهاي مکه و سر سردار سپاه را بفرستاد تا بر یکی از قص داداسترداد والیت فرستاده بود شکست 

اسپانیاي مسلمان، که در نتیجۀ پیکارهاي داخلی : شاهان همین حوادث از انتشار اسالم در اروپا جلوگیري کرد

. یره نیز عقب نشستضعیف شده و از بیرون نیز کمکی بدان نرسید، از ادامۀ جنگ و فتح باز ماند، حتی از شمال جز

از قرن نهم تا یازدهم به دو قسمت مسلمان و مسیحی تقسیم شده بود، و خطی که در امتداد ] ایبري[شبه جزیرة 

نیمۀ جنوبی، که . کرد گذشت، دو قسمت را از هم جدا می به محاذات رود ابرو می) سرقسطه(کویمبرا از ساراگوسا 

ور شد و شعر و هنر در آن رواج  ول و جانشینانش از آرامش و رفاه بهرهقلمرو اسالم بود، در حکومت عبدالرحمان ا

در عین . از ثمرات این رفاه بهره گرفت) م852ـ  822ق ،  هـ 238ـ  206(عبدالرحمان دوم در دوران امارتش . گرفت

واحل عقب کرد، و هجوم نورمانها را از س حال که با مسیحیان مجاور جنگ داشت، شورشهاي داخلی را سرکوب می

وي . هاي گرانبها عطا کند راند، فرصت کافی داشت تا قرطبه را با قصرها و مسجدها بیاراید و به شاعران صله می

تأثیر  کرد که محتمال رفتار وي در انقالبهایی که پس از او رخ داد بی بخشید و با آنها چنان مالیمت می تبهکاران را می

.نبوده است

وي . امارت کرد) م961ـ  912(ق  هـ 350ـ  300خصیت ممتاز خاندان اموي اسپانیا، در عبدالرحمان سوم، آخرین ش

هاي مذهبی و ناامنی و  در این هنگام کار اندلس از اختالفات نژادي و کینه .رسیدبیست و یکساله بود که به خالفت 

عبدالرحمان سوم، با . کردند به ضعف کشیده بود براي جدایی از قرطبه می) تولدو(و طلیطله کوششهایی که اشبیلیه 

همۀ مالیمت و نرمش و بزرگواري و ادبی که داشت، با اقتدار بر اوضاع تسلط یافت، شورش شهرها را ریشه کن کرد، 

شان حکومتی فئودالی داشته باشند خواستند به تقلید معاصران فرانسوي خود در امالك وسیع و اشراف عرب را که می

همچنین، به منظور ایجاد توازن میان . به اطاعت آورد، و مشاورانی از پیروان دینهاي مختلف براي خود برگزید

همسایگان و دشمنان، پیمانها بست و امور کشور را چنان با جدیت و دقت در جزئیات امور راه برد که در این زمینه 

حمله سانچو، . رفت کرد و غالباً خود به عرصۀ پیکار می طرح می  قشۀ جنگ سردارانش را شخصاًن. کم از ناپلئون نبود

امیر ناوار، را در هم شکست، پایتخت او را بگرفت و ویران کرد، و مسیحیان را چنان به وحشت افکند که به دوران 

قدرتش از حکام عصر کمتر نیست و  که دید) م929(ق  هـ 317به سال . حکومت وي هرگز به قلمرو او حمله نبردند

. خلیفۀ عباسی بازیچۀ نگهبانان ترك است، عنوان خلیفه و امیرالمؤمنین گرفت، و لقب الناصرالدین اهللا بر خود نهاد

 :مبالغه ارزیابی کرده و نوشته بود پس از مرگش یادداشتی به خط وي به دست آمد که در آنجا زندگی انسانی را بی

ور بودم؛ شاهان از من بیمناك  مت و خالفت من گذشت و از ثروت و شوکت و نعمت بیحساب بهرهپنجاه سال از حکو

خداوند همۀ آرزوهایی را که انسان تواند داشت به من عنایت کرد، اما همۀ . ورزیدند بودند و نسبت به من حسد می
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پس، اي خردمند، از . ز چهارده روز نبودروزها را که در این مدت دراز از کدورت غم به دور بودم شماره کردم و بیش ا

  . این دنیا و کدورت آن، که از وصول اهل دنیا به کمال آرزو امساك دارد، شگفتی کن

با کمال بصیرت از پنجاه سال ) م976ـ  961ق،  هـ 366ـ  350(حکم دوم، پسر عبدالرحمان، در دوران امارت خود 

وي از خطر خارجی و شورش داخلی آسوده بود، و او همۀ کوشش دوران حکومت . حکومت مدبرانۀ پدر نتیجه گرفت

هاي بزرگ، بیمارستانها، بازارها، حمامهاي  خود را به تزیین قرطبه و دیگر شهرها به کار برد؛ مسجدها، مدرسه

و ها ساخت؛ دانشگاه قرطبه را بزرگترین مرکز تعلیماتی عصر خود کرد؛ و صدها شاعر، هنرمند،  عمومی، و نوانخانه

  :مقري، مورخ مسلمان، دربارة او گوید. دانشور را صله داد

. حکم دوستار علوم بود و اهل علم را محترم داشت؛ آن قدر کتاب جمع آورد که هیچ پادشاهی بیش از او نکرده بود

علما را علم و . چهل و چهار فهرست پر از نام کتابها بود و یک فهرست بیست ورقی بود که همه نام دیوان شاعران بود

فرستاد و مال فراوان حواله  براي خرید کتاب، بازرگانان به اطراف می. اعتبار داد، و از هر سو به دربار خود جلب کرد

، که نسب »اغانی«کس پیش ابوالفرج اصفهانی، مؤلف کتاب . داد و آن قدر کتاب به اسپانیا آورد که سابقه نداشت می

طال داد، و او، پیش از آنکه کتاب در عراق عرضه شود، یک نسخه از آن را براي امیه داشت فرستاد و هزار سکۀ  از بنی

. حکم فرستاد

خلیفه، که به خوشیهاي زندگی سرگرم بود، امور کشور و سیاست عمومی را به حسداي ابن شپروط، وزیر توانا و 

ها و  بود که بسیاري از نمایشنامهطلب داده  یهودي خود، سپرده بود، و فرماندهی سپاه را به یک سردار باهوش فرصت

ها او را به نام منصور نامیده است، اما اسم حقیقی وي  روایتها و قصه. گیرد هاي مسیحی از نام وي مایه می افسانه

در آغاز کار از نوشتن عریضه براي . محمد بن ابی عامر بود و نسب از یک خاندان اصیل، اما کم ثروت عرب، داشت

پس از آن نویسندة دیوان قاضی . کرد ند مطالب خود را به سمع خلیفه برسانند امرار معاش میخواست کسانی که می

، که بیست و شش ساله بود، او را براي ادارة امالك عبدالرحمان، پسر بزرگ )م967(ق  هـ 357القضاة شد؛ به سال 

شد، و با خوشامدگویی و مداهنه، و هم به کوشش و لیاقت، در  وي،، مادر »صبح«حکم، برگزیدند و جزو مقربان ملکه 

از این موقع چنان با . یک سال بعد مدیر ضرابخانه شد. دار شد او نفوذ یافت و نظارت امالك مادر و پسر را با هم عهده

حکم او را براي محاسبه فرا . الس متهم کردندکرد که حسودانش او را به خیانت و اخت دستی می دوستان خود گشاده

خواند و ابن ابی عامر، که از کسري خود خبر داشت، از یک دوست ثروتمند تقاضا کرد معادل کسري به او قرض 

بدهد، و با این سالح نیرومند به حضور رسید و با تهمت زنان روبه رو شد؛ چنان از عرصه پیروز بیرون درآمد که 

 366(بعد از مرگ حکم، ابن ابی عامر، هشام دوم را به خالفت رسانید . پر مداخل به او واگذار کردخلیفه چند منصب 

، توضیح اینکه شخصاً وسیلۀ قتل برادر دیگر را که )م1013ـ  1010و  1009ـ  976ق،  هـ 404ـ  401و  399ـ 

  . دار وزارت شد رقیب وي بود فراهم کرد، و یک هفته بعد عهده

ي ضعیف، و از ادارة کشور ناتوان بود؛ بدین جهت ابن ابی عامر، به جز اسم، همۀ قدرت خالفت را هشام دوم مرد

دشمنانش بحق او را متهم کردند که فلسفه را بیشتر از دین دوست دارد، و او براي آنکه زبان مخالفان را کوتاه . داشت

اهل سنت را بیرون آرند و بسوزانند؛ با این  کند بگفت تا علماي دین از کتابخانۀ بزرگ حکم همۀ کتابهاي مخالف

اما، در عین حال، روشنفکران را به صف خود . آمیز، به نزد مردم به صالح و تقوا شهره شد روش وحشی و جنایت

کرد؛ گروه فراوانی شاعر به دربار خویش داشت که  داشت، زیرا محرمانه از فالسفه حمایت، و اهل ادب را احترام می
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در . کردند رفت، اینان در رکابش بودند و پیروزیهایش را وصف می داد؛ و وقتی به جنگ می زانه مقرري میهمه را از خ

خلیفه، که به مسائل . اي به نام زاهره بنیاد کرد که قصر وي و سازمانهاي دولتی در آنجا بود مشرق قرطبه شهر تازه

ابن ابی عامر، براي استحکام موقعیت . الفت زندانی بوددینی سرگرم بود، دخالتی در امور نداشت و تقریباً در قصر خ

خود، سپاه را سازمانی نو داد؛ بیشتر افراد سپاه از مزدوران بربر و مسیحیانی گرفت که کینۀ اعراب داشتند، به دولت 

با وقتی والیت مسیحی لئون . دستی و رفتار نیک عامر به او دلبستگی داشتند بیعالقه بودند، و به خاطر گشاده

شورشی که در قلمرو او رخ داده بود همکاري کرد، شورشیان را در هم کوفت، مردم لئون را بسختی درهم شکست، و 

هاي فراوان شد، ولی همه را به وسیلۀ  بر ضد او توطئه. گرفت» منصور«پیروز به پایتخت بازگشت؛ و از آن وقت لقب 

اي شرکت کرده بود؛ رازش که برمال  ، عبداهللا، در توطئهپسرش. کرد اثر می جاسوسان و کشتن سریع بداندیشان بی

داد و بدکاران را بسختی مجازات  منصور مثل سوال، سردار رومی ، بود که به نیکوکاران پاداش می. شد، سرش را برید

.کرد می

مند یکسان اجرا گرفتند، زیرا مجرمان را قلع و قمع، و عدالت را دربارة فقیر و ثروت مردم جنایات او را نادیده می

در قرطبه هیچ وقت، چون دوران وي، مردم به جان و مال ایمن نبودند؛ ثبات و پشتکار و هوش و شجاعت او . کرد می

او . طبیب را احضار کرد. یک روز که مجلسی به ریاست وي به پا بود، پایش بسختی درد گرفت. همه را فریفته بود

. ن در مجلس بود و راضی شد که پایش را بسوزانند و اصال اظهار تألم نکردمنصور همچنا. گفت که باید پا را داغ کرد

از جمله کارها که براي جلب  ».شدمجلسیان حال را ندانستند، مگر وقتی بوي گوشت سوخته بلند «به گفتۀ مقري، 

به وسیلۀ کارگران فنی از اسیران مسیحی توسعه داد و خود او نیز با بیل و قلوب کرد این بود که مسجد قرطبه را 

دانست که فرمانروایی که در جنگها پیروز شود، چه عادل باشد  چون می. کلنگ و ماله و اره در کار بنایی شرکت کرد

ضد لئون به جنگ چه ظالم، نزد معاصران و نسلهاي بعد مورد تجلیل و احترام قرار خواهد گرفت، بار دیگر بر 

تقریباً هر بهار با سپاهی به نواحی شمال اسپانیا . برخاست، پایتخت آنجا را بگرفت و ویران کرد، و مردمش را بکشت

هـ ق  387به سال . گشت برد و، بدون استثنا، از همۀ این مهاجمات پیروز بر می که قلمرو مسیحیان بود حمله می

تال تسلط یافت، ضریح معروف یعقوب حواري را ویران کرد و اسیران مسیحی که بر شهر سانتیاگو د کومپوس) م997(

این ناقوسها . را واداشت تا درها و ناقوسهاي کلیسا را در موکب ظفر وي به دوش ببرند، و بدین حال وارد قرطبه شد

.دندرا بعدها به وسیلۀ افراد مسلمان که در جنگ به اسارت درآمده بودند به کومپوستال باز پس بر

خواست اسماً و عمال پیشواي دولت باشد و  داشت قانع نبود؛ می) اندلس(منصور به مقامی که در اسپانیاي مسلمان 

مقام خود را به پسرش عبدالملک، که بیش از هجده ) م991(هـ ق  381به سال . یک خاندان حکومتی بنیاد کند

ر القاب دیگر خویش افزود و حکومت فعال مایشایی را سال نداشت، واگذار کرد و عنوان سید و الملک الکریم را ب

، کفن خود را  رفت آرزو داشت در میدان جنگ بمیرد، و لوازم آن را فراهم کرده بود؛ موقعی که به پیکار می. ادامه داد

ـ که شصت و یکساله بود ـ به والیت کاستیل حمله برد، شهرها ) م1002(هـ ق  393به سال . برد به همراه می

رفت، دیرها به ویرانی داد، و کشتزارها پایمال کرد؛ ولی در راه بازگشت مریض شد و به اطبا اجازه نداد او را معالجه بگ

این گریه نشان «: چون عبدالملک گریه سر داد، گفت. پسر خویش را فرا خواند و گفت دو روز دیگر خواهد مرد. کنند

پیشگویی وي راست درآمد و خالفت قرطبه یک نسل بعد » .تآن است که دولت ما در اندك مدتی فرو خواهد ریخ

  .درهم ریخت
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ماندند، حوادث قتل امیران  امیران مدتی کوتاه بر تخت می. پس از مرگ منصور، وضع اسپانیاي اسالمی پرآشوب شد

م کرده بودند، که بنیاد دولت اسالمی را به شمشیر و بازو محک بربرها،. و مخالفتهاي نژادي و جنگ طبقاتی فراوان شد

دیدند، زیرا آنها را به دشتهاي بیحاصل استرمادورا یا کوهستانهاي سردسیر لئون  خویشتن را فقیر و مورد تحقیر می

کارگران استثمار . کردند فرستاده بودند؛ از این رو، گاه و بیگاه بر ضد اشراف عرب که طبقۀ حاکمه بودند شورش می

ریختند و  پرکین داشتند گاه و بیگاه بر ضد آنان قیام کرده، خونشان را میشدة شهرها که از استثمار گران دل 

طبقات دیگر به دشمنی خاندان حکومت، یعنی خاندان ابن ابی عامر که به دوران . نشانیدند دیگران را به جایشان می

هـ ق  399ال عبدالملک به س. عبدالملک همۀ مناصب دولت و لوازم قدرت را خاص خود داشت، همداستان بودند

خورد و از  پروا بود؛ علناً شراب می عبدالرحمان مردي بی. درگذشت و برادرش عبدالرحمان به وزارت رسید) م1008(

او خیلی زود، در نتیجۀ شورشی که تقریبا . داد ارتکاب گناه باك نداشت، و تفریح را به مراقبت امور دولت ترجیح می

مقام خود رانده شد؛ چون سررشتۀ کار از دست سران شورش به در رفت،  ها در آن شرکت داشتند، از همۀ دسته ً

بربرها قرطبه را چپاول ) م1012(هـ ق  403به سال . شورشیان قصرهاي زاهره را غارت کردند و همه را بسوختند

یکی از . دکردند، نیمی از مردم شهر را کشتند و بقیه را بیرون ریختند، و شهر را به یک پایتخت بربري مبدل کردن

مورخان مسیحی با همین عبارات مختصر انقالب اسپانیاي مسلمان را، که کامال همانند انقالب فرانسه بود، وصف 

  .کند می

در ایام . کشاند، بندرت حوصلۀ کافی براي اصالح و تعمیر دارد هیجانی که مردم را به ویران کردن و سوختن می

رت و دستبرد بسیار شد؛ شمارة بیکاران فزونی گرفت؛ شهرهاي تابع حکومت بربرها امنیت و نظم خلل یافت و غا

ولی اعرابی . قرطبه از اطاعت آن سرباز زدند و خراج ندادند؛ و مالکان اراضی وسیع در ملک خود دم از استقالل زدند

یرون راندند و بربرها را از پایتخت ب) م1023(ق  هـ 414که در قرطبه مانده بودند بتدریج نیرو گرفتند و به سال 

فایده  ولی عامۀ مردم قرطبه عقیده داشتند بازگشت به دوران قدیم بی. عبدالرحمان پنجم را به خالفت برداشتند

ق،  هـ414(است، قصر خالفت را بگرفتند و با یکی از سران خود به نام محمد مستکفی به خالفت بیعت کردند 

ی این وزیر را ترور کردند، خلیفۀ مستضعفین را زهر دادند، و همۀ ول. محمد یک بافنده را به وزارت برگزید). م1023

چهار سال بعد نوبت سپاهیان رسید که وزیر هشام را . طبقات ـ وضیع و شریف ـ به بیعت هشام سوم متفق شدند

سر بکشتند و به خود او گفتند از خالفت کناره کند؛ در انجمنی مرکب از سران شهر چنین اندیشیدند که نزاع بر 

خالفت، ایجاد حکومت الیق را غیرممکن کرده است، الجرم خالفت اسپانیا را ملغا کردند و به جاي آن یک مجلس 

دولتی به وجود آوردند و ابن جهور را به ریاست آن برگزیدند؛ و جمهوري نو با عدالت و خردمندي کار حکومت را راه 

ت سیاسی از میان رفته و نفوذ فرهنگی قرطبه نابود شده و ولی این کار خیلی دیر انجام شده بود، زیرا قدر .برد

، به »جواهر شهرها«عالمان و شاعران از کثرت جنگهاي داخلی بیمناك شده و از قرطبه، . امیدي به بهبود کارها نبود

د که اسپانیاي اسالمی ما بین بیست و سه تن از ملوك طوایف تقسیم ش. دربار طلیطله و غرناطه و اشبیلیه گریختند

ها و اختالفات خویش از حمالت اسپانیاي مسیحی، که امیرنشینهاي اسالم را یکی پس از  به سبب اشتغال به دسیسه

غرناطه مدتی زیر حکومت ربی شموئیل هالوي، که در نزد اعراب به نام اسماعیل بن . گرفت، غافل بودند دیگري می

طلیطله از قرطبه جدایی گرفت و بعدها، پس از پنجاه ) م1035(ق  هـ 427به سال . نقدال معروف است، آسوده بود

  .سال استقالل، قلمرو مسیحیان شد

دانستند؛ مردم این شهر را به سبب  آن را بهتر و زیباتر از پایتخت قدیم می  بعضی. اشبیلیه وارث اعتبار قرطبه شد

چون احتمال سقوط قرطبه . داشتنددوست ) موسیقی، رقص، و آواز(باغهاي زیبا، نخلستانها، گلها، و سرگرمیها 
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ابوالقاسم محمد، قاضی القضاة . دم از استقالل زد) م1023(ق  هـ 414رفت، اشبیلیه پیشدستی کرد و به سال  می

شهر، یک حصیرباف را، که با هشام دوم شباهت داشت، به عنوان خالفت برداشت و کار وي را به دست گرفت و 

بدین سان قاضی هوشیار سلسلۀ حکومت بنوعباد را . ه را به بیعت با او راضی کردوالیات والنسیا، تورتوسا، و قرطب

که او درگذشت، پسرش معتضد به جایش نشست و ) م1042(ق  هـ 433به سال . بنیاد نهاد که دورانی کوتاه داشت

د و نفوذ با مهارت و خشونت بر اشبیلیه حکومت کر) م1068ـ  1042ق،  هـ 460ـ  433(مدت بیست و هفت سال 

پس از او پسرش معتمد، که بیست و شش . خود را بسط داد، تا آنجا که یک نیمۀ اسپانیاي اسالمی باجگزار وي بود

وي از شاعران . اما از مطامع و خشونت او بهره نداشت). م1091ـ  1068ق،  هـ 484ـ  460(سال داشت، امارت کرد 

داد؛ به  سیقیگران را بر سیاستمداران و سرداران ترجیح میبزرگ اسپانیاي مسلمان بود و مصاحبت شاعران و مو

جایزه را ) دالر 2,290(دوکا  1‘000برد، و  کرد، به تفوقشان حسد نمی هاي خوب عطا می شاعران رقیب خویش صله

معتمد شعر ابن عمار را دوست داشت، و به همین جهت او را وزیر خود . دانست در قبال یک شعر لطیف زیاد نمی

او را بخرید، به عقد خویش درآورد، و تا هنگام مرگ به عشق . کنیزي به نام اعتماد رمیکیه شعري بالبدیهه گفت .کرد

رمیکیه قصر را از خنده پر کرده، محیطی پرنشاط فراهم . پوشید اما از دیگر زنان قصر هم چشم نمی. وي دلبسته بود

اعتناست و مسجدهاي شهر تقریباً از  کارهاي دینی بیکردند که شوهرش به  عالمان دین مالمتش می. آورده بود

وقتی طلیطله بر . توانست حکومت کند، عشق بورزد، و آواز بخواند مع ذلک، معتمد می. نمازگزار خالی شده است

قرطبه هجوم برد و قرطبه از او کمک خواست، او سپاهی فرستاد و شهر را از هجوم طلیطله برهانید و مطیع اشبیلیه 

ادشاه شاعر، در طی سی سال پر از حوادث، پرچم مدنیتی را که در رونق از تمدن بغداد به دوران هارون پ. کرد

.الرشید و تمدن قرطبه به دوران منصور کم نبود برافراشته بود

  تمدن در اسپانیاي مسلمان – 2

این نظر یک خاورشناس » .داسپانیا در همۀ تاریخ خود حکومتی عادل و مهربان چون دوران فاتحان عرب نداشته بو«

مع ذلک، رأي وي با کمی تعدیل . بزرگ مسیحی است که شاید به حساب هیجان او چیزي از آن را باید کاست

توان کرد که امیران و خلفاي اسپانیا گاهی به قساوتی که ماکیاولی آن را براي استقرار و  انکار نمی. درست و بجاست

ودند؛ و نیز انکار نباید کرد که گاهی این قساوت تا حدود وحشیگري و سنگدلی داند متصف ب دوام دولتها مناسب می

معتمد در کاسۀ سر دشمنان خود گل کاشت، معتضد دست و پاي مردي را که یک عمر در شمار دوستان . رسید می

ارها شاهد از ولی مقري، در قبال این حوادث کمیاب، هز. وي بوده و آخر کار به وي خیانت و اهانت کرده بود برید

بی . اند کند که در این زمینه کم از امپراطوران روم نبوده عدالت و بخشش و مالیمت حاکمان اموي اسپانیا نقل می

حاکمان اموي در ادارة امور عامه در . شک، حکومت ایشان از حکومت ویزیگوتها که پیش از ایشان بودند بهتر بود

مقرراتشان بر اساس عقل و ترحم بود و یک هیئت قضایی منظم بر  دنیاي مغرب آن عصر توانایی کافی داشتند؛

در شهر . شد بومیان غالباً مطابق قوانین خودشان و به وسیلۀ مأموران بومی قضاوت می  دربارة. اجراي آن نظارت داشت

لت، در فواصل دو. کرد پلیسی بود که مراقبت امنیت را به عهده داشت و بر بازارها و پیمانه و وزن نظارت دقیق می

درآمد دولت به دوران . مالیاتها در مقایسه با روم و روم شرقی معتدل بود. گرفت منظم، آماري از مردم و امالك می

به احتمال قوي، این مبلغ از . بود) دالر امریکا 57،213,750معادل (دینار طال  12,045,000عبدالرحمان سوم 

این درآمد بیشتر نتیجۀ حکومت خوب و بهبود . بیشتر بوده است مجموع درآمد حکومتهاي ممالک مسیحی التینی

. زراعت و صناعت و رواج تجارت بود تا اخذ مالیاتهاي گزاف
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فاتحان امالك بزرگ را، که غالباً متعلق به . حکومت عرب براي کشاورزان اسپانیا دوران نعمت و برکتی زودگذر بود

ید فئودالیسم رهایی دادند؛ ولی نیروهایی که در آن دورانها براي استقرار ویزیگوتها بود، خرد کردند و سرفها را از ق

اعراب نیز . دیدند کوشیدند در اسپانیا نیز به کار بودند، اما در آنجا بیشتر از فرانسه مقاومت می اساس فئودالیته می

ر مسلمانان با بردگان کمی رفتا. گرفت اراضی وسیعی را مالک شده بودند که زراعت آن بر اساس سرفداري انجام می

. یافتند شدند، از بردگی نجات می بردگان غیر مسلمان به محض اینکه مسلمان می. بهتر از رفتار مالکان سابقشان بود

ترین کتابهایی که در رشتۀ کشاورزي تألیف  اعراب غالباً کشاورزي را به دست مردم بومی سپرده بودند، ولی از تازه

د، و در نتیجۀ کوشش ایشان، علوم کشاورزي در اسپانیا خیلی بیشتر از اروپاي مسیحی گرفتن شده بود کمک می

رفتند،  به جاي گاوان کند رفتار، که تا آن وقت در همه جاي اسپانیا براي کشاورزي و کشش به کار می. پیشرفت کرد

ب عربی اسبانی اصیل به وجود آمد که از اختالط نژاد اسبان اسپانیایی با اس. کردند از استر و االغ و اسب استفاده می

اسپانیاي اسالمی کشت برنج، گندم سیاه، نیشکر، انار، پنبه، . کردند سواران عرب و اسپانیایی از آنها استفاده می

اسفناج، مارچوبه، موز، گیالس، پرتقال، لیمو، به، گریپ فروت، هلو، خرما، انجیر، توت فرنگی، و زنجبیل را از آسیا فرا 

با آنکه شراب در اسالم حرام بود، تاکداري در میان مورها کار . این همه را به اروپاي مسیحی آموخت گرفت و

رفت؛ باغهاي سبز و درختستانهاي زیتون و میوه مناطق وسیعی را، بخصوص در اطراف قرطبه و  معتبري به شمار می

مایورکا، که در قرن هشتم به قلمرو اعراب  جزیرة میورقه یا. غرناطه و والنسیا، به بهشت زمینی تبدیل کرده بود

درآمد، در نتیجۀ مهارت و دقت کشاورزي آنها بهشتی پر از گل و میوه شده و درختان نخل، که بعدها پایتخت از آن 

آهن، سرب، زاج، گوگرد، و  از طال، نقره، روي، مس، معادن اسپانیا مسلمانان را .بر آن سایه انداخته بود گرفت،نام 

از نزدیک سواحل کاتالونیا مروارید . شد نیاز کرد؛ در طول سواحل اندلس همه جا مرجان از دریا استخراج می جیوه بی

العاده کرد،  صناعت فلزي پیشرفت فوق. کردند آمد؛ از معادن اطراف باخا و ماالگا یاقوت استخراج می به دست می

صنایع دستی نیز رونق گرفت؛ در قرطبه . مصنوعات آهنی و برنجی مورثیا و شمشیر طلیطله و زره قرطبه معروف بود

قالیها، بالشها، . بافنده بود 13,000تنها در قرطبه . بردند شد و کفشگران اروپا آن را به کار می چرم مرغوب ساخته می

به گفتۀ مقري، ابن فرناس قرطبی در قرن . ه جا مشتري داشتهاي ساخت مور هم هاي ابریشمی، شال، و مخده پرده

یک ناوگان بازرگانی، که بیشتر . نهم عینک، زمانسنجهایی با مکانیسم پیچیده، و یک دستگاه پرنده اختراع کرده بود

بندر کشتیها، که از یکصد . کرد کشتی داشت، محصوالت و مصنوعات اسپانیا را به افریقا و آسیا حمل می 1‘000از 

دولت یک سازمان . رسید، در بندرهاي بارسلون، آلمریا، قرطاجنه، والنسیا، ماالگا، قادس، و اشبیلیه انباشته بود می

پول رسمی، که دینار طال و درهم نقره و فلس . برد هاي دولتی را به طور منظم می پستی به وجود آورده بود که نامه

در آن عصر، قیمت نسبتاً ثابتی داشت، ولی سکۀ مور نیز بتدریج وزن  مسی بود، به قیاس پول دنیاي مسیحی التینی

.داد و خلوص و قدرت خرید خود را از دست می

اعراب، که صاحبان اراضی وسیع بودند، و تاجران، که . استثمار اقتصادي در آنجا نیز مثل همۀ دیار دیگر در کار بود

غالب ثروتمندان در ویالهاي روستایی . را خاص خود داشتندمکیدند، برکات زمین  تولیدگر و مصرف کننده را می

یعنی نامسلمانانی که رسم و (کردند و شهرهاي بزرگ را به بربرها، نو مسلمانان مسیحی نژاد، غرب مآبان  زندگی می

ها  هو بردگان خدمتکار خان) اسالو(، و گروه اندك خواجگان، و صاحبمنصبان و نگاهبانان صقالبی )زبان عرب داشتند

کند، راه  دانستند جلوگیري از استثمار اقتصادي فعالیت و ابتکار را سست می خلفاي قرطبه که می. واگذاشته بودند

  . حل دیگري جستند، و آن اینکه یک ربع محصول اراضی خویش را به فقرا اختصاص دادند
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ت بودند، افزوده بود و مردم از هر چیز عالقۀ شدید طبقات فقیر به دین و عقاید دینی قدرت فقها را، که عالمان شریع

ها منزوي  زیستند و در خانه تازه در زمینۀ عقاید و اخالق چنان بیزار بودند که مخالفان دین و متفکران غالباً نهان می

فیلسوفان دهان بسته بودند؛ یا از روي ناچاري سخنانی . جستند بودند، یا به سخنان پیچیده و ابهام آمیز توسل می

گرچه خلفاي . گشت سزایش مرگ بود هر کس از دین اسالم بر می. فتند که مورد قبول و احترام عامه باشدگ می

قرطبه مردمی آزادمنش بودند، به این پندار که خلفاي فاطمی مصر عالمان جهانگرد را به جاسوسی رفتار آنها 

شدند؛ از طرف دیگر، حکام مور همۀ غیر  می اند، احیاناً در مقید کردن فکر آزاد و مستقل با فقیهان همدست گماشته

پیروان دین یهود، که به دوران ویزیگوتها آزار . مسلمانان را از هر فرقه و کیش در مراسم عبادتشان آزادي داده بودند

دیدند و مسلمانان را در کار فتح اسپانیا کمک کرده بودند، تا قرن دوازدهم با مسلمانان فاتح در آرامش و  سخت می

. زش بودند، ثروت اندوختند، در زمینۀ علوم و معرفت مهارت یافتند، و احیاناً به مقامات عالی دولتی رسیدندسا

مسیحیان براي ترقی در مقامات دولتی بیشتر از یهودیان با مشکالت رو به رو بودند، مع ذلک، توفیقهاي مهم به 

به ختنه ـ که یکی از وسایل بهداشت عمومی تلقی مسیحیان ذکور را، چون ذکور مسلمانان و یهود، . دست آوردند

کردند؛ آنان در مسائل دیگر مطیع مقررات رومی ـ ویزیگوتی خود بودند که به وسیلۀ قضات  شد ـ وادار می می

مسیحیان ذکور آزاد و توانگر، در قبال معافیت از خدمت سربازي، مالیات ارضی . شد منتخب خودشان اجرا می

، و براي کارگران 24؛ براي مردم متوسط الحال )دالر 24(درهم  48میزان مالیات معموال براي ثروتمندان  .دادند می

کردند و گاه به گاه مشترکاً در مراسم  مسلمانان و مسیحیان با کمال آزادي با همدیگر ازدواج می. درهم بود 12

یافتند، و احیاناً یک بنا را، هم به جاي کلیسا و هم مسجد به  یا عیدهاي مقدس اسالمی حضور میعیدهاي مسیحی 

مسیحیان عادي و رجال . شدند بعضی مسیحیان به عادت دیگران حرمسرا داشتند، یا مرتکب لواط می. بردند کار می

ر به قرطبه و طلیطله و اشبیلیه دین با نهایت آزادي از همۀ اقطار اروپاي مسیحی به طلب علم یا گردش و سف

یکی از مسیحیان، به شکایت از نتیجۀ این تسامح، سخنانی دارد که شکایت عبرانیان قدیم را از اینکه . آمدند می

:آورد؛ وي گوید گرفتند به یاد می یهودیان رنگ یونانی می

فان مسلمان را به قصد رد و تکذیب اند؛ مؤلفات فقیهان و فیلسو برادران مسیحی من به قصاید و قصص عرب دل بسته

جوانان مسیحی که به موهبت ! افسوس. خواهند روش درست و دقیق عربی را بیاموزند خوانند، بلکه می آن نمی

خوانند و در  دانند، با عالقۀ تمام کتابهاي عربی را می استعداد شهره بودند، جز علوم و زبان و ادبیات عرب چیزي نمی

کنند، و هر کجا باشند از ستایش علوم عرب  آوري آن مبالغ گزاف خرج می دارند و در راه جمع ها نگاه می کتابخانه

  . دارند سخن می

کند که  برآورد می 200‘000نوشته شده شمارة مسلمانان غرناطه را ) م1311(ق   هـ 711یک نامه که به سال 

توان دریافت که دین اسالم براي مسیحیان  ا میاز اینج. اند نفر، مسیحی زادگان نومسلمان بوده 500همگی، به جز 

  . دادند غالباً مسیحیان حکومت مسلمانان را بر حکومت مسیحیان ترجیح می. اي داشته است چه جاذبه

شد؛ زیرا اگرچه مسیحیان آزاد بودند، کلیساي  تر می ولی این تصویر زیبا، روي دیگر نیز داشت که به مرور زمان تیره

فرمانی صادر شده بود که هرکس به هر صورت با فاتحان مقاومتی کرده بود امالکش مصادره  .مسیحی آزاد نبود

غالب کلیساها ویران و بناي کلیساي نو . شد، و مستغالت کلیسا را به موجب همین فرمان مصادره کرده بودند می

ان ویزیگوت به میرات برده امیران مسلمان حق نصب و عزل اسقفان و تشکیل مجالس کلیسایی را از شاه. قدغن بود

کشیشان . شد، اگر چه بدکاره و سست اعتقاد بود داد فروخته می مقام اسقفی به کسی که قیمت بیشتر می. بودند
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شنیدند؛ علماي مسلمان دربارة آن قسمت از مقررات دین مسیح که  مسیحی احیاناً در خیابانها از مسلمانان ناسزا می

  .کردند، ولی معارضۀ به مثل براي مسیحیان خطرناك بود زادانه اظهار نظر میبه نظرشان مهمل و یاوه بود آ

اتفاقاً یک دختر زیبا از مردم . انگیزي منجر شود توانست به نتایج غم در مناسباتی چنین آشفته، هر حادثۀ کوچکی می

خواست به دین مسیح  ر میقرطبه، که به نام فلورا معروف بود و از پدر مسلمان و مادر مسیحی بود، پس از مرگ پد

دختر اصرار داشت از دین . بگرود؛ از خانۀ برادر به خانۀ یکی از مسیحیان گریخت، ولی برادرش او را گرفت و کتک زد

توانست او را محکوم به اعدام کند دستور داد تا  قاضی که می. پدر بازگردد، و به یکی از محاکم اسالمی جلب شد

گر به خانۀ یک مسیحی گریخت و در آنجا با کشیش جوانی به نام ائولوگیوس مالقات مع ذلک، بار دی. کتکش زدند

در هنگامی که فلورا در دیري نهان بود، کشیشی را که . کرد؛ ائولوگیوس نسبت بدو عشقی پاك و سوزان پیدا کرد

اول آنها . ناروا گفته بودپرفکتوس نام داشت اعدام کردند، زیرا دربارة پیامبر اسالم در مقابل بعضی مسلمانان سخن 

وعده داده بودند که مطلب را مکتوم دارند، ولی سخنان کشیش چنان ناسزا بود که مستمعان متوحش شدند و ناچار 

خود را انکار کند و از مجازات برهد، ولی به جاي انکار در مقابل   توانست گفتۀ پرفکتوس می. به مصادر امور خبر دادند

قاضی او را به چند ماه زندان محکوم کرد تا مگر اصالح پذیرد، ولی زندان در او مؤثر . ار کردقاضی گفتار خود را تکر

بردند  هنگامی که او را براي اعدام می. و همچنان به گفتۀ خود اصرار داشت، تا اینکه محکوم به اعدام شد. نیفتاد

سیحیان، مثل یک قدیس، براي دفنش مسلمانان از قتل وي خرسند شدند و م. گفت همچنان پیامبر را ناسزا می

. مراسم مجلل به پا کردند

اي از متعصبان مسیحی به پیشوایی ائولوگیوس  قتل پرفکتوس کینۀ مسلمان و مسیحی را تحریک کرد، و فرقه

پنداشتند هر کس در  تشکیل شد که هدف آن ناسزاگویی علنی به پیامبر اسالم و داوطلبی مرگ بود، و افراد آن می

خواهد  در این اثنا یک راهب قرطبی به نام اسحاق پیش قاضی رفت و گفت که می. رود اه بمیرد، به بهشت میاین ر

قاضی خرسند شد و مبادي دین اسالم را براي او شرح دادن گرفت، ولی راهب سخن او را بریده و . مسلمان شود

قاضی به او پرخاش کرد و گفت مگر مست » .دین اسالم این گروه عظیم بدبختان را به جهنم کشانیده است«: گفت

قاضی بگفت تا او را به زندان کردند و از عبدالرحمان » .نه من هوشیارم، به اعدام محکومم کن«: است؟ و راهب گفت

دوم اجازه خواست تا راهب را به این عنوان که عقلش خلل دارد آزاد کند، ولی تشریفات مجلل جنازة پرفکتوس 

دو روز پس از این حادثه یک سرباز فرنگی از . ه بود؛ از این رو بفرمود تا راهب را اعدام کردندخلیفه را خشمگین کرد

روز شنبۀ بعد شش نفر راهب در . نگاهبانان قصر به نام ساتچو جسارت ورزید و علناً به پیامبر ناسزا گفت، و اعدام شد

، بلکه درخواست شکنجۀ سخت نیز داشتند، اینان حضور قاضی به پیامبر ناسزا گفتند و نه فقط تقاضاي اعدام کردند

فرقۀ متعصب . یک کشیش و یک شماس و یک راهب دیگر نیز از آنها تبعیت کردند. نیز محکوم به اعدام شدند

شد، اما مسیحیان دیگر، از کشیش و مردم عادي از این مسابقۀ مرگ راضی نبودند و به اشخاص  مسیحی خرسند می

کند، این تعصب  دهد مراسم دین خود را به پا کنیم و آزارمان نمی ن که به ما اجازه میسلطا«: گفتند متعصب می

عبدالرحمان انجمن اسقفان را تشکیل داد، و قراري دربارة توبیخ متعصبان صادر شد، و تهدید کرد که » سخت چرا؟

اي انجمن اعتراض کرد و آنها را ائولوگیوس به اعض. اگر از فتنه انگیزي دست برندارند، اقدامات شدیدتر خواهد کرد

.ترسو خواند

این حوادث هیجان فلورا را بیفزود، و او از دیري که در آنجا بود خارج شد و با دختري دیگر به نام ماري به حضور 

قاضی بگفت تا هر دو را به . قاضی رفتند و ناسزاگویی به پیامبر آغاز کردند و گفتند که اسالم اختراع شیطان است
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در نتیجۀ نصیحت دوستانشان راضی شده بودند از سخنان خود بازگردند، اما ائولوگیوس به تحریک آنها . بردند زندان

این حادثه ائولوگیوس را تشجیع کرد و به . برخاست و قانعشان کرد که به کشتن راضی شوند، و هر دو اعدام شدند

گفتند و تقاضاي  رفتند و ناسزا به پیامبر می ه میکشیشان و راهبان و زنان به محکم. طلب قربانیان تازه برخاست

هفت سال بعد ائولوگیوس اعدام شد، و هفت سال پس از مرگ وي فتنه خوابید، ). م852هـ ق، 238(کردند  اعدام می

فقط دو حادثۀ ناسزاگویی و اعدام رخ داد و، در همۀ دوران حکومت ) م983تا  859(هـ ق  373تا  245و از سال 

  . سپانیا، نظیر آن تکرار نشداسالم در ا

چون ثروت مسلمین افزایش یافت، شور دینی ایشان کاهش پذیرفت، با آنکه شریعت اسالم با مردم شکاك سخت 

کار به رواج مبادي معتزله که با عقاید . گیرد، در قرن یازدهم میالدي موجی از شک و تردید به وجود آمده بود می

گفت همۀ اینها باطل است و  صر نماند، بلکه طایفۀ دیگري پدید آمد که میاهل سنت منافات چندان نداشت منح

به جز این فرقه، فرقۀ دیگري پدید آمد که خویشتن را . کرد احکام دین را از نماز و روزه و حج و زکات مسخره می

ر مبادي اخالق استوار این گروه با همۀ عقاید دینی مخالف بود و دینی را که فقط ب. نام داده بود» پیرو دین جهانی«

گفتند عقاید دینی ممکن است درست یا نادرست باشد و ما آن  یک فرقه نیز الادري بود، که می. کرد باشد تبلیغ می

توانیم عقایدي را که از اثبات صحت آن  کنیم؛ هر چه هست از حقیقت آن بیخبریم و نمی را نه تأیید و نه انکار می

عقاید بشدت به مقاومت برخاستند و، وقتی در قرن یازدهم حوادث ناگوار بر مسلمانان فقها با این . عاجزیم بپذیریم

تجدید موقعیت نیروي مسلمانان در ایام . اسپانیا رخ داد، گفتند که موجب این حوادث آن گمراهیها بوده است

دین و فلسفه را به دربار حکامی بود که قدرت خویش را مانند ایام پیشین بر اساس دین نهاده بودند و مناقشه میان 

  .و براي سرگرمی منحصر کردند

هاي طالیی مایۀ زینت شهرهاي کوچک و بزرگی بود که در قرن  ولی، به رغم فیلسوفان، گنبدهاي درخشان و مناره

دهم میالدي اسپانیاي مسلمان را متمدنترین منطقۀ اروپا و به احتمال قوي معتبرترین کشور متمدن جهان آن روز 

در عصر منصور، قرطبه در شمار متمدنترین شهرهاي جهان بود و فقط بغداد و قسطنطنیه همسنگ آن . بودکرده 

البته این . حمام عمومی داشت 700مسجد، و  600قصر،  60,300خانه،  200,077به گفتۀ مقري، این شهر . بودند

افتادند، هر  رفاه عمومی به حیرت می مسافران قرطبه از ثروت طبقات نخبه و. آمارها خالی از مبالغۀ شرقی نیست

خیابانها سنگفرش بود و از دو طرف . توانست االغی داشته باشد، و فقط گدایان از سواري محروم بودند خانواده می

توانست هنگام شب شانزده کیلومتر در نور چراغ  انسان می. شد روهاي برجسته داشت که به شب روشن می پیاده 

، که جریانی )گواذالکیویر(مهندسان مسلمان بر رود وادي الکبیر . ف ساختمانها راهپیمایی کندخیابانها و میان دو ص

از نخستین . آرام دارد، پلی از سنگ برآورده بودند که هفده دهانه داشت، و وسعت هر دهانه پنجاه وجب بود

رسانید شهر به  ، و حمامهاي قرطبه میها اي بود که آب کافی به منزلها، باغها، برکه تأسیسات عبدالرحمان اول آبراهه

.کثرت باغستانها و گردشگاهها شهره بود

عبدالرحمان اول به مناظر طفولیت خویش سخت دلبسته بود و در قرطبه باغی همانند قصر ییالقی نزدیک دمشق، 

خلفاي پس از او . دکه ایام کودکی را در آنجا به سر کرده بود، پدید آورد؛ قصر معروف رصافه را در آنجا بنیاد کر

قسمتهاي تازه بر آن افزودند، که ذوق مسلمانان نامهاي جالب از قبیل قصر روضه و قصر عشاق و قصر سرور و قصر 

این قصر، هم مقر . شهره بود) آلکاسار(قرطبه نیز، مانند اشبیلیه، قصر بزرگی داشت که به نام القصر . تاج بدان داد

ورخان غرب در وصف این قصرها، درهاي مجلل، ستونهاي مرمر، زمین مفروش به م. اي محکم بود حکومت و هم قلعه
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گویند و آنها را به جمال و  موزاییک، سقف طالیی، و نقوش زیباي آن، که فقط از هنر اسالمی ساخته بود، سخنها می

بر ساحل رود  قصرهاي خاندان حکومت و مالکان و تاجران بزرگ. کنند شکوه با قصرهاي نرون در رم همانند می

خواست آن را براي  عبدالرحمان سوم از یکی از کنیزان صیغۀ خود ثروت هنگفتی به ارث برد و می. بزرگ گسترده بود

وقتی به او گفتند که هیچ یک از سربازانش .بازخرید سربازان خود، که احتماال در اسارات مسیحیان بودند، به کار برد

پس براي . آن مال را به بناي قصري صرف کند که نام وي را جاوید دارد اسیر نیست، زهرا همسر محبوب او گفت

، و در )م961ـ  936ق،  هـ 350ـ  325(سال به کار گرفته شدند  25چهارپا  1,500کارگر و  10,000تحقق این آرزو 

د آمد که با نتیجه قصر سلطنتی الزهرا، که در ناحیۀ جنوب باختري، در فاصلۀ پنج کیلومتري قرطبه بود، به وجو

زن جا  6000قسمت حرم براي . ستون مرمر استوار بود 1200این قصر بر . تزیین مجلل و اثاث عالی آرایش یافته بود

داشت، سقف و دیوارهاي بارگاه خلیفه را از مرمر و طال ساخته بودند، و هشت در مرصع به جواهر و آبنوس و عاج 

اطراف قصر الزهرا قصرهاي . کرد اشعۀ خورشید را موجدار و منعکس می داشت و یک برکه پر از جیوه در آنجا بود که

منصور . طبقۀ اشراف بود، که لطف و ادب رفتار و صفاي تمایالت و وسعت دلبستگیهاي روحی و معنویشان شهره بود

مان و به مرور ز) م978ق،  هـ368(در جهت مقابل قصر الزهرا قصري همانند آن بساخت که به زاهره موسوم شد 

قصر زاهره . اي از قصر بزرگان و خانۀ خدمه و مغنیان و نوازندگان و شاعران و زنان خوش مشرب به وجود آمد محله

  .سوخته شد) م1010(ق  هـ 401در شورش سال 

. گرفتند ساختند، مردم زندگی پرتجمل آنها را نادیده می اگر امیران مسجدهایی مجللتر و وسیعتر از کاخهاي خود می

وقتی . داشتند که مسیحیان به جاي آن کلیساي بزرگی بنیاد کرده بودند یانوسا در قرطبه معبدي براي رومیه

. عبدالرحمان اول به خالفت رسید، کلیسا را از مسیحیان خرید و ویران کرد، و به جاي آن مسجد ازرق را بساخت

بدین سان . مسجد را مبدل به کلیسا کردند) م1238(ق  هـ 636یا قلمرو مسیحیان شد، به سال وقتی اسپان

عبدالرحمان بناي مسجد را در ایام کدورت . یابد مقیاسهاي تقوا و صداقت و جمال به اقتضاي حوادث جنگ تغییر می

پیشرفت کار باشد، و آرزو داشت مایۀ تسلیت خود کرده بود و از قصر ییالقی به قصر شهري آمد تا شخصاً مراقب 

، که دو )م788(ق  هـ 172ولی به سال . عمرش وفا کند و در آن مسجد مجلل، به شکرانۀ توفیق، نماز جماعت بگزارد

مدت دو قرن خلفا هر . گذشت، چشم از جهان فرو بست، و پسرش هشام کار پدر را دنبال کرد ریزي بنا می سال از پی

یک دیوار بلند آجري و . متر رسید 145متر در  225ند تا به دوران منصور وسعت آن به کدام چیزي بر مسجد افزود

منارة بزرگ مسجد از لحاظ زیبایی و ارتفاع . سنگی، که برجهایی با ابعاد مختلف داشت، مسجد را محصور کرده بود

سجد نوزده در داشت که بر م. به شمار آوردند» عجایب بیشمار جهان«در آن روزگار نظیر نداشت و آن را یکی از 

. هاي سنگی زیباي منقش به تصویر گل و اشکال هندسی آراسته بود هریک طاقنمایی نعلی بود و سردري که با کتیبه

در این محوطۀ چهارگوش، زمین را با . رسیدند از در مسجد به محل خاص وضو، که اکنون نارنجستان نام دارد، می

آبنما بود که هر کدام را از سنگ مرمر یکپارچه تراشیده بودند؛ براي حمل این موزاییک فرش کرده بودند، و چهار 

ستون داشت که محوطۀ داخلی را به یازده  1‘290اي از  مسجد مجموعه. سنگها از معدن هفتاد گاو به کار رفته بود

طعات سنگ قرمز و روي ستونها طاقهاي مدور و ضربی و نعلی بود و ق. کرد ایوان و بیست و یک داالن تقسیم می

ستونها از سنگ یشم یا سماق یا مرمر بود که از بناهاي ویزیگوتهاي اسپانیا . سفید به تناوب در آن به کار رفته بود

بر . پنداشت مسجد انتها ندارد کرد، چنانکه می آورده بودند؛ تعداد این ستونها چندان زیاد بود که بیننده را متحیر می

دویست جار به طاق آویخته بود که . ها نقش شده بود رآن و تزیینات دیگر بر کتیبههاي ق سقف چوبی مسجد آیه

سوخت و از مخزنهایی که از ناقوسهاي مسیحی ساخته و از طاق آویخته  هفت هزار قندیل داشت و با روغن معطر می
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ند، که قسمتی از آن زمین و دیوارها را با موزاییک و معرق کاري فرش و تزیین کرده بود. گرفت بودند روغن می

هنوز این تزیینات از پس هزار . آبگینۀ میناکاري با رنگهاي درخشان بود و قطعات نقره و طال در آن به کار رفته بود

قسمتی از مسجد بست بود، زمین آن را با نقره و قطعات کاشی . درخشند سال چون جواهر در دیوارهاي کلیسا می

یباي خاتمکاري داشت و سه گنبد روي آن برآورده بودند و حایلی چوبین با میناکاري فرش کرده بودند؛ درهاي ز

مهارت خود را در آراستن آن به کار برده بودند در همین   محراب و منبري که هنرمندان همۀ. نقشهاي زیبا داشت

اي  و در زمینهمحوطه بود؛ محراب یک فرورفتگی هفت ترکی بود که با طال و موزاییک میناکاري تزیین یافته بود، 

قرمز و کبود نقشهاي طالیی زده بودند و باالي آن یک رشته ستون زیبا و طاقنماهاي بدیع بود که در شیوة گوتیک 

قطعه عاج و چوبهاي گرانقیمت چون  37‘000منبر از همۀ منبرهاي جهان زیباتر بود و از . زیباتر از آن چیزي نبود

ساخته شده بود و همۀ قطعات با میخ طال و نقره به هم پیوند گرفته و آبنوس و اترج و عود و صندل قرمز و زرد 

روي منبر صندوقی مرصع بود که پوششی از حریر قرمز زربفت بر آن کشیده بودند و یک قرآن . مرصع به جواهر بود

ه طال و جواهر به نظر ما ک. به خط عثمان خلیفه در آن بود که نشان خون خلیفه نیز به هنگام قتل بر آن نمایان بود

ها را با فلزات مطال و برنج بیاراییم،  دهیم به جاي آن تماشاخانه بریم و ترجیح می در تزیین کلیساهایمان به کار نمی

شاید . کند تزیین مسجد ازرق قرطبه اسراف آمیز، و دیوارهاي آن از خون نسلهاي استثمار شده رنگین جلوه می

را از لحاظ معماري نازیبا تلقی کنیم و از لحاظ جمالشناسی آن را چون منظرة ستونها را بیش از حد و طاقهاي نعلی 

ـ  1000(به نظر مقري . اما دیگران قضاوتی مخالف آن دارند. مرد چاقی پنداریم که ساقهاي کج بیرون آمده دارد

نند نداشته و این مسجد به وسعت و طرح معماري و شیوة تزیین و شکوه و عظمت ما) م1632ـ  1591هـ ق،  1042

هنوز هم این بنا، که کوچک شده و به کلیسایی درآمده، به اتفاق کسان، از . نشان حسن ذوق بانیان خود بوده است

. همۀ مسجدهاي جهان زیباتر است

اگر مرد ثروتمندي در اشبیلیه بمیرد و بخواهند کتابهاي او را «این گفته در اسپانیاي اسالمی متداول بود که 

در » .فرستند، و اگر مطربی در قرطبه بمیرد و بخواهند آالت موسیقی او را بفروشند به اشبیلیه قرطبه می بفروشند به

البته طلیطله و غرناطه و اشبیلیه نیز در این تکامل . حقیقت، در قرن دهم، قرطبه مرکز زندگی معنوي اسپانیا بود

مان؛ شهرهاي اسالمی از شاعران، دانشوران، فقها، به گفتۀ مورخان مسل. رفتند عظیم معنوي پا به پاي قرطبه می

مدارس ابتدایی فراوان بود، ولی در . و مقري از نام آنها شصت صفحه را پر کرده است. زد پزشکان، و عالمان موج می

گرفتند؛ آنگاه حکم دوم بیست و هفت مدرسه به وجود آورد که در آنجا اطفال فقیر رایگان  قبال تعلیم شهریه می

رفتند و عدة زیادي از زنان مسلمانان در ادبیات و هنر  دیدند؛ دختران نیز چون پسران به مدرسه می م میتعلی

برنامۀ دروس آنها دانشگاه قرطبه را . دادند تعلیم عالی به عهدة استادانی بود که در مسجدها درس می. برجسته شدند

. گرفتند دهم تنها دانشگاه قاهره و بغداد از آن سبق میهاي مستقل داشت و در قرن دهم و یاز به وجود آورد که رشته

صنعت کاغذسازي از . هاي متوسطه نیز بود در غرناطه، طلیطله، اشبیلیه، مورثیا، آلمریا، واالنسیا، و قادس مدرسه

وتمندان به ثر. بغداد آمد و حجم و شمارة کتابها را بیفزود، تا آنجا که در اسپانیاي اسالمی هفتاد کتابخانۀ عمومی بود

هاي کمیاب و مزین را فراهم  بالیدند؛ دوستاران کتاب نسخه کتابهاي خودشان که با چرم قرطبه جلد شده بود می

حضرمی، یکی از علماي آن دوران، در حراج کتاب در قرطبه مردي را دید که دربارة قیمت کتابی که . کردند می

اقعی کتاب خیلی باالتر رفت؛ همینکه از او توضیح خواست، زد و از قیمت و طالب آن بود پیوسته باالدست او می

بله روزي «: جواب داد که در کتابخانۀ وي جایی درست به اندازة همان کتاب خالی است، و دانشمند محروم افزود

 ».ندارددهند که دندان  کسانی مثل تو فراوان است، و گردو را به کسی می
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بردند، و در  کردند، از آنها حساب می دانشوران در اسپانیا منزلت بلند و شهرت فراوانی داشتند؛ مردم احترامشان می

شمار عالمان دین و . کردند، چون عقیده داشتند که میان علم و خردمندي فاصله نیست کارها با ایشان مشورت می

نویسان از  تاریخنویسان، و تذکره ، لغت شناسان، فرهنگنویسان، و جنگنویسان، خطیبان. رسید نحویان به صدها می

از بزرگان علماي دین و مورخان بود و ) م1064ـ  994ق،  هـ  465ـ  384(ابومحمد علی بن حزم . شمار بیرون بودند

ه ضمن آن از دین یهود کتاب معروف وي الفصل فی الملل و االهواء و النحل، ک. وزارت آخرین خلیفۀ اموي را داشت

گوید، قدیمترین کتابی است که در رشتۀ تطبیق و مقایسۀ دینها  هاي اسالم سخن می و زردشت و مسیح و فرقه

اگر بخواهیم نظر دانشمند مسلمان را دربارة مسیحیت قرون وسطی بدانیم، کافی است که این قسمت از . اند نوشته

  :گوید کتاب او را بخوانیم که می

ز اوهام آدمیزادگان شگفتی کنیم، زیرا این قبیل اوهام بر افراد مللی که جمعیت فراوان و تمدن برجسته دارند نباید ا

توانند به شاهان خردمند و  مسیحیان به کثرت نفوس چنانند که جز خداوند شمارشان را نداند و می …. نفوذ دارند

ت و سه تا یکی است؛ که یکی از این سه تا پدر است، فیلسوفان معروف خود ببالند، مع ذلک گویند که یکی سه تاس

دیگري پسر، و سومی روح؛ پدر، هم پسر هست و هم پسر نیست؛ هم خدا هست و هم خدا نیست؛ و مسیح قدیم 

اي از مسیحیانند که شمارشان صدها هزار است و  یعقوبیان فرقه. است و از ازل بوده است، مع ذلک مخلوق است

ابن حزم معتقد بود . بمرد و مصلوب و مقتول شد، دنیا سه روز بی مدبر و فلک بی گرداننده بود عقیده دارند که خدا

مهمترین مانع رواج علم و فلسفه در اسپانیاي مسلمان این بود . که همۀ کلمات قرآن را به ظاهر معنی آن باید گرفت

ه گروهی از فیلسوفان و عالمان ببالد، از آن جلمه تواند ب که بیم داشتند در افکار عامه مؤثر شوند؛ معذلک، اسپانیا می

. بود که زیج خوارزمی را براي تطبیق با وضع اسپانیا تعدیل کرد) م1007(هـ ق  398مسلمۀ ابن احمد متوفا به سال 

در کتابی که منسوب به اوست ـ و مسلم نیست که از او باشد ـ یکی از تجربیات فراوانی را که کیمیاي خرافی را به 

هـ ق،  480ـ  420(نام ابراهیم زرقالی . دهد یمی علمی مبدل کرد، یعنی استخراج اکسید جیوه از جیوه، شرح میش

کوپرنیک . ، که یکی از دانشوران طلیطله بود، به واسطۀ تکمیل ابزارهاي نجومی شهرت جهانی یافت)م1087ـ  1029

همۀ زیجهاي آن دوران بهتر بود و به وسیلۀ آن، براي  زیج وي از. قسمتهایی از رسالۀ اسطرالب او را نقل کرده است

زیجهاي طلیطله، که حرکات کواکب را . نخستین بار در تاریخ، اوج حرکت خورشیدي را نسبت به ستارگان ثابت کرد

، )م1013ـ  936هـ ق،  404ـ  325(ابوالقاسم زهراوي . ثابت کرده بود، در اقطار اروپا مورد استفاده قرار داشت

وي ). نزد مسیحیان به نام آبولکاسیس معروف است(عبدالرحمان سوم، در جهان مسیحی منزلتی بلند یافت  طبیب

المعارف طبی وي، به نام التصریف سه جلد خاص جراحی بود که به التینی  پیشاهنگ جراحی اسالمی بود، در دایرة

روزگار اروپاییان براي عملیات جراحی به  در آن. رفت ترجمه شد و تا قرنها مرجع اساسی رشتۀ جراحی به شمار می

رفتند؛ در آنجا نیز، مثل هر شهر متمدن دیگر، طبیب نمایان و طبیبان مالدوست بودند؛ از جمله مردي به  قرطبه می

کند و یک شیشۀ آن را به ثروتمندان  نام حرانی یک داروي اختصاصی داشت که مدعی بود اختالل امعا را عالج می

از ذکر نام شاعرانی که به دوران هشام دوم و منصور «: مقري گوید! فروخت می) دالر 50/237(دینار  50خوشباور به 

هـ  480متوفا در (از جمله شاعران شاهزاده خانم والده بود » .گذریم، که شمارشان از ریگ دریا بیشتر بود بودند می

دانشوران، و   رانسه به دوران رنسانس، بود؛ ظریفان،که خانۀ او در قرطبه یک سالن ادبی، مانند سالنهاي ف) م1087ق، 

پروا چیز  شاعران به دورش جمع شده بودند؛ با بسیاري از آنها مناسبات عاشقانه داشت و دربارة عاشقان خود چنان بی

دوست والده، مهجۀ . کرد شنید، وحشت می می نوشت که اگر مادام رکامیه، زن عاشقه پیشۀ معروف فرانسه، می

، به زیبایی و صراحت ادبی از او پیش بود؛ در آن روزگار، تقریباً همۀ مردم اسپانیا شاعر بودند و به هر مناسبت قرطبی
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خلیفه نیز در این تفننهاي شاعرانه شرکت داشت، و امیر مسلمانی نبود که شاعري . کردند با دیگران بدیهه گویی می

یت شاهانه، هم خوبی و هم بدي داشت، زیرا آنچه از اشعار آن این حما. به دربار خویش نداشته باشد و مقرري ندهد

دوران به جاست پر از تکلف و صنایع لفظی و تفنن بدیعی و تشبیهات و استعارات سنگین و عبارات حاکی از تفاخر و 

مان در اسپانیا نیز، مثل شرق، سرایندگان مسل. موضوع اشعار عشق بود، چه عشق جسمانی، چه افالطونی. غرور است

  . پیشاهنگان شیوة تفکر و فلسفۀ تروبادورها بودند

سعید یک . وي سعید بن جودي، پسر رئیس پلیس قرطبه بود. کنیم از این گروه فراوان یک ستارة روشن را یاد می

: سپاهی شجاع عاشق پیشه بود و همۀ صفاتی را که به نظر مسلمانان الزمۀ یک آقاي کامل بود در خود جمع داشت

شجاع، خوش قیافه، گشاده زبان، خوش بنیه، سوارکاري ماهر و شاعري توانا بود و کشتی گیري،  بخشنده،

توانست بداند از عشق و جنگ کدام یک را بیشتر دوست  وي نمی. دانست بازي، و تیراندازي نیک می شمشیربازي، نیزه

پنداشت هر کدام را  ن بسیاري دل باخت که میبرخورد با زن، هر قدر ناچیز بود، در او نفوذ فراوان داشت؛ به زنا. دارد

مهمترین . گرفت عشق وي، چون شاعران غزلسراي تروبادور، از دوري یار شدت می. همیشه دوست خواهد داشت

مسلک اپیکوري داشت و به . زنی به نام جیحان بود که فقط دست کوچک و سپید او را دیده بود  غزلیات وي دربارة

:از جمله اشعار وي این است. باید ثابت کنند که لذت عین سعادت نیست ینظر وي اخالق گرایان م

  چیزي ملیحتر از دست به دست کردن پیمانه،

  .وصال بعد از فراق، و نظربازي دوستان نیست

  ام، پروا و آزاد در راه عشق گام زده همیشه بی

  .و روزگار مرا از این راه منصرف نکرده است

  ام، در مقابل مرگ رام نشده

  . ام و همیشه رشتۀ عشق به گردن داشته

یک روز یکی از سرداران سپاه او . شدند داد، از او خشمگین می همکاران سپاهی وي گاه از اینکه زنانشان را فریب می

شاعري دیگر، که از او بزرگتر بود، سرانجام بهتر و  ).م897ق،   هـ 284(را در خانۀ خود گیر آورد و خونش بریخت 

یزتر داشت؛ وي معتمد، امیر اشبیلیه، بود که چون دیگر پادشاهان کوچک اسپانیاي رو به تجزیه تا چند افتخار آم

کرد؛ ولی  داد و بدین طریق از هجوم مسیحیت بر اسالم جلوگیري می سال به آلفونسو ششم، پادشاه کاستیل، باج می

آلفونسو مالی را که از قربانی خویش . داردرشوه بدهیی است که هر قدر تسویه شود، عندالمطالبه، کسري پرداخت 

براي حمله به طلیطله به کار برد، و معتمد یقین کرد که اشبیلیه قربانی دوم ) م1085(هـ ق  478گرفت به سال 

در این موقع کشور ـ شهرهاي اسپانیاي مسلمان چنان از جنگ طبقاتی و پیکار با یکدیگر ضعیف شده بودند . است

اي به نام  ثر با دشمن مشترك را نداشتند، ولی بر ساحل دیگر مدیترانه سلسلۀ اسالمی تازهکه قدرت مقابلۀ مؤ

اساس دولت مرابطون  ).افریقاستنام مرابطون در انتساب با یکی از اولیاي شمال باختري (مرابطون به وجود آمده بود 

سپاه مرابطون مراکش را بسهولت تصرف . رفتند ین استوار بود و همۀ مردانش سربازان خدا به شمار میبر عالقه به د
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در این اثنا یوسف بن تاشفین، امیر مرابطون، که مردي شجاع و مدبر بود، از طرف امیران اسپانیا دعوت شد . کرده بود

خویش از تنگۀ جبل طارق گذشت و از ماالکا، یوسف با سپاه . که آنها را از شر اژدهاي مسیحی کاستیل برهاند

هـ  475(، با سپاه آلفونسو رو به رو شد )باذاخوث(غرناطه، و اشبیلیه کمک گرفت و در زالقه، به نزدیکی بطلمیوس 

آلفونسو نامۀ مالیمی به یوسف نوشت و گفت که فردا جمعه روز عید شماست، روز یکشنبه هم عید ). م1082ق، 

یوسف با این نظر موافقت کرد، اما آلفونسو روز جمعه به مسلمانان هجوم . روز شنبه بیکار باشد ماست، و بهتر است

یوسف و معتمد در جنگ دلیریها نمودند و مسلمانان روز تعطیل خود را با قتل گروه بسیاري از مسیحیان برگزار . برد

همینکه یوسف بدون غنیمت به افریقا  کردند؛ آلفونسو با پانصد تن از کسانش به زحمت از معرکه جان برد، و

.بازگشت، اسپانیا حیرتزده شد

یوسف چهار سال بعد بازگشت، زیرا معتمد اصرار داشت که او نیرویی را که آلفونسو براي حمله به مسلمانان فراهم 

بر اسپانیاي  یوسف با مسیحیان چند پیکار داشت که بدون نتیجۀ قطعی بود، اما نفوذ خود را. آورده بود نابود کند

دهند، از آمدنش خوشحال  فقیران، به عادت معمول که همیشه آقاي تازه را بر کهنه ترجیح می. مسلمان بسط داد

شمردند، به مخالفتش برخاستند؛ و مردان دین مقدمش را  شدند؛ طبقات روشنفکر، که او را مظهر ارتجاع دینی می

رف آورد و همۀ مالیاتهایی را که قرآن نگفته بود از میان برداشت و مقاومت به تص یوسف غرناطه را بی. گرامی داشتند

معتمد و امیران دیگر به مقاومت او همپیمان شدند و پیمان مقدسی ). م1090. هـ ق483(عالقۀ مردم را جلب کرد 

را به محاصره سپس اشبیلیه . یوسف قرطبه را محاصره کرد، و مردم شهر را به او تسلیم کردند. نیز با آلفونسو بستند

گرفت؛ معتمد شجاعانه از آن دفاع کرد، فرزند وي جلو چشمش ضمن دفاع شهر کشته شد، از غم مرگ وي همتش 

به تصرف ) ساراگوسا(همۀ اسپانیا به جز سرقسطه ) م1091(هـ ق  484تا سال . گران شد بشکست و تسلیم محاصره

  .افریقا شدیوسف بن تاشفین درآمد و اسپانیاي مسلمان والیتی تابع 

اي با چند شعر براي وي  معتمد را به عنوان اسیر جنگ به طنجه بردند؛ در آنجا حصري، یکی از شاعران وقت، نامه

داشت که براي حصري فرستاد و از کمی ) دالر  87(دوکا  35امیر مغلوب از مال دنیا فقط . فرستاد و صله خواست

نزدیکی شهر مراکش بردند؛ تا مدتی در آنجا در زنجیر بود و با معتمد را از طنجه به اغمات به . آن عذر خواست

از جمله اشعار وي یکی این است . از سرودن شعر باز نماند) م1095هـ ق، 489(تنگدستی سر کرد، و تا هنگام مرگ 

  :که مناسبت بود بر قبرش نوشته شود

  توان شد، بر دنیاي فرومایه مسلط نمی

  د زد؛پس در طلب آن آهسته تر گام بای

  .ظاهر دنیا ترا فریب ندهد که دو روي دارد

پنداشتیم شمشیر جوانی هرگز زنگ نخواهد  و ما که می.اي از خاك آغاز آن امیدي چون سراب است،و آخر آن خانه

و جامۀ خرد را با لباسی از خاك هیم کردزد، و به امید آب از سراب و گل از ریگزار بودیم،معماي جهان را درك خوا

  . پوشیدخواهیم 
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  یادداشتها

رجوع شود . کتابخانۀ اسکندریه سوخته است اما نه به دست عمرو پسر عاص، بلکه سالها پیش از رفتن او به مصر – 1

  .از مرحوم شبلی نعمانی» کتابخانۀ اسکندریه«به 

  

  

فصل چهاردهم

  عظمت و انحطاط مسلمانان

  )م1258ـ  1058(ق  هـ 656ـ  450

  

I  - م 1250ـ  1058: شرق اسالمی  

  ق هـ 648ـ  450

اش الب ارسالن، که جوانی بیست و شش ساله بود، به عنوان  برادرزاده) م1063ق،  هـ 455(در پی مرگ طغرل بیگ 

مردي : نویسد یکی از مورخان شوخ طبع اسالمی دربارة الب ارسالن چنین می. سلطان سلجوقی بر جاي او تکیه زد

ز که ناچار هنگام تیراندازي می بایست آن را ببندد؛ هیچ وقت تیرش خطا بلند قامت بود و سبیلهایش چنان درا

نهاد که باالي آن تا مقابل سبیلش کمتر از دو ذراع نبود؛ وي حاکمی نیرومند و عادل  اي به سر می عمامه. رفت نمی

کرد،  یدریغ مجازات میبود، از عمال خودکسانی را که با مردم ستم روا داشته یا به مالشان دست درازي کرده بودند ب

گذرانید و به استماع اخبار گذشتگان و  قسمتی از وقت خود را به مطالعۀ تاریخ می. داد و فقیران را بخشش بسیار می

  . داد رغبت فراوان داشت اعمالی که اخالق و روش حکومت و ادارة اسالف را نشان می

کند که  دي دلیر نیز بود، و این معنی را نام او ابالغ میالب ارسالن که در عرصۀ فضایل انسانی سري پرشور داشت، مر

رومانوس چهارم، امپراطور بیزانس، . هرات و ارمنستان و گرجستان و شام را بگشود. است» پهلوان شیردل«به معنی 

که یونانی االصل بود، یکصد هزار سپاه از نژادهاي مختلف و کم انضباط گردآورد و آهنگ سپاهیان آزمودة الب 

سلطان سلجوقی صلحی خردمندانه پیشنهاد کرد، اما امپراطور این . رسالن را، که بیش از پانزده هزار تن نبودند، کردا

رومانوس ). م1071ق،  هـ 463(ارمنستان جنگ رخ داد ) مالذکرد(پیشنهاد را با اهانت رد کرد، و در نزدیکی مناذگرد 

الب ارسالن از . ست خورد و اسیر شد، و او را به نزد سلطان بردندبه اتفاق سربازان ترسوي خود شجاعانه جنگید و شک

تازیانۀ بسیار به تنت «: رومانوس گفت» کردي؟ اگر بخت با سپاهت یار شده بود با من چگونه رفتار می«: او پرسید

وان خواهد داد، و چون او وعده داد که به بازخرید خود مال فرا سلطان سلجوقی با او رفتاري نکو کرد، ولی » .زدم می
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یک سال بعد الب ارسالن کشته . هاي گرانقیمت بدو بخشید آزادش کرد و اجازه داد به دیار خویش بازگردد، و هدیه

در آن اثنا که . سلجوقی بود) م1092ـ  1072هـ ق،  485ـ  465(ملکشاه، پسر الب ارسالن، بزرگترین سلطان  .شد

کرد و بخارا و کاشغر را به  ول بود، سلطان نیز در ماوراء النهر پیکار میسلیمان، سردار وي، به فتح آسیاي صغیر مشغ

وزیر توانا و فداکارش، نظام الملک، به دوران او و پدرش رفاه و رونقی را که برمکیان به . افزود متصرفات خود می

ادهاي اداري و سیاسی و الملک طی سی سال به نه نظام. الرشید در بغداد پدید آورده بودند تجدید کرد دوران هارون

اقتصادي سازمان بخشید و آنها را تحت سلطۀ خود درآورد، صنعت و تجارت را رواج داد، و راهها و پلها و سراها را 

در بغداد بناهاي باشکوه و نیز یک . وي دوست بخشندة هنروران و شاعران و دانشمندان بود. معمور و ایمن داشت

گویی به . در مسجد جامع اصفهان ایوان گنبد بزرگ را بساخت. نگیر شدمدرسۀ بزرگ ساخت که شهرت آن جها

به گفتۀ . سفارش وي بود که ملکشاه عمر خیام و دیگر منجمان را براي اصالح تقویم فارسی به دربار خود جلب کرد

هر یک الملک و عمر خیام و حسن صباح به روزگار کودکی و تحصیلی قسم خورده بودند که  یک قصۀ قدیمی، نظام

اي  هاي جالب افسانه به احتمال قوي، این قصه نیز چون دیگر قصه. از آنها توفیق یافت از حمایت دیگران دریغ نکند

زاده بود، در صورتی که عمر خیام و حسن صباح مابین ) م1017(هـ ق  408الملک به سال  بیش نیست، زیرا نظام

دند، و دلیلی نداریم که یکی از آنها عمري درازتر از درگذشته بو) م1124و  1123(هـ ق  518و  517سالهاي 

  . معمول داشته است

نظام الملک در هفتاد و پنجسالگی نظرات خود را دربارة اصول حکومت در سیاست نامه، که یکی از کتابهاي معتبر 

تقد است که اگر کند که پادشاه و مردم به اصول دین پایبند باشند، و مع وي سفارش می. فارسی است، به قلم آورد

در . حکومت براساس دین استوار نباشد، و حاکم حق اعمال قدرت را از آن نگرفته باشد، دوام و استقرار نخواهد یافت

گویی که حاکم . کند دهد و او را به وظایف حکومت آشنا می عین حال، بعضی نصایح خیرخواهانه به پادشاه خود می

مجازات نگذارد و هر  باید دربارة مفاسد و مظالم عمال تحقیق کند و آن را بی ینباید در شراب و تفریح افراط کند و م

الملک در کار حکومت مالیم، اما در کار  نظام. هفته دو روز بار عام دهد که همه کس شکایت و مظلمه بدو تواند برد

گیرد؛ از فرقۀ  میتأسف داشت از اینکه دولت مسیحیان و یهودیان و شیعیان را به خدمت . دین سختگیر بود

هـ ق  485به سال . کرد و عقیده داشت که این گروه وحدت دولت را به خطر افکنده است اسماعیلیه بشدت انتقاد می

یکی از افراد متعصب فرقۀ اسماعیلیه به بهانۀ تقدیم عریضه بدو نزدیک شد و او را به ضرب دشنه از پاي ) م1092(

  .درآورد

هـ ق  483شود که در سال  پیدایش این فرقه از آنجا ناشی می. هاي تاریخ بود رقهقاتل عضو یکی از عجیبترین ف

الملک و عمر خیام  یکی از سران اسماعیلیه، یعنی حسن صباح که یک قصۀ مشکوك از همدرسی او با نظام) م1090(

 3000نیع، که متجاوز از در شمال ایران استیال یافت، و از این قلعۀ م) آشیان عقاب(خبر داده است، بر قلعۀ الموت 

اي شدید براي قتل و تهدید مخالفان فرقه و کسانی که اسماعیلیان را آزار  متر از سطح دریا ارتفاع دارد، مبارزه

الملک در کتاب خویش اسماعیلیان را متهم کرده بود که از اعقاب مزدکیان ایرن عصر  نظام. کردند آغاز کرد می

عیلیه یک جمعیت سري بود و درجات مختلف داشت که پیروان در آن سیر در حقیقت، فرقۀ اسما. ساسانیند

در مرحلۀ پایین فداییان بودند . بدو داده بودند» شیخ الجبل«کردند، و یک رئیس بزرگ داشت که صلیبیان عنوان  می

رکوپولو، که به به گفتۀ ما. تردید و تفکر همۀ دستورات رؤساي خویش را به کار بندند بایست کورکورانه و بی که می

از الموت گذشته بود، پیشواي بزرگ فرقه پشت قلعه باغی مهیا کرده بود که هر چه به ) م1271(هـ ق 670سال 

اعتقاد مسلمانان در بهشت هست، از زنان و دخترانی که مردان لذت از آنها توانند برد، در آنجا بود و کسانی را که 
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آمدند به  بردند، و چون به خود می خودي به باغ می دادند و به حال بی یخواستند به تبعیت فرقه درآورند بنگ م می

آگاه . اند، و چهار یا پنج روز در آنجا با شراب و زن و غذاهاي خوب سرخوش بودند گفتند که به بهشت آمده آنها می

دادند اگر از  جوابشان می پرسیدند، چون پس از بیداري از بهشت می. بردند دادند و از باغ بیرون می دوباره بنگشان می

گردند و همیشه در آن  روي صمیمیت شیخ را خدمت کنند، یا در راه خدمت وي جان بدهند، به بهشت باز می

 assassinعنوان داشتند و کلمۀ » حشیشی«شدند حشاش یعنی  جوانانی که به این وضع راضی می. خواهند بود

حسن صباح سی و پنج سال بر الموت حکومت داشت و . استفرنگی، که به معنی قاتل است، تحریف همین کلمه 

هاي استوار  پس از مرگ وي نیز تا مدتهاي دراز این فرقه به پا بود و قلعه. آنجا را مرکز ترور و تعلیم و هنر کرده بود

حریک ریچارد گویند همینان کونراد، مارکی مونفرا، سردار صلیبی را به ت. دیگر به تصرف آورد و با صلیبیان پیکار کرد

هالکوخان مغول الموت و دیگر قالع حشاشین را بگشود، و از آن پس ) م1256ق  هـ654به سال . شیردل کشتند

مع ذلک، اسماعیلیان به صورت . اعضاي این گروه مورد تعقیب قرار گرفتند و به عنوان دشمن مردم به قتل رسیدند

در هند و ایران و شام و افریقا پیروان فرقۀ . و محترم شدند یک طایفۀ دینی باقی ماندند و به مرور زمان صلح طلب

. دهند اسماعیلیه بسیارند که به پیشوایی آقاخان اعتقاد دارند و یک دهم درآمد خویش را به او می

تفرقه در مسلمانان . پسرانش بر سر تاج و تخت با هم پیکار کردند. الملک درگذشت ملکشاه یک ماه پس از مرگ نظام

 1117(هـ ق  552تا  511سلطان سنجر در اثناي حکومت خود، که از . و مقاومتشان با صلیبیان سستی گرفت افتاد

طول کشید، شوکت سلجوقیان را در بغداد تجدید کرد، در نتیجۀ تشویق وي ادبیات رواج یافت؛ ولی، پس ) م1157تا 

که خاندانهاي کم اهمیت و شاهان مخالف  از مرگ وي، دولت سلجوقی به تفرقه افتاد و به امارتهایی تقسیم شد

، در موصل، یکی از غالمان کرد ملکشاه، به نام )م1127(هـ ق  521به سال . یکدیگر بر آن حکومت داشتند

. النهرین استیال یافت الدین زنگی، خاندان اتابکان را بنیاد کرد که با صلیبیان جنگهاي سخت داشت و بر بین عماد

خود شام را بگشود، دمشق را ) م1173ـ  1146هـ ق،  569ـ  541(ود، در دوران امارت پسر او، نورالدین محم

.پایتخت کرد، در قلمرو خویش به عدالت و تدبیر حکومت کرد، و مصر را از خاندان محتضر فاطمیان بگرفت

ضعف خالفت همان عوامل ضعفی که خلفاي عباسی را مطیع قدرت آل بویه و سلجوقیان کرده بود، دو قرن پس از 

خلفاي فاطمی تنها عنوان . همۀ قدرت دولت با وزیران و سرداران سپاه بود. عباسی، فاطمیان را نیز به ضعف کشانید

شمار خود به عیاشی سرگرم و با خواجگان و بردگان مأنوس بودند، و  ریاست دینی داشتند؛ در حرمسرا با زنان بی

وزیرانشان عنوان ملک به خود داده بودند و مقامات و . ا گرفته بودپرستی صفات مردانگی را از آنه افراط در لذت

دو تن از سرداران بر سر وزارت به ) م1164(هـ ق  560به سال . کردند امتیازات دولتی را به دلخواه خود تقسیم می

دین نیرویی به نورال. نزاع برخاستند و یکی از آنها، که شاور نام داشت، بر ضد رقیب خود از نورالدین کمک خواست

وقتی شیرکوه . سرداري اسدالدین شیرکوه به یاري او فرستاد، و شیرکوه شاور را بکشت و خود عنوان وزارت گرفت

  .به جایش نشست اش، که بعدها به الملک الناصر صالح الدین یوسف بن ایوب معروف شد،  درگذشت، برادرزاده

ریت، در ناحیۀ علیاي دجله، از یک خانوادة کرد ـ نه سامی ـ در تک) م1138(هـ ق  532الدین ایوبی به سال  صالح

الدین زنگی والیت بعلبک داشت و سپس در عصر نورالدین  الدین، نخست در عصر عماد ایوب، پدر صالح. زاده بود

فنون سیاست و جنگ آموخت؛ در . الدین در دستگاه حکومت این دو شهر به بار آمد صالح. محمود والی دمشق شد

مسلمانان او . حال مردي بود پارسا، دیندار، متعصب، آشنا به علوم شریعت، و به سادگی معیشت همسنگ زهادعین 

نوشید؛ به اعتدال در  هایش از پشم خشن بود؛ جز آب نمی بهترین جامه. شماردند را از صلحاي رجال خویش می
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الدین با شیرکوه  صالح. سنگ وي نبودندالمثل بود و در این زمینه هیچ یک از معاصرانش هم مناسبات جنسی ضرب

به مصر آمده بود، در پیکارهاي آنجا شرکت داشت، به شجاعت و تدبیر شهره شد، حکومت اسکندریه یافت، و به سال 

سی ساله بود که به وزارت رسید؛ براي تجدید مذهب سنی در . حملۀ فرانکها را از شهر دفع کرد) م1167(هـ ق 563

نام خلیفۀ فاطمی را که پیرو آیین تشیع بود از خطبۀ نماز ) م1171(هـ ق  566؛ و به سال مصر کوشش بسیار کرد

عاضد، آخرین خلیفۀ . جمعه برداشت و به جاي آن از خلیفۀ عباسی، که عنوان رهبري اسالمی بیش نداشت، یاد کرد

ین اصرار داشت این زندانی خبر ماند، زیرا صالح الد فاطمی، که در قصر خود بیمار بود از این تحول دینی بی

بدین . کمی بعد خلیفه درگذشت و کسی را به جانشینی خود تعیین نکرد. خبر بماند و آسوده بمیرد اهمیت بی بی

وقتی . و از نورالدین اطاعت کرد. الدین عنوان والی مصر یافت سان دولت فاطمیان بدون حادثه منقرض شد و صالح

زیستند، به جز  راه یافت، دریافت که از دوازده هزار تن مردمی که در قصر میالدین به قصر خالفت قاهره  ح صال

چینی، بلور، و اشیاي هنري آن قدر بود که در قصر هیچ   زیور، اثاث، عاج،. خویشاوندان ذکور خلیفه، همه زن بودند

صر را به سرداران سپاه خود الدین از اینهمه چیزي براي خود بر نداشت و ق صالح. یک از بزرگان آن روز مانند نداشت

.بدل است، به جا ماند بخشید، و همچنان در اطاقهاي وزیر با زندگی ساده، که نعمتی بی

که نورالدین درگذشت، حکام والیات نخواستند با پسر یازدهسالۀ وي به سلطنت بیعت ) م1173(ق   هـ 569به سال 

الدین از بیم آنکه صلیبیان به شام دست درازي  صالح. دکنند، و نزدیک بود بار دیگر دیار شام دستخوش آشوب شو

آمیز بر سراسر والیت شام تسلط یافت و چون به  اي سریع و توفیق سوار از مصر بیرون شد و با حمله 700کنند، با 

شش سال بعد مصر را ترك ). م1175هـ ق، 571(مصر بازگشت، خویشتن را شاه نامید و سلسلۀ ایوبیان را بنیاد کرد 

در دوران زمامداریش در آنجا نیز، چون قاهره، مردي . النهرین نیز استیال یافت رد، پایتخت را به دمشق برد، و بر بینک

معماري را تشویق . ها براي تعلیم امور دینی بساخت مسجدها، بیمارستانها، خانقاهها، و مدرسه. صالح و دیندار بود

از هر خطا و ستم که مطلع . در کار تحقیر شعر با افالطون همسخن بودکرد و  کرد، اما علوم غیر دینی را ترویج نمی

پرداخت؛ در عین حال که مؤسسات عمومی فراوان بنیاد کرد، مالیاتها را تخفیف  شد سریعاً به اصالح و رفع آن می می

صالح حکومتش جهان اسالم به عدل و . داد، و کارهاي حکومت را با تدبیر و کیاست و رعایت مصلحت عامه راه برد

  .شناخت بالید و جهان مسیحی نیز او را یک بی دین شایستۀ احترام می می

شرق اسالمی را تقسیم کردند ) م1193هـ ق،  589(الدین  از شرح خاندانهاي محلیی که پس از مرگ صالح

ل در شام انقراض گوییم که پسران او لیاقت پدر را نداشتند و دولت ایوبیان از پس سه نس گذریم؛ همین قدر می می

رونق داشت و به دوران پادشاه روشنفکر ملک ) م1250(هـ ق 648، اما در مصر تا سال )م1260هـ ق،  658(یافت 

در آسیاي صغیر، سالجقه سلطنت . ، دوست فردریک دوم، به اوج رسید)م1238ـ  1218هـ ق،  636ـ  615(کامل 

را مرکز تمدن و ادبیاتی شکوهمند ) ایکونیوم(و قونیه ) م1327ـ  1077هـ ق،  727ـ  470(روم را بنیاد نهادند 

آسیاي صغیر را، که از عصر هومر نیمه یونانی شده بود، از سلطۀ فرهنگ یونانی رهانیدند و با ترویج و گسترش . کردند

قدیم  هم اکنون دولت ترکیه در آنجا برپا، و شهري که به دوران. فرهنگ ترکی آن را به صورت ترکستان درآوردند

ـ  1077هـ ق،  628ـ  470(یک طایفۀ دیگر از ترکان حکومت خوارزم را داشت . مرکز حتیها بوده پایتخت آن است

در این آشفتگی و تفرقۀ سیاسی بود که . و قدرت خویش را از کوههاي اورال تا خلیج فارس بسط داده بود) م1231

  .چنگیزخان آهنگ اسالم آسیایی کرد



١٩٩٨

ین سالهاي انحطاط هم در شعر و علم و فلسفه مشعلدار جهان بود و در روش حکومت همسنگ عالم اسالم حتی در ا

طغرل، الب ارسالن، ملکشاه، و سنجر از تواناترین سالطین قرون وسطی به . رفت خاندان هوهنشتاوفن به شمار می

الدین،  نین نورالدین، صالحشود؛ همچ آیند؛ نظام الملک در شمار بزرگترین دولتمردان این عصر محسوب می شمار می

همۀ این فرمانروایان مسلمان، و حتی . اند و ملک کامل را همطراز ریچارد اول، لوئی نهم، و فردریک دوم شمرده

کردند و شاعرانی چون عمر خیام، نظامی، سعدي، و  شاهان کوچک، به شیوة عباسیان ادبیات و هنر را تشویق می

ولی چون . داشتند؛ به دوران ایشان معماري بیش از پیش گسترش و تکامل یافت الدین رومی را در دربار خود جالل

کردند،  الدین بدعتگذاران را تعقیب می سالجقه و صالح. در کار دین سختگیر بودند، فلسفه مجال شکوفایی پیدا نکرد

هاي مسیحی سخن اما با یهود و مسیحی رفتاري چنان نیکو داشتند که تاریخنویسان روم شرقی از بعضی جماعت

به دوران سلجوقیان و ایوبیان بار . اند بیایند و حکام ظالم رومی را برانند اند که از سالطین سلجوقی تقاضا داشته آورده

دیار (دمشق، حلب، موصل، بغداد، اصفهان، ري، هرات، آمد . دیگر آسیاي باختري از لحاظ مادي و معنوي رونق گرفت

سخن آنکه دورة انحطاط  خالصۀ . برد نگ و زیبایی از همۀ شهرهاي جهان سبق می، نیشابور، و مرو به فره)بکر

.درخشانی بود

II  -  م 1300ـ  1086: مسلمانان در مغرب  

  هـ ق 700ـ  479

کشته شد و بیوه و کنیز سابق وي، شجرالدر، پنهانی ) م1249(هـ ق 647ملک صالح، آخرین پادشاه ایوبی، به سال 

سران مسلمان، که خواستار حفظ افتخارات موروثی و . کت جست و خویشتن را ملکه نامیددر قتل پسر شوهرش شر

ادامۀ جریان امور دولت در دست رجال خود بودند، مملوکی به نام ایبک را برگزیدند تا در کار حکومت شریک وي 

ت به تنهایی زمان کار خواس چون ایبک می. شجرالدر زن ایبک شد، اما همچنان کار حکومت را در دست داشت. باشد

کنیزان ایبک نیز ملکه را به ) . م1257هـ ق،  655(را به دست گیرد، شجرالدر توطئه کرد تا او را در حمام بکشتند 

  .ضرب کفش چوبی از پا در آوردند

شدند  بردگان سفیدي که مملوك نامیده می. ایبک آن قدر عمر کرده بود که بتواند سلسلۀ ممالیک را بنیاد کند

باك و نیرومند بودند که سالطین سلجوقی از آنها به عنوان پاسداران مخصوص خود  موماً ترکها یا مغولهاي بیع

این پاسداران مملوك، همان گونه که در روم و بغداد به امارت رسیدند، در مصر نیز به سلطنت . کردند استفاده می

بر این کشور و زمانی نیز بر شام حکومت ) م1517ـ  1250ق،   هـ 923ـ  648(سال  267دست یافتند و مدت 

شجاعت ممالیک . کردند؛ در این دوران در پایتختشان آدمکشی فراوان بود، اما آثار معماري جالب نیز پدید آوردند

اندازي مغول نجات داد، زیرا در جنگ عین جالوت نیروي مغول را تارومار کردند  دیار شام و حتی اروپا را از دست

و در برابر اروپاییان به یاري فلسطین شتافتند و آخرین جنگجوي مسیحی را از آسیا بیرون ) م1260، ق  هـ 658(

.راندند

ـ  1260ق،  هـ 676ـ  658(پرواترین سلطان ممالیک، ملک ظاهر رکن الدین بیبرس بود که در  بزرگترین و بی

خویش به فرماندهی ارتش مصر دست یافت، و اي ترك بود که در پرتو کاردانی  امارت کرد؛ وي برادرزاده) م1277

لوئی نهم را در منصوره شکست داد؛ و ده سال بعد با مهارت و شجاعتی کم ) م1250(ق  هـ648همو بود که به سال 
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پس از آن، در راه بازگشت به قاهره، قطز را . نظیر، تحت فرماندهی قطز، پادشاه وقت ممالیک، در عین جالوت جنگید

جالب آنکه تشریفات پیروزي را که شهر براي فاتح مقتول فراهم کرده بود به . را پادشاه نامیدبکشت و خویشتن 

بیبرس با صلیبیان چند پیکار کرد که همه جا پیروز شد، و به همین جهت مسلمین او را در . حساب خود گذاشت

به هنگام «: عصر دربارة او گوید اند؛ یک تاریخنویس مسیحی همان الدین به شمار آورده الرشید و صالح ردیف هارون

حکومت مصر را چنان سازمان بخشید که » .صلح، معتدل، عفیف، با رعیت عادل، و حتی با تبعۀ مسیحی مهربان بود

حکومت ممالیک همچنان دوام داشت که . پایۀ حکومت اخالف خویش را، که بعضی از آنان ضعیف بودند، محکم کرد

بیبرس براي مصر یک ارتش و نیروي دریایی . دست ترکان عثمانی انقراض یافت به) م1517(ق  هـ 923تا به سال 

  .قوي فراهم آورد؛ کانالهاي آبیاري را اصالح کرد و مسجدي را که به نام وي معروف است در قاهره بنیاد نهاد

ت و او را از اریکۀ الدین قالؤون خوانده شد، بر فرزند بیبرس تاخ بردة ترك دیگري که بعداً به نام ملک منصور سیف

بیشتر شهرت وي در ). م1290ـ  1279ق،  هـ 689ـ  678(قدرت به زیر کشید و خود زمام امور را به دست گرفت 

براي مخارج آن ) دالر 500,000(درهم  1,000,000تاریخ به خاطر بیمارستانی است که در قاهره بنیاد نهاد و ساالنه 

، سه بار به سلطنت رسید و دوبار خلع شد؛ وي براي )م1340ـ  1293ق، ـ ه 741ـ  693(پسر وي، ناصر . معین کرد

ها، خانقاهها، و سی مسجد بساخت؛ کانالی  ها به وجود آورد، حمامهاي عمومی، مدرسه رساندن آب به پایتخت آبراهه

نمونۀ وي . کس را به بیگاري گرفت 100,000پیوست، و براي این کار  حفر کرد که اسکندریه را به نیل می

رفت،  حیوان سر برید؛ وقتی از راه صحرا به سفر می 20,000اسرافکاري ممالیک بود؛ در مراسم ازدواج پسرش 

به دوران وي خزانۀ دولت . کردند که وي سبزي تازه داشته باشد هاي سبزیکاري را بر پشت چهل شتر بار می باغچه

  .ن سستی گرفتخالی شد و به همین جهت جانشینان وي ضعیف شدند و دولتشا

البته آنها مؤسسات عمومی معتبري به جا نهادند، . سالطین ممالیک به نظر ما اعتبار سلجوقیان و ایوبیان را ندارند

شد که، به وضعی فوق تحمل، به وسیلۀ دولتی که  ولی غالب این کارها به دست کشاورزان و کارگران فقیري انجام می

با . شدند؛ تنها وسیلۀ نجات از دست سالطین قتل آنها بود نبود استثمار میدر مقابل مردم یا طبقۀ اشراف مسئول 

دوران ممالیک . دست بودند این حال، این حکام سنگدل ذوق سلیم داشتند و در تشویق ادبیات و هنر گشاده

در ) م1300ـ  1250(ق  هـ 700ـ  648درخشانترین دوران معماري مصر در قرون وسطی است و قاهره در سالهاي 

در . بازارها از همۀ لوازم زندگی و بسیار چیزهاي تجملی پر بود. منطقۀ باختري رود سند از همۀ شهرها غنیتر بود

فروشی مردان و دختران در معرض خرید و فروش بودند، و دکانهاي کوچک آنها پر از کاالهاي  بازارهاي برده

گرد  کردند، و صداي فروشندگان دوره آمد و رفت می  فراوان ها مردم و چهارپایان در کوچه. گرانقیمت و ارزانقیمت بود

ها را عمداً تنگ ساخته بودند تا بر رهگذران سایه افکند، و کج و  این کوچه. رسید هاي حمل و نقل به گوش می و ارابه

وز تاریک و ها پشت نماهاي محکم نهان بود و اطاقها داشت که در گرماي ر خانه. معوج بود تا دفع از آن آسان باشد

ها،  اطاقها با اثاث راحت، پرده، قالی، مخده. گرفتند خنک بود و ساکنان خانه از حیاط داخلی یا باغچۀ نزدیک هوا می

جویدند تا اعصاب خود را تخدیر کنند و در  نشین حشیش می مردان خانه. بالشهاي قالبدوزي، و آثار هنري آراسته بود

ها به چشم چرانی مشغول بودند؛ صداي  کردند، یا از پشت پنجره وتسرا پرگویی میرؤیاي شیرین فرو روند؛ زنان در خل

باغهاي عمومی که بوي گلهاي آن . کردند در قلعه جلسات موسیقی غریبی به پا می. موسیقی از هزاران عود بلند بود

در رود بزرگ و کانالها  هاي حمل و نقل و قایقهاي تفریحی کشتی. زدند در هوا پراکنده بود از تماشاگران موج می

:کند یکی از شاعران این شهر را چنین توصیف می. آري قاهرة مسلمانان در قرون وسطی چنین بود. شناور بودند
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  چه خوشا بستانی که در آنجا سرخوشیها داشتم؛

  .دریغ از آن روزگاران که عیش فراهم و آراسته بود

  ؛بارید ها می هوا آرام بود، و قطره  دلخوش بودم،

  چه روزها که صبحدم به عیش پرداختم و ابرهاي زیبا بود،

  و شبنم بر ساقها چون گردنبند به گردنها بود،

  و گلها شکفته بود و از هر طرف لرزان بود،

  ها چون دم روباه انبوه بود، و بر هر طرف میوه

  ریخت؛ و گویی به هنگام غروبها طالهاي گداخته بر برگها می

  . ها داشتم یی بود که در عشقشان نغمهدر آنجا چه یاران طال

 972ق،  هـ 543ـ  363(توان زیریان  در همین دوران در شمال افریقا خاندانهاي چندي حکومت یافتند؛ از جمله می

ـ  1015ق،  هـ 547ـ  406(در تونس، حمادیان ) م1534ـ  1228ق،  هـ 981ـ  626(و حفصیون ) م1148ـ 

ـ  1130ق،  هـ 668ـ  525(و موحدون ) م1147ـ  1056ق،  هـ 542ـ  448( در الجزایر، و مرابطون) م1152

مرابطون فاتح، که زمانی پیکار گران سادة افریقایی بیش نبودند، پس از آنکه امیران . در مراکش را نام برد) م1269

ن خو گرفتند؛ قرطبه و اشبیلیه را برانداختند و قدرت را خود به دست گرفتند به زندگی پرتجمل امیران پیشی

نرمخویی و صلحدوستی جاي تربیت خشن سربازي را گرفت، و شجاعت جاي خود را به ثروت داد؛ تا آنجا که مال، 

نفوذ زنان، در سایۀ زیبایی و دلبري، همسنگ نفوذ مردان دین شد که . مقیاس عظمت و کمال و هدف مطلوب بود

ن دولت به فساد گراییدند، سازمان اداري که در ایام یوسف بن کارمندا. دادند این گونه خوشیها را در بهشت وعده می

 – 1106ق،  هـ 538 – 500(به کمال نظم بود، در ایام پسرش علی ) م1106ـ  1090ق،  هـ 500ـ  483(تاشفین 

دولت در انجام وظایف خود سستی کرد، امنیت برفت، دزدي فراوان شد، ناامنی در راهها رواج . آشفته شد) م1143

ت، تجارت خلل یافت، و ثروت کاستی گرفت؛ شاهان اسپانیاي کاتولیک هم از فرصت استفاده کرده و بر قرطبه، گرف

اشبیلیه، و دیگر شهرهاي اسپانیاي مسلمان حمله بردند و مسلمانان بار دیگر براي رهایی از این مشکالت از افریقا 

.کمک خواستند

ینی، گروه جدیدي به رهبري عبداهللا بن تومرت قدرت یافت و سر به ، بر اثر انقالبی د)م1121(ق  هـ 515در سال 

اهل تسنن را مردود شمرد و بازگشت به زندگی  گري انسانشکلیاین گروه خردگرایی فیلسوفان و . طغیان برداشت

بربرهاي کوههاي . هللا خویشتن را مهدي منتظر و مسیح موعود خواندعبدا. آالیش و اصول سادة دینی را تجویز کرد بی

نامیدند، حاکمان » موحدون«اطلس به دور وي جمع شدند، سازمانی مرتب و نیرومند به وجود آوردند و خویشتن را 

دوران به . سلسلۀ مرابطون مراکشی را شکست دادند، و براي تسلط بر اسپانیا نیز با اشکال مهمی رو به رو نشدند

، امیران ) م1183ـ  1163ق،  هـ 579ـ  559(و ابویعقوب یوسف ) م1163ـ  1145ق،  هـ 558ـ  540(عبدالمؤمن 
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فالسفه مورد حمایت بودند، . این سلسله، نظم و رفاه به اندلس و مراکش بازگشت و ادبیات و علوم از نو رونق گرفتند

تسلیم فقها شد، از ) م1199ـ  1184ق،  هـ 596ـ  580(ف یعقوب ابو یوس. اما قرار بود کتابهاي آنها نامفهوم باشد

ـ  1199ق،  هـ 611ـ  596(محمد الناصر، پسر وي، . فالسفه کناره گرفت، و بگفت تا کتابهایشان را بسوزانند

کار حکومت را مهمل گذاشت و به عیاشی پرداخت، و در جنگ الس . نه به دین اعتنا داشت و نه به فلسفه) م1214

واس د تولوسا از نیروهاي متحد مسیحیان شکستی سخت دید که در نتیجۀ آن اسپانیاي مطیع موحدون به نا

ق  هـ 634دولتهاي کوچک مستقل تقسیم شد و مسیحیان یکی را پس از دیگري گشودند ـ قرطبه به سال 

. دست مسیحیان افتادبه ) م1248(ق  هـ646، و اشبیلیه به سال )م1238(ق  هـ 636، والنسیا به سال )م1236(

تا حدي قابل دفاع و، » پشتۀ برفی«مسلمانان مغلوب به طرف غرناطه عقب نشستند؛ در آنجا کوهستان سیرانوادا یا 

تعدادي حکام دوراندیش در . به واسطۀ نهرهاي جاري، تاکستانها و باغهاي زیتون و پرتقال در آن فراوان و بارور بود

والیت غرناطه و شهرهاي تابع آن ـ خزر، خائن، آلمریا، و ماالگا ـ را محفوظ غرناطه حکومت کردند و استقالل 

تجارت رواج گرفت، صناعت زنده شد، و هنر رونق یافت؛ مردم آنجا . داشتند و حمالت مکرر مسیحیان را عقب راندند

به عنوان ) م1492(ق  هـ 898این کشور کوچک تا سال . به لباسهاي پر زرق و برق و مجالس طرب شهره شدند

.در اروپا برقرار بود  باقیماندة تمدنی که قرنهاي دراز اسپانیا را از مفاخر نوع بشر کرده بود،

III   - م 1250 – 1058: هایی از هنر اسالمی جلوه  

  ق هـ656 – 450

  ر اشبیلیه،در عصر استیالي بربرها، آثار معماري عظیمی چون کاخهاي الحمراء در غرناطه، القصر، و برج خیرالدا د

نامیدند، به این پندار که از مراکش آمده است، ولی  غالباً این شیوة معماري تازه را شیوة موریسکوها می. پدیدآمدند

راستی . ها در تاج محل هندوستان نیز نمودار است هاي اولی آن از شام و ایران است، و همین مایه در حقیقت پایه

در این دوران هدف معماري همه ظرافتکاري بود و به قوت و جاللی که ! دار است دار و چه مایه هنر اسالمی چه دامنه

داد، و همین  کاري و زیبایی اهمیت می بینیم توجه نداشت و بیشتر به ریزه در مساجد دمشق و قرطبه و قاهره می

  .رفت و مجسمه ساز معمار را زیر نفوذ گرفته بود مهارت هنري در زمینۀ تزیین به کار می

. ساختند بناها را به قصد دفاع از متصرفات خود می  در مرحلۀ اول،. حدون در کار ساختمان فعالیت بسیار داشتندمو

الذهب که به نزدیک اشبیلیه وادي  آوردند، مانند برج در اطراف شهرهاي بزرگ باروهاي نیرومند با برجها به وجود می

طرح . نمود هم قصر بود و نماي بیرون آن ساده و بی آرایش می القصر اشبیلیه هم قلعه و. کرد الکبیر را حفاظت می

ق  هـ 646پس از سال ) . م1181ق،  هـ 577(بناها را جالویی، مهندس قرطبی، براي ابویعقوب یوسف آماده کرد 

ق،  هـ933(، شارل پنجم )م1353ق،  هـ754(پذرو اول . ، القصر محل مورد عالقۀ پادشاهان مسیحی بود)م1248(

آن را تغییراتی دادند یا تعمیراتی کردند و قسمتهاي تازه بدان افزودند، و ) م1833ق،  هـ1249(، و ایزابل )م1526

  .اکنون قسمت اعظم بنا از دوران مسیحی است؛ اما شیوة معماري اسالم، یا اسالم و مسیحی، در آن نمودار است

مسجد بزرگ اشبیلیه را بنیاد کرد؛ ) م1171( ق هـ567ابویعقوب یوسف، پی افکن القصر، همان است که به سال 

اکنون چیزي از آن مسجد به جا نیست؛ منارة مجلل و معروف آن، که به نزد مردم مغرب زمین به نام خیرالدا شهره 

بعدها مسیحیان فاتح مسجد را به کلیسا . به وسیلۀ جابر معمار بنا شده است) م1196(ق  هـ593است، در سال 
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کلیسا ویران شد و به جاي آن کلیساي بزرگ ) م1401(ق  هـ 804به سال ). م1235ق،  هـ 632(تبدیل کردند 

شصت متر پایینی خیرالدا همان ساختمان اصلی . اشبیلیه بنیاد گرفت و مصالح مسجد را در بناي کلیسا به کار بردند

دو ثلث باالي بنا با بالکنهاي . ندمتر باقیمانده را مسیحیان کامال هماهنگ با قسمت اسالمی بر آن افزود 25است، و 

اند که نمودار  باالي برج یک مجسمۀ برنزي بنا کرده. به هم پیوسته و شباکهایی از گچ و سنگ آرایشی بس غنی دارد

و نشانی از وضع تغییرناپذیر مردم اسپانیا در کار دین ندارد، زیرا با باد همی گردد، و ) م1568ق،  هـ975(ایمان است 

ق،  هـ 462(مسلمانان در شهر مراکش . گردد  اند ـ چیزي که می داي اسپانیایی را از همین معنی گرفتهکلمۀ خیرال

.اند که به زیبایی کم از خیرالدا نیستند برجها ساخته) 1197ق،  هـ575(و رباط نیز ) م1069

ناي اسپانیا، یعنی قصر بزرگترین ب) م1248(ق  هـ646به سال ) م 1273ـ  1232ق،  هـ 672ـ  629(محمد بن احمر 

هاي عمیق داشت و بر رود  محل قصر تپۀ مرتفعی بود که اطراف آن دره. معروف الحمراء را در غرناطه بنیاد نهاد

اي به نام الکزابه به پا بود؛ امیر بناهاي تازه بر آن افزود،  در آنجا از قرن نهم میالدي قلعه. و خنیل مشرف بود» دارو«

الغالب اال «اء و بناي اصلی را به وجود آورد، و بر همۀ قسمتهاي بنا شعار متواضعانۀ خود، باروهاي خارجی الحمر

به دورانهاي بعد قسمتهاي دیگري را بر بناي اصلی افزودند و قسمتهایی را که به دست مسیحیان یا . ، را نقش زد»اهللا

به شیوة معماري دوران رنسانس بر الحمراء  از جمله، شارل پنجم قصري مربع. مسلمانان ویران شده بود تعمیر کردند

اي به گنجایش چهل هزار  معماري ناشناس در داخل حصار محوطه. انگیز و نامتناسب است افزود که بنایی بزرگ و غم

مرد منظور داشته است، و در این قسمت از شیوة معماري جنگی که در بالد شرقی اسالم به وجود آمده و تکامل 

اي از  ولی سلیقۀ تجملدوست دویست سالۀ بعد بتدریج این قلعه را به صورت مجموعه. کرده استیافته بود تبعیت 

که در گچ و آجر و سنگ الوان   حیاط و قصرها درآورده است که زیورهاي جالبی دارد از گل و بوته و اشکال هندسی،

هاي  آن استخري است که شاخهدر حیاط . اند و از لحاظ زیبایی و ظرافت کم نظیر است نقش زده یا حک کرده

یابد، و پشت سر آن برج محکمی است که براي حصاریان پناهگاهی  درختان و درهاي منبتکاري در آن انعکاس می

نشستند و  سالن سفیران در این برج است؛ امیران غرناطه در آنجا به تخت می. رفت غیرقابل نفوذ به شمار می

هاي سالن باغها و  شارل پنجم از بالکن یکی از پنجره. افتادند کشور به حیرت میفرستادگان بیگانه از هنر و ثروت این 

چه بیچاره است کسی که همۀ این چیزها را از «: هاي پایین را بدید و، پس از اندیشۀ بسیار، گفت بستانها و رودخانه

ن به وضعی هول انگیز در در محوطۀ اصلی قصر، که معروف به حیاط شیران است، دوازده شیر مرمری» !دهد دست می

ایوانهاي اطراف این محوطه با ستونهاي بلند و زیبا، سرستونهاي گلدار، و . اطراف استخري از سنگ مرمر جاي دارد

. کرده است موریسکوهاهاي کوفی الوان، که مرور ایام رونق آن را برده، قصر را نمونۀ جالبی از سبک  مقرنسها و نوشته

شود و استحکام  آنهمه تزیین مایۀ مالل می. اند شاید مورها، به حکم تجمل و حمیت، در ظریفکاري هنري افراط کرده

پوشش تزیینی بنا از پس دوازده زلزله تقریباً   برد؛ مع ذلک، باید از بنا احساس شود از میان می و اطمینانی را که می

این مجموعۀ زیباي . البته سقف سالن سفیران فرو ریخته، ولی بقیۀ سالن سرپاست. ل به جا مانده استبه طور کام

کند و در عین حال ضعف هنر و افراط  باغها و قصرها و استخرها و بالکنها اوج کمال هنر اسالمی اسپانیا را نمودار می

دارد ذوق جمالپرستی ظریفانه جاي قوت و  وم میدهد، و معل ثروت و آسوده طلبی و تن آسایی فاتحان را نشان می

.عظمت و شکوه را گرفته است

در قرن دوازدهم هنر اسالمی از اسپانیا به شمال افریقا راه یافت، و شهرهاي مراکش، فاس، تلمسان، تونس، صفاقس، 

در مصر و مناطق . و طرابلس، با قصرهاي زیبا و مسجدهاي خیره کننده و محالت تو در تو به اوج کمال رسیدند

الدین و اخالف او در جنوب خاوري  صالح. شرقی سلجوقیان و ایوبیان و ممالیک هنر اسالمی را نیرویی تازه دادند
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قاهره قلعۀ بزرگ شهر را بنا کردند و در انجام بنا از اسیران جنگ صلیبی کار گرفتند و شاید شیوة آن را نیز از 

الدین را  ایوبیان در حلب مسجد بزرگ و قلعۀ بزرگ، و در دمشق مقبرة صالح. هاي صلیبیان در شام گرفته بودند قلعه

در این اثنا در کار معماري تحولی رخ داد و سراسر شرق اسالمی شیوة قدیم مسجد، که صحن وسیع . بنیاد نهادند

صحن بزرگ  سبک تازه از آنجا پدید آمد که مساجد زیاد شده بود و. اي مبدل شد داشت، به شیوة مسجد مدرسه

هاي تازه  براي جا گرفتن تعداد بسیاري نمازگزار حاجت نبود؛ از طرف دیگر، براي تسهیل در کار تعلیمات، به مدرسه

بدین جهت به دور مسجد، یعنی محل نماز، که اکنون تقریباً همیشه یک گنبد بزرگ دارد، چهار قسمت . احتیاج بود

غالباً هر یک از مذاهب . ي مزین، و سالن وسیعی براي درس داشتاي خاص، در شد که هر یک مناره جنبی بنا می

همان . کرد چهارگانۀ سنی یکی از این قسمتهاي جنبی مسجد را براي مدرسۀ االهیات و شریعت خویش اشغال می

طور که یکی از سالطین صالح گفته است، حمایت از هر چهار مدرسه مطلوب بود تا، در هر مورد، حداقل یکی از این 

این تحول را ممالیک در مساجد و مقابر خویش ادامه دادند ـ مساجد و مقابري که . مذاهب اعمال دولت را تأیید کند

گرفتند و  هاي ملون نور می کرد و از پنجره از سنگ بودند و درهاي بزرگ و محکم منقش برنزي از آنها محافظت می

دانند  قاومی که فقط مسلمانان طرز ساختنش را میبه معرقهاي درخشان و نقشهاي گچبري رنگین و کاشیهاي م

  .مزین بودند

؛ در قونیه ـ سر در مجلل »مسجد آنی«در ارمنستان ـ . از آثار معماري سلجوقیان حتی یک درصد به جا نمانده است

در   ؛»سرتجیلی«، و دهلیز غار مانند و نماي منقش طراز مانند »عالءالدین«، مسجد باشکوه »دیوریجی«مسجد 

در » مقبرة سنجر«ري، » برج طغرل«بغداد؛ و در ایران ـ » مسجد مستنصر«موصل، و » مسجد بزرگ«النهرین ـ  بین

» مسجد جمعۀ«در همدان، گنبد ترکدار و طاقنماهاي کوچک و کم نظیر » مسجد علویان«مرو، محراب خیره کنندة 

اي از آثاري است که مهارت سلجوقیان را در  این همه شمه: »مسجد حیدریه«قزوین، و نیز طاقهاي بزرگ و محراب 

اصفهان است که در » مسجد جامع«زیباتر از همه . کند کار معماري، و کمال ذوق سالطین سلجوقی را نمودار می

اصفهان » مسجد جامع«. ایران فقط بارگاه حضرت رضا در مشهد، که بعدها بنا شده، با آن قابل قیاس است  همۀ

اي از آثار معماري  مجموعه» کلیساي نوتردام«یا » کلیساي شارتر«دوران سلجوقی است و چون جالبترین اثر معماري 

هـ ق 1021آغاز شده، بارها توسعه یافته، و به سال ) م1088(هـ ق  481بناي مسجد از سال . قرون مختلف است

الملک و  ، نشان نظامبزرگترین گنبد مسجد، که از آجر ساخته شده است. به شکل کنونی درآمده است) م1612(

سردر مسجد و مدخلهاي محل نماز، که یکی از آنها حدود بیست و پنج متر . دارد) م1088(هـ ق  481تاریخ سال 

قسمتهاي داخلی مسجد گنبدهاي . ارتفاع دارد، با کاشی و معرقکاریهایی مزین است که در تاریخ این هنر نظیر ندارد

. هم پیوسته، و طاقهاي ضربی دارد که بر ستونهاي ضخیم متکی است ترکدار، طاقنماهاي کوچک متوالی و به

، که منقش به برگهاي مو و نیلوفر و خطوط کوفی است، در سراسر جهان اسالم )م1310هـ ق، 710(گچبري محراب 

.همانند ندارد

حکام و وزیران سلجوقی همچنانکه . گیرند اند به استهزا می گویند ترکان قومی وحشی بوده این آثار، کسانی را که می

اند، معماران سلجوقی نیز در عصر ایمان، که در عین حال  در شمار فرمانروایان و سیاستمداران نیرومند تاریخ بوده

العاده  شیوة معماري سلجوقی، که به ضخامت فوق. اند عصر طرحهاي عظیم معماري است، سازندگانی بزرگ بوده

اي در آسیاي صغیر و  ی را تعدیل کرد، و از ترکیب این دو شیوه، معماري تازهشیوة تزیین پسند ایران متمایل بود، 

سلجوقیان از شیوة . عراق و ایران رواج گرفت؛ جالب آنکه این شیوة نو با کمال معماري گوتیک در فرانسه همزمان بود

صحن تقریباً نهان بود، مسلمین که پیش از آنها معمول بود، و طبق آن محل نماز یا بناي اصلی مسجد در یک طرف 
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براي قسمت اصلی مسجد نمایی بزرگ و جالب بنا کردند و ارتفاع آن را بیفزودند و بر فراز آن گنبدي . پیروي نکردند

پوشانید و همۀ اجزاي مسجد را در یک واحد اصلی به هم  مدور یا مخروطی برآوردند که همۀ محوطه را می

  . ربی، طاقنما، و گنبد به صورتی دلپذیر در ساختمان به هم پیوستدر همین دوران بود که طاق ض. پیوست می

به نظر ایرانیان سفالکاري از لوازم تفنن . در این دوران عجیب عظمت و انحطاط، همۀ هنرها به اوج کمال رسید

ایرانیان . ودبه هیچ دورانی سفالکاري مانند این دوران گوناگون و زیبا نب. شد از آن صرف نظر کرد زندگی بود که نمی

هاي لعابکاري، رنگکاري زیر یا روي لعاب، میناکاري و آجرپزي و کاشی سازي و شیشه کاري را، که از مصریان و  شیوه

ها هنر چینی نیز  النهرین و ساسانیان و شامیان آموخته بودند، به مرحلۀ کمال رسانیدند و در این رشته مردم بین

در آن روزگار چینی از دیار چین . ذي داشت اما بر شیوة ایرانی غلبه نیافتبخصوص در زمینۀ رنگکاري تصویرها نفو

شد، ولی چون خاك چینی در خاور نزدیک و میانه کمیاب بود، مسلمانان نتوانستند این ظروف نیمه شفاف  وارد می

و دقت و ترکیب و  را تقلید کنند، مع ذلک در سراسر قرون دوازدهم، سیزدهم، و چهاردهم سفال ایرانی از لحاظ تنوع

  . جلوه و نقش و زیبایی در جهان همانند نداشت

در این دوران، در حلب و دمشق در کار ساختن ظروف . صنایع کوچک اسالمی نیز از اهمیت خاصی برخوردار بودند

تند ساخ در قاهره براي قصرها و مسجدها قندیلهایی از شیشۀ مینایی می. کردند اي ظریف میناکاري معجزه می شیشه

ح الدین  هاي فاطمیان که صال گنجینه .کنند میکه به روزگار ما دوستاران آثار هنري براي تحصیل آن کوشش بسیار 

هنر . ندتقسیم کرد هزارها گلدان بلور دشت و چنان با مهارت ساخته شده بود که هنرمندان عصر ما از فکر آن عاجز

تزیین فلزات، که در آشور قدیم معمول بود، در مصر و شام چنان به کمال رسید که سابقه نداشت، و در قرن پانزدهم 

گري یا چکش کاري لوازم مطبخ،  از مس، برنز، برنج، نقره، و طال به وسیلۀ ریخته. از این دو منطقه به ونیز راه یافت

سینی، و آیینه، ابزارهاي نجومی، گلدان، شمعدان، قلمدان، دوات، منقل،  اسلحه و زره، قندیل، کوزه، لگن، کاسه،

، پیش بخاري، کلید، و قیچی با نقشهاي فرو رفته و احیاناً مرصع به »قرآن«بخوردان، مجسمۀ حیوانات، جعبۀ جاي 

زي براي محراب و هاي زیباي فل شبکه. زدند روي میزهاي برنجی نقشهاي فراوان می. شد فلزات یا جواهرات ساخته می

  .شد ها ساخته می در و مقبره

اند  در موزة هنرهاي زیباي بستن یک ظرف نقره هست که تصویر بز کوهی دارد و نام الب ارسالن را بر آن نقش کرده

اي است که از هنر ایرانی دوران  اند معروفترین کار نقره است، و چنانکه گفته) م1066(هـ ق  459و مربوط به سال 

سازي تابع هنرهاي دیگر بود و به نقشهاي  مجسمه. کاري از دوران سلجوقیان است به جاست، و تنها اثر نقرهاسالم 

پروایی مجسمۀ خود یا همسر یا  گاهی حاکم بی. برجسته و حکاکی نقش یا خط بر روي سنگ و گچ انحصار داشت

. شد ماند و بندرت به مردم نشان داده می می داد، ولی این کار گناهی بود که محرمانه یکی از مغنیانش را سفارش می

پرده، سقف، میز، پنجره، سینی، صندوق، و شانه با نقشهاي   اما منبتکاري تکامل یافت و در، منبر، محراب، رحل،

خراطان نیز در . گردانیدند هاي خویش را با کمان می شد؛ صنعتگرانی چهار زانو می نشستند و مته ظریف تزیین می

هاي  کردند، تافته، اطلس، حریر گلدار، پارچه کارگران دیگر، که بیشتر از اینها تالش می. کوشیدند این کار می

کردند که نقشهاي بدیع آن مورد  بافتند و قالیهاي ظریفی تولید می دار، مخمل، زربفت، پرده، و خیمه می حاشیه

سیاي صغیر زیباترین قالیهاي جهان را در آ) م1270(هـ ق  669مارکوپولو به سال . حیرت و شگفت جهانیان بود

اند برابر  اهمیت قالی ایران با همۀ تصویرهایی که تاکنون نقش کرده«به گفتۀ جان سینگر سارجنت، . دیده بود

هاي ناقص هنر قالیبافی هستند که ایرانیان در زمینۀ آن از  به نظر کارشناسان، قالیهاي کنونی ایران نمونه ولی،» است،
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هایی به جا نیست، ولی  از قالیهاي ایرانی که به دوران سلجوقیان بافته شده جز تکه پاره. اند ق گرفتههمۀ دنیا سب

  .اند دریافت هایی که به دوران مغول به سبک آن بافته توان از قالیچه دقت و زیبایی کم نظیر آن را می

سازي جزو هنرهاي کوچک  دیواري و چهرهنقاشی اسالمی در زمینۀ مینیاتور هنر معتبري بود، ولی در زمینۀ نقاشی 

اي از هنرمندان را به کار گرفته بود  ، عده) م1130ـ  1101هـ ق،  524ـ  495(آمر، خلیفۀ فاطمی . رفت به شمار می

کم از  کم» تمثالسازي«شود که تحریم  که در اطاق وي در قاهره تصویر شاعران آن دوران را رسم کنند ـ معلوم می

به دوران سلجوقیان، در منطقۀ ماوراءالنهر نقاشی به کمال رسید، زیرا در آنجا تنفري که . شد ه میقوت سابقش کاست

در کتابهاي خطی ترکی تصویرهاي فراوانی از . اهل سنت از این هنر داشتند به علت بعد مسافت سستی گرفته بود

دوران سلجوقیان باشد به دست نیست، اما از کارهاي مینیاتور چیزي که قطعاً از . پهلوانان ترك به جا مانده است

. گذارد رونق این هنر در دوران مغول در دیار خاوري اسالم تردیدي در شکوفایی آن به دورة سلجوقی به جا نمی

ها،  عقول پر مایه و دستهاي هنرمند براي مساجد سجلوقیان و ایوبیان و ممالیک، و هم براي بزرگان قوم و مدرسه

هاي لعابزده  ها، که از پوست یا ورقه»قرآن«بر جلد . گرفت کردند که زیبایی آن پیوسته فزونی میهایی مهیا » قرآن«

اغنیا چیزي از مال خویش را بابت دستمزد . کردند که به ظرافت چون تار عنکبوت بود شد، نقشها رسم می فراهم می

و خطاط و نقاش و جلدساز هفده سال تمام گاهی گروهی وراق . دادند تا کتابهاي زیبا فراهم کنند به هنرمندان می

گویند قلم موي نقاشی را از موهاي سپید گردن . شد اند؛ در انتخاب کاغذ دقت بسیار می براي یک کتاب کار کرده

آمد و هموزن  مرکب آبی از ساییدة سنگ الجورد به دست می. کردند که از دو سال کمتر داشتند هایی فراهم می گربه

یکی از شعراي . رفت طالي محلول براي ترسیم بعضی خطوط یا حروف تصویر یا متن به کار می. طال قیمت داشت

  » .برد، خیال فراچنگ نتواند آورد حظی را که عقل از منظرة خطی نکو می«: ایران در این باب گوید

IV   - م1122 – 1038: عصر عمر خیام  

  ق  هـ 516 – 430

المقدس، بعلبک، حلب،  قاهره، اسکندریه، بیت. ران کم از هنرمندان نبوده استظاهراً شمارة شاعران و عالمان این دو

تنها در بغداد . بالیدند هاي بزرگ خود می دمشق، موصل، حمص، طوس، نیشابور، و بسیاري شهرهاي دیگر به مدرسه

نظامیه ـ به پا  سی مدرسه از این قبیل بود؛ یک سال بعد نظام الملک مدرسۀ دیگري ـ) م1064(ق  هـ 457در سال 

خلیفه مستنصر مدرسۀ دیگري به آنها افزود که به وسعت، معماري، و تجهیزات ) م1234(هـ ق  635کرد؛ و به سال 

این مدرسه چهار قسمت مستقل براي تعلیم . از همه سبق برد و، به گفتۀ یکی از جهانگردان، زیباترین بناي بغداد بود

داشتند؛ به عالوه، براي  آنجا تعلیم و غذا و مراقبت طبی رایگان دریافت میشریعت اسالم داشت که طالبان علم در 

اي بود که برایگان  در مدرسه بیمارستان و حمام و کتابخانه. دادند مخارج الزم دیگر، به هر کدام یک دینار طال می

ایم یک  رفتند، زیرا شنیده یها م احتماال زنان نیز در برخی موارد به این مدرسه. مورد استفادة طالب و مدرسان بود

بوده که دروسش، چون درسهاي آسپاسیا و هیپاتیاي مغرب زمین، شنوندة بسیاري را گرد ) مدرس زن(شیخه 

. هاي عمومی این زمان بیشتر و غنیتر از همۀ دورانهاي دیگر اسالم بود کتابخانه). م1178هـ ق،  574(آورده است  می

المعارف نویسان، و تاریخنویسان  نحویان، لغت شناسان، دایرة. تابخانۀ عمومی بودتنها در اسپانیاي مسلمان هفتاد ک

ابن القفطی : یکی از هنرهاي اصلی و تفننی مسلمانان نوشتن کتاب سرگذشت کسان بود. بسیاري به عرصه رسیدند

ود؛ ابن ابی فیلسوف و دانشمند را در کتاب خود آورده ب 414شرح حال ) م1248ـ  1170ق،   هـ 646ـ  568(
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) م1228هـ ق،  626(طبیب را ثبت کرد؛ محمد عوفی  400زندگینامۀ ) م1270ـ  1203هـ ق،  668ـ  600(اصیبعه 

آنکه ذکري از عمر خیام به میان آورد؛ محمد بن  شاعر فارسی به دست داد، بی 300المعارفی از شرح حال  دایرة

تن از بزرگان اسالم را  865یات االعیان خود، که شرح حال با کتاب وف) م1282ـ  1211هـ ق،  681ـ  608(خلکان 

کتاب با وجود گستردگی مطلب از لحاظ دقت عجیب است؛ مع ذلک، . باختصار آورده، از همۀ آنها سبق برده است

» .خدا نخواسته که جز قرآن کتاب دیگري بی نقص باشد«: گوید خواهد و می ابن خلکان از نقص کتاب خود عذر می

دینهاي مشهور جهان را شرح داده و تاریخ و فلسفۀ آن ) م1128هـ ق،  522(هرستانی در کتاب ملل و نحل محمد ش

  .اند کتابی به پرمایگی و بیطرفی آن فراهم کنند توانسته را خالصه کرده است؛ هیچ یک از مسیحیان آن دوران نمی

ت و وحدت اجزاي آن فقط با تسلسل اعمال یک ادبیات داستانی مسلمانان به داستانهاي مختلف ارقگان انحصار داش

، و مقامات حریري، اثر )اثر بیدپاي(پس از قرآن، مسلمانان کتابهاي هزار و یکشب و کلیله دمنه . شد نفر حفظ می

مقامات حریري . شناختند ، را بیش از سایر کتابها می)م1122ـ  1054هـ ق،  516ـ  446(ابومحمد حریري بصري 

کند که شخصیتی جالب دارد و به همین جهت خواننده پراکنده  ، ولگرد بی سر و پا، را نقل میماجراهاي ابوزید

در یکی از . بخشد گویی، جنایات، و نارواهاي او را به ظرافت گفتار، مهارت، تدبیر، و افکار جذاب هوس انگیزش می

:گوید مقامات چنین می

آزاده باش و هر چه توانی کن؛ سخن مدعیان را واگذار و آنچه کند،  مطیع نصیحتگر مباش که وصال خوبان را منع می

گفتند، و هیچ یک از حکام  دانستند شعر می تقریباً همۀ کسانی که خواندن و نوشتن می. را شایسته است به عمل آر

سپانیا صدها اگر گفتۀ ابن خلدون را بپذیریم، در دربار مرابطون و موحدون در افریقا و ا. نبود که شعر را تشویق نکند

با دو بیت، که در آن نیمی ) تطیله(در مجمع مناظرة شاعران در اشبیلیه، یک شاعر کور اهل تودال . شاعر مقیم بودند

  :از شعر جهان را آورده، جایزه را برد

خی شود؛ جهان با همۀ فرا گیرد، ماه دیده می شوند؛ و چون پرده از چهره بر می خندد، مرواریدها آشکار می وقتی می

در . بنابر روایات، شاعران دیگر قصاید خویش را نخوانده دریدند. براي او تنگ است، اما در قلب من جاي گرفته است

تقسیم دولت به ممالک نسبتاً . گفت قاهره، زهیر شاعر، مدتها پس از آنکه مویش سپید شده بود، از عشق سخن می

، شمارة امیران و بزرگانی را که در کار تشویق ادب همچشمی کوچک در قلمرو شرقی اسالم، مانند آلمان قرن نوزدهم

مدتها ) م1189 هـ ق، 585فتـ (انوري خراسانی . ایران از همۀ ملل اسالمی بیشتر شاعر داشت. داشتند افزوده بود

  .ستود خواند و او را فقط پس از خود می قصاید خود را در دربار سنجر می

  آبخاطري چون آتشم هست و زبانی همچو 

  فکرتی تیز و ذکایی رام و طبعی بی خلل

  اي دریغا نیست ممدوحی سزاوار مدیح

  وي دریغا نیست معشوقی سزاوار غزل 
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نیز در مفاخره کم از او نبود؛ غرور وي معلمش را ) م1185ـ  1106هـ ق،  582ـ  500(شاعر معاصر وي، خاقانی 

  :تحریک کرد که شعري به طنز دربارة نسب او بگوید

  ا اگر چه سخن نیک دانیاخاقانی

  یک نکته گویمت بشنو رایگانیا

  هجو کسی مکن که ز تو مه بود به سن

  باشد که او پدر بود و تو ندانیا 

برند و  ایرانیان خیام را به صف علماي خود می. شناسند مردم اروپا از شعر فارسی بیشتر از همه اشعار عمر خیام را می

ابوالفتح عمر خیام، . کرده است می» یکی از علماي بزرگ ریاضی در قرون وسطی« دانند که رباعیات وي را تفننی می

دارد  گر است، ولی این لقب معلوم نمی خیام به معنی خیمه. زاد) م1038(هـ ق  430پسر ابراهیم، در نیشابور به سال 

ي خود را نداشته است، چنانکه اي معنی عاد اند، زیرا در دوران وي القاب حرفه گر بوده که واقعاً او یا پدرش خیمه

در مناطق دیگر به صورت اسم و عنوان ] باربر[ porter، ]نانوا[   baker، ]خیاط[ taylor، ]آهنگر[ smithکلمات 

گوید، ولی نام  تاریخ از زندگی خیام تقریباً چیزي نمی. رود، اما معنی کلمات از آن مراد نیست اشخاص به کار می

خیام این . میالدي به فرانسه ترجمه شد 1851از جمله کتاب جبر است که سال : کند یاد می بسیاري از مؤلفات او را

حلهایی یافته  وي براي معادالت درجه سوم راه. دانستند پیشتر برده است علم را از آنچه خوارزمی و علماي یونان می

نسخۀ خطی (دیگر وي در جبر  یک کتاب. که، به گفتۀ اهل فن، شاید مهمترین کشف ریاضی در قرون وسطی است

  هـ 467سلطان ملکشاه سلجوقی به سال . تحقیق انتقادي اصول موضوعه و تعریفات اقلیدس است) در کتابخانۀ لیدن

سال  3‘770او را با جمعی از علما مأمور اصالح تقویم فارسی کرد، و نتیجۀ کار آنها تقویمی است که هر ) م1074(ق 

سال یک روز اختالف دارد کمی دقیتر است؛  3‘330د، یعنی از تقویم معمول ما که هر کن یک روز اختالف پیدا می

دین اسالم بیشتر از علوم اسالمی بر مردم نفوذ داشت، به همین جهت . انتخاب یکی از دو تقویم با تمدن آینده است

منجم از حکایت نظام عروضی، شهرت خیام به عنوان . تقویم خیام نتوانست نزد مسلمانان جاي تقویم هجري را بگیرد

.شود که او را در نیشابور دیده است، معلوم می

در زمستان سنۀ ثمان و خمسمائه، به شهر مرو، سلطان کس فرستاد به خواجۀ بزرگ صدرالدین محمد بن المظفر 

و باران نیاید، و رحمۀ اهللا که خواجه امام عمر را بگوي تا اختیاري کند که به شکار رویم که اندر آن چند روز برف 

خواجه کس فرستاد و او را بخواند و ماجرا با وي . خواجه امام عمر در صحبت خواجه بود، و در سراي او فرود آمدي

برفت و دو روز در آن کرد و اختیاري نیکو کرد و خود برفت و با اختیار سلطان را برنشاند؛ و چون سلطان . گفت

ها کردند؛ سلطان خواست  خنده. ید و باد برخاست و برف و دمه درایستادبرنشت و یک بانک زمین برفت، ابر درکش

. که بازگردد، خواجه امام گفت پادشاه دل فارغ دارد که همین ساعت ابر باز شود، و در این پنج روز هیچ نم نباشد

  . سلطان براند و ابر باز شد، و در آن پنج روز هیچ نم نبود و کس ابر ندید

هر رباعی . سی شعري است متشکل از چهار مصرع، که مصرع اول و دوم و چهارم به یک قافیه استرباعی در زبان فار

دانیم، ولی مربوط به زمانی دراز پیش از خیام  منشأ این بحر را نمی. یک معنی تمام را در شعري کامل آورده است
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بدین جهت ایرانیان در . قلی استرباعی در شعر فارسی جزو قطعات طوالنی نیست، بلکه هر رباعی واحد مست. است

اکنون هزاران رباعی فارسی هست که . اند جمع آوري رباعیات ترتیب افکار را رعایت نکرده، بلکه بنا را بر قافیه نهاده

. دهند که اغلب آن مورد تردید است رباعی را به خیام نسبت می 1‘200غالباً گویندة آن معلوم نیست؛ از جمله 

رباعی  158میالدي است که  1460مربوط به سال  )نسخۀ کتابخانۀ بودلیان آکسفرد(اعیات خیام رب  قدیمترین نسخۀ

چند رباعی از ابوسعید ابوالخیر و . دارد و به ترتیب الفبا مرتب است، و بعضی آنها متعلق به شعراي پیش از خیام است

. باعیات منسوب به خیام واقعاً از اوستتوان یقین داشت که ر یکی از ابن سیناست؛ جز در موارد کمی، بزحمت می

. میالدي توجه دنیاي غرب را به رباعیات خیام جلب کرد 1818نخستین بار فون هامر، شرقشناس آلمانی، به سال 

هفتاد و پنج رباعی را به شعر فصیح انگلیسی ترجمه کرد که در نوع خود  1859پس از آن ادوارد فیتز جرالد به سال 

نکه قیمت هر نسخۀ این چاپ بیش از یک پنی نبود، فقط عدة کمی بدان اقبال کردند، ولی بعدها با آ. ممتاز بود

به گفتۀ کسانی که با اصل . چاپهاي مکرر و مفصلتر، دانشمند ریاضیدان ایرانی را به صف شاعران معروف جهان برد

دقیقاً معادل یک رباعی فارسی است؛  قطعه هر کدام 49قطعۀ دیگر فیتز جرالد فقط  120رباعیات آشنایی دارند، از 

قطعۀ دیگر هر کدام از دو یا چند رباعی گرفته شده؛ دو قطعۀ دیگر انعکاس مجموع رباعیات است؛ شش قطعۀ  44

اند، اما به احتمال قوي از او نیست؛ دو قطعۀ دیگر انعکاسی از نفوذ  دیگر ترجمۀ رباعیاتی است که به خیام نسبت داده

توان یافت، ظاهراً  خاطر فیتز جرالد است؛ و سه قطعه را اصال در ضمن رباعیات منتسب به خیام نمیغزلیات حافظ در 

توان  فیتز جرالد معادلی نمی 81در رباعیات خیام براي قطعۀ . فیتز جرالد شخصاً گفته و در چاپ دوم نیاورده است

  ـ. یافت

  اي که از خاك پست انسان را آفریدي،

  دادي،و ما را در بهشت جاي 

  هر گناهی را که انسان از آن رو سیاه است،

  .کنببخشاي و آمرزش نصیب او 

گر است، و  به جز این، در ترجمۀ فیتز جرالد، در مقایسه با ترجمۀ تحت اللفظی متن فارسی، روح عمر خیام جلوه

فیتز جرالد، به علت تمایالت . توان داشت، با اصل مطابق است ۀ شعر انتظار میترجمۀ وي، تا آنجا که از ترجم

داروینی که به دوران وي رواج داشته است، طنز شیرین خیام را نادیده گرفته و تمایالت ضد دین اشعار وي را 

اند که با گفتار فیتز  دهاند او را چنان وصف کر نویسندگان ایرانی نیز که یک قرن پس از خیام بوده. عمیقتر کرده است

به گفتۀ ابن . ، او فیلسوفی ملحد و مادي و بدبخت بود)م1223ق،  هـ 620(به گفتۀ مرصاد العباد . جرالد مطابقت دارد

، خیام در نجوم و فلسفه نظیر نداشت، ولی ملحدي سخت بود و از )م1240ق،  هـ 638(القفطی در تاریخ الحکما 

او مردي بداخالق از پیروان ابن سینا «: یک نویسندة قرن سیزدهم میالدي گوید. داشت ناچاري زبان خود را نگاه می

بعضی اهل تصوف رباعیات خیام را مطابق . برد که اکنون در دست نیست و از دو کتاب وي در فلسفه نام می» بود،

. شمارد ن خود میکنند، ولی نجم الدین رازي او را از بزرگترین ملحدان دورا اصطالحات خودشان تفسیر می
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و  1گرفت، کرد و به استهزا می خیام، شاید به واسطۀ نفوذ علم یا تأثیر اشعار معري، گفتار علماي دین را رد می

گري مسلمانان را پذیرفته بود و، چون به زندگی دیگر  وي فکر جبري. بالید که فرش نماز را از مسجد دزدیده است می

. جست شت، فکر بدبینی بر او چیره شد و از مطالعه و شراب سرگرمی و آرامش میغیر از زندگی همین دنیا امید ندا

  :برد نسخۀ کتابخانۀ بودلیان مستی را به مقام یک فلسفۀ جهانی می 133و  132رباعی 

  آن کو در میخانه به سبلت رفته

  ترك بد و نیک جمله عالم گفته

  گو هر دو جهان چه گوي باشند به کوي

  ست باشد خفتهبر وي به جوي چه م

  از هر چه نه خرمی است کوتاهی به

  می هم ز کف بتان خرگاهی به

  مستی و قلندري و گمراهی به

  یک جرعۀ می زماه تا ماهی به 

پرسیم که آیا این  از خود می  سرایند، گیریم که چه شاعران ایرانی بسیاري در مدح بیخبري می ولی وقتی در نظر می

به احتمال قوي رباعیات، که در  ن ادبی چون عشقهاي دو جنسی هوراس نیست؟پارسایی باکخوسی تنها یک تفن

باید او را نه به . دهد زندگی هشتاد و پنجسالۀ خیام چندان اهمیت نداشته است، تصویر غلطی از او به خواننده می

ه نظر آوریم که ها ول بوده است، بلکه به صورت یک دانشمند سالخورده ب صورت یک شرابخواره که مخمور در کوچه

هاي فلکی سرگرم بود و گاهی با همکاران دانشور خود، که چون  سوم و زیجهاي نجومی و نقشه  با معادالت درجۀ

اند،  ظاهراً وي، مانند همۀ کسانی که در منطقۀ خشکی محصور شده. زد ستارگان بر سبزه پراکنده بودند، جامی می

بپذیریم، به آرزوي خود رسیده و در جایی به خاك رفته که گل  اگر گفتۀ نظامی عروضی را. گلدوست بوده است

  :نظامی گوید. شکوفان است

در سنۀ ست و خمسمائه، به شهر بلخ، در کوي برده فروشان، در سراي امیر بوسعد جره، خواجه امام عمر خیامی و 

ن مجلس عشرت از حجۀ الحق در میا. خواجه امام مظفر اسفزاري نزول کرده بودند، و من بدان خدمت پیوسته بودم

مرا این سخن » .گور من در موضعی باشد که هر بهاري شمال بر من گل افشانی کند«: عمر شنیدم که او گفت

  .مستحیل نمود و دانستم که چتویی گزاف نگوید

 از او چون در سنۀ ثلثین به نیشابور رسیدم، چهار سال بود تا آن بزرگ روي در نقاب خاك کشیده بود، و عالم سفال

. اي به زیارت او رفتم و یکی را با خود ببردم که خاك او به من نماید آدینه. یتیم مانده، و او را بر من حق استادي بود

  مرا به گورستان حیره بیرون آورد، و بر دست چپ گشتم؛ در پایین دیوار باغی خاك او دیدم نهاده، و درختان 
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ه، و چندان برگ شکوفه بر خاك او ریخته بود که خاك او در زیر گل پنهان امرود و زردآلو سر از آن باغ بیرون کرد

گریه بر من افتاد که در بسیط عالم و اقطار ربع . شده بود؛ و مراد یاد آمد آن حکایت که به شهر بلخ از او شنیده بودم

. منه و کرمه ایزد تبارك و تعالی جاي او را در جنان کند به. دیدم مسکون هیچ جاي او را نظیري نمی

V  - م1291 – 1150: عصر سعدي  

  هـ ق690 – 545

. کنند چند سال پس از مرگ خیام شاعري چشم به دنیا گشود که ایرانیان وي را به مراتب بیشتر از خیام تجلیل می

روف الیاس ابومحمد، که بعدها به نام نظامی مع. مولد وي در گنجه، یعنی کیروف آباد کنونی، به نزدیک تفلیس بود

شد، برخالف خیام در همۀ زندگی خود به پارسایی و تقوا متصف بود؛ به هیچ وجه لب به شراب نیالود، و همۀ وقت 

معروفترین داستانهاي عشقی شعر ) م1188هـ ق،  584(لیلی و مجنون او . کرد خود را صرف وظایف پدري و شعر می

لی شد، ولی پدر لیلی او را مجبور کرد به مرد خالصۀ داستان این است که قیس مجنون عاشق لی. فارسی است

کار قیس از این حرمان به جنون کشید، آوارة بیابانها شد، و فقط وقتی نام لیلی را پیش او . دیگري شوهر کند

قیس نیز، چون رومئو . وقتی لیلی بیوه شد، پیش وي آمد، اما خیلی زود درگذشت. آمد اي به عقل می بردند لحظه می

 .تواند قوت تعبیر و آهنگ زیباي متن فارسی را منعکس کند اي نمی هیچ ترجمه. یت، بر قبر لیلی جان دادبر قبر ژول

محمدبن . گفتند که منظورشان از عشق محبت االهی است صوفیان نیز از عشق سخنها داشتند، ولی به تأکید می

و چون ) م1119هـ ق، 513(ی نیشابور زاد ابراهیم، که در عالم ادب به نام فریدالدین عطار معروف است، به نزدیک

چون احساسات دینی وي قوت گرفت، دکان خود را رها کرد و به خانقاه صوفیان  .شدفروخت به عطار ملقب  عطر می

خالصۀ آن این . همه معروفتر استشعر است، منطق الطیر از  200‘000از چهل کتاب وي، که مشتمل بر . پیوست

خیزند و  ، برمی)حقیقت(با هم به جستجوي پادشاه طیور، که سیمرغ نام دارد ) یعنی صوفی(است که گروهی پرنده 

یعنی ترك احساس (، و حیرت )که بدانند همه چیزها یکی است(از وادیهاي طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید 

رسند و در پادشاه مخفی  ، می)فناي نفس(پرندگان به وادي هفتم، وادي فقر و فنا سی تا از . گذرند می) وجود فردي

شوند، ولی از خاك به صورت  دهد، و از فرط شرم خاك می حاجب فهرست اعمال هر کدام را نشانشان می. زنند را می

ن موقع، چون سایه که در یکی هستند، و از ای) یعنی سی پرنده(فهمند که آنها و سیمرغ  شوند و می نور انگیخته می

عطار در کتابهاي دیگر خود دربارة وحدت وجود صریحتر از این . شوند شود، در سیمرغ فنا می نور خورشید نهان می

عقل، خدا را نتواند شناخت، براي آنکه خویشتن را نتواند شناخت ولی با جذبه و شور به خدا «: سخن دارد، و گوید

اشیا و سرچشمۀ همۀ اعمال و حرکات و روح زندگی   صلی و نیروي مکنون همۀواصل تواند شد که خدا حقیقت ا

دین واقعی شوق این اتحاد است، و . هیچ کس به سعادت نتواند رسید مگر آنکه جزو این روح کلی شود» .جهان است

پنداشتند؛  پسندیدند و آن را بدعت و ضاللت می اهل سنت این افکار را نمی. خلود واقعی افناي نفس در ذات او

بنابر روایتهاي مکرر، وي یکصد و . جمعی از عوام به خانۀ او هجوم بردند و آن را پاك بسوختند، اما عطار سالم جست

  .ده سال زیست و کودکی را که بعدها او را معلم خویش نامید، اما به شهرت از او درگذشت، به دست خود برکت داد

در بلخ زاده شد، ولی بیشتر زندگی خویش را در قونیه به ) م1273ـ  1207هـ ق،  672ـ  604(جالل الدین رومی 

گفت؛ سخنان وي چنان در  یک صوفی عجیب، یعنی شمس تبریزي، به این شهر آمده بود با مردم سخن می. سر کرد

گی نسبتاً جالل الدین در زند. جالل الدین مؤثر افتاد که فرقۀ مولویه را که هنوز مرکزشان در قونیه است بنیاد کرد

اشعار کوتاه وي که در دیوان وي، غزلیات شمس، فراهم آمده به احساس عمیق . کوتاه خود چند صد قطعه شعر گفت
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و اخالص و پرمایگی و هماهنگی با طبیعت ممتاز است و زیباترین شعر دینی است که از دوران مزامیر به بعد 

یک حماسۀ دینی است، بیشتر از مجموع کار هومر؛ و کتاب مثنوي معنوي او شرح مفصل تصوف است و . اند گفته

موضوع مثنوي، چون . العاده زیبا دارد، ولی زیبایی قرین کلمات ثقیل همیشه مایۀ تمتع خاطر نیست قسمتهاي فوق

  .کتاب عطار، وحدت کاینات است

  آن یکی آمد در یاري بزد

  یار گفتش کیستی اي معتمد

  گفت من، گفتار برو هنگام نیست

  ین خوانی مقام خام نیستبر چن

  خام را جز آتش هجر و فراق

  که پزد که وا رهاند از نفاق

  چون تویی تو هنوز از تو نرفت

  سوختن باید تو را در نار تفت

  رفت آن مسکین و سالی در سفر

  در فراق یار سوزید از شرر

  پخته گشت آن سوخته، پس بازگشت

  باز گرد خانۀ انباز گشت

  رس و ادبحلقه بر در زد به صد ت

  تا بنجهد بی ادب لفظی ز لب

  بانگ زد یارش که بر در کیست آن

  گفت بر در هم تویی اي دلستان

  گفت اکنون چون منی اي من در آ

  که نگنجاید دو من در این سرا 
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چلیپاي نصرانیان سر به سر

  به پیمودم، اندر چلیپا نبود

  به کعبه کشیدم عنان طلب

  در آن مقصد پیر و برنا نبود

  سیدم از ابن سیناش حالبپر

  به اندازة ابن سینا نبود

  نگه کردم اندر دل خویشتن

  در آنجا دیدم، دگر جا نبود 

هر . بینی اصل آن در عالم المکان است، اگر صورت نابود شود چه غم، که اصلش باقی جاوید است هر صورتی که می

تا رود پرآب است، . مخور، که بحقیقت فانی نشده صورت زیبا که ببینی و گفتار خردمندانه که بشنوي از فناي آن غم

جویها از آن جاري است، غم از دل برون کن و از این جوي بگذر و مپندار که آب نابود خواهد شد، که سرچشمۀ آن 

  .اند که بر آن از دنیا بگریزي اي نردبانی جلوتر گذاشته از آغاز کار به این دنیا آمده. جاوید است

  امی شدماز جمادي مردم و ن

  وز نما مردم به حیوان بر زدم

  مردم از حیوانی و آدم شدم

  پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم

  حملۀ دیگر بمیرم از بشر

  تا برآرم از مالئک پر و سر

  بار دیگر از ملک پران شوم

  آنچه اندر وهم ناید آن شوم

  مرگ دان آنک اتفاق امت است

  کآب حیوانی نهان در ظلمت است 
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پدرش در دربار سعد بن . نام حقیقی وي مشرف الدین بن مصلح الدین عبداهللا است. گوییم ي سخن میاکنون از سعد

زنگی، اتابک شیراز، شغلی داشت؛ وقتی پدر سعدي درگذشت، اتابک پسر را به حمایت گرفت و او، به رسم مسلمانان، 

ـ  1184(هـ ق  682ـ  579ه اختالف تاریخ تولد و وفاتش را ب. نام حامی خود ـ سعد ـ را بر نام خویش افزود

به هر حال . اند تعیین کرده) م1291ـ  1193(هـ ق  690ـ 590، و )م1291ـ  1184(هـ ق  690ـ  580، )م1283

در ایام طفولیت متعبد بودم و سحرخیز و مولع زهد و «: گوید خود او می. وي نزدیک به یکصد سال عمر کرده است

، جهانگردي عجیب خود را آغاز کرد )م1226هـ ق،  624(نظامیۀ بغداد علم آموخت پس از آنکه در مدرسۀ » .پرهیز

در این سفر . اتیوپی، مصر و شمال افریقا را بدید  که سی سال طول کشید و همۀ دیار خاور نزدیک و میانه، هند،

تطاعت پاپوشی خود او گوید که پایش برهنه بود و اس. سختیهاي گوناگون کشید و تلخی فقر و محرومیت چشید

نداشت، دلتنگ به جامع کوفه درآمد و یکی را دید که پاي نداشت؛ سپاس نعمت حق بداشت و بر بی کفشی صبر 

کند کشف کرد و برهمن پرمدعایی را که در آنجا نهان  گفتند معجزه می وقتی در هند بود، مکانیزم بتی را که می. کرد

عدي خود همین روش سریع را دربارة همۀ مردمفریبان توصیه بود و خداي دستگاه بود کشت؛ وي در شعر شاد ب

:کرد

  چو از کار مفسد خبر یافتی

  ز پایش برآور چو دریافتی

  فریبنده را پاي در پی منه

  چو رفتی و دیدي امانش مده

  اش مانی آن بی هنر که گر زنده

  نخواهد ترا زندگانی دگر

  تمامش بکشتم به سنگ آن خبیث

  د حدیث که از مرده دیگر نیای

به سپاس رهاکنندة خویش، دختر او . شد و به ده دینار از قید خالص شد» کفار«در جنگهاي صلیبی جنگید و اسیر 

: و عیش او را منغص داشت، در این باب نوشت» بدخوي، ستیزه روي نافرمان بود«را به زنی گرفت؛ ولی این زن 

به زلف دگري داد و به زنجیر دیگر افتاد، و چون همسر  و او را طالق داد و دل» زلف خوبان زنجیرپاي عقل است«

 .دومش بمرد، در سن پنجاه در باغی به شیراز عزلت گزید و پنجاه سال باقیماندة زندگی خویش را در آنجا به سر کرد

زلت به گفتۀ تاریخنویسان، کتابهاي معتبر خود را به دوران ع. باري از تجربۀ زندگی، شروع به نوشتن کرد با کوله

وي کتاب حکمت و پند است؛ دیوان وي مجموعۀ اشعار کوتاه است که بیشتر آن به فارسی، برخی  »پندنامۀ«. نوشت

سعدي در کتاب بوستان فلسفۀ خویش را در شعر پندآموز . اي مطایبات است به عربی، بعضی پرهیزکارانه، و پاره

  .کند میآورد و گاه نیز براي تنوع قطعاتی حاکی از لذات جسمانی لطیف چاشنی  می
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آن شب محبوبه را در آغوش گرفتم و دیدگان خواب آلودش را . در همۀ زندگی لحظاتی شیرینتر از آن نداشتم

لبانت را . بخوان، مرغ غزلخوانم. من، اي سرو ناز، اینک وقت خفتن نیستاي محبوب «: به او گفتم …. نگریستم

ام  محبوبه» .اي آشوبگر جان و دلم، خواب دیگر بس است، با لبانت شهد عشق را به من بنوشان. چون غنچه بگشاي

بت در محبو …» آشوبی؟ آشوبگر جان و دل منم؟ در حالی که تو خواب مرا می«: به من نگریست و به نجوا گفت

دانی که  زنی، چه می و تو لبخند می …تمام این مدت تکرار کرده است که هیچ گاه ازآن کس دیگري نبوده است 

هایش که با دست  ولی چه اهمیت دارد؟ مگر لبان او که به لبان تو پیوسته کمتر گرم است، مگر شانه. گوید دروغ می

یم بهار، چون بوي گل و نغمۀ هزاردستان و بساط سبزه و گویند نس کنی کمتر نرم است؟ می خود آن را نوازش می

. آه، اي بیخبر، اگر محبوب با تو نباشد اینهمه صفایی ندارد. آسمان نیلگون، خوش و زیباست

یکی از  .اي است از حکایات پندآموز که اشعاري دلکش در میانشان آمده است مجموعه) م1258هـ ق،  656(گلستان 

ی را پرسید از عبادتها کدام فاضلتر است؟ گفت ترا خواب نیمروز، تا در آن یک نفس خلق را ملوك بی انصاف پارسای

  . نیازاري

  . هفت درویش در گلیمی بخسبد، و دو پادشاه در اقلیمی نگنجد

  اي گرفتار پاي بند عیال

  دگر آسودگی مبند خیال 

  . دانا که از نامالیم خشمگین شود جوي کم آب را ماند

  . ن دیگران افتد که مایۀ فضلش بدانند، پایۀ جهلش شناسندهر که پیش سخ

  گر هنري داري و هفتاد عیب

  دوست نبیند به جز آن یک هنر 

  اسب تازي دو تک رود بشتاب

  رود شب و روز  شتر آهسته می

  .هنر آموزید که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید

  . ود دولت استاگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد، که هنر در نفس خ

  جور استاد به ز مهر پدر 

  گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد



٢٠١۵

   نادانمبه خود گمان نبرد هیچ کس که 

  . از سبکی گردو توان دانست که بیمغز است

تر و سالمتر از  فلسفۀ او درست. از دست دادسعدي فیلسوف بود، اما شهرت فلسفی خود را در نتیجۀ روشن نویسی 

دانست که چگونه زخم معرفت را به برکت زندگی  دریافت که ایمان مایۀ تسلیت است، و می. آن عمر خیام است

سعدي همۀ تراژدیهاي کمدي انسانی را از سر گذراند؛ مع ذلک، عمرش دراز شد و به صد . محبت آمیز التیام بخشد

یک » قد سرو«از . به هر شکل و ترکیب زیبایی حساس بود: بر آنکه فیلسوف بود، شاعر نیز بودوي عالوه . سال رسید

توانست حکمت و کالم خشک را به اختصار و با  گیرد؛ و می اي که دمی آسمان شب را فرا می زن گرفته تا ستاره

تربیت نااهل را «. گیز آماده داشتبه هر مناسبت قیاسی روشنگر یا عبارتی بلیغ و دل ان. ظرافت و زیبایی بیان کند

گر به جاي  آن تاجر بخیل» «من و دوستی چون دو مغز در پوستی صحبت داشتیم؛» «چون گردکان بر گنبد است؛

سرآخر، سعدي با همۀ حکمتش سعدي  تا قیامت روز روشن کس ندیدي، جز به خواب  نانش اندر سفره بودي آفتاب

  .مام به بندگی خالصانۀ عشق بخشیدشاعر ماند و حکمت خویش را با دلی ت

  کند ایام در کنار منش رها نمی

  که داد خود بستانم به بوسه از دهنش

  همان کمند بگیرم که صید خاطر خلق

  به خود همی کند و در کشم به خویشتنش

  ولیک دست نیارم زدن در آن سر زلف

  که مبلغی دل خلق است زیر هر شکنش

  غالم قامت آن لعبتم که بر قد او

  اند لطافت چو جامه بر بدنش بریده

  ز رنگ و بوي تو اي سرو قد سیم اندام

  برفت رونق نسرین و باغ و نسترنش

  یکی به حکم نظر پاي در گلستان نه

  که پایمال کنی ارغوان و یاسمنش

  شگفت نیست گر از غیرت تو برگلزار
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  بگرید ابر و بخندد شکوفه بر چمنش

  گذريدرین روش که تویی، گر به مرده بر

  عجب نباشد اگر نعره آید از کفنش

  نماند فتنه در ایام شاه، جز سعدي

  که بر جمال تو فتنه است و خلق بر سخنش 

VI   - م1258 – 1057: علوم اسالمی  

  هـ ق 656 – 449

. تنداقوامی که علم داشتند و اقوامی که علم نداش: کردند علماي اسالم در قرون وسطی اقوام را به دو طبقه تقسیم می

در نظر آنان، اینان . هندوان، ایرانیان، بابلیان، یهودیان، یونانیان، مصریان، و اعراب در طبقۀ اول قرار داشتند

برگزیدگان جهان بودند؛ و بهترین اقوام طبقۀ دوم چینیان و ترکان بودند که به حیوان بیشتر از انسان شباهت 

  .بوده استالبته این قضاوت بویژه دربارة چین خطا . داشتند

در رشتۀ ریاضیات در . رقیب داشتند گوییم مسلمانان همچنان در زمینۀ علوم تفوق بی به دورانی که از آن سخن می

حسن . مراکش و آذربایجان پیشرفتهاي جالبی رخ داد؛ در اینجا یک بار دیگر شاهد طیف وسیع تمدن اسالم هستیم

کرد، و نیز  کرد که جیب زاویه را در هر درجه معین می جدولهایی فراهم) م1229(ق  هـ 627مراکشی به سال 

یک نسل بعد، خواجه . داد جدولهایی آماده ساخت که جیب تمام، جیب قوس، و جیب اجزاي قوس را نشان می

نصیرالدین طوسی نخستین رساله را تألیف کرد که ضمن آن علم مثلثات یک علم مستقل، و نه یکی از فروع علم 

» مثلثات«نام داشت، تا دو قرن بعد که رگیومونتانوس کتاب » شکل القطاع«بود؛ این کتاب، که نجوم، شمرده شده 

محتمال حساب مثلثاتی که به نیمۀ دوم قرن سیزدهم در چین به وجود آمد . رقیب بود خود را نوشت در این زمینه بی

. مایۀ عربی داشته است

توسط یک ) م1122(ق  هـ 516بود که در سال » ان الحکمهمیز«معروفترین کتاب آن دوران در علم فیزیک کتاب 

اي از علم فیزیک به دست  این کتاب تاریخچه. تألیف شده بود  غالم یونانی نژاد از مردم آسیاي صغیر، به نام خازنی،

و  نماید، کند، جداولی از وزن مخصوص بسیاري از مایعات و جامدات تنظیم می دهد، قوانین اهرم را فرموله می می

سازد  کشاند، مطرح می فرضیۀ جاذبه را، به عنوان یک نیروي عمومی که همه چیز را به سوي مرکز زمین می

. را، که به نزد یونانیان و رومیان معروف بود، تکمیل کردند» شادوف«مسلمانان دستگاه چرخ چاهی موسوم به 

کار کیمیاگران باال . دیدند و به آلمان بردند کشید آب می) اورونتس(صلیبیان این دستگاهها را که از نهر العاصی 

. دانستند می» سیصد طریقه براي فریب دادن مردم«گرفته بود، چنانکه، به گفتۀ عبداللطیف بغدادي، کیمیاگران 

. گویند یکی از کیمیاگران پول گزافی از نورالدین گرفته بود که در کار تحقیقات علمی خرج کند، و متواري شده بود
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کی از ظرفا فهرستی از نام ابلهان فراهم آورده و نام نورالدین را باالي آن نوشته و گفته بود که اگر کیمیاگر آنگاه ی

  . ظاهراً این شخص ظریف آزاري از سلطان ندیده است. بازگردد، نام او را به جاي نورالدین خواهد نوشت

اي والنسیا، قدیمترین کرة آسمانی را که در سهدي، یکی از علم] ابن سعید[ابراهیم ) م1081(ق  هـ 474به سال 

 1‘015میلیمتر قطر داشت و بر سطح آن  209 این کره، که از برنج ساخته شده بود،. تاریخ از آن نام هست آماده کرد

خیرالداي اشبیلیه . صورت فلکی ثبت شده بود؛ ستارگان به ترتیب قدر نجومی نمودار بودند 47ستاره ضمن 

انتشار داد » اصالح المجسطی«و هم رصدگاه بود، و جابر ابن افلح رصدهاي خود را، که در کتاب  هم مناره) م1190(

، نظیر همین )آلپتراگیوس(در تألیفات ابواسحاق بطروجی قرطبی . ، در آنجا فراهم کرده بود)م1240ق،  هـ 638(

ۀ افالك و دوایر متحدالمرکز فلکی، طغیان بر ضد نجوم بطلمیوسی شده بود؛ وي با نقد ویران کنندة خویش بر فرضی

  .که بطلمیوس تشریح مسیرها و حرکتهاي ستارگان را در آن جسته بود، راه را براي کوپرنیک هموار کرد

این عصر، ادریسی و یاقوت حموي، دو دانشمند جغرافیدان را به وجود آورد که شهرتشان در همۀ قرون وسطی 

در سبته زاد، در قرطبه علم آموخت، و ) م1165ـ  1099ق،  هـ 560ـ  493(ابوعبداهللا محمد ادریسی . جهانگیر بود

را نوشت که ضمن آن زمین را از لحاظ آب و هوا به » کتاب الرجاري«در پالرمو به تقاضاي روژة دوم، پادشاه سیسیل 

مفصلی ترسیم هفت اقلیم، هر اقلیم را به ده قسمت تقسیم کرده، و هر یک از هفتاد قسمت را با نقشۀ توضیحی 

. نظیر بودند هاي وي سرآمد نقشه کشی قرون وسطی و در کمال ، صحت، و گستردگی حیطه بی کرده بود؛ نقشه

ابوعبداهللا . دانست ادریسی چون غالب علماي اسالم، در کروي بودن زمین تردید نداشت و آن را حقیقتی مسلم می

ر پرچمداري علم جغرافیا در قرون وسطی با ادریسی در افتخا) م1229ـ  1179هـ ق،  627ـ  575(یاقوت حموي 

اي از آسیاي صغیر بود که در جنگ اسیر شد و به عنوان برده در بازار به فروش رفت؛  یاقوت یونانی زاده. شریک بود

یاقوت سفر بسیار کرد، نخست به . ولی تاجر بغدادیی که او را خریده بود وي را بخوبی تعلیم داد و بعد آزادش کرد

نوان یک تاجر، و بعدها به عنوان جغرافیدانی که مجذوب شهرها و اقوام، پوشاك، و روشهاي مختلف زندگیشان شده ع

جلد کتاب داشت؛ رئیس  12‘000چقدر خوشدل شد که ده کتابخانۀ عمومی در مرو یافت که یکی از آنها . بود

کسانی که این مایۀ حیاتی . ب به منزل خود ببردکتابخانه به رعایت حال او اجازه داد که در یک نوبت تا دویست کتا

زنند که یاقوت وقتی به این گنجینۀ عظیم معنوي دسترسی پیدا  مردان بزرگ، یعنی کتاب، را دوست دارند حدس می

پس از آن به خیوه و بلخ رفت و در آنجا نزدیک بود مغوالن ضمن پیشروي ویران کنندة . کرد چقدر خوشحال شد

هاي خود را همراه برد و از ایران گذشت و به موصل رسید؛  ولی او بدون لباس فرار کرد، اما نوشته خود اسیرش کنند؛

را به پایان » معجم البلدان«گذراند، کتاب معروف  در عین حال که با نان بخور و نمیر کار پاکنویسی روزگار می

است که تقریباً همۀ معلومات جغرافیایی المعارف مفصل جغرافیایی  این یک دایرة) . م1228هـ ق،  626(رسانید 

قرون وسطی را ضمن آن فراهم آورده و چیزي از مسائل نجوم، طبیعیات، باستانشناسی، جغرافیاي انسانی، و تاریخ را 

فروگذار نکرده است؛ به عالوه، از اهمیت و فاصلۀ شهرها از همدیگر، و زندگی معاریف شهر و اعمالشان سخن آورده 

.داشته است ی مانند این دانشمند بزرگ کرة زمین را دوست میکمتر کس. است

علم گیاهشناسی، که بعد از تئوفراستوس به دست فراموشی سپرده شده بود، به وسیلۀ مسلمانان این عصر زندگی از 

ل توجه او همه منحصر به مسائ. نوع گیاه را وصف کرده بود 360ادریسی کتابی دربارة گیاهان نوشته و . سر گرفت

به ) م1216هـ ق،  613(اي  ابوالعباس اشبیلیه. طبی نبود، بلکه بیشتر از لحاظ علمی و گیاهشناسی بحث کرده بود

. شهرت یافت» نباتی«خاطر مطالعاتش دربارة گیاهان مختلفی که مابین اقیانوس اطلس و دریاي سرخ می رویید، به 
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ي فوق العاده، همۀ معلومات گیاهشناسی اسالمی را در ، با تبحر)م1248ـ  1190هـ ق،  646ـ  586(ابن البیطار 

کتابی مفصل و پر مایه فراهم آورد که تا قرن شانزدهم در این زمینه مرجع و معتبر بود و او را به مقام بزرگترین 

، اثر ابن عوام »الفالحه«از جملۀ مهمترین مؤلفات در علم زراعت کتاب . گیاهشناس و داروساز قرون وسطی رساند

نوع درخت میوه،  50نوع گیاه،  585اي بود که ضمن آن از انواع خاك و کود سخن آورده، طریقۀ کشت  شبیلیها

کتاب وي کاملترین تحقیقات همۀ قرون . روشهاي پیوندزنی، و عالیم بیماري گیاهان و راه عالج آن را شرح داده بود

  . وسطی در رشتۀ کشاورزي به شمار بود

مهمترین . ن دوران ماقبلش، بزرگترین طبیبان آسیا و افریقا و اروپا از میان مسلمین برخاستنددر این دوران نیز ، چو

عرصۀ تخصص این طبیبان بیماریهاي چشم بود، شاید از آن رو که این گونه امراض در دیار خاور نزدیک فراوان بود و 

چشم . کردند راي پیشگیري ـ خرج میدر آنجا، مثل جاهاي دیگر، مردم پولهاي گزاف براي عالج ـ و خیلی کم ب

خلیفه ابن ابوالمحاسن طبیب چنان به مهارت خود . کردند پزشکان آب آوردگی چشم یا آب مروارید را عمل می

ابن البیطار در کتاب الجامع لمفردات االدویۀ و . اعتماد داشت که آب آوردگی چشم مرد یک چشمی را عمل کرد

و در آن هزار و چهارصد نوع گیاه و غذا و دارو ذکر کرد که سیصد نوع آن قبال  االغذیه تاریخ طب گیاهی را نوشت

ناشناخته بودند؛ ترکیبات شیمیایی و قدرت شفابخشی آنها را معین کرد؛ و مالحظات دقیقی دربارة کیفیت استعمال 

  هـ 557ـ  484(اي  اشبیلیه ولی معروفترین طبیب مسلمان این دوران علی االطالق ابومروان بن زهر. آنها به قلم آورد

ابن زهر نسل سوم از شش نسل . بود که در جهان طب اروپایی به نام اونزوئار معروف است) م1162ـ  1091ق، 

وي کتاب . رفت طبیبان معروف بود، که همه از یک خانواده بودند، و هر یک پرچمدار طب دوران خود به شمار می

را به تقاضاي دوست خود ابن رشد، که بزرگترین فیلسوف آن دوران بود و ابن زهر ] فی المداواة و التدبیر [ التیسیر 

وي آنالیزهاي . هنر وي در توصیف بالینی بود. شمرد، تألیف کرد را بزرگترین طبیب جهان پس از جالینوس می

ۀ عبري و التینی ترجم. کالسیکی از تومورها، التهاب غشاي داخلی قلب، سل روده، و فلج حنجره به قلم آورده است

.اي کرد العاده کتاب تیسیر در طب اروپایی نفوذ فوق

بیمارستانی که نورالدین محمود به سال . اسالم در ایجاد بیمارستانهاي خوب و تهیۀ لوازم آن نیز پیشاهنگ جهان بود

د و داروي رایگان کر در دمشق ایجاد کرده بود سه قرن تمام بیماران را بدون دستمزد عالج می) م1160(هـ ق  556

ابن جبیر، که به . سال پیاپی مشتعل بود و خاموش نشد 267به گفتۀ تاریخنویسان، اجاق این بیمارستان . داد نیز می

به بغداد رفته بود؛ از دیدار بیمارستان بزرگ عضدي شهر، که چون قصرهاي سلطنتی بر ) م1184(هـ ق  580سال 

در قاهره نیز سلطان قالؤون به . داد، تعجب کرد را غذا و داروي رایگان می ساحل دجله سر برافراشته بود و بیماران

. بیمارستان منصوري را پی افکند که علی االطالق بزرگترین بیمارستان قرون وسطی بود) م1285(هـ ق  684سال 

ر داشت که با اي قرا در داخل فضاي وسیع محصور و چهارگوشی چهار بنا سر برآورده بود، و در میان آنها محوطه

براي بیماریهاي مختلف و بیماران در . کردند ایوانها احاطه شده بود و حوضها و جویها آب و هواي آن را خنک می

حال نقاهت بخشهاي جداگانه داشت، همچنین داراي چند آزمایشگاه، یک داروخانۀ عمومی، کلینیکهایی براي 

ه، یک نمازخانه، و یک سالن سخنرانی داشت؛ بویژه، مناظر دل بیماران سرپایی، چند آشپزخانه و حمام، یک کتابخان

بیماران از زن و مرد، غنی و فقیر، آزاد و برده در آنجا . انگیزي براي قسمت بیماران روانی به بیمارستان پیوسته بود

اي تحصیل قوت دادند تا بر به بیماران بهبود یافته هنگام خروج از بیمارستان مبلغی می. شدند بی دستمزد عالج می

اي  گویان حرفه شدند به موسیقی مالیم و قصه بیمارانی که به بیخوابی مبتال می. خود بالفاصله محتاج کار نباشند
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در همۀ شهرهاي بزرگ اسالمی براي . داشتند دادند، و احیاناً کتابهاي تاریخی براي مطالعه دریافت می گوش می

  .مراقبت دیوانگان تیمارستانهایی موجود بود

VII - غزالی و تجدید حیات دینی

کشاکش . رفت، دین کوشش داشت عالقۀ طبقۀ تعلیم دیده را حفظ کند در آن اثنا که علوم در راه تکامل پیش می

غزالی متفکران . علم و دین بسیاري از مردم را در عقاید دینی به تردید افکند و بلکه بعضیها را به کفر و الحاد کشانید

االهیون به . االهیون، دهریون یا طبیعیون، و مادیون: اند ته کرده است که همه به نظر او کافر بودهاسالمی را سه دس

گفتند بهشت و جهنم حاالت روحانی  خدا و بقاي روح ایمان داشتند، ولی خلق و بعث اجساد را منکر بودند و می

ند؛ به اعتقاد آنها جهان دستگاهی است که خود کرد است؛ دهریون به الوهیتی معتقد بودند، اما بقاي روح را انکار می

اي نیمه متشکل بودند، صراحتاً به الادري  دهریه، که فرقه. به خود به کار است؛ و مادیون اصال منکر وجود خدا بودند

از جمله پیروان این مذهب اصفهان بن قره بود که در یکی از ایام . بودن خویش معترف بودند؛ اتباع آن اعدام شدند

کند  روید و نما می دهی؛ انسان هم مثل دانه می جهت خود را رنج می بی«: مضان به یک نفر روزه دار پارسا گفته بودر

العمل این نهضت شکاك ظهور ابوحامد غزالی  عکس» .بخور و بیاشام.  …شود  و پس از درو ابدالدهر فانی می

مع کرده بود و در میان مسلمانان همانند آوگوستینوس بزرگترین علماي دین اسالم بود که فلسفه و دین را با هم ج

در طوس بزاد، کودك بود که پدرش ) م1058( ق  هـ 450ابوحامد غزالی به سال . و کانت در میان اروپاییان بود

در جوانی فقه، االهیات، و فلسفه آموخت؛ چون به سی . درگذشت و یک دوست صوفی سرپرستی او را به عهده گرفت

تبحر، و قدرت   رسید، استاد فقه مدرسۀ نظامیۀ بغداد شد، و چندي نگذشت که فصاحت بیان، و سه سالگی

پس از سه سال که در این مقام بود و شهرتش به همه جا رسید، مرضی مرموز . استداللش مایۀ شگفت مسلمانان شد

کنت زبان، سخن گفتن او را اش مختل شد، و گهگاه ل از کار باز ماند، اشتهاي خوردن و آشامیدن و هاضمه: گرفت

یک طبیب حاذق اساس ناراحتی او را بیماري روحی تشخیص . کرد؛ آنگاه قواي عقلی او رو به انحطاط نهاد بدنما می

در واقع، غزالی، همان گونه که بعدها در گزارش زندگی خود اعتراف کرده، به توانایی عقل در فهم اسرار دین . داد

) م1094(هـ ق  487به سال  به هر حال، . دروس دینی خویش را تحمل ناپذیر یافته بوداسالم شک کرده بود و ریاي 

به تنهایی و خاموشی و   خواست از مردمان کناره گیرد، از بغداد برفت؛ بظاهر قصد حج داشت، ولی در حقیقت می

زلزل خود ندید، از جهان چون از علم کمکی براي تجدید ایمان مت. آرامشی سر کند، و به تفکر و تأمل سرگرم باشد

خارج برید و به درون بینی پرداخت؛ معتقد بود که در آنجا آن حقیقت جاوید را که اساس استوار ایمان به عالم روح 

از عالم محسوسات ـ که اساس نهضت ماده گرایی است ـ بسختی انتقاد . است از راه نزدیکتري پیدا خواهد کرد

نمایاند در صورتی که بدون  گفت که حواس ظاهر ستارگان را کوچک می شت، میبه حواس ظاهر اعتماد ندا. کرد می

از این مثال و صدها مثال دیگر نتیجه . و گرنه از آن فاصلۀ دور دیدار آنها میسر نبود تردید خیلی از زمین بزرگترند،

از حواس باالتر است و  به نظر او عقل. گرفت که حواس به تنهایی وسیلۀ قابل اعتماد وصول به حقیقت نیستند می

کند؛ ولی آخر عقل هم بر حواس تکیه  گیرد با هم تطبیق و تصحیح می چیزهایی را که به وسیلۀ حواس مختلف می

غزالی احساس کرد که این قسم . شاید انسان معرفتی مطمئنتر از عقل دارد که او را به حقیقت تواند رسانید. دارد

شود؛ بهترین اقسام  صوفی بهتر از فیلسوف بر حقیقت مکنون نزدیک می: ته استمعرفت را در درون بینی صوفیانه یاف

معرفت تأمل دربارة اعجوبۀ ذهن است تا خدا از درون شخص متفکر بر او ظاهر، و خود نفس در رؤیت یگانه محو 

. شود
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ۀ فنون عقل بر ضد با این طرز فکر، غزالی مهمترین کتاب خود یعنی تهافت الفالسفه را نوشت که ضمن آن از هم

این صوفی مسلمان جدل فلسفی را با دقتی همانند کانت به کار گرفت تا ثابت کند که عقل انسان . عقل کمک گرفت

غزالی هفت قرن پیش از . شود کشاند و سبب افالس معنوي و انحطاط اخالقی و سقوط اجتماعی او می را به تردید می

ون علیت را به صرف توالی اشیا تنزل داد، و گفت همۀ چیزي که ما درك هیوم عقل را تا حدود قانون علیت، و قان

نیز هست یا نه؟ » ب«علت » الف«دانیم که آیا  است، ولی نمی» الف«همیشه پیرو » ب«کنیم این است که  می

حضوري توانند وجود خدا یا بقاي روح را ثابت کنند؛ تنها الهام مستقیم یا علم  گفت فلسفه، منطق، و علم نمی می

  . تواند این دو عقیده را، که بدون آن هیچ نظم اخالقی ـ و بنابراین هیچ تمدنی ـ باقی نتواند ماند، اثبات کند می

همۀ امید و بیمهایی که در جوانی داشته بود تجدید . عاقبت غزالی از راه تصوف به همۀ عقاید اصیل دین بازگشت

از نو مردم را از عذاب جهنم . کند را باالي سر خویش احساس می شد، و اذعان داشت که وعید و حضور خدایی قاهر

در . باز به قرآن و حدیث معتقد شد. ها براي اصالح اخالق عامه الزم است بیم دادن گرفت، و گفت که این موعظه

از آن  الدین بازگشت به عقاید سابق را شرح داد و با همۀ فصاحت و حرارت دوران کمالش به دفاع کتاب احیاء علوم

که ) م1111(هـ ق  505به سال . شکاکان و فیلسوفان در اسالم هرگز دشمنی سخت تر از او نداشته بودند. برخاست

وقتی کتابهاي وي به زبانهاي بیگانه ترجمه . غزالی درگذشت، موج الحاد برگشته، و دل مؤمنان دیندار آرام گرفته بود

اع از دین و تشریح قواعد صالح و تقوا بود ـ و از پس دوران شد، رجال دین مسیح نیز از مندرجات آن، که دف

از دوران غزالی به بعد، با آنکه ابن رشد در اقصاي جهان اسالم ظهور . آوگوستینوس نظیر نداشت ـ خرسند شدند

توجه کرده بود، فلسفه از رونق افتاد، مجادالت علمی به مستی گرایید، و حدیث و قرآن به جاي همۀ علوم دیگر مورد 

  .عقول اسالمی قرار گرفت

رفت و پس از وي اهل سنت به تصوف رو  توجه غزالی به مذهب تصوف براي صوفیان پیروزي بزرگی به شمار می

البته علماي دین و شریعت بر شریعت و دین . کردند، تا آنجا که براي مدتی عقاید صوفیان بر االهیات چیره شد

از عجایب اتفاق آنکه پیدایش . ی جوالنگاه مشایخ طریقت و اولیا شده بودرسمی حاکم بودند، اما عرصۀ تفکر دین

زاهدان . فرانسیسیان در مسیحیت، همزمان با شکل گیري یک نوع زهد و تقدس تازه در جهان اسالم قرن ششم بود

» فقیر«ا صوفی از زندگی خانوادگی کناره کردند، زندگی اخوت دینی را زیر سرپرستی شیخ پیش گرفتند، و خویش ر

کوشیدند تا روح خویش را تعالی داده در روح خدا فانی کنند تا به  اینان از راههاي مختلف می. یا درویش نام دادند

انجام کارهاي عجیب توانا شوند ـ بعضی به وسیلۀ نماز و تفکر، برخی به وسیلۀ زهد و از خودگذشتگی و ریاضت، و 

.زدند د در این راه گام میگروهی دیگر به وسیلۀ وجدي که حاصل ذکر بو

که یک ) م1240ـ  1165هـ ق،  638ـ  561(این نظریات در یکصدو پنجاه کتاب از تألیفات محیی الدین بن عربی 

وي می گفت دنیا هرگز خلق نشده، زیرا مظهر برونی وجودي . مسلمان اسپانیایی االصل مقیم دمشق بود شکل گرفت

تاریخ چیزي جز ظهور خود آگاه شدن خدا نیست، و این خود آگاهی  .است که در حقیقت درونی همان خداست

عشق . جهنم اقامتگاه موقت است؛ و همۀ مردم آخر کار نجات خواهند یافت. یابد باالخره در وجود انسان تحقق می

 کند، و عاشق به خطا رفته است؛ خداست که در صورت محبوب تجلی می  اگر به مظاهر فانی و جسمی تعلق گیرد،

شاید محیی الدین گفتۀ برخی از مسیحیان . بازد بیند و بدان دل می صادق در هر صورت زیبا مظهر جمال کلی را می

هر که عاشق شود و عفیف بماند تا بمیرد، شهید «: گفت آورد و به مردم می دورة قدیس هیرونوموس را به یاد می
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گفتند که با همسران خود همین  شان متأهل آشکارا میبسیاري از دروی. و به اعال مراتب اخالص رسیده است» مرده

  . کنند گونه زندگی می

وري از خوشیهاي  شدند و به بهره دادند ثروتمند می هاي اسالمی از طریق عطایاي فراوانی که مردم می بعضی از فرقه

صوفیان پیش از «: دبه شکایت گفته بو) م1250(هـ ق  648یکی از مشایخ شام در حدود سال . دادند زندگی رضا می

 ».پریشاناین جمعیتی بودند به صورت پریشان و به معنی جمع؛ اکنون جماعتی هستند به صورت جمع و به معنی 

ولی براي پارسایان . کردند زدند و به آنها اعتنا نمی خواستند لبخند می مردم به اینان که دین و دنیا را با هم می

گرفتند،  دادند، تولدشان را جشن می العاده به آنها نسبت می مخلص راستگو احترام قایل بودند، نیروها و اعمال خارق

  .رفتند به شفاعتشان امید داشتند، و به زیارت قبورشان می

بعد مقررات سختی که به الرشید به  از زمان هارون. وقتی اهل سنت پیروز شدند، روح تساهل دینی سستی گرفت

شدند، غیر  بنابراین مقررات، که همیشه هم در عمل رعایت نمی. دهند بتدریج زنده شد عمر بن خطاب نسبت می

مسلمانان مکلف شدند جامۀ خود را به خطوط زرد مشخص کنند و اسب سواري براي آنها ممنوع شد، فقط حق 

توانستند معابد سابق را  هاي تازه بسازند، فقط می ها یا کنیسهداشتند بر خر و استر بنشینند؛ حق نداشتند کلیسا

فرزندان غیر مسلمانان . تعمیر کنند؛ اجازه نداشتند بیرون کلیساها صلیب بردارند، همچنین ناقوس زدن ممنوع بود

 نص مکتوب: توانستند مدارس مخصوصی براي خود داشته باشند هاي مسلمانان راه نداشتند، ولی می در مدرسه

با این وجود، تنها در بغداد در قرن دهم میالدي . شود مقررات اسالمی هنوز هم چنین است، اما همیشه اجرا نمی

شد؛ و مسلمانان پیوسته از  مسیحی بود؛ جنازة مسیحیان بدون تعرض و مزاحمت در خیابانها حمل می 45‘000

الدین  ر گرماگرم جنگهاي صلیبی صالححتی د. اشتغال یهودیان و مسیحیان در مناصب دولتی شکایت داشتند

.توانست با تبعۀ مسیحی خود با بزرگواري و مهربانی رفتار کند می

VIII – ابن رشد  

داد که با دین هماهنگی  فلسفه تا مدتی در اسپانیاي اسالمی دوام آورد، زیرا با خردمندي و احتیاط افکاري نشر می

بار امیرانی که مباحث فلسفی را در مجالس خصوصی خوش داشتند اما آن اندیشه، در در. داشت و در انتقاد مالیم بود

امیر ساراگوسا، که از مرابطون بود، ابوبکر بن باجه را، که به . دانستند، آزادي ناپایداري یافت را براي عامه مضر می

ن باجه یا، چنانکه اب. در همان شهر زاده بود، به عنوان وزیر و دوست خود برگزید) م1106(ق  هـ 500حدود سال 

العاده  بعدها در اروپا معروف شد، آونپا که هنوز جوان بود در علوم طبیعی، طب، فلسفه، موسیقی، و شعر منزلتی فوق

به گفتۀ ابن خلدون، امیر چنان از اشعار دانشور جوان در شگفت شد که قسم خورد هر وقت به حضور آید روي . یافت

. داشت این سوگند عالقۀ به دیدار او را کم کند، دو سکۀ طال در کفشهاي خود نهادطال عبور کند؛ ابن باجه که بیم 

وقتی ساراگوسا به چنگ مسیحیان افتاد، وزیر دانشمند شاعر از آنجا به فاس گریخت، جایی که در میان مسلمانانی 

رسالۀ موسیقی وي . زهر، بمردپنداشتند با فقر دست به گریبان شد، و در سی سالگی، بنا به روایاتی از  که کافرش می

معروفتر از همۀ مؤلفات وي . که از میان رفته بهترین مؤلفات این رشتۀ دقیق در آثار اسالمی مغرب به شمار بود

به نظر ابن . کتاب تدبیر المتوحد بود که ضمن آن دربارة یکی از مسائل اساسی فلسفۀ عرب تجدید گفتگو کرده است

که به تن پیوسته است و با مرگ تن خواهد مرد، و دیگر » عقل مادي«یکی : دو جزء استباجه، عقل انسانی مرکب از 

تفکر . میرد یا عقل جهانی غیر شخصی که در همۀ مردم هست و تنها همان است که با مرگ کسان نمی» عقل فعال«
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همان خداست، تواند ، که »عقل فعال«عالیترین وظایف انسان است و تنها به وسیلۀ آن است که انسان به معرفت 

مرد . اي خطرناك است مگر آنکه با سکوت انجام گیرد تفکر شیوه. رسید وبا آن یکی تواند شد، نه با جذبۀ صوفیانه

برد؛ ممکن است تعدادي از فیلسوفان  اي آرام، دور از طبیبان و قانونشناسان و همۀ مردم به سر می عاقل در گوشه

  . الیمت و تساهل دور از غوغا و جنون مردم در طلب معرفت بکوشندانجمنی فراهم آورند که با هم با م

هاي ابن  ، اندیشه)م1185؟ ـ 1107ق،  هـ 581ـ  501( ابوبکر بن طفیل، که نزد اروپاییان به آبوباکر معروف است 

در مراکش، . وف بودشاعر، طبیب، و فیلس  وي نیز عالم،. باجه را ادامه داد و تقریباً هدفهاي عالی او را به تحقق رساند

بیشتر ساعات بیداري خود را در کتابخانۀ سلطنتی به . پایتخت موحدون، وزیر و طبیب خلیفه ابویعقوب یوسف شد

برد و مابین مطالعه و مملکتداري آن قدر فرصت داشت که، ضمن کتابهاي فنی و پر مغز دیگر، بزرگترین قصۀ  سر می

فیل عنوان قصۀ خویش را از ابن سینا گرفته بود و شاید قصۀ او، که به ابن ط. فلسفی قرون وسطی را به قلم آورد

میالدي به وسیلۀ اوکلی به انگلیسی ترجمه شده بود، داستان روبنسون کروزوئه را به دفو الهام کرده  1708سال 

.باشد

. شود اي رها می نهسک خالصۀ قصه این است که حی بن یقظان، که قصه به نام اوست، به هنگام طفولیت در جزیزة بی

شود، و کفش و لباس خود را شخصاً از پوست حیوانات فراهم  دهد، او جوانی هوشیار و زرنگ می بزي او را شیر می

در این رشتۀ معرفت به پایۀ «کند و  پردازد، حیوانات زنده و مرده را تشریح می کند؛ به نظاره در ستارگان می می

کند، وجود خالق توانا را براي خود  ه از علوم طبیعی به فلسفه و االهیات توجه میآنگا» .رسد فاضلترین طبیعیدانان می

. کند پیوندي معنوي پیدا می» عقل فعال«خورد، و با  کند، گوشت نمی سازد؛ سپس مانند زاهدان زندگی می مدلل می

در طلب عزلت به جزیره  خوشبختانه یک نفر صوفی به نام آسال. شود سالگی آمادة تعلیم مردم دیگر می 49حی در 

آسال به او تکلم . شود این اولین بار است که حی از وجود آدمیزاد آگاه می. کند نهد و با حی برخورد می قدم می

گوید  شود و به او می بیند حی بدون کمک دیگري به معرفتی از خدا واصل شده خوشحال می آموزد و از اینکه می می

دم به خشونت آلوده است، و از اینکه اندك اخالق خوب را هم در نتیجۀ وعدة بهشت از جایی آمده که عقاید دینی مر

شود از جزیرة خود درآید و این مردم جاهل را به  حی مصمم می. خورد اند افسوس می و بیم جهنم به دست آورده

ود را که وحدت خدا و رسد در بازار عمومی دعوت دین خ وقتی به آنها می. تر رهبري کند دینی کاملتر و فیلسوفانه

شود که اگر دین  و او متوجه می. فهمند گیرند، یا سخنانش را نمی کند؛ ولی مردم از او کناره می کاینات است آغاز می

آنگاه از کار . با اسطوره ، معجزه، رسوم، و عقاب و ثواب خدایی آمیخته نباشد، مردم نظم اجتماعی را نخواهند آموخت

برد، و آن  آزار و عقل فعال به سر می گردد، با آسال در مصاحبت حیوانات بی جزیره باز می خود پشیمان می شود، به

  .کنند دو همچنان تا دم مرگ خدا را عبادت می

، ابن طفیل یک جوان قاضی و طبیب را به ابویعقوب یوسف معرفی کرد که به )م1153(هـ ق  548در حدود سال 

معروف است، و در اروپاي قرون ) م1198ـ  1126هـ ق،  595ـ  520(بن رشد نزد مسلمانان به نام ابوالولید محمد 

ابن طفیل با این رفتار نشان . شد، و از لحاظ نفوذ در عقول بزرگترین فیلسوف اسالم بود وسطی آوروئس نامیده می

یز به نوبۀ خود جد و پدر ابن رشد ن. داد که از رقابت و حسد، به وضعی که در نوع بشر کمتر نظیر دارد، مبراست

یکی از شاگردان . قاضی القضات قرطبه بودند و لوازم تعلیم او را، تا آنجا که در قرطبه امکان داشت، فراهم کرده بودند

  .ابن رشد دربارة نخستین مالقات وي با امیر از زبان خود او مطالبی نقل کرده است
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ابن طفیل در ستایش من مبالغه کردن . ا نبودوقتی من به نزد امیرمؤمنان معرفی شدم، جز ابن طفیل کس آنج

من » رأي فیلسوفان دربارة افالك چیست؟ آیا قدیم هستند یا حادث؟«: امیر با این سؤال سخن آغاز کرد …. گرفت

اما امیر اضطراب مرا که دید، به ابن طفیل ..  .اي بودم که جواب ندهم  متحیر و مضطرب شدم و در جستجوي بهانه

و در این باب سخن گفتن گرفت و نظریات افالطون و ارسطو و فیلسوفان دیگر، و اعتراضات عالمان نگریست و با ا

امیر مرا آرام . اي نیز نظیر آن ساخته نبود مسلمان به آنان را، چنان از حافظه تقریر کرد که حتی از فیلسوفان حرفه

 . ل و اسبی و خلعت گرانبهایی براي من فرستادهمین که از نزد او برون شدم، مبلغی پو. ساخت و دانش مرا بیازمود

ده سال . القضات شد در قرطبه قاضی) م1172(ق  هـ 568در اشبیلیه و به سال ) م1169(ق  هـ 565ابن رشد به سال 

بعد، ابویعقوب یوسف او را به مراکش طلبید و طبیب خاص خود کرد، و در این مقام بود تا خالفت به یعقوب منصور 

اي نزدیک قرطبه تبعید کردند تا  ابن رشد را به نقطه) م1194(ق  هـ 591به سال ). م1184ق،  هـ 580(رسید 

به مراکش ) م1198(ق  هـ 595نارضایتی مردم از افکار فلسفی وي تسکین یابد، آنگاه بخشیده شد و به سال 

  .اما سال بعد درگذشت، و هنوز قبرش آنجا به پاست. بازگشت

فلسفه کارهاي طبی او را تقریباً از یاد برده است، اما در حقیقت او از طبیبان بزرگ دوران  شهرت عظیم ابن رشد در

رفت، و نخستین کس بود که کار شبکیۀ چشم را شرح داد، و گفت که هر که یک بار آبله گیرد، در  خود به شمار می

الطب، که به التینی ترجمه شد، به طور  المعارف طبی او به نام کتاب الکلیات فی دایرة. شود قبال این مرض مصون می

در همین اوان، امیر ابویعقوب یوسف اظهار عالقه کرد که کسی شرح . شد وسیعی در دانشگاههاي مسیحی تدریس می

فیلسوف این . روشنی از نظریات ارسطو براي او بنویسد و، به اشارة ابن طفیل، این کار را به عهدة ابن رشد گذاشت

پذیرفت، زیرا به نظر وي همۀ فلسفه در نظریات ارسطو فراهم آمده بود، و کافی است آن را شرح و  پیشنهاد را بگرمی

اي  ابن رشد در صدد برآمد که براي هر کتاب معتبر ارسطو، اول خالصه .شودتفسیر کرد تا با هر دورانی مناسب 

س شرح مختصري بر آن بنویسد، و بعد شرح مفصلی براي طالبان فلسفه که در این رشته پیش فراهم کند، سپ

شود، در دانشگاههاي اسالمی  کم پیچیده می شود و کم اند فراهم کند ـ این سبک شرح، که از ساده شروع می رفته

طو را که از ترجمۀ سریانی گرفته عربی کتابهاي ارس  دانست و ناچار بود ترجمۀ بدبختانه او یونانی نمی. معمول بود

شده بود اساس کار قرار دهد؛ ولی حوصله، ذهن روشن، و قدرتی که در تجزیۀ دقیق مطالب داشت او را در همۀ اروپا 

  .معروف ساخت و در صف فیلسوفان اسالم مقامی معتبر یافت، و تالی ابن سیناي بزرگ شد» شارح اعظم«به 

نیز کتابهایی در منطق، طبیعیات، علم النفس، مابعدالطبیعه، االهیات، حقوق،  ابن رشد به جز این شرحها شخصاً

نجوم، و نحو تألیف کرد و جوابی بر تهافت الفالسفۀ غزالی نوشت که آن را تهافت التهافت نامید او نیز چون فرانسیس 

منجر به درك بهتري از  گفت اندکی فلسفه ممکن است انسان را بیدین کند، اما مطالعۀ بی مانع فلسفه بیکن می

را » قرآن، کتاب مقدس، و دیگر کتب آسمانی«تواند جزمیات  زیرا فیلسوف اگرچه نمی. شود رابطۀ دین و فلسفه می

یابد که این تعلیمات مورد نیاز است تا در مردمی که در نتیجۀ مشکالت  در معانی ظاهریشان بپذیرد، اما در می

اندیشند، تقوا و اخالقی نیک را تکوین  مخاطره آمیز به مسئلۀ ازل و ابد می زندگی فقط به طور گهگاهی و سطحی و

در عوض، فیلسوف را باید آزاد گذارد که . گوید به همین جهت، فیلسوف کمال یافته به خالف دین سخنی نمی. بخشد

. یان عامه تبلیغ نکنددر جستجوي حقیقت بکوشد؛ اما باید مباحثات خود را به متعلمان محصور کند و افکار خود را م

به نظر وي اگر اصول اعتقادي دین را به طور نمادین تأویل کنند، ممکن است با نتایج علم و فلسفه هماهنگ شود؛ 

ابن رشد اصول . تأویل متون مقدس بر اساس نماد و تمثیل طی قرنها، حتی میان رجال دین رسمی، متبع بوده است

تواند در فلسفه  اي می دهند صریحاً تعلیم نداده، و نگفته است که قضیه بت میاعتقادیی را که نقادان مسیحی بدو نس
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باشد؛ اما تعلیمات وي این معنی ) مضر(نادرست ) و اخالقیات(درست باشد، ولی در قملرو دین ) میان تعلیم یافتگان(

طالبان فلسفه تألیف  هاي مختصري که براي عموم را متضمن است، به همین جهت نظریات ابن رشد را نه در رساله

.باید جست تر و مشکلتري که بر ارسطو نوشته است می کرده، بلکه در شرحهاي پرمایه

به گفتۀ او عالم قدیم . بحث در حقیقت اشیا، به منظور اصالح حال انسان: کند ابن رشد فلسفه را چنین تعریف می

  .ش نیستاي بی است؛ حرکات ستارگان آغاز و انجام ندارد؛ و خلقت افسانه

همین پندار سه  …. کند را بدون حاجت به مادة موجود خلق می] تازه[طرفداران خلقت ادعا دارند که خدا کاینات 

حرکت قدیم و دایم است؛ و هر حرکتی از  …. شود دین متبع را به آنجا کشانیده که گویند چیز از ناچیز خلق می

توانیم حرکتی را در ذهن تصور کنیم که آغاز و انجامی  نمی. بدون حرکت زمان نخواهد بود. آید حرکت پیش پدید می

  . داشته باشد

گوید که خدا خالق جهان است، یعنی جهان در هر لحظه به برکت نیروي نگهدارنده یا قوة مبقیۀ االهی  مع ذلک، می

 .ت، و عقل کاینات استبنابراین، خداوند نظم، قو. گیرد وجود دارد و در هر لحظه به نیروي فعال خداوند خلقت نو می

عقل فعال، که در تن و ذهن انسان نفوذ . نظام و عقل محرك افالك و ستارگان از این نظام عالی و عقل کلی است

عقل منفعل یا مادي که استعداد . عقل انسانی دو جزء دارد. رسد به ظهور می) فلک قمر(کند، از عقل فلک آخرین  می

؛ و دیگر )جهاز عصبی؟(شود  این عقل جزو جسم اوست و با فناي جسم فنا می و قدرت تفکر و معرفت عقالنی است،

عقل فعال در افراد تفاوت ندارد، . دارد عقل فعال است که از خداست و هم اوست که عقل منفعل را به تفکر وا می

ن یا عقل منفعل ابن رشد عمل عقل فعال را در انسا. بلکه در همه یکسان است و فقط اوست که باقی و الیزال است

کند و در همه جا و همیشه همان است که  کند که نور آن بسیاري از اجسام را روشن می به تأثیر خورشید تشبیه می

عقل . کند کوشد که با عقل فعال متحد شود، چنانکه آتش به همۀ اجسام قابل احتراق نفوذ می عقل منفعل می. بود

اش بر همۀ کاینات احاطه پیدا  شود زیرا بالقوه به وسیلۀ اندیشه د خدا میانسانی به وسیلۀ اتحاد با عقل فعال مانن

کند، براي ما وجود معنی  در حقیقت جهان و هرچه در آن هست، جز از طریق عقلی که آن را ادراك می. کند می

یلۀ زهد و سماع فقط ادراك حقیقت از طریق خرد است که عقل را به اتحاد با خدا، که متصوفان پندارند به وس. ندراد

به عقیدة او بهشت همان حکمت آرام و دوست . ابن رشد از افکار صوفیانه بدور است. کند بدان توانند رسید، نایل می

. شوند ور می داشتنیی است که خردمندان از آن بهره

بل از کتاب در ارسطو نیز به همین نتیجه رسیده است؛ الزم به گفتن نیست که نظریۀ عقل فعال و عقل منفعل یا قا

نفس ارسطو ، بر طبق تفسیر اسکندر افرودیسی و تمیستیوس اسکندرانی، گرفته شده، و همین نظریه است که به 

. صورت فرضیۀ فیض یا نظریۀ صدور نو افالطونیان در آمده و به وسیلۀ فارابی، ابن سینا، و ابن باجه به ما رسیده است

که در قالب نوافالطونی ریخته شده است، ولی در همان اثنا که افکار این فلسفۀ عربی همان فلسفۀ ارسطو بوده 

ارسطو به وسیلۀ غالب فیلسوفان مسیحی و مسلمان تعدیل شد تا با مقتضیات االهیات تطبیق کند، عقاید اسالمی به 

و به همین جهت، نفوذ ابن رشد در قملر. وسیلۀ ابن رشد جمع و جور شد تا با نظریات ارسطو هماهنگ شود

مسلمانان معاصر آزارش کردند، متأخران او را از یاد بردند، و متن عربی غالب . مسیحیت بیشتر از دیار اسالم بود

ابن میمون نیز، . اند هاي عبري محفوظ داشته تألیفات او از میان رفت؛ ولی یهودیان قسمت اعظم آن را در ترجمه

در جهان مسیحی ترجمۀ شرحهاي ابن رشد از عبري به . خواست دین و فلسفه را توافق دهد چون ابن رشد، می



٢٠٢۵

التینی مهمترین مایۀ بدعتهاي سیژر دو برابان و خردگرایی مکتب پادوا شد و به صورت خطري مسیحیت را تهدید 

خواست موجی را که مؤلفات ابن رشد پدید آورده بود برگرداند، و کتاب مدخل االهیات را  توماس آکویناس می. کرد

نظور تألیف کرد؛ ولی در بسیاري قضایا پیرو او شد؛ از جمله در روش شرح، در چند تفسیر بر ارسطو، در به همین م

گري متون کتاب مقدس، در پذیرفتن امکان  اشیا، در تأویل نمادین انسانشکلی» اصل افتراق«انتخاب ماده به عنوان 

تصدیق این مسئله که بعضی قضایاي دینی مافوق  قدیم بودن عالم، در رد تصوف به عنوان رکن اساسی االهیات، و در

شمارد و، با  راجر بیکن ابن رشد را تالی ارسطو و ابن سینا می. توان به وسیلۀ ایمان آن را قبول کرد عقلند و می

فلسفۀ ابن رشد مورد قبول همۀ خردمندان ] م1270هـ ق،  669حد [در عصر ما «: اي که معمول اوست، گوید مبالغه

مستنجد، خلیفۀ عباسی، فرمان داد همۀ کتابهاي ابن سینا و رسائل اخوان الصفا ) م1150(هـ ق  545سال  به» .است

ابویوسف یعقوب منصور، که آن موقع در اشبیلیه بود، فرمان داد ) م1194(ق  هـ 591به سال . را در بغداد بسوزانند

ود، بسوزانند، و تعلیم فلسفه را بر مردم خود حرام، که همۀ تألیفات ابن رشد را، جز تعداد کمی که در علوم طبیعی ب

مردم فرمان خلیفۀ اشبیلیه را مشتاقانه اجرا . و تشویقشان کرد که هر جا کتاب فلسفه یافتند در آتش بیفنکنند

کردند، چرا که از تعرض فالسفه به حدود ایمان، که براي اکثر آنان عزیزترین مایۀ تسلی رنج و مالل زندگی بود، 

 597اسالم پس از سال . در همین اوقات ابن حبیب به جرم مطالعۀ فلسفه به مرگ محکوم شد. آزرده بودند سخت

گرفت، رفته رفته از  وقتی نیروي سیاسی در جهان اسالم سستی می. از تفکر نظري چشم پوشید) م1200(هـ ق 

تفکر مستقل و آزاد، به یاري خالفت  آنان نیز، در مقابل جلوگیري از. جست رجال دین و فقهاي سنی پشتیبانی می

در اسپانیا مسیحیان شهر به شهر . خاستند؛ مع ذلک، این یاوریها براي نجات دولت رو به اضمحالل کافی نبود برمی

هـ ق  656المقدس را گرفتند و به سال  پیش آمدند تا براي مسلمانان به جز غرناطه نماند؛ در شرق صلیبیان بیت

.اد را تصرف و ویران کردندمغوالن بغد) م1258(

IX  - م1258 – 1219: حملۀ مغول  

  هـ ق 656 – 616

در اینجا بار دیگر تاریخ این حقیقت را مدلل کرد که آسایش حاصل از تمدن موجب غلبۀ اقوام وحشی بر مردم 

تن پروري خو کرده،  سلجوقیان قلمرو شرقی اسالم را نیرویی تازه داده بودند، اما آنها نیز به سستی و. شود متمدن می

و اجازه داده بودند دولت ملکشاه به کشورهایی مستقل تقسیم شود که از نظر فرهنگی درخشان، اما از لحاظ نظامی 

هاي مخالف و متخاصم تقسیم کرده بود و نگذاشت براي مقاومت  ضعیف بودند، تعصب دینی و نژادي مردم را به دسته

  .در برابر صلیبیان متحد شوند

ها و کثرت توالد پیوسته نیرو  ن اوقات، در دشتها و صحراهاي شمال باختري آسیا، مغوالن بر اثر تحمل سختیدر همی

کردند،  هاي خود به مراتع تازه حرکت می بردند، به دنبال گله ها یا در هواي آزاد به سر می آنها در خیمه. گرفتند می

این هونهاي جدید، چون . آموختند و عالقه رسوم جنگ میکردند، و با هیجان  لباسشان را از پوست گاو تهیه می

. خویشان هشت قرن پیش خود، در به کار بردن خنجر و شمشیر و در تیراندازي از پشت اسبان بادپا مهارت داشتند

رسید،  این جماعت هر چه به دستشان می«اگر گفتۀ جووانی د پیانوکارپینی، مبلغ مسیحی، را دربارة آنها بپذیریم، 

آمد، همان طور  سگ، و خون آدمی بدشان نمی  و از خوردن موش صحرایی، گربه، 116؛ »خوردند ی شپش، را میحت

) م1227ـ  1167ق،   هـ 624ـ  549(چنگیز خان . که مردم متمدن ایام ما از خوردن خرچنگ و صدف باك ندارند
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عظیمی ساخت و آنان را براي فتح آسیاي این اقوام را به کمک مقررات سخت نظم و سامان داد، و از آنها نیروي 

هنگامی که چنگیز از پایتخت خود قراقروم غایب بود، یک . مرکزي از رود ولگا تا دیوار بزرگ چین به حرکت آورد

چنگیز این فتنه را . سردار مغول بر ضد او برخاست، و با عالءالدین محمد، پادشاه دولت مستقل خوارزم، همپیمان شد

ولی، کمی بعد، در ماوراءالنهر، دو بازرگان مغول، به عنوان . ه پیشنهاد صلح کرد؛ و او پذیرفتسرکوب، و به شا

چنگیز تقاضا کرد حاکم را براي تنبیه به او تسلیم کنند؛ شاه . جاسوس به وسیلۀ حاکم سلطان در اترار کشته شدند

چنگیز خان به جنگ . تراشید و بازگردانداین تقاضا را نپذیرفت، رئیس فرستادگان مغول را بکشت، و بقیه را ریش 

سپاه مغول، به فرماندهی جوجی، پسر خان،  ).م1219هـ ق،  616(برخاست و هجوم مغول بر دیار اسالم آغاز شد 

سپاه سلطان محمد را در نزدیک جند بشکست؛ و سلطان در نتیجۀ این شکست به سمرقند گریخت و  400,000

یک سپاه دیگر مغول به فرماندهی جغتاي، پسر خان، به سوي اترار راند، . اشتکشته در میدان به جا گذ 160,000

سپاه سوم، به فرماندهی خود خان، به سوي بخارا راند و شهر را بسوخت، هزاران زن را به . آنجا را گشود و غارت کرد

کشتار جمعی نجات سمرقند و بلخ بی جنگ تسلیم شدند، اما از غارت و . مرد را بکشت 30,000اسارت گرفت، و 

تولی . ابن بطوطه، که صد سال بعد این شهرها را دیده است، گوید که هنوز غالب آنجا خرابه و النۀ بوم است. نیافتند

مغوالن اسیران . سپاه به خراسان حمله برد، و به هر شهري که رسید آن را ویران کرد 70,000خان، پسر چنگیز، با 

. گذاشتند که یا با هموطنان پیش رو بجنگند یا از پشت سر کشته شوند رشان مینهادند و مختا را پیش صف خود می

هاي شهر، که مایۀ فخر اسالم بود، طعمۀ آتش شد؛ به مردم آن  مرو به خیانت گشوده شد و پاك بسوخت؛ کتابخانه

به گفتۀ مورخان . ر کننداجازه دادند با دارایی خود از شهر خارج شوند، تا در بیرون شهر تک تک آنها را غارت و کشتا

نیشابور مدتی دراز شجاعانه مقاومت کرد . کس هالك شد 1,300,000مسلمان، این کشتار سیزده روز دوام داشت و 

همۀ مردان و زنان و کودکان شهر را، به جز چهارصد صنعتگر ماهري که به ) م1221هـ ق،  618(و چون تسلیم شد 

 3000شهر زیباي ري با . انگیز ساختند رانیدند و از سرکشتگان هرمی وحشتمغولستان فرستاده شدند، از دم تیغ گذ

پسر . مسجد و کارگاههاي سفال معروف ویران شد و، به گفتۀ یک تاریخنویس مسلمان، همۀ مردمش کشته شدند

د، ولی اي از ترکان فراهم آورد، بر لب رود سند با چنگیز پیکار کر الدین، سپاه تازه سلطان محمد، سلطان جالل

کس از مردم  60‘000هرات بر ضد حاکم مغول طغیان کرد، و به عنوان مجازات . شکست خورد و به دهلی گریخت

خواستند در قلب مخالفان آتی خود رعبی فلج  این وحشیگري جزو روش جنگی مغوالن بود؛ می. آنجا کشته شدند

  .رند ـ و منظورشان هم عملی شدکننده بنشانند و در میان مغلوبین هیج امکان طغیانی باقی نگذا

پسر و جانشین او . اش خوش بود، و در بستر بمرد زن و محبوبه 500سپس چنگیز به دیار خود بازگشت، مدتی با 

اي در دیاربکر فراهم آورده  الدین، که سپاه تازه نفري براي دستگیري سلطان جالل 300‘000اوگتاي قاآن سپاهی 

ت خورد و کشته شد، و جنگاوران مغول چون دیگر مقاومتی ندیدند، در آذربایجان، الدین شکس ل جال. بود، فرستاد

هالکو، نوادة چنگیز، پس از ). م1234هـ ق،  632(النهرین، گرجستان، و ارمنستان به تاخت و تاز پرداختند  بین

ا سپاهی از سمرقند و بلخ رخ داده است ب] یا پیروان حسن صباح(اي به رهبري حشیشیه  اطالع از اینکه در ایران فتنه

.گذشته، قلعۀ حشیشیه را در الموت ویران کرد، و جانب بغداد گرفت

مستعصم، آخرین خلیفۀ عباسی مشرق، از علماي بزرگ و خطاطان معروف بود و نمونۀ مالیمت و نرمخویی به شمار 

مغوالن خلیفه را . قۀ هالکو بودو اینها همه مخالف سلی: رفت، و به کار دین و کتاب و صدقه توجه بسیار داشت می

متهم داشتند که یاغیان را پناه داده و از ایفا به وعدة همدستی بر ضد حشیشیه دریغ ورزیده است؛ به خلیفه گفتند 

مستعصم این تقاضا را . به سزاي رفتار خود مطیع خان بزرگ شود و بغداد را کامال از سالح و لوازم دفاع تخلیه کند
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ها پیش هالکو فرستاد و  خلیفه یک ماه پس از محاصره هدیه. مغوالن بغداد را محاصره کردند .مغرورانه رد کرد

هالکو و سپاهش . فریب وعدة خوشرفتاري هالکو را خورد و با دو پسرش به مغوالن تسلیم شد. پیشنهاد صلح کرد

ۀ بعضی تاریخنویسان، و چهل روز تمام غارت و کشتار کردند؛ به گفت) م1258هـ ق، 656(وارد بغداد شدند 

در این کشتار عمومی هزاران دانشور، عالم، و شاعر تلف شدند؛ . از مردم شهر را به قتل رسانیدند 800,000

هایی که طی قرنها فراهم شده بود در یک هفته ویران یا غارت شد؛ صدها هزار جلد کتاب به  ها و گنجینه کتابخانه

دان او را مجبور کردند تا مخفیگاه ذخایر خودشان را نشان بدهند؛ پس از سرانجام خلیفه و افراد خان. سوختن رفت

  .بدین ترتیب، خالفت عباسی در آسیا پایان گرفت. آن خونشان را بریختند

سپاه وي، به فرماندهی سردارن دیگر، آهنگ فتح شام کرد، در عین جالوت با سپاه . هالکو به مغولستان بازگشت

در همۀ دیار ). م1260هـ ق، 658(یبرس، از امراي ممالیک، رو به رشد و درهم شکست مصر، به فرماندهی قطز و ب

انگیز پخش شد و همۀ اهل مذاهب خوشحال شدند؛ طلسم شکسته و ترس رفته بود؛  اسالم و در اروپا این خبر مسرت

ام را براي ممالیک، و پیکاري قطعی در نزدیکی دمشق به غائلۀ مغوالن خاتمه داد و ش) م 1303( ق  هـ 703در سال 

  .احتماال اروپا را براي مسیحیت نجات داد

مثال فتح روم توسط بربرها . هیچ یک از تمدنهاي تاریخ چون تمدن اسالم دچار چنین ویرانی ناگهانی نشده است

ه بتدریج و در دو قرن صورت گرفته بود و در فاصلۀ هر حمله تا حملۀ بعدي قسمت متصرفه این امکان را داشت ک

تجدید قوایی بکند؛ و فاتحان ژرمنی در دل نسبت به دولت محتضري که به ویرانی آن کمک کرده بودند احترامی 

نیامده : ولی تاخت و تاز مغوالن فقط چهل سال بود. کردند داشتند، و احیاناً بعضی از آنان براي حفظ آن کوشش می

وقتی موج . غارت کنند و حاصل آن را به مغولستان ببرندخواستند بکشند و  بودند که فتح کنند و بمانند، بلکه می

ها و  خونین مغول بازپس رفت، آنچه بر جاي ماند عبارت بود از اقتصادي بشدت آشفته، قناتهایی ویران یا کور، مدرسه

ی که که قدرت ادارة کشور را نداشتند، و نفوس هایی سوخته، دولتهایی چنان فقیر و ضعیف و از هم گسیخته کتابخانه

به نیم تقلیل یافته و روحیه باخته بودند؛ اما، پیش از حملۀ خارجی، لذت طلبی اپیکوري، خستگی جسمی و روحی، 

گرایی و جهل طلبی مذهبی، فساد و هرج و مرج سیاسی دولت را به اضمحالل کشانیده  بزدلی و بیلیاقتی جنگی، فرقه

الکت و ویرانی را جایگزین رهبري جهانی آسیاي باختري کرد، و این عوامل، و نه تغییر اقلیم، بود که فقر و ف. بود

ماندگی کنونی دچار  النهرین و ایران و قفقاز و ماوراءالنهر را به فقر و بیماري و عقب دهها شهر آباد و معتبر شام و بین

.ساخت

X  - اسالم و جهان مسیحیت  

تا  700(هـ ق  597تا  81طی پنج قرن، از سال  اسالم. ظهور و انحطاط تمدن اسالمی از حوادث بزرگ تاریخ است

، از لحاظ نیرو، نظم، بسط قلمرو حکومت، تصفیۀ اخالق و رفتار، سطح زندگانی، وضع قوانین منصفانۀ انسانی )م1200

معماري برتري خود را در قرن  در زمینۀ . و تساهل دینی، ادبیات، دانشوري، علم، طب، و فلسفه پیشاهنگ جهان بود

سازي گوتیک در قلمرو اسالم، که این کار را حرام  م به کلیساهاي جامع اروپایی واگذاشت؛ و مجسمهدوازده

دانست، رقیبی نیافت؛ هنر اسالمی همۀ نیروي خود را در تزیین به کار برد و از تنگی عرصه و یکنواختی مالل  می

میل کرده بود تاکنون هنري از آن سبق اي که خود بر خویش تح انگیز سبک رنج بسیار برد؛ ولی در همین محدوده
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. در دیار اسالم هنر و فرهنگ میان مردم بیشتر از مناطق مسیحی قرون وسطی رواج و تعمیم داشت. نگرفته است

  .پادشاهان خطاط بودند، و چه بسا تاجران که، مانند پزشکان، فیلسوف بودند

جنسی بر مناطق اسالمی برتري داشتند، ولی تفاوت احتماال در این دورانها دیار مسیحی از لحاظ آداب و رسوم 

شد، غریزة جنسی را محدود کرد و  چندان چشمگیر نبود؛ تک همسري مسیحی، هر چند عمال و دقیقاً رعایت نمی

کلیساي مسیحی طالق را . کم مقام زن را باال برد، در صورتی که اسالم چهرة زن را با چادر و روبنده پوشانید کم

ه بود؛ ظاهراً در ممالک مسیحی و حتی ایتالیاي دوران رنسانس لواط چنانکه در زندگی مسلمانان ـ سخت مقید کرد

اند؛  رسد که مسلمانان شریفتر از مسیحیان بوده چنان به نظر می. گوییم در قوانین اسالم ـ رواج داشت، رایج نبود نمی

ند، و در تاریخ خود بندرت دست به آن نوع کردند، نسبت به مغلوبان رحیمتر بود پیمانها را بهتر رعایت می

در آن هنگام . مرتکب شدند) م1099هـ ق،  493(المقدس  وحشیگریهایی زدند که مسیحیان در هنگام تسلط بر بیت

شد، قوانین مسیحی به استفاده  که شریعت اسالم روش قضایی مترقیی داشت که به وسیلۀ قاضیان روشنفکر اجرا می

دین اسالم، که جنبۀ ابداعی آن از دین یهود . داد سیلۀ جنگ تن به تن، آب یا آتش ادامه میاز روش اوردالی به و

تر از رسوم دین مسیح حفظ کرد و به  تر و پاکیزه رسوم خود را ساده کمتر است و به اندازة مسیحیت التقاطی نیست، 

اسالم، از این لحاظ . ن کمتر گردن نهادمظاهر نمایشی کمتر از دین مسیح توجه نمود، و به تمایالت شرکدوستی انسا

کند، نظیر مذهب پروتستان است، ولی در تصویري که از بهشت  که خیالپرستی دینهاي منطقۀ مدیترانه را تحقیر می

دین اسالم کامال از نظام کشیشی یا سلسله مراتب دینی بر کنار ماند، و . دهد تسلیم تصورات عامه است به دست می

رفت، اسالم به  ترین دورانهاي فلسفۀ کاتولیکی پیش می مسیحیت به طرف یکی از پر زرق و برق در همان اثنا که

.خشک و بیروح گرفتار آمد) ارتدوکسی(نوعی اصیل آیینی 

تصوف، خلوت نشینی، و عبادت . نفوذ دنیاي مسحیی در اسالم تقریباً منحصر به بعضی رسوم دینی و جنگی بود

قصۀ عیسی و شخصیت او در خاطر . هاي مسیحی به دنیاي اسالم راه یافته است نمونهقدیسین به احتمال قوي از 

  . مسلمانان نفوذ یافت و در شعر و هنر اسالمی مورد توجه قرار گرفت

اروپاي مسیحی غذاها، شربتها، دارو، درمان، اسلحه، استفاده از . اسالم در جهان مسیحی نفوذ گوناگون و بسیار داشت

خانوادگی، سلیقه، و انگیزة هنري، ابزارها و فنون صنعت و تجارت، و قوانین و راههاي دریایی را از  نشانهاي مخصوص

،   orange  ،lemon  ،sugar: هایی مانند  واژه. اسالم فرا گرفت و غالباً لغات آن را نیز از مسلمانان اقتباس کرد

syrup   ،sherbet   ،julep  ،elixir  ،jar  ،azure ، arabesque  ،mattress  ،sofa  ،muslin  ،satain  ،

fustain  ،bazaar   ،caravan  ،check  ،tariff  ،trafffic  ،douane  ،magazine  ،sloop  ،barge   ،

cable  ،admiral  ،؛ با کمی تحریف همان کلمات نارنج، لیمو، شکر، شیره، شربت، گالب، اکسیر، جره، ازرق، عربانه

، تعرفه، ترفیق، دیوان، ]فارسی ـ عربی[، شهمات ]فارسی[صفه، موصلی، ساباطی، فسطاطی، بازار، کاروان مطرح، 

بازي شطرنج از طریق اسالم از هند . ، حبل، و امیرالماء است]فارسی[برکه ) کرجی یک دکلۀ جنگی(مخزن، سلوب 

نام بعضی ابزارهاي . است» شهمات«حریف ت checkmateبه اروپا رسید و در راه نامهاي فارسی گرفت، مثال کملۀ 

، »قیتاره« guitar، »رباب«   rebeck، »عود« Iuteموسیقی ما دلیل سامی بودن اصل آن است؛ از جمله 

tambourine »شعر تروبادورها و موسیقی آنها از اسپانیاي مسلمان به پرووانس فرانسه، و از سیسیل . است» طنبور

. شاید سرگذشتهاي عربی سفر به بهشت و جهنم در کمدي االهی دانته مؤثر افتاده باشد .مسلمان به ایتالیا راه یافت

علماي اسالمی ریاضیات، طبیعیات، شیمی، . ها و ارقام هندي به لباس یا صورت عربی به اروپا رسیدند افسانه
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ا، که بسیار غنیتر شده بود، شناسی، و پزشکی یونان را حفظ کردند و به کمال رسانیدند، و این میرات یونانی ر ستاره

، » جبر« algebra: هنوز هم اصطالحات علمی عربی در زبانهاي اروپایی فراوان است؛ از جمله . به اروپا انتقال داد

zero  وcipher »صفر« ،azimuth   »سموت« ،alembic »انبیق« ،zenith   »و »سمت ،almanac  به معنی

فیلسوفان . پزشکان اسالمی پانصد سال تمام علمدار طب جهان بودند. تاس» المتاخ»  که تحریف کلمۀ» تقویم«

  . اسالمی مؤلفات ارسطو را براي اروپاي مسیحی حفظ و ضمناً تحریف کردند

دادند، انوار شرق  ابن سینا و ابن رشد از نظر فالسفۀ مدرسی اروپا، که این دو را در مرجعیت بعد از یونانیان قرار می

توانیم راهی را که از طریق آن به معماري  زه در دیار اسالم از اروپا قدیمتر بوده است؛ ولی نمیطاق و توی .بودند

هاي مسیحی به نسبت زیاد مدیون  منارة مخروطی و گلدستۀ ناقوس کلیسا. گوتیک رسیده است دنبال کنیم

. ج خیرالدا الهام گرفته استهاي گوتیک از طاقهاي جناغدار بر هاي مساجد است، و شاید تزیین توري پنجره مناره

تجدید رونق هنر سفالکاري در ایتالیا و فرانسه را نتیجۀ انتقال سفالگران مسلمان در قرن دوازدهم میالدي به این دو 

گران و نیز، جلدسازان ایتالیا، زره بافان  آهنگران و شیشه. اند کشور، و سفر سفالگران ایتالیا به اسپانیاي اسالمی دانسته

تقریباً در همۀ مناطق اروپا بافندگان . سازان اسپانیا، همه، فنون خود را از صنعتگران مسلمان فرا گرفته بودند هو اسلح

به دیار اسالم توجه داشتند که از آنجا نمونه و نقشه بگیرند؛ حتی باغها نیز به نسبت زیاد از باغهاي ایرانی نشان 

  .داشتند

المی از آنجا به اروپا رسیده بتفصیل سخن خواهیم گفت، ولی در اینجا باختصار بعدها دربارة راههایی که این نفوذ اس

بازرگانی و جنگهاي صلیبی؛ ترجمۀ هزاران کتاب از عربی به التینی؛ مسافرتهاي دانشورانی از : بریم از آنها نام می

ن اسپانیایی ایشان آنها را به قبیل ژوبر، مایکل سکات، و ادالردباثی به اسپانیاي مسلمان؛ جوانان مسیحیی که والدی

فرستادند تا در آنجا تربیت شوند و رسوم شهسواري بیاموزند ـ زیرا اشراف مسلمان در شمار  دربار امیران مسلمان می

شدند؛ و نیز ارتباط هر روزة مسیحیان با مسلمانان در شام، مصر،  شهسواران و بزرگان، هر چند مغربی، محسوب می

کردند به دنبال آن موجی از ادبیات، علوم، فلسفه،  ر پیشرفتی که مسیحیان در قلمرو اسپانیا میه. سیسیل، و اسپانیا

گوییم که تسلط مسیحیان بر طلیطله که به سال  براي نمونه می. یافت و هنر اسالمی به قملرو مسیحی انتقال می

د به کروي بودن زمین را محفوظ انجام گرفت اطالعات نجومی مسیحیان را بیفزود و اعتقا) م1085(ق   هـ 478

  . داشت

سوخت، زیرا پس از نان هیچ چیز براي نوع بشر از  اي خاموشی ناپذیر می ولی در پس این وام گیري فرهنگی کینه

عقاید دینی عزیزتر نیست؛ انسان تنها به نان زنده نیست، براي زنده بودن به ایمان نیز، که امید را در قلب او پدید 

گیرد که قوت یا اعتقاد او را به  به همین جهت، دل انسان بیش از همه از چیزهایی آتش می. یاج داردآورد، احت می

مسیحیان سه قرن تمام شاهد پیشرفت مسلمانان بودند که پیوسته والیتهاي مسیحی را یکی پس از . خطر افکند

ستهاي نیرومند مسلمانان را باالي سر د. بردند گرفتند و اقوام مسیحی را پیاپی به قلمرو نفوذ خود می دیگري می

خواندند؛ عاقبت پیکاري که انتظار  شنیدند که مسیحیان را کافر می کردند، و همه جا می تجارت مسیحی احساس می

دو تمدن رقیب در جنگهاي صلیبی با هم تصادم کرد و نخبه مردان شرق و غرب : رفت به وقوع پیوست آن می

دین سوم نیز یعنی . ن دشمنی دو طرفه در همۀ تاریخ قرون وسطی عاملی مؤثر بودای. همدیگر را به خون کشیدند

مغرب زمین جنگهاي صلیبی را باخت، ولی در جنگ . دید دین یهود میان دو دستۀ پیکارجو از هر دو ضربت می

زي دیر آمده اعتقادات پیروز شد؛ همۀ جنگاوران مسیحی از ارض موعود بیرون رانده شدند، اما مسلمانان که پیرو
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خونشان را مکیده بود و مغوالن دیارشان را به ویرانی داده بودند، به نوبۀ خود، به دوران تاریک نادانی و نداري دچار 

شدند؛ در صورتی که مغرب زمین شکست خورده، که از کوششهاي مداوم تجربه آموخته و شکستها را از یاد برده بود، 

سود؛ میدانهاي  منانش فرا گرفت؛ کلیساهاي جامع ساخت که سر او به ابر میعطش علم و عالقه به ترقی را از دش

عقل را پیمودن گرفت؛ زبانهاي تازة خشن خویش را به شیوة دانته، چاسر، و ویون مبدل کرد؛ و با سربلندي به دوران 

.رنسانس قدم نهاد

کنند، و دانشوران از اختصار بیمورد آن  میدر واقع خوانندگان عادي از این گفتگوي دراز دربارة تمدن اسالمی حیرت 

توانسته مانند اسالم، در مدتی به همین  اي می تنها در دورانهاي طالیی تاریخ بوده است که جامعه. خورند تأسف می

کوتاهی ـ چهار قرن فاصله هارون الرشید با ابن رشد ـ اینهمه مردان معرف در زمینۀ حکومت، تعلیم، ادبیات، 

قسمتی از این فعالیت درخشان . رافیا، تاریخ، ریاضیات، نجوم، شیمی، فلسفه، و پزشکی به وجود آوردلغتشناسی، جغ

اوج نهضت . از میراث یونان مایه گرفت؛ اما قسمت اعظم آن، بخصوص در سیاست و شعر و هنر، ابتکاراتی گرانبها بود

ه نه فقط در ایران ساسانی و هخامنشی رواج اسالمی از بعضی جهات آزادي خاور نزدیک از نفوذ علمی یونان بود ک

داشت، بلکه در یهوداي سلیمان، آشور آسور بانیپال، بابل حموربی، اکد سارگن، و سومر شاهان ناشناس نیز بسط 

امراض  ها،  زیرا زلزله: هاي تاریخ به هم پیوسته است شود که حلقه بدین سان، یک بار دیگر معلوم می. یافته بود

یک فرهنگ جوانتر . کند هاي اساسی تمدن را نابود نمی ها، مهاجرتهاي مخرب، و جنگهاي مهلک پایهفراگیر، قحطی

دهد تا روح زنده و  رباید و با تقلید و اقتباس، و سپس با ابداع و ابتکار، آن را استمرار می ها را از دل آتش می این مایه

هایی از نسل بزرگ بشري  د، و نسلهاي مختلف لحظههمچنانکه بنی آدم اعضاي یکدیگرن. جوانی یک قوم تجلی کند

تمدن . هستند، تمدنها نیز واحدهایی از یک کل بزرگترند که تاریخ نام دارد و مراحل مختلف زندگی انسانیت هستند

هاي گوناگون دارد و حاصل تعاون اقوام و طبقات و ادیان مختلف است، و کسی که در تاریخ تمدن مطالعه  مایه

بنابراین، محقق اگرچه به حکم روابط محکم خویشی . تواند به نفع یک قوم یا یک دین تعصب به کار برد کند نمی می

. شناسد کند که جزو تبعۀ قلمرو عقل است که دشمنی و مرز نمی متعلق به کشورش است، در عین حال احساس می

ومتهاي دینی باشد، شایستۀ عنوان خود اگر در اثناي مطالعات خود تابع تعصبات سیاسی، یا تبعیضات نژادي، یا خص

  .بخشد سپاس دارد و تجلیل کند افروزد و میراث خویش را غنا می نیست؛ او باید هر ملتی را که مشعل تمدن را می

یادداشتها

باید گفت هنوز . ممکن است مؤلف این نظریه را از ترجمۀ بعضی رباعیهاي منسوب به خیام به دست آورده باشد – 1

از این که بگذریم، همۀ این رباعیها را که به نام . گذارند ققانی که بین حکیم عمر خیامی و خیام فرق میهستند مح

و بدین ترتیب موضوع رد خیام بر علما و استهزاي او بر آن منتفی خواهد . توان از آن او دانست خیام معروف شده نمی

  .بود
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فصل پانزدهم

  تلمود

  

I  -  565 – 135: تبعید شدگان  

در قلمرو دنیاي اسالم و دنیاي مسیحیت، قومی ممتاز در برابر هر گونه سختیها فرهنگ بیمانند خویش را حفظ کرد؛ 

در سایۀ کیش خود تشفی قلب یافت؛ با قوانین و اخالقیات خود به سر برد؛ شاعران و دانشمندان و دانشوران و 

سلمان و مسیحی، به عنوان حامل و عامل انتقال بذرهاي فیلسوفانی در خویش پروراند؛ و میان دو جهان کینه توز م

  .بارآور، همت گماشت

شورش برکوخبا مسلماً آخرین اقدامی نبود که یهودیان براي تحصیل مجدد آزادي یهودا ـ که پومپیوس و تیتوس 

بار دیگر براي  ، قوم یهود)138ـ  61(در دوران امپراطوري آنتونینوس پیوس . نابودش کرده بودند ـ به عمل آوردند

ورود آنها به شهر مقدسشان ممنوع بود، مگر در . آزادي خویش سر به طغیان برداشت و توفیقی به دست نیاورد

سالروز دلخراش انهدام شهر، که در برابر پرداخت باجی مجاز بودند قدم به شهر گذارند و در کنار دیوارهاي هیکل 

زن و مرد به قتل  580‘000شهر با خاك یکسان شده و  985، که در فلسطین. ویران شدة خویش به ندبه پردازند

رسیده بودند، در خالل شورش برکوخبا، نفوس یهود به نصف میزان قبلی آن تقلیل یافته و قوم چنان در ورطۀ 

از با تمام این اوصاف، در عرض یک نسل بعد . بدبختی فرو رفته بود که زندگی فرهنگیش تقریباً بتمامی فرو مرده بود

واقعۀ برکوخبا، مجلس بث دین یا شوراي ملی یهود ـ دادگاهی مرکب از هفتاد و یک تن از حکماي ربنهاي دانشور و 

  .ها و مدارس افتتاح شده، و بار دیگر امید باال گرفته بود ـ در شهر طبریه تأسیس شده، کنیسه  قانونگذاران

امپراطور روم، قبل از آنکه به دین مسیح درآید، دیانت قسطنطین، . اي به بار آورد پیروزي مسیحیت مشکالت تازه

بعد از گرویدن وي به دین مسیح، سختگیریها و . یهود را از لحاظ حقوقی با ادیان سایر اتباع خویش برابر ساخت

قسطنطین ربنهاي یهود را . و مسیحیان از حشر و نشر با آنها منع شدند  مشکالت جدیدي بر یهودیان تحمیل شد،

گالوس، برادر یولیانوس قیصر، چنان . مرد یهودي را با زن مسیحی جنایتی بزرگ شمردو وصلت   )337(کرد  تبعید

در . مالیات گزافی بر یهودیان بست که بسیاري از آنها براي پرداخت مطالبات وي ناگزیر از فروش اطفال خود شدند

با خاك یکسان شد، طبریه و سایر  صفوریهد؛ ، یهودیان بار دیگر علم شورش برافراشتند و پایمال شدن352سال 

، وضع 359در سال . شهرها تا حدي ویران شدند، هزاران نفر یهودي به قتل رسیدند، و هزاران تن به بردگی افتادند

یگر جوامع یهود به حدي دشوار شد که اي تنزل یافت و ارتباط آنان با د یهودیان فلسطین به چنان درجه

ناگزیر، از حقی که در تعیین تاریخ اعیاد براي عموم یهودیان داشتند چشم پوشید و،   آنها، هیلل دوم، ي»ریشگالوتا«

اي منتشر ساخت  ستقالل داشته باشند، گاهنامهبه منظور آنکه جماعات یهودي در هر جا در تعیین موعد این اعیاد ا

.که تا به امروز در میان یهودیان جهان رواج دارد
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وي مالیاتهاي آنها را کاهش داد، قوانین ناعادالنه را . با جلوس یولیانوس چند صباحی یهودیان از این مصائب رستند

یولیانوس از بزرگان یهود علت متروك . اختشن» خداي بزرگی«لغو کرد، امور خیریۀ عبریها را ستود، و یهوه را 

گذاشتن قربانی کردن حیوانات را جویا شد؛ چون جواب دادند که به موجب قوانین آنها چنین امري فقط در هیکل 

فرمان داد که هیکل باید از نو ساخته و هزینۀ ساختمان آن از خزانۀ مملکتی پرداخته   اورشلیم مجاز گردیده است،

وباره به روي یهودیان گشوده شد؛ اینان از هر گوشۀ فلسطین و از هر ایالتی از ایاالت روم به آن شهر اورشلیم د. شود

رو آوردند؛ مردان، زنان، و کودکان براي بازسازي هیکل جدید زحمت کشیدند، و پس انداز و جواهرات خویش را 

دعا کرده ) 361(ه قرن براي چنین روزي توان شادکامی قومی را که مدت س بسهولت می. صرف تهیۀ اثاثۀ آن کردند

هاي آتش از زمین زبانه کشید و چند تن از   بود تصور کرد لکن هنگامی که مشغول کندن پی آن بنا بودند، شلعه

کاربا شکیبایی از سر گرفته شد، اما تکرار همان رویداد، که یحتمل ناشی از انفجار . کارگران را به هالکت رساند

مسیحیان از این واقعه که بظاهر یک نهی . ، ساختمان هیکل را متوقف و کارگران را دلسرد ساختگازهاي طبیعی بود

سپس مرگ ناگهانی یولیانوس فرا رسید؛ مخارجی که از خزانۀ . االهی بود شادمان، و یهودیان متحیر و سوگوار گشتند

کرد از نو  عالیتهاي یهودیان را محدود میدولت به این کار تخصیص داده شده بود موقوف گردید؛ قوانین قدیمیی که ف

هاي خویش بازگشتند تا با   تر شد؛ و یهودیان، که بار دیگر از اورشلیم بیرون رانده شده بودند، به دهکده برقرار و سخت

اندکی پس از این واقعه، بنا به نوشتۀ هیرونوموس، نفوس یهودي فلسطین . فقر و دعاهاي خویش روزگار بگذرانند

. تئودوسیوس دوم مقام ریشگالوتاي فلسطین را منحل کرد 425در سال » .ک دهم جمعیت سابق آن شدفقط ی«

، فلسطین از زعامت 614ها و مدارس شد و بعد از بلواي مختصري در سال  کلیساهاي مسیحی یونانی جانشین کنیسه

.عالم یهود دست کشید

شتند در کشورهایی که مسیحیت کمتر رخنه کرده بود نباید یهودیان را به این خاطر شماتت کرد که انتظار دا

 »اسارت«النهرین و ایران شدند و یهودیت بابل را، که از  برخی به سمت مشرق کوچ کرده متوجه بین. تر باشند آسوده

در ایران نیز یهودیان حق تصدي مناصب دولتی . قویت کردندم به بعد هرگز از میان نرفته بود، ت ق 597یهودیان در 

را نداشتند، لکن چون کلیۀ ایرانیان نیز به جز طبقۀ اشراف از این حق محروم بودند، این محدودیت کمتر مایۀ رنجش 

رشکن در ایران چند بار یهودیان مورد تعقیب و آزار قرار گرفتند؛ لکن مالیات آن قدرها کم. شد خاطر یهودیان می

شناختند و وي را  نبود، دولت معموال با آنها نظر مساعد داشت، و سالطین ایران ریشگالوتاي یهود را به رسمیت می

و یهودیان آن سرزمین کشاورزانی مرفه و . در آن عهد خاك عراق مشروب و حاصلخیز بود. داشتند محترم می

. ه دانشوران مشهور، از راه آبجوسازي ثروتی به هم زدندبرخی از آنها، از جمل. همچنین سوداگرانی با درایت گشتند

اجتماعات یهودي در ایران بسرعت رو به افزایش نهاد، زیرا قوانین ایران چندگانی را، به عللی که در قوانین اسالم 

به هنگام سفر، به هر شهر  نهمنو  رابدو تن از ربنهاي، . کردند دانست، و یهودیان هم بدان عمل می دیدیم، مجاز می

کردند و براي جوانان محل سرمشق زندگی زناشویی، در برابر زندگی  رسیدند معموال متعه گیري را تبلیغ می می

براي تعلیمات عالیه مدارسی دایر گردید که ) النهرین واقع در بین(ومبادیتا در نهاریه، سورا، پ. جنسی بی بندوبار بودند

  .شد قوم یهود گرامی و محترم شمرده می» پراکندگی«نظرات دینی و دانشی آنها در تمام دوران 

بعضی به جماعات یهودي سوریه و . در خالل این احوال پراکندگی یهودیان در سراسر اراضی مدیترانه ادامه یافت

آسیاي صغیر پیوستند؛ برخی، با وجود خصومت امپراطوران یونانی و ریشگالوتاها، به سوي قسطنطنیه رهسپار شدند؛ 

جماعتی از فلسطین رو به جنوب نهاده و به عربستان رفتند، و در آنجا در کنار همنژادان سامی خویش یعنی اعراب 

بر را بتمامی اشغال کردند، تقریباً از لحاظ عده با اعراب از آرامش و آزادي دینی برخوردار شدند، مناطقی مانند خی
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برابر شدند، بسیاري را به کیش خویش درآوردند، و افکار اعراب را از براي پذیرش آراي یهودیتی که ) مدینه(یثرب 

و ولد  اي از دریاي سرخ گذشته به حبشه راه یافتند، و در آنجا چنان بسرعت زاد در قرآن است آماده ساختند؛ پاره

نیمی از کشتیرانی . ، نیمی از جمعیت آن خطه یهودي بودند315شد، در سال  کردند که، بنابر آنچه گفته می

هاي دشمنی  اسکندریه به دست یهودیان افتاد و پیشرفت روزافزون آنها در آن شهر تهیج پذیر مایۀ برافروختن شعله

.مذهبی شد

در ایتالیا عدة آنها بسیار . ی و در سیسیل و ساردنی گسترش یافتندجماعات یهودي در کلیۀ شهرهاي افریقاي شمال

گرفتند، با اینهمه، اغلب در کنف حمایت  بود، و هر چند که گاهی مورد اذیت و آزار نفوس مسیحی قرار می

نشین  ديدر اسپانیا، قبل از قیصر، اماکنی یهو. امپراطوران مشرك، امپراطوران مسیحی، تئودوریک اول، و پاپها بودند

به وجود آمده بود و، بی آنکه کسی متعرض آنها شود، در دوران حکومت امپراطور مشرك، رشد و گسترش یافته 

بودند؛ در دوران سلطۀ ویزیگوتهاي پیرو آریانیسم به رفاه و آسایش رسیدند، لکن بعد از آنکه رکارد، شاه ویزیگوتهاي 

در سرزمین گل، . رفت، یهودیان سخت مورد تعقیب و آزار قرار گرفتند، اعتقادنامۀ نیقیه را پذی)651 – 586(اسپانیا 

یعنی یک نسل بعد از غلبۀ ) 541،  538(تا تصویب احکام و قوانین سخت سومین و چهارمین شوراي اورلئان 

ت شد، هیچ گونه اثري از اذی کلوویس مسیحی ارتدوکس بر آن خطه، که به دست ویزیگوتهاي پیرو آریانیسم اداره می

یهودیان . ، مسیحیان اورلئان یک کنیسۀ یهود را به آتش کشیدند560در حدود سال . شود و آزار یهودیان دیده نمی

عرضحالی پیش گونترام شاه فرانکها فرستادند تا کنیسۀ آنها از خزانۀ عمومی بازسازي شود، همچنانکه تئودوریک در 

ن کار سرباز زد و به همین مناسبت هم گرگوریوس توري خطاب گونترام از انجام ای. مورد مشابه آن چنین کرده بود

هماره از این قبیل » پراکنده«یهودیان » .برازد اي سلطانی که به خاطر خردي شگرف، شکوه بر تو می«: به وي گفت

و ها و تجدید حیات خود را از سر گرفتند؛ رنج کشیدند، داد  با بردباري بازسازي کنیسه. شداید کمر راست کردند

مقرر شد که . ستد کردند، وام دادند، دعا کردند و امیدوار شدند، زاد و ولد نمودند و جمعیت بسیاري را تشکیل دادند

گزید، به هزینۀ عمومی، دست کم یک دبستان و یک دبیرستان را، که معموال هر دو در  هر جمعیتی که سکنا می

شده بود که در شهري که فاقد این مدارس بود رحل اقامت  به دانشوران توصیه. خور کنیسه بودند، دایر نگاه دارد

زبان عبادت و آموزش عبري بود؛ زبان محاورة روزمره در شرق آرامی و در اروپاي شرقی و مصر یونانی بود؛ و . نیفکنند

فرهنگ موضوع اصلی تعلیم و تربیت یهودیان دین بود؛ . کردند در جاهاي دیگر یهودیان به زبان مردم محل گفتگو می

توانست جسماً و  قوم پراکندة یهود فقط در پرتو شریعت خویش می. انگاشتند دنیوي را در این زمان تقریباً نادیده می

هر قدر بر دین نیاکان آنها . روحاً خود را سرپا نگاه دارد؛ و دین نزد آنها عبارت بود از فراگرفتن و رعایت شریعت

کنیسه و تلمود پناهگاه و تکیه گاه ضروري قوم . یافت نزد آنها فزونی میشد، ارزش و اعتبارش در  بیشتر حمله می

  .اي بود که زندگیشان بر امید، و امیدشان بر ایمانی که به خداي خویش داشتند متکی بود رنجدیده و حیران شده

II    - تدوین کنندگان تلمود

د به تدوین مجموعۀ عظیم اصول شریعت و ها، و مدارس فلسطین و بابل، کاتبان و ربنهاي یهو در هیکل، کنیسه

این گروه را عقیده بر آن بود که موسی نه تنها . تفاسیري پرداختند که به تلمودهاي فلسطینی و بابلی اشتهار دارند

شریعت مدون و مکتوبی را در اسفار خمسه از براي امت خویش به جا نهاد، بلکه یک شریعت شفاهی نیز به یادگار 

میان فریسیان و . لم به شاگرد و از نسلی به نسل دیگر رسیده و در طول زمان گسترش یافته بودگذاشت که از مع

صدوقیان فلسطین بحث اساسی بر سر این مسئله بود که آیا این شریعت شفاهی نیز اصوال وحی منزل و به همین 
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، چون فرقۀ صدوقیان از بین رفت و ربنها سنت میالدي 70بعد از پراکندگی یهود در سال . سبب الزام آور است یا نه

فریسیان را به میراث بردند، کلیۀ یهودیان ارتدوکس شریعت شفاهی را نیز از احکام االهی شمرده آن را به اسفار 

کردند، و در واقع هستی  آن زندگی می خمسه افزودند تا از مجموع این دو تورات یا شریعت به وجود آید که بر طبق

اي که در خالل آن شریعت شفاهی گرد آمد، شکل پذیرفت، و به اسم  دوران دراز هزار ساله. آنها بستگی به آن داشت

و تفسیر صرف فراهم ساختن دو گمارا یعنی تفسیرهاي   مشنا مدون گردید؛ هشتصد سالی که از راه مناظره، قضاوت،

اختن مشنا به گماراي کوچکتر تا تلمود فلسطینی به وجود آید، و پیوند مشنا به گماراي مطولتر مشنا شد، و منضم س

کتاب . تا تلمود بابلی فراهم گردد ـ همه، یکی از بغرنجترین و شگفت انگیز ترین وقایع تاریخ اندیشه بشري است

  .یهودیان قرون وسطی شد، و تورات زندگانی و خون مقدس ادبیات و دین عبریهاي باستان محسوب می

المقدسی بدون  توانست کلیۀ مقتضیات و نیازهاي بیت چون شریعت اسفار خمسه مدون بود، به همین سبب نمی

تفسیر قوانین موسی براي به کار . المقدس، یا قوم یهودي بدون فلسطین را برآورده کند آزادي، یا یهودیتی بدون بیت

نو، قبل از پراکندگی یهودیان بر عهدة مدرسان سنهدرین، و بعد از آن واقعه بستن و ارشاد مردم در یک عصر یا مکان 

تفسیرها و مباحثات آنها، همراه با عقاید اکثریت و اقلیت، از یک نسل مدرسان به نسلی دیگر . بر عهدة ربنها بود

که به سینه سپردن آن پذیر بماند، و شاید براي آن شاید به منظور آنکه این سنت غیر مدون انعطاف. شد منتقل می

ربنهایی که کارشان تفسیر شریعت بود، هر وقت ضرورت ایجاب . امري اجباري شود، هرگز به کتابت درنیامده بود

در دوران شش . جستند کرد، از افرادي که وظیفۀ خطیر از بر کردن این شریعت را برعهده گرفته بودند مدد می می

از آنجا که این ربنها در بیان و . اشتهار داشتند» مدرسان شریعت شفاهی«یا  نسل اول بعد از مسیح، ربنها به تنائیم

  .تشریح شریعت تالی نداشتند، بعد از سقوط هیکل، میان جماعات یهود فلسطین، هم مدرس بودند و هم قاضی

یت چنین عضو. ربنهاي فلسطین، و ربنهاي قوم پراکندة یهود، طبقۀ اشرافی بیمانندي را در تاریخ تشکیل دادند

اي نه موروثی بود و نه انحصاري؛ بسیاري از آنها از فقیرترین درجات اجتماع برخاسته بودند؛ اکثریت آنها، حتی  طبقه

گذرانیدند؛ و، تا  کردند و از دسترنج خود روزگار می المللی، در سلک صنعتگران کار می بعد از کسب اشتهار بین

ثروتمندان گاهی آنها را در . کردند تدریس و قضاوت خویش دریافت نمی نزدیک به پایان این دوره، چیزي در برابر

گزیدند تا  دادند، یا به همسري دخترانشان برمی کردند، یا در خانۀ خود جا می کسب و کار شریک محرمانۀ خویش می

بود به فساد  چند تن از آنها به علت علو مقامی که جماعاتشان برایشان قائل. آنان را از قید زحمتکشی برهانند

افراد این . غرور، و عیبجویی بیمورد بودند  گراییدند؛ برخی به حکم طبیعت بشري دستخوش حسدورزي، تنفر، خشم،

طبقه ناگزیر بودند مدام به خود تلقین کنند که دانشور حقیقی آدمی است فروتن، ولو فقط با این استدالل که خرد از 

ان را براي فضایل و نقایصشان دوست داشتند، براي دانش و اخالصشان مردم چنین کس. برد کلی به جزئی راه می

تا به امروز هیچ قومی به اندازة یهود دانش . کردند ستودند، و هزاران داستان دربارة داوریها و معجزاتشان نقل می می

.طلب و دانشور را چنین عزیز نشمرده است

سه تن از اجلۀ ربنهاي . شد از برکردن آنها امري نامعقولتر میگردید، کار  هرچه فتواهاي ربنهاي یهود انبوهتر می

بندیها و طرق مختلفی براي از بر کردن این فتاوي  یهودي ـ هیلل، عقیبا بن یوسف، و مایر ـ کوشش کردند طبقه

افرادي  عدة. هرج و مرج در امر انتقال شریعت مسئلۀ روز شد. بیابند، لکن روش هیچ کدام از آنها مقبول عام نیفتاد

که تمامی شریعت شفاهی را از بر داشتند به طور خطرناکی تقلیل یافته بود، و این عدة معدود نیز با تفرقۀ قوم یهود 

، در صفوریه از بالد فلسطین، ربن یهوداي هنسی کار 189در حدود سال . شدند به سرزمینهاي دوردست پراکنده می
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اي ملحقات  مامی شریعت شفاهی یهود را از نو سامان داد و، به انضمام پارهعقیبا و مایر را دنبال گرفت و تغییر داد، ت

اقبال قاطبۀ ملت یهود از این مجموعه، سبب  .کشیدتحریر   شخصی، آن را تحت عنوان مشناي ربن یهودا به رشتۀ

  .اصلی یا یگانه منبع معتبر شریعت شفاهی یهودیان بشناسندبه مرور ایام، آن را مشناي   شد که،

مشنا، یا تعلیمات شفاهی، که اینک موجود است نتیجۀ حک و اصالحات و تحریف و اضافات فراوانی است که از عهد 

با اینهمه، مجموعۀ فشرده و مختصري است که براي از بر کردن از راه تکرار . یهودا به این طرف روي داده است

اي  وین شده و، بنابراین، براي کسی که به تاریخ و سوابق زندگی یهود معرفتی نداشته باشد، به نحو عاجز کنندهتد

یهودیان بابلی و اروپایی و همچنین یهودیان فلسطینی آن را پذیرفتند، لکن هر مکتبی به میل . مختصر و مبهم است

مدرسان شریعت (از تنائیم ) م220ـ  10(» نسل« همان طور که شش. خویش پندیات آن را تفسیر و تشریح کرد

این دو ) شارحان(از امورائیم ) م 500ـ  220(» نسل«در تنظیم مشنا سهیم بودند، اینک به همان نحو شش ) شفاهی

اي را  مدرسان جدید، با مشناي یهودا همان معامله. توده تفسیر، یعنی گماراي فلسطینی و بابلی، را بر هم انباشتند

که تنائیم با کتاب عهد قدیم کرده بودند؛ به عبارت دیگر، متن را مورد بحث قرار دادند، تحلیل و تفسیر و حک کردند 

. و اصالح کردند، و توضیحات الزم را بر آن افزودند تا مناسب با مقتضیات و مسائل جدید زمان و مکان آنها گردد

در قالبی که تفسیر فلسطینی اشتهار دارد هماهنگ  نزدیک به اواخر قرن چهارم، مدارس فلسطین تفاسیر خود را

یهود را در سورا بر عهده داشت،   اشی، که ریاست حوزة علمیۀ) یا ربن(خاخام ) 397(تقریباً در همین تاریخ . ساختند

رابیناي دوم، پسر ) 499(یکصد سال بعد، . شروع به تدوین تفسیر بابلی کرد، و مدت یک نسل به این کار مشغول شد

اگر در نظر داشته باشیم که تفسیر بابلی یازده برابر مشناست، . موئیل، نیز در شهر سورا این کار را به پایان رسانیدش

سال  150عالوه بر این، در عرض . آنگاه متوجه خواهیم شد که به چه دلیل تألیف آن مدت یک قرن طول کشید

ل این تفسیر عظیم پرداختند و حک و اصالحات نهایی را ، به جرح و تعدی) »استداللیان«(سابورائیم ) 650ـ  500(

.در مورد تلمود بابلی اعمال کردند

فقط مشنا بود، اما، در کاربرد جدید، » تلمود«غرض از ) شارحان(در بین امورائیم . واژة تلمود به معنی تعلیم است

ابلی، مشنا یکی است؛ و فقط در گمارا یا در تلمود فلسطینی و تلمود ب. شود تلمود بر مشنا و گمارا هر دو اطالق می

هر دو  .استتفسیر با هم تفاوت دارند؛ بدین معنی که تفسیر در تلمود بابلی چهار برابر تفسیر در تلمود فلسطینی 

هاي بسیاري که از زبانهاي اقوام  د است، با واژهتفسیر به زبان آرامی نوشته شده؛ و تفسیر مشنا به زبان عبري جدی

کند؛ و  مشنا فشرده و مختصر است، به طوري که حکمی را در چند خط بیان می. همجوار به عاریت گرفته شده است

حال آنکه در هر دو گمارا از روي قصد و آگاهانه به درازگویی گراییده شده، و نظرات مختلف ربنهاي بزرگ در مورد 

طلبد شرح داده و  اند و شرایط و اوضاع و احوالی را که احتماال جرح و تعدیل شریعت را می ا را ارائه دادهمتن مشن

قسمت اعظم مشنا عبارت است از هالخا یا تفسیر شریعت، و . اند مطالبی را به خاطر روشن شدن مقصود اضافه کرده

نیمی هالخا هستند ـ یعنی بحث دربارة شریعت یا  :توان به دو بخش جداگانه تقسیم کرد حال آنکه گماراها را می

را به طور سرسري بر هر چیزي در تلمود » هگادا«واژة . هستند) داستان(توضیحاتی اضافی دربارة آن، و بخشی هگادا 

آید،  به طور کلی هگادا مشتمل است بر امثله یا داستانهایی که براي رفع ابهام می. اند که هالخا نباشد اطالق کرده

هایی از زندگینامه، تاریخ، پزشکی، نجوم، علم احکام نجوم، سحر، و تئوزوفی، و تشویق افراد به پاکدامنی و پیروي  تکه

زایی، براي انبساط خاطر طالب علوم، داستانی از  اغلب اوقات، بعد از بحث دربارة موضوع بغرنج و ماللت. از شریعت

:شد، از قبیل داستان ذیل هگادا نقل می
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استاد، «: راندند که ناگاه یکی از آنان به وي گفت عمی و خاخام عسی با ربن اسحاق نپحا از هر دري سخن می خاخام

اي شرح  بهتر است دربارة یکی از نکات حساس شریعت شمه«: ؛ و دیگري گفت»هاي دلچسب بگو برایمان از افسانه

د، و چون به شرح یکی از نکات شریعت لب چون خاخام به نقل داستان پرداخت دومی را ناخشنود گردانی» .دهی

من بدان مردي مانم که «: به همین سبب از براي آن دو این تمثیل را نقل کرد. گشود اولی را رنجیده خاطر ساخت

کند تا مگر شوهرش جوان به  زن جوان تمامی موهاي سفید وي را می. دو زوجه داشت، یکی جوان بود و دیگري پیر

سر   کند تا مگر وي پیر نماید؛ و به این نحو، میان تمناي آن دو زن، موهاي سیاه وي را می نظر رسد، زن پیر همۀ

  » .ام اکنون من نیز به همان گونه میان شما دو تن گرفتار آمده. شوهر طاس شد

III  - شریعت  

العاده  مود فوقاي از این تل پس از این مقدمات، اینک اگر در نهایت اختصار و با جهلی جامع در صدد شرح خالصه

آییم، بایستی اعتراف کنیم که عمل ما  عظیم که در تمامی زوایاي زندگی یهودیان قرون وسطی رخنه کرده بود برمی

ایم، کار ما بالضروره  اي است از یک کوه عظیم و، از آنجا که با چنین سنتی بزرگ نشده به مثابه برداشتن سنگریزه

.خالی از خطا نخواهد بود

  تاالهیا – 1

. ربنهاي یهود معتقد بودند که نخستین اقدام شخص باید فراگرفتن شریعت باشد، اعم از شریعت مکتوب و شفاهی

هر روزي که شخص خود را به مطالعۀ شریعت » « .مطالعۀ تورات را اجري است عظیمتر از ساختمان مجدد هیکل«

مطالعۀ هیچ رشتۀ » ).را از طور سینا دریافت داشتمانگار که هم امروز من این : (دارد، باید به خود بگوید سرگرم می

. توان فقط در آن ساعتی که نه شب است و نه روز آموخت دیگري ضرورت ندارد؛ فلسفۀ یونان و علوم دنیوي را می

حتی کتاب غزل غزلهاي سلیمان سرودي است که از . اي از کتاب مقدس یهودیان در واقع کالم خداست هر کلمه

از آنجا که . اسرائیل کند اش برگزیدهشده است تا، به طور مجازي، حکایت از پیوند یهوه با عروس  جانب خدا الهام

در سینه یا ضمیر «بایست که شریعت از ازل  شود، بنابراین می بدون شریعت هرج و مرج اخالقی حکمفرما می

تلمود نیز، از آنجا که تفسیر شریعت . فقط ابالغ آن به موسی در زمان حادث شد است؛اشته د وجود می» خداوند

اي است از قوانینی که خداوند شفاهاً به موسی ابالغ کرد،  شود، زیرا این مجموعه است، کالم ابدي االهی محسوب می

ا به جانشینان خویش بازگو کرد؛ و احکام آن به همان اندازه الزام آور است که هر چیز دیگري در و موسی نیز آن ر

دانستند، براي آن  برخی از ربنها، چون مشنا را شکل متأخر و جرح و تعدیل یافتۀ شریعت می .یهودیانکتاب مقدس 

پرده قوانین اسفار خمسه را لغو کرد، یا آنها  اي از احکام ربنها بی پاره. کتاب مقدس یهودیان قایل بودند اعتباري فوق

، تلمود بمراتب بیشتر )1453 – 476(در خالل قرون وسطی . را طوري تفسیر نمود که از نظر معنی بی اثر شدند

.مرجع یهودیان آلمان و فرانسه بود تا کتاب مقدس یهودیان

در میان یهودیان گاهی نیز شکاکانی . گیرد د، مانند کتاب مقدس، وجود خداوندي علیم و قادر مطلق را مسلم میتلمو

شدند، مانند الیشا بن ابویاه دانشمند که مایر، آن ربن پاکدامن، با وي طرح الفت ریخت؛ لکن این قبیل  یافت می

خدایی که تلمود دربارة وي سخن . شنید ا چیزي نمیعناصر آشکارا اقلیتی بودند ناچیز که تقریباً کسی از آنه

گرید، احساس  شود، می خندد، می ورزد، خشمگین می کند و تنفر می محبت می: شکل انسانی دارد  گوید، صریحاً می
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زند که گردا گردش گروه اندر گروه سرافیم و کروبیان حلقه  اي تکیه می بندد، بر اریکه کند، تعویذ می پشیمانی می

اي جنبۀ فرضی  کردند که این صفات بشري تا اندازه ربنهاي یهود تصدیق می. خواند اند و روزي سه بار تورات می زده

گیریم تا در مورد خود آفریدگار به کار  ما تعابیري را که خاص مخلوقات وي است به عاریت می«: گفتند دارند؛ می

. توانستند فکر کنند د که تمام خالیق فقط با تصاویر میتقصیر آنان نبو» .بریم تا کمکی به شناخت وي کرده باشیم

آنان همچنین خدا را روح کاینات، ذاتی نامرئی، نافذ، حیاتبخش، فراتر و در عین حال حاضر در کاینات، وراي جهان 

به این ذات ملکوتی حاضر در همه جا، یا . کردند و در عین حال حاضر و ناظر در کلیۀ ذرات و زوایاي آن معرفی می

، بخصوص در اماکن و اشخاص و اشیاي مقدس، و در لحظاتی که انسان مشغول )مسکن(اصطالح ربنها شخیناه 

در میان پندارهاي . با اینهمه، این خداوند حاضر و ناظر در همه جا، الشریک است. مطالعه یا دعاست، واقعیت دارد

پرست، و سه خدایی  در برابر چند خدایی اقوام بت. گون، براي یهودیت، از همه منفورتر فکر تعدد خدایان است گونه

ترین  این نکته در معروفترین و عمومی. کند ظاهري تثلیت مسیحی، یهودیت با شور تمام مسئلۀ توحید را تأکید می

اي اسرائیل بشنو، یهوه خداي ما، یهوه واحد «: شود به این نحو اعالم می» شمایسرائل«دعاهاي یهودیان موسوم به 

همطراز و برابر » او«هیچ مسیحی، هیچ پیغمبري، هیچ قدیسی، با وي نباید در هیکل یا مراسم نیایش وي با » .است

به قصد احتراز از . شمردند ربنها، جز در مواردي نادر، به امید جلوگیري از کفر و سحر، ذکر نام وي را جایز نمی. باشد

کردند که، به جاي  بردند، و حتی توصیه می را به کار می) وندخدا(، واژة ادوناي »یهوه«ذکر کلمۀ چهار حرفی مقدس 

خداوند . به کار رود» پدر ما که در علیین است«و » اعلی علیین«یا » رحمان«یا » قدوس«این واژه، عناوینی مانند 

عجزات را نقض رساند؛ اما نباید این قبیل م قادر به معجزه است و، بویژه به دست ربنها، معجزاتی را به منصۀ ظهور می

  .قوانین طبیعی پنداشت، زیرا هیچ قانونی جز مشیت االهی وجود ندارد

خداوند حلزون را آفرید تا عالجی از «. باشد بر هر یک از مخلوقات خداوند غرضی ملکوتی و سودبخش مترتب می

رید تا مرهم از براي براي جرب باشد، مگس را وسیلۀ بهبود نیش زنبور ساخت، پشه را دواي نیش مار، و مار را آف

هیچ قدمی نیست که بشر در دوران زندگی خویش . اي مداوم وجود دارد بین خداوند و بشر رابطه» .زخمی باشد

. هر کردار یا پندار روزانۀ آدمی احترام یا بیحرمتی است به محضر االهی. بردارد و از نظر گریز ناپذیر خدا پوشیده ماند

) خنوخ(تا نسل ادریس «و » .آدمی نخستین بار مانند جانور با دم آفریده شد«همه بشر نسب از آدم دارد، با این 

اي از روح و جسم است؛ روحش از خداست و جسمش از  آدمی آمیزه» .چهرة آدمیزادگان به بوزینگان شباهت داشت

هاي ناپاك وي از  وسهیا، شاید، وس. کشاند کند، و جسم او را به معصیت می روح او را وادار به پرهیزگاري می. خاك

با تمام این اوصاف هر عمل شري . اند شود که همه جا در کمین نشسته شیطان و انبوه عظیم ارواح پلیدي ناشی می

ممکن است در نهایت خیر باشد؛ بشر بدون تمایالت دنیویش ممکن است نه تن به کار دهد و نه زاد و ولد کند؛ در 

بیایید قدر نیاکان خویش را بدانیم، «: گوید خوریم که می وعی از این قبیل برمیهاي یهود، به عبارات مطب میان نوشته

گناه امري طبیعی است، لکن مجرمیت آن به ارث » .نهادیم که اگر آنها مرتکب گناه نشده بودند، ما قدم به دنیا نمی

. کردند و کفارة االهی را رد می ربنهاي یهود نظریۀ سقوط آدم را قبول داشتند و مسئلۀ گناهکاري ذاتی. شود برده نمی

اگر انسان در این دنیا، به خاطر ارتکاب گناه، بیش . بیند اعتقاد داشتند که آدمی فقط براي گناهان خودش عذاب می

شود، ممکن است به این علت باشد که ما کامال به میزان گناهان وي واقف  از آنچه مستوجب عقاب است معذب می

دارد این شدت مجازات خود نعمتی بزرگ باشد، چنانکه شخص رنجدیده به پاداشهاي نیستیم؛ یا آنکه امکان 

العاده در بهشت نایل آید؛ به همین سبب، عقیبا معتقد بود که انسان در برابر بدبختیهاي پی در پی باید شادمان  فوق

در . میرد اه پاك باشد هرگز نمیکسی که براستی دامنش از هر گونه گن. آید و اما مرگ بر اثر گناه به دنیا می. باشد
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ضمن یکی از تفاسیر . نظر ربنهاي یهود، مرگ وامی بود که بشر گناهکار در برابر آفریدگار تمامی موجودات داشت

  :مربوط به ربن مایر، داستان مؤثري دربارة مرگ نقل شده است

دو پسر دلبندش . مشغول بود ، به موعظۀ هفتگی خویش)شباث(هنگامی که ربن مایر، بعد از ظهر یک روز سبت 

اي پوشاند و از سوگواري در چنین روز مقدسی خودداري  مادر آنها رویشان را با مالفه. ناگهان در خانه جان سپردند

زن از . چون ربن مایر بعد از نماز عصر به خانه باز آمد، از دو فرزندش جویا شد که آنها را در کنیسه ندیده بود. کرد

آنگاه . بخواند، وسپس طعام شب آورد) رساند که قرائت آن پایان یافتن سبت را می(ه دعاي هودله شوهر تقاضا کرد ک

خواهد که آنها را به  روزگاري دوستی گوهرهایی به من داد تا برایش نگاه دارم، اکنون می: سؤالی از تو دارم«: زن گفت

او را   زنش دست وي را گرفت،» .ا را بازپس دهیبی شک باید آنه«: ربن مایر گفت» آیا چنین کنم؟. وي باز پس دهم

آنها «: به کنار بستري که اجساد بر روي آن بود برد، و مالفه را به کناري زد، ربن مایر گریۀ تلخی سر داد، زنش گفت

کتاب مقدس » .چند صباحی به ودیعه پیش ما بودند، اینک موالیشان آنچه تعلق به وي داشت بازستانده است

لکن آن اندیشه اکنون نقش عظیمی در االهیات   دان چیزي دربارة مجازات و پاداش جاودانی نگفته بود،یهودیان چن

به هفت طبقه تقسیم شده بود که   مجسم گردیده و، مثل بهشت، شئولیا » گه هینوم«دوزخ، در . کرد یهودي ایفا می

کارترین افراد یهود را به چنین دوزخی گسیل  فقط تبه. از لحاظ نوع عذاب با دیگري تفاوت داشتهر کدام 

تمام کسانی که به جهنم واصل «عقیده بر این بود که . کردند داشتند، و حتی گناهکاران معتاد را تا ابد عقوبت نمی می

مرتکب زنا شود، کسی که در مأل عام دیگري را  کسی که: یابند، مگر این سه دسته مردمان شوند دوباره ارتقا می می

شد، و آن را باغی  نامیده می) جنت عدن(بهشت، گن عدن » .شرمسار گرداند، و کسی که به دیگري تهمت ناروا زند

اي بود که از شش روز آفرینش به یادگار  کردند داراي همه گونه نعمتهاي مادي و معنوي؛ شراب آنجا باده توصیف می

؛ هواي آنجا با عطر ریاحین معطر بود؛ و ذات باري تعالی نیز، در مجلس ضیافتی که منتهاي شادمانیش مانده بود

کردند که هیچ کس  با این اوصاف، برخی از ربنها اذعان می. شد دیدن لقاي خداوند بود، به رستگاران ملحق می

  . تواند بگوید که در آن سوي گور چه رازي نهفته است نمی

. اسرائیل بود تا فرد یهودي آمد، غرض بیشتر نجات امت بنی یان، وقتی صحبت از رستگاري به میان میدر میان یهود

از آنجا که این قوم، بر اثر بیرحمی ظاهراً نامعقولی، آوارة اطراف و اکناف آفاق شده بودند، با این اعتقاد به خود قوت 

محال بود که وي با . پدر آنها و خدایی بود عادلوي . قلب می بخشیدند که هنوز قوم برگزیده و مقرب خدایند

مگر همین قوم نبودند که خداوند به ایشان آن کتاب آسمانی را کرامت کرده بود که مسیحیان . اسرائیل پیمان شکند

و مسلمانان هر دو پذیرفته و حرمت نهاده بودند؟ براي آنکه جبران این قبیل ناکامیها شده باشد، یهودیان، در منتهاي 

شدند که ربنهایشان، همانها که امت خود را ترفیع داده بودند، ناگزیر بودند لب به  نومیدي خویش، چنان مغرور می

در آن ایام نیز، مانند عهد ما، یهودیان آرزوي رسیدن به زادگاه اصلی . سرزنش بگشایند تا آنها را فروتنی بخشند

عقیده . پنداشتند قق چنین امري را کمال مطلوب خود میخویش را در دل داشتند، و همواره با اشتیاق تمام تح

هر کس که «و یا » .هر کس چهار گز در خاك اسرائیل راه پیماید بی شک زندگی جاویدان خواهد یافت«: داشتند که

اند تورات  حتی سخن گفتن دربارة کسانی که در فلسطین اقامت گزیده» «.در فلسطین زندگی کند بري از گناه است

، شامل دادخواستی بود براي )هجده بند(مهمترین قسمت دعاهاي روزانه، مشهور به شمونه عسره » .شود میمحسوب 

ظهور فرزند داوود، آن سلطان منجی که مقرر بود یهودیان را دوباره ملتی متحد و آزاد گرداند تا در هیکل خویش با 

.غزلها و شعایر باستانی خویش خداوند را نیایش کنند
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  دینی شعایر – 2

داشت االهیات نبود،  ساخت و در عین تفرقه آنها را ملتی واحد نگاه می آنچه، در این عصر ایمان، یهودیان را ممتاز می

کرد  بلکه شعایر دینی بود؛ و کیشی که مسیحیت فقط آن را بسط داده و اسالم بخش عظیمی از آن را اقتباس می

توانست  و بغرنج که فقط این ملت سربلند و عصبی مزاج بود که مینبود، بلکه شریعتی بود تشریفاتی و چنان درهم 

کوشید تا اتحاد را از طریق  مسیحیت می. فروتنی و حلمی را که الزمۀ اطاعت از آن قانون بود از خود نشان دهد

وحدت عقیده میان ابناي بشر تحقق بخشد، حال آنکه یهودیت در پرتو وحدت شعایر دینی درصدد نیل به چنین 

غرض از تفویض شریعت فقط آن بود که مردم، با رعایت آن، به انضباط و تهذیب نفس «: گفت ابا آریخا می. دفی بوده

هنگامی که کنیسه جانشین هیکل شد، قربانی کردن . قبل از هر چیز، شعایر دینی، آیینی براي پرستش بود» .گرایند

هیکل رسم بود، در کنیسه نیز قرار دادن هر گونه تندیس  لکن، همچنانکه در. حیوانات به جاي دعا و نذر رواج گرفت

از هر گونه گرایش به بت پرستی اجتناب، و نواختن آالت موسیقی ـ که در هیکل مجاز بود . خدا یا انسان ممنوع شد

شد، در میان اقوام سامی تقوایی  در اینجا بود که مسیحیت از یهودیت جدا می. ـ در کنیسه ممنوع گردید

  .یایی و بین مسیحیان هنري مالیخولیایی گسترش یافتمالیخول

هنگام نماز و دعاي . اي مذهبی در آورده بود هر ساعت را براي یهودي پاکدین به صورت تجربه  دعا هر روز، و تقریباً

د، بایست تعویذ یا دعاهایی که شامل آیاتی چند از کتاب مقدس یهودیان بود بر پیشانی و بازوان ببندن بامداد، می

خوردن هیچ طعامی جایز نبود، مگر آنکه قبل از شروع، دعاي مختصري خوانده شود و پس از ختم، شکرانۀ مفصلتري 

فقط در صورتی اتحاد میان یهودیان میسر بود . کرد لکن این دعاهاي خانگی کفایت نمی. به درگاه خدا گزارده شود

دعا «: گفتند زافگویی شرقی را به جایی رسانده بودند که میکه شعایر دینی را با هم در یک جا انجام دهند؛ ربنها گ

آیین نماز جماعت به طور » .افتد که شخص در کنیسه بدان پرداخته باشد هنگامی در بارگاه حق تعالی مسموع می

اوود، ، قرائت آیاتی از اسفار خمسه و کتابهاي انبیا و کتاب مزامیر د»شمایسرائیل«، »شمونه عسره«کلی عبارت بود از 

، )دعاهایی در ستایش و طلب برکت براي زندگان و مردگان(» کدیش«اي در توضیح نکاتی از کتاب آسمانی،  موعظه

ها تا به امروز همچنان مراسم اصلی عبادت یهودیان را در کنیسه تشکیل  این سلسله دعاها و موعظه. و دعاي ختم

  .دهند می

اي براي  پاکیزگی جسم را مقدمه و وسیله. شعایر دینی مفصلتر بودند قواعد طهارت یا آداب پاکیزگی بمراتب از این

کردند، و یک رشته  ربنها پیروان خود را از زندگی در شهري که گرمابه نداشت نهی می. شمردند صفاي باطن می

گفتند که  میاز جمله، . آموزش پزشکی داشت  دادند که تقریباً جنبۀ دستورالعملهایی دربارة گرمابه رفتن به آنها می

اش بگذارند و  ماند که در کوره اگر شخصی با آب گرم حمام کند و بالفاصله خود را با آب سرد نشوید، به آهنی می«

بعد از استحمام، . بدن مانند آهن باید با حرارت و برودت خو گیرد و پوالدین شود» .سپس در آب سردش فرو نبرند

خاست، قبل از هر طعام و پیش از مراسم دعاي  شخص از خواب برمی به مجردي که. رسید نوبت به تدهین بدن می

اجساد مردگان، اعمال جنسی، خون . دسته جمعی یا هر یک از شعایر دیگر دینی، ناگزیر بود دستهاي خود را بشوید

به  همه طبق شعایر دینی، یعنی) یا به عبارت دیگر بیماریهاي مختلف پوستی(حیض، زایمان، شپش، خوك، و جذام، 

بایست به  اشخاصی که به هر یک از این نجاسات آلوده شده بودند می. شدند موجب قوانین شرع، نجس محسوب می

زن تا چهل روز بعد از زایمان پسر و تا هشتاد روز پس از زاییدن . کنیسه روند و در آنجا مراسم تطهیر را به جا آورند

تا  9، آیات 17سفر پیدایش، باب (بر طبق حکم تورات ). شد یعنی نزدیکی با او حرام محسوب می(دختر نجس بود 
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این عمل به منزلۀ یک قربانی در راه یهوه و بستن . بایست ختنه کنند هر پسري را در هشتمین روز تولدش می )14

مصریها، حبشیها، فنیقیها، سوریها، و اعراب نشانۀ آن است  عهدي با وي بود، لکن متداول شدن رسم مزبور در میان

که ختنه کردن تدبیر بهداشتی موافق با مقتضیات اقلیمی بوده است که بیشتر به کار کامجویی و تحریک پذیري 

فتواي ربنها مبنی بر اینکه هیچ یهودي نباید بیش از یک سال غالمی ختنه . آمده است تا مسئلۀ طهارت جنسی می

. باشد ده در تصرف خویش داشته باشد نیز دلیلی بر صحت این مدعا مینکر

هنگام تدوین آن، . اي از قواعد احکام مذهبی ماند، تا مجموعه تلمود گاهی بیشتر به یک دستور طبابت خانگی می

اي چهارم و یهودیان قرنه. المعارفی مشتمل بر اندرز و راهنمایی براي ملت یهود باشد خواستند که دایرة بعمد می

کم دستخوش یک سلسله خرافات طبی، و متوسل به یک رشته  پنجم میالدي، مانند اکثر اقوام مدیترانه، کم

شدند؛ از این رو، مقادیر زیادي از این مداواهاي  مداواهاي موقتی براي مردمان مستمند و دورافتاده از مراکز آباد، می

ینهمه، در گماراي بابلی به تعریفهاي بسیار خوبی از مري و حنجره، با ا. عامه پسند و خرافات طبی وارد تلمود شد

هاي مغزي، آالت تناسلی، تومورهاي پنیري شدن ریه بر اثر سل، سیروز یا بیماري کبدي، و  ها، پرده ناي بزرگ، ریه

که مگس و جام  سازند ربنها خاطر نشان می. خوریم العاده دقیقی از بسیاري امراض دیگر برمی نیز به توصیفهاي فوق

دهند و ختنه کردن نوزاد  رقت خون را مرضی موروثی تشخیص می. آبخوري ممکن است وسیلۀ سرایت مرض گردد

با این قبیل پندارها، اوراد و دستوراتی براي دفع اجنه، که آنها را مسببین امراض . دانند مبتال به آن را صالح نمی

.دانستند، نیز آمیخته است می

دندان را هر قدر هم . شود حکمت تغذیۀ انسانی با دندانها آغاز می. همۀ ما، متخصص در امر تغذیه بودندربنها، مانند 

سبزیها » .کند اگر شخصی با دندانهایش غذا را خوب بجود، پاهایش قوت پیدا می«درد داشته باشد نباید کشید، زیرا 

تجملی است و فقط در صورتی باید آن را خورد  گوشت غذاي. ها، به جز خرما، بیش از حد توصیه شده است و میوه

. حیوان را باید طوري ذبح کرد که کمتر زجر بکشد؛ و خون را باید از گوشت بیرون آورد. که بخوبی شسته شده باشد

اي  از این رو ذبح حیوانات براي تغذیه باید به اشخاص کارآزموده. خوردن گوشت آغشته به خون عمل شنیعی است

این قبیل اشخاص موظفند امعا و احشاي حیوان را به دقت وارسی کنند تا معلوم شود که حیوان مبتال محول شود، و 

گوشت و شیر، و خوراکهایی که از این دو تهیه شده است، نباید با هم بر سر یک سفره تناول شود، . به مرضی نباشد

تخم مرغ، پیاز، یا سیر از پوست . رهیز شوداز خوردن گوشت خوك باید پ. یا حتی در آشپزخانه پهلوي هم قرار گیرد

نه مانند ماکیانها که تمام روز به دانه «غذا را باید سر موعد معین تناول کرد . جدا شده و شب مانده را نباید خورد

تا چهلسالگی خوردن سودبخش است؛ بعد از » «.میرند نه از کم غذایی بیشتر مردم از پرخوري می» «.زنند نوك می

باشد، و  شراب بیشتر دارویی سودمند می. اعتدال در باده نوشی بهتر از پرهیز مطلق است» .نوشیدنسن چهل، 

اش پیگیري  باالخره، ربنها، که موضوع تغذیه را تا آخرین مرحله» .دهد بدون آن هیچ شادي و شعفی دست نمی«

کردند که پس  و توصیه می» گردد، هر کس زیادتر در مستراح درنگ کند عمرش درازتر می«کردند، معتقد بودند که 

  . از هر بار قضاي حاجت شخص باید به درگاه خدا سپاس گذارد

کردند که از  شد، و این جماعت پیروان خویش را تشویق می ریاضت کشی در نظر ربنهاي یهود مردود شمرده می

اي از ایام متبرکه و در روزهاي  ارهدر پ. مند شوند خوشیها و نعمتهاي دنیوي، تا جایی که مرتکب گناهی نگردند، بهره

. شد اي براي صحت افراد استفاده می معین، گرفتن روزه واجب بود، اما شاید در این مورد نیز از دیانت همچون وسیله

با آنکه حتی در شادمانی یهودیان نیز آثار غم و اشتیاقشان هویدا بود، مع ذلک، به حکم درایت نژادي، گاهگاهی با 
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هنگام جشن، مرد باید «قاعده بر آن بود که . ساختند برپا ساختن مجلس سور خود را سرگرم می گرفتن جشن و

سبت، یعنی بزرگترین . و، اگر بتواند، از براي آنها پوشاك نو فراهم آورد» عیال و افراد خانوادة خویش را مسرور سازد

تواند لب  رفت که در روز سبت تا آنجا که می نتظار میابداع یهود، ظاهراً عذابی در ادوار تلمودي بود، از یهودي پارسا ا

در یک رسالۀ . اش هیچ گونه آتشی نیفروزد، و ساعاتی دراز را در کنیسه و به دعا بگذراند از سخن فرو بندد، در خانه

اما . شد مفصل تمام کارهایی را که شخص در روز سبت مجاز به انجام آن هست یا نیست از ریز و درشت ذکر می

این جماعت، با فراست . ته گیري اخالقی ربنها بیشتر متوجه تعدیل قیود وحشتناك ریاضتها بود، نه افزایش آنهانک

به عالوه، . اي اقامه کردند بایست در روز تعطیل انجام دهد دالیل قانع کننده تمام، براي کلیۀ افعالی که شخص می

به همین جهت، روز سبت را با مراسم . لی نهفته یافتیهودي مؤمن در رعایت شعایر قدیمی روز سبت نوعی خوشحا

به دور پدر خانواده، کلیۀ عیال و اطفال و میهمانانش . کرد اشتهار یافت آغاز می) تقدیس(مختصري که به کیدوش 

 در چنین حالی، وي جامی پر از). آمد زیرا این بهترین ایام هفته براي پذیرایی دوستان به شمار می(حلقه زده بودند 

نوشید و سپس آن را به  اي از آن می گرفت و، بعد از خواندن دعایی براي برکت و آموزش، جرعه شراب به کف می

گرفت و ، با خواندن  آنگاه نان را به دست می. داد تا هر کدام بنوبت بنوشند میهمانان، عیال، و اطفال خویش می

اي از آن را به کلیۀ افرادي که  گذاشت و تکه ، سپاس می»تکه نان را از دل زمین آفریده اس«دعایی به درگاه خداوند 

.در روز سبت هیچ کس مجاز به گرفتن روزه یا سوگواري نبود. کرد بر سر سفره بودند تعارف می

رسید براي مؤمنان اداي فرایضی  در عرض سال، ایام متبرکۀ چندي وجود داشت که هر وقت یکی از آنها فرا می

شد به یاد هشت  آغاز می) آوریل(که روز چهاردهم نیسان ] یا عید فطیر[فصح . آمد ع الزم میخاص یا استراحتی بموق

معروف بود، زیرا » نان فطیر«در اعصار توراتی، این عید به عید . اسرائیل از مصر گریخته بودند روزي بود که امت بنی

در ادوار تلمودي، این عید را پساخ یا به بیان  .یهودیان هنگامی از مصر گریخته بودند که خمیرشان هنوز برنیامده بود

ساخت، اطفال نوزاد یهود را که پدر و  نامیدند؛ زیرا یهوه، که نوزادان مصر را محکوم به مرگ می می» عید فصح«دیگر 

یهودیان روز اول این عید را با خوردن » .بخشیده بود«دند هایشان را به خون بره آغشته بو خانه باهويمادر آنها 

هر پدري براي عیال و اطفال خویش حکم پیشواي مذهبی را داشت و . گرفتند جشن می) یا سدر(خوراك عید پساخ 

جست که غرض اصلی آن به خاطر آوردن تلخیها و ناکامیهاي دوران موسی بود، و، از  با آنها در مراسمی شرکت می

هنگام فرا رسیدن . کرد ؤال و جواب، آن حوادثی را که به گنجینۀ خاطر سپرده بود براي جوانان خانواده نقل میراه س

عید پنجاهه، یعنی هفت هفته بعد از عید فصح، عید شاوعوت به مناسبت خرمن چینی و نزول وحی بر موسی در 

م مذهبی و اولین ماه گاهنامۀ کشوري یهود، در نخستین روز تشرین ـ هفتمین ماه تقوی. شد طور سینا برگزار می

یعنی عید سال نو و برآمدن هالل ماه نو را جشن » روش هشانه«یعنی تقریباً برابر با اعتدال خریفی بود ـ یهودیان 

به  دمیدند تا تمامی مردم را به توبه وادارند و آنها را می) شوفار یا کرنا(گرفتند و، به یاد نزول تورات، در شاخ قوچ  می

خواند  اي کلیۀ یهودیان عالم را براي پرستش خدایشان به اورشلیم فرا می فرا رسیدن روز میمونی که چنین نفخه

تمامی این ده روز، به جز . تا دهمین روز تشرین، ایام توبه و استغفار بود» روش هشانه«از شب قبل از . امیدوار سازند

مشغول بودند، و در روز دهم یا یوم کیپور یعنی روز کفاره، از غروب  روز نهم، را یهودیان پرهیزکار به نماز و دعا

آفتاب تا غروب آفتاب روز بعد، حق خوردن و آشامیدن یا کفش پوشیدن یا کار کردن یا حمام کردن یا نزدیکی را 

حتی براي تمام روز را در کنیسه به نماز و دعا مشغول بودند و براي گناهان خویش و دیگر امت یهود، . نداشتند

بندان  یا عید میوه» سوکوت«پانزدهمین روز تشرین، . طلبیدند کردند و آمرزش می پرستش گوساله سامري، ندبه می

اي از حل اقامت  هایی موقتی به سر برند، و گویا این عمل نشانه بایست در خیمه مدت یک هفته را یهودیان می. بود
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بعد از تفرقۀ قوم یهود، اجراي این . ی بود که در بیابان افراشته بودندهای افکندن چهلسالۀ اجداد آنها در میان خیمه

بندان یا خیمه بندان بسیار دشوار شد، و ربنهاي یهود نیز، با حسن نیتی، واژة عبري سوکا را چنین تفسیر  سنت میوه

یعنی نهمین ماه یهود، ) دسامبر(روز بیست و پنجم ماه کانون اول، . کردند که غرض از آن هر گونه مسکن یا مأواست

م بود که  ق 165این عید به یاد حادثۀ سال . و یک هفته بعد از آن اختصاص به عید هنوکا یا رسم تقدیس داشت

و باالخره در چهاردهم ماه آذار . آنتیوخوس اپیفانس هیکل را ملوث ساخت و خانوادة مکابیان آن را تطهیر کردند

هاي هامان  گرفتند که حاکی از نجات نیاکان آنها از شر دسیسه را جشن می) ها قرعه(، یهودیان عید پوریم )مارس(

گستردند و به  در چنین روزي یهودیان بساط میگساري و سور می. وزیر خشیارشا در داستان استر و مردخاي بود

منزلت این عید گفته رابا، یکی از خاخامهاي یهود، دربارة . گفتند دادند، و عید را تبریک می یکدیگر تحف و هدایا می

لعنت «و » !لعنت بر هامان«بود که یک نفر یهودي در چنین روزي باید آن قدر میگساري کند که دیگر نتواند میان 

. فرقی گذارد» !بر مردخاي

از آنچه دربارة این یهودیان ادوار تلمودي گفته شد، نباید آنها را مشتی مردم تلخکام بدین پنداشت که چون به خاطر 

شدند، و در  بردند، در برابر طوفانهاي عقاید به هر دري رانده می عدادهایشان مورد رشک بودند زیربار اندوه رنج میاست

برعکس، این مردان در برابر ستم، . انتظار سرزمین نیاکان ـ که بزور از چنگشان به درآورده شده بود ـ سرگردان بودند

داشتند؛ با رغبت از تلخی و مرارت زندگی، زیبایی زودگذر  اال نگاه میو در عین تفرقه و خواري و فقر، سر خود را ب

از کلمات . شدند زنان که کمرشان زیر بار مسئولیت خم شده بود، و شکوه پایدار زمین و آسمان سرشار از خوشی می

ه باید آویزة گوش از کلمات قصار دیگري ک» .هر روز انسان باید یکصدبار به درگاه خدا شکر گزارد«ربن مایر است که 

چهار قدم راه رفتن بدون خم کردن سر اهانتی است به مقام اعلی علیین، زیرا مگر نوشته «: همۀ ما باشد این است که

» نشده که سراسر زمین ماالمال است از جالل وي؟

  اصول اخالقی تلمود – 3

فولکلور یهود است، بلکه در عین حال کتابی  المعارفی از تاریخ، االهیات، آیین پرستش، پزشکی، و تلمود نه فقط دایرة

داري،  است مشتمل بر قواعد کشاورزي، باغبانی، صناعت، مشاغل، سوداگري، مالیه و روش اخذ مالیات، مالکیت، برده

براي آنکه حق مطلب دربارة تلمود ادا شده باشد، ضروري است حکیم . ارث، دزدي، آیین دادرسی، و قوانینی جزایی

  .ها بدقت مورد مطالعه قرار دهد ی فتاوي آن را در تمام این رشتههمه فن حریف

تلمود در درجۀ اول عبارت است از مجموعۀ اصولی اخالقی، کامال مغایر با اخالقیات دین مسیح، و کامال مشابه با 

اریخ قرون رساند که ت اخالقیات دین اسالم، که یک آشنایی حتی سرسري با رئوس مطالب آن بطالن این نظریه را می

یهودیت، مسیحیت، و اسالم هر سه در این نکته همزمان بودند . وسطی فقط باید داستان مسیحیت در آن ادوار باشد

هر سۀ این ادیان معتقد . که یک اصول اخالقی طبیعی، یا به عبارت دیگر غیر مذهبی، از نظر علمی مردود است

هر سۀ این ادیان اصول . وان به رفتاري تحمل پذیر وادار ساختت بودند که اکثریت افراد را فقط با ترس از خدا می

شد از ناظر و حاضر بودن خداوند بر همه  اخالقی خویش را بر مفاهیم همانندي متکی ساخته بودند که عبارت می

چیز و در همه جا، وحی منزل بودن اصول اخالقی، و برابري فضیلت غایی با خوشبختی، به حکم پاداش و عذاب 

بین جرم و گناه میان . در دیانت یهود و اسالم، قوانین و همچنین اخالقیات، از خود دین جدایی ناپذیر بود. ياخرو
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هر عمل ناشایستی جرمی در نزد خدا، و یک بیحرمتی . قانون شرعی و قانون مدنی هیچ گونه فرقی قائل نبودند

  .شد نسبت به حضور پروردگار و اسم اعظم محسوب می

اي از اصول اخالقی ـ حرمت خانواده و خانه، محترم شمردن پدر و مادر و سالمندان،  ۀ مذکور، در پارهادیان سه گان

در موضوع حسن زندگی خانوادگی هیچ ملتی به . پرورش کودکان از راه محبت و دستگیري از خلق ـ همنظر بودند

زن . نیاوردن اختیاري گناهی عظیم بود طبق تعالیم یهود، مانند اسالم، تجرد، و بچه. پاي ملت یهود نرسیده است

یکی از شرحهاي یهود . فرایض شریعت بود 613گرفتن و تشکیل خانواده یکی از احکام دین، و اولین فریضه از 

یهودیان، مسیحیان، و مسلمانان در این امر همرأي » .شخصی که فرزند ندارد در شمار مردگان است« 70: گوید می

تشکیل خانواده اثرش را از دست بدهد، بقاي پیروان دین در معرض خطر قرار   دربارة بودند که وقتی حکم مذهبی

اي شرایط، ربنها محدود ساختن خانواده را، ترجیحاً از راه جلوگیري عقد نطفه،  با وصف این، تحت پاره. خواهد گرفت

ختران کم سن و سال، که ممکن یکی د: سه دسته از زنان باید از یک مادة جاذب استفاده کنند«. شمردند مجاز می

حاملگی برایشان خطر جانی داشته باشد؛ دیگر زنان حامله، که ممکن است در معرض خطر سقط جنین قرار . است

گیرند، سوم زنان شیرده، که ممکن است حامله شوند و اطفال خود را ناچار زودتر از شیر بگیرند و در نتیجه طفل 

خود، از داشتن دختر کراهت داشتند، لکن فرزند پسر آنها را بسیار شادمان یهودیان، مانند معاصران » .بمیرد

دختر با دیگران، یا شاید . کرد ساخت؛ زیرا پسر بود که نام پدر، خانواده، و اموال او را حفظ، و از قبرش مراقبت می می

گذاشت، دیگر متعلق به پدر و  کرد و، به مجردي که پا به سن بلوغ می اي که قرابت دوري داشت، شوهر می با خانواده

پروردند، و  شدند، آنها را بدون تبعیض به جان می با تمام این اوصاف، وقتی زن و مرد صاحب اوالد می. مادر خود نبود

اگر باید طفلی را «داد که  یکی از ربنها دستور می. کردند اي از محبت و انضباط، تربیت می به کمک معجون عاقالنه

اگر شخصی از تنبیه طفلی خودداري کند، «: گوید و دیگري می» .کار بند کفشی به کار ببرید بزنید، براي این

طبق تعالیم دیانت یهود، پدر و مادر، در راه تعلیم و تربیت طفل، نباید از » .سرانجام کودك بکلی فاسد خواهد شد

شریعت و «است از راه فهم  هیچ گونه فداکاري دریغ ورزند، و غرض از این یعنی تربیت ذهن و پرورش خصال

شخیناه، یا » .بخشد نفس کودکان دبستانی است که جهان را نجات می«: گوید یک ضرب المثل عبري می. »پیغمبران

طفل نیز در عوض موظف است که، تحت هر گونه . درخشد هاي آنان می نور پروردگار حاضر و ناظر، در چهره

  .پدر و مادر فروگذاري نکند شرایطی، تا آخرین لحظه، از احترام و توجه

هر آن کس از خلق دستگیري کند «از این رو، در تفاسیر آمده بود که . دستگیري از خلق تعهدي گریزناپذیر بود

اي از یهودیان چشم تنگ و برخی خسیس بودند،  پاره» .ارجمندتر از کسی است که به تمامی فداکاریها تن در دهد

ربنها ناچار بودند که . توان گرفت که مانند یهود سخاوتمندانه ایثار کرده باشد یلکن روي هم هیچ ملتی را سراغ نم

ایثار بیش از یک خمس دارایی براي امور خیریه را ممنوع سازند، با اینهمه، برخی بودند که نیمی از دارایی خویش را 

همیشه نوري از صفاي » ابا امنه« بر چهرة«. شد کردند، و این حقیقت هنگام مرگ آنها آشکار می در این راه بذل می

در یک گوشۀ محکمۀ خویش . کرد داد هرگز پاداشی قبول نمی وي جراح بود، لکن براي کاري که انجام می. باطن بود

تا آنهایی که وسعشان ..  .اي نهاده بود تا هر کس استطاعت داشت بتواند به طیب خاطر وجهی در آن بیندازد جعبه

کرد و به بانگ  گسترد، درهاي خانه را باز می خاخام هونه هنگامی که سفرة طعام می» «.رسید شرمسار نشوند نمی

شما بن ایالي به تمام مستمندان » .) بگذار هر کس نیازمند است از در در آید و از این طعام بخورد(گفت  بلند می

. مند باشد در سؤال تردید نکندنهاد تا هر کس که نیاز اش می داد و هنگام سفر همواره دستش را در کیسه نان می

اي  کردند سرزنش کرد و اندرز داد که دستگیري از ضعیفان باید تا اندازه لکن تلمود کسانی را که آشکار ایثار می
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از آنجا » .هر کس در نهان به خیرات پردازد از موسی بزرگتر است«: از کلمات تلمود است که. پنهانی صورت پذیرد

یهود بر ازدواج و دیانت استوار بود، ربنها همۀ کماالت و فصاحت خویش را مصروف، به بحث که تمامی شالودة حیات 

ولع آدمی را به روابط جنسی نکوهیده نشمردند، لکن چون از نیروي آن هراس داشتند، سخت . دربارة زناشویی کردند

. ید مقداري نمک با نان خوردبا» کاهش مایع منی«برخی تجویز کردند که به منظور . در مهار کردن آن کوشیدند

اگر . هاي جنسی سختکوشی همراه با مطالعۀ تورات است بعضی دیگر معتقد بودند که تنها راه جلوگیري از وسوسه

به جایی رود که ناشناس باشد، پوشاك سیاه بر تن کند و تمنیات قلبی «این روش سودي نبخشید، بهتر است مرد 

شخص باید از هر وضعی که شور و شهوات نفسانی را » .نام امت را آلوده سازد خویش را برآورد؛ اما نباید آشکارا

حتی  هرگز نباید، به هنگام راه رفتن، پشت سر زنی ـ«نباید بیش از اندازه با زنان تکلم نماید و . برانگیزد دوري جوید

شوخ » .ر زنی حرکت کندمرد اگر در عقب شیر ژیان گام بردارد بهتر است تا پشت س …. زن خویش ـ قدم بردارد

  :دهند نسبت می» کهن«شود که به ربن  اي هویدا می طبعی لذتبخش ربنها باز از خالل قصه

از زنی که او را به وسوسه انداخته . اي قرار گرفت وي زمانی مشغول فروش زنبیلهاي زنانه بود که در معرض وسوسه

اي رفت و  لکن به جاي آنکه بازگردد بر بام خانه. زودي باز آیدبود اجازه خواست تا از آنجا بیرون رود، و قول داد که ب

پیش از آنکه به زمین برسد الیاس حاضر شد و او را گرفت و مورد سرزنش قرار داد که . خود را از آنجا به زیر افکند

  . اي تا تو را از نابود کردن نفس برهانم  یکصد فرسنگ راه مرا کشانیده

دند که بکارت به جاي خویش نیکو است، لکن بکارت دایمی را جلوگیري از رشد کر ربنها ظاهراً احساس می

در نظر ایشان کمال زن رسیدن به مرحلۀ یک مادر کامل بود، همچنانکه کمال فضیلت مرد را رسیدن به . دانستند می

ر یک از دختران خویش اي براي ه انداز، جهیزیه کردند تا، از راه پس هر پدري را تشویق می. دانستند کمال پدري می

تدارك کند، و براي عروسی هر یک از پسران خود مبلغی کنار گذارد تا مبادا وصلت آنها، خالف موازین بهداشتی، به 

کردند که ازدواج زود صورت گیرد ـ سن ازدواج براي دختر چهارده و براي پسر هجده تعیین  توصیه می. تأخیر افتد

طالب و محصالن شریعت . و پسر سیزدهساله از لحاظ قانونی مانعی نداشت وصلت دختري دوازدهساله. شده بود

بعضی از ربنها را عقیده بر آن بود که مرد پیش از ازدواج باید در تقویت بنیۀ . مجاز بودند ازدواج را به تأخیر اندازند

اما این » .، آنگاه زن بگیرداي بسازد، سپس تاکستانی راه بیندازد مرد باید اول خانه«گفتند  می. مالی خویش بکوشد

دیدند، وصلت  نظر عدة قلیلی از فقهاي دین بود، و شاید اگر پدر و مادر دختر و پسر کمک مالی الزم را تدارك می

کردند که معیارش در انتخاب همسر باید خصایص بالقوة  به مرد جوان توصیه می. آنان تناقضی با این دستور نداشت

در انتخاب همسر باید یک پله پایین آمد، و در انتخاب دوست باید یک «: گفتند می. صوريمادري زن باشد نه زیبایی 

.به همسري گرفتن زنی که باالتر از شأن خود شخص است خفت به جان خریدن است» .پله باال رفت

تواند به قدر  د مییک مر«یکی از ربنها را عقیده بر آن بود که . شمرد تلمود مانند تورات و قرآن چندگانی را جایز می

ساخت، و دستور سومی در  عبارت دیگري در همان رساله تعداد زنان را به چهار محدود می  لکن،» .دلخواه زن بگیرد

کند، مکلف است زن اول را، در صورتی که خواهان  همین رساله مبنی بر آن بود که اگر شوهر زن دومی اختیار می

سنت بر این جاري بود که ازدواج مرد با زن برادرش جایز است، به شرط  در شریعت یهود،. طالق باشد، طالق دهد

آمد،  این امر، که ظاهراً در شعار چندگانی به حساب می. آنکه برادر مرده و فرزند ذکوري از وي به جا نمانده باشد

اي  د و ولد در جامعهشد، بلکه، در عین حال، ناشی از تمایلی براي تکثیر زا فقط از احساسات خیرخواهانه ناشی نمی

از آنجا که ربنها براي . العاده فراوان داشت هاي باستانی و قرون وسطایی، مرگ و میر فوق بود که، مانند کلیۀ جامعه
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اي از آنها با این کالم  پاره. شمردند مرد در انتخاب همسر تا این حد آزادي قایل شده بودند، زنا را از گناهان کبیره می

بعضی پا را از این نیز فراتر نهاده، مدعی » .شخص ممکن است از راه چشم مرتکب زنا شود«د که عیسی موافق بودن

لکن خاخام آریخا در » .هر کس حتی به انگشت کوچک زنی نظر دوزد، در قلبش مرتکب گناه شده است«بودند که 

یزي که شخص با چشمانش دیده روز داوري براي هر چ«تر داشت، زیرا به عقیدة وي  این باب نظري بمراتب مشفقانه

طالق دادن . طالق با رضایت دو طرف مجاز بود» .و از آن تمتعی گرفته باشد در نامۀ اعمالش تقصیري رقم خواهد زد

طالق دادن زن زناکار از . شد بدون رضایت وي طالق داد شوهر فقط با رضایت خود وي امکان داشت، لکن زن را می

نظر حوزة . شمردند زن تا ده سال بعد از عروسی بدون طفل مانده بود، طالق را جایز میفرایض بود، و در هر مورد که 

اما، به نظر پیروان مکتب . علمیۀ شماي آن بود که شوهر حق دارد زن خود را فقط در مورد ارتکاب زنا طالق دهد

ود نظر هیلل بر سایر در عهد تلم. دید، حق طالق داشت در زن خویش می» هر چیز ناشایستی«هیلل، اگر شوهر 

زنی زیباتر از زن خویش بیابد، «گفت اگر شوهري  فتاوي غالب بود، و عقیبا این حق را تا آنجا تعمیم داده بود که می

کرد ـ مثال بی آنکه چیزي بر سر داشت به میان  اگر زنی از شریعت یهود سرپیچی می» .حق طالق دادن اولی را دارد

رشت، یا با هر سنخی از مردان صحبت می کرد، و یا صدایش آن قدر بلند بود که  نخ می رفت، یا در مأل عام مردم می

توانستند سخنان او را بشنوند ـ مرد حق داشت، بدون پرداخت مهریه،  زد همسایگانش می اش حرف می چون در خانه

دادند  می  ربنها به زن اجازهاي از  پاره. شد ترك زن از جانب شوهر مجوزي براي طالق محسوب نمی» .او را طالق دهد

که در صورت ستمکار بودن مرد، یا ابتال به عنن یا نداشتن تمایل به همخوابگی، یا در صورتی که مرد بخوبی نفقۀ 

در عین حال، تمامی ربنها، براي . داد، از محضر شرع تقاضاي طالق کند داد، یا فلج بود، یا بوي عفونت می عیال را نمی

طالق منصرف نمایند، تشریفات شرعی بغرنجی را ضروري ساختند؛ به جز مواردي معدود، همیشه  آنکه مردها را از

از کلمات ربن العیازر بود که . کردند که هم جهیزیه و هم مهریه را به مطلقۀ خویش تسلیم کند شوهر را مکلف می

رویهمرفته » .بارد رشک میهر کس زنی را که در ایام شباب گرفته است طالق دهد، حتی محراب دعا برایش س«

. کرد که گویی ربنها از قدرت زن واقعاً بیم داشتند قانون تلمود ساخته پرداختۀ بشر بود، و چنان از مرد جانبداري می

روح «این جماعت، مانند علماي قدیم مسیحیت، زن را، به خاطر کنجکاوي زیرکانۀ حوا، مسئول خاموش کردن 

خواندند، و با اینهمه به این مسئله اقرار داشتند که زن را خردي است غریزي  می» سبکسر«او را . شمردند می» عالم

ده پیمانه سخن «(کردند  به تفصیل تمام، از پرگویی زن اظهار تأسف می. شود که در وجود مرد اثري از آن دیده نمی

تیاد زنان را به علوم خفیه و به کار اع). »از آسمان بر زمین نازل گردید؛ نه پیمانه را زنان برداشتند و یکی را مردان

موافق بودند که مرد باید براي پوشاك زن خویش سخاوتمندانه خرج . شمردند بردن سرخاب و سرمه نکوهیده می

به گفتۀ یکی از ربنها، جایی که . کند، اما غرض آن بود که زن خود را براي شوهر خویش بیاراید، نه براي سایر مردها

حقوق مالکیت زنان یهودي در دورة » .یکصد نفر زن فقط با یک نفر شاهد مرد برابر بودند«بود، پاي قانون در میان 

عواید و درآمد هر گونه داراییشان به . تلمودي به همان اندازه محدود بود که حقوق زنان انگلیسی در قرن هجدهم

  . شوهرانشان تعلق داشت

از » .آورد اي می در ایام موعود ظهور مسیح، زن هر روز بچه«: فتگ یکی از ربنهاي امیدوار می. جاي زن در خانه بود

از طرف » .مردي که زن ناسازگار داشته باشد هرگز روي جهنم را نخواهد دید«کلمات قصار معروف یکی این بود که 

سان از اقوال مدر. دیگر، عقیبا معتقد بود که هیچ کس به قدر مردي که زنش به نیکوکاري شهره باشد غنی نیست

همۀ برکات یک خانواده از وجود زن «: گفت ضرب المثلی عبري می» .شود همه چیز از زن منبعث می«قدیم بود که 

بگذار مردان از گریاندن زنانشان حذر کنند؛ خداوند ..  . .شود؛ لذا بر شوهر است که زن را محترم بدارد ناشی می
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، ادیتور »پیر که ابوت«بخش تلمود، یعنی رسالۀ کوچک در دلکشترین » .آورد قطرات سرشگ آنها را به حساب می

ناشناسی پندیات اخالقی ربنهاي بزرگ یهود در خالل دو قرن قبل و دو قرن بعد از میالد را گردآورد؛ بسیاري از این 

  .کلمات قصار در تمجید از خرد است، و برخی از آنها در بیان معنی خرد

خود ) حیوانی(نیرومند کیست؟ کسی که تمایالت . از همه تعلیم پذیردخردمند کیست؟ آن کس که «: بن ذوما گفت

توانگر کیست؟ . گشاید کسی که بر روح خویش حکمفرماست برتر از کسی است که شهري را می …. را رام سازد

. هنگامی که ثمرة دسترنج خود را برداري، آنگاه خود را نیکبخت بینی …. کسی که به قسمت خویش شادمان باشد

هیچ چیز و هیچ کس را حقیر مشمار، . چه کس سزاوار احترام است؟ کسی که همنوعان خویش را حرمت نهد …

تمامت  …. اي نباشد و هیچ کس نیست که در زمانی به کاري نیاید زیرا هیچ چیز نیست که در مکانی مفید فایده

…. معمر را در میان بخردان به سر بردم و از براي آدمی بهتر از خموشی نیافت

هاي بسیار دارد  گفت هر آن کس که خردش از کردارش فزونتر باشد درختی را ماند که شاخه ربن الیعازر همیشه می

لکن  …. اش به خاك ساید هاي اندك؛ چون بادهاي مخالف وزیدن آغازد، درخت از ریشه به درآید و چهره و ریشه

هایش بسیار؛ در این حال، اگر  هایش اندك باشد و ریشه هآنکه کردارش از خردش فزونتر باشد درختی را ماند که شاخ

  . بادهاي مخالف جملۀ جهان را فرا گیرند، آن درخت را از جایش نجنباند

IV  - زندگی و قانون  

وظیفۀ خطیر گنجانیدن افکار هزار ساله در قالب اصول خالی از ضد و نقیض، حتی براي . تلمود یک اثر هنري نیست

تسلسل و توالی چندین رساله بوضوح غلط است؛ چندین فصل . شکیباي یهودي، بسیار دشوار بودیکصد نفر از فقهاي 

گیرد و ناگهان کالم  اند که ارتباطی با موضوع ندارد؛ موضوعاتی مورد بحث قرار می را باشتباه در رساالتی گنجانیده

حاصل کنکاش علماي دین نیست، بلکه این کتاب . شود اي از سر گرفته می قطع، و بار دیگر بدون مقدمه و قاعده

کلیۀ نظرات ضبط شده و تناقضها اغلب حل نشده به جا مانده است؛ چنان است که گویی ما در . نفس شور آنهاست

هاي علمیۀ یهود را استراق سمع  چشم به هم زدنی فاصلۀ پانزده قرن را پیموده باشیم تا خودمانیترین مباحثات حوزه

اگر به خاطر . گویند ا و مایر و یهوداي هنسی و راب، در بحبوحۀ مناظرات خویش، چه میکنیم و بشنویم که عقیب

مانیم و کاتبان تلمود اقوالی را که بر حسب اتفاق بر زبان این اشخاص و  داشته باشیم که ما به خرمگس معرکه می

اند و از خالل اعصار به  نهادهاند و بی هیچ گونه تسلسل منطقی آنها را پهلوي هم  دیگران جاري شده است قاپیده

اند، بر  توانیم به روشی که براي حل مشکالت اخالقی قوم خود در پیش گرفته اند، آنگاه می سوي ما پرتاب کرده

بازي آنها، اساطیر، علم احکام نجوم، دیوشناسی، خرافات، سحر، معجزات، علم االعداد، رؤیاهاي الهامی و  سفسطه

اند، و باالخره غرور تسلی بخشی که تا ابد بر امیدي  ات مثقالی پندار موهوم اقامه گردیدهخروارها بحثی که براي اثب

  .گذارد رقم غفران بکشیم عقیم مرهم می

اگر شدت این قوانین، موشکافی فضوالنۀ این نظامات، و شدت مجازاتی که خاص مشرق زمینیها براي نقض آنهاست 

خود یهودیان مدعی نبودند که از تمامی این احکام . را چندان به دل بگیریم خاطر ما را آزرده سازد، نباید این موضوع

کنند، و ربنهاي آنها نیز، آنجا که میان تعالیمشان براي کمال و نقاط ضعف بشري فاصله بود، صحایف  پیروي می

ائیل فقط آداب یک اگر بنی اسر«کالم یکی از ربنهاي هوشیار بود که .گرفتند احکام دین را یک در میان نادیده می
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تلمود مجموعۀ قوانینی » .روز سبت را چنانکه باید انجام دهند، منجی آنها فرزند داوود بیدرنگ ظهور خواهد کرد

شد که براي ارشاد مؤمنانی که به فراغ  اي از آراي ربنهاي یهود محسوب می براي اطاعت محض نبود، بلکه مجموعه

تودة مردم مکتب ندیده فقط معدودي از احکام برگزیدة شریعت را اطاعت . کردند گردآوري شده بود بال عبادت می

.کردند می

شد؛ اما این موضوع تا حدي معرف واکنش یهودیان در مقابل  در تلمود اهمیت زیادي به شعایر مذهبی داده می

شعایر . دارندداشتند تا مگر آنها را به دست کشیدن از شریعت وا کوششهایی بود که کلیسا و حکومت مبذول می

مذهبی نشان هویت قوم، علقۀ وحدت و پیوستگی، و نشان هماوردطلبی در برابر جهانی بود که هرگز بخشندگی 

خوریم که حاکی از نفرت نسبت به مسیحیت  در خالل این بیست مجلد کتاب، اینجا و آنجا، به کلماتی برمی. نداشت

ه مالیمت مسیح را به فراموشی سپرده بود و پیروان آیینی لکن این عتاب و خطاب در برابر مسیحیتی است ک. است

رسانید؛ مسیحیتی که در نظر ربنها از یکتاپرستی، یعنی جوهر  را که مسیح امر به اجراي آن کرده بود اذیت و آزار می

ز، به هاي جدال آمی در میان اینهمه ابهامهاي تشریفاتی و ریشه. جدایی ناپذیر آن کیش باستانی، دست کشیده بود

صدها نصایح حکیمانه، دقایق حاکی از کمال درون بینی، و گاهی به عباراتی که عظمت عهد قدیم یا لطافت 

شوخ طبعی غریبی که از خصلتهاي یهود است از سنگینی . خوریم آورد برمی اسرارآمیز عهد جدید را به یاد می

دهد که چگونه موسی در لباس مبدل وارد  یاز قبیل ظریفۀ یکی از ربنها که شرح م. کاهد هاي طویل می موعظه

مکتب عقیبا شد و میان طالب در ردیف آخر مجلس نشست و، از اینکه آن مدرس عالیقدر قوانین متعددي از 

  . کرد که کاتب اصلی آن احکام هرگز به فکرش خطور نکرده بود، متحیر شد مجموعۀ احکام موسی اقتباس می

هر طلبۀ عبرانی هفت سال تمام، هر روز هفت ساعت، . لیم و تربیت یهود بودسال تلمود هستۀ اصلی تع 1400مدت 

سپرد؛  اش می کرد، و از راه گوش و چشم به حافظه رفت، آن را به صداي بلند قرائت می در بحر مطالعۀ آن فرو می

این مورد نیز ساختند، در  درست همان طور که پیروان کنفوسیوس تعالیم پیغمبر خود را به لوح ضمیر منقوش می

روش تعلیم تنها قرائت . یافت ذهن و سیرت شاگرد، بر اثر انضباط مطالعۀ تلمود و رسوخ دانستنیهاي آن، پرورش می

و تکرار نبود، بلکه مناظرة میان معلم و شاگرد، و شاگرد و شاگرد، و اطالق قوانین کهن بر مقتضیات عصر نو نیز به 

ارستها تیزي ذهن و تقویت حافظه بود که در بسیاري از مواردي که صراحت نتیجۀ این مم. کرد این مقصود کمک می

داد و، در عین حال، نیز طبعاً میدان  و تمرکز حواس و پافشاري و دقت ضرورت داشت به فرد یهودي مزیتی می

وي  پذیر یهودي را رام ساخت، از حس فردگرایی تلمود طبع تهیج. ساخت اندیشه و آزادي ذهن وي را محدود می

مانع » یوغ شریعت«شاید . اش خمیرة او را در قالب وفاداري و متانت ریخت جلوگیري کرد، و در میان قوم و خانواده

.از جوالن عقول مالیه شده بود، لکن در پرتو همین شریعت بود که تمامی ملت یهود از ورطۀ فنا رستند

وسیلۀ نجات ملتی بوده است تبعید شده، بینوا، شود، و از این نظر  تملود جز به معیار تاریخ هرگز درك نمی

براي تقویت روحیۀ آن قوم  بابلیآنچه پیامبران یهود هنگام اسارت . ستمکشیده، و در معرض خطر تجزیۀ محض

اینان ناگزیر بودند مناعت نفس را باز یابند، . دادند کرده بودند، ربنها هنگام این پراکندگی به صورتی دامنه دارتر انجام

اي چنین خرد کننده از  نظم را برقرار سازند، ایمان و اصول اخالقی را حفظ کنند، سالمت تن و روان را بعد از تجزیه

ت و به کمک این انضباط قهرمانانه، و این ریشه دوانیدن دوبارة یهودیان آواره در سنت خویش، ثبا. نو پی ریزند

ها، سرانجام دوباره برقرار شد به طوري که هاینه شاعر آلمانی گفت،  وحدت، در طول قرنها اندوه و سرگردانی در قاره

گزیدند ـ حتی اگر حکم کوچنشینهاي  هر جا یهودیان اقامت می. بود» میهنی دستی«تلمود براي این قوم به منزلۀ 
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ر بودند بار دیگر خود را در دنیایی متعلق به خویش رها سازند و، با مخوفی در دل سرزمینهاي بیگانه را داشتند ـ قاد

شگفتی نیست اگر این . تطهیر اذهان و قلوب خویش در اقیانوس شریعت، با پیامبران و ربنهاي خویش محشور شوند

هاي  پاره ی تکه حت. داشتند تر و گوناگونتر از اثر مونتنی است، به جان دوست می کتاب را، که در نظر ما صدبار آشفته

خواندند، و در قرون بعد مبالغ  کردند، بنوبت قطعاتی از این دست نبشتۀ عظیم را می آن را با عشق شدیدي حفظ می

پرداختند تا آن را تمام و کمال به طبع رسانند؛ هنگامی که سالطین و پاپها و پارلمانها آن را ممنوع یا  کالنی می

شنیدند که رویشلین و اراسموس در  ریختند؛ وقتی می اشک حسرت از دیده فرو می سوزانیدند، کردند یا می توقیف می

آمدند؛ و، حتی در عهد خود ما، این کتاب را گرانبهاترین مایملک معابد  اند، به وجد می مقام مدافعه از آن سخن گفته

  .ساختند و منازل، ملجاء و مایۀ تسلی خاطر، و زندان روح یهودي می

  

فصل شانزدهم

  هودیان قرون وسطیی

565 – 1300  

  

I    - جماعات یهودي مشرق زمین  

اسرائیل صاحب شریعتی بود، اما مرز و بومی از خود نداشت؛ صاحب کتابی بود لکن وطنی از خود  اکنون امت بنی

میالدي در قلمرو سالطین ایران قرار داشت، تا  629یک شهر مسیحی بود، تا سال  614اورشلیم تا سال . نداشت

در . کرسی نشین یکی از والیات مسلمین بود 1099بار دیگر مسیحیان بر آنجا حکومت داشتند، سپس تا سال  637

یهودیان براي دفاع آن با مسلمانان متحد شدند؛ هنگامی که آن شهر از . آن سال صلیبیون اورشلیم را محاصره کردند

اي راندند و زنده زنده  رده بودند به درون کنیسهپا درآمد، یهودیانی را که از آن معرکه جان بسالمت به در ب

میالدي به دست صالح الدین ایوبی مسخر شد، نفوس یهودي  1187پس از آنکه اورشلیم دوباره در . سوزانیدند

 1211فلسطین سریعاً رو به افزایش نهاد، و ملک عادل، برادر صالح الدین، مقدم سیصد تن از ربنهاي یهود را که در 

با وصف این، پنجاه و دو سال بعد، موسی بن نخمن، از مؤلفان . ان و فرانسه گریخته بودند گرامی شمرداز انگلست

زیرا بیشترین نفوس اورشلیم را مسلمانان تشکیل . احادیث یهود، فقط عدة معدودي از ساکنان آن شهر را یهودي دید

  .دادند می

گرفتند، عدة آنها در  دند، و گاهی مورد اذیت و آزار قرار میش با وجود اینکه برخی از یهودیان پیرو سایر ادیان می

و ایران همچنان فراوان باقی ماند، و یهودیان این نواحی زندگی فرهنگی و اقتصادي ) عراق(  سوریۀ مسلمان و بابل

ظر پیشواي در امور داخلی، همان طور که شاهان ساسانی اجازه داده بودند، همچنان زیر ن. نیرومندي به وجود آوردند

خلفا ربن یهود را رهبر عموم یهودیان . شدند مند می هاي علمیۀ خویش از خودمختاري بهره مذهبی و مقتدایان حوزه

به گفتۀ مورخ یهودي، بنیامین تودالیی، کلیۀ رعایاي خلیفه . شناختند بابل، ارمنستان، ترکستان، ایران، و یمن می
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به پا خیزند و با کمال احترام ] ی پیشواي مذهبی یهودیان تبعید شدهیعن[پیش پاي امیراالسرا «مکلف بودند که 

اي که نسب خود را  مقام پیشوایی یهودیان در خارج فلسطین سمتی بود موروثی در خانواده» .مراتب ادب به جا آورند

اي نظارت در این قدرت بیشتر جنبۀ سیاسی داشت تا روحانی، و کوشش این دستگاه بر. رسانید به داوود پیامبر می

هاي علمیه پیشواي مذهبی  به بعد بود که رؤساي حوزه 762از سال . کار ربنها منجر به اضمحالل و سقوط آن شد

.کردند و بر شخص وي تسلط داشتند یهودیان را انتخاب می

نیاي مدارس مذهبی یهود در سورا و پومبادیتا براي یهودیان شهرهاي اسالمی، و تا حد کمتري براي یهودیان د

حوزة ] السالم علیه[، خلیفۀ مسلمانان امیرالمؤمنین علی 658در . کردند مسیحیت، عقال و پیشوایان مذهبی تربیت می

علمیۀ سورا را از قید صالحیت پیشواي یهودیان آواره آزاد ساخت؛ در نتیجه، رهبر مذهبی یهود، ماراسحاق، عنوان 

را افتتاح کرد که در تتبعات و فتاوي شرح بابلی به عصر گائونها یا » نیگائو«گائون یا عالیجناب بر خود نهاد و دوران 

همچنانکه حوزة علمیۀ پومبادیتا، به سبب همجواري با بغداد، عواید و اعتبار زیادتري پیدا کرد، . گئونیم اشتهار دارد

ن جهان هر جا به اشکالی در از قرن هفتم تا قرن یازدهم کلیۀ یهودیا. رؤساي آن حوزه نیز لقب گائون بر خود نهادند

هاي حقوقی  فرستادند؛ پاسخ آنها نوشته ها می» گائون«خوردند، مسئله را پیش این  فهم و تفسیر قانون تلمودي بر می

  .جدیدي براي دین یهود به وجود آورد

ا آشفته پیدایش عصر گئونیم مصادف با، و حتی تا حدودي ناشی از، بدعتی بود که اکنون یهودیان مشرق زمین ر

میالدي، هنگامی که سلیمان ـ پیشواي مذهبی یهودیان خارج ـ وفات کرد،  762در . خاطر و پراکنده ساخته بود

عانان بن داوود، برادرزادة وي که حق جانشینی سلیمان را داشت، خود را براي تصدي این مقام آماده کرد، لکن 

دن این مقام را زیر پا گذاشتند و حنانیا برادر کهتر عانان را رؤساي دو حوزة علمیۀ سورا و پومبادیتا اصل موروثی بو

عانان عمل رؤساي آن دو حوزة علمیۀ را تقبیح کرد، به فلسطین گریخت، در آنجا . به پیشوایی یهودیان گماشتند

فقط از  اي تأسیس کرد، و از عموم یهودیان در هر جایی که بودند دعوت کرد تا تلمود را رد کنند و براي خود کنیسه

و ترفیع مقام قرآن در » تسنن«این امر به منزلۀ بازگشت به عقاید صدوقیان، نظیر رد . اسفار خمسه پیروي نمایند

عانان . میان پیروان مذهب تشیع در اسالم، و مانند ترك سنن کاتولیکی و توسل به اناجیل در میان پروتستانها بود

اي  دیگر در طی تفسیري مورد مداقه قرار داد، که معرف پیشرفت متهورانهنیز از این فراتر رفت و اسفار خمسه را بار 

وي به تغییراتی که ربنهاي تلمود از طریق ارائۀ تعابیر توافقی خویش در . در تتبع تحلیلی متن کتاب مقدس بود

ن رو پیروان شریعت موسی وارد ساخته بودند معترض شد، در اجراي دقیق احکام اسفار خمسه اصرار ورزید، و از ای

عانان زبان به ستایش عیسی گشود و او را مرد پارسایی خواند . اشتهار یافتند) »صریح هواخواهان نص«(قرائیموي به 

، هدف عیسی به نظر عانان. که غرضش فقط رد شریعت شفاهی کاتبین و فریسیان بود، نه لغو شریعت مدون موسی

قرائیم در فلسطین و مصر و اسپانیا طرفداران فراوان . تهذیب و تقویت دین یهود بود نه برقرار ساختن دیانتی جدید

در قرن دوازدهم عدة آنها رو به کاهش گذاشت، و امروزه فقط معدودي در ترکیه و نواحی جنوبی روسیه . پیدا کردند

قرائیم قرن نهم، از قرار معلوم، تحت تأثیر افکار معتزله، . در شرف نابودي هستنداند که آنها نیز  و عربستان باقی مانده

اي را که عانان براي تفسیر لفظ به لفظ آیات وضع کرده بود ترك گفته، پیشنهاد نمودند که رستاخیز جسم و  قاعده

یهودیان . ي تلقی شوداي از توصیفات جسمانی خداوند در کتاب مقدس نباید چیزي جز مشتی تعبیرات مجاز پاره

اصیل آیین که معتقد به احادیث بودند نیز به نوبۀ خویش به تفسیر عینی برگشتند و، مانند مسلمانان اصیل آیین 

اي از  پاره. را باید لفظ به لفظ قبول کرد» خداوند در حال نشستن«و یا » دست خدا«اصرار ورزیدند که تعابیري مانند 

معدودي از آزاداندیشان یهود، مانند . م، اعضاي بدن، و ریش خدا را حساب کردندهاي دقیق جس شارحان، اندازه
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در این محیط رفاه اقتصادي، . حیوي البلخی، حتی اسفار خمسه را به عنوان یک شریعت الزام آور مردود شمردند

 .به وجود آورد آزادي مذهبی، و مباحثات روشن و زنده بود که یهودیت اولین حکیم معروف قرون وسطایی خود را

در مصر . میالدي در قریۀ دیالظ از توابع قیوم به دنیا آمد 892به سال ] سعید فیومی[سعدیا بن یوسف الفیومی 

اي با استعداد و  محققاً وي طلبه. به فلسطین و سپس به بابل مهاجرت کرد 915در . بزرگ شد و همانجا وصلت کرد

یا مدیر حوزة » گائون«تصور کرد که جوانی سی و شش ساله مانند وي توان  مدرسی فاضل بود، و گرنه بدشواري می

پس از پی بردن به تجاوزاتی که از طرف پیروان فرقۀ قرائیم و شکاکیت بر حریم یهودیت اصیل . علمیه سورا شود

عنی آیین به عمل آمده بود، وي همان مهمی را وجهۀ همت خویش ساخت که متکلمین دربارة اسالم کرده بودند ـ ی

در دوران زندگی کوتاه سعدیا، که از . خواست نشان دهد که کیش باستانی یهود کامال با عقل و تاریخ توافق دارد

پنجاه تجاوز نکرد، مقادیر عظیمی رساله، بیشتر به عربی، از قلمش تراوش کرد، که از این نظر در تاریخ عقاید 

کتاب دوم وي موسوم به آگرون، . وي نرسیده است یهودیان قرون وسطی هیچ کسی جز موسی بن میمون به پاي

اثر دیگر وي کتاب اللغه است . فرهنگ لغات و اصطالحات یهود به زبان آرامی، شالودة لغت شناسی عبري را ریخت

ترجمۀ عربی وي از عهد قدیم همان است که تا عهد ما مورد استفادة . باشد که کهنسالترین دستور زبان عبري می

شاید بتوان او را بزرگترین مفسر «با تفسیرهاي متعددي که بر اسفار عهد قدیم نوشت . زبان بوده استیهودیان عرب 

کتاب االمانات و االعتقادات یا کتاب اصول عقاید فلسفی و . به شمار آورد» کتاب مقدس در تمام قرون و اعصار

و مدافعه از این کیش در برابر پیروان اي است در بیان حکمت االهی یهود  عبارت از مجموعه) 933(معتقدات وي 

.سایر ادیان

  پذیرد و هم شریعت شفاهی یهود را؛ اما، سعدیا، هم وحی را قبول دارد، هم سنت را، هم شریعت مکتوب موسی را می

کند که به کمک تعقل حقانیت وحی و حدیث ثابت  در عین حال، استدالل و تعقل را نیز قبول دارد و پیشنهاد می

توان چنین فرض کرد که غرض آن نبوده است که افراد  ر جا کتاب مقدس بوضوح با عقل متناقص باشد، میه. شود

. کلیۀ اوصاف انسانیی که به خداوند نسبت داده شده جنبۀ مجازي دارند. بالغ عبارات مزبور را لفظ به لفظ قبول کنند

تصور اینکه خداوند علیم تقوا را . لق علیم استنظم و قانون جهان حاکی از وجود یک خا. خدا شبیه آدمیزاد نیست

شود؛ به همین  بی اجر گذارد گمانی است نامعقول، اما بدیهی است که همواره در این دنیا به تقوا پاداش داده نمی

شاید آالم مردمان متقی در این دنیا . سبب باید دنیاي دیگري باشد تا در آن بیعدالتی آشکار این دنیا جبران شود

به . شوند، تا چون از این دنیا روند، بیدرنگ وارد بهشت شوند اتهایی است براي گناهانی که گاهگاه مرتکب میمجاز

زند، تا بعد از مرگ  همین روال، کامیابیهاي مادي تبهکاران پاداشی براي اعمال نیکی است که گاهگاه از آنها سر می

آیند در  ترین فضایل، کامرانی، و نیکبختی در این دنیا نایل میلکن حتی آنهایی که به عالی. یکسر به دوزخ روانه شوند

کنند که در مقابل این امکانات نامعین و کماالت محدود باید دنیاي بهتري وجود  اعماق قلوب خویش احساس می

چطور امکان داشت علیمی که چنین دنیاي شگفت انگیزي آفریده بگذارد این قبیل آرزوها در ذهن . داشته باشد

سعدیا از علماي االهی مسلمان تقلید کرد و روش آنها را در تفسیر . می مجسم شود بی آنکه تحقق آنها عملی باشدآد

آثار وي به نوبۀ خویش در سراسر عالم یهود اشاعه . کالم و حتی گاهگاهی استدالالت آنها را جزء به جزء اقتباس کرد

اگر به خاطر سعدیا نبود، تورات تقریباً از میان «: که بعدها نوشتیافت و ابن میمون را تحت تأثیر قرار داد، به طوري 

باید اذعان کرد که سعدیا مردي بود تندزبان و مجادلۀ وي با داوود بن زکاي، پیشواي مذهبی یهودیان » .رفت می

. ردود خواند، داوود سعدیا را تکفیر کرد و سعدیا داوود را م930در سال . خارج فلسطین، به یهودیت بابلی لطمه زد

داوود فوت شد و سعدیا پیشواي مذهبی جدیدي براي یهودیان برگزید، لکن پیشواي جدید، به خاطر  940در سال 
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سعدیا فرزند . پیامبر اسالم کرده بود، به دست مسلمانان به قتل رسید] صلی اهللا علیه و آله[اهانتی که به مقام محمد 

یهودیان از فرط نومیدي مصمم شدند . نیز، به همان سبب کشته شد شخص مقتول را جانشین پدر کرد و این جوان

، مقام پیشوایی یهودیان بابلی بعد از هفت قرن به 942که کسی را براي تصدي این مقام تعیین نکنند؛ الجرم، در 

در  تجزیۀ دستگاه خالفت بغداد و تأسیس حکومتهاي مستقل مسلمان. در همان سال سعدیا وفات یافت. پایان رسید

یهودیان بابلی در . مصر، افریقاي شمالی، و اسپانیا عالیق میان یهودیان آسیایی، افریقایی، و اروپایی را تضعیف کرد

و حوزة علمیۀ  1034حوزة علمیۀ سورا در . اسالم شرقی بعد از قرن دهم میالدي سهیم بودند انحطاط اقتصادي

صلیبیون نیز پیوند . به پایان رسید» گائونی«عصر  1040در سال  پومبادیتا چهار سال بعد از این تاریخ تعطیل شد، و

بغداد به دست مغوالن تاراج  1258تر ساختند؛ پس از اینکه در  میان یهودیان بابلی و مصري و اروپایی را گسیخته

.شد، جماعت یهودیان بابلی تقریباً از صحنۀ تاریخ محو شدند

یهودیان مشرق زمین به سرزمینهاي دورتر آسیا، عربستان، مصر، افریقاي  مدتها پیش از بروز این مصایب، بسیاري از

جماعات متعدد یهودیان . نفر بود 23‘000نفوس یهودي سیالن  1165در سال . شمالی، و اروپا مهاجرت کرده بودند

مصر را فتح  میالدي 641عمروبن عاص، هنگامی که در سال. عربستان، با وجود مخالفت پیامبر اسالم، از میان نرفت

هنگامی که نفوس قاهره رو به . کنند در شهر اسکندریه زندگی می» چهل هزار یهودي خرجگزار«کرد، خبرداد که 

یهودیان مصري، تحت رهبري . افزایش نهاد، عدة یهودیان ساکن آن شهر نیز، اعم از اصیل آیین و قرائیم، فزونی یافت

برخوردار بودند، در داد و ستد ثروت هنگفتی به هم زدند، و در سازمان  پیشواي خود نجید یا امیر، از استقالل داخلی

، چهار تن از ربنهاي یهود در بندر 960طبق روایتی، در سال . اداري آن کشور اسالمی به مقام شامخی نایل آمدند

در دریا ضبط کرد، و واقع در ایتالیا به کشتی نشستند، لکن کشتی آنان را یک نفر دریادار اسپانیایی مسلمان » باري«

ربن موسی و فرزندش حنوح را در کورذووا از شهرهاي اسپانیا، ربن شماریا را : آن چهار تن به بندگی فروخته شدند

گویند که هر یک از این ربنها در شهري که فروخته شده بود آزاد  می. در اسکندریه، و ربن حوشیئل را در قیروان

سورا   رود که این چهار تن خود از محققین حوزة علمیۀ معموال تصور می. یل داداي تشک گردید و همانجا حوزة علمیه

به هر حال، این چهار نفر حاصل تحقیقات یهودیان مشرق زمین را به غرب آوردند، . اند، اما این امر مسلم نیست بوده

  .پیمود آرامشی را می و دین یهود، هنگامی که در آسیا رو به انحطاط گذاشته بود، در مصر و اسپانیا دوران

II    - یهودیان اروپا  

در قرون وسطی یهودیان بابل و ایران از طریق ماوراءالنهر و قفقاز خود را به روسیه رسانیدند، از آسیاي صغیر متوجه 

در خود قسطنطنیه و در قلمرو امپراطوري . قسطنطنیه شدند، و از آنجا در ساحل شمالی دریاي سیاه سکونت گزیدند

در یونان، مخصوصاً در ناحیۀ تب، . س، از قرن هشتم تا دوازدهم، دوران کامرانی یهود با اذیت و آزار همراه بودبیزان

یهودیان از . یهودیان صاحب جماعات متعدد معتبر بودند و منسوجات ابریشمی آنها شهرت بسزایی پیدا کرده بود

رت کردند و مسیر دانوب را در پیش گرفتند و خود را به طریق تسالی و تراکیا و مقدونیه به شبه جزیرة بالکان مهاج

یهودیان قبل از . تنی چند از بازرگانان یهودي در قرن دهم از آلمان کوچیدند و به لهستان آمدند. مجارستان رساندند

اي در مس، شپایر، ماینتس، و رمس،  در قرن نهم، ماندگاههاي یهودي عمده. دورة مسیحیت در آلمان بودند

این گروهها به قدري سرگرم داد و ستد و به حدي متحرك بودند . سبورگ، فرانکفورت، و کولونی وجود داشتندسترا

) 1028 – 960(با اینهمه، گرشوم بن یهودا . توانست براي فرهنگ قوم چندان منشأ اثري باشد که وجودشان نمی

و در بین یهودیان آلمانی چنان نفوذي   ت،اي در ماینتس تأسیس کرد، تفسیري به عبري بر تلمود نوش مکتب علمیه
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یافت که مردم مسائل و مشکالت مربوط به شریعت تلمودي را، به جاي آنکه پیش گائونهاي بابلی بفرستند، در محضر 

ملقب به کانکرر   عدة زیادتري با ویلیام اول،. ، جمعی یهودي در انگلستان اقامت داشتند691در  .کردند وي طرح می

آوري عواید مملکتی  انگلستان رفتند و در ابتدا از حمایت نورمانها برخوردار بودند، زیرا تهیۀ سرمایه و جمعبه ) فاتح(

اجتماعات آنها در لندن، ناریچ، یورك، و سایر شهرهاي انگلیسی خارج از حوزة . گرفت به دست آنها صورت می

قی، برزخ میان مسیحیان و یهودیان را فراختر این تفکیک حقو. اختیارات مقامات محلی و فقط تابع شخص شاه بود

  .ساخت و نقش بسزایی در قتل عامهاي یهودیان قرن دوازدهم ایفا کرد

شهرهاي بزرگ   در کلیۀ 600تا سال . در سرزمین گل، بازرگانان خرده پاي یهود از عهد یولیوس قیصر توطن داشتند

ۀ مروونژیان با تعصبی وحشیانه آنها را مورد اذیت و سالطین سلسل. آن خطه کوچنشینهاي یهودي تشکیل شده بود

، شیلپریک فرمان داد که هر کس از آنها به دین مسیح در نیامد، چشمش را 581دادند، چنانکه، در  آزار قرار می

و  کرد، از آنجا که این جماعت کشاورزان آمیزي دربارة آنها اجرا می شارلمانی، در عین حال که قوانین تبعیض. درآورند

مند  صنعتگران و بازرگانان و متخصصان امور مالی و پزشکانی مفید و بیباك بودند، آنها را از حمایت خویش بهره

، طبق خبري که در 787در سال . ساخت و حتی یک نفر یهودي را به سمت پزشک مخصوص خود استخدام کرد

هود در اقلیم فرانکها، خانوادة کالونیموس را به منظور تشویق و ترویج تحقیقات و علوم ی  صحت آن تردید است، وي،

، شارلمانی یک نفر یهودي را به عنوان دیلماج یا مترجم به اتفاق سفیر خود نزد 797در . از لوکا به شهر ماینتس آورد

داد از آن نظر به یهودیان رغبت داشت که آنها را محرکان ) پرهیزکار(لویی اول، ملقب به لوپیو . الرشید فرستاد هارون

هاي  علی رغم افسانه. دانست، و به همین سبب نیز فردي را مأمور حفظ و حراست حقوق آنان کرده بود و ستد می

آمیز، فقدان صالحیتهاي حقوقی، و اذیتهاي جزئی اتفاقی، یهودیان فرانسه در خالل قرون نهم و دهم از  خصومت

ن اروپایی هرگز قبل از وقوع انقالب کبیر فرانسه به چشم چنان رفاه و آرامشی برخوردار بودند که نظیر آن را یهودیا

  . ندیده بودند

مخصوصاً در . در سراسر خاك ایتالیا، از ترانی تا ونیز و میالن، همه جا کوچنشینهاي یهودي کوچکی وجود داشت

ر دانشگاه آن شهر پادوا عدة یهودیان بسیار زیاد بود، و شاید همین امر بود که به توسعۀ نهضت طرفداران ابن رشد د

در سالرنو، یعنی موطن اولین مدرسۀ علمی پزشکی قرون وسطایی در دنیاي مسیحیت التینی، ششصد . کمک کرد

در دربار امپراطور . روند نفر یهودي مقیم بودند که چند تن از آنها در شمار مشهورترین پزشکان جهان به شمار می

، در بین کارگزاران )1181 - 1159(بودند، و پاپ آلکساندر سوم  فردریک دوم، واقع در فودجا، چند عالم یهودي

خویش، به چند نفر یهودي مقامهاي شامخی واگذار کرده بود، اما فردریک بعدها، در اتخاذ اقداماتی ظالمانه علیه 

.یهودیان ایتالیا، با پاپ گرگوریوس نهم همدست شد

بعد  .رساندند میخواندند، و نسبشان را به قبیلۀ شاهی یهودا  می )سفارادیها(= » سفردیم«یهودیان اسپانیایی خود را 

سلطان ویزیگوت به مذهب ارتدوکس مسیحی درآمد، حکومت یا دستگاه مقتدر ) 601 - 586(از آنکه رکاردشاه 

یهودیان از تصدي مقامهاي دولتی و وصلت . تر سازد هودي سختکلیساي اسپانیا متحد شد تا روزگار را بر جماعات ی

که یا مسیحی ) 613(سیسبوت شاه به عموم یهودیان فرمان داد . با مسیحیان و داشتن غالمان مسیحی محروم شدند

، شوراي تولدو چنین نظر 633شوند، یا به مهاجرت تن در دهند؛ جانشین وي این فرمان را لغو کرد، ولی، در سال 

اد که یهودیانی را که به غسل تعمید تن در داده ولی بعداً به آیین یهود برگشته بودند، باید از کودکانشان جدا د

، چینتیالشاه بار دیگر فرمان سیسبوت را زنده 638در سال . ساخت و به غالمی در معرض خرید و فروش قرار داد
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را از حق مالکیت اراضی محروم، و هر گونه معامالت  ، سلطان دیگر ویزیگوتها، اژیکا، یهودیان693کرد؛ در سال 

به همین سبب بود که چون اعراب و مورها بر شبه جزیزة اسپانیا هجوم . بازرگانی بین یهود و مسیحی را ممنوع کرد

  .، یهودیان در همه جا و به هر حال به ایشان مدد رسانیدند)711(بردند 

پنجاه هزار یهودي از آسیا و . یره بیفزایند، از همه جا مهاجر قبول کردندفاتحین، به منظور آنکه بر نفوس آن شبه جز

از آنجا که . دادند اي از شهرها مانند لوثنا را یهودیان تشکیل می افریقا به کشور روي آوردند؛ تمامی سکنۀ پاره

عم از کشاورزي، صنعت، اي ا یهودیان کشور اسپانیاي مسلمان از تمام محظورات اقتصادي رهایی یافتند؛ در هر رشته

: هاي مختلف وارد شدند؛ طرز لباس پوشیدن، زبان، و آداب و رسوم اعراب را اقتباس کردند امور مالی ، و پیشه

لباسهاي حریر بر تن کردند، عمامه بر سر گذاشتند، در کالسکه سوار شدند، طوري که تقریباً تشخیص میان آنها و 

چند نفر از یهودیان پزشک درباري شدند، و یکی از آنان به . بسیار دشوار شدپسر عمهاي سامی نژادشان ـ اعراب ـ 

.وزارت بزرگترین خلیفۀ مسلمانان قرطبه نایل آمد

الملک در قرن  در دربار عبدالرحمان سوم همان مقامی را یافت که خواجه نظام) 970 – 915(حسداي بن شپروط 

پدرش به . مان خانوادة ثروتمند و تربیت یافتۀ ابن عزرا به دنیا آمدحسداي در دا. بعد پیش ملکشاه سلجوقی پیدا کرد

حسداي در قرطبه به تحصیل پزشکی و سایر علوم طبیعی . گذرانید تدریس زبانهاي عبري، عربی، و التینی روزگار می

اهراً در پرداخت، بیماریهاي خلیفه را مداوا کرد، در مسائل سیاسی صاحب چنان مهارت و رأي استواري شد که ظ

گذشته از آن، مسئولیتهاي خطیر روزافزونی دربارة رتق . بیست و پنج سالگی او را به خدمات سیاسی منصوب کردند

وي هیچ عنوان رسمی نداشت، زیرا خلیفه مایل نبود رسماً با اعطاي . و فتق امور مالی و بازرگانی به وي تفویض شد

د؛ لکن حسداي در انجام وظایف عدیدة خویش چنان حسن تدبیر مقام وزارت به شخص وي دشمنی مردم را برانگیز

وي مشوق فراگرفتن علوم و ادبیات . کرد نشان می داد که دوستی اعراب و یهودیان و مسیحیان را به یکسان جلب می

ر بود، براي دانش پژوهان هزینۀ تحصیلی و کتاب مقرر کرد، و جماعتی از شاعران و دانشمندان و فالسفه را به دو

  .هنگامی که وي از دنیا رفت، مسلمانان در تجلیل نامش بر یهودیان پیشدستی جستند. خویش گردآورد

در اشبیلیه . رسیدند در سایر مراکز اسپانیاي مسلمان نیز رجالی نظیر حسداي پیدا شدند که شاید به اهمیت وي نمی

خویش دعوت کرد و به وي عنوان امیر عطا  المعتمد منجم و محقق یهودي، اسحاق بن باروخ، را به دربار) سویل(

در غرناطه، شموئیل هالوي بن نقدال از لحاظ قدرت و خرد به پاي . فرمود و او را ربن اعظم کلیۀ یهودیان آن شهر کرد

این دانشمند یهودي، که در شهر قرطبه به دنیا . حسداي بن شپروط رسید، و از نظر دانش بمراتب از وي برتر شد

همانجا پرورش یافت، تحقیق دربارة تلمود را با ادبیات عرب توأم ساخت؛ در عین حال از راه فروش  و) 993(آمد 

هنگامی که قرطبه به دست بربرها افتاد، وي به شهر ماالگا نقل مکان کرد و در آنجا، از راه . گذرانید ادویه روزگار می

رفتند، بر درآمد ناچیز خویش  ه به دادخواهی مینوشتن دادخواست براي کسانی که به حضور ملک حبوس امیر غرناط

وزیر ملک، که از خط و انشاي این دادخواستها در شگفت شده بود، پیش شموئیل رفت و او را با خود به . افزود می

دیري نگذشته بود که شموئیل مشاور وي شد، تا جایی که وزیر . غرناطه آورد و دبیر دیوان خویش در الحمراء کرد

 1027در سال » .رسید داد، انگار که صداي خداوند به گوش می وقتی شموئیل دربارة امري نظر می«: تگف ملک می

که وزیر درگذشت، بنا به وصیتش، شموئیل جانشین او گردید ـ و شموئیل تنها یهودیی بود که در یک کشور اسالمی 

بود، زیرا در قرن یازدهم نیمی از نفوس آن این امر در غرناطه بیشتر امکان پذیر . آشکارا نام و منصب وزارت داشت

دیري نگذشته بود که اعراب این حسن انتخاب را تحسین کردند، زیرا در دوران . دادند شهر را یهودیان تشکیل می
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خود وي عالمی محقق، . وزارت شموئیل، آن قلمرو کوچک، از لحاظ فرهنگی و سیاسی و مالی در حال پیشرفت بود

دربارة دستور ) بیشتر به زبان عبري(ریاضیدان، و به هفت زبان مختلف آشنا بود؛ بیست رساله شناس،  شاعر، ستاره

وي هر چه . اي بر تلمود، و گلچینی از ادبیات عبري گردآورد زبان نگاشت و چندین مجموعۀ شعر و حکمت، مقدمه

تی رهانید؛ هزینۀ طالب جوان را داشت با دیگر شاعران در طبق اخالص نهاد و ابن جبرون شاعر و حکیم را از بدبخ

در عین حال که وزیر ملک حبوس بود، سمت . فراهم ساخت و به جماعات یهودي سه قارة عالم مدد مالی رسانید

یهودیان، به پاس این همه خدمات، به او عنوان . گفت ربنی یهودیان را نیز بر عهده داشت و دربارة تلمود درس می

، فرزندش یوسف بن نقدال را به جانشینی )1055(هنگامی که شموئیل درگذشت . ه بودندنجید یا امیر اسرائیلیان داد

.وي به وزارت ملک و امارت امت یهود برگزیدند

ترین و پرثمرترین دوران تاریخ  قرون دهم، یازدهم، و دوازدهم عصر طالیی یهودیت اسپانیایی و همچنین فرخنده

، یکی از چهار تن ربن مهاجري که )965فتـ (ی که موسی بن حنوخ هنگام. شود یهودیان قرون وسطی محسوب می

به کشتی نشسته بودند، در قرطبه از قید بندگی آزاد شد، در همین شهر به کمک حسداي حوزة » باري«در بندر 

هاي علمیۀ همانندي در لوثنا،  حوزه. اي تأسیس کرد که بزودي رهبري فکري جهان یهود را به چنگ آورد علمیه

و در حالی که مکتبهاي یهودیان مشرق زمین تقریباً تمام  …، و غرناطه تأسیس شد؛ )برشلونه(دو، بارسلون تول

هاي علمیۀ اسپانیا تدریس ادبیات، موسیقی، ریاضیات،  کوشش خویش را صرف تعالیم مذهبی کرده بودند، این حوزه

این قبیل تعلیم و تربیت به طبقات عالیۀ یهودیان  .شناسی، طب، و حکمت را نیز بر برنامۀ تعالیم خود افزودند ستاره

بخشید که در آن ایام نظیرش فقط در بین مسلمانها،  اسپانیا همان وسعت و عمق معلومات و همان آراستگیی را می

در آن روزگار، بی اطالعی از تاریخ، علوم طبیعی، حکمت، و شعر براي اغنیا . بیزانسیها، و چینیان معاصر وجود داشت

یک طبقۀ اشرافی یهودي به وجود آمد که به وجود زنان زیباروي . شد صاحبان مناصب سیاسی خفتی محسوب می یا

اي بیش از حد به برتري خود آگاه بودند، لکن اعتقاد آنان به این امر که تولد در  فخر می کرد؛ شاید افراد چنین طبقه

  .کرد ي و فضیلت است نخوت ایشان را جبران میاي بنام و متمکن خود تعهدي براي جوانمرد دامان خانواده

کاردانی یوسف در وزارت . توان از تاریخ قتل یوسف بن نقدال به بعد دانست دورة انحطاط یهودیت اسپانیایی را می

ملک حبوس به قدر پدرش بود، لکن آن حسن تدبیر توأم با فروتنی شموئیل را نداشت تا بتواند نیمی از رعایاي ملک 

با همان . یوسف تمامی قدرت را در دست خویش داشت. راب مسلمان بودند تحت سیطرة خود نگاه داردرا که اع

در . شایعۀ بیدینی او بر سر زبانها بود. گرفت پوشید و قرآن را به سخره می حشمتی که خاص ملک بود لباس می

ودي را در غرناطه قتل عام و اموال آنها اعراب و بربرها علم طغیان برافراشتند، یوسف را مصلوب و چهار هزار یه 1066

بیست سال بعد از این . بقیۀ یهودیان مجبور شدند اراضی خود را بفروشند و به مهاجرت تن در دهند. را تاراج کردند

کشید، از افریقا قدم به خاك اسپانیا گذاشتند، و دوران  واقعه، مرابطون، که اخگر اصیل آیینی در نهادشان زبانه می

یکی از فقهاي مسلمان اعالم داشت که یهودیان به حضرت . وافقت بین مسلمانان اسپانیا و یهودیان به سر آمدطویل م

وعده داده بودند که اگر پانصد سال بعد از هجرت، مسیحایی که عموم یهودیان چشم به ] صلی اهللا علیه و آله[محمد 

به سر  1107ق برآورد مسلمانان، این پنج قرن در راهش بودند ظهور نکرده باشد، همگی اسالم خواهند آورد، طب

امیر یوسف حکم کرد که کلیۀ یهودیان اسپانیا باید به دین اسالم مشرف شوند، اما در برابر پرداخت جزیۀ . آمد می

هنگامی که موحدون بر مراکش و اسپانیاي مسلمان دست یافتند و جانشین . سنگینی آنها را از این امر معاف کرد

، به یهودیان و عیسویان همان دو شقی را پیشنهاد کردند که سلطان ویزیگوتها ، سیسبوت، )1148(شدند  مرابطون

به بیان دیگر، یا ترك آیین اجدادي، یا : سال قبل از این، یهودیان را در انتخاب یکی از آن دو مختار کرده بود 535
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ري از آنها به دنبال مسیحیان به صفحات شمالی بسیاري از یهودیان بدروغ اسالم آوردند و بسیا. قبول مهاجرت

.اسپانیا کوچ کردند

در آن نواحی، یهودیان در ابتدا از مداراي سلطانی نظر بلند برخوردار شدند که عنایات وي درست همسنگ چیزي 

ستیل، آلفونسو ششم و جانشین وي آلفونسو هفتم، شاهان کا. بود که چهار قرن زیر سلطۀ حکام مسلمان دیده بودند

با یهودیان در نهایت مالطفت رفتار کردند و مسیحی و یهودي را از لحاظ قانونی برابر دانستند؛ چون در تولدو، که 

در . ، آن را به شدت تمام فرو نشاندند)1107(اي ضد یهود برپا شد  نفر یهودي سکونت داشتند ، غایله 72‘000

ن یهود و مسیحی حکمفرما بود، به طوري که پادشاه آن ناحیه، آراگون نیز مدت یک قرن توافق همانندي میان دو دی

جیمز اول، از یهودیان دعوت کرد تا در مایورکا، کاتالونیا، و والنسیا سکونت گزینند، و در بسیاري موارد به مهاجران 

گ خویش داشتند در بارسلون، در قرن دوازدهم، یهودیان بازرگانی را در چن. هاي رایگان بخشید یهودي زمینها و خانه

یهودیان اسپانیاي مسلمان مشمول مالیاتهاي گزاف بودند، لکن . و یک سوم زمینهاي مزروع به آنها تعلق داشت

میان مسیحیان و یهودیان و مسلمانان داد و . زندگانی آنها رونقی بسزا داشت و در امور داخلی خویش مستقل بودند

رسید، میان افراد هر سه جمعیت، تحف و هدایایی  عمومی آنها فرا می هنگامی که اعیاد. گرفت ستد آزادانه صورت می

از . کرد گاهگاهی یکی از شاهان مبلغی براي ساختمان یک کنیسۀ یهود از کیسۀ فتوت خویش بذل می. شد مبادله می

اهی ، یهودیان در ممالک مسیحی اسپانیا صاحب مقامات شامخ مالی و مناصب سیاسی و گ1492تا حتی  1085سال 

وار انباز  در اثناي قرون دوازدهم و سیزدهم، روحانیت مسیحی نیز در این دوستی مسیحی. متصدي مقام وزارت بودند

. شدند

یهودا بن عزرا پیشکار کاخ  1149در سال . در بین خود یهودیان بروز کرد) عدم تساهل(اولین غائلۀ نارواداري مذهبی 

. قدرت ولینعمت خود براي مبارزه با یهودیان قرائیم ساکن تولدو استفاده کردآلفونسو هفتم، شاه لئون و کاستیل، از 

. تفصیل واقعه بر ما تاریک است، لکن از آن تاریخ فرقۀ قرائیم اسپانیا، که روزي عدة آنها نسبتاً زیاد بود، نابود شدند

. از چنگ مورها به در آورند، برخی از صلیبیون مسیحی پا به خاك اسپانیا نهادند تا آن خطه را 1212در سال 

جماعتی بر یهودیان تولدو هجوم بردند و بسیاري از . رویهمرفته این فاتحان جدید با یهودیان بخوشی رفتار کردند

. آنها را به قتل رساندند، اما مسیحیان شهر در مقام مدافعه از همشهریان خود قیام کرده، مانع اذیت و آزار آنان شدند

تصویب کرد، قانونی براي جلوگیري از اعمال ضد یهود  1265اي که به سال  کاستیل، در قانون نامهآلفونسو دهم، شاه 

در خالل این احوال، آلفونسو یک نفر پزشک و خزانه . به موقع اجرا درنیامد 1348گنجانید، لکن آن قوانین تا سال 

تسلیم کرد تا آنها را مبدل به ) اشبیلیه(دار یهودي را استخدام و سه تا از مساجد مسلمین را به یهودیان سویل 

کنیسه نمایند، و خود از پرتو حشمتی که محققان یهودي و مسلمان در دوران سلطنت مساعد وي فراهم ساخته 

. ، لشکرکشیهاي پذرو سوم، شاه آراگون، مستلزم اخذ مالیاتهاي بسیار گزاف بود1276در سال . ور گردید بودند بهره

بر اثر شورش اشراف و شهرهاي آراگون علیه دستگاه . ن دیگر از مأموران وي همگی یهودي بودندوزیر مالیه و چند ت

شد که به ) 1283( کورتسسلطنت، پذرو مجبور به انفصال دستیاران یهودي خویش از خدمت و تصویب تصمیم 

عصر نارواداري مذهبی هنگامی پایان یافت که، به . کرد ا در خدمات دولتی ممنوع میموجب آن استخدام یهودیان ر

، مقرر شد هر فرد یهودي نشان خاصی بر خود بزند، نفوس یهودي از )1313(موجب فرمان شوراي روحانیون زامورا 

مسیحی را  مسیحی جدا شوند، و مسیحیان حق استخدام پزشکان یهودي یا یهودیان حق استخدام خدمتکاران

  . نداشته باشند
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III   - زندگی یهود در جهان مسیحیت  

  دولت – 1

به استثناي پالرمو و معدودي از شهرهاي اسپانیا، در هیچ یک از شهرهاي مسیحیت قرون وسطی مقرر نبود که 

ی، و وحدت نفوس یهودي آنها از سایر مردم تفکیک شوند؛ لکن یهودیان معموال از لحاظ فراغت اجتماعی، تأمین جان

یهود بود   کنیسه مرکز جغرافیایی، اجتماعی، و اقتصادي محلۀ. کردند مذهبی به طور ارادي جدا از دیگران زندگی می

شدند، و  در نتیجه، جماعات بسیار زیادي در یک نقطه متمرکز می. کرد و اکثر منازل یهود را به طرف خود جلب می

در اسپانیا مناطق یهودي نشین، هم شامل کاخهاي . یان آور بودهمین امر از لحاظ بهداشت عمومی و خصوصی ز

هاي کثیف  هاي مخروبه، و حال آنکه منازل یهودیان دیگر مناطق اروپا عبارت از خانه ها و خانه مجلل بود و هم زاغه

. محقر بود

اند، اجتماعات  تصابات داشتهبا پذیرفتن این واقعیت که در همه جاي دنیا همواره اغنیا نفوذ بیشتري در انتخابات و ان

افراد جماعتی که معموال به . یهود عبارت بود از کوچنشینهاي نیمه دموکراتیک در دنیایی پر از حکومتهاي پادشاهی

گروه اندکی از ریش سفیدان منتخب، . کردند پرداختند ربنها و خدام آن کنیسه را خود انتخاب می کنیسه مالیات می

دادند که از وظایف آن وضع مالیاتها، تعیین قیمتها، اجراي عدالت، و  محلی را تشکیل میمجلس بث دین یا دادگاه 

. شد صدور احکامی دربارة موضوعات تغذیه، رقص، اصول اخالقی و پوشاك بود، که تمامی آنها نیز همیشه رعایت نمی

ن مأمورانی را به اجراي فرمانهاي دادگاه مزبور اختیار داشت که هر یهودي متخلف از قانون را محاکمه کند و همچنی

صدور حکم مجازات مرگ تقریباً نه . شد کیفر آنها از جریمۀ نقدي شروع و به تکفیر یا تبعید ختم می. خود بگمارد

؛ به جاي چنین کیفري، معموال دادگاه یهود از حرم یا طرد و تکفیر »بث دین«مرسوم بود و نه در حوزة صالحیت 

خواندند، نفرین  ن معنی که متخلف را که در مجلس باشکوه و موحشی رسماً مقصر میکرد، به ای استفاده می

کردند، و شمعهایی را که در مجلس افروخته بودند یک یک ، به نشانۀ درگذشت روحی شخص مقصر، خاموش  می

در هر دو دیانت  مانند مسیحیان، بارها از طرد و تکفیر استمداد جستند، به همین سبب بود که  یهودیان،. کردند می

دادند، از حقوق  ربنها، مانند کلیساهاي مسیحی، بدعتگذاران را آزار می. طرد و تکفیر رعب و تأثیر خود را از دست داد

  . سوزاندند کردند، و در موارد نادري کتابهاي آنها را می اجتماعی محروم می

اه بود؛ این جامعه، در برابر منشوري که حقوق تنها ارباب آن شخص ش. معموال جامعۀ یهود تابع مقامات محلی نبود

بعدها جامعۀ یهود عین . رساند کرد، به دلخواه خود، به خزانۀ وي کمک مالی می مذهبی و اقتصادیشان را حفظ می

با اینهمه، یهودیان تابع . این کمک را به بخشها و گروههاي آزادي یافته اعمال کرد تا استقالل آنها را تسجیل کند

قانون کشور قانونی الزامی «: گفت تلمود می. کردند مملکتی بودند و اطاعت از قوانین را قیدي اخالقی تلقی می قوانین

براي رفاه حکومت دعا کنید، زیرا اگر به خاطر ترس از حکومت نبود، افراد یکدیگر «: گفت  عبارت دیگري می» .است

، %)33حداکثر تا (کرد، از دارایی  یا مالیاتی سرانه اخذ می حکومت از هر فرد یهودي باج» .بلعیدند را زنده زنده می

شد  به عالوه هر وقت براي جنگی تدارك دیده می. گرفت گوشت، شراب، جواهرات، صادرات، و واردات آنها مالیات می

لغی کرد، یهودیان موظف بودند براي این گونه مخارج مبا یا تاجگذاري بود یا شاه از محلی به محل دیگر سفر می

یهودیان انگلیس، که عدة آنها در قرن دوازدهم فقط ربعی از یکصدم نفوس . از کیسۀ فتوت خود بپردازند» داوطلبانه«

همین جماعت یک چهارم عوارضی را که . پرداختند تمام مملکت بود، هشت درصد مجموع مالیاتهاي کشور را می
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و وقتی ریچارد به دست . ضرورت داشت فراهم کردند) شیردل(براي جنگ صلیبی ریچارد اول، ملقب به الین هارتد 

مارك فدیه دادند، یعنی سه برابر مبلغی که شهر لندن براي این منظور داده  5000آلمانها اسیر شد، براي آزادیش 

بایست مبالغی براي  همچنین فرد یهودي مکلف به پرداخت مالیاتهایی به جامعۀ خودش بود و در مواقع معین می. بود

. گیري مستمندان و تعلیم و تربیت و حمایت از یهودیان فلسطین، که در معرض زجر و آزار قرار داشتند، بپردازددست

طبق قوانین  یهودیانش را ضبط کند، زیرا، «هر آن ممکن بود که شاه به علتی، یا بدون علت، بخشی یا تمامی اموال 

کرد، قراردادي که وي با اتباع یهود براي  هی فوت میهنگامی که شا. وي بودند» رعیت«فئودالی، کلیۀ یهودیان 

جانشین وي فقط در ازاي هدیۀ نظرگیري حاضر به تجدید چنین قراردادي بود، . شد حمایت آنان بسته بود فسخ می

، آلبرشت سوم، مارگراو 1463در . شد از یک سوم مجموع دارایی کلیۀ یهودیان مملکت و گاهی این هدیه عبارت می

تواند، بر وفق رسم دیرینه، یا تمامی  می«براندنبورگ، اعالم داشت که هر یک از سالطین جدید آلمان  )مرزدار(

برکتن، حقوقدان » .یهودیان را بسوزاند، یا بر آنها رحم آورده، به جانشان امان دهد و یک سوم از دارایی آنها را بگیرد

تواند هیچ چیز از  فرد یهودي نمی«: ي چنین خالصه کردا بزرگ انگلیسی قرن سیزدهم، این نکته را به عبارت ساده

» .خود داشته باشد، زیرا هر چه وي به دست آورد براي خود وي نیست، بلکه تعلق به سلطان دارد

  اقتصاد – 2

یهودیان به طور کلی، یا از لحاظ حقوقی، از تملک . شد موانع اقتصادي نیز بر این ناراحتیهاي سیاسی افزوده می

منع نشده بودند، به طوري که در قرون وسطی هر چند یک بار یهودیان اراضی وسیعی را در اسپانیاي مسلمان اراضی 

لکن مقتضیات، این گونه مالکیت را بیش از . یا مسیحی، سیسیل، سیلزي، لهستان، انگلیس، و فرانسه مالک بودند

مان مسیحی و قوانین یهود اجیر کردن از آنجا که قوانین مسیحی مزدور ساختن غال. ساخت پیش غیر عملی می

وري از اراضی خویش کارگران آزاد را استخدام  بندگان یهودي را ممنوع ساخته بود، فرد یهودي ناگزیر بود براي بهره

قوانین یهودي کار در روز شنبه را براي . کند، که پیدا کردن آنها کاري دشوار و نگاه داشتن آنها عملی پر خرج بود

قانون . کرد این قبیل فراغتها گرفتاریهایی ایجاد می. کرد و قوانین مسیحی کار در روز یکشنبه را منع می فرد یهودي

کرد، زیرا  یا رسم فئودالی، به دست آوردن هر گونه مقامی در تشکیالت فئودالی را براي فرد یهودي غیر ممکن می

سوگند وفاداري یاد نماید و حاضر به خدمات  تصدي این گونه مقامات مستلزم آن بود که شخص به رسم مسیحیان

سیسبوت، . نبودند  اما، به حکم قوانین تقریباً کلیۀ کشورهاي مسیحی، یهودیان مجاز به حمل اسلحه. لشکري باشد

هایی را که اسالف وي براي واگذاري زمین به  نامه شاه ویزیگوت اسپانیا، در دوران فرمانروایی خویش، کلیۀ اجازه

اژیکا، سلطان دیگر این سلسله، کلیۀ زمینهاي متعلق به یهود را که زمانی در تصرف . اده بودند لغو کردیهودیان د

بعد از . کورتس واالذولیذ فروش اراضی را به یهودیان ممنوع ساخت 1293اعالم کرد و در » ملک عام«مسیحیان بود 

دیدند، از خرید اراضی و امالك یا توطن  خراج میقرن نهم، از آنجا که یهودیان خود را پیوسته در معرض هجوم یا ا

کلیۀ این شرایط یهودیان را از کار زراعت دلسرد و به زندگی شهري و اشتغال . جستند در مناطق روستایی دوري می

.به صناعت، بازرگانی، و امور مالی راغب کرد

ر واقع، در چندین مورد، فنون مربوط به در خاور نزدیک و نواحی جنوبی اروپا، یهودیان در صناعت فعال بودند و، د

بنیامین تودالیی، مورخ یهودي، . صنایع دستی پیشرفته را از جهان اسالم و بیزانس به سرزمینهاي غرب منتقل کردند

یهودیان مقیم مصر و یونان از نظر برتري . گران یهود را در انطاکیه و صور مشغول کار دیده بود صدها نفر از شیشه

وان و قالبدوزیهایشان اشتهار فراوانی داشتند؛ حتی بعداً در قرن سیزدهم نیز فردریک دوم براي ادارة منسوجات ال
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در آنجا و در سایر نقاط، یهودیان به صنایع فلزي، بویژه . صنعت ابریشم خود در سیسیل از یهودیان استمداد جست

در نواحی جنوبی اروپا، . کردند کورنوال کار می در معادن قلعی 1290زرگري و جواهرسازي، اشتغال داشتند و تا سال 

اما در . کردند صنعتگران یهودي در اصناف نیرومندي متشکل شده بودند و با صنعتگران اروپایی بخوبی رقابت می

کشورهاي مختلف، یکی پس از دیگري، مانع از . اروپاي شمالی بسیاري از مشاغل به انحصار اصناف مسیحی درآمد

افراد یهودي به عنوان آهنگر، درودگر، درزیگر، کفشگر، آسیابان، نانوا، یا پزشک به خدمت کارفرمایان  شدند که آن می

مسیحی در بیایند یا در بازارها به کار فروش شراب، آرد، کره، یا روغن بپردازند یا در جایی جز محلۀ یهودیان حق 

  .خریدن خانۀ مسکونی داشته باشند

راب، ربن تلمودي بزرگ یهودیان بابلی، . همه سو در تنگنا بودند، متوجه داد و ستد شدند یهودیان، که بدین منوال از

با یکصد اشرفی تجارت کنید، استطاعت خرید گوشت «: به پیروان خویش اندرزي زیرکانه داده بود به این مضمون که

ن است نان و نمکی عاید شما و شراب را خواهید داشت؛ همان مبلغ را در کشاورزي به کار اندازید، حداکثر ممک

بازرگانی . اي سرشناس بود دستفروش یهودي در هر شهر و قصبه، و بازرگان یهودي در هر بازار مکاره» .شود

  .المللی قبل از قرن یازدهم در تخصص، بلکه تقریباً در انحصار آنها بود بین

کرد، و در اغلب موارد خود آنها همراه  دریاها عبور میها، کاروانها، و کشتیهاي آنها از بیابانها، کوهستانها، و  باروبنه

هایی بودند که رشتۀ داد و ستد را بین عالم  جماعات یهودي در حکم حلقه. رفتند کاالهاي خویش به سفر می

قسمت اعظم خرید و فروش برده . کردند مسیحی و اسالم، میان اروپا و آسیا، و بین کشورهاي اسالو و غرب برقرار می

شکیبایی و مهارتی که در فراگرفتن زبانها داشتند، درك زبان عبري، تشابه رسوم و . ت آنان صورت می گرفتبه دس

قوانینی که در میان جماعات کامال پراکندة یهود وجود داشت، و غریب نوازي محلۀ یهودي نشین هر شهر نسبت به 

یامین تودالیی، تاریخنویس یهودي، نیمی از جهان به همین خاطر بود که بن.رسانید هر یهودي بیگانه به آنها مدد می

میالدي از طرف دستگاه خالفت بغداد کار  870ابن خردادبه، که در . را زیر پا نهاد و هیچ جا احساس غربت نکرد

پیک و چاپارها را زیر نظر داشت، در کتاب خویش موسوم به المسالک و الممالک از بازرگانی یهودي نام برده است 

کردند؛ وي خط سیر دریایی و زمینی آنها  انهاي فارسی، یونانی، عربی، فرانسه، اسپانیایی، و اسالوي گفتگو میکه به زب

این بازرگانان به همراه خویش خواجگان، . از اسپانیا و ایتالیا تا به مصر، هندوستان، و چین را توصیف کرده است

بردند و، در عوض، مشک، صبر زرد،  به خاور دور میهاي زربفت، پوستهاي نفیس، و شمشیرهایی  بردگان، پارچه

تسخیر اورشلیم به دست صلیبیون، و فتح مدیترانه به وسیلۀ ناوهاي ونیز و . آوردند کافور، ادویه و حریر همراه می

هم جنووا، به سوداگران ایتالیایی در مقابل بازرگانان یهودي مزیتی بخشید؛ و رهبري یهود در عالم تجارت با قرن یازد

حکومت ونیز، حتی قبل از جنگهاي صلیبی، حمل و نقل کاالهاي بازرگانی یهودي را در کشتیهاي ونیزي . سپري شد

اندکی پس از این واقعه، اتحادیۀ هانسایی بنادر دریاي شمال و دریاي بالتیک خود را به روي . ممنوع ساخته بود

بود که بازرگانی یهود بیشتر جنبۀ داخلی داشت و،  در قرن دوازدهم کار به جایی رسیده. سوداگران یهودي بست

ساخت،  حتی در همین قلمرو تنگ نیز، از همه طرف، با قوانینی که یهودیان را از فروش کاالهایی گوناگون منع می

. محدود بود

موال غیر در یک محیط خصومت آمیز که تجاوز عامۀ مردم ممکن بود ا. این بود که یهودیان به امور مالی روي آوردند

منقول ایشان را نابود کند و آز سلطانی این قبیل مایملک آنان را توقیف سازد، یهودیان به اجبار به این نتیجه 

در آغاز . رسیدند که پس اندازهایشان باید به صورتی درآید که بتوان بآسانی آن را حرکت داد و تبدیل به پول کرد
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کردند،  گذاري در معامالت بازرگانی پول قبول می از سایر مردم براي سرمایه  کردند، بعداً صرفاً به کار صرافی اکتفا می

اسفار خمسه و تلمود چنین عملی را در میان یهودیان مجاز ندانسته بود، . گرفتند و سپس در ازاي دادن وام ربح می

رنجتر گردید و، با همچنانکه زندگی اقتصادي بغ. شد لکن این نهی شامل معامالت بین یهودي و غیر یهودي نمی

گذاري احتیاج مبرمتري پیدا شد، یهودیان، از طریق یک واسطۀ مسیحی، به  توسعۀ بازرگانی و صنعت، به سرمایه

این . یکدیگر نیز وام دادند، یا اشخاص را در یک بنگاه اسماً شریک و در منافع حاصله از آن رسماً سهیم ساختند

از آنجا که طبق قوانین . ز علماي االهی مسیحی آن را مجاز دانسته بودندتدبیري بود که ربنهاي یهود و چند تن ا

شد، و به همین سبب وام دهندگان مسیحی قبل از قرن سیزدهم اندك  اسالم و مسیحیت رباخواري حرام شمرده می

دیان ها ـ تقاضاي وام پیش یهو بودند، وامخواهان مسلمان و مسیحی ـ از جمله روحانیون، کلیساها، و صومعه

بردند، چنانکه آرون از یهودیان متمکن شهر لینکن، سرمایۀ الزم براي ساختمان نه صومعۀ فرقۀ سیسترسیان و  می

در قرن سیزدهم بانکداران مسیحی به این امر راغب و به اتخاذ روشهایی که به . دیر عظیم سنت آلبنز را تدارك دید

نپایید که در ثروت و وسعت عمل به مراتب از آنها جلو دست یهودیان کامل گردیده بود مشغول شدند و دیري 

رباخوار مسیحی اگرچه مجبور نبود مانند یهودي مراقب حفظ منافع خویش در مقابل تصادفاتی از قبیل «. افتادند

هر دو به یکسان شخص بدهکار را با شدت و » .قتل و غارت باشد، با اینهمه در سختگیري دست کمی از وي نداشت

.کردند دادند، و سالطین نیز تمامی آنها را استثمار می ص رومیها تحت فشار قرار میسماجت خا

کلیه وام دهندگان مکلف به پرداخت مالیاتی گزاف بودند و، اگر یهودي بودند، گاهی ممکن بود دارایی آنها بالمره 

گاه، هر چند وقت یک بار، سود به رسم سالطین بر این بود که براي وام ربح زیادي را مجاز شمردند و آن. توقیف شود

هزینۀ وصول وامها گزاف بود، و در بسیاري موارد بستانکار ناگزیر . داران بیرون آورند دست آمده را از چنگ سرمایه

پاپ اینوکنتیوس   ،1198در سال . شد به مأموران دولتی رشوه دهد تا اجازه دهند حقش را از بدهکار باز ستاند می

ارك مقدمات جنگ چهارم صلیبی، به تمام شاهزادگان مسیحی فرمان داد تا هر جا مسیحیان به سوم، به منظور تد

لویی نهم، سلطان . گرفت معاف سازند یهودیان مقروض باشند، آنها را از پرداخت کلیۀ ربحی که بر بدهیشان تعلق می

ز پرداخت یک سوم قرضی که به ، کلیۀ اتباع را ا»براي رستگاري روح خویش و ارواح نیاکانش«متدین فرانسه، 

پادشاهان انگلیسی گاهی در مورد آن اتباعی که به یهودیان بدهکار بودند، با صدور . یهودیان داشتند معاف ساخت

فروختند  بودند سالطینی که این گونه فرامین را می. ساختند فرامینی، تعهد پرداخت فرع یا اصل یا هر دو را باطل می

حکومت . کردند داشتند درج می مبالغی را که براي نوعپرستی نیابتی خویش دریافت میو در دفاتر حسابشان، 

انگلستان مقرر داشته بود که یک نسخه از هر قرارداد به مقامی مسئول تحویل شود؛ یک نفر خزانه دار دارایی یهود 

هنگامی که . بوط به آنها بودتعیین گردید که کارش بایگانی و نظارت در این قبیل قراردادها و شنیدن مرافعات مر

آمد، دولت، با مراجعه به پروندة  بانکدار یهودي از عهدة پرداخت مالیاتها یا عوارضی که به وي بسته شده بود بر نمی

داد که از آن پس بدهیهاي خود را به  کرد و به بدهکاران اطالع می وامهاي وي، تمام یا بخشی از آنها را ضبط می

، هنري دوم مالیات مخصوصی به ملت انگلیس بست، 1187هنگامی که در . ه شخص بستانکاردولت بپردازند نه ب

در این مورد . یهودیان مجبور شدند یک چهارم و مسیحیان یک دهم دارایی خویش را براي این منظور تسلیم کنند

 1210در » .کشیدند ا مییهودیان جور مملکت ر«گاهگاهی . تقریباً نصف تمام مالیات موضوعه را یهودیان پرداختند

، پادشاه انگلیس، فرمان داد که کلیۀ یهودیان کشور، اعم از مرد و زن و بچه، را زندانی کنند؛ ]لکلند[میالدي، جان 

داشتن رقم دقیق پس اندازشان  از آنها به عنون باج گرفتند؛ و آنهایی را که مظنون به پنهان مارك 66000مبلغ 

، هنري سوم، با این اتهام که 1230در سال . بودند هر روز با کشیدن یک دندان شکنجه دادند تا به اقرار آمدند
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، یک سوم کلیۀ اموال منقول )و ظاهراً برخی به این عمل دست زده بودند(اند  یهودیان سکۀ رایج مملکت را تراشیده

دوباره تکرار  1239از آنجا که این عمل سود سرشاري عاید خزانۀ پادشاه کرد، در . ف کردیهودیان انگلیسی را توقی

مارك افزایش یافت، که  60‘000این رقم به  1244و در   مارك نقره از آنها بزور گرفتند، 20‘000دو سال بعد . شد

ارل آوکورنوال وام گرفت، تمام مارك از  5‘000هنگامی که هنري سوم . معادل بود با کلیۀ عواید ساالنۀ پادشاه

، بر اثر تحمیل یک رشته عوارض و 1255تا  1252از سال . یهودیان انگلستان را به عنوان وثیقه به وي واگذار کرد

باجها، یهودیان را چنان کارد به استخوان رسید که رخصت خواستند دسته جمعی انگلستان را ترك گویند، لکن 

، ادوارد اول وام دادن به قصد رباخواري را اکیداً ممنوع کرد، با اینهمه 1275در سال . نشداي به آنها داده  چنین اجاره

ادوارد دستور داد . وام گرفتن کماکان ادامه یافت و، چون این امر مستلزم خطر زیادتري بود، میزان ربح افزایش گرفت

ز وام دهندگان مسیحی نیز دستگیر و سه تن جمعی ا. تا کلیۀ یهودیان انگلیس را بازداشت و اموالشان را ضبط کنند

نفر در لندن تکه تکه، چهار شقه، و به دار آویخته شدند؛ عدة  280از جماعت یهودي . از آنها به دار آویخته شدند

. دیگري در والیات به قتل رسیدند؛ و اموال صدها نفر یهودي به نفع خزانۀ مملکتی ضبط شد

کرد، و تمول بعضی از آنها  ها، بانکداران یهودي کارشان رونق بسزایی پیدا می هدر فواصل اضطراب آمیز این مصادر

ها وجوهی در  این قبیل یهودیان ثروتمند نه فقط براي احداث کاخها و کلیساهاي فخیم و صومعه. بسیار علنی بود

هاي یهودیان انگلیس در  انهخ. کردند هاي مجللی برپا می دادند، بلکه براي خودشان نیز خانه اختیار دیگران قرار می

همه کس، اعم از زنان و بردگان و «با وجود گفتۀ ربن الیعازار، که . هایی بود که با سنگ ساخته شد زمرة اولین خانه

. ، در میان یهودیان جمعی توانگر و دستۀ دیگري بینوا بودند»ثروتمندان و نیازمندان، در نظر خداوند مساوي است

آورد نظامهاي اقتصادي  کاهش فقر و جلوگیري از ثروت سرشاري که شخص را سودجو بار می ربنهاي دین یهود براي

 کردند که همۀ افراد قوم براي رفاه ابناي خویش  این جماعت، ضمن تعالیم خود، تأکید می. متعددي اندیشیده بودند

. کوشیدند اشی از فقر و بدبختی میمسئولند، و، با دادن ترتیباتی براي جمع آوري صدقه و اعانه، در تسکین لطمات ن

. هرگز داشتن ثروت را سرزنش نکردند، لکن موفق شدند به دانش اعتبار و حیثیتی بدهند که برابر با ثروت باشد

به خرده فروش اجازه ندادند که بیش از یک ششم بهاي . بندیهاي محتکران را از گناهان شمردند انحصار و دسته

حداکثر قیمتها و حداقل دستمزدها . مورد اوزان و مقادیر دقت فراوانی مبذول داشتند در. عمده فروشی منفعت ببرد

بسیاري از این مقرارت نتیجه نبخشید، زیرا ربنهاي دین یهود نتوانستند زندگی اقتصادي یهودیان را . را تثبیت کردند

الها و خدمات، از میان کلیۀ قوانین از همسایگان مسلمان یا مسیحی جدا سازند؛ به عالوه، قانون عرضه و تقاضاي کا

.موضوعه، راههاي گریزي پیدا کرد

  اصول اخالقی – 3

تعهدات . کردند توانگران، براي آنکه کفارة ثروت اندوزي را بدهند، در راه دستگیري مستمندان مال فراوانی بذل می

هرگز شنیده نشده . هراسیدند ان میپذیرفتند، و شاید از نفرین یا آتش خشم بینوای اجتماعی ناشی از ثروت را می

حتی از قرن دوم . است که هیچ یهودي در میان جماعت یهودیان زندگی کند و از گرسنگی جان سپرده باشد

زیر نظر   میالدي، هر چند وقت یک بار، دارایی هر یک از آحاد اجتماعی کنیسه، هر قدر هم شخص بیچیزي بود،

براي کوپاه یا صندوق جمعیت وصول شود، و همین صندوق بود که هزینۀ شد تا مبلغی  مباشران رسمی تقویم می

در خانۀ افراد به روي . کرد نگاهداري سالمندان، مستمندان، بیماران، و تحصیل و عروسی یتیمان را تأمین می

یهود در بعضی از جوامع، مأموران خاص اجتماع مذهبی . نیازمندان، بویژه محققان در به در، همواره گشاده بود



٢٠۶١

در قرون وسطی، به مرور تعداد انجمنهاي خیریۀ . دادند هاي خصوصی افراد مسکن می مسافران تازه وارد را در خانه

هایی براي سالمندان،  هاي فراوان، و خانه عالوه بر بیمارستانها، پرورشگاههاي یتیمان، نوانخانه. یهود بسیار زیاد شد

اسیران فدیه تهیه کند، براي عروسان تهیدست جهیزیه تدارك بیند، از  سازمانهایی پدید آمده بود تا براي آزادي

مسیحیان از . بیماران عیادت به عمل آورد، از زنان بیوة مستمند مواظبت نماید، و هزینۀ کفن و دفن فقرا را بپردازد

یان تقلید کوشیدند تا، با استشهاد به سخاوت شا کردند، و می شکایت می] نسبت به غیر یهودي[طمع یهودي 

  . ، همکیشان خود را به دستگیري خلق تشویق نمایند]نسبت به یهودیان دیگر[یهودیان 

یهودي فقیر خرقه . اختالفات طبقاتی در سبک لباس پوشیدن، طرز تغذیه، طرز گفتار، و صدها چیز دیگر متجلی بود

اه بود، چنانکه گویی براي هیکل ویران کرد که معموال به رنگ سی اي با آستینهاي دراز و کمربند به تن می یا جبه

اما در اسپانیا یهودیان متمکن کامرانی خویش را با . شده و سرزمین تاراج شدة یهود لباس ماتم به بر کرده است

 شد داشتند، و ربنها بر این گونه تظاهرات که سبب برانگیختن دشمنی و نارضایتی می پوشیدن خز و حریر اعالم می

هنگامی که شاه کاستیل پوشیدن لباسهاي فاخر را ممنوع ساخت، مردان یهود همگی . وردندخ بیهوده تأسف می

فرمان را اطاعت کردند، لکن از آن پس به شکوه و ابهت زنان خویش پرداختند؛ هنگامی که سلطان از آنها توضیح 

هد طبقۀ زنان مشمول این خواست، وي را خاطر جمع ساختند که بزرگواري سلطانی باالتر از آن بوده است که بخوا

در طول قرون وسطی، یهودیان همچنان زنان خویش را با لباسهاي فاخر می آراستند؛ ولی . قبیل قید و بندها بشوند

نپوشاندن موي سر خالفی بود که مرتکب را مستوجب . دادند که با سر عریان به میان مردم روند به آنها اجازه نمی

شرع یکی آن بود که مرد یهودي نباید در حضور زنی که موي سرش پیداست دست  از جمله تعالیم. ساخت طالق می

. دعا به درگاه خدا بردارد

. داد اندازه زیاد در یک نقطه را کاهش می خصوصیات بهداشتی شریعت موسی اثرات ناشی از سکونت جماعات بی

ن در برابر امراضی که در کشورهاي ختنه کردن، استحمام هفتگی، نهی از خوردن گوشت و شراب فاسد به یهودیا

چیز مسیحی، که به  در میان طبقات بی. بخشید مسیحی حول و حوش آنان شیوع داشت، حفاظتی بیش از حد می

خوردن ماهی یا گوشت نمک سود عادت داشتند، بیماري جذام فراوان بود، حال آنکه در بین یهودیان این مرض 

. شدند دالیل یهودیان کمتر از مسیحیان مبتال به وبا و بیماریهاي مشابه میشاید به همین . خورد بندرت به چشم می

هاي باتالقهاي حومه بود، یهودي و مسیحی به یکسان بر اثر ابتال به  در محالت فقیرنشین رم، که پناهگاه خیل پشه

  .لرزیدند ماالریا می

از آنجا که یهودي در هر . ي اروپایی او بودزندگی اخالقی یهودي قرون وسطی نموداري از میراث شرقی و ناتوانیها

گرفت، و محکوم به ارتکاب جرایمی  شد، مورد چپاول و قتل عام و سرشکستگی قرار می قدمی با تبعیض رو برو می

شد که هرگز به آنها دست نیازیده بود، او هم مانند هر ضعیفی در هر جاي دنیا، در مقام مدافعه از نفس، به حیله  می

مغبون کردن یک نفر غیر یهودي بمراتب بدتر از فریفتن یک نفر «دادند که  ربنهاي یهود بارها تذکر می. ردب پناه می

خریدند، و شاید مسیحیان نیز تا آن حد که  لکن برخی از یهودیان چنین خطري را به جان می» .یهودي است

ن، اعم از یهودي یا مسیحی، در بازخواست اي از بانکدارا پاره. جستند داد به موذیگري توسل می عقلشان اجازه می

اي شفقت نداشتند، هر چند که بی شک در قرون وسطی نیز مثل قرن هجدم وام دهندگانی نیز  طلب خویش ذره

بعضی از یهودیان و مسیحیان . رسیدند بودند که در امانت و صداقت به پاي مایر آنسلم از خانوادة معروف روتشیلد می

همین امر که یهودیان بارها به احراز مقامات شامخ . کردند تراشیدند یا اموال دزدي را قبول می هاي رایج را می سکه
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افتاد که  بندرت اتفاق می. آمدند نشانۀ آن است که کارفرمایان مسیحی به درستی آنان اعتماد داشتند مالی نایل می

بدمستی میان افراد یهودي در . ندیهودیان مرتکب جرایم شنیعی از قبیل قتل نفس، دزدي، و هتک ناموس شو

  .نشین بود سرزمینهاي مسیحی نشین کمتر از بعضی قلمروهاي مسلمان

یهودیان در مقام قیاس با دیگر . زندگی جنسی آنان علی رغم رواج چندگانی به طرز شایان توجهی منزه از خطا بود

محجوب، همسرانی کوشا، مادرانی پرزا، و امین  زنان آنها دوشیزگانی. اقوام شرقی تبار کمتر به لواط اعتیاد داشتند

کردند  عدة مردانی که تأهل اختیار نمی. کرد کردند، فحشا به حداقل تخفیف پیدا می بودند؛ از آنجا که زود وصلت می

ربن آشر بن یهیئل فتوا داد که جوان مجرد بیست ساله را باید به حکم دادگاه شرع مجبور به وصلت کرد، . کم بود

طبق یک سند . دادند خواستگاري را پدر و مادر اطفال انجام می. نکه به تحصیل قوانین شرع اشتغال داشته باشدمگر آ

» ادب یا گستاخ باشند که میل یا دلخواه خویش را بیان دارند دخترانی که آن قدر بی«یهودي، در قرن یازدهم، 

ممکن بود پدري دختر صغیر . شد قانونی محسوب نمیاما هیچ ازدواجی بدون رضایت دو طرف کامال . اند معدود بوده

شدند مگر آنکه به سن  خود را حتی در شش سالگی شوهر دهد، اما این قبیل زنان، منکوحۀ غیر مدخوله محسوب می

. توانست عقد ازدواج را لغو کند رسید، در صورت تمایل می رشد رسیده باشند؛ و هنگامی که دختر به سن بلوغ می

یا عقد ازدواج عبارت بود از یک عمل رسمی که دختري را طبق موازین شرع به حبالۀ نکاح مردي جریان خطبه 

در مجلس عقد، . توانستند از یکدیگر جدا شوند، مگر با صدور حکم طالق و از ان پس زن و مرد نمی. آورد درمی

مهریه مبلغی بود که . رسید ه امضا میخواندند براي تعیین جهیزیه و مهریه ب می» کتوبا«قراردادي که به عبري آن را 

اگر مبلغ مهریه دست کم به . شد تا در صورت طالق یا مرگ شوهر به زن تعلق بگیرد از دارایی شوهر تعیین می

رسید، ازدواج با یک دختر باکره معتبر  نمی) که با آن خرید منزلی براي خانوادة واحدي امکان داشت(دویست زوذا 

ی میان یهودیان متمکن چندگانی مرسوم بود، لکن بین یهودیانی که در دنیاي مسیحی زندگی در ممالک اسالم .نبود

هاي ربنهاي یهودي دورة بعد از تلمودي هزار بار به کلمۀ  در نوشته. شد کردند این موضوع بندرت دیده می می

یالدي ربن بزرگ م 1000در حدود سال . رود نمی» همسران«خوریم، لکن هرگز ذکري از  شخص برمی» همسر«

و بعد از   یهودیان شهر ماینتس، گرشوم بن یهودا مقرر داشت که هر یهودي از شیوة چندگانی پیروي کند تکفیر شود،

این تاریخ بود که در تمامی اروپا، به استثناي اسپانیا، چندگانی و زندگی با زنان صیغه بین یهودیان تقریباً منسوخ 

ماند، به شوهرش اجازة  آمد که چون زنی ده سال بعد از عروسی هنوز عقیم می با وصف این، مواردي پیش می. شد

همین . در میان یهود حفظ اصل و نسب اهمیت زیادي داشت. داد اي را می گرفتن یک زن عقدي دیگر یا صیغه

گوید  توانست زن را بدون تقصیر یا کسب رضایت وي طالق اش که می دستور گرشوم، مرد یهودي را از حق دیرینه

 .گرفت در میان یهودیان قرون وسطی محتمال طالق به مراتب کمتر از امریکاي عصر جدید صورت می. محروم ساخت

. شد با آنکه از نظر حقوقی پیوند ازدواج نسبتاً سست بود، کانون خانواده مرکز نجات زندگی یهود محسوب می

 …محبت و وقار «کند که  الف داللت بر آن میشد؛ و تقریرات شهود مخ مخاطرات خارجی باعث وحدت داخلی می

. همه از ویژگیهاي زندگی خانوادگی یهود بوده و هست» رعایت احوال، مالحظۀ دیگران، و عالقۀ پدري و برادري

شوهر جوان با زن خویش در وقت کار و به هنگام شادي و محنت شریک بود، چنان دلبستگی عمیقی نسبت به او 

رسید و کودکان به گرد او بزرگ  ن دو روحی یگانه در دو پیکر بودند، و به مقام پدري میکرد که گویی آ پیدا می

انگیختند و صمیمیترین وفاداریهاي وي را نسبت به خود جلب  شدند و قوایی را که در نهادش پنهان بود برمی می

داشت، و، در اجتماعی تا این حد مرد خانواده، قبل از زناشویی، احتماال هیچ گونه روابط جنسی با زنی ن. کردند می

کرد، پدر، تقریباً از هنگام تولد  کوچک و صمیمی، بعد از ازدواج نیز چندان فرصتی براي این قبیل خیانتها پیدا نمی
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دانست که در  دید و براي پسران مهریه؛ به عالوه، این را از مسلمات می اوالد، براي دختران خویش جهیزیه تدارك می

تر بود تا اینکه بگذارد جوانش، تا تهیه مقدمات  این رویه به ظاهر عاقالنه. زناشویی باید جور آنها را بکشدسالهاي اولیۀ 

رفت، و  براي قید و بندهاي تکگانی، ده سالی را در هرج و مرج جنسی بگذراند، در بسیاري موارد داماد سر خانه می

نفوذ کالم کهنسالترین پدر در خانواده تقریباً به همان اندازه . ایدافتاد که این امر بر شادکامی آنها بیفز کمتر اتفاق می

وي حق داشت اطفال خود را تکفیر کند؛ تا حدود معقولی زن خویش را بزند و . مطلق بود که قدرت امپراطور در روم

اش  یمهداد، جر شد، جامعه، تا آن اندازه که قدرت مالی مرد اجازه می اگر در این حیص زن بسختی مجروح می

.داشت گردید که هرگز عشق پرشور وي را از نظر پنهان نمی قاعدتاً قدرت وي با چنان شدتی اعمال می. کرد می

گذاشت  مرد یهودي مانند افالطون خدا را سپاس می. موقعیت زن از لحاظ حقوقی نازل و از نظر اخالقی بلندپایه بود

خدا را شکر که مرا بر وفق مشیت خویش «: داد جواب می که زن آفریده نشده است، و زن یهودي از سر فروتنی

نشستند، که این خود نشانی از  اي در باالخانه داشتند و یا پشت سر مردها می در کنیسه، زنان جاي جداگانه» .آفرید

. آوردند هنگام شمارش عدة حاضران براي حد نصاب، هیچ گاه زنان را به حساب نمی. زیبایی اغفال کنندة آنان بود

دانستند، هر چند که تلمود آنها را جایز  سرودهایی را که در ستایش از زیبایی زن ساخته شده بود ناشایسته می

گفتگوي علنی میان مردها . گرفت دلربایی و معاشقه میان مرد و زن، اگر هم بود، از راه مکاتبه صورت می. شمرده بود

رقصیدن عملی مجاز بود، به شرط آنکه زن با زن برقصد . ده بودو زنها، حتی بین زن و شوهر، از طرف ربنها ممنوع ش

اش تعلق  در حالی که شوهر قانوناً تنها وارث زن خویش بود، هنگام مرگ شوهر چیزي به بیوه. و مرد با مرد

 در چنین مواردي، قاعدتاً فرزندان پسر که وارث طبیعی متوفا بودند. گرفت مگر مبلغی معادل جهیزیه و مهریه نمی

بردند  فرزندان دختر فقط در صورتی از ارث بهره می. بایست به طرزي آبرومندانه متکفل مخارج مادر خود شوند می

اي نداشتند جز آنکه امیدوار به توجهات برادران خویش باشند، و بندرت  که طفل پسري در میان نبود، وگرنه چاره

فرستادند؛ در مورد آنها، کسب اندکی  دختران را به مدرسه نمی. افتاد که برادري از خواهران خود توجه نکند اتفاق می

در تاریخ یهود چندین زن را . با اینهمه، تدریس خصوصی براي زنها مجاز بود. شمردند علم را چیز بسیار خطرناکی می

، در بعضی اند ـ گو اینکه هایی دربارة شریعت موسی پرداخته توان سراغ گرفت که در حضور مردم به ایراد خطابه می

علی رغم همه نوع موانع مادي و . اي شنوندگان خود را مخاطب قرار دهد موارد، ناطق مجبور بود از پشت پرده

شد و فداکاري تام از شوهر خویش  حقوقی، یک زن الیق یهودي بعد از زناشویی به درك افتخارات کامل نایل می

هیچ «: جست که گفته بود الم یکی از حکماي اسالمی میاستشهاد به ک) 1170(یهودا بن موسی بن طیبون . دید می

شمرد مگر آنکه خود خوار  شمرد مگر آنکه خود محترم باشد، و هیچ کس آنان را خوار نمی کس زنان را محترم نمی

مرد یهودي با غروري مبتذل به . رابطۀ پدر و فرزندي بیشتر به کمال نزدیک بود تا مناسبات زن و شوهري» .باشد

هاي  بالید و جدیترین سوگند وي وقتی بود که دستش را بر روي بیضه ولید مثل و کودکان خویش میقدرت ت

هم به همین مسئله » شهادت«به معناي   testimonyواژة انگلیسی . پذیرفت داد که وثیقه را می شخصی قرار می

معموال عدة اطفال در هر . احکام ربنها این بود که هر مرد یهودي باید اقال دو طفل داشته باشد یکی از .گردد برمی

اي گوشت و پوست بافته،  کودك را به عنوان میهمانی از بهشت خداوندي، یا فرشته. اي بیشتر از دو بود خانواده

پسر . این مقام بود  کردند که شایستۀ میپدر تقریباً حکم جانشین خدا را داشت و به وي حرمتی . داشتند محترم می

اي نسبت به پدر روا  ایستاد تا به او رخصت نشستن داده شود، و اطاعت مشتاقانه آن قدر در حضور پدر خود سرپا می

در مراسم ختنه، پسر را طبق پیمان ابراهیم خلیل به حضور یهوه . داشت که کامال با غرور جوانی سازگار بود می

شمرد که یک فرزند ذکور را براي ورود در سلک روحانیون  اي خود را مکلف می د، و هر خانوادهکردن پیشکش می
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آوردند و، بعد از انجام یک  شد، او را در زمرة مردان به حساب می هنگامی که پسر سیزده سالش تمام می. تربیت کند

دیانت به هر یک از مراحل . دانستند مکلف به رعایت تمامی احکام شریعت موسی می خاصی،سلسله آداب و شعایر 

  .کرد بخشید و تکالیف پدر و مادر را آسانتر می رشد صبغۀ هیبت و تقدس خود را می

  دین – 4

بی شک، در . دکر به همین روال، دین در حکم یک پلیس روحانی بود که از تمام مراحل قوانین اخالقی مراقبت می

گردید تا آزادي جرح و تعدیل را، که از لوازم  هایی حقوقی جعل می شد و افسانه شریعت موسی گریزگاههایی پیدا می

اما ظاهراً یهودي قرون وسطایی شریعت موسی را به طور کلی . ضروري زندگی قومی متهور بود، به ایشان بازگرداند

آشکارتر از آن، قوم یهود را   رهاند، بلکه، ه فقط شخص را از لعنت ابدي میدانست که ن قبول داشت و آن را پناهی می

آورد، لکن فرد یهودي آن  داشت این قوانین شرع وي را به ستوه می در هر قدمی که بر می. شد از تجزیه مانع می

.شمرد میقوانین را، که درست همان زادگاه و مکتب پرورش و پیوند ضروري خود او با زندگی بود، محترم 

عین دعاها و آداب مذهبی . اي یک معبد، و هر پدري یک کاهن بود اي یک کلیسا، هر مدرسه در یهودیت هر خانه

اي  در آنجا بود که ایام روزه و اعیاد مذهبی با تشریفات آموزنده. شد کنیسه، منتها به طرزي موجزتر، در خانه اجرا می

ن را با مردگان، و حتی با موجوداتی که هنوز قدم به عرصۀ حیات ننهاده شد که حال را با گذشته و زندگا برگزار می

خواند و آنها را یک  هر شب شنبه، پدر خانواده زن و کودکان و خدمتکاران را به دور خویش می. داد بودند، پیوند می

باهوي هر یک از بر روي . کرد یک تقدیس و، در قرائت دعاها و تعالیم دینی و خواندن غزلهاي مقدس، رهبري می

چسبانیده شده بود؛ در این لوله طوماري وجود داشت که بر روي آن دو ) مزوزا(اطاقهاي بزرگ خانه، لولۀ کوچکی 

یان خاطرنشان این عبارتها به فرد فرد یهود. نوشته شده بود )21 – 13.  11و  9 – 4.  6(بند از سفر تثنیه 

همینکه کودك » .با تمام دل و جان و نیرویت دوست بداري(ساخت که خداي آنها یکی است و حضرتش را باید  می

  .بست دین در ذهن وي نقش می  بردند و، در مراحل اولیۀ رشد، به سن چهار می رسید، او را به کنیسه می

شد، معنی لغوي کنیسه، مثل  ودیان نیز محسوب میکنیسه تنها محل عبادت نبود، بلکه مرکز اجتماعی عموم یه

در ادوار قبل از ظهور . کلیسا یا شوراي کلیسایی و حوزة علمیه، عبارت بود از جماعت یا اجتماعی از پیروان یک آیین

. خوانند می) Schule(بود؛ یهودیان اشکنازي هنوز هم آن را شوله )  School( مسیحیت، کنیسه اصوال یک مدرسه 

در بعضی از کنیسه ها رسم بر آن بود که . ران پراکندگی یهود، وظایف گوناگون عجیبی به کنیسه محول شددر دو

در طول هفته اتخاذ کرده بود؛ مالیاتها را جمع آوري » بث دین«روز سبت تصمیماتی را منتشر سازند که مجلس 

عضا علیه دیگري داشت بشنوند، و فروش قریب کنند، جزئیات اشیاي مفقوده را اعالم دارند، شکایاتی را که یکی از ا

کنیسه کار . الوقوع مالی را به آگاهی عموم برسانند تا اگر کسی ادعایی یا حقی نسبت به آن داشت، متعرض گردد

خود بناي کنیسه همیشه . داد و، در قارة آسیا، حکم مسافرخانۀ زایران را داشت یک انجمن خیریۀ عمومی را انجام می

بعضی اوقات، بویژه در اسپانیا و ایتالیا، بناي کنیسه شاهکاري معماري . اختمان در محلۀ یهود بودعالیترین س

مقامات مسیحی بارها ساختمان . نمودند شد که آن را با مخارج هنگفت و عشق فراوانی تزیین می محسوب می

، پاپ 1221در سال . کردند رسید ممنوع می هایی را که در ارتفاع به پاي بلندترین کلیساي شهر می کنیسه

شهر سویل در قرن چهاردهم . ها را در شهر بورژ منهدم کنند هونوریوس سوم فرمان داد تا یکی از این گونه کنیسه
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هایی که در  صاحب بیست و سه کنیسه بود، تولدو و قرطبه نیز تقریباً به همین اندازه کنیسه داشتند؛ یکی از کنیسه

.د اکنون به اشارة دولت اسپانیا به صورت بنایی تاریخی حفظ شده استدر شهر قرطبه ساخته ش 1315

به عالوه، مربیان . نامیدند می) »خانۀ تدریس«(= اي بود که آن را به عبري بث ها ـ میدارش  هر کنیسه داراي مدرسه

تاً زیادتر خصوصی و مدارس خصوصی متعددي وجود داشت؛ شاید تعداد مردم باسواد بین یهودیان قرون وسطی نسب

حقوق معلمان را عامۀ . رسید بود تا در میان مسیحیان، گو اینکه این رقم به پاي مردمان باسواد دنیاي اسالمی نمی

پسران صبح زود و . کردند پرداختند، لکن همۀ آنها زیر نظارت جمعی انجام وظیفه می مردم یا پدر و مادر کودکان می

رفتند؛ چند ساعتی بعد، براي صرف ناشتایی به خانه مراجعت  فتاب به مدرسه میهنگام زمستان قبل از طلوع آ  قاعدتاً

آمدند؛ ظهر دوباره به  گشتند تا ساعت یازده که براي صرف ناهار به خانه می کردند؛ آنگاه بار دیگر به مدرسه برمی می

گذرانیدند؛ و در  در مدرسه می شدند بین ساعات دو و سه مجالی براي تفریح داشتند؛ تا غروب را باز مدرسه عازم می

زندگی براي . هاي خود برگردند شدند تا براي صرف شام، خواندن دعا، و خفتن به خانه این موقع، سرانجام مرخص می

  . پسر بچۀ یهودي امري جدي بود

و کرد  در دهسالگی محصل شروع به فراگرفتن مشنا می. زبان عبري و اسفار خمسه موضوعات اساسی تحصیل بودند

خواستند در علم دین تتبع نمایند،  آن دسته از محصالن که می. پرداخت در سیزدهسالگی به رساالت مهم تلمود می

محصل، به خاطر گوناگونی موضوعات . شدند از سیزدهسالگی و حتی بعد از آن، به فراگرفتن مشنا و گمارا مشغول می

بیشتر . گرفت اما تقریباً چیزي از تاریخ اقوام یهودي فرا نمی کرد، تلمود، دانش مختصري از ده یا دوازده علم پیدا می

شد، و آهنگ دسته جمعی محصالن مدارس آن قدر گوشخراش بود که در بعضی از  معلومات از راه تکرار حاصل می

. دادند اماکن مردم اجازة افتتاح مدرسه را نمی

شد به  التحصیل می کسی که از چنین آکادمیی فارغ. گذراندند محصالن، تعلیمات عالیه را در یشیواه یا آکادمی می

اي بالضروره ربن به حساب نمی آمد، با اینهمه، از  تلمید حاخام یا طلبۀ شریعت معروف بود ـ هر چند که چنین طلبه

  رفت افراد عامی گذاشت یا از هر محفلی بیرون می کلیۀ مالیاتهاي جمعی معاف بود و به هر مجلسی قدم می

  . جلو پایش بلند شوند بایست می

براي انجام وظایف . وي مکلف بود که تأهل اختیار کند. ربن یا فقیه دین در عین حال معلم، حقوقدان، و کاهن بود

گرفت، و معموال از طریق اشتغال به کارهاي دنیوي زندگی  گرفت، یا اصال چیزي نمی مذهبی، حقوقی بسیار اندك می

داشت که تعلیمات الزم از × پرداخت؛ این امر اختصاص به وعاظ سیار یا مگیدیم بسیار کم به موعظه می. کرد می

توانست با صدایی رسا پیشاپیش  هر یک از اعضاي کنیسه می. دیدند انگیز را می لحاظ طنین صدا و بالغت شگفت

ین افتخار را به یکی از هایی از کتاب مقدس یهودیان، یا موعظه بپردازد، اما معموال ا دیگران به خواندن دعا یا گزیده

براي یک عبرانی اصیل آیین، قرائت دعاهاي تشریفاتی بغرنج . کردند یهودیان نوعپرور یا به آدمی متشخص تفویض می

اجراي صحیح این تشریفات مستلزم آن بود که یهودي فرق سر را به نشانۀ احترام بپوشاند، بر بازوان و پیشانی . بود

ببندد، و بر ) 21 – 13.  11و  9 – 4.  6(، سفر تثنیه ) 16 – 1.  13(از سفر خروج تعویذهایی مشتمل بر آیاتی 

ربنها این قبیل . هایی بدوزد که بر روي آن احکام اساسی خداوند نوشته شده باشد هاي جامۀ خویش حاشیه لبه

ساده به مرور ایام معتقد شدند یهودیان . دانستند هاي الزمی از یگانگی، حضور، و قوانین االهی می تشریفات را تذکاریه
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اي از  اوج این مراسم مذهبی قرائت گزیده. آسا دارند که این دعاها عبارتند از تعویذهایی جادویی که اثري معجزه

  .کردند حفظ می اي در باالي محراب کنیسه  طومار شریعت بود که همیشه آن را در صندوقچه

شمردند، زیرا به عقیدة  ت موسیقی را حین مراسم مذهبی ناپسند مییهودیان، در آغاز دوران پراکندگی، نواختن آال

اما رابطۀ میان . آنها ترنم موسیقی با غمی که براي وطن از دست رفته در دل داشتند به هیچ وجه سازگار نبود

ترین عواطف بشري، براي آنکه با  عمیق. موسیقی ودین به همان اندازه نزدیک است که رابطۀ شعر و عشق

در . به خاطر شعر، موسیقی، نیز به کنیسه بازگشت. ترین وجه تجلی نماید، مستلزم احساسیترین هنرهاست ستهآرا

، شروع به سرودن اشعار مذهبیی کردند که با صنایع لفظی آمیخته بود، »نو عبرانی«قرن ششم، پیطانیم، یا شعراي 

آن شور مذهبی بود که در آن هنگام هم براي  بخشید و آکنده از ولی شکوه پرطنین زبان عبري آن را تعالی می

سرودهاي روحانی ناپخته . افتاد و هم براي تسکین احساسات مذهبی تحریک حس وطنپرستی یهودیان سودمند می

سرودن اشعاري همانند . ها مقامی دارد هنوز در میان آداب بعضی از کنیسه) قرن هشتم(اما نیرومند العازار بن کلیر 

یکی از این گونه سرودها، که هنوز بسیاري از یهودیان درروز . پانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان رواج گرفتبین یهودیان اس

:خوانند، از این قرار است می) یوم کیپور(عید کفاره 

  با فرا رسیدن ملکوت تو

  کوهساران نغمه سرا خواهند شد،

  ها، سرشار از شادي، به خنده خواهند افتاد و جزیره

  .از آن خداوند هستند چه بتمامی

  و تمامی جماعات آنها

  چنان در ستایش تو آواز سر خواهند داد

  که چون دورترین اقوام آن را بشنوند،

  . تو را سلطان تاجدار خویش خوانند

هنگامی که این گونه پیوطیم یا غزلهاي متبرك وارد آداب نیایش در کنیسه گردید، خواندن آنها به عهدة یک نفر 

به عالوه، . شته شد، و به این نحو موسیقی بار دیگر جاي خود را در آداب و شعایر مذهبی باز کردسردسته گذا

ها، یک سرودخوان یا تمامی حضار کنیسه به لحن و مقامی  هاي کتاب مقدس و دعاها را، در بسیاري از کنیسه گزیده

هاي معمول تالوت سادة  اهی از شیوهکردند که آهنگ آن سرودها اغلب جنبۀ بدیهه سازي داشت، لکن گ تالوت می

خوانی صومعۀ سن ـ گال واقع در  در تاریخ نامعینی قبل از قرن یازدهم، از مکتب آوازه. دعاي مسیحی پیروي میشد

  . به وجود آمد) »همۀ نذرها«(اي براي سرود معروف عبري موسوم به کال نیذري  سویس، طرز تالوت پیچیده
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امید فرا رسیدن روزي که بر فراز کوه صهیون، در برابر . مقام هیکل را پیدا نکرد در دل فرد یهودي، کنیسه هرگز

کشید، و او را در معرض فریب از  قدس االقداس، به پیشگام یهوه قربانی عرضه بدارد همواره در اندیشۀ وي شعله می

، سرینی 720در حدود سال  .خواندند کرده خود را مسیحاي موعود می» ظهور«داد که بارها  سوي شیادانی قرار می

نامی از اهالی سوریه خود را منجی موعود خواند و، به قصد بیرون آوردن فلسطین از چنگ مسلمانان، جماعتی را 

گروهی از یهودیان بابل و اسپانیا سرزمین خود را ترك گفتند و زیر لواي وي به . گردآورد و لشکري ترتیب داد

سرینی را به اسارت گرفتند و خلیفۀ اموي، یزید دوم، اظهار داشت که وي  در جنگی که روي داد. حرکت درآمدند

عوبدیا (حدود سی سال بعد از این واقعه، ابوعیسی بن اسحاق اصفهانی . مرد عیار و دغلی است، و او را به قتل رسانید

شجاعانه به مبارزه ده هزار تن یهودي تیغ به کف گرفتند و در رکابش . به قیام همانندي دست زد) یا عبیداهللا

برخاستند، اما شکست خوردند؛ ابوعیسی در جنگ کشته شد، و تمامی یهودیان اصفهان بی استثنا بسختی مجازات 

هنگامی که نخستین جنگ صلیبی اروپا را برانگیخت، به مخیلۀ اقوام یهود این خیال باطل خطور کرد که اگر . شدند

یهودیان واگذار خواهند کرد؛ یک سلسله قتل عامهاي پی در پی این  مسیحیان پیروز شوند، فلسطین را دوباره به

خواند، یهودیان اورشلیم را  ، داوود الروئی، که خود را مسیحا می1160در سال . پندار موهوم را از سر آنها بیرون راند

از بیم آنکه مبادا چنین  پدر زنش،. برانگیخت و به آنها وعده داد که اورشلیم و آزادي را به ایشان باز خواهد گرداند

مسیحاي دیگري در صفحات  1225در . شورشی یهودیان را به ورطۀ بال کشاند، داوود را در خواب به هالکت رسانید

ابن میمون، در نوشته . جنوبی عربستان ظهور نمود و مایۀ برانگیختن احساسات لجام گسیختۀ قاطبۀ یهودیان شد

اساس آن شیاد برداشت و به یهودیان عربستان  ، پرده از روي ادعاهاي بی»اي به جنوب نامه«مشهورش تحت عنوان 

با اینهمه، خود موسی . خاطر نشان کرد که چگونه درگذشته این گونه اقدامات بی پروا باعث قتل و ویرانی شده بود

کی از سیزده بن میمون امید ظهور مسیحا را تکیه گاهی ضروري براي روحیۀ یهودیان پراکنده دانست و آن را ی

. اصول مذهبی آیین یهود نمود

IV   - 1306 - 500: ضدیت با قوم یهود  

هاي عمدة این دشمنی همواره اقتصادي بوده است، اما  ریشه سرچشمۀ دشمنی میان یهودي و غیر یهودي چه بود؟

که بقاي خود را مسلمانان، . کرده است اختالفات مذهبی رقابتهاي اقتصادي را تشدید و در عین حال پنهان می

. دانستند، خشمگین بودند از اینکه یهودیان پیامبر ایشان را قبول ندارند می] صلی اهللا علیه و آله[مدیون محمد 

مسیحیان، که خداوندي عیسی را قبول داشتند منزجر بودند از اینکه امت خود عیسی به الوهیت وي اذعان 

را، در عرض چند قرن مسئول اعمالی بدانند که عدة بسیار اندکی در نظر مسیحیان مؤمن، اینکه یک قوم . کنند نمی

از یهودیان اورشلیم در آخرین روزهاي عمر مسیح مرتکب شده بودند، نه مخالف عواطف انسانی بود و نه متناقض با 

یم از یهودیان مقدم مسیح را در اورشل» جم غفیري«کرد که چطور  انجیل لوقا حکایت از آن می. موازین مسیحیت

گروهی بسیار از قوم و زنانی «کشید،  ؛ چگونه وقتی وي صلیب خود را تا قتلگاه بر دوش می)37.  19(پذیره شدند 

؛ و چسان، بعد از مصلوب ساختن مسیح، )27.  23(» گرفتند در عقب او افتادند زدند و براي او ماتم می که سینه می

اما همه ساله، هفتۀ قبل از ) . 48.  23(» .نه زنان برگشتندتمامی گروهی که براي این تماشا جمع شده بودند سی«

عید قیام مسیح، هنگامی که وعاظ مسیحی داستان غم انگیز مصلوب ساختن مسیح را از فراز هزاران منبر براي 

شد و آتش نفرت  کردند، این شواهد همدردي یهودیان براي عیسی مسیح به فراموشی سپرده می خالیق تعریف می
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گرفت؛ در این قبیل ایام، یهودیان، از ترس آنکه مبادا احساسات مردم ساده چنان  ي مسیحیان شعله میدر دلها

. گذاشتند ها و محلۀ خویش بیرون نمی برانگیخته شود که به قتل عام یهود بینجامد، پا از خانه

شی از افزایش ربح، که قسمت اعظم خصومت نا. برگرد آن سوءتفاهم اصلی هزار تار بدگمانی و دشمنی تنیده شد

همزمان با توسعۀ اقتصاد دنیاي مسیحی و هجوم . ها بود، متوجه بانکداران یهود شد خود نموداري از نا امنی قرضه

بازرگانان و بانکداران مسیحی به عرصۀ فعالیتهایی که روزي در چنگ یهودیان بود، رقابت اقتصادي انگیزة تنفر 

یهودیانی که مناصب . ی فعاالنه به تشدید احساسات ضد یهود کمک کردندگشت، و برخی از وام دهندگان مسیح

رسمی داشتند، بویژه آنهایی که در بخش مالی حکومت مسئول بودند، طبیعتاً آماج سهام مردمانی شدند که هم از 

یز یهودي در همینکه این قبیل عناد اقتصادي و مذهبی به وجود آمد، هر چ. مالیاتها تنفر داشتند و هم از یهودیان

کرد  مسیحی، یهودي را سرزنش می. نظر بعضی از مسیحیان، و هر چیز مسیحی در نظر جمعی از یهود ناهنجار آمد

شمردند، و این موضوع را ناشی از واکنش آن قوم در مقابل تبعیض و حمالت  که چرا خود را قومی اختصاصی می

خوردن، و شعایر مذهبی یهود همه در نظر فرد مسیحی  خصوصیات، زبان، آداب، غذا. دانست جسمانی گهگاهی نمی

گرفتند؛ و چون هنگام روزة  خوردند، مسیحیان روزه می هنگامی که یهودیان غذا می. آمد اي غریب می به طرز زننده

روز استراحت و دعاي ایشان، مثل ادوار کهن، همان روز شنبه   سبت،. خوردند رسید، مسیحیان غذا می یهود فرا می

یهودیان واقعۀ بهجت اثر نجات خویش از . ، و حال آنکه روز راحت و دعاي مسیحیان به یکشنبه تغییر یافته بودبود

اي که مسیحیان در ماتم مصلوب شدن عیسی سوگواري  گرفتند که به روز جمعه خاك مصر را در عید فصح جشن می

شتند خوراکی را که یک غیریهودي پخته یهودیان به حکم شریعت خویش اجازه ندا. کردند خیلی نزدیک بود می

بخورند، یا شرابی را که یک غیر یهودي گرفته بنوشند، و یا ظروف و ادواتی را که یک غیر یهودي به آن دست زده 

تفسیر مرد مسیحی از این قوانین، که مدتها قبل از پیدایش . استفاده کنند، یا با کسی جز یهودي ازدواج کنند

آن بود که هر چیز مسیحی در نظر یهودي نجس است؛ بنابراین، در مقام تالفی، مدعا  مسیحیت وضع شده بود،

هاي  جدایی متقابل، افسانه. شد که یهودیان، از نظر نظافت و آراستگی لباس چندان هم از دیگران متمایز نیستند می

ند که کودکان مشرك را کرد رومیها مسیحیان را متهم می. انگیزي میان دو طرف به ارث گذارد بی اساس و غم

کشتند تا خون آنها را، در مراسم قربانی مخفیی، به حضور خداي مسیحیت تقدیم کنند؛ مسیحیان قرن دوازدهم  می

ربایند تا آنها را به حضور یهوه قربانی کنند، یا خون آنها را به  هم مدعی بودند که یهودیان کودکان مسیحی را می

شد که یهودیان چاههاي آب آشامیدنی مسیحیان را مسموم  ادعا می. فصح به کار برند عنوان دارو یا در نان فطیر عید

کنند تا خون مسیح را از آن بیرون  دزدند و آن را سوراخ می کنند و نان مقدس عشاي ربانی مسیحیان را می می

کشیدند،  رخ دیگران میهنگامی که تنی چند از بازرگانان یهودي با پوشیدن لباسهاي فاخر ثروت خود را به . کشند

زنان یهودي مظنون به جادوگري . شد تمامی ملت یهود به تصاحب تمام و کمال ثروت دنیاي مسیحی متهم می

اي همانندي دربارة  در مقام تالفی، یهودیان افسانه. رفت که بسیاري از یهودیان با شیطان انبازند بودند، و تصور می

داد که  تلمود به یهودیان اندرز می. کردند تولد و دوران جوانی مسیح، جعل میمسیحیان، و داستانهاي موهنی دربارة 

بحیا، از علماي یهود، رهبانیت عیسویان را ستود و عیسی . احسان به خلق را در مورد مردم غیر یهودي تعمیم دهند

رهبري بشر به سوي وسیلۀ ] صلی اهللا علیه و آله[تعالیم مسیح و محمد «بن میمون، از حکماي یهود، نوشت که 

شد عاجز بودند و، در  اما یهودي عادي از درك این گونه بزرگداشتهایی که بر زبان حکما جاري می. شود کمال می

.زد دید، به عمل متقابل دست می برابر نفرتی که از مسیحی می
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، به رغم قوانین مملکتی اغلب مسیحیان و یهودیان. آمد اي پیش می میان این مشاجرات سفیهانه بعضی از اوقات وقفه

کردند، و این امر مخصوصاً در اسپانیا و نواحی  و کلیسایی، از سر دوستی با هم حشر و نشر و گاهی مزاوجت می

نمودند، چنانکه اشتراك مساعی  محققان مسیحی و یهودي با یکدیگر همکاري می. جنوبی فرانسه مصداق داشت

هاي یهود  مسیحیان به کنیسه. امانوئل نمونۀ بارزي از این موضوع بودمایکل سکات با ژاکوب آناتولی و دانته با 

دادند؛ در شهر ورمس پارکی ملی به یهودیان اختصاص داشت که از محل موقوفۀ یک زن مسیحی اداره  هایی می هدیه

حکومتهاي  .در لیون شنبه بازاري معمول بود که براي آسایش یهودیان آن را به روز یکشنبه موکول ساختند. شد می

دیدند، با تردید آنها را در کنف حمایت خویش قرار  غیر روحانی که یهودیان را در امور بازرگانی و مالی مفید می

دادند؛ در چند موردي که حکومتی کوچ کردن جماعات یهودي را محدود ساخت، یا آنها را از قلمرو خویش بیرون  می

. ز آنان در مقابل شدت عمل و عدم تساهل مذهبی مردم حمایت کندتوانست ا کرد، علت فقط این بود که دیگر نمی

محافظان «کرد؛ در ایتالیا از یهودیان به عنوان  رویۀ کلیسا در این قبیل مسائل به مقتضاي زمان و مکان تفاوت می

اما، هر . کرد حمایت می» قهر االهی«اي بر جنبۀ تاریخی کتاب مقدس یهودیان و  عهد قدیم و شواهد زنده» شریعت

. افزودند طلبی، بر آالم یهودیان می چندگاه یک بار، شوراهاي کلیسا اغلب از سر خیرخواهی، و بندرت از سر قدرت

گماردن یهودیان را به مناصبی که به ) 589(، و شوراي تولدو )535(، شوراي کلرمون )439(قانون نامۀ تئودوسیوسی 

به یهودیان دستور ) 538(شوراي اورلئان . یان تحمیل کنند قدغن کردندداد تا مجازاتهایی را بر مسیح آنان امکان می

هاي خود بیرون نیایند، و  داد که در هفتۀ عزاداري قبل از قیام مسیح، شاید براي حفظ جان و مالشان، از خانه

یحی را از ها و پرستاران مس قابله) 1179(سومین شوراي التران . استخدام آنان را در ادارات دولتی ممنوع کرد

استخدام پزشکان یهودي از جانب مسیحیان را مذموم ) 1246(خدمتگزاري به یهودیان منع کرد، و شوراي بزیه 

حق لمس » یهودیان و فواحش«، به تالفی آداب طهارت یهودیان، مقرر داشت که )1209(شوراي آوینیون . شمرد

این شورا قوانین کلیساییی را که مخالف اجیر کردن شود را ندارند؛  اي که براي فروش عرضه می کردن نان و میوه

خادمان مسیحی از جانب یهودیان بود احیا کرد و به مؤمنان مسیحی اخطار نمود نه تنها از خدمت متقابل به افراد 

چندین شوراي کلیسایی . یهودي خودداري ورزند، بلکه آنها را نجس دانسته، از حشر و نشر با آنان دوري جویند

کشیشی را به علت گرویدن به دین یهود و ازدواج با  1222در . فرد مسیحی با یهودي را باطل اعالم کردمزاوجت 

اي یهودي از قبول یک سوم دارایی شوهر متوفایش  بیوه 1234در . یک زن یهودي زنده زنده در آتش سوزانیدند

ن سبب ازدواج آن دو از درجۀ اعتبار امتناع ورزید، بدان علت که شوهرش، در زمان حیات، مسیحی گشته و به همی

گاهی، به اشتباه، مسیحیان با زنان یهودي یا «، به استناد آنکه )1215(چهارمین شوراي التران . ساقط شده بود

یهودیان و مسلمانان، «، مقرر داشت که از آن پس »اند ساراسن و یهودیان و سراسنها با زنان مسیحی روابطی داشته

در هر یک از ایاالت مسیحی و در تمام مواقع باید با سبک لباس مخصوصی در مأل عام از دیگر اعم از مرد یا زن، 

افراد این دو جماعت بعد از دوازدهسالگی ملزم بودند نوار رنگی خاصی بزنند ـ مردان بر » .مردمان مشخص شوند

انین قدیمیتر و همانندي را که مسلمانان این امریه تا حدي قو. شان روي کاله یا لباده، و زنان آنها بر روي نقاب چهره

در هر جا حکومت محل یا شوراهاي ایالتی کلیسا نوع این . کرد علیه مسیحیان و یهودیان وضع کرده بودند تالفی می

اي از پارچۀ زرد رنگ به قطر هفت ـ هشت  کردند؛ این عالیم معموال عبارت بود از چرخ یا دایره نشانه را معین می

در انگلستان،  1218فرمان مزبور در . دوختند کرد، می بر روي لباس، در محلی که بآسانی جلب نظر می سانتیمتر که

در مجارستان به موقع عمل گذاشته شد؛ قبل از قرن پانزدهم ـ که دو تن از  1279در فرانسه، و در  1219در 

ته اقدامات، رعایت آن را در کلیۀ دنیاي متعصبان آن عهد، نیکوالي کوزایی و قدیس جووانی داکاپیسترانو، با یک رش

 1219در . مسیحی خواستار شدند ـ این فرمان فقط به طور جسته گریخته در اسپانیا، ایتالیا، و آلمان اجرا گردید
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یهودیان کاستیل تهدید کردند که اگر فرمان مزبور به موقع اجرا گذاشته شود، به طور دسته جمعی آن مملکت را 

پزشکان، محققان، متخصصان امور مالی، و . ز این رو مقامات روحانی به الغاي آن فرمان رضا دادندگویند، ا ترك می

بعد از قرن شانزدهم رعایت آن کاهش یافت، و با انقالب کبیر . جهانگردان اغلب از رعایت مفاد این فرمان معاف بودند

.فرانسه از بین رفت

گرگوریوس اول، گرچه . یحیت، پاپها از همه بیشتر اهل تساهل بودندرویهمرفته، در میان بزرگان روحانی دنیاي مس

شور زیادي به اشاعۀ دین داشت، قدغن کرد که هیچ یهودي را به زور وادار به قبول دین عیسی نکنند، و در 

قفها هنگامی که اس. سرزمینهایی که زیر فرمان وي بود از حقوق یهودیان به عنوان اتباع امپراطوري روم حمایت کرد

هاي یهود را براي استفادة مسیحیان ضبط کردند، گرگوریوس دستور داد که اموال یهودیان  در تراکینا و پالرمو کنیسه

هنگامی که یهودیان به اجراي «: اي خطاب به اسقف ناپل نوشت همین پاپ در نامه. را تمام و کمال به آنها برگردانند

بگذارید در حفظ و رعایت کلیۀ اعیاد و ایام . ی متعرض آنها شودشعایر مذهبی خویش مشغولند اجازه ندهید کس

گرگوریوس » .اند مبارك خویش آزادي کامل داشته باشند، چنانکه خود آنها و پدرانشان مدتهاي دراز چنین کرده

هفتم سالطین مسیحی را به اطاعت از فرامینی که شوراهاي کلیسایی علیه انتصاب یهودیان تصویب کرده بودند 

به پاریس وارد شد و با شکوه و جالل به کلیساي اعظم  1145هنگامی که پاپ ائوگنیوس سوم در . شویق کردت

پایتخت که در آن موقع در محلۀ یهودیان قرار داشت رفت، یهودیان هیئتی را پیش وي فرستادند تا تورات یا طومار 

ن با خوشحالی سر خانه و زندگی خود برگشتند، شریعت را به حضورش عرضه دارند؛ پاپ آنها را تقدیس کرد، یهودیا

. و ائوگنیوس با سلطان فرانسه به تناول برة بریانی که یهودیان به سنت عید فصح قربانی کرده بودند مشغول شدند

اینوکنتیوس سوم . آلکساندر سوم با یهودیان بر سر مهر بود و یکی از آنها را براي ادارة امور مالی خویش استخدام کرد

چهارمین شوراي التران براي اجباري ساختن نشان مخصوص جهت یهودیان پیشقدم شد و این اصل را بنیاد نهاد  در

لکن همین پاپ بعداً رویۀ مالیمتري در . اند، به بندگی ابدي محکومند که چون یهودیان عیسی را مصلوب ساخته

یهودیان را تأیید کرد، و در حکم صادره چنین پیش گرفت و فرامین پاپهاي قبلی دایر بر منع تحمیل دین عیسی بر 

یا، در  …یا آنها را از مایملکشان محروم سازد ..  .هیچ فرد مسیحی نباید به یهودیان صدمۀ بدنی وارد آورد«: افزود

و یا از راه تهدید و نبش قبر مردگان آنها ..  .موقعی که به اجراي آداب اعیاد خویش سرگرم هستند، مزاحم آنها شود

گرگوریوس نهم، بنیانگذار دستگاه تفتیش افکار، یهودیان را از حدود و اختیارات و حیطۀ عمل آن » .خاذي کندا

کردند مسیحیان را پیرو دین موسی کنند، یا مواقعی که  دستگاه معاف کرد، مگر در مواردي که یهودیان سعی می

همین پاپ در . گشتند وباره به آیین یهود باز میگرفتند، و یا بعد از قبول مسیحیت د مسیحت را به باد نکوهش می

 1247اینوکنتیوس چهارم در . ، طی حکمی رسمی، شدت عمل عوام را علیه یهودیان تقبیح کرد1235سال 

:اي را که دربارة قتل آیینی اطفال مسیحی به دست یهودیان بر سر زبانها بود انکار کرد افسانه

اند،  بدروغ طرحهایی خداناپسندانه بر ضد یهودیان افکنده …ف و بزرگان برخی از روحانیون و شاهزادگان، اشرا

اند؛ آنها بدروغ یهودیان را متهم  اند، و اموالشان را به خود اختصاص داده مغرضانه از آنها بزور سلب مالکیت کرده

این جماعت هر  در واقع، …. کنند اي مقتول را میان خویش تقسیم می اند که در عید فصح قلب پسر بچه ساخته

دهند، به سبب همین اتهامات و  تورزي، هر قتلی را به یهود نسبت می موقع که فرصت دست دهد، از سر کینه

با گرسنگی دادن، به زندان انداختن،  …برند؛  افتراهاي دیگر، وجود آنها آکنده از خشم به یهود است؛ مالشان را می

کنند، تا جایی که  دارند؛ و گاهی حتی آنها را محکوم به مرگ می یشکنجه کردن، و دیگر آالم بر آنها ستم روا م

گذرانند، به سرنوشتی بدتر از نیاکانشان در اقلیم فراعنه  یهودیان، گرچه تحت حکومت شاهزادگان مسیحی روزگار می
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از آنجا که . رها کننداند تا از سر یأس سرزمینی را که از اول خلقت مسکن نیاکانشان بود  آنها را وادار کرده. گرفتارند

داریم که شما  شود، مقرر می خواهیم کسی آحاد این قوم را در فشار نگذارد، و این امر مایۀ مسرت خاطر ما می می

هر جا که اجحافی در حق آنان شده باشد، و به نظر شما برسد، آن . نسبت به ایشان دوستی و عطوفت پیشه سازید

. که در آینده به مصایب همانندي گرفتار آیند نارواییها را جبران کنید و نگذارید

گرگوریوس دهم مجبور شد افسانۀ قتل  1272در سال . این استدعاي شرافتمندانه را جمع کثیري نادیده انگاشتند

هاي خویش مقرر داشت که از آن پس شهادت یک نفر  کودکان مسیحی را بار دیگر انکار کند، و براي تأکید گفته

صدور فرامین رسمی . فر یهودي نباید پذیرفته شود، مگر آنکه یهودي دیگري آن را تأیید کندمسیحی علیه یک ن

دلیل . ، هم دال بر نوعدوستی پاپهاست و هم دلیلی بر دوام اثر این شرارت1763مشابه از طرف پاپهاي بعدي تا تاریخ 

ر آنها در ایالتی است که زیر فرمان پاپها صداقت پاپها در این موضوع، ایمنی نسبی یهودیان و آزادي از تعقیب و آزا

قومی که در زمانهاي مختلف تاریخ از بسیاري کشورها رانده شده بودند هرگز از رم یا ایالت پاپ نشین . شد اداره می

اگر به خاطر کلیساي کاتولیک نبود، یهودیان هرگز «: آوینیون اخراج نشدند، و به گفتۀ یکی از مورخان دانشمند یهود

قبل از جنگهاي صلیبی تعقیب و آزار جدي » .بردند ی قرون وسطی از ممالک مسیحی اروپا جان به در نمیدر ط

هاي  امپراطوران بیزانس مدت دو قرن شیوه. گرفت یهودیان در اروپاي قرون وسطی به طور پراکنده صورت می

هراکلیوس، به قصاص کمکی . دادند میاي را که یوستینیانوس نسبت به یهودیان در پیش گرفته بود ادامه  ستمگرانه

و، تا آنجا که برایش ممکن بود، در نابودي آنان ) 628(که یهودیان به ایران رسانیدند، آنها را از اورشلیم تبعید کرد 

  لئو سوم امپراطور روم شرقی و اولین فرد از سلسلۀ ایسوریایی، با صدور فرمانی، در صدد تکذیب شایعۀ. کوشید

بعضی تسلیم شدند . و یهودیان بیزانس را میان تبعید و قبول دین مسیح آزاد گذاشت) 723(ود برآمد یهودي بودن خ

باسیلیوس اول . ها به آتش بسوزانند و حاضر به قبول چنین چیزي نشوند و برخی ترجیح دادند که خود را در کنیسه

یهودیان را )  959 - 912(طین هفتم مبارزة تحمیل مسیحیت بر یهودیان را از سر گرفت، و قسطن) 886 -  867(

ـ در محاکم مسیحی کرد که تا قرن نوزدهم همچنان » سبک یهود«ملزم به اداي نوعی سوگند خفت آور ـ موسوم به 

  . در اروپا متداول بود

، هنگامی که پاپ اوربانوس دوم جنگ صلیبی را اعالم داشت، برخی از مسیحیان معتقد بودند که قبل 1905در سال 

گود فروا . هموار کردن رنج سفري دراز به اورشلیم براي مبارزه با ترکان، بهتر آن است که یهودیان اروپا را بکشند از

دو بویون، که سمت رهبري قواي صلیبیون را پذیرفته بود، اعالم داشت که انتقام خون عیسی را از یهودیان خواهد 

ذاشت؛ و همراهان وي صریحاً گفتند که عموم یهودیانی را که به گرفت و کسی را از آنها زنده به روي زمین نخواهد گ

اي که از کلیساي قیامت اورشلیم به  راهبی با این ادعا که، طبق نوشته. دین مسیح در نیایند به قتل خواهند رساند

ز دست آمده، ارشاد تمامی یهودیان یک تکلیف اخالقی براي عموم مسیحیان است، آتش غیرت مؤمنان را بیش ا

نقشۀ صلیبیون آن بود که در امتداد رود راین روانۀ جنوب شوند، زیرا غنیترین کوچنشینهاي یهودیان . پیش دامن زد

یهودیان آلمان سهم مهمی در توسعۀ بازرگانی منطقۀ راین ایفا نموده و، با . اروپاي شمالی در این منطقه قرار داشت

رودیگر، . ن و طبقۀ روحانیان را به یکسان جلب کرده بودندامساك نفس و دینداري خویش، احترام عامۀ مسیحیا

اسقف شهر شپایر، با یهودیان قلمرو خویش روابطی صمیمانه داشت و بدیشان دستخطی عطا کرد که به موجب آن 

چهارم منشوري همانند براي عموم ) هاینریش(امپراطور هنري  1095در . شد خود مختاري و ایمنی آنها تضمین می

وقتی خبر جنگ صلیبی و خط سیر صلیبیون و تهدیدهاي رهبران آنها به گوش . قلمرو خویش صادر کرد یهودیان
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جماعات یهودي صلحدوست این نواحی رسید، چنان هراسی در دل آنها افکند که قدرت هر عملی را از ایشان سلب 

.از بگذرانندربنهاي یهودي به تمامی افراد دستور دادند که چند روزي را به دعا و نم. کرد

به مجرد رسیدن صلیبیون به شپایر، یازده تن از یهودیان را کشان کشان به داخل کلیسایی بردند و به آنها حکم 

سوم ماه (کردند که مراسم غسل تعمید را بپذیرند، و چون آن یازده تن خودداري ورزیدند، همگی را به قتل رساندند 

انسن پناهنده شدند؛ وي نه فقط آنها را حمایت کرد، بلکه موجبات قتل دیگر یهودیان شهر به اسقف یوه). 1096مه 

اي از صلیبیون به  همینکه پاره. بعضی از صلیبیونی را که در کشتارهاي کلیساي نامبرده دست داشتند فراهم ساخت

اضر است وي پیشنهاد کرد که ح. نزدیکی شهر تریر رسیدند، یهودیان به اسقف آن محل، اگیلبرت، پناهنده شدند

اما چند تن  بیشتر یهودیان به این امر راضی شدند،. جان و مال آنان را حفظ کند به شرطی که غسل تعمید را بپذیرند

روتهارد، اسقف ). 1096اول ژوئن (از زنان کودکان خود را به قتل رساندند و خویشتن را به روخانۀ موزل افکندند 

خویش پنهان ساخت، اما صلیبیون بزور   هاي خانۀ یان را در سردابهاعظم شهر ماینتس، هزار و سیصد تن از یهود

آنها را به قتل رساندند؛ اسقف اعظم توانست چند نفري را با پنهان کردن  ها شدند و هزار و چهارده تن از داخل سردابه

پذیرفتند، ولی چهار تن از یهودیان ماینتس مراسم غسل تعمید را ). 1096ماه مه  27(در کلیساي شهر نجات دهد 

هاي  مسیحیان افراد یهودي را در خانه همینکه صلیبیون به کولونی نزدیک شدند، . اندکی بعد خودکشی کردند

اسقف . عوام ناآگاه محلۀ یهودیان را آتش زدند و چند تنی را که به دستشان رسید کشتند. خویش مخفی ساختند

هایی در روستا منتقل  یانه از منازل شهري مسیحیان به خانههرمان خطر عظیمی را به جان خرید و یهودیان را مخف

ها شدند و هر یهودي  هاي خود روانۀ دهکده زایران صلیبی که از این نقل و انتقال خبر شدند به جستجوي طعمه. کرد

ر دهکدة ها دویست تن یهودي کشته شدند، و در چها در دو تا از این دهکده). 1096ژوئن (را یافتند به قتل رساندند 

. دیگر که از جانب اوباش محاصره شده بود، یهودیان ترجیح دادند یکدیگر را بکشند اما تن به غسل تعمید ندهند

توانست  در ورمس، اسقف آلبرانش تا آنجا که می. مادرانی که در اثناي این یورشها زاییده بودند نوزادان خود را کشتند

خویی روا  اما صلیبیون بر بقیۀ یهودیان چنان درنده. ان را نجات بخشیدیهودیان را در قصر خویش مخفی کرد و جانش

. هاي یهودیان را تاراج کردند و به آتش کشیدند عدة زیادي را کشتند و سپس خانه: داشتند که نامی بر آن نتوان نهاد

د جماعتی مقر اسقف هفت روز بع. در این شهر نیز بسیاري از یهودیان خودکشی را بر انکار کیش خود ترجیح دادند

اسقف اعظم به یهودیان گفت که دیگر یاراي جلوگیري از جماعت را ندارد و به آنها توصیه کرد که . را محاصره کردند

یهودیان تقاضا کردند که اندك مدتی آنها را تنها گذارد؛ هنگامی که اسقف اعظم به نزد آنها . غسل تعمید را بپذیرند

آنگاه محاصره کنندگان درها را شکستند و به درون ریختند و . اند آنها یکدیگر را کشته بازگشت، دید که تقریباً همۀ

اوت  20(تن از یهودیان مردند  800رویهمرفته، در این قتل عام ورمس حدود . ها را از دم تیغ گذراندند باقیمانده

. ها در مس، رگنسبورگ، و پراگ روي داد نظیر این صحنه). 1096

پیر (پیرلو ونرابل . شدیدتر از جنگ اول خواهد بود) 1147(یت از آن داشت که جنگ صلیبی دوم ظواهر امر حکا

، رئیس دیر کلونی به لویی هفتم پادشاه فرانسه توصیه کرد که جنگ صلیبی را با هجوم بر یهودیان فرانسه )محترم

خداوند مایل به فناي آنها نیست، بلکه،  … از شما انتظار ندارم که این موجودات ملعون را به قتل برسانید«: آغاز کند

هاي هولناکی عذاب داد و براي رسوایی عظیمتر یعنی حیاتی به  مانند قابیل برادرکش، این جماعت را باید به شکنجه

سوژه رئیس دیر سن ـ دنی علیه این برداشت از مسیحیت اعتراض کرد، و لویی » .مراتب تلختر از مرگ حفظ کرد

اما در مورد یهودیان آلمان تنها به ضبط اموال . بستن عوارض بر دارایی توانگران یهود اکتفا کرد هفتم نیز فقط به

راهبی فرانسوي، رودولف نام، بدون اجازه صومعۀ خود را ترك گفت و در آلمان مردم را به قتل عام یهود . اکتفا نشد
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در . قتل رساندند و بدنش را قطعه قطعه کردند را به» پرهیزگار«مشهور به ) شمعون(در کولونی سیمون . تحریک کرد

دوباره اسقفان کلیساي آزاد تا آنجا . شپایر زنی را با چوب و فلک شکنجه دادند تا به پذیرفتن مسیحیت وادارش کنند

ارنولد، اسقف اعظم کولونی، دژ مستحکمی را به . که مقدور بود براي حفاظت جان و مال یهود مجاهدت ورزیدند

صلیبیون از هجوم به دژ خودداري کردند، . هگاه در اختیار آنها گذاشت و به ایشان اجازه داد که مسلح شوندعنوان پنا

اي  ، اسقف اعظم ماینتس، پاره)هاینریش(هنري . اما هر یهودیی را که به چنگشان افتاد و تغییر دین نداده بود کشتند

خانۀ خود پناه داد، اما جماعت بزور از دري وارد خانه شدند و از یهودیان را که عوام سر در عقبشان گذاشته بودند به 

اسقف اعظم از سن برنار، متنفذترین مسیحی عهد خویش، . همگی افراد یهود را در برابر چشم اسقف به قتل رساندند

شدیداً سرزنش، و از عموم تقاضا کرد که دست از شدت عمل علیه  را رودولفبرنار، در پاسخ، عمل . استمداد کرد

اش  چون رودولف به مبارزة خود ادامه داد، برنار شخصاً به آلمان آمد و آن راهب را بزور به صومعه. یهودیان بردارند

یحیان یهودیها را مس. اندکی بعد از این واقعه پیکر تکه تکه شدة یک نفر مسیحی را در وورتسبورگ یافتند. برگردانید

آنها هجوم بردند و بیست تن را به  به این جنایت متهم کردند و، علی رغم اعتراضات امبیکو اسقف اعظم شهر، بر

و اسقف ) 1147(هالکت رساندند؛ اما گروه دیگري از مسیحیان به مداواي عدة زیادي از مجروحان یهودي پرداختند 

اندیشۀ آغاز کردن جنگ صلیبی در وطن از خاك آلمان دوباره . ك سپردشدگان را در باغ خویش به خا اجساد کشته

در بوهم صد و پنجاه نفر از یهودیان به . به فرانسه سرایت کرد و یهودیان در کرانتان، رامرو، و سولی قتل عام شدند

ور بود به پس از آنکه دوران وحشت سپري شد، روحانیون مسیحی محل تا آنجا که مقد. دست صلیبیون کشته شدند

یهودیانی که جان سالم به در برده بودند یاري کردند؛ و به آنهایی که بزور غسل تعمید را پذیرفته بودند اجازه داده 

. شد تا بار دیگر به آیین یهود برگردند، بی آنکه براي چنین عملی مورد مؤاخذه قرار گیرند

، در شهر بادن، 1235در . ا عصر خود ما ادامه یافتاین قتل عامهاي یهود آغاز یک رشته حمالت شدیدي بود که ت

قتلی به دست شخص نامعلومی اتفاق افتاد که آن را به یهودیان نسبت دادند، و همین واقعه منجر به قتل عام یهود 

تمامی سکنۀ یهودي بلیتس واقع در نزدیکی برلین را، به اتهام آنکه بعضی از آنها کلوچۀ متبرك  1243در . شد

اتهام قتل کودکان مسیحی دوباره در  1283در . اند، زنده زنده در آتش سوزانیدند انی را آلوده ساختهعشاي رب

ماینتس مطرح شد، و با وجود همۀ کوششهایی که ورنر، اسقف اعظم آن ناحیه، در تکذیب این موضوع مبذول داشت، 

مردم مونیخ را   اي همانند، شایعه 1285سال در . هاي عموم یهودیان تاراج شد ده نفر یهودي به قتل رسیدند و خانه

نفر را  180اي پناهنده شدند، اما جماعت آن بنا را آتش زدند و همۀ آن  صدو هشتاد نفر یهودي به کنیسه. برانگیخت

یک سال بعد در اوبروزل چهل تن از یهودیان به اتهام گرفتن خون یک نفر مسیحی کشته . در آتش به قتل رساندند

هر چه یهودي در روتینگن بود به اتهام بیحرمتی به یک کلوچۀ متبرك عشاي ربانی به هالکت  1298در . شدند

ریندفالیش، که یک بارون پرهیزکار بود، جماعتی از مسیحیان را متشکل و مسلح ساخت و آنان را به قید . رسیدند

نفر یهودي را در  698رگ برانداختند و این گروه نسل یهودیان را در وورتسبو. قسم متعهد به قتل عموم یهودیان کرد

تعقیب و آزار یهودیان به دیگر نقاط سرایت کرد و در عرض شش ماه صدوچهل اجتماع . نورنبرگ به قتل رساندند

یهودیان آلمان که بعد از این قبیل کشت و کشتارها بارها اجتماعات خود را از نو بنیاد . مذهبی یهود بکلی نابود شد

هاي یهودي ماینتس، ورمس، شپایر، و سایر شهرهاي آلمان  بسیاري از خانواده 1286سرد شدند؛ و در نهاده بودند، دل

از آنجا که لهستان و لیتوانی نیز مهاجران را . را ترك و به فلسطین کوچ کردند تا در بین مسلمانان زندگی کنند

ه نداشت، مهاجرت تدریجی یهودیان از خاك و هنوز تا این تاریخ در آن نواحی قتل عام یهود سابق. کردند دعوت می

.آلمان به سوي اراضی اسالونشین آغاز شد
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یهودیان انگلستان، که از حق تملک اراضی و عضویت در اصناف محروم بودند، به سوداگري و تخصص در امور مالی 

، با وجوهی که از یهودیان اعیان و مالکان انگلیسی. برخی از طریق رباخواري توانگر و منفور همگان شدند. گراییدند

به وام گرفته بودند، خود را براي جنگهاي صلیبی مجهز ساختند و، در عوض، درآمد امالك خویش را پیش آنها به 

شد، زیرا معتقد بوند که مشتی نزولخوار یهودي از  این امر بسیار مایۀ خشم دهقانان مسیحی می. گرو گذاشتند

یهودیان متهم شدند که او را براي . جوان را کشته یافتند ناریچی، ویلیام 1144در . شوند دسترنج آنان فربه می

هنري دوم پادشاه انگلیس در . اند، و به همین سبب محلۀ آنها تاراج و طعمۀ آتش شد گرفتن خونش به قتل رسانده

یۀ جانشین وي هنري سوم نیز از همین قرار بود، اما وي در عرض هفت سال حفظ جان و مال یهودیان کوشید؛ رو

هنگام تاجگذاري ریچارد اول در لندن . لیره، به عنوان عوارض دارایی و مالیات، از آنان گرفت 422’000مبلغ 

به قتل عامی  اي مختصر خواستند از زیر بار قروض خود به یهودیان برهند، مجادله ، به تحریک اشرافی که می)1190(

همان سال در یورك . ریزي شده بدل گشت که به شهرهاي لینکن، ستمفرد، و لین سرایت کرد از پیش برنامه

، سیصد و پنجاه تن از آنان را به هالکت »که سخت مدیون یهودیان بود«جماعتی به سرکردگی ریچارد دو ماالبستیا، 

در . ، خودکشی کردند)1190فتـ (رهبري ربن خویش، یم طوو نفر از یهودیان یورك به  150به عالوه، . رسانیدند

هفت سال بعد، . سیصد تن از ربنها انگلستان و فرانسه را ترك گفتند تا دوباره در خاك فلسطین اقامت گزینند 1211

که هنري سوم فرمان نصب نشان مخصوص یهود را به موقع اجرا گذاشت، بسیاري از یهودیان، به قصد مهاجرت، 

اي بر سر زبان مردم لینکن افتاد مشعر بر اینکه یهودیان پسري هیو نام  شایعه 1255در . نگلیس را ترك گفتندخاك ا

را با حیله به محلۀ خود کشانیده، شالق زده، در حضور انبوهی از یهودیان که در حال وجد بودند مصلوب ساخته، و 

یهود هجوم بردند و ربن آنجا را، که طبق همان   به محلۀ گروههاي مسلحی. اند پیکرش را با زوبین سوراخ سوراخ کرده

شایعات مراسم زیر نظر او صورت، گرفته بود دستگیر کردند و به دم اسبی بستند و از میان معابر کشان کشان گذر 

عدة  نود و یک نفر یهودي بازداشت شدند، که هجده نفرشان را بر سر دار کردند، و. دادند و سرانجام به دار آویختند

 .یافتندزیادي از بازداشت شدگان به شفاعت رهبانان دلیر فرقۀ دومینیکیان از بند رهایی 

رشتۀ نظم امور را در انگلستان از هم گسیخت، عنان اختیار  1267و  1257در اثناي جنگ داخلی، که بین سالهاي 

اي به راه افتاد که تقریباً  ریزي شده امداران بیرون رفت، و یک سلسله قتل عامهاي از پبیش برنامهتوده از دست زم

هاي  خانه. اجتماعات یهودي را در لندن، کنتربري، نورثمتن، وینچستر، ووستر، لینکن، و کیمبریج یکباره نابود کرد

ها جان به در بردند  و یهودیانی که از این معرکهمسکونی تاراج و ویران گردید، قباله و اوراق قرضه سوزانده شد، 

اکنون پادشاهان انگلیس از بانکداران مسیحی شهر فلورانس یا شهر کائور در فرانسه پول . تقریباً آه در بساطشان نماند

در  .دیدند گرفتند، به همین سبب دیگر نیازي به یهودیان نداشتند و حمایت از آنها را کاري پردردسر می به وام می

کردند دستور داد که، تا تاریخ اول نوامبر،  ، ادوارد اول به شانزده هزار یهودیی که هنوز در انگلستان زندگی می1290

بسیاري از . از کلیۀ امور غیر منقول و تمام وامهاي وصول کردنی خویش دست کشند و خاك آن کشور را ترك گویند

گام عبور از دریاي مانش، در آب غرق شدند؛ برخی از آنها توسط یهودیانی که سوار بر کشتیهایی کوچک بودند، هن

هاي کشتیها تاراج شدند؛ و گروهی سرانجام خود را به فرانسه رسانیدند، اما حکومت فرانسه به ایشان اخطار کرد  عمله

  . از آن سرزمین بیرون بروند 1291که باید تا شروع ایام روزه و پرهیز مسیحی سال 

ا شروع جنگهاي صلیبی بر ضد ترکان در آسیا، و پیدایش بدعت آلبیگایی در النگدوك، تساهلی که تا در فرانسه نیز ب

هاي خویش با بیان مطالب ضد یهود مردم را  اسقفها در موعظه. آن تاریخ نسبت به یهودیان وجود داشت از بین رفت

تۀ سوگواري مصلوب کردن مسیح محسوب در بزیه، هجوم به محلۀ یهودیان شهر یکی از آداب مرتب هف. برانگیختند
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ها را ممنوع کرد، ولی مقرر داشت که یهودیان همه  یک اسقف مسیحی این نوع موعظه 1160سرانجام در  .شد می

دیان مجبور بودند که همه ساله، در روز یهو  در تولوز،. ، مالیات مخصوصی به کلیسا بپردازندنخلساله، در روز یکشنبۀ 

اي به کلیساي اعظم شهر بفرستند تا در آنجا، به عنوان تذکاریۀ  ، نماینده]اي که عیسی مصلوب شد جمعه[جمعۀ خدا 

، چند تن از 1171در شهر بلوا، در سال . مالیمی از تقصیر ابدي قوم یهود، علناً یک سیلی به گوشش زده شود

پادشاه فرانسه فیلیپ . هام استفاده از خون مسیحیان ضمن شعایر عید فصح، زنده زنده آتش زدندیهودیان را، به ات

اوگوست، به فکر پیدا کردن پولی حالل، فرمان داد که در تمام قلمروش، یهودیان را به جرم زهرآگین ساختن 

یک سال بعد، ). 1180(ا آزاد کرد چاههاي آب مسیحیان، به زندان افکنند، سپس در برابر پرداخت فدیۀ گزافی آنها ر

، به فرمان 1190در . هاي آنان را به کلیسا بخشید وي تمام اموال یهودیان را ضبط و خود آنها را تبعید کرد و کنیسه

وي هشتاد تن از یهودیان اورانژ را به قتل رسانیدند، براي آنکه اولیاي شهر مزبور یکی از کارگزاران فیلیپ را به جرم 

، او یهودیان را به فرانسه باز خواند و معامالت پولی آنها را به 1198در . فر یهودي به دار آویخته بودندقتل یک ن

صلیبیون مسیحی به کوچنشینهاي یهودي آنژو و  1236در . نحوي تنظیم کرد تا منافع سرشاري عاید خود وي شود

چون یهودیان از . ان حکم کردند که غسل تعمید کنندپواتو ـ بویژه در بوردو و آنگولم ـ هجوم بردند و به کلیۀ یهودی

. قبول چنین حکمی خودداري ورزیدند، صلیبیون سه هزار تن از آنان را در زیر سم اسبان خویش به هالکت رسانیدند

سن لویی به . اما سخنان وي ثمري نداشت و کار از کار گذشته بود  پاپ گرگوریوس نهم این کشتارها را تقبیح کرد،

وقتی شخص عامی «: گفت ژوئنویلوي به . ان خود اندرز داد که با قوم یهود دربارة دین سخن به میان نیاورندپیرو

ر گوید، نباید با زبان به جانبداري برخیزد، بلکه باید دست به شمشی بشنود که کسی دربارة آیین مسیح سخن ناروا می

سن لویی یهودیان را از فرانسه بیرون  1254در » .زند و تا آنجا که امکان دارد تیغ خود را در شکم آن کس فرو برد

هایشان را  هاي آنان را ضبط کرد؛ ولی چند سال بعد دوباره به آنها اجازة بازگشت داد و کنیسه راند و اموال و کنیسه

جوامع خویش بودند که پادشاه فرانسه، فیلیپ چهارم، ملقب به یهودیان در شرف بازسازي . به آنها برگرداند

و، جز لباسی ) 1306(آنها را به زندان افکند و تمامی دارایی و اعتبارات و کاالهاي آنها را ضبط کرد  ، همۀ)زیبا( لوبل

. رانسه بیرون کردسپس صد هزار نفرشان را با آذوقۀ یکروزه از خاك ف. که به بر داشتند، چیزي برایشان باقی نگذاشت

. اي را به سورچی خود پیشکش کرد سودي که از این کار عاید پادشاه شد چنان گزاف بود که کنیسه

کنار هم گذاشتن آنهمه رویدادهاي خونینی که در طی دویست سال صورت گرفت حکایت رفتار با یهودیان را 

مپراطوري بیزانس بعد از قرن نهم فقط به موارد کمی در پرووانس، ایتالیا، سیسیل، و در ا. دهد غیرمنصفانه جلوه می

حتی . در اسپانیاي مسیحی، یهودیان طرقی براي محافظت خویش پیدا کردند. خوریم از آزار و تعقیب یهودیان برمی

هاي صلح طوالنی بود و یک نسل بعد از هر فاجعه، عدة یهودیان دوباره زیاد  در آلمان، انگلستان، و فرانسه، دوره

با اینهمه، سنتهاي آنها خاطرة تلخ آن فواصل سوگناك را . شد، و حتی برخی از آنها خوشبخت و کامروا بودند می

در ایام صلح، هر یهودي همواره نگران بروز خطر همیشگی قتل عامهاي از پیش . کرد براي آیندگان حفظ می

از آنجا . آمد ربت شهادت تالوت آن الزم میبایست دعایی را از بر کند که حین چشیدن ش ریزي شده بود و می برنامه

. که منافع حاصله از ثروت در برابر تاراج و غارت و ویرانی مصون نبود، شور و بیقراري در کسب ثروت فزونی یافت

. زبان پر طنز بی سر و ته ولگرد همیشه براي مواجهه با افرادي که نشان زرد را بر پوشاك خود داشتند آماده بود

قلیتی بی پناه و جدایی گزیده تا اعماق روح را سوزانید، غرور فردي و دوستی بین نژادها را از میان برد، سرشکستگی ا

  .انگیز و پر حزنی را به جا گذاشت که حکایت از هزاران اهانت و آزار دارد و در چشمان یهودي شمال اروپا نگاه غم

  !چند مصلوب به تاوان آن یک مرگ بر صلیب
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فصل هفدهم

  ت و ذوقیات یهودعقلیا

500 – 1300  

I  - ادبیات  

در هر عصري، روح یهودي همواره مردد بوده است که نیل به استغناي مادي در یک جهان متخاصم را برگزیند، یا 

سوداگر یهودي در حکم دانشوري مرده است؛ وي به مردي که خود را . اشتیاق خویش براي کسب مسائل عقالنی را

خورد، و با کمال فتوت او  ده و فارغ البال به دنبال عشق دانش و سراب خرد است غبطه میاز چنگال حرص مال رهانی

بازرگانان و صرافان یهودي که براي عرضه داشتن امتعۀ خویش عازم بازارهاي مکارة شهر ترواي . دارد را گرامی می

به این نحو، در . کردند قف میهاي راشی، مفسر بزرگ تلمود، تو شدند، میان راه، براي شنیدن موعظه فرانسه می

گرماگرم اشتغال بازرگانی، یا فقر خفت آور، یا اهانت عظیم، یهودیان قرون وسطی به تربیت دستوردانان، حکماي 

فقط مسلمانها بودند ) 1200 - 1150(االهی، رازوران، شاعران، دانشمندان، و فالسفه ادامه دادند؛ و مدت نیم قرن 

مزیتی که یهودیان قرون وسطی داشتند حشر . رسیدند و کثرت مردم باسواد به پاي آنها میکه از لحاظ غناي عقالنی 

بسیاري از آنان قادر به خواندن کتابهاي عربی بودند، و از این رو گنجینۀ . و نشر و رابطۀ آنها با دنیاي اسالم بود

صلی [تعالیم و آراي دینی به محمد   ینۀآنچه را که در زم. سرشار فرهنگ مسلمانان قرون وسطی به روي آنها باز بود

و قرآن داده بودند، در عوض از علوم طبیعی، پزشکی، و فلسفۀ اسالمی باز گرفتند و با وساطت خویش ] اهللا علیه و آله

  .اذهان مردم مسیحی مغرب زمین را با افکار مسلمانان برانگیختند

کردند؛ شاعران آنها همچنان  تن از زبان عربی استفاده میدر قلمرو اسالمی، یهودیان در گفتگوي روزمره و براي نوش

در عالم مسیحیت، یهودیان هر جا . گفتند، اما بحور و اوزان شعري شاعران عرب را پذیرفتند به زبان عبري شعر می

. بود گفتند، اما ادبیات و مراسم پرستش یهوه به زبان نیاکانشان کردند به زبان مردم همان جا سخن می که زندگی می

یهودیان اسپانیا، که از دست اذیت و آزار سلسلۀ موحدون پا به گریز نهاده بودند، عربی را ترك بعد از ابن میمون، 

زنده کردن زبان عبري بر اثر کوششهاي بیدریغ . گفتند و زبان عبري را وسیلۀ بیان مقاصد ادبی خویش ساختند

گذاري دشوار شده  دیم، به واسطۀ فقدان حروف صدادار و نقطهفهم متن کتاب عهد ق. زبانشناسان یهود میسر گردید

پدید آمد که در آن ) متکی بر سنت(» اي مسوره«به برکت سه قرن تتبع، از قرن هفتم تا دهم میالدي، متن . بود

ه گذاري، عالیم جدا ساختن آیات، و حواشی و تعلیقات افزوده شد حروف صدادار، نشانهاي تکیۀ صدا، عالمتهاي نقطه

.توانست کتاب مقدس امت خویش را قرائت کند از آن پس هر یهودي باسوادي می. بود

شعر و دانش منحم بن . این گونه مطالعات، تکمیل و توسعۀ دستور زبان و فرهنگنامه نویسی عبري را ناگزیر ساخت

به قرطبه پیش خود  نظر حسداي بن شپروط را به خود جلب کرد؛ آن وزیر عالیقدر منحم را) 970 – 910(ساروك 

حد (شاگردش یهودا بن داوود حیوج . به عبري تشویق کرد» کتاب مقدس«هاي  خواند و او را به تألیف فرهنگ واژه

اي علمی  ، دستور زبان عبري را بر پایه»کتاب مقدس«با تألیف سه کتاب به عربی دربارة زبان ) 1000حد  - 945

» کتاب نقد«، با تدوین )سرقسطه(از اهالی ساراگوسا ) 1050 -  995(شاگرد حیوج، یونس بن جناح . استوار ساخت
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یهودا بن قریش . به زبان عربی که لغت و قواعد دستور زبان عبري را اعتال بخشید، از استاد خویش پیش افتاد

. نهاد، با تتبع در زبانهاي عبري و آرامی و عربی، زبانشناسی تطبیقی زبانهاي سامی را بنیاد )900مط (مراکشی 

هاي کتاب  کلیۀ واژه ، از یهودیان فرقۀ قرائیم، در دنبالۀ این سلسله تتبعات،] 980، حد )فز(اهل فاس [ابراهیم الفاسی 

ناتان بن . هاي آن به ترتیب حروف الفبا گرد آورده و به صورت فرهنگی منتشر ساخت را با اصل و ریشه» عهد قدیم«

در . ترتیب داد بر تمامی فرهنگنامه نویسان برتري جست» تلمود«براي  با فرهنگی که) 1106فتـ (یحیئل اهل رم 

. ، چندین نسل در این باب کوشش کردند)1235 -  1160(ناربون، یوسف کیمحی، و دو فرزندش موسی و داوود 

به رشتۀ تحریر کشید مدت چندین قرن مرجع موثقی براي دستور » زبده«یا » میخلول«کتابی که داوود تحت عنوان 

دست زدند، کمکی » کتاب مقدس»  زبان عبري گردید و، براي مترجمانی که در دوران سلطنت جیمز اول به ترجمۀ

  .نامهایی که برشمردیم مشتی از خروارند. دایمی بود

 بر اثر این تحقیقات جامع، شعرهاي عبرانی از قید بحور و اوزانی که به تقلید از اشعار عربی پیدا کرده بود آزاد گردید،

موضوعها و صورتهاي مخصوص به خودش را گسترش داد، و فقط در سرزمین اسپانیا سه سخن سراي نامی به وجود 

. کردند آورد که با هر سه شاعر دیگري که بتوان بین مسلمانان یا مسیحیان آن عهد سراغ کرد کامال برابري می

لسوف اشتهار داشت، به واسطۀ سرگذشت سلیمان بن جبرون، که در بین مسیحیان به اسم مستعار آویکبرون فی

شاعري در «این مرد، که به قول هاینه، سخن سراي آلمانی، . تراژیکش مستعد آن بود که زبان حال ملت یهود شود

خردسال بود که پدر و مادر خویش را . در ماالگا به دنیا آمد 1021بود، حدود » میان حکما و حکیمی در میان شعرا

اشعار وي در خاطر یکوتیئل بن حسن، که صاحب . تی بزرگ شد که او را به افکار تلخ سوق داداز کف داد و در مسکن

بدین سان، ابن جبرون چندي امنیت و آسودگی یافت . مقام مهمی در کشور ـ شهر مسلمان ساراگوسا بود، مؤثر افتاد

سالیان . اندند، و ابن جبرون متواري شداما دشمنان امیر آن خطه یکوتیئل را به قتل رس. و از لذتهاي زندگی بهره برد

: دراز به حالی مستمند و نزار در اسپانیاي مسلمان آواره بود و از بی غذایی چنان الغر شد که به گفتۀ خودش

. شموئیل بن نقدال، که خودش شاعر بود، در غرناطه او را پناه داد» .تواند بآسانی مرا به دوش کشد اي اکنون می پشه«

:مان به نوشتن آثار فلسفی خویش مشغول شد و شعرهاي خود را وقف ستایش خرد کرددر آنجا سلی

  چسان توانم که خرد را از یاد ببرم؟

  .ام من با خرد میثاقی بسته

  او مام من است و من عزیزترین کودك او؛

  …. او جواهراتش را به دور گردن من بسته است

  در حالی که زندگی از آن من است، روانم هواي

  …. هاي آسمانی او دارد ود بر قلهصع

  . تا اصل او را باز نیابم آرام نخواهم گرفت
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از قرار معلوم سلیمان به خاطر غرور شدیدي که داشت با شموئیل به ستیز برخاست و با آنکه هنوز بیست و هفت یا 

را فروتن ساخت، گذشت دوباره فقیري سرگردان گردید؛ بدبختی، روح سرکش وي  هشت سالی بیشتر از عمرش نمی

  :الجرم از حکمت دست کشید و به مذهب روي آورد

  اي چرکین و لگدمال شده، بار خدایا، آدمی چیست؟ الشه

  مخلوقی زیان آور، ماالمال از فریب،

  . شود گلی از طراوت افتاده که از گرما خشک و پرچین می

  :میر استگرفت که خاص مزا گاهی اشعار وي همان شکوه غم انگیزي را به خود می

  پروردگارا، صلح را از بهر ما بنیاد افکن،

  ور کن، از عنایت ابدیت ما را بهره

  مگذار از تو در هراس افتیم ـ

  .که تو قرارگاه مایی

  مدام سرگردان و در تکاپوییم،

  یا در گوشۀ افسردة غربت در زنجیر؛

  گوییم با این همه، هر جا روان باشیم به بانگ بلند می

  . گار ما اینجاستکه شکوه خداوند

اش در  در تجلیل مقام خداوند است، چنانکه مضمون شعرهاي اولیه) افسر شاهی(شاهکار وي موسوم به کثر ملخوث 

  :باشد ستایش و تجلیل از مقام خود شاعر می

گریزم  از تو به تو می

  تا پناهی به دست آورم و 

  شوم، در سایۀ تو، از خشمت پنهان می

  .شود تا آنکه قهر تو برطرف

  کشم از آستان بخشایش تو دست نمی
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  تا آنکه بر من رحمت آوري؛

  سازم و ترا رها نمی

  . تا آنکه لطف تو بر من نازل شود

غنا و تنوع فرهنگ یهودیان اسپانیاي مسلمان در وجود خاندان ابن عزرا که در غرناطه سکونت داشتند خالصه شده 

خانۀ وي . بن نقدال، وزیر ملک حبوس، صاحب مقام مهمی شدیعقوب بن عزرا در دستگاه حکومت شموئیل . بود

از چهار پسرش که در چنین محیط فضل بار آمدند سه . شد محفلی براي ادیبان و فیلسوفان آن عهد محسوب می

. یوسف به مقام شامخی در دوایر حکومتی رسید و رهبر جمعیت یهود شد: نفرشان صاحب شهرت و اعتبار شدند

دانشور، فیلسوف، و بزرگترین شاعر ) 1139 -  1070(عیدان، و فقیهی تلمودي بود؛ موسی بن عزرا اسحاق شاعر، طبی

. دوران پر از شادي کودکی او هنگامی به پایان رسید که دلدادة برادرزادة زیباي خود شد. نسل پیش از هالوي بود

موسی غرناطه را ترك گفت و آوارة . ددختر را به برادر کوچکترش ابراهیم دا) برادر کهتر وي، اسحاق(پدر دختر 

هر چند که لبان تو عسل از بهر «. سرزمینهاي بیگانه شد و با سرودن شعر آتش احساسات بیثمر خویش را فرو نشاند

هر چند تو به من بیوفایی، اما . چکاند، پایدار باش و از نفس خود بوي مر برآور تا دیگران استنشاق کنند دیگران می

هاي هزار دستان شادمان است،  دل من از نغمه. م که خاك تیره مرا باز ستاند به تو وفادار خواهم ماندمن تا آن هنگا

سرانجام، موسی نیز، ماند ابن جبرون، چنگ خود » .پرداز بر فراز سر من و دور از من در پرواز است هر چند که نغمه

  .دبه دینداري کوك نمود و در باب تسلیم رازورانه مزمورها سر دا

ابراهیم بن مایر بن عزرا ـ یعنی همان کسی که رابرت براونینگ، شاعر بزرگ انگلیسی، او را زبان گویاي فلسفۀ عهد 

در شهر تولدو  1093ابراهیم در . داند ـ یکی از بستگان دور، اما از دوستان نزدیک موسی بن عزرا بود ویکتوریایی می

وي نیز از شهري به شهري و از . فراوانی براي همۀ مباحث و علوم داشتدر روزگار کودکی شور و آرزوي . به دنیا آمد

کرد؛ خودش به طنز تلخی که خاص یهودیان  شغلی به شغلی سرگردان بود، در هیچ کدام هم بخت با او یاري نمی

تا  فروختم، مردمان کرد؛ اگر کفن می اگر در تجارت کاالیم شمع بود، خورشید هرگز غروب نمی«: است چنین گفت

وي از طریق مصر و عراق به ایران و شاید به هندوستان رفت و سپس به ایتالیا و از آنجا به » .ماندند ابد زنده می

به اسپانیا که بازگشت، در هفتاد و پنجسالگی، درگذشت؛ گرچه تا دم مرگ هنوز در . فرانسه و انگلستان سفر کرد

آثار وي به . ه خاطر نظم و نثرش مورد تحسین و تمجید بودزیست، اما در میان کلیۀ یهودیان عالم ب مسکنت می

اندازة اقامتگاههایش متنوع بود ـ در ریاضیات، نجوم، فلسفه، و مذهب؛ از عشق و دوستی گرفته تا خدا و طبیعت، 

وي به پندارهایی که در عصر ایمان در . کالبدشناسی و فصول سال، و شطرنج و ستارگان موضوعات اشعارش بودند

:جا رایج بود قالب شعري داد و در یک ملودي عبرانی بر کاردینال نیومن پیشی گرفت همه

  اي خداوند زمین و آسمان

  !روح و جسم از آن تو است

  تو، در عین خرد، به آدمی
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   …. اي  چشم باطنی ارزانی داشته

  هاي من در دست توست،  لحظه

  تو میدانی که صالح کار کدام است؛

  اندن باشدو آنجا که مرا بیم م

  .بخشد نیروي تو مرا مددي فرخنده می

  دارد طیلسان تو گناهان مرا پنهان می

  مراحم تو سنگر امن من است؛

  ات و از بهر ارشاد کریمانه

  . هیچ پاداشی نخواهی خواست

ي از و. اهمیت مقام وي در نظر معاصرانش بیشتر براي تفسیرهایی بود که بر هر یک از کتابهاي عهد قدیم نوشته بود

اصالت و وحی منزل بودن کتاب مقدس یهودیان دفاع کرد، اما تمامی تعابیري را که در آن کتاب به خداوند صفات 

وي نخستین کسی بود که مدعی شد صحیفۀ اشعیاء نبی کار دو پیامبر است نه . داد مجازي شمرد انسانی نسبت می

  . ب مقدس یافتاسپینوزا او را یکی از بنیادگذاران نقد عقالنی کتا. یکی

وي یک سال بعد از آنکه شهر تولدو به . بزرگترین شاعر اروپایی عصر خویش بود) 1147 ? - 1086(یهودا هالوي 

دست آلفونسو ششم، سلطان کاستیل، مسخر گردید، در آنجا به دنیا آمد و در دوران سلطنت آزادیخواهترین و 

ز شعرهایی که در اوان کار سروده بود مورد پسند موسی بن یکی ا. منورالفکرترین سلطان مسیحی آن عصر رشد کرد

در . عزرا افتاد؛ این شاعر، که کهنسالتر از یهودا بود از وي دعوت کرد که به غرناطه رود و در آنجا پیش وي مقیم شود

اجتماعات  در کلیۀ. غرناطه، موسی و برادرش اسحاق بن عزرا چند ماه یهودا را در خانۀ خویش اکرام و اطعام کردند

شعرهاي وي بازتابی از سیرت مطبوع و . کردند خواندند و کلمات قصارش را تکرار می یهودي اسپانیا، شعرهاي او را می

غزلیات او سرشار بود از تمام مهارتها و ظرایف غزلسرایان مسلمان یا تروبادورهاي پروونسال . جوانی نیکبخت وي بود

پرواترین  ـ بی» باغ لذت او«در یک غزل وي ـ . غزل غزلهاي سلیمان به عالوة قدرت احساسی موجود در کتاب

  :آید عبارات آن شاهکار عاشقانه در قالب شهوانیترین ابیات می

کنی فرود آي، اي محبوب آن لعبت؛ از چه رو درنگ می

  سازي؟ و خود را از باغهاي او سیر نمی

  رو به سوي بستر عشق کن،
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  .تا سوسنهاي باغش را بر چینی

  یبهاي پنهانی پستانهایشس

  .پراکنند عطر خود می

  براي تو، در سینه ریز خویش

  …. درخشند هاي گرانبهایی پنهان دارد که چون نور می میوه

  افکند، اگر آن نقاب را بر چهره نمی

  . ساخت تمام اختران آسمان را شرمسار می

مند شد، به لوثنا رفت و چند سال  ابن عزرا بهره یهوداي هالوي پس از آنکه چندي از میهمان نوازي فروتنانۀ خانوادة

در تولدو . در حوزة علمیۀ یهود آن شهر به تحصیل پزشکی مشغول شد تا آنکه پزشکی مثل اکثر پزشکان عهد گردید

تأهل اختیار کرد و صاحب . یک آموزشگاه عبرانی تأسیس کرد و خودش در آنجا راجع به کتاب مقدس درس گفت

یافت تا به کامرانی خویشتن؛ به  شد، به مصائب بنی اسرائیل بیشتر آگاهی می ر قدر مسنتر میه. چهار فرزند شد

مانند بسیاري از یهودیان، او نیز . قوم خود، و غمها و ایمان آنها پرداخت  همین سبب، به سرودن شعرهایی دربارة

  .آرزومند بود که چند روزة آخر عمر را در فلسطین به سر برد

  !، اي زیبایی که شکوهت سزاوار فخر است)اورشلیم( اي شهر عالم

  داشتم تا به سوي تو پرواز کنم، اي کاش پر و بال عقاب می

  !تا خاك ترا با سرشک خویش تر سازم

  . کنم قلب من در خاور است، و خود در باختر درنگ می

اش  پذیرفتند، اما هالوي در گفته ییهودیان مرفه حال اسپانیا این گونه شعرها را تنها به عنوان تظاهري شاعرانه م

، بعد از آنکه زن و کودکان خویش را در جاي امنی مقام داد، سفر سختی را براي زیارت اورشلیم 1141در . صادق بود

جماعت یهودي . بادهاي مخالف، کشتی او را از مسیر اصلی منحرف کرد و به سوي اسکندریه راند. در پیش گرفت

امی شمردند و از او تقاضا کردند که از رفتن به اورشلیم، که آن موقع در دست صلیبیون بود، اسکندریه مقدم او را گر

و در آنجا از . بعد از چندي تأخیر، وي به دمیاط و صور و سپس، به دالیلی نامعلوم، به دمشق رفت. صرف نظر کند

که سواد آن شهر را دید، زانو زد و خاك طبق روایتی، خود را به اورشلیم رسانید و همین. صفحۀ روزگار ناپدید گردید

دانیم که این سخنور یهودي هرگز به شهري  به طور قطع نمی. را بوسید و زیر سم اسب یکی از سواران عرب جان داد

دانیم که در دمشق، شاید در آخرین سال زندگانیش، شعري سرود تحت  که کعبۀ آمالش بود رسید یا نه، اما می

  . که گوته آن را یکی از بزرگترین اشعار جهان ادب شمرد» هیوناي به ص چکامه«عنوان 
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آیا سر آن نداري اي صهیون،

  که درودهاي خود را از فراز صخرة مقدس خویش

  به کاروان مریدان اسیرت گسیل داري

  …گویند؟  که بازماندگان گلۀ تو اند و ترا درود می

  ؛شوم، صدایم ناهنجار است چون بر محنتهاي تو سوگوار می

  اما چون در رؤیاي خیال

  شود، نگرم، آهنگی جاري می آزادي ترا می

  …. اند چونان شیرین که نواي چنگهایی که بر کنار نهر بابل آویخته

  در آنجا که روح خداوند پیشتر از این 

  به کالبد فرزندان مقدس تو دمیده شد، همانجا

  !ام که روح خود را نثار کنم من نیز آماده

  یکۀ االهی از آن تو بود؛قصر شاهان و ار

  پس چه شده است که اکنون

  نشینند که پیش از این مسند شاهان بود؟ غالمان بر سریري می

  آه، کیست که مرا رهنمون شود،

  تا مواضعی را جویم که در روزگاري بس دور،

  فرشتگان، با شکوه خویش، بر

  انبیا و پیامبران تو نازل گردیدند؟

  ر بخشد،آه، کیست که به من بال و پ

  تا پر گشوده از این جایگه بگریزم،
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  و در آنجا، آسوده از تمام سرگردانیها

  هاي تو قرار گیرد؟ هاي دلم در ویرانه خرابه

  من چهر خویش بر خاك تو خواهم سود و

  …. سنگهایت را چون زر گرانبها حفظ خواهم کرد

  دمد هواي تو به روانم جان می

  ا عسل جاري است؛ذرات غبار تو مر است، نهرهاي تو ب

  عریان و پابرهنه، به معابد ویران تو

  !چه با دل و با جان بروم

  اي نگاه داشتند بدانجا که کشتی نوح را چون گنجینه

  …. و در زوایاي پنهان آن کروبیان آسمانی مأوا گزیدند

  صهیون، اي کمال زیبایی ، در تو

  !عشق و وقار چه سان توأم شده است

  محبت به سوي توروان همنشینان تو با 

  کند، خوشی تو شادمانی آنها بود، رو می

و اکنون، در غربت دور، با چشم گریان

  هاي متبرك تو کنند، از بهر قله ات ندبه می بر ویرانه

  .کنند هاي تو تعظیم می در سوز اشتیاقند، و به هنگام دعا به سوي دروازه

  خداوند براي بودباش خویش

  ا بر حال آن کهخواهد؛ و خوش تا ابد ترا می

  خداوندش از ره لطف برگزیده
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  .تا در صحن کاخهاي تو بیاساید

  شود، کند، به تو نزدیک می خوشبخت آن که بر تو نظاره می

  بیند، تا آنکه انوار با شکوهت را پیش روي خویش بر بلندي می

  و پگاه تو بر باالي سرش روشن و کامل

  .دمد در پهنۀ آسمانهاي مشرق می

  ترین همگان کسی که با دیدگانی پر سرور لیک خوشبخت

  نیکبختی نجات یافتگان ترا مشاهده کند،

  .اي و ببیند که باز، به سان روزگار دیرین، جوانی از سر گرفته

III  - ماجراهاي تلمود  

 یهودیان آن عصر طالیی اسپانیا کامکارتر از آن بودند که، همچون شعراشان در سالهاي انحطاط، از صمیم قلب پیرو

کردند  اي را بیان می سرودند و فلسفه دین باشند؛ اینان شعرهایی نشاط انگیز، مبتنی بر لذایذ نفسانی، و دلپسند می

حتی هنگامی که تعصب سلسلۀ . داد که، با اطمینان خاطر، اندیشۀ یونانی را با کتاب مقدس یهودیان سازش می

یحی گریزاند، آن جماعت همچنان از رفاه برخوردار بودند؛ موحدون یهودیان را از اسپانیاي مسلمان به اسپانیاي مس

هاي علمیۀ یهود، در قرن سیزدهم، در سایۀ رواداري مذهبی مسیحیان، در تولدو، خرونا، و بارسلون رونق  حوزه

 هاي یهودیان این نواحی با کمرویی در محله. بسزایی داشت؛ اما در فرانسه و آلمان یهودیان چندان اقبالی نداشتند

ابداً در اندیشۀ آن نبودند . داشتند کردند و تمام هم خود را صرف مطالعۀ تلمود می تنگ و باریک خویش ازدحام می

هرگز در اصول دین خود تردید نداشتند و از دل و جان . که حقانیت کیش خود را براي دنیاي غیر روحانی ثابت کنند

  .کردند خود را وقف فرا گرفتن احکام شریعت موسی می

صدها تن از . آکادمی ماینتس که توسط ربن گرشوم بنیاد نهاده شده بود یکی از بانفوذترین مدارس زمان خود شد

در فرانسه . طالب در آنجا جمع شدند و، مدت دو نسل، در ویرایش متن تلمود با وي سهیم بودند و زحمت کشیدند

و حروف اول ] Rabbi[دو حرف اول عنوان  ـ که یهودیان، با پیوستن)  1105 -  1040(ربن شلمه بن ییسحاق 

راشی . خواندند ـ نقش همانندي داشت می] R ASHI[ » راشی«، مشتاقانه او را ] Shelomoh Isaac[ اسمش 

هاي علمیۀ یهودي ورمس، ماینتس، و شپایر به تحصیل پرداخت؛  در تروا از شهرهاي شامپانی متولد شد و در حوزه

کرد، لکن هر ساعتی از اوقات فراغت را با مطالعۀ  روش شراب به خانوادة خویش کمک میپس از بازگشت به تروا، با ف

هر چند که وي رسماً ربن نشده بود، با اینهمه یک آکادمی در تروا تأسیس . داشت تلمود و کتاب مقدس مصروف می

سعی . گمارا تألیف کرد کرد و مدت چهل سال در آنجا تدریس کرد و بتدریج تفسیرهایی دربارة عهد قدیم مشنا، و

وي بر آن نبود که مانند برخی از محققان یهودي اسپانیا از البالي متون دینی پندارهایی فلسفی استنتاج کند؛ کار 

وي صرفاً توضیح دادن بود، و توضیحات وي چنان آسان و در خور فهم بود که تفسیرهاي تلمودي او را اکنون در 



٢٠٨۵

اي که در شخصیت و زندگی وي بود او را در بین امت یهود مانند اولیا  متواضعانهخلوص . کنند حاشیۀ تلمود چاپ می

فرستادند و براي  اجتماعات یهودي سراسر اروپا پرسشهاي دینی و مسائل شرعی را پیش وي می. محترم ساخت

بعد از  .دوران پیریش را قتل عامهاي جنگ اول صلیبی غرق اندوه ساخت. پاسخهایش مرجعیت شرعی قایل بودند

تا پنج نسل بعد از راشی، فقهاي . مرگ او، نوادگانش شموئیل، یعقوب، و اسحاق بن مایر دنبالۀ کارش را گرفتند

، تفسیرهاي وي را بازبینی و جرح و تعدیل »ضمایم«تلمودي فرانسه و آلمان، با نگارش یک سلسله توسافوث یا 

.بود» راننگا ضمیمه«کردند، و یعقوب بن مایر اولین فرد از  می

ها، خطاها،  مشتی حرفهاي بچگانه، افسانه«هنوز تلمود به پایان نرسیده بود که یوستینیانوس آن کتاب را به عنوان 

از آن پس گویی کلیسا فراموش کرده بود که اصال ). 553(غیرقانونی اعالم کرد » اهانتها، لعنها، بدعتها، و کفرها

توانستند این کتاب را که به عبري یا آرامی  لمان االهی کلیساي التین میعدة بسیار کمی از عا. تلمودي وجود دارد

نوشته شده بود بخوانند و مدت هفتصد سال یهودیان آزاد بودند مجلدات کتابی را که در نظر آنها بغایت گرامی بود 

را ] مسیحیان[ب مقدس با فراغ بال قرائت نمایند ـ آن هم با چنان جدیتی که گویی آنها نیز به نوبۀ خود وجود کتا

نیکوال دونن، از یهودیان فرانسه که به دین مسیح گرویده بود، پیش پاپ گرگوریوس  1239لکن در . اند فراموش کرده

و یهودیان را در معامله با . نهم شکایت برد که تلمود حاوي اهانتهاي شرم آوري نسبت به مسیح و مریم عذراست

مدرسان (اي از این اتهامات درست بود زیرا مؤلفان ساعی تلمود براي تنائیم  پاره. انگیزد مسیحیان، به بیصداقتی برمی

ها یا در بخش توده پسند  چنان حرمتی قایل بودند که در بخش افسانه) شارحان احکام(و امورائیم ) شریعت شفاهی

هیچ کم و کاستی ضبط کرده  گمارا، کنایاتی را که ربنهاي غضبناك گهگاه در رد انتقادات مسیحیان آورده بودند بی

اما نیکوال دونن، که دیگر کاتولیک تر از پاپ شده بود، اتهامات دیگري نیز بر اینها افزود که پایه و اساسی . بودند

داند، حال هر قدر هم آدم خوبی  نداشت؛ یکی اینکه تلمود فریفتن شخص مسیحی را جایز و کشتن او را شایسته می

، به فتواي ربنها، مجازند پیمانهایی را که به قید قسم مؤکد شده است نقض کنند؛ و دیگر باشد؛ دوم اینکه یهودیان

هایی که از  گرگوریوس فرمان داد تمام نسخه. اینکه هر مسیحی که احکام یهود را مطالعه کند، خونش مباح است

حویل شوند؛ و به رهبانان حکم کرد که تلمود در فرانسه، انگلستان، و اسپانیا پیدا شود به دومینیکیان یا فرانسیسیان ت

هاي مزبور را به دقت وارسی کنند؛ و دستور داد که هر آینه صحت اتهامات مزبور ثابت شد، آن کتابها را  نسخه

در فرانسه، لویی نهم به تمام یهودیان امر کرد . هیچ ضبطی از نتایج مترتب بر این فرمان پیدا نشده است. بسوزانند

ضمناً چهار . ود خود را به عمال دولت تحویل دهند، و اعالم کرد که مجازات متخلفین مرگ استهاي تلم که نسخه

، دونن، )ملکۀ فرانسه(ربن را به پاریس فرا خواند تا در یک مجلس مناظرة علنی، در حضور پادشاه، بالنش دو کاستی 

ـ از تلمود ) آلبرتوس کبیر(و ماگنوس ) ویلیام آواوورنی(و دو تن از حکماي بزرگ فلسفۀ مدرسی ـ گیوم دوپاري 

والتر کورنوتوس، ). 1240(بعد از سه روز بازجویی، پادشاه فرمان داد که کلیۀ نسخ تلمود را بسوزانند . دفاع کنند

هاي بسیاري را به صاحبانشان  اسقف اعظم سانس، شفاعت یهودیان را کرد، و پادشاه فرانسه اجازه داد که نسخه

اي از رهبانان بر این عقیده شدند که این رویداد  ندکی بعد اسقف اعظم بدرود حیات گفت، و پارهاما ا. بازگردانند

هاي تلمود فرمان داد؛ بیست و  لویی مجاب آنان شد و به ضبط تمام نسخه. فتواي االهی در مورد مداراي پادشاه بود

، بنا به امر یک ایلچی 1248در ). 1242( هاي آتش سپردند یک عرابه از این کتاب را به پاریس آوردند و به شعله

پاپ، داشتن تلمود در فرانسه ممنوع شد، و از آن پس تحصیالت ربنی و ادبیات عبرانی در همه جاي فرانسه، جز در 

.پرووانس، رو به کاهش نهاد
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که تصدي رایموند و ذاپنیافورت، راهب فرقۀ دومینیکیان . مناظرة همانندي در بارسلون صورت پذیرفت 1263در 

دستگاه تفتیش افکار را در آراگون و کاستیل بر عهده داشت، متعهد شد که یهودیان این دو ناحیه را به پذیرفتن 

براي مهیا ساختن واعظان خویش در راه انجام این مهم، رایموند ذاپنیافورت ترتیبی داد که در . مسیحیت وادارد

یک نفر یهودي مسیحی شده به نام پول مسیحی او را در . دمدارس دینی مسیحیان اسپانیا زبان عبري تدریس شو

این امر یاري کرد، و با اطالعاتی که در زمینۀ االهیات مسیحی و یهودي هر دو داشت، به حدي رایموند ذاپنیافورت را 

اي بین پول و ربن موسی بن نحمن، ربن بزرگ خرونا، در حضور جیمز اول  متحیر گردانید که این راهب مباحثه

اي به همان اندازه بیم داشت که از شکست، با  ابن نحمن که از پیروزي در چنین مناظره. پادشاه آراگون ترتیب داد

ظاهراً نرمش و مالیمت در این . مناظره چهار روز به درازا کشید، و این امر مایۀ خشنودي پادشاه شد. بیمیلی آمد

آوري  هاي تلمود یهود را در آراگون جمع ی تمامی نسخه، یک هیئت کلیسای1264در . مجلس حقاً رعایت شده بود

در شرحی که ابن نحمن از . ها را بار دیگر به صاحبانش بازپس داد کرد، عبارات ضد مسیحی را از بین برد، و نسخه

هاي یهودي آراگون نوشت، از مسیحیت با تعابیري سخن گفت که در نظر رایموند  مناظرة خویش براي کنیسه

جیمز هیچ اقدامی  1266راهب مزبور به پادشاه اعتراض کرد، لکن تا سال . شد کفري فاحش محسوب می ذاپنیافورت

یک . نکرد، و فقط در آن سال بود که در برابر اصرار پاپ سر تسلیم فرود آورد و ابن نحمن را از اسپانیا تبعید کرد

.سال بعد، ربن مزبور در فلسطین درگذشت

III  - علم در میان یهود  

یهودیان قلمرو . ر قرون وسطی علوم طبیعی و فلسفۀ یهود تقریباً بتمامی در جهان اسالمی متمرکز شده بودد

مسیحیت قرون وسطی، غریب افتاده و اهانت شده، و با اینهمه تحت نفوذ همسایگان خویش، به رازوري، خرافات، و 

مع ذلک، دین . توانست باشد عی بدتر از این نمیبراي نضج و ترقی علم، وض. خواب و خیال در ظهور مسیح پناه بردند

در قرن ششم، منجمین بابلی، به . زیرا تعیین دقیق ایام مقدس یهود بر این علم متکی بود. مشوق فراگرفتن نجوم شد

جاي رصد کردن اجرام سماوي، محاسبۀ نجومی را متداول ساختند؛ اساس سال را بر حرکات ظاهري خورشید، و 

بر حاالت مختلف قرص ماه قرار دادند؛ نامهاي بابلی را بر ماهها نهادند؛ برخی از ماهها را سی روز اساس ماهها را 

معین کردند؛ و آنگاه، در یک دورة نوزدهساله، براي سومین، ششمین، » ناقص«و بعضی را بیست و نه روز » تمام«

هم قائل شدند و بدین ترتیب تقویم هشتمین، یازدهمین، چهاردهمین، هفدهمین، و نوزدهمین سال یک ماه سیزد

 312کردند که از  در مشرق زمین، یهودیان وقایع را طبق تقویم سلوکیان حساب می. قمري را با شمسی وفق دادند

را اقتباس کردند که مبدأ آن » سال عالم«یا » آنوموندي«، »عصر یهودي«در اروپا، در قرن نهم، . شد م آغاز می ق

 .بی لطف و مقدس است] مسیحیان[تقویم یهودیان، به اندازة گاهنامۀ خود ما . م بود ق 3761خلقت فرضی عالم در 

دربارة علم حرکات «کتاب . بود) 815حد :   فتـ(یکی از پیشگامترین منجمان عالم اسالم، دانشور یهودي ماشاءاهللا 

مه شد و در دنیاي مسیحی از عربی به التین ترج) گراردوکرمونایی(وي به همت گراردوس کرموننسیس » افالك

. ي وي کهنترین اثر علمی موجود به زبان عربی است» دربارة قیمتها«رسالۀ . مورد تحسین فراوان قرار گرفت

و مثلثات ـ تألیف در موضوع جبر، هندسه  »تیشبورتحیبورها ـ مشیحا و ها ـ «مقدمترین رسالۀ ریاضی این عهد 

المعارفی در باب ریاضیات، نجوم، مناظر و مرایا، و  بود که دایرة) 1136 - 1065(ابراهیم بن حییا اهل بارسلون 

تقویم را نیز او نوشته   موسیقی تصنیف کرد، که بکلی از بین رفته است؛ قدیمیترین رسالۀ عبري به جا مانده دربارة

هر دو ابراهیم، . دید عدي، بین سرودن شعر و ارائۀ تحلیل تلفیقی هیچ تناقضی نمیابراهیم بن عزرا، از نسل ب. است
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به یاري این گونه کتابها، و سیلی از . اولین یهودیانی بودند که آثار علمی خود را به زبان عبري نوشتند نه عربی

و حیطۀ زندگی عقالنی آنان را از هاي عربی به عبري، فلسفه و علم مسلمانان جوامع یهودي اروپا را در نوردید  ترجمه

  .حدود معلومات ربنها فراتر برد و وسعت بخشید

یهودیان این عصر، که نه فقط تا حدودي از علوم اسالمی سود بردند، بلکه در عین حال سنتهاي از دست رفتۀ 

معززترین  خویش را در فن شفاي بیمار باز به چنگ آوردند، رساالت بسیار مهمی در پزشکی تصنیف نمودند و

در فن چشم پزشکی چنان شهرتی در مصر ) 955حد  -  855حد (اسحاق اسرائیلی . پزشکان اروپاي مسیحی گشتند

کتابهاي پزشکی وي، که از . شد  به دست آورد که به سمت پزشک دربار سالطین اغالبۀ عرب در قیروان گماشته

شد؛ در سالرنو  آثار کالسیک چشم پزشکی شناخته می در سراسر اروپا به عنوان. عربی به التینی و عبري ترجمه شد

اثر » تشریح مالیخولیا«رفت و، هفتصد سال پس از نوشته شدنش، در کتاب  و پاریس به عنوان متون درسی به کار می

اعتنا به مال دنیا و سخت مخالف با تأهل، که  بر طبق روایات، اسحاق مردي بود بی). 1621(برتن به آنها استناد شد 

)] آساف طبیب( = » ها ـ روفه«یا، آساف [شاید همزمان با وي آساف یهودي . گذشت الهاي عمرش از صد میس

زنند که باید قدیمترین اثر پزشکی موجود  اي که اخیراً کشف شده و حدس می زیست، مؤلف گمنام دست نبشته می

ه جریان خون را در شریانها و سیاهرگها به زبان عبري باشد؛ نکتۀ بسیار شایان توجه دربارة این کتاب آن است ک

. کند؛ که اگر مؤلف به وظیفۀ قلب پی برده بود، در موضوع گردش خون کامال بر هاروي پیشی جسته بود تشریح می

ابوالفدا، اهل . فن پزشکی به کلی زیر قبضۀ پزشکان و متون یهودي درآمد). 1165(در مصر، بعد از ورود ابن میمون 

) م1275هـ ق،  658حد (مهمترین رسالۀ چشم پزشکی قرن دوازدهم دست زد و کوهین عطار  قاهره، به تصنیف

پزشکان یهودي صفحات جنوبی ایتالیا و . اي تألیف کرد که هنوز در دنیاي اسالمی مورد استفاده است فارما کوپه

حد  -  913(شباتاي بن آبراهام . اي براي انتقال پزشکی عربی به دارالعلم سالرنو بودند سیسیل به منزلۀ وسیلۀ یگانه

ملقب به دونولو در نزدیکی اوترانتو به دنیا آمد، به دست ساراستها اسیر شد، در پالرمو به تحصیل پزشکی عربی ) 982

یکی از یهودیان اورشلیم موسوم به بنونوتوس گرافئوس در . پرداخت و آنگاه براي طبابت دوباره به ایتالیا بازگشت

نوشت » در معالجۀ چشم«اي به نام  پزشکی پرداخت، در آنجا و در مونپلیه تدریس کرد، و رساله سالرنو به تحصیل

که علماي جهان اسالم و مسیحیت، به یکسان، آن را به عنوان رسالۀ قاطعی دربارة امراض چشم ) 1250حد (

هاي چشم، براي چاپ انتخاب ماریسال بعد از انتشار این کتاب آن را، به عنوان اولین اثر در باب بی 224. پذیرفتند

در مدارس علمیۀ یهود، بویژه در نواحی جنوبی فرانسه، پزشکی جزو دروس تحصیلی بود، تا حدودي بدان  .کردند

پزشکان یهودیی که در حوزة علمیۀ عبرانی مونپلیه تحصیل . علت که ربنها بتوانند از راه طبابت درآمدي داشته باشند

به سمت رئیس  1300انتصاب یک نفر یهودي در . شکدة معروف طب مونپلیه کمک کردندکرده بودند به ایجاد دان

دانشکدة پزشکی، مایۀ برانگیختن آتش خشم اولیاي پزشکی دانشگاه پاریس علیۀ قاطبۀ یهودیان شد؛ به همین 

شهر مثل عموم و پزشکان عبرانی آن ) 1301(سبب، دانشکدة مونپلیه مجبور شد در خود را به روي یهودیان ببندد 

لکن، تا این تاریخ، بر اثر وجود و نفوذ پزشکان مسلمان و یهودي، . از آن کشور تبعید شدند 1306یهودیان فرانسه در 

پزشکان سامی نژاد مدتها بود بطالن این فرضیه را که بیماري بر . پزشکی عالم مسیحی دستخوش انقالبی شده بود

ابت کرده بودند؛ و پیروزي آنها در شیوة تشخیص و معالجۀ تعقلی امراض شیاطین در پیکر آدمی است ث» حلول«اثر 

سبب تضعیف اعتقاد مردم به خاصیت یادگارهاي مقدسان گذشته و دیگر وسایل ماوراءالطبیعی مداواي امراض شده 

  .بود
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ارتگاه زایران بود، رهبانان و کشیشان مذاهب آزاد، که دیرها و کلیساهاي آنها گنجینۀ یادگارهاي مقدسان گذشته و زی

هاي مسیحی منع کرد، زیرا بر  کلیسا پزشکان یهودي را از معاینۀ بالینی در خانه. پذیرش این تحول را دشوار یافتند

در . این گمان بود که این قبیل پزشکان علمشان بر ایمانشان فزونی دارد، و از نفوذشان بر اذهان بیمار وحشت داشت

، شوراي وین پزشکان یهودي 1267زشکان یهودي را براي مسیحیان ممنوع کرد؛ در ، شوراي بزیه استخدام پ1246

اي از مسیحیان سرشناس از مهارت  این گونه قید و بندها مانع از آن نشد که پاره. را از معالجۀ مسیحیان بازداشت

د، از اسحاق بن پزشکان یهود بهره گیرند؛ چنانکه پاپ بونیفاکیوس هشتم، که از یک بیماري چشم در رنج بو

اي داراي یک  یکی از محققان و فضالي اسپانیا از اینکه هر صومعه) ریموند لولی(رامون لول . مردخاي استمداد جست

ها یکی از ایلچیان پاپ را  پزشک یهودي بود شکایت داشت؛ نظیر همین وضع در دیرهاي متعلق به گروه راهبه

ا، تا دوران فرمانروایی فردیناند و ایزابل، از مراقبتهاي پزشکی متوحش و متغیر ساخت؛ پادشاهان مسیحی اسپانی

، )1276 -  1213(ششت بنونیسته اهل بارسلون، پزشک دربار جیمز اول پادشاه آراگون . یهودي برخوردار بودند

ا یهودیان برتري خود در پزشکی دنیاي مسیحی ر. مهمترین رساله را دربارة بیماریهاي زنانه در عهد خویش نوشت

فقط هنگامی از کف دادند که دانشگاههاي مسیحی در قرن سیزدهم میالدي علم پزشکی را بر موازین عقالنی استوار 

.ساختند

با وجود این، . ملتی مانند یهود، که این قدر متحرك و پراکنده بود، طبعاً سهم اندکی در علم جغرافیا داشت

د ـ یکی پتخیا اهل راتیسبون و دیگري بنیامین تودالیی ـ که جهانگردان برجستۀ قرن دوازدهم دو نفر یهودي بودن

شهر ساراگوسا را  1160بنیامین در سال . حکایات عبري ارزشمندي از سفرهاي اروپا و خاور نزدیک خویش نوشتند

جمع ترك گفت و با فراغت از بارسلون، مارسی، جنووا، پیزا، رم، سالرنو، بریندیزي، اوترانتو، کورفو، قسطنطنیه، م

آنگاه با کشتی از . اي، انطاکیه، کلیۀ شهرهاي مهم فلسطین و بعلبک، دمشق، بغداد، و ایران دیدن کرد الجزایر اژه

به  1173اقیانوس هند و دریاي سرخ به مصر، سیسیل، و ایتالیا رفت و از آنجا از راه خشکی عازم اسپانیا شد؛ در سال 

در این سفرها غرض عمدة وي دیدن اجتماعات یهود بود؛ اما با . ذشتزادگاه خویش بازگشت، و اندکی پس از آن درگ

. دقتی نسبتاً زیاد، و بدون اعمال نظر شخصی، مشخصات جغرافیایی و نژادي هر کشور سر راه خود را شرح می داد

نامۀ سفر. روایت وي به اندازة گزارشاتی که یک قرن بعد مارکوپولو نوشت جالب نیست، لکن احتماال موثقتر است

  . بنیامین تقریباً به تمامی زبانهاي اروپایی ترجمه شد و تا عهد ما نیز کتاب محبوب یهودیان باقی ماند

IV   - پیشرفت فلسفۀ یهود  

در روزگار فقر و . نیاز به اعتقاد براي زیستن، و نیاز به عقل براي پیشرفت: زندگی ذهن بشر بر ساخته از دو نیرو است

در دوران ثروت، نیروهاي . باشد  زیرا شهامت تنها سجیۀ ضروري می. قاد، مقدم بر آن یکی استهرج و مرج میل به اعت

در نتیجه، تمدنی که از وادي فقر . آورد گیرد، زیرا ارتقا و پیشرفت را به ارمغان می عقالنی بر هر چیز دیگر تقدم می

آتش جنگی بین «ان عقل و ایمان برانگیزد و رسد، گرایش به آن دارد که تنازعی می می گذرد و به سر منزل غنا می

در این کشمکش، فلسفه، که کارش فقط مشاهدة کل زندگی است، معموال یک سازگاري . برافروزد» علم و االهیات

. گیرد جوید، و در نتیجه مورد اهانت علم و بدگمانی االهیات قرار می میان دو قطب مخالف، یک صلح میانگیر را می

آورد، عقل  سازد، فلسفه رو به مذهب می ، در آنجا که سختیها زندگی را بدون امید تحمل ناپذیر میدر یک عصر ایمان

این امر، در میان ایمانهاي . شود با لباس مبدل برد، و خودش االهیاتی می را در مقام مدافعه از ایمان به کار می

ورد اسالم که ثروتمندترین همه بود کمتر از اي که تمدن سفیدپوستان را در قرون وسطی تقسیم کرد، در م گانه سه
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کرد؛ در مورد مسیحیت که ثروتش کمتر بود بیشتر مصداق داشت؛ و دربارة دین یهود که  دو دین دیگر صدق می

فلسفۀ یهود به طور کلی در اسپانیاي مسلمان بود که از دین بریده . کرد فقیرترین همه بود به بیشترین وجه صدق می

.ت، زیرا یهودیان آن خطه متمکنتر از همکیشانشان در دیگر سرزمینها بودندبه راه خویش رف

اغلب متفکران یهودي . یکی دین موسی و دیگري آراي فالسفۀ مسلمان: فلسفۀ یهود در قرون وسطی دو منبع داشت

: دانستند ل میشمردند، و اختالف این دو را فقط در روش و شک دین و فلسفه را از لحاظ مضمون و نتیجه همانند می

داد که بر  دانست، فلسفه همان را به مثابه حقیقتی تعلیم می آنچه را دین احکام جزمی فرستاده از جانب خداوند می

و اکثر متفکران یهودي، از سعدیا گرفته تا ابن میمون، در یک محیط اسالمی . وفق موازین عقالنی مدلل شده است

هاي عربی و تفسیرهاي اسالمی، با فلسفۀ یونان آشنا شدند؛ و آراي  ترجمه به چنین عملی مبادرت ورزیدند؛ از طریق

به همان نحو که ابوالحسن اشعري با حربۀ . خود را، عالوه بر یهودیان، براي مسلمانان نیز به زبان عربی نوشتند

، که در همان سال استدالل بر جماعت معتزله تاخت و اصالت آیین دین اسالم را نجات بخشید، به همان طرز، سعدیا

از مصر به قصد بابل حرکت کرده بود، االهیات عبرانی را به کمک مهارت و ) 915(رهایی اشعري از قید شکاکیت 

احاطۀ خویش در جدل نجات داد؛ و جالب آنکه سعدیا نه فقط از روشهاي جماعت متکلمین اسالمی، بلکه حتی از 

  . جزئیات مباحثات آنها پیروي کرد

به این معنی که : ا در یهودیت مشرق زمین همان اثري را داشت که ظفر غزالی در اسالم مشرق زمینپیروزي سعدی

مابقی این . دست به دست هرج و مرج سیاسی و انحطاط اقتصادي داد تا فلسفۀ عبري را در مشرق زمین خفه کند

رائیلی، که به کار پزشکی و نویسندگی در قیروان، پایتخت اغالبه، اسحاق اس. ماجرا تعلق به افریقا و اسپانیا دارد

مقاله در تعاریف وي اصطالحات متعددي بر منطق . مشغول بود، فرصتی براي تصنیف چند اثر معتبر فلسفی پیدا کرد

کند؛  یا سماع طبیعی ارسطو را براي متفکرین یهود تشریح می» طبیعیات«مدرسی افزود؛ رسالۀ وي در باب عناصر، 

دهد که بنابر آن آفرینش  به جاي داستان آفرینش سفر پیدایش، الگویی نو افالطونی ارائه می کتاب جان و جوهر وي،

شود؛ در واقع همین مفهوم ذهنی  مداومی از جانب خدا به جهان مادي تبیین می) »پرتوهاي«(به صورت فیضانات 

  .گردید) قبااله( الهقببود که مأخذي براي 

البته این یکی از شوخیهاي تاریخ است که مدرسیها به . ابن جبرون فیلسوف نفوذ بیشتري از ابن جبرون شاعر داشت

 1846تا . یا مسیحی است کردند که او حکیمی مسلمان با احترام استناد می جستند، و فکر می آویکبروناو با اسم 

این راز همچنان پوشیده ماند و در آن سال بود که سالرمون مونک دریافت که ابن جبرون و آویکبرون شخص واحدي 

کوشید که آثار فلسفی خود را با اصطالحاتی  این سوء تفاهم تقریباً از آنجا ناشی شده بود که ابن جبرون می. هستند

المثلهاي خود ـ در شاهوار ـ تقریباً تمامی  در جنگ ضرب. طی با دین یهود نداشته باشدتألیف کند که هیچ گونه ارتبا

آورد، در صورتی که فولکلور عبري، باالخص از لحاظ کلمات قصار و پرطنز و  نقل قولها را از منابع غیر یهودي می

دمی چگونه باید از دشمن انتقام آ«: یکی از این کلمات قصار کامال کنفوسیوسی است. اي سرشار است پرمغز، گنجینه

اي است از رسالۀ در بیان بهبود سجایاي اخالقی ابن  این در واقع خالصه» .گیرد؟ با افزودن بر صفات پسندیدة خویش

زیبد، تصنیف کرده  جبرون که ظاهراً در بیست و چهارسالگی، یعنی دورانی که حکمت بر جوان نورس هنوز نمی

ک جدولبندي تصنعی، تمام فضایل و رذیلتها را ناشی از حواس خمسه دانست، که نتایجی شاعر جوان، بر پایۀ ی. است

کوشید، در عصر ایمان، مجموعه اصول اخالقیی به  مبتذل هم به بار آورد؛ اما کتابش از این نظر متمایز بود که می

. وجود آورد که بر اعتقاد مذهبی تکیه نداشته باشد
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. پروایی، از نقل قول از کتاب مقدس، تلمود، یا قرآن احتراز جست م ـ با همین بیشاهکار ابن جبرون ـ مکور حیی

همین ملی گرایی افراطی غیر معمول بود که این کتاب را در نظر ربنها چنین اهانت آمیز نمود و، پس از ترجمه 

ابن . بار بخشید، در عالم مسیحیت بدان نفوذ و اعت)سرچشمۀ زندگی(شدن به التینی تحت عنوان فونس ویتاي 

جبرون نو افالطونی را، که تمامی فلسفۀ عرب از آن تأثیر گرفته بود، پذیرفت، ولی اختیارگرایی بدان تحمیل کرد که 

گفت که براي درك وجود یا حرکت هر چیزي، نخست  ابن جبرون می. بر نقش اراده در خدا و انسان تأکید داشت

خستین هستی مطلق، یا مشیت اصلی، مسلم گیریم؛ اما قادر به درك باید وجود خدا را به عنوان اولین جوهر، ن

این طور نیست که آفرینش در زمانی صورت گرفته و تمام شده باشد، بلکه در سلسله . باشیم صفات خداوند نمی

 و و دستگاه کاینات همه چیز، جز خداوند، مرکب از هیوال. فیضانات مداوم و تدریجی منبعث از منبع حق جریان دارد

ربنها این . و تفکیک آنها تنها در خیال میسر است. کنند هیوال و غرض همواره با هم نمود پیدا می. غرض است

گرایی تغییر قیافه داده مردود شمردند؛ اما آلکساندر هیلزي  کیهانشاسی ابوعلی سینایی را به عنوان یک نوع ماده

تفوق اراده، و عمومیت هیوالرا، جز در مورد ] فرانسیسیاناز [، قدیس بوناونتوره، و دانزسکوتس ]فیلسوف مدرسی[

ابن جبرون را ] از فالسفۀ بزرگ مدرسی) [ ویلیام آواوورنی(گیوم دوپاري . ذات واجب الوجود، قبول کردند

.پنداشت خواند، و او را مسیحی پاکدامنی می» بزرگوارترین فالسفه«

مانند غزالی، بیم داشت   وي،. دانست شمرد و مردود می ایی بیهوده مییهودا هالوي هر گونه اندیشه و غور را اندیشه گر

که مبادا فلسفه در کار متزلزل کردن پایه دین باشد ـ آن هم نه فقط با تردید کردن در اصول جزمی، یا نادیده 

برابر تاخت و در . انگاشتن آن، یا با تفسیر مجازي کتاب مقدس، بلکه بیشتر با جانشین کردن استدالل به جاي تعبد

تاز و تهاجم افالطون و ارسطو به یهودیت، و فریبندگیهاي اسالم در چشم یهودیان، و حمالت مداوم فرقۀ قرائیم به 

حد ] (منسوب به خزر[تلمود، هالوي شاعر به تصنیف جالبترین کتاب فلسفی قرون وسطی دست زد ـ الخزري 

اي درآورد که طی آن سلطان خزرنامی به آیین  نمایشنامههالوي در این کتاب نظرات خویش را به صورت ). 1140

بخت با هالوي یار بود که کتاب، گرچه که به زبان عربی نگاشته شده بود، اما الفباي عبرانی در آن به . گرود یهود می

رار داستان نمایش از این ق. کار رفته بود و به همین سبب خوانندگان آن به طبقۀ تحصیلکردة یهود محدود بودند

کنند و ضمن  است که یک اسقف، یک مجتهد مسلمان، و یکی از ربنهاي یهود را به حضور پادشاه کنجکاو احضار می

هنگامی که اسقف و مجتهد مسلمان از کتاب مقدس . شود مباحثاتی فاتحۀ اسالم و مسیحیت هر دو خوانده می

دارد؛ و  کند و ربن یهودي را نگاه می را مرخص میآورند، پادشاه هر دو  یهودیان به عنوان کالم االهی نقل قول می

شود به گفتگوي ربن یهودي که پادشاهی مطیع و ختنه کرده را با شعایر و  آنگه قسمت اعظم کتاب منحصر می

از هنگامی که دین شما ترویج گردید، هیچ «: گوید آموز به استاد خویش می ملک دانش. سازد االهیات یهود آشنا می

ربن، که از شنیدن این سخن » .اي جزئیات دربارة بهشت و دوزخ به عرصۀ وجود ننهاده است مگر پاره چیز جدیدي پا

دهد که عبري زبان خداست، و خدا فقط با یهودیان مستقیماً صحبت داشت، و تنها  دلگرم شده است، توضیح می

مایی که قائل به برتري هستند و خدا و هالوي به حک. پیامبران یهود بودند که از جانب خداوند به آنها وحی نازل شد

اي  زند، چون در نظر او ذهن آدمی تنها ذره دانند پوزخند می آسمانها را تابع قیاسهاي منطقی و مقوالت خود می

به ) که لزوماً هم دانشمند نیست(مرد خردمند . ضعیف و جزئی بی اندازه خرد از دستگاه عظیم و بغرنج خلقت است

برد، کیشی را که خداوند در کتاب مقدس یهودیان به او ارزانی  له با امور وراي این جهان پی میزبونی عقل در مقاب

  . دارد آورد و دست به دعا برمی کند، و به سادگی یک کودك ایمان می داشته است حفظ می
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به ) 1180 – 1110( ابراهیم ابن داوود. علی رغم هالوي، جاذبۀ تعقل به جا ماند، و تاخت و تاز ارسطویی ادامه یافت

اندازة هالوي قلباً یهودي بود؛ وي در مقام دفاع از تلمود در برابر فرقۀ قرائیم ایستاد، و با غرور و افتخار تاریخ 

لکن مانند عدة بیشماري از مسیحیان، مسلمانان، و . پادشاهان یهود در دومین اجتماع آن ملت را حکایت کرد

ابراهیم، مانند . هوس افتاد که اصول ایمانی خود را با فلسفه مستدل سازد یهودیان قرون دوازدهم و سیزدهم به

کتاب (اثر وي تحت عنوان کتاب العقیدة الرفیعه . گذراند هالوي، در تولدو به دنیا آمده بود و از راه طبابت روزگار می

مدافعۀ : دهد می همان پاسخی را به هالوي داد که توماس آکویناس به مسیحیان دشمن فلسفه) ایمان عالی

چند . تواند صرفاً متکی بر ایمان باشد صلحجویانه از یک دین در برابر مردمان بی اعتقاد مستلزم استدالل است و نمی

، و یک قرن قبل از قدیس )1204 -  1135(، یک نسل پیش از ابن میمون )1198 -  1126(سالی قبل از ابن رشد 

مسلماً . کوشید تا کیش نیاکان خویش را با فلسفۀ ارسطو سازش دهدابن داوود ) 1274 – 1224(توماس آکویناس 

برد که شناخت فیلسوفان  یا پی می  دید، اگر حکیم یونانی زنده بود و عنایات این سه متفکر را شامل حال خویش می

ز از طریق یهودي از او تا آنجاست که در خالصه رساالت فارابی و ابوعلی سینا آمده، و خود فارابی و ابوعلی نی

ابن داوود، که نسبت به . کرد هاي ناقص و رسالۀ جعلی یک نوافالطونی با او آشنا شده بودند، کلی تفریح می ترجمه

قدیس توماس آکویناس به منبع الهام مشترك ارسطوییشان صادقتر بود، مانند ابن رشد فقط براي روان عمومی 

کرد که این یعنی برتري دادن ارسطو بر تلمود و نیز  اعتراض می جاودانگی قایل شد، نه براي روح فردي؛ هالوي البد

فلسفۀ یهود، مانند فلسفۀ قرون وسطایی به طور اعم، با پارسایی و نظریات نوافالطونی آغاز شده بود و در . قرآن

خود ابن میمون بعدها این نظریات ارسطویی ابن داوود را توشۀ راه . رسید ارسطو و شک، داشت به اوج خود می

.ساخت و با جرئت و استادي با تمام مسائل ناشی از کشمکش میان عقل و ایمان پنجه در پنجه افکند

V   -  1204 - 1135(ابن میمون(  

وي . بزرگترین رجل یهودي قرون وسطی فرزند یک نفر قاضی، پزشک، و محقق برجسته به نام میمون بن یوسف بود

از موسی تا موسی کسی چون «رفت؛ بعدها این عبارت بر سر زبانها افتاد که در قرطبه پا به دنیا نهاد و موسی نام گ

» ربی«شناسند؛ هنگامی که  قوم یهود او را به موسی ابن میمون، به اختصار میمونی، می» .موسی پدید نیامد

جا او را به او دادند؛ اما در جهان مسیحی همه » رمبم«مشهوري شد، از پیوستن حروف اول عنوان و اسم وي لقب 

داستانی از کودکی وي، که شاید جنبۀ افسانۀ صرف داشته باشد، حاکی از آن . خواندند بنابر تبارش ابن میمون می

خواند و نزد معلم سابق خود » بچه قصاب«است که ابن میمون در کودکی از تحصیل بیزار بود و پدر مأیوس وي او را 

در ادبیات ] ابن میمون[» موساي دوم«ین بیعالقگی اوان کودکی، به دنبال ا. اش کرد ربی یوسف بن میگاس روانه

کتاب مقدس و ادبیات ربنی، در پزشکی، ریاضیات، نجوم، و فلسفه مهارتی بسزا پیدا کرد و یکی از دو عالمۀ عصر 

  .خویش شد

وت، در یک شهر به دنیا از غرایب اتفاق آنکه این دو متفکر برجسته که، تنها با نه سال تفا. تنها رقیب او ابن رشد بود

اند؛ و گویا ابن میمون فقط در سن پیري، یعنی بعد از آنکه از تصنیف کتب  آمدند، ظاهراً هرگز یکدیگر را ندیده

. خویش فراغت یافت، با آثار ابن رشد آشنا شد

حیان و یهودیان هاي آن را ویران نمودند و مسی متعصبین بربر قرطبه را تسخیر کردند و کلیساها و کنیسه 1148در 

، ابن میمون به اتفاق همسر و اطفال خویش 1159در . را مخیر ساختند که از اسالم یا تبعید یکی را انتخاب کنند



٢٠٩٢

سال در فاس زندگی کردند و تظاهر به مسلمانی نمودند؛ زیرا در آن شهر نیز  9خاك اسپانیا را ترك گفت؛ آنها مدت 

ابن میمون پیروي ظاهري یهودیان در خطر قرار گرفتۀ مغربی از . شد ده نمیبه یهودیان و مسیحیان اجازة اقامت دا

اند که در عمل سر بندگی در برابر بت پرستی فرود آوریم،  از ما نخواسته«: کرد اسالم را با این استدالل توجیه می

عبارات را سرسري ادا  دانند که ما این خود مسلمانان می. خواهند کلماتی توخالی را بر زبان رانیم بلکه فقط می

 1165ربی اعظم شهر فاس با وي همعقیده نبود، و به همین سبب هم در » کنیم تا متعصبین را فریب دهیم می

) 1165(ترسید به همان سرنوشت گرفتار آید عزم فلسطین کرد و از آنجا به اسکندریه  ابن میمون که می. شهید شد

خیلی زود تشخیص دادند که وي یکی از . ر در همانجا سکونت گزیدو قاهرة قدیم نقل مکان کرد و تا پایان عم

الدین ایوبی، و  حاذقترین پزشکان عهد است و او را به سمت پزشک مخصوص نورالدین علی، فرزند ارشد صالح

وي از نفوذ خویش در دربار ایوبی براي حفظ جان و مال یهودیان مصر . بیسانی، وزیر صالح الدین، برگماشتند

ده کرد؛ هنگامی که صالح الدین فلسطین را مسخر ساخت ابن میمون وي را راضی کرد که به یهودیان اجازه استفا

. ابن میمون به سمت نجید یا رهبر جماعت یهودي قاهره منصوب شد 1177در . دهد دوباره در آنجا سکنا گزینند

ه آیین یهود گرویده است، و مجازات مرگ که اسالم آورده و سپس ب) 1187(یکی از فقهاي مسلمان او را متهم کرد 

توان مسلمان  را خواستار شد؛ وزیر صالح الدین فتوا داد که فردي را که به زور وادار به قبول دین اسالم شده حقاً نمی

  . خواند، و بدین ترتیب ابن میمون را از مهلکه نجات داد

در طی ده مجلد پزشکی به . هاي خویش را تصنیف کرددر فاصلۀ این سالهاي پر مشغلۀ قاهره، ابن میمون بیشتر کتاب

در کتاب احکام . سینا را گرد آورد زبان عربی وي نظریات بقراط، جالینوس، دیوسکوریدس، زکریاي رازي، و ابوعلی

بیان کوتاه خالصه کرد؛ این کتاب به عبري و  1500پزشکی کلیۀ نظریات جالینوس را در تمامی مباحث پزشکی در 

ابن میمون . شد به آن استناد جسته می» چنین گفت ربی موسی«جمه شد و بعدها در اروپا بارها با عبارت التینی تر

اي در بیان  الدین، مظفر اول، سلطان حماة ، رساله اي دربارة غذا، و براي برادرزادة صالح الدین رساله براي فرزند صالح

..  ). .دربارة آمیزش(مقوي باه نوشت ـ مقالۀ فی الجماع بهداشت جنسی، ناتوانی جنسی، آالت تناسلی، و داروهاي 

  : سازد مقدمۀ این اثر ابتذال موضوع را منتفی می

اي تصنیف کنم تا  ـ مرا فرمان داد که رساله! ـ که خدا نیرویش را دوام بخشاید) مظفر اول(خداوندگار ما اعلیحضرت 

اعلیحضرت  …. ا در این امر مشکلی روي نموده بودر..  .مگر به افزایش نیروي جنسیش کمک کند، زیرا حضرتش

خواهد از رسوم خویش در باب مجامعت عدول نماید، از کاهش شهوت متوحش گردیده، و به علت تعداد  نمی

. کرده است) قوة رجولیت خود(روزافزون کنیزکان خویش میل به افزایش 

، تنگی نفس، بواسیر، و مالیخولیا ـ و مجموعۀ عالوه بر این ابن میمون به نوشتن رساالت مفصلی دربارة سموم

این آثار پزشکی مانند همۀ کتابهاي این دوره شامل نکاتی است که . اي تحت عنوان فرهنگ داروها ـ پرداخت فاضالنه

گوید که اگر بیضۀ راست بزرگتر از بیضۀ چپ باشد، طفل اولی که به  مثال می. با مسلمات موقتی زمان ما سازش ندارد

اي از عالقۀ واقعی براي کمک به بیماران، در نظر گرفتن  آید پسر خواهد بود؛ اما در تمام این نظریات نشانه می دنیا

جایی که تغذیه و پرهیز به معالجۀ . مؤدبانۀ نظرات مخالفان، و خرد و اعتدال در تجویز دارو و دستورالعمل پیداست

شکم را نباید «: ساخت وي مردم را از پرخوري برحذر می. مودن کرد، ابن میمون هرگز دارو تجویز نمی مرض کمک می

او حکمت را به عنوان تمرین نافعی براي . به نظر وي شراب به اندازه براي سالمتی مفید است» .مانند انبان انباشت

  . کرد شود، توصیه می تعادل فکري و اخالقی، و به مثابه آرامشی که منجر به سالمت و طول عمر می
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و سه سالگی ابن میمون شروع به نوشتن تفسیري دربارة مشنا کرد و، در گرماگرم تجارت و طبابت و  در بیست

کتاب السراج وي، که در قاهره منتشر شد . سفرهاي خطرناك زمینی و دریایی، ده سالی را سخت بر سر آن کار کرد

ه جوانی سی و سه ساله بیش نبود ـ در ، به خاطر صراحت، مهارت، و دید درستی که داشت، یکباره او را ـ ک)1158(

دوازده سال بعد، ابن میمون بزرگترین اثر خویش را که به زبان نوعبرانی . تفسیر کتاب تلمود، در عداد راشی قرار داد

در این کتاب وي تمامی . توراه نام داد نوشته بود انتشار داد، و به قصد برانگیختن کنجکاوي خوانندگان، آن را میشناه

م اسفار خمسۀ موسی و تقریباً همۀ قوانین مشنا و دو گمارا را به ترتیبی منطقی و با ایجازي صریح مدون ساخت احکا

ام زیرا هر کس که ابتدا شریعت  عنوان داده] تکرار شریعت[توراه  من این کتاب را میشناه«: و در دیباچۀ کتاب نوشت

آنکه نیازي به مراجعه به کتاب دیگري داشته باشد، تمامی و سپس این تألیف را بخواند، بی ] اسفار خمسه[مکتوب 

اي از دستورات تلمودي مربوط به تفأل و  در تصنیف این کتاب ابن میمون پاره» .شریعت شفاهی را خواهد دانست

وي در زمرة معدود متفکران قرون وسطی بود که علم احکام . پیشگوییها، تعویذها، و علم احکام نجوم را حذف کرد

دستور از فرایض شریعت موسی را تحت چهارده عنوان جمع کرد، به  613در این کتاب. م را کنار گذاشته بودندنجو

جداگانه اختصاص داد، و در صدد آن برآمد که نه فقط یکایک احکام را تشریح کند بلکه لزوم » کتاب«هر عنوان یک 

کتابهاي چهارده گانه به زبان انگلیسی ترجمه شده  فقط یکی از این. هر کدام را از نظر تاریخی و منطقی نشان دهد

از  .توان دربارة عظمت تمامی این اثر ابن میمون داوري کرد است که به صورت مجلد قطوري درآمده و از روي آن می

آید که ابن میمون  بوضوح برمی) راهنماي سرگشتگان(مطالعۀ این کتاب و اثر بعدي وي تحت عنوان داللۀ الحایرین 

کوشید معجزات کتاب مقدس یهودیان را نمودهایی ناشی از علل  توانست می تا آنجا که می. را آدمی بیدین نبودآشکا

طبیعی جلوه دهد، اما در تعلیماتش وحی منزل بودن همۀ کلمات اسفار خمسه، و این آموزة ربنهاي اصیل آیین یهود 

شاید ابن میمون . شد بالغ شده است تصریح میکه تمامی شریعت شفاهی از حضرت موسی به شیوخ بنی اسرائیل ا

کرد که ادعاي یهودیان دربارة کتاب مقدسشان نباید دست کمی از دعوي مسیحیان یا مسلمانان داشته  احساس می

وي . شمرد باشد، و یا شاید این حکیم نیز نظم اجتماعی را بدون اعتقاد به منشأ االهی اصول اخالقی غیر ممکن می

همۀ اسرائیلیان مکلفند هر آنچه در تلمود بابلی درج «: گفت می مستبد و سرسخت بود، چنانکه میدر وطنپرستی آد

اند پیروي  است رعایت کنند، و ما باید یهودیان هر سرزمینی را واداریم تا از رسومی که عقالي تلمودي بنیاد افکنده

ش آزادیخواه بود، اعتقاد داشت که یک غیر ابن میمون، که تا حدي از اکثر مسلمانان و مسیحیان عهد خوی» .کنند

خاستند به  یهود پرهیزگار و یکتاپرست نیز به بهشت خواهد رفت؛ ولی دربارة بدعتگذارانی که از میان قوم یهود برمی

د که هر فرد یهودي که پشت پا به شریعت یهود زند مدعی بو .کماذاهمان اندازه سختگیر بود که سفر تثنیه یا تور 

به عقیدة من، کلیۀ افراد یک جماعت اسرائیلی را که گستاخانه و خودسرانه از هر یک از «: باید به قتل رسد؛ و نوشت

وي در دفاع از مجازات مرگ براي بدعتگذاران برتوماس » .فرایض االهی سرپیچی کرده باید به هالکت رسانید

کشانند ترحم  قساوت در حق آنهایی که مردم را به جستجوي اباطیل می«پیشی گرفت، با این استدالل که آکویناس 

و بی هیچ نگرانی، مجازات مرگی را که کتاب مقدس یهودیان براي جادوگري، قتل » .واقعی نسبت به جهانیان است

ی اطفال از اوامر پدر و مادر، و نقض دزدي، سرکش نفس، زناي با محارم، بت پرستی، دزدي همراه با خشونت، بچه

شاید وضع یهودیانی که از مصر باستان کوچیده و در صدد بودند با خیل عظیم . سبت قائل شده بود قبول داشت

وضع متزلزل یهودیان در اروپاي . مردم بینوا و بیخانمان کشوري ایجاد کنند چنین قوانینی را تجویز کرده است

که همواره در معرض تهاجم، تغییر کیش، یا تفرقه و پراکندگی بودند، مجموعۀ قوانین  مسیحی یا افریقاي مسلمان،

) و قبل از استقرار دستگاه تفتیش افکار(کرد؛ اما، در این قبیل مسائل  سختی را براي استقرار نظم و وحدت ایجاب می

. کرد، از شریعت یهود انسانیتر بود آنچه مسیحی از جنبۀ نظري قبول داشت، و آنچه که یهودي احتماال بدان عمل می
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اگر کفار به بنی «: دهد آشکار است جنبۀ بهتر این روحیۀ تند از اندرزي که ابن میمون به یهودیان عصر خویش می

اسرائیل بگویند که یکی از افراد خود را به به ما تسلیم کنید تا او را به قتل برسانیم، همه به مرگ تن دهند بهتر از 

کند که چگونه یک دانشور به درجۀ  هنگامی که ابن میمون از این صحبت می» .دین امر گردن نهندآن است که ب

اي  حرامزاده«: گفتند وي با ربنهاي یهود همعقیده بود که می. شود رسد، کالمش بمراتب مطبوعتر می خردمندي می

کرد که سه  انشوران توصیه میوي به د» .است بر کاهن اعظمی که جاهل باشد برتري دارد] شریعت[که دانشور 

چون نفوذ عامل . ساعت از روز را در راه طلب روزي تالش کنند، و نه ساعت را به فراگرفتن تورات اختصاص دهند

. کرد دانست، محصل را به معاشرت با اشخاص دانا و نیکوکار تشویق می محیط را به مراتب زیادتر از عامل توارت می

اي  اي فرا گرفته، و خانه اختیار کند، مگر آنکه تحصیالت خود را تکمیل کرده، پیشه گفت که طلبه نباید تأهل می

هر  .وي مجاز به گرفتن چهار زن بود، ولی با هر کدامشان فقط ماهی یک بار حق داشت همخوابه شود. خریده باشد

وي نباید مدام . أم سازدچند که مجامعت با همسر همیشه مجاز است، بر طلبه است که این امر را نیز با حرمت تو

هنگام  …. مانند خروسی با زن خود جمع آید، بلکه باید تکلیف شوهري خویش را شبهاي شنبه انجام دهد

و بدین . همخوابگی، زن و شوهر نباید در حال مستی، رخوت، یا افسردگی باشند، در آن موقع زن باید خواب نباشد

سر یا بدن . دارد تا آدمی بغایت فروتن باشد ود را مصروف بر آن میوي هم خ .آید سان سرانجام خردمندي فراهم می

با همۀ مردمان بنرمی سخن . جهت بلند نخواهد کرد هنگام صحبت، صداي خود را بی..  . .خود را عریان نخواهد نمود

اوت خواهد دربارة همه کس با نظري مساعد قض. گویی یا کالم تصنعی اجتناب خواهد ورزید از گزافه …. خواهد گفت

  . کرد؛ بر خوبیهاي دیگران تأکید خواهد کرد، و هرگز از کسی به اهانت سخن نخواهد گفت

خردمند هیچ جا به «وي از خوردن غذا در ناهار خوریهاي عمومی اجتناب خواهد ورزید، مگر در موارد بسیار ضروري؛ 

هیچ روزي از خواندن تورات غفلت نخواهد تا هنگام مرگ » .طعام نخواهد نشست، مگر در خانه و بر سر سفرة خویش

از مسیحاهاي دروغین بر حذر خواهد بود، اما هرگز ایمان خود را از دست نخواهد داد که روزي مسیحاي . کرد

حقیقی خواهد آمد و اسرائیل را به صهیون باز خواهد گرداند و تمامی جهان را به کیش حقیقی و به وفور نعمت و 

کتاب » .گیتی محو خواهد شد، اما یهودیان تا ابد باقی خواهند ماند  سایر ملل از صفحۀ«. اندبرادري و صلح خواهد رس

توانستند گستاخی مؤلف را در تصنیف  اندك بودند کسانی که می. توراه ربیهاي یهود را خشمگین ساخت میشناه

یمون که آنکه به تحصیل شریعت کتابی به جاي تلمود عفو کنند؛ و بسیاري از یهودیان با شنیدن این اظهار ابن م

با وجود این، کتاب فوق . کند ارجمندتر است دچار وحشت و خشم شدند پردازد از آن که آن احکام را اطاعت می می

تمامی اهالی اسرائیل شرقی او را راهنماي خود دانستند و مسائل و . نویسندة خود را رهبر یهودیان زمان ساخت

لکن ابن . رسید که به مدت یک نسل دوران گائونی احیا شده بود ادند؛ به نظر میفرست مشکالتشان را نزد وي می

. اي درنگ کند تا از این شهرت خویش شادمان شود، فوراً به تصنیف کتاب بعدي خود پرداخت میمون، بی آنکه لمحه

صرف بازآوردن آن دسته اکنون که از تدوین و تشریح شریعت براي یهودیان اصیل آیین فراغت یافته بود، هم خود را 

از یهودیانی کرد که فلسفه آنها را اغفال کرده بود یا به دام جماعات یهودي از دین برگشتۀ قرائیم مصر و فلسطین و 

» الحایرین  داللۀ« پس از ده سال سختی و مرارت دیگر، وي معروفترین اثر خویش . شمال افریقا افتاده بودند

این کتاب، که با الفباي عبرانی ولی به زبان عربی نوشته شده بود، بزودي با . ردرا به عالم یهود عرضه ک) 1190(

عنوان موره نبوخیم به عبري، و سپس به التین، ترجمه شد و یکی از شدیدترین طوفانهاي روشنفکري قرن سیزدهم 

.را به پا کرد
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اي از کلمات است که در  پارهغرض اصلی من از نگارش این مجموعه تشریح «: گوید مؤلف در دیباچۀ کتاب می

بسیاري از اصطالحات و عبارات مندرج در کتاب مقدس چند . آید می) یا به عبارت دیگر در عهد قدیم(کتابهاي انبیاء 

اي از این اصطالحات و جمالت  قبول معنی لغوي پاره. معنی دارد که ممکن است لغوي باشد، یا مجازي، یا رمزي

نهند سبب  ین هستند اما در عین حال به عقل به عنوان واالترین خاصیت آدمی ارج میبراي آنهایی که واقعاً متد

از آنجا که عقل را . این گونه افراد را نباید بزور وادار به انتخاب دین بدون عقل، یا عقل بدون دین کرد. شود لغزش می

ي باشد که آن هم از جانب خداوند تواند مخالف با چیز خداوند در نهاد آدمی جایگزین ساخته است، لذا عقل نمی

دهد به این علت است که ما عبارات کتاب  به عقیدة ابن میمون هر جا این قبیل تناقضات روي می. نازل شده است

  :کنیم مقدس را، که با ذهنیت تخیلی و تصویري مردم ساده و بیسواد مخاطب آن مناسبت دارد، معنی لغوي می

این موضوع به طور استعاري بیان شده  …. فهم آفرینش براي بشر غیر ممکن است اند که بیان همه عقالي ما گفته

تا مردم عامی آن را به میزان استعدادشان و متناسب با ضعف ادارکشان دریابند، و در عین حال، مردمان دانشمند 

  . بتوانند آن را معنایی متفاوت درك کنند

وي از قراینی که دال بر وجود نظم در طبیعت است . رسد می از این مقدمه ابن میمون به بحثی دربارة الوهیت

کند که عقل برتري بر کاینات حاکم است؛ اما این تصور را که همه چیز به خاطر انسان آفریده شده  گیري می نتیجه

. اردگوید همۀ چیزها فقط به این دلیل وجود دارند که خدا، یعنی منشأ و حیات آنها، وجود د می. گیرد به سخره می

تواند امکان  نتیجۀ چنین فرضی این خواهد بود که هیچ چیز دیگر نمی. اگر بتوان تصور کرد که خدا وجود ندارد«

چیزي که «پس . از آنجا که به این نحو وجود خدا امري ذاتی است، ذات او با وجودش یکی است» .وجود داشته باشد

از آنجا که خداوند داناست، قطعاً باید  63 ».باشدهیچ علتی  تواند معلول خودش ذاتاً واجب الوجود است؛ وجودش نمی

غیر مادي باشد؛ به همین سبب کلیۀ آن عبارات کتاب مقدس را که متضمن اشاراتی به اعضا یا صفات جسمانی 

) کند و شاید از نظرات معتزله پیروي می(زند  بن میمون میدر واقع حرفی که ا. خداوند است باید مجازي تعبیر کرد

حتی اصطالحات غیر جسمانیی که . توانیم چیزي دربارة خدا بدانیم مگر این که خدا وجود دارد این است که ما نمی

دهیم ـ دانایی، قدرت مطلق، رحم، محبت، وحدت، و مشیت ـ همه به ظاهر یکی و در معنی متفاوت  به او نسبت می

بریم غرضمان یک چیز است و هنگامی که آنها را به آدمی  ست؛ یعنی، وقتی این تعابیر را در مورد خدا به کار میا

هرگز . معانی دقیق این الفاظ در وجه خداییشان چیست، هرگز نخواهیم دانست. دهیم چیزي دیگر نسبت می

نه صفت، کیفیت، یا نسبت ایجابی برایش قایل نخواهیم توانست به کنه ذاتش پی ببریم؛ و به هیچ وجه نباید هیچ گو

، نباید تصور کنیم »سخن گفت«اي با پیامبران  گوید که چگونه خداوند یا فرشته هنگامی که کتاب مقدس می. شویم

پرتوي «این استعداد » .پیشگویی به کاملترین مرحلۀ رشد قوة مخیله بستگی دارد«. که غرض صوت یا صدایی است

افتاد،  کنند در فعلیت اتفاق نمی آنچه که انبیا حکایت می. کند که از راه رؤیا یا مکاشفه تجلی می» است از ذات االهی

. گرفت و، در بسیاري موارد، باید به طور تمثیلی تعبیر شوند بلکه فقط در چنین مکاشفه یا رؤیاهایی صورت می

که مهمترین  …اي است  افسانۀ شاعرانهبعضی از عقالي ما آشکارا گفتند که ایوب هرگز وجود نداشته است و «

هر بشري، اگر استعدادهاي خویش را به مرحلۀ کمال برساند، قادر به چنین مکاشفات » .کند حقایق را کشف می

  .آدمی مکاشفۀ مداومی است که اساساً با درون بینی روشن پیامبران تفاوتی ندارد غیبی تواند بود؛ زیرا تعقل

پنداشت، قدیم است؟  دت زمان معینی آفرید، یا آنکه عالم ماده و حرکت، چنانکه ارسطو میآیا خداوند، جهان را در م

پس . توانیم قدم جهان را ثابت کنیم نه حدوث آن را ابن میمون بر آن است که عقل در اینجا قاصر است؛ ما نه می
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ام به تفسیر تمثیلی داستان آفرینش ابن میمون اقد. بگذارید در باب آفرینش آن به ایمان نیاکان خویش پایبند باشیم

حضرت آدم روح یا عرض فاعل است؛ حوا هیوالي منفعل است که سرچشمۀ تمام : سفر پیدایش کرد، به این نحو که

اکثر بدبختیهاي ما از . لکن شر یک امر وجودي نیست، بلکه صرفاً نفی خیر است. شر است؛ و مار قوة تخیل است

شرها فقط از نقطه نظر یک آدمیزاد یا از یک دیدگاه محدود شرند؛ از دیدگاه نظام  شوند؛ سایر قصور خود ناشی می

 بخشد خداوند به انسان این ارادة آزاد را می. آفرینش ممکن است در هر شري خیر یا ضرورتی براي همۀ کاینات یافت

را پیش بینی کرده است، لکن آن  کند؛ خداوند از ازل این اختیار طریق که انسان باشد؛ انسان گاهی شر را انتخاب می

آیا انسان فناناپذیر است؟ در این مورد ابن میمون تا آنجا که برایش مقدور است در آشفتگی و  .سازد را مقدر نمی

در کتاب داللۀالحایرین از دادن هر گونه پاسخی به این سؤال دوري جسته فقط . کوشد گمراهی خوانندگان خود می

این » .ماند همان روانی نیست که به هنگام تولد در پیکر آدمی بوده است از مرگ به جا می روانی که بعد«: گوید می

یا » عقل بالفعل«ماند  آنچه باقی می. میرد ـ یکی از وظایف بدن است، و همراه با بدن می »عقل بالقوه« دومی ـ 

این نظریۀ ارسطویی ـ ابن . دباش است که قبل از جسم وجود داشته است و هرگز از وظایف بدن نمی» اکتسابی«

توراه ابن میمون معاد جسمانی را رد کرد، و پندار مسلمانان  در کتاب میشناه. رشدي آشکارا منکر فناناپذیري فرد بود

را دربارة بهشت فیزیکی اپیکوري به سخره گرفت و مدعی شد که این مورد، هم در اسالم و هم در یهودیت براي 

هستیهاي غیر «در کتاب داللۀالحایرین افزود که . ارضاي قوه تخیل خالیق بوده است مراعات نیازهاي اخالقی و

ظاهراً از این  »درآورد؛توان به شمارش  جسمانی را فقط وقتی که به صورت نیروهایی در جسمی جایگزین هستند می

ماند واجد هیچ گونه آگاهی  که روح غیر جسمانی که بعد از جسم آدمی باقی میگردد  گفته چنین مستفاد می

از آنجا که نظریۀ معاد جسمانی یکی از ارکان عقاید دین یهود و اسالم شده بود، این اشارات که . انفرادي نیست

ربی نیز برگردانده هنگامی که کتاب داللۀالحایرین به خط ع. کرد سبب اعتراضات فراوانی شد حکایت از شکاکیت می

یکی از دانشوران مسلمان به نام عبداللطیف این نظریات ابن میمون را . شد، در جهان اسالمی غوغایی به راه انداخت

با همین استدالالتی که بظاهر براي تحکیم دین اقامه کرده است مبانی تمامی ادیان را متزلزل «: مردود شمرده گفت

اي حیاتی با صلیبیون بود؛ او، که همواره اصیل آیین بود،  این هنگام مشغول مبارزه الدین ایوبی در صالح» .سازد می

وي  1191کرد؛ در  حاال بیش از پیش از بدعتی که روحیۀ مسلمانان را در گرماگرم جهادي تهدید کند ابراز انزجار می

اي پرداخت تحت عنوان  ر مقالهدر همان سال ابن میمون به نش. فرمان قتل سهروردي یکی از متصوفۀ رافضی را داد

در این مقاله بار دیگر دربارة فناناپذیري جسمی اظهار تردید کرد، لکن اعالم داشت که این امر . در رستاخیز مردگان

  .پذیرد را به عنوان یکی از عقاید دینی می

رد و به مسائل چند صباحی غوغا فرو نشست و در خالل این احوال ابن میمون خود را به کار طبابت سرگرم ک

، هنگامی که شموئیل بن یهودا بن طیبون، که 1199در . داد رسید پاسخ می اي و اخالقی که از جهان یهود می آموزه

 :مشغول ترجمۀ کتاب داللۀالحایرین به زبان عبري بود، تقاضاي مالقات از وي کرد ابن میمون به وي اخطار کرد که

اي علمی کنکاش کنی؛  در عرض روز، حتی یک ساعت هم با من دربارة مسئلهنباید متوقع باشی که، در اثناي شب یا 

من در فسطاط سکنا دارم و اقامتگاه سلطان در قاهره است که تا آنجا به قدر : زیرا کار روزانۀ من به قرار ذیل است

دارم بسیار ) الدین پسر سلطان صالح(السلطنه  وظایفی که در مقابل نایب. راه است) کیلومتر 2,5(سفر دو روز سبت 

مکلفم که هر روز صبح زود از وي دیدن کنم؛ و هنگامی که شخص وي یا هر کدام از اطفال یا متعلقان . شاق است

تا بعد از  …. حرمسراي وي بیمارند جرئت بیرون آمدن از قاهره ندارم بلکه باید قسمت اعظم روز را در کاخ بمانم

بیرونی خانه را پر از اشخاص . موقع از گرسنگی تقریباً در حال مرگم در این …. ظهر نباید به فسطاط برگردم
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شویم، و از  شوم، دستهایم را می از مرکبم پیاده می …. ها، دوستان، و دشمنان عالمین االهی، داروغه: بینم مختلف می

امی است که در بیست کنم که اندکی مرا به حال خود گذارند تا سد جوع کنم ـ این تنها طع بیماران خود استدعا می

بیمارانم را  …آنگاه تا غروب آفتاب و گاهی دو ساعت از شب گذشته یا حتی دیرتر . کنم و چهار ساعت صرف می

رسد  دهم؛ و چون شب در می ام نسخه و دستورالعمل می در حالی که از فرط کوفتگی به پشت دراز کشیده. بینم می

تواند جز در روز  در نتیجۀ این همه مشغله، هیچ اسرائیلی نمی. ندارمبه قدري خسته هستم که هیچ یاراي حرف زدن 

در آن روز جمیع یهودیان کنیسه رو، یا دست کم اکثریت آنها، بعد از مراسم دعاي . سبت با من محرمانه گفتگو کند

روند  که آنها میهمگی با هم تا هنگام ظهر  …. دهم آیند، و در این موقع به آنها تعلیمات دینی می صبح نزد من می

  . پردازیم به درس خواندن می

خواست که وي را پزشک  ریچارد اول، پادشاه انگلیس، می. این حکیم بزرگ زودتر از موعد طبیعی فرسوده شد

وزیر سلطان صالح الدین فرسودگی وي را دید و، . خصوصی خود کند، اما ابن میمون قادر به قبول چنین دعوتی نبود

. به سن شصت و نه سالگی درگذشت 1204ابن میمون در . معینی، از خدمت معافش کردبا تعیین مستمري 

  .مزارش هنوز در طبریه باقی است. جسدش را به فلسطین منتقل ساختند و در آنجا به خاك سپردند

VI   - جنگ طرفداران و مخالفان ابن میمون  

علماي مسلمان زیر نظر معلمان . یان نیز محسوس بودنفوذ ابن میمون عالوه بر عالم یهود، در بین مسلمانان و مسیح

هاي التینی آن در دانشگاههاي مونپلیه و پادوا مورد استفاده  ترجمه. یهودي به مطالعۀ کتاب داللۀ الحایرین پرداختند

آلبرتوس ماگنوس . جستند گرفت، و در پاریس الکساندر هیلزي و گیوم دوپاري بارها به آن استناد می قرار می

در بسیاري از مسائل از نظریات ابن میمون پیروي کرد؛ و قدیس توماس، اگر فقط براي رد عقاید ابن ) لبرتوس کبیرآ(

اسپینوزا، که شاید کاستیهایی در درك . میمون هم که بود، اغلب نظریات آن حکیم را مورد مداقه قرار می داد

هودیان را مورد انتقاد قرار داد و آنها را تالشی تاریخی داشت، تفسیر تمثیلی ابن میمون دربارة کتاب مقدس ی

اولین کسی بود که آشکارا «مذبوحانه براي حفظ نفوذ کالم کتاب مقدس دانست؛ اما ربن بزرگ یهودي را ستود، زیرا 

همچنین اسپینوزا نقطه نظراتی دربارة » .گفت کتاب مقدس یهودیان را باید با موازین عقالنی منطبق ساخت

. جزات، و صفات خداوندي از ابن میمون اقتباس کردپیشگویی، مع

اسالف خود وي دنبالۀ کارهاي تحقیقی . در میان خود یهودیان نفوذي که ابن میمون به جا نهاد موجد انقالبی گردید

به جانشینی پدر نجید و پزشک درباري شد؛  1205پسرش ابراهیم بن موسی در : و علمی و دینی او را گرفتند

اش سلیمان بن ابراهیم نیز هر کدام یکی بعد از دیگري پیشواي یهودیان مصر  اوود بن ابراهیم و نبیرهاش د نواده

چند صباحی بازار تفسیر ارسطویی کتاب مقدس به . شدند؛ و هر سه سنت ابن میمون در فلسفه را دنبال کردند

شد که حکایت ابراهیم و  گفته می کمک تردستیهاي تمثیلی، و همچنین رد تاریخی حکایات آن، رونق گرفت؛ مثال

نمود، و احکام مربوط به شعایر مذهبی یهود فقط حقیقت و  سارا صرفاً افسانه اي بود که ماده و صورت را باز می

نمود که تمامی بناي االهیات یهود، بر سر ربنهاي آن دین  با این گونه تفسیر و تأویل، چنان می. غرضی نمادین داشت

ابراهیم بن   شموئیل بن علی اهل فلسطین،: از آنها بشدت در دفاع از دین به مبارزه برخاستند برخی. شود خراب می

داوود اهل پوسکیر، مایربن تودروس هالوي ابوالعافیه اهل تولدو، دون استروك اهل لونل، سلیمان بن ابراهیم اهل 

فروختن کتاب مقدس یهودیان به «ده علیه این ع. مونپلیه، یونس بن ابراهیم خرونایی اهل اسپانیا، و بسیاري دیگر
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آواز مخالف برداشتند، هر گونه اقدام در جهت جایگزینی حکمت به جاي تلمود را تخطئه کردند، از » یونانیان

، اظهار تأسف کردند، و خداي درك ناکردنی وي را، به عنوان ]جسم[تردیدهاي ابن میمون دربارة فناناپذیري 

رمز آمیز » قبالۀ«معتقدان به . انگیزد، مردود شمردند ردي را به پرهیزکاري یا دعا برنمیتجریدي استعاري که هرگز ف

  . به این مرافعه پیوستند و مزار ابن میمون را ملوث ساختند

مبارزة میان طرفداران و مخالفان ابن میمون درست موقعی مایۀ تفرقه و تشتت جماعات یهودي جنوب فرانسه شد 

به همان طریق که مسیحیان . زد علیه ملحدان آلبیگایی آتش جنگی خانمانسوز را دامن می که مسیحیت اصیل آیین

اصیل آیین، در دفاع از آیین خویش در برابر خردگرایی، خواندن آثار ارسطو و ابن رشد را در دانشگاهها ممنوع 

ان بر جماعات یهود به جرم پناه کردند، سلیمان بن ابراهیم ربی مونپلیه، نیز ـ شاید براي پیشگیري از حملۀ مسیحی

اي زد؛ به این معنی که آثار فلسفی ابن میمون را حرام شمرد و کلیۀ  سابقه دادن خردگرایان ـ دست به کار بی

پرداختند، یا آنهایی را که عبارات کتاب  یهودیانی را که به مطالعۀ این گونه کتابهاي ادبی یا علمی غیر مذهبی می

طرفداران ابن میمون، به رهبري داوود کیمحی و یعقوب بن ماخیر . کردند، طرد کرد می مقدس را تفسیر تمثیلی

طیبون، در صدد تالفی برآمده اجتماعات یهودیان لونل، بزیه، و ناربون واقع در پرووانس را، و نیز اجتماعات ] بن[

مان، که اوضاع را چنین دید، دست سلی. ساراگوسا و لریذا در اسپانیا را به طرد سلیمان و طرفدارانش تشویق کردند

به این معنی که به دستگاه تفتیش افکار فرقۀ دومینیکیان در مونپلیه شکایت کرد که : به اقدامی بمراتب شدیدتر زد

رهبانان . کتابهاي ابن میمون حاوي بدعتهایی است که هم براي مسیحیت خطرناك است، هم براي دین یهود

در  1234، و هر چه از آثار حکیم یهودي یافت شد طی تشریفاتی عمومی به سال دومینیکیان با وي همدلی کردند

.چهل روز بعد خود کتاب تلمود را در پاریس به آتش افکندند. در پاریس سوزانده شد 1242مونپلیه، و به سال 

ن سلیمان در همین چند تنی را که سر حلقۀ هواخواها. این حوادث طرفداران ابن میمون را سخت بر سر خشم آورد

. مونپلیه بودند دستگیر و به سخن چینی علیه همکیشان خود محکوم کردند، و دستور دادند که زبانشان را ببرند

ربن یونس، که از شرکت در سوزاندن کتابهاي ابن میمون متأسف بود، به . ظاهراً خود سلیمان را به قتل رساندند

. و متعهد شد که به کفارة گناهان خویش قبر ابن میمون را زیارت کند مونپلیه آمد و در کنیسه در مالء عام توبه کرد

موسی بن . اما ربن دون استروك، با این فتوا که خواندن هر گونه علم غیر مذهبی حرام است، دنبالۀ مبارزه را گرفت

رم و مقتدر ادرت، زعیم محت] ابن[سلیمان بن ابراهیم  1305نحمن و آشر بن یهیئل از وي حمایت کردند، و در 

یهودیان بارسلون، حکم کرد که هر فرد یهودي که به تدریس، یا قبل از بیست و پنجسالگی به مطالعۀ هر گونه علوم 

لیبرالهاي مونپلیه، در مقابل، هر یهودي که . دنیوي ـ جز پزشکی ـ یا هر گونه فلسفۀ غیر یهودي بپردازد طرد شود

هیچ کدام از این دو حکم تحریم، اثر خیلی زیادي نداشت؛ . کردند د میفرزندش را از تحصیل علوم باز می داشت طر

اما نفوذ عظیم ادرت و آشر در اسپانیا، و تشدید . جوانان یهودي، تک و توك، همچنان به تحصیل فلسفه ادامه دادند

ري و همچنین تعقیب و هراس در اروپایی که اکنون مورد تفتیش افکار قرار داشت، جماعات یهودي را به عزلتی فک

ذهن . تحصیل علوم در میان آنها رو به زوال نهاد؛ و تعلیمات صرفاً ربنی حاکم بر مدارس عبرانی شد. نژادي عقب راند

ها، خود را در رازوري و  یهودي، پس از پشت پازدنش به خرد، اسیر در پنجۀ وحشتهاي االهیاتی و حلقۀ تنگ دشمنی

  .تورع مستغرق ساخت
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VII - قباله  

سازد، و فقط  عقل حیطۀ امید را تنگ می. برد شوید و می ر فلسفه و علم را همه جا امواج دریاهاي رازوري میجزای

یهودیان قرون وسطی، مانند مسلمانان . توانند با روي گشاده چنین محدودیتی را تحمل کنند آدمهاي خوشبخت می

معجزات و چیزهاي شگفت نمایش مهیجی جلوه  و مسیحیان، واقعیت را با هزاران خرافه پوشاندند، تاریخ را با

بردند، خود و  انباشتند، انواع طلسمها و اوراد جادویی را به کار می دادند، آسمان را با فرشتگان و اهریمنان می می

ساختند، با تعبیر رؤیاها، گره از معماي خواب  کودکان خود را با صحبت از جادوگران و غولها وحشتزده می

.کردند اسراري مرموز از کتب باستانی بیرون بکشند سعی میگشودند، و  می

این رازوري از ثنویت روشنایی و تاریکی دین زردشت، از . رازوري یهود همان اندازه قدمت دارد که خود یهودیان

جایگزینی افاضات ربانی به جاي آفرینش در مکتب نوافالطونی، از رازوري اعداد در مکتب نوفیثاغوریان، از 

صدر مسیحیت، و از شاعران و رازوران هند و ) هاي»  آپوکروف«(وفیهاي گنوستیک سوریه و مصر، از آپوکریف تئوز

. لکن منشأهاي اصلی آن سنت و ذهنیت خود یهودیان بود. جهان اسالمی و کلیساي قرون وسطی تأثیراتی گرفت

فر پیدایش و بابهاي اول و دهم صحیفۀ حتی قبل از ظهور مسیح، بین یهودیان تفاسیر رمزیی از داستان آفرینش س

در مشنا توضیح این گونه قدغن شده بود، مگر در خلوت، آن هم براي دانشوري مورد . حزقیال نبی رواج داشت

قوة تخیل آزاد بود تا به میل خویش آنچه را که پیش از آفرینش یا حضرت آدم به وقوع پیوسته بود، یا آنچه . اعتماد

فرضیۀ فیلن که لوگوس یا حکمت االهی را . دنیا به وقوع خواهد پیوست به حیطۀ تصور آوردرا که در پی انهدام 

هایی داشتند که  اسینیان دست نبشته. شمارد خود نمونۀ واالیی از این قبیل حدسیات بود واسطۀ آفرینندگی خدا می

یوبیل یا کتاب بوقها، کیهانزایی  شد، و آپوکریف عبري، مانند کتاب با شوق و ذوق تمام از انظار پنهان داشته می

کلمۀ «گفتند که چهار حرف آن ـ  رازي ساختند و به نجوا می» یهوه«از نام نگفتنی . دادند اي را توضیح می رازورانه

عقیبا معتقد . اشخاص بالغ و بصیر بازگو کرد ـ معنیی نهانی و اثري معجزآسا دارد و فقط باید آن را به »حرفیچهار 

بود که وسیلۀ خداوند براي آفرینش جهان تورات یا اسفار خمسۀ موسی بوده، و هر کلمه یا عبارت این کتابهاي 

برخی از گائونهاي بابلی چنین نیروهایی را براي الفباي عبرانی و نامهاي . مقدس نیرو و معنایی مخفی داشت

گفتند که هر کس آن اسامی را بداند قادر است تمام نیروهاي طبیعت را در اختیار خویش  د، و میفرشتگان قایل بودن

پرداختند و معتقد بودند که از راه یکی شدن روح با  حتی دانش آموختگان نیز به جادوي سیاه یا سفید می. درآورد

شگویی از راه احضار مردگان، استخاره با پی. انگیزي نایل آمد توان به استعدادهاي شگفت فرشتگان یا اهریمنان می

کتاب مقدس، جن گیري، تعویذها، افسونها و جادوها، تفأل و کشیدن قرعه، همان نقشی را که در زندگی مسیحیان 

تمام عجایب طالع بینی را نیز با معتقدات خویش آمیخته بودند؛ به تعبیر آنها . داشت، در زندگی یهود نیز دارا بود

  . نوشتۀ مرموزي که فقط محرم راز قادر به خواندن آنها بود آسمان. یک رشته حروف بودنداختران آسمان 

زاهدان رازور، از ). کتاب خلقت(زمانی، در خالل قرن اول میالدي، در بابل کتابی سري پیدا شد به نام سفر یصیراه 

طبق تعالیم این کتاب، وسیله یا . دجمله یهودا هالوي، تصنیف این کتاب را به ابراهیم خلیل و خداوند نسبت دادن

روح خدا، سه فیضان آن ـ هوا، آب، و آتش ـ سه : از این قرار) اعداد یا اصول(اسباب خلقت عبارت بود از ده سفیروث 

کردند، و در همان حال حروف  این اصول دهگانه محتوي را تعیین می. بعد فضایی به چپ، و سه بعد فضایی به راست

شد مشخص  فباي عبرانی صورتی را که به کمک آنها درك خلقت براي عقل بشر میسر میبیست و دوگانۀ ال
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اي  عقالي قوم یهود، از سعدیا گرفته تا فقهاي قرن نوزدهم، دربارة مندرجات این کتاب تفسیرهاي فاضالنه. نمودند می

.اند نوشته

هودیان ایتالیا رواج داد، و از آنجا بود که نظریات هاي رازورانه را میان ی یکی از ربیهاي بابلی این آموزه 840در حدود 

شاید ابن جبرون در فرضیۀ خویش راجع به موجودات واسطه بین . مزبور به آلمان، پرووانس، و اسپانیا گسترش یافت

 به میان آورد تا» روایات سري«ابراهیم بن داوود اهل پوسکیر، سخن از . خدا و عالم هستی تحت تأثیر این عقاید بود

و شاگردش عزرائیل محتمال مؤلفان » اسحاق نابینا«فرزندش . مگر یهودیان را از بند خردگرایی ابن میمون برهاند

بودند که تفسیري بود رازورانه دربارة اولین باب از سفر ) 1190حد ( کتاب سفر ها ـ باهیر یا کتاب روشنایی 

سفر یصیراه به روشنایی، خرد، و دلیل بدل شد، و این سه گانگی  دمیورگوسیدر این تفسیر فیضانهاي . پیدایش

و ابراهیم بن ) 1238 – 1176(العازار، ربی بزرگ شهر ورمس . را بر سبیل یک تثلیث یهودي ارائه داده بودند» کلمه«

این دو، مانند . عمیقتر و با اجرتر از تلمود دانستندرا » آموزة سري«مطالعۀ ) 1291- 1240(شموئیل ابوالعافیه 

متصوفۀ اسالمی و رازوران آلمانی، در بیان روابط بین روح انسان و خدا زبان احساساتی عشق و ازدواج را به کار 

  .بستند

. رفته بودبه کار » آموزة سري«به طور کلی براي توصیف تمامی مراحل و نتایج ) قبااله(تا قرن سیزدهم، کلمۀ قباله 

، موسی بن شم طوب، اهل لئون اسپانیا، سومین کتاب کالسیک دربارة احادیث شفاهی بنی 1295در حدود سال 

وي تصنیف این کتاب را به سیمون بن یوحی، از . زهر یا کتاب جالل به چاپ رساند اسرائیل را تحت عنوان سفر هاـ

دهگانه ] اعداد یا اصول[از جانب فرشتگان و سفیروث  مدرسین یهودي قرن دوم میالدي نسبت داد؛ به قول موسی،

به سیمون الهام شده بود که رازي را که براي ایام ظهور مسیح محفوظ شده بود براي خوانندگان محرم خویش فاش 

جامعیت خداوندي که تنها از طریق عشق شناخت : در کتاب جالل کلیۀ عناصر متشکلۀ قباله گرد آمده بود. سازد

دمیورگوسها و فیضانات آفریننده؛ قیاس افالطونی عالم اکبر و عالم اصغر؛   ؛]یهوه[» کلمۀ چهار حرفی« پذیر است؛

موعد و کیفیت ظهور مسیح؛ حیات پیشین و تناسخ روح، معانی رازورانۀ شعایر، اعداد، حروف، نقاط، و حرکات آیینی؛ 

تفسیر نمادین متون کتاب مقدس؛ و تصور زن به  به کار بردن حروف رمزي، اشعار موشح، و وارونه خواندن کلمات؛

موسی بن شم طوب با یک اشتباه کار را خراب کرد، به . عنوان گناه و نیز، در عین حال، به عنوان تجسم راز آفرینش

همچنین آراي چندي . رم کرد 1264این شکل که در کتاب جالل از زبان سیمون بن یوحی اشاره به کسوف سال 

وي عدة زیادي را به این وسیله فریب . اهر قبل از قرن سیزدهم به خاطر هیچ کس خطور نکرده بودبیان داشت که بظ

داد، اما موفق به فریفتن عیال خویش نشد؛ زنش اذعان کرد که موسی، سیمون بن یوحی را حیلۀ بسیار خوبی براي 

ی از طرفداران قباله بعدي سیم دغل موفقیت کتاب جالل مایۀ الهام جاعلین مشابه شد، و برخ. کسب مال یافته بود

.موسی را به خود وي پس دادند به این معنی که تحقیقات خود را به اسم وي منتشر ساختند

چند صباحی کتاب جالل چنان طرف توجه خوانندگان یهودي قرار گرفت که با . حیطۀ نفوذ قباله بسیار وسیع بود

قباله به تلمود، به عنوان کتابی کهنه و منسوخ لفاظ، و منطق فروش  اي از هواخواهان زد؛ پاره تلمود کوس برابري می

. برخی از علماي تلمودي، از جمله موسی بن نحمن، سخت تحت نفوذ مکتب طرفداران قباله واقع شدند. حمله کردند

تحقیقات آنها به همان نسبت . اعتقاد به اصالت و وحی منزل بودن قباله همه جا در میان یهودیان اروپایی رواج داشت

قباله حتی . زهر به پایان آمد در حکمت و علم لطمه دید، و عصر طالیی ابن میمون با اراجیف مشعشع سفر هاـ

معناي رازورانۀ اعداد و ) 1315-1235 ?( رامون لول . متفکران عالم مسیحیت را نیز تا حدودي فریفتۀ خود ساخت
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 - 1463(گنا یا هنر کبیر خویش گنجانید؛ پیکو دال میراندوال حروف را از قباله اقتباس کرد و در کتاب آرس ما

کرد که شواهد نهایی را براي اثبات الوهیت مسیح در قباله یافته است؛ جمعی از رازوران مسیحی  فکر می) 1494

قباله مانند پاراسلسوس، کورنلیوس آگریپا، رابرت فالد، هنري مور، و دیگر رازوران مسیحی از چشمۀ تحقیقات علماي 

اذعان کرد که براي االهیات خویش دست تخطی به ) 1522 - 1455(نگار خود را سیراب ساختند؛ یوهان رویشلین 

را مشوب ) 1624 - 1575(هاي طرفداران قباله بود که ذهن یاکوب بومه  سوي قباله دراز کرده است؛ و احتماال نظریه

بیشتري تشفی را در مکاشفات سري دیدند، علت آن بود که اگر، در قیاس با مسلمانان و مسیحیان، یهودیان . کرد

این جهان کریهترین روي خود را به ایشان نمود و آنها را مجبور ساخت که، به خاطر بقا، واقعیت را در تار به هم 

انتخاب همیشه آدمهاي بدبختند که باید باور کنند خداوند آنها را براي خودش . اي از تصورات و امیال بپوشانند تنیده

  .کرده است

VIII - رهایی

یهودیان قرون وسطی، براي گریز از نشئۀ رازورانه، یأس و سرخوردگی از ظهور مسیح، آزار متناوب، و مشقت روزمرة 

با تورع، اعیادي را که یاد تاریخ، . به گمنامی اجتماعات و تشفیات آئین و کیش خویش پناه جستند زندگی اقتصادي، 

گرفتند و با شکیبایی رسومی را که روزگاري سال کشاورزي  کرد جشن می تانی آنها را احیا میمحنتها، و شکوه باس

فرقۀ رو به زوال قرائیم مراسم سبت را در تاریکی و . دادند آنها را تقسیم کرده بود، با زندگی شهري خویش وفق می

عت موسی تخلف کنند؛ اما اغلب یهودیان کردند تا مبادا با افروختن آتش یا روشن کردن چراغ از شری سرما اجرا می

آوردند تا آنها آتش بیفروزند و از چراغها مراقبت کنند، و ربیها نیز  دوستان یا خادمان مسیحی خود را به جشن می

دستی و تجمل  کردند و از گشاده از هر فرصتی براي تدارك مجلس سور استفاده می. گرفتند این مسئله را نادیده می

ها به مناسبت ختنه سوران یا ورود یک پسر به سلک روحانیون، مراسم نامزدي یا  خانواده: کردند نمی چیزي فروگذار

ازدواج پسر یا دختر، وارد شدن دانشوري مشهور یا یکی از بستگان، یا هنگام یکی از اعیاد مذهبی بساط سور 

د دایر کنندگان این قبیل مجالس ضیافت نظاماتی که ربیها دربارة محدود کردن مخارج وضع کرده بودن. گستردند می

ساخت که بیش از بیست نفر مرد، ده زن، پنج دختر، و همۀ بستگان خانواده تا نسل سوم را دعوت  را مکلف می

گذاشتند که روز سبت آن مراسم شادمانی را  کشید، و حتی نمی جشن عروسی گاهی مدت یک هفته طول می. نکنند

نهادند؛ در مسیر آنها  هاي زیتون بر سر می را تاجی از گلهاي سرخ، مورد، و شاخه عروس و داماد. دچار وقف سازد

هاي این مراسم  ریختند؛ تمام صحنه هاي جو را به نشانۀ باروري بر سر و روي آنها می پراکندند؛ دانه آجیل و گندم می

اي را براي تکمیل  لقلکی حرفهساختند؛ و در سالهاي آخر قرون وسطی د گویی همراه می را با آوازخوانی و بذله

اي با حقیقت منطبق بود، اما تقریباً در اکثر  گاهی شوخیهاي وي به طور بیرحمانه. کردند تردماغی حاضران اجیر می

  .پذیرفت می» هر عروسی زیباست«مواقع دلقک این حکم نکاحی هیلل را که 

گرفت، از دیدن نوادگان خویش شاد  شن میبه این طریق، نسل سالخورده گماردن نسل بعدي را به جاي خویش ج

سیماي این قبیل یهودیان سالخورده را در . نهاد آور اما سرشار از عطوفت قدم می شد، و به دوران کهولتی ستوه می

بارند، و  گویند، ریشهایی که خرد می صورتهایی که تاریخ ملت و فرد را می: کنیم تابلوهاي رامبران مشاهده می

هیچ یک از اصول اخالقی مسلمانان یا . اطرات اندوهبار در تشویش ولی از عشق با گذشت در آرامندچشمانی که از خ

پوشد؛ ارشاد  رسید ـ عشقی که از تمام خطاها چشم می مسیحیان به پاي محبت متقابل پیر و جوان یهودي نمی
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تمام کرده طبیعی بودن مرگ را مالطفت آمیز جوان ناپخته توسط پیر جهاندیده؛ و وقاري که با آن، کسی که عمر 

  .پذیرد می

داد براي اوالد خویش نه فقط مایملک دنیوي بلکه نصایح معنوي  هنگامی که یهودي وصیت نامۀ خویش را ترتیب می

از زمرة کسانی باش که «: آمده) 1337حد (گذاشت؛ چنانکه در وصیتنامۀ العازار، ربی بزرگ ماینتس  نیز بر جاي می

» .شوند؛ حین قرائت دعاها سخن مگو؛ و بعد از مراسم نیایش به امور خیریه بپرداز کنیسه حاضر می زودتر از همه در

مرا پاك بشوي، موهایم را شانه کن، ناخنهایم را بگیر ـ چنان که در دوران زندگی عادت من : و حاال آخرین وصیت

مرا در . رفتم ه هر یکشنبۀ سبت به کنیسه میبود ـ تا مگر پاکیزه به آرامگاه ابدیم بشتابم، به همان سان که همیش

سمت راست پدرم به خاك بسپار؛ اگر آنجا اندکی باریک باشد اطمینان دارم که پدر آن قدر مرا دوست دارد که در 

  . کنارش برایم جا باز کند

بست؛  را میترین پسر یا فامیل چشم و دهان مرده  آمد، بزرگترین پسر یا برجسته هنگامی که واپسین نفس بر می

تقریباً هر فردي تعلق به یک . پوشاندند کردند و آن را در کفنی پاك می جسد را تطهیر و با روغنهاي معطر تدهین می

کرد، آخرین شعایر مذهبی را  داشت، از آن مراقبت می انجمن کفن و دفن داشت که در این مرحله جسد را برمی

در تشییع جنازه، تابوت به دوشان پاي برهنه حرکت . رسانید می و آن را تا محل دفن. داد دربارة آن انجام می

هر آدم ناشناسی که به دستۀ مشایعت . کوفتند دادند و طبل می کردند؛ زنان پیشاپیش تابوت نوحه سر می می

ت معموال تابوت را در جوار تابو. بایست جنازه را تا محل دفن مشایعت کند خورد طبق رسوم رایج می کنندگان بر می

» پیوستن به جرگۀ بستگان«یا » خوابیدن در کنار نیاکان«دادند، زیرا تدفین؛ در عرف یهود،  بستگان مرده قرار می

  .دانستند که گرچه فرد فانی است، بنی اسرائیل باقی خواهد ماند کردند، زیرا می عزاداران متوفا قطع امید نمی. بود

  

فصل هجدهم

  دنیاي بیزانسی

565 – 1095  

  

I  - اکلیوسهر  

اکنون اگر در منازعۀ بی پایانی که بین شرق و غرب جریان داشت نظر از جبهۀ شرق برگیریم و به غرب نگاه کنیم، 

در دل نسبت به امپراطوري بزرگی که در عین حال هم از اغتشاش داخلی به ستوه آمده بود و هم از هر سو در 

گذشتند و شهرها و  وارها و اسالوها از دانوب میآ. کنیم معرض تهاجم خارجی قرار داشت احساس دلسوزي می

دیدند؛ اسپانیا به دست  کردند؛ ایرانیان هجوم بر صفحات غربی آسیا را تدارك می سرزمینهاي امپراطوري را تصرف می

). 568(ویزیگوتها مسخر شده بود؛ و لومباردها، سه سال بعد از مرگ یوستینیانوس، نیمی از ایتالیا را متصرف شدند 
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قحطی بروز کرد؛ فقر، بربریت، و  569، مرض طاعون تمامی امپراطوري را روفت؛ در 566، و بار دیگر در 542ر سال د

  .جنگ مواصالت کشور را مقطوع، بازرگانی را کساد، و ادبیات و هنر را خفه کرد

د تا مشکالت آنها را جانشینان یوستینیانوس همگی مردان الیقی بودند، اما فقط یک قرن حکومت ناپلئونی الزم بو

خدایان تیبریوس دوم . با قدرت بر ضد کشورگشایی ایران جنگید)  578 – 565(یوستینوس دوم . برطرف کند

را، که تقریباً از هیچ فضیلتی در حق وي دریغ نکرده بودند، پس از حکومتی کوتاه و عادالنه، به سراي ) 578-582(

با شجاعت و کاردانی بر آوارهاي مهاجم حمله برد، اما چندان حمایتی ) 602 - 582(ماوریکیوس . جاودان فرستادند

ها  ها شدند، و هنگامی که ماوریکیوس به صومعه از ملت ندید؛ هزاران نفر براي گریز از خدمت لشکري وارد صومعه

ه فریاد و فغان فرمان داد، تا هنگامی که خطر رفع نشده، از قبول اعضاي جدید خودداري کنند، راهبان براي عزل او ب

یک گروهبان رومی به نام فوکاس سپاهیان و تودة مردم را علیه طبقۀ اشراف و حکومت به انقالب برانگیخت . افتادند

؛ پنج فرزند ماوریکیوس را پیش چشم خود وي تکه تکه کردند، و آن امپراطور سالخورده از دایۀ کوچکترین )602(

سر خود . فل امپراطور بگذارد و جان فرزند وي را نجات بخشدنپذیرفت که طفل خود را به جاي طفرزندش 

ماوریکیوس را از بدن جدا کردند و با سر پنج فرزندش براي تماشاي عموم به دار آویختند و بدن آنها را به دریا 

ه ، و امپراطریس کنستانتینا و سه دختر او را به اتفاق جمعی از اشراف، بعد از محاکمه، یا بدون محاکم. افکندند

گویی . چشمها از کاسه درآوردند، زبانها را بریدند، و اندامها قطع کردند. معموال زیر شکنجه به هالکت رساندند

.شد هایی که بعدها باید در انقالب کبیر فرانسه اجرا شود، تمرین می صحنه

فوکاس با اعراب از در صلح . تخسرو پرویز این هرج و مرج را مغتنم شمرد و جنگ دیرینۀ ایران و یونان را از سر گرف

در این . درآمد و تمامی سپاهیان بیزانسی را به آسیا منتقل ساخت؛ وي در همه جا از ایرانیان شکست خورده بود

مدت آوارها، که با هیچ گونه مقاومتی روبه رو نبودند، تقریباً تمامی اراضی مزروع داخلی قسطنطنیه را به تصرف 

تخت به هراکلیوس حکمران یونانی افریقا پناه آوردند و از او خواستند که به نجات طبقۀ اشراف پای. درآوردند

وي به بهانۀ پیري از قبول چنین درخواستی خودداري ورزید، اما فرزندش را نزد . امپراطوري و اموال آنان قیام کند

برانداخت، جسد قطعه قطعه شدة  هراکلیوس جوان ناوگانی آراست، خود را به بوسفور رسانید، فوکاس را. آنها فرستاد

  ).610(متجاوز را براي عبرت در مأل عام آویخت و مردم او را با عزت به مقام امپراطوري برگزیدند 

ري از هم گسیختۀ وي با نیرویی هراکلسی به تجدید سازمان امپراطو. خویش بود نامهراکلیوس سزاوار عنوان و 

وي به کشاورزان زمین . ده سال را صرف احیاي اخالقیات مردم، تقویت سپاه، و عواید خزانه کرد. بیزانس پرداخت

در خالل این مدت سپاهیان ایران . رایگان بخشید، به شرط آنکه فرزند ارشد هر خانواده به خدمت لشکري درآید

فقط ناوگان بیزانسی، که هنوز دریاها را ). 615(الکدون روي آوردند ، و به سوي خ)614(اورشلیم را تسخیر کردند 

اندکی پس از این واقعه، خیل آوارها به سوي شاخ زرین . زیر فرمان داشت، پایتخت و اروپا را از این تهاجم نجات داد

ان نفر یونانی را به هاي شهر قسطنطنیه هجوم بردند، و هزار یا کرانۀ هاللی شکل بوسفور به حرکت درآمدند، به حومه

با از دست دادن نواحی داخلی و همچنین خاك مصر، راه رساندن غله به شهر قطع، و دولت به لغو . غالمی گرفتند

هراکلیوس از فرط نومیدي به فکر افتاد که سپاهیان خود را به کارتاژ منتقل کند، ). 618(توزیع جیرة غله ناگزیر شد 

مردم و روحانیون مانع از عزیمت وي شدند، و بطرك سرگیوس موافقت . ر مصر برآیدو از آنجا بار دیگر درصدد تسخی

کرد که ثروت کلیساي یونان در مقابل اخذ ربح در اختیار هراکلیوس گذاشته شود تا وي از این طریق به پرداخت 
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درآمد و سرانجام  هراکلیوس با آوارها از در صلح. مخارج یک جنگ مذهبی براي تسخیر دوبارة اورشلیم قادر شود

  عزم ) 622(

مدت شش سال . مبارزاتی که از این پس صورت گرفت شاهکارهایی از فکر و عمل بود .جنگ با ایرانیان کرد

اي از سپاهیان ایران و خیلی  در غیاب وي دسته. هراکلیوس با دشمن در پیکار بود و خسرو پرویز را مکرر شکست داد

لشکري که هراکلیوس گسیل داشته بود ). 626(سالوها قسطنطنیه را محاصره کردند بلغارها، و ا  از جماعات آوارها،

سپاهیان ایران را در خالکدون هزیمت داد، و پادگان و نفوس پایتخت، که به رهبري بطرك برانگیخته شده بودند، 

خسروپرویز از پا درآمد؛ هاي تیسفون حرکت کرد؛  هراکلیوس به سوي دروازه. انبوه مهاجمان بربري را تارومار ساختند

پس از هفت سال . ایران تقاضاي صلح کرد و کلیۀ سرزمینهایی را که خسرو از امپراطوري یونان گرفته بود باز پس داد

  .غیبت، هراکلیوس پیروزمندانه به قسطنطنیه بازگشت

بیماري او را نحیف کرده هراکلیوس، که . وي سزاوار حوادثی که به حکم تقدیر دوران کهولت او را ننگین ساخت نبود

کرد که ناگهان قبایل عرب به خاك سوریه  بود، آخرین کوشش خویش را صرف تقویت دستگاه اداري کشور می

، و حتی در آن حال که )638(، سپاه فرسودة یونانی را هزیمت دادند، اورشلیم را به تصرف درآوردند )634(ریختند 

جنگهاي دو امپراطوري ایران و بیزانس منجر به ). 641(خر دشمن گردید امپراطور در بستر نزع افتاده بود مصر مس

. فتوحات اعراب ادامه یافت) 668 -  642(در دوران فرمانروایی کنستانس دوم . تحلیل قواي هر دو طرف شده بود

وز به کنستانس، که امیدي به حفظ امپراطوري خویش نداشت، آخرین سالهاي عمر را در مغرب گذرانید و در سیراک

هنگامی که . ، آدمی الیقتر یا خوشبخت تر بود)ریشدار(فرزندش قسطنطین چهارم، ملقب به پوگوناتوس . قتل رسید

کوشش دیگري براي فتح قسطنطنیه کردند، چیزي که اکنون ) 678 - 673(مسلمانان در خالل پنج سال بحرانی 

سالح جدید، که اختراع آن به کالینیکوس اهل . دادتعبیر شد اروپا را نجات » آتش یونانی«نخستین بار از آن به 

هاي آتشپران جنگی عهد ما داشت و آمیزة آتشزا از نفت، آهک زنده، گوگرد،  سوریه منسوب است، شباهت به گردونه

کردند یا آن را  این آمیزة سوزان را به وسیلۀ تیرهایی مشتعل به طرف کشتیها یا سربازان دشمن پرتاب می. و قیر بود

هایی آهنی که دور آن را الیاف خشن و کوتاه کتان  دمیدند، یا با گلوله هاي باریکی به سوي آنان می میان استوانه از

اجزاي متشکلۀ این آمیزه سري بود، و مدت دو قرن حکومت بیزانس آن . کردند آغشته به نفت بسته بودند شلیک می 

. شد ربارة آن خیانت و توهین به مقدسات محسوب میرا با موفقیت تمام حفظ کرد؛ افشاي هر گونه اطالعی د

تا اختراع باروت، در طول . علیه صلیبیون استفاده کردند» آتش ساراسن«ساراسنها سرانجام فرمول آن را کشف، و از 

  .قرون وسطی این حربه بیش از همه ورد زبانها بود

مرکب از هشتاد هزار نفر عرب و ایرانی به  سپاهی. مسلمانان هجوم دیگري به پایتخت یونانی بردند 717در سال 

در همین . رهبري مسلم بن عبدالملک در محل آبیدوس از هلسپونت گذشت و قسطنطنیه را از عقب محاصره کردند

این ناوگان جنگی وارد تنگۀ بوسفور . کشتی، احتماال کوچک، مجهز ساختند 1800هنگام، اعراب ناوگانی مشتمل بر 

از بخت بلند یونانیان بود که در . ز وقایعنگاران، مانند جنگلی متحرك بر تنگۀ مزبور سایه افکندشد و، به گفتۀ یکی ا

این بحران سردار الیقی چون لئو ایسوریایی جانشین آن مرد بیکفایت یعنی تئودوسیوس سوم شد و زمام تشکیالت 

ارت تاکتیکی آرایش داد، و هر ناوي را وي نیروي دریایی کوچک بیزانس را با مه. دفاع امپراطوري را در دست گرفت

در ظرف مدت کمی ناوهاي اعراب طعمۀ آتش شد و تقریباً کلیۀ . مجهز ساخت» آتش یونانی«به اندازة کافی با حربۀ 
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آنگاه سپاهیان یونانی بر محاصره کنندگان تاختند و به چنان پیروزي . هاي این ناوگان عظیم منهدم گردید کشتی

.نشینی کرد که مسلم بن عبدالملک به سوریه عقبقاطعی دست یافتند 

II    -  802 -  717: تمثالشکنان  

به گفتۀ . دادند لئوسوم از آن جهت شهرت ایسوریایی یافت که او را به ایسوریا، یکی از توابع کیلیکیا نسبت می

، پدرش از آنجا به تراکیا نقل بعد از تولد وي. تئوفانس، وي در ایسوریا در یک خانوادة ارمنی قدم به عرصۀ وجود نهاد

رأس گوسفند را با پسرش لئو به  500مکان کرد، به پرورش گوسفند مشغول شد، و چون کارش رونق گرفت 

لئو یکی از نگهبانان کاخ امپراطور شد، سپس به مقام فرماندهی لژیونهاي . امپراطور یوستینیانوس پیشکش کرد

وي آدمی بود جاه طلب، قوي اراده، . پاه، به مقام امپراطوري ارتقا یافتآناطولی رسید، و سرانجام، با رأي قاطع س

صبور، و ثابت قدم؛ سرداري بود که بارها سپاهیان مسلمان را، که به مراتب بر قواي او برتري داشتند، شکست داد؛ 

را اصالح کرد، سرفداري  سیاستمداري بود که با اجراي عادالنۀ قوانین عدل و داد امپراطوري را ثبات بخشید، مالیاتها

را کاهش داد، حق تملک زارعان را گسترش بخشید، به توزیع اراضی پرداخت، نواحی متروك را از نو آباد ساخت، و 

  .تنها عیب وي تمایلش به حکومت مطلقه بود. قوانین را به طرز صحیحی اصالح کرد

، پاولیسینهامانویان، پیروان مذهب وحدت طبیعت، و  شاید به هنگام جوانی لئو در آسیا از ناحیۀ مسلمانان، یهودیان،

از دین در اعماقروحش نفوذ کرده بود که اعتیاد ) رواقی ـ پیرایشگري(یک نوع پندار خشک مقدسی و پرهیزکارانه 

طبق کتاب . کرد قید بودن به تشریفات و سنتها نکوهش میتودة مسیحی را به پرستش تمثالها، اعتقاد به خرافات، و م

یا شبیه هر  …صورت تراشیده یا تمثال هر شکلی از شبیه ذکور یا اناث «، )18- 1604سفر تثنیه، (عهد قدیم 

ان مسیحیت، کلیسا هر گونه تمثالی را به عنوان در او .بودصریحاً حرام شده » اي که بر روي زمین است بهیمه

ساختند با نفرت  هایی که مشرکین به منظور نمایش دادن خدایان می هاي شرك مردود شمرده، و به مجسمه بازمانده

سازي یونان در  اما پیروزي مسیحیت در دوران امپراطوري قسطنطین، و نفوذ محیط، سنتها، و پیکره. نگریسته بود

همین که بر تعداد قدیسان معبود افزوده شد، تشخیص و به . شرق هلنیستی از این مخالفت کاسته بود قسطنطنیه و

به همین سبب تصورهاي فراوانی از این جماعت و همچنین مریم تهیه . خاطر سپردن آنها امري ضروري به نظر رسید

یاي متبرکه و حتی، براي مردم عامی، شد، و در مورد مسیح نه فقط شکل و شمایل خیالی او، بلکه صلیب وي از اش

ها و یادرگاهاي متبرکه را مورد  آزادي طبیعی خیالپردازي در میان مردم، تصویرها و پیکره. طلسمهایی جادویی شد

بوسیدند، و در برابرشان شمع و عود و عبیر  افتادند، آنها را می مردم در برابر آنها به سجده می. پرستش همگان ساخت

در عالم مسیحی یونانی، . نهادند، و از نفوذ غیبی آنها انتظار معجزات داشتند ، تاج گل بر سر آنها میسوزاندند می

ها و دکانها، و حتی روي اثاث منزل و  ها، خانه در کلیساها، صومعه: شد بویژه، همه جا تمثالهاي متبرکه دیده می

خطر بیماریهاي واگیر، قحطی، و یا جنگ گرفتار  شهرهایی که به. کردند زیورآالت کوچک و لباسهایی که به تن می

شدند به قدیسان حامی خویش، یا به قدرت غیبی اشیایی که از ائمۀ خود به یادگار داشتند، بیشتر متکی بودند تا  می

دادند که این گونه تمثالها خود خدا یا مقربان وي  اولیا و شوراهاي کلیسا مکرر توضیح می. به تهور و شجاعت آدمی

.اي هستند براي یادآوري آنها؛ اما مردم به این فرق و تمایز توجهی نداشتند ستند، بلکه فقط وسیلهنی

رود تا با این شیوه بر  نمود که شرك می در نظر او چنان می. رویهاي ایمان عامه آزرده خاطر بود لئو سوم از این زیاده

هاي مسیحی علیه خرافات جماعات اصیل  ودیان، و فرقههایی را که مسلمانان، یه مسیحیت چیره شود، و نیش و کنایه
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براي تضعیف نفوذ راهبان در مردم و حکومت، و براي جلب حمایت . کرد آیین اظهار داشته بودند بخوبی احساس می

نسطوریها و پیروان مذهب وحدت طبیعت، وي شورایی بزرگ از اسقفها و سناتورها تشکیل داد و، با موافقت آنان، در 

فرمانی را اعالم داشت که طبق آن مقرر شد هر گونه شمایلی از کلیساها برداشته شود؛ نشان دادن تمثال  726سال 

. مسیح و مریم عذرا بکلی ممنوع گشت؛ و دستور داده شد که روي نقاشیهاي دیواري کلیساها را گچ اندود کنند

تر و راهبان زبان به اعتراض گشودند، و  ون دونپایهبرخی از روحانیون عالیمقام از این فرمان پشتیبانی کردند، روحانی

سربازانی که در صدد اجراي قانون برآمدند مورد تهاجم مؤمنانی قرار گرفتند که از این . مردم سر به شورش برداشتند

در یونان و در جزایر سیکالد . بیحرمتی نسبت به عزیزترین نمادهاي ایمان خویش متوحش و خشمگین شده بودند

لئو ناوگان مزبور . شورشی شخص دیگري را امپراطور خواندند و ناوگانی را براي تسخیر پایتخت گسیل داشتندقواي 

در ایتالیا، یعنی سرزمینی که صور مشرکانۀ عبادت هرگز از بین . را منهدم و رهبران مخالفان خویش را زندانی کرد

در ونیز، راونا، و رم، افسران سپاه امپراطوري . مخالفت کردند نرفته بود، مردم تقریباً یکدل و یکزبان با فرمان امپراطور

را بیرون کردند و شورایی مرکب از اسقفان غربی، که از جانب پاپ گرگوریوس دوم احضار شده بود، بی آنکه از 

رافعه بطریق قسطنطنیه با شورشیان هماواز شد و این م. شخص امپراطور نامی ببرد، تمثالشکنان را لعن و تکفیر کرد

، اما )730(لئو بطریق را از مقامش عزل کرد . را دستاویزي براي اعادة کلیساي شرقی از زیر سلطۀ حکومت قرار داد

، )741(به او شدت عمل نشان نداد؛ و فرمان مزبور چنان بنرمی به موقع اجرا گذاشته شد که چون لئو در گذشت 

.ورده نگاه داشتنداکثر کلیساها موزائیکها و فرسکوهاي خود را دست نخ

، سیاست پدر را دنبال کرد و به همین سبب مورخان مخالف به آن )775 -  741(فرزند لئو، قسطنطین پنجم 

شورایی مرکب از اسقفهاي کلیساي . بخشیدند) نام گرفته از سرگین(= امپراطور لقب محبت آمیز کوپرونوموس 

محکوم کرد، و فتوا » عمل شنیع«تمثالپرستی را به عنوان ، )754(شرقی، که به اشارة او در قسطنطنیه جلوس کرد 

با دستهاي نجس خود «را که » نقاش جاهلی«و » شیطان بت پرستی را دوباره رواج داده بود«داد که بدین وسیله 

تخطئه کرد، و مقرر داشت که کلیۀ تمثالهاي » بخشد که فقط قلب باید به آن معتقد باشد چیزي را صورت می

قسطنطین این امر را بی هیچ دوراندیشی یا اعتدال به موقع اجرا گذاشت؛ راهبانی . باید محو یا نابود کرد کلیساها را

ها  ورزیدند به زندان فرستاد و شکنجه داد؛ بار دیگر چشمها از کاسه درآمد، زبانها بریده گشت، بینی را که مقاومت می

قسطنطین پنجم، مانند هنري هشتم، ). 767(ختند کنده شد؛ بطریق را شکنجه دادند و سر از بدنش جدا سا

ها را بست، اموال آنها را ضبط کرد، آن ابنیه را به مصارف غیر روحانی اختصاص داد، و  ها و دیرهاي راهبه صومعه

حکمران افسوس، با تصویب خود امپراطور، راهبان و . ها را به مقربان خویش بخشید اراضی متعلق به صومعه

یالت را به دور هم جمع کرد و آنها را مجبور ساخت که یا با یکدیگر وصلت کنند و یا به مرگ تن در هاي آن ا راهبه

  .ادامه داشت) 771 -  765(تعقیب و آزار این جماعت مدت پنج سال . دهند

مه ، را واداشت تا سوگند یاد کند که خط مشی تمثالشکنانۀ او را ادا)780 - 775(قسطنطین فرزند خود، لئو چهارم 

هنگام مرگ، پسر دهسالۀ خود . آمد، انجام داد لئو چهارم، علی رغم ضعف مزاج، آنچه از دستش برمی. دهد

، وبیوة خویش امپراطریس ایرنه را به سمت نایب السلطنۀ )797 - 780(قسطنطین ششم را به مقام امپراطوري 

باکی به ادارة امور پرداخت و به خاطر  امپراطریس با کفایت و بی هیچ. برگزید) 802 -  797(دوران خردي پسرش 

همدلی با احساسات مذهبی مردم و بدون سر و صدا اجراي فرامین تمثالشکنی را خاتمه داد؛ به راهبان اجازه داد تا 

) 787(ها و منابر وعظ خویش برگردند، و اسقفهاي عالم مسیحیت را به شرکت در دومین شوراي نیقیه  به صومعه

ا، که با حضور سیصد و پنجاه تن اسقف زیر نظر سفراي پاپ تشکیل شد، احترام به تمثالهاي این شور. دعوت کرد
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را از نو معمول داشت، و این عمل را طریقۀ مشروعی براي ابراز ایمان و پرهیزکاري فرد ) نه پرستش آنها(متبرکه 

.مسیحی دانست

تفویض اختیارات به او اکراه دارد، وي را از ، قسطنطین ششم به سن بلوغ رسید و چون دید که مادرش از 790در 

دیري نگذشته بود که آن جوان رئوف بر سر رحم آمد و مادر را به دربار بازگردانید و او . مقامش معزول و تبعید کرد

مادر، فرزند را به زندان افکند و کور کرد، و از آن  797در سال ). 792(را شریک قدرت امپراطوري خویش ساخت 

. حکمفرمایی کرد ـ وي نام باسیلیوس بر خود نهاد، نه باسیلیسا که اسمی زنانه است» امپراطور«نوان پس تحت ع

مدت پنج سال با کیاست و زیرکی به رتق و فتق امور امپراطوري مشغول بود؛ مالیاتها را کاهش داد، از مستمندان 

کردند،  داشتند و تحسین می م او را دوست میمرد. دستگیري کرد، مؤسسات خیریه بنا نهاد، و پایتخت را زیبا ساخت

 802در . کند آزرده خاطر بودند اما افراد سپاهی از اینکه زنی بمراتب الیقتر از بیشتر مردان بر آنها حکومت می

دارش نیکفوروس را  هواخواهان تمثالشکنی علم طغیان برافراشتند و او را از مقام امپراطوري کنار گذاشتند و خزانه

وي بآرامی سر تسلیم فرود آورد و از نیکفوروس تقاضا کرد که فقط به وي اجازه دهد تا بسالمت و . ور خواندندامپراط

اي داد، اما او را به لسبوس تبعید کرد و در آنجا  امپراطور جدید چنین وعده. بدون تعرض کناره بگیرد و تخت بگذارد

ماه بعد در آنجا، بی آنکه پولی یا دوستی در دنیا داشته  9 .به حال خویش گذاشت تا از راه خیاطی روزگار بگذراند

علماي دین، به خاطر پاکدامنیش، از سر گناهان وي گذشتند، و زعماي کلیسا وي را در زمرة . باشد، درگذشت

  .قدیسان محسوب داشتند

III  -  1057 - 802: دستگاه دائم التغیر امپراطوري  

اي از بسیاري امپراطورها و برخی  مد نظر آوریم، در اینجا ارائۀ تاریخچهبراي آنکه تمدن بیزانسی را کامال در 

ها، انقالبات درباري، و آدمکشیها نیست، بلکه  امپراطریسها ضرورت دارد، و مقصود ما از این کار بحث دربارة توطئه

ال تحلیل خویش اي است از خط مشی، قوانین، و یک عصر کوشش آنها براي حفظ امپراطوري در ح منظور تاریخچه

تصویري قهرمانانه   اي جهات این تاریخچه از پاره. از خطر هجوم مسلمانان در جنوب و اسالوها و بلغارها در شمال

شدند، میراث یونانی تا حدود زیادي  آمدند و سپس ناپدید می ها بآسانی پدید می در طی دورانی که در آن چهره: است

هاي پایداري بود که از  ماند؛ تمدن ادامه یافت، و گویی وسیلۀ این تداوم انگیزه محفوظ، و تداوم و نظم اقتصادي باقی

اما از سایر جهات، این . کوششهاي پریکلس، آوگوستوس، دیوکلتیانوس، و قسطنطین در اعصار کهن ناشی شده بود

نهند  اد حریفان خود میماجرا نمایش اسف انگیزي است از سردارانی که براي نیل به مقام امپراطوري پا بر روي اجس

تا به نوبۀ خویش پا بر اجسادشان گذارند؛ نمایشی از شکوه و تجمل، چشم درآوردن و بینی بریدن، چاپلوسی و 

پرهیزکاري و خیانت؛ حکایتی است از مبارزة بی دغدغۀ امپراطوران با بطریقها براي اینکه معلوم شود بر امپراطوري 

 802(نیکفوروس اول : گذریم بنابراین از شرح موارد زیر می. نه، شمشیر یا کالمچه چیز حکومت کند ـ قدرت یا افسا

، که به سبب شکست از بلغارها از حکومت خلع )813 – 811(و مبارزات وي با هارون الرشید؛ میخائیل اول ) 811 - 

، که بار دیگر ) 820-  813(مشهور به ارمنی   شد و سرش را تراشیدند و به زمرة راهبانش درآوردند؛ لئو پنجم،

- 820(تمثالپرستی را ممنوع کرد و هنگامی که در کلیسا به ترنم سرودي مشغول بود به قتل رسید؛ میخائیل دوم 

اي شد و سنا را تشویق کرد تا از او خواهش کند که آن زن را به  بیسوادي که عاشق راهبه» الکن«، امپراطور )829

، مصلح قوانین، امپراطور آباد کننده، و مدیر با وجدانی که رسم )842 - 829(حبالۀ نکاح درآورد؛ تئوفیلوس 

اي قابل  السلطنه اش تئودورا، که به عنوان نایب تمثالشکنی را زنده کرد و بر اثر ابتال به اسهال خونی فوت شد؛ بیوه
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که بر اثر بیکفایتی ) 867 - 842(الخمر  به آزار و اذیت مردم پایان داد؛ و میخائیل سوم، ملقب به دائم) 856 -  842(

مقرون به مهربانی، امور حکومت را ابتدا به مادرش سپرد و چون وي مرد، به دایی فاضل و الیقش سزار بارداس 

به جز   آنگاه ناگهان رجلی بیمانند و نامنتظر به صحنه ظاهر شد و به هر چیزي که از پیشینیان مانده بود،. واگذار کرد

.ۀ نیرومند مقدونیان را بنیاد افکندخشونت، پشت پا زد و سلسل

 ?( باسیلیوس اول مقدونی در نزدیکی شهر آدریانوپل در دامان یک خانوادة برزگر ارمنی قدم به عرصۀ وجود نهاد 

اي که در آن زمان  هنگام کودکی به دست بلغارها اسیر شد و ایام جوانیش را در آن سوي دانوب، یعنی خطه). 812

سر . در بیست و پنجسالگی گریخت و رو به قسطنطنیه نهاد. شت، در میان بلغارها گذرانیدبه مقدونیه شهرت دا

بزرگ و نیروي جسمانی وي نظر مردي را که به خدمت سیاسی اشتغال داشت جلب نمود، و به همین سبب وي 

بود به آن سرزمین باسیلیوس به اتفاق ولینعمت خویش که مأمور یونان شده . باسیلیوس را به مهتري خود اجیر کرد

چون به پایتخت . اي به اسم دانیلیس، و نیز اندکی از ثروت او را به خود جلب کرد رفت و در آنجا بود که نظر زن بیوه

بازگشت، اسب سرکشی را براي میخائیل سوم رام کرد، به خدمت امپراطور اجیر شد، و هر چند که مردي کامال عامی 

باسیلیوس همیشه مناسب و شایسته بود؛ وقتی میخائیل در صدد پیدا . ار ارتقا یافتبود، به مقام ریاست تشریفات درب

کردن شوهري براي همخوابۀ خویش برآمد، باسیلیوس زن دهاتی خویش را طالق گفت و او را با مهریۀ هنگفتی به 

به خدمت به امپراطور ادامه  تراکیا فرستاد و ائودوکیا، همخوابۀ امپراطور، را به حبالۀ نکاح درآورد، و آن زن همچنان

کرد که پاداش عمل وي تاج و  اي براي باسیلیوس معین کرد، اما باسیلیوس مقدونی فکر می میخائیل همخوابه. داد

وي میخائیل را مجاب ساخت که داییش سزار بارداس مشغول توطئه براي خلع اوست، و سپس بارداس . تخت است

میخائیل سوم، که سالهاي دراز عادت کرده بود سلطنت کند و نه ). 866(د را با دستهاي بسیار بزرگ خود خفه کر

هنگامی که . حکومت، اینک باسیلیوس را در امپراطوري شریک خود کرد و تمامی امور حکومت را به دست وي سپرد

نظارت کرد میخائیل او را به کنار گذاشتن تهدید کرد، باسیلیوس نقشۀ قتل میخائیل را کشید و خودش در این امر 

به این ترتیب، حتی در شیوة سلطنت موروثی نیز راه براي افراد با ). 867(وسرانجام بدون رقیب امپراطور شد 

با چنین فرومایگی و جنایتی بود که فرزند بیسواد برزگري طوالنیترین سلسلۀ بیزانسی را تأسیس، و . استعداد باز بود

نین بخردانه، قضاوت عادالنه، انباشتن خزانه، و ساختن کاخها و کلیساهاي العاده، وضع قوا نوزده سال فرمانروایی فوق

هیچ کس جرئت مخالفت با وي نداشت؛ و هنگامی که باسیلیوس بر . تازه را براي شهري که تصرف کرده بود آغاز کرد

.اي در حین شکار درگذشت، تاج و تخت کشور با آرامشی غیر معمول به فرزندش رسید اثر سانحه

نشین، و مالیم طبع؛  به این معنی که مردي بود دانشمند، کتابخوان، خانه: مکمل پدرش بود) 912 – 886(ششم  لئو

او را . طبق شایعات، وي فرزند میخائیل بود نه باسیلیوس، و شاید ائودوکیا نیز در این باب اطمینان قطعی نداشت

در باب االهیات، ادارة امور حکومت، یا جنگ تصنیف  لقب دادند نه براي اشعاري که سرود یا وسایلی که» خردمند«

کرد، بلکه براي تجدید سازمانی که در حکومت روحانی و ایالتی داد، فرمولبندي جدیدي که براي قوانین بیزانس 

هر چند که وي از شاگردان شیفتۀ فوتیوس بطریق دانشور بود و . وضع کرد، و نظم دقیقی که در صناعت برقرا ساخت

وقف پارسایی کرد، با اینهمه، با چهار بار ازدواج خود مایۀ وحشت و انزجار روحانیون و تفریح خاطر عامۀ  خودش را

لئو اصرار کرد که تنها راه گریز از یک جنگی متوالی . دو زن اولش بی آنکه پسري براي او بزایند درگذشتند. مردم شد

لئو پافشاري کرد، و . سا ازدواج براي بار سوم ممنوع بودطبق تعالیم اخالقی کلی. براي جانشینی، داشتن پسري است

  .چهارمین زنش، زوئه، به پاداش ثبات عزم وي پسري آورد
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که اي به دنیا آمد  لقب دادند، زیرا در غرفه )»زادهارغوانی «(را پورفوروگنیتوس ) 958 -  912(قسطنطین هفتم 

وي قریحۀ ادبی پدر را به ارث برد، . دیوارهاي آن از سنگ سماق ارغوانی پوشیده شد و خاص زایمان امپراطریسها بود

یکی در : قسطنطین براي فرزندش دو کتاب در آیین مملکتداري تصنیف کرد. نه لیاقت اداره کردن کشور را

سوم در باب تشریفات و آداب معاشرتی که شخص یا ایاالت امپراطوري و دومی تحت عنوان کتاب ر» تمها« بارة

بر تألیف آثاري دربارة کشاروزي، پزشکی، دامپزشکی، و جانورشناسی نظارت کرد . امپراطور مکلف به دانستن آنها بود

تحت حمایت وي . ترتیب داد» تاریخ مورخان عالم«هاي وقایعنگاران و تاریخنویسان، یک  و، با گزینشی از نوشته

.انسی با سبکی منقح و در عین حال خالی از جوش و حال به اوج شهرت رسیدادبیات بیز

با دختري . مثل سایر کودکان بود و به خواندن کتابهاي پدرش توجهی نداشت) 963 -  958(شاید رومانوس دوم 

، قبل از مرگ وي مظنون به زهر دادن پدر شوهر و تسریع در هالك رومانوس بود و. یونانی به نام تئوفانو ازدواج کرد

اش، نیکفوروس فوکاس را که سرداري زاهدمسلک بود به همخوابگی با خویش اغوا کرد، و  شوهر بیست و چهار ساله

نیکفوروس، که تازه مسلمانان را از حلب و جزیرة . سردار مزبور با اجازة ضمنی وي تاج و تخت را به تصرف درآورد

در واقع . از انطاکیه کوتاه کرد 968آنها را از قبرس و در سال  دست 965، در سال )961(کرت بیرون رانده بود 

نیکفوروس از بطریق قسطنطنیه تقاضا کرد که به . همین فتوحات بود که بنیان خالفت عباسیان را متزلزل کرد

ا بطریق شدند تمام پاداشها و افتخاراتی را که خاص شهدا بود نوید دهد؛ ام سربازانی که گرفتار جنگ با مسلمانان می

اگر بطریق با چنین . اند خودداري ورزید و گفت همۀ سربازان موقتاً آلوده به خونی هستند که در میدان جنگ ریخته

نیکفوروس از جاه طلبی خویش . شد پیشنهادي موافقت کرده بود شاید جنگهاي صلیبی یک قرن زودتر آغاز می

گیري  تئوفانو، که از این گوشه. نشین زندگی کند دست شست و در کاخ خویش انزوا گرفت تا چون زاهدي خلوت

شوهر به تنگ آمده بود، معشوقۀ سرداري به نام یوحناي اول زیمیسکس شد، و سردار مزبور با اجازة ضمنی او 

و تاج و تخت را تصاحب کرد؛ چون از عمل خویش نادم شد، از تئوفانو دست ) 969(نیکفوروس را به قتل رساند 

 .ید کرد و رفت تا با پیروزیهاي ناپایدارش بر مسلمانان و اسالوها کفارة گناهان خویش را پس بدهدکشید و وي را تبع

، ) »بلغارکش«(ملقب به بولگاروکتونوس   باسیلیوس دوم،. جانشین وي یکی از نیرومندترین مردان تاریخ بیزانس است

یکوفوروس دوم و زیمیسکس شریک در امپراطوري به دنیا آمد؛ هنگام زمامداري ن 958فرزند رومانوس و تئوفانو، در 

مشکالت از . ، در هجدهسالگی، فرمانروایی بالمعارضی را آغاز کرد که مدت نیم قرن به طول انجامید976در سال . بود

صدراعظمش توطئه کرد تا او را از مقام امپراطوري خلع کند؛ خاوندهاي فئودال، که وي : همه سو به او روي آورد

هاي علیه او را تأمین کردند؛ بارداس سکلروس، سردار سپاه شرقی، سر  مخارج توطئه از آنها مالیات بگیرد، قصد داشت 

به شورش گذاشت و به دست بارداس فوکاس، که در آن موقع سربازانش وي را امپراطور اعالم کرده بودند، منکوب 

گرفتند؛ و  در سوریه گرفته بود دوباره پس می شد؛ مسلمانان اینک تقریباً تمام اراضیی را که زیمیسکس از آنها

باسیلیوس شورش را . کردند بلغارها در اوج اقتدار خود بودند و از مشرق و مغرب به خاك امپراطوري دست درازي می

فرو نشاند، ارمنستان را بار دیگر از چنگ ساراسنها بیرون آورد، و در جنگی بیرحمانه که مدت سی سال به طول 

، پانزده هزار تن اسیر را نابینا کرد، و از هر 1014بعد از پیروزیش در سال .رت بلغارها را در هم شکستانجامید قد

شاید یونانیان بیشتر . صد نفر یکی را با یک چشم رها کرد تا آن سپاه فلکزده را نزد ساموئل تزار بلغارها رهبري کنند

در بحبوحۀ این . تونوس ملقب ساختند تا اعجاب و تحسینبه سبب وحشتی که نسبت به وي داشتند او را به بولگاروک

به وسیلۀ . بجنگد» ساختند کسانی که به خرج مستمندان خود را توانگر می«مبارزات، باسیلیوس مجال یافت تا علیه 

باسیلیوس . خویش، درصد تجزیۀ بعضی از امالك وسیع و تشویق توسعۀ یک کشاورزي آزاد برآمد 996قوانین سال 
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رهبري ناوگانی در جنگ با ساراسنها در سیسیل بود که به سن شصت و هشت سالگی اجل گریبانش را  در شرف

از زمان هراکلیوس قلمرو امپراطوري بیزانس تا این درجه گسترده، و از دوران زمامداري یوستینیانوس تا این . گرفت

.اندازه نیرومند نبود

از آنجا که . دوباره آغاز شد) 1028-1025(اش قسطنطین هشتم  انحطاط بیزانس در دوران حکومت برادر سالخورده

فرزندان قسطنطین منحصر به سه دختر بود، قسطنطین رومانوس سوم را ترغیب به ازدواج با دختر بزرگ خود زوئه 

زوئه در مقام نیابت سلطنت، و به یاري خواهرش تئودورا، امور . گذشت کرد که تقریباً پنجاه سال از عمرش می

، میخائیل پنجم )1042- 1034(، میخائیل چهارم )1034ـ  1028(ومت را در دوران امپراطوري رومانوس سوم حک

کرد، و کمتر اتفاق افتاده بود که امپراطوري بیزانس به این  اداره می) 1055 - 1042(، و قسطنطین نهم )1042(

ن کردن فساد حاکم بر دوایر حکومتی و کلیساها این دو خواهر ـ زوئه و تئودورا ـ به ریشه ک. خوبی اداره شده باشد

پرداختند و صاحبمنصبان را واداشتند تا وجوهی را که باال کشیده بودند و ذخایري را که نبلعیده بیرون بدهند؛ 

که در ) دالر 2‘226‘000معادل (پوند طالیی را  5‘300چنانکه یکی از آنها که چندي مقام صدراعظمی داشت 

اخته بود تسلیم کرد؛ و هنگامی که بطرك آلکسیس درگذشت، از اطاقهاي مسکونی وي مخرن آبی پنهان س

زوئه و تئودورا در . چند صباحی فروش مناصب موقوف شد. یافتند) دالر 27‘000‘000معادل (پوند نقره  100‘000

. ی زوئه مانند نداشتبیطرف. کردند کردند و با سختگیري عدالت را اجرا می عالی ترین محاکم به مسند قضا جلوس می

گر ماهرش نیز زیبایی  دانست که مشاطه از آنجا که در شصت و دو سالگی با قسطنطین نهم ازدواج کرده بود، و می

اش سکلرنا را به کاخ سلطنتی بیاورد و  ظاهري او را بزور حفظ کرده است، به شوهر جدید خود اجازه داد که همخوابه

ن بین خوابگاههاي آن دو زن مقام گزید، و زوئه تا از فراغت قسطنطین مطمئن قسطنطی. همانجا با وي زندگی کند

اش گوشۀ  خواهر کهترش تئودورا در صومعه) 1050(هنگامی که زوئه درگذشت . رفت شد، به مالقات وي نمی نمی

صیلکرده وي افراد با صالحیت و تح. عزلت گزید، و قسطنطین نهم، با ذوق و خردمندي، مدت پنج سال حکومت کرد

را به کمک خویش خواند و کلیساي اعظم سانتاسوفیا را از نو تزیین کرد، براي فقرا بیمارستان و سرپناه ساخت، و 

  .ادبیات و هنر را در کنف حمایت خویش گرفت

هواخواهان سلسلۀ مقدونی، عامۀ مردم را تحریک به شورشی کردند که در ) 1055(هنگامی که قسطنطین درگذشت 

تئودوراي باکره را از گوشۀ عزلت صومعه به در آورد و، با آنکه خود او سخت مخالف با این روش بود، تاج بر نتیجۀ آن 

گذشت، خود و وزیرانش با  با آنکه این زن هفتاد و چهار سال از عمرش می. فرقش نهادند و او را امپراطریس خواندند

با مرگی چنان ناگهانی درگذشت که هرج و مرج  1056ا در کاردانی تمام به ادارة امور کشور پرداختند، لکن تئودور

اشراف درباري میخائیل ششم را نامزد امپراطوري کردند، اما سپاهیان مایل بودند سرداري به نام . به دنبال آورد

یک جنگ موضوع را فیصله داد؛ به این معنی که میخائیل به سلک . اسحاق کومننوس به این مقام برگزیده شود

 190سلسلۀ مقدونیان، پس از . به عنوان امپراطور قدم به پایتخت نهاد 1057ن درآمد، و کومننوس در سال رهبانا

.العاده، به پایان خویش رسیده بود سال خشونت، جنگ، زناکاري، پرهیزکاري، و مملکتداري فوق

نی خود معین کرد، و خود اسحاق کومننوس بعد از دو سال استعفا داد، قسطنطین دوکاس، رئیس سنا، را به جانشی

السلطنه شد،  ، بیوة وي ائودوکیا مدت چهار سال نایب)1067(هنگامی که قسطنطین درگذشت . اي شد وارد صومعه

کرد؛ به همین سبب وي به عقد ازدواج رومانوس چهارم درآمد  اما حوایج جنگ، وجود رهبر سختگیرتري را ایجاب می

، سرشکسته به قسطنطنیه بازگشت، از )1071(اذگرد از ترکان شکست خورد رومانوس در من. و تاج بر سر وي نهاد
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مقام امپراطوري خلع و زندانی شد؛ او را نابینا ساختند و به حال خود رها کردند و بر زخمهایش مرهمی ننهادند تا از 

ر تخت سلطنت هنگامی که آلکسیوس اول مشهور به کومننوس برادرزادة اسحاق کومننوس، ب. این طریق جان سپرد

ترکان بر اورشلیم چیره شده . نمود که امپراطوري بیزانس نزدیک به سقوط است ، چنان می)1081(جلوس کرد 

و از آسیاي صغیر شروع به پیشروي کرده بودند؛ پچنگها و کومانها از سمت شمال به قسطنطنیه نزدیک ) 1076(

بردند؛ حکومت و سپاه بر اثر خیانت  دریاتیک هجوم میشدند؛ نورمانها بر پادگانهاي مهم بیزانسی در حوزة آ می

جاسوسانی به . آلکسیوس براي رویارویی با اوضاع حیله و جرئت به کار برد. و جبن فلج شده بود بیکفایتی، فساد، 

ز نیروي و به ونیز امتیازات تجاري واگذار کرد، تا در مقابل ا. ایتالیاي نورمان فرستاد تا در آنجا انقالبی برپا دارند

خزاین کلیسا را ضبط کرد تا از آن طریق نیروي سپاه امپراطوري را . دریایی آن خطه علیه نورمانها استفاده کند

الجیشی، نه با خونریزي، به پیروزیهایی  شخصاً جنگ را آغاز کرد و بیشتر با به کار بستن تدابیر سوق. تقویت بخشد

مجال آن را پیدا کرد که دستگاه حکومت و دفاع کشور را از نو طرح  در میان اینهمه گرفتاریهاي خارجی. نایل آمد

، طی یک اقدام دیپلماتیک 1095در . ریزد و به این نحو امپراطوري متزلزل بیزانس را یک قرن دیگر حیات بخشد

د کرد که وي، در شوراي پیاچنتسا، پیشنها. دار، دست به دامان غرب شد تا به یاري دنیاي مسیحی شرق بشتابد دامنه

تقاضاي وي، دست . در برابر اتحاد اروپا بر ضد عالم اسالم، دوباره کلیساي یونان و کلیساي التین با هم متحد شوند

در دست عوامل دیگر، بند از پاي جنگ برداشت، و نخستین جنگ از جنگهاي اسف انگیز صلیبیی، که مقدر بود ابتدا 

.زانس شود، آغاز شدمایۀ نجات و سپس باعث انهدام امپراطوري بی
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هاي ایسوریایی و مقدونی، بار دیگر  آغاز قرن یازدهم، امپراطوري یونان، در پرتو جنگاوري و حسن تدبیر سلسله در 

یاي آس. همان قدرت، ثروت، و فرهنگی را باز یافته بود که در اوج اقتدارش در دوران فرمانروایی یوستینیانوس داشت

صغیر، صفحات شمالی سوریه، قبرس، جزیرة رودس، جزایر سیکالد، و کرت از چنگ مسلمانان به در آمده بود؛ 

ایتالیاي جنوبی یک بار دیگر یونان کبیر شده و زیر فرمان قسطنطنیه درآمده بود؛ بلغارها و اسالوها را از بالکان بیرون 

ر مدیترانه را در قبضۀ اختیار خود گرفت؛ مسیحیت یونانی در شبه رانده بودند؛ بازرگانی و صناعت بیزانسی بار دیگ

جزیرة بالکان و روسیه پیروز شده بود؛ و ادبیات و هنر یونانی در عهد سلطنت مقدونیان دورة رنسانس را به خود 

 قسطنطنیه در اوج. شد دالر می 2‘400‘000‘000درآمد کشور در قرن یازدهم به پول امروزي معادل . دید می

و از بغداد و   شکوفایی خویش بود و از لحاظ بازرگانی، ثروت، تجمل، زیبایی، آراستگی، و هنر از رم و اسکندریۀ قدیم،

زد، بیشتر آسیایی یا  در این تاریخ نفوس آن شهر، که سر به یک میلیون نفر می. جست قرطبۀ همان عهد، پیشی می

یهودیان، بلغارها و یونانیان نیمه اسالو، به اضافۀ جماعت رنگارنگی از  اسالو بودند ـ ارمنیها، کاپادوکیاییها، سوریها،

سوداگران و سربازان اسکاندیناوي، روسیه، ایتالیا، و اسالم؛ و در رأس تمامی یلنها قشري از اشراف یونانی که روز به 

ها،  ـ با بالکانه هزار نوع خانۀ مختلف ـ با سقفهاي دو شیب، مسطح، یا گنبدي. شد روز تعدادشان کمتر می

هاي تمام نقاط عالم؛ هزاران کوچۀ باریک پر  پیشخوانهاي ستوندار، باغها، یا داربستها؛ بازارهاي شهر انباشته از فراورده

هاي مجلل اعیانی و  هاي استیجاري؛ خیابانهایی باشکوه که در دو سوي آنها خانه از گل و الي، مملو از دکانها و خانه

هایی بیشمار، و آراسته به طاقهاي نصرت بودند و، از میان  قرار داشت و مزین به مجسمه رواقهاي سایه افکن

شدند؛ کاخهاي سلطنتی  دادند، به مناطق ییالقی منتهی می هاي حصار شهر که بر آنها نگاهبانانی پاس می دروازه

لئون متعلق به نیکفوروس مفصلی مانند کاخ تریکونخوس از آن تئوفیلوس، کاخ جدید باسیلیوس اول و کاخ بوکو
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شد که در دو سوي آن ستونبندي حجاري  فوکاس، که پلکان مرمري آن به بندرگاهی نزدیک دریاي مرمره سرازیر می

که چند تا از آنها از لحاظ » به تعداد روزهاي سال«، )به قول یکی از جهانگردان(شده قرار داشت؛ کلیساهاي متعدد، 

هایی  محرابهایی حاوي معززترین و گرانبهاترین یادگارهاي عالم مسیحیت؛ صومعه معماري گوهرهایی قیمتی بودند؛

باشکوه بی آزرمانه از بیرون، و خروش قدیسین مغرور از درون؛ و کلیساي اعظم سانتا سوفیا که مدام به تزیین آن 

یبت آور از فرط جالل، و پر کلیسایی درخشان از انوار چراغها و شمعها، سنگین از بوي عود و عبیر، ه  پرداختند، می

در  .این بود چارچوب نیمی از طال ـ نیمی خشت زندگی سرشار پایتخت امپراطوري بیزانس: طنین از نغمات دلنشین

داخل کاخهاي شهري اشراف و سوداگران بزرگ، و در کوشکهاي ییالقی ساحلی و دور از ساحلی، هر نوع اسباب 

سنگهاي : شد آن تزیینی که از بند محرمات اقوام سامی رسته بود دیده می تجملی که مورد استفادة آن عصر بود، و

هاي آویخته بر  ها و ظروف بسیار سفالین، پرده مرمر از هر رقم با هر صبغه، نقاشیهاي دیواري و موزائیکها، مجسمه

اي با تراش  ا نقره، اثاثههاي ابریشمین، درهاي منبتکاري شده با عاج ی ها و قالیها و پارچه هاي سیمین، فرشینه میله

مردان و زنانی : کردند در اینجا بود که متشخصان جهان بیزانس آمد و رفت می. ظریف، ظروف غذاخوري طال یا نقره

با چهرة زیبا و قامت رعنا، ملبس به حریرهاي الوان و توري و خز و قائم، و در نزاکت و عشق ورزیها و فتنه سازیها، 

هرگز آرایش موي و جواهرات و عطر و بزك بانوان به این درجه از کمال نرسیده . بوربونها رقیب پاریس و ورساي عهد

داشتند تا عطریات الزم را براي معطر ساختن  در کاخهاي امپراطور، تمام مدت سال، آتش را روشن نگاه می. بود

ه مزین و پر تشریفات، تا این حد هرگز سابقه نداشت که زندگی تا این درج. ها و شاهزاده خانمها فراهم آورند ملکه

طبقۀ . ها، و این اندازه تابع مو به موي رسوم و آداب معاشرت باشد آکنده از مشایعتها و پذیراییها و نمایشها و مسابقه

ها و  نیز فاخرترین جامه] اسپریس یا میدان مسابقات[پابرجاي اشراف، عالوه بر دربار امپراطوري، در هیپودروم 

کردند که آنان را  پروا حرکت می هاي آنان در خیابانها چنان بی کالسکه. کشیدند ش را به رخ دیگران میزیورآالت خوی

ساخت، و آن قدر مجلل و پر زرق و برق بودند که مورد لعن و تکفیر اسقفهایی قرار می گرفتند  منفور پیادة فقیر می

روبر اهل کالري، از . مت خدا کمر بسته بودندکه در ظروف ـ و بر محرابهاي ـ مرمرین و سیمین و زرین به خد

بود؛ و به قول بنیامین تودالیی، » دو ثلث ثروت جهان«وقایعنگاران مشهور فرانسوي، نوشت که قسطنطنیه حاوي 

: یکی از نویسندگان قرن دوازدهم نوشت» .نمود که جملگی از ملکزادگانند نفوس یونانی چنان می«جهانگرد یهودي، 

در » .از لحاظ ثروت از تمام شهرهاي دیگر برتر است، از نظر رذیلت نیز بر دیگر شهرها تفوق دارد قسطنطنیه اگر«

بر روح . گناهان یک شهر بزرگ میان توانگران و مستمندان این شهر به یک سان تقسیم شده بود  اینجا همۀ

در میان مردم شدت نیاز مذهبی امپراطوران این سرزمین گاهی خوي حیوانی و زمانی فرشته خویی مستولی بود؛ و 

اخته کردن کودکان براي آنکه به عنوان خواجه در . شد با فساد سیاستها یا خشونتهاي جنگ تعدیل کرد را می

حرمسراها و تشکیالت اداري خدمت کنند، و کشتن یا نابینا کردن مدعیان بالفعل یا بالقوة تاج و تخت، در طول 

نفوس امپراطوري، . اجراهاي جوراجور اما تکراري این شهر فرنگ ادامه یافتهاي مختلف و در م زمامداري سلسله

هاي ناشی از اختالفات نژادي و طبقاتی و مذهبی، مردمی بودند بی  یعنی خلقی لجام گسیخته و تحت نفوذ انگیزه

بدوانی، ستیز با داد؛ و مسابقات اس ثبات، خونخوار، و گاهی طاغی؛ حکومت با نان و روغن و شراب به آنها رشوه می

جانوران، رقص روي بند، پانتومیمهاي مستهجن در تماشاخانه، و حرکت کوکبۀ امپراطورها یا اعاظم روحانی در 

خانه را تقریباً در هر خیابانی  قمارخانه و میخانه همه جا وجود داشت؛ فاحشه. ساخت سرگذرها آنها را سرگرم می

زنان بیزانسی در شهوترانی و اخالص دینی، و مردان آن در . »کلیسا در جلو درهاي«شد سراغ گرفت، حتی گاهی  می

همۀ طبقات به سحر، طالع . حضور ذهن و عدم رعایت هر گونه اصول اخالقی در نیل به امیالشان اشتهار داشتند

نی ناپدید فضایل رومی حتی قبل از زبان التی. بینی، غیبگویی، جادو، افسونگري، و تعویذهاي اعجازآمیز معتقد بودند
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خصلتهاي رومی و یونانی پایمال سیلی از مشرق زمینیهاي آواره شده بود که اصول اخالقی خویش را از کف . شده بود

با اینهمه، حتی در این جامعۀ بسیار دینی و شهوانی، اکثریت . داده و اخالقیات دیگران را جز بظاهر قبول نکرده بودند

ی بودند آراسته و محجوب که، بعد از سبکسریهاي ایام جوانی، به شادیها و عظیم مردان و زنان اولیا و شارمندان

همان امپراطورهایی که رقیبان . دادند پرداختند و به اکراه کارهاي دنیوي را انجام می غمهاي زندگی خانوادگی می

المندان، و براي ایجاد ها، مساکن س کردند اعاناتی از کیسۀ فتوت خود به بیمارستانها، یتیمخانه خود را نابینا می

و در آن جرگۀ اشرافی که تجمل و راحت دستور روزمره زندگی . کردند هایی براي مسافران بذل می مسافرخانه

کاست، خود را وقف وظایف  شد، بودند صدها کسان که، با حمیتی که پولدوسی از شدت آن می محسوب می

دادند تا مملکت را از  ها، به طریقی ترتیبی می راندازیها و توطئهرغم تمام ب کردند و، علی مملکتداري و تمشیت امور می

.ترین اقتصاد جامعه در جهان مسیحیت قرون وسطی را حفظ کنند هر گونه مصیبتی برهانند و خوش عاقبت

بوروکراسی یا دیوانساالریی که دیوکلتیانوس و قسطنطین بنا نهاده بودند، در عرض هفت قرن، وسیلۀ مؤثري براي 

هراکلیوس به جاي رویۀ سابق تقسیم . اي از قلمرو امپراطوري نافذ بود ومت شده بود که حکمش در هر ناحیهحک

ها یا واحدهایی نظامی تقسیم کرد که هر واحد زیر فرمان یک »تم«امپراطوري به ایالتهاي مختلف، کشور را به 

ود که بدان وسیله خطر ناشی از جهان اسالم شد؛ این یکی از صد طرقی ب استراتگوس یا فرماندار نظامی اداره می

تمها تا حدود بسیار زیادي استقالل داخلی خود را حفظ . موجب جرح و تعدیل بنیادهاي امپراطوري بیزانسی شد

آنکه متحمل فشار مستقیم کشمکشها و  کردند و در پرتو این حکومت تمرکز یافته از رفاه برخوردار شدند؛ اینان، بی

بر قسطنطنیه شخص . ساخت بشوند، آرامش مداومی به خود دیدند زندگی پایتخت را پرآشوب می شدت عملهایی که

در حالی که اسالم میان . کرد امپراطور، بطریق، و جماعت حکمفرما بودند، اما بر تمها قوانین بیزانسی حکومت می

ی از ده دوازده قانون نامۀ بربري رفتار شد، و اروپاي باختري در دام هرج و مرج ناش قوانین و االهیات فرقی قایل نمی

ها یا قوانین جدید  نوول. بخشید شمرد و توسعه می شده بود، دنیاي بیزانسی میراث یوستینیانوس را به جان گرامی می

یوستینوس دوم و هراکلیوس، اکلوگا یا قوانین منتخب که از جانب لئو سوم نشر یافت، باسیلیکا یا فرامین شاهی که 

ئو ششم اعالم گردید، و نوولهایی که به اشارة همین لئو وضع شد پندکت یا قانون نامۀ عظیم یوستینیانوس از طرف ل

قوانین لشکري، روحانی، دریانوردي، تجاري، و قوانین مربوط به امور . را با نیازمندیهاي متغیر پنج قرن تطبیق داد

نادر، و مزارع و دریاها نظم و اعتبار بخشید؛ و در قرن روستایی به احکام قضایی سپاهیان و روحانیون، بازارها و ب

از این رو، مردم بیزانس بزرگترین . یازدهم، مدرسۀ حقوق قسطنطنیه مهد متفکران جهان غیر روحانی مسیحیت بود

یا عطیۀ روم ـ حقوق رومی ـ را در خالل هزار سال مخاطره و تغییر حفظ کردند، تا آنجا که احیاي آن قوانین در بولون

قانون نامۀ دریایی . در قرن دوازدهم انقالبی در قوانین مدنی اروپاي التین و قوانین شرعی کلیساي روم پدید آورد

بیزانس، که توسط لئو سوم اعالم و براساس نظامات بحري رودس باستان وضع شده بود، نخستین مجموعۀ قوانین 

ر قرن یازدهم منشأ قوانین همانندي براي دو جمهوري این مجموعه د. بازرگانی در جهان مسیحیت قرون وسطی بود

.ایتالیایی ترانی و آمالفی شد؛ و از این طریق جزو میراث حقوقی جهان نوین درآمد

مزارع کوچک را به . قانون نامۀ روستایی کوششی بود معتبر براي جلوگیري از فئودالیسم و استقرار زارعین آزاد

مینهاي وسیعتري که به حکومت تعلق داشت براي کشت در اختیار سربازان ز. سربازان بازنشسته تفویض کردند

هاي بدعتگذاري  گذاشته شد تا به عنوان خدمت نظام در آنها به کار زراعت بپردازند؛ مناطق عظیمی کوچنشین فرقه

رفت  که تصور می در نواحی باز هم پهناورتر، جماعات بربري را. شد که از آسیا به تراکیا و یونان منتقل شده بودند

به این نحو بود که . حضورشان در قلمرو امپراطوري کم زیانتر از خارج باشد بزور یا تحت حمایت دولت اسکان دادند
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تا قرن دهم میالدي . گوتها در تراکیا و ایلیریا، لومباردها در پانونیا، اسالوها در تراکیا و مقدونیه و یونان متوطن شدند

حکومت و کلیسا در کاهش بردگی . نژاد اسالو بودند، و اسالوها در آتیک و تسالی فراوان بودند نفوس پلوپونز بیشتر از

قوانین امپراطوري فروش بردگان یا برده کردن آزاد مردان را ممنوع کرد و بردگانی را که به . دست یاري دادند

ردند خود به خود از قید بندگی ک آمدند یا با مردمان آزاد وصلت می خدمت سپاهی یا به سلک روحانیون درمی

در قسطنطنیه بردگی در حقیقت منحصر به خدمتکاران خانگی بود، ولی در همین محدوده کم کم رونقی . رهانید

  .کرد پیدا می

با اینهمه، تقریباً این یک قانون تنازع بقاي نیوتنی تاریخ است که امالك زراعی بزرگتر، به نسبت مقدار و نزدیکیشان، 

هاي دیگر، هر چند وقت یک بار مجموع این قبیل اراضی  کنند، و از راه خرید یا شیوه چکتر را جذب میامالك کو

رسد، آنگاه از طریق بستن مالیات یا به  شود، به مرور ایام، تمرکز اراضی به مرحلۀ انفجار می بدل به امالکی عظیم می

تا قرن دهم اکثر اراضی شرق . شود اضی از نو آغاز میشوند، و باز تمرکز ار کمک انقالب امالك بار دیگر تقسیم می

ها، یا  ، یا کلیساها و صومعه )دوناتوي، به معنی افراد مقتدر(بیزانسی، در امالکی وسیع، متعلق بود به مالکان ثروتمند 

ین کار کشت در ا. اي خاص خود داشتند بیمارستانهایی که، به موجب وصیت پرهیزکاران، هر کدام اراضی موقوفه

مالکان، با . گونه اراضی بر عهدة سرفها یا کولونی بود که از لحاظ حقوقی آزاد، اما از نظر اقتصادي در قید و بند بودند

کردند، در کوشکهاي ییالقی، یا در عمارتهاي شهري خود،  خیل مالزمان و محافظان و بردگانی که کارهاي خانگی می

از این اعیان بزرگ را، اعم از خوب یا بد، در داستان ولینعمت باسیلیوس هایی  نمونه. کردند در عین تجمل زندگی می

رفت؛ سیصد تن غالم  هنگامی که وي به دیدن باسیلیوس در قسطنطنیه می. کنیم اول، خاتون دانیلیس، مالحظه می

خاتون دانیلیس هدایایی که . کردند هاي خود حمل می کرد روي شانه اي را که در آن از پاتراس سفر می بنوبت کجاوه

اي بود که تا آن تاریخ شهریاري نزد یکی از امپراطوران بیزانسی  براي باسیلیوس برد بمراتب گرانبهاتر از هر تحفه

ها مشتمل بود بر چهار صد تن جوان، صد تن خواجه، و صد تن دوشیزه؛  فقط بخشی از این هدیه. فرستاده بود

شد آن را در  هر کدام آن قدر ظریف که می(کتان   صد طاقه پارچۀ هاي زربفت نفیس، همچنین چهارصد طاقه پارچه

وي در دوران حیات قسمت اعظم دارایی . ، و یک مجموعه ظروف غذا خوري نقره و طال)الي درز یک نی جا داد

لئو ششم ناگهان خود را . خویش را بخشید و هنگام مرگش وصیت کرد که مابقی را به فرزند باسیلیوس تسلیم کنند

الک هشتاد پارچه ملک زراعتی و چند کوشک، مبالغ عظیمی سکه و جواهرات و بشقابهاي زرین، اثاثۀ گرانقیمت، م

. هاي بیشمار، و هزاران تن غالم یافت اشیاي باارزش، گله

ثروتی که بدین نحو از گوشت و عرق . این گونه هدایاي یونانی رویهمرفته موجب رضایت خاطر امپراطوران نبود

بخشید که در مجموع براي هر شهریاري خطرناك محسوب  ها مردم انباشته شده بود به صاحبان آنها قدرتی میمیلیون

کوشیدند تا این فرایند تمرکز  امپراطوران بیزانس، به حکم منافع شخصی و همچنین حس نوعپروري، می. شد می

انجامید؛ روستاییان، که از گرسنگی  به خشکسالی و طاعون 928 - 927زمستان سخت سال . ثروت را متوقف سازند

در شرف مرگ بودند، زمینهاي مزروع خود را به قیمت بی نهایت ناچیز، یا صرفاً در برابر نان بخور و نمیر، به مالکان 

کرد  منتشر کرد که مالکان را تقبیح می) قانونی جدید(السلطنه رومانوس نوولی  نایب 934در سال . عمده فروختند

همین قانون جدید مقرر داشت که هر ملکی که به کمتر . »اند یرحمتر از خشکسالی و طاعون نشان دادهخود را ب«که 

اي اجازه داد، در  خریداري شده است باید به صاحبش بازگردانده شود، و به هر فروشنده» قیمت عادالنه«از نصف 

این فرمان فقط اثري جزئی . دار بازستاندعرض سه سال، زمینی را که فروخته بود بار دیگر، به همان قیمت، از خری

داشت؛ تمرکز اموال ادامه یافت؛ گذشته از آن، بسیاري از زارعان آزاد که از مالیاتهاي گزاف شاکی بودند زمینهاي 
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اي که حکومت به  خود را فروختند و به شهرها و در صورت امکان به قسطنطنیه نقل مکان کردند تا از وظیفه

فرمان سال . باسیلیوس دوم مبارزات امپراطوران را علیه اشراف تجدید کرد. رد استفاده کنندک مستمندان بذل می

وي به فروشنده اجازه داد که هر موقع توانست، زمینش را به همان قیمتی که فروخته بود دوباره بخرد؛ کلیۀ  996

غو کرد، و مقرر داشت که این گونه خریداري شده بود ل 934اسناد مالکیت زمینهایی را که متناقض با قانون مورخ 

بیشتر مالکان از رعایت این قانون . اي به صاحبان قبلی آنها بازگردانده شود زمینها بی هیچ درنگ و بی هیچ هزینه

اما . رفتند، و تا قرن یازدهم نوعی فئودالیسم تعدیل یافته به طور پراکنده در شرق بیزانسی برقرار شده بود طفره می

زارعین آزادي که باقی ماندند، بر اثر انگیزة مالکیت، در زمینهاي خویش به ایجاد . وران هدر نرفتکوشش امپراط

داري پرداختند؛ مالکان بزرگ کشاورزي علمی را به  کشتزار، باغهاي میوه، تاکستانها، کندوهاي عسل، و مراکز گله

تا قرن یازدهم کشاورزي بیزانسی پا به پاي  اي رساندند که اوج کمال آن در قرون وسطی بود؛ و از قرن هشتم پایه

.ترقی روزافزون صناعت آن امپراطوري پیش رفت

امپراطوري روم شرقی در این دوران یک خصلت شهري و نیمه صنعتی پیدا کرد که کامال با طرز زندگی روستایی 

تشاف و استخراج سرب، آهن، کارگران معادن و فلزگران جداً به اک. اروپاي التین شمال کوهستان آلپ تفاوت داشت

نه فقط قسطنطنیه، بلکه صد شهر دیگر بیزانسی ـ مانند سمورنا، طرسوس، افسوس، . مس، و طال در زمین پرداختند

دوراتتسو، راگوزا، پاتراس، کورنت، تب، تسالونیکا، آدریانوپل، هراکلیا، سلومبریا ـ همه از غوغاي دباغان، کفاشان، 

گران، جواهرسازان، فلزکاران، درودگران، خراطان، چرخسازان، خبازان، رنگرزان، نساجان، سراجان، اسلحه سازان، زر

در قرن نهم میالدي شهرهاي قسطنطنیه، بغداد، و . کوزه گران، موزائیکسازان، نقاشان و نظایر آنها پر طنین بود

آور یک  نب و جوش و غوغاي سرسامقرطبه، هر سه به عنوان مراکز عظیم و جوشان صنعتی و مبادلۀ کاالها، تقریباً ج

هاي حریر  علی رغم رقابت هنرمندان ایرانی، پایتخت یونانی هنوز در تهیۀ پارچه. زدند پایتخت مدرن کوس برابري می

شد، وفقط سه ناحیۀ آرگوس و کورنت و تب از این لحاظ  و منسوجات لطیف پیشرو دنیاي سفیدپوستان محسوب می

العاده متشکل بود، و عدة بسیار زیادي از بردگان را به عنوان  صنعت منسوجات فوق. ندبعد از قسطنطنیه قرار داشت

جماعت کارگر قسطنطنیه و . دادند کارگر در استخدام داشت؛ اکثریت کارگران دیگر را صنعتگران آزاد تشکیل می

کارفرمایان آنها تودة . زدند اي دست ثمر عدیده تسالونیکا از محرومیتهاي طبقۀ خویش آگاه بودند و به شورشهاي بی 

اي بود مال اندوز، بخشنده، کوشا، با فراست، و بشدت  دادند که طبقه عظیمی از افراد طبقۀ متوسط را تشکیل می

از جمله کارگران، هنرمندان، مدیران، بازرگانان، قضات، و متخصصان امور مالی به   صنعتگران مهم،. کار محافظه

متشکل شده بودند، که دنباله و از مآثر تشکیالت کولگیا و آرتس باستان ) هاي اصناف با اتحادیه(صورت سیستماتا 

اي واجد جنبۀ انحصاري  مدرن شباهت داشت، هر اتحادیه» صنفی«بود و به واحدهاي اقتصادي عظیم یک حکومت 

ا، و شرایط فروش شدیداً در رشتۀ ویژة خود بود، اما در مسائلی مانند خرید مواد، بهاي اجناس، روشهاي ساختن کااله

شد؛ بازرسان دولتی بر عملیات و دفاتر حساب نظارت  تابع نظاماتی بود که به موجب قوانین مصوب تعیین می

با وصف این، صنایع کوچک به کارگران آزاد و تهور . کرد داشتند، و گاهی حداکثر دستمزدها را قانون معین می

صنعت بیزانس نظم و رفاه و دوام بخشید، اما مانع از ابتکار و اختراع شد، و  این ترتیبات به. انفرادي واگذار شده بود

. به رکوردي در وضع اجتماعی و زندگی انجامید که خاص مشرق زمینیها بود

تعیین و تنظیم بیمه و قرضه در مقابل ودیعه گذاشتن ناوها، مبارزة شدید با   ها، اداره یا نظارت دولت بر بنادر و اسکله

دولت بر کلیۀ داد و . ترین پول رایج در اروپا، همه دست به دست هم داد و مشوق بازرگانی شد نی، و وجود ثابت دریاز

اي از کاالها را ممنوع کرد، تجارت غله و حریر را انحصاري ساخت،  صادرات پاره -ستدها نظارتی ساري به عمل آورد 
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حکومت به سوداگران خارجی ـ ارامنه، . وش مالیات بستبر کاالهاي وارداتی و صادراتی عوارض گذارد، و بر فر

یهودیها، روسها، و کاتاالنها ـ اجازه داد که قسمت اعظم   سوریها، مصریها، آمالفیها ، پیزاییها، ونیزیها، جنوواییها،

ل دایر یا بنگاههایی نیمه مستق »ها کارخانه«بازرگانی بیزانس را در دست بگیرند و در خود پایتخت یا اطراف آن 

گرفتن ربح مجاز بود، اما نرخ آن به . سازند؛ و با این عمل تقریباً به استقبال حاکمیت بر دو دریاي اژه و سیاه رفت

بانکداران متعدد بودند؛ و شاید این وام . حکم قانون، دوازده، ده، هشت درصد، و حتی کمتر از این مقرر شده بود

ع کردند و جامعترین سیستم اعتبار را در جهان مسیحیت قبل از قرن دهندگان قسطنطنیه بودند که برات را ابدا

  .سیزدهم سازمان دادند، نه همکاران ایتالیاییشان

V   - رنسانس بیزانسی  

گرچه . بر اثر تالش و مهارت مردم و زیاده خواهیهاي اعیان، در قرن نهم و دهم هنر و ادبیات به طرز شایانی احیا شد

نامید، تقریباً تمامی عناصر التینی آن به استثناي حقوق رومی از  ز انقراض خود را رومی میامپراطوري تا آخرین رو

در شرق بیزانسی از دوران فرمانروایی هراکلیوس، زبان یونانی زبان دولت، ادبیات، لیتورژي، و همچنین . بین رفته بود

قریباً کلیۀ آزاد مردان، بسیاري از زنان، حتی جمع ت. تعلیم وتربیت اکنون به کلی یونانی بود. اي شده بود زبان محاوره

دانشگاه قسطنطنیه، که مانند ادبیات به طور . شدند کثیري از غالمان نیز تا حدودي از تعلیم و تربیت برخوردار می

هاي  و به خاطر دوره) 863(به همت سزار بارداس احیا شد   کلی در بحرانهاي عصر هراکلیوسی راه زوال سپرده بود،

در . تدریس لغتشناسی، فلسفه، االهیات، نجوم، ریاضیات، زیستشناسی، موسیقی، و ادبیاتش شهرتی بسزا پیدا کرد

تدریس به . شد این دانشگاه حتی آثار ادیب مشرکی چون لیبانیوس و استاد بلیغ ملحدي چون لوکیانوس خوانده می

هاي عمومی و خصوصی  کتابخانه. پرداخت ا دولت میطور کلی براي دانشجویان الیق رایگان بود؛ و حقوق استادان ر

ها رفته بود حفظ  متعددي وجود داشت و هنوز شاهکارهاي کالسیکی را که در دنیاي پرهرج و مرج غرب از خاطره

. کردند می

ذهن را هم تیز ساخت و . این انتقال گستردة میراث یونانی در عین حال هم مایۀ انگیزش و هم باعث محدودیت بود

اما همین غناي آن جلو نیروي . اي رهانید م وسعت بخشید و از چهار دیواري دیرین مباحثات دینی و بالغت موعظهه

ادبیات بیزانسی بویژه براي تلذذ . مبتکر بودن براي فرد جاهل بمراتب آسانتر است تا شخص عالم. ابتکار را گرفت

ادبیاتی بود پیراسته و مهذب، آکنده از دقایق هنري و  مردان و زنان تربیت یافته و متفنن بود؛ به این معنی که

گرچه . پرداخت و با عمق آن کار نداشت تصنعات، به سبک یونانی اما نه به زبان یونانی، که به ظاهر زندگی بشري می

 روحانیون این دوره به طرزي شایان توجه اهل تساهل بودند، با اینهمه، تفکر، بر اثر عاداتی که در جوانی شکل

پذیرفته بود به طیب خاطر همچنان در محدودة جزم اندیشی دینی در جا زد، و جماعت تمثالشکنان عابدنماتر از 

  .کشیشان بودند

استادان به تجزیۀ زبان و عروض شعري پرداختند؛ رساالت موجز، . عصر اسکندري دیگري از دانشوري آغاز شده بود

در این عهد . المعارفها ، و گلچینهاي ادبی گرد آوردند ها، دایرة غتنامه، و تاریخهاي عمومی نگاشتند؛ و ل»قواعد کلی«

). 976(و سویداس فرهنگ خود را تألیف کرد ) 917(بود که کنستانتین کفاالس گلچین ادبیات یونانی را گرد آورد 

ن زندگی به نگارش تاریخهاي مغتنم عهد خویش یا نزدیک به دورا) 950متـ (و لئو شماس ) 814حد (تئوفانس 

المعارفی پزشکی دست زد که در آن نظریات  به تدوین دایرة) 690 – 615(پاولوس آیگینایی . خویش مبادرت جستند
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این کتاب به کالمی . و روشهاي علمی پزشکان عالم اسالمی را با میراث جالینوس و اوریباسیوس یکجا جمع کرد

سینه، بواسیر، میل زدن مجراي بول، اخراج سنگ مثانه، و  تقریباً نوین یک رشته عملیات جراحی را در مورد سرطان

هاي کودکان را در  نویسد که براي خواجه کردن باید بیضه پاولوس دربارة مورد آخر می. کرد اخته کردن تشریح می

  . گرمابۀ داغی له کرد

که ) 850حد (سالونیکایی طبیعیدان مبرز بیزانسی در خالل این قرنها، معلم گمنام و تهیدستی بود موسوم به لئو ت

یکی از شاگردانش که . دارالعلم قسطنطنیه به او اعتنایی ننمود تا آنکه یکی از خلفاي عباسی او را به بغداد دعوت کرد

در جنگ به اسارت درآمده بود بندة زرخرید یکی از اعیان مسلمان شد، و دیري نگذشت که موال شیفتۀ احاطۀ غالم 

اي  خلیفه مأمون، پس از استحضار از این موضوع، جوان را برانگیخت تا در مجلس مباحثه. جوان به علم هندسه گشت

شد شرکت جوید؛ در مجلس از تبحر جوان در شگفت ماند، با  که در دربار خالفت راجع به مسائل هندسی برگزار می

، لئو را به دارالعلم بغداد اي به شرح وي از استادش گوش داد، و بیدرنگ، با وعدة مال و منال کنجکاوي مشتاقانه

لئو در این باب صوابدید یکی از عمال دولت بیزانس را خواست، و او نیز ماجرا را با امپراطور تئوفیلوس باز . دعوت کرد

لئو عالمی بود متبحر در . گفت، و تئوفیلوس هم براي نگاهداشتن لئو بیدرنگ به وي مقام استادي دولتی اعطا کرد

خلیفۀ مأمون . کرد ر ریاضیات، نجوم، علم احکام نجوم، پزشکی، و فلسفه تألیف و تدریس مید: هاي بسیار رشته

مسائل چندي در هندسه و نجوم پیش وي فرستاد و به قدري از پاسخهاي او خوشحال شد که به امپراطور تئوفیلوس 

امپراطور . نزد او بفرستدسکۀ طال داد به شرط آنکه وي لئو را براي مدت کوتاهی  2‘000وعدة صلح جاودانی و 

. خودداري ورزید و، براي آنکه لئو را از دسترس خلیفه مأمون دور نگاه دارد، او را اسقف اعظم تسالونیکا کرد

، دانشمندترین رجل )891 – 820؟) فوتیوس . لئو، فوتیوس، و پسلوس هر سه از ستارگان درخشان این عصر بودند

یک مرد عادي غیر روحانی به مقام بطریقی ارتقا یافته بود، و به تاریخ دین عهد خویش، در عرض شش روز از درجۀ 

ها،  مردي بود دنیادار و اهل دربار، مشاوري براي سالطین و ملکه) 1080 – 1018 ?( میخائیل پسلوس . تعلق دارد

  ز هر مشاجرةشد بدرخشد، اما بعد ا توانست در هر موضوعی که مطرح می ولتري خوش مشرب و اصیل آیین که می

اي را که به زندگی  گذاشت عشق به کتاب عالقه پسلوس نمی. دینی یا انقالب درباري هنوز سر جاي خود باقی بود

چندي وارد . وي در دانشگاه قسطنطنیه تدریس حکمت کرد، و لقب ملک الحکما گرفت. داشت کند و تیره کند

در مقام ) 1078 - 1071(ت، به غوغاي دنیا بازگشت، از دیري شد، گوشه نشینی در صومعه را بیش از حد آرام یاف

هایی در امور سیاسی، علوم، پزشکی،  صدراعظمی خدمت کرد، و در خالل این مدت در ضمن به تألیف کتابها و رساله

وي در کتاب خود به نام کرونوگرافیا داستان . دستور زبان، االهیات، قانونشناسی، موسیقی، و تاریخ مشغول بود

از جمله قسطنطین نهم (را با خلوص و ذوق و غرور تمام ضبط کرد ) 1078 -  976(ها و رسواییهاي یک قرن  هتوطئ

هاي وي را در  اینک، براي نمونه، قسمتی از نوشته). » نوك زبان پسلوس آویزان است«را آدمی توصیف کرد که از 

  :کنیم د نقل میبه اریکۀ سلطنت ش 1055وصف شورشی که منجر به بازگشت تئودورا در 

یکی تبر کوچکی، دیگري تبرزینی، یکی کمانی، . سالحی به کف داشت) سربازي که در میان جمعیت بود(هر یک 

روانۀ کاخ تئودورا  …نظمی عظیمی  کردند؛ و همگی با بی اي از مردم سنگهاي بزرگی حمل می پاره. اي دیگري نیزه

انبوه مردم زبان خوش کنار . ه گرفته بود، به غریو آنها بی اعتنا مانداي پنا اما تئودورا، که در نماز خانه …. بودند

هاي آخته، چنان خود را به سوي تئودورا افکندند که گویی قصد  گذاشتند به زور توسل جستند؛ برخی، با دشنه

بی نشاندند و، در با جسارت تمام او را از پناهگاهش ربودند، تن پوش فاخر تنش کردند، او را بر اس. کشتن او را دارند
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اینک تمامی مردم از بلند پایگان تا ضعیفان . زدند، به کلیساي سانتاسوفیا هدایتش کردند حالی که گردش چرخ می

  . خواندند در گرامیداشت او هماواز شدند و همه او را ملکۀ خویش می

داشت؛ نطقها، شعرها و  اسرار برمیهاي سیسرون دلکش بود و پرده از  هاي خصوصی پسلوس تقریباً به اندازة نامه نامه

هاي وي نقل مجالس بود؛ شوخ طبعی کینه توزانه و بذله گویی مهلک وي در بین تتبعات کسالتبار دانشمندان  رساله

در قیاس با شخص وي و فوتیوس و تئوفانس، محققان و مصلحان بزرگ . معاصر وي حکم داروي محرکی را داشت

ها، به منزلۀ مهاجران ترسویی بودند که از دنیاي ژربرها و رابانوسها، آلکوینانند معاصرشان در غرب، یعنی کسانی م

. قل آمده بودندتوحش به سرزمین تع

سازي یا   نهضت تمثالشکنی هر گونه مجسمه 842تا  726از . شاخصترین جنبۀ این رنسانس بیزانسی هنر آن بود

تصویرسازي از موجودات مقدس را ممنوع کرد، اما در عوض هنرمند را از بند اسارتی یکنواخت در چهار دیواري 

از این پس، به جاي . یم، و تزیین زندگی غیرمذهبی واداشتمضمونهاي مذهبی رهانید، و او را به مشاهده، ترس

هاي صحرا، و  خدایان، افراد خاندان امپراطور، ولینعمتان اشرافی، وقایع تاریخی، جانوران جنگل، گیاهان و میوه

ا باسیلیوس اول در کاخ خویش نئا ی. چیزهاي پیش پا افتادة زندگی خانوادگی موضوع تابلوهاي نقاشی هنرمندان شد

سراسر آن با درهاي گرانبها، طال، نقرة تابان، موزائیکها، حریرها، «کلیساي نوین را ساخت که به قول یکی از معاصران 

. قسمت اعظم تزییناتی که اخیراً در سانتا سوفیا کشف شد کار قرن نهم بود» .و هزاران نوع مرمر تزیین شده بود

ساخته شد و ضمن این بازسازي بود که شمایل بزرگ  975گر در اي بار دی گنبد مرکزي این کلیسا بعد از زلزله

افزوده  1028موزائیکهاي دیگري در سال . مسیح را در حال نشستن بر روي یک رنگین کمان با موزائیک درآوردند

د من اي، بر اثر زوال و احیاي بخشهاي مختلف آن، از زندگی مداومی بهره این کلیساي اعظم، مانند موجود زنده. شد

نصب شدند، به قدري شهرت یافت که ساختن درهاي همانندي را  838العاده بودن درهاي برنزي آن، که در  فوق. شد

براي دیر مونته کاسینو، کلیساي جامع آمالفی، و باسیلیکاي سان پائولو در بیرون دیوارهاي رم به قسطنطنیه سفارش 

  .اخته شد، هنوز شاهد بارزي از هنر بیزانسی استدر قسطنطنیه س 1070آخرین دو لنگه در، که در . دادند

شد مجموعۀ  که نئا یا کلیساي نوین فقط نمازخانۀ آن محسوب می» قصر مقدس«کاخ سلطنتی باسیلیوس یا 

ها، کاله فرنگیها، باغها، ایوانهاي ستوندار، و حیاطهاي  تودرتویی بود از اطاقها، تاالرهاي پذیرایی، کلیساها، گرمابه

اي مشهور به تریکونخوس، از روي  تئوفیلوس با ساختن تاالر اریکه. افزود قریباً هر امپراطوري چیزي بر آن میفراوان؛ ت

وجه تسمیۀ این تاالر از . اي که از سوریه آورده بودند، اسلوب بدیعی از هنر مشرق زمین را بر این مجموعه افزود نقشه

در شمال این تاالر اریکه، وي تاالر مروارید را بنا . داد کیل میآنجا بود که سه ضلع آن را محرابهاي صدف مانند تش

هاي آفتاب، و کامیالس را ساخت ـ عمارتی با سقفی از طال، ستونهایی از  نهاد، و در جنوب آن چند هلیاکا یا غرفه

. داد ینی نشان میچ اي زرین، جمعی از زنان و مردان را در حال میوه مرمر سبز، و موزائیکی بسیار نفیس که، بر زمینه

بر روي دیوارهاي آن نقش موزائیکی درختانی سبز رنگ : حتی از این موزائیک عالیتر موزائیکهاي ساختمان مجاور بود

. داد پر از گل و ریحان چمنی را نشان می» تاالر آرمونی«هاي موزائیکی کف  بود در مقابل آسمانی زرین، و مهره

در بارگاه آن : ب و غریب داشت در قصر خویش، ماگناورا، به اوج خود رسانیدتئوفیلوس ذوقی را که براي شکوه عجی

هاي درخت و روي تخت سلطنت نشسته بودند؛  درخت چناري از طال بر اریکه سایه افکن بود؛ پرندگان زرین بر شاخه

پایین مسند، از طال لمیده بود، و ] سر و بالش عقاب، بدنش شیر[اي  در دو سوي مسند شاهی دو جانور افسانه

اي به حضور امپراطور بار می یافت، جانوران  هنگامی که فرستادة دولت بیگانه. مجسمۀ چند شیر زرین قرار داشت
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ایستادند و دمهاي خود را  خاستند، شیرهاي زرین می اي به کمک اسبابی که تعبیه کرده بودند به پا بر می افسانه

اي بود از  پرده تمام این تجمالت تقلید بی. دادند مصنوعی نغمه سر میکردند، و پرندگان  دادند و غرش می حرکت می

.چیزهاي پوچی که نظیرشان در قصر هارون الرشید در بغداد وجود داشت

شد قسطنطنیه را زیبا ساختند، ولی آن قدر پول در خزانۀ مملکت باقی  اخذ می» تمها«با مالیاتهایی که از تجارت و 

ها، که بار دیگر ثروتمند شده بودند، با  صومعه. کوه مختصرتر کرسی نشینهاي ایالتی شودماند تا صرف جالل و ش می

هاي الورا و ایویرون در آتوس؛ در قرن یازدهم صومعۀ قدیس لوقا  در قرن دهم صومعه: هیبت و عظمت سر برافراشتند

کهاي تقریباً کالسیک آن عالیترین در فوکیس، دیر نئامونی در کیوس، و دیر دافنی در نزدیکی الئوسیس ـ که موزائی

گرجستان، ارمنستان، و آسیاي صغیر در این نهضت رنسانس سهیم شدند . هاي سبک اواسط عهد بیزانسی است نمونه

در اورشلیم . بناهاي دولتی انطاکیه مسلمین را به ستایش واداشت. و هر کدام از کانونهاي هنر بیزانسی گشتند

در مصر، پیش و پس از استیالي اعراب، . پیروزیهاي هراکلیوس بازسازي شد اندکی پس از» کلیساي قیامت«

چوب، و منسوجات   مسیحیان قبطی به ساختن کلیساهاي گنبددار متوسطی پرداختند، ولی آنها را با فلزات، عاج،

اسالمی چنان استادانه تزیین کردند که گفتی تمامی مهارتهاي دوران فرعونی، بطلمیوسی، رومی، بیزانسی، و 

آزار و اذیت تمثالشکنان هزاران تن . سرزمین مصر همچون میراثی بی نقص و دست نخورده به آنها رسیده است

رهبان را از سوریه، آسیاي صغیر، و قسطنطنیه به سوي مناطق جنوبی ایتالیا روانه کرد، جایی که در کنف حمایت 

قی بود که سبکهاي بیزانسی معماري و تزیین در باري، از طریق این مهاجران و سوداگران شر. پاپها قرار گرفتند

راونا همچنان در هنر پیرو سبک یونانی ماند و در قرن هفتم . اوترانتو، بنونتو، ناپل، و حتی در رم رونق یافت

تسالونیکا همچنان سبک بیزانسی را حفظ کرد و . موزائیکهاي با شکوه کلیساي سانت آپولینارة کالسه را ایجاد کرد

.اي که به نحیفی قدیسان کارال گرکو بودند تزیین کرد یساي سانتا سوفیاي خودش را با حواریون موزائیکی افسردهکل

در تمام این سرزمینها و شهرها، مانند پایتخت امپراطوري، رنسانس بیزانسی چشمۀ فیاضی بود با شاهکارهایی در 

اي  ، برنز، آهن، جواهرات، و قماشهاي بافته و رنگ شدهموزائیک، مینیاتور، ظروف سفالین، لعاب، شیشه، چوب، عاج

هنرمندان بیزانسی از شیشۀ آبی . که با چنان مهارتی تزیین شده بودند که مایۀ شگفتی و احترام تمام جهانیان شد

ساختند که زیر سطح آن با پیکرهاي آدمی، پرندگان، و شاخ و برگهاي زرین تزیین شده بود؛  رنگ فنجانهایی می

ساختند با گلوگاهی مزین به گلها و اسلیمیهاي مینایی؛ و دیگر انواع شیشه را به چنان ظرافتی  اي می فی شیشهظرو

. فرستادند کردند که امپراطوران بیزانس همیشه با رغبت آنها را به رسم تحفه نزد سالطین خارجی می تهیه می

هاي قیمتیی بود که هنر پارچه  اد، رداها، شالها، و جبههاي آستین گش گرانبهاتر از این گونه اشیا، براي هدیه، خرقه

در کلیساي اعظم مس، و حریرهاي لطیفی » رداي شارلمانی«از این طراز بود . داد بافی استادان بیزانسی را نشان می

عب نیمی از حشمتی که امپراطور یونانی را احاطه کرده بود، قسمت اعظم ر. که در تابوت آن پادشاه در آخن یافتند

اي از شکوهی که منجی مسیحیان، مریم عذرا، و شهداي  شد، و پاره آمیخته به احترامی که مایۀ علو مقام بطریق می

شد که عمر ده دوازده تن هنرمند، فنون  هاي بسیار فاخري ناشی می کرد، از قماشها و جامه دین بر تن جلوه می

زرگران و جواهرتراشان بیزانسی تا قرن سیزدهم در . ه بودقرون، و غنیترین رنگهاي زمین و دریا بر سر آن صرف شد

. خزانۀ سان مارکو در ونیز پر از آثار این قبیل صنعتگران است. رفتند فنون خویش سرآمد استادان جهان به شمار می

ري موزائیک قدیس لوقا که به طرز شگفت آوري واقعگراست و اکنون در کالج تعلیمات عالیۀ دینی در پاریس نگاهدا

 7/3موزائیکی کلیساي سانتاسوفیا؛ و باالخره موزائیک بسیار بزرگی که  دیسسشود، سر تابان عیسی مسیح در  می

ه هاي کاخ امپراطوران مقدونی در استانبول کشف شد، همه به این دور در خرابه 1935متر مربع مساحت دارد و در 
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هنگامی که نهضت تمثالشکنی فرو نشست، یا هر جا که از دسترس آن به دور ماند، کلیساها، با تمثالهایی . تعلق دارند

که با رنگ لعابی بر چوب نقش شده بودند و گاه در قابهاي میناکاري یا جواهر نشان قرار داشتند، دینداري را تقویت 

وري از نظر ظرافت و استادي به پاي رؤیاي حزقیل که براي مجموعۀ در تمام تاریخ تذهیب کاري هیچ مینیات. کردند

هاي مذهبی گرگوریوس نازیانزوسی در قرن نهم ساخته شد و اکنون در کتابخانۀ ملی پاریس مضبوط است، یا  خطابه

و اینک در ) 1000حد (چهار صد تذهیبی که براي دست نبشتۀ گاهنامه و ترجمان احوال قدیسان ساخته شد 

در این نقاشیها هیچ ژرفانمایی و هیچ . نمی رسد) 900حد (کان جا دارد، یا تصاویر داوود در کتاب زبور پاریس واتی

کنیم؛ اما در عوض، رنگ آمیزیی پرمایه و چشمنواز، جوالن  تصویري که از سایه روشن درست شده باشد مشاهده نمی

نسان و حیوان، خیل لجام گسیختۀ جانوران و پرندگان، و زنده و با روح قوة تخیل، آگاهیهاي نوینی از کالبدشناسی ا

کنیم ـ پرندگان مشغول نوك  گلها و گیاهان را در میان قدیسان و خدایان، چشمه سارها، طاقیها، و رواقها مشاهده می

را بلند اند، خرسها در حال رقص، گوزنها و نره گاوانی در جدال شاخ به شاخ با هم، و پلنگی پاي شریرش  زدن به میوه

. کرده است تا قلم نقاش بتواند نخستین واژة یک شعار پرهیزکارانه را در تابلوي خویش بگنجاند

سفالگران بیزانسی سالیان متمادي بود که از فن لعاب دادن ـ مالیدن قشري از اکسید فلزي که چون آن را در کوره 

این . بخشد ـ اطالع داشتند و هم به آن جال می دارد کند که هم ظرف را محفوظ نگاه می بگذارند سطحی ایجاد می

م از بین رفته، و بار دیگر در قرن سوم میالدي زنده  هنر ابتدا از مشرق زمین به یونان باستان آمده، در قرن سوم ق

در تصویرنگاري بر روي مدالهاي . در این دوران اواسط عهد بیزانسی استفاده از لعاب به حد وفور رسید. شده بود

گ، تمثالها، صلیبها، ظروف خاص حفظ یادگارهاي قدیسان، فنجانها، جامهاي ویژة مراسم عشاي ربانی، جلد بزر

در قرن ششم میالدي بود که جهان . شد کتابها، و زیور یراق اسبها و سایر اسباب کالسکه، همه از لعاب استفاده می

فت؛ طرز عمل از این قرار بود که گردها یا خمیرهاي بیزانس هنر لعابکاري را از استادان ایرانی عهد ساسانی فرا گر

رنگ را روي سطح شی مورد دلخواه جدا جدا قرار می دادند، طوري که هر محفظه یا منطقۀ رنگ به وسیلۀ 

بردند تا  هاي فلز یا سیمهاي نازکی از دیگري مجزا باشد، و آنگاه تمام شیء را به همین صورت در کوره فرو می باریکه

معروفترین نمونۀ لعابکاري بیزانسی یک ظرف . فلز جوش بخورد و طرح تزیینی مورد نظر به وجود آیدلعاب به 

، و )948حد (ساخته شده بود ) یا قسطنطین هفتم(یادگارهاي قدیسان است که براي قسطنطین پرفوروگنتیوس 

تمان آن به کار رفته است، و آب اي که در ساخ دقت عجیب و ظرافت بی اندازه. شود اکنون در لیمبورگ نگاهداري می

  .رود و رنگ تزیینات پرتجمل این ظرف، همه از ویژگیهاي هنر بیزانسی به شمار می

یک شوراي . توان سراغ گرفت که مثل هنر بیزانسی تا این حد موقوف و حصر بر دیانت بوده باشد هیچ هنري را نمی

و نظارت بر جریان کار به عهدة روحانیون است، و به  تعیین موضوعات«چنین مقرر داشت که  787کلیسایی به سال 

از این رو بود که این هنر به صورتی مغموم و جدي تجلی کرد؛ » .موقع عمل گذاشتن آن دستورات وظیفۀ نقاشان

حیطۀ موضوع هنرمند محدود ماند؛ روش و سبک نقاشی یکنواخت شد؛ بندرت توجه خود را به واقعیات زندگی، 

اي مقید به رنگ و شکوه شد که نظیر پیدا نکرد؛ و هرگز نتوانست  عادي معطوف داشت؛ به اندازه شوخی، و زندگانی

به سبب همین محدودیتها باید از کامیابیها و نفوذ . به تنوع نفسانی و مادیگري فضاحت آور هنر کامل گوتیک برسد

ادیث به رهبري هنر بیزانسی اعتراف سراسر جهان مسیحیت از کیف گرفته تا ک. چنین هنري بیشتر در شگفت باشیم

داشتند؛ حتی هنرمندان چین نیز گاه گاه سر تعظیم  کردند و مراتب تحسین خود را با تقلید از آن سبک ابراز می می

اي ریخته شد و با هنر ایران  همین هنر بود که به دست صنعتگران سوریه به قالبهاي تازه. کردند در برابر آن خم می

و . آمیخت و سبک بدیعی در معماري، موزائیکسازي، و عناصر متشکلۀ تزیینی هنر اسالمی پدید آوردساسانی در هم 
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نیز، در امر توسعه و آبادانی، قسطنطنیه را براي خود سرمشق قرار داد، و کلیساي سان مارکو از کلیساي حواریون 

آن قدر به سوي شمال رخنه کرد تا به  سبک معماري بیزانسی سر از فرانسه درآورد و. پایتخت بیزانس تقلید کرد

بلغارها کیش و تزیینات . هاي خطی و تذهیب شده در سراسر جهان غرب نشانگر نفوذ بیزانس بود نسخه. آخن رسید

بیزانسی را اقتباس کردند، و گرویدن والدیمیر مهیندوك روسیه، به آیین کلیساي یونانی، راههاي متعددي را براي 

.زندگی مردم روسیه باز کرد نفوذ هنر بیزانسی در

از قرن پنجم تا دوازدهم، تمدن بیزانسی پیشرو اروپاي مسیحی در ادارة حکومت، دیپلوماسی، درآمدها، آداب، 

اي به وجود نیامده بود که تا این درجه شکوهمندانه مزین شده  شاید هرگز پیش از این جامعه. فرهنگ، و هنر بود

این تمدن نیز، مانند هر تمدن دیگري، . که تا این سان رنگارنگی چشمنواز داشته باشدباشد، و دینی پدید نیامده بود 

متکی بر دوش سرفها یا غالمان بود، و طال و مرمر مزارهاي مطهر و قصرهاي پادشاهان آن حاصل عرق جبین 

گر این عصر، مقرون فرهنگ بیزانسی، مثل هر فرهنگ دی. کندند کارگرانی بود که بر روي زمین یا در دل آن جان می

زد قادر بود کودکان ماوریکیوس  همان آدمی که در مقابل شمایل مریم عذرا زانو به زمین می. با ستمگري بود

این جامعه با تمام جاللش چیزهایی داشت که آن را سبکمایه . امپراطور را جلو چشمان پدرشان تکه تکه کند

ودة عظیمی از خرافات عامه پسند، تعصب، و جهالت مردم باسواد ساخت، ورقۀ نازکی از آراستگی اشرافیت روي ت می

اي که با آن جهالت متناقض  هر علمی یا فلسفه. و نیمی از فرهنگ وقف دوام بخشیدن به آن جهل بود پوشانید؛ میرا 

هیچ . ر سال تمدن یونانی هیچ چیز بر دانش آدمی دربارة جهان نیفزودیافت، و مدت یک هزا بود مجال نشو و نما نمی

ذهن یونانی . اثري از ادبیات بیزانسی قوة تخیل بشر را به حیرت نیانداخته، یا مهر تأیید زمان را به دست نیاورده است

محتضر، مسیحیت قرون وسطی، منکوب غناي میراث خود و محصور در هزار توي االهیاتی که باعث شده بود یونان 

بر سر یک . مسیح را از دست بدهد، دیگر قدرت آن را نداشت که به دیدگاهی پخته و واقعبینانه از بشر و جهان برسد

حرف مصوت و بار دیگر بر سر یک کلمه، مسیحیت را به دو نیم کرد، و چون هر گونه بدعتی را خیانتی می پنداشت، 

.تاساس امپراطوري روم شرقی را متزلزل ساخ

کدام منابع پنهانی یا نیروي حیاتی درونی بود که در قبال پیروزیهاي . عجب آن است که این تمدن آن قدر دوام آورد

ایران در سوریه، و پیروزیهاي مسلمانان در سوریه، مصر، سیسیل، و اسپانیا، امپراطوري بیزانس را زنده نگاه داشت؟ 

رهاي مطهر قدیسان و معجزات قوة دفاعی بیزانس را تضعیف می کرد، شاید همان ایمان مذهبیی که با اتکا به یادگا

بخشید، و به امپراطور و حکومت نوعی  شدند نظم و انضباط می به ملتی پیوسته شکیبا که در ادوار معینی سرکش می

عاً فناناپذیر دیوانساالري بیزانس که جم. گرفت کرد که جلو هر گونه تغییر و تبدلی را می نفوذ غیبی و معنوي عطا می

بود، در طول تمام مبارزات و در طی همۀ انقالبات، به امپراطوري دوام و ثبات بخشید، صلح را در داخل کشور حفظ 

کرد، به دستگاه اقتصادي نظم داد، و به جمع آوري مالیاتهایی پرداخت که در پرتو آن بسط امپراطوري بار دیگر تا 

گرچه متصرفات خلفاي اسالمی . تقریباً به پاي قلمرو یوستینیانوس رسیدجایی امکان پذیر شد که از لحاظ وسعت 

رسید، و سستی حکومت اسالمی و نارسایی  پهناورتر از دنیاي بیزانس بود، عواید خلفا شاید به پاي امپراطوران نمی

ه شود، و حال ارتباطات و دستگاه اداري آن، سبب شد که بساط فرمانروایی عباسیان در عرض سه قرن از هم پاشید

  .آنکه امپراطوري بیزانس مدت هزار سال باقی بماند

تمدن بیزانسی سه وظیفۀ اساسی انجام داد؛ اول آنکه مدت هزار سال به مثابه سد محکمی جلو تهاجمات ایران و 

ان بود با اسالم شرقی را بر قارة اروپا گرفت؛ دوم آنکه سواد متونی را که حاوي ادبیات، علوم، و فلسفۀ یونان باست
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. مورد تاراج صلیبیون قرار گرفت 1204خلوص نیت گرامی داشت و به نسلهاي آینده منتقل ساخت تا آنکه در 

گریختند کتابهاي خطی یونانی را با خود به ایتالیاي جنوبی بردند و  رهبانانی که از ستم امپراطوران تمثالشکن می

ورزیدند،  ادان یونانی، که از مسلمانان و صلیبیون یکسان اجتناب میاست. معرفت به ادبیات یونان را از نو زنده کردند

قسطنطنیه را ترك گفتند، چند زمانی در ایتالیا سکونت گزیدند، و عمل پیک را براي انتشار بذر افکار کالسیک یونان 

ه جایی رسید که طالبان انجام دادند، تا آنکه سال به سال معرفت ایتالیاییان نسبت به یونان قدیم افزونتر شد و کار ب

دانش از آن سرچشمۀ آزاد عقالنی سرمست شدند؛ سوم آنکه بیزانس سبب شد تا بلغارها و اسالوها از آیین توحش به 

کیش مسیحیت بگروند، و با این عمل نیروي عظیمی از جسم و روح اسالوي را در زندگی و سرنوشت اروپا شریک 

  .سازد

VI  - 1067 -  558: سرزمینهاي بالکان  

فقط چند صد کیلومتر در شمال قسطنطنیه، انبوه عظیم و آشفتۀ قومی وجود داشت که کسب علم و معرفت را دون 

سیل تهاجم قوم هون هنوز فرو ننشسته بود که قوم جدیدي . تقریباً مفتون جنگ بودند. شأن خود می دانستند

هاي اسالو را به  ، انبوه توده)558(کت کردند همخون با هون، یعنی آوارها، از ترکستان به سوي روسیۀ جنوبی حر

، و شبه )568(، لومباردها را به خاك ایتالیا راندند )562(اسارت درآوردند، بر آلمان تاختند، به رود الب رسیدند 

 چندي حیطۀ نفوذ آوارها. جزیرة بالکان را چنان تاراج کردند که از نفوس التینی زبان آن سرزمین تقریباً اثري نماند

قسطنطنیه را محاصره کردند و چیزي نمانده بود که بر آن شهر  626در . رسید از دریاي بالتیک تا دریاي سیاه می

شارلمانی بر آنها غلبه یافت و بتدریج این  805در . اما ناکامیابی آنها موجبات زوالشان را فراهم ساخت. دست یابند

.قوم در بلغارها و اسالوها مستحیل شدند

اي بودند از نژادهاي هون و اویغوري و ترك، بخشی از امپراطوري هون را در روسیه تشکیل  که در اصل آمیزه بلغارها،

اي از آنها در امتداد رود ولگا، در اطراف شهر کنونی قازان، قلمرو پادشاهی مشهور  پس از مرگ آتیال شاخه. داده بودند

آنها شهر بلغار بر اثر بازرگانی از راه رودخانه به شهر ثروتمندي پایتخت . را تأسیس کرده بودند» بلغارستان قدیم«به 

در قرن پنجم میالدي شاخۀ . بدل شد، و همچنان رو به ترقی بود تا آنکه در قرن سیزدهم به دست تاتارها ویران شد

وم به اوتیغورها اي از این شاخه موس قبیله. دیگري از قوم بلغار به طرف جنوب غربی کوچ کرد و به درة دون روي آورد

، دومین قلمرو پادشاهی بلغارها را در سرزمین باستانی موئسیا تأسیس کردند؛ اسالوهاي )679(از دانوب گذشتند 

. ساکن آن ناحیه را اسیر خود ساختند زبان و بنیادهاي آنها را اقتباس کردند، و سرانجام در نژاد اسالو جذب شدند

خان کروم مردي بود . به اوج اعتالي خود رسید) 802(اري خاقان یا خان کروم کشور نوبنیاد بلغاري در دوران زمامد

وي بر مقدونیه، یکی از ایاالت امپراطوري . گري مردم متمدن را با هم جمع داشت که شجاعت اقوام وحشی و حیله

غارستان کنونی پوند طال به غنیمت گرفت، و شهر سردیکا را، که همان صوفیه پایتخت بل 1‘100شرقی، هجوم برد، 

  .است، آتش زد

، اما خان کروم )811(امپراطور روم شرقی، نیکفوروس، به تالفی لشکر کشید و شهر پلیسکا پایتخت کروم را سوزانید 

سپاهیان یونانی را در گذرگاهی کوهستانی به دام انداخت و تار و مار کرد، نیکفوروس را به قتل رسانید، و از جمجمۀ 

هاي آن را به آتش سوزانید،  وي قسطنطنیه را به محاصره درآورد، حومه 813در . جامی ساخت امپراطور براي خویش

کروم تدارك هجوم . بود 1913و تراکیا را با خاك یکسان کرد ـ گویی اینهمه در حکم تمرینی براي وقایع سال 
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ي امورطاغ با یونانیان از در صلح فرزند و. دید که ناگهان یکی از شریانهایش پاره شد و به هالکت رسید دیگري را می

بلغارستان به ) 888 -  852(در دورة زمامداري خان بوریس . درآمد، و آنان نیمی را تراکیا را به وي تسلیم کردند

چهار سال بعد از دیر بیرون آمد تا . درآمد  خود بوریس بعد از سلطنت طوالنی به سلک رهبانان. کیش مسیحی درآمد

در قید  907دیمیر را خلع کند و پسر کوچکترش سیمئون را به سلطنت نشاند، و تا سال فرزند ارشد خویش وال

سیمئون یکی از بزرگترین . چون بدرود زندگی گفت کلیسا او را اولین قدیس ملی بلغارستان اعالم کرد. حیات بود

سط داد، خویشتن را وي قلمرو نفوذ خویش را تا صربستان و آدریاتیک ب. عهد خویش شد) 927 -  893(سالطین 

با اینهمه . خواند و بارها با امپراطوري بیزانس به مبارزه برخاست» و مالک الرقاب همۀ بلغارها و یونانیها» امپراطور«

هاي آثار ادبی یونان ملت خود را متمدن سازد و پایتخت دانوبی خود را با مظاهر  وي سعی کرد که به یاري ترجمه

کلیساها و «کند پر از  توصیف می» یکی از عجایب دیدنی«معاصران وي، شهر پرسالو را  یکی از. هنر یونان بیاراید

شد و امروزه  در قرن سیزدهم این شهر بزرگترین شهر بالکان محسوب می. آراسته به عالیترین تزیینات» قصور فخیمه

  .هایی اندك از آن به جا مانده است فقط ویرانه

جماعت بدعتگذار بوگومیلها نصف زارعان . ثر زدو خوردهاي داخلی تضعیف شدپس از مرگ سیمئون بلغارستان بر ا

 972و در . استقالل خود را باز یافت 931صربستان در . مملکت را پیرو مرام صلح طلبی و نوعی مرام اشتراکی کردند

 1014در . امپراطور روم شرقی، یوحنا زیمیسکس، بلغارستان شرقی را دوباره به امپراطوري خود منضم ساخت

یکی از ایاالت امپراطوري ) 1186 - 1018(باسیلیوس دوم بلغارستان غربی را تسخیر کرد و بلغارستان بار دیگر 

.بیزانس شد

. خیل بربري جدیدي قرار گرفته بود) 942 - 934(در خالل این احوال آن امپراطوري ویران شده مورد تاخت و تاز 

این جماعت که در . اند یلی منشعب شدند که آنها را از راه مسامحه اویغورها نامیدهمجارها، مانند بلغارها، شاید از قبا

حدود غربی چین سرگردان بودند، به سبب پیوند طوالنی با قبایل هون و ترك درآمیخته بودند و زبانشان ارتباط 

ورها از استپهاي اورال خزر کوچ در قرن نهم اویغ. و ساموئیدها داشت] اعقاب فنالندیهاي کنونی[نزدیکی با زبان فینها 

در این ناحیه هنگام . هاي دریاي سیاه سکونت گزیدند کردند و در زمینهاي مجاور رودهاي دون و دنیپر و کرانه

پرداختند، و در تمام فصول اسالوها را اسیر و به غالمی  کردند، در فصل زمستان به صید ماهی می تابستان زراعت می

بعد از آنکه اویغورها تقریباً شصت سال در ناحیۀ اوکرائین گذرانیدند بار دیگر به سمت مغرب . دفروختن به یونانیها می

در مغرب قسطنطنیه هیچ دولت نیرومندي عرض وجود . در آن هنگام اروپا در حضیض ذلت بود. به حرکت درآمدند

به  895ي را مسخر ساختند و در مجارها بسارایی و مولداو 889در . کرد و هیچ سپاه نیرومندي سد راه نبود نمی

رهبري سر کردة خویش آرپاد پیروزي خود را براي همیشه بر سرزمین هنگري، که بعدها به مجارستان مشهور شد، 

از جبال آلپ گذشتند و به ایتالیا سرازیر شدند، پاویا را با چهل و سه کلیسایش سوزانیدند،  899در . حفظ کردند

پانونیا را گشودند، . ذرانیدند، و یک سال تمام به تاراج شبه جزیرة ایتالیا اشتغال داشتندساکنان آنجا را از دم تیغ گ

، )906(دست یافتند ) موراوا(، بر موراوي )901(غارت کردند، کارینتیا را ویران ساختند ) 907- 900(باواریا را 

، و آلمانها را در لش، یکی از شعب رود )917(، آلمان جنوبی و آلزاس را تاراج کردند )913(ساکس، تورینگن، سوابیا 

لرزید و دست به دعا برداشته بود، زیرا این مهاجمان هنوز  تمامی اروپا از ترس می). 924(دانوب، مضمحل ساختند 

مجارها در گوتا شکست  943اما در . مردمانی بت پرست بودند و تمامی عالم مسیحی بظاهر محکوم به فنا شده بود

بورگونی  955مجارها بار دیگر به ایتالیا هجوم بردند، و در  943در . رتیب پیشروي آنها متوقف شدخوردند، و بدین ت

سرانجام در آن سال سپاهیان متحد آلمان به سرکردگی اوتو اول در لشفلد یا درة لش، در نزدیکی . را چپاول کردند
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در شمال با ) 955 - 841(وحشتناك  آوگسبورگ، به پیروزي قاطعی نایل آمدند، و اروپا که در خالل یک قرن

هاي خود نفس راحتی  نورمانها، در جنوب با مسلمانان، و در مشرق با مجارها در پیکار بود توانست در میان ویرانه

  .بکشد

ترسید قلمرو  پرنس گیزا می. اروپا را جاي امنتري ساختند) 975(مجارها، پس از مقهور شدن، با قبول آیین مسیحی 

مپراطوري توسعه یابندة بیزانس تحلیل رود، پس آیین کلیساي التین را پذیرفت تا جهان مسیحی غرب مجارها در ا

ستفان . را با خود متفق سازد و فرزند خود ستفان را وادار کرد که با گیزال دختر هانري دوم دوك باواریا ازدواج کند

شد، مجارها را به شیوة فئودالیسم آلمان  مجارستان) 1038 - 997(اول قدیس حامی، دوك، و بزرگترین پادشاه 

، شالودة دینی )1000(متشکل گردانید، و با قبول سلطنت و تاج و تخت خطۀ مجارها از دست پاپ سیلوستر دوم 

رهبانان فرقۀ بندیکتیان از هر سو دسته دسته رو به مجارستان آوردند و به ساختن . جامعۀ نوبنیاد را محکم ساخت

به این نحو، بعد از یک قرن جنگ، مجارستان از . اختند، و فنون کشاروزي و صناعت را رواج دادندقصبات و دیرها پرد

توحش رو به سوي تمدن نهاد، و هنگامی که گیزال ملکۀ مجار صلیبی را به یک دوست آلمانی خویش تحفه داد، آن 

.صلیب شاهکاري از هنر زرگران مجار بود

اي باتالقی در خاك روسیه بود محدود به کیف،  رین مسکن اسالوها ناحیهتا آنجا که بر ما روشن است قدیمیت

کردند که با آلمانی و فارسی  اسالوها از نژاد هندواروپایی بودند و به زبانی تکلم می. موهیلف، و برست لیتوفسک

د، و همواره آمدن شدند، اغلب به اسارت در می اسالوها گاه به گاه پایمال جماعت چادرنشین می. ارتباط داشت

رنجدیده و مستمند بودند، الجرم بر اثر همین سختیهاي بی پایان قومی شکیبا و نیرومند بار آمدند؛ مرگ و میر در 

. کرد بین آنها بر اثر قحطی، بیماري، و جنگهاي مزمن فراوان بود و تنها پر باري زنان آنها بود که این امر را جبران می

داري، صید ماهی، کندوداري، و فروش عسل،  کردند، و به شکار، گله گلی زندگی می هاي اسالوها در غارها یا کلبه

هاي ثابتی به  بتدریج از زندگی خانه به دوشی کناره گرفتند و در خانه. گذرانیدند موم، و پوست جانوران روزگار می

العبور  اتالقها و جنگلهاي صعباز آنجا که آنها خود مورد تعقیب قرار گرفته به میان ب. قصد کشاورزي سکنی گزیدند

رانده شده بودند، ددمنشانه اسیر گشته و در عین سنگدلی فروخته شده بودند، پس اخالقیات زمانۀ خود را پیش 

چون محل سکونت آنها سرزمینهایی سرد و مرطوب بود با خوردن . گرفتند و به مبادلۀ افراد در برابر اجناس پرداختند

کردند، و به همین سبب بود که مسیحیت را بر اسالم مرجح شمردند، زیرا تعالیم  می مشروبهاي قوي خود را گرم

میخوارگی، کثیفی، ستمگري، و عشق مفرط به چپاول از . خوردن مشروب را ممنوع ساخته بود) ص(حضرت محمد 

کرد، ولی  نوسان می جویی، دوراندیشی، و قوة تخیل در میان آنها بین فضیلت و شرارت صرفه. معایب برجستۀ آنان بود

در عین حال اسالوها مردمی بودند خوش خلق، مهمان نواز، و خونگرم که به تفریحات، رقص، موسیقی، و آوازخوانی 

زنان که . سرکردگان قبایل صاحب چندین همسر، و مردم عادي و مسکین صاحب یک همسر بودند. عالقه داشتند

ها پدر ساالري  در خانواده. د به طرز غیر عادي وفادار و مطیع بودندشدن هنگام ازدواج معموال خریداري یا اسیر می

ها  احتماال این طایفه. شد ها آزادانه به صورت طایفه، و چند طایفه به صورت قبیله متشکل می محرز بود، و این خانواده

یدایش مالکیت فردي در آغار مرحلۀ شبانی خویش داراي مالکیت به شیوة اشتراکی بودند، اما رشد کشاورزي سبب پ

و خانوادگی شد، زیرا که درجات متفاوت نیروي جسمانی و توانایی، در زمینهاي متنوع، نتایجی نامساوري به بار 

اسالوها که به سبب مهاجرت و جنگهاي برادرانه بارها میانشان تفرقه افتاده بود، به زبانهاي اسالوي گوناگون . آورد می

به زبانهاي لهستانی، وندي، چکی، سلوواکیایی؛ در جنوب به زبان سلوونها، صربی ـ  کردند؛ مثال در مغرب تکلم می

ـ در ) روتنیایی و اوکرائینی(کروآتی، و بلغاري؛ در مشرق به زبان روسهاي کبیر، روسهاي سفید، و روسهاي صغیر 
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فرهنگ مشترك اسالوي در . ه استعین حال تقریباً همۀ این زبانها براي اهل هر یک از این زبانها قابل فهم باقی ماند

گفتار و پوشش، همراه با فضا و منابع کافی و نیروي حیاتی ناشی از شرایط دشوار انتخاب اصلح، و خوراك ساده باعث 

.شد که اسالوها روز به روز بیشتر نیرو بگیرند

اي با  رزمین گل، ناحیههمزمان با حرکت قبایل ژرمن به سوي جنوب و مغرب در طی مهاجرتهایشان به ایتالیا و س

این ناحیۀ خالی اسالوها را به خود جلب . ماند فشار جمعیتی اندك در شمال و مرکز آلمان پشت سر آنان باقی می

کرد، و آنها تحت فشار هونهاي مهاجم اراضی خود را به سمت مغرب توسعه دادند، از رود ویستول گذشتند و حتی تا 

و . ها، چکها، والکها که در مراحل بعدي تاریخ به صورت اقوامی چون وندها، له به الب رسیدند؛ در این اراضی بود

شهرها . نزدیک به پایان قرن ششم سیلی از مهاجران اسالو به اراضی روستایی یونان سرازیر شد. سلوواکها در آمدند

در حدود . یونانی مستحیل شدندهاي خود را به روي این مهاجران بستند، اما جماعت زیادي از اسالوها در نژاد  دروازه

میالدي دو قبیلۀ اسالو، صربها و کروآتها، که با یکدیگر خویشاوند بودند، در دو ناحیۀ پانونیا و ایلوریکوم  640سال 

این اختالف مذهبی، که . صربها به کیش مسیحی یونانی درآمدند و کروآتها پیرو کلیساي رم شدند. سکنی گزیدند

کرد، مایۀ تضعیف آن قوم در مقابل همسایگانش شد، و صربستان همواره میان  ا قطع میوحدت نژادي و زبانی ر

ساموئل، تزار بلغارستان؛ که  989در . استقالل، تابعیت از امپراطوري بیزانس، و تابعیت از بلغارستان در نوسان بود

را به همسري او داد و والدیمیر را  یوان والدیمیر سلطان صربها را شکست داده و اسیر کرده بود، دختر خویش کوسارا

این واقعه موضوع . مجاز ساخت که، به عنوان امیر دست نشانده، به پایتخت خویش شهر زیتا مراجعت کند

شهرهاي ساحلی . است که در قرن سیزدهم نوشته شده است» والدیمیر و کوسارا«قدیمیترین رمان صربی به اسم 

االتو، و راگوزا فرهنگ و زبان التینی خود را حفظ کردند، و بقیۀ اراضی ناحیۀ قدیمی دالماسی، یعنی زارا، سپ

پرنس ویسالف صربستان را آزاد کرد، اما در قرن دوازدهم آن سرزمین بار دیگر  1042در . صربستان به اسالو گروید

  .سر تمکین در برابر نفوذ امپراطوري بیزانس فرود آورد

حیرت آور اسالوها تکمیل شد، سراسر اروپاي مرکزي، سرزمینهاي بالکان،  هنگامی که در پایان قرن هشتم این کوچ

و روسیه به دریاي عظیمی از قوم اسالو تبدیل شده بود که امواج آن، مرزهاي قسطنطنیه، یونان، و آلمان را در هم 

  .کوبید می

VII   - 1054 -  509: پیدایش روسیه  

هاي فراوان روسیه که  سرزمین حاصلخیز، استپهاي وسیع، و رودخانه اسالوها فقط یکی از آخرین اقوامی بودند که از

انگیز و از نداشتن موانع طبیعی در برابر  قابل کشتیرانی بود به وجد آمدند، و از باتالقهاي عفن و جنگلهاي نفرت

مالی در سواحل باختري و حاشیۀ ش. تهاجم دشمنان، گرماي تابستان، و سرماي زمستان بسیار اندوهگین شدند

دریاي سیاه، یعنی آن صفحاتی از روسیه که کمتر از هر جا غریب نواز بود، یونانیها حتی در قرن هفتم میالدي به 

که دور از ) سکوتها(برخورده بودند، و با سکاها ) کرچ(شهرهاي زیادي از جمله اولبیا، تانائیس، تئودوسیا، پانتیکاپایون 

این بومیان، که به احتمال اصل و نسب ایرانی داشتند، . د و ستد کرده بودندزیستند مبارزه و دا هاي دریا می کرانه

از میان ایشان حتی فیلسوفی . هاي تمدن ایرن و یونان را در وجود خویش جذب کرده بودند اي از جنبه پاره

.برخاست که به آتن رفت و با سولون مباحثه کرد) ق 600(آناخارسیس نام 
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بیلۀ ایرانی دیگري، سرمتها، بر سکوتها استیال یافت و جاي آنها را گرفت؛ در میان این م یک ق در خالل قرن دوم ق

در قرن دوم میالدي گوتها از سمت باختر وارد خاك روسیه . آشوبها بود که کوچنشینهاي یونانی رو به زوال نهادند

دست هونها سرنگون شد و از آن  این پادشاهی به 375در حدود سال . شدند و سلطنت اوستروگوتها را بنیاد نهادند

پس چند قرن دشتهاي جنوبی روسیه تقریباً روي هیچ گونه تمدن ندید، مگر توالی اقوامی چادرنشین مانند بلغارها، 

آنها در قرن هفتم از طریق . خزرها اصال از نژاد ترك بودند. آوارها، اسالوها، خزرها، مجارها، بچنگها، کومانها، و مغولها

فحات جنوبی روسیه پراکنده شدند، و قلمروي ایجاد کردند قرین آرامش، که از دنیپر تا دریاي خزر امتداد قفقاز در ص

شاهان و طبقات . یافت و در دهانۀ رود ولگا، نزدیکی حاجی طرخان کنونی، پایتختی موسوم به ایطیل بنا نهادند می

اي یهودي بدل شد که گرداگرد آن را جهان  به خطه ممتاز آنها دین یهود را پذیرفتند، و به این نحو سرزمین آنها

دادند که مسلمانان و مسیحیان را به  محتمال خزرها ترجیح می. کرد اسالمی و یک امپراطوري مسیحی احاطه می

در عین حال، در قلمرو خویش به . یکسان ناراضی نگاه دارند تا آنکه کدورت یکی را به طرزي خطرناك برانگیزند

هفت دادگاه مجري عدالت بود که دو تا اختصاص به مسلمانان . مختلف آزادي کامل عطا کردند پیروان مذاهب

از آنجا که عدالت پروري محاکم . داشت، دو تا خاص مسیحیان، دو تا از آن یهودیان، و دیگري متعلق به کفار بود

سوداگران . ه دیگر را نیز داشتاسالمی در آن موقع بهترین همه بود، حق رسیدگی به عرضحال استیناف پنج دادگا

دیدند، در شهرهاي قلمرو خزر گردآمدند و به همین  ادیان مختلف که این مشی روشنگرانه را مشوق کار خویش می

سبب بازار تجارت آنجا میان دریاي بالتیک و دریاي خزر رونق گرفت، به طوري که شهر ایطیل در قرن هشتم یکی از 

در قرن نهم قبایل چادرنشین ترك بر خزرستان هجوم بردند؛ حکومت دیگر قادر . ان شدبزرگترین مراکز بازرگانی جه

به حراست راههاي بازرگانی خویش در برابر راهزنان و دزدان دریایی نشد، و سرانجام، در قرن دهم، پادشاهی خزرها 

  .در میان همان آشوب نژادي که از آن سر برون کرده بود اضمحالل یافت

یالدي گروهی از قبایل اسالوي از جبال کارپات کوچ کردند و به میان آن خیل عظیم اقوامی که در در قرن ششم م

اي  هاي دنیپر و دون را مسکن خود ساختند، و دسته آنها دره. روسیۀ جنوبی و مرکزي سکنا گزیده بودند راه یافتند

چند قرن این جماعت زاد و ولد کردند، سال به مدت . معدودتر از آنان رو به شمال نهادند و به دریاچۀ ایلمن رسیدند

سال جنگلها را عریان ساختند، مردابها را زهکشی کردند، نسل جانوران درنده را برانداختند، و سرزمین اوکرائین را به 

 ها گسترش یافتند که فقط در میان هندوها و چینیها دیده شده این قبایل با چنان زاد و ولدي در جلگه. وجود آوردند

اند ـ به قفقاز و ترکستان، به اورال و سیبري، این  است و تا آنجا که از تاریخشان اطالع داریم همیشه در حرکت بوده

.شود فرایند کوچنشینی تا به امروز ادامه دارد و اقیانوس اسالو هر سال به خلیجهاي نژادي نوینی وارد می

وایکینگهاي اسکاندیناوي که . ناچیز بر جهان اسالو وارد آمد در اوایل قرن نهم از ناحیۀ شمال باختري هجومی بظاهر

دست اندرکار مهاجماتی بر اسکاتلند، ایسلند، ایرلند، انگلستان، آلمان، فرانسه، و اسپانیا بودند توانستند آن قدر نیرو و 

رند تا بر جوامع هاي صد یا دویست نفري را به صفحات شمالی روسیه اعزام دا نفرات اضافی فراهم آورند که دسته

یکی از » متابعین«(هاي وارانگیان  این دسته. بالتها، فینها، و اسالوها تاخته و آنگاه با غنایم به دست آمده بازگردند

براي آنکه راهزنیهاي آنان را زیر لواي نظم و قانون درآورند در مسیرشان پاسگاههاي استواري ) سرکردگان وایکینگ

. میان اکثریت زارعان مطیع، بازرگانان مسلح اقلیت حاکمۀ اسکاندیناوي را تشکیل دادندایجاد کردند و بتدریج، در 

ظاهراً این محافظان دستمزد خود را به خراج . اي از شهرها آنان را براي حفظ نظم و امنیت اجتماعی اجیر کردند پاره

) دژ نو(ی رسیده بود که بر نووگورود تا اواسط قرن نهم کار به جای. مبدل ساختند و ارباب اجیرکنندگان خود شدند

ها و آبادیهایی که این جماعت در زیر  جاده. کردند و قلمرو خویش را در جنوب تا شهر کیف رسانده بودند حکومت می
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شد  اي نه چندان محکم درون امپراطوري تجاري و سیاسیی که رس یا روس خوانده می فرمان داشتند به گونه

هاي عظیمی که در  رودخانه. وجه اشتقاق این نام نظریات ضد و نقیض فراوانی ارائه شده استگردآمده بودند ـ دربارة 

این سرزمین جاري بودند، به وسیلۀ کانالها، و راههاي کوتاه در خشکی، دو دریاي سیاه و بالتیک را به یکدگیر متصل 

دیري نگذشت که این . شد کردند، و طبعاً موجب گسترش قدرت و تجارت وارانگیان به سمت جنوب می می

عکس قضیه نیز . سلحشوران ـ بازرگانان بیباك کاالها یا خدمات خویش را در بازارهاي خود قسطنطنیه عرضه کردند

درست به همین منوال بود؛ هر قدر بازرگانی در ناحیۀ دنیپر، الخوف، و دویناي باختري با نظم بیشتري توسعه یافت، 

هاي  اي مانند ادویه، انواع شراب، طاقه امپراطوري بیزانس رو به شمال آوردند و امتعهبازرگانان مسلمان از بغداد و 

هاي  کردند؛ از این رو بود که تعداد زیادي از سکه حریر، و جواهرات را با پوست، عنبر، عسل، موم، و غالم معاوضه می

چون سلطۀ مسلمانان بر مدیترانۀ . ها و حتی در اسکاندیناوي پیدا شد اسالمی و بیزانسی در مسیر این رودخانه

خاوري جلو جریان محصوالت اروپایی را از بنادر فرانسه و ایتالیا به طرف بنادر واقع در کرانۀ خاوري مدیترانه گرفت، 

شهرهاي مارسی، جنووا، و پیزا، در خالل قرن نهم و دهم رو به زوال گذاشتند، حال آنکه در روسیه شهرهایی مانند 

ولنسک، چرنیگوف، کیف، و راستوف به سبب بازرگانی با اسکاندیناوي، اسالوها، اسالم، و امپراطوري نووگورود، سم

.بیزانس رونق روزافزون یافت

به این نفوذ اسکاندیناوي شخصیت » سه شهزاده«قرن دوازدهم، با بیان داستان (کتاب وقایعنامۀ باستانی روسیه 

کند که نفوس فنالندي و اسالوي شهر نووگورود و  ست چنین حکایت میمجملی از آنچه در این کتاب آمده ا. بخشید

حول و حوش آن، که اربابان وارانگی خود را هزیمت داده بودند، به قدري در منازعه با خودشان درگیر شدند که ناچار 

  رادر ـ روریک،طبق همین روایت، سه ب). 862(از وارانگیان دعوت کردند تا برایشان فرمانروا یا سرداري بفرستند 

با اینکه در ادوار بعدي صحت این داستان را مشکوك . سینئوس، و ترووور ـ آمدند و کشور روسیه را تأسیس کردند

اي بر غلبۀ اسکاندیناوي بر نووگورود  اند، ولی ممکن است راست باشد؛ یا ممکن است عیب پوشی وطنپرستانه دانسته

د که روریک دو تن از یاران خویش، آسکولد و دیر، را مأمور فتح ده کتاب وقایعنامه همچنین شرح می. باشد

قسطنطنیه کرد و این دو وایکینگ در سر راه خویش کیف را مسخر ساختند و خود را از روریک و خزرها مستقل 

کیف چنان نیرومند بود که بتواند ناوگانی مرکب از دویست کشتی را براي حمله به قسطنطنیه  860در . خواندند

اي نداد، ولی کیف همچنان کانون بازرگانی و سیاسی روسیه باقی ماند، و مقدار  یل دارد؛ این لشکرکشی نتیجهگس

حق آن است که به جاي روریک فرمانرواي نووگورود، . زیادي از سرزمینهاي داخلی روسیه را تحت نفوذ خود درآورد

ایگور، و اولگا ـ آن شهزاده خانم با   اولگ،. وسیه بدانیمحکمرانان کیف یعنی آسکولد، اولگ، و ایگور را بانیان کشور ر

قلمرو کیف را چنان وسعت ) 972 - 962(ـ و فرزند دالورش سویاتوسالو در دوران سلطنت خود ) بیوة ایگور(کفایت 

. شد بخشیدند که شامل تقریباً تمامی قبایل اسالو خاوري و شهرهاي پولوتسک، سمولنسک، چرنیگوف، و راستوف می

امیرنشین نوبنیاد کیف شش بار دست به فتح قسطنطنیه زد؛ این خود مؤید قدمت  1043و  860در خالل سالهاي 

  .تهاجم روسیه به طرف بوسفور و عالقۀ شدید آن به حفظ پایگاهی در کنار مدیترانه است

ن خود را روس ، که اکنو»مهیندوك کیف«، پنجمین )1015 -  972(با پذیرفتن دین مسیحی از جانب والدیمیر 

والدیمیر خواهر امپراطور باسیلیوس دوم را به عقد خود درآورد، و از آن ). 989(نامید، رسماً به آیین مسیح درآمد  می

کشیشان یونانی منشأ االهی و . خوار خوان بیزانس بود روسیه از لحاظ دین، الفبا، مسکوکات، و هنر ریزه 1917پس تا 

عقاید را در حفظ نظم اجتماعی و ثبات حکومت پادشاهی، براي والدیمیر توضیح  حق مشروع سالطین، و فایدة این

. حکومت کیف به اوج اقتدار خویش رسید) 1054 -  1036(در دوران زمامداري فرزند والدیمیر، یاروسالو . دادند
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فقاز، و دریاي سیاه، سلطه و قدرت حکومت کیف در همه جا، از دریاچۀ الدوگا و دریاي بالتیک تا ناحیۀ دریاي خزر، ق

مهاجمان اسکاندیناوي جذب شدند، و خون . کردند نسبتاً مورد قبول بود، و با همین سلطه بود که مالیاتها را اخذ می

شهزاده رتق و فتق امور حکومت و وظیفۀ . سازمان اجتماعی صریحاً جنبۀ اشرافی داشت. و زبان اسالو حکمفرما شد

تر بودند محول  که اشرافی دون رتبه) خدمه یا مالزمان(ارها، و به دایتسکی یا اوتروکی دفاع را به اشراف عالیرتبه بوی

یک قانون . یایینتر از این طبقات اشرافی، بازرگانان، شهریان، برزگران نیمه غالم، و غالمان قرار داشتند. ساخت

مرافعه از طریق مبارزة تن به تن  اشتهار داشت، انتقام خصوصی، حل» حق روسی«اي که به روسکایا پراودا یا  نامه

داشت که دادرسی با حضور هیئت  ، و سوگند فرد در مقام اثبات بیگناهی دیگران را مجاز دانست، اما مقرر می)دوئل(

والدیمیر، دبستانی براي پسران در کیف تأسیس، و یاروسالو . اي مرکب از دوازده تن از شارمندان صورت گیرد منصفه

کیف، میعادگاه کشتیهاي تجارتی و الخوف و دوینا و دنیپر سفال، . دیگري در نووگورود اقدام کردبه ایجاد دبستان 

اي  بزودي ثروت کیف به درجه. قسمت اعظم کاالهاي تجارتی را که از آن ناحیه عبور می کرد اختصاص به خود داد

قلید از سانتا سوفیاي بیزانس احداث رسید که در آنجا چهار صد کلیسا و کلیساي جامعی به نام سنت سوفیا و به ت

هنرمندان یونانی را اجیر کردند تا با موزائیک، فرسکو، و دیگر تزیینات بیزانسی این بناها را بیارایند، و . کردند

رفته . موسیقی یونانی را اقتباس کردند تا مقدمات تصنیف شاهکارهایی از آوازهاي دسته جمعی روسی را فراهم آورند

هاي خویش قصرهاي مجللی ساخت، بر فراز  خود را از میان غبار و کثافت بیرون کشید، براي شاهزادهرفته روسیه 

هاي بزرگی برافراشت، و در پرتو قدرت شکیباي ملت خویش جزایر کوچکی از تمدن را در میان  هاي گلی قبه کلبه

  .دریایی پدید آورد که هنوز ماالمال از توحش بود

فصل نوزدهم

  انحطاط غرب

  

کرد، اروپا به سختی  تاخت و امپراطوري بیزانس از ضرباتی ظاهراً مهلک کمر راست می در حالی که اسالم به پیش می

تواند آن را به مقتضاي  قرون تیره اصطالحی است تسامح آمیز که هر کسی می. گشود راه می» قرون تیره«از میان 

خویش این لفظ را به اروپاي غیر بیزانسی در فاصلۀ مرگ در این مبحث ما به دلخواه . پیشداوري خویش معنی کند

در این دوره، تمدن بیزانسی، با وجود از دست . کنیم میالدي اطالق می 1079و تولد آبالر در  524بوئتیوس به سال 

لکن اروپاي باختري در قرن ششم . دادن حیثیت و سرزمینهاي وسیعی از امپراطوري، همچنان در حال ترقی بود

مقدار زیادي از فرهنگ کالسیک، خاموش و پنهان از . هرج و مرجی بود از تسلط، تجزیه، و توحشی مجدد نشانۀ

اما مبانی جسمی و روانشناختی نظم اجتماعی چنان از هم پاشیده . هایی معدود به جا ماند انظار، در دیرها و خانواده

عشق به ادب، ایثار در هنر، یگانگی و تداوم . ودشده بود که براي برگرداندن آن به صورت اول قرنها وقت الزم ب

فرهنگ، رشد عقالنی بر اثر تبادل آرا میان عقالي اقوام مختلف، همه در برابر تشنجات جنگ، مخاطرات حمل و نقل، 

. تنگناي اقتصادي، پیدایش زبانهاي بومی، و از بین بردن زبان التینی در شرق و زبان یونانی در غرب به خاك ریخت

رون نهم و دهم، استیالي مسلمانان بر مدیترانه، و تهاجم نورمانها، مجارها، و ساراسنها بر شهرها و سواحل در ق
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آلمان و اروپاي شرقی به گردابی از . اروپایی، بومی شدن زندگانی و دفاع، و بدوي شدن فکر و زبان را تشدید کرد

ریایی گشته بود، بریتانیا پایمال آنگلها، ساکسونها، مهاجرتها بدل شده بود، اسکاندیناوي کنام مشتی از دزدان د

جوتها، و دینها بود، و سرزمین گل لگدکوب فرانکها، نورمانها، بورگونیاییها، و گوتها؛ اسپانیا میان ویزیگوتها و مورها دو 

ه به نیمی از جهان پاره شده بود؛ ایتالیا متالشی از مبارزة طوالنی بین گوتها و امپراطوري بیزانس بود، و سرزمینی ک

.نظم بخشیده بود مدت پنج قرن تالشی اصول اخالقی، اقتصاد، و حکومتش را متحمل شد

با این همه، در خالل آن دوران دراز تیرگی، شارلمانی، الفرد، و اوتو اول هر کدام به مدت معینی به فرانسه، انگلستان، 

و زنده کرد، آلکوین و دیگران تعلیم و تربیت را به مقام اولش اریوگنا فلسفه را از ن. و آلمان نظم و انگیزه بخشیدند

برگردانیدند، ژربر علم جهان اسالمی را در جهان مسیحیت رواج داد، لئو نهم و گرگوریوس هفتم کلیسا را اصالح و 

بیهاي تقویت کردند، سبک رمانسک در معماري ظهور کرد، و اروپا در قرن یازدهم شروع به جنبشی کرد که به کامیا

  .هاي قرون وسطی است، انجامید قرون دوازدهم و سیزدهم، که بزرگترین سده

I  -  1095 -  566: ایتالیا  

  774 - 568: لومباردها  – 1

به عقیدة  .بر اثر هجوم لومباردها سلطۀ بیزانس بر ایتالیاي شمالی برانداخته شد  سه سال پس از مرگ یوستینیانوس،

خواندند که  ی از لومباردها بود، این قوم را از آن رو لومباردها یا النگوباردي میپاولوس دیاکونوس، که خود یک

خود لومباردها معتقد بودند که وطن اصلیشان اسکاندیناوي بوده است، و به همین سبب بود . ریشهاي دراز داشتند

اول میالدي لومباردها در کرانۀ در قرن . که خلف آنها دانته، شاعر نامدار ایتالیایی ایشان را مورد خطاب قرار داد

از  552سفالي رود الب سکنا داشتند؛ در قرن ششم به دانوب رسیدند؛ نارسس ضمن مبارزات خویش در ایتالیا در 

وجود آنها استفاده کرد، و بعد از نیل به پیروزي آنها را به پانونیا فرستاد، اما لومباردها هرگز زیبایی پربار صفحات 

نفر از ایشان ـ از مرد و زن و  130‘000، در منگنۀ آوارها از شمال و مشرق، 568در . فراموش نکردند شمالی ایتالیا را

هاي خرم و پرنعمت پو  بچه، با باروبنۀ خویش ـ با تحمل سختی از کوهستان آلپ گذر کردند و خود را به جلگه

نارسس، یعنی همان کسی که ممکن . است مشهور» لومباردي«اي که اکنون به نام ایشان به  رسانیدند ـ همان جلگه

امپراطوري بیزانس سرگرم . بود جلو حرکت لومباردها را سد کند، یک سال پیش از این واقعه خلع و خفیف شده بود

خود ایتالیا که از جنگ گوتها فرسوده شده بود نه حالی براي ستیز داشت و نه مالی که . مبارزه با آوارها و ایرانیان بود

لومباردها شهرهاي ورونا، میالن، فلورانس، و پاویا را در  573تا سال . ر بازو و دلیري دیگران را خریداري کندبا آن زو

جنووا به تصرف آنان  640کرمونا و مانتوا ، و در  603پادوا، در  601در . دست داشتند ـ و پاویا پایتخت ایشان بود

راونا را در صفحات خاوري ایتالیا، سپولتو را در مرکز، و بنونتو را  )744 -  712(مقتدرترین شاه آنها لیوتپراند . درآمد

توانست  پاپ گرگوریوس سوم نمی. در جنوب تسخیر کرد و به هوس افتاد که تمامی ایتالیا را زیر فرمان خود درآورد

بر تمکین فرود اجازه دهد که قلمرو پاپی به صورت اسقف نشین لومبارد درآید؛ به همین سبب از ونیزیها که هنوز 

لیوتپراند . نیاورده بودند طلب یاري کرد، و ونیزیها شهر راونا را براي الحاق به امپراطوري بیزانس باز پس گرفتند

ناگزیر بود به ایتالیاي شمالی و مرکزي بسنده کنده و بهترین حکومتی را که این نواحی از دوران زمامداري 

لیوتپراند نیز مثل تئودوریک از نعمت سواد . خود دیده بود در آنجا برقرار سازدتئودوریک، پادشاه گوتها، به این سو به 

. اي نداشت بهره
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و شاه معموال . کرد شورایی مرکب از بزرگان شاه را انتخاب و راهنمایی می. لومباردها تمدنی مترقی به وجود آوردند

د ذکوري که به سن خدمت لشکري رسیده کرد متشکل از کلیۀ افرا قوانین خویش را موکول به آراي مجمعی می

مثال در : اي منتشر کرد که در عین حال هم بدوي بود و هم مترقی ، قانون نامه)643(راتاري، شاه لومباردها . بودند

مورد قتل نفس غرامت نقدي را مجاز شمرد، خیال داشت که از مستمندان در مقابل اغنیا حمایت کند، اعتقاد به 

مهاجمان ژرمنی بر اثر . کرد، و به کاتولیکها، آریاییها، و کفار به یکسان آزادي عبادت دادجادوگري را مسخره 

چشمان آبی، موهاي بور، و معدودي از . وصلتهاي قومی در نژاد ایتالیایی مستحیل شدند و زبان التینی را پذیرفتند

همین که کشورگشایی جاي خود را به . هاي لومباردهاست الفاظ توتونی موجود در محاورة ایتالیایی همه از نشانه

قانون و آرامش سپرد، همان داد و ستدي که طبیعتاً در درة پو صورت می گرفت از نو آغاز گردید؛ تا پایان عهد 

لومباردها، شهرهاي ایتالیاي شمالی همه ثروتمند و نیرومند شده، براي هنرها و جنگهاي اوج قرون وسطایی خویش 

از این عصر و قلمرو، مرور ایام فقط یک کتاب مهم را محفوظ داشته است ـ تاریخ . متزلزل شدادبیات . آماده بودند

نوشته شده، و کتابی است کسالت آور که تنظیم ضعیفی دارد  748اثر پاولوس دیاکونوس، که حدود سال   لومباردها،

تا هنگام هجوم این . ور مالی به جا نهاداما لومباردي نام خویش را بر معماري و ام. و فاقد کمترین جاذبۀ فلسفی است

اي از مهارت و سازمان روم باستان را حفظ کرده بودند؛ جماعتی از آنها، استادان کومو، در  قوم، صنف بنا و معمار پاره

، که بعدها مدارج کمال را پیمود و به سبک »لومبارد«اقتباس سبکهاي کهنه و نو و به وجود آوردن سبک معماري 

  .مانسک مشهور شد، پیشقدم شدندمعماري ر

شاه لومبارد،  751در . در عرض یک نسل بعد از فوت لیوتپراند، پادشاهی لومباردها با عناد دستگاه پاپی مواجه شد

از آنجا که دوکاتوس رومانوس . آیستولف، شهر راونا را مسخر ساخت و دست فرماندار بیزانسی را از آنجا کوتاه کرد

اً در قلمرو فرماندار بیزانسی بود، آیستولف مدعی شد که خود رم نیز بخشی از اقلیم پهناور قانون) دو کنشین رم(

امپراطور یونانی . قسطنطین پنجم کوپرونیموس، تقاضاي کمک کرد  پاپ ستفانوس دوم از امپراطور بیزانس،. اوست

ي زد که عواقبی بی پایان داشت، ستفانوس چون حال چنین دید دست به کار. مالیمی به آیستولف فرستاد  نیز نامۀ

پپن، که از رایحۀ امپراطوري مست شده بود، با سپاهی عظیم از . به این معنی که به پپن کوتاه، شاه فرانکها، پناه آورد

آلپ گذر کرد، لشکریان آیستولف را در هم شکست، لومباردي را تیول فرانکها کرد، و تمامی ایتالیاي مرکزي را در 

از این پس پاپها همچنان امپراطوري روم شرقی را ظاهراً سرور سروران خویش . پاپی گذاشت اختیار دستگاه

دزیدریوس، سلطان دست نشاندة . دانستند، اما اکنون دیگر اقتدار بیزانس در ایتالیاي شمالی به پایان رسیده بود می

، اما پاپ هادریانوس اول به شارلمانی، لومبارد، کوشید که استقالل و فتوحات لومباردي را به صورت اولش برگرداند

اي فرستاد، به شاهنشین  شارلمانی نیز به پاویا لشکر کشید، دزیدریوس را به صومعه. شاه جدید فرانکها، متوسل شد

).774(بودن لومبارد خاتمه داد، و آن را یکی از ایاالت قلمرو فرانکها کرد 
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تالیا مدت هزار سال دچار گسیختگی و سلطۀ بیگانگانی بود که خود با هم سر ستیز داشتند، و ما از شرح این اینک ای

نورمانها هجوم بر ایتالیاي جنوبی را، که تا آن زمان در قلمرو امپراطوري بیزانس  1036در . کنیم وقایع خودداري می

ود که هر یک به هنگام مرگ اراضی خویش را یکسان میان در بین امراي نورماندي رسم بر این ب. بود، آغاز کردند

اما در فرانسه این قاعده منتج به . شود پسران خود تقسیم کند ـ همچنانکه هنوز در فرانسه از این سنت پیروي می

برخی از . شد گردد، در حالی که در نورماندي قرون وسطی منجر به امالك کوچکی می هاي کوچک می خانواده



٢١٣١

سرزنده، که هیچ تمایلی به مسکنت قرین آرامش نداشتند و میل به ماجراجویی و غارت به طور ارثی از  نورمانهاي

زد، به خدمت دوکهاي رقیب ایتالیاي جنوبی درآمدند و شجاعانه بر  دوران دالوري وایکینگها در عروقشان جوش می

چون این خبر . ن دالوریها شهر آورسا به آنها واگذار شدله یا علیه بنونتو، سالرنو، ناپل، و کاپوا جنگیدند، و به پاداش ای

توان با یکی دو ضربه شمشیر مالک زمینی شد، از  به گوش سایر جوانان نورمان رسید که در آن سرزمین می

بزودي عدة نورمانها در ایتالیا چنان زیاد شد که قادر بودند به سود خودشان . نورماندي به قصد ایتالیا حرکت کردند

یک ممکلت سلطنتی ) گر یعنی خردمند یا حیله(دالورترین آنها موسوم به گیسکار  1053به جنگ بزنند، و تا  دست

بلند قامت تر : روبر گیسکار به پهلوانان اساطیري بیشتر شباهت داشت. نورمان در ایتالیاي جنوبی به وجود آورده بود

زیبا، گیسوان و ریشش بور بود؛ لباسی بسیار فاخر بر اش  از سپاهیانش بود؛ اراده و ضرب شستی قوي داشت؛ چهره

  .کرد؛ گاهی بیرحم، اما در همه حال بیباك بود کرد؛ به طال حریص بود و به همان سان بذل می تن می

شناخت، بر کاالبریا هجوم برد و آنجا را تاراج کرد و، در جنگی که نزدیک  روبر که هیچ قانونی جز قدرت و تزویر نمی

، با نیکوالوس دوم پیمان اتحادي بست و )1054(مت جان پاپ لئو دهم تمام شود، بنونتو را به چنگ آورد بود به قی

متعهد شد که به او خراج دهد و او را امیر سرور خویش بشناسد؛ در مقابل از او عنوان سلطان کاالبریا، آپولیا، و 

خودش کمر به تسخیر  را روانۀ فتح سیسیل کرد،  روبر بعد از آنکه برادر جوانترش روژه). 1059(سیسیل را گرفت 

وجود مانعی چون دریاي آدریاتیک خاطرش را آزرده . و بیزانسیها را از آپولیا بیرون راند) 1071(باري بست 

ساخت و همواره در رؤیاي فرصتی بود تا از آن دریا بگذرد و قسطنطنیه را فتح کند و خود را مقتدرترین پادشاه  می

به همین سبب، با کمبود وسایل، ناوگانی تدارك دید و نیروي دریایی بیزانس را نزدیک ساحل دوراتتسو . اروپا سازد

امپراطوري بیزانس دست به دامان ونیز زد؛ ونیز که حاضر نبود مقامی کمتر از ملکۀ دریاي آدریاتیک . شکست داد

ر، زیر فرمان ناخدایانی ماهر، کشتیهاي امیر ناوهاي جنگی آن شه 1082داشته باشد، این دعوت را پذیرا شد، و در 

سال بعد روبر با پشتکاریی . اي با صحنۀ پیروزي اخیر وي نداشت تارومار کردند نورمان را در محلی که چندان فاصله

که گویی از آن یولیوس قیصر بود سپاهیان خود را به دوراتتسو منتقل کرد، قواي آلکسیوس اول امپراطور یونان را در 

آنگاه هنگامی که . ا شکست داد، و اپیروس و تسالی را در پشت سر گذاشت و تقریباً خود را به سالونیک رسانیدآنج

خواست روبر به  آمالش در شرف تحقق بود، ناگهان تقاضاي عاجلی از پاپ گرگوریوس هفتم به دست او رسید که می

وبر، به مجرد دریافت تقاضا، لشکریان خود را در تسالی ر. مدد وي بشتابد و او را از شر امپراطور هنري چهارم برهاند

گذاشت و با شتاب به ایتالیا بازگشت؛ سپاهی از نورمانها، ایتالیاییها، و ساراسنها گرد آورد، پاپ را نجات داد، شهر رم 

به سربازان را از چنگ آلمانیها بیرون آورد، شورشی را که مردم علیه لشکریان وي به پا کرده بودند خوابانید، و 

به پاي این  451خشمناك خود اجازه داد تا آن شهر را چنان تاراج کنند و بسوزانند که حتی حملۀ واندالها در 

در خالل این احوال، پسرش بوهموند اول بازگشت و اعتراف کرد که آلکسیوس سپاه وي ). 1084(رسید  تخریب نمی

ی فرتوت، براي سومین بار ناوگانی تدارك دید، نیروي دریایی ونیز روبر، آن دزد دریای. را در یونان در هم شکسته بود

، جزیرة سفالونیا، یکی از جزایر یونیایی، را متصرف شد و همانجا، بر )1084(را در نزدیکی ساحل کورفو شکست داد 

یان راهزن روبر گیسکار از نخستین و بزرگترین رزمجو. اثر زهر یا عفونت جراحتی، در سن هفتاد از جهان درگذشت

  .اند ایتالیایی است که آنها را کوندوتیره نامیده

  



٢١٣٢

  1095 -  451: ونیز – 3

داد، در  در خالل این احوال، هنگامی که قسمت اعظم ایتالیا در گردابی از هرج و مرج اهمیت خود را از دست می

یر شکوه و قدرتش رو به انتهاي شمالی شبه جزیره حکومت جدیدي قدم به عرصۀ وجود نهاده بود که به حکم تقد

در حین مهاجرت اقوام بربري در قرون پنجم و ششم، و باالتر از همه ضمن تهاجم لومباردها به تاریخ . گسترش بود

، ساکنین آکویلیا، پادوا، بلونو، فلتره، و سایرشهرها از ترس جان خویش گریختند و به جماعت ماهیگیرانی 568

ر مصب دریاي آدریاتیک، که بر اثر التقاي دو رود پیاوه و آدیجه تشکیل شده پیوستند که در جزایر کوچکی واقع د

اي از این پناهندگان که بعد از رفع بحرانها همانجا اقامت گزیدند و جوامعی مانند هراکلیا،  پاره. بود، مسکن داشتند

بعدها به نام ریالتو کرسی نشین حکومت  را بنیاد نهادند، که آبادي اخیر) رود ژرف(و ریووآلتو ..  .مالموکو، گرادو، لیدو،

اي به نام ونتی در صفحات شمال خاوري ایتالیا مسکن  مدتها قبل از ظهور یولیوس قیصر قبیله). 811(متحد آنها شد 

بر شهر بیمانندي اطالق شد که از مجموعۀ تمام آبادیهاي مهاجرنشین ) ونیز(در قرن سیزدهم نام ونتسیا . گزیده بود

.بودتشکیل شده 

مردم این . فراهم کردن آب آشامیدنی مشکل، و مانند شراب گران بود. ابتدا زندگی در شهر ونتسیا بسیار دشوار بود

ناحیه ناگزیر بودند که دسترنج خویش یعنی ماهی و نمک حاصله از دریا را براي معاوضه با غله و دیگر نیازمندیهاي 

بتدریج امتعۀ . این رو، ونیزیها ملتی سوداگر و دریانورد بار آمدندزندگی به نواحی داخلی ایتالیا حمل کنند؛ از 

فدراسیون جدید، براي حفظ . بازرگانان اروپاي شمالی و مرکزي و خاور نزدیک از راه بنادر ونیزي به جریان افتاد

دسترسی به این  خویش در برابر مهاجرت اقوام آلمانی و لومباردها، سروري امپراطور بیزانس را پذیرفت، اما نداشتن

جزایر به سبب کم عمقی سواحل آن، در برابر حمالت زمینی و دریایی، پشتکار و شکیبایی نفوس، و ثروت روزافزونی 

که ناشی از توسعۀ داد و ستد آنها بود ـ همه دست به دست هم داده در عرض هزار سال مداوم، کشور کوچک ونیز را 

  .مند ساخت از استقالل بهره

 697ون، که ظاهراً هر کدام اختصاص به یکی از دوازده جزیرة مهم این کشور داشت، امور حکومت را تا دوازده تریب

در آن تاریخ چون جوامع مختلف به ضرورت تشکیل دولت متحدي آگاه شدند، اولین دوج یا دوجه . کردند اداره می

که منجر به کنار گذاشتن وي شود، به خدمت  خویش را برگزیدند که تا پایان عمر، و تا بروز انقالبی) رهبر یا دوك(

چنان با کاردانی شهر ونیز را در برابر تهاجم فرانکها محافظت ) 827 -  809(دوج آنیولو بادوئر . ملت کمر بسته دارد

ونیز ) 1008 -  991(هنگام زمامداري اورسئولو دوم . گزیدند مرتباً اخالف وي را به چنین مقامی برمی 942کرد که تا 

دالماسی را تصرف کرد، و سلطۀ خود را   اندازیهاي دریازنان دالماسی بر مأمن آنها هجومی ناگهانی برد، انتقام دستبه 

میان ونیزیها رسم شد که هر سال در روز عید صعود این پیروزي دریایی  998در . بر دریاي آدریاتیک مسجل ساخت

جریان مراسم از این قرار بود که یک . الیتسیا جشن بگیرندو برتري بر دشمن را با تشریفات نمادین موسوم به سپوس

اي را به آب  آراستند و دوك ونیز، که در عرشه مقام گرفته بود، انگشتر تقدیس شده کشتی بادبانی را به زر و زیور می

خویش، اي دریا، به نشانۀ سلطۀ واقعی و دایمی «: کرد انداخت و به آواي بلند این عبارت را به زبان التینی ادا می می

امپراطوري بیزانس، با مسرت، متفق مستقلی مثل بیزانس را قبول کرد و در برابر دوستی » .کنیم با تو وصلت می

مغتنم چنین دولتی در قسطنطنیه و دیگر شهرها چنان مزایا و تسهیالت تجارتی قایل شد که کاالهاي سوداگران 

.ر جهان اسالمی راه یافتونیزي به دورترین نقاط دریاي سیاه و حتی بناد
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جماعتی از اشراف سوداگر به انتقال موروثی قدرت دوجها پایان دادند و مقرر داشتند که از آن پس دوباره  1033در 

حق انتخاب، موکول به نظر مجلسی از اهالی شهر باشد، و دوج را مجبور کردند که از آن تاریخ به بعد با تشریک 

اشتهار داشت و مردم آن سامان به مناسبت » زرین«در این تاریخ ونیز به شهر . ازدمساعی مجلس سنا به حکومت پرد

هاي بسیار فاخرشان، تعداد زیاد باسوادانشان، و تفاخر و اخالصشان به انجام امور و حفظ حقوق شهري مشهور  جامه

مبارزه جو، پرهیزکار و فاقد  شجاع و  ونیزیها قومی بودند پیوسته در تب و تاب جمع مال، با فراست و زیرك،. بودند

فروختند، و با بخشی از منافع آن زیارتگهاههایی براي قدیسان  غالمان مسیحی را به ساراسنها می. مرام اخالقی

. دکانهاي شهر ریالتو صنعتگران الیقی داشت که رموز و دقایق فنی را از ایتالیاي رومی به ارث برده بودند. ساختند می

ازار امتعۀ محلی رونق بسزایی داشت، و آرامش آن را فقط فریادهاي مقطع قایقرانان در هم در راستۀ کانالها ب

اي که مملو از امتعۀ اروپا و مشرق زمین بودند، منظري  لنگرگاههاي جزیره، با کشتیهاي بادبانی پرحادثه. شکست می

داران در برابر سود  عموال از سرمایهشد که م هایی تأمین می هزینۀ سفرهاي بازرگانی از محل قرضه. بس بدیع داشت

بیشتر افزوده شد و از تهی دستی مینوري ) اغنیا(پس از آنکه بر ثروت مادجوري . شد بیست درصد به وام گرفته می

هیچ گونه شفقتی نسبت به تهیدستان نشان . اندکی کاسته شد، شکاف میان این دو طبقه رو به فراخی گذاشت) فقرا(

رفت  شد، و هر که چابکتر از دیگران می ن صحنۀ تنازع هر کس نیرومندتر از دیگران بود پیروز میدر ای. شد داده نمی

افتاد و به  هایشان در معابر راه می کردند و زبالۀ خانه فقرا روي خاك زندگی می. رسید جلوتر از همه به مقصد می

خشنودي خداوند و دلجویی خلق به بناي  ساختند و براي ریخت؛ اغنیا کاخهاي باشکوه براي خویش می کانالها می

بسوخت، قبل از  976بنا شد و در  814کاخ دوجها، که ابتدا در . کردند زیباترین کلیساي اعظم دنیاي التین اقدام می

آن که به صورت آمیزة زیبایی از تزیینات اسالمی و شکل رنسانسی درآید، از لحاظ منظر و شکل تغییرات فراوانی به 

  .خود دید

رفت یادگارهاي مرقس حواري باشد از کلیسایی در  بعضی از بازرگانان ونیزي اشیایی را که ظاهراً تصور می 828ر د

ونیز آن حواري مسیح را قدیس حامی خویش ساخت و نیمی از جهان را تاراج کرد تا از . اسکندریه به سرقت بردند

آغاز  830، که در )سان مارکو(کلیساي مرقس حواري ساختمان اولین مزار و . استخوانهاي وي زیارتگاهی برپاکند

. بر اثر حریق چنان آسیب دید که پیترو اورسئولو دوم به ساختن بناي تازه و بزرگتري اقدام کرد 976شده بود، در 

براي این کار صنعتگران بیزانسی را فرا خواندند و آن گروه، کلیساي سان مارکو را به سبک کلیساي حواریون مقدس، 

به فرمان یوستینیانوس در قسطنطنیه ساخته شده بود، پی افکندند ـ یعنی با پنج گنبد، بر روي طرحی به شکل  که

 1701کار بناي آن در حدود یک قرن به طول انجامید؛ قسمت اصلی بنا، اساساً به همان شکل امروزیش، در . چلیپا

جا که یادگارهاي مرقس حواري در حریق سال از آن. صورت گرفت 1095به پایان رسید، و مراسم تقدیس آن در 

رفت که فقدان آنها از قداست این کلیساي جامع بکاهد، مقرر شد که روز اجراي  مفقود شده بود و بیم آن می 976

طبق روایتی که . مراسم تقدیس تمامی مؤمنان در کلیسا گرد آیند و براي پیدا شدن آن یادگارها دست به دعا بردارند

شمرند، ستونی به اجابت دعاي آنان بر زمین فرو ریخت و استخوانهاي آن حواري عیسی از  ي عزیزش میمؤمنان ونیز

اي تغییرات به  محال بود هر ده سال یک بار پاره. این کلیساي جامع بارها آسیب دید و مرمت شد. زیر آوار نمایان شد

شود تعلق به یک تاریخ یا  که امروز مشاهده می کلیساي جامع سان مارکویی. آن ندهند یا بر تزیینات آن نیفزایند

در قرن دوازدهم دیوارهاي آجري آن را با سنگ . اي از سنگ و جوهر است دورة معینی ندارد، بلکه تاریخچۀ هزار ساله

 مرمر پوشانیدند؛ ستونهاي گوناگون را از ده دوازده کشور وارد کردند؛ هنرمندان بیزانسی که تابعیت ونیز را پذیرفته

بودند در قرون دوازدهم و سیزدهم به ساختن موزائیکهایی براي کلیساي اعظم پرداختند؛ چهار اسب برنزي در 
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از قسطنطنیۀ مسخر شده تصاحب، و بر باالي سر در اصلی کلیسا نصب شد؛ هنرمندان گوتیک در قرن  1204

کردند؛ و در قرن هفدهم نقاشان ها، و یک شباك حرم به آن اضافه  چهاردهم چند برجک، تزیینات توري پنجره

در طول تمام این قرنها و تغییرات، ساختمان عجیب . رنسانس نیمی از موزائیکها را با نقاشیهاي دیواري پوشانیدند

بیرون آن : این کلیسا یگانگی و ویژگی خود را حفظ کرد ـ یعنی همواره بیزانسی و اسالمی، مزین و عجیب غریب بود

استه به قوسها، پشتبندها، منارهاي مخروطی شکل، ستونها، سردرها، برجکها، مرمرهاي بی اندازه درخشان، آر

اي تیره از ستونهاي  رنگارنگ خاتمکاري شده، قرنیزهاي قلمزده، و گنبدهاي باشکوه پیازي شکل؛ درون آن مجموعه

زائیک، کفی پوشیده از متر مربع مو 465رنگارنگ، پشت بغلهاي منقوش یا منبت کاري شده، فرسکوهاي تیره رنگ، 

سنگ یشم، سماق، عقیق، و سایر سنگهاي قیمتی؛ و جدار طالیی پشت محراب آن که با فلزات گرانبها و میناکاري 

پشت  1105پارچه جواهر ترصیع گشته، و به تاریخ  2‘400میالدي در قسطنطنیه ساخته شده، و با  976مفتولی در 

ساي جامع سان مارکو، درست مانند سانتاسوفیا، عشق بیزانسی، به در کلی. محراب بزرگ کلیسا نصب گشته است

بایست با نشان  کردند، و آدمی را می بایست با مرمر و جواهرات احترام می خدا را می. کشید تزیین به سر حد افراط می

اط کردند، انضب دادن یکصد منظره از حماسۀ مسیحی، از داستان خلقت گرفته تا ویرانی عالم، متوحش می

کلیساي جامع سان مارکو عالیترین و ممتازترین تجلی روح یک . دادند کردند، و دلداري می بخشیدند، تشویق می می

.قوم التینی بود که بیش از حد شیفتۀ یک هنر مشرق زمینی شده بود
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دن بیزانس پایبند و وفادار مانده بود، مابقی آن در حالی که ایتالیاي خاوري و جنوبی از نظر فرهنگ همچنان به تم

چرا که میراث روم حتی در . شبه جزیره از میراث رومی خویش تمدنی نوین به وجود آورد ـ هنر، دین، و زبانی جدید

زبان ایتالیایی همان التینی خشن مردم باستانی آن . هنگامۀ تهاجمات، هرج و مرج، و فقر هرگز بکلی از میان نرفت

مسیحیت . آمد داد و به صورت خوشاهنگترین زبانهاي عالم در می ر بود که آهسته آهسته تغییر شکل میکشو

پرستی رومانتیک و جالب، پرستش مهرآمیز چند خداگونۀ قدیسان حامی و محلی، و  ایتالیایی عبارت بود از یک بت

ک را وحشیانه شمرد، در پیروي از سبک هنر ایتالیایی اسلوب گوتی. اساطیري عیان به صورت افسانه و معجزه بود

بازار فئودالیسم هرگز در . باسیلیکایی ثابت قدم ماند، و سرانجام در دورة رنسانس به شکلهاي آوگوستوسی بازگشت

ایتالیا رونقی نگرفت؛ شهرها هیچ گاه تفوق خود را بر نواحی روستایی از دست ندادند؛ و آنچه این سرزمین را به 

.ري کرد صنعت و بازرگانی بود، نه کشاورزيشاهراه ثروت رهب

مجلس سناي آن ضمن جنگ گوتها از بین رفت، . رم، که هرگز یک شهر تجارتی نبود، کماکان رو به زوال نهاد

نفوس در هم . ، به صورت عنوانهاي توخالی و رؤیایی مغشوش درآمدند700مؤسسات شهري باستانی آن، بعد از سال 

بخشید، براي ابراز  هاي خزانۀ پاپ تسکین می یفشان را هرزگیهاي شهوانی و صدقهآمیختۀ آن، که زندگی کث

توانستند به قیامهاي مکرر علیه اربابان خارجی یا پاپهایی که از چشمشان افتاده  هیجانهاي سیاسی خویش فقط می

حراز سلطه بر قلمرو پاپی، هاي اشرافی قدیمی اوقات خویش را صرف رقابت با یکدگیر براي ا خانواده. بودند دست زنند

جایی که کنسولها، تریبونها، و سناتورها زمانی با چماق و . کردند یا صرف رقابت با دستگاه پاپی براي تسلط بر روم می

ها و عمال اسقفها، و سرمشق مشکوك هزاران  تبر قوانین را پیش برده بودند، اینک احکام شوراهاي دینی، موعظه

زیستند، نظم اجتماعی را  ت که مفت خور در میانشان اندك نبود و همیشه هم مجرد نمیرهبان از هر نژاد و ملی

هاي عمومی را تقبیح کرده بود؛ تاالرها و استخرهاي بزرگ  کلیسا اختالط در گرمابه. کردند بسختی حفظ می



٢١٣۵

هاي دوران امپراطوري  آبراهه. سپرد استحمام همگانی متروك شده بودند، و هنر نظافت دوران بت پرستی راه زوال می

. نوشیدند مباالتی یا بر اثر جنگ ویران شده بودند، و به همین سبب مردم آب رودخانۀ تیبر را می به سبب بی

فوروم یا میدان عمومی . گرفتند سیرکوس ماکسیموس و کولوسئوم، با آن خاطرة خونین، دیگر مورد استفاده قرار نمی

کاپیتول از گل و الي . ه همان صورت اصلیش که چراگاه گاوان بود برگشتروم باستان در قرن هفتم بار دیگر ب

معابد و بناهاي عمومی باستان را ویران کردند تا مصالح آنها را صرف ساختن کاخها و کلیساهاي . پوشیده شد

رم قیصر . ا بودبالیی که رومیان بر سر رم آوردند به مراتب عظیمتر از خرابیهاي اقوام واندالها و گوته. مسیحی کنند

  .مرده بود، و رم لئو دهم هنوز پا به عرصۀ وجود نگذاشته بود

علم مغلوب خرافات . هاي قدیمی پراکنده یا ویران شده بودند، و حیات عقالنی تقریباً منحصر به کلیسا شد کتابخانه

بر جاي خود استوار و به  در میان این آشوبها علم پزشکی. کند شد، که فقر را با تصورات واهی و دلکشی همراه می

شاید به برکت وجود یک دیر فرقۀ بندیکتیان، در . دست رهبانانی که میراث جالینوس به آنها رسیده بود محفوظ ماند

سالرنو، در قرن نهم میالدي بود که یک آموزشگاه پزشکی غیر روحانی تشکیل، و موجب پیوند میان طب باستان و 

اي میان تمدن یونان و تمدن قرون  فرهنگ یونانی در ایتالیاي جنوبی رابطهپزشکی قرون وسطی شد، همچنانکه 

آن سامان عبارت » مکتب بقراطی«طبق روایات محلی، . بیش از هزار سال مرکز شفاي بیماران بود. وسطی برقرار کرد

 1060حدود سال در . بود از ده نفر پزشکان مدرس که از میان آنها یکی یونانی بود، یکی مسلمان، و یکی یهودي

یکی از رعایاي امپراطوري روم، قسطنطین افریقایی، که مکتبهاي طب اسالمی افریقا و بغداد را درك کرده بود، 

که بعدها در آنجا بین رهبانان دیر مزبور (مقادیر عظیمی از اطالعات پزشکی جهان اسالمی را به مونته کاسینو 

هاي وي از آثار پزشکی و دیگر مباحث یونانی و  ترجمه. ارمغان بردو به شهر مجاور آن سالرنو به ) منسلک گردید

طب سالرنو سرآمد  مدرسۀ) 1087حد (هنگام مرگ او . عربی در رستاخیز علوم طبیعی در ایتالیا سهم مؤثري ایفا کرد

. جوامع پزشکی عالم مسیحی غرب بود

). 1200 - 774(ک رمانسک در معماري بود اي که در این عهد نصیب عالم هنر شد استقرار سب دستاورد برجسته

معماران ایتالیایی، که خصایص استحکام و دوام را از نیاکان رومی خویش به ارث برده بودند، بر قطر دیوارهاي 

هایی بر بنا  باسیلیکاها افزودند، شبستان کلیسا را با یک بازوي عرضی قطع کردند، براي پشتبند دیوارها، برجها، یا پایه

طاق ویژة سبک . د، و با ساختن ستونها یا جرزهایی خوشه مانند، طاقهاي نگاهدارندة سقف را تقویت کردندافزودن

رمانسک عبارت از یک نیم دایرة ساده بود که ظاهري به غایت با شکوه داشت و براي پیوند بین دو بخش بنا بمراتب 

اهروها، و در مراحل بعدي این سبک شبستان و در آغاز رواج سبک رمانسک ر. مناسبت تر بود تا نگاه داشتن سقف

داخل بنا را، هر چند . نماي خارجی معموال ساده و پوشیده از آجر بود. ساختند راهروها را با طاقهاي ضربی مسقف می

 آراستند؛ با اینهمه، از آن تزیینات با شکوه اسلوب بیزانسی احتراز به اعتدال، با موزائیکها، فرسکوها، و حجاریها می

خورد، در پی استواري و قدرت بود نه آن ترفیع و  سبک رمانسک، که از ویژگیهاي نژادي قوم روم آب می. کردند می

خواست که روح آدمی را در بند خضوعی آرامش بخش منقاد سازد  می. ظرافتی که اختصاص به سبک گوتیک داشت

  .اي کند که تالطم در افالك افکند نه آنکه گرفتار جذبه

یکی کلیساي متوسط سانت آمبروجو در میالن، و . دوران بخصوص ایتالیا دو شاهکار سبک رمانسک پدید آورددر این 

بنایی که قدیس آمبروسیوس، اسقف میالن، امپراطوري را مانع از آن شده بود . دیگري کلیساي گنبددار عظیم پیزا

از نو ساخته، ولی بار دیگر به مرور زمان ویران  به دست راهبان فرقۀ بندیکتیان 789که پا به دهلیز آن بگذارد، در 
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ي ستوندار به صورت کلیسایی »باسیلیکا«زیر نظر گویدو، اسقف اعظم، از صورت یک  1071تا  1046این بنا از . شد

شبستان و راهروهاي کلیسا که سابقاً سقف چوبی داشت اکنون مسقف به طاقنماهایی ضربی شده . طاقدار درآمد

هایی مرکب قرار داشت، و مجموع آنها طاقی ضربی از آجر و سنگ براي بنا  هر طاقی بر روي پایهبودکه انتهاي 

اي که بر اثر تقاطع طاقنماهاي آجري و سنگی در طاق ضربی کلیسا  هاي برجسته ها یا گوشه تیغه. داد تشکیل می

.در اروپا است» دار رگه طاق«این طاق قدیمیترین . گشت از آجر مستحکم می» هایی رگه«شد با  ایجاد می

نماي سادة کلیساي سنت آمبروجو یک دنیا با نماي خارجی بغرنج کلیساي جامع پیزا تفاوت دارد، ولی تمام عناصر 

، شهر پیزا )1063(بعد از پیروزي قاطع ملوانان پیزایی بر ناوگان عرب در نزدیکی پالرمو . سبک در هر دو یکی است

و رینالدو مأمور کرد تا به یادبود آن پیروزي ساختمانی پی ) که یحتمل یونانی بود(بوشتو دو تن از معمارها را به نام 

افکنند و، با بخشی از غنایم آن جنگ که به مریم عذرا اختصاص داده شده بود، زیارتگاهی برپا کنند که حسد تمام 

که (بر باالي سردرهاي غربی این بنا . ه شدتقریباً تمامی آن بناي بسیار عظیم از سنگ مرمر ساخت. ایتالیا را برانگیزد

چهار ردیف طاقنماهاي باز سرتاسر نماي ساختمان را فرا ) با درهاي برنزي باشکوهی آراسته شدند 1606بعدها در 

در درون این بنا ستونهاي فراوانی ـ که از اقالیم مختلف به غنیمت گرفته شده بود ـ کلیسا را به شبستان و . گرفت می

کرد، و بر فراز محل تقاطع بازوي عرضی و خود شبستان، گنبدي به شکل بیضی بیقواره باال  یی تقسیم میراهروها

این ساختمان اولین کلیسا از رشته کلیساهاي جامع بود که در ایتالیا بنا شد، و تا به امروز هنوز یکی از . رفت می

  .شود شگفت آورترین آثار معماران قرون وسطی محسوب می

II    - 1095 -  711: اسپانیاي مسیحی  

تاریخ اسپانیاي مسیحی در این دوران حکایت یک جنگ طویل مذهبی یا به عبارت دیگر ثبات عزمی طغیانگر براي 

مورها مردمی بودند ثروتمند و نیرومند، صاحب حاصلخیزترین زمینها و بهترین حکومتها؛ . بیرون راندن مورها بود

فقیر و ضعیف؛ زمینهاي آنها براي کشاورزي دشوار بود، و سرحدات کوهستانی آنها حال آنکه مسیحیان مردمی بودند 

کرد، و مشوق زد و خوردهاي برادرانه  قلمروشان را از دیگر مناطق اروپا جدا، و آنها را به قلمروهایی کوچک تقسیم می

راتب بیشتر به دست در این شبه جزیرة آتشین مزاج، خون مسیحی بم. شد و مبالغه در میهنپرستی محلی می

  .مسیحیان ریخته شد تا به دست مورها

میالدي، گوتها، سوئبها، بربرهاي مسیحی شده، و سلتیبریان به کوههاي کانتابریایی  711بر اثر هجوم مسلمانان در 

ك به اما در محل کووادونگا از سپاهی اند. مورها آنها را دنبال کردند. واقع در شمال باختري اسپانیا رانده شدند

سرکردگی فردي از گوتها، موسوم به پالیو، شکست خوردند، و این سردار بی درنگ خود را پادشاه آستوریاس خواند و 

فرصت داد ) 757 -  739(شکست مورها در تور به آلفونسو اول . به این نحو حکومت پادشاهی اسپانیا را تأسیس کرد

، )842 -  791(نوادة آلفونسو دوم . یا، و ویثکایا گسترش دهدکه مرزهاي آستوریاس را به نواحی گالیثیا، لوسیتان

.ایالت لئون را به قلمرو خویش افزود و شهر اوویذو را پایتخت خود کرد

طبق اظهاراتی که . در دوران سلطنت همین آلفونسو بود که یکی از اساسیترین حوادث تاریخ اسپانیا به وقوع پیوست

اي، در دامان کوهستان تابوت مرمري یافت که محتویات آن به  هنمایی ستارهصحت آن معلوم نبود، شبانی، به را

و بعد . اي ساختند در همان مکان ابتدا نمازخانه. بود» برادر خدا«اعتقاد بسیاري از مردم استخوانهاي یعقوب حواري 
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پا شد و بعد از اورشلیم بر» یعقوب حواري صحراي پرستاره«کلیساي اعظم باشکوهی به نام سانتیاگو د کومپوستال یا 

استخوانهاي مقدسی که در آن مکان پیدا شد در برانگیختن روحیۀ . و رم، زیارتگاه و قبلۀ حاجات مسیحیان گشت

یعقوب حواري، قدیس حامی اسپانیا شد . مردم و جمع آوري وجوهی به منظور جنگ علیه مورها بسیار سودمند افتاد

سازد، خاصه هنگامی که غلط  تاریخ را می] از این دست[ باروهایی . زبانها انداخت و نام سانتیاگو را در سه قاره بر سر

  .اند ترین مرگها را پذیرا نشده باشد؛ در راه پندارهاي واهی چه مردانی که شرافتمندانه

به  ساکنان آن اغلب از نژاد باسک ـ. در مشرق آستوریاس، و درست در جنوب پیرنه، سرزمین ناوار قرار گرفته بود

از آنجا که کوهستانهاي اطراف . عبارت دیگر محتمال حاصل پیوند میان بربرهاي افریقا و تیرة سلتی اسپانیا ـ بودند

این ناحیه سنگر محکمی در برابر متجاوزان بود، مردم ناوار با توفیق تمام استقالل خویش را در برابر هجوم مسلمانان، 

امیر آنها موسوم به سانچو اول گارثس پادشاهی ناوار را تأسیس، و شهر  905ر و د. فرانکها، و اسپانیاییها حفظ کردند

را از آن جهت لقب بزرگ دادند که لئون، کاستیل، و آراگون ) 1035 - 994(سانچو . پامپلونا را پایتخت خویش کرد

و هنگام مرگ، با چند صباحی وحدت اسپانیاي مسیحی در شرف تحقق بود، اما سانچ. را به قلمرو خویش اضافه کرد

. پادشاهی آراگون از این تاریخ آغاز شد. تقسیم قلمرو خویش میان چهار پسرش، آنچه را خود رشته بود پنبه کرد

چنان توسعه یافت که تا ) 1076(آراگون در جنوب با به عقب راندن مسلمانان، و در شمال با الحاق بدون جنگ ناوار 

شد کاتالونیا ـ ناحیۀ شمال خاوري اسپانیا در حول و  رکز اسپانیا میشامل بخش عظیمی از نواحی شمال م 1095

به دست شارلمانی فتح شد و زیر سلطۀ کنتهاي فرانسوي درآمد که آن ناحیه را به  788حوش بارسلون ـ به سال 

بی بود زبان آن ناحیه، یعنی کاتاالن، سازش جال. نیمه مستقل تبدیل کردند» اسپانیایی) ایالت مرزي(مارك «یک 

نام لئون واقع در شمال باختري با روي کار آمدن سانچو ال کراسو یا . میان لهجۀ پروونسال فرانسه و زبان کاستیلی

. سانچو به قدري تنومند بود که هنگام راه رفتن مجبور بود به شانۀ مالزمی تکیه کند. ال گوردو وارد تاریخ شد

رفت، و در آنجا بود که سیاستمدار و پزشک مشهور یهود، حسداي بن  هنگامی که اشراف او را خلع کردند به کورذووا

شده بود، به لئون بازگشت » دون کیشوت«سانچو، که اکنون در نرمش پذیري مثل . شپروط، فربهی او را معالجه کرد

اسپانیا به نام کاستیل واقع در نواحی مرکزي ). 959(و بار دیگر اریکۀ سلطنت را از چنگ دشمنان خویش به در آورد 

این سرزمین رو به روي اسپانیاي مسلمانان . هاي متعددي است که اشراف مسیحی در آن بنا نهادند  مناسبت قلعه

، شهسوران کاستیل دیگر حاضر نشدند به هیچ قیمتی اوامر پادشاه 930در . قرار داشت و پیوسته آمادة جنگ بود

فردیناند . ی تشکیل دادند، و شهر بورگوس را پایتخت کردندآستوریاس یا لئون را اطاعت کنند، خود کشور مستقل

را ) سویل(و اشبیلیه ) تولدو(امراي مسلمان طلیطله   لئون و گالیثیا را با کاستیل متحد ساخت،) 1065 -  1035(اول 

بستر وادار به تأدیۀ خراج ساالنه کرد، و مثل سانچو گارثس ال مایور، با تقسیم قلمرو خویش میان سه پسرش در 

فرزندانش بعد از مرگ پدر، با حمیت تمام، به سنت مألوف، به مبارزات برادرکشانه . مرگ زحمات خود را باطل کرد

.در بین شاهان مسیحی اسپانیا ادامه دادند

اسپانیاي مسیحی بر اثر فقر کشاورزي، و نفاق سیاسی به مراتب از اسپانیاي مسلمان در جنوب عقبتر افتاد، و از 

حتی در داخل هر کدام از . ایع و وسایل تمدن هرگز به پاي رقیب خود در شمال، یعنی فرانکها، نرسیدلحاظ صن

طبقۀ اشراف جز به هنگام . قلمروهاي کوچک شاهان مختلف مسیحی وحدت فقط در فواصل کوتاهی وجود داشت

سلسله . راندند وة فئودالی حکم میانگاشتند؛ و بر سرفها و غالمان خویش به شی جنگ تقریباً پادشاهان را نادیده می

اسقفها نیز مالک زمین، سرف، و غالم بودند، براي . داد مراتب دستگاه روحانیت دومین طبقۀ اشرافی را تشکیل می

دادند، معموال به پاپها اعتنایی نداشتند، و بر مسیحیت  خود سپاهیانی داشتند که مستقال در جنگ شرکت می
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اشراف و اسقفها در لئون گرد  1020در . اندند که گویی کلیسایی کامال مستقل هستندر اسپانیایی چنان فرمان می

شوراي «. هم آمدند، شوراهایی ملی تشکیل دادند، و به شیوة پارلمانی براي قلمرو لئون به تصویب قوانینی پرداختند

یا » کمون«ن وسطی اولین به شهر مزبور منشوري براي خودمختاري تفویض کرد، و لئون را در اروپاي قرو» لئون

شاید به منظور جلب حمایت و کمک مالی دیگر شهرها در مبارزه با مورها، منشورهایی . شهر خودمختار اعالم داشت

به این نحو از میان فئودالیسم اسپانیایی که هنوز حکومتهاي پادشاهی داشت نوعی . همانند به آنها نیز تفویض شد

  .دموکراسی محدود شهري سربرآورد

سرگذشت روذریگودیاث د ویوار بهترین شاهد شجاعت، مردانگی، و هرج و مرج اسپانیاي مسیحی در قرن یازدهم 

شناسیم،  یعنی به لقبی که مورها به وي دادند، می) همانند سید عربی(او را در تاریخ به اسم ال سید . میالدي است

 1040روذریگو در حدود . دهد مان یا مبارز معنی میکنیۀ مسیحی وي ال کامپئادور است که در لغت اسپانیایی قهر

در بیوار در نزدکی شهر بورگوس به دنیا آمد و در دوران جوانی یک کابالرو یا سلحشور ماجراجویی شد که در راه هر 

اي رسیده بود که در سراسر کاستیل  در سی سالگی جرئت و ضرب شست وي به درجه. زد امر پر سودي شمشیر می

کردند و اما، در عین حال، به وي اعتمادي نداشتند، زیرا ظاهراً همان اندازه که حاضر بود در خدمت  یش میاو را ستا

آلفونسو ششم . مسیحیان با مورها جنگ آغازد، به همان نحو از مبارزة با مسیحیان به خاطر مورها پروایی نداشت

در بازگشت چون روذریگو . براي جمع خراج فرستادپادشاه کاستیل او را نزد المعتمد، امیر شاعر مسلک اشبیلیه، 

اي  روذریگو عده). 1081(متهم شد که بخشی از خراج را براي خود کنار گذاشته است او را از کاستیل تبعید کردند 

را دور خود جمع کرد، سپاه مزدور کوچکی ترتیب داد و بی آنکه نظر خاصی به امراي مسلمان یا مسیحی داشته 

بود و با ) ساراگوسا(مدت هشت سال وي در خدمت امیر سرقسطه . د را در اختیار طالبان گذاشتباشد سپاه خو

به سرداري سپاهی مرکب از هفت هزار نفر،  1089در . داد دست اندازي بر اراضی آراگون قلمرو مورها را گسترش می

. امتی ماهیانه بالغ بر ده هزار دینار طال کردکه اغلب مسلمان بودند، والنسیا را فتح کرد و آن شهر را وادار به تأدیۀ غر

اي به مبلغ هشتاد هزار دینار طال مطالبه  وي کنت بارسلون را به اسارت درآورد و براي رهایی وي فدیه 1090در 

هاي والنسیا را به روي خود بسته دید مدت یک سال آن شهر را به   هنگام بازگشت از این مأموریت چون دروازه. کرد

وي تمام شروطی را که شهر براي زمین نهادن اسلحه قایل ) 1094(درآورد، هنگامی که والنسیا تسلیم شد  محاصره

شده بود نقض کرد، قاضی القضاة شهر را زنده سوزانید، اموال مردم را میان پیروان خویش تقسیم کرد، و اگر مردم 

این کار و . سوزانید ن قاضی را نیز به آتش میشهر و سربازان خود وي زبان به اعتراض نگشوده بودند زن و دخترا

وي به جبران گناهان خویش با کفایت و عدالت بر والنسیا حکومت . دیگر اعمال ال سید بر وفق رسوم عهد وي بود

هنگامی که . کرد و آن سرزمین را به صورت حصاري براي نجات مسیحیان در برابر فرقۀ مسلمان مرابطون درآورد

نسلهاي آینده در مقام تحسین با جعل . نش خیمنا آن شهر را مدت سه سال حفظ کردز) 1099(درگذشت 

هایی او را شهسواري قلمداد کردند که تنها انگیزة وي شور مقدس براي بازگرداندن اسپانیا به عالم مسیحیت  افسانه

. ریم استبوده است و از این رو امروزه مزارش در بورگوس چون ضریح یکی از قدیسان دین مورد تک

اسپانیاي مسیحی، که خود تا این درجه دچار نفاق بود، فقط بدین علت توانست بتدریج سرزمینهاي از دست رفته را 

باز یابد، که اسپانیاي مسلمان سرانجام از لحاظ هرج و مرج و پاره پاره بودن از اسپانیاي مسیحی هم قدمی فراتر 

فرصتی به دست داد که آلفونسو ششم پادشاه کاستیل به طرز  1036اضمحالل دستگاه خالفت قرطبه در . گذاشت

، و آنجا )1085(را تسخیر کرد ) تولدو(وي با یاري المعتمد، امیر اشبیلیه، شهر طلیطله . درخشانی از آن استفاده کرد
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ب با مسلمانان مغلوب با نجابتی که خاص خود مسلمانان بود رفتار کرد، و مشوق جذ. را پایتخت خویش ساخت

  . فرهنگ اسالمی در اسپانیاي مسیحی شد

III   - 1060 -  614: فرانسه

  768 - 614: پیدایش دودمان کارولنژیان  – 1

تا این تاریخ هرگز هیچ . رسید هنگامی که کلوتر دوم پادشاه فرانکها شد، ظاهراً سلسلۀ مروونژیان مستحکم به نظر می

اما کلوتر ارتقاي . اور و تا این اندازه متحد زیر قبضۀ خود نداشتپادشاهی از این خاندان قلمرویی به این حد پهن

خویش را مدیون اشراف اوستراسیا و بورگونی بود، و به همین سبب بر استقالل آنها افزود، قلمرو هر یک را وسیعتر 

اصال » انساالرخو«. خویش برگزید» خوانساالر«یا » پیشکار«ساخت، و یکی از آنها را که پپن اول مهین بود به سمت 

هر قدر بر لهو و لعب و دسیسه چینی . شد که پیشکار خانوادة سلطنتی و مباشر امالك شاهی بود به کسی اطالق می

قدم به قدم این جریان پیش . گرفت شد وظایف اداري این پیشکار نیز فزونی می شاهان سلسلۀ مروونژیان افزوده می

) 639 -  629(فرزند کلوتر، شاه داگوبر . و دوایر مالی ممکت نظارت یافترفت تا آنجا که وي بر تمام محاکم، ارتش، 

در اجراي «: نویسد فردگار وقایعنگار دربارة داگوبر می. چند صباحی جلو بسط قدرت پیشکار و سایر بزرگان را گرفت

ضوع بسیار اهمیت کرد، و به این مو خوابید، در طعام امساك می کم می. عدالت، فقیر و غنی در نظرش یکسان بودند

اما فردگار به » .داد که چنان رفتار کند تا همۀ مردم چون بارگاه او را ترك گویند سراپا شادمانی و تحسین باشند می

در دوران زمامداري » .وي سه ملکه داشت و جماعت زیادي متعه، و اسیر هرزگی بود«پردازد که  ذکر این نکته نیز می

پپن . اند، بار دیگر اختیارات به دست پیشکار کاخ شاهی افتاد خوانده» شاهان بیکاره«را  جانشینان الابالی وي، که آنها

» دوك و امیر فرانکها«به » خوانساالر«رقباي خود را مغلوب کرد، لقب خود را از ) 687(دوم کهین در جنگ تستري 

، که اسماً )چکش(» مارتن«شارل  فرزند نامشروع وي،. تغییر داد و بر تمام سرزمین گل، جز آکیتن، حکمرانی کرد

عمال بر تمامی سرزمین گل )  719 - 717(پیشکار کاخ و دوك اوستراسیا بود، در دوران سلطنت کلوتر چهارم 

وي با ثبات عزم حمالت فریزیاییها و ساکسونها را بر گل دفع کرد، و با شکست دادن مسلمانان در تور، . حکومت راند

وي از بونیفاکیوس و دیگر مبلغان مسیحی در گروانیدن آلمانیها به دین . حفظ کرد اروپا را براي عالم مسیحیت

اما در لحظات بحرانی زمامداري خود که احتیاج مبرمی به پول داشت زمینهاي متعلق به کلیسا   مسیح حمایت کرد،

رهبانی را که به این . دادرا ضبط کرد، مقامات اسقفی را به سرداران سپاه فروخت، سربازان خود را در دیرها مسکن 

  .کار متعرض بود گردن زد، و الجرم در طی دهها رساله و موعظۀ دینی به دوزخ محکوم شد

شیلدریک سوم بود، سفیري نزد پاپ زاکاریاس روانه کرد تا از او » خوانساالر«پسرش، پپن سوم، که  751در سال 

یان دادن به خیمه شب بازي سلطنت مروونژیان و استفسار کند که آیا حال که سلطنت عمال در دست اوست، پا

اعالم رسمی سلطنت به نام خویش معصیت است یا نه؟ زاکاریاس که در مقابل لومباردهاي جاه طلب به پایمردي 

پپن شورایی با حضور اشراف و بزرگان روحانی قوم در . فرانکها نیاز داشت با جوابی منفی خاطر پپن را آسوده ساخت

و آخرین فرد از ) 751(داد، و در آنجا عموم حاضران با اتفاق نظر او را سلطان فرانکها خواندند  سواسون ترتیب

پاپ ستفانوس دوم به دیر سن ـ دنی در خارج شهر  754در . سالطین بیکاره را سر تراشیده به دیري روانه کردند

منقرض، و ) 751 - و دودمان مروونژیان به این نح. خواند» شاه به فضل االهی«پاریس آمد و پپن را تدهین کرد و 

. آغاز شد) 987 - 751(سلسلۀ کارولنژیان 
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پادشاهی بود شکیبا و دوراندیش، پرهیزگار و مرد عمل، صلحدوست و شکست ناپذیر در » کوتاه«پپن سوم ملقب به 

بیهاي شارلمانی بر اثر تمام کامیا. جنگ، و چنان پایبند اصول اخالقی که بین پادشاهان گل در آن قرون نظیر نداشت

، )814 -  751(هنگام سلطنت این دو نفر، یعنی در عرض شصت و سه سال . مقدماتی بود که پپن فراهم ساخت

پپن به مشکالت ادارة مملکت بدون یاري دین آگاه بود و به همین . سرزمین گل سرانجام به صورت فرانسه درآمد

یادگارهاي قدیسین را به فرانسه آورد و با . اولیاي آن سازمان بازگردانیدسبب اموال، مزایا، و مصونیتهاي کلیسا را به 

قلمرو پاپ را از شر شاهان لومبارد رهانید و با صدور . هاي خود حمل کرد تشریفاتی اثربخش آنها را بر روي شانه

این قانع شد که پاپ  در برابر این زحمات تنها به. اختیارات سیاسی فراوانی به پاپ واگذار کرد) 756(» دهش پپن«

بخشد و فرمانی خطاب به قوم فرانک صادر کند که هرگز هیچ کس را به شاهی » پاتریکیوس رومانوس«به او لقب 

در اوج اقتدار فوت کرد و در بستر مرگ قلمرو فرانکها  768پپن سوم به سال . برنگزینند مگر آنکه از ساللۀ پپن باشد

  .واگذاشت) که بعدها همان شارلمانی مشهور شد(دوم و شارل  را مشترکاً به دو فرزندش کارلومان

  814 -  768: شارلمانی – 2

در محل نامعلومی پا به عرصۀ وجود نهاد؛ وي از نژاد آلمانی بود، به زبان  742بزرگترین پادشاه قرون وسطی به سال 

ی، شهامت، تفاخر قومی، و نوعی اي از خصوصیات قوم خویش ـ از جمله نیروي جسمان گفت، و در پاره آنها سخن می

دایرة معلومات و . سادگی خشن ـ سهیم بود که با آراستگی و تهذیب یک نفر فرانسوي عصر جدید قرنها تفاوت داشت

در سالهاي پیري سعی کرد نوشتن بیاموزد . کرد سوادش از حدود چندین کتاب، اما کتابهایی سودبخش، تجاوز نمی

با اینهمه قادر بود به زبان توتونی قدیم و التینی ادبی تکلم کند، و زبان . به دست نیاورداما هرگز در این کار توفیقی 

  . فهمید یونانی را می

دو . گذشت، یگانه پادشاه کارولنژیان شد ، کارلومان دوم فوت کرد و شارل، که بیست و نه سال از عمرش می771در 

تاز سپاهیان دزیدریوس پادشاه لومباردها قرار گرفته بود، با  سال بعد پاپ هادریانوس اول، که قلمروش مورد تاخت و

شارلمانی شهر پاویا را محاصره و تسخیر کرد، اریکۀ سلطنت لومباردي را . شتاب از شارلمانی تقاضاي یاري کرد

ا را تأیید نمود، و خود را در کلیۀ اختیارات غیر روحانی قلمرو پاپی مدافع کلیس» دهش پپن«صاحب شد، فرمان 

در بازگشت به پایتخت خویش، یعنی شهر آخن، شارلمانی شروع به مبارزات پنجاه و سه گانۀ خود کرد . اعالم داشت

که تقریباً در تمام آنها فرماندهی کل به عهدة شخص وي بود؛ وي خیال داشت که با این جنگها باواریا و ساکس را 

جلو هجوم ساراسنها را بر ایتالیا بگیرد، و مواضع دفاعی مسخر و مسیحی سازد، شر آوارهاي فتنه جو را دفع کند، 

یک  در مرز شرقی وي ساکسونهاي مشرك قرار داشتند که. فرانکها را در مقابل کشورگشایی مورها تحکیم بخشد

همین دالیل براي هجده . کردند کلیساي مسیحیان را سوزانیده بودند و گاهگاهی دست تخطی به سوي گل دراز می

شارل . کفایت می کرد، که با شدتی هر چه تمامتر بین هر دو طرف درگیر ادامه یافت) 804 - 772(انی جنگ شارلم

نفر از سرکشان ساکسون را در عرض یک روز  4‘500ساکسونها را بین مرگ و گرویدن به مسیحیت آزاد گذاشت، 

.گردن زد، و سپس عازم تیونویل شد تا در جشن میالد مسیح شرکت جوید

. ابن العربی، حاکم مسلمان بارسلون در پادربورن، براي مبارزه با خلیفۀ قرطبه از شارلمانی مدد خواست 777در سال 

شارل در رأس لشکري از جبال پیرنه عبور کرد، شهر مسیحی پامپلونا را محاصره و تسخیر کرد، با عدة بیشماري از 

ي خصمانه در پیش گرفت، و حتی به سوي سرقسطه ا باسکهاي اسپانیاي شمالی که در عین حال مسیحی بودند رویه
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اما قیام مسلمانان، که ابن العربی به عنوان جزئی از نقشۀ مبارزة خویش بر ضد خلیفۀ قرطبه نوید آن را . پیش تاخت

شارلمانی دید که با قواي خویش یکه و تنها قادر به مبارزه طلبی با قرطبه نیست، . داده بود، صورت تحقق پیدا نکرد

. اند ناً خبر آوردند که ساکسونهاي مغلوب بسختی علم طغیان برافراشته و با حدت تمام رو به شهر کولونی نهادهضم

نشینی داد، و قواي وي به  دید، لشکریان خود را امر به عقب شارلمانی، که در این حال دوراندیشی را عین شجاعت می

در یکی از این گذرگاهها، در رونسوو واقع در . و به گل نهادصورت ردیف دراز و باریکی از میان گذرگاههاي پیرنه ر

که گروهی از لشکریان باسک بر عقب داران سپاه فرانک تاختند و تقریباً تمامی آنها را به قتل رساندند  ناوار، بود،

ترانه (ن که سه قرن بعد در حماسۀ فصیح شانسون دو روال  اي به نام روالن، زاده در این معرکه که نجیب). 778(

شارلمانی سپاه دیگري را از جبال  795در سال . قهرمان مشهورترین اشعار فرانسوي به شمار رفت، جان سپرد) روالن

اي از شمال خاوري اسپانیا، جزئی از خاك  یا باریکه» مارك اسپانیایی«پیرنه عبور داد؛ در نتیجۀ این لشکرکشی 

دو سرزمین ناوار و آستوریاس سلطۀ حکومت فرانکها را به رسمیت فرانسیا شد، بارسلون سر تسلیم فرود آورد، و 

، مهاجمان اسالو را عقب رانده )785(در خالل این احوال، شارلمانی ساکسونها را قلع و قمع کرده ). 806(پذیرفتند 

خویش،  و اینک، در سی و چهارمین سال سلطنت) 805 -  790(، آوارها را هزیمت داده و تارومار ساخته بود )789(

  .گذشت، به صلح تن در داده بود هنگامی که شصت و سه سال از عمرش می

داشت و از آن جهت به جنگ دست یازیده  در واقع شارلمانی همواره ادارة امور مملکتی را بیش از جنگ دوست می

ی دچار تفرقه و بود تا مگر به اجبار در اروپاي باختري، یعنی سرزمینی که قرنها بر اثر اختالفات قومی و مذهب

اکنون تمام اقوام ساکن اروپا از رود ویستول تا اقیانوس . پراکندگی بود، نوعی یگانگی حکومت و دین پدید آورد

اطلس، و از بالتیک تا جبال پیرنه، به عالوة تقریباً تمامی ایتالیا و قسمت اعظم بالکان را زیر فرمان خویش درآورده 

به تنهایی قلمروي چنین پهناور و متنوع را در عین کفایت اداره کند؟ قدرت  چگونه امکان داشت که مردمی. بود

توانست هزار نوع مسئولیت، خطر و بحران حتی توطئۀ فرزندان خویش را  جسمانی و شجاعت وي به حدي بود که می

وت شارل مارتل از تعالیم پپن سوم ـ آن پادشاه خردمند و محتاط ـ و قسا. خواستند او را بکشند تحمل کند که می

. مند بود؛ یا خون آنها در عروقش جریان داشت و خودش نیز در صالبت و قدرت مانند چکش بود هر دو بهره

شارلمانی حوزة نفوذ پدران خویش را گسترش داد، با سازمان نظامی استواري آن را حراست کرد، و شالودة آن را با 

ا داشت که هم به کمک اندیشه مقاصد باال بلندي را بپروراند و وي این قدرت ر. شعایر و حرمت دین استحکام بخشید

و قادر بود لشکري را رهبري کند، مجلسی را تابع نظریات خود سازد، . هم وسایل تحقق آن امیال را فراهم کند

.اشراف را راضی نگاه دارد، روحانیون را مطیع خود گرداند، و بر حرمسرایی حکومت کند

عقار را، از مقدار اندکی به باال، مشروط به خدمت نظام کرد و به همین سبب دفاع از  شارلمانی تملک ضیاع و

هر آزاد مردي، به هنگام بسیج، ناگزیر بود با تمام . سرزمینهاي شخصی و توسعۀ آن را شالودة روحیۀ نظامی گردانید

ول شایستگی نفرات حوزة خود ساز و برگ خود را به شعبۀ حضور و غیاب ناحیه معرفی کند؛ هر یک از اشراف مسئ

شالودة حکومت بر این نیروي متشکل قرار داشت و هر گونه عامل روانی موجود، از حرمت شاه قانونی کشور و . بود

. کرد جاه و جالل تشریفاتی بارگاه وي گرفته تا سنت اطاعت از قدرت مسلم حکومت، به تحکیم مبانی آن کمک می

یا قاضی القضات، » کنت کاخ نشین«یون، اشراف اداري، پیشکار یا خوانساالر، درباریان شاه را گروهی از روحان

به واسطۀ . دادند یا قضات دیوان درباري، و صد تن از محققان و خدمتگزاران و دبیران تشکیل می  »پفالتسگرافها«

مسائل، در ورمس، وجود مجالسی با حضور مالکان مسلح، که هر شش ماه یک بار، به حکم مقتضیات نظامی یا دیگر 

شد، حس مشارکت عمومی در امور  معموال در فضاي آزاد تشکیل می …واالنسین، آخن، ژنو، پادربورن و غیره 
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در این گونه مجالس پادشاه پیشنهادهاي خویش را دربارة قوانین به گروههاي کوچکتري از . حکومت تقویت شد

دادند و همراه پیشنهادهاي خویش به  ا مورد دقت نظر قرار میکرد، آنها نظرات پادشاه ر اشراف یا اسقفها تسلیم می

پرداخت، و وقتی از این کار فراغت حاصل  یا فرامین خاص می کاپیتولرهاآنگاه پادشاه به تدوین . گرداندند وي باز می

بندرت اتفاق . داشت تا به صداي بلند موافقت خود را اعالم دارند ضه میکرد، آن را به گروه حاضران در مجلس عر می

هینمکار، اسقف . افتاد که مجلس با غرغر یا لندلند دسته جمعی عدم موافقت خویش را نسبت به فرمانی ابراز دارد می

ه بزرگان نخبه ب«اعظم رنس، رفتار شارلمانی رادر یکی از این جلسات به طور خصوصی چنین تشریح کرده است که 

اي توأم با محبت نسبت به  کرد، عالقه شد صحبت می داد، با آنهایی که بندرت موفق به دیدارشان می سالم می

در این قبیل مجالس هر یک از حکام و اسقفهاي ایالتی » .کرد داد، و خود را با جوانان سرگرم می سالمندان نشان می

هر اتفاق مهمی در حوزة مأموریت وي رخ داده بود به پادشاه گزارش موظف بود که، از هنگام اجالس مجمع قبلی، 

اند یا  اي از قلمرو وي مردم ناراحت شده پادشاه مایل بود بداند که در هر قسمت یا گوشه«گوید که  هینکمار می. دهد

نمایندگان پادشاه ) در ادامۀ همان نهاد رومی قدیم، اینکویستیکو یا بازپرسی(گاهی » .اند علت چیست خیر، و اگر شده

کردند تا از آنها تحقیقاتی بکنند، یا به قید سوگند آنها  اي که مورد تفتیش آنها بود رعایاي مهم را احضار می در ناحیه

ساختند که دربارة ثروتشان براي اخذ مالیات، یا وضع انتظامات عمومی، و وجود جرایم و مجرمین  را مکلف می

در » گروه بازپرسان قسم خورده«در قرن نهم، در اقلیم فرانکها، این نظریات یوراتا یا . یندنما» بیان واقع«وردیکتوم یا 

یکی از همین گروههاي . رفت حل بسیاري از مرافعات محلی مربوط به مالکیت زمین یا بزه مجرمین به کار می

بتدریج به صورت سیستم هیئت  معروف به یوراتا بود که چون در میان اقوام نورمان و انگلستان راه تکامل پیمود،

. منصفۀ اعصار نوین درآمد

شد که امور روحانی هر کدام به عهدة اسقف یا اسقف اعظم، و امور غیر  امپراطوري به چند شهرستان تقسیم می

در مرکز هر ایالت یک مجلس محلی با حضور . یاکنت بود) مالزم پادشاه(روحانی آن در تصدي یک نفر کومس 

شد تا امور حکومتی آن ناحیه را حل و فصل کند و کار یک محکمۀ  ا سه بار در عرض سال، منعقد میمالکین، دو ی

هر کدام صاحب فرمانداري خاص بود که گاهی ) یا مارکها(ایاالت خطرناك سرحدي . استیناف ایالتی را انجام دهد

تمام . فرماندار مارك برتون بود) نسوالرو(مثال روالن اهل رونسوو . عنوان گراف، مارکگراف، یا مارك هرتسوگ داشت

داشت تا منویات او را به مأموران  ادارات محلی تابع یا سفراي پادشاه بودند که معموال شارلمانی آنها را گسیل می

محلی ابالغ، در کارهاي آنان وارسی و به فتاوي آنان و دفاتر حساب رسیدگی کنند؛ از ارتشا، اخاذي، گماشتن قوم و 

کلیسا، ضعفا، «هاي سوء جلوگیري، و به شکایات رسیدگی و احقاق حق کنند؛ از  سر مناصب، و استفادهخویش بر 

در برابر اجحاف و ظلم حراست نمایند؛ و باالخره اوضاع مملکت را به شخص » ها، و تمام مردم کودکان صغیر، بیوه

سئولیتهاي این قبیل سفراي پادشاه در آن کاپیتولر میسوروم، یا قانونی که حدود وظایف و م. پادشاه گزارش دهند

درج بود، حکم نوعی ماگنا کارتا یا منشور کبیر را براي ملت داشت، آن هم چهار قرن قبل از آنکه ماگناکارتایی در 

شد  بهترین شاهد براي آنکه قانون مزبور واقعاً به موقع اجرا گذاشته می. انگلستان براي طبقۀ اشراف به وجود بیاید

دوك ایستریاست که چون فرستادگان شارلمانی او را متهم به ارتکاب اخاذیها و حق کشیهاي مختلف کردند  ماجراي

، پادشاه او را مجبور کرد تا آنچه را دزدیده بود به صاحبانش بازگرداند، در حق هر کسی ظلم کرده بود جبران نماید، 

اگر از جنگهاي شارلمانی صرف . کب خالفی نخواهد شدعلناً به جرایم خود اعتراف کند، و ضمانت دهد که دیگر مرت

ترین حکومتی بود که اروپا از زمان فرمانروایی  توان گفت که حکومت وي عادلترین و روشنگرانه نظر کنیم، می

.دید تئودوریک پادشاه گوتها به این طرف به خود می
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هاي قوانین قرون  زمرة جالبترین مجموعهاز تمام مصوبات شارلمانی شصت و پنج قانون به جا مانده است که در 

هاي  نامه این قوانین عبارت از اصول و قواعد متشکلی نبود، بلکه تعمیم و اطالق همان قانون. روند وسطایی به شمار می

اي از جزئیات به  ها در مورد پاره نامه این قانون. زمانهاي پیشین بود بر پایۀ مقتضیات و نیازمندیهاي جدید» بربري«

مثال رسومی قدیمی مانند پرداخت ورگیلد یا خونبها، اوردالی، دوئل، و مثله کردن . ندازة قوانین لیوتپراند مترقی نبودا

خوردند، مجازات  در مورد بازگشت به آیین شرك، یا براي اشخاصی که در ایام روزة بزرگ گوشت می. کرد را حفظ می

اما تمامی فرامین . که به میل خویش از شدت مجازات بکاهند داشت، اما طبقۀ کشیشان مجاز بودند مرگ مقرر می

اي از آنها جواب سؤاالتی بودند در باب مسائل مختلف، برخی عبارت از پرسشهایی بودند  عبارت از قوانین نبودند؛ پاره

ن اندرزها مثال در یکی از ای. که خود شارلمانی از حکام دولتی کرده بود، و بعضی جنبۀ اندرزهاي اخالقی داشتند

از آنجا که خداوندگار امپراطور قادر نیست مراقب انضباط هر فرد باشد، بر همه واجب است که تا واپسین «: گفت می

در طی چند ماه، به » .درجۀ قدرت و توانایی خویش به خدمت خدا کمر ببندند و در راه احکام االهی گام بردارند

بدیهی است که مردم همۀ . زناشویی مردم نظم بیشتري داده شود نهایت درجه سعی شده بود تا به روابط جنسی و

بستند، لکن از خالل تمامی این فصول پیداست که واضع آنها آگاهانه و از روي عمد قصد  این اندرزها را به کار نمی

  .داشته است جامعۀ خود را از درجۀ بربریت به سر منزل تمدن رهبري کند

الوه بر ادارة امور حکومت و تحکیم اصول اخالقی، ایجاد نظامی براي کشاورزي، نظر شارلمانی در وضع قوانین، ع

دوران فرمانروایی وي مصادف با عهدي بود که، به سبب تسلط ساراسنها بر . صناعت، امور مالی، فرهنگ، و دین بود

مسیحیان «گفتۀ ابن خلدون  زمانی بود که به. پیمود دریاي مدیترانه، اقتصاد فرانسۀ جنوبی و ایتالیا قوسی نزولی می

تمامی شالوده و اساس روابط بازرگانی میان » .اي را در آب شناور کنند دیگر قدرت آن را نداشتند که حتی تخته

اینک فقط یهودیان رابط میان دو نیمۀ متخاصم . اروپاي باختري و افریقا و کرانۀ خاوري مدیترانه متزلزل شده بود

بضۀ روم روزي از وحدت اقتصادي برخوردار بود، و به همین سبب شارلمانی یهودیان را دنیاي واحدي بودند که زیر ق

در اروپاي بیزانسی و اسالو، و در صفحات شمالی که قلمرو قوم . ساخت ور می با سعی تمام از حمایت خویش بهره

تد رونق بسزایی داشت، در دریاي مانش و دریاي شمال داد و س. توتونی بود، بازرگانی به جاي خویش محفوظ ماند

وایکینگها . اما نظم این بازار تجارت نیز، حتی قبل از مرگ شارلمانی، بر اثر حمالت و دریازنی نورسها از هم گسیخت

در شمال، و مسلمانان در جنوب، تقریباً راه ارتباط بنادر فرانسه را به خارج مسدود کردند و فرانسه را به صورت 

طبقۀ متوسط بازرگان رو به . شد و متکی بر کشاورزي بود سو با خشکی احاطه می کشوري درآوردند که از همه

بر اثر پیروزیهاي اسالم و . اي به جا نمانده است تا با اشراف روستایی کوس برابري زند تحلیل گذاشت، و دیگر طبقه

.بخشش زمینها از طرف شارلمانی، شیوة فئودالیسم فرانسه رونق گرفت

د تا آزادي کشاورزان را در برابر نظام رو به گسترش سرفداري محفوظ دارد، اما قدرت اشراف و شارلمانی تالش کر

حتی بر اثر مبارزات سلسلۀ کارولنژیان بر ضد قبایل مشرك، چند زمانی . فشار مقتضیات دوران سعی وي را باطل کرد

اثر گرفتن هدایا، ضبط اموال دیگران،  امالك شخصی پادشاه ـ که هر چند یک بار بر. فروشی رواج گرفت بازار برده

یافت ـ منبع مهم عواید خزانۀ وي را  گرفتن زمینهاي کسانی که بدون وصیت مرده بودند، و احیاي اراضی توسعه می

با جزئیات حیرت آور وضع کرد که از » آیین نامۀ مخصوصی«شارلمانی براي مراقبت از این زمینها . داد تشکیل می

جنگلها، زمینهاي بایر، . جه دقیقی را که به کلیۀ عواید و مخارج مملکتی داشت استنباط کردتوان تو روي آن می

همه گونه وسایل تشویق بازرگانی، تا آن اندازه . گذرگاهها، بنادر، و تمام منابع معدنی زیرزمینی به دولت تعلق داشت

ن و مقادیر و قیمتها به حکم قوانین معین شده شد؛ اوزا بازارهاي کاال حراست می. آمد که باقی مانده بود، فراهم می
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شد، در ماینتس پل بزرگی  ها و پلها ساخته و تعمیر می بود؛ عوارض تعدیل شده بود؛ جلو احتکار را گرفته بودند؛ جاده

براي داشتند؛ و در صدد احداث کانالی  کردند و آماده نگاه می بر روي رود راین ایجاد شده بود؛ کانالها را الیروبی می

پول ثابتی رایج شد، اما کمیابی طال . اتصال راین و دانوب و، از این طریق، پیوستن دریاي شمال به دریاي سیاه بودند

  .در فرانسه و انحطاط تجارت سبب شد که لیرة نقره جانشین سکۀ سولیدوس طالي قسطنطین شود

وي بر چهار جهت اصلی گذاشت تا به امروز باقی نیرو و اشتیاق پادشاه به کلیۀ شئون زندگی نفوذ کرد، نامهایی که 

براي کمک به مستمندان سازمان و روش خاصی بنا نهاد، و هزینۀ آن را از طریق بستن مالیات بر طبقۀ اشراف . است

از آنجا که تقریباً هیچ کس جز . و روحانیون تأمین کرد؛ و پس از این همه، گدایی را یکی از جرایم محسوب داشت

قادر به خواندن و نوشتن نبود، و شارلمانی از بیسوادي عامۀ مردم و فقدان تعلیم و تربیت در بین درجات  علماي دین

پاولوس . پایینتر روحانیون متوحش شده بود، علماي خارجی را دعوت کرد تا به احیاي آموزشگاههاي فرانسه بپردازند

اي که  دعوت کردند تا در مدرسه) 782(ین را از یورك دیاکونوس را با وعده و وعید از مونته آسینو آوردند و آلکو

، که یکی از )804 – 735(آلکوین . شارلمانی در قصر سلطنتی خود در آخن تأسیس کرده بود تدریس کنند

ساکسونها بود، در نزدیکی شهر یورك به دنیا آمد و در مکتبی که اسقف اگبرت در کلیساي جامع شهر دایر ساخته 

. در قرن هشتم میالدي بریتانیا و ایرلند از لحاظ فرهنگی بر فرانسه مقدم بودند. را تکمیل کردبود تحصیالت خود 

هنگامی که اوفا شاه مرشا آلکوین را به رسالت پیش شارلمانی فرستاد، شاه فرانکها از آن دانشمند تقاضا کرد که 

کردند و با زناکاري حرمت دیرها را  انه میانگلستان را مبدل به ویر«ها » دین«در این موقع که . همانجا مقیم شود

وي قاصدانی براي پیدا . گردد، دعوت شارلمانی را پذیرفت آلکوین، خوشحال از این که به وطن برنمی» بردند می

کردن کتاب استادان به انگلستان و دیگر جاها روانه کرد، و بزودي مکتب کاخ سلطنتی آخن یکی از مراکز فعال در 

ها، و اصالحات فرهنگی شد که در سراسر مملکت  برداري از روي دست نبشته تجدید نظر و نسخهتعلیم و تعلم، 

خود شارلمانی، همسرش لیوتگارد، پسران وي، دخترش ژیزل دبیر رسائل وي، اگینهارد، یکی از . گسترش یافت

شاگردان در فراگرفتن دانش بود مندترین  شارلمانی عالقه. ها، و جمعی دیگر از جمله شاگردان این مدرسه بودند راهبه

وي به تحصیل معانی بیان، جدل، و نجوم . و همان طور به کسب علم راغب شد که در کشورگشایی اهتمام داشت

در زیربالش «گوید که  کوششی ستایش آمیز در فرا گرفتن خط و رموز نوشتن مبذول داشت؛ اگینهارد می. پرداخت

فراغت دست خود را به کشیدن شکل الفبا عادت دهد، اما چون این کار را دیر هایی گذاشته بود تا هنگام  خود لوحه

شارلمانی با حدت تمام به فراگرفتن التینی پرداخت، ولی در دربار » .در زندگی آغاز کرده بود، جهدش بی توفیق ماند

هایی از اشعار اولیۀ  وي به تألیف یک دستور زبان آلمانی و نمونه. کرد خویش همچنان به زبان آلمانی صحبت می

.شعراي آلمانی زبان پرداخت

چون آلکوین پس از هشت سال تدریس در مدرسۀ سلطنتی خواستار زندگی در محیطی شد که کمتر هیجان داشته 

در آنجا آلکوین رهبانان را به تهیۀ ). 796(باشد، شارلمانی به اکراه او را به مقام رئیس دیر شهر تور منصوب کرد 

یحتر و دقیقتري از وولگات هیرونوموس، کتابهاي التینی علماي دین در صدر مسیحیت، و کتابهاي هاي صح نسخه

بسیاري از بهترین متون . کالسیک التینی تشویق کرد، و دیگر دیرها نیز این رویه را سرمشق خود قرار دادند

تمام آثار منظوم موجود  توان گفت که می. کالسیک ما نتیجۀ زحمات این قبیل نساخان دیرهاي قرن نهم است

هاي  التینی، به غیر از اشعار کاتولوس، تیبولوس، پروپرتیوس، و تقریباً کلیۀ آثار منثور التینی موجود، به جز نوشته

بسیاري از کتابهاي . وارو، تاسیت، و آپولیوس، به همت این قبیل راهبان عهد کارولنژیان براي ما محفوظ مانده است

اناجیل . جانشینان وي به دست هنرمندان بردباري که در دیرها مقیم بودند تذهیب یافت خطی دورة شارلمانی و
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ان خوردند، به همین تذهیب کار ، که بعداً امپراطوران آلمانی هنگام تاجگذاري به آن سوگند می»وین«معروف 

اي فرانکها فرمانی ، شارلمانی خطاب به تمامی اسقفها و رؤساي دیره787در  .تعلق داشت» مکتب کاخ سلطنتی«

بیان «و » زبان ناهنجار«وي در طی این فرمان، روحانیون را براي . »کاپیتولر کسب دانش«تاریخی صادر کرد به نام 

اي را تشویق به ایجاد مدارسی کرد تا در آنجاها افراد  آنان سرزنش کرد، و هر کلیساي جامع و صومعه» خالی از فضل

آیین نامه یا فرمان دیگري در تاریخ . انند، به یکسان، خواندن و نوشتن بیاموزندطبقۀ روحانی و مردمان عادي بتو

مراقبت باشند که میان پسران آزادمردان و سرفها تبعیضی قائل «ساخت تا  رؤساي این گونه مدارس را وادار می 789

تور زبان، موسیقی، و نشوند، تا آنکه همگی بتوانند به مدرسه آیند و بر روي نیمکتهاي یکسان بنشینند و دس

، تعلیمات پزشکی در نظر گرفته شد و حکم دیگري خرافات 805به موجب قانونی مورخ سال » .ریاضیات فرا گیرند

ایجاد مدارس فراوان زیر نظر کلیساها و دیرها در فرانسه و آلمان باختري نشانۀ آن است که . طبی را تقبیح کرد

هاي قلمرو حکومت دینی خویش  تئودولف، اسقف اورلئان، در تمامی حوزه. درخواستهاي شارلمانی بدون اثر نماند

دبستانی ساخت، کلیۀ کودکان را با آغوش باز به این آموزشگاهها پذیرفت، و آموزگاران کشیش را از گرفتن هر نوع 

در خالل . ریمخو اي منع کرد ـ در تاریخ این نخستین مورد است که ما به تعلیمات عمومی و مجانی برمی حق الزحمه

و سایر جاها به وجود آمد که تقریباً تمامی آنها   قرن نهم مدارس مهمی در تور، اوسر، پاویا، سن گال، فولدا، گان،

اي از محققان و فضال را از ایرلند، بریتانیا، و ایتالیا به  براي رفع کمبود معلم، شارلمانی عده. وابسته به دیرها بودند

.بر شالودة همین مدارس بود که بعداً دانشگاهها در اروپا پدید آمدند. سرزمین فرانسه دعوت کرد

احیاي دانش آموزي نهضتی بود مختص . با تمام این مراتب، نباید دربارة خصایص عقالنی این دوره مبالغه کنیم

و قرطبه وجود کودکان نه طبقۀ سالمندان، چنانکه در همان عهد، بخصوص در دارالعلمهایی مانند قسطنطنیه، بغداد، 

فقط . تألیفات رسمی آلکوین به طرز خفقان آوري کسالتبار است. این جنبش هیچ نویسندة بزرگی پدید نیاورد. داشت

توان استنباط کرد که این مرد فضل فروشی قلنبه گو نبود، بلکه  از روي مکاتبات خصوصی و اشعار پراکندة وي می

در این رنسانس کوتاه مدت، عدة زیادي به . پرهیزگاري سازش دهد توانست خوشبختی را با آدم رئوفی بود که می

اما . سرودن شعر پرداختند و شعرهاي اسقف اورلئان، تئودولف، با آنکه اهمیت بسزایی ندارند، در حد خود لطیفند

لش، تنها اثر جاویدان این عهد درخشان گالیایی زندگینامۀ ساده و موجز خود شارلمانی است به قلم دبیر رسای

اي از عبارات  این کتاب عیناً به سبک زندگانی قیصرها اثر سوئتونیوس نوشته شده و حتی نویسنده پاره. اگینهارد

اي که خود را از روي  با اینهمه، این گناه نویسنده. کتاب سوئتونیوس را برداشته و در مورد شارلمانی به کار برده است

با تمام . اغماض کردنی است» که چندان تبحري در زبان رومی ندارد«خواند و مدعی است  فروتنی آدمی بربري می

دار و دوست صمیمی خویش نمود،  اي بود، زیرا شارلمانی او را پیشکار و خزانه این اوصاف، اگینهارد قطعاً مرد با قریحه

  .و شاید هم نظارت و طراحی قسمت اعظم معماریهاي این دوران خالقۀ سلطنت را به او محول کرد

ر اینگلهایم و نایمگن کاخهایی براي امپراطور بنا شد، و در خود آخن، که پایتخت مطلوب شارلمانی بود، به اشارة او د

ها و بمبهاي جنگ  قصر و نمازخانۀ معروفی ساختند که از میان هزاران حادثۀ دهر محفوظ ماند تا آنکه بر اثر گلوله

انی ناشناس از روي کلیساي سان ویتاله واقع در راونا تقلید شد، از این کاخ، که به دست معمار. دوم جهانی ویران شد

نظر شکل و اسلوب شبیه ساختمانهاي بیزانسی و سوري بود؛ حاصل آن که کلیساي جامعی به سبک شرقی در دنیاي 

ز داخل بنا عبارت بود ا. شد رأس این ساختمان هشت ضعلی به گنبد مدوري منتهی می. مسیحیت غرب قد برافراشت

ها و درهایی  مزین بود به چراغهایی از طال و نقره، نرده«اي شکل که هر طبقه ردیفی از ستون داشت و  دو طبقۀ دایره

.، و موزائیک بسیار عالی روي سقف گنبد»هایی که از رم و راونا آورده بودند از برنز توپر، ستونها و تنوره
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ین حال وي کلیۀ امور دینی را زیر نظر گرفت و اصول عقاید در ع. العاده سخی بود شارلمانی نسبت به کلیسا فوق

قسمت اعظم مکاتبات . دینی و طبقۀ روحانی را وسیلۀ گسترش تعلیم و تربیت و وسیلۀ انجام امور حکومت قرار داد

مثل  ضمن عتاب نسبت به مأموران دولتی فاسد یا روحانیون دنیادار، مرتباً آیاتی از کتاب مقدس. وي دربارة دین بود

شود که تقدس وي را نوعی ریا براي مقاصد  شدت اظهارات وي مانع از آن می. شد سیل از زبان و قلم او جاري می

وي براي کمک به مسیحیانی که در کشورهاي خارجی دچار گرفتاري و محنت بودند وجوهی . سیاسی تصویر کرد

ورزید که در معامله با نفوس  مواره اصرار میداشت، و ضمن مذاکرات خویش با فرمانروایان مسلمان، ه ارسال می

در شوراها، مجالس، و دستگاه اداري وي اسقفها وظایف مهمی بر عهده داشتند، . مسیحی خود انصاف را رعایت کنند

کرد، باز هم خود را نایب خدا و ایشان را مأموران و عمال خویش  اما شارلمانی با اینکه مؤدبانه با آنها رفتار می

در حالی که . کرد ت و حتی در مسائل مربوط به اصول دین و اخالق، بی هیچ پروایی به آنها امر و نهی میدانس می

هر کشیشی مکلف بود کتباً به خود او . پاپها در مقام دفاع از تمثالپرستی بودند، شارلمانی این عمل را مذموم شمرد

هاي فراوان  به همان اندازه که براي پاپها هدیه. گیرد گزارش دهد که غسل تعمید چگونه در حوزة وي انجام می

به قلع و قمع گردنکشان در دیرها پرداخت، و دستور اکید داد که از   فرستاد، خطاب به ایشان امریه صادر کرد،

بین زنان تارك دنیا جلوگیري به عمل » روسپیگري، بدمستی، و طمعکاري«ها مراقبت شدید شود تا از  دیرهاي راهبه

، وي از طبقۀ روحانی مؤاخذه کرد که غرض دعوي آنها از ترك دنیا کدام 811اي به تاریخ  طی آیین نامهدر . آید

شوند تا بر دارایی  روز به روز به انواع وسایل متشبث می«؛ برخی از آنها »بینیم ما می«است، خاصه هنگامی که 

دهند، و گاه رستگاري اخروي را وسیلۀ  ر میخویش بیفزایند؛ گاه براي مقصدي آتش ابدي دوزخ را وسیلۀ هراس قرا

برند و وسیلۀ خسران بی  لوح را به یغما می سازند؛ به نام خداوند یا یکی از قدیسان، اموال مردم ساده تطمیع خود می

با اینهمه، شارلمانی طبقۀ روحانی را در داشتن محاکم خاص » .شوند پایان براي وارثان قانونی این قبیل مردمان می

آزاد گذاشت، مقرر داشت که یک دهم کلیۀ محصوالت ارضی را به کلیساها واگذارند، نظارت بر ازدواج و وصیت  خود

نامۀ افراد را به عهدة روحانیون محول کرد، و خودش دو سوم امالکش را طبق وصیت نامه به اسقف نشینهاي ملک 

چشمگیري به » تحف«رداخت مخارج مملکتی کرد که براي کمک به پ لکن گاهگاهی اسقفها را مکلف می. واگذاشت

  .خزانۀ سلطان تقدیم دارند

ها در تاریخ مملکتداري پدید  بر اثر این تشریک مساعی صمیمانه بین کلیسا و حکومت، یکی از درخشانترین نظریه

حرمت، خواست هم از حیثیت،  آمد، به عبارت دیگر قلمرو شارلمانی بدل به یک امپراطوري مقدس روم گردید که می

سالیانی دراز پاپها از تابعیت امپراطوري بیزانس، که نه . و ثبات امپراطوري، و هم از حکومت پاپی رم برخوردار باشد

دیدند که چگونه روز به روز بیشتر تحت  کرد، آزرده خاطر بودند و می داد و نه آنها را حمایتی می به آنها تأمینی می

این مسئله بر ما . شدند و به همین سبب از آزادي خویش هراسان می  گیرند، یانقیاد امپراطور در قسطنطنیه قرار م

پوشیده است که چه کسی به فکر افتاد پاپ را وادار کند که تاج بر سر شارلمانی بگذارد و لقب امپراطوري روم را به 

شاید ابتکار . کره کرده بودنداي مذا آلکوین، تئودولف، و دیگر نزدیکان پادشاه دربارة امکان چنین قضیه. او عطا کند

مشکالت بزرگی در راه اجراي چنین . عمل با آنها بود، یا شاید این فکر ابتدا به خاطر مشاوران پاپها خطور کرد

یکی اینکه شهریاران یونان را قبال امپراطور روم خوانده بودند و همه گونه حقوق تاریخی به این : اي وجود داشت نقشه

یگر آنکه کلیسا هیچ گونه قدرتی براي اعطا یا انتقال عنوان دارا نبود؛ و مشکل دیگر آن بود که عنوان تعلق داشت؛ د

دادن چنین عنوانی به یک حریف امپراطوري بیزانس ممکن بود جنگ عظیمی را بین شرق و غرب مسیحی تشدید 

کمکی ) 797(یونانی توسط ایرنه به تصاحب درآمدن تاج و تخت . کند، و اروپاي ویرانی را تحویل فاتحان اسالم دهد
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بود به حل این مشکل؛ زیرا اکنون بعضیها معتقد بودند که دیگر امپراطور یونانیی وجود ندارد، و عرصه به روي هر 

شد، بار دیگر در غرب  اگر این نقشۀ جسورانه به موقع عمل گذاشته می. کسی که مدعی چنین عنوانی باشد باز است

توانست به صورت یک جامعۀ نیرومند و متحد علیه  کرد، مسیحیت التینی می م مییک امپراطور رومی قد عل

و اروپاي بربري شده امکان داشت، به کمک  امپراطوري رو به تجزیۀ بیزانس و ساراسنهاي تهدید گر مقاومت ورزد، 

به ارث برد و بدان  هراس و سحر نام امپراطور، چندین قرن ظلمانی را پشت سر نهد و فرهنگ و تمدن دنیاي کهن را

.صبغۀ مسیحی بخشد

این پاپ محبوب تودة رومی نبود، زیرا وي را متهم به . ، لئو سوم را به مقام پاپی برگزیدند795دسامبر سال  26در 

مردم بر او شوریدند، با او بدرفتاري کردند، و در دیري  799آوریل  25در . دانستند اعمال خالف گوناگونی می

پادشاه با محبت او را به حضور . لئو سوم از حبس گریخت و در پادربورن به شارلمانی پناه برد. محبوسش ساختند

پذیرفت، تحت حمایت جمعی از سربازان مسلح او را به شهر رم بازگردانید، و مقرر داشت که سال بعد پاپ و کسانی 

، شارلمانی با کوکبۀ خویش قدم 800سال  ماه نوامبر 24در . داشتند در آنجا در محضر وي گردآیند که او را متهم می

در اول دسامبر مجلسی مرکب از فرانکها و رومیها موافقت کرد که اگر لئو به قید سوگند . به پایتخت تاریخی نهاد

لئو سوگند یاد کرد؛ و موجبات . اتهامات وارده را پس بگیرد  دهند، منکر خالفکاریهایی شود که به او نسبت می

در روز کریسمس، هنگامی که شارلمانی به رسم . کوهی به مناسبت عید میالد مسیح فراهم آمدبرگزاري جشن باش

پاتریکیوس رومانوس شنل کوتاهی بر تن و سندلی بر پا داشت و براي اداي فرایض در برابر محراب کلیساي سان 

حاضران که شاید . و بر سر پادشاه نهادپیترو زانو زده بود، لئو ناگاه تاج مرصعی را که از انظار پنهان بود بیرون آورد 

قبال به آنها دستور داده شده بود تا طبق شعایر باستانی به شیوة شوراي خلق روم تاجگذاري را تأیید کنند سه بار 

سر » !صلح که خدایش تاج خسروي بر سر نهاد ، امپراطور بزرگ رومیان، آورندة»آوگوستوس«درود بر «: فریاد زدند

خواند و سر عبودیت در حضورش خم » آوگوستوس«شارلمانی را با روغن مقدس تدهین کردند، پاپ او را امپراطور و 

.منحصر به امپراطور روم شرقی بود 476کرد، یعنی همان عملی را براي پادشاه فرانکها انجام داد که از تاریخ 

دانست لئو خیال تاج بر سر نهادن وي را  د را باور داریم، ظاهراً شارلمانی گفته است که اگر قبال میاگر قول اگینهار

شاید به طور کلی از این نقشه آگاه شده بود، اما از شتاب و شرایط اجراي آن متأسف . نهاد دارد، قدم به کلیسا نمی

ه است، زیرا این امر باب قرنها بحث و جدل بر سر شاید گرفتن تاج امپراطوري از دست پاپ او را خوش نیامد. بود

گشود؛ همچنین بعید نیست که شارلمانی به مشکالتی که با  حیثیت و قدرت نسبی بخشنده و گیرنده را می

از این تاریخ بود که بارها نامه و ایلچی به قسطنطنیه روانه کرد و در . اندیشید امپراطوري بیزانس در پیش داشت می

به ایرنه پیشنهاد ازدواج  802در . اي نکرد رت برآمد و تا مدت درازي از عنوان جدید خویش استفادهصدد رفع کدو

کرد تا مگر به این وسیله عناوین مشکوك طرفین صورت قانونی به خود گیرد، اما سقوط ایرنه از اریکۀ قدرت این 

ظامی بیزانس، با خلیفه هارون الرشید عقد شارلمانی براي جلوگیري از هر گونه حملۀ ن. نقشۀ دقیق را در هم ریخت

اتحادي بست و هارون، براي صحه گذاشتن به این اتحاد، کلید اماکن متبرکۀ مسیحی بیت المقدس را با چندین فیل 

شکنی با دستگاه خالفت   امپراطور روم شرقی، در مقام تالفی، امیر قرطبه را به بیعت. به عنوان هدیه نزد او فرستاد

امپراطور روم شرقی شارلمانی را شریک عنوان خود کرد، و شارلمانی نیز در عوض  812سرانجام در . داشتبغدادي وا

  .ونیز و ایتالیاي جنوبی را رسماً متعلق به امپراطوري بیزانس دانست
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ی را این تاجگذاري، از آنجا که اختیارات مدن. آمدهایی داشت که هزار سال به طول انجامید تاجگذاري شارلمانی پی

از این پس گرگوریوس هفتم و اینوکنتیوس . موکول به تأیید روحانی کرد، به دستگاه پاپی و اسقفها اقتدار بخشید

در رم روي داده بود، دستگاه روحانیت نیرومندتري را پی ریزي  800توانستند، به اتکاي وقایعی که در سال  سوم می

گر امراي سرکش نیز به اتکاي آنکه اکنون خلیفۀ خاص خدا شده بود نفوذ خود شارلمانی در برابر بارونها و دی. کنند

. اي تقویت کرد به عالوه، این نظریه را که حکومت پادشاهان موهبتی االهی است به طور گسترده. افزایش یافت

همچنین این امر به شقاق میان مسیحیت یونانی و التین کمک کرد؛ کلیساي یونان دیگر به هیچ وجه مایل به 

تمایل شارلمانی بر اینکه همچنان پایتخت . یروي از یک کلیساي رم که با امپراطوري رقیب بیزانس متحد باشد نبودپ

و نه در شهر رم، خود مؤید انتقال قدرت سیاسی از حوزة مدیترانه به ) چنانکه پاپ آرزومند بود(وي در آخن باشد 

تر از همه تاجگذاري شارلمانی هر چند از لحاظ نظري امپراطوري باال. اروپاي شمالی، و از اقوام التین به توتونها بود

شارلمانی و مشاوران وي قدرت جدید . مقدس روم را مسجل نساخت، عمال مایۀ استقرار یک چنین امپراطوري گردید

جدید را به منزلۀ احیاي اختیارات امپراطوري کهن پنداشتند، و فقط در زمان سلطنت اوتو اول بود که ویژگی رژیم 

را بر القاب خویش افزود، » مقدس«واژة ) ریش قرمز(که فردریک اول ملقب به بارباروسا  1155معلوم شد و در سال 

رویهمرفته، امپراطوري مقدس روم، علی رغم خطري که . براي نخستین بار عنوان امپراطوري مقدس رواج گرفت

رؤیایی بود از امنیت و صلح و اعادة نظم و تمدن در  اي بود عالی؛ متوجه آزادي فکر و آزادي رعایا ساخت، نظریه

.دنیایی که آن را از چنگال بربریت، تعدي، و جهل رهایی بخشیده بود

اینک ناگزیر بود . کرد تشریفات خاص امپراطوري اکنون شخص شارلمانی را در مواقع و موارد رسمی بسیار مقید می

نشان با سگکی از طال بپوشد، و تاجی زرین و مرصع بر سر نهد؛ و  هاي گلدوزي شده بر تن کند، کفشهایی جواهر جبه

اینها همه تشریفاتی بود . بایست به خاك افتند تا بر پا یا زانویش بوسه زنند یافتند می آنهایی که به حضورش بار می

ن روزها که هنوز لقب اما، به قول اگینهارد، آ. کرد که شارلمانی از بیزانس فرا گرفت، و بیزانس از تیسفون تقلید می

امپراطور بر خود ننهاده بود، لباسش چندان تفاوتی با لباس عادي فرانکها نداشت، به این معنی که نیم شلواري به پا و 

مچ پیچی که با بند . اي از حریر داشت پوشید که حاشیه اي پشمی می کرد و رویش نیم تنه پیراهنی از کتان به تن می

در زمستان کتی تنگ بر تن داشت که معموال از . پوشانید، و کفشهایش چرمی بود را می شد دو ساق پایش بسته می

متر بود و هیکلتش متناسب  1,9قدش بلندتر از . بست پوست سمور یا دله بود، و همیشه شمشیري بر پهلو می

همواره «ي داشت ا قیافه. مویی بور، چشمانی با روح، بینیی بزرگ، و سبیل داشت، اما ریش نداشت. قامتش بود

گرفت، از مستی نفرت داشت؛ علی رغم هر گونه سختی  در خوردن و نوشیدن راه اعتدال در پیش می» .شاهانه و موقر

رفت یا سواره به تمرینهاي بدنی  بیشتر اوقات به شکار می. یافت و سرما و گرما، هیچ خللی راه به سالمتیش نمی

بندرت خوان ضیافتی . هاي آبگرم آخن استحمام کند داشت در چشمهشناگر ماهري بود و دوست . پرداخت سخت می

مانند هر مرد بزرگی، براي وقت ارزش . داشت شنیدن موسیقی یا خواندن کتاب بر سر سفره را دوست می. گسترد می

  . قایل بود

پشت سکون و  .شنید داد و یا عرایض متقاضیان را می بامدادان، هنگام پوشیدن لباس یا کفش، اشخاص را بار می

. بست جاللش شور و نیرویی داشت که، به یاري فراستی مقرون به نهان بینی، آن را در راه هدفهاي خویش به کار می

صرف نکرد؛ حین اشتغال به این   تمام نیروي زندگیش را در راه تدارك اجراي جنگهایش، که از پنجاه فزونتر بود،

از اینکه بخشی از جهان . وم، قوانین، ادبیات، و االهیات نیز بذل توجه کردجنگها، با شور و حمیتی زوال ناپذیر به عل

خرافات را ناپسند . اي جهات، ذهنی مبتکر داشت از پاره. اي از دانش ناگشوده یا نامکشوف بماند ناراحت بود یا رشته



٢١۴٩

را قبول داشت و دربارة  کرد، اما بسیاري از معجزات اساطیري شمرد، عمل طالعبینان و غیبگویان را تخطئه می می

این سادگی باطنی را محاسنی نیز بود، به این معنی که فکر و . کرد قدرت قانون در راه خیر یا ذکاوت مبالغه می

کرد،  هنگامی که سیاست اقتضا می. شود کالمش وضوح و صداقتی داشت که بندرت در میان مردان مملکت دیده می

با اینهمه، . ، و بویژه در کوششهاي خود براي اشاعۀ مسیحیت سنگدل بودتوانست آدمی بیرحم باشد شارلمانی می

هنگام . کرد، در دوستی صمیمی بود، و عشقهاي فراوانی داشت آدمی بسیار مهربان که از افتادگان دستگیري می

در نعت شهریار «تئودولف در قطعه شعري تحت عنوان . مرگ پسرانش و دخترش و پاپ هادرینوس گریه سر داد

هنگامی که از گرفتاریهاي روزانه باز . کند اش به طرز دلنشینی توصیف می دقایق حاالت امپراطور را در خانه» شارل

آورد، پسر دیگرش لویی  پسرش شارل رداي پدر را از تنش بیرون می. زنند می گردد، کودکانش دور او حلقه می

اسقف . آورند برایش نان، شراب، سیب، و گل می کشند و شش دخترش او را در آغوش می. کند شمشیرش را باز می

آلکوین در کنارش حاضر است تا دربارة مسائل ادبی با . آید تا با خواندن دعا بر سر سفره طلب برکت کند پیش می

. نهد اگینهارد کوچک اندام مثل موري درآمد و رفت است و کتابهاي قطوري را پیش روي وي می. وي بحث کند

گفت که تاب دوري  داشت و می مند بود که آنها را از خیال عروسی باز می ان خویش آن قدر عالقهشارلمانی به دختر

شارلمانی این . نامشروع شدند  دادند و صاحب چند بچۀ دخترانش با عشقهاي پنهانی خود را تسلی می. آنان را ندارد

ف، چهار زن را یکی بعد از دیگري به پذیرفت، زیرا خودش، به سنت مألوف اخال طبعی می گونه حوادث را با شوخ

نیروي حیاتی سرشارش او را در مقابل دلرباییهاي زنانه . حبالۀ نکاح درآورده بود و پنج همخوابه یا معشوقه داشت

وي از زنان و . دادند و زنهایش شراکت در وي را به حق انحصاري هر مرد دیگري ترجیح می کرد،  بسیار مفتون می

. خویش صاحب هجده فرزند شد که تنها هشت تن از آنها حاصل ازدواجهاي مشروع بودند هاي متعدد همخوابه

روحانیون دربار خود وي و مرکز حکومت پاپی در رم این گونه اخالقیات اسالمی این پادشاه مسیحی را از سر تساهل 

  .گرفتند نادیده می

طوري بیزانس که در جهان سفیدپوستان، جز اکنون وي در صدر امپراطوریی قرار داشت بمراتب عظیمتر از امپرا

اي را پیش  لکن هر گسترشی در مرز امپراطوري یا جهان علوم، مشکالت تازه. قلمرو خالفت عباسیان، از همه برتر بود

اروپاي باختري درصدد برآمده بود که با داخل کردن آلمانها در تمدن اروپایی، خود را از شر آنان محفوظ . کشد می

وایکینگها  800تا سال . اما اینک نوبت آن رسیده بود که آلمان را در برابر نورسها و اسالوها حراست کند. نگاه دارد

شارل با شتاب از رم . شده بودند) فریسالند(حکومتی در جوتلند تأسیس کرده مشغول دست اندازي بر کرانۀ فریزیا 

ها به تدارك ناوگان پرداخت، و در نقاط حساس  انهبه سمت شمال عزیمت کرد، در سواحل به ایجاد قالع و در رودخ

اما اندکی پس . ، پادشاه جوتلند بر فریزیا هجوم برد و شکست خورد810در سال . پادگانهایی را به مراقبت برگماشت

اي که رهبان سن گال نوشته است، شارلمانی، که در قصر خودش واقع در ناربون  از این واقعه، طبق روایت وقایعنامه

.یم بود، از مشاهدة ناوهاي دریازنان دانمارك در خلیج لیون سخت تکان خوردمق

کرد که بسیاري از نقاط امپراطوري بسیار پهناور او در آن  شارلمانی، شاید چون مانند دیوکلتیانوس پیش بینی می

لویی، و شارل ـ   تمامی قلمرو خویش را میان سه پسرش ـ پپن، 806واحد احتیاج به مواضع دفاعی دارد، در سال 

در گذشتند، و فقط لویی باقی ماند، و او هم چنان غرق در زهد بود که  811و شارل در  810اما پپن در . تقسیم کرد

میالدي، طبق تشریفاتی پرشکوه، لویی  813با اینمه، به سال . ظاهراً شایستگی حکومت بر دنیایی پرآشوب را نداشت

: ي ارتقا یافت و شارلمانی، شهریار پیرسال، زبان شکر به درگاه ایزدي گشود کهاز مقام پادشاهی به درجۀ امپراطور

سپاس بر تو اي پروردگار بزرگ که مرا توفیق مرحمت فرمودي تا با چشم خویش جلوس پسرم را بر اریکۀ خودم «



٢١۵٠

عارض و به ذات گذرانید، تب شدیدي بر او  چهار ماه بعد، هنگامی که شارلمانی زمستان را در آخن می» .!ببینم

اما بعد از یک بیماري هفت روزه، در   وي براي معالجۀ خویش فقط به نوشیدن مایعات اکتفا کرد،. الجنب مبتال شد

جسدش را، در حالی که لباسهاي ). 814(چهل و هفتمین سال سلطنت، به سن هفتاد و دو سالگی درگذشت 

دیري نگذشت که تمامی جهان او . آخن به خاك سپردند امپراطوریش را تنش کرده بودند، زیر گنبد کلیساي جامع

، هنگامی که مرور زمان خاطرات 1165را به نام کارولوس ماگنوس، کارل در گروسه، شارلمانی خواندند؛ و در سال 

همخوابگانش را بکلی از اذهان مردمان سترده بود، کلیسایی که وي آن قدر صادقانه به خدمتش قیام کرده بود او را 

  .زمرة قدیسان محسوب داشتدر 

  زوال خاندان کارولنژیان – 3

اگر به سبب جنگها و . رنسانس کارولنژي یکی از چند دورة کوتاه درخشانی بود که اروپا در قرون تیرگی به خود دید

د، کفایتی جانشینان شارلمانی و هرج و مرج فئودالی خاوندها و کشمکش خانمان برانداز میان کلیسا و حکومت نبو بی

شد، امکان داشت که قرون تیرگی سه قرن پیش  و این مرافعات بیهوده مشوق هجوم نورمانها،مجارها، و ساراسنها نمی

جنبش کوتاه مدتی که پدید . یک مرد، یک دوران زندگی، استقرار تمدنی جدید را نتوانسته بود. از آبالر پایان یابد

اشراف تقریباً هیچ اعتنایی . ت عادي هیچ شرکتی در آن نداشترعی. آمد بیش از حد منحصر به طبقۀ روحانیون بود

در . به آن نکردند، و از میان این طبقه کسانی که حتی زحمت باسواد شدن را بر خود هموار کردند بسیار اندك بودند

بود که  وي به قدري روحانیون را ثروتمند کرده. از هم گسیختگی امپراطوري خود شارلمانی را هم باید مقصر دانست

چون دست تواناي خودش از کار برکنار شد، قدرت اسقفها بر نیروي امپراطوري چربید؛ وانگهی، شارلمانی به علل 

. نظامی و اداري ناگزیر شده بود که میزان استقالل دادگاهها و خاوندهاي ایالتی را تا حد خطرناکی افزایش دهد

طوري بود تابع وفاداري و درستی این اشراف گستاخ، و موکول مخارج حکومتی را که مجبور به کشیدن جور یک امپرا

وي مثل امپراطوران بیزانسی نتوانسته بود بوروکراسی متشکلی از . به درآمد متوسط زمینها و معادن خود کرده بود

ی که کارمندان کشوري ایجاد کند که فقط در برابر حکومت مرکزي مسئول باشند، یا بتوانند در مقابل تمام تغییرات

در عرض یک نسل بعد از مرگ . دهد، همچنان به رتق و فتق امور دولت ادامه دهند در دربار امپراطوري رخ می

را که وسیلۀ گسترش اقتدار او در کلیۀ ایاالت شده بود منحل کردند یا نادیده » سفراي پادشاه«شارلمانی، سازمان 

سلطنت شارلمانی در واقع شاهکار یک نابغه بود؛ این . افتندانگاشتند، و اعیان محلی سر از اطاعت حکومت مرکزي برت

اي به نمایش گذاشت که انحطاط اقتصادي بزرگترین صفت مشخص آن  سلطنت پیشرفت سیاسی را در عصر و ناحیه

.شد محسوب می

لویی لوپیو، : دان از آن جمله. اند بهترین معرف ماجراي این دوره است القابی که معاصران به جانشینان شارلمانی داده

). ابله(، و شارل سوم ملقب به لوسنپل )فربه(، لویی لوبگ، شارل سوم ملقب به لوگرو )کچل(شارل دوم ملقب به لوشو 

وتن، سلیم النفس، اي زیبا و قامتی بلند داشت؛ مردي بود فر مثل پدرش شارلمانی چهره) 840-814( لوپیرلویی 

از آنجا که زیر نظر کشیشان تربیت یافته و بزرگ . ناپذیري اهل مدارا بخشنده، و مثل یولیوس قیصر به طرز اصالح

فقط یک زن گرفت و . شد، تمام احکام اخالقی را که شارلمانی با چنان اعتدالی به کار بسته بود به جان گرامی شمرد

ان پدر و فاسقهاي خواهران خویش را از دربار بیرون کرد، و چون خواهرانش کلیۀ همخوابگ. همخوابه هیچ نداشت

وي به قول کشیشان اعتماد داشت و رهبانان را امر . ها زندانی کرد زبان به اعتراض گشودند، آنها را در دیرهاي راهبه

دید، در صدد جلوگیري  ي میعدالتی یا استثمار در هر مورد که بی. داد که طبق تعالیم فرقۀ بندیکتیان عمل کنند می
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دیدند وي همیشه  مردم متحیر بودند از اینکه می. کوشید که ستم یا خالفکاري دیگران را جبران کند آمد یا می برمی

.گیرد جانب ضعفا یا فقرا را می

قسیم دانست، امپراطوري خود را به چند مملکت پادشاهی ت از آنجا که وي خود را مکلف به رعایت سنن فرانکها می

از زن اولش سه پسر داشت ـ پپن اول، لوتار اول و لویی دوم . شد کرد که هر کدام به دست یکی از پسرانش اداره می

از زن دومش ژودیت صاحب پسر چهارمی شد که در . ـ که ما او را لودویگ خواهیم خواند) ژرمنی(ملقب به دردویچ 

اش  به این پسر تقریباً نظیر عشق وافر پدر یا مادر بزرگی به نوادهعالقۀ لویی . شود تاریخ از او به شارل کچل یاد می

. کرده بود ملغا کرد 817بود؛ و چون میل داشت که این پسر نیز از سهمی برخوردار شود، تقسیماتی را که در سال 

 سه پسر بزرگترش به این عمل پدر معترض شدند و به جنگ داخلی علیه وي پرداختند، که مدت هشت سال به

جماعت معدودي که ظاهراً نسبت به لویی . قاطبۀ اشراف و روحانیون از این شورش پشتیبانی کردند. طول انجامید

یکه و تنها گذاشتند ـ به همین سبب بعدها ) نزدیکی کولمار(وفادار مانده بودند او را در یک نبرد بحرانی در روتفلد 

ویی به معدودي از طرفداران خویش که هنوز دورش بودند امر ل. مشهور شد» وادي دروغها«این محل به لوگنفلد یا 

سه فرزند ارشد لویی سر ژودیت را تراشیدند ). 833(داد که براي حفظ جان او را ترك گویند، و تسلیم پسرانش شد 

کناره شارل جوان را در دیري زندانی ساختند، و به پدرشان حکم کردند که از مقام امپراطوري . و به زندانش افکندند

لویی مجبور شد در کلیسایی واقع در سواسون، در حالی که سی تن اسقف دورش را محاصره . بگیرد و علناً توبه کند

اي مویی به زمین افتد، و  کرده بودند، در مقابل پسر و جانشینش لوتار اول، خود را تا کمر عریان سازد، بر روي پارچه

کار  اي خاکستري که از آن مردم توبه  سپس جامه. با صداي بلند بخواندطوماري را که حاوي اعتراف وي به جرم بود 

از این تاریخ به بعد، در حالی که دودمان کارولنژیان . اي زندانی کردند بود بر تن کرد، و یک سال او را در صومعه

  .کردند دستخوش تجزیه و انقراض بود، جماعت متحدي از اسقفها بر فرانسه حکومت می

جمعی از اشراف و برخی از اسقفها به . لوتار با پدرش لویی کرد احساسات مردم را بر ضد وي برانگیخترفتاري که 

. در نتیجه جنگی میان خود فرزندان درگرفت. تقاضاهاي پی در پی ژودیت براي الغاي حکم خلع لویی لبیک گفتند

اش نشاندند و ژودیت و شارل را به آغوش وي  ریکهپپن و لودویگ پدر خود را از زندان آزاد کردند و بار دیگر او را بر ا

، )838(هنگامی که پپن درگذشت . لویی هیچ گونه انتقامی نگرفت، بلکه همه را عفو کرد). 834(بازگرداندند 

لودویگ، که از این تقسیم مجدد ناراضی بود، به ساکس هجوم . زمینهاي امپراطوري از نو میان سه برادر تقسیم شد

ر پیر باز به کارزار پرداخت و حمله را دفع کرد؛ اما، هنگام بازگشت، بر اثر هواي نامناسب بیمار شد و در امپراطو. برد

آخرین سخنانش پیامی بود براي عفو لودویگ و تقاضایی براي محافظت شارل و ). 840(نزدیکی اینگلهایم درگذشت 

  .زد ژودیت از لوتار که اکنون بر مسند امپراطور تکیه می

، و )841(سعی کرد شارل و لودویگ را دست نشاندة خویش گرداند، اما آن دو وي را در فونتنوا شکست دادند  لوتار

در ستراسبورگ سوگند وفاداري متقابلی یاد کردند که اکنون به عنوان کهنترین سند موجود به زبان فرانسه محفوظ 

راطوري شارلمانی را به سه قسمت تقسیم کردند که آن با لوتار پیمان وردن را امضا، و امپ 843است؛ با اینهمه، در 

سرزمینهاي بین راین و الب از آن لودویگ شد؛ . سه بخش تقریباً معادل کشورهاي جدید ایتالیا، آلمان، و فرانسه بود

قسمت اعظم فرانسه و مارك اسپانیایی به شارل تعلق گرفت؛ ایتالیا و سرزمینهاي میان حد خاوري راین و حد 

این سرزمینهاي غیر متجانس، که از خاك هلند تا پرووانس . ي رودهاي سکلت، سون، و رون به لوتار داده شدباختر

این سرزمینها هیچ . امتداد داشتند، به لوتاري رگنوم یا قلمرو لوتار، لوتارینگیا، لوترینگار، و باالخره لورن معروف شد
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ۀ کارزاري میان آلمان و فرانسه شدند؛ در طول تاریخ پس از گونه وحدت نژادي یا زبانی نداشتند و در نتیجه معرک

شد، گاهی این و زمانی آن بر خطۀ مزبور حکمران  جنگهاي خونینی که منجر به شکست یکی و پیروزي دیگري می

.بودند

در حین این جنگهاي داخلی پرخرج، که سبب تضعیف حکومت و نیروي انسانی و ثروت و روحیۀ اروپاي باختري 

د، قبایل توسعه یابندة اسکاندیناوي به صورت امواجی وحشیانه چنان خاك فرانسه را مورد تهاجم قرار دادند که ش می

در حالی که سوئدیها به قلمرو . گویی یورش آنها دنباله و مکمل غارت و وحشت مهاجران آلمانی چهار قرن قبل بود

ساختند،  آوردند، و دانمارکیها انگلستان را مسخر می ت میکردند، نروژیها جاي پایی در ایرلند به دس روسیه رخنه می

خوانیم شروع کردند به دست اندازي بر شهرهایی از  اي از اقوام اسکاندیناوي که ما آنها را نورس یا شمالیها می آمیزه

شکرکشیهاي بعد از مرگ لویی لوپیو، این حمالت بدل به ل. فرانسه که در کرانۀ دریاها و رودها قرار گرفته بودند

در قرن نهم و دهم، نورسها . عظیم با ناوگانی متجاوز از صد فروند شد که پاروزنهاي آنها همه مردمانی جنگاور بودند

، مهاجمان مزبور روان را غارت کردند و این عمل آغاز یک قرن 840در سال . چهل و هفت بار بر فرانسه هجوم بردند

 844در . به شهر نانت ریختند و اسقف را در محرابش به قتل رساندند 843در . حمالت مداوم بر خاك نورماندي بود

از راه رود سن روي به پاریس آوردند، اما، در برابر خراجی  845از طریق رود گارون خود را به تولوز رسانیدند، و در 

آوردند ـ  به رم هجوم میـ در حالی که ساراسنها  846در . پوند نقره، به آن شهر آسیبی وارد نیاورند 7‘000معادل 

بوردو را به محاصره  847در . نورسها فریزیا را تسخیر کردند، دوردرخت را سوزانیدند، و لیموژ را غارت کردند

دوباره شهر مزبور را محاصره و تسخیر کردند، دست به کشتار مردم و تاراج  848در . درآوردند، اما هجوم آنها دفع شد

در سالهاي بعد همین بال را به سر بووه، بایو، سن ـ لو، مو، اورو، و تور . شهر را سوزانیدنداموال آنها زدند، و آنگاه 

تاراج شد، آنگاه شاید  919و  903، 886، 872، 862 ،856، 853اگر در نظر داشته باشیم که شهر تور در . آوردند

مورد چپاول  861و بار دیگر در  856پاریس در . بتوان به میزان وحشت مردم این ناحیه از حمالت نورسها پی برد

در اورلئان و شارتر اسقفها به تدارك سپاه پرداختند و مهاجمان را عقب راندند . سوزانیده شد 865قرار گرفت و در 

، یک ناوگان نورسها از جبل طارق گذشت و 859در . دریازنان دانمارکی اورلئان را غارت کردند 856، اما در )855(

آنگاه از خلیج جنووا گذشت . د و به شهرهاي واقع در کنار رون، حتی تا واالنس در شمال، هجوم بردوارد مدیترانه ش

از آنجا که مهاجمان در مسیر خویش گاهگاهی به دژهاي داراي . و پیزا و دیگر شهرهاي ایتالیا را تاراج کرد

یرها و کلیساهاي بی محافظ را چپاول یا خوردند و از فتح آنها عاجز بودند، در عوض خزاین د استحکامات اشراف برمی

هاي آنها را می سوزانیدند، و گاهی کشیشان و راهبان را به قتل  کردند، اغلب این قبیل ابنیه و کتابخانه منهدم می

داشتند که  ضمن ادعیۀ خویش که توأم با شعایر مذهبی بود، دست به دعا برمی  در آن روزگار تیره، مردم،. رساندند می

اي با اقوام شمالی بودند، به سال  ساراسنها، که گویی دست اندرکار توطئه» !ها ما را از قهر نورسها رهایی بخشباراال«

آرل را تاراج  842ناحیۀ ریویراي فرانسه را به ویرانی کشیدند، در  820ساردنی و کرس را تسخیر کردند، و در  810

.دیترانه مسلط بودندبر قسمت اعظم سواحل فرانسوي م 972کردند، و تا سال 

کردند؟ خاوندها که خودشان مورد تهاجم قرار گرفته بودند  در طی این نیم قرن ویرانی، پادشاهان و خاوندها چه می

رسید  به هیچ وجه حاضر نبودند به یاري نواحی دیگر بشتابند و از این رو به تقاضاهایی که براي وحدت عمل می

گرم جنگهایی براي حفظ اراضی یا اریکۀ امپراطوري خویش بودند و گاهی پادشاهان سر. گفتند سرسري جواب می

هینکمار اسقف اعظم رنس آشکارا شارل کچل  859در . کردند اقوام نورس به دست اندازي بر سواحل رقیب خود می

کارلومان، و جانشینان شارل ـ لویی دوم لوبگ، لویی سوم، . ورزد را متهم کرد که در دفاع از خاك فرانسه کوتاهی می
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بر اثر . سلطنت کردند همه افارد بی کفایتی بودند به مراتب بدتر از خود شارل 888تا  877شارل فربه ـ که از 

تصادفات زمان و مرگ، تمامی قلمرو شارلمانی در دوران سلطنت شارل فربه دوباره متحد شد، و آن امپراطوري رو به 

نورسها نایمگن را متصرف شدند  880اما در . ۀ حیات خود مبارزه کندزوال فرصت دیگري به دست آورد تا براي ادام

پروم،   لیژ، کولونی، بن، 881و آتش زدند، و دو شهر کورتره و گان را بدل به پایگاههاي استواري براي خود کردند؛ در 

جنگید به قتل  می شهر تریر را گرفتند و اسقف اعظم آن شهر را که در رأس مدافعان 882و آخن را سوزانیدند؛ در 

آمین را متصرف شدند،  883در . رساندند؛ در همان سال رنس را تسخیر، و هینکمار را مجبور به فرار و مرگ کردند

روان را گرفتند، و با سپاهی  885در سال .پوند نقره از طرف شاه کارلومان آنجا را ترك کردند 12‘000اما با دریافت 

حاکم شهر، کنت اودو یا اود، به اتفاق . د کشتی سوار بودند رو به پاریس آوردندمرکب از سی هزار نفر که بر هفتص

پاریس سیزده ماه در محاصره بود و دالوران آن . اسقف گوزلن در رأس سپاهیان فرانسوي دلیرانه مقاومت ورزیدند

پوند  700اریس بشتابد سرانجام شارل فربه به جاي آنکه به کمک پ. شهر دوازده بار در صدد دفع مهاجمان برآمدند

نقره براي مهاجمان فرستاد و به آنها اجازه داد که ناوگان خود را در رود سن به سمت باال حرکت دهند و زمستان را 

. خواستند آنجا را غارت کردند جنگجویان نورس خود را به آن محل رسانیدند و آن طور که می. در بورگونی بگذرانند

کنت اودو را به مقام سلطنت فرانسه برگزیدند، و پاریس، که . درگذشت 888و در سال شارل از مقام خویش خلع شد 

.اینک ارزش سوق الجیشی آن به ثبوت رسیده بود، مقر حکومت گردید

، جانشین اودو، نواحی سن و سون را حراست کرد، اما هیچ اقدامی براي جلوگیري چپاولهاي )923 -  898(شارل ابله 

وي نواحی روان، لیزیو، و اورو را که در دست نورمانها بود به یکی  911در . رانسه به عمل نیاوردنورس و دیگر نقاط ف

از سرکردگان عشایر آن قوم موسوم به رولف یا رولو واگذار کرد؛ نورمانها راضی شدند که او را شاهنشاه خود دانسته 

رولو با غسل تعمید موافقت کرد و . خندیدند او میبه رسم فئودال با وي بیعت کنند؛ اما حین اجراي این تشریفات به 

به این نحو بود که . مردم نیز مسیحیت را پذیرفتند و بتدریج به کار کشاورزي و رعایت مظاهر تمدن راغب شدند

  .نورماندي، به عنوان فتحی براي نورسها در فرانسه، قدم به عرصۀ وجود نهاد

کرده بود؛ چه از این پس خود نورمانها راه مهاجمان را به رود سن سد  سلطان ابله حداقل براي پاریس راه حلی پیدا

 919شارتر را غارت کردند، در  911در . اما در دیگر نقاط فرانسه هجومهاي نورس همچنان ادامه یافت. کردند می

تقریباً همزمان با این . نواحی آرتوا و بووه مورد تاراج قرار گرفتند 924آکیتن و اوورنی چپاول شد؛ و در  923آنژه، در 

به خاك بورگونی رسیدند، بی هیچ  917حوادث، مجارها، که آلمان جنوبی را معرض تاخت و تاز قرار داده بودند، در 

، مانند )937(مانعی بارها از مرز فرانسه گذشتند، دیرهاي نزدیک رنس و سانس را غارت کردند و آتش زدند 

، و با خیالی )954(و رنس را سوزانیدند   هاي کامبره، الن، ، حومه)951(هاي ملخ گرسنه از آکیتن گذشتند  دسته

شالودة نظم اجتماعی فرانسه بر اثر این ضربات مکرر نورس و هون . راحت اموال مردم بورگونی را به یغما بردند

در  909در وضع ناگوار فرانسه از خالل ضجۀ شوراي عالی روحانیون که . نزدیک بود به کلی از هم گسیخته شود

  :تروسل تشکیل شد بخوبی پیدا است

همچنانکه آدمیان نخستین ..  . .اند، دیرها ویران و سوخته، مملکت خالی از دیار شده است شهرها از سکنه خالی شده

زند که در نظر خودش نیکوست، و قوانین را  اکنون نیز هر کس به کاري دست می …کردند  بدون قانون زیست می

کند؛ جهان ماالمال از تعدي بر مسکینان و  توانا بر ناتوان ستم می..  . .شمرد االهی یا بشري حقیر می اعم از قوانین

  . بلعند افراد بشر مثل ماهیهاي دریا یکدیگر را می …. یغماي اموال روحانیون است
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بودند صاحب حسن آخرین پادشاهان سلسلۀ کارولنژیان ـ لویی چهارم، لوتر چهارم، و لویی پنجم ـ همگی افرادي 

هنگامی که لویی پنجم . نیت، اما هیچ کدام آن قدرتی را که الزمه ایجاد نظم در میان این آشوب عمومی بود نداشتند

، اشراف و کشیشهاي درجه اول فرانسه درصدد برآمدند پادشاه کشور را از میان دودمان )987(بدون وارثی درگذشت 

) نیرومند(ن اخالف یک مارکی نوستریا یافتند، و جالب آنکه وي روبر لوفور چنین شخصی را در میا. دیگري برگزینند

نوادة همین روبر لوفور موسوم به . کنت اودویی که پاریس را نجات داده بود فرزند این روبر بود). 866فتـ (نام داشت 

سن، و لوار را به عنوان قلمرو از راه خرید زمینها یا جنگ، تقریباً تمام ناحیۀ بین نورماندي، ) 956فتـ (اوگ بزرگ 

در این تاریخ که اشراف و . فئودال خویش تصاحب کرده ثروت و قدرتی به هم زده بود بمراتب فزونتر از پادشاهان

گشتند، و فرزند اوگ بزرگ موسوم به اوگ کاپه ثروت، قدرت، و ظاهراً لیاقت به دست  اسقفها به دنبال پادشاهی می

آدالبرو اسقف اعظم، به راهنمایی ژربر، آن محقق باریک بین، اوگ کاپه را . در به ارث برده بودآوردن این هر دو را از پ

و به این ترتیب ) 987(اوگ کاپه را به اتفاق آرا به مقام پادشاهی برگزیدند . به عنوان پادشاه فرانسه معرفی کرد

مستقیم، تا بروز انقالب کبیر بر فرانسه  سلسلۀ کاپسینها آغاز شد که، از طریق منسوبین مستقیم یا بستگان غیر

.کردند حکومت می

  1066 -  814: ادبیات و هنر – 4

خواهیم تمامی این  کنیم؛ چون می شاید ما دربارة خرابیهایی که از هجومهاي اقوام نورس و مجار ناشی شد مبالغه می

گنجانیم، طبیعتاً تصویر این بخش از زندگانی  یتاخت و تازها را به ایجاز بیان کنیم و بنابر این آنها را در یک صفحه م

در طی این . شود، در صورتی که این زندگی گهگاه از امنیت و صلح نیز برخوردار بوده است مردم بیش از حد تیره می

. قرن وحشتناك، یعنی قرن نهم، ساختن دیرها همچنان ادامه یافت و اغلب همین دیرها مرکز صنایع فعال بودند

کولونی و ماینتس بازرگانی . رغم مهاجمات و آتشسوزیها، به سبب داد و ستد با بریتانیا نیرومندتر شدروان، علی 

حوزة راین را در اختیار خود داشتند، و در فالندر مراکز تجارتی و صنعتی ثروتمندي درگان، ایپر، لیل، دوئه، آراس، 

  .تورنه، دینان، کامبره، لیژ، و واالنسین ظهور کردند

شک بسیاري  هاي دیرها لطمات فاجعه آمیزي دید، و بی هجومهاي نورسها و مجارها، گنجینۀ باستانی کتابخانهدر طی 

در دیرها یا . از کلیساهایی که طبق فرمان شارلمانی مدارسی تأسیس کرده بودند ضمن این حوادث ویران شدند

رنس، کوربی، فلوري، سن ـ دنی، تور، بوبیو، مونته کلیساهاي فولدا، لورش، رایشنو، ماینتس، تریر، کولونی، لیژ، الن، 

دیر بندیکتیان در سن گال به خاطر نویسندگان و همچنین به خاطر . ها بر جا ماندند کتابخانه …کاسینو، سن گال و 

به ساختن سرودهاي مذهبی عالی، و ) 912 -  840) (الکن(در اینجا نوتکر بالبولوس . مدرسه و کتابهایش شهره بود

به ترجمۀ آثار ) 1022 -  950(، )لب کلفت(در همین جا نوتکر البئو . ش کتاب وقایعنامۀ راهب سن گال پرداختنگار

ها، که در زمرة نخستین آثار منثور  این ترجمه. بوئتیوس، ارسطو، و سایر کتابهاي کالسیک به زبان آلمانی دست زد

.دآلمانی است، به تسجیل اشکال و قواعد آن زبان جدید کمک کر

حتی در فرانسه که دستخوش حمله و غارت بود هم این گونه مدارس متعلق به دیرها، با مشعل دانش، این قرون 

اي عمومی در پاریس افتتاح کرد؛ و در قرن  میالدي مدرسه 900رمی اوسري در سال . ساختند تیرگی را روشن می

اي به همت اسقف  در شارتر مدرسه 1006ل در حدود سا. دهم مدارسی در اوسر، کوربی، رنس، و لیژ تأسیس شد

ایجاد شد که قبل از آبالر آوازة شهرتش به عنوان مهمترین آموزشگاه در تمامی خاك فرانسه ) 1028-960(فولبر 
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تعلیمات علوم طبیعی، پزشکی، » سقراط ارجمند«در این مکتب بود که فولبر یا، به قول شاگردانش، . پیچیده بود

اسقف فولبر مردي بود بغایت با . چنین االهیات، کتاب مقدس، و آداب نماز را بنیاد نهادادبیات کالسیک، و هم

تا قبل از پایان قرن دهم دانشوران بزرگی مثل جان آو سالزبري، . اخالص، صبور مانند قدیسین، و بی اندازه خیرخواه

ضمناً مکتب کاخ سلطنتی که از . رده بودندویلیام کانشی، برانژه دو تور، و ژیلبر دوال پوره در این مدرسه کسب علم ک

تأسیسات شارلمانی بود مدتی در کومپینی و زمانی در الن به تشویق و حمایت شارل کچل به اوج شکوه و افتخار 

  .خود رسید

در میان . ، شارل جماعت مختلفی از دانشوران ایرلندي و انگلیسی را به این مکتب کاخ سلطنتی دعوت کرد845در 

باکترین متفکران قرون وسطی دانست، مردي که  دانشمندي بود که باید وي را یکی از مبتکرترین و بی این گروه

نام این مرد از دو سو . برد را حتی بر قرن دهم میالدي در هالۀ تردید فرو می» دوران تیره«وجودش اطالق عنوان 

در این کتاب از این پس ما به ) ،»ارینلد در جان ایرلندي، متو«(یوهانس سکوتوس اریوگنا : معرف اصل و تبارش بود

گرچه ظاهراً به طبقۀ روحانیون تعلق   وي،. طور مختصر با ضبط انگلیسی اسمش یعنی اریجینا از او یاد خواهیم کرد

. گو از شیفتگان افالطون و آثار کالسیک، و نسبتاً بذله نداشت، مردي بود با معلومات گسترده، استاد در زبان یونانی،

گویند که زمانی  داستانی از وي نقل شده است که به جهاتی باید آن را از ابداعات ادباي آن عهد محسوب داشت؛ می

 Quid distat inter Sottum et: پادشاه از وي پرسید: بر سر یک میز مشغول صرف غذا با شارل کچل بود

Scotum? » جان پاسخ » میان یک سفیه و یک ایرلندي چیست؟) یا به عبارت تحت اللفظی، حد فاصل(وجه تمایز

. برد کرد، و شاید از بدعتهاي او لذت می مند بود، به جلسات درسش توجه می با اینهمه شارل به او عالقه» میز«: داد

و تلویحاً در اینکه نان مطهر . کرد تعبیر می کتاب جان در موضوع آیین قربانی مقدس این آیین را تشریفاتی نمادین

هنگامی که یک رهبان آلمانی به نام گوتشالک ضمن . بدل به جسم و شراب بدل به خون مسیح شود تردید داشت

کرد و بنابراین ارادة آزاد بشري را  تعالیم خویش مردم را به قبول اصالت سرنوشت ازلی یا تقدیر مطلق دعوت می

در نتیجه، محقق . اعظم هینکمار از اریجینا تقاضا کرد که جوابی به استدالالت آن رهبان بنویسد شد، اسقف منکر می

تألیف کرد که سرآغاز بحث آن رسالۀ ستایش انگیزي ) 851حد (اي تحت عنون در حکم تقدیر االهی  ایرلندي، رساله

شود، مالحظه  ف علت کلیۀ چیزها میآید و جویاي کش هنگامی که شخص جداً در صدد تحقیق برمی«: از فلسفه بود

اي پرهیزکارانه و کامل در آن علم و انضباطی نهفته است که  اي براي رسیدن به آموزه خواهد کرد که هر وسیله

در واقع این کتاب منکر تقدیر شد و گفت که اراده در مورد خدا و بشر هر دو آزاد » .اند یونانیان آن را فلسفه نام نهاده

این پاسخ از گفتۀ . بایستی علت آن باشد د به وجود شر آگاه نیست، زیرا اگر آگاه بود خودش میاست؛ و خداون

. آن را مطرود شمرد 859و  855آمیزتر بود، و از این رو دو شوراي کلیسایی در تاریخهاي  گوتشالک بمراتب بدعت

.حمایت کردگوتشالک را تا هنگام مرگ در دیري محبوس ساختند، اما پادشاه از اریجینا 

دست نبشتۀ کتابی را به زبان یونانی نزد لویی لوپیو فرستاده بود تحت ) الکن(امپراطور بیزانس میخائیل دوم  824در 

لویی . دانستند عنوان سلسله مراتب آسمانی که مسیحیان ارتدوکس آن را منسوب به دیونوسیوس آریوپاگوسی می

فرستاد، اما هیچ یک از رهبانان آن دیر قادر به ترجمۀ یونانی آن لوپیو این دست نبشته را به صومعۀ سن ـ دنی 

ترجمۀ این کتاب آن محقق . در این تاریخ، به تقاضاي پادشاه، اریجینا کمر به انجام این مهم بست. کتاب نبودند

تثبیت کرد، ایرلندي را سخت تحت تأثیر قرار داد، و در االهیات غیررسمی تصویر نوافالطونی از کاینات را دوباره 

شود، و بآهستگی  بدین مضمون که این کاینات، در طی مراحل و درجات نزولی کمال، از خداوند منبعث یا صادر می

  .گردد از طریق درجات مختلف به الوهیت بازمی
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این کتاب . را تشکیل داد) 867(این ترجمۀ باال، اصل نظریۀ شاهکار خود جان اریجینا موسوم به در تقسیم طبیعت 

کوشید تا االهیات و مکاشفه را تابع عقل سازد، و  ر دنیایی پر از اراجیف، و دو قرن قبل از آبالر، با شهامت تمام مید

جان قبول دارد که کتاب مقدس سند معتبري است، اما اعتقاد . میان مسیحیت و حکمت یونانی سازشی برقرار کند

کمک استدالل، یعنی معموال از طریق نمادگرایی و تمثیل دارد که چون اغلب معنی آن مبهم است، باید آن را به 

. شود گیرد، اما عقل هرگز از سندیت ناشی نمی سندیت گاهی از عقل سرچشمه می«: گوید در این باب می. تفسیر کرد

 ولی از آنجا که تعلق واقعی بر قدرت. رسد زیرا هرگونه سندیتی که تعقل واقعی بر آن صحه نگذارد، سست به نظر می

..  .ما نباید نظریات پاپها را تقریر کنیم » «.خودش متکی است، به هیچ گونه سندیتی براي تأیید خود احتیاج ندارد

مگر آنکه این عمل براي تحکیم مباحثات، در نظر کسانی ضرورت داشته باشد که در تعقل مهارتی ندارند، و بیشتر در 

ها دال بر آن است که در این دوره نطفۀ عصر  این گفته» .ت عقالنیشوند تا در برابر استدالال مقابل سندیت تسلیم می

  .کرد خرد در زهدان عصر ایمان حیات تکاملی خود را آغاز می

کند، و غرضش عبارت است  اطالق می» تمامی چیزهایی که وجود دارند و وجود ندارند«را بر » طبیعت«اریجینا لفظ 

آنکه خالق ) 1  :کند وي طبیعت را به چهار نوع هستی تقسیم می. ها اندیشه از جمیع اشیا، فرایندها، اصول، علتها، و

کند ـ و از این قبیل است علل  آنکه مخلوق است و خلق می) 2است اما مخلوق نیست ـ یعنی واجب الوجود؛ 

صی آفریده مثل افالطونی، لوگوس، که به برکت اثر آنها دنیاي اشیاي بخصو  هاي اصلی خلقت، نخستین، اصول، نمونه

آنکه نه ) 4کند ـ و آن دنیاي اشیاي بخصوصی است که مذکور افتاد؛ و  آنکه مخلوق است و خلق نمی) 3شده است؛ 

از آنجا که خداوند صانع همه چیز است و . خالق است و نه مخلوق ـ خدایی که مرجع جاذب و نهایی کلیۀ اشیاست

آفرینش به مرور زمان حادث نشده است، زیرا قبول . داستدر همه چیز جا دارد، پس هر چه واقعاً موجود است خ

گویند خداوند همه چیز را آفرید، تنها  هنگامی که به ما می«. چنین حکمی تلویحاً دال بر تبدلی در وجود خداست

مطلبی که از این گفته باید درك کنیم آن است که خداوند در همه چیز حاضر است، به بیان دیگر ذات همه چیز 

شود؛ به همین طریق، پی بردن به جوهر سري  اي حاصل نمی درك ذات خداوند به کمک هیچ قوة مدرکه» «.خداست

» کنیم فقط عرضهاست نه جوهرها آنچه ما درك می. هر چیزي که به دست وي خلق شده است نیز میسر نتواند بود

ول اشیا ذاتی خود اشیا نیستند، بلکه به کیفیات معق. ـ یا چنانکه بعداً کانت در فلسفۀ خود گفته، فنومن، نه نومن

گزیند،  ورزد، برمی کند، محبت می گویند خداوند اراده می هنگامی که می«.شوند وسیلۀ اشکال تصور ما ایجاد می

هیچ چیز نباید به خیال ما خطور کند جز آنکه جوهر و قدرت بیچونش را در قالب الفاظی بیان ..  .شنود،  بیند، می می

  تا مبادا مسیحی واقعی و پرهیزکار دربارة«) یعنی موافق با طبیعت هستند(» با ما همطبعی دارند کنند که می

به » .لوح جرئت گفتن چیزي را دربارة وي نداشته باشد آفریدگار مهر خموشی بر لب زند و براي راهنمایی مردم ساده

. وي نه مذکر است و نه مؤنث. انند جایز استکار بردن عنوان مذکر یا مؤنث دربارة آفریدگار فقط براي مقصودي هم

را عقل کلی که همۀ موجودات طبق آن خلق یا اداره » پسر«را مادة خالقه یا جوهر تمام موجودات، » پدر«اگر لفظ 

را به منزلۀ حیات یا نیروي زیست آفرینش بدانیم، آنگاه ممکن است خدا را به عنوان اقانیم » القدس روح«اند، و  شده

دوزخ عبارت است از . بهشت و دوزخ اماکن بخصوصی نیستند بلکه حاالت نفس هستند. ه در تصور آوریمسه گان

است که در همۀ موجودات بر نفس طیب ) تصور الهوت(نکبت گناه، و بهشت نیکبختی فضیلت و جذبۀ دیدار االهی 

: تمام موجودات جاودانیند. اشدبهشت عدن حالتی است از نفس، نه مکانی که بر روي زمین واقع ب. کند تجلی می

اي که از آن فیضان کرده  جانوران نیز مانند آدمیزادگان ارواحی دارند که بعد از مرگ به سوي خداوند یا روح خالقه
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کند، و جزر  تمامی تاریخ عبارت است از جریان عظیمی از خلقت که از منبع اصلی فیضان می. کنند بودند رجعت می

.راند پذیري که سرانجام همه چیز را به سوي خدا بازپس میو مد درونی مقاومت نا

اند، آن هم در اعصار روشنگري، که افکار فلسفی آنها بمراتب از این همه  البته کسانی قدم به عرصۀ وجود نهاده

وس پاپ قدیس نیکوال 865در . شمرد ها را ماالمال از زندقه و کفر می اما کلیسا بحق این فلسفه. تر بوده است سخت

اول از شارل کچل تقاضا کرد یا اریجینا را براي محاکمه به رم بفرستد و یا او را از مکتب کاخ سلطنتی اخراج کند 

ویلیام آو ممزبري . ما از نتیجۀ این ماجرا اطالعی نداریم» .تا دیگر نتواند به آنان که در طلب نان هستند زهر بخوراند«

اند، بدنش با قلمهاي آهنین  نگلستان و دیر ما آمد و، چنانکه نقل کردهیوهانس سکوتوس به ا«کند که  حکایت می

شاید این حکایت رؤیاي دلخواه . و بر اثر این حادثه جان سپرد» خواندند سوراخ شد کودکانی که زیر نظرش درس می

ریات اریجینا بودند، حکمایی مانند ژربر، آبالر، و ژیلبر دوال پوره همگی مخفیانه تحت نفوذ نظ. یکی از شاگردان بود

هنگامی که در قرن سیزدهم کتابش را . اما عقاید این مرد اغلب در میان هرج و مرج و ظلمت عصر فراموش شده بود

آن را تقبیح کرد و پاپ هونوریوس سوم دستور داد تا کلیۀ ) 1225(از زوایاي فراموشی بیرون آوردند، شوراي سانس 

.ر آنجا بسوزانندهاي آن را به رم بفرستند و د نسخه

علی رغم نمونۀ ابداعی شارلمانی، فرانسویان همچنان کلیساهاي خود . زد در این قرون پرآشوب هنر فرانسه در جا می

، گولییلمو دو لپیانو، رهبان و معمار ایتالیایی، به ریاست دیر 996در حدود . ساختند را به اسلوب باسیلیکایی می

خص مقدار زیادي از طرحهاي سبک لومبارد و رمانسک را با خود به فرانسه آورد، این ش. نورمان در فکان منصوب شد

، 1042در سال ). 1067 – 1045(و ظاهراً شاگردان وي بودند که دیر عظیم ژومیژ را به سبک رمانسک ساختند 

ه محفل روشنفکري ایتالیایی دیگري موسوم به النفرانک وارد صومعۀ نورمانها در بک شد و دیري نگذشت که آنجا را ب

آوردند چنان زیاد بود که ساختن ابنیۀ  عدة شاگردانی که از اطراف و اکناف به این دیر روي می. فعالی بدل کرد

النفرانک به طرح این عمارات پرداخت و شاید در این امر از بعضی افرادي که تبحر زیادتري . جدیدي الزم آمده بود

در کان » صومعۀ مردان«برپا کرد امروزه یک خشت به جاي نمانده است؛ اما  اي که او از ابنیه. داشتند کمک گرفت

شاهد پابرجایی از سبک نیرومند رومانسکی است که به همت النفرانک و پیروان وي در نورماندي ) 1081 - 1077(

  .پدید آمد

عهد، آنها را با  در قرن یازدهم، در سراسر خاك فرانسه و فالندر، کلیساهاي جدیدي ساخته شد و هنرمندان

شارلمانی دستور داده بود که اندرون کلیساها باید براي آموزش . سازي آراستند نقاشیهاي دیواري، موزائیکها، و پیکره

مؤمنان نقاشی شود، کاخهاي خودوي در آخن و اینگلهایم با فرسکوهایی مزین بود، و بیشک در تزیین بسیاري از 

از بین  1944آخرین قطعات فرسکوهاي کاخ آخن در سال . ید قرار گرفتندکلیساها کاخهاي شارلمانی مورد تقل

این نقاشیها . اند رفتند؛ اما نقاشیهاي دیواري نظیر آن هنوز بر روي دیوارهاي کلیساي سن ژرمن در اوسر به جا مانده

در دورة سلطنت . وتندرفته، تنها در اندازه متفا هاي خطی آن عهد به کار می با سبک و نقشهایی که در تذهیب نسخه

شارل کچل، رهبانان شهر تور کتاب مقدس بزرگی را با دست نوشتند و تذهیب کردند و آن را به پادشاه هدیه دادند؛ 

شوند مقام نخست را  این کتاب اکنون در میان کتب مقدس خطی التینی که در کتابخانۀ ملی پاریس نگاهداري می

بمراتب زیباتر است، در همین عهد به دست رهبانان تور فراهم آمد، در طی  انجیل لوتر هم، که از این کتاب. دارد

این کتاب مشتمل است بر . همین قرن نهم میالدي بود که رهبانان رنس کتاب دعاي معروف اوترشت را تهیه کردند

ران مختلف و انواع ورق پوست گوساله حاوي مزامیر و اعتقادنامۀ حواریون، داراي تصاویر زنده و با روحی از جانو 108
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در این تصاویر با روح، واقع گرایی نیرومندي پیکرهاي خشک و بیروح و متعارفی را که . هاي گوناگون ابزارها و پیشه

.دهد زمانی از ویژگیهاي هنر مینیاتور بود تغییر شکل می
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اي درآمده بود که دیگر  اینک به صورت کشور جداگانه) 996 – 987(اي که اوگ کاپه بر آن حکمفرما بود  فرانسه

سروري امپراطوري مقدس روم را قبول نداشت؛ وحدت سراسر اروپاي غربی که به دست شارلمانی انجام شده بود، جز 

ز اي نبود که ما امرو اما فرانسۀ اوگ کاپه فرانسه. مدتی کوتاه تحت فرمانروایی ناپلئون و هیتلر، دیگر اعاده نیافت

آکیتن و بورگونی واقعاً دو دوك نشین مستقل بودند، و لورن تا هفت قرن خود را جزیی از خاك آلمان . شناسیم می

ناحیۀ شمال خاوري فرانسه بیشتر جنبۀ فالندري داشت : اي بود از لحاظ نژاد و زبان نامتجانس این فرانسه. دانست می

؛ نورماندي از نظر نژاد و زبان نورس بود؛ مردم برتانی از سلتها تا فرانسوي، و تا حدود زیادي با آلمان همخون بود

بودند، با دیگران آمیزشی نداشتند، و زیر نفوذ مهاجران بریتانیایی قرار داشتند؛ پرووانس هنوز از لحاظ اصل و زبان 

از لحاظ فنی زیر  شد؛ فرانسۀ نزدیک پیرنه جنبۀ گوتیک داشت؛ کاتالونیا با آنکه گل ـ رومی محسوب می» ایالت«یک 

رود لوار فرانسه را به دو ناحیه تقسیم . نفوذ پادشاهی فرانسه قرار داشت، در واقع گوت ـ آلونیا یعنی گوت نشین بود

امر خطیري که پادشاهی فرانسه در پیش داشت این بود که این . کرد که از لحاظ زبان و فرهنگ متفاوت بودند می

انجام این مهم هشتصد سال طول . ده دوازده قوم مختلف ملت واحدي بسازد ملتهاي ناهمگون را متحد کند و از

  .کشید می

اوگ کاپه براي رفع هر گونه شک و احتمال اختالف در موضوع جانشینی خویش، در نخستین سال سلطنت خویش، 

روبر دوم، ملقب . وسایل تاجگذاري پسر خود روبر را فراهم ساخته، و وي را در ادارة مملکت با خود شریک کرده بود

اند ـ شاید از آن جهت که از حشمت جنگ  لقب داده» پادشاهی میانه«را ) 1031 -  996) (پرهیزکار(به لوپیو 

دوم، ملقب به ) هاینریش(مثال هنگامی که بر سر مرزهاي مملکت با امپراطور آلمان هانري . ورزید اجتناب می

هایی با وي رد و بدل کرد، و به توافقی دوستانه  مالقاتی گذاشت، هدیهاختالف پیدا کرد، با او قرار ) قدیس(درهایلیگ 

روبر، مانند لویی نهم، هانري چهارم، و لویی شانزدهم، نسبت به ضعفا و فقرا محبتی داشت و تا آنجا . با وي نایل آمد

ج با دختر عم خود برتا مایۀ روبر بر اثر ازدوا. کرد که مقدور بود این طبقه را در مقابل اقویاي بی بندوبار حراست می

اي  و، با شکیبایی تمام، تکفیر کلیسا و زخم زبان کسانی که همسر او را ساحره) 998(شدرنجش خاطر کلیسا 

اند که هنگام مرگش  گفته. نیدگذرا سرانجام از او جدا شد و از آن پس با تلخکامی روزگار می. پنداشتند تحمل کرد می

با درگذشت وي، میان پسرانش بر سر جانشینی جنگ » .سوگواري عظیمی برپا و اندوهی طاقت فرسا حکمفرما شد«

پیروز شد، اما این پیروزي فقط به کمک روبر، دوك نورماندي، به ) 1060 -  1031(افتاد؛ فرزند بزرگ او هانري اول 

به پایان رسید، حکومت پادشاهی از لحاظ پول و نفرات ) 1039 -  1031(النی هنگامی که آن جنگ طو. دست آمد

 .توانست از پاره پاره شدن فرانسه توسط اعیان نیرومند و مستقل جلو گیرد چنان تهیدست شده بود که دیگر نمی

فرانسه به  میالدي، 1000چون مالکان بزرگ به تدریج زمینهاي اطراف خود را تصاحب کرده بودند، در حدود سال 

کرد؛ این هفت منطقه عبارت بود از  شد که بر هر کدام یک کنت یا دوك حکومت می هفت منطقۀ مهم تقسیم می

این دوکها یا کنتها تقریباً، در تمام موارد، وارث سرکردگان . آکیتن، تولوز، بورگونی، آنژو، شامپانی، فالندر، و نورماندي

ي کارولنژیان یا مروونژیان به پاس خدمات لشکري یا کشوریشان امالکی به ها یا سردارانی بودند که شاهان سلسله

پادشاه براي بسیج قوا و حراست ایاالت مرزي به این قبیل مالکان بزرگ متکی شده بود؛ بعد از . آنها بخشیده بودند
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آوري  جمعپرداخت یا کاري به  شخص پادشاه دیگر براي تمامی قلمرو خویش به تصویب قوانین نمی 888سال 

دوکها و کنتها عمل قانونگذاري، بستن مالیات، تمشیت امور جنگی، دادرسی، و امور کیفري را بر . مالیات آن نداشت

عهده داشتند و در امالك شخصی خویش تقریباً از اختیارات یک شهریار برخوردار بودند؛ فقط بیعتی ظاهري با 

حیطۀ اقتدار پادشاه در مسائل قانونی، . گذاشتند رش میکردند و خدمات سپاهی محدودي در اختیا پادشاه می

ایل ـ . حقوقی، و مالی به قلمرو درباري خود وي محدود شده بود که بعداً این ناحیه را ایل ـ دو ـ فرانس نام نهادند

  .دو ـ فرانس عبارت بود از ناحیۀ سون و سن میانه از اورلئان تا بووه، و از شارتر تا رنس

نورماندي در طی صد . دوك نشینهاي نسبتاً مستقل، قدرت و نیروي نورماندي سریعتر از همه باال گرفتاز میان کلیۀ 

سال بعد از آنکه به نورسها واگذار شد، شاید به این سبب که نزدیک به دریا و بین پاریس و انگلستان قرار داشت، با 

هایی عظیم  ون مسیحیانی پرشور شده بودند، صومعهنورسها اکن. شهامت ترین و ماجراجوترین ایاالت فرانسه شده بود

کردند که بزودي جوانان نورمان را ناگزیر  محابا زاد و ولد می و مدارسی در دیرها تأسیس کرده بودند، و چنان بی

کردند زادگاه خود را ترك گویند و رو به کشورهاي کهنسال آورند و در آنجا پادشاهی جدیدي براي خویش به وجود 

اخالف وایکینگها فرمانروایان نیرومندي بار آمدند، نه بیش از حد پایبند اخالقیات بودند، و نه وسواس زیاد  .آورند

اي آهنین بر جماعات آشفتۀ گلها، فرانکها، و نورسها سلطنت   بست، بلکه قادر بودند با پنجه دست و پایشان را می

اي هارلت نام،  فریفتۀ دوشیزه 1026بود که در سال  هنوز دوك نورماندي نشده) 1035 -  1028(روبر اول . کنند

طبق یکی از عادات کهن دانمارکیها، هارلت سوگلی عزیز وي شد، و بزودي پسري . دختر یکی از دباغان فالز، شد

نبار از روبر، گرا. شناسیم آورد که معاصرانش او را ویلیام حرامزاده نام نهادند و ما در تاریخ او را به نام ویلیام فاتح می

قبل از حرکت وي . به قصد توبه خاك نورماندي را ترك گفت و عازم اورشلیم شد 1035گناهان خویش، در سال 

:خاوندهاي مهم و اسقفهاي قلمرو خویش را گرد آورد و گفت

 مرا حرامزادة جوانی است که به لطف خداوند به ثمر خواهد. سوگند به ایمانم که شما را بی سرور نخواهم گذاشت

این که وي . کنم که او را به سروري خود بپذیرید از شما استدعا می. رسید و به خصال نیکویش امیدي عظیم دارم

یا در اجراي .  …حاصل زناشویی نیست چندان تأثیري به حال شما نخواهد داشت؛ این امر از توانایی وي در جنگ 

. سپارم لحظه تمامی دوك نشین نورماندي را به وي می کنم و از این او را من جانشین خود می. عدالت نخواهد کاست

مدتی اشراف به نام پسرش حکومت کردند؛ اما دیري نپایید که ویلیام شروع به صدور احکامی . روبر در طول راه مرد

. جمعی براي خلع وي سر به شورش برداشتند اما ویلیام فتنه را با سبعیتی مقرون به وقار خوابانید. به اسم خود کرد

النوع و به چشم دشمنانش  گر و شجاع، در تدابیر خویش مآل اندیش که در نظر دوستانش رب  وي مردي بود حیله

کرد و گاهگاهی، پاي فرامین،  زدند تحمل می هاي بیشماري را که دربارة تولدش می طبعی طعنه با شوخ. شیطانی بود

اما هنگامی که شهر آالنسون را محاصره کرد و دید که . ردک امضا می) ویلیام حرامزاده(نام خود را گولیلموس نوتوس 

محصور شدگان از دیوارهاي شهر قطعات چرمی آویزان کردند که اشاره به حرفۀ جد مادریش بود، ویلیام دست و پاي 

. اسیران خود را برید و چشمان آنها را از کاسه درآورده و در تیرکمان خود گذاشت به داخل شهر پرتاب کرد

ویلیام سوءاستفادة اشراف از طبقۀ . ندي درنده خویی و حکومت آهنین وي را تحسین کرد و کارش رونق گرفتنورما

بر طبقۀ روحانیون چیره گشت و آنها را زیر فرمان . کشاورز را تعدیل کرد، و براي فرونشاندنشان به آنها تیول بخشید

ا خلوص نیت به انجام فرایض دینی خویش پرداخت و با درست ب. ها و هدایا آنها را آرام نمود درآورد، و با دادن تحفه

ویلیام عاشق ماتیلدا دختر زیباي بودوئن . پیمانیش در نکاح، که تا به حال سابقه نداشت، روي پدرش را سیاه گردانید

او تشویشی به  و نیز از شوهر در قید حیات اما کنارة گرفتۀ وي از اینکه ماتیلدا صاحب دو فرزند بود، . کنت فالندر شد
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در حجاب رفتن و تارك دنیا «ماتیلدا با اهانت دست رد به سینۀ ویلیام نهاد، و پیغام داد که براي او . داد دل راه نمی

اما ویلیام پافشاري کرد و او را راضی ساخت و، علی رغم بدگوییهاي » .شدن بهتر است از زناشویی با یک حرامزاده

وي اسقف مالژه و النفرانک رئیس دیر را به سبب معیوب دانستن عقد . درآوردروحانیون، به عقد ازدواج خویش 

النفرانک پاپ نیکوالوس دوم را ترغیب کرد تا . را سوزانید» بک«نکاحش عزل کرد و از فرط خشم بخشی از دیر 

دان را در کان بنا ازدواج ویلیام را تصدیق نمود، و ویلیام به کفارة گناهش صومعۀ مشهور نورمانها به نام صومعۀ مر

پیمان مودت و اتحادي با پادشاه فرانسه  1048بر اثر این ازدواج ویلیام خود را با کنت فالندر متفق ساخت؛ در . نهاد

به این ترتیب، در حالی که وي دو جناح خود را محفوظ و مصون کرده بود، به سن سی و نه عزم فتح . امضا کرده بود

  .انگلستان کرد

  

فصل بیستم

  قی شمالتر

  

I    -  1066 - 577: انگلستان  

  1016 -  577: الفرد و دینها  – 1

استیالي اقوام آنگلو ـ ساکسون ـ جوت بر انگلستان با مقاومتی مختصر مواجه شد، و دیري ) 577(پس از نبرد دیورام 

ند؛ آنگلها سه جوتها سلطنتی را در کنت بنیاد نهاد. نگذشت که مهاجمان مملکت را بین خودشان تقسیم کردند

کشور مرشا، نورثامبرلند، و انگلیاي خاوري را تشکیل دادند؛ و ساکسونها بر سه ناحیۀ وسکس، اسکس، و ساسکس ـ 

این هفت کشور کوچک با . یا به عبارت دیگر ساکس باختري، ساکس خاوري، و ساکس جنوبی ـ حکمفرما شدند

را تشکیل دادند تا آنکه اگبرت پادشاه » تاریخ انگلستان«اً ممالکی که حتی بمراتب از اینها کوچکتر بودند، مجموع

  ).829(وسکس، به ضرب شمشیر یا به حیله، قسمت اعظم آنها را تحت سلطۀ خویش متحد کرد 

به دست پادشاه ساکسون شکل بگیرد، حمالت » انگل لند«اما حتی قبل از آنکه این سرزمین جدید آنگلها یا 

گردیده بود که جزیرة مزبور را از این سر تا آن سر ویران، و مسیحیت نوبنیاد آن را با  دانمارکیها آغاز شده و مقدر

سه  787در سال «: تواریخ ایام آنگلوساکسون حاکی است که. آیین شرك قومی وحشی و دور از معرفت تهدید کند

اولین کشتیهاي دانمارکی  اینها. و مردم را به قتل رساندند …فروند کشتی رو به سواحل ساکسون باختري نهادند 

جماعت اعزامی دیگري بر نورثامبرلند هجوم  793در » .آمدند بودند که در صدد تصاحب سرزمینهاي قوم آنگل برمی

دینها به رودخانۀ ویر رسیدند،  794در . بردند، صومعۀ مشهور لیندیسفارن را غارت کردند، و رهبانان آن را کشتند

اي که بید، رهبان فاضل و بزرگترین دانشمند انگلستان، نیم قرن قبل از این  قطهـ یعنی همان ن» جارو«ویرمث و 

مهاجمان رو به انگلیاي خاوري و کنت  838در . وقایع در آنجا به نوشتن آثار خویش مشغول بود ـ را تاراج کردند

و کارکنان آن کشتیها به کشتی، حامل دریازنان، در رود تمز لنگر انداخت  350ناوگانی مشتمل بر  839آوردند؛ در 
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نورثامبرلند به دست قوایی مرکب از دینا و سوئدیها تسخیر  867در . غارت دوشهر کنتربري و لندن مشغول شدند

. ها تاراج شد، و چند کتابخانه پراکنده یا منهدم گشت به هالکت رسیدند، صومعه» انگلیسی«هزاران نفر از افراد . شد

تا . دانشمندي چون آلکوین را به شارلمانی تحویل داده بود، به فقر و جهالت افتاد اش، که مدرسۀ آن یورك و حومه

در آن سال یک . قسمت اعظم انگلستان واقع در شمال رود تمز در معرض تاخت و تاز مهاجمان قرار داشت 871سال 

. د، عزم جنوب کردسپاه دانمارکی به زعامت سردار گوتروم به قصد هجوم به شهر ریدینگ، که پایتخت وسکس بو

پادشاه وسکس، اثلرد اول، و برادر کوچکترش الفرد در محل اشداون با دینها روبرو و بر آنها پیروز شدند؛ اما بار دوم، 

.که میان آنها در مرتن جنگ درگرفت، اثلرد بسختی مجروح شد، و لشکریان انگلیسی هزیمت یافتند

آسر، اسقف فاضل ویلز، ). 871(ۀ سلطنت ساکس باختري جلوس کرد الفرد بیست و دو سال بیشتر نداشت که بر اریک

و هم )  illiterate( دهد  معنی می» بیسواد«خوانده است، که هم   ) illiteratus( الفرد را در این دوره ایلیتراتوس 

اما او را  .ظاهراً وي به مرض صرع مبتال بود، و در مجلس زفاف نیز دچار حمله شد» .بی اطالع از زبان التینی«

. اند شکارچی نیرومند، مردي خوش قیافه و با وقار، و در فنون جنگ و کیاست از برادران خویش باالتر تصویر کرده

یک ماه پس از جلوس بر اریکۀ سلطنت، با سپاه کوچک خویش در محل ویلتن با دینها روبرو شد، و چنان شکست 

ش، در برابر تقاضاهاي دشمن سر تسلیم فرود آورد و صلح را سختی خورد که ناگزیر شد، براي حفظ تاج و تخت خوی

نیمی از سپاهیان دانمارکی از . به پیروزي قاطعی نایل آمد) ادینگتن کنونی(در اتندن  878خواستار شود؛ اما در 

ز دریاي مانش گذشتند تا به کشور ناتوان فرانسه هجوم برند؛ مابقی طبق عهدنامۀ صلح ودمور موافقت کردند که ا

  .اي که بعداً مشهور به دینال، شد قدم بیرون نگذارند ناحیۀ شمال خاوري انگلستان، یعنی ناحیه

بر انگلیاي خاوري لشکر » فقط به خاطر چپاول«طبق گفته هاي آسر، که آن قدرها اعتماد کردنی نیست، الفرد 

جاوز دینها متحد سازد ـ خود را، عالوه بر و ـ شاید براي آنکه انگلستان را در برابر ت کشید، آن خطه را تسخیر کرد، 

آنگاه، مانند یک شارلمانی کوچکتر، عطف نظر به اعادة نظم و . وسکس، پادشاه انگلیاي خاوري و مرشا نیز خواند

وي قشون را از نو تشکیل داد، به ایجاد نیروي دریاي پرداخت، براي سه کشور خویش عرف . تمشیت حکومت کرد

تگاه قضایی خود را اصالح کرد، براي حفظ حقوق و رعایت حال مستمندان قوانینی فراهم واحدي مقرر داشت، دس

با چوب و «آورد، به آبادي و ساختمان شهرها دست زد، و به منظور تهیۀ جا براي کارمندان دایم التزاید دولتش 

مندان منحصر کرد، و یک یک هشتم تمامی عواید را براي کمک به مست. بنا کرد» سنگ اطاقها و تاالرهاي شاهانه

اي تأسیس کرد که منضم  الفرد در پایتخت خویش، ریدینگ، مدرسه. هشتم دیگر را به تعلیم و تربیت اختصاص داد

ها گذاشت تا صرف کارهاي  و از کیسۀ فتوت خود مبالغ عظیمی را در اختیار کلیساها و صومعه به کاخ شاهی بود، 

کلیساها از کتابها و «آوردکه چه سان در ایام کودکی وي  ه خاطر میوي با اندوه ب. فرهنگی و مذهبی کنند

دانش در میان «اکنون » .قبل از آنکه همگی به دست دینها تاراج و سوخته شوند..  .هاي بی شمار انباشته بود  گنجینه

یساها به زبان قوم انگلستان چنان راه زوال سپرده بود که فقط عدة بسیار معدودي قادر به درك شعایر مذهبی کل

الفرد قاصدانی را به دنبال دانشوران گسیل » .انگلیسی، یا ترجمۀ چیزي از لغت التینی به زبان مادري خود بودند

داشت ـ نظیر اسقف آسر از ویلز، و اریجینا از فرانسه، و بسیاري دیگر ـ تا به پایتخت وي بیایند و خود الفرد و رعایاي 

خورد که چرا وقت زیادتري براي خواندن ندارد، و اینک مانند راهبی خود را منحصر  یوي افسوس م. او را تعلیم دهند

شب و روز به اطرافیان خویش «الفرد هنوز خواندن برایش دشوار بود، ولی . کرد به مطالعۀ علوم و کتابهاي دینی می

متوجه اهمیت روزافزون زبانهاي  چون وي تقریباً قبل از هر اروپایی دیگري» .داد که برایش کتاب بخوانند دستور می

به   خودش، با اشکال زیاد،. اي از کتابهاي اساسی را به زبان انگلیسی ترجمه کنند بومی شده بود، دستور داد که پاره
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ترجمۀ کتاب تسلی فلسفه اثر بوئتیوس، دلمشغولیهاي شبانی تألیف گرگوریوس، تاریخ جهانی نگارش اوروسیوس، و 

الفرد، باز هم مانند شارلمانی، به جمع آوري آوازهاي قوم خویش . نگلیس اثر بید دست زدتاریخ کلیسایی ملت ا

.شد داد، و در خواندن آنها با خنیاگران درباري همصدا می پرداخت، آنها را به کودکان خود یاد می می

قواي امدادي گسیل  دینهاي ساکن دینال براي آنها. ، هجوم جدیدي از جانب دینها بر ساحل کنت برده شد894در 

داشتند، و وطنپرستان ویلزي ـ آن دسته از تیرة سلتها که هنوز مقهور آنگلوساکسونها نشده بودند ـ با دینها به عقد 

ادوارد پسر الفرد بر اردوگاه دریازنان دانمارکی تاخت برد و آن را ویران کرد، و نیروي . پیمان اتحادي مبادرت جستند

سالگی و بعد از بیست و هشت  52دو سال بعد الفرد در ). 899(ان دینها را تار و مار کرد دریایی جدید الفرد ناوگ

توان او را با دالور کوه پیکري چون شارلمانی مقایسه کرد، زیرا عرصۀ اقدامات خطیرش  نمی. سال سلطنت درگذشت

ی مقرون به فروتنی، امساك کوچک بود؛ اما از نظر خصایل و سجایاي اخالقی ـ یعنی از لحاظ پرهیزکاري، درست

اي به  تر ـ سرمشق و انگیزه نفس، شکیبایی، ادب، فداکاري در راه حفظ منافع رعایا، و اشتیاق به تحصیل گسترده

ولتر در ستایش . ملت انگلستان داد، که ملت مزبور آن را با امتنان قبول کرد، ولی خیلی زود به دست فراموشی سپرد

کنم که در جهان هرگز آدمی بوده باشد که بیش از الفرد کبیر  تصور نمی«: مود که گفتاز وي شاید راه مبالغه پی

در . نزدیک به پایان قرن دهم، هجوم اقوام اسکاندیناوي به خاك انگلستان بار دیگر آغاز شد» .سزاوار حرمت باشد

تان هجوم برد، ایپسویچ را اي از وایکینگهاي نروژي به سرداري اوالف اول تروگواسون به ساحل انگلس دسته 991

از آنجا که انگلیسیها تحت فرماندهی پادشاه خویش اثلرد . غارت کرد، و سپاهیان انگلیسی را در مالدن شکست داد

قادر به مقاومت بیشتري در ) پذیرفت ، ملقب به بی نقشه ـ چون مشورتهاي اشراف خویش را نمی1013 -  978(دوم 

مشهور  دینگلداولین رشته از مالیاتهاي عمومی، که به روش نامیمون و خانمان برانداز برابر مهاجمان نبودند، از طریق 

، پوند 48‘000، 36‘000، 24‘000، 16‘000،  10‘000آوري کرده متوالیاً با پیشکشهاي متوالی  مبالغی جمع  است،

اثلرد در مقام جلب متفقی بیگانه، در صدد عقد پیمان اتحادي با . را از سر خویش دفع کردند نقره، غایلۀ هجوم دینها

نورماندي برآمد و اما، دختر ریچارد اول، دوك نورمان، را به عقد ازدواج خویش درآورد ـ بخشی از تاریخ اروپا از این 

ساکن انگلستان درصدد توطئۀ قتل وي و کرد که دینهاي  خیال می  اثلرد که تظاهر یا واقعاً. وصلت ناشی شد

نمایندگان ویتناگموت یا پارلمنت ملتند، مخفیانه فرمان داد که در جزیرة انگلستان هر جا دینها را یافتند، آنها را قتل 

شاید از افراد ذکور دینهایی به . به طور قطع معلوم نیست که این فرمان تا چه حد کامال اجرا شد). 1002(عام کنند 

رسیدند که از لحاظ سن توانایی حمل اسلحه داشتند، و از زنان، بعضیشان؛ یکی از آنها خواهر سوین اول، ملقب  قتل

سوین، که کمر به انتقام و قصاص خون خواهر بسته بود، در سال . پادشاه دانمارك بود) ریش چنگالی(به فورکبیرد 

اشراف دربار اثلرد از گرد . به خاك انگلستان هجوم بردو این بار با تمامی قواي خویش،  1013، و دوباره در 1003

هنگامی که سوین . الرقاب انگلستان شد وي پراکنده شدند، و او به نورماندي گریخت، و سوین پادشاه و مالک

از  ، اثلرد از نو مبارزه را آغاز کرد؛ اشراف بار دیگر او را تنها گذاشتند و با فرزند سوین به نام کنوت)1014(درگذشت 

ملقب به آیرونساید   اثلرد در شهر محاصره شدة لندن درگذشت؛ پسرش ادمند دوم،). 1015(در صلح درآمدند 

از آن پس ). 1016(شجاعانه جنگید، ولی در میدان اسندن به دست کنوت در هم کوبیده شد ) آهنین پهلو، شجاع(

  .و استیالي دانمارکیها کامل شددیگر تمامی انگلستان کنوت را به عنوان پادشاه خویش پذیرفتند، 
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  1066 -  577: تمدن آنگلوساکسون  – 2

بنیادها، زبان، و عادات آنگلوساکسون در عرض شش قرن . استیالي قوم دینها بر انگلستان فقط جنبۀ سیاسی داشت

در . ستچنان ریشه دوانیده بود که اینک درك حکومت یا خصوصیات نژادي یا زبان انگلیسی بدون آنها میسر نی

فواصل خالی از حوادث بین جنگها، یا جرمها، کشاورزي و تجارت تجدید سازمان یافته، در ادبیات رستاخیزي پدید 

  .آمده، و نظم و قانون بآرامی شکل گرفته بود

این توهم بی اساس که انگلستان باستانی اقوام آنگلوساکسون بهشتی بود، که در آن زارعین آزاد در جوامع روستایی 

رهبران اقوام آنگلوساکسون زمینها را تصاحب کردند؛ تا . اي در تاریخ ندارد کردند هیچ زمینه وکراتیکی زندگی میدم

قرن هفتم کار به جایی رسید که چند خانوادة معدود مالک دو سوم زمینهاي انگلستان شدند؛ و تا قرن یازدهم بیشتر 

در طول حمالت . یک اسقف بودند، یا متعلق به خود پادشاه شهرها یا تعلق به یک نفر از نجبا داشتند، یا از آن

وضع به  1000دانمارکیها بسیاري از زارعین، در عوض استظهار به حمایت ارباب، از تملک چشم پوشیدند، و تا سال 

دادند، یا  االجاره، یا به این قبیل اشراف مالك جنس تحویل می قراري بود که اکثریت قریب به اتفاق آنها، در برابر مال

، که »هاندر ـ موتس«یا » موتس ـ  فولک«یا اجتماعات شهري، و » تون ـ موتس«در این تاریخ . کردند براي آنها کار می

دادند؛ اما فقط مالکین به شرکت در این  را انجام می» شایر«اجتماعات روستایی بودند، کار مجالس و دادگاههاي هر 

کم از اهمیت افتادند و تعداد جلسات آنها رو به  قرن هشتم این قبیل مجالس کم قبیل اجتماعات مجاز بودند؛ و بعد از

امور حکومت انگلستان اساساً در دست . اي جانشین آنها شدند کاهش نهاد، و محاکم اربابی مالکان به طور گسترده

اسقفها، و وزیران بود ـ مجلس نسبتاً کوچکی مرکب از نجبا یا اشراف، ) اجماع عقال(» ویتناگموت«مجلس ملی 

به عالوه، شخص . انتخاب و بقاي سلطنت هیچ پادشاهی بدون رضایت این پارلمنت بدوي ممکن نبود. برجستۀ پادشاه

توانست بدون جلب موافقت چنین مجلسی به تصویب قانون بپردازد، داوري کند، مالیات بگیرد، جنگ  پادشاه نمی

اي که  تنها چاره. شخصی خویش که از آن ممر مرتبی داشت بیفزاید آغازد، صلح کند، یا ربع جریب زمین بر امالك

از قبل و بعد از استیالي . اشرافی داشت اتحادي بود غیر رسمی میان پادشاه و کلیسا  دستگاه سلطنت علیه این طبقۀ

ازمان نورمانها حکومت انگلیسی براي تعلیم و تربیت عمومی، نظم اجتماعی، وحدت ملی، و حتی اجراي وظایف س

 940(قدیس دانستان رئیس دیر گالستنبري در دوران سلطنت ادمند . سیاسی مملکت متکی به طبقۀ روحانیون بود

وي در مقابل اشراف حامی طبقات متوسط و پایین شد، . مشاور کلی دربار شد) 955 -  946(و ادرد )  946 - 

نفی بلد شد، به اشارة پادشاه ) 959 -  955(دویگ شجاعانه از سالطین و شاهزادگان انتقاد کرد، به دستور پادشاه ا

. حفظ کند) 978 -  975(به مقام خویش بازگشت، و موفق شد تاج سلطنت را براي ادوارد شهید ) 975 -  959(ادگر 

وي به ساختمان کلیساي قدیس پطرس در گالستنبري اقدام نمود، آموزش و پرورش و هنر را تقویت کرد، و اسقف 

دانستان را بزرگترین و ) اسقف اعظم شهید انگلستان(قبل از تامس ا بکت ). 988(د که در گذشت اعظم کنتربري بو

.دانستند محترمترین قدیسان انگلستان می

پیمود، از این رو قوانین کهنۀ  در این حکومت به اصطالح مرکز گریز، قوانین ملی آهسته آهسته مدارج تکامل را می

در انگلستان سه . کرد مقتضیات جرح و تعدیل یافته بود، تکافوي حوایج مردم را می ژرمنی، که در عبارات و به حکم

فقره از رسوم قضایی ژرمنی باقی ماند که عبارت بود از تبرئۀ شخص متهم به قید سوگند از طرف شهود، پرداخت 

ما در این سرزمین از جنگ تن ا. موکول ساختن برائت افراد به نتیجۀ اوردالی. ورگیلد از طرف بزهکار در برابر مجازات

: کرد اي در قانون آنگلی تفاوت می دادن ورگیلد یا جریمۀ نقدي به طور آموزنده. کسی اطالعی نداشت) دوئل(به تن 
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، براي یک نفر  15‘000، براي اسقف )دالر 13‘000(تریمسا  30000نقدي براي قتل پادشاه  مثال ورگیلد یا جریمۀ

طبق قانون ساکسونها، چنانچه یک نفر دیگري را . تریمسا بود 266راي یک زارع آزاد ، و ب2000اشرافی یا کشیش 

پرداخت؛ اگر یک گوش  بود، یک یا دو شیلینگ می) میلیمتر 25,4حد (کرد، اگر جراحت وارده یک اینچ  مجروح می

گرفت که در آن ایام یک برید، محکوم به پرداخت سی شیلینگ جریمه بود؛ اما این نکته را باید در نظر  طرف را می

کرد مکلف  طبق قوانین دورة حکمرانی اثلبرت هر کس که با زن دیگري زنا می. شیلینگ بهاي یک رأس گوسفند بود

قانون «کرد  کسی را که از رأي دادگاه سرپیچی می. اي به شوهر او بپردازد و زن دیگري براي او بخرد بود جریمه

توانست بدون ترس از مؤاخذه او را  کردند، و هر کس می خزانۀ شاهی ضبط می خواندند، اموالش را به نفع می» شکن

کردند، از آن  در بعضی موارد بزهکار را از پرداخت ورگیلد محروم، و مجازاتهاي شدیدي در مورد وي اجرا می. بکشد

ش؛ یا اعدام به وسیلۀ دار، بینی، یا گو  به غالمی واداشتن؛ تازیانه زدن؛ خصی کردن؛ بریدن دست، پا، لب باال،: جمله

. سر بریدن، سوزانیدن، سنگسار کردن، غرقه ساختن، و به گرداب انداختن

کارهاي . اقتصاد مانند قوانین جنبۀ بدوي داشت و پیشرفت آن کمتر از اقتصاد دوران تسلط رومیها بر بریتانیا بود

نهم هنوز نیمی از خاك انگلستان را جنگل،  زیادي براي زهکشی و پاك کردن اراضی صورت گرفته بود، اما در قرن

بیشتر . ها پنهان بودند داد، و جانوران وحشی زیادي مانند خرس، گراز و گرگ در بیشه بیشه، یا مرداب تشکیل می

. افراد ممکن بود بر اثر ارتکاب بزه یا بدهکار شدن به بردگی درآیند. کارگران مزارع مملکت غالمان و بردگان بودند

همۀ اطفال یک . شدند ممکن بود زنان و کودکان خود را مثل برده بفروشند و پدرانی که دچار استیصال میشوهران 

مالک حق داشت غالم خود را به دلخواه به قتل . شدند کنیز، حتی اگر پدر آنها از مردان آزاد بود، برده محسوب می

غالم حق دادخواهی در . ض خرید و فروش قرار دهدتوانست کنیزي را آبستن کند، و آنگاه او را در معر برساند؛ می

رسید، ورگیلد اندکی که به حکم قانون معین شده بود به مالک  دادگاه را نداشت؛ و اگر به دست ناشناسی به قتل می

تجارت عمدة . توانست او را به قصد کشت تازیانه بزند شد، مالک می گریخت و دستگیر می گرفت؛ اگر می وي تعلق می

شهرستانهاي آن را در واقع باید قریه و . تقریباً تمامی جمعیت مملکت روستایی بودند. ول تجارت بردگان بودبریست

لندن، اکستر، یورك، چستر، بریستول، گالستر، آکسفرد،  .آوردقصبه، و شهرهاي آن را باید شهرستان به حساب 

. اما بعد از دوران زمامداري الفرد بسرعت رو به رشد نهادند ، ووستر، و وینچستر همگی شهرهاي کوچک بودند، ناریچ

بیش نیافت، » جمع قلیلی مردم کافر«براي موعظه به لندن آمد در آنجا  601هنگامی که اسقف میلتوس در سال 

در قرن هشتم لندن به سبب موقعیت مهم . رفت حال آنکه این یکی از شهرهاي مهم دوران تسلط رومیان به شمار می

الجیشی خود در کنار رود تمز بار دیگر رو به ترقی گذاشت و در دوران سلطنت کنوت پایتخت تمامی انگلستان  سوق

کردند؛ اما نساجان و قالبدوزان بمراتب پیشرفت بیشتري نمودند  صنعتگران معموال براي یک بازار محلی کار می .شد

حمل و نقل کاري سخت و خطرناك بود و بازرگانی خارجی . کردند هاي خود را به ممالک اروپایی صادر می و فراورده

تا قرن هشتم گله و رمه همچنان به عنوان وسیلۀ مبادله باقی ماند، اما در آن قرن چند تن از پادشاهان . بسیار اندك

نگلستان قرن دهم یک رأس گاو چهار شیلینگ، و در ا. هاي نقرة شیلینگ و پوند را پول رایج مملکت ساختند سکه

هایی چوبی  مردم مستمند در کلبه. دستمزد کارگران به تناسب کم بود. یک رأس گاو نر شش شیلینگ ارزش داشت

نان . و خوراك آنها سبزیجات و بقوالت بود  کردند، که سقف آنها با کاه و برگ خشک پوشیده شده بود زندگی می

ثروتمندان کاخهاي . شد ص به طبقۀ مرفه مملکت داشت، یا غذاي روز یکشنبه محسوب میگندم و گوشت اختصا

هاي خود را  داشتند، جامه آراستند، تن خود را با پوست خز و قاقم گرم نگاه می هاي منقوش می بیقوارة خود را با پرده

.ساختند با قالبدوزیها، اندام خود را با زیور و جواهرات مزین می
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ادبی، خشونت،  دربارة بی. هاي بعدي تاریخ انگلستان را نداشت القیات آن وقار و ادب بعضی از دورهآداب و اخ

دزدان دریایی . شنویم خویی، دروغگویی، تزویر، دزدي، و دیگر رذایل دیرینۀ بشري داستانهاي فراوانی می درنده

ند که از مشاهدة سطح نازل فرهنگ و اخالقیات کرد اي از آنها حرامزاده بودند، اقرار می ، که پاره1066نورمان سال 

ماندند، آب و هواي مرطوب آنگلوساکسونها را به پرخوري و افراط در میگساري  اقوام مغلوب انگلستان متحیر می

حکایت اجتماع افراد در یک محفل یا تعطیل ) پنداریم همچنانکه ما هم می(کرد؛ در نظر آنها جشن آبجو  ترغیب می

هم «دیس بونیفاکیوس با عبارات روشن مبالغه آمیزي فرد انگلیسی قرن هشتم را آدمی توصیف کرد ق. عمومی بود

ورزد، ولی به تقلید از اسبان شیهه کش و  پرست که از ازدواج با زن به حکم شرع خودداري می مسیحی و هم بت

پادشاه  طاب به اثلبالد، قدیس بونیفاکیوس خ 756در » .گذراند خران عرعرکن به فسق و زناکاري روزگار می

  :آنگلوساکسون، چنین نوشت

وري  اما از آنجا که تو در تجمل غوطه. بود تنفر تو از ازدواج مشروع اگر به خاطر مجرد زیستن بود، سزاوار تحسین می

مرشا  ایم که تقریباً عموم اشراف شنیده …. ها پروایی نداري، عملت فضاحت بار و منفور است و حتی از زنا با راهبه

ها  اند و روزگار را با آمیزش حرام با روسپیان و راهبه کردار تو را سرمشق قرار داده و زنان مشروع خود را ترك گفته

از ازدواج مشروع روبگرداند و دستخوش هواي نفس شود  …این نکته را گوش دار که اگر قوم آنگلها  …. گذرانند می

پیوندها نژادي بدگهر و بی اعتنا به باري تعالی پدید خواهد آمد که با ترك  و به زناکاري گراید، سرانجام از این گونه

  . آداب و رسوم خویش، مملکت را به ورطۀ فنا سوق دهد

توانست به طیب خاطر زن خود را طالق دهد و دوباره با زن  در قرون اولیۀ سلطۀ اقوام آنگلوساکسون، شوهر می

کم نفوذ کالم کلیسا مایۀ تثبیت ازدواج افراد  این رسم را تقبیح کرد، و کم) 673(سینود هرتفرد . دیگري ازدواج کند

براي زنها احترام فراوانی قایل بودند، لکن این احترام مانع از آن نبود که گاهی زنان را به عنوان کنیز در معرض . شد

ص آنها را از شیفتن مردان و مؤثر بهره بودند، اما این نق زنها از تعلیمات مدرسه تقریباً بی. خرید و فروش بگذارند

نشستند  باختند و با شکیبایی تمام به امید وصال آنها می داشت؛ پادشاهان به زنان مغرور دل می بودن در آنها باز نمی

السلطنه و ملکۀ کشور مدت  اثلفلیدا، دختر الفرد، به عنوان نایب. کردند و در امور سیاست با زنان خویش مشورت می

به احداث شهرها و طرح تدابیري براي . مرشا به پیروي از اوامر وجدانی و به طرزي مؤثر حکومت کردیک نسل در 

: نویسد ویلیام آو ممزبري در شرح حال او می. مبارزات پرداخت و داربی، لستر، و یورك را از چنگ دینها بیرون آورد

بگی با شوهر خویش نشد و مدعی بود که براي چون در اولین زایمان مشقتها دید، از آن پس هرگز حاضر به همخوا«

» .دختر پادشاه زیبنده نیست تسلیم لذتی شود که بعد از چند زمانی این چنین عواقب نامطلوب در پی داشته باشد

کرد ارل لئوفریک نام داشت؛ لیدي گودایوا همسر او  یکی از اشراف که بر مرشا حکومت می) 1040حد (در این دوران 

هاي آنگلوساکسون نقش جالبی ایفا کرد و بعدها شهر کاونتري خاطرة این واقعه را با ایجاد  فسانهبود، که در ا

.داشتاي زنده نگاه  مجسمه

ه این اقوام به آموزش و پرورش نیز مثل سایر چیزها بر اثر استیالي اقوام آنگلوساکسون لطمه دید، و بعد از آنک

اي  ، بنیدیکت بیسکوپ مدرسه660در حدود سال . کم اعتبار از دست رفته را باز یافت مسیحیت گرویدند، کم

اسقف اعظم اگبرت در یورك . بید، اسقف ویلز، یکی از شاگردان این مدرسه بود. اي در ویرمث تأسیس کرد صومعه

شد و بعدها مهمترین مرکز آموزش متوسطه در  لیسا اداره میکه زیر نظر ک) 735(اي دایر کرد  کتابخانه و مدرسه

این مدرسه به همراه دیگر آموزشگاهها در نیمۀ دوم قرن هشتم میالدي انگلستان را در شمال . تمامی انگلستان شد
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توان از وجود شاخص  اخالص بی غل و غش مدرسین این دیرها را می .جبال آلپ سرآمد مراکز دانش اروپایی ساخت

اند  لقب داده) معزز یا محترم(» ونرابیلس«که او را ) 735 -  673(رگترین محققان زمانۀ خویش یعنی اسقف بید بز

  :کند خوي وي، با ایجازي مقرون به فروتنی، زندگی خویش را چنین خالصه می. درك کرد

این ضعیف چون . اروبید، خادم مسیح، کشیشی از صومعۀ دو حواري مطهر پطرس و بولس است، واقع در ویرمث و ج

در قلمرو آن صومعه پا به عرصۀ وجود نهاد و هفتساله شد، ابوینش او را به صومعه سپردند تا زیر نظر عالیجاه، قدسی 

، رئیس دیر، پرورش یابد؛ و از آن روز این بنده تمامی ایام عمرش را در همان دیر )بیسکوپ(مآب، بنیدیکت 

مصروف داشته، پیوسته به رعایت انضباط پرداخته، روزانه در » کتاب آسمانی« گذرانیده، همۀ هم خویش را به مطالعۀ

در سیزدهمین ..  . .مراسم نیایش و آواز کلیسا شرکت جسته، و همواره از تعلم یا تعلیم یا نوشتن متلذذ بوده است

و از  …ان درآمدم سال زندگی، این ضعیف را به مقام شماسی کلیسا منصوب کردند، و در سال سی ام در سلک اسقف

  ..  .ام و تدوین آثار ذیل مصروف داشته» کتاب مقدس«آن تاریخ تا پنجاه و نهمین سال زندگی، هم خویش را به 

، موعظات دینی، »کتاب مقدس«شد بر یک سلسله تفسیرهایی بر  تمامی آثار وي به زبان التینی بود، و مشتمل می

تاریخ «دستور زبان و ریاضیات و علوم و االهیات، و مهمتر از همه کتاب کتابی دربارة تاریخ عالم، رساالتی دربارة 

. این کتاب، برخالف اکثر تواریخ دیرها، عبارت از ذکر یک سلسله وقایع خشک نیست). 731(» کلیسایی ملت انگلیس

آن هویدا  شاید در اواخر آن بیش از حد دربارة معجزات سخن گفته است، و همواره خوشباوري معصومانه از خالل

با   شود، چنانکه گویی زیبندة ذهنی است که از هفتسالگی در چهار دیواري تعالیم مذهبی محصور مانده است؛ می

شود، مثل موردي که دربارة استیالي اقوام  اي می اینهمه نثري روشن و گیرا دارد که گاهگاهی بدل به فصاحت ساده

داشت، و به  در نوشتن وقایع سعی فراوان مبذول می. شیار بودبید صاحب وجدانی هو. راند آنگلوساکسون سخن می

وي مأخذ خود را مشخص کرد، دنبال مدرکی دست اول رفت، و ضمن نگارش . طور کلی آنچه نوشته دقیق است

خواهم کودکان من در میان  نمی«: گفت خود او می. تاریخ خویش اسناد موجود و مربوط به موضوع را نقل کرد

ـ و امیدواریم که غرض از کودکانش ششصد نفر شاگردي بوده باشند که در » .کلمۀ دروغ بخوانند هایم یک نوشته

. وي چهار سال بعد از نوشتن ترجمۀ احوال خویش که بدان اشارت رفت، در گذشت. خواندند مکتب وي درس می

:ار استلطافت و ایمان مردم مقدس قرون وسطی در جمالت آخر این تذکرة احوال بید بخوبی آشک

و از تو، اي عیساي مهربان، استدعا دارم به کسی که تو از راه کرم خویش رخصت دادي تا از کلمات علم تو مذاق 

جان را شیرین سازد، همچنان از سر لطف سرشار خود مقرر فرمایی تا روزي به نزد تو، اي سرچشمۀ همۀ خودها، 

  .بشتابد و تا ابد پیش روي تو به پا ایستد

انگلیسی، : گفتند شود که در انگلستان آن روزگار مردم به پنج زبان سخن می ریخ خویش متذکر میبید در تا

اما با زبان ساکسون چندان  زبان آنگلها بود، » انگلیسی«. ، و التینی)اسکاتلندي(، ایرلندي، پیکت )سلتی(بریتانیایی 

هاي مختلفی از زبان  این اقوام پنجگانه به لهجه. دفهمیدن تفاوتی نداشت و فرانکها و نروژیها و دینها نیز آن را می

ادبیات آنگلوساکسون حتی پیش از قرن هفتم . کردند، و انگلیسی بتدریج از آلمانی به وجود آمد آلمانی صحبت می

مالك قضاوت ما باید اغلب مبتنی بر باقیماندة این آثار باشد، چه با اشاعۀ مسیحیت، که سبب رواج . قابل توجه بود

گردید، بیشتر آنها از میان ) شد به جاي الفباي رون، که خط آنگلوساکسون با آنها نوشته می(م الخط التینی رس

ها ویران شد و، با استیالي نورمانها، کلمات  رفتند؛ در این دوران بود که بر اثر هجوم دانمارکیها بسیاري از کتابخانه
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عالوه، بسیاري از این اشعار آنگلوساکسون اختصاص به دوران به . فرانسوي سیل آسا زبان انگلیسی را احاطه کرد

پرستی داشت و از طریق خنیاگران به طور شفاهی از نسلی به نسل دیگر منتقل شده بود؛ چون اینها مردمانی  بت

. دبودند که در زندگی و سخن گفتن هرزه و دریده بودند، راهبان و کشیشان مجاز به شنیدن آوازها و اشعارشان نبودن

با اینهمه، یکی از قدیمیترین آثار ادبی آن عهد که اکنون بخشی از آن موجود است، به عبارت دیگر ترجمۀ آزاد 

رسد، احتمال دارد اثر طبع یک راهب قرن هشتم  که از جنبۀ الهامی به پاي اصل نمی» سفر پیدایش«منظومی از 

رجمۀ یک حکایت آلمانی است دربارة هبوط؛ در این مطلب دیگري که در این قطعۀ منظوم افزوده شده است ت. باشد

. دهد کند که شیطان را به صورت متمردي جسور و شوریده نشان می مورد نظم بیشتر از آن نظر حالت زنده پیدا می

. اي از اشعار آنگلوساکسون جنبۀ مرثیه دارند پاره. شاید میلتن از خواندن این قطعه به فکر ساختن لوکیفر خود افتاد

اینک . کند که اقامتگاه اربابی خاوند به خود دیده است اي می که حکایت از ایام خوش گذشته» آواره«یر قصیدة نظ

انگیزترین گل  غم«و » شود اند تهی می سراسر این خشتهایی که محکم بر زمین استوار شده«ارباب خانه مرده است و 

این توصیف به قدري بدیع است » .آورد را به یاد میماتمی که در این ماتمکده روییده است خاطرات خوش گذشته 

معموال این اشعار باستانی با . دستی چون دانته نیز قادر نبود پایۀ کالم را از این باالتر برد که حتی شاعر چیره

تنها چیزي که ) 1000حد (» نبرد مالدن بانوي«چکامۀ موسوم به . پردازد سرخوشی و زنده دلی به توصیف جنگ می

بیند دلیري است؛ و جنگاور فرتوت این داستان بیرتوولد، که بر باالي نعش موالي  کست لشکریان انگلیسی میدر ش

مقتول خویش ایستاده است، با کلماتی که گویی منادي ظهور تامس ملري سرایندة بزرگترین حماسۀ رومانتیک 

.آموزد انگلیسی است، به ساکسونهاي مغلوب این گونه درس شجاعت می

در اینجا ساالر ما به خاك . شود قدر قدرت ما رو به کاهش نهد، ذهن ما تیزتر، دل ما گرمتر، و روحیۀ ما قویتر میهر 

من ! غم و اندوه تا ابد از آن کسی باد که این بازي جنگ را ترك گوید! ایم افتاده است، و او را به هالك افکنده

. بر سر آنم که در کنار خداوندگار خویش مرا به خاك بسپارند. نهادپیرمردي فرتوتم، اما از اینجا گامی فراتر نخواهم 

  : شمرد در کنار مردي که به جان عزیزش می

است که گویا در خالل قرن هفتم یا هشتم میالدي در » بیوولف«طوالنیترین و عالیترین اشعار آنگلوساکسون حماسۀ 

ة بریتانیایی مضبوط است که تاریخ نگارش آن به انگلستان تصنیف گردید و یک نسخۀ خطی قدیمی از آن در موز

در این حماسه، شعر بدون وزن است، . بیت دارد، بظاهر اثر کاملی است 3‘183این نسخه، که . گردد برمی 1000سال 

دهد که امروزه بکلی براي ما نامفهوم  اما همصدایی کلمات ترجیع بند، وزن خاصی به لهجۀ ساکسون باختري می

که شاید غرض (رسد، و آن چنین است که بیوولف امیر قوم گیتها  این منظومه کودکانه به نظر میداستان . است

. گذرد تا هروتگار پادشاه دانمارك را از چنگال اژدهایی گرندل نام برهاند در سوئد جنوبی از دریا می) گوتها بوده است

گردد، و مدت  نشیند و به سرزمین گیتها برمی شود، به کشتی می بیوولف بر آن اژدها و حتی مادر گرندل پیروز می

شود و سرزمین  کند؛ پس از چندي اژدهاي سومی که جانوري آتشخوار است ظاهر می پنجاه سال عادالنه سلطنت می

یکی از یارانش ویگالف نام به یاري . شود تازد، و بسختی مجروح می کند؛ بیوولف بر آن خصم می گیتها را ویران می

سپرد، و جسد  بیوولف از زخمی که برداشته است جان می. رسانند و آن دو با هم جانور را به هالکت می شتابد، وي می

در ادبیات قرون . آید کودکانه نیست این حکایت آن قدرها هم که به نظر می. سوزانند اي به آتش می او را بر تل هیمه

. کردند ها کمین می رهاي اروپایی در درون بیشهاي است که در حول و حوش شه وسطی اژدها نشانۀ جانوران درنده

هاي غریب و عجیب  شگفتی آور نیست اگر در مخیلۀ مردمانی که سخت در هراس بودند، این گونه جانورها با اندیشه
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شدند و قصبات را ایمن  زندگی کسانی را که بر این جانوران درنده چیره می  شد و، از راه حقشناسی، توأم می

  .آمیخت ها و اساطیري در می افسانه کردند، با می

خواسته  اي نامتناسب جنبۀ مسیحی دارند، چنانکه گویی ویراستار راهبی می اي از قسمتهاي این حماسه به گونه پاره

اما لحن . است، با افزودن ابیاتی چند دربارة دینداري، یک شاهکار ادبی بت پرستانه را از دستبرد زمانه محفوظ دارد

بود زندگی و » زنان زیباروي و مردان دلیر«آنچه مورد عالقۀ این . یات حوادث داستان شرك صرف استاشعار و جزئ

در آغاز . دادند عشق و جنگ در این دنیاي خاکی بود، نه بهشت خالی از کشمکشی که بعد از مرگ شخص نوید می

افکنند،  یقی بدون پاروزن به دریا میحکایت، هنگامی که جسد شیلد پادشاه دانمارکی را به رسم قوم وایکینگ در قا

اما این نکته را » .تواند براستی بگوید که چه کس آن بار را دریافت داشت هیچ کس نمی«: گوید سرایندة اشعار می

گیرد و حتی به مجلس  لحنی افسرده سراسر این چکامه را فرا می. باید در نظر داشت که این شرك پر سروري نبود

هاي چنگ  توانیم ناله از خالل کلمات موزون و آه و افسوسهاي ابیاتی سلیس، می. یابد ه میبزم کاخ هروتگار را

:آوازخوان آن را بشنویم

سخن از زخم خویش گفت، از آن زخم جانکاه؛ وي بخوبی  …. آنگاه بیوولف بر نیمکتی در کنار دیوار نشست

ه گرد تودة خاکی که مدفن وي بود راندند؛ سپس دلیران جنگی سواره ب …. دانست که ایامش سپري شده است می

به آنها یادآور شدند که اندوه خویش را بر زبان آورند، بر پادشاه شیون کنند، و همگی دم بگیرند و سخن از سرور 

اش  خویش گویند؛ جملگی زبان به ستایش زندگی دلیرانۀ وي گشودند و با تمام نیرو به ستایش اعمال شجاعانه

د که در میان شهریاران جهان وي بامداراترین مردان بود، و نسبت به رعایاي خویش بی اندازه گفتن …. پرداختند

از این رو، هنگامی که کسی به حکم ضرورت مجبور است از  …مهربان و مالیم بود و بیشتر از همه مشتاق تحسین 

و او را از  …. ندگار را بستایدکالبد بیجان سرور مهربان خویش جدا شود و ترکش گوید، شایسته است که این خداو

  . صمیم قلب دوست بدارد

) 680فتـ (اي است که در ادبیات بریتانیا به جا مانده است؛ اما کدمن  قدیمترین منظومه» بیوولف«محتمال 

. تنها جایی که به این شاعر اشاره دارد عبارات لطیفی است از کتاب بید. اند قدیمیترین شاعري است که از او نام برده

تکلفی مقام داشت که هر وقت در کلیسا  آمده است که در صومعۀ ویتبی رهبان بی» تاریخ کلیسایی ملت انگلیس«در 

یک شب . کرد اي خود را پنهان می دید که در گوشه رسید، آن قدر این کار را دشوار می نوبت خواندن سرود به او می

: اي بر وي ظاهر شد و گفت ه نظرش رسید که فرشتههمچنانکه در مخفیگاه خویش به خواب رفته بود، چنین ب

کدمن کوشش کرد . داند؛ فرشته امر کرد که بخواند رهبان برآشفت که خواندن نمی» !کدمن، آوازي براي من بخوان«

بامدادان که سر از خواب برداشت آن آواز را به خاطر آورد و خواند؛ از آن پس . و از توفیق خویش بغایت متعجب شد

با حالوت و دلنشینی «، و اناجیل را به قول بید »سفر خروج«، » سفر پیدایش«و . دن اعداد دچار لکنت شددر شمر

از این اشعار چیزي به جا نمانده است، مگر چند بیتی که خود بید به التینی ترجمه کرده » .بسیار به شعر درآورد

ز رامشگران دربار نورثامبرلند، در صدد برآمد ، یکی ا)750حد : متـ ] (کونه وولف[یک سال بعد، کینوولف . است

اما این . ـ را به نظم درآورده آنها را مجسم نماید» ژولیانا«، و »آندرئاس«، »مسیح«قصص مذهبی مختلفی ـ مانند 

همزمانند، در مقام قیاس با آن منظومه، به سبب صنایع لفظی و تعبیرهاي تصنعی آنها، » بیوولف«آثار، که با حماسۀ 

  .نمایند ن قطعاتی مرده و بیروح میهمچو
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آیند، همان گونه که قوة عقالنی مدتها بعد از  در تمامی ادبیات اقوام جهان نثر ادبی بعد از قطعات منظوم به وجود می

شود؛ افراد بشر آن هنگام که هنوز فراغ بال یا آن خودبینی را به  کند به سرحد رشد نایل می آنکه تخیل شکوفه می

در تاریخ ادبیات منثور . گویند به نثر سخن می» آنکه بدانند بی«اند که نثر را به قالب هنر درآورند، قرنها  هدست نیاورد

هاي وي به سبب صداقت  ها و دیباچه توان دید، الفرد نخستین نویسنده است؛ ترجمه انگلستان، تا آنجا که بوضوح می

طومار «تعدیلهاي پی در پی و اضافات و ملحقات خود  و سادگی کالم فصیح بود؛ و همو بود که از طریق جرح و

تواریخ ایام «نوشتند، به صورت معتبرترین و روشنترین بخشهاي  را که دبیران کلیساي اعظم وینچستر می» اسقف

» زندگی الفرد«ممکن است که قسمت بیشتر تاریخ . ـ یعنی اولین اثر منثور زبان انگلیسی ـ درآورد» آنگلوساکسون

اي بعد از عهد  استاد آن پادشاه، یعنی آسر، نوشته شده باشد و احتماال هم تصنیف این کتاب تعلق به دورهبه دست 

به هر حال، این یکی از اولین مواردي است که انگلیسیها از آغاز امر عالقۀ خود را براي . دارد) 974حد (خود الفرد 

اند، و این  نیف تاریخ و کتابهاي علوم دینی نشان دادهاستعمال زبان انگلیسی و مرجح شمردن آن بر التینی در تص

شرمسار » عامیانه«افتاد که اروپاییان از فکر نوشتن این گونه موضوعات وزین به زبان  درست در عهدي اتفاق می

.شدند می

اشیاي کردند که به  حتی در گرماگرم جنگاوري و شاعري، مردان و زنان این سرزمین روحیه و مجال آن را پیدا می

الفرد در اتلنی به تأسیس . مورد استفادة خویش زیبایی و به آنچه در نظرشان قدر و اهمیت داشت شکل بخشند

هنرستانی دست زد و از اطراف و اکناف رهبانانی را که در هنرهاي ظریفه و صنایع مختلف مهارتی داشتند به این 

نگهاي مکرر خویش همچنان به کارگران خود صنعت در اثناي ج«نویسد که الفرد  آسر می. مرکز هنري جلب کرد

دانستان، که فقط به قدیس بودن و مملکتداري راضی نبود، با » .آموخت زرگري و به دیگر کارورزان انواع صنایع را می

دار براي کلیساي اعظم  مهارت تمام به زرگري و فلزکاري اشتغال داشت، موسیقیدان قابلی بود، و یک دستگاه ارگ نی

جواهرسازان دست به . هنر درودگري، فلزکاري، و لعابکاري، همچنان رواج گرفت. ش در گالستنبري ساختخوی

مجسمۀ معروفی از پادشاه . ساختند) 700حد (دست حجاران دادند و صلیبهاي تراشیده و مرصع رائول و بیوکاسل را 

با «ها، و قالبدوزیهایی  زنان روتختیها، فرشینه. سوار بر اسب، در نزدیکی الدگیت، از برنز ریخته شد) 677فتـ (کدوالو 

راهبان صومعۀ وینچستر یک جلد کتاب دعاي قرن دهم را با درخشانترین رنگها . کردند عرضه می» لطیفترین نخها

میالدي به ساختمان کلیساهاي جامعی از سنگ  635در خود وینچستر و یورك حتی از . تذهیب کردند

بنا کرد سبک معماري لومبارد را در  674کوپ با کلیسایی که در ویرمث در سال بنیدیکت بیس. پرداختند می

در شهر کنتربري به تجدید ساختمان کلیساي جامعی دست زدند که از عهد رومیان به  950در . انگلستان رواج داد

بیسکوپ را با  دهد که کلیساي بنیدیکت خود شرح می» تاریخ کلیسایی ملت انگلیس«بید در کتاب . جا مانده بود

گذاشتند، حتی اگر از نعمت سواد  تا تمام مردمی که قدم به ساحت آن می« نقاشیهاي کار ایتالیا مزین کرده بودند 

یا از ..  .کردند یا در بحر منظر همیشه زیباي مسیح و حواریون وي فرو روند اي نداشتند، به هر طرف که رو می بهره

به طور کلی » .تر بیازمایند یش چشم آنها بود به فکر افتند که خویشتن را سختدیدن منظرة روز واپسین داوري که پ

استیالي آنگلوساکسونها تکمیل شده، و تسلط دانمارکیها هنوز . در قرن هفتم در بریتانیا ابنیۀ فراوانی به وجود آمد

اکنون براي پی افکندن مزارهاي  بردند آغاز نشده بود؛ معمارانی که تا این تاریخ در ساختمانهاي خود چوب به کار می

با اینهمه، باید اذعان کرد که بنیدیکت معماران، . عظیم سنگی، هم مصالح الزم را داشتند و هم روحیۀ آن را

اسقف ویلفرید پیکرتراشان و نقاشانی از ایتالیا آورد تا . گران، و زرگران خویش را از سرزمین گل وارد کرد شیشه

، که به طرز دلپسندي تذهیب شده )730حد (» اناجیل لیندیسفارن«ر هکزم تزیین کنند؛ کلیساي قرن هفتم او را د
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بود، کار رهبانان ایرلندي بود که در پرتو شور و حمیت زاهدانه یا اشاعۀ مسیحیت از زادگاه خود دل کنده و در آن 

رنسانس کوتاه مدت را پایان داد، و تهاجم دینها این . جزیزة پرت و سرد نزدیک ساحل نورثامبرلند اقامت گزیده بودند

معماري انگلیسی فقط هنگامی دنبالۀ ترقی خود را گرفت و به اوج جاللش رسید که بنیان حکومت پابرجاي کنوت 

  . استوار شده بود

1066 – 1016: بین دو پیروزي – 3

ن سلطنت به سبب ستمهایی که اعتبار نام او در اوا. کنوت نه فقط یک سردار فاتح، بلکه دولتمردي برجسته نیز بود

کودکان ادمند آیرنساید را تبعید کرد، و برادر ادمند را به قتل رساند تا از بازگشت خاندان : داشت لکه دار شد روا می

ولی بعداً چون متوجه شد که بیوه و پسران پادشاه اثلرد هنوز در شهر . آنگلوساکسون به اریکۀ سلطنت جلو گیرد

در این هنگام ). 1017(یاري از مشکالت خود را با دادن پیشنهاد ازدواج به اما برطرف کرد روان زنده هستند، بس

اما به این ازدواج رضا داد، و کنوت با این عمل، هم همسر . کنوت بیست و سه ساله بود و اما سی و سه سال داشت

از آن لحظه به . م تاج و تختی امن راگرفت، هم اتحاد برادر اما ریچارد دوم دیوك آونورماندي را به دست آورد، و ه

کنوت اشراف سرکشی را که وحدت و روحیۀ انگلستان را متزلزل . بعد دوران سلطنت وي براي انگلستان نعمتی شد

جزیرة انگلستان را در برابر حمالت اقوام خارجی حفظ کرد، و مدت دوازده سال به . ساخته بودند تحت انضباط آورد

مسیحیت را پذیرفت، کلیساهاي متعددي ساخت، مزاري در اسندن به یاد آنگلوساکسونها و  .آن کشور آرامش بخشید

وي وعده داد که از قوانین . همچنین دینهایی که در آنجا جنگیده بودند به پا کرد، و خودش به زیارت قبر ادمند رفت

یکی آنکه اصرار ورزید حکومت : کردو بنیادهاي موجود در انگلستان پیروي کند، و به جز دو مورد به عهد خود وفا 

مملکت، که تا آن تاریخ بر اثر اعمال اشراف خودکامه خوار شده بود، باید زیر نظر گماشتگان خود او اداره شود؛ و 

دیگر آنکه اسقف اعظم انگلستان را از مقامش عزل، و وزیري غیر روحانی را به عنوان عالیترین مشاور شاه جانشین 

اي به  مندانی اداري و دستگاهی براي انجام خدمات دولتی به وجود آورد که به طرز بیسابقهکنوت کار. وي کرد

بعد از سالهاي نخستین سلطنتش که همراه با ناامنی بود، تقریباً عموم مأمورانی که از جانب او . حکومت تداوم بخشید

امور خطیر مملکت اشتغال داشت، و مدام از وي دایماً به انجام . شدند انگلیسی بودند به رتق و فتق امور منصوب می

وقتی پا به خاك انگلستان نهاد یک . کرد تا ناظر اجراي عدالت و رعایت قوانین باشد هر گوشۀ قلمرو خویش دیدن می

کنوت پادشاه انگلستان و دانمارك هر دو بود و در سال . دین بود، و هنگامی که درگذشت یک انگلیسی شده بود

  .کرد ژ شد، اما کشورهاي سه گانۀ خویش را از شهر وینچستر اداره میپادشاه نرو 1028

استیالي دانمارکیها فرایند طوالنی هجوم بیگانگان و اختالط نژادي را، که منجر به غلبۀ نورمانها و باالخره پیدایش 

اثر ازدواج یا سلت و گل، آنگل و ساکسون و جوت، و دین و نورمان، همگی بر . ملت انگلستان شد، تداوم بخشید

عواملی دیگر همخون شدند تا انگلیسی فاقد تشخص و ابتکار عهد رومیان را به صورت ماجراجویان پرخروش عصر 

دینها مثل آلمانها و نورسها نوعی عشق تقریباً مرموز نسبت به . الیزابت و جهانگشایان خاموش قرون بعدي درآوردند

شد مردم دعوت پرمخاطرة دریا براي ماجراجویی و داد و  قی که سبب میبه دریا را با خود به انگلستان آوردند؛ عش

. از نظر فرهنگی، هجومهاي دانمارکیها به منزلۀ سدي در راه ترقی بود. ستد در سرزمینهاي دوردست را بپذیرند

لفرد بود راه زوال سپرد؛ و پیشرفت فکري که آن قدر مورد تشویق ا 950تا  750معماري راکد ماند؛ هنر تذهیب از 

.داد مسدود شد، درست مانند حمالت نورسها بر گل که زحمات شارلمانی را به باد می
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کرد ممکن بود بیش از این خرابیهایی را که قوم وي بر سرزمین انگلستان وارد آورده بود  اگر عمر کنوت بیشتر وفا می

به سن  1035کنوت در . شوند فرسوده می اما مردانی که دست اندرکار جنگ یا امور حکومت هستند زود. جبران کند

نروژ بیدرنگ یوغ اسارت دانمارکی را به دور انداخت؛ هارثکنوت، فرزند ارشد کنوت که به . چهلسالگی درگذشت

جانشینی پدر تعیین شده بود، تا آنجا که توان داشت براي محافظت دانمارك در برابر تهاجم نروژ کوشید؛ فرزند دیگر 

مدت پنج سال بر انگلستان حکومت کرد، و سپس مرد؛ ) پا خرگوشی، تندپا(ملقب به هرفوت کنوت، هرلد اول، 

وي، قبل از مرگ، فرزندي را که از ازدواج ). 1042(هارثکنوت نیز دو سالی بر آن سامان سلطنت کرد، و درگذشت 

ساکسون را وارث تاج و تخت انگلستان بین اثلرد و اما به جا مانده بود از نورماندي فرا خواند و این برادر ناتنی آنگلو

  .اعالم کرد

ادوارد، که پدرش او . همان قدر نسبت به انگلستان بیگانه بود که دینهاي دیگر) 1066 - 1042(لکن ادوارد خستوان 

را در دهسالگی به سرزمین نورماندي آورده بود، مدت سی سال در دربار نورماندي گذرانید، زیر نظر اعیان و کشیشان 

هنگامی که وي به انگلستان آمد زبان، عادات و رسوم، و معاشران . ریا بار آمد جا تربیت شد، و آدمی پرهیزکار و بیآن

همین دوستان وي شاغل مناصب مهم مملکتی و مقامات اسقفی شدند؛ امتیازاتی . فرانسوي خود را به همراه آورد

رمانها ساختند؛ عادات و زبان انگلیسی را حقیر انحصاري از شخص پادشاه دریافت کردند؛ دژهایی به سبک نو

فقط یک  .شمردند؛ و، یک نسل قبل از آنکه ویلیام فاتح قدم به خاك انگلستان بگذارد، غلبۀ نورمان را آغاز کردند

پذیر، با آن دوستان فرانسوي رقابت  انگلیسی بود که توانست در اعمال نفوذ بر ادوارد، آن پادشاه مالیم طبع نرمش

وي، اولین مشاور امور مملکت در دوران سلطنت کنوت، هرلد، و هارثکنوت، . ارل گادوین، فرماندار وسکس: کند

ساخت، در  مردي بود که ثروت و خرد هر دو را جمع داشت؛ در فن سیاست استاد بود، بالغتش همه را مجاب می

اي که  تجربه. روحانی در تاریخ انگلستان بودامور دیوانی مهارتی به سزا داشت، و خالصۀ کالم اولین سیاستمدار غیر 

از این . دخترش ادیث به عقد ازدواج ادوارد درآمد. وي در امور مملکتداري داشت او را بر شخص پادشاه مسلط ساخت

هنگامی که تاستیگ، پسر . ازدواج ادوارد صاحب فرزندي نشد، وگرنه گادوین ممکن بود جد یک پادشاه بشود

ر کنت فالندر را به زنی گرفت و سوین برادرزادة گادوین پادشاه دانمارك شد، گادوین از طریق گادوین، ژودیت دخت

اي به وجود آورده بود که او را مقتدرترین مرد اروپاي شمالی، و بمراتب نیرومندتر از  این ازدواجها اتحاد سه گانه

انگیختند؛ وي گادوین را از مقامش کنار دوستان نورماندي شاه حسادت وي را بر. پادشاهش ادوارد خستوان، ساخت

ارل گادوین به فالندر گریخت، و در خالل این احوال پسرش هرلد به ایرلند رفت و در آنجا سپاهی براي . گذاشت

اشراف انگلیسی، که مخالف با تفوق نورمانها بودند، از گادوین دعوت کردند که ). 1051(مبارزه با ادوارد تدارك دید 

هرلد به انگلستان هجوم برد، لشکریان پادشاه . دد و ضمانت کردند که به زور اسلحه از وي حمایت کنندبه وطن بازگر

را هزیمت داد، ساحل جنوب خاوري مملکت را تاراج و ویران کرد، به پدر خویش پیوست و با سپاهی جرار از کنارة 

اسقفها و عمال نورمان پا به گریز . را پذیره شدند مردم لندن به پیشواز آمدند و مقدم آنها. رود تمز رو به شمال نهاد

یک مجلس ویتناگموت، مرکب از اسقفها و اشراف انگلیسی، پیروزمندانه به استقبال گادوین شتافت؛ و . نهادند

یک سال بعد، فرسوده از مشقات و ). 1052(گادوین بار دیگر قدرت سیاسی و اموال از کف دادة خود را به دست آورد 

.درگذشت پیروزي،

گذشت؛  اکنون سی و یک سال از عمرش می. هرلد ارل وسکس شد، و تا حدودي از اختیارات خاص پدر برخوردار شد

ضمن یک . جوانی بود بلند باال، زیباروي، نیرومند، رشید، و بیباك؛ به هنگام جنگ بیرحم، و گاه صلح جوانمرد بود

براي انگلستان فتح کرد و سر گروفیذ رئیس عشایر ویلز را به حضور رشته مبارزات دالورانۀ برق آسا، سرزمین ویلز را 
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در مرحلۀ آرامتري از این زندگانی پرتهور و خشونت، ). 1063(ادوارد خوشحال و در عین حال متوحش تقدیم کرد 

 اي که از و به گسترش دانشکده) 1060(هرلد مبالغ عظیمی را بی ریا صرف ساختن دیر و کلیسا در والتم کرد 

مردم تمامی انگلستان این جوان پرشور و کم تجربه را . مدرسۀ کلیساي جامع مزبور پدید آمده بود کمک نمود

  .ستودند

هنگامی که ادوارد در شهر ). 1055(بزرگترین اثر معماري دوران سلطنت ادوارد شروع ساختمان دیر وستمینستر بود 

ده بود؛ اکنون، هنگام ساختن دیري که قرار بود مزار و ضریح کرد با سبک معماري نورمانها مأنوس ش روان زندگی می

نبوغ انگلیسی شود، دستور یا اجازه داد که آن بنا را به سبک رمانسک نورمانها پی افکنند، نظیر دیر و کلیساي بزرگی 

رمانها پیش از این نیز نمونۀ دیگري از غلبۀ نو. که ساختمان آن پنج سال قبل از این تاریخ در ژومیژ آغاز شده بود

بناي دیر وستمینستر سرآغاز دوران غناي معماري بود که در طی آن انگلستان . آمدن ویلیام فاتح به انگلستان بود

  . صاحب باشکوهترین ابنیۀ سبک رمانسک در اروپا شد

م ژانویه، در شش. بود که جنازة ادوارد خستوان را در آن کلیساي فخیم به خاك سپردند 1066اوایل سال پر حادثۀ 

هنوز هرلد تاج بر سر ننهاده بود که خبر آوردند ویلیام، . مجلس ویتناگموت هرلد را به مقام سلطنت انگلستان برگزید

کرد که ادوارد در سال  ویلیام ادعا می. دیوك آو نورماندي، مدعی تاج و تخت انگلستان شده و در تدارك جنگ است

. بخشد لستان را در برابر سی سال حمایت از جانب نورماندي به او میبه او وعده داده است که سلطنت انگ 1051

ظاهراً ادوارد چنین قولی داده بود، اما ادوارد، حال یا این موضوع را از یاد برده یا از وعدة خویش پشیمان شده بود، 

وانست معتبر باشد ت اي نمی قبل از مرگ هرلد را جانشین خود خوانده بود؛ به هر حال طبیعی است که چنین وعده

که تاریخ آن معلوم (اما ویلیام مدعی بود که هرلد ضمن مالقاتی در شهر روان . مگر با موافقت مجلس ویتناگموت

عنوان شهسواري را از او قبول کرده است، از اتباع وي شده و بنابراین اطاعتی به وي مدیون است، و نیز وعده ) نیست

هرلد قبول داشت که چنین . تخت ادوارد بشناسد و در این امر از وي حمایت کند داده است که ویلیام را وارث تاج و

دانست که به قول هرلد وفا کند؛ نمایندگان آن ملت  اما ملت انگلستان به هیچ وجه خود را ملزم نمی. قولی داده است

ویلیام به پاپ . نش دفاع کندآزادانه هرلد را به مقام سلطنت برگزیده بودند؛ و هرلد اینک مصمم بود که از آن گزی

ملتجی شد؛ و پاپ آلکساندر دوم، به توصیۀ ناصح خویش ایلد براندو، هرلد را غاصب دانست، وي و طرفدارانش را 

تکفیر کرد، و ویلیام را مدعی قانونی تاج و تخت انگلستان دانست؛ و براي تهاجمی که او در نظر گرفته بود آرزوي 

اي را با انگشتري الماسی نزد ویلیام فرستاد که یک تار موي سر پطرس حواري نیز با  هتوفیق کرد، و علم تقدیس شد

کند  اي براي تعیین حق تاج و تخت و عزل پادشاهان از جانب پاپ ایجاد می ایلد براندو از اینکه سابقه. آن بود

ي چهارم پادشاه آلمان به کار خوشحال بود؛ ده سال بعد که خودش به مقام پاپی رسید، این شیوة مسبوق را با هانر

اي درگرفت، همین شیوه به کار  پادشاه انگلستان مرافعه] لکلند[، نیز وقتی میان پاپ و جان 1213بست؛ بعداً ، در 

النفرانک، رئیس دیر بک، با ویلیام هماواز شد و مردم نورماندي، و در واقع تمامی مردم مملکت، را به جهادي . آمد

.شدة انگلستان دعوت کردعلیه پادشاه تکفیر 

. شد گناهانی که هرلد در بحبوحۀ جهالت جوانی مرتکب شده بود اینکه به هنگام خیراندیشی بلوغ دامنگیرش می

هرلد در هنگام سلطنت خویش به برادرش تاستیگ، که مدتها قبل از این وقایع به حکم مجلس ویتناگموت تبعید 

یگ با ویلیام متحد شده به تدارك سپاهی در شمال مشغول شد، و هرالد اکنون تاست. شده بود، اعتنایی نکرده بود

، را تشویق کرد که اگر در این لشکرکشی سهیم شود، تاج و تخت )سختگیر(سوم پادشاه نروژ، ملقب به هور روده 
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ماندي عازم کشتی از نور 1‘400هنگامی که ناوگان عظیم ویلیام مرکب از  1066در سپتامبر . انگلستان را به او بخشد

یورك در برابر آنها تسلیم شد و هرالد در آنجا . انگلستان بود، تاستیگ و پادشاه نروژ به خاك نورثامبرلند هجوم بردند

هرلد با قوایی که در اختیار داشت شتابان عازم شمال شد و . تاج بر سر گذاشت و خود را پادشاه انگلستان خواند

هرلد اینک . ؛ در حین آن نبرد، تاستیگ و هرالد جان سپردند)سپتامبر 25(د مهاجمان را در ستمفرد بریج شکست دا

کلیۀ ناصحان قوم به او توصیه . با سپاهی کمتر از آن که بتواند جلوي لشکریان جرار ویلیام را بگیرد عزم جنوب کرد

کرد، و هرلد خود را  سان میسوزانید و با خاك یک اما ویلیام اراضی جنوبی انگلستان را می. کردند که دست نگاه دارد

در محل سنلک . داشت، دفاع کند ملزم دید از سرزمینی که زمانی آن را ویران ساخته بود و اینک به جان عزیزش می

هرلد، که تیري به . ساعت با هم جنگیدند 9و مدت ) اکتبر 14(در نزدیکی هیستینگز دو لشکر با هم روبرو شدند 

وران خون نابینا شده بود، به خاك افتاد و به دست شهسواران نورمان تکه تکه چشمش اصابت کرده و به واسطۀ ف

یکی سرش را از بدن جدا کرد، دیگري یک ساق پایش را قطع کرد، و سومی امعا و احشاي او را در میدان جنگ : شد

خویی و هرج و  درنده. هنگامی که سپاهیان انگلیسی ساالر خویش را در خاك و خون دیدند، پا به گریز نهادند. پراکند

مرج چنان عظیم بود که رهبانانی که بعداً مأمور پیدا کردن جسد هرلد شدند نتوانستد او را بیابند، تا اینکه ادیث 

ادیث بدن تکه تکه شدة معشوق را شناسایی کرد، و آن اندام . سوانزنک، که معشوقۀ وي بود، آنها را به محل واقعه برد

ویلیام اول تاج  1066در کریسمس سال . اي والتم که خود هرلد ساخته بود دفن کردندتکه تکه شده را در کلیس

.شاهی انگلستان را بر سر نهاد

II    - 1066 - 325: ویلز  

هنگامی که رومیان از بریتانیا عقب . میالدي فرونتینوس و آگریکوال ویلز را براي روم فتح کرده بودند 78در سال 

در قرن پنجم جماعتی از . را از سر گرفت و دوباره به حکومت پادشاهان خود تن در دادنشستند، ویلز آزادي خود 

مهاجران ایرلندي در نواحی باختري ویلز توطن گزیدند؛ در سالهاي بعد هزاران نفر از بریتونها، که از برابر فاتحان 

در مرز ویلز توقف کردند و قوم مقهور  آنگلوساکسونها. گریختند، به ویلز پناهنده شدند آنگلوساکسون از جزایرشان می

ایرلندیها و بریتونها در ویلز یک تیرة سلتی همخون خویش . خواندند» بیگانه«ناشدة آن خطه را ویلهاس یعنی 

را تشکیل دادند؛ این نام ملت آنان ) »افراد هموطن«(یافتند، و بزودي این سه جماعت به هم پیوستند و قوم کیمري 

مردم ویلز مانند بیشتر اقوام سلتی ـ برتونها، کورنوالیها، ایرلندیها، و گیلهاي ساکن . زمینشانشد و کیمرو نام سر

اسکاتلند شمالی ـ شالودة نظام اجتماعی خویش را تقریباً بکلی بر خانواده و طایفه قرار دادند، و به این دو چنان پابند 

روح قبیله . نگریستند ناپذیر می اعتمادي آشتی بیگانه با بیبودند که از حکومت تنفر داشتند و به هر فرد یا قوم نژاد 

کرد؛ و بی انضباطی آنها را شجاعت، زندگی دشوار و  دوستی آنها با میهمان نوازي بی حد و حصرشان تعادل پیدا می

که به  کرد آب و هواي نامساعد آنها را موسیقی و آواز و وفاداري در دوستی، و فقرشان را عواطف تخیلیی جبران می

  .داشتند پنداشتند و هر مردي را چون پادشاه گرامی می حکم آن هر دختري را شاهزاده خانمی می

این جماعت عالوه بر شعراي قوم نقش . دادند مقام رامشگران به قدري ارجمند بود که آنها را بعد از پادشاه قرار می

تالسین و انورین : ن آنها دو نفر به قرن ششم تعلق دارنداز میا. طالعبینان، تاریخنویسان، و ناصحان پادشاه را داشتند

پرداختند از دریاي مانش به  نظایر ایشان صدها نفر بودند، و داستانهایی که می. که نامشان در تاریخ ماندگار است

شاعر  رامشگران طبقۀ خاصی بودند از دبیران. اي درآمدند خطۀ برتانی گذشتند و در فرانسه به صورت مهذب و آراسته

پیشه که هیچ کس اجازه نداشت به سلک آنها درآید، مگر آنکه ابتدا در دانستنیهاي قوم خویش تبحري بسزا حاصل 
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موضوعاتی که چنین داوطلبی  نامیدند؛ شد مبینوگ می کسی را که داوطلب ورود به این طبقه می. کرده باشد

این . که از آنها باقی است به مبینوگیون اشتهار دارد شد؛ و به همین سبب داستانهایی خواند مبینوگی نامیده می می

رود، اما احتماال قدمتشان به پیش از این  داستانها، با صورتی که در حال حاضر دارند، از قرن چهاردهم عقبتر نمی

را ها سادگی دوران بدویت   این افسانه. رسد، یعنی به زمانی که مسیحیت هنوز در ویلز مستقر نشده بود دوران می

انگیز و جانوران عجیب آنها را مخوف کرده است؛  اند، و ذکر ماجراهاي شگفت آمیز جان گرایانه اي شرك دارند، به گونه

دهد، با  اي به تبعید، شکست، و مرگ وجود دارد که جنبۀ غمناکی به آنها می کننده  در این داستانها اطمینان دلتنگ

هاي نورسها، و »ساگا«هاي ایسلندي، »ادا«از جهان پرتعدي و شهوت  اینهمه، از لطافتی برخوردارند که یک دنیا

در خلوت کوهستانهاي ویلز ادبیات رمانتیکی به وجود آمد . افسانۀ بسیار قدیمی ژرمنها یعنی نیبلونگنلید دور است

فاداري به زن، و ـ با ظهور مسیحیت ـ اخالص به مریم عذرا و مسیح بود که موضوع اصلی آنها سرسپردگی به ملت، و

انگیز پادشاه آرثر و شهسواران شجاع و عاشقی که  و به پیدایش طبقۀ سلحشوران فداکار و آن داستانهاي حیرت

.کمک کرد» بت پرستان را منکوب کنند و در اعتالي مسیحیت بکوشند«سوگند خوردند 

ود که مسیحیت در ویلز رواج گرفت، و دیري نگذشته بود که مدارسی در دیرها و کلیساها به در قرن ششم میالدي ب

از شهر و کلیساي سنت دیوید در   نویس الفرد بود، آسر، آن اسقف دانشمندي که منشی و زندگینامه. راه افتاد

اي دریازنان نورماندي قرار ترین هجومه این آبادیها و زیارتگاههاي مسیحیان در معرض شدید. پمبروك شر برخاست

. آنها را بکلی شکست داد، و سلسلۀ پابرجایی در ویلز تأسیس کرد) 878 -  844(گرفت، تا آنکه پادشاه رودري کبیر 

سراسر ویلز را متحد کرد و قانون نامۀ متحدالشکلی را براي آن ) 950 -  910(پادشاه هوئل دها، ملقب به نازنین 

پادشاهی بیش از حد کامیاب بود؛ هنگامی که به مرشا ) 1063 -  1039(آپ لوالین  گروفیذ. سرزمین فراهم آورد

یعنی یکی از نزدیکترین شهرهاي انگلستان لشکر کشید و سپاهیان آن خطه را شکست داد، هرلد پادشاه آیندة 

( راي بریتانیا فتح کردانگلستان، براي رعایت احتیاط در دفاع از انگلستان، به ویلز اعالن جنگ داد و آن سرزمین را ب

1063.(

III   - 1066 -  461: تمدن ایرلندي  

و تا قرن یازدهم میالدي، ایرلند به هفت مملکت پادشاهی ] معروف به رسول ایرلند[هنگام مرگ قدیس پاتریکیوس 

از آنجا . ، و میثشد که سه تا از اینها در آلستر بود و چهار تاي دیگر عبارت بودند از کانات، لنستر، مانستر تقسیم می

کرد، این مملکتهاي پادشاهی  که فقدان وسایل حمل و نقل، لشکرکشی به دیگر اقالیم و نواحی را غیرممکن می

اما از قرن سوم به بعد است که به هجومهاي ایرلندیها و کوچنشینهاي آنها . هفتگانه مدام بین خودشان جنگ داشتند

اند که در زبان سلتی  وقایعنگاران این گونه مهاجمان را سکوتها نامیده. مخوری هاي باختري بریتانیا برمی در کرانه

خوریم، باید بدانیم که غرض  برمی» سکوت«در تمام این دوره هر جا به واژة . داده است معنی می» آوارگان«بظاهر 

رهبانان و  804ال زنها و تا س 590تا سال . جنگ از خصوصیات نژادي قوم ایرلند بود. یک نفر ایرلندي است و بس

اي وجود داشت اصوال نظیر قوانین اقوام  قانون نامه. کشیشان ملزم بودند دوش به دوش مبارزان عادي به جنگ روند

یا قضات و وکالي بسیار کارآزموده گذاشته بودند، و این » بریهنها«اروپا که کار اجراي آن را به عهدة جمعی » بربري«

. دادند و به تألیف رساالتی حقوقی به زبان گیلی مشغول بودند حقوقی درس میجماعت از قرن چهارم در مکاتب 

اي نگرفت و حکومت  ایرلند مانند اسکاتلند چون به دست کشورگشایان رومی فتح نشد، از موهبت حقوق رومی بهره

حکومت . ضباط کندقانون هرگز نتوانست دادرسی را جانشین انتقام، یا انفعال را تبدیل به ان. منظمی به خود ندید
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واحد  .اي باقی ماند و فقط در مواردي زودگذر، به قلمرو واحد و یک وحدت ملی نایل آمد اساساً به صورت قبیله

دادند، از چند عشیره یک طایفه، و از  چندین خانواده یک عشیره را تشکیل می. جامعه و اقتصاد عبارت بود از خانواده

در قرن . همۀ اعضاي یک قبیله به قرار معلوم اخالف نیاي مشترکی بودند. آمد چندین طایفه یک قبیله به وجود می

به نام ) که به معنی نواده است(را  oیا  Uiها براي آنکه نسب خود را مشخص کنند، پیشوند  دهم بسیاري از خانواده

بسیاري . برد ، می916ایرلند در افزودند، چنانکه خانوادة اونیل مدعی بود که نسب از نیل گلندو، پادشاه  خود می  قبیلۀ

بیشتر زمینها در قرن هفتم ملک . نهادند بر خود می) که به معنی پسر است( Macدیگر نام پدر او را با پیشوند 

لکن تا قرن دهم مالکیت  35شد به اثاثۀ خانه؛  دارایی خصوصی منحصر می. ها بودند ها یا عشیره اشتراکی طایفه

ودي یک جماعت اشرافی کوچک صاحب امالکی بزرگ، طبقۀ عظیمی از کشاورزان آزاد، بز. فردي گسترش یافته بود

از نظر مادي وسیاسی، در طی سه . طبقۀ کوچکی از مستأجران، و طبقۀ بمراتب کوچکتري ازغالمان به وجود آمد

نگی شاید مترقیترین تر از انگلیسیها، و از لحاظ فره ، ایرلندیها عقب افتاده)750 - 461(قرن بعد از رواج مسیحیت 

.کردند تمامی مردمانی بودند که در شمال جبال پیرنه و آلپ زندگی می

ازدحام محققان بریتانیایی و گالیایی که بر اثر هجومهاي اقوام ژرمنی : هاي فراوانی داشت این ناهماهنگی عجیب ریشه

ریتانیا و گل، و در امان بودن ایرلند تا قبل از در قرن پنجم پا به گریز نهاده بودند، افزایش مراودات بازرگانی میان ب

ها انواع و اقسام مدارس بزرگ و کوچک، مهم و کم  رهبانان و کشیشان و راهبه. قرن یازدهم از تهاجم اقوام بیگانه

اگر به قول تاریخنویسان وطنپرست ایرلندي (در کلونارد دایر شد  520آموزشگاهی که در . اهمیت را تأسیس کردند

، و بنگور )550(، کلونفرت )544(مدارس دیگري نیز در کلون مکنویز . نفر دانشجو داشت 3‘000) دي باشداعتما

در چند تا از این مدارس دوران تحصیل دوازده سال بود، که در پایان آن دانشجو در رشتۀ . برپا شده بودند) 560(

دند از تحقیقاتی دربارة کتاب مقدس، االهیات، رسید، و موضوعات تحصیلی آنها عبارت بو فلسفه به درجۀ اجتهاد می

. ادبیات کالسیک التینی و یونانی، ادبیات و دستور زبان گیلی، ریاضیات و نجوم، تاریخ و موسیقی، پزشکی و حقوق

هاي آنها استطاعت نگاهداري آنان را نداشتند از محل خزانۀ عمومی تأمین  معونت دانشجویان بیبضاعتی که خانواده

کردند و ایرلندیها براي کمک به پیشرفت این گونه  چه بیشتر دانشجویان خود را براي کشیشی آماده میشد،  می

مدتها بعد از آنکه اطالع و احاطه به زبان یونانی تقریباً در . ورزیدند دانشجویان از هیچ نوع فداکاریی دریغ نمی

چنان به تدریس زبان و ادبیات یونانی ادامه کشورهاي اروپایی ناپدید شده بود، این آموزشگاههاي ایرلندي هم

جان سکوتوس اریجینا، که مهارتش در زبان . آلکوین، محقق معروف، در مدرسۀ کلون مکنویز تحصیل کرد. دادند می

  .یونانی مایۀ اعجاب دربار شارل کچل پادشاه فرانسه شد، یونانی را در مدارس خود ایرلند فرا گرفته بود

شدند،  اي از اذهان به علوم متمایل می گاهگاهی پاره. راي تخیلپردازي و افسانه بافی مساعد بودادبیات و مشرب عهد ب

شناسی مانند دانگال یا هندسه دانی مثل فرگیل ظهور کردند که موضوع کرویت زمین را  چنانکه در همین عهد ستاره

 795داد که رهبانان ایرلندي در سال دیکویل جغرافیدان خبر  825در حدود . دادند به شاگردان خویش تعلیم می

شود،  موفق به کشف ایسلند شده بودند و، در مقام توصیف نیمه شب تابستان ایرلند که ظاهراً مثل روز روشن می

تواند ککها را از میان پیراهن خود پیدا  بیان داشت که در آن هنگام هوا به قدري روشن خواهد بود که شخص می

. شد، دستوردانان فراوان بودند عروض ایرلندي بغرنجترین نوع خود در آن عصر محسوب میشاید به سبب آنکه . کند

معموال این قبیل افراد وظایف آموزگار، حقوقدان، . شعرا رو به فزونی نهادند و به مقامات شامخی در جامعه نایل آمدند

خود به دور یکی از شعراي برجستۀ عهد شاعر، و تاریخنویس را یکجا به عهده داشتند؛ و از آنجا که در مکاتب خاص 

این مکاتب . شدند، بسیاري از اختیارات خاص و امتیازات دروئیدهاي دوران جاهلیت را به ارث بردند جمع می
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شد، از قرن ششم تا هفدهم  شاعران، که معموال مخارج آنها از محل امالك اعطایی کلیسا یا حکومت تأمین می

این چهار نفر . در قرن دهم چهار تن از شعرا در بین تمامی مردم مشهور بودند. دمیالدي بدون وقفه در ترقی بو

شاه واالي  عبارت بودند از فلن مک لونین، کنث او هارتیگن، یوکد او فیلدن، و شاعر نامدار مک لیاگ که بر این برو،

.ایرلند، وي را سمت ملک الشعرایی بخشید

بیشتر این قبیل حکایات مربوط به دوران پیش از قدیس . به خود گرفتدر این عصر، ساگاهاي ایرلندي شکل ادبی 

پاتریکیوس بود، اما نسال بعد نسل دهان به دهان منتقل شده بود؛ اکنون این ساگاها به شکل بحر طویلی مرکب از 

همه مربوط اند  شدند؛ و هر چند ساگاهایی که به صورت دست نبشته به ما رسیده نثر موزون و شعر غنایی تنظیم می

به ادوار بعد از قرن یازدهم هستند، اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که وارد شدن ساگاها در ادبیات به برکت 

. یک مجموعه از این ساگاها دربارة نیاکان اساطیري قوم ایرلند بود. زحمت و همت شعراي این عهد میسر شده است

معروف شده است، در خالل بندهایی هیجان انگیز، به ) اوسیانی(» اوشن«یا » فینی«دستۀ دیگري ، که به ساگاي 

بیشتر این اشعار . پرداخت اي موسوم به فین مکول و اخالف وي فیانا یا فینیان می توصیف ماجراهاي قهرمانی افسانه

مر کرد و، در گویند که وي سیصد سال ع دهند و می را به فرزند این قهرمان ایرلندي که اوشن نام دارد نسبت می

» حماسی«یک مجموعۀ . اش در آن قدیس اثر بخشید، درگذشت عهد قدیس پاتریکیوس، بعد از آنکه افکار مشرکانه

از این ساگاها با شاه فرتوت ایرلند کوهولین ارتباط دارد، که خوانند ضمن آن دست کم به صد مجلس با نشاط از 

ساگاهاي ایرلندي شرح ماجراي دیردري دختر فلیم، بزرگترین  عالیترین این. خورد سوز و عشق و شرارة جنگ برمی

کند که او  شود، یکی از کاهنان دروئید پیشگویی می هنگامی که این دختر متولد می. خنیاگر دربار شاه کونور، است

نور دختر را اما شاه کو» !او را بکشید«زنند که  مردم فریاد می. مصایب فراوانی بر سر زادگاه خویش آلستر خواهد آورد

روز به روز آن دوشیزه . آید که او را به عقد ازدواج خود درآورد کند و در صدد برمی در کنف حمایت خود بزرگ می

بیند که با جمعی دیگر از جوانان مشغول  شود تا آنکه از قضاي اتفاق روزي جوان زیبارویی نایسی نام را می زیباتر می

نایسی دست . کند گیرد و به جوان تسلیم می اشتباه پرتاب شده است میدختر گویی را که به . گوي بازي است

اي «: گوید انگیزد، چنانکه پنهانی به کنیزك خود می این حادثه عواطف دختر را برمی. فشرد دوشیزه را با لذت می

اغ من آید و با من دایۀ مهربان اگر مایلی من زنده باشم، پیامی از من به او ببر و به وي بگو که امشب پنهانی به سر

شب بعد نایسی و دو برادرش انله و اردان . شود آید و از بادة جمال آن زیباروي سرمست می نایسی می» .سخن گوید

گذرند، و قدم به خاك اسکاتلند  ربایند، از دریا می دختر را، که از روي میل حاضر به فرار است، از کاخ شاه می

شود، و برادران، آن دوشیزه را در اراضی کوهستانی شمال اسکاتلند  ۀ دیردري میپادشاه اسکاتلند دلباخت. گذارند می

فرستد که اگر به ایرلند بازگردند، مورد عفو قرار خواهند  پس از چندي سلطان کونور پیامی به آنها می. کنند پنهان می

نایسی، که براي بازگشت به دارد،  اي که در کمین اوست برحذر می هر چند که دیردري معشوق را از خدعه. گرفت

هنگام مراجعت به ایرلند، لشکریان کونور ناگهان . دهد زادگاه اصلی و قرارگاه ایام جوانی خویش بیقرار است، رضا می

و دیردري، که از فرط اندوه دیوانه   رسند، جنگند، اما همگی به قتل می برند؛ برادران شجاعانه می به آنها هجوم می

:پردازد نوشد، و به خواندن نوحۀ عجیبی می افکند، خون معشوق مقتول را می ه روي خاك میشده است، خود را ب

  . …بساط طرب گسترده بودند ) اسکاتلند(در آن روزي که اعیان آلبان 

  به دختر ساالر دانترون
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  .اي داد نایسی پنهانی بوسه

  اي فرستاد تیز رو، اورا گوزن مادینه

  داشت، ه زیر پا میالنوعی ب گوزنی از بیشه که رب

  گشت، و چون از ضیافت اینورنس باز می

  آهسته به دیدار دختر ساالر رفت،

  اما چون این سخن به گوش من رسید،

  دلم از رشک ماالمال شد،

  زورق کوچکم را بر فراز امواج رها کردم،

  .اعتنایی نداشتم که جان سپرم یا زنده بمانم

  بودند،انله و اردان، که هرگز سخن دروغ نگفته 

  به دنبال من شنا کنان آمدند

  و مرا دوباره به خشکی آوردند ـ 

  .کردند آن دو که صد تنی را مغلوب سرپنجۀ خود می

  نایسی به صدق کالم خویش مرا پیمان داد

  و در برابر سالح خویش سه بار سوگند خورد

  تا آن دم که از من جدا نشده و به لشکر مردگان نپیوسته،

  .سرده نسازدهرگز جبین مرا اف

  شنید اگر او امشب می! دریغا

  که نایسی رخ در نقاب خاك کشیده است

  گریست، بی شک سخت می
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  .دادم و من هفت برابر او با او گریه سر می

صخرة عظیمی در آن « :شود با کالم سادة نیرومندي این طور ختم می» دیردري دختر مصایب«قدیمیترین نسخۀ 

در قرون » .اش در هم شکست و در دم جان داد ا چنان بر آن سنگ کوفت که جمجمهدیردري سر خود ر. نزدیکی بود

دوشیزگان هنگام بافتن . وسطی در ایرلند نیز، مثل دیگر نقاط جهان، شعر و موسیقی با هم پیوند نزدیکی داشت

ان جنگ آواز پارچه یا رشتن نخ یا دوشیدن شیر گاو، و مردان موقع شخم زدن زمین یا رهسپار شدن به سوي مید

آالت موسیقی مورد پسند عبارت بود از . نواختند مبلغان مسیحی براي گرد آوردن مستعمین چنگ می. خواندند می

آوردند، تیمپن نوعی ویلن هشت زهی که داراي کمان یا  چنگ سی زهی که آن را با نوك انگشتان به صدا در می

جیرالدوس کمبرنسیس یا جرالد ویلزي . دمیدند با دهان می کردند و در آن مضرابی بود، و نی انبان که حمایل می

چنین کالمی از زبان . مدعی بود که چنگیان ایرلندي عالیترین نوازندگانی بودند که در عمرش دیده بود) 1185(

.شد یکی از ساکنان خطۀ موسیقی دوست ویلز ستایشی عظیم محسوب می

انگیزي که براي مراسم عشاي ربانی به کار  ف آردا ـ ظرف حیرتعالیترین نمونۀ هنر ایرلندي این عهد جام معرو

کهربا، بلور، لعابکاري، و شیشه را با مهارت   قطعه برنز، نقره، طال، 354) 1000حد (رفت ـ نبود که در ساختن آن  می

ه که در قرن تمام به کار برده بودند، بلکه کتاب مقدس کلز بود مشتمل بر انجیلهاي چهارگانه بر روي پوست گوسال

نهم به دست رهبانان ایرلندي در کلز، واقع در شهرستان میث، یا در جزیرة آیونا در نزدیکی ساحل باختري اسکاتلند 

) پایتخت جمهوري ایرلند(تهیه شد و اکنون نفیسترین شیء تاریخیی است که در کالج ترینیتی شهر دوبلن 

ین رهبانان ممالک مختلف، اسلوبهاي تذهیبکاري استادان به سبب ارتباط متقابل تدریجی ب. شود نگاهداري می

در این مورد نیز، مانند مینیاتورهاي . بیزانسی و مسلمان وارد ایرلند شد و در اندك مدت در آنجا به اوج کمال رسید

ک کلمۀ این قبیل نقوش به اندازة نصف ی. کردند اسالمی، اندام آدمی یا تصاویر جانوران نقش بی اهمیتی را ایفا می

نشان اختصاصی این هنر تذهیبکاري در آن بود که یک حرف یا یک جزء تزیینی واحدي را . اختصاري ارزش نداشتند

گرفته، آن را از زمینۀ آبی رنگ یا طالیی بیرون کشیده، و با رغبت و مشربی تفننی چنان بزرگ کرده و به آن شاخ و 

در میان کتابهاي خطی مذهب مسیحیان هیچ دست . پوشاند میبرگ داده بودند که تقریباً تمامی صفحۀ کتاب را 

جرالد ویلزي، هرچند که همواره بر . اي ظریفتر از این انجیلهاي چهارگانۀ مشهور به کتاب مقدس کلز نیست نبشته

  . دانست که به هیئت آدمیزادگان درآمده بودند خورد، این کتاب را کار فرشتگانی می هنرمندان ایرلندي غبطه می

همان طور که پیدایش این عصر طالیی ایرلند معلول آزاد شدن از قید مهاجمانی ژرمنی بود که بقیۀ اروپاي التین را 

چندین قرن عقب انداخت، به همان روال، پایان گرفتن این عصر معلول مهاجماتی از جانب نورسها بود که نظایرش 

شاید به . ب الحصول شارلمانی و الفرد را خنثا کرده بوددر قرون نهم و دهم در فرانسه و انگلستان پیشرفتهاي صع

نروژ و دانمارك، که هنوز دو کشور مشرك بودند، خبر رسیده بود که دیرهاي ایرلند پر از طال و نقره و جواهرات است 

به  رود که عموم ملت دست و، از آنجا که ایرلند از لحاظ سیاسی به قلمروهاي مختلفی تقسیم شده است، امکان نمی

هجومی به عنوان آزمایش صورت گرفت که خسارات چندانی به بار نیاورد، اما  795در سال . مقاومت یکپارچه بزنند

، هجومهاي عظیمتري صورت 823در . این تهاجم شایعاتی را که دربارة این طعمۀ بی محافظ رسیده بود تأیید کرد

. نگور و موویل ویران، و طبقۀ روحانیون قتل عام شدندگرفت که ضمن آن دو ناحیۀ کورك و کلوین تاراج، دیرهاي ب

گاهی سپاهیان کوچک دلیري این مهاجمان را هزیمت . گرفت تقریباً هر سال این گونه هجومها صورت می از آن پس

هایی از مهاجمان نورس در  دسته. پرداختند گشتند و در همه جا به چپاول می دادند، اما بار دیگر آنها باز می می
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یکی ساحل اقامت گزیدند و شهرهاي دوبلن، لیمریک، و واترفرد را بنیاد نهادند و از حکمرانان نیمۀ شمالی جزیره نزد

پادشاه آنها، تورجست، شهر آرما زادگاه قدیس پاتریکیوس را پایتخت حکومت مشرکانۀ . به گرفتن خراج پرداختند

ت کیرن در شهر کلون مکنویز بر اریکۀ سلطنت پرست خود را در محراب کلیساي سن خویش گردانید و همسر بت

کردند، اما در عین حال میان خودشان نیز به جنگ مشغول  شاهان ایرلند جدا جدا با مهاجمان مبارزه می. نشانید

امیري نروژي، موسوم  851مالکی، پادشاه میث، تورجست را دستگیر و در آب غرق کرد، اما در  845در سال . بودند

عصر دانش و . ، سلطنتی در دوبلن تأسیس کرد که تا قرن دوازدهم همچنان به صورت نورس باقی ماندبه اوالف سفید

اي داد که در ضمن آن، لشکریانی مسیحی و مشرك هر دو به  ادب جاي خود را به دوران کشمکشهاي بیرحمانه

یکی از . قرون مشغول شدندچپاول و سوزانیدن دیرها، از بین بردن کتابهاي خطی قدیمی، و از هم پاشیدن هنر 

و نه موسیقیدان   در سراسر ملک دیگر نه رامشگر، نه حکیم،«نویسد  تاریخنویسان قدیمی ایرلند دربارة این دوره می

سرانجام مردي نیرومند قد علم کرد که قادر بود تمامی قلمروهاي مختلف » .بود که حرفۀ مألوف خود را دنبال کند

برادر میهن پادشاه مانستر، و سرکردة ) 1014 -  941(این مرد براین برو . دي متحد گرداندایرلند را در زیر لواي واح

آنکه زنهار دهند،  و آنها را ، بی) 968(دو برادر در نزدیکی تیپرري لشکریان دانمارکی را شکست دادند . ایل دلگس بود

اما . قوم نورس را که یافتند به قتل رساندند پس از آن لیمریک را تسخیر کردند و هر یک از افراد. به هالکت رساندند

ترسیدند مبادا دو برادر حین  دو تا از امراي کم اهمیت تر ایرلند، یعنی مولوي آودزمند و داناوان آوهاي کاربري که می

دند پیشروي خود قلمرو آنان را تسخیر کنند، با مهاجمان دانمارکی عقد اتحاد بستند و میهن را ربودند و به قتل رسان

براین، که اکنون به جاي برادر بر اریکۀ سلطنت تکیه زده بود، بار دیگر دانمارکیها را شکست داد و مولوي را ). 976(

از آنجا که براین تصمیم گرفته بود که تمامی ایرلند را متحد کند و براي رسیدن به چنین مقصودي . به قتل رسانید

ارکیهاي دوبلن متحد شد و به کمک آن پادشاه میث را خلع کرد، و او را کرد، با دانم اي فروگذار نمی از هیچ وسیله

بعد از چهل سال جنگ، اینک با استقرار صلح کلیساها و دیرها را از   وي،). 1013(فرمانرواي تمامی ایرلند شناختند 

ر را آرامش بخشید، و جلو ها توجه نمود، مکتبها و آموزشگاههایی بنیاد نهاد، کشو نو آباد کرد، به تعمیر پلها و جاده

پدید آمده بود، داستانی » صلح پادشاه«نسلهاي خیالپرداز بعدي، در توصیف امنیتی که بر اثر این . بزهکاري را گرفت

به این مضمون که چطور دخترك زیبایی آراسته به جواهرات ) خورد که اغلب در سایر جاها به گوش می(ساختند 

  در خالل این احوال،. کرد بی آنکه کسی متعرض او شود مملکت به سر دیگر سفر میگرانبها، تک و تنها، از یک سر 

براین برو . نورسها در ایرلند به تدارك سپاه دیگري پرداختند و براي جنگ با آن پادشاه کهنسال به حرکت درآمدند

یک دوبلین، با آنها روبه رو ، در کلونتارف، نزد1014آوریل  23به تاریخ ) یادبود مصلوب ساختن مسیح(در روز جمعه 

.اش کشته شد شد و آنها را هزیمت داد؛ اما فرزندش مارا حین نبرد به قتل رسید، و خود براین در خیمه

کتاب   در قرن یازدهم هنر و ادبیات از نو رونق یافت،. چند صباحی آن کشور زجر کشیده از نعمت صلح برخوردار بود

رسید،  از لحاظ شکوه و ظرافت تذهیبکاري تقریباً به پاي کتاب مقدس کلز می لنستر و کتاب سرودهاي روحانی، که

ولی روح سرکش . تاریخنویسان و محققان زیادي از مدارس متعلق به دیرها بیرون آمدند. به این دوره تعلق دارند

د و نیروي خود را سراسر مملکت دوباره به قلمروهاي متعدد سالطین متخاصم تقسیم ش. ایرلندي هنوز رام نشده بود

، مشتی از ماجراجویان انگلستان و ویلز استیالي بر ایرلند را امري سهل 1172در سال . صرف جنگ داخلی کرد

  .چندان امر آسانی نبود» جزیرة پزشکان و قدیسان«یافتند، بگذریم از اینکه حکومت بر آن 
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IV  - 1066 – 325: اسکاتلند  

ي از مهاجران گیلی، مشهور به اسکات، صفحات شمالی ایرلند را ترك کردند، ا در اواخر قرن پنجم میالدي، قبیله

متوجه جنوب باختري اسکاتلند شدند، و نام خویش را ابتدا به یک بخش و سپس بر تمامی آن شبه جزیرة بدیع 

ي باستانی با یکدیگر به رقابت »کالدونیا«سه قوم دیگر در تملک این . منظري نهادند که در شمال رود توید قرار دارد

اول پیکتها، یک قبیلۀ سلتی که در باالي خلیج فورث مقام گزیده بودند، دوم بریتونها یا : برخاستند، از این قرار

ند و بین رود درونت و بومیان بریتانیا، که در برابر سیل هجومهاي آنگلوساکسون به سرزمین اسکاتلند پناهنده شد

از . خلیج کالید اقامت گزیدند؛ سوم آنگلها یا انگلیسیها، که در ناحیۀ میان رود تاین و خلیج فورث مسکن داشتند

همۀ این اقوام مختلف قوم اسکاتلندي به وجود آمد که از لحاظ زبان انگلیسی، از نظر دین مسیحی، آتشین مزاج 

  .اي از نژاد سلت بود نگلیسی، و نازك بین و فکور به مانند هر تیرهچون ایرلندي، و طرفدار عمل چون ا

شدند که حکومت واحدي جانشین  اسکاتلندیها، مانند ایرلندیها، از ترك تشکیالت خویشاوندي بیزار بودند، حاضر نمی

طایفۀ خود، و  شدت تضاد طبقاتی آنها به حدي بود که فقط با وفاداري تفاخر آمیز نسبت به. اي شود سازمان طایفه

رومیان نتوانستند بر آنها استیال یابند؛ بر عکس، نه . کرد مقاومت سرسختشان در مقابل دشمنان خارجی، برابري می

، و نه سدي که آنتونیوس پیوس صد کیلومتر باالتر )120(دیواري که هادریانوس بین سالوي و رود تاین احداث کرد 

، و نه نبردهاي تئودوسیوس )208(، نه مبارزات سپتیمیوس سوروس )140(میان دو خلیج فورث و کالید ایجاد کرد 

، ساکسونها 617در . هیچ کدام نتوانست به هجومهاي هر چند یک بار پیکتهاي گرسنه بر بریتانیا خاتمه دهد) 368(

) ادنبورگ امروزيهمان (به فرمان ادوین، پادشاه نورثامبرلند، دژ استوار پیکتها را تسخیر کردند و آن را ادینبورگ 

در . پیکتها و سکوتها را زیر لواي خویش متحد کرد) مردي از آلپ(، کنث اول، ملقب به مک آلپین 844در . نامیدند

، 1018در . ، عشایر مزبور بار دیگر ادنبورگ را از چنگ ساکسونها بیرون آوردند و آنجا را پایتخت خود ساختند954

بظاهر برتري سلتی مسلم . را فتح و آن را به قلمرو پیکتها و سکوتها منضم کرد) ناحیۀ شمال توید(ملکم دوم لوذین 

ها را به نواحی جنوبی اسکاتلند راند، و به این طریق » انگلیسی«شده بود، لکن هجومهاي دانمارکیها هزاران نفر از 

.عنصر نیرومندي از آنگلوساکسون را در خون اسکاتلندي جاري ساخت

تمامی اقوام چهارگانه، یعنی پیکتها، سکوتها، سلتهاي بریتانیایی، و آنگلوساکسونها را با ) 1040 -  1034(دانکن اول 

شکست دانکن از سپاهیان انگلیسی در دارم بهانه به دست مکبث . هم متحد کرد و سلطنت اسکاتلند را بنیاد نهاد

مکبث دانکن را به قتل . ادة کنث سوم بودسردار اسکاتلند داد که مدعی تاج و تخت شود، زیرا گروخ، همسر مکبث، نو

از هفده تن . ، مدت هفده سال سلطنت کرد، و خود به دست ملکم سوم فرزند دانکن کشه شد)1040(رساند 

این دوران . بر اسکاتلند حکمرانی کردند، دوازده نفرشان به قتل رسیدند 1057و  844سالطینی که در خالل سالهاي 

ایی خونین در طلب خوراك و آب، و آزادي و قدرت؛ در آن ایام تلخ، اسکاتلند چندان پرمخافتی بود از زدوخورده

بایست سپري شود تا چشمۀ ادبیات  سه قرن دیگر می. فرصتی براي ظرایف وحشو و زواید یک جامعۀ متمدن نداشت

یزرا را تسخیر کردند؛ الجزایر اورکنی، فارو، شتلند، و هبرید مهاجمان نورس مجمع. آن سرزمین شروع به فیضان کند

برد که مشغول پراکندن قدرت و بذر خویش  اسکاتلند مدام در معرض تهدید استیالي وایکینگهاي بیباکی به سر می

  .در سراسر دنیاي غرب بودند
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  ساگاي شاهان – 1

ریق دانمارك و از دریاي بین نروژ و دانمارك یا سکاژراك ظاهراً شمالیها عبارت از توتونهایی بودند که نیاکانشان از ط

و دریاي بین سوئد و دانمارك یا کاتگات سفر کرده، خود را به سوئد و نروژ رسانیده، جانشین جمعیت سلتی شده 

مسکن بودند که آنها نیز به نوبۀ خود یک قوم مغولی همخون با الپالندیها و اسکیموها را بیرون رانده و در اماکنشان 

در آغاز این کوچ، دان میکیالتی نامی، سر کرده و امیر این قوم نام خود را بر سرزمین دانمارك نهاد . گزیده بودند

قبیلۀ کهنسال سویون، ). دانمارك مرکب از دو کلمۀ دان و مارك است، که مارك یا مارش به معنی ایالت بوده است(

یا (بر آن شبه جزیرة عظیم توصیف کرده بود، نام خود را بر سوئد که تاریخنویس شهیر رومی تاسیت آن را حکمفرما 

معنی » راه شمالی«فقط ) یا نورژ(نروژ . نهاد و بسیاري از سالطین این سرزمین خود را سوین خواندند) سوریج

ه صورت این نام در زبان التین تحریف شده، ب. پلینی، که بر تاسیت قدمت داشت، سوئد را سکین نامیده بود. داد می

سوئدیها، نروژیها، و (سکاندیا درآمده است؛ واژة اسکاندیناوي از همین مآخذ است که اینک بر سه ملت همخونی 

در تمام این سرزمینهاي سه گانه . شود که زبان هر کدام براي آن دوتاي دیگر قابل درك است اطالق می) دانمارکیها

طبقۀ جوان یا ناراضی بر کشتیهاي خود . ربخشی زمین فزونی گرفتبارآوري زنان یا نیروي تخیل مردان بمراتب از ثم

شناخت، نه  گرسنگی این مردان نه مرزي می. نشستند و به طلب خوراك، برده، زن، یا طال به جستجو پرداختند

یه رو نروژیها به اسکاتلند و ایرلند و ایسلند و گروئلند سرازیر شدند، سوئدیها به طرف روس. قوانینی را قبول داشت

.آوردند، و دانمارکیها به خاك انگلستان و فرانسه رخنه کردند

فرزندش . به دانمارك وحدت بخشید) 935 - 860(گورم . شود کوتاهی عمر مانع از شمارش خدایان یا سالطین می

سوین اول . مسبب رواج مسیحیت در آن کشور شد) 985 -  945(هارال بلوتان، به معنی هارال کبود دندان 

انگلستان را فتح کرد و مدت یک نسل دانمارك را به صورت یکی از نیرومندترین ممالک ) 1014 -  985) (رکبیردفو(

سوئد را یک کشور مسیحی و شهر اوپساال را پایتخت ) 1022 -  994(پادشاه اوالف سکوتکونانگ . اروپایی درآورد

ها،  ز سی و یک امرنشین که کوهستانها، رودخانهنروژ عبارت بود از مجموعۀ متراکمی مرکب ا 800در سال . خود کرد

یکی  850در حدود . کردند و هر منطقه زیر سلطۀ امیر سلحشوري قرار داشت یا خلیجهایی آنها را از یکدیگر جدا می

از این سرکردگان سلحشور موسوم به هلفدان، ملقب به سیاه، از پایتخت قلمرو خویش در ترونهیم اکثر امراي دیگر را 

را چند تنی از ) 933 -  860) (موبور(فرزندش هارال اول، ملقب به هورفاگر . ر خود کرد و اولین پادشاه نروژ شدمقهو

داد که  وي دلباختۀ زنی گیدا نام بود، اما زن فقط به شرطی به ازدواج تن می. امراي یاغی مملکت به مبارزه طلبیدند

که هرگز موي سر را شانه یا کوتاه نکند مگر آنکه وي را چنین  هارال سوگند یاد کرد. او تمامی نروژ را تسخیر کند

این امر در مدت ده سال عملی شد، سپس هارال ، گیدا و نه زن دیگر را به عقد ازدواج . توفیقی نصیب شده باشد

ن آنها هارال صاحب چند فرزند بود که از بی. نایل آمد» هورفاگر«درآورد، موي سر را کوتاه کرد، و به دریافت لقب 

دوران صلح آن قدر «سال با کفایت تمام بر نروژ حکومت کرد و  27مدت ) 961 - 935(هاکون اول، ملقب به نازنین 

ترسم مبادا به پیري در چهاردیواري خانه  می«: گفت که یکی از جنگجویان وایکینگ به شکایت می» به طول انجامید

سال بر نروژ  30اشتهار دارد، در عین لیاقت مدت » بزرگکنت «هاکون دیگري، که به » .بر روي بستر جان دهم

، لکن به هنگام پیري خشم طبقۀ کشاورزان آزاد را برانگیخت، زیرا دختران آنها را براي )995 -  965(سلطنت کرد 
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از کشاورزان متحد شدند و او را . فرستاد گرفت و پس از یکی دو هفته آنها را به خانۀ پدرانشان پس می همخوابگی می

.سلطنت خلع کردند و اوالف اول تروگواسون را به جانشینی وي برداشتند

: گوید سنوري ستورلوسون، اهل ایسلند، دربارة وي می. بود) هورفاگر(اوالف فرزند تروگواسون و نبیرة هارال اول 

تنومند،  …د، اندازه دست و دل باز، در پوشاك مشکل پسن آدمی بود بسیار سرخوش و شوخ، بشاش، معاشرتی، بی«

شد سراغ گرفت، بر وي سبقت نجسته  و زیباترین مردان، که در تمرینات بدنی هیچ کس از شمالیها، تا آنجا که می

توانست وقتی خادمان وي مشغول پارو زدن در کشتی او بودند، در خاج از میان  به قدري چاالك بود که می» .بود

سه دشنۀ نوك تیز بازي کند، و دو نیزه را در یک آن با هم پرتاب کند، و  بازان با پاروها بدود، در آن واحد مثل شعبده

اوالف در دوران عمر کشمکشها و ماجراهاي فراوان دید؛ هنگامی که » .با هر دوست به یکسان قدرت بریدن داشت«

ت نروژ برداشتند در بریتانیا بود به مسیحیت گروید، و از مروجان بیرحم آن دین شد، موقعی که او را به مقام سلطن

ها را ویران کرد، به ساختن کلیساهاي مسیحی پرداخت، و کماکان به پیروي از شیوة چندگانی ادامه  بتکده) 995(

کشاورزان آزاد با دین جدید بشدت مخالفت ورزیدند و خواستار شدند که اوالف، به سنت اجداد خویش، به . داد

النوع  ترین قربانی را به حضور رب ف پذیرفت، اما پیشنهاد کرد که شایستهاوال. قربانی دهد  النوع آنها، تور، حضور رب

آنها از شنیدن این پیشنهاد دست از مخالفت برداشتند و به مسیحیت . عرضه دارد ـ یعنی از سران خود کشاورزان را

و پایش را بستند، ماري  درآمدند، و چون یکی از آنها موسوم به راند در آیین شرك اصرار ورزید، به اشارة اوالف دست

و راند بر اثر این  را گرفتند و دمش را سوزانیدند و از حلقوم آن مرد فرو کردند؛ مار به شکم و پهلوي راند رخنه کرد، 

اوالف به سیگرید ملکۀ سوئد پیشنهاد ازدواج داد؛ او موافقت کرد، اما حاضر نشد از آیین مشرکانۀ . امر جان سپرد

مرا چه حاجت که پیرزنی از طراوت «: اوالف با دستکش بر صورت آن زن نواخت و گفت. خویش صرف نظر کند

این حرف روزي به قیمت جانت تمام «: سیگرید در جواب گفت» افتاده و هرزة بیدینی چون تو را به زنی گیرم؟

وي در یک نبرد . استنددو سال بعد، پادشاه سوئد و دانمارك و اریک اول امیر نروژ به جنگ با اوالف برخ» .خواهد شد

دریایی بزرگ نزدیکی روگن شکست خورد و، در حالی که سراپا غرق اسلحه بود، خود را به دریا افکند و دیگر سر از 

  .نروژ میان فاتحان تقسیم شد). 1000(آب بیرون نیاورد 

، آرامش را )1016(درآورد اوالف دیگري ـ اوالف دوم، ملقب به قدیس اوالف ـ بار دیگر نروژ را به زیر لواي واحدي 

. برقرار ساخت، در عین عدالت و انصاف به مرافعات مردم رسیدگی کرد، و ترویج دین مسیح را در نروژ کمال بخشید

مردي بود نازنین و بسیار مهربان، کم حرف و بخشنده، اما «نویسد که  سنوري ستورلوسون دربارة این اوالف می

به اشارة وي زبان یکی از کشاورزان آزادي را که . هاي متعدد به گرفتن همخوابهاي معتاد  و تا اندازه» حریص پول

کشاورزان به تنگ آمده با کنوت . حاضر به قبول مسیحیت نبود از بیخ بریدند، و چشمان دیگري را از کاسه درآوردند

ف را از نروژ بیرون راند پادشاه دانمارك و انگلستان توطئه کردند، و او با پنجاه کشتی به کمک آنان آمد و اوال

دیري نگذشت که اوالف با سپاهی بازگشت و براي پس گرفتن تاج شاهی در محل ستیکلستا به نبرد ). 1028(

نسلهاي آینده او را قدیس حامی ). 1030(پرداخت؛ لکن شکست خورد و بر اثر جراحاتی که برداشته بود جان سپرد 

) 1047 -  1035(ملقب به نیکو   پسر وي مگنوس اول،. ایی برپا کردندنروژ خواندند، و به یادش در همانجا کلیس

 -  1047(نوادة وي هرالد هورروده . قلمرو پدر را از نو به چنگ آورد و به وضع قوانین و حکومت صحیحی پرداخت

در زیر فرمان  ، با عدالتی عاري از رحم، تا سالی که ویلیام دیوك آو نورماندي بر انگلستان غلبه یافت نروژ را)1066

.داشت
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جماعتی از شمالیها که از نروژ یا دانمارك به حرکت درآمده بودند، جزیرة ایسلند را دوباره کشف  860در حدود سال 

کردند و از اینکه آن سرزمین را درست مانند وطن اصلی خود پوشیده از خلیج و مه یافتند، خیلی هم ناخشنود 

به  874استبدادي جدید پادشاه خویش هارال هورفاگر آزرده خاطر بودند، در  نروژیها، که اکنون از حکومت. نشدند

عدة مردم مقیم آن جزیره به همان اندازه زیاد بود که قبل از سالهاي جنگ  934ایسلند کوچ کردند، و تا تاریخ 

یک  930سال در . شد که هر کدام ثینگ یا مجلسی خاص خود داشت ایسلند از چهار ایالت تشکیل می. جهانی دوم

آلثینگ یا مجلس متحد تأسیس شد که یکی از قدیمیترین نهادها در تاریخ حکومت مجلسی بود و با ایجاد آن 

لکن همان جوشش و استقالل رأیی که انگیزة . ایسلند در این تاریخ اولین جمهوري کامال آزاد در جهان گشت

افراد مقتدري که در . قوانین عوام را محدود کردمهاجرت و وسیلۀ پیدایش این مجلس شده بود، تأثیر حکومت و 

الرقاب اراضی خود شدند، و دیري نگذشت که در ایسلند همان  امالك وسیع خویش ریشه دوانیده بودند مالک

مجلس متحد ایسلند  1000در سال . مرافعاتی را به راه انداختند که در نروژ عرصه را بر پادشاهان تنگ ساخته بود

ا قبول کرد، اما پادشاه نروژ، قدیس اوالف، از شنیدن این خبر که ایسلندیها همچنان به خوردن رسماً مسیحیت ر

شاید به علت سرد و طوالنی بودن شبهاي . گوشت اسب و کودك کشی اشتغال دارند سخت متحیر و متوحش شد

هاي  ر کم و کیف بر قصهزمستانی، اساطیر و ساگاهایی در میان ساکنان این جزیره به وجود آمد که بظاهر از نظ

  .شد برتري یافت همانندي که در سرزمینهاي اقوام نورس گفته می

شانزده سال بعد از کشف مجدد ایسلند، یک ناخداي نروژي موسوم به گونبیورن اولفسون ضمن سفر به گروئنلند 

در . تأسیس کردند توروالد و پسرش اریک سرخ یک کوچنشین نروژي را در گروئنلند 985در حدود سال . برخورد

فرزند اریک سرخ موسوم به لیف اریکسن  1000بیرن هریولفسون موفق به کشف البرادور شد؛ و در سال  986سال 

. درست اطالع نداریم که محل ورود وي البرادور بود یا نیوفندلند یا خلیج معروف به کاد. قدم به قارة امریکا نهاد

در . گذرانید و آنگاه به گروئنلند بازگشت) سرزمین شراب(ان را در وینلند دانیم که لیف اریکسن زمست همین قدر می

طبق یک مشت عبارات الحاقی . ، برادرش توروالد به اتفاق سی تن دیگر یک سالی را در وینلند گذرانیدند1002سال 

تاریخ آن افزوده شده است، و ) 1241 - 1178(به قلم سنوري ستورلوسون » ساگاي اوالف تروگواسون«که بر 

پنج هیئت اکتشافی جداگانه از افراد نورس تشکیل شد و  1011تا  985نیست، در خالل سالهاي  1395مؤخرتر از 

به ایسلند سفر کرد و روایاتی را که  1477دهد که در  خود کریستوف کلمب شرح می. به عزم قارة امریکا حرکت کرد

. رار داددربارة قارة جدید بر سر زبانها بود مورد مطالعه ق

  وایکینگتمدن  – 2

. نظم اجتماعی در بین اقوام نورس مثل سایر جاها مبتنی بود بر انضباط خانوادگی، تعاون اقتصادي، و اعتقاد مذهبی

هیچ چیزي قادر نیست شعلۀ  کند، در نهاد آن کس که خوب تأمل می«: گوید یکی از عبارات چکامۀ بیوولف می

نهادند تا هالك شوند، اما همینکه بچه از طرف پدر و  کودکان ناخواسته را بر سر راه می» .خویشاوندي را فرو نشاند

نورسها نام خانوادگی نداشتند؛ هر پسري . شد اي از انضباط و محبت نصیب او می شد معجون عاقالنه مادر پذیرفته می

اسکاندیناویها، . ، مگنوس اوالفسون، و هاکون مگنوسون)هرالدزاده(اوالف هرالدسون : افزود د مینام پدر را بر اسم خو

مدتها قبل از اینکه مسیحیت بدانان برسد، هنگام نامگذاري یک کودك، به نشانۀ دادن رخصت براي ورود به جرگۀ 

  .ریختند خانواده، آب بر روي او می
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داري از جمله تهیۀ آبجو را  دختران فنون خانه: ماعی جنبۀ عملی داشتتعلیم و تربیت به مقتضاي نیازهاي اجت

بازي، درودگري و فلزکاري، کشتی گیري،  آموختند؛ و پسران هم خویش را صرف فراگرفتن دقایق شناگري، اسکی می

، شکار، جنگ با تیر و کمان) »قالب«،  hoek، از واژة دانمارکی  hockey( قایقرانی، اسکیت، بازي هاکی 

توانستند با جوشن و  برخی از نروژیها می. پرش، تمرین بدنی طرف توجهی بود. کردند پرانی می شمشیرزنی یا نیزه

سراپا مسلح از ارتفاعی بلندتر از قامت خویش بپرند، یا مسافت چند کیلومتر را شنا کنند؛ بعضی قادر بودند بر 

آموختند؛ بعضی براي طبابت یا قضاوت  ن و نوشتن میبسیاري از کودکان خواند. تیزروترین اسبان سبقت گیرند

کردند؛ عدة معدودي از زنان و مردان قادر به نواختن  خوانی می زن و مرد هر دو با شوق تمام آوازه. شدند تربیت می

توانست با  خوانیم، گونار پادشاه نورس می آالت موسیقی، معموال چنگ، بودند، چنانکه در افسانۀ اداي مهین می

.گشتان پاهایش چنگ بنوازد و به کمک الحان آن مارها را افسون کندان

ازدواجها را معموال پدر و مادرها و اغلب از طریق خرید و . چندگانی تا قرن سیزدهم بین طبقۀ اغنیا مرسوم بود

و مادرش ازدواج آزاد زن محق بود با این قبیل قرارها مخالفت ورزد، اما اگر برخالف رأي پدر . دادند فروش ترتیب می

مرد . کردند، و ممکن بود، طبق قانون ایلی، بستگان زن شوهر را بکشند کرد، شوهرش را حرام اعالم می می

توانست به میل خویش زنش را طالق دهد، اما اگر قادر نبود عذر موجهی براي این عمل بیاورد، او هم ممکن بود  می

مخالف دلیل موجهی براي طالق بود، چنانکه مثال اگر زن  پوشیدن لباس جنس. به دست خانوادة زن کشته شود

اش باز بود، زن  کرد، شوهر محق بود او را طالق گوید، و برعکس اگر مرد پیراهنی می پوشید که سینه شلوار به پا می

را دید، محق بود جابجا او  اگر شوهري مردي را حین ارتکاب عمل عنیفی با زن خویش می. حق داشت او را ترك کند

شد، بستگانش در صدد انتقام از قاتل  بدون بیم عقوبت بکشد ـ به عبارت دیگر اگر مردي به این نحو کشته می

زنان سختکوش بودند، اما آن قدر دلپسند بودند که مردان را حتی تا پاي مرگ به رقابت با یکدیگر . آمدند برنمی

ل همه جاي دنیا، در چهار دیواري خانه شوهرانی فرمانبردار مردانی که در امور همگانی حکمشان نافذ بود، مث. وادارند

به طور کلی در دوران جاهلیت مقام زن به مراتب واالتر بود تا ادوار بعدي که مسیحیت در اسکاندیناوي رواج . بودند

د از بیست شد، بلکه مادر مردانی دلیر بود؛ سهم او یک سوم ـ و بع یافت؛ از جمله اینکه زن ما در گناه محسوب نمی

کرد، و  سال زناشویی نصف ـ تمام دارایی شوهرش بود؛ شوهر در تمام جزئیات مربوط به کار خویش با زن مشورت می

  .گذاشتند حشر و نشر داشت زن آزادانه با مردانی که قدم به خانۀ شوهر می

آمد، و شکار   ساب میصید ماهی صنعت بزرگی به ح. شد، و همۀ طبقات در آن شریک بودند کار محترم شمرده می

هاي سوئد را از موانع  قدرت اراده و عرق جبینی را در نظر مجسم کنید که بیشه. بیشتر یک کار ضروري بود تا ورزش

هاي یخبندان جبال نروژ را براي کشت آماده ساخت؛ مزارع غلۀ مینسوتا حاصل ثمربخشی  پاك گردانید، و دامنه

امالك وسیع معدود بودند؛ قرنهاست که اسکاندیناوي در توزیع قسمت اعظم . خاك امریکا و خصلت نژاد نروژي است

یک نوع بیمه غیر مکتوب وجود داشت که از شدت . اراضی بین زارعین آزاد بر دیگر کشورها برتري داشته است

را  آمدند و آن سوخت، همسایگانش به کمکش می کاست؛ مثال اگر خانۀ کشاورزي در آتش می نامالیمات زندگی می

اي  همسایگانش به تعداد نصف گله  رفت، گلۀ وي از بین می» بالي آسمانی«کردند؛ اگر بر اثر بیماري یا  دوباره بنا می

تقریباً هر مردي شمالی براي خودش یک صنعتگر و بویژه در . کردند که نابود شده بود خسارت کشاورز را جبران می

دیرتر از دیگر اقوام از آهن استفاده کردند، چه آهن فقط در قرن  نورسها بمراتب. درود گري و خراطی استاد بود

ها، و زیورآالت محکم و زیبایی  با اینهمه، از این تاریخ به بعد به ساختن انواع ابزارها، اسلحه. هشتم به دست آنها رسید

ساخت این دوران بیشتر  سپرها، شمشیرهاي مرصع، انگشتریها، سنجاقها، و یراقهاي. از برنز، نقره، و طال پرداختند
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ساختند که گرچه بزرگتر از  کشتی سازان نورس قایقها و کشتیهاي جنگی می. اشیایی بودند نفیس و مایۀ تفاخر

ناوهاي اعصار باستانی نبود، ظاهراً محکمتر از آنها می نمود؛ کف این کشتیها را براي آنکه از تکانهاي مداوم جلو گیرد 

متر  1‘8تا  1‘20هر کدام . کردند غه را براي در هم شکستن ناوهاي دشمن تیز میساختند، و لبۀ دما مسطح می

متر درازا داشت؛ و قوة محرکۀ آن بخشی از بادبانها، و بیشتر از زور بازوي پاروزنها، که تعداد آنها به  55تا  18عمق، و 

این ناوهاي ساده کاشفان، . دش نسبت حجم کشتی از ده، شانزده، یا شصت نفر در هر طرف کشتی بود، تأمین می

بازرگانان، دریازنان، و سلحشوران نورس را از طریق رودهاي روسیه به دریاي خزر و دریاي سیاه، و از راه اقیانوس 

.رسانید اطلس به ایسلند و البرادور می

خریدها یا غالمان ، و زر)کشاورزان صاحب ملک(، بوندي )اشراف(وایکینگها اجتماع خود را متشکل از سه طبقۀ یارلز 

آموختند که طبقۀ هر فرد فرمانی  به کودکان خود به طور جدي می) مثل مربیان در جمهور افالطون(دانستند؛ و  می

سالطین را از میان ساللۀ شاهان، و حکام . ایمان جرئت تغییر دادن آن را دارند است از جانب خدایان که فقط افراد بی

پا به پاي این پذیرش بیریاي حکومت پادشاهی و اشرافیت به مثابه ضمایم طبیعی . زیدندگ ایاالت را از بین یارلز برمی

جنگ و کشاورزي، دموکراسی شایان توجهی در جریان بود که به حکم آن مالکان محل در یک هاس ثینگ یا 

قضات مملکتی را ملی کار قانونگزاران و » مجلس متحد«اجتماع رؤساي خانواده، مجلس قریه، مجلس ایالتی، یا یک 

قضاوت با قانون قاعده بود، و انتقام شخصی . در میان این اقوام، حکومت، حکومت قوانین بود نه افراد. دادند انجام می

کم  قصاص انتقام آمیز ساگاهاي وایکینگ را خونرنگ ساخت، اما حتی در آن عهد خون و پوالد نیز کم. استثنا

شد؛ و تنها مردانی که هیچ قانونی جز پیروزي یا شکست  ین انتقام فردي میپرداخت ورگیلد در مورد بزهکاران جانش

شد تا افرادي را که بر اثر مبارزه با  از مجازاتهاي شدیدي استفاده می. را قبول نداشتند دریانوردان جسور بودند

آویختند، یا زیر سم  یطبیعت سخت جان شده بودند به پیروي از صلح و رعایت آرامش وادارند؛ زناکاران را به دار م

سوزاندند، افرادي را که به پدر و مادر یا  اسبان می افکندند تا به هالکت رسند؛ مفسدان را بر روي تلهایی از هیمه می

اي را نیز به همین منوال از پهلوي آنها  کردند و گرگ زنده وطن خود خیانت کرده بودند وارونه آویزان می

کردند،  بستند و به این نحو بدنش را شقه می شد به چند اسب می حکومت یاغی می آویختند؛ آن را که نسبت به می

شاید در این گونه موارد هنوز قانون . رساندند بستند و کشان کشان به قتل می یا او را به دم گاومیش وحشی می

حتی .شد گر می وهجانشین وحشیگریهاي قرون وسطایی نشده بود، بلکه انتقام از صورت فردي به شکل اجتماعی جل

دریازنی هم سرانجام تابع قانون شد و دریازنان به صورت بازرگانانی درآمدند که مکر و حیله را به جاي زور و بازو به 

. رواج گرفت هانساییبیشتر قوانین دریایی اروپا اصوال از ناحیه نورسها ناشی شد و از طریق اتحادیۀ . انداختند کار می

غاز «قوانین نروژ را بر طوماري نوشتند که به سبب رنگش آن را ) 1047 - 1035(در دوران سلطنت مگنوس نیکو 

این طومار، که هنوز باقی است، حاوي یک سلسله فرامین براي نظارت در اوزان و مقادیر، . نامیدند» خاکستري

و بنادر، و نظاماتی دربارة کمک دولت به بیماران و ضعفاست که حاکی از کمال  مقرراتی براي ادارة بازارها،

. باشد روشنفکري و ترقیخواهی می

خدایان توتونی در نظر اقوام نورس . دین به قانون و خانواده کمک کرد تا جانوران دوپا را به صورت شارمند درآورد

. ترسیدند یا دوستشان داشتند که مردم واقعاً از آنها می جنبۀ اساطیري نداشتند، بلکه موجوداتی بودند آسمانی

در تنگناي حیرت و وحشت ارواح بدوي، تمام نیروها . کرد هزاران معجزه و شیفتگی آنها را صمیمانه با بشر مربوط می

و تجلیات عظیم طبیعت به صورت خدایانی شخصی درآمده بود که تسکین خشم نیرومندترین اینها مستلزم دادن 

اي عظیم مرکب از دوازده  عبارت بود از جرگه والهاال. اي بود عظیم که از قربانی آدمیزاد دست کمی نداشت ارهکف
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؛ و والکورهعی ، و جم)نورنها(، االهگان سرنوشت )جوتونها(  النوع ؛ به عالوة انواع شیاطین غولپیکر النوع و دوازده ربۀ رب

ارباب انواع موجوداتی بودند به مراتب بزرگتر از . همچنین مشتی از ساحرگان، پریان کوچک اندام، و اجنۀ کوتاه قد

شدند، احساسات به  می شدند، به خواب احتیاج داشتند، بیمار آمدند، گرسنه می آدمیزادگان که مثل بشر به دنیا می

این ارباب انواع فقط از نظر جثه، و طول عمر، قدرت بر بشر تفوق . مردند شدند، و می داد، اندوهناك می آنها دست می

یا رب االرباب، در زمان حکمفرمایی قیصر امپراطور روم در نزدیکی ) النوع آلمانی ودن همان رب(اودین . داشتند

به علت . در آنجا آسگارد یا خانۀ خدایان را براي خانواده و مشاوران خویش بنا کرده بودکرد و  دریاي آزوف زندگی می

مثل یک زن  لوکی. وي نه قادر مطلق بود و نه بدون حریف. آنکه از کمی جا در تنگنا بود، اروپاي شمالی را فتح کرد

وي به جستجوي عقل گرد زمین سفر کرد و بر سر . کرد، و تور هیچ اعتنایی به او نداشت رزنش میماهیگیر او را س

اي از آب کرد؛ آنگاه به اختراع حروف دست زد، و ملت خود را نوشتن، شعر، و  چاه عقل یک چشم را فداي جرعه

ی اینجهانی او به سر آمده است، کرد که دورة زندگ بینی می صنایع آموخت و به آنها قوانین عطا کرد؛ و چون پیش

سران اقوام سوئدي و گوت را جمع کرد، و در حضور ایشان نه جاي بدن خود را زخم کرد، قالب تهی کرد، و دوباره به 

.النوعی زندگی از سر گیرد آسگارد بازگشت تا به صورت رب

النوع تندر، جنگ، کار، و قانون محسوب  در نظر ایسلندیها وي رب. تر از ادوین بود در ایسلند تور بمراتب با اهمیت

ابرهاي تیره گرههاي جبین او بودند، غرش رعد صداي او بود، و درخشش برق چکشی که از آسمانها پرتاب . شد می

رسیدند، در  شعراي نورس، که شاید از لحاظ شکاکیت نسبت به ارباب انواع به پاي هومر شاعر یونانی می. کرد می

انداختند، درست همان طور که یونانیها با هفایستوس یا هراکلس کرده بودند؛  تور را دست می هاي خود بارها چکامه

ساختند؛ با اینهمه، تور به قدري محبوب همگان بود که از هر پنج نفر  آنها او را به انواع مشقات و رنجها گرفتار می

  .نهاد ، توروالد، و توراستین، بر خود میاي تحریف شده مانند تورولف ایسلندي دست کم یکی نام او را، به گونه

از نظر «بالدر فرزند اودین رب النوعی بود از نظر پرستش کم اهمیت، اما در اساطیر صاحب مقامی بس ارجمند که 

در آغاز رواج مسیحیت . شد ارباب انواع محسوب می» اندام و سیما برازنده، و مالیمترین، خردمندترین، و فصیحترین

شبی در عالم خواب بالدر . اغلب دچار این وسواس بودند که او را همان شخص مسیح معرفی کنند مبلغان مسیحی

از همۀ جمادات، جانوران،  فریگااالهه . گذارد بیند که بزودي خواهد مرد، و این موضوع را با ارباب انواع در میان می می

از آن پس بدن باشکوهش تمام موارد زیان آور را دفع . گیرد که هیچ کدام آزاري به او نرسانند تات تعهد میو نبا

تمام . کنند کند، به طوري که خدایان براي سرگرمی خویش به طرفش سنگ و زوبین و تبر و شمشیر پرتاب می می

گیاه کوچکی «فریگا، هنگام گرفتن تعهد،  اما. گذرند سالحها بی آنکه زخمی بر بدنش وارد سازند از کنارش می

لوکی، . داند که به کسی آسیبی برساند گیرد، زیرا گیاه مزبور را ضعیفتر از آن می را نادیده می» موسوم به گیاه بوسه

النوع نابینایی را  جویی که حرمتی براي وي قایل نبودند، شاخۀ کوچکی از این گیاه را بریده رب رب النوع مفسده

کند، او را به  به بدن بالدر اصابت می» گیاه بوسه«کند که آن را به سوي بالدر پرتاب کند؛ به مجردي که  میتشویق 

سپرد و  شود که او هم جان می النوع موسوم به نپ از مرگ شوهر چنان داغدار می همسر این رب. رساند هالکت می

  . سوزانند روي یک تل هیمه در آتش می جسد آن دو را با اسبش، که به طرز زیبایی تجهیز شده بود، بر

مجاز بودند که تاریخ مرگ هر ) انتخاب کنندگان مقتول(ها  بنابر معتقدات اقوام نورس، قاصدان ارباب انواع یا والکوره

سپردند به حیطۀ فرمانروایی هل ـ االهۀ مردگان ـ نزول  کسانی که به خواري جان می. کسی را مسجل سازند

در آنجا این . یافتند ها به والهاال راه می سپردند به رهبري والکوره یی که در میدان جنگ جان میکردند، و آنها می



٢١٨٧

شدند تا روزها را به نبردهاي  جماعت به عنوان فرزندان محبوب اودین به حکم تناسخ از نیرو و زیبایی برخوردار می

زمانی فرا رسید که جوتونها ـ آن ) یر متأخر نورسهابنابر اساط(اما . مردانه و شبها را به نوشیدن آبجو مشغول باشند

اي درگرفت که منجر به  ـ به ارباب انواع اعالن جنگ دادند و میان آنها مبارزه  شیاطین غولپیکر اغتشاش و ویرانی

نه فقط خورشید و سیارات و : در این دوره از زوال خدایان تمامی کاینات دچار ویرانی شد. فناي هر دو طرف شد

فقط امید به جا ماند ـ امید . ران، بلکه سرانجام خود والهاال با تمامی سلحشوران و خدایانش به ورطۀ نیستی افتاداخت

شاید این . النوعی واالتر از اودین یا تور به وجود آید به آنکه با حرکت آرام چرخ زمانه زمینی نو، عدالتی بهتر، و رب

کرد که آن دو اوالف در راه اعتالي  یت و ضربات جانکاهی را مجسم میداستان نیرومند نمادي بود از پیروزي مسیح

پرستی وارد ساختند؛ یا شاید شعراي وایکینگ دربارة ارباب انواع اقوام خویش به شک افتاده و  مسیحیت بر پیکر بت

اساطیر یونان قرار انگیزي بود که از نظر فریبندگی بعد از  اساطیر وایکینگ مبحث شگفت آنها را مدفون ساخته بودند؟

قدیمیترین شکلی که از این اساطیر به دست ما رسیده است در هیئت آن اشعار عجیبی است که بغلط آن را . داشت

اي اشعار قدیمی  رهاسقفی در کتابخانۀ سلطنتی کپنهاگ به کتاب خطی برخورد که حاوي پا 1643در . اند نامیده ادا

. ـ خواند) 1133 - 1056حد (ي سایمند خردمند ـ کشیش دانشور ایسلندي »ادا«ایسلندي بود و به اشتباه آنها را 

اند که آن اشعار به سالهاي نامعلومی در فاصلۀ قرون هشتم و دوازدهم میالدي  اکنون عموم دانشپژوهان بر این عقیده

اي از شاعران ناشناس تراوش کرده بود، و احتمال دارد که سایمند آنها  طبع و قلم عدهدر نروژ، ایسلند، و گروئنلند از 

مرور . نبوده است» ادا«ها  آنها را نسروده بود، و اصال عنوان آن سروده  را گردآوري کرده باشد، لکن خودش مسلماً

را بر مصالحه گذاشتند و این اشعار را محققان بناي کار . کشد و هم بر سرقتهاي ادبی زمان هم بر اشتباه قلم عفو می

ها باالدهایی روایتی هستند مربوط به دالوران یا ارباب انواع  بیشتر این چکامه. اداي منظوم یا اداي مهین نامیدند

ها براي نخستین بار ما به زیگورد مشهور به ولسونگ و دیگر  در خالل این چکامه. اسکاندیناوي یا ژرمنی باستان

خوریم که در ولسونگا ساگا و داستان باستانی نیبلونگنلید شکل  د یا زن و موجودات شریري برمیقهرمانان مر

ست که در طی آن » ولوسپا«نیرومندتر از همه، قطعۀ » ادا«در میان مجموعه اشعار . گیرند مشخصتري به خود می

که در کمین آن است، و سپس از  ي پیشگو با استعاراتی شاهانه و مالل انگیز از آفرینش جهان، انهدامی»ولوا«

عنوان قطعۀ دیگري است با سبکی کامال متفاوت، که در آن » سرود ذات متعال«. دهد رستاخیز نهایی آن خبر می

النوع اودین، بعد از دیدن سختیهاي فراوان و معرفت به احوال اقسام مردان، عقاید خویش را دربارة خرد در قالب  رب

:ماند النوع نمی کند که همیشه به گفتار یک رب یک رشته قواعدي بیان می

رسیدم آبجو یا هنوز حاضر نبود، یا آن را  اندازه زود یا بسیار دیر رسیدم؛ هنگامی که می به بسیاري جاها یا بی 

به سخنان یک دوشیزه ..  . .بهترین مستی هنگامی است که همه کس بعد از آن عقل خود را بازیابد …. نوشیده بودند

هنگامی که در صدد اغواي آن  …اند؛  هاي آنان مکر نهاده ک زن، هیچ کس نباید اعتماد کند؛ زیرا که در سینهیا ی

روز را  …. و از آن دوشیزه هیچ چیز نصیب من نشد …دوشیزة دوراندیش بودم، این نکته را به تجربه دریافتم؛ 

هر سخنی که  …. ر شدن در آتش باید ستودهنگام غروب، شمشیر را بعد از آزمودن، و یک زن را پس از خاکست

حتی سه کلمه با آدم . زبان مایۀ بر باد دادن سر است …. پردازد گوید اغلب تاوانش را می مردي به دیگري می

هر آنکه  …. شود آنجا که آدم دون سرسختی می کند، اغلب انسان واالگهر تسلیم می. فرومایه بحث کردن خطا است

رو باشد نه اینکه در عقل افراط  آدمی باید عاقل میانه …. دیگري دارد باید سحرخیز باشد چشم طمع به مال یا زن

مگذار که هیچ آدمی قبال از سرنوشت خویش آگاه باشد؛ چه بدین سان ذهنش بی اندازه خالی از تشویق  …. کند
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بهترین  …. چک باشدخانۀ آدمی بهترین جاست، اگرچه کو …. دل مرد بخرد بندرت شادمان است …. خواهد بود

  . محل، منزل آدمی و منظرة آفتاب است

ها ضبط شد و در آن قرن به  به احتمال اشعار مجموعۀ اداي مهین تا قرن دوازدهم دهان به دهان منتقل و در سینه

د؛ الفبا در عهد وایکینگ، مثل صفحات شمالی آلمان و انگلستان زمان آنگلوساکسونها، الفباي رون بو. کتابت درآمد

با اینهمه، در آن عهد ادبیات . نوشتند حرف نمادي را تقریباً به سیاق خط شکستۀ یونانی و التین می 24این 

ساختند، به حافظه  توانست از حروف الفبا بی نیاز باشد؛ چه خنیاگران سرودهایی دربارة ارباب انواع توتونی می می

ـ یعنی دورانی ) که از قرن چهارم تا قرن ششم بود(» هلوانیعصر پ«خواندند، و شفاهاً سرودهاي آن  سپردند، می می

ستورلوسون . کردند که اقوام ژرمنی به گسترش قدرت خویش در اروپا مشغول بودند ـ را به نسلهاي آینده منتقل می

ن اند، و به ذکر نام بعضی از ای و دیگران قطعاتی پراکنده از این سرودها را در بین منشئات خود محفوظ ساخته

مشهورترین اینها سیگوات توردارسون بود که در دوران سلطنت قدیس اوالف شاعر . اند شعراي رامشگر پرداخته

نام داشت که رجل ) 983 - 900(یکی دیگر اگیل سکاالگریمسون . شد درباري و مشاور مشفق پادشاه محسوب می

سلحشوري نیرومند و خاوندي مستقل  این شاعر آتشین مزاج، در عین حال. برجستۀ عهد خویش در ایسلند بود

خواست خود را بکشد؛ ولی دخترش او را  به هنگام پیري فرزند جوانش در آب غرق شد و از فرط اندوه می. الرأي بود

داغ «(در قطعۀ موسوم به سونار تورك . تشویق کرد، به جاي خودکشی، مراتب اندوه خویش را به رشتۀ نظم درآورد

کند از اینکه  داند؛ اظهار تأسف می گشاید، او را مسئول مرگ پسرش می دین زبان کفر میوي خطاب به او) »فرزند

. النوع مزبور را بیابد و، به همان سان که با دیگر دشمنان خویش جنگیده است، با اودین جنگ آغازد تواند رب نمی

ه از موهبت شاعري نیز برخوردارش اند بلک آورد که ارباب انواع فقط اندوه نصیب وي نساخته آنگاه چون به یاد می

شود که زنده بماند، و بار دیگر مقام شامخ  دهد و مصمم می نشیند؛ رضا به قضا می اند، شعلۀ خشمش فرو می کرده

. گیرد خویش را در مجالس عالی وطن به دست می

سپرد، همچنانکه  غه میوایکینگ راه مبال  شکی نیست که در این دوره، ادبیات اسکاندیناوي دربارة خشونت جامعۀ

وقایع نگاري و تاریخ، با سوق دادن توجه خواننده به نوادر زندگی، او را از دقت نظر در جریان طبیعی زندگی مردمان 

با اینهمه، به حکم شرایط دشوار زندگی، در اوان تاریخ اسکاندیناوي، تنازع بقا چنان بود که فقط پوست . دارد باز می

حساب و کتابی که در  وانستند پایدار بمانند؛ و از سنن باستانی انتقام و دشمنی و دریازنی بیت ترین افراد می کلفت

اي پدید آمد که اساس آن شجاعتی بود بی توجه به قیود  دریاهاي بیصاحب جهان جریان داشت نوعی اخالقیات نیچه

، جواب »ه کدام آیین باور داريبگو ب«پرسید  در این عهد بود که یک نفر وایکینگ چون از دیگري می. اخالقی

سلطنت نروژ بود و خیال داشت که آن را   هارال هورفاگر طالب اریکۀ» .من به قدرت خودم ایمان دارم«شنید که  می

از خودت بپرس که مردانگی انجام چنین عملی را داري؟ زیرا «دوستش هاکون به وي اندرز داد که . بزور تصاحب کند

خواهد شجاع و ثابت قدم که در راه انجام امري این سان خطیر، نیک و بدش  دي میرسیدن به چنین مقصدي مر

داشتند تقریباً  شدند که از زخمی که برمی اي از این مردان در جنگ به درك چنان لذتی نایل می پاره» .یکسان نماید

یا حالتی که جنگجو به ي »برسرکر«داد مشهور به  به برخی هنگام نبرد جنونی دست می. کردند دردي احساس نمی

، »خرس جامگان«کرد؛ برسرکرها، یا به عبارت دیگر  داد و جز لذت جنگ احساسی نمی کلی مشاعرش را از دست می

جنگیدند،  کشیدند و می شدند، و مثل جانوران زوزه می قهرمانانی بودند که بدون جوشن وارد معرکۀ کارزار می

رسید، از فرط کوفتگی به حال اغما  ، و آنگاه، چون نبرد به پایان میگرفتند سپرهاي خود را از شدت خشم گاز می
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داد  گذاشتند؛ و هر کس که در راه اقران خود در میدان جنگ جان می فقط شجاعان قدم به والهاال می. افتادند می

  .شد تمامی گناهانش بخشیده می

ي که اینسان در سختیها و مسابقات وحشیانه باز آمده بودند بر کشتیهاي خود سوار »فیوردمردان «وایکینگها یا 

و سیسیل بر قلمروهایی  شدند و در روسیه، پومرانی، فریزیا، نورماندي، انگلستان، ایرلند، ایسلند، گروئنلند، ایتالیا، 

اي سپاهیان جرار مسلمان را داشت، نه به ایلغار مجارها این اقدامات پرمخاطره نه حکم جهاده. چند استیال یافتند

کردند و هر نوع  شبیه بود، بلکه تاخت و تاز بیمحاباي مشتی از مردان بود که هر نوع ضعفی را جنایتی تلقی می

کردند که شرکت در نعمات  ثروت، و قدرت بودند و احساس می  پنداشتند؛ تشنۀ زمین، زن، قدرتی را خیري می

این جماعت در ابتدا مانند دریازنان بودند و در پایان به صورت جماعتی از دولتمردان . ق االهی آنهاستدنیوي ح

فاتحان، در هریک . اي بخشید رولو به نورماندي، ویلیام فاتح به انگلستان، و روژة دوم به سیسیل نظم خالقه. درآمدند

بخش با خون مردمانی که یکنواختی زندگی روستایی آنان را از این موارد، خون تازة شمالی خود را مانند دارویی نیرو

افتد که تاریخ چیزي را از بین ببرد که مستحق آن نباشد ـ  کمتر اتفاق می. دچار رخوت کرده بود در هم آمیختند

.سازد سوزاندن علفهاي هرزه، زمین را براي بذرافشانی بعدي غنیتر می

VI  - 1106 - 566: آلمان  

  قدرتسازماندهی  – 1

حمالت ناگهانی نورسها مرحلۀ نهایی آن هجومهاي اقوام بربري بود که پنج قرن قبل از آلمان ناشی شده، امپراطوري 

حال ببینیم به سر ژرمنهایی که در خود . روم را متالشی کرده و از آن کشورهاي اروپاي باختري را به وجود آورده بود

  خاك آلمان مانده بودند چه آمد؟

. بزرگی مانند گوتها، واندالها، بورگونیاییها، فرانکها، و لومباردها چند صباحی نفوس آلمان را تقلیل داد خروج قبایل

وندهاي اسالوي براي پر کردن خلئی که ایجاد شده بود از ممالک بالتیک به طرف مغرب کوچ کردند؛ تا قرن ششم 

در مغرب الب و . نکه امروزه سرحد سیاسی آن استرود الب سر حد قومی میان دنیاي اسالوها و ملل غرب بود ـ چنا

زاله قبایل باقیماندة ژرمنی سکنا داشتند؛ به این معنی که ساکسونها در قسمت شمالی آلمان مرکزي بودند، 

که زمانی به مارکومانها مشهور (فرانکهاي شرقی در امتداد راین سفال اقامت داشتند، تورینگنیها میان آنها، باواریاییها 

در امتداد میان راین علیا ) که زمانی به سوئبها یا سوئوها اشتهار داشتند( در کنارة دانوب وسطی، وسوابیاییها ) ندبود

سرزمین آلمان وجود نداشت، بلکه این . و دانوب علیا و در طول سلسله جبال ژوراي خاوري و آلپ شمالی مقیم بودند

با غلبه بر این اراضی آنها را وحدت بخشید، و عوامل ضروري یک  شارلمانی. ناحیه اقامتگاه مشتی قبایل ژرمنی بود

نظم و قاعدة عمومی را براي این اقوام مختلط فراهم ساخت، اما در هم ریختن امپراطوري کارولنژیان سبب سست 

اي و دلبستگی خاصی که نسبت به ویژگی قومی خویش  شدن این عالیق شد و، تا ظهور بیسمارك، حمیت قبیله

کردند مانع از هر گونه اقدامی براي ایجاد تمرکز در میان قبایل ژرمنی شد، و ملتی را که از جانب  می احساس

.اي محصور بود ضعیف کرد و جبال آلپ به طرز ناآسوده  دشمنان، دریا،
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ن پادشاه بود که لویی یا لودویگ، مشهور به لویی ژرمنی، نوادة شارلمانی، اولی) 843(در واقع به موجب پیمان وردن 

قلمرو بیشتري را نصیب لویی کرد و آلمان را سرزمینی میان دو رود راین و الب، به ) 870(پیمان مرسن . آلمان شد

وي . لویی زمامداري بسیار برجسته بود. اضافۀ بخشی از لورن، و سه اسقف نشین ماینتس، ورمس، و شپایر تعیین کرد

بعد از ده سال هرج و مرج، که در خالل آن . یان آنها تقسیم شدقلمرو وي م) 876(سه پسر داشت که هنگام مرگ 

فرانسیاي «شمالیها بر شهرهاي راین هجوم بردند، آرنولف فرزند حرامزادة کارلومان، پسر لویی، را به مقام سلطنت 

) کودك(اما جانشین وي لویی سوم، ملقب به داس کیند . ، و آرنولف مهاجمان را عقب نشاند)887(برگزیدند » شرقی

کارینتیا ) 900(، جوانتر و ضعیفتر از آن بود که بتواند جلو هجوم و خرابیهاي مجارها را بر باواریا )911 -  899(

حکومت مرکزي در حفاظت این ایاالت شکست خورد؛ . بگیرد) 909(و آلمانیا ) 908(تورینگن ) 906(ساکس ) 901(

رك کند؛ دوکهاي والیتی با دادن تیولهایی به مالزمان خویش، که هر ایالتی ناگزیر بود خود اسباب دفاع خویش را تدا

سپاهیانی که به این نحو تدارك شدند دوکها را از نظر . حاضر به خدمت لشکري بودند، سپاههایی تشکیل دادند

و  هنگام مرگ لویی کودك، اعیان. معنوي از پادشاه مملکت مستقل گردانیدند و یک آلمان فئودالی به وجود آوردند

اسقفها، که پیروزمندانه مدعی حق انتخاب شاه بودند، تاج و تخت مملکت را به کونراد اول دوك فرانکونیا واگذار 

دوك ساکس صرف کرد، ) هاینریش(کونراد دوران زمامداري خویش را به کشمکش با هنري ). 918 -  911(کردند 

شکارچی (اول، ملقب به فاولر ) هاینریش(هنري . یش کرداز آنجا که آدم بصیري بود، هنري را نامزد جانشینی خو  اما،

وي وندهاي اسالوي را تا رود اودر عقب راند، . شد ، به سبب عشقی که به شکار داشت، به این نام خوانده می)طیور

ی لشکریان مجار را شکست داد، و با مساعی توأم با شکیبای 933آلمان را در برابر هجوم مجارها تقویت کرد، در سال 

  .خویش زمینه را براي کامیابیهاي عظیم پسرش اوتو اول فراهم کرد

سال  24هنگام جلوس بر اریکۀ سلطنت فقط . ، به منزلۀ شارلمانی آلمان بود) 973 -  936(اوتو اول، ملقب به کبیر 

به  از آنجا که. گذشت، با اینهمه از نظر منش و توانایی دست کمی از یک پادشاه مجرب نداشت از عمرش می

گذاشت، دوکهاي لورن، فرانکونیا، سوابیا، و باواریا را تشویق کرد تا در مراسم  تشریفات و آداب ظاهري ارج می

. گرفت، به عنوان مالزمانش حاضر باشند تاجگذاري وي در کلیساي آخن، که زیر نظر اسقف اعظم هیلدبرت انجام می

اشتند و برادر کوچکترش، هنري، را مجبور کردند تا در توطئۀ بعداً دوکها علیه قدرت روزافزون وي علم طغیان برافر

اوتو از ماجرا آگاه شد، فتنه را خوابانید، و هنري را عفو کرد؛ اما هنري بار دیگر در توطئۀ . خلع برادر شریک شود

بستگان پادشاه زیرك دوکنشینهاي جدیدي را میان دوستان و . دیگري شرکت کرد و باز مورد عفو برادر قرار گرفت

سالطین بعدي عزم و کاردانی از او به ارث نبردند، و به . خویش تقسیم کرد و بتدریج دوکها را مطیع و منقاد ساخت

. هایی شد که میان سالطین و امراي فئودال جریان داشت همین سبب قسمت اعظم آلمان قرون وسطی درگیر ستیزه

یام کردند و از صاحبمنصبان مهم اداري، مشاورها، و گاهی در این کشمکش اسقفهاي آلمانی به حمایت از پادشاه ق

کرد، اسقفها و اسقف اعظم را نیز به کار  پادشاه همان طور که مأموران حکومت را معین می. سرداران وي شدند

کلیساي آلمان به یک بنیاد ملی بدل شد که فقط عالیق آزادي آن را به دستگاه روحانی پاپی . گماشت می

وتو کبیر از مسیحیت به عنوان نیروي وحدتبخش استفاده کرد، قبایل آلمانی را به هم جوش داد، و از ا. پیوست می

.آنها ملت نیرومندي به وجود آورد

اوتو، به ترغیب اسقفهاي خویش، بر وندها حمله کرد و خواست که به ضرب شمشیر آنان را به قبول مسیحیت وا 

از . تان و بوهم را وادار کرد تا او را، طبق رسم فئودال، سرور خود بشناسندوي پادشاه دانمارك و دوکهاي لهس. دارد

پروراند، دعوت آدلهاید بیوة زیباي لوتر دوم  آنجا که آرزوي اریکۀ سلطنت امپراطوري مقدس روم را نیز در سر می
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اوتو با زبردستی . اریو دوم، برهاندپادشاه ایتالیا را استقبال کرد و درصدد برآمد او را از شر اهانتهاي پادشاه جدید، برنگ

به ایتالیا هجوم برد، آدلهاید را به عقد ازدواج خود درآورد، و سلطنت : امور سیاسی را با عشق ورزي درهم آمیخت

اشراف رومی حاضر نشدند یک آلمانی را امپراطور و سرور ایتالیا ). 951(برنگاریو را تیول نشین پادشاه آلمان گردانید 

چون در غیاب اوتو . به همین سبب از این تاریخ کشمکشی آغاز شد که مدت سه قرن به طول انجامیدبشناسند؛ 

پسرش لودولف و دامادش کونراد علم شورش برافراشته بودند، اوتو ترسید که مبادا در کسب امپراطوري سلطنت 

ها بار دیگر به خاك آلمان هجوم هنگامی که مجار. خودش را نیز از کف بدهد، و به همین سبب ایتالیا را ترك گفت

اوتو فتنه را خوابانید، لودولف . ، لودولف و کونراد برایشان راهنماهایی فرستادند و آنها را خوشامد گفتند)954(بردند 

را بخشید، سپاه خود را از نو سامان داد، و در لشفلد، نزدیکی آوگسبورگ، چنان شکست قاطعی بر مجارها وارد آورد 

: اکنون اوتو کوشش خویش را وقف امور داخلی مملکت کرد. مدید آلمان از امنیت و صلح برخوردار شدکه تا مدتی 

ترین  نظم را دوباره برقرار ساخت، ریشۀ جرایم را از بن بر کند، و چند صباحی آلمان متحدي به وجود آورد که مرفه

  .کشورهاي زمان خود بود

، فرصت دیگري )959(زه با برنگاریو پادشاه ایتالیا از اوتو یاري خواست هنگامی که پاپ یوآنس دوازدهم در مقام مبار

 962اوتو با سپاه جراري به ایتالیا هجوم برد و با آرامش وارد شهر رم شد؛ در . براي ایجاد امپراطوري پیش آمد

پاپ، که از کردة خویش اندکی پس از این واقعه، . یوآنس دوازدهم او را امپراطور روم غربی نامید و تاج بر سرش نهاد

پشیمان شده بود، زبان به شکایت گشود که اوتو به یک وعده وفا نکرده و راونا را که سابقاً جزو امالك پاپی بوده به 

اوتو به اقدام بسیار شدیدي مبادرت ورزید؛ به این معنی که با سپاهیان خود وارد شهر رم شد، . وي باز نگردانیده است

ا به یک سینود فرا خواند، و آنها را واداشت تا یوآنس را از مقام پاپی عزل کنند و یک فرد غیر اسقفهاي ایتالیایی ر

بدین ترتیب قلمرو پاپ منحصر به دوکنشین شهر رم و ). 963. (روحانی را به نام لئو هشتم به مقام پاپی برگزینند

العمر پادشاه  ري مقدس روم و تیول ماداممابقی ایتالیاي مرکزي و شمالی جذب یک امپراطو. ناحیۀ سابین شده بود

اند، و پاپها نتیجه گرفتند  بر اثر این وقایع بود که بعداً سالطین آلمان مدعی شدند که ایتالیا را به ارث برده. آلمان شد

.تواند به مقام امپراطوري روم غربی نایل آید مگر آنکه پاپ تاج امپراطوري را بر سر وي بگذارد که هیچ کس نمی

اوتو، نزدیک مرگ خویش، براي جلوگیري از هرج و مرج، پاپ یوآنس سیزدهم را واداشت تا تاج بر سر فرزند وي اوتو 

؛ تئوفانو دختر رومانوس دوم )967(دوم بگذارد، و به این نحو، قبل از مرگ، پسر را شریک مسئولیتهاي امپراطور کرد 

پیوند، آرزوهاي دیرینۀ شارلمانی براي اتحاد میان دو  با این). 972(امپراطور بیزانس را براي پسرش گرفت 

آنگاه اوتو، که از نظر اعمال مردي فرتوت بود و از نظر سن فقط شصت . امپراطوري براي مدت کوتاهی تحقق یافت

 -  973(اوتو دوم . ، و تمامی آلمان از مرگ بزرگترین سالطین خویش سوگوار شد)973(سال داشت، درگذشت 

ی خود را صرف بر آن کرد که ایتالیاي جنوبی را به قلمرو خویش منضم کند؛ ولی جان بر سر این کار تمام سع) 983

هنگام مرگ پدر سه سال بیش نداشت؛ به همین ) 1002 -  983(اوتو سوم . نهاد و زودتر از موعد طبیعی جان سپرد

تئوفانو در عرض . انجام وظیفه کردنداش آدلهاید مدت هشت سال در مقام نیابت سلطنت  سبب مادرش تئوفانو و جده

اي از کماالت خاص بیزانس را وارد آلمان کرد و در دوران زمامداري دو اوتو  هجده سالی که صاحب نفوذ بود پاره

  .محرك رنسانسی در ادبیات و هنر شد

نفوذ ژربر وي، تحت . به نام خویش سلطنت را آغاز کرد) 996(هنگامی که اوتو سوم به سن شانزدهسالگی رسید 

و دیگرروحانیون، به فکر افتاد که رم را پایتخت خود قرار دهد و عموم مسیحیان را بار دیگر زیر لواي ] سیلوستر دوم[
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اشراف و تودة رم و لومباردي، که این . امپراطوري روم جدیدي درآورد که امپراطور و پاپ با هم آن را اداره کنند

کردند، در صدد مخالفت با نقشۀ اوتو برآمدند  آلمان و بیزانس بر ایتالیا تعبیر می اي براي استقرار سلطۀ نقشه را توطئه

اوتو غایلۀ مخالفان را فرو نشاند و رهبر آنان را که کرسنتیوس نام داشت به . تأسیس کردند» جمهوري رومی«و یک 

وتو و دوران چهار سالۀ پاپی ژربر سال از حیات ا 22وي ژربر را به مقام پاپی برگزید، لکن  999در سال . قتل رسانید

اي لحاظ یک فرد  اوتو، که از پاره. کوتاهتر از آن بود که بتوان در طی آن سیاست پادشاه آلمان را جامۀ عمل پوشانید

او راضی شد که همخوابه و . عادي و در عین حال یک نیمه مقدس بود، به ستفانیا، بیوة کرسنتیوس، دل باخت

گریست، از اعمال  کرد، در حالی که می پادشاه جوان که مرگ را در رگهایش احساس می. دمسموم کنندة اوتو باش

. سالگی در ویتربو درگذشت 22خود توبه کرد و در سن 

ساکسون، براي اعادة قدرت شهریاري، در ایتالیا و آلمان،  آخرین پادشاه آلمانی سلسلۀ) 1024 – 1002(هنري دوم 

ادشاهی دو پسربچه موقعیت دوکها را مستحکم و ممالک همسایه را جسور کرده بود، یعنی دو کشوري که در آنجا پ

، مؤسس سلسلۀ امپراطوران فرانکونیا یا )1039 -  1024(کونراد دوم، ملقب به سالیان . کوشش بلیغی مبذول داشت

سبب احتیاجی که به پول  به. دودمان سالیان، ایتالیا را آرام کرد و سلطنت بورگونی یا آرل را به آلمان منضم ساخت

سپس سوگند یاد کرد که . نقد داشت، اسقفنشینها را در برابر مبالغی چنان گزاف فروخت که وجدانش آسوده باشد

پسرش » .تقریباً موفق شد به وعدة خود وفا کند«هرگز در مقابل واگذاري مقامات روحانی پول از کسی نگیرد و 

. ، امپراطوري جدید را به اوج اقتدارش رسانید)1056 - 1039) (سیاه(سه سوم، ملقب به درشوارت) هاینریش(هنري 

، تمام کسانی را که در صدد آزار وي برآمده بودند بخشید و اتباع خویش را 1043در کنستانس، در  »آمرزش«در روز 

مدت ده سالی تعالیم و رفتار خود وي ـ شاید هم قدرتش ـ از منازعات . بشویندنصیحت کرد که دل از انتقام و نفرت 

و در نتیجه اروپاي   نامیدند تشویق کرد، می» متارکۀ االهی«دوکها کاست و آنها را به رعایت صلحی که در آن عهد 

زد، و کلیساهاي  وي از علم و دانش حمایت کرد؛ به تأسیس مدارس دست. مرکزي عصر طالیی کوتاهی به خود دید

با مجارستان . اما وي قدیسی نبود که صلح جاودانی را تضمین کرده باشد. شپایر و ماینتس و ورمس را تکمیل کرد

وي سه تن را که در مقام رقابت با یکدیگر مدعی مقام . آن قدر جنگید تا مجارها سروري او را به رسمیت شناختند

در تمام اروپا هیچ . از پاپها را یکی پس از دیگري به این سمت منصوب کرد پاپی بودند از کار کنار گذاشت، و دو تا

بالمآل چنان در اعمال اختیارات خویش به افراط گرایید که مخالفت طبقۀ . کس از لحاظ قدرت با وي همسنگ نبود

گذشت و میراثی که لکن قبل از آنکه این مخالفت به درجۀ انفجار برسد، در  روحانیون و دوکها هر دو را برانگیخت،

  .براي هنري چهارم به جا نهاد یک دستگاه پاپی متخاصم و قملرویی پرآشوب بود

هنري چهار ساله بود که در شهر آخن تاج شاهی بر سرش نهادند، و هنگامی که پدرش در گذشت شش سال بیش 

در . پرداختند و فتق امور می در مقام نیابت سلطنت به رتق 1065مادرش و دو تن از اسقفهاي اعظم تا سال . نداشت

آن سال پسر پانزدهساله را بالغ اعالم کردند، و هنري جوان خود را صاحب چنان اختیارات وسیعی دید که تصور آن 

طبیعی است که وي شیوة سلطنت استبدادي را در پیش گرفت و . کرد هر جوانی را از جادة اعتدال منحرف می

اي از اشراف عالیجاه با وي  ایاي خویش حکومت کند؛ دیري نگذشت که پارهدرصدد برآمد که طبق آن شیوه بر رع

دید، مخالفان تمامی قلمرو وي را  مخالف یا در ستیز شدند، و چون هنري جوان منازعه با آنها را کاري آسان نمی

و حاضر نبودند که ورزیدند  ساکسونها با مالیاتهایی که به ایشان تحمیل شده بود مخالفت می. تقریباً تجزیه کردند

وي متناوباً با ) 1088 -  1072(مدت پانزده سال . اي را که هنري مدعی مالکیت آنها بود پس بدهند اراضی خالصه

آنها را شکست داد، تمام قوا، از جمله مغرورترین اعیان و  1075عناصر مخالف در جنگ بود، و هنگامی که در 
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و پاي برهنه از میان صفوف سپاهیان وي عبور کنند و سند تسلیم خود  اسقفهاي مبارز قوم، را وا داشت که بی سالح

در همان سال پاپ گرگوریوس هفتم با صدور فرمانی تفویض مقامات اسقفی و ریاست . را جلو پایش بر زمین گذارند

گز شکی براي هنري، برپایۀ سوابقی که یک قرن قدمت داشت، هر. دیرها را از جانب افراد غیر روحانی ممنوع کرد

وي مدت ده سال، با سیاست و جنگ، با گرگوریوس . باقی نبود که انتصاب اسقفها و ریاست دیرها حق مشروع اوست

اشراف . مخالفت ورزید، و این کار را که یکی از شدیدترین کشمکشهاي تاریخ قرون وسطی بود تا پاي مرگ ادامه داد

ودالی خویش استفاده کردند و ساکسونهاي تحقیر شده دوباره علم یاغی آلمان از این منازعه براي تحکیم اختیارات فئ

پنجم ) هاینریش(دیت ماینتس هنري  1098پسران هنري نیز به جمع شورشیان پیوستند، و در . شورش برافراشتند

پدر ). 1105(گیري از تاج و تخت کرد  پسر، پدر خود را به زندان انداخت و او را مجبور به کناره. را پادشاه اعالم کرد

پاپ پاسکالیس دوم ). 1106(گریخت و مشغول تدارك سپاه بود که در لیژ به سن پنجاه و هفتسالگی فوت کرد 

توانست کسی را که تکفیر شده ولی توبه نکرده بود طبق آیین مسیحی اجازة کفن و دفن دهد، اما مردم شهر  نمی

اش را در کلیساي جامع  دفنی شاهانه ترتیب دادند و جنازهاعتنا به پادشاه و پاپ، براي هنري چهارم کفن و  لیژ، بی

.خود به خاك سپردند

  1106 - 566: تمدن آلمانی – 2

در طول این پنج قرن، مساعی مردان و زنانی که به کشت اراضی و پرورش نونهاالن مشغول بودند راه تمدن را بر 

. نده و مانعی در راه رسیدن به وحدت و ارتباط بودجنگلهاي پهناور و ترسناك کنام جانوران در. آلمان هموار کرد

در ساکس مبارزه با . پروا بودند قهرمانان بی نام جنگلها به قطع درختان پرداختند، و شاید در این کار بیش از حد بی

زه هاي خودرو و مردابهاي عفن مدت هزار سال به طول انجامید، و فقط در قرن سیزدهم بود که بشر در این مبار بیشه

هاي انبوه را شکست دادند، زمین را به  نسلهاي متمادي کشاورزان با استقامت و نیرومند درندگان و بیشه. پیروز شد

کمک شخم و کلنگ دوسر رام کردند، درختان میوه را غرس کردند، به گله پروري و تاکستانداري پرداختند، و 

ین بخشیدند؛ معدنچیان نمک، آهن، مس، قلع، و نقره را تنهایی خویش را با عشق و دعا، گلها و موسیقی، آبجو تسک

هاي کشاورزان متداول بود، مهارت  هاي اربابی و دیرها و کلبه از دل زمین بیرون کشیدند؛ صنایع دستی، که در خانه

شمال و ها به دریاي  آلمانی را با دقایق هنر رومی درهم آمیخت؛ بازرگانان، بمراتب سهلتر از سابق، از طریق رودخانه

سرانجام مبارزة عظیم به پایان رسید و، گرچه هنوز بربریت در قوانین و خون مردم نهان . دریاي بالتیک دست یافتند

 955از . شده بود، با اینهمه، برزخ میان هرج و مرج ایلی قرن پنجم و رنسانس عهد اوتو در قرن دهم هموار شده بود

رفت و تنها تالی آن تکه از ایتالیاي شمالی بود که قوانین و نظم  ه شمار میترین کشورهاي اروپا ب آلمان مرفه 1075تا 

شهرهاي رومی قدیم مانند تریر، ماینتس، و کولونی همچنان آباد برجا ماند، و . را از پادشاهان آلمانی گرفته بود

 1050دود سال در ح. شهرهاي جدیدي در حول و حوش اسقفنشینها در شپایر، ماگدبورگ، و ورمس به وجود آمد

.خورد براي نخستین بار اسم نورنبرگ به گوش می

مدارسی متعلق به دیرها ـ . در این عصر کلیسا عالوه بر تربیت مردم آلمان وظیفۀ ادارة مملکت را نیز بر عهده داشت

انوس ماوروس راب. یعنی در واقع کالجهایی ـ در فولدا، تیگرنزي، رایشنو، گندرزهایم، هیلدزهایم، و لورش تأسیس شد

بعد از آنکه مکتب آلکوین را در تور درك کرد، رئیس دیر معظم فولدا در پروس شد و مدرسۀ آن ) 856 - 776  ?( 

. دیر را، به عنوان مهد محققان و مادر بیست و دو مؤسسۀ فرهنگی وابسته بدان، در تمام خاك اروپا بلند آوازه کرد

از علوم گسترش داد و افکار خرافی عهد را که بسیاري از حوادث طبیعی هاي متعددي  وي برنامۀ تدریس را به رشته
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هاي اروپا  کتابخانۀ مدرسۀ فولدا به صورت یکی از بزرگترین کتابخانه. دانست تقبیح کرد را ناشی از نیروهاي غیبی می

است، باید خود را  امروزه براي آثاري که از سوئتونیوس، تاسیت، و آمیانوس مارکلینوس به دست ما رسیده. درآمد

اي موسوم به بیا اي  طبق روایت مشکوکی، تصنیف سرود مذهبی شاهانه. مرهون کوشش بانیان این کتابخانه بدانیم

شود، به همین رابانوس  روح القدس، آفریدگار را، که معموال در مراسم تقدیس پاپها، اسقفها، و پادشاهان خوانده می

دوك لورن و هم اسقف اعظم کولونی بود، و در زمان سلطنت اوتو کبیر به مقام قدیس برونو که هم . اند نسبت داده

اي براي تربیت طبقۀ حکام و عمال دولتی تأسیس کرد و  صدراعظمی امپراطوري منصوب شد، در کاخ شاهی مدرسه

ریس حکمت و به همین منظور تعدادي کتاب و جمعی از فضال را از بیزانس و ایتالیا به آلمان آورد و خودش به تد

  .زبان یونانی پرداخت

روحانیون و به زبان التینی   شد به دست طبقۀ تقریباً هر چه نوشته می. زبان آلمانی تا این تاریخ هنوز ادبیاتی نداشت

وي . یکی از رهبانان سوابیا ساکن رایشنو بود) 849 -  809(بزرگترین شاعر آلمانی این عهد واالفرید سترابو . بود

ارل کچل در کاخ لویی لوپیو، در آخن بود، و در اثناي این دوران ژودیت همسر زیبا و جاه طلب لویی را مدتی معلم ش

هنگامی که وي به سمت رئیس دیر به رایشنو بازگشت، تمام اوقات خویش را وقف دین، . حامی روشنفکري دید

ها کلیۀ گیاهان و گلهایی را که با عالقۀ ادبیات، و باغبانی کرد و در قصیدة دلنشینی تحت عنوان در توجه از بوستان

.کرد توصیف نمود وافر در باغ کاشته بود و مراقبت می

وي یکی از زنان متعدد آلمانی است . اي بود روسویتا نام در طی این قرون بزرگترین رقیب وي در ادبیات آلمانی راهبه

هاي  متولد شد، به سلک راهبه 935حدود  روسویتا، که. که در این عهد به سبب ادب و کماالت خویش مشهور شد

قطعاً پایۀ تعلیم و تعلم این عهد بمراتب عالیتر از آن بود که به تصور ما آید، زیرا در . بندیکتی در گندرزهایم درآمد

توانست به راحتی و روانی  اي رسید که می این دیر روسویتا با آثار شعراي مشرك روم آشنا شد، و معلوماتش به درجه

اي از قدیسان را در قالب شعر شش وتدي التینی به نظم کشید و دربارة اوتو  روسویتا زندگی پاره. التینی بنویسدبه 

اما آثاري که مایۀ شهرت و اعتالي نام او شد شش کمدي منثور التینی بود به سبک . کبیر حماسۀ کوچکی ساخت

به کمک قریحۀ ناچیزي که باري «آن بود که  نویسد، غرض وي به طور که خودش می. ترنتیوس، کمدي نویس رومی

او دربارة عدم عفاف کمدي » .تعالی ارزانی داشته بود، در زیر چکش ایثار، صداي ضعیفی در ستایش خداوند برآورد

. کند که خودش نعم البدلی به سنت مسیحی عرضه دارد گشاید و پیشنهاد می التینی دوران جاهلیت زبان شکوه می

تواند تمایالت جسمانی شاعر را بکلی از نظر خواننده  زند که نمی شهاي خود وي از عشق ناپاکی دم میبا اینهمه، نمای

گوید تا از دختر  در بهترین درام کوتاه وي، آبراهام، یک مسیحی تارك دنیا صومعۀ خود را ترك می. پنهان دارد

گریزد، و چون معشوق او را رها  ز خانه میدختر ابتدا به اغواي مردي ا. برادرش که یتیم شده است نگاهداري کند

به مجردي که دختر او . شود گیرد و در جامۀ مبدل وارد خوابگاه او می آبراهام رد دختر را می. شود کند، فاحشه می می

در طی صحبتی محبت آمیز و شاعرانه، آبراهام . کشد شناسد و از شرم خود را عقب می بوسد، عموي خود را می را می

هیچ روشن نیست که آیا . کند که دست از آن زندگی گناه آلود بردارد و به خانۀ پدري بازگردد تشویق می دختر را

درام جدید از این قبیل . اند یا نه هرگز این نمایشهاي کوتاه دراماتیک را در روي صحنۀ تماشاخانه اجرا کرده

لکه سرچشمۀ درام جدید پیوندي بود از تشریفات و ها، که طنینی از آثار ترنتیوس بود، به وجود نیامد، ب نمایشنامه

  .»میم«بازیگران سیار » فارس«هاي کلیسا، به اضافۀ کمدیهاي  تعزیه
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کلیسا به همان نحو که چهار دیواري خود را مأمن ادبیات، درام، و تاریخنگاري کرد؛ همان سان براي هنر نیز موضوع 

آلمانی، به پیروي از هنرمندان بیزانس و کارولنژي و در سایۀ راهبان . پیدا کرد و متکفل مخارج آثار هنري شد

برنوالد، که از . حمایت شاهزاده خانمهاي آلمانی، در این عهد، صد نسخۀ خطی مذهب بسیار نفیس به وجود آوردند

این رفت؛ به این معنی که  اي از فرهنگ عهد خویش به شمار می اسقف هیلدزهایم بود، تقریباً خالصه 1022تا  993

با گرد آوردن هنرمندانی از ایاالت و   وي،. مرد نقاش، خطاط، فلزکار، موزائیکساز، مدیر، و در عین حال از قدیسین بود

مهارتهاي مختلف، زادبوم خویش را بدل به یک مرکز هنري کرد و با کمک آنان، و همچنین با دو دست خویش، به 

ة منقوش به شکل جانوران و گلها، و یک دست جام عشاي ربانی ساختن صلیبهاي جواهرنشان، شمعدانهاي طال و نقر

درهاي برنزي معروفی که . مزین به جواهرات عتیقه پرداخت که یک پارچۀ آن تصویر عریان االهگان رحمت بود

هنرمندان او براي کلیساي جامع وي ساختند، در قرون وسطی، اولین درهاي فلزي منقوش به شکل جانوران و گلها 

هاي مسطحی که به چوب چسبانده باشند نبودند، بلکه به طور یکپارچه  که، به شیوة متعارف، مرکب از تنکهبودند 

در ساختمان ابنیه، هنوز از آن اشکال زیبایی که در دوران رنسانس به شهرهاي آلمانی حشمت و جالل . ریخته شدند

و سنگ رایج شده بود، و در احداث بازوي می بخشید خبري نبود، اما در ساختمان کلیساها اینک چوب متروك، 

و کلیساهاي جامع   عرضی کلیسا، جاي خوانندگان، محراب، و برجها اسلوب رومی را از لومباردي اقتباس کرده بودند،

منتقدان خارجی از سقفهاي چوبی . هیلدزهایم، لورش، ورمس، ماینتس، تریر، شپایر، و کلونی در شرف ساختمان بود

گرفتند؛ اما این کلیساها حاکی از استحکام  ایراد می» کلیساهاي اسلوب راین«بیشمار بیرونی این  مسطح و تزیینات

  .رفت پدر قدرت خصلت آلمانی، و معرف روحیۀ عصري بودند که با تالش فراوان به سوي شاهراه تمدن پیش می

فصل بیست و یکم

  مسیحیت در کشمکش

  

   

I –  543 - 480حد : قدیس بندیکتوس  

میالدي که مدارس حکمت آتن بسته شد، مونته کاسینو معروفترین صومعۀ جهان مسیحیت التینی نیز  529سال در 

اي به دنیا آمد که  ، اصال در شهر سپولتو در خانواده)نورسیایی(بنیادگذار این دیر، بندیکتوس نورچایی . گشایش یافت

ابتدا او را براي تحصیل به شهر رم . تعلق داشت  بود،اي که رو به زوال  ظاهراً به طبقۀ اشراف رومی، یعنی طبقه

اي از وقایعنگاران، چون  گري و لهو و لعب مردم سخت تکان خورد و، به قول پاره فرستادند، و در آنجا بود که از هرزه

در هشت اي  در پانزدهسالگی به نقطۀ دورافتاده. اي دل باخت و او را از دست داد، دچار التهاب روحی شد به دوشیزه

اي مقام گزید و مانند رهبان تارك  هاي سابین گریخت؛ در آنجا، پایین پرتگاهی، در مغازه کیلومتري سوبیاکو در تپه

دهد که بندیکتوس  اپپ گرگوریوس اول در کتاب مقاوالت خویش شرح می. دنیایی چند سالی در آنجا زندگی کرد

  :شت فراموش کندکرد تا زنی را که دوست دا چطور شجاعانه مبارزه می
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که  …گردید  ساخت و روح خادم خداوند از شهوات چنان ملتهب می نفس اماره خاطرة او را در ذهن وي مجسم می

لکن ناگهان به یاري الطاف . کرد که آن بیغوله را ترك گوید تقریباً مقهور سرپنجۀ لذت شده، به خیالش خطور می

جامه از . اند سیاري از خس و خار و انبوهی از گزنه در آن اطراف رستههاي ب االهی به خود آمد، و متوجه شد که بوته

ها افکند و آن قدر در میان خارها غلتید که چون برخاست، تمامی گوشت  تن بیرون آورد و خود را به میان آن بوته

  . شیدبه این سان، با زخمهاي تنش، زخمهاي روحش را التیام بخ. بدنش به طرز فجیعی پاره پاره شده بود

اي  بعد از آنکه بندیکتوس چند سالی را در آن گوشۀ انزوا گذرانید و به سبب ثبات قدم مشهور شد، رهبانان صومعه

بندیکتوس . که در آن نزدیکیها قرار داشت نزد وي آمدند و با اصرار تقاضا کردند که وي ریاست دیر آنها را قبول کند

. رهبانان پافشاري کردند و او به همراهشان به صومعه رفت. واهد بودبه آنها اخطار کرد که نظاماتش بسیار سخت خ

بندیکتوس بار . پس از چند ماهی چنان از انضباط سخت بندیکتوس به ستوه آمده بودند که در شرابش زهر ریختند

را خواستار دیگر گوشۀ انزوا گزید، اما جماعتی از پارسایان جوان پیش او آمدند، با او زندگی کردند، و ارشاد وي 

دوازده صومعۀ  520تا سال . آوردند تا در محضرش تربیت شوند پدران، فرزندان خود را از شهر رم نزد وي می. شدند

کوچک، هر کدام با دوازده رهبان، در اطراف غار وي برپا شده بود؛ هنگامی که حتی از این رهبانان نیز جمعی تعالیم 

اي بود  یکتوس با پرشورترین پیروان خویش متوجه مونته کاسینو شد، که تپهو انضباط وي را بسیار سخت یافتند، بند

متر باالي سطح دریا و مشرف بر شهر قدیمی کاسینو، در شصت و پنج کیلومتري شمال باختري  7/519به ارتفاع 

، و )529حد (اي بنا نهاد  در آنجا بندیکتوس معبدي را که به دوران شرك تعلق داشت خراب کرد، صومعه. کاپوا

.نظامات بندیکتیان را وضع کرد که بعداً راهنما و خط مشی بیشتر دیرهاي مغرب زمین شد

آب و هوا . اشتباه رهبانان ایتالیا و فرانسه در این بود که از شیوة انزوا و ریاضت جویی مشرق زمین تقلید کرده بودند

شد که  کرد، و باعث می لی بسیار مشکل میو روحیۀ فعال اروپاي باختري چنین ریاضتی را براي یک رهبان عم

گیران خرده نگرفت و ریاضت را مردود نشمرد، بلکه  بندیکتوس بر گوشه. گیري صرف نظر کنند بسیاري از گوشه

و در رهبانیت غرض هرگز نباید . گیري انفرادي است تر از گوشه معتقد بود که انزواي دسته جمعی بمراتب عاقالنه

مچشمی باشد؛ در تمام مراحل باید ادارة افراد زیر نظر رئیس یا پیر دیر باشد و ریاضت باید تا ظاهرسازي یا چشم و ه

  .اي وارد نسازد جایی ادامه یابد که به سالمت عقل و بدن لطمه

بندیکتوس . تا این تاریخ در غرب فردي که زندگی در صومعه را می پذیرفت مکلف به دادن قول و بستن پیمانی نبود

که هر کس مایل باشد وارد جرگۀ رهبانان شود باید دوران نوآموزي را بگذراند و از طریق تجربه دریابد که  متوجه شد

تواند قول  رود، و فقط بعد از این دورة آزمایشی داوطلب می تا چه حد از او انتظار امساك نفس و رعایت انضباط می

به ماندگار شدن در دیر، اصالح رفتار، و «باً خود را ملزم اگر شخص از این آزمایش سربلند بیرون آمد، باید کت. بدهد

وي مقرر داشت که وقتی داوطلب در حضور شاهدي کتباً چنین قولی داد و سند را امضا کرد خودش . بنماید» اطاعت

طی مراسم باشکوهی دستخط خود را بر روي محراب دیر قرار دهد، و از آن پس رهبان دیگر اجازة خروج از دیر را 

بندیکتوس همچنین مقرر داشت که پیر دیر را خود رهبانان باید از میان خود . داشته باشد، مگر با اجازة رئیس دیرن

برگزینند، و در کلیۀ امور مهم با وي مشورت کنند، اما تصمیم نهایی همواره با پیر باشد، و تمام رهبانان در عین 

نیز قرار شد که دیرنشینان فقط به هنگام ضرورت مهر خاموشی از  .سکوت و فروتنی اوامر وي را به موقع اجرا بگذارند

هیچ چیز از خود . لب بردارند، به صداي بلند خنده و شوخی نکنند، و هنگام راه رفتن چشمان خود را بر زمین دوزند

» .لق داشته باشدو همۀ اشیا به جمیع افراد تع …اي، و نه قلمی ـ مطلقاً هیچ چیز  نه کتابی، نه لوحه«نداشته باشند، 
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رئیس دیر نباید هیچ گونه  :وابستگی قبلی راهب به طبقۀ ثروتمندان یا غالمان بکلی نادیده انگاشته و فراموش شود

آزاد مرد بر فردي که از میان طبقۀ غالمان برخاسته بود برتري نداشته باشد، ..  . .تمایزي میان دیرنشیان قایل شود

خداوند  …. زیرا ما، چه بنده باشیم چه آزاد، همه از لحاظ مسیح یکی هستیم. شدمگر علت معقول دیگري در بین با

  . شمرد توانگران و متنفذان را بر دیگران مقدم نمی

کند خیرات و مبرات کند  هر صومعه به اندازة استطاعت مالی خویش موظف بود به هر کس که دست نیاز دراز می

هر رهبانی موظف » .ند باید چنان گرامی داشت که انگار خود مسیح هستندکوب همۀ میهمانانی را که حلقه بر در می«

خوردن  …. هاي دیر کار کند و به کتابت نسخ بپردازد بود که در کشتزارها یا دکانهاي صومعه، در آشپزخانه، در غرفه

عید قیام مسیح رهبانان  از نیمۀ ماه سپتامبر تا. هیچ چیز تا هنگام ظهر، و در ایام روزه تا غروب آفتاب، مجاز نبود

فقط مجاز به خوردن یک وعده غذا در روز بودند، و در ماههاي تابستان به علت درازي روز حق داشتند دو وعده غذا 

ساعات کار و یا خواب . نوشیدن شراب مجاز بود، اما هیچ کس اجازة خوردن گوشت هیچ چهارپایی را نداشت. بخورند

بندیکتوس، تحت تأثیر مشرق زمینیها، روز را طبق احکام . کردند جمعی قطع می را بارها با شرکت در نماز دسته

رهبانان مکلف بودند که ساعت دو بعد از نیمشب برخیزند، . تقسیم کرد» ساعات معینی«شریعت براي خواندن دعا به 

کتاب مقدس، دعا، و  یعنی منتخباتی از» قطعات شبانه«رو به نمازخانه بیاورند، و در آنجا به قرائت یا خواندن 

، در ساعت شش بامداد براي »نماز حمد«یا » دعاهاي صبحانه«هنگام طلوع فجر براي . سرودهاي روحانی بپردازند

در ساعت سه » دعاي ششمین«، هنگام روز براي »دعاي سومین«، در ساعت نه بامداد براي »دعاي نخستین«

، که »نماز واپسین«ي نماز مغرب، و هنگام رفتن به بستر براي ، موقع غروب آفتاب برا»دعاي نهمین«بعدازظهر براي 

رهبانان تقریباً از روشنایی چراغ . رسید موقع خواب معموال هنگامی بود که شب فرا می. پایان دعاها بود، حاضر باشند

یکتوس بر این بند. کردند خوابیدند، و بندرت استحمام می با همان لباسی که بر تن داشتند می. کردند استفاده نمی

  : اي از نصایح کلی را براي رهبري مسیحی به سوي کمال نفس عالوه کرد نظامات ویژه پاره

آنگاه ) 2. در مرحلۀ نخست راهب باید خداي متعال را از صمیم قلب و با تمامی روح و توان خویش دوست بدارد) 1

آز، و  …سرقت،  …و گرد زناکاري، ..  .شودآنگاه مرتکب قتل نفس ن) 3. همسایه را آن سان نوازد که خویشتن را

روزه ) 13 …. بدن را از آلودگی پاك نگاه دارد) 11 …. تمامی مردمان را محترم شمرد) 8 …. شهادت دروغ نگردد

. از بیماران عیادت کند) 16. برهنگان را لباس بپوشاند) 15. از مستمندان دستگیري کند) 14. را دوست داشته باشد

دشمنان خود را دوست داشته ) 31 …. ن زخمی وارد نسازد، و اگر خود زخمی دارد شکیبا باشدبردیگرا) 30 …

بلکه خود  …آرزو نداشته باشد او را قدیسی خوانند ) 61 …. مند به سخن گفتن زیاد نباشد عالقه) 53 …. باشد

از بخشایش االهی نومید و هرگز ) 72قبل از غروب آفتاب آشتی کند،   پس از یک اختالف،) 71 …. قدیسی باشد

در عصري پر از جنگ و هرج و مرج، و تردید و سرگردانی، صومعۀ بندیکتیان مأمنی آرامشبخش محسوب . نشود

کشاورزانی را که از زمین رانده یا خانه خراب شده بودند، دانشپژوهانی را که آرزوي پیدا کردن گوشۀ امنی . شد می

دست از غرور و آزادي «: غاي زندگی به ستوه آمده بودند پناه داد و به آنها گفتداشتند، و مردانی را که از ستیز و غو

جاي شگفتی نبود که صدها صومعۀ همانند در سراسر اروپا به وجود » .خود بردارید و امن و صلح را در اینجا بیابید

دریاي خروشانی از استقالل  کردند، و در آمد که هر کدام مستقل از دیگران بود، همگی فقط از اوامر پاپ اطاعت می

مرور زمان ثابت کرد که فرقه و نظامات بندیکتیان پایدارترین . انفرادي حکم جزایري از اجتماعات اشتراکی را داشتند

جماعت بربري لومبارد در . خود صومعۀ مونته کاسینو مظهر آن پایداري است. ابداعات انسان قرون وسطی بوده است

آن را ویران  884ساراسنها در . لومباردها عقب نشستند و راهبان به صومعۀ خود بازگشتندآن را غارت کردند،  589
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زلزله آن را خراب کرد، رهبانان دوباره به ساختن آن کمر بستند؛  1349کردند؛ رهبانان از نو آن را ساختند، در 

جنگ دوم جهانی آن صومعه را با ها و بمبهاي  گلوله 1944در . به تاراج آن دست زدند 1799سپاهیان فرانسوي در 

طبق ضرب . رهبانان بندیکتوس با دستهاي خویش بار دیگر به بناي آن مشغولند) 1948(امروز . خاك یکسان کرد

  .کند قطعش کن، بار دیگر شکوفه می: المثل التینی

II  - 604 - 540 ?: گرگوریوس کبیر  

جنگ   ش، به کار و دعا در مونته کاسینو سرگرم بودند،در حالی که قدیس بندیکتوس و رهبانان وي، در صلح و آرام

مانند شعلۀ سوزانی از شمال تا جنوب ایتالیا را فرا گرفت، و به هر جا سرایت کرد جز آشوب و ) 553 -  536(گوتها 

بنیادهاي سیاسی به هم ریخت؛ در رم هیچ گونه . اقتصاد شهري دچار هرج و مرج شد. فقر چیزي به جا نگذاشت

مادي و دنیوي به جا نماند مگر آن عاملین امپراطوري که اندکی مورد حمایت سربازان بی جیره و مواجبی  اقتدار

به سبب فرو ریختن این قدرتهاي مادي و برقرار ماندن سازمان . بودند که در نواحی دور از مرکز رقابت داشتند

یوستینیانوس به  554در . نجات مملکت تلقی شد  روحانی بود که باقیماندة کلیسا، حتی در نظر امپراطوران، وسیلۀ

توانند اشخاص صالح و کارآمدي را که قادر به ادارة امور  اسقفها و اعاظم هر ایالتی می«موجب فرمانی مقرر داشت که 

اما هنوز جنازة یوستینیانوس سرد نشده بود که ایتالیاي » .حکومت محلی باشند به سمت حکام ایاالت برگزینند

ر دیگر دچار بربریت و آریانیسم شد، و این هر دو رهبري و تمامی دستگاه روحانی کلیسا را در ایتالیا تهدید شمالی با

 .بحرانی که پدید آمده بود ظهور یک مرد مقتدر را ضروري نمود، و تاریخ بار دیگر بر تأثیر نبوغ صحه نهاد. کرد

اي تولد یافت که افراد  وي در دامان خانواده. نیا آمدگرگوریوس سه سال قبل از درگذشت بندیکتوس در شهر رم به د

هنگامی . گرگوریوس ایام کودکی را در کاخ زیبایی واقع بر تپۀ کایلیوس گذرانید. آن از سناتورهاي روم باستان بودند

اسی از مدارج ترقی سی  به علت تعلق به خانوادة اشرافی، و ثروت،. که پدرش فوت کرد، میراث هنگفتی به وي رسید

بعد از آنکه . اي به امور سیاسی نداشت اما وي عالقه. بسرعت باال رفت، چنان که در سی و سه سالگی شهردار رم شد

کرد،  دورة یکسالۀ منصب مزبور سپري شد و اوضاع ایتالیا در نظر گرگوریوس داللت بر انقراض قریب الوقوع عالم می

معه کرد، و باقی را به صورت صدقه به بینوایان بخشید؛ از وي قسمت اعظم دارایی خویش را صرف ساختن هفت صو

تمام عالیقی که خاص طبقۀ خود بود چشم پوشید؛ کاخ خود را مبدل به دیر سن آندره کرد، و خودش اولین رهبان 

ها و  تقریباً تمام این ایام را به خوردن میوه. گرگوریوس خود را به شدیدترین ریاضتها مقید کرد. آن دیر شد

گرفت که هنگام فرا رسیدن شنبۀ مقدس، که در آن روز بیش از  گذرانید، و آن قدر زیاد روزه می زیجات خام میسب

نمود که اگر یک روز دیگر از خوردن غذا خودداري  هر روزي فرد مسیحی مکلف به رعایت روزه بود، ظاهراً چنین می

آورد که سه سالی که در دیر مزبور گذرانیده بود  ر میبا اینهمه همواره به خاط. شود کند، از فرط گرسنگی هالك می

  .خوشترین ایام زندگیش بوده است

. را به وي تفویض کرد» هفتمین شماس«پاپ بندیکتوس اول گرگوریوس را از این محیط قرین آرامش احضار و مقام 

در . در قسطنطنیه فرستاد پاپ پالگیوس دوم او را به عنوان سفیر خویش به دربار امپراطوري بیزانس 579در سال 

میان دغلبازیهاي دیپلوماسی و دبدبۀ کاخهاي امپراطوري، وي همچنان از نظر پوشاك و خوراك و نیایش مثل یک 

  .گریهاي آنها اندوخت با اینهمه، در این دوران، تجربیات ثمربخشی از مردم دنیاپرست و حیله. کرد رهبان زندگی می
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میالدي بروز طاعون خیارکی چون  590در . ریاست دیر سن آندره منصوب کردند او را به رم احضار و به 586در 

اسقفها و مردم شهر بی درنگ . خود پالگیوس به این مرض مبتال شد و درگذشت. داسی نفوس شهر رم را درو کرد

اي به  مهگرگوریوس، که به هیچ وجه مایل به ترك صومعه نبود، نا. گرگوریوس را به جانشینی وي انتخاب کردند

و   شهردار رم جلو نامه را گرفت،. امپراطور یونانی نوشت و در طی آن خواستار شد که این انتخاب را تأیید نکند

در آنجا، . هنگامی که گرگوریوس در تدارك فرار بود او را دستگیر کردند و بزور به کلیساي سان پیترو در رم آوردند

  . ري تقدیس شد و به مقام پاپی رسیداند، به وسیلۀ گرگوریوس دیگ چنانکه گفته

اکنون گرگوریوس مردمی پنجاهساله بود، با سري بزرگ و طاس، رنگی تیره، دماغی مانند منقار عقاب، ریشی تنک و 

به سبب مسئولیتهاي فراوان و . گندمگون، احساساتی آتشین، گفتاري مالیم، مقاصدي شاهانه، و عواطفی ساده

در کاخ . کرده بود سالمتیش مختل، و دچار سوءهاضمه و تب مالت و نقرس شده بودرنجهایی که بر خود همواره 

کرد که در صومعه کرده بود، به این معنی که لباس خشن رهبانی بر تن و از  پاپی نیز وي به همان منوال زندگی می

ا به طور دسته جمعی کرد، و با کشیشان و رهبانانی که مددکار وي بودند زندگی ر ارزانترین خوراکها تغذیه می

از آنجا که قاعدتاً مجذوب مسائل دینی و ملک بود، می توانست یکباره نرم شود و در کارها و گفتارش . گذرانید می

. گردي که ارغنون و میمونی به دست داشت بر در سراي پاپی آمد زمانی مطرب دوره. محبتی پدرانه نشان دهد

وي به عوض آنکه عواید کلیسا . د و برایش طعام و نوشابه فراهم ساختگرگوریوس به مطرب اجازه داد که داخل شو

را خرج ساختمان ابنیۀ جدید کند آن را در راه صدقات، دادن هدیه به مؤسسات مذهبی در سراسر جهان مسیحی، و 

گندم،  اي از براي هر خانوادة فقیر در شهر رم جیرة ماهیانه. کرد اعطاي فدیه براي رهایی اسیران جنگ صرف می

شراب، پنیر، سبزیجات، روغن، ماهی، گوشت، لباس، و مقداري وجه مقرر کرده بود، و هر روز مأموران او خوراکهاي 

هاي وي خطاب به روحانیون مسامحه کار یا فرمانرویان سیاسی  نامه. بردند پخته براي بیماران و مردمان علیل می

دهد، به منزلۀ گوهرهایی هستند از  و درمانده را مخاطب قرار میلحنی بسیار تند دارد، ولی هر گاه مردمان بینوا 

اي خطاب به زارعی که زمینهاي موقوفۀ کلیسا را غصب کرده است؛ خطاب به  نامه: دلسوزي؛ و از آن جمله است

طر ها درآید؛ و خطاب به زنی از خانوادة اشراف که از گناهان خویش پریشان خا خواهد در سلک راهبه کنیزکی که می

وي چنین اعتقاد داشت که کشیش در واقع شبانی است که مأموریت دارد از گوسفندان خویش مراقبت . شده است

؛ این کتاب )590(کند، و پاپ نیکوکردار از هر لحاظ محق است به نگارش اثر خود حاوي اندرز براي اسقفها بپردازد 

تر از سن حقیقی  د گرگوریوس همواره علیل و فرتوتهر چن. راهنما به مرور ایام یکی از آثار کالسیک مسیحی شد

خویش بود، با این وجود تمام اوقات خود را در جهت ادارة تشکیالت روحانی، رتق و فتق امور سیاسی قلمرو پاپی، 

هاي  الجیشی نظامی، نوشتن رسائل متعددي در االهیات، فرو رفتن در جذبه نظارت فایقه بر امور کشاورزي و سوق

وي غرور مقام خویش را با فروتنی ایمانی که . کرد ، و توجه مشتاقانه به انجام هزار امر کوچک زندگی میرازورانه

نامید؛ » خادم خادمان خداوند«پاپی خویش که هنوز موجود است خود را   کرد، و در نخستین رسالۀ داشت پاك می

.اند پس از وي، بزرگترین پاپها این عبارت شریف را پذیرفته

وي سعی . ژگیهاي دوران خالفت وي بصیرتش در امور اقتصادي کلیسا و اصالحات سختی بود که مجري داشتاز وی

انضباط را دوباره . بلیغی مبذول داشت تا از تجارت اشیاي متبرکه و همخوابه گرفتن در بین کشیشان جلوگیري کند

را که از طرف مقامات غیر روحانی منصوب در دیرهاي ممالک التین برقرار و روابط میان آنها و پاپ و کشیشانی 

کلیسا نیز » گرگوریوسی«وي آیین قداس را اصالح کرد، و شاید به ظهور شیوة سرودخوانی . شدند تنظیم کرد می

اما عوایدي . جلو سوءاستفاده در امالك پاپی را گرفت، به کشاورزان مستأجر وام داد، و ربحی مطالبه نکرد. کمک کرد
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آوري کرد، زیرکانه به آن دسته از یهودیانی که مسیحیت را  تعلق داشت بدون اتالف وقت جمعرا که به کلیسا 

هاي وي  االجاره کرد، و زمینهاي موروثی خاوندهایی را که بر اثر شنیدن موعظه پذیرفته بودند پیشنهاد تخفیف مال

. فرا رسیدن روز قیامت هراسان شده بودند براي کلیسا پذیرفت  دربارة

ین ضمن با الیقترین فرمانروایان عهد خویش در مبارزات تن به تن سیاسی مواجه شد؛ گاهی بر حریف غالب در ا

میراث «شد، اما سرانجام وقتی از جهان دیده بربست، قدرت و حیثیت دستگاه پاپی و  آمد، و گاهی مغلوب می می

گرگوریوس بظاهر . افزونتر و وسیعتر شده بود بمراتب) به عبارت دیگر ایاالت قلمرو پاپ در ایتالیاي مرکزي(» پطرس

هنگامی که . حق حاکمیت امپراطور روم شرقی را پذیرفت، لکن در عمل به طور کلی آن امپراطور را نادیده انگاشت

دوك سپولتو، حین مبارزه با نمایندة امپراطور روم شرقی در راونا، رم را تهدید کرد، گرگوریوس، بدون مشورت با 

خود امپراطور روم شرقی، عهدنامۀ صلحی را با دوك امضا کرد و موقعی که لومباردها رم را محاصره کردند،  نماینده یا

  .خود در تدارك دفاع از شهر شرکت کرد

هاي وي  خورد، و از جماعاتی که براي شنیدن موعظه شد افسوس می اي که صرف امور دنیوي می وي بر هر دقیقه

هاي تسلی  ه، به سبب پریشانی حواس بر اثر گرفتاریهاي مادي، قدرت ایراد موعظهخواست ک آمدند عذر می گرد می

در طول سالهاي معدود صلح، گرگوریوس مجال آن را پیدا کرد که با اشتیاق تمام سعی خود را صرف . بخشی را ندارد

هب کاتولیک را بار وي اسقفهاي سرکش لومباردي را مطیع کرد، اعتقادات صحیح مذ. اشاعۀ مسیحیت در اروپا کند

دیگر در افریقا رواج داد، تقاضاي اسپانیا را، که تاکنون پیرو آریانیسم بود، براي تبعیت از اصول مذهب کاتولیک قبول 

در حالی که پیر دیر سن آندره بود و در بازار . کرد، و با چهل نفر رهبان، انگلستان را براي عالم مسیحیت تسخیر کرد

فروشند، تصمیم خود را  م خود دیده بود که چند تنی از اسیران انگلیسی را به غالمی میفروشان رم به چش برده

گرفت و، بنابر گفتار بید اسقف و تاریخنویس وطنپرست انگلیسی، گرگوریوس از پوست سفید و سیماي خوش منظر 

هور، از آنان جویا شد که اي چند به آنها نگریست، به قول مش و موهاي بسیار زیباي آنان در شگفت شد و چون لحظه

آیند و ظاهر ساکنان آنجا  به وي پاسخ دادند که آنها از بریتانیا می. اند از کدام ناحیه یا سرزمین آن جماعت را خریده

آنگاه . پاسخ شنید که از جماعت کفارند …و باز چون پرسید که آیا مردمان آن جزیره مسیحی هستند . چنین است

دریغ باشد که چنین مردمان زیباروي و خوش طلعتی از اهریمن پیروي کنند، و مردمانی که «: این مرد نیکوکار گفت

پس از این، وي جویاي نام آن » .ظاهري چنین باشکوه و درخشان دارند صاحب ذهنی باشند عاري از لطف معنوي

زیرا چهرة . اند آنها نهادهبراستی که خوب نامی بر «: سپس وي گفت. جواب دادند که اینها را آنگلها نامند. قوم شد

که بسیار (طبق این داستان » .بودند و شایسته است که چنین مردمانی جانشین فرشتگان آسمان می دارند،فرشتگان 

واهد که با جمعی از مبلغان خ گرگوریوس از پاپ پالگیوس دوم اجازه می) جالبتر از آن است که باور کردنی باشد

کند؛ اما هنگامی که گرگوریوس قصد حرکت  مسیحی عازم انگلستان شود، و پاپ نیز با چنین طرحی موافقت می

از دیدن ملخ . افتد اي از کتاب مقدس که وي مشغول خواندن آن بوده است می داشته است، ملخی بر روي صفحه

زیرا لوکوستا در التین [» .ین پیش آمد آن است که از جایت حرکت مکنمعنی ا) ملخ! (لوکوستا«: آورد فریاد برمی

گرگورویس بعد از آنکه به مقام . شود و به همین سبب از حرکت به سوي انگلستان منصرف می] دهد میچنین معنی 

نایب رئیس دیر   ، هیئتی را زیر نظر آوگوستینوس،596در . کرده بودپاپی منصوب شد، انگلستان را هنوز فراموش ن

این دسته چون به گل رسیدند، چنان داستانهاي هولناکی دربارة وحشیگري . سن آندره، به بریتانیا روانه داشت

اي  درنده آن فرشتگان جانوران«به رهبانان مزبور گفتند که . ساکسونها از زبان فرانکها شنیدند که ناچار برگشتند

و خون مسیحی را بهتر از خون هر   دهند، تشنۀ خون آدمی هستند، هستند که کشتن را بر غذا خوردن ترجیح می
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آوگوستینوس با این قبیل گزارشات به شهر رم بازگشت، اما گرگوریوس وي را شماتت و تشویق » .کسی دوست دارند

لح و آرامش، در عرض دو سال کاري کند که امپراطوري روم بر کرد و بار دیگر به سوي انگلستان روانه داشت تا، با ص

  .اثر نود سال جنگ، آن هم به طور موقتی، انجام داده بود

گرگوریوس نه یک فیلسوف و عالم االهی مانند قدیس آوگوستینوس بود، و نه استادي در سبک نگارش مانند آن مرد 

کار مردمان قرون وسطی را بشدت تحت نفوذ قرار داد و هاي وي چنان اف برازنده یعنی هیرونوموس؛ لکن نوشته

کتابهاي . تشریح کرد که آوگوستینوس و هیرونوموس در برابر وي بظاهر حکم دو نفر از نویسندگان کالسیک را دارند

شود از اینکه مدیر  دینی عامه پسندي که از وي به جا مانده چنان ماالمال از ترهات است که شخص مشکوك می

اي مانند او به آنچه نوشته است واقعاً اعتقاد داشته یا صرفاً این حرفها را از آن جهت براي مردم ساده لوح و  برجسته

اي که وي در احوال بندیکتوس نوشته  تذکره. شود کرده است به حال آنها مفید واقع می گناهگار نوشته که خیال می

ح زیبایی است در مقام تعریف و تکریم بندیکتوس که در این تذکره عبارت از شر. است دلپسندترین این کتابهاست

. طی آن نویسنده هرگز به خاطرش خطور نکرده است که از نظر نقد ادبی در صدد جدا کردن حقیقت از افسانه برآید

ها خواننده  از خالل این نامه. بهترین میراث ادبی وي هشتصد نامه است که از قلم خود گرگوریوس تراوش کرده است

برد، زیرا نویسنده به طور ناخودآگاه تصویر بیریایی از افکار و  عواطف و حاالت گوناگون این مرد متغیر پی می به

اند، زیرا در خالل  داشته اندازه دوست می کتاب مقاوالت وي را مردم بی. اوضاع زمانۀ خویش را ترسیم کرده است

بی، پیشگوییها، و معجزات قدیسان ایتالیا به عنوان تاریخ انگیزترین داستانهاي الهامات غی سطور این مجموعه شگفت

کردند،  هاي عظیم به برکت دعا حرکت می یافت که چگونه صخره با خواندن این کتاب خواننده در می. ذکر شده بود

شد، آذوقه به چه  توانست خودش را نامرئی سازد، چه طور با اشارة صلیب زهرهایی بی اثر می چگونه قدیسی می

. گرفت یافت، و مرده چگونه از نو جان می شد، بیمار چه سان شفا می آسا فراهم و فراوان می یب به طرزي معجزهترت

شد، اما  در خالل تمام این گفتگوها قدرت اشیاي متبرکی که از اولیاي دین و حواریون به جا مانده بود نمایان می

و پطرس، دو حواري بزرگ مسیح، را با آنها بسته بودند رفت دست و پاي بولس  هیچ چیز از زنجیرهایی که تصور می

هایی از آنها را به عنوان تحفه  شمرد و براده گرگوریوس این زنجیرها را با احترام فراوان عزیز می. انگیزتر نبود شگفت

طاب به فرستاد؛ در یک مورد، قدري از آن را براي یک نفر که مبتال به چشم درد بود فرستاد و خ نزد دوستانش می

ها را پیوسته در چشمت کشند، زیرا از همین تحفه معجزات بسیاري به وقوع  بگذار قدري از این براده«: وي نوشت

.ها عقل یا قلم آن پاپ بزرگ را در چنگ خود گرفته بود مسیحیت توده» .پیوسته است

یا، که تفسیري شش جلدي بر تحقیقات عمیقتر وي در مبحث االهیات به صورت کتابی درآمد به نام ماگنا مورال

کند، اما در  کتاب ایوب بود، در این مورد گرگوریوس هر خطی از داستان ایوب را به عنوان تاریخی واقعی قبول می

رسد که تمام االهیات  عین حال در هر جمله به دنبال یک معنی رمزي یا تمثیلی است، و سرانجام به این نتیجه می

در نظر وي کتاب مقدس از هر لحاظ کالم خداوند است و به نفسه یک . است آوگوستینوس در خود ایوب جمع

هیچ کس نباید با خواندن آثار کالسیک دوران شرك وقت خود را ضایع و . مجموعۀ کاملی است از خرد و زیبایی

در خور فهم با اینهمه، کتاب مقدس گاهی مبهم و پیچیده است و اغلب عبارات آن به زبانی . اخالق خود را فاسد کند

از آنجا که . عامه یا تعابیري تصویري بیان شده است، و الزم است که اذهان کارآزموده آن را با دقت تفسیر کند

تواند کتاب مقدس را به طرز صحیحی  کلیسا پاسدار سنت مقدس است، به همین سبب تنها مرجعی است که می

ن که براي مقابله با حقایق وراي انسانی ساخته نشده است، افک اي است ضعیف و نفاق عقل انفرادي وسیله. تفسیر کند

آید که وراي اختیاراتش قرار دارد، آن وقت حتی  هنگامی که قوة متفکره درصدد وقوف به احوال چیزهایی برمی«و 
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 توانیم بگوییم که خداوند ما فقط می. خداوند از فهم ما بیرون است» .دهد آنچه را که درك کرده است از دست می

تقریباً هر آنچه دربارة خداوند گفته شده است، به همان دلیل که به زبان «. چه چیز نیست، نه آنکه چه چیز هست

کند، اما  به همین سبب گرگوریوس بظاهر هیچ اقدامی براي اثبات وجود خدا نمی» .آمده است، در خور ذاتش نیست

آیا روان عبارت از . اي از ذات احدیت است که این اشارهتواند دریابد  مدعی است که با مالحظۀ روان آدمی، شخص می

اند که ارواح از  بسیاري بارها دیده …در عهد خود ما «: گوید نیروي حیاتی و راهنماي جسم نیست؟ گرگوریوس می

بدبختی بشر این است که طبیعتش بر اثر گناه ذاتی فاسد است و او را به تباهکاري متمایل » .شوند بدنها جدا می

اگر آدمی را به . یابد کند، و این نقص روحی اساسی، از طریق عمل تولید مثل، از پدر و مادر به کودك انتقال می یم

دوزخ فقط اسم بی . شود کند و براستی مستوجب لعن ابدي می حال خود رها گذارند، گناه بر روي گناه انباشته می

ه از آغاز جهان آفریده شده، و آتشی است که هرگز فرو انتهایی است در زیرزمین ک مسمایی نیست، بلکه ورطۀ بی

تواند روح و جسم هر دو را بسوزاند؛ ابدي است و در عین حال هرگز  نشیند؛ جسمانی است و با اینهمه می نمی

اي از درد، وحشت درد  و به هر لحظه. کاهد کند، یا از حساسیت آنها در مقابل درد نمی مردمان ملعون را هالك نمی

اند، و نومیدي از اینکه هرگز آدمی از این  ر، ترس دیدن عقوبات عزیزانی که آنان نیز به لعن ابدي گرفتار آمدهمنتظ

بعداً گرگوریوس لحن مالیمتري در پیش . شود عذاب نخواهد رست، یا از نعمت فنا برخوردار نخواهد گشت افزوده می

د که در آنجا مردگان دورانی را براي کفارة گناهان بخشوده گرفت، اصول عقاید آوگوستینوس را دربارة برزخی پرورانی

همچنین گرگوریوس، مانند آوگوستینوس، به کسانی که آنها را از عذاب اخروي ترسانیده بود . گذرانند شدة خود می

عطیۀ لطف خدا را خاطرنشان کرد و آنها را به شفاعت قدیسان، ثمرات فداکاري مسیح، و اثر نجات دهندة مرموز 

.شعایر دینی، که در دسترس جمیع مسیحیان تایب قرار دارد، دلگرم کرد

شاید االهیات گرگوریوس بازتابی باشد از ضعف مزاجی وي و همچنین هرج و مرج وحشتناك دورانی که در آن 

اي نقرس و تشویشه. ام بسترم را ترك گویم در عرض یازده ماه بندرت توانسته«: نوشت 599در سال . کرد زندگی می

مدت دو سال «: نوشت  600در سال » .هر روز مشتاقم مرگ جانم را برهاند …دارد که  رنج آلود چنان معذبم می

توانم سه ساعت سر پا ایستم تا در  ام و چنان دچار درد که حتی در هنگام عید بندرت می است که بستري بوده

: نوشت 610و در سال » .شوم آن به دور رانده میهمه روز در آستانۀ مرگم، و هر روز از . مراسم قداس شرکت کنم

و سرانجام در سال » .کشم با اشتیاق فراوان انتظار مرگ را می. ام بسترم را ترك گویم دیر زمانی است که توانسته«

  .محنتش به سر آمد 604

ود، و نفوذش در گرگوریوس بر پایان قرن ششم تسلط داشت، همچنانکه برتري یوستینیانوس در آغاز این قرن مسلم ب

وي نه . پیامبر اسالم بر وي پیشی نجست] ص[این عصر تاریخی بر دین چنان عظیم بود که هیچ کس به جز محمد 

آدم دانشمندي بود و نه عالم متبحري در االهیات، اما به علت سادگی خویش مردم عهد را بمراتب عمیقتر از 

از لحاظ تفکر وي اولین . و گام برداشته بود، تحت تأثیر قرار دادآوگوستینوس، که با فروتنی جالب به پیروي از روش ا

در حالی که به ادارة یک امپراطوري پراکنده اشتغال داشت، افکارش تنها معطوف به . قرون وسطایی به تمام معنا بود

ام به اشاعۀ آن وي با اقتدار تم. هاي شیاطین حاضر در همه جا، و قیامت قریب الوقوع بود فساد طبیعت آدمی، وسوسه

هاي عامه  اي پرداخت که قرار بود قرنها افکار بشر را تاریک نگاه دارد، وي تمام معجزات افسانه دین مرعوب کننده

کرد که جوالنگاه  پسند و همۀ اثرات جادویی آثار قدیسان، تندیسها، و دستورات را پذیرفت؛ در دنیایی زندگی می

ح بود؛ هر گونه باور به وجود یک نظم عقالنی در کاینات از فکر وي رخت فرشتگان، شیاطین، افسونگران، و اروا

هفت قرن آینده . در چنین دنیایی علم به هیچ وجه راه نداشت و فقط یک ایمان هولناك به جا مانده بود. بربسته بود
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آن را با موازین عقالنی  مجبور بود این االهیات را قبول کند، و حکماي بزرگ اسکوالستیک ناگزیر بودند با رنج فراوان

.کرد انگیز کمدي االهی دانته را فراهم می چنین حکمتی بود که دورنماي غم. تطبیق دهند

اما همین مرد خرافاتی و خوشباور که از لحاظ جسمانی بر اثر زهدي وحشتناك خرد شده بود، از نظر عمل و اراده 

گرفت، دوراندیش، طرفدار  داشت، در قضاوت سخت می یک رومی باستان بود که هرگز از مقاصد خود دست بر نمی

وي براي رهبانیت قانونی وضع کرد، همچنانکه بندیکتوس براي آن نظاماتی آورده . عمل، و عاشق انضباط و قانون بود

بود؛ اختیارات غیر روحانی دستگاه پاپ را بر اساس محکمی استوار ساخت، آن را از بند تفوق امپراطور روم شرقی 

ید، و با چنان خرد و درستی وظایف خلیفۀ روحانی رم را انجام داد که از این پس، در طول قرنهاي پرآشوب، رهان

جانشینان حقشناس وي گرگوریوس را در عداد قدیسان . پنداشتند همواره مردم دستگاه پاپی را براي خود پناهی می

  .اند یر لقب دادهدین به شمار آوردند و آیندگان از سر تحسین او را گرگوریوس کب

III   -  867 - 604: امور سیاسی پاپ  

بیشتر آنها . چند تنی که بعد از گرگوریوس تکیه بر مسند پاپی زدند برابري با وي را در تقوا یا قدرت دشوار دیدند

امپراطور  برتري امپراطور روم شرقی یا نمایندگان او را در خاك ایتالیا پذیرفتند، و هر کوششی که در راه مخالفت با

امپراطور هراکلیوس بعد از آنکه قلمرو خود را از آسیب تجاوزکاران . مبذول داشتند بارها به خفت خود آنها منجر شد

که در آنجا کلیسا و مردم (محفوظ داشت، براي رسیدن به وحدت، درصدد برآمد که میان جهان مسیحی شرق 

یین غرب که اعتقاد به ثنویت عیسی داشتند دوباره آشتی و مسیحیان اصیل آ) معتقد به مذهب وحدت طبیعت بودند

خواست، به وسیلۀ آموزة وحدت مشیت مسیح، میان دو  می) 638(» اکتسیس«بیانیۀ هراکلیوس به اسم . برقرار کند

پاپ هونوریوس اول با این آموزه موافقت کرد و افزود که قضیۀ یک یا . جهان مسیحی مشخص سازگاري برقرار کند

اما عالمان االهی غرب » .گذارم اي است که آن قدرها اهمیت ندارد و من آن را به دستوردانان وا می نکته« دو مشیت

اي به طرفداري از عقیدة وحدت مشیت  هنگامی که امپراطور کنستانس دوم اعالمیه. قبول پاپ را مردود شمردند

به نمایندة خود، فرماندار راونا، دستور داد که کنستانس . ، پاپ مارتینوس اول آن را رد کرد)648(مسیح صادر کرد 

پاپ، که حاضر نشد سر تسلیم فرود آورد، به کریمه تبعید شد و در آنجا . پاپ را بگیرد و به قسطنطنیه بیاورد

در قسطنطنیه تشکیل شد، نظریۀ وحدت مشیت مسیح را  680ششمین شوراي جامعه که در ). 655(درگذشت 

کلیساي روم شرقی که از . تقبیح کرد» هواخواه بدعتگذاران«ا بعد از مرگ به عنوان محکوم، و پاپ هونوریوس ر

تسخیر سوریه و مصر قبطی به دست مسلمانان متنبه شده بود با تصمیم مزبور موافقت کرد، و به این نحو چند 

.صباحی میان عالمین االهی شرق و غرب صلحی برقرار شد

ب امپراطوران روم شرقی، تضعیف امپراطوري بیزانس بر اثر بسط نفوذ مسلمانان اما تحقیر مکرر دستگاه پاپی از جان

در آسیا و افریقا و اسپانیا، تسلط مسلمانان بر دریاي مدیترانه، و ناتوانی قسطنطنیه یا راونا در حراست ایاالت پاپی 

زوال بیزانس رو گردانند و از  ایتالیا در برابر هجومهاي لومباردها ـ همه سبب شد که پاپها از امپراطوري رو به

ترسید مبادا تسخیر روم از جانب  ، که می)757 - 752(پاپ ستفانوس دوم . فرانکهاي در حال ترقی یاري جویند

لومباردها دستگاه پاپی را به صورت یک اسقف نشین محلی در زیر سلطۀ سالطین لومبارد درآورد، دست کمک به 

پاپ ناگزیر دست به اقدامی . رد، اما بیزانس هیچ گونه مددي به وي نرسانیدسوي امپراطور قسطنطین پنجم دراز ک

لومباردها را   زد که نتایج سیاسی فراوان داشت، به این معنی که به فرانکها پناه آورد پپن کوتاه به کمک وي شتافت؛
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ي به پاپ قلمرو وي را مشهور شد با بخشیدن تمام ایتالیاي مرکز» دهش پپن«شکست داد و با صدور فرمانی که به 

این سیاست درخشان پاپی تا . ؛ به این طریق شالودة اختیارات غیر روحانی پاپها تحکیم یافت)756(وسعت بخشید 

از آن پس هیچ کس را در غرب امپراطور ). 800(بدانجا رسید که لئو سوم با دست خویش تاج بر سر شارلمانی نهاد 

به این نحو اسقف نشین گرگوریوس اول، که از فرط حمالت . ین کرده باشدشناختند مگر آنکه پاپ وي را تده نمی

اي  ، سلطه)814(وقتی شارلمانی درگذشت . اقوام مختلف به ستوه آمده بود، یکی از نیرومندترین قدرتهاي اروپا شد

را مطیع خود که حکومت فرانکها بر کلیسا داشت دگرگون شد؛ قدم به قدم، روحانیون فرانسه پادشاهان آن سامان 

  .گذاشت ریخت، قدرت و نفوذ کلیسا رو به فزونی می کردند؛ و در حالی که امپراطوري شارلمانی فرو می

در آلمان . در آغاز جماعت اسقفها بودند که از ضعف و کشمکش پادشاهان فرانسه و آلمان نهایت استفاده را کردند

رد امالك، اسقفها، و کشیشان صاحب اختیارات فئودالی اسقفهاي اعظم، که با پادشاهان متحد شده بودند، در مو

بظاهر، دشمنی اسقفهاي آلمانی که از این استبداد اسقفهاي اعظم . شدند و فقط اطاعتی زبانی در مقابل پاپها داشتند

غرض از این مجموعه فرامین، که بعدها مایۀ تحکیم مقام پاپی . شد» احکام جعلی«به خشم آمده بودند سبب ایجاد 

. شد، در وهلۀ اول تسجیل حق اسقفها بود تا بتوانند نسبت به احکام صادره از طرف مطرانها از پاپها استیناف بخواهند

در شهر مس  842شاید آنها را به تاریخ . ما از تاریخ یا منشأ این فرامین هیچ گونه اطالعی در دست نداریم

گردآوري این اسناد عمل . نامید دوروس مرکاتور میمؤلف یک کشیش فرانسوي بود که خود را ایسی. گردآوردند

اي از احکام موثق صادره از جانب شوراهاي دینی یا پاپها، نیز شامل فرمانها  این مجموعه عالوه بر توده. اي بود زیرکانه

این . ددادن ـ نسبت می )314 - 311(تا ملکیادس ) 100 -  91(و مراسالتی بود که آنها را به پاپها ـ از کلمنس اول 

هاي کلیسا، بدون  اسناد قدیمی را در مجموعه گنجانیده بودند تا ثابت کنند که، به حکم قدیمیترین سنن و رویه

شود از مقامش عزل کرد، هیچ شوراي دینی حق اجالس ندارد، و  مصلحت و رضایت پاپ هیچ اسقفی را نمی

ناد این شواهد، حتی پاپهاي اوایل دوران اشاعۀ به است. روحانیون دربارة هیچ موضوع مهمی حق اخذ تصمیم ندارند

به موجب همین . مسیحیت خود را خلفاي مسیح بر روي زمین دانسته و مدعی اختیارات مطلق و جهانی شده بودند

، صاحب تمام اختیارات مذهبی و غیر روحانی در »دهش قسطنطین«موافق ) 335 -  314(برهان، پاپ سیلوستر اول 

اي که تعلق  چیزي نبود مگر برگرداندن اموال مسروقه» دهش پپن«در نتیجه، عطیۀ . ي شده بودسراسر اروپاي باختر

رسید که انکار سروري امپراطور  طبق همین شواهد، چنین به نظر می. به صاحب قانونی آن یعنی شخص پاپ داشت

بود که بنیادگذار امپراطوري روم اي  بیزانس توسط پاپ با قرار دادن تاج بر سر شارلمانی در واقع اعمال حق دیرینه

کتاب «متأسفانه بسیاري از مدارك غیر موثق عباراتی را از . شرقی به پاپ بخشیده و مدتها در بوتۀ اجمال مانده بود

کردند، حال آنکه این مترجم گرانقدر بیست و شش سال بعد از مرگ  ترجمۀ قدیس هیرونوموس نقل می» مقدس

توانست بر هر محقق کاردانی آشکار شود، اما باید  جعلی بودن این اسناد می. هاده بودملکیادس قدم به عرصۀ وجود ن

همین قدر که بیشتر ادعاهاي منسوب به . در نظر داشت که در خالل قرن نهم و دهم کار تحقیق بسیار زار بود

کرد که  ، خود کفایت میاسقفهاي اولیۀ روم در این مدارك جعلی را یکی دو تن از پاپهاي بعدي تکرار کرده بودند

مدت هشت قرن پاپها اصالت این اسناد را مسلم گرفتند و براي تحکیم خط مشیهاي . جلو زبان منتقدان را بگیرد

.جستندخویش به آن مدارك استناد 

. ها در تاریخ پاپها منتشر شد ترین چهره از برجسته اندکی قبل از انتخاب یکی» احکام جعلی«از حسن تصادف، 

از تعلیمات بسیار مبسوطی در شریعت و سنن کلیسا برخوردار شده بود و قبل از آنکه ) 867 – 858(نیکوالوس اول 

ه، وي از نظر نیروي اراد. به مقام شامخ خویش نایل شود، رموز کار را بر اثر دستیاري با چند تن از پاپها فرا گرفته بود
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اساس . بود، و از لحاظ حدود دعاوي و توفیق بمراتب از آنها جلوتر افتاد) اول و هفتم(همسنگ دو گرگوریوس کبیر 

اي بود که عموم مسیحیان آن را پذیرفته بودند ـ به این معنی که عیسی فرزند خدا پطرس را اولین  ادعاي وي قضیه

رار داده بود، و اسقفهاي رم اختیارات خود را مستقیماً از پطرس حارس دین خود ساخته و شالودة کلیسا را بر آن ق

نیکوالوس از راه استدالل منطقاً چنین نتیجه گرفت که پاپ، به عنوان نمایندة خدا بر روي . قدیس به ارث برده بودند

باشد، اعم از  زمین، باید بر عموم مسیحیان جهان، الاقل در مسائل مربوط به ایمان و اخالقیات، حق سروري داشته

نیکوالوس با فصاحت تمام این بحث ساده را پرورانید، و کسی در . آنکه پادشاهان ممالک باشند یا رعایاي عادي

پادشاهان و اسقفهاي اعظم فقط امیدوار بودند که وي این دعا را . دنیاي مسیحی التین جرئت نکرد آن را تکذیب کند

  .آن قدرها جدي نگیرد

هنگامی که لوتاردوم پادشاه لورن در صدد برآمد ملکۀ خود توتبرگا را طالق دهد و والدرادا . نداما بزودي نومید شد

توتبرگا به ). 862(همخوابۀ خود را به عقد ازدواج خویش درآورد، اعاظم روحانیون کشورش به این امر رضا دادند 

لوتار رسوالن پاپ را . کیف قضایا تحقیق کنندنیکوالوس پناه آورد، و پاپ چند نماینده به مس فرستاد تا دربارة کم و 

نیکوالوس از . به رشوه فریفت تا طالق را تأیید کنند دو اسقف اعظم تریر و کولونی این تصمیم را پیش پاپ بردند

خود را بیرون کند و همسر   نیرنگ لوتار آگاه شد، آن دو اسقف اعظم را تکفیر کرد، و به لوتار دستور داد که همخوابۀ

نیکولواس مدت چهل و هشت ساعت در . لوتار خودداري کرد و با سپاهی به عزم شهر رم حرکت کرد. را بپذیرد خود

لوتار دل و جرئت خود را از دست داد و سر تسلیم . کلیساي سان پیترو در رم متحصن شد و به روزه و دعا پرداخت

.در برابر فرامین پاپ فرود آورد

خود پاپ بزرگترین نخست کشیش اروپاي التین بود، اسقفی راتراد نام را از کار هینکمار اسقف رنس، که بعد از 

نیکوالوس بعد از رسیدگی به قضیه، دستور داد که راتراد ). 863(برکنار کرد؛ وي نیز به پاپ نیکوالوس پناهنده شد 

گر از حکم وي سرپیچی را دوباره به مقامش منصوب کنند؛ و چون هینکمار تردید نشان داد، پاپ تهدید کرد که ا

هینکمار که از این جریان . شود، دستور تعلیق مراسم نیایش را در تمامی کلیساهاي ایالت رنس صادر خواهد کرد

هاي خویش خطاب به پادشاهان و همچنین اسقفهاي  نیکوالوس در نامه. بسیار خشمگین بود، مجبور به اطاعت شد

د که گویی بر همۀ آنها نظارت عالیه دارد، و فقط فوتیوس اهل کر اعظم ممالک همواره چنان لحنی اتخاذ می

تحوالت بعدي نشان داد که تقریباً در هر موردي پاپ . قسطنطنیه بود که جرئت تکذیب چنین ادعایی را نشان داد

را  جانب عدالت را اختیار کرده است؛ دفاع شدید وي از اصول اخالقی، در عصري غرق در فساد، حکم چراغ و دژ امنی

هنگامی که وي دیده از جهان فروبست قدرت دستگاه پاپی بمراتب بیش از پیش مورد . براي مردم سرگشته داشت

  .قبول مردم قرار گرفته بود

IV  -  898 -  566: کلیساي یونانی  

نها مدتهاي مدید آ. توانستند تفوق عالیۀ اسقف رم را، به یک دلیل ساده، بپذیرند بطرکهاي کلیساي روم شرقی نمی

دست از ادعاي خود دربارة حق حاکمیت خویش بر  871تابع امپراطوران یونانی بودند، و این امپراطوران نیز تا تاریخ 

اما عزل . کردند بطرکها گاهی از امپراطوران انتقاد و سرپیچی و حتی اظهار بیزاري می. داشتند رم و پاپهاي آن بر نمی

دادند، با تصویب قوانین دولتی  ه خود امر به انعقاد شوراهاي کلیسایی میو نصب بطرکها به دست امپراطوران بود، ک

کردند، و فرامین و عقاید خود را دربارة مسائل دینی خطاب به طبقۀ روحانیون جهان منتشر  امور کلیسا را تنظیم می
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بارت بود از اختیارات تنها قید و مانع در پیش پاي استبداد روحانی امپراطور در عالم مسیحیت مشرق ع. ساختند می

رهبانان، تیغ زبان بطرك، و سوگندي که امپراطور هنگام تاجگذاري در مقابل بطرك یاد کرده بود که هیچ گونه 

  .بدعتی در کلیسا وارد نکند

ها بمراتب فراوانتر از دنیاي  ها و دیرهاي راهبه اکنون در قسطنطنیه ـ و در واقع تمامی جهان یونانی شرق ـ صومعه

این عده در میان تجمل . شور رهبانیت بعضی از امپراطوران بیزانس را نیز به دام خود افکند. ی مغرب شده بودمسیح

جستند، در خوردن خوراك امساك  کردند، همه روز در مراسم قداس شرکت می درباري مانند مرتاضها زندگی می

زهد امپراطوران و . کردند ویش استغفار میشدند از گناهان خ کردند، و با همان پشتکاري که مرتکب گناه می می

مردان و زنان بلند پایه که از عالئم مرگ متوحش بودند در . اغنیاي محتضر خزانۀ دیرها را با تحف و موقوفات انباشت

ها بردند که دیگر مشمول مالیات  صدد ورود به دیرها برآمدند و با خود ثروت هنگفت جالبی را به درون صومعه

کردند و به این نحو تا آخر عمر مستمري ثابتی  ها می جمعی دیگر اموال خود را وقف یکی از صومعه. شد مملکتی نمی

. بسیاري از دیرها مدعی بودند که آثار و اشیایی را در تصرف دارند متعلق به قدیسان واالمقام. داشتند دریافت می

اي هنگفت،  ار رهبانان است و، و به امید استفادهآساي این قبیل اشیا در اختی مردم معتقد بودند که نیروي معجزه

جمع اندکی از رهبانان به سبب تناسانی، لهو و لعب، و . کردند تا مورد استفاده قرار گیرد نقدینۀ خود را تقدیم آنها می

مرفته رویه. گذراندند توطئه و آز ایمان خود را به باد دادند، اما بیشتر آنها روزگار را به پرهیزکاري و صلح می

توانست  دیرنشینان از احترام عامۀ مردم، ثروت مادي، و حتی نفوذ سیاسیی برخوردار بودند که هیچ امپراطوري نمی

شاخص زهد و قدرت   ، رئیس دیر ستودیوم در قسطنطنیه، نمونۀ)826 - 759(تئودوروس . آن را نادیده انگارد

د، مادرش وي را وقف کلیسا کرد، و او افکار و تعالیم هنگامی که تئودوروس کودك نورسی بو. جماعت رهبانان بود

مسیحیت را چنان دقیق آویزة گوش خویش ساخت که هنگام آخرین بیماري مادرش وي را به واسطۀ فرا رسیدن 

اي مشتمل بر نظامات کار، دعا، تقوا، و  نامه وي براي رهبانان خویش آیین. مرگ و جالل خداوندي تهنیت گفت

از تندیسهاي . نی وضع کرد که به هیچ وجه دست کمی از قواعد بندیکتوس دیرهاي غربی نداردپرورش قواي عقال

مذهبی حمایت کرد، و در حضور امپراطور لئو پنجم شجاعانه منکر آن شد که یک مقام غیر روحانی حق نظارت بر 

ید شد، اما از تبعیدگاه خویش نیز داد، چهار بار تبع به سبب این ناسازگاري که نشان می. امور روحانی را داشته باشد

.تا هنگام مرگ همچنان با امپراطوران تمثالشکن در ستیز بود

اختالفات موجود در زبان، دعا و نیایش جمعی، و اصول مذهب در طی این قرون بیش از پیش مایۀ جدایی میان 

که از نظر مکانی جدا و از لحاظ اي را پیدا کرد  مسیحیت حکم انواع موجودات زنده. مسیحیت التینی و یونانی شد

تر،  دعا و نیایش جمعی یونانی، لباسهاي رسمی کلیسایی، ظروف، و زیورها، بمراتب پیچیده. زمانی دگرگون شده باشد

پیروان کلیساي یونانی . تر از غرب بود؛ صلیب یونانی چهار بازوي متساوي داشت مزینتر، و از لحاظ هنري پرداخته

بردند، و حال آنکه  یونانیها هنگام غسل تعمید آدمی را در آب فرو می. زدند دند، و التینها زانو میخوان ایستاده دعا می

روحانیون کلیساي یونان حق تأهل داشتند، ولی چنین امري . کردند التینها به پاشیدن آب بر روي شخص بسنده می

تراشیدند، روحانیون یونانی ریش بلندي  یکشیشان التین ریش خود را م. براي روحانیون کلیساي التین ممنوع بود

بدعت در مسائل دینی . کشیشان التین در امور سیاسی تخصص داشتند، کشیشان یونانی در االهیات. گذاشتند می

شد که عشق به معنی کردن الیتناهی را از یونانیان به ارث برده  همواره تقریباً از یک محفل روحانی شرق ناشی می

اي کهنسال گنوسی فرقۀ دیصانیه در سوریه، و شاید به سبب سرایت افکار مانویها به طرف غرب، در بر اثر بدعته. بود

اي موسوم به پاولیسینها یا بیالقه پیدا شد که نام بولس حواري را بر خود نهادند و  در ارمنستان فرقه 660حدود سال 
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بزرگان دین، و نمادپردازي صلیب را مطرود کتاب عهد قدیم، آیینهاي مقدس، احترام نسبت به تندیسها و شمایل 

ها و پندارها، به مثابه بذرهایی که بسرعت رو به نمود گذارد، از خاور نزدیک به بالکان، ایتالیا،  این گونه فرقه. شمردند

روز ترین تعقیب و آزارها تاب مقاومت آوردند، و تا ام این جماعات شجاعانه در برابر بیرحمانه. و فرانسه سرایت کرد

.هاي مولوخانی، خلیستی، و دوخوبورها پابرجا هستند اي از آنها هنوز به صورت فرقه عده

اي بود که بیشتر از جانب امپراطوران آغاز شد تا عامۀ مردم، و بدون شک  بحث بر سر وحدت مشیت مسیح، مناظره

سیحیت التینی و یونانی را افزون ، که به طرزي رقت انگیز شقاق میان م»ابن«مردم در موضوع اختالف بر سر کلمۀ 

روح «گفت که  مدت دویست و پنجاه سال مهمترین اصل اعتقادنامۀ نیقیه می. کرد، هیچ گونه دستی نداشتند

یک شوراي کلیسایی  589اما در . کرد ، و همین نظریه براي روحانیون کفایت می».شود ناشی می) پدر(القدس، از اب 

این کلمۀ اضافه در . درآورد» شود ناشی می) پسر(و ابن ) پدر(  از اب«کرد و به صورت در تولدو این عبارت را تحریف 

االهیون یونانی اعتراض کردند که روح القدس . سرزمین گل مورد قبول افتاد و شارلمانی با شور فراوان آن را پذیرفت

چند صباحی با شکیبایی تمام توازن پاپها . ناشی نشده است، بلکه ابن آلت اجراي این عمل بوده است» ابن«از خود 

تا قرن یازدهم رسماً به عنوان یکی از مبانی مذهب کلیساي التین مورد قبول واقع » ابن«را حفظ کردند، لکن قضیۀ 

در میان رهبانانی که از دست جور امپراطوران . ضمناً اختالفات میان افراد نیز بر این تضاد عقاید افزوده شد .نشد

امپراطریس تئودورا آن رهبان را  840در . ه بودند یکی ایگناتیوس فرزند امپراطور میخائیل اول بودتمثالشکن گریخت

وي عمل سزار بارداس . ایگناتیوس مردي بود پرهیزکار و شجاع. احضار و وي را به مقام بطرکی منصوب کرد

ماً تقبیح کرد، و چون بارداس در کرد، رس صدراعظم امپراطور را، که زنش را طالق داد و با بیوة پسرش زندگی می

ترین  بارداس ایگناتیوس را تبعید، و ورزیده. عمل زناي با محارم اصرار ورزید، ایگناتیوس او را از کلیسا اخراج کرد

عالمی بود متبحر ) 891 -  820(فوتیوس ). 858(فضالي عصر، فوتیوس، را به مقام بطرکی قسطنطنیه منصوب کرد 

گفت، جماعتی از شاگردان  هنگامی که در دانشگاه قسطنطنیه درس می. به، علوم، و فلسفهشناسی، فن خطا در لغت

فوتیوس اندکی . صمیمی و فداکار را به دور خویش گرد آورده و در خانه و کتابخانۀ خود را به روي آنان گشوده بود

فصل پرداخته بود که  280ف مانندي در المعار الکتب دایرة قبل از آنکه به مقام بطرکی ارتقا یابد، به تدوین یک مخزن

به برکت این تألیف عظیم، بسیاري از عبارات . هر فصلی اختصاص به خالصۀ مندرجات و نقد کتاب مهمی داشت

فوتیوس، به سبب وسعت معلومات، فراتر از تعصب جاهالنۀ تودة . ادبیات کالسیک از دستبرد زمانه محفوظ مانده بود

ترفیع . اي میان وي و امیر کرت وجود دارد فهمیدند که به چه علت روابط حسنه نمی مردم مقام داشت، و خالیق

ناگهانی وي از مقامی غیر روحانی به عالیترین درجات روحانی ـ بطرکی ـ روحانیون قسطنطنیه را رنجیده خاطر 

س اول براي تحقیق در پاپ نیکوالو. ایگناتیوس از دادن استعفا خودداري ورزید و به اسقف رم پناهنده شد. ساخت

هایی خطاب به امپراطور میخائیل سوم و  این مرافعه نمایندگان خویش را به قسطنطنیه روانه داشت و، در طی نامه

اي از عالم مسیحیت هیچ مسئلۀ مهمی را که ارتباط با دیانت  فوتیوس، به وضع این قاعده پرداخت که در هیچ نقطه

. امپراطور به تشکیل یک شوراي کلیسایی فرمان داد. اپ حل و فصل کردتوان بدون مصلحت پ داشته باشد نمی

هنگامی که نمایندگان . شوراي مزبور انتصاب فوتیوس را تصویب کرد، و نمایندگان پاپ نیز این نظر را تأیید کردند

اند، و  ود فراتر نهادهپاپ به رم بازگشتند، نیکوالوس حکم آنان را نپذیرفت، چه معتقد بود که آنها پا از دستورالعمل خ

چون امپراطور به فرمان وي وقعی . به امپراطور روم شرقی حکم کرد که ایگناتیوس را دوباره به مقام خویش بازگرداند

بارداس، نیکوالوس را تهدید کرد که اگر در رویۀ خود اصرار ورزد، سپاهی ). 863(ننهاد، پاپ فوتیوس را تکفیر کرد 
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پاپ در طی نامۀ جوابیۀ فصیحی، از روي استهزا، خاطر نشان کرد که چگونه . دارد میبراي خلع وي به رم گسیل 

:امپراطور در برابر اسالوها و ساراسنها سر تسلیم فرود آورده بود، و نوشت

 ایم؛ یونان را مقهور سرپنجۀ خود نکرده» ما«ایم؛  از آبادانی و مردم سیسیل نکاسته» ما«ایم؛  بر کرت هجوم نبرده» ما«

ایم؛ با اینهمه، در حالی که این کافران بدون  به سوزانیدن کلیساها در خود حومۀ شهر قسطنطنیه نپرداخته» ما«

مسیحیان کاتولیک با وحشت پوچ » ما«پردازند،  می) اراضی شما(ترس از مؤاخذه به فتح، آتش سوزي، و ویران کردن 

  . رسانید کنید و مسیح را به قتل می اد میشما برابا را آز. گیریم اسلحۀ شما مورد تهدید قرار می

کلیساي رم را » بدعتهاي«و ) 867(فوتیوس و امپراطور شوراي کلیسایی دیگري تشکیل دادند که پاپ را تکفیر کرد 

مذموم شمرد ـ از این جمله بود اعتقاد به تجلی روح القدس از اب و ابن، تراشیدن ریش میان کشیشان، و مجرد 

خوریم که پدران خود  به سبب این رسم، در غرب به کودکان زیادي برمی«به قول فوتیوس، . انیونماندن اجباري روح

گوییها به رم بودند، وضع یکباره با جلوس باسیلیوس اول  در حالی که رسوالن یونانی حامل این بذله ».شناسند را نمی

. حضور و زیر نظر وي کشته بود، تغییر کرد، که سزار بارداس را به قتل رسانده بود و میخائیل سوم را با )867(

باسیلیوس امر به . فوتیوس امپراطور جدید را به جنایت متهم کرد، و حاضر به اجراي شعایر دینی در مورد وي نشد

تشکیل یک شوراي کلیسایی داد، که آن شورا، از سر فرمانبرداري، فوتیوس را خلع و تحقیر و تبعید کرد، و 

. اما هنگامی که اندکی پس از این واقعه ایگناتیوس درگذشت. گر به مقامش منصوب کردایگناتیوس را بار دی

چون در خالل این (باسیلیوس را از گوشۀ تبعید فرا خواند، یک شوراي کلیسایی او را به مقام بطرکی بازگردانید، و 

به این نحو شقاق میان شرق و . پاپ یوآنس هشتم نیز این انتخاب را تأیید کرد) مدت نیکوالوس اول درگذشته بود

.غرب، بر اثر مرگ مدافعان مهم عقاید مذهبی این دو گروه، براي مدت کوتاهی به تعویق افتاد

V  -  1054 - 529 :غلبۀ مسیحیت بر اروپا  

مهمترین واقعه در تاریخ مذهبی این قرون کشمکش میان کلیساي التین و یونانی نبود، بلکه ظهور اسالم بود که هم 

دین مسیح هنوز فتوحات خود را در میان امپراطوري . شرق و هم در غرب به هماوردجویی با مسیحیت قیام کرددر 

کفار و استیالي خود را بر بدعتگذاران تحکیم نکرده بود که ناگهان پیروان کیشی که هم االهیات و هم اخالقیات 

یاالت مسیحی، را جدا کردند که مایۀ رعب و هراس مسیحیت را به باد تمسخر گرفته بودند با چنان حرارتی بسهولت ا

المقدس و اسکندریه، هنوز بطرکها در مناصب روحانی  هاي انطاکیه و بیت به سبب تساهل مسلمانان در حوزه. شد

خویش باقی بودند؛ اما جالل مسیحیت از این نواحی رخت بربسته بود؛ و مسیحیتی که در این نواحی به جا ماند 

ارمنستان، سوریه، و مصر، بدون توجه به رم یا قسطنطنیه، هر کدام براي کلیساي خود . ملی پیدا کردجنبۀ رافضی و 

یونان از دست عالم مسیحیت به در نرفت، در آنجا رهبانان بر فالسفه پیروز شدند، و . سلسله مراتبی معین کرده بودند

ده شده بود، از نظر حشمت با پارتنون، که اکنون بر فراز کوه آتوس بنیاد نها 961دیر بزرگ الوراي مقدس، که در 

در قرن نهم، در افریقا هنوز مسیحیان فراوان بودند، اما به سبب . کوفت یک کلیساي مسیحی بود، کوس برابري می

مسیحیت پس از آنکه در آسیا و افریقا با شکست . شد قیود و مشکالت حکومت اسالمی از عدة آنها بسرعت کاسته می

  .رو به سوي شمال آورد و فتح اروپا را از سر گرفت روبرو شد،
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ایتالیا، که شجاعانه اما با زحمت فراوان از چنگ ساراسنها نجات یافته بود، میان ممالک مسیحی و التین و یونانی 

در دوران طوالنی رهبري . مونته کاسینو تقریباً بر روي خط فاصل میان این دو دنیاي مسیحی قرار داشت. تقسیم شد

وي نه فقط از قسطنطنیه به آوردن دو . بود که مونته کاسینو به اوج اشتهار خود رسید) 1087 -  1058(دزیدریوس 

لنگه در برنزي باشکوه براي دیر اقدام کرد، بلکه براي تزیینات درونی صومعه با موزائیک، لعابکاري، و ظریفکاري بر 

دیر مونته کاسینو تقریباً به صورت دانشگاهی درآمد که . ردروي فلز و عاج و چوب صنعتگرانی را از آن شهر جلب ک

. آموختند مند می در آن صرف و نحو، ادبیات کالسیک و مسیحی، علوم االهی، پزشکی و حقوق را به شاگردان عالقه

ن هاي خطی مذهبی بسیار نفیس تهیه کردند، و آثار کالسیک روم دورا رهبانان به تقلید از هنرمندن بیزانسی نسخه

شرك را با خطوط تذهیبکاري نوشتند ـ از این طریق بود که پاره اي از کتابهاي کالسیک عهد باستان از دستبرد 

کلیساي رم در دوران زمامداري پاپ بونیفاکیوس چهارم و جانشیان وي به جاي آنکه معابد عصر . زمانه محفوظ ماند

. س کرد و مورد استفاده و زیر نظر روحانیون قرار دادشرك را به دست ویرانی گذشت زمان رها کند، آنها را تقدی

، معبد یانوس کلیساي قدیس دیونوسیوس )609(بناي کهنسال پانتئون وقف مریم عذرا و تمامی شهداي دین شد 

در تجدید عمارت و تزیین ) 855 - 847(لئو چهارم . گشت، و معبد ساتورنوس بدل به کلیساي منجی مسیحیان شد

به واسطۀ بسط دستگاه پاپی و ورود زایران به روم، دور چند عمارتی که اختصاص به پاپ . رو کوشیدکلیساي سان پیت

اکنون  .اي پدید آمد با نفوسی با زبانهاي گوناگون که نام تپۀ قدیمی واتیکان را بر آن نهادند و روحانیون داشت حومه

شاهان سلسلۀ مروونژیان، که اکنون به خریدن پاد. غنیترین کشوري که کلیساي التین در تصرف داشت فرانسه بود

بهشت پس از ارتکاب به قتل و تمتع از چندگانی اطمینان داشتند، مرتباً اراضی و عوایدي در اختیار اسقف نشینها 

 در فرانسه نیز، مانند سایر ممالک، کلیسا به دریافت موقوفاتی از بازرگانان عمدة توبه کار و زنان مؤمنی. دادند قرار می

اندکی پس از آنکه شیلپریک این قبیل وصایا را ممنوع داشت، گونترام . که اموال کالنی را به ارث برده بودند نایل آمد

از جمله شوخیهاي متعدد تاریخ یکی این است که روحانیون گل تقریباً . با صدور فرمانی حکم سلف خود را ملغا کرد

زدند  رانکهاي مسیحی شده در برابر همان کسانی زانو بر زمین میف. شدند بکلی از میان نفوس گل رومی انتخاب می

که به ضرب شمشیر بر آنها استیال یافته بودند، و آنچه را در جنگ به غنیمت ربوده بودند، به حکم دینداري، به 

کمتر  در سرزمین گل کشیشان الیقترین و فاضلترین افراد بودند و. کردند صورت عطایایی به ملت مغلوب تقدیم می

سواد تقریباً منحصر به آنها بود و، هر چند که اقلیت کوچکی . کردند مردم از اصول اخالقی سرپیچی می  از همۀ

کوشیدند تا مردمی را که از دست آز و جنگهاي پادشاهان  گذراندند، بیشتر آنها خالصانه می روزگار را به لهو و لعب می

اسقفها در قلمرو تصدي خویش عالیترین . پیرو اصول اخالقی کنندو ساالرهاي خویش در عذاب بودند با سواد و 

. مقامات ملی و روحانی هر دو را داشتند، و دادگاههاي آنها پناه مطلوب متقاضیان حتی در مرافعات غیر مذهبی بود

کلیسا به در بسیاري از اسقف نشینها . همه جا یتیمان و بیوگان، و مستمندان و غالمان را در حمایت خویش گرفتند

. در پاریس افتتاح شد 651تدارك بیمارستانها اقدام کرد؛ یکی از این قبیل مراکز معروف به هتل ـ دیو به سال 

آوري وجوه و بذل از کیسۀ  قدیس ژرمن اسقف پاریس در نیمۀ دوم قرن ششم به خاطر مجاهداتی که در راه جمع

می خاك اروپا شهرتی بسزا یافته بود، سیدونیوس اسقف داشت در تما فتوت خویش در راه آزادي بندگان مبذول می

ماینتس به ساختن سد بر رود راین پرداخت؛ فیلیکس اسقف نانت مسیر رود لوار را تسطیح کرد، دیدیه، اسقف کائور، 

، اسقف اعظم لیون، که سرمشقی براي دینداري و )840 -  779(هایی پرداخت؛ قدیس آگوبار  به ساختن آبراهه

ات بود، دادرسی از طریق مبارزة تن به تن یا به روش اوردالی، نیایش تندیسها، تبیین سحرآمیز طوفانها، دشمن خراف

در عهد خود صاحب روشنترین «وي . اي را که در باب تعقیب و آزار جادوگران بود تقبیح کرد کننده و نظریات اغفال

دست کم بر بیست شوراي   اشراف زمان خود بود، ، که از طبقۀ)882 - 845(هینکمار اسقف اعظم رنس » .افکار بود
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کلیسایی ریاست داشت، به تصنیف شصت و شش مجلد کتاب پرداخت، در دوران زمامداري شارل کچل به مقام 

.صدراعظمی نایل آمد؛ و تقریباً پایه گذار حکومت روحانیون در فرانسه بود

در ایرلند رازورانه، احساساتی، فردگرا، . به خود گرفتدر هر کشوري مسیحیت خصال و سجایاي ملی آن مرز و بوم را 

و آتشین مزاج گشت؛ پریان، شعر، و تخیل سرکش و ظریف نژاد سلت را اقتباس کرد؛ کشیشان آن سرزمین نیروهاي 

اي ایرلند از عدم تمرکز در  سحرآمیز دروئیدها و اساطیر رامشگران اعصار باستان را به ارث بردند؛ سازمان قبیله

متعددتر و متنفذتر از اسقفها . مستقل شد» اسقف«گاه کلیسا طرفداري کرد، چنانکه تقریباً هر ناحیه صاحب یک دست

نفر کمتر نبود، در سراسر جزیره به  12و کشیشان جماعت رهبانان بودند که همواره گروهی از آنان، که شمارشان از 

نان پاپ را به عنوان صدر کلیسا قبول داشتند، اما تابع تشکیل دیرهاي نیمه منزوي و اغلب خودمختار دست زدند؛ ای

هایی جداگانه زندگی  در اوایل اشاعۀ مسیحیت، رهبانان هر کدام در حجره. هیچ گونه نظارت خارجی نبودند

شدند؛ رهبانان یک نسل  پرداختند، و فقط هنگام خواندن دعا به دور هم جمع می کردند، به ریاضتی سهمگین می می

اند، از این سنت مصري منحرف شدند و براي مطالعه و  نام نهاده» قدیسان ایرلندي  دومین دستۀ«آنها را بعد، که 

برداري از روي کتابها پرداختند، و مدارسی براي  تحصیل به دور هم گرد آمدند، به فرا گرفتن زبان یونانی و نسخه

میالدي بود که از مدارس ایرلند متوالیاً گروهی  در خالل قرون ششم و هفتم. روحانیون و مردم عادي تأسیس کردند

از قدیسان نامدار و با ابهت به اسکاتلند، انگلستان، گل، آلمان، و ایتالیا روي آوردند تا به جهان در ظلمت فرو رفتۀ 

یکی از افراد قوم  850در حدود سال . اي بخشند و مردم سرگشته را به نور علم رهبري کنند مسیحیت جان تازه

همان سان که هجومهاي اقوام » .نهند هاي ما می تقریبا تمامی ایرلند با لشکري از فالسفه رو به کرانه«: انک نوشتفر

گشت و آن دین ادا  ژرمنی بر گل و بریتانیا، فضالي آن کشورها را متوجه ایرلند ساخته بود، اینک آن موج باز می

اقوام فاتح بیدینی چون آنگلها، ساکسونها، نروژیها، و دینها در مبلغان مسیحی ایرلندي با شور فراوان متوجه . شد می

در حالی که کتاب مقدس را در یک دست و نسخ خطی آثار کالسیک را در دست دیگر داشتند،  انگلستان شدند و، 

اندك زمانی ظواهر امر نشان از آن داشت . کمر همت به تربیت مسیحیان بیسواد و نیمه وحشی گل و آلمان بستند

در خالل . اند از طریق مسیحیت باز ستانند قهریه از کف داده  که سلتها ممکن است سرزمینهایی را که در برابر قوة

  .قرون تیرگی بود که تابناکترین تجلیات روح ایرلندي پدید آمد

یار زیاد است، اطالعات ما دربارة این مرد بس. بزرگترین مرد برجسته در میان این مبلغان ایرلندي قدیس کولومبا بود

نوشته است دسترسی  679زیرا به کتاب ترجمۀ احوالش که ادمنان یکی از جانشینان وي در جزیرة آیونا حدود سال 

خود وي، مثل بودا، . خانوادة وي همه از تبار پادشاهان بودند. در دانیگال به دنیا آمد 521کولومبا به سال . داریم

هنگامی که در موویل به مدرسه . توانست بر اریکۀ شاهی تکیه زند ، میقدیسی بود که اگر ترك دنیا نگفته بود

از بیست . نام نهاد) ستون کلیسا(داد که معلمش او را کالومکیل  رفت چنان اخالصی به کسب علوم دینی نشان می می

. لز قرار داشتو پنجسالگی وي به تأسیس کلیساها و دیرهاي زیادي پرداخت، که معروفترین آنها در دري، دارو، و ک

مردي بود درشت استخوان، با صدایی بسیار «رفت، آدمی بود مبارز،  اما وي، در عین حال که از قدیسان به شمار می

داشت و سرانجام منجر به جنگ وي با پادشاه درمید  که خلق آتشین وي بارها او را به مجادله با دیگران وا می» غرا

و ) 563(ار نفر کشته شدند و کولومبا، هر چند پیروز شد، از ایرلند گریخت مشهور است که در این جنگ پنج هز. شد

پس از جالي . عزم خود را جزم کرد که، به شمار کشتگان نبرد کولدرونا، نفوس بیدین را پیرو آیین مسیحیت گرداند

کی از مشهورترین وطن، کولومبا در جزیرة آیونا در نزدیکی ساحل باختري اسکاتلند به تأسیس دیري پرداخت که ی

از آنجا وي و پیروانش تعالیم عیسی را به هبریدیز، اسکاتلند، و صفحات شمالی . هاي قرون وسطی شد صومعه



٢٢١١

به دست » کتب نفیس«کولومبا بعد از آنکه هزاران تن از کفار را به مسیحیت گروانید و سیصد مجلد . انگلستان بردند

به سن هفتاد و هشت سالگی، هنگامی که در جلو محراب مشغول  رهبانان وي تذهیب شد، در همان دیر مشهور،

.نیایش بود، درگذشت

در لنستر متولد شد و تا سی  543کولومبانوس حدود سال . قدیس کولومبانوس بود  همانند وي، از نظر روحیه و نام،

در . رود وي در تاریخ نمیهاي جبال وژ در فرانسه کرد، ذکري از  دو سالگی که شروع به تأسیس دیرهایی در بیغوله

هر روز باید روزه بگیرید، هر روز باید دعا کنید، هر روز  :داد که لوکسوي وي به نوآموزان مدرسۀ خویش دستور می

یک رهبان باید زیر فرمان یک پیر، و در مصاحبت بسیاري از برادران . باید کار کنید، و هر روز را به مطالعه بگذرانید

..  . .را از یکی، شکیبایی را از دیگري، سکوت را از سومی، و مالیمت را از نفر چهارم فرا گیرد باشد تا آنکه فروتنی

  . کند، باید آن قدر خسته باشد که حین عزیمت به خواب رود هنگامی که وي قصد رفتن به بستر می

قبل از شرکت در مراسم  کرد، یا مجازاتهاي شدید بود، چنانکه اگر رهبانی هنگام شروع یک سرود روحانی سرفه می

کرد، یا هنگام تناول عشاي ربانی به جام مقدس  گرفت، یا ضمن مراسم نیایش تبسم می قداس ناخنهاي خود را نمی

خواند، به دوازده ضربه محکوم  زد، معموال مجازاتش شش ضربه شالق بود، اگر دعاي سر سفره را نمی دندان می

پنجاه، براي جدال و ستیزه با دیگران یکصد، و براي گرم گرفتن با زنان  شد؛ مجازات تأخیر حضور در مجلس دعا می

دیر لوکسوي شصت . شد با وجود این روش استبدادي، هرگز از عدة نوآموزان کاسته نمی. دویست ضربه تازیانه بود

سبزیجات، و آب به این جماعت با خوردن نان، . هاي ثروتمند بودند رهبان داشت که بسیاري از آنها متعلق به خانواده

کردند، و  افشاندند، خرمن درو می زدند، بذر می کردند، مزارع را شخم می پرداختند، جنگلها را پاك می سد جوع می

را بنیاد نهاد؛ به » نیایش بی پایان خدا«در اینجا بود که کولومبانوس رسم . گذرانیدند روزگار را به روزه و دعا می

اي در منقبت  شب و روز، رهبانان وي دسته دسته، یکی پس از دیگري، به خواندن ادعیهدر تمام اوقات   عبارت دیگر،

در خالل قرون وسطی هزار صومعه مانند لوکسوي در اطراف و اکناف اروپا به . عیسی، مریم، و قدیسان مشغول بودند

گري نبود؛ کولومبانوس، که سختگیري که این نظامات را وضع کرد طبعاً حاضر به سازش با هیچ نظریۀ دی .وجود آمد

جدال و ستیزه را میان رهبانان خویش ممنوع کرده بود، خود بارها با اسقفهایی که به قدرت آنها هیچ اعتنایی نداشت 

پرداخت، و حتی با پاپها به مبارزه  کرد به مناظره می کرد، با غیر روحانیونی که مداخالتشان را دفع می مجادله می

کردند که در آغاز گسترش مسیحیت  انان ایرلند عید قیام مسیح را طبق محاسباتی برپا میزیرا رهب. خاست برمی

در اختالف نظري که بر سر این موضوع میان روحانیون . از جانب کلیسا متروك شده بود 343متداول شده، اما در 

کولومبانوس دستورات . خواستندگل و ایرلند روي داد، دستۀ اول به پاپ گرگوریوس کبیر پناه آوردند و از وي فتوا 

و از گرگوریوس درخواست کرد که » .ایرلندیها در نجوم از شما رومیها بمراتب برترند«پاپ را رد کرد و پیغام داد که 

کلیساهاي مغرب شما را بدعتگزار خواهند خواند و به نظر حقارت در »  طرز محاسبات ایرلندیها را قبول کند، و گرنه

سرانجام آن ایرلندي سرکش را به سبب نکوهش کارهاي ناشایست » .ت و انکارتان خواهند کردشما خواهند نگریس

کشتی مزبور را مجبور به . ملکه برونهیلدا از سرزمین گل اخراج و بزور بر یک کشتی که عازم ایرلند بود سوار کردند

شت عبور کرد و در باواریا به راهنماي کولومبانوس از خاکی که اجازة اقامت در آنجا ندا. بازگشت به فرانسه کردند

مسلماً وي آن قدر آدم مهیبی نبود که نظامات و ماجراهاي دوران زندگیش او را تصویر . جماعت کفار پرداخت

نشستند و میان باشلق وي جست و خیز  هایش می اند که سنجابها آزادانه بر روي شانه کند، زیرا در احوال وي گفته می

نوس بعد از آنکه کار تأسیس دیر سن گال را در نزدیکی دریاچۀ کنستانس به یکی از هموطنان کولومبا. کردند می

صومعۀ بوبیو را در لومباردي  613، با دلی پر درد از گردنۀ سن گوتار گذر کرد و درسال )613(ایرلندي خویش سپرد 
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 .سال بعد، جهان را ترك گفتبرپا ساخت؛ در همین صومعه بود که در گوشۀ خلوت حجرة بی پیرایۀ خویش، دو 

زیستند؛  در بریتانیا می 208گوید که در سال  ترتولیانوس، از نویسندگان اولیۀ کلیساي التین، سخن از مسیحیانی می

شمرد که بر اثر تعقیب و آزارهاي دیوکلتیانوس جان دادند؛  بید در تاریخ خویش قدیس آلبنز را یکی از شهدایی می

به بریتانیا رفت تا  429ژرمانوس اسقف اوسر در سال . حضور داشتند) 347(شوراي سردیکا  اسقفهاي بریتانیایی در

از قرار معلوم (دارد که اسقف مزبور  ویلیام آو ممزبري به نحو قاطعی ابراز می. بدعتگذاران پالگیوسیان را سرکوب کند

» !خداوند را حمد بگویید« هللویاهریاد بریتانیایهاي تازه مسیحی شده را وادار کرد تا با ف) در سفر بعدي خویش

ضمن هجومهاي آنگلوساکسون، مسیحیت بریتانیایی از این حالت . سپاهی مرکب از ساکسونها را تار و مار کنند

مسیحیان مجمع الجزایر مزبور نیست، مگر پرشور رو به ضعف نهاد و تقریباً از میان رفت، چه در تاریخ هیچ اسمی از 

در پایان قرن ششم که شاگردان کولومبا وارد نورثامبرلند شدند، و آوگوستینوس با هفت تن دیگر از رهبانان از رم به 

بی شک پاپ گرگوریوس شنیده بود که اثلبرت پادشاه بیدین دیار کنت با برتا، یک شاهزاده خانم . انگلستان رسید

اثلبرت با ادب تمام اظهارات آوگوستینوس را شنید، به هیچ وجه . مروونژیان ، ازدواج کرده است مسیحی سلسلۀ

مجاب نشد، اما به وي آزادي موعظه داد، و در کنتربري منزل و خوراك در اختیار آوگوستینوس و رهبانان همطریق 

به آیین جدید گروید، و بسیاري از  سخنان ملکه در پادشاه اثلبرت اثر کرد، پادشاه) 599(سرانجام . وي گذاشت

گرگوریوس رداي مطرانی را براي آوگوستینوس به انگلستان فرستاد و به این  601در . رعایاي او نیز مسیحی شدند

اي بود که به دریافت مقام اسقف اعظمی کنتربري نایل  نحو آوگوستینوس اولین فرد از یک سلسله مردان برجسته

آیین شرك دیرپاي انگلستان نرمش به خرج داد؛ با تبدیل معابد کهنسال به کلیساهاي  گرگوریوس در مقام. آمدند

مسیحی هیچ گونه مخالفتی نکرد؛ و اجازه داد که رسم قربانی کردن گاوهاي نر براي ارباب انواع به آرامی بدل به 

ییري که در زندگی انگلیسیها شود؛ بدین ترتیب، تنها تغ» کشتن آنها در سپاس از خداوند براي تردماغی خود مردم«

گفتند، و حال آنکه قبال هنگام حمد خدا  روي داد این بود که اکنون هنگام خوردن گوشت گاو خدا را حمد می

.خوردند گوشت گاو می

اوزوالد، پادشاه ). 627(یکی دیگر از مبلغان مسیحی ایتالیایی پاولینوس به ترویج مسیحیت در نورثامبرلند پرداخت 

رلند، از رهبانان جزیرة آیونا دعوت کرد که به قلمرو وي بروند و رعایایش را براي قبول مسیحیت آماده کنند؛ نورثامب

در آن . و، براي تسهیل کار این رهبانان، جزیرة لیندیسفارن در نزدیکی کرانۀ خاوري نورثامبرلند را به آنها واگذار کرد

که به سبب اخالص بیدریغ مبلغان مسیحی آن دیر، و ) 634(اد اي را بنیاد نه جزیره بود که قدیس ایدان صومعه

در آنجا و در دیر . هاي مذهب رهبانانش، نام لیندیسفارن در تمامی جهان مسیحیت بلندآوازه شد نبشته جالل دست

گویی، و حسن تدبیر  خاطرات شیرینی از شکیبایی، دینداري، بذله) 687 -  635 ?( ملروز بود که قدیس کاثبرت 

تقدس این گونه مردان، و شاید به سبب صلح و امنیتی که آنها در چار دیواري دیرها در گرماگرم . یش به جا نهادخو

هایی که اکنون در انگلستان تأسیس شده  جنگهاي متناوب داشتند، بسیاري از نوباوگان را به دیرهاي رهبانان و راهبه

  .بود جلب کرد

نمودند، با اینهمه با عرق  کردند و مثل مردمان عادي رفتار می خویش عدول میبا آنکه گاهی رهبانان از شیوة مرضیۀ 

در این خطه نیز مانند فرانسه و آلمان رهبانان، طالیۀ . ها به کار کردن حیثیتی بخشیدند جبین خود در مزارع و بیشه

اسقف انگلستان، نیز معتقد بود بید، . ها، جهالت، خشونت، هرزگی، بدمستی، و آز شدند سپاه تمدن علیه مردابها، بیشه

آورند؛ اشراف براي آنکه اموال خود را از مالیات معاف  ها روي می که عدة بسیار زیادي از مردم انگلستان به صومعه

پرداختند؛ و اراضی کلیسایی، که معاف از مالیات بود، مشتمل بر مقدار  کنند، به ساختن تعداد بیشماري از دیرها می
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بید، بر وجه هشدار، نوشت که تعداد سربازان براي محافظت خاك . شد زمینهاي زراعتی انگلستان میبسیار زیادي از 

دیري از این مقدمه نگذشته بود که هجوم دینها و نورمانها به . مملکت در برابر هجومهاي بیگانگان بسیار کم است

.خاك انگلستان صحت گفتار آن رهبان خردمند را تأیید کرد

بانان بندیکتیان صفحات جنوبی انگلستان که تقویم و شعایر رومی را پذیرفته بودند با رهبانان ایرلندي هنگامی که ره

شمال رابطه پیدا کردند و تقویم و آداب نماز آنها را با خود مغایر دیدند، آتش اختالفات به دیرها کشیده شد و آرامش 

الغت کالم قدیس ویلفرید به این مرافعه پایان داد و، از ب) 664(در مجمع سینود ویتبی . زندگی رهبانی به هم خورد

مبلغان مسیحی ایرلند ناچار . نظر قراردادي، روز عید قیام مسیح را همان روزي تثبیت کرد که مطلوب نظر رم بود

ود، کلیساي بریتانیا، که اکنون متحد شده و هم خود را وقف اشاعۀ دین ساخته ب. جنگجویانه این تصمیم را پذیرفتند

براي خود قدرت سیاسی و اقتصادي به هم زد و در متمدن ساختن مردم و رتق و فتق امور مملکت نقش عظیمی به 

  .عهده گرفت

ویلیبرورد، رهبانی از ناحیۀ نورثامبرلند،  690در . رواج مسیحیت در آلمان دستاورد رهبانان ایرلندي و انگلیسی بود

پرداخته بود، همراه دوازده تن از همفکران ماجراجوي خویش از دریاي که در سرزمین ایرلند به کسب علوم دینی 

شمال گذشت و شهر اوترشت را مرکز تعالیم دینی خود کرد، و مدت چهل سال در مسیحی کردن مردم مشرك 

 دانستند، نشین، چون ویلیبرورد را از ایادي ولینعمت وي پپن کهین می لکن این مردم واقعبین جلگه. فریزیا کوشید

به عالوه، میل نداشتند بشنوند که جمیع . ترسیدند که مبادا با گرویدن به مسیحیت به زیر سلطۀ فرانکها درآیند می

یکی از پادشاهان فریزیا که به مجلس غسل تعمید رفته بود، چون . اسالف تعمید نشدة آنها گرفتار عذاب دوزخ باشند

دهد در آخرت  ول مسیحیت نشده و اظهار داشته بود که ترجیح میاز این مقوله چیزي به او گفته بودند، حاضر به قب

  . با نیاکان خویش محشور باشد

) 754 - ؟  680(وینفرید . تر از ویلیبرورد مسیحی کردن اقوام مشرك فریزیا را از سر گرفت ، مردي قوه اراده716در 

س دوم وي را بونیفاکیوس لقب داد، و نسلی یکی از اشراف انگلیسی و رهبانی از فرقۀ بندیکتیان بود که پاپ گرگوریو

وینفرید در نزدیکی فریزالر واقع در هسن به . خواندند» رسول آلمان«از مردمان پرهیزکار که پس از وي آمدند او را 

وینفرید درخت را از ریشه قطع کرد، . دانستند درخت بلوطی برخورد که مردم ناحیه آن را مقر یکی از ارباب انواع می

پس از این حادثه، مردم دسته دسته براي غسل . از اینکه به او هیچ گزندي نرسید. یق بی اندازه متحیر ماندندو خال

 748در . ساخته شد) 763(، و لورش )744(، فولدا )724(دیرهاي عظیمی در رایشنو . تعمید به نزد وي شتافتند

روحانی خویش انتخاب کرد و کلیساي آلمان را به  وي اسقفها را در حوزة. بونیفاکیوس را اسقف اعظم ماینتس کردند

بعد از آنکه وینفرید مأموریت خود را . دستگاه نیرومندي براي نظام اخالقی ـ اقتصادي ـ سیاسی جامعه بدل ساخت

در هسن و تورینگن انجام داده و در صدد بود که، با چشیدن شربت شهادت در راه اعتالي دین، کامیابیهاي خود را 

ترین مرحلۀ کمال رساند، از مقام پرافتخار سراسقفی خویش دست شست و به عزم به اتمام رساندن کار به عالی

مدت سه سال به تبلیغ دین پرداخت، تا آنکه جماعتی از کفار بر او هجوم بردند و به قتلش . ویلیبرورد وارد فریزیا شد

فریزیاییهاي سرسخت . سرزمین ساکسونها بردیک نسل بعد، شارلمانی با آتش و شمشیر مسیحیت را به . رساندند

اکنون تسلیم شدن در برابر دین جدید را مقتضی دیدند، و به این طریق استیالي مسیحیت رومی بر فاتحان رم کامل 

.شد
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روستیسالف، امیر موراوي،  861در . پیروزي نهایی آیین مسیح در اروپا قبوالندن تعالیم مسیحیت بر اقوام اسالو بود

دید که با رواج تعالیم کلیساي التین در قلمرو وي زبان بومی وارد آداب نماز نشده است، از امپراطوري  یچون م

. بیزانس درخواست کرد تا مبلغانی را به کشور وي بفرستد که در مراسم دعا و موعظه از زبان عامیانه استفاده کنند

را روانۀ موراوي کرد که هر دو چون در سالونیکا بزرگ شده بودند  سیریل،امپراطور بیزانس دو برادر، متودیوس و 

مقدم دو برادر گرامی شمرده شد، اما آنها متوجه شدند که اسالوها . کردند زبان سالوونیک را بسهولت صحبت می

معدودي از اسالوها که نوشتن . را کامال به کتابت درآورندهنوز صاحب الفبایی نیستند تا بتوانند نیات و مقاصد خود 

از این رو سیریل الفباي یونانی را، با . بردند دانستند براي بیان مفاهیم خویش الفباي التینی و یونانی به کار می می

و الفباي اسالو مالحظۀ معانی و اصواتی که تا قرن نهم بر اثر استعمال پدید آمده بود، اقتباس کرد و از روي آن خط 

همچنین . سکوتی بود chمعادل صداي  chi، و )انگلیسی I ( Eمثل  Hشد،  تلفظ می Vمانند  Bرا ساخت ـ مثال 

سیریل براي آن دسته از اصوات زبان سالوونیک که الفباي یونانی قدرت بیان آنها را نداشت حروف مصوت خاصی 

د که سیریل متون دعاها و ترجمۀ هفتادي کتاب عهد قدیم را از بو] الفباي سیریلی[به کمک این الفبا . ابداع کرد

.یونانی به زبان سالوونیک ترجمه کرد و به این طریق ادبیات و زبان نوینی را بنیاد نهاد

پاپ نیکوالوس اول . متعاقباً، میان دو دنیاي مسیحی التین و یونانی براي قبضه کردن اسالوها کشمکشی درگرفت

سیریل در آنجا به قصد ورود در حلقۀ رهبانان به اداي سوگند پرداخت، از . را به رم دعوت کردسیریل و متودیوس 

متودیوس بعد از آنجه از جانب پاپ تقدیس و به مقام سراسقفی ). 869(قضا در بستر بیماري افتاد، و درگذشت 

سالوونیک مجاز دانست، پاپ یوآنس هشتم اجراي مراسم نیایش را به زبان . منصوب شد، به موراوي بازگشت

که امروزه مجموع این اراضی کشور چکوسلواکی را (ستفانوس پنجم آن را ممنوع کرد، موراوي، بوهم، و سلوواکی 

، و بعدها مجارستان و لهستان تابع کلیساي التین و شعایر آن شدند؛ در حالی که بلغارستان، )دهد تشکیل می

وونیک را پذیرفتند، با کلیساي یونان بیعت کردند، و فرهنگ خود را از صربستان، و روسیه آداب نماز و الفباي سال

  .دنیاي بیزانس گرفتند

غرض از تشویق آلمانها به پیروي از مسیحیت آن بود . محاسبات سیاسی در این تغییرات و تبدالت مذهبی مؤثر افتاد

الد بلوتان مسیحیت را به ملت دانمارك تحمیل هر. که مرز و بوم آن اقوام را به طور ثابتی ضمیمۀ قلمرو فرانکها کنند

پادشاه . ، زیرا این یکی از شرایطی بود که امپراطور آلمان، اوتودوم، انجامش را در مقابل صلح خواستار بود)974(کرد 

رو تا در مقابل آلمانی که ) 864(بلغارها، بوریس، بعد از آنکه چندي با دستگاه پاپی الس زد، پیرو کلیساي یونان شد 

که خیال ) 988(والدیمیر اول روسیه را از آن جهت مسیحی کرد . گاهی داشته باشد به گسترش گذاشته بود تکیه

داشت آنا، خواهر باسیلیوس دوم امپراطور یونان، را به عقد ازدواج خویش درآورد و بخشی از کریمه را که جهیز او بود 

سطنطنیه را قبول داشت؛ در قرن سیزدهم بود که خود را مدت دو قرن کلیساي روسیه رهبري بطرك ق. تصاحب کند

، کلیساي روسیه عالیترین مرجع قدرت در دنیاي )1453(مستقل اعالم کرد، و بعد از سقوط امپراطوري روم شرقی 

  .ارتدوکس یونانی شد

بانان به کشاورزان ره. ها بودند در این استیالي مسیحیت بر اروپا، سربازان فاتح رهبانان، و پرستاران آنها راهبه

ها را هموار کنند، مردابها را زهکشی کنند،  ها را به زیر کشت درآورند، جنگلها و بوته پیشگام کمک کردند تا بیغوله

همین قبیل افراد بودند که مراکز صنعتی و مدارس و محافل خیریه . برروي آبگیرها پل بزنند، و به راهسازي بپردازند

هاي نسبتاً کوچکی پرداختند؛ و به افراد  برداري از روي کتابهاي خطی و احداث کتابخانه را بنیاد نهادند؛ به نسخه



٢٢١۵

اي که ارتباطشان با سنن دیرینه، مراسم مذهبی، یا وطنهایشان بکلی قطع شده بود نظم اخالقی، جرئت، و  سرگشته

ریخت،  بانان خویش عرق میرئیس دیر معروف آنیان، که بندیکتوس نام داشت، در میان ره. تسلی خاطر بخشیدند

کرد؛ راهب دیگري تئودولف نام در نزدیکی رنس مدت بیست و دو سال چنان  کند، و خرمن را درو می زمین را می

هر  .زد که پس از مرگش، خیش را به عنوان یادگاري براي احترام به روح وي حفظ کردند صادقانه زمین را شخم می

کوشیدند،  از آنکه با نیرویی فوق انسانی به تقویت پاکدامنی، ایثار، و پایداري می ها، پس چند یک بار رهبانان و راهبه

گشتند، و تقریباً در هر قرنی در داخل دیرها اصالحاتی ضرورت داشت تا دوباره رهبانان  مجدداً به طبیعت آدمی برمی

هبانان قاعدتاً هنگامی به جرگۀ برادران برخی از ر. را در پیروي از نظامات به مراحل عالیی برسانند که غیر طبیعی بود

دیدند؛ به همین سبب، چون شور و  پیوسته بودند که تمایلی عرضی براي پرهیزکاري و تسلیم و رضا در خود می

بعضی نذر دیر شده بودند، به . نهاد، قادر نبودند خود را با انضباط محیط دیر وفق دهند جذبۀ آنها رو به کاهش می

فتسالگی یا در سنین از هفت به باال، و بعضی اوقات هنگامی که کودکی شیرخوار بیش نبودند، پدر این معنی که در ه

این . بایست در خدمت دیر باشند سپردند، و این نذرشدگان نیابتی تا زنده بودند می ها می و مادرشان آنها را به صومعه

به موجب فرامین پاپ مقرر شد که اطفال وقتی به  1179دانستند، تا آنکه در  پیمانهاي نیابتی را برگشت ناپذیر می

پادشاه فرانسه، لویی لوپیو، که از انضباط سست  817در سال . سن چهارده رسیدند، حق لغو آنها را داشته باشند

هاي کشور خود به وحشت افتاده بود، عموم پیران دیرها و راهبان را امر به تشکیل مجلسی ملی در آخن کرد،  صومعه

توس رئیس دیر آنیان را مأمور کرد تا دستورات قدیس بندیکتوس نورچایی را از نو در تمام دیرهاي مملکت و بندیک

  .درگذشت 821بندیکتوس جدید با کوششی مداوم به انجام فرمان پادشاه کمر بست، اما در . معمول و متداول کند

هرج و مرج شد، و هجومهاي نورمانها، مجارها، و  دیري نگذشت که، بر اثر مبارزات پادشاهان، امپراطوري فرانکها دچار

رهبانان بیخانمان در قلمرو دنیاي غیر روحانی آواره شدند، و آنهایی که پس از . ساراسنها صدها صومعه را ویران کرد

اي از رسوم مادي را با خود به داخل چاردیواري  فرونشستن این امواج ویرانی و چپاول به دیرها بازگشتند پاره

خاوندان فئودال دیرها را متصرف شدند، درآمدشان را ضبط، و همه جا به میل خویش . ها به ارمغان بردند عهصوم

هاي مغرب تقریباً مانند جمیع مؤسسات اروپاي التین به  ، صومعه900تا سال . افراد را به ریاست آنها منصوب کردند

برخی از ) 942فتـ (به قول قدیس اودو اهل کلونی . دپایینترین درجه از تاریخ قرون وسطایی خویش تنزل یافته بو

شدند یا آنهایی که به حکم مقامات روحانی انجام  کشیشان، اعم از آنهایی که به اشارة حکومتها به کار منصوب می

گیرند، زیرا در ساحت خود دادگاههاي وي، و حتی در همان  مقام فرزند مریم عذرا را به هیچ می«کردند،  وظیفه می

هایی که به برکت اخالص مؤمنان برپا شده است تا آنکه در حریم آنها عفاف مصون و محفوظ ماند، مرتکب  افرخانهمس

از » .گردند که مریم عذرا جایی براي نهادن کودك خود عیسی ندارد شوند، و از شهوت چنان لبریز می زناکاري می

  .ها آغاز شد همین دیر کلونی بود که اصالحات عظیم صومعه

هاي بورگونی برپا کرده بودند که تقریباً واقع  دوازده تن از رهبانان در آنجا دیري را در میان تپه 910ر حدود سال د

رئیس دیر مزبور، اودو، در نظامات صومعه جرح و تعدیلی به عمل آورد و از  927در . در مرز میان آلمان و فرانسه بود

ر صرف انضباط اخالقی کرد؛ به این معنی که ریاضت را مردود سختگیریهاي جسمانی کاست، و سعی خود را بیشت

شمرد، استحمام را تجویز کرد، مقدار زیادي بر خوراك افزود، رهبانان را در نوشیدن آبجو و شراب آزاد گذاشت؛ اما، 

باقی  به سنت کهن، تعهدات رهبانان دایر بر چشم پوشیدن از مال دنیوي، اطاعت، و پاکدامنی همچنان به قوت خود

اي تا این تاریخ خودش در عین  اما در حالی که هر صومعه. در دیگر نقاط فرانسه تأسیسات مشابهی پدید آمد. ماند

دیرهاي بندیکتیان جدید با . کرد بی نظمی واضع نظامات خود بود، یا تا حدي از اوامر اسقف یا خاوند محل پیروي می
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در دوران ریاست سه تن از رؤساي دیر . یس کلونی و پاپهاي رم شددیر کلونی متفق شدند و رئیس هر دیري تابع رئ

ـ بود که نهضت وابستگی دیرها به   ) 1109 -  1049(، و اوگ )1049 - 994(، اودیلو )994 -  954(کلونی ـ مایول 

دیرهاي قدیمی یکدیگر از فرانسه به انگلستان، آلمان، لهستان، مجارستان، ایتالیا، و اسپانیا سرایت کرد و بسیاري از 

، در حدود دو هزار از این قبیل دیرها، دیر کلونی را مادر و فرمانفرماي 1100تا سال . پیوستند» جرگۀ کلونیان«به 

قدرتی چنین سازمان یافته، آزاد از مداخلۀ حکومت و نظارت اسقفها، اسلحۀ جدیدي در اختیار . شمردند خود می

در عین حال، پیدایش . ه مراتب مادي و دنیوي کلیساها آمر و ناظر باشددستگاه پاپی گذاشت تا به کمک آن بر سلسل

از بی نظمی، تنبلی، . این نیروي متشکل اجراي اصالحات شدیدي را در دیرها به دست خود رهبانان ممکن کرد

یب بود تجملپرستی، بداخالقی، و خرید و فروش مناصب روحانی بشدت جلوگیري شد، و براي مردم ایتالیا این از غرا

. که می دیدند اودو، یک نفر رهبان فرانسوي، به منظور اصالح خود دیر مونته کاسینو به کشورشان دعوت شده است

VI  - 1049 - 867: حضیض دوران قدرت پاپها  

نفوس شهر مزبور همیشه، حتی در دورانی که عقاب امپراطوري لژیونهایی را در . اصالحات آخر از همه به رم رسید

اکنون پاپها، که فقط به حشمت منصب و وحشت کیش . کردند، مردمانی رام ناشدنی بودند ي خود اداره میچنگالها

خود و همچنین به لشکریان معدودي متکی بودند، خود را اسیر اشرافیتی حسود و خالیقی دیدند که دینداریشان به 

از آن بودند که از دیدن پادشاهان مرعوب  رومیها متکبرتر. دید سبب نزدیکی با سریر روحانی قدیس پطرس لطمه می

را » نایبان مسیح«اینها . شوند و آشناتر از آن بودند که براي پاپها احترامی آمیخته به ترس در خود احساس کنند

به همین سبب دستگاه پاپی براي آنها نه . دیدند مثل خودشان دستخوش بیماري، خطا، گناه، و شکست مردمی می

اي بود که پشیز اروپاییان را  داشت و نه یک برج و باروي رستگاري، بلکه به منزلۀ بنگاه خیریه حکم یک دژ نظم را

به حکم سنت کلیسا، انتخاب هیچ پاپی بدون جلب رضایت طبقۀ . داد کرد و به مردم مسکین رم جیره می جمع می

وسکان و جماعت اشراف شهر رم، مثل حکمرانان سپولتو، بنونتو، ناپل، و ت. روحانی، اشراف، و نفوس رم ممکن نبود

اي که در شهر رم برتري داشت براي انتخاب و اعمال نفوذ در  شدند؛ هر دسته هایی تقسیم می ادوار باستان، به دسته

بندیها بود که در قرن دهم دستگاه پاپی را به پایینترین درجات در تاریخ  همین دسته. کرد شخص پاپ دسیسه می

.نیدخالفت روحانی رم کشا

المبرت، دوك سپولتو، با لشکریان خویش وارد شهر رم شد و پاپ یوآنس هشتم را دستگیر کرد و او را  878در 

پاپ ستفانوس ششم دستور داد تا  897در . گرسنگی داد تا مگر با تفویض اریکۀ امپراطوري به کارلومان موافقت کند

آنگاه، در حضور . هاي ارغوانی بر تن مرده کنند جبه را از تابوتش درآورند و) 896 – 891(جسد پاپ فورموسوس 

اي از قوانین کلیسایی محاکمه و محکوم کردند، جسد را عریان و  شورایی از روحانیون، پاپ مرده را به اتهام نقض پاره

تفانوس را در همان سال، بر اثر یک انقالب سیاسی در رم، پاپ س. تکه تکه کردند، و جوارح او را به رود تیبر انداختند

پس از این حوادث مسند پاپی چندین سال ملعبۀ دست مردمانی شد . از مقامش عزل و در زندان خفه کردند

مدت نیم قرن خانوادة تئوفیالکت، . گیر، جنایتکار، یا افرادي که زنان اشرافی و بی بندوبار به آنها دلباخته بودند رشوه

ماروزیا دختر تئوفیالکت وسایلی . ویش مشغول عزل و نصب پاپها بودندیکی از مأموران عالیرتبۀ کاخ پاپی، به میل خ

تئودورا همسر تئوفیالکت . انتخاب کردند) 911 - 904(برانگیخت تا معشوقش را به نام سرگیوس سوم به مقام پاپی 

دوراست، یوآنس متهم شده بود به اینکه فاسق تئو. را فراهم ساخت) 928 -  914(موجبات انتخاب پاپ یوآنس دهم 

اي بود، زیرا  شکی نیست که وي زمامدار غیر روحانی برجسته. اي که در این باب اقامه شده مکفی نبود اما بینه
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ماروزیا بعد از آنکه . منجر به راندن هجومهاي ساراسنها از رم شد به دست وي تدارك شده بود 916ائتالفی که در 

به عقد ازدواج گویدو دوك توسکان درآمد، و زن و شوهر براي  چند عاشق دلباخته را یکی پس از دیگري ترك گفت،

. ابتدا وسایلی برانگیختند تا برادر پاپ جلو چشم وي به قتل رسد. عزل یوآنس از مقام پاپی به توطئه چینی پرداختند

وآنس ماروزیا، ی 931در . سپس خود یوآنس را به زندان افکندند، و چند ماه بعد وي به علل نامعلومی درگذشت

در . را، که به گمان عامۀ مردم پسر حرامزادة وي از سرگیوس سوم بود، به مقام پاپی رسانید) 935 - 931(یازدهم 

پسر ماروزیا، آلبریک، یوآنس یازدهم را در دژ سانت آنجلو زندانی کرد، اما به وي اجازه داد که در زندان به  932سال 

مدت بیست و دو سال آلبریک به عنوان فرمانرواي مطلق العنان . شدانجام وظایف روحانی دستگاه پاپی مشغول با

هنگام مرگ، وي اختیارات خویش را به فرزندش اکتاویانوس واگذار کرد و . کرد بر رم حکومت می» جمهوري رومی«

وي به  فرمان. از روحانیون و مردم قول گرفت که چون آگاپتوس دوم بمیرد، اوکتاویانوس را به مقام پاپی برگزینند

نوادة ماروزیا پاپ یوآنس دوازدهم شد و در دوران پاپی خود، با هرزگیها و تدارك  955در . موقع اجرا گذاشته شد

. مجالس لهو و لعب در کاخ التران، نام پاپ را ننگین ساخت

به چشم خود با قبول تاج از جانب یوآنس دوازدهم به مقام امپراطوري رسید،  962اوتو اول پادشاه آلمان، که در 

اوتو به کمک روحانیون ماوراي آلپ به شهر رم بازگشت و یوآنس را در  963در . شاهد فضاحت دستگاه پاپی بود

کاردینالها یوآنس را متهم کردند که براي اجراي مراسم تقدیس . حضور یک شوراي روحانیون به محاکمه فراخواند

منصوب کرده؛ با متعۀ پدرش زنا کرده؛ با دختر برادر و بیوة  اسقفان رشوه گرفته؛ پسري دهساله را به مقام اسقفی

. پدرش همخوابه شده، و به این طریق مرتکب زناي با محارم شده؛ و کاخ پاپی را بدل به یک فاحشه خانه کرده است

ورا ش. یوآنس از حضور در شوراي روحانیون یا پاسخ دادن به این اتهامها خودداري ورزید و در عوض پی شکار رفت

که اوتو نامزده کرده ) 936 -  935(یوآنس را از مقام پاپی عزل و به اتفاق آرا یک غیر روحانی را به اسم لئو هشتم 

بعد از آنکه اوتو به آلمان مراجعت کرد، یوآنس رهبران طرفداران امپراطوري را در رم . بود، به پاپی منصوب کرد

کرد، بار دیگر بر مسند پاپی  کیل شورایی که از فرامین وي اطاعت میگرفت و اعضاي آنها را قطعه قطعه کرد و، با تش

، مردم رم لئو را نادیده گرفتند و بندیکتوس پنجم را به پاپی )964(هنگامی که یوآنس مرد ). 964(تکیه زد 

لئو نیز رسماً  .اوتو باز از آلمان متوجه رم شد، بندیکتوس را خلع کرد، و منصب پاپی را به لئو بازگردانید. برداشتند

این حق را براي اوتو و امپراطوران جانشین وي مسلم دانست که در آینده با هر پاپی مخالف بودند، مانع از انتخاب 

. را فراهم آورد )972 - 965(هنگام مرگ لئو، اوتو امپراطور آلمان موجبات انتخاب یوآنس سیزدهم  .شوندوي 

] بونیفیاکیوس هفتم[به دست یکی از اشراف رومی موسوم به بونیفاتسیو فرانکونه ) 974 -  973(بندیکتوس ششم 

سپس همین مرد مدت یک ماه خود را پاپ خواند و در پایان این مدت تا آنجا که مقدور بود . زندانی و خفه شد

) 984 - 983(سال بعد بونیفاتسیو بازگشت، پاپ یوآنس چهاردهم نه . خزاین پاپی را چاپید و به قسطنطنیه گریخت

جمهوري رومی دوباره ). 985(را کشت، دوباره مقام پاپی را غصب کرد، و در بستر خویش در عین آرامش جان داد 

یم اوتو سوم با لشکري عظ. سر بلند کرد، زمام اختیارات را به دست گرفت، و کرسنتیوس را به مقام کنسولی برگزید

متوجه شهر رم شد، و مجمعی از اعاظم روحانی آلمانی تشکیل داد تا با انتخاب کشیش خصوصی وي به عنوان پاپ 

امپراطور جوان جمهوري را بر هم زد، کرسنتیوس را عفو . هرج و مرج را پایان دهند) 999 - 996(گرگوریوس پنجم 

نگ جمهوري را از نو تشکیل داد و گرگوریوس را پس از عزیمت وي، کرسنتیوس بی در. کرد، و به آلمان بازگشت

گرگوریوس وي را تکفیر کرد، اما کرسنتیوس به حرف او خندید و موجبات انتخاب یوآنس شانزدهم ). 997(عزل کرد 

اوتو بازگشت، یوآنس را از مقامش خلع کرد، چشمانش را درآورد، بینی و زبانش را برید، و . را به مقام پاپی فراهم آورد
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کرسنتیوس و دوازده تن از بزرگان جمهوري را . هاي رم بگردانند ور داد او را وارونه بر خري نشاندند و در کوچهدست

گرگوریوس به کار خویش ادامه داد و در ). 998(هاي دژ سانت آنجلو آویختند  گردن زدند و اجساد آنها را از کنگره

.شد جانشین وي کرد ا که یکی از کاردانترین پاپها محسوب میاوتو، ژربر ر. ، شاید بر اثر زهر، به هالکت رسید999

در کودکی در ). 940حد (ژربر در دامان خانوادة بی بضاعتی در نزدیکی شهر اوریاك واقع در ایالت اوورنی به دنیا آمد 

ل، کنت بور 970بنا به پیشنهاد رئیس دیر، وي براي تحصیل ریاضیات به اسپانیا رفت؛ در . آنجا وارد دیري شد

پاپ یوآنس سیزدهم از فضل آن رهبان بغایت در شگفت شد و توصیۀ او را به اوتو . بارسلون، وي را با خود به رم برد

پرداخت و در آن موقع، یا چندي بعد، اوتو دوم از شاگردان  مدت یک سال ژربر در ایتالیا به تدریس می. اول کرد

چندي . مدرسۀ کلیساي جامع آن شهر به تحصیل منطق پردازدآنگاه ژربر عازم رنس شد تا در . مکتب وي بود

در این آموزشگاه تنوع موضوعاتی که ژربر تدریس ). 982 -  972(دار شد  نگذشت که وي ریاست آن مدرسه را عهده

وي در نوشتن نثر التینی صاحب سبکی . شد سابقه بود، و حتی مشتمل بر آثار شعراي کالسیک نیز می  کرد بی می

پرداخت و مبالغ  آوري کتاب می رفت، به جمع هر جا می. بود، و نثرش گاهی رقیب نثر سیدونیوس استممتاز 

هایی   ها نسخه کرد تا از روي کتابهاي خطی موجود در سایر کتابخانه عظیمی بی محابا از کیسۀ فتوت خود بذل می

  . وي بدانیم هاي سیسرون خود را رهین منت شاید ما باید براي حفظ خطابه. تهیه کنند

پیشقدم شد، در موضوع » عربی«ژربر بزرگترین ریاضیدان عالم مسیحی بود، کسی بود که در رواج نوعی از ارقام 

از اختراعهاي وي یک ساعت ماشینی و . اي دربارة علم هندسه تألیف کرد چرتکه و اصطرالب مطالبی نوشت، و رساله

تعدد و تنوع فضایل و کماالت علمی وي سبب شد که پس از . کرد یک دستگاه ارگ بود که به کمک قوة بخار کار می

  . مرگش مردم او را برخودار از نیروهاي جادویی بشمرند

، ژربر در صدد برآمد تا، به جاي وي، اسقف اعظم رنس بشود، اما اوگ کاپه یکی )988(هنگامی که آدالبرو فوت کرد 

آرنولف علیه اوگ کاپه به . که آرنولف نام داشت به آن سمت برگزیداز حرامزادگان سلسلۀ رو به زوال کارولنژیان را 

دسیسه چینی پرداخت؛ یک شوراي روحانی علی رغم اعتراض پاپ او را عزل و ژربر را به سر اسقفی رنس انتخاب 

آن فاضل . چهار سال بعد یکی از سفراي پاپ در سینود مواسون حاضران را تشویق به عزل ژربر کرد). 991(کرد 

آنجا که در حق وي نهایت احترام به عمل آمد، و ژربر فکر احیاي یک . تحقیر شده عازم دربار اوتو سوم در آلمان شد

اوتو سوم او را ابتدا به سراسقفی راونا و در . امپراطوري رومی را که پایتختش شهر رم باشد به پادشاه جوان تلقین کرد

لوستر دوم بر خود نهاد، و گویا غرضش از انتخاب این نام آن بود که اوتو ژربر، نام سی. به مقام پاپی برگزید 999سال 

بودند، احتمال داشت که امیال  اگر ژربر و اوتو ده سال بیشتر زنده می .بشمردرا، در راه اتحاد جهان، قسطنطین ثانی 

توانست در عین حال هم پادشاه باشد و هم  اوتو یک شاهزاده خانم بیزانسی بود، و ژربر میآنها به تحقق پیوندد، زیرا 

طبق شایعاتی که در رم بر سر زبانها افتاده بود، ستفانیا، . لکن ژربر در چهارمین سال پاپی خویش درگذشت. فیلسوف

.داشتیعنی همان کسی که به اوتو زهر خورانده بود، در مسموم کردن ژربر نیز دست 

دهد که شمار مسیحیان معتقد به فرا رسیدن  آرمانهاي این دو نفر، و کثرت امور سیاسی دنیاي اطراف آن، نشان می

در ابتداي قرن دهم یک شوراي کلیسایی اعالم داشته بود که آخرین . میالدي اندك بوده است 1000قیامت در سال 

بسیار قلیلی چنین اعتقادي داشتند و خود را براي روز حساب  در پایان این قرن فقط عدة. قرن تاریخ آغاز شده است

و جهد در جستن از   اکثریت عظیم مردم، به عادت مألوف، دنبال کار، تفریح، ارتکاب به گناه، دعا،. کردند آماده می
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میالدي دچار هراسی شده  1000هیچ دلیلی در دست نیست که نشان دهد مردم در سال . خطر ضعف پیري بودند

. پس از مرگ ژربر زوال دستگاه پاپی از سر گرفته شد. دادند زیاد شده باشد هایی که به کلیسا می اشند یا حتی هدیهب

کنتهاي توسکولوم و اطراف آن، که با امپراطوران آلمان متفق شده بودند، تقریباً بی آنکه کمترین کوششی در پنهان 

، که از )1024- 1012(بندیکتوس هشتم . فروختند م پاپی را میخریدند و مقا کردن عمل خود بکنند، اسقفها را می

، که در )1045- 1032(جانب آنها نامزد مقام پاپی شد، مردي بود نیرومند و باکیاست؛ اما بندیکتوس نهم 

گذرانید که مردم به مخالفت با وي  دوازهسالگی، به پاپی رسید، روزگار خویش را چنان به فضاحت و لهو و لعب می

لکن . به کمک کنتهاي توسکولوم، بندیکتوس بار دیگر به مقام خویش بازگشت. و او را از شهر رم بیرون کردندقیام 

هزار پوند طال به گرگوریوس » و به روایتی دو«چون از دستگاه پاپی خسته شده بود، منصب خود را در برابر یک 

شد او را نمونه و سرمشق قرار داد، و به  می اي گرگوریوس پاپی بود که تا اندازه. فروخت) 1046 -  1045(ششم 

خواست  ظاهراً وي از آن جهت دستگاه پاپی را خریده بود که می. همین سبب نیز مردم رم از عمل وي متحیر شدند

کنتهاي توسکولوم با چنین . از صمیم قلب آن را اصالح کند و از حیطۀ نفوذ جماعتی از امراي صاحب اختیار برهاند

ق نبودند و به همین سبب دوباره بندیکتوس نهم را پاپ خواندند، در حالی که جماعت سومی سیلوستر اصالحی مواف

هنري به . روحانیون ایتالیا براي ختم این مرافعه از امپراطور هنري سوم استمداد جستند. سوم را به پاپی برداشتند

استعفاي   ل داد؛ سیلوستر را زندانی کرد؛سوتري، در نزدیکی رم، رفت؛ در آنجا مجلسی با حضور روحانیون تشکی

هنري شوراي روحانیون را . بندیکتوس را پذیرفت؛ و گرگوریوس را، که به خریدن مقام پاپی اعتراف داشت، عزل کرد

اي باشد که امپراطور از  توان کلیسا را از این ورطۀ خفت رهایی داد که پاپ بیگانه مجاب کرد که فقط در صورتی می

وي یک سال بعد . به مقام پاپی برگزید) 1047 - 1046(شورا اسقف بامبرگ را به اسم کلمنس دوم . نداو حمایت ک

نیز به عارضۀ تب نوبه، که اکنون مرتباً از باتالقهاي زهکشی ) 1048 – 1047(جانشین وي داماسوس دوم . فوت کرد

تکیه بر مسند پاپی زد؛ وي مردي بود ) 1054 -  1049(سرانجام لئو نهم . کرد، درگذشت نشدة کامپانیا سرایت می

توانست با جرئت، آگاهی، درستی، و تقوایی که مدتها رم نظیرش را ندیده بود با دشواریهاي دستگاه پاپی رو به  که می

.رو شود

VII   -  1054 -  1049: اصالح کلیسا  

فی و پاپی؛ عادت به ازدواج و یا خرید و فروش مقامهاي اسق: در این هنگام سه مشکل داخلی مایۀ تشتت کلیسا بود

خرید و فروش  .داشتن همخوابه، که میان طبقۀ روحانیون رواج داشت؛ و عدم احصان در بین رهبانان به طور پراکنده

مناصب کلیسایی یا خدمات روحانیون در میان کشیشان آن عهد درست حکم فسادي را داشت که امروزه در امر 

مثال مادر گیبر دو نوژان چون اشتیاق . هاي این امر مردمان نیکوکار بودند از انگیزهیکی . بینیم سیاست به عیان می

فراوان داشت که پسرش را نذر کلیسا کند، مبالغی به مقامات روحانی پول داد تا او را در یازدهسالگی به جرگۀ 

ین قبیل قضایا اظهار تأسف یک شوراي کلیسایی در رم از کثرت ا 1099در . کشیشان عالیمقام یک کلیسا وارد کنند

آلمان، فرانسه، و ایتالیا، اسقفان عالوه بر تمشیت امور و مشکالت مذهبی به قضایاي   از آنجا که در انگلستان،. کرد

کردند و، به رسم فئودالها، براي عواید ضروري خویش موقوفاتی از قبیل امالك یا قصبات یا  دنیوي نیز رسیدگی می

تیار داشتند، افراد جاه طلب براي تحصیل چنین مناصبی حاضر بودند مبالغ گزافی به حتی شهرهایی را در اخ

ها، هر نوع اصولی را زیر  حکومتها تسلیم کنند و پادشاهان خودکامۀ حریص نیز، براي به دست آوردن این قبیل رشوه

قام اسقف اعظم منصوب شد اي در برابر پرداخت صد هزار سولیدوس به م در ناربون کودك دهساله. گذاشتند پا می
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اي را که با عدم توفیق مواجه شده بود  فیلیپ اول پادشاه فرانسه، یکی از خواستاران منصب سر اسقفی حوزه). 1016(

توانی او را به جرم خرید  آنگاه می  بگذار من از کامیابی رقیب تو سود برم،«: کرد با شوخ طبعی چنین استمالت می

پادشاهان فرانسه، به حکم » .و پس از آن ترتیبی خواهم داد تا رضایت تو حاصل آید منصب روحانیش تحقیر کنی،

در . کردند سنتی که پایه گذار آن خود شارلمانی بود، مرتباً اسقفهاي سانس، رنس، لیون، تور، و بورژ را خود تعیین می

قف نشینها در خالل قرن یازدهم در بسیاري از اس. دیگر نقاط فرانسه انتخاب اسقفها بر عهدة دوکها یا کنتها بود

هاي اشرافی درآمدند و به تأمین آیندة پسران خردسالتر و اطفال حرامزادة این قبیل  شمال دارایی موروث خانواده

در آلمان یک بارون مالک اراضی هشت اسقف نشین بود، و تمام این اراضی را به ورثۀ . ها اختصاص پیدا کردند خانواده

ادعا کرد که اشخاصی که مقامات کشیشی و عواید آنها را با پول ) 1048حد (یک کاردینال آلمان . خود منتقل کرد

هاي خویش به فروش سنگهاي مرمرنماي کلیساها و حتی سفالهاي پشت بام آنها  خریده بودند، براي جبران هزینه

کردند، به جنگ  ندگی میاین قبیل اشخاص مردمانی بودند دنیادار؛ بسیاري در عین تجمل ز. مبادرت کردند

شمردند، خویشان و نزدیکان خود را به مناصب  پرداختند، در محاکم اسقفی رشوه گرفتن و رشوه دادن را مجاز می می

پاپ اینوکنتیوس سوم دربارة . کردند روحانی می گماشتند، و با کمال صداقت رب النوع جیفۀ دنیوي را ستایش می

هاي اسقفی  خرید حوزه. فت که وي در سینه به جاي قلب کیسۀ پول داردشخصی که اسقف اعظم ناربون بود، گ

چنان متداول شد که اهل عمل آن را امري عادي تلقی کردند، لکن مصلحین فریاد برداشتند که شمعون مغ کلیسا را 

 .استقبضه کرده 

در قرون نهم و دهم در . مشکل اخالقی گاهی ازدواج بود و زمانی داشتن همخوابهدر میان کشیشان معمولی 

خودش ) 872 -  867(پاپ هادریانوس دوم . انگلستان، گل، و ایتالیاي شمالی رسم ازدواج بین کشیشان رواج داشت

در . ان متأهل هستندنوشت که در قلمرو وي تقریباً تمام کشیش) در قرن دهم(راتریوس اسقف ورونا . مرد متأهلی بود

هر چند . شدند، مجرد ماندن از مستثنیات بود آغاز قرن یازدهم بین کشیشانی که از طرف مقامات ملکی منصوب می

که ازدواج کشیشان خالف شرایع و آرمانهاي کلیسا بود، غیر اخالقی خواندن این قبیل ازدواجها هم خطاست، زیرا 

در میالن یک کشیش متأهل در نظر عامۀ مردم مقامی . ی آن عهد نداشتهیچ گونه تعارضی با سنن و فتاوي اخالق

حتی همخوابگی، یا به . رفت واالتر از یک کشیش مجرد داشت، زیرا در مورد دومی همواره ظن همخوابه داشتن می

می از آن عبارت دیگر مقاربت زن و مردي که طبق رسوم کلیسا قانوناً ازدواج نکرده بودند، عملی بود که افکار عمو

اکثریت عظیم کشیشان اروپایی ظاهراً مردمان نیکوکاري بودند که به اعمال منافی اخالق دست . پوشید چشم می

خوانیم که در عین پاکدامنی روزگار خویش  زدند، و در تمام قرون وسطی ما سرگذشت کشیشان و اسقفانی را می نمی

خوریم که باید آنها را از  ا اینهمه، گاهگاهی به افتضاحاتی برمیب. گذراندند را به توجه و مراقبت از پیروان خود می

افراد «، اسقف بونیفاکیوس به پاپ قدیس زاکاریاس شکایت کرد که درجات اسقفی را به 742در . مستثنیات شمرد

بید، اسقف  .»چهار پا پنج همخوابه دارند«اي از شماسان کلیسا  اند، و پاره داده» حریص غیر روحانی و کشیشان زناکار

خندیدن، «انگلیسی را براي » برخی از اسقفان«، در همان قرن )معزز(و تاریخنویس انگلیسی، ملقب به ونرابیلس 

نزدیک به پایان اولین . سرزنش کرد» و زندگی توأم با فسق و فجور …شوخی کردن، قصه گویی، عیاشی، بدمستی 

بر کشیشان آن عهد را به طور کلی در اعمال منافی اخالق رالف گال. هزارة مسیحی، این گونه اتهامات بیشتر شد

کتابی را به پاپ هدیه کرد که به طرز ) 1072- 1007(یک رهبان ایتالیایی موسوم به پیترو دامیانی، . سهیم دانست

گوییهایی که باید از چنین  خالل سطور آن، با اغراق و گزافهعنوان داده و، در  گسیختهشومی آن را عموریان لجام 
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تنوع گناهان «یک فصل این کتاب اختصاص به . آدم مقدسی انتظار داشت، هرزگیهاي کشیشان را توصیف کرده بود

.کرد دامیانی ازدواج طبقۀ کشیشان را تحریم می. داشت» علیه طبیعت

ن روحانیون مخالف ورزیده بود؛ براي آنکه مدعی بود یک کشیش مدتها قبل از این جریان، کلیسا با متأهل شد

متأهل، به طور ارادي یا غیر ارادي، وفاداري خویش را نسبت به زن و فرزندان بر ایثار خود در مقابل کلیسا مقدم 

د که شمرد؛ به خاطر زن و فرزندان گرفتار وسوسۀ انباشتن نقدینه یا تحصیل مال خواهد شد؛ و کوشش خواهد کر می

کلیسا معتقد بود که چنین وضعی در اروپا . حوزة قلمرو روحانی یا عایدات آن را به یکی از فرزندانش منتقل کند

آورد ـ آن گونه که در هندوستان  کند و تفکیکی طبقاتی را به وجود می اي جدا از مردم می طبقۀ روحانیون را طبقه

شوند زیادتر از آن  ی که به این طریق صاحب مال و منال میجمعی تمامی کشیشان مرسوم شده بود ـ و قدرت دسته

از این رو عقیدة رسمی کلیسا آن بود که کشیش باید . گردد که خود پاپ توانایی نظارت بر آن را داشته باشد می

 بکلی خود را وقف خدا، کلیسا، و ابناي خویش کند، موازین اخالقی وي باید عالیتر از مردم عادي باشد، و به او

چندین شوراي کلیسایی خواستار آن شده بودند که کشیشان . حیثیتی بخشد که الزمۀ احترام و اعتماد عمومی است

در پاویا منعقد شد، دستور داد که عموم کودکان کشیشان براي  1018یکی از این شوراها، که به سال . مجرد بمانند

  .زدواج طبقۀ روحانی همچنان ادامه یافتاما ا. همیشه باید بنده بمانند و از حق ارث محروم باشند

چون لئو نهم به پاپی رسید، متوجه شد که بر اثر هبه کردن عواید کلیسا از طرف روحانیون به فرزندان خویش، به 

علت تصرف امالك موقوفه از جانب خاوندها، و به سبب دزدیدن علنی عطایا و پیشکشهایی که زایران متقاضی به رم 

اي  وي براي حفاظت زایران ترتیباتی داد، امالك و اموال موقوفه. دستگاه پاپی بکلی خالی شده است آوردند، خزانۀ می

را که غصب شده بود بازستاند، و کمر همت بربست تا به مشکل خطیر خرید و فروش مناصب روحانی و ازدواج 

ا به رهبان زیرك و اهل ایثاري سپرد، وي بعد از آنکه انجام امور داخلی و اداري دستگاه پاپی ر. کشیشان پایان دهد

شهر رم را ترك گفت تا در شهرهاي مهم اروپا به چشم  1049که بعدها پاپ گرگوریوس هفتم نام گرفت، در سال 

بیدرنگ   ابهت و وقار لئو، و سادگی و زندگی بی پیرایۀ وي،. خویش اخالقیات کشیشان و جریان امور کلیسا را ببیند

به هر طرف که پاپ رو کرد، بزهکاري سر در . براي شامخترین مقام کلیسا قایل بودند برانگیختاحترامی را که مردم 

گریبان فرو برد؛ و گودفروا دولورن، که کلیساها را تاراج کرده و در برابر پادشاهان قد برافراشته بود، از ترس تکفیر 

ه خود وي در وردن ویران کرده بود تازیانه پاپ بر خود لرزید و حاضر شد که آشکارا در برابر محراب کلیسایی ک

در کولونی . بخورد، ضمناً تعهد کرد که کلیسا را مرمت کند و خودش آستین باال زند و به تعمیر آن بنا مشغول شود

بالید، در حق وي همه گونه اعزاز و اکرام به  روحانی آلمان، که از وجود یک پاپ آلمانی بر خود می لئوبارداد و طبقۀ

آنگاه لئو متوجه فرانسه شد و در رنس دادگاهی تشکیل داد و مشغول رسیدگی به اخالقیات کشیشان و . آوردعمل 

به هر . مردم غیر روحانی، فروش مناصب روحانی، غصب اموال کلیسا، عدم رعایت نظامات دیرها، و افزایش بدعتها شد

حاضران از جمله اسقفان اعظم یکی . ر کنداسقفی که در آن مجلس حضور داشت حکم شد که به گناهان خود اقرا

لئو بسختی آنها را گوشمالی داد، بعضی را از مقامشان منفصل کرد، برخی را . پس از دیگري خود را مقصر شمردند

وي به روحانیون دستور داد که زنان و . بخشید، چهار تن را تکفیر کرد، و دیگران را به رم فراخواند تا علناً توبه کنند

به عالوه شوراي رنس انتخاب اسقفها و . هاي خویش را رها کنند و از آن پس دیگر دست به اسلحه نبرند ههمخواب

رؤساي دیرها را به عهدة کشیشان و خود مردم گذاشت، فروش مناصب و مقامات روحانی را ممنوع کرد، و مقرر 

. ران، یا تدفین اموات اجرتی بستانندداشت که کشیشان نباید براي اجراي مراسم آیین قربانی مقدس، عیادت بیما

اصالحات همانندي را براي روحانیون آلمان ) 1049(یک شوراي مذهبی که به تشویق لئو درماینتس تشکیل شد 



٢٢٢٢

و بدعت برانژه دو تور را   لئو به ایتالیا بازگشت، ریاست شوراي ورچلی را به عهده گرفت، 1050در سال . وضع کرد

.محکوم کرد

دراز و پرمشقت خویش به شمال، حیثیت دستگاه پاپی را احیا کرد، امپراطور آلمان را بار دیگر صدر لئو با سفر 

کلیساي آلمان شناخت، و اسقفهاي فرانسه و اسپانیا را مجبور به شناسایی اختیارات پاپ نمود، و در پاك کردن لوث 

وي دامنۀ اصالحات خویش را در  1052 و 1051در . عیاشی و اخاذي از دامان روحانیون تا حدودي توفیق یافت

آلمان و فرانسه وسیعتر کرد، و در ورمس مجلس عظیمی با حضور روحانیون زیر نظر خود، و سپس مجمعی نظیر آن 

سرانجام هنگام بازگشت به رم مجبور شد به عملی دست زند که زیاد با طبع وي سازگار نبود، . در مانتوا، تشکیل داد

امپراطور هنري سوم، دو کنشین بنونتو را به . دفاع از ایاالت پاپی تدابیر جنگی در پیش گرفت به این معنی که براي

لئو داده بود، و پاندولف، دوك کاپوا، چون حاضر نبود این بخشش را به رسمیت بشناسد، به یاري لشکریان نورمان 

لئو براي بیرون راندن پاندولف تقاضاي . ردتحت نظر روبر گیسکار، دوك نشین بنونتو را گشود و آنجا را به تصرف درآو

خود وي بر این . یک لشکر آلمانی کرد، اما در پاسخ درخواست خویش فقط هفتصد نفر سپاهی دریافت داشت

اي از افراد تعالیم ندیدة ایتالیایی را افزود و در رأس آنها به جنگ با نورمانها شتافت که سوار نظامشان  سپاهیان پاره

نورمانها قواي لئو را مضمحل کردند، پاپ را دستگیر . کب از سه هزار تن دریازنان جنگ آزموده بودبه تنهایی مر

سپس پاپ را با خود به . کردند، آنگاه در برابر وي زانو زدند و براي قتل پانصد تن از سپاهیان وي تقاضاي عفو کردند

لئو، که به علت دست بردن به شمشیر شکسته دل و توبه . بنونتو بردند و مدت نه ماه با احترام در زندان نگاه داشتند

تمامی روزها را به دعا   کار شده بود، فقط گونی به تن کرد، روي فرش خوابید، از سنگی بالش ساخت، و تقریباً

لئو در میان شور و شعف همۀ مسیحیان وارد شهر رم . نورمانها چون او را به حال نزع دیدند، آزادش کردند. گذراند

، تمام آنهایی را که تکفیر کرده بود بخشید، دستور داد که تابوتی برایش در کلیساي سان پیترو بگذارند؛ یک روز شد

مردمان چالق و الکن و جذامیان از اطراف و اکناف . تمام در کنار تابوت نشست، و در جلو محراب کلیسا درگذشت

.ایتالیا رو به رم نهادند تا جسدش را لمس کنند

VIII -  1054: شقاق شرقی کبیر  

در حالی که اروپاي باختري . در دوران پاپی قدیس لئو بود که سرانجام میان مسیحیت یونانی و رومی جدایی افتاد

 -  867(دچار ظلمت و بدبختی و جهالت قرون نهم و دهم بود، امپراطوري شرقی تحت فرمان امپراطوران مقدونی 

ه چنگ اعراب افتاده بود بازپس گرفت، سلطۀ خود را بر صفحات جنوبی ایتالیا اي از سرزمینهایی را که ب پاره) 1057

کلیساي یونانی نیرو و سربلندي خود . دوباره محرز ساخت، و شاهد شکفتگی جدیدي در ادبیات و هنرهاي ظریفه شد

ذهب شرقی کرد؛ و را از احیاي قدرت و ثروت حکومت بیزانس گرفت؛ روسیه، بلغارستان، و صربستان را تابع شعایر م

بیش از پیش با ادعاهاي یک دستگاه پاپی تحقیر شده و تهیدست، دایر بر حکومت مطلقۀ روحانی عموم مسیحیان 

در نظر یونانیان این عصر، آلمانها، فرانکها، و آنگلوساکسونهاي معاصر غرب جماعتی وحشی، . جهان، مخالفت ورزید

عمل پاپ در . شدند ت گروهی از اسقفهاي فاسد و دنیادار اداره میخشن، و تودة بیسواد و زمخت بودند که به دس

انکار امپراطور بیزانس، برتر شمردن پادشاه فرانکها، غصب قلمرو نمایندة امپراطور در راونا، تاج نهادن بر سر یک 

جدایی  ار بود که مایۀامپراطور رومی که رقیب بیزانس بود، و تجاوز پاپها به ایتالیاي یونانی ـ این وقایع سیاسی دل آز

  .مسیحیت شرق و غرب شد، نه اختالفات جزئی مذهبی که میان دو کلیسا وجود داشت
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وي آدمی بود واالتبار، صاحب معلوماتی . میکائل کروالریوس به مقام بطرکی قسطنطنیه منصوب شد 1043در 

ج سیاسی به مقام بطرکی ارتقا یافته بود نه از هر چند که راهب بود، از مدار. اي تزلزل ناپذیر فراوان، هوشی تیز و اراده

وي قبال یکی از وزیران ارشد امپراطوري بود، و اگر تصدي مقام بطرکی متضمن اطاعت از مرجع . مجاري روحانی

التینی، به قلم راهبی   وي به انتشار یک رسالۀ 1053در . کرد بود، هرگز چنین مقامی را قبول نمی روحانی رم می

گفت که رم، خالف رویۀ حواریون و  مندرجات این رساله انتقاد شدید از کلیساي رم بود، و می. ام کردیونانی، اقد

» ابن«برد، و کلمۀ  دارد، در مراسم آیین قربانی مقدس نان فطیر به کار می سنت مذهبی، کشیشان را به تجرد وا می

کلیساهایی را که در قسطنطنیه شعایر مذهبی را به  در همان سال کروالریوس تمام. افزاید را بر اعتقادنامۀ نیقیه می

لئو، که در . ورزیدند تکفیر کرد کردند بست و همۀ کشیشانی را که در پیروي از این رسم اصرار می رسم رومی اجرا می

 اي پیش کروالریوس فرستاد و خواستار آن شد که بطرك برتري پاپها را به این موقع در اوج اقتدار پاپی بود، نامه

در زمرة بدعتگذاران، عضو محفل «رسمیت بشناسد، و نیز متذکر شد که هر کس از این شناسایی خودداري ورزد، 

لئو مدتی بعد که آتش خشمش فرو نشست، . محسوب خواهد شد» نهانی شقاقیون، و از پیروان کنیسۀ شیطان

شد با امپراطور و  ان دو شعبۀ مسیحیت میسفیرانی به قسطنطنیه اعزام داشت تا دربارة اختالفاتی که مایۀ جدایی می

امپراطور مقدم سفراي پاپ را بگرمی پذیرا شد، اما کروالریوس آنها را براي طرح مسائل . بطرك به مذاکره پردازند

در ماه ژوئیه . لئو درگذشت، و مدت یک سال مسند پاپی خالی ماند 1054در ماه آوریل . مورد اختالف صالح ندانست

. انه حکمی در تکفیر کروالریوس نوشتند و آن را بر روي محراب کلیساي سانتا سوفیا گذاشتندسفیران خودسر

در این محفل روحانیون تمام شکایات کلسیاي . میکائل تمام نمایندگان جهان مسیحی شرق را به مجلسی فرا خواند

تمام افرادي را که «یران پاپ و یونان علیه کلیساي رومی، از جمله تراشیدن ریش، را باز گفتند و رسماً حکم سف

بدین ترتیب، . ، محکوم کردند»اند، اعم از آنکه توصیه یا حتی در آن باره دعا کرده باشند کمک به نوشتن آن کرده

.شقاق میان شرق و غرب کامل شده بود

IX  -  1085 -  1073) : ایلدبراندو(گرگوریوس هفتم  

ان پاپی لئو نهم و ایلدبراندو، یکی از مقتدرترین پاپهاي تاریخ دوران هرج و مرج و ضعفی که حد فاصل میان دور

  .اي عظیم بود کلیسا، پیش آمد براي عالم مسیحیت ضایعه

معاصران گرگوریوس این نام را به صورت . کند ایلدبراندو اسمی است آلمانی که داللت بر وجود یک شجرة آلمانی می

وي در قریۀ سووانو واقع در اراضی باتالقی توسکان، در . داد میمعنی » شعلۀ پاك«کردند که  هلبراند تحریف می

ایلدبراندو در دیر سانتاماریا بر باالي تپۀ آونتینوس واقع در شهر رم تحصیل ). 1023؟(خانوادة فقیري به دنیا آمد 

تبعید شد،  ، هنگامی که پاپ گرگوریوس ششم از مقامش خلع و به آلمان1046در . کرد و به فرقۀ بندیکتیان پیوست

ایلدبراندو به اسم کشیش خصوصی همراه وي حرکت کرد، در آن سال در کولونی وي اطالعات فراوانی راجع به آلمان 

مدتی از مراجعت وي به رم نگذشته بود . کسب کرد که در کشمکشهاي بعدیش با امپراطور هنري چهارم مفید افتاد

عالوه بر تفویض نظارت امور اداري ایاالت پاپی، وي را سفیر مخصوص که پاپ لئو نهم او را مقام کاردینالی بخشید و، 

توان درك کرد که آن جوان بیست و پنجساله به  از این ارتقا درجۀ شایان مالحظه بخوبی می. خویش در فرانسه کرد

 - 1055(پاپ ویکتور دوم . سبب کفایت در امور سیاسی و کاردانی دیپلوماسی چه شهرت عظیمی حاصل کرده بود

 1059در . نیز ایلدبراندو را به مقامات شامخی منصوب کردند) 1058 – 1057(و جانشین وي ستفانوس نهم ) 1057
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نیکوالوس دوم بیشتر به سبب نفوذ ایلدبراندو بود که به مقام پاپی رسید، و در عوض آن رهبان را، که هنوز یکی از 

.دید، صدراعظم دربار پاپی کرد می کشیشان کلیسا نشده بود و وجودش را بی اندازه مغتنم

با صدور فرمانی انتخاب شخص پاپ را به کالج کاردینالها  1057بر اثر تشویق وي، نیکوالوس و سینود التران در سال 

با این شاهکار مدبرانه، ایلدبراندو در صدد نجات دستگاه پاپی از چنگ اشراف رومی و امپراطوران آلمانی . واگذار کرد

سیاستمدار روحانی جوان، هنوز به مقام پاپی نرسیده، به تعیین و وضع سیاستی پرداخته بود که آثار  این. برآمد

به منظور حفظ قلمرو پاپی در برابر سلطۀ امپراطوران آلمان، وي هجومهاي رعب انگیز . بسیار زیادي بر آن مترتب بود

فتن تعهدي براي حمایت نظامی، متصرفات آنها را به نورمانها را در ایتالیاي جنوبی نادیده انگاشت و، در برابر گر

ایلدبراندو، بعد از آنکه در عرض بیست و پنجسال  1073در . رسمیت شناخت و با امیال آنها روي موافقت نشان داد

داد که بدون  ایلدبراندو مقاومت کرد، زیرا ترجیح می. خدمت هشت تن از پاپها را کرده بود، به مقام پاپی انتخاب شد

مشیت «جلوس بر اریکۀ پاپی به حکومت خود ادامه دهد؛ لکن کاردینالها، کشیشان، و مردم صدایشان بلند شد که 

و به همین سبب او را به مقام کشیشی گماشتند، و » !قدیس پطرس بر آن قرار گرفته است که ایلدبراندو پاپ شود

  .پرافتخار گرگوریوس نهاد سپس تقدیسش کردند و پاپش خواندند، و ایلدبراندو بر خویش نام

اي قوي، خاطر جمع از  وي مردي بود کوچک اندام، داراي سیمایی ساده، چشمانی تیزبین، روحی با مناعت، و اراده

تکمیل اصالحاتی که لئو براي : از این قرار  چهار هدف عمده منبع الهام وي بود،. حقیقت و مطمئن به پیروزي

بود؛ پاپان دادن به انتصاب اسقفان از طرف مقامات غیر روحانی؛ متحد ساختن اخالقیات طبقۀ کشیشان آغاز کرده 

تمامی اروپا زیر لواي یک کلیسا و جمهوري واحدي زیر نظر خود پاپ؛ و باالخره رهبري یک سپاه مسیحی به مشرق 

بورگونی و ساووا و  هایی نزد کنتهاي وي نامه 1074در اوایل سال . المقدس از دست ترکان زمین براي بازستاندن بیت

همچنین امپراطور هنري چهارم فرستاد و براي جنگ صلیبی که خیال داشت خودش در رأس آن سپاه عازم شرق 

تقاضاي پاپ در کنتها مؤثر نیفتاد، و وضع امپراطوري هنري . شود از آنها تقاضاي جمع آوري وجوه و سرباز کرد

.بیفتد چهارم متزلزلتر از آن بود که به فکر جنگ صلیبی

، به رهبري نیکوالوس دوم و ایلدبراندو، هر کشیشی را که صاحب همسر و همخوابه بود 1059سینود التران سال 

. شد نهی کرده بود تکفیر، و مسیحیان را از شرکت در هر مراسم قداس که زیر نظر چنین کشیشانی تشکیل می

کشیشان خویش کراهت داشتند، حاضر به اجراي این هاي  بسیاري از اسقفان لومباردي چون از بر هم زدن خانواده

احکام نشدند، و اعاظم روحانیون توسکان ازدواج کشیشان را هم موافق با اصول اخالقی شمردند و هم طبق شرایع 

به این طریق احکام سینود عملی نبود، و چون واعظان بدعتگذار با شور تمام از این موضوع که کشیشان . دین

کردند، ناگزیر درخواست پاپ خطاب به مردمان کلیسا  راي آیینهاي مقدس را ندارند استفاده میحق اج» گناهکار«

، با عزمی آشتی ناپذیر به )1073(هنگامی که ایلدبراندو به اسم گرگوریوس هفتم به مقام پاپی رسید . پس گرفته شد

گرگوریوس این فرامین را . کرد را تجدید 1059یک سینود احکام صادره در  1074در . حل این مشکل قیام کرد

پیش تمام اسقفان اروپا فرستاد و دستور داد که آنها را منتشر سازند و به موقع اجرا بگذارند؛ و مردمانی را که از 

بسیاري از کشیشان اعالم داشتند . واکنش این فرامین دوباره شدید بود. کردند عفو کرد کشیشان متخلف پیروي می

برخی از آنها این احکام را ناپسند شمردند، . دهند ۀ خویش را بر رها کردن همسر ترجیح میکه دست کشیدن از پیش

زیرا مدعی بودند که اجراي آنها در حکم تحمیل تقاضاهایی است نامعقول بر طبیعت آدمی، و پیش بینی کردند که 

انس علناً از کشیشان متأهلی که اوتو اسقف کنست. اجراي آنها باعث هرج و مرجی پنهانی در روابط جنسی خواهد بود
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گرگوریوس او را تکفیر کرد و گناه پیروانش را، که . کردند طرفداري و حمایت کرد زیر نظر وي انجام وظیفه می

گرگوریوس به اقدامی دیگر توسل جست و به دوکهاي سوابیا و کارینتیا و سایر  1075در . اطاعت از وي بود، آمرزید

ورت لزوم، براي بازداشتن کشیشان متمرد از انجام وظایف مذهبی به قوة قهریه متوسل امرا دستور داد که، در ص

چند تن از امراي آلمانی فرامین پاپ را به موقع اجرا گذاشتند، و بسیاري از کشیشان که حاضر به ترك همسر . شوند

روزي از جهان در گذرد؛ مقدر بود که گرگوریوس بدون حصول پی. خویش نبودند از ادارة حوزة خود محروم شدند

چهارمین . اوربانوس دوم، پاسکالیس دوم، و کالیکستوس دوم فرامین او را تأیید کردند و به موقع اجرا گذاشتند

که به ریاست اینوکنتیوس سوم تشکیل شد، براي آخرین بار ازدواج روحانیون را محکوم کرد، ) 1215(شوراي التران 

  .و این رسم بتدریج منسوخ شد

همان طور که . رسید شکل نصب روحانیون از جانب مقامات ملکی آسانتر از مسئلۀ ازدواج کشیشان به نظر میحل م

پادشاهان و پاپها اعتقاد داشتند، اگر مسلم بود که مسیح کلیسا را بنیاد نهاده است، پس طبعاً انتخاب روحانیون 

به عالوه، . رد نه زیر نظر مقامات غیر مذهبیبایست به دست اسقفان و رؤساي دیرها صورت پذی عملی است که می

مسلماً ننگ آور بود که یک پادشاه نه فقط حق انتخاب اسقفان را داشته باشد بلکه بتواند عصا و انگشتري اسقفی را، 

اما ). همچنانکه در آلمان متداول بود(شدند، به آنها اعطا کند  هاي مقدسی از اختیارات روحانی محسوب می که نشانه

اغلب اسقفان و رؤساي دیرهاي آلمان معترف بودند به اینکه اراضی، . کرد نظر پادشاهان عکس قضیه نیز صدق می در

طبق قوانین فئودال، عادالنه و مقتضی بود که . اند عواید، و مسئولیتهاي ملکی خویش را از خود پادشاه دریافت کرده

م خود مدیون پادشاه باشند و در امور روحانی از وي تبعیت این نخست کشیشان ـ یا المحاله اسقفان ـ به واسطۀ مقا

اگر قرار بود که این جماعت از . کنند، همچنانکه بی تأمل و تردید اوامر قسطنطین و شارلمانی را گردن نهاده بودند

طبعاً از ) بود که تا این تاریخ به اسقفان و دیرها تفویض شده(قید تابعیت و بیعت پادشاه برهند، نیمی از اراضی آلمان 

رفت و در نتیجه دین آنها نسبت به حکومت و خدمات مألوفی که براي مملکت انجام  حوزة نظارت حکومت بیرون می

اسقفهاي آلمانی، و بسیاري از اسقفهاي لومبارد که آلمانی االصل و از جانب امپراطور آلمان . رفت دادند از بین می می

ین سوءظن شدند که گرگوریوس در صدد ختم خودمختاري نسبی آنها در به کار گماشته شده بودند، دستخوش ا

گرگوریوس با ادامۀ اجراي تعهدات . خواهد آنها را کامال مطیع حوزة روحانی رم کند امور مذهبی برآمده است و می

ه به اسقفها اهدا ورزید، اما میل نداشت زمینهایی که از طرف پادشا فئودال اسقفها در برابر پادشاه آلمان مخالفتی نمی

مخالفت . شده بود به تاجدار آلمان بازگردانده شود، چه، طبق قوانین کلیسایی، اموال کلیسا انتقال ناپذیر بود

گفت انتصاب افراد غیر روحانی علت اصلی قسمت اعظم خرید و فروش مناصب،  گرگوریوس از آن نظر بود که می

وي . شد ه است که در میان اسقفهاي آلمانی و فرانسوي دیده میدنیاداري، و پشت پا زدن به اصول اخالقیی بود

کرد که اسقفها باید تحت نظارت دستگاه پاپی قرار گیرند، و گرنه کلیساي مغرب درست مثل مشرق غالم  احساس می

.حلقه به گوش حکومت خواهد شد

کم بر اروپا شود یا امپراطوري در پس این کشمکش تاریخی، مسئله آن بود که دستگاه پاپی باید مایۀ وحدت و حا

. امپراطوران آلمان مدعی بودند که قدرت آنها نیز از جانب خدا ارزانی شده و براي نظام اجتماعی ضروري است. آلمان

مگر خود پاپها اذعان » .اختیاراتی که به وجود آید از جانب خداوند مقرر شده است«: مگر بولس حواري نگفته بود

ان آلمان وارثان امپراطوري رومند؟ همان طور که گرگوریوس مظهر وحدت و نظام تمامی کردند که پادشاه نمی

مدتها قبل از شروع اصالحات، امپراطوران آلمان با . دنیاي مسیحی بود، آنها نیز مظهر بخشی از آن جهان بودند

پاپ بود مخفیانه   نۀ خزانۀکاروان طالیی که به صورت پاداش و خیرات در راه پطرس حواري از آلمان و ایتالیا روا
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اکنون سیاست پاپ در نظر آنها اقدامی بود از جانب روم التین در راه احیاي نظارت دیرینۀ خویش . کردند مخالفت می

امپراطوران آلمان آزادانه به برتري . خواند بر کشوري که ایتالیا به تمسخر آن را سرزمین بربرهاي توتونی شمال می

کردند، اما برتري همانند را در امور غیر روحانی یا ملکی حق مسلم حکومت  اعتراف می کلیسا در امور مذهبی

وي معتقد بود که مالحظات روحانی باید بر . در نظر گرگوریوس این موضوع ثنویتی در هم و برهم بود. دانستند می

مامی قضایاي مربوط به مسائل مادي تفوق داشته باشد، همچنانکه خورشید بر ما مسلط است؛ حکومت باید در ت

شهر «اصول دین، فرهنگ، اخالقیات، عدالت، یا سازمان روحانیت پیرو کلیسا باشد ـ به عبارت دیگر شهر بشر از 

مگر نه آن بود که پادشاهان فرانسه و امپراطوران مقدس روم، با قبول تدهین و تقدیس از . فرمانبرداري کند» خدا

حاً اذعان کرده بودند که قدرت روحانی منشأ و حکمران بر سلطنت دنیوي است؟ از جانب پاپها یا اسقفهاي اعظم، تلوی

پاپ به عنوان نایب خدا . شد، شایسته بود که اختیاراتی جهانی داشته باشد آنجا که کلیسا بنیادي االهی محسوب می

ات زمان انتخاب شده بود حق و وظیفه داشت که سالطین بد را خلع کند و فرمانروایی را که به حکم مردم یا مقتضی

کیست «: آتشینی که خطاب به هرمان اسقف مس نوشته بود، پرسید  گرگوریوس، در طی نامۀ. تأیید کند یا بپذیرد

خبرانند که غرق در تکبر، تعدي، خیانت، و در واقع تقریباً  که نداند پادشاهان و شاهزادگان از تبار همان از خدا بی

و، با نخوتی تحمل ناپذیر و شهوتی بی اراده، مدعی فرمانروایی بر اقران خویش ـ یعنی . . .غرق در هر نوع بزهکاریند

با نظري به اختالفات سیاسی، هرج و مرج، و جنگهاي اروپا، گرگوریوس معتقد شده بود که » مردمان عادي ـ هستند؟

تلف هر کدام بخشی از حق تنها راه گریز از این مصیبت دیرینه، نظمی جهانی است که به حکم آن کشورهاي مخ

حاکمیت خویش را، که به جان عزیز می دارند، تسلیم کنند و پاپ را، طبق رسم فئودال، سرور سروران خود و 

.صدراعظم یک جمهوري مسیحی جهانی یا الاقل اروپایی بشناسند

ومین اقدام آن بود که تمام د. اولین قدم در راه رسیدن به این امر آزاد کردن دستگاه پاپی از بند نظارت آلمان بود

اسقفان پیرو پاپ شوند، تا آن درجه که اسقف محل را در هر ناحیه کشیشان و خود مردم، تحت توجهات اسقفی که 

وي از جانب پاپ یا مطرن تعیین شده باشد انتخاب کنند، و این انتخاب فقط موقعی معتبر شناخته شود که از طرف 

اي خطاب به اسقف شالون آغاز کرد  گرگوریوس این امر خطیر را با نامه. باشد اسقف اعظم یا خود پاپ تأیید شده

و در این مراسله تهدید نمود که پادشاه فرانسه، فیلیپ اوگوست، را به سبب فروش مناصب اسقفی تکفیر ) 1073(

آشکارا جرایم  اي سرگشاده خطاب به اسقفان فرانسه فرستاد و از ایشان خواست که وي نامه 1074در . خواهد کرد

پادشاه فرانسه را تقبیح کنند و در صورتی که فیلیپ حاضر به اصالحات مذهبی نباشد، همۀ مراسم نیایش را در 

با اینهمه، عزل و نصب اسقفان از طرف مقامات ملکی در فرانسه ادامه یافت، اما . کلیساهاي مملکت موقوف سازند

  .ذاشتند که این مشکل در آلمان فیصله یابداسقفان فرانسوي جانب حزم را رعایت کردند و گ

یک سینود مرکب از اسقفهاي ایتالیایی در رم، به رهبري گرگوریوس، احکامی علیه خرید و فروش  1075در فوریۀ 

گرگوریوس با شتابی . مناصب روحانی، ازدواج کشیشان، و انتصاب اسقفها از طرف مقامات غیر روحانی صادر کرد

از اسقفانی را که مشاوران هنري چهارم بودند به جرم خرید و فروش مناصب روحانی تکفیر  عجیب بی درنگ پنج تن

وي اسقف پاویا و تورینو را از کار منفصل، و اسقف پیاچنتسا را بر کنار کرد و به هرمان، اسقف بامبرگ، دستور . کرد

چون . ش مناصب روحانی ثابت کندداد در محضر وي در رم حاضر شود و برائت خویش را از اتهام به خرید و فرو

سپس . هرمان درصدد برآمد دادگاه پاپی را با رشوه بفریبد، گرگوریوس بدون مجامله او را از مقامش معزول کرد

امپراطور آلمان نه فقط یکی از . مؤدبانه از هنري تقاضا کرد که آدم الیقی را به جانشینی اسقف بامبرگ معین کند

ین سمت گماشت، بلکه بدون انتظار پذیرفتن پاپ، عصا و انگشتري اسقفی را به او تفویض سوگلیهاي درباري را به ا
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به . شد این عمل البته با رسوم جاري هیچ تعارضی نداشت، لکن علناً تمردي از احکام سینود رم محسوب می. کرد

این نشان دهد، اسقفهایی را هاي گرگوریوس آشکارتر از  خواست مخالفت خود را با خواسته عالوه هنري، که گویی می

هاي روحانی میالن، فرمو، و سپولتو ـ یعنی درست همان نواحیی که زیر فرمان پاپ بودند ـ تعیین کرد و  براي حوزه

.مشاوران تکفیر ـ شده را کماکان مشمول الطاف خود گردانید

ود دستور داد شفاهاً به او ابالغ گرگوریوس نامۀ شماتت آمیزي براي هنري فرستاد و به رسوالن خ 1075در دسامبر 

هنري اسقفهاي آلمانی را براي شرکت . کنند که اگر کماکان احکام سینود را نادیده گیرد، پاپ او را تکفیر خواهد کرد

؛ بیست و چهار تن فرمان وي را اطاعت کردند، اما برخی از )1076ژانویۀ  24(در شورایی به شهر ورمس احضار کرد 

در حضور این جماعت اسقفان بود که یک کاردینال رومی، موسوم به اوگ، گرگوریوس . ابا ورزیدند حضور در آن شورا

را به شهوترانی، ظلم و جادوگري، احراز مقام پاپی از راه دادن رشوه، و توسل به قوة قهریه متهم کرد و به اسقفها 

مصلحت امپراطور آلمان باشد، و گرگوریوس تذکر داد که، که موافق رسمی چند صد ساله، انتخاب هر پاپی باید با 

هنري، که در همین اوان با خوابانیدن شورش ساکسونها جسارتی پیدا کرده . قبال نظر امپراطور آلمان را نخواسته بود

تمام اسقفانی که حضور داشتند فرمان خلع پاپ را امضا کردند، و . بود، قصد خود را دایر بر خلع پاپ اعالم داشت

فرمانی از هنري، «هنري فرمان مزبور را با عنوان . اسقفهاي لومبارد در پیاچنتسا نیز با این امر موافقت کرد شورایی از

براي گرگوریوس » که پادشاهی به حکم االهی دارد نه بر اثر غصب، خطاب به ایلدبراندو که راهبی شیاد است نه پاپ

صد و ده اسقفی . به دست گرگوریوس رسید) 1076ۀ سال فوری 21(پیام مزبور هنگام اجالس سینود در رم . فرستاد

که از تمام ایتالیا و گل در آن محفل حضور داشتند مایل بودند رسول امپراطور را به قتل رسانند، اما گرگوریوس آنها 

جازات سینود مزبور اسقفانی را که فرمان ورمس را امضا کرده بودند تکفیر کرد، و پاپ م. را از چنین عملی باز داشت

سه گانۀ تکفیر، لعن، و خلع را دربارة امپراطور مقرر داشت و اتباع هنري را از قید سوگند اطاعت نسبت به تاجدارشان 

هنري، در مقام مقابله، اسقف اوترشت را واداشت تا هنگام موعظه از منبر کلیساي اعظم، ). 1076فوریۀ  22(رهانید 

تمام مردم اروپا از اینکه امپراطوري شخص پاپ را خلع . ا لعنت کندر» رهبان به دروغ سوگند خورده«گرگوریوس 

کرده بود متحیر و متوحش شدند و تحیر آنها وقتی افزون شد که دیدند پاپ نیز امپراطوري را خلع کرده، و اسقفی 

ت از احساسات مذهبی بر احساسات ملی چیره شد، و قاطبۀ مردم سریعاً دس. زبان لعن نسبت به پاپ گشوده است

ساکس دوباره علم شورش برافراشت، و هنگامی که هنري اسقفها و اشراف قلمرو خویش . حمایت امپراطور برداشتند

را به شوراهایی در ورمس و ماینتس احضار کرد، تقریباً هیچ کس دعوت وي را لبیک نگفت، بر عکس اشراف آلمان، 

دید، در تریبور تشکیل جلسه داد  الی خویش علیه پادشاه میکه این مرافعه را بهانۀ خوبی براي تحکیم اختیارات فئود

از پاپ  1077فوریۀ  22و تکفیر پاپ را در حق امپراطور تأیید کرد و اعالم داشت که اگر هنري تا ) 1076اکتبر  16(

فراي در تریبور میان اشراف آلمانی و س. طلب بخشایش نکند، آنها جانشینی براي تاج و تخت وي تعیین خواهند کرد

براي حل اختالفات کلیسا و حکومت مجلس دینی تحت ریاست پاپ  1077پاپ قرار گذاشته شد که در دوم فوریۀ 

.در آوگسبورگ تشکیل شود

هنري، که در این مرافعه شکست خورده و تقریباً یکه و تنها مانده بود، در شپایر منزوي شد و، چون اطمینان داشت 

را تأیید خواهد کرد، سفیرانی به رم نزد پاپ فرستاد و پیغام داد که حاضر است که دیت پیشنهاد تقاضاي خلع وي 

گرگوریوس جواب داد چون وي بزودي به آوگسبورگ حرکت خواهد کرد . براي طلب بخشایش عازم آنجا شود

واخواهش پاپ، در حین سفر به سوي آلمان، در مانتوا میهمان دوست و ه. تواند هنري را در رم به حضور پذیرد نمی

گرگوریوس از ترس اینکه . در اینجا برایش خبر آوردند که هنري وارد ایتالیا شده است. ماتیلدا، کنتس توسکان، بود



٢٢٢٨

مبادا هنري در میان مردم ضد پاپ لومباردي به تدارك سپاهی مشغول شود، در دژ محکم ماتیلدا واقع در کانوسا، که 

، یعنی 1077ژانویۀ  25در . ل مرتفع کوههاي آپنن قرار داشت، متحصن شددر نزدیکی ردجوامیلیا بر باالي یکی از قل

. ترین زمستانهایی که ایتالیا نظیرش را کمتر به خاطر داشت، هنري به دیدار وي آمد در اوج یکی از سخت

  :نویسد گرگوریوس در گزارشی به امراي آلمان در این باره می

بر دروازة قلعه ایستاد، پاي برهنه و  …. از ملتزمین همراه وي بودندو فقط معدودي  …هنري شخصاً به کانوسا آمد 

این عمل را سه روز پی در پی تکرار کرد، تا آنجا . هاي پشمی ژنده، لرزان ازما تقاضاي آمرزش و بخشایش کرد با جامه

. اي وي شفاعت کردندکه تمامی اطرافیان ما از دیدن حال زار وي به رقت آمدند و با چشم گریان و زبان دعاخوان بر

  . سرانجام دست از تکفیر او برداشتیم و بار دیگر او را به آغوش کلیساي مادر مقدس پذیرفتیم …

وي موافقت کرده بود که بدون مشورت با امراي آلمانی . اینهمه تأمل در بخشیدن هنري از سنگدلی گرگوریوس نبود

که اگر هنري بعد از بخشایش دوباره علم طغیان برافرازد، تکفیر دانست  با هنري از در صلح در نیاید، و به عالوه می

از طرف دیگر . ثانوي دیگر اثر اولی را نخواهد داشت و ممکن است کمتر مورد حمایت طبقۀ اشراف آلمان قرار گیرد

ید با» نایب مسیح«کرد، فهم این قضیه براي دنیاي مسیحی دشوار بود که چرا  اگر گرگوریوس هنري را عفو نمی

این واقعه براي گرگوریوس یک پیروزي معنوي بود، لکن براي هنري . تایبی چنین فروتن را مورد بخشایش قرار ندهد

گرگوریوس از . رفت، چه با این عمل خود به خود تاج سلطنت را بازیافته بود اي به شمار می پیروزي سیاسی مزورانه

تصویب قوانینی روحانی مصروف داشت، که غرض بیشتر آنها  کانوسا به رم بازگشت و دو سال بعد، هم خویش را به

با اینهمه، امراي آلمانی رودولف، دوك سوابیا، را به مقام پادشاهی آلمان برداشتند . قبوالنیدن تجرد بر روحانیون بود

فیر لکن اکنون که هنري خود را از قید تک. هاي هنري ثمري نداشته است و چنین به نظر رسید که حیله) 1077(

سپاه جدیدي براي دفاع . پاپ رهانیده بود، بار دیگر مردمی را که از اشراف دلخوشی نداشتند با خویشتن دمساز دید

. از وي تدارك دیده شد، و مدت دو سال پادشاهان رقیب، ضمن یک جنگ داخلی، آلمان را به خاك و خون کشیدند

کرد، هنري را براي دومین بار تکفیر، و مسیحیان را از گرگوریوس بعد از مدت مدیدي دودلی از رودولف پشتیبانی 

مارس، (خدمت در رکاب وي منع کرد، و حاضر شد گناه عموم افرادي را که زیر پرچم رودولف درآیند ببخشاید 

هنري درست اعمال گذشته را تکرار کرد، به این معنی که شورایی از اشراف و اسقفهاي هواخواه خویش در ). 1080

شوراي دیگري مرکب از اسقفان آلمان و . کیل داد؛ و شوراي مزبور گرگوریوس را از مقام پاپی خلع کردماینتس تش

اسقف اعظم گویبرت راونایی را پاپ خواند، و هنري را مأمور   ایتالیاي شمالی در بریکسن فرمان خلع را تأیید کرد،

هنري ). 1080اکتبر،  15(س با یکدیگر روبرو شدند هاي رود زاله در ساک دو سپاه در کرانه. اجراي احکام صادره کرد

در حالی که میان اشراف سرکش دربارة تعیین جانشینی براي . شکست خورد، اما رودولف در این نبرد به قتل رسید

رودولف نفاق افتاده بود، هنري وارد خاك ایتالیا شد و، بدون مواجهه با مقاومتی، از لومباردي گذر کرد؛ حین عبور از 

گرگوریوس از دالور ماجراجوي نورمان، روبر گیسکار، . ن خطه، سپاه دیگري آراست و شهر رم را به محاصره درآوردآ

پاپ به ویلیام اول پناه آورد که با لشکرکشی وي به خاك انگلستان . مدد خواست، لکن روبر فرسنگها از رم دور بود

. لب راضی نبود که هنري در این مرافعه مواجه با شکست شودموافقت و او را یاري کرده بود، اما ویلیام از صمیم ق

مردم شهر رم شجاعانه از پاپ دفاع کردند، اما هنري توانست قسمت عظیمی از رم، از جمله کلیساي سان پیترو را 

به فرمان هنري، سینود در قصر التران اجتماع و . تسخیر کند؛ گرگوریوس از بیم جان به دژ سانت آنجلو گریخت

 24(گوریوس را خلع و تکفیر کردند و، طبق شعایر کلیسا گویبرت را به اسم کلمنس سوم به مقام پاپی برداشتند گر
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مدت یک . یک هفته بعد از این مقدمه، کلمنس تاج امپراطوري را با دست خویش بر سر هنري نهاد). 1084مارس 

.سال هنري صاحب اختیار رم بود

ت از مبارزات خویش علیه امپراطوري بیزانس برداشته بود، در رأس لشکري مرکب روبر گیسکار، که دس 1085اما در 

. هنري براي مقابله با چنین قوایی فاقد عده و عده بود، و به همین سبب به آلمان گریخت. رو به رم نهاد 36‘000از 

کرد، و گرگوریوس را به مونته  روبر وارد رم شد، گرگوریوس را رهانید، شهر را تاراج و نیمی از آن را بدل به ویرانه

کاسینو برد، چه مردم رم از رفتار نورمانها چنان به خشم آمده بودند که پاپ، یعنی متفق نورمانها، دیگر رم را جاي 

گرگوریوس به سالرنو . دید، مراجعت کرد کلمنس، که اکنون پاپی را براي خویش مسلم می. دید امنی براي زیست نمی

قبل از . و سپس روحاً و جسماً از پا درآمد. دیگري تشکیل داد و بار دیگر هنري را تکفیر کرد در آنجا سینود. رفت

ام ـ به همین سبب، در تبعید  ام و همواره از بیعدالتی متنفر بوده من نیکوکاري را به جان دوست داشته«: مرگ گفت

گی روحی ناشی از مجادالت سخت او گرگوریوس در این موقع شصت و دو سال بیش نداشت، لکن فرسود» .میرم می

اي براي زندگی  را ناتوان کرده، و شکست ظاهري از دست مردي که در کانوسا رقم عفو بر گناهانش کشیده بود، اراده

  .وي در همان سالرنو درگذشت 1085مه  25در تاریخ . در دل وي باقی نگذاشته بود

داشت، و نسبت به بیعدالتی با شور و حرارتی بیش از  میشاید گرگوریوس نیکوکاري را بیش از حد آمرانه دوست 

حق به جانب دشمن دادن مزیتی است محفوظ براي یک فیلسوف، ولی بر مرد عمل حرام . اندازه تنفر ورزیده بود

یک قرن بعد اینوکنتیوس سوم قسمت اعظم آرزوي دیرینۀ گرگوریوس را، که متحد ساختن جهانی زیر پرچم . است

اي مالیمتر بود، و به همین  آورد؛ لکن اینوکنتیوس سیاستمداري خردمندتر و صاحب روحیه بود، بر می» نایب مسیح«

با اینهمه باید دانست که پیروزي اینوکنتیوس بر اثر شکست گرگوریوس ممکن . یافت سبب در کار خویش توفیق می

این حال براي مدت ده سال دستگاه پاپی را  ایلدبراندو زیادتر از آنچه قدرت نگاهداري داشت در چنگال گرفت، با. شد

به چنان اوج اقتدار و نفوذي رسانید که هرگز سابقه نداشت؛ مبارزة آشتی ناپذیر قرین توفیقی بر ضد وصلت 

روحانیون به عمل آورد، و کشیشانی را براي جانشینان خویش تربیت کرد که وفاداري محض آنان شالودة کلیسا را به 

مبارزة وي علیه خرید و فروش مناصب روحانی، و نصب اسقفان از طرف . تحکیم بخشیدطرزي وصف ناپذیر 

شد، و اسقفهاي کلیسا به طیب  رسید، لکن سرانجام نظریۀ وي حکمفرما می حکومتهاي ملکی، با کندي به نتیجه می

کرد مسلماً  ک خارجی میاي که وي از اعزام سفیران پاپ به ممال استفاده. شدند خاطر آالت اجراي مقاصد دستگاه می

به برکت ابتکار خود او، از این پس . شد وسیلۀ گسترش نفوذ پاپها در هر ناحیه و حوزه از کشورهاي مسیحی می

انتخاب پاپها از بند سلطۀ پادشاهان رهایی یافته بود، بزودي کلیسا به طرز شگفت آوري جمعی از مردان نیرومند را 

دید، و ده سال بعد از مرگ گرگوریوس، پادشاهان و اشراف جهان اوربانوس  یپی در پی حاکم بر مقدرات خویش م

گري، و امپریالیسم ـ  شناختند که زندگی آن ترکیبی بود از مسیحیت، فئودالیسم، شوالیه دوم را صدر اروپایی می

  .کنیم یعنی معجونی که ما از آن به جنگهاي صلیبی تعبیر می
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فصل بیست و دوم

  گري والیهفئودالیسم و ش

  

I    - مبانی فئودال  

در طی ششن قرنی که به دنبال مرگ یوستینیانوس آمد، مقتضیات زمان به طرز شایان توجهی دست به دست هم 

  .داد و بتدریج زندگی اقتصادي را در دنیاي اروپاي باختري از بیخ و بن دگرگون کرد

هنگامی که بر اثر . ینه را براي فئودالیسم آماده کردنداي از شرایطی که قبال مالحظه شد با هم جمع شدند و زم پاره

هجومهاي اقوام ژرمن، امنیت از شهرهاي ایتالیا و گل رخت بربست، اشراف به قصرهاي ییالقی خود نقل مکان کردند 

ها، که  صومعه. هاي زیردست، و مالزمین لشکري خود را به دور خود جمع کردند و وابستگان کشاورز، خانواده

انشان به کشت و زرع زمینها و صنایع دستی اشتغال داشتند، این نهضت مرکز گریزي را تشدید کردند و رهبان

ها، که بر اثر جنگ ویران و به سبب فقر به  جاده. مردمان را به سوي واحدهاي اقتصادي نیمه منزوي در روستا راندند

اي مناسب و  توانستند وسیله ند، دیگر نمیحال خود رها شده و در نتیجۀ دست اندازي رهزنان پر خطر شده بود

هر چه از رونق تجارت و صناعت کاسته شد، عواید مملکتی نیز رو به کاهش . مطمئن براي مراوده و داد و ستد باشند

موانعی که در راه تجارت پدید آمده . حکومتهاي تهیدست دیگر قادر به حفظ جان، مال، و تجارت مردم نبودند. نهاد

اي  بسیاري از چیزهاي ساخته شده. اعیانی را مجبور کرد تا از لحاظ اقتصادي در صدد خودکفایی برآیندبود قصرهاي 

در قرن پنجم . شد، از قرن سوم به بعد، در امالك بزرگ اربابی تهیه شد که سابق بر این از شهرها خریداري می

کردند که به  در اراضی وسیعی زندگی میهاي آپولیناریس سیدونیوس حاکی است که خاوندان، در عین تجمل،  نامه

تا این زمان یک طبقۀ اشرافی فئودالی به وجود آمده بود که دستگاه . شد دست مستأجران نیمه برده کشت می

قضایی و سپاهیانی مخصوص به خود داشت؛ و وجه امتیاز میان این طبقه و بارونهاي ادوار بعدي کال آن بود که اعیان 

.دانستند میاین دوره خواندن 

همان عواملی که در خالل قرون سوم و ششم میالدي زمینه را براي رواج فئودالیسم آماده کرد، در طول قرون ششم 

هاي مروونژیان و کارولنژیان، به جاي حقوق و مستمري، به امراي  پادشاهان سلسله. و نهم، فئودالیسم را تثبیت کرد

ند؛ در قرن نهم، بر اثر ضعف پادشاهان کارولنژي، این قبیل بخشید سپاه و مدیران حکومتهاي خویش زمین می

و دهم نتایج   هجوم ساراسنها، نورسها، و مجارها در طی قرون هشتم، نهم،. تیولنشینها موروثی و نیمه مستقل شدند

این  هاي محکمتري استوار ساخت؛ به تاخت و تازهاي شش قرن قبل اقوام ژرمن را تکرار کرد و آن آثار را بر پایه

معنی که حمایت و پاسداري دستگاه مرکزي از بین رفت، در هر ناحیه اسقف یا بارون مشکل بازگرداندن نظم و دفاع 

از آنجا که مهاجمین بیشتر سوار بر اسب بودند، . محلی را بر عهده گرفت و صاحب دادگاه و لشکري براي خود شد

سوارنظام مهمتر از پیاده نظام بود، . خواستاران فراوان داشتند مدافعانی که خرید و نگاهداري اسب برایشان مقدور بود

اکویتس میان اعیانزادگان و عوام پدید آمده بود، اینک در  و درست مانند اوایل پیدایش امپراطوري روم، که طبقۀ 

ودة کشاورزان به اي از شهسواران سوار بین دوکها یا بارونها و ت فرانسه، انگلستان نورمان، و اسپانیاي مسیحی، طبقه



٢٢٣١

مردم از این تحوالت خشمگین نشدند، چه در یک محیط پر رعب و هراس که هر آن ممکن بود هجومی . وجود آمد

هاي خود را تا نهایت امکان مانند کاخ اربابی یا دیري استوار بنا  آغاز شود جداً خواستار سازمان نظامی بودند، خانه

ه خدمت یک خاوند یا یک دوك که قدرت رهبري آنان را داشته باشد کمر کردند، و به طیب خاطر حاضر بودند ب می

. براي درك قبول تابعیت این قبیل مردمان، باید میزان هراس آنها را در نظر مجسم کنیم. بربندند و با او بیعت کنند

زمین یا زور و بازوي  آزاد مردان، که دیگر قادر به نگاهداري مال و جان خویش نبودند، در برابر جان پناه و حمایت،

معموال بارون » تسلیم کرده بودند«در این قبیل موارد که افراد خود را . خود را در اختیار مردان قوي پنجه قرار دادند

داد تا هر وقت مایل باشد آن را فسخ کند؛ این اجارة موقتی  قطعه زمینی را به طور موقت اجاره می» آدم خویش«به 

فئودالیسم عبارت بود از انقیاد اقتصادي و بستن بیعت نظامی با . زمین از طرف سرفها شد رسمی متداول براي تصرف

  .آدمی باالتر در برابر تشکیالت اقتصادي و حراست نظامی

به طور جامع و مانع ممکن است، زیرا این شیوه بنا به مقتضیات زمانی و مکانی به صد نوع » فئودالیسم«تعریف کلمۀ 

فئودالیسم اساساً از ایتالیا و آلمان سرچشمه گرفت، لکن در فرانسه بود که اکثر خصایص و . کرد مختلف تجلی می

شاید در بریتانیا فئودالیسم از آنجا ناشی شد که فاتحان آنگلوساکسون به عنف . مشخصات این شیوه راه تکامل پیمود

اي بود که گلها از نورماندي به بریتانیا  این تحفهبریتونها یا بومیان اصلی بریتانیا را به بردگی وا داشتند، اما بیشتر 

در ایتالیاي شمالی یا اسپانیاي مسیحی فئودالیسم هرگز به مرحلۀ رشد و کمال نرسید؛ در امپراطوري روم . بردند

شرقی مالکان بزرگ به هیچ وجه صاحب استقالل نظامی یا قضایی نشدند، و هرگز آن سلسله مراتب تعهدهایی که 

هاي عظیمی از دهقانان اروپایی بیرون از  دسته. مغرب از لوازم ضروري فئودالیسم بود به منصۀ ظهور نرسید ظاهراً در

داران بالکان، ایتالیاي شرقی، و اسپانیا؛ صاحبان  حیطۀ شیوة فئودال ماندند؛ اینها عبارت بودند از شبانان و گله

یکل سوئد و نروژ؛ پیشگامان توتونی ماوراي الب؛ و کوه جنوبی؛ کشاورزان قوي ه تاکستانهاي آلمان غربی و فرانسۀ

اي که از نظر خصایص طبیعی و آب و هوا تا این حد  رفت قاره انتظار نمی. نشینان کارپات، آلپ، آپنن، و جبال پیرنه

ملت حتی در شیوة فئودالیسم، شرایط قرارداد و مقام افراد یک ملت با . متنوع بود داراي اقتصاد متحدالشکلی شود

تجزیه و تحلیل ما در این کتاب . دیگر، یک خانۀ اربابی با خانۀ دیگر، یک دورة بخصوص با دورة دیگر متفاوت بود

.گیرد بیشتر فرانسه و انگلستان قرون یازدهم و دوازدهم را در بر می

II  - سازمان فئودال  

  برده .1

طبقۀ آزادمردان شامل نجبا، روحانیون، . ، بردگاندر آن زمانها و سرزمینها، جامعه عبارت بود از آزادمردان، سرفها

شد که تقریباً با اندك تعهد یا بی  اي، صاحبان مشاغل، اکثر بازرگانان و افزارمندان، و کشاورزانی می سربازان حرفه

ند هیچ تعهدي در مقابل خاوندان فئودال مالک زمینهاي خویش بودند، یا در برابر مال االجارة نقدي زمین را از خاو

این قبیل کشاورزان موجر در انگلستان قرن یازدهم چهار درصد عموم برزگران مملکت را تشکیل . کردند اجاره می

دادند، در آلمان غربی، ایتالیاي شمالی، و فرانسۀ جنوبی عدة آنها بمراتب زیادتر بود و شاید یک چهارم تمام نفوس  می

  . دادند رعیتی اروپاي باختري را تشکیل می
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در انگلستان قرن دوازدهم بردگان بیشتر مختص . پذیرفت نهاد، بردگی کاهش می ه سرفداري رو به افزایش میهر چ

شد؛ در آلمان در خالل  در کشور فرانسه، شمال رود لوار، تقریباً اثري از بردگی دیده نمی. انجام خدمات منازل بودند

کردن اسالوهاي کافر و گماشتن آنان به کارهاي پست قرن دهم رواج گرفت، یعنی در دورانی که هیچ کس در اسیر 

در امالك آلمانی، یا فروختن آنها در سرزمینهاي مسلمان یا امپراطوري بیزانس دچار عذاب وجدان و ناراحتی خاطر 

 هاي دریاي سیاه، آسیاي باختري، یا افریقاي شمالی مسلمانان یا فروشان در راستۀ کرانه از سوي دیگر، برده. شد نمی

ربودند و به عنوان کارگر زراعی، خدمۀ منازل، خواجه، متعه، یا فاحشه در سرزمینهاي اسالمی یا  یونانیان را می

تجارت برده بویژه در ایتالیا رونق گرفت، شاید این امر به جهت همسایگی با ممالک مسلمان . فروختند مسیحی می

ا از آن اقلیم بربایند و بظاهر این قبیل اعمال را انتقامی توانستند افراد ر بود، چه مسیحیان با وجدانی آسوده می

  .منصفانه در برابر هجومهاي ساراسنها به حساب آورند

بنیادي که در طول تاریخ معلوم بشري پایدار مانده بود اینک حتی در نظر آنها که از صمیم قلب معتقد به پیروي از 

راست است که پاپ گرگوریوس اول دو تن از غالمان خویش . کرد اصول اخالقی بودند ضروري و همیشگی جلوه می

را با مشتی سخنان ستایش آمیز دربارة آزادي طبیعی عموم ابناي بشر آزاد ساخت، همچنان از وجود صدها نفر از 

بردگان در امالك پاپی استفاده کرد، و قوانینی را به تصویب رساند که به موجب آن بردگان از حق ورود به جرگۀ 

کلیسا فروش اسراي مسیحی را به مسلمانان تقبیح کرد، لکن به . نیون یا وصلت با مسیحیان آزاد محروم شدندروحا

هزاران . بردگی گرفتن مسلمانان و اروپاییانی را که هنوز تا این تاریخ پیرو مسیحیت نشده بودند عملی مجاز دانست

و تا قرن یازدهم همچنان به خدمت در  دیرها تقسیم کردند، نفر از اسراي اسالو و ساراسنها را به عنوان برده در بین 

طبق قوانین شریعت، گاهی ثروت زمینهاي کلیسا را به تعداد . زمینهاي موقوفۀ کلیسا و امالك پاپی مشغول بودند

وب قوانین شرع، مثل قوانین غیر مذهبی، برده را در عداد اموال منقول محس. زدند نه به پول نقد غالمان تخمین می

داشت که هر نوع پس  داد، و مقرر می داشت، به بردگانی که در خدمت کلیسا بودند اجازة نوشتن وصیتنامه نمی می

 1149اش در  اسقف اعظم ناربون در وصیت نامه. اندازي که برده هنگام مرگ باقی گذارد متعلق به کلیسا بشود

بردگی را یکی ] معروف به حکیم آسمانی[آکویناس قدیس توماس . بردگان سارسن خویش را به اسقف بزیه واگذاشت

از نتایج گناه حضرت آدم تعبیر کرد و توضیح داد که در جهانی که برخی از مردم باید رنج کار بر خود هموار سازند تا 

این گونه نظرات بر . باشد دیگران براي دفاع از آنها آزاد باشند، چنین رسمی از لحاظ اقتصادي مقرون به صالح می

طبق نظامات کلیسا، تصرف اموال کلیسا هرگز مجاز نبود مگر آنکه . وفق تعالیم ارسطو و مطابق با روحیۀ زمان بود

شد که متعلق به  این کار به ضرر بردگان و سرفهایی تمام می. شخص بهاي آن اموال را به نرخ کامل بازار بپردازد

موقوفۀ کلیسا بمراتب دشوارتر از آزادي بردگان و سرفهایی بود کلیسا بودند، و گاهی آزادي این قبیل افراد در امالك 

با اینهمه، کلیسا با نهی مردم از به بردگی گرفتن . که در امالك خصوصی و حکومتی به کار اشتغال داشتند

.مسیحیان، هنگامی که مسیحیت به سرعت تمام در حال گسترش بود، بتدریج تجارت برده را محدود کرد

کم کم ثابت شد که تولید فردي، به حکم انگیزة . شی از تحول اقتصادي بود نه معلول پیشرفت اخالقیزوال بردگی نا

بندگی ادامه یافت و . تر و بی دردسرتر از تولید بر اثر فشار جسمانی است اکتساب مال و جلب سود، بمراتب پرمنفعت

) سرف( serfاما به مرور زمان این لغت بدل به رفت و هم دربارة سرف،  ، هم در مورد غالم به کار می servusواژة 

شد که امروزه آدم فرومایه  villainبه مرور زمان بدل به ) شد که به سرفها اطالق می( villeinشد، همچنانکه واژة 

کسی که نان مردم قرون وسطی را تهیه . گردید) برده( slaveمبدل به  slavدهد، و لغت  و ناکس و شریر معنی می

  .رف بود نه بردهکرد س می
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سرف – 2

االجارة  مادام که سرف مال. سرف واقعی در تکه زمینی متعلق به یک خاوند یا بارون به کار کشاورزي اشتغال داشت

پرداخت، تا زنده بود زمین را در اجاره داشت و جان و مالش در  سالیانه را جنسی، نقدي، یا از طریق انجام کار می

توانست سرف را از زمین خود بیرون کند، و چون  کرد، می هر وقت مالک اراده می. شد مقابل متجاوزین حراست می

در فرانسه ممکن بود که سرف را جدا . شد مرد، زمین فقط با اجاره و رضایت خاوند به اطفال وي واگذار می سرف می

سرف را به دو نفر مالک گاهی . فروخت) دالر امروزي 400در حدود (شیلینگ  40از زمین به مبلغ تقریباً 

. گماشت که گاهی براي این و گاهی براي آن کار کند فروخت، به عبارت دیگر او را به خدمت دو نفر مختلف می می

در . توانست با تسلیم زمین و کلیۀ مایملکش به خاوند، یا صاحب تیول، از قید عقد فئودال برهد در فرانسه سرف می

وم بود، و سرفهاي متواري قرون وسطی را با همان حدتی دوباره اسیر انگلستان وي از این حق نقل مکان محر

  .کردند که بردگان متواري قرون جدید را می

طبق رسوم فئودالی، دیون سرف نسبت به مالک زمین وي متعدد و متنوع بود، بدان حد که به یادآوردن تمام این 

مبلغ : پرداخت، از این قرار ع مالیات نقدي میسرف همه ساله سه نو) 1. دیون نیاز به مقداري تیزهوشی دارد

االجاره؛ عوارضی  مختصري به عنوان مالیات سرانه به خزانۀ حکومت، به وسیلۀ بارون؛ مبلغ قلیلی به عنوان مال

سرف همه ساله ) 2. کرد که مالک سالیانه، یا چندین بار در عرض سال، از سرف مطالبه می» تاي«دلبخواه موسوم به 

در عرض سال وي مکلف بود ) 3. کرد حصول و اغنام خویش را که معموال یک عشر بود به مالک تسلیم میسهمی از م

شد که طبق آن کشاورزان  اي محسوب می چندین روز براي خاوند بیگاري کند؛ این بیگاري میراث اقتصادهاي دیرینه

ها، زهکشی مردابها، احداث سیل  تان بیشهمشترکاً دینی را که نسبت به جامعه یا پادشاه خود داشتند، با قطع درخ

برخی از خاوندان در اکثر فصول سال هر هفته سه روز، و هنگام جمع آوري . کردند بندها، و حفر مجاري آب ادا می

توانستند سرفها را بیش از  مواقع ضروري اربابان می. خواستند خرمن یا شخم چهار یا پنج روزه، از سرف بیگاري می

این نوع تعهد بیگاري در هر . بگمارند، و در برابر این زحمات اضافی فقط به آنها غذاي مجانی بدهند اینها به کار

پختن نان، درست کردن  سرف مکلف بود که براي آرد گندم، ) 4.شد خانواري فقط شامل حال یکی از افراد ذکور می

ند استفاده کند و در هر مورد مبلغ آبجو، و کشیدن شیرة انگور خویش از آسیا، تنور، خمره، یا چرخشت خاو

سرف براي برخورداري از حق ماهیگیري و شکار در قلمرو خاوند، یا چرانیدن اغنام خویش در ) 5. مختصري بپردازد

بایست در دیوان اعیانی مطرح شود، و سرف مکلف بود  کلیۀ دعاوي حقوقی وي می) 6. پرداخت مرتع وي، اجرتی می

وي موظف بود که هنگام وقوع جنگ براي خدمت نظام به لشگر ) 7. مبلغی تأدیه کند که به نسبت اهمیت مرافعه

همچنین موقعی ) 9. شد، از سرف متوقع بودند که مبلغی به منظور فدیه بپردازد اگر بارون اسیر می) 8. بارون درآید

وي براي ) 10. وي بفرستدیافت، سرف مجبور بود تحفۀ چشمگیري نزد  که فرزند خاوند به درجۀ شهسواري ارتقا می

وي تا دو هفته بعد از ) 11. داد برد باجی به بارون می کلیۀ محصوالتی که به قصد فروش به بازار یا بازار مکاره می

در بسیاري از موارد، وي مجبور ) 12. اینکه خاوند وي آبجو یا شرابش را بفروشد، حق فروش آبجو یا شراب نداشت

داد، بنابر قاعدة  نی شراب از خاوند خویش بخرد؛ و اگر در سر موعد این کار را انجام نمیبود که همه ساله مقدار معی

اي چهار گالنی شراب بر سقف خانۀ  آنگاه خاوند باید پیمانه«، )به استناد مجموعۀ قوانین روستاي خاوندي(مرسوم 

، و اگر به طرف باال جاري شد، هیچ آرامش بریزد، اگر شراب به پایین سرازیر شد، مستأجر باید قیمتش را بپردازد

کرد یا به فرا گرفتن تحصیالت عالی وا  چنانکه سرف یکی از فرزندان خود را وقف کلیسا می) 13» .نخواهد پرداخت

در ) 14. رفت اي بود، زیرا به این نحو یک نفر کارگر از قلمرو روستاي خاوندي بیرون می داشت، مستوجب جریمه می
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کردند که تعلق به روستاي خاوندي نداشت، وي ملزم به پرداخت  فالش با کسی وصلت میصورتی که سرف یا اط

داد؛  مالیاتی مخصوص و کسب اجازة خاوند بود، زیرا در آن صورت خاوند تمام یا برخی از اطفال سرف را از دست می

در مواردي معدود ) 15. وددر بسیاري از امالك خاوندي هر گونه وصلتی مستلزم کسب اجازه و پرداخت مبلغی پول ب

حق شب «توانست نسبت به عروس سرف خود مدعی  شود که به موجب آن خاوند می نیز می» حق اربابی«صحبت از 

یافت با پرداخت مبلغی به خاوند عروس خود را از این تعهد  شود، لکن تقریباً در تمام موارد سرف اجازه می» زفاف

اي از امالك انگلستان،  در پاره. ل تا قرن هجدهم در باواریا به جا ماندبه این شک» حق شب زفاف«رسم . برهاند

در بعضی از امالك . گشت اي ملزم می شد از طرف خاوند به پرداخت جریمه کشاورزي که دخترش مرتکب گناه می

ک تعلق شد، تمام دارایی وي یا بخشی از آن به خاوند مل اسپانیایی اگر زن کشاورزي محکوم به ارتکاب زنا می

ماند، خانه و زمین  گذشت و هنگام مرگ فرزندي از وي در محل اقامتش باقی نمی اگر کشاورز در می) 16. گرفت می

اگر وارث کشاورز دختري بود که همسر اختیار نکرده . شد به حکم حق و سنت قدیمی فئودال دوباره از آن خاوند می

به هر حال، . اشت که با مردي مقیم همان ملک وصلت کندبود، وي فقط در صورتی حق حفظ زمین و اعیانی را د

گرفت، به این معنی که خاوند حق داشت  هنگام مرگ یک مستأجر سرف، به خاوند یک نوع مالیات بر ارث تعلق می

در بعضی موارد کشیش محل . از ماترك متوفا یک سر حیوان، یک پارچه از اثاث خانه، یا تن پوشی را متصرف شود

شد  در فرانسه این قبیل مالیاتهاي مرگ هنگامی اخذ می. نظیر آن را داشت» سهم االرث«فتن یک نوع نیز حق گر

در برخی از روستاهاي خاوندي، بویژه ) 17. مرد بی آنکه وارثی از او در محل اقامتش به جا مانده باشد که سرف می

لیانه و مالیات بر ارث را به متصدي امور دفاع آنهایی که تعلق به مقامات روحانی داشتند، سرف موظف بود مالیات سا

.آورد از آن کلیسا بود یک عشر محصولی که کشاورز سالیانه از زمین به دست می. ملک تسلیم کند

کردند، غیر ممکن  از اینهمه عوارض و باجهاي گوناگون، که هرگز یک خانواده را مجبور به پرداخت تمامی آنها نمی

اند که در اواخر دوران قرون وسطی یک سرف در آلمان  تخمین زده. دات یک سرف پی برداست به میزان تمامی تعه

قدرت عرف، که در رژیمهاي . کرد معموال دو سوم محصول خود را به عناوینی که ذکر شد به صاحب تیول تسلیم می

دي، با وجود افزایش کشاورزي خیلی اهمیت داشت، به نفع سرف تمام شد، به این معنی که در طی چندین قرن متما

بسیاري از قیود یا تعهداتی که به . میزان تولید و کاهش اعتبار پول رایج، تعهدات جنسی و نقدي سرف ثابت ماند

حکم فرض یا قانون بر ذمۀ طبقۀ سرف بود، بر اثر مرور زمان، مقاومت مؤثر، یا گذشت اربابان، آسانتر شد یا بمرور از 

باجهایی . روزي طبقۀ سرف قرون وسطی راه اغراق سپرده باشند دارد که دربارة تیره به طور کلی، احتمال. بین رفت

بایستی نقداً به مالک بپردازد، و مالیاتهایی که وي  االجاره اي بود که می شد بیشتر در برابر مال که از سرف گرفته می

ید در مقام قیاس کلیۀ این مالیاتها، به شا. داد براي انجام خدمات عمومی و تأسیسات عام المنفعه بود به اجتماع می

نسبت عواید سرف، بمراتب کمتر از مقدار مالیاتهایی باشد که امروز ما از درآمد خود به حکومت فدرال، حکومت 

یک کشاورز معمولی قرن دوازدهم وضعش به مراتب از یک نفر پرولتر . پردازیم محلی، شهرستان، و آموزشگاه می

آوگوستوس بهتر بود، و المحاله به قدر بعضی از کشاورزان مستأجر کشورهاي عهد جدید از رومی دوران زمامداري 

کند؛ وي در روستاي  می  دانست که از دسترنج دیگران سوءاستفاده بارون خودش را آدمی نمی. رفاه برخوردار بود

ن سیزدهم کشاورزان به خود تا قر. کرد، و بندرت صاحب ثروت هنگفتی بود خویش با فعالیت تمام انجام وظیفه می

اي را  مرد، و صاحب کودکی نیز نبود، عده اگر همسر وي می. نگریستند خاوند با احترام و اغلب با دلبستگی تمام می

کردند تا مبادا بدون وارثی بمیرد و روستاي  فرستادند و او را تشویق به ازدواج مجدد می به نمایندگی نزد وي می

فئودالیسم مانند اکثر سیستمهاي اقتصادي و سیاسی . زعه بر سر جانشینی ویران شودخاوندي در نتیجۀ یک منا
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  کلبۀ .تاریخ جهان، مجبور بود براي رفع نیازمندیهاي زمان و مکان و طبیعت آدمی به طرزي که ضرورت داشت درآید

تا قبل . پوشاندند ت با توفال میزارع از چوبی بیدوام ساخته شده بود که معموال روي آن را با کاه و علف و بعضی اوقا

قاعدتاً هنگامی که یکی از این . از هیچ گونه تشکیالتی براي خاموش کردن حریق خبري نبوده است 1250از سال 

اجاقی داشت که . ها داراي یک اطاق یا حداکثر دو اطاق بود بیشتر خانه. رفت ها آتش می گرفت، بکلی از بین می کلبه

ند؛ یک تنور، الوکی براي خمیرگیري، میز و چند نیمکت، گنجه، تعدادي بشقاب، ظروف سوزاند در آن هیمه می

در نزدیکی تنور، روي زمین، . آشپزي، چندین سه پایه براي روي آتش، آبکش، و گل میخی براي آویختن کوزه داشت

وي همگی به طور درهم و  تشک بزرگی بود انباشته از پر یا کاه که بر روي آن خود زارع، همسر، کودکان، و میهمان

زنان، تا آنجا که اوضاع و احوال اجازه . خوکها و طیور اختیاردار خانه بودند. شدند خفتند و مقتالبال گرم می برهم می

طبق . داشتند، لکن براي کشاورزان پر مشغله نظافت اسباب مزاحمت بود داد، محوطۀ خانه را تمیز نگاه می می

نزدیکی . داد، زیرا در مقابل بوي عفونت آنها تاب شکیبایی نداشت فها را به دوزخ راه نمیهاي رایج، شیطان سر افسانه

اي  اي براي اسب و گاوان بود، و شاید در آن جا کندو و محوطه کلبۀ کشاورز انباري قرار گرفته بود که ضمناً طویله

د که تمام حیوانات و اعضاي دوپاي خانواده در اي بو در جوار انبار، تل زباله. براي نگاهداري ماکیانها نیز وجود داشت

ها و متعلقات آنها ابزار کار کشاورزي و صناعت خانگی قرار  در حول و حوش این کلبه. افزودن بر آن سهیم بودند

.کرد اي وظیفه داشت که محوطه را از لوث وجود موشها پاك کند، و سگی از همگی مراقبت می گربه. گرفته بود

کرد، کمربندي  اي از چرم یا پشم و شلواري به پا می عدتاً زیرپوشی از پارچه یا پوست و نیم تنهکشاورز، که قا

کرد که آن قدرها با دهقان امروزي فرانسه  پوشید و هیکل تنومندي پیدا می بست و کفشهاي بلند با چکمه می می

صور کنیم، بلکه بر عکس باید او را اشتباه است که کشاورز قرون وسطی را آدم مظلوم و افسرده ت. تفاوت نداشت

قهرمان بردبار و نیرومند گاو آهن بدانیم ـ انسانی که مثل هر کس به برکت تکبري پنهانی، ولو هر قدر هم غیر 

زایید و از آنجا که  کرد؛ به عالوه، می همسرش نیز مثل خود وي از بام تا شام سخت کار می. ورزید معقول، پایداري می

حد (هاي پالگیوس، راهب فرقۀ فرانسیسیان  با اینهمه، در نوشته. ه حکم دارایی را داشتند، پرزا بودکودکان در مزرع

جستند تا مبادا صاحب اوالد شوند،  اغلب از زنان خود دوري می«خوانیم که چگونه برخی از کشاورزان  ، می)1330

خوراك زارع پرمایه و گوارا بود و عبارت » .کنند ترسیدند که نتوانند تعداد زیادي از آنها را بزرگ چه به علت فقر می

کنند از اینکه وي مجبور  شد از لبنیات، تخم مرغ، سبزیجات، و گوشت، لکن تاریخنویسان اصیل اظهار تأسف می می

جست، لکن هیچ گونه  در فعالیتهاي اجتماعی دهکده شرکت می. بود نان سیاه یا به عبارت دیگر گندم خالص بخورد

وي قادر به خواندن نبود؛ وجود یک سرف باسواد توهینی به مقام خاوند بیسوادش محسوب . نگی نداشتعالیق فره

حرکات و سکناتش . وي جاهل بر همه چیز بود مگر کشاورزي، و تازه در آن رشته نیز استادي کامل نداشت. شد می

جبور بود براي صیانت نفس حیوان در این دوران پرآشوب تاریخ اروپا، وي م. خشن و زمخت و شاید ناهنجار بود

حرص وي از تنگدستی، قساوتش از ترس، و خشونتش به علت سرکوبی . آمد خوبی باشد، و از عهدة این مهم نیز برمی

کردند، وي رکن اصلی کلیسا بود، لکن به  آدم نامهذبی بود، به سبب آنکه با وي مثل دهاتی بی ادبی رفتار می. بود

پالگیوس کشاورز این عهد را به تقلب در پرداخت عشریۀ کلیسا و اهمال در . شت تا به دیانتخرافات بیشتر اعتقاد دا

شاکی بود از اینکه سرف ) در قرن سیزدهم(گوتیه دو کوئنسی . کند رعایت مراسم ایام متبرکه و روزه متهم می

سرف » .ش قایل نیستترسد که یک گوسفند، و براي احکام کلیساي مقدس یک پشیز ارز همان قدر از خدا می«

کرد، اما هنگام کار در مزرعه یا در خانه آدم کم حرفی بود؛  گاهگاهی شوخ طبعی زمخت و ناهنجارش گل می

توانست نیروي خود را به  جدي بود، و آن قدر گرفتار مشقت و کارهاي روزمره بود که دیگر نمی  کرد، بددهنی نمی
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به بوالهوسیهاي . ا وجود اعتقادش به خرافات، وي آدم واقعبینی بودب. پرچانگی یا اوهام و خیاالت واهی صرف کند

دانست که اگر فصلی خشکسالی شود، وي و همۀ  می. بیرحمانۀ آسمان آشنایی داشت و از حتمی بودن مرگ آگاه بود

شصت بار قحطی مردم را در فرانسه به خاك  1100و  970در خالل سالهاي . کودکانش از گرسنگی خواهند مرد

. را فراموش کند 1125و  1086توانست خاطرة شوم قحطیهاي  هیچ زارعی نمی» انگلستان شادکام«در . الك افکنده

کشند و از گوشتش تغذیه  دید کشاورزان قحطیزده اسب خود را می اسقف تریر، در قرن دوازدهم، از اینکه می

نهاد و سرانجام هر کمدي را  مایش زندگی میسیل و طاعون و زلزله قدم به عرصۀ ن. کرد کنند احساس انزجار می می

.کرد بدل به یک تراژدي می

  اجتماع ده – 3

در اطراف قصر اعیانی، تقریباً از پنجاه تا پانصد تن کشاورز، اعم از سرف، نیمه آزاد، و آزاد مرد مقیم بودند که اینها به 

قاعدتاً دهکده . کردند یان حصار قلعه زندگی میهایی دور از هم، بلکه نزدیک به یکدیگر در م علت ایمنی نه در کلبه

گماشت و همگی فقط در  بیشتر مأموران ده را خود بارون به کار می. بخشی ازیک یا چند پارچه روستاي خاوندي بود

کردند تا میان آنها و خاوند واسطه  لکن زارعین یک نفر را به سمت دهبان یا ضابط انتخاب می. برابر وي مسئول بودند

هر چند یک بار، در موعد معین، همه در محوطۀ بازار جمع . د و کارهاي کشاورزي آنها را با یکدیگر هماهنگ کندباش

شد باقیمانده بود، با یکدیگر  شدند تا آنچه را که از داد و ستد در این اقتصادي که صرفاً شامل ملک اربابی می می

هاي  پارچه  کرد، از گوشت مورد نیاز خود را خود تهیه میخانوادة روستایی ده سبزیجات و مقداري . معاوضه کنند

آهنگر دهکده . آورد بافت، و قسمت اعظم لباسهاي خویش را خود فراهم می کتانی و یا پشمی مورد نیاز را خود می

رزان، رنگ  قصارها،. ساخت ها و اثاثۀ خانه، و چرخ ساز، گاریها را می ابزار آهنی، دباغ کاالهاي چرمی، درودگر کلبه

کردند یا موقتاً براي عرضه داشتن امتعه  بنایان، سراجان، پینه دوزها، صابونپزها، و نظایر آنها یا در خود ده زندگی می

نهادند؛ در تهیۀ گوشت و نان، یکی که شغل رسمیش قصابی یا نانوایی بود با کشاورز و  و حرفۀ خویش رو به ده می

  . کرد کدبانو رقابت می

قاعدتاً در انگلستان و فرانسۀ قرن یازدهم زمین زراعتی روستاي . داد فئودال را کشاورزي تشکیل مینه دهم اقتصاد 

یک بخش اختصاص به گندم یا چاودار داشت؛ بخش دوم : کردند خاوندي را همه ساله به سه بخش تقسیم می

ه را به چند قطعۀ یک منحصر به کاشت جو معمولی یا جو دوسر بود، و بخش سوم مخصوص آیش هر بخش یا مزرع

مأمورین . از چمن شخم نخورده بود» هایی باریکه«کردند که حد فاصل یکی با دیگري  ایکري یا نیم ایکري تقسیم می

کردند که،  گذاشتند و او را مکلف می ده به هر کدام از کشاورزان به تفاوت چند پارچه از این اراضی مزروع را وا می

تماع مقرر شده بود، بنوبت هر قطعه زمینی را آیش دهد و جاي کاشت محصول را اي که از طرف اج طبق برنامه

شخم زدن، صاف کردن زمین، کاشتن بذر، عمل آوردن، و برداشتن محصول تمامی مزرعه به اشتراك . عوض کند

چهار مزرعۀ  گذاشتند در سه یا معموال چند تکه زمینی که در اختیار یک زارع می. گرفت مساعی عموم افراد انجام می

کشاورزي . اي برگیرد مختلف پراکنده بود تا آنکه وي بتواند از زمینهایی که از لحاظ بارآوري یکسان نبود سهم عادالنه

عالوه بر این تکه . تعاونی شاید بازماندة یک نوع مرام اشتراکی بدوي بود که آثار مختصري از آن به جا مانده است

» چمن«ها، زمین عمومی، یا  ود، وي حین انجام تعهدات فئودال حق داشت در بیشهزمینهایی که در اختیار کشاورز ب

و معموال، در حول و حوش کلبۀ خود، براي . آوري علوفه بپردازد اربابی به قطع درختها، چرانیدن گلۀ خویش، و جمع

.یک باغچه و پرورش گل به قدر کافی زمین در اختیار داشت
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ون وسطی ابداً قابل قیاس با اصول کشاورزي عهد نویسندة رومی، لوکیوس علم کشاورزي سرزمین مسیحی قر

ها را در خود  هاي غالت و سایر زباله ته ماندة ساقه. النهرین یا اسپانیاي مسلمان نبود کولومال، یا روش کشاورزي بین

خاکهاي آمیخته به گچ و  سوزاندند تا هم کودي براي زمین باشد و هم حشرات و علفهاي هرز از بین بروند؛ مزارع می

هیچ گونه کود مصنوعی وجود نداشت، و گرانی وسایل حمل و نقل مصرف کود . آهک خود یک نوع کود ناقصی بودند

اسقف اعظم روان فضوالت اصطبلهاي خویش را، به جاي فرستادن به مزارعش در دویل . کرد حیوانی را محدود می

گذاشتند تا گاو آهن یا شن کش  کشاورزان پشیز خود را روي هم می. تریخ سن می واقع در جوار شهر، به رودخانۀ 

تا قرن یازدهم گاو نر حیوان بارکش بود، چه خوراکش بمراتب از . زمین صاف کنی براي مصرف عمومی خویش بخرند

د سال لکن در حدو. کردند شد، از گوشتش استفادة زیادي در تغذیه می شد و وقتی فرتوت می اسب ارزانتر تمام می

توانست بدون خطر خفه شدن بار  میالدي یراقسازان یوغ محکمتري اختراع کردند که به کمک آن اسب می 1000

در . به وسیلۀ این یوغ و مالبند، اسب قادر بود در عرض یک روز سه الی چهار برابر گاو نر زمین را شخم بزند. بکشد

ه این طریق در طول قرن یازدهم اسب بیش از پیش ب. آب و هواي معتدل مرطوب، سرعت شخم زدن اهمیت داشت

آسیاب، که مدتهاي مدید . و جنگ داشت از دست داد جانشین گاو نر شد و مقام شامخی را که براي سفر، شکار، 

  . مورد استفادة مسلمانان مشرق زمین بود، نزدیک به پایان قرن دوازدهم در اروپاي باختري رواج یافت

خدمت «ا در روزهاي یکشنبه و ایام متبرکه سبک کرد، زیرا حکم داد که در چنین روزهایی کلیسا بار مشقت زارع ر

دانند چه روزي یکشنبه است و در  گاوهاي ما می«گفتند که  کشاورزان می. در زمرة گناهان است» غیر دینی کردن

اس فراغت یافته بود، به نغمه در این قبیل ایام، کشاورز بعد آنکه از اجراي مراسم قد» .آن روز کار نخواهند کرد

آورد، بار دشوار موعظه و مزرعه را  شد و در میان قهقهۀ خندة خشنی که از ته دل برمی سرایی و پایکوبی مشغول می

داستانهاي رکیکی که دربارة زنان ساخته بودند با . آبجو ارزان بود، و زبان آزاد و دشنام گو. سپرد به فراموشی می

افراد با یکدیگر، و آحاد یک ده با آحاد ده دیگر، . شد حترام انگیز قدیسان دین با هم آمیخته میاساطیر ترس آور و ا

جنگ خروس و انداختن سگان به جان . جستند در مسابقات خشن و فوتبال، هاکی، کشتی، و پرتاب وزنه شرکت می

بستند و آن دو را چماق به  را میمانندي چشمان دو نفر  گاومیش رونق فراوان گرفت؛ هنگامی که در محوطۀ دایره

بعضی اوقات شامگاهان . رسید کردند سرور و خندة حاضران به اوج شدت می دست پی کشتن غاز یا خوکی روانه می

. کردند نوشی و بازیهایی که مخصوص داخل خانه بود خود را سرگرم می رفتند و با باده کشاورزان به خانۀ یکدیگر می

ساخت، و از آنجا که شمع کاالیی  اي معابر را روشن نمی گذراندند زیرا هیچ وسیله خانه میاما معموال شبها را در 

در شبهاي دراز زمستان افراد خانواده وجود گله را در . رفتند شد، به بستر می گرانقیمت بود، همینکه هوا تاریک می

.کردند گرمتر می شمردند، زیرا به برکت حرارت حیوانات، خود را اندکی داخل کلبه مغتنم می

به این نحو کشاورزان اروپایی به کمک تالشی سخت و جرئتی خاموش، نه به اتکا ابتکارات و مهارتهاي ناشی از 

این جماعت به زهکشی . اربابان، سربازان، کشیشان، و پادشاهانشان را فراهم ساختند  هاي صحیح، خوراك خود، انگیزه

ها مشغول شدند؛ قلمرو  ها، و ساختن خانه ها، و مجاري آب، کشیدن جاده بیشهمردابها، ایجاد سیل بندها، پاك کردن 

. اروپاي عهد جدید پرداختۀ دست آنان است. کشاورزي را وسعت دادند، و در نبرد میان جنگل و انسان پیروز شدند

نج کمر شکن و دلسرد توانیم قرنها مرارت و ر دوزیم نمی اکنون که ما به این پرچینهاي منظم و مزارع مرتب نظر می

هاي اقتصادي  اي را که مواد خام این طبیعت دست و دل باز و در عین حال بیزار را در هم کوبیده و بر آن پایه کننده

بارآوري مقرون به شکیبایی . در آن مبارزه زنان نیز شرکت داشتند. زندگی ما را بنا نهاده است در پشت آن ببینیم

چند صباحی رهبانان مثل هر کس دیگر شجاعانه سینه سپر کردند، . مسلم کردآنها بود که تسخیر زمین را 
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ها استوار ساختند، از میان هرج و مرج اقتصاد به وجود  هاي خود را همچون پاسگاههاي مقدمی در دل بیغوله صومعه

نگل غیر مسکون، و در آغاز قرون وسطی قسمت اعظم خاك اروپا غیر مزروع، ج. آوردند، و در بیابانها دهکده ساختند

شاید اگر تمامی وقایع و . در پایان این دوره، سپاه تمدن سراسر قاره را در اختیار خویش داشت. بیمصرف بود

کشمکشهاي این دوران را بدقت در نظرآوریم، به این نتیجه برسیم که این عظیمترین نبرد، عالیترین پیروزي، و 

  .پراهمیت ترین کامیابی عصر ایمان بود

خاوند – 4

کنند که فقط توانایی ادارة اشیا را  در هر سیستم اقتصادي مردانی که توانایی ادارة مردم را دارند مردمی را اداره می

کرد خاوند بود، که در التینی او را دومینوس، در فرانسه سنیور،  در اروپاي فئودال آن که افراد را اداره می. دارند

خاوند معموال سه وظیفه . خواندند و در انگلیسی لرد می) ارباب(، در آلمانی هر )هاهمان سینور یا مهتر در میان رومی(

اول آنکه زمینهاي خویش و ساکنین آن را با نیروي لشکري خود حراست کند؛ دوم آنکه کشاورزي، صنعت، و : داشت

. ا پادشاه خویش قیام کندبازرگانی را در این زمینها متشکل سازد؛ سوم آنکه به هنگام جنگ به خدمت سرور متبوع ی

در اقتصادي که بر اثر قرنها کوچ، تجاوز، غارت، و جنگ تکه پاره شده و به صورت ابتدایی درآمده بود، جامعه فقط در 

توانستند به  آنهایی که می. صورتی مجال بقا داشت که از استقالل محلی و خواربار و سپاهیان کافی برخوردار باشد

مالکیت و ادارة زمین منبع ثروت و قدرت گشت و . بپردازند خاوندان طبیعی زمین شدندتدارك دفاع و کشاورزي 

  .عصر مالکین اشرافی آغاز شد که مقدر بود تا ظهور انقالب صنعتی ادامه یابد

سرف یا واسال از لحاظ اقتصادي و نظامی در مقابل خاوند : اصل اساسی فئودالیسم عبارت بود از تعهدهاي متقابل

. تر خویش، و او هم بنوبت در برابر پادشاه ود، و به همین نحو خاوند در برابر سرور متبوع یا خاوند عالیرتبهمتعهد ب

همچنین برعکس، پادشاه در برابر سرور متبوع، و وي در مقابل خاوند، و خاوند در برابر واسال و سرف تعهد اقتصادي 

داد، و  دادند زمین را مادام العمر به آنها اجاره می انجام میخاوند در برابر خدماتی که سرفهاي وي . و نظامی داشت

داد که از تنورها،  خاوند در مقابل مبلغ ناچیزي به آنها اجاره می. داري تقریباً حکم مالکیت را داشت این اجاره

دیون بسیاري که  وي با قبول مبلغ مختصري پول نقد، از. ها، و مزارع وي استفاده کنند چرخشتها، آسیابها، آبها، بیشه

. سپرد کرد و سایر بدهیها را به طاق نسیان مرور زمان می فقط به وسیلۀ انجام کار ادا کردنی بود صرف نظر می

شد، خاوند او را به حال خودش  شد و قدرت کار نداشت، یا ضعف پیري بر او عارض می هنگامی که سرف بیمار می

در ایام جشن و عید ممکن است درهاي خانۀ خود را به روي مستمندان . ردک کرد، بلکه قاعدتاً از او توجه می رها نمی

ها، کانالها، و  کار حفظ و مرمت پلها، جاده. نشستند سیر کند بگشاید و شکم همۀ افرادي را که بر سر سفرة وي می

انجام امور مختلف  پیدا کردن بازار براي مازاد محصوالت ملک، و نفرات براي. یافت داد وستد زیر نظر وي تمشیت می

براي اصالح نژاد و پرورش دام معموال . گرفت آن، و پول براي خرید کاالهاي ضروري به دست خاوند صورت می

  هاي زبدة داد که براي تخمکشی از نرینه خرید، و به سرفهاي خود اجازه می چهارپایان اصیل از خارج ملک خود می

اي از عقوبت، یک سرف را بزند، و در بعضی از جاها یا  دون هیچ واهمهتوانست، ب خاوند می. خود وي استفاده کنند

اش در این بود که جلو خشونت خود را بگیرد، چه کشتن سرف به  تحت اوضاع و احوال معینی او را بکشد؛ لکن صرفه

د، و از خاوند در قلمرو خویش عالوه بر اختیارات نظامی، از قدرت قضایی نیز برخوردار بو. شد ضررش تمام می

برد، اما، با آنکه مأمور اجراي وي  گرفت سود هنگفتی می هایی که به ناحق در دادگاه روستاي خاوندي می جریمه

از آنجا که سرف . ترسانید، اغلب کارکنان و متصدیان دادگاه خود سرفها بودند اغلب اوقات افراد را در این دادگاه می



٢٢٣٩

توان چنین  ل دیوانها مبلغی به عنوان تاوان به خاوند بپردازد، ظاهراً میحاضر بود براي معافیت از خدمت در این قبی

هر سرفی که مایل بود . استنباط کرد که روش ناقص دادخواهی این گونه دادگاهها آن قدرها هم ظالمانه نبوده است

ي جرئت چنین ا خواست بگوید، و پاره توانست در دادگاه روستاي خاوندي هر چه دل تنگش می و جرئت داشت، می

کاري را داشتند این دادگاهها بتدریج و به طور غیر عمدي کمک به پیدایش آزادیهایی کرد که سرفداري را منسوخ 

.نمود

در آن صورت وي یکی را به . توانست در آن واحد صاحب بیش از یک روستاي خاوندي یا ملک باشد خاوند فئودال می

یا به عبارت دیگر به تمامی روستاهاي خاوندي وي » قلمرو«ه تمامی کرد که ب خود انتخاب می» پیشکار«عنوان 

کرد و به اتفاق اهل و عیالش از روستایی به روستایی دیگر  سرکشی، و براي هر آبادي یک نفر ناظر یا مباشر معین می

احب ممکن بود خاوند در هر یک از امالك خویش ص. رفت تا محصوالت هر آبادي را در همانجا مصرف کند می

، کاخ استوار )کاستروم، کاستلوم(تکامل قلعۀ حصاردار لژیونهاي رومی   قصر یا دژ فئودال، که دنبالۀ. قصري باشد

خارجیترین . شد اشراف رومی، و قلعه یا بورگ امراي آلمانی بود، بیشتر براي ایمنی و کمتر جهت آسایش ساخته می

کرد؛ خاکی که بر اثر حفر  قی که دور تا دور دژ را احاطه میوسیلۀ حفاظ آن عبارت بود از خاکریزي عمیق یا خند

کردند و با بستن این  داد که تیرهاي مربعی را در آن فرو می اي را تشکیل می شد پشته این خندق دور قلعه ریخته می

ه آن را بر روي خندق پلی زنجیري از چوب قرار داشت ک. ساختند اي می تیرها به یکدیگر نردة محکم به هم پیوسته

شد که در عظیم  آهنی متحرکی می  هاي آهنی یا پنجرة این پل منتهی به دروازه. با قطعات آهن محکم ساخته بودند

در داخل این دیوار، اصطبلها، آشپزخانه، انبارها، حیاطهاي سرطویله، نانوایی، . کرد دیوار قلعه را محافظت می

هنگام جنگ . شدند داشتند که قاعدتاً همۀ آنها از چوب ساخته می رختشویخانه، نمازخانه، و منازل خدمتکاران قرار

در مرکز قلعه . شدند عموم مستأجرین روستاي خاوندي با گله و اموال منقول خود در این محوطه جمع می

در اکثر موارد، این خانه به صورت برج مربع شکل عظیمی بود که آن . مستحکمترین بنا یعنی خانۀ ارباب قرار داشت

هاي اربابی چوب جاي خود را به سنگ داده  تا قرن دوازدهم در ساختمان این قبیل خانه. شد یز از چوب ساخته مین

طبقۀ پایین این بنا عبارت بود از یک انبار و زندان؛ باالي . بود و شکل برج نیز مدور شده بود تا براي دفاع آسانتر باشد

اختمان این قبیل برجها بود که در خالل قرون یازدهم و دوازدهم دژها از س. کردند اش زندگی می آن خاوند و خانواده

و قصرهاي استوار انگلستان، آلمان، و فرانسه پدید آمد و سنگهاي غیر قابل تسخیر این دژها بود که شالودة قدرت 

.داد نظامی خاوند را علیه مستأجرین و پادشاه تشکیل می

معموال روي . هاي آن معدود و کوچک بودند و بندرت شیشه داشتند هداخل برج اربابی تاریک و محدود، و پنجر

داخل بنا را با . شد پوشانید که مانع از باران و نور زیاد می هایی می ها را پارچه، کاغذ روغنی، کرکره و شبکه پنجره

هر . اق بیشتر نداشتدر اکثر موارد، هر کدام از طبقات سه گانۀ این برج یک اط. کردند شمعها یا مشعلهایی روشن می

نردبان یا درهایی که به محاذات کف اطاق تعبیه شده بود، یا به وسیلۀ پلکهانهایی مارپیچ، به سایر   طبقه به وسیلۀ

شد، و  در طبقۀ دوم، تاالر اصلی بنا قرار داشت که در آنجا دیوان عدل خاوندي تشکیل می. شد طبقات متصل می

قاعدتاً در این قبیل تاالرها در یک انتها سکو یا . حل غذا خوري، نشیمن، و خوابگاه بودبراي اکثر افراد خانوادة خاوند م

دیگران . کردند اي باالتر از کف زمین قرار داشت که بر روي آن خاوند، خانوادة وي، و میهمانانش غذا صرف می صفه

مکتهایی در دو طرف تاالر قرار پرداختند که آنها را در مواقع ضروري جلو نی در روي میزهایی به صرف غذا می

. دادند هنگام خفتن، تشکهایی را روي زمین تاالر یا در دو طرف بر روي تختخوابهاي چوبی کوتاهی قرار می. دادند می

دیوارها را سفید یا به . هایی حایل بود خوابیدند، منتها میان تختخوابها پرده همگی اهل خانه در همین یک اطاق می
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ها یا دیوار کوبها  ساختند، و قاعدتاً با آویختن پرده کردند و با پرچم، اسلحه، و زره مزین می گ میرنگهاي مختلف رن

هاي نباتات یا بوریا  کف اطاق را با کاشی یا سنگ، و روي آن را با شاخه. شدند مانع از جریان باد به درون اطاق می

زانیدن هیمه در آن یک نوع حرارت مرکزي تعبیه در وسط اطاق یک بخاري قرار داشت که با سو. کردند مفروش می

که در سقف » فانوس«دود از وسط بادگیر یا . تا اواخر قرون وسطی هیچ نوع دودکش وجود نداشت. نمودند می

باز » آفتابگیر«در عقب صفه یا سکوي برآمده دري قرار داشت که به یک غرفۀ . رفت ساخته شده بود بیرون می

اثاث این غرفه بمراتب . لمیدند کردند و در آفتاب می ، خانواده، و میهمان وي استراحت میدر اینجا خاوند. شد می

  .کرد و یک بخاري و یک تختخواب تجملی داشت یک پارچه قالی کف آن را مفروش می. راحت تر بود

طرحهاي هندسی؛  کرد معموال از حریر ملون که مزین بود به اشکال گلها یا اي به تن می خاوند روستاي خاوندي جبه

پوشید و شلواري  شد در صورت لزوم آن را روي سر نیز انداخت؛ زیر جامه می افکند گشاد که می شنلی بر دوش می

کوتاه و تنگ، جورابهایی که تا ران وي را می پوشانید، و کفشهاي درازي که نوکهاي آن مثل دماغۀ کشتی برگشته 

در طول . آویخت ه کمر داشت و زیوري مانند صلیب از گردن میکرد؛ معموال شمشیر و خنجري ب بود به پا می

نخستین جنگ صلیبی، اشراف اروپایی براي آنکه شهسوار جوشن پوشیده و کاله خود بر سر را از دیگري تشخیص 

هاي شخصی، لباسهاي خادمان و همراهان،  دهند، از شیوة رایج میان مسلمانان تقلید کردند، به این معنی که جامه

از . ها، و اسباب و لوازم خویش را با نشانهاي مخصوص خانوادگی یا آرمهاي ویژة اعیانی منقوش نمودند مها، زرهپرچ

هاي نجبا زبان محرمانۀ خاصی پدید آمد که فقط شهسواران و کسانی که کارشان نظارت در  این پس میان خانواده

با وجود تمام این تزیینات، خاوند آدم  .فهمیدند میرا  بخشیدن نشانها و آرمهاي خانوادگی نجبا و شجرة آنها بود آن

کرد تا از وجود هر  خاست و اول به باالي برج خویش صعود می وي سپیده دمان از خواب برمی. بیکار و طفیلی نبود

جست؛  پرداخت، شاید در مراسم قداس شرکت می شتایی میگونه خطر آینده آگاه باشد، به شتاب تمام به صرف نا

اي از  کرد؛ خودش در پاره بامداد صرف، و در عملیات گوناگون روستاي خاوندي نظارت می 9ناشتایی را در ساعت 

کرد؛  امور شخصاً شرکت داشت؛ فرامین روزانه را به پیشکار، آبدارباشی، مهتر، و سایر خدمتگزاران خویش ابالغ می

» شام«اش به صرف  داد و در ساعت پنج بعد از ظهر، به اتفاق آنها، با خانواده م رهگذر و میهمانان را بار میمرد

بعضی از روزها به سبب رفتن به شکار، و بندرت به . رفت بعدازظهر به بستر می 9نشست؛ و معموال در ساعت  می

اکثر اوقات میهمانی . خورد ریان عادي کار بر هم میمناسبت تشکیل تورنوا، و گاهگاهی هم بر اثر وقوع جنگ، این ج

.شد داد، و میان وي و میهمانانش تحف فراوانی رد و بدل می می

کرد، خدمتکاران را  زایید و بزرگ می اطفال متعدد می. زن خاوند نیز تقریباً همان اندازه سرگرم کار بود که شوهرش

کرد؛ مراقب نانوایی، آشپزخانه، و رختشویخانه بود؛ و در امر تهیۀ  یامر و نهی م) گاهی با نواختن مشت به گوش آنها(

کره و پنیر، درست کردن آبجو، قورمه کردن گوشت براي زمستان، و صنایع عمدة خانگی مثل بافندگی، دوزندگی، 

به  اگر شوهرش. کرد، نظارت داشت ریسندگی، نساجی، و قالبدوزي، که قسمت اعظم لباسهاي خانواده را تهیه می

رفت که بتواند حوایج مالی شوهر را  رفت، تمشیت امور نظامی و اقتصادي ملک بر عهدة او بود، و انتظار می جنگ می

گرفتند، وي ناگزیر بود که از دسترنج سرفهاي خاوند یا  اگر شوهرش را به اسارت می. هنگام مبارزه برطرف کند

اگر شوهرش بدون داشتن پسري فوت . شوهر را فراهم سازدفروش زیورها و جواهرات خویش فدیۀ الزم براي رهایی 

ملک شود؛ لکن در چنین صورتی قرار بر این ) بانو(او ممکن بود مقام خاوندي را به ارث برد و دومینا یا دام   کرد، می

ابل بود که بزودي بار دیگر شوهر اختیار کند تا سرورش بتواند به تمشیت امور ملک بپردازد یا آبادي را در مق

معموال جمع بودن این شرایط در شخص واحدي انتخاب کدبانو را در پیدا .تجاوزات بیگانگان حفظ و حراست کند
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اي  اي باشد، و در مقابل هر ضربه توانست شیرزن یا دیو پتیاره در خلوت اندرون قلعه می. کرد کردن همسر محدود می

هاي حریر گشاد و  فراغت اندام نیرومند خود را در جبه در ساعات. خورد یکی به او بخوراند که از دست شوهر می

دادند، و جواهراتی  هایی ظریف زینت می پاها و سرش را کفشها و مقنعه. پوشانید اي از خز داشت می بلندي که حاشیه

اي بود که هر یک از شعراي این عهد را به جذبۀ عشق یا شور  کرد ـ اینهمه مجموعه درخشنده را زیور تن می

.داشت سرایی وا میغزل

پسران طبقۀ . هاي علمی عصر تفاوت داشت کودکان او از تعلیم و تربیتی برخوردار بودند که کامال با درسهاي حوزه

. شد در بسیاري از موارد هیچ اقدامی براي باسواد کردن آنها نمی. فرستادند اشراف را بندرت به مدارس عمومی می

گذاشتند که در برابر مبلغ ناچیزي خود را در اختیار افراد ذي نفع قرار  انی وا میسواد را قاعدتاً به منشیان و دبیر

دوگکلن، یکی از محترمترین رجال . گرفتند اغلب شهسواران فئودال معلومات عقالنی را به باد تمسخر می. دادند می

با دشوارترین هواها شجاعانه  فنون جنگ را پیش خود آموخت، و به خود تعلیم داد که چگونه  گري، کلیۀ عهد شوالیه

مقابله کند، لکن هرگز رنج خواندن و نوشتن را بر خود هموار نکرد؛ فقط در ایتالیا و امپراطوري بیزانس بود که اشراف 

رسید، به جاي  پسر بچۀ یک خانوادة شهسواري معموال چون به سن هفت می. یک سنت ادبی را مداومت دادند

در محیط جدید . اي خدمت کند بچه فرستادند تا در آنجا به عنوان غالم اشرافی دیگري میمدرسه او را به یک خانوادة 

شاید . آموخت بازي و جنگ را می وي اطاعت، انضباط، طرز لباس پوشیدن، نظامات اخالقی شهسواري، و فنون نیزه

چشم و تمرین، انواع و اقسام  دختران خانواده، از راه. داد کشیش محل نیز به وي طرز محاسبه و کوره سوادي یاد می

از جمله وظایف این دوشیزگان آن بود که میهمانان را توجه کنند و وقتی . گرفتند هنرهاي ظریفه یا مفید را فرا می

آوردند،  در چنین مواقعی جوشن از تن وي بیرون می. گشت از وي مراقبت نمایند اي برمی شهسوار از نبرد یا مسابقه

کردند، و با  دیدند، تن پوشهاي کتان و لباسهاي فاخر و عطر برایش حاضر می تدارك می وسایل استحمام برایش

دوشیزگان، بر عکس پسران، . ایستادند فروتنی و وقاري که حاصل سالها تربیت بود در سر سفره به خدمتش می

بازان  ویان، و شعبدهگ خواندن و نوشتن یاد می گرفتند و قسمت اعظم شنوندگان و حضار مجالس غزلسرایان، حماسه

  . دادند، و خود موضوع مهم قطعات منثور و منظوم رمانتیک عهد خود بودند را تشکیل می

شد که در برابر  واسال به کسی اطالق می. شد اغلب اوقات، خانوادة بارون شامل بعضی از واسالها یا مالزمان نیز می

دید یا امتیاز چشمگیري  وي احسان عظیمی می خدمت لشکري، مالزم بودن با خاوند، یا حمایت سیاسی، از

گرفت، که قاعدتاً عبارت بود از یک پارچه زمین با کلیۀ سرفهاي کشاورز آن؛ در این قبیل موارد، حق تمتع از  می

فردي که نیرومندتر یا متکبرتر از آن بود که . زمین و اعیانی از آن واسال بود، و مالکیت همه چیز از آن خاوند بود

رف خدمت کند، و در عین حال محدودتر از آنکه بتواند خودش را از نظر نظامی محفوظ بدارد، با یک بارون مثل س

زد، دستهاي خود را بر روي  کرد؛ به این معنی که سر برهنه و بدون اسلحه در برابر وي زانو می فئودال بیعت می

ضمناً حقوق وي به عنوان یک فرد آزادمرد (د کر آن خاوند اعالم می» بندة «نهاد، و خود را  دستهاي خاوند می

خورد که تا جان در  اي که یادگار قدیسان بود یا به کتاب مقدس سوگند می ، و به اشیاي متبرکه)ماند محفوظ می

داشت، و به  به وي ارزانی می تیولیبوسید،  کرد، می خاوند وي را از زمین بلند می. بدن دارد به خاوند وفادار بماند

از آن لحظه به بعد، ارباب ملزم بود که جان و مال . بخشید این مرحمت نی، عصا، زوبین، یا دستکشی به وي می  نشانۀ

طبق نظریۀ . واسال خود را حفظ کند، دوست وفادار وي باشد، و در صورت لزوم به او کمک مالی و حقوقی برساند

از قانونگذاران قرون وسطی، بارون حق نداشت به واسال خود اهانت کند، و زن یا دخترش را بفریبد؛ و اگر  یکی
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و معنی این حرکت آن بود که رعیت خود را از » دستکش خود را به زمین اندازد«توانست  کرد، واسال می چنین می

.نان تیول خود را نگاه داردقید سوگند وفاداري یا بیعت آزاد کرده است، لکن حق دارد که همچ

توانست بخشی از زمین خود را به یکی که حاضر بود فرمان او را گردن نهد واگذارد؛ در این صورت رعیت  واسال می

شد که واسال در برابر خاوند اصلی  تر در مقابل موالي فرعی خویش صاحب همان حقوق و تعهداتی می کم اهمیت 

داشت » بیعت ساده«واحد صاحب تیول چند خاوند باشد؛ در این صورت با هر کدام توانست در آن  یک نفر می. داشت

و میزان خدماتش در مقابل هر یک از آنها محدود بود، اما فقط با یک ساالر بیعت تام و تمام داشت و نسبت به او در 

لو آنکه بسیار نیرومند و خود خاوند نیز، و. ماند و گاه جنگ و صلح به خدمتش کمر بسته داشت همه حال وفادار می

عالیجاه بود، ممکن بود به علت داشتن اموال یا امتیازات خاصی در بیعت خاوند دیگري باشد، یا حتی، به سبب قبول 

در این روابط بغرنج، میان . همۀ خاوندها واسال پادشاه بودند. تیولی از رعیت خاوند دیگري، واسال او محسوب شود

یک نفر در مقابل دیگري موظف بود که تعهداتی نظامی انجام دهد و . ظامی بود نه اقتصاديآقا و نوکر، پیوند اصلی ن

دارایی فقط پاداش شخص در برابر این . طبق تعهدهاي خود رفتار کند، یا نظیر این تعهدات را از طرف متوقع باشد

آن اخالقاً اشخاص به یک سلسله  از لحاظ نظري، فئودالیسم عبارت از سیستم باعظمتی بود که به موجب. تعهدها بود

اي مشحون از خطر، افراد به اتکاي تار در هم تنیده و بغرنجی از  ورزیدند، و در جامعه اعمال متقابل مبادرت می

  .تعهدات، حراست، و وفادراي دوجانبه با هم متحد شده بودند

کلیساي فئودال – 5

دادند و  هر چند بسیاري از رهبانان خودشان تن به کار می. گاهی خاوند روستاي خاوندي یک اسقف یا رئیس دیر بود

هاي قلمرو اسقف یا رئیس شریک بودند، با اینهمه مؤسسات روحانی  بسیاري از دیرها و کلیساهاي جامع در عشریه

بزرگ به کمک اضافی احتیاج داشتند، و این کمک اغلب از کیسۀ فتوت پادشاهان و اشراف به صورت هدایاي ارضی 

هنگامی که این هدایا متراکم شد، کلیسا بزرگترین مالك اروپا و . شد می از عواید فئودال تأمین مییا سه

دیر مشهور فولدا پانزده هزار دستگاه ویال، و دیر سن گال دو هزار سرف . ارجمندترین سرور سروران فئودال شد

، و رؤساي دیرها مناصب خود را از دست اسقفهاي اعظم، اسقفها. آلکوین در تور خاوند بیست هزار سرف بود. داشت

شدند، سکه به  کردند، صاحب عناوینی مانند دوك و کنت می گرفتند، مانند دیگر واسالها با وي بیعت می پادشاه می

کردند، و تمشیت امور کشاورزي و تدارك نظامی را که از  زدند، بر محاکم کلیسایی و اسقفی ریاست می نام خود می

دیدند که جوشن بر  در آلمان و فرانسه، مردم بارها اسقفان و رؤساي دیرها را می. شدند د متعهد میوظایف فئودال بو

از اینکه  1257ریچارد، ملقب به ارل آو کورنوال، پادشاه انگلستان، در . تن و زوبین به دست پی کار خود روانند

کلیسا، که به این طریق در تار به هم  .نیست شاکی بود» اسقفانی جنگجو و آتشین مزاج«انگلستان صاحب چنین 

تنیدة تعهدات و وظایف فئودالی گرفتار شده بود، نه تنها خود را دستگاه روحانی دید، بلکه متوجه شد که به بنیادي 

داراییهاي دنیوي و حقوق و تعهدات فئودال کلیسا در ایجاد تضییق . اقتصادي، سیاسی، و نظامی نیز بدل شده است

اي براي بدعتگذاران، و منشئی جهت اختالفات شدید میان  سیحی مایۀ بدنامی روحانیت، بهانهبراي مؤمنین م

  .فئودالیسم کلیسا را ملوك الطوایفی کرد. امپراطوران و پاپها شد
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  شاه – 6

درست به همان نحو که در قرن دوازدهم کلیسا سازمانی بود فئودال و داراي سلسله مراتبی از تعهدات خدمت و 

شد، رژیم فئودال دنیوي  متقابل که مورد تصویب اسقفان و زیر نظر سرور سرورانی چون شخص پاپ اداره می حمایت

نیز براي تکمیل دستگاه خویش نیازمند وجود سروري بود فوق تمام واسالها، مهتري که بر عموم سروران غیر روحانی 

اي  نظري، شاه فرمانبردار خدا بود، و سلطنت عطیهاز لحاظ . به عبارت دیگر، وجود پادشاه ضرورت داشت. حاکم باشد

شد، یعنی خداوند به شخص شاه رخصت فرمانروایی داده بود، به همین سبب سلطنت با تصویب  االهی محسوب می

اما در عمل، پادشاه بر اثر جنگ یا به اتکاي حق موروث یا به انتخاب مردم بر مسند خویش . گرفت حق صورت می

ی مانند شارلمانی، اوتو اول، ویلیام فاتح، فیلیپ اوگوست، لویی نهم، فردریک دوم، و فیلیپ زیبا کسان. زد تکیه می

قدرت موروث خویش را به ضرب شمشیر یا خصال بازو توسعه بخشیدند، اما پادشاهان فئودال اروپا قاعدتاً بیشتر 

دشاهان مردمانی بودند منتخب و مورد نظر این قبیل پا. نمایندة واسالهاي خود بودند تا فرمانروا بر رعایاي خویش

اعاظم روحانی و اعیان عالیرتبۀ ملک؛ اختیارات مستقیم آنها محدود بود به امالك و قلمرو فئودال یا روستاهاي 

کردند که حافظ جان و مال آنها بود، نه با  خاوندي آنها؛ در دیگر نقاط مملکت سرفها و واسالها با خاوندي بیعت می

به علت دوري مسافت و کمی قواي لشکري خود قدرت حفظ و حراست مواضع مقدم پراکندة مملکت  پادشاهی که

.مملکت طبق شیوة فئودالیسم فقط عبارت بود از ملک یا امالك شخصی پادشاه. خویش را نداشت

اطوري، موجبات در گل این عدم تمرکز اختیارات به منتها درجۀ شدت رسید، زیرا امراي کارولنژي، بر اثر تقسیم امپر

علل دیگر این تجزیه آن بود که اسقفان امرا را تابع دستگاه روحانیت گردانیدند، و . تضعیف خود را فراهم کردند

در این فئودالیسمی که صورت کمال به خود . تهاجم اقوام نورس به شدت تمام شیرازة امور فرانسه را از هم گسیخت

مقام وي یکی دو درجه فوق امرا، دوکها، . در میان امراي متعدد پیدا کرد العقدي را گرفته بود، پادشاه حکم واسطۀ

بود؛ یعنی بارونی فئودال که عوایدش منحصر به » اعیان ملک«لکن در عمل، وي درست مانند . مارکیها، و کنتها بود

کند و در جنگ و اراضی خودش بود، و ناگزیر بود براي گذران زندگی از یک کاخ سلطنتی به کاخی دیگر نقل مکان 

توانستند بیش از چهل  صلح متکی به کمک نظامی یا خدمات سیاسی رعایاي تیول ثروتمندي باشد که بندرت می

. روز از سال را مسلح به خدمت پادشاه حاضر باشند، و مابقی ایام سال را به توطئه براي خلع وي مشغول بودند

مت، ملک پس ملک به افراد نیرومند بخشیده بود، به طوري که شهریار فرانسه، به منظور جلب کمک یا در برابر خد

. شد در قرون دهم و یازدهم قلمرو پادشاه به قدري کوچک شده بود که دیگر برتري وي بر واسالهایش میسر نمی

که هنگامی که این قبیل واسالها امالك خود را موروثی کردند و به تأسیس قواي تأمینیه و دادگاهها اقدام کردند و س

وي صالحیت دخالت در مرافعات قضایی اراضی تیول . به نام خود زدند، پادشاه دیگر قدرت جلوگیري از آنها را نداشت

توانست عمال یا  پادشاه نمی. آوردند را فاقد بود، مگر در موارد دعاوي مهم که اصحاب دعوي به شخص وي پناه می

توانست آزادي این قبیل افراد را که  یاي تیول گسیل دارد؛ نمیتحصیلداران مالیاتی خود را به قلمرو این قبیل رعا

در رژیم فئودال فرض آن بود که پادشاه فرانسه مالک کلیۀ . مستقال مایل به عقد صلح یا اعالم جنگ بودند سلب کند

شناسند؛ لکن عمال وي فقط یک مالك بزرگ بود؛  زمینهاي خاوندانی است که خود وي را شهریار خویش می

اما همان  .رسید رتی نداشت که بزرگترین مالکان باشد، و هرگز تمامی زمینهاي وي به پاي امالك کلیسایی نمیضرو

طور که عجز پادشاهان در حراست مملکتشان موجبات پیدایش فئودالیسم را فراهم ساخته بود، به همان روال، 

آنها در ایجاد یک حکومت متحدالشکل براي  ناتوانی خاوندان فئودال در حفظ آرامش میان خودشان، یا عدم کفایت

شور و حمیتی که براي لشکرکشی و . یک جامعۀ بازرگانی توسعه یابنده، سبب تضعیف بارونها و تقویت پادشاهان شد
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جنگهاي . کشورگشایی به وجود آمده بود اشراف فئودال اروپا را گرفتار جنگهاي خصوصی و مبارزات عمومی کرد

بعضی از آنها که . جنگهاي گلها، و باالخره جنگهاي مذهبی همۀ خون اشراف را مکیدصلیبی، جنگ صدساله، 

کردند و مردم را به  تهیدست و متمرد شده بودند بدل به بارونهاي دزدي شدند که به طیب خاطر آبادیها را تاراج می

شود که حافظ نظم در تمامی  کرد که یک قدرت ثابت و متحدي پیدا روي در آزادي ایجاب می زیاده. رساندند قتل می

بازرگانی و صنعت سبب ایجاد طبقۀ توسعه یابندة ثروتمندي خارج از حیطۀ نفوذ و تبعیت بارون . مملکت باشد

بازرگانان، که با باجها و ناامنی حمل و نقل در قلمرو اربابان فئودال مخالف بودند، خواستار تأسیس یک . فئودال شد

پادشاه به حمایت این طبقه و جانبداري از . فرمانروایی و قوانین خصوصی شود حکومت مرکزي شدند تا جانشین

شهرهاي نوبنیادي که رو به توسعه بود قیام کرد، و بازرگانان بودجۀ الزم براي تأیید گسترش اقتدار وي را فراهم 

. نگریستند و فریادرس می اي از خاوندها دیده بودند به پادشاه به چشم نجاتبخش کردند، و همۀ آنها که ستم و صدمه

با اینهمه، پاپها اغلب اوقات با پادشاهان . عالمان روحانی نیز معموال رعایاي تیول پادشاه و نسبت به او وفادار بودند

پادشاهان . دیدند کردند و معامله با پادشاه را بمراتب آسانتر از مشتی اشراف پراکنده و نیمه متمرد می ستیزه می

ه، برخوردار از حمایت این نیروهاي متنوع، به جاي آنکه جانشینی خود را به انتخاب اشراف و انگلستان و فرانس

بزرگان واگذارند، با نهادن تاج بر سر فرزند یا برادر خویش قبل از مرگ، حق سلطنت را موروثی کردند، و مردم شیوة 

بهبود وسایل ارتباطی و رواج روزافزون پول  .البدل هرج و مرج ملوك الطوایفی بود پذیرفتند سلطنت موروث را که نعم

طبقۀ باالن . اخذ مالیات مرتبی را ممکن ساخت، و با عواید فزایندة پادشاه، تدارك لشکرهاي عظیمتري میسر شد

قانونگذاران حامی دستگاه سلطنت شد و، با نفوذ تمرکزبخش قوانین روم که احیا شده بود، بنیاد حکومت پادشاهی را 

، به تأیید و تصویب قانونگذاران، تمامی رعایاي مملکت تابع حوزة صالحیت قضایی شهریار 1250تا سال . تقویت کرد

در پایان . کردند نه به خاوند خود شده بودند؛ و در این تاریخ عموم فرانسویان نسبت به پادشاه سوگند وفاداري یاد می

ط اعیان خویش، بلکه خود دستگاه پاپی را نیز قرن سیزدهم فیلیپ زیبا چنان قدرتی به هم زده بود که نه فق

.توانست مطیع گرداند می

پادشاهان فرانسه، در برابر سلب اختیارات اعیان براي سکه زدن و تشکیل دادگاه و اعالم جنگ خصوصی، با تفویض 

یا دربار  واسالهاي بزرگ کوریارژي. عناوین و امتیازاتی در دربار سلطنتی، از شدت و خشونت این تحول کاستند

پادشاه را تشکیل دادند و، به جاي آمر و فرمانروا بودن، از درباریان شهریار شدند؛ تشریفات رسمی کاخ اربابی بدل به 

پسران و دختران طبقۀ اشراف را به عنوان . آیین دقیق پرتجملی براي حضور در بارگاه، سرسفره، و خوابگاه شاهی شد

خانوادة . شدند داشتند، و آنها به دقایق آداب درباري آشنا می ملکه گسیل می غالم بچه و ندیمه به خدمت پادشاه و

اوج این تشریفات تاجگذاري پادشاه فرانسه در رنس، و . سلطنتی بدل به آموزشگاهی براي اشراف فرانسه شد

خیره کننده و  در این مواقع تمام زبدگان قوم با زیورهاي  تاجگذاري امپراطور آلمان در آخن یا فرانکفورت بود؛

کلیسا تمام شعایر اسرارآمیز و پرحشمت خود را در تقدیس شاهی که . آمدند هاي فاخر پرشکوهی گرد می جامه

اي االهی شد، و هیچ  به این نحو بود که قدرت شهریار عطیه. برد خواست تکیه بر اریکۀ سلطنت زند به کار می می

خاوندان فئودال رو به دربار . اضر بود او را زندیقی گستاخ خواندکس را دیگر جرئت انکار آن نماند، مگر کسی که ح

شاهی نهادند که آنها را مطیع خود کرده بود، و کلیسا سلطنت را حقی االهی دانست و آن را به پادشاهانی واگذار 

  .شکستند کرد که قدرت و رهبري دستگاه روحانیت را در اروپا در هم می



٢٢۴۵

III  - قانون فئودال  

فئودال، یعنی در دستگاهی که قضات و مجریان حقوق مدنی قاعدتاً مردمی باسواد بودند، اغلب عرف و قانون در رژیم 

شد که سنت معمول  آمد، از ریش سفیدان اجتماع استفسار می هنگامی که پاي قانون یا مجازت به میان می. یکی بود

شخص بارون یا پادشاه . ماع مهمترین منشأ حقوق بودبنابراین، خود اجت. در دوران جوانی آنها از چه قرار بوده است

آمد که در  شدند، و اگر وي در صدد برمی ممکن بود اوامري صادر کند، لکن این اوامر قوانین جامعه محسوب نمی

موضوع احقاق حق یا مجازات زیادتر از تصویب عرف مقرر کند، عموماً با مقاومتی منفی یا علنی حکمش را بی اثر 

فرانسۀ جنوبی صاحب قوانین مدونی بود که از حکومت روم به میراث برده بود؛ فرانسۀ شمالی، که . ندگذاشت می

بیشتر جنبۀ فئودال داشت، قسمت اعظم قوانین فرانکها را حفظ کرده بود؛ هنگامی که در قرن سیزدهم این قوانین 

هاي حقوقی به منظور سازش  اقسام افسانه نیز به صورت مدون درآمد، تغییر آنها بیش از پیش دشوار شد و انواع و

  .آنها با واقعیات رواج یافت

: شناخت این قانون سه نوع تصرف ارضی را به رسمیت می. در رژیم فئودال قانون دارایی چیز بغرنج و بیمانندي بود

سال خود تیول یا تمتع از زمین و اعیانی که ارباب در اختیار وا) 2ملک طلق و مالکیت بی قید و شرط؛ ) 1

اجاره، که در آن صورت زمین و اعیانی، به شرط عوارض و دیون فئودال، ) 3شد؛  گذاشت اما مالکیت محسوب نمی می

در رژیم فئودال، از لحاظ نظري، فقط پادشاه از مالکیت مطلق برخوردار بود، حتی . شد به سرف یا مستأجر واگذار می

تملک خاوند هم کامال انفرادي . شد شروط و معلق به خدمت میعالیجاهترین اشراف یک مستأجر بود که تصرفش م

توانست مانع از فروش آن زمینها  هر فرزندي حق تملک موروثی در زمینهاي آبا و اجداد خویش را داشت و می. نبود

قوق این رسم اولویت فرزند ارشد، که در ح. رسید قاعدتاً تمامی دارایی خاوند بعد از مرگ به پسر ارشدش می. شود

روم یا اقوام بربري کامال بیسابقه بود، به موجب مقتضیات فئودال مقرون به صرفه و صالح گردید، زیرا حراست نظامی 

پسران کهتر را تشویق . کرد و تمشیت اقتصادي ملک اربابی را به کسی که بظاهر بالغترین افراد خانواده بود واگذار می

حقوق فئودال، با . سرزمینها به تحصیل امالك جدیدي مشغول شوندکردند که رخت سفر بربندند و در دیگر  می

گذاشت و مجازات نقض حقوق  وجود محدودیتهایی که براي حقوق تملک قایل شده بود، چنان حرمتی به دارایی می

ت داش یک قانون نامۀ ژرمنی مقرر می. رسید مالکیت را چنان شدید معین کرده بود که هیچ قانونی به گرد پایش نمی

باید شکمش را درید و امعا و «که اگر شخصی پوست یکی از درختان بیدي را که حافظ سیل بندي بود بکند، 

، به موجب 1454؛ حتی تا سال »احشاي وي را بیرون کشید و به دور زخمی بست که بر درخت وارد آورده است

بایست او را  داشت، می را از جایش برمیفرمانی در وستفالی، اگر کسی دانسته و بعمد عالمت مرز ملک همسایۀ خود 

اي که قبال  کردند که سرش از خاك بیرون بماند، و آنگاه باید به کمک گاوهاي نر و عده به طوري در زمین دفن می

توانست خود را به هر نحو  آدم متخلفی که در خاك مدفون شده بود می«زدند؛  اند زمین را شخم می هرگز شخم نزده

شد که، به  جریان دادرسی در حقوق فئودال اغلب تبعیت از قوانین بربري بود، و سعی می» .که برهاندممکن از آن مهل

شهرهاي «به کلیساها، بازارها، و . جاي انتقام خصوصی، کوششهاي پیشین دربارة اجراي مجازاتهاي عمومی ادامه یابد

شد که تا رسیدن مأموران حکومت و  این امر سبب می. حق متحصن شدن و بست نشستن افراد تفویض شد» پناه

دادگاههاي خاوندي به مرافعات . مداخلۀ قانون، اشخاص در مقابل انتقام خصوصی از امنیتی موقتی برخوردار باشند

اي  منازعات میان خاوند و واسال یا دو خاوند به هیئت منصفه. کرد میان دو مستأجر یا مستأجر و خاوند رسیدگی می

اینها عبارت از افرادي بودند، دست کم از نظر مقام، همسنگ یکدیگر . شد واگذار می» قۀ اعیاناعاظم طب«متشکل از 
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. رساندند و وابسته به همان تیولی که شاکی به آن تعلق داشت؛ و همگی در یکی از تاالرهاي اربابی حضور به هم می

در سلک روحانیون بودند، و حال آنکه کردند که  محاکم اسقفی یا دیرها به دعاوي و مرافعات افرادي رسیدگی می

. عالیترین درجۀ استیناف خاص یک محکمۀ سلطنتی بود مرکب از اعاظم ملک و گاهی هم زیر نظر خود پادشاه

در . داشتند دادگاههاي خاوندي هم مدعی و هم مدعی علیه هر دو را تا هنگام اعالم رأي محکمه در زندان نگاه می

کردند که به شرط اثبات گناه یا  باخت، وي را محکوم به همان مجازاتی می فعه میکلیۀ محاکم اگر مدعی در مرا

  . در تمام دادگاهها ارتشا متداول بود. شد قصور دامنگیر مدعی علیه می

برخی از بدعتگذاران را در کامبره وادار  1215در حدود سال . در دوران فئودالی دادرسی از طریق اوردالی ادامه یافت

به این معنی که آهن داغ را با بدن آنها آشنا ساختند، و مدعی بودند که اگر گناهکار [آهن داغ کردند  به آزمایش

؛ ظاهراً چون این عده از آتش مصون نمانده بودند، آنها را به پاي تل ]نباشند، آتش گزندي به آنها نخواهد رسانید

از این افراد چون به گناهان خود اقرار کرد،  منقول است که یکی. اي رهبري کردند تا در آتش بسوزانند هیمه

جراحتش فوراً التیام یافت و هیچ اثري از سوختگی بر روي دستش به جا نماند، و به همین سبب بر او رحم کردند و 

در طول قرن دوازدهم، بر اثر ترقی حکمت و رغبت مجدد مردم به تحصیل حقوق رومی، این قبیل . او را نسوزاندند

وادار  1216را در ) 1215(پاپ اینوکنتیوس سوم چهارمین شوراي التران . بتدریج مکروه شد» ي االهیاوردالیها«

هنري سوم این ممنوعیت را اقتباس و وارد قانون انگلستان . را بکلی ممنوع کند» آزمایشات«کرد تا اجراي این قبیل 

در آلمان دادرسی از طریق اوردالی تا ). 1231(فردریک دوم آن را وارد قانون نامۀ سلطنت ناپل کرد ). 1219(کرد 

ساووناروال، یکی از روحانیون اصالح طلب ایتالیایی، را در فلورانس به جرم زندقه  1498قرن چهاردهم پایدار ماند؛ در 

مجبور به رفتن در میان آتش کردند؛ در ضمن محاکمۀ زنان ساحره در قرن شانزدهم این آزمایشات بار دیگر احیا 

علت آن . یوة فئودالیسم رسم قدیمی اقوام ژرمن را که دادرسی از راه جنگ تن به تن و مبارزه بود تشویق کردش. شد

البدلی براي انتقام  شمردند و تا حدي آن را نعم بود که این روش را براي اثبات بیگناهی روش تقریباً معقولی می

نها این رسم را منسوخ کردند، نورمانها از نو به رواج آن در بریتانیا، بعد از آنکه آنگلوساکسو. دانستند خصوصی می

شهسواري به نام  1127در . پرداختند، و دادرسی از راه مبارزه تا قرن نوزدهم در قوانین مدون انگلستان باقی ماند

رد، و ، متهم ک)نازنین(» لوبون«هرمان شهسوار دیگري موسوم به گاي را به توطئه در قتل شارل فالندري، ملقب به 

. چون گاي چنین عملی را انکار کرد، هرمان او را به مبارزه طلبید تا برائت ساحت خویش را با پیروزي مسلم سازد

چندین ساعت آن دو گرم پیکار بودند، تا آنکه هر دو بی سالح از اسب به زیر افتادند و از شمشیربازي به کشتی 

. خویش، بیضۀ گاي را از بدن جدا کرد، و گاي در دم جان سپرد سرانجام هرمان، در اثبات اتهام. گرفتن رو نهادند

شاید به واسطۀ این گونه وحشیگریهاي شرم آور بود که عرف دوران فئودالی موانع و محدودیتهاي فراوانی در راه حق 

ش باور براي آنکه تهمت زننده بتواند از چنین حقی برخوردار شود، الزم بود که شکایت. جنگ تن به تن ایجاد کرد

توانست با ارائۀ دلیل یا شاهدي بیگناهی خود را ثابت کند، حق داشت از جنگ  تازه اگر مدعی علیه می. کردنی باشد

توانست یک آزادمرد را به مبارزه دعوت کند، به همین نحو یک جذامی از  یک سرف نمی. تن به تن خودداري ورزد

توانست فقط  هر کس می به طور کلی، . حاللزاده محروم بود حق جنگ با آدم سالم، و یک حرامزاده از حق جنگ با

ها به دادگاه حق  قوانین بعضی جامعه. شخصی را به مبارزه بطلبد که از لحاظ درجه و مرتبه همطراز با خود وي باشد

خاص زنان، افراد طبقۀ روحانی، و اش. داد که اگر مقتضی دانست، هر گونه جنگ تن به تن حقوقی را ممنوع کند می

، یعنی افرادي را که در »قهرمانان«معلول و مفلوج از شرکت در این گونه مبارزات محروم بودند، اما حق داشتند 

از قرن دهم به این . کردند، را به نمایندگی خویش اجیر کنند مبارزة تن به تن ورزیده بودند و از این طریق ارتزاق می
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از آنجا که . زدند خوریم که حتی به جاي مردانی تندرست شمشیر می طرف، ضمن حوادث تاریخی، به پهلوانانی برمی

سازد، لذا بدیهی بود که هویت افراد مبارز دخالتی در  مردم اعتقاد داشتند که خداوند بیگناهی مظلوم را آشکار می

ن کشاکش اي از امالك را که بر سر آ اصل موضوع ندارد؛ اوتو اول موضوع عفاف دختر خویش، و حق جانشینی پاره

در قرن سیزدهم آلفونسو دهم پادشاه کاستیل، که دربارة . بود، به نتیجۀ مبارزة دو تن از این قبیل قهرمانان احاله کرد

گاهی یکی دو تن . رواج حقوق روم در قلمرو خویش مردد بود، اخذ تصمیم را موکول به چنین مبارزة تن به تن کرد

داشتند تا اگر کشمکشهاي سیاسی موکول  دربار پادشاهان کشورها گسیل می از این قهرمانان را همراه فرستادگان به

این قبیل قهرمانان هنوز در مراسم تاجگذاري پادشاهان  1821تا سال . به نتیجۀ مبارزات تن به تن شود، در نمانند

وادث قرون گذشته به در این روزگار دیگر قهرمان مبارز موجودي بود بدیع که یادگاري از ح. شدند انگلستان دیده می

دستکش خود را بر روي «لکن در قرون وسطی چنین آدمی هنگام تاجگذاري یک پادشاه معموال . رفت شمار می

داشت که حاضر به مبارزة با هر کسی است که منکر حق االهی سلطنت  انداخت و با صدایی رسا اعالم می زمین می

در حال » بورژوازي«طبقۀ . از راه جنگ تن به تن را بی اعتبار کرداستفاده از وجود قهرمانان مبارز دادرسی » .باشد

رشد آن را از قوانین اجتماعی خود حذف کرد؛ در اروپاي جنوبی، در قرن سیزدهم، حقوق رومی جانشین آن شد؛ 

راسر ؛ فردریک دوم آن را در س)1215(کلیسا بارها آن را تقبیح نمود؛ اینوکنتیوس سوم آن را مطلقاً ممنوع شمرد 

؛ و فیلیپ )1260(قلمرو ناپل تحریم کرد؛ لویی نهم آن را در مناطقی که مستقیماً زیر فرمان داشت منسوخ دانست 

شد  دوئل بیشتر از حق کهنسال انتقام خصوصی ناشی می. این رسم را از تمامی کشور فرانسه برانداخت) 1303(زیبا 

.گرفت رت میتا مبارزاتی که براي اثبات حق میان اصحاب دعوي صو

افراد را معموال براي محاکمه به . جریمه انواع و اقسام بیشمار داشت. اي سخت بود مجازاتهاي فئودال به طرز وحشیانه

لکن هنگامی که زندان آکنده از حشرات موذي، موش، و مار بود، محبوس . انداختند، نه به عنوان مجازات زندان می

کردند، یا دست و پا یا سر   شدند در کند می مردانی را که مجرم شناخته میزنان و . شدن خود حکم شکنجه را داشت

گرداندند تا مردم ریشخندشان کنند، یا اغذیه به  گذاشتند، یا آنها را در معابر می آنها را از الي چوب بیرون می

گویی کردن پشت سر در مورد جرایم کوچک، براي تنبیه زنان سلیطه، و بد. طرفشان بیندازند یا سنگسارشان کنند

بستند و چهار پایه را، که به اهرم بلندي وصل بود،  دیگران، مجرمین را روي چهارپایۀ مخصوصی به حالت نشسته می

کردند که مثل بردگان مأمور پاروزدن  مجرمین پوست کلفتر را محکوم می. کردند در آب رودخانه یا استخري فرو می

دادند و آنها را نیم عریان به نیمکتهایی که در  اي بخور و نمیري به آنها میدر کشتیها باشند، به این معنی که غذ

هر . کردند آن قدر پارو بزنند تا بکلی از پا در آیند بستند و مجبورشان می طبقۀ زیرین کشتی قرار داشت به زنجیر می

لۀ آهنی مجازات متعارفی محسوب زدن با تازیانه یا می. زدند اش می ورزید بشدت تازیانه مجرمی از این امر تخلف می

ممکن بود گوشت بدن و گاهی صورت مجرم را با حرفی که نشانۀ جرم بود داغ بزنند؛ در مورد ارتکاب به . شد می

دستها . قطع اعضاي بدن امري عادي بود. کردند زندقه و سوگند به دروغ، گاه زبان مجرمین را با آهن داغ سوراخ می

ویلیام فاتح، . آوردند بریدند، و چشمهاي مجرم را از حدقه بیرون می گوشها یا بینی را می کردند، یا پاها را قطع می

هیچ کس را براي هیچ گونه بزهکاري نکشند و بر دار نکنند، بلکه به «براي جلوگیري از ارتکاب جرایم، دستور داد که 

د تا آنکه هر قسمتی از بدنش که به جا هایش را ببرن جایش چشمهایش را از کاسه درآورند و دستها و پاها و بیضه

حقوق . در فئودالیسم شکنجه آن قدرها معمول نبود» .اي از بزهکاري و شرارت وي براي همگان باشد ماند شاهد زنده

گاهی مجازات دزدي یا قتل تبعید مجرم، و بیشتر اوقات . رومی و قوانین کلیسایی آن را در قرن سیزدهم احیا کرد

حیوانی را هم که . کردند شدند زنده زنده دفن می زنانی را که مرتکب قتل نفس می. ختن بر دار بودگردن زدن یا آوی
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آموخت، لکن دادگاههاي کلیسایی  مسیحیت به مردم ترحم می. کردند شد زنده به گور می مسبب قتل انسانی می

گاه دیر سنت ژنویو هفت تن زن را به داد. داشت دربارة جرایم مشابه همان مجازاتهاي محاکم غیرروحانی را مقرر می

شاید در عهدي که مشحون از اعمال ناهنجار بود، براي جلوگیري از مردمان متمرد، . جرم دزدي زنده به گور کرد

ها را  ترین شکنجه لکن این قبیل وحشیگریها تا قرن هجدهم ادامه یافت و سخت. مجازاتهاي وحشیانه ضرورت داشت

  .دست رهبانان مسیحی چشیدند نه بزهکاران از دست طبقۀ اعیان بدعتگذاران پرهیزکار از

IV   - جنگ فئودال  

اي کشاورزي سر بر آورد که دسخوش ویرانی و غارت شده بود؛ محسنات آن  فئودالیسم از تشکیالت نظامی جامعه

کنند یا حاضر باشند  بیشتر جنبۀ نظامی داشت تا اقتصادي؛ واسالها و خاوندها موظف بودند خود را براي جنگ تربیت

.اي خیش را بر زمین بنهند و شمشیر به کف گیرند که در هر لحظه

سپاه فئودال حکایت سلسله مراتبی بود متشکل از پیوندها و بیعتهاي متقابل که طبق درجات و مراتب اعیانی به 

امراي سپاه بودند؛ بارونها، امرا، دوکها، مارکیها، کنتها، و اسقفهاي اعظم همه . بندي شده بود طرزي دقیق طبقه

دادند؛  خاوندها، اسقفها، و رؤساي دیرها همگی حکم فرماندهان را داشتند؛ شهسواران صنف سوار را تشکیل می

ـ قواي نظامی کومونها یا » افراد مسلح«دهقانان از مالزمان و خدمتکاران بارونها یا شهسواران بودند؛ و باالخره 

بینیم، معموال در عقب  به طوري که در جنگهاي صلیبی می. کردند ده نظام خدمت میاجتماعات ده ـ به عنوان پیا

این قبیل افراد در . کردند تر، بدون فرمانده یا انضباطی، پیاده حرکت می سپاه فئودال جماعتی از مالکان دون رتبه

د زخمی دشمن را از قید رنج رساندند و با چماق یا تبرزین افرا تاراج اموال شکست خوردگان به عمدة قوا کمک می

داد، پیاده نظام، که به قدر کافی قابلیت  رهاندند لکن اساساً سپاه فئودال را جماعت و صنف سوار نظام تشکیل می می

به این طرف مقام شامخ خود را از دست ) 378(تحرك نداشت، از هنگام شکست رومیان به دست گوتها در آدریانوپل 

سوار نظام به منزلۀ بازوي جنگی شوالیه گري بود، و . همیتی نبود، مگر در قرن چهارم میالديداده بود و دیگر داراي ا

( همگی از لفظ شوال )  caballero( و باالخره کابالرو )  chevaliar( ، شوالیه، ) cavalier( هاي کاوالیه  اصال واژه

chaval  :شهسوار . برد شمشیر یا تیرو کمان به کار می مرد مبارز عهد فئودال زوبین و .شد مشتق می) به معنی اسب

این دوران دامنۀ خودپرستی را چنان توسعه بخشید که شامل شمشیرش نیز شد و به شمشیر خود از روي محبت 

و شمشیر روالن ) شادان(هر چند بی شک شعراي حماسه سرا بودند که شمشیر شارلمانی را ژوایوز . نامی خاص نهاد

کمان این دوره اشکال مختلف داشت؛ یک نوع . نام نهادند) آبدیده(شمشیر آرثر را اکسکالیبور  و) خارا(را دوراندال 

کشید؛ نوع دیگر کمان درازي بود که مبارز آن  اش می کمان سادة کوتاهی بود که مرد جنگی معموال آن را روي سینه

ود که زه سفتی داشت و گاهی آن را به کرد؛ یا کمان پوالدي ب کشید و با چشم هدف را نشانه می را تا بن گوش می

کرد؛ کمان پوالدي یا  کشیدند، و معموال قطعه سنگ مدور یا یک گلوله آهنی را پرتاب می اي می وسیلۀ پاشنه

در جنگهایش با ساکنان ) 1307 -  1272(اي قدمت بیشتري داشت؛ کمان دراز را براي نخستین بار ادوارد اول  گلوله

لستان آموختن رموز تیر و کمان رکن مهم تعلیمات نظامی و یکی از ورزشهاي مهم باستانی به در انگ. ویلز رواج داد

شهسوار پیاده به جنگ رفتن را کسر شأن خود . تکامل کمان شیوة نبرد فئودالی را دچار شکست کرد. رفت شمار می

حمت جنگیدن بر روي زمین را به دانست، لکن کمانکشها اسب او را به خاك انداختند و وي را مجبور کردند که ز می

بعدها، در قرن چهاردهم، با پیدایش باروت و توپ، ضربت نهایی بر قدرت فئودال وارد آمد، زیرا با . خود هموار سازد

آنکه جانش در خطر باشد، شهسوار سراپا مسلح را  این وسیلۀ مخرب جدید امکان داشت که مبارز از فواصل دور، بی
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توانست خود را  مرد جنگی عهد فئودال چون سوار بر مرکب بود، می .توار او را متالشی کندبه قتل رساند و دژ اس

گذاشت که  کرد و کاله خودي بر سر می در قرن دوازدهم یک شهسوار تمام عیار جوشن بر تن می. غرق اسلحه کند

هنگام نبرد، . اقبندي از زره بودپاهایش تا زانو در س. پوشانید تمام سر و صورتش را به جز چشمها، دهان، و بینی می

بینی او را محافظت » دماغک«اي داشت که  گذاشت که تیغۀ آهنین برآمده خود فوالدین دیگري نیز بر سر می

کاله خود آهنی و خفتان براي حفاظ در برابر کمان بلند یا کمان پوالدي در خالل قرن چهاردهم ابداع شد و . کرد می

. ر قرن هفدهم بود که مبارز، براي تحرك بیشتر، از هر گونه خود و زرهی چشم پوشیدتا قرن هفدهم رواج داشت؛ د

آویخت که از داخل داراي بندهایی بود، و این بندها را با  شهسوار براي محافظت سینۀ خویش، از گردن سپري می

کی از آهن مطال به هایی آهنی ساخته شده بود و سگ سپر از چوب و چرم و باریکه. داشت دست چپ محکم نگاه می

  .با این اوصاف، شهسوار قرون وسطی یک دژ متحرك بود. عنوان زینت در وسط آن قرار داشت

لشکري که در میدان . ها بود معموال وسیلۀ عمده و کافی براي دفاع در جنگهاي عهد فئودالی ایجاد باروها و قلعه

ي خاوندي متحصن شود و حتی تا آخرین لحظه در توانست به درون چهار دیواري روستا جنگ هزیمت یافته بود می

در قرون وسطی، فن محاصرة دشمن رو به تنزل نهاد؛ ساز و برگ و تشکیالت بغرنج . برج اقامتگاه ارباب پایداري ورزد

شد که به مذاق شهسوارهاي موقر خوشایند باشد؛  براي فرو ریختن دیوارهاي دشمن جانکاهتر و گرانتر از آن تمام می

در دنیایی که اراده به جنگاوري بمراتب . نر صنف کلنگ دار، یا فن حفر نقب، در نظام به اعتبار خود باقی ماندلکن ه

فزونتر از اسباب جنگ بود، نیروهاي دریایی نیز کاهش یافت؛ کشتیهاي جنگی مثل اعصار باستان به همان صورت 

و گروهی از آزادمردان یا بردگان مأمور پاروزنی  هر کشتی داراي طبقات و برجهایی براي جنگ بود،. باقی ماندند

کشتی . این امر همان اندازه دربارة کشتی صادق بود که در مورد انسان. کرد تزیینات فقدان نیرو را جبران می. بودند

کردند، و نقاشان رنگهاي  سازان قرون وسطی، براي جلوگیري از نفوذ هوا و آب، روي بدنۀ ناو را قیراندود می

هاي  جلو کشتی و نرده. زدند آمیختند و این بدنه را رنگ سفید، شنگرف، و نیلی شفاف می اي را با موم می ندهدرخش

هاي انسان، جانوران، و ارباب انواع  هایی از پیکره سر و عقب کشتی را با مجسمه. آوردند آن را به رنگ طالیی در می

روي . اي به رنگ طالیی برخی به رنگ ارغوانی بودند و پاره: شتبادبانها رنگهایی درخشنده و جلی دا. کردند تزیین می

  .کردند ناوي که تعلق به یک خاوند داشت نشان یا آرم مخصوص خانوادگی وي را نقش می

هر بارونی . جنگهاي فئودال از لحاظ کثرت وقوع و کمی هزینه و مرگ و میر با جنگهاي قدیم و جدید تفاوت داشت

ه علیه کسی که به موجب سنتهاي فئودال با وي پیوندي نداشت جنگ آغازد، و هر دانست ک خود را محق می

هنگامی که . پادشاهی آزاد بود که هر موقع بخواهد زمینهاي حکمران دیگري را به طرز شرافتمندانه به سرقت برد

ه به پیروي وي مدت رفت، تمام واسالها و بستگانش تا هفت درجه قرابت ملزم بودند ک پادشاه یا بارون به جنگ می

اي که فرانسۀ امروزي را  در قرن دوازدهم روزي نبود که بخشی از ناحیه. چهل روز در رکابش مشغول جنگ باشند

از چنین آدمی انتظار . مبارز خوبی بودن اوج ترقی و عظمت یک شهسوار بود. دهد در جنگ و ستیز نباشد تشکیل می

بزرگترین آرزوي . ات سخت شود یا چنین ضرباتی را بر حریف وارد آوردداشتند که با رغبت یا شکیبایی متحمل ضرب

برتولت اهل رگنسبورگ . بمیرد» همانند گاو«جان سپرد نه آنکه » میدان افتخار«چنین شهسواري آن بود که در 

ایسته رسند، یا به مرگ ش فقط عدة بسیار معدودي از خاوندان نامدار به سن شایستۀ خود می«شاکی بود از اینکه 

.؛ ضمناً نباید از نظر دور داشت که برتولت یک رهبان بود»میرند می
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) 1119(اوردریکوس ویتالیس در توصیف نبرد برمول . با اینهمه، نبرد سلحشوران آن قدرها هم خطرناك نبود

ره در نبرد تنشب» .از نهصد تن شهسواري که دست اندرکار نبرد بودند فقط سه نفر کشته شدند«گوید که  می

، که هنري اول پادشاه انگلستان تمامی نورماندي را فتح کرد، چهار صد شهسوار به اسارت درآمدند، لکن )1106(

ترین و قاطعترین جنگهاي  ، محل یکی از خونین)1214(در بووین . حتی یکی از شهسواران هنري هم به قتل نرسید

. د که از این عده فقط صد و هفتاد نفر به قتل رسیدندقرون وسطی، هزار و پانصد نفر شهسوار با هم رو به رو بودن

ساخت؛ آدمی که زره بر تن داشت و غرق اسلحه بود بآسانی  وجود جوشن و دژهاي استوار امر دفاع را مؤثرتر می

شد، مگر آنکه وقتی به خاك افتاده بود حلقومش را ببرند، و چنین عملی به حکم موازین شهسواري  هالك نمی

تر آن بود که شهسواري را اسیر کنند و در برابر آزادیش فدیه بستانند تا آنکه  وانگهی عاقالنه. شد ده میناپسنده شمر

اي را به هالکت رسانده  فرواسار ناالن بود از اینکه در نبردي عده. با کشتن وي حس انتقامجویی دشمن را برانگیزند

طبق اصول شهسواري و » .شد فرانک عاید می 400‘000غ بر بال«کردند  بودند، زیرا اگر این عده اسیران را آزاد می

بایست جانب اعتدال را فرو  دوراندیشی متقابل، رعایت احترام در حق اسیران واجب بود، و در گرفتن فدیه می

خورد که چون آزاد شود، به وطن خود برود و سر موعد معین با فدیه  قاعدتاً یک اسیر به شرفش سوگند می. نگذارند

بر اثر جنگهاي فئودال، کشاورزان بیش . افتاد که شهسواري به وعدة خویش وفا نکند عت کند، و بندرت اتفاق میمراج

برد، داروندار واسالها و سرفهاي  در فرانسه، آلمان، و ایتالیا هر لشکري بر آبادیها هجوم می. اي متضرر شدند از هر طبقه

بعد از چنین جنگی، بسیاري از . برد ه از دیوار حصار را از بین میکرد و گله و رمۀ بیرون ماند دشمن را چپاول می

کشاورزان که گاو یا اسبی براي شخم نداشتند مجبور بودند خودشان زمین را شخم بزنند، و عدة زیادي از بی غذایی 

  .شدند تلف می

در نورماندي، انگلستان، و دوکهاي نورمان . کردند که گاه گاه صلح داخلی را حفظ کنند پادشاهان و امرا کوشش می

کنت فالندر در قلمرو خویش، کنت بارسلون در کاتالونیا، و هنري سوم مدت یک . سیسیل در این امر توفیق یافتند

از . در مابقی اروپا کلیسا بود که براي این مهم دامن همت به کمر زد. نسل در آلمان به چنین توفیقی نایل آمدند

وادار، و اخطار ) صلح االهی(کلیسایی در فرانسه حکام و امرا را به رعایت پاکس دي شوراهاي مختلف  1050تا  989

. کردند که هر کس به هنگام جنگ در مورد مردم غیر مبارز دست به عنف و خشونت زند، او را تکفیر خواهند کرد

فقط از جنگ  کلیساي فرانسه در مراکز مختلف به تشکیل یک نهضت صلح دست زد و بسیاري از اشراف را نه

در ) 1028 –؟ 960(فولبر اسقف شارتر . خصوصی بازداشت، بلکه وادار کرد تا با کلیسا در تحریم مبارزات انباز شوند

مردمان عادي با شور و . سرود مذهبی معروفی براي صلحی که مردم به آن عادت نکرده بودند حمد خداوند را گفت

ند و مؤمنین پاکدل پیشگویی کردند که در عرض پنج سال تمامی رغبت وصف ناپذیري از نهضت صلح طرفداري کرد

شاید هم به تقلید از (به بعد  1027شوراهاي روحانی فرانسه از تاریخ . عالم مسیحیت آن برنامۀ صلح را قبول کند

عموم  مقرر داشتند که) کردند و جنگ در آن روزهاي بخصوص ممنوع بود مسلمانان که ایام حج را ماه حرام اعالم می

به موجب این فرامین، جنگ در ایام . را رعایت کنند) متارکۀ االهی(مسیحیان در روزهاي بخصوصی باید توریگاددي 

، در ایام متبرکۀ بخصوص، و چند روز هفته ـ )نوامبر 11اوت تا  15از (روزه، در فصل انگورچینی یا برداشتن خرمن 

سرانجام، به موجب این قرار متارکه، در عرض . ه بود ـ ممنوع شدکه قاعدتاً از غروب چهارشنبه تا صبح روز دوشنب

این درخواستها و تشددها . روز براي جنگهاي فئودال و منازعات خصوصی تخصیص داده شده بود 80یک سال فقط 

و  ،»بورژوازي«بتدریج به پایمردي کلیسا، و بر اثر قدرت روزافزون حکومتهاي سلطنتی، ترقی شهرها و . مؤثر افتاد

در قرن . شروع جنگهاي صلیبی که قدرت مردان جنگاور را به خود جذب کرد، منازعات خصوصی پایان یافت
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دومین شوراي التران . دوازدهم متارکۀ االهی بخشی از قانون مدنی و همچنین شرایع ممالک اروپاي باختري شد

گرهو اهل رایشرزبورگ پیشنهاد کرد که  1190در . هاي جنگی را علیه افراد ممنوع کرد استفاده از گردونه) 1139(

دهد به  پاپ باید هر نوع جنگی را میان مسیحیان ممنوع کند، و کلیۀ اختالفاتی که میان پادشاهان مسیحی روي می

براي پادشاهان قبول چنین پیشنهادي گران بود؛ هر قدر منازعات خصوصی کمتر شد، . حکمیت پاپ واگذار شود

ایش یافت، تا جایی که در قرن سیزدهم خود پاپها، که در بازي شاهانۀ شطرنج کسب قدرت المللی افز جنگهاي بین

.بردند، براي اجراي منویات خویش به جنگ توسل جستند انسان را به جاي مهره به کار می

V  - گري شوالیه

سپانیا و نیز پندارهاي مسیحی از رسوم دیرینۀ ابتکار نظامی اقوام ژرمن، توأم با نفوذ ساراسنها از ایران و سوریه و ا

گري، آن پدیدة ناقص اما جوانمردانه، نضج گرفت و به درجۀ کمال  دربارة سرسپردگی و شعایر دینی بود که شوالیه

اي صاحب عنوان و مالك ـ که رسماً در سلک شهسواران  شهسوار شخصی بود اصیلزاده ـ یعنی از خانواده .رسید

یعنی افرادي که به سبب اصل و نسب خویش ممتاز (زادگان »نجیب«ی نبود که کلیۀ این بدان معن. پذیرفته شده بود

ها، به جز فرزندان و بستگان  واجد شرایط احراز مقام شهسواري یا عنوان باشند؛ معموال پسران جوانتر خانواده) بودند

دة مخارج گزافی که در خور توانستند از عه پادشاهان، امالك و عواید چندان زیادي نداشتند و به همین سبب نمی

رفتند، مگر آنکه بتوانند زمین و  عمده به شمار می» سپرداران«این قبیل افراد در زمرة . زندگی یک شوالیه بود برآیند

  .عنوان جدیدي به دست آورند

 بایست دورانی دراز رنج انضباط شدیدي را بر خویشتن پخت قاعدتاً می جوانی که خیال شهسوار شدن در سر می

شد، در دوازده یا چهاردهسالگی به مقام  در هفت یا هشتسالگی به عنوان غالم بچه وارد خدمت می. هموار سازد

بست و بر سر سفره، خوابگاه، در روستاي خاوندي، هنگام  یافت و به خدمت خاوندي کمر می ارتقا می» سپرداري«

د، روح و جسم خویش را با مسابقات و ورزشهاي بازي، یا در میدان جنگ در رکاب ساالر آماده به خدمت بو نیزه

هنگامی که . آموخت کرد و، از راه تقلید و آزمایش، طرز استعمال اسلحه جنگ فئودال را می خطرناك تقویت می

. پذیرفتند رسید، طی یک رشته آداب پرشکوه و با ابهت، او را در سلک شهسواران می دوران نوآموزي وي به پایان می

کرد که خود نشانۀ پاکی روح و شاید هم تضمینی براي  و ورود به جرگۀ شهسواران اول استحمامی میداوطلب در بد

دادند تا این عنوان وجه تمیزي باشد میان وي و  لقب می» شهسوار گرمابه«پاکی جسم بود، از این رو به چنین آدمی 

د که به پاداش جانفشانی در یکی از دستۀ اخیر افرادي بودن. شدند نامیده می» شهسواران شمشیر«آنهایی که 

اي سفید،  در آغاز، شهسوار جدید نیمتنه. میدانهاي جنگ بی درنگ به دریافت عنوان شهسواري مفتخر شده بودند

کرد که سفید عالمت نیل به پاکی اخالق بود، سرخ براي ریختن خون در راه  اي سرخ، و قبایی سیاه بر تن می  جبه

گرفت، و یک شب  وي مدت یک روز روزه می. شانۀ آمادگی براي مقابله با مرگ در عین متانتشرافت یا خدا، و سیاه ن

جست، و در  کرد، در مراسم قداس شرکت می گذرانید؛ نزد کشیشی به گناهان خود اقرار می را در کلیسا به دعا می

اجتماعی و نظامی یک شهسوار  وظایف اخالقی و دینی و  اي دربارة اجراي شعایر مربوط بدان سهیم بود، به موعظه

آنگاه در حالی که شمشیري از گردنش . شد که به انجام آنها اقدام کند داد، و از صمیم قلب متعهد می گوش می

کرد و آن را  داشت و تقدیس می رفت، کشیش شمشیر را از گردن وي برمی آویزان بود تا محراب کلیسا پیش می

کرد؛  وطلب رو به سوي خاوندي که در آن نزدیکی جلوس کرده بود میسپس دا. داد دوباره سر جایش قرار می

خواهی به سلک  براي چه می«شنید که  بایست از او عنوان شهسواري بگیرد؛ از زبان وي این سؤال سخت را می می



٢٢۵٢

ن را شهسواران درآیی؟ اگر بر سر آنی که تمکن اندوزي و راحت طلبی و ترا محترم شمرند بی آنکه احترام شهسوارا

داشته باشی، بدان که لیاقت چنین عنوانی را نداري و مقام تو در میان شهسواران به محرري ماند در ردیف اسقفان 

آنگاه شهسواران یا زنان یک . اي در آستین داشت داوطلب پاسخ قانع کننده» .که منصب خویش را به زر خریده باشد

آراستند و دستکشهاي فوالدین،  ندهاي فوالدین بر اندام وي میهاي رزم از قبیل زره، نیمتنه، و بازوب رشته جامه

آنگاه خاوند، که از جاي خویش برخاسته بود، با پهناي  .کردند میشمشیر، و مهمیزهاي شهسواري را به او تسلیم 

نواخت، و این هر دو عالمت  گاهی یک سیلی بر صورت وي میزد و  شمشیر سه بار بر گردن یا شانۀ داوطلب می

هنگام اجراي این مراسم معموال خاوند این عبارت را بر . بایست بدون تالفی قبول کند آخرین توهینهایی بود که او می

 به شهسوار جدید یک» .کنم به نام خداوند، میکاییل قدیس، و قدیس جورج، من ترا شهسوار می«: راند زبان می

جست، زوبین را در  نهاد، بر روي اسب می وي خود را بر سر می. شد زوبین، یک کاله خود، و یک رأس اسب تسلیم می

هایی میان مالزمان  آمد، هدیه کشید، سواره از صحن کلیسا بیرون می داد، شمشیر را از غالف بیرون می هوا حرکت می

.داد یب میکرد، و مجلس ضیافتی براي دوستان ترت خویش توزیع می

توانست تن به خطر شرکت در تورنواها در دهد تا در فنون جنگ،  اکنون شهسوار از این امتیاز برخوردار بود که می

این قبیل تورنوا، که ابتدا در قرن دهم پدید آمد، در فرانسه بیش از دیگر جاها . تر شود استقامت، و شجاعت ورزیده

نیروهایی را که مایۀ از هم گسیختگی زندگی فئودال شده بود اعتال رواج گرفت و لختی از احساسات پرجوش و 

شد تا مژدة  در بعضی موارد، یک جارچی از جانب خاوند بزرگ یا پادشاهی به اطراف و اکناف فرستاده می. بخشید می

برساند  شهسوار شدن شخص بخصوص یا دیدار یک شهریار یا وصلت یکی از افراد خانوادة سلطنت را به اطالع همگان

رفتند،  شهسوارانی که حاضر به شرکت در چنین مراسمی بودند به شهر معین می. و آنها را به جشن گرفتن وادارد

آویختند، و آرمهاي مخصوص خود را بر فراز  نشانهاي اصالت خانوادگی خویش را از پنجرة اطاقهاي مسکونی خود می

کردند، و هر کس  تماشاگران این درفشها و نشانها را معاینه می. دندکر ها، و سایر ابنیۀ عمومی آویزان می دژها، صومعه

معموال متصدیان . از دست شهسواري ستمی دیده بود حق داشت شکایت پیش بر پا کنندگان این قبیل تورنواها برد

ند؛ این کرد کردند و اگر حق به جانب شاکی بود، مقصر را از شرکت در مسابقه محروم می مزبور مرافعه را گوش می

آمدند تا  در میان شور و شعف حاضران، ابتدا دالالن اسب نزد شهسوار می. شهسوار» اي بود بر سپر لکه«محرومیت 

هاي فاخر بیارایند، و  رسید تا خود و مرکب وي را به جامه مرکبی در اختیار وي گذارند، سپس نوبت به خرازان می

نین گروهی از طالعبینان، آکروباتها، مقلدین، آوازخوانان، و حماسه اي براي مغلوبین بدهند، و همچ صرافان که فدیه

سرایی و پایکوبی،  اي بود براي نغمه مجلس جشن آراسته. سرایان، محققان خانه به دوش، زنان هرزه، و بانوان عالیرتبه

.جویی، و شرط بندیهاي بی مالحظه بر سر مبارزات مالقات افراد، عربده

برگزار شد،  1285در تورنوایی که به سال . ک هفته هم به طول بینجامد و یا فقط یک روزه باشدتورنوا ممکن بود تا ی

بازي داشت؛ چهارشنبه روز استراحت بود؛ و  یکشنبه روز اجتماع و شادمانی بود؛ دوشنبه و سه شنبه اختصاص به نیزه

مراسم، یعنی تورنوا، نیز متخذ از نام  پرداختند که نام کل به جنگ نمایشی می) سواران مسلح(ها  پنجشنبه تورنه

اي بود که دور تا دور آن را  محل اجراي مسابقات یا رزمگاه میدان یک شهر یا هر محوطۀ باز دورافتاده. همینها بود

آمدند تا  کرد، و اشراف ثروتمندتر با لباسهاي فاخر قرون وسطی در این اماکن گرد می ها و دیوانهایی احاطه می صفه

جایگاه . کردند ایستادند و جریان را نظاره می یی حریفان را تماشا کنند؛ مردمان عادي دور تا دور محوطه میزورآزما

قبل از شروع . هاي اشرافی ها، پرچمها، و نشانهاي خانواده ها، پرده اعیان تماشاگر مزین بود به دیوار کوبها، فرشینه

در . خاست شد، الحان موسیقی به آسمان برمی انی نایل میمسابقه، و هر جا حریفی حین مسابقه به پیروزي درخش
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کردند، و مردم  هایی بین مردمان که سرپا ایستاده بودند پخش می خالل مبارزات، خاوندها و زنهاي طبقۀ اشرافی سکه

  .پذیرفتند ها را می آن سکه» !مبارك«و » !کرم«با فریادهاي 

شدند، به  و برگ درخشان خویش با گامهایی سنگین وارد رزمگاه می قبل از نخستین مبارزه، ابتدا شهسواران با ساز

گاهی زنهایی که شهسواران براي اعتالي نام آنها حاضر . رسید که سوار بر مرکب بودند دنبال آنها نوبت به خاوندان می

ري روي سپر، کاله خود، قاعدتاً هر شهسوا. کشیدند بودند تیغ از نیام بیرون کشند آنان را با زنجیرهاي طال یا نقره می

کرد که بانوي برگزیدة وي آن را از میان  یا زوبین خود دستمال گردن، نقاب، شنل، دستبند، یا نواري را حمل می

  .لباسهاي خویش به این منظور برداشته و تسلیم وي کرده بود

در حالی که نیزة فوالدین را به . شدند در مسابقۀ نیزه بازي روي اسب، شهسواران رقیب به تنهایی با هم رو به رو می

اگر . آوردند بردند و ضرباتی محکم بر یکدیگر وارد می طرف حریف دراز کرده بودند، بتاخت به طرف یکدیگر هجوم می

هر کدام از طرفین از مرکب فرو می افتادند، به موجب نظامات، دیگري نیز مکلف بود پیاده شود و مبارزه را پیاده 

ه یکی از طرفین به صداي بلند خواستار پایان مسابقه شود، یا بر اثر فرسودگی یا برداشتن جراحت تا آنک. ادامه دهند

آنگاه شخص غالب نزد قضات مسابقه . یا مرگ ناتوان گردد، و یا آنکه به امر داوران یا پادشاه مسابقه موقوف شود

ممکن بود که چندین . داشت رعنا دریافت میشد و با تشریفات خاصی جایزة خود را از دست آنها یا بانویی  حاضر می

تورنه . مهمترین بخش از برنامۀ جشن اختصاص به تورنه داشت. مسابقه از این نوع در عرض یک روز صورت گیرد

کردند،  عبارت از صف آرایی دو دستۀ متخاصم از شهسواران بود که مثل یک صحنۀ یک جنگ واقعی با هم مبارزه می

آورد، چنانکه  با تمام این اوصاف، گاهی این مبارزات دروغی تلفاتی نیز به بار می. حۀ آنها کند بودگو اینکه قاعدتاً اسل

جمعی، درست  هاي دسته در این قبیل تورنه. در نویس شصت تن از شهسواران به قتل رسیدند 1240در تورنۀ سال 

اسبان . کردند ساختن اسرا فدیه مطالبه میگرفتند و براي آزاد  مثل جنگ واقعی، متخاصمین یکدیگر را به اسارت می

در . اي که شهسواران به پول داشتند حتی از عشق به جنگ زیادتر بود عالقه. و اسلحۀ اسیران از آن پیروزشدگان بود

گوید که  کند که چرا تورنوا را تقبیح کرده است، و می فابلیوها حکایت شهسواري آمده است که به کلیسا اعتراض می

هنگامی که کلیۀ مسابقات به پایان . ر کلیسا در این باره مؤثر افتد، تنها وسیلۀ ارتزاق وي از بین خواهد رفتاگر اوام

سرایی، و پایکوبی  رسید شهسوارانی که جان به در برده بودند، به اتفاق اشراف تماشاگر، شب را در بزم سور، نغمه می

یباترین زنان برخوردار بودند و به اشعار و نغماتی که به یاد شهسوارهاي پیروز از امتیاز بوسیدن ز. گذراندند می

.کردند پیروزیهاي ایشان تصنیف شده بود گوش می

کلیسا، از نظر اشتیاقی که به . بایست یک قهرمان، یک نجیب زاده، و آدمی پاکدامن باشد در عالم نظر، شهسوار می

. با یک رشته سوگندها و آداب مذهبی در هم آمیخترام کردن جانوران وحشی دو پا داشت، بنیاد شهسواري را 

شد که همواره جز به راستی سخن نگوید، از حقوق کلیسا دفاع کند، به حمایت ضعفا برخیزد، در  شهسوار معتقد می

وفاداري شهسوار نسبت به خاوند متبوع خویش . منطقۀ خویش صلح برقرار کند، و سر در عقب جماعت کفار گذارد

در مقابل عموم . شهسوار حافظ تمامی زنان، و مدافع ناموس آنان بود. آورتر از محبت پدر و پسر بودبمراتب الزام 

به هنگام جنگ مجاز بود با دیگر شهسواران . شهسواران، به حکم کمک و احترام متقابل، وظیفۀ برادري داشت

به . سان معامله کند که با یک میهمان گرفت، بایستی با وي به همان بجنگد، لکن اگر یکی از ایشان را به اسارت می

همین سبب بود که چون شهسواران فرانسوي در کرسی و پواتیه اسیر شدند، تا فدیه براي رهایی آنها داده نشده بود، 

در کمال راحت و آزادي، میهمان شهسواران پیروز انگلیسی، و در مجالس سور و مسابقات با میزبانان خویش شریک 
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فوق وجدان عوام الناس مایۀ اعتالي شرافت طبقۀ اشرافی و اصالت کرداري شد که الزمۀ  فئودالیسم. بودند

اصیلزادگی شهسواران بود ـ به عبارت دیگر، شهسوار را موظف کرد که در جنگ شجاع باشد، با کمال امانت به انجام 

یۀ ضعفا یا بینوایان کمر بسته تعهدات فئودال بپردازد، و بی هیچ قیدي به خدمت همۀ شهسواران، عموم زنان، و کل

، بعد از هزار سال تأکید مسیحیت بر فضایل مؤنث، بار دیگر همان معنی مذکري را )فتوت( virtusبه این نحو، . دارد

شوالیه گري با وجود هالۀ مذهبیی که به دور خود داشت، نشانۀ . که در دورن اقتدار امپراطوري داشت باز یافت

اروپایی که از همه سو مورد تجاوز قرار گرفته . ژرمنی، بت پرست، و عرب بر آراي مسیحی بودپیروزي پندارهاي اقوام 

.بود بار دیگر به فضایل جنگی احتیاج داشت

شهسوارانی که طبق این موازین عالی رفتار . گري گفته شد جنبۀ نظري داشت اما آنچه تا اینجا دربارة شوالیه

ان که فقط عدة معدودي از مسیحیان توانستند به مقامات واالیی که خاص کردند انگشت شمار بودند، همان س می

لکن طبیعت جانور خوي انسان این ایدئال را مثل آن دیگري لکه دار . مؤمنین از خود گذشتۀ مسیحی بود نایل آیند

یتکار بی جست، روز دیگر ممکن بود جنا همان دالوري که یک روز شجاعانه در تورنوا یا مبارزه شرکت می. کرد

بالید، به شرف خویشتن نیز ببالد و، مانند النسلو،  وي ممکن بود همان گونه که به پرآرایشی خود می. ایمانی باشد

امکان داشت که دربارة . هاي اصیلی را بر هم زند تریسترم، و شهسوارهایی حقیقیتر از این دو، با زناکاري، خانواده

وي زحمتکشی را . کشاورزان بی سالح را به ضرب شمشیر از پا در اندازد حمایت از ضعفا یاوه گوید و در عین حال

نگریست و بارها زنی که خودش  که شالودة دالوري خود وي بر حاصل دسترنج او قرار داشت به چشم حقارت می

. دکر سوگند یاد کرده بود حراستش کند و به جان عزیزش بدارد با خشونت، و گاهی به طرزي وحشیانه، رفتار می

چاپید، و شب آن قدر باده گساري  جست، بعد از ظهر کلیسایی را می چنین آدمی صبح در مراسم قداس شرکت می

گیلداس، که خود در میان شهسواران بریتانیایی قرن ششم زندگی . کرد که از ارتکاب به فسق پروایی نداشت می

اند  ها ساخته حماسه» قۀ نامدار سلحشوران میزگردآن طب«اي از شعرا در ستایش آرثرو  کرد ـ همان قرنی که پاره می

هاي وقایعنگار و شاعر فرانسوي ژان فرواسار ماالمال است از ذکر رفتار  نوشته. کند ـ این گونه اعمال آنها را توصیف می

 در حالی که شعراي آلمانی در. خشن و خیانتهاي این قبیل شهسواران که گفتار آنها همه وفاداري و دادگري بود

سرودند، شهسواران آلمانی مشغول مشت بازي، آتش افروزي، و چاپیدن اموال مسافران  تجلیل شوالیه گري غزلها می

ساراسنها حین جنگهاي صلیبی از وحشیگري و جور شهسواران مسیحی به حیرت . معصوم در شوارع عام بودند

ت به امپراطور یونانی نشان داده باشد، حتی بوهموند، سلحشور بزرگ، براي آنکه تحقیر خویش را نسب. افتادند

این قبیل افراد در عین حال که نادر بودند، فراوان دیده . اي از شستها و بینیهاي بریده پیش وي فرستاد محموله

براي آنکه انسان دشمن خود را به . اي است که انسان انتظار امامت از سربازان داشته باشد البته فکر بیهوده. شدند می

این شهسواران خشن مورها را . وجه ممکن به قتل رساند، باید در عالم خویش صاحب محاسن بیعدیلی باشدبهترین 

همینها بودند که . به گرانادا هزیمت دادند، اسالوها را از رود اودر راندند، و مجارها را از ایتالیا و آلمان بیرون کردند

، و با نوك شمشیرهاي خود تمدن فرانسوي را به انگلستان اقوام نورس را رام کرده، به صورت نورمانها درآوردند

  .بایست باشند اینها همان قماش مردمی بودند که می. منتقل کردند

کلیسا تا حدي قادر شد که . اولی زن، و دومی مسیحیت: کرد دو عامل بود که بربریت شوالیه گري را تعدیل می

شاید در این امر آنچه مددکار کلیسا شد رواج نیایش . سازد جنگجویی دوران فئودال را به مبارزات صلیبی معطوف

. بار دیگر فضایل جنس زن را ستودند تا جلو طبع خونریز مردان قوي پنجه را سد کند. مریم عذرا، مادر مسیح، بود

 لکن محتمال خود زنان آن عهد، با توسل به امور محسوس و معقول، در استحالۀ مرد جنگجو به یک فرد نجیبزاده
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کلیسا بارها مسابقات تورنواها را ممنوع کرد، و شهسواران نیز با سرور تمام . نفوذي بمراتب زیادتر از این داشتند

یافتند، و حضور آنها شهسواران را جلب  بانوان در این قبیل تورنواها حضور می. دستورات کلیسا را نادیده انگاشتند

ا و عالم شعر و شاعري ناپسند شمرد، از این رو بین اخالقیات بانوان کلیسا نقش زنان را در میدانهاي تورنو. کرد می

هاي اصیل و تعالیم اخالقی کلیسا تعارضی پدید آمد که در آن دنیاي فئودال منجر به پیروزي زنها و شعرا  خانواده

در هر عهد و کند، شاید  عشق رمانتیک، یا به عبارت دیگر عشقی که معشوق خود را به صورت آرمانی مجسم می .شد

زمانی وجود داشته باشد، منتها شدت یا ضعف آن تا حدودي متناسب با تأخیر و موانعی بوده که حایل میان آرزو و 

و اگر در اوج تکامل . هاي ازدواج باشد افتاد که عشق از انگیزه تا عهد خود ما بندرت اتفاق می. شده است وصال می

ی ارتباطی وجود ندارد، باید آن شرایط را طبیعیتر از مقتضیات عهد بینیم که میان عشق و زناشوی شهسواري می

ها، و باالتر از همه در عصر فئودالیسم، زنان به خاطر دارایی مردان با آنها ازدواج  در بیشتر دوره. خودمان بشمریم

دستی، ناگزیر بودند شعرا، به حکم تنگ. ورزیدند کردند، و به دیگر مردان به خاطر فریبندگیی که داشتند عشق می می

یا با زنان طبقۀ پایین ازدواج کنند، یا از دور به زنان طبقۀ عالی عشق ورزند و عالیترین غزلهاي خود را به این قبیل 

فاصلۀ میان عاشق و معشوق قاعدتاً آن قدر زیاد بود که حتی . زنها، که دست آنها از دامانشان کوتاه بود، تقدیم کنند

شد و یک خاوند اهل آداب به شعرایی که غزلهایی دربارة  به عنوان ستایش ملیحی تلقی می پرشورترین غزلها فقط

به این ترتیب بود که ویکونت ناحیۀ و مهمان نوازي و الطاف خود را از پر ویدال، . داد ساختند صله می همسرش می

تی در صدد اغفال وي برآمد ـ تروبا دور فرانسوي ـ که اشعاري عاشقانه خطاب به ویکونتس، همسر وي، سرود و ح

تروبادورهاي این عهد مدعی بودند که . دریغ نداشت؛ اما این اندازه کرم چیزي نبود که بتوان همیشه چشم داشت

لذا به هیچ وجه قادر نبود برانگیزنده یا مؤید عشق  کرد،  عروسی چون حداکثر فرصت را با کمترین وسوسه ترکیب می

اي خطاب به  کرد که اشعار عاشقانه امنی چون دانته بظاهر هرگز به خاطرش خطور نمیآرمانی شود؛ حتی شاعر پاکد

اي به  همسرش بسراید؛ یا ساختن این قبیل منظومات براي زنی دیگر، چه مجرد باشد چه شوهردار، عمل ناشایسته

نه همسر خود، و قاعدتاً شهسوار در این امر با شاعر همعقیده بود که هدف عشق وي باید زن دیگري باشد . شمار رود

هر چند که به درست پیمانی برخی از شهسواران در . دل شهسوار باید به دام عشق همسر شهسوار دیگري اسیر شود

خندیدند، به  می» عشق بی آالیش«زناشویی باید بدگمان بود، با اینهمه باید دانست که این قبیل مردان بیشتر به 

اي از روایات، حتی  طبق پاره. کردند ند، با شرکت در جنگها تشفی قلب حاصل میساخت مرور ایام با همسران خود می

مثال در حماسۀ فرانسوي شانسون دو روالن، روالن سلحشور بزرگ را . کردند شهسواران به عشقبازي زنها اعتنایی نمی

چون اود از خبر مرگ اي به فکر نامزدش اود نیست، و حال آنکه  کنیم که هنگام جان سپردن حتی ذره مشاهده می

تمامی زنان این عصر نیز موجوداتی رمانتیک نبودند، و فقط از قرن . سپرد شود، از اندوه جان می معشوق مطلع می

اي باشد که  دوازدهم به بعد بود که بسیاري از آنها معتقد شدند که یک زن باید عالوه بر شوهرش صاحب دلداده

اگر بتوان عشق ورزیهاي قرون وسطایی را باور کرد، شهسوار در مقابل زنی . ورزدواقعاً، یا در عالم خیال، به زن عشق 

توانست امور خطیر و خطرناکی را به شهسوار  کرد؛ زن می شد که به او پرچم اعطا می متعهد و موظف به خدمت می

آمد، انتظار داشت  هم برمیمحول کند و او را پی انجام کاري به سفر گسیل دارد؛ و اگر مرد بخوبی از عهدة انجام آن م

رنجی بود که شهسوار بر خود هموار » اجر«این . ، آن زن را در آغوش کشد یا کام دل برآورد که، به پاداش خدمت

هر پیروزي که از آن شهسوار بود اختصاص به بانوي وي داشت؛ در گرماگرم نبرد نام آن زن  در این صورت،. کرد می

در این مورد باز فئودالیسم جزئی . آمد ، یا در آخرین نفس از حلقوم وي بیرون میشد بود که نعرة جنگ سلحشور می

زنان، که از نظر مذهبی عرصۀ عشق ورزي بر آنها تنگ شده بود، به . از مسیحیت نبود، بلکه نقیض و رقیب آن بود

ن پرستش زن واقعی به مطالبۀ آزادي خود قیام کردند، و اصول اخالقی خود را به نحو دلخواه شکل بخشیدند؛ آیی
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عشق مستقال مدعی ارزش دیگري براي خود شد؛ آرمانهاي دیگري براي . رقابت با نیایش مریم عذرا سربلند کرد

اي براي سلوك آدمی عرضه داشت و، حتی در عین استفاده از تعابیر و رسوم مذهبی، خود  خدمت، و قواعد جداگانه

. شتمذهب را به طرز افتضاح آمیزي نادیده انگا

تفکیکی چنین بغرنج میان عشق و عروسی باعث مشکالت فراوانی در اخالقیات و آداب معاشرت شد؛ مثل عصر اووید، 

این قبیل مسائل   نویسندگان با تمام نکته سنجیهایی که خاص حل مشکالت اخالقی بود به سخن پردازي دربارة

طور قطع معلوم نیست، یک نفر به نام آندرئاس ، در تاریخی که به 1182و  1174در خالل سالهاي . پرداختند

اي در بیان عشق و درمان آن، که ضمن  اي دست زد موسوم به رساله به تصنیف مجموعه) یا اندرو پیشنماز(کاپالنوس 

آندرئاس این گونه عشق را محدود به . شد بحث می» عشق بی آالیش«آن از مطالب مختلفی از جمله اصول و مبادي 

گیرد که این عشق غلیان احساسات غیر مشروع یک شهسوار براي همسر  پروا مسلم می کند؛ وي بی یطبقۀ اشراف م

. داند شهسواري دیگر است، لکن صفت مشخص آن را کرنش کردن، غالم حلقه به گوش شدن، و اداي خدمت زن می

قۀ اعیان به پرسشهاي قرون وسطایی است که در آن زنان طب» محاکم عشق«این کتاب مهمترین مأخذ براي وجود 

اگر . گذاشتند دادند و فتاوي خود را به عنوان میراثی به جا می مندان دربارة این گونه عشقهاي آرمانی پاسخ می عالقه

اظهارات آندرئاس اعتباري داشته باشد، در عهد وي بزرگترین زنی که در این جریان دست داشت شاهزاده خانم 

یک نسل قبل از این کنتس، چنین مقام شامخی از آن مادرش الئونور . مپانی بودشاعره موسوم به کنتس ماري دو شا

طبق . انگلستان شد  آکیتن، دلرباترین زن در جامعۀ قرون وسطی، بود که چندي ملکۀ فرانسه و بعد ملکۀ/ د

س شامپانی، آندرئاس کنت. هاي آندرئاس در این کتاب، ریاست محکمۀ عشق پواتیه با این مادر و دختر بود نوشته

شناخت، سمت کشیش مخصوص نمازخانۀ او را داشت، و ظاهراً غرض وي از نوشتن رسالۀ عشق  ماري، را بخوبی می

عشق به همه کس تعلیم «: گوید آندرئاس در این رساله می. نشر نظریات و قضاوتهاي ماري دربارة این موضوع بود

دهد که طبقۀ اشرافی خشن پواتیه، تحت رهبري  ن خاطر میبه خواننده اطمینا» دهد که بر حسن آداب بیفزاید؛ می

.اي از زنان با سخاوت و مردان آراسته شد ماري، بدل به جامعه

اشعار تروبادورهاي قرون وسطی حاوي اشارات فراوانی است به این قبیل محاکم عشق که زیر نظر بانوان واالمقامی 

به طوري که . شد ها در پیرفو، آوینیون، و سایر نواحی فرانسه اداره میمانند ویکونتس ناربون، کنتس فالندر، و نظایر آن

شد بیشتر از طرف زنان بود، و گاهی هم از جانب مردان؛ ده  کنند، مرافعاتی که به این قبیل محاکم احاله می نقل می

تالفات را برطرف در این دادگاهها اخ. دادند و گاهی چهارده، و گاه حتی شصت نفر زن در این مرافعات فتوا می

دادند؛ و هر کس را که از نظامات مربوطه تخلف  کردند، عاشق و معشوقهایی را که با هم قهر کرده بودند آشتی می می

، 1174آوریل  27ماري، کنتس شامپانی، در ) طبق گفتۀ آندرئاس(به همین روش بود که . کردند ورزید جریمه می می

اند وجود داشته  تواند میان زنان و مردانی که ازدواج کرده عشق واقعی می آیا«در جواب سؤالی به این مضمون که 

عشاق بی آنکه در قید هیچ گونه انگیزة احتیاجی باشند همه چیز را «پاسخ منفی داد، زیرا معتقد بود که » باشد

وظیفه، ناگزیرند سر اند، به حکم  دارند، و حال آنکه مردان و زنانی که ازدواج کرده بالعوض به یکدیگر ارزانی می

گوید که جمیع محاکم عشق دربارة سی و  همین آندرئاس شوخ می» .اطاعت در مقابل تمایالت یکدیگر فرود آورند

اي براي خودداري از عشق ورزیدن  ازدواج نباید بهانه) 1: متفق القول بودند، از این قرار» قوانین عشق«یک مورد 

عشق هرگز به حال ثابت ) 4 …. دو نفر را همزمان دوست داشته باشدتواند واقعاً  هیچ کس نمی) 3 …. باشد

. اند الطافی که به طیب خاطر نشان داده نشوند بیمزه) 5. گراید یابد یا به نقصان می ماند، همواره یا افزایش می نمی

بیش از حد اگر مراد ) 14 …. ورزند عملی است ناشایسته عشق به زنانی که فقط به قصد ازدواج عشق می) 11 …
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 …. سازد شود؛ کامی که با مشکالت فراوان حاصل شود عشق را گرانبها می آسان به دست آید، عشق نکوهیده می

عشق ) 21 …. گردد رود و به ندرت به حال اول برمی اگر عشق یکباره رو به کاهش نهد، بزودي از بین می) 19

 …. خوابد خورد و کم می مۀ عشق شده است کم میآدمی که طع) 23 …. یابد همواره بر اثر حسادت افزایش می

. عاشق قادر نیست چیزي را از معشوق دریغ دارد) 26

این محاکم عشق، به شرطی که اصال وجود خارجی داشت، از جمله تفریحات محافل انس زنان اشرافی بود؛ بارونهاي 

اما . خود واضع نظاماتی براي خویش بودندپرمشغله هیچ اعتنایی به این تشکیالت نداشتند، و شهسواران عاشق پیشه 

هیچ شکی نیست که بطالت و ثروت روزافزون سبب پیدایش یک سلسله ماجراهاي عاشقانه و آدابی براي عشق ورزي 

. هاي تروبادورهاي قرون وسطی و اشعار اوایل دوران رنسانس پر کرد شد که داستان این عشق ورزیها منظومه

  :نویسد چنین می 1283در ژوئن سال ) 1348- 1280 ?( به ویالنی تاریخنویس فلورانسی موسوم 

اجتماعی مرکب از هزار نفر  …در عید قدیس یوحنا، هنگامی که شهر فلورانس شاد و ساکت و در آرامش بود 

این جماعت متوالیاً به . خواندند هاي سفید در بر داشتند و خود را خدمتگزاران عشق می تشکیل شد که همگی جامه

اشراف و بورژواها به آهنگ موسیقی و نفیر . رك یک رشته مسابقات، سرگرمیها، و رقصیدن با بانوان پرداختندتدا

این محکمۀ عشق تقریباً مدت دو ماه به . شیپورها به حرکت درآمدند، و هنگام ظهر و شب مجالس سوري برپا شد

  . در توسکان دیده شده بودطول انجامید و مجللترین و مشهورترین نوعی بود که تا این تاریخ 

گري، که در قرن دهم آغاز شد و در قرن سیزدهم به اوج کمال رسید، از وحشیگریهاي جنگهاي صد ساله  شوالیه

اي جانکاه چشید، و در لهیب  اي که مایۀ تشتت اشراف انگلیسی در جنگ گلها شد لطمه زیان دید، از نفرت بیرحمانه

لکن شهسواري آثار قاطعی در جامعه، تعلیم و تربیت، آداب معاشرت، . بود شدخشم جنگهاي مذهبی قرن شانزدهم نا

سلسله مراتب شهسواري ـ مانند نشان گارتر . ادبیات، هنر، و لغات مصطلح اروپاي قرون وسطی و جدید به جا گذاشت

انیا، فرانسه، آلمان، ـ چنان افزایش یافت که مجموع آنها در بریت )پشم زرین(، گولدن فلیس )حمام(، باث )زانوبند(

بالغ شد و آموزشگاههایی مانند ایتن، هارو، و وینچستر ایدئال آرمان شهسواري را با تعلیمات  234ایتالیا، و اسپانیا به 

در هم آمیختند و براي تربیت خصال و پرورش ارادة نوباوگان روشی به وجود آوردند که در تاریخ تعلیم و » لیبرال«

آموخت،  همچنانکه شهسوار در دربار پادشاه یا بارگاه امرا و اعیان آداب معاشرت و زن نوازي می. تربیت کم نظیر بود

را به آنهایی که از لحاظ اجتماعی در مراتب پایینتر از وي قرار » سلوك و اطوار اشرافی«اي از این  به همان منوال پاره

. قرون وسطی است، منتها به صورتی مالیمتر گري ادب و نزاکت عهد جدید همان شوالیه. کرد داشتند منتقل می

ادبیات اروپا از حماسۀ شانسون دو روالن گرفته تا سرگذشت دون کیشوت، به خاطر توجه به شهسواران و پرورانیدن 

قضایاي مرتبط با زندگی آنها، غنی گشت و احیاي این موضوع و توجه دوباره به آن در قرون هجدهم و نوزدهم یکی 

گوییها و اباطیلی که دربارة این  هر اندازه گزافه . لۀ هیجان آور در نهضت ادبی رمانتیک اروپا شداز عناصر متشک

موضوع از قلم نویسندگان تراوش کرده است زیاد باشد و میان عمل شهسواران و آرمانهاي آنان تفاوت فراوان وجود 

هنر زندگی بمراتب . رود وح بشري به شمار میهاي ر داشته باشد، باید گفت که این مرام یکی از بزرگترین کامیابی

.مجللتر از سایر انواع هنر است

در چنین دورنمایی، تصویر عهد فئودال نه فقط حکایت سرفداري، بیسوادي، استثمار، و خشونت است، بلکه واقعاً 

شق ورزي و جنگاوري کنند، مردمانی جالب و در تکلم و ع ها را پاك می اي است از زارعینی سرزنده که بیغوله صحنه
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نیرومند؛ داستان شهسوارانی است متعهد به رعایت موازین شرف و انجام خدمت که شهرت طلبی و ماجراجویی را بر 

گیرند؛ سرگذشت زنانی است که در عین  دهند و خطر مرگ و دوزخ را به سخره می امنیت و راحت ترجیح می

پرورند، قصۀ زنهاي اشراف است که دلسوزترین  وگان خود را میهاي دهقانی نوبا کشند و در کلبه شکیبایی زحمت می

آمیزند ـ شاید فئودالیسم بیش از مسیحیت به  دعاهاي مریم عذرا را با گستاخترین اشعار شهوانی و عشق مهذب می

وظیفۀ خطیر فئودالیسم آن بود که پس از یک قرن تهاجمات مخرب و یک دنیا . اعتالي مقام زن کمک کرده باشد

در این مهم فئودالیسم توفیق یافت، و هنگامی که راه . ایب، نظم سیاسی و اقتصادي را بار دیگر در اروپا برقرار کندمص

  .هاي آن قد علم کرد انحطاط سپرد، تمدن جدید از میراث آن برخوردار شد و از ویرانه

محقق دیگر قادر نیست جهل و . قرون تیرگی دورانی نیست که شخص محقق از سر تکبر و تحقیر به آن نظاره کند

خرافات، تجزیۀ سیاسی، و فقر اقتصادي و فرهنگی این عهد را در خور سرزنش شمرد؛ بر عکس، در حیرت فرو 

رود که چگونه اروپا از ضربات پی در پی اقوام گوتها، هونها، واندالها، مسلمانها، مجارها، و نورسها کمر راست کرد و  می

دانشپژوه براي امثال . ها و آشوبها از دستبرد زمانه محفوظ داشت هن را در میان آن فاجعهاینهمه از فنون و معارف ک

شارلمانیها، الفردها، اوالفها، و اوتوها که به قهر، این هرج و مرج را نظم بخشیدند؛ براي امثال بندیکتوسها، 

تمام اخالقیات و ادبیات را از میان ویرانیهاي  گرگوریوسها، بونیفاکیوسها، کولومباها، آلکوینها، و برونوها که با شکیبایی

عهد خویش زنده کردند؛ براي اسقفان و هنرمندانی که توانایی پی افکندن کلیساهاي رفیع را داشتند، و شعراي بی 

اینها، جز حس   ـ براي همۀ. ماند نام و نشانی که در فواصل دوران وحشت یا جنگها طبع وقادشان از غزلسرایی باز نمی

حکومت و کلیسا ناگزیر بودند دوباره از خشت اول شروع کنند، همچنانکه رومولوس و . ترام چیزي نخواهد داشتاح

تبدیل جنگها به شهرها و تربیت اقوام وحشی به صورت مردمان شهرنشین . نوما هزار سال پیش از این کرده بودند

مثل شارتر، آمین، و رنس ضرورت داشت، یا براي مستلزم جرئتی بود بمراتب عظیمتر از آنچه براي احداث شهرهایی 

  .آمد توري دانته و تبدیل آن به عالیترین منظومه الزم می سرد کردن آتش کینه

فصل بیست و سوم

  جنگهاي صلیبی

1095 - 1291  

  

I  -  علل  

. روي میداد جنگهاي صلیبی اوج حوادث قرون وسطی و شاید جالبترین واقعهاي بود که در تاریخ اروپا و خاور نزدیک

یعنی به  - اکنون دو دین بزرگ جهان، اسالم و مسیحیت، بعد از قرنها مناظره، سرانجام آن را به حکمیت نهایی بشر 

تمام ترقیات قرون وسطایی، جمیع عرصه بازرگانی و جهان مسیحی، همه شور اعتقاد . واگذار میکردند -میدان جنگ 

شوالیهگري در دویست سال جنگی که براي روح بشر و منافع بازرگانی  مذهبی، و کلیه قدرت فئودالسیم و فریبندگی

دنیا . اولین علت مستقیم جنگهاي صلیبی پیشتازي ترکان سلجوقی بود. در گرفت به اوج کمال و ذروه اعتال رسید
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را پیش خلفاي فاطمی مصر در حکومت بر فلسطین طریق مدا ;خود را با سلطه مسلمانان بر خاور نزدي وفق داده بود

هاي مسیحی آن سامان از آزادي زیادي در پیروي از تعالیم  گرفته بودند و، صرف نظر از چند واقعه استثنایی، فرقه

لکن خود ) 1010(حاکم، خلیفه دیوانه قاهره، کلیساي قیامت را ویران کرده بود . دینی خویش برخوردار بودند

، جهانگرد و شاعر ایرانی، ناصر خسرو، 1047در سال . بودندمسلمانان مبالغ معتنابهی خرج تعمیر مجدد آن کرده 

جایی وسیع است چنانکه هشت هزار آدمی را در آن جاي باشد، همه را به : ((... کلیساي مزبور را چنین توصیف کرد

رده و تکلف بسیار ساخته از رخام رنگین و نقاشی و تصویر، و کلیسا را از اندرون به دیباهاي رومی آراسته و مصور ک

این فقط .)) بسیار زر طال بر آنجا به کار برده، و صورت عیسی علیهالسالم را چند جا ساخته که بر خري نشسته است

زایران مسیحی حق داشتند آزادانه به اماکن متبرکه رفت و آمد . یکی از کلیساهاي متعدد در بیتالمقدس بود

همه جاي اروپا، انسان کسانی را  ;کفاره محسوب میشد سالیان سال بود که زیارت فلسطین نوعی عبادت یا;کنند

پیرز  ;میدید که برگهاي نخل فلسطین را چلیپاوار، به نشانه زیارت از اماکن متبرکه، زیور تنپوش خویش میکردند

 1070لکن در .)) از آن پس تمام عمر سخن دروغ بگویندرخصت داشتند که ((معتقد بود که این قبیل افراد  پلومن

ترکان بیتالمقدس را از چنگ فاطمیان بیرون آوردند، و زایران مسیحی از این پس ناقل روایاتی بودند درباره تعدي 

طبق روایتی قدیمی که صحت آن مسلم نیست، یکی از زایران به نام . ترکان و بیحرمتی آنها نسبت به اماکن متبرکه

از جانب سیمون، بطر بیتالمقدس، نامهاي نزد پاپ اوربانوس دوم به رم آورد که در طی آن ) پیر منزوي(یر لومیت پ

) . 1088(تعقیب و آزار مسیحیان فلسطین بتفصیل بیان، و از پاپ عاجزانه تقاضاي کم شده بود 

راطوري مزبور مدت هفت قرن امپ. دومین علت مستقیم جنگهاي صلیبی تضعیف خطرناك امپراطوري بیزانس بود

هاي اروپا و آسیا قرار داشت و مانع تهاجم لشکریان آسیایی و خیل جماعات چادر نشین استپها  میان تقاطع بزرگراه

که مایه جدایی آن از غرب  1054اکنون این امپراطوري بر اثر نفاقهاي داخلی، بدعتهاي مخرب، و شقاق . به اروپا بود

در حالی که بلغارها، . بود که دیگر نمیتوانست موفق به انجام این امر خطیر تاریخی شودشده بود، آن قدر ضعیف 

هاي اروپایی آن هجوم میبردند، ترکان مشغول تکه تکه کردن ایالت آسیایی آن  پچنگها، کومانها، و روسها بر دروازه

  . سپاهیان بیزانس تقریبا در مناذگرد تارومار شدند 1071در . امپراطوري بودند

، طرسوس، حتی نیقیه را تسخیر کردند و از آن سوي بوسفور )1085(، انطاکیه [الرها یا اورفه]ترکان سلجوقی ادسا 

، با امضاي عهد نامه خفت آوري، )1118 - 1081(امپراطور آلکسیوس اول . چشم بر خود شهر قسطنطنیه دوختند

اگر قسطنطینه به . جومهاي بیشتر فاقد قواي نظامی بودبخشی از آسیاي صغیر را نجات بخشید، لکن براي مقابله با ه

. بی نتیجه میماند )732(دست ترکان میافتاد، تمامی اروپاي خاوري در برابر لشکریان آنها مفتوح میشد و فتح تور 

اوربانوس دوم و شوراي پیاچنتسا گسیل داشت،اروپاي  آلکسیوس غرور مذهبی را فراموش کرد، سفرایی نزد پاپ

  . التین را تشویق کرد او را در هزیمت دادن ترکان از اروپا یاري کند

آلکسیوس میگفت که مبارزه با این جماعت کفار در خا آسیا عاقالنهتر خواهد بود تا آنکه دست روي دست نهند و 

سومین علت مستقیم جنگهاي صلیبی حس . ایتختهاي اروپایی باشندمنتظر سیل آنها از طریق شبه جزیره باکان به پ

جاهطلبی شهرهاي ایتالیایی مانند پیزا، جنووا، ونیز، و آمالفی بود که میخواستند دامنه قدرت تجاري روز افزون خود 

  مسیحی و لشکریان ) 1091- 1060(هنگامی که نورمانها سیسیل را از دست مسلمانان بیرون آوردند . را بسط دهند
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، مدیترانه باختري به روي بازرگانان مسیحی باز )به بعد 1085از (حوزه حکمت مسلمین را در اسپانیا کاهش دادند

شهرهاي ایتالیایی از راه بنادر صادرکننده کاالهاي داخلی و مصنوعات وراي آلپ ثروتمندتر و نیرومندتر شدند و . شد

انه خاوري پایان داده، بازارهاي خاور نزدیک را به روي امتعه اروپاي در صدد برآمدند به برتري مسلمانان در مدیتر

. اطالع نداریم که این سوداگران ایتالیایی تا چه حد به شخص پاپ تقرب داشتند. باختري بگشایند

به  مثال ژربر، که. این فکر به مخیله سایر پاپها هم خطور کرده بود. تصمیم نهایی از جانب خود اوربانوس گرفته شد

اسم سیلوستر دوم مقام پاپی را احراز کرد، از عالم مسیحیت خواستار نجات بیت المقدس شد، و بنا به اصرار او 

گرگوریوس هفتم در گرماگرم مبارزه ). 1001حد(جماعتی از مبارزان مسیحی بینتیجه قدم به خاك سوریه گذاشتند 

ادن در راه نجات اماکن متبرکه در نظر من به مراتب جان بر کف نه: ((منهدمکنندهاي با هانري چهارم گفته بود

ریاست شوراي پیاچنتسا را به عهده  1095هنگامی که اوربانوس در مارس .)) خوشتراست تا حکومت بر عالمی

در این شورا اوربانوس به حمایت از تقاضاي سفیران آلکسیوس سخن . گرفت، آتش آن مبارزه هنوز سرد نشده بود

رد تا مجمع عظیمتري به نمایندگی از جانب قاطبه مسیحیان براي اعالم جنگ علیه اسالم تشکیل گفت، اما توصیه ک

احاطه وي بر اوضاع زیادتر از آن بود که تصور کند در چنین امر . نشده است، در گرفتن تصمیم شتاب نورزند

بینی میکرد که بی شک اوربانوس پیش . خطیري، در یک سرزمین دور دست، پیروزي مسیحیان قطعی باشد

جنگجویی نامرتب بارونهاي فئودال و دزدان دریایی نورمان را به صورت مبارزهاي مقدس در آورد و اروپا و امپراطوري 

آرزوي اوربانوس آن بود که کلیساي شرقی را دوباره به زیر سلطه حکومت پاپی، و . بیزانس را از خطر مسلمانان برهاند

رومندي تحت فرمان پاپها در آورد و بار دیگر شهر رم را به پایتخت جهان مبدل عالم مسیحی را به صورت جهان نی

  . این مفهوم ذهنی ناشی از نهایت دولتمردي بود. کند

اوربانوس به سیاحت در ایتالیاي شمالی و فرانسه جنوبی مشغول بود و از امرا و بزرگان قوم  1095از مارس تا اکتبر 

هرچند  ;در کلرمون، واقع در اوورنی، شوراي تاریخی روحانی اجالس کرد. خواست براي کمک ضروري در این راه نظر

که یک روز سرد ماه نوامبر بود، هزاران نفر از مردم نواحی و جوامع مختلف چادرهاي خود را در میان صحرا 

می که هموطن هنگا ;برافراشتند، و چنان اجتماع عظیمی برپا شد که هیچ تاالري گنجایش آن همه مردم را نداشت

ها در تاریخ قرون  خود اوربانوس دوم را بر باالي صفه بلند کردند، و وي به زبان خود آنها به ایراد موثرترین خطابه

  : پاپ خطاب به حاضران چنین گفت. وسطی پرداخت، قلب همه از فرط احساسات در تپش افتاد

شلیم و از جانب قسطنطنیه خبر غمانگیزي آوردهاند که از مرزهاي اور!...نژاد محبوب و برگزیده خدا! اي نژاد فرانک

قومی ملعون بکلی از خدا بیخبر جابرانه بر اراضی این مسیحیان هجوم برده و با ویرانی و ایجاد آتشسوزي مردم را از 

ی های اینان جماعتی از اسرا را به مملکت خویش برده و بخشی از آنها را زیر شکنجه.زادوبومشان بیرون راندهاند

. این مردم محرابها را با لوث وجود خویش آلوده میسازند و سپس آنها را ویران میکنند. بیرحمانه به قتل رساندهاند

قلمرو یونانیان اکنون به دست آنها تکه تکه شده است و یونانیان از آن اراضی وسیعی که پیمودن سراسر آن حتی 

. بیش از دو ماه طول میکشد محروم شدهاند

ر شما رنج قصاص این اعمال ناحق و بازگرفتن این اراضی را بر خود هموار نسازید،این مهم از دست چه اکنون اگ

کسی ساخته است آري شمایید که خداوند بین الطاف خویش بیش از دیگران حشمت در جنگاوري، شجاعت عظیم، 



٢٢۶١

بگذارید کردار . میکنند بر خاك بساییدو نیرو ارزانی داشته است تا سر مردمی را که در مقام مخالفت با شما قد علم 

  . مشوق شما باشد -نیاکان شما جالل و عظمت شارلمانی و سایر شهریاران این سرزمین 

بگذارید مزار مقدس منجی و خداوندگار ما که اکنون در تصرف اقوام پلید است و اماکن متبرکهاي که اکنون ملوث 

ه تشویشی در امور خانوادگی و هیچ نوع تملکی شما را از این امر خطیر بگذارید هیچ گون....شده است شما را برانگیزد

ها آن را در بر گرفته است  زیرا این سرزمینی که اکنون شما در آن سکنا دارید، از همه سو دریا و قله کوه. باز ندارد

ي مردمی را که به خوراکی که از آن عاید میشود به سختی تکافوي نیازها. براي نفوس عظیم شما بسیار تنگ است

از این روست که شما یکدیگر را میکشید و میدرید، به جنگ دست میبرید، و بسیاري از . کار کشت مشغولند میکند

بگذارید  ;لذا، بگذارید نفرت از میان شما رخت بربندد. شماها در این زد و خورد داخلی به هالکت میرسید

آن سرزمین از چنگ قومی تبهکار بیرون آورید و  ;قیامت نهید قدم در طریق کلیساي. کشاکشهاي شما پایان یابد

اورشلیم بهشتی است آکنده از لذات و نعمتها، سرزمینی است به مراتب ثمربخشتر از همه  ;خود بر آن استیال یابید

انه رنج مشتاق. آن شهر شاهی، که در قلب عالم قرار گرفته است، از شما تمنا دارد که به یاریش بشتابید. سرزمینها

از . این سفر را براي آمرزش گناهان خویش تقبل کنید، و در عوض به حشمت فناناپذیر ملکوت االهی پشتگرم باشید

اوربانوس نیز با آنها هماواز شد و از !))مشیت خدا چنین است: ((میان جمعیت غریو پرهیجانی به آسمان برخاست که

سازند، و به افرادي که حاضر به شرکت در جنگ صلیبی شده بودند ایشان تقاضا کرد که این جمله را شعار نبرد خود

بی درنگ : ((ویلیام آوممزبري مینویسد. دستور داد که بر روي سینه یا پیشانی خویش عالمت صلیب را نقش کنند

وام نیز هزاران نفر از ع)) پارهاي از خواص جلو پاي پاپ به زانو افتادند و جان و مال خویش را وقف خدمت خدا کردند

رهبانان و زاهدان از گوشه عزلت به در آمدند تا در واقع، و به معنی کلمه، مجاهدان . به همین سان پیمان بستند

پاپ پر جنب و جوش از آن محل رو به سوي دیگر شهرها نهاد، که از جمله بود تور،بوردو، تولوز، . لشکر مسیح باشند

هنگامی که بعد از دو سال غیبت به . رکت در جنگ صلیبی تشویق میکردو مدت نه ماه مردم را به ش...منپلیه، و نیم

. رم بازگشت، مردمان آن شهر، که کمتر از دیگر شهرهاي مسیحی دیندار بودند، مقدمش را باشور تمام پذیره شدند

جنگ اوربانوس، بدون مواجهه با مخالفت شدیدي براي آزاد ساختن صلیبیون از بند تعهداتی که مانع از شروع 

صلیبی میشد، اختیارات الزم را به دست گرفت و براي دوره این جنگ، سرفها واسالها را از تعهداتی که در برابر 

هاي  وي به عموم صلیبیون این امتیاز را تفویض کرد که از این پس در دادگاه. اربابان خود داشتند رها ساخت

که در غیاب آنها اسقفان هر محل حافظ دارایی آنها  و تضمین کرد ;کلیسایی محاکمه شوند نه در محاکم اربابی

همه جنگهاي مسیحیان را ممنوع کرد و،  -هر چند که کامال ضمانت اجرایی نداشت  -وي به موجب فرمانی . باشند

اکنون اروپا بیش از . فوق قوانین مربوط به تبعیت و سر سپردگی فئودال، اصل جدیدي براي فرمانبرداري وضع کرد

شده بود و اوربانوس دوم خویشتن را، دست کم از لحاظ نظري، مالک الرقاب شایسته و مقبول سالطین  پیش متحد

تمامی جهان مسیحی به طرزي بیسابقه به جنبش در آمد و با شور فراوانی خود را براي جنگ مقدس با . اروپا میدید

.عالم اسالم آماده ساخت

II  - 1099-1095: نخستین جنگ صلیبی  

به موجب آمرزشی تام، مقرر شد که . اي فوق العادهاي جماعت کثیري را زیر پرچم سپاهیان صلیبی گرد آورده انگیزه

  . هرکس در جنگ کشته شود، از هر گونه عقوبتی که به واسطه ارتکاب گناه دامنگیرش شده است برهد



٢٢۶٢

بدهکاران  ;ز مالیاتها معاف شدندرعایاي پادشاهان ا ;سرفها، که بسته به اراضی مخصوص بودند، اجازه حرکت یافتند

و پاپ، با جسارت، اختیارات خویش را تعمیم بخشید و  ;زندانیان آزاد شدند ;تا مدتی از پرداخت ربع فراغت یافتند

هزاران تن از ولگردان . مجازات افرادي را که محکوم به مرگ شده بودند به خدمت مادامالعمر در فلسطین تخفیف داد

افرادي که از فقري ناگزیر به امان آمده بودند، ماجراجویانی که حاضر بودند تن . له مقدس پیوستندبه رهروان این قاف

به مخاطرات در دهند، پسران کهتري که امید تهیه تیولنشینهایی را در مشرق زمین در سر میپختند، بازرگانانی که 

عزیمت سرفهاي خویش به جنگ خود را دست  به دنبال بازارهاي جدید براي کاالهاي خود بودند، شهسوارانی که با

همگی به جماعتی از  - تنها میدیدند، مردمان کمرویی که از زخم زبان اطرافیان و تهمت ترسویی احتراز داشتند 

به حکم آن نوع تبلیغاتی . مومنین واقعی پیوستند تا سرزمینی که محل والدت و وفات عیسی مسیح بود نجات دهند

درباره محدودیتها و ناتوانیهاي مسیحیان مقیم فلسطین، فجایع مسلمانان، و کفرهاي آیین  که هنگام رواج دارد،

مسلمانان را به پرستش تندیس پیغمبر اسالم متهم میکردند و . همه گونه راه مبالغه و اغراق سپرده شد) ص(محمد

ربوط درباره پیغمبر اسالم حتی، طبق شایعات بیاساسی که بر سر زبان مومنین مسیحی افتاده بود، سخنانی نام

هاي غریبی از ثروت سرشار مشرق زمین و لعبتان پري پیکري که در انتظار مردانی دالور نشسته  افسانه. میگفتند

  . بودند نقل مجالس بود

هاي متنوع نمیتوانست توده مردمان متشابهی را که واجد شایستگی تشکیالت نظامی  بدیهی است که این همه انگیزه

در بسیاري موارد، زنان و کودکان به اصرار تمام همراه شوهران و پدر و مادر خود به راه . ه دور هم گرد آوردباشند ب

شاید این قبیل پافشاریها بی لیل هم نبود، زیرا به زودي فواحش را نیز جمع کردند تا آماده خدمت به . افتادند

اه صلیبی تعیین کرده بود، لکن کشاورزان بیحوصله، را موعد حرکت سپ 1096اوربانوس ماه اوت . سلحشوران باشند

یک چنین جماعت مبارزي که عده آنها به حدود . که اولین دسته از داوطلبان جنگ بودند نمیتوانستند درنگ کنند

در ماه مارس، به سر کردگی پیرمنزوي و والتر ) نفر شهسوار بودند 8و از این عده فقط (دوازده هزار نفر میرسید 

دسته دیگري که محتمال مرکب از پنج هزار نفر بود، به ;یا گوتیه بیپول، از فرانسه عازم فلسطین شدندبیپول 

و هیئت سومی به رهبري امیکو، کنت لینینگن، از خطه راینالند  ;سرپرستی گوتشالک کشیش، از آلمان به راه افتاد

به یهودیان آلمان و بوهم هجوم بردند، به  هاي بی نظم و ترتیب بودند که اغلب همین گروه. در آلمان حرکت کرد

تقاضاهاي مردمان و کشیشان محل هیچ گونه ترتیب اثري ندادند، و شهوت خونریزي را در جامه دینداري پنهان 

افرادي که تازه در صف لشکریان صلیبی در آمده بودند وجوهی . ساختند و چند صباحی بدل به جانوران درنده شدند

بسیاري . به همراه آورده بودند، و رهبران بیتجربه آنها نیز براي تغذیه افراد آذوقه کافی نداشتند اندك و غذایی ناچیز

از آنها دوري مسافت را دست کم گرفته بودند، و همچنانکه در کناره راین و دانوب راه میسپردند، به هر خمی که 

هاي آنها  ورشلیم نرسیدهاند هنگامی که کیسهمیرسیدند، کودکانشان از فرط بیطاقتی مدام میپرسیدند که آیا به ا

هایی که در سر راه آنها قرار داشت دست  تهی شد و گرفتار بی غذایی شدند، از راه اضطرار به چپاول مزارع و خانه

. مردم به شدت در مقابل آنها مقاومت ورزیدند. دیري نگذشت که هتک ناموس نیز بر تاراج اموال افزوده شد. زدند

. هاي خود را به روي آنها بستند، و بعضی دیگر بی درنگ توفیقشان را از دادار مسئلت نمودند هرها دروازهبرخی از ش

سرانجام این سپاه کامال تهیدست، که تعداد زیادي از نفرات آن بر اثر قحطی و طاعون و جذام و تب و مبارزات حین 

یوس به آنها خوش آمد گفت، لکن شکم آن جماعت آلکس. راه به هالکت رسیده بودند، به دروازه قسطنطنیه رسید

ها، و کلیساها را غارت  هاي شهر ریختند و قصرها، خانه از این رو صلیبیون به حومه;گرسنه را به طرز دلخواه سیر نکرد

آلکسیوس براي نجات پایتخت خویش از شر این ملخهاي عابد، کشتیهایی در اختیار آنها گذاشت تا از تنگه . کردند



٢٢۶٣

ور عبور کنند، ملزوماتی برایشان فرستاد، و به آنها دستور داد که در آن سوي بوسفور توقف کنند تا قواي بوسف

صلیبیون به علت گرسنگی یا بیتابی به اوامر آلکسیوس اعتنایی نکردند و به سوي نیقیه . مسلحتري از عقب برسد

اران ماهري بودند، از شهر بیرون آمدند و این نیروي منظم و با انضباطی از ترکان، که همگی کماند. پیش تاختند

والتر بیپول از جمله کشتگان این نبرد بود، اما پیر . نخستین لشکر اولین جنگ صلیبی را تقریبا بکلی مضمحل کردند

 1115منزوي، که از سپاه مهارناپذیر خویش منزجر شده بود، قبل از شروع مبارزه به شهر قسطنطنیه بازگشت، و تا 

در خالل این احوال، هر یک از امرا و اربابان فئودال که دعوت پاپ را براي شرکت در جنگ . سالمت میزیست در عین

در میان این امرا و ساالران هیچ یک از . صلیبی لبیک گفته بود، در حوزه خویش قواي خود را گرد آورده بود

جنگ صلیبی دعوت میکرد، فیلیپ اول پادشاه پادشاهان اروپا نبود، و در واقع هنگامی که اوربانوس مردم را به 

لکن عده . فرانسه، ویلیام دوم پادشاه انگلیس، و هانري چهارم امپراطور آلمان همگی محکوم به تکفیر پاپی بودند

و تقریبا تمامی آنها از قوم فران یا فرانسوي  - زیادي از کنتها و دوکها حاضر شدند که در چنین جهادي شرکت کنند 

لین جنگ صلیبی اقدام خطیري بود که بیشتر از جانب فرانسویان صورت گرفت، و تا این تاریخ هنوز مردمان او. بودند

صفات ) بویون آبادي کوچکی در بلژیک(گود فروا دوبویون . مینامند) فرنگی(خاور نزدي اقوام اروپاي باختري را فران 

شت، به عبارت دیگر، در تمشیت امور حکومت و یک راهب را با شایستگیهاي یک سرباز در وجود خویشتن جمع دا

فرزند روبر ) تارانتو(بوهموند، امیر تارانت، . اداره جنگ شجاع و الیق بود و پرهیزکاریش به سر حد تعصب میرسید

وي تمام شجاعت و کاردانی پدرش را به ارث برده بود و هواي آن در سر داشت که از متصرفات سابق . گیسکار بود

همراه وي برادرزادهاش . یزانس در خاور نزدیک براي خویشتن و لشکریان نورمانش قلمروي ایجاد کندامپراطوري ب

وي مردي بود . تانکرد اهل اوتویل بود که بعدها قهرمان حماسه معروف به رهایی اورشلیم اثر شاعر ایتالیایی تاسو شد

ا او را بر سبیل شهسوار مسیحی مطلوب تحسین زیباروي، بیباك، دالور، بخشنده، و دوستار شکوه و ثروت، که عموم

رمون، کنت تولوز، که قبال در نبرد با مسلمانان در اسپانیا شرکت جسته بود، اکنون در پیري جان و ثروت . میکردند

لکن خلقی آتشین نجابت وي را آلوده، و آز دینداریش را لکهدار . عظیم خویش را وقف جهادي بمراتب بزرگتر میکرد

بوهموند به گود فروا پیشنهاد کرد که شهر مزبور را . هاي گوناگون عازم قسطنطنیه شدند جماعات از راه این. کرد

گود فروا را به بهانه آنکه وي فقط براي مبارزه با جماعت کفار سفر کرده است، از قبول چنین امري خودداري . بگیرند

ی و نیرومند مغرب زمین مردان تحصیلکرده و مهذب شهسواران نیمه وحش. ورزید، لکن این فکر بکلی از بین نرفت

ها و  گنجینه. مشرق را به دیده تحقیر مینگریستند و آنها را بدعتگذارانی غرق در خوشگذرانی و شهوات میدانستند

نفایسی که در کلیساها، قصرها، و بازارهاي پایتخت امپراطوري بیزانس بر روي هم انباشته شده بود آنها را به تحیر و 

  . غبطه وا میداشت، چه معتقد بودند که ثروت باید از آن مرد دلیر باشد

آلکسیوس شاید از این گونه خیاالتی که به مخیله منجیان وي خطور میکرد بویی برده بود، و شاید آنچه از برخورد با 

و را به رعایت دیده بود ا) که غرب خود وي را براي شکست آنها شماتت کرده بود(خیل لجام گسیخته کشاورزان 

وي براي مقابله با ترکان یاري خواسته بود، اما منتظر نبود که قواي . جانب احتیاط و شاید هم به تزویر متمایل میکرد

هرگز آلکسیوس نمیتوانست خاطر جمع باشد که عشق این . هاي پایتختش گرد آیند متحد اروپا در پشت دروازه

لمقدس کمتر است، یا در صورت بیرون آوردن اراضی سابق امپراطوري جنگجویان به فتح قسطنطنیه از گشودن بیتا

از این رو پیشنهاد کرد که حاضر است همه گونه آذوقه، . از چنگ ترکان، متصرفات مزبور را به بیزانس باز پس دهند

شایستهاي هاي  مساعده مالی، وسایط حمل و نقل، و کمک نظامی در اختیار صلیبیون گذارد و به رهبران آنها رشوه

اشراف مغرب . تقدیم کند، و هر سرزمینی را در جنگ فتح کردند، به حکم تعهدات به عنوان تیول وي نگاه دارند
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سپاهیان صلیبی، که  1097در اوان سال . زمین، که در برابر سیم و زر نرم شده بودند، به این امر تن در دادند

. فرمان سرداران مختلفی بودند، از تنگه بوسفور عبور کردند رویهمرفته در حدود سی هزار نفر میشدند و هنوز زیر

نه فقط قدرت مسلمانان . بخت با صلیبیون یار بود، چه تشتت میان مسلمانان به مراتب از نفاق مسیحیان فزونتر بود

صر بر در اسپانیا تحلیل رفته و در افریقاي شمالی گرفتار منازعات مذهبی شده بود، بلکه در شرق خلفاي فاطمی م

نواحی جنوبی سوریه تسلط داشتند، و حال آنکه سوریه شمالی و قسمت اعظم آسیاي صغیر در دست دشمنان آنها 

به این نحو، سپاهیان . ارمنستان علیه فاتحان علم طغیان بر افراشت و با فرانکها هماواز شد. یعنی ترکان سلجوقی بود

دند، و چون آلکسیوس قول داد که به شرط تسلیم به کسی آسیبی اروپایی پیش تاختند و نیقیه را به محاصره در آور

امپراطور یونانی پرچم خویش را بر فراز دژ شهر به ). 1097ژوئن  19(نخواهد رسید، پادگان تر نیقیه تسلیم شد 

خاطر  اهتزاز در آورد، آن خطه را از چپاول بیمالحظه مبارزان مسیحی نجات داد و، با هدایاي کالنی، موجبات رضایت

اما لشکریان مسیحی زبان به شکوه گشودند که آلکسیوس با ترکان متحد بوده  ;سرداران فئودال را فراهم ساخت

با سپاهی از ترکان )دوروالیوم(بعد از یک هفته استراحت صلیبیون عزم انطاکیه کردند و در نزدیکی اسکی شهر . است

آنگاه . صلیبیون فاتح شدند) 1097اول ژوئیه (ی که روي داد در جنگ خونین. به سرداري قلج ارسالن رو به رو شدند

بدون احتمال خطر مواجهه با دشمنی، مگر کمبود آب و خوراك و گرمایی که قاعدتا خون غربی با آن مانوس نبود، 

در آن هشتصد کیلومتر راهپیمایی دشوار، گروهی از مردان و زنان و . در آسیاي صغیر شروع به پیشرفت کردند

چون از سلسله جبال توروس عبور کردند، برخی از . دي از اسبها و سگها از فرط تشنگی به هالکت رسیدندتعدا

اشراف لشکریان خود را از قواي اصلی جدا کردند تا در پی فتوحاتی خصوصی روان شوند، چنانکه رمون، بوهموند، و 

در این ناحیه بود که  ;رو به ادسا آوردند) فروابرادر گود (گود فروا عزم ارمنستان کردند و تانکرد و بودوئن اول 

اکثریت عظیم ). 1098(را بنیاد نهاد ) اورشلیم(هاي جنگی و نیرنگ اولین مملکت التینی شرق  بودوئن، به حیله

صلیبیون شاکی بودند که این گونه تاخیرها قرین نحوست است، لکن اشراف مراجعت کردند و پیشرفت به سوي 

)) شهري بغایت زیبا، چشمگیر و لذتبخش((وقایعنگار و مولف کتاب اعمال فرانکها انطاکیه را . تانطاکیه ادامه یاف

در این مدت بسیاري از صلیبیون بر اثر گرسنگی یا . این شهر مدت هشت ماه در محاصره بود. توصیف کرده است

. غذاي نوظهوري پیدا کردند) شکر) ()نیهاي شیرینی به نام زوکرا((برخی با جویدن . باران سرد زمستانی جان سپردند

بتدریج طریقه فشردن و گرفتن عصاره آن را از گیاهی که براي . این اولین باري بود که فرانکها لب به نیشکر میزدند

یکی از کشیشان عالیرتبه  ;فواحش شیرینیهایی بودند بمراتب خطرناکتر. همین منظور کاشته میشد فرا گرفتند

 1098در ماه مه . وابه سوري خود را در آغوش گرفته بود، به دست ترکان به قتل رسیدمحبوب که در باغی همخ

چند روزي قبل  ;خبر آمد که لشکر عظیمی از مسلمانان به سرداري کربوغا امیر موصل بزودي از راه فرا خواهد رسید

یترسیدند در برابر کربوغا بسیاري از صلیبیون که م ;) 1098سوم ژوئن (از رسیدن این لشکر، انطاکیه گشوده شد 

  . تاب مقاومت نداشته باشند، در اورونتس بر کشتی نشستند و فرار کردند

آلکسیوس، که با لشکري یونانی پیش میتاخت، بر اثر هزیمت سپاهیان فراري اغفال شده، تصور کرد که صلیبیون 

این گناهی بود که . ان حراست کندبه همین سبب بازگشت تا مگر آسیاي صغیر را در مقابل ترک ;شکست خوردهاند

پیر بارتلمی، کشیشی اهل مارسی، براي آنکه قوت قلبی به سپاهیان . هرگز به خاطر آن آلکسیوس را عفو نکردند

صلیبی داده باشد، نیزهاي را به دست گرفته، مدعی شد که این همان نیزهاي است که با آن پهلوي عیسی را 

به میدان جنگ نهادند، این نیزه را همچون علم مقدسی بر باالي سر خود حمل مسیحیان هنگامی که رو . دریدهاند

ها ظاهر  کردند، و سه نفر شهسوار که جامه سفید بر تن داشتند به اشاره آدیمار نماینده پاپ ناگهان از پشت تپه
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. راه دینند شدند، و نماینده پاپ مدعی شد که این سه نفر قدیس موریس، قدیس تئودور، و قدیس جورج شهداي

صلیبیون، که از دیدن این عالیم غیبی الهام گرفته بودند، این متحدا به سر کردگی بوهموند به پیروزي قاطعی نایل 

پیر بارتلمی، که متهم به ارتکاب ي تزویر مذهبی شده بود، پیشنهاد کرد که حاضر است براي اثبات صدق . آمدند

ظاهرا  ;گذشتن از میان تل هیمهاي سوزان را بر خود هموار ساخت  وي رنج. گفتار خویش از میان آتش عبور کند

پس از این واقعه نیزه . وي سالم از میان آتش بیرون آمد، لکن روز بعد بر اثر سوختگی و فشار قلبی جان سپرد

را امیر براي قدر دانی از زحمات بوهموند، با رضایت عموم او . مقدس را از میان علمهاي لشکریان صلیبی برداشتند

ساالر خویش آلکسیوس ضبط کرد، اما در واقع چون ) تیول(وي رسما آن ناحیه را به عنوان فیف . انطاکیه کردند

سرکردگان سپاه صلیبی مدعی شدند که آلکسیوس به علت کوتاهی در رسانیدن کم . شهریار مستقلی حکومت کرد

سرداران صلیبی بعد از آنکه شش . عهدات رهانیده استبه آنها تعهدات خویش را زیر پا گذاشته و آنان را از بند ت

ماهی را به تجدید قوا و تجهیز مجدد سپاهیان فرسوده خود مشغول بودند، لشکریان خویش را به طرف اورشلیم 

، بعد از یک جنگ سه ساله که قواي صلیبی را به دوازده هزار نفر مبارز 1099سرانجام در هفتم ژوئن . حرکت دادند

از شوخیهاي تاریخ بود که فاطمیان . ، با دلی خوش و تنی کوفته به مقابل دیوارهاي اورشلیم رسیدندکاهش داد

خلیفه فاطمی پیشنهاد . حریفان این مبارزان، یعنی ترکان، را یک سال قبل از این واقعه از شهر بیرون کرده بودند

نی و مالی عموم زایران مسیحی و مومنین کرد که اگر صلیبیون به عقد صلح راضی شوند، وي حاضر است تامین جا

پادگان خلیفه فاطمی، که . اما بوهموند و گود فروا خواستار تسلیم بال شرط شدند. مقیم اورشلیم را تضمین کند

ژوئیه گود فروا و تانکرد در راس لشکریان خویش از  15در . مرکب از هزار نفر بود، مدت چهل روز مقاومت ورزید

ند، و در این حال صلیبیون، که در عین شجاعت سالها رنج و مرارت را تحمل کرده بودند، از دیوار شهر گذر کرد

کشیشی رمون نام اهل آژیل، که خودش شاهد این واقعه بوده . رسیدن به مقصد عالی خویش سر از پا نمیشناختند

:است، مینویسد

گروهی دیگر را با تیر ...از تن جدا کردندگروهی از مسلمانان را سر . چیزهاي بدیعی از هر سو به چشم میخورد

کشتند یا مجبور کردند که از برجها خود را به زیر افکنند، پارهاي را چندین روز شکنجه دادند و آنگاه در آتش 

هر طرف اسب را هی میکردي در میان . هایی از کله و دست و پاي کشتگان دیده میشد ها توده در کوچه. سوزانیدند

  . الشه اسبان بودي اجساد کشتگان و

سایر معاصران نیز به تفصیل مطالبی درباره این واقعه نگاشتند و حکایت میکنند که چگونه زنان را به ضرب دشنه به 

قتل میرساندند، ساق پاي کودکان شیرخوار را گرفته بزور آنها را از پستان مادرشان جدا ساخته به باالي دیوارها 

و چطور هفتاد هزار مسلمانی که در شهر مانده  ;نها بر ستونها گردنشان را میشکستندپرتاب میکردند، یا با کوفتن آ

. یهودیان را که جان سالم به در برده بودند در کنیسهاي جمع کردند و زنده زنده سوزانیدند. بودند به هالکت رسیدند

. ه آن قرارگاه عیساي مصلوب بودفاتحان همگی رو به سوي کلیساي قیامت نهادند، که به عقیده ایشان زمانی سرداب

در آنجا یکدیگر را در آغوش کشیدند و از فرط سرور و فراغ بال گریستند و براي پیروزي خویش حمد خداوند مهربان 

  . را گفتند
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III  - 1143- 1099: مملکت التینی اورشلیم   

ه بودند، براي حکومت بر اورشلیم و گود فروا دو بویون، که سرانجام همگان به امانت و درستی کم نظیرش معترف شد

در اینجا، یعنی سرزمینی . حول و حوش آن انتخاب شد، و از سر فروتنی عنوان مدافع کلیساي قیامت را بر خود نهاد

 ;سال قبل از این حکمفرمایی بیزانس بر آن پایان یافته بود، هیچ گونه تظاهري به تبعیت از آلکسیوس نشد 465که 

دین رسمی این خطه، که زیر نظر کلیساي یونان بود، . لیم بیدرنگ بدل به کشور مستقلی شدمملکت التینی اورش

هاي روحانی مملکت پادشاهی جدید به اجراي مراسم  تابع کلیساي التین شد، بطر اورشلیم به قبرس گریخت، و حوزه

تاوان حق حاکمیت، . دندنیایش همگانی به زبان التینی، داشتن یک اسقف ایتالیایی، و سیادت پاپ گردن نها

دو هفته بعد از آزادي عظیم، یک سپاه مصري به سوي عسقالن رفت تا شهري را که . صالحیت دفاع از خویش است

گود فروا آن سپاه را هزیمت داد، لکن یک سال بعد در گذشت . براي پیروان کیشهاي متعدد مقدس بود آزادي بخشد

که لیاقت گودفروا را نداشت، جانشین وي شد و عنوان بلند پایهتر ) 1118-1100(برادرش، بودوئن اول ). 1100(

، کشور جدید شامل قسمت اعظم خاك )1143-1131(در دوران سلطنت فول، کنت آنژو . پادشاه بر خود نهاد

. را در دست داشتند) امسا(فلسطین و سوریه بود، اما مسلمانان هنوز حلب، دمشق، و حمص 

یر نشین فئودال تقسیم میشد که مرکزشان بترتیب عبارت بود از اورشلیم، انطاکیه، ادسا، و سلطنت مزبور به چهار ام

تقریبا مستقل میشد که فرمانروایان حسود آن با ) تیول(این چهار امیر نشین هر کدام خود به چندین فیف . طرابلس

پادشاه . از دیگران قلمداد میکردند یکدیگر جنگ میکردند، سکه به نام خود میزدند، و به طرق مختلف خود را مستقل

به راي بارونها انتخاب میشد و سلسله مراتبی از روحانیون که فقط تابع اوامر شخص پاپ بودند در کار او نظارت 

عامل دیگري که اختیارات پادشاه را تضعیف میکرد واگذاري چندین بندر از جمله یافا، صور، عکا، بیروت، و . داشتند

سازمان مملکتی و قوانین . پیزا، یا جنووا در عوض کمک دریایی و گرفتن ملزومات از طریق دریا بود عسقالن به ونیز،

در محکمه قضات اورشلیم تعیین وضع میشد، و این نظامات یکی از منطقیترین و دقیقترین مجمعالقوانینهاي دولت 

مالکان سابق اراضی را اعم از مسیحی یا بارونها به ناحق تمامی حقوق مالکیت زمین را مدعی شدند، . فئودال بود

مسلمان بدل به سرفهاي خود کردند و آنها را مکلف به قبول تعهداتی ساختند به مراتب شدیدتر از آنچه در اروپاي 

  . فئودال معاصر رایج بود

هبانان مبارز هاي جدیدي مرکب از ر اما از حمایت بیمانند گروه ;مملکت نوبنیاد اورشلیم عناصر ضعف فراوانی داشت 

میالدي، سوداگران آمالفی با اجازه مسلمانان بیمارستانی براي  1048مدتها قبل از این حوادث، از . برخوردار بود

رمون دوپویی خدمتگزاران این موسسه را  1120در حدود . زایران مستمند یا بیمار مسیحی در اورشلیم ساخته بودند

ي آن به قید سوگند ملزم به رعایت پاکدامنی، فقر، فرمانبرداري، و به صورت یک فرقه مذهبی در آورد که اعضا

این فرقه، که اعضاي آن به شهسواران یوحناي حواري اشتهار یافتند، به یکی از . حراست مسیحیان در فلسطین بودند

فر دیگر اوگ دوپین و هشت ن) 1119(تقریبا در همین تاریخ . عالیترین انجمنهاي خیریه دنیاي مسیحی تبدیل شد

این جماعت از . از شهسواران صلیبی خود را وقف انضباط، رهبانیت، و شمشیر زدن در راه اعتالي مسیحیت کردند

بودوئن دوم اقامتگاهی در نزدیکی محل هیکل سلیمان گرفتند، و به همین سبب دیري نگذشت که به شهسواران 

این زاهد . ان وضع کرد که رعایت آنها دیري نپاییدقدیس برنار نظامات سختی را براي آن. پرستشگاه مشهور شدند

بندرت ((خواند و به آنها دستور داد که )) ماهرترین افراد در فن جنگ((مسیحی، در مقام تمجید، شهسواران مزبور را 

آن مسیحی که در : ((برنار خطاب به شهسواران پرستشگاه نوشت. و موي سر خود را از ته بتراشند)) استحمام کنند
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اد کافري را به هالکت رساند مسلما به پاداش خود نایل میشود، و هر گاه خودش کشته شود، نیل به چنین جه

فرد مسیحی به مرگ کافر افتخار میکند، چه از این طریق است که عیسی را تسبیح توان . پاداشی قطعیتر خواهد بود

. پیامبر اسالم خطاب به مسلمانان محسوب میشدآغاز این نامه حاوي جملهاي بود که گویی طنینی از اوامر .)) گفت

برنار معتقد بود که اگر افراد خواهان پیروزي بر دشمن خود باشند، باید به آنها یاد داد که با وجدان آسودهاي دشمن 

 ;یک شهسوار مهماننواز جبهاي سیاه بر تن میکرد که بر روي آستین چپش صلیب سفیدي نقش بسته بود. را بکشند

از نظر دینی، افراد هر . ر پرستشگاه جبه سفیدي بر تن میکرد، و روي شنل عالمت صلیب سرخی داشتیک شهسوا

پیروان هر دو فرقه از امر حراست و بهبود حال زایران به تدریج به حمله بر . فرقهاي از افراد فرقه دیگر متنفر بودند

سواران پرستشگاه فقط سیصد نفر، و مجموع نفرات هر چند که عده پیروان شه ;ها و مواضع مسلمانان پرداختند  قلعه

هر دو سهم شایانی در مبارزات صلیبی ایفا کردند و به  1180فرقه دیگر در حدود ششصد نفر بود، با اینهمه در 

هر دو فرقه براي جلب کمک مالی تالش میکردند و از کلیسا و . عنوان سلحشوران شهرت عظیمی به دست آوردند

در قرن سیزدهم و هر فرقهاي در اروپا صاحب تمولی عظیم بود شامل . یر و غنی، پول میگرفتندحکومتها، و از فق

هاي عظیمی در سوریه مایه اعجاب و شگفتی مسیحیان و مسلمانان  هر دو با ساختن قلعه. ها، و شهرها دیرها، دهکده

د، همگی در میان آالم و مشقات شدند، و در عین حال که فرد فرد این سلحشوران فقر را شعار خود ساخته بودن

، آلمانهاي ساکن فلسطین، به یاري معدودي از هواخواهان 1190در . جنگ از تجمل سرشاري برخوردار میشدند

بعد از . خویش در وطن، به تاسیس فرقه توتونی شهسواران دست زدند و بیمارستانی را در نزدیکی عکا بنیاد نهادند

ه اروپا بازگشتند و از قدرت حکومتی که در معرض هجوم قرار داشت به طرز آزادي اورشلیم بیشتر صلیبیون ب

زایران فراوانی به اورشلیم میآمدند، لکن عده آنها که تمایل به اقامت و جنگیدن داشتند معدود . خطرناکی کاستند

ی که طبق ادعاي آنها به در سمت شمال، یونانیها دنبال فرصت بودند تا دوباره بر انطاکیه، ادسا، و دیگر شهرهای. بود

در سمت مشرق، در قبال دستاندازیهاي مسیحیان و استمداد مسلمانان . امپراطوري بیزانس تعلق داشت تسلط یابند

آوراگان مسلمان اورشلیم داستان المانگیز سقوط آن شهر به دست . به تدریج اعراب به جنبش در آمده متحد میشدند

عت در مسجد عظیم بغداد گرد آمده، خواستار آن بودند که جهان اسالمی این جما. صلیبیون را نقل میکردند

خلیفه قدرت کافی براي چنین . بیتالمقدس را آزاد سازد و بناي مقدس قبه الصخره را از دست ناپا کفار بیرون آورد

، سپاه کوچک وي، 1144در . گی نام، امیر موصل، دعوت آوارگان را لبیک گفتزن جوانی،عملی نداشت، اما غالمزاده 

موضع مقدم جناح خاوري مسیحیان، را از چنگ آنان بیرون آورد، و چند ماه بعد  ادساکه با کفایت تمام اداره میشد، 

) محمود زنگی(خود وي به قتل رسید، اما پسرش نورالدین . الم اسالم فتح کردزندگی ادسا را بار دیگر براي ع

خبر این . جانشین وي شد، که از لحاظ جرئت دست کمی از پدر نداشت و از نظر کفایت بمراتب از وي برتر بود

. حوادث اروپا را به تدارك دومین جنگ صلیبی بر انگیخت

IV  - 1148 - 1146: دومین جنگ صلیبی  

اما ائوگنیوس، که . س برنار به پاپ ائوگنیوس سوم ملتجی شد تا بار دیگر مسیحیان را زیر پرچم صلیبی گرد آوردقدی

. در این موقع گرفتار منازعه با مردم بیدین روم بود، از برنار استدعا کرد که خود وي این مهم را به عهده گیرد

ه رسیدن وي به مقام پاپی را فراهم ساخته بود، آدمی بود به پیشنهاد پاپ عاقالنه بود، زیرا برنار، قدیسی که وسیل

  . مراتب بزرگتر از خود وي 
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هنگامی که برنار از حجره خویش در کلروو به قصد ترغیب فرانسویان به جنگ صلیبی بیرون آمد، آن شکاکیتی که 

ل در میان مردم قوت یافته در قلوب مومنان پنهان است خاموش، و بیمهایی که از شنیدن ماجراهاي جنگ صلیبی او

برنار مستقیما نزد پادشاه فرانسه، لویی هفتم، شتافت و او را تشویق کرد که خود در راس سپاه صلیبی . بود زایل شد

آنگاه در حالی که پادشاه فرانسه در کنار وي ایستاده بود، خطاب به انبوه مردم در وزله بیاناتی ایراد کرد . قرار گیرد

صلیبهایی که فراهم آورده . که سخن وي به پایان رسید، انبوه مردم همگی حاضر به خدمت شدند هنگامی). 1146(

بودند به هیچ وجه کفایت جمعیت را نمیداد، به همین سبب برنار جبه خود را ریش ریش کرد تا حاضران هر تکهاي 

ها همه تهی شدهاند، حتی  ها و قلعهشهر: ((آنگاه خطاب به پاپ نوشت. را به عالمت پیوستن به سپاه صلیبی بردارند

در مقابل هر هفت نفر زن یک نفر مرد باقی نمانده است، و همه جا پر از زنان بیوهاي است که هنوز شوهرانشان زنده 

در آنجا، بر اثر بالغت پر شور خود، . بعد از آنکه برنار فرانسه را آماده جنگ صلیبی کرد، متوجه آلمان شد.)) هستند

ونراد سوم را متقاعد کرد که جنگ صلیبی تنها امر مقدسی است که میتواند مایه وحدت گوئلفها و امپراطور ک

بسیاري از اشراف از کونراد تبعیت . شود -دو گروهی که قلمرو امپراطور را به دو پاره کرده بودند  - هوهنشتاوفن 

معروف شد و در جنگ سوم صلیبی جان ) زریش قرم(کردند، از جمله فردریک امیر سوابیا، که بعدها به بارباروسا 

هنگام عید پنجاهه، لویی و فرانسویان . ، کونراد و لشکریان آلمانی عزم اورشلیم کردند1147در عید فصح سال . سپرد

تاخیر در حرکت آنان براي رعایت احتیاط بود، زیرا مطمئن نبودند که آلمانیها دشمن خونین . به حرکت در آمدند

در مسیر آنها آنقدر . آلمانیها نیز به نوبه خویش همین تردید را درباره ترکها و یونانیها داشتند. رکهاآنان هستند یا ت

هاي خود را به روي مبارزان صلیبی میبستند و جیره ناچیزي را با  شهرهاي بیزانس تاراج شد که بسیاري دروازه

نوئل کومننوس که در این موقع امپراطور روم شرقی ما. زنبیلها از فراز حصار شهر به لشکریان آلمانی نثار میکردند

بود، با لحن مالیمی پیشنهاد کرد آن سپاهیان اصیل بهتر است به جاي رفتن از جانب قسطنطنیه، در محل سستوس 

جمعی از مشاوران . اما کونراد و لویی از قبول چنین پیشنهادي خودداري ورزیدند ;از تنگه هلسپونت عبور کنند 

لویی به چنین امري تن در نداد، شاید هم  ;تشویق کردند که قسطنطنیه را براي فرانسه متصرف شود لویی وي را

به هر حال، مردم امپراطوري شرقی از هیبت و اسلحه شهسواران غربی متوحش . یونانیان از وسوسه وي آگاه بودند

در معیت لویی، پادشاه فرانسه، الئونور . ا شدشدند، و دیدن محارم و زنانی که همراه ایشان بودند مایه تفریح خاطر آنه

دو کنت تولوز و فالندر هر دو . آن ملکه مزاحم سفر میکرد، و جمعی از مغنیان و غزلسرایان به دنبالش بودند

کنتسهاي خود را همراه داشتند و بخشی از بار و بنهاي که به دنبال قافله فرانسویان حرکت میکرد عبارت بود از 

دوقهاي مملو از لباس و اسباب بزکی که براي حفظ زیبایی این بانوان در مقابل هر گونه تغییرات و جامهدان و صن

مانوئل با شتاب تمام وسایل حرکت سپاهیان آلمان و فرانسه را . تبدالت آب و هوا، جنگ، و مرور زمان ضرورت داشت

در آسیا، . لیبیون در اختیار یونانیها گذاشتاز تنگه بوسفور فراهم ساخت و مقادیري سکه قلب براي داد و ستد با ص

بر اثر کمیابی آذوقه و قیمتهاي گزافی که یونانیان مطالبه میکردند، برخوردهاي بسیاري بین منجیان و نجات یافتگان 

روي داد، و فردریک ریش قرمز تاسف میخورد از اینکه براي نیل به امتیاز مقابله با کفار ناگزیر بود با تیغ خویش 

علی رغم نصایح مانوئل، کونراد اصرار داشت همان خط سیري را بپیماید که اولین سپاهیان . ن مسیحی را بریزد خو

با وجود بلدهاي یونانی، یا شاید با حضور آنها، لشکریان آلمانی پی در پی به بیابانهاي بی آب . صلیبی طی کرده بودند

در محل . ادند، و تلفاتی به آنها وارد آمد که دلسرد کننده بودو علف و دامهایی که مسلمانان گسترده بودند در افت

یعنی همان نقطهاي که سپاهیان جنگ صلیبی اول قلج ارسالن را شکست داده بودند، ) اسکی شهر فعلی(دوروالیوم 

 سپاه کونراد با عمده قواي مسلمانان رو به رو شد و چنان در هم بشکست که از هر ده نفر مسیحی فقط یکی جان

لشکریان فرانسوي، که مسافت زیادي با جبهه جنگ فاصله داشتند، با شنیدن خبر دروغین فتح . سالم به در برد
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آلمانیها فریب خوردند و بی محابا پیش تاختند و، بر اثر هجومهاي لشکریان مسلمان و گرسنگی متحمل تلفات 

از ناخدایان کشتیهاي یونانی تقاضا کرد که چون بقیهالسیف فرانسویها به آتالیا رسیدند، لویی . سنگینی شدند

نا خدایان براي هر مسافر کرایهاي فوقالعاده . سپاهیانش را از طریق دریا به شهر مسیحی طرسوس یا انطاکیه برسانند

لویی، به اتفاق چند تن از اشراف، به همراه الئونور و معدودي از بانوان به کشتی نشست و عزم انطاکیه . مطالبه کردند

لشکریان مسلمان بر آن شهر تاختند و تقریبا تمامی فرانسویان را از دم . رد و سپاهان فرانسه را در آتالیا به جا نهادک

لویی به اتفاق بانوان به اورشلیم رسید، لکن سپاهی همراه وي نبود، و کونراد، که در آغاز کار با ). 1148(تیغ گذراندند

از این عده که جان سالم به . بود، اینک افراد سپاهش انگشت شمار بودند لشکریان عظیمی از راتیسبون حرکت کرده

در برده بودند، واز سربازانی که در خود اورشلیم بودند، لشکري فراهم آمد که تحت فرماندهی سه سردار مختلف ، 

، میان ، بسوي دمشق حرکت کرد هنگامی که دمشق در محاصره بود)1162- 1143(کونراد، لویی، و بودوئن سوم 

در این حیث و بیص، جاسوسان مسلمان . اشراف نزاع افتاد که چون شهر گشوده شود، حکومت از آن کدام یک باشد

به میان سپاه مسیحی رخنه کردند و برخی از سرداران را به زور رشوه واداشتند که عمدا دست از هجوم بر دارند یا 

اي حلب و موصل با سپاه عظیمی براي نجات دمشق در هنگامی که خبر رسید که امر. عقبنشینی اختیار کنند

هایی چند  حرکتند، تفوق با کسانی بود که عقب نشینی را تجویز میکردند، در نتیجه، لشکریان مسیحی به دسته

کونراد، بیمار و مغلوب، سرشکسته به آلمان مراجعت . تقسیم شدند و به سوي انطاکیه، عکا،یا بیتالمقدس گریختند

  . ور و بیشتر شهسواران فرانسوي به وطن خود بازگشتندالئون. کرد

شکست مسیحیان در دومین جنگ . لویی یکسال دیگر در فلسطین ماند و در این مدت اماکن متبرکه را زیارت کرد

همه جا مردم میپرسیدند که چگونه قادر متعال اجازه داده است که مدافعان راه وي این . صلیبی مایه بهت اروپا شد

مخالفان بر قدیس برنار تاختند و او را واعظ بی پرواي خیالپردازي خواندند که مسبب قتل . وار و خفیف شوندسان خ

برنار در . این جا و آنجا شکاکان جسوري در مهمترین اصول و مبانی دین تردید کردند. عده زیادي از مردم شده بود

است و این ضایعه قطعا مجازاتی بوده است براي  پاسخ مخالفان مدعی شد که مشیت قادر متعال وراي فهم آدمی

پراکنده ساخته بود در اذهان حتی ) 1142فت(لکن از این پس بذر تردیدهایی فلسفی که آبالر . گناهان مسیحیان

شور و رغبتی که سابقا براي جنگهاي صلیبی وجود داشت سریعا رو به زوال گذاشت و عصر . مردم عادي بارور شد

اده کرد تا در برابر هجوم اعتقادهاي بیگانه یا بی اعتقادهاي محض با آتش و شمشیر به مدافعه بر ایمان خود را آم

  . خیزد 

V  -  صالح الدین ایوبی

در  1099اروپاییانی که از . در خالل این احوال، در فلسطین و سوریه مسیحی تمدن عجیب نوینی گسترش یافته بود

ج، به سنت مردم خاور نزدیک، عمامه بر سر میگذاشتند و رداهایی فراخ به تن این اراضی جایگزین شده بودند به تدری

هر قدر . میکردند چه این نوع لباسها را براي آب و هواي محل و مقابله با آفتاب سوزان و ریگ روان مناسب میدیدند

. ه کاهش گذاشتجماعات مسیحی با مسلمانان ساکن این قلمرو مانوستر شدند نا آشنایی و عناد متقابل رو ب

بیماران مسیحی پزشکان . سوداگران مسلمان آزادانه وارد آبادیهاي مسیحینشین میشدند و امتعه خود را میفروختند

کشیشان مسیحی به مسلمانان اجازه میدادند تا در مساجد خود به عبادت . مسلمان و یهودي را مرجح میشمردند

بین . طرابلس تدریس قرآن در مکتبهاي مسلمانها مجاز شد مشغول شوند، و در شهرهاي مسیحینشین انطاکیه و

از آنجا که . ممالک مسلمان و مسیحی قرارهایی براي حفظ جان و مال مسافران و بازرگانان دو طرف گذاشته شد
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فقط عده قلیلی از زنهاي مسیحی همراه صلیبیون به فلسطین آمده بودند، بسیاري از مسیحیان مقیم زنان سوري را 

د ازدواج خود در آوردند، و دیري نگذشت که اوالد دو تیره آنها بخش عظیمی از جمعیت مملکت را تشکیل به عق

  . عربی زبان روزمره مردمان عادي شد. دادند

ملو مسیحی علیه رقباي همکیش خود با امراي مسلمان پیمان بستند، و امراي مسلمان نیز گاهی براي دیپلوماسی یا 

میان افراد مسیحی و مسلمان دوستی خصوصی . دراز میکردند)) مشرك((این قبیل ملوك جنگ دست یاري به سوي 

از نقاط گوناگون سوریه مسیحی دیدن کرد، همکشیان خود را مردمانی مرفهالحال  1183ابن جبیر، که در . پیدا شد

، و همه جا با بوي عفن ))و صلیبهاانباشته از خوکها ((وي از اینکه عکا . دید که فرانکها با ایشان بخوبی رفتار میکردند

اروپاییان متعفن شده است شکوه میکرد، اما تا اندازهاي هم امیدوار بود که این جماعت کفار به تدریج به برکت 

  . تمدن عالیتري که به آن روآوردهاند متمدن شوند

چنان دستخوش در عرض چهل سال آرامشی که به دنبال جنگ صلیبی دوم آمد، مملکت التینی اورشلیم هم

نورالدین حیطه فرمانروایی خود را از . اختالفات داخلی بود، حال آنکه دشمنان مسلمان آن به وحدت میگراییدند

، و هنگامی که در گذشت، صالحالدین مصر و سوریه مسلمان را زیر لواي واحدي )1164(حلب تا دمشق بسط داد 

. ا رقابت مهلک خویش نظم بنادر شرق را بکلی بر هم میزدندسوداگران جنووا، ونیز، و پیزا ب). 1175(متحد کرد 

شهسواران بر سر سلطنت اورشلیم میان خودشان میجنگیدند، و هنگامی که گی دو لوزینیان با لطایفالحیل اریکه 

برادر گی موسوم به ژوفروا، بشکوه . ، رنجش در میان طبقه اشراف فزونی گرفت)1186(سلطنت را به چنگ آورد 

رژینالد دو شاتیون در قلعه بزرگ کرك، آن .)) اگر این گی یک پادشاه است، من استحقاق خدا شدن دارم(: (گفت

سوي اردن و نزدیکی سر حد عربستان، خود را پادشاه خواند و بارها قرار ترك مخاصمهاي را که میان صالح الدین و 

هدف وي هجوم بر عربستان و از بین بردن مقابر وي اعالم داشت که .پادشاه التینی گذاشته شده بود زیر پا گذاشت 

لشکر کوچک وي ،مرکب از ماجراجویانی شهسوارگونه، با . مدینه و با خاك یکسان کردن خانه کعبه در مکه است

این مبارزان . کشتی از دریاي سرخ متوجه جنوب شد، در الحورا قدم به خشکی نهاد، و به سوي مدینه حرکت کرد

در جنگی که در گرفت تمامی مسیحیان . بودند که ناگهان خود را با لشکري مصري مواجه دیدندچندان راه نپیموده 

اعراب چند تنی از آنها را به اسارت گرفته بودند به مکه . به هالکت رسیدند، مگر معدودي که با خود رژینالد گریختند

ریخ صالحالدین خویشتن را با زد و خوردهاي تا این تا). 1183(بردند و در عید قربان آن سال به جاي بز سر بریدند 

لکن اینک که تیشه بیحرمتی جدید بر ریشه دینداري و تقواي  ;مختصري علیه سلطنت فلسطین راضی ساخته بود

با ) 1183(وي آشنا شده بود، سپاهی آراست که در سایه جنگاوري افراد آن فتح دمشق وي را مسلم شد، و سپس 

چند ماه بعد، صالحالدین بر . شلیم در جنگی رو به رو شد که براي دو طرف بی نتیجه بودلشکریان مملکت التینی اور

وي با مملکت التینی اورشلیم قرار  1185در . رژینالد در کرك هجوم برد، اما موفق نشد به حصار شهر رخنه کند

  . متارکهاي چهار ساله گذاشت

روان مسلمانها نشست و آن را غافلگیر کرد و غنایم زیاد و رژینالد صلح را نقض کرد، در کمین یک کا 1186اما در 

حاال که این جماعت به : ((رژینالد گفت. چند تن اسیر از آنها گرفت که یکی از این اسرا خواهر صالح الدین بود

ین براي نجات آنها نیامد، اما صالحالد)ص(محمد .)) محمد توکل کردهاند، بگذار محمد بیاید و آنها را نجات بخشد

که دیگ غضبش به جوش آمده بود، مسلمانان را به جهاد با مسیحیان دعوت کرد و سوگند یاد کرد که رژینالد را با 

. روي داد 1187مهمترین نبرد مبارزات صلیبی در حطین، نزدیکی طبریه، در چهارم ژوئیه . دست خود بکشد
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هاي آب را در  ا در مواضعی قرار داد که تمام چاهصالحالدین، که با وضع جغرافیایی محل آشنا بود، لشکریان خود ر

مبارزان مسیحی، گرانبار از اسلحه، که زیر آفتاب سوزان اواسط تابستان از دشت عبور کرده بودند، با . اختیار داشتند

لشکریان مسلمان از بادي که به طرف دشمنانشان میوزید استفاده کردند و . عطش جانکاهی وارد معرکه قتال شدند

در هرج و مرج حیران کنندهاي که . ها بیش از پیش مسیحیان را به ستوه آورد هایی را آتش زدند، و دود این بوته تهبو

شهسواران، که در برابر . روي داد، میان پیاده نظام و سواره نظام فرانکها جدایی افتاد، و پیاده نظام مضمحل شد

بود، سرانجام خسته و کوفته بر زمین افتادند و کشته یا  اسلحه دشمن و عطش و دود کارد به استخوانشان رسیده

ظاهرا به فرمان صالح الدین هیچ گونه شفقتی نسبت به شهسواران مهماننواز یا شهسواران پرستشگاه . اسیر شدند

و را چون هر د ;صالحالدین دستور اکید داده بود که گی، شاه اورشلیم، و رژینالد را به نزد وي ببرند. نشان داده نشد

پیش وي حاضر کردند، صالح الدین به گی ظرف نوشابهاي داد که عالمت بخشایش بود، اما رژینالد را آزاد گذاشت 

چون رژینالد از پذیرفتن شق اول خودداري ورزید، . را پیغمبر مرسلی بشناسد یا تن به مرگ دهد) ص(که یا محمد 

بود که آن را )) صلیب واقعی((تحان از صلیبیون گرفتند یکی از غنایمی که فا. صالح الدین او را به قتل رساند

سپس چون صالح . کشیشی به هنگام مبارزات مثل علم حمل میکرد، و صالحالدین آن را نزد خلیفه به بغداد فرستاد

ار آن الدین مخالفی در راه خود ندید، به عزم فتح عکا راه افتاد، چهار هزار نفر از اسراي مسلمان را آزاد، و ثروت سرش

. چند ماهی تقریبا تمامی خاك فلسطین در تصرف وي بود. بندر پر ازدحام را در میان لشکریان خویش توزیع کرد

. هنگامی که صالح الدین به اورشلیم نزدیک شد، بزرگان شهر به پیشواز آمدند تا تقاضاي صلح کنند

خانه خداست، همچنان که شما عقیدهاي  به نظر من بیتالمقدس: ((صالحالدین آنها را مخاطب قرار داد و گفت

وي .)) به همین سبب من خود به عمد از محاصره آن خودداري خواهم کرد و به آن یورش نخواهم برد. دارید

بی هیچ تعرضی اراضی  ;هاي آن بپردازند پیشنهاد کرد که حاضر است بیت المقدس را آزادي دهد تا به تحکیم قلعه

و وعده داد که تا حلول عید پنجاهه کمبود غذا و وجوهات  ;کیلومتر کشت و زرع کننداطراف آن را تا بیست و پنج 

و اگر تا آن موقع کمک ضروري برسد و امید نجات باشد، مسیحیان بتوانند شهر را  ;الزم را، هر چه باشد، جبران کند

نیز قول داد که در  ;ي کنندحفظ و شرافتمندانه از آن دفاع کنند، وگرنه بدون خونریزي بیت المقدس را تسلیم و

  . چنین صورتی جان و مال ساکنان مسیحی بیت المقدس مصون و محفوظ خواهند ماند

نمایندگان شهر از پذیرفتن پیشنهاد صالح الدین خودداري ورزیدند و گفتند که هرگز حاضر به تسلیم شهري که در 

محاصره شهر فقط دوازده روز به طول . هند شدآنجا منجی آنان خویش را در راه ابناي بشر فنا کرده است نخوا

دالر به پول  5،47شاید معادل (هنگامی که اورشلیم تسلیم شد، صالحالدین براي هر مرد ده سکه طال . انجامید

، براي هر زن پنج سکه، و براي هر طفلی یک سکه طال فدیه مطالبه کرد و آزادي هفت هزار نفري را که )امروزي

دالر امروزي، دانست که هنري دوم پادشاه 270000ط به تسلیم سی هزار بزانت طال، یعنی حدود فقیرتر بودند مشرو

با قدردانی ((نگاران مسیحی مینویسد که این شرطها  یکی از وقایع. انگلیس براي شهسواران مهمان نواز فرستاده بود

 .میکردندمقایسه  1099را با وقایع  1187شاید بعضی از این مسیحیان مطلع این حوادث . پذیرفته شوند)) و ندبه

ملک عادل، براي صالح الدین، نیز از طبقه تهیدستتري که مشمول فدیه نشده بودند هزار نفر غالم به عنوان تحفه 

بالیان، رهبر جماعت مسیحیان . زاد ساختاین تقاضا پذیرفته شد، و عادل تمامی آنها را در راه خدا آ. تقاضا کرد

هزار غالم دیگر را خلیفه مسیحی . مقاوم، نیز به تقلید عادل خواستار هزار تن غالم شد و آنها را گرفت و آزاد کرد

برادر من صدقه خود را داده است، : ((اورشلیم به همین سان مطالبه کرد و آزادي بخشید آنگاه صالحالدین گفت

وي تمام سالمندانی را که استطاعت پرداخت .)) اینک نوبت به من میرسد. نیز صدقه خود را دادهاندبطرك و بالیان 
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در . بظاهر از شصت هزار اسیر مسیحی پانزده هزار نفر بدون فدیه ماندند و به غالمی در آمدند. نداشتند آزاد کرد

د که به قتل رسیده یا در حطین اسیر شده میان جماعتی که با دادن فدیه آزاد شدند زنان و دختران اشرافی بودن

) از جمله گی شاه اورشلیم(صالحالدین که در برابر گریه این قبیل زنان به رقت در آمده بود، شوهران و پدرانی . بودند

صالحالدین به زنان و دوشیزگانی ((ارنول ،مباشر بالیان نقل میکند که .را که در چنگ مسلمانان اسیر بودند آزاد کرد

شوهران و پدرانشان جان سپرده بودند از خزینه خویش آن قدر مال بخشید که حمد خدا را گفتند و، در سایر  که

گی و اشرافی که از .)) اقالیم، به هرجا رفتند محبت و احترامی که صالحالدین در حق آنها کرده بود ورد زبانشان بود

اما چون به خطه امن  ;ر قدمی در راه مخالفت با وي برندارندبند رهایی یافته بودند سوگند خوردند که مادامالعمر دیگ

، و در تدارك انتقام ))به حکم کشیشان، از بار گران وعده خویش رهایی یافتند((مسیحی طرابلس و انطاکیه رسیدند، 

به  سلطان صالحالدین به یهودیان اجازه داد تا دوباره در بیتالمقدس اقامت گزینند و. از صالحالدین برآمدند

وي به زایران مسیحی . مسیحیان نیز اجازه داد که، به شرط حمل نکردن اسلحه، حق ورود به شهر را داشته باشند

بناي قبهالصخره که به دست مسیحیان مبدل به کلیسا شده بود، بار دیگر با . کمک کرد و حافظ جان و مال آنها شد

ه بود، در میان غریو شادمانی مسلمانها و غرولند و صلیب طالیی که بر باالي گنبد نصب شد ;گالب مطهر شد

آنگاه صالحالدین با سپاهیان کوفته خویش به عزم محاصره صور حرکت کرد، و چون .مسیحیان، به زیر افکنده شد

تسخیر آن شهر را غیر ممکن دید، بیشتر سپاه را مرخص کرد و خود، بیمار و فرسوده، در پنجاهمین سال عمر 

). 1188(گشت خویش به دمشق باز

VI  - 1192-1189: سومین جنگ صلیبی   

ناوگان ایتالیایی هنوز بر .باقی ماندن صور،انطاکیه ،و طرابلس در دست مسیحیان براي آنها به منزله روزنه امیدي بود

ویلیام،اسقف اعظم .مدیترانه تسلط داشت و حاضر بود در برابر مبلغی صلیبیون تازه نفس را به مشرق زمین برساند

در ماینتس . صور،به اروپا برگشت و داستان از دست رفتن اورشلیم را براي مردم ایتالیا و فرانسه و آلمان نقل کرد

ساله تقریبا بیدرنگ با لشکریان  67تقاضاي وي چنان در دل فردریک بارباروسا موثر افتاد که آن امپراتور بزرگ 

ام تحسین او را موساي ثانی و راهگشاي سرزمین موعود و همه مسیحیان در مق) 1189(خویش عزم بیتالمقدس کرد 

اینان نیز  ;لشکریان جدید در محل گالیپولی از هلسپونت عبور کردند و مسیر جدیدي در پیش گرفتند. خواندند

هایی از سپاهیان ترك مرتبا بر آنها هجوم بردند و ارتباط  دسته. همان اشتباهات جنگ اول صلیبی را تکرار کردند

صدها نفر از گرسنگی جان سپردند، خود فردریک در رودخانه کوچک سالف . نها و ملزوماتشان را قطع کردندمیان آ

، و فقط بخشی از لشکریان وي جان سالم به در بردند و در محاصره عکا )1190(در کیلیکیا با فضاحت غرق شد 

ک سالگی به پادشاهی انگلیس رسیده ریچارد اول، مشهور به شیردل، که در همین اوان در سی و ی. شرکت جستند

چون ریچارد میترسید که مبادا در غیاب وي فرانسویان و متصرفات . بود، تصمیم گرفت تا با مسلمانان روبرو شود

انگلیس در خاك فرانسه دست اندازي کنند، اصرار ورزید که پادشاه فرانسه فیلیپ اوگوست نیز باید در این سفر 

در محل وزله، دو شهریار جوان . ه جوانی بیست و سه ساله بود، با این پیشنهاد موافقت کردفیلیپ، ک. همراه وي باشد

لشکریان ریچارد، مرکب از . طی تشریفاتی هیجانانگیز به دریافت صلیب از دست ویلیام، اسقف اعظم صور، نایل شدند

، از مارسی با کشتی به راه افتادند و )زیرا فقط عده معدودي از انگلیسیها در مبارزات صلیبی شرکت جستند(نورمانها 

). 1190(سپاهیان فیلیپ از بندر جنووا حرکت کردند، و قرار شد که هر دو سپاه در سیسیل یکدیگر را مالقات کنند

تانکرد، . در آنجا پادشاهان مسیحی مدت شش ماهی را به جدال گذرانیدند و به طرق مختلف خود را سرگرم کردند
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سریعتر از آنکه کشیشی قدرت تالوت ادعیه ((رنجش خاطر ریچارد را فراهم ساخت، و ریچارد  پادشاه سیسیل، مایه

شهر مسینا را تسخیر کرد و، در مقابل چهل هزار اونس طال، آن شهر را به تانکرد مسترد )) بامدادي را داشته باشد

لشکریان خود را به کشتی نشاند و ریچارد اکنون که با چنین غنیمتی قادر به پرداخت قروض خود شده بود، . داشت

برخی از کشتیهاي وي در ساحل جزیره قبرس شکسته شد، و حاکم سونانی آن جزیره کارکنان . عزم فلسطین کرد

ریچارد پس از توقف مختصري، قبرس را فتح کرد و آن را به گی دو لوزینیان، شاه آواره . ناوها را به زندان انداخت

فیلیپ قبل از وي در . ، یعنی یک سال پس از عزیمت از وزله، به عکا رسید1191ژوئن ریچارد در .اورشلیم، بخشید

محاصره عکا به دست مسیحیان تقریبا نوزده ماه به طول انجامید و به قیمت جان هزاران تن . خشکی پیاده شده بود

دویست هزار سکه طال  فاتحان تقاضاي. چند هفته بعد از ورود ریچارد شیردل، مسلمانان تسلیم شدند. تمام شد

، هزار و ششصد نفر اسیر زبده، و استرداد صلیب واقعی را کردند، و مسلمانان نیز متعهد شدند که )دالر 950000(

نفر، اجازه  1600صالح الدین این قرار داد را تائید کرد و به مردم مسلمان عکا، صرف نظر از . این شرایط را بپذیرند

فیلیپ اوگوست، که به مرض تب مبتال شده . آذوقه با خود بردارند و شهر را ترك کنند داده شد که هر قدر بتوانند،

به این نحو، . نفر میشدند به جا گذاشت و خود به فرانسه بازگشت 10500بود، لشکریان خویش را که مرکب از 

که بعد از هر نبرد و از این پس مبارزه بیمانند و سردرگمی آغاز شد . ریچارد تنها سردار سومین جنگ صلیبی شد

چکاچاك اسلحه، دو طرف متوالیا به تعارف و تمجید از خصال یکدیگر میپرداختند، و در خالل تمام این ماجراها 

پادشاه انگلیس و سلطان کرد، صالح الدین، پارهاي از عالیترین صفات کیش و تمدنهاي خویش را به نمایش 

هر موقع مقتضیات جنگ ایجاب میکرد، . لقه قدیسان مقام نداشتندهیچ کدام از آن دو مرد بزرگ در ح. میگذاشتند

صالح الدین قادر بود بی آنکه خم بر ابرو آورد، افراد را به دیار عدم رهسپار سازد، و آدم عاشق منش خیالپردازي 

ن هنگامی که بزرگا. چون ریچارد گاهی ضمن جنگهاي خویش، به حکم اصیلزادگی، از رویه خویش دست برمیداشت

شهر محاصره شده عکا در اجراي شرایط قرارداد تسلیم تعلل ورزیدند، ریچارد، براي آنکه آنها را به شتاب وا دارد، 

. تن از اسراي مسلمان را در برابر حصار شهر گردن زد 2500

با پادشاه هنگامی که این خبر به گوش صالح الدین رسید، وي دستور داد که از آن پس کلیه اسیرانی را که در نبرد 

ریچارد، که حال چنین دید، پیشنهاد کرد که حاضر است خواهرش جو آن را به زنی . انگلیس بگیرند به قتل رسانند

کلیسا این تدبیر را ناپسند شمرد، و . به عادل، برادر صالحالدین، دهد و با این ازدواج جنگهاي صلیبی را پایان بخشد

ریچارد که میدانست صالح الدین بعد از پذیرفتن شکست . ي نورزیدبه همین سبب ریچارد در اجراي آن پافشار

دست روي دست نخواهد گذاشت، از نو به تدارك سپاهیان خویش مشغول شد و خود را آماده ساخت تا در امتداد 

ساحل مسافت صد کیلومتري را به سمت جنوب در نوردد و یافا را، که دوباره در دست مسیحیان بود، از محاصره 

بسیاري از اشراف حاضر به همراهی با ریچارد در این سفر نبودند و ترجیح میدادند که در عکا . مانان در آوردمسل

. بمانند و براي احراز مقام سلطنت اورشلیم، که مطمئن بودند به دست ریچارد مسخر خواهد شد، توطئه کنند

ت سرپیچی کردند و تدابیر سوقالجیشی پادشاه لشکریان آلمانی به آلمان برگشتند، و فرانسویان بارها از دستورا

وقایعنگار . به عالوه، افراد و افسران نیز حاضر نبودند از نو دامن همت به کمر بزنند. انگلیسی را بیاثر گذاشتند

جنگهاي صلیبی ریچارد مینویسد که بعد از این محاصره طوالنی، فاتحان مسیحی، که به تناسایی و تجمل عادت 

از اینکه شهري چنین سرشار از نعمات، یا به عبارت دیگر گواراترین شرابها و زیباترین دوشیزگان، را کرده بودند، 

بسیاري بر اثر آنکه به این گونه لذات بسیار خو گرفته بودند، به موجوداتی . پشت سر گذارند بینهایت اکراه داشتند

شد و شکمپروري و بیعاري ایشان مردمان بخرد را هرزه تبدیل شدند، تا جایی که شهر از تجمل پرستی آنان آلوده 
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از آنجا که به حکم ریچارد، براي جلوگیري از گناه، هیچ کس از زنها مگر زنان رختشو حق حرکت با . شرمگین ساخت

کفایت بیمانند ریچارد در اداره لشکریان، مهارت وي در دقایق . سپاهیان را نداشت، عرصه بر مردان تنگتر شده بود

شی، و شجاعت الهامبخش او در میدان جنگ جبران کمبودهاي سپاهیان وي را میکرد، و از این لحاظ بر لشکر ک

سپاهیان ریچارد و صالح الدین در ارصوف با . صالح الدین و تمامی سرداران مسیحی مبارزات صلیبی برتري داشت

الدین پیشنهاد تجدید مبارزه کرد، لکن  صالح). 1191(یکدیگر رو به رو شدند، و ریچارد به فتحی نامسلم نایل آمد 

صالح الدین قاصدي با پیشنهاد صلح به نزد ریچارد روانه . ریچارد سپاهیان خود را به درون شهر یافا عقب کشید

در حین مذاکرات کونراد، مارکی مونفرا، که بر بندر صور حکومت میکرد، مستقال نامهاي نزد صالح الدین . داشت

که حاضر است با او همپیمان شود و عکا را براي مسلمانان فتح کند، به شرطی که صالح الدین  فرستاد و اعالم کرد

با وجود این پیشنهاد، صالحالدین به برادر خود دستور داد که عهدنامه . با تسلط وي بر صیدا و بیروت موافقت کند

دست مسیحیان بود با نیمی از بیت صلحی را با ریچارد منعقد سازد و کلیه شهرهاي ساحلیی را که آن موقع در 

ریچارد به قدري از این قضیه خوشحال شد که طی تشریفات خاصی به فرزند سفیر مسلمان . المقدس به آنها واگذارد

اندکی پس از این قضایا، چون شنید که صالح الدین در مشرق با شورشی رو به رو ). 1192(درجه شهسواري بخشید 

اه ایوبی را رد نمود، داروم را محاصره و تصرف کرد، و تا نوزده کیلومتري بیت شده است، شرایط پیشنهادي ش

صالح الدین که سپاهیان خود را به خاطر فصل زمستان مرخص کرده بود، بار دیگر آنها را فرا . المقدس پیش تاخت

هاي آب مشروب در راه  چاهدیدبانان سپاه مسیحی خبر آوردند که . در همین اثنا در سپاه مسیحیان نفاق افتاد. خواند

شورایی تشکیل دادند تا ببینند چه باید . اورشلیم زهر آلود شده است و مبارزان از آب آشامیدنی محروم خواهند بود

اعضاي شورا نظر دادند که مصلحت این است که از اورشلیم صرف نظر شود و به سوي قاهره، که چهار صد . کرد

ریچارد، بیمار و بیزار و دلسرد، دست از جنگ شست، متوجه عکا . حرکت کنندکیلومتر با آن نقطه فاصله داشت، 

اما هنگامی که شنید صالح الدین باز هم بر یافا هجوم برده و در عرض دو . شد، و به فکر بازگشت به انگلستان افتاد

ا آنجا که امکان داشت وي بی درنگ، با کمی وقت، ت. روز آنجا را تسخیر کرده است، غرورش جان تازهاي در او دمید

و خود را تا کمر به آب !)) مرگ بر عقبترین: ((هنگام ورود به بندر فریاد کشید. سپاهی تدارك دید و عازم یافا شد

آنگاه، در حالی که تبر دانمارکی معروف خویش را تکان میداد، همه آنهایی را که قد مردانگی در جلوي وي . دریا زد

داخت، لشکریان خود را به داخل شهر هدایت کرد، و قبل از آنکه صالحالدین از جریان برافراشتند بر خاك هالك ان

با آنکه . صالحالدین عمده قواي خود را براي کمک فرا خواند). 1192(آگاه شود، یافا را از لشکریان مسلمان پاك کرد 

رفت، شجاعت بیمحاباي شخص سپاه صالح الدین از لحاظ عده بمراتب از لشکر سه هزار نفري ریچارد فزونی میگ

صالح الدین چون در حین جنگ ریچارد را پیاده دید، مرکب تیزرویی براي وي . ریچارد مانع از هزیمت صلیبیون شد

لشکریان صالح الدین . فرستاد و پیغام داد که دریغ باشد سلحشوري این سان دلیر پیاده به جنگ دشمن خویش رود

شماتت سردار خود را گذاشتند که از چه رو پادگان یافا را به حال خود رها  بزودي از جنگ فرسوده شدند و بناي

اگر گفته وقایعنگاران مسیحی درباره این جنگ صحت . کرد تا مجال آن یابند که اکنون دوباره دست به اسلحه برند

یک نفر جرئت هجوم به داشته باشد، سرانجام ریچارد در حالی که نیزه خود را به حال راحت باش کرده بود، بی آنکه 

لشکریان تازه نفسی . روز بعد بخت از او برگشت. طرف او را داشته باشد، سواره در امتداد جبهه مسلمانان حرکت کرد

و ریچارد، که دوباره بیمار شده بود و حمایتی از شهسواران مقیم عکا و . براي کمک به صالح الدین از راه رسیدند

ریچارد در حالی که در آتش تب میسوخت به صداي بلند آب یخ و میوه . صلح کرد صور نمیدید، بار دیگر تقاضاي

صالح الدین به اجابت خواسته وي مقداري گالبی و هلو و برف، و همچنین طبیب شخصی خویش را، به . خواست

اك فلسطین آن دو دالور عهد نامه صلحی را براي مدت سه سال امضا، و خ 1192در دوم سپتامبر . بالین وي فرستاد
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طبق عهدنامه، قرار شد که ریچارد بر کلیه شهرهاي ساحلیی که تسخیر کرده بود، از عکا تا یافا، . را تقسیم کردند

جان و مال زایران در اورشلیم  ;مسلمانان و مسیحیان مجاز باشند آزادانه از اراضی یکدیگر عبور کنند ;حکومت کند

بعید نیست که چون بازرگانان ایتالیایی (زیر نظر مسلمانان اداره شود محفوظ و مصون ماند، لکن شهر بیت المقدس 

به طور کلی عالقه مند به نظارت بر بنادر فلسطین بودند، به همین سبب ریچارد را تشویق کرده باشند که اورشلیم را 

وقایعنگار ریچارد درباره  .با تدارك تورنواها، عقد صلح را جشن گرفتند. ) در برابر مناطق ساحلی به مسلمانان واگذارد

براي اندك زمانی .)) فقط خداوند تبارك و تعالی از شادمانی بی اندازه این دو سپاه آگاه است: ((این رویداد مینویسد

ریچارد هنگام سوار شدن بر کشتی به عزم انگلیس آخرین نامه گستاخانه خود را خطاب به . افراد دل از تنفر شستند

ر طی آن وعده داد که سه سال دیگر برگردد و اورشلیم را بازستاند، صالحالدین در جواب صالحالدین فرستاد و د

نوشت که اگر وي ناگزیر شود سرزمین خود را از دست دهد، باختن به ریچارد را بر هر آدم زنده دیگري مرجح 

 ;ارد را شکست داده بودعدالت، شکیبایی، و میانه روي صالح الدین کاردانی، شجاعت، و تدبیر جنگی ریچ. میشمرد

تجربه نشان داده بود که  ;وحدت و وفاداري سرداران مسلمان بر نفاق و عهدشکنیهاي ساالران فئودال تفوق یافته بود

یک خط کوتاه مهمات رسانی در عقب صفوف سپاه مسلمان بمراتب بر تسلط مسیحیان به دریاهاي جهان مزیت 

و مشخصتري از جمیع فضایل و نقایص مسیحی بود تا وجود شهریار وجود سلطان مسلمان نمونه بارزتر . داشت

صالح الدین دینداري را به آنجا میرساند که از تعقیب و آزار مخالفان دین پروایی نداشت، و در این قبیل . مسیحی

با . مسائل چنان دستخوش احساسات میشد که خصومتش با شهسواران پرستشگاه و مهمان نواز بیش از حد بود

نهمه، معموال با ضعفا بمالیمت رفتار میکرد، با شکست خوردگان مهربان، و در وفاي به عهد چنان از دشمنان ای

. خویش برتر بود که وقایعنگاران مسیحی درشگفت بودند چطور االهیاتی چنین قادر است آدمی چنان به وجود آورد

پول در نظر وي . ((ه شکایتها رسیدگی میکردوي با خدمتگزاران خویش در نهایت مالطفت رفتار، و شخصا به کلی

چندي قبل از . ، و آنچه در خزانه شخصی خویش به جا نهاد فقط یک دینار بود))همان اندازه قدر داشت که خاك

آنکه جان سپرد، خطاب به فرزندش، بظاهر اندرزهایی داد که هیچ حکیم مسیحی قادر نبود سخنی پر مغزتر از آن 

طبق مشیت وي رفتار کن، زیرا آرامش خاطر در آن نهفته ..... خداي تبارك و تعالی میسپارم پسرم، ترا به :بگوید

کوشش کن تا دل آحاد رعیت خود را به . زیرا خونی که بر زمین ریزد هرگز نمیخسبد.... از خونریزي بپرهیز. است

برگزیده شدهاي تا خوشبختی آنها زیرا تو از جانب خداوند و من به این سمت  ;دست آوري و مراقب رفاه آنان باشی

اگر من به مقام شامخی نایل . جهد کن تا دل وزیران، بزرگان و امیران خویش را به دست آوري. را تامین کنی

، هنگامی که پنجاه و 1193وي در سال . آمدهام، علت آن است که با محبت و مالطفت دل مردم را تسخیر کردهام

  . ، بدرود حیات گفتپنج سال بیشتر از عمرش نمی گذشت

VII -  1204-1202چهارمین جنگ صلیبی   

نتیجهاي . سومین جنگ صلیبی عکا را آزاد ساخت، اما بیت المقدس را همچنان در دست مسلمانان باقی گذاشته بود

. چنین اندك از یک سلسله مبارزاتی که در آن بزرگترین سالطین اروپا شرکت جسته بودند طبعا مایه دلسردي بود

هاي بی دغدغه شهسواران مسیحی در  ق شدن فردریک بارباروسا، فرار فیلیپ اوگوست، قصور آشکار ریچارد، توطئهغر

سرزمین مقدس، اختالفات بین شهسواران پرستشگاه و مهمان نواز، و شروع مجدد جنگ بین انگلیس و فرانسه دماغ 

لکن چون . یروان آن بیش از پیش ضعیف ساختاروپاي مغرور را به خاك سایید و ایقان دین عیسی را در میان پ

اینوکنتیوس سوم از آغاز . امید مومنین اروپایی باال گرفت. صالح الدین زود درگذشت و امپراطوري وي تجزیه شد
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تصدي مقام پاپی خواستار کوشش دیگري در این راه بود و کشیش سادهاي به نام فولک دونویی، در طی موعظاتی، 

  . ه شرکت در چهارمین جنگ صلیبی دعوت کردسالطین و مردم را ب

فیلیپ اوگوست شرکت  ;امپراطور فردریک دوم پسري بود چهار ساله. نتایج حاصله به هیچ وجه مایه امیدواري نبود

و ریچارد اول پادشاه انگلیس، که آخرین نامه خود خطاب به  ;در یک جنگ صلیبی را براي یک عمر کافی میدانست

به من توصیه : ((موش کرده بود، به سخنان تشویق آمیز و فولک خندید و در پاسخ وي گفت صالح الدین را فرا

من آنها را به آنهایی که بیش از همه . میکنی که سه دختر خویش یعنی غرور، آز، و ناپرهیزکاري را ترك گویم

و ناپرهیز کاریم را به جماعت غرورم را به شهسواران پرستشگاه، آزم را به راهبان سیتو، : استحقاق دارند میبخشم 

وي پیشنهاد کرد که مبارزه علیه مصر . با تمام این احوال، اینوکنتیوس در تقاضاي خویش پافشاري ورزید.)) اسقفان

در صورتی قرین کامیابی خواهد شد که ایتالیا حاکم بر دریاي مدیترانه باشد، و تسلط بر سرزمین ثروتمند و 

پس از آنکه مدتی با ونیز چانه . یله رسیدن به بیت المقدس و تسخیر آن شهر استحاصلخیزي مثل مصر بهترین وس

، )دالر 8500000معادل (مارك نقره  85000میزدند، عاقبت آن جمهوري کوچک دریانورد را راضی کردند، در برابر 

هزار پیاده نظام به  وسایل حرکت چهار هزار و پانصد نفر شهسوار با مرکب آنها، نه هزار تن از مالزمان، و بیست

به عالوه، پنجاه فروند کشتی جنگی مجهز به افراد پاروزن را در  ;انضمام سیورسات نه ماهه آنها را از دریا فراهم سازد

و نیز در مقابل این خدمات یک شرط قایل شد، و آن گرفتن نیمی از غنایم اراضی تصرف . اختیار صلیبیون بگذارد

سوداگران ونیزي همه ساله از طریق صدور الوار و . چ وجه قصد حمله به مصر را نداشتندلکن ونیزیها به هی. شده بود

آهن و اسلحه به مصر، و وارد کردن غالم، میلیونها دالر استفاده میکردند و اکنون حاضر نبودند که این داد و ستد را 

به همین سبب، در همان حال که مشغول  .با جنگ به مخاطره افکنند یا پیزا و جنووا را در این معامالت سهیم سازند

مذاکره با کمیته صلیبیون بودند، مخفیانه با سلطان مصر عقد اتحادي بستند و متعهد شدند که آن کشور را در برابر 

ارنول، یکی از وقایعنگاران این عهد، اظهار میدارد که ونیز براي منحرف ). 1201(تهاجم بیگانگان حراست کنند 

، لشکریان جدید صلیبی در ونیز 1202در تابستان . از فلسطین، رشوه چشمگیري دریافت کرد ساختن جنگ صلیبی

سرداران این سپاه عبارت بودند از مارکزه بونیفاچو از مونفرا، کنت لویی از بلوا، کنت بودوئن از فالندر، . گرد آمدند

، و عده زیادي از )فراوانی به دست آوردکه بعدها در مبارزه با بدعتگذاران آلبیگایی شهرت ( سیمون دو مونفور 

بزرگان و اشراف عهد، از جمله ژوفروا دو ویالردوئن، و مارشال دوشامپانی، که نه فقط در دیپلوماسی و مبارزات 

صلیبی سهم شایانی ایفا کرد، بلکه تاریخ فضاحت آور آن را به صورت خاطرات آبرومندي تدوین کرد که خود مقدمه 

به هر کس که در این امر خطیر . به سنت مالوف، اکثر صلیبیون از فرانسه میآمدند. زبان فرانسه بودآثار ادبی منثور 

 85000شرکت میجست دستور داده شده بود که به نسبت استطاعت مالی خویش مبلغی پول نقد همراه بیاورد تا 

. مارك کمبود داشتند 34000ز پس از گردآوري تمام وجوه، هنو. مارك نقرهاي که ونیز مطالبه میکرد گرد آید

، با تمام حرمتی که از آن مردي نود و ))که دلش را دریاي کرم میخواندند((انریکو داندولو، دوج تقریبا نابیناي ونیز 

چهار ساله بود، پیشنهاد کرد که اگر صلیبیون در تسخیر بندر زارا به ونیز مدد رسانند، جمهوري مزبور از تقاضاي 

 998در . این بندر بعد از خود ونیز مهمترین بندر دریاي آدریاتیک محسوب میشد. ر خواهد کردمابقی پول صرف نظ

اما در این تاریخ به . ونیز آن را تسخیر کرده بود، و بارها در آنجا مردم علم شورش برافراشته و منکوب شده بودند

از آنجا که ثروت و قدرت این بندر رو به فزونی . مجارستان تعلق داشت و تنها راه ارتباط اراضی مجارنشین با دریا بود

اینوکنتیوس سوم چنین پیشنهادي را شریرانه . بود، ونیز بیم آن داشت که رقیب عمده وي در تجارت آدریاتیک شود
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هاي طال  لکن صداي دلنواز سکه. نامید و تهدید کرد که هر کس در اجراي این نقشه شریک شود، او را تکفیر میکند

. ند بود که امکان نداشت سخنان بزرگترین و مقتدرترین پاپهاي عالم به گوش کسی رسدآن قدر بل

ناوگان مشترك جنگجویان بر زارا هجوم بردند و آن بندر را در عرض پنج روز تسخیر، و غنایم به دست آمده را میان 

پاپ برایشان . اضاي عفو کردندآنگاه صلیبیون هیئتی را به شفاعت نزد پاپ روانه داشتند و تق. خود تقسیم کردند

صلیبیون از پاپ براي آمرزش گناهان تشکر . آمرزش فرستاد، لکن تقاضا کرد که غنایم به دست آمده را مسترد دارند

ونیزیها حکم تکفیر پاپ را نادیده انگاشتند و درصدد اجراي دومین قسمت برنامه . کردند، اما غنائم را نگاه داشتند

 ;حکومت سلطنتی بیزانس از جنگهاي صلیبی چیزي نیاموخته بود. طنطنیه بود، برآمدندخویش، که تسلط بر قس

قسمت اعظم آسیاي صغیر را  ;کمکی که در این مبارزات به صلیبیون کرد اندك بود، اما منافعی سرشار عایدش شد

ر سر فلسطین روي دوباره به چنگ آورد و با آرامش و قرار شاهد تضعیف متقابل اسالم و غرب در کشمکشی که ب

امپراطور مانوئل هزاران نفر از ونیزیها را در قسطنطنیه زندانی، و چند صباحی امتیازات تجارتی و نیز را در . میداد شد

اسحاق دوم، ملقب به آنگلوس، بی هیچ ناراحتی و دغدغه خاطري، با اعراب مسلمان ). 1171(آن سامان لغو کرده بود 

پسر اسحاق، که او نیز . ق به دست برادرش آلکسیوس سوم خلع، زندانی، و نابینا شداسحا 1195در . متحد شده بود

از سناي ونیز و صلیبیون تقاضا کرد که پدرش . وي عازم ونیز شد 1202در . آلکسیوس نام داشت، به آلمان گریخت

لمانان همه نوع سیورسات را نجات دهند و دوباره به مقام سلطنت بردارند، و در عوض وعده داد که براي هجوم به مس

به این : داندولو و بارونهاي فرانسوي قرار داد سنگینی را بر آلکسیوس جوان تحمیل کردند. در اختیار آنها قرار دهد

مارك نقره به صلیبیون تسلیم کند ،سپاهی مرکب از ده هزار نفر را  200000معنی که از وي تعهد گرفتند مبلغ 

با وجود این . زد، و کلیساي ارتدوکس یونانی را مطیع و منقاد پاپ اعظم گرداندبراي خدمت در فلسطین مجهز سا

رشوه زیرکانه، اینوکنتیوس سوم صلیبیون را از هجوم به امپراطوري بیزانس باز داشت، و تهدید کرد که هرکس را که 

بخشی از . ی نشدندبرخی از اعیان حاضر به شرکت در چنین ماجرای. از گفته او تخلف ورزد تکفیر خواهد کرد

لکن امید به تسخیر ثروتمندترین شهر . سپاهیان، خود را از مبارزات صلیبی معاف دانستند و به زادبومشان برگشتند

، ناوگان عظیم مزبور، مرکب از 1202در اول اکتبر . اروپا چنان اندیشه نوید بخشی بود که تاب و توان از همه میبرد

شعفی بسیار، در حالی که کشیشان بر باالي حصارهاي جنگی ناوها مشغول ترنم  فروند کشتی، در میان شور و 480

 24پس از یک رشته تاخیرهاي گوناگون، در . بودند، به حرکت درآمد)) بیا اي روح القدس، آفریدگار((سرود مذهبی 

  . ، آن ناوگان عظیم به مقابل شهر قسطنطنیه رسید1203ژوئن 

  : نویسد ویالردوئن درباره این واقعه می

مطمئن باشید که آنهایی که هرگز قسطنطنیه را ندیده بودند اکنون دیدگانشان از تحیر باز مانده بود، زیرا هرگز باور 

شهري که با دیوارهاي بلند و برجهاي  ;نمیکردند که در تمامی جهان شهري این قدر ثروتمند وجود داشته باشد

ایی پرشکوه داشت، و تعداد این گونه بناها آن قدر زیاد بود که اگر استوار محاط بود و کاخهایی شاهانه و کلیساه

و نیز عرض و طول این شهر بر همه شهرهاي دیگر عالم تفوق  ;کسی آنها را به چشم نمیدید، هرگز باورش نمیشد

در این و  ;و بدان که در میان ما هیچ کس آن قدر جسور نبود که از دیدن آن منظره لرزه بر اندامش نیفتد. داشت

امیر شگفتی نبود، زیرا از آغاز خلقت جهان تا کنون، مردان هرگز به امري چنین خطیر، مانند تهاجم ما بر شهر، تن 

. در نداده بودند
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اتمام حجتی به آلکسیوس تسلیم شد به این مضمون که باید بی درنگ اریکه امپراطوري را به برادر نابینا یا 

چون وي از قبول این امر خودداري ورزید، . همراه ناوگان سفر کرده بود، واگذاردبرادرزادهاش، آلکسیوس جوان که 

صلیبیون در برابر مقاومتی جزیی، جلو حصار شهر، در خشکی پیاده شدند، و داندولوي کهنسال اولین کسی بود که 

هچال بیرون آوردند، بر اعیان یونانی اسحاق آنگلوس را از سیا. آلکسیوس سوم به تراکیا گریخت. به ساحل قدم نهاد

اریکه سلطنتش نشانیدند، و پیامی به نام وي نزد سرکردگان سپاه التین فرستادند به این مضمون که وي در انتظار 

  . است که به پسر خویش خوشامد بگوید

وارد شهر ها و قولهایی که پسرش داده بود،  داندولو و بارونها، بعد از گرفتن تعهدي از اسحاق مشعر بر انجام وعده

اما چون یونانیان آگاه شدند که وي پیروزي خویش را . شدند، و آلکسیوس چهارم جوان تاج امپراطوري را بر سر نهاد

مردم عادي متوجه شدند که امپراطور، براي ایفاي قول . به چه قیمتی خریده است، با نفرت و خشم از وي برگشتند

  . ت دهنده، به گرفتن مالیات از آنها نیاز داردخویش به منظور رسانیدن کمک مالی به سپاه نجا

طبقه اشراف یونانی از حضور اعیان و سپاهیان بیگانه در خاك خویش متنفر بودند، و طبقه روحانیون با خشم تمام 

در همین احوال، پارهاي از سپاهیان التین که . پیشنهاد را رد کرده بودند و حاضر به اطاعت از شخص پاپ نمیشدند

ز مسلمانان را در مسجدي، آن هم در یک شهر مسیحی، مشغول عبادت دیده بودند، چنان دچار وحشت جمعی ا

آتشسوزي مدت هشت روز ادامه داشت و به فاصله . شدند که آن مسجد را آتش زدند و مومنین مسلمان را کشتند

شاهزادهاي که پیوند نسبی با . پنج کیلومتر به اطراف سرایت و بخش عظیمی از قسطنطنیه را مبدل به خاکستر کرد

خاندان امپراطور داشت مردم را به شورش دعوت کرد، آلکسیوس چهارم را به قتل رسانید، اسحاق آنگلوس را دوباره 

بر تخت نشست و شروع به تدارك و تجهیز سپاه ) مشهور به دوکاس(زندانی ساخت، و خود به اسم آلکسیوس پنجم 

اما یونانیان ، که سالیان سال در داخل حصار شهرهاي . وگاهشان در غالطیا بیرون کندکرد تا لشکریان التین را از ارد

. خویش به امن و امان خو گرفته بودند، اینک از آن فضایل دیرینه رومی جز اسمی بیش برایشان به جا نمانده بود

، و التینهاي پیروزمند آلکسیوس پنجم گریخت. پس از یک ماهی که قسطنطنیه در محاصره بود، همگی تسلیم شدند

سربازان صلیبی، که ). 1204(مانند گروه عظیمی از ملخهاي گرسنه به جان پایتخت امپراطوري بیزانس افتادند 

مدتها بود چنین لقمه چرب و شیرینی را انتظار میکشیدند، اینک در اثناي هفته عید فصح، چنان قسطنطنیه را مورد 

عده تلفات یونانیان آن قدرها زیاد نبود، و . ش واندالها و گوتها نظیرش را ندیده بودتاراج قرار دادند که حتی رم در یور

اصیلزادگان التین کاخها را بین خودشان تقسیم، و . شاید از دوهزار نفر تجاوز نمیکرد، اما غارت حد و حصري نداشت

انها، و کلیساها شدند و آنچه پسند هاي مردم، دک لشکریان وارد خانه. نفایسی را که در آنها یافتند تصاحب کردند

نه فقط طال و نقره و جواهراتی که در عرض هزار سال در کلیساها گرد آمده بود . خاطرشان افتاد به غنیمت برداشتند

به تاراج رفت، بلکه پارهاي از یادگارهاي قدسیان نیز ناپدید شد و چندي بعد در اروپاي باختري به قیمتهاي گزافی 

 .به فروش رسید

بود، چه در این تاراج  1453خساراتی که بر کلیساي سانتا سوفیا وارد آمد بمراتب عظیمتر از ضایعات ترکان در 

از آنجا که ونیزیها بارها به . محراب بزرگ کلیسا را تکه تکه کردند تا طال و نقره آن را میان فاتحان تقسیم کنند

هاي آن در کجا قرار دارد، واز  ه میدانستند نفیسترین گنجینهعنوان سوداگر به این شهر آمده بودند، بدیهی است ک

ها، منسوجات، غالمان، و جواهرات همه به  مجسمه. این رو با منتهاي هوشیاري این گونه نفایس را به سرقت بردند

زیور چهار اسب برنزیی که مشرف بر شهر قسطنطنیه بود از این پس به ونیز برده میشد تا زیب و . دست آنها افتاد
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نه دهم تمامی مجموعه آثار هنري و جواهراتی که بعدها خزانه کلیساي مزبور را در . میدان کلیساي سان مارکو شود

براي محدود ساختن هتک . عالم ممتاز ساخت از این سرقتی که به طرزي دقیق ترتیب داده شده بود تامین شد

نب اعتدال را رعایت نمودند و خود را با فواحش راضی بسیاري از سپاهیان جا. ناموس پارهاي اقدامات به عمل آمد

کردند، لکن اینوکنتیوس سوم شاکی بود که سپاهیان التین، در برابر سرکشی نفس اماره، نه اعتنایی به سن داشتند، 

هاي یونانی ناگزیر بودند عشقورزي سورچیان یا برزگران فرانسوي یا  نه به جنس، و نه حرفه دینی، چنانکه راهبه

. ها به یغما رفت و کتابهاي خطی گرانبهایی خراب یا ناپدید شد در میان این چپاولها، کتابخانه. نیزي را تحمل کنندو

هاي سوفکل و  از نمایشنامه. هاي مردم، را ویران کرد ها و چند موزه، به اضافه کلیساها و خانه دو حریق دیگر کتابخانه

. شده بود، پس از این تاراجها و آتشسوزیها فقط معدودي به جا ماند اوریپید، که تا آن تاریخ تمام و کمال حفظ

هنگامی که موج تعدي و تاراج فرو نشست، اشراف التین بودوئن، . هزاران شاهکار هنري دزدیده، ضایع، یا منهدم شد

ن رسمی این ، و فرانسه را زبا)1204(کنت فالندر، را برگزیدند تا فرمانرواي امپراطوري التینی قسطنطنیه شود 

امپراطوري بیزانس به چند قلمرو و فئودال تقسیم شد که بر هر کدام یک نفر از اشراف . سلطنت نوبنیاد قرار دادند

هاي بازرگانی داشت، سلطه خویش را بر آدریانوپل،  ونیز، که اشتیاق فراوانی به نظارت در راه. التین حکومت میکرد

یی، بخشی از پلوپونز، ائوبویا، مجمعالجزایر اژه، گالیپولی، و سه هشتم قسطنطنیه اپیروس، آکارنانیا، مجمعالجزایر یونیا

که سوداگران جنووایی در بیزانس داشتند از چنگ آنها بیرون آورده )) هایی کارخانه((مواضع مقدم و . محرز ساخت

دوج ونیز فرمانفرماي ((ان هاي غضب امپراطوري لنگ لنگان قدم بر میداشت، عنو شد، و داندولو، که اکنون در چکمه

دیري نگذشت که وي در اوج کامیابی شرارت آمیزش در . بر خویش نهاد)) یک چهارم و یک هشتم امپراطوري روم

بیشتر روحانیون یونانی را از مقامشان عزل، و کشیشان التینی را به جاي آنها منصوب کردند، و چون عده . گذشت

اینوکنتیوس  ;ارد افراد عادي را با شتاب تمام در سلک روحانیون در آوردند این قبیل کشیشان کم بود، در بعضی مو

سوم، که هنوز به عمل لشکریان التین معترض بود، اتحاد رسمی مجدد دو کلیساي یونان و التین را با حسن نیت 

در متصرفات  برخی. اکثر مبارزان صلیبی با غنایمی که به دست آورده بودند به میهن خود بازگشتند. قبول کرد

شاید صلیبیون . جدید رحل اقامت افکندند، و فقط مشتی خود را به فلسطین رسانیدند، که آن نیز بی نتیجه بود

چنین میپنداشتند که چون قسطنطنیه به دست آنها بیفتد، در برابر ترکان پایگاهی خواهد بود مستحکمتر از روزي 

نسلها اختالف بین التینها و یونانیها اینک نیروي جهان یونانی را  لکن. که امپراطوري بیزانس بر آنجا حکومت میکرد

امپراطوري بیزانس هرگز از این ضربت کمر راست نکرد، و تسخیر قسطنطنیه به دست سپاهیان . ناچیز کرده بود

. التین در طی دو قرن مقدمات استیالي ترکان بر آن شهر را فراهم آورد

VIII - 1291-1212:اضمحالل جنگهاي صلیبی   

افتضاح چهارمین جنگ صلیبی، که در عرض ده سال بر شکست سومین جنگ افزوده شد، هیچ گونه مایه تسلی 

خاطر براي دین مسیحی، که بزودي با احیاي حکمت ارسطو و خردگرایی دقیق طرفداران ابن رشد مواجه میشد، 

کست مدافعان چنین امر مقدسی شده و فقط متفکران در توضیح این موضوع که از چه رو خداوند راضی به ش. نبود

در میان این شک و تردیدها، به اندیشه . توفیق را نصیب مردم شروري چون ونیزیها ساخته ممارست فراوانی داشتند

، 1212در . مردمان ساده دل چنین خطور کرد که فقط بیگناهی میتواند وسیله استیالي دوباره بر سنگر مسیح شود

چندان اطالعی درباره وي در دست نیست و فقط از او به نیکوالوس یاد میکنند، اعالم داشت که جوانی آلمانی، که 

. خداوند به او ماموریت داده است که سپاهی صلیبی از کودکان بیاراید و آنها را به سرزمین مقدس رهبري کند
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از سایر اعصار مردمان دستخوش  کشیشان و نیز مردمان غیر روحانی عمل وي را تقبیح کردند، اما در عهدي که بیش

پدر و مادرها نهایت درجه کوشش کردند تا کودکان . احساسات پر شور میشدند، چنین نظري بآسانی رواج گرفت

که رویهمرفته سنشان از ) و برخی از دختران با لباس پسرانه(خود را از این خیال متصرف کنند، اما هزاران پسر 

هاي خود خارج شدند و به دنبال نیکوالوس راه افتادند، و شاید هم خوشحال  ز خانهدوازده تجاوز نمیکرد، پنهانی ا

خیل انبوهی . را انتخاب میکنند) بیتالمقدس(بودند که استبداد خانه را پشت سر میگذراند و آزادي راه اورشلیم 

رازیر شد و از فراز سلسله مرکب از سی هزار کودك ، که بیشترشان از کولونی بیرون آمده بودند، از کنار رود سن س

  . جبال آلپ گذر کرد

جماعتی از دزدان به  ;عده زیادي از گرسنگی تلف، و برخی که از قافله عقب مانده بودند نصیب گرگان بیابان شدند 

آنها که جان سالمی در برده بودند سرانجام به جنووا . آنها پیوستند و، بین راه خوراك و پوشاکشان را دزدیدند

هیچ ناخدایی حاضر نبود . در اینجا ایتالیاییهاي مادي آنها را مورد تمسخر قرار دادند و به شک انداختند. رسیدند

ایشان را به فلسطین برساند، و هنگامی که به پاپ اینوکنتیوس سوم پناه آوردند، وي با مالیمت آنها را به بازگشت به 

ه رو به سوي جبال آلپ نهادند، و بسیاري در جنووا اقامت بعضی نومید و پریشان دوبار. زاد و بومشان تشویق کرد

در همین سال، در فرانسه، شبانی . گزیدند و به فرا گرفتن رسوم و آداب یک جامعه بازرگانی مشغول شدند

دوازدهساله موسوم به اتین نزد فیلیپ اوگوست آمد و گفت که هنگامی که وي مشغول چرانیدن گله خویش بوده، 

فیلیپ . اهر شده، به او فرمان داده است که راهبر لشکري صلیبی مرکب از کودکان به فلسطین باشدعیسی بر وي ظ

با اینهمه، بیست هزار جوان دور هم گرد آمدند تا زیر پرچم اتین عزم  ;او را فرمان داد که به نزد گوسفندانش برگردد

به آنها نوید داده بود که آنجا اقیانوس دهان باز  این جماعت رو به مارسی به راه افتادند، زیرا اتین. فلسطین کنند

در مارسی اقیانوس دهان باز نکرد، اما دو تن از . خواهد کرد و آب خواهد خشکید تا همگی به فلسطین برسند

همه آنها در هفت فروند کشتی جمع شدند و، در . کشتیداران حاضر شدند به رایگان آنها را به مقصدشان برسانند

دو تا از این کشتیها در نزدیکی ساحل ساردنی . م به سرودهاي پیروزي بودند، به حرکت در آمدندحالیکه مترن

کودکان دیگر را به تونس یا مصر بردند و آنها را به عنوان غالم . شکست، و همگی سرنشینان آن دو تلف شدند

سه سال بعد، . این جرم به دار آویختند بعدا، به فرمان فردریک دوم، کشتیداران مزبور را به سبب ارتکاب به. فروختند

اینوکنتیوس سوم در چهارمین شوراي التران بار دیگر از اروپاییان تقاضا کرد که موطن عیسی مسیح را از چنگ 

پنجمین سپاه  1217پیش کشید در . مسلمانها بیرون آورند، و نقشه هجوم به مصر را، که از جانب ونیز خنثا شده بود

اتریش، و مجارستان، به سرداري اندراش دوم شاه مجارستان، به حرکت در آمد و به سالمت به صلیبی از آلمان، 

شهر دمیاط بعد از یک سال محاصره گشوده شد، و ملک کامل، . دمیاط و واقع در منتهی الیه شرقی مصب نیل، رسید

بیتالمقدس را به صلیبیون  سلطان جدید مصر و سوریه، پیشنهاد صلح کرد، به این معنی که حاضر شد قسمت اعظم

  . واگذارد، اسراي مسیحی را آزاد کند، و صلیب واقعی را باز پس دهد

جنگ از سر گرفته . صلیبیون افزون بر اینها خواستار غرامتی نیز شدند، که ملک کامل از پذیرفتن آن خودداري ورزید

سرانجام معاهده ترك . رفت نرسیدندقواي امدادي تازه نفسی که انتظارشان می. شد، لکن به خوبی پیش نرفت

مخاصمهاي براي هشت سال میان طرفین به امضا رسید که طبق آن مقرر شد صلیب واقعی به صلیبیون باز گردانده 

صلیبیون مسبب . شود، لکن دمیاط بار دیگر از آن مسلمانان باشد و کلیه سپاهیان مسیحی از خاك مصر بیرون بروند

  . دوم، امپراطور جوان آلمان و ایتالیا، میدانستنداین فاجعه را شخص فردریک 
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، وي با اداي سوگند به جرگه صلیبیون در آمده و وعده داده بود که به جمع محاصره کنندگان دمیاط 1215در 

فردریک در . بپیوندد، اما اشکاالت سیاسی در ایتالیا، و شاید هم نداشتن ایمان کافی، مانع از حرکت وي شده بود

در ورود به . گامی که براي تاخیر و تعللهاي پی در پی تکفیر شده بود، عزم جنگ صلیبی ششم را کرد، هن1228

فلسطین وي هیچگونه کمکی از مومنین مسیحی آنجا دریافت نکرد، زیرا همه او را متمرد و رانده کلیسا میدانستند و 

کامل فرستاد که در این موقع رهبري  وي نمایندگانی به نزد ملک. از حشر و نشر با وي خودداري میورزیدند

فخرالدین سفیر سلطان،  ;کامل مودبانه به نامه فردریک جواب داد . لشکریان مسلمانان را در نابلوس بر عهده داشت

دو سلطان از سر مودت . از اطالع فردریک بر زبان عربی و احاطه وي بر ادبیات، علوم، و فلسفه سخت در شگفت شد

به . ، دو جهان اسالم و مسیحیت را متحیر ساختند)1229(و تعارفات کردند و، با عقد پیمانی  شروع به تبادل آرا

موجب این عهدنامه، ملک کامل عکا، یافا، صیدا، ناصره، بیتلحم، و تمامی بیتالمقدس، مگر قبهالسخره که در نظر 

ق ورود به محوطه مزبور را داشته مقرر شد که زایران مسیحی ح. مسلمانان مقدس بود، را به فردریک واگذار کرد

باشند، تا در صورت تمایل در محل هیکل سلیمان نماز گزارند و مسلمانان نیز در بیت لحم از حقوق همانندي 

طرفین موافقت کردند که کلیه اسراي خود را آزاد کنند و مدت ده سال و ده ماه مکلف به حفظ صلح . برخوردار شوند

موفق به تحصیل چیزي شده بود که یک قرن تمام جهان مسیحی در نیل به آن کوتاهی  امپراطور تکفیر شده. باشند

سرانجام دو فرهنگ مختلف، که با تفاهم و احترام متقابل براي لحظهاي به هم نزدیک شده بودند، مودت . کرده بود

این عهد نامه را به  مسیحیان بیت المقدس خوشحال شدند، اما پاپ گرگوریوس نهم. بین خود را امکانپذیر دیدند

پس از عزیمت فردریک، اشراف مسیحی . عنوان توهینی به عالم مسیحیت ناپسند شمرد و حاضر به تصویب آن نشد

). 1244(فلسطین اورشلیم را در اختیار خود در آوردند و با حکمران مسلمان دمشق علیه سلطان مصر متفق شدند 

و ایشان بیت المقدس را تسخیر و تاراج کردند و عده زیادي از سلطان مصر ترکان خوارزمی را به کمک طلبید، 

دو ماه بعد، ملک ظاهر بیبرس مسیحیان را در غزه شکست داد و بار دیگر بیت المقدس . ساکنان شهر را کشتند

در حالی که اینوکنتیوس چهارم مسیحیان را به جهادي علیه فردریک دوم ). 1244اکتبر(مسخر لشکر اسالم شد 

یکرد و به تمام افرادي که حاضر به جنگ با امپراطور مزبور در ایتالیا بودند همان امتیازات و گذشتهایی را دعوت م

نوید میداد که شامل حال مبارزان صلیبی در فلسطین میشد، لویی نهم، پادشاه پارساي فرانسه به تدارك هفتمین 

  . جنگ صلیبی پرداخت

ا به سپاه صلیبی پیوست و بزرگان کشور را تشویق کرد که از وي پیروي اندکی بعد از سقوط بیتالمقدس، لویی رسم

هاي گرانبهایی هدیه کرد که بر روي  هنگام عید میالد مسیح به برخی که از چنین عملی کراهت داشتند جبه ;کنند 

بکار برد تا لویی نهایت کوشش را براي سازشی میان اینوکنتیوس و فردریک . آنها عالمت صلیب قالب دوزي شده بود

 -در عوض، وي راهبی  ;اینوکنتیوس حاضر به آشتی نشد . مگر اروپاي متحدي از مبارزان صلیبی پشتیبانی کند

را نزد خان بزرگ مغوالن فرستاد و پیشنهاد کرد که مغوالن و مسیحیان به ضد ترکان  -جووانی د پیانو کارپینی 

. انقیاد عالم مسیحی شد خان مغول در پاسخ خواستار. آسیاي صغیر متحد شوند

لویی با شهسواران فرانسوي خویش، از جمله ژان سیر دو ژوئنویل که بعدا فتوحات پادشاه خود را  1248سرانجام در 

مبارزین به دمیاط رسیدند و به زودي آن را تسخیر کردند، لکن . در تاریخ معروفی گرد آورد، عزم فلسطین کردند

هاي جنگ به کلی فراموش شده بود، به مجرد ورود صلیبیون آغاز شد، و  رح نقشهطغیان ساالنه آب نیل، که در ط

اما رویهمرفته . اراضی اطراف نیل را چنان آب فرا گرفت که مبارزان تقریبا مجبور شدند شش ماه در دمیاط بمانند

و مردمان عادي به ... سوربارونها به تدارك مجالس ((این توقف اجباري مایع تاسف آنها نشد، و ژوئنویل مینویسد که 
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هنگامی که سپاه صلیبی دوباره به حرکت در آمد، تعداد نفرات آن بر اثر )) عشقبازي با زنان هرزه معتاد شدند

در منصوره لشکریان مسیحی، با وجود . گرسنگی، بیماري، و فرار تحلیل رفته و بر اثر بی انضباطی ضعیف شده بود

ده هزار تن مسیحی، از . ست خوردند و صفوف در هم شکسته آنها هزیمت یافتشجاعتی که از خود نشان دادند، شک

یکی از پزشکان عرب ). 1250(جمله خود لویی که بر اثر عارضه اسهال خونی غش کرده بود، به اسارت در آمدند 

دالر  3800000معادل (لویی را معالجه کرد، و بعد از یک ماه پر مشقت، در برابر تسلیم دمیاط و پانصد هزار لیور 

هنگامی که لویی با پرداخت چنین فدیه هنگفتی موافقت کرد، سلطان مصر یک . فدیه، او را آزاد ساختند) امروزي

لویی . پنجم آن را کاست و براي نیمی از این مبلغ که نقدا پرداخته نشده بود، به قول شهریار فرانسه اعتماد کرد

ت چهار سال در آنجا اقامت کرد، و بیهوده از اروپا تمنا میکرد که دست از بازمانده لشکریان خویش را به عکا برد، مد

وي راهب معروفی، گیوم دو روبروکی، را . جنگهاي داخلی خود بردارد و پشتیبان وي در جنگ صلیبی جدیدي شود

ان چیزي به نزد خان مغول روانه داشت و تقاضاي پاپ اینوکنتیوس را تکرار کرد، لکن جواب خان مغول درست هم

  . ، لویی به فرانسه بازگشت 1254در . بود که قبال شنیده بودند

عزیمت . سالهاي اقامت لویی در مشرق زمین آتش نفاق و دستهبندي را در میان مسیحیان آن منطقه فرو نشانده بود

ن ونیزیها و یک جنگ داخلی در بنادر سوریه میا 1260تا  1256از . وي از فلسطین آن آتش را از نو مشتعل ساخت

هاي مسیحی را به میان کشید و قواي مسیحیان را در فلسطین  سوداگران جنووایی در گرفت که پاي کلیه فرقه

ملک ظاهر بیبرس، غالمی که به مقام سلطنت مصر رسیده بود، با لشکریان خویش در کناره ساحلی به . تحلیل برد

، یافا در 1266، صفد در 1265قیصریه در . یر کردحرکت در آمد و شهرهاي مسیحی را یکی پس از دیگري تسخ

اسراي مسیحی به قتل رسیدند یا به غالمی در آمدند، و انطاکیه چنان بر اثر . گشوده شد 1268، و انطاکیه در 1267

  . تاراج آتش سوزي ویران شد که دیگر هرگز روي آبادي ندید

در آمده بود، براي دومین بار زیر پرچم صلیبی عزم لویی نهم، که اکنون در کهولت باز عرق دینداریش به جنبش 

هاي وي را در عین مردانگی ابلهانه  سه پسرش از وي پیروي کردند، اما اشراف فرانسوي نقشه). 1267(فلسطین کرد 

اما ژوئنویل که لویی را از ته قلب دوست میداشت آماده شرکت در این . دانستند و حاضر به همراهی با او نشدند

که در امر حکومت آدمی خردمند، و در تمشیت امور جنگ  - این بار پادشاه فرانسه . جنگ صلیبی نبود هشتمین

قواي اندك خود را در خاك تونس پیاده کرد، زیرا امیدوار بود که حکمران مسلمان تونس را به  -شخصی نادان بود 

پا به خاك آفریقا نگذاشته بود که ناگهان هنوز . دین مسیح دعوت کند و از طرف مغرب مصر را مورد هجوم قرار دهد

یک ). 1270(را بر لب داشت، جان سپرد )) اورشلیم((و، در حالی که کلمه )) به واسطه ترشحی در معده بیمار شد((

سال بعد، ادوارد، شاهزاده انگلیسی، در عکا پیاده شد و شجاعانه به چند حمله بی حاصل دست زد و با شتاب تمام 

ضایعه نهایی هنگامی روي داد که برخی از ماجراجویان مسیحی بر . د تا اریکه سلطنت را تصاحب کندعازم انگلیس ش

کاروانی متعلق به مسلمانان در سوریه هجوم، و اموال مردم را به غارت بردند، نوزده تن از سوداگران مسلمان را به دار 

اضا کرد که مسیحیان باید تالفی مافات را بکنند و در سلطان خلیل تق. آویختند، و چند شهر مسلمانان را تاراج کردند

چون کسی به تقاضاي وي وقعی ننهاد، به سوي عکا، که نیرومندترین موضع مقدم . مقابل غرامات کافی بپردازند

در این واقعه شصت هزار نفر اسیر . مسیحیان بود، لشکر کشید و بعد از چهل و سه روز محاصره آنجا را تسخیر کرد

اندکی پس از این واقعه، صور، صیدا، ). 1291(شد که به دستور خلیل یا آنها را به غالمی در آوردند یا کشتندگرفته 

چند صباحی مملکت التینی اورشلیم فقط به صورت عناوین پوچی که امرایی چند بر . حیفا، و بیروت گشوده شدند

از ماجراجویان یا مردان پرشور، به صورت متفرق و خود مینهادند در عالم فرض به جا ماند، و مدت دو قرن تنی چند 
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را از سرگیرند، ولی اروپا میدانست که جنگهاي صلیبی )) ستیزه بزرگ((جداگانه، کوششی بیهوده ورزیدند تا مگر این 

. به پایان رسیده است

IX  -  نتایج جنگهاي صلیبی  

. آشکارا ابراز داشته بودند به نتیجهاي نرسیدجنگهاي صلیبی در دستیابی به مقاصد مستقیم و نیاتی که مسیحیان 

بعد از دو قرن جنگ بیت المقدس در دست سالطین درنده خوي ممالیک بود، و زایران مسیحی که به آن شهر 

سالطین مقتدر مسلمان، که روزگاري نسبت به پیروان سایر ادیان . میآمدند معدودتر و بر جان خود بیمناکتر بودند

بنادر فلسطین و سوریه، که براي . د، بر اثر هجومهاي اقوام مسیحی، فاقد این خصلت شده بودندتساهل نشان میدادن

تمدن اسالمی عمال نشان داده بود که از نظر . سوداگران ایتالیایی تسخیر شده بود، بدون استثنا از دست رفته بود

بلیغ پاپها در راه استقرار صلح در جهد . آراستگی، آسایش، فرهنگ، و جنگ بمراتب بر تمدن مسیحی برتري دارد

خود پاپها علیه امپراطوران، بی اثر شده )) جهادهاي((اروپا به وسیله ایجاد هدف مشترك، بر اثر امیال ناسیونالیسم و 

از آنجا که شیوه فئودالیسم . فئودالیسم بزحمت از شکستی که در مبارزات صلیبی خورده بود کمر راست کرد. بود

نگی و ماجراجویی فردي در حیطه محدودي بود، طبعا نتوانسته بود خود را با مقتضیات آب و هواي متناسب با مردا

بدون عذر موجهی، کارش در رسانیدن سیورسات و . مشرق زمین و مبارزاتی که دور از اروپا صورت میگرفت وفق دهد

. حت کشیده بودملزومات به لشکریانی که مرتبا خطوط مهمات رسانی آنها طویلتر میشد به فضا

به جاي تسلط بر مسلمانان، قواي مادي خود را در غلبه بر مسیحیان بیزانس تحلیل برده و روحیه خود را ضعیف 

بسیاري از شهسواران براي تامین مخارج سفرهاي خویش به مشرق زمین ناگزیر امالك خود را نزد لردها، . ساخته بود

در برابر مبلغی، از کلیه حقوق و امتیازاتی که در  ;ا فروخته بودند صرافان، کلیسا، یا سلطان به رهن گذاشته ی

یا در برابر مبلغی، عوارض و دیون فئودال را به بسیاري از کشاورزان ;شهرهاي قلمرو خود داشتند صرفنظر کرده بودند

ه بود استفاده هزاران سرف از امتیازي که شخص پاپ براي شرکت در جنگ صلیبی به آنها داد. واگذار کرده بودند

در حالی که اسلحه و ثروت . کرده، زمین را ترك گفته بودند و دیگر هرگز به سر امالك اربابی سابق باز نمیگشتند

این یکی از نتایج  - فئودال به طرف مشرق سرازیر شده بود، بر قدرت و ثروت حکومت پادشاهی فرانسه افزوده شد

. این مبارزات، دو امپراطوري روم شرقی و غربی ضعیف شدند در عین حال، بر اثر. مهم جنگهاي صلیبی بود

امپراطوران روم غربی، بر اثر شکستهاي خود در بیت المقدس و کشمکشهاي خویش با یک دستگاه پاپی که بر اثر 

  . جنگهاي صلیبی اعتالي بیشتري یافته بود، حیثیت خود را از دست دادند

از نوپا به حیات نوینی نهاد، هرگز آن قدرت یا اعتبار سابق خویش را  1261و امپراطوري روم شرقی، هر چند که در 

با تمام این احوال، جنگهاي صلیبی تا این حد مقرون به پیروزي بود که بدون آن جنگها ترکها مسلما . به دست نیاورد

عیف شد و در برابر جهان اسالم نیز بر اثر جنگهاي صلیبی ض. قسطنطنیه را تسخیر کرده بودند 1453مدتها قبل از 

هاي نظامی مسیحیان به سرنوشتهاي  بعضی از فرقه. سیل هجوم مغول بمراتب آسانتر از آنچه ممکن بود از پا در آمد

غمانگیزي گرفتار آمدند آن دسته از شهسواران مهمان نواز که از قتل عام عکا جان سالمی به در برده بودند به قبرس 

زیره رودس را از چنگ مسلمانان بیرون آوردند، نام خود را از شهسواران ج 1310همین جماعت در . گریختند

در آن سال، چون ترکها . بر آن جزیره حکمفرما بودند 1522مهماننواز به شهسواران رودس تغییر دادند، و تا سال 
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همانجا فعال بودند آنها را از رودس بیرون کردند، همگی خود را به جزیره مالت رسانیدند، و شهسواران مالت شدند و 

  . فرقه آنها از هم پاشید 1799تا آنکه در 

شهسواران توتونی، بعد از سقوط عکا، مقر فرقه خود را به مارینبورگ واقع در پروس منتقل کردند، چه آن سرزمین را 

نده شده بودند، شهسواران پرستشگاه که از آسیا بیرون را. از دست اسالوها بیرون آورده و براي آلمان فتح کرده بودند

بار دیگر در فرانسه تشکیالت خود را برقرار کردند و از آنجا که در سراسر اروپا امالك قیمتی فراوان داشتند، به قصد 

این جماعت چون از دادن مالیات معاف بودند، لذا با ربحی به . استفاده از این ثروت سرشار، در همانجا مقیم شدند

ودیان مطالبه میکردند شروع به دادن قرضه کردند و از این راه منافع شایانی به دست مراتب از آنچه لومباردها و یه

بر خالف شهسواران مهمان نواز، افراد این جماعت نه بیمارستانی را اداره میکردند، نه به تاسیس مدارسی . آوردند

ر پادشاه مملکت ثروتی که روي دست میزدند، و نه از طبقه ضعفا دستگیري میکردند، سرانجام سرکشی ایشان از اوام

هم انباشتند، و پایگاه مستقلی که براي خود در داخل یک کشور مستقل ایجاد کرده بودند مایه رشک ،ترس، و خشم 

، به امر وي و بدون هیچ گونه اخطار قبلی، کلیه شهسواران 1310اکتبر 12در . پادشاه فرانسه فیلیپ چهارم زیبا شد

فیلیپ آنها را به همجنس گرایی . انسه دستگیر و اموال آنها را به مهر شاهی ممهور ساختندپرستشگاه را در تمامی فر

متهم ساخت، و مدعی شد که به سبب تماسی طوالنی با اسالم دست از ایمان خود شستهاند، منکر وجود عیسی 

د شدهاند، و بارها در طریق هستند، بر روي صلیب آب دهان میاندازند، بتها را میپرستند، مخفیانه با مسلمانان متح

دادگاهی مرکب از سر اسقفان و رهبانانی که نسبت به شخص . پیشرفت در امر مقدس نهضت خویش غدر ورزیدهاند

پادشاه وفادار بودند بازداشت شدگان را مورد بازپرسی قرار دادند، اما یک یک آنها خود را از اتهامات پادشاه بري 

مچ برخی را به چوب بسته، آنها را به این نحو . براي گرفتن اقرار شکنجه کردندسپس قاضیان آنها را . دانستند

تیغهاي تیزي . بعضی را با پاهاي عریان روي شعله آتش نگاه داشتند ;آویختند و بارها باال کشیده و ناگهان رها کردند

هاي  هاي عدهاي وزنه به بیضه. دندرا به زیر ناخن جمعی از آنها فرو بردند، و همه روز دندان برخی از آنها را میکن

ها استفاده  در بسیاري موارد از تمام این شکنجه. سنگین آویزان کردند، و پارهاي را آهسته آهسته گرسنگی دادند

شد، به طوري که بیشتر آنها را چون دوباره به پاي میز بازپرسی بردند، آنقدر ضعف بر ایشان عارض شده بود که 

بسیاري از آنها به کلیه . یکی نشان داد که از پاهاي سوختهاش استخوانها جدا شده بود. نزدیک به مرگ بودند

اتهامات پادشاه اعتراف کردند، برخی گفتند که چگونه به ایشان از جانب پادشاه نوید داده شده که در صورت اعتراف 

. برخی خود را کشتند. ن جان سپردندچند تن از ایشان در زندا. به گناهان از نعمت زندگی و آزادي برخوردار میشوند

، حال آنکه این جماعت تا آخرین لحظه در اثبات بی )1310(پنجاه و نه نفر آنها را زنده بر روي تل هیمه سوزانیدند 

ژاك دوموله، صدر فرقه مزبور، در زیر شکنجه اقرار کرد، و چون او را به پاي تل هیمه . گناهی خود اصرار میورزیدند

  . دژخیمان در صدد برآمدند دوباره از او بازجویی کنند. ر خود را پس گرفتبردند، اقرا

فرمان داد تا بیدرنگ او را در آتش بسوزانند، و حضور پادشاه زیب مجلس اعدام  ;فیلیپ این تاخیر را جایز نشمرد

ریان اعتراض کرد پاپ کلمنس پنجم به این ج. کلیه اموال شهسواران پرستشگاه را حکومت در فرانسه ضبط کرد. شد

همچون اسیري در آوینیون بود، دست از مخالفت "پاپ، که معنا. اما طبقه روحانیون از پادشاه طرفداري کردند

پادشاه انگلیس، ادوارد دوم، نیز که به پول ). 1312(خویش برداشت و به تقاضاي فیلیپ فرقه مزبور را منحل کرد 

بخشی از ثروتی که به این نحو به تصرف . ر کشور خویش ضبط کرداحتیاج داشت اموال شهسواران پرستشگاه را د

همچنین پادشاهان مزبور مقداري از آن را به مقربان خویش . فیلیپ و ادوارد در آمده بود به کلیسا واگذار شد

ن حامی بخشیدند، و آنان از این طریق به تاسیس امالك اعیانی بزرگی اقدام کردند و در مبارزه با اشراف فئودال مهی
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احتماال برخی از صلیبیون به واسطه اقامت در مشرق زمین تساهل جدیدي نسبت به انحرافهاي . پادشاهان شدند

هاي عمومی و مستراحهاي خصوصی از جمله جنگهاي  جنسی پیدا کردند، و شاید بتوان گفت که رواج مجدد گرمابه

رق زمین تراشیدن ریش را، که عادت دیرینه رومیها بود، یحتمل اروپاییان براثر مرابطه با مسلمانان مش. صلیبی باشد

افسانه عشقی و تخیلی مشرق زمین رو به . اکنون هزاران لغت عربی وارد در زبانهاي اروپایی شده بود. از نورایج کردند

کاري از آنجا که صلیبیون از هنر لعاب. باختر نهاد و در زبانهاي بومی تازه پا گرفته به شکل جدیدي آراسته شد

مسلمانان بر روي شیشه سخت در شگفت شده بودند، به احتمال زیاد رموز فنی این هنر را از اساتید مشرق زمینی 

هاي رنگی و منقوش در تزیین کلیساهاي جامع سبک  فرا گرفتند و همین امر منجر به تکامل ساختمان شیشه

زمین با قطب نما، باروت، و صنعت چاپ آشنا  قبل از آنکه جنگهاي صلیبی به پایان رسد، مردم مشرق. گوتیک شد

ظاهرا صلیبیون به قدري . بودند، و احتمال دارد که آمدن این وسایل به اروپا نیز ناشی از نتایج مبارزات مزبور باشد

 نداشتند تاثیر مسلمانان در این)) عرب((بیسواد و عاري از فضایل بودند که هیچ اعتنایی به فلسفه، علوم، یا ادبیات 

بعد از . قبیل مباحث بیشتر از ناحیه اسپانیا و سیسیل بود تا برخوردهاي اروپاییان و مسلمانان در جنگهاي صلیبی

تسخیر شهر قسطنطنیه، غربیان تحت تاثیر فرهنگ یونانی قرار گرفتند، و ویلیام اهل موربک، اسقف اعظم فالندري 

به . ونانی بر گردانید و در اختیار توماس آکویناس قرار دادکورنت، مباحث مختلف فلسفه ارسطو را مستقیما از اصل ی

طور کلی،چون صلیبیون متوجه شدند که اگر از پیروان کیشهاي دیگر متمدنتر و مشفقتر و قابل اعتمادتر نباشند، 

ه بایستی در این قبیل کماالت دست کمی از آنها نداشته باشند، درك این حقیقت افکار برخی را پریشان ساخت و ب

تاریخنویسانی مانند ویلیام، . تضعیف معتقدات مومنین اصیل آیین در خالل قرون سیزدهم و چهاردهم کمک کرد

سقف اعظم صور، در بعضی موارد چنان با تحسین و به طور کلی با احترام سخن از تمدن اسالمی گفتند که اظهارات 

. شدآنها قطعا مایه وحشت و هراس سلحشوران خشن جنگ اول صلیبی می

قدرت و حیثیت کلیساي روم بر اثر جنگ اول صلیبی بی اندازه افزایش یافت و بر اثر سایر مبارزات صلیبی کم کم رو 

اجتماع اقوام مختلف و اتحاد مشاهیر اعیان و شهسواران سرافراز، و گاه امپراطوران و پادشاهان، زیر . به کاهش نهاد

سفیران پاپ به هر کشور و حوزه . یسا، مایه اعتالي مقام پاپی شدپرچم صلیبی، به قصد پیروزي، و به رهبري کل

روحانی رو کردند تا مردم را در پیوستن به سپاهیان صلیبی و جمع آوري وجوه براي تامین هزینه این مبارزات 

د، و از آنها تجاوز به قلمرو سلسله مراتب ملکی را امر کردند و اغلب جانشین قدرت چنین مقاماتی شدن. تشویق کنند

این نحو جمعآوري وجوه سنتی . طریق آنها بود که مومنان مسیحی در همه جا تقریبا خراجگزار شخص پاپ شدند

شخص . همیشگی شد، و دیري نگذشت که این وجوه، عالوه بر مبارزات صلیبی، به مصارف عدیده دیگري نیز رسید

مالیات بستاند و مبالغ عظیمی را که ممکن بود به  پاپ، علیرغم عدم رضایت شدید سالطین، توانست از رعایاي آنها

توزیع آمرزشنامه در ازاي چهل روز . خزانه پادشاهان ریخته یا صرف نیازهاي محلی شود، به طرف رم سرازیر کند

خدمت کسانی که هزینه سفر یکی . هاي مرسوم در نظام، یک عمل مشروع بود خدمت در فلسطین، به پیروي از شیوه

صلیبی را میپرداختند ظاهرا در خور چشم پوشی بود، لکن شمول این مرحمت در مورد آنهایی که به از مبارزان 

خزانه پاپها پول میفرستادند، یا آنهایی که در اروپا، به طرفداري از پاپ، با فردریک، مانفرد، یا کونراد میجنگیدند عمل 

در . براي ظریفهگویی به دست مطایبه نویسان داددیگري بود که بیشتر مایه تکدر خاطر پادشاهان شد و بهانهاي 

گرگوریوس نهم به سفیر خود در مجارستان دستور داد که، در برابر قبول وجه معینی، پیمان آنهایی را که  1241

متعهد به شرکت در یک جنگ صلیبی شده بودند باطل کند، و عواید آن را خرج تدارك جنگ حیاتی و مماتی خود 

تروبادورهاي پروونسال بر کلیسا خرده گرفتند که عالقهمندان به جهاد با بدعتگذاران آلبیگایی . دبا فردریک دوم کر
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را در فرانسه مثل صلیبیون مورد بخشایش قرار میدهد، و به همین سبب کسانی را که باید به مدد مبارزان راه آزادي 

ومنان متحیر ماندند که براي ریختن خون م: ((مثیو پریس میگوید. فلسطین بشتابند از آن طریق منحرف میسازد

بسیاري از مالکان براي تامین مخارج جنگ .)) مسیحی همان عفو عمومی نوید داده میشد که براي ریختن خون کفار

پارهاي . ها یا کلیساها فروختند یا نزد آنها به رهن گذاشتند صلیبی امالك و اموال خود را در مقابل نقدینه به صومعه

ه این طریق صاحب امالك وسیعی شدند، و چون شکست جنگهاي صلیبی حیثیت کلیسا را پایین آورد، از دیرها ب

برخی علت شکستهاي . ثروت سرشار کلیسا آماج مناسبی براي رشک پادشاهان، تنفر عمومی، و سرزنش مخالفان شد

انستند که هر دو مقارن با هم ناشی از مبارزات پاپ اینوکنتیوس چهارم علیه فردریک دوم د 1250لویی نهم را در 

شکاکیون گستاخ مدعی شدند که شکست جنگهاي صلیبی کذب دعاوي پاپ را میرساند که خود را . اتفاق افتاد

، هنگامی که رهبانان از مردم تقاضاي کمک 1250بعد از سال . خلیفه یا جانشین خداوند بر روي زمین خوانده بود

کردند، پارهاي از شنوندگان آنها به شوخی یا از سر تلخکامی گدایان را مالی براي یک سلسله جنگهاي دیگري می

را نیرومندتر از ) ص(به آنها صدقه دادند، و در توضیح گفتند که در عمل محمد ) ص(احضار کردند و به نام محمد

ن را با گذشته این تضعیف معتقدات مسیحیان، اثر مهم دیگر جنگهاي صلیبی آن بود که مسیحیا. عیسی دیدهاند

جنگ . صناعت و بازرگانی جهان اسالمی آشنا کرد و از این راه باعث ازدیاد فعالیتهاي غیر روحانی جوامع اروپایی شد

سوداگران ایتالیایی، که بر اثر جنگهاي صلیبی مال و منال فراوان . یک حسن دارد، و آن آموختن جغرافیاست به مردم

وقایعنگارانی که در لباس رهبانیت و همراه  ;دریاي مدیترانه را فرا گرفتند هاي دقیقی از کسب کردند، طرز تهیه نقشه

هاي خود به  شهسواران سفر میکردند از وسعت و تنوع قاره آسیا ادراك جدیدي پیدا کردند و همان را از طریق نوشته

هاي راهنمایی براي  موعهها و مج نقشه ;شور سفر و اکتشاف مردم را به جنبش در آورد . مردمان دیگر انتقال دادند

اطباي مسیحی از . هدایت زایران به بیتالمقدس و سفر آنها در فلسطین فراهم، و در دسترس عالقهمندان گذاشته شد

. شیوه معالجه امراض به دست اطباي یهودي و مسلمان آگاه شدند، و جراحی از جنگهاي صلیبی فواید فراوانی دید

ه دنبال آنها کاالهاي خود را راه انداختند، شاید هم بازرگانان راهنما و مشوق هر جا صلیبیون رفتند، سوداگران ب

شهسواران فلسطین را از دست دادند، لکن ناوهاي بازرگانی ایتالیا بود که نه تنها دست مسلمانان، . صلیبیون بودند

  . آشکار ساختبلکه دست امپراطوري بیزانس را نیز از مدیترانه کوتاه و سلطه خویش را بر آن دریا 

ونیز، جنووا، پیزا، آمالفی، مارسی، و بارسلون قبل از این حوادث با مسلمانان مشرق زمین، ناحیه تنگه بوسفور، و 

تسخیر . دریاي سیاه معامالت تجاري داشتند، اما این داد و ستد بر اثر جنگهاي صلیبی بسیار توسعه پیدا کرد

ان و مبارزان صلیبی به فلسطین، رسانیدن سیورسات به مسیحیان و قسطنطنیه به دست ونیزیها، حمل و نقل زایر

سایرین در مشرق زمین، وارد کردن کاالهاي شرقی به ممالک اروپا، همه اینها، به حدي وسیله گسترش بازرگانی و 

. نشده بودهاي حکمرانی امپراطوران روم به بعد دیده  حمل و نقل دریایی شدند که نظیر آن هرگز از پررونقترین دوره

از قبیل فلفل، زنجبیل، میخک، و دارچین، که همه در اروپاي قرن یازدهم از  - هاي حریر، قند، و ادویه  پارچه

  . اینک به وفور تمام در آن قاره مایه لذت خاطرها شد - تجمالت کمیاب محسوب میشدند

ده بود اکنون به مقدار بسیار زیادي از گیاهان، محصوالت، و درختانی که از طرف اسپانیاي مسلمان در اروپا معروف ش

ذرت، برنج، کنجد، خرنوب، لیمو، خربزه، هلو، زرد آلو، آلبالو، : شرق به غرب منتقل و کاشته میشد، از آن جمله بود

  . میخواندند)) آلوي دمشقی((تا مدتها مردم اروپا زرد آلو را . و موسیر... گیالس، خرما
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ها، رنگها، لوازم آرایش، عطرها، و جواهرات همه از جهان  ها، قالیچه ل، و فرشینههاي حریر، ململ، اطلس، مخم پارچه

هایی  اکنون آیینه. اسالمی، به منظور آرایش و مطبوع ساختن منازل و ابدان فئودال و بورژوا، سوغات برده شد

اروپا طرز تصفیه . د بودشیشهاي که بر روي آن ورقه نازکی از فلز کشیده بودند جانشین صفحات صیقلی برنز یا فوال

در بازارهاي جدید مشرق زمین صنعت ایتالیایی و فالندري . را از مشرقزمین آموخت)) ونیزي((شکر و سوختن شیشه 

هاي بهتري براي بانکداري از جهان  شیوه. رو به گسترش گذاشت و مشوق توسعه شهرها و ترقی طبقه متوسط شد

رفت و آمد افراد، تبادل . و انواع و اقسام اسناد جدید اعتباري به وجود آمد اسالمی و امپراطوري بیزانس اقتباس شد

جنگهاي صلیبی با فئودالیسمی کشاورزي آغاز شده بود که از بربریت آلمانی توام با . آرا، و گردش پول فزونی گرفت

ه ترقی صنعت و توسعه این جنگها با انقالبی اقتصادي به سر آمد که وسیل. یک رشته عواطف مذهبی الهام میگرفت

  . بازرگانی و باالخره منادي و مایهگذار نهضت رنسانس شد

فصل بیست و چهارم

  انقالب اقتصادي

 1066 -1300  

I  -  احیاي بازرگانی  

تسلط . هر کجا درخت فرهنگ برومند شود، معموال ریشه آن از توسعه صنعت و بازرگانی آب میخورد و قوت میگیرد

و بنادر مدیترانه خاوري و جنوبی، هجومهاي اقوام مسلمان و وایکینگ و مجار، و باالخره هرج و  مسلمانان بر بازرگانی

مرج سیاسی دوران حکومت جانشینان شارلمانی حیات عقالنی و اقتصادي اروپا را در قرون نهم و دهم به حضیض 

دریازنان نورس و در آمدن به تجدید تشکیالت کشاورزي و حمایت اربابان فئودال، رام شدن . ذلت کشانیده بود

صورت برزگران و سوداگران نورمان، دفع هجومهاي هونها و تشویق آنها به قبول آیین مسیح، باز پس گرفتن دریاي 

ري مغرب بر اثر ارتباط با تمدنهاي از طرف صلیبیون، و بیدا لوانمدیترانه از جانب بازرگانان ایتالیا، گشودن مجدد 

جلو افتادهتري چون اسالم و بیزانس در خالل قرن دوازدهم مجال و انگیزهاي براي بهبود اوضاع اروپا فراهم آورد و 

براي . وسایل مادي الزم را براي رونق فرهنگی قرن دوازدهم و اوج کمال قرون وسطایی قرن سیزدهم تدارك کرد

و )) پیش از اشتغال به فلسفه، سد جوع الزم میآید((رد مردم، طبق یک ضربالمثل التینی، جامعه و همچنین فرد ف

اولین گام در راه احیاي اقتصادي، رفع محدودیتهاي داد و . بشر اول به فکر ثروت میافتد و سپس به هنر رو میکند

جها را بر حمل و نقل و فروش و کاالها حکومتها، به واسطه نداشتن مآل اندیشی، انواع و اقسام با. ستد بینالمللی بود

ها یا کانالها، و عرضه  ها یا رودخانه بسته بودند از آن جمله بود عوارض ورود به بنادر، عبور از پلها، استفاده از جاده

بارونهاي فئودال احساس میکردند که براي عبور کاالها از . داشتن کاالها براي فروش در بازارها و بازارهاي مکاره

و  -به همان سان که امروزه میان ممالک عالم مرسوم است  - اضی قلمروشان استحقاق گرفتن عوارض و باج دارند ار

هاي مسلحی براي محافظت بازرگانان و کاروانهاي آنها و پذیرایی از این قبیل  برخی از آنها نیز، با تهیه گروه

 .میکردندسوداگران، عمال از آنها مراقبت و توجه 
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لکن نتیجه مداخله حکومتها و اربابان فئودال این شد که شصت و دو مرکز مختلف باجگیري بر روي رن، و هفتاد و 

ن یک بازرگا ;پیدا شد.......چهار تا بر روي رود لوار، سی و پنج تا بر روي رود الب، هفتاد و هفت تا بر روي رود دانوب

براي عبور کاالهاي خویش در طول رود رن مجبور بود شصت درصد آن را به عنوان باج به مقامات مختلف تحویل 

ها و دریاها سفر را  جنگهاي فئودال، و وجود لشکریان بی انضباط و بارونهاي راهزن و دریازنان بر روي رودخانه. دهد

بنا بر متارکه جنگ . ا و کانالها کاري خطرناك ساخته بوده ها و رودخانه براي سوداگران و مسافران در طول جاده

االهی و صلح االهی، چون سفر در ایام معینی نسبتا خالی از خطر اعالم میشد، به حرکت مال التجاره و بازرگانی 

قدرت روزافزون پادشاهان از خطر دزدي کاست، اوزان و مقادیر متحدالشکلی ایجاد کرد، عوارض و  ;کمک میکرد

ا را محدود و تابع مقرراتی ساخت، و گرفتن باج را هنگام برپا ساختن بازارهاي مکاره بزرگ در مورد برخی از باجه

البته فروشندگان . تشکیل بازارهاي مکاره رکن اصلی تجارت قرون وسطایی بود. ها و بازارها از میان برداشت جاده

تگران حاصل دسترنج خویش را در دکانهایشان صنع. ها میبردند دورهگرد کاالهاي کوچ خود را به در خانه

میفروختند، و بازارهایی که به اسم روزهاي مختلف تشکیل میشد خریداران و فروشندگان را در شهرها به دور هم 

کلیساها صحن حیاطهاي خود ;بارونها اجازه میدادند که این گونه بازارها در جوار کاخهاي آنها دایر شود. جمع میکرد

. و پادشاهان تاالرها یا انبارهاي پایتخت را براي این کار اختصاص میدادند ;ار دایر کنندگان میگذاشتندرا در اختی

: هاي معینی تشکیل میشد لکن داد و ستد بینالمللی و عمده در بازارهاي مکاره ناحیهاي متمرکز بود که به فاصله

 ;، در فالندر)بروگه(لیل، ایپر،دوئه، و بروژ ;، در فرانسهپاریس، لیون، رنس، و شامپانی ;لندن و ستوربریج، در انگلستان

معروفترین و ... و نووگورود، در روسیه ;ژنو، در سویس ;، فرانکفورت، الیپتسیگ، و لوبک، در آلمان)کولن(کولونی 

در - اوب -سور -در بار  ;متداولترین این بازارهاي مکاره در النیی، واقع در ایالت شامپانی، در ماه ژانویه تشکیل میشد

  . هاي سپتامبر و نوامبر در تروا در ماه ;هاي مه و سپتامبر در پروون در ماه;))روزه بزرگ((ایام 

هر کدام از این بازارهاي مکاره ششگانه مدت شش تا هفت هفته به طول میانجامید، به طوري که تشکیل یکی بعد از 

موقعیت جغرافیایی این بازارها را طوري تعیین . للی باز باشددیگري سبب میشد که در تمام ایام سال یک بازار بینالم

، و حوزه رن، با بازرگانان پرووانس، اسپانیا، )فروبومان(کرده بودند که ارتباط و داد و ستد سوداگران فرانسه، لولندز 

ثروت و قدرت  رویهمرفته این گونه مراکز قسمت اعظم. ایتالیا، افریقا، و مشرق زمین بی هیچ اشکالی صورت گیرد

این گونه بازارها، که حتی از قرن پنجم میالدي در تروا وجود . فرانسه را در طی قرن دوازدهم تشکیل میدادند

داشتند، در دوران سلطنت فیلیپ چهارم بتدریج از اعتبار افتاد، زیرا وي ایالت شامپانی را از دست کنتهاي 

یات و قوانینی چنان سخت وضع کرد که بانیان این قبیل تشکیالت روشنفکرش بیرون آورد و براي بازارهاي مکاره مال

ساختمان . در قرن سیزدهم بازرگانی دریایی و بنادر جانشین این گونه بازارها شدند. درمانده و تهیدست شدند

حلی صدها شهر سا. کشتیها و دریانوردي از دوران فرمانروایی رومیها به این طرف بتدریج رو به بهبود گذاشته بود

بسیاري مانند قسطنطنیه، ونیز، جنووا، مارسی، و بارسلون اسکله و . صاحب فانوسهاي دریایی خوبی شده بودند

ناوهاي این عهد قاعدتا کوچک بودند، یا اصال عرشه نداشتند یا آنکه نصف عرشه . باراندازهاي وسیعی داشتند

چون گنجایش محدودي داشتند، میتوانستند در و ;ظرفیت هر یک از این ناوها از سی تن تجاوز نمیکرد;داشتند

از این رو، با آنکه شهرهایی مانند ناربون، بوردو، نانت، روان، بروژ، . ها تا مسافت بسیار زیادي پیش روند داخل رودخانه

ه بنادر و برمن اندکی از دریا دور بودند، با اینهمه سفر با ناوهاي اقیانوس پیما به آن مراکز اشکالی نداشت و کم کم ب

بعضی از ناوهایی که در دریاي مدیترانه رفت و آمد میکردند بزرگتر بودند، طوري که . آباد و پررونقی تبدیل شدند

و نیز به لویی نهم ناوي هدیه کرد به درازاي . ظرفیت حمل ششصد تن بار و هزار و پانصد نفر مسافر را داشتند
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ناو جنگی یا بازرگانی قدیمی هنوز به همان شکل عادي خود باقی . نفر میرسید 110متر، که عده کارکنان آن به 33

و دو یا سه ردیف پاروزن  ;داراي یکی دو دکل و شراع، و بدنهاي کوتاه بود ;به منظور تزیین، عقبه بر آمده داشت;بود

چنین کاري اکثر پاروزنها افرادي بودند که به طیب خاطر داوطلب . نفر میرسید 200داشت که مجموع عده آنها به 

هنر هدایت کشتی در مقابل باد، که در قرن ششم از . در قرون وسطی از غالمان پاروزن اثري دیده نمیشد. میشدند

آن آگاه بودند، به تانی، تا قرن دوازدهم رو به تکامل نهاد، و در این تاریخ بود که بیشتر کشتیسازان ایتالیایی طنابهاي 

. کل قدیمی افزودند، لکن هنوز مهمترین قوه محرکه ناو همان پاروها بود و بسجلو و عقب را بر بادبانهاي مربع ش

  . میالدي مورد استفاده ناخدایان مسیحی قرار گرفت 1200قطبنما، که منشا آن نامعلوم است، در حدود سال 

ر روي محوري دریانوردان سیسیلی، به منظور جهتیابی در دریاهاي بسیار متالطم، با قرار دادن سوزن مغناطیسی ب

به جز (با وجود این یک قرن دیگري سپري شد تا آنکه دریانوردان . متحرك، استفاده از این وسیله را ممکن ساختند

. جرئت کردند ساحل را بکلی پشت سر گذارند و در میان دریاي باز مسیر مستقیمی براي خود انتخاب کنند)نورسها

در خالل این مدت، حرکت کشتیهاي متعلق به . امري استثنایی بودفوریه سفر در اقیانوسها  22نوامبر تا 11از 

سفر . اتحادیه هانسایی در دریاها ممنوع بود و قسمت اعظم کشتیرانی در دریاي مدیترانه یا دریاي سیاه راکد میماند

معموال . شیداز راه دریا مانند ادوار باستان بکندي صورت میگرفت، چنان که از مارسی تا عکا پانزده روز طول میک

کشتیها بارها به دام دریازنان میافتاد یا در دریا میشکست، و تالطم، . سفر دریا براي سالمتی تجویز نمیشد

فرواسار،وقایعنگار فرانسوي ،شرح میدهد که چگونه سر اروه دولئون مدت پانزده . نیرومندترین افراد را بیمار میساخت

چنان از پا در آمد که از آن پس از دیگر هرگز روي ((تالطم دریا بود و  روز در سفر بین ساوثمتن و آرفلور گرفتار

در قرن چهاردهم کرایه مسافرت از کانال . ارزانی کرایه سفر جبران این نامالیمات را نمیکرد.)) سالمتی به خود ندید

نی به قدري ارزان و با هاي زمی هزینه حمل بار و سفرهاي دور و دراز از راه دریا نسبت به راه. مانش شش پنس بود

، )1022(تسلط مجدد مسیحیان بر ساردنی . صرفه بود که در قرن سیزدهم نقشه سیاسی اروپا را بکلی عوض کرد

، و کوتاه ساختن دست مسلمانان از این جزایر، تنگه مسینا و مدیترانه مرکزي را )1091(، و کرس )1090(سیسیل 

فتوحات جنگ صلیبی اول، تقریبا تمامی بنادر جنوبی آن دریا از نو تسخیر و بر اثر  ;بر روي کشتیهاي اروپایی گشود

اکنون که این موانع از جلو پاي سوداگران برداشته شده بود، تار درهم تنیده روز افزونی از خطوط تجارتی اروپا . شد

یا و افریقاي اسالمی، حتی را به هم مرتبط ساخت و نه فقط رابط بین اروپا و مسیحیان آسیا شد، بلکه اروپا را به آس

کاالهاي چین یا هند یا از طریق ترکستان، ایران، و سوریه متوجه بنادر فلسطین و . به هند و خاور دور، وصل کرد

یا با کشتی به خلیج فارس و، از راه دجله و فرات و  ;و یا از راه مغولستان به دریاي خزر و ولگا رسید ;سوریه شد

و یا از طریق دریاي سرخ، و بعدا به وسیله کانالها  ;سیاه یا دریاي خزر یا مدیترانه راه یافتصحاري و جبال، به دریاي 

که در قرن سیزدهم اغلب به  -از بنادر اسالمی قاره افریقا کاالهاي تجاري . و کاروانهایی، به قاهره و اسکندریه رسید

به قبرس، رودس، و  ;یر و امپراطوري بیزانسبه آسیاي صغ: به هر سو روان شد -بازرگانان مسیحی تعلق داشتند 

قسطنطنیه مصنوعات تجملی . به سیسیل، ایتالیا، فرانسه، و اسپانیا ;به سالونیکا، پیرایئوس، کورنت، و پاتراس ;کرت

خویش را بر این سیل کاالها افزود و مرتبا ناوها را از طریق راه دانوب و دنیپر به اروپاي مرکزي، روسیه، و ایاالت 

ونیز، پیزا، و جنووا تجارت بیزانس با نواحی غربی را قبضه کردند و، براي تسلط مسیحیان بر . لتیک روانه داشتبا

از آنجا که ایتالیا در وسط دریاي مدیترانه قرار داشت و بین . دریا، مانند جماعتی از وحشیان وارد میدان مبارزه شدند

بود و بنادر اطراف آن از سه سمت متوجه دریا و شهرهاي شرق و غرب از موقعیت سوقالجیشی مهمی برخوردار 

هاي آلپ مسلط بودند، قهرا چنین کشوري، به واسطه وضع جغرافیایی خویش، بیشتر از دیگر  شمالی آن بر گذرگاه
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 در ساحل دریاي آدریاتیک، ونیز، راونا،. کشورها از تجارت اروپا با امپراطوري بیزانس، فلسطین، و اسالم سود میبرد

و در کرانه ساحل باختري آن کشور، ردجو، سالرنو،  ;در جنوب، کروتونا ;ریمینی، آنکونا، باري، بریندیزي، و تارانتو

آمالفی، ناپل، اوستیا، پیزا، و لوکا، همه جا بازار تجارت رونق بسزایی داشت، و فلورانس، که در حکم بانکدار این مراکز 

طریق دو رود آرنو و پو، مقداري مال التجاره به شهرهایی در داخل خاك  از. بود، به تمشیت امور مالی میپرداخت

هاي مردمان مقدس اروپا را به  ها و صدقه رم عشریه. ایتالیا مانند پادوا، فرارا، کرمونا، پیاچنتسا، و پاویا حمل میشد

هاي  ه محل تقاطع شاهراهسینا و بولونیا در سر چهارراه پر برکتی قرار داشتند ک. اماکن متبرکه خود جلب میکرد

میالن، کومو، برشا، ورونا، و ونیز از ثمرات تجارت کاالهایی برخوردار میشدند که از فراز جبال آلپ . داخلی بود

همان طور که ونیز بر دریاي آدریاتیک . میگذشت و به دانوب و رن میرفت و بالعکس از آنجا متوجه ایتالیا میشد

ناوگان تجارتی جنووا بالغ بر دویست فروند بود که مجموع کارکنان . تیرنه مسلط بودحکومت میکرد، جنووا بر دریاي 

جنووا مانند ونیز و پیزا آزادانه با . آن سر به بیست هزار نفر میزد، و بنادر بازرگانی آن از کرس تا طرابوزان میرسید

دوستد میکرد، و جنووا با ناحیه ونیز با مصر طرف معامله بود، پیزا با تونس دا. دنیاي اسالم تجارت میکرد

بسیاري از این بنادر ایتالیایی در اثناي جنگهاي صلیبی به مسلمانان اسلحه . مسلماننشین مراکش و اسپانیا

میفروختند پاپهاي نیرومندي مانند اینوکنتیوس سوم هر نوع دادوستدي را با مسلمانان تقبیح میکردند، اما جذبه طال 

. ادامه یافت)) تجارت کفرآمیز((ي یا معتقدات دینی بود، و قویتر از پیوندهاي نژاد

جنگهاي جنووا با ونیز موجبات تضعیف آن حکومت را فراهم آوردند، و به همین دلیل بنادر فرانسه جنوبی و اسپانیاي 

ر انحطاط مارسی، که در دوران برتري مسلمانان دچا. باختري مقداري از دادوستد مدیترانه را به خود اختصاص دادند

لکن مونپلیه، که در همان نزدیکی قرار داشت، به واسطه  ;شده بودند، چند صباحی اهمیت سابق خود را باز یافت

فرهنگ گلها و مسلمانان و یهودیان، و بر اثر وجود نفوسی که آشنا به زبانهاي گوناگون بودند، در خالل قرن دوازدهم 

  . سی بناي رقابت را گذاشتبه عنوان یک بندر مهم فرانسه جنوبی با مار

هاي تجار قدیمی یهود، که بعد از بیرون آوردن شهر از چنگ فاتحان مسلمان در همانجا  بارسلون از وجود خانواده

از طریق بارسلون و والنسیا، که هر دو در پناه سلسله جبال پیرنه قرار داشتند، اسپانیاي . مقیم بودند، سود فراوان برد

کادیث، بوردو، الروشل، و نانت ناوهاي خود را در امتداد ساحل اقیانوس اطلس . ترانه مربوط شدمسیحی با دنیاي مدی

ونیز کشتیهاي خود را از راه جبل طارق  1317در قرن سیزدهم جنووا، و در . به روان، لندن، و بروژ روانه میداشتند

راه جبال آلپ رو به کاهش نهاده بود، و  تجارت از 1300تا سال . به تمامی این بنادر اقیانوس اطلس میفرستادند

تجارت اقیانوس اطلس کم کم ملل واقع در کناره این اقیانوس را به آن سیادتی میرسانید که به همت کریستوف 

  . کلمب به اوج کمال میرسید

رود . کردندهاي پر آبی که به بازرگانی وحدت میبخشیدند، کشور مزبور را ثروتمند  هاي فرانسه، آن باریکه رودخانه

رون، گارون، لوار، سون، سن، اواز، و موزل هم مزارع فرانسه را بارور میکردند و هم تجارت آن سرزمین را پر ثمر 

وها و کاالهاي خارجی ، واقع در کنار مانش، ناپورتسبریتانیا نمیتوانست با فرانسه رقابت کند، اما سینک . میساختند

را با آغوش باز میپذیرفتند، به طوري که در قرن دوازدهم، در امتداد ساحل بندر لندن، واقع در کناره تمز، یک رشته 

در اینجا بازرگانان با صدور قماش، پشم و قلع، از عربستان ادویه، از چین . هاي متصل به یکدیگر قرار داشت اسکله

فالندر از کلیه بنادر اروپاي شمالی، بندر بروژ . پوست، و از فرانسه انواع شراب میخریدند هاي حریر، از روسیه پارچه

پایتخت و مرکز بازرگانی و راه ارتباط سرزمین فالندر با دنیاي اروپاي شمالی، بندر بروژ پایتخت و مرکز بازرگانی و 
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اشی میشد که فالندر از لحاظ صنعت و کشاورزي این اهمیت از آنجا ن. راه ارتباط سرزمین فالندر با دنیاي خارج بود

. خطهاي ثروتمند به شمار میرفت

از . در بروژ نیز، مانند ونیز و جنووا، شاهراه تجارت بین شرق و غرب با محور بازرگانی شمال و جنوب تالقی میکرد

هاي  ا وارد کرد تا در دستگاهآنجا که این بندر در نزدیکی دریاي شمال و مقابل انگلستان قرار داشت، پشم انگلیسی ر

بافندگی فالندري و فرانسوي بدل به منسوجات کند، و چون به اندازه کافی از دریاي شمال دور بود که لنگرگاه 

بیخطري باشد، به همین سبب ناوهاي جنووا، ونیز، و فرانسه باختري را جذب میکرد و تسهیالتی براي آنها قایل 

هر قدر وسایط نقلیه دریایی ایمنتر و ارزانتر . را از صدها راه به بنادر کوچکتري برسانندمیشد تا بتوانند کاالهاي خود 

میشدند، حمل و نقل کاالهاي تجارتی از طریق خشکی کاهش مییافت، به طوري که بروژ کانون بازرگانی اروپاي 

هاي موز، سکلت، و رن  رودخانه ناوهاي نسبتا بزرگی که بر روي. شمالی شد و بازارهاي مکاره شامپانی را کساد کرد

در رفت و آمد بودند، کاالهاي آلمان غربی و فرانسه شرقی را براي صدور به روسیه، اسکاندیناوي، انگلیس، و اسپانیا 

ها صورت میگرفت، شهرهاي دیگري نیز رو به  به برکت تجارتی که در سراسر این رودخانه. به بروژ حمل میکردند

. و دینان، لیژ، و ماستریشت در کنار موز ;النسین، کامبره، تورنه گان، و آنورس در کنار سکلتترقی نهاد، از جمله وا

در خالل قرن دوازدهم، به قصد حمایت از . بروژ مهمترین عضو اتحادیه هانسایی در اروپاي باختري محسوب میشد

موافقی براي سوداگران دور از زاد  تشریک مساعی بینالمللی و جلوگیري از رقابت در بازارهاي خارجی، ایجاد محفل

بوم، و براي حفاظت خویش در برابر دریازنان، راهزنان، ترقی و تنزل نرخ پول رایج در کشورها، بدهکاران متخلف، 

تحصیلداران مالیاتی، و باجهاي فئودال، شهرهاي تجارتی اروپاي شمالی با هم به عقد پیمانهاي اتحادي مبادرت 

لندن، بروژ، ایپر، تروا، و . مینامیدند) ها یا انجمنهاي صنفی یعنی اتحادیه(ک از اینها را هانس جستند که آلمانها هری

به عنوان یک پایگاه مقدم آلمانی به منظور  1185لوبک، که در . را تشکیل میدادند)) هانس لندن((بیست شهر دیگر 

اتحادیه  )1252(و بروژ ) 1210در(مبورگ تدارك جنگ و معامالت تجارتی با اسکاندیناوي تاسیس شده بود، با ها

، ماگدبورگ، )تارتو(، برمن، نووگورود، دورپات )گدانسک(کم کم سایر شهرها از قبیل دانتزیگ . مشابهی تشکیل داد

یه پیوستند، به طوري که اتحادیه هانسایی، در اوج ، برلین، ویزبی، استکهلم، برگن، و لندن به این اتحاد)تورون(تورن 

هاي بزرگی که  این اتحادیه اختیاردار مصب تمامی رودخانه. شهر میشد 52ترقی خود، در قرن چهاردهم مشتمل بر 

بود و  - از قبیل رن، وزر، الب، اودر، و ویستول  -کاالهاي اروپاي مرکزي را به دریاي شمال یا بالتیک حمل میکردند

مدت مدیدي ماهیگیري در دریاي بالتیک و  ;معامالت بازرگانی اروپاي شمالی از روان تا نووگورود نظارت میکردبر 

اتحادیه هانسایی براي حل اختالفاتی که . تجارت میان انگلستان و دیگر کشورهاي اروپایی را در انحصار خود داشت

ع اعضاي خویش در دعاوي حقوقی با کشورهایی شد میان اعضایش پیش میآمد به تاسیس محاکمی اقدام کرد، مداف

همچنین این اتحادیه . که در اتحادیه عضویت نداشتند، و گاهگاهی مثل حکومت مستقل واحدي اعالن جنگ میداد

به وضع قوانین و مقرراتی براي معامالت بازرگانی و حتی سلوك اخالقی شهرهاي عضو و ساکنان آنها پرداخت، 

هاي نقدي حراست میکرد، و در مورد شهرهایی که از  مقابل قوانین دلبخواه و مالیاتها و جریمه بازرگانان عضو را در

متخلفین و بازرگانانی که . نظامات مربوطه تخلف میکردند فرمان تحریم معامله صادر میکرد و به موقع اجرا میگذاشت

اتحادیه هانسایی در تمام شهرهایی که متعلق . امانتداري نشان نداده یا کاالهاي دزدي را خریده بودند مجازات میکرد

هر جا بازرگانانش میرفتند آنها را  ;یا مرکز دادوستد اقدام کرد)) نمایندگی تجارتی((به اعضایش بود به تاسیس یک 

 اتحادیه هانسایی مدت یک قرن به. تابع قوانین آلمانی نگاه میداشت، و به آنها اجازه ازدواج با بیگانگان را نمیداد

ها و  شر دریازنان را از حوزه دریاي بالتیک و دریاي شمال دفع کرد، رودخانه. منزله سازمانی براي اشاعه تمدن بود
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ها را روي نقشه آورد، به ساختن  کانالها را پاك وصاف گردانید، جزر و مد و جریان آبها را به دقت ضبط کرد، ترعه

ید، به وضع و تدوین قوانین دریا نوردي پرداخت، و به طور کلی در فانوسهاي دریایی و بنادر و کانالها مبادرت ورز

. عرصه بازرگانی اروپاي شمالی نظم را جانشین هرج و مرج ساخت

در مقابل بارونها )) بورژوازي((اتحادیه مزبور، با متشکل ساختن طبقه بازرگانان به صورت انجمنهایی نیرومند، حامی 

همین اتحادیه پادشاه فرانسه را به محاکمه کشید، زیرا سربازان وي . رت فئودال شدو ادامه آزادي شهرها از بند نظا

کاالهاي اتحادیه را تباه ساخته بودند، و پادشاه انگلیس را مجبور به پرداخت مبالغی براي برگزاري مراسم قداس کرد 

جامعه مروج . رهایی یابند تا ارواح سوداگران هانسایی که به دست انگلیسیها در آب غرق شده بودند از برزخ

بازرگانانی، زبان، و تمدن آلمانی به مشرق، یعنی به سوي خاك پروس و لیوونیا و استونی، شد و شهرهاي عظیمی 

بها و کیفیت کاالهایی که سوداگران عضو معامله میکردند را . چون کونیگسبرگ، لیباو، ممل، و ریگا را بنیاد نهاد

یا (تی براي راستی و درستی این قبیل سوداگران کسب کرد که عنوان ایسترلینگز تحت نظارت آورد، و چنان حیثی

) یعنی اصل و ناب(، نامی که انگلیسیها به آنها داده بودند، در قاموس انگلیسی به شکل سترلینگ )مردان نواحی شرق

به مرور ایام، گذشته از آن که اما هانس . در مورد نقره یا لیره طال به کار رفت)) خالص((ضبط شد، و بعدها به معنی 

شهرها را به وسیله حربه  ;همچنین استقالل اعضاي اتحادیه را ظالمانه محدود ساخت. مدافع بود، متجاوز هم شد

براي شکست رقباي خود به حق و باطل هر دو  ;یا اعمال زور مجبور به عضویت کرد) بایکوت کردن(تحریم اجناس 

نکه، براي لطمه زدن به تجارت رقیب، جمعی از دریازنان را اجیر کند ابایی هم پارهاي اوقات از ای ;دست یازید

براي خود لشکرهایی آراست و در داخل حدود ثغور بسیاري از کشورهاي مستقل براي خودش کشور . نداشت

ي آنچه در توان داشت کوشید تا طبقه صنعتگر، یعنی همان طبقهاي که دسترنجش را میگرفت و کاال. مستقلی شد

بسیاري از رنجبران و عده زیاد دیگري به مرور ایام از این جامعه، که . کار خویش میکرد، را ذلیل و منکوب گرداند

مقتدرترین کلیه تشکیالت انحصاري جهان براي ایجاد محدودیت در تجارت بود، به هراس افتادند واز آن متنفر 

افراشتند، سر در پی تجار عضو اتحادیه هانسایی علم شورش بر 1381هنگامی که کارگران انگلیس در . شدند

نان و ((گذاشتند و حتی به آنهایی که در کلیساها بست نشسته بودند امان ندادند، و جمیع افرادي را که قدرت اداي 

. را به لهجه فصیح انگلیسی نداشتند به قتل رساندند)) پنیر

وئد بود، متصرف شد و شهر ویزبی را به عنوان پایگاه و دژ ، هانس جزیره گوتالند را، که متعلق به س1160حدود سال 

به مرور سالیان، سلطه خود را بر بازرگانی و امور سیاسی دانمارك، . استواري براي تجارت حوزه بالتیک به وجود آورد

ر آنجا آدام فون بر من درباره روسیه قرن سیزدهم نوشت که د. لهستان، نروژ، سوئد، فنالند، و روسیه گسترش داد

و براي به دست آوردن پوست یک سمور چنان تالشی میکنند که ... همان قدر فراوانند که تپاله((بازرگانان هانسایی 

سوداگران مزبور نووگورود، واقع در کنار والخوف، را مقر خویش .)) گویی در راه نجات اخروي خویش میکوشند

کلیساي قدیس پطرس را بدل به انبار مااللتجاره . آوردندساختند و در آنجا خود را به صورت پادگان مسلحی در 

کردند، دور تا دور محراب را چلیکهاي شراب چیدند، همچون سگهاي درندهاي این انبار را محافظت کردند، و مانند 

ود، اتحادیه هانسایی، که به اینهمه قانع نب. مردمانی پرهیزگار تمام تشریفات و آداب ظاهري دین را مراعات نمودند

شهر کولونی را، که خودش مستقال یک هانس تشکیل داده بود، . افکار خود را متوجه قبضه کردن تجارت راین ساخت

 1254اما نفوذ هانسایی وقتی رو به جنوب نهاد، بر اثر مقابله با اتحادیه راینی که در . تحت فشار، مجبور به انقیاد کرد

اندکی . تشکیل شده بود، راکد ماند) بازل(ورمس، ستراسبورگ، و بال  بر اثر اتحاد میان کولونی، ماینتس، شپایر،

پایینتر از این حوزه منطقه اتحاد آوگسبورگ، اولم، و نورنبرگ قرار گرفته بود که کاالهاي تجارتی وارده از ایتالیا را 
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رگنسبورگ و وین در انتهاي . انبار مهم این اتحادیه هنوز در کنار کاناله گرانده شهر ونیز باقی است. زیر نظر داشت

باختري رود عظیم دانوب قرار داشتند، و از راه این رود بود که کاالهاي نواحی داخلی آلمان به سالونیکا و دریاي اژه، 

به این نحو، تجارت اروپا یک . یا از راه دریاي سیاه به قسطنطنیه، روسیه، دنیاي اسالم و مشرق زمین فرستاده میشد

بازرگانانی که کاالهاي خویش را در . میکرد و تار درهم تنیده دادوستد قرون وسطایی تکمیل میشد دوره کامل را طی

ها، از زیر چشم مردمانی مشکوك و از میان زبانهاي عجیب و اعتقاداتی تعصبآمیز، به ده  ها و رودخانه امتداد این جاده

ها آحاد اقوام کشورهاي مختلفی بودند، اما اکثریت دوازده مملکت روانه میداشتند خود چه سنخ مردمانی بودند این - 

اینها به بازرگانان امروزي، که قاعدتا در . عظیم آنها را تجار سوریه، یهودیان، ارامنه، یا یونانیها تشکیل میدادند

معموال همراه کاالهاي خود سفر . شهرهاي خود پشت میز تجارتخانه مینشینند، تقریبا هیچ شباهتی نداشتند

بیشترشان مسافات عظیمی را میپیمودند تا هر جا مصنوعات مورد عالقه آنها فراوان باشد به نرخ ارزان . ندمیکرد

این بازرگانان طبعا کارشان آن بود که . بخرند و همان کاالها را جایی که بسیار نادر بود به قیمت گزافی بفروشند

را جنبه  gros enانگلیسیها لفظ . رند یا بفروشندبخ) gros enیا به قول فرانسویان، (اجناس را به طور عمده 

بقاي ( grocerکردند، و این واژه، که به تدریج در زبان انگلیسی به صورت  grosserفاعلیت بخشیدند و بدل به 

سوداگران مردمانی بودند ماجراجو و جهانگرد و شهسوار . در آمد، به کسی اطالق میشد که بنکدار ادویه بود) امروزي

تنوع قوانین . ن، مسلح به دشنه و انواع رشوه، و آماده مقابله با راهزنها و دریا زنان و هزار جور مشکالت و سختیهاکاروا

هاي صالحیت قضایی مختلف شاید بیش از هر عامل دیگري براي این قبیل سوداگران اسباب دردسر  و تعدد حوزه

زین ترقیخواهانه یکی از عظیمترین کامیابیهاي آنان به شمار بود، و وضع قانون بینالمللی تجارت و دریا نوردي با موا

اگر بازرگانی از راه خشکی مااللتجاره خود را حرکت میداد، در قلمرو هریک از اربابان فئودال تابع احکام یک . میرفت

ده چهار پایان اگر کاالهاي وي ضمن راه از گر. دادگاه جدید، و شاید در هر نقطه مکلف به رعایت یک نوع قوانین بود

کشتی . فرو میریخت و پخش میشد، هر جا این عمل اتفاق میافتاد، خاوند محل میتوانست آن کاالها را تصاحب کند

، به مالکی تعلق داشت که صاحب ))قانون کشتی شکستگی((بازرگانی اگر در کرانهاي به خاك مینشست، به موجب 

ون فخر میکرد که یک صخره خطرناك واقع در اراضی ساحلی یکی از خاوندهاي برت. قانون آن اراضی ساحلی بود

چندین قرن متمادي بازرگانان با این اجحاف مبارزه . ملک وي به منزله گرانبهاترین جواهرات تاج وي محسوب میشد

ضمنا سوداگران یهودي بینالملل، براي استفاده . میکردند، تا آنکه در قرن دوازدهم بتدریج موفق به نسخ آن شدند

همین مجموعه پایه و اساس قانون تجارت در قرن  ;بیشتر، مجمعالقوانینی از کلیه نظامات تجارتی گرد آورده بودند

این مقررات بازرگانی سال به سال، بر اثر احکامی که خاوندان و پادشاهان به خاطر حراست تجار یا . یازدهم شد

محاکم مخصوصی براي اجراي این قانون بازرگانی . شدمسافران ممالک بیگانه صادر میکردند، مبسوطتر و مفصلتر 

تاسیس شد، و نکته شایان اهمیت آن که این محاکم به طرق قدیمی شهادت یا دادرسی از قبیل شکنجه، مبارزه تن 

از قرن ششم به این طرف، طبق قوانین ویزیگوتها، تجار خارجی در مرافعاتی . به تن، یا اوردالی هیچ اعتنایی نداشتند

به این . فقط مربوط به خود آنها بود محق بودند امر دادرسی را به نمایندگان ممالک متبوعه خویش احاله دهندکه 

پدید آمد، که به موجب آن هر کشوري که دست اندر کار تجارت بود در ) یا کاپیتوالسیون(ترتیب، شیوه کنسولی 

جنووا در سال . منافع و مددکار اتباع آنها باشندیا رایزن نگاه میداشت تا حافظ )) کنسول((ممالک خارجی عدهاي 

شهرهاي فرانسه در خالل قرن دوازدهم از همین شیوه پیروي . یکی از این کنسولگریها را در عکا تاسیس کرد 1180

. کردند
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براي این قبیل حقوق کنسولی حاصل شد از جمله  -حتی بین ممالک مسیحی و مسلمان  -توافقهایی که میان ملل 

برخی از قوانین دریانوردي از . ترین خدماتی است که در قرون وسطی براي تکامل حقوق بینالمللی انجام گرفتعالی

این نظامات در بین بازرگانان روشنفکر رودس هرگز متروك نشد، در حقیقت یکی از . اعصار کهن به جا مانده بود

قوانین اولرون در قرن دوازدهم، . بود 1167ها مورخ هاي مربوط به دریانوردي قانون نامه رودسی کهنترین قانون نامه

این نظامات را فرانسه . زیر نظر بازرگانان جزیرهاي در جوار بندر بوردو، به منظور تنظیم تجارت شراب وضع شد

اتحادیه هانسایی براي اعضاي خویش قانون نامه دریایی خاصی منتشر ساخت که . فالندر، و انگلستان قبول کردند

ود بر ذکر یک سلسله اقدامات احتیاطی براي حفظ جان مسافران و بار، تعهدات متقابل میان نجات دهنده و مشتمل ب

نجات یافته، وظایف و دستمزدهاي ناخدایان و کارکنان ناوها، شرایطی که تحت آن یک ناو بازرگانی ممکن یا ناگزیر 

ها شدید بود، لکن باید در نظر داشت که براي  جریمه تخلف از این قانون نامه. بود بدل به یک کشتی جنگی شود

استقرار سنن و عادات خاص، و براي حفظ انضباط و همچنین ایجاد اعتماد در ناوهاي دریاپیما، سختگیري ضروري 

قرون وسطی مدت ده قرن به افراد انضباط آموخت تا آنکه مردمان اعصار جدید بتوانند چهار قرن از آزادي . بود

  . برخوردار باشند

II  -  ترقی صنعت

بازارهاي وسیعتر، انگیزه افزایش تولید، و باال رفتن میزان تولید  ;تکامل صنعت پا به پاي توسعه بازرگانی پیش رفت 

هاي قرون وسطایی  اکثر شاهراه. حمل و نقل کمتر از سایر فعالیتها رو به کمال گذاشت. موجب رونق بازار تجارت شد

. ها هیچ آبگذري ساخته نشده بود هنوز براي جریان آب باران از میان جاده ;و خاك و گل معابري بودند پر از کثافات

معموال باروبنه را به وسیله استر یا اسب حمل . ها فراوان، پیچ و خمها بسیار، و پلها اندك بودند گودالها و حفره

هاي این عهد بزرگ و نتراشیده،  نبود کالسکه میکردند نه با گاري، زیرا با ارابه و گاري احتراز از گودالها چندان آسان

ها هر قدر هم تزیین داشت وسیله راحتی براي  از آنجا که این قبیل کالسکه. داراي چرخهایی آهنی، و فاقد فنر بودند

سفر نبود، اغلب مردم، مرد و زن، مسافرت با اسب را ترجیح میدادند و هر دو به یکسان پا در رکاب کرده بر مرکب 

ها به عهده مالک اراضی مجاور بود، و معموال چنین آدمی شکوه  تا قرن دوازدهم نگاهداري و مرمت جاده. دندمیران

در . داشت که چرا باید مبلغی خرج تعمیر جادهاي کند که اکثرا مورد استفاده جماعتی از مردم رهگذر قرار میگیرد

زانس و جهان اسالمی الهام گرفته بود، فرمان به قرن سیزدهم فردریک دوم، که از شیوه معمول در امپراطوري بی

و مقارن با همین ایام بود که با قرار دادن سنگهاي مکعبشکل در  ;هاي سیسیل و ایتالیاي جنوبی داد تعمیر جاده

در همین قرن شهرها شروع به . دست زدند)) هاي شاهی جاده((بستري از شن و خاك نرم به ساختن نخستین 

فلورانس، پاریس، لندن، و شهرهاي فالندر هر کدام به ساختن پلهاي . مرکزي خود کردند سنگفرش کردن معابر

در قرن دوازدهم کلیسا به تشکیل مجامع برادران مذهبی براي تعمیر یا ساختن پلها اقدام . زیبایی مبادرت ورزیدند

ساختمان پل . خواهد بخشید کرد، و اعالم داشت که گناهان تمام افرادي را که در این گونه کارها شرکت کنند

. صورت گرفت)) برادران روحانی((آوینیون، که چهار طاق اصلی آن تا امروز محفوظ مانده است، به همت این قبیل 

. ها و پلها کوشش فراوانی مبذول میداشتند هاي رهبانان، به ویژه سیسترسیان، در حفظ و مرمت جاده پارهاي از فرقه

نیان، و رعایاي انگلستان همگی با بذل وجوه و باال زدن آستینهاي خود به ساختن پل شاه، روحا 1209تا  1176از 

این پل عظیم، که بر روي رود تمز در کنار لنگرگاه لندن ساخته شد، داراي بیست طاق سنگی . لندن کمک کردند

ر فراز درهاي واقع در گردنه در اوایل قرن سیزدهم، ب. بود، و بر روي آن تعداد زیادي خانه و یک نماز خانه ساخته شد
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از آنجا که حرکت . سن گوتار، در میان جبال آلپ، پل معلقی ساخته شد که از قرار معلوم اولین نوع خود در عالم بود

ها و کانالها راغب شدند، و این قبیل معابر کشتیپیما سهم  ها کاري پر زحمت بود، مردم به سفر از راه رودخانه در جاده

یک فروند کشتی ظرفیت حمل پانصد راس چهار پا را داشت و میتوانست . و نقل کاالها ایفا کردندعظیمی در حمل 

در اسپانیا تا ولگا، همه جا در اروپا، ) تاخو(از رود تاگوس . این عمل را به مراتب ارزانتر از راه خشکی انجام دهد

سترش نفوس، ترقی شهرها، و اکثر خط مشی مسیر و مصب این رودها گ ;ها و کانالها گذرگاه ناوها شدند رودخانه

کانالها فوقالعاده زیاد بودند، لکن سدهایی براي انتقال ناوها از یک تراز آب به تراز . نظامی هر دولتی را تعیین میکرد

. دیگر وجود نداشت

ي واقع در سفر یک اسقف از شهر کنتربر. مسافرت، اعم از آنکه در خشکی یا آب صورت میگرفت، دشوار و کند بود

چاپارهایی که در منازل میان راه اسبهاي تازه نفسی در اختیار . انگلستان تا رم بیست و نه روز به طول انجامید

اما فرستادن چاپار خصوصی از  ;داشتند میتوانستند مسافت یکصد و شصت کیلومتر را در عرض یک روز طی کنند

قاعدتا ) که در خالل قرن دوازدهم در ایتالیا برقرار شد(محلی به محل دیگر گران تمام میشد، و پیک یا پست 

در پارهاي از نقاط، مثال میان لندن و آکسفرد یا وینچستر، دلیجانها مرتب در رفت . اختصاص به امور حکومت داشت

چهار ماه اخبار نیز نظیر سفر افراد بکندي انتقال مییافت، چنانچه خبر مرگ بارباروسا در کیلیکیا پس از . و آمد بودند

یک قرون وسطایی میتوانست، بدون دغدغه شنیدن اخبار موحشی از ضایعات مختلف جهان، به . به آلمان رسید

صرف ناشتایی بپردازد، و اخباري که به گوش وي میرسید خوشبختانه آنقدر کهنه بودند که دیگر فکر چاره نیز حکم 

در . اده از قواي طبیعی تا حدودي پیشرفت کرده بودبشر در استف. نوشداروي پس از مرگ سهراب را پیدا میکرد

آسیاب وجود  5000رویهمرفته در انگلستان  1086مسطور است که در سال ) کتاب داوري و ارزیابی( بوكدامزدي 

آهسته آن به کمک یک چرخ دنده دو برابر یک چرخ چاه را نشان میدهد که حرکت  1169و نقشهاي مورخ  ;داشت

یک دستگاه اره که به کمک آب  1245در  ;با چنین شتابی، چرخ چاه یک وسیله اساسی در صنعت شد. میشده است

  . در دوئه آسیابی براي ساختمان افزار برنده و لب تیز به کار رفت 1313و در  ;حرکت میکرد در آلمان ساخته شد

در اروپاي باختري دیده شده بود، بعد از آنکه مسیحیان رواج آن را  1105خستین بار به سال آسیاي بادي، که براي ن

در قرن سیزدهم شهر ایپر . در دنیاي اسالمی مشاهده کردند، بسرعت در تمامی اروپا مورد استفاده قرار گرفت

از آنجا . ق مردم به حفر معادن شدافزار کاملتر و حوایج روز افزون مشو. دستگاه از این آسیابها داشت 120بتنهایی 

که دادوستد مستلزم سکه طالیی قابل اعتماد شده و مهارت صنعتگران براي اقناع تمایالت همنوعان خویش در زر و 

ها، و استخراج کانهاي طال در  زیور رو به افزایش نهاده بود، همین کار دوباره به شستن ذرات طال از رسوبات رودخانه

هاي پر مایهاي از  رگه 1175نزدیک به سال . ، انگلستان، مجارستان و بیشتر از همه در آلمان منجر شدایتالیا، فرانسه

فرایبرگ، گوسالر، و آنابرگ در قرون وسطی مراکزي . هاي معدنی پیدا شد مس، نقره، و طال در ارتسگبیرگه یا کوه

کلمه آلمانی یوآخیمشتالر ) Joachimsthal(و از نام شهر کوچک یوآخیمشتال  ;شدند)) هجوم به طال((براي 

)Joachimsthaler ( به معنی))و کم کم همین کلمه  - مشتق شد)) هاي طال بیرون آوردند محلی که در آنجا سکه

آلمان مهمترین مرکز استخراج و تهیه . در انگلیسی در آمد dollarدر آلمانی، و  thalerمخفف شده به صورت 

آهن در . معادن آن شالوده، و تجارت آن حیطه اقتدار سیاسی آلمان را فراهم ساخت فلزات قیمتی براي اروپا شد، و

هاي هارتس، در وستفالی، در اراضی پست شمال اروپا، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، و سیسیل، و در جزیره کهنسال  کوه

هم قلع، در اسپانیا جیوه و نقره، در ایالت داربی شر واقع در انگلستان سرب، در دون کورنوال و بو. الب استخراج میشد

وجه تسمیه سالزبورگ وجود مقادیر عظیمی نمک بود که از آن ناحیه . و در ایتالیا گوگرد و زاج سفید به دست میآمد



٢٢٩۶

ظاهرا در عهد ساکسونها متروك شده  استخراج زغال سنگ، در انگلستان عهد رومیان متداول و .میگردیداستخراج 

ملکه الئونور قصر ناتینگم را ترك گفت، زیرا دودي که بر اثر  1237در . بود، بار دیگر در قرن دوازدهم آغاز شد

لندن استفاده از زغال سنگ را ممنوع اعالم  1301در  ;سوزاندن زغال سنگ از شهر بر میخاست او را ناراحت میکرد

این دو نمونه قرون وسطایی از بلیهاي است که ظاهرا  -ل سنگ هواي شهر را مسموم میکرد داشت، زیرا دود زغا

با تمام این احوال، تا پایان قرن سیزدهم استخراج زغال سنگ به صورتی جدي . دامنگیر بشر اعصار جدید بوده است

مالکیت نهشتهاي معدنی در قوانین . در نیوکاسل و دارم، و نواحی دیگري در انگلستان، بلژیک، و فرانسه جریان داشت

هنگامی که مبانی تصرف فئودال محکم بود، کلیه حقوق مربوط به معدنها . موجود هرج و مرجی را به راه انداخت

در امالك کلیسایی نیز . تعلق به شخص خاوند داشت، و وي به کمک سرفهاي خویش معادن را استخراج میکرد

ل ذخایر معدنی بودند و براي استخراج آن از وجود سرفهاي خود استفاده، یا مقامات روحانی مدعی مالکیت این قبی

فردریک بارباروسا طبق صدور فرمانی جمیع ذخایر معدنی مملکت را ملک . معدنچیانی را براي این کار اجیر میکردند

شوند که تحت طلق شهریار دانست و دستور اکید داد که این قبیل معادن فقط باید به دست موسساتی استخراج 

، که در دوران فرمانروایی امپراطوران روم امري عادي بود، ))حق شهریاري((این کسب مجدد . نظارت حکومت باشند

در انگلستان کلیه ذخایر معدنی طال و نقره تعلق به سلطان مملکت داشت، اما . قانون آلمان قرون وسطایی شد

براي . به شخص سلطان عملی مجاز بود)) حق امتیازي((ر پرداخت استخراج فلزات پستتر از جانب مالک زمین در براب

هاي این عهد که هنوز بدوي بود مقدار بسیار زیادي  در کوره ;گداختن و تصفیه فلزات از زغال چوب استفاده میشد

، آهنگران لیژ، نورنبرگ;با اینهمه، مسگران دینان کاالهاي برنجی بسیار ظریفی میساختند. چوب به کار میرفت

براي فوالدش شهرت ) اشبیلیه(و سویل  ;میالن، بارسلون، و تولدو اسلحه و افزارهاي فوقالعاده مرغوبی تهیه میکردند

کم کم جاي آهن ) درجه سانتیگراد ذوب میشود 1535که در (نزدیک به پایان قرن سیزدهم، چدن . بسزایی داشت

قبل از این تاریخ هر گونه آلت و افزاري با آهن ساخته  .گرفت) درجه سانتیگراد نرم میشود 800که در (ورزیده را 

ریختهگري ناقوس صنعت مهمی بود، زیرا ناقوسهاي شهرها و . میشد و به ضرب چکش به شکل دلخواه در میآمد

مسگران براي اجاقها سرپوشهایی . کلیساهاي جامع از لحاظ وزن، طنین، و نوع آهنگ با یکدیگر رقابت میکردند

را مرسوم بود که وقتی عسس در شهر زنگ آخر شب را به عالمت قطع عبور و مرور به صدا در میآورد، میساختند، زی

ساکس در صنعت ریختهگري برنز شهرت داشت، و انگلستان در ساختن . مردم بر آتشهاي خود سرپوش مینهادند

هاي ظریف براي پنجره،  کهآهن ورزیده در تزیین شب. فلزي از ترکیب مس، بیسموت، آنتیمون، و قلع معروف بود

هاي عظیمی که به اشکال مختلف براي زینت و استحکام بر  هاي بزرگ براي جایگاه سرودخوانان کلیسا، و لوله میله

. درها نصب میشد به کار میرفت

قعی زرگران و نقرهکاران فراوان بودند، زیرا بشقابهاي طال و نقره نه فقط براي خود نمایی یا پنهان کردن ارزش وا

افراد مصرف داشت، بلکه تضمینی در مقابل کاهش بهاي پول رایج بود و به هنگام ضرورت یک نوع ثروتی بود که 

در قرن سیزدهم صنعت نساجی در فالندر و ایتالیا حکم یک . میشد آن را با خواربار یا کاالهاي مورد نیاز معاوضه کرد

که در آن هزاران نفر کارگر براي بازار عمومی به تهیه کاال، و  نوع سازمان عریض و طویل نیمه سرمایهداري پیدا کرد

در فلورانس صنف پشم فروش . براي سرمایهگذارانی که هرگز آنها را نمیدیدند به تحصیل منافع مشغول بودند

سان، و هاي عظیمی را مالک بود که در آنها گازران، قصاران، متصدیان دسته بندي، ریسندگان، بافندگان، بازر کارخانه

هاي بافندگی در زیر یک سقف کار میکردند، و در عین حال نه نظارتی  منشیان همه با مواد اولیه، افزار کار، و دستگاه

ها سازمان میدادند،  تجار پارچهاي که کارشان عمده فروشی منسوجات بود به کارخانه. داشتند، نه مالک آنها بودند
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ارگر و سرمایه را تهیه میدیدند، دستمزدها و قیمتها را معین مینمودند، کار ادوات و افزار کار را فراهم میکردند، ک

توزیع و فروش را ترتیب میدادند، کلیه خطرات چنین سازمانی را قبول میکردند، خسارات ناشی از عدم توفیق را به 

میدادند که مواد اولیه را سایر کارفرمایان ترجیح . گردن میگرفتند، و در صورت توفیق، منافع حاصله را بر میداشتند

در این صورت هر فرد یا خانوادهاي با افراز کار خود، در خانه، این . ها تقسیم کنند میان کارگران منفرد یا خانواده

مواد خام را به مصنوعات مورد نیاز تبدیل میکرد، و کاالهاي مصنوع را طبق نرخ یا دستمزدي به بازرگان تحویل 

آمین، بووه، لیل، . زاران نفر زن و مرد در ایتالیا، فالندر، و فرانسه وارد مشاغل صنعتی شدندبه این ترتیب، ه. میداد

کانتن، پروون، رنس، تروا، کامبره، تورنه، لیژ، لوون، و مهمتر از همه این شهرها گان، بروژ، ایپر، و دوئه  - الن، سن 

نظر ذوق و سلیقه و شورشهایی که کردند شهره  تبدیل به مراکز این گونه صنایع خانگی شدند، که کارگران آن از

پارچه ساخت . ، گرفته شده بود)Laon(، یک نوع پارچه کتانی، از محل بافت آن، یعنی شهر الن lawnکلمه . شدند

، که در پارهاي diaperلغت . مشهور شد) cambric(، که شباهت به حریر داشت، به کامبریک )Cambrai(کامبره 

نفر  2300در شهر گان . است) ypres(هاي گل و بوتهدار اطالق میشود، از نام شهر ایپر  ی به پارچهاز زبانهاي اروپای

 3200هاي پارچه بافی به کار اشتغال داشتند، و تعداد پارچه بافان پروون در قرن سیزدهم به  از نساجان در کارگاه

صنف پشم فروش فلورانس . صوص به خود داشتندده دوازده تا از شهرهاي ایتالیا صناعات نساجی مخ. نفر بالغ میشد

در اوایل قرن سیزدهم، صنف بزاز آن شهر براي . در قرن دوازدهم متخصص در تهیه انواع قماش پشمی رنگ شده بود

فلورانس صاحب سیصد  1306تا سال . واردات پشم و صدور منسوجات مصنوع دستگاه عریض و طویلی تشکیل داد

جنووا در تهیه حریرهاي زربفت و . نفر پارچهباف شده بود 30000داراي  1336ا سال کارخانه پارچه بافی، و ت

نزدیک به پایان قرن سیزدهم وین عدهاي از پارچهبافان فالندري را استخدام . مخملهاي ظریف شهرتی به هم زد

ي شمالی تقریبا انحصار تهیه پشم در اروپا. کرد، و دیري نگذشت که صاحب صنعت نساجی پر رونقی براي خود شد

از آن انگلیس بود و چون قسمت اعظم پشم انگلیس به فالندر صادر میشد، لذا از لحاظ سیاست و جنگ میان آن دو 

شهر ووستد، واقع در نورفک، یکی از مراکز مهم پارچه بافی بود، و به . کشور روابط و عالیق نزدیکی وجود داشت

اسپانیا نیز در تهیه پشم ظریفی تخصص داشت، و . نام نهادند)) ووستد((هاي معروف را  همین سبب بسیاري از پارچه

اعراب فن و صنعت حریربافی را در قرن . گوسفندان مرینو آن سرزمین یک منبع مهم ثروت ملی محسوب میشدند

الرمو، پس ، و پ)لیزبوآ(هشتم به اسپانیا ودر قرن نهم به سیسیل بردند، و شهرهاي والنسیا، کارتاخنا، سویل، لیسبون 

جماعتی  1417روژه دوم در سال . از آنکه از دست مسلمانان در آمدند، همچنان هنر و صنایع اسالمی را حفظ کردند

به همت این مردان و  ;از حریربافان یهودي و یونانی را از کورنت و تب به پالرمو برد و آنها را در قصري منزل داد

لوکا ساختن ابریشم را به اسلوب سرمایهداري متشکل ساخت و . لیا رایج شدکودکان آنها بود که پرورش نوغان در ایتا

هاي  هنر حریربافی از کوه. چنان ترقی کرد که با فلورانس، میالن، جنووا، مودنا، بولونیا، و ونیز کوس همسري میکوفت

در دایره صنایع قرون . آلپ گذر کرد، و در زوریخ، پاریس، و کولونی هنرمندان شایستهاي به این صنعت مشغول شدند

هاي سفالین خود را با پاشیدن ورقه نرمی از سرب بر  سفالگران کوزه. وسطایی صد گونه صنعت دیگر نیز وجود داشت

روي سطح مرطوب سفال، و آتش دادن آن در حرارتی مالیم، لعاب میدادند و، اگر به جاي لعاب سبز لعاب زرد مورد 

ها و حریقها در شهرهاي  هر قدر خانه. رنز به سرب، رنگ مطلوب را به دست میآوردندنظر آنها بود، با افزودن مس یا ب

ها جاي  رو به گسترش قرن سیزدهم پرخرجتر و خانمان براندازتر شد، به همان نسبت، سفال در ساختمان سقف خانه

ن این عهد قطعا در کار معمارا. ها را اجباري کرد شهر لندن این تعویض بام خانه 1212در . کاه و پپزر را گرفت

شیشه . خویش استاد بودند، زیرا پارهاي از بزرگترین و محکمترین ابنیه موجود در اروپا تعلق به این عهد دارند

کلیساهاي جامع . صنعتی در ساختمان آیینه، پنجره، و ظروف به کار میرفت، لکن مصرف آن نسبتا محدود بود
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نون به دست بشر ساخته شده است، لکن در ساختمان بسیاري از ابنیه هایی بودند که تا ک صاحب ظریفترین شیشه

اما در ایتالیا احتماال  ;شیشه بکار نمیرفت شیشه گري الاقل از قرن یازدهم میالدي در اروپاي باختري رواج داشت

از جهان اسالمی کاغذ تا قرن دوازدهم . این صنعت از اعتالي خود در امپراطوري روم به بعد هرگز متروك نیفتاده بود

یک کارخانه کاغذ سازي در راونسبورگ واقع در آلمان، تاسیس شد، و در  1190به اسپانیا وارد میشد، لکن در سال 

چرم از کاالهاي مهم داد و ستد بینالمللی بود، و دباغی . خالل قرن سیزدهم اروپا ساختن کاغذ را از کتان آغاز کرد

سراجان، انبان دوزان، کفاشان، پینه دوزان جملگی صنعتگرانی برجسته  دستکش دوزها، ;در همه جا رواج داشت

پوست معموال از صفحات شمال و مشرق وارد میشد و براي . بودند که اهمیت آنها مایه غبطه سایرین قرار میگرفت

. هاي سالطین، اشراف، و بورژواها به کار میرفت تزیین جامه

افراد داشت، و بسیاري از شهرها به واسطه حق انحصار شراب و تهیه آبجو شراب و آبجو حکم حرارت مرکزي را براي 

آلمانها در این صنعت قدیمی مدتها قبل از سایر ملل طالیهدار محسوب میشدند، و . منافعی تحصیل میکردند

از . ودهامبورگ قرن پانزدهم، با پانصد کارخانه آبجو سازي، قسمت اعظم عمران و رفاه خود را مدیون همین هنر ب

 - کارگرانی که به خدمت براي یک بازار محلی اشتغال داشتند. منسوجات که بگذریم، صنعت فقط جنبه دستی داشت

خود بر لوازم کار و مصنوعات خود نظارت میکردند و  -مانند نانوایان، پینهدوزان، آهنگران، درودگران، و امثال آنها 

هاي آنها صورت  هاي کارگران یا دکانهایی پیوسته به خانه در خانهقسمت بیشتر صنعت هنوز . منفردا آزاد میماندند

ها محول شده است خودشان  هاي آن عهد بسیاري از تکالیفی را که امروز به دکانها یا کارخانه میگرفت، و اکثر خانواده

ي خود را خود تعمیر هاي مورد نیاز خود را خود میبافتند، و کفشها نان خود را خود میپختند، پارچه - انجام میدادند

هاي رقابت و جلب منفعت  انگیزه ;در این صنعت خانگی پیشرفت کند، افزار کار ساده، و ماشینها معدود بود. میکردند

با اینهمه، شاید صنعت خانگی سالمترین نوع . افراد را به اختراع یا تعویض مهارت آدمی با نیروي ماشینی وا نمیداشت

قوه و میزان تولید آن کم، لکن درجه رضایت و اقناع فرد محتمال و بالنسبه زیاد . ه استسازمان صنعتی در تاریخ بود

ارزش کارش را معین ) تا حدودي(خودش ساعات کار و ;کارگر مجبور نبود از همسر و فرزندانش دور باشد. بود

و  ;بود هم هنرمند چنین آدمی هم صنعتگر. و تفاخر وي به هنرش مایه اطمینان خاطر و عزت نفس میشد ;میکرد

درست مانند یک نفر هنرمند، خشنود بود از اینکه میدید زیر دستهاي وي نتیجه هنرش، بی هیچ نقصی، شکل 

  . میپذیرد

III  -  پول

بازرگانی نمیتوانست بر اصل مبادله یا معاوضه کاال . توسعه صنعتی و بازرگانی موجد انقالبی در امور مالی شد

م معیار ثابتی براي قیمت گذاري، یک وسیله مبادله بی دردسر و دسترسی به وجوهاتی پیشرفت کند، بلکه مستلز

در دوران فئودالیسم اروپایی، خاوندان بزرگ و نخست کشیشان از حق ضرب سکه بهرهمند . براي سرمایهگذاري بود

. ج کنندهتر از اوضاع امروزيهاي رایج، دچار هرج و مرجی بود به مراتب گی بودند، و اقتصاد قاره اروپا، از لحاظ سکه

به حکم سالطین، معموال جوارح . ها این بینظمی را زیادتر میکردند جمعی نیز با ساختن پول قلب و تراش گوشه سکه

لکن خود سالطین بارها  ;این قبیل افراد را قطع یا آنها را مقطوعالنسل میکردند، یا زنده زنده در دیگ میجوشاندند

پس از تهاجمات بربرها طال کمیاب شد، و بعد از استیالي  .میساختندخویش را بی ارزش  پولهاي رایج در قلمرو

در خالل قرون هشتم و سیزدهم تمامی . هاي طالي اروپاي باختري اثري به جا نماند مسلمانان بر مشرق دیگر از سکه

با . طال و تمدن با هم و به تدریج رو به افزایش و کاهش میگذاشتند. قره یا فلزات کم بهاتر بودندها از ن این قبیل سکه
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هر قدر رابطه شرق و غرب . این حال، امپراطوري بیزانس در سراسر قرون وسطی به ضرب مسکوکات طال میپرداخت

ار داشت، در تمامی اروپا رواج بیشتري اروپا بیشتر شد، مسکوکات طالي بیزانسی، که در مغرب اروپا به بزانت اشته

، فردریک دوم بعد از آنکه اثر سودمند یک سکه ثابت طال را 1228در سال . یافت و معتبرترین پول عالم مسیحی شد

به عنوان پول رایج خاور نزدیک، به چشم دید، در ایتالیا به ضرب اولین مسکوکات طالي اروپاي باختري مبادرت 

هاي خود را آوگوستالس نام  مقام رقابت با شهرت و مسکوکات آوگوستوس امپراطور روم، سکهفردریک، در . ورزید

مسکوکات وي سزاوار چنین اسمی هم بود، زیرا هر چند که جنبه تقلیدي داشت، داراي طرح با شکوهی بود، و  ;نهاد

جنووا و فلورانس هر دو به  1252در . بیدرنگ به احراز عالیترین مدارج در هنر سکهشناسی قرون وسطی نایل آمد

رواج مسکوکات طال اقدام کردند، چون سکه فلورین فلورانس، که از لحاظ قیمت معادل یک رطل نقره ارزش داشت، 

کلیه ممالک بزرگ اروپایی به استثناي  1284تا تاریخ . به مراتب زیباتر و بادوامتر بود و در سراسر اروپا مقبول افتاد

این توفیقی بود که در دوران پر آشوب قرن بیستم از  ;طالي رایج قابل اعتمادي بودند انگلستان صاحب مسکوکات

. دست داده شد

تا پایان قرن سیزدهم سالطین فرانسه تقریبا کلیه حقوق خاوندي براي ضرب مسکوکات را خریداري یا مصادره کرده 

اصطالحاتی را  -صورت اصلی باقی نمانده بودها به  گرچه ارزش سکه - در سیستم پولی فرانسه  1789تا سال . بودند

یا )) سو((یا یک پوند نقره، لفظ ))لیور((به این معنی که هنوز لفظ  ;که شارلمانی وضع کرده بود هنوز به کار میبردند

ن این سیستم بر اثر حمله نورمانها به انگلستان آمد و در آ. یا یک دوازدهم سو معمول بود)) دنیه((یک بیستم لیور، و 

انگلیسیها الفاظ . جز یا پنس تقسیم شد 12به بیست جز یا شیلینگ، و هر شیلینگ به )) پوند سترلینگ((کشور نیز 

گرفتند، ) pfennig(، و فنیگ )schilling(، شیلینگ )pfund(پوند، شیلینگ، و پنی را از معادل آلمانی یعنی فوند 

از دناریوس  D، و )solidus(از سولیدوس libra) ،S(ااز لیبر L: لکن عالیم آنها را از التین اتخاذ کردند

)denarius .( هاي نقره آن کشور، که در  هاي طال معمول نبود، لکن سکه ضرب سکه 1343در انگلستان تا سال

در آلمان مارك نقره، که . زمان سلطنت هنري دوم متداول شد، در اروپا به صورتی فوقالعاده ثابت و پایدار باقی ماند

  . یمت پوند انگلیسی یا فرانسوي ارزش داشت، در قرن دهم ضرب شدنصف ق

هاي قرون وسطایی دستخوش ترقی و تنزل قیمت، عدم تناسب میزان نقره به طال، قدرت  با وجود این تحوالت، سکه

ها را جمع میکردند،  بود که هر موقع مقتضی میدیدند کلیه سکه -و گاهی اشراف و روحانیون  - سالطین شهرها 

به واسطه عدم امانت . هاي جدید ضرب میکردند براي ضرب مجدد سکه مبلغی میگرفتند، وبا آلیاژي پستتر سکه

ها، بر اثر افزایش سریعتر طال در مقابل کاالها، و براي سهولت پرداخت قروض ملی به پول ارزش افتاده در  ضرابخانه

وپایی از لحاظ ارزش به طور غیر منظمی رو به خالل قرون وسطی و اعصار جدید، کلیه پولهاي رایج ممالک ار

تنزل پول . درصد ارزش دوران سلطنت شارلمانی را داشت 2,1لیور در فرانسه فقط  1789به سال . انحطاط گذاشتند

قیمت دوازده عدد تخم  1268را میتوان از روي قیمت بعضی اجناس به طور نمونه درك کرد، مثال در راونا به سال 

در لندن یک راس خوك چهار شیلینگ، و یک راس گاو نر پانزده شیلینگ 1328در سال  ;بود) )پنی((مرغ یک 

و در فرانسه قرن سیزدهم یک راس گوسفند سه فرانک و یک راس خوك شش فرانک به فروش  ;ارزش داشت

   .استتاریخ خود حکایت تورم پولی . میرفت

گذاري و توسعه بازرگانی و صناعت ضروري بود از کجا فراهم میشد بزرگترین منبع واحد  و اما پولی که براي سرمایه

کلیسا به منظور جمع آوري وجوه صاحب سازمانی بود بیمانند و همواره سرمایه متحرکی . تهیه سرمایه کلیسا بود
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به عالوه، . زمان کلیسا بزرگترین قدرت مالی محسوب میشددر عالم مسیحیت سا. براي هر گونه مقصدي آماده داشت

بسیاري از افراد ،براي آنکه جاي امنی براي ذخیره داشته باشند، مبالغی از وجوه خصوصی خود را در کلیساها و 

ام کلیساها از ممر دارایی خود به افراد یا موسساتی که در تنگناي مالی بودند پول و. ها به ودیعه مینهادند صومعه

کلیساها عمل بانکهاي . به طور کلی به دهقانانی که درصدد آباد کردن مزارع خود بودند وام داده میشد. میدادند

میالدي به  1070حتی از تاریخ . روستایی را انجام میدادند و سهم مفیدي در حمایت از آزادي کشاورزان ایفامیکردند

به . امالك خاوندي به خاوندهاي همجوار وجوهی وام میدادنداین طرف، کلیساها در برابر داشتن سهمی از عواید 

کار معامالت بانکی دیر . واسطه همین رهنها و وامها بود که دیرها نخستین موسسات بانکی قرون وسطی شدند

آندره در فرانسه چنان رونق گرفت که براي اداره عملیات مالی خویش ناگزیر از استخدام عدهاي وامدهنده - سنت

شهسواران پرستشگاه به سالطین و ملوك، امرا و شهسواران، کلیساها، و نخست کشیشان، در مقابل اخذ . دیهودي ش

. ربح، وام میدادند، و احتماال در قرن سیزدهم این قبیل معامالت آنها عظیمترین نوع خود در جهان بود

صارف خصوصی یا استفاده سیاسی بود و اما این قبیل وامهایی که مقامات روحانی به اشخاص میدادند قاعدتا براي م

اعتبار تجارتی هنگامی آغاز شد که فردي یا خانوادهاي، . بندرت به کار تامین سرمایه براي صنعت یا بازرگانی میخورد

معموال به حکم اعتمادي که به یک بازرگان داشت، پولی را براي معامله یا سفر تجاري بخصوصی در اختیار وي 

و در برابر این عمل سهمی از ) عملی که در دنیاي مسیحی التین کومندا نام داشت(لیم کرد گذاشت یا به وي تس

این قبیل شرکتها، یا به عبارت دیگر معامالتی که در آن شریک بازرگان هیچ گونه عملی . منافع را دریافت داشت

ادگار مانده بود و شاید هم دنیاي انجام نمیداد و اظهار نظري نمیکرد، فکر بکري بود که از اعصار قدیمی روم به ی

چنین طریقه مفیدي که شخص را، بدون نقض نواهی کلیسا . مسیحی غرب آن را بار دیگر از جهان بیزانس فرا گرفت

)) کمپانی((درباره رباخواري، در منافع سهیم میساخت طبعا میبایست رواج فراوان پیدا کند، و به همین سبب بود که 

ها به صورت  یا سرمایهگذاریهاي خانواده))) نان((به معنی  panisو )) سهیم((به معنی  comماخوذ از دو واژه (

شرکتی در آمد که چند تن، بی آنکه الزاما با هم نسبتی داشته باشند، در آن سهیم بودند و، به عوض یک معامله، 

یک به پایان قرن دهم در جنووا و هاي مالی نزد این قبیل بنگاه. براي یک سلسله معامالت مختلف سرمایه میگذاشتند

این شرکتهاي سرمایهگذاري اغلب . ونیز پدیدار شدند، و وجود آنها عامل مهمی براي گسترش سریع تجارت ایتالیا بود

در آن واحد در چندین کشتی یا در معامالت متعددي سهیم میشدند و به این وسیله، از خطراتی که متضمن معامله 

قابل انتقال به سایر افراد ) پارتس(در قرن چهاردهم، هنگامی که در جنووا این قبیل سهام  .واحدي بودند میکاستند

بزرگترین منبع واحد تهیه سرمایه براي . شد، براي نخستین بار در جهان فکر ایجاد شرکت تضامنی نضج گرفت

فردي بود که، به )مایه و نفع  یا به عبارت دیگر تدارك وجوه براي پرداخت مخارج معامله، قبل از برداشت(معامالت 

در ادوار باستان چنین شخصی معموال صرافی میکرد، و در . حکم حرفه خویش، پول در اختیار سوداگران قرار میداد

این تاریخ مدتها بود که این قبیل صرافان بدل به مردمانی وامدهنده شده بودند که پول خود و سایر مردم را وقف بر 

درباره نقشی که یهودیان در . یکردند یا به کلیساها، دیرها، اشراف، و یا سالطین وام میدادندانجام معامالت بزرگ م

. وامدهندگان یهودي در اسپانیا اقتدار فراوان داشتند. هاي فراوان شده است وام دادن پول بر عهده داشتند مبالغه

د، و در ایتالیا و فرانسه به پاي چند صباحی موقعیت آنها در انگلستان تحکیم یافت، در آلمان ضعیف بودن

در فرانسه و  ;بزرگترین فردي که به سالطین انگلستان وام میداد ویلیام کید بود. سرمایهداران مسیحی نمیرسیدند

فالندر قرن سیزدهم مهمترین وامدهندگان دو خانواده لوشار و کرسپن بودند از مردم آراس ویلیام اهل برتون، از 

مرکز دیگر امور مالی شمال اروپا بورس )). ماالمال از رباخوران((س را جایی توصیف میکرد مشاهیر این عهد، آرا
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)) کیسه پول((و امروزه به معنی )) صندوق پول((به معنی  purse، که در لغت انگلیسی bursaبرگرفته از واژه (

. یا بازار پول بروژ بود) است

ز مسیحیان کائور یعنی ساکنان شهري واقع در نواحی جنوبی فرانسه نیرومندتر از وامدهندگان آراس و بروژ جماعتی ا

آفت هولناك کائوریها چنان دامن گستر ) 1235(در این ایام : مثیو پریس درباره این دسته چنین مینویسد. بودند

م شده بود که در تمامی خاك انگلستان، بویژه در بین نخست کشیشان، کمتر کسی را میشد سراغ گرفت که در دا

کائوریها از تهیدستی مردم سواستفاده . سلطان آن کشور مبالغ بی حد و حصري به آنها مدیون بود. آنها گرفتار نباشد

  . کرده با رفع حوایج ضروریشان آنها را میفریفتند، و بازرگانی را بهانهاي براي رباخواري خویش ساخته بودند

لکن عدم مروت آنان به . ستان به بانکداران کائوري تفویض کرددستگاه پاپی چند زمانی امور مالی خویش را در انگل

راجر اسقف لندن آنها را لعنت، و  ;قدري انگلیسیها را متغیر ساخت که یکی از کائوریها در آکسفرد به قتل رسید

فان بازرگانان و صرا((رابرت گروستست، اسقف لینکن، در بستر نزع از . هنري سوم آنها را از انگلیس تبعید کرد

بر اثر مساعی ایتالیاییها بود که شیوه بانکداري . بودند))لئیمتر از یهودیان ((نالهاش بلند بود که )) خداوند گار ما پاپ

هاي معروفی از صرافان به بازرگانی پر دامنه  خانواده. در اثناي قرن سیزدهم به طرزي بیسابقه راه تکامل پیمود

فرسکو بالدي، باردي، و ;بودند دو خانواده بوئونسنیوري و گالرانی در سینا ایتالیایی قوت بخشیدند، و از آن جمله

این دسته دامنه عملیات خود را تا آن سوي آلپ رساندند و مبالغ ... و پیزانی و تیپولی، در ونیز ;پروتتسی در فلورانس

پاپها و . ا، و شهرها وام دادندعظیمی به سالطین دایما نیازمند انگلیس و فرانسه، به بارونها، اسقفها، روساي دیره

ها، مالیه مملکت، و راهنمایی در اتخاذ خط مشی آنها را استخدام  سالطین براي جمع آوري عواید، اداره ضرابخانه

هاي  همین جماعت بانکدار پشم، ادویه، جواهرات، و حریر را یکجا خریداري میکردند و مالک ناوها و مهمانخانه. کردند

تا نیمه قرن سیزدهم این بانکداران ایتالیایی، یا به گفته مردمان صفحات شمالی اروپا . دسراسر اروپا بودن

در خارج و داخل ایتالیا این جماعت به سبب . ، فعالترین و مقتدرترین سرمایهداران جهان شده بودند))لومباردها((

هم زده بودند انگیزه رشک همگان فشاري که در وصول مطالبات خود به کار میبردند منفور، و براي ثروتی که به

این امر اختصاص به ایتالیاي قرن سیزدهم نداشت، زیرا هر نسلی وام میگیرد و قاعدتا عمل وامدهندگان را . بودند

ترقی این جماعت ضربه عظیمی بر پیکر بانکداري بینالمللی یهودیان بود، و در مقام رقابت، صرافان . ناپسند میشمرد

نیرومندترین . تند از اینکه تبعید وامدهندگان یهودي را به زمامداران خویش توصیه کنندلومبارد ابایی نداش

همین . هشتاد تا از آنها را نام بردهاند 1347و  1260موسسات بانکی فلورانس بود که در خالل سالهاي )) لومباردها((

د، و از این راه ثمرات فراوانی بر دسته بودند که مخارج مبارزات نظامی و سیاسی دستگاه پاپی را پرداخت کردن

گرفتند، به عنوان بانکداران پاپ بهانه خوبی براي انجام معامالتی که به هیچ وجه با نظرات کلیسا درباره رباخواري 

هاي هنگفت  منافع حاصله از معامالت آنها چنان سرشار بود که دست کمی از بهره. سازگار نبود در دست داشتند

لکن . میالدي سهام سود حاصله از عملیات پروتتسی چهل درصد بود 1308چنانکه در سال  اعصار جدید نداشت،

آنچه این آز موسسات ایتالیایی را جبران میکرد خدمات بی اندازه مغتنمی بود که نسبت به صنعت و تجارت مملکت 

خود را تقریبا در تمامی هنگامی که ستاره بخت و قدرت آنها افول گرفت، پارهاي از اصطالحات . انجام میدادند

، )بدهکار( debito، )بستانکار( credito، )بانک( banco: زبانهاي اروپایی به جا گذاشتند، که از آن جمله بود

cassa )صندوق و پول نقد( ،conto )حساب( ،disconto )تنزیل( ،corrente conto )حساب جاري( ،netto 

. ، و مانند آنها)افالس و ورشکستگی( rotta banca، )بیالن یا ترازنامه( bilanza، )ویژه(
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هاي پولی عظیم ونیز، فلورانس، و جنووا در قرن سیزدهم یا حتی قبل از  به طوري که از این کلمات هویداست، بنگاه

ها از مردم ودیعه میپذیرفتند و، براي طرفین  این بنگاه. آن تقریبا تمامی وظایف یک بانک نوین را انجام میدادند

بانک  1171حتی از سال . التی که میان آنها پیوسته پول دست به دست میگشت، حساب جاري باز میکردندمعام

هاي پولی به مردم وام  بنگاه. ونیز صرفا با یک رشته عملیات حسابداري به تصفیه حسابهاي مشتریان خود میپرداخت

مالیاتها، یا حق اداره عواید عمومی را به  میدادند، و جواهرات، جوشنهاي گرانبها، سهام قرضه دولتی ،حق تحصیل

اینان، به . کاالهاي تجارتی را به طور امانی براي انتقال به سایر کشورها میپذیرفتند. عنوان وثیقه قبول میکردند

واسطه داشتن ایادي و عمال و آشنایانی در سراسر جهان قادر به نشر اسناد اعتباریی بودند که به موجب آن چون 

بلغی را در یک کشور به ودیعه مینهاد، همان مبلغ در کشور دیگري قابل پرداخت به ودیعه گذارنده یا یک نفر م

این انتقال اعتبار همان وسیلهاي بود که، مدتها پیش از این عصر، یهودیان، مسلمانان، و شهسواران . نماینده وي بود

پولی برات صادر میکردند، به این معنی که یک نفر هاي  از طرف دیگر، همین بنگاه. پرستشگاه از آن اطالع داشتند

بازرگان در برابر کاالها یا قرضهاي که دریافت میداشت به شخص بستانکار سفتهاي میداد که به موجب آن متعهد 

ها  این قبیل سفته. میشد در موعد معینی در یکی از بازارهاي مکاره بزرگ یا بانکهاي بینالمللی بدهی خود را بپردازد

در یکی از بازارهاي مکاره یا بانکهاي متعدد باهم سنجیده و حساب میکردند و فقط مانده یا مابهالتفاوت نهایی آنها  را

با رواج این شیوه، صدها معامله تجارتی امکانپذیر شده بود، بدون آنکه طرفین معامالت . را به وجه نقد میپرداختند

همچنانکه مراکز بانکی . و قبول مبالغ عظیمی وجه نقد باشند گرفتار دردسر حمل مقادیر زیادي سکه یا تحویل

بانکداران از رنج سفرهاي دور و دراز به بازارهاي مکاره . هایی براي مبادله بروات و تصفیه حسابها شدند بنگاه

ي حسابهاي بازرگانان میتوانستند، به اتکا)کرانه خاوري مدیترانه (در سراسر اروپا و ناحیه لوان . خودداري میکردند

با این . خود در بانکهاي ایتالیا، بروات صادر و تصفیه نهایی را به عملیات حسابداري رایج میان بانکها واگذار کنند

، که بر اثر اعتماد متقابل امکانپذیر شد، ))سیستم اعتباري((این . شیوه، در واقع فایده و جریان پول ده برابر ترقی کرد

. هاي مهم انقالب اقتصادي بود جنبه از حیث اهمیت و آبرومندي از

هاي بازرگانان اعضاي خود را در مقابل آتش سوزي، شکستن  اتحادیه. آغاز پیدایش بیمه نیز از قرن سیزدهم بود

کشتی در دریا، و سایر مصایب یا جراحات، و حتی در برابر دعاوي حقوقیی که به واسطه ارتکاب جرایم اقامه میشدند، 

ها، در مقابل گرفتن مبلغ معینی از  بسیاري از صومعه. ي اتحادیه مقصر یا بیگناه بودند، بیمه میکردنداعم از آنکه اعضا

یک بانک بروژ . شخص، نوید میدادند که مادامالعمر خوراك و نوشابه و گاهی نیز پوشاك و مسکن وي را تامین کنند

، یک شرکت بیمه 1310اهرا در همین شهر، به سال ظ. در قرن دوازدهم حاضر بود که کاالهاي بازرگانان را بیمه کند

هاي قماشی را که از راه خشکی  ، حاضر بود محموله1318موسسه باردي در فلورانس، به سال . مجاز تاسیس شد

. از طرف ونیز منتشر شد 1157اولین سهام قرضه دولتی در . حمل میشد در برابر مخاطرات احتمالی بیمه کند

 ImPresidi degli(ور را بر آن داشت تا بزور از رعایا وام بگیرد، و دایره مخصوصی حوایج جنگ جمهوري مزب

camera ( براي دریافت وامها تاسیس شد که به هر کس وام میداد، تصدیقی به عنوان وثیقه پرداخت تسلیم میکرد

ضه دولتی را قابل معاوضه این گونه سهام قر 1206بعد از سال . که، طبق مقدار وام، بهرهاي هم به آن تعلق میگرفت

و انتقال ساختند، از آن پس امکان داشت که سهام مزبور را بخرند یا بفروشند، یا مانند وثیقهاي براي اخذ وام به کار 

از . میالدي سهام قرضه شهري همانندي را در شهر کومو به جاي مسکوکات رایج قبول میکردند 1250در سال . برند

یک نوع سفته دولتی محسوب میشود، رواج این قبیل اوراق زرین بهادار را باید مقدمه آنجا که اسکناس در واقع 

. پیدایش اسکناس در اروپا دانست
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دفاتر . معامالت بغرنج بانکداران دستگاه پاپی و حکومتهاي سلطنتی اروپا مستلزم یک اصول حسابداري دقیق بودند

ها، مالیاتها، قبوض رسید، اسناد خرج،  میزي ماالالجارههاي قطوري از م حساب و بایگانیها به صورت مجموعه

روشهاي حسابداري سازمان امپراطوري روم، که در قرن هفتم در اروپاي باختري متروك . اعتبارات، و بدهیها در آمد

و فراموش شده بود، در قسطنطنیه ادامه یافت، از سوي اعراب اقتباس، و در ضمن جنگهاي صلیبی در ایتالیا احیا 

مشهود است، و چون 1340یک سیستم تمام عیار حسابداري مترادف در دفاتر محاسبات عمومی جنووا به تاریخ . شد

بکلی مفقود شده است، احتمال میرود که این پیشرفت در  1340و  1278بایگانی حسابداري شهر جنووا در سالهاي 

  . شدامر حسابداري نیز از کامیابیهاي بشري در قرن سیزدهم میالدي با

IV  -  بهره  

این نظرات از سه منبع ناشی . بزرگترین مانعی که سد راه بانکداري میشد اصول نظرات کلیسا درباره بهره بود

اول فلسفه ارسطو، که بهره را ناپسند میشمرد، زیرا معتقد بود که بر اثر آن پول به طور غیر طبیعی مولد : میشدند

. و سوم واکنش آباي کلیسا علیه برتري بازرگانان و رباخواري در روم ;ب عیسیپول میشود، دوم تقبیح بهره بود از جان

هاي  مانند بروتوس با کمال قساوت بهره)) مردان ارجمندي((حقوق روم گرفتن بهره را عملی قانونی شمرده بود، و 

ر صالح میداند قدیس آمبروسیوس، در نکوهش این فرضیه که شخص بتواند با مال خویش هر طو. هنگفتی میگرفتند

  : عمل کند، چنین میگفت

چه چیز مال توست هنگامی که از رحم مادرت آمدي چه چیز با خود به همراه آوردي )) مال خودم((تو میگویی 

آیا خداوند ظالم است که . صرف نظر از آنچه کفاف احتیاجات تو را دهد، هر چه را بدست آوردهاي به عنف گرفتهاي

ما برابر تقسیم نمیفرماید تا تو را از مال افواج باشد و دیگران به حبهاي محتاج آیا چنین نیازهاي زندگی را میان 

نیست که قادر متعال میخواسته است تو را مشمول عنایات خود گرداند و حال آنکه به همنوعان تو خصلت شکیبایی 

را که وسیله معیشت بسیاري است ارزانی دارد پس تو، که عطیه االهی را دریافت داشتهاي، به هوش باش تا آنچه 

آن نان گرسنگان است که محکم در چنگال خود نگاه . براي خویشتن نگاه نداري و از این رو مرتکب اجحافی نشوي

  . میداري، و آن پوشاك برهنگان است که در صندوق میگذاري

مثال . مرام اشتراکی نزدیک بود آراي سایر آباي کلیسا به. پولی را که تو در خاك پنهان میکنی فدیه مستمندان است

بهرهمندي از تمامی چیزهایی که در جهان وجود دارد باید میان کلیه مردم مشترك : کلمنس اسکندرانی میگفت

لکن، بر اثر بیعدالتی، یکی یک چیز را مال خودش خوانده و دیگري چیز دیگري را از آن خود دانسته، و به این . باشد

. ده استنحو میان مردم تفرقه افتا

در نظر آوگوستینوس پلید بود، زیرا )) معامله((هر نوع . قدیس هیرونوموس معتقد بود که هر نوع منفعتی نا رواست

پاپ لئو اول این اصول )) افراد را از طلب آسایش واقعی که تقرب به ذات پروردگار است باز میدارد((به عقیده وي 

لیسا همچنان به صورت مخالفت با بازرگانی، بد گمانی نسبت به هر نوع عقاید افراطی را رد کرده بود، لکن واکنش ک

باقی ماند، در قرون )) رباخواري((و )) سلف خریدن((و )) انحصار کردن((احتکار و منفعت، و خصومت با هر گونه 

ت از هر رباخواري عبار: ((آمبروسیوس میگفت. وسطی غرض از رباخواري جلب هر نوع سود و بهره از معامالت بود

و گراتیانوس نیز همین تعریف رك و راست را در قانون شرع کلیسا وارد  ;))چیزي است که بر سرمایه افزوده شود
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مقامات روحانی را از دادن وام به )626(، و کلیشی )585(، ماکون )538(، اورلئان )325(شوراهاي جامع نیقیه . کرد

، و شوراهاي کلیسایی قرن نهم، 789ز جانب شارلمانی براي سال فرامین صادره ا. قصد جلب منفعت نهی کرده بودند

احیاي قوانین روم در قرن دوازدهم ایرنریوس . این ممنوعیت را گسترش داده، شامل حال افراد غیر روحانی نیز کردند

یوستینیانوس  و سایر مفسران بولونیا را در مدافعه از بهره جري کرد، و این عده در استداللهاي خویش به قانون نامه

آنهایی که آشکارا ((بار دیگر جلب منفعت را نهی، و حکم کرد که ) 1179(لکن سومین شوراي التران . استناد جستند

رباخواري را پیشه خود ساختند حق شرکت در مراسم تناول عشاي ربانی را نخواهند داشت، و اگر گناهکار بمیرند، 

هاي آنها را قبول نخواهد  به عالوه، هیچ کشیشی صدقه. نخواهد شداجازه دفن آنها در گورستان مسیحیان صادر 

وي در پارهاي موارد  1206قطعا اینوکنتیوس سوم نظرش در این باره بیشتر قرین تساهل بود، زیرا به سال .)) کرد

روع فراهم از طریق مش((تا درآمدي براي صاحبش )) باید در اختیار بازرگانی بگذارند((توصیه کرد که جهیزیهاي را 

و این  ;با این وصف، گرگوریوس نهم بار دیگر رباخواري را هر گونه جلب منفعت از راه وام دادن تعریف کرد)). شود

  . به صورت قانون شرع کلیساي کاتولیک باقی ماند 1917امر تا سال 

ان را خوار میشمرد که و کلیسا به همان درجه بازرگان ;ثروت کلیسا از زمین ناشی میشد نه از معامالت بازرگانی

از جمله (در نظر کلیسا تنها عوامل مولد ثروت و ارزش عبارت بودند از زمین و کار . خاوند فئودال از آنها عار داشت

، کلیسا با قدرت و مکنت روز افزون طبقه بازرگانانی که آن قدرها تمایلی به مالکان فئودال یا کلیسا )حسن تدبیر

بود که کلیسا نام وامدهندگان را با یهودیان قرین میشمرد و خود را محق میدانست که  قرنها. نداشتند مخالف بود

به طور کلی، . این گونه مردمان را، براي شرایط سختی که بر موسسات نیازمند روحانی تحمیل میکردند، توبیخ نماید

ی مسیحیت، و عمل سودمند جهد کلیسا در جلوگیري از انگیزه سودجویی مدافعه شجاعانهاي بود از اصول اخالق

کلیسا در این مورد کامال متباین با محبوس کردن و به بردگی گرفتن بدهکارانی بود که مایه بدنامی حقوق و زندگی 

هیچ نمیتوان مطمئن بود که اگر کلیسا حکمفرما میگردید، افراد به مراتب . یونانیان، رومیان، و اقوام بربري میشدند

مدت مدیدي قوانین مصوبه حکومتها از نظریه کلیسا طرفداري میکرد، . که امروزه هستند خوشبختتر از آن نمیشدند

لکن ضرورت تجارتی بر ترس از زندان یا عذاب دوزخ . هاي غیر روحانی عمال از رباخواري جلوگیري میکردند و دادگاه

براي کشورهایی که . الت موثر بودتوسعه داد و ستد و صنعت مستلزم به کار انداختن پولهاي راکد در معام. چیره شد

اصناف هم قرض  ;خود را گرفتار جنگ یا دیگر محذورات میدیدند، قرض کردن به مراتب آسانتر از گرفتن مالیات بود

مالکانی که مشغول . میدادند و هم قرض میگرفتند، و در هر دو عمل گرفتن یا دادن، بهره رکن اصلی معامله بود

کلیساها و دیرها نیز براي . م جنگهاي صلیبی بودند از وامدهنده حسن استقبال کردندتوسعه امالك خویش یا عاز

مقابله با افزایش روز افزون قیمتها یا رهایی از عواقب بحرانهاي مالی خویش دست طلب به سوي لومباردها، کائوریها، 

. یا یهودیان دراز کردند

مثال وامخواه ملک خویش را به ثمن بخس به . وسل میشدندبراي گریختن از چنگال قانون افراد به حیل زیادي مت

وامدهنده میفروخت، و تمتع از اعیانی را بر سبیل بهره به وي واگذار مینمود و سپس ملک را دوباره از وامدهنده 

ال اگر مث. یا آنکه مالک مقداري یا تمامی عواید یا ماالالجاره سالیانه خود را به وامدهنده میفروخت. خریداري میکرد

زید قطعه زمینی را که در سال ده دالر عایدي داشت در مقابل یکصد دالر به عمرو واگذار میکرد، در واقع عمرو مبلغ 

بسیاري از دیرها وجوهات خود را به همین نحو، با خرید این . یکصد دالر را با ربح ده درصد به زید قرض داده بود

 zinsاین رویه بیش از هرجا در آلمان معمول بود و در آن کشور بود که واژه . ، به کار میانداختند))اجرتالمثل((گونه 

شهرها معموال در مقابل وام بخشی از عواید . مشتق شد) ماالالجاره( censusاز لغت قرون وسطایی التین ) بهره(
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رعی براي ربا خواري افراد و موسسات، از جمله دیرها، براي آنکه کالهی ش. خویش را به وام دهنده انتقال میدادند

از دست  1163پاپ آلکساندر سوم در . ساخته باشند، در برابر تحفی سري یا معامالتی موهوم پول قرض میدادند

در حالی که این جماعت از ربا خواري متعارفی که : ((شکایت داشت و میگفت)) اکثر رهبانان((بسیاري از روحانیان 

کنند، به آنهایی که نیازمندند وام میدهند، اموال آنها را بر سبیل وثیقه آشکارا تقبیح شده است اظهار بیزاري می

برخی از وام گیرندگان متعهد میشدند که .)) میگیرند، و از ثمرات حاصله به مراتب زیادتر از اصل وام متمتع میشوند

بپردازند، و ) تاوان(به عنوان  اگر در سر موعد معینی قرض خود را ادا نکردند، در برابر هر روز یا هر ماه تاخیر مبلغی

بر همین اساس، . تاریخ پرداخت آن قدر زود تعیین میشد که وامگیرنده از تادیه چنین ربح مخفی چارهاي نداشت

بسیاري از موسسات بانکی . بهره وامی که کائوریها به برخی از دیرها میدادند ساالنه در حدود شصت درصد میشد

ادند ربح میگرفتند و، به استناد این فرضیه که قانون فقط شامل حال افراد میشود نه آشکارا در مقابل وامی که مید

شهرهاي ایتالیا براي پرداخت ربح در مورد سهام قرضه دولتی خویش هیچ عذري . ها، ادعاي مصونیت میکردند بنگاه

ه رباخواران را از کلیسا ، اینوکنتیوس سوم گفت که اگر قرار است طبق حکم شریعت کلی1208در . را نمیپذیرفتند

. اخراج کنند بهتر آن است که در تمامی کلیساها را ببندند

با شهامت تمام به وضع اصول  1250قدیس توماس آکویناس حدود سال . کلیسا به اکراه خود را با واقعیات وفق داد

ایه گذارد، به شرط آنکه عقاید جدیدي درباره بهره پرداخت، به این معنی که گفت هر کس در معامله بزرگی سرم

خودش عمال در مخاطرات یا زیان وارده سهیم باشد، میتواند به طور مشروع در ثمرات حاصله شریک شود، و معنی 

قدیس بوناونتوره و . لغوي زیان را طوري بسط میداد که شامل هر گونه تاخیري در پرداخت بعد از موعد قرضه میشد

صل را پذیرفتند و با بسط معنی آن فتوا دادند که پرداخت مبلغی از جانب پاپ اینوکنتیوس چهارم هر دو این ا

برخی . وامگیرنده، در برابر محروم ساختن وام دهنده از به کار بردن سرمایهاش به طور موقت، یک عمل مشروع است

پاپ . دارند از متشرعان قرن پانزدهم به این نکته مقر بودند که حکومتها حق نشر سهام قرضه و دادن بهره را

  . فروش اجرتالمثل را قانونی ساخت 1425مارتینوس پنجم در 

از این پس احکام کلیسا . ، بیشتر کشورهاي اروپایی قوانین خویش را علیه گرفتن بهره لغو کردند1400بعد از سال 

ه کلیسا از سال راه حل دیگري ک. درباره ربح سند پوسیدهاي شد که عموم در نادیده انگاشتن آن متفقالراي بودند

به بعد پیدا کرد تشویق قدیس برناردینو اهل فلتره و سایر مقامات کلیسایی به تاسیس مراکزي بود که به  1251

در این مراکز اشخاص نیازمند قابل اعتماد چیزي را بر سبیل گروگان به جا میگذاشتند . معروف شدند)) کوه محبت((

هاي رهنی عهد ما فقط نیازمندي عده بخصوصی را  ن این پیشگامان بنگاهلک. و وامهایی بدون بهره دریافت میکردند

اگر . حوایج بازرگانی و صنعت همچنان باقی ماند، و در مقام رفع آن بود که سرمایه پدید آمد. بر طرف میکردند

طرات عظیم هاي هنگفتی از وامگیرندگان میگرفتند، به سبب خ اشخاصی که از طریق وام دادن ارتزاق میکردند بهره

همیشه این امکان . جانی و مالیی بود که بر خود هموار میکردند، وگرنه این جماعت غولهایی عاري از وجدان نبودند

همینکه ثروتی گرد میآوردند،  ;نبود که وامدهندگان براي اجراي قراردادهاي خویش متوسل به محاکم قضایی شوند

هر لحظه امکان داشت که  ;یا امپراطوران به مصادره ضبط شودهمیشه خطر آن در بین بود که از جانب سالطین 

عدهاي  ;بسیاري از قروض هرگز تادیه نمیشد. تبعید شوند، و همیشه به هر حالی از لعنت شدگان محسوب میشدند

 برخی روانه جنگهاي صلیبی و از پرداخت ربح معذور میشدند و دیگر به زاد ;از وامگیرندگان مفلس از جهان میرفتند

هنگامی که جمعی از وامگیرندگان خلف وعده میکردند، وامدهندگان را چارهاي نبود مگر . بوم خود بر نمیگشتند

همان طور که قیمت خرید کاالهاي عرضه شده . ها جبران کنند آنکه خسارات وارده را با افزایش نرخ بهره سایر قرضه
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یشود، به همان نحو وامگیرنده معتمد و مطمئن مجبور بود در بازار شامل بهاي کاالهاي تلف شده قبل از فروش نیز م

درصد  33 13در فرانسه و انگلستان قرت دوازدهم نرخ بهره از. جور اشخاص بد قول و به عسرت افتاده را نیز بکشد

. در صد بود 44 13تا

 12راتب تنزل کرده و بهدر ایتالیا، که کشور مرفهی بود، نرخ بهره به م. در صد افزایش مییافت86و گاهی به حدود 

درصد تقلیل دهد،  10فردریک دوم درصدد برآمد که نرخ بهره را به  1240در حدود سال . در صد رسید 20تا  12

حتی تا . اما اندکی از این مقدمه نگذشته بود که خودش با نرخ بیشتري از وامدهندگان مسیحی مبالغی قرض گرفت

  . درصد تعیین کرده بود 40و قانونی بهره را حکومت ناپل حداکثر نرخ رسمی  1409سال 

هر قدر تامین براي پرداخت قروض زیادتر میشد و رقابت میان وامدهندگان افزایش مییافت، نرخ بهره کاهش 

کم کم، بر اثر هزار نوع تجربه و خطا، افراد بشر طرز بکار بستن افزارهاي مالی جدید یک اقتصاد مترقی را  ;میگرفت

  . عصر پول در اثناي عصر ایمان آغاز شد فرا گرفتند، و

V  -  اصناف  

در روم باستان انجمنهاي عدیدهاي مانند کولگیا و سکوالي و سودالیتاتس و آرتس، یعنی اجتماعاتی از صنعتگران، 

. هاي سراي اخوت، و محافل برادران دینی و امثال آن وجود داشت هاي سیاسی، فرقه بازرگانان، مقاطعهکاران، باشگاه

دو نامه از گرگوریوس اول به جا . آیا هیچ یک از این تشکیالت به جا ماند تا اصناف قرون وسطایی را به وجود آورد

مانده است که در یکی اشاره به یک انجمن صابونپزان ناپل میشود و در دیگري سخن از نانوایان اوترانتو به میان 

د، ذکري از ماگیستري کوماکینی یا ظاهرا استادان سنگ تراش در مجمعالقوانین سلطان روتاریس، شاه لومبار. میآید

از انجمنهاي کار گران . کومو میشود که یکدیگر را کولگانتس یا همکاران متعلق به یک رشته و صنف مینامیدهاند

اصناف قدیمی در امپراطوري . هاي روم قرن هفتم و ورمس قرن دهم سخن به میان میآید وسایط نقلیه در نوشته

مثال در قرن ششم در : در راونا به نام چندین انجمن اقتصادي یا سکوالي بر میخوریم. انس همچنان بر جا ماندندبیز

این شهر نانوایان صاحب انجمنی بودهاند، در قرن نهم مدیران دفاتر اسناد رسمی و بازرگانان، در قرن دهم 

داشتند، در قرن نهم صنعتگران ونیزي صاحب ماهیگیران، و در قرن یازدهم سیورساتچیان انجمنهایی خاص خود 

بدون شک . تشکیالتی به نام مینیستریا،و در رم قرن یازدهم باغبانان داراي انجمن یا سکوالي مخصوص به خود بودند

قسمت بیشتر اصناف قدیمی اروپاي باختري در برابر سیل تهاجمات اقوام بربري، در نتیجه پخش شدن مجدد مردم 

ها ناشی شد از بین رفت، اما ظاهرا پارهاي از این تشکیالت در  خره به خاطر فقري که از این حملهدر روستا، و باال

هنگامی که بازرگانی و صنعت در قرن یازدهم بهبود یافت، شرایطی که در ادوار . بر جا ماند) لومباردیا(لومباردي 

در نتیجه، این قبیل . ناف را به وجود آوردباستانی سبب پیدایش کولگیا یا انجمنهاي مردان همپیشه شده بود اص

تشکیالت در ایتالیا در نهایت درجه نیرومند شدند، زیرا در آن کشور بود که به بهترین وجهی بنیادهاي قدیمی رم را 

از قبیل ) موسوم به آرتی(هاي مختلفی  هاي پیشه در فلورانس، در خالل قرن دوازدهم به اتحادیه. حفظ کرده بودند

فاتر اسناد رسمی، پارچهفروشان، پشمفروشان، بانکداران، پزشکان، داروفروشان، حریرفروشان، پوستفروشان، روساي د

هاي موجود در  این اصناف ظاهرا به تقلید از رسته... دباغان، اسلحهسازان، مهمانخانهداران، و امثال آنها بر میخوریم

، به قرار معلوم، انهدام انجمنهاي صنفی قدیمی کاملتر از در شمال سلسله جبال آلپ. قسطنطنیه به وجود آمده بودند

، و در دستورات هینکمار، )779، 789(، در فرامین شارلمانی )630(با وصف این، در قوانین داگوبر اول . ایتالیا بود
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در در قرن یازدهم انجمنهاي صنفی مجددا . ، به نام اینگونه انجمنهاي صنفی بر میخوریم)852(اسقف اعظم رنس 

به )) کومپانیه((یا ) هاي اخوان فرقه)) (فرري((، ))شاریته((فرانسه و فالندر پدیدار میشوند و به عناوین گوناگونی مثل 

ها یا انجمنهاي محلیی منبعث شدند که آنها را  از اتحادیه) هانس(در آلمان، اصناف . سرعت رو به افزایش میگذارند

از این تشکیالت در واقع محفلی بود براي کمک متقابل، رعایت رسوم و  و هر کدام ;مارکگنوسن شافتن مینامیدند

هایی براي  تا قرن دوازدهم بسیاري از این محافل به صورت اتحادیه. آداب مذهبی، و باالخره برگزاري اعیاد دینی

د که با شوراهاي و تا قرن سیزدهم این تشکیالت به قدري نیرومند شده بودن ;بازرگانان یا صنعتگران در آمده بودند

. شهري نه فقط در امور اقتصادي، بلکه در مسائل سیاسی نیز رقابت میکردند

در تاریخ انگلستان نام انجمنهاي صنفی اولین بار ضمن . اتحادیه هانسایی خود یکی از این انجمنهاي صنفی بود

این انجمنها یک نوع تشکیالت . تعبیر میشود gegildanقوانین شاه اینی آمده است که از این قبیل تشکیالت به 

صنفی بودند که وقتی هر یک از اعضاي آن مجبور به پرداخت جریمهاي نقدي به جاي مجازات میشد، دیگران 

در آلمانی و  geldیعنی همان لغت (به زبان آنگلو ساکسون  gildغرض از واژه . داوطلبانه به کمک وي قیام میکردند

وجهی بود که هر یک از افراد به ) در انگلیسی)) به معنی تسلیم کردن(( yeild و)) به معنی طال(( goldدو واژه 

. صندوقی مشترك میپرداختند، و بعد همین لغت به انجمنی اطالق شد که ناظر بر جمع و خرج آن صندوق بود

زدهم تقریبا تا قرن سی. است 1093هاي صنفی انگلستان میشود به سال  قدیمیترین ذکري که از انجمنها یا اتحادیه

شهري انگلستان و آلمان )) سوسیالیسم صنفی((هر شهر مهمی در انگلستان صاحب یک یا چند صنف بود، و یک نوع 

. را تحت نفوذ در آورده بود

تقریبا تمامی انجمنهاي صنفی قرن یازدهم از آن بازرگانان بود، به این معنی که این انجمنها فقط مشتمل بر 

این . ن مستقل میشدند، و هر کس را که متکی به دیگران بود به این تشکیالت راه نمیدادنداستادکاران و سوداگرا

معموال در هر جا انجمن صنفی سودا گران مقامات . انجمنها آشکارا براي جلوگیري از تجارت تشکیل شده بودند

نوع کاالیی که احتمال داشت شهري را وا میداشت تا با تصویب تعرفه گمرکی گزاف، یا به نحوي دیگر، از ورود هر 

اگر به این قبیل کاالها اجازه ورود به شهر داده میشد، قاعدتا آنها را به . بازار کاالهاي محلی را کساد کند مانع شود

در بسیاري از موارد، یک صنف از بازرگانان از حکومت . قیمتی میفروختند که انجمن صنفی مربوطه معین کرده بود

ز سلطان مملکت، حق انحصاري اجناس مخصوص به خود را براي تمامی قلمرو شهریار یا همان ناحیه یا محل، یا ا

انجمن صنفی، . شرکت پاریس براي ترانزیت کاالها از راه آب تقریبا مالک رود سن بود. ناحیه بخصوص کسب میکرد

ه فقط براي صنف مزبور کار طبق فرمان حکومت شهر یا بر اثر فشار اقتصادي، معموال صنعتگران را مجبور میکرد ک

کنند و اگر مایل به کار براي کس دیگري هستند، این عمل را بدون اجازه صنف انجام ندهند، و مصنوعات خود را 

این  ;انجمنهاي صنفی بزرگتر بدل به سازمانهاي نیرومندي شدند. فقط به صنف یا از مجراي انجمن صنفی بفروشند

ا سرو کار داشتند، مواد اولیه را به طور کلی میخریدند، کاالها را در مقابل خسارت ها با انواع و اقسام کااله بنگاه

احتمالی بیمه میکردند، دفع فاضالب و رسانیدن خواربار شهرهاي خود را به عهده میگرفتند، خیابانها را سنگفرش 

هاي ارتباطی، و نظارت بر  راهها، گماشتن مراقب در  ها، عمیق کردن لنگرگاه ها و اسکله به ساختن جاده ;میکردند

و دستمزدها، ساعات و شرایط کار، دوره کارآموزي، طرق تولید و فروش، و بهاي مواد خام و  ;بازارها میپرداختند

براي اجناس معین میکردند که به نظر )) بهایی عادالنه((همه ساله چهار یا پنج بار . اجناس فروش را تعیین میکردند

این انجمنهاي صنفی کلیه مصنوعاتی را که در . ي منصفانه براي عموم شرکاي ذي عالقه بودآنها پاداش و انگیزها
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حوزه فعالیت و رشته بازرگانی آنها خرید و فروش میشد توزین، امتحان، و شماره میکردند، و نهایت کوشش را براي 

  . جلوگیري از ورود اجناس پست و نامرغوب به بازار مبذول میداشتند

قاومت در برابر دزدان، باجها و خاوندهاي فئودال، کارگران متمرد، و حکومتهاي مالیات بگیر دست اتحاد به منظور م

بر بسیاري از شوراهاي شهري حکمفرما  ;این انجمنهاي صنفی نقش مهمی در سیاست ایفا میکردند. به هم میدادند

موثري از جوامع محلی حمایت کردند، و خودشان و در مبارزاتشان علیه خاوندها، اسقفها، و پادشاهان به طرز  ;شدند

قاعدتا هر انجمن صنفی تاالر . کم کم به صورت اولیگارشی جفا کاري از سوداگران و سرمایهداران عرض وجود کردند

هر یک . اجتماعی خاص خود را داشت که در اواخر قرون وسطی اینگونه ابنیه از لحاظ معیاري پر نقش و نگار بودند

ي اصناف سازمان درهم پیچیدهاي مرکب از کارمندان مختلف داشت که در راس آنان دستهاي از از تاالرها

کدخدایان قرار داشتند، و مابقی عبارت بودند از بایگانها، خزانهداران، ناظران یا مباشران، سرکردگان ماموران انتظامی، 

گاهی بود، و اعضاي صنف مکلف بودند، قبل هر تاالري براي رسیدگی به مرافعات اعضاي خویش صاحب داد... و غیره

اعضاي هر صنف موظف بودند که . از احاله دعوي به محاکم مملکتی، مرافعات خود را در دادگاه صنفی مطرح کنند

در مواقع بیماري یا پریشانحالی به کمک همصنفان خویش بشتابند، و اگر یکی از آنها در معرض ستم قرار گرفت یا 

. رصدد کمک یا رهایی وي بر آیندبه زندان افتاد، د

انجمن صنفی بر اصول اخالقی و آداب و لباس اعضاي خود نظارت داشت، و هر کس را بدون جواب در جلسه اجتماع 

هنگامی که دو تن از اعضاي صنف بازرگانان لستر در بازار مکاره بستن کار . صنف حضور مییافت جریمه میکرد

سایر اعضاي صنف، به عنوان جریمه، آنها را مجبور به خرید یک چلیک آبجو  مشاجره را به مشت زنی کشانیدند،

هر صنفی براي تجلیل نام قدیس حامی خود همه ساله . کردند تا تمامی اعضاي صنف در نوشیدن آن سهیم باشند

روز در چنین مجالسی مرسوم بود که ابتدا ادعیه مختصري تالوت کنند و سپس تمام . مجلس جشنی تشکیل میداد

صنف در پرداخت هزینه و تزیین کلیساها یا کلیساي جامع، و در تدارك و اجراي نمایشهاي . را به میگساري بگذرانند

هاي باشکوهی که از جانب  به هنگام رژه ;تعزیه مانند دینی که مقدمه پیدایش درام نوین بود، شرکت میکرد

هاي ویژه صنف، در حالی که پرچم یا علم مخصوص حکومتهاي محلی ترتیب داده میشد، معاریف اصناف، با لباس

اصناف اعضاي خویش را در برابر خطرات ناشی از آتش . آمدند حرفه خویش را در دست داشتند، به حرکت در می

ها،  به احداث بیمارستانها، نوانخانه. سوزي، سیل، دزدي، زندانی شدن، فلج شدن، و تنگدستی ایام پیري بیمه میکردند

از عهده مخارج کفن و دفن اعضاي خویش بر میآمدند و براي . اي کودکان یتیم، و دبستانها میپرداختنده پرورشگاه

هاي  اخالف کامران این اصناف کمتر میشد که در وصیتنامه. رهایی ارواح آنها از برزخ، آیین قداس برگزار میکردند

نعتی به این قبیل انجمنهاي صنفی سوداگران راه چون قاعدتا افزارمندان هر ص. خویش ذکري از آنها به عمل نیاورند

نداشتند، و در عین حال پیرو نظامهاي اقتصادي و قدرت سیاسی آنها بودند، در خالل قرن دوازدهم هر کدام در هر 

، در لندن، لینکن، و آکسفرد انجمنهاي صنف نساجان وجود داشت، 1099در . شهري صنف جداگانهاي تشکیل دادند

این گونه تشکیالت . این تاریخ به ذکر اصناف قصاران، دباغان، قصابان، زرگران، و مانند آن بر میخوریم و اندکی پس از

. در طول قرن سیزدهم در سراسر اروپا گسترش یافت - آرتی، تسونفته، متیه، کامپنیز، میستریز  -به اسامی مختلف 

در . بیست و شش، و پاریس یکصد صنف داشت ونیز پنجاه و هشت، جنووا سی و سه، فلورانس بیست و یک، کولونی

یا به اصطالح امروزي )) متصدي امور سوداگران((اتین بوالو، که در دوران سلطنت وي لویی نهم  1254حدود سال 

وزیر بازرگانی بود، به نشر مجموعهاي موسوم به کتاب اربابان حرف پرداخت که حاوي اصول و نظاماتی براي یکصد و 

هایی جدا  مثال در صنعت چرم سازي اتحادیه. طبق این فهرست، تقسیم کار شگفتانگیز است. دیک صنف پاریس بو



٢٣٠٩

در  ;گانه براي پوستکنها، دباغان، پینهدوزها، یراقسازان، سراجان، و سازندگان اجناس ظریف چرمی وجود داشت

خ قند سازها هر کدام صنفی رشته درودگري صندوق سازها، قفسه سازها، قایقسازها، چرخ سازها، چلیک سازها، و ن

هر صنفی به نهایت درجه از اسرار صنفی خویش نگاهداري میکرد، بیگانگان را به حیطه عملیات . جداگانه داشتند

. خود راه نمیداد، و در مرافعات حقوقی حساسی شرکت میجست

شت، و هوس انحصاري به مقتضاي عقاید و آراي عصر، هر صنفی جنبه مذهبی به خود میگرفت، یک قدیس حامی دا

قاعدتا هیچ کس نمیتوانست به حرفهاي اشتغال ورزد مگر آنکه تعلق به . کردن پیشه خاص خود را در سر میپخت

روساي صنف را همه ساله با حضور همگی آحاد صنف انتخاب میکردند، اما اکثر این قبیل . صنف خود داشته باشد

آنجا که اصناف سوداگران، احکام مقامات شهري، و قانون اقتصادي  تا. مقامات از آن اعضاي ارشد و متمکن صنف بود

. اجازه میداد، شرایط کار و دستمزدها و قیمت کاالهاي مصنوع هر صنفی به حکم نظامات همان صنف تعیین میشد

تاد به موجب این قبیل نظامات، عده استادکاران در هر ناحیه، و عده کارآموزانی که میبایست زیر نظر یک نفر اس

مقررات صنفی، استخدام زنان، به استثناي زن استادکار، یا کار کردن افراد ذکور را . تربیت شوند، معلوم و معدود بود

از ساعت شش بعدازظهر به بعد ممنوع، و کارمندان صنف را براي وارد ساختن اتهامات ناروا، معامالت نادرست، و 

د صنف روي مصنوعات خود عالمت تجارتی خاصی حک میکرد که در بسیاري موار ;تهیه اجناس بنجل تنبیه میکرد

صنف پارچهفروشان بروژ یکی از اعضاي خود را که عالمت تجارتی بروژ . به منزله تصدیقی بر مرغوب بودن جنس بود

د در مقدار تهیه یا قیمت اجناس رقابت میان استادان را ناپسن. را بر اجناس نامرغوبی زده بود، از شهر بیرون کرد

میشمردند، تا مبادا کار زرنگترین یا سختکوشترین استادان به زیان دیگران شود، و آنان بیش از حد ثروتمند شوند، 

اصناف پیشهوران مثل اصناف بازرگانان به . لکن رقابت در کیفیت مصنوعات میان استادان و شهرها تشویق میشد

، دستگیري اعضاي مستمند و تدارك جهیزیه براي دختران هاي گوناگون ساختن بیمارستانها و دبستانها، تهیه بیمه

آنان، کفن و دفن مردگان، سرپرستی از بیوگان،بذل وجوه، و همچنین تهیه کارگر به منظور ساختن کلیساهاي عادي 

روح برادریی . هاي رنگی کلیساي جامع میپرداختند و جامع و منقوش ساختن عملیات و عالیم صنفی بر روي شیشه

. استادان وجود داشت مانع از طبقهبندي دقیقی براي عضویت و حدود اختیارات در اصناف پیشهوران نمیشدکه بین 

چنین کودکی را اولیاي وي در اختیار  ;در پایینترین طبقه فرد کارآموز قرار داشت، که کودکی بود ده تا دوازده ساله

زندگی کند و در خانه و دکان به خدمت استاد کمر  یک نفر استادکار میگذاشتند تا مدت سه الی دوازده سال با وي

در مقابل، نوآموز خوراك، پوشاك، مسکن، و تعلیمات حرفه مطلوب را رایگان دریافت میداشت، و چون . بسته دارد

هنگامی که دوره کارآموزیش به پایان میرسید، استاد مبلغی . چند سالی کار میکرد، افزار کار و دستمزد نیز میگرفت

اگر کودك در دوران کار آموزي میگریخت، او را بار دیگر نزد استادش بر . هدیه میکرد تا مایه کارش باشد به وي

اگر نوآموز طبیعتا گریزپا بود، او را براي همیشه از فرا گرفتن رموز پیشه مزبور محروم . میگرداندند و تنبیه میکردند

. میکردند

جرنی ((چنین فردي را در انگلیسی (، به درجه نوچه استادي میرسید نوآموز چون دوره تعلیماتش را تکمیل میکرد

میخواندند که میتوان به فارسی آن )) کومپانیون((، و ))گارسون((، ))سرویتور((، و در فرانسه ))کارگر سیار((یا )) من

استاد دیگري از خدمت یک استاد پیش ))) ژورنه((به فرانسه، (و مثل عمله روزمزد ) ترجمه کرد)) وردست((را 

بعد از دو یا سه سالی، نوچه استاد، به شرط داشتن سرمایه مکفی، به منظور باز کردن دکانی براي خویش . میشتافت

و اگر آن هیئت از لیاقت فنی وي اطمینان خاطر و رضایت  ;نزد هیئت گزینشی مرکب از افراد صنف خود میرفت

) و این موضوع به ویژه در اواخر قرون وسطی مرسوم شد(اوقات  بعضی. حاصل میکرد، آنگاه او را استاد میشناختند
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داوطلب مکلف بود که شاهکاري را به عنوان نمونه قانع کنندهاي از هنر دست خویش به هیئت مدیره صنف تسلیم 

 صنعتگري که مدارج کارآموزي را طی کرده و به عبارت دیگر استاد شده بود افزاري از آن خود داشت و معموال. کند

سفارشدهنده در پاره اي موارد کاالهاي اولیه را خود در . اجناس را مستقیما طبق سفارش مصرف کننده تهیه میکرد

در این . اختیار استاد میگذاشت، و هر موقع دلش میخواست میتوانست به دکان رود و جریان کار را تماشا کند

دامنه عملیات صنعتگر . مصرف کننده حایل باشد سیستم هنوز دالل یا واسطهاي وجود نداشت که میان سازنده و

 ;محدود به بازاري بود که براي آن جنس تهیه میکرد، و این بازار قاعدتا شهري بود که صنعتگر در آنجا اقامت داشت

لکن وي نه دستخوش ترقی و تنزلهاي یک بازار عمومی بود، و نه تابع امیال سرمایه گذرانی ناشناس یا خریدارانی که 

وي از مصایب اقتصادي ادوار جدید ابدا بویی نبرده بود، و نمیدانست که ممکن . نگها دور از وي زندگی میکردندفرس

  . است بازار به توالی دچار رونقهاي عجیب و کسادهاي مهیب شود

 لکن وي در انتخاب ساعات کار. ساعت طول میکشید 13الی  8ساعت کارش زیاد بود، به این معنی که هر روز از 

وي غذایی مقوي میخورد، اثاثه . آزادي داشت، عاقالنه و با تانی کار میکرد، و از بسیاري اعیاد مذهبی متلذذ میشد

هاي ساده اما بادوامی میپوشید، و حدود زندگی فرهنگی وي، الاقل به اندازه یک  جامه. محکمی خریداري میکرد

ند، و به همین سبب هم وقتش به مطالعه مشتی الطایالت وي آن قدرها کتاب نمیخوا. استاد کار امروزي، وسیع بود

لکن در نغمه سرایی، پایکوبی، نمایشات درام، و اجراي شعایر مربوط به اجتماع خویش با کوشش تمام  ;تلف نمیشد

  . شرکت میجست

در برابر در طول قرن سیزدهم اصناف پیشهوران از لحاظ تعداد و قدرت رو به افزایش نهادند و مانع دموکراتیکی 

لکن خود این اصناف پیشهوران نیز به نوبت خویش مبدل به یک آریستوکراسی . اصناف متنفذ بازرگانان ایجاد کردند

به این معنی که استادي را انحصاري فرزندان استادکارها کردند و به نوچه استادان به قدر کافی  ;کارگري شدند

سبب شورشهاي پی درپی نوچه استادان و در نتیجه باعث ضعف همین امر در خالل قرن چهاردهم  ;دستمزد ندادند

اصناف شد، و باالخره موانع و محدودیتهایی را که براي ورود به جرگه یا شهرهاي ایشان وجود داشت سخت تر و 

در یک عصر صنعتی که مشکالت حمل و نقل بیشتر بازار را به خریداران محلی محدود میکرد و . شدیدتر کردند

مایه هنوز آن قدر زیاد و متحرك نبود که وسیلهاي براي ایجاد موسسات تولیدي بزرگ و گسترده شود، این تراکم سر

هاي هنگفت پدیدار شدند، نظارت اصناف اعم از بازرگانان و  هنگامی که سرمایه. اصناف سازمانهایی بسیار مفید بودند

انقالب . ین سازمانها در تعیین شرایط کار نیز سلب شدپیشهوران بر بازار از بین رفت، و لهذا از آن پس اختیارات ا

صنعتی، در انگلستان، با تحول کند اقتصادي، اصناف را از میان برد، و انقالب فرانسه ناگهان آنها را منحل کرد، زیرا 

اصناف را مخل آزادي و حیثیت کارگر دانست، همان آزادي و حیثیتی که همین اصناف چند صباح درخشانی به 

. یت و اعتالي آن قیام کرده بودندحما

VI  -  کمونها  

انقالب اقتصادي قرون دوازدهم و سیزدهم، مانند انقالبهاي قرون هجدهم و بیستم، موجد بروز انقالبی در جامعه و 

طبقات جدیدي صاحب قدرت اقتصادي و سیاسی شدند و به شهر قرون وسطایی آن استقالل مردانه و . حکومت شد

موضوع اهمیت نسبی عامل وراثت، در مقابل عامل . خشیدند که حاصل آن پیدایش رنسانس بودجنگجویانهاي ب

سوالی که پیش میآید این . محیط، مسئلهاي است که در مورد شهرها و همچنین اصناف ممالک اروپایی صدق میکند
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ي بودند که رود تحول است که آیا شهرها اخالف موروثی همان تشکیالت بدوي روم قدیم بودند، یا رسوبات جدید

اقتصادي به جا گذاشت بسیاري از شهرهاي رومی، در خالل قرونی مملو از هرج و مرج و فقر و تباهی، سابقه تاریخی 

اما فقط در معدودي از این شهرهاي واقع در ایتالیا و نواحی جنوب شرقی فرانسه بنیادهاي  ;خود را حفظ کردند

در شمال سلسله جبال آلپ، . از دستبرد زمانه محفوظ ماند - ي حقوق رومی و در شهرهاي معدودتر - کهنسال رومی 

و تا حدودي رسوم سیاسی قبایل یا دهات آلمانی در حکومتهاي محلی  ;حقوق اقوام بربري جانشین میراث روم شد

نظر عمال  اکثر شهرهاي وراي آلپ در قلمرو ملوك فئودال قرار داشتند و به میل آنها، و زیر. باستانی نفوذ کرد

در نظر فاتحان توتونی، بنیادهاي شهري چیزي نامانوس، و بنیادهاي فئودال تشکیالتی . منتخب ایشان، اداره میشدند

در خارج ایتالیا، شهر قرون وسطایی بر اثر پیدایش اختیارات طبقات و مراکز جدید بازرگانی رو به . طبیعی بودند

ها، یا در کنار رودها، یا بر سر  ر را در بلندیهایی واقع در محل تقاطع جادهدر دوران فئودالیته معموال شه. ترقی نهاد

در حول و حوش دیوارهاي دژ فئودال یا دیرهاي مستحکم، کم کم تجارت و صناعت . مرزها احداث میکردند

ر هنگامی که تهاجمات اقوام نورس و مجا. مختصري نضج میگرفت که اختصاص به شهرنشینان یا مردم محل داشت

که روزي  -فرو نشست، این فعالیت بیرون شهري توسعه یافت، بر تعداد دکانها افزوده شد، و بازرگانان و صنعتگران 

لکن هنگام جنگ بار دیگر دوران ناامنی تجدید میشد، . در شهر سکونت اختیار کردند -مردمی خانه به دوش بودند 

احداث دیواري ثانوي، که محیط آن به مراتب وسیعتر از  به همین سبب، مردمی که بیرون شهر ساکن شده بودند به

این شهر . خندق عهد فئودالیته بود، اقدام کردند تا دکانها و جان و مال خود را از دستبرد یغماگران محفوظ دارند

آن، توسعه یافته هنوز بخشی از حوزه قلمرو اسقف یا خاوند فئودال محسوب میشد، اما در این تاریخ نفوس دم افزون 

که اکثر مردمان سوداگر و غیر مذهبی بودند، مدام از شر قیود و باجهاي فئودال آزرده خاطر میشدند و در طلب 

از میان سنن سیاسی کهنه و نیازمندیهاي اداري نو، مجلسی مرکب از افراد . کسب آزادي شهري مشغول توطئه بودند

یا دستگاه سیاسی در امور )) کمون((ظارت و دخالت این ن ;شهرنشین و هیئتی مشتمل بر ماموران شهر به وجود آمد

نزدیک به پایان قرن یازدهم رهبران بازرگانان از سروران فئودال تقاضاي منشورهایی براي . شهر بتدریج بیشتر شد

این جماعت، با زیرکی مخصوص به خود، ملوك مختلف را به جان هم . تسجیل آزادي شهرهاي خویش کردند

مردمان . د را با اسقف، شهسوار را با خاوند، و شخص سلطان را به مجادله با تمامی آنها وا داشتندخاون ;انداختند

شهري براي تحصیل آزادي شهري به تدابیر مختلفی دست زدند، مثال طی تشریفات خاصی سوگند یاد کردند که از 

شور، مبلغ مقطوعی به ساالر یا شخص پرداخت خراجها یا باجهاي خاوند و اسقفان امتناع ورزند، در مقابل اخذ من

هر جا شهر در قلمرو یک سلطان بود، . ملک پرداختند، یا متعهد شدند که مادامالعمر مستمري معینی به وي بپردازند

گاهی شهریان بدون . با دادن مبالغی به عنوان پیشکش یا براثر خدمت در جنگ وي، به چنین حقی نایل آمدند

شهر تور قبل از آنکه به استقالل نایل . عالم داشته و با انقالبی خونین به مبارزه برخاستندمجامله استقالل خود را ا

خاوندهاي بدهکار یا نیازمند، به ویژه آنهایی که مشغول تدارك براي رفتن به جنگ صلیبی . آید، دوازده بار جنگید

به این نحو بود که بسیاري از شهرهاي . دبودند، به شهرهایی که در تیول آنها بود منشورهاي خود مختاري میفروختن

برخی از خاوندها، و بیشتر از همه جا در فالندر، به . انگلستان منشور استقالل خود را از ریچارد اول به دست آوردند

روساي دیرها و اسقفان . شهرهایی که توسعه آنها ممد عوایدشان میشد منشورهاي آزادي محدودي عطا میکردند

مقاومت ورزیدند، زیرا طبق سنت کلیسا هر کدام سوگند یاد کرده بودند که مرتکب هیچ گونه عملی بیش از دیگران 

به عالوه، این قبیل عواید به مصرف بسیاري از خدمات مذهبی آنها  ;براي تنزل و تخفیف عواید حوزه خویش نشوند

شدیدترین مبارزاتی بود که در تحصیل  از این رو، مبارزه میان شهرها و صاحبان روحانی آنها طویلترین و. میرسید

شاهان اسپانیا با ایجاد کمونها روي موافقت نشان دادند، زیرا آزادي شهرها را بهترین وسیله . آزادي صورت گرفت



٢٣١٢

به همین سبب، در اسپانیا منشورهاي شاهی فراوان و سخاوتمندانه . عقیم گذاردن توطئه طبقه اشراف شرور میدیدند

، 1073بورگوس در  ;به دریافت منشور آزادي خود از دست سلطان کاستیل نایل آمد 1020ال لئون در س. بودند

و اندکی بعد نوبت به شهرهاي کومپوستال، کادیث، . استقالل داخلی یافتند 1085، و تولد و در 1076ناخرا در 

حق عزل و نصب روحانیون روي  جنگهایی که میان امپراطوران آلمان و دستگاه پاپی بر سر. والنسیا، و بارسلون رسید

و همچنین کشمکشهاي دیگري که میان حکومت و کلیسا روي داد در آلمان به  - و قواي هر دو را تحلیل برد  -داد 

در ایتالیاي شمالی شهرها به قدري قدرت سیاسی پیدا کردند که . نفع فئودالیسم، و در ایتالیا به نفع شهرها تمام شد

همچنانکه نهرهاي حوزه آلپ به رودهاي عظیم لومباردي و . مروز، هرگز سابقه نداشته استتا آن موقع، یا تا به ا

بازرگانی  -ها بودند  و این دو رود وسیله حمل و نقل کاالهاي بازرگانی و مایه حاصلخیزي جلگه -توسکان میپیوست 

قی کردند و در آنجا یک کشورهاي اروپایی ماوراي آلپ و آسیاي باختري در ایتالیاي شمالی نیز با هم تال

تجاري به وجود آوردند که ثروتش شهرهاي کهن را تعمیر کرد، شهرهایی نو پی افکند، مشوق ادبیات و )) بورژوازي((

اشراف از کاخهاي خود در دل روستا علیه نهضت . هنر شد، و با تفاخر تمام زنجیرهاي فئودالیسم را از هم گسست

چون تسلیم شدند، در شهر سکونت  ;مبادرت جستند که امید پیروزي در آن نبودآزادیطلبانه شهرنشینها به جنگی 

اسقفان، که چندین قرن متمادي حکام حقیقی و الیق شهرهاي . گزیدند و نسبت به کمون سوگند وفاداري یاد کردند

ت شهري سر تسلیم فرود لومبارد بودند و مدتها فرمان پاپ را نادیده میانگاشتند، به یاري همان پاپها، در برابر حکوم

شهر پیزا، در  1084نظایر آنها در  ;، به نام کنسولهایی بر میخوریم که در لوکا حکومت میکردند1080در . آوردند

. شهر فلورانس را اداره میکردند 1138شهر پاویا، و در سال  1105شهر جنووا، در  1099شهر آرتتسو، در  1098

دهم همچنان حق حاکمیت رسمی امپراطوري را قبول داشتند و هنگام افشاي شهرهاي ایتالیاي شمالی تا قرن پانز

شهر با کلیه  -اسناد دولتی خویش نام امپراطوري را ذکر میکردند، اما واقعا و عمال آزاد بودند و رژیم کهنسال کشور 

عمل براي شهرها در فرانسه تحصیل استقالل و آزادي . هرج و مرج و انگیزهاي که همراه داشت دوباره احیا شد

اسقفانی که ) 1139(، و رنس )1076(، کامبره )1069(در لومان . متضمن کشمکشهایی طوالنی و اکثرا خونین بود

زمام امور را به کف داشتند، با اسلحه تکفیر یا زور، موفق به پایمال کردن کمونهایی شدند که اهالی شهرها ایجاد 

، بووه 1080سن کانتن در ). 1108(طیب خاطر منشوري به شهر عطا کرد لکن در نوایون اسقف محل به . کرده بودند

غیبت  1115در الن اهالی شهر در سال . به استقالل نایل آمدند 1113، و آمین در 1100، مارسی در 1099در 

هنگامی که اسقف مراجعت کرد، به زور رشوه . اسقف فاسد خویش را غنیمت شمرده، به تاسیس کمونی اقدام کردند

یک سال بعد وي سلطان فرانسه، لویی ششم، ملقب به لوگرو . او را قسم دادند که از حکومت شهر حمایت کند

تفصیلی که گیبر دو نوژان راهب درباره این واقعه نگاشته است نمونهاي از شدت . ، را ترغیب به انحالل آن کرد)فربه(

: انقالب مردم شهر است 

جماعت بسیار !)) ... کمون: ((افراد فریاد میزدند ;تمامی شهر صداي بلوایی بلند شددر ... در روز پنجم هفته عید فصح

اشراف از همه سو به . ... از مردم شهر با شمشیرهاي آخته، تبرزین، کمان، تبر، چماق و نیزه وارد حیاط اسقف شدند

وي خودش را در . ... دم برخاستوي، به کمک برخی از یاران با قلوه سنگ و تیر به جنگ مر. ... مدد اسقف شتافتند

و با عجز و الحاح به آنها التماس نمود و قول داد که دیگر اسقف آنها نباشد، ثروتی بیکران به . ... بشکهاي پنهان کرد

در آن هنگام که آنها با سنگدلی وي را به باد ریشخند گرفته بودند، . آنها تفویض کند، و آن سرزمین را ترك گوید

رنار تبرزین خود را باال برد و با کمال قساوت مغز آن مرد مقدس و در عین حال گناهکار را متالشی شخصی به نام ب

بر اثر ضربه . وي از میان دستهاي افرادي که او را نگاه داشته بودند فرو افتاد پیش از آنکه به زمین بخورد ;کرد
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اکنون که اسقف بیجان بر زمین . رده بوددیگري که به زیر کاسه چشمان و روي بینی اصابت کرده بود، جان سپ

تیبو که انگشتري بر . افتاده بود، مردم ساق پاهایش را قطع کردند و بسیاري جراحات دیگر بر بدنش وارد آوردند

  . انگشت اسقف دیده و نتوانسته بود آن را بیرون آورد، انگشت وي را قطع کرد

ماگران، که درصدد بودند با یک تیر دو نشان بزنند، شروع به یغ. کلیساي جامع به آتش کشیده و با خاك یکسان شد

لشکري که از جانب سلطان اعزام شده بود بر شهر شبیخون زد و به یاري . تاراج و سوزانیدن کاخهاي اشراف کردند

داده چهارده سال بعد بار دیگر اجازه تشکیل آن . اعیان و روحانیون به قتل عام مردم کمر بست، و کمون پایمال شد

شد، و اهالی شهر از شوق دینداري آستین باال زدند و به تعمیر کلیساي جامعی که خود آنها و یا پدرانشان ویران 

  . کرده بودند پرداختند

. آرنو، صدر دیر، را به قتل رسانیدند و کمونی تاسیس کردند) 1106(اهالی شهر وزله . این تالش یک قرن ادامه یافت

منشوري به سانس تفویض،  1146لویی هفتم در . قیام کردند، لکن سعی آنها بیحاصل ماند 1137اهالی اورلئان در 

  . اما سه سال بعد، به تقاضاي صدر دیري که در حوزه قلمرو آن شهر قرار داشت، آن را نسخ کرد

اسقف تورنه مدت . مردم شهر صدر دیر و برادرزاده وي را به قتل رسانیدند، لکن نتوانستند کمون را از نو دایر کنند

پاپ کلیه اهالی شهر تورنه را . براي انحالل کمون شهر مزبور با مردم مشغول جنگ بود) 1196- 1190(شش سال 

هاي کشیشان اعظم کلیساي جامع شهر را غارت  مردم روان خانه 1194روز یکشنبه عید فصح سال . تکفیر کرد

اهالی رنس،  1235در . ه شهر مزبور مصونیت داده شد، با صدور فرمان مخصوصی از طرف پاپ، ب1207در . کردند

سنگهایی را که براي ساختمان مجدد کلیساي جامع به شهر آورده شده بود ضبط کردند تا در شورش خود علیه 

اسقف اعظم رنس به اتفاق کشیشان خویش فرار اختیار کرد و . عالیترین مقامات روحانی گل از آن استفاده کنند

تا . تا آنکه دو سال بعد لویی هفتم، پادشاه فرانسه، بنا به تقاضاي پاپ، کمون رنس را منحل کرد ;دیگر باز نگشت

اما در شمال فرانسه، اکثر شهرها . وقوع انقالب کبیر، بسیاري از شهرهاي فرانسه به احراز آزادي خویش توفیق نیافتند

فتند و بر اثر انگیزه آزادي پا به مشعشعترین ادوار از قیود دوران فئودالیسم رهایی یا 1200و  1080در خالل سالهاي 

. ساختن کلیساهاي جامع گوتیک در پرتو همت کمونها عملی شد. خویش نهادند

در انگلستان پادشاهان با اعطاي منشورهایی که استقالل داخلی محدود به شهرها میبخشید، از حمایت آنها در برابر 

هنري دوم با صدور فرامین مشابهی . تح چنین منشوري به شهر لندن اعطا کردویلیام فا. طبقه اشراف برخوردار شدند

، کمبریج حق آزادي در 1201در . به لینکن، دارم، کارالیل، بریستول، آکسفرد، سالزبري، و ساوثمتن آزادي بخشید

حکومت میکردند  در فالندر کنتهایی که بر مملکت. امور داخلی خویش را از جان، پادشاه انگلستان، خریداري کرد

امتیازات معتنابهی به شهرهاي گان، بروژ، دوئه، تورنه، لیل، و غیره عطا کردند، اما با کلیه مجاهدات مردم براي 

لیدن، هارلم، روتردام، دوردرخت، دلفت، و سایر شهرهاي هلند در قرن . تحصیل استقالل شهري کامل مخالفت شد

و . در آلمان تحصیل آزادي مدت مدیدي به طول انجامید. ایل آمدندسیزدهم به دریافت منشور استقالل داخلی ن

اسقفان، که چندین قرن شهرها را بر سبیل تیول شخص امپراطور اداره میکردند، سرانجام به . اغلب صلحجویانه بود

ات و وضع کولونی، تریر، مس، ماینتس، شپایر، استراسبورگ، و ورمس استقالل دادند و سایر شهرها را در انتخاب قض

  . قوانین خویش آزاد گذاشتند
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اگرچه تا این تاریخ شهرها کامال مستقل . تا پایان قرن دوازدهم انقالب جوامع در اروپاي باختري قرین توفیق شده بود

نشده بودند، اما قیود اربابان فئودال در هم گسیخته شده بود، باجهاي دوران فئودالیسم بکلی منسوخ شده یا کاهش 

شهرهاي فالندري تاسیس دیرهاي جدید و . د، و اختیارات مقامات روحانی را بشدت محدود کرده بودندیافته بو

هاي کلیسایی را که حق محاکمه کشیشان را  بخشیدن اراضی به کلیسا را ممنوع کردند، حدود اختیارات دادگاه

  . دداشتند محدود ساختند، و با نظارت کشیشان بر دبستانهاي مملکت مخالف ورزیدن

تقریبا در کلیه کمونها اصناف بازرگانان را . اکنون بورژوازي تجاري بر حیات اقتصادي و اداره شهرها مسلط بود

معموال این دو . در بعضی موارد کمون و صنف بازرگانان تشکیالتی همانند بودند. سازمانهایی خودمختار میشناختند

شهردار لندن را . ن بندرت با منافع اصناف مخالفت میورزیداما کمو. سازمانهایی مشخص و جداگانه محسوب میشدند

اکنون نخستین بار بعد از هزار سال دوباره تملک پول قدرتی عظیمتر از تملک زمین . اصناف شهر انتخاب میکردند

ه این بورژوازي تجاري ب. یک توانگرساالري یا حکومتی از ثروتمندان در برابر اشراف و روحانیون قد علم کرد ;شد

در اکثر شهرها دست . مراتب بیشتر از اعصار کهن ثروت، نیرو، و کاردانی خویش را در گرو برتري سیاسی گذاشت

بر کارگر یدي و زارع ستم روا داشت، منافع بازرگانی را انحصاري . مردم بیبضاعت را از مجالس و مناصب کوتاه کرد

واید به دست آمده را صرف خصومتهاي داخلی یا خود کرد، بر جامعه مالیاتهاي گزاف بست، و قسمت اعظم ع

همچنین در صدد پایمال کردن انجمنهاي . جنگهاي خارجی کرد تا بازارها را قبضه و رقباي خود را نابود کند

هدف اصلی وي از تعیین . صنعتگران برآمد و، با مقرر داشتن مجازات تبعید یا مرگ، حق اعتصاب را از آنان سلب کرد

درست همان طور که در . زدها چیزي جز جلب نفع شخصی و ضرر فاحش براي طبقه کارگر نبودقیمتها و دستم

. انقالب کبیر فرانسه اتفاق افتاد، شکست اعیان فئودال فتحی بود بیشتر براي طبقه بازرگانان

از جانب برج به مجردي که صداي ناقوس . با تمام این اوصاف، کمونها نمونه باشکوهی از اثبات آزادي بشري بودند

. شهر بلند میشد، اهالی شهر همگی به تاالر اجتماع رو میآوردند و صاحبمنصبان شهري خویش را انتخاب میکردند

شهرها مامورین انتظامی جامعه خود را خود تعیین میکردند و با کمال شجاعت در مقام دفاع از خود بر میآمدند، 

و آن قدر با یکدیگر جنگیدند تا قواي آنها ) 1176(مان را شکست داده چنانکه در لنیانو سربازان ورزیده امپراطور آل

هرچند که شوراهاي اداري شهرها بزودي عضویت خود را به اشراف ساالري بازرگانان محدود . متقابال تحلیل رفت

به عرصه کردند، این نوع مجالس اولین حکومت منتخب مردم بود که از دوران فرمانروایی تیبریوس به این طرف پا 

 - تکامل دموکراسی عهد نوین را بیشتر باید مدیون این قبیل تشکیالت شهري دانست تا ماگناکارتا. وجود مینهاد

مقررات قضایی جدیدي، مانند بازجویی مشروع از شهود، جانشین پارهاي از . اولین فرمان مشروطیت انگلستان

ات برائت متهمان به اتکاي سوگند دیگران، موکول کردن مانند اثب -هاي دیرپاي حقوق فئودالی یا قبیلهاي  نشانه

دادن جریمه نقدي به جاي تحمیل مجازات، یا به عبارت دیگر . شد - بیگناهی به نتیجه نبردهاي تن به تن و اوردالی

هاي جسمانی، زندان، و پرداخت  خونبها، منسوخ شد و به جاي آن در هر مورد، به نسبت شدت یا ضعف جرم، تنبیه

  . ه رواج گرفتجریم

عقود جانشین بیعتها و شرایط حقوقی فئودالی شد، و بر اثر  ;تاخیرهایی که با مرافعات حقوقی توام بود کاهش یافت

  . پیدایش یک رشته قوانین جدید بازرگانی، نظم نوینی در زندگی اروپایی به وجود آمد
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کمون . که زیر نظر حکومت اداره شود درآمددموکراسی جدید، بدون اتالف وقت به صورت اقتصاد شبه سوسیالیستی 

یا سازمان سیاسی شهر براي خود سکه ضرب کرد، نظارت و اجراي کارهاي عمومی را به عهده گرفت، جاده و پل و 

آبراهه ساخت، برخی از خیابانهاي شهر را سنگفرش کرد، تامین آذوقه را سازمان داد، سلفخري و احتکار را ممنوع 

و به آزمایش اوزان و  ;بازارهاي مکاره وسیله تماس مستقیم میان فروشنده و خریدار را فراهم آورد در بازارها و. کرد

مقادیر، نظارت بر کاالها، مجازات متقلبان، بازرسی واردات و صادرات ذخیره غله براي سالهاي قحطی، فروش غله به 

هنگامی که کمون میدید که . اساسی پرداختقیمت عادله در مواقع ضروري، و باالخره تعدیل قیمت آبجو و اغذیه 

قیمت جنسی نازلتر از آنچه باید تعیین شده است، به طوري که سازندگان از تهیه آن کاالهاي بخصوص دلسرد 

لکن  ;میشوند، بهاي عمده فروشی برخی از کاالها را به حال خود وا میگذاشت تا، بر اثر رقابت، به تراز مطلوب برسد

یعنی دو - ي مخصوصی تاسیس کرده بود که کار آنها این بود که مدام بهاي خردهفروشی نان و آبجو محاکم یا دیوانها

. را با قیمت گندم و جو متناسب سازند - فقره از ضروریات زندگی 

نظر این سازمانهاي . هاي از قیمتهاي عادالنه اجناس را منتشر میکرد کمون، به طور مرتب، هر چند وقت یکبار، سیاه

داشته باشد مرکب از مجموع بهاي مواد اولیه به اضافه دستمزد )) قیمت مناسبی((آن بود که هر کاالیی باید شهر 

برخی از . فرضیه مزبور موضوع عرضه و تقاضا و همچنین ترقی و تنزل ارزش پول رایج را نادیده میگرفت. کارگر

بعضی دیگر مانند نورنبرگ خودشان آبجو . تندکمونها مثل کمون بال یا جنووا انحصار تجارت نمک را در دست داش

هایی از جانب سازمان شهر، جلو ورود  با تعیین تعرفه. میساختند، یا غالت را در سیلوهاي شهري انبار میکردند

در بعضی موارد مقرر شده بود که سوداگران سیار قبل از عبور از شهر، کاالهاي خود را . کاالهاي خارجی گرفته میشد

درست مثل عهد خود ما، اکثر عناصر متمرد، به حیله، مفري براي نقض این قبیل قوانین . روش بگذارندبه معرض ف

  . فراوان بود)) بازار سیاه((پیدا میکردند، و 

لکن . بسیاري از این محدودیتها متضمن ضرر بود تا منفعت، و به همین سبب نیز اجراي آنها بزودي موقوف شد

رون وسطایی شاهد پرافتخاري بر کاردانی و شجاعت بازرگانانی بود که این قبیل سازمانها رویهمرفته، کار کمونهاي ق

در دوران تصدي این کمونها، در قرون دوازدهم و سیزدهم، اروپا به چنان رفاهی نایل آمد که از . را اداره میکردند

ماریهاي فراگیر و قحطیها و جنگها، علی رغم بی. هنگام واژگون شدن بساط امپراطوري روم به این طرف سابقه نداشت

جمعیت . نفوس اروپا در سایه ایجاد کمونها چنان تکثیر یافت که نظیرش از هزار سال قبل از آن هرگز دیده نشده بود

اروپا، که در قرن دوم میالدي کم کم رو به کاهش نهاده و در قرن نهم احتماال به کمترین میزان خود رسیده بود، از 

در ناحیه میان . ، با احیاي مجدد بازرگانی و صنعت، دوباره رو به افزایش نهاد)1349(ا بروز مرگ سیاه قرن یازدهم ت

دو رود موزل و رن، این جمعیت به احتمالی کلی ده برابر شد، و در فرانسه احتماال بالغ بر بیست میلیون نفر شد، که 

ب اقتصادي متضمن مهاجرت از روستا به سوي شهر انقال. این رقم کمتر از جمعیت آن کشور در قرن هجدهم نبود

قسطنطنیه با هشتصد هزار سکنه و . بود، و این مهاجرت، تقریبا نظیر آنچه در اعصار اخیر مشهود است، مشخص بود

 1100قرطبه و پالرمو هر کدام با نیم میلیون نفوس مدتها از شهرهاي پر جمعیت اروپا به شمار میرفتند، لکن قبل از 

جمعیت پاریس به  1200تا سال . هاي آلپ بیش از سه هزار نفر نفوس داشتند دودي از شهرهاي واقع در کوهفقط مع

تا سال . حدود یکصد هزار نفر، و سکنه دوئه، لیل، ایپر، گان، و بروژ هر کدام تقریبا به پنجاه هزار نفر رسیده بود

، لوبک، نورنبرگ، و کولونی 30000و مودنا ، سینا 100000، ونیز، میالن، و فلورانس 150000پاریس  1300

البته کلیه این ارقام . جمعیت داشتند 10000، و فرانکفورت، بال، هامبورگ، ناریچ، و یورك هرکدام 20000

. تخمینهایی تقریبی هستند که صد در صد مناط اعتبار نیستند
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ت دیگر، جمعیت شهرها از آن رو به عبار. فزونی جمعیت، هم یک نتیجه تحول اقتصادي بود و هم یک علت آن

افزایش گرفت که تامین جانی و مالی افراد زیادتر، طرز استفاده از منابع طبیعی در صنعت کاملتر، و دایره گردش 

از طرف دیگر این امر بازار رو به گسترشی را در  ;خواربار و کاالها، به برکت افزایش ثروت و دادوستد، وسیعتر شد

تفاخر رقابت آمیز کمونها ثروت شهرها را به . نعت، ادبیات، درام، موسیقی، و هنر گذاشتاختیار بازرگانی و ص

تمدن به دنبال . ها بدل کرد ها، مدارس، و دانشگاه کلیساهاي جامع، تاالرهاي شهرداري، برجهاي ناقوس، فواره

اسپانیا را درنوردیدند، از سلسله جبال  اسالم و دنیاي بیزانس خطه ایتالیا و ;بازرگانی، از دریاها و کوهستانها گذر کرد

از قرون تیرگی هیچ چیز جز خاطرهاي به جا نماند، . آلپ گذشتند، و پا به آلمان، فرانسه، فالندر، و بریتانیا گذاشتند

  . و اروپا قوت شباب از نو گرفت

شهري غایت مطلوب آدمی از آنچه درباره شهر قرون وسطایی گفتیم نباید این توهم به خواننده دست دهد که چنین 

شهر قرون وسطایی، با قلعهاي که بر فراز تپه داشت و دیوارهاي مستحکمی به ) در نظر انسان عهد جدید(البته . بود

هایی مسقف به کاه و پیزر یا سفال، و با ردیف دکانهایی که در اطراف  ها و خانه دور آن احداث کرده بودند، با کلبه

  . ان عمومی قرار داشتند، منظري بس بدیع به وجود میآوردکلیساي جامع، ارگ، یا مید

بسیار مطلوب براي مدافعه و گریختن از شر (هایی بودند باریک و صعبالعبور  لکن معابر این قبیل شهرها بیشتر کوچه

هدي که تقوتق سم ستوران و گفتگو و صداي کفشهاي چوبی عابران فضاي آن را پر میکرد و ماالمال از تفنن ع) گرما

در حول و حوش بسیاري . بود که در آن هیچ ماشینی از زحمت عضالت نمیکاست و اعصاب آدمی را فرسوده نمیکرد

شهر لندن درباره چراي خوك . از منازل شهري باغچه، مرغدانی، آغل خوك، چراگاه گاو، و تلهاي تپاله قرار داشت

ك را پرورش دهد باید آن حیوان را در خانه خود هر کس خو((سختگیر بود، و به همین سبب مقرر داشته بود که 

هرچند گاه یک بار، بر اثر بارانهاي . هایی از زباله میچریدند در دیگر شهرها، خوکها بالمانع در میان توده)). نگاه دارد

شدید، رودخانه طغیان میکرد و سیل مزارع و شهرها را فرامیگرفت، به طوري که افراد براي رسیدن به کاخ 

. بعد از آنکه باران بند میآمد، تا چندین روز معابر پر از گل و الي بودند. ینستر مجبور بودند سوار بر قایق شوندوستم

در آن ایام مردها چکمه به پا میکردند و بانوان مشخص را با کالسکه یا تخت روان حرکت میدادند، و هر وقت که این 

در قرن . یدند، راکب و مرکب هر دو بسختی تکان میخوردندقبیل وسایل به سر چاله یا حفرهاي در معبر میرس

سیزدهم خیابانهاي عمده برخی از شهرها را با قلوه سنگ میپوشانیدند، لکن در اکثر شهرها معابر سنگفرش نبودند و 

ین ها معموال چن کلبه ;دیرها و دژها مجهز به وسایل مخصوص فاضالب بودند. براي پاها و بینی عابران خطر داشتند

در برخی از اماکن، میدانهایی وجود داشت پوشیده از علف یا شن، با تلمبهاي مخصوص آب . تسهیالتی نداشتند

ها، در شمال رشته  خانه. آشامیدنی مردم، و الوکی پر آب براي رفع عطش چهارپایانی که از آن محل عبور میکردند

قط منازل ثروتمندترین اشراف و بازرگانان از آجر یا ف ;هاي آلپ، تقریبا به تمامی از چوب ساخته شده بودند کوه

روان، بووه،  1188در . آتشسوزي فراوان بروز میکرد، و اکثر بیمانع در سراسر یک شهر زبانه میکشید. سنگ بودند

، روان 1225و  1200در خالل سالهاي . آراس، تروا، پروون، پواتیه، و مواساك همگی بر اثر آتشسوزي ویران شدند

طریقه آتشنشانی . به کار بردن سفال در ساختمان سقف فقط در قرن چهاردهم معمول شد. ار به آتش سوختشش ب

. استمداد از سطل آب بود، یعنی عملی شجاعانه و در عین حال ناموثر

ک هاي درازي که منتهی به ی قاعدتا مراقبانی را به کار دیدهبانی میگماشتند تا در صورت بروز آتشسوزي، با میله

  . قالب میشد، سقف خانهاي را که آتش گرفته بود پایین بکشند و مانع از سرایت آتش به دیگر ساختمانها شوند
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از آنجا که همگی افراد براي ایمنی نزدیک به قلعه شهر زندگی میکردند، ابنیه شهر طبقات متعددي پیدا کردند که 

در این . بدیع اما وحشتناکی بر باالي معابر قرار داشتندهاي فوقانی به طرز  بعضی اوقات به شش تا میرسید و طبقه

که چون عمومیت داشت، تقریبا  - علیرغم این مشکالت . ایام شهرها با صدور فرامینی ارتفاع ابنیه را محدود میکردند

و بازارها پر از ازدحام، گفتگ. زندگی در شهر قرون وسطایی میتوانست جالب باشد -هیچکس آن را احساس نمیکرد 

  . فراوان، و لباسها و کاالها رنگارنگ بودند

هاي هنر دست خویش را در  فروشندگان دورهگرد به بانگ بلند کاالهاي خود را اعالن میکردند، و صنعتگران نمونه

مانند )) تعزیه((گاه میشد که در میدان شهر بازیگران مشغول اجراي نمایشی . معرض انظار بر روي هم میانباشتند

دار و دستهاي مذهبی در معابر به حرکت درآیند، و همراه آن بازرگانان مغرور و کارگران قوي هیکلی رژه  باشند، یا

گاه میشد که . هایی پر زرق و برق، لباسهایی باشکوه، و آوازهایی مهیج عابران را سرگرم سازند روند و با گردونه

تابی خم شده پایین را نظاره کند، و یا آواي ناقوس مشغول ساختن کلیساي باشکوهی باشند، لعبت زیبایی از فراز مه

هنگام غروب آفتاب ناقوس دیگري . اهالی شهر را به حضور در تاالر اجتماعی شهرداري یا برداشتن اسلحه دعوت کند

به صدا در میآمد که نشانه پایان عبور و مرور بود و مردم را در بازگشت به سوي خانه به شتاب وا میداشت، زیرا در 

ها میسوخت و چراغی که اینجا و آنجا در جلو  معابر هیچگونه چراغی وجود نداشت مگر شمعهایی که در پنجره خانه

در آن ایام ماموران انتظامی معدود بودند، و هنگام شب گزمه یا مامور شبگرد به دنبال خدام . زیارتگاهی سوسو میزد

شهریان عاقل همان اول شب به بستر . کت میکردمسلح خویش، که مشعل یا فانوسهایی در دست داشتند، حر

و میدانستند که چون  ;از یکنواختی شبهاي درازي که فاقد هر گونه انگیزه عقالنی بود احتراز میجستند ;میرفتند

پگاه روز بعد فرا رسد، دوباره خروسان سحر آواز بر خواهند داشت و بار دیگر یک رشته کارهاي پیدرپی باید صورت 

. گیرد

VII - انقالب کشاورزي   

توسعه صنعت و بازرگانی، گسترش اقتصادي که اساس آن پول بود، و تقاضاي روزافزون براي کارگر در شهرها رژیم 

شهرداریها، که شایق به پیدا کردن کارگران جدید بودند، اعالم داشتند که . کشاورزي را دستخوش تحول ساخت

نکه شخص دیگري او را به عنوان سرف بشناسد یا تحت اختیار خود روز در شهري مقیم باشد بی آ 366هرکس مدت 

درآورد، چنین آدمی خود به خود آزادمرد شناخته میشود، و میتواند، به اتکاي قوانین و قدرت کمون، از هرگونه 

 فلورانس از جمیع برزگرانی که در قرا و قصبات اطراف شهر زندگی میکردند دعوت 1106در . تعرضی مصون بماند

بولونیا و سایر شهرها مبالغی به خاوندهاي فئودال . کرد که به شهر آیند و بر سبیل آزاد مردان مقیم شوند

عده کثیري از سرفها به نواحی باختري الب . میپرداختند تا به سرفهاي خود اجازه اقامت در شهرها را تفویض کنند

ی جدید مشغول و خود به خود جزو آزاد مردان گریختند، یا از آنها دعوت شد که در آن صفحات به کشت اراض

  . محسوب شوند

آنهایی که در روستاي خاوندي باقی ماندند نسبت به عوارض و باجهایی که با گذشت ایامی متمادي تصویب شده بود 

تلف به عناوین مخ(بسیاري از سرفها، در مقام رقابت با اصناف شهري، انجمنهایی روستایی . بناي مخالفت را گذاشتند

تشکیل دادند و به قید ) انجمنهاي مذهبی خیرات و مبرات و انجمنهاي فتنه و دسیسه بر ضد دولت و پادشاه: از قبیل

همین جماعت . سوگند خود را مکلف ساختند که همگی در خودداري از پرداخت باجهاي فئودالی با هم متحد باشند
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دژهاي . ات ایشان بود، به سرقت بردند یا منهدم کردندمنشورهاي متعلق به خاوندان را، که سند بردگی یا تعهد

خاوندهاي خیرهسر را به آتش سوزاندند، و تهدید کردند که اگر تقاضاهاي آنها مورد اجابت قرار نگیرد، قلمرو اربابی 

، سرفهاي سن میشل دو بووه اعالم داشتند که از آن پس هر زنی را که مایل 1100در . را به تمامی ترك گویند

. اشند به عقد ازدواج خود در خواهند آورد و دختران خود را به میل خویش و بدون اجازه دیگري شوهر خواهند دادب

سرفهاي سنت آرنول دوکرپی از پرداخت مالیات بر ارث متوفا یا دادن جریمهاي براي شوهر دادن دختران  1102در 

دوازده شهر  - در ده . محل بود، خودداري ورزیدند خویش به مردانی خارج از قلمرو رئیس دیر، که در حکم خاوند

براي خاوندان فئودال جلب منفعت از دسترنج . مختلف، از فالندر گرفته تا اسپانیا، شورشهاي همانندي بروز کرد

سرفها روزبهروز دشوارتر شد، و مقاومت روزافزون سرفها در هر مرحله مستلزم نظارتی بر اعمال ایشان بود که براي 

مصنوعات دکانهایی که در روستاي خاوندي قرار داشتند در مقام قیاس با مصنوعات . ان گران تمام میشدخاوند

خاوند، به منظور نگاه داشتن . همانندي که در شهرها به دست کارگران آزاد تهیه میشد گرانتر و نامرغوبتر شد

، حاضر شد که در مقابل قبول وجوهی برزگران در روي زمین، و براي سودمند ساختن دسترنج آنها به نفع خویش

. نقد، از عوارض و بدهیهاي قدیمی فئودالی چشم بپوشد

وي به سرفهایی که قادر بودند از محل پسانداز خویش این قبیل وجوه را پرداخت کنند آزادي بخشید، بیش از پیش 

اشت، و کارگران آزاد را براي کار در اراضی مجاور ملک خویش را، در مقابل ماالالجاره نقدي، به کشاورزان آزاد واگذ

از قرن یازدهم تا قرن سیزدهم، در اروپاي باختري، سال به سال، به پیروي . دکانهاي واقع در ملک خویش اجیر کرد

مالکان فئودال، . هایی که اکثر جنسی بودند به صورت نقدي درآمدند از جهان اسالمی و بیزانس، بدهیها و ماالالجاره

اتی که بازرگانی پیش چشم آنها عرضه میداشت، مشتاق پیدا کردن پول براي خرید اشیاي مطلوب در طلب مصنوع

حکومتها . براي عزیمت به جنگهاي صلیبی، مالکان به پول نقد بیشتر احتیاج داشتند تا به خوراك و کاالها. بودند

وادث سر تسلیم فرود آورده، به عوض مالکان در برابر جریان ح. مالیاتهاي خود را نقدي مطالبه میکردند نه جنسی

عمل شاق کوچ کردن از کاخی به کاخی دیگر، براي مصرف کردن محصوالت، همه را در برابر مقداري پول نقد 

پایه این . گرایش به سوي اقتصادي که اساس آن مبادله پول بود براي مالکان فئودال گران تمام شد. فروختند

که به شخص مالك تعلق میگرفت رسوم ثابت و تغییر ناپذیر قرون وسطایی بود، و هایی  مبادالت پولی و ماالالجاره

بسیاري از آحاد . طبعا نمیتوانست به همان سرعتی که ارزش پول ترقی و تنزل میکرد رو به افزایش و کاهش نهد

به بورژوازي مترقی اشرافساالري ناگزیر بودند اراضی خود را بفروشند، و معموال در اکثر موارد شخص خریدار تعلق 

. کار به جایی رسیده بود که بعضی از اشراف هنگام مرگ، بدون زمین و یا بکلی تهیدست بودند 1250تا سال . داشت

، فرزندش 1315در اوایل قرن چهاردهم پادشاه فرانسه، فیلیپ لوبل، کلیه سرفهاي اراضی شاهی را آزاد کرد و، در 

بتدریج از قرن . ، تمامی سرفهاي مملکت را آزاد کنند))مقتضی و منصفانهتحت شرایط ((لویی دهم فرمان داد که 

دوازدهم تا قرن شانزدهم در کشورهاي مختلفی که در مغرب رود الب قرار داشتند، در ازمنه متفاوت، بنیاد سرفداري 

ه کشاورزان روستاي خاوندي فئودال بدل به چندین پارچه امالك کوچک شد و طبق. بدل به مالکیت کشاورزان شد

در قرن سیزدهم از نظر آزادي و مالکیت به چنان درجهاي ارتقا یافت که هیچکس نظیرش را در عرض هزار سال 

محاکم اربابی صالحیت رسیدگی به مرافعات کشاورزان را از کف داد، و اجتماع دهکده مامورانی را براي . ندیده بود

آزادي . حل بیعت نمیکردند، بلکه فقط مطیع پادشاه مملکت بودندرتق و فتق امور خویش برگزید که دیگر با خاوند م

بسیاري از خاوندهاي فئودال هنوز قانونا . صورت کمال به خود نگرفت 1789کشاورزان در اروپاي باختري تا سال 
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رگانی لکن مادام که باز ;خود را مدعی حقوقی قدیمی میدانستند و در قرن چهاردهم رسما درصدد اعاده آنها برآمدند

. و صنعت رو به توسعه بود، جلوگیري از گرایش به سوي کارگر متحرك و آزاد عملی بود غیر ممکن

ها، افزارها، و محصوالت کشاورزي تشریک مساعی  انگیزه جدید آزادي با توسعه عظیم بازار کشاورزي در بهبود راه

یی و بازرگانی اقتصاد روستایی را توسعه نفوس رو به گسترش شهرها، ازدیاد ثروت، و تسهیالت جدید دارا. کرد

هاي صنعتی مانند نیشکر، تخم بادیان،  صنایع جدید موجب پیدایش تقاضایی براي فرآورده. بخشید و غنی ساخت 

قرب جوار شهرهاي پرجمعیت گلهداري و تهیه لبنیات و . زیره، شاهدانه، بزرك، روغنهاي نباتی، و رنگها شد

هاي تیبر، آرنو، پو، گواذالکیویر، تاگوس، ابرو، رون، ژیروند،  ز هزاران تاکستان واقع در درها. سبزیجات را افزایش داد

ها، خشکی، و دریا براي تسلی خاطر رنجبران  گارون، لوار، سن، موزل، موز، رن، و دانوب، شراب از طریق رودخانه

حتی در انگلستان از قرن یازدهم تا . ان یافتاروپایی که در مزارع و دکانها و حسابداریها به کار اشتغال داشتند جری

براي تغذیه شهرهاي گرسنهاي که در آنجاها ایام روزه فراوان و گوشت گران . شانزدهم انداختن شراب رواج گرفت 

یارمث . بود، ناوگانهاي عظیمی عازم دریاهاي بالتیک و شمال شدند تا به صید شاهماهی و سایر انواع مشغول شوند

ا مدیون صید شاهماهی بود، سوداگران لوبک با قطعه قطعه کردن شاهماهی بر روي پیشخوانهاي خود زندگی خود ر

بر روي شاهماهی بنا ((به این دین اذعان میکردند، و هلندیهاي امین مقر بودند که شهر پرافتخار آمستردام را 

رموز را از اعراب در اسپانیا، سیسیل، و مسیحیان این . اصول فنی کشاورزي بتدریج رو به تکامل گذاشت )). نهادهاند

هاي بندیکتیان و سیسترسیان، و تکنیکهاي جدید ایتالیایی درباره کشاورزي،  مشرق زمین فرا گرفتند، و رهبانان فرقه

. هاي آلپ رواج دادند هاي کهنسال رومی، در کشورهاي شمال کوه گلهداري، و حفظ خاك زراعتی را، به انضمام شیوه

فئودالی که تکه تکه کردن اراضی کشاورزي، آیش دادن، و یک نوع زراعت اشتراکی بود، در سیستم  شیوه قدیمی

جدید متروك شد، و در مزارع جدید هر زارعی را به حال خود رها کردند تا به کمک قوه ابتکار و کاردانی خویش از 

هم هر مزرعه را براي کاشت به سه بخش در باتالقهاي زهکشی شده فالندر، کشاورزان قرن سیزد. زمین استفاده کند

تقسیم، و همه ساله از زمین استفاده میکردند، لکن، براي تقویت هر قطعه زمینی، سه سال یک بار یونجه یا بقوالت 

هایی از گاوهاي نیرومند مجهز به خیشهاي کاملتر، زمین را به مراتب عمیقتر از ادوار قبل  به کمک دسته. میکاشتند

فقط نواحی معدودي از فایده کود اطالع داشتند و بندرت  ;چوبی بود) م1300(اما اکثر خیشها هنوز . شخم میزدند

گلهداري به واسطه خشکسالیهاي دراز مدت دشوار بود، لکن در قرن سیزدهم . ته چرخهاي ارابه را با آهن میپوشاندند

. می از یک اقلیم به اقلیم دیگر صورت گرفتنخستین آزمایشها در پیوند اجناس مختلف دامها و کوچاندن نژادهاي دا

یک راس گاو معمولی در قرن سیزدهم خیلی کم شیر  ;در صنعت لبنیاتسازي چندان پیشرفتی حاصل نشده بود

در این سالها از یک راس گاو اصیل . (میداد، و کرهاي که در هفته از آن شیر به دست میآمد از نیم کیلو کمتر بود

در حالی که اربابان کشاورزان اروپا به جان یکدیگر افتاده بودند، خود .) کیلو کره میگیرند هفتهاي پنج تا پانزده

این نبرد شجاعانهتر و بی سروصداتر عبارت بود از مبارزه انسان با . برزگران دست اندر کار نبرد بزرگتري بودند

سدها گذشتند، اراضی پست شمال اروپا در خالل قرون یازدهم و سیزدهم امواج دریا سی و پنج بار از روي . طبیعت

را فراگرفتند، و در همان نواحی که روزي خشکی بود خلیجهایی به وجود آورد، و در عرض یک قرن یکصد هزار نفر را 

از قرن یازدهم تا قرن چهاردهم کشاورزان این نواحی به رهبري ملوك و روساي دیرهاي خود . در آب غرقه ساخت

را احداث کردند که در عقب آن هلندیها و )) دیوار زرین((اسکاندیناوي و آلمان وارد و قطعات بزرگ سنگ را از 

هزاران جریب زمین از شر امواج دریا نجات داده . بلژیکیها دو تا از متمدنترین کشورهاي تاریخ را به وجود آوردهاند

 1257تا  1179از . ها شده بودشد، و تا قرن سیزدهم این اراضی پست و کم ارتفاع مجهز به شبکهاي از کانال
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ایکر زمین  485,86ایتالیاییها کانال بزرگ را در میان دریاچه مادجوره و رود پو حفر کردند، که در نتیجه آن 

میان الب و اودر مهاجران صبوري از فالندر، فریزیا، ساکس، و اراضی حوزه رن زمینهاي باتالقی آن . حاصلخیز شد

جنگلهاي بسیار درهم و انبوه فرانسه بتدریج پاك شدند و به صورت . حاصلخیزي کردندمحل را مبدل به کشتزارهاي 

اگر این جریان را به . مزارعی درآمدند که، در خالل چندین قرن آشوبهاي سیاسی فرانسه را سیر نگاه داشته است

ر قطع درختان خوبی مورد ارزیابی قرار دهیم، چنین نتیجه خواهیم گرفت که شاید همین شجاعت همگانی د

جنگلها، زهکشی باتالقها، و آبیاري و کشت اراضی بود که شالوده جمیع پیروزیهاي تمدن اروپایی را در هفتصد ساله 

  . اخیر فراهم ساخت نه کامیابیهایی که در جنگها یا بازرگانی نصیب شده بود

VIII -  جنگ طبقاتی  

ري بودند، یکی فاتحان ژرمنی و دیگري بومیان در اواخر قرون وسطی فقط دو طبقه مردم در اروپاي باخت

به طور کلی، طبقات اشرافی انگلستان، فرانسه، آلمان، و ایتالیاي . سرزمینهایی که به دست ژرمنها فتح شده بودند

در . شمالی همگی از اخالف فاتحان بودند و حتی در گرما گرم مبارزاتشان بر این همخونی و قرابت آگاهی داشتند

اشراف که میجنگیدند، روحانیان که به دعا میپرداختند، و : م اجتماع مرکب بود از سه طبقه مردمقرن یازده

این تقسیم طبقاتی به حکم سنت چنان ریشه دوانید که اکثر مردم آن را از مقدرات . کشاورزان که کار میکردند

گرفتند که انسان باید با کمال شکیبایی االهی میشمردند و اکثر کشاورزان، مانند بیشتر اشراف، این امر را مسلم می

انقالب قرن دوازدهم طبقه جدیدي . در هر طبقهاي که چشم به دنیا گشوده است بماند و پا از آن دایره بیرون ننهد

در آن تاریخ . به وجود آورد که عبارت بود از شهرنشینان یا بورژوازي، مانند نانوایان، سوداگران، و استادکاران صنایع

طبقه سوم یا )) بورژوازي ((مینامیدند و ) etats(در فرانسه طبقات را اتا . بقه جدید شامل پیشهوران نمیشدهنوز ط

افراد این طبقه زمام اموري شهري را در دست داشتند و موفق به عضویت . محسوب میشد) etat trers(تیراتا 

شدند که این آخري مجلس ملی فرانسه بود و فقط  پارلمنت انگلستان، دیت آلمان، کورتس اسپانیا، و اتاژنروي فرانسه

با آنکه . گهگاهی تشکیل جلسه میداد، لکن بورژوازي قبل از قرن هجدهم چندان نفوذي در خط مشی ملی نداشت

اشراف اکنون نیروي کوچکی را تشکیل میدادند، با اینهمه همچنان به اداره مملکت و رتق و فتق امور حکومت 

شهرنشینان و بازرگانی را به دیده حقارت  ;در روستا میزیستند) به استثناي ایتالیا(این طبقه افراد . مشغول بودند

و اطمینان  ;با هر یک از افراد طبقه خویش که با یک نفر بورژوا وصلت میکرد بکلی قطع رابطه میکردند ;مینگریستند

رساالري یا روحانیان افسانهپرداز یا داشتند که حکومت اشراف موروث شق منحصر به فرد در برابر حکومت توانگ

با تمام این احوال، ثروتی که از بازرگانی و صنعت عاید میشد کم کم در . حکومت ستمگر مردمان قوي پنجه است

بازرگانان . مقابل ثروت حاصل از مالکیت اراضی کوس همسري میکوفت و در قرن هجدهم بر آن برتري جست

متغیر بودند، ولی خودشان طبقه صنعتگر را به دیده تحقیر مینگریستند و استثمار ثروتمند از خود نماییهاي اشرافی 

این جماعت در کاخهایی مجلل میزیستند، اثاثه بسیار عالی میخریدند، خوراکهایی بیگانه میخوردند، و . میکردند

حریر، مخمل، و جواهرات هاي  هاي فربه خود را با خز و پارچه بانوان آنها جثه. لباسهاي گرانبها بر تن میکردند

ژان دوناوار، ملکه فرانسه، هنگام ورود به شهر بروژ، از دیدن ششصد تن از بانوان بورژوایی که خود را . میپوشاندند

اشراف زبان شکایت گشوده، خواستار . درست مانند او به لباسهاي فاخر آراسته و به پیشواز آمده بودند خشمگین شد

این قبیل قوانین هر چند وقت یک بار . جلوگیري از این خودنماییهاي گستاخانه بودندقوانین تحدید مخارج براي 

مرتبا به تصویب میرسید، لکن از آنجا که سالطین نیازمند حمایت و کمکهاي مالی بورژوا بودند، فقط گهگاهی، آن 
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دگی در مقابل مالکان افزایش سریع نفوس شهرنشین از سرسپر. هم به طور پراکنده، به موقع عمل گذاشته میشد

بورژواي شهر طرفداري کرد، و چون با ازدحام جمعیت بیکاري نیز توام بود، همین امر سبب شد که قبضه کردن 

طبقه پرولتر خدمتگزاران، کارآموزان، و نوچه استادان از تعلیم و تربیت . طبقه کارگران صنایع دستی آسانتر شود

بهره بود و در چنان فقر و فاقهاي زندگی میکرد که گاهی مالالنگیزتر  سهمی اندك داشت، ولی از قدرت سیاسی بی

پنس یعنی، از نظر قدرت  2دستمزد یک نفر عمله انگلیسی قرن سیزدهم روزانه در حدود . از تهیدستی سرفها بود

معادل (نس پ 418یک نفر درودگر روزانه  ;در کشورهاي متحد امریکا بود 1948دالر به نرخ  2خرید، تقریبا معادل 

دستمزد یک نفر سنگتراش سه پنس و یک هشتم، و دستمزد یک نفر معمار  ;عایدي داشت) سنت 12دالر و  4

. دوازده پنس بود به عالوه خرج سفر و هدایایی که گهگاهی به وي میدادند

سنت به پول  21معادل (یک پوند گوشت گاو یک فاردینگ  1300قیمتها نسبتا پایین بود، مثال در انگلستان سال 

 90دالر و  57(پنس و نیم  9، و یک کوارتر گندم پنج شیلینگ و )سنت 84(، مرغ یا خروس یک پنس )آمریکایی

کار روزانه در پگاه آغاز میشد و هنگام غروب آفتاب به پایان میرسید، اما معموال روزهاي عید یا . قیمت داشت) سنت

تعداد ایام عید و سرور در عرض سال تقریبا به سی روز میرسید، لکن  .ها کارگران زودتر دست از کار میکشیدند شنبه

ساعات کار روزانه آن عهد قدري زیادتر از . در انگلستان از میان این روزها فقط شش روز مردم از کار معاف بودند

). یشتر هم بودبرخی معتقدند که ب(انگلستان قرون هجدهم یا نوزدهم بود، و دستمزدهاي حقیقی کارگران کمتر نبود 

در دوران هر نسل، به ویژه در فرانسه، . نزدیک به پایان قرن سیزدهم کشمکش طبقاتی مبدل به جنگ طبقاتی شد

، برزگران ستمدیده فرانسه و فالندر علم مخالفت در مقابل مالکان 1251در . شورشی از جانب کشاورزان بروز میکرد

ت شورشیان، که خود را چوپانان مینامیدند، تحت رهبري واعظی غیر جماع. روحانی و غیر روحانی خویش بلند کردند

یک نوع سپاه صلیبی انقالبی تشکیل دادند و از فالندر به راه افتادند و از طریق )) مقتداي گرسنگان((مجاز معروف به 

ا آنکه عده آنها بالغ بر به آنها ملحق شدند، ت)) پرولتر((ضمن راه، کشاورزان ناراضی و گروه . آمین رو به پاریس نهادند

این جماعت پرچم و علمهاي مذهبی با خود حمل میکردند و خود را فدایی پادشاه فرانسه، لویی . یکصد هزار نفر شد

لکن همگی به طرز شومی مسلح به چماق، خنجر، تبر،  ;نهم، که در آن موقع اسیر مسلمانان در مصر بود میخواندند

فساد دستگاه حکومت، ستمگري توانگران بر مستمندان، و ظاهر سازي آزمندانه شورشیان . نیزه، و شمشیر بودند

این جماعت حقوق طبقه روحانی، از قبیل . و مردم نیز عمل آنها را میستودند ;کشیشان و راهبان را تقبیح میکردند

و برخی از  موعظه کردن، بخشودن گناهان، و جاري ساختن عقد ازدواج، را از تکالیف مسلم خویش میدانستند

از پاریس متوجه اورلئان شدند و در آنجا عده زیادي از . کشیشان را که با آنها از در مخالفت درآمدند به قتل رسانیدند

رهبران  ;اما در اورلئان و در بوردو قواي انتظامی بر آنها چیره شدند. روحانیان و دانشجویان دانشگاه را قتل عام کردند

و گروه بیپناهی که جان سالم از این رهنوردي بیهوده به در برده بودند، مانند  ;شدند این جماعت گرفتار و کشته

برخی از . مشتی سگ، مورد تعقیب قرار گرفتند و هر کدام از جانبی به سوي زندگی پرمشقت خود هزیمت یافتند

. یز به نوبه خود پایمال شداین شورشیان به انگلستان پناهنده شدند و در آنجا بلواي مختصري به پا کردند که آن ن

در شهرهاي صنعتی فرانسه اصناف پیشهوران بارها علیه زورگویی و اختیارات انحصاري اقتصادي و سیاسی طبقه 

در بووه هزار و پانصد تن از بلواگران شهردار و برخی از بانکداران را . بازرگانان به اعتصاب یا قیام مسلحانه اقدام کردند

ر روان کارگران نساجی علیه تجار پارچهفروش شوریدند و شهردار را، که در این مرافعه د ;)1233(کتک زدند 

هاي کارگران را به علت  و در پاریس شاه فرانسه، فیلیپ لوبل، اتحادیه ;)1281(مداخله میکرد، به قتل رسانیدند 

، اعضاي اصناف پیشهوران در با تمام این اوصاف). 1307و  1295(توطئه چینی براي برپا کردن انقالب منحل کرد 
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، آمین، مونپلیه، نیم، و مانند آن به انجمنهاي شهر و محاکم انتظامی راه )1225(، آوینیون و آرل )1213(مارسی 

یکی از . بعضی اوقات یکی از اعضاي طبقه روحانیان با شورشیان هماواز میشد و شعارهایی به آنها یاد میداد. یافتند

ثروت اغنیا از راه دزدي انباشته شده است، و هر آدم توانگري یا خود : ((همین باب میگفتاسقفان قرن سیزدهم در 

با وجود مجازات مرگ یا . بلواهاي همانندي شهرهاي فالندر را دچار هرج و مرج کرد.)) دزد است یا وارث یک دزد

، کلیه 1281ن تورنه در ، نساجا1255تبعید، که در مورد رهبران اعتصاب مقرر شده بود، مسگران دینان در 

کارگران ایپر، دوئه، . در انو علم شورش برافراشتند 1292، و افراد صنف مزبور به سال 1274پارچهبافان گنت در 

با شورشیان متحد شدند، یک سپاه فرانسوي را در کورتزه هزیمت دادند، حق عضویت  1302گنت، لیل، و بروژ در 

هاي شهرداري محرز ساختند، و قوانین ستمگرانهاي را که اولیگارشی بازرگانان نمایندگان خویش را در ادارات و شورا

نساجان، که چند صباحی قدرت به دستشان افتاده . به کمک آن اصناف پیشهوران را به ستوه آورده بود ملغا کردند

ز سوداگران ثروتمند بود، درصدد تغییر و حتی تقلیل دستمزدهاي گازران برآمدند، زیرا در این تاریخ طبقه گازر ا

  . پشتیبانی میکرد

، اصناف بازرگانان کنترل لندن را به دست گرفتند، و دیري نگذشت که به شاه انگلستان، جان، پیشنهاد 1191در 

جان این پیشنهاد را . کردند که اگر صنف نساجان را منحل کند، سالیانه مبلغ معینی به خزانه وي تحویل دهند

در میان طبقه تنگدستان شهر لندن ) ریش دراز(شخصی به نام ویلیام فیتزوبرت  1194 در سال). 1200(پذیرفت 

  . هزاران نفر با رغبت تمام به سخنان وي گوش فرا دادند. درباره لزوم یک انقالب به موعظه پرداخت

د در داخل بنا وي به کلیسایی پناهنده شد، لکن براثر تراکم دو. دو تن از اهالی شهر درصدد قتل ویلیام برآمدند

هواخواهان وي . ناگزیر شد کلیسا را ترك گوید، و به طرزي که بی شباهت به هاراکیري ژاپنیها نبود خودکشی کرد

ویلیام را همچون یکی از شهدا نیایش، و خاکی را که خون وي بر آن ریخته شده بود به عنوان تربت مطهري حفظ 

موال خاوندان بزرگ و بطرکها را به سرقت برمیداشت و نسبت به محبوبیت رابین هود، همان دالوري که ا. کردند

شدیدترین کشمکشها در خاك ایتالیا . مستمندان مهربان بود، حاکی از تضاد طبقاتی انگلستان در قرن دوازدهم است

نی علیه در ابتداي امر، کارگران دست اتحاد به اصناف بازرگانان دادند و به یک رشته طغیانهاي خونی. صورت پذیرفت

چند صباحی نفوس صنعتگر در . اشراف مبادرت جستند، و تا پایان قرن سیزدهم این کشمکش به پیروزي منجر شد

ها در انجمن شهر تفوق احراز، و چنان  لکن بزودي بازرگانان بزرگ و موسسان بنگاه. اداره شهر فلورانس سهیم شدند

دند که در قرن چهاردهم کشمکش وارد دومین مرحله نظامات سخت و مستبدانهاي بر کارمندان خود تحمیل کر

به این معنی که به صورت جنگی درآمد پراکنده و متناوب میان کارخانهداران ثروتمند و کارگران  -خود شد 

طبقه ((هایی از جنگ داخلی بود که قدیس فرانسیس به مردم درس فقر میداد و به  در میان چنین صحنه. ها کارخانه

. نشان میساخت که عیسی مسیح هرگز صاحب هیچ گونه اموال خصوصی نبود خاطر)) نوکیسه

کمونها، مانند اصناف در خالل قرن چهاردهم، بر اثر گسترش و تبدیل بازار و اقتصاد شهري به بازار و اقتصاد ملی، رو 

راه تکامل اختراعات،  سد) و اصناف(علت این زوال بیشتر آن بود که اختیارات و انحصارات کمونها . به زوال نهادند

به عالوه، کمونها، به واسطه کشمکشهاي هرج و مرج افکن داخلی، استثمار بیرحمانه . صناعات، و بازرگانی میشد

روستاهاي اطراف خود، تعصب خشک و بیموردي که در عالقه به شهر ابراز میداشتند، خط مشیها و مسکوکات 

و ایتالیا با هم داشتند، و بیکفایتی آنها در متشکل ساختن خویش متناقض خویش، جنگهاي بیاهمیتی که در فالندر 

براثر همه این  - به صورت یک کنفدراسیون خود مختاري که ممکن بود در برابر توسعه قدرت شهریاري دوام آورد 
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اره امور میالدي چند تا از کمونهاي فرانسه به پادشاه مملکت عرضحال دادند تا اد 1300بعد از . عوامل، لطمه دیدند

این انقالب سرانجام . با همه اینها، انقالب اقتصادي قرن سیزدهم شالوده و اساس اروپاي جدید بود. آنها را تقبل کند

فئودالیسمی را از بین برد که وظیفه حمایت کشاورزي و سازماندهی را به درجه کمال رسانیده، و خود سد راه توسعه 

این انقالب ثروت راکد فئودالیسم را به شکل منابع متحرك یک اقتصاد جامع  .فعالیتهاي بازرگانی و صنعتی شده بود

وسایل کار را براي تکامل بازرگانی و صنعت مترقی فراهم ساخت، و همین امر بود که قدرت و  ;جهانی درآورد

ک آن، در طی و موجد پیدایش رفاهی شد که به کم ;آسایش و معلومات فرد اروپایی را به طور معتنابهی افزایش داد

دو قرن، ساختمان یکصد باب کلیساي جامع میسر شد، و هر کدام از این ساختمانها بیشک داراي ثروتهایی سرشار و 

تولیدي که براثر این انقالب براي یک بازار گسترش یابنده صورت گرفت . انواع و اقسام مهارتهاي حیرت انگیز بود

حتی جنگ طبقاتی، . ساخت، که خود شالوده ترقی کشورهاي نوین بودپیدایش سیستمهاي اقتصاد ملی را امکانپذیر 

که براثر این انقالب به همه جا سرایت کرد، به احتمال کلی انگیزه اي بود اضافی که مایه تهییج افکار و نیروهاي افراد 

وشانیاز موج خر. هنگامی که طوفان تحول فرونشست، تشکیالت سیاسی و اقتصادي اروپا دگرگون شده بود. شد

صنعت و بازرگانی موانع بسیار پا برجایی را که در راه تکامل بشري وجود داشت از بن برافکند و با خود برد، و افراد را 

  . از حشمت پراکنده کلیساهاي جامع به سوي جنون عمومی رنسانس پیش راند

فصل بیست و پنجم

  بهبود اروپا

1905 -1300  

I  -  امپراطوري بیزانس  

ل کومننوس بعد از آنکه با کامیابی تمام امپراطوري شرقی را در ضمن جنگهاي ترکان و نورمانها و اولین آلکسیوس او

را در میان توطئهاي که مختص ) 1118- 1081(جنگ صلیبی رهبري کرده بود، دوران طویل زمامداري خویش 

ي از فضل، زبدهاي از حکمت، شاعري دختر بزرگ وي موسوم به آنا کومننا نمونها. امپراطوري بیزانس بود پایان داد

بعد از آنکه . صاحب منظومات مختلف، سیاستمداري باریکبین، و تاریخنویسی در دروغپردازي سرآمد محسوب میشد

به عقد ازدواج فرزند امپراطور میخائیل هفتم درآمد، احساس کرد که، به حکم واالتباري، زیبایی، و درایت خویش، 

به دنیا آمدن و جانشین پدر شدن  -ه شده است و هرگز نمیتوانست جرم برادرش یوحنا را براي امپراطور شدن آفرید

به همین سبب براي قتل برادر توطئه چینی کرد، توطئه کشف شد، مورد عفو قرار گرفت، و ترك دنیا . عفو کند - 

یوحناي دوم . ه نشر درآوردگفت و در صومعهاي مقام گزید، و ماجراي فرمانروایی پدر خود را تحت عنوان آلکسیاد ب

با پاکدامنی، شایستگی اداري، و مبارزاتی توام با پیروزي علیه ) 1143- 1118(کومننوس در دوران زمامداري خویش 

چند صباحی ظواهر امر دال بر آن بود که وي . دشمنان مشرك، مسیحی، و مسلمان، مایه شگفتی اروپا شد

واهد رسانید، اما، بر اثر خراشی که از تیر زهر آلودهاي در ترکش امپراطوري را به حشمت و وسعت سابق خود خ

ربالنوع جنگی ) 1180-1143(پسرش مانوئل اول کومننوس . خویش برداشت، زندگی و آرمانهاي وي به پایان آمد
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بود به صورت آدمی درآمده، که حیات خود را وقف جنگ کرده بود، از آن لذت میبرد، دایما پیشاپیش سربازان 

در . یش به میدان مبارزه میشتافت، جنگ تن به تن را مغتنم میشمرد، و در هر جنگی مگر جنگ آخري فاتح بودخو

گرفت، اما در کاخ خویش از اصحاب لذت  میمیدان جنگ آدمی بود که زندگی را به نهایت درجه بر خود سخت 

بر اثر بذل توجه و . اده خویش لذت میبردمیشد، خوراك و پوشاکی پر تجمل داشت، و از معاشقه نامشروع با برادر ز

بانوان درباري نویسندگان را تشویق میکردند و خود از سر تفقد . عنایات وي، بازار ادبیات و تتبع بار دیگر رونق گرفت

مانوئل . شعر میسرودند، و در این دوران بود که زوناراس به نوشتن اثر بزرگ خویش موسوم به خالصه تاریخ دست زد

اودوم اهل دویل درباره این کاخ . یدي موسوم به بالکرناي در منتهی الیه شاخ زرین، کنار بوسفور، بنا کردکاخ جد

نیمی از دیوارها و ستونهاي آن مستور از طال بود و مزین به جواهرات، که . زیباترین بناي روي زمین بود: ((نوشت

این . م مقدمات رنسانس ایتالیایی فراهم آمددر قسطنطنیه قرن دوازده)) حتی در میان ظلمت شب میدرخشید،

حشمت پایتخت امپراطوري، و جنگهاي مکرري که براي دفع خطر دشمنان صورت میگرفت، مستلزم مالیاتی سنگین 

کشاورزان تهیدستتر شده، به وضع سرف . بود که تجملپرستان بر دوش تولید کنندگان ضروریات زندگی میگذاشتند

هاي عفنی زندگی میکردند که کثافت تاریک آن کانون جرایمی  دستی شهرها در زاغه درآمدند، کارگران صنایع

نهضتهایی شورشی، که معتقد به مرام مبهمی شبه اشتراکی بودند، آتش طغیان متوالی پرولتر را دامن . بیشمار بود

تسخیر فلسطین از  ضمنا. میزدند، لکن این هیاهوها در میان تکرارهاي گردش بیمباالت زمان فراموش شده است

جانب صلیبیون بنادر سوریه را به روي بازرگانان کشورهاي التین گشوده بود، و به همین سبب یک سوم تجارت 

مسیحیان و مسلمانان به یکسان هوس تصرف این . دریایی قسطنطنیه به چنگ شهرهاي رو به ترقی ایتالیا افتاد

یکی از مومنان مسلمان، که در اوج کامرانی مانوئل از . یپختندگنجینه را، که حاوي ثروت هزار سال بود، در سر م

خداوند از سر کرم و لطف عمیم خویش شهر قسطنطنیه را پایتخت ((قسطنطنیه دیدن میکرد، دعایش این بود که 

او در سرانجام، چنانکه دیدیم، ونیز آن دختر امپراطوري بیزانس سلحشوران اروپا را دعوت کرد تا با !)) اسالم گرداند

. هتک ناموس ملکه بوسفور شریک شوند

امپراطوري التینی قسطنطنیه، که به دست سلسله جنبانان جنگ صلیبی چهارم تاسیس شده بود، فقط پنجاه و 

سلطنت جدید از آنجا که از لحاظ نژاد، مذهب، یا رسوم قومی هیچ گونه ریشه . دوام آورد) 1261-1204(هفت سال 

و از آنجا که خود به  ;تنفر یک کلیساي یونانی بود که بعنف آن را تابع رم ساخته بودند یا سابقهاي نداشت، مورد

امیرنشینهاي متعدد فئودالی تقسیم میشد که هر کدام به تقلید از یکدیگر داعیه حاکمیت داشتند، همین امر مایه 

تن یک اقتصاد بازرگانی و و چون این واحدها فاقد تجربه الزم براي منظم و متشکل ساخ ;تضعیف سلطنت میشد

به عالوه، قادر  ;صنعتی بود، از خارج مورد هجوم سپاهیان بیزانس، و از داخل مواجه با دسیسهچینی مخالفان میشد

به این دالیل، امپراطوري التینی فقط تا موقعی . نبود هزینه ضروري براي دفاع نظامی را از نفوسی متخاصم باز ستاند

فاتحان در یونان بیش از هرجا کامکار . بیزانس براي انتقامجویی فاقد اتحاد و اسلحه بود دوام داشت که امپراطوري

اشراف فرانکها، ونیزیها، و دیگر شهرهاي ایتالیا هر کدام تکهاي از آن سرزمین تاریخی را تصاحب کردند و با . شدند

ه مسلط بر نواحی اطراف بود دژهاي شتاب تمام براي خود خاوندنشین فئودالی تشکیل دادند، بر روي مرتفعاتی ک

مناصبی که خاص اسقفان و . بدیع منظري ساختند، و با کوشش و شایستگی بر نفوسی بیکار و کاري حکومت کردند

روحانیان اصیل آیین تبعیدي بود به نخست کشیشان کلیساي التینی تفویض شد، و رهبانان غرب بر فراز قلل 

یکی . فکندند که از بهترین آثار تاریخی و نفیسترین گنجینه هنر قرون وسطایی بودهایی را پی ا باستانی یونان صومعه

از فرانکهاي خودپسند عنوان دوك آتن بر خود نهاد، که اگر شکسپیر میبود، با اشتباه قابل اغماض دو هزار سال، 
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ه این سلطنتهاي کوچک اما همان روحیه جنگاوري ک. برخالف سیره بیکن، چنین عنوانی را بر تسئوس اطالق میکرد

هاي مورئا و در دشتهاي  هاي رقیب در تپه گروه. را پدید آورده بود بر اثر کشمکشهاي برادرانه مایه هدم آنها شد

)) گردان عظیم کاتاالن((بئوسی به جنگهایی مبادرت جستند که جز انهدام خود آنها سودي نداشت، هنگامی که 

، گلهاي سرسبد شهسواري فرانک، در نبردي که )1311(نیا، بر یونان هجوم برد مرکب از افراد ماجراجوي ناحیه کاتالو

مجاور رودخانه کفیسوس در گرفت، به خاك و خون غلطیدند و یونان بیپناه بازیچه دست مشتی از دریازنان اسپانیا 

از وطن در نیقیه  دو سال بعد از سقوط قسطنطنیه، داماد آلکسیوس سوم، موسوم به تئودور السکاریس، که دور. شد

سراسر آناطولی با شهرهاي ثروتمندي چون بورسه، فیالدلفیا . به سر میبرد، به تشکیل یک دولت بیزانسی دست زد

، ازمیر، و افسوس حکومت وي را با آغوش باز پذیرفتند، و فرمانروایی او، که در عین لیاقت قرین عدالت بود، )عمان(

، به ادبیات یونانی جان تازهاي بخشید، و به وطنپرستان یونانی امیدي نو عطا براي این نواحی موجد رفاهی نوین شد

کمی دورتر از این حوزه، در مشرق، یعنی در ناحیه طرابوزان، آلکسیوس کومننوس فرزند مانوئل حکومت . کرد

اماد و د. بیزانسی دیگري تشکیل داد، و یک حکومت سومی در اپیروس زیر نظر میخائیل آنگلوس به وجود آمد

جانشین السکاریس، یوحناي سوم واتاتسز بخشی از اپیروس را به سلطنت نیقیه عالوه کرد، سالونیکا را از دست 

و، اگر ناگریز به بازگشت به آسیایی صغیر نشده بود، احتمال داشت قسطنطنیه را نیز بار ) 1246(فرانکها بیرون آورد 

د پاپ اینوکنتیوس چهارم از لشکریان پیشتازنده مغول دعوت علت بازگشت وي آن بود که شنی. دیگر تسخیر کند

مغوالن پیشنهاد پاپ را به این بهانه مضحک رد ). 1248(کرده است که از سمت مشرق بر قلمرو وي هجوم برند 

دوران طویل زمامداري یوحنا یکی از . متنفرند)) کینه مسیحیان نسبت به یکدیگر((کردند که از دامن زدن آتش 

علی رغم مخارج گزافی که وي در مبارزات خویش براي اعاده وحدت . رین سلطنتهاي تاریخ به شمار میرودمعتبرت

ها، کلیساها،  بیزانس متحمل شد، مالیاتها را تخفیف داد، کشاورزي را تشویق کرد، و به ساختن مدارس، کتابخانه

بازار ادبیات و هنرهاي زیبا در دوران . جستدیرها، بیمارستانها، و منازلی براي سالمندان یا مستمندان مبادرت 

فرزند وي تئودور دوم . سلطنت وي رونق گرفت و نیقیه یکی از ثروتمندترین و زیباترین شهرهاي قرن سیزدهم شد

وي پس از دوران کوتاهی زمامداري، درگذشت و میخائیل . السکاریس محققی علیل، فاضل، و در عین حال گیج بود

اگر سخنان تاریخنویسان براي ما مناط اعتباري باشد، . اشراف ناراضی، اریکه سلطنت را غصب کردپاالیولوگوس، رهبر 

بالفطره دروغگو، خودبین، ...خودپرست، ظاهر ساز((میخائیل جامع جمیع رذایل بود، به این معنی که آدمی بود 

وي با یک نبرد قدرت خود را در . وز بوداما در تدابیر سوقالجیشی با تدبیر، و در دیپلوماسی پیر)). جفاکار، و حریص

اپیروس ایمن ساخت و با عقد یک پیمان اتحاد با جنووا از کمک غیورانه لشکریان جنووا در مقابل ونیزیها و فرانکها، 

وي به سردار خویش ستراتگوپولوس دستور داد که از جانب مغرب . که بر قسطنطنیه حکومت میکردند، برخوردار شد

ستراتگوپولوس فقط با هزار تن سپاهی رو به پایتخت نهاد، و چون . ي بر قسطنطنیه مبادرت کندبه هجومی ظاهر

سلطان بودوئن دوم با . عده مدافعان شهر را اندك دید، وارد قسطنطنیه شد و با یک یورش آنجا را تسخیر کرد

میخائیل، که هرگز انتظار . ردندملتزمان خویش پا به فرار نهاد، و کشیشان التینی شهر از ترس جان به وي تاسی ک

امپراطوري بیزانس، که به ). 1261(چنین فتحی را نداشت، از تنگه بوسفور عبور کرد و تاج امپراطوري بر سر نهاد 

نظر جهانیان مرده بود، دوباره سر بلند کرد، کلیساي یونانی بار دیگر استقالل از دست رفته را بازیافت، و حکومت 

و شایستگی دو قرن دیگر به منزله خزینه و وسیله انتقال ادبیات کهن، و به عنوان دژي ضعیف  بیزانس در عین فساد

  .لکن گرانبها، در برابر تجاوز اسالم دوام آورد 
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II  -  1300-1060ارامنه   

هاي ارمنی که با سلطه ترکان سلجوقی مخالف بودند سرزمین خود را رها  ، بسیاري از خانواده1080در حدود سال 

در حالی که ترکان، کردها، . هاي توروس گذشتند، و سلطنت ارمنستان صغیر را در کیلیکیا بنیاد نهادند رده، از کوهک

لئو دوم . و مغوالن بر سرزمین اصلی ارمنستان فرمانروا بودند، کشور نوبنیاد مدت سه قرن استقالل خود را حفظ کرد

ایسوریا را مسخر ساخت، . شاهان حلب و دمشق را دفع کرد هاي در دوران سی و چهار ساله زمامداري خویش حمله

را پایتخت خود قرار داد، با مبارزان صلیبی پیمانهاي اتحادي بست، قوانین اروپایی را ) در ترکیه فعلی(شهر سیس 

یی ها اقتباس کرد، مشوق صنعت و بازرگانی شد، امتیازاتی به بازرگانان ونیزي و جنووایی ارزانی داشت، پرورشگاه

در برابر . براي یتیمان و بیمارستانها و مدارسی ساخت، و کامرانی ملت خود را به درجهاي رسانید که بینظیر بود

لئو رویهمرفته یکی از خردمندترین و نیکوکارترین پادشاهان تاریخ . بخشیدند) با شکوه (اینهمه خدمات، به وي لقب 

سیحیان را مردمان موثقی نمیدید، با مغوالن متفق شد، و از اخراج داماد وي هتوم اول از آنجا که م. قرون وسطی بود

بناي تاخت و تاز را بر . لکن مغوالن به دین اسالم درآمدند). 1240(ترکان سلجوقی از ارمنستان ابراز مسرت کرد

ک ارمنستان به دست ممالی 1335در سال ). 1303حد (ارمنستان صغیر نهادند، و آن سرزمین را ویران کردند 

در خالل تمام این آشوبها، ارامنه همچنان به ابراز استعداد اختراعی خویش . تسخیر و میان ملوك فئودال تقسیم شد

در معماري، زبردستی خود در مینیاتورسازي، و اثبات عزم به حفظ نوعی مذهب مستقل کاتولیک اهتمام ورزیدند که 

طنیه یا کاتولیک رم براي تسلط بر ارامنه به عمل میآمد هر گونه مجاهدتی را که از جانب کلیساي ارتدوکس قسطن

. عقیم میگذاشت

III  -  1315-1054: روسیه و مغوالن   

در قرن یازدهم، روسیه جنوبی مقهور قبایلی بود نیمه وحشی مانند کومانها، بلغارها، خزرها، پولووتسیها، پچنگها، و 

مابقی روسیه اروپایی به شصت و چهار امیر نشین تقسیم میشد که مهمترین آنها عبارت بودند از کیف،  .آنهامانند 

اکثر این امیرنشینها برتري کیف را قبول . ولینیا، نووگورود، سوزدال، سمولنسک، ریازان، چرنیگوف، و پریاسالول

، امیرنشینهاي مختلف را به نسبت اهمیت میان فرزندان )1054(یاروسالو، میهن امیر کیف، هنگام مرگ . داشتند

برادران، طبق  ;به این معنی که مهمترین این ایاالت یعنی کیف را به فرزند بزرگتر واگذاشت: خویش تقسیم کرد

قراري که میان خود گذاشتند، موافقت کردند که از آن پس هر کدام از امراي مهتر درگذرد، دیگران حق داشته 

در قرن سیزدهم چندین . ند یک درجه باالتر بروند، یعنی از ایالت کوچکتر خود به ایالت بزرگتري منتقل شوندباش

امیرنشین باز به اجزاي کوچکتري تقسیم شد، زیرا هر امیري بخشی از قلمرو خود را در اختیار فرزندان خویش 

الیسم جرح و تعدیل یافتهاي را تشکیل دادند که موروثی شدند، و اساس فئود)) ضمایم((به مرور ایام، این . گذاشت

لکن در این عهد . بعدها، با حمله مغول، دو عامل عقب افتادگی روسیه در حین پیشرفت اروپاي غربی محسوب شدند

بازار صنایع دستی در شهرهاي روسیه گرم، و بازرگانی آن سرزمین به مراتب پر رونقتر از آن بود که در چند قرن بعد 

)) سنا مرکب از اشراف((اختیارات هر امیري با آنکه معموال موروثی بود از جانب یک مجلس یا وچه، و یک . ددیده ش

این جماعت با عده معدودي . اداره امور و اجراي قوانین اکثرا در دست کشیشان بود. یا بایارسکایا دوما محدود میشد

افراد این طبقه با سواد، به . ادان مملکت را تشکیل میدادنداز اشراف، بازرگانان، و وامدهندگان تقریبا تمامی با سو

در پرتو . کمک سرمشقها یا متون بیزانسی که در مد نظر داشتند، به روسیه ادبیات، قوانین، مذهب، و هنر دادند
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تنظیم، مساعی آنها بود که در دوران زمامداري یاروسالو براي نخستین بار قوانین یا حقوق روسی یا روسکایا پراودا 

به کلیساي روسیه در امور مذهبی، مسائل طبقه کشیشان، عقد ). 1160حد (تصحیح، و به طور قطع مدون گردید 

و کلیسا در مورد بردگان و سایر افرادي که در امالك خدمت  ;ازدواج، اخالقیات، و وصایا اختیارات کامل داده شد

ازهاي باعث ترقی وضع حقوقی برده در روسیه شد، لکن مجاهدتهاي کلیسا تا اند. میکردند قدرت مطلق پیدا کرد

  . خرید و فروش برده ادامه یافت و در قرن دوازدهم به اوج شدت خود رسید

به همان نحو که مغرب اروپا دچار هرج و مرج . در طی همین قرن بود که سلطنت کیف رو به ضعف و انقراض نهاد

 1224و  1054در خالل سالهاي . و امراي مختلف بینصیب نماند فئودالی شده بود، شرق نیز از هرج و مرج قبایل

هشتاد و سه جنگ داخلی در روسیه بروز کرد، چهل و شش بار بر روسیه هجوم برده شد، شانزده بار ایاالت روسیه با 

 ، تهیدستی نفوس کیف،1113در . شهزاده دیگر شدند 64امیر مدعی اریکه قلمرو  293ملل غیر روسی جنگیدند، و 

هاي  مردم خشمگین به خانه. هاي گزاف، استثمار، و بیکاري بود، مسبب بروز انقالب شد که ناشی از جنگ، بهره

کارفرمایان و وامدهندگان هجوم بردند و به چپاول پرداختند، و ادارات دولتی را، براي پیروزي زودگذر خود، اندك 

سالول، دعوت کرد تا سمت مهین امارت کیف را بر عهده انجمن شهر کیف از مونوماخ، امیر پریا. مدتی متصرف شدند

م  ق 594مونوماخ، بر خالف میل قلبی خود، رضا داد و به عملی مبادرت ورزید نظیر آنچه سولون در آتن سال . گیرد

دگی افتادن وامداران تهیدست جلوگیري کرد، اختیاراتی را که وي نرخ بهره وامها را تقلیل داد، از به بر .بودکرده 

که در نظر اغنیا (کارفرمایان در مورد کارگران خویش داشتند محدود ساخت، و با این اقدامات و تصمیمات همانند 

را در  وي نهایت مجاهدت. مانع از تشدید انقالب، و مسبب استقرار صلح شد) قلدرانه و به عقیده ضعفا غیر مکفی بود

پایان دادن به کشمکشها و جنگهاي امرا و بخشیدن وحدت سیاسی به روسیه مبذول داشت، لکن این تکلیف 

  . خطیرتر از آن بود که وي بتواند در عرض دوازده سال حکمرانی خویش انجام دهد

ایل بیگانه بر دنیستر در خالل این احوال، ادامه تسلط قب. بعد از مرگ وي، زد و خورد امرا و طبقات از نو آغاز شد

سفال، دنیپر، و دون از یک طرف، و توسعه بازرگانی ایتالیا در قسطنطنیه، دریاي سیاه، و بنادر سوریه از طرف دیگر، 

هاي روسیه با کشورهاي بالتیک  قسمت بیشتر تجارتی را که سابقا جهان اسالم و امپراطوري بیزانس از طریق رودخانه

ثروت کیف رو به کاهش نهاد، و قدرت و روحیه جنگاوري مردم آن . دیترانه منحرف ساختانجام میدادند به بنادر م

ها و  ها و قصبه به بعد، همسایگان بربر کیف شروع به دست اندازي بر قریه 1096حتی از سال . سامان سودي نبخشید

. اه را گرفتند و به بردگی فروختندنواحی دور از کرانه آن سرزمین کردند، به تاراج دیرها دست زدند، و کشاورزان بیپن

سپاه آندري بوگو  1169در . از آنجا که کیف منطقه خطرناکی شناخته میشد، نفوس آن کم کم کاهش یافت

مادر شهرهاي ((لیوبسکی چنان کیف را غارت کرد و آن اندازه نفوس آن را به بردگی در آورد که مدت سه قرن نام 

تسخیر قسطنطنیه و افتادن تجارت آن به دست ونیزیها و فرانکها در سال . و شدتقریبا از صفحه تاریخ مح)) روسیه

در نیمه دوم قرن دوازدهم، . ویرانی کیف را تکمیل کرد 1240- 1229، و تهاجمات مغول در خالل سالهاي 1204

ناحیه  ساکن اوکرائین به چنگ اقوام خشنتر و جسورتري افتاد که در)) روسهاي صغیر((رهبري روسیه از دست 

تاسیس  1156مسکو، که در . مشهور بودند)) روسهاي کبیر((اطراف مسکو و کرانه علیاي ولگا زندگی میکردند و به 

حکم یک پاسگاه مرزي را ) واقع در شمال خاوري مسکو(شده بود، در این عهد دهکده کوچکی بود که براي سوزدال 

آندري بوگو لیوبسکی به منظور آنکه . ف منتهی میشد داشتبر سر جادهاي که از شهرهاي والدیمیر و سوزدال به کی

قلمرو خویش یعنی سوزدال را بر تمامی روسیه تفوق بخشد، به مبارزاتی دست زد، لکن چون میخواست نووگورود را 

. نیز مثل کیف به زیر فرمان خود در آورد، در جنگ به دست جنایتکاري کشته شد
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از . یه، در دوسوي والخوف و نزدیکی مخرج آن رود از دریاچه ایلمن قرار داشتشهر نووگورود، در شمال باختري روس

آنجا که رود والخوف به دریاچه الدوگا در شمال میریخت و سایر رودها از دریاچه ایلمن جدا، و به طرف جنوب و 

بود که راه امنی باشد و  مغرب سرازیر میشدند، و راه رسیدن به دریاي بالتیک از راه دریاچه الدوگا نه آن قدر نزدیک

نه آن قدر دور که به کار تجارت آید، لذا شهر نووگورود مرکز تجارتی داخلی و خارجی نیرومند، و محور شرقی 

شهر مزبور از طریق دنیپر با کیف و امپراطوري بیزانس، و از راه ولگا با دنیاي اسالم داد و ستد . اتحادیه هانسایی شد

ت روسیه را انحصاري خود ساخت، زیرا نظارت آن از پسکوف در مغرب تا نواحی منجمده تقریبا تجارت پوس. میکرد

، اشراف تجارت پیشه نیرومند 1196بعد از سال . هاي اورال در مشرق ممتد میشد در شمال، و تا حدود رشته کوه

شهر نووگورود یک  - ور کش. نووگورود بر انجمنی که امیرنشین را به وسیله امیر منتخب شهر اداره میکرد مسلط شد

اگر امیر منتخب شهر به نحو مطلوب انجام . میخواند)) خداوندگار من نووگورود بزرگ((جمهوري آزاد بود و خود را 

اگر وي مقاومتی )). با اداي احترامات، راه بیرون شدن از شهر را به وي نشان میدادند((وظیفه نمی کرد، اهالی شهر 

هنگامی که سویاتوپولک، مهین امیر کیف، میخواست فرزند خود را به سمت . افکندندابراز میداشت، به زندانش می

اگر سري زیادي دارد، او را پیش ما ((، اهالی شهر پیغام دادند که )1015(امارت بر مردم نووگورود تحمیل کند 

چ دستی در حکومت کارگران و خرده کسبه هی. با تمام این اوصاف، جمهوري مزبور یک دموکراسی نبود.)) بفرست

. شهر نداشتند و فقط با شورشهاي مکرر میتوانستند در تعیین خط مشی امور منشا اثري باشند

پاپ اعظم، گرگوریوس نهم، . در دوران زمامداري پرنس آلکساندر نفسکی بود که نووگورود به اوج اقتدار خود رسید

. ردم را به یک جنگ صلیبی علیه نووگورود دعوت کردکه مشتاق بود روسیه ارتدوکس را پیرو کلیساي التین کند، م

آلکساندر لشکریان مزبور را در نزدیکی لنینگراد . در نتیجه، سپاهی مرکب از سپاهیان سوئدي متوجه رود نوا شد

وي به مراتب . و، به واسطه همین افتخار، نام رود نوا را عنوان خانوادگی خویش ساخت) 1240(فعلی شکست داد 

  . دمی بود که بر یک جمهوري حاکم باشد، و به همین سبب او را تبعید کردندفوق شان آ

لکن هنگامی که آلمانها به مبارزه صلیبی خود ادامه دادند و پسکوف را تسخیر کردند و تا بیست و هفت کیلومتري 

. انها را دفع کندنووگورود پیش تاختند، مجلس شهر از فرط وحشت دست به دامان آلکساندر زد تا برگردد و شر آلم

آلکساندر مراجعت و شهر پسکوف را تسخیر کرد و شهسواران لیوونیایی را بر روي یخهاي دریاچه پیپوس شکست داد 

عده . آلکساندر نفسکی در سالهاي آخر عمر ناگزیر به تحمل خفت رهبري ملت خویش در زیر یوغ مغول بود). 1242(

این مهاجمان از ترکستان به راه افتادند، در قفقازیه سپاهی از افراد . ندبسیار زیادي از مغوالن وارد خاك روسیه شد

کومانها، که خود مدت چند قرن علیه کیف . گرجی را شکست دادند، و به چپاول شبه جزیره کریمه دست زدند

هاند، امروز مغوالن سرزمین ما را متصرف شد: ((مبارزه میکردند، دست کمک به سوي روسها دراز کردند و گفتند

برخی از امراي روسی متوجه وخامت امر شدند، لشکري چند فراهم آوردند، و به .)) فردا نوبت شما خواهد رسید

مغوالن چند تن ایلچی نزد روسها فرستاده، پیشنهاد کردند که حاضر به عقد اتحاد علیه . کمک کومانها شتافتند

در نبردي که در کرانه رود کالکا نزدیکی دریاي آزوف . نیدنداما روسها ایلچیان مزبور را به قتل رسا ;کومانها هستند

به نیرنگ، چند تن از سرداران روس را گرفتار  ;روي داد، مغوالن لشکریان متحد روس و کومان را شکست دادند

در حالی که . کردند، دست و پاي آنها را بستند، آنها را در محفظهاي زندانی کردند، و بر روي آن سکویی ساختند

روساي عشایر مغول بر روي آن سکو مجلس سوري آراسته بودند، اشراف محبوس آنها در زیر پایشان خفه شدند 

در همان حال که آنان سرگرم تسخیر خاك چین بودند، امراي  ;لشکریان مغول به مغولستان باز گشتند). 1223(

هاي  ه مغول به سرکردگی باتو از نواده، حمل1237در . روسی دوباره مبارزات برادرکشانه خود را از سر گرفتند
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. نفر بالغ میشد، که تقریبا همگی بر مرکبی سوار بودند 500000این بار عده لشکریان مغول به . چنگیزخان آغاز شد

خیل مغوالن از منتهی الیه شمالی به دریاي خزر باال آمدند، بلغارهاي ناحیه ولگارا از دم تیغ گذرانیدند، و پایتخت 

اگر خواهان صلح هستی، یک دهم اموالت را به ما ((آنگاه باتو به امیر ریازان پیام فرستاد که . ار را ویران کردندآنان بلغ

ریازان از .)) وقتی همگی ما مرده باشیم، تمام اموالمان از آن تو خواهد بود((امیر پاسخ فرستاد که .)) تسلیم کن

. دادن یاري خودداري ورزیدندهمگی از . امیرنشینهاي مختلف روسیه استمداد جست

قواي مقاومتناپذیر مغول تمامی شهرهاي . ریازان شجاعانه جنگید و تمامی دارایی خود را بر سر این کار گذاشت

ریازان را تاراج و با خاك یکسان کردند، سیآلسا به خاك سوزدال ریختند، سپاه آن سرزمین را تار و مار کردند، مسکو 

اشراف، از ترس جان، موهاي سر را تراشیدند و، به هیئت راهبان، خود را . میر را محاصره کردندرا سوزانیدند، و والدی

سوزدال، . هنگامی که تمامی شهر طعمه آتش شد، آنها نیز جان سپردند ;در کلیساي جامع شهر پنهان کردند

مغوالن متوجه ). 1238(دند راستوف، و تعداد کثیري از قصبات امیرنشین مزبور بر اثر آتشسوزي با خاك یکسان ش

هاي انبوه و رودهاي خروشان، از آن نقشه صرف نظر کردند و به  نووگورود گردیدند، لکن، به واسطه برخورد با بیشه

ابتدا نمایندگانی به شهر روانه کردند و تسلیم کیف را . غارت چرنیگوف و پریاسالو پرداختند و به کیف رسیدند

مغوالن از دنیپر گذشتند، مقاومت مختصري را در . مایندگان مزبور را به قتل رسانیدندمردمان کیف ن. خواستار شدند

شش سال بعد که جووانی د پیانو . هم شکستند، به تاراج شهر دست زدند، و هزاران نفر را به هالکت رساندند

جا پوشیده از  کارپینی کیف را دید، آنجا را شهري توصیف کرد با دویست کلبه که زمینهاي اطراف آن همه

طبقات عالیه و متوسط روس هرگز جرئت نکرده بودند که کشاورزان یا خالیق شهر را . هاي مردگان بود جمجمه

به همین سبب هنگامی که مغوالن آمدند، نفوس شهر چون قادر به دفاع از خویش نبودند، همگی یا از . مسلح کنند

  . ددم تیغ گذشتند یا به میل فاتحان به بردگی درآمدن

مغوالن در اروپاي مرکزي پیش رفتند، در نبردهاي متعددي فاتح و مغلوب شدند، هنگام بازگشت از راه روسیه بار 

یا )) اردوي زرین((دیگر به چپاول پرداختند، و در کنار یکی از شعب ولگا شهري بنا نهادند موسوم به سراي که مرکز 

. سال بر قسمت اعظم خاك روسیه حکمفرمایی کردند 240ي مدت از آن پس باتو و جانشینان و. شد)) آلتون اردو((

به امراي روس فقط به شرطی اجازه حفظ اراضی و تمتع از آنها داده شد که همه ساله به خان عشایر مغول، یا حتی 

یا  به خان بزرگ آنها در قراقروم، خراجی ساالنه بپردازند، و هر امیري مکلف باشد که گاهی، براي ابراز حقشناسی

امراي روس براي پرداخت خراج یک نوع باج سرانه معین کرده بودند که به طرز . اداي احترام، به خدمت خان بشتابد

آنهایی را که قادر به پرداخت این مالیات نبودند به بردگی  ;بیرحمانهاي به یکسان مشمول حال فقیر و غنی میشد

این . این امر مایه حراست آنها در برابر شورشهاي اجتماعی میشدامرا به تفوق مغوالن رضا دادند، زیرا . میفروختند

بسیاري از . جماعت در هجوم بر سایر اقوام، و حتی بر امیرنشینهاي خود روسیه، با لشکریان مغول متحد میشدند

در تیره  روسها با مغوالن وصلت کردند، و محتمال از اینجا بود که پارهاي از ویژگیهاي جسمانی و اخالقی نژاد مغول

اکنون که روسیه به . برخی از روسها آداب سخن گفتن و لباس پوشیدن مغولی را تقلید کردند. روسی راه یافت

حکومت . صورت سرزمین تابع یک حکومت مقتدر آسیایی در آمده بود، بیشتر رابطهاش با تمدن اروپایی قطع شد

س بود که بعدها در وجود حکمران مسکو جمع آمد و استبدادي خان مغول و طرز حکومت خودکامه امپراطوران بیزان

. کرد)) فرمانفرماي مطلقالعنان تمامی روسیه((وي را 
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سران عشایر مغول متوجه شدند که فقط به اتکاي قدرت محض نمیتوانند روسیه را مطیع خود نگاه دارند، از این رو 

روحانی را پاسداري کردند آنها را از مالیات معاف  با کلیساي روس از در صلح در آمدند، اموال و ماموران آن دستگاه

کلیساي روسیه از راه حقشناسی با اضطرار، . ساختند، و توهین به مقدسات و دین را گناهی شمردند سزاوار مرگ

هزاران تن از روسها در . مردم را به اطاعت و انقیاد از فاتحان مغولی توصیه، و آشکارا براي سالمت ایشان دعا کرد

از همه طرف سیل تحف و هدایا بود که به سوي . ن بیم و هراس، به طلب امنیت، در سلک راهبان در آمدندمیا

بتدریج یک . تشکیالت روحانی روانه، و کلیساي روسیه در میان فقر و فاقه عمومی بنیادي شد بیاندازه ثروتمند

با تمام این اوصاف، روسیه بود که با خم . اهم کردروحیه انقیادي در مردم پدید آمد و زمینه را براي قرنها استبداد فر

شدن در برابر گردباد حمله مغول، بر سبیل برزخ یا خندقی عریض، میان مهاجمان و کشورهاي اروپایی حایل شد و 

  . قسمت بیشتر اروپا را از دستبرد مغوالن محافظت کرد

. و مجارها فرود آمد) ا، موراویاییها، لهستانیهاروسها، بوهمیه(کلیه قوت و شدت آن صاعقه انسانی بر سر اسالوها 

شاید بدان علت که مدتی بالغ بر دو قرن روسیه . اروپاي باختري بر جان خویش لرزید، لکن هیچ گزندي ندید

همچنان منکوب، خفیف، راکد، و تهیدست مانده بود، مابقی اروپا توانست به سوي آزادي سیاسی و فکري، ثروت، 

  . رودتجمل، و هنر پیش 

IV  - تحوالت پی در پی در بالکان  

هاي بدیع و تزویر در  به نظر بیگانگان دور، شبه جزیره بالکان کالف عظیم سردرگمی است از بیثباتی و دسیسه، حیله

لکن در نظر یک نفر که خود بومی بلغارستان، رومانی، مجارستان، یا . تجارت، جنگها، آدمکشیها، و قتل عامها

لتش حاصل هزار سال تالش، براي کسب استقالل از امپراطوریهایی است که روزي این کشورها را یوگوسالوي است م

هزار سال مجاهدت به منظور حفظ فرهنگی بینظیر و جالب، براي تجلی بیمانع و رادع منش ملی  -احاطه میکردند 

  . در معماري، پوشاك، ادبیات، موسیقی، و آواز

سال زیر سلطه  168ي خان کروم و سیمئون کشور نیرومندي بود، مدت بلغارستان، که روزگاري تحت رهبر

در وجود دو برادر تجلی ) یا اهالی واالکیا(نارضایتی نفوس بلغار و و الکها  1186در . امپراطوري بیزانس باقی ماند

ان ضرورت ایوان و پطر آسن، که هر دو معجون زیرکی و شجاعتی را که براي مقتضیات زمان و هموطنان ایش: کرد

دو برادر مردم شهر ترنووو را به کلیساي قدیس دمتریوس احضار، و به آنها تلقین کردند که آن . داشت واجد بودند

اکنون اگر مردم زیر پرچم . مقتداي دین، دمتریوس، ناحیه سالونیکا یونان را پشت سر نهاد تا در ترنووو اقامت گزیند

دو برادر در این مبارزه توفیق یافتند و . از دست رفته خود را به چنگ آوردوي جمع شوند، بلغارستان میتواند آزادي 

دوستانه امپراطوري جدید را میان خود تقسیم کردند، به این نحو که ایوان شهر ترنووو را مقر حکومت ساخت، و پطر 

. ان، ایوان آسن دوم بودبزرگترین سلطان دودمان آنها، و ضمنا عظیمالشانترین شهریاران تاریخ بلغارست. پرسالو را

ایوان نه فقط تراکیا، مقدونیه، اپیروس، و آلبانی را به حوزه قلمرو خویش منضم ساخت، بلکه با چنان عدالتی حکومت 

وي با ابراز وفاداري و ایجاد موقوفاتی براي دیرها موجبات . کرد که حتی رعایاي یونانی وي نیز دوستش میداشتند

. با تصویب قوانین روشنفکرانه و با بذل توجه، حامی تجارت، ادبیات، و هنر شد ;ردخشنودي پاپها را فراهم آو
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و بلغارستان را از لحاظ فرهنگ و تمدن به پاي اکثر  ;پایتخت خود ترنووو را یکی از زیباترین شهرهاي اروپا ساخت

تهاجمات مغول کشور را . ندجانشینان وي دانایی و خرد ایوان را به ارث نبرد. ملل پیشرفته همعصر خود رسانید

، و در قرن چهاردهم بلغارستان ابتدا سر اطاعت در برابر صربستان، و سپس در )1295- 1292(آشفته و ضعیف کرد 

  . برابر ترکان فرود آورد

ها و نواحی مختلف صرب را زیر لواي واحدي جمع کرد و در واقع  سرکرده عشایر و طایفه 1159ستفان نمانیا در 

فرزندش ساوا اسقف اعظم و . دودمان وي در آنجا دویست سال حکمفرما بودند ;ستان را بنیاد نهادسلطنت صرب

در این تاریخ هنوز صربستان کشوري فقیر بود، و حتی . دولتمردي بود که یکی از معززترین قدیسان محسوب شد

 ;)همان دوبروونیک امروزي باشد که(بندري داشت آباد موسوم به راگوزا . کاخهاي سلطنتی آن را از چوب میساختند

در خالل این قرون، هنر صربی، که منشا . تحتالحمایه ونیز شد 1221شهر مستقلی بود که در سال  - این بندر کشور 

در دیر کلیساي قدیس پانتلیمون، واقع در نرز، نقاشیهایی . آن بیزانسی بود، سبک و برتري خاص خویش را پیدا کرد

حاکی از واقعپردازي شگرفی است که معموال در نقاشی بیزانسی سابقه ) 1164حدود (ست که بر روي دیوار شده ا

نداشته و یک قرن بر ریزهکاریهاي بخصوصی که زمانی آن را شیوه ابتکاري نقاشانی مثل دوتچیو و جوتو میدانستند 

م به تصویرهاي سالطینی در میان این قبیل نقاشیهاي دیواري هنرمندان صربی قرون دوازدهم و سیزده. مقدم است

صربستان قرون . بر میخوریم آن قدر برجسته و زنده که در میان نقاشیهاي دیواري بیزانسی ابدا نظیرش دیده نمیشود

وسطایی داشت به سوي تمدنی درخشان گام بر میداشت که بدعت و اذیت و آزار مردم سبب شد وحدت ملی، یعنی 

بوسنی نیز پس از آنکه در دوران حکمرانی . ت ترکان را بگیرد، منهدم شودهمان عاملی که امکان داشت جلو تهاجما

تحت  1254کولین به اوج اعتالي قرون وسطایی خود رسید، براثر درگیریهاي مذهبی ضعیف شد و در ) شاه(بان 

  . تسلط مجارستان درآمد

ست علیه سالطین کاتولیک و اوضاع مجارستان براثر طغیانهاي مجارهاي بتپر) 1038(بعد از مرگ قدیس ستفان 

اندراش اول هانري را شکست داد، و هنگامی . مجاهدت هانري سوم براي الحاق مجارستان به خاك آلمان آشفته شد

که امپراطور هانري چهارم بار دیگر درصدد اجراي نیات سلف خود برآمد، شاه مجارستان، گیزاي اول، با دادن 

بول آن سرزمین به عنوان تیول پاپی، اقدامات امپراطور آلمان را خنثا کرد مجارستان به پاپ گرگوریوس هفتم، و ق

در قرن دوازدهم مدعیان سلطنت مجار، با واگذاري سرزمینهاي وسیعی به اشراف در عوض جلب حمایت ). 1076(

اندراش دوم اشراف مملکت آنقدر نیرومند بودند که توانستند  1222آنان، سبب تقویت مبانی فئودالیسم شدند، و در 

این فرمان به طرز شایان توجهی شباهت به ماگناکارتا داشت که به دست . را وادار به صدور یک منشور زرین کنند

منشور زرین اصل وراثت تیولنشینهاي فئودالی را رد میکرد، . به امضا رسیده بود 1215جان لکلند، شاه انگلستان در 

یتی را تشکیل دهد، هیچ یک از اشراف را بدون دادرسی در حضور لکن وعده میداد که سلطان همه ساله مجلس د

زندانی نسازد، و از امالك اشراف ) یا به عبارت دیگر، یک نفر کنت که تعلق به کاخ امپراطور داشت(کنت کاخنشین 

هفت  این فرمان شاهی، که وجه تسمیه آن مهر یا جعبه زرین آن بود، مدت. یا مقامات روحانی هیچ مالیاتی نگیرد

قرن منشور آزادي طبقه اشرافی مجار شد و درست هنگامی که مغوالن براي اروپا یکی از عظیمترین بحرانهاي تاریخ 

. را تدارك میدیدند، موجبات تضعیف حکومت پادشاهی مجارستان را فراهم آورد

چین، و اروپا سه سپاه خان اعظم مغول اوگتاي براي فتح اراضی مختلف کره،  1235توجه به این نکته که در سال 

سومین سپاه مغول به سرداري باتو، که مرکب از . اعزام داشت، شاید درك حیطه تطاول و حمله مغول را آسانتر سازد
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افراد این سپاه را جمعی از سپاهیان بیانضباط تشکیل . از رود ولگا عبور کرد 1237سیصد هزار نفر میشد، در 

جه ورزیده گشته، زیر نظر سردارانی الیق تعلیم دیده و نه فقط به وسایلی نمیدادند، بلکه همگی آنها نهایت در

نیرومند براي محاصره دشمن بلکه به اسلحه جدید آتشینی مسلح بودند که طرز استعمال آن را از چینیها فرا گرفته 

ه باتو که گویی آنگا. در عرض سه سال این جنگجویان تقریبا تمامی صفحات جنوبی روسیه را ویران کردند. بودند

قابلیت درك شکست را نداشت لشکریان خود را به دو سپاه فرعی تقسیم کرد یکی متوجه لهستان شد کراکو 

سپاه دومی زیر  ;)1241(و لوبلین را تسخیر کرد، از رود اودر گذشت و آلمانها را در لیگنیتس شکست داد) کرکوف (

ارستان هجوم برد و با قواي متحد اتریش و مجار در موهی روبهرو، هاي کارپات عبور کرد بر مج نظر باتو از رشته کوه

عده ) هر چند هرگز با ارقام کم و کوچک میانهاي نداشتهاند( و چنان بر آنها چیره شد که وقایعنگاران قرون وسطی 

یزان کشتهشدگان مسیحی را بالغ بر یکصد هزار نفر به حساب آوردند، و امپراطور فردریک دوم تخمین زد که م

در این مورد به حکم شوخی . کشته شدگان و زخمیهاي مجار تقریبا به اندازه تمامی قواي نظامی مملکت بود

سنگدالنه روزگار، غالب و مغلوب هر دو از یک خون، و اشراف مقتول مجار همگی از اخالف تیره مغولی بودند که سه 

باتو دو شهر پست و استرگوم را فتح کرد . بودند قرن قبل از این حوادث همین اراضی را به خاك و خون کشیده

در خالل همین احوال دستهاي از مغوالن از دانوب گذشتند و به طرف ساحل آدریاتیک سر در عقب شاه  ;1241

فردریک دوم بیهوده از . مجار بالي چهارم گذاشتند و ضمن راه وحشیانه به سوختن و ویرانی آبادیها مشغول شدند

اینوکنتیوس چهارم بیهوده تالش . عوت کرد تا در مقابل خطر استیالي این اقوام آسیایی متحد شوندممالک اروپایی د

آنچه مسیحیت و اروپا را نجات داد تنها مرگ .کرد تا مگر مغوالن را به پیروي از آیین مسیح و صلح تشویق کند

رگز در تاریخ بشري سابقه نداشت که ه. اوگتاي و بازگشت باتو به قراقروم براي شرکت در انتخاب خان جدید بود

بالي . چنین عرصه گستردهاي از جهان یعنی از اقیانوس کبیر تا آدریاتیک و بالتیک دستخوش ویرانی شده باشد

چهارم، شاه مجار، به شهر ویران پست مراجعت کرد، جماعاتی از آلمانها در آنجا مسکن داد، پایتخت خود را به شهر 

طبقه . و به تدریج به اقتصاد از هم گسیخته کشور خود سر و صورتی داد) 1247(منتقل کرد بودا در آن سوي دانوب 

نجباي نوبنیاد بار دیگر مزارع و نواحی روستاي عظیمی را تشکیل دادند که در آن غالمان گلهچران و برزگر به تهیه 

. خواربار براي ملت مشغول شدند

زندگی و . د و شروع به استخراج معادن سرشار ترانسیلوانی کردندمعدنچیان آلمانی از ارتسگبیرگه سرازیر شدن

در . هایی از جگن بود هاي مسکونی به صورت کلبه حرکات و سکنات مردم هنوز ناقص و خشن، افزارکار بدوي، و خانه

ت و میان نژادهاي مختلف، زبانهاي درهم و برهم، تشتتهاي طبقاتی و مذهبی ، افراد همچنان به طلب قوت الیمو

  . جلب منفعت مشغول بودند، و آن تسلسل اقتصادیی را که زمین مساعدي براي بذر تمدن است تجدید کردند

V  - کشورهاي مرزي  

همچنانکه در جهان الیتناهی هر نقطهاي را میتوان به عنوان مرکز به حساب آورد، به همین روال در جلوه تمدنها و 

یخ یا زندگی خود را به معیار منش و سهمی که بر عهده دارد تعبیر کشورها هر ملتی مانند هر فردي جریان تار

در شمال بالکان معجون دیگري از اقوام گوناگون زندگی میکردند که عبارت بودند از بوهمیها ، لهستانیها، . میکند

ته به تاریخ ملی خود هر کدام از این ملل با غروري حیاتبخش دنیا را وابس). فنالندیها(لیتوانیها، لیوونیاییها و فینها

  . میدانست
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تا قرن هشتم این . در اوایل قرون وسطی، فینها، بستگان دور مجارها و هونها، در کرانه ولگاي علیا و آکا سکنا گزیدند

معروف شد، و خود فینها آن را ) سرزمین فینها(قوم به سرزمین صعب و خوش منظري که نزد سایر اقوام به فنالند 

  . مینامیدند کوچ کرده بودند) تالقی اراضی با(سوئومی 

. مجبور به استیالي بر آن قوم کرد  1157هاي اسکاندیناوي اریک نهم شاه سوئد را در سال  تهاجمات فینها بر کرانه

این اسقف موسوم به هنریک که به دست آنها . اریک اسقفی را براي اشاعه تمدن در اوپساال میان فینها به جا گذاشت

ها را صاف و باتالقها را زهکشی  این مردمان با شجاعتی بیسرو صدا بیشه. ها قدیس حامی فنالند شدکشته شد، بعد

در . کردند و ده هزار دریاچه خود را به یکدیگر مرتبط ساختند و به جمع آوري پوست و مبارزه با برف پرداختند

، )پروسیها(بوروسیها : ه متشکل بودند ازجنوب خلیج فنالند نظیر این توفیقها نصیب قبایلی شد منسوب به فینها ک

این قبایل روز را به شکار ، صید ماهی ، ). التویاییها(، و لتها )لیتوانیها(، لیتووا )لیوونیاییها(، لیوها )استونیاییها(استها 

د ادبیات و هنر را به اخالف کم زورتري که به خاطر رفاه آنها زحمت میکشیدن.کندوداري و برزگري میگذراندند

جمیع این قبایل ، به استثناي استونیاییها، تا قرن دوازدهم مشرك ماندند، و در آن قرن بود که آلمانیها با . واگذاشتند

لیوونیاییها چون متوجه شدند که آلمانها دین را . آتش و تیغ مایه اشاعه مسیحیت و تمدن در میان آنها شدند

فوق خویش ساختهاند، مبلغان مسیحی را کشتند، براي زدودن لوث وسیلهاي براي رخنه کردن در میان آنها و مایه ت

  . تعمید خود را به دوینا افکندند و دوباره به پرستش خدایان بومی خود مشغول شدند

اینوکنتیوس سوم مسیحیان را به جهادي علیه آنها ترغیب کرد، اسقف آلبرت به اتفاق بیست و سه تن مرد مبارز وارد 

هاي  دو فرقه از فرقه). 1201(خود را در ریگا بنا نهاد، و لیوونیا را زیر سلطه آلمان در آورددوینا شد و پایتخت 

تسخیر ممالک بالتیک را براي آلمان تکمیل کردند،  - شهسواران لیوونیایی و شهسواران توتونی - نظامی  -مذهبی 

. را به مرحله صرف تنزل دادند اراضی وسیع را شخصا صاحب شدند و بومیان را به دین مسیح در آورده و آنها

شهسواران توتونی که از توفیق دلگرم شده بودند به امید آنکه الاقل ایاالت باختري روسیه را براي آلمان و جهان 

مسیحی التین فتح کنند، متوجه آن کشور شدند، لکن در کنار دریاچه پیپوس، ضمن یکی از مبارزات قاطع بیشمار 

). 1242(تاریخ، هزیمت یافتند 

یا )) پوالنی((یک دسته از این اقوام خود را . این کشورهاي بالتیک از همه سو در دریایی از نژاد اسالو محاط بودند

دسته دیگر مازورها بودند که در کرانه رود . هاي وارت و اودر مشغول بودند اهالی مزرعه میخواندند، و به زراعت در دره

یا کرانه دریانشین میخواندند که نام سرزمین پومرانی از آنها )) پومورزانی((را دسته سوم خود . ویستول اقامت داشتند

امیر لهستان، میشکو اول، به منظور احتراز از سلطه آلمانها، لهستان را در کنف حمایت پاپها قرار  963در . مشتق شد

خود را با اروپاي باختري و داد، و از آن پس این سرزمین پشت به روش اسالوي شبه بیزانس خاور اروپا نمود و 

فرزند میشکو، بولسالف اول، پومرانی را تسخیر و برسالو و کراکو را ضمیمه قلمرو خویش . مسیحیت رم انباز کرد

حکومت . بولسالف سوم کشور خود را میان چهار پسرش تقسیم کرد. ساخت، و خود را اولین شاه لهستان نامید

اراضی را به امیر نشینهاي فئودال تقسیم کردند، و زمانی چند لهستان گاه  پادشاهی رو به ضعف نهاد، طبقه اشراف

سیل مغول سرازیر شد، و پایتخت کشور، شهر کراکو، به دست آنها  1241در سال . آزاد و گاه تابع آلمان یا بوهم بود

، نواحی باختري همینکه سیل تهاجمات مغول فروکش کرد، موجی از مهاجران آلمانی. افتاد و با خاك یکسان شد

) 1246(ضمنا در همین ایام . لهستان را فرا گرفت و مایه اختالط شدید خون، قوانین، و زبان آلمانی در لهستان شد

بولسالف پنجم یهودیانی را که از قتل عامهاي آلمان میگریختند به خاك خود پناه داد و آنها را به توسعه بازرگانی و 
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ونسالوس دوم سلطان بوهم را به مقام سلطنت لهستان برداشتند و دو کشور  1310در سال . امور مالی تشویق کرد

 623در . در قرون پنجم و ششم اسالوها در بوهم و موراوي سکونت گزیده بودند. زیر سلطنت شهریار واحدي در آمد

به تاسیس سلطنتی  یکی از روساي عشایر اسالو، که سامو نام داشت، شر مهاجمان آوار را از سر مردم بوهم دفع، و

شارلمانی بر این سرزمین دست یافت، و براي مدت  805در سال . منقرض شد 658اقدام کرد که با مرگ وي در 

خانواده پرمسیل این دو  894در . نامعلومی بوهم و موراوي هر دو بخشی از امپراطوري کارولنژیان به حساب میآمدند

مجارها بر موراوي ) 957 -  907(ود کردند، لکن مدت نیم قرن سرزمین را حوزه فرمانروایی سلسله طوالنی خ

دوك ونسالوس اول با وجود آنکه بوهم . امپراطور هانري اول بوهم را تابع آلمان کرد 928حکمفرما بودند، و در 

یحیت متناوبا تابع دیگران بود، به آن کشور رفاه بخشید، این مرد که زیر دست مادر خویش قدیسه لودمیال تعالیم مس

وي مستمندان . را به تمام و کمال آموخته بود، هنگامی که به مقام سلطنت رسید، از معتقدات خویش دست نکشید

را اطعام میکرد، برهنگان را میپوشانید، زنان بیوه و اطفال یتیم را حمایت مینمود، بیگانگان را مینواخت، و خالصه به 

که ونسالوس رذایل ویژه یک نفر شاه را فاقد است، درصدد قتل وي اسالوها آزادي بخشید، برادرش چون معتقد بود 

سایر افرادي که در توطئه شریک بودند سرانجام وي را . لکن ونسالوس برادر را بر زمین افکند و او را عفو کرد. بر آمد

ه ساله چنین اینک هم. ، هنگامی که عازم مراسم قداس بود، به قتل رسانیدند935روز بیست و پنجم سپتامبر سال 

  . روزي را به عنوان عید ونسالوس، قدیس حامی بوهم، با تشریفات خاصی برگزار میکنند

بولسالف اول، بولسالف دوم، و براتیسالو اول موراوي، سیلزي، و . دوکهاي جنگ افروز جانشین ونسالوس شدند

را ترك گوید و بار دیگر خراجگزار  لهستان را تسخیر کردند، لکن هانري سوم براتیسالو را مجبور کرد که لهستان

اوتوکار دوم اتریش، ستیریا، و کارینتیا . آلمان شود و اوتوکار اول بوهم را آزادي بخشید و اولین شاه آن سرزمین شد

را تابع خود کرد و، چون عالقهمند به صنعت و پیدایش یک طبقه متوسط به عنوان تعدیل کننده در برابر اشراف 

لمانهاي مهاجر را به خاك بوهم تشویق کرد، تا آنجا که بیشتر نفوس شهرهاي بوهم و موراوي سرکش بود، ورود آ

آلمان  1274در . کانهاي نقره کوتناهورا علت رفاه و ثروت بوهم و غرض غایی بسیاري از مهاجمان بود. آلمانی بودند

اتو کار ناگزیر شد تمام متصرفات اشراف وي حاضر به حمایت سلطان خویش نشدند و . به اوتوکار اعالن جنگ داد

خود را به آلمان تسلیم کند و اریکه سلطنت خود را فقط به عنوان یک تیول آلمانی نگاه دارد اما هنگامی که 

اوتوکار سپاه جدیدي تدارك دید و . امپراطور رودولف از خاندان هاپسبورگ مداخله در امور داخلی بوهم را آغاز کرد

این بار نیز اشراف وي از دورش پراکنده شدند، اوتو کار خود را به میان . ا به جنگ پرداختدر دورنکروت با آلمانه

ونسالوس دوم با شناسایی مجدد امپراطور آلمان به . صفوف انبوه دشمن انداخت و در نبرد متهورانهاي جان سپرد

با فوت او دودمان . ول داشتعنوان سرور خویش، صلح را مستقر کرد و در اعاده آرامش و رفاه سعی فراوان مبذ

بوهمیها، موراویاییها، و لهستانیها تنها اقوامی از مهاجران اسالو . پرمیسل بعد از پانصد سال فرمانروایی منقرض شد

بودند که روزگاري تمامی آلمان خاوري تارود آلب را قرارگاه خود ساخته بودند و اکنون در زیر سلطه یک حکومت 

  .آلمانی بسر میبرند

VI  -  آلمان  

در مبارزه تاریخی که بر سر مسئله خلعتپوشان از جانب مقامات ملکی در گرفت، پیروزي از آن طبقه اشرافی آلمان 

طبقهاي مرکب از دوکها، خاوندها، اسقفان، و روساي دیرها که، بعد از شکست هانري چهارم ، کنترل حکومت  - بود 

نا متمرکزي را به وجود آوردند که در قرن سیزدهم آلمان را از پادشاهی ضعیفی را در دست داشتند و فئودالیسم 
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هانري پنجم پس از آنکه دست پدر را از امور امپراطوري کوتاه کرد، به مبارزات وي بر ضد . رهبري اروپا برکنار کرد 

دن از حق مگر به شرط صرف نظر کر - چون پاسکالیس دوم حاضر به تاجگذاري وي نشد . خاوندها و پاپها ادامه داد

پس از آنکه هانري در گذشت اشراف اصل سلطنت موروث را . هانري پاپ و کاردینالها را زندانی کرد -خلعتپوشان 

ملغا و سلسله سالطین فرانکونیا را منقرض کردند، و لوتار سوم امیر ساکس را به سلطنت برداشتند، سیزده سال بعد، 

. تشکیل داد، که مقتدرترین سالطین در تاریخ آلمان به شمار میروند کونراد سوم امیر سوابیا سلسله هوهنشتاوفن را

هانري، دوك باواریا، با برگزیده اشراف و امرا براي مقام سلطنت مخالفت ورزید و عم خود موسوم به ولف یا گوئلف را 

در طی قرون به این نحو کشمکشی میان گوئلفها و گیبلینها آغاز شد که . براي احراز چنین مقامی تقویت کرد

سپاه هوهنشتاوفن شورشیان باواریا را در  .نموددوازدهم و سیزدهم بر سر مسائلی گوناگون و به اشکال مختلف تجلی 

م حین برخورد شهر و دژ واینزبرگ محاصره کرد، و طبق یک روایت قدیمی چون افراد هر یک از این دو گروه متخاص

. صدا میزدند، این اسامی بر آنها علم شد))) ها هی ،عجوزه((( weibling Hiیا )))هی، گرگها((( welf Hiیکدیگر را 

افسانه جالب کهنسالی حاکی است که لشکریان فاتح سوابیا در این محل به شرطی با تسلیم شهر موافقت کردند که 

ان نیرومند شهر اجازه داد که هر چه را بخواهند میتوانند بر پشت خود فقط جان زنان در امان باشد، و چون به زن

، هنگامی که 1142در سال . حمل کنند و همراه ببرند، زنان شوهران خویش را بر دوش گرفتند و به راه افتادند

کونراد عزم جنگ صلیبی کرد، میان طرفین قرار ترك مخاصمات گذاشته شد، لکن کونراد شکست خورد و 

وقتی اولین رجل برازنده خاندان هوهنشتاوفن به مقام سلطنت رسید، بظاهر چنین . سته به وطن بازگشتسرشک

یا فردریک ))) خداوندگار صلح(((فردریک . مینمود که دامان این دودمان همواره با لکه سرشکستگی آلوده خواهد بود

مردي بود کوچک اندام با پوست . ندهاي نداشتوي ظاهر با ابهت و براز. اول سی ساله بود که به سلطنت انتخاب شد

شد، لکن فکري [ ریش قرمز]سفید و موهاي زرد، و ریشی سرخ رنگ، که به همین سبب در ایتالیا ملقب به بارباروسا 

زندگی وي مصروف به امور مملکتی شد و هر چند که در مبارزات شکستهاي . درست و ارادهاي نیرومند داشت

. دو باره رهبر جهان مسیحی کرد عدیده خورد، آلمان را

از آنجا که خون هر دو خانواده هوهنشتاوفن و ولف در شرایین وي جاري بود، به اعالم صلح اقلیم اقدام کرد، به 

سازش با دشمنان و تسکین خاطر دوستان پرداخت، و از کشمکشها و هرج و مرج و جرایم به شدیدترین وجه 

خوش مشربی توصیف کردهاند که همیشه لبخندي دلنشین بر لب داشت اما  معاصرانش وي را آدم. جلوگیري کرد

از عفاف و نجابت وي در . خشونت قوانین جزایی وي مایه پیشرفت تمدن در آلمان شد. بود)) بالي جان تبهکاران((

باله نکاح زندگی شخصیش بحق تمجید کردهاند، اما وي زن اولش را به بهانه قرابت صلبی طالق داد، و زنی را به ح

از آنجا که فردریک . به این نحو، سلطنتی را سر جهیزیه عروسی به دست آورد. در آورد که وارث کنت بور گونی بود

اشتیاق داشت در حضور پاپ تاجگذاري کند، به پاپ ائوگنیوس سوم نوید داد که در برابر چنین عملی حاضر است در 

هنگامی که فردریک جوان به نپی در نزدیکی . ک وي قیام کنددفع شر رومیان سرکش و نورمانهاي مزاحم به کم

شهر رم رسید و پاپ جدید هادریانوس چهارم را مالقات کرد، از سر غرور حاضر نشد، به سنت مالوف، افسار اسب و 

  . رکاب پاپ را نگاه دارد و او را کمک به فرود آمدن از اسب کند

و تفویض تاج )) بوسه صلح((ه تا تشریفات مزبور برگزار نشود، از هادریانوس بی مدد فردریک پیاده و مدعی شد ک

مدت دو روزي مالزمان سلطان و دستیاران پاپ بر سر این مسئله جرو بحث میکردند و . امپراطوري خودداري ورزد

ر دیگر پاپ نیز از آن محل اندکی دور شد و با. سر انجام فردریک رضایت داد. امپراطوري معلق به تشریفات شده بود

سواره وارد شد و این بار فردریک افسار و رکاب پاپ را گرفت و از آن پس همواره دم از امپراطوري مقدس روم میزد 
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عنوان امپراطور . تا مگر جهانیان، عالوه بر شخص پاپ وي را نیز خلیفه روحانی و نایب خدا بر روي زمین بدانند

زمان هانري چهارم به بعد، هیچ یک از فرمانروایان آلمان این از . شخص فردریک را سلطان لومباردي نیز میکرد

عنوان را واقعی تلقی نکرده بودند، لکن اکنون فردریک به هر یک از شهرهاي ایتالیاي شمالی فرمانداري اعزام داشت 

نجا که از آ. برخی از شهرها این گونه حکام را پذیرفتند و پارهاي خودداري ورزیدند. تا به نام وي حکومت کند

هاي ارتباط  فردریک به انضباط بیشتر از آزادي اهمیت میداد، و شاید هم مشتاق بود که بر بنادر ایتالیا به منظور راه

عازم قلع و قمع شهرهاي متمردي شد که براي آزادي  1158تجارتی با مشرق زمین نظارت داشته باشد، در سال 

اي مطلعی را که در شهر بولونیا مشغول احیاي حقوق رومی بودند به وي قانوندانه. بیش از انضباط اهمیت قایل بودند

. دربار خویش در رونکالیا احضار کرد و نظریه آنها را خواستار شد

ایشان نظر دادند که به حکم قانون، امپراطور بر تمام سرزمینهاي امپراطوري حاکمیت مطلق دارد، مالک جمیع اموال 

. مصالح مملکت اقتضا کند، میتواند حقوق خصوصی را الغا یا جرح و تعدیل کند آن است، و هر وقت که به نظر وي

پاپ آلکساندر سوم از ترس آنکه مبادا اختیارات غیر روحانی دستگاه پاپی فوت شود، به استناد فرامین موسوم به 

ادعاي خود پافشاري و شارلمانی، این دعاوي امپراطور آلمان را منکر شد، و چون فردریک در تسجیل )) دهش پپن((

اکنون دامنه خصومت میان دو طایفه گوئلف و گیبلین به ایتالیا کشیده شد، به این ). 1160(ورزید، وي را تکفیر کرد 

مدت . معنی که هواخواهان طایفه اولی به طرفداري از پاپ و حامیان دومی در مقام پشتیبانی از امپراطور قیام کردند

یالن را در محاصره داشت و هنگامی که سرانجام آن را گشود تمامی شهر را آتش دو سال فردریک شهر سر سخت م

شهرهاي ایتالیایی ورونا، ویچنتسا، پادوا، ترویزو، فرارا، مانتوا، برشا، برگامو، کرمونا، ). 1162(زد و با خاك یکسان کرد 

ان به خشم و از اخاذیهاي حکام آلمانی به پیاچنتسا، پارما، مودنا، بولونیا، و میالن که از این سنگدلی امپراطور آلم

سربازان اتحادیه در  1176در سال . تنگ آمده بودند، دست اتحاد به هم دادند و اتحادیه لومبارد را تاسیس کردند

یک . لنیانو لشکریان آلمانی فردریک را شکست دادند و وي را مجبور به قبول ترك مخاصمهاي شش ساله کردند

طور و پاپ سازشی حاصل شد، و فردریک در کنستانس به امضاي پیمانی مبادرت جست که سال بعد میان امپرا

این شهرها نیز در عوض حاضر ).1183(موجب آن شهرهاي ایتالیایی بار دیگر از حق خود مختاري بهرهمند میشدند 

کردند که هر بار  شدند که اسما شخص امپراطور آلمان را سرور سروران خود بشناسند و از سر بلندهمتی موافقت

فردریک گرچه در ایتالیا . فردریک و ملتزمان رکابش از لومباردي دیدن کنند، آذوقه ضروري در اختیار آنها بگذارند

وي با کامیابی تمام حق حاکمیت امپراطوري خویش را بر . شکست خورد، جاهاي دیگر در مبارزات خود پیروز شد

یه اختیاراتی را که هانري چهارم در مورد عزل و نصب مقامات روحانی کل ;لهستان، بوهم، و مجارستان محرز کرد

و اگر چه اسما این امر گوشزد خاص و عام نمیشد، عمال وي بر روحانیان آلمانی مسلط شد،  ;مدعی بود به چنگ آورد

. و حتی حمایت آن طبقه را در مبارزه با پاپها جلب کرد

یک را از خیال ایتالیا منصرف کند در سایه شکوه و عظمت فرمانروایی وي آلمان، مسرور از اینکه توانسته بود فردر

 1189در سال . بیاسود و به تشریفات با شکوه شهسواران در حین تاجگذاریها، وصلتها، و جشنهاي وي مباهات کرد

شاید امپراطور فرتوت، با لشکري مرکب از یکصد هزار نفر، به عزم سومین جنگ صلیبی متوجه فلسطین شد، و 

. امیدوار بود که شرق و غرب را زیر لواي یک امپراطوري روم متحد کند و آن را به وسعت و عظمت سابقش رساند

وي تمامی . فردریک مانند شارلمانی فوقالعاده از سنت رومی برخوردار بود. سال بعد وي در نهري در کیلیکیا غرق شد

هواخواهان حکومت پادشاهی بر شکستهاي وي ماتم . ردقواي خویش را در راه احیاي یک گذشته مرده تحلیل ب

و حال آنکه طرفداران دموکراسی با شعف آنها  ;گرفته، هر شکستی را غلبهاي براي هرج و مرج طلبان تلقی میکردند
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آلمان و ایتالیا هر . اعمال فردریک تا حدود تصور خود وي خالی از مجوز نبود. را مراحلی در تکامل آزادي میدانستند

فقط یک حکومت امپراطوري نیرومند قادر بود به . دو در یک ورطه هرج و مرج ناشی از هرزهگري غرقه میشدند

قبل از آنکه براي پرورش درخت آزادي عقالنی مجال . کشمکشهاي فئودال و جنگهاي شهرها با یکدیگر پایان دهد

هایی  که آلمان خود را ضعیف میدید، افسانه هاي بعدي در دوره. رشد فراهم آید، الزم بود که آرامش بر قرار شود

مردم آلمان آنچه را که در قرن سیزدهم درباره نواده فردریک . حاکی از کمال محبت درباره فردریک اول جعل کردند

گفتند که وي واقعا نمرده بلکه در کوهستان کیفهویزر واقع . تصور میکردند به مرور ایام به خود بارباروسا نسبت دادند

میتوان از زیر سنگ مرمري که بر روي گورش افتاده ریش بلندش را در حال رشد  ;تورپنگن به خواب رفته استدر 

یک روز وي از خواب بیدار خواهد شد خاك را از روي دوش خود به دور خواهد افکند، و بار دیگر آلمان  ;تماشا کرد

لمان متحد به وجود آورد ملتی سربلند در وجود هنگامی که بیسمارك یک آ. را کشوري نیرومند و امن خواهد ساخت

  . شخص وي فردریک بارباروسا را میدید که پیروزمندانه سر از خاك به در آورده است

، با کمک جنووا و پیزا، ایتالیاي 1194وي در سال . هانري ششم تقریبا آرزوي دیرینه پدر را از قوه به فعل آورد

. تمامی ایتالیا جز ایاالت پاپی سر اطاعت در برابر وي خم کردند. یرون آوردجنوبی و سیسیل را از چنگ نورمانها ب

پرووانس، دوفینه، بورگونی، آلزاس، لورن، سویس، آلمان، اتریش، بوهم، موراوي، و لهستان همه در دوران فرمانروایی 

انطاکیه . گزار او شدندموحدون عرب خراج. انگلستان خود را تیول وي شناخت. وي به صورت قلمرو متحدي در آمدند

هانري با اشتهایی سیریناپذیر چشم . کیلیکیا، و قبرس از وي تقاضا کردند که آنها را ضمیمه امپراطوري خویش کند

هاي سپاه وي به عزم شرق حرکت  نخستین دسته. به فرانسه و اسپانیا داشت و در تدارك فتح امپراطوري بیزانس بود

. ر سیسیل به بیماري اسهال خونی از پا در آمدکرده بودند که به سن سی و سه د

تنها . هانري براي مقابله با چنین انتقام احتمالی که ناشی از اقلیمهاي مفتوحه خود بود، هیچ گونه تدارکی ندیده بود

فرزند وي کودکی سه ساله بود، با مرگ وي ده سالی هرج و مرج حکمفرما شد، و مدعیان اریکه امپراطوري به جان 

در . هنگامی که فردریک دوم به سن رشد رسید، جنگ میان امپراطوري و دستگاه پاپی از نو آغاز شد. یگر افتادندیکد

ایتالیا چون این مبارزه به دست یک پادشاه آلمانی و نورمن صورت گرفت و رنگ ایتالیایی پیدا کرد، درك آن از 

مدت یک نسل آشوب حکمفرما شد در این ) 1250(وم بعد از مرگ فردریک د. دیدگاه ایتالیاییها بهتر میسر میشد

بود، امیرهاي برگزیننده، اریکه آلمان را به هر شخص ) عهدي بی سرور و موحش(عهد که به قول شیلر شاعر آلمانی 

  . ضعیفی که حاضر بود آنها را در تحکیم اختیارات فردیشان آزاد گذارد میفروختند

رودولف از خاندان  1273ودمان هوهنشتاوفن منقرض شده بود، و در هنگامی که سیل هرج و مرج فرو نشست، د

رودولف به منظور تحصیل اریکه امپراطوري، در . هاپسبورگ وین را پایتخت خود کرد و سلسله جدیدي را بنیاد نهاد

مان را ، طی اعالمنامهاي، تبعیت کامل پادشاه آلمان را نسبت به شخص پاپ رسما قبول، و کلیه دعاوي آل1279سال 

رودولف هرگز به مقام امپراطوري نرسید لکن بر اثر جرئت، فداکاري، و نیروي . بر ایتالیاي جنوبی و سیسیل انکار کرد

بر اتریش و مجارستان  1918وي نظم و رفاه در آلمان اعاده یافت و شالوده محکم دودمانی افکنده شد که تا سال 

وي با اندکی حمایت از . حد ساختن آلمان و ایتالیا مبذول داشتهانري هفتم کوشش نهایی را در مت. سلطنت کرد

. و قدم به خاك ایتالیا نهاد) 1310(جانب نجباي آلمان و جمع قلیلی از شهسواران والون، از جبال آلپ گذشت 

ق بسیاري از شهرهاي لومبارد که از جنگهاي طبقاتی و مبارزات میان شهرهاي مختلف به ستوه آمده بودند و اشتیا

دانته شاعر ایتالیایی مقدم پادشاه . رهایی از بند اختیارات سیاسی کلیسا را داشتند، هانري را با آغوش باز پذیرفتند
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مهاجم را با نگارش رسالهاي با عنوان در سلطنت گرامی شمرد، در این رساله آزادي مقامات ملکی را از قید اختیارات 

لکن در این ستیز برتري با . قاضا کرد که ایتالیا را از بند سلطه پاپها برهانددستگاه روحانیت، اعالم داشت و از هانري ت

در نتیجه شهرهاي یاغی دست از حمایت خود برداشتند و هانري، که از همه سو خود را با . گوئلفهاي فلورانس بود

شقان سمج خود ارزانی دشمنان مواجه میدید، به عارضه تب نوبه یعنی همان پاداشی که گاه به گاه ایتالیا به عا

پیشرفت آلمان که اکنون در جنوب بر اثر موانع طبیعی، جغرافیایی، نژادي و زبانی سد شده . میداشت، در گذشت

مهاجرت آلمانیها و هلندیها، و غلبه و ایجاد کوچ نشینها، . بود، در مشرق پاداش و راه دیگري به دنیاي خارج پیدا کرد

نژاد برومند آلمانی در کناره . سه پنجم خاك آلمان را از چنگ اسالوها بیرون آورند وسیلهاي شد براي آنکه آلمانها

بازرگانان آلمانی در شهرهاي فرانکفورت واقع در کنار . رود دانوب گسترش یافت و به خاك مجارستان و رومانی رسید

کاره و ایجاد مراکزي براي صدور کاال اودر، برسالو، کراکو، دانتزیگ، ریگا، دورپات، و روال به دایر کردن بازارهاي م

مشغول شدند و به همت آنها در همه جا، از دریاي شمال و دریاي بالتیک گرفته تا جبال آلپ و دریاي سیاه، 

این غلبه با کمال بیرحمی صورت گرفت و نتایج حاصله پیشرفت عظیمی در حیات . بازارهاي داد و ستد پدید آمد

. ي بود اقتصادي و فرهنگی ممالک مرز

در خالل این احوال، اشتغال امپراطوران به امور ایتالیا، احتیاج مبرمی که به تفویض اراضی یا اختیارات به خاوندها و 

شهسواران در برابر پشتیبانی آنها وجود داشت، و باالخره تضعیف حکومت پادشاهی آلمان بر اثر مخالفت پاپها و 

میدان براي طبقه اشرافی خالی ماند تا بتوانند روستا را قبضه و طبقه شورشهاي لومباردي همه سبب شده بود که 

به عالوه در آلمان قرن سیزدهم، فئودالیسم درست همان موقعی فاتح . کشاورزان را مبدل به تودهاي از سرفها بکنند

طوران پیشین اسقفان، یعنی همان طبقهاي که امپرا. میشد که در فرانسه مقهور سرپنجه قدرت شهریار خود میگشت

به : هاي خاوندها مفید میشمردند، اکنون یک طبقه اشراف ثانوي را تشکیل داده بودند آنها را براي خنثا کردن نقشه

عموم  1263تا سال . این معنی که در ثروت، قدرت، و استقالل هیچ دست کمی از خاوندهاي غیر روحانی نداشتند

اسقفهاي اعظم ماینتس و تریر و کولونی، دوکهاي  - تن از اشراف اعیان فئودال صالحیت انتخاب شاه را به هفت 

این هفت تن اشرافی که آنها را . واگذار کرده بودند -ساکس و باواریا، کنت کاخنشین، و مارکگراف براندنبورگ 

الك برگزینندگان مینامیم خود را در حریم امنیت پادشاه پناه داده، به غصب اختیارات ویژه شهریاري و تصرف ام

امکان داشت که این عده به مثابه یک حکومت مرکزي عمل کنند و ملت خود را متحد سازند، . سلطنتی میپرداختند

لکن به چنین عملی مبادرت نورزیدند، در فاصله دو گزینش هر کدام کار خویش در پیش میگرفت، و به راه خود 

هنوز در این . بودند... وابیاییها، باواریاییها، فرانکها، وهنوز ملت آلمانی وجود نداشت، بلکه تنها ساکسونها، س. میرفت

هر سرزمینی صاحب یک دیت یا الندتاگ مخصوص به خود . تاریخ یک پارلمان یا مجلس ملی به وجود نیامده بود

تاسیس شد، که در دوران فترت به سستی و بیحالی عرض  1247یک دیت مشترکالمنافع یا رایشستاگ در . بود

  . وجود میکرد

دستهاي از صاحبمنصبان دولتی، مرکب از سرفها یا آزاد مردانی که . بود که رونقی بسزا یافت 1338و فقط در سال 

از جانب پادشاه به کار گماشته میشدند، یک نوع بوروکراسی آزادي را تشکیل میدادند و تسلسل حکومت را حفظ 

هیچ گونه اصول حقوقی بخصوصی تمامی قلمرو . هیچ پایتختی کانون عالقه و وفاداري مملکت نبود. میکردند

با وجود کوششهاي بارباروسا به منظور تحمیل حقوق رومی بر تمامی خاك آلمان، هر . پادشاهان را اداره نمیکرد

، قوانین ساکسونها به صورت مجموعهاي موسوم به 1225در . ناحیهاي مجمعالقوانین و عرف خود را حفظ میکرد

که مجموعه قوانین و عرف ناحیه )) آیینه سوابیا((شوابنشپیگل یا  1275و در )) نه ساکسونآیی((زاخزنشپیگل یا 
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ها کار انتخاب شاه را، که از ادوار باستان حق مشروع ملت بود، مسجل کرد و  این قانون نامه. سوابیا بود تدوین شد

میگفت که سرفداري و بردگی  )آیینه ساکسون. (حق کشاورزان را در حفظ آزادي و اراضی خود محرز میدانست

. با وجود این سرفداري رو به توسعه نهاد)) 23. ((خالف طبیعت و مشیت االهی است، منشا هر دو عنف یا تزویر است

حرکات و سکنات مردم . دوران فرمانروایی دودمان هوهنشتاوفن، قبل از ظهور بیسمارك ،عظیمترین عصر آلمان بود

ا آشفته، اصول اخالقی آنها نیمه مسیحی و نیمه مشرکانه، و مسیحیت آنها تا حدودي هنوز بدوي و خشن، قوانین آنه

از نظر ثروت و اسباب راحت، شهرهاي آلمانی با شهرهاي فالندر و . بهانهاي براي تسخیر سرزمینهاي دیگران بود

آنها افرادي متهور و ماجراجو، لکن کشاورزان آلمانی مردمانی کوشا و برومند، سوداگران . ایتالیا قابل مقایسه نبودند

اشرافشان در اروپا مقتدرتر و با معرفتتر از سایرین، و پادشاهان آنها فرمانروایان غیر روحانی عالم غرب بودند، که 

قلمرو آنها از رود راین تا رود ویستول، از رون تا شبه جزیره بالکان، از دریاي بالتیک تا رود دانوب و از دریاي شمال تا 

از میان یک محیط نیرومند بازرگانی یکصد شهر قد علم کرده و بسیاري از آنها به . سیسیل امتداد مییافت جزیره

با گذشت سالیان، بتدریج ثروت و هنر این شهرها رو به فزونی . تحصیل منشورهاي خود مختاري نایل آمده بودند

هد ما نظاره کنندگان را در ماتم حسنی که رخت مینهاد، تا در دوران رنسانس مایه تفاخر و مجد آلمان شدند و در ع

  . از این جهان بر کشیده است مینشانند

VII -  اسکاندیناوي  

. بعد از یک قرن گمنامی توام با خوشبختی، کشور دانمارك با جلوس والدمار اول دوباره پا به عرصه تاریخ جهان نهاد

بود، دولت نیرومندي تشکیل داد، شر دریازنان را از دریاها والدمار به کمک وزیر خویش آبسالون، که اسقف اعظم الند 

آبسالون شهر کپنهاگ  1167دفع کرد و، با تشویق و حمایت از بازرگانان، دانمارك را کشوري ثروتمند ساخت، در 

مان به تسخیر والدمار دوم، در مقام مقابله با تجاوزات آل. را بنیاد نهاد))) پناهگاه بازار((یا در اصل کوبنهاون، یعنی (

با )) جهاد((به سه )) براي اعتالي نام مقدس مریم باکره. ((هولشتاین، هامبورگ و صفحات شمال خاوري پرداخت

در یکی از این مبارزات، دشمن بر . اسالوهاي بالتیک دست زد، استونی شمالی را تسخیر، و شهر روال را بنا کرد

منقول است که این امر تا اندازهاي معلول شجاعت شخص وي . رداردوگاه وي تاخت، لکن والدمار جان به سالمت ب

از آن پس این . بود، و تا حدي معلول فرود آمدن پرچم سرخی از آسمان که بر روي آن صلیب سفیدي نقش بود

وي به اسارت هانري، کنت شورین، در آمد و  1223در . درفش جنگی دانمارکیها شد)) پارچه دانمارکی((دانبورگ یا 

از دو سال و نیم، آن هم بعد از آنکه تمامی متصرفات ژرمننشین و اسالونشین خود غیر از روگن را تسلیم پس 

وي مابقی دوران زندگی جالب خویش را صرف اصالحات داخلی و تدوین قوانین دانمارکی کرد . آلمانیها کرد، آزاد شد

حت کنونی آن و مشتمل بر نواحی جنوبی سوئد هنگامی که والدمار دوم درگذشت وسعت خاك دانمارك دو برابر مسا

بعد از والدمار دوم قدرت . جمعیت داشت) نفر200000(و نروژ ) نفر 300000(میشد و به قدر مجموع سوئد 

اشراف موفق شدند از اریک گلیپینگ منشوري بگیرند که طبق آن پادشاه،  1282سالطین رو به کاهش نهاد و در 

. را به عنوان یک پارلمان ملی قبول میکردمجلس آنها موسوم به دینهوف 

فقط جوشش احساسات تخیلی یک نفر داستانپرداز چیرهدست میتواند کامیابی عظیم مردمان اسکاندیناوي را در این 

قرون اولیه براي ما مجسم سازد و توصیف کند که چگونه این اقوام اراضی صعبالعبور و خطرناك آن شبه جزیره را 

شکار، صید ماهی، به عالوه کشاورزي، . زندگی هنوز بدوي بود. به روز، دالورانه تسخیر کردند وجب به وجب، روز

هاي وسیعی را پاك کنند، جلو درندگان را  ناگزیر بودند بیشه. منابع اساسی پیدا کردن قوت الیموت محسوب میشد
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ها مشغول شوند و خالصه خود را  گاهبگیرند، آبها را براي مصارف تولیدي وارد مجاري فرعی کنند، به ساختن لنگر

در این مبارزه متمادي، . براي مقابله با طبیعتی که ظاهرا آدمیزاده را مخل آسایش خود میدید رویین تن سازند

رهبانان فرقه سیسترسیان نقش پرافتخاري ایفا کردند و به قطع درختان، افشاندن بذر، و آموختن روشهاي بهتر براي 

در سمت صدر اعظمی  1266 - 1248یکی از قهرمانان متعدد این جنگ ارل بیریر بود که از  .کشاورزان پرداختند

، و با بر )1255حد (سوئد خدمت نمود، سرفداري را منسوخ کرد، حکومت قانون را رواج داد، شهر استکهلم را بنا نهاد 

ین عهد بود که برگن، بندر مهم در ا. تخت نشاندن فرزند خویش والدمار، سلسله سالطین فولکونگ را تاسیس کرد

تجارتی نروژ، بدل به شهري ثروتمند و ویزبی، واقع در جزیره گوتالند، به صورت مرکز ارتباط میان سوئد و اتحادیه 

کلیساهاي فخیمی بر پا شدند، مدارس منضم به کلیساها و دیرها افزایش یافتند، شاعران نغمهپرداز . هانسایی در آمد

هاي ساز برپا ساختند، و ایسلند، آن جزیره دور افتاده و مستور در مه و میغ قطبی، در طی  زخمهغزلهاي خود را با 

  . قرن سیزدهم، جوشانترین سرچشمه ادب در جهان اسکاندیناوي شد

VIII -  انگلستان  

  ویلیام فاتح  -  1

ویلیام پس از . نگلستان حکومت کردولیام فاتح با معجون استادانهاي از زور، رعایت قانون، تقدس، زیرکی، و حیله بر ا

آنکه مجلس ترسوي ویتان او را به مقام سلطنت برداشت، با اداي سوگند متعهد به رعایت قوانین موجود در انگلستان 

در نواحی باختري و شمال مملکت، برخی از مجالس محلی غیبت ویلیام را در نورماندي مغتنم شمردند و در . شد

لکن وي بازگشت، مانند شعله انتقامی مملکت را در نوردید، و چنان خردمندانه به  ;)1067(صدد شورش بر آمدند 

ها و انبارها و محصوالت و گله و رمه پرداخت که  دست یازید و آن قدر به قتل مردم و هدم خانه)) غارت شمال((

. صفحات شمالی انگلستان تا قرن نوزدهم دیگر کامال کمر راست نکرد

ك بزرگی از بهترین اراضی مملکت را میان مالزمان نورمان خود تقسیم، و این قبیل افراد را به ویلیام فاتح امال

وي امالك بزرگی را به عنوان خالصه  .کردهایی بر سبیل دژهاي دفاعی در برابر نفوس دشمن تشویق  ساختن قلعه

هر چه . یک پارچه از این اراضی، به طول پنجاه کیلومتر، به شکار گاه شاهی اختصاص داده شد ;سلطنتی ضبط کرد

خانه، کلیسا، و مدرسه در این محوطه بود همه را با خاك یکسان کردند تا عرصه حرکت براي اسبان و سگان تازي 

به این نحو . ا از کاسه در میآوردندهر کس در این بیشه نو گوزن نر یا مادهاي را شکار میکرد چشمانش ر. باز باشد

طبقه اشرافی جدید انگلستان پا به عرصه وجود نهاد، که هنوز تا این تاریخ برخی از اخالف آن ملقب به القاب 

فئودالیسمی که قبل از استیالي نورمانها نسبتا ضعیف بود بر تمامی مملکت چیره شد و اکثر ملت  ;فرانسوي هستند

کلیه اراضی مملکت تعلق به پادشاه داشت، اما هر فردي از افراد بومی انگلستان . در آورد مغلوب را به صورت سرف

میتوانست ثابت کند در مقابل استیالي نورمانها هیچ گونه مقاومتی ابراز نداشته است مجاز بود زمین خود را بار دیگر 

مامورانی را به اطراف  1085یش، در سال ویلیام براي سیاههبرداري و اطالع بر غنایم خو. از حکومت خریداري کند

طبق تاریخ قدیمی  ;گسیل داشت تا جزئیات شرایط مالکیت و اعیانی هر قطعه زمینی را در انگلستان معین کنند

نه ... نه یک ذرع زمین((اقوام انگلستان، توصیه ویلیام به ماموران خویش و کار ممیزي آنها به اندازهاي دقیق بود که 

نتیجه این ممیزي تدوین کتاب روز قیامت )). ر یا گاو ماده و نه یک سر خوك از قلم ایشان افتاده بودیک راس گاو ن

اش این بود که در کلیه مرافعات و دعاوي ارضی و حق مالکیت به  بود که عنوانی بد شگون داشت و وجه تسمیه
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نکه خود را از حمایت سپاهیان خاطر ویلیام به منظور آ. منزله آخرین مرجع قضاوت و احقاق حق به شمار میرفت

نفر  60000جمع و قدرت امراي تابعه خویش را محدود کرده باشد، تمام مالکان مهم انگلستان را که عده آنها بالغ بر 

و فرد فرد آنها را وا داشت که سلطان را سرور غایی خود بدانند و ) 1086(میشد به مجمعی در سالز بري دعوت کرد 

در عهدي که آزادي انفرادي امراي فئودال سرزمین فرانسه را تکه تکه میکرد، عمل ویلیام فاتح . دبا وي بیعت کنن

. کاري بخردانه بود 

ویلیام عدهاي از . بدیهی است که بعد از استیال بر یک قوم باید از فاتحان انتظار حکومت نیرومندي را داشت

وي . از کار بر کنار کرد و عدهاي دیگر را به جاي آنها نشانید شهسواران و ارلها، اسقفهاي اعظم، و روساي دیرها را

مقام را به زندان میافکند و، درست در همان روزگاري که گرگوریوس هفتم، پاپ مقتدر،  بدون هیچ پروا، اعیان عالی

نصب امپراطور آلمان، هانري چهارم را به کانوسا میکشانید وي علی رغم تمایالت پاپ حق خویش را در عزل و 

براي جلوگیري از بروز آتشسوزي، ویلیام دستور داد که مردم انگلستان . روحانیان مملکت مسجل و محرز میساخت

به همین سبب مردم  ;شب هنگام پیش از رفتن به بستر، روي اجاقهاي خود سرپوش نهند یا آتش را خاموش کنند

ن متصرفات و دستگاه دولت وي بسط مییافت و چو. در زمستان حدود ساعت هشت بعد از ظهر به رختخواب میرفتند

اداره نواحی مفتوحه مستلزم مخارج بود، به فرمان وي، بر کلیه خرید و فروشها، واردات و صادرات، و استفاده از پلها و 

مالیات دینگلد، که در دوران سلطنت ادوارد خستوان ملغا شده بود اعاده یافت، و . ها و شوارع مالیات بسته شد راه

هاي  نگامی که ویلیام شنید که بعضی از افراد انگلیسی، براي طفره رفتن از زیر بار مالیات، نقدینه خود را در سردابهه

هاي جمیع دیرهاي مملکت را جستجو کنند و هر چه از این قبیل زر و  دیرها پنهان ساختهاند، امر داد که سردابه

دربار شاهی وي وجوهاتی را که مردم به عنوان رشوه میدادند بی  ماموران. سیم بیابند به خزانه سلطنتی منتقل کنند

حکومت ویلیام، بی هیچ ریا و پرده پوشی، . هیچ دغدغهاي قبول، و آن را در دفاتر حساب عمومی درج میکردند

حکومت فاتحانی بود که تصمیم داشتند منافع حاصله از کار خطیر آنها متناسب با خطراتی باشد که به جان 

النفرانک، آن مرد الیق و نرمشپذیر، ازکان احضار، و اسقف . کشیشان نورمان در این پیروزي سهیم بودند. اندخریده

النفرانک چون کشیشان آنگلوساکسون را به شکار و قمار و مواصلت معتاد . اعظم کنتربري و صدراعظم پادشاه شد

. روساي دیرهاي نورمان را به جاي آنها منصوب کرد دید، همگی را از کار بر کنار، و جماعتی از کشیشان و اسقفان و

نظامهاي جدیدي براي دیرهاي انگلستان مقرر داشت، که به رسوم کنتربري اشتهار یافتند و درجه فکري و اخالقی 

شاید به پیشنهاد وي بود که ویلیام با صدور فرمانی محاکم روحانی را از . طبقه روحانی انگلستان را باال بردند

هاي ملکی تفکیک کرد، دستور داد که کلیه مسائل مربوط به دین باید بر وفق قانون شریعت کلیسا رتق و فتق  دادگاه

براي . هاي کلیسایی تعین میشود ضامن باشد یابد، و متعهد شد که حکومت اجراي مجازاتهایی را که از طرف دادگاه

ها و  لکن ویلیام مقرر داشت که هیچ یک از نامه. دجلب حمایت مردم از کلیسا، عموم را به دادن عشریه مکلف کردن

توقیعات پایی را بدون تصویب شخص وي انتشار ندهند یا به موقع اجرا نگذارند، و هیچ یک از نمایندگان پاپ بدون 

مجلس ملی اسقفان انگلستان که بخشی از مجلس . صوابدید پادشاه حق ورود به خاك انگلستان را نداشته باشند

، از این به بعد به صورت مجلس جداگانهاي در آمد، و قرار شد که فرامین صادره آن هیچ گونه اعتبار قانونی ویتان بود

. نداشته باشد، مگر آنکه از جانب پادشاه تایید شود

ر یازده سال آخ. مانند اغلب رجال بزرگ، براي ویلیام فرمانروایی بر یک کشور به مراتب آسانتر از اداره خانوادهاش بود

فرزندش رابرت براي حکومت بر نورماندي خواستار اختیارات مطلق . عمر وي در مرافعه با ملکهاش ماتیلدا آشفته بود

  . بود، و ویلیام چون از اعطاي چنین اختیاراتی خودداري ورزید، با عصیان پسر روبهرو شد
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وکنشین مزبور به رابرت از در صلح در ویلیام با تردید به جنگ با وي مبادرت جست و سرانجام با نوید هبه کردن د

بر سر حدود و . ویلیام در این سالها به قدري فربه شده بود که سوار شدن بر مرکب برایش کاري بسیار دشوار بود. آمد

هنگامی که ویلیام به واسطه تنومندي بیش از حد، . ثغور متصرفات، میان وي و فیلیپ اول، پادشاه فرانسه، نزاع افتاد

)) دراز کردهاند((به درنگ در روان شد، منقول است که فیلیپ از سر طعنه گفت که نعش پادشاه انگلستان را ناگزیر 

ویلیام سوگند خورد که کاري کند که . و در مراسم کفن و دفنش منظر جالبی از شمعهاي افروخته خواهد بود

ر داد که مانت و تمامی حول و حوش آن را وي به سپاهیان خود دستو. براستی شمعهاي فراوانی در فرانسه بیفروزند

هنگامی که . لشکریان وي نیز اوامر شاه خود را اطاعت کردند. ها را منهدم کنند بسوزانند و تمامی محصوالت و میوه

وي . ها گردش میکرد، ناگهان اسبش لغزید و او را محکم به قاچ زین آهنیش پرتاب کرد ویلیام سرخوش میان ویرانه

وصیت  ;در آنجا ویلیام به جمله گناهانش اعتراف نمود. کوچک سن جرواس نزدیکی روان حمل کردند را به صومعه

به منظور توبه، خزاین خود را میان فقرا و کلیساها تقسیم کرد، و وجوهاتی را به تجدید عمارت  ;خویش را نوشت

ا گذاشتند و، به ادعاي جانشینی روانه کلیه فرزندان وي، به جز هنري، پدر را در بستر نزع تنه. مانت اختصاص داد

ناو ساده . سرداران و خادمان وي هر قدر میتوانستند اموال او را به غنیمت بر داشتند و گریختند. میدان جنگ شدند

تابوتی که برایش ساخته بودند گنجایش ). 1087(و بیپیرایهاي جسد ویلیام را به صومعه مردان در کان حمل کرد 

هنگامی که مالزمان خواستند به زور جثه عظیم وي را در آن تابوت باریک جا دهند . ا نداشتاندام فربه وي ر

  . جسدش ترکید و ساحت کلیسا را با بوي گند شاهانه خویش متعفن کرد

طبقه و ملتی جدید را بر دانمارکیها تحمیل کرد که بر آنگلوساکسونها . نتایج استیالي نورمان بی حد و حصر بود

و آن بریتونها نیز روزي بر سلتها  ;آنها نیز به نوبه خویش بریتونهاي رومی را منکوب کرده بودند ;بودندچیره شده 

گذشت قرنها الزم بود تا عناصر آنگلوساکسون و سلتی بتوانند دوباره، با خون و زبان انگلیسی،  ;...فایق آمده بودند

ا قرابت داشتند، لکن در عرض یکصد سالی که از عهد رولو نورمانها با دینه. حقوق از دست رفته خود را محرز سازند

با تسلط آنها بر خاك انگلستان، مدت سه قرن رسوم و زبان رسمی این سرزمین . گذشته بود فرانسوي شده بودند

فئودالیسم با تمام ملحقات آن، از قبیل شهسواري و نشانهاي مخصوص خانوادگی و لغات مربوطه، از . فرانسوي بود

. سرفداري، عمیقتر و بیرحمانهتر از آنچه قبال در انگلستان مرسوم بود رواج گرفت. ه به انگلستان آورده شدفرانس

رابطه . وامدهندگان یهودیی که با ویلیام به انگلستان آمدند به بازرگانی و صنعت مملکت انگیزه نوینی دادند

معماري . ویج آراي زیادي را در ادبیات و هنر ممکن کردنزدیکتري که میان انگلستان و سایر نقاط اروپا بر قرار شد تر

طبقه جدید اشراف با خود آداب جدید، روحیهاي فعال و با . سبک نورمان در انگلستان به اوج اعتالي خود رسید

نشاط، و سازمان بهتري براي کشاورزي به انگلستان آورد، و خاوندها و اسقفان نورمان تشکیالت اداري مملکت را 

هر چند که به شیوه استبدادي عمل میشد، مملکت وحدت یافته بود، جان و مال . حکومت متمرکز بود. ر کردندکاملت

از این به بعد، دیگر هیچ قوم مهاجمی نتوانست . مردم امنتر شد، و انگلستان قدم به یک دوران دراز صلح داخلی نهاد

. پیروزمندانه بر انگلستان استیال یابد

  تامس ا بکت -  2

ر انگلستان ضربالمثل است که همیشه در فاصله زمامداري دو پادشاه نیرومند شهریاري ضعیفالنفس تکیه بر اریکه د

بعد از مرگ ویلیام فاتح، پسر ارشدش . سلطنت میزند، لکن عده سالطین متوسطالحال از دایره شمارش بیرون است

پسر کوچکترش موسوم به ویلیام مشهور به . کردرابرت سرزمین نورماندي را به عنوان قلمرو جداگانهاي تصاحب 
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روفوس یا سرخ به النفرانک به صدر اعظم تعهد حسن سلوك داد، و در مقابل به دست وي تدهین یافت و دیهیم 

به سفاکی تمام حکومت میکرد، که ناگهان بیمار شد، توبه کرد که  1093وي تا سال . سلطنت انگلستان را بر سر نهاد

بر دارد، بهبود یافت، بار دیگر بناي جور را گذاشت، و آخراالمر، هنگام شکار، به دست ناشناسی به  دست از ستمکاري

قدیس انسلم، که بعد از النفرانک اسقف اعظم کنتربري شده بود، در عین شکیبایی با ویلیام . ضرب تیر از پا در آمد

هنگامی که فرزند سوم ویلیام فاتح موسوم به هنري . روفوس پایداري کرد، و سرانجام به امر پادشاه به فرانسه بازگشت

انسلم، آن سر اسقف حکیم، از پادشاه تقاضا کرد که از . اول بر تخت سلطنت جلوس کرد، انسلم را از فرانسه فرا خواند

حق انتخاب اسقفان صرف نظر کند، هنري چنین خواستهاي را نپذیرفت، پس از یک سلسله کشمکشهاي مالل افزا، 

شد که روساي دیرها و اسقفان انگلیسی را مجمع عمومی کلیساهاي جامع یا رهبانان دیرها در حضور شخص قرار 

پادشاه انتخاب کنند و افراد منتخب براي اختیارات و مایملک فئودال خویش سر تعظیم در برابر پادشاه فرود آورند و 

  . وي را ولینعمت خویش بشناسند

مالیاتهاي گزافی از رعایاي خویش میگرفت، لکن دوران . میل متنفر بود هنري فردي پولدوست، و از حیف و

در دوران زمامداري وي، انگلستان از آرامش و صلح برخوردار شد، و . سلطنتش مقرون به انصاف و مال اندیشی بود

پادشاه  بود که در نتیجه آن نورماندي دوباره ضمیمه قلمرو 1106تنها جنگ عهد سلطنت هنري نبرد تنشبره در 

. انگلستان شد

خودش از  ;))در معامله با زنان پسران دختران و نوکرهایشان تمسک نفس نشان دهند((وي نجبا را فرمان داد که 

هاي مختلف صاحب چندین پسر و دختر نامشروع شد،لکن به حکم بصیرت و وقاري که داشت، مود را، که  معشوقه

انگلیسی قبل از نورمانها بود، به حباله نکاح در آورد و، به این نحو، خون  پیوندي از سالله شاهان اسکاتلند و سالطین

  . پادشاهان کهن را با دودمان سلطنتی نوبنیاد در هم آمیخت

هنري، در اواخر عمر، خاوندها و اسقفها را مجبور کرد که به قید سوگند با دخترش متیلدا و فرزند خردسال او که 

اما همینکه وي در گذشت، نواده ویلیام فاتح، ستیون او بلوا، مدعی تاج و تخت شد،  .بعدا هنري دوم شد بیعت کنند

و انگلستان مدت چهارده سال مجبور شد که در جنگ داخلی خونینی، که ضمن آن طرفین به موحشترین مظالم 

کیتن را به حباله آ/ در خالل این احوال هنري دوم بزرگ شد ،الئونور د . دست زدند، تلفات و مالیات زیادي بدهد

نکاح در آورد، دوکنشین مزبور را تصاحب کرد، بر انگلستان هجوم برد، و ستیون را واداشت تا او را به سمت ولیعهد و 

به این نحو، دودمان سالطین نورمان ). 1154(جانشین خود بشناسد، و چون ستیون فوت شد، به مقام سلطنت رسید 

هنري آدمی بود تند خلق، بسیار جاهطلب، باهوش فطري، و تا اندازهاي متمایل . آغاز شد پالنتاژنهمنقرض، و سلسله 

از آنجا که اسما بر سرزمینی حکمفرما بود که از اسکاتلند تا پیرنه ممتد و شامل نیمی از فرانسه میشد، . به الحاد

جامعه فئودالیی که در آن خاوندهاي عالیمقام، با مسلح کردن  -فئودالی مضطر میدید بظاهر خود را در یک جامعه 

سپاهیان مزدور و مقام گزیدن در میان دژهاي مستحکم، تمامی مملکت را به یک مشت خاوندنشینهاي متعدد تکه 

ندهاي مملکت یکی پس از سلطان جوان با قوتی هیبت آور، وجوه و افراد الزم را گرد آورد، با خاو. تکه کرده بودند

دیگري جنگید و آنها را منقاد کرد، و دژهاي فئودال را ویران، و آرامش، امنیت، عدالت و صلح را در مملکت مستقر 

با سپاه نسبتا کم و هزینهاي اندك ایرلندي را که به دست دریازنان ویلزي مسخر و تاراج شده بود تحت سلطه . کرد

رد نیرومند، یعنی یکی از بزرگترین پادشاهان تاریخ انگلستان، چون با آدمی مثل تامس لکن این م. انگلستان در آورد
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که ارادهاي انعطافپذیر مثل وي داشت و در عالم روحانیت آن عهد صاحب قدرتی بود به مراتب افزونتر از هر  -ا بکت 

  . رو به رو، ارکان ارادهاش متزلزل، و در نظر همگان خوار شد - حکومت 

هوش بیاندازه وي در . در دامان خانواده متوسطی از قوم نورمان در لندن به دنیا آمد 1118حدود سال  تامس در

به اشاره آن اسقف اعظم، تامس براي تحصیل حقوق مدنی . جوانی نظر ثیوبالد اسقف اعظم کنتربري را جلب کرد

سلک روحانیان در آمد، و دیري نگذشت که به هنگام بازگشت به انگلستان به . قوانین شریعت روانه بولونیا و اوسر شد

لکن مثل بسیاري از کشیشان آن قرون، تامس بیش از آنچه یک کشیش . مقام شماسی اعظم دیر کنتربري ارتقا یافت

عادي باشد مردي بود مدبر در امور حکومت و رتق و فتق مهمات، عالقه و کاردانی وي اختصاص به رشته مملکتداري 

. ت و در این فنون چنان کفایتی از وي بروز کرد که در سی و هفت سالگی به وزارت منصوب شدو سیاستمداري داش

چند صباحی میان تامس و هنري توافق نظر کامل وجود داشت و آن وزیر زیباروي از موانست پادشاه و شرکت در 

ناترین خوانها در تمامی خوان وي مه. مسابقات شهسواران و تقریبا از ثروت و قدرت شهریار مملکت بهرهور بود

به . انگلستان محسوب میشد، از ضعفا به همان اندازه دستگیري میکرد که نسبت به دوستان خویش مهمان نواز بود

تن شهسوار را بر عهده داشت، در نبردهاي تن به تن با دشمنان شرکت میجست و  700هنگام جنگ، شخصا رهبري 

هنگامی که به نمایندگی پادشاه متبوع خویش به پاریس رفت، مرکب . خود مسئول طرح لشکرکشیها و پیکارها بود

پر شکوه وي مرکب از هشت کالسکه و چهل راس اسب و دویست نفر مالزم، و چنان پر تجمل بود که فرانسویان را 

وي را به سمت  1162در . مرعوب و متفکر ساخت که حشمت وزیر اگر این باشد، ثروت پادشاهش چه حد است

به مجردي که تامس به چنین مقامی نایل شد گویی ناگهان به نیروي سحر . عظم کنتربري منصوب کردنداسقف ا

هاي گرانبها، و صحبت دوستان اشرافی  کاخ مجلل، تزیینات، جبه.کلیه آداب و رسوم خویش را از بیخ و بن تغییر داد

هاي از قماش مویی میپوشید، با سبزیجات، جامهاي خشن و زیر جام. از مقام وزارت استعفا داد. خویش را ترك گفت

اکنون وي مدافع سرسخت حقوق، . حبوبات، و آب سد جوع میکرد، و هر شب پاي سیزده تن گدا را شستشو میداد

هاي مدنی  از جمله این حقوق یکی معافیت کشیشان از محاکمه در دادگاه. مزایا، و در آمد اعضاي کلیسا شده بود

بود افراد کلیه طبقات را یکسان تابع فرامین خویش سازد وقتی میدید که کشیشان اکثر به هنري، که آرزومند . بود

براي رفع پارهاي از . هاي روحانی مورد مواخذه قرار نمیگیرند بسیار خشمناك میشد سبب ارتکاب جرایم در دادگاه

، و آنها را تشویق به امضاي این اشکاالت، وي شهسواران و اسقفان انگلستان را در محل کلرندن به دور هم جمع

لکن تامس حاضر نشد که این اسناد  ;که بسیاري از مصونیتهاي روحانی را ملغا میساخت) 1164(قوانین کلرندن کرد 

علی رغم این عمل، هنري به وضع قوانین جدیدي اقدام، و تامس ا بکت . را به مهر اسقف اعظمی خویش ممهور سازد

تامس در آن مجلس حضور یافت و با کمال نرمی در برابر اسقفان تابع . خود احضار کردعلیل را به محاکمه در دربار 

خود، که علیه وي متحد شده و او را مرتکب سرپیچی از اوامر پادشاه سرور سروران فئودال خویش میدانستند، 

. ایستادگی کرد

اپ استیناف خواهد داد و پس از ایراد این تامس اعالم داشت که از حکم دادگاه به پ. دادگاه حکم به بازداشت وي داد

. هاي اسقف اعظمی خویش که هیچ کس جرئت لمس آن را نداشت، بدون گزند از تاالر بیرون آمد سخن، در جبه

غروب آن روز عده زیادي از فقرا را در خانه خویش واقع در لندن اطعام کرد و در اثناي شب، تامس متفکرانه از 

پار شد و با ناوي شکننده از آن تنگه متالطم عبور کرد و به صومعهاي در سنتومر، واقع بیراهه به سمت مانش رهس

. تامس استعفانامه خویش از مقام اسقف اعظمی را نزد پاپ آلکساندر سوم فرستاد. در قلمرو پادشاه فرانسه پناه برد

وب کرد، لکن مدتی او را به صومعه پاپ ایستادگی وي را تقدیس و بار دیگر او را به ریاست حوزه روحانی خویش منص
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هنري کلیه بستگان تامس را از . پونتینیی فرستاد تا به صورت یکی از راهبان عادي فرقه سیسترسیان روزگار بگذراند

هنگامی که هنري به نورماندي سفر کرد، تامس حجره خویش را . هر سنی، اعم از مرد و زن، از انگلستان تبعید کرد

). 1166(ه، از باالي منبر، کلیه کشیشان انگلیسی را که طرفدار قوانین کلرندن بودند تکفیر کرد ترك گفت و، در وزل

هایی را  هنري به رئیس صومعه پونتینیی پیغام فرستاد که اگر تامس را کماکان در آنجا پناه دهد، تمام اموال صومعه

رئیس صومعه متوحش . ی دارند توقیف خواهد کردکه در انگلستان، نورماندي، آنژو، و آکیتن با صومعه مزبور پیوستگ

شد و از تامس تقاضا کرد که آنجا را ترك گوید، تامس متمرد و رنجور چندي را در کاروانسراي محقري در سانس از 

آلکساندر سوم، بر اثر فشار شاه فرانسه لویی هفتم، به هنري دستور داد که اسقف اعظم را . راه صدقات روزگار گذرانید

. نصب خویش بر گرداند، وگرنه انجام کلیه مراسم دینی را در سراسر قلمرو پادشاه انگلستان ممنوع خواهد کردبه م

وي به آورانش آمد، تامس را مالقات کرد، وعده داد که به کلیه شکایات . هنري در برابر چنین تهدیدي تسلیم شد

انگلستان سوار بر مرکب میشد رکابش را نگاه  وي رسیدگی کند، و هنگامی که اسقف اعظم پیروز براي عزیمت به

چون تامس به کنتربري باز گشت، بار دیگر حکم تکفیر اسقفانی را که با وي از در مخالفت در آمده ). 1169(داشت 

برخی از این اسقفان براي مالقات هنري عازم نورماندي شدند و، احتماال با گزارشاتی مبالغهآمیز از . بودند تجدید کرد

به پادشاه و تمامی ...مردي که نان مرا خورده است! عجبا: ((هنري فریاد زد. ار تامس، وي را بر سر خشم آوردندرفت

مملکت اهانت کند، و هیچ یک از خادمان تنپروري که از خوان من برخوردار میشوند در قبال چنین اهانتی حق مرا 

. شنیده بودند ظاهرا بدون اطالع وي عازم انگلستان شدندچهار تن از شهسوارانی که سخن پادشاه را )) به جا نیاورد

شهسواران، اسقف اعظم را در محراب کلیساي جامع کنتربري یافتند و همانجا به ضرب  1170در سیام دسامبر 

تمامی عالم مسیحی با وحشت به مخالفت با هنري قیام کرد، و همه جا مردم به . شمشیر وي را از پاي در آوردند

هنري بعد از آنکه سه روز در اتاق خویش گوشه عزلت گزید و در به روي همه . ساعه او را تکفیر کردندطور خلقال

بست و از خوردن خوراك خودداري کرد، فرمان داد که قاتالن تامس دستگیر شوند، نمایندگانی نزد پاپ روانه داشت 

. ع کفارهاي که پاپ ضروري بداند حاضر استتا بیگناهی خود را به وي ابالغ کنند و وعده داد که به دادن هر نو

. قوانین کلرندن را لغو کرد، و تمامی اموال و حقوق کلیسایی را در قلمرو خویش اعاده داد

ضمنا مردم تامس را در شمار قدیسان دین گذاشتند و اعالم داشتند که در مزار وي معجزات زیادي به منصه بروز 

، و دیري نگذشت که هزاران نفر به قصد زیارت مقبره وي متوجه )1172(ت کلیسا او را رسما قدیس شناخ. میرسد

کیلومتر آخر راه را با پاهاي  5سرانجام هنري نیز به عنوان زایر تایبی رو به سوي آن محل نهاد و . کنتربري شدند

مزار دشمن شهید عریان، که بر روي سنگهاي چخماق جاده زخمی و خون آلود شده بود در نوردید، خود را در برابر 

اراده . خویش به خاك افکند، از رهبانان تقاضا کرد که او را با تازیانه بزنند و با رغبت آن ضربات را تحمل کرد

. نیرومند هنري زیر فشار مالمت عمومی و مزاحمتهاي روز افزونی که در قلمرو وي بروز میکرد در هم شکست

بعید شده بود، به منظور خلع شوهر از مقام سلطنت با فرزندانش بناي همسرش الئونور که به امر آن پادشاه زناکار ت

به کمک برخی خاوندهاي  1183و  1173فرزند ارشدش، که او نیز هنري نام داشت، دو بار در . دسیسه را گذاشت

 دو پسر دیگرش ریچارد و جان، که با بیصبري 1189در . فئودال بر پدر شورید، و سرانجام در شورشی در گذشت

تمام انتظار مرگ پدر را میکشیدند، با پادشاه فرانسه فیلیپ اوگوست متحد شدند و به جنگ با پدر قیام کردند، 

پادشاه انگلستان، در حالی که به خدایی که زادگاه و شهر محبوبش را از . هنري را هزیمت داده، از لومان بیرون راندند

ر بستر نزع افتاد، در آخرین دم به فرزندانش که نسبت به وي دستش گرفته بود ناسزا میگفت، متوجه شینون شد، د

هاي متعدد و دشمنان و بیحرمتی و  غدر ورزیده بودند، و به عمري که به وي قدرت و حشمت و ثروت و معشوقه
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هنري در مبارزه خویش کامال شکست ). 1189(خیانت و شکست ارزانی داشته بود لعنت فرستاد، و جان سپرد 

بعد از مرگ تامس حاضر به تسلیم چیزي شده بود که در دوران حیات تامس از دادن آن خودداري  .نخورده بود

 ;با اینهمه در آن مرافعه شدید، این مدعاي هنري بود که به مرور زمان کامیابی پر افتخاري براي وي شد. ورزیده بود

نبال آن را گرفتند و بتدریج محاکم ملکی به عبارت دیگر، وي کاري را آغاز کرد که پادشاهان بعد از وي یک یک د

حوزه صالحیت خود را وسیعتر کردند، تا جایی که عموم رعایاي پادشاه اعم از روحانی و غیر روحانی تابع احکام این 

وي حقوق انگلستان را از مضایق و محدودیتهاي فئودال و روحانی رهایی داد، و به طریق . ها شدند قبیل دادگاه

. کرد که نتیجه آن یکی از عالیترین کامیابیهاي حقوقی بشر از زمان امپراطوري روم به بعد بوده استتکاملی رهبري 

هنري دوم، مانند جدش ویلیام فاتح، طبقه نجباي گردنکش و هرج و مرج طلب انگلستان را منقاد و با انضباط 

در این مورد توفیق هنري زیاده از . دساخت، و از این طریق موجبات تحکیم و وحدت حکومت انگلستان را فراهم آور

به این معنی که حکومت مرکزي آن قدر نیرومند شد که تقریبا به صورت حکومتی بسیار مستبد و غیر : حد بود

  .مسوول در آمد، و در این تناوب تاریخی انتظام و اختیار، دور بعدي به اشرافیت و آزادي تعلق داشت

ماگناکارتا - 3 

ریچارد از نظر اخالق با مادرش الئونور، که . به شیر دل، بدون هیچ مخالفتی بر اریکه پدر تکیه زدریچارد اول مشهور 

وي در . زنی بود ماجراجو و ستیزه طلب و رام نشدنی، بیشتر شباهت داشت تا به پدرش که آدمی بود ساکت و الیق

آکیتن فرستاد تا قلمرو خانواده مادري در آکسفرد متولد شد و چون به سن رشد رسید، مادرش او را به  1157سال 

تروبادورهاي آن سامان اعماق روح )) علم طرب((در این دوران بود که فرهنگ پر از شکاکیت پرووانس و . را اداره کند

  . وي را تسخیر کردند، و از این به بعد دیگر محال بود که ریچارد یک نفر انگلیسی باشد

وي در دوران نسبتا کوتاه عمر . نی به مراتب زیادتر از سیاست و کشورداري بودعالقه وي به ماجراجویی و آوازه خوا

خویش، یعنی در عرض چهل و دو سال، الاقل به اندازه یک قرن شور و سوداهاي عشق را متجلی ساخت و، عالوه بر 

پنج . یات نشان دادتشویق غزلسرایان عهد خویش با تقلید از سبک آنها در سخنسرایی، منتهاي عالقه خود را به ادب

وي هر چه در خزانه هنري دوم . ماه اول دوران سلطنت وي صرف جمع آوري وجوهات براي یک جنگ صلیبی شد

به جا مانده بود به همین منظور ضبط کرد و هزاران نفر از عمال حکومت را از عمل معزول ساخت و در برابر گرفتن 

ی که استطاعت پرداخت داشتند منشورهاي آزادي فروخت، و استقالل به شهرهای. پول، آنها را دوباره به کار گماشت

این همه تالش از بهر آن نبود که به سیم و زر عالقه کمتري . مارك به رسمیت شناخت 15000اسکاتلند را در برابر 

وانه شش ماه بعد از آنکه بر تخت سلطنت جلوس کرد، ر. داشت، بلکه دل بیقرارش حادثهجویی را بیشتر میپسندید

وي تا حداکثر امکان . ریچارد براي جان خویش همان ارزش اندکی را قایل بود که براي حقوق دیگران. فلسطین شد

لکن صفحات تاریخ . از رعایاي خود مالیات میگرفت و همه را در راه تجمالت، بساط سور، و تظاهرات صرف میکرد

یهاي وي پر شد که شاعران معاصرش وي را ارجمندتر از دهساله آخر قرن دوازدهم چنان از اعمال متهورانه و دلیر

ریچارد با صالحالدین جنگید و نسبت به وي عالقهمند شد، بر وي چیره . اسکندر کبیر، آرثر، و شارلمانی دانستند

نشد، لکن سوگند خورد که سرانجام او را شکست دهد، چون عزم وطن کرد در راه به دست لئوپولد دوك اتریش، که 

لئوپولد ریچارد را به  1193در اوایل سال ).1192(ا موجبات رنجش خاطر وي را فراهم ساخته بود، اسیر شد در آسی

. امپراطور آلمان هانري ششم، که نسبت به پادشاه انگلستان و پدرش هنري دوم کینهاي در دل داشت، تسلیم کرد

ب آن هیچ کس مجاز به زندانی کردن یک مبارز علیرغم قانونی که به طور کلی در تمام اروپا رعایت میشد و به موج
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صلیبی نبود، هانري ششم پادشاه انگلستان را در قلعهاي در دورنشتاین واقع در کنار دانوب به بند کشید و از 

فدیه مطالبه کرد و این رقم دو برابر ) معادل پانزده میلیون دالر به پول امروزي(مارك  150000انگلستان مبلغ 

در خالل این احوال، جان برادر ریچارد، در صدد تصاحب اریکه . الیانه خزانه سلطنتی آن کشور بودتمامی عواید س

سلطنت بر آمد، در مقابلش مقاومتهایی ابراز شد، به فرانسه گریخت، صلح خود را با فیلیپ نقض کرد، بر متصرفات 

اي هنگفتی داد تا ریچارد را در زندان نگاه ه انگلستان در فرانسه هجوم برد و آنها را گرفت، و به هانري ششم رشوه

ریچارد در گوشه زندان راحتی ایام را به سوز و گداز گذرانید، و قصیده آبداري خطاب به هموطنان خویش . دارد

در خالل این آشوبها، ملکه الئونور در مقام نیابت سلطنت به کمک . سرود و ضمن آن از ایشان تقاضاي فدیه کرد

سرپرست امور قضایی و سیاسی خویش هیوبرت والتر، اسقف اعظم کنتربري، با کامیابی تمام به رتق  راهنماي بخردانه

ریچارد . لکن هر دو جمع آوري وجوهات الزم براي پرداخت فدیه را دشوار میدیدند. و فتق امور مملکت مشغول بود

ایی بر مردم بست، و سپاهیانی گرد آورد و ، با شتاب به انگلستان رفت، مالیاته)1194(هنگامی که سر انجام آزاد شد 

  . از کانال مانش عبور کرد تا انتقام خویشتن و انگلستان را از فیلیپ بگیرد

روایت میکنند که وي سالهاي متمادي حاضر به اجراي شعایر دینی نشد، زیرا میترسید که مبادا این امر مستلزم 

از دست رفته را از چنگ فیلیپ بیرون آورد و به صلحی وي تمام سرزمینهاي . بخشیدن دشمن بی ایمانش باشد

در خالل این احوال میان ریچارد و آدمار، . راضی شد که در نتیجه آن فیلیپ از نعمت زندگی برخوردار میگردید

ویکنت لیموژ، از رعایاي تیول وي بود، بر سر مقداري طال که در حفرهاي در ملک آدمار پیدا شده بود اختالف افتاد، 

دمار حاضر شد که بخشی از آن را به ریچارد واگذار کند، لکن ریچارد که تمامی زر را میخواست قلعه آدمار را آ

تیري را که از جانب دژ رها شده بود به پادشاه اصابت کرد و ریچارد شیر دل در چهل و سه سالگی بر . محاصره کرد

پس از مواجهه با مقداري سو ظن و مخالفتهایی چند، جانشین ریچارد شد، و  جانبرادرش . سر مقداري طال جان داد

به عبارت (اسقف اعظم کنتربري، والتر، هنگام تاجگذاري، وي را مجبور کرد که سوگند یاد کند که به انتخاب ملت 

لکن جان، که نسبت به پدر و برادر و . ه سلطنت تکیه میزندو با تاییدات االهی بر اریک) دیگر، نجبا و نخست کشیشان

جان مانند هنري دوم و ریچارد . همسر خویش دروغ میگفت، از خوردن یک قسم دروغ دیگر چندان پروایی نداشت

مشهور بود که از هنگام رسیدن به سن بلوغ به بعد، . اول بظاهر چندان اعتنایی به معتقدات مذهبی نشان نمیداد

رهبانان او را به الحاد متهم و نقل میکردند . ر روز تاجگذاریش، هر گز در آیین قربانی مقدس شرکت نجستحتی د

عجب جانور درشت استخوان و چاقی ((که چه طور روزي به هنگام شکار پس از گرفتن گوزن نر فربهی، گفته بود 

علت خشم راهبان آن بود که )) کرده استبا اینهمه حاضرم سوگند یاد کنم که هرگز در مراسم قداس شرکت ن! است

جان مردي بود صاحب هوش فراوان و مدیري بسیار الیق که . این جمله را کنایهاي به فربهی خودشان تلقی میکردند

و از این رو به قول هالینشد تا )) چندان محبتی نسبت به طبقه روحانیان نداشت((چندان پایبند قیود اخالقی نبود 

وي همیشه خطا کار نبود لکن اکثر به علت زخم زبان و . کینهتوزانه راهبان وقایعنگار قرار گرفت حدي آماج تیرهاي

کج خلقی، به واسطه شوخیهاي وقیح، مباهات به قدرت مطلق، و مالیاتهاي گزافی که براي دفاع متصرفات انگلستان 

، جان از پاپ 1199در . میکرد در خاك فرانسه در برابر فیلیپ او گوست ضرورت داشت مردمان را دشمن خود

اینوکنتیوس اجازه خواست تا همسر خویش ایزابل آو گالستر را به علت قرابت صلبی طالق گوید، و اندکی پس از این 

. انگولم را، با وجود نامزدیش با کنت لوزینیان، به ازدواج خود در آورد/ ایزابل د 

مقارن . لوزینیان دست دادخواهی سوي فیلیپ دراز کردنجباي هر دو کشور از این عمل خشمگین شدند و کنت 

به . همین احوال، خاوندهاي آنژو، تورن، پواتو، و من به فیلیپ شکایت کردند که جان بر ایاالت آنها تعدي روا میدارد
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حکم تعهدات فئودال که مسبوق به دوران واگذاري سرزمین نورماندي به رولو میشد، خاوندهاي فرانسوي حتی در 

االتی که تعلق به انگلستان داشتند، پادشاه فرانسه را سرور سروران فئودال خویش و، طبق قانون فئودال جان را ای

فیلیپ جان را به پاریس احضار کرد تا، در برابر شکایات و . دوك نورماندي و لهذا واسال پادشاه فرانسه میشناختند

محکمه فئودال . لستان از قبول چنین دعوتی خودداري ورزیدپادشاه انگ. اتهامات مختلف، برائت خویش را ثابت کند

فرانسوي حکم داد که مایملک وي در فرانسه به عنوان جریمه ضبط شود، و نورماندي، آنژو، و پواتو را به آرثر، کنت 

  . برتانی که نواده هنري دوم بود، اعطا کرد

میرابو ملکه الئونور را، که در هشتاد سالگی با آرثر مدعی اریکه سلطنت انگلستان شد و سپاهی تدارك دید و در 

جان به نجات مادر شتافت آرثر . لشکري بسیار به مدافعه از حقوق فرزند سرکش خویش قیام کرده بود محاصره کرد

در این موقع جان، که با عروس خویش . فیلیپ بر نورماندي هجوم برد. را دستگیر ساخت، و ظاهرا امر به قتل وي داد

را در روان میگذرانید، سر گرمتر از آن بود که به امر لشکرکشی اعتنایی داشته باشد، به همین سبب )) سلماه ع((

جان به انگلستان گریخت، و نورماندي، من، آنژو، و تورن به دست پادشاه فرانسه . سپاهیان وي و مادرش منهزم شدند

اینک  ;ز دستش بر میآمد به جان کمک کرده بودپاپ اینوکنتیوس سوم، که با فیلیپ دشمنی داشت هرچه ا. افتاد

هیوبرت والتر، پادشاه انگلستان، راهبان سالخورده ) 1205(هنگام مرگ . جان بناي جدال با اینوکنتیوس را گذاشت

جمعی از رهبانان جوانتر . کنتربري را تشویق کرد که جان دوگري، اسقف ناریچ، را به جانشینی والتر انتخاب کنند

دوگري و رجینالد که هر دو هوس نیل به چنین مقامی را . د رجینالد را به عنوان اسقف اعظم بر گزیدندپیشواي خو

لکن اینوکنتیوس تقاضاي هیچ کدام را نپذیرفت  ;در سر داشتند، نزد پاپ به رم شتافتند تا موافقت وي را جلب کنند

لنگتن مدت  ;ف اعظم کنتربري منصوب کردو یک نخست کشیش انگلیسی موسوم به ستیون لنگتن را به عنوان اسق

جان اعتراض کرد که لنگتن براي . سال در پاریس زیسته و در این تاریخ استاد االهیات در دانشگاه آن شهر بود 25

اسقف اعظم شدن در انگلستان یعنی مقامی که متضمن انجام وظایف سیاسی و روحانی هر دو بود، هیچ نوع آمادگی 

. نداشته است

نتیوس بی آنکه به اعتراضات جان وقعی نهد، لنگتن را در محل ویتربو واقع در ایتالیا براي تصدي مقام جدیدش اینوک

ها  تهدید کرد که صومعه ;جان پیغام داد که اگر لنگتن جرئت دارد قدم به خاك انگلستان نهد). 1207(تقدیس کرد 

اد کرد که اگر پاپ مراسم نیایش را در انگلستان ممنوع و سوگند ی ;را بر روي سر رهبانان گردنکش کنتربري بسوزاند

کند، وي عموم کشیشان کاتو لیک را از قلمرو خویش تبعید میکند، چشمان بعضی را از حدقه بیرون میآورد و بینی 

پاپ به موجب فرمانی کلیه مراسم مذهبی غیر از غسل تعمید و تدهین بیماران محتضر را در . و گوش برخی را میبرد

کشیشان کلیساها را بستند، ناقوسها خاموش شد، و مردگان را در گورستانهاي تقدیس ).1208(گلستان ممنوع کرد ان

اینوکنتیوس . جان کلیه اموال اسقفان و دیرها را ضبط و میان مردم غیر روحانی تقسیم کرد. نشده به خاك سپردند

ده انگاشت و پیروزمندانه بر ایرلند، اسکاتلند، و ویلز لشکر پادشاه انگلستان را تکفیر کرد، لکن جان فرمان پاپ را نادی

مردم از فرمان تحریم پاپ بر خود لرزیدند، اما طبقه نجبا که ضبط و تقسیم اموال کلیسا را وسیلهاي براي . کشید

 جان، که از پیروزي ظاهري خویش غره. منعطف ساختن دست یغماگر شاه از ثروت خویش میدیدند مخالفتی نکردند

وي از دومین همسر خویش غفلت کرد، . شده بود، بر اثر زیادهرویهایش اسباب تکدر خاطر جمع زیادي را فراهم آورد

  . هاي بیپروایی صاحب چندین طفل نامشروع شد و از معشوقه
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بس جان برخی از اسقفان زندانی را آن قدر آزار داد تا در ح ;جماعتی از یهودیان را به طمع مالشان در زندان انداخت

و قوانین مربوط به جنگلبانی را، که منفور  ;با افزودن دشنام بر مالیاتها، طبقه نجبا را دشمن خویش کرد ;سپردند

، اینوکنتیوس به آخرین تیري که در ترکش داشت 1213در . عموم بود به شدیدترین وجه به موقع اجرا گذاشت

مقام سلطنت انگلستان صادر کرد، اتباع وي را از قید سوگند  دست برد، به این معنی که فرمانی مبنی بر خلع جان از

وفاداریشان رهانید و اعالم داشت که از این پس هر کس هر چه از اموال شاه را بتواند از چنگ آن توهین کننده به 

ي تهیه فیلیپ اوگوست دعوت پاپ را قبول کرد، لشکر. مقدسات بیرون آورد، میتواند به عنوان غنایم حالل نگه دارد

لکن متوجه شد که نجبا در جنگ با  ;جان براي مقابله با مهاجمان خود را آماده کرد. دید و عازم کرانه مانش شد

جان، که از عمل طبقه نجبا سخت در . پاپی که مسلح به قواي مادي و معنوي هر دو بود وي را یاري نخواهند کرد

نماینده پاپ از در مذاکره در آمد و قرار گذاشت که اگر پاپ خشم و مواجه با شکست قریبالوقوع بود، با پاندولف 

فرامین تکفیر و تحریم مراسم مذهبی و خلع وي را نسخ وبا وي آشتی کند، جان نیز در عوض تمام اموال ضبط شده 

ایط پاپ با این شر. کلیسا را مسترد دارد، تخت و تاج سلطنت را در اختیار پاپ گذارد، و خود را واسال وي بشناسد

جان تمامی انگلستان را در اختیار پاپ گذاشت و بعد از پنج روز آن را به عنوان تیول پاپی که مستلزم . موافقت کرد

جان براي هجوم بر فیلیپ به عزم پواتو حرکت کرد و به ). 1213(بیعت و عهد و وفاداري همیشگی بود پس گرفت 

بارونها از قبول دعوت پادشاه . برگ از دنبال وي روان شوندبارونهاي انگلستان فرمان داد که با نفرات و ساز و 

پیروزي فیلیپ در بووین جان پادشاه انگلستان را از حمایت آلمان و سایر متفقینی که به آنها علیه . خودداري ورزیدند

شمگین وي به انگلستان باز گشت و با یک طبقه اشرافی خ. توسعهطلبی فرانسه چشم امید دوخته بودند محروم کرد

طبقه نجبا با مالیاتهاي گزافی که وي براي جنگهاي مصیبتبار خود میگرفت، قانونشکنیها و پشت پا زدن . روبهرو شد

عملی که کاسه . وي به سوابق حقوقی، و با معاوضه انگلستان در مقابل حمایت و بخشایش اینوکنتیوس مخالف بودند

ي پرداخت مالیات معروف به سکیوتج یا مالیات خدمت لشکري بود، صبر اشراف را لبریز کرد تقاضاي جان از آنها برا

نجبا نمایندگانی نزد جان فرستادند . که بنا بر آن هر بارونی ملزم بود در برابر خدمت لشکري مبلغ معینی باج بپردازد

. خواستار شدند - که به موجب آن حقوق اشراف محفوظ و اختیارت پادشاه محدود بود  - و اعاده قوانین هنري اول را 

چون پادشاه به این خواسته اعتنایی نکرد، نجبا لشکریان مسلح خود را در ستمفرد گرد آوردند و، در حالی که جان 

در چمنزار . در آکسفرد طفره میرفت، نمایندگانی به لندن فرستادند و حمایت کمون شهر و درباریان را جلب کردند

ی شهر وینزر، سپاهیان اشراف در مقابل معدودي از هواخواهان پادشاه اردو رانیمید، واقع در کنار رود تمز و نزدیک

در این محل بود که جان به دومین فداکاري عظیم خویش دست زد و پاي ماگناکارتا یا منشور کبیر را، که . زدند

دشاه انگلستان از جانب جان، که با تاییدات االهی پا). 1215(مشهورترین سند در تاریخ انگلیس است، صحه گذاشت 

به حکم ... آگاه باشید که ما. و کلیه اتباع باوفاي وي... به اسقفهاي اعظم، اسقفان، روساي دیرها، ارلها، بارونها... است

کلیساي انگلستان باید آزاد باشد، و کلیه  -  1: این منشور، براي خویشتن و جانشینان خود الیاالبد تایید کردهایم 

  ... بماند آزادیها و حقوق آن مصون

به عموم آزاد مردان قلمرومان، از جانب خویشتن و جانشینانمان، الیاالبد آزادیهاي مذکور در ذیل را اعطا  - 2

  .... میکنیم

هیچ گونه مالیات خدمت لشکري تحمیل، و هیچ نوع اعانهاي مطالبه نشود مگر به حکم شوراي عمومی قلمرو  - 12

  .... ما
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مقرر خواهیم داشت ...می، به منظور تخمین مقدار مالیات خدمت لشکري و میزان اعانهبراي اجالس شوراي عمو -  14

و کلیه کسان دیگري که ما را به سروري خود ... مملکتتا اسقفهاي اعظم، روساي دیرها، ارلها، و بارونهاي بزرگ 

. . ..میشناسند گرد هم آیند

اعانه ) یعنی افرادي که غالم نیستند(مادر آینده به هیچ کس رخصت نخواهیم داد که از مستاجران آزاد  -  15

بستاند، مگر آنکه غرض فدیه براي خویشتن، شهسوار کردن پسر ارشد، یا یک بار ازدواج دختر ارشد وي باشد، و براي 

  . ... این منظور فقط اعانهاي منصفانه اخذ شود

  . .... اوي عمومی نه در دیوان عدل ما، بلکه در اماکن معینی رسیدگی خواهند شددع -  17

بلکه این مورد برایگان تفویض خواهد گشت ... از این پس، براي قرار تحقیق هیچ چیز داده یا گرفته نخواهد شد -  36

  . ). ..به عبارت دیگر، هیچ کس را نباید بدون دادرسی مدت مدیدي در زندان نگاه داشت(

هیچ آزاد مردي را نباید بازداشت، زندانی، خلع ید، محروم از حقوق اجتماعی، تبعید، یا به نحوي از انحا معدوم  - 39

  . وي، یا به حکم قانون مملکت) افراد همشان و همطراز(مگر به حکم مشروع اقران ...کرد

 -  41. این دو موهبت محروم نخواهیم کردما حق یا عدالت را به هیچ کس نخواهیم فروخت، و هیچ فردي را از  -  40

در انگلستان اقامت گزینند، و . به کلیه سوداگران تامین و آزادي خواهیم داد تا از حق ورود و خروج برخوردار باشند

  ... به منظور خرید یا فروش، از طریق خشکی و دریا سفر کنند،... بدون پرداخت هیچ گونه اعانه غیر منصفانهاي

کلیه مردم قلمرو ما، اعم از روحانی و غیر روحانی، تا آنجا که مربوط به ... سومات و آزادیهاي مذکور راجمیع ر - 60

این فرمان در حضور شهود، در چمنزار موسوم به ... ایشان باشد، نسبت به متابعین خویش مرعی و ملحوظ دارند،

  . فرمانرواییرانیمید موشح شد، به تاریخ پانزدهمین روز ژوئن در هفدهمین سال 

منشور کبیر را شالوده آزادیهایی خواندهاند که امروزه مردم دنیاي انگلیسی زبان از آنها برخوردارند، و البته سزاوار 

زیرا بیشتر حقوق طبقه نجبا و روحانیان را معین میکرد تا حقوق  ;در واقع این فرمان محدود بود. چنین شهرتی است

اجرایی براي فصل شصتم منشور، که در واقع تحریر آن عمل تقدسمآبانهاي بود،  هیچ ضمانت. جمیع مردم مملکت را

منشور کبیر بیشتر پیروزیی براي فئودالیسم بود تا براي دموکراسی، لکن همین فرمان حقوق . مقرر نکرده بودند

بدون حکم اساسی را به وضوح معین و حراست میکرد، مسجل ساخت که هیچ یک از رعایاي پادشاه را نمیتوان 

به پارلمنت  ;احضار به دادگاه و دادرسی از آزادي محروم کرد، و دادرسی باید در حضور هیئت منصفهاي صورت گیرد

و حکومت  ;نوبنیاد در تعیین مخارج مملکتی قدرت داد تا بعدا بتواند ملت را بر ضد حکومت استبدادي مجهز کند

  . تی محدود بدل کردمطلقه پادشاهی را به حکومت مشروطهاي با اختیارا

با اینهمه جان، هنگام توشیح این فرمان، بکلی بیخبر از این بود که با تسلیم اختیارات مطلقهاش خود را در تاریخ 

وي . وي تحت فشار بر پاي این فرمان صحه نهاد، بعد براي نسخ آن مشغول دسیسه شد. شخصیتی جاودانی میسازد

وکنتیوس سوم، که اکنون براي اجراي منویات خویش محتاج حمایت دست توسل به سوي پاپ دراز کرد، و این

انگلستان علیه فرانسه بود، به کمک واسال سرشکسته خود قیام کرد و منشور کبیر را از درجه اعتبار ساقط دانست، 
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آن خودداري به جان دستور اکید داد که از اطاعت مفاد آن سر باز زند، و به نجباي انگلستان تکلیف کرد که از اجراي 

 ;اینوکنتیوس آنها، شارمندان شهر لندن، و سینک پورتس را تکفیر کرد. بارونها فرمان پاپ را نادیده انگاشتند. ورزند

نمایندگان پاپ در . لکن ستیون لنگتن، که به رهبري وي منشور تهیه شده بود، از انتشار فرمان پاپ خودداري کرد

نشر فرمان اقدام کردند، و در فالندر و فرانسه لشکري مرکب از سربازان مزدور  انگلستان لنگتن را از مقامش عزل و به

به ظاهر طبقه . جمع آوري کردند و با شمشیر، آتشسوزي، چپاول، قتل، و هتک نوامیس به جان طبقه نجبا افتادند

برابر مهاجمان پایداري نجبا، که از پشتیبانی عامه مردم برخوردار نبودند، به عوض آنکه با تجهیز اتباع خویش در 

ورزند، از لویی پسر پادشاه فرانسه دعوت کردند که بر انگلستان هجوم برد، از حقوق آنها دفاع نماید، و اریکه انگلستان 

اگر چنین نقشهاي عملی میشد، به احتمال کلی انگلستان به صورت بخشی . را به عنوان پاداش خویش تصاحب کند

ایندگان پاپ به لویی اجازه گذشتن از تنگه مانش را ندادند، و چون لویی اصرار ورزید، او از خاك فرانسه در میآمد، نم

. هنگامی که لویی وارد لندن شد بارونها مقدمش را پذیره شدند و با وي بیعت کردند. و همراهانش را تکفیر کردند

ن در بحبوحه قدرت و جنون ولی ناگها ;خارج از محوطه شهر تجارتی لندن، همه جا جان پیروز و بیرحم بود

پیروزیش، به عارضه اسهال خونی از پا در آمد، با رنج فراوان خود را به دیري رسانید، و به سن چهل و نه سالگی در 

  . یکی از نمایندگان پاپ پسر شش ساله جان به اسم هنري سوم را به سلطنت برداشت. نیوآرك جان سپرد

طبقه نجبا، که اینک یکی از اقران  ;اس آن ارل آو پمبروك قرار داشتشوراي نیابت سلطنتی تشکیل شد که در ر

خویش را مصدر شامخترین مقامات مملکتی میدیدند، دلگرم شدند، به هواخواهی هنري برخاستند، و لویی را به 

  . هنري پس از آنکه به سن قانونی رسید، پادشاهی هنر دوست و زیبا پسند شد. فرانسه پس فرستادند

به عقیده هنري سوم، منشور کبیر آلتی براي تجزیه . یر وستمینستر مرهون الهام و کیسه فتوت وي بوداحداث د

وي همواره سوگند یاد . مملکت محسوب میشد، از این رو، در صدد لغو آن بر آمد، اما در این راه توفیقی حاصل نکرد

از آنها مالیات گزاف میگرفت که گویی اگر ذرهاي میکرد که دیگر مالیاتی بر اشراف تحمیل نکند، ولی دایما به قدري 

هاي  پاپ نیز احتیاج به پول داشت و با اجازه هنري از حوزه. بیشتر تجاوز میکرد، خطر بروز انقالبی در پیش بود

. روحانی انگلستان عشریه جمع میکرد تا کمکی به تامین مخارج جنگهاي خویش بر ضد فردریک دوم کرده باشد

  . باجهاي جابرانه بود که زمینه را براي عصیانهاي ویکلیف و هنري هشتم مساعد کرد خاطره تلخ این

مردي بود . ادوارد اول به اندازه پدرش مرد فاضل و محققی نبود، لکن قباي سلطنت بر اندامش بیشتر میبرازید

غنی، با اینهمه، جاهطلب، قوي اراده، در جنگ سرسخت، در سیاست محیل، و در تدابیر سوق الجیشی و در آمد 

قدرت میانهروي و رعایت اعتدال داشت، و از خصلت مآل اندیشی برخوردار بود، و در پرتو همین صفات نیکو، دوران 

وي سپاه مملکت را از نو پی افکند، جمع کثیري از . سلطنت وي یکی از مشعشعترین ادوار تاریخ انگلستان شد

مان دراز واداشت، فرمان داد که هر انگلیسی قویبنیهاي در سراسر کمانکشها را به فرا گرفتن طرز استفاده از ک

مملکت صاحب اسلحه شود و طرز به کار بردن انواع سالح را فرا گیرد، و به این نحو، عالوه بر فراهم ساختن یک 

ا بدین ادوارد پس از آنکه قدرت خود ر. میلیشیاي ملی، سهوا به ایجاد یک شالوده نظامی براي دموکراسی کمک کرد

سان تحکیم بخشید، ویلز را گشود، اسکاتلند را تسخیر کرد و از دست داد، از پرداخت اعانهاي که جان به پاپها نوید 

اما بزرگترین واقعه دوران سلطنت وي تکامل . داده بود خودداري ورزید، و سروري پاپان را بر انگلستان منسوخ کرد

اراده کرده باشد، عامل اصلی عالیترین کامیابی انگلستان شد، که عبارت  شاید ادوارد، بدون آنکه خود. پارلمنت بود

.بود از سازش میان آزادي و قانون، در حکومت مملکت و سیرت مردم
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بود که قوانین و حکومت انگلستان به صورتی در آمد  - یعنی استیالي نورمانها تا سلطنت ادوارد دوم  -در این عهد 

بر اثر الحاق حقوق فئودال نورمان به قوانین محلی آنگلوساکسون، . نوزدهم میالدي بدون تغییر باقی ماند که تا قرن

حقوق انگلستان براي نخستین بار جنبه ملی پیدا کرد، به این معنی که از این پس دیگر سخن از قوانین اسکس یا 

اکنون درك این نکته براي ما میسر . میشد))کت قانون و عرف ممل((مرشا یا دینال در میان نبود، بلکه صحبت از 

این جمله را به کار برد، همین کالم ضمنا داللت بر چه انقالب )1190 'فت(نیست که چون رانولف دوگلنویل 

به سبب تشویق هنري دوم و راهنماییهاي سرپرست امور قضایی و سیاسی وي، حقوق و محاکم . حقوقیی میکرد

چنان شهرتی به هم رسانیدند که پادشاهان ) که با ارتشا همراه بود(هی و رعایت انصاف انگلستان در تسریع دادخوا

  . رقیب در اسپانیا مرافعات خود را به محکمه عدل شاهی انگلستان احاله کردند

. روایات کهن نوشتن در بیان حقوق را به گلنویل نسبت دادهاند، و احتمال دارد که وي منصف این رساله بوده باشد

 -  1250(نیم قرن بعد . هر صورت، این قدیمیترین کتاب حقوقی است که درباره قوانین انگلستان موجود است در

هنري دوبرکتن، با نگارش اثر کالسیک خود در پنج مجلد تحت عنوان حقوق و قوانین عرف انگلستان، اولین ) 1256

به پول و لشکریان طبعا تبدیل ویتناگموت حوایج روز افزون پادشاه . مجموعه اصولی حقوق مملکت را مدون کرد

از آنجا که احتیاج هنري سوم به پول زیادتر و مبرمتر از آن . آنگلوساکسون را به پارلمنت انگلستان ضروري ساخت

بود که خاوندها با قیام و قعود تصویب کنند، وي از هر شهرستانی دو نفر شهسوار را احضار کرد تا در شوراي کبیر 

سیمون دومونفور، پسر همان  1264هنگامی که در سال . جمع بارونها و نخست کشیشان بپیوندند به 1254سال 

سردار مشهوري که در جهاد آلبیگایی جنگیده بود، اشراف را به دور خود جمع کرد و علیه هنري سوم شورید، براي 

سوار از هر شهرستانی در جلب حمایت طبقات متوسط در راه پیروزي خویش، نه فقط خواستار شرکت دو نفر شه

مجلس ملی مملکت بود، بلکه میخواست از هر شهري دو نفر از رهبران محلی نیز در مجلس بارونها حضور داشته 

اگر این قبیل افراد عالوه بر مشورت در امور، حاضر به  ;شهرها در حال توسعه بودند، و بازرگانان صاحب مال. باشند

ادوارد اول تقلید از عمل . نان در مجلس ملی مملکت امر مغتنمی محسوب میشدپرداخت پولی نیز میشدند، شرکت آ

از آنجا که وي در آن واحد گرفتار جنگ با اسکاتلند، ویلز، و فرانسه بود، خود را ناگزیر . سیمون را امر پر منفعتی دید

که، اولین پارلمنت کامل در  را)) پارلمنت نمونه((1295پادشاه در . به جلب حمایت و کمک مالی تمام طبقات میدید

آنچه به حال عموم تاثیر دارد باید به تصویب ((فرمان احضار وي حاکی بود که . تاریخ انگلستان است، احضار کرد

به این )) براي مقابله با مخاطرات عمومی باید اقداماتی اندیشیده شود که مورد توافق عموم باشد... همگان باشد و

دو تن از شارمندان را دعوت کرد تا در شوراي کبیر در )) رك، شهر بزرگ، و شهرستاناز هر شه((نحو، ادوارد 

این قبیل افراد را در هر محلی از میان برجستهترین شارمندان انتخاب میکردند در . وستمینستر اجالس کنند

. کسی خطور نمیکرد جامعهاي که فقط عده بسیار کمی با سواد بودند انتخابات عمومی به معنی جدید هرگز به خاطر

هنوز پارلمنت سالیانه اجالس نمیکرد و، چون . با اختیارات اشراف برابر نبود)) عوام((اختیارات )) پارلمنت نمونه((در 

این اصل مورد قبول  1295لکن تا سال . مرجع منحصر به فرد مقننه بود، جلسات خود را به میل خود تشکیل میداد

نیز بر  1297دو سال بعد در . و قانون مصوبه پارلمنت را ندارد غیر از خود پارلمنتواقع شده بود که هیچ کس حق لغ

اینها بذرهاي . سر این امر موافقت حاصل آمد که هیچ مرجعی بدون صوابدید پارلمنت حق برقراري مالیات را ندارد

طبقه روحانی . شر شدندناچیزي بودند که به مرور زمان بدل به برومندترین درخت حکومت دموکراسی در تاریخ ب

روحانیان جدا از دیگران در مجلس مینشستند و جز در . فقط با اکراه در این پارلمنت توسعه یافته شرکت جست
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محاکم کلیسایی همچنان به تمام مرافعات . مجالس ایالتی خویش در هیچ موردي براي هزینه دولتی راي نمیدادند

کشیشانی که . در آنها یکی از طرفین از روحانیان بود رسیدگی میکردندمربوط به قانون شرع و اکثر مرافعاتی که 

هاي ملکی محاکمه شوند، لکن محکومیت به جرایم را،  متهم به ارتکاب خالف و جنحه بودند امکان داشت در دادگاه

به یک دادگاه ) )امتیاز ویژه روحانیان((به استثناي آنهایی که مرتکب خیانت به مصالح عالیه مملکت بودند، به علت 

هاي ملکی اکثر قضات را  کلیسایی تحویل میدادند، و فقط آن دادگاه حق مجازات ایشان را داشت به عالوه در دادگاه

در دوران زمامداري . افراد طبقه روحانی تشکیل میدادند، زیرا تحصیل علم حقوق بشر اختصاص به روحانیان داشت

هنگامی که روحانیان در پارلمنت از راي دادن درباره . ملکی افزونتر شد هاي ادوارد اول جنبه غیر روحانی دادگاه

هاي دولتی خودداري ورزیدند، ادوارد اول، به دلیل آنکه میگفت هر کس از جانب حکومت حراست شود باید  هزینه

عی علیه بارهاي حکومت را بر دوش گیرد، به محاکم خویش دستور داد که از رسیدگی به هر دعوایی که در آن مد

را به تصویب قانون  1279به عالوه ادوارد در مقام تالفی، شوراي سال . آن یکی از روحانیان باشد رسیدگی کنند

علی . موقوفات واداشت، که به موجب آن واگذاري اراضی به تشکیالت مذهبی موکول به جلب موافقت پادشاه میشد

دوران زمامداري ویلیام اول، هنري دوم، جان، و ادوارد اول  رغم این تفکیک در صالحیت قضایی، قوانین انگلستان در

. این قوانین کامال جنبه فئودالی داشتند و نسبت به طبقه سرف سخت اجحاف روا میداشتند. سریعا رو به تکامل نهاد

ردن، هبه قانون براي زنان حق مالکیت ،ارث ب. آزاد مردان براي ارتکاب جرایم نسبت به سرفها معموال جریمه میشدند

اموال، بستن عقود، مدعی و مدعی علیه شدن را قایل بود و زن را مستحق یک سوم اموال غیر منقول شوهر به عنوان 

مهریه میدانست، لکن کلیه اموال منقولی که زن هنگام ازدواج به خانه شوهر میبرد یا در دوران زندگی زناشویی 

مامی اراضی مملکت متعلق به شخص پادشاه بود، و هر کس از لحاظ حقوقی ت. کسب میکرد تعلق به شوهر داشت

. مالک زمین بود واسال شهریار محسوب میشد

قاعدتا تمامی ملک یک نفر بارون فئودال به پسر ارشد وي واگذار میشد تا نه فقط ملک یکپارچه و دست نخورده 

ري در مقابل سرور فئودال وي تقسیم باقی بماند، بلکه مسئولیت واسال از لحاظ پرداخت باجها و اداي خدمت لشک

در قانون . در بین کشاورزان آزاد چنین قاعدهاي براي حصر و واگذاري کلیه دارایی به پسر ارشد معمول نبود. نشود

فرمان عالی . ((نامهاي که تا این حد پیرو اصول و مبادي فئودالی بود، قانون عقود به صورت ناقصی بر جا ماند

اوزان، مقادیر، و مسکوکات را طبق اصول طبقهبندي کرد و آنها را مشمول قواعد معینی  1197در سال )) مقادیر

تصویب قوانینی روشنگرانه براي معامالت . ساخت، و مقرر داشت که عمال حکومت در اجراي آنها ناظر باشند

ه دو امر دیگر از کامیابیهاي آغاز شد، ک) 1303(و منشور سوداگران ) 1283(بازرگانی در انگلستان با قانون سوداگران 

براي ضمانت اجراي . آیین دادرسی حقوقی بتدریج رو به تکامل گذاشت. دوران سلطنت خالقه ادوارد اول است

کلیه افراد . داشت، هر بارو یک کالنتر، و هر شهرستانی یک فرماندار یا داروغه) عسس(قوانین، هر منطقهاي یک 

به راه اندازند و براي بازداشت متخلف به )) جاروجنجالی((ی را مشاهده کنند، موظف بودند به مجردي که نقض قانون

  . قانون اجازه میداد که متهمی را به قید ضمانت آزاد کنند. سایرین بپیوندند

هنگامی . براي قوانین انگلستان افتخار عظیمی است که شکنجه را در مورد بازجویی مظنونین یا شهود جایز ندانست

دوم، به اصرار پادشاه فرانسه فیلیپ چهارم، شهسواران معبد را در انگلستان دستگیر کرد، نتوانست هیچ که ادوارد 

از این رو پاپ کلمنس پنجم، بی شک بر اثر فشار فیلیپ، . گونه دلیلی براي اثبات محکومیت آنها به دست آورد

که متناقض با قوانین کشوري است منع  شنیدهایم که شما شکنجه را از آن لحاظ: ((خطاب به ادوارد چنین نوشت

بنابر این به شما امر میدهم که . لکن هیچ قانون مملکتی نمیتواند افضل بر قانون شریعت یعنی قانون ما باشد. میکنید



٢٣۵۴

ادوارد تسلیم شد، لکن در شیوه دادرسی قضایی انگلستان تا دوران سلطنت ملکه )) فورا آن افراد را شکنجه دهید

نورمانها سیستم قدیمی . دیگر از شکنجه استفاده نشد) 1558- 1553(عروف به بالدي یا خونخوار ماري تودور م

که مرکب از چند تن از شارمندان سوگند خورده محلی براي کشف  - معروف به باز پرسی از طرف هیئت منصفه 

از این سابقه هیئت ) 1166حد)) (فرمان عالی کلرندن. ((را وارد در امور مالی و قضایی هر ناحیه کردند - حقایق بود 

منصفه استفاده کرد و مقرر داشت که اصحاب دعاوي میتوانند، به جاي توسل به داوري از طریق جنگ تن به تن، 

مسائل مورد اختالف را در حضور دادگاهی متشکل از چهار تن از شهسواران که از طرف فرماندار یا داروغه معین 

معموال . ه کنند مرکب از دوازده تن از شهسواران که برگزیده مردمان محل بودندمیشدند، به هیئت منصفهاي احال

اجتماع چنین نفراتی محکمه عالی یا دادگاه جنایی را تشکیل میداد، در محکمه بدایت یا خالف، که کارش رسیدگی 

تشکیل هیئت منصفه  به مرافعات عادي و خالف بود، خود داروغه دوازده تن آزاد مرد را از میان مردم محل براي

مردان گاه و بیگاه از خدمت در هیئت منصفه احتراز میجستند، و هیچ به خاطرشان خطور نمیکرد که . انتخاب میکرد

تا پایان قرن سیزدهم، تقریبا همه . اصول تشکیل هیئت منصفه یکی از مبانی حکومت عامه یا دموکراسی خواهد شد

  . هیئت منصفه جانشین روشهاي کهنسال حقوق اقوام بربري شده بودجا، در انگلستان طرح مرافعات با حضور 
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، انگلستان نود درصد کشوري روستایی بود، با صد شهرك، که به معیار امروزي هیچ کدام از یک قصبه 1300در 

چنین نفوسی چهار برابر  - میکرد  بزرگتر و مهمتر نبودند، و یک شهر، یعنی لندن، که با چهل هزار نفر سکنه مباهات

سکنه هر شهرك دیگر در انگلستان بود، لکن لندن از لحاظ ثروت یا زیبایی ابدا به پاي پاریس، بروژ، ونیز، یا میالن 

ها با سقفهاي سه گوش، دو یا سه اشکوبه از  خانه. نمیرسید، چه رسد به شهرهایی مانند قسطنطنیه، پالرمو، یارم

نظامات شهري اجازه نمیداد که زباله و کثافات . فوقانی آنها برآمدهتر از طبقه زیرین بود چوب که اغلب طبقه

ها بیرون بریزند، اما مستاجران طبقات فوقانی اغلب از این وسیله راحت  آشپزخانه، خوابگاه، یا گرمابه را از پنجره

ها و خیابانها کنار پیادهروها سرازیر میشد  هها به جریان آب بارانی که در کوچ اکثر فاضالب خانه. استفاده میکردند

انجمن شهر در راه . خالی کردن مدفوعات در این نهر کنار معابر ممنوع، لکن ریختن بول در آن مجاز بود. میپیوست

بهبود و بهداشت هر چه از دستش بر میآمد انجام میداد از آن جمله شهرنشینان را مجبور میکرد که آن قسمتی از 

در صورت قصور در انجام چنین تکلیفی، افراد را جریمه  ;هاي آنها قرار داشت بروبند ابان را که جلو خانهکوچه و خی

را اجیر میکرد تا زباله و کثافات را جمع، و به قایقهاي مخصوص خاکروبه کشی در روي رود )) سپورانی((میکرد، و 

طیور خانگی نگاه میداشتند، اما این امر آن قدرها بسیاري از مردم شهرنشین اسب، گله، خوك، و . تمز منتقل کنند

در گوشه و کنار، بنایی از سنگ مثل . اشکالی نداشت، زیرا زمین باز فراوان بود، و تقریبا هر خانهاي یک باغچه داشت

یتخت برج اخیر، به امر ویلیام فاتح، براي حفظ پا - کلیساي تمپل یا دیر وستمینستر یا برج لندن سر بر افراشته بود 

مردم لندن به داشتن شهر خود مباهی بودند، فرواسار وقایعنگار در این باره . و زندانی کردن اشخاص مهم بنا شده بود

و  ;))این جماعت از تمامی مردم سایر نواحی انگلستان متنفذترند، زیرا از لحاظ عده و قدرت برتري دارند: ((نوشت

تقریبا حریصترین، ستیزهجوترین، و خودخواهترین مردم ((ود که عقیده رهبان انگلیسی، تامس والزینگم، آن ب

هاي نورمان،  در خالل این قرون بود که از تلفیق تیره)). مملکتند که به رسوم باستانی و به خدا اعتقاد ندارند

. ه وجود آمدآنگلوساکسون، دانمارکی، و سلتی، و از اختالط زبان و عادات همگی آنها، اخالق و زبان و ملت انگلستان ب

هاي نورمان انگلیسی نورماندي را فراموش، و به وطن جدید خویش  همینکه نورماندي از انگلستان جدا شد، خانواده

خصایص رازورانه و شاعرانه قوم سلت به ویژه در طبقات پایینتر به جا ماند، لکن، بر اثر . دلبستگی پیدا کردند
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در میان تضاد بین ملل و طبقات و فشارهاي قحطی و وبا، هنوز . یافت نیرومندي و دنیا دوستی نژاد نورمان، تعدیل

مینامید قادر )) انگلیس سر خوش((آن را) 1155- 1084(بومی بریتانیایی به ایجاد محیطی که هنري آو هنتینگدن 

غمه سرایی ملتی لبریز از نیروي سرشار، شوخیهاي خشن، بازیهاي پر صدا، رفیق دوست، و دلباخته پایکوبی و ن - بود 

هاي چاسر و گزافهگوییهاي  از آن نسلها و صلب غیور بود که شهوتپرستی فوقالعاده زایران قصه. و نوشیدن آبجو

  . پردبدبه سلحشوران گردن کلفت و مهذب عهد الیزابت به منصه ظهور رسید

IX  - 1318-  1066: ایرلند، اسکاتلند، ویلز   

د و یک نفر انگلیسی، نیکوالس بریکسپیر، به اسم هادریانوس چهارم به ، هنري دوم پادشاه انگلستان ش1154در سال 

. یک سال بعد، هنري جان آو سالزبري را با پیغام زیرکانهاي، به نمایندگی، پیش پاپ به رم فرستاد. مقام پاپی رسید

ل و فساد هنري میگفت که ایرلند کشوري است دچار هرج و مرج سیاسی، زوال ادبی، انحطاط اخالقی، و استقال

مذهبی، و تحت این شرایط از پاپ اجازه میخواست تا آن جزیره مستقاللراي را تصاحب، نظم اجتماعی را در آنجا 

اگر سخن جیرالدوس کمبرنسیس مناط اعتبار باشد، پاپ با این پیشنهاد موافقت و . مستقر، و مردم را مطیع پاپ کند

، به شرطی که دوباره حکومت صحیحی در آنجا بر سر کار آورد، با صدور توقیعی ایرلند را به هنري واگذار کرد

موجبات تشریک مساعی بهتري را میان کشیشان ایرلندي و رم فراهم سازد، و مقرر دارد که هر خانواري در ایرلند 

هنري در آن موقع سرگرمتر از آن بود که از این . همه ساله موظف به پرداخت یک پنس به حوزه روحانی رم باشد

، درمت مکمارو، شاه 1166در . تصویب رسمی پاپ استفاده کند، با این حال، آنچه را پاپ پیشنهاد کرده بود پذیرفت

در جنگی به دست وي شکست خورد و، چون رعایاي وي . لنستر، که زن شاه برفنی، تیرنان او، رورك، را فریفته بود

. فرانسه گریخت تبعیدش کردند، با دختر زیباروي خود ایوا به انگلستان و

درمت از هنري دوم نامهاي دریافت کرد به این مضمون که هر کس از رعایاي وي، درمت را براي نیل به حق 

در بریستول، واقع در . مشروعش، یعنی سلطنت لنستر، کمک کند، باید خود را مستظهر به عنایات شهریاري بداند

مک نظامی، دختر خویش ایوا را به ریچارد فیتس گیلبرت، ارل ناحیه ویلز، درمت حاضر شد، در برابر گرفتن تعهد ک

در . ، به زنی بدهد و حق جانشینی سلطنت لنستر را به وي واگذار کند)قوي کمان(آوپمبروك، مشهور به سترانگبو 

 .، لنستر را به ارث برد1171ریچارد، بار دیگر اریکه سلطنت را براي درمت باز گرفت و بعد از فوت وي در 1169

روري اوکانر، که در آن هنگام شاه واالي ایرلند بود، با سپاهی علیه مهاجمان ویلزي به حرکت در آمد و آنها را در 

لشکریان محصور ویلز با شجاعت تمام صفوف دشمن را در هم شکستند، و سپاهیان ایرلندي، که . دوبلن محاصره کرد

قوي ((در این هنگام چون هنري دوم، . پا به فرار نهادندنه در فنون جنگ مهارت و نه ساز و برگ کافی داشتند، 

را احضار کرده بود، ریچارد به ویلز رهسپار شد، شاه را مالقات، و موافقت کرد که دوبلن و سایر بنادر ایرلند را )) کمان

  . به هنري واگذارد و بقیه خاك لنستر را به عنوان تیول شاه انگلستان نگاه دارد

، حمایت طبقه روحانیان ایرلند را )1171(تن سپاهی در نزدیکی واترفرد به خشکی پیاده شد  هنري با چهار هزار

به این نحو، استیالي جماعتی از قوم ویلز، بدون . جلب نمود، و تمامی ایرلند غیر از کانات و آلستر با وي بیعت کردند

سینود، متشکل از نخست کشیشان  یک. هیچ خونریزي، مبدل به غلبه نورمان و انگلستان بر خاك ایرلند شد

ایرلندي، پیروي کامل خویش را از شخص پاپ اعالم داشت و حکم کرد که از آن پس آداب و مراسم نیایش در 

به اکثر سالطین ایرلند اجازه داده شد که، به . کلیساي ایرلند باید با تشریفات و مراسم انگلستان و رم مطابق باشد
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هنري قصد خود را با . خراج سالیانه به شاه انگلستان، تاج و تخت خویش را نگاه دارندشرط تعهدات فئودالی و دادن 

مهارت و صرفهجویی به انجام رسانیده بود، لکن، به اشتباه، تصور میکرد که نیروهایی که به جا گذاشته است میتوانند 

، و دستیاران و سپاهیان آنها بیدریغ گماشتگان وي بر سر غنایم به جان یکدیگر افتادند. صلح و آرامش را حفظ کنند

فاتحان منتهاي سعی خود را مبذول داشتند تا کشاورزان ایرلندي را به حالت سرف در . دست به تاراج مملکت زدند

. ایرلندیها با توسل به جنگ چریکی مقاومت ورزیدند، و حاصل این زد و خوردها یک قرن آشوب و ویرانی بود. آورند

در این موقع . از روساي عشایر ایرلند حاضر شدند مملکت خود را در اختیار اسکاتلند بگذارندبرخی  1315در سال 

نفر سپاهی در  000,6سردار اسکاتلندي، رابرت ذبروس، انگلیسیها را در بنکبرن شکست داده، و ادوارد، برادر رابرت با 

ه به کمک اسکاتلندیها بر میخاستند تکفیر پاپ یوآنس بیست و دوم جمیع افرادي را ک. خاك ایرلند پیاده شده بود

دو . اریکه سلطنت را به وي تفویض کردند 1316کرد، با این حال، کلیه ایرلندیها زیر پرچم ادوارد گرد آمدند و در 

سال بعد، وي در نزدیکی دندوك هزیمت یافت و به قتل رسید، و شورش در عین در ماندگی و نومیدي به اضمحالل 

اسکاتلندیها مردمانی هستند امیدوار و نیرومند، و : ((هیگدن، وقایعنگار انگلیسی قرن چهاردهم، نوشت رانولف. گرایید

این قوم نسبت به دشمنان . به قدر کفایت خودسر، لکن چون با انگلیسیها بیامیزند، اخالقشان بسیار اصالح میپذیرد

در بستر بمیرد، عملش را تنبلی موهنی  اگر مردي ;از بندگی بیش از هر چیز متنفرند ;خویش بیرحم هستند

ایرلند کماکان ایرلندي ماند، اما )). میپندارند، و اگر در میدان جنگ جان دهد، در خور ستایش فراوانش میشمرند

. اسکاتلند بریتانیایی شد، لکن آزادي خود را حفظ کرد. آزادیش را از کف داد

زاد و ولد کردند و زندگانی کشاورزي مملکت را به )ضی کم ارتفاع جنوبیارا(آنگلها، ساکسونها، و نورمانها، در فروبومان

ملکم سوم سلحشوري بود که بارها بر خاك انگلستان هجوم برد، اما ملکه وي . یک شیوه فئودالی از نو پی ریختند

رواج داد، کشیشان مارگارت شهزاده خانمی از نژاد آنگلوساکسون بود که تکلم به زبان انگلیسی را در دربار اسکاتلند 

آخرین و نیرومندترین پسران . انگلیسیزبان را به اسکاتلند برد، و کودکان خود را با آداب و سنن انگلیسی بار آورد

در کلسو دراي برا، ملروز، و هالیرود  ;ملکه مارگارت، دیوید اول، کلیسا را تنها وسیله حکمفرمایی خویش ساخت

به ) براي نخستین بار در اسکاتلند(براي تقویت بنیه مالی کلیسا  ;تاسیس کرد دیرهایی براي رهبانان انگلیسیزبان

جمع آوري عشریه پرداخت، و چنان از کیسه فتوت خود به نخست کشیشان و روساي دیرها بذل میکرد که مردم 

به یک کشور در دوران سلطنت دیوید اول تمامی اسکاتلند غیر از هایلندز بدل . بغلط وي را از قدسیان پنداشتند

  . انگلیسی شد

مهاجران انگلیسی مبدل به اسکاتلندیهاي وطنپرست شدند و از . با وجود این، چیزي از استقالل اسکاتلند کاسته نشد

ملکم . دیوید اول بر خاك نورثامبرلند هجوم برد و آنجا را تسخیر کرد. میان این جماعت استوارتها و بروسها برخاستند

، که درصدد تسخیر مجدد نورثامبرلند بر آمده بود، به )شیر(ویلیام، ملقب به الین . دست داد چهارم آن اراضی را از

دست هنري دوم اسیر شد و، در برابر سپردن تعهدي به نشانه پذیرش سروري پادشاه انگلستان و رهین منت وي 

به ریچارد اول براي تدارك  پانزده سال بعد، در برابر کمک مالی). 1174(بودن، اریکه سلطنت خود را بازیافت 

سومین جنگ صلیبی، خود را از قید این تعهد آزاد کرد، اما پادشاهان انگلستان کماکان مدعی بودند که طبق سنت 

الگزاندر سوم مجمعالجزایر هبریدیز را از چنگ نروژ بیرون آورد و با . فئودالی بر شهریاران اسکاتلند سروري دارند

. اسکاتلند در دوران سلطنت وي از یک عصر طالیی صلح و رفاه برخوردار شد ;برقرار کردانگلستان روابط دوستانه 

. بعد از در گذشت الگزاندر، بر سر جانشینی میان رابرت ذبروس و جان بیلیل، از اخالف دیوید اول، نزاع افتاد
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اما در مقابل پادشاه . لطنت رسیدادوارد اول پادشاه انگلستان از این موقعیت استفاده کرد و بیلیل به کمک وي به س

با این حال هنگامی که ادوارد به بیلیل دستور داد که سپاهیانی گرد ). 1292(انگلستان را به سروري خود قبول کرد 

آورد و به نفع انگلستان با فرانسه جنگ کند، اشراف و اسقفان اسکاتلند علم شورش بر افراشتند و به بیلیل حکم 

، )1296(ادوارد اسکاتلندیها را در محل دانبار شکست داد ). 1295(لستان با فرانسه متحد شود کردند که بر ضد انگ

اشراف را منقاد خویش ساخت بیلیل را از سلطنت عزل کرد، سه تن انگلیسی را از جانب خود به حکومت اسکاتلند 

  . گماشت، و به انگلستان بازگشت 

حب زمین بودند، و به همین سبب جز اطاعت از اوامر ادوارد چارهاي بسیاري از اشراف اسکاتلندي در انگلستان صا

یکی از اینها، موسوم به سر ویلیام . لکن اسکاتلندیهاي سالمندتر شدیدا به اطاعت از انگلیسیها مخالف بودند. نداشتند

لی به عنوان تشکیل و پادگان انگلیسی را هزیمت داد و خود یک سا)) سپاهی از عامه مردم اسکاتلند((واالس، 

وي  1305در سال ). 1298(اما ادوارد بازگشت و واالس را در فالکرك شکست داد . نایبالسلطنه بیلیل حکومت کرد

واالس را دستگیر کرد و طبق قانون انگلستان دستور داد که به جرم خیانت، شکمش را بدرند و بند از بندش جدا 

رابرت ذبروس، نواده همان . به اجبار قدم به عرصه میدان نهادیک سال بعد از این حادثه، مدافع دیگري . سازند

مدعی تاج و تخت شده بود، با جان کامین، یکی از نمایندگان برجسته ادوارد اول در اسکاتلند،  1286بروسی که در 

لم پس از ارتکاب چنین جرمی، بروس مجبور به افراشتن ع. اختالفی پیدا کرد و در نتیجه او را به قتل رسانید

. مخالفت شد و،علی رغم تکفیر پاپ و حمایت عده کمی از اشراف، اطرافیان را وادار کرد تا تاج سلطنت بر سرش نهند

بیکفایتی ). 1307(ادوارد به مجرد شنیدن این خبر، با سپاهیان خویش عازم شمال شد، اما در میان راه در گذشت 

سپاهیان . اسکاتلند زیر لواي آن پادشاه تکفیر شده گرد آمدندنجبا و روحانیان . ادوارد دوم براي بروس نعمتی بود

تقویت یافته وي، به سرداري دو مرد شجاع، برادرش ادوارد و سر جیمز داگلس ادنبورگ را گشودند، بر نورثامبرلند 

به خود  ، ادوارد دوم با عظیمترین سپاهی که اسکاتلند تا آن تاریخ1314در . هجوم بردند، و دارم را مسخر ساختند

بروس به لشکریان خود دستور داده بود که در جلو . دیده بود متوجه شمال، و با اسکاتلندیها در بنکبرن رو به رو شد

بسیاري از سپاهیان انگلیسی حین تهاجم در این خندقها . صفوف خود گودالهایی حفر کنند و روي آن را بپوشانند

شوراي نیابت سلطنتی، که به اسم ادوارد سوم  1328در . حل شدافتادند، و سپاه ادوارد تقریبا به تمامی مضم

انگلستان را اداره میکرد، گرفتار جنگ با فرانسه بود، و از این رو ناگزیر به عقد عهدنامه نورثمتن شد، که بنابر آن بار 

. دیگر اسکاتلند کشور مستقلی میشد

ویلیام اول مدعی حکومت . ه مرافعه دیگري شده بوددر خالل این احوال، کشمکش همانندي در سرزمین ویلز منجر ب

ویلیام در دوران زمامداري خویش . بر ویلز بود، زیرا آن کشور را بخشی از قلمرو دشمن مغلوب خویش هرلد میدانست

مجال پیدا نکرد که ویلز را بر متصرفات خویش ضمیمه کند، اما در سر حد شرقی آن سرزمین سه امیر نشین مختلف 

در همین اثنا ویلز جنوبی دستخوش . و آن امراي سه گانه را تشویق به توسعه قلمروشان در خاك ویلز کردایجاد، 

فرانسوي، به معنی پسر یا filsهمان (fitzتاخت و تاز دریازنان نورمان قرار گرفت، واز آثار استیالي آنها یکی پیشوند 

کادو گن آپ بلدین این نورمانها را مطیع و منقاد  1094در . بود که بر سر پارهاي از اسامی ویلزي عالوه شد) پور

سپاهیان ویلز قواي انگلیسی را در کورون شکست دادند، و هنري دوم، که در این موقع گرفتار  1165در . ساخت

کشمکش با بکت بود، استقالل ویلز جنوبی را به رهبري پادشاه روشنفکري چون ریس آپ گریفیذ به رسمیت 

. وئلین کبیر بر اثر کاردانیش در جنگ و مملکتداري تقریبا تمامی ناحیه ویلز را زیر فرمان آوردل). 1171(شناخت 

 'فت(لکن نوادهاش لوئلین آپ گروفیذ  ;پسرانش به جان یکدیگر افتادند و مملکت را دچار هرج و مرج ساختند
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. آو ویلز را براي خود به وجود آوردوحدت را اعاده داد، با هنري سوم صلح کرد و به این نحو عنوان پرینس ) 1282

ادوارد اول، که مصمم بود ویلز و اسکاتلند را با انگلستان متحد سازد، با ناوگان و سپاه عظیمی بر ویلز هجوم برد 

برادرش دیوید به دست ادوارد . لوئلین در بر خوردي اتفاقی با عده کمی از نیروهاي مرزي به قتل رسید). 1282(

رمان شاه انگلستان سر از بدنش جدا کردند، و سرهاي دو برادر را از فراز برج لندن در معرض آفتاب، اسیر شد، و به ف

عنوان پرینس آو ویلز را مختص  1301، و ادوارد در سال )1284(ویلز ضمیمه انگلستان شد . باد، و باران آویختند

بان و رسوم کهن خود را حفظ کردند، زمینهاي در میان تمام این سرافرازیها و سقوطها، مردم ویلز ز. ولیعهد ساخت

سنگالخ خود را با شجاعتی خیرهسرانه به زیر کشت آوردند، و آالم شب و روز خود را با افسانهپردازي، شعر، 

هاي مبینوگیون شکل  در این عهد بود که آوازخوانان غزلسراي آنها به افسانه. موسیقی، و نغمهسرایی تسکین دادند

همه . لطافتی خوشاهنگ و عارفانه که خاص طبع ویلز است، ادبیات سرزمین خود را غنی ساختندبخشیدند و، با 

و قدمت تشکیل این گونه  - ساله آوازخوانان و خنیا گران در یک ایستدود یا محفل ملی به دور هم گرد میآمدند 

فن خطابه، ادبیات، آواز شر کت کنندگان در  "در یک مجلس ایستدود معموال. معلوم است 1176محافل تا سال 

. خوانی، و نواختن آالت موسیقی با هم مسابقه میدادند

مردان ویلز شجاعانه میجنگیدند، لکن دوران جنگاوري آنها زیاد طول نمیکشید، زیرا اشتیاق فراوانی داشتند، که 

ه و خانه را شخصا بر میدان جنگ را پشت سر نهند و به سر خانه و زندگی خود برگردند و کار حراست از زن و بچ

اي کاش هر پرتوي از آفتاب دشنهاي ((یکی از ضربالمثلهاي ویلزي موید این اشتیاق به زندگی است . عهده گیرند

  .)) میشد تا تهیگاه دوستداران جنگ را بدرد

X  - 1315- 1066: راینالند  

. نهاي جهان قرون وسطی بودندممالک واقع در حول حوش راین سفال و مصبهاي متعدد آن از جمله غنیترین سرزمی

در جنوب راین کشور فالندر قرار داشت که از کاله شروع میشد، از بلژیک امروزي عبور میکرد، و به سکلت منتهی 

فالندر اسما تیولنشینی بود متعلق به پادشاه فرانسه، لکن عمال دودمانی از کنتهاي روشنفکر بر آن فرمان . میشد

نزدیکی راین مردم از تیره فالندري یا تخمه مردم . برابر ایشان استقالل پر افتخار شهرها بودمیراندند که تنها مانع در 

مغرب رود لیس مسکن والونها یعنی مخلوطی از آلمانها و . آلمان سفال بودند، و به یک لهجه آلمانی تکلم میکردند

  . فرانسویهاي داراي اصل سلتی بود که به یک لهجه فرانسوي حرف میزدند

ازرگانی و صنعت هم مایه ثروت و هم موجب پریشانخاطري گان، اودنارد، کور تره، ایپر، و کاسل در نواحی فالندري ب

روساي  ;، شهرها بر کنتها تفوق داشتند1300در . شمال خاوري، و بروژ، لیل، و دوئه در نواحی والون نشین بود

مملکت تشکیل دادند و به اختیار خویش با شهرها و دول محاکم ابتدایی جوامع بزرگتر یک دادگاه عالی براي تمامی 

معموال کنتها با شهرها تشریک مساعی به عمل میآوردند، مشوق صنایع و بازرگانی بودند . خارجی مذاکره میکردند

اسلوب متحدالشکلی ) دو قرن قبل از انگلستان( 1100قوه خرید و ارزش مسکوکات را ثابت نگاه میداشتند، و حتی از 

جنگ طبقاتی بالمآل هم آزادي شهرها را از . اوزان و مقادیر را در تمامی شهرهاي مملکت خود رواج داده بودند از

ضمن آنکه بر عده، خشم، و قدرت پرولترها افزوده میشد، و کنتها براي ایجاد توازن در . بین برد و هم آزادي کنتها را

فتند، بازرگانان دست کمک به سوي پادشاه فرانسه فیلیپ اوگوست برابر بورژوازي از خودراضی جانب پرولترها را میگر

. دراز کردند، و وي نوید داد که فالندر را به نحو موثري تابع سلطنت فرانسه کند و آنها را مدد رساند



٢٣۵٩

اي انگلستان، که مشتاق بود بازار عمده صادرات پشم خویش را از بند نظارت پادشاه فرانسه دور نگاه دارد، با کنته

فیلیپ این اتحاد مصلحتی را در بووین بر هم زد . فالندر و انو، دوك برابانت و اوتو چهارم امپراطور آلمان، متحد شد

کشمکش میان دول . ، کنتها را مطیع خویش ساخت، و از حکومت اولیگارشی سوداگران فالندر، حمایت کرد)1214(

پادشاه . ی دو دامپیر فالندر را با انگلستان متحد ساخت، بار دیگر کنت گ1297در. مقتدر و طبقات ادامه یافت

. فرانسه، فیلیپ زیبا، بر فالندر هجوم برد، گی را به زندان افکند و وي را مجبور کرد تا فالندر را به فرانسه واگذارد

را  لکن هنگامی که سپاهیان فرانسوي درصدد تسخیر بروژ بر آمدند، عامه مردم قیام کردند و لشکریان مهاجم

فیلیپ، به تالفی این . شکست دادند، سوداگران ثروتمند را قتل عام کردند، و خود زمام امور شهر را به کف گرفتند

کارگران شهرها بدون تدارك قبلی گرد هم آمدند و لشکري بزرگ . فضاحت، سپاه عظیمی به فالندر روانه کرد

گی دو دامپیر، کنت ). 1302(فرانسوي را شکست دادند آراستند، و در نبرد کورتره شهسواران و سربازان مزدور و 

سالخورده از زندان آزاد شد و دوباره به مقام سابق خویش منصوب گشت، و اتحاد عجیب کنتهاي فئودال و 

سرزمینی که امروزه ما آن را کشور هلند مینامیم از قرن سوم تا . پرولترهاي انقالبی ده سالی از پیروزي برخوردار شد

، این سرزمین منتهی الیه شمالی کشور میانگیر 843در . دي بخشی از قلمرو سالطین فران محسوب میشدنهم میال

در قرون نهم و دهم سرزمین، به منظور بهبود دفاع . لورن را تشکیل میداد که بر اثر عهدنامه وردن به وجود آمده بود

هاي انبوه  آلمانهایی که ناحیه شمال راین را از بیشه. در برابر تهاجم نورسها، به چندین تیولنشین فئودال تقسیم شد

اغلب مردمان این ناحیه . لقب دادند)) اراضی جنگلی((پاك کردند و در آنجا سکنا گزیدند این سرزمین را هولتالند یا 

. دسرفهایی بودند که براي قوت الیموت دایما خود را ناگزیر به سد بستن در برابر سیل یا زهکشی زمینها میدیدن

حتی امروزه نیمی از خاك هلند را زمینهایی تشکیل میدهند که، بر اثر ایجاد سیلبند، از زیر امواج دریا بیرون 

شهرهایی هم وجود داشتند که مثل شهرهاي فالندر ثروتمند و گردنکش نبودند، لکن در پرتو تجارتی منظم .آوردهاند

اوترشت یکی . این شهرها، دوردرخت پر رونقتر از همه بودمیان . و صنعتی تدریجی شالوده و بنیان محکمی داشتند

چند صباحی دلفت پایتخت شد، و سپس، . هارلم حکومتنشین کنت هلند بود. از مراکز کسب علم محسوب میشد

احداث  1204آمستردام براي نخستین بار در  .کردند، هاگ یا الهه را به عنوان مرکز حکومت انتخاب 1250حدود 

. شهر در آغاز به صورت دژ مستحکمی بود که یکی از خاوندهاي فئودال آن را در مصب رود آمستل بنا نهاد ;شد

در . این پناهگاه امن، در کنار زوئیدر زه و وجود کانالهایی که با همه طرف مرتبط میشدند، مشوق داد و ستد شد

ردام را به صورت یک بندر آزاد در آوردند، به این معنی که بندر مزبور کاالهاي بازرگانان را ، شهر آمست1297

از این تاریخ به بعد بود که هلند کوچک سهم . میپذیرفت و همه را بدون عوارض گمرکی دوباره به خارج صادر میکرد

. عالم، تجارت مایه نشو و نماي فرهنگ شد در آنجا نیز، مثل دیگر شهرهاي آباد. بزرگی در دنیاي اقتصادي ایفا کرد

در قرن سیزدهم، میبینیم که مارالنت، یکی از شعراي هلند، با لحن شدیدي زندگانی تجملی طبقه روحانیان عهد را 

و در دیرها هنرهاي ظریفه هلندي، مانند پیکرتراشی، سفالگري، نقاشی، و تذهیبکاري،  ;به باد سخره گرفته است 

در جنوب هلند دوکنشین برابانت قرار گرفته بود که در آن . بسیار شگرف خود را شروع کردهاندحیات بینظیر و 

لیژ مستقال در دست جمعی از اسقفان بود که تا حدود . تاریخ مشتمل بر شهرهاي آنورس، بروکسل، و لوون میشد

  . زیادي به آن شهر استقالل داخلی داده بودند

یژ، ایاالت انو بود و نامور، لیمبورگ، و لوکزامبورگ، و همچنین دوکنشین لورن با پایینتر از دوکنشین برابانت و ل

شهرهاي تریر، نانسی، مس، و چند امیرنشین دیگري که اسما تابع امپراطوري آلمان و عمال در قسمت بیشتر کارهاي 

ایع سیاسی، عشقورزیها، و هر کدام از این نواحی تاریخ پرهیجانی از وق. خود تحت فرمان کنتهاي حاکم خود بودند
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در جنوب و مغرب این نواحی، بورگونی قرار . جنگهاي خاص خود داشت، و ما با احترام از آنها یاد میکنیم و میگذریم

حدود و ثغور این ایالت به مرور ایام چنان  ;گرفته بود که امروزه بخش خاوري ناحیه مرکزي فرانسه را تشکیل میدهد

د که ذکر آن، ولو به ایجاز، از حوصله این تاریخ بیرون است، و بر سر تملک آن به قدري دستخوش تغییر و تحول بو

رودولف اول آنرا به صورت  888در . گردنهاي پر نخوت بر خاك افتاد که شمارش آنها فصلی جداگانه میخواهد

سال بخشی از خاك بور  رودولف سوم آن را به آلمان واگذار کرد، لکن در همان 1032در . سلطنت مستقلی در آورد

  . گونی، به عنوان یک دوکنشین به فرانسه ملحق شد

دوکهاي بورگونی، مانند سالطین قبلی این ناحیه، با فطانت بر رعایاي خود حکومت کردند، و اکثر به جان و دل 

کالسیک، سویس در ازمنه . عصر درخشان فرمانروایی آنها از حوادث مهم قرن پانزدهم اروپاست. خواستار صلح بودند

. بود - هاي سلتی، توتونی، و ایتالیایی  مخلوطی از تیره - موطن قبایل متعددي از قبیل هلوتها، رایتیاییها، و لپونتیها 

بعد از سقوط . در قرن سوم میالدي آلمانها فالت شمالی را متصرف شدند و آنجا را رنگ و بوي ژرمنی بخشیدند

ه چند تیولنشین فئودال تقسیم شد که همگی تابع امپراطوري مقدس روم امپراطوري کارولنژیان، این سرزمین ب

لکن به بردگی در آوردن مردمان کوهی امري است دشوار، و سویسیها، در عین حال که پارهاي از تعهدات . بودند

لت غیر، به دهنشینان این ناحیه، بدون دخا. فئودال را گردن مینهادند، به زودي خود را از بند سرف بودن رهانیدند

دور هم جمع میشدند، روساي خود را آزادانه انتخاب میکردند، و طبق قوانین آلمانها و اهالی بورگونی، که از نظامات 

کشاورزان مجاور دریاچه لوتسرن به منظور حفظ جان و . کهنسال ژرمنی بود، به رتق و فتق امور خود میپرداختند

را تشکیل دادند، که عبارت بود از اوري، ) یا والدشتتر))(اي جنگلیکانتونه((مال یکدیگر با هم متحد شدند و 

. که نام کشور سویس از این سومی مشتق شده است -نیدوالدن، و شویتس 

هاي آلپ به وجود آمده بودند، مانند ژنو، کنستانس، فرایبورگ،  ساکنین قوي بنیه شهرهایی که به محاذات گذرگاه

حکام و اجراي قوانین خویش از استقالل و آزادي برخوردار بودند مادام که مردمان این  برن، و بال، در انتخاب عمال و

قبیل شهرها باجهاي اساسی فئودالی را میپرداختند، خاوندهاي فئودال ایشان هیچ گونه مخالفتی با این رویه 

ده کلی مستثنا بودند، و نواحی شمالی را در تصرف داشتند، از این قاع 1173کنتهاي هاپسبورگ، که از . نداشتند

چون سعی میکردند که به بدترین شیوه رعایا را به پرداخت باجهاي فئودالی ملزم کنند، خود را منفور مردم شویتس 

مبادرت ورزیدند و به قید سوگند )) اتحادیه دایمی((، کانتونهاي سه گانه جنگلی به تشکیل یک 1291در . کردند

دول خارجی یا بروز آشوب داخلی به کمک یکدیگر بشتابند، تمامی اختالفات همپیمان شدند که در صورت تجاوز 

خود را به وساطت فیصله دهند، و رداي قضاوت را شایسته اندام کسی دانند که بومی وادي سویس باشد یا منصب 

، 1315در . دیري نگذشت که لوتسرن، زوریخ، و کنستانس به اتحادیه مزبور پیوستند. خویش را به پول نخریده باشد

در . دوکهاي هاپسبورگ، براي وادار کردن مردم به پرداخت کلیه باجهاي فئودالی، دو سپاه روانه سویس کردند

)) نبر ماراتون سویس((گذرگاه مورگارتن پیاده نظام شویتس و اوري، مسلح به تبرزین، سواره نظام اتریشی را در 

 9((هاي سه گانه پیمان حمایت متقابل خویش را تجدید کردندکانتون. لشکریان اتریشی عقب نشستند. شکست دادند

شارمندان  ;سویس در این تاریخ هنوز کشور مستقلی نبود. و کنفدراسیون سویس را به وجود آوردند)) 1315دسامبر 

ل و آزاد این اتحادیه پارهاي از تعهدات فئودالی و سروري امپراطور مقدس روم را قبول داشتند لکن خاوندهاي فئودا

آموخته بودند که باید به قدرت آزادي شهرها و کانتونهاي سویس احترام  )به حکم تجارب خویش(امپراطوران مقدس

   .بودپیروزي مورگارتن زمینه را براي ایجاد استوارترین و معقولترین دموکراسی در تاریخ فراهم آورده  ;گذاشت
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XI  - 1 1328 - 1060: فرانسه

، فرانسه کشوري )1180(فیلیپ اوگوست هنگامی که فیلیپ دوم، مشهور به اوگوست، تکیه بر اریکه سلطنت زد  - 

نورماندي، . بود کوچک، به ستوه آمده از تهاجم بیگانگان، و ظواهر حالش داللت بر قدرت و عظمت آیندهاش نمیکرد

قسمت بیشتر . ن، با وسعتی سه برابر تمام قلمرو پادشاه فرانسه، در دست انگلستان بودندبرتانی، آنژو، تورن، و آکیت

ایاالت لیون، ساووا، . بورگونی به آلمان پیوسته بود، و ایالت پر رونق فالندر در واقع حکم امیرنشین مستقلی را داشت

اي عالی، روغن نباتی، میوه، و شعراي واقع در جنوب خاوري فرانسه، و مشهور به داشتن شرابه(شامبري، پرووانس 

دوفینه، واقع در حدود . و شهرهاي آرل، آوینیون، اکس، و مارسی نیز هر کدام از استقالل برخوردار بودند) غزلسرا

وین، به عنوان بخشی از خاك بورگونی به آلمان واگذار شده بود و اکنون مستقال زیر نظر یک دوفن، که این عنوان را 

خود خاك فرانسه به چندین دوکنشین، کنتنشین، . اقتباس میکرد اداره میشد)) دلفین((گی خویش از نشان خانواد

سنیورنشین، و امالك مباشرین و ناظران شاهی تقسیم میشد که این سلسله مراتب معرف درجات اتکاي حکام این 

مجموعه این . شخص پادشاه بودبه -یا به عبارت دیگر دوکها، کنتها، سنیورها، مباشرین، و ناظران -تقسیمات 

سرزمینها، که در قرن نهم میالدي فرانسیا نامیده میشد، به درجات مختلف و با محدودیتهاي فراوان تابع اوامر پادشاه 

حتی نام  ;هایی پرگل والي شهري بود صاحب عمارات چوبی و کوچه 1180پاریس، پایتخت پادشاه، در . فرانسه بود

فیلیپ اوگوست، . میخواندند)) شهر گل((اهی میداد، زیرا در آن تاریخ پایتخت را لوتتیا یا رومی آن بر این نکته گو

هاي پاریس را با  هاي شهر که در کنار رود سن قرار داشت، فرمان داد تا تمامی کوچه آزرده از بوي عفونت کوچه

  . تختهسنگهاي محکمی مفروش سازند

این عصر فرانسه را به مقام رهبري عقالنی، اخالقی، و سیاسی اروپا وي یکی از سه تن سالطین مقتدري بود که در 

فیلیپ اول، که در چهلسالگی زن خویش . لکن قبل از وي نیز مردان نیرومندي بر فرانسه حکمفرما بودند. باال بردند

این قبیل  آنژو را تشویق کرد تا زنش کنتس برتراد را به زنی به وي دهد، یکی از/ را طالق گفت و فولک کنت د

کشیشی را پیدا کردند تا به کمک تشریفات مذهبی این . مردان بود، زیرا با این عمل جاي خود را در تاریخ باز کرد

زناکاري را به صورت ازدواجی مشروع در آورد، اما پاپ اوربانوس دوم، که مقارن این احوال براي بر انگیختن مردم به 

فیلیپ مدت دوازده سال در کار خود سماجت . ود، پادشاه را تکفیر کردجنگ صلیبی اول وارد خاك فرانسه شده ب

لکن چندي پس از این واقعه، از عمل خود پشیمان  ;سرانجام برتراد را از خود دور، و به گناه خود اعتراف کرد ;ورزید

نه خویش درس دوستی به شوهران دوگا. برتراد همراه فیلیپ به آنژو سفر کرد. شد و ملکه خویش را دوباره فرا خواند

. و ظاهرا تا آنجا که جذبه فریبندگیش اجازه میداد دل هر دو را به دست آورد ;آموخت

فیلیپ، که در چهل و پنج سالگی آدم فربهی شده بود امور مهم مملکتی را به پسرش لویی ششم واگذاشت که او نیز 

ست و چهار سال تمام را در مبارزه با بارونهاي دزدي لویی بی. وي سزاوار اسم بهتري بود ;به لویی فربه اشتهار داشت

وي با تشکیل سپاه . ها به سرقت میبردند گذرانید و سر انجام در این مبارزات پیروز شد که اموال مسافران را در جاده

هر چه از دستش بر میآمد براي حمایت از کشاورزان، صنعتگران، و  ;الیقی مبانی حکومت پادشاهی را تقویت کرد

دنی بود به سمت صدر اعظم و دوست  - کمونها انجام داد و، از حسن تشخیص، سوژه نامی را که رئیس دیر سن 

وي در سایه خرد، عدالت و دوراندیشی، به تمشیت امور . سوژه ریشلیو قرن دوازدهم بود. مشاور خویش بر گزید

ان یکی از اولین و عالیترین شاهکارهاي به طرح و ساختم ;کشاورزي را تشویق کرد، و ترقی داد ;فرانسه پرداخت

. و شرح جامع و دقیقی از کارهاي دیوانی و اعمال روزانه خود را به رشته تحریر کشید ;سبک گوتیک اقدام ورزید
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و خود گرانبهاترین میراثی بود که لویی براي فرزند  ;سوژه تا آخرین لحظه حیات لویی فربه به وي خدمت کرد

خیال میکردم زن پادشاهی ((آکیتن دربارهاش گفت که / هفتم مردي بود که الئونور د لویی. خویش بجا گذاشت

لویی در انجام تکالیف سلطنت از روي خلوص عقیده و طبق اوامر وجدانی .)) میشوم، لکن در واقع او را رهبانی یافتم

ت به نظر الئونور غفلت از فداکاري وي در اداره امور حکوم. خویش کوشش ورزید، اما فضایل وي خانه خرابش کرد

شکیبایی وي در برابر عشقورزیهاي او اهانت را بر مسامحه افزود، تا آنکه سرانجام الئونور شوهر . تکالیف زناشویی بود

  . را طالق داد به ازدواج هنري دوم شاه انگلستان در آمد، و دوکنشین آکیتن را به شوهر جدید خود پیشکش کرد

رده بود، دوباره به گوشه زهد و پرهیزکاري خود بازگشت و امر خطیر ایجاد یک فرانسه لویی، که بدین نحو سرخو

فیلیپ دوم، مشهور به اوگوست، مانند فیلیپ دیگري که بعدا به سلطنت رسید، در . نیرومند را به پسر خود واگذاشت

گر هوش بسیاري براي انجام اي بود که دیهیم شاهی بر سر گذاشته باشد، به عبارت دی))بورژواي نجیبزاده((حکم 

مشوق فضل و ادب بود، بی آنکه خود استعدادي براي کسب دانش  ;امور داشت که احساسات از شدت آن میکاست

  . آدمی بود از روي زیرکی محتاط، در عین احتیاط شجاع، صاحب خلقی زود رنج، و حاضر به بخشایش ;داشته باشد

در دینداري جانب اعتدال را رعایت میکرد و  ;لو نفس اماره را میگرفتدر کسب و جمع مال بی بندوبار بود، لکن ج

و پشتکاري  ;در عین حال که نسبت به کلیسا سخی بود، نمیگذاشت روحانیان ناسخ اصول سیاسی وي باشند

  . صبورانهاش کامیابیهایی براي وي فراهم آورد که با تهور مخاطرهآمیز نیز فرا چنگ نمیآمد

به طور دلپذیري انعطافناپذیر و به شکل بیرحمانهاي خردمند بود،  محترم،ن واحد خشن و چنین آدمی که در آ

درست همان کسی بود که فرانسه براي بقاي خویش در مقابل انگلستان هنري دوم و آلمان فردریک بارباروسا الزم 

چهار سال بعد وي . فوت کرد 1189همسر اولش، ایزابل در . بی در اروپا به پا کردازدواجهاي وي آشو. داشت

این ازدواجها جنبه سیاسی داشت و بیشتر . اینگبورگ، شاهزاده خانم دانمارکی، را به عقد ازدواج خویش در آورد

ده انگاشت، و هنوز یک بعد از یک روز او را نادی. اینگبورگ به مذاق فیلیپ خوش نیامد. متضمن ثروت بود تا عشق

پاپ . سالی از این ازدواج نگذشته بود که شورایی مرکب از اسقفان فرانسه را واداشت تا حکم طالق وي را جاري کنند

فیلیپ با وجود مخالفت پاپ، با آنیس دو مران عروسی  1196در . کلستینوس سوم حاضر به تایید حکم اسقفان نشد

لکن فیلیپ سر سختی نشان داد و مشهور است که وقتی احساسات رقیقهاش را کلستینوس وي را تکفیر کرد، . کرد

اینوکنتیوس سوم به .)) ترجیح میدهم نیمی از قلمرو خود را از کف بدهم و از آنیس جدا نشوم: ((به غلیان آمد، گفت

تناپذیر کلیه مراسم چون فیلیپ خودداري ورزید، پاپ شکس ;وي امر کرد که اینگبورگ را دوباره نزد خود باز گرداند

فیلیپ بر آشفت و تمامی اسقفانی را که از پاپ اطاعت میکردند معزول . مذهبی را در کلیساهاي فرانسه ممنوع کرد

[ ص]، و تهدید کرد به آیین محمد ))که تحت اوامر یک نفر پاپ نیست((کرد و بر صالحالدین ایوبی رشک برد 

. ذهبی ادامه یافت، مردم به تدریج از ترس عذاب دوزخ زمزمه آغاز کردندبعد از چهار سال که این مبارزه م. میگرود

و . در اتامپ محبوس نگاه داشت 1213، اما اینگبورگ را تا )1202(فیلیپ ناگزیر از آنیس محبوب خود دست کشید 

دیگر نورماندي را از  در میان این شادیها و شداید، فیلیپ بار. باالخره در آن سال بود که او را به بستر خویش راه داد

و در عرض دو سال بعد برتانی، آنژو، من، تورن، و پواتو را به سرزمینهایی که ) 1204(چنگ انگلستان بیرون آورد 

  . مستقیما زیر نظر وي اداره میشد ضمیمه کرد
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اظران و مباشران ن. اکنون وي آن قدر نیرومند بود که بتواند بر تمامی دوکها، کنتها، و سنیورهاي قلمروش چیره شود

حوزه سلطنت وي دیگر باریکه زمینی در ساحل رود سن نبود،  ;مخصوص وي بر حکومتهاي محلی نظارت داشتند

جان، پادشاه انگلستان، که اکنون متصرفات خود . بلکه مملکت عظیم نیرومندي بود در شمار دیگر ممالک مهم عالم

وي اوتو چهارم امپراطور آلمان، و کنتهاي . وي دست بگذاردرا در فرانسه از دست داده بود، حاضر نمیشد دست ر

  . بولونی و فالندر را تشویق کرد که در برابر این توسعهطلبی فرانسه با وي متحد شوند

دست به هجوم زند، و سایرین از طرف شمال ) که هنوز در تصرف انگلستان بود(قرار شد که جان از ناحیه آکیتن 

هاي زیاد تقسیم کند، با  ه لشکریان خود را براي مقابله به این تهاجمات جداگانه به دستهفیلیپ به عوض آنک. خاوري

آن نبرد قضایاي ). 1214(عمده قواي خود بر متفقین جان هجوم برد و آنها را در بووین، نزدیکی لیل، شکست داد 

به استیالي آلمان  ;گذاشت سلطنت آلمان را در اختیار فردري دوم ;سبب عزل اوتو شد: چندي را فیصله بخشید

آمین،  ;کنتهاي فالندر را تابع پادشاه فرانسه کرد ;و اضمحالل امپراطوري مقدس روم را جلو انداخت ;خاتمه داد

جان، . کانتن را به خاك فرانسه افزود، و در واقع شمال خاوري فرانسه را تا رود رن امتداد داد -دوئه، لیل، وسن

مایه تضعیف . ابل بارونهایش بیپناه به جا نهاد و او را ناگزیر به امضاي ماگناکارتا کردپادشاه انگلستان، را در مق

حکومت پادشاهی و تحکیم فئودالیسم در انگلستان و آلمان شد و، درست بر عکس، حکومت سلطنتی فرانسه را 

نها و طبقات متوسط و باالخره وضع مساعدي براي پیشرفت و ترقی کمو ;تقویت، و فئودالیسم آن را تضعیف کرد

فیلیپ که قلمرو شهریاري خویش را سه . فرانسه که در جنگ و صلح جدا از فیلیپ طرفداري کرده بودند، پیش آورد

چون نیمی از اوقات با کلیسا کشمکش داشت، . برابر کرده بود، با اخالص و مهارت به تنظیم امور آن مشغول شد

وي به . ت حکومتی کوتاه کرد و افراد طبقه حقوقدان را به کار گماشتدست روحانیان را از شوراي دولتی و تشکیال

 ;با اعطاي امتیازاتی به سوداگران، مشوق بازرگانی شد ;تعداد زیادي از شهرها منشور خود مختاري تفویض کرد

، به این نحو، به جاي خدمات فئودالی وجه نقد دریافت کرد و ;متناوبا از یهودیان حمایت کرد، و اموال آنها را چاپید

در . یعنی به دو برابر بالغ شد) دالر 000,240(لیور  200,1لیور به  600عواید روزانه پادشاه از . خزانه خود را انباشت

هنگامی که . دوران سلطنت وي نماي خارجی نوتردام تکمیل، و لوور به عنوان دژي براي محافظت سن احداث شد

  . قدم به عرصه وجود نهاده بود ، فرانسه امروزي)1223(فیلیپ در گذشت 

سن لویی  -  2

تاریخ بیشتر از آن جهت لویی . سلطنت پسر وي لویی هشتم کوتاهتر از آن بود که بتواند کار درخشانی انجام دهد

هشتم را به خاطر دارد که زنی پسندیده چون بالنش دو کاستی را به عقد ازدواج خویش در آورد، و بر اثر این ازدواج 

. سري شد که در تاریخ قرون وسطی، مانند آشوکا در هند باستان، هم یک پادشاه بود و هم یک قدیسصاحب پ

هنگامی که لویی هشتم در گذشت، پسرش لویی نهم، دوازده سال، و بالنش، سی و هشت سال داشت بالنش دختر 

وي . شهریاران بود و شهزادهوار زیست آکیتن یعنی از تبار/ آلفونسو نهم پادشاه کاستیل و نواده هنري دوم و الئونور د

در عین حال، چون در دوران زناشویی و پس  ;زنی بود زیبا و فریبنده، نیرومند، و صاحب سیرت پسندیده و کاردانی

از مرگ شوهر دامان عفافش پا ماند و خود را وقف تربیت یازده فرزندش کرد، مردمان عصر خویش را سخت تحت 

گرامی میداشت، بلکه به همان نسبت به وي به )) بالنش، ملکه نازنین((ه فقط او را به عنوان فرانسه ن ;نفوذ قرار داد

مبالغ  ;بالنش عده زیادي از سرفهاي امالك سلطنتی را آزاد کرد. هم احترام میگذاشت)) بالنش، مادر نازنین((عنوان 

ود جرئت عشقورزي و امید ازدواج براي دخترانی که به علت فقر به خ ;عظیمی به مصرف امور خیریه رسانید 
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بر اثر نفوذ او بود که بر  ;و به پرداخت مخارج احداث کلیساي جامع شارتر کمک کرد ;نمیدادند جهیزیه تدارك دید 

بالنش . هاي الوان کلیساي مزبور مریم را نه به صورت دختري با کره، بلکه به شکل یک ملکه نقش کردند روي شیشه

ندازه دوست میداشت و حسادتش در این باره به قدري بود که نسبت به زن لویی نظر تنگی پسر خود لویی را بی ا

ملکه با جهدي بلیغ لویی را صادقانه به پیروي از اصول دیانت مسیح تربیت کرد و به وي گفت که مردن . میکرد

نش مسئول سرسپردگی عجیب لکن بال. فرزند در نظرش به مراتب ترجیح دارد تا ارتکاب او به یکی از گناهان کبیره

او خودش کمتر میشد که سیاست را فداي احساسات کند، چنانکه غرض از پیوستن وي به جهاد . لویی به کلیسا نبود

، در حالی )1235-1226(سال  9مدت . ظالمانه علیه آلبیگاییان بسط قدرت شهریاري در نواحی جنوبی فرانسه بود

اداره میکرد، و بندرت اتفاق افتاده بود دکه فرانسه پادشاهی الیقتر از این زن که لویی بزرگ میشد، بالنش مملکت را 

در آغاز دوران نیابت سلطنت بالنش، بارونها، به امید آنکه میتوانند اختیاراتی را که در زمان . به خود دیده باشد

النش با خردمندي و دیپلوماسی ب. سلطنت فیلیپ دوم از کف داده بودند از یک زن باز ستانند، علم شورش برافراشتند

در مقابل انگلستان با لیاقت کافی مقاومت کرد و سپس با شرایط . توام با شکیبایی خویش بر آنها فایق آمد

هنگامی که لویی نهم به سن بلوغ رسید و زمام امور حکومت را به . منصفانهاي به امضاي یک متارکه جنگ رضا داد

  . رد نیرومند و مرفه و برخوردار از صلحدست گرفت، مملکتی را به ارث میب

لویی جوانی بود زیبا روي، یک سرو گردن بلندقامتتر از بیشتر شهسواران، با خطوط سیمایی خوش تراش، پوستی 

عالقه  ;آدمی بود بسیار خوش ذوق که لباسهاي فاخر و اثاثه تجملی را دوست داشت. سفید، و مویی طالیی پررنگ

  . لکن دلداده شکار و قوشبازي، تفریحات، و مسابقات میدانی بود ;داد وافري به کتاب نشان می

بالنش . در این تاریخ هنوز قدیس نشده بود، زیرا رهبانی شکایت پیش بالنش برد که پادشاه با زنان سروسري دارد

نمونه بارزي  وي سر مشقی براي وفاداري به اصول زناشویی، و. برایش زنی پیدا کرد، و لویی صاحب سرو سامانی شد

به تدریج . از انجام تکالیف پدري شد، لویی یازده فرزند داشت و خودش در تعلیم و تربیت آنها دقیقا مراقبت میکرد

وي از تجمالت دست کشید، بیش از پیش به زندگی ساده عالقهمند شد و تمام کوشش خویش را صرف امور 

که حکومت پادشاهی وسیلهاي است براي وحدت ملی و لویی معتقد بود . حکومت، کارهاي خیریه، و عبادت کرد

  . بقاي قوم، و همچنین حراست ضعفا و مستمندان در برابر اقویا یا معدودي مردمان خوشبخت

وي حقوق نجبا را محترم میشمرد، آنها را تشویق به انجام تعهداتشان نسبت به سرفها و واسالها و سرور سروران 

هر جا پاي . ه هیچ یک از حکام فئودال اختیارات جدید شهریاري را نقض کنندمیکرد، لکن حاضر نبود ببیند ک

اجحافاتی از جانب خاوند نسبت به رعیت به میان آمد، لویی شدیدا مداخله میکرد و در چند مورد خاوندهایی را که 

ن دوکوسی سه تن از بدون دادرسی مقرر آدمهایشان را به قتل رسانیده بودند بسختی مجازات کرد، هنگامی که آنگرا

دانشجویان فالندري را به خاطر کشتن چند خرگوش در مملکتش به دار آویخت، به فرمان لویی وي را در قلعه لوور 

) 1 - زندانی کردند، و پادشاه تهدید کرد که دو کوسی را به دار میآویزد، سرانجام وي را با شرایطی از زندان آزاد کرد 

بیشهاي را که در آن )2 ;ر آنجا همه روزه براي سه تن مقتولین مراسم قداس برپا شودسه نماز خانه احداث کند تا د

در امالکش از حقوق شکار و صالحیت ) 3;دانشجویان جوان خرگوش گرفته بودند به دیر قدیس نیکوالوس ببخشد 

جریمهاي معادل ) 5;سه سال از عمر خود را در فلسطین به خدمت بگذراند ) 4 ;رسیدگی به مرافعات محروم شود

لویی کینهتوزي و انتقامجویی و جنگهاي خصوصی فئودال را ممنوع کرد و دوئل را . پوند به پادشاه بپردازد 500,12

به تدریج که دادرسی با اقامه دلیل جانشین نبردهاي تن به تن شد، رفته رفته محاکم بارونی . امري نکوهیده شمرد
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ها در هر محلی از طرف ناظران یا نمایندگان شخص  این قبیل دادگاه. دندهاي شاهی دا نیز جاي خود را به دادگاه

حق استیناف از احکام قضات محاکم بارونی به دیوان عدل مرکزي پادشاه مسجل شد، و در . پادشاه تشکیل میشدند

از . تی دادخالل قرن سیزدهم، در کشور فرانسه، نظیر انگلستان، حقوق فئودالی جاي خود را به یک حقوق عرف مملک

در دوران سلطنت سن . دوران استیالي رومیان به این طرف، هرگز فرانسه از چنین رفاه و امنیتی برخوردار نشده بود

لویی . لویی، ثروت فرانسه به درجهاي رسید که قادر شد سبک معماري گوتی را به اوج اعتال و غناي خود برساند

بی آنکه ذرهاي از حیثیت و قدرت خود را از کف دهد، در مناسبات  اعتقاد داشت و ثابت کرد که یک دولت میتواند

وي تا نهایت امکان از جنگ دوري میکرد، لکن وقتی خطر بروز تجاوزي در کار بود، . خارجی خود عادل و سخی باشد

روپا این سپاهیان خود را با کاردانی تمام میآراست، نقشه مبارزات خود را قبل از شروع جنگها طرح میکرد، و در ا

گونه طرحها را با قوت و مهارتی به موقع اجرا میگذاشت و چنان شرافتمندانه صلح میکرد که جایی براي توجه به 

به مجردي که از امنیت فرانسه خاطر جمع میشد، سیاست صلحآمیزي اتخاذ میکرد که به موجب . انتقام باقی نمیماند

لکن درباره دعاوي غیر عادالنه حاضر نبود به راضی  ;لحه کندآن حاضر بود بر سر حقوق مشروع مورد اختالف مصا

سرزمینهایی را که اخالف لویی از انگلستان و اسپانیا گرفته بودند به آن دو کشور مسترد . کردن دشمن بپردازد

مشاورانش از این عمل مکدر و متاسف شدند، اما اقدام لویی باعث دوام صلح شد و حتی در طی سالهاي . داشت

گیوم دو شارتر درباره . نی که لویی دور از وطن مشغول جنگهاي صلیبی بود، فرانسه از خطر هجوم ایمن ماندطوال

فرانسه با هیچ  1270تا  1243از . مردم از او میترسیدند، زیرا میدانستند که مردي عادل است: ((لویی چنین نوشت

دیگر میجنگیدند، لویی نهایت سعی را در آشتی هنگامی که همسایگان فرانسه با یک. دشمن مسیحی در جنگ نبود

دادن بین آنها به کار میبرد و نظر مشاوران خود را، که میگفتند این قبیل کشمکشها را باید دامن زد تا مایه تضعیف 

. دشمنان بالقوه شود، ریشخند میکرد

ند که چگونه چنین آدم مردم در شگفت بود. پادشاهان خارجی مرافعات خود را به حکمیت وي احاله میکردند

هیوالي کاملی که ((لویی آدمی به کلی عاري از نقص یا، به قول یکی از ادبا، . نازنینی پادشاهی چنین نازنین است

بعضی اوقات صفاي . وي گاهی، شاید به علت ناخوشی، آتشی مزاج بود ;نبود)) هرگز جهان به چشم خود ندیده است

خوش باوري یا ارتکاب ندانم کاري متمایل میکرد، از این جمله بود جنگهاي درونش به حدي میرسید که او را به 

صلیبی وي که از روي محاسبه غلط صورت گرفت، و مبارزات ناشیانهاش در مصر و تونس که جان خود و جمع 

نست هر چند لویی در مقام معامله با دشمنان مسلمان خویش آدمی درستکار بود، نتوا. دیگري را بر سر آن گذاشت

در مورد ایشان نیز همان تفاهم جوانمردانهاي را که در مورد دشمنان مسیحیش با موفقیت معمول میداشت به کار 

یقین کودکانهاش به دیانت وي را به یک عدم تساهل مذهبی واداشت که به استقرار دستگاه تفتیش افکار در . برد

خزانه وي با ضبط اموال . آلبیگایی خاموش نمود فرانسه کمک کرد و ترحم طبیعی وي را براي قربانیان جهاد

صرف نظر از . بدعتگذاران محکوم انباشته شد، و پاي شوخ طبعی عادي وي چون به یهودیان فرانسوي رسید لنگ شد

. این نقایص، لویی، در جزئیات اخالق، به طرز شایستهاي شباهت به مردي داشت که غایت مطلوب مسیحیی بود

هنگامی که مسلمانان در مقابل دریافت . هیچ روزي از عمرم نشنیدم که از کسی بدگویی کند(: (ژوئنویل مینویسد

بود لویی را آزاد کردند، ) دالر 2000000(لیور  10000مبلغی که تصور میکردند تمام فدیه است و در واقع کمتر از 

قبل از آنکه عازم نخستین جنگ . تآن پادشاه، علی رغم اعتراض مشاوران خویش، بقیه را نزد مسلمانان ارسال داش

هر کس از ما یا نیاکانمان شکایتی داشته باشد، ((صلیبی شود، به کلیه عمال خویش در تمامی مملکت فرمان داد که 

و همچنین نسبت به اجحافات یا اخاذیهاي ناظران، فرمانداران، جنگلبانان، ماموران اجرا، و یا زیر دستان آنها دادخواه 
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اغلب اوقات، : ((ژوئنویل میگوید. هایش را کتبا بپذیرید و درباره آن شکایات تحقیق به عمل آورید واستهباشد، باید خ

بعد از اجراي مراسم قداس، به جنگل ونسن میرفت، بر روي زمین مینشست، به درختی تکیه میداد و ما را مجبور 

بدون آنکه حاجب و دربان یا ممانعتی در کار  جمیع افرادي که تقاضا یا شکایتی داشتند، ;میکرد که گردش بنشینیم

به پارهاي از قضایا شخصا رسیدگی میکرد، و برخی دیگر را به مشاورانی که .)) باشد، میآمدند و با وي گفتگو میکردند

لویی تعداد . اما براي هر دادخواهی حق استیناف دادن به پادشاه را قایل بود ;در اطرافش نشسته بودند احاله میداد

مشهور به خانه دختران (یشماري بیمارستان، نوانخانه، دیر، ضیافتخانه براي زایران، اقامتگاه ویژه نابینایان، و خانهاي ب

به ماموران خود در هر ایالتی دستور داد تا مردمان . براي فواحشی که توبه کرده بودند تاسیس و هبه کرد) خدا

این وظیفه را یک قید اخالقی . اعانهاي از خزانه عمومی بپردازند سالخورده و مستمند را پیدا کنند و در حق آنها

ساخته بود که هر جا میرفت، همه روزه صد و بیست نفر از فقرا را اطعام میکرد، سه نفر از آنها را دعوت میکرد تا بر 

هنري پادشاه مانند . سر خوان کنار وي بنشینند، خودش براي آنها غذا میکشید، و پاهاي آنها را شستشو میداد

هنگامی که در نورماندي قحطی . انگلستان، پیشخدمتی جذامیان را میکرد و با دست خویش به آنها خوراك میداد

همه روزه به بیماران، مستمندان، زنان . روي داد، مبالغ هنگفتی صرف تهیه خواربار براي مردم نیازمند آن سامان کرد

به .)) به قدري صدقه میداد که تقریبا محال بود میزان آن را بر شمرد((لوج هاي مف بیوه، زنان زندانی ،فواحش، و عمله

مستمندانی که پاهایشان . عالوه، اجازه نمیداد که درباره این قبیل اعانات سر و صدایی راه افتد و اجر آن از بین برود

ر صورت میگرفت، و قاعدتا به این عمل در خلوت و دور از انظا. را شستشو میداد از بین نابینایان انتخاب میشدند

جراحاتی که در کنج عزلت بر . مستمندان نمیگفتند کسی که به خدمتشان کمر بسته است شخص پادشاه است

در مبارزات . خویش وارد آورده بود بر دیگران مجهول ماند، تا آنکه بعد از مرگ بر روي پوست بدنش آشکارا دیده شد

 1244لویی در  ;بیماري سبب کم خونی مزمن شد. ارضه تب و نوبه مبتال شددر نواحی باتالقی سنتونژ به ع 1242

راستش را . شاید به علت درك این قبیل حاالت بود که بیش از پیش به دیانت روي آورد. نزدیک به مرگ بود

بخواهیم، بعد از بهبود از همین بیماري بخصوص بود که در مراسم تحلیف براي شرکت در جنگ صلیبی شرکت 

. وي، به سیره زاهدان، با کشتن خواهشهاي نفسانی بنیه خودش را تحلیل برد. تجس

هنگامی که از اولین جنگ صلیبی مراجعت کرد، با آنکه فقط سی و هشت سال از عمرش میگذشت، پشتش خمیده 

در . ن نیت ويو سرش بیمو شده بود، و از دوران جوانی چیزي بر جا نمانده بود مگر وقار تابناك ایمان بیریا و حس

زیر ي جبه قهوهاي رنگ مخصوص رهبانان، پیراهنی که از موي بافته شده بود بر تن میکرد، و دستور میداد که 

رهبانان دو فرقه فرانسیسیان و دومینیکیان را به جان دوست . زنجیرهاي آهنی کوچکی را تازیانهوار بر بدنش بکوبند

هاش به رهبانیت چنان بود که واقعا میخواست پیرو فرقه فرانسیسیان عالق. میداشت و بی دریغ به آنها کمک میکرد

وي روزي دوبار در مراسم قداس شرکت میجست، . شود، و به اشکال توانست خود را از چنین خیالی منصرف کند

 ;ختو نهمین نماز، نماز مغرب، و نماز واپسین میپردا) نماز ظهر(طبق احکام شرع به تالوت ادعیه سومین و ششمین 

میخواند، و همیشه نصف شب بر میخاست و به نمازخانه میرفت تا با  ماریاقبل از رفتن به بستر پنجاه بار آوه 

در عید ظهور مجدد مسیح و در ایام روزه بزرگ از نزدیکی با همسر خویش خودداري . کشیشان نماز صبح بگزارد

خطاب )) برادر((اغلب رعایاي وي به تقدس پادشاه خویش میخندیدند و به تقلید رهبانان، که یکدیگر را . یکردم

بهتر میبود اگر کس دیگري به جاي : ((زمانی زن جسوري به وي گفت. نام نهاده بودند)) برادر لویی((میکنند، او را 

. قباحت دارد که تو پادشاه فرانسه باشی... نیکیان هستیتو پادشاه میشد، زیرا تو فقط پادشاه فرانسیسیان و دومی

من لیاقت آن را ندارم که ...راست میگویی: ((لویی جواب داد.)) سخت عجب است که تو را از مقامت خلع نمیکنند
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پادشاه باشم و اگر مشیت منجی بر این قرار گرفته بود، شخص دیگري به جاي من نشسته بود که بهتر از من 

. گونه مملکت را اداره کندمیدانست چ

دنی مدعی بود که میخی از صلیب واقعی را در  - دیر سن . وي با شور و رغبتی در خرافات عصر خویش سهیم بود

براثر انتشار این . میخ مزبور یک روز پس از آنکه در طی تشریفاتی به مردم نشان داده شد، مفقود گشت. اختیار دارد

لویی که از شنیدن خبر بسیار آسوده خاطر شده بود، اظهار . انجام میخ پیدا شدخبر غوغاي عظیمی بر پا، و سر

، چون بودوئن دوم، پادشاه 1236در .)) ترجیح میدادم که بهترین شهر مملکتم را ببلعند و میخ نابود نشود: ((داشت

اهرا عیسی مسیح قبل قسطنطنیه براي رهایی قلمرو خویش از شر مشکالت به پول احتیاج داشت، تاج خاري را که ظ

پنج سال بعد، لویی از . به لویی فروخت) دالر 2200000(لیور  11000از مصلوب شدن بر سر نهاده بود به مبلغ 

شاید غرض اصلی از خرید این گونه اشیا رسانیدن کمک  - همین شخص تکهاي از صلیب واقعی را خریداري کرد 

همین اشیاي متبرکه بود که لویی به پیر دو مونترو سفارش براي حفظ . مالی به یک کشور مسیحی درمانده بود

لویی با تمام زهد و پرهیز کاري عمیقش آلت دست طبقه روحانیان . شاپل را داد - ساختمان نمازخانه کوچک سنت 

سر مشقهاي خوبی به آنها میداد، و از سرزنش آشکارا دریغ  ;وي میدانست که کشیشان هم انسانند و جایزالخطا. نبود

وي اختیارات محاکم کلیسایی را محدود، و قدرت قانون مملکتی را در مورد عموم رعایا اعم از روحانی و . نمیورزید

، با صدور اولین فرمان شاهی، حدود اختیارات دستگاه پاپی را در انتصاب اشخاص به 1268در . غیرروحانی تایید کرد

مقرر میداریم که هیچ کس به هیچ وجه حق اخذ یا (( :مقامات روحانی و وضع مالیات در فرانسه محدود ساخت

مگر آنکه در راه امري معقول، مقدس، و ... تحصیل مالیات و عوارضی را که از جانب دربار روم وضع شده است ندارد

علی رغم  .))باشدو به میل ما و از طرف ما صریحا تصویب شود و به رضاي کلیساي مملکت ما ... بسیار ضروري باشد

تمایالت لویی به گوشه نشینی و محشور بودن با رهبانان، وي همواره یک پادشاه باقی ماند، و حتی هنگامی که 

توصیف )) آدمی الغر و باریک اندام با صورتی شبیه به یک فرشته و چهرهاي تابناك از نور ایمان((فراسالیمبنه او را 

پیاده به راه افتاد، جامهاي بر تن و ) 1248(وي در نخستین جنگ صلیبی . میکرد، ابهت شاهانهاش محفوظ بود

هنگامی که ملکه بالنش را با اختیارات تام به مقام نیابت سلطنت خود . عصایی در کف داشت مانند یک نفر از زایران

اي : ((هنگام وداع زار زار گریست و گفتمنصوب کرد، آن زن سالخورده، که شصت سال از عمرش میگذشت، 

لویی در مصر گرفتار .)) زیباترین جان شیرین، اي فرزند عزیز و دلبند، دیگر چشمم به جمال تو روشن نخواهد شد

. شد، و بالنش به اشکال تمام توانست مبالغی را که مسلمانان به عنوان فدیه خواسته بودند جمع آوري کند و بپردازد

، لویی، که بر 1270در . مادرش در گذشته بود) 1252(ه وي مغلوب و سر شکسته به فرانسه بازگشت لکن هنگامی ک

این اقدام خطیر به آن اندازه . اثر بیماري دچار ضعف بود، بار دیگر به عزم جنگ صلیبی این بار به تونس حرکت کرد

لویی برادر خویشتن شارل . خره نبودکه بعد از شکست لویی مورد طعن دشمنان قرار گرفت عجیب و بیحاصل و مس

آنژو را، به سرداري یک سپاه فرانسه، به امید آن به ایتالیا گسیل داشته بود تا نه فقط مانع از تسلط آلمانها بر آن / د 

اندکی پس از . سرزمین شود، بلکه جزیره سیسیل را به صورت پایگاهی براي هجوم فرانسویان بر خاك تونس در آورد

قدم به خاك تونس نهاد، آن مبارز بزرگ صلیبی، که جسما به مراتب نحیفتر از سالهاي عمرش شده، بود  آنکه لویی

قرون و . بیست و هفت سال بعد، کلیسا رسما وي را در عداد قدیسان دین قرار داد. به مرض اسهال خونی در گذشت

بودند که به چه سبب قدرت مرموز  نسلهاي بعد از وي دوران سلطنتش را عهد زرین فرانسه شمردند، و متعجب

  . لویی یک پادشاه مسیحی بود. آفریدگار دگرباره آدمی مثل وي را به آنها ارزانی نمیدارد
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دوران طویل پادشاهی فیلیپ . فرانسه بر اثر جنگهاي صلیبی نیرومندتر شد، چه در آن نقش مهمی ایفا کرده بود

فرانسه دوام و ثبات بخشید، و حال آنکه انگلستان از زمامداري آدم بیمباالتی مثل  اوگوست و لویی نهم به حکومت

ریچارد اول، شاه بیمالحظهاي مانند جان، و شخص بیکفایتی چون هنري سوم زیان دید، و آلمان نیز بر اثر جنگهاي 

فیلیپ . ورهاي اروپا شده بودمیالدي، فرانسه نیرومندترین کش 1300در تاریخ . میان امپراطوران و پاپها تجزیه شد

لقب دادند، چون قامتی رعنا و صورتی زیبا داشت، در کار مملکتداري محیل و آدم بیپرواي )) زیبا((چهارم را 

میخواست کلیه طبقات اعم از نجبا، روحانیان، مردمان : دامنه مقاصد و هدفهایش گسترده بود. بیرحمی بود

هاي ترقی فرانسه را بیشتر بر تجارت  م پادشاه و قانون کشور در آورد، پایهشهرنشین، و سرفها را تحت نظارت مستقی

هاي پیرنه، دریاي مدیترانه، آلپ و  و صنعت استوار سازد تا بر کشاورزي، و مرزهاي فرانسه را تا اقیانوس اطلس، کوه

وقتی به دربار وي راه یافتند،  فیلیپ مالزمان و مشاوران خود را از میان حقوقدانانی برگزید که. رود رن امتداد دهند

با آراي امپراطوري و حقوق رومی مشبع بودند نه از میان خاوندها و اعاظم روحانیان بزرگی که در چهار قرن گذشته 

خدمت سالطین فرانسه را کرده بودند، پیرفلوت و گیوم دو نو گاره از عقالي درخشانی بودند که به اصول اخالقی و 

و فیلیپ، به هدایت آنان، تشکیالت حقوقی فرانسه را از نو پی ریخت، حقوق سلطنتی را جانشین  سوابق بیاعتنا بودند

حقوق فئودالی کرد، به کمک دیپلماسی زیرکانهاي بر دشمنان چیره شد، و سرانجام قدرت دستگاه پاپ را در هم 

گویین را از انگلستان جدا کند، لکن  فیلیپ در صدد بر آمد. شکست و در واقع پاپ را به حالت زندانی فرانسه در آورد

وي، بر اثر ازدواج شامپانی، بري و ناوار را به دست آورد، و شارتر، فرانش . ادوارد اول را حریف بسیاري نیرومندي دید

از آنجا که فیلیپ زیبا همیشه به پول احتیاج داشت، . کونته، لیونه، و بخشی از لورن را با پول نقد خریداري کرد - 

وي خاوندها را مجبور کرد . وقات عمر و هوشیاري خویش را در ابداع مالیاتها و جمع آوري وجوه صرف میکردنصف ا

بارها عیار مسکوکات طال را کم کرد، و اصرار  ;با پرداخت وجه نقد از تعهدات نظامی خویش در برابر پادشاه برهند

 ;یهودیان و لومباردها را تبعید کرد. رداخته شودهاي تمام عیار یا شمش طال پ ورزید که مالیاتها باید به سکه

بر  ;صدور فلزات قیمتی را از قلمرو خویش ممنوع گردانید. شهسواران پرستشگاه را معدوم، و ثروت آنها را ضبط کرد

و مقرر داشت که، به عنوان مالیات جنگ، هر لیوري از ثروت  ;واردات، صادرات و فروش کاالها مالیات گزافی بست

سر انجام، فیلیپ بدون صوابدید پاپ، بر ثروت کلیسا، که . افراد در فرانسه مشمول یک پنس عوارض باشد خصوصی

نتایجی که بر این عمل مترتب بود ماجراي زندگی . اکنون یک چهارم تمام خاك فرانسه را مالک بود، مالیات بست

ه در مبارزه با فیلیپ مغلوب شد و جان پاپ بونیفاکیوس هشتم را تشکیل میدهد، و هنگامی که آن پاپ سالخورد

سپرد، پول و عمال فیلیپ بودند که موجبات انتخاب یک نفر فرانسوي را به نام کلمنس پنجم به مقام پاپی فراهم 

هرگز در تاریخ سابقه نداشت که یک غیر روحانی در مبارزه . آوردند و دستگاه پاپی را از روم به آوینیون منتقل کردند

. از این به بعد، در فرانسه حقوقدانها بر کشیشان حکومت میکردند. چنین پیروزي بزرگی نایل آمده باشد با کلیسا به

هنگامی که میخواستند رئیس شهسواران پرستشگاه را زنده در آتش بسوزانند، وي در پاي تل هیمه پیشگویی کرد 

یی درست در آمد و نه فقط فیلیپ بلکه این پیشگو. که در عرض یک سال فیلیپ نیز دیده از جهان بر خواهد بست

مردم فرانسه . در این موقع پادشاه پیروز فرانسه فقط چهل و شش سال داشت. در گذشت 1314کلمنس نیز در سال 

پشتکار و جرات وي را تحسین، و در مبارزه با بونیفاکیوس از وي حمایت کرده بودند، لکن نام وي را به عنوان 

فرانسه بر اثر پیروزیهاي وي درهم شکسته . خ خود ذکر کردند و بر وي لعنت میفرستادندحریصترین پادشاه در تاری

هاي گزاف ملت را  عمل وي در کاستن از عیار مسکوکات اقتصاد کشور را مختل کرد، قیمتها و ماالالجاره. شد
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ارت لطمه زد و بازارهاي تهیدست کرد، مالیات صنعت را عقب انداخت، و اخراج یهودیان و لومباردها به رگ و پی تج

هاي  رفاهی که در زمان سلطنت سن لویی باال گرفته بود در دوران زمامداري استاد حقه. مکاره بزرگ را خراب کرد

. هاي دیپلوماسی راه زوال در پیش گرفت قانونی و حیله

هیچ . خاك شدند در عرض چهار ده سال پس از مرگ فیلیپ، سه تن از فرزندان وي بر تخت سلطنت نشستند و در

چند دختر داشت، ) 1328 'فت(شارل چهارم . یک از آنها پسري به جاي نگذاشت تا اختیارات حکومت را به ارث برد

اما مخالفان براي آنکه مانع از رسیدن آنها به تخت سلطنت شوند، قانون باستانی سالیک را احیا کردند، که به موجب 

نزدیکترین فرد ذکوري که میتوانست دیهیم شاهی بر . سلطنت محروم بودند آن فرزندان دختر پادشاه فرانسه از حق

که با اوگ ]با جلوس وي بر تخت سلطنت فرانسه سلسله کاپسین . سر گذارد فیلیپ دو والوا برادرزاده فیلیپ زیبا بود

رانسه این عهد، مشاهده با نظري اجمالی به ف. به پایان رسید و زمامداري دودمان والوا آغاز شد[ کاپه آغاز شده بود

به علت آنکه توسعه . میشود که در اقتصاد، حقوق، تعلیم و تربیت، و ادبیات و هنر پیشرفتهاي شایانی حاصل آمده بود

پاریس در سال . صنعت شهري افراد را از مزارع به سوي شهرها جذب میکرد، سرفداري به سرعت رو به زوال بود

برونتو . نفر میرسید 22000000شت و جمعیت تمامی فرانسه تقریبا به در حدود دویست هزار سکنه دا 1314

التینی، که از شر بیدادهاي سیاسی فلورانس به فرانسه پناهنده شده بود، از دیدن صلح و آرامشی که در دوران 

ز مزارع پر سلطنت لویی نهم بر خیابانهاي پاریس حکمفرما بود، از رونق بازار داد و ستد و صنایع دستی شهرها، و ا

  . ثمر و تاکستانهاي روستاي دلپسند اطراف پایتخت تعجب میکرد

ترقی طبقات بازرگان و صاحبان مشاغلی از قبیل قضاوت و وکالت و طبابت، که ثروت آنها تقریبا کوس همسري با 

ن مجلس این هما. طبقه اشراف میزد، حضور نمایندگانشان را در اتاژنرو یا مجلس عمومی طبقاتی ضروري ساخت

در شهر پاریس به امر فیلیپ چهارم تشکیل شد تا در مرافعه با پاپ بونیفاکیوس به  1302عمومی بود که در سال 

متشکل از نجبا، روحانیان، و عوام - این قبیل مجالس عمومی طبقات سه گانه . شخص وي کمک مالی و معنوي کند

شکیل میشد و تحت ارشاد زیرکانه حقوقدانانی که دریک ت...)، و1314، 1308، 1302(فقط در موارد بسیار ضروري  - 

پارلمان پاریس، که در دوران سلطنت لویی . شوراي دولتی به خدمت پادشاه کمربسته بودند انجام وظیفه میکردند

نهم تشکیل شد، مجلسی نبود که اعضاي آن را ملت به نمایندگی خویش برگزیده باشد،بلکه مجمعی بود مرکب از 

نفر حقوقدان و روحانی که از طرف پادشاه به کار منصوب شده بودند و سالی یکی دوبار دور هم جمع  94تقریبا 

احکام صادره از طرف این پارلمان یک سلسله قوانین ملی را به وجود .میشدند تا عمل یک دادگاه عالی را انجام دهند

و طبق سنت حقوقی کالسیک از حکومت پادشاهی  هاي فرانکها، آورد که بر پایه حقوق رومی استوار بود نه قانوننامه

. کامال طرفداري میکرد

هیجان عقالنی عصر فیلیپ چهارم به خوبی از خالل یک رشته رساالت سیاسی که یکی از حامیان پادشاه موسوم به 

به 1302این مرد حقوقدانی بود که در مجلس طبقات عمومی سال . نوشته هویداست) 1312- 1255(پیر دوبوا

دوبوا، در مقالهاي تحت عنوان عرضحال ملت فرانسه به پادشاه علیه پاپ . یندگی ناحیه کوتانس حضور داشتنما

، به تشریح نظریاتی پرداخت که )1306(، و در رسالهاي تحت عنوان در استرداد زمین مقدس )1304(بونیفاکیوس 

دوبوا میگفت که . روحانیان فرانسه وجود داشت حاکی از افتراق شدیدي بود که در این تاریخ میان عقاید حقوقدانان و

موقوفات کلیسا باید ضبط شود از این پس کلیسا دیگر کمک مالی از حکومت دریافت ندارد، کلیساي فرانسه باید از 

دستگاه خالفت روحانی روم جدا شود کلیه اختیارات ملکی باید از دستگاه پاپی منتزع گردد، و اختیارات حکومت 
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وي همچنین پیشنهاد میکرد که باید فیلیپ را در راس یک امپراطوري متحد به مقام . ام تشکیالت باشدباید فوق تم

  . امپراطوري بردارند و و قسطنطنیه را پایتخت وي سازند

براي رسیدگی و فیصله دادن به مرافعات ملل، باید یک دادگاه بینالمللی تشکیل و معامله با هر ملت مسیحی که با 

باید یک آموزشگاه زبان و علوم شرقی در رم تاسیس شود و زنان از همان  ;ر جنگ آغازد تحریم شودیک ملت دیگ

  . تسهیالت فرهنگی و حقوق سیاسی برخوردار شوند که از براي مردان وجود دارد

هاي رومانتیکی چون شانسون  این عصر، عصر تروبادورها در پرووانس، و تروورها در صفحات شمالی، عصر حماسه

هایی که در شانسون دوژست آمده است و داستان عشقی اوکاسن و نیکولت و داستان گل سرخ  دوروالن و دیگر ترانه

هاي بزرگی در  در این عهد دانشگاه. بود -ویالردوئن و ژوئنویل  -و ظهور اولین تاریخنویسان برجسته فرانسوي 

ردانی چون روسلن و آبالر آغاز شد، و با اوج اعتالي حکمت با م. پاریس، اورلئان، آنژه، تولوز، و مونپلیه پدید آمدند

عصر تجلی سبک گوتیک بود، که در ساختمان کلیساهاي جامع با شکوهی مانند سن . فلسفه مدرسی به پایان رسید

دنی، شارتر، نوتردام، آمین، و رنس، پدید آمد و پیکر تراشی با اسلوب گوتیک به عالیترین مدارج کمال روحانی  - 

یک . فرانسویان به طرزي به کشور، پایتخت و فرهنگ خود مباهات میکردند که اغماض کردنی است. د ارتقا یافتخو

تازه مردم داشتند . نوع وطنپرستی وحدتبخش ملی جانشین عالقه به عدم تمرکزي میشد که خاص دوران فئودال بود

)) فرانسه شیرین((دوروالن با محبت تمام از با نظر جدیدي به کشور خویش مینگریستند، به طوري که در شانسون 

. در فرانسه، مانند ایتالیا، این دوره اوج تکامل تمدن مسیحی بود. سخن میرفت

XII - 1285 - 1096: اسپانیا   

استیالي مجدد مسیحیت در خاك اسپانیا به همان سرعتی پیش رفت که هرج و مرج برادرکشانه میان پادشاهان 

پاپها براي مسیحیانی که حاضر بودند به بیرون راندن مسلمانان مغربی از اسپانیا کمک . میداد اسپانیا اجازه آن را

برخی از شهسواران پرستشگاه براي انجام این  ;کنند همان عنوان و امتیازاتی را قایل شدند که خاص صلیبیون بود

ی از افراد اسپانیایی تشکیل شد که آنها را مهم از فرانسه به اسپانیا آمدند، و در قرن دوازدهم سه فرقه مذهبی نظام

، آلفونسو اول، شاه آراگون، ساراگوسا را تسخیر 1118شهسواران کاالتراوا، سانتیاگو، و آلکانتارا میخواندند در سال 

تقریبا عمده قواي موحدون را در محل  1212، مسیحیان در آالرکوس منهزم شدند، لکن در 1195در . کرد

مقاومت مسلمانان مغربی درهم شکست و دژهاي .این پیروزي قاطع بود.ا قلع و قمع کردندالسناواس د تولوس

، )1248(، اشبیلیه )1238(، والنسیا )1236(قرطبه : مستحکم مسلمانان یکی پس از دیگري به دست مسیحیان افتاد

تا مبارزات میان از آن پس این استیالي مجدد مسیحیت مدت دو قرن در بوته اجمال ماند ). 1250(و قادس 

  . پادشاهان فیصله یابد

هنگامی که آلفونسو هشتم، پادشاه کاستیل، در آالرکوس شکست خورد، شاهان لئون وناوار، که وعده داده بودند به 

یاري وي بشتابند، بر قلمروش هجوم بردند، و آلفونسو خود را مجبور دید براي حفظ خویشتن در مقابل نیرنگ 

فردیناند سوم لئون و کاستیل را از نو متحد کرد، مرز سرزمینهاي کاتولیک . از در صلح درآید مسیحیان با مسلمانان

را به غرناطه رسانید، اشبیلیه را پایتخت خود ساخت، مسجد بزرگ آنجا را به کلیساهاي جامع خود، و القصر را به 

د، بعد از مرگش او را در شمار قدیسان کلیسا، که هنگام تولدش وي را حرامزاده شمرده بو. اقامتگاه خود بدل کرد
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آلفونسو، که از . فرزندش آلفونسو دهم محققی عالیقدر و شاهی بی اراده بود و او را دانا و منجم لقب دادند. گذاشت

دیدن فرهنگ اسالمی در اشبیلیه فریفته دانش و تحقیقات علماي مغربی شده بود، پیه دشمنی مردمان خشک 

فضالي عرب و یهودي و همچنین مسیحی را اجیر کرد تا کتابهاي اسالمی را براي تعلیم و  مقدس را بر تن مالید و

زیج ((وي به تاسیس آموزشگاه نجومی اقدام ورزید که . افزایش آگاهی مردمان اروپا به التینی ترجمه کنند

وي گروهی از . اجرام سماوي و حرکات ستارگان آن قاعده مسلمی براي عموم منجمان مسیحی شد)) آلفونسی

آلفونسو . تاریخنویسان را گرد آورد که به نام او یک تاریخ اسپانیا و یک دوره عظیم تاریخ عمومی عالم تصنیف کردند

پرتغالی  -قطعه منظوم ساخت، که پارهاي از آن اشعار به زبان کاستیلی، و برخی به زبان گالیثیایی  450حدود 

ن موسیقی در آوردند و همین قطعات است که امروزه از آنها به عنوان مهمترین بسیاري از این اشعار را به الحا. بودند

کلیه کتابهایی که به دست خود وي یا به امر وي درباره مهرهبازي، شطرنج، . هاي اصیل قرون وسطی یاد میشود ترانه

قریحه ادبی او تخته نرد، سنگها، موسیقی، دریانوردي، کیمیا گري، و فلسفه نوشته شد حاکی از شور وحدت 

در . ظاهرا آلفونسو دستور داد که کتاب مقدس را مستقیما از اصل عبرانی به زبان کاستیلی ترجمه کنند. میباشند

دوران سلطنت وي بود که زبان کاستیلی به اوج اهمیت خود رسید و از آن تاریخ تا به امروز حاکم بر حیات ادبی 

توطئه چینی وي براي تحصیل اریکه . گذار ادبیات زبان اسپانیایی بود در واقع آلفونسو بنیاد. اسپانیا بوده است

در راه نیل به این مقصود بود که آلفونسو مقدار . امپراطوري مقدس روم دوران سلطنت درخشانش را لکهدار کرد

ات، دوباره وي در صدد بر آمد، با اخذ مالیاتها و کاهش عیار مسکوک. زیادي از خزاین اسپانیا را به مصرف رسانید

آلفونسو دو سالی . خزینه سلطنتی را انباشته کند، لکن او را از مقامش خلع کردند و پسرش را به سلطنت برداشتند

بر اثر ازدواج پیترو نیلیا، ملکه آراگون، با . بعد از این واقعه زنده بود، و سرانجام با دلی شکسته از جهان در گذشت

سرزمین آراگون اهمیت بسزایی پیدا کرد، و به این نحو کاتالونیا، مشتمل بر  )1137(رامون بیرنگر، کنت بارسلون 

ها را محفوظ،  پذرو دوم با اجراي قوانین شدیدي امنیت بنادر، بازارها، و جاده. بزرگترین بنادر اسپانیا، را تصاحب کرد

. و به این نحو کشور جدید آراگون را قرین آسایش و رفاه کرد

با اعطاي آراگون به . در بارسلون مرکز طرب و مغازالت شهسواران و تروبادورهاي اسپانیایی کردوي دربار خویش را 

پسرش . را تضمین کرد - و ضمنا عنوان خویش  - رسم یک تیول فئودال به پاپ اینوکنتیوس سوم، نجات اخروي 

ا براي تجدید استقالل فئودال نجباي آراگون این فرصت ر ;جیمز اول پنجساله بود که پذرو در میدان نبرد در گذشت

خویش غنیمت شمردند، لکن جیمز در دهسالگی زمام امور کشور را در دست گرفت و دیري نگذشت که نجبا را 

هنوز جیمز جوان بیست سال بیشتر نداشت که مجمعالجزایر بالئار را، که از لحاظ تجاري . مطیع و منقاد خویش کرد

و والنسیا و آلیکانته را از آنها باز ) 1235 -  1229(گ اعراب مغربی بیرون آورد حایز اهمیت فوقالعادهاي بود، از چن

، جیمز، به منظور نشان دادن جوانمردي خویش در راه تحقق وحدت اسپانیا، دست اعراب را از 1265در سال . گرفت

  . مورثیا کوتاه کرد و آن ایالت را به پادشاه کاستیل ارزانی داشت

ز آلفونسو خردمند بود، خود را مقتدرترین پادشاهان قرن خویش در اسپانیا و رقیب فردریک جیمز، که خردمندتر ا

لکن، به واسطه بیاعتنایی به  ;از لحاظ تیز هوشی و شجاعت بیدغدغه به فردریک میماند . دوم و لویی نهم ساخت

. با سن لویی شایسته نیستاصول اخالقی، طالقهاي متعدد، جنگهاي بیرحمانه، و درندهخویی گهگاهیش، قیاس وي 

هاي جیمز را  وي دست اندر کار توطئه براي گرفتن نواحی جنوبی باختري فرانسه بود، اما لویی با شکیبایی تمام نقشه

در سنین کهولت جیمز نقشه کشید تا مگر سیسیل را . خنثا کرد، هر چند که مجبور شد مونپلیه را به وي واگذارد

یک دژ سوقالجیشی و پناهگاهی براي بازرگانی سازد، و منطقه باختري مدیترانه را به  تسخیر کند و آنجا را بدل به
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صورت یک دریاي اسپانیایی در آورد لکن عمرش کفاف نداد و تحقق امیال وي به پسرش واگذار شد پذرو سوم با 

آنژو، برخوردار از /ارل د دختر مانفرد، فرزند فردریک که پادشاه سیسیل بود، ازدواج کرد و هنگامی که ش[ کنستانس]

دعاي خیر پاپ سیسیل را به تسخیر در آورد، احساس کرد که آن قبا بر اندام شخص وي زیبندهتر میآید، خاصه که 

پذرو سروري فایقه پاپ را بر آراگون رد کرد، حکم تکفیر را به جان خرید و با . به حکم ازدواج آنجا را به ارث میبرد

اسپانیا نیز مثل انگلستان و فرانسه در این عهد، هم شاهد برآمدن  .یا متوجه سیسیل شدلشکریان خویش از طریق در

افراد این طبقه و  ;در آغاز عهد نجبا تقریبا حکومت مرکزي را نادیده میگرفتند. فئودالیسم بود و هم ناظر زوال آن

تی که بر دوش شهرها و بازرگانان بود طبقه روحانیان هر دو از مالیات معاف بودند، و به این نحو بار سنگین مالیا

لکن در پایان این عهد همگی سر تسلیم در برابر پادشاهی فرود آورده بودند که مجهز به لشکریان . سنگینتر میشد

خاص خود، پشتگرم به عواید و سپاهیان شهرها، و برخوردار از حیثیت یک حقوق رومی در حال احیا بود و حکومت 

در آغاز این دوره هیچ گونه قانون اسپانیایی وجود نداشت، به . لوازم اولیه حکومت میشمرد سلطنتی خودکامه را از

این معنی که حوزه قلمرو هر سلطان و امیري تابع یک قانوننامه جداگانه بود، و هر طبقه در هر یک از این نواحی 

این اقدام  ;راي کاستیل شروع شدبه امر فردیناند سوم، وضع اصول حقوقی جدیدي ب. قانونی مخصوص به خود داشت

اصول حقوقی جدید به هفت قسمت تقسیم میشد، به همین سبب به نام . در زمان سلطنت آلفونسو دهم تکمیل شد

ها در تاریخ  اشتهار یافت، که خود یکی از کاملترین و مهمترین قانون نامه) 1265 -  1260(هفت بخش ) قوانین(

هفت بخش، که مبنی بر قوانین ویزیگوتهاي اسپانیا، لکن به اسلوب اصول  مجموعه. حقوقی بشر به شمار میرود

به همین سبب این قوانین  ;حقوقی یوستینیانوس نوشته شده بود، مترقیتر از آن بود که با اوضاع عهد سازگار باشد

سراسر  1492سال عنوان قوانین واقعی کاستیل شد و در  1338اکثر هفتاد سالی نادیده گرفته شد، تا آنکه در سال 

آراگون به وضع یک  1283در سال . جیمز قانوننامه همانندي را در سرزمین آراگون رواج داد. اسپانیا را در بر گرفت

قانون نامه مهمی براي تنظیم مقررات تجارتی و دریانوردي مبادرت جست و، ابتدا در والنسیا و سپس در بارسلون و 

در بسط و تکامل شهرهاي آزاد و سازمانهاي بر گزیده مردم، . ریا تاسیس کردمایورکا، محاکمی به اسم کنسولگري د

  . اسپانیاي قرون وسطی پیشرو دیگر ممالک بود

پادشاهان، که درصدد جلب حمایت شهرها علیه نجبا بودند، به بسیاري از شهرها منشورهاي خودمختاري تفویض 

شهرهاي کوچک خواستار استقالل خود از . یدي بروز کرداستقالل شهري در اسپانیا به صورت احساسات شد. کردند

هاي دار خود را در  شهرهاي بزرگتر، یا از نجبا، کلیسا، و پادشاه شدند، و هنگامی که به مقصود خود رسیدند، چوبه

، بارسلون را شورایی اداره میکرد مرکب از دویست نفر که 1258در . بازار عمومی شهر به نشانه آزادي نصب کردند

چند صباحی آزادي شهرها به درجهاي رسیده بود که . اکثریت آنها نمایندگان اصناف صنعتی یا بازرگانان بودند

انجمن ((اما ضمنا یکی از نتایج مترتب بر این آزادي ایجاد .مستقال به یکدیگر یا به مورها اعالن جنگ میدادند

ی که نجبا درصدد مطیع کردن کمونها برآمدند، سی و ، هنگام1295در . براي تامین یا اقدامات متقابل بود)) اخوت

را تشکیل دادند، و متعهد شدند که از حقوق دستهجمعی )) انجمن اخوت کاستیل((چهار شهر همپیمان شدند و 

این انجمن پس از آنکه نجبا را به جاي خود نشاند، به .و به همین قصد سپاه مشترکی آراستند ;خویش دفاع کنند

که (به کارهاي عمال و حکام پادشاه و تصویب قوانینی پرداخت که براي کلیه شهرهاي عضو  نظارت و رسیدگی

مدتها در میان پادشاهان اسپانیا مرسوم بود که در مواقع . الزمالرعایه بود) تعدادشان گاهی بالغ بر یکصد میشد

ن مجالس براي نخستین بار نام بر یکی از ای 1137در سال . ضرورت مجلسی با حضور نجبا و روحانیان تشکیل دهند

، پارهاي از بازرگانان شهرها به عضویت مجلس کورتس لئون پذیرفته شدند 1188در . نهاده شد)) دیوان((کورتس یا 
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شاید این یکی از قدیمیترین موارد در اروپاي مسیحی است که در آن نمایندگان طبقات مردم در موسسات سیاسی  - 

ماع تاریخی، پادشاه نوید داد که بدون جلب رضایت کورتس، به اعالم جنگ یا عقد در این اجت. عضویت داشتهاند

در کاستیل اولین کورتس از این قبیل، که متشکل از نجبا، روحانیون، و . صلح صدور هیچ گونه فرمانی نپردازد

. اول، اجالس کردادوارد )) پارلمنت نمونه((، یعنی چهل و پنج سال قبل از ایجاد 1250بورژوازي بود، به سال 

خطاب به پادشاه تهیه میکرد، و قدرت مالی آن )) درخواستهایی((کورتس راسا به تصویب قوانین نمیپرداخت، بلکه 

یک فرمان مصوب کورتس کاتالونیا . مجلس اغلب پادشاه را ناگزیر میساخت تا با تصویب قوانین ضروري موافقت کند

ن قرار گرفته بود، مقرر داشت که از آن تاریخ به بعد اعالم هر گونه قانون ، که مورد موافقت پادشاه آراگو1283مورخ 

ماده قانون دیگري مقرر میداشت که پادشاه باید سالی یک بار کورتس را تشکیل . ملی باید با رضاي شارمندان باشد

پارلمنت انگلستان به تصویب ) 1322، 1311در (این قوانین مدتی بالغ بر ربع قرن بر نظامات همانندي که . دهد

به عالوه، کورتس از هر طبقه اجتماعی چند تنی را برگزید و به عضویت خونتا یا اتحادیهاي منصوب . رسید مقدم بود

. هاي اجالسیه آن بود هاي مصوبه کورتس در فواصل میان دوره کرد که کار آن نظارت بر اجراي قوانین و صرف بودجه

وجود کوهستانهایی که حایل میان نواحی مختلف میشد دشوار بود، زیرا این مسئله حکومت در اسپانیا به واسطه 

اراضی ناهموار، فالتهاي بی آب و علف، و . موانع طبیعی اجراي یک قانون عمومی و مشترك را غیر ممکن میکرد

. و رمه کرده بودخرابیهاي متناوب جنگها، کشاورزان را از کار دلسرد و اسپانیا را بیشتر بدل به چراگاهی براي گله 

هاي گوسفندانی بسیار اصیل به دست میآمد هزاران دستگاه بافندگی را در شهرها به کار میانداخت،  پشمی که از گله

داد و ستد . و اسپانیا از این طریق میتوانست شهرتی را که از ادوار باستان براي پشم اعالي خود داشت حفظ کند

با اینهمه، بازرگانی خارجی . گرفتار تنوع اوزان و مقادیر و مسکوکات بود داخلی دستخوش دشواریهاي حمل و نقل و

سوداگران کاتالونیایی در اطراف و اکناف . در بنادر بارسلون، تاراگونا، والنسیا، اشبیلیه، و قادس رو به افزایش نهاد

یه هانسایی با آنها کوس بازرگانان کاستیل در بروژ مقامی داشتند که فقط اتحاد 1282پراکنده بودند، در سال 

پرولتاریاي . بازرگانان و تهیه کنندگان مصنوعات مهمترین منبع کمک مالی به پادشاه شدند. همسري میزد

شهرنشین خود را به صورت اصناف متشکل ساختند، لکن پادشاهان بر این قبیل اصناف نظارت دقیق داشتند و 

. ودند، بی آنکه در تشکیالت سیاسی نمایندهاي داشته باشندطبقات کارگري مجبور به پرداخت انواع مالیاتها ب

یهودیان در آراگون و کاستیل مردمانی مرفه و . در اسپانیاي مسیحی اکثر کارگران صنعتی یا یهودي بودند یا مسلمان

نی کامران شدند و در فعالیتهاي عقالنی این دو سرزمین به نحو موثري شرکت داشتند، بسیاري از آنها سوداگرا

ثروتمند بودند، لکن در پایان عهدي که مورد بحث ماست، روز به روز بیشتر خود را با تنگناها و محدودیتها مواجه 

از میان آنها نیز بسیاري از سوداگران . به مسلمانان نیز آزادي عبادت و استقالل داخلی زیادي داده شده بود. میدیدند

خدماتی در دربارهاي سلطنتی شدند، صنعتگران مسلمان با بکار بردن  توانگر برخاستند، و چند تنی از ایشان مصدر

اشکال و موضوعات عربی در صنایع ظریفه مسیحی، شیوه خاصی به وجود آوردند و معماري، درودگري، منبتکاري، و 

اطور پیروان دو امپر((آلفونسو ششم زمانی از سر بلندنظري، خود را . فلز کاري اسپانیا را شدیدا تحت تاثیر قرار دادند

لکن به طور کلی، مسلمانان ناگزیر بودند جامه مشخصی بر تن کنند، در هر شهري در برزن معینی . نامید)) دیانت

سرانجام، ثروتی که از راه مهارت آنان در کارهاي . اقامت گزینند، و مخصوصا متحمل بار گرانی از مالیاتها باشند

، جیمز اول فرمان 1247در . بود موجب رشک و کینه اغلب مسیحیان شدصنعتی و معامالت بازرگانی فراهم آمده 

بالغ بر یکصد هزار نفرشان آنجا را ترك گفتند، آراگون را از مهارتهاي فنی خویش . اخراج آنان را از آراگون صادر کرد

ر تمدن جذب جزئی از فرهنگ اسالمی د. محروم کردند، در نتیجه صنعت مملکت از آن پس رو به کاهش گذاشت
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ها، همه موجبات  اسپانیایی، انگیزه پیروزي بر یک دشمن دیرینه، توسعه صنعت و ثروت، تکامل آداب و اطوار و سلیقه

. در قرن سیزدهم، شش دانشگاه در اسپانیا تاسیس شد. یک سلسله فعالیتهاي عقلی و ذوقی را در اسپانیا فراهم آورد

ور اسپانیا بود، دیري نگذشت که نظیر وي صدها نفر عرض وجود کردند، آلفونسو دوم، پادشاه آراگون، اولین تروباد

این جماعت نه فقط شعر سرودند، بلکه تشریفات کلیسایی را در قالب نمایشهاي غیر مذهبی پروراندند و زمینه را 

علق به همین براي پیدایش شاهکارهاي ادبی لوپه دوگا و کالدرون آماده کردند، حماسه ملی اسپانیا مشهور به سید ت

ها  باالتر از تمام اینها، موسیقی، آوازها، و رقصهایی بود که از دل مردمان سرچشمه گرفته بودند و در خانه. دوران دارد

ها اجرا میشدند و به تدریج راه کمال پیموده، به صورت نمایشهاي پر حشمت و شکوهمند در بارهاي  و کوچه

از گاو بازي به اسلوب نوین ضبط شده است در مجلس جشن عروسیی است اولین بار که ذکري . پادشاهان در آمدند

گاوبازي به صورت ورزشی عادي در  1300تا سال . در آویال، واقع در کاستیل، صورت گرفته بود 1107که به تاریخ 

رون آمده بود که در تمامی شهرهاي اسپانیا رواج داشت، در عین حال، شهسواران فرانسوي، که براي کمک به بی

احترام براي زنان، یا . راندن مورها آمده بودند، با خود آراي مربوط به شهسواري و مسابقات تورنوا را همراه آوردند

حرمت حق تملک اختصاصی یک نفر مرد بر یک نفر زن، به صورت یک قید اخالقی در آمد و به همان اندازه اهمیت 

بود، دوئل براي حفظ شرف جزئی از زندگی فرد اسپانیایی یافت که یک نفر مرد به شجاعت و حیثیت خود مفتخر 

سامی، ترکیب فرهنگ غربی و شرقی، امتزاج اشکال و نقوش عمده سوري و  -اختالط خون اروپایی و آفریقایی . شد

ایرانی با هنر گوتیک، و تلفیق صالبت رومی با احساسات شرقی، سیرت اسپانیایی را به وجود آورد و تمدن اسپانیایی 

. ا در قرن سیزدهم به صورت عنصر بی نظیر و جالبی در میان عرصه فرهنگ اروپاییان در آوردر

XIII -  1095:پرتغال   

، کنت هانري دو بور گونی، یکی از شهسواران صلیبی در اسپانیا، به حدي رضایت خاطر آلفونسو ششم 1095در سال 

ترزا را به زنی وي داد و ضمنا ایالتی از توابع لئون را که  پادشاه کاستیل و لئون را جلب کرد که پادشاه دختر خویش

نام داشت به رسم تیولنشین و به اسم جهیزیه عروس به هانري بخشید و این سرزمین فقط سی و یک سال  پرتغال

ورده شده بود، و هنوز مورها بر ناحیه جنوب رود موندگو حکومت پیش از این تاریخ از چنگ مسلمانان اسپانیا بیرون آ

به همین سبب  ;کنت هانري آدمی نبود که تابع کسی شود و به هیچ چیز کمتر از عنوان پادشاه راضی باشد. میکردند

مبدل از وقتی که خطبه عقد ازدواج جاري شد، وي و زنش بناي توطئه را نهادند تا آن تیول را به مملکت مستقلی 

وي به . ،ترزا همچنان به کوشش خود در راه حصول استقالل ادامه داد)1112(هنگامی که هانري در گذشت . کنند

و شهرهاي خود را به ایجاد دژها، تحکیم  ;نجبا و واسالهاي خویش تعلیم داد که قضایا را به معیار آزادي ملی بسنجند

ر جنگ شخصا سردار لشکریان خود بود و در خالل جنگها این زن د. مواضع، و فراگرفتن رموز جنگ تشویق کرد

ترزا شکست خورد، به اسارت در آمد، آزاد شد، و دوباره به . رامشگران، شعرا، و عشاق را به دور خویش جمع میکرد

او را از مقامش منفصل کردند، با  ;مبالغ زیادي از عواید ملک را در راه عشقی نامشروع صرف کرد. قلمروش بر گشت

بر اثر الهامات و کارهاي مقدماتی ملکه ترزا بود ). 1130(لداده خود جالي وطن گفت، و در گوشه مسکنت جان داد د

آلفونسو هفتم، شاه کاستیل، نوید داد . که پسرش آلفونسو اول، ملقب به انریکوئس مقاصد و نیات مادر را عملی کرد

نگ مورها بیرون آورد، وي را پادشاه مستقل تمامی آن که به شرطی که انریکوئس اراضی جنوب رود دورو را از چ

آلفونسو انریکوئس با تمام شجاعت بیمالحظه پدر، و زنده دلی و خیره سري مادر، بر مورها هجوم برد . نواحی بشناسد

را اشراف و اعاظم دو کشور هر دو پادشاه . و خود را شاه پرتغال خواند) 1139(و آنها را در محل اوریکه شکست داد 
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پاپ در این مرافعه حق را از آن کاستیل . تشویق کردند که مرافعه خود را به پاپ اینوکنتیوس دوم احاله کنند

آلفونسو انریکوئس، براي آنکه این تصمیم را خنثا کند حاضر شد که سلطنت جدید پرتغال را به رسم . دانست

اپ جدید آلکساندر سوم این پیشنهاد را پذیرفت و پ. تیولنشینی از آن پاپ بداند و شخص پاپ را سرور خود بشناسد

انریکوئس را شاه پرتغال شناخت، به شرطی که وي همه ساله مبلغی به عنوان خراج به مقر پاپ در رم بفرستد 

بعد از این معامله، آلفونسو انریکوئس بار دیگر به جنگ با مورها مشغول شد، دو شهر سانتارم و لیسبون را ). 1143(

در دوران سلطنت آلفونسو سوم، مملکت پرتغال به . د، و حوزه قلمرو خویش را تا رود تاگوس بسط دادتسخیر کر

حدود کنونیش رسید، و شهر لیسبون واقع در مصب رود تاگوس، که موقعیت سوقالجیشی مهمی داشت، بندر مهم و 

این شهر را کشف کرده و نام  یک افسانه قدیمی حاکی بود که اولیس یا اودوسئوس).1263. (پایتخت پرتغال شد

باستانی اولوسیپو بر آن نهاده بود، و همین نام قدیمی بود که به مرور زمان تحریف شد و به صورت اولیسیپو و 

آخرین سالهاي سلطنت آلفونسو دوم، به واسطه بروز یک جنگ داخلی میان وي و . در آمد[ لیسبون]باالخره لیزبوآ 

با آنکه شروع کار دینیز . ار مرگ پدر نشسته بود، دورانی جگر سوز و محنتزا گردیدپسرش دینیز که مدتها به انتظ

به واسطه ازدواجی با خاندان سلطنتی . و سودمند بود) 1325-1279(این سان مشکوك بود، دوران سلطنتش دراز 

نگ از ناحیه فرزند لئون و کاستیل، میان دو کشور صلح تضمین شد و بر اثر وساطت ایزابل، ملکه پاکدامن، خطر ج

دینیز که از حشمت و جالل جنگ چشم پوشیده بود، تمام . دینیز، یعنی وارث قانونی تاج و تخت، برطرف گردید

وي به تاسیس مدارس کشاورزي دست زد، . کوشش خود را صرف پیشرفت اقتصادي و فرهنگی مملکت خویش کرد

منظور جلوگیري از فرسایش زمین، به غرس درخت هاي بهتري براي گلهداري آموخت، به  به رعایاي خود راه

براي پرتغال یک نیروي دریایی به وجود  ;پرداخت، مشوق بازرگانی شد، به ساختن کشتیها و احداث شهرها اقدام کرد

به همین سبب بود که رعایاي وي با محبت تمام او . و براي عقد یک پیمان تجارتی با انگلستان وارد مذاکره شد ;آورد

وي شعرا و فضال را در کنف حمایت . دینیز یک مدیر کوشا و یک قاضی دادگر بود. لقب دادند) کشاورز(ورادور را رال

بر اثر مساعی وي، زبان پرتغالی از . خویش گرفت و بهترین منظومات آن عهد و محیط از کلک وي تراوش کرد

پاستورالهاي خود، دینیز آوازهاي عامیانه را  در. صورت یک لهجه گالیثیایی بیرون آمد و مبدل به یک زبان ادبی شد

دینیز خودش در پیدا . در قالب ادبی ریخت و در دربارش تروبادورها را تشویق به سراییدن لذات و آالم عشق کرد

هنگامی که پسرش علم شورش . کردن زن تخصصی داشت و کودکان حرامزادهاش را بر پسر شرعیش ترجیح میداد

لع پدر در آمد، قدیسه ایزابل، مادرش که دور از بساط عیش و طرب دربار زندگی میکرد، بر افراشت و در صدد خ

سواره به میان لشکریان متخاصم رفت و سینه سپر کرد که اولین قربانی آن معرکه باشد، و با این عمل شوهر و 

). 1323(پسرش را شرمسار، به عقد صلح وادار کرد 
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فصل بیست و ششم

  رنسانسایتالیاي پیش از 

1057 -1308  

I  - 1194- 1090: سیسیل در دوران استیالي نورمانها   

شایان مالحظه است که چگونه نورمانها، از اسکاتلند گرفته تا سیسیل، خود را با محیطهاي مختلف چندي سازگار 

بعه خویش کردند، با چه نیروي شدیدي نواحی و اقوام خموده را برانگیختند و چگونه در عرض چند قرن در ملل تا

در طی یک قرن پر آشوب، نورمانها به جانشینی عمال امپراطوري . مستحیل و از صحنه تاریخ بکلی ناپدید شدند

روژه اول  1060در . بیزانس بر نواحی جنوبی ایتالیا حکمفرما بودند، و بعد از مسلمانان سیسیل را اداره میکردند

استیالي وي کامل  1091تا سال  ;دازي به جزیره سیسیل شدگیسکار با دسته کوچکی از دریازنان مشغول دست ان

، سلطنت )1101(ایتالیاي نورمان، روژه را فرمانرواي خود شناخت، و هنگامی که وي درگذشت  1085در  ;شده بود

سیسیلهاي دوگانه، یا به عبارت دیگر جزیره سیسیل به اضافه نواحی جنوبی ایتالیا، در عرصه سیاست اروپا یکی از 

نظارت بر تنگه مسینا و هشتاد کیلومتر دریاي میان سیسیل و آفریقا به نورمانها یک . ل مقتدر به شمار میرفتدو

شهرهاي آمالفی، سالرنو، و پالرمو کانونهایی براي یک بازار گرم تجارتی با تمامی . مزیت تجاري و نظامی قاطعی داد

سیسیل، که اکنون یک تیولنشین پاپ . تونس و اسپانیا گردید بنادر مدیترانه، از جمله مراکز بازرگانی مسلمانان در

بود، به جاي مساجد مسلمانان، به ساختن کلیساهاي مسیحی با شکوهی مبادرت ورزید، و در ایتالیاي جنوبی 

حوزه قلمرو خویش  ;روژه دوم شهر پالرمو را پایتخت خود کرد. کشیشان کاتولیک روم جانشین اسقفان یونانی شدند

وي از تمام جرئت و . ، به عوض کنت، خویشتن را پادشاه نامید1130و در  ;ایتالیا به ناپل و کاپوا گسترش داد را در

سرعت انتقال و پشتکارش به حدي بود که  ;جاهطلبی و تدبیر و مکاري عم خویش، روبر گیسکار، برخوردار بود

خواب انجام داد به مراتب فزونتر از آن ه وي در کارهایی ک: ((ادریسی، نویسنده مسلمان، در تذکره احوال وي نوشت

پاپها که از دست درازي وي به ایاالت پاپی میترسیدند، امپراطوران آلمان )). بود که سایر مردمان در بیداري میکردند

د، که از الحاق آبروتتسی به متصرفات وي خشمگین بودند، بیزانسیها که تسلط مجدد بر ایتالیاي جنوبی از آمالشان بو

وي با همه آنها . و باالخره مسلمانان آفریقا که در آرزوي پس گرفتن سیسیل بودند، همه به جنگ با روژه قیام کردند

و گاهی در آن واحد با چند تا مبارزه میکرد و سرانجام فاتح شد و با مملکتی بزرگتر از پیش، به اضافه متصرفات 

وي از وجود مسلمانان، یونانیان ،و یهودیان با فراست . افراشتجدیدي در تونس، سفاکس، بونه، و طرابلس، قد بر 

سیسیل در تشکیل یک دستگاه دولتی بهتر استفاده کرد، و در نتیجه سازمان اداري گستردهاي به وجود آمد که در 

روژه با تشکیالت کشاورزي فئودالی در سیسیل مخالفتی . آن عهد نظیرش را هیچ ملت دیگري در اروپا نداشت

زید، لکن با ایجاد یک دیوان عدل سلطنتی که قوانین مصوبه آن شامل تمامی طبقات مملکتی میشد اختیارات نور

وي با آوردن حریربافان یونانی به قلمرو خویش اقتصاد سیسیل را غنی ساخت، و بر اثر . خاوندهاي خود را قبضه کرد

به مسلمانان، یهودیان، و کاتولیکهاي . را فراهم آورد ها موجبات توسعه بازار تجارت ایمن ساختن جان و مردمان و راه

تصدي مشاغل را براي عموم افراد الیق و صالح، بدون کوچکترین  ;یونانی آزادي مذهبی و استقالل فرهنگی بخشید

خودش مثل مسلمانان لباس به بر میکرد، اخالقیات اسالمی را دوست میداشت، و  ;توجهی به دین آنها، آزاد گردانید

غنیترین و ((قلمرو وي مدت یک نسل . عنوان یک پادشاه التینی در یک دربار مشرق زمینی زندگی میکرد به
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بدون روژه وجود . محسوب میشد)) روشنفکرترین پادشاه عصر خویش)) و خودش. بود))متمدنترین مملکت در اروپا

کره احوال روژه در کتاب الرجاري، به قلم از مطالعه تذ. فردریک دوم، که پادشاهی به مراتب بزرگتر بود، ممکن نبود

یک طبقه قوي بنیه و . ادریسی، خواننده به میزان رفاه و آبادانی سیسیل در دوران استیالي نورمانها واقف میشود

. پرکاري از کشاورزان، زمینهاي حاصلخیز را میکاشتند، و با انواع محصوالت شکم مردمان شهرنشین را سیر میکردند

ها زندگی میکردند و چون مردمانی مفید بودند، به عادت مالوف، مورد استثمار جمعی مردم  در زاغه جماعت برزگر

لکن زندگی آنها با مراسم دینی جالبی قرین وقار بود، و آوازخوانی و اعیاد مختلفی آن را  ;مکار قرار میگرفتند

خاص خود داشت و هنگام انگور چینی، در عرض یک سال کشاورزي، هر فصلی رقصها و آوازهایی . طربناك میساخت

. مجالس باده گساري و جشنهایی برگزار میشد که رابط میان ساتورنالیاي روم باستانی با کارناوال عهد جدید شد

حتی در میان تهیدستترین مردمان، عشقورزي و آوازهاي عامیانه، از هرزهدرایی و هجاگویی گرفته تا غزلیاتی حاوي 

هایی که همه جا  هوا به عطر بنفشه((به قول ادریسی، در شهر سان مارکو . ف رقیق به جا ماندبی غل و غشترین عواط

شهرهاي مسینا، کاتانیا، و سیراکوز همانند ادوار حکومت کارتاژ، یونان، و روم بار دیگر رونق .)) میروید معطر است

جمیع افرادي که آنرا : ((ن باب مینویسدپالرمو در نظر ادریسی عالیترین شهرهاي جهان بود، چنانکه در ای. گرفت

ابنیهاي چنان زیبا دارد که از اطراف و اکناف مردمان دسته دسته به سبب شهرت ... مشاهده میکنند واله میشوند

خیابان مرکزي شهر .)) عجایب معماري، ظرایف هنر استادان، و مفهوم شگفتانگیز هنر آن دیار به آنجا رو میآورند

. ... ها، دکانهاي سوداگران بزرگ گرمابه... هاي پر شکوه و بلند، کلیساها کاخهاي بزرگ، ضیافتخانه((دورنمایی بود از 

تمامی مسافران در نظر اول معترفند که هیچ جا ابنیهاي حیرتانگیزتر از عمارات پالرمو، و هیچ منظري دلپسندتر از 

: از پالرمو دیدن کرد، در باره آن شهر نوشت 1184ر سیاح مسلمان، ابن جبیر، که د.)) باغهاي عمومی آن وجود ندارد

کاخهاي پادشاه، به مثابه گردنبندي که بر دور گردن دوشیزهاي با پستانهاي پر و !...شهري است بغایت حیرتانگیزتر((

تنوع زبانهایی که مردمان در پالرمو به آنها سخن .)) پیمان بسته شده باشد، شهر را حلقهوار احاطه کرده است

ها و مساجدي که به طور درهم و برهم  گفتند، اختالط مسالمتآمیز نژادها و پیروان ادیان مختلف، کلیساها و کنیسهمی

هاي راحت، همه مایه شگفتی تازه  در جوار یکدیگرند، رعایاي شیکپوش، معابر پر ازدحام، باغهاي پر آرامش و خانه

صنایع مشرق زمین به رفع نیازمندیهاي فاتحان مغرب زمینی  ها و کاخها، در آن خانه. واردان به شهر پالرمو میشد

هاي کوچکی  صنعتگران جعبه ;هاي فاخري از حریر و زربفت مشغول بودند پارچهبافان پالرمو به بافتن پارچه. پرداخت

ا با موزاییکسازان کف اطاقها و بدنه دیوارها و سقفها ر ;از عاج میساختند و طرحهاي ظریف یا غریبی میتراشیدند

صنعتگران و معماران یونانی و عرب، کلیساها و دیرهایی را پی افکندند که در طرح . تزیینات مشرق زمینی میآراستند

و تزیینات آنها هیچ اثري از اسلوبهاي نورمان دیده نمیشود، بلکه حاصل هزار سال نفوذ عربی و بیزانسی بودند در 

هاي یونانی دیري بنا  ادار روژه، در اختیارشان گذاشته بود، براي راهبه، هنرمندان یونانی با وجوهی که ژرژ، دری1143

این بنا رفته . نهادند که وقف سانتاماریا دل آمیرالیو شده بود، لکن اکنون آنرا بنام بنا کنندهاش مارتورانا میشناسند

آن چندان چیزي به جا  رفته به قدري تعمیر شده و تعمیرات به خود دیده است که از اجزاي اولیه قرن دوازدهم

دور تا دور گنبد داخلی آن کتیبهاي به خط عربی از یک سرود مذهبی کلیساهاي یونان منقوش است . نمانده است

هشت  ;کف دیر از سنگهاي مرمر درخشنده رنگارنگ مفروش است. که نمونهاي از تزیینات این عهد بشمار میرود

سر ستونها را با نهایت ظرافت  ;سه گانه دیر را احاطه کرده است ستون از سنگ سماق تیره دور تا دور محرابهاي

دیوارها و زوایاي بین رواقها و طاقنماها با موزاییکهاي زرین میدرخشند، و یکی از موزاییکهاي مشهور . تراشیدهاند

تینا است که از این موزاییک عالیتر کاپالپاال. مسیح، پادشاه جهان نام دارد که در بدنه گنبد حرم دیده میشود

در این جا همه چیز در عین ظرافت دیده میشود، از آن جمله . به امر روژه دوم آغاز شد 1132ساختمان آن در سال 
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تخته موزاییکی که هر فضاي  282 ;سرستونهاي مختلف ;کمال ستونهاي ظریف ;است طرح ساده مرمر کف راهروها

و باالتر از  ;ي محراب، در یکی از مجللترین موزائیکهاي جهانهیکل موقر مسیح بر باال ;نظرگیري را پر ساخته است

همه، سقف چوبی عظیمی به شکل شانه عسل که دقیقا روي آن کندهکاري یا رنگ طالیی زده شده، یا با اشکال 

 - که احتماال حوریانی از بهشت خیالی نقاش مسلمان بودهاند  - )) فرشتگان((شرقی فیلها و بزهاي کوهی و آهوان و 

در سراسر هنر قرون وسطایی یا مدرن هیچ نمازخانه شاهانهاي را نمیتوان سراغ گرفت که بتواند با . قش شده استن

. این گوهر تابناك سیسیل عهد نورمان کوس همسري بزند

پسرش ویلیام اول را تا حدي به این جهت که . ، به سن پنجاه و نه سالگی در گذشت1154روژه در سال 

دست دشمنانش نوشته شده است، و تا حدودي به علت آنکه زمام امور مملکت را به دست دیگران زندگینامهاش به 

هاي خویش، در عین تنعم و راحت، به اسلوب مشرق زمینی زندگی میکرد  ها و همخوابه داد و خود در میان خواجه

مسیحیان برخاستند، و به قدرت لقب دادهاند در دوران سلطنت ویلیام مسلمانان تونس به جنگ با )) بد((ایل ماله 

ویلیام دوم نیز تقریبا به همان سبکی زندگی میکرد که ویلیام بد روزگار میگذرانید، . نورمانها در آفریقا پایان بخشیدند

لکن تذکرهنگاران دوستار وي، حتی به عذر اینکه مبادا آیندگان این ویلیام را با سلفش ویلیام اول اشتباه کنند او را 

مبالغی  1176وي، به رسم طلب بخشایش براي رذایل اخالقی خویش در . لقب دادند) خوب یا نازنین(ونو ایل بوئ

نماي خارجی این بنا . صرف احداث دیر و کلیساي جامع مونرآله واقع در هشت کیلومتري خارج شهر پالرمو کرد

کایت از زیبایی و قدرت پر ابهت شبستانها ح ;منظر آشفته زنندهاي است از بادگیرها و ستونهاي درهم تابیده

بر سر ستونها نقوشی از زندگی واقعی حکاکی کردهاند، . موزائیکهاي داخله بنا مشهور، لکن خالی از ظرافتند ;میکنند

مثال نوح را سر خوش از میگساري و در حال خواب، خوك چرانی را سرگرم مراقبت از یک خوك، و آکروباتی را در 

  . ده است مشاهده میکنیمحالی که روي سرش ایستا

چهل سال بعد . شاید اخالقیات شرقی پادشاهان نورمان سیسیل بود که بنیه آنها را ضعیف و دودمان آنها را کوتاه کرد

به همین سبب تانکرد، فرزند  ;ویلیام دوم اوالدي نداشت. از مرگ روژه، سلسله وي با سرشکستگی منقرض شد

در خالل این احوال هانري ششم، امپراطور آلمان، ). 1189(ا به سلطنت برداشتند نامشروع یکی از پسران روژه دوم، ر

هانري از آنجا که مشتاق بود تمام ایتالیا را در زیر لواي امپراطوري واحدي . با عمه ویلیام دوم، کنستانس، ازدواج کرد

ی آنها بر اثر استیالي نورمانها بر وي پیزا و جنووا را، که بازرگان. متحد سازد، مدعی اریکه سیسیلهاي دوگانه شد

، هانري با لشکر عظیمی خود را مقابل شهر 1194در . ناحیه مرکزي مدیترانه لطمه دیده بود با خود متفق ساخت

هاي پالرمو را بر روي او بگشایند و در آنجا تاج سلطنت سیسیل  پالرمو رسانید و اعاظم شهر را ترغیب کرد که دروازه

، تمامی قلمرو پهناورش به فرزند سه سالهاش فردریک رسید و در )1197(گامی که وي درگذشت را بر سر نهاد هن

  . قرن سیزدهم قرن پادشاهان مقتدر تواناترین و روشنفکرترین تاجداران اروپا شد

II  -  ایاالت پاپی

در . بارد حکومت میکردندشهر بنونتو قرار داشت که در آنجا دوکهایی از تیره لوم -در شمال ایتالیاي نورمان کشور 

، مشتمل بر آنانیی، تیوولی، رم و پروجا، که همه زیر ))میراث پطرس((آن سوي بنونتو سرزمینهایی بودند مشهور به 

  . قدرت مستقیم غیر روحانی پاپها اداره میشدند
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نبود که در عالم مسیحی هیچ شهري . رم مرکز مسیحیت التینی بود لکن ابدا سرمشق آن جهان محسوب نمیشد

مردمان آن مثل رومیان بی اعتنا به دیانت باشند، و احترامی هم که براي دستگاه پاپ قایل میشدند از آن نظر بود که 

ایتالیا در جنگهاي صلیبی فقط سهم مختصري ایفا کرد و نیز در جنگ چهارم . منافع مادیشان چنین اقتضا میکرد

شهرهاي ایتالیا جنگهاي صلیبی را اکثر از آن . یه را فتح کندصلیبی از آن نظر شرکت جست که میخواست قسطنطن

نظر مفید میشمردند که فرصتی براي ایجاد بنادر، بازارها، و دادوستد در خاور نزدیک دست میداد فردریک دوم جنگ 

ور قیام صلیبی خویش را تا نهایت درجه امکان به تعویق افکند و سرانجام با حداقل معتقدات مذهبی به مبارزات مذک

در رم جمعی از افراد دیندار نیز بودند که با خلوص نیت در نگاهداري از اماکن متبرکه به زائران مسیحی کمک . کرد

صرفنظر از دستگاه . لکن در میان غوغاي سیاست عصر، صداي این قبیل افراد به ندرت به گوش میرسید ;میکردند

عملی بود که غفلت و خرابیهاي شش قرن را به  1084نها در سال پاپی، در این عهد رم شهر فقیري بود تاراج نورما

نفوس رم، که در ازمنه باستانی سر به یک میلیون میزد به حدود چهل هزار کاهش یافته بود رم . اوج کمال رسانید

یاالت درحالیکه شهرهاي ایتالیاي شمالی پیشرو نهضت انقالب اقتصادي بودند، ا. یک کانون بازرگانی و صنعتی نبود

پاپی تحت یک رژیم کشاورزي ساده به کندي روزگار میگذرانیدند در داخله دیوارهاي آورلیا صیفی کاریها، تاکستانها 

ها خودنمایی میکردند طبقات پایینتر نفوس پایتخت نیمی از مخارج  ها و ویرانه و آغلهاي رمه دوش بدوش خانه

طبقات متوسط عبارت . ی را از راه صدقات کلیساها تامین میکردندزندگی خود را از راه اشتغال به صنایع دستی و نیم

نجباي امالك و . بودند از آمیزهاي از بازرگانان، قضات، معلمان، بانکداران، طالب علوم، و کشیشان مقیم یا میهمان

در روستا و  روحانیان واال مقام طبقات عالیه شهر را تشکیل میدادند رسم باستانی روم، یعنی داشتن ضیاع و عقار

اشراف رومی چون مدتها قبل حس وطنپرستی، یعنی آن عاملی را که . زندگی کردن در شهر، هنوز رواج داشت

هاي چندي تقسیم  ممکن بود به منظور دفاع از مملکت میان آنها وحدت ایجاد کند از کف داده بودند خود به دسته

فرانجیپانی، اورسینی، کولونا، پیر : دي وجود داشتند از قبیلهاي توانگر و نیرومن میشدند، که در راس آنها خانواده

هر خانوادهاي مسکن خود را در شهر رم به صورت دژ . لئونی، کائتانی، ساولی، کورسی، کونتی، آنیبالدي، و مانند آنها

میانداخت، مستحکمی در میآورد، اعضا و خدم خود را مسلح میساخت، اکثر در معابر شهر جارو جنجال و مرافعه راه 

پاپها، که فقط مسلح به اسلحه روحانی بودند در رم چندان مایه رعب . و گاهی به جنگ داخلی مبادرت میجست

اکثر مورد اهانت مردم شهر واقع و گاهی با  ;بیهوده تالش میکردند تا آرامش را در شهر حفظ نمایند ;کسی نمیشدند

صلح یا جان خویش به آنانیی، ویتربو، یا پروجا، حتی به لیون  بسیاري از آنها به خاطر حفظ ;خشونت مواجه میشدند

. و سرانجام به آوینیون گریختند

غایت آمال پاپها ایجاد حکومت روحانیی بود که در آن کلمه خدا، با تفسیري که البته کلیسا میکرد به عنوان قانون 

ران، اولیگارشی نجبا، و دموکراسی رعایا لکن آنها خود را در میان فشار حکومت استبدادي امپراطو ;کفایت کند

در بین رومیان خاطره امپراطوري کهنسال آنها و بقاي فوروم یا میدان باستانی و کاپیتول هنوز به . درمانده مییافتند

هر چند . جا مانده بود، و هر چند وقت یکبار یکی قد علم میکرد تا حکومت خودمختار و روشهاي کهن را زنده کند

وجود نداشت، هنوز نجباي برجسته را سناتور میخواندند کنسولها انتخابی یا انتصابی بودند لکن هیچ گونه که سنایی 

ها رفته بود به صورت مقداري دستنبشته کهنسال حفظ  قدرتی نداشتند، و فرامین حقوق رومی، که تقریبا از خاطره

تالیاي شمالی الهام گرفته بودند، بتدریج خواستار در قرن دوازدهم نفوس شهر رم، که از ترقی شهرهاي آزاد ای. میشد

مردم شهر پنجاه و شش نفر را به عضویت یک مجلس  1143در . اعاده یک حکومت خودمختار غیر روحانی شدند

  . سنا برگزیدند، و از آن پس تا چند سالی مرتبا همه ساله سناتورهاي جدیدي انتخاب میکردند



٢٣٨٠

بنا بر روایات، آرنالدو . چنین آدمی آرنالدو دا برشا بود ;که قد مردانگی علم کندروحیه مردم عصر خواهان رجلی بود 

بعد از آنکه وي به عنوان راهبی به شهر برشا بازگشت، روزگار را در گوشه زهد و . چندي شاگرد آبالر در فرانسه بود

نه چیزي ((آدمی توصیف کرد که ریاضت میگذرانید، و جهدش در این باره به قدري بلیغ بود که قدیس برنار او را 

از نظر اصول عقاید دینی، آرنالدو مومنی بود اساسا اصیل آیین، اما منکر اعتبار و .)) میخورد، و نه چیزي میآشامد

وي معتقد بود که تملک براي کشیش منافی . صحت آیینهاي مقدسی که به دست کشیشان گناهکار صورت گیرد

شان مانند حواریون عیسی مردمانی فقیر باشند، و به کلیسا توصیه میکرد که میخواست که کشی ;اصول اخالقی است

) 1139(در دومین شوراي التران . باید جمیع مایملک دنیوي و اختیارات سیاسی خود را به حکومت تسلیم کند

از کلیساهاي لکن پاپ ائوگنیوس سوم آرنالدو را به شرط زیارت . اینوکنتیوس دوم او را توبیخ و امر به سکوت کرد

عمل پاپ خطایی بود از روي محبت، زیرا دیدن مآثر پر شکوه ادوار روم باستان مرغ اندیشه . مختلف رم عفو کرد

هاي شهر رم ایستاده بود از مردم شهر دعوت کرد که دست  وي در حالی که میان ویرانه. آرنالدو را بال و پر داد

مردم شهر، که مجذوب حمیت وي ). 1145(م را از نو برقرار کنند روحانیان را از کار کوتاه و حکومت جمهوري رو

شده بودند، کنسولها و تریبونهایی را به عنوان حکام واقعی خویش انتخاب کردند و سوار نظامی تشکیل دادند تا افراد 

از سهولت  طرفداران آرنالدو، که. آن هر کدام رهبر دستهاي از سپاهیان جدید براي دفاع از استقالل شهر باشند

جریان این انقالب مجلل سرمست شده بودند، نه فقط اختیارات ملکی پاپها را نادیده گرفتند، بلکه قدرت امپراطوران 

درواقع، مدعی بودند که جمهوري روم نه فقط باید بر  ;آلمانی امپراطوري مقدس روم را در ایتالیا بکلی منکر شدند

این جماعات کاپیتول را تعمیر و مستحکم . را اداره کند)) جهان((وار قدیم ایتالیا حکمفرما باشد بلکه باید مثل اد

نمودند، کلیساي سان پیترو را تسخیر کردند و به صورت دژي در آوردند، واتیکان را متصرف شدند، و زایران مسیحی 

قبیح گرفته بود و به آنها در حالی که قدیس برنار دو کلروو مردم شهر رم را به باد ت. را به پرداخت باج مجبور کردند

خاطر نشان میکرد که امرار معاش ایشان بسته به وجود دستگاه پاپی است، خود پاپ ائوگنیوس سوم به ویتربو و پیزا 

، ائوگنیوس سوم به خود 1148در . بر شهر قیصرها و پاپها فرمان میراند)) کمون رم((مدت ده سال ). 1146(گریخت 

وي چند صباحی تمام اوقات خویش را صرف امور روحانی و توزیع صدقات و جلب . شتجرئت داد و به شهر رم بازگ

دومین جانشین وي، هادریانوس چهارم، که از قتل یک کاردینال در ضمن . محبت خالیق نسبت به خویشتن کرد

اري آشوبی عمومی سخت متغیر شده بود، به عموم کشیشان دستور داد که از اجراي شعایر مذهبی در رم خودد

مجلس سناي رم، از بیم آنکه مبادا انقالبی شدیدتر از آنکه آریستوکراسی رومی قادر به مقابله با آن ). 1155(ورزند 

آرنالدو، که از طرف پاپ تکفیر شده بود، گریخت و خود را . باشد بروز کند، جمهوري را منحل کرد، و تسلیم پاپ شد

دریک بارباروسا به نزدیکی رم رسید، پاپ هادریانوس از وي تقاضا کرد که هنگامی که فر. در ناحیه کامپانیا پنهان کرد

به امر امپراطور، آرنالدو را یافته، دستگیر کردند و او را تحویل پلیس پاپ در شهر رم . آن مرد سرکش را دستگیر کند

سوزانیدند و خاکسترش را به جسد وي را به آتش ). 1155(دادند، و به اشاره وي آرنالدو در همانجا به دار آویخته شد 

بیم آن میرفت که مردمان آن خاکسترها را برچینند، و به عنوان ((رود تیبر ریختند، زیرا به قول یکی از معاصران،

آراي آرنالدو پس از مرگ وي به جا ماند و بعدها دوباره به صورت .)) خاکستر یک نفر شهید راه حق گرامی دارند

هاي مارسیلیوس پادوایی، و باالخره به  ، آلبیگاییان فرانسه، گفته)بدعتگذاران لومباردي(ان عقاید پاتارینها و والدوسی

بر پا ماند، و در آن سال بود که  1216سناي رم همچنان تا سال . شکل آراي رهبران نهضت اصالح دینی تجلی کرد

. رام پاپی بودند جانشین آنها کندپاپ توانست آن جمعیت را منحل، و یکی دو تن از سناتورانی را که موافق با م

  . همچنان بر قرار بود 1870اختیارات غیر روحانی پاپها تا 
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 ;پارهاي مواقع، ایاالت پاپی، عالوه بر آنچه قبال مذکور افتاد، مشتمل بود بر اومبریا به انضمام سپولتو و پروجا

یا ناحیه تابع رم که خود عبارت میشد )) رومانیا((و  ;یا ایالت مرکزي آنکونا واقع در کرانه دریاي آدریاتیک)) مارك((

در این عهد راونا همچنان رو به تنزل نهاده بود، حال آنکه فرارا، بر . از شهرهاي ریمینی، ایموال، راونا، بولونیا، و فرارا

انان عالیقدري شهر بولونیا در اثر هدایت حقوقد. اثر رهبري خردمندانه دودمان آسته، اهمیت و رونق شایانی پیدا کرد

هاي آن بیرون آمده بودند صاحب تشکیالت سیاسی فعالی شد، به طوري که یکی از نخستین شهرهایی  که از دانشگاه

و براي پیشبرد روابط خارجی ) پودستا(بود که براي رتق و فتق امور داخلی کمون خود، به انتخاب یک نفر فرماندار 

مستلزم ))) صاحب قدرت(((گزینش یک نفر به عنوان پودستا . اقدام کرد) وکاپیتان(خود، به انتخاب یک نفر کاپیتان 

اهل خود شهر نباشد، بالغ بر سی و شش سال داشته باشد، . شرایط خاصی بود، به این معنی که باید از اشراف باشد

هموطن یا در داخل شهر ملکی نداشته باشد، هیچ یک از انتخاب کنندگان با شخص وي قرابتی نداشته باشند، و 

این نظامات عجیب، که غرض غایی از اتخاذ آنها حفظ بیطرفی در اداره امور شهر . منسوب به فرماندار سابق نباشد

. بود، در بسیاري از کمونهاي ایتالیایی معمول بود

د، بلکه ، یا به عبارت دیگر ناظم روابط خارجی یک کمون با خارج، بر عهده شوراي کمون نبو))کاپیتان خلق((انتخاب 

وي نماینده . این عمل به دست حزبی صورت میگرفت داراي وجهه ملی که اصناف و بازرگانان بر آن تسلط داشتند

در قرون بعد، همچنانکه بورژوازي از لحاظ ثروت نفوذ بر طبقه نجبا . طبقه سوداگران بود نه مردمان تنگدست جامعه

  . خویش را به ضرر شخص پودستا توسعه بخشیدمزیت پیدا کرد، شاغل چنین منصبی نیز دایره قدرت 

III  -  1311-1096ونیز پیروز   

در شمال فرارا و دره پو ناحیه ونتو قرار گرفته بود که به سبب وجود شهرهایی چون ونیز، ترویزو، پادوا، ویچنتسا ، و 

اتحاد ونیز با امپراطوري بیزانس . در این عهد بود که ونیز قدرت خود را به سر حد کمال رسانید. ورونا بر خود میبالید

مشهور است که تعداد اتباع ونیزي در . ورود بازرگانان آن کشور را به بنادر واقع در دریاي اژه و سیاه ممکن ساخت

قسطنطنیه، در خالل قرن دوازدهم، متجاوز بر یکصد هزار نفر شد، و بر اثر گستاخی و جار و جنجال و مرافعات آنها 

ناگهان امپراطور یونانی، مانوئل، به تحریص بازرگانان حسود جنووایی، . هر پیوسته در هراس بودندساکنان بخشی از ش

با ونیزیهاي پایتخت خویش دشمن شده و جمع کثیري از آنها را دستگیر کرد و دستور داد که تمامی اموال آنها را 

تمام هم خویش را مصروف به احداث ونیز به بیزانس اعالن جنگ داد، ونیزیها شب و روز ). 1171(ضبط کنند 

، دوج ونیز، ویتاله میکیلی دوم، در راس یکصد و سی فروند کشتی متوجه ائوبویا شد تا آنجا 1171ناوگانی کردند، در 

لکن، در کرانه ائوبویا، . را، که در نظر وي مهمترین مرکز سوقالجیشی براي تسلط بر تنگه بوسفور بود، تسخیر کند

. به مرضی شدند که به قول مشهور ناشی از عمل یونانیها در مسموم ساختن منبع آب آشامیدنی بودسربازانش مبتال 

عده تلفات به چند هزار رسید، تا آنجا که دیگر تدارك ناوها براي جنگ میسر نبود، دوج ناوگان عظیم خود را به ونیز 

هنگام . را چون مور و ملخ تلف میکرددر این موقع مرض طاعون شیوع داشت و ساکنان آن کشور . باز گردانید

بازگشت دوج، اعضاي مجلس شهر شخص وي را مسئول تمام این مصایب دانستند، و کسی یا کسانی وي را به ضرب 

با توجه به این وقایع است که ما باید چهارمین جنگ صلیبی و انقالب متنفذانی را ). 1172(دشنه به قتل رسانیدند 

سوداگران بزرگ، از ترس آنکه مبادا بر اثر ادامه این . اساسی ونیز شد مورد نظر قرار دهیمکه منجر به تغییر قانون 

قبیل شکستها بناي امپراطوري تجاري آنها فرو ریزد، تصمیم گرفتند که حق انتخاب شخص دوج ونیز و تعیین خط 

در تشخیص و رتق و فتق  مشی عمومی کشور را از مجلس ونیز سلب کنند، و شوراي منتخبتري تشکیل دهند تا هم
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. امور کشور شایسته تر باشد و هم بتواند تمایالت آتشین ملت و حکومت مطلق شخص دوج را تحت کنترل قرار دهد

سه تن از عالیرتبهترین قضات جمهوري را ترغیب به تشکیل کمیسیونی براي تهیه قانون اساسی جدید کردند، این 

شهر باید دو تن از معتمدان خود را  - ه هریک از بخشهاي ششگانه کشورهیئت پس از شور و مطالعات توصیه کرد ک

چهار صدوهشتاد تن . انتخاب کند، و هر کدام از این معتمدان موظف به انتخاب چهل نفر از مردان صالح محل باشد

حکم مجلس  را تشکیل میدادند که در) مادجوره کونسیلیو(نمایندهاي که به این نحو انتخاب میشدند شوراي بزرگتر 

مجلس بزرگتر به نوبه خود موظف بود که از میان اعضاي خود شصت نفر را به عضویت . مقننه عمومی ملت بود

مجلس . شهر را تحت نظر داشته باشد -سنایی انتخاب کند تا آن مجلس امور بازرگانی و مالی و روابط خارجی کشور 

به عالوه، . یشنهادات مربوط به جنگ یا صلح تشکیل جلسه دهدعامه یا ارنگو قرار بود فقط به منظور تصویب یا رد پ

مقرر شد که در هر دوران فترتی، کار اداره جمهوري در دست شوراي خاصی باشد مرکب از شش نفر که هر کدام را 

د از یکی از بخشهاي ششگانه ونیز انتخاب کرده باشند، و هر گونه عملی که دوج ونیز براي اداره مملکت انجام میده

. مادامی قانونی شناخته شود که به تصویب و تایید چنین شوراي خاصی رسیده باشد

اولین شوراي بزرگتري که طبق این رویه جدید انتخاب شده بود سی و چهار تن از اعضاي خود را برگزید، اینان نیز 

در کلیساي جامع سان مارکو از بین خویش یازده تن را انتخاب کردند، و این یازده تن بودند که در جلسهاي علنی 

مردم ونیز، که به این نحو حق انتخاب فرمانرواي خویش را از کف داده بودند، ). 1173(دوج ونیز را انتخاب کردند 

. فریاد اعتراض برداشتند، لکن دوج جدید، با پخش مقداري سکه طال در میان مردم، از بروز اغتشاش جلوگیري کرد

کو داندولو، شوراي بزرگتر از وي تقاضا کرد که در مراسم تاجگذاري سوگندي مبنی بر ، هنگام انتخاب انری1192در 

. به این نحو، اولیگارشی سوداگران منتهاي قدرت را تحصیل کرده بود. اطاعت از جمیع قوانین مملکتی یاد کند

بر اثر . روایان تاریخ ونیز شدداندولو، که در این موقع پیر مردي هشتاد و چهار ساله بود، یکی از نیرومندترین فرمان

قسطنطنیه را تسخیر و تاراج کند و انتقام  1204دیپلوماسی ماکیاولی و شجاعت شخص وي، ونیز توانست در سال 

به حکم این پیروزي، ونیز مقتدرترین دولت در ناحیه مدیترانه خاوري و دریاي . را از بیزانس بگیرد 1171فاجعه 

، مردم جنووا به یونانیها مدد رساندند تا 1261در . پا از بیزانس به ایتالیا رسیدسیاه شد، و رهبري تجارتی ارو

قسطنطنیه را از چنگ ونیزیها بیرون آوردند، در برابر این خدمت، تمام مزایاي تجارتی پایتخت بیزانس به آنها تفویض 

، و امپراطور یونانی مجبور شد شد، لکن سه سال بعد ناوگان ونیز کشتیهاي جنووا را در نزدیکی سیسیل شکست داد

اولیگارشی پیروز عالوه بر . که امتیازات خاص ونیز را مجددا به بازرگانان آن جمهوري در پایتخت خویش تجدید کند

، دوج ونیز، 1297در . فتوحات خود در خارج مملکت، در داخله نیز، با تغییري اساسی، به توفیق عظیمی نایل آمد

دي را از تصویب شورا گذرانید که به موجب آن فقط آن دسته از شارمندان ونیز و احفاد ذکور پیترو گرادنیگو، پیشنها

بستن در ((با چنین عملی، که به . به بعد عضو بودند 1293ایشان صالحیت عضویت شورا را داشتند که از تاریخ 

خاصی به وجود آمد که از سایر  به این نحو، طبقه محدود. مشهور شد، اکثر مردم از حق عضویت محروم شدند)) شورا

/ در میان این طبقه اشرافی ویژه، موالید و ازدواجها را به دقت در یک کتاب طالیی یا لیبرو د . طبقات بکلی مجزا بود

به این ترتیب، اولیگارشی سوداگران، با . اورو ضبط میکردند تا اصالت نسب و انحصار اختیارات مملکتی محفوظ ماند

هنگامی که مردم درصدد شورشی علیه قانون اساسی جدید . ه افراد خود نسب اشرافی اعطا کردصدور فرامین، ب

بایستی ). 1300(برآمدند، به رهبران آنها اجازه دادند به تاالر شورا داخل شوند، و همگی را فورا بر سردار کردند 

خط . نظم عمومی بهتر حفظ میشد. کرداذعان کرد که این اولیگارشی آشکار و بیرحم، جمهوري را به خوبی اداره می

. مشی عمومی با تدبیر بیشتري به اجرا درمیآمد، و قوانین پابرجاتر و موثرتر از دیگر جوامع قرون وسطایی ایتالیا بود
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قوانینی که ونیز براي تنظیم کار پزشکان و داروفروشان وضع کرده بود مدت نیم قرن مقدم بر نظامات مشابه آن در 

هاي مسکونی  هاي صنایع غیر بهداشتی را در محله ، قوانین موضوعه ونیز تاسیس کارخانه1301در . فلورانس بود

قوانین . غدغن کرد، و کلیه صنایعی را که گازهاي سمی در هوا میپراکندند از اجازه ماندن در جمهوري محروم کرد

گزارشات . نظارت و سرپرستی داشت حکومت بر تمام واردات و صادرات. مربوط به دریانوردي سخت و گسترده بود

  . دیپلوماتیک بیشتر حاوي اطالعات تجارتی بود تا امور سیاسی

تقریبا هیچ کس در ونیز . در اینجا براي نخستین بار آمار اقتصادي را جزو بخشی از کارهاي روزانه حکومت قرار دادند

زیرا ونیز فنون و صنایعی را که در مغرب اروپا از کشاورزي اطالعی نداشت، لکن صنایع دستی بسیار ترقی کرده بود، 

. تا حدودي بر اثر انقالبات سیاسی فراموش شده بودند از شهرهاي کهنسال مدیترانه خاوري اقتباس کرده بود

. هاي زربفت و حریر ونیزي در سه قاره عالم شهرت بسزایی داشتند مصنوعات آهنی و برنجی، شیشه، و پارچه

در این رشته از صنعت بود که، با . ، بازرگانی، یا جنگی احتماال بزرگترین صنعت ونیز بودساختمان ناوهاي تفرجی

هاي بزرگ سرمایهگذاري و اشتغال توده عظیمی از کارگران، کشتیسازي ونیز شباهت به فعالیت یک  ایجاد بنگاه

شتی سازي نظارت داشت، کشور سرمایهداري پیدا کرد، و چون بزرگترین مشتري این کاال یعنی حکومت در کار ک

  . صنعت مزبور تقریبا قدم به یک مرحله سوسیالیستی نهاد

پارو بودند، ونیز را از طریق  180هایی بلند و بادبانهاي رنگ آمیزي شده، که اغلب مجهز به  کشتیهاي جالبی، با دماغه

دن، و اقال بیست شهر دیگر مرتبط یک رشته بنادر مجهز و بنادر بازرگانی با قسطنطنیه، صور، اسکندریه، لیسبون، لن

محصوالت شهرهاي . کاالهاي دره پو متوجه ونیز میشد تا از آنجا بار دیگر با کشتی به سایر نواحی صادر شود. ساخت

هاي آن سرزمین متوجه دنیاي اطراف مدیترانه  راین از جبال آلپ میگذشتند و به ونیز میرسیدند تا از طریق لنگرگاه

خاطر ازدحام بازرگانان و دریانوردان و بانکداران بسیاري از نواحی جهان، پر مشغلهترین نقطه اروپا  شوند، ریالتو، به

ثروت اروپاي شمالی ابدا طرف قیاس با جالل و حشمت شهري نبود که در آن همه چیز به فعالیتهاي بازرگانی و . شد

ه حرکت میکرد و در ضمن سفر با دشمن یا سرمایه گذاري مرتبط شده بود و اگر ناوي از آنجا به عزم اسکندری

دریازنان یا طوفان مخربی مواجه نمیشد، در برابر هر مبلغی که به کار تجارت گذاشته شده بود هزار درصد بهره 

شاید در تمامی جهان فقط شهرهاي چین بود که از این . در قرن سیزدهم، ونیز ثروتمندترین شهر اروپا بود. میآورد

هاي آن را جهانگرد ونیزي، مارکوپولو، براي  س همسري میزدند و داستان باور نکردنی گنجینهلحاظ با ونیز کو

ونیزیها در امر حکومت از . هر قدر ثروت افزایش یابد، ایمان رو به کاهش مینهد. هموطنان خویش توصیف میکرد

هاي مذهبی و  التی نداشتند، با دستهدین استفاده فراوانی میکردند و توده مردم را، که در اداره مملکت هیچ گونه دخ

لکن طبقات حاکمه هرگز اجازه نمیدادند که مسیحیت، با حکم تکفیر، مانع از . نوید بهشت موعود دلخوش میکردند

.)) قبل از هر چیز ما ونیزي هستیم بعد مسیحی: (( شعار آنها این جمله بود . معامالت تجارتی یا جنگهاي آنها بشود

بازرگانان ونیزي، هنگام جنگ میان مسلمانان و . ه مداخله در هیچ یک از کارهاي دولتی داده نمیشدبه روحانیان اجاز

با این عقیدهفروشی روشنفکرانه . مسیحیان، به دسته دشمن اسلحه و برده و گاهی اطالعات سري نظامی میفروختند

میشد تا بدون بیم از هیچ گزندي به ونیز تا حدودي سعه صدر نیز همراه بود، به طوري که به مسلمانان اجازه داده 

سفر کنند، و یهودیان به ویژه آنهایی که در جودکا واقع در جزیره سپینالونگا مقیم بودند، بدون هیچ مزاحمتی 

. هاي خود به عبادت پردازند میتوانستند در کنیسه
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د به سختگیریهاي مردي که همه را لکن ما نبای. ونیزیها را سخت تقبیح میکرد)) شهوترانی لجام گسیخته((دانته 

نکته شایان توجه مجازاتهاي شدیدي است که قانون ونیز در حق . مورد طعن و لعن قرار میداد آن قدرها اعتماد کنیم

هاي نامشروع میکردند، یا قوانینی که بارها بیهوده میکوشید تا از فساد و  پدر و مادري که از کودکان خود استفاده

آنچه از مطالعه وضع اجتماعی ونیز استنباط میکنیم این . تخابات جلوگیري به عمل آورد مقرر میداشتارتشا در امر ان

است که یک طبقه اشرافی سنگدل و برازندهاي وجود داشت که پرهیزکارانه به فقر توده مردم رضا داده بود، و توده 

قدمت سابقه کارناوال حتی به . تمردمی که لذات عشق را چون مرهمی بر روي ریش درماندگی خویش میگذاش

، براي نخستین بار، صحبت از نقابها یا ماسکهایی میشود که بر چهره میگذاشتند، 1228میالدي میرسد، در  1094

) که به فرانسه سه شنبه چرب خوانده میشود(، به حکم سناي ونیز، آخرین روز قبل از ایام روزه مسیحیان 1296در 

ها و گرانبهاترین  این قبیل اعیاد، افراد، اعم از زن و مرد، خود را به فاخرترین جامه در. تعطیل عمومی اعالم شد

هایی از پارچه زربفت بر سر  بانوان ثروتمند باشلقها یا نیمتاجهایی مزین به جواهرات یا عمامه. لباسها میآراستند

نقره برق میزد، بر گردن آنها گردنبندهایی هایی از تارهاي  مینهادند، چشمان آنها از پشت روبندهایی از طال یا پیچه

از در و مروارید آویزان بود، بر دستهایشان دستکشهایی بود از جیر یا حریر، صندلها یا کفشهایی از چرم، چوب، یا 

هاي کتان ابریشم یا زربفت  لباسشان از پارچه ;چوب پنبه، مزین به ملیلهدوزیهاي سرخرنگ و طالیی، برپا داشتند

جواهرات قیمتی بود، که به مقتضاي عهد، براي دلربایی و فریبندگی، گردن و گاهی بخشی از سینه آنها را  آراسته به

بانوان ثروتمند معموال کالهگیس بر سر میگذاشتند، صورت خود را به سرخاب و سفید آب . نمودار میساخت

ند تا الغر اندام بمانند، همیشه آزادانه میآراستند، بدن خود را سفت میبستند، و از خوردن خوراك خودداري میورزید

و در مال عام رفت و آمد میکردند، با فریبندگی توام با حجب در مجالس انس و گردشهاي دور از اغیار در روي قایقها 

شرکت میجستند، و با طیب خاطر به تروبادورهایی که نغمات گوناگون موضوع ازلی، یعنی عشق را از پرووانس 

در این دوران، ونیزیها عالقهاي به فرهنگ نداشتند، کتابخانه عمومی خوبی در . ند گوش فرا میدادندسوغات آورده بود

در چنین عهدي که ثروت ونیز مانند نداشت، . دسترس داشتند، لکن ظاهرا چندان استفادهاي از آن نمیکردند

. پابرجایی به منصه ظهور نرسانیدند مردمان آن سرزمین هیچ گونه خدمتی به عالم معرفت نکردند و هیچ گونه ادبیات

در قرن سیزدهم، مدارس چندي موجود بود، و میدانیم که مخارج تحصیل طالب بیبضاعت، چه از خزانه عمومی و 

چه از کیسه فتوت افراد، تامین میشد، لکن حتی تا قرن چهاردهم هنوز پارهاي از قضات ونیزي از نعمت سواد 

صنایع ظریفه هنوز به آن رونق با شکوهی که بعدا پیدا کرد . یت فراوانی داده میشدبه موسیقی اهم. بهرهاي نداشتند

ذوق مردم در حال تکامل بود، و زمینه بتدریج  ;نرسیده بود، اما ثروت هنر بسیاري از اقالیم را به ونیز جلب میکرد

ز آن عهد را همان قدر زیبا و دوست البته ما نباید ونی. گري احیا میشد مساعد، و فنون روم باستان به ویژه در شیشه

میدان . ها چوبی بودند، و معابر پوشیده از خاك خانه. داشتنی تصور کنیم که واگنر یا نیچه در قرن نوزدهم میدیدند

با آجر مفروش کردند، و نخستین باري که ذکري از کبوترهاي این میدان به میان میآید سال  1172سان مارکو را در 

یج بر روي کانالهاي ونیز پلهاي خوش منظري احداث شد، و کشتیهاي ونیزي، قبل از پیدایش بتدر. است 1256

شاید عفونت . به سوي دیگر آن میبردند) کاناله گرانده(بسیاري از این پلها، مسافران را از یک سوي کانال بزرگ 

ي در سیر تکاملی یا قهقرایی خود احتیاج کانالهاي فرعی در آن ایام به مراتب کمتر از این ایام بود، زیرا طبعا هر چیز

ها نمیتوانست بیننده را از تحسین و اعجاب در  اما هر گونه نقص و عیبی در معابر یا رودخانه. به گذشت زمان دارد

برابر جالل شهري که قرنها سرخود را از میان باتالقها و مه و میغ آبگیرها بر میافراشت مانع شود، یا از عمل قومی که 

میان ویرانی و گوشه انزوا قد علم کرده و پهناي دریاها را با ناوهاي خود سیاه ساخته و از نصف جهان خراج ثروت از 

درباره این ناحیه . هاي آلپ شهر و ناحیه مرزي ترویزو قرار داشت بین ونیز و کوه. و زیبایی ستانده بود متحیر نشود
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یا ) والیت عشق(آن قدر زیاد بود که آنجا را مارکا آموروزا فقط خاطرنشان میسازیم که عشق مردمانش به زندگی 

مردم شهر ترویزو در جشنی شرکت جستند  1214میگویند که در . لقب دادند) سرزمین نشاط انگیز (مارکا جویوزا 

ز آن ، مراسم این جشن از آن قرار بود که ابتدا دژي از چوب برپا کردند و ا)قلعه عشق(آموره / موسوم به کاستلو د 

هاي گل، به  زنان زیباروي ترویزو، مسلح به گالب و میوه و دسته. هایی از گل میآویختند قالیها، دیوارکوبها، و حلقه

هاي مشابهی به سوي آن  جوانان سلحشور ونیزي در محاصره زنان و پرتاب حربه. حراست دژ مشغول میشدند

گفته اند که در این مبارزه برد با ونیزیها بود، زیرا در میان . محافظین قلعه با دالوران سرخوش پادوا رقابت میکردند

. هاي طال پنهان میکردند، و به هر حال دژ از پا در میآمد و مدافعان رعناي آن تسلیم میشدند هاي گل سکه دسته

IV  -  از مانتو تا جنووا  

هاي آلپ فرمانروایی میکردند این  هاي میان رود پو و رشته کوه در مغرب ونتو، شهرهاي معروف لومباردي بر جلگه

در جنوب رود پو، یعنی ناحیهاي که امروزه . شهرها عبارت بودند از مانتوا، کرمونا، برشا، برگامو، کومو، میالن، و پاوپا

عاشقان سرزمین ایتالیا از  ;شهرستان امیلیا را تشکیل میدهد، شهرهاي مودنا، ردجو، پارما، و پیاچنتسا قرار داشتند

میان لومباردي و فرانسه، ایالت پیمون مشتمل بود بر وورچلی و . این رشته اسامی پر طنین ملول نمیشدند شنیدن

ثروت این ناحیه . تورینو، و در جنوب این دو، ناحیه لیگوریا پیچی میخورد و به دور خلیج شهر جنووا امتداد مییافت

ها بود، کانالها را پر  داد داشت، وسیله حرکت مااللتجارهعطیهاي بود از رود پو، که از مغرب تا مشرق شبه جزیره امت

توسعه صنعت و تجارت به این شهرها ثروت و افتخاري داد که به اتکاي آن . میکرد، و مزارع را مشروب میساخت

ی حوزه عموما توانستند امپراطور آلمان را، که اسما شهریار آنها بود، نادیده گیرند و خاوندان نیمه فئودال اراضی داخل

قاعدتا در مرکز این شهرهاي ایتالیایی کلیساي جامعی قرار داشت تا، با مراسم پر ابهت . خود را مطیع و منقاد کنند

در نزدیکی کلیساي . مذهبی، زندگی یکنواخت مردم را پر رونق سازد و اخگر امید را در قلوب آنان روشن نگاه دارد

هلیز یا دروازهاي بود که طفل از درون آن به وادي مسیحیت راه جامع یک تعمیدگاه قرار داشت که به منزله د

مییافت و به کسب مسئولیتها و درك امتیازاتی که ویژه خالیق مسیحی بود نایل میشد، و یک برج ناقوس هم براي 

ی مجاور، در میدان عموم. فرا خواندن مومنان به مجلس نماز و دعا، یا احضار آنها براي مشورت، یا دعوت به بسیج بود

کشاورزان و صنعتگران کاالهاي خود را عرضه میداشتند، بازیگران و آکروباتها و خنیاگران مردم را سرگرم میساختند، 

جارچیان فرامین را به صداي بلند به آگاهی مردم شهر میرساندند، در مسابقات ورزشی یا جشنهاي نظامی شرکت 

چند خانه خصوصی یا اجارهاي به شکل دیواري آجري دور تا دور یک تاالر شهرداري، چند باب دکان، و . میجستند

عرض . هاي کج و معوج و باریکی منشعب میشد و به هر سو باال میرفت از این مرکز کوچه. میدان عمومی را میگرفتند

انهاي ها به قدري کم بود که چون یک ارابه یا سواري از آنها میگذشت، رهگذران مجبور بودند در مدخل خ این کوچه

هاي گچکاري  در قرن سیزدهم، با مرور ایام و ازدیاد ثروت، خانه. پناه گیرند یا پشت خود را صاف به دیوار تکیه دهند

شده صاحب سقفهایی از سفال سرخرنگ شد، و به این نحو، براي افرادي که میتوانستند از بوهاي عفن و گل و الي 

دور . ها و میدانهاي مرکزي سنگفرش بودند فقط معدودي از کوچه. چشم بپوشند، طرحهاي بدیع و جالبی پدید آمد

تا دور شهر را دیوار کنگرهدار مستحکمی احاطه کرده بود، زیرا جنگ بکرات اتفاق میافتاد، و اگر شخصی عالقه 

. شدنداشت که در سلک رهبانان درآید، براي اشتغال به هر پیشهاي، ناگریز بود از رموز جنگ اطالع کافی داشته با

لقب داده بودند، شهري بود از ) با شکوه(جنووا، که عاشقانش آن را السوپربا . بزرگترین این شهرها جنووا و میالن بود

نظر کار و خوشگذرانی صاحب موقعی کامال متناسب، شهر، بر روي یک تپه بلند، در برابر دریایی که از هر نظر براي 
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هواي گرم ناحیه ریویرا، که از طرف مشرق تا راپالو و از سمت مغرب تا بازرگانی مساعد بود قرار داشت و از آب و 

شهر جنووا، که قبل از این ایام در دوران امپراطوري روم بندر پرکاري بود، . سانرمو امتداد داشت، برخوردار میشد

. یاستمدارانصاحب جمعیتی شد مرکب از بازرگانان، سازندگان، بانکداران، کشتیسازان، ملوانان، سربازان و س

مهندسان جنووایی آب گوارایی را براي آشامیدن مردم، به کمک کانالی که در خور روم باستان بود، از آلپهاي 

لیگوریایی به شهر رسانیدند و در داخله خلیج سد بزرگی احداث کردند تا، به هنگام طوفان و بروز جنگ، بندر بزرگ 

و اوقات . د ونیزیهاي این عهد، چندان اعتنایی به ادبیات و هنر نداشتندمردم جنووا، مانن. جنووا را مصون نگاه دارد

بانک جنووا تقریبا حکم دولت . هاي جدیدي براي جلب منفعت میکردند خویش را صرف غلبه بر رقیبان و کشف شیوه

در . باشداین موسسه به شرطی به شهرداري جنووا وام میداد که حق تحصیل عوایدي شهرداري را داشته . را داشت

پرتو چنین قدرتی، بانک جنووا مسلط بر دولت بود، و هر دسته اي که زمامدار امور میشد ناگریز بود سرسپردگی خود 

براثر . لکن مردمان جنووا به همان اندازه که به کسب مال عالقه داشتند، شجاع نیز بودند. را نسبت به بانک تعهد کند

و ) 1113-1015(بود که دست ساراسنها از ناحیه باختري مدیترانه کوتاه شدتشریک مساعی ایشان با مردم شهر پیزا 

سپس، هر چند گاه یک بار، مرتبا میان جنووا و پیزا مبارزه در میگرفت، تا آنکه دالوران جنووا قدرت نظامی حریف را 

تا شصت ساله خود را به در این نبرد، پیزا عموم افراد ذکور بیست ). 1284(در نبرد دریایی ملوریا در هم شکستند 

خدمت احضار کرد، و حال آنکه در جنووا عموم افراد ذکور هجده تا هفتاد ساله بسیج شدند، از این نکته به خوبی 

همان طور که میان : ((فراسالیمبنه در این باب چنین نوشت . میتوان به روحیه و غلیان احساسات مردم عهد پی برد

ی وجود دارد، بین مردم پیزا و اهالی جنووا، و ساکنان پیزا و مردمان لوکا نیز حال آحاد بشر و مار تنفر شدید طبیع

در آن مبارزه مهم که در جوار ساحل کرس روي داد، مردان آن قدر تن به تن میجنگیدند که .)) همین منوال است

ضجه و فغانی به آسمان بلند  در جنووا و پیزا، بر اثر مرگ این افراد، چنان((نیمی از جنگجویان به قتل رسیدند، و 

رادمردان لوکا و فلورانس، که .)) شد که از نهادن خشت اول آن شهرها تا زمان ما هرگز کسی نظیرش را نشنیده بود

از خبر این ضایعه بر پیزا مطلع شده بودند، به فکر افتادند که از این موقع مغتنم استفاده کنند و جمعی از لشکریان 

ن شهر بخت برگشته گسیل دارند، لکن پاپ مارتینوس چهارم به ایشان فرمان داد که از ارتکاب خود را به جنگ با آ

در خالل این احوال، مردمان جنووا به سمت مشرق پیش رفتند و رقیب ونیزیها . به چنین عملی خودداري کنند

ن هیچ یک از شهرهاي شدند، و میان این دو جماعت نفرتی پیدا شد که از لحاظ شدت طرف قیاس با خصومت میا

شهسواران مهمان نواز به طرفداري از جنووا، . ، میان آن دو بر سر تصرف عکا جنگ در گرفت1255در . ایتالیایی نبود

همین . و شهسواران پرستشگاه به حمایت ونیز شمشیر میزدند در این مبارزه تنها بیست هزار نفر به هالکت رسیدند

مبارزه . ر سوریه از بین برد و شاید عوامل قاطعی در شکست جنگهاي صلیبی شدستیز بود که اتحاد مسیحیان را د

ادامه یافت، و در آن سال بود که مردان جنووا در محل کیودجا به همان شکست  1379میان جنووا و ونیز تا سال 

در میان شهرهاي . کمر شکنی دچار آمدند که خود یک قرن قبل از این تاریخ بر جنگجویان پیزا وارد ساخته بودند

این شهر، که روزگاري پایتخت امپراطوري روم بود، به سابقه . مختلف لومبارد، میالن از همه ثروتمندتر و مقتدرتر بود

کهن و سنن خویش میبالید، کنسولهاي جمهوري آن خطه از فرامین امپراطوران سر باز میزدند، اسقفانش با پاپها از 

ش از بدعتها یا بدعتگذارانی که غرض آنها از بیخ و بن مخالفت با اساس مسیحیت در مخالفت در میآمدند، و مردمان

در قرن سیزدهم میالن دویست هزار نفر سکنه، سیزده هزار دستگاه خانه مسکونی، و هزار . بود حمایت میکردند

ي نمیداد، میالن در عین حال که خود عالقهمند به آزادي بود، به طیب خاطر به دیگران آزاد. میکده داشت

ها گشت میزدند تا کاروانها را به هر جا که عازم بودند اول مجبور به عبور از شهر میالن کنند،  سربازانش در جاده

میالن دقیقهاي . کومو و لودي را به روز سیاه نشاند و کوشش فراوانی کرد تا پیزا، کرمونا، و پاویا را مطیع خود کند 
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دو تن از  1154در مجلس دیت کنستانس به سال . دوستد حوزه پو حکمفرما شدآرام نگرفت، تا آنکه بر تمامی دا

امپراطور . اهالی شهر لودي به حضور فردریک بارباروسا رسیدند و از وي استدعا کردند که از موطن آنها دفاع کند

ا اهانت رد، و دستخط پیام امپراطور ب. مزبور به میالن اخطار کرد که باید دست از اقدامات خویش علیه لودي بردارد

از آنجا که فردریک مشتاق بود لومباردي را مجبور به اطاعت از فرامین امپراطوري خویش . وي را لگد کوب کردند

پنج سال بعد جماعتی از ساکنان شهر ). 1162(کند، از این موقعیت براي درهم شکستن قدرت میالن استفاده کرد 

ق هواخواهان میالن شهر را از نو تعمیر کردند، و کلیه اهالی لومباردي از این که جان سالم به در برده بودند به اتفا

فردریک . رستاخیز شاد شدند و آن را مظهري از اراده ایتالیا براي در هم شکستن یوغ یک پادشاه آلمانی دانستند

ل، را براي پسرش ناچار سر تسلیم فرود آورد، لکن قبل از مرگ خویش، کنستانس، دختر روژه دوم پادشاه سیسی

در زمان سلطنت فرزند همین هانري بود که شهرهاي لومباردي خود را با مردي به . هانري ششم خواستگاري کرد

. مراتب سفاکتر از فردریک رو به رو دیدند و متحد در برابر وي قیام کردند

V  -  1250-1194: فردریک دوم   

  مجاهد صلیبی تکفیر شده  -  1

د که به ازدواج هانري درآمد و چهل و دو سال از عمرش میگذشت که صاحب یگانه فرزند کنستانس سی ساله بو

از آنجا که میترسید مبادا درباره حاملگی وي و تولد طفل مشروعش شک و تردید در دلهاي مردم راه . خویش شد

ن پسري زایید که مقدر بود خیمهاي افراشت و در آنجا جلو انظار همگا) در نزدیکی آنکونا(یابد، در میان بازار یزي 

در عروق این پسر خون سالطین نورمان ایتالیا با خون امپراطوران . جالبترین شخصیت اوج قرون وسطایی اروپا شود

). 1198(وي چهار ساله بود که در پالرمو تاج سلطنت سیسیل را بر سرش نهادند . هوهنشتاوفن آلمان درهم آمیخت

در وصیتنامه کنستانس از . فوت کرده بود، و مادرش نیز یک سال بعد در گذشتپدرش یک سال پیش از این تاریخ 

پاپ اینوکنتیوس سوم تقاضا شده بود که قیمومت و تربیت فرزند او را بر عهده گیرد و مملکت را حراست کند، در 

را سرور  مقابل، مقرري هنگفتی به پاپ تعلق میگرفت، نایبالسطنه میشد، و پادشاه سیسیل دوباره شخص پاپ

اینوکنتیوس با میل پیشنهاد مزبور را پذیرفت و از موقعیت خود استفاده کرد و به آن . سروران خویش میشناخت

اتحادي که پدر فردریک بتازگی میان سیسیل و آلمان پدید آورده بود پایان بخشید، پاپها حقا از هر امپراطوریی که 

ع دستگاه پاپی را محصور کند و بر آن حاکم شود وحشت داشتند، از همه سو بر ایاالت پاپی محاط باشد و در واق

اینوکنتیوس وسایل تعلیم و تربیت فردریک جوان را فراهم آورد، لکن از اوتو چهارم براي نیل به مقام امپراطوري 

ري که فردریک محروم از توجه و عنایات پاپ و گاهی در عین مسکنت روزگار میگذرانید، به طو. آلمان طرفداري کرد

فردریک میتوانست . گاهی سکنه مهربان پالرمو براي آن شهریار بی سرپرست و تهیدست خوراکی فراهم میکردند

آزادانه در معابر و بازارهاي آن پایتخت که مسکن مردمانی با زبانهاي مختلف بود رفت و آمد کند و با طیب خاطر با 

ولی ندید، اما ذهن حریصش هر چه را به چشم میدید یا وي هیچ گونه تعلیمات اص. هر کسی محشور و مانوس شود

در آن ایام و تحت . به گوش میشنید فرا میگرفت، بعدها عالمیان از وسعت و جزئیات معلوماتش به حیرت افتادند

 وي با اقوام،. چنان شرایطی بود که زبان عربی و یونانی را فراگرفت و با پارهاي از آرا و آداب و سنن یهود آشنا شد

البسه، عادات، و کیشهاي مختلفی خو گرفت و هرگز تساهلی را که در دوران کودکی طبیعت ثانویش شده بود از کف 

در سواري و شمشیر بازي مهارتی بسزا حاصل کرد و دلباخته . فردریک شروع به مطالعه تاریخهاي چندي کرد. نداد

و گیسوانی دراز و )) زیبا و با وقار((سیمایی وي جثهاي کوتاه، لکن نیرومند داشت و صاحب . اسب و شکار شد
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آدمی بود بافراست، مطمئن، و مغرور، در دوازدهسالگی شخصی را که اینوکنتیوس از جانب . سرخرنگ و پرشکن بود

در . خویش به مقام نیابت سلطنت تعیین کرده بود از کار برکنار کرد و خود زمام امور حکومت را به دست گرفت

در پانزدهسالگی با کنستانس شاهزاده خانم آراگون ازدواج کرد، و به قصد باز . سن بلوغ رسیدچهاردهسالگی به 

در این . بخت با وي یار، لکن مستلزم گذشتی از جانب او بود. گرفتن تاج امپراطوري خویش کمر همت به میان بست

. ت پاپی گذاشته بود نقض کرده بودموقع اوتو چهارم قراري را که با پاپ بر سر احترام حق حاکمیت پاپ در ایاال

اینوکنتیوس وي را تکفیر کرد و به خاوند و اسقفهاي امپراطوري آلمان فرمان داد تا فردریک را به مقام امپراطوري 

اگر چه به سن و سال جوان است، به همان اندازه عقال فرتوت : ((بردارند، و خطاب به آنها درباره فردریک نوشت

یوس، که این طور ناگهانی عطف توجه به فردریک کرده بود، از قصد اصلی خویش که حراست اما اینوکنت.)) است

از وي ) 1212به سال (پاپ در برابر حمایتی که از شخص فردریک کرده بود . دستگاه پاپی بود منصرف نشده بود

خود را حفظ کند، حرمت  انتظار تعهدي داشت مشعر بر آنکه سیسیل کماکان خراجگزار پاپها بماند، همچنان تعهدات

ایاالت پاپی را نگاه دارد، سلطنت سیسیلهاي دو گانه یا به عبارت دیگر جزیره سیسیل و ایتالیاي جنوبی نورمان را به 

طور دایم از امپراطوري آلمان منفک و مجزا سازد، به عنوان امپراطور در آلمان سکونت گزیند، و سلطنت سیسیل را 

به عالوه، فردریک متعهد . ر نظر نایبالسلطنهاي که از جانب پاپ تعیین شود واگذاردبه طفل صغیرش هانري و زی

میشد که در حوزه فرمانروایی خویش کلیه اختیارات روحانیان را محفوظ دارد، بدعتگذاران را تنبیه کند، و به عنوان 

ه مخارج سفر فردریک و پس از آنک. یک نفر از مجاهدان صلیبی به قصد جنگ با مسلمانان عازم فلسطین شود

لکن . مالزمانش از خزانه پاپ تامین شد، امپراطور جوان به خاك آلمان که هنوز در دست سپاهیان اوتو بود پا نهاد

اوتو در محل بووین از فیلیپ اوگوست، پادشاه فرانسه، شکست خورد، مقاومتش درهم شکسته شد، و فردریک طی 

در آنجا وي طی مراسمی بار دیگر سوگند خورد که یکی از . ر سر نهادتاج ب) 1215(تشریفات باشکوهی در آخن 

مبارزان صلیبی شود، و در اوج غلیان احساسات جوانی و شور پیروزي بسیاري از امراي مملکت را نیز به قبول تعهدي 

شت اورشلیم چند صباحی در نظر آلمانها وي داوودي بود فرستاده از جانب خداوند که ماموریت دا. همانند واداشت

. داوود را از چنگ جانشینان صالحالدین برهاند

هانري برادر اوتو لشکري آراست تا مگر فردریک را از مقامش برکنار کند، . اما سفرش به اورشلیم بارها به تاخیر افتاد

انري غالب فردریک بر ه. و پاپ جدید هونوریوس سوم موافقت کرد که امپراطور جوان باید از اریکه خویش دفاع کند

ظاهرا در این تاریخ وي اشتیاق فراوان داشت که به . آمد، اما در خالل این مجادله گرفتار سیاست امپراطوري شد

وطن اصلیش ایتالیا باز گردد، گرمی خون جنوب در عروقش جوش میزد و آلمان وي را رنجیده خاطر میساخت، به 

وي اختیارات فئودالی زیادي . سال را در آن کشور گذرانید طوري که از دوره عمر پنجاه و شش ساله خود فقط هشت

به اعیان مملکت تفویض کرد، به چندین شهر منشور خود مختاري بخشید و امور حکومت آلمان را در اختیار 

با وجودي که فردریک . انگلبرت، اسقف اعظم کولونی، و هرمان فون زالتسا، صدر بزرگ شهسواران توتونی، گذاشت

امور حکومت آلمان غفلت میورزید، در اثناي زمامداري سی و پنج ساله وي، آن کشور از صلح و رفاه بظاهر در 

خاوندها و اسقفها به قدري از مقارقت امپراطور غایب خویش راضی بودند که براي خشنودیش پسر . برخوردار بود

ر اعالم کردند و تاج بر سرش نهادند یا به عبارت دیگر جانشین امپراطو)) سلطان رومیان((هفتساله وي هانري را 

در عین حال، فردریک، که فرزند خود هانري را در آلمان به جا گذاشته بود، خود را نایب السلطنه پسر در ). 1120(

هاي اینوکنتیوس بود، لکن اینوکنتیوس نمیتوانست سر از گور به درآورد  این عمل به منزله قلب نقشه. سیسیل نمود

ونوریوس تسلیم شد، و حتی در طی مراسمی با دست خود در رم تاج امپراطوري بر سر وي نهاد، ه. و اعتراض کند
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اما اعیان ایتالیاي جنوبی و . زیرا مشتاق بود که فردریک هر چه زودتر عازم شود و به کمک صلیبیون در مصر بشتابد

ه به عزم چنین سفر دور و درازي فردریک مدعی شد که وي قبل از آنک. ساراسنهاي سیسیل علم شورش برافراشتند

. در خالل این احوال، همسرش فوت کرد. حرکت کند، ابتدا باید نظم را در قلمرو ایتالیایی خویش مستقر سازد

، هونوریوس به امید آنکه فردریک را هر چه زودتر به انجام تعهدش ملزم سازد وي را تشویق به ازدواج با )1222(

و عنوان سلطان اورشلیم ) 1225(فردریک به چنین امري رضا داد . رفته اورشلیم کرد ایزابال، وارث سلطنت از دست

اختالفاتی که میان وي و شهرهاي . را بر دیگر عناوین خویش، یعنی سلطان سیسیل و امپراطوري مقدس روم، افزود

گرگوریوس نهم، که مرد  ، هونوریوس درگذشت و1227در . لومبارد بروز کرد بار دیگر حرکت وي را به تاخیر انداخت

اکنون فردریک واقعا درصدد حرکت برآمد، براي این منظور ناوگان عظیمی با . سختگیري بود، به مقام پاپی ارتقا یافت

هزاران . چهل هزار نفر مبارز صلیبی در محل بریندیزي گرد آورد، که ناگهان طاعون موحشی در میان لشکریان افتاد

خود امپراطور و مهمترین سردارش لویی . ران تن دیگر فرار را بر قرار ترجیح دادندنفر به هالکت رسیدند و هزا

لویی درگذشت، و حال مزاجی . با اینهمه فردریک به کشتیها فرمان حرکت داد. تورینگنی به عارضه مزبور مبتال شدند

وصیه کردند که به ایتالیا باز اطباي وي و روحانیان عالیرتبهاي که همراهش بودند به فردریک ت. فردریک وخیمتر شد

در این هنگام پاپ گرگوریوس، که . فردریک طبق تجویز آنها مراجعت کرد و براي شفا عازم پوتسوئولی شد. گردد

کاسه صبرش لبریز شده بود، حاضر به شنیدن توضیحات نمایندگان فردریک نشد و حکم تکفیر امپراطور را به 

فردریک، که هنوز تکفیر شده درگاه پاپ بود، به قصد فلسطین حرکت هفت ماه بعد، . جهانیان اعالم داشت

وقتی خبر رسیدنش به سوریه به گوش پاپ رسید، گرگوریوس اتباع وي و فرزندش هانري را از قید ). 1228(کرد

مقام  سوگندهایی که براي وفاداري نسبت به او یاد کرده بودند رهانید و شروع به مذاکراتی به منظور عزل فردریک از

. امپراطوري کرد

. نایبالسلطنه فردریک در ایتالیا، که این اقدامات را به منزله اعالن جنگ تلقی میکرد، بر ایاالت پاپی هجوم برد

گرگوریوس در مقام تالفی برآمد و لشکري را به قصد هجوم بر سیسیل روانه داشت، رهبانان شایعه مرگ فردریک را 

. ي نگذشت که قسمت عظیمی از خاك سیسیل و ایتالیاي جنوبی ضمیمه قلمرو پاپی شدبر سر زبانها انداختند، و دیر

ضمنا دو تن از رهبانان فرقه فرانسیسیان، به نمایندگی از جانب پاپ، متوجه عکا شدند و اندکی بعد از ورود فردریک 

فردریک را اطاعت کند از  به آن شهر رسیدند و به کلیه سپاهیان و مبارزان صلیبی ابالغ کردند که هر کس اوامر

سردار ساراسنها، کامل، چون از دیدن یک پادشاه مسیحی که آشنا به زبان عربی و . جانب پاپ تکفیر خواهد شد

عالقهمند به ادبیات و علوم و فلسفه اسالمی باشد بیاندازه متحیر شده بود، با شرایط مساعدي به فردریک پیشنهاد 

از آنجا که هیچ . ن قطرهاي خون به عنوان سرداري فاتح قدم به خاح اورشلیم نهادصلح داد، و امپراطوري بدون ریخت

کشیشی حاضر نبود تاج سلطنت اورشلیم را بر سر وي نهد، خود فردریک در کلیساي قیامت به دست خویش تاج بر 

کلیه مراسم مذهبی اسقف قیصریه، که حضور فردریک را مایه لوث اماکن متبرکه و شهر اورشلیم میدانست، . سر نهاد

برخی از شهسواران پرستشگاه چون مطلع شدند که فردریک خیال زیارت از . را در آن شهر و شهر عکا ممنوع کرد

محلی را در اردن دارد که به قول مشهور در آنجا عیسی غسل تعمید دیده بود، پنهانی به کامل پیام دادند که چنین 

امپراطور، که . سردار مسلمان نامه مزبور را پیش فردریک فرستاد. م استفرصتی براي دستگیر ساختن امپراطور مغتن

از حکم تحریم مراسم مذهبی در اورشلیم ناراحت بود، به خاطر رفاه مومنان، روز سوم از آن شهر خارج و عازم عکا 

ه بر سر و در آنجا هنگامی که به سوي کشتی خود روان بود، مردم مسیحی شهر از همه طرف کثافات و مزبل. شد

  . روي وي ریختند
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هنگام ورود به بریندیزي، فردریک بی هیچ تدارکی به آراستن لشکر پرداخت و، به عزم تسخیر دوباره شهرهایی که 

. هاي خود را به روي امپراطور گشودند سپاهیان پاپ گریختند، و شهرها دروازه. تسلیم پاپ شده بودند، حرکت کرد

فردریک در سرحد ایاالت پاپی . به محاصره درآمد، تسخیر و بدل به تلی از خاکستر شدفقط سورا تن به تسلیم نداد، 

 ;)1230(پاپ پذیرفت، و پیمان سان ژرمانو به امضا رسید . درنگ کرد و نامهاي نزد پاپ فرستاد و تقاضاي صلح کرد

  . حکم تکفیر لغو، و چند صباحی باز صلح برقرار شد

  اعجاز عالم -  2

د را به اداره امور مملکتی معطوف کرد، از دربار خویش که در فودجا در ناحیه آپولیا قرار داشت، با فردریک توجه خو

قانونی به ((از آلمان دیدن کرد و با تصویب  1231وي در سال . مشکالت کشوري بیاندازه وسیع پنجه در پنجه افکند

فردریک . دها منظور داشته بود تسجیل کرداختیارات و امتیازاتی را که خودش و پسرش در حق خاون)) نفع امرا

حاضر بود آلمان را به شیوه فئودالیسم واگذارد، به شرط آنکه مخل آسایش و مزاحم وي نشوند تا بتواند آراي خود را 

شاید وي متوجه این نکته شده بود که نبرد بووین سیادت آلمان را در اروپا به پایان . در مورد ایتالیا عملی کند

تاوان غفلت فردریک از آلمان شورش و خودکشی پسرش . بود و قرن سیزدهم تعلق به فرانسه و ایتالیا داشترسانیده 

از میان احساسات آتشین مردمان سیسیل که به چندین زبان مختلف تکلم میکردند، دست فرمانرواي مستبدي . بود

پرشکوه سلطنت روژه دوم میانداخت،  چون فردریک نظم و رفاهی پی افکند که همه را بی اختیار به یاد دوران

ساراسنهاي سرکش کوهنشین را دستگیر کردند و به ایتالیا بردند و آنها را به عنوان سربازان مزدور تربیت کردند، و 

با این مقدمه، به سهولت میتوان پی برد که . همین قبیل افراد بودند که موثقترین افراد سپاه فردریک را تشکیل دادند

چه حد از دیدن مبارزان مسلمان به سرداري یک امپراطور مسیحی در مبارزه با لشکریان پاپ خشمناك پاپها تا 

قانونا پایتخت سیسیلهاي دو گانه، که آن را به اختصار رنیو میخواندند، همان شهر پالرمو بود، اما پایتخت . میشدند

. واقعی را شهر فودجا به حساب میآوردند

وي از این نکته در شگفت بود که جایی که . راتب شدیدتر از اکثر ایتالیاییان دوست میداشتفردریک ایتالیا را به م

فردریک قلمرو جنوبی خویش . ایتالیا وجود داشت به چه سبب فلسطین در نظر یهوه این سان قدر و منزلت یافته بود

، وي در شهر 1223در . میدانست)) نمامنی در میان طوفانها، و بهشتی در وسط صحرایی از خار مغیال((را نوردیده، 

. فودجا شروع به ساختن دژ و کاخ عظیم پیچ در پیچی کرد که امروزه از آن بنا فقط دروازهاي به جا مانده است

فردریک . دیري نگذشت که در حول و حوش کاخ وي، کاخهاي متعددي براي سکونت درباریان و مالزمانش برپا شد

در چنین محیطی این . ش دعوت کرد تا در دربارش به سمت غالم بچه خدمت کننداز اشراف ایتالیایی قلمرو خوی

در راس . گونه افراد بتدریج، بعد از طی مدارج مختلف و انجام وظایف متعدد، به مقامات عالی حکومتی ارتقا مییافتند

فردریک وي را صدراعظم . دتمامی آنها پیترو دال وینیه قرار داشت که از مدرسه حقوق بولونیا فارغالتحصیل شده بو

در فودجا، درست به همان نحو که هفتاد سال بعد در . خویش کرد و همچون برادر یا فرزندي عزیزش میداشت

در اینجا، یعنی نزدیکترین کشور به مقر . پاریس اتفاق افتاد، حقوقدانان در اداره امور مملکتی جانشین روحانیان شدند

شخصی چون فردریک که در عصري پر هرج و مرج . ین به درجه کمال رسیده بودپاپ رم، تفکیک امور حکومت از د

پرورش یافته و از خوان آراي مشرق زمین برخوردار شده بود هرگز به خاطرش خطور نمیکرد که هیچ قوهاي جز 

کومت به ظاهر، وي با خلوص نیت اعتقاد داشت که بدون وجود یک ح. حکومت سلطنتی بتواند کشوري را اداره کند

وي . مقتدر مرکزي، افراد تباه خواهند شد، یا خود را بر اثر جهل یا جنگ یا ارتکاب جرایم بارها بینوا خواهند کرد
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مانند بارباروسا به نظام اجتماعی بیشتر اهمیت میداد تا به آزادي مردم، و معتقد بود پادشاهی که با کفایت تمام 

در حکومت خود تا . اري از جمیع تجمالت در دسترس خود را داردآرامش را در قلمرو خویش حفظ کند حق برخورد

حدودي براي مردم حق اظهار نظر قایل بود، به این معنی که در پنج نقطه از سیسیلهاي دو گانه، سالی دوبار، 

در این قبیل مجالس نه فقط اعیان و . مجالسی تشکیل میداد تا به مشکالت، شکایات، و جرایم محلی رسیدگی شود

سقفان محل عضویت داشتند، بلکه به امر وي هر شهر مهمی چهار نماینده و بقیه شهرها هر کدام دو نماینده به آنها ا

  . گسیل میداشتند

وي از این قاعده کلی و اصل اساسی حقوق مدنی . از این گذشته، در سایر مسائل، فردریک پادشاهی بود خودکامه

فردریک در ملفی، . اري قانونگذاري را به شخص امپراطور تفویض کرده اندروم پیروي میکرد که عموم رعایا حق انحص

موسوم به لیبر ) 1231(بیشتر در پرتو مهارتی که پیترو دال وینیه در امور حقوقی داشت، به نشر قوانینی اقدام کرد

لوبی علمی تدوین آوگوستالیس که از دوران امپراطوري یوستینیانوس به این طرف اولین اصول حقوقی بود که به اس

از یک لحاظ میتوان آن را قانوننامهاي . میشد، و کاملترین مجموعه قانونشناسی در تاریخ حقوق به شمار میرود

کلیه امتیازات طبقاتی فئودالیسم را میپذیرفت و حقوق کهنسالی را که شخص خاوند در مورد سرف : ارتجاعی دانست

ننامهاي بود مترقی، چنانکه اشراف را از اختیارات وضع قوانین، رسیدگی داشت حفظ میکرد، اما از بسیاري جهات قانو

به امور حقوقی، و ضرب سکه محروم، و این امور را در دست حکومت متمرکز میساخت، دادرسی از طریق دوئل و 

ن اوردالی را منسوخ میکرد، براي رسیدگی به جرایمی که تا این تاریخ، به شرط نداشتن مدعیان خصوصی، بدو

مجازات میماند دادستان معین کرد، تاخیر و کوتاهی در دادرسی را ناپسند شمرد، به قضات توصیه کرد که از اطاله 

و مقرر داشت که محاکم کشوري باید همه روزه جز روزهاي تعطیل . کالم وکالي اصحاب دعوي جلوگیري کنند

ریک با دقت تمام به تنظیم اقتصاد مملکت خویش مثل اکثر فرمانروایان قرون وسطی، فرد. عمومی به کار بپردازند

حکومت تولید نمک، آهن، فوالد، شاهدانه، . تعیین شد)) نرخ عادله(( براي خدمات و کاالهاي مختلف یک . پرداخت

. هاي حریر را در حوزه انحصار خود آورد قیر، قماشهاي رنگ شده و پارچه

ها و  رید مسلمان و سرپرستی خواجگان اداره کرد، کشتارگاههاي پارچهبافی خود را به کمک زنان زر خ کارخانه

مزارع نمونه به وجود آورد، کاشت پنبه و نیشکر را تشویق کرد، شر  ;هاي عمومی را مالک بود و اداره میکرد گرمابه

ن آب به مردم ها براي رسانید ها و پلها و حفر چاه ها و کشتزارها دفع کرد، و به احداث جاده جانوران موذي را از بیشه

بازرگانی خارجی اکثر به دست حکومت انجام میگرفت و کاالهاي تجاري را ناوهایی حمل میکردند . همت گماشت

عوارض و باجهاي وسایط نقلیه داخلی به حداقل . متعلق به دولت که کارکنان یکی از آنها بالغ بر سیصد میشدند

واردات تعلق میگرفت بزرگترین منبع درآمد حکومت را  هاي گمرکیی که بر صادرات و تخفیف یافت، اما تعرفه

از آنجا که حکومت فردریک مثل تمام حکومتهاي عالم همواره مصارفی براي درآمدهاي خویش . تشکیل میداد

در واقع پیدایش پول رایج بر اساس اصولی صحیح و موازین . داشت، مالیاتهاي متعدد دیگري نیز از مردم گرفته میشد

  . ن را باید از افتخارات دوران زمامداري فردریک به حساب آورداخالقی متق

فردریک به منظور آنکه چنین کشور یکپارچه عظیمی را بدون اتکا به مسیحیتی که طبیعتا با وي سر دشمنی داشت 

با ابهت و مقدس سازد، سعی کرد تا تمام آن حرمت و شکوهی را که حریم امن یک امپراطور رومی در نظر مردم 

اشت در وجود خویشتن جمع کند، بر روي مسکوکات بسیار ظریف وي هیچ کلمهاي یا نشانهاي دیده نمیشد که د

/  Augحکایت از کیش مسیحیت کند، بلکه یک روي آنها، به سنت روم باستانی، دور تا دور، کلمات اختصاري 
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Cesar/ ROM / IMP )عقاب رومی و دور تا دور آن نام  و در روي دیگر، تصویر))) آوگوستوس/قیصر/روم/امپراطور

قوانین وي گردآوردهاي است از  ;فردریک نقش شده بود، به مردم میآموختند که امپراطور از لحاظی پسر خداست

یعنی تقریبا به عنوان شخص سوم از اقانیم سه گانه ) دادخواه(عدالت ربانی، و همیشه شخص وي را با کلمه یوستیتیا 

نجا که فردریک مشتاق بود که در صفحات تاریخ و گالریهاي هنري در کنار امپراطوران روم از آ. جدید یاد میکردند

باستان قرار گیرد، مجسمهسازان را مامور کرد تا تندیسهایی چند از وي با سنگ بتراشند، بر باالي پلی در محل 

به صورت برجسته نقش کردند، لکن  ولتورنو، و بر بدنه دروازهاي در کاپوا، تصویر وي و مالزمانش را، به سبک قدیم،

این جهدي که در دوران قبل از رنسانس براي احیاي . از این آثار هیچ چیز به جا نمانده است جز سر زنی بسیار زیبا

با وجودي که فردریک عالوه بر . هنر کالسیک مبذول شد نتیجهاي نداد و در زیر سیل سبک گوتیک از میان رفت

هی یافته بود و مدام براي ترقی مملکتش تالش میکرد، این امکان برایش بود که از تمام مقام پادشاهی وضع شبه اال

خیل عظیمی از بندگان، که بسیاري از آنها ساراسنها بودند، . شئون زندگی در دربار خویش در فودجا بهرهمند شود

ون دومین زنش درگذشت، چ 1235در . به رفع نیازمندیهاي امپراطور و تمشیت دستگاه اداري وي میپرداختند

زن جدیدش ایزابال، شهزاده خانم انگلیسی، از درك آرا یا اصول اخالقی شوهر عاجز بود، به همین . مجددا ازدواج کرد

هایش میگذرانید و از این موانستها صاحب فرزند  سبب از انظار غایب شد، در حالی که فردریک اوقات را با معشوقه

. متهم به داشتن حرمسرایی کردند، و گرگوریوس نهم تهمت لواط بر وي بست دشمنانش وي را. نامشروعی شد

فردریک در مقام مدافعه توضیح داد که کلیه بانوان و نوجوانان سیاه و سفید را به علت مهارتشان در آوازهخوانی، 

. ستخدام کرده استرقص، عملیات آکروباسی، یا سایر تفریحاتی که بر وفق سنت در دربارهاي پادشاهان مرسوم بود ا

عالوه بر این، وي محلی را اختصاص به نگاهداري حیوانات درنده داده بود، و گاهی هنگام سفر، جماعتی از بردگان 

ساراسن، در حالی که تعدادي پلنگ، سیاه گوش، شیر، یوزپلنگ، بوزینه، و خرس را به زنجیر بسته بودند، در عقب 

براي  ;فرطی به شکار و قوشبازي داشت و پرندگان عجیب را گرد میآوردفردریک عشق م. امپراطور حرکت میکردند

بعد از شکار عالقه و اشتیاق مفرطی به . پسرش مانفرد رسالهاي جالب و علمی در بیان شکار با باز تصنیف کرد

ن در خلوت کردن با اشخاص همفکر و مطلع را بر دست و پنجه نرم کردن دلیرا. گفتگوهاي فاضالنه و دلچسب داشت

در شوخطبعی و حاضر جوابی شهرتی بسزا . خود وي فاضلترین سخندان عهد خویش بود. میدان مرجح میشمرد

وي به نه زبان مختلف صحبت میکرد و به هفت  .بوداین فردریک احتیاجی به ولتر نداشت، خودش ولتر خود . داشت

با ملک کامل، که بعد از پسران خویش وي را عزیزترین دوست خود میشمرد، به عربی مکاتبه . نها چیز مینوشتتا از آ

و هر موقع به  ;هاي خویش را به زبان یونانی مینوشت به داماد خویش، یوحنا واتاتسز امپراطور یونانی، نامه ;میکرد

به ویژه  -دستیاران وي . له ابالغ منویات خود قرار میدادپادشاهان و امراي غرب نامه میفرستاد، زبان التین را وسی

این جماعت . در اسلوب پسندیده منشآت التینی خود زبان کالسیک روم را سرمشق خود ساختند -پیترو دال وینیه 

روحیه دوران باستان روم را درك کردند، و با آن کوس برابري زدند، و تقریبا بر اومانیستهاي عهد رنسانس پیشی 

غزلیات و اشعار بزمی پرووانس . خود فردریک شاعري بود که اشعار ایتالیاییش مورد تمجید دانته قرار گرفت. رفتندگ

هاي جوانان اشرافیی که در آنجا به خدمت مشغول بودند ضبط  و جهان اسالمی به دربار وي راه پیدا کرد و در سینه

ت داشت که پس از اشتغال روزانه به امور حکومت یا شکار یا امپراطور، مانند یکی از خلفاي مقتدر بغداد، دوس. شد

جنگ، بساط بزم بگسترد، زنان زیباروي بر گردش حلقه زنند، و شعرا در مدح جالل او و لطف آن مهرویان به 

. غزلسرایی مشغول شوند
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ورد بیش از هر رشته در این م. فردریک هر چه بیشتر پا به سن میگذاشت رغبت زیادي به علوم و فلسفه نشان میداد

خودش شخصا بسیاري از شاهکارهاي زبان عربی را خواند، . و فنی میراث اسالمی سیسیل وسیله انگیزش وي شد

فیلسوفان و دانشمندان مسلمان و یهودي را به دربار خویش آورد، و محققان را اجیر کرد تا متون کالسیک علمی 

عالقه وي به علوم ریاضی چندان زیاد بود که پادشاه مصر را وادار . ندیونانی و اسالمی را به زبان التینی ترجمه کن

خودش با لئوناردو فیبوناتچی، بزرگترین . کرد تا یک نفر ریاضیدان معروف اسالمی، الحنیفی، را به دربار وي اعزام کند

ت بود و در فردریک مثل مردمان عهد خویش پابند پارهاي خرافا. ریاضیدان مسیحی عصر، دوستی صمیمی بود

وي عالم همه فن حریف معاصر، مایکل سکات، را به . مباحثی مثل علم احکام نجوم و کیمیاگري غور و کاوش میکرد

هر حیلتی بود به دربار خود آورد و نزد وي به مطالعه و تحقیق در علوم مکنونه، شیمی، فن استخراج فلزات، و فلسفه 

تنها مسائل و معضالت مربوط به علوم و فلسفه را براي فضالي دربار نه . حس کنجکاوي وي عالمگیر شد. مشغول شد

خویش میفرستاد، بلکه در حل این قبیل دشواریها از دانشمندان کشورهاي دوردستی چون مصر، عربستان، سوریه، و 

  . عراق عرب نیز مدد میخواست

و تجربیاتی درباره پرورش  ;ده بودبه امر وي، باغ وحشی نه براي سرگرمی بلکه به خاطر تحقیقات علمی دایر ش

قوانینی که درباره شکار و تحریم شکار در فصول معینی . پرندگان خانگی، کبوتر، اسب، شتر، و سگ صورت میگرفت

 -وضع کرد مبتنی بر آمار و اطالعات دقیقی بود که در باب فصول جفتگیري و زاد و ولد جانوران به دست آمده بود 

از . ناحیه آپولیا، به عنوان قدردانی از عمل فردریک، نامه محبتآمیزي به حضورش فرستادندمشهور است که حیوانات 

وي با تشریح . جمله قوانین موضوعه وي نظامات روشنفکرانهاي بود درباره پزشکی، اعمال جراحی و فروش داروها

حیطه و عمق تبحر . یر بودندپزشکان مسلمان از احاطه و اطالع جامعه وي بر کالبدشناسی متح ;اجساد موافق بود

فردریک از آنها استدعا کرد تا . وي در فلسفه از تقاضایی که نزد پارهاي از علماي اسالمی فرستاد کامال هویداست

پارهاي از اختالفاتی را که میان نظرات ارسطو و اسکندر افرودیسی در باب ابدیت جهان وجود داشت حل و رفع 

براستی اعتقاد دارم که اگر ! اي امپراطور نیکبخت: ((کل سکات خطاب به وي گفتبه همین سبب بود که مای. کنند

فردریک از بیم آنکه )). قرار میبود کسی را به علت دانش وي از مرگ معاف سازند، تو درخور چنین پاداشی بودي

دانشگاه ناپل را  1224ل مبادامعلومات فضالیی که در دربار خویش گرد آورده بود با درگذشت آنها از بین برود، به سا

و آن نمونه بینظیري از یک دانشگاه قرون وسطایی بود که بدون اجازه مقامات روحانی قدم به عرصه  -تاسیس کرد 

وي فضالیی را که در کلیه هنرها و علوم تبحر داشتند به جرگه اساتید آن دانشگاه دعوت کرد و براي . وجود مینهاد

و براي آنکه دانشجویان واجد شرایط اما تهیدست بتوانند از مزایاي چنین  ;شتآنها مستمریهاي گزافی مقرر دا

فردریک جوانان کشور خود را از مسافرت به ممالک . دانشگاهی برخوردار باشند، کمک هزینهاي براي آنها معین کرد

رکز تعلیمات حقوقی تالی امیدوار بود که بزودي ناپل به عنوان یک م. خارجی براي فراگرفتن تعلیمات عالیه باز داشت

آیا فردریک شخص ملحدي بود وي در ایام کودکی . بولونیا شود و بتواند افراد را براي اداره امور جمهوري تربیت کند

ظاهرا . فردي بود دیندار، و شاید تا موقعی که عزم جنگ صلیبی کرد هنوز به مبانی و اصول دین مسیح اعتقاد داشت

وي شیفته دانش اسالمی شد و . متفکران جهان اسالمی به این اعتقاد پایان بخشید حشر و نشر وي با بزرگان و

در مجلس دیت امراي آلمانی در فریولی . فلسفه و علوم اسالمی را به مراتب بر دانش و آراي جهان مسیحی برتر دید

شم اسقفان و شهزادگان، وي یک هیئت نمایندگی مسلمانان را با آغوش باز به حضور پذیرفت و بعدا، جلو چ) 1232(

. در مجلس ضیافتی که این ساراسنها به مناسبت حلول یکی از اعیاد اسالمی تشکیل داده بودند شرکت جست

را بیشتر از [ ص]دشمنان وي میگفتند که امپراطور احکام محمد: ((مثیوپریس، وقایعنگار این عهد، چنین مینویسد
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شایعهاي .)) و دوستی وي نسبت به مسلمانان زیادتر از مسیحیان بود ...قوانین عیسی مسیح میپسندید و قبول داشت

سه تن شعبدهباز چنان با :((که از ناحیه گرگوریوس نهم ناشی شده بود این گفته را به فردریک نسبت میداد که

[ ص]و آن سه موسی، عیسی، و محمد. تردستی معاصران خود را اغفال کردند که سلطه بر جهان از آن ایشان گردید

فردریک این شایعه را تکذیب کرد، لکن همین . در تمام اروپا این سخن کفرآمیز بر سر زبان خاص و عام بود.)) بودند

بی شک وي آدمی بود وارسته از . شایعه نظر عمومی را در طی آخرین بحران دوره زندگیش بر علیه وي مجهز کرد

سائلی مانند آفرینش جهان طبق روایات مذهبی، خلود فردي، قیود دین، و درباره اصول عقاید دین مسیح، از جمله م

چگونه یک : ((در مقام رد شیوه دادرسی از طریق اوردالی، فردریک میپرسید. و آبستن شدن مریم باکره، تردید داشت

انسان میتواند باور کند که حرارت طبیعی آهن تفته بدون وجود علتی کافی سرد شود، یا آنکه، به سبب وجدانی 

در طول دوران زمامداریش فقط به احداث یک کلیسا )) که در آن فرو کردهاند نپذیرد((یحس، عنصر آب متهمی را ب

کاتولیکهاي یونانی، . وي در قلمرو خویش به پیروان ادیان و مذاهب مختلف تا حدي آزادي میداد. مبادرت ورزید

روي از تعالیم کیش خود مشغول باشند، لکن مسلمانان و یهودیان اجازه داشتند بدون دردسر و مزاحمت به پی

جمیع . از حق تدریس در دانشگاه یا تصدي مشاغل رسمی مملکتی محروم بودند) صرفنظر از یک مورد استثنایی(

نظیر جزیهاي که  ;مسلمانان و عبرانیها موظف بودند لباسی خاص بپوشند تا تشخیص آنها از مسیحیان آسان باشد

ن و مسیحیان میگرفتند، در قلمرو فردریک نیز یهودیان و ساراسنها به عوض خدمت لشکري امراي مسلمان از یهودیا

طبق قوانین موضوعه فردریک، دست شستن از آیین مسیح و قبول دین یهود یا . ملزم به پرداخت خراجی بودند

اده شد که یک کودك ، هنگامی که به یهودیان فولدا اسناد د1235لکن در . اسالم عملی بود در خود مجازاتی سخت

مسیحی را کشته و خونش را گرفتهاند تا در مراسم عید فصح به کار برند، فردریک به مدد آنها شتافت و این داستان 

. وي چند تن از فضالي یهود را به دربار خویش آورده بود. را افسانه بیرحمانه و بیاساسی خواند

ه این سان به اصالت عقل اهمیت میداد آزار و تعقیب بزرگترین امر خالف قاعده در دوران سلطنت مردي ک

این مزیتی  ;فردریک اجازه نمیداد که حتی اساتید دانشگاهش از آزادي فکر و بیان برخوردار باشند. بدعتگذاران بود

مثل اکثر زمامداران، فردریک به لزوم دین براي نظام . بود که انحصار به شخص خود وي و دستیارانش داشت

به عالوه، قلع و قمع . آگاه بود، و نمیتوانست به زیردستان خود اجازه دهد که تیشه به ریشه دین زننداجتماعی 

در حالی که برخی دیگر از پادشاهان قرن . بدعتها وسیله سهلی بود براي سازشی که گاه به گاه با پاپها الزم میآمد

. فردریک به تمام و کمال از آن طرفداري میکرد سیزدهم از تشریک مساعی با دستگاه تفتیش افکار تردید داشتند،

  . تنها در این مورد بود که میان پاپها و بزرگترین دشمن ایشان توافق نظر کامل وجود داشت

مجادله امپراطوري با دستگاه پاپی  -3

د روز به بتدریج که فرمانروایی فردریک در فودجا به سوي کمال گرایید، مقاصدش که متضمن اثرات بسیار زیاد بو

این نظرات عبارت بودند از استقرار سلطه وي در سراسر ایتالیا، احیاي امپراطوري روم از طریق . روز آشکارتر میشد

هنگامی که . متحد کردن ایتالیا و آلمان، و شاید هم تبدیل شهر رم به پایتخت سیاسی و همچنین دینی دنیاي غرب

یتالیا را به تشکیل دیتی در کرمونا دعوت کرد، چون براي وي اشراف و نمایندگان شهرهاي ا 1226در سال 

دوکنشین سپولتو نیز، که در آن موقع یکی از ایاالت پاپی بود، دعوتنامهاي فرستاد و به عالوه لشکریان خود را از 

ن پاپ نجباي سپولتو را از شرکت در آ. میان سرزمینهاي متعلق به پاپ حرکت داد، پرده از روي نیت خود برگرفت

شهرهاي لومبارد، که تصور کردند فردریک میخواهد آنها را نه اسما بلکه رسما منقاد امپراطوري . دیت منع کرد
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در عوض به تشکیل دومین اتحادیه لومبارد مبادرت جستند که  ;خویش کند، از اعزام نماینده خودداري ورزیدند

این شهرها . انتوا، بولونیا، ویچنتسا، ورونا، پادوا، و ترویوعبارت از ائتالفی بود میان میالن، تورینو، برگامو، برشا، م

. متعهد شدند که که در صورت تهاجم به دفاع از یکدیگر پردازند، و عهدنامهاي براي بیست و پنج سال امضا کردند

به  ، فرزندش هانري علم مخالفت با پدر برافراشت و دست اتحاد1234در سال . بنابراین، دیت کرمونا تشکیل نشد

فردریک بدون هیچگونه سپاهی، منتها با مبالغ عظیمی زر، از ایتالیاي جنوبی رو به سوي ورمس . اتحادیه لومبارد داد

هانري را به زندان . هاي طال به گوش مردم رسید، فتنه خوابید به مجردي که خبر آمدن وي یا رسیدن سکه. نهاد

رانید، و هنگامی که او را از محلی به زندان دیگري انتقال وي هفت سالی را افسرده در کنج زندان گذ. افکندند

پس از رفع این غایله، . میدادند، اسب خود را به کنار صخرهاي راند و خویش را به درهاي افکند و هالك ساخت

فردریک متوجه ماینتس شد، در آنجا دیتی را زیر نظر خویش تشکیل داد، و بسیاري از نجبایی را که حضور داشتند 

با کمک این قبیل . شویق کرد تا با وي در مبارزه براي بازگرداندن قدرت امپراطوري در ناحیه لومباردي سهیم شوندت

کلیه شهرها به جز میالن و برشا  ;)1237(نجبا بود که فردریک سپاه اتحادیه لومبارد را در کورتنوئووا شکست داد 

امیال فردریک براي استقرار وحدت ایتالیا با عشقی که گرگوریوس نهم پیشنهاد وساطت کرد، اما . تسلیم شدند

  . ایتالیاییان به آزادي داشتند سازشپذیر نبود

در این موقع بخصوص، پاپ گرگوریوس، هر چند که نود سال از عمرش میگذشت و علیل بود، تصمیم گرفت که با 

. روحانی پاپها را موکول به جنگ کند شهرهاي اتحادیه لومبارد متحد شود، خطر را به جان بخرد، و اختیارات غیر

وي نیز مانند فردریک معتقد بود که آزادي این قبیل شهرها  ;پاپ چندان عالقهاي به شهرهاي لومبارد نداشت

وسیلهاي است براي منازعه و هرج و مرج، و میدانست که شهرهاي لومبارد پناهگاه بدعتگذارانی بود که آشکارا با 

درست در همین ایام، بدعتگذاران شهر محاصره شده میالن . لیسا دشمنی میورزیدندثروت و اختیارات ملکی ک

لکن اگر فردریک بر این شهرها دست . محرابها را ملوث و تندیسهاي عیسی بر سر صلیب را وارونه آویزان میکردند

ر راس آن یک دشمن مییافت، ایاالت پاپی از همه طرف با ایتالیایی متحد و امپراطوري واحدي محصور میشد که د

، گرگوریوس، ونیز و جنووا را تشویق کرد تا در جنگ با فردریک به وي و 1238در . مسیحیت و کلیسا قرار داشت

اتحادیه لومبارد ملحق شوند، و طی نامه سرگشاده تندي امپراطور را متهم به الحاد، کفرگویی، ستمگري، و تمایل به 

یک را تکفیر و به یک یک نخست کشیشان کاتولیک رومی فرمان داد که فردر 1239در  ;انهدام قدرت کلیسا کرد

فردریک در . و کلیه رعایایش را از قید سوگند وفاداري نسبت به شخص امپراطور رهانید ;امپراطور را یاغی اعالم کنند

رد که درصدد بخشنامهاي خطاب به پادشاهان اروپا اتهام کفرگویی و بیحرمتی به دیانت را رد، و پاپ را متهم ک

به این نحو تالش نهایی . انهدام امپراطوري برآمده است و میخواهد کلیه سالطین را به زیر یوغ دستگاه پاپی درآورد

پادشاهان اروپا مراتب همدردي خود را به فردریک ابالغ کردند، لکن به . میان امپراطوري و دستگاه پاپی آغاز شد

طبقه نجباي آلمان و ایتالیا جانب وي را گرفتند، زیرا امیدوار . نداشتندتقاضاي کمک به او چندان توجهی مبذول 

در خود شهرها، طبقات . بودند که به این وسیله اساس فئودالیسم را تحکیم کنند و شهرها را فرمانبردار خویش سازند

که اولی  - گیبلینها هاي سیاسی گوئلفها و بار دیگر رقابت گروه ;متوسط و پاپین عموما از پاپ طرفداري میکردند

حتی شهر رم از این دو دستگی برکنار نماند، و در  ;احیا شد -هواخواه امپراطور، و دومی مدافع دستگاه پاپی بود 

هنگامی که وي با سپاه قلیلی به نزدیکی رم رسید، شهرها یکی پس از . آنجا نیز فردریک طرفداران فراوان داشت

گرگوریوس، که اینک . وي او گشودند که گویی قیصر دومی از راه آمده استهاي خود را چنان به ر دیگري دروازه

. شکست را به چشم خویش میدید، به نشانه سوگواري، با جماعتی از کشیشان در معابر پایتخت به حرکت درآمد
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لح شجاعت و اندام نحیف پاپ فرتوت قلوب مردم شهر رم را به رقت آورد، و بسیاري خود را براي حراست وي مس

فردریک که مایل نبود کارش با پاپ به جاي باریکی کشد، از آمدن به شهر رم صرفنظر کرد و فصل زمستان . ساختند

وي امراي آلمانی را تشویق کرده بود تا تاجشاهی بر سر پسرش کونراد نهند و او را پادشاه رومیان . را فودجا گذرانید

اتسلینو دا رومانو، را به حکومت ویچنتسا، پادوا، و ترویزو  وي داماد الیق اما سفاك خویش،). 1237(بشناسند 

انتسیو جوانی بود . گماشته و اداره دیگر شهرهایی را که تسلیم شده بودند به فرزند محبوبش انتسیو محول کرده بود

)) داماز لحاظ صورت و ان((رعنا، مغرور، سرخوش، در میدان نبرد دالوري شجاع و ادیبی فاضل، که به قول پدرش 

بنونتو، مرکز  1241راونا و فائنتسا را تسخیر و در  1240امپراطور در بهار . شباهت تام و تمامی به وي داشت

ناوگان وي جلو کاروانی از کشتیهاي جنووا را که حامل جماعتی از کشیشان، روساي . لشکریان پاپ، را ویران کرد

فردریک این جماعت را به عنوان . و ایتالیایی عازم رم را گرفتدیرها، اسقفان و کاردینالیهاي فرانسوي و اسپانیایی 

بزودي فرانسویها را آزاد کرد، لکن . گروگان در آپولیا نگاه داشت تا درمقام معامله با پاپ از وجود آنها استفاده کند

و مصونیت دوران طویل بازداشت بقیه و مرگ بر خی از آنها در زندان وي، اروپایی را که عادت به حفظ حرمت 

بسیاري از مردم اکنون پیشگویی رازوري یوآکیم دا فیوري نام را، که . روحانیان داشت سخت متوحش و متالم ساخت

باور  - و فردریک را جز او کس دیگري نمیدانستند  - چند سال پیش از این وقایع خبر از آمدن ضد مسیح داده بود 

ریوس، زندانیان را آزاد کند، لکن پاپ فرتوت حتی تا موقع نزع فردریک حاضر شد که به شرط صلح با گرگو. میکردند

اینوکنتیوس چهارم اهل سازش بیشتري بود، وي به تشویق سنلویی با شرایط صلح موافقت . ثابتقدم ماند) 1241(

اما شهرهاي لومبارد حاضر به تصویب چنین عهدنامهاي نشدند و به پاپ خاطرنشان کردند که ). 1244(کرد 

اینوکنتیوس مخفیانه رم را ترك گفت و . س متعهد شده بود جداگانه با فردریک به عقد صلح مبادرت نکندگرگوریو

. به لیون گریخت

فردریک دوباره به جنگ پرداخت و اکنون هیچ قوایی ظاهرا نمیتوانست وي را از تسخیر و تصرف ایاالت پاپی و 

شوراي لیون  ;شان کلیسا را به شوراي لیون احضار کرداینوکنتیوس نخست کشی. استقرار قدرتش در رم مانع آید

حکم تکفیر امپراطور را تجدید و او را به جرم اعمال منافی عفت، بیدینی، و غدر نسبت به پاپ، سرور مسلم وي، عزل 

بر اثر تشویق پاپ، جماعتی از اسقفان و نجباي آلمانی هانري راسپه را به امپراطوري برداشتند و ). 1245(کرد 

حکم تکفیر در مورد کلیه هواخواهان . نگامی که وي درگذشت، ویلهلم فونهالنت را به جانشینی وي برگزیدنده

به عالوه بر . فردریک صادر، و جمیع مراسم مذهبی در تمامی سرزمینهایی که نسبت به وي وفادار بودند ممنوع شد

ه براي رهایی خاك فلسطین به سپاه صلیبی علیه وي و پسرش انتسیو فرمان جهاد داده شد و به کلیه افرادي ک

پیوسته بودند وعده داده شد که، در صورت شرکت در مبارزه با امپراطور کافر از جمیع مزایایی که خاص صلیبیون 

فردریک، که زمام نفس را به دست نفرت و حس انتقامجویی داده بود، اکنون هر مفري را مسدود . بود برخوردار شوند

اقدام نمود که در آن کشیشان را به عنوان دنیاپرستانی )) بیانیه اصالح((اعالمیهاي تحت عنوان  وي به نشر. کرد

وي، . تقبیح کرد)) سرمست از پیروي هواهاي نفسانی که سیل روزافزون مال و منال تقواي آنها را خفه کرده است((

هنگامی که شهري . کلیساها را ضبط کرددر سراسر سیسیلهاي دوگانه، براي تقویت بینه مالی خود در جنگ، خزاین 

در آپولیا به قصد دستگیري وي علم شورش برافراشت، به فرمان فردریک، چشم یک یک سلسلهجنبانان آن بلوا را 

چون پسرش کونراد تقاضاي کمک . درآوردند، آنگاه جوارح آنان را قطعه قطعه کردند، سپس آنها را به قتل رسانیدند

ضمن راه در تورینو به وي خبر دادند که پارما پادگان وي را قلع و قمع . ریک عازم آلمان شداز پدر کرده بود، فرد

. کرده است، پسرش انتسیو در خطر است و سراسر ایتالیاي شمالی، حتی سیسیل، سر به شورش برداشته است
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آنها گروگانهایی گرفت و  ها را یک یک خوابانید، از هر کدام فردریک شهرها را یکایک مورد هجوم قرار داد، فتنه

در میان اسیران، هر کس را که . هنگامی که این شهرها بار دیگر سر به عصیان برداشتند، آن نفرات را به قتل رسانید

معلوم میشد از رسوالن پاپ است دست و پا میبریدند، و معموال در این گونه موارد سربازان ساراسنها را، که در مقابل 

. حیان مصون بودند، به دژخیمی میگماشتندسرشک و تهدیدات مسی

در اثناي محاصره پارما، فردریک که شکییایی آن نداشت دست روي دست بگذارد، به اتفاق پسرش انتسیو و پنجاه 

در حالی که این . تن از شهسواران عازم اراضی باتالقی مجاور شهر شد تا در آنجا به صید پرندگان آبی وقت بگذراند

فته بودند، مردان و زنان پارما دست از جان شستند و بر لشکریان فردریک تاختی بردند و آن قواي عده پی شکار ر

ها و حرم و مجموعه جانورانی را که جزئی از کوکبه امپراطور بود به  مغشوش و بیسردار را غافلگیر کرده، گنجینه

دالیل . ري آراست و دوباره به جنگ برخاستفردریک مالیاتهاي گزافی بر مردم تحمیل کرد، از نو لشک. غنیمت بردند

و مدارکی نزد وي بردند که ثابت میکرد صدراعظم مورد اعتماد وي، پیترو دال وینیه، مشغول توطئه است تا مگر وي 

به امر فردریک وي را دستگیر و کور کردند، و وي آن قدر سر خود را بر دیوار زندان کوفت تا . را تسلیم دشمن کند

در همان سال خبر رسید که انتسیو در نبرد الفوسالتا به دست لشکریان بولونیا اسیر شده ). 1249(ذشت همانجا درگ

این ضربات پیاپی روحیه . مقارن همین ایام، طبیب فردریک در صدد برآمد ولینعمت خود را مسموم کند. است

، سرداران وي 1250در . آپولیا رفت امپراطور را خرد کرد، به طوري که خودش را از معرکه جنگ بیرون کشید و به

. به یک سلسله فتوحات عدیده نایل آمدند و ظواهر احوال داللت بر آن میکرد که ورق به نفع فردریک برگشته است

سن لویی، پادشاه فرانسه که در مصر به دست مسلمانان اسیر شده بود، از اینوکنتیوس چهارم خواست که به جنگ 

لکن درست هنگامی که بارقه امید دوباره ظاهر میشد، بدن را . اند به مدد صلیبیون بشتابدپایان دهد تا فردریک بتو

اسهال خونی، آن االهه انتقام که بسیاري از پادشاهان قرون وسطی را خوار کرد، امپراطور . یاراي ماندن نمانده بود

به این نحو، مردي که پابند هیچ دینی . یدوي از پاپ تقاضاي بخشش کرد، پاپ نیز وي را بخش. مغرور را از پا در آورد

. در فیورنتینو درگذشت 1250نبود جامه خاص یکی از رهبانان سیسترسیان را برتن کرد و در سیزدهم دسامبر سال 

نفوذ وي آن . مردم زمزمه میکردند که شیاطین روحش را برداشته و از دهانه آتشفشان اتنا به دوزخ روانه کردهاند

به زودي امپراطوریش فرو ریخت و در تمامی قلمرو او هرج و مرجی حکمفرما شد عظیمتر از آنچه . ودقدرها آشکار نب

وحدتی که فردریک در راه رسیدن به آن جنگید بزودي حتی در آلمان ناپدید شد، و . پیش از وي وجود داشت

هایی  نه دوکاها و طبقه کوندوتیرهشهرهاي ایتالیایی از پی آزادي و انگیزش خالقه آن دچار آشوب و بیدادگري جداگا

شدند که، به طور ناخودآگاه، همان بیقیدي فردریک به اصول اخالقی، آزادي عقالنی وي، و حمایتی را که وي از هنر 

هوش مردانه عاري از هر گونه قید اخالقی، که در دوره رنسانس از ویژگیهاي سالطین . و ادبیات میکرد به ارث بردند

تعویض کتاب مقدس با . قع طنینی بود از سجایا و فکر فردریک، منتها بدون لطف و فریبندگی ويمستبد شد، در وا

طبیعت به جاي خداوند، و ضرورت به جاي مشیت . آثار کالسیک روم و یونان، و جایگزین کردن تعقل به جاي ایمان

الل آن هنوز پندارهاي متعارفی رواج االهی، همه در آرا و دربار فردریک ظاهر شد، و بعد از فاصله مختصري که در خ

فردریک یک قرن قبل از آنکه عصر رنسانس . داشت، این نظام نوین، افکار اومانیستها و فالسفه رنسانس را تسخیر کرد

هنگامی که ماکیاولی به تصنیف اثر خویش شاهزاده دست زد، غرضش . داشت)) دل در گرو رنسانس((آغاز شود، 

هاي  نیچه در نوشته. ر واقع فلسفهاي که از قلم ماکیاولی تراوش میکرد تعلق به فردریک داشتسزار بورژیا بود، اما د

به سلیقه ((خویش بیسمارك و ناپلئون را در نظر داشت، لکن خود را مدیون نفوذ فردریک میشمرد، و میگفت که 

اطور بزرگ منزجر و از قوه هوش وي نسلهاي آینده، که از اصول اخالقی این امپر.)) من، وي اولین اروپایی بوده است
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متحیر بودند و به طور مبهمی عظمت امیال وي را در بسط امپراطوري متحدي تقدیر میکردند، بارها این جمله را که 

دگرگون کننده : ((از قلم تاریخنویس قرون وسطایی، مثیوپریس، در نعت فردریک تراوش کرده بود به کار میبردند

)). لمشگفتانگیز، و اعجاز عا

VI  تجزیه ایتالیا  

فردریک در وصیتنامه خویش امپراطوري را به پسرش کونراد چهارم واگذاشت، و فرزند نامشروع خود مانفرد را 

ناپل، سپولتو، آنکونا، . تقریبا همه جا در ایتالیا مردم علیه مانفرد سر به شورش برداشتند. نایبالسلطنه ایتالیا کرد

بگذار آسمانها در این : ((اینوکنتیوس چهارم از شنیدن این خبر فریاد زد. پاپ شدندفلورانس تسلیم نمایندگان 

پاپ فاتح به ایتالیا بازگشت، ناپل را مقر فرماندهی لشکریان خود ساخت، .)) مسرت سهیم گردند و زمین شادمان شود

ري فایقه خویش بر شهرهاي درصدد الحاق سیسیلهاي دو گانه به ایاالت پاپی برآمد، و به فکر افتاد که از سرو

لکن این شهرها در عین حال که با پاپ در ستایش . ایتالیاي شمالی که تا این تاریخ بیواسطه بود اندکی بکاهد

پروردگار شریک بودند، تصمیم داشتند که از استقالل خویش نه فقط در برابر امپراطور بلکه در برابر دستگاه پاپی رم 

نا، اتسلینو و اوبرتو پاالویچینو چندین شهر را در مقابل تعهدات با کونراد در دست داشتند، در همین اث. نیز دفاع کنند

در قلمرو آنها بدعت رونق داشت، و خطر آن در میان بود که  ;هیچ کدام از این دو حرمتی براي دین قایل نبودند

هاي آلپ  کر تازه نفسی از آلمانها از کوهناگهان کونراد جوان با لش. سراسر ایتالیاي شمالی از چنگ کلیسا بیرون رود

سرازیر شد، شهرهاي یاغی را بار دیگر تصرف کرد، و پیروزمندانه قدم به خاك سیسیلهاي دوگانه گذاشته بود که به 

مانفرد لشکریان امپراطوري را زیر فرمان گرفت و سپاهیان پاپ را در نزدیکی ). 1254مه (مرض تب و نوبه درگذشت 

. هنگامی که خبر این شکست را به رم بردند، اینوکنتیوس در بستر نزع افتاده بود). دوم دسامبر(اد فودجا شکست د

خداوندا، تو آدمیزاده را به سبب شرارتش فاسد : ((وي در عین نومیدي جان سپرد، و در دم بازپسین به زمزمه گفت

آلکساندر چهارم به تدارك جهادي علیه پاپ . باقی این داستان جز هرج و مرجی شکوهمند چیزي نیست.)) کردهاي

در این مبارزه آن مرد شقی، زخمی و اسیر شد، اما حاضر به قبول خوراك و دیدن اطبا و کشیشان . اتسلینو پرداخت

برادرش آلبریگو، که او نیز ). 1259(در نتیجه، بیآنکه توبه و طلب بخشایش کرده باشد، براثر گرسنگی جان داد  ;نشد

ه واسطه ارتکاب به یک سلسله جرایم و اعمال وحشیانه مقصر بود، دستگیر شد، در جلو چشمش به همین سان ب

هنوز زنده بود که او را به دم اسبی  ;همسر و کودکان او را شکنجه دادند، آنگاه با گازانبر پوست از بدنش جدا کردند

ان اینک هر دو به یک شیوه دست به مسیحیان و ملحد. بستند و بدنش را آن قدر روي زمین کشیدند تا جان سپرد

مانفرد بعد . و فقط مانفرد حرامزاده سرخوش و رعنا بود که در این ستمگریها سهمی نداشت ;اعمال وحشیانه میزدند

، در عرض شش سال بعد، مالکالرقاب ایتالیاي جنوبی )1260(از آنکه لشکریان پاپ را دوباره در مونتاپرتو شکست داد 

وي فرصت کافی براي شکار، آوازخوانی، و سرودن اشعار داشت و، به طوري که دانته گفته است، در این مدت . بود

پاپ اوربانوس چهارم چون از پیدا کردن .)) نواختن سازهاي زهی هیچ کس در پهناي آفاق مانند وي پیدا نمیشد((

که دستگاه پاپی از این به بعد براي  کسی که در ایتالیا بتواند از عهده مانفرد برآید نومید شده و تشخیص داده بود

حراست خویش باید متکی بر فرانسه باشد، دست به دامان لویی نهم زد تا سیسیلهاي دوگانه را به عنوان تیول قبول 

را از دست )) سلطنت ناپل و سیسیل((آنژو دیهیم /لویی خودداري ورزید، لکن اجازه داد که برادرش شارل د. کند

شارل به همراه سی هزار نفر از سپاهیان فرانسوي از خاك ایتالیا عبور کرد و لشکریان ). 1264(اوربانوس قبول کند 

مانفرد که عرصه را بر خود تنگ دید، به میان دشمن جست و به . مانفرد را، که تعدادشان کمتر بود، هزیمت داد
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ساله کونراد، از آلمان براي مقابله با کونرادین، فرزند پانزده. مرگی شرافتمندانهتر از مرگ موالي خویش نایل آمد

در میدان بازار شهر ناپل، جلو انظار  1268شارل به حرکت درآمد، لکن در محل تالیاکوتسو هزیمت یافت، و به سال 

با مرگ کونرادین و نیز مرگ انتسیو، که چهار سال بعد از این واقعه پس از مدت . عامه، سرش را از تن جدا کردند

امپراطوري مقدس روم به شبحی . روي داد، خاندان هوهنشتاوفن به سرنوشت اسفناکی دچار شددرازي در حبس 

. تشریفاتی مبدل شد، و رهبري اروپا به دست فرانسه افتاد

شارل ناپل را پاتخت خود کرد، در سیسیلهاي دوگانه یک بوروکراسی و یک طبقه اشرافی فرانسوي به وجود آورد، 

ان قلمرو خود را فرانسوي کرد، و در حکومت خویش به قدري نسبت به مردم مستبد و لشکریان رهبانان و کشیش

بیاعتنا بود و چنان از رعایاي خود مالیاتهاي گزاف میگرفت که همه آرزو داشتند فردریک دوباره سر از خاك به در 

در روز دوشنبه عید قیام  .کند، و گرایش پاپ کلمنس چهارم بر آن بود که از پیروزي دستگاه روحانیت متاسف باشد

، هنگامی که شارل در راس ناوگان خویش در تدارك حرکت براي فتح قسطنطنیه بود، مردم 1282مسیح سال 

پالرمو از دیدن رفتار ناهنجار یکی از ژاندارمهاي فرانسوي نسبت به یک نوعروس سیسیل کاسه صبرشان لبریز شد، 

نفرتی که سالیان سال در دل مردهاي . هر را به قتل رسانیدندعلم شورش برافراشتند، و یک یک فرانسویان ش

سیسیل بر روي هم انباشته بود از آنجا هویداست که این گونه افراد، با شقاوت تمام، شکم زنانی را که از سربازان یا 

دیگر شهرها . افسران فرانسوي آبستن شده بودند میدریدند، و آن جنینهاي بیگانه را زیر پاهاي خویش نابود میکردند

مشهور )) نماز شامگاهان سیسیل((به پیروي از پالرمو قیام کردند، و متجاوز از سه هزار فرانسوي در قتل عامی که به 

وجه تسمیه این قتل عام آن بود که کشتارها درست هنگامی روي داد که موقع نماز . شد به هالکت رسیدند

انیان فرانسوي مقیم سیسیل امان داده نشد، و آن دسته از افراد در این قتل عام، به روح. شامگاهان مومنان بود

ها هجوم بردند و، بدون کمترین توجهی به مصونیت  سیسیل که معموال مردمان دیندار بودند بر کلیساها و صومعه

ستاند و انتقام ب)) هزار سال((آنژو سوگند خورد که تا /شارل د. روحانیان، رهبانان و کشیشان را به قتل رسانیدند

پاپ مارتینوس چهارم شورشیان را . درآورد)) صخره بیآب و علف، نفرین شده، و خالی از سکنه((سیسیل را به صورت 

مردم سیسیل، که قادر به دفاع از خویش نبودند، به پذرو سوم، پادشاه . تکفیر، و علیه سیسیل اعالم جهاد کرد

پذرو با لشکر و ناوگانی به سیسیل . سرزمین آنها را مالک شود آراگون، پیشنهاد کردند که در صورت تمایل میتواند

شارل بیهوده به تالش افتاد تا مگر جزیره مزبور را ). 1282(آمد و دودمان پادشاهان آراگون سیسیل را تاسیس کرد 

ینان جانش). 1285(ناوگان وي منهدم شد و خودش از فرط کوفتگی و اندوه در فودجا درگذشت . دوباره تسخیر کند

در شمال رم، . وي پس از هفده سال مبارزات بیفایده، از تسخیر سیسیل صرف نظر و به سلطنت ناپل قناعت کردند

در میالن، خانواده . شهرهاي ایتالیا با انداختن امپراطوري به جان دستگاه پاپی از آزادي خودسرانهاي بهرهمند شدند

ائتالفی از نجبا به رهبري . ه میکرد که موجب رضایت مردم شددالتوره مدت بیست سال امور شهر را به نحوي ادار

حکومت را تسخیر کرد، و خود ویسکونتی و اخالفش به عنوان دوکاي شهر مدت  1277اوتونه ویسکونتی در سال 

از  ناحیه توسکان از جمله آرتتسو، فلورانس، سینا، پیزا، و لوکا. سال به میالن دولت اولیگارشی الیقی عطا کردند 170

، اما این تملک اسمی پاپی بندرت مانع از آن )1107(جانب کنتس ماتیلدا به دستگاه حکومت پاپی هبه شده بود 

میشد که شهرها از حق حکومت برخویش بیبهره مانند یا حکام مطلق خودکامهاي براي اداره امور خود انتخاب 

. رافتخاري داشت که به روزگار اتروسکها باز میگشتسینا، مانند بسیاري از شهرهاي ناحیه توسکان، تاریخ پ. نکنند

این شهر، که بر اثر تهاجمات اقوام بربر ویران شد، در طی قرن هشتم به عنوان منزل میانهاي در طول جاده بازرگانی 

ن بعد از ای ;ظاهرا اصناف بازرگانی در این شهر وجود داشتهاند 1192در . میان فلورانس و رم رو به آبادانی گذاشت
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تاسیس شد، به  1209بنگاه بوئونسنیوري، که در . تاریخ به نام اصناف صنایع و باالخره به صنف بانکداران برمیخوریم

نمایندگان این بنگاه در همه جا بودند، و مجموع . صورت یکی از موسسات طراز اول تجاري و مالی اروپا در آمد

فلورانس . ان، و پاپها داده بود رقم بسیار هنگفتی را تشکیل میدادوامهایی که این موسسه به بازرگانان، شهرها، پادشاه

این دو . جادهاي که دو شهر را به یکدیگر مرتبط میساخت با هم رقابت میکردند -و سینا در امر نظارت بر ویافرانچزا 

را تحلیل  ، هرچند سال یک بار، به مبارزاتی مبادرت میجستند که نیروي هر دو1270تا  1207شهر تجارتی از 

و از آنجا که فلورانس در جدال میان امپراطوري و دستگاه پاپی از پاپها طرفداري میکرد، سینا جانب  ;میبرد

اهالی سینا گرچه به . بیشتر پیروزي سینا بر فلورانس بود) 1260(پیروزي مانفرد در مونتاپرتو . امپراطوران را گرفت

ا مرهون نظر لطف قدیسه حامی خود، مریم عذرا، مادر خدا ضد پاپ میجنگیدند، در این جنگ توفیق خود ر

به همین سبب، شهر خود را به عنوان تیول وقف مریم کردند، با سربلندي تمام عنوان کیویتاس . میدانستند

هاي شهر را، در کلیساي جامعی  را بر روي مسکوکات خود نقش کردند، و کلید دروازه) شهر مریم عذرا(ویرگینیس 

همه ساله اهالی سینا با شعایر و تشریفات . مادر عیسی پیافکنده بودند، در پاي تندیس مریم عذرا نهادند که به نام

شب عید مزبور تمام اهالی شهر، از هجدهساله تا هفتاد ساله، شمع به . موثري عید صعود مریم را جشن میگرفتند

خود، به سوي محوطه کلیساي جامع به  هاي مختلف روحانی، در دنبال کشیشان و قضات دست، به ترتیب حوزه

در روز عید، دسته دیگري به حرکت . حرکت در میآمدند و در آنجا بیعت خویش را با مریم عذرا تجدید میکردند

این گونه افراد نیز به سوي . ها، و دیرهاي مفتوحه یا تابعه بود این بار نوبت نمایندگان شهرها، دهکده. درمیآمد

هاي خود را تقدیم، و نسبت به کمون و ملکه سینا سوگند وفاداري خویش را تجدید  دیهکلیساي جامع حرکت، ه

در این اجتماع بزرگ، افراد قادر بودند . در میدان عمومی شهر، در همین روز، بازار مکاره بزرگی دایر میشد. میکردند

تها، آوازهخوانها، و نوازندگان به سرگرمی به عالوه، آکروبا. کاالهایی را که از اطراف و اکناف آمده بود خریداري کنند

غرفهاي که اختصاص به قمار داشت، بعد از زیارتگاه مریم، بیش از هر جا طرف توجه قرار  ;مردم مشغول میشدند

  . میگرفت

در آن یک قرن بود که کلیساي جامع . سینا به اوج قدرت و شکوه خود رسید 1360تا  1260در طی یکصد سال از 

، و برج ناقوس جالبی ایجاد کرد )13101320(پیافکند، ساختمان بزرگ حکومتی را بنا نهاد ) 12451339(خود را 

تا  ;)1266(نیکوال پیزانو براي نمازخانه کلیساي جامع سینا فواره بسیار زیبایی از سنگ مرمر تراشید ). 13251344(

را با برخی از شاهکارهاي اوایل عهد نقاش معروف عهد، دوتچیو دي بوئونینسنیا، کلیساهاي سینا  1311سال 

پیروزي . اما این شهر پرافتخار به انجام تکلیفی کمر بست که بیش از استطاعتش بود. رنسانس تزیین کرده بود

مونتاپرتو براي سینا مهلک بود، به این معنی که پاپ شکستخورده کلیه مراسم مذهبی، ورود کاالها به آن شهر، و 

در نتیجه، بسیاري از بانکهاي سینا ورشکست . مردم از بانکداران سینا گرفته بودند ممنوع کردپرداخت وامهایی را که 

منضم ساخت، و از ) یعنی اتحادیه ایاالت پاپی(آنژو شهر تادیب شده را به اتحادیه گوئلفها /، شارل د1270در . شدند

. دآن پس فلورانس، آن رقیب بیرحم شمالی، بر سینا تفوق جست و حکمفرما ش

VII 10951308: ترقی فلورانس  

فلورانس در حدود دو قرن قبل از میالد به عنوان . وجه تسمیه فلورانس گلهاي فراوانی بود که در این ناحیه میرویید

این شهر، که بر اثر تهاجمات اقوام . یک مرکز تجارتی در کنار رود پو و یکی از شعبات آن به نام مونیونه بنا شده بود

هاي میان  شده بود، در قرن هشتم، به سبب موقعیتی که در جاده ویافرانچزا یعنی محل تقاطع شاهراه بربر ویران
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از آنجا که فلورانس بسهولت بر مدیترانه دست داشت، بازار . فرانسه و رم پیدا کرد، بار دیگر رو به آبادانی گذاشت

گ و حریر را از آسیا، و پشم را از انگلستان و تجارت دریاییش رونق گرفت، و صاحب ناوگان عظیمی شد که انواع رن

رنگرزان فلورانسی، با کوشش تمام، رموز و  ;اسپانیا وارد، و منسوجات حاضر شده را به نیمی از جهان صادر میکرد

هاي حریر و پشمی را به رنگهایی چنان زیبا در میآوردند که  دقایق حرفه خویش را مخفی نگاه میداشتند و پارچه

  . ست صنعتگران با سابقه مشرق زمین به پاي آن نمیرسیدحتی هنرد

اصناف بزرگ پشمفروشان مواد اولیه کار خود را خود وارد میکردند و در تبدیل آن به قماش و فروش منسوجات 

هاي کوچکی صورت میگرفت که برخی از آنها در  قسمت بیشتر کار در کارخانه. منافع هنگفتی به دست میآوردند

بازرگانان مواد اولیه را به کارگر میدادند، جنس فروشی را تحویل میگرفتند، و در . نازل روستایی بودندشهر یا در م

رقابت کارگران خانگی، که بیشتر آنها را زنان تشکیل میدادند، اجرت کار را . برابر هر جنس مبلغ معینی میپرداختند

دن دستمزدهاي خویش یا بهبود شرایط کارشان متحدا به پارچهبافان مجاز نبودند براي باال بر. پایین نگاه میداشت

کارفرمایان، براي پیشرفت انضباط، اسقفان را ترغیب به نشر . و اجازه مهاجرت نداشتند ;اقداماتی توسل جویند

هاي سرگشاده بر سر منبرها خوانده  هایی خطاب به متابعین خود میکردند، تا هر ساله چهار بار این گونه نامه نامه

این صنعت و . د، و کارگري که چندین بار پشم به هدر دهد، با مواخذات مذهبی و حتی با حربه تکفیر تهدید شودشو

و بزودي بانکداران، براي حصول نظارت در حیات  ;تجارت مستلزم مقدار زیادي سرمایه نقد براي به کار انداختن بود

این جماعت، به جهت ضبط اموال بدهکارانی که در سر موعد  .اقتصادي فلورانس، بناي رقابت را با بازرگانان گذاشتند

معین قادر به پرداخت وامهاي خود نبودند، صاحب ثروت هنگفتی شدند، و چون اموال کلیسایی نزد آنها به رهن 

 ;گذاشته میشد، بزودي، بر اثر نظارتی که در امور مالی این گونه امالك پیدا کردند، وجودشان براي پاپ ضروري شد

انگیزه اتحاد . ه طوري که در قرن سیزدهم تقریبا تمام امور مالی دستگاه پاپی در ایتالیا منحصرا در دست ایشان بودب

فلورانس با پاپها در مبارزه با امپراطوران تا حدي همین قید مالی، و تا اندازهاي نیز معلول ترس ناشی از تخطی 

لهذا، در فلورانس، بانکداران از حامیان مهم . ي و طبقه بازرگان بودقدرت امپراطوران و طبقه اشرافی بر آزادیهاي شهر

به پاپ ) دالر 29600000(لیور  148000به جهت وامی که این جماعت به مبلغ . دستگاه پاپی محسوب میشدند

براي هنگامی که شارل ناپل را متصرف شد، . آنژو بر ایتالیا تدارك دیده شد/اوربانوس چهارم دادند، یورش شارل د

آنکه پرداخت وامهایی که مردم گرفته بودند میسر باشد، اجازه ضرب سکه و تحصیل مالیاتهاي مملکت نوبنیاد، امتیاز 

انحصاري تجارت اسلحه، حریر، موم، روغن، و گندم، و همچنین حق تدارك اسلحه و ساز و برگ لشکریان را به 

اور داشته باشیم، این بانکداران فلورانسی از قماش مردمان اگر سخنان دانته را ب. بانکداران فلورانس واگذار کرد

تردست و مهذب عهد ما نبودند، بلکه دریازنانی پولدوست و حریص و خشن بودند که از ضبط اموال مردمان 

هاي گزافی که مایه تالم وجدان آنها نمیشد، صاحب ثروتهاي سرشاري میشدند نظیر همان  تنگدست، و گرفتن بهره

این جماعت عملیات خود را در ناحیه . یناري، که معشوقه تخیلی دانته، بئاتریچه، را به فرزندي قبول کردفولکوپورت

، به نام دو موسسه صرافی فلورانسیها موسوم به برونللسکی و مدیچی بر 1277حدود سال . وسیعی گسترش دادند

موسوم به فرانتزسی وجوه الزم را براي جنگها و  بنگاه فلورانسی. میخوریم که تمامی امور مالی نیم را اداره میکردند

و از دوران سلطنت این فیلیپ تا قرن هفدهم میالدي بانکداران ایتالیایی بر  ;هاي فیلیپ چهارم تامین میکرد توطئه

معادل (فلورین طال  200000مبلغ  1299ادوارد اول، پادشاه انگلستان، در سال . امور مالی فرانسه حاکم بودند

این قبیل وامها پرمخاطره بودند و زندگی . از فرسکو بالدي، صراف مشهور فلورانس، به وام گرفت) دالر 2160000

اقتصادي فلورانس را تابع حوادثی میکردند که در کشورهاي دوردست اتفاق میافتادند و بظاهر هیچ ارتباطی با 



٢۴٠٢

در پرداخت قروض، و مهمتر از آنها سقوط  گذاریهاي سیاسی، تخلفهاي حکومتها افزایش سرمایه. فلورانس نداشتند

سبب ورشکستگی یک رشته از بانکها در ایتالیا و ) 1307(بونیفاکیوس هشتم و انتقال دستگاه پاپی به آوینیون 

. پیدایش کسادي عمومی شد و جنگ طبقاتی را تشدید کرد

مردم ((پوپولومینوتو یا : شدنددر تشکیالت غیر روحانی شهر فلورانس، مردمان به سه دسته یا طبقه تقسیم می

و  ;که عبارت بودند از کارفرمایان یا بازرگانان)) مردم پروار((پوپلوگراسو یا  ;، از قبیل کاسبان و افزارمندان))خردهپا

افزارمندان یا صنعتگران، که تعلق به اصناف کوچکتر داشتند، اکثر در امور سیاسی شهر تابع . طبقه گراندي یا نجبا

در رقابتی که بر سر نظارت در . ادکاران، بازرگانان، و بانکدارانی بودند که اصناف بزرگتر را تشکیل میدادندامیال است

را )) ائتالف توده((امور حکومتی درگرفت، چند صباحی مردم خردهپا و پروار دست اتحاد به هم دادند و پوپوالنی یا 

لورانس به سنت ایام باستان باجهاي فئودال میگرفت و علیه طبقه نجبا هنوز از شهر ف ;بر ضد نجبا به وجود آوردند

ائتالف توده یا پوپوالنی به تشکیل یک میلیشیا . آزادیهاي شهري، اول از امپراطوران و سپس از پاپها حمایت میکرد

و، به این نح ;دست زد که هر یک از افراد تندرست مقیم شهر موظف بود در آن خدمت کند و فنون جنگ را بیاموزد

مبارزان خلق تدارك دیده دژهاي نجبا را در روستا تسخیر و ویران کردند و خود آنها را به آمدن در داخله حصار شهر 

هاي روستایی غنی بودند، در  نجبا، که هنوز از ممر مستغالت و ماالالجاره. و پیروي از قوانین شهري مجبور کردند

هاي چند تقسیم شدند، در خیابانها به جنگ با یکدیگر  دسته شهر کاخهایی شبیه به دژهاي مستحکم ساختند، به

پرداختند، و بناي رقابت را گذاشتند تا ببینند کدام دسته باید حکومت دموکراسی محدود فلورانس را براندازد و یک 

مت ، دسته اوبرتی از طرفداران امپراطوران قیام کرد تا زمام حکو1247در . حکومت آریستوکراسی را بنیان نهد

پوپوالنی در مقابل این قیام شجاعانه مقاومت ورزید، . فلورانس را در کف حکومتی قرار دهد که با فردریک موافق باشد

رهبران گوئلفها از . لکن گروهی از شهسواران آلمانی مردم را شکست دادند، و دموکراسی فلورانس سرنگون گشت

دژهاي امراي فئودال که از یک قرن پیش تا این تاریخ از هاي آنان، به تالفی ویران کردن  خانه ;شهر گریختند

از آن پس هر بار که یکی از طرفین متخاصم در این جنگ میان طبقات و . ها محو نشده بود، خراب شد خاطره

دستجات پیروز میشد، فتح خود را با تبعید کردن رهبران دسته مغلوب، و ضبط یا از بین بردن اموال آنها جشن 

آنگاه، بر  ;ت سه سال اشراف گیبلین به حمایت پادگانی از سربازان آلمانی بر فلورانس حکومت میکردندمد. میگرفت

و به ) 1250(اثر مرگ فردریک، شورش گوئلفها زمام امور حکومت را به کف طبقات متوسط و پایینتر اجتماع سپرد 

بود، یک نفر کاپیتان خلق براي نظارت در کار تقلید از روش باستانی، که تریبونهاي خلق ناظر بر کار کنسولهاي رم 

کلیه گوئلفهایی که تبعید شده بودند به وطن فراخوانده شدند، و بورژوازي پیروز شالوده این . فرماندار تعیین شد

توفیق داخلی خویش را با مبارزاتی علیه پیزا و سینا، به منظور تسلط بر شاهراهی که تجارت فلورانس را با دریاها و 

بازرگانان ثروتمندتر به صورت طبقه نجباي جدیدي درآمدند و کوشش کردند . رم مرتبط میساخت، تحکیم کرد شهر

. تا مناصب دولتی را به افراد طبقه خویش اختصاص دهند

شکست فلورانس در جنگ با سینا و مانفرد در مونتاپرتو منجر به دومین فرار رهبران گوئلفها گشت و مدت شش سال 

گوئلفها را دوباره بر سر کار  1268شکست طرفداران امپراطوري در . ه دست نمایندگان مانفرد اداره شدفلورانس ب

براي نظارت در کار فرماندار که از جانب شارل به این . آنژو بود/آورد، منتها این بار حکومت آنان اسما تابع شارل د

زدند مرکب از دوازده نفر از معمرین یا ریش سمت منصوب شده بود، گوئلفهاي فلورانس به تشکیل هیئتی دست 

بدون اجازه ((فرماندار بود، و همچنین مجلسی معروف به شوراي یکصد نفر، که )) راهنمایی((سفیدان که کارشان 

، بورژوازي فلورانس مشغولیت شارل را به نماز 1282در .)) آن، اخذ هیچ گونه مهم یا هیچ گونه هزینهاي ممکن نبود
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سیل مغتنم شمرد، تغییري در قانون اساسی خود داد، و پیشنهاد تشکیل هیئتی را به نام پریوري شامگاهان سی

این هیئت شش نفري، که اعضاي آن را از میان استادکاران اصناف . تصویب کرد))) هیئت استادکاران صنایع(((

ت و تبدیالت، منصب فرماندار به در خالل تمام این تغییرا. در واقع هیئت حاکمه شهر شد. بزرگتر انتخاب میکردند

دسته مغلوب . بازرگانان و بانکداران صاحب قدرت واقعی شدند ;جاي خود باقی ماند، لکن مقامی فاقد اختیارات شد

نجباي قدیمی به رهبري جوان رعنا و مغروري به نام کورسو دوناتی خود را از نو متشکل کردند و به علل نامعلومی 

طبقه جدید نجبا، مرکب از بانکداران و بازرگانان به رهبري خانواده چرکی، لقب . شدند)) ها سیاه((ملقب به نري یا 

نجباي قدیمی، که اینک دیگر از ناحیه امپراطوري درهم فرو ریخته امید . بر خود نهادند)) سفیدها((بیانکی یا 

دوناتی به وسیله بنگاه . پاپ دوختند هیچگونه کمکی نداشتند، براي مقابله با بورژوازي پیروزمند چشم امید به سوي

سپینی از فلورانس، که نمایندگان وي در رم بودند، با پاپ بونیفاکیوس هشتم کنار آمد، و قرار بر این شد که نجباي 

. قدیمی زمام امور حکومت فلورانس را از دست رقباي خویش بیرون آورند

ده بود و بونیفاکیوس هیچ امیدي به استقرار آرامش در دستهبندیهاي شهرهاي توسکان، ایاالت پاپی را آشفته کر

یکی از وکالي دعاوي اهل . قلمرو خویش نداشت، مگر آنکه ابتدا حکومتهاي شهري توسکان صاحب راي قاطعی شوند

فلورانس از این مذاکرات محرمانه باخبر شد و سه نفر از نمایندگان سپینی را در رم به جرم خیانت به فلورانس متهم 

، و پاپ به مجرد شنیدن این خبر تهدید کرد )1300آوریل (این سه تن را محکوم کرد )) هیئت استادکاران. ((ختسا

. گروهی از نجباي مسلح دسته دوناتی بر برخی از صاحبمنصبان اصناف حمله بردند. که مدعیان را تکفیر خواهد کرد

از اعضاي آن بود، در مقام سرپیچی از اوامر پاپ، چند تن هیئت استادکاران، که اکنون دانته شاعر ایتالیایی نیز یکی 

بونیفاکیوس به شارل دو والوا پناهنده شد و از او تقاضا کرد وارد ایتالیا شود، ). 1300ژوئن (از اشراف را تبعید کرد 

  . فلورانس را مطیع سازد، و دوباره سیسیل را از چنگ خاندان آرگون بیرون آورد

. ارل به فلورانس رسید و اعالم داشت که غرض از آمدن وي فقط استقرار آرامش و صلح استش 1301در نوامبر سال 

هاي استادکارانی که او را تبعید  لکن دیري نگذشت که کورسو دوناتی با جماعتی از افراد مسلح به شهر ریخت، خانه

میع افرادي را که عالقه به گریختن کرده بودند تاراج کرد، درهاي زندانها را گشود، و نه فقط دوستان خویش بلکه ج

. نجبا و جانیان با هم در سرقت اموال، ربودن افراد، و قتل نفس شریک شدند. آتش بلوا باال گرفت. داشتند آزاد کرد

هاي ثروتمند را مجبور کردند که بدون مقدمه با خواستگارانی که از راه  دختران خانواده. انبارهاي کاال غارت شدند

ازدواج کنند، و پدران چارهاي نداشتند جز آنکه، با ممهور کردن اسنادي، دارایی خود را به عنوان  رسیده بودند

سرانجام، کورسو دوناتی استادکاران و فرماندار شهر را از مقامشان معزول . جهیزیه به دختران نوعروس خود ببخشند

قرار داد، و این هیئت معموال هر نقشهاي براي  هیئت جدیدي از استادکاران را در صدر امور)) ها سیاه((دسته  ;کرد

. مدت هفت سال کورسو دیکتاتور بیپرواي فلورانس بود ;انجام کار داشت به رهبران دسته مزبور تسلیم میکرد

نفر از فرقه  359). 1302(استادکاران معزول، از جمله دانته، را برابر میز دادرسی کشاندند، و محکوم و تبعید کردند 

شارل دو والوا این . را به مرگ محکوم کردند، اما به بیشتر آنها اجازه داده شد که جالي وطن اختیار کنند)) اسفیده((

گرفت و ) دالر 4800000(فلورین  24000جریانات را بی هیچ دغدغه خاطري پذیرفت، و در برابر زحماتش مبلغ 

هاي دشمنان  عی در برابر خویش نمیدیدند، خانهکه اکنون هیچ مان)) سیاهان((گروه  1304در سال . عازم جنوب شد

آنگاه سیاهان خود . خود را آتش زدند، هزار و چهارصد باب خانه ویران، و مرکز شهر فلورانس بدل به تلی خاکستر شد

هاي مختلفی تقسیم شدند، و در ضمن یکی از صد فقره اعمال شرارتآمیز، کورسو دوناتی به ضرب دشنه به  به دسته

در اینجا الزم است بار دیگر خاطرنشان سازیم که تاریخنویس، مانند روزنامهنگار، مدام در ). 1308( قتل رسید
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الجرم هرچه درباره هر عصري  ;معرض این وسوسه است که حوادث عادي را فداي وقایع هیجانآور و جالب سازد

نازعات بین امپراطوران و پاپها، در ضمن این م. بنگارد، تصویر کافی و جامعی به دست خوانندگان خویش نمیدهد

شاید در آن دوران، مانند امروز،  ;ها و سفیدها، ایتالیا به همت دهقانانی زحمتکش پایدار ماند گوئلفها و گیبلینها، سیاه

در امر کشت و زرع هم عرق جبین به کار میرفت و هم ذوق سلیم، و کشتزارها را طوري تنظیم و نسقبندي میکردند 

ها را بریدند و پلهپله صاف  ها و زمینهاي ناهموار و کوه تپه. شکم را پر کند و هم چشم را لذت بخشدکه هم انبان 

دور باغها را . کردند تا ایجاد تاکستانها، باغهاي میوه، گردو، فندق، و پسته، و غرس درختان زیتون در آنجا میسر شود

در شهرها صد نوع صنعت، . اران ذیقیمت ذخیره شودبه زحمت تمام دیوار کشیدند تا از فرسایش جلوگیري، و آب ب

بیشتر مردان را به کار مشغول ساخت و چندان مجالی براي منازعات لفظی و انتخابات، و چاقوکشیها و شمشیرزنیها 

این جماعت نیز، حتی اگر به خاطر اقناع حس ;سوداگران و بانکداران همگی غولهاي بیرحمی نبودند. باقی نگذاشت

نجبایی مانند کورسو دوناتی، گویدو کاوالکانتی، . هم بود، مایه ترقی شهرها و گسترش بازار دادوستد شدند ماالندوزي

و کان گرانده دال سکاال گرچه گاهگاهی براي اثبات نظرات خویش دست به شمشیر میبردند، مردمان صاحب کمالی 

عشق براي آنها نه یک رشته کلمات دروغی بود که  ;در این جامعه دلیر، زنان از آزادي جنبش برخوردار بودند. بودند

بر زبان تروبادورها جاري میشد، نه آمیزش تلخ دهقانانی که عرق میریختند، و نه حکایت خدمتی که یک شهسوار 

نسبت به یک مخدوم محبوب تنگ نظر ایفا میکرد، بلکه داستان شیفتگی سوزان و با شکوهی بود که با نامه بیپروایی 

در این جوش و خروش، گهگاهی . ه تسلیم محض و نیل به درجه مادري بیهیچ اندیشه قبلی منجر میشدآغاز، و ب

 ;مربیان اخالق با شکیبایی خالی از امید سعی میکردند جوانانی را که از اندرز گرفتن اکراه داشتند تعلیم دهند

ي تسلی خاطر، تمایالت سرکوبشده شاعران، برا ;روسپیان شعله آتش نفس مردان صاحب تخیل را فرو مینشاندند

 ;هنرمندان در حالی که پی زیبایی و کمال محض بودند، گرسنگی میخوردند ;خود را در قالب اشعار میریختند

کشیشان نرد سیاست میباختند، و مرمان مسکین و محروم را تسلی میدادند، و فالسفه از درون البیرنت اساطیر به 

در این جامعه انگیزهاي وجود داشت و رقابت و هیجانی بود . اري راه میسپردندسوي سراب درخشنده حقیقت به دشو

که زبان مردان را تیز کرد، عقل آنها را صیقل داد، نیروهاي پنهانی و غیر منتظرشان را آشکار نمود، و آنها را به دام 

سازند، و مقدمات ظهور چنین  انداخت تا حتی نابودي خویش را به جان بخرند و راه را براي پیدایش رنسانس هموار

در پرتو آالم بسیاري از مردمان و ریختن بسی خونها بود که تجدید حیات علم و ادب میسر . نهضتی را فراهم کنند

  . شد می
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فصل بیست و هفتم

  کلیساي کاتولیک روم

1095 -1294  

   

I  - ایمان مردم  

سیر نهایی آدمی است درباره زندگی، و تنها حربه دفاعی او از بسیاري لحاظ دیانت جالبترین رسم بشري است، زیرا تف

در تاریخ قرون وسطی هیچ چیز مثل وجود دیانتی همهجا حاضر، که گهگاهی تقریبا فعال مایشا است . در برابر مرگ

براي آنهایی که امروزه در عین راحت و وفور نعمت زندگی میکنند، درك و تصور هرج و . در خاطر انسان نمینشیند

لکن همان طور که باید مشکالت، مسکنت، . مرج و مسکنتی که به کیشهاي قرون وسطایی شکل بخشید دشوار است

و رنجهاي مسیحیان، مسلمانان، و یهودیان قرون وسطی را در مد نظر آوریم، از همان دریچه باید به خرافات، 

، ))دنیا، هواي نفس، و دام ابلیس((مرد و زن از گریز هزاران نفر . مکاشفات، بتپرستی، و خوش باوري آنها نظر افکنیم

ها و دیرها، آن قدر که حکایت از هرج و مرج، ناامنی، و خشونت بیاندازه قرون وسطی  و پناهنده شدن آنها به صومعه

ظاهرا از بدیهیات بود که مهار زدن بر امیال نفس اماره آدمیزادگان فقط . میکند، معرف جبن این گونه مردمان نیست

پس، باالتر از هر چیز، . ه یاري مجموعهاي از اصول اخالقی میسر تواند بود که سرچشمه آن قوایی فوق طبیعی باشدب

دنیا نیازمند کیشی بود که میان امید و محنت توازنی ایجاد کند، با تسکین خاطر از رنج محرومیت بکاهد، دل 

با حیات ابدي جبران کند، و اهمیت الهامبخش و با شکوهی دردمند رنجبر را با موسیقی ایمان بنوازد، کوتاهی عمر را 

چه در غیر این صورت ممکن بود فقط حکایت آمد و رفت بیهوده و غیر قابل تحمل . به یک درام عالم هستی بخشد

  . مردم، انواع، و اخترانی باشد که یکی پس از دیگري به انهدامی حتمیالوقوع گرفتار میشوند

این نیازمندیها را با پنداري مهیب و حماسی درباره آفرینش و گناه آدمی، مریم عذرا، و  مسیحیت درصدد برآمد که

عیساي مصلوب و نیز با آرایی در باب خلود روح انسان مرتفع سازد، انسانی که مقدر بود روز واپسین داوري در محضر 

مردي کلیسایی از عذاب رها شود و به به ماندن در دوزخ گردد، یا به پایعدل االهی حاضر شود و یا تا ابد محکوم 

آن کلیسا، در پرتو اجراي آیینهاي مقدس، فیض ربانی را، که تاوان مرگ منجی مسیحیان  - رستگاري ابدي نایل آید 

در میان چهار دیواري چنین چشم انداز محدودي بود که بیشتر مسیحیان زندگی . بود، شامل حال او میگردانید

بزرگترین عطیه ایمان قرون وسطایی حفظ اعتماد بشر به . ی حیات خویش توفیق یافتندکردند و به درك غرض نهای

این نکته بود که سرانجام حق بر باطل چیره خواهد شد و هر ظفري که به ظاهر نصیب شر میگردد، بالمآل منجر به 

. اعتالي پیروزي عالمگیر خیر میشود

اعتقاد به بازگشت مجدد مسیح و فرا رسیدن . اوري محور دین بوددر مسیحیت، مانند اسالم و یهودیت، روز واپسین د

انقراض عالم به عنوان مقدمات روز داوري، علی رغم نومیدیهاي حواریون و گذشت سال هزار میالدي و بیم و 

ه گرچه از حدت و عمومیت این انتقاد کاسته شده بود، هنوز از بین نرفت ;امیدهاي چهل نسل، هنوز بر جا مانده بود
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هر بیماري واگیر و ضایعهاي .)) بخردان عقیده دارند که پایان جهان نزدیک است: ((، راجر بیکن گفت1271در . بود

. که روي مینمود، و هر زلزله یا شهاب یا دیگر حوادث فوقالعادهاي که رخ میداد، به نظر مردم منادي انقراض عالم بود

براي مقابله با دادخواه واقعی خویش سر  درنگاح و ابدان مردگان بی لکن حتی اگر عمر جهان نیز پایان نمییافت، ارو

  . از خاك به در میکردند

در مسیحیت قرون وسطایی، . افراد به طور مبهمی امید رفتن به بهشت داشتند، اما آشکارا از دوزخ در هراس بودند

کیش دیگري در تاریخ، محبت فراوانی دیده میشد، لکن در االهیات و موعظات کاتولیک،نظیر اوایل  شاید بیش از هر

در نظر مردمان این عهد،  .دارندپیدایش مذهب پروتستان، ضروري مینمود که وحشت عذاب جهنم را با تاکید بیان 

که امروزه در سرودهاي کلیسایی از وي یاد میکنند نبود، بلکه منتقم )) یح مهربان، فروتن، و آراممس((عیسی همان 

  . سختگیري بود که براي هر گناه کبیرهاي مرتکب را مجازات میکرد

در بسیاري از کلیساها نقاشیهایی . تقریبا در همه کلیساها تندیسی بود که مسیح را به صورت دادرس مجسم مینمود

هاي شخص ملعون را به مراتب واضحتر و برجستهتر از برکات آدم  وز جزا وجود داشت که هر کدام شکنجهاز ر

منقول است که قدیس متودیوس با کشیدن تصویري از جهنم بر روي دیوار کاخ سلطنتی . درستکار نشان میداد

ان مدعی بودند که در عالم مکاشفه بسیاري از رازور. بلغارستان، شاه آن سرزمین، بوریس، را به دین مسیح درآورد

رهبانی تونداله نام، . منظره جهنم را دیدهاند، و به همین سبب موقع جغرافیایی و رعب آن مکان را توصیف میکردند

وي گفت که در مرکز جهنم شیطان را، با . که در قرن هفتم میزیست، به طرز لطیفی جزئیات دوزخ را تشریح کرد

فریادهایی که وي از فرط درد از حلقوم بر میآورد پایان . به میله مشبک سوزانی بسته بودند زنجیرهایی از آهن تفته،

دستهایش آزاد بودند، دراز میشدند، و اشخاص ملعون را میگرفت و آنها را زیر دندانهایش مثل انگور له . نداشت

یطان، با قالبهایی آهنی اجساد دستیاران ش. نفس آتشین وي آنها را به درون حلقوم سوزانش فرو میبرد. میکرد

یا آنها را از زبانشان میآویختند، یا با اره اي قاچ . مردمان ملعون را به تناوب گاه در آتش و گاه در آب یخ فرو میکردند

در . قاچ میکردند، یا بر روي سندانی مسطح میساختند، یا میجوشانیدند و عصاره آنها را با پارچهاي صاف میکردند

لکن آتش هیچ . گوگرد را با آتش میآمیختند تا بوي عفنی بر ناراحتیهاي مردمان ملعون افزوده شود محیط دوزخ،

خود . ها پنهان میساخت گونه روشنایی نداشت، به طوري که ظلمت موحشی تنوع بیشمار دردها و رنجها را از دیده

مانند اوریگنس که درباره واقعیت کلیسا رسما درباره محل و خصوصیات دوزخ توضیحی نمیداد، لکن از اشخاصی 

بدیهی است که اگر قرار میبود کلیسا اندکی از این آرا بکاهد، به غرض . وجود آتش دوزخ شک داشتند به خشم میآمد

: قدیس توماس آکویناس اعتقاد داشت. اصلی کلیه اصول عقایدي که درباره دوزخ رواج یافته بود لطمه وارد میآمد

ژرفترین نقطه ((، و نیز در نظر وي جهنم در ))ن ملعون را معذب میدارد جسمانی استآتشی که ابدان مردما((

  . قرار داشت)) زمین

در مخیله مردمان عادي قرون وسطی، و در نظر افرادي مانند گرگوریوس کبیر، شیطان جنبه مجازي نداشت، بلکه 

ي به دل مردمان میانداخت، و انگیزه موجود زندهاي بود واقعی که همه جا در کمین مینشست، هر گونه وسوسها

معموال میشد او را با یک پشنگ آب مطهر، یا کشیدن عالمت صلیب دفع کرد لکن شیطان  ;همه نوع اعمال شر بود

وي زنها را بسیار دوست میداشت، فریبایی و تبسم آنها را وسیله به . بوي بسیار عفن گوگرد سوخته به جا میگذاشت

گهگاهی مورد الطاف آنها  - اگر به قول خود خانمها اعتماد داشته باشیم  - خویش میساخت، و دام انداختن قربانیان 

به همین سبب بود که زنی از اهالی تولوز اعتراف کرد که بارها با شیطان همخوابه شده و بر اثر . قرار میگرفت
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شیطان را جماعت عظیمی از . کوششهاي وي، در پنجاه و سه سالگی، غولی زاییده بود که سر گرگ داشت و دم مار

اینان همیشه در اطراف هر فردي در پرواز بودند و مصرانه اسباب چینی میکردند تا مگر آدمی  ;دیوان کمک میکردند

. با زنان بی احتیاط یا مجرد یا پرهیزکار بودند)) همخوابگی((این موجودات پلید نیز مایل به . را به گناه وادارند

تمامی هوا چیزي نیست مگر توده غلیظی  ;همه عالم پر است از آنها: ((باره این موجودات نوشترهبانی ریشالم نام در

مایه شگفت است که چگونه هر کدام از ما باید زنده ... از شیاطین که همواره و در همه جا به کمین ما نشستهاند 

تقریبا .)) ز چنگ این شیاطین را نداشتیماگر هر آینه به برکت فیض االهی نبود، هیچ یک از ما قدرت فرار ا. بمانیم

لکن یک نوع ظریف طبعی  ;عموم مردم، از جمله فالسفه، به وجود این خیل بیشمار شیاطین اعتقاد داشتند

نجاتبخش هراس این دیوشناسی را میکاست، و در نظر مردان بسیار تندرست، این گونه شیاطین کوچک بیشتر جنبه 

اعتقاد بر آن بود که این گونه دیوها، بی آنکه دیده شوند، . د، تا موجوداتی رعب انگیزاجنه مزاحم دوبهمزن را داشتن

. هاي مردم را سوراخ میکردند، و به طرف رهگذران کثافات میریختند در میان گفتگوهاي مردم وارد میشدند، جامه

پندار . اه باشد، وي را خوردیکی از این موجودات از فرط کوفتگی بر روي کاهویی نشست، و راهبهاي، بی آنکه آگ

: انجیل متی )) (زیرا طلبیدگان بسیارند و برگزیدگان کم((دیگري که بیشتر موجب ترس میشد اعتقاد به این بود که 

. عالمان االهی اصیل آیین، اعم از مسلمان و مسیحی، معتقد بودند که بیشتر ابناي بشر به دوزخ میروند). 22.14

هر که : ((این جمله را، که به عیسی نسبت داده شده بود، کلمه به کلمه قبول داشتند اغلب عالمان االهی مسیحی

). 16.16:انجیل مرقس .)) (ایمان آورد و تعمید یابد، نجات یابد، و اما هر که ایمان نیاورد، بر او حکم خواهد شد

غسل تعمید بمیرند، به دوزخ قدیس آوگوستینوس از روي اکراه به این نتیجه رسید که کودکان صغیري که پیش از 

) که بر اثر گناه آدم و حوا نیابتا گناهکار بودند( قدیس انسلم معتقد بود که لعن کودکان تعمید ندیده . میروند

و چنین امري در نظر وي کامال معقول  - نامعقولتر از وضع بردگی کودکانی که در میان بردگان به دنیا میآمدند نبود 

ریه را به این طرز تعدیل کرد که کودکان تعمید ندیده به دوزخ نمیرفتند، بلکه جایشان در کلیسا این نظ. مینمود

و بیشتر  - اکثر مسیحیان معتقد بودند که همگی مسلمانان . اعراف بود، و تنها عذابشان رنج از دست دادن بهشت

چهارمین . اهل دوزخند از)) مردمان بت پرست((اعتقاد داشتند که جمیع  - )ص(آنان، اال خود حضرت محمد 

اعالم داشت که براي هیچ کس نجات اخروي میسر نخواهد بود، مگر آنکه از پیروان کلیساي ) 1215(شوراي التران 

خداوند نسبت به بندگان خویش چنان (( امید رامون لول، از فالسفه و فضالي اسپانیا، آن بود که . جهانی باشد

فیض رستگاري نایل میشوند، زیرا اگر قرار بود که بیشتر بندگان به عوض  محبتی دارد که تقریبا تمامی افراد به

لکن پاپ گرگوریوس نهم این .)) رستگاري دچار عذاب اخروي شوند، آنگاه رحمت عیسی خالی از محبت عمیم میشد

که باور کند یا از این پس هیچ یک از روحانیان معتبر به خود اجازه نمیداد . گفته را به عنوان بدعتی نکوهیده شمرد

برتولت، اهل . بر زبان آورد که عده رستگاران بر عده مردمانی که به عذاب اخروي دچار میشوند فزونی میگیرد

رگنسبورگ، یکی از معروفترین و محبوبترین وعاظ قرن سیزدهم، تخمین میزد که نسبت عده مردمان ملعون به 

در این مورد نیز ((قدیس توماس آکویناس معتقد بود که . جماعت رستگار باید یکصد هزار در مقابل یکی باشد

رحمت االهی مخصوصا آشکار میشود که فقط معدودي را به آن درجه رستگاري ارتقا میدهد که از وصول به آن 

هاي جهنم میپنداشتند، غرشهاي آنها را  هاي آتشفشان را دهانه بسیاري از مردم کوه)). جمیع کثیري قاصر میآیند

و گرگوریوس کبیر مدعی بود که دهانه آتشفشان اتنا . ی میدانستند که از حلقوم اهل دوزخ بر میخاستطنین ضعیف

امعاي متورم زمین اکثریت قریب به . همه روزه باز میشد تا عده زیادي از مردم را که مقدر بود به دوزخ روند بپذیرد

براي محکومین، تا ابد، از . وش تفته خود نگاه میداشتاتفاق آدمیزادگانی را که قدم به عرصه وجود نهاده بودند در آغ

هاي دریا کنار یا موهایی را که از زمان ظهور  سنگریزه: از اقوال برتولت بود که. آن دوزخ نه مهلتی بود و نه راه فراري
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تمامی  ;براي هر سنگریزه یا دانه مویی یک سال عذاب حساب کنید ;آدم بر بدن انسان یا حیوان رسته است بشمارید

آخرین لحظه زندگی آدمی تا ابد حایز کمال . آن طول زمان، تازه آغاز مشقتی نیست که اهل دوزخ باید تحمل کنند

اهمیت بود، و ترس از آنکه آدمی ممکن است در آن لحظه بازپسین گناهکار بماند و مورد بخشایش قرار نگیرد ارواح 

دعا . تا حدودي با احتیاط تمام از این رعب و هراسها میکاست عقیده به وجود برزخ. مردمان را گرانبار میساخت

میالدي به سوابقی بر میخوریم که حکایت از  250حتی از سال . کردن در حق اموات رسمی بود به قدمت خود کلیسا

آوگوستینوس صحبت از امکان وجود . طلب بخشایش و اجراي مراسم قداس براي کمک به ارواح مردگان میکند

یکرد که در آنجا مردمانی که پیش از مرگ کامال توبه نکرده بودند، لکن گناهانشان بعدا بخشوده شده بود، از مکانی م

گرگوریوس اول این فکر را تایید و پیشنهاد کرده بود که ممکن است آالم ارواح در برزخ، به برکت . گناه پاك میشدند

ه این فرضیه در میان قاطبه مردم کامال رسوخ نیافت، تا آنکه عقیده ب. دعاي دوستان زنده آنها، تخفیف و تسکین یابد

در قرن دوازدهم عاملی که باعث . پیترو دامیانی با بالغت آتشین خویش به آن جان بخشید 1070در حدود سال 

رواج این فرضیه شد افسانهاي بود به این مضمون که قدیس پاتریکیوس، قدیس حامی ایرلند، براي مجاب ساختن 

. از شکاکان، مقرر داشته بود که در ایرلند گودالی حفر کنند و چند تن از رهبانان به درون آن پایین روند عدهاي

هنگامی که این رهبانان از درون حفره بیرون میآمدند، طبق این افسانه، برزخ و جهنم را چنان به وضوح توصیف 

از درون آن حفره به  1153، مدعی بود که در اوون، شهسوار ایرلندي. میکردند که مایه حرمان شنوندگان میشد

مردم کنجکاو از . وصفی که وي از ماجراهاي آن دنیاي زیرین میکرد متضمن موفقیتهاي فراوانی بود. دوزخ رفته است

به همین . اطراف و اکناف براي دیدن حفره به حرکت درآمدند، و براي اشخاص ناباب راه تحصیل عوایدي گشوده شد

اکنون باید دید . ، پاپ آلکساندر ششم آن حفره را دام شیادي خواند و فرمان به مسدود کردنش داد1497سبب، در 

که چه نسبت از مردمانی که در دنیاي مسیحی قرون وسطی زندگی میکردند معتقد به اصول عقاید مسیحیت بودند 

در . مبادي مسیحیت ایمان داشتند در تاریخ ذکر بسیاري از بدعتگذاران میرود، لکن اکثر این مردمان به اصول و

منکر خلقت، تثلیث، بهشت، و )) از جمله عالیقدرترین مردمان عهد در نسب و دانش((، دو تن 1017اورلئان، به سال 

جان آو سالزبري، در قرن دوازدهم، میگوید که به گوش خود شنیده . خواندند)) یاوه محض((دوزخ شدند و جمله را 

ویالنی، وقایعنگار آن عهد، متذکر )). مخالف با آراي مرد مومن است((بر زبان میرانند که است بسی اشخاص سخنانی 

میشود که در فلورانس مردمان عیاشی زندگی میکردند که خداوند و ائمه را به باد سخریه میگرفتند و پایبند هواي 

امی را سرزنش کرد که چرا جیرالدوس کمبرنسیس حکایت میکند که یکی کشیش گمن. نفس و لذات جسمانی بودند

در اجراي مراسم قداس دقت الزم مرعی نمیدارد کشیش برآشفت و از آن خردهگیر پرسید که آیا واقعا تبدیل نان به 

جسم و شراب به خون عیسی، تناسخ، آبستنی مریم باکره، و رستاخیز را باور دارد و در مقام توضیح گفت که جمله 

ن شیاد از خود جعل کردهاند تا مردم را در هراس نگاه دارند و بر آنها افسار زنند، و این پندارها را جمعی از متقدما

حد (همین جیرالدوس نقل میکند که سیمون تورنهاي . اکنون مشتی مردم ظاهر ساز این شیوه را تعقیب میکنند

کی این فرقه خرافات تا ! اي خداوند قادر مطلق((، یکی از محققان معاصر وي، روزي دست دعا برداشت که )1201

پرست مسیحی و این جعلیات نوپا دوام خواهد آورد درباره همین سیمون حکایت میکنند که ضمن ایراد خطابهاي، 

به کمک استدالالت زیرکانه، اصول عقاید مربوط به تثلیث را ثابت کرد، و چون حضار برایش کف زدند و از این توفیق 

منقول است که . ا استدالالت محکمتري خالف همین نظریات را ثابت کندخویش سرمست شد، الف زد که میتواند ب

، پیتر 1200در حدود سال . چون این سخن بر زبان وي جاري گشت، همانجا در دم به فلج و عارضه جنون مبتال شد

ارند و پارهاي هستند که به وجود خدا اعتقاد ند: ((نامی، صدر صومعه تثلیث مقدس، در محله الدگیت لندن، نوشت

بسیاري از مردمان هستند که نه وجود فرشتگان خیر را باور دارند و نه ... میگویند که مصدر عالم تصادف است 
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ونسان دوبووه از اینکه .)) فرشتگان شر را، نه به حیات پس از مرگ قایلند و نه به هیچ چیز دیگر نامرئی و معنوي

هاي مبتذل یا دروغهاي مجهول  را به عنوان مشتی افسانه) ن دینمربوط به قدیسا(خوابنماها و داستانها ((بسیاري 

اگر مردمانی که عقیده به دوزخ ندارند اینگونه روایات : ((متاسف بود، و خود در مقام توضیح نوشت)) استهزا میکردند

به دوزخ براي قبول این پندارهاي مذهبی راجع .)) را باور نکنند، بدیهی است که عمل آنها نباید ما را متحیر کند

اگر خداوند قبال به گناه و هبوط شیطان آگاه بود، از : ((برخی از مردمان ساده لوح سوال میکردند. بسیاري آسان نبود

شکاکان مدعی بودند که خداوند نمیتواند آن قدر ظالم باشد که آدمی را براي گناهی محدود، با )) چه رو او را آفرید

جواب علماي االهی به این ادعا آن بود که ارتکاب به یکی از گناهان کبیره . کندعذابی نامحدود مواخذه و تنبیه 

، پارچه بافی از اهالی تولوز، که از شنیدن 1247در . بیحرمتی نسبت به خداوند است و لهذا متضمن گناهی نامحدود

ار نفر آدمی که خلق کرده اگر دستم به آن خدایی برسد که از هز: ((این قبیل استدالالت متقاعد نشده بود، میگفت

است یکی را رستگار میکند و باقی را به دوزخ میفرستد، او را مانند خیانتکاري خواهم گرفت، جوارحش را به سختی 

برخی شکاکان دیگر با خوش مشربی بیشتري دلیل .)) از هم خواهم درید، و به صورتش آب دهان خواهم افکند

هرکس که به ((جهنم پس از مدتی شاخی و بیحس میشوند و به همین سبب میآوردند که روح و جسم در برابر آتش 

آن شوخی قدیمی که در جهنم .)) دوزخ معتاد شود، در آنجا به همان اندازه فارغالبال است که در هر جاي دیگر

حد (ولت انسان با معاشرانی دمساز است به مراتب جالبتر از اهل بهشت، در افسانه عاشقانه فرانسوي اوکاسن و نیک

کشیشان شکایت میکردند که اکثر مردم فکر جهنم را موکول به هنگام نزع میکنند، معتقدند به اینکه . میآید) 1230

اهد مرا رستگار خو absolvo te egoاداي سه کلمه ((هر قدر در دوران حیات خویش مرتکب گناه شده باشند، 

ظاهرا در آن عهد هم مثل امروز دور از غوغاي شهر نیز بدعتگذارانی وجود داشتند، لکن از بدعتگذاران .)) کرد

و ادبیاتی که از قرون وسطی به دست ما رسیده است اکثرا از طبع روحانیان یا  ;روستایی چیزي به یادگار نمیماند

دانشوران ((در خالل همین آثار به . ا از زیر نظر میگذرانیدندافرادي است که دسته منتخبی از روحانیان آثار آنها ر

بر میخوریم که اشعاري مغایر حرمت میسرودند و وصف شهرنشینان خشنی را به میان میآوردند که کفر )) سرگردانی

مردم در کلیساها میخفتند، خرناس میکشیدند، و حتی میرقصیدند و  ;آمیزترین دشنامها بر زبانشان جاري میشد

در روز یکشنبه آن قدر به هرزگی، شکمپرستی، قتل نفس، و دزدي ) ((به قول راهبی. (مرتکب اعمال جنسی میشدند

اینگونه روایات، که نشان از .)) دست میزدند که فزونتر از همه فجایعی بود که در عرض تمام هفته مرتکب شده بودند

اشتهاند و میتوان موارد همانند آنها را از ممالک نبودن یک ایمان واقعی دارند، اختصاص به یک محل معین ند

اینگونه شواهد باید ما را هشیار سازد تا درباره تقدس مردم قرون وسطی راه . مختلف در طی هزار سال مثال آورد

با این همه آنچه دانشپژوه از مطالعه قرون وسطی استنباط میکند محیطی است مملو از معتقدات و  ;اغراق نپوییم

هر کشور اروپایی در این عهد به حمایت دین مسیح برخاست و به حکم قانون همه را مطیع و منقاد . مذهبیمراسم 

تقریبا هر واقعه تاریخی را به . تقریبا جمیع پادشاهان تحف و هدایاي سرشاري به کلیسا ارزانی داشتند. کلیسا کرد

م قبال خبر از رویدادي میداد که در کتاب عهد هر واقعه ضمنی در کتاب عهد قدی. معیارهاي مذهبی تعبیر کردند

در عهد قدیم، عهد جدید نهفته است، و در عهد جدید، عهد قدیم : ((قدیس آوگوستینوس میگفت. جدید آمده بود

مثال دیوید، آن اسقف ارجمند، معتقد بود که این مسئله که داوود نبی بتشبع را در حال استحمام .)) آشکار میشود

. نایه از این امر بود که عیسی مسیح مشاهده میکرد کلیساي وي خود را از آلودگیهاي دنیا پاك میکندنظاره میکرد ک

گولیملوس دیوراندوس، اسقف ماند، معتقد بود که هر . هر چیز طبیعی رمز و نشانهاي بود بر یک چیز فوق طبیعی

 ;برکت وجود وي قدم به بهشت مینهیمسردر کلیسا مسیح است، که به : قسمتی از کلیسا معنی مذهبی خاصی دارد 

آنجا که عیسی گوشت  -زهدان مریم  ;ستونهاي کلیسا اسقفان و علماي دینند، که کلیسا قائم به وجود ایشان است



٢۴١٠

به همین . هاي روحانیت را بر اندام خویش میآرایند رخت کن کلیساست که در آن کشیشان جبه -آدمی به تن کرد 

در رسالهاي مربوط به وحوش، که ویژه قرون وسطی است، منقول . مذهبی خاصی داشتقیاس، هر دام و ددي معنی 

روز سوم پدر از  ;مادر سه روز از آن مراقبت میکند. شیر ماده که بچهاي میزاید، نوزاد مرده به دنیا میآید: ((است که 

در قادر مطلق فرزند خویش، به همین ترتیب بود که پ. راه میرسد، بر صورت نوزاد میدمد، و او را زنده میکند

پذیرش مردم، و بیشتر قوه تخیل آنها، سبب .)) خداوندگار ما عیسی مسیح، را از عرصه ممات به عالم حیات برگردانید

یک کودك شیطان انگلیسی در صدد . رواج یکصد هزار داستان در باب معجزات و حوادث و قواي فوق طبیعی شد

دست کودك به طور معجزه آسا بر سنگی که تکیه کرده بود خشک  ;اش بربایدهاي کبوتري را از النه برآمد جوجه

کودکی در یک زیارتگاه به . شد، و فقط دعاوي سه شبانروز مردم ده بود که کودك را از آن مهلکه رهایی بخشید

صورت سنگی مسیح از آن کودك . مجسمهاي که عیسی را به شکل کودکی مجسم مینمود لقمه نانی پیشکش کرد

کشیش هرزهاي دلباخته . ((سه روز بعد از این مقدمه، کودك مزبور در گذشت. تشکر و وي را به بهشت دعوت کرد

چون موفق به جلب رضایت زن نشد، بعد از مراسم قداس، کلوچه را، . زنی شد و میخواست از او کام دل حاصل کند

د آنکه چون زن را ببوسد، بر اثر نیروي آن آیین که بدل به گوشت مطهر عیسی شده بود، در دهان نگاه داشت، به امی

لکن هنوز از ساحت کلیسا بیرون نشده بود که دید به قدري عظیمالجثه شده است که سرش . مقدس، زن راضی شود

کشیش نان را در گوشهاي از کلیسا زیر خاك پنهان، و بعدا نزد کشیش دیگري به گناه خویش .)) به سقف میخورد

آن کلوچه مطهر را از زیر خاك بیرون آوردند، دیدند به صورت هیکل خون آلود مرد مصلوبی در  وقتی. اعتراف کرد

زنی کلوچه مطهر را از کلیسا تا خانه در دهان نگاه داشت و آن را در کندویی نهاد تا از مرگ و میر . آمده است

رینترین میهمان خویش، نمازخانه از شیرینترین عسل خود، براي شی((این زنبورها . زنبورهاي عسل جلوگیري کند

. پاپ گرگوریوس اول آثار خود را با این گونه داستانها، آکند.)) کوچکی ساختند که عقل از ظرافت آن حیران میشد

ها را چندان جدي نمیگرفتند یا در نظر آنها این  شاید مردم، یا اشخاص با سوادي که میان آنها بودند، این گونه افسانه

ایه تفریح و تردماغی بود، چنانکه امروز داستانهایی به همان پایه عجیب و شگفت انگیز مایه تفریح گونه حکایات م

مغزهاي خسته روساي جمهور و پادشاهان ما میشود، با گذشت زمان، ممکن است که خوش باوري رشته خودش را 

هاي قرون وسطایی حاکی  ن افسانهبسیاري از ای. تغییر داده باشد، لکن وسعت میدان آن چندان تغییري نکرده است

از ایمان موثري است که مردم به دین نشان میدادند، از آن جمله است قصه مربوط به پاپ محبوب لئو نهم که چون، 

چون دریاي سرخ بر روي (بعد از گردش و اصالحات خویش، از فرانسه و آلمان به ایتالیا بازگشت، آبهاي رود آنینه 

. وي از رودخانه بگذرد به دو سو رفت تا )موسی

قدرت مسیحیت در آن بود که به مردم ایمان ارزانی میداشت نه معلومات، هنر میداد نه علم، و زیبایی عرضه میکرد 

 ;ظنین بودند که هیچ کس نمیتواند به پرسشهاي آنها پاسخ گوید. مردم ترجیح میدادند که چنین باشد. نه حقیقت

نسان جوابهایی را که کلیسا با چنین کلمات آرام مطمئنی ایراد میکند به سمع احساس میکردند که عاقالنه است ا

اگر قرار میبود که کلیسا خود را جایزالخطا بشمرد، پایه اعتماد مردمان نسبت به چنین بنیادي . ایمان گوش کند

لخ درختی میشمردند که شاید مردم این عهد نسبت به علم بدگمان بودند، زیرا معلومات را ثمر ت. قطعا متزلزل میشد

چیدن آن از روي عقل ممنوع شده بود، و علم در حکم سرایی بود که آدمی را، با خیاالتی واهی، از بهشت عدنی 

به این نحو، حیات عقالنی قرون وسطی، تقریبا به تمامی، خود . بیپیرایه و حیاتی عاري از شک و تردید محروم میکرد

حو که انسان عصر نوین به علم و حکومت اعتماد میکند، به خداوند و کلیسا توکل را تسلیم ایمان کرد و، به همان ن

هالك شما غیرممکن : ((فیلیپ اوگوست، پادشاه فرانسه، در اثناي یک طوفان نیمشب، به ملوانان خویش گفت. کرد
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گذشت که براي ما است، زیرا در همین لحظه هزاران نفر رهبان مشغول برخاستن از بستر خویشند، و دیري نخواهد 

مردم معتقد بودند که همگی در دست و اختیار نیرویی هستند به مراتب عظیمتر از آنچه در .)) دعا خواهند کرد

در عالم مسیحیت، درست مثل جهان اسالم، مردم خود را تسلیم خدا کردند و، . حیطه امکان علم هر بشري است

این عصري بود . ات، در تکاپوي خدا و رستگاري ابدي بودندحتی در بحبوحه هرزگی، خشونت، و بیحرمتی به مقدس

  . سرمست از نشئه خداوندي

II  -  آیینهاي مقدس  

مراسم و تشریفاتی که به طور  -بزرگترین قدرت کلیسا، بعد از تسجیل و تعیین ایمان، برگزاري آیینهاي مقدس بود 

در هیچ دینی افراد را نمیتوان متحد نگاه : ((تقدیس آوگوستینوس میگف. رمزي حکایت از اعطاي فیض االهی میکرد

لفظ .)) داشت، مگر آنکه جمیع آنها از طریق نمادهایی مرئی یا آیینهاي مقدس در یک نوع اخوت با هم شریک باشند

غسل تعمید، صلیب،  - ساکرامنتوم را در سده چهارم میالدي تقریبا بر کلیه چیزهایی اطالق میکردند که مقدس بود 

در قرن هفتم، . در قرن پنجم، توماس آوگوستینوس این واژه را درباره مراسم عید قیام مسیح به کار برد. و نماز

سرانجام، در . قدیس ایسیدوروس سویلی آن را به غسل تعمید، مراسم تنفیذ، و آیین قربانی مقدس محدود ساخت

ید، تایید، توبه، آیین قربانی مقدس، ازدواج، تعم: قرن دوازدهم، آیینهاي مقدس را هفت تا تعیین کردند، از این قرار

تشریفات مختصري مانند افشاندن آب مطهر یا کشیدن نقش صلیب را از . هاي مقدس، و تدهین نهایی رتبه

. به حساب آوردند)) متفرعات و ملحقات آیینهاي مقدس((

آنکه، لکه گناهکاري ذاتی را از  اول: تعمید به دو منظور انجام میگرفت. مهمترین آیینهاي مقدس غسل تعمید بود

در این مراسم معموال . دوم آنکه، با این والدت جدید، فرد را رسما در سلک مسیحیان درآورد ;دامان شخص بزداید

اولیاي کودك نام یکی از قدیسین را بر کودك خویش مینهادند، تا قدیس حامی، سرمشق، و حافظ کودك باشد، و 

در قرن نهم، نخستین روش تعمید آن بود که کودك را سراپا در آب فرو . ور میشدکودك مزب)) نام مسیحی((این 

برند، لکن بتدریج افشاندن آب بر روي کودك که در اقالیم شمالی خطر کمتري براي مزاج کودك داشت جانشین آن 

در صدر . دهد هر کشیشی، به هنگام ضرورت هر فرد مسیحی میتوانست مراسم غسل تعمید را انجام. رسم اولیه شد

مسیحیت مرسوم بود که غسل تعمید را موکول به دورانی کنند که کودك پا به سن گذاشته باشد، اما بتدریج، در 

را براي اجراي  -تعمیدگاه  -در هر محلهاي، به ویژه در ایتالیا، نمازخانهاي . قرون وسطی تعمید نوزادان رواج یافت

قی، معموال آیینهاي تایید و قربانی مقدس بالفاصله پس از غسل تعمید در کلیساي شر. این آیین مقدس بنا کردند

درباره کودك اجرا میشد، و حال آنکه در کلیساي غربی بتدریج آیین تایید را موکول به هفتسالگی کردند تا آنکه 

انجام  آیین تایید فقط به توسط اسقفی. کودك در عرض این مدت به اصول و مبادي ایمان مسیح آشنا شده باشد

بر سر کودك، همراه با تالوت دعایی به این منظور که روحالقدس در جسم )) نهادن دست((میگرفت، و عبارت بود از 

سپس اسقف با روغن مقدس پیشانی کودك را تدهین میکرد و آهسته بر گونه او میکوفت . داوطلب حلول کند

فیذ ایمان مسیحی جوان بود، و داوطلب به قید ، که عالمت تن)همچنانکه سالطین بر کتف شهسواران میکوفتند(

  . سوگند تلویحا متعهد به رعایت همگی حقوق و وظایف یک فرد مسیحی میشد

اگر اصول عقاید کلیسا یک حس گناهکاري را به مردم تلقین میکرد، در مقابل . مهمتر از تعمید آیین توبه بود

یک بار بتوانند با اعتراف به گناهان خویش نزد یک نفر وسیلهاي نیز در اختیار آنها میگذاشت تا هر چند وقت 
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: انجیل متی(طبق تعالیم کتاب مقدس . کشیش، و اجراي کفارهاي که مقرر میشد، روح خود را از آلودگی منزه سازند

بستن و ((عیسی گناهان بندگان را آمرزیده بود و به حواریون خویش اختیارات همانندي در ) 18.18و  16.9

کلیسا معتقد بود که این اختیارات از حواریون مسیح بنوبت به اسقفان صدر مسیحیت، و به . عطا کرده بود ))گشادن

که در دست )) اختیار کلیدهاي ملکوت((در قرن دوازدهم  ;عبارت دیگر از پطرس حواري به پاپها منتقل شده بود

در دورانی که مسیحیت جنبه بدوي داشت، اعتراف به گناهان به طور علنی . ود به کشیشان نیز داده شداسقفان ب

در قرن چهارم میالدي، اعتراف خصوصی یا محرمانه جانشین اعتراف علنی شد، تا این مسئله مایه . صورت میگرفت

وه اعتراف علنی همچنان میان پارهاي از شرمساري بزرگانی که مایل به اقرار به گناهان خویش بودند نشود، لکن شی

هاي پیرو بدعتگذاران به جا ماند، و مقرر شد که در مورد پارهاي از جرایم شنیعه، مثل قتل عام تسالونیکا یا  فرقه

) 1215(چهارمین شوراي التران . کشتن تامس ا بکت، روحانیان حق تحمیل کفاره عمومی را بر مردم داشته باشند

عتراف ساالنه و تناول در آیین مقدس قربانی باید از وظایف حتمی مومن باشد و چنانچه کسی از این مقرر داشت که ا

به منظور تشویق . دو تخلف ورزد، از حق استفاده از برکات کلیسایی و تدفین در گورستان مسیحیان محروم شود

شد، و هیچ کشیشی مجاز نبود آنچه )) صندوق سر به مهري((گناهکاران به اعتراف و محافظت از ایشان، هر اعترافی 

منتشر شد که در آن، )) کفاره گناهان((از قرن هشتم به بعد، رسالهاي درباره . را که نزد وي اقرار شده بود فاش سازد

به حکم علماي دین، براي هر گناهی کفاره معینی تجویز شده بود، از قبیل نماز، روزه، زیارت اماکن متبرکه، دادن 

. انواع دیگر طاعات و امور خیریهصدقات، یا 

توبه کار را از مالیخولیاهاي . نتایج نیکوي بسیاري داشت)) این بنیاد حیرتانگیز((این آیین توبه یا به قول الیبنیتز 

به کشیش اجازه میداد تا، به کمک اندرز و نیاز دادن، صحت  ;دایمی و پنهانی ناشی از پشیمانی رهایی میبخشید

به قول  ;وه متابعین خود را بهبود بخشد، با امید اصالح، مایه تسلی خاطر شخص گناهکار میشدروحی و جسمی گر

: و گوته، شاعر نامدار آلمانی، گفت. ولتر، که خود از شکاکان بود، آیین توبه وسیله اي براي جلوگیري جرایم شد

بعضی اوقات . هاي آثار سو نیز مترتب بودبر توبه پار.)) اعتراف در خلوت را هرگز نمیبایستی از بشر سلب میکردند((

این بنیاد براي مقاصد سیاسی به کار میرفت، چنانکه کشیشان حاضر به آمرزش گناهان هواخواهان امپراطوران در 

گاهی وسیلهاي براي تفتیش افکار میشد، چنانکه اسقف میالن، قدیس کارلو بورومئو، به . جنگ با پاپها نبودند

د که هر توبه کاري را که براي اقرار به گناهان نزد آنها میرود مکلف سازند که نام هر کشیشان خود دستور دا

دیگر آنکه برخی از مردم سادهلوح آمرزش گناهان . بدعتگذار یا شخص مظنونی را که میشناسد پیش آنها فاش کند

هاي  مان کاسته میشد، کفارهبتدریج، هر قدر از حرارت شعله ای. را در حکم رخصتی براي تجدید گناهان میدانستند

سخت و شدید، توبهکاران را به دام وسوسه کذب میانداخت و کشیشان رخصت مییافتند تا مجازاتهاي خفیفتري 

. درباره آنها مقرر دارند، که معموال عبارت میشد از بذل اعانات در راه خیري که به تصویب مقامات کلیسا رسیده باشد

  . که بتدریج به پیدایش رسم آمرزش منجر شدبود )) تخفیف مجازاتها((این 

بلکه کلیسا گناهکار نادم و توبهکار را از تمام . غرض از آمرزش آن نبود که گناهکار رخصت ارتکاب به گناه را پیدا کند

. یا پاره اي مجازاتهایی که بر اثر ارتکاب گناهان دنیوي میبایست در برزخ تحمل نماید کال یا بعضا تبرئه میکرد

رزشی که توبهکار هنگام اعتراف به گناهان به دست میآورد عبارت از رهایی از قید تقصیري بود که او را محکوم به آم

فقط اقلیت معدودي از مسیحیان . گناهش معاف نمیدانست)) این جهانی((عذاب دوزخ میساخت، اما او را از کیفر 

مابقی خالیق مجبور بودند که براي آمرزش کامل،  ;یشدندبراي گناهان ارتکابی خویش در همین دنیا کامال آمرزیده م

کلیسا مدعی شد که حق دارد با بخشید اندکی . در برزخ، در برابر گناهان تسویه نشده خویش تن به مجازات در دهند
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به  از خزانه سرشار لطف االهی، که بر اثر رنجها و مرگ مسیح و به برکت وجود قدیسانی گرد آمده بود که مکارم آنها

. مراتب فزونتر از گناهانشان بود، گناهکاران را تبرئه کند، به شرط آنکه از عهده امور خیر و انجام طاعات مقرر برآیند

پارهاي از زایران مسیحی که در قرن یازدهم از اماکن . آمرزش گناهان رسمی بود که به قرن نهم میالدي برمیگشت

وي  ;اولین آمرزش عمومی از طرف پاپ اوربانوس دوم اعالم شد. متبرکه دیدن میکردند مشمول این مرحمت شدند

با . همه افرادي را که در صف سپاهیان جنگ صلیبی اول به خدمت در آمدند از گناهانشان تبرئه کرد 1095در سال 

این سوابق بود که رسم تبرئه گناهکاران در مقابل تکرار ادعیهاي بخصوص، شرکت در مراسم مذهبی خاص، ساختن 

پل و جاده و کلیسا و بیمارستان، پاك کردن جنگلها، یا زهکشی مردابها، کمک مالی به یک جنگ صلیبی یا یک 

از این روش . موسسه روحانی، و پرداخت هزینه یک جشن مذهبی یا جهاد مسیحی و امثال آن رواج گرفت

. ان حریص فراهم آوردهاي واقعی فراوانی شد، لکن ضمنا فرصتی براي زراندوزي مشتی روحانی استفاده

با فروش آمرزش در )) تحصیلدار((کلیسا بعضی از افراد روحانی را که قاعدتا از رهبانان بودند مامور کرد که به عنوان 

مینامیدند، در )) بخشایشگر((این تحصیلداران، که انگلیسیها ایشان را . برابر طاعت، توبه، و تحف مبالغی گرد آورند

این گونه . ر چنان شور و حمیتی نشان میدادند که مایه انزجار خاطر بسیاري از مسیحیان شدندمقام رقابت با یکدیگ

افراد، براي تشویق مردمان به دادن تحف و هدایا، اشیایی را به معرض تماشا میگذاشتند که واقعا یا به طور مجعول از 

بخشی را که یا سهم ایشان بود یا هیچ گونه یادگارهاي قدیسان دین به شمار میرفت، و از آنچه تحصیل کرده بودند 

ها  کلیسا چندین بار کوشش کرد تا از این گونه سو استفاده. حقی بر آن نداشتند، به نفع خویشتن ضبط میکردند

هاي جعلی و یادگارهاي دروغی  چهارمین شوراي التران به اسقفان دستور داد که مومنین را از اعتبارنامه. بکاهد

و  ;به عالوه، روساي دیرها را از حق آمرزش محروم، و اختیارات همانند اسقفان را محدود کرد. دارندقدیسان بر حذر 

از کلیه روحانیان درخواست کرد تا در شور و حمیت خویش، براي استفاده از این وسیله نوین، جانب اعتدال را رعایت 

سایی را به عنوان مشتی کاذب بدکار رسوا کرد، ، شوراي ماینتس عده زیادي از این تحصیلداران کلی1261در . کنند

خود را طوري  ;زیرا استخوانهاي جانوران یا اموات بی صاحب را به جاي استخوان قدیسان به مردم نشان میدادند

و مجازاتهاي اعرافی را، به نرخهاي  ;تربیت کرده بودند که در موعد مقرر، به دلخواه، سیل سرشک سر میدادند

هر کدام به ) 1317(، راونا )1311(شوراهاي وین . ر حداکثر سیم و زر و حداقل طاعت میفروختندکمتري، در براب

. ها کماکان ادامه یافت همین روال اعمال کشیشان بدکار را تقبیح کردند، لکن سو استفاده

ایت کرده بودند از عیسی مسیح رو. )یعنی تناول مراسم قداس(پس از تعمید، آیین قربانی مقدس یا افخارستیا بود 

این : ((و اشاره به شراب کرده و گفته بود.)) این است بدن من: ((اشاره به نان کرده و گفته بود)) شام آخر((که هنگام 

مهمترین قسمت مراسم قداس عبارت است . کلیسا این کلمات را به معنی لفظ به لفظ آن پذیرفت.)) است خون من

نان و جامی مملو از شراب به جسم و خون مسیح، براثر قوه معجزه آسایی که هاي  از قلب ماهیت، یعنی تبدیل ورقه

غرض اصلی از مراسم قداس آن بود که شخص مومن با خوردن نان مطهر و نوشیدن . اختصاص به کشیش داشت

که  از آنجا. ابن، یعنی دومین اقنوم از اقانیم ثالثه، شرکت جوید)) جسم و خون، روح و الوهیت((شراب مقدس در 

نوشیدن شراب مقدس متضمن خطر بر خاك ریختن خون عیسی بود، در قرن دوازدهم مرسوم شد که فقط به 

تقاضا ) که آراي آنها را بعدا هوسیان بوهم اقتباس نمودند(کاران  خوردن نان اکتفا کنند، و چون پارهاي از محافظه

لمان االهی توضیح دادند که خون مسیح کردند که باید هم در خون عیسی شریک باشند و هم در جسم وي، عا

هزار معجزه به نان . با خون وي در شراب مطهر)) مالزم((با جسم وي در نان مقدس است، و جسم عیسی )) مالزم((

مقدس نسبت دادند و مدعی شدند که شر اهریمنان را دفع میکند، عالج امراض است، مانع از بروز حریق میشود، و با 
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هر مسیحی مکلف بود که اقال سالی یک بار در مراسم قداس . روغگویان آنها را رسوا میسازدمسدود کردن حلقوم د

شرکت جوید، و اولین بار که جوان مسیحی مبادرت به چنین امري میکرد، مراسم با ابهت و تشریفات خاص برگزار 

ی به صورت یک قاعده رسمی اولین بار که چنین مطلب. بتدریج رواج یافت)) حضور واقعی مسیح((عقیده به . میشد

میالدي، رهبانی فرانسوي از فرقه بندیکتیان به نام راترامنوس  855در . بود 787ارائه شد در شوراي نیقیه به سال 

در حدود سال . تعلیم داد که نان و شراب از لحاظ معنوي جسم و خون عیسی محسوب میشود، نه از نظر مادي

به همین سبب، وي را تکفیر  ;شک نمود)) قلب ماهیت((ر، در واقعیت موضوع ، برانژه، شماس اعظم کلیساي تو1045

عقیده مومنان درست ایمان را به این نحو ) 1603(و النفرانک، صدر دیر بک، در طی نامهاي خطاب به وي  ;کردند

  :بیان کرد

مبدل به جوهر جسم  ....در نتیجه قدرتی آسمانی، که در خور وصف و وهم نیست ... ما معتقدیم که جسم خاکی 

خداوند میشود، و حال آنکه ظاهر و پارهاي مشخصات همان وجود خارجی از نظر غایب میماند تا مردم از مشاهده 

در عین حال، جسم . آن جوارح عریان و خون آلود دچار هراس نشوند و مومنان به ثمرات کاملتر ایمان نایل آیند

  . لودگی یا جراحتی، در آسمان استخداوند، دست نخورده، تمام و کمال، بدون آ

به عنوان یکی از مهمترین اصول دین مسیح اعالم کرد، و شوراي ) 1215(این عقیده را چهارمین شوراي التران 

افزود که هر ذره اي از نان مقدس، هر قدر هم کوچک باشد، حاوي تمامی جسم، خون و روح  1560ترانت به تاریخ 

امروزه ) که عبارت از خوردن خدا باشد(یکی از کهنسالترین رسوم دین اقوام بدوي به این نحو، . عیسی مسیح است

. در جوامع متمدن اروپایی و امریکایی شیوع دارد و مورد احترام عده زیادي از مردمان است

عادهاي کلیسا با قرار دادن ازدواج در ردیف آیینهاي مقدس و در آوردن آن به صورت قول و قرار مذهبی به طور فوقال

هاي مقدس، اسقف پارهاي از اختیارات روحانی را که از  در آیین رتبه. مایه اعتالي حیثیت و دوام پیوند ازدواج شد

حواریون به میراث برده بود، و گمان میرفت که این اختیارات را خداوند در هیئت عیسی مسیح به حواریونش تفویض 

ین آیین، یعنی تدهین نهایی، کشیش اعتراف فرد مسیحی محتضر در آخر. کرده است، به کشیش تازه تسلیم میکرد

را میشنید، گناهان وي را میآمرزید تا او را از عذاب دوزخ برهاند، و اعضاي بدن وي را تدهین میکرد تا از گناه دور، و 

ن بت پرستی بازماندگان وي، به عوض آنکه به شیوه دورا. براي رستاخیز در برابر دادگر حقیقی او شایسته باشند

جسدش را در آتش بسوزانند، طبق تعالیم مسیحی او را دفن میکردند، زیرا کلیسا معتقد بود که جسم آدمی نیز سر 

همچنین بازماندگان متوفا جسد را کفن میکردند، در درون تابوتش سکهاي قرار میدادند که . از گور به در میکند

. تشریفات فراوان و پرهیمنهاي بلند میکردند و به گورستان میبردندو جنازه را با  aگویی براي دستمزد خارون بود،

خود بازماندگان متوفا یک سالی . در پارهاي موارد اشخاصی را اجیر میکردند که کارشان ندبه و زاري بر میت بود

کار و جامه عزا بر تن داشتند، و هیچ کس قادر نبود بگوید که پس از ماتمی چنین طوالنی، آیا یک قلب توبه 

  . کشیشی که کمر خدمت بر میان بسته بود، براي شخص متوفا جایی در بهشت تضمین کردهاند یا نه

III  -  دعا  

شعایر و مراسم، معتقدات مذهبی را تعلیم . در هر دین بزرگی، شعایر و مراسم به همان اندازه ضرورت دارد که اعتقاد

حواس و روح را  ;لی بخش میان مومن و خداي وي ایجاد میکندرابطه تس ;میدهد، میپرورد، و اغلب به وجود میآورد
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با ترغیب افراد به شرکت در شعایر، خواندن آوازها، و تالوت دعاهایی همانند  ;با درام، ادبیات، و هنر مجذوب میسازد

  . و سرانجام همفکر ساختن آنها، همگی را در یک جامعه و جرگه برادري همبستگی میبخشد

نزدیک به پایان قرن دوازدهم، دعاي ). توکل(و کردو ) پدر ما(مسیحی عبارت بود از پاترنوستر  قدیمیترین ادعیه

به عالوه، در این تاریخ مناجاتهاي دسته جمعی شاعرانهاي در . بتدریج شکل پذیرفت)) آوه ماریا((لطیف و صمیمی

عزایم و اوراد ساحرانهاي میمانستند  پارهاي از دعاهاي قرون وسطایی به. تهلیل و درخواست از خداوند وجود داشت

برخی به یک رشته ورد تکراري تبدیل میشدند که مایوسانه حکم تحریم  ;که براي حدوث معجزات بیان میشوند

ها و بعدا مردم غیر روحانی، به تقلید از یک رسم  رهبانان و راهبه. لغو میکردند)) تکرارهاي بیهوده((مسیح را در مورد 

چون این رسم از طرف . لیبیون با خود به سوغات آورده بودند، بتدریج عادت به تسبیح کردندمشرق زمینی که ص

مراحل ((یا )) ویاکروسیس((رهبانان فرقه دومینیکیان رواج یافته بود، در مقابل، افراد فرقه فرانسیسیان به ترویج 

شمایل یا تصویر که مراحل مختلفه محکوم  اقدام کردند، و آن عبارت از تالوت دعاهایی بود در برابر چهارده)) صلیب

ها، و پارهاي از افراد غیر روحانی به تالوت  کشیشان، رهبانان، راهبه. کردن و به صلیب کشیدن عیسی را نشان میداد

میپرداختند، و آن عبارت بود از دعاها، منتخباتی از کتاب مقدس، مزامیر، و سرودهایی )) ساعات شرعی((یا خواندن 

ه به همت بندیکتوس و جمعی دیگر تشکیل یافته و به دست آلکوین و گرگوریوس هفتم در کتاب دعاي روحانی ک

در هر شبانروز، تقریبا به فاصله هر سه ساعت یک بار، از یک میلیون نمازخانه، و مساکن . موجزي مدون شده بودند

آنها به گوش مردمی که حول و حوش این بی شک آواي . مردم، این دعاهاي مومنان موافق در آسمان و لوله میافکند

آواز پرستش کنندگان درگاه ملکوتی : ((اوردریکوس ویتالیس مینویسد. مراکز میزیستند موسیقی دلنوازي بود

در دعاهاي رسمی کلیسا اغلب .)) نغمهاي است شیرین که قلب مومنان را آرامش میبخشد و آنها را شاد میکند

لکن مردم در بیشتر دعاهاي  ;، و معدودي از دعاها خطاب به روحالقدس بودخداوند، اب، مخاطب قرار میگرفت

در مخیله  ;از خداي قادر مطلق بیمناك بودند. خویش دست تضرع به سوي عیسی، مریم، و قدیسین دراز میکردند

ونه یک چگ ;عامه مردم، وي هنوز بیشتر آن سخت گیري و شدتی را که روزي از آن یهوه میدانستند حفظ کرده بود

گناهکار ساده جرئت داشت دعاي خود را به بارگاهی این سان رعب انگیز و دور عرضه دارد عیسی نزدیکتر بود، لکن 

. وي نیز خدا بود، و آن که سعادت سرمدي وي را بکلی نادیده انگاشته بود نمیتوانست رو در رو با وي به سخن پردازد

ش قدیسی را، که بر طبق قانون کلیسا در بهشت است، مخاطب سازد و ظاهرا عاقالنه تر بود که انسان در دعاي خوی

کلیه پندارهاي شاعرانه و عامه پسندي که در اعصار کهن درباره پرستش . وي را نزد عیسی مسیح شفیع قرار دهد

ا خدایان متعدد وجود داشت از گنجینه گذشتهاي که هرگز روي زوال ندیده بود بیرون آمد، و آیین مسیحیت را ب

موانست تسلیبخشی میان ارواح، و الفت برادرانهاي بین زمین و آسمان آکند، و ایمان را از بند عناصر مظلمترش 

به همان نحو که در دوران جاهلیت روم همه چیز و همه کس صاحب ربالنوعی بود، اینک هر ملتی، . نجات داد

یا امامی را به عنوان قدیس حامی و قبله شهري، دیري، کلیسایی، حرفهاي، آدمی، و بحرانی در زندگی قدیس 

در انگلستان قدیس جورج حامی کشور محسوب میشد، در فرانسه قدیس دنی را قبول . حاجات خود قبول داشت

رسته دباغان، برتوالوس را قدیس حامی خود میدانستند، زیرا پوست قدیس مزبور را دشمنان از بدن جدا . داشتند

همواره یوحناي حواري را به شفاعت میطلبیدند، زیرا اعداي دین وي را زنده زنده در رسته شمعسازان . کرده بودند

قدیس کریستوفر حامی حماالن بود، زیرا وي عیسی مسیح را بر روي دوش خود حمل . دیگی از روغن فرو برده بودند

براي . سیحیان ریخته بودمریم مجدلیه قدیسه حامی عطاران بود، زیرا وي عطرهاي خوشبویی بر قدمهاي م. کرده بود

قدیس سباستیانوس و قدیس روش از قدیسینی . هر امر ضرور یا واقعه نامیمونی مردم مددکاري در آسمانها داشتند
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قدیسه آپولینیا، که دژخیم فکش را شکسته بود، درد . بودند که هنگام بروز طاعون قدرتشان به منصه ظهور میرسید

قدیس کورنی گاوهاي نر را حراست . خارش و تورم گلو را شفا میداد) بلز(وس قدیس بالزی ;دندان را عالج میکرد

قدیس مدار در نظر مردم فرانسه . میکرد، قدیس گال محافظ جوجه ماکیانها و قدیس آنتونیوس نگاهدار خوکها بود

و باران نمیبارید، اگر وي دعوت آنها را اجابت نمیکرد  ;قدیسی بود که اکثرا براي باران دست به دامان وي میزدند

. مریدان بیحوصلهاش گهگاهی تندیس وي را به آب میافکندند، که خود شاید از راه تلقین حکم جادویی را داشت

کلیسا به تنظیم گاهنامهاي مذهبی مبادرت ورزید که به موجب آن هر روزي از سال عید یکی از قدیسان بود، لکن 

. کلیسا به مقام قدیسی ارتقا یافته بودند در یک سال جا نبود نفري که تا قرن دهم از طرف 25000براي همه 

گاهنامه قدیسان آن قدر نزد مردم اشتهار داشت که، در تدوین تقویم نجومی، سال کشاورزي را به نام آنها تقسیم 

ه عید عشاق که امروزه ب(در انگلستان، روز قدیس والنتینوس. در فرانسه، عید سن ژرژ روز بذرافشانی بود. بندي کردند

پرندگان به اشتیاق تمام در ) مشهور است که(در چنین روز مبارکی . پایان فصل زمستان محسوب میشد)اشتهار دارد

بسیاري را . ها جفتگیري میکردند، و پسران جوان در آستانه پنجره اتاق معشوقان خود دسته گل مینهادند بیشه

ه قاطبه مردم به طور کلی، یا اهالی محل بخصوص، با اصرار کلیسا از آن جهت در عداد قدیسین به شمار آورد ک

شمایل قدیسان در کلیساها و . تمام، و گاهی علی رغم مخالفت مقامات کلیسایی، به یاد آنها نیایش میکردند

و چنان به طور خلقالساعه مورد پرستش . ها نصب میشد میدانهاي عمومی بر روي دیوارهاي ابنیه، و در کنار جاده

کلودیوس اسقف تورینو، شاکی بود که . قرار میگرفت که پارهاي از فالسفه و تمثالشکنان را بکلی منزجر میکرد مردم

مردم دست از بتها برنداشتهاند، بلکه فقط نامهاي آنها را تغییر ...  ;بسیاري از مردم صورتهاي قدیسان را میپرستند((

با این . یازمندي مردم بود که شکل آیین پرستش را به وجود آورددر این موضوع بخصوص، الاقل، اراده و ن.)) دادهاند

استخوانها، مو، لباسها، و چیزهایی که در دوران  - همه تعدد قدیسان، طبعا یادگارهاي فراوانی از آنها به جا مانده بود 

فخر . دس مزین باشدانتظار میرفت که هر محرابی با یک یا چند عدد از این یادگارهاي مق. حیات به کار برده بودند

کلیساي سان پیترو آن بود که مدفن دو حواري، پطرس و بولس، است، و همین امر شهر رم را مهمترین زیارتگاه 

هایی از نیزهاي که بدن  ، پاره))صلیب واقعی((هایی از  کلیساي سنتومر مدعی بود که تکه. مسیحیان اروپایی ساخت

که از آسمان فرو باریده ) حلوایی)) (من((ز گهواره و مقبره وي، ذراتی از عیسی مسیح را سوراخ کرده بود، قطعاتی ا

هایی از محرابی که بر روي آن پطرس حواري به مراسم قداس پرداخته بود،  بود، قطعهاي از عصاي هارون، تکه

لی که ده پارهاي از موي بدن و باشلق و پیراهن و موي سر تراشیده تامس ا بکت، و مقداري از الواح سنگی اصی

کلیساي جامع آمین سر یحیاي . فرمان موسی به دست خود خداوند بر روي آنها نقش شده بود را در تملک دارد

دنی تاج خار و بدن دیونوسیوس آریوپاگوسی را به یادگار  -دیر سن . تعمید دهنده را در جامی سیمین حفظ میکرد

ودند که جسد کامل مریم مجدلیه را در تملک دارند، و سه کلیساي مختلف فرانسه هر کدام مدعی ب. نگاه میداشت

کلیساي . پنج کلیسا در فرانسه جدا اظهار میداشتند که یادگار اصیلی از ختنه کردن عیسی را در تصرف خود دارند

هاي شمعی را به زایران نشان میداد که فرشته خداوند با آن مقبره عیسی را روشن  جامع اکستر در انگلستان تکه

دیر وستمینستر در لندن . هاي بوتهاي را که از آن خداوند با موسی تکلم کرده بود حفظ میکرد ه بود، و نیز تکهساخت

صومعهاي . مقداري از خون مسیح و تکه سنگ مرمري را در اختیار داشت که بر روي آن جاي پاي عیسی نقش بود

ایی که آن قدیس را بر روي آنها سوزانیدند، قاب ، زغاله)لورنس(یکی از مفاصل قدیس الورنتیوس )) درام((در شهر 

بزرگی که بر روي آن سر یحیاي تعمید دهنده را به هرودس عرضه داشتند، پیراهن مریم باکره، و تخت سنگی را که 

، کلیساهاي 1204قبل از سال . قطرات شیر او بر روي آن ریخته شده بود در معرض انظار مومنان میگذاشت

در این کلیساها نیزهاي که بدن عیسی مسیح را . ، از لحاظ یادگارهاي متبرکه قدیسان غنی بودقسطنطنیه، به ویژه
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دریده و هنوز آغشته به خون وي بود، عصایی که با آن بر بدن وي کوفته بودند، چندین تکه از صلیب واقعی که در 

ه شده بود، چند تار از موهاي محاسن که در آخرین شام به یهودا داد)) لقمه نانی((هاي زرین نهاده بودند،  جعبه

هنگام تاراج قسطنطنیه، بسیاري از . مسیح، بازوي چپ یحیاي تعمید دهنده، و بسی آثار متبرکه دیگر دیده میشد

این اشیاي مقدس به سرقت برده شدند، پارهاي را مردمان آزمند خریدند و در مغرب از کلیسایی به کلیسایی بردند 

همه این اشیاي متبرکه را داراي . تري که حاضر به پرداخت باالترین مبلغ باشد بفروشندتا مگر به مشتري راغب

. خواصی فوق طبیعی میدانستند، و درباره معجزاتی که به برکت وجود آنها حادث میشد هزاران داستان نقل میکردند

یزهاي دیگري که در پرتو قوه مردان و زنان با اشتیاق فراوان پی تحصیل حتی کوچکترین یادگاري از قدیسان یا چ

مانند نخی از جامه یک قدیس، غباري از جعبه اشیاي : معجزه آساي این یادگارها متبرك شده باشد روان بودند

ها در گرد آوردن اشیاي متبرکه و گذاشتن آنها  صومعه. متبرکه، قطرهاي از روغن چراغ محراب زیارتگاه، و مانند آن

وتمند با هم رقابت و مرافعه داشتند، زیرا براثر تملک اشیاي متبرکه مشهور بود که در برابر دیدگان مومنان سخا

استخوانهاي تامس ا بکت به نمازخانه جدیدي در )) انتقال((براي . دیرها یا کلیساها ثروت سرشاري به هم میزدند

از کیسه فتوت خود بذل  مردم عابدي که براي نیایش به آن کلیسا میرفتند وجوهی) 1220(کلیساي جامع کنتربري 

هزاران . چنین کسب پرمنفعتی گروه بسیاري را به کار واداشت. دالر میشد 300000کردند که به پول امروزي بالغ بر 

و دیرها هروقت تهیدست میشدند، به طمع میافتادند که . اشیاي متبرکه قلب به کلیساها و افراد مردم فروخته میشد

این جریان سو استفاده به جایی رسید که اجساد قدیسان را قطعه قطعه . کنند)) کشف((اشیاي متبرکه جدیدي 

. میکردند تا چندین محل از عنایات عالیه و قدرت آنها برخوردار باشند

این مایه سرافرازي روحانیان و اکثر دیرهاست که، در عین قبول آثار سودبخش و معجزه آساي اشیاي متبرکه واقعی، 

برخی از . را که درباره این فتیشیسم عامه پسند میشد تشویق نمیکردند و اکثر ناپسند میشمردندافراط و تفریطهایی 

رهبانان، که براي طاعات خویش دنبال گوشه خلوت و امنی بودند، از معجزاتی که به اشیاي متبرکه دیرهاي آنها 

یس ستفانوس دراز کرد تا از بروز صدر دیر گرامون دست التجا به سوي جنازه قد. نسبت داده میشد خشمگین بودند

معجزات خویش که مایه جذب و جلب مردمانی پر سر و صدا میشد جلوگیري کند، و تهدید کرد که در غیر این 

در واقع خود مردم بودند که در ایجاد یا تکثیر .)) استخوانهاي تو را به درون رودخانه خواهیم افکند((صورت 

و در بسیاري موارد کلیسا حتی مردم را از  ;ي متبرکه پیشقدم میشدند نه کلیساهاي مربوط به معجزات اشیا افسانه

میالدي، به موجب فرمانی همایونی که از قرار معلوم به  386در . ها برحذر میساخت اعتقاد به این گونه افسانه

س آوگوستینوس از قدی. ممنوع شد)) شهدا((اجساد و استخوانهاي )) حمل یا فروش((خواهش کلیسا صادر شده بود، 

جوارح و اعضاي شهداي دین را، اگر واقعا شهید هم باشند، ((شکایت میکرد که )) شیادانی در جامه رهبانان((دست 

حدود . را تکرار کرد 386ساخته بودند، و به همین سبب بود که یوستینیانوس فرمان مورخ )) وسیله داد و ستد خود

هاي مبادرت جست به نام در یادگارهاي قدیسان که طی آن مردم را به گیبر دو نوژان به نوشتن رسال 1191سال 

در این رساله وي میگوید که . خاطر جنونی که نسبت به این گونه اشیاي متبرکه پیدا کرده بودند سرزنش کرد

.)) ه استقدیسانی است که نام آنها در مدارك بی ارزشی به تجلیل برده شد((بسیاري از این گونه یادگارها متعلق به 

روساي دیرها به طمع تحف و هدایاي عظیمی که مردم میآوردند به دام جعل معجزات دروغین در ((برخی از 

پیرزنان یاوه گوي و خیل عظیمی از کنیزکان فرومایه در سر دوکهاي پشمریسی : ((در جایی دیگر مینویسد.)) افتادند

اگر کسی سخنان آنها را یاوه خواند، با ابزاري که پشم نریسته  و... هاي جعلی قدیسان را پر و بال میدهند خود افسانه

گیبر دو نوژان مینویسد که کشیشان دل و جرئت اعتراض .)) بر روي آن قرار دارد، به طرفش حملهور میشوند
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 تکهاي از همان نانی را عرضه داشتند((نداشتند، و اعتراف میکند که چون دالالن اشیاي متبرکه به مومنان مشتاق 

اگر با ((، وي نیز مهر خموشی بر لب نهاد، زیرا معتقد بود که ))که خداوند ما، عیسی، به دندان خویش فشرده بود

گیبر در رساله خود خاطر نشان .)) دیوانگان از در مخالفت درآیم، براستی که بایستی مرا نیز به دیوانگی محکوم کنند

د دهندهاند، و از تعداد سرهاي آن قدیس سر بریده اظهار میسازد که چندین کلیسا مدعی تملک سر یحیاي تعمی

که از حمل اشیاي متبرکه خود به اطراف، به ) 1179(ها دستور اکید داد  پاپ آلکساندر سوم به صومعه. حیرت میکند

نشان داد اشیاي متبرکه را در خارج از ) 1215(چهارمین شوراي التران . قصد جمع آوري اعانات، خودداري کنند

چنین اشیا و صورت قدیسان را عملی )) قلب) ((1274(هاي قدیسان ممنوع کرد، و دومین شوراي لیون  ارتگاهزی

. نکوهیده شمرد

به طور کلی، کلیسا آن قدر که خرافات را از قوه تخیل مردم یا سنن باستانی جهان مدیترانه به ارث برد، مشوق رواج 

شیا، طلسمها، تعویذها، و اوراد همان اندازه در اسالم عزیز بود که در جهان اعتقاد به قوه اعجاز ا. و تکثیر آنها نبود

صور قدیمی پرستش آلت رجولیت، . مسیحی، و هر دو دین این معتقدات را از ادوار بت پرستی باستان اقتباس کردند

. سا آن را منسوخ کردبه عنوان منشا دوام حیات، رسمی بود که تا مدتها در قرون وسطی باقی ماند، لکن بتدریج کلی

آیین پرستش خداوند به منزله ربالجنود و شاه شاهان، کلیه رسوم اقوام سامی و رومی را که با تقرب به درگاه، حرمت 

عود و عبیري که در جلو محراب یا برابر کشیشان میسوزاندند . نهادن و مناجات با خدا ارتباط داشت به ارث برد

فشاندن آب مقدس بر روي . که طبق رسم باستان در حضور خدایان میسوزاندند هدایایی را در خاطر مجسم میکرد

ها و غسل، شعایر و تشریفات ازمنه بسیار قدیم را ادامه  حرکت دسته. مومن همان رسم قدیمی دفع اجنه از انسان بود

کلیسا . هلیت روم بودهاي ویژه کشیشان و عنوان پاپ، یعنی پونتیفکس ماکسیموس، از میراثهاي عهد جا جامه. میداد

ها، درختان، و سنگها را  ها، چاه چون متوجه شد روستاییانی که به دین مسیح در آمده بودند هنوز بعضی از چشمه

محترم میشمرند، شرط عقل ندانست که یکباره رشته پیوند مردم را با این رسوم کهن بگسلد، بلکه آنچه را مردم 

 دلمنبه این نحو بود که کلیسا یک . انید و به آنها رنگ و لعاب مسیحی دادگرامی میدانستند مشمول دعاي خیر گرد

واقع در پلو آره را تقدیس کرد و نمازخانه هفت تن قدیس نامید، و آیین بلوط پرستی را با آویختن صورتهایی از 

جشنهاي ادوار شري، که در نزد مردم عزیز بود یا به عنوان مهلتی براي . شتقدیسان مسیحی بر درختان عقیم گذا

شعایر دوران شرك، که ارتباط با . تصفیه اخالق عمومی ضرورت داشت، دوباره به صورت اعیاد مسیحی ظاهر شدند

ي میکردند، مردم کماکان در نیمه باستان آتشافروز. رستنیها و ثمربخشی طبیعت داشت به شکل نماز مسیحی درآمد

نهادند، که نام االهه ) ایستر(بر عید قیام مسیح، نام اوستر . منتها این مراسم در شب عید قدیس یوحنا برگزار میشد

به . گاهنامه مسیحی، پر از نامهاي قدیسان، جانشین فاستی، سالنامه رومیان، شد. چشمه در زبان توتونی باستانی بود

ربالنوع دئا . ر نظر مردم گرامی بودند با اسامی قدیسان مسیحی احیا شدندتصویب کلیسا، خدایان باستانی که د

، به نام قدیس ویکتوار مشهور شد، و دو ربالنوع کاستور و پولوکس به )آلپهاي سفال(ویکتوریا، متعلق به باسزالپ 

. هیئت قدیس کوسماس و قدیس دامیانوس در آمدند

گار ساختن کهنه با نو عبارت بود از تصعید آیینهاي پرستش االهه مادر عالیترین پیروزي این روحیه آسانگیر در ساز

، سیریل، 431در سال . در این مورد نیز ابتکار عمل با خود مردم بود. ادوار جاهلیت به آیین پرستش مریم عذرا

مشرك آن  اسقف اعظم اسکندریه، در طی موعظه معروفی که در افسوس ایراد کرد، بسیاري از تعابیري را که مردم

در همان . دیانا، به کار میبردند بر مریم عذرا اطالق کرد - نقطه از روي خلوص نیت در مورد االهه بزرگ، آرتمیس 

. ملقب سازند)) مادر خدا((سال شوراي افسوس علی رغم اعتراضات نسطوریها مقرر داشت که از آن پس مریم را به 
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هایی مثل آستارته، کوبله، آرتمیس، دیانا، و ایسیس بود در پرستش  بتدریج تمام آن ویژگیهاي لطیفی که خاص االهه

در قرن ششم، کلیسا مقرر داشت که همه ساله روز سیزدهم ماه اوت را، که در اعصار . مریم عذرا با هم جمع آمد

مریم . باستان اختصاص به جشنهاي ایسیس و آرتمیس داشت، به عنوان عید صعود مریم به آسمان جشن بگیرند

شمایل وي را در پیشاپیش هر دسته بزرگی حمل . ذرا، قدیسه حامی مردم قسطنطنیه و خاندان امپراطوري گردیدع

. که مزین به تصویر مریم نباشد) و هنوز نیز نیست(میکردند، و در عالم مسیحی یونان هیچ کلیسا و خانهاي نبود 

ودمانیتر و جالبتر، از مشرق اروپا به مغرب سوغات احتماال جنگهاي صلیبی بود که آیین مریم پرستی را، به نحوي خ

آباي کلیسا مریم را به عنوان تریاقی در مقابل حوا توصیه کرده بودند، . خود کلیسا مریم پرستی را تشویق نکرد. آورد

ها براي ارتکاب به گناهان  و سرچشمه اکثر وسوسه)) پیکر ضعیفتر((اما دشمنی کلی آنها نسبت به زن، که او را 

هاي طوالنی وعاظ علیه فریبندگیها و نقایص زنان  میدانستند، کمرویی و گریز رهبانان از مقابل زنها، موعظه

خود مردم بودند . رویهمرفته چیزهایی نبودند که عموم پیروان کلیسا را شدیدا به پیروي از آیین مریم پرستی وادارند

اینک . وردند، و مریم را محبوبترین شخصیت تاریخ کردندکه در باغ معنوي قرون وسطی زیباترین گل را به وجود آ

نفوس اروپایی که بتدریج میخواستند از زیر بالها و رنجهاي گذشته کمر راست کنند، دیگر نمیتوانستند خداي 

مردم، به میل و نظر خویش،  ;سختگیري را که بیشتر مخلوقات خود را محکوم به عذاب دوزخ میکرد قبول کنند

از این پس گناهکاران . که علماي االهی توصیف کرده بودند، به کمک شفقت مادر مسیح، کاهش دادندرعبهایی را 

دست به دامان مریم میزدند که هیچ کس را از در نمیراند  - که هنوز بلند منزلت و عادل بود  - براي تقرب به مسیح 

، نقل میکند که شیطان )1230(هایستر باخ  رهبانی کایساریوس نام، اهل. و فرزندش نمیتوانست شفاعت او را نپذیرد

. جوانی را فریفت تا به امید ثروتی سرشار مسیح را انکار کند، لکن هر چه وسوسه کرد جوان حاضر به انکار مریم نشد

همین رهبان میگوید . هنگامی که جوان توبه کرد، مریم عذرا فرزند خویش عیسی را ترغیب کرد تا جوان را ببخشاید

خداوندا اگر تو مرا از : ((برادران عامی فرقه سیسترسیان را شنید که در مناجات خویش به عیسی میگفت که یکی از

مومنان آن قدر مریم عذرا را شفیع میساختند و به .)) بند این وسوسه نرهانی، شکایت تو را به مادرت خواهم کرد

هاي لطیف این  یکی از افسانه. رآمده بوددرگاهش دعا میکردند که عیسی در اذهان مردم به صورت مردي حسود د

ي خویش پرغلغله ساخته بود ظاهر شد و ))آوه ماریا((عهد حاکی است که عیسی بر مردي که آسمان را با دعاهاي 

مادرم به خاطر تمام تهلیل و تبجیلهایی که تو در حقش میکنی سپاسگزاري فراوان : ((بنرمی مالمتش کرده، گفت

درست به همان نحو که سختگیري یهوه وجود .)) نباید فراموش کنی که من نیز سزاوار ثنایمبا اینهمه تو . میکند

در واقع . عیسی را ضروري ساخته بود، به همان روال عدالت عیسی به ترحم مریم احتیاج داشت تا آن را تعدیل کند

انی شرایع خویش بیان ضمن بیان مب)ص(همچنانکه حضرت محمد - مادر، یعنی قدیمیترین شخص در آیین پرستش 

همه کس در تمجید و عشق نسبت به وي  آمد،به صورت سومین اقنوم از اقانیم ثالثه جدیدي در  -کرده است 

زافگویی سرکشانی چون آبالر سر در برابرش خم کردند، هجا گویانی چون روتبوف و شکاکان الف و گ. شریک شد

شهسواران قسم خوردند که . مانند دانشوران خانه به دوش هرگز جرئت نکردند کلمهاي نسبت به او بیحرمتی نمایند

طبقه بورژوازي در حال رشد . خود را وقف خدمت وي کنند، و شهرها کلیدهاي خود را در پاي تندیس وي مینهادند

ها و میدانهاي  ن اصناف، حتی دالوران کفرگوي سربازخانهمردان خش ;مریم را مظهر تقدیس مادري و خانواده دید

جنگ، در بر داشتن دست دعا به درگاه مریم و نهادن تحف به پاي پیکره او با دختران دهاتی و مادران محرومیت 

احساساتیترین اشعار قرون وسطی سرود روحانیی بود که با شور و گرمی تمام جاللش را . چشیده رقابت میکردند

ها، و کشتزارها  صورتهایی از وي همه جا، حتی در گوشه معابر، چهار راه. میداشت و کمکش را خواستار میشداعالم 

سرانجام، در قرون دوازدهم و سیزدهم، با عالیترین تجلیات احساسات مذهبی در تاریخ، فقیر و غنی، خرد . نصب شد
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رتهاي خویش را براي تجلیل و تکریم مریم در هزاران ها و مها و کالن، روحانی و عوام، و هنرمند و صنعتگر اندوخته

این کلیساها تقریبا همه به نام وي بودند یا نمازخانه مخصوصی را، به عنوان با  -کلیساي فخیم به کار بردند 

  . شکوهترین قسمت کلیسا، به زیارتگاه وي اختصاص داده بودند

این کیش نوین پایدار ماند یک انجیل مریم به وجود  دین جدیدي پدید آمده بود، و شاید مذهب کاتولیک با جذب

مردم . آمد که مقامات شرع را در آن دستی نبود، عقل از تصور آن حیران میماند، و لطافت آن به وصف در نمیآمد

ایت ها به نام افسانه زرین حک یکی از این مجموعه. ها را خلق میکردند و رهبانان آنها را به کتابت در میآوردند افسانه

آن زن بیوه . میکرد که بیوهاي تنها پسر خود را در اختیار کشورش گذاشت، و جوان در جنگ با دشمن گرفتار شد

چون چند هفتهاي . همه روزه دست دعا به درگاه مریم عذرا بر میداشت تا پسرش آزاد شود، و نزد وي باز گردد

مریم باکره . آن را در خانهاش پنهان ساخت گذشت و خبري نشد، زن تندیس کودك را از آغوش مریم دزدید، و

فرزند، به مادرت بگو اکنون که : ((چون حال بدین منوال دید، در زندان را گشود، جوان را آزاد کرد، و به وي گفت

هاي فرانسه،  ، صدر یکی از صومعه1230در حدود سال .)) من تو را آزاد ساختهام، او نیز فرزند مرا به من باز گرداند

در این . هاي مریم را به صورت دیوان عظیمی مشتمل بر سی هزار بیت مدون ساخت دو کوئنسی، افسانه گوتیه

داستان دزدي را . مجموعه به قصه راهب بیماري بر میخوریم که با نوشیدن شیر از پستان شیرین مریم شفا مییابد

فتار و به دار آویخته شد، مریم با دستهاي میخوانیم که همیشه قبل از شروع به دزدي به مریم دعا میکرد، و چون گر

به حکایت راهبهاي . نامرئی خویش آن قدر وي را بر باالي دار نگاه داشت تا متوجه این قضیه شدند و آزادش ساختند

میرسیم که دیر خود را ترك گفت تا روزگار را به گناهکاري بگذراند، چند سال بعد شرمسار و توبه کار بازگشت و 

ه مریم باکره، که هیچ روزي از دعا به درگاهش خودداري نورزیده بود، تمام مدت به عنوان یکی از متوجه شد ک

کلیسا نمیتوانست به . ها به جاي وي خدمت میکرده است، به طوري که هیچ کس متوجه غیبت او نشده است راهبه

ه صورت جشنها و اعیاد بزرگی در این گونه داستانها روي موافقت نشان دهد، لکن حوادث مهم زندگانی مریم را ب

. ، تطهیر عذرا، و عید صعود مریممریماز آن جمله بود عید بشارت، عید دیدار  -آورد 

اد که مومنان مفهوم سرانجام، کلیسا، در برابر تقاضاي نسلهایی از عوامالناس و رهبانان فرقه فرانسیسیان، ابتدا اجازه د

این مفهوم مشعر بر آن . رسما پیروان خود را به قبول واداشت 1854آبستنی معصومانه مریم را بپذیرند، و سپس در 

بود که نطفه مریم عذرا بري از گناهکاري ذاتیی که، برطبق االهیات مسیحی، هر کودکی از دوران آدم و حوا به آن 

یم پرستی مذهب کاتولیک را از صورت یک مذهب رعبآور، که شاید براي قرون مر. گناه دچار است، بسته شده بود

تیرگی ضروري بود، به یک مذهب ترحم و محبت مبدل کرد، نیمی از زیبایی و قسمت بیشتري آوازها و هنر 

دختران . کاتولیک حاصل این ایمان با شکوه به وفاداري و شفقت حتی به زیبایی جسمانی و لطف جنس زن است

ا قدم به ساحت معبد نهاده و روحیه آن را دگرگون ساختهاند، تا حدي به جهت این تحول در مذهب جدید حو

کاتولیک بود که شیوه فئودالیسم تصفیه شده، به صورت شهسواري درآمد، و مقام زن در جامهاي که پرداخته دست 

نقاشی قرون وسطی و دوره رنسانس به به علت همین تحول بود که مجسمهسازي و . مردان بود تا حدودي ترقی کرد

شخص میتواند از سر بسیاري خطاهاي . عالم هنر عمق و لطافتی بخشید که تقریبا یونانیان را از آن هیچ بهرهاي نبود

  . دین و عصري که مریم و کلیساهاي جامع را به وجود آوردند بگذرد
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IV  -  شعایر و مراسم مذهبی  

لکن در عناصر  ;روحانی و لیتورژي، از سر عقل، جایی براي مریم پرستی باز کرد کلیسا در هنرهاي زیبا و سرودهاي

به پیروي از رسوم . هاي جدیتر و با هیبتتر ایمان قرار داد قدیمیتر شعایر و مراسم مذهبی اساس تاکید را بر جنبه

به این نحو که هر روز : رندکهن، و شاید هم به علل بهداشتی، کلیسا دستور داد که مومنان در ایام مقرر روزه بگی

در طی چهل روز ایام روزه بزرگ ، لب به گوشت، تخم مرغ، یا  ;جمعه میبایست از خوردن گوشت خودداري ورزند

به عالوه، در عرض این مدت، عروسی، شادي،  ;و در ماه روزه هر روز ساعت سه بعدازظهر افطار کنند ;پنیر نزنند

این دستورات عالیترین راهنما براي تزکیه نفس و صحت بود . جنسی ممنوع بودشکار، دادرسی در محاکم، و مقاربت 

که، گرچه بندرت مو به مو مراعات میشد، به تقویت اراده و رام کردن اشتهاي مفرط مردم شکم پرور و پایبند شهوات 

ب هنر، موسیقی، و لیتورژي کلیسا میراث کهنسال دیگري بود که آن را به صور عالی و موثري در قال. کمک میکرد

مزامیر کتاب عهد قدیم، دعاها و موعظات اخالقی هیکل اورشلیم، منتخباتی از عهد . درام مذهبی عرضه میداشتند

شقاق میان کلیساي شرق و . جدید، و اجراي مراسم قداس عناصر اولیه مراسم عبادت مسیحی را تشکیل میدادند

فایت پاپهاي اولیه در بسط قدرت خویش به بیرون از ایتالیاي و عدم ک ;غرب منجر به آداب و رسوم متباینی شد

شعایر مذهبی خاصی . مرکزي، حتی در کلیساي التین نیز موجبات تعدد شکل و تنوع مراسم مذهبی را فراهم آورد

ذهبی بود که آداب م 664که در میالن مرسوم بود در اسپانیا، گل، ایرلند، و شمال بریتانیا نفوذ کرد، و فقط در سال 

پاپ هادریانوس اول، شاید در مقام تکمیل زحماتی که گرگوریوس اول کشیده بود، لیتورژي . رومی جانشین آن شد

. نزد شارلمانی فرستاد)) مجموعهاي از شعایر و مراسم مذهبی((کلیسا را اصالح کرد و نزدیک به پایان قرن هشتم در 

ک قرون وسطایی به شمار میرود و مبانی عقالیی عبادات گولیلموس دیوراندوس در کتاب خویش که یک اثر کالسی

  . نام دارد، به توضیح در لیتورژي کلیساي رومی پرداخت) 1286(روزانه 

استقبالی که عموم مردم عالم مسیحی از این کتاب کردند از آنجا پیداست که این اثر کالسیک بعد از کتاب مقدس 

  . اولین کتابی بود که به چاپ رسید

در چهار قرن اول پیدایش مسیحیت، این تشریفات . مهمترین بخش آیین پرستش مسیحی مراسم قداس بود کانون و

و یاد بود شام آخر اساسیترین بخش این مراسم را تشکیل  ;بخصوص را افخارستیا یا آیین قربانی مقدس میخواندند

ي درهم پیچیدهاي شد که به مقتضاي در طی دوازده قرن، این آیین هسته اصلی یک رشته سرودها و دعاها. میداد

روز و فصل سال و غرض اصلی هر مراسم قداس بخصوصی تفاوت میکرد و جزئیات آن، براي تسهیل کار کشیش، در 

در کلیساي یونانی و گاهی هم در کلیساي التین مرسوم بود که حین . کتاب مخصوص مراسم قداس مندرج شده بود

هیچ گونه صندلی براي نشستن وجود . کدام در جایی جداگانه استقرار یابند اجراي این مراسم، مردان و زنان هر

مردمان فرتوت یا ناتوان از این . همگی به پا میایستادند یا در لحظات فوقالعاده جدي مراسم زانو میزدند. نداشت

ت مدیدي سرپا براي رهبانان یا کشیشانی که مجبور بودند در طول مراسم مذهبی مد. قاعده کلی مستثنا بودند

ها یا  این لبه. هاي کوچک طاقچه مانندي براي تکیه گاه تعبیه میشد بایستند، در کناره جایگاه سرودخوانان کلیسا، لبه

کشیشی که . هاي چوبی رفته رفته یکی از عالیترین مظاهر هنر و ذوق استادان درودگر و منبتکار عصر شد طاقچه

داشت که روي آن را لباسی سپید، ارخالقی بدون آستین، یک حمایل، و  ناظر بر اجراي مراسم بود جبهاي بر تن

هاي رنگارنگی بودند که بر روي آن آرایشها و تزییناتی عادي  اینها همه جامه. پارچه ریشهدار مخصوصی میپوشانید

، به معنی  Soter Huios Iesosمخفف ( IHSبرجستهترین این نقوش نمادي، معموال سه حرف . دیده میشد
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مراسم قداس در پاي محراب با جمله افتتاحیه مختصري آغاز میشد، به این معنی . بود))) ، منجی)خدا(عیسی پسر ((

مالزم شمع به دستی که از عقب کشیش میآمد .)) من اینک به محراب خداوند گام خواهم نهاد: ((که کشیش میگفت

کشیش از پلکان محراب باال میرفت و آن .)) یبخشدبه خدایی که جوانی مرا شادي م: ((در دنباله این جمله میگفت

را، که )) خداوندا، بر ما رحمت آور((آنگاه ذکر معروف . را، به عنوان مخزن اشیاي متبرکه متعلق به قدیسان میبوسید

جالل و عظمت مر خداوندي را (و دعاي گلوریا  ;از یادگارهاي مراسم یونانی دو قداس التینی بود، با آهنگ میخواند

هاي نازکی از نان و جامی  سپس ورقه. را تالوت میکرد) شهادت(و دعاي کردو ) سزاست که متعال و مهیمن است

تقدیس و به جسم  meus sanguinis est Hicو همچنین  meum corpus est Hocمملو از شراب را با ذکر 

بر سبیل کفارهاي به  - به عبارت دیگر فرزند خدا را  - میکرد، و این عناصر قلب ماهیت یافته را  و خون مسیح مبدل

یادگار فداکاري عیسی مسیح بر روي صلیب، و در عوض سنت قدیمی قربانی کردن موجودات زنده، به حضور خدا 

دلهاي خود را متوجه سازند، و آنگاه کشیش رو به سوي مومنان میآورد و از آنها دعوت میکرد که . عرضه میداشت

آنگاه .)) ما دلهاي خود را متوجه درگاه خدا ساختیم((مالزم وي به نمایندگی از جانب مومنان حاضر جواب میداد که 

. میپرداخت) پدر ما(، پاترنوستر )بره خدا(، آگنوس دئی )مقدس(کشیش به تالوت دعاهاي سه گانه سانکتوس 

س میخورد، حاضران را در مراسم قداس شریک میساخت، و پس از تالوت چند خودش اندکی از نان و شراب مقد

که نام انگلیسی  - ))) مجلس را ترك گویید، این رخصت خروج است((( est missa ,Iteدعاي دیگر با جمله پایانی 

نواع قداس که در ا. مراسم را پایان میداد -در عبارت فوق گردید  missaاحتماال از همین واژه ) Mass(آیین قداس 

بعدها متداول شد، عالوه بر آنچه ذکر کردیم، کشیش براي حاضران طلب برکت میکرد، و قسمت دیگري از انجیل را 

قاعدتا در مراسم قداس هیچ موعظهاي ایراد . میخواند که معموال دیباچه نو افالطونی انجیل یوحناي حواري بود

بعد از قرن دوازدهم، هر موقع که راهبی مخصوصا براي موعظه در نمیشد، مگر هنگامی که اسقفی پیشنماز بود یا، 

. چنین مجالسی حضور مییافت

از قرن چهارم به . در ابتدا، کلیه قداسها را به آواز میخواندند، و مومنان حاضر در کلیسا نیز با کشیش هماوا میشدند

این وظیفه را بر عهده گرفت، به این )) ادسته همسرایان کلیس((بعد، شرکت حاضران در آواز بتدریج منسوخ شد و 

سرودهاي روحانیی  .میگفتمعنی که حین مراسم هر جا مقرر بود، این دسته به آهنگی که پیشنماز میسرایید پاسخ 

هاي هنر و احساسات قرون وسطی  وردهکه در مراسم مختلف نیایش کلیسا خوانده میشدند از جمله موثرترین فرآ

هنگامی . ، آغاز میشود)367'فت(تاریخ مکتوب سرودهاي مذهبی التین با هیالري، اسقف پواتیه . محسوب میشوند

که این اسقف جالي وطن کرد و از سوریه به گل بازگشت، تعدادي از سرودهاي مذهبی نیمه یونانی و نیمه شرقی را 

اینک کلیه این  ;را به التینی ترجمه کرد، و خود نیز به تصنیف چندین سرود دست زدبه موطن خویش آورد، آنها 

آمبروسیوس قدیس در میالن از نو دست به کار شد و از سرودهاي خوشاهنگ وي که عواطف . سرودها از بین رفتهاند

وزه هجده قطعه از دستبرد تا به امر - و بسیار در خاطر آوگوستینوس موثر افتاد  - شدید بشري را در بند کرده بود 

درباره ایمان و سپاسگزاري از خداوند، که  laudamus Deum Teسرود با شکوه موسوم به . زمان باقی ماندهاند

سابقا به آمبروسیوس قدیس نسبت داده میشد، به احتمال کلی اثر طبع یک اسقف رومانیایی به نام نیکتاس 

در قرون بعدي نیز احتماال سرودهاي مذهبی التینی . رم تصنیف شدرمیزیانایی است که نزدیک به پایان قرن چها

پاره اي . براثر نفوذ غزلیات شعراي مسلمان و تروبادورهاي پرووانس، احساس و اسلوب ظریف جدیدي اتخاذ کردهاند

ها و تقریبا حکایت الفاظ زنگدار بیمعنی و ماالمال از وزن) مثل برخی از اشعار عربی(از این سرودهاي مذهبی 

هاي بیحد و حساب بود، لکن سرودهاي بهتري که متعلق به زبدهترین و پررونقترین ادوار قرون وسطی، یعنی  قافیه
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قرون دوازدهم و سیزدهم، هستند یک نوع جمله بندي به هم فشرده، قافیه خوشاهنگ، و تناسب و لطافتی از لحاظ 

، جوانی از 1130در حدود سال . نایی ادبیات عالم قرار دادفکري پیدا کردند که آنها را در شمار بزرگترین اشعار غ

اهالی برتانی، که امروزه ما وي را فقط به نام آدام از رهبانان سن ویکتور میشناسیم، قدم به این دیر مشهور که در 

در طی شصت سالی که وي بعد از این تاریخ در عین قناعت و رضا زیست، . خارج شهر پاریس قرار داشت گذاشت

روحیه افرادي مانند اوگ و ریشار را که از مشاهیر رازوران بودند جذب کرد و مدرکات خویش را با فروتنی و در عین 

. زیبایی و قدرت در قالب سرودهایی ریخت که قسمت بیشتر آنها متوالیا براي مراسم قداس در نظر گرفته شده بودند

نام یاکوپونه داتودي به تصنیف عالیترین شعر غنایی دوران قرون  یک قرن بعد از آدام، رهبانی از فرقه فرانسیسیان به

یاکوپونه یکی از حقوقدانان زبردست تودي از . مبادرت ورزید) مادر ایستاده بود(وسطی، یعنی سرود ستابات ماتر 

. توابع پروجا بود

یک مجلس جشن، زیر  همسرش، که به زیبایی سیرت و صورت هر دو اشتهار داشت، بر اثر فرو ریختن صفهاي در

هاي  یاکوپونه از فرط اندوه مشاعرش را از دست داد و در حالی که به بانگ بلند گناهان و اندوه. آوار به هالکت رسید

هاي اومبریا نهاد، بدن خود را قیراندود و با  خویش را بر میشمرد، به صورت آدم وحشی آوارهاي، سر در میان جاده

سرانجام، به سومین درجه راهبان فرقه . چهار دست و پا راه رفتن آغاز نمود پرهاي پرندگان مستور کرد، و

فرانسیسیان پیوست، که تابع نظامات سخت و شدید دیر نبودند، و شعري سرود که تقواي محبت آمیز عهد وي را 

  : خالصه میکند

  مادر دل شکسته، سراپا سرشک،

  در برابر صلیب ایستاد، 

  ع از آن آویزان بود،در حالی که پسرش به حال نز

  . حجاب روحش را گرانبار با الم و سوگوار در مرگ فرزند، تیغی از اندوه بدرید

  . اوه، که چه اندوهناك و سخت رنجور بود آن مادري که با داشتن یگانه پسري آن سان فرخنده فال شده بود

  . هاي جانسوز سر داد و ناله و چون فرزند شریف خویش را در شکنجه دید، بر خود لرزید، شیون آغاز کرد،

کیست که مادر منجی ما را در چنین مشقتی گرفتار بیند و اندوهناك نشود کدامین کس است که چون آن مادر 

  ... مهربان را در اندوه فرزندش بیند، در غم وي شریک نگردد 

بگذار دل من با شراره  ;نمبیا مادرم، سرچشمه محبت، بگذار من به کنه درد تو پی برم، بگذار با تو سوگواري ک

مادر مقدس، از بهر من . بگذار این سان او را خشنود گردانم ;عیساي محبوب، خداوند و منجی ما، مشتعل گردد

بگذار من در آالم فرزند تو، که  ;چنین کن، ضرباتی را که بر پیکر چنین شهیدي وارد آمد در بن قلب من جاي ده

بگذار من از ته دل در کنار تو . من به رسوایی تن در داده است، سهیم باشمجراحات جانکاه برداشته و به خاطر 
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از جان و دل آمادهام که با تو در ماتم شریک . بگریم، و تمام سالیان عمر با تو در مرگ منجی مصلوب سوگوار مانم

  . باشم و با تو در کنار صلیب بر پا ایستم

 ;فداکاري مسیح رستگاري بینم، و با درك فیض او پرورش یابم بگذار که من در پناه صلیب ایمن باشم، به برکت

  . آنگاه که جسم من خاك شد، بگذار روان من در جالل ملکوت با او رو به رو گردد

یکی . در میان سرودهاي مسیحی قرون وسطی فقط دو قطعه شعر وجود دارد که با این منظومه کوس همسري میزند

دومی . ماس آکویناس براي جشن کورپوس کریستی یا عید جسد تصنیف کردقطعه اي زمان بسراست که قدیس تو

ساخت و هنوز در مراسم قداس مردگان  1250منظومه موحش روز خشم است که آن را تومازو دا چالنو حدود سال 

در این مورد دهشت روز محشر منبع الهام شاعر و سبب پیدایش منظومهاي است به تیرگی و . خوانده میشود

  . ی هر کدام از رویاهاي پرشکنجه دانتهبینقص

هایی را در  کلیسا به شعایر و مراسم موثر دعاها، سرودهاي روحانی، و قداس خود تشریفات با ابهت و حرکت دسته

در کشورهاي اروپاي شمالی، در جشن میالد مسیح، مراسم پرمسرتی را که تا ظهور . جشنهاي مذهبی افزود

این آداب دوره جاهلیت با پیروزي آفتاب بر ظلمت . مشرك داشتند اقتباس کردندمسیحیت اختصاص به توتونهاي 

را مردم آلمان، فرانسه  ))یول((هاي معروف به  پیشتازنده در انقالب شتوي ارتباط داشت، به همین سبب هیمه

انواع هدایا و تحف آویزان )) یول((اجاقهاي خود میسوزاندند، از درختان  شمالی، انگلستان، و اسکاندیناوي در

میکردند، و مجالس عیش و سوري تا دوازده شب پیاپی برپا بود که سرسختترین مردمان شکمپرست را از پا در 

ن، یکشنبه از آن جمله بود عید تجلی مسیح، جشن ختنهسورا - اعیاد و جشنهاي دینی فراوانی وجود داشتند . میآورد

ها، منتها قدري کمتر از ایام  این قبیل ایام و تمام یکشنبه. ، عید قیام مسیح، عید صعود، عید پنجاهه، و امثال آننخل

قیام مسیح  فرد مسیحی در عید. متبرکه، روزهاي پرهیجانی در زندگانی مردمان قرون وسطی محسوب میشدند

معموال به هر نوع گناهی که مرتکب شده بود و به یاد میآورد اعتراف میکرد، خود را مطهر میساخت، موي سر و 

در مراسم قداس به فیض ربانی نایل و . ها را بر تن میآراست ریشش را کوتاه میکرد، و فاخرترین و راحتترین جامه

در . مسیحی، که خویشتن در آن نقشی ایفا میکرد، واقف میشدبیش از هر موقع به کنه احساسات آن درام خطیر 

جریان وقایع آالم ) یا هفته مصادف با مصلوب ساختن و رستاخیز عیسی(بسیاري از شهرها، سه روز آخر هفته مقدس 

د در چن)) ها تعزیه((این گونه . مسیح را طی یک نمایش مذهبی با مکالمات و آواز ساده در کلیساها مجسم میکردند

، ژولیانا، سرپرست یک 1240در حدود سال . مورد دیگر از اعیاد گاهنامه نجومی کلیسا بر مردم عرضه میشدند

ها در نزدیکی لیژ، به کشیش دهکدهاش اطالع داد که از غیب به وي الهام شده است، تا با برگزاري  صومعه راهبه

را چنانکه در آیین قربانی مقدس به صورت  جشنوارهاي متضمن تشریفات و آداب مذهبی، باید جسم مطهر عیسی

، پاپ اوربانوس چهارم برگزاري چنین جشنی را تصویب، و قدیس 1262در . قلب ماهیت دیده میشود تجلیل کند

آن فیلسوف شهر . توماس آکویناس را مامور کرد تا براي آن جشن دعاها و سرودهاي روحانی مناسبی تصنیف کند

و در نخستین  ;سرانجام عید کورپوس کریستی بنیاد نهاده شد 1311نجام داد، و در این امر خطیر را به خوبی ا

پنجشنبه بعد از عید پنجاهه، با حرکت دادن دستهاي که پرشکوهترین نوع خود در طی سال بود، آن را جشن 

 ;ل ساختاین گونه تشریفات مایه جلب جماعات بزرگی شد و عده زیادي از شرکت کنندگان را غرق جال. گرفتند

و به تشریفات پرشکوه اصناف شهرها،  ;اینها بودند که راه را براي درامهاي اینجهانی قرون وسطی هموار ساختند

مسابقات تورنوا، مراسم پذیرش افراد به سلک شهسواران، و تاجگذاري پادشاهان جشنهاي نظامی کمک کردند تا با 
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ح و جسم، اوقات فراغت اتفاقی افرادي را که طبعا متمایل به هیجانات ناگهانی مذهبی، و تشریفاتی براي تصفیه رو

کلیسا روش تعلیمات اخالقی خود را از راه ایمان بر پایه استدالالت عقالنی . آرامش و صلحجویی نبودند مملو سازد

و ادبیات،  استوار نساخت، بلکه براي این منظور، به کمک درام، موسیقی، نقاشی، پیکرتراشی، معماري، افسانه پردازي،

به حواس آدمی توسل جست، و باید اذعان کرد که این گونه توسلها به حسیات عمومی، چه براي خیر و چه براي شر، 

از راه توسل به . به مراتب بیشتر نتیجه میدهد تا رو آوردن به قوه عقالنی انفرادي که دستخوش تغییر و تحول است

. را به وجود آوردحسیات مردم بود که کلیسا هنر قرون وسطایی 

مردان و زنان قرون وسطایی . نهایت این مراسم پرشکوه و پرتحمل در مراکزي بود که زایران متوجه آن میشدند

معموال براي کفاره گناهان یا نذري که کرده بودند، براي شفایی که به طور معجزه آسا میطلبیدند، براي طلب 

هد جدید، براي دیدن مناظر و سرزمینهاي بیگانه و پیدا کردن بخشایش گناهان، و باالخره، مثل جهانگردان ع

ماجرایی ضمن راه براي فرار از یکنواختی زندگانی محدود خالی از شور و شر، به عزم زیارت اماکن معینی به حرکت 

ورترین دال. در پایان قرن سیزدهم، تعداد این قبیل مراکز زیارت مسیحیان به حدود ده هزار بالغ میشد. در میآمدند

زائرین عزم سفر فلسطین میکردند و گاهی پیاده، یا با تنپوشی که فقط یک پیراهن بود، معموال با صلیب، عصا، و 

، لیدبر، اسقف کامبره، ساالر قافلهاي بود 1054در سال . کیسهاي که جملگی را کشیشی بخشیده بود به راه میافتادند

، دو اسقف اعظم کولونی و ماینتس، و اسقفهاي شپایر، بامبرگ، و 1064در . مرکب از سه هزار نفر زوار اورشلیم

سه هزار نفر از . اوترشت، به اتفاق ده هزار نفر مسیحی که به دنبال ایشان روان بودند، به عزم اورشلیم حرکت کردند

اعت دیگري از جم. این جماعت بین راه به هالکت رسیدند، و فقط دو هزار نفر به سالمت به زاد بوم خود باز گشتند

زایران، براي زیارت استخوانهایی که به گفته مشهور از آن یعقوب حواري در کومپوستال واقع در اسپانیا بود، از 

در انگلستان، زایران مسیحی به . هاي پیرنه عبور کردند، یا از راه اقیانوس اطلس جان خویش را به خطر انداختند کوه

بره ادوارد خستوان در کلیساي وستمینستر، مرقد قدیس ادمند در بري، دیدن مزار قدیس کاثبرت در دارم، مق

کلیسایی که به گمان مردم ساخته دست یوسف رامهاي در شهر گالستنبري بود، و باالتر از همه به دیدن مزار تامس 

نوتردام در در فرانسه مقصد زایران مسیحی عبارت بود از سن مارتن در تور، کلیساي . ا بکت در کنتربري میرفتند

در ایتالیا، مقصد زایران، کلیسا و استخوانهاي . وله - آن  -پویی  -شارتر، و همچنین کلیساي نوتردام دیگري در لو 

قدیس فرانسیس آسیزي، و سانتاکازا یا خانه مقدس در لورتو بود که به گمان مومنان همان خانهاي بود که مریم با 

مشهور بود که چون ترکان آخرین مبارز صلیبی را از فلسطین بیرون  .عیسی در ناصره در آنجا زندگی میکردند

سپس آن را از دریاي ). 1291(کردند، فرشتگان این خانه را به هوا بلند کردند و در محل دالماسی به زمین گذاشتند 

قدس را لورتو نام رسانیدند، و به همین سبب بود که آن دهکده م) لورتوم(هاي آنکونا  آدریاتیک گذرانیدند و به بیشه

. نهادند

هاي عالم مسیحیت زایران را به شهر رم رهبري میکردند تا در آنجا به زیارت مرقد دو حواري  باالخره تمام جاده

یا در جشن  ;با دیدار از مراکز یا کلیساهاي معروف شهر گناهانشان بخشوده شود ;عیسی، پطرس و بولس، نایل آیند

، پاپ بونیفاکیوس هشتم براي حلول 1299در . و اعیاد تاریخ مسیحی شرکت جویند سالگرد واقعه مهمی از وقایع

میالدي تدارك جشن بزرگی را اعالم کرد و در مورد تمام اشخاصی که به شهر رم بیایند و در مراسم  1300سال 

آن دوازده تخمین زدهاند که در . عبادت کلیساي سان پیترو در آن سال شرکت جویند آمرزش عمومی مقرر داشت

هنگام عید،  ;هاي شهر رم بگذرند ماه هیچ روزي نبود که کمتر از دویست هزار نفر مردم شهرهاي بیگانه از دروازه

از این هدایاي اندك، در برابر مقبره پطرس حواري،  ;رویهمرفته دو میلیون نفر زایر هر کدام مبلغ اندکی هدیه کردند
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شیش، کج بیل به دست، شب و روز مشغول جمع آوري آن مسکوکات چنان گنجینه عظیمی انباشته شد که دو ک

کتب راهنماي سفر، به زوار تعلیم میداد که از کدام راه سفر، و قبل از رسیدن به مقصد، حین راه، از چه . بودند

آلود براي ما درك این نکته خالی از اشکال نیست که چون زایران با تنهاي کوفته و هیئت غبار. اماکنی دیدن کنند

رم را میدیدند، چه شعفی دلهاي آنها را ماالمال میساخت و چگونه همگی با هم در حمد و )) شهر ابدي((سواد 

  : ستایش آواز بر میداشتند که 

اي شهري که با خون گلگون . اي رم بزرگوار، اي که ملکه تمام شهرهاي جهانی و پسندیدهتر از تمامی شهرهاي عالم

از فراز سالیان، ما تو را درود  ;عین حال با سوسنهاي پاك دوشیزگان باکره سپیديشهیدان سرخ رنگی، و در 

کلیسا به این مراسم مذهبی گوناگون ! از زبان همه نسلها، تو را تحیت میفرستیم. ما تو را ستایش میکنیم. میگوییم

رد و عار نیست، و خود، با گماشتن به مردم تعلیم داد که کار کردن حیثیتی دا. پارهاي از رسوم اجتماعی را نیز افزود

سازمان کارگران را در اصناف تقدیس . رهبانان به کار کشاورزي و صنعت، دستورهاي خود را به موقع عمل گذاشت

هر کلیسایی تحصنگاه افراد بود، و . هاي مذهبی مبادرت جست کرد و خود براي انجام امور خیریه به تشکیل رسته

حق داشتند در یکی از آنها آن قدر بنشینند تا آنکه غلیان احساسات دنبال کنندگان  اشخاصی که تحت تعقیب بودند

بیرون کشیدن اشخاص متحصن بعنف از کلیساها یک نوع . آنها فرو نشیند و جاي خود را به تعقیب قانونی بسپرد

مع، عالوه بر یک مرکز کلیسا، یا کلیساي جا. بیحرمتی به دستگاه روحانی بود که مرتکب را سزاوار تکفیر میساخت

پارهاي اوقات، محوطه مقدس یا حتی خود کلیسا، با رضایت . روحانی، در حکم باشگاه اجتماعی دهکده یا شهر بود

روحانیان خوش مشرب، براي انبار کردن غله یا کاه یا شراب، براي آرد کردن گندم، یا براي انداختن آبجو مورد 

. ساکنان دهکده غسل تعمید دیده بودند و بعد از مرگ به خاك سپرده میشدند در آنجا بیشتر. استفاده قرار میگرفت

و دختران و پسران جوان براي  ;در آنجا مردان و زنان سالمندتر روزهاي یکشنبه براي بحث یا وراجی جمع میشدند

در آنجا . میشد در آنجا گدایان اجتماع میکردند، و صدقات کلیسا توزیع. خودنمایی و دیدن دیگران گرد میآمدند

جمیع آثار هنریی که مردمان دهکده را بر آن وقوف بود براي تزیین خانه خدا جمع میآمد و ظلمت فقر هزاران خانه 

به نور پرستشگاهی که خود ایشان با رنج فراوان ساخته بودند و آن را از آن خویش و خانه اشتراکی و روحانی خود 

ناقوسها ساعات شبانروز را اعالم میداشتند یا مردم را به اداي فرایض مذهبی از برج کلیسا، . میدانستند منور میشد

احضار میکردند، و آهنگ آن جرسها از هر موسیقیی، جز سرودهایی که آهنگها و دلها را با هم متحد و ایمانی را که 

ادیث، و از اورشلیم تا از نووگورود تا ک. به سردي میگرایید با مزمورهاي مراسم قداس گرم میساخت دلنوازتر بود

ها و برجهاي ناقوس به طرز مخاطره آمیزي سر به آسمان برافراشته بودند، زیرا افراد بدون امید قادر به  هبریدیز، مناره

. زندگی و راضی به مرگ نیستند

V  -  قانون کلیسایی  

نجتري به وجود آمد که نحوه پهلو به پهلوي این لیتورژي بغرنج و رنگارنگ، یک سلسله احکام و قوانین شرعی بغر

عمل و تصمیمات کلیسایی را تعیین میکرد که حاکم بر سرنوشت قلمروي به مراتب پهناورتر و متنوعتر از هر 

قانون کلیسایی در واقع عبارت بود از تلفیق تدریجی . امپراطوریی بود که تا این تاریخ قدم به عرصه وجود نهاده بود

کتاب مقدس، آراي آباي کلیسا، قوانین روم یا اقوام بربري، فرامین شوراهاي کلیسایی، رسوم مذهبی کهن، عباراتی از 

برخی از قسمتهاي قانون نامه یوستینیانوس براي نظارت در طرز رفتار کشیشان . و باالخره تصمیمات و عقاید پاپها

زدواج، طالق، و وصایا سازگار سایر بخشها را طوري جرح و تعدیل کردند تا با نظرات کلیسا درباره ا. اقتباس شد
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در اروپاي باختري، گردآوري قوانین کلیسایی در طی قرن ششم تا هشتم میالدي صورت گرفت، لکن در . باشند

بود  1148در حدود سال . مشرق، امپراطوران بیزانس هر چند زمانی یک بار به تدوین این گونه احکام میپرداختند

  . تیانوس به صورت قطعی قرون وسطایی خود در آمدکه قوانین کلیساي رومی به همت گرا

گراتیانوس در آغاز کار رهبانی بود از دیرنشینان بولونیا که احتماال در دانشگاه آن شهر نزد ایرنریوس تحصیل کرده 

. شکی نیست که تالیف عظیم وي معیاري از احاطهاش بر حقوق رومی و فلسفه قرون وسطایی هر دوست. بود

در . نام نهادند) احکام(خویش را سازگاري نظامات متباین خواند، که نسلهاي بعد از وي آن را دکرتوم  گراتیانوس اثر

درباره  -1139از تاریخ پیدایش تا سال  - این کتاب، قوانین و رسوم، احکام شوراهاي کلیسایی، و پاپها، و آراي کلیسا 

هاي قضایی  اموال کلیسایی، آیین دادرسی و پیشینه اصول عقاید دین، شعایر و مراسم، سازمان و اداره نگاهداري

احتمال دارد که . هاي روحانی، نظامات زندگی رهبانان، و عقد ازدواج و احکام ارث نظم و تسلسل بخشید دادگاه

قرار  چنینگراتیانوس در طرز توضیح و تشریح نکات حقوقی این کتاب تحت تاثیر اثر آبالر موسوم به چنین، و نه 

گرفته باشد، لکن قدر مسلم این است که بعد از گراتیانوس طرز تحلیل وي تا اندازهاي در روش حکماي مدرسی 

روش گراتیانوس آن بود که ابتدا بحث را با ذکر قضیهاي از یک منبع موثق آغاز میکرد، آنگاه تمام نظرات . موثر افتاد

ابقی را که در رد آن قضیه موجود بود نقل مینمود، درصدد رفع آن تناقض بر میآمد، و خود تفسیري درباره آن یا سو

هر چند که کلیسا کتاب مزبور را به منزله یک مرجع نهایی قبول نکرد، براي دورانی که موضوع بحث . مطلب میافزود

، بونیفاکیوس هشتم )1234(گرگوریوس نهم . ا مقدسو فحص قرار گرفته بود، مجموعهاي بود بسیار ضروري و تقریب

این تعلیقات، و پارهاي حواشی مختصر . هر کدام حواشی و تعلیقاتی بر آن افزودند) 1313(، و کلمنس پنجم )1294(

با کتاب احکام گراتیانوس تحت عنوان مجموعه احکام شرع منتشر کردند، که این مجمعالقوانین ) 1582(دیگر، را در 

در واقع موضوعات و مباحثی که در قانون کلیسایی  .بودی همسنگ مجموعه قوانین مدنی یوستینیانوس کلیسای

در قانون کلیسایی نه . میآمد به مراتب مبسوطتر از هر قانون نامه حقوق مدنی بود که در آن عصر مدون کرده بودند

ز تشکیالت اصول دین و کار کلیسا بحث میشد، بلکه این مجموعه حاوي نظاماتی بود درباره مناسبات فقط از طر

میان اقوام مسیحی با ملل غیرمسیحی در سرزمینهاي مسیحیان، آیین بازجویی و سرکوبی بدعتها، سازمان مبارزات 

طالق، وصایا، کفن و دفن، زنان بیوه، و صلیبیون، قوانین عروسی، حاللزادگی، سهم زن از دارایی مرد متوفا، زنا، 

همچنین قوانینی درباره تحلیف، قسم دروغ، بیحرمتی به مقدسات، کفرگویی، خرید و فروش مناسب  ;کودکان یتیم

و دیگر )) متارکه االهی(( ;ها نظاماتی در باب اداره مدارس و دانشگاه ;کلیسایی، افترا، رباخواري، و قیمتهاي عادله

موارد صدور احکام تکفیر، لعن و تحریم  ;اداره محاکم اسقفی و پاپی ;ساختن جنگ و تدارك صلحتدابیر محدود 

و روابط میان محاکم کلیسایی و  ;هاي روحانی اجراي مجازاتهاي مقرر از طرف دادگاه ;مراسم مذهبی و حکم بازداشت

ن براي عموم مسیحیان الزمالرعایه کلیسا معتقد بود که این مجموعه عظیم قوانی. مدنی، و میان حکومت و کلیسا

میباشد، و این حق را براي خود محفوظ میداشت که در مورد هر گونه تخلفی انواع مجازاتهاي جسمانی و روحانی را 

یا به عبارت دیگر حکم قتل در )) فتواي خون((هاي کلیسایی حق نداشت به صدور  فقط هیچ یک از دادگاه. مقرر دارد

. ورزد مورد بزهکاري مبادرت

معموال قبل از پیدایش دستگاه تفتیش افکار اتکاي کلیسا به این بود که رعب و هراسهاي دینی در دل متخلفان 

این مجازاتی . تکفیر صغیر یا جزئی، یک مسیحی را از اجراي شعایر کلیسا محروم میساخت. بالقوه یا مجرمان اندازد

اگر متخلفی که محکوم شده بود قبل از طلب و دریافت . اردبود که هر کشیشی حق داشت آن را به موقع اجرا گذ

تکفیر . آمرزش در میگذشت، به عقیده مومنان چنین تکفیري حکم محکومیت ابدي به عذاب اخروي را پیدا میکرد
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حکمی بود که تنها از جانب شوراهاي دینی یا نخست کشیشان ) که اکنون تنها نوع تکفیر از جانب کلیساست(کبیر 

حکم . و آن نیز فقط در مورد شخص یا اشخاصی بود که در حوزه صالحیت شوراها یا اسقفان باشند. یشدصادر م

تکفیر کبیر شخص محکوم را از هر گونه همبستگی حقوقی یا روحانی با جامعه مسیحی محروم میکرد، به این معنی 

، یا حق ارث داشته باشد، یا عملی که تکفیر شده نمیتوانست از دست کسی به یک دادگاه کلیسایی دادخواهی کند

به عالوه، هیچ  ;انجام دهد که از لحاظ حقوقی معتبر باشد، لکن دیگران میتوانستند او را مورد تعقیب قرار دهند

مسیحی مجاز نبود که با وي بر سر یک سفره بنشیند یا صحبت کند، زیرا چنین عملی متخلف را محکوم به تکفیر 

، کلیه درباریان و )998(روبر، پادشاه فرانسه، براي ازدواج با برادرزاده خویش تکفیر شد هنگامی که . صغیر میساخت

دو نفر خدمتکاري که در دربار ماندند هر خوراکی را که بر سر سفره . تقریبا همگی خدمتکارانش او را ترك گفتند

اوقات که جرم به منتها درجه شدید  بعضی. پادشاه باقی میماند در آتش میریختند تا مبادا از این طریق ملوث شوند

. بود، کلیسا، عالوه بر تکفیر، شخص متخلف را لعنت میکرد

. به این معنی که بر حکم تکفیر حکم لعنی نیز میافزود مشتمل بر یک سلسله عبارات مبسوط موکد و دقیق حقوقی

ت تحریم تمام یا اغلب مراسم اگر اشکال به همینجا ختم نمیشد، آنگاه آخرین تیري که شخص پاپ در ترکش داش

قومی که خود را سخت نیازمند شعایر دینی میدانست و میترسید از آنکه مبادا بدون آمرزش گناهان . مذهبی بود

این گونه . ناگهان دست اجل گریبانش را بفشرد، دیر یا زود، شخص تکفیر شده را مجبور به آشتی با کلیسا میکرد

در مورد  1208در مورد آلمان، به سال  1102در مورد فرانسه، به سال  998ال فرامین تحریم مراسم مذهبی به س

  . در مورد خود شهر رم صادر شد 1155انگلستان، و به سال 

. افراط در صدور احکام تکفیر و تحریم بعد از قرن یازدهم از تاثیر این حربه، که در دست پاپها بود، به مراتب کاست

تحریم براي مقاصد سیاسی استفاده میکردند، چنانکه اینوکنتیوس دوم پیزا را تهدید  گهگاهی پاپها از صدور فرمان

فرامین تکفیر عمومی و دستهجمعی . کرد که اگر به اتحادیه توسکانی نپیوندد، چنین خطري را به جان خواهد خرید

به قدري فراوان شد که  -هایی که به کلیسا بدهکار بودند  از جمله در مورد نادرستی مردم در پرداخت عشریه - 

بخشهاي عظیمی از جامعه مسیحی دانسته یا ندانسته از حقوق اجتماعی و روحانی محروم میشدند، یا اگر اطالع پیدا 

در طی قرون سیزدهم و چهاردهم، در مورد میالن، . میکردند، لعنت را نادیده میانگاشتند و مورد استهزا قرار میدادند

میالن سومین فرمان تحریم را مدت بیست و دو سال . تبه حکم تکفیر عمومی صادر شدبولونیا، و فلورانس سه مر

بعضی اوقات با چشم خود سیصد یا چهار صد تن، و ((اسقف گیوم لومر اظهار داشت که  1311در سال . نادیده گرفت

را حقیر  که قدرت دستگاه روحانی... حتی هفتصد تن تکفیر شده را در قلمرو یک کشیش مشاهده کردهام 

فیلیپ اوگوست و فیلیپ زیبا .)) میشمردند و نسبت به کلیسا و خدام آن سخنان ناهنجار و کفرآمیز بر زبان میراندند

. هیچ کدام به فرامین تکفیري که درباره آنها صادر شد اعتنایی نکردند

از آنجا که . یر روحانی اروپا بوداین گونه بی اعتناییهاي اتفاقی مقدمه کاهش قدرت قانون کلیسایی در مورد مردمان غ

کلیسا چنین عرصه وسیعی از فعالیتهاي بشري را زیر فرمان خود در آورده بود، در عرض هزاره اول اشاعه مسیحیت، 

قدرت حکومتهاي غیرمذهبی در هم شکسته شده بود، لکن در قرون سیزدهم و چهاردهم همچنانکه حکومتهاي غیر 

ند، حقوق مدنی نیز امور بشري را یکی بعد از دیگري از چنگ قانون کلیسایی بیرون روحانی قدرت بیشتري به هم زد

در موضوع حق عزل و نصب اسقفان و روحانیان، کلیسا حقا مبارزه را برد، اما در اکثر مسائل دیگر از قبیل تعلیم . آورد

ممالکی که، در زیر کنف . هادو تربیت، ازدواج، اخالقیات، اقتصاد، و جنگ، قدرت و نفوذ کالمش رو به کاهش ن
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حمایت و به اجازه کلیسا، در سایه نظام اجتماعی پرداخته دست کلیسا بزرگ شده بودند خودشان را بالغ خواندند و 

لکن . به جریان طوالنی تفکیک امور مدنی و سیاسی از دین دست زدند، که امروزه اوج تکامل آن را به چشم میبینیم

، مثل اکثر فعالیتهاي خالقه، به هدر نرفت، بلکه بزرگترین سیاستمداران کلیسا را آماده و کار علماي احکام کلیسایی

تربیت کرد، در انتقال حقوق رومی به دنیاي جدید سهیم شد، حقوق مشروع زنان بیوه و کودکان را باال برد، اصل 

همچنین به طرح اسلوب و تعابیر فلسفه سهم زن بیوه از دارایی شوهر را در حقوق مدنی اروپاي باختري بنیاد نهاد، و 

  . قانون کلیسایی از جمله کامیابیهاي عظیم متفکران قرون وسطی بود. مدرسی کمک کرد

VI  -  روحانیان  

آنهایی که در دایره سلطه دین بودند، و آنهایی : در مکالمات قرون وسطایی، کلیه مردم را به دو طبقه تقسیم میکردند

برخی از رهبانان در عین حال . بود، یک راهبه نیز همین طور)) یک مذهبی((یک راهب  .بودند)) اهل دنیا((که 

در این مورد، غرض از کشیش رسمی کشیشی بود که از . را تشکیل میدادند)) کشیشان رسمی((کشیش بودند و 

یدند، زیرا خارج از مینام)) دنیوي((سایر روحانیان را کال روحانیان . پیروي میکرد) رسوم و نظامات صومعه(رگوال 

کلیه رهبانان، از هر مقام و درجه، وسط سر خود را . نظارت دیرها یا ، به اصطالح آن دوره، در دنیا زندگی میکردند

میتراشیدند، جبه باال بلندي به بر داشتند که تمام آن به رنگ واحدي بود غیر از سرخ و سبز، و از سر تا به پا دکمه 

مثل دربانها، قارئین، جنگیرها، و خدام اطالق میشد، )) هاي کوچکتر رتبه((قط بر شاغلین لفظ روحانی نه ف. میخورد

ها، کلیه آموزگاران، و تمامی افرادي به کار میرفت که به عنوان طلبه علوم سر  بلکه در مورد تمام دانشجویان دانشگاه

ان در میآمدند، یا به عنوان محاسب یا خود را تراشیده بودند و بعدا در سلک پزشکان، قضات، هنرمندان، و مولف

از آنجا که کلیه این افراد با دفتر و کتاب سر و کار داشتند، در زبانهاي . دستیار یک نفر ادیب خدمت میکردند

روحانیانی که داراي . از یک منبع سرچشمه گرفته است) Clerk(و لغت محرر ) Clerical(اروپایی، واژه روحانی 

نی نبودند اجازه داشتند که ازدواج کنند و به هر نوع حرفه شریفی اشتغال ورزند، و مکلف نبودند هاي باالي روحا رتبه

. وسط سر خود را به شیوه رهبانان بتراشند

کشیشی، شماسی، و نایب شماسی از مقاماتی بودند که )) هاي مقدس رتبه((یا به اصطالح روحانیان )) مهم((سه رتبه 

ها از قرن  به طور کلی، واجدین این رتبه ;بول میکرد، غیرممکن بود از آن دست بکشدچون شخص یکی از آنها را ق

بعد از گرگوریوس هفتم، در میان کشیشان التین به افرادي بر . یازدهم به بعد به هیچ وجه حق ازدواج نداشتند

بعد چنین مواردي بیش از پیش لکن باید دانست که از این تاریخ به . میخوریم که ازدواج کردند و یا همخوابه داشتند

کشیشی که امور روحانی حوزهاي را بر عهده داشت ناگزیر بود خود را با لذات روحانی قانع  .میشدنادر محسوب 

هکده هر دو داراي حدود از آنجا که طبیعتا حوزه قلمرو یک کشیش و همچنین یک روستاي خاوندي یا یک د. سازد

واحدي بودند، به همین سبب شخص کشیش را قاعدتا خاوند یا مالک آبادي، با جلب نظر و توفیق اسقف، به کار 

کمتر اتفاق میافتاد که کشیش یک نفر آدم فاضل متبحر باشد، زیرا در آن دوره فرا گرفتن تعلیمات عالی . میگماشت

یک کشیش همین قدر کفایت میکرد که از عهده خواندن دعاها و کتاب  براي. کاري پرخرج، و کتاب کمیاب بود

در بسیاري موارد، . راهنماي فرایض و اجراي شعایر دینی برآید و کار عبادت و امور خیریه حوزه خویش را اداره کند

ارم درآمد کشیش در واقع یک نایب کشیش بود که مباشر امور مذهبی حوزه او را اجیر میکرد تا، در برابر یک چه

به این ترتیب، مباشر امور مذهبی حوزه ممکن بود از . حاصله از حوزه روحانی محل، امور مذهبی آنجا را اداره کند

چهار یا پنج حوزه مختلف صاحب عایدي باشد، و حال آنکه کشیش یک محل در عین فقر و فاقه زندگی کند و از 
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د ازدواج، کفن و دفن، آیین قداس براي مردگان روزگار هنگام غسل تعمید، عق)) هزینه محراب((طریق گرفتن 

در این منازعه طبقاتی میان روحانیان، گاهی کشیش جانب مستمندان را میگرفت، همچنانکه در مورد جان . بگذراند

زیرا، بر اثر رقابت شدید میان ادیان و  - اصول اخالقی وي با کشیش عصر جدید طرف قیاس نبود . بال اتفاق افتاد

با اینهمه، به طور کلی، وي در  -هب، اینک شخص کشیش مجبور است اخالقیات را نهایت درجه رعایت کند مذا

به عیادت بیماران میرفت، مردمان  ;عین عطوفت و شکیبایی و به پیروي از نداي وجدان وظایفش را انجام میداد

را جویده جویده تالوت میکرد، و مردمی  مصیبت دیده را تسلی میداد، به تعلیم و تربیت جوانان میپرداخت، دعاها

بسیاري از کشیشان این دوره در نظر شقیترین . خشن و شهوت پرست را رام و پیرو اصول اخالقی میساخت

: بودند لکی، تاریخنویسی که خود اعتقادي به ادیان نداشت، چنین نوشت)) گل سرسبد مردم روي زمین((مخالفشان 

است که این سان بیریا و بی شایبه، با شوري خالی از دنیادوستی، بدون هیچ گونه  هیچ جماعتی از مردان نیامده((

هاي دنیوي را فداي وظیفه کرده و با شجاعتی بیپروا هر نوع رنج و سختی و حتی  منافع شخصی، عزیزترین جیفه

. شمار میرفتند دو مقام کشیشی و اسقفی از مقامات و درجات مقدس به.)) مرگ را بر خویشتن هموار کرده باشد

هاي متعددي که زیر نظر چندین نفر  اسقف عبارت از کشیشی بود که وي را براي هماهنگ ساختن امور حوزه

از لحاظ اصولی و نظري، یک . انتخاب میکردند) و همه یک حوزه اسقفی را تشکیل میدادند(کشیش اداره میشدند 

از گرگوریوس هفتم وي را شخص خاوند یا پادشاه معین معموال قبل . اسقف را کشیشان و خود مردم بر میگزیدند

، کار انتخاب اسقف زیر نظر مجمع کشیشان کلیساي جامع و با همکاري پاپ صورت 1215بعد از سال . میکرد

بسیاري از امور غیر روحانی و همچنین کارهاي مذهبی را به شخص اسقف احاله میکردند، و کار دادگاه . میگرفت

ی به پارهاي از دعاوي مدنی، به عالوه تمام مرافعاتی بود که عموم کشیشان، از هر درجه و مخصوص اسقف رسیدگ

لکن از اختیارات اسقف در مورد روساي  ;اسقف قدرت عزل و نصب کشیشان را داشت. مقام، در آن ذي نفع بودند

هاي مختلف  ترسیدند، فرقهدیرها و اداره امور دیرها بتدریج کاسته میشد، زیرا پاپها، که از قدرت اسقفان می

هاي کشیشان وي و اکثر از  در آمد وي تا حدي از محل عواید حوزه. صومعهنشین را مستقیما زیر نظر خود در آوردند

بعضی اوقات، وي زیادتر از آنچه از حوزه یک نفر کشیش . امالکی تامین میشد که منضم به حوزه اداره اسقف بود

نامزدهاي مقام اسقفی معموال موافقت میکردند که مبلغی براي تصدي به چنین . ندمیگرفت به همان حوزه بر میگردا

ابتدا این گونه وجوهات در همه جا به پادشاهان و سپس به حضور پاپها تقدیم میشد، و از آنجا که . مقامی بپردازند

را به مناصب اسقفان در حکم حکام غیرمذهبی نیز بودند، گاهی تسلیم ضعف نفس میشدند و خویشان خود 

چون خداوند اسقفان را از اوالد محروم فرمود، شیطان ((پاپ آلکساندر سوم شکایت میکرد که . پرمداخلی میگماشتند

بسیاري از اسقفان چون از خاوندان فئودال میشدند، در عین تجمل زندگی میکردند، لکن .)) به آنها برادرزاده داد

. وقف انجام تکالیف اداري و مذهبی خویش کردندبسیاري بودند که عمر و هم خویش را صرفا 

احضار یا ریاست بر یک شوراي ایالتی کلیسا از اختیارات . در راس اسقفان یک ایالت، سراسقف یا مطران قرار داشت

برخی از سراسقفان، به واسطه خصال پسندیده یا مکنت سرشاري که داشتند، تقریبا تمامی عمر را در . مطران بود

در آلمان سراسقفان هامبورگ، برمن، کولونی، تریر، ماینتس، ماگدبورگ، و . یش حکومت میکردندایاالت خو

سالزبورگ، همگی از خاوندان مقتدر فئودال بودند، که در چندین مورد امپراطوران آنها را براي صدر اعظمی، اداره 

، روان، و کنتربري نقش همانندي سراسقفان رنس. مملکت، مشورت، و نمایندگی مخصوص امپراطوري انتخاب کردند

مثل اسقف اعظم تولدو، لیون، ناربون، رنس،  - پارهاي از اسقفان اعظم . در فرانسه، نورماندي و انگلیس ایفا میکردند

به عالیترین مدارج روحانی رسیدند و ، در سراسر ناحیه خویش، در کلیه مسائل دینی مرجع  - کولونی، و کنتربري 
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هر چند وقت یک بار، اسقفان شورایی تشکیل میدادند که به منزله حکومت منتخبی براي . دتقلید روحانیان شدن

در قرون بعد، این قبیل شوراها خود را برخوردار از اختیاراتی دانستند به مراتب بیش از اختیارات شخص . کلیسا بود

روپاي باختري نبود که منکر اختیارات لکن در دوران مورد بحث، مقارن با ظهور مقتدرترین پاپها، هیچ کس در ا. پاپ

افتضاحات قرن دهم با فضایل و محاسن . مطلق دینی و روحانی خلیفه خدا بر روي زمین، یعنی اسقف رم، شود

در میان نوسانات و کشمکشهاي قرن دوازدهم، . جبران شده بود) گرگوریوس هفتم(افرادي چون لئو نهم و ایلدبراندو 

اپی چنان گسترش یافته بود که اینوکنتیوس سوم ادعا میکرد که باید تمامی جهان زیر رفته رفته قدرت دستگاه پ

پادشاهان و امپراطوران رکاب خادم سفیدپوش خدام خدا را به احترام نگاه میداشتند و . نگین خلیفه روحانی رم باشد

عالیترین عقالي عهد، در . ه بوداکنون نیل به کرسی پاپی باالترین هدف بلندپروازي بشر شد. پاي وي را میبوسیدند

و آنهایی که به  ;سختگیرترین مکاتب االهیات و حقوق، براي تحصیل مقامی در سلسله مراتب کلیسا کوشش میکردند

مقامات عالیه نایل میشدند مردان با کیاست و شجاعی بودند که از تکلیف خطیر اداره یک قاره هراسی به دل راه 

ی که زیر نظر این گونه افراد و مشاوران آنها شکل میپذیرفت به هیچ وجه با مرگ خود اجراي خط مشیهای. نمیدادند

مبارزاتی را که اینوکنتیوس . آنچه گرگوریوس هفتم ناتمام گذاشت اینوکنتیوس سوم تکمیل کرد. آنها راکد نمیماند

ان آغاز کرده بودند سوم و گرگوریوس هفتم براي جلوگیري از محصور شدن دستگاه پاپی به وسیله امپراطور

. اینوکنتیوس چهارم و آلکساندر چهارم با پیروزي به پایان رسانیدند

از لحاظ نظري ، قدرت پاپ از آنجا ناشی میشود که جانشین حواریون و وارث اختیاراتی بود که مسیح به ایشان 

بر اصل دین و به دست  یک حکومت مردم - از این لحاظ، حکومت کلیسا یک حکومت دینی بود . تفویض کرده بود

خلفاي خدا بر زمین، که در عالم مسیحیت، به استثناي معیوبین دماغی و جسمانی، جانیان محکوم، افراد تکفیر شده 

مانند . و بردگان، هر کسی حق داشت در سلک روحانیان وارد شود، و در صورت لیاقت، به مقام پاپی ارتقا یابد

غنی، براي فراهم آوردن مقدمات باال رفتن از نردبان دراز سلسله مراتب،  سیستم حکومتی، در این مورد نیز شخص

عالیترین فرصتها را در اختیار داشت، لکن در تحصیل مشاغل روحانی به روي همگان باز بود، اکثرا قریحه بود که 

هاي  ان خانوادهچندین تن از پاپها و صدها نفر از اسقفها از می. توفیق جوینده را مسلم میساخت نه حسب و نسب

وارد شدن افراد تازه نفس، از هر درجه و طبقه، به میان سلسله مراتب دستگاه روحانی به طور . بیبضاعت برخاستند

به  .))بودسالیان سال تنها وسیله واقعی در تصدیق تساوي ابناي بشر ((مداوم، قوه مدرکه کشیشان را پرورش داد و 

که در نزدیکی رم مقیم )) اسقفان کاردینال((حق انتخاب پاپ منحصرا به  1059طوري که قبال مذکور افتاد، در سال 

از آنجا که رفته رفته پاپ عدهاي از افراد ملل مختلف را به مقام کاردینالی منصوب کرد، جرگه آن . بودند واگذار شد

مجمع مقدسی شد مرکب از هفتاد عضو که نشان اختصاصی هر یک از آنها کاله  هفت تن کاردینال مبدل به یک

سرخ و جبه ارغوانی بود، و در سلسله مراتب روحانی درجه و مقام جدیدي پدید آمد که از لحاظ اهمیت بعد از مقام 

حانیان و دیگر شخص پاپ به دستیاري این گونه افراد، و با دستگاه اداري مبسوطی مرکب از رو. پاپ قرار داشت

عمال و مامورانی که دربار پاپی یا دیوان مجریه و قضائیه وي را تشکیل میدادند، بر یک امپراطوري روحانی حکومت 

تشکیل یک شوراي عمومی با حضور اسقفان از . میکرد که در قرن سیزدهم به اوج قدرت و عظمت خود رسیده بود

ن شورا هیچ گونه مناط اعتباري نبود مگر آنکه با فرمان پاپ توشیح اختیارات انحصاري وي بود، و قوانین مصوبه ای

وي . پاپ در تفسیر، تجدید نظر، و تکمیل قانون کلیسایی و معافیت افراد از رعایت این قوانین مختار بود. شده باشد

ه میتوانست تنها او بود ک. مرجع و محکمه استیناف کلیه تصمیماتی بود که از طرف محاکم اسقفی اتخاذ میشدند

پارهاي گناهان کبیره را بیامرزد، در مورد جرایم کبیره فرمان آمرزش صادر کند، یا فردي را به مقام قدیسی ارتقا 
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، کلیه اسقفان مجبور بودند نسبت به وي سوگند اطاعت و وفاداري یاد کنند و نظارت در امور 1059بعد از . دهد

جزایري مثل ساردنی و سیسیل، اقوامی مانند انگلیسیها، مجارها، و . قلمرو خویش را به نمایندگان وي واگذارند

به مدد اسقفان، کشیشان، و رهبانان، هر . اسپانیاییها وي را خاوند فئودال خویش میشناختند و به او باج میدادند

سازمان جاسوسی  این گونه افراد یک دستگاه اداري و. گوشه اي از این قلمرو پهناور زیر نظر و فرمان پاپ قرار داشت

رفته رفته و با زیرکی، حکومت رم، در پرتو . عظیمی را تشکیل میدادند که هیچ دولتی قادر به ایجاد نظیر آن نبود

. قدرت شگفت انگیز کالم، دوباره در سراسر اروپا برقرار شد

VII -  1294-1085: دستگاه پاپی در اوج اقتدار   

نصب اسقفان با گرگوریوس هفتم، و پیروزي ظاهري امپراطوري آلمان به  تصادم میان کلیسا و حکومت بر سر عزل و

میان ) 1122(پایان نرسید، بلکه مدت یک نسل در دوران زمامداري چند تن از پاپها ادامه یافت و ، با معاهده ورمس 

شد که از این  هانري طبق این معاهده متعهد. پاپ کالیکستوس دوم و امپراطور هانري پنجم، کار به مصالحه کشید

خودداري کند، و موافقت کرد که انتخاب )) هرگونه مراسم خلعت پوشان با تفویض انگشتري و عصا((پس از اجراي 

اسقفان و روساي دیرها طبق قانون کلیسایی، یا به عبارت دیگر به دست خود روحانیان یا رهبانان مربوط صورت 

در مقابل، . مناصب روحانی در معرض خرید و فروش قرار نگیرند و)) و مصون از هرگونه مداخله اي باشند((پذیرد 

پاپ کالیکستوس موافقت کرد که در آلمان انتخاب تمام اسقفان و روساي دیرهایی که اراضی خالصه را در اختیار 

عد از هر وقت که در انتخاب این گونه افراد اختالف نظري پیش آید، پادشاه، ب ;دارند در حضور امپراطور صورت گیرد

یک اسقف یا رئیس دیري که اراضی پادشاه را در تملک  ;تبادل آرا با اسقفان ایالت، میان اصحاب دعوي حکم شود

دارد مکلف باشد، طبق سنن فئودال، تعهدات واسال را نسبت به سرور خویش انجام دهد و عوارض و باجهاي مقرر را 

پس از عقد این پیمان، . و فرانسه به تصویب رسیده بود قراردادهاي همانندي قبال براي انگلستان. پرداخت کند

کلیسا به سوي خودمختاري پیشرفت شایانی کرده بود، لکن، به علت عالیق . طرفین هر کدام مدعی پیروزي شدند

، در مجمع 1130در سال . فئودالی، هنوز در سراسر اروپا پادشاهان در انتخاب اسقفان صاحب رایی قاطع بودند

دستهاي اینوکنتیوس دوم را به پاپی انتخاب کردند، و دسته دیگر آناکلتوس دوم را . دو دستگی افتاد کاردینالها

هر چند که آناکلتوس دوم از خاندان اشرافی پیرلئونی میآمد، جدش یک نفر یهودي بود که دست از دیانت . برگزیدند

و قدیس برنار، . میخواندند)) س خلیفه یهوديپونتیفک((مخالفانش او را . موسی شسته و به آیین مسیح گرویده بود

که در سایر موارد با یهودیان نظر خوش داشت، در این مورد بخصوص نامهاي پیش امپراطور لوتار دوم فرستاد و در 

 -)) مایه شرمساري مسیح است که فردي یهودي تبار بیاید و بر مسند پطرس حواري تکیه زند: ((طی آن نوشت 

به استثناي  -بیشتر روحانیان و تمامی پادشاهان اروپا . ش میکرد که خود پطرس هم یهودي بودظاهرا برنار فرامو

مردم اروپا نیز خود را با افتراهایی از این قبیل سرگرم ساختند که آناکلتوس . از اینوکنتیوس طرفداري کردند - یکی 

لکن مردم . ستان یهودي خود را توانگر سازدبا محارم خویش زنا میکند و کلیساهاي مسیحی را تاراج کرده است تا دو

شاید ماجراي آناکلتوس بود که در قرن چهاردهم منجر . دست از حمایت وي بر نداشتند) 1138(رم تا هنگام مرگش 

هادریانوس چهارم نمونه شاخص دیگري از تساوي فرصت و ترقی  a.شد)) پاپ یهودي((به پیدایش افسانه آندرئاس 

هادریانوس، که اصال نیکوالس بریکسپیر نام داشت، در دامان یک . دستگاه روحانی کاتولیک استمردان با کفایت در 

لکن، صرفا بر اثر لیاقتی که . خانواده فقیر انگلیسی در انگلستان بدنیا آمد، و طفل فقیري بود که به صومعه رفت

ند را به هنري دوم پادشاه انگلستان داشت، رئیس صومعه شد و سپس به مقام کاردینالی و پاپی هم رسید، وي ایرل
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و تقریبا آن امپراطور عظیمالشان را واداشت  ;فردریک بارباروسا را مجبور به بوسیدن پاي خویش کرد ;ارزانی داشت

هنگامی که هادریانوس درگذشت، اکثریت کاردینالها . هاي سلطنت را از اختیارات پاپها بداند تا حق بخشیدن اریکه

بارباروسا، به خیال آنکه بار . به پاپی برداشتند، و حال آنکه اقلیت از ویکتور چهارم طرفداري میکردآلکساندر سو را 

دیگر قدرت امپراطوران آلمان را بر دستگاه پاپی تجدید کند، از هر دو نفر دعوت کرد تا دعاوي خود را در محضر وي 

لکن ویکتور دعوت امپراطور را پذیرفت، به همین آلکساندر از قبول چنین پیشنهادي خودداري ورزید، . مطرح کنند

آلکساندر، فردریک را تکفیر کرد، به اتباع . ، بارباروسا ویکتور را پاپ قانونی اعالم کرد)1160(سبب، در سینود پاویا 

پیروزي . امپراطور دستور داد که در تخلف از اوامر حکومت وي آزادند، و آتش شورشی را در لومباردي دامن زد

وي در و نیز با آلکساندر آشتی کرد و بار دیگر برپاي . فردریک را سرشکسته ساخت) 1176(ادیه لومبارد در لنیانو اتح

همین آلکساندر بود که هنري دوم پادشاه انگلستان را مجبور کرد پاي برهنه به مزار تامس ا بکت سفر . پاپ بوسه زد

مبارزه طویل و پیروزي کامل آلکساندر راه را براي یکی از . ردکند و در آنجا از دست متولیان کنتربري تازیانه خو

. بزرگترین پاپهاي تاریخ هموار ساخت

اسمش لوتاریو دي کوتتی و فرزند کنت . در آنانیی نزدیکی شهر رم به دنیا آمد 1161اینوکنتیوس سوم به سال 

که از تمام مزایاي یک زندگی اشرافی و از  به این نحو، وي در دامان خانوادهاي قدم به عرصه وجود نهاد ;سنیی بود

اینوکنتیوس فلسفه و االهیات را در پاریس فرا گرفت و سپس در بولونیا به . خون بهترین فضال و متفکران بهرهور بود

آموختن قانون کلیسایی و قانون مدنی پرداخت، و چون به رم بازگشت، به واسطه مهارتی که در دیپلوماسی و در 

در سی . روحانی داشت، همراه با اقوام و بستگان ذي نفوذش، سریعا از مدارج ترقی کلیسایی باال رفتاصول عقاید 

سالگی به درجه شماسی نایل آمد، و در سی و هفت سالگی، با آنکه هنوز رسما کشیش نشده بود، بدون هیچ مخالفی 

مد، و روز بعد ارتقا یافت و به مقام پاپی یک روز مراسم رتبهبخشان براي وي به عمل آ). 1198(به مقام پاپی رسید 

نایل آمد، بخت اینوکنتیوس بلند بود، زیرا امپراطور هانري ششم، که ایتالیاي جنوبی و سیسیل را زیر سلطه خویش 

اینوکنتیوس از این فرصت . در گذشت، و جانشین وي کودك سه سالهاش فردریک دوم شد 1197آورده بود، در 

به این معنی که رئیس پلیس آلمانی شهر رم را از مقامش برداشت، تیولداران آلمانی را از  کمال استفاده را کرد،

سپولتو و پروجا بیرون کرد، فرمانبرداري توسکان را پذیرفت، حکومت پاپی را در تمامی ایاالتی که تعلق به کلیساي 

نه شناخته شد، و موافقت کرد که قیم رم داشتند استقرار بخشید، از طرف بیوه هانري سرور فئودال سیسیلهاي دوگا

. در عرض ده ماه، اینوکنتیوس خود را مالک الرقاب ایتالیا کرده بود. کودك سه ساله هانري باشد

در سی و دو یا سی و سه سالگی چهار کتاب درباره علوم . طبق مدارك موجود، وي سرآمد متفکران عهد خویش بود

هار را آثاري فاضالنه و فصیح توصیف کردهاند، لکن این تالیفات تحتالشعاع االهی به رشته تحریر در آورد که هر چ

 ;فتاویش در مقام پاپی همه حکایت از فکري منطقی و صریح میکند. شهرت درخشان سیاسی وي واقع شدهاند

ن عباراتش برنده و بجاست، چنان که اگر پاپ مشهور نمیشد، ممکن بود آکویناسی درخشان یا آبالري اصیل آیی

با این همه، . با وجود جثه کوچکی که داشت، قیافه تاریک و عبوس و چشمان تیزش حاضران را مرعوب میکرد. باشد

در عین سختگیري، آدم رئوفی بود، و . خوب آواز میخواند و طبع شعر داشت. اینوکنتیوس خالی از شوخ طبعی نبود

اصول عقاید مذهبی و اخالقیات به هیچ وجه اجازه اما در . میتوانست مهربان، شکیبا، و شخصا اهل تساهل باشد

  . نمیداد که کسی از خط مشی معین و مقرر کلیسا ذرهاي عدول نماید
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دنیاي امید و ایمان مسیحی امپراطوریی بود که وي را مامور حراست آن کرده بودند، و مانند هر پادشاهی حاضر بود 

در عین حال که در دامان . قلمرو خویش، دست به شمشیر زند که چون با حرف کاري از پیش نرود، براي محافظت از

در عهدي که حب مال اندوزي . خانواده توانگري به دنیا آمده بود، به زندگی ساده فیلسوف منشانهاي قناعت میکرد

 بالفاصله پس از ارتسام، به اعضاي دربار خویش اکیدا دستور داد. عمومیت داشت، وي آدمی فاسدنشدنی باقی ماند

وي دوست داشت خزانه پاپی از ثروت جهانیان انباشته شود، لکن . که براي خدمات خود اجرتی از مردم مطالبه نکنند

اینوکنتیوس یک دیپلومات تمام عیار و، تا حدودي . وجوهات مزبور را نسبتا با امانت و صداقت به مصرف میرسانید

انگار که یازده قرن بکلی از عرصه . ف اخالقی شریک بودمثل عموم آحاد آن حرفه شاخص، ناخواسته، در اعمال خال

گویی  ;پنداشتی که رواقی بود نه مسیحی ;وجود محو شده بود و وي به صورت یکی از امپراطوران رومی در آمده بود

. ذرهاي شک نداشت که حکومت بر جهان حق مسلم وي است

ذهان مردم رم زنده و روشن بود، طبیعی مینمود که از آنجا که خاطره عده زیادي از پاپهاي نیرومند هنوز در ا

وي دقیقا شکوه و . اینوکنتیوس باید خط مشیهاي خود را برپایه حرمت و عظمت ابالغ رسالت خویش استوار سازد

از آنجا که، به . حشمت تشریفات پاپی را حفظ کرد، و هرگز در مال عام ذرهاي از وقار امپراطورانه خویش نکاست

اي متداول عصر، از صمیم قلب خود را وارث اختیاراتی میدانست که پسر خدا به حواریون و کلیسا اعطا تبعیت از آر

  . سنگ شمرد کرده بود، بدیهی است که نمیتوانست کسی را در قدرت با خویشتن هم

وي ادعاي .)) خداوند نه تنها حکومت پیروان کلیسا، بلکه فرمانروایی تمامی جهان را به پطرس واگذار کرد: ((میگفت

اختیارات مطلق دنیوي یا امور صرفا غیر مذهبی هیچ جا جز ایاالت پاپی را نداشت، لکن اصرار میورزید که هر جا 

میان امور مذهبی و اختیارات ملکی تعارضی وجود داشته باشد، اختیارات روحانی باید بر قدرت غیر روحانی مرجح 

غایت مطلوب و آرمان اینوکنتیوس، مثل گرگوریوس هفتم، آن بود که  .باشد، همچنانکه خورشید بر ماه برتري دارد

عموم حکومتهاي عالم باید در دستگاه حکومتی جهانی شریک باشند که پاپ در کلیه امور مربوط به دادگستري، 

را  اصول اخالقی، و ایمان آن ریاست فایقه داشته باشد، و چند صباحی هم تقریبا موفق شد موجبات تحقق آن آرمان

  . فراهم کند

، به واسطه استیالي صلیبیون بر قسطنطنیه، جزئی از نقشه اینوکنتیوس عملی شد، به این معنی که 1204در 

)) جامه بدون درز مسیح((کلیساي یونانی سر تسلیم در برابر اسقف رم فرود آورد، و اینوکنتیوس توانست با شعف از 

رفته . ارمنستان را به زیر سلطه قلمرو کلیساي رومی در آورد وي صربستان و حتی سرزمین دور دست. سخن گوید

هاي حکمرانی اسقفان نیرومند را  رفته توانست در تعیین و نصب اشخاص به مقامات روحانی نظارت کند و حوزه

ند بر اثر یک رشته منازعات حیاتی شگفتانگیز، وي پادشاهان نیروم. وسیله و آلت اجراي نیات دستگاه پاپی قرار دهد

خطمشیهاي وي در ایتالیا بمراتب . اروپا را به طرزي بی سابقه وادار به قبول شناسایی حق حاکمیت خویش کرد

شهرهاي  - کمتر از سایر جاها تاثیر داشت، به این معنی که، با کوشش پی در پی، قادر نشد جنگهاي میان کشور 

را بر او ناراحت ساختند که چندي مجبور شد از  دشمنان سیاسی وي در رم چنان زندگی ;ایتالیایی را پایان دهد

سوره، شاه نروژ، علی رغم حکم تکفیر و تحریم مراسم مذهبی، پیروزمندانه در برابر وي . پایتختش دست شوید

فیلیپ دوم، شاه فرانسه، به فرمان وي در مورد صلح با انگلستان وقعی ننهاد، لکن در برابر اصرار . مقاومت به خرج داد

آلفونسو نهم، پادشاه لئون، که با برنگاریا، یکی از محارم خویش، . لیم شد و همسر مهجور خویش را باز خواندپاپ تس

پرتغال، . برخالف احکام شرع ازدواج کرده بود، مجبور شد به واسطه مخالفت پاپ، دست از همسر خویش بردارد
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وي را بر گردن نهادند، و همه ساله خراج  آراگون، و مجارستان همگی خود را تیول پاپ خواندند، طوق عبودیت

هنگامی که جان، پادشاه انگلستان، با انتصاب لنگتن به مقام سر اسقفی کنتربري از طرف پاپ . برایش فرستادند

مخالفت ورزید، اینوکنتیوس با حکم تحریر و دیپلوماسی زیرکانهاي جان را واداشت تا انگلستان را به عنوان یکی از 

. به وي تقدیم کند تیولهاي پاپی

اینوکنتیوس با پشتیبانی از اوتو چهارم در مقابل فیلیپ سوابی، سپس با طرفداري از فیلیپ در برابر اوتو، و بعدا با 

حمایت از اوتو در مقابل فردریک دوم، و متعاقبا با پشتیبانی از فردریک در برابر اوتو، قدرت خود را در آلمان توسعه 

این موارد اجري که پاپ در برابر حمایت خود خواستار میشد، کسب امتیازاتی عظیم و آزاد  بخشید، و در هر یک از

قدرت )) انتقال (( وي به امپراطوران خاطر نشان میساخت که مسئول . ساختن ایاالت پاپی از بند خطر محاصره بود

 ;اج بر سر نهاده و امپراطور خوانده بودشارلمانی را فقط یک پاپ ت ;امپراطوري از یونانیان به قوم فرانک، یک پاپ بود

یک بیزانسی که در این ایام به . و باالخره متذکر میشد که پاپها آنچه را بخشیده بودند، میتوانستند بازپس گیرند

  . توصیف کرد)) نه جانشین پطرس، بلکه قائم مقام قسطنطینی((دیدن رم رفته بود، اینوکنتیوس را 

را که حکومتهاي ملکی به عمل میآوردند تا، بدون اجازه پاپ، از کشیشان مسیحی اینوکنتیوس کلیه کوششهایی 

وي براي کشیشان نیازمند مقرري خاصی از خزانه پاپی معین کرد و در باال بردن میزان سواد . مالیات بگیرند رد کرد

باال برد که کلیسا را نه  مقام اجتماعی روحانیان را به این نحو. و معلومات روحانیان کوشش فراوانی مبذول داشت

عمل اسقفان و دیرهایی را که . جمعیت عظیم تمامی مومنان، بلکه مجمع کلیه روحانیان مسیحی معنی کرد

. هاي محلی را از دست کشیش ناحیه در میآوردند و به نفع قلمرو یا دیر خود ضبط میکردند، ناپسند شمرد عشریه

ها دیدن کنند و  ها و دیرهاي راهبه اد که مفتشین پاپی مرتبا از صومعهبراي اصالح اهمال کاریهاي دیرها، دستور د

نظاماتی که وي وضع کرد، روابط درهم و برهم روحانیان و عوام، و مناسبات . ها باشند مراقب حرکات رهبانان و راهبه

الیق براي مشورت میان کشیش و اسقف، و اسقف و پاپ را نظم بخشید و دربار پاپی را به صورت یک دیوان ساعی و 

هاي حکومتی عهد خود  این دربار تحت رهبري اینوکنتیوس، کارآمدترین دستگاه ;اداره امور و صدور فتاوي در آورد

خود اینوکنتیوس محتمال سر آمد . نحوه کار و اصالحات این دربار به ایجاد هنر و رموز دیپلوماسی کمک کرد ;شد

ا که اتخاذ میکرد، میتوانست به کمک سوابق قضایی و استدالالت حقوقدانهاي عهد خویش بود و هر تصمیمی ر

یعنی دیوان عالی کلیسایی که زیر نظر وي و هیئتی از )) دادگاه((حقوقدانها و فضال اکثر به سراغ . منطقی تایید کند

  . فاده برندکاردینالها تشکیل میشد، میشتافتند تا از مباحثات و فتاویش درباره نکات قوانین مدنی یا شرعی است

عالیترین . مینامیدند، و جمعی دیگر از سر محبت و شوخ طبعی وي را سلیمان میخواندند)) پدر قانون((برخی او را 

در محل  1215کامیابی وي به عنوان یک نفر قانونگذار و پاپ تصدي ریاست چهارمین شوراي التران بود که به سال 

در این شوراي جامع کلیسایی، که دوازدهمین نوع . رم، تشکیل شد کلیساي یوحناي حواري در الترن، نزدیکی شهر

خود در تاریخ مسیحیت بود، هزار و پانصد نفر از روساي دیرها، اسقفان، اسقفان اعظم، نخست کشیشان، و 

خطابه افتتاحیه پاپ در این شورا . نمایندگانی از طرف کلیه ملتهاي مهم یک دنیاي مسیحی متحد شرکت جستند

سرچشمه فساد مردم در میان : ((بیباکانهاي بود که در عین حال غیرت روحانیان را به محک امتحان میزد اعتراف

به این معنی که ایمان راه تباهی میسپرد، : از اینجاست که مفاسد دنیاي مسیحی ناشی میشود. روحانیان جا دارد

یگذارند، شقاقین جسور میشوند، مردم بیدین دین ضایع میشود، عدالت لگدکوب میگردد، بدعتگذاران رو به فزونی م

در این مجلس، عموم رجال مقتدر و عقالي کلیسا که حضور .)) نیرو میگیرند، و ساراسنها به پیروزي نایل میآیند
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چنین مجمع وزینی به . فتاوي وي احکام شوراي دینی شد. داشتند، یکسره خود را در اختیار فرد واحدي گذاشتند

اینک براي نخستین بار بود که آراي مربوط به قلب ماهیت رسما . اصول دین را از نو معنی کندوي اجازه داد که 

این شوراي روحانی بر احکام وي صحه گذاشت تا از این پس هر فرد غیر مسیحی، در سرزمینهاي . تعریف میشد

ا شور تمام دعوت وي را براي مجمع ب. مسیحی، مکلف به داشتن نشان ویژهاي باشد که او را از مسیحیان ممتاز سازد

جنگی علیه بدعتگذاران آلبیگایی لبیک گفت، لکن در عین حال، به تعقیب از اینوکنتیوس، به قصور و نواقص کار 

  . کلیسا واقف گشت

عمل دور از ((شوراي التران فروش اشیایی را که به دروغ از یادگارهاي قدیسین میدانستند، تقبیح کرد، و شدیدا 

پارهاي از اسقفان را، که از اعطاي آمرزش گناهان بیمی به دل راه ندادهاند و از این طریق قدرت کلیسا را  حزم و زاید

مجمع در صدد برآمد زندگی رهبانان و وضع . ناپسند دانست)) سزاوار خفت ساختهاند و اثر کفاره را از بین بردهاند

فت، و همخوابه گرفتن کشیشان را منع کرد، و مجازاتهاي بدمستی، اعمال منافی ع. دیرها را از بیخ و بن اصالح کند

شدیدي درباره متخلفین مقرر داشت، لکن بدعت فرقه آلبیگاییان را، که مدعی بودند هر گونه اعمال جنسی گناه 

از لحاظ عده حاضران، مباحثی که مطرح شد، و آثاري که بر تصمیمات شوراي التران مترتب بود، . است مردود شمرد

  . همترین مجمع روحانی بود که از اجالس شوراي نیقیه به این طرف در عالم مسیحیت تشکیل میشداین م

وي چنان در راه رتق و فتق و بسط امور اداره خویش . اینوکنتیوس از اوج قدرت خویش سریعا به مرگی نابهنگام افتاد

رباره این مرحله از زندگی خویش، با حسرت د. نجاه و پنج به کلی از پا درآمدبی وقفه متحمل مرارت شد که به سن پ

تقریبا نفس کشیدن . براي من هیچ فراغتی نماندهاست تا درباره چیزهایی فوق امور دنیوي تفکر کنم: ((نوشته است

شاید اینوکنتیوس .)) به قدري باید براي دیگران زندگی کنم که تقریبا نسبت به خویشتن ناآشنایم. برایم میسر نیست

ال زندگیش کارهاي خویش را به مراتب واقعبینانهتر مورد امعان نظر قرار دهد تا هنگامی که در در آخرین س

مبارزات صلیبیی که وي براي تسخیر مجدد فلسطین تدارك دیده بود، به نتیجهاي نرسیده . گرماگرم کشمکش بود

عت آلبیگاییان را در فرانسه جنوبی هر کس پس از وي تکیه بر مسند پاپی میزد ناگزیر بود که با شدت تمام جما. بود

اینوکنتیوس به کارهایی مبادرت ورزیده بود که معاصرانش به اتکاي آن کامیابیهاي شخص وي را . قلع و قمع کند

برخی از روحانیان . میستودند، لکن از عالقه و محبتی که مردم در حق گرگوریوس اول یا لئو نهم داشتند خبري نبود

قدیس لوتگاردیس میپنداشت که میان . که وي بیشتر به پادشاه میماند تا به یک کشیششکایت داشتند از این

و خود کلیسا، با آنکه بر نبوغ ذاتی وي فخر میکرد و از  ;اینوکنتیوس و آتش دوزخ فقط حجاب باریکی فاصله است

س خوانده بود که از نظر زحماتش ممنون بود، او را در عداد قدیسان به شمار نیاورد، و حال آنکه اشخاصی را قدی

 . اهمیت و شان به مراتب از اینوکنتیوس پایینتر بودند و در پیروي از اصول اخالقی وسواس بیشتري نشان نمیدادند

با این همه، نباید منکر شد که بر اثر کوششهاي وي بود که کلیسا به عالیترین اوج اقتدار خود دست یافت و به جایی 

. دیرینه رهبران روحانی براي ایجاد یک کشور روحانی جهانی صورت تحقق به خود گیردرسید که نزدیک بود آمال 

در راه اجراي مقاصد و نیل به هدفهاي خود بصیرت، فداکاري، پشتکاري . وي الیقترین سیاستمدار عهد خویش بود

لیسا در تشکیالت، شکوه، ، ک)1216(هنگامی که اینوکنتیوس از جهان رفت . انعطافپذیر، و نیرویی باور نکردنی داشت

و خوشنامی به اوج و قدرتی رسیده بود که هرگز پیش از آن سابقه نداشت و بعد از آن هم فقط بندرت و به مدت 

هونوریوس سوم در صفحات بیرحم تاریخ چندان مقام ارجمندي را احراز  . کوتاهی از چنین عظمتی برخوردار شد

. بتواند جنگ میان امپراطوري و دستگاه پاپی را با شدت تمام تمشیت دهد نمیکند، زیرا وي مهربانتر از آن بود که

گرگوریوس نهم هر چند که در هشتاد سالگی به مقام پاپی رسید، با یک نوع سرسختی تقریبا تعصبآمیزي به جنگ 
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و همو بود  ;مبارزهاش با فردریک دوم چنان قرین پیروزي بود که رنسانس را یکصد سال به تعویق انداخت ;پرداخت

با تمام این اوصاف، وي نیز آدمی بود بی شک صادق عقیده، و در راه . که دستگاه تفتیش افکار را تشکیل داد

یعنی کیش  -معتقدات خویش از جان گذشته، که در مقام مدافعه از آنچه در نظرش گرانبهاترین مایملک بشري بود 

  . برآمد - عیسی 

نبود، چنانکه، در مقام کاردینالی، فرانسیس را که محتمال مردي بدعتگذار گرگوریوس در واقع آدم خشک سختگیري 

اینوکنتیوس چهارم فردریک دوم را . بود، در کنف حمایت خویش گرفت و خردمندانه او را به راه راست هدایت کرد

فالسفه بود، وي حامی خوبی براي . مضمحل ساخت و به دستگاه تفتیش افکار اجازه داد که از شکنجه استفاده کند

آلکساندر چهارم مردي بود صلحجو، مهربان، رحیم، و عادل . ها مدد رسانید و چند مدرسه حقوق بنیاد نهاد به دانشگاه

وي نسبت به خصایص جنگجویانه اسالف خود، .)) به واسطه بري بودن از استبداد، جهانیان را به حیرت انداخت((که 

چون همه ((ست رجحان مینهاد، و به قول یک وقایعنگار فرقه فرانسیسیان، دینداري را بر سیا. رغبتی نشان نمیداد

کلمنس چهارم مبارزه .)) روزه شاهد کشمکشهاي موحش دم افزون میان مسیحیان بود، دلشکسته از جهان درگذشت

را به خاك کهن را از نو آغاز کرد، موجبات شکست مانفرد را فراهم آورد، و سلسله هوهنشتاوفن و امپراطوري آلمان 

تسخیر مجدد قسطنطنیه از جانب یونانیها توافقی را که بین دو کلیساي یونانی و رومی حاصل آمده بود، . سیاه نشانید

آنژو براي تسخیر امپراطوري بیزانس، /لکن گرگوریوس دهم، به واسطه مخالفت با امیال شارل د. به خطر انداخت

امپراطور یونانی، که به این نحو از خطر عظیمی جسته بود، . میخائیل پاالیولوگوس را رهین منت خویش ساخت

  . کلیساي شرقی را فرمانبردار کلیساي رم نمود، و دستگاه پاپی بار دیگر یکه تاز شد

VIII - در آمدهاي کلیسا  

، کلیسایی که در واقع به صورت مملکت عظیم واحدي بر اروپا حکومت میکرد و با عبادت، اخالقیات، فرهنگ، ازدواج

جنگها، مبارزات صلیبی،مرگ و میر، و وصایاي نفوس نیم قارهاي سر و کار داشت و به نحو موثري در اداره امور غیر 

مذهبی ملل سهیم بود و پر خرجترین سازمانها را در تاریخ قرون وسطی به وجود آورده بود، فقط در صورتی 

  . در آمدي داشته باشد میتوانست به وظایف خود ادامه دهد که از صد نوع منبع مختلف

مهمترین ممر درآمد کلیسا، عشریه بود، به این معنی که بعد از شارلمانی، کلیه سرزمینهاي مسیحی التین، به حکم 

قوانین مملکتی، مکلف بودند یک دهم محصوالت یا درآمد ناویژه خود را، جنسی یا نقدي، به کلیساي محل واگذار 

هاي خود را به اسقف بخشی که تابع  نی هر کشیشی ناگزیر بود قسمتی از عشریهبعد از قرن دهم، حوزه روحا. کنند

هاي قلمرو یک کشیش را میشد مثل هر نوع دارایی و  تحت نفوذ عقاید و آراي فئودالی، عشریه. آن میشد، واگذارد

به طوري که تا قرن  ;درآمد دیگري، به شرط خدمت معینی، به دیگران واگذار کرد، به رهن داد، هبه کرد، یا فروخت 

دوازدهم تار در هم تنیده مالی هر حوزه به شکلی در آمده بود که کلیساي محلی و کشیش کارشان بیشتر تحصیل 

از وظایف کشیش بود که اگر دید کسی از درآمدهاي . ها بود تا خرج آن در آمد براي مصارف ضروري آن محل عشریه

حق کلیسا صورت درآمدهاي خود را خالف واقع ارائه میدهد، متخلف را  عشریه تخلف میورزد، یا براي فرار از دادن

با آنکه مردم آن عهد وظایف کلیسا را براي نجات اخروي )). هایش لعنت کند براي عشریه((تکفیر یا به قول انگلیسیها 

پرداخت مالیات  خویش بسیار ضروري میشمردند، از پرداخت عشریه اکراه داشتند، همان طور که در عهد ما مردم از

در تاریخ قرون وسطی گهگاهی به ذکر بلواها و شورشهایی برمیخوریم که علت آن همین انزجار . به دولت اکراه دارند
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 1280هاي کلیسا بودهاست، مثال رهبان وقایعنگار، فراسالیمبنه، توصیف میکند که به سال  مردم از دادن عشریه

یا با .. که هیچ کس به کشیشان عشریه نپردازد((تحریم، هم پیمان شدند  مردم ردجو امیلیا، با وجود حکم تکفیر و

در این مورد مردم بودند که فیالواقع .)) و از دادن خوراك و نوشابه به آنها خودداري ورزد... آنها بر سر خوان ننشیند

. به مصالحه شدکشیشان را تکفیر میکردند، و حکم آنها به اندازهاي موثر بود که اسقف آن ناحیه مجبور 

این اراضی را کلیسا از طریق هدایا یا هبه، . در آمد اساسی کلیسا از ممر زمینهایی بود که خود کلیسا در تملک داشت

از راه خرید یا تصرف امالك افراد بدهکار، یا از طریق احیاي اراضی موات به همت رهبانان دیرها یا سایر جماعات 

نظام فئودالی، از هر مالک یا مستاجري انتظار میرفت که هنگام مرگ چیزي وقف در . روحانی به چنگ آورده بودند

اشخاصی که از دادن این گونه هدایا خودداري میورزیدند مظنون به بدعت میشدند، و ممکن بود که . کلیسا کند

اد داشتند، معموال از آنجا که فقط معدودي از عوامالناس سو. ایشان را در اراضی تقدیس شده کلیسا به خاك نسپارند

حکم  1170پاپ آلکساندر سوم در سال . هر وقت کسی قصد نوشتن وصیتنامهاي را داشت دنبال کشیشی میفرستاد

هر محرر غیر . کرد که وصیتنامه هیچ کس قانونی و معتبر نباشد، مگر آنکه در حضور کشیشی نوشته شده باشد

ادرت میورزید، مستوجب تکفیر میشد، و صدور تصدیق صحت روحانی که خالف این دستور به تنظیم وصیتنامهاي مب

مردم اعتقاد داشتند که دادن هدایا و بخشیدن اموال خود . وصایا یا تایید قانونی بودن آنها از اختیارات ویژه کلیسا بود

هاي مردم  بسیاري از هبه نامه. طبق وصیتنامه به کلیسا، مطمئنترین وسیله براي تخفیف عذابهاي مرحله اعرافی است

.)) از آنجا که شامگاه جهان نزدیک است: ((براي کلیسا، بویژه پیش از سال هزار میالدي، با این کلمات آغاز میشد

برخی از توانگران، چنانچه قبال ضمن بحث درباره جنگهاي صلیبی گفتیم، اموال خود را در برابر یک نوع بیمه ایام 

در این قبیل موارد، معموال کلیسا هنگام بیماري یا روز پیري شخص  - پیري و تنگدستی به کلیسا واگذار میکردند

مرتهن از وي توجه و دستگیري میکرد، و چون وي فوت میشد، کلیسا بی آنکه ذمهاش درباره رهن مشغول باشد، 

عده خویش میپذیرفتند و و)) جرگه اخوان((ها مالداران را در  بعضی از صومعه. ملک را به تصرف خود در میآورد

میدادند که به برکت دعاها و اعمال خیر دیرنشینان، لختی از اجر اخروي نصیب آنها شود، یا از رنجهاي مرحله اعرافی 

صلیبیون نه فقط اراضی را براي تدارك وجوه به قیمت ارزانی به کلیسا میفروختند، بلکه امالك خود . آنها کاسته شود

و مبالغی وام میگرفتند، و چون در اکثر موارد از پرداخت بدهی خود عاجز  را به ودیعه نزد مقامات روحانی میگذاشتند

برخی از اشخاص بال وارث چون از جهان میرفتند، تمامی دارایی خویش را به . بودند، از حق تملک محروم میشدند

یبا یک چهارم خاك نمونه بارز این دسته، ماتیلدا، کنتس توسکان بود که در صدد بر آمد تقر. کلیسا واگذار میکردند

. ایتالیا را به کلیسا هبه کند

طبیعتا مشمول مالیاتهاي مقامات ملکی نمیشد، قرن  1200اموال کلیسا از آنجا که غیر قابل انتقال بود و قبل از سال 

ها، داشتن چندین هزار روستاي  براي یک کلیساي جامع، یک صومعه، یا یک دیر راهبه. به قرن رو به فزونی نهاد

دوازده شهر کوچک یا حتی یکی دو تا از شهرهاي آباد بزرگ باشد، امري غیر عادي  -وندي که متضمن ده خا

صومعه قدیس مارتن در تور متجاوز بر بیست هزار سرف در  ;اسقف النگر تمامی ایالت را مالک بود . محسوب نمیشد

 ;و دارایی دیر لورش نیز به همین اندازه بود ;اسقف بولونیا در حدود دو هزار روستاي خاوندي داشت  ;اختیار داشت

، در کاستیل، واقع در اسپانیا، 1200در حدود سال . دیر الس خولگاس واقع در اسپانیا مالک شصت و چهار شهر بود

در انگلستان اراضی متعلق به کلیسا یک پنجم مملکت بود، در  ;کلیسا یک چهارم زمینهاي ناحیه را در تصرف داشت 

این ارقام البته نا دقیق و تخمینی هستند . ک سوم بالغ میشد، و در لیوونیا به نصف مجموع اراضی میرسیدآلمان به ی

تراکم این قبیل داراییها در زیر دست کلیسا، آن بنیاد را . که درباره صحت آن نمیتوان به یقین اظهار نظر کرد
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لویی  ;خویش اموال کلیسا را ضبط کرد شارل مارتل براي تدارك جنگهاي. محسود و آماج سهام حکومت ساخت

پرهیزکار، به تصویب قوانین پرداخت تا کلیسا نتواند، از طریق قبول هبه، کودکان شخص وصیت کننده را از حق ارث 

هانري دوم، پادشاه آلمان، اراضی متعلق به بسیاري از دیرها را ضبط کرد، زیرا مدعی بود که رهبانان به . محروم سازد

و در انگلستان، با تصویب چندین قانون مربوط به  ;خود را مکلف ساختهاند تا در عین فقر زندگی کنندقید سوگند 

یک عشر  1291ادوارد، پادشاه انگلستان، در سال . اوقاف، واگذاري اراضی را به تشکیالت کلیسایی محدود کردند

نیمی از درآمدهاي آن  1294د و در سال دارایی کلیساي مملکت را به عنوان مالیات از چنگ روحانیان بیرون آور

در فرانسه، بستن مالیات بر اموال کلیسا به دست فیلیپ دوم آغاز شد، سن لویی آن را ادامه . دستگاه را ضبط کرد

همینکه بازار صنعت و تجارت رونق گرفت، پول افزایش یافت و . داد، و فیلیپ چهارم آن را قاعدهاي پابرجا ساخت

هاي اسقفی ،که اکثر از عوارض فئودالی به دست میآمد، چون قبال به نرخهاي  درآمد دیرها و حوزه ;قیمتها باال رفت

نازلی تعیین شده و اکنون غیر ممکن بود پا به پاي قیمتهاي جدید ترقی کند، نه فقط دیگر براي یک زندگی تجملی 

اکثر کلیساهاي جامع فرانسه مبالغ  1270سال تا . کافی نبود، بلکه حتی یک زندگی بخور و نمیر را نیز تامین نمیکرد

متصدیان این گونه کلیساها براي پرداخت عوارض و مالیاتهایی که پادشاهان مطالبه میکردند، . هنگفتی بدهکار بودند

ناگزیر بودند از صرافان وامهایی با ربحهاي گزاف بستانند، و تا حدي به همین سبب بود که در پایان قرن سیزدهم 

  . کلیساها و دیرها رو به نقصان نهاد ساختمان

پاپها نیز ابتدا با گرفتن مالیات از امالك و درآمدهاي اسقفان براي تدارك جنگهاي صلیبی و سپس با سرشکن کردن 

هاي اسقفی را تهی کردند، هر قدر حوزه عملیات دستگاه  مخارج روزافزون حوزه حکمفرمایی پاپی، روز به روز خزانه

. عتر، و وظایف آن بغرنجتر شد، ایجاد منابع جدید براي درآمدهاي مرکزي ضرورت پیدا کردحکومت پاپی وسی

به کلیه اسقفان دستور داد که همه ساله یک چهارم درآمدهاي خود را به خزانه پاپی رم ) 1199(اینوکنتیوس سوم 

. پاپ برخوردار بودند، مالیاتها بسته شدها، و کلیساهایی که راسا از حمایت  ها، راهبهخانه بر کلیه صومعه. ارسال دارند

هر کشیشی که از طرف پاپها به مقام اسقفی ناحیهاي منصوب میشد مکلف بود که اسما در آمد یک سال اول و در 

هر کسی که به . واقع جمیع درآمد شش ماه قلمرو خویش را به عنوان حق نصب به مقام جدید، تحویل پاپ بدهد

کلیه . د، موظف بود براي تصدي مقام جدید مبالغ سرشاري تسلیم خزانه پاپی کندمقام اسقف اعظم منصوب میش

به )) پنی پطرس((به رسم ) سنت آمریکایی 90معادل (هاي مسیحی مکلف بودند که همه ساله یک پنی  خانواده

ر پاپ برده قاعدتا مخارجی که بر مرافعات حقوقی تعلق میگرفت، از طرف متقاضیان به دربا. دربار پاپ بفرستند

در بعضی موارد که ازدواج شاهان با محارم، به واسطه پارهاي علل سیاسی، مقتضی و نافع تشخیص داده میشد . میشد

و عدول از قانون کلیسایی ضرورت پیدا میکرد، پاپها این حق را براي خود محفوظ میداشتند که، در برابر گرفتن 

مبالغی عظیم از راه فروش . قی، طرفین را از قید حقوق شرع برهانندمبالغی براي رسیدگی به این قبیل جریانات حقو

با حسابی که به عمل . آمرزش گناهان و از کیسه فتوت زایران مسیحی که به شهر رم میآمدند عاید پاپها میشد

به مراتب زیادتر از عایدات کلیه حکومتهاي غیر  1250آمدهاست، مجموع درآمدهاي خزانه پاپی در حدود سال 

وجوهاتی که حکومت پاپی از انگلستان دریافت کرد، سه برابر تمام عواید خزانه  1252در سال . روحانی اروپا میشد

  . پادشاه انگلستان بود

. ثروت کلیسا، گرچه متناسب با حدود وظایف و تکالیف چنین دستگاهی بود، علت اصلی بدعتهاي این عصر شد

یا رهبانی که پس از مرگ اموالی از خود به جا گذارد، مسلما به دوزخ  آرنالدو دا برشا اعالم داشت که هر کشیش
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بوگومیلها، والدوسیان، پاتارینها، و کاتارها همه، با نکوهش ثروت پیروان مسیح، به پیشرفت و اعتالي . خواهد رفت

  . نهضت خویش کمک کردند

در آن ایام پاپ به : (( بود که با این عبارات آغاز میشد ))نقرهانجیل مرقس ((یکی از مطایبات مشهور قرن سیزدهم 

اي دوست از : ((((هنگامی که پسر انسان به محضر همایون ما آید، پیش از هر چیزي به وي بگویید: (رومیان گفت

در خالل تمام آثار ادبی .))) به ظلمت خارج درافکنیدو اگر او شما را پاسخی نداد، او را )))) کجا به این درگاه میآیی

در فابیلوها، شانسون دو ژست، در داستان گل سرخ، اشعار دانشوران خانه به دوش، تروبادورها، دانته، و  -این عهد 

ز مثیوپریس، که یکی ا. به شکایاتی از حرص و مال اندوزي روحانیان بر میخوریم - حتی در آثار رهبانان وقایعنگار 

با مشکل ((رهبانان انگلیسی بود، پست فطرتی اسقفان انگلیسی و رومی را مذمت کرد و نوشت که این جماعت 

هوبر دو رومان، صدر فرقه دومینیکیان، وصف بخشایشگرانی را .)) پسندي، از محل موقوفات مسیح روزگار میگذرانند

کشیشی به نام پتروس کانتور از کشیشانی .)) ندبا رشوه، نخست کشیشان محاکم روحانی را فاسد میکن((میکرد که 

بکت، اسقف اعظم کنتر بري، آشکارا در ذم خرید و فروش . حکایت میکرد که قداس یا نماز شامگاهان را میفروختند

دیوان عدل پاپی داد سخن میداد و میگفت که به گوش خود شنیده است که هنري دوم الف میزد که تمامی افراد 

این گونه اتهامات تقریبا  ;در تمام تاریخ، هر دولتی متهم به ارتشا و فساد شدهاست. نوکران اویند مجمع کاردینالها

 ;همیشه تا حدي صحت دارند، و تا حدي ناشی از غلو و مبالغه درباره مواردي هستند که مردم را متوحش ساختهاند

همان مردمان مومنی که . بروز میکند لکن گهگاهی این قبیل اغراقها جمع میشود و به صورت یک نفرت انقالبی

پنیهاي خود را روي هم مینهادند و به ساختن کلیساهایی براي مریم باکره مبادرت میجستند، قادر بودند علیه 

خود کلیسا در . تمایالت اشتراکی کلیسا آواي مخالفت بلند کنند و گاهی کشیش لجوجی را به خاك هالك اندازند

و پولدوست دست به دست مردم داد و براي جلوگیري از حرص و مال اندوزي و تجمل مخالفت با روحانیان حریص 

صدها نفر از روحانیان، از قدیس پیترودامیانی، قدیس برنار، قدیس . پرستی کشیشان کوششهاي زیادي مبذول داشت

هاي طبیعی، متحمل  هفرانسیس، و کاردینال دو ویتري گرفته تا رهبانان عادي، براي کاستن از این قبیل سو استفاد

  . مرارتها شدند

هاي همین گونه مصلحان بزرگ  بیشتر اطالعاتی را که امروزه درباره رفتار ناشایست روحانیان آن عهد داریم، از نوشته

دوازده فرقه مختلف از رهبانان هم خویش را مصروف بر آن داشتند که با نیکوکاري خود  - ده . کلیسا برگرفتهایم

پاپ آلکساندر سوم . گران باشند و از این طریق لزوم اصالحات را به همکیشان خود خاطرنشان کنندسرمشقی براي دی

اخاذي براي انجام غسل تعمید، یا تدهین نهایی، یا جاري ساختن خطبه عقد ازدواج ) 1179(و سومین شوراي التران 

، 1274مومی کلیسا در لیون، به سال غرض گرگوریوس دهم از تشکیل شوراي ع. را نکوهیده شمردند و ممنوع کردند

خود پاپها در این عهد، هیچگونه رغبتی به تجمل نشان . مخصوصا آن بود که اقداماتی براي اصالح کلیسا اتخاذ شود

اشکال کار در . نمیدادند و تمامی کوشش خویش را وقف انجام تکالیف سخت میکردند و از این راه روزگار میگذراندند

معنوي اگر متشکل نباشند، سست میشوند، و چون سست شدند، بر اثر حوایج مادي آن تشکیالت، این است که امور 

  . ملوث میشوند
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فصل بیست و هشتم

  آغاز تفتیش افکار

1000 - 1300  

I - بدعت آلبیگاییان  

ار، در عصر ایمان، در گوشه و کن. در پایان قرن دوازدهم مخالفت با کشیشان به صورت سیل بنیان کنی در آمد

جماعتی از رازوران و صاحبان پارهاي از احساسات رقیقه مذهبی وجود داشت که از چنگ دستگاه کهانت مسیحی 

رستند و با آن تشکیالت از در مخالفت در آمدند امواج جدیدي از رازوري شرقی، احتماال با بازگشت سپاهیان 

راي دین مانوي و کیش اشتراکی مزدك از طریق از ایران طنینی از آ. صلیبی، از مشرق زمین به مغرب سرایت کرد

از جهان اسالم مخالفت با صورت و تندیس پرستی نوعی اعتقاد مبهم به قضا و  ;آسیاي صغیر و بالکان به اروپا رسید

و بر اثر شکست صلیبیون در مبارزات خویش با جهان اسالم، تردیدي درباره  ;قدر، و تنفر از کشیشان به سوغات آمد

  . وتی کلیسا و حمایت االهی از آیین عیسی به دلها راه یافت منشا ملک

پاولیسینها، که بر اثر تعقیب و آزار امپراطوران بیزانس به طرف مغرب رانده شده بودند، تنفري را که از تندیس 

جماعت عالم این . پرستی، آیینهاي مقدس، و طبقه روحانی داشتند با خود از طریق بالکان به ایتالیا و پرووانس بردند

آفرینش را به دو جهان معنوي و مادي منقسم میدانستند، و معتقد بودند که اولی پرداخته دست خداوند و دومی 

جماعتی بودند ) یاران خداوند(بوگومیلها . مخلوق شیطان است، و شیطان را با یهوه کتاب عهد قدیم یکی میدانستند

در طی قرن سیزدهم این جماعت . ناحیه بوسنی، پراکنده شدندکه در بلغارستان پیدا و سرشناس و، باالخص در 

چندین باز مورد تهاجم قرار گرفتند و از دم تیغ گذر کردند، لکن در خالل این احوال با سرسختی تمام از خویش 

  . در برابر اسالم سر فرود آوردند نه در مقابل مسیحیت) 1463(دفاع نمودند، و سرانجام 

دي، در ناحیه تولوز و اورلئان فرقهاي پیدا شد که واقعیت معجزات، خاصیت احیاي حیات در در حدود سال هزار میال

چندي . نیایش به درگاه قدیسان دین را منکر شدندغسل تعمید، حضور واقعی عیسی در آیین قربانی مقدس، و تاثیر 

سیزده تن از ایشان را  1023ال کسی وقعی به اعتقادات این جماعت ننهاد، سپس مورد تقبیح قرار گرفتند، و به س

، )1205(به تدریج بدعتهاي همانندي پدیدار، و منجر به شورشهایی در کامبره و لیژ . زنده زنده در آتش سوزانیدند

برتولت، اهل رگنسبورگ، در قرن سیزدهم . و امثال آن شدند) 1146(، کولونی )1114(، سواسوان )1052(گوسالر 

برخی از اینها جماعاتی بی ضرر بودند که . هاي بدعتگذار باید بالغ بر صد و پنجاه نفر شود تخمین میزد که تعداد فرقه

به دور هم جمع میشدند تا بدون حضور یک نفر کشیش، براي یکدیگر کتاب مقدس را به زبان بومی خویش بخوانند 

ها، مانند هومیلیاتها در ایتالیا،  ن فرقهچند تا از ای. و عباراتی را که مورد اختالف مردم بود، به نظر خویش تفسیر کنند

، به همه چیز ایمان راشد داشتند [بلژیک، هلند، و دانمارك امروزي]بگینها و بگارها در اراضی کم ارتفاع شمال اروپا 

جز به این مطلب که کشیشان باید در عین فقر زندگی کنند، و اصرار ایشان در این موضوع مایه شرمساري روحانیان 

نهضت فرانسیسیان نیز نهضتی بود با عقایدي همانند، منتها با این تفاوت که تیر تهمت زندقه از کنار گوشش . میشد

. گذر کرد
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، پتروس والدوس نامی، از بازرگانان متمکن لیون، 1170در سال . والدوسیان از این معرکه جان سالم به در نبردند

ترجمه ) زبان اوك(اوك /زبان مردم نواحی جنوبی فرانسه یا النگ د چند تن از فضال را اجیر کرد تا کتاب مقدس را به

خود والدوس با شور فراوان به مطالعه ترجمه مزبور پرداخت و به این نتیجه رسید که مسیحیان باید مانند . کنند

ش بخشید و وي قسمتی از ثروت خود را به زن. حواریون مسیح، یا به عبارت دیگر بدون دارایی انفرادي، زندگی کنند

پتروس والدوس دسته . مابقی را میان فقرا تقسیم، و طبق تعالیم انجیل شروع به ایراد موعظاتی درباره فقر کرد

را به دور خود گرد آورد که مثل رهبانان لباس میپوشیدند، در عین عفاف زندگی )) گدایان لیون((کوچکی از 

میسپردند، و تمامی درآمدهاي خود را به طرز اشتراکی یک کاسه  میکردند، پاي افزارشان نعلین بود یا پاي برهنه راه

تا چندي کشیشان هیچگونه مخالفتی ابراز نداشتند و به این گونه افراد اجازه دادند تا در مراسم عبادت . میکردند

موعظه  لکن هنگامی که پتروس والدوس تعالیم انجیل را لفظ به لفظ به کار بست و شروع به. کلیساها شرکت جویند

کرد، اسقف اعظم لیون به تندي او را مورد عتاب قرار داد و به وي خاطر نشان ساخت که فقط اسقفان مجاز به ایراد 

و از آلکساندر سوم درخواست کرد تا اجازهاي براي موعظه به وي ) 1179(پتروس عازم رم شد . موعظات هستند

ایراد موعظات با صوابدید و زیر نظر کشیشان محل صورت  پاپ به شرطی با این تقاضا موافقت کرد که. تفویض کند

پیروانش از فدائیان انجیل شدند . ظاهرا پتروس بدون کسب اجازه از روحانیان محل به موعظات خود ادامه داد ;گیرد

به تدریج این نهضت رنگ ضد کلیسایی به خود گرفت، با هر . و بخشهاي بزرگی از کتاب مقدس را به حافظه سپردند

وع کهنگی از در ستیز در آمد، منکر اعتبار آیینهاي مقدسی که یک کشیش گناهکار اجرا نماید شد، و هر فرد مومن ن

برخی از پیروان این فرقه، خرید و فروش گناهان . پاکدامن و عفیفی را برخوردار از قدرت آمرزش گناهان دانست

شدند و با دعا کردن به درگاه قدیسان مخالفت )) اهیتقلب م((آمرزش را عملی پوچ شمردند و منکر تساهل، برزخ، و 

و دسته دیگر کلیسا را همان زن فاحشه .)) همه چیز باید اشتراکی باشد((یک دسته تبلیغ میکردند که . نمودند

محکوم  1184فرقه والدوسیان در  .بودسرخپوشی میدانستند که در کتاب مکاشفه یوحناي رسول ذکرش رفته 

. شمرده شد

به عضویت کلیسا پذیرفت، لکن اکثر  1206در )) کاتولیکهاي فقیر((اینوکنتیوس سوم بخشی از آن را، مشهور به 

 افراد این فرقه در عقاید بدعتآمیز خویش ثابت قدم ماندند و از فرانسه به اسپانیا و آلمان ریشه دوانیدند، یک شوراي

امر داد که هیچ کس از افراد  1229روحانی تولوز، احتماال براي جلوگیري از فزونی عده پیروان این فرقه، در سال 

به عالوه، چون تا  ;غیر روحانی نباید هیچ نوع کتاب مذهبی و مقدس را در تملک داشته باشد، مگر کتاب مزامیر را

زبانهاي بومی از طرف کلیسا بررسی و تضمین نشده بود، هاي کتاب مقدس به  این تاریخ هنوز هیچ یک از ترجمه

در قلع و قمع آلبیگاییان، هزاران نفر از پیروان . مقرر داشت که کتاب مقدس فقط باید به زبان التینی خوانده شود

  . در گذشت 1217خود پتروس والدوس ظاهرا به مرگ طبیعی در . فرقه والدوسیان را به آتش سوزانیدند

هاي بدعتگذار تشکیل شده بود، چنانکه  ن دوازدهم در شهرهاي اروپاي باختري شبکه عظیمی از فرقهتا اواسط قر

تنها در شهر میالن هفده .)) شهرهاي عمده پر است از این پیغمبرهاي دروغی((اظهار داشت که  1190اسقفی در 

ل میدادند، که این نام ماخوذ بود از مهمترین فرقه بدعتگذاران این شهر را پاتارینها تشکی. مذهب جدید وجود داشت

ظاهرا نهضت پاتارینها به عنوان مخالفتی از جانب فقرا نسبت به اغنیا آغاز . یک کوي فقیر نشین شهر به نام پاتاریا

شده، اما رفته رفته جنبه دشمنی با روحانیان را پیدا کرد، و تبدیل به مبارزهاي علیه خرید و فروش مناصب 

غرض فرقه پاتارینها، به قول یکی از رهبران آن نهضت، این . زدواج، و همخوابه گرفتن کشیشان شدکلیسایی، ثروت، ا

هاي آنها را بگشایند تا مردم  ثروت کشیشان ضبط شود، اموال آنها را در معرض حراج قرار دهند، خانه((بود که 
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هاي دیگري در ویتربو، اورویتو، ورونا، فرارا،  رقهف.)) هایشان را از شهر بیرون رانند چپاول کنند، و خود آنها و حرامزاده

گهگاهی این نهضتها بر مجالس عمومی . پارما، پیاچنتسا، ریمینی، و امثال آن علم مخالفت با کشیشان را بلند کردند

استیال مییافتند، حکومتهاي شهرها را قبضه میکردند، و براي پرداخت مخارج امور شهري از کشیشان مالیات 

اینوکنتیوس سوم به سفیر خویش در لومباردي دستور داد که کلیه صاحبمنصبان کشوري را به قید . دمیگرفتن

سوگند مکلف کند که از گماشتن پیروان بدعتها به مناصب خودداري ورزند و مانع از رخنه آنها در مقامات حکومتی 

چندین )) یکردند و ناسزا میگفتند،در حالی که به مقدسات توهین م((، جماعتی از مردم میالن 1237در . شوند

. ملوث ساختند)) کثافاتی ذکر ناکردنی((کلیسا را با 

آنها را کاتارها خواندهاند که برگرفته از واژهاي  - هاي بدعتگذار به اسامی چندي مشهور شدند  نیرومندترین فرقه

هاست زیرا که منشا آنها از منطقه بالکان در بعضی موارد لفظ بلغارها به آنها اطالق شد ;))پاك((است یونانی به معنی 

بودهاست ایشان را آلبیگاییان نیز نامیدهاند، چون برگرفته از نام شهر آلبی در فرانسه بود که عده بسیاري از آنان در 

  . آنجا زندگی میکردند

میشد که ارتباطات میان شاید این امر از آنجا ناشی . مونپلیه، ناربون، و مارسی نخستین مراکز بدعت در فرانسه بودند

فرانسویان با مسلمانان و یهودیان در این منطقه بسیار زیاد بود، و جماعتی سوداگر مرتبا از مراکزي مثل بوسنی، 

سوداگران سبب اشاعه . بلغارستان، و ایتالیا، یعنی مراکز رشد نهضتهاي بدعتآمیز، به این صفحات سفر میکردند

سواسون، آراس، و رنس شدند، لکن الندوگ و پرووانس به صورت دو دژ مستحکم نهضت مزبور در تولوز، اورلئان، 

در محیط دوستانه شهري،  ;در آنجا تمدن قرون وسطایی فرانسوي به اوج کمال خود رسید. بدعتگذاران باقی ماندند

ند اصول اخالقی کسی چندان پایب ;زنان به نحوي مغرورانه زیبا بودند ;پیروان ادیان بزرگ با هم آمیزش میکردند

و مانند ایتالیاي عهد فردریک، مقدمات شروع رنسانس فراهم  ;نبود، تروبادورها به انتشار آرایی طربافزا مشغول بودند

فرانسه جنوبی عبارت میشد از مشتی امیرنشینهاي تقریبا مستقل که همه به طرز ) 1200(در آن ایام . شده بود

در این ناحیه کنتهاي تولوز از همه خاوندهاو امرا مقتدرتر . انسه وفادار بودنددقیقی از نظر صوري نسبت به پادشاه فر

اصول عقاید و . بودند، و اراضی آنها به مراتب وسیعتر از سرزمینهایی بود که مستقیما زیر نظر پادشاه اداره میشد

اندازهاي معلول خاطره رسوم فرقه کاتارها تا حدي نشانه بازگشت به معتقدات و رسوم مسیحیان بدوي بود، تا 

مبهمی از بدعت آریانیسم که در دوران سلطه ویزیگوتها در فرانسه جنوبی رواج داشت محسوب میشد، و تا حدودي 

این جماعت، کشیشان و اسقفانی داشتند . هم حاصل پندارهاي مانویها و سایر آراي مشرق زمینی به حساب میآمد

لقه روحانیان، سوگند یاد میکردند که دست از پدر و مادر، دوستان، و هنگام ورود به ح ;هاي سیاه ملبس به جامه

هرگز به زنی دست نزنند، هیچ گاه حیوانی را .... خداوند و انجیل کنند((کودکان خویش بشویند و خود را وقف 

)) مومنان(( .))سبزیجاتنکشند، هرگز لب به گوشت و تخممرغ یا لبنیات نزنند، و هیچ چیز نخورند جز ماهی و 

اشخاصی بودند که قول میدادند بعدا به چنین عهدي مبادرت ورزند، و تا رسما چنین عهدي نکرده بودند، اجازه 

 پیش)) کامل((خوردن گوشت و ازدواج داشتند، لکن مکلف بودند از کلیساي کاتولیک تبري جویند، به سوي زندگی 

. روند، و هنگام برخورد با هر یک از پرفکتوسها، سه بار با احترام زانو خم کنند

اال هیات کاتارها جهان آفرینش را به شیوه مانویان به خیر، خدا، روح، بهشت، و به شر، شیطان، هیوال، عالم مادي 

لیه مادیات، از جمله صلیبی ک. عالمی که به چشم دیده میشد، پرداخته دست شیطان بود نه خداوند ;تقسیم میکرد

عیسی هنگامی . که عیسی بر روي آن جان داد، و نام مقدس آیین قربانی مقدس، همه در زمره شر محسوب میشدند
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. ، فقط به طور مجازي این سخن را بر زبان رانده بود.))این است بدن من((که در شام آخر اشاره به آن کرد و گفت 

هر گونه امور جنسی گناه داشت، و گناه آدم و حوا آن بود که با . اسی با آن پلیدهر گوشتی ماده بود و هر نوع تم

مخالفان مدعی هستند که آلبیگاییان منکر شعایر دینی،آیینهاي مقدس، احترام به . یکدیگر نزدیکی کرده بودند

ا یکی نمیدانستند، بلکه میگفتند که اینان عیسی و خدا ر ;تمثال قدیسین، تثلیث، و زادن عیسی از مریم عذرا هستند

ادعا میکردند که عیسی فرشتهاي بودهاست در آثار همین مخالفان میخوانیم که بدعتگذاران مزبور اساس مالکیت 

این جماعت . آرزویشان آن بود که همگان یکسان از اشیاي دنیوي برخوردار باشند. شخصی را زیر پا نهاده بودند

به پیروان خود تعلیم میدادند که باید دشمنانشان را . یات خود قرار دادندموعظه بر کوهسار مسیح را اساس اخالق

 ;دوست بدارند، از بیماران و مستمندان توجه کنند، هرگز دشنام ندهند، و همیشه با خالیق صلح را پیشه خود سازند

تکاب جرم از کشتن فردي به خاطر ار. توسل به قهر، حتی در مورد کفار، هرگز عمل پسندیدهاي محسوب نمیشد

  . گناهان کبیره بود

شخص مکلف بود قلبا اعتماد داشته باشد که سرانجام خداوند، بدون آنکه متوسل به وسایل شر شود، بر بدي چیره 

هر کسی، ولو آنکه روحش براي تطهیر چندین بار به  ;در این االهیات، نه از دوزخ اثري بود و نه از برزخ. خواهد شد

شخص براي آنکه به بهشت رود، ناگزیر بود طاهر . د، سرانجام به رستگاري ابدي نایل میشدحکم تناسخ عودت میکر

از جهان در گذرد، و براي این منظور ضرورت داشت که آخرین آیین مقدس یا به اصطالح این فرقه کونسوالمنتوم را 

دمی را بکلی از لوث گناه پاك از دست کشیشی از کاتارها دریافت دارد، و همین آیین مقدس آخرین بود که روان آ

، این آیین مقدس را )مثل برخی از مسیحیان اولیه که در مورد غسل تعمید چنین میکردند(مومنان کاتاري . میکرد

افرادي که بهبود مییافتند، این خطر . معموال آن قدر به تاخیر میانداختند تا به عقیده خودشان در بستر نزع میافتادند

از این رو بهبود بیمار پس از دریافت  ;د که بار دیگر ملوث شوند و بدون آیین مقدس از دنیا بروندرا به جان میخریدن

و مخالفان این جماعت اسناد دادهاند که کشیشان آلبیگایی براي  ;آن آیین مقدس، بدبختی بزرگی محسوب میشد

رفتن به بهشت از خوردن خوراکی بکلی دفع این مصیبت، بسیاري از بیماران شفا یافته را تشویق میکردند که براي 

پارهاي از وقایعنگاران عهد میگویند جاي هیچگونه شک نیست که گاهی یک کشیش براي آنکه . خودداري ورزند

. رستگاري شخص را قطعی سازد، با اجازه بیمار، وي را خفه میکرد

احتمال داشت که کلیسا کاري به کار پیروان آن اگر فرقه کاتارها بجد در مقام اعتراض و ایراد به کلیسا برنیامده بود، 

لکن کاتارها منکر آن بودند که . نداشته باشد و آنها را به حال خود گذارد تا موجبات فناي خویش را فراهم آورند

و معتقد بودند که پطرس حواري هرگز پا به رم نگذاشته و هرگز دستگاه پاپی را پی  ;کلیسا از آن عیسی باشد

عیسی چند وجب زمین براي خفتن نداشت، . پاپها جانشینان امپراطورانند نه خلفاي حواریون مسیح نریختهاست و

عیسی از مال دنیا هیچ چیز حتی یک پنی را مالک نبود، حال آنکه اسقفان مسیحی . لکن پاپ در کاخ زندگی میکرد

این اسقفان اعظم و : ن نداریدکاتارها همچنین میگفتند که مردم، مگر چشم حقیقت بی ;مردمی ثروتمند بودند

اسقفان مغرور و آقامنش، این کشیشان دنیادار، این رهبانان چاق و چله، همان فریسیان یا خشک مقدسهاي عهد 

در نظر کاتارها کلیساي کاتولیک روم بی شک همان فاحشه بابل بود، ! عتیقند که دوباره پا به عرصه وجود نهادهاند

مبلغین، جنگهاي صلیبی را به عنوان . ه شیطان بودند، و شخص پاپ، ضد مسیح بودطبقه کشیشان وابسته به کنیس

. مشتی آدمکش متهم ساختند بسیاري از افراد این فرقه تساهلها و یادگارهاي منسوب به قدیسان را مسخره میکردند

احب یک چشم بود و ایضا، به قول مخالفان، دستهاي از این جماعت مریم عذرا را صورتی کشیدند کریه منظر که ص

ابتدا عده زیادي را به این کرامات دروغی معتقد  ;و وانمود کردند که اعجاز کردهاند. قیافهاي بد ترکیب داشت
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بسیار از آراي کاتارها از راه نغمات تروبادورها . ساختند و سپس بی اساس بودن آن ادعاها را بر همه فاش کردند

که اصول اخالقی فرقه جدید را پذیرفته باشند، با اخالقیات دین مسیح مخالف این رامشگران غزلسرا، بیآن. منتشر شد

این تروبادورها . بودند، و از این رو همه تروبادورهاي برجسته، به استثناي دو نفر را طرفدار آلبیگاییان میدانستند

میخواندند، و کشیشان )) زدهاالنه د((کلیساها را  ;زیارت، اعتراف به گناهان، آب مقدس، و صلیب را مسخره میکردند

  . بودند)) خیانتکار، دروغگو، و ظاهرساز((کاتولیک در نظر ایشان جماعتی 

ظاهرا مردم . مدتی قدرتمداران روحانی و اینجهانی فرانسه جنوبی با بدعتگذاران کاتارها تا حدود زیادي مدارا کردند

میان االهیون کاتولیک و کاتارها . دیدند، اختیار کنندمجاز بودند میان دین کهن و مذهب نو، هر کدام را که میپسن

در حضور یکی از ) 1204(یکی از این گونه مجالس در کارکاسون  ;مجالس مباحثه و مناظره عمومی تشکیل میشد

، شعب مختلف کاتارها، شورایی با حضور 1167در سال . نمایندگان پاپ، و پذرو دوم، پادشاه آراگون، دایر شد

در این شورا راجع به اداره، انضباط، و . بر پا کردند که نمایندگان چند کشور در آن شرکت جستندکشیشان خود 

به . اصول دین آنان مذاکراتی در گرفت، مقرراتی وضع شد، و بی آنکه کسی مزاحم حاضران شود، شورا تعطیل گشت

کلیساي کاتولیک ثروت فراوان و  ;عالوه، طبقه نجبا مقتضی میدید که در النگدوك موقع کلیسا را تضعیف کند

، روژه دوم، 1171در . نجبا، که نسبتا بی چیز بودند، شروع به ضبط امالك کلیسا کردند ;اراضی بسیار داشت 

اسقف شهر آلبی را به زندان افکند، و یکی از طرفداران بدعت را به پاسداري  ;ویکونت بزیه، به تاراج دیري دست زد

نان آله شخصی را به ریاست دیر خود برگزیدند که بر وفق دلخواه ویکونت نبود، وي هنگامی که رهبا. وي گماشت

چون آن پیر در زندان درگذشت، ویکونت شادکام جسدش را بر  ;دیر مزبور را آتش زد و رئیس آن را زندانی کرد

رمون روژه، کنت فوا،  .باالي منبر دیر گذاشت و رهبانان را ترغیب به انتخاب جانشینی کرد که پسند خاطر وي باشد

سربازانش دستها و  ;محراب آن را اصطبل اسبان خویش ساخت  ;رئیس دیر و رهبانان پامیه را از آن دیر بیرون کرد

پاهاي مسیح مصلوب چوبی را به عنوان دنگ براي آرد کردن گندم به کار بردند و صورت مسیح را هدف نشانهگیري 

دین کلیسا را ویران کرد، رهبانان مواساك را مورد تعقیب و آزار قرار داد، و رمون ششم، کنت تولوز، چن. خود کردند

. لکن حکم تکفیر در بین نجباي فرانسه جنوبی امري پیش پا افتاده شده بود). 1196(مورد تکفیر قرار گرفت 

نهضت مزبور را حمایت بسیاري از آنها آشکارا یا خود را از پیروان نهضت کاتارها میدانستند یا از روي آزاد منشی، 

به مقام پاپی نایل آمد، متوجه شد که این تحوالت هم براي کلیسا  1198اینوکنتیوس سوم، که در سال . میکردند

وي اذعان میکرد که پارهاي از اعمال کلیسا مستوجب سرزنش است، لکن عقیده . خطرناك است، هم براي حکومت

این دستگاه میزند، اموال کلیسا را به غارت میبرد، حیثیت این  داشت که وقتی فرقهاي بدعتگذار تیشه به ریشه

تشکیالت را خراب میکند، و به مقام قدیسان اهانت وارد میسازد، وي نمیتواند دست روي دست بگذارد و عملی انجام 

واي اینوکنتیوس کلیسا را مهمترین دژ مستحکم در برابر تعدي آدمی، هرج و مرج اجتماعی، و اعمال نار. ندهد

البته حکومت نیز به . هایی باال بلند در سر میپرورانید پادشاهان میدانست، و براي ترقی آن دستگاه آرزوها و نقشه

ارتکاب گناهانی دست زده و عمال فاسد و نا الیقی را در دامان خود پرورش داده بود، لکن فقط احمقها بودند که 

ن داشت که بر شالوده اصولی که زناشویی را ممنوع و خودکشی را میخواستند حکومت را از بین بردارند، چطور امکا

تشویق میکرد، یک نظام اجتماعی مداومی بنا نهاد آیا هیچ اقتصادي ممکن بود بر مبناي آیین فقر پرستی، و بدون 

جز به  انگیزه مالکیت، روي رونق و روزبهی بیند آیا امکان داشت که بتوان روابط جنسی افراد و پرورش کودکان را

کمک بنیادي چون ازدواج از منجالب هرج و مرج و پریشانی نجات داد در نظر اینوکنتیوس، آیین کاتارها جز مشتی 

هنگامی که در قلب . اباطیل و اراجیف چیز دیگري نبود، و سادگی مردم بود که این مهمالت را زهر آگین میساخت
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زونی بودند، جنگ صلیبی با کفار در فلسطین چه معنی داشت دنیاي مسیحی این آلبیگاییان بدعتگذار مدام رو به ف

قایق : اینوکنتیوس دو ماه بعد از آنکه به مقام پاپی رسید، در نامهاي به اسقف اعظم اوش، در گاسکونی چنین نوشت 

از اما چیزي که باالتر . کوچک قدیس پطرس در میان دریا بارها سرگشته شده و طوفانهاي بسیاري به خود دیدهاست

جمعی از شیطان صفتان گمراه را مشاهده میکنیم که، به مراتب ... همه مرا اندوهگین میکند آن است که در این ایام

این جماعت با خرافات و جعلیاتشان معانی . لجام گسیختهتر و موذیتر از سابق، مردمان ساده لوح را به دام میاندازند

از آنجا که این . دد امحاي وحدت کلیساي کاتولیک بر آمدهاندرا تحریف میکنند و در ص)) کتاب مقدس((اقوال 

خطاي زیان آور در گاسکونی و اراضی همجوار رو به فزونی نهادهاست، ما میخواهیم که شما و اسقفان همکارتان با 

ر اختیار ما به شما اکیدا فرمان میدهیم که با هر وسیلهاي که د... تمام قدرتی که دارید در برابر آن مقاومت ورزید

.... دارید همه این بدعتگذاران را منهدم، و کلیه مردمانی را که بر اثر آنها آلوده شدهاند، از قلمرو خویش بیرون کنید

. در صورت لزوم، میتوانید ملوك و مردم را برانگیزید تا به زور شمشیر آنها را پایمال کنند

 ;اهل بود، ظاهرا بعد از دریافت نامه پاپ هیچ اقدامی نکرداسقف اعظم اوش، که در مورد خود و دیگران آدمی اهل تس

. اسقف اعظم ناربون و اسقف بزیه در مقابل نمایندگان پاپ، که براي اجراي فرامین وي آمده بودند، مقاومت ورزیدند

نجبا  در همین اوان، شش بانو از طبقه نجبا به رهبري خواهر کنت فوا، ضمن مراسمی علنی که در آن عده زیادي از

اینوکنتیوس نمایندگان خود را که توفیقی حاصل نکرده بودند فراخواند و . حضور داشتند، به آیین کاتارها گرویدند

، )1204(نماینده قوي ارادهتري را، آرنو نام، که صدر رهبانان فرقه سیسترسیان بود، مامور انجام این امر خطیر کرد

سراسر فرانسه دستگاه تفتیش افکاري بر پا کند، و به او اجازه داد که با پاپ به آرنو اختیاراتی بسیار بخشید تا در 

صدور فرمانی عمومی جمیع گناهان پادشاه و آن دسته از نجباي فرانسوي را که در قلع و قمع بدعت کاتارها مدد 

که به شرکت در پاپ به فیلیپ اوگوست پیشنهاد کرد که، در برابر این کمک، اراضی اشخاصی را . میرسانند ببخشاید

  . یک جهاد علیه آلبیگاییان حاضر نیستند، از آن خود کند

وي تازه نورماندي را فتح کرده بود، و براي هضم آن لقمه چرب مهلتی . فیلی پ در قبول پیشنهاد مردد ماند

حاضر نشد رمون ششم، کنت تولوز، موافقت کرد که بدعتگذاران را به قبول نظریات پاپ ترغیب کند، لکن . میخواست

رمون که حال را بدین منوال دید، قول داد اوامر پاپ را اطاعت . اینوکنتیوس او را تکفیر کرد. به جنگ با آنها برخیزد

شهسواري که به فرمان یکی از نمایندگان پاپ مامور اخراج . مورد بخشایش قرار گرفت، لکن دوباره طفره رفت ;کند

چطور میتوانیم به چنین عملی مبادرت ورزیم ما با این مردم : ((سوال میکردکاتارها از خانه و زندگیشان شده بود، 

بزرگ شدهایم، خویشان و بستگانی در میان آنها داریم، و به چشم خود میبینیم که پا از جاده عفاف و تقوا بیرون 

ه تبلیغ پرداخت، و از در این ضمن قدیس دومینیک از اسپانیا وارد فرانسه جنوبی شد، با صلح و صفا ب.)) نمیگذارند

این . آنجا که آدمی متدین و پرهیزکار بود، عدهاي از آنها را به پیروي از معتقدات صحیح کیش مسیحیت واداشت

ها و به کمک اصالحات کلیسایی مرتفع، و وحدت میان مومنان برقرار شود،  امکان بود که اشکال کار از این قبیل راه

ه نام پیر دو کاستلنو به دست شهسواري که از آن پس مورد حمایت رمون قرار لکن قتل یکی از نمایندگان پاپ ب

. گرفت، ورق را برگردانید

اینوکنتیوس، که تقریبا مدت ده سال با شکیبایی شاهد بی ثمر ماندن کوششهاي خویش براي قلع و قمع بدعت بود، 

تکفیر کرد، در تمام قلمرو وي مراسم مذهبی وي رمون و جمیع دستیاران او را . اینک متوسل به اقدامات شدیدي شد

پاپ . را ممنوع ساخت، و اعالم داشت که هر مسیحی این اراضی را تسخیر کند، آنجا مال حالل وي خواهد بود
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. همچنین از مسیحیان کلیه کشورها خواست تا در جهادي علیه بدعتگذاران آلبیگاییان و حامیان آنان شرکت جویند

هایی از  اري از خاوندهاي قلمرو خویش اجازه داد تا در چنین مبارزهاي شرکت جویند، و دستهفیلیپ اوگوست به بسی

به کلیه شرکت کنندگان در این جهاد، مانند افرادي که عازم . سپاهیان آلمانی و ایتالیایی نیز به آنها پیوستند

رمون تقاضاي عفو کرد، علنا . ودجنگهاي صلیبی میشدند، وعده داده شد که مشمول فرمان آمرزش عمومی خواهند ب

با بدنی نیمه عریان در کلیساي سن ژیل از دست کشیشان حد خورد، و رسما در چنین جهادي شرکت 

قسمت بیشتر ساکنان النگدوك، اعم از نجبا و عوام، که میدیدند خاوندها و جماعتی از مردم ) 1209.(جست

ایشان کردهاند، در مقابل مجاهدین به مقاومت قیام  تهیدست شمال شور مذهبی را وسیلهاي براي ضبط اموال

جهادگران هنگامی که . حتی مسیحیان اصیل آیین نواحی جنوبی نیز به مقابله با مهاجمان شمالی برخاستند. کردند

به شهر نزدیک شدند، پیغام فرستادند که اگر اهالی شهر کلیه افرادي را که نامشان در سیاهه اسقف محل درج است 

رهبران شهر از قبول چنین درخواستی خودداري ورزیدند، و جواب . کنند،از کلیه مخافات جنگ خواهند رست تسلیم

  . دادند که تن دادن به محاصره و حتی خوردن کودکانشان در نظر آنها به مراتب اولیتر خواهد بود

و زن و کودك را بی هیچ مالحظه به جهادگران از حصار شهر باال رفتند، و آنجا را تسخیر کردند، بیست هزار تن مرد 

کایساریوس، رهبانی از . خاك هالك انداختند، و حتی آنهایی را که در کلیسا متحصن شده بودند از دم تیغ گذرانیدند

 ;فرقه سیسترسیان اهل هایستر باخ، که بیست سال پس از این حوادث خاطرات خود را به رشته تحریر در آوردهاست

که میگوید چون از آرنو، نماینده پاپ، سوال شد که آیا از قتل کاتولیکها باید خودداري شود یا  تنها منبع موثقی است

شاید آرنو از آن میترسید که .)) همه را به قتل برسانید، زیرا خداوند میداند که چه کس بر حق است: ((نه، پاسخ داد

بعد از آنکه بزیه را آتش زدند و با خاك یکسان . تمام مغلوبین براي فرار از مرگ موقتا کاتولیک مومن شده باشند

در این محل بود که برادرزاده رمون، . کردند، جهادگران به رهبري رمون پیش تاختند و بر دژ کارکاسون هجوم بردند

سرانجام دژ مسخر شد و روژه به عارضه اسهال . روژه، کنت بزیه، به آخرین پایداري در برابر مهاجمان مبادرت ورزید

  . ی در گذشت خون

در فرانسه به دنیا آمد،  1170سیمون، که حدود سال . دالورترین سرداران در این محاصره، سیمون دو مونفور بود

و چون مادرش یکی از زنان اشرافی انگلستان  ;فرزند ارشد خاوند ناحیه مونفور بود که در نزدیکی پاریس قرار داشت

سیمون، مثل بسیاري از مردان آن عهد که در شمشیرزنی و . ر یافتبود، بر اثر این بستگی عنوان ارل آو لست

گزافهگویی سرآمد بودند، میتوانست در عین حال هم آدمی بسیار دیندار باشد و هم در میدانهاي جنگ هنر نمایی 

ین وي همه روزه در مراسم قداس شرکت میجست، به پاکدامنی و عفاف مشهور بود، و به افتخار تمام در فلسط. کند

نفر، به ترغیب نماینده پاپ، به شهرها هجوم برد، بر  4500اکنون وي با لشکر کوچکش، مرکب از . خدمت کرده بود

کلیه مخالفان چیره شد، و مردم شهرهاي فتح شده را مخیر ساخت که یا به قید سوگند خود را مکلف به پیروي از 

هزاران نفر شق نخست را اختیار کردند، و صدها . غ گذارندآیین کاتولیک سازند یا به عنوان بدعتگذار سر در زیر تی

مدت چهار سال سیمون به مبارزات خود ادامه داد، و تقریبا تمامی اراضی کنت رمون را، به . نفر به مرگ راضی شدند

رمون ، خود شهر تولوز تسلیم شد، و شورایی مرکب از اسقفان، در مونپلیه، کنت 1215در سال . جز تولوز، ویران کرد

اینوکنتیوس سوم با این جریانات . سیمون صاحب عنوان و مالک قسمت بیشتر اراضی وي شد. را از مقامش عزل کرد

وي بی اندازه از درك این حقیقت متوحش شد که جهادگران همچون مشتی راهزن درنده به . کامال موافق نبود

به . ب کردهبودند که هرگز متهم به بدعت نبودندسرقت اموال مردم و قتل نفس دست زده و اموال مردمانی را تصاح

همین سبب، بر رمون رحمت آورد و مقرر داشت که تا زندهاست، مرتبا از خزانه پاپی وظیفهاي دریافت دارد، و 
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رمون هفتم چون به سن . بخشی از اراضی وي را به امانت در اختیار کلیسا گذاشت تا فرزند رمون تهیدست نشود

اینک چون . ، سیمون درگذشت)1218(در دومین محاصره تولوز . را بار دیگر تسخیر کردرشد رسید، تولوز 

و آن دسته از فداییان آلبیگایی که جان سالم از  ;اینوکنتیوس سوم نیز از جهان رفته بود، جهاد آلبیگایی متوقف شد

نت جدید تولوز به تبلیغ و اجراي معرکه به در برده بودند، از گوشه انزوا به در آمدند تا در سایه حکومت معتدل ک

  . مراسم مذهبی خود مشغول بودند

، لویی هشتم، شاه فرانسه، به پاپ هونوریوس سوم پیشنهاد کرد که حاضر است رمون هفتم را از 1223در سال 

مه مقامش عزل کند و ریشه بدعت را در قلمرو وي بکلی از بیخ برکند، به شرط آنکه تمامی سرزمینهاي رمون را ضمی

 ;معلوم نیست جواب پاپ به این پیشنهاد از چه قرار بود، لکن میدانیم که جهاد جدیدي آغاز شد. قلمرو خویش کند

  . ، چیزي نمانده بود که به فتح قاطعی نایل آید)1226(هنگامی که لویی در مونپله در گذشت 

ا مغتنم شمرد و پیشنهاد کرد که حاضر رمون براي صلح، با بالنش دوکاستی، نایبالسلطنه لویی نهم، این موقعیت ر

است دخترش ژان را به زنی به آلفونس برادر لویی بدهد و هنگامی که خودش از جهان در گذرد، اراضیش را به دختر 

بالنش، که از دست نجباي سرکش به ستوه آمده بود، پیشنهاد را پذیرفت، و پاپ گرگریوس نهم، . و دامادش واگذارند

در سال . ز رمون براي از بین بردن هر نوع بدعتی در قلمرو وي، با این قرار روي موافقت نشان دادبا گرفتن تعهدي ا

معاهده صلحی در پاریس منعقد شد، و جنگهاي آلبیگایی، بعد از سی سال زد و خورد و خرابی، به پایان  1229

دستور اکید داد که هیچ ) 1229(آیین رسمی کاتولیک پیروز شد، تساهل از میان رفت، و شوراي ناربون . رسید

فئودالیسم رو به توسعه نهاد، آزادي شهري تنزل کرد، . قسمتی از کتاب مقدس نباید در تملک افراد غیر روحانی باشد

، ژان و آلفونس، که متصرفات رمون را به ارث 1271در . و عصر تروبادورهاي سرخوش در فرانسه جنوبی سپري شد

اکنون فرانسه . درگذشتند، و ایالت وسیع تولوز به لویی نهم و سلسله فرانسوي رسیدبرده بودند، بدون جانشینی 

این امر، و تفتیش . مرکزي صاحب بنادر تجارتی آزادي در مدیترانه شده و گام بزرگی به سوي وحدت برداشته بود

  . ایی در گرفتافکار، دو نتیجه از نتایج مهم مبارزاتی بود که به قصد از بین بردن بدعتگذاران آلبیگ

II  -  سابقه تفتیش افکار  

کتاب عهد قدیم براي معامله با بدعتگذاران دستور ساده و سرراستی به مومنان میداد، به این معنی که میگفت این 

رفته و خدایان غیر را ((گونه افراد را باید دقیقا مورد بازرسی قرار داد، و اگر سه نفر شاهد معتبر شهادت دادند که 

سفر )). (آن مرد یا زن را با سنگها سنگسار کنند تا بمیرد((آنگاه مومنان موظف بودند که )) و سجده کردهاندعبادت 

اگر در میان تو نبی یا بیننده خواب از میان شما برخیزد و آیت یا معجزه براي شما ظاهر سازد و آن  )17.5:تثنیه

دایان غیر را که نمیشناسی پیروي نماییم و آنها را عبادت آیت یا معجزه واقع شود که از آن تو را خبر داده، گفت خ

کنیم، سخنان آن نبی یا بیننده خواب را مشنو، زیرا که یهوه خدایتان شما را امتحان میکند تا بداند که آیا یهوه 

ترسید و یهوه خداي خود را پیروي نمایید و از او ب. خداي خود را به تمامی دل و به تمامی جان خود محبت مینمایید

و آن نبی یا بیننده خواب کشته  ;اوامر او را نگاه دارید و قول او را بشنوید و او را عبادت نموده، به او ملحق شوید

شود، زیرا که سخنان فتنهانگیز بر یهوه خداي شما، که شما را از زمین مصر بیرون آورد و ترا خانه بندگی فدیه داد، 

پس به این طور . وه، خدایت به تو امر فرمود تا به آن سلوك نمایی منحرف سازدگفته است تا تو را از طریقی که یه

بدي را از میان خود دور خواهی کرد، و اگر برادرت، که پسر مادرت باشد، یا پسر یا دختر تو یا زن هماغوش تو یا 
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که تو و پدران تو نشناختند رفیقت که مثل جان تو باشد، تو را در خفا اغوا کند و گوید که برویم و خدایان غیر را 

عبادت نماییم، از خدایان امتهایی که به اطراف شما میباشند، خواه به تو نزدیک و خواه از تو دور باشند،از اقصاي 

زمین تا اقصاي دیگر آن، او را قبول مکن و او را گوش مده و چشم تو بر وي رحم نکند و بر او شفقت منما و او را 

دست تو اول به قتل او دراز شود و بعد دست تمامی قوم، و او را به سنگ . را به قتل رسانالبته او  ;پنهان مکن

  ). 18.  22)):سفر خروج(((زن جادوگر را زنده مگذار )9- 1.  13)): سفر تثنیه... (سنگسار نما تا بمیرد

: ول کرده بود، زیرا گفتحاکی از این بود که خود عیسی مسیح این سنت قدیمی عهد قدیم را قب) 15.6(انجیل یوحنا

اگر کسی در من نماند، مثل شاخه بیرون انداخته میشود، و میخشکد، و آنها را جمع کرده در آتش میاندازند، و ((

جوامع یهود قرون وسطایی حکم کتاب عهد قدیم را درباره بدعت از لحاظ نظري قبول داشتند، اما .)) سوخته میشود

. ابن میمون بدون چون و چرا حکم مزبور را قبول کرده بود. وي نمیکردندتقریبا در عمل هیچگاه از آن پیر

یا پرستش خدایانی غیر از خدایان اصیل پانتئون یونان میشد،  asebeiaبه موجب قوانین یونانی، هر کس مرتکب 

ن جام به اتکاي چنین قانونی بود که سقراط را مجبور به نوشید. عملش یک گناه بزرگ محسوب به حساب میآمد

در رم باستان، که میان ارباب انواع حکومت هماهنگی کاملی وجود داشت، بدعت و بی حرمتی به . شوکران کردند

در هر مورد که مدعی خصوصی . خدایان در حکم خیانت بزرگ محسوب میشد، و مجازات چنین جرمی مرگ بود

ن را احضار، و خودش درباره اتهام تحقیق براي لو دادن یک نفر مقصر وجود نداشت، قاضی دادگاه رومی شخص مظنو

از این رویه کهنسال قضایی روم بود که دستگاهی براي تفتیش افکار در قرون وسطی به وجود آمد و بر آن نام . میکرد

امپراطوران شرقی، که حقوق رومی را در امپراطوري بیزانس به کار میبستند، مانویان و . اطالق گردید)) انکیزیسیون((

در طی قرون تیرگی، چون در اروپاي باختري کمتر اتفاق میافتاد که . دعتگذاران را محکوم به مرگ میکردندسایر ب

یکی از پیروان آیین مسیح به مخالفت با آن دین برخیزد، تساهل رو به فزونی گذاشت، و لئو نهم معتقد بود که در 

  . مورد بدعت فقط باید به مجازات تکفیر اکتفا کرد

زدهم چون بازار بدعتگذاري رواج گرفت، برخی از روحانیان معتقد شدند که عالوه بر صدور حکم تکفیر از در قرن دوا

در قرن دوازدهم، با احیاي حقوق رومی در . جانب کلیسا، حکومت نیز باید این گونه افراد را تبعید یا زندانی کند

آمد و قانون کلیسایی بدعت نیز کلمه به کلمه از  بولونیا، شرایط، طرق، و انگیزه یک تفتیش افکار مذهبی به وجود

سرانجام در قرن . روي پنجمین قانون موسوم به بدعتگذاران یا مندرج در قانون نامه یوستینیانوس استنساخ شد

سیزدهم، کلیسا به تقلید از قانون بزرگترین دشمن خویش، یعنی فردریک دوم، مقرر داشت که مجازات بدعت باید 

بر . کلیسا را پسر خدا تاسیس کرده بود -حتی در نظر بسیاري از بدعتگذاران  -زعم عموم مسیحیان  به. مرگ باشد

با توجه به این  ;مبناي همین فرض، هر کس بر آیین کاتولیک میتاخت، نسبت به خداوند مرتکب اهانتی شده بود

نماینده شیطان، که میخواست هر مقدمات، یک نفر بدعتگذار سرکش، در نظر مومنان اصیل آیین، کسی نبود مگر 

و هر کس یا حکومتی که با بدعتگذاران تساهل روا میداشت، به  ;چه را عیسی مسیح کرده بود نقش بر آب سازد

در این موقع، کلیسا چون خود را جز الینفکی از حکومت سیاسی و روحانی اروپا . نصرت کار شیطان کمک میکرد

به عبارت دیگر، بدعت در واقع  ;ی میدید که حکومت به خیانت مینگریستمیدانست، بدعت را درست با همان چشم

قانون مدنی، با ضبط اموال و قتل، خیانتکاران را به سزاي : ((اینوکنتیوس گفت. تیشهاي بود بر ریشه نظام اجتماعی

ی مسیح خیانت به همین سبب، ما را حق بیشتري است تا افرادي را که نسبت به آیین عیس. ... اعمالشان میرساند

میورزند تکفیر و اموالشان را ضبط کنیم، زیرا بی حرمتی نسبت به بارگاه االهی جرمی است به مراتب بزرگتر از اهانت 
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در نظر دولتمردانی روحانی چون اینوکنتیوس، یک نفر بدعتگزار به مراتب بدتر از یک نفر .)) به مقام پادشاهی

یان در خارج از دنیاي مسیحیت زندگی میکردند یا اگر در میان مسیحیان مسلمانان و یهود ;مسلمان یا یهودي بود

. میزیستند، تابع مقرراتی کامال سخت و شدید بودند

فرد بدعتگذار خیانتکاري بود که در درون  ;دشمن بیگانه سربازي بود که انسان در جنگی علنی با وي رو به رو میشد

به . دست اندرکار مبارزهاي عظیم با عالم اسالم بود خلل میرساند اردو مقام داشت و به وحدت جهانی مسیحی که

) ولو آنکه هر اندازه مبهم باشد(عالوه عالمان االهی مدعی بودند که اگر هر آدمی کتاب مقدس را طبق نظر خویش 

مان اروپا تفسیر کند و براي خود تافته جدا بافتهاي از مسیحیت بوجود آورد، دینی که پایه اصول اخالقی سست مرد

بر آن استوار است به زودي به انواع کیشهاي مختلف و متعدد تقسیم خواهد شد و خاصیت خود را به عنوان پیوندي 

خواه . اجتماعی که وسیله همبستگی افرادي بربري در یک جامعه و پیدایش یک تمدن شده است از دست خواهد داد

خواه به  ;ودند، بی آنکه خود مسئول وضع چنین آرایی باشندبه علت آنکه مردمان در این نظرات با کلیسا شریک ب

خواه به علت آنکه افراد وقتی در میان  ;علت آنکه مردم ساده لوح طبیعتا از هر چیز متفاوت یا نا مانوس میترسند

 جمعیتی قرار میگیرند و کسی به هویت آنها واقف نیست، از آشکار ساختن غرایزي که در حال عادي بر اثر فشار

خود مردم در همه جا به استثناي  - به هرکدام از این علل که باشد  - مسولیت انفرادي واخورده است لذت میبرند 

و به قول  ;فرانسه جنوبی و ایتالیاي شمالی با رغبت و ذوقی بینهایت به تعقیب و آزار همنوعان خود پرداختند

ند، خود جماعت، بدون دادرسی، بدعتگذاران را در مال مدتها قبل از آنکه کلیسا دست به اقدامی بز((تاریخنویسی، 

. مومنان راشد شکایت داشتند از اینکه کلیسا بی اندازه با بدعتگذاران با مدارا رفتار میکند.)) عام به قتل رسانیدند

الی کشیشی از فرانسه شم.)) بدعت گذاران را از چنگ کشیشانی که آنها را حراست میکردند میربودند((بعضی اوقات 

در این مملکت دینداري مردم به حدي است که هماره حاضرند نه فقط اشخاصی را : ((خطاب به اینوکنتیوس نوشت

در .)) که آشکارا از دسته بدعتگذاران هستند، بلکه آنهایی را که صرفا مظنون به بدعتگذاریند، در آتش بسوزانند

از ترس ((در حالی که وي از مقر خویش دور بود، مردم  ;، اسقف سواسون برخی از بدعتگذاران را زندانی کرد1114

درهاي زندان را شکستند و بدعتگذاران را کشان کشان به پاي تل )) آنکه مبادا کشیشان بسیار به نرمی رفتار کنند

، در شهر لیژ، جماعت اصرار در سوزانیدن برخی از 1144در . هیمهاي بردند و زنده زنده در آتش سوزانیدند

هنگامی که . انی کردند که اسقف آدالبرو هنوز امید داشت ایشان را به پیروي از آراي صحیح دین واداردبدعتگذار

کشیشان وقتی تظاهر به قلب ماهیت به جسم عیسی میکنند، ((پیردوبرویی اظهار داشت که در آیین قربانی مقدس 

سیح سوزانید، مردم در دم او را به قتل و مشتی از صلیبیها را در روز جمعه مصلوب ساختن م((، ))دروغ میگویند

حکومت نیز تا حدي با اکراه در تعقیب و از بین بردن بدعتگذاران با مردم شریک شد، زیرا میترسید .)) رسانیدند

بدون معاونت کلیسایی که به زور معتقدات مذهبی متحدالشکلی را در اذهان عامه مردم جایگزین میساخت، اداره 

به عالوه، حکومت مظنون بود از آنکه مبادا بدعت در مسائل سیاسی بهانهاي براي اصالحات . دامور مملکت مختل شو

احتمال دارد که مالحظات مادي هم موثر بوده باشند، زیرا . خانمان برانداز سیاسی باشد، و چه بسا که چنین هم بود

افکار . کلیسا و حکومت به خطر میافتاد هر گاه که بدعت جنبه مذهبی یا سیاسی داشت و بلوایی به پا میشد، مایملک

حکم میکرد که به هر قیمت  -و باز النگدوك یا فرانسه جنوبی از این قاعده کلی مستثنا بود  -عمومی طبقات عالیه 

فرمان داد که بدعتگذاران را شدیدا مورد ) 1194در (هانري ششم، امپراطور آلمان . شده ریشه بدعت کنده شود

، لویی هشتم، پادشاه )1210(فرامین همانندي از طرف اوتو چهارم . و اموال آنها را ضبط کنندمواخذه قرار دهند 

شدیدترین قوانینی که براي پایمال کردن جماعات . ، صادر شد)1228(، و میالن )1227(، فلورانس )1226(فرانسه 



٢۴۵١

به موجب این قوانین، . بود 1239-1220بدعتگذار به تصویب رسید قوانین مصوبه فردریک دوم در خالل سالهاي 

مقرر شد که هر کس به جرم بدعت از جانب کلیسا محکوم شود، او را به حکومت محلی تحویل دهند تا در آتش 

اگر این گونه افراد از عمل خویش نادم میشدند، به جاي سوزانیدن در آتش، آنها را محکوم به حبس ابد . سوخته شود

کودکان آنها حق تصدي  ;و وارثان آنها از حق ارث محرم میشدند ;ضبط میشدجمیع اموال بدعتگذاران . میکردند

مشاغل حساس و مناصب عالیه را نداشتند، مگر آنکه با معرفی سایر بدعتگذاران کفاره گناهان پدر و مادر خود را 

تجدید عمارت هاي آنها را خراب کنند و بستگانشان را از تعمیر و  مقامات حکومتی موظف بودند خانه. میدادند

. بازدارند

در واقع . پادشاه مالیم طبع و مهربان فرانسه، لویی نهم، نیز قوانین همانندي را براي اتباع خویش تصویب کرد

روبر، . پادشاهان بودند که بر سر بردن امتیاز در شروع تعقیب و قتل بدعتگذاران با مردم بناي رقابت را گذاشتند

میالدي، که  385از سال . یزده تن از بدعتگذاران را در اورلئان به آتش سوزانیدس 1022پادشاه فرانسه، به سال 

پریسکیلیانوس به دست حکومت به قتل رسید، این نخستین بار بود که افرادي را در تاریخ به جرم بدعت محکوم به 

را در گوسالر به دار  هانري سوم، امپراطور آلمان، چند تن از مانویان یا کارتارها 1051در سال . مرگ میکردند

، 1183در . آویخت، و حال آنکه وازو، اسقف لیژ، جدا معترض بود که صدور حکم تکفیر درباره آنها کفایت میکند

جمع کثیري از نجبا، روحانیان، شهسواران، دهقانان، ((فیلیپ، کنت فالندر، به دستیاري اسقف اعظم رنس، 

.)) در آتش سوزانیدند و اموال آنها را ضیط و بین خود تقسیم کردند دوشیزگان، زنان شوهردار، و بیوگان را زنده

عمل این جماعت را نمیتوان . قاعدتا، قبل از قرن سیزدهم، کار تفتیش و تحقیق در بدعت به عهده اسقفان محول بود

اندازند و عدهاي را  تفتیش افکار نام نهاد، زیرا معموال اسقفان در انتظار مینشستند تا آنکه مردم سر و صدایی به راه

آنگاه اسقفان چون متهمین را احضار میکردند، اقرار گرفتن از آنها را کاري بس . آشکارا به بدعتگذاري متهم کنند

دشوار میدیدند، و از آنجا که شکنجه دادن عملی موهن بود، براي اثبات جرم یا برائت متهمین، بر وفق سنت قرون 

د، زیرا اعتقاد بر این بود که خداوند براي حفظ جان بیگناهان قدرت خویش را از وسطایی، به اوردالی متوسل میشدن

طریق معجزات آشکار میکند، قدیس برنار این طریقه دادرسی را مقرون به مصلحت دید، و شورایی مرکب از اسقفان 

ینوکنتیوس سوم آن را به عنوان آیینی براي دادرسی در مورد بدعتگذاران تصویب کرد، لکن ا) 1157(در رنس 

، پاپ لوکیوس سوم که از اهمال اسقفان در دنبال کردن بدعتگذاران 1185در . پیروي از این رویه را ممنوع ساخت

هاي خویش دیدن کنند، کلیه مظنونین را  ناراضی بود، به آن جماعت دستور داد که اقال هر سال یک بار از حوزه

کاتارها حاضر به شرکت در هیچ (گند کامل نسبت به کلیسا نباشد دستگیر سازند، هر کس را که حاضر به اداي سو

نمایندگان پاپ . مقصر به شمار آورند، و این قبیل معاندین را تحویل ارتش غیر روحانی دهند) گونه تحلیفی نبودند

در سال . نددر همه جا مختار بودند اسقفانی را که در پایمال ساختن بدعتگذاران اهمال میورزند از مقامشان عزل کن

کلیه بدعتگذارانی را که ((، اینوکنتیوس سوم به کلیه مقامات کشوري تکلیف کرد تا رسما سوگند یاد کنند که 1215

، وگرنه خود به جرم بدعتگذاري ))کلیسا محکوم به مجازات مقرر کردهاست در سرزمینهاي تابعه خویش نابود کنند

سالطین اخطار کرد اگر از انجام این وظیفه خویش تخلف ورزند، از مقام  به عالوه، پاپ به کلیه امرا و. محکوم میشوند

در این موقع هنوز غرض از . خود عزل خواهند شد، و وي جمیع رعایایشان را از قید بیعت آنها آزاد خواهد کرد

. فقط ضبط اموال و تبعید بود)) مجازات مقرر((

متوجه شد که، با وجود تعقیب و مجازات بدعتگذاران از طرف  ،)1227(گرگوریوس نهم چون بر اریکه پاپی تکیه زد، 

سراسر خطه بالکان، قسمت اعظم خاك . اسقفان و مقامات حکومتی و عامه مردم، بازار بدعت رو به گرمی میرود
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با ایتالیا، و بیشتر نواحی فرانسه چنان با نهضتهاي بدعتگذار متالطم شده بودند که، چندي از دوران حکومت مقتدر و 

از دیدگاه آن خلیفه روحانی . شکوه اینوکنتیوس نگذشته، کلیسا ظاهرا خود را محکوم به انشعاب و تجزیه میدید

کهنسال، جنگ کلیسا در آن واحد با فردریک و بدعتگذاران در حکم مبارزهاي حیاتی بود، و از این لحاظ کلیسا حق 

در همین اوان خبر . کشور در حال جنگ اتخاذ میکند داشت همان اصول اخالقی و اقداماتی را اتخاذ کند که یک

. رسید که اسقف فیلیپو پاترنون، که حوزه روحانی وي از پیزا تا آرتتسو ممتد بود، به آیین کاتاري گرویدهاست

گرگوریوس از شنیدن این خبر بی اندازه متوحش شد و جمعی از بازپرسان را مامور کرد تا در فلورانس، به رهبري 

  ). 1227(از فرقه دومینیکیان، دادگاهی تشکیل دهند و بدعتگذاران را به محاکمه بکشندرهبانی 

هر چند که در این مورد بازپرسان رسما تابع اوامر اسقف محل بودند، در واقع همین عمل مقدمه تفتیش افکار پاپی 

ا بدعتگذاران تصویب کرده بود، درباره معامله ب 1224گرگوریوس قوانینی را که فردریک به سال  1231در سال . بود

از این پس کلیسا و حکومت هر دو موافقت کردند که اگر فردي به بدعتگذاران بگرود و . ضمیمه احکام کلیسایی کرد

به این نحو، تفتیش افکار رسما زیر نظر پاپها دایر شده . توبه نکند، عملش در حکم خیانت است و مستوجب مرگ

. بود

III  - بازپرسان  

مخصوص را به اطراف و اکناف گسیل )) بازپرسان((، گرگوریوس و جانشینانش شمار دم افزونی از 1227ز بعد ا

هاي جدید فقراي  گرگوریوس براي این امر خطیر اعزام افراد فرقه. داشتند تا به تعقیب بدعتگذاران مشغول باشند

اخالص این جماعت بود که افتضاحات این رجحان تا حدي معلول زندگی بی پیرایه و . مسیحی را مرجح میشمرد

با  ;دنیاداري و تجمل پرستی کشیشان را خنثا میکرد و تا حدي معلول عدم اعتمادي بود که پاپ به اسقفان داشت

اینهمه هیچ بازپرسی نمیتوانست یک بدعتگذار را بدون جلب رضایت و صوابدید اسقفان محکوم به مجازاتی شدید 

که به این کار گماشته شده بودند آن قدر زیاد بود که عوام ) Dominicans(ینیکیان عده رهبانان فرقه دوم. بکند

اکثر آنها در اخالقیات . میخواندند))) سگان شکاري خدا((( canes Dominiبه شوخی، با تحریف نامشان، آنها را 

ت خود را قضاتی این جماع. بسیار سختگیر بودند، لکن تعداد کمی از آنان از فضیلت ترحم بهرهاي داشتند

نمیدانستند که کارشان در عین بیطرفی بخش و تفکیک ادله و براهین باشد، بلکه خود را مبارزانی در تعقیب 

، افرادي محتاط و تابع اوامر وجدان، و )برناردوس گویدونیس(برخی از آنها، مانند برنارگی . دشمنان مسیح میشمردند

، یکی از ))روبر دومینیکن((آزار همنوعان خویش لذت میبردند، مانند بعضی دیگر مردمان خونخواري بودند که از 

در عرض یک روز حکم  1239وي به سال . بدعتگذاران فرقه پاتارینها، که توبه کرده و به مذهب کاتولیک گرویده بود

ن قایل شده بود، نفر زندانی را، از جمله اسقفی که به عقیده وي آزادي زیاده از حدي براي بدعتگذارا 180سوزانیدن 

  . سرانجام گرگوریوس روبر را از مقامش عزل و تمام عمر زندانی کرد. صادر کرد

یهودیان و مسلمانان به این قبیل محاکم احضار نمیشدند، . حوزه صالحیت بازپرسان فقط محدود به مسیحیان میشد

دومینیکیان براي ترغیب یهودیان به . مگر آنکه بعد از قبول دین مسیح، بار دیگر به آیین خویش رجعت کرده باشند

قبول آیین مسیح مجاهدات مخصوصی مبذول میداشتند، لکن این گونه اقدامات به هیچ وجه حکایت توسل به 

، هنگامی که به یهودیان تهمت زده شد که حین اجراي شعایر دینی خود خون کودکان 1256در . خشونت نبود

هاي دومینیکیان و فرانسیسیان براي نجات آنها از چنگ جماعت، جان خویش  مسیحی را به کار میبرند، رهبانان فرقه
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غرض اصلی و حوزه عمل دستگاه تفتیش افکار به خوبی از خالل سطور فرمانی که از جانب . را به خطر انداختند

: صادر شد، هویداست  1280نیکوالوس سوم در 

و امثالهم را، به هر اسم و عنوان نامیده شوند، ... فقراي لیون بدین وسیله، ما عموم بدعتگذاران کاتارها، پاتارینها،

هنگامی که این گونه افراد از طرف کلیسا محکوم شوند، باید آنها را به قاضی حکومتی . تکفیر و لعنت میکنیم

. ... دانی سازنداگر کسی بعد از بازداشت توبه کند، و خواستار مجازات کفاره شود، باید او را مادامالعمر زن.... بسپارند

باید به عنوان بدعتگذار تکفیر و  ;کلیه افرادي که به مردمان بدعتگذار پناه دهند، یا از آنها دفاع یا به آنها کمک کنند

کسانی که مظنون . ... هر کس به مدت یک سال و یک روز در حالت تکفیر و لعنت باشد، باید تبعید شود. لعنت شوند

اگر طوق تکفیر و . ه نتوانند بیگناهی خود را ثابت کنند، تکفیر و لعنت خواهند شدبه بدعتگذاري هستند، چنانچ

این قبیل افراد . لعنت به مدت یک سال بر گردن آنها بماند، بدعتگذار تلقی میشوند و به مجازات مقرر خواهند رسید

ازه کفن و دفن دهد، محکوم هر کس ایشان را طبق شعایر مسیحی اج. ... را هیچ گونه حق فرجامخواهی نخواهد بود

چنین کسی مورد بخشایش قرار . به حکم تکفیر خواهد شد، تا آنکه به خوبی رضایت خاطر کلیسا را جلب کند

نخواهد گرفت، مگر آنکه با دست خویش اجساد به گور سپرده آن مردگان را از زیر خاك بیرون آورد و به دور 

و اگر کسی از این  ;بحث درباره مسائل مربوط به آیین کاتولیک باز میداریم ما عموم افراد غیر روحانی را از.... افکند

هر کس از وجود بدعتگذاران یا اشخاصی که در خفا محافلی تشکیل . فرمان تخلف ورزد، او را تکفیر خواهیم کرد

باشد باید این میدهند، یا کسانی که از همه جهات پیرو اصول و عقاید صحیح آیین کاتولیک نیستند، آگهی داشته 

مطالب را نزد کشیشی که براي اقرار به گناهان خدمتش میرود یا نزد کس دیگري فاش سازد، تا به اطالع اسقف یا 

بدعتگذاران و کلیه افرادي . اگر شخصی از انجام این تکلیف سرپیچی کند، تکفیر خواهد شد. بازپرس روحانی برسانند

یا مدد میرسانند، و همگی کودکان آنها تا دو نسل، حق تصدي مقامات  که آنها را پناه میدهند، حمایت میکنند،

. ما بدین وسیله کلیه این قبیل افراد را براي همیشه از عوایدشان محروم میسازیم. ... کلیسایی را نخواهند داشت

ازداشت عموم هاي تفتیش افکار ممکن بود با توقیف آنی کلیه بدعتگذاران، و گاهی هم با ب جریان دادرسی دادگاه

یا آنکه ممکن بود بازپرسان جمیع افراد ذکور یک ناحیه را براي یک بازجویی مقدماتی احضار . مظنونان آغاز شود

به مدت تقریبا سی روز معین میکردند، که در طی این مدت هر کس به بدعتگذاري )) ضرباالجلی((در ابتدا . کنند

. ی زندانی میکردند یا به طاعت یا امور خیریهاش میگماشتنداعتراف و توبه میکرد، معموال او را اندك مدت

بدعتگذارانی که در عرض این مدت به گناه خود اعتراف نمیکردند، لکن در طی این بازجویی مقدماتی، یا به همت 

جاسوسان دستگاه تفتیش افکار یا به وسایل دیگري، رازشان آشکار میشد، به حضور قضات دادگاه تفتیش افکار جلب 

معموال این دادگاه دوازده نفر عضو داشت که به وسیله حاکم، امیر، یا فرمانفرماي محلی از روي فهرست نام . میشدند

به عالوه، دادگاه مزبور دو نفر تقریر نویس و . اشخاصی که اسقف و بازپرسان به وي ارائه داده بودند، انتخاب میشد

دوم براي اعتراف به گناهان استفاده میکردند، به نسبت گناهی  اگر مقصران از این فرصت. داشت)) خدمه((چند تن 

و اگر منکر تقصیر خود میشدند، آنها را  ;که بنابر تشخیص قضات مرتکب شده بودند، مجازاتی در حقشان مقرر میشد

مقصر،  براي صدور حکم محکومیت. ممکن بود مقصران را غیابی یا بعد از مرگشان محاکمه کنند. به زندان میافکندند

شهادت زنان و کودکان . شهادت بدعتگذاران اقرار کرده علیه سایرین، مسموع بود. حضور دو نفر شاهد ضرورت داشت

کلیه متهمان یک محل، در صورت تقاضا، مجاز . علیه شوهران و پدرانشان قبول میشد، اما بر له آنها مسموع نمیافتاد

اتهام وارد کرده بودند بررسی کنند، لکن این مسئله که کدام یک از  بودند فهرست اسامی همه افرادي را که به ایشان

این افراد کدامین کس یا کسان را متهم به بدعتگذاري کردهاست، پوشیده میماند، زیرا بیم آن میرفت که اگر این 
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اقع در و((به قول هنري چارلز لی،  ;مطلب افشا شود، دوستان شخص متهم در صدد قتل متهم کنندگان برآیند

قاعدتا از شخص متهم میخواستند که دشمنانش را نام .)) عدهاي از شهود صرفا به اتکاي سو ظن به قتل رسیدند

هر کس بیهوده دیگري را به . ببرد، و آنگاه هیچگونه شهادتی از جانب این قبیل افراد علیه شخص متهم مسموع نبود

، متهم مجاز نبود براي مدافعه از حقوق خویش، 1300ل قبل از سا. بدعتگذاري متهم میکرد، به سختی تنبیه میشد

، طبق فرمان پاپ، بازپرسان مکلف بودند که مدارك را نه فقط به اسقف، بلکه 1254بعد از سال . از کسی مدد جوید

بعضی ا . به اعاظم و معاریف محل نیز ارائه دهند و با توافق نظر ایشان به صدور راي درباره متهمین مبادرت ورزند

به طور کلی، به بازپرسان دستور . وقات هیئتی از خبرگان را دعوت میکردند تا ادله را به نظر مقامات صالحه برسانند

داده میشد که گریز مقصر از چنگ عدالت اولیتر از محکوم کردن شخص بیگناه است، و بازپرسان یا باید از شخص 

  . دمتهم اعترافی گرفته باشند، یا دلیل متقنی داشته باشن

در محاکم اسقفی، و در طی بیست ساله اول تفتیش . به حکم حقوق رومی، گرفتن اقرار به کمک شکنجه مجاز بود

که هر جا قضات تقصیر ) 1252(افکار، از شکنجه هیچ استفادهاي نمیشد، لکن اینوکنتیوس چهارم مقرر داشت 

جانشینان اینوکنتیوس همگی به استفاده از . ندشخص متهم را مسلم بدانند، میتوانند متهم را مورد شکنجه قرار ده

پاپها توصیه کردند که، در امر تفتیش افکار، توسل به شکنجه باید آخرین حربه . این وسیله نظر موافق نشان دادند

)) به قلع و اتالف جوارح و خطر مرگ((باشد، فقط یک بار از آن استفاده شود، و نباید به نحوي انجام پذیرد که منجر 

را چنین تفسیر میکردند که غرض از آن یک بار شکنجه براي هر نوبت )) فقط یک بار((بازپرسان عبارت . دشو

گاهی آنها براي ادامه بازپرسی شکنجه را متوقف میکردند، سپس خود را مجاز میدانستند که شکنجه . بازپرسی است

ادن شهادت یا واداشتن یک نفر بدعتگذار اعتراف در چندین مورد، براي مجبور ساختن شهود به د. را از نو آغاز کنند

معموال در این قبیل موارد، شکنجه عبارت بود از شالق . کرده به لو دادن سایر بدعتگذاران، از شکنجه استفاده شد

پاهاي متهم را . زدن متهمان، سوزانیدن، کشیدن جوارح از اطراف، یا حبس مجرد در سیاهچالهاي تنگ و تاریک

آهستگی در روي زغالهاي سوزان، بریان کنند، یا امکان داشت که او را به سه پایهاي ببندند و دستها و  ممکن بود به

بعضی اوقات، خوراك شخص زندانی را به . پاهاي وي را با طنابهایی که به دور یک چرخ چاه پیچیده شده بود، بکشند

هایی روحی شود که گاهی تصور  ن شکنجهعمد آن قدر محدود میکردند تا جسم و ارادهاش ضعیف و مستعد چنا

. کند بر وي رحمت خواهند آورد، گناهانش را عفو خواهند کرد، یا او را به دژخیم خواهند سپرد

هاي تفتیش افکار براي اعترافهایی که به زور شکنجه از متهمان گرفته میشد چندان ارزشی قایل نبودند، لکن  دادگاه

تفع میکردند که سه ساعت بعد از شکنجه، شخص متهم را وادار میکردند که اعترافات اشکال مزبور را از این طریق مر

 1286در سال . اگر متهم از قبول چنین امري خودداري میورزید، شکنجه را از سر میگرفتند. خود را تایید کند

هارم فرستادند و از مقامات دولتی کارکاسون شکایتنامهاي پیش پادشاه فرانسه، فیلیپ چهارم، و پاپ نیکوالوس چ

برخی از زندانیان ژان را مدتهاي . هایی که زیر نظر ژان گاالن بازپرس صورت میگرفت شکوه کردند خشونت شکنجه

بعضی را چنان زنجیر میبستند که مجبور بودند روي  ;درازي در زندانهاي انفرادي و تاریکی محض نگاه میداشتند

عدهاي را چنان بر روي آلت . بر پشت خود روي زمین سرد دراز بکشند مدفوعات خود بنشینند، و فقط قادر بودند

و برخی زیر شکنجه جان  ;شکنجه از اطراف کشیده بودند که قدرت به کار بردن دست و پا از آنها سلب شده بود

نجه فیلیپ این نوع وحشیگریها را تقیبح کرد، و پاپ کلمنس پنجم به منظور تعدیل استفاده از شک. سپرده بودند

، لکن دیري نگذشت که بازپرسان تفتیش افکار این قبیل اخطارها را نادیده )1312(تالشهایی را مبذول داشت 

  . انگاشتند
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زندانیانی را که از قبول دو فرصت مقدماتی براي اقرار به گناهان خویش خودداري ورزیده و بعدا محکوم شده بودند، 

گر به بدعت گراییده بودند، مادامالعمر زندانی میکردند یا به قتل و همچنین افرادي را که پس از توبه بار دی

یا ممکن بود  ;حبس ابد را با مقداري آزادي عمل، دیدار بستگان و آشنایان، و تفریحات تخفیف میدادند. میرسانیدند

وسیله مجازات وي را  که از دادن خوراك و آب به زندانی خودداري ورزند، یا او را در غل و زنجیر نگاه دارند و به این

معموال . توقیف اموال مقصر جریمهاي بود اضافی که معموال در مورد مقصران لجوج از آن استفاده میشد. تشدید کنند

در ایتالیا یک سوم . بخشی از اموال ضبط شده به حکمران غیر روحانی ایالت محل و بخشی به کلیسا تعلق میگرفت

در فرانسه تمام دارایی مقصر را پادشاه . د که اولیاي امور را از جرم وي آگاه سازددارایی مقصر را به خبرچینی میدادن

این مالحظات مالی بود که افراد و حکومت را در تعقیب بدعتگذاران متحد کرد و سرانجام حتی منجر . ضبط میکرد

رك مردمان بدعتگذار هر آن ممکن بود اموال اشخاص بی گناه را، به استناد آن که مات. به محاکمه اموات شد

هاي فراوانی بود که پاپها در نکوهیده شمردن آنها رنج بیهوده  این موضوع یکی از سو استفاده. بودهاست ضبط کنند

اسقف رودز الف میزد که در یک مبارزه علیه بدعتگذاران حوزه روحانی خویش، صد هزار سکه سود به دست . بردند

  . است آورده

حکم قتل و مجازات مقصران را )) سرمو گنرالیس((رسان در طی مراسم موحشی موسوم به هر چند وقت یک بار بازپ

افراد توبه کننده را بر روي صفهاي در وسط یک کلیسا قرار میدادند، اعترافات آنها به صداي بلند . اعالم میکردند

. ر ذم و انکار بدعت بود تکرار کنندخوانده میشد، و از آنها میخواستند که اعترافات خود را تایید و عباراتی را که د

گردان این مجلس بود توبه کنندگان را از قید حکم تکفیر میرهانید، و احکام مختلفی را که  آنگاه بازپرسی که تعزیه

به افرادي که قرار بود به ارتش غیر روحانی تحویل داده شوند یک . در مورد مقصران صادر شده بود اعالم میداشت

آنهایی که اعتراف و توبه میکردند،  ;میدادند تا دست از بدعت بردارند و به کیش راستینی بگروندروز دیگر مهلت 

افرادي را که تا آخرین لحظه پایداري . حتی اگر توبه در پاي تل هیمه انجام میگرفت، به حبس ابد محکوم میشدند

در اسپانیا، تمامی . تل هیمه آتش میزدندمیکردند و در عقیده خود راسخ میماندند، در میدان عمومی شهر، بر روي 

مینامیدند و آن را نشانی از ایمان تعبیر میکردند، زیرا غرض از )) اوتودافه((جریان اعالم حکم و سوزانیدن مقصران را 

کلیسا هرگز حکم قتل در مورد کسی . تمامی تشریفات تحکیم شالوده اصیل آیینی مردمان و تایید ایمان کلیسا بود

براي عموم روحانیان ریختن  ;))کلیسا از خون اجتناب میورزد: ((شعار کهنسال کلیسا این جمله بود. یکردصادر نم

بنابراین، وقتی کلیسا مقصرانی را که محکوم ساخته بود تحویل ارتش غیر روحانی میداد، در واقع . خون ممنوع بود

را درباره محکومان مجري دارد، و )) ت مقررمجازا((عمل خودش را منحصر به این میکرد که از حکومت میخواست 

بعد از گرگوریوس نهم، . خودداري ورزند)) هر نوع خونریزي و هر گونه خطر مرگ((ضمنا نصیحت میکرد که از 

حکومت و کلیسا هردو توافق نظر حاصل کردند که این توصیه را مقامات حکومتی نباید لفظ به لفظ معنی کنند، و 

. خون ریخته نشود، لذا مجاز بودند که مقصران را زنده در آتش بسوزانندغرض کلیسا آن بود که 

عده افرادي که از طرف دستگاه تفتیش افکار محکوم به مرگ شدند به مراتب کمتر از آن بوده است که زمانی 

دگار گذاشت، برنار دوکو، یکی از بازپرسان غیور تفتیش افکار، دفتر بزرگی از خود به یا. تاریخنویسان میپنداشتند

حاوي جریان دادرسی افرادي که زیر نظر وي محاکمه شدند، حتی یکی از این گونه افراد تحویل ارتش غیر روحانی 

در عرض هفده سال، یکی دیگر از عمال تفتیش افکار موسوم به برنار گی فقط نهصد و سی تن از . داده نشد

در طی یکی از این مجالس اعالم نتایج . به قتل رسیدندبدعتگذاران را محکوم کرد، که چهل و پنج تن از ایشان 

برگزار شد، به بیست نفر دستور داده شد تا به زیارت اماکن متبرکه بشتابند،  1310دادرسی در تولوز، که به سال 
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، 1312در یکی دیگر از این مجالس به تاریخ . شصت و پنج نفر به حبس ابد، و هجده تن به مرگ محکوم شدند

یک نفر به زیارت اعزام شدند، هشتاد و شش نفر به مدتهایی متفاوت زندانی شدند، و پنج نفر را تحویل پنجاه و 

  . هاي سوزان دلخراشترین فجایع تفتیش افکار در سیاهچالها صورت گرفت نه بر روي هیمه. مقامات دولتی دادند

IV  -  نتایج

بدعت . بی هیچ گونه اتالف وقت به حصول آن نایل آمد تفتیش افکار قرون وسطایی براي مقاصدي پدید آمده بود که

کاتارها را در فرانسه بکلی محو کرد، جماعت والدوسیان را مبدل به چند تن از متعصبین پراکنده ساخت، آیین 

کاتولیک را دوباره در ایتالیاي جنوبی استقرار بخشید، و تجزیه مسیحیت مغرب زمین را مدت سه قرن به تاخیر 

هبري فرهنگی اروپا از دست فرانسه بیرون آمد و از آن ایتالیا شد، لکن حکومت سلطنتی فرانسه با تصاحب ر. انداخت

ناحیه النگدوك تحکیم یافت و آن قدر نیرومند شد که حکومت پاپی را در دوران خالفت بونیفاکیوس هشتم مطیع، و 

  . در دوران زمامداري کلمنس پنجم اسیر خود ساخت 

رایموند ذا پنیافورت، همان کشیشی که . ، دستگاه تفتیش افکار سهم مهمی ایفا نکرد1300ل از سال در اسپانیاي قب

. جیمز را تشویق به ترویج دستگاه تفتیش افکار کرد 1232جیمز اول پادشاه آراگون نزدش اعتراف میکرد، در سال 

مقرر داشت که تمام  1233قانونی مورخ  شاید براي آنکه مبادا شور طرفداران دستگاه تفتیش افکار به افراط کشد،

لکن همین عامل بود که در قرون بعدي وسیله به دست جمعی از . اموال بدعتگذاران متعلق به حکومت باشد

  . پادشاهان آزمندي داد که تفتیش افکار را با تحصیل عواید یکی میشمرد

اکثر مردم این نواحی، که به ظاهر . اقی ماندنددر ایتالیاي شمالی کماکان عده زیادي از بدعتگذاران به حال خود ب

پیرو اصول صحیح مذهب کاتولیک بودند، آن قدرها براي این امر اهمیتی قایل نبودند، و حاضر نمیشدند که عمال در 

امراي مستقل و مستبدي مانند اتسلینو در ویچنتسا، و پاالویچینو در کرمونا . تعقیب و آزار بدعتگذاران شریک باشند

در فلورانس رهبانی رودجري نام به قصد پشتیبانی از بنیاد . یالن، پنهانی یا آشکارا از بدعتگذاران حمایت میکردندو م

  . تفتیش افکار به تشکیل فرقهاي نظامی مرکب از نجباي اصیل آیین دست زد

از آن پس  ;)1245(ند پاتارینها در معابر با افراد این جمعیت مبارزات خونینی کردند، و از دست آنها شکست خورد

، رهبانی از بازپرسان تفتیش 1252در . بود که بدعت فلورانسیها چهره خود را زیر نقاب انزوا و گمنامی مستور ساخت

کلیسا این شخص را قدیس کرد  ;افکار، موسوم به پیرو داورونا، به دست جمعی از بدعتگذاران در میالن به قتل رسید

این عمل در جلوگیري از بدعت مردم ایتالیاي شمالی به مراتب موثرتر بود تا شور  ;کردو عنوان پیرو شهید بدو اعطا 

حکومت پاپی به تدارك جهادهایی علیه . و جوش جمیع بازپرسانی که به تفتیش افکار در آن صفحات میپرداختند

ظاهرا پیروزي کلیسا در . مغلوب شد 1268مضمحل، و دومی در  1259اتسلینو و پاالویچینو اقدام کرد، که اولی در 

هنري دوم در گرماگرم اختالف خویش با تامس ا . در انگلستان تفتیش افکار هیچ گاه استیال نیافت. ایتالیا کامل بود

بکت، براي آنکه اصیل آیینی خود را ثابت کرده باشد، فرمان داد تا بیست و نه تن از بدعتگذاران را در آکسفرد تازیانه 

در آلمان . از این گذشته، قبل از ویکلیف، در انگلستان چندان اثري از بدعت مشهود نبود). 1166(بزنند و داغ کنند

، هانري، 1212در . بازار تفتیش افکار با پیدایش دوران کوتاهی از خشونت دیوانهوار رونق گرفت، و سپس آرام شد

اکثر این افراد پیروان فرقه . نیداسقف ستراسبورگ، در عرض یک روز، هشتاد تن از بدعتگذاران را به قتل رسا
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رهبر آنها، جان کشیش، عدم اعتقاد پیروان خویش را به خرید و فروش آمرزش گناهان، برزخ، و  ;والدوسیان بودند

، 1227در . مجرد ماندن روحانیان اعالم میداشت و معتقد بود که کشیشان نباید صاحب هیچ گونه مالی باشند

یکی از کشیشان ماربورگ بود، رئیس دستگاه تفتیش افکار آلمان کرد، و به وي گرگوریوس نهم کونراد را، که 

ماموریت داد که نه فقط ریشه بدعت را برکند، بلکه به اصالح روحانیان، که به عقیده پاپ علت اصلی زوال دین 

ذاران پیشنهاد کرد که وي به تمامی بدعتگ. کونراد با نهایت بی رحمی به انجام هر دو مهم کمر بست. بودند، قیام کند

هنگامی . یا اعتراف کنند و تن به مجازات در دهند، یا انکار کنند و در آتش بسوزند: باید از دو شق یکی را برگزینند

که وي با نیرویی همانند در صدد اصالح کشیشان برآمد، مردمان اصیل آیین به مخالفت با وي دست اتحاد به 

، و اسقفان )1233(دوستان اشخاصی که وي به کشتن داده بود به قتل رسید  کونراد به دست. بدعتگذاران دادند

ها، که  بسیاري از فرقه. آلمانی خود تصدي تفتیش افکار را بر عهده گرفتند و آن را با روش عادالنهتري قرین ساختند

را براي ظهور هوس و لوتر برخی از بدعتگذاران و بعضی از رازوران بودند، در آلمان و بوهم پایدار ماندند و زمینه 

. فراهم کردند

شاید . براي قضاوت درباره تفتیش افکار باید خصوصیات عهدي را در مد نظر آورد که مردم به وحشیگري معتاد بودند

که در جنگ، و بدون هیچ گونه رعایت مقررات حقوقی، عده مردمانی که به قتل  - فهم این پدیده در عهد خود ما 

انی که به خاك افتادند به مراتب بیشتر از تمام جنگها و تعقیب و آزارهایی بود که از زمان قیصر تا رسیدند و بی گناه

تساهل فقط هنگامی . عدم تساهل طبیعتا الزمه ایمان محکم است. بهتر قابل درك باشد -عهد ناپلئون اتفاق افتاد 

  . آدمکش است اطمینان و ایقان. افزایش مییابد که ایمان اطمینان را از کف بدهد

در قرن شانزدهم مصلحان بزرگ اروپا آن را تجویز . افالطون در کتاب نوامیس خویش عدم تساهل را جایز شمرد

کردند، و برخی از منقدان تفتیش افکار در عهد ما از همان روشهاي تفتیش افکار قرون وسطایی که مورد استفاده 

اي بازپرسان تفتیش افکار، از جمله شکنجه را بسیاري از دول روشه. حکومتهاي جدید قرار گرفتهاست دفاع میکنند

ضمیمه آیین دادرسی خود کردهاند، و احتماال شکنجه دادن مخفیانه مظنونین در عصر خود ما بیشتر تقلید از روش 

تعقیب و آزار مسیحیان در امپراطوري روم طی سه قرن اولیه رواج . تفتیش افکار است تا اقتباس از حقوق رومی

با . چشیدند، اقدامی بود معتدل و مشفقانه 1492تا  1227مسیحیت، در مقام قیاس با زجري که بدعتگذاران اروپا از 

تمام مالحظاتی که از یک تاریخنویس باید انتظار داشت، و تا آنجا که یک مسیحی بتواند مراعات احوال دیگران را 

ها و آزار صاحبان آراي مختلف عهد خود ما را باید از بکند، نظر مولف آن است که تفتیش افکار به اضافه جنگ

هاي ننگ بر صحایف تاریخ بشري دانست، زیرا این همه معرف یک نوع درندهخویی است که نظیرش  سیاهترین لکه

   . هرگز از هیچ حیوان درندهاي دیده نشده است
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فصل بیست و نهم

  رهبانان و فرایارها

1095 -1300  

  

I -  زندگی رهبانی  

هاي جدیدي از راهبان از  هاي دستگاه تفتیش افکار، بلکه به واسطه پیدایش فرقه کلیسا نه به علت شکنجه شاید

هایی که فورا اقوال بدعتگذاران را درباره فقر حواریون اقتباس کردند و مدت یک قرن  فرقه- ورطه فنا رهایی یافت 

  . دند سرمشق بارزي از خلوص نیت شدندهاي رهبانان قدیمی و کشیشانی که خادم حکومتها بو براي فرقه

دیرها در طی قرون تیرگی رو به فزونی نهاد و در قرن پرآشوب دهم، که اروپا به منتهاي ذلت رسیده بود، به اوج 

اعالي ترقی خود رسید، و از آن پس هر قدر حکومتها در اعاده نظم و استقرار رفاه موفقتر شدند، به همان نسبت از 

میرسید، و حال آنکه این رقم در  543، تعداد دیرها به 1100در فرانسه، حدود سال . کاسته شدها  تعداد صومعه

ها را  شاید عاملی که جبران این کاهش تعداد صومعه. تنها به دویست و هشتاد و هفت بالغ میشد 1250حدود سال 

ه، دیرهایی که عده رهبانانشان به با اینهم ;میکرد افزایش عدهاي بود که به طور متوسط در هر دیري مقام داشتند

هایی که عیال  در قرن سیزدهم هنوز بین پدران و مادران پرهیزکار یا خانواده. یکصد نفر میرسید انگشت شمار بودند

درگاه خداوند به دیرها )) پیشکش((بسیار و کفاف اندك داشتند رسم بود که کودکان هفتساله یا بیشتر را به عنوان 

بندیکتیان را . وماس آکویناس از جمله افرادي بود که زندگی رهبانی خود را این سان آغاز کردقدیس ت. بسپارند

اعتقاد بر این بود که اگر کودکی را پدر و مادرش در راه خدا وقف صومعه کرده باشند، چون به سن رشد برسد، دیگر 

هاي جدید معتقد بودند که چنین  قهلکن قدیس برنار و فر ;نمیتواند به هیچ وجه دست از زندگی رهبانی بشوید

. کودکی چون به سن بلوغ برسد، میتواند به راه و رسم زندگی عادي بازگردد، بی آنکه مورد شماتت کسی قرار گیرد

به طور کلی، یک رهبان بالغ، در صورتی که میل به ترك حلقه رهبانان میکرد و میخواست که با نقض عهد خویش 

. اجازه از طرف پاپ بودبه تحصیل  مرتکب گناهی نشود، ناگزیر

اغلب دیرهاي اروپاي باختري هر کدام به تفاوت با صداقت تمام از یک نوع نظامات بندیکتیان پیروي  1098قبل از 

در عرض این مدت داوطلب میتوانست  ;براي هر نوچهاي یک سال به عنوان آزمایش فرصت قایل بودند. میکردند

کایساریوس، رهبانی اهل هایستر باخ، مینگارد که شهسواري از زندگی رهبانی . ون رودبدون هیچ اشکالی از دیر بیر

هاي پشمین ما پناهگاه شپشهاي  میترسد، زیرا جامه) رهبانی(بزدالنه به این عذر دست کشید که از شپش جامه ((

ك معموال نباتی و مختصر خورا ;در حدود چهار ساعت از اوقات روزانه رهبان صرف دعا خواندن میشد.)) فراوان است

کایساریوس . مابقی روز به کار، قرائت، تعلیم، مراقبت از بیماران، امور خیر، و استراحت تخصیص داده میشد ;بود

خوراك به )) سهم سرانه(( 1500، در عرض روز 1197توصیف میکند که چگونه دیر وي، به وقت خشکسالی 

من، همه مردمان فقیري را که به طلب نان به سراغ ما میآمدند زنده تا هنگام برچیدن خر((مستمندان بذل میکرد و 
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در همین قحطی بزرگ، دیري متعلق به رهبانان فرقه سیسترسیان در وستفالی تمام گله و رمه خود را .)) نگاه داشت

زحمات سرفهاي  رهبانان بر اثر عرق جبین و. ذبح کرد، و کتابها و ظروف متبرکه خود را فروخت تا فقرا را اطعام کند

خویش به ساختن دیرها و کلیساي کوچک و بزرگ پرداختند، آبادیهاي بزرگی را حاصلخیز کردند، مردابها و جنگلها 

را مبدل به اراضی کشاورزي ساختند، صنایع دستی بی شماري را رواج دادند، و به تهیه آبجوها و شرابهاي بسیار 

عده زیادي از افراد نیکو سیرت و کاردان را از جهان میگرفت و آنها را در هر چند که به ظاهر صومعه . گوارا پرداختند

آموخت و سپس آنها را  یک نوع تقدس خودپرستانهاي غرقه میساخت، به هزاران نفرشان انضباط فکري و اخالقی می

   .کنندمت به دنیا باز میگردانید تا در خدمت اسقفان و پاپها و پادشاهان به عنوان مشتی مشاور و وزیر خد

ها، دیرها را در بر گرفت، و فتوت مردم سبب شد که گهگاهی رهبانان نیز از  با گذشت زمان، ثروت روزافزون جامعه

با اینهمه صد دیر سن ریکیه در شمار ثروتمندترین دیرهاي اروپا محسوب نمیشد، . تجمالت زندگانی برخوردار شوند

ها همه ساله ده هزار جوجه، ده هزار  باب خانه مسکونی، که از مستاجران این خانه 2500و هفده واسال داشت و 

خروس اخته، و هفتاد و پنج هزار عدد تخم مرغ دریافت میداشت، و ماالالجاره، که براي هر خانه مبلغ عادالنهاي بود، 

دنی فوقالعاده ثروتمندتر  -ثل مونته کاسینو، کلونی، فولدا، سن گال، و سندیرهایی م. رویهمرفته مبلغ گزافی میشد

صدر دیر  -صدر دیر کلونی، یا حتی سامسن  - دنی، و پیر لوونرابل -صدر دیر سن -بودند، و پیر دیرهایی مثل سوژه 

ار سیاسی و اجتماعی بري سنت ادمند، واقع در انگلستان، در حکم خاوندهایی بودند صاحب ثروت مادي فراوان و اقتد

سوژه پس از اطعام رهبانان خویش و ساختن یک کلیساي جامع بسیار مجلل، هنوز آن قدر مال داشت که . بسیار زیاد

اگر : ((شاید درباره همین سوژه بود که قدیس برنار چنین نوشت. بتواند نیمی از هزینه جنگهاي صلیبی را بپردازد

ام که با کوکبهاي مرکب از شصت سر اسب، بلکه بیشتر، در حرکت باشد، بگویم که صدر دیري را به چشم ندیده

در  ;لکن سوژه صدر اعظم بود و براي مرعوب ساختن مردم این سان در انظار عمومی ظاهر میشد.)) دروغ گفتهام

کلیه  حالی که در خلوت با سادگی تمام در حجرهاي زندگی میکرد و، تا آنجا که وظایف دیوانیش اجازه میداد، از

وي، با وجود اقدامات پی در پی، قادر نشد  ;پطرس یا پیرلوونرابل آدم نازنینی بود. نظامات فرقه خویش پیروي میکرد

از گرایش به سوي جیفه دنیوي باز دارد، و به اتکاي ) که روزي پیشاهنگ اصالحات بودند(که دیرهاي تابع کلونی را 

ه مالک چیزي نبودند، به دام تن پروري در میافتادند و به تدریج فاسد این تمایالت بود که رهبانان، در عین حال ک

در . هر قدر مکنت رو به فزونی نهد، اخالقیات تنزل میکند، و طبیعت بر وفق استطاعت افراد آشکار میشود. میشدند

در . و پیمانهایشان باشدهر اجتماع بزرگی پارهاي از افراد را میتوان سراغ گرفت که غرایز آنها به مراتب قویتر از عهد 

هاي مربوطه بودند، اقلیتی نیز بود که تمایل به دنیا و تن  حالی که اکثر رهبانان تا حدود زیادي پیرو نظامات فرقه

در بسیاري از موارد، خاوند یا پادشاه صدر دیر را معموال از میان افراد طبقهاي برمیگزیدند که به تن . پروري داشت

از شکار، قوش بازي، شرکت در جشنهاي  ;این قبیل پیران دیر فوق نظامات رهبانی قرار داشتند. آسایی معتاد بودند

از آنچه جیرالدوس کمبرنسیس . بسیاري از رهبانان به تقلید از آنها فاسد شدند ;نظامی، و سیاست لذت میبردند

هیچ کس از ((حالی بود، زیرا درباره صدر دیر ایوشم نگاشته است پیداست که این فرد بخصوص آدم سرخوش و اهل 

. مردم آن حول و حوش تصور میکردند که عده کودکان وي بالغ بر هجدهاست)). چنگ عفریت شهوتش مصون نبود

این گونه پیران دنیا دار، یعنی افرادي چاق و چله، و متمکن و . سرانجام مجبور شدند او را از مقامش عزل کنند

عجیبترین و بیرحمانهترین مطایبه در ادبیات قرون . ات ادبی قرار میگرفتندنیرومند آماج شوخطبعی عامه و مطایب

ها به داشتن  برخی از صومعه. وسطی توصیفی است درباره یک صدر دیر که از قلم والترمپ تراوش کرده است

رفتند، نباید اگر رهبانان گهگاهی از نعمات زندگی اندك بهرهاي بر میگ. شرابهاي ناب و خوراکهاي اعال مشهور بودند
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آنها را مورد شماتت قرار دهیم، زیرا میتوان بخوبی درك کرد که تا چه حد از خوردن سبزیجات یکنواخت کسل 

و اگر گهگاهی وقت خود را به وراجی یا جر و بحث میگذراندند، و یا حین  ;بودند و آرزوي خوردن گوشت را داشتند

  . ده بگیریممراسم قداس به خواب میرفتند، نباید بر آنها خر

رهبانان، که هنگام ورود به حلقه دیر نشینان متعهد میشدند مجرد بمانند، قدرت غریزه جنسی را، که بر اثر دیدن 

کایساریوس، اهل هایسترباخ، به . زنان و مردان متاهل غیر روحانی بارها به جنبش در میآمد، دست کم گرفته بودند

میگوید که صدر دیري به اتفاق رهبان . اقعات قرون وسطی از آن یاد میکنندنقل حکایتی میپردازد که بارها در مورد و

اینها : ((جوان، که براي نخستین بار زنها را به چشم میدید، پرسید. جوانی سوار بر مرکب شدند و از دیر بیرون رفتند

ترین موجوداتی آمدند که تا به به نظرم اینها زیبا: ((رهبان گفت.)) اینها شیاطینند: ((صدر دیر جواب داد)) چه چیزند

نشین معروف است، در پایان عمري که مثل یک تن از  پیترو دامیانی، که از زاهدان گوشه.)) حال به چشم دیدهام

:قدیسان لکن توام با تلخی گذرانیده بود، میگفت

تارچشم نظر من که اکنون پیر مردي شدهام، میتوانم بی هیچ گزندي به صورت چروکیده و خشکیده عجوزهاي 

. هاي خوشایند و آراسته اجتناب میورزم، آنسان که کودکان از آتش احتراز میجویند با اینهمه از دیدن چهره. افکنم

را با صد بار خواندن محفوظ دارد، و حال آنکه )) کتاب مقدس((تفو بر این دل هرزهگرد من که قادر نیست اسرار 

  . خود نمیزدایدپیکري را که فقط یک بار دیده است از لوح 

ترك عالقه از جنس . در نظر برخی از رهبانان، فضیلت عبارت بود از مبارزهاي با نفس در گزینش میان زن و عیسی

هاي تمنا سبکبار  احکام پاك آنها گاهی به ژاله. زن تالشی بود تا خود را در برابر افسونگریهاي زنان بکلی مصون سازند

در . م میدیدند توام با تعابیري بود که از عشق بشري به عاریت گرفته بودندمیشد، و آنچه با چشم بصیرت معصو

بعضی از دیرها آثار اووید طالبان فراوان داشت، و دستاویزهاي عشق ورزي او از جمله مطالبی نبود که رهبانان با بی 

حتی تصاویري که در پارهاي  تندیسهاي برخی از کلیساهاي جامع، کندهکاریهاي اثاثه آنها،. اعتنایی از آن در گذرند

خوکها را در لباس رهبانی مجسم : ها را به صور مختلف نشان میدادند از کتاب دعاها کشیده شده بود، رهبانان و راهبه

ها را گرم معاشقه با شیاطین نشان  هاي رهبانی، قضیبها را در حال نعوذ کشیده بودند، و راهبه میکردند، زیر جبه

در رنس، شیطانی را مجسم ساخته است که )) واپسین داوري((اي بر سر دروازه معروف به نقش برجسته. میدادند

در میان این جمعیت اسقفی را با کاله درازش میتوان به عیان  ;مشغول کشانیدن مردان محکوم به سوي دوزخ است 

نسبه به این قبیل  - ردندشاید کشیشان دنیوي که بر روحانیان تارك دنیا غبطه میخو -روحانیان قرون وسطی . دید

. کاریکاتورها ایرادي نداشتند، و حال آنکه به نظر روحانیان عهد جدید، محو اکثر این نقوش عملی پسندیده بودهاست

جمعی از مصلحان عالی قدر کلیسا،  ;نکته مهم آن است که کلیسا خود شدیدترین منقد اعضاي گناهکار خویش بود

  . رهبانان و صدر دیرها را بار دیگر به پیروي از آرمانهاي عیسی وادار سازند یکی پس از دیگري، تالش کردند تا

II -  قدیس برنار

در پایان قرن یازدهم، همزمان با تصفیه دستگاه پاپی و باال گرفتن شور در اولین جنگ صلیبی، نهضتی خود اصالحی 

را که بکلی از دنیا قطع عالقه نکرده بودند  تمامی عالم مسیحی را در نوردید، پایه اخالق کشیشان دنیوي یا افرادي

هاي جدیدي از رهبانیت دست زد که تمام شور و حمیت خویش را موقوف به اجراي  بغایت ترقی داد، و به ایجاد فرقه
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میالدي، در تاریخی که دقیقا بر ما  1039قبل ازسال . نظامات قدیس آوگوستینوس یا قدیس بندیکتوس میکردند

س جان گوالبرتوس فرقهاي را در دره مشجر والومبروزا واقع در ایتالیا، به همین نام، تاسیس کرد مکشوف نیست، قدی

و مقرر داشت که افراد عادي بتوانند، در عین اشتغال به کارهاي دستی، به حلقه رهبانان در آیند، و همین امر بود که 

، کشیشانی را که در انجام امور و عواید 1059سینود رم، به تاریخ . بعدا به دست فقراي مسیحی راه تکامل سپرد

حاصله از یک کلیساي جامع شریک بودند ترغیب کرد تا به طور دسته جمعی زندگی کنند و مثل حواریون عیسی 

لکن بسیاري این  ;برخی از این کار اکراه داشتند و کماکان پابند متعلقات دنیوي ماندند. اموالشان اشتراکی باشد

تند و یک رشته نظامات و دستورات رهبانی را، که به قدیس آوگوستینوس نسبت میدادند، براي دعوت را لبیک گف

خود اقتباس کردند و به تشکیل اجتماعاتی شبیه دیرها مبادرت ورزیدند که مجموع آنها را کشیشان آستن یا 

، قدیس برونو، اهل کولونی، پس از آنکه از قبول مقام اسقفی اعظم رنس سر باز 1084در  .نهادهاندآوگوستینوسی نام 

هاي آلپ، دیري را بنیاد نهاد و فرقه  زد، در نقطهاي بکلی متروك موسوم به شارتروز، واقع در جوار گرنوبل، در کوه

تن پروري روحانیان خسته شده بودند، سایر مردان پرهیزکاري که از کشمکشهاي دنیوي و . کارتوزیان را تاسیس کرد

هر رهبانی در حجره جداگانه خویش . هایی براي کارتوزیان اقدام کردند در اماکنی دور افتاده و خلوت، به ایجاد خانقاه

هایی میپوشید از موي اسب، و  با نان و شیر تغذیه میکرد، جامه ;کار میکرد، خوراك میخورد، و همانجا میخوابید

این گونه رهبانان هفتهاي سه بار براي مراسم قداس، نماز مغرب، و دعاهاي .دایم از تکلم لب فرو میبست تقریبا بطور

نیمشب دور هم جمع میشدند و روزهاي یکشنبه و ایام عید نیز خود را از قید گوشه نشینی و سکوت میرهاندند و به 

ي رهبانان مسیحی، این یکی از همه ها در بین تمام فرقه. گفتگو و صرف خوراك دسته جمعی میپرداختند

ات اولیه جمعیت عدول نکرده ریاضتکشتر بود، و در خالل هشت قرن، با صداقت و امانت تمام، هنوز ذرهاي از نظام

، روبر، اهل مولم، که ریاست چندین صومعه متعلق به بندیکتیان را بر عهده داشت و از اصالح این 1098در . است

 ;خودش دیر جدیدي را در صحرایی خالی از سکنه به نام سیتو، در نزدیکی دیژون، بنیاد نهاددیرها فرسوده شده بود، 

یا (همچنانکه رهبانان فرقه کارتوزیان نام خود را از محل شارتروز اقتباس کرده بودند، پیروان روبر نیز خود را سیتو 

ایالت دورستشر موسوم به ستیون  سومین صدر دیر سیتو، یک انگلیسی اهل. نامیدند) به عبارتی سیسترسیان

هاردینگ، صومعه مزبور را توسعه بخشید و از نو سازمان داد و شعبی براي آن افتتاح کرد و به تدوین آیین نامهاي 

پرداخت موسوم به منشور محبت که در واقع تشریک مساعی و تعاون صلحجویانهاي را میان دیرهاي سیسترسیان و 

ر میان پیروان این جمعیت جدید، نظامات بندیکتیان با همان شدت و قوتی که در د. صومعه سیتو تضمین میکرد

آغاز داشت از نو رواج گرفت، به این معنی که فقر محض ضروري بود، از خوردن هر نوع گوشتی میبایستی دوري 

اي مذهبی مجلل، میشد، فرا گرفتن علم تشویق نمیشد، سرودن شعر ممنوع بود، و پیروان فرقه مکلف بودند از لباسه

هر راهب تندرستی موظف بود که با دیگران در کارهاي . ظروف اعال، یا حضور در اماکن لوکس خودداري ورزند

دستی و باغبانی شریک شود تا حاصل کار آنها دیر را از دنیاي خارج بی نیاز سازد، و چیزي نماند که رهبان به بهانه 

. طلب آن از دیر خارج شود

ها، اعم از صومعه نشین یا کشیشان اهل دنیا، را  از لحاظ نیرو و کاردانی در کشاورزي، کلیه فرقه رهبانان سیتو،

اراضی  ;افراد این جمعیت در نواحی غیر مسکون مراکز جدیدي براي فرقه خویش بنیاد نهادند. تحتالشعاع قرار دادند

ر تبدیل نواحی شرق آلمان به کوچنشین، و و د ;ها را براي کشت و زرع آماده ساختند باتالقی و جنگلی و بیشه

سعی جمیل رهبانان . همچنین ترمیم خرابیهاي ویلیام فاتح در صفحات شمالی انگلستان، سهم مهمی ایفا کردند

سیتو براي بسط تمدن به کمک دستهاي از برادران عوام یا کانورسی مبذول میشد که متعهد میشدند مجرد بمانند، 
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در طلب علم قدمی برندارند، و براي مسکن، پوشاك، و خوراك خود به عنوان کشاورز یا  خاموشی اختیار کنند، و

  . خدمتکار کار کنند

از این رو جمع قلیل رهبانان سیتو خیلی بکندي رو به توسعه . هاي بالقوه را مرعوب میکرد این قبیل ریاضتها نوچه

برنار نبود، امکان داشت که فرقه جدید، در  گذاشت، و شاید هم اگر به برکت ظهور آدم با حمیتی چون قدیس

، در نزدیکی دیژون، در دامان خانواده شهسواري قدم به عرصه 1091برنار به سال . عنفوان جوانی راه زوال سپرد

وجود نهاد، و چون پا به رشد گذاشت، جوان محجوب پارسایی شد که از خلوت گزیدن حظ وافر میبرد، از آنجا که 

لکن قبل از انجام این تصمیم، در . روحانی را جاي ناراحتی دید، مصمم شد به صومعهاي پناه برد برنار دنیاي غیر

میان بستگان و دوستان خویش شروع به تبلیغ کرد تا با وي به فرقه سیتو بپیوندند، چنانکه گویی میخواست در عین 

دم بخت همین که او را از نزدیک مشهور است که مادران و دختران . سکوت، از مصاحبت یاران بیبهره نماند

با . میدیدند، بر خویشتن میلرزیدند، زیرا میترسیدند که مبادا شوهران یا معشوقگان آنها را از لذایذ دنیوي محروم کند

وجود سرشکها و افسونگریهاي آنها، برنار در کار خود موفق شد، و هنگامی که وي را به جرگه اخوان سیتو راه دادند 

بعدا وي . ت و نه تن داوطلب از جمله برادران، یک عم، و جمعی از دوستان را با خود همراه آورده بود، بیس)1113(

اگر کفاره گناهانت را ((ها بپیوندند، و پدرش را با تهدید به اینکه  مادر و خواهر خویش را ترغیب کرد تا به دیر راهبه

ستیون . روانه دیر کرد)) عفونت پراکنده خواهد شد و از الشه تو دود و... ندهی، تا ابد در آتش خواهی سوخت

هاردینگ به مجرد دیدن برنار، از پاکدامنی و نیروي وي چنان غرق تحسین شد که او را بی درنگ به اتفاق دوازده 

برنار بیشه انبوهی را واقع ). 1115.(تن رهبانان براي ساختن دیر دیگري گسیل داشت، و به مقام صدر دیر ارتقا داد

)) دره روشن((محلی که به کالرا والیس یا  - . صد و چهل و پنج کیلومتري سیتو براي دیر جدید انتخاب کرد در

. در این محل نه جاي سکونتی وجود داشت و نه سکنهاي. و از آن پس به برناردو کلروو معروف شد - اشتهار داشت 

و آن بنایی بود . را احداث کنند)) صومعه((ین نخستین تکلیف این برادران گوشه نشین آن بود که به دست خود اول

چوبی با یک نمازخانه و یک سفرهخانه که زیر سقف واحدي قرار داشتند، و قسمت باالي آن خوابگاه بود، که به 

جاي خواب هر فرد عبارت بود از جعبهاي چوبی که کف آن را با برگ درختان . وسیله نردبانی به پایین متصل میشد

خوراك رهبانان نباتی بود، جز . هاي این دیر از سر انسان بزرگتر نبود، و کف آن خاکی بود پنجره. دندمفروش کرده بو

شراب اندك بود، و . در بساط آنها اثري از نان گندم و ادویه دیده نمیشد. بعضی مواقع که ماهی به دست میآوردند

یلسوفانی تغذیه میکردند که طالب عمري درازند، این رهبانان، که عاشق بیقرار رستگاري اخروي بودند، درست مثل ف

به حکم نظاماتی . رهبانان خود مسئول تهیه غذاي خویش بودند، و هر بار یکی از آنها به عنوان آشپز آستین باال میزد

. که برنار وضع کرد، صومعه مجاز به خرید ملک نبود، فقط میتوانست صاحب چیزي باشد که کسی به دیر میبخشید

رزومند بود که دیر وي فقط آن قدر زمین داشته باشد که رهبانانش بتوانند با دست خویش و به کمکافزار برنار آ

در آن دره ساکت، برنار و یاران روزافزون وي، در عین خموشی و رضایت، فارغ از . سادهاي در آن کشاورزي کنند

حصول میکاشتند و برمی چیدند، به ساختن اثاثه ها را صاف میکردند، م به کار اشتغال داشتند، بیشه)) طوفان جهان((

و )) مزامیر((مورد نیاز میپرداختند، و هنگام اداي فرایض شرعی به دور هم گرد میآمدند تا بدون ارگ به خواندن 

هر قدر با دقت بیشتري آنها را : ((ویلیام آوسن تیري درباره پیروان برنار گفت. سرودهاي روحانی روز مشغول شوند

اندکی کمتر از فرشتگان، لکن به مراتب باالتر از .... ، بیشتر باورم میشود که اینها پیروان واقعی مسیحندمینگرم

آوازه شهرت این دیر مسیحی، که قرین صلح و استغنا بود، در اطراف پیچید، به طوري که دیر کلروو .)) مردمان عادي

نین محیطی احساس خوشبختی میکردند، زیرا تقریبا قطعا افراد در چ. قبل از مرگ برنار هفتصد تن رهبان داشت
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جمیع کسانی که از این واحه اشتراکی به سمت صدر دیر، اسقف، و دستیار به سایر نقاط جهان مسیحی روانه 

خود برنار، که باالترین مقامات کلیسا به وي تفویض شد و . میشدند، به امید بازگشت به کلروو روز شماري میکردند

ها به سرزمینهاي فراوانی سفر کرد، همواره در اشتیاق آن بود که به حجره خویش در کلروو باز گردد تا به اشاره پاپ

دستهاي کودکانم چشمان مرا بر هم گذارند، و جسدم را در کلروو، پهلو به پهلوي اجساد ((آنکه، به گفته خودش، 

اعتقادي راسخ، و شخصیتی بسیار بارز وبدون  برنار آدمی بود کمابیش با فراست، صاحب.)) مسکینان، به خاك سپرند

در نظر او ذهن بشر ذرهاي آن قدر کوچک و ناچیز از عالم خلقت . وي ابدا اعتنایی به علوم یا فلسفه نداشت. تزلزل

وي از تفاخر ابلهانه . بود که امکان نداشت بتواند درباره آفرینش قضاوت کند، یا مدعی شناخت چنین پدیدهاي شود

از پیشنهاد آبالر که  ;که درباره طبیعت، منشا، و سرنوشت عالم وجود وراجی میکردند در شگفت بود فیلسوفان

و جدا با آراي مربوط به مکتب خرد گرایی مبارزه میکرد،  ;میگفت زمام ایمان را باید به کف عقل نهاد متوحش بود

به جاي آنکه در صدد شناختن عالم . دانستزیرا این قبیل عقاید را جسارت و اهانتی به آفریننده کون و مکان می

برنار کتاب . هستی برآید، ترجیح میداد که زبان درکشد و، مرهون الطاف االهی، در پرتو معجزه مکاشفه گام بردارد

مقدس را به عنوان کالم خداوندي قبول داشت، زیرا در غیر این صورت، به نظر وي، زندگی عبارت میشد از بیابان 

هر قدر بیشتر به تبلیغ آن ایمان کودکانه میپرداخت، بیشتر اطمینان حاصل میکرد که این . سرگردانیتاریکی پر از 

هنگامی که یکی از رهبانانش با وحشت تمام اذعان کرد که واقعا نمیتواند . باید راه رسیدن به سر منزل حقیقت باشد

و شراب را به خون عیسی مبدل سازد، برنار  باور کند که کشیش بتواند حین مراسم قربانی مقدس نان را به جسم،

.)) برو و به کمک ایمان من در مراسم شرکت کن((وي را شماتت نکرد، بلکه به وي دستور داد که، با وجود این، 

وقایعنگاران ما را مطمئن میسازند که ایمان برنار به قدري سرشار بود که در روح آن راهب شکاك نفوذ کرد و نجات 

تنفر وي از بدعتگذارانی نظیر آبالر یا آرنالدو دا برشا به قدري بود، و به حدي در . ي وي مسلم ساختاخروي را برا

حق این قبیل افراد آزار روا میداشت، که مرگ آنها باري بر خاطرش نمینشست، زیرا این بدعتگذاران موجبات 

ه داشت، در نظر وي وسیله ابالغ منویات و کلیسا، با تمام معایب و نواقصی ک - تضعیف کلیسا را فراهم میآوردند 

از طرف دیگر، وي میتوانست تقریبا با همان لطافتی که خاص مریم باکره بود، و او را با شور تمام پرستش . عیسی بود

براي رهایی وي دست  ;منقول است که دید دزدي را میبردند تا بر سر دارش کشند. میکرد، اشخاص را دوست بدارد

امپانی زد و به وي وعده داد که آن مرد را به اداي کفارهاي وادارد به مراتب شدیدتر از مرگی که به دامان کنت ش

. یک لحظه به طول میانجامد

برنار در محضر پادشاهان و پاپها به موعظه میپرداخت، لکن از داللت روستاییان و شبانان دره خویش خشنودي 

قبیل مردمان ساده و سهلگیر بود، روش خود را براي آنها سرمشق وي در برابر لغزشهاي این . بیشتري کسب میکرد

برنار . میساخت، و در مقابل ایمان و عشقی که به آنها میداد، محبت توام با خاموشی این جماعت را جلب کرد

ر دینداري خود را به عالیترین مراحل ریاضت میرسانید، چنانکه آن قدر روزه میگرفت که پیر ارشدش در سیتو مجبو

وي مدت سی و هشت سال تمام در حجره کوچک و تنگی در کلروو . بود به وي امر کند که روزه خود را بشکند

تمامی آسایش و . زندگی کرد که داراي بستري از کاه بود و، جز حفرهاي در دیوار، هیچ جایی براي نشیمن نداشت

وي در همین باب به تصنیف چند سرود روحانی . مال و منال دنیوي در قیاس با خیال و نوید مسیح هیچ و پوچ بود

عیسایی که یاد شیرین تو : از آن جمله است این ابیات. مبادرت ورزید که حاکی از کمال سادگی و لطافتی دلنشینند

. دل را شادمانی واقعی میبخشد، اي که حضور تو شیرینتر از عسل و تمام شیرینیهاست
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عیسی، اي امید انسان . تر، هیچ خیالی شیرینتر از عیسی فرزند خدا نیستهیچ نغمهاي دلکشتر ، هیچ آوایی دلنشین

چقدر نسبت به آنها که ترا میجویند احسان میکنی پس نسبت به آنها ! توبه کار ، چقدر نسبت به البهگران مهربانی 

زیبایی و ظرافتی که ترا مییابند چه باید باشی با وجود قوه تمیزي که برنار در صنایع لفظی داشت، به هیچ نوع 

دستها را بر روي چشمان مینهاد تا مبادا دیدگانش از دیدن . اهمیت نمیداد، مگر آنکه جنبه معنوي داشته باشد

صومعه وي از هرگونه تزیینی جز شکل مسیح . هاي سویس بیش از اندازه به درك لذت نفسانی نایل آیند دریاچه

  . مصلوب عاري بود

غ عظیمی که در راه معماري و تزیین کلیساهاي جامع خود صرف کرده بود، شماتت وي دیر کلونی را، براي مبال

سنگهاي خود . کلیسا دیوارهاي خود را با شکوه ساخته، و از مسکینان خود بکلی غافل ماندهاست: ((میگفت. میکرد

وي شاکی .)) سحور میسازدبا سیم تیرهبختان دیدگان اغنیا را م. را به طال میآراید، و کودکان خود را برهنه میگذارد

دنی، به عوض آنکه جایگاه مومنان بیریا باشد، پایگاه خیل بزرگی از شهسواران مسلح و - بود از اینکه دیر عظیم سین

سوژه، . میخواند)) پادگان، مدرسه شیطان، و النه مشتی از دزدان((مغرور شدهاست، و به همین سبب دیر مزبور را 

فروتنی از این انتقادها متاثر شده بود، به اصالح قوانین کلیسا و رهبانان خویش دنی، که در عین -صدر دیر سن

  . پرداخت و هنوز در قید حیات بود که مورد ستایش برنار قرار گرفت

هاي رهبانی که از کلروو سرچشمه گرفت، و بهبود سلسله مراتب روحانیت که بر اثر گماردن  اصالح دیرها و جامعه

هاي اسقفی و اسقفی اعظم میسر شد، فقط جزئی از نفوذ این مرد عجیب بود که توقع هیچ  ر حوزهرهبانان برنار بر س

چیز مگر قرص نانی نداشت، و آن نفوذ در عرض نیم قرن حیات وي در تمام شئون دستگاه روحانی ریشه دوانید و، 

برنار مدتی با  ;رانسه، به دیدن وي رفتهانري، برادر پادشاه ف. در جمیع درجات، افراد را به انجام وظایف خود واداشت

وي به کمک . همان روز هانري به حلقه رهبانان پیوست و در کلروو به ظرفشویی مشغول شد ;وي گفتگو کرد

به وسیله  ;موعظاتی چنان فصیح و آبدار که گویی تقریبا شعر بودند، قلوب کلیه شنوندگان خود را تسخیر میکرد

یی از دادخواستهایی آتشین بودند، شوراها، اسقفان، پاپها، و پادشاهان را تحت نفوذ هاي خویش، که شاهکارها نامه

هاي خصوصی، خط مشیهاي کلیسا و حکومت را به طرز مطلوب معین میکرد، برنار  و از طریق مراوده ;قرار میداد

مقام پاپی  هیچ گاه حاضر نشد که متصدي مقامی جز صدر صومعه باشد، لکن وي کسی بود که اشخاص را به

سخن وي را با چنان عزت و احترامی میشنیدند که در مورد هیچ پاپی سابقه . میرساند، یا از آن مقام عزل میکرد

هر بار وجودش براي انجام یک  ;دوازده بار، به دعوت کلیسا، از گوشه عزلت کلروو بیرون آمد- وي ده. نداشت

لف در آن واحد آناکلتوس دوم و اینوکنتیوس دوم را به رقابت هنگامی که دو گروه مخا. دیپلوماسی خطیر ضروري بود

موقعی که آناکلتوس رم را تصرف کرد، . ، برنار از اینوکنتیوس حمایت کرد)1130(با یکدیگر به مقام پاپی برداشتند

تیوس به برنار وارد ایتالیا شد و، صرفا با نیروي کالم و شخصیت خویش، شهرهاي لومبارد را به طرفداري از اینوکن

هاي وي را ریش  مردم که از بالغت و پاکدامنی وي سرمست شده بودند، بر پایش بوسه زدند و جامه. قیام واداشت

سیل بیماران به سوي . ریش کردند تا هر تکهاي را به عنوان یادگاري از آن معصوم براي اخالف خود محفوظ دارند

الیان به دیگر بیماریها اعالم داشتند که همه به برکت لمس وي متوجه میالن شد، و مومنان مصروع و مفلوج و مبت

هر بار که برنار از این قبیل سفرهاي پیروزمندانه دیپلوماتیک خود به کلروو باز میگشت، برزگران از . وي شفا یافتهاند

فارغ بال دوباره ها نزد وي میآمدند، از او دعاي خیر طلب میکردند، و پس دعاي وي پاك و  کشتزارها و شبانان از کوه

. به سر کار خود بر میگشتند
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یعنی تاریخ فوت ستیون ( 1134در گذشت، تعدا دیرهاي سیسترسیان، که در سال  1153هنگامی که برنار در 

آوازه تقدس و قدرت وي عده بیشماري را به فرقه . از سی تجاوز نمیکرد، به سیصدو چهل و سه بالغ شد) هاردینگ

  . صومعه مختلف داشت 693رویهمرفته شصت هزار نفر رهبان و  1300تا سال  جدید جلب کرد، چنانکه

آربریسول فرقه رهبانان / ، روبر د1100در حدود . هاي دیر نشین دیگري نیز پدید آمدند در قرن دوازدهم فرقه

رمونتره، واقع در ، قدیس نوربر از میراث هنگفت پدري صرف نظر کرد و در پ1120در . فونتوروو را در آنژو بنیاد نهاد

، قدیس گیلبرت فرقه رهبانان 1131در . مشهور شدهاند پرمونستراتنسیننزدیکی الن، فرقهاي را بنیاد نهاد که به 

، برخی از 1150ود در حد. سمپرینگم انگیسی را به تقلید از فونتوروو تشکیل داد که به گیلبرتیان مشهور شدند

زاهدان گوشه نشین اهل فلسطین نظاماتی را که قدیس باسیلیوس درباره گوشه نشینی وضع نموده بود اقتباس 

هنگامی که فلسطین به تصرف مسلمانان در  ;کردند و به نشر و ترویج آراي خویش در سراسر فلسطین پرداختند 

، اینوکنتیوس سوم آیین نامه فرقه موسوم 1198در . کوچ کردند آمد، کرملیان به قبرس، سیسیل، فرانسه، و انگلستان

به تثلیثیون را تصویب کرد، و به آن فرقه ماموریت داد که کارش صرفا تهیه فدیه و آزاد ساختن مسیحیانی باشد که 

اعتالي مقام ها که نام بردیم همه عاملی نجاتبخش و وسیلهاي براي تصفیه و  این فرقه. به اسارت ساراسنها در میآیند

. کلیسیاي مسیحی بودند

. شور اصالح دیرها، که به دست قدیس برنار به اوج کمال رسید، با پیشرفت قرن دوازدهم به تدریج رو به کاهش نهاد

هاي جوانتر مقررات و نظامات سخت و شدید خود را تا حدود معقولی در عین امانت حفظ کردند، لکن در آن  فرقه

کمتر کسی را ممکن بود سراغ گرفت که بتواند مثل برنار از لذایذ زندگی پرهیز کند و به دوران پر جنب و جوش 

بر اثر هدایاي  - حتن در خود کلروو، یعنی صومعه برنار  - به مرور ایام، رهبانان فرقه سیسترسیان . ریاضت تن در دهد

به کلیسا و دیرها )) نان بخور و نمیري((بر از آنجا که جماعتی از مردم اموال خود را در برا ;مردم امیدوار غنی شدند

هبه میکردند، رهبانان بتدریج توانستند گوشت و مقادیر زیادي شراب را بر سر سفره خویش بیفزایند، و از این پس 

هر چه کارهاي دستی بود به برادران عوام، یعنی افرادي غیر روحانی که ملبس به لباس رهبانانی و مکلف به رعایت 

چهار سال بعد از مرگ برنار، رهبانان وي گروهی از بردگان ساراسن را . معه شده بودند، محول کنندنظامات صو

از راه فروش کاالهایی که به طور اشتراکی در چهار دیواري دیرها میساختند، تجارت عمده به هم  ;خریداري کردند

بر . ف بودند، دشمنی اصناف را برانگیختندو چون به واسطه مقام اجتماعی خویش از پرداخت عوارض نقلیه معا ;زدند

اثر بی نتیجه ماندن جنگهاي صلیبی از وحدت ایمان کاسته شد، و به همان نسبت عده تازه واردین به دیرها تقلیل 

لکن آرمان کهنسال زندگی به سیره حواریون عیسی در یک جامعه . هاي رهبانی متزلزل شد یافت و روحیه تمام فرقه

ز تملک فردي فراموش نشد، و اعتقاد به این امر که یک مسیحی حقیقی باید از ثروت و قدرت دوري اشتراکی عاري ا

در آغاز قرن سیزدهم مردي در . جوید و با ثبات قدم هماره مرد صلح باشد، در اذهان هزاران نفر از مردمان بر جا ماند

پاکی، تقدس، و محبت وي چنان به این آرمانهاي  هاي اومبریا در ایتالیا ظهور کرد که سادگی زندگی، میان رشته کوه

کهنسال مسیحی قوت بخشید که مردم بی اختیار گفتند نکند عیسی مسیح است که دوباره قدم به جهان نهاده 

  . است
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III -  فرانسیسقدیس 

کنی موسوم به سرپیترو دي برنادونه، که با سرزمین پرووانس داد و ستد جووانی دي برنادونه، فرزند بازرگان متم

پدرش هنگام توقف در پرووانس عاشق دختري فرانسوي موسوم . در آسیزي به دنیا آمد 1182فراوانی داشت، به سال 

ز پرووانس هنگامی که وي از سفر دیگري ا. به پیکا شده و او را به همسري گرفته و با خود به آسیزي آورده بود

بازگشت و دریافت که زنش پسري زاییدهاست ظاهرا، به احترام زنش، نام او را به فرانچسکو، همان فرانسیس، تغییر 

این کودك در یکی از زیباترین نواحی ایتالیا بزرگ شد و تا عمر داشت، هرگز ذرهاي از محبتش نسبت به مناظر . داد

وي دو زبان ایتالیایی و فرانسوي را از پدر و مادر، و زبان . استه نشدهاي اومبریا ک دلکش و آسمان شفاف کوهپایه

دیري نپایید که وي در کسب پدر شریک شد، . التینی را از کشیش محله یاد گرفت، و جز این تحصیل مرتبی نکرد

فرانسیس در . لکن سر پیترو را مایوس کرد، زیرا در خرج کردن پول به مراتب چاالکتر بود تا در به دست آوردن آن

به همین سبب دوستان دورش را گرفتند، بر سر خوان و در . موطن خویش غنیترین و دست و دل بازترین جوانها بود

در این ایام گهگاهی فرانسیس . بادهگساري با وي انباز شدند، و در خواندن آوازهاي تروبادورها با وي هماواز گشتند

جوانکی بود نیکو منظر، با گیسوان و چشمانی سیاه، . نسترلها داشتهایی بر تن میآراست که اختصاص به می جامه

اشخاصی که تذکره احوال جوانی وي را نگاشتهاند با تاکید بیان میدارند که هیچگونه . صورتی گشاده، و صدایی دلنواز

ادعا نشانه  آمیزشی با جنس مخالف نداشت، و در واقع فقط دو نفر زن را به چشم میشناخت، لکن مسلم است که این

احتمال دارد که در آن سالها، یعنی سنین رشد، وي از پدرش شمهاي درباره . بیانصافی در حق فرانسیس است

  . بدعتگذاران آلبیگایی و والدوسیان جنوب فرانسه، و بشارت آنها به فقر انجیلی شنیده باشد

سارت در آمد، و یک سالی را در گوشه به سپاهیان آسیزي در جنگ با پروجا پیوست، به ا 1202فرانسیس در سال 

هنگامی که . وي به عنوان داوطلبی به لشکریان پاپ اینوکنتیوس سوم پیوست 1204در سال . عزلت به تفکر پرداخت

چرا موال را میگذاري و : ((در سپولتو به بیماري تب در بستر افتاده بود، به خیال خودش صدایی شنید که میگفت

خداوندا میخواهی چه : ((وي پرسید)) یر را رها میکنی و فرمان رعیتش را گردن مینهیخدمت بنده را میکنی ام

.)) در آنجا به تو گفته خواهد شد که باید به کدامین عمل مبادرت ورزي. به زاد بومت بازگرد: ((ندا آمد)) کنم

ر به مراتب کمتر از اینک عالقهاش به کسب و کار پد. فرانسیس خدمت لشکري را ترك گفت و به آسیزي بازگشت

در نزدیکی آسیزي نمازخانه محقري قرار داشت که آن را نمازخانه سان . سابق و به دین بیش از پیش شده بود

، هنگامی که فرانسیس مشغول عبادت در آنجا بود، به خیالش رسید که عیسی از 1207در فوریه . دامیانی مینامیدند

از آن . مابقی عمر و جان وي را به عنوان موقوفهاي در راه حق میپذیرد محراب نمازخانه با وي به تکلم در آمده و

لحظه به بعد احساس کرد که وي خود را وقف زندگی جدیدي کردهاست بیدرنگ هر چه نقدینه با خود داشت به 

در هم روزي در راه به یک جذامی برخورد و از دیدن وي با اشمئزاز روي . متولی نمازخانه سپرد و به خانه شتافت

لکن چند لحظهاي بعد، به خاطر این نقض عهدي که با مسیح کرده بود، پشیمان شد، . کشید و راه خود را کج کرد

از زبان خود فرانسیس حکایت میکنند که . بازگشت، کیسه خود را در دست جذامی خالی کرد و دست او را بوسید

پس بارها به دیدن مساکن جذامیان میرفت و به ایشان از آن . این عمل به منزله سرآغازي در زندگی معنوي او بود

اندکی پس از این واقعه، وي چند روزي را در خود نمازخانه یا حول و حوش آن گذانید، و . خیرات و مبرات میداد

هنگامی که بار دیگر به آسیزي بازگشت، لباسهایش چنان پاره پاره و خودش آنقدر  ;ظاهرا لب به خوراك آشنا نکرد

فرسوده، رنگپریده، و پریشان احوال شده بود که کودکان شیطان در میدان عمومی شهر، از دیدن قیافه وي  نحیف،
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در آنجا بود که پدرش وي را پیدا کرد، فرزند ابله خواند، او را کشان !)) آهاي دیوانه! آهاي دیوانه: ((فریاد میزدند

مادرش او را آزاد کرد، فرانسیس با شتاب راه نمازخانه را  همین که. کشان به خانه برد، و در دوالبچهاي زندانی کرد

پدرش که از جریان آگاه شد، خود را به فرزند رسانید و زبان به مالمتش گشود که با کردار خویش . در پیش گرفت

خانواده را مضحکه خاص و عام ساخته و در ازاي آنهمه پولی که در راه تربیتش صرف شدهاست، به جایی نرسیده 

فرانسیس که تمام مایملک شخصی خود را به قصد کمک به نمازخانه . ت، و به او حکم کرد که شهر را ترك گویداس

فروخته بود، پولش را تسلیم پدر کرد، لکن پسري که اکنون خود را از آن مسیح میدانست دیگر نمیتوانست فرامین 

در حالی که خلقی . سانتاماریا مادجوره کشیده شد مرافعه پدر و پسر به دادگاه اسقف در میدان. پدر را اطاعت کند

این همان جلسه دادرسی بود که قلم نقاش معروف . نظاره میکردند، فرانسیس با فروتنی در محضر اسقف حاضر شد

اسقف سخنان فرزند را شنید و به وي امر کرد که . ایتالیایی، جوتو، آن را روي تابلوي زیباي خود جاودانی ساخت

فرانسیس به اتاقی در کاخ اسقف خزید، و دیري نگذشت که لخت مادر زاد . ک خود را تحویل پدر دهدتمام مایمل

تا این لحظه من : ((بازگشت و البسه خود را، که در هم پیچیده بود، با چند سکه باقیمانده در برابر اسقف نهاد و گفت

به همین سبب است که من این . خدا قیام کنمپیترو برنادونه را پدر خود میخواندم، لکن اکنون مایلم به خدمت 

و همچنین پوشاکم و هر چیزي را که از وي داشتهام به وي مسترد میدارم، زیرا از این پس میل دارم که هیچ ... پول

در حالی که اسقف بدن عریان و لرزان جوان را با طیلسان خود میپوشانید، .)) پدر ما، که در آسمانی((نگویم مگر 

فرانسیس بار دیگر متوجه نمازخانه سان دامیان شد، براي خویشتن . آن لباسها را برداشت و به خانه بازگشتبرنادونه 

جامهاي به سبک مردان تارك دنیا دوخت، براي سد جوع خانه به خانه به دریوزگی پرداخت، و با دست خود شروع 

ري وي شتافتند، و همچنانکه به کار اشتغال چند تن از ساکنان شهر نیز به یا. به مرمت آن نمازخانه ویران کرد

. داشتند، در تسبیح خدا با هم آوازخوانی میکردند

، هنگامی که فرانسیس در مراسم قداس شرکت جست ناگهان از شنیدن آیاتی که کشیش در 1209در فوریه سال 

و چون : یات چنین بودندآن آ. باب اندرزهاي عیسی به حواریون خویش از روي انجیل میخواند حالش دگرگونه شد

بیماران را شفا دهید، ابرصان را طاهر سازید، مردگان را  ;میروید موعظه کرده، گویید که ملکوت آسمان نزدیک است

و  ;طال یا نقره یا مس در کمرهاي خود ذخیره مکنید ;زنده کنید، دیوها را بیرون نمایید، مفت یافتهاید، مفت بدهید

انجیل . ( ((یراهن یا کفشها یا عصا برندارید، زیرا که مزدور مستحق خوراك خود استبراي سفر توشهدان یا دو پ

به یک باره فرانسیس پنداشت که این کلمات از زبان خود مسیح جاري میشود و او را مخاطب ) 710. 10)) : متی

  . قرار داده است

چ چیز نباشد، و به موعظه مردمان براي مصمم شد که آن عبارات را مو به مو اطاعت کند، به عبارت دیگر صاحب هی

هاي  سالی از فراز قرون به عقب بازگردد، و پرده 1200عزم خود را جزم کرد که . نیل به ملکوت آسمانی مشغول شود

. و زندگی خود را به سیره آن موجود ملکوتی از نو پی ریزد. ابهامی را که به دور عیسی مسیح تنیده شده بود، بدرد

ها و ریشخندهاي مردم هرزهگوي را بر تن مالیده بود، در میان  ه، بهار آن سال، فرانسیس که پیه طعنهبا این اندیش

از آنجا که وي از . میدانهاي شهر آسیزي و شهرهاي نزدیک به تبلیغ تعالیم مسیح و دعوت مردم به فقر پرداخت

آمده و از تشریفات و تجمل زندگانی  دست بی بند و باري مردم در کسب مال، یعنی صفت ممیز آن عهد، به ستوه

پارهاي از روحانیان منزجر شده بود، خود ثروت را به عنوان دام ابلیس و لعنت مطرود دانست، و به پیروان خود 

دستور داد که پول را با همان دیده حقارت نگرند که تپاله را، و از عموم مردان و زنان دعوت کرد که هر چه دارند 

هاي کوچکی از مردمان با شگفتی و تحسین به موعظات وي گوش فرا  گروه. ضعفا بذل کنند بفروشند و در راه
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اسقف نیکو سیرت . میدادند، لکن اکثرا او را سفیهی عاشق عیسی میشمردند و بی اعتنا دنبال کار خود میشتافتند

.)) ن بسیار نامطبوع و شاق استطرز زندگی تو، بدون هیچ گونه علقه مالکیت، به نظر م((آسیزي، به وي تذکر داد که 

عالیجناب، اگر همگی ما از مال دنیا نصیبی داشته باشیم، براي : ((جواب فرانسیس به این سخن اسقف آن بود که

دوازده تن . قلوب پارهاي مردمان از صداقت وي به تپش در آمد.)) مدافعه از آن اموال نیازمند به اسلحه خواهیم بود

فرانسیس با آغوش باز ایشان را پذیرفت و اندرزي را که عیسی به . یم وي پیروي کنندمرد حاضر شدند از تعال

هایی  این گروه براي خویش جامه. شعار و دستور العمل آنها ساخت -و در فوق مذکور افتاد -حواریون خود داده بود 

فرانسیس و یارانش، که از سنت همه روزه . هایی ساختند ها و برگهاي درختان غرفه قهوهاي رنگ دوختند، و از شاخه

قدیمی رهبانیت، یعنی گوشهنشینی دست شسته بودند، پاي پیاده و بی آنکه پشیزي در تملک داشته باشند، براي 

گاهی چند روزي از انظار غایب بودند و در انبارهاي علوفه یا در . هدایت مردم به اطراف و اکناف رو مینهادند

ر سقف هشتی کلیساها میخفتند، و هنگامی که مراجعت میکردند، فرانسیس پاي هاي جذامیان یا در زی مریضخانه

  . آنها را شستشو میداد و به ایشان خوراك میداد

پیروان فرانسیس حین برخورد با یکدیگر، و وقتی به هنگام سفر به کسی برمی خوردند، به شیوه کهنسال مشرق 

 ;هنوز پیروان این فرقه را فرانسیسیان نمیخواندند. ود به کار میبردندرا به عنوان در)) سالم خدا بر تو((زمینی، عبارت 

بودند که با ) برادر(از این نظر فرایار . مینامیدند)) فرایارهاي کهتر((افراد این جمعیت خود را فراترس مینورس یا 

کهترین غالمان درگاه کشیشان عادي تفاوت داشتند، و بدین جهت خود را کهتر یا اصغر میخواندند که معتقد بودند 

هر فرایار مکلف بود . هرگز براي خود قدرت عالیتر قایل نمیشدند، بلکه فرمانبردار اوامر مقامات باالتر بودند ;مسیحند

که اوامر کشیشان را، ولو در مقام بسیار نازل و کوچک باشند، اطاعت کند، و در برخورد با هر کشیشی دست وي را 

خود فرانسیس هیچ گاه  ;هاي مقدس شدند ه فرانسیسیان عده بسیار معدودي داراي رتبهاز اولین افراد فرق.ببوسد

پیروان این فرقه در اجتماع کوچک خودشان به خدمت یکدیگر قیام میکردند و  ;مقامش از یک نفر شماس باالتر نبود

افراد را از اشتغال به . آوردبه کارهاي دستی میپرداختند، کسی که تن پرور بود، آن قدرها در چنین محیطی دوام نمی

خود فرانسیس هیچ گونه برتري براي معلومات غیر مذهبی قایل نبود مگر . تحصیل علوم و حکمت دلسرد میکردند

آن برادران من که در پی میل به کسب دانش روانند، در روز جزا، خود : ((گرد آوردن مال یا کسب قدرت، و میگفت

یخنویسان را به باد مالمت میگرفت که خودشان هیچ کار خطیري انجام نمیدهند، وي تار.)) را تهیدست خواهند دید

سالیان دراز پیش از آنکه گفته کوتاه گوته درباره . لکن براي ضبط کارهاي خطیر دیگران به افتخارات نایل میآیند

آدمی را فقط آن قدر : ((رواج یابد، فرانسیس میگفت -دانشی که به عمل نینجامد بیهوده است -گفتار بی کردار 

در . هیچ یک از پیروان فرقه حق تملک کتابی، حتی کتاب دعایی را نداشت.)) دانش است که به موقع عمل گذارد

فرانسیس حتی آنها را مجاز ساخته . هنگام ایراد موعظات میتوانستند عالوه بر کالم عادي، از آواز نیز استفاده کنند

  . شوند)) خنیاگران خدا((هد با نغمه سرایی مردم را سرگرم سازند و بود که به تقلید مغنیان غزلسراي ع

نصیحت . گاهی مردم فرایارهاي رهبان را ریشخند میکردند، آنها را کتک میزدند، و حتی تنپوش آنها را میربودند

هب از بی در بسیاري موارد، این گونه افراد المذ. فرانسیس به ایشان آن بود که هیچ گونه مقاومتی نشان ندهند

اعتنایی فوق بشري رهبانان به نخوت و مال دنیا متحیر میشدند، طلب بخشایش میکردند و اموال دزدي را به آنها 

معلوم نیست که نمونه ذیل از کتاب گلهاي کوچک قدیس فرانسیس جنبه تاریخی دارد یا افسانه . مسترد میداشتند

خته به وجدي که از خالل تمام احواالت این قدیس بزرگ است، لکن هر چه باشد، معیار خوبی است از تقدس آمی

یکی از روزهاي زمستان، هنگامی که فرانسیس از پروجا بیرون میرفت و به سختی از شدت سرما متالم بود، : میتراود
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اي برادر لئو، هر چند که فرایارهاي کهتر سرمشق نیکویی از تقدس و تهذیب اخالقند، معالوصف با سعی : ((گفت

و فرانسیس اندکی دیگر )) بنگار و ضبط دفتر کن که خوشی واقعی را نباید در میان افراد این فرقه جستجو کرد تمام

اي برادر لئو، حتی اگر فرایارهاي کهتر کور را بینا، کج را راست، اجنه را دفع، کر را شنوا، و لنگ : ((راه سپرد، و گفت

باز هم بنویس که خوشی واقعی  -ر خاك خفته بودند حیات بخشیدند و کسانی را که چهار روز د.... را معالجه کردند

اي برادر : ((و وي اندك مدتی راه در نوردید، و آنگاه به صداي بلند آواز داد که.)) هرگز در میان ایشان پیدا نمیشود

توانستند نه فقط از  لئو، اگر فرایارهاي کهتر به جمیع زبانها و علوم کتب مقدس آشنا شدند و به برکت این دانستنیها

بنویس که شادمانی واقعی آنجا  - وقایع آینده خبر دهند، بلکه از روي مافیالضمیر و اسرار نفس پرده بردارند 

اي برادر لئو، حتی اگر برادر فرایارهاي کهتر چنان در : ((باز اندکی فراتر رفت، و دوباره آواز برداشت که.))... نیست

بنویس که خوشی واقعی در این  -ودند همگی کفار را به پیروي از آیین عیسی وادارند موعظه استاد شدند که قادر ب

پدر، تو را به نام خداوند : ((و هنگامی که دو فرسنگ راه بر این نمط سخن گفته شد، برادر لئو پرسید.)) نیست

نگامی که ما به نمازخانه ه: ((و فرانسیس پاسخ داد)) سوگند، به من بازگو که خوشی واقعی را در کجا توان یافت

میرسیم، و سراپا خیس از باران، یخ [ که در آن موقع صومعه فرقه فرانسیسیان در آسیزي بود]مریم مقدس فرشتگان 

بسته از فرط سرما، آلوده به گل و الي، و در رنج از شدت گرسنگی، حلقه بر در میکوبیم و دربان خشمگین میآید و 

دروغ میگویید، شما دو : ((،و او پاسخ میدهد))دو تن از برادران شماییم: ((اب میدهیم، و ما جو))کیستید: ((میگوید

و در را به !))نفر شیادید که به هر طرف روان میشوید، مردم را میفریبید، و صدقات فقرا را میدزدید، پی کار خود روید

ا میگذارد، آنگاه ما با شکیبایی این ستم روي ما نمیگشاید و ما را تمام شب در میان باران و برف گرسنه و سرد به ج

بی آنکه شکایتی یا ندبهاي کنیم، و با کمال محبت و در عین فروتنی باور داریم که خداوند ... را بر خود هموار سازیم

و اگر ما مصرانه همچنان  ;اي برادر لئو، بنویس خوشی واقع در آنجاست - است که دربان را سد راه ما کرده است 

: هاي ما تف کند، و بگوید در زنیم، و او بیرون آید و با خشم ما را از در براند، به ما دشنام دهد و بر گونهحلقه بر 

بنویس، اي برادر لئو، که این  -و اگر این عتاب را ما با محبت و شعف تحمل کنیم !)) دور شوید اي دزدان نابکار((

نگی، بار دیگر بر در کوبیم و با سرشک فراوان تمنا کنیم که و اگر ما، جان به لب از سرما و گرس ;است خوشی واقعی

با چماقی کلفت و گرهدار بیرون آید و باشلقهاي ما را بگیرد و ما را بر ... به خاطر عشق به خدا در را بگشاید، و او

م مسیح سعید، به زمین افکند، در برف بغلتاند، و با آن چماق سنگین تمام استخوانهاي ما را بکوبد، و ما، به یاد آال

بنویس، اي برادر لئو، که در اینجا و در چنین حالی  - خاطر عشق او، این همه را با روي گشاده و حلم تحمل کنیم، 

یاد سبکسریهاي اوان دوره جوانیش یک نوع حس گناهکاري بر وجودش .)) است که خوشی واقعی را جستهایم

ر مندرجات کتاب گلهاي کوچک قدیس فرانسیس را مناط مستولی میساخت که مدام او را معذب میداشت، و اگ

همین کتاب حکایت . اعتباري باشد، وي گاهی متحیر بود که آیا خداوند هرگز گناهانش را خواهد بخشید یا نه

دلنشینی دارد به این مضمون که در اوایل پیدایش فرانسیسیان چون کتاب دعایی وجود نداشت که از روي آن به 

انجام فرایض پردازند، فرانسیس در حال مناجاتی ساخت در توبه، و به برادر لئو، یکی از رهبانانی که  خواندن دعاها و

هر جملهاي حاوي کلماتی . در سفر و حضر ندیم وي بود، دستور داد که آن عبارات را یکی یکی بعد از وي تکرار کند

ات به تقلید از پیر خود تکرار کند، متوجه میشد بود دال بر گناهکاري فرانسیس، و هر دفعه که لئو میرفت آن عبار

در موردي دیگر، هنگامی که فرانسیس دوره نقاهت بیماري تب .)) رحمت خدا بی پایان است: ((که در عوض میگوید

چهار روزه را میگذرانید، دستور داد که وي را عریان به محوطه بازار شهر آسیزي ببرند، و به یکی از برادران رهبان 

شما میپندارید که من : ((رد که در مال عام کاسهاي پر از خاکستر بر صورت او ریزد، و خطاب به مردم گفتحکم ک

مردي مقدسم، لکن من در حضور خداوند و شما اقرار میکنم که در بیماریم، گوشت و آشی که از گوشت پخته بودند، 
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هم شرح میدادند که چگونه رهبان جوانی عیسی براي . مردم بیش از پیش به پاکدامنی وي معتقد شدند.)) خوردهام

بیماران و افرادي را که  ;معجزات فراوانی به وي نسبت میدادند. و مریم عذرا را مشغول گفتگو با فرانسیس دیده بود

. شیطان به جسمشان رفته بود، براي شفا نزد وي میآوردند

هاي خود  به قدري جامه. ران را فقیرتر از خویش ببیندوي محال بود بتواند دیگ. دستگیري او از مستمندان افسانه شد

. را از تن در میآورد و به رهگذران بینوا میبخشید، که مریدانش به زحمت میتوانستند او را دایما با تنپوش نگاه دارند

  :در کتاب آیینه کمال که محتمال افسانهاست روایت شده است که زمانی 

ما باید : ((ضمن راه به مرد فقیري برخورد و به راهبی که همراهش بود گفتچون وي از سینا مراجعت میکرد، در 

... این ردا را به صاحبش مسترد داریم، زیرا این فقط به عنوان امانتی در نزد ما بود تا به آدمی فقیرتر از خود برسیم،

در حکم سرقتی به حساب خواهند اکنون اگر آن را به کسی که نیازمندتر از ماست نسپاریم، در نامه اعمال ما، آن را 

عشق وي آن قدر بیکران بود که از ابناي بشر گذشته، شامل حال جانوران، گیاهان، و حتی جمادات هم .)) آورد

در کتاب آیینه کمال از قول وي روایتی شده است که صحت آن معلوم نیست، و به هر حال یک نوع مقدمهاي . میشد

صبحگاهان چون آفتاب برآید، همه کس : س به اسم مزمور آفتاب تصنیف کرداست براي قطعهاي که بعدها فرانسی

هنگامی که شب در میرسد، همه کس باید به سبب ... باید خدا را سپاس گزارد، که آن را براي تمتع ما خلق فرمود 

نایانیم و خداوند به وجود برادر آتش خدا را شاکر باشد، که نور آن دیدگان ما را منور میشود، زیرا همگی در حکم نابی

. کمک این دو، که برادران مایند، دیدگانمان را روشن میسازد

به قدري مفتون آتش بود که از خاموش کردن شمع اکراه داشت، زیرا معتقد بود که ممکن است شمع به خاموش 

امپراطور  میخواست از. نسبت به هر موجود زندهاي یک نوع بستگی و قرابت احساس میکرد. شدن معترض باشد

به خاطر عشقی که به : ((استدعا کند، و به وي بگوید که) فردریک دوم، که عالقه وافري به کشتار پرندگان داشت(

خدا و به من داري، قانونی وضع کن تا هیچ کس نتواند چکاوکها را که خواهران مایند بگیرد، یا بکشد، و یا به آنها 

ها افراد را موظف کنند  رمانداران یا حکام شهرها و خاوندان قصرها و دهکدهو نیز مقرر فرما که کلیه ف ;آزاري رساند

که همه ساله در روز عید میالد مقداري دانه در بیرون شهرها و حصارهاي خود بریزند تا آنکه خواهران ما، چکاوکها و 

برخورد که چند قمري را و همچنین حکایت کردهاند که روزي فرانسیس به جوانی .)) دیگر پرندگان، بی قوت نمانند

قدیس، جوان را تشویق کرد که آن پرندگان را به وي بسپارد، و خود . به دام انداخته بود و براي فروش به بازار میبرد

قمریان حکم پیر را به خوبی اجابت کردند، و .)) آنکه مثمر ثمر گردند و زاد و ولد کنند((النهاي برایشان ترتیب داد تا 

هاي خورش آنان را از سر سفره  با محبت وافري نسبت به دیر نشینان میزیستند و گاهی ریزه در نزدیکی صومعه

یکی از اینها اجابت میکرد که چگونه، . هاي زیادي به وجود آمدهاست درباره عشق وي به پرندگان افسانه. برمیچیدند

ها  آنهایی که بر سر شاخه((موعظه میکرد و )) خواهران کوچکم، پرندگان((بین راه کانورا و بوانیا، فرانسیس خطاب به 

و ساکت بر جاي میماندند تا قدیس فرانسیس موعظه خود را تمام  ;بودند پایین میآمدند تا سخنان وي را بشنوند

خواهران کوچکم، پرندگان، شما بسیار مرهون خداوند، آفریدگار خویش میباشید، و همواره باید سپاسگزار وي .)) کند

به شما آزادي بخشیده است تا هر جا . هایی دو الیی و سه الیی عطا فرمودهاست داوند به شما جامهباشید زیرا خ

ها  شما را از رودخانه ;از اینها گذشته، شما نه میکارید و نه میدروید، و خداوند به شما قوت میرساند. ... بخواهید بروید

به شما درختان بلند را داده است تا در  ;شما ساختهاست ها را پناهگاه کوهستانها و دره ;ها سیراب میسازد و چشمه

به همان اندازه که قادر به رشتن یا دوختن نیستید، خداوند به شما و کودکانتان ;هاي خود را بنا کنید آنجا النه
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پس، خواهران کوچک من، از گناه حق ناشناسی بر حذر باشید، و هماره سعی کنید تا شکر . ... پوشاك بخشیدهاست

  . داوند را به جا آوریدخ

دوتن از فرایارها، جیمس و ماسیو، ما را خاطر جمع میسازند که پرندگان با حرمت تمام سر تعظیم در برابر فرانسیس 

کتاب فیورتی یا گلهاي کوچک . خم کردند، و تا وي دعاي خیر در حقشان نکرد، حاضر نشدند وي را ترك گویند

فته شده از آن است، نسخه ایتالیایی مفصلتري از کتاب التینی آکتوس بئاتی قدیس فرانسیس، که این داستان برگر

این قصص در احوال و مکارم فرانسیس بیشتر جنبه ادبی دارد تا . است) 1223) (کرامات فرانسیس(فرانکیسکی 

. حوادث تاریخی، لکن از نظر نقد ادبی از جمله جالبترین تصنیفات عصر ایمان است 

وي  1210توصیه شده بود که براي تاسیس یک فرقه مذهبی محتاج به اجازه پاپ است، در سال چون به فرانسیس 

. به اتفاق دوازده تن مرید خویش متوجه رم شد، و تقاضاي خود و مریدان را به حضور اینوکنتیوس سوم عرضه داشت

تدا عملی بودن تعالیم آن فرقه را به آن پاپ بزرگ با مالیمت به ایشان تجویز کرد که دست نگاه دارند تا مرور ایام اب

میبینم که در واقع . فرزندان عزیزم، به نظر من زندگی شما بی اندازه سخت است: ((اینوکنتیوس گفت. ثبوت رساند

لکن من باید مالحظه احوال کسانی را بکنم که بعد از شما میآیند، تا مبادا روش زندگی ... شوري عظیم در سر دارید

به  -فرانسیس اصرار ورزید، و پاپ سرانجام در برابر تقاضاي وي تسلیم شد .)) رت آنها بیرون باشدشما از حیطه قد

  . عبارت دیگر، قدرت مجسم در برابر ایمان مجسم سر فرود آورد

پیروان وي وسط سر را به سبک دیگر رهبانان تراشیدند و خود را مکلف به رعایت یک سلسله مراتب کر دند، و از 

را براي پرستشگاه )) مریم مقدس فرشتگان((کوه سوبازیو، واقع در نزدیکی آسیزي، نمازخانه موسوم به  بندیکتیان

بخش ((که به پورتیونکوال یا ) درازي آن از چند متر تجاوز نمیکرد(این نمازخانه به قدري کوچک بود . پذیرفتند

ها بود که اولین صومعه  ند، و این کلبههایی ساخت در اطراف آن رهبانان براي خویش کلبه. موسوم شد)) کوچک

از این پس نه فقط اعضاي جدیدي به فرقه نوبنیاد پیوستند، بلکه قدیس . نخستین فرقه فرانسیسیان را تشکیل داد

مزبور از این خوشحال بود که دختر هجده ساله متمکنی به نام کالرا دي سکیفی از وي رخصت میخواست تا دومین 

این دوشیزه، پس از ترك خانه، عهد کرد که در عین فقر، . بنیاد نهد) 1212(ا براي زنان فرقه قدیس فرانسیس ر

سرپرست یک صومعه فرانسیسیان شد که در اطراف نمازخانه سان دامیانی براي  ;پاکدامنی، و اطاعت زندگی کند

  . ها پی افکنده شد راهبه

اعضاي فرقه اخیر از آن دسته . تشکیل شد) ممشهور به گروه سو(، سومین فرقه قدیس فرانسیس 1221در سال 

، میخواستند تا حداکثر امکان از نظامات فرانسیسان پیروي کنند ))دنیا((عوامی بودند که در عین تمایل به زندگی در 

و ضمنا هم عالقه داشتند در کارهاي دستی و امور ) بی آنکه خود را کامال مکلف به رعایت آن قواعد کرده باشند(

هاي فرانسیسیان سبب انتشار آرا و  اکنون عده روز افزون افراد فرقه. هاي اولی و دومی کمک برسانند ه فرقهخیریه ب

این جماعت بدعتی با خود نیاورده . و بعدا به دیگر شهرستانهاي ایتالیا شد) 1211(تعالیم آنها به شهرهاي اومبریا 

نکته مهمتر آنکه مبلغان فرانسیسیان از  -یار اندك بود بودند، لکن آنچه از االهیات در مقام موعظه میگفتند بس

از خدا بترسید و : ((میگفتند. شنوندگان خود توقع همان پاکدامنی، فقر، و اطاعتی را که شعار خودشان بود نداشتند

از شر ... دزیرا میدانید که ما بزودي خواهیم مر... توبه کار باشید. ... او را حرمت نهید، تسبیح گویید و ستایش کنید

مردم ایتالیا این گونه سخنان را بارها شنیده بودند، لکن کمتر از زبان افرادي که .)) بپرهیزید و در راه خیر پویا باشید
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مردم یکی از دهات کوهپایه  ;انبوه خالیق در مجلس موعظه آنهاگرد میآمدند. تا این درجه صداقتشان عیان باشد

هاي گل  سیس متوجه دهکده آنهاست، دسته جمعی، از کوچک و بزرگ، با دستهاومبریا، همینکه شنیدند قدیس فران

موعظه . در سینا، فرانسیس شهر را گرفتار یک جنگ داخلی دید. و علم، در حال آواز خوانی به استقبال آنها شتافتند

فراموش  هاي متخاصم به پاي وي افتادند و به تشویق وي چند صباحی دشمنی دیرین را وي سبب شد که گروه

ضمن این گونه سفرها در ایتالیا بود که فرانسیس به عارضه تب نوبه مبتال و به همین علت دچار مرگی نا . کردند

با اینهمه، فرانسیس، که از توفیق خویش در نواحی مختلف ایتالیا دلگرم شده بود و چندان اطالعی درباره . بهنگام شد

د تا مگر مسلمانان و حتی سلطان اسالمی آن دیار را به قبول آیین اسالم نداشت، مصمم شد که به سوریه سفر کن

، از یکی از بنادر ایتالیا به قصد سوریه در کشتی نشست، اما طوفان کشتی را به ساحل 1212در سال . مسیح وادارد

ن قدیس، پادشاه آ((دالماسی راند، و فرانسیس ناگزیر شد به ایتالیا بازگردد، از طرف دیگر، گفته شده است که چگونه 

نیز روایت دیگري که محتمال جنبه افسانه دارد حاکی است که در همان سال، .)) بابل را پیرو کیش عیسی گردانید

فرانسیس به اسپانیا رفت تا مورهاي آن سرزمین را مسیحی کند، لکن هنگام ورود چنان بیمار شد که مریدانش 

ت مشکوك دیگري حاکی از آن است که به مصر رفت و از میان روای. ناگزیر شدند او را به آسیزي بازگردانند

لشکریانی که در دمیاط با صلیبیون میجنگیدند بی هیچ گزندي عبور کرد و به پادشاه مسلمان پیشنهاد کرد که 

حاضر است از میان آتش گذر کند و هیچ آسیبی نبیند، به شرط آنکه پادشاه و عموم لشکریانش پیرو آیین مسیح 

فرانسیس، . کن پادشاه قبول نکرد، و به فرمان وي قدیس فرانسیس را به سالمت روانه اردوي مسحیان کردندشوند، ل

که از دیدن قتل عام فجیع مسلمانان به دست سربازان سپاه عیسی در فتح دمیاط منزجر شده بود، دلشکسته و 

عارضه تب نوبه وي افزوده شد، و به همین منقول است که در سفر مصر چشم دردي بر . رنجور به ایتالیا مراجعت کرد

  . علت بود که در سالهاي آخر عمر تقریبا او را از نعمت بینایی محروم کرد

. در ضمن غیبتهاي طوالنی آن قدیس، عده پیروانش سریعتر از آن رو به فزونی نهاد که به صالح و صرفه فرقه وي بود

. یان شد که بدون غور و تامل الزم سوگند وفاداري یاد میکردندآوازه شهرتش سبب گرویدن افرادي به فرقه فرانسیس

. برخی بعدا از این شتابزدگی خود پشیمان شدند، و عدهاي شکایت کردند که نظامات فرقه وي بسیار شدید است

همچنین بی شک توسعه فرقه و تجزیه آن به شعب مختلفی که در اطراف . فرانسیس به اکراه گذشتهایی نشان داد

هاي اومبریا پراکنده بود، حضور ذهن و کاردانی زیادي در اداره امور میخواست که هرگز از عهده یک صوفی  ایهکوهپ

در خبر است که یک بار چون رهبانی از دیگري نزد وي بدگویی کرد، فرانسیس وي را امر . گوشه نشین ساخته نبود

رهبان مزبور حکم پیر را اطاعت کرد، لکن . ویی نکندبه خوردن یک تکه سرگین االغ داد تا زبانش دیگر میل به زشتگ

، فرانسیس از رهبري فرقه دست شست و به 1220در . یاران وي از مجازات بیشتر منزجر شدند تا از خود تقصیر

پیروان خویش دستور داد که دیگري را به سمت صدر جمعیت خویش برگزینند، و از آن پس خود مثل یک رهبان 

مورخ (لکن، یک سال بعد، که از مشاهده سیستمهاي مجددي که در نظامات اولیه  ;ت خزیدعادي به گوشه عباد

غرض وي . فرانسیس اشتهار دارند)) عهد((فرقه پریشان خاطر شده بود، مقررات جدیدي را تنظیم کرد که به ) 1210

هاي  انع از آن شود که ایشان کلبهاز این کار آن بود که رهبانان فرقه خویش را به رعایت کامل سوگند فقر وادارد، و م

. خود را در پورتیونکوال ترك گویند و در اماکن مطبوعتري که مردم شهرنشین براي آنها ساخته بودند مقام گزینند

فرانسیس نظامات جدید خود را به حضور پاپ هونوریوس سوم عرضه داشت، و پاپ آن را به مجمعی از نخست 

دوازده عبارت در تکریم - هنگامی که نتیجه به دست فرانسیس رسید، حاوي ده .کشیشان براي تجدید نظر فرستاد

بدین ترتیب، پیشگوییهاي اینوکنتیوس . دوازده فقره از نظامات وي را سست میکرد -وي بود، گذشته از اینکه ده 
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ی، باقی عمر را فرانسیس که حال بدین منوال دید، از روي اکراه، لکن در عین فروتن. سوم جامه تحقق پوشیده بود

شدت سرسپردگی و قدرت اندیشهاش به حدي بود که گاهی به . حصر بر گوشهنشینی، تفکر در انزوا و عبادت ساخت

، وي به اتفاق سه تن 1224در سال . خیال خویش عیسی مسیح، یا مریم عذرا، یا حواریون را به چشم مشاهده میکرد

ها و جلگه گذشت، و خود را به خانقاهی واقع در کوه ورنا در  ان کوهاز مریدان خود آسیزي را ترك گفت، سواره از می

در اینجا فرانسیس در کلبه دور افتادهاي در کنار پرتگاهی عمیق مقیم شد و به هیچ کس . نزدیکی کیوسی رسانید

ه دیدار او رود، و هر به وي دستور اکید داد که همه روزه فقط دو بار ب. اجازه نداد که از او دیدن کند، مگر به برادر لئو

، که عید 1224در چهاردهم سپتامبر . بار که به کلبه نزدیک میشود و آواز برمیدارد، اگر لبیکی نشنید، فراتر نرود

تجلیل صلیب مقدس بود، بعد از آنکه فرانسیس روزه طوالنی گرفته و همه شب را به دعا و عبادت گذرانیده بود، 

  . آسمان نازل میشود و حامل صورتی از مسیح مصلوب استچنین پنداشت که یکی از کروبیان 

هنگام که آن فرشته از نظرش غایب شد، درد عجیبی در خود احساس کرد، و متوجه شد که بر کف و پشت دستها و 

بر روي و کف پاها و همچنین بر بدنش جراحاتی وارد شده که به ظن وي شباهت به جاي زخم نیزهاي داشت که با 

یح را دریده بودند، و گمان میکرد زخمهایی که بر اثر آویختن جسم وي بر صلیب حادث شده بود، در آن پهلوي مس

   .گشتهاستبدن وي نیز پدیدار 

ز آثار زخم، وي به یک سال بعد از برو. بعد از این واقعه فرانسیس به دیر کوه ورنا و سپس به آسیزي مراجعت کرد

کالرا با مراقبت از وي . هاي قدیسه کالرا کامال نابینا شد تدریج دید خود را از دست داد، و حین دیداري از دیر راهبه

قوه دیدش را بازگردانید و مدت یک ماه او را در دیر سان دامیانی نگاه داشت، و در این محل بود که روزي از روزهاي 

ران نقاهت را میگذرانید، از سر شعف، به نثر موزون ایتالیایی، قطعه مشهور خویش، مزمور هنگامی که دو 1224سال 

اي که حمد، جالل، عزت، و هر دعاي خیري از آن . خداوند محبوب متعال، اي قادر مطلق: آفتاب را تصنیف کرد

ه نیست که نامت را بر زبان توست، اي بلندپایهترین که جمله ثناها تنها مر تو را سزاوار است ، و هیچ کس شایست

سپاس مر ترا پروردگار من، با تمامی موجودات تو، باالتر از همه، برادر آفتاب که بخشنده روز است و ما را به نور . آرد

سپاس مر . خود منور میسازد و او زیباست و درخشان، با شکوهی فراوان، که به تو میماند اي بلند پایهترین همگان

. به خاطر خواهر ماه و اختران، که جملگی را، روشن و گرانبها و خوبرو، تو در آسمان آفریدهاي ترا پروردگار من،

سپاس مر ترا پروردگار من، به خاطر برادر باد و نسیم و ابر و هواي خوش و همه گونه هوا، که با آنها تو به مخلوقات 

. بسیار مفید است و ناچیز، گرانبهاست و نابسپاس مر ترا پروردگار من، به خاطر خواهر آب، که . روزي میرسانی

هاي گوناگون  سپاس مر ترا پروردگار من، به خاطر خواهر ما، مام زمین، که ما را روزي میدهد و موید میدارد، و میوه

با گلها و ریاحین الوان به بار میآورد سپاس مر ترا پروردگار من، به خاطر آن کسانی که در راه عشق تو میبخشایند و 

بیماري و آالم خود را بر خود هموار میسازند خجستهاند آن کسانی که با آرامش آالم را تحمل میکنند، زیرا به دست 

بول کودك ((، برخی از پزشکان ریتی، بعد از آنکه بی نتیجه 1225در . تو، قادر متعال، تاج بر سر خواهند نهاد

ند که باید میلهاي از آهن گداخته را بر روي پیشانیش را در چشمش کشیدند، براي معالجه تجویز کرد)) نابالغی

تو از تمام مخلوقات زیباتري، در این ساعت ((شد که )) برادر آتش((میگویند که فرانسیس دست به دامان . بکشند

بعد از این عمل، وي اظهار داشت که .)) روي موافق به من بنما، تو میدانی که من همواره چقدر دوستت داشتهام

قوه بیناییش آن قدر عودت کرد که توانست سفر دیگري براي موعظه خلق در . ونه دردي احساس نکردهاستهیچ گ

دیري نپایید که بر اثر مشکالت سفر از پا در آمد، تب نوبه و استسقا او را ناتوان کرد، و مریدان به آسیزي . پیش گیرد

  . بازش گردانیدند
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وي از طبیب معالج خواست که حقیقت حال را بر . اسقفی بستري کردند با وجود اعتراضات وي، فرانسیس را در کاخ

پس از شنیدن این خبر، با آواز . وي آشکار سازد، و پزشکش گفت که احتمال نمیرود تا پایان فصل خزان زنده بماند

: مضمونآنگاه در خبر است که بند دیگري بر مزمور آفتاب خویش افزود، به این . خوانی مایه تحسین همگان شد

افسوس بر آنها که با . سپاس مر ترا پروردگار من، از براي خواهر مرگ تن، که هیچ کس را فرار از دامش میسر نیست

گناهی عظیم از جهان رخت برمیبندند، خجسته آنهایی که به مشیت مقدس تو راضی گشتهاند، زیرا از دومین مرگ 

  . گزندي نخواهند دید

برادر تن را از خود ((ین ایام عمر، براي ریاضتهایی که کشیده و به همین سبب روایت کردهاند که در این آخر

هنگامی که اسقف از کاخ خویش دور بود، فرانسیس رهبانان را تشویق کرد تا او را . طلب بخشش کرد)) رنجانده بود

آمرانه بود به رشته تحریر  در آنجا به اشاره وي وصیتنامهاش را که ناچیز و در عین حال. به پورتیونکوال منتقل کنند

بسنده کنند، )) کلیساهاي فقیر و متروك((در این وصیتنامه، فرانسیس به پیروان خویش حکم کرد که به . در آوردند

هایی را که باعهد و پیمان فقر آنها ناسازگارند نپذیرند، هر بدعتگذار یا رهبان مرتدي را که در فرقه آنها  و اقامتگاه

  . کنند، و هرگز نظامات فرقه خویش را تغییر ندهندباشد تسلیم اسقف 

دو . ، در چهل و پنج سالگی، هنگامی که مشغول ترنم مزموري بود، دیده از جهان فرو بست1226در سوم اکتبر سال 

در این عهد پر جوش و خروش، دو مرد برجسته دیگر نیز یکه تاز عرصه . سال بعد، کلیسا در شمار قدیسانش در آورد

اینوکنتیوس کلیسا را به شامخترین مقامات ارتقا . یکی اینوکنتیوس سوم بود، و دیگري فردریک دوم: بودندمیدان 

فردریک امپراطوري را به عالیترین مراحلش رسانید، ولی این . داد، ولی یک قرن بعد کلیسا از آن درجه سقوط کرد

هل راه مبالغه پیمود، با این حال، به اتکاي وارد فرانسیس درباره فضایل فقر و ج. ترقی ده سالی بیش دوام نیاورد

امروزه،پس از گذشت قرنها، فقط . کردن همین تعالیم اولیه عیسی بود که به عالم مسیحیت جان تازهاي بخشید

محققانند که بر احوال آن پاپ و آن امپراطور آگاهی دارند، و حال آنکه اخگر نفوذ آن قدیس بیریا، فرانسیس، هنوز 

. میلیونها مردم جهان مشتعل است در قلوب

فرقهاي که به همت قدیس فرانسیس به وجود آمد هنگام مرگ وي در حدود پنج هزار نفر پیرو داشت و دامنه آن به 

وجود همین فرقه بود که سد محکمی براي کلیسا . مجارستان، آلمان، انگلستان، فرانسه، و اسپانیا کشیده شده بود

سرلوحه تعالیم این فرقه . ا از خطر بدعتگذاران رهانید و بار دیگر پیرو آیین کاتولیک گردانیدشد، و ایتالیاي شمالی ر

اروپا اصرار داشت که قوس مهیج ثروت، علم، . را، که فقر و جهل بود، فقط عده قلیلی از مردم میتوانستند بپذیرند

ه خود فرانسیس به اکراه قبول کرده بود ضمنا همان نظامات جرح و تعدیل یافتهاي را ک. فلسفه، و شک را طی کند

انتظار نمیرفت که افراد، مخصوصا به تعداد ضروري، بتوانند در همان مقام رفیع ). 1230(بیش از پیش تخفیف دادند 

ریاضتی که تقریبا مقرون به جنون بود، و عمر فرانسیس را کوتاه ساخت، مدتهاي مدید دوام آورند، با تعدیل نظامات، 

پیروان این فرقه وعاظ . به دویست هزار نفر یا هشت هزار صومعه افزایش یافت 1280رهاي کهتر تا سال عده فرایا

چیره دستی شدند، و به تقلید از روش آنان بود که کشیشان اینجهانی فن موعظه را، که تا این تاریخ اختصاص به 

د برناردینو سینایی، و آنتونیوس پادوایی، و از میان همین جماعت بود که قدیسانی مانن. اسقفان داشت، فرا گرفتند

بعضی از . دانشمندانی مثل راجر بیکن، فالسفهاي چون دانز سکوتس، و معلمینی چون الگزاندر آو هیلز برخاستند

و  ;برخی به مقام اسقفی، اسقفی اعظم و پاپی ارتقا یافتند ;افراد این جماعت ماموران دستگاه تفتیش افکار شدند

تحف . تبلیغ دین و اشاعه ایمان به ماموریتهاي خطرناکی در سرزمینهاي بیگانه و دور دست روانه شدند بسیاري براي
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بعضی از بزرگان آنها، مثل برادر . و هدایایی از جانب مردمان پرهیزکار دیندار به دیرهاي فرانسیسیان اعطا میشد

ن کلیساهاي مجلل و پر تزئین را منع کرده بود، الیاس، با وجود اینکه فرانسیس ساخت ;الیاس، به تجمل راغب شدند

تاریخ . به یاد آن قدیس، باسیلیکاي با شکوهی را پی افکند که تا این تاریخ زیب و زیور کوهستان آسیزي است

هاي قدیس فرانسیس در هنرهاي ظریفه ایتالیا موثر افتاد، و تابلوهاي نقاشان بزرگی مانند چیمابوئه  حوادث و افسانه

  . هاي نفوذ عظیم و پایدار آن مرد بزرگ بود اولین فراورده و جوتو

در حالی که . عده زیادي از فرانسیسیان با هرگونه اقدامی در جهت کاستن از شدت نظامات فرانسیس مخالف بودند

مثل هاي وسیع را مرجح میشمردند، افراد اقلیت با اسامی مختلفی  اکثریت عظیم پیروان فرقه مزبور زندگی در صومعه

هاي آپنن زندگی  هاي محقري واقع در میان کوه ، گروه گروه، در دیر یا صومعه))متعصبان((یا )) روحانیگران((

قدیس بوناونتوره با . مدعی بودند که عیسی و حواریون وي از مال دنیا هیچ نصیبی نداشتند)) روحانیگران. ((میکردند

پاپ یوآنس بیست و  1323قبول کرد، لکن در  1279یه را در این نظر موافق بود، و پاپ نیکوالوس سوم همین نظر

که در تبلیغ این موضوع اصرار نورزید، او را )) اهل معنی((دوم آن را پندار غلطی اعالم داشت، و از آن پس هر کس از 

گاه یک قرن بعد از مرگ فرانسیس، با وفاترین پیروان وي را به حکم دست. بدعتگذار خواندند و سر کوبش کردند

. تفتیش افکار، زنده زنده در آتش میسوزاندند

IV - قدیس دومینیک  

وي . بی انصافی است که نام دومینیک در تاریخ باید با دستگاه تفتیش افکار قرین باشد و آن را در خاطر مجسم سازد

مام کوشش خود ت. نه بنیاد گذار آن دستگاه بود و نه مسئول اعمال وحشتانگیزي که عمال آن دستگاه مرتکب شدند

. وي صرف آن شد که از طریق موعظه، و سرمشق نیک بودن براي دیگران، مردم را به راه راست هدایت کند

دومینیک آدمی بود بمراتب سختگیرتر از فرانسیس، لکن وي را به عنوان قدیسی پاکدامنتر حرمت مینهاد، و 

به این معنی که هر کدام جمعیت : ها یکی بوداساسا کار هر دو آن. فرانسیس نیز در عوض او را دوست میداشت

عظیمی را بنیاد نهاد که افراد آن همشان تحکیم، تبلیغ، و اشاعه دین در میان مسیحیان و کفار بود، نه به کنج عزلت 

هر دو آنها برندهترین اسلحه جماعت بدعتگذار، یعنی تجلیل فقر و عمل به . خزیدن و گلیم خویش از آب به در بردن

  . ت، را اقتباس کردند، و کوششهاي هر دو آنها کلیسا را از ورطه فنا نجات بخشیدموعظا

در کاالروئگا از توابع کاستیل به دنیا آمد و زیر نظر کشیشی از نزدیکان خویش  1170دومینگو د گوزمان به سال 

منقول است که چون . بودندوي یکی از هزاران افرادي بود که در آن ایام از جان و دل پیرو مسیحیت  ;پرورش یافت 

در پالنسینا خشکسالی بروز کرد، وي هر چه از مال دنیا داشت، از جمله کتابهاي گرانبهایش را فروخت تا شکم ضعفا 

 1201به سال . در آغاز کار وي از کشیشان دایمی فرقه آوگوستینوسی و مقیم کلیساي جامع اوسما بود. را سیر کند

جام ماموریتی عازم تولوز شد که در آن موقع مرکز مهم بدعت آلبیگاییان محسوب به همراه اسقف خویش براي ان

منقول است که دومینیک وي را یکشبه به . میشد، حتی میهماندار آنها نیز خود از بدعتگذاران مزبور پیروي میکرد

قف و طرز زندگی پارهاي دومینیک، که نصایح اس. راه راست هدایت کرد، لکن احتمال دارد که این روایت افسانه باشد

از بدعتگذاران را منبع الهامی براي خویشتن دیده بود، داوطلبانه فقر را انتخاب کرد، پاي برهنه به اطراف حرکت 

در مونپلیه وي به سه تن از . میکرد، و میکوشید که در عین آرامش مردم را دوباره به پیروي از آیین کلیسا وادارد

ل، و پیر دو کاستلنو، برخورد و از ظاهر پر تجمل و لباسهاي فاخر آنها بی اندازه متغیر و نمایندگان پاپ، آرنو، رائو
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دومینیک، با شجاعتی که خاص یک . منزجر شد، و همین امر را علت ناکامیابی آنها در مبارزه با بدعتگذاران دانست

ه، یا خیل عظیمی از مالزمان، یا قطار با نشان دادن قدرت و شکو: ((پیغمبر عبرانی بود، آنها را مالمت کرد و گفت

کردن اسبهاي مجلل خوش اندام، یا با لباسهاي رنگارنگ فاخر نیست که بدعتگذاران مردم را به آیین جدید خویش 

میخوانند، بلکه علت، شوق آنها در موعظه، فروتنی آنها به سیره حواریون، سختگیري بر خویشتن، و پاکدامنی 

ت که نمایندگان شرمسار پاپ مالزمان خود را مرخص کردند و پایافزارهاي خود را به دور روایت شده اس.)) آنهاست

تنها موردي که ضمن . در النگدوك ماند، و با شور تمام به موعظه مشغول بود) 1216- 1205(مدت ده سال . افکندند

عدهاي از آنهابودهاند، و  کشتارها و آزار بدعتگذاران از وي نام برده میشود هنگامی است که مشغول سوزانیدن

برخی از پیروان فرقهاش بعد از مرگ مرشد خویش . هاي آتش رهانید میگویند که دومینیک یکی از ایشان را از شعله

او را پرسکوتور هایرتیکوروم نام نهادند، که ضرورتا معنی شکنجه کننده بدعتگذار نمیدهد، بلکه معنی تعقیب کننده 

 ;دومینیک جماعتی از وعاظ هم مسلک را به دور خویش گرد آورد. یق از آن افاده میشودبدعتگذاران براي ارائه طر

جمعیت فرایارهاي موعظهگر را به عنوان فرقه ) 1216(موعظات ایشان به قدري موثر بود که پاپ هونوریوس سوم

آنگاه . صویب کردجدیدي به رسمیت شناخت و نظاماتی را که دومینیک براي این فرقه نوبنیاد وضع کرده بود ت

دومینیک، که مرکز کار خویش را در شهر رم مستقر کرده بود، داوطلبان را گرد آورد، آنها را تعلیم داد، و با شوقی که 

کمابیش آمیخته به تعصب بود ایشان را الهام بخشید و به اطراف اروپا و حتی به سمت مشرق تا کیف و به اقالیم 

در نخستین . اهر مسیحی و ملل بتپرست را به پیروي از تعالیم عیسی دعوت کنندبیگانه روانه داشت تا مردمان بظ

در بولونیا تشکیل شد، دومینیک پیروان خویش را ترغیب کرد تا متفق  1220مجمع عمومی دومینیکیان، که به سال 

بود که یک سال در همین محل . القول فقر محض را به عنوان سرلوحه مرام و مهمترین نظامات فرقه خود بشناسند

  . بعد درگذشت 

. دومینیکیان، مثل فرانسیسیان، از فقراي مسیحی خانه به دوش بودند که بزودي در اطراف و اکناف پراکنده شدند

میالدي، چنین  1240مثیو پاري، تاریخنویس انگلیسی قرون وسطایی، در احوال این جماعت در انگلستان سال 

اك و پوشاك امساك میکردند، صاحب زر و سیم یا هیچ چیزي از آن خود نبودند، مردمانی بودند که در خور: مینگارد

به موعظه )) انجیل((ها به حرکت در میآمدند و درباره تعالیم  در میان شهرهاي کوچک و بزرگ و در دهکده

دند و نه چیزي را از بهر ابدا نه به فکر فردا بو... هاي هفت تایی یا ده تایی با هم یکجا میزیستند در گروه... میپرداختند

هر چه را که به عنوان خیرات به ایشان داده بودند، و در سفره آنها مانده بود، بی ... بامداد روز بعد ذخیره میکردند

هاي  با لباسهاي خود بر روي بوریا میخفتند و تکه ;بود)) انجیل((تنها توشه راه ایشان . درنگ به فقرا بذل میکردند

  . لش زیر سر میگذاشتندسنگ را به جاي با

از جانب . دومینیکیان در کار دستگاه تفتیش افکار سهم موثري ایفا کردند که همواره با نرمی و مالیمت همراه نبود

ها پا نهادند و دو تن از بزرگترین مردان  به دانشگاه. پاپها مصدر مقامات عالی و مامور انجام امور دیپلوماسی شدند

اینها بودند که ارسطو را در قالبی مسیحی . را به وجود آوردند -کبیر و توماس آکویناس  آلبرتوس -فلسفه مدرسی 

همین جماعت بودند که به اتفاق فرانسیسیان، کرملیان، و فرایارهاي . در آوردند و کلیسا را از بند فلسفه وي رهانیدند

نقالبی پدید آوردند، و رهبانیت را در قرن اوستین در انجام امور روزمره با مردم در آمیختند، در زندگی رهبانی ا

. سیزدهم به چنان درجهاي از قدرت و جالل رسانیدند که هرگز قبال نظیرش دیده نشده بود
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با نظر جامعی به تاریخ رهبانیت، متوجه خواهیم شد که نه گزافه گوییهاي دانشمندان علم اخالق و طرفداران آنها 

عده ریادي . زي که مطایبه نویسان در این باب به رشته تحریر در آوردهاندصحیح است و نه سرگذشتهاي مسخرهآمی

لکن باید در نظر داشت که چون بیشتر آنان مردمانی درستکار . از رهبانان را میتوان به علت خالفکاریهایشان نام برد

کدام یک از ما افراد بشر آن  و پرهیزکار بودند، کسانی که از آن قاعده کلی مستثنا شدند، جلب نظر کردند و به عالوه،

قدر معصوم است که انتظار هیچ گونه لغزش و خطایی از هیچ دسته از جماعات بشري نداشته باشد رهبانانی که به 

افرادي بودند  -به عبارت دیگر زندگی را در کنج فقر و در عین کفاف و عصمت میگذرانیدند -عهد خود وفادار ماندند 

از . ره آنها یاوه گفت و نه قلم تاریخنویسی درباره آنها چیزي بر صفحات تاریخ نگاشتکه نه زبان بدخواهی دربا

در . بودهاند)) بناهاي مجلل((میالدي، میشنویم که رهبانان فرقه فرانسیسیان صاحب  1249زمانهاي قدیم، حتی از 

به پاپ اطالع داد که ، راجر بیکن، که گزافهگویی وي اغلب سبب میشد که کسی به سخنانش وقعی ننهد، 1271

لکن آنچه ما از توضیحات .)) هاي جدید اکنون به طرز موحشی از آن مقام و مرتبه اصلی خود تنزل کردهاند فرقه((

در این . استنباط میکنیم، به کلی با اظهارات بیکن مغایرت دارد) 1288(ساده و صریح کتاب وقایع فراسالیمبنه 

را به داخل فرقه خود رهبري میکند و جریان زندگی روزمره رهبانان را براي ما کتاب راهبی از فرقه فرانسیسیان ما 

گهگاهی به لغزشهایی جزئی بر میخوریم و ذکري از بگو مگوها و حسادتها مییابیم، لکن بر آن . توضیح میدهد

هی در بین اگر گهگا. زندگانی ماالمال از منهیات، محیطی حکمفرماست مملو از فروتنی، سادگی، اخوت، و صلح

حوادث، پاي زنی به میان میآید، بر اثر وجود آن زن، مقداري شکوه و لطافت در زندگانی منزوي و سربسته رهبانان 

  : اینک نمونهاي از توصیفات بی غل و غش فراسالیمبنه، به نقل از کتاب وقایع. راه پیدا میکند

ین جوان به حکم عادت چنان در خواب خرناس میکشید ا. در صومعه بولونیا جوانی مقام داشت موسوم به برادر گویدو

به همین سبب او را به انباري در میان الوار و کاه فرستاده بودند، با . که هیچ کس نمیتوانست با او همخوابه شود

پس . اینهمه برادران از دستش راحت نبودند، زیرا صداي آن غرش لعنتی در فضاي تمامی صومعه طنین افکن میشد

و به اتفاق مقرر داشتند که، به عنوان مجازات، باید او را نزد مادرش ... شیشان و برادران بصیر، گرد هم آمدندتمامی ک

با اینهمه، او را بی درنگ . بازگردانید، زیرا مادرش قبل از آنکه وي در حلقه آنها در آید، از این قضیه آگاه بوده است

زیرا برادر نیکوالس، چون پیش خود اندیشید که میخواهند جوان ... دنزد مادرش روانه نکردند، و این خواست خدا بو

را به علت یک نقص طبیعی، و بی آنکه تقصیري مرتکب شده باشد، از حلقه رهبانان بیرون افکنند، همه روز تقریبا 

س جوان به هنگام طلوع فجر جوان را میطلبید تا بیاید و در مراسم قداس به وي خدمت کند، و در پایان مراسم قدا

آنگاه برادر . اشاره وي در پشت محراب زانو میزد، به امید آنکه پارهاي از فیض برادر نیکوالس نصیب وي شود

نیکوالس با دستان خویش صورت و بینی جوان را لمس میکرد، و به اتکاي مواهب االهی میخواست که نعمت سالمت 

و از آن  ;و بکلی شفا یافت و دیگر مایه ناراحتی برادران نشد خالصه کالم آنکه جوان ناگهان. را به وي ارزانی دارد

. پس آرام و بیصدا به خواب میرفت

V - ها  راهبه  

هاي مسیحی مرسوم بود که بیوگان و سایر زنان بیکس یا پرهیزکار بخشی یا  حتی از دوران بولس حواري، در جامعه

قرن چهارم، برخی از زنان به تقلید از روش رهبانان، ترك در . تمام اوقات و دارایی خود را صرف امور خیریه سازند

دنیا گفتند و در گوشه انزوا یا در میان جماعت به عبادت میپرداختند و به قید سوگند خود را مکلف به فقر، 

، خواهر توامان قدیس بندیکتوس، موسوم به سکوالستیکا، زیر نظر 350در حدود سال . پاکدامنی، و اطاعت میکردند
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هاي بندیکتی در  از آن زمان به بعد راهبهخانه. رشاد برادرش، در نزدیکی مونته کاسینو راهبهخانهاي تاسیس کردو ا

سراسر اروپا پراکنده شدند، و تعداد زنان راهبه فرقه بندیکتیان تقریبا همان اندازه زیاد شد که شمار رهبانان فرقه 

و معروفترین آنها را، که به پور روایال اشتهار  1125ي خود را در فرقه سیسترسیان اولین دیر زنان تارك دنیا. مزبور

. هاي فرقه مزبور در اروپا بالغ بر هفتصد شده بود مجموع راهبهخانه 1300تاسیس کرد، و تا سال  1204داشت، در 

در خانواده ها زنان طبقات ممتاز بودند، و هر زن اشرافی یا متمکنی که  هاي کهنسالتر، اغلب راهبه در این فرقه

، امپراطور مایوریانوس ناگزیر شد 458در . ها روانه میشد خانه خویش جایی یا دل خوشی نداشت به یکی از این راهبه

هر چند کلیسا مقرر داشته . ها باز دارد اولیاي دوشیزگانی را که در خانه مانده بودند، از اعزام اجباري آنها به راهبهخانه

ها چیزي از ایشان گرفته نشود، مگر آنکه تازه واردان به طیب خاطر چیزي  این راهبهخانه بود که هنگام ورود زنان به

از این رو رئیسه یک راهبهخانه، . پیشکش کنند، ورود زنان به فرقه بندیکتیان معموال مستلزم داشتن جهیزیهاي بود

به اصالت نسب و صاحب هاي خود آوردهاست، زنی بود مفتخر  همچنانکه شاعر انگلیسی، چاسر در منظومه

در آن ایام قاعدتا یک . مسئولیتهایی فراوان، که قلمرو پهناوري را به عنوان منبع عواید راهبهخانه خود اداره میکرد

. راهبه را بانو یا خاتون خطاب میکردند نه خواهر

ه قدیسه کالرا نزد هنگامی ک 1212در سال . قدیس فرانسیس در دیرهاي مردان و زنان هر دو انقالبی را سبب شد

وي آمد و اظهار تمایل کرد که میخواهد دیري براي زنان نظیر آنچه وي براي مردان ساخته بود، تاسیس کند، 

فرانسیس با آنکه خودش شماسی بیش نبود، مقررات کلیسایی را زیر پا نهاد و پیمان او را قبول کرد و او را در فرقه 

  . مبادرت ورزد ))فقیرکالرهاي ((ور داد که ساختن دیري براي فرانسیسیان وارد کرد، و به کالرا دست

اینوکنتیوس سوم، که اکثر درباره این گونه تخلفات از مقررات کلیسایی، مادام که از روي صداقت و خلوص نیت 

قدیسه کالرا جمعی از زنان ). 1216(یس را تایید کرد صورت گرفته بود، قدرت غمض عین داشت، فرمان فرانس

پاکدامن را به دور خویش گرد آورد، که هیچ کدام از مال دنیا بهرهاي نداشتند، مشترکا زندگی میکردند، پشم 

تقریبا به همان گونه که . میرشتند،پارچه میبافتند، از بیماران پرستاري میکردند، و به توزیع صدقات میپرداختند

: روایت کردهاند که . هایی پدید آمد انه براي فرانسیس داستانهایی ساخته شده بود، درباره این زن نیز افسانهمشفق

قدیسه کالرا ... زمانی یکی از پاپها به دیر او رفت تا به سخنان آن زن درباره موضوعات ربانی و آسمانی گوش فرا دارد

قدیسه کالرا با . ... نهاده بود تا مگر پدر روحانی تقدیس کندبساط طعام گسترده و قرصهاي نان را بر روي سفره 

اي خواهر : ((پدر مقدس پاسخ داد. ... حرمتی عظیم زانو زد و از وي استدعا کرد تا از سر لطف نان را تقدیس کند

رین کالرا، اي پرهیزکارترین مومنات، من مایلم که تو خودت این نان را تقدیس کنی و بر روي آن عالمت مطهرت

اي پدر مقدس، مرا عفو : ((و قدیسه کالرا جواب داد.)) صلیب مسیح را بکشی، چه تو خود را کامال وقف بدان کردهاي

فرما، من که زن فقیري خطاکارم، اگر هر آینه جسارت چنین عملی را در حضور خلیفه مسیح بکنم سزاوار سرزنش 

حمل بر جسارت نکنند، بلکه پاداش اطاعت شمرند، تو را به حکم تا دیگران این را : ((و پاپ گفت.)) فراوان خواهم بود

و آنگاه قدیسه کالرا، .)) عهدي که از بهر فرمانبرداري کردهاي فرمان میدهم که این نان را به نام خداوند تقدیس کنی

امر . کرددرست مانند یک دختر واقعی فرمانبردار، از روي تقوا، با عالمت مطهرترین صلیب عیسی نان را تقدیس 

و پدر مقدس . حیرتانگیز آنکه بی درنگ بر روي تمام قرصهاي نان، عالمت صلیب به زیباترین وجهی نمودار شد

هنگامی که این معجزه را به چشم دید، از نان تناول کرد و در حالی که خداوند را سپاس میگذاشت و در حق قدیسه 

اندکی بعد در عداد  ;چشم از جهان فرو بست  1253ر کالرا د. کالرا دعاي خیر میکرد، آن محل را ترك گفت
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ها تشکیل دادند که  راهبان فرقه فرانسیسیان در نقاط مختلف جمعیتهاي همانندي از راهبه. قدیسین دین قرار گرفت

  . مشهور شدند)) کالرهاي فقیر((به کالریسی یا 

براي )) فرقه ثانوي((نیز هر کدام یک  -ان دومینیکیان، آوگوستینوسیها، و کرملی - هاي فقراي مسیحی  سایر فرقه

در آلمان دیرهاي . هاي اروپا به همان اندازه بود که تعداد رهبانان عده راهبه 1300ها تاسیس کردند و تا سال  راهبه

در فرانسه و انگلستان این قبیل . زنان تارك دنیا، به واسطه خوي جبلی زنان، مراکزي براي غلیان افکار رازورانه شد

که پشت به عالیق دنیوي میکردند، یا بیکس و نومید و یا  -یرها اکثر به صورت پناهگاهی براي بانوان طبقه نجبا د

کتاب آیین گوشهنشینی معرف روحیهاي است که بایستی از زنان تارك دنیاي انگلیسی . در آمد -داغدیده میشدند

ها در ترنت از توابع دورستشر  سقف پور براي راهبهخانهاحتمال دارد که این کتاب را ا. در قرن سیزدهم انتظار داشت

آنچه این کتاب را ماللتبار میسازد شرح مفصلی است درباره گناهان و دوزخ، و پارهاي ناسزاهاي ناهنجار . نوشته باشد

ین لکن لحن بسیار زیباي صادقانه این کتاب نقایص آن را میپوشاند، و از کهنسالترین و اصیلتر ;درباره بدن زن

. هاي نثر انگلیسی به شمار میرود نمونه

کار سهلی است که شخص از میان حوادث ده قرن بعضی از موارد جالب هرزگیهاي مشتی از زنان تارك دنیا را گرد 

ها را بر خالف اراده و میلشان به صومعه روانه داشته بودند، و این گونه زنان درآمدن به حلقه  جمعی از راهبه. آورد

تئودور، اسقف اعظم کنتربري، و اگبرت، اسقف یورك، الزم دیدند اسقفان، . ن را امري شاق میدیدندپاکان دی

اسقف ایو دو شارتر اطالع داد که . ها به اعمال منافی عفت منع کنند کشیشان، و پیران دیر را از وادار ساختن راهبه

هاي فرانسوي عهد  درباره بعضی از راهبهخانه آبالر نیز نظرش. هاي صومعه سن فارا به فحشا اشتغال دارند راهبه

پاپ اینوکنتیوس سوم صومعه سانتا آگاتا را فاحشهخانهاي توصیف کرد که تمامیناحیه . خودش از همین قرار بود

  . اطراف را با بی عصمتی و بدنامی خود آلوده کرده است

طور کلی پسندیده بود، لکن یک ، درباره جماعات مذهبی قلمرو خویش به )1249(گزارش ریگو، اسقف روان 

راهبهخانه را نام میبرد که از میان سی و سه نفر زنان فرقه مذهبی و سه تن خواهران عامی، هشت نفرشان مظنون یا 

کوشید تا با ملزم ) 1300(بونیفاکیوس هشتم .)) رئیسه دیر تقریبا هر شب مست بود((مرتکب به زناکاري بودند و 

ا به گوشهنشینی محض انضباط دیرهاي زنان را بهبود بخشد، لکن اجراي این حکم میسر ه ساختن رهبانان و راهبه

مثال در اسقف نشین شهر لینکن، هنگامی که اسقف به یک راهبهخانه رفت تا طوماري را که حاوي حکم پاپ . نشد

ز آن اطاعت نکنند، زیرا این ها فرمان را بر سر اسقف انداختند و سوگند خوردند که هرگز ا بود در آنجا بگذارد، راهبه

هاي کنتربري، اثر  در قصه. قبیل زندگانی انفرادي را از جمله تعهدات اولیه خویش براي دیر نشینی نمیشمردند

جفري چاسر، شاعر انگلیسی، یکی از اشخاص اصلی قصه، رئیسه یک راهبهخانه است که اصوال نمیبایستی در میان 

  . ا کلیسا زنان تارك دنیا را از رفتن به زیارت اماکن متبرکه منع کرده بودزایران مزار تامس ابکت باشد، زیر

اگر تاریخنویسان با همان دقتی که موارد تخلف از نظامات دیرهاي زنان تارك دنیا را ثبت کردند، اطاعت از آن 

مورد از عصمت و عفت نظامات را نیز ضبط میکردند، محتمال میتوانستیم در برابر هر لغزش و ارتکاب گناه، هزاران 

. در بسیاري موارد نظامات به طرزي وحشیانه شدید بودند، و افراد خود را در نقض آنها محق میدیدند. زنان برشمریم

هاي دو فرقه کارتوزیان و سیسترسیان مکلف بودند همواره خاموش باشند، لب به سخن نگشایند، مگر آنکه  راهبه

ها  قاعدتا راهبه. دستوري بود که اجرایش براي جنس لطیف، شاق مینمود نهایت درجه ضروري باشد، و طبعا این
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اوقات را مصروف به رفع حوایج خود از قبیل نظافت، پخت و پز، رختشویی، و دوخت و دوز میکردند و براي رهبانان و 

ه بافتن و هاي کشیشان میپرداختند، ب مستمندان جامه میدوختند، براي محراب پارچه میبافتند، به تهیه جبه

ها وقت میگذرانیدند، و با ظرافت و شکیبایی بسیار نیمی از حوادث تاریخ  قالبدوزي بر روي دیوارکوبها و فرشینه

به عالوه، این قبیل زنان خود را به استنساخ و تذهیب کتابها سرگرم . ها نقش میکردند جهان را بر روي این گونه پرده

. یت زیر نظر میگرفتند، و به آنها ادبیات، طب، و فنون خانهداري میآموختندمیکردند، کودکان را براي تعلیم و ترب

بسیاري از زنان تارك . مدت چند قرن این قبیل دیرها تنها مراکز تعلیمات عالیهاي بود که براي دختران وجود داشت

عبادت از خواب بر  همگی آنها نیمشب، و بار دیگر پیش از پگاه، براي ;دنیا در بیمارستانها پرستاري میکردند

بسیاري از ایام سال را روزه میگرفتند، و از پگاه  ;میخواستند و طبق احکام کلیسایی به اداي فرایض مشغول میشدند

. تا شام شب، که هنگام افطار بود، لب به خوراك نمیزدند

اگر به تاریخ نوزده . باشد اگر گاهی کسانی این نظامات سخت و شدید را نقض میکردند، همین امر باید مایه امیدواري

دشوار است در میان طبقه  - با تمام قهرمانان، پادشاهان، و قدیسان عالم مسیحی آن  - قرن مسیحیت نظر افکنیم 

زندگانی . ها به سر حد کمال و غایت مطلوب مسیحیت نایل آمده باشند ذکور از عدهاي نام ببریم که مانند این راهبه

و گشاده رویی آنها در انجام وظایفی که بر عهده گرفته بودند، مایه نیکبختی افراد مشحون از پرهیزکاري آنان، 

  . چندین نسل شد

هنگامی که تمام گناهان تاریخ را در ترازوي انصاف توزین کنند، کفه فضایل این زنان بر رذایلی که از آنها برشمرده 

  . شد، خواهد چربید و مایه نجات بنی بشر خواهد بود

VI  - رانرازو  

بسیاري از این قبیل زنان را میتوان در شمار قدیسان به حساب آورد، زیرا احساس میکردند که ذات پروردگار از 

قوه تخیل انسان قرون وسطایی چنان بر اثر جمیع نیروهاي مکمون در کالم، . اندامهایشان به آنها نزدیکتر است

خته میشد که آن تصورات فوق حواس پنجگانه آدمی به تصویر، تندیس، مراسم، و حتی در رنگ و کمیت نور برانگی

ذهن . سهولت حاصل میآمد، و روح مومن احساس میکرد که از درون حصار طبیعت به وادي فوقالطبیعه راه مییابد

آدمی خود با تمام معماي قدرتش چیزي فوقالطبیعه و معنوي به نظر میرسید، و بی شک نظیر یک نقش تیره، و جز 

بنابراین، ممکن بود که نوك عقل بر پاي . ل کلی که جهان را اداره میکرد بود و در دل جوهر جا داشتناچیزي از عق

در دنیاي رازوري که فروتنی با بلند پروازي توام شده بود،دل رازور در این امید مشتعل بود که . سریر االهی بوسه زند

د، میتواند به لطف رب به دیدار جمال سرمدي نایل آید و چون روان از قید بار گناهان برهد و به برکت دعا اعتال گیر

دیدار جمال سرمدي هرگز از راه حسیات، تعقل، طبیعیات، یا فلسفه میسر . همنشین بارگاهیان حق تعالی شود

نمیشد، زیرا اینها جملگی با زمان و خالیق و زمین ارتباط داشتند، و محال بود او بتواند به کنه ذات و قدرت و 

مشکل رازور آن بود که جان را، به منزله وسیلهاي درونی، براي ادراکات معنوي پاکیزه . یت عالم کون راه یابدوحدان

سازد، هرگونه لکه خودپرستی انفرادي و تعدد اغفال کننده را از آینه نفس بزداید، حیطه عمل و عشق آن را به منتها 

د ربانی، ازلی وفلکی نظر افکند، و به این نحو، چون غریبی درجه وسعت بخشد، آنگاه بوضوح و به چشم معنی به معبو

که پس از زمانی دراز به وطن بر میگردد، به پروردگاري ملحق شود که تولد آدمی به معنی جدایی از وي براي تمام 

لهذا  شدمگر نه مسیح وعده داده بود که هر کس دلش پاك باشد به فیض دیدار خداوند نایل خواهد . عمر بودهاست
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مسیحیت یونانی علی رغم میراث تعقلی که از یونان باستان به جا . رازوران در هر عصر، دیانت، و اقلیمی پیدا شدند

. رب بودقدیس آوگوستینوس سرچشمه رازوري براي مغ. مانده بود، از وجود این گونه رازوران و آراي آنها سرشار شد

تا این تاریخ کمتر اتفاق افتاده بود که یکی از . کتاب اعترافات وي حکایت بازگشت روح بود از مخلوق به خالق

قدیس انسلم دولتمرد، قدیس برنار مدیر با کفایت، هر . موجودات فانی تا این حد با پروردگار خویش سخن گفته باشد

مکتب خرد گرایی افرادي چون روسلن و آبالر، پیروي از عشق را مرجح دو شیوه رازوري را انتخاب کردند و، در مقابل 

هنگامی که گیوم دو شامپو قادر به مقاومت در برابر منطق آبالر نشد و پاریس را ترك گفت، در یکی از . شمردند

ت بنیاد نهاد هاي شهر، دیر رهبانان آگوستینوسی موسوم به سن ویکتور را به عنوان مدرسهاي براي تعلیم االهیا حومه

در اینجا بود که جانشینان وي، اوگ و ریشار، ماجراي پرمخالفت فلسفه ناآزموده را نادیده انگاشتند و اساس ). 1108(

در هر مرحلهاي ) 1141فت (اوگ . دین را نه بر بحث بلکه بر درك فیض حضور حق از طریق رازوري استوار ساختند

منطق و دانش را ) 1173فت (ریشار. رمزي از شعایر دین مشاهده میکردهایی فوق طبیعی و  از مراحل خلقت نشانه

طرد کرد، به سیره پاسکال عشق را بر عقل رجحان نهاد، و با منطقی محققانه اعتالي باطنی روح را به درگاه حق 

. توصیف کرد

ي، که از اشراف کاالبریا یوآکیم دا فیور. احساسات پرجوش ایتالیا اخگر رازوري را بدل به لهیب سوزان انقالب کرد

حین این سفر به قدري از تیره روزي مردم متاثر شد که مالزمان خود را . بود، سخت مشتاق دیدن فلسطین شد

هایی که به دست ما رسیدهاست حاکی است که  افسانه. مرخص کرد و به عنوان زایر بی چیزي به سفر ادامه داد

واقع در کوه تابور گذرانید و چطور در روز یکشنبه عید قیام مسیح پرتو چگونه وي تمام ایام روزه را در چاه خشکی 

عظیمی پیش روي وي ظاهر شد، و چنان وي را غرق انوار االهی ساخت که در دم به تمام کتاب مقدس و جمیع 

سترسیان هنگام بازگشت به کاالبریا، یوآکیم به حلقه رهبانان و کشیشان فرقه سی. حوادث گذشته و آینده وقوف یافت

جماعتی از مریدانش دورش را گرفتند، . در آمد، بی اندازه عالقمند به زندگی بی پیرایه شد، و به گوشه دیري پناه برد

و این  ;پایه این فرقه جدید بر فقر و دعا قرار داشت. و دیري نپایید که یو آکیم فرقه جدیدي به نام فلورا بنیاد نهاد

، یوآکیم یک رشته از آثار خویش را نزد پاپ 1200در . سوم واقع شدنظامات مورد قبول پاپ کلستینوس 

الزم . اینوکنتیوس سوم فرستاد و نوشت که هر چند محتویات این کتابها از جانب خداوند به وي الهام شدهاست

وي دو سال بعد از این تاریخ، . میداند که پاپ باید به آنها نظر افکند و هر چه را مقتضی نمیداند، حذف کند

. درگذشت

به موجب . هاي یوآکیم فرضیه آگوستینوسی بود که اکثر محافل مردمان اصیل آیین آن را قبول داشتند اساس نوشته

این فرضیه، یک نوع توافق رمزي میان حوادث مندرج در کتاب عهد قدیم و تاریخ مسیحیت از میالد عیسی گرفته تا 

نخستین : یوآکیم تاریخ بشر را به سه مرحله تقسیم میکرد. استقرار سلطنت ملکوتی بر روي زمین وجود داشت

دومین مرحله، که  ;مرحله تحت فرمانروایی اولین اقنوم، یعنی خداوند اب هنگام زادن عیسی از مادر به پایان میرسید

 ;فرمانروایی با دومین اقنوم یعنی ابن بود، طبق محاسبات مکاشفهاي، هزار و دویست و شصت سال طول میکشید

سومین مرحله عبارت بود از فرمانروایی روح القدس که قبل از آن دورانی فرا میرسید مشحون از مصایب جنگ، فقر، 

در پی این ایام سخت فرقه جدیدي از رهبانان قدم به عرصه وجود مینهاد که کلیسا را از جمیع . و فساد روحانیان

ا پی میافکند که بر مدار صلح، عدالت و نیکبختی استوار آلودگیها پاك میساخت و در سراسر جهان مدینه فاضلهاي ر

  . بود
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هزاران نفر از مسیحیان، از جمله اعاظم و مشاهیر کلیسا، از صمیم قلب باور کردند که یوآکیم از خداوند الهام 

. بودند) ظهور مجدد مسیح(به عنوان شروع آدونت دوم  1260و با امیدواري مشتاق رسیدن سال  ;گرفتهاست

با اعتماد به اینکه غرض از فرقه جدید، چیزي جز جمعیت آنان )) فرانسیسیان روحانیگران((عت موسوم به جما

نیست، از تعالیم یو آکیم قویدل شدند، و هنگامی که کلیسا افراد آن فرقه را حرامی و یاغی خواند، ایشان نیز به اسم 

نسخهاي از مجموعه آثار یو آکیم تحت عنوان  1254در سال . یوآکیم شروع به نشر افکار و عقاید خویش کردند

انجیل جاودانی منتشر شد، به انضمام تفسیري به این مضمون که چون پاپی آلوده به گناه خرید و فروش مناصب 

روحانی تکیه بر مسند خالفت زند، چنین واقعهاي پایان دومین مرحله خواهد بود، و در سومین مرحله تاریخ، از آنجا 

کلیسا این کتاب . حبت عالمگیر میشود، دیگر احتیاجی به شعایر مذهبی و وجود کشیشان نخواهد ماندکه حکومت م

را مردود شمرد و رهبانی از فرقه فرانسیسیان، موسوم به گراردو دا بورگو، را که ظاهرا مولف آن بود مادامالعمر زندانی 

که یو آکیم را اهل بهشت (فرانسیس تا عهد دانته  اما نشر این کتاب مخفیانه ادامه یافت و از زمان قدیس. ساخت

. در افکار رازوران و بدعتگذاران فرانسه و ایتالیا موثر افتاد) دانست

یک نوع جنون توبه مذهبی مانند  1259احتماال به واسطه هیجان نزدیک شدن ملکوت آسمان بود که در سال 

هزاران نفر از مردم توبه کار، از کوچک و . شمالی را در نوردید طوفانی در اطراف پروجا سر بلند کرد و سراسر ایتالیاي

این مردمان، که فقط با لنگی ستر عورت . بزرگ و فقیر و غنی، به حال اجتماعی در هم و بر هم به حرکت در آمدند

ه صاحبان کرده بودند، همه میگریستند، از خداوند طلب رحمت میکردند، و هر چه به غضب از دیگران گرفته بودند، ب

جانیان، که دچار این واگیري توبه شده بودند، در برابر بستگان مقتوالن زانوي عجز بر . اصلیش مسترد میداشتند

اسیران را آزاد میساختند، تبعید شدگان را احضار  ;زمین زده و استدعا میکردند که به دست آنها به قتل رسند

چند صباحی چنین . یتالیا سراسر آلمان را گرفت و به بوهم رسیدمیکردند، و دشمنیها فراموش میشد، این نهضت از ا

. به نظر میرسید که گویی کیش جدید و رازورانهاي کلیسا را نادیده انگاشته است و تمامی اروپا را مسخر خواهد کرد

شد،  دشمنیهاي جدیدي آغاز. لکن دیري نپایید که طبیعت آدمیزاد دوباره قدرت از دست داده خویش را بازیافت

گناهکاري و جنایت او نو رواج گرفت، و این جنون متعصبان، تازیانه زنان، به همان زوایاي روان آدمی که از آنجا سر 

  . بر آورده بود خزید

، در 1184به سال ) یا الکن(کشیشی اهل لیژ به نام المبر لو بگ . شعله رازوري در ناحیه فالندر کمتر دچار تشنج شد

ي زنانی که مایل بودند بدون دادن پیمان ترك دنیا در اجتماعات کوچکی شبه اشتراکی با دیگر کناره رود موز، برا

همجنسان خود زندگی کنند، خانهاي تاسیس کرد که در آنجا این قبیل زنان از طریق رشتن پشم و بافتن تور روزگار 

مردانی که در . اي مردها نیز تاسیس شدبر)) خانه خدا((هاي همانندي به نام مزون دیو یا  بزودي خانه. میگذراندند

این جماعات مثل پیروان . مینامیدند)) بگینها((و زنان خود را )) بگارها((ها زندگی میکردند، خود را  این قبیل خانه

و خودشان داوطلبانه فقر را شعار خود ساخته . فرقه والدوسیان عمل کلیسا را در تملک مال دنیا تقبیح میکردند

در آوگسبورگ سر بلند کرد و در  1362در حدود سال )) برادران آزاد روان((دیگري نظیر این به نام  فرقه. بودند

هر دو این نهضتها مدعی نوعی الهام غیبی بودند که به اتکاي آن از بند نظارت . شهرهاي کرانه رن رواج گرفت

  . روحانیان و حتی حکومت یا قید قوانین اخالقی میرستند

در سرکوبی این جماعات دست اتحاد به هم دادند، لکن پیروان هر دو نهضت مخفیانه به نشر عقاید حکومت و کلیسا 

هاي  و سایر فرقه آناباتیستهاخویش پرداختند، و آراي آنها بارها با اسامی جدیدي سر بلند کرد و به پیدایش و شور 
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آلمان سرزمین مطلوب رازوري در مغرب . دست داشتند کمک کرد)) اصالح کلیسا((که در نهضت عظیم رادیکالی 

هشتاد و دو سال عمر کرد و در تمام این مدت، به )) غیبگوي راین((هیلدگارد، اهل بینگن، مشهور به . زمین بود

. ه ریاست راهبهخانه روپرتسبرگ رسیدهاي فرقه بندیکتیان بود و در پایان کار ب استثناي هشت سال، یکی از راهبه

این زن معجون عجیبی بود از یک مدیره و یک زن خیالباف، مومن و در عین حال طرفدار اصالحات اساسی، شاعره و 

او خطاب به پادشاهان و پاپها نامه مینوشت و همواره در مکاتبات خود لحن . عالم، پزشک و در عین حال قدیسه دین

هیلدگارد چندین کتاب درباره رویاها یا . ، و نثر التینیش قدرت و صالبتی مردانه داشتآمرانهاي بکار میبرد

خوابنماهاي خویش نگاشت که مدعی بود تمامی آنها را به کمک دستی غیبی به رشته تحریر در آوردهاست 

کلیسا  کشیشان از شنیدن این قبیل سخنان سخت ملول میشدند، زیرا ضمن مکاشفات هیلدگارد ثروت و فساد

نوبت عدالت خداوندي خوهد : وي با لحنی که حاکی از امیدواري ازلی بود گفت. شدیدا مورد مذمت قرار میگرفت

امپراطوري و دستگاه پاپی، که هر دو آلوده به  ;به زودي احکام خداوند به موقع عمل گذاشته خواهد شد... آمد

. ... هاي آنها قوم جدیدي سر بلند خواهد کرد بر روي ویرانهلکن . ... گناهکاریند، با هم مضمحل و نابود خواهند شد

بر دنیایی که جوانی از  ;مردمان بت پرست، یهودیان، دنیاداران و بدعتگذاران همه با هم پیرو آیین مسیح خواهند شد

میان سر گرفته است طراوت بهاري و صلح حکمفرما خواهد شد و فرشتگان با اطمینان خاطر باز خواهندگشت تا در 

  . ابناي بشر زندگی کنند

یک قرن بعد، الیزابت تورینگنی، دختر اندراش، شاه مجارستان، با دوران کوتاه عمرش، که سراپا تقدس و ریاضت بود، 

این شهزاده خانم سیزده سال بیش نداشت که به عقد ازدواج یک امیر آلمانی در آمد،و . مردم مجارستان را برانگیخت

برادر شوهرش مال او را به یغما برد و زن را بیآنکه صاحب . ر، و در بیست سالگی بیوه شددر چهارده سالگی ماد

الیزابت زاهدي شد خانه به دوش که باقی عمر خود را وقف توجه از . پشیزي باشد از خانه و دارایی محروم کرد

ن نیز اکثر در عالم مکاشفه این ز. مستندان کرد، زنان جذامی را خانه و مسکن میداد، و زخمهاي آنها را میشست

. خود را به حق واصل میدید، لکن در این باب علنا چیزي نمیگفت، و مدعی داشتن هیچ گونه قواي فوقالطبیعه نبود

هنگامی که الیزابت کونراد ماربورگی، بازجوي آتشین مزاج دستگاه تفتیش افکار را دید، دیوانهوار فریفته صداقت و 

کونراد براي انحرافی جزیی از . اصول و مبانی دین گشت و کنیز حلقه به گوش او شد سرسپردگی بیرحمانه وي به

آنچه در نظر وي موازین پاکدامنی بود الیزابت را کتک میزد، و الیزابت با فروتنی تمام به هر چه کونراد میگفت، راضی 

و چهارسالگی درگذشت نام الیزابت  میشد و بیش از پیش به ریاضت تن در میداد، تا آنکه بر اثر این رویه در بیست

در پاکدامنی و تقوا به قدري بلندآوازه بود که هنگام کفن و دفنشان فداییان تقریبا دیوانه گیسوان، گوشها و نوك 

به ) 1141(الیزابت دیگري در دوازدهسالگی . پستانهایش را به عنوان یادگارهاي مقدسی بریدند و حفظ کردند

بر اثر رنجوري . همانجا مقیم بود 1165ن شونو در نزدیکی بینگن رفت و تا هنگام مرگش در راهبهخانه فرقه بندیکتی

تن و ریاضتهاي شدیدي که این الیزابت بر خویشتن هموار میکرد، در حالت جذبه و نشئه، با ارواح قدیسان مختلفی 

جذبه بود که فرشته محافظ  در یکی از این حاالت. که تقریبا همگی آنها مخالف روحانیان بودند صحبت میکرد

اي .... پدر کلیسا بیمار است، و اعضاي آن مردهاند. نهال تاك خداوند پژکرده گشته است: ((الیزابت به او گفت

نزدیک به پایان این دوره امواج رازوري در .)) فریاد بیعدالتی شما حتی به ساحت من بلند شده است! پادشاهان زمین

، به 1326متواد شد، شصت و شش سال بعد، در  1260ستر اکهارت، که در حدود سال آراي مای. آلمان طغیان کرد

شاگردان وي، سوسو و تاولر، افکار عرفانی پیر . شد 1327اوج کمال رسید و منجر به محاکمه و مرگ وي در سال 
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اتکا به کشیشان، خویش را در موضوع وحدت وجود رواج دادند، و بر مبناي همین پرهیزکاري و دینداري بود که، بی

. یکی از ارکان اصالح دین استوار شد

کلیسا با هیچ گونه انحراف شدیدي از اصول عقاید رسمی . معموال رویه کلیسا با رازوران قرین تساهل و شکیبایی بود

هاي مذهبی را به رسمیت بشناسد،  خود سر سازش نداشت و حاضر نبود استقالل هرج و مرج طلبانه پارهاي از فرقه

لکن منکر رابطه مستقیم رزوران با خدا نمیشد، و با روي گشاده حاضر بود سخن قدیسانی را که خطاهاي خدام 

بسیاري از روحانیان، حتی اعاظم و مشاهیر . جایزالخطاي دستگاه روحانیت را به باد مذمت میگرفتند بشنود

ند، و آرزو داشتند که آنها نیز میتوانستند کشیشان، با مخالفان اظهار همدردي میکردند، به تصور کلیسا واقف بود

از امنیت و آرامش دیرها، که به برکت تقدس مردمان . اسبابها و تکالیف آلوده کننده امور سیاسی جهان را رها کنند

احتماال این قبیل روحانیان صبور بودند که مسیحیت را در . پایدار و در حریم قدرت کلیسا مصون بود، برخوردار شوند

مکاشفات هذیانآمیزي که هرچند وقت یکبار ذهن بشر قرون وسطایی را تهدید میکرد ثابت و پایدار نگاه  میان

وقتی آرا و عقاید رازوران قرون دوازدهم و سیزدهم را میخوانیم، طبعا به این نتیجه میرسیم که اصول عقاید . داشتند

وان گفت که، در میان هرج و مرجی از آراي صحیح اغلب سدي بود در برابر خرافات مسري، و از یک لحاظ میت

که میخواست ) همانطور که حکومت نیرویی بود متشکل(مختلف و متشتت، کلیسا عبارت بود از عقایدي متشکل 

  . افراد را از ورطه جنون برکنار دارد

VII - پاپ بد فرجام

اقتدار خویش بود، گرگوریوس هم  به مقام پاپی رسید، کلیسا دوباره در اوج 1271هنگامی که گرگوریوس دهم در 

. به عبارت دیگر، آدمی بود اهل صلح و دوستی که عدالت را بیشتر از پیروزي دوست میداشت ;مسیحی بود و هم پاپ

از آنجا که امیدوار بود با یک کوشش دسته جمعی دوباره بر فلسطین دست یابد، ونیز، جنووا، و بولونیا را تشویق کرد 

وسایلی برانگیخت تا رودولف، از خاندان هاپسبورگ، به مقام امپراطوري برسد، و در  ;خاتمه دهندکه به منازعات خود 

گوئلفها و گیبلیتهاي دو شهر  ;عین حال با ادب و مهربانی از دیگر طالبان شکست خورده آن مقام دلجویی کرد

ی داد و به طرفداران خود، یعنی مخالف و متخاصم، و در نتیجه خود این دو شهر فلورانس و سینا، را با هم آشت

گیبلینها دشمنان شمایند، لکن در عین حال، اینها همنوع و هموطن و همکیش ((گوئلفها، خاطر نشان ساخت که 

هزار و پانصدو هفتاد نفر در آن محفل  ;)1274(گرگوریوس نخستکشیشان را به شوراي لیون دعوت کرد .)) شمایند

نماینده به آن شورا اعزام داشت، امپراطور یونانی رهبران کلیساي یونان را به  هر مملکت بزرگی یک ;حضور یافتند

کشیشان التینی و . لیون فرستاد تا مراتب اطاعت و انقیاد خود را در برابر دستگاه پاپی رم به ثبوت رسانیده باشد

هرستی از خالف کاریهاي موجود از اسقفان دعوت شد تا ف. یونانی با هم به ترنم سرود در تسبیح خداوند هماواز شدند

و اصالحات ضروري براي تصفیه کلیسا تسلیم محفل کنند، و آن جماعت نیز با حمیتی شگرف دعوت محفل روحانی 

اینک تمامی اروپا به طرزي با شکوه براي . نتیجه آنکه قوانینی براي رفع این مفاسد به تصویب رسید. را لبیک گفتند

جانشینان وي آن قدر ). 1276(لکن گرگوریوس هنگام بازگشت به رم در گذشت . ه بودمبارزه با سارانسها متحد شد

با تمام این اوصاف، هنگامی . هاي گرگوریوس نکردند سرگرم امور سیاسی ایتالیا بودند که هیچ کدام اعتنایی به نقشه

ن حکومتهاي اروپا بود و از به مقام پاپی انتخاب شد، دستگاه پاپی هنوز مقتدرتری 1294که بونیفاکیوس هشتم در 

بخت با کلیسا یار نبود، زیرا در این موقع که یک قرن . لحاظ سازمان، حسن اداره، و عواید سرشار نظیري نداشت

فعالیت و پیشرفت تقریبا به سر میرسید، مسند پاپی به دست کسی میافتاد که خلوص نیت و عشقش به کلیسا 
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چنین آدمی خالی از . ور شخصی، و اراده بی بند و بار وي براي تحصیل قدرتدرست برابر بود با اخالقیات ناقص، غر

لطف نبود، به این معنی که عشقی به دانش داشت و در وسعت معلومات و تبحر در مسائل حقوقی به پاي 

د، همو بود که دانشگاه رم را بنا نهاد، کتابخانه واتیکان را تعمیر کرد و توسعه دا. اینوکنتیوس سوم میرسید

هنرمندانی مانند جوتو و آرنولفو دي کامبیو را تشویق کرد، و مخارج احداث نماي شگفتانگیز کلیساي جامع اورویتو 

وي مقدمات ارتقاي خویش را به مقام پاپی به این نحو فراهم ساخت که پاپ معصوم لکن بیکفایتی . را بر عهده گرفت

این عمل بکلی بی سابقه از بدو امر براي . به استعفا کردچون کلستینوس پنجم را پس از پنج ماه پاپی تشویق 

پاپ جدید، براي جلوگیري از هر گونه اقدامی به منظور بازگشت . بونیفاکیوس محیطی سراپا سو نیت به وجود آورد

. کلستینوس به مسند پاپی، دستور داد که آن پیر مرد هشتاد ساله را در رم محبوس نگاه دارند

ن گریخت، دستگیر شد، بار دیگر فرار کرد، مدت چندین هفته در شهرستان آپولیا سرگردان بود، کلستینوس از زندا

به آدریاتیک رسید، در صدد عبور از دریا برآمد تا مگر خود را به دالماسی رساند، کشتیی که بر آن سوار بود در 

ام او را دستگیر ساختند و به حضور هاي ایتالیا برگردانید، و سرانج طوفان شکست، امواج دریا او را به کرانه

پاپ او را به حبس در زندان بسیار محقري واقع در فرنتینو محکوم کرد، و همانجا بود که ده ماه . بونیفاکیوس بردند

یک رشته شکستهاي سیاسی و پیروزیهاي پی در پی که به قیمت گزافی تمام ). 1296(بعد کلستینوس در گذشت

  . کرد شد آتش پاپ جدید را تیزتر

چون فردریک زیر بار نرفت،  ;وي درصدد برآمد پادشاه آراگون، فردریک، را از قبول تاج و تخت سیسیل منصرف سازد

نه پادشاه آراگون به ). 1296(بونیفاکیوس او را تکفیر و اجراي کلیه مراسم مذهبی را در جزیره سیسیل تحریم کرد

سرانجام، بونیفاکیوس مجبور شد مقام  ;امین پاپ وقعی گذاشتنداین احکام اعتنایی کرد، و نه مردم سیسیل به فر

براي تهیه مقدمات یک جنگ صلیبی، پاپ جدید به ونیز و جنووا حکم کرد که ترك . فردریک را به رسمیت بشناسد

آن دو شهر سه سال دیگر به منازعات خود ادامه دادند و به میانجیگري وي براي آشتی وقعی  ;مخاصمه گویند

از آنجا که بونیفاکیوس قادر نشد در فلورانس آرامش را به طرز دلخواه بازگرداند، کلیه مراسم مذهبی را در . ندننهاد

شارل نه تنها از این ). 1300(آن شهر تحریم، و از شارل دو والوا دعوت کرد که براي اعاده آرامش وارد ایتالیا شود

  . اپ برانگیختلشکرکشی سودي نبرد، بلکه تنفر را علیه خویشتن و پ

بونیفاکیوس براي استقرار آرامش در ایاالت پاپی خود کوشیده بود تا به مرافعاتی که میان افراد خانواده مقتدر کولونا 

پیترو و یاکوپو، از اعضاي خاندان مزبور، که هر دو سمت کاردینالی داشتند، پیشنهادات . جریان داشت پایان بخشد

دو ). 1297(حال بدین منوال دید، هر دو را از مقامشان منفصل ساخت و تکفیر کردبونیفاکیوس که .وي را رد کردند

هایی از آن را بر در کلیساهاي رم زدند، و اصل آن را بر روي  تن اشرافی سرکش بیانیهاي تحریر کردند و نسخه

  . محراب کلیساي سان پیترو نهادند و از حکم پاپ به شوراي عمومی روحانیان استیناف دادند

بونیفاکیوس حکم تکفیر را تکرار کرد، آن را شامل حال پنج تن از یاغیان دیگر نیز ساخت، فرمان داد که اموال آنها را 

ضبط کنند، با سربازان پاپی بر قلمرو خاندان کولونا هجوم برد و دژ آنها را به تسخیر در آورد، پالسترینا را با خاك 

یاغیان تسلیم شدند، مورد عفو قرار گرفتند، دوباره علم . ي آنجا نمک بپاشندها یکسان کرد، و دستور داد که بر ویرانه

شورش برافراشتند، باز هم از دست آن پاپ مبارز شکست خوردند، و سرانجام از ایاالت پاپی گریختند و در صدد 

  . انتقام بر آمدند
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فیلیپ چهارم، که مصمم . انسه موجه شددر میان این محنتها بود که بونیفاکیوس ناگاه با بحرانی عظیم از جانب فر

ادوارد اول پادشاه انگلستان، به اعالم . بود قلمرو خویش را وحدت بخشد، ایالت انگلیسی گاسکونی را متصرف شده بود

اکنون دو پادشاه براي تهیه مقدمات مبارزه خویش تصمیم گرفتند بر دارایی کلیسا و ). 1294(جنگ مبادرت جست 

پاپها قبال گرفتن این گونه مالیاتها را فقط براي جنگهاي صلیبی تصویب کرده بودند، . لیات ببندندعواید خدام آن ما

روحانیان فرانسه وظیفه . لکن هرگز سابقه نداشت که براي مبارزات غیر مذهبی از کلیسا مالیاتی گرفته شده باشد

مبالغی کمک کنند، لکن بیم آن داشتند که خود میدانستند که براي دفاع از حکومتی که حافظ دارایی ایشان بود، 

پیش از این حوادث، فیلیپ، . اگر جلو قدرت حکومت در اخذ مالیات سد نشود، چنین اختیاراتی مهلک و مخرب شود

پادشاه فرانسه، مقداري از اختیارات کشیشان فرانسوي را سلب کرده و آنها را از محاکم خاوندي و درباري، و از 

فرقه سیسترسیان، که از این جریانات . دستگاه حکومتی و شوراي سلطنتی، برکنار ساخته بود مشاغل قدیمیشان در

پریشان خاطر شده بود، حاضر نشد دعوت پادشاه را لبیک گوید و یک پنجم تمام در آمد خود را، که فیلیپ براي 

بونیفاکیوس . به پاپ پناهنده شد بنا بر این، صدر فرقه مزبور. جنگ با انگلستان مطالبه میکرد، به وي تسلیم دارد

ناگزیر بود با احتیاط تمام دست به عمل زند، زیرا فرانسه در مبارزات پاپی با امپراطوران آلمان همواره مهمترین 

لکن در عین حال وي احساس میکرد که اگر بدون جلب رضایت پاپ، با گرفتن مالیاتهاي  ;پشتیبان و حامی پاپها بود

آمد کلیسا را بگیرند، دیري نخواهد گذشت که اساس اقتصادي قدرت و آزادي دستگاه کلیسا در  حکومتی، عواید و در

، پاپ بونیفاکیوس به صدور یکی از معروفترین توقیعات پاپی در تاریخ روحانیت 1296در فوریه سال . هم فرو میریزد

 ;مشهور شد)) افراد غیر روحانی((این توقیع، به مناسبت عبارت اول آن، به کلریکیس الیکوس یا . مبادرت جست

اولین جملهاش حاوي اعترافی بود نابخردانه، و به طور کلی لحن آن اظهارات نسنجیده پاپ گرگوریوس هفتم را به 

  : شد فرمان مزبور چنین آغاز می. خاطر میآورد

و آنچه ما به تجربه  ;رندپیشینیان خبر دادهاند که افراد غیر روحانی فوقالعاده نسبت به طبقه روحانیان دشمنی دا

پس از مشورت با برادران خود، و به اتکاي قدرتی  000. دریافتهایم، مسلما در حال حاضر صدق این گفتار را میرساند

هر حصهاي از درآمد یا ... بدون اجازه پاپ... که از حواریون به ما رسیده است، مقرر میداریم که اگر هر کشیشی

و نیز مقرر میداریم که جمیع . ... غیر روحانی تسلیم کند، مستوجب حکم تکفیر خواهد شد به افراد... مایملک خود را

افرادي که این قبیل مالیاتها را مطالبه یا دریافت میکنند، یا اموال کلیسا یا روحانیان را ضبط میکنند، و یا وسایلی 

  . محکوم به حکم تکفیر گردند... د،براي ضبط این قبیل اموال بر میانگیزند، در هر مقام و درجهاي که باشن

هاي نداشت که کلیسا با ثروت سرشار خویش در فرانسه باید بخشی از  فیلیپ به سهم خویش هیچ گونه شبه

وي، به عنوان عملی متقابل در برابر توقیع پاپی، فرمان داد که از آن پس صدور . هاي مملکتی را بر عهده گیرد هزینه

یا خواروبار ممنوع باشد و هیچ کدام از بازرگانان یا مامورین مخفی خارجی حق ماندن در  طال، نقره، سنگهاي قیمتی،

این تصمیمات، یک ممر عمده در آمد پاپ را مسدود کرد و نمایندگان وي را، که مشغول . فرانسه را نداشته باشند

نیفاکیوس که حال بدین منوال بو. جمعآوري وجوهی براي تدارك یک جنگ صلیبی بودند، از خاك فرانسه بیرون راند

اجازه داد که )) محبت بیان ناکردنی((، با 1296دید، عقب نشینی اختیار کرد و طی توقیع دیگري، مورخ سپتامبر 

کشیشان میتوانند، براي پرداخت مخارج ضروري براي دفاع از مملکت، داوطلبانه مبالغی در اختیار خزانه پادشاه 

فیلیپ نیز فرامینی را که در . رت و تعیین موارد ضروري را موکول به راي پادشاه نمودبگذارند، و قضاوت درباره ضرو

وي و ادوارد اول بونیفاکیوس را نه به عنوان یک پاپ بلکه به عنوان داوري غیر  ;مقام تالفی صادر کرده بود، لغو کرد
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انگلستان موقتا تسلیم . فیصله داد بونیفاکیوس اکثر مسائل را به نفع فیلیپ. رسمی دراختالفات خود قبول کردند

. نظرات پاپ شد، و هر سه مبارز از برکات صلحی زود گذر برخوردار شدند

شاید به منظور پر کردن خزانه پاپی بعد از نقصان عواید حاصله از انگلستان و فرانسه، و احتماال براي تامین مخارج 

اپی، و نیز شاید براي هزینه مبارزه دیگري به منظور جنگی به قصد بازگرفتن سیسیل و تبدیل آن به یک تیول پ

را سال جشن و شادمانی عالم مسیحی  1300توسعه ایاالت پاپی به داخله سرزمین توسکان بود که بونیفاکیوس سال 

. شهر رم در تاریخ طویل خویش هرگز جمعیتی چنین انبوه ندیده بود. نقشه وي کامال قرین کامیابی بود. اعالم داشت

این سال بود که ظاهرا براي نخستین بار، به منظور حفظ نظم در حرکت مسافران، مقرراتی جهت عبور و مرور به در 

اغذیه را به مقادیر زیادي . بونیفاکیوس و دستیارانش در این امر به خوبی توفیق حاصل کردند. موقع اجرا گذاشته شد

به صرفه پاپ بود که وجوهات . نه در دسترس مردم قرار دادندوارد کردند و، زیر نظر ماموران پاپی، به قیمتهاي عادال

با . هنگفت حاصله را اختصاص به کار معینی نداده بود، بلکه میتوانست این عواید سرشار را به میل خود خرج کند

  . وجود فتوحاتی ناقص و شکستهایی شدید، اینک بونیفاکیوس به اوج اقتدار خویش رسیده بود

ل، افراد تبعید شده خاندان نیرومند کولونا فیلیپ، پادشاه فرانسه، را با داستانهایی از بیعدالتی، آز ،و در خالل این احوا

میان مالزمان فیلیپ و نماینده پاپ، برنارسسه، نزاعی در گرفت که در . بدعتهاي خصوصی پاپ سرگرم میکردند

برنارد در دادگاه شاهی محاکمه شد، و وي . ردندنتیجه آن نماینده پاپ را به اتهام تحریک مردم به شورش دستگیر ک

بونیفاکیوس، که از این دادرسی سریع و فتواي بی ). 1301(را به اسقف اعظم ناربون تسلیم کردند تا زندانیش کند

مالحظه در مورد نماینده خویش منزجر شده بود، تقاضا کرد که برنارد را فورا آزاد کنند، و به کشیشان فرانسوي 

در توقیع موسوم به آوسکولتا فیلی یا . د که از پرداخت عواید کلیسایی به حکومت موقتی خودداري کننددستور دا

، بونیفاکیوس خطاب به فیلیپ نوشت که از سر فروتنی باید به سخنان خلیفه 1301مورخ دسامبر )) فرزند، بشنو((

به محاکمه یک کشیش در یک دادگاه  وي. مسیح، که پادشاه روحانی فوق جمیع شاهان روي زمین است، گوش دهد

مدنی و ادامه استفاده از وجوه مقامات روحانی براي مصارف غیر روحانی معترض شد، و اعالم داشت که از تمامی 

براي حفظ آزادیهاي کلیسا، دادن تغییرات اساسی در مملکت، و ((اسقفان و روساي دیرهاي فرانسه خواهد خواست تا 

هنگامی که این توقیع به حضور فیلیپ عرضه شد، کنت آرتوا آن . امات الزم را مرعی دارنداقد)) اصالح شخص پادشاه

را از دست فرستاده پاپ قاپید و در آتش افکند، و از انتشار نسخه دیگري که قرار بود براي اطالع عمومی تحویل 

اختگی آتش خشم طرفین را دامن پس از این واقعه، انتشار دو سند س. روحانیان فرانسوي شود جلوگیري به عمل آمد

اولی، که به ظاهر از جانب پاپ خطاب به فیلیپ صادر شده بود، به پادشاه فرانسه امر میکرد که حتی در امور غیر . زد

به آن قطب ((روحانی فرمانبردار پاپ باشد، و حال آنکه در نامه دومی فیلیپ خطاب به بونیفاکیوس مینوشت که 

هاي جعلی را اکثر  این نامه.)) دهیم که ما در امور غیر روحانی تابع هیچ فردي نیستیمحماقت و بالهت اطالع می

. هایی که واقعا میان پاپ و فیلیپ رد و بدل شده بود، قبول کردند مردم به عنوان نامه

ی از اتباع را رسما در شهر پاریس، پیش روي پادشاه و شمار فراوان)) آوسکولتا فیلی((توقیع  1302در یازدهم فوریه 

فیلیپ، به منظور جلوگیري از تشکیل یک شوراي روحانیان که مطمح نظر پاپ بود، فرمان داد که . وي، سوزانیدند

در تاریخ کشور )) اتاژنرو((در اولین . نمایندگان طبقات سه گانه قلمرو وي در ماه آوریل در پاریس اجالس نمایند

، و عوام هر کدام جداگانه در مقام مدافعه از پادشاه و اختیارات مدنی فرانسه کلیه طبقات سه گانه اشراف، روحانیان

علی رغم فرمان اکید فیلیپ، در حدود چهل و پنج نفر از اسقفان فرانسوي، که . وي به حضور پاپ عریضه نگاشتند
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در این . نددر شوراي روحانیان رم حضور یافت 1302اموالشان نیز به سبب نافرمانی ضبط شده بود، در اکتبر سال 

تنظیم شد و دعاوي دستگاه پاپی را به طرزي بسیار دقیق )) حریم واحد((شورا بود که توقیع مشهور اونام سانکتام یا 

این توقیع اعالم میداشت که فقط یک کلیساي واقعی وجود دارد و خارج از آن کلیسا رستگاري . و روشن معین کرد

سر کلیسا و صدر دین، عیسی . که آن تن فقط یک سر دارد نه دو تامسیح را فقط یک تن است . اخروي میسر نیست

در جهان دو شمشیر یا دو رشته اختیارات وجود دارد که یکی روحانی است و دیگري . است، و نماینده وي پاپ در رم

مت اولی از آن کلیساست و دومی را شخص پادشاه به نیابت از جانب کلیسا در قبضه دارد، لکن این حکو. دنیوي

اختیارات روحانی فوق اختیارات مدنی قرار دارد، و فرمانرواي روحانی . دنیوي بسته به اراده و رضایت کشیش است

حق دارد پادشاهان را در نیل به عالیترین مقاصد راهبر باشد و هر گاه که پا از جاده صواب بیرون نهند، آنها را بر حذر 

ما اعالم میداریم، تصریح میکنیم، و فتوا میدهیم به خاطر نجات اخروي (( :توقیع مزبور با این عبارت ختم میشد. دارد

مارس و ژوئن سال (واکنش فیلیپ تشکیل دو مجمع بود .)) الزم است که عموم افراد فرمانبردار پاپ رم باشند

ناکار، لواط که در آن دو حاضران بونیفاکیوس را رسما مقصر شمردند و او را ستمگر، جادوگر، جانی، دغل، ز) 1303

پادشاه . گر، منصب فروش، بت پرست، و کافر اعالم کردند، و از یک شوراي عمومی کلیسا خواستار عزل وي شدند

فرانسه به گیوم دو نوگاره، که رئیس دیوان قضاي وي بود، دستور داد که به رم رود و به پاپ اطالع دهد که فیلیپ از 

بونیفاکیوس، که در آن موقع در قصر پاپی واقع در آنانیی . دهاستیک شوراي عمومی روحانیان چنین تقاضایی کر

مقیم بود، اعالم داشت که فقط پاپ حق احضار شوراي عمومی کلیسا را دارد، و بی درنگ به تهیه حکم تکفیر فیلیپ 

تحریم ولی پیش از آنکه وي قادر به نشر احکام تکفیر و . و تحریم مراسم مذهبی در کلیساهاي فرانسه مشغول شد

باشد، گیوم دو نوگاره، به اتفاق شاراکولونا، در راس جماعتی مرکب از دو هزار تن سرباز مزدور، به درون کاخ آنانیی 

بونیفاکیوس ). 1303سپتامبر 7(ریختند، اخطاریه فیلیپ را بر پاپ عرضه داشتند، و خواستار استعفاي وي شدند 

ست که شارا سیلی بر صورت پاپ نواخت و اگر نوگاره مداخله نکرده حاکی ا)) بسیار موثقی((روایت . خودداري ورزید

بونیفاکیوس در این تاریخ هفتاد و پنج سال داشت، از نظر جسمانی ضعیف بود، . بود، قطعا وي را به هالکت میرساند

تند، و در مدت سه روز وي را در کاخش محبوس نگاه داش. لکن هنوز حاضر نبود سر تسلیم در برابر حریف فرود آورد

آنگاه مردم آنانیی،به کمک چهارصد تن سوار از . خالل این مدت سربازان مزدور همچنان به تاراج کاخ مشغول بودند

ظاهرا در عرض این سه روز زندانبانان وي هیچ . افراد ایل اورسینی، سربازان مزدور را تار و مار و پاپ را آزاد کردند

اگر از ((را هنگامی که آزاد شد، در وسط میدان عمومی شهر آواز برداشت که گونه خوراکی به پاپ نداده بودند، زی

میان شما، زن نیکو سیرتی به من لقمهاي نان و جامی شراب ایثار کند، برکات خداوندي و دعاي خیر خویش را 

در آنجا . دندافراد ایل اروسینی او را برداشتند و به شهر رم و واتیکان بازش گردانی.)) بدرقه راهش خواهم کرد

جانشین وي، بندیکتوس ). 1303اکتبر  11(بونیفاکیوس را تب شدیدي عارض شد و در عرض چند روز درگذشت 

یازدهم نوگاره، شاراکولونا، و سیزده تن دیگر را که در راس سپاهیان مزدور به داخل کاخ آنانیی ریخته بودند تکفیر 

فیلیپ . مشهور است که گیبلینهاي ایتالیا او را مسموم ساختند ;یک ماه بعد بندیکتوس در پروجا در گذشت . کرد

موافقت کرد که از انتخاب برتران دو گو به مقام پاپی طرفداري کند، به شرط آنکه وقتی اسقف اعظم به مقام پاپی 

د رسید، خط مشی مقرون به سازش اتخاذ کند، جمیع افرادي را که به جرم هجوم بر بونیفاکیوس تکفیر شده بودن

ببخشاید، اجازه دهد که مدت پنج سال کشیشان فرانسوي همه ساله ده درصد از در آمد خود را به عنوان مالیات 

تحویل حکومت فرانسه دهند، مناصب و اموال افراد خانواده کولونا را به آنها مسترد دارد، و روح بونیفاکیوس را لعنت 

با این حال، وي را به مقام پاپی . هاي فیلیپ موافقت کرد واستهمعلوم نیست که برتران تا چه اندازه با این خ. کند

کاردینالها به وي اخطار کردند که ماندنش در رم خطر ). 1305(برگزیدند، و برتران نام کلمنس پنجم بر خود نهاد
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ر پاپی را جانی دارد، و به همین سبب بعد از اندکی تامل، و شاید هم بر اثر تلقین ضمنی از جانب فیلیپ، کلمنس مق

از رم به آوینیون، واقع در کرانه شرقی رود رون و درست بیرون سرحد جنوب خاوري خاك فرانسه، منتقل 

دستگاه پاپی که خود را از چنگ آلمان . پاپی آغاز شد)) اسارت بابلی((به این نحو، شصت و هشت سال ). 1309(کرد

. وردآ رهانیده بود، اینک در برابر فرانسه سر تسلیم فرود می

وي پادشاه . کلمنس، با اراده ضعیفش، در دست آدمی چون فیلیپ که اشتهایش را حد و نهایتی نبود، آلت زبونی شد

مشهور به کلریکیس  1296فرانسه را عفو کرد، خانواده کولونا را به مقام سابقش بازگردانید، توقیع پاپی مورخ 

موافقت کرد که محفلی ) 1310(را مجاز دانست، و سرانجام  الیکوس را لغو کرد، تاراج اموال شهسواران پرستشگاه

حین . مرکب از روحانیان در گروزو، واقع در نزدیکی آوینیون، به محاکمه بونیفاکیوس بعد از مرگ مبادرت ورزند

بازجوییهاي مقدماتی که در حضور پاپ و مباشران وي صورت گرفت، شش تن از روحانیان شهادت دادند که یک 

از رسیدن به مقام پاپی، از دهان خود بونیفاکیوس شنیده بودند که میگفت کلیه قوانینی که ظاهرا از جانب سال قبل 

 ;خدا نازل شدهاست از ابداعات آدمیزادگان بوده است تا عوام را از ترس دوزخ به حسن سلوك مجبور سازند

ن حال هم یکی است و هم سه تا، یا اینکه است انسان معتقد باشد که خدا در عی)) ابلهانه((همچنین گفته بود که 

دوشیزهاي باکره باشد و کودکی بزاید، یا آنکه خدا به صورت آدمی در آمده باشد، یا آنکه ممکن باشد نان مبدل به 

من چنین معتقدم و چنین میدانم، همان طور : ((و نیز گفته بود ;جسم مسیح شود، یا آنکه آخرتی وجود داشته باشد

ما باید مثل خود عوام صحبت کنیم، لکن طرز فکر و . عوام طور دیگري میپندارند. سوادي چنین میداندکه هر فرد با

به این نحو، این شش نفر از بونیفاکیوس نقل .)) اعتقادمان باید چنان باشد که عدهاي معدود میپندارند و عقیده دارند

رئیس دیر سن ژیل . گرفتند، شهادت خود را تکرار کردندقول کردند، و سه تن از آنها که بار دیگر مورد بازجویی قرار 

واقع در سان ژمینو خبر داد که بونیفاکیوس، وقتی هنوز به کاردینالی کائتانی مشهور بود، رستاخیز تن یا روان را 

خودش یکی از اینان اظهار داشت که به گوش . چند تن از روحانیان دیگر نیز این نکته را تایید کردند. منکر شده بود

افرادي که .)) این جز خمیر چیزي نیست((از بونیفاکیوس شنیده است که اشاره به نان مقدس کرده و گفته است که 

جمعی . سابقا از خدام خانه بونیفاکیوس بودند مکرر او را متهم به ارتکاب معاصی جنسی و انحرافهاي مقاربتی نمودند

ارتباط )) قواي شیطانی((اکی بود که میخواست به نیروي جادو با دیگر گفتند که به نظر ایشان بونیفاکیوس آدم شک

  . پیدا کند

قبل از آنکه خود دادرسی جریان یابد، کلمنس فیلیپ را ترغیب کرد که مسئله مجرمیت بونیفاکیوس را به شوراي 

، سه تن از )1311(هنگامی که آن شورا اجالس کرد. عمومی روحانیان، که قرار بود در وین تشکیل شود، واگذارد

کاردینالها در حضور مردم شهادت به اصیل آیینی و عفت پاپ متوفا دادند، و دو تن از شهسواران، به سنت قرون 

وسطایی، دستکشهاي خود را به عالمت بی گناهی پاپ متوفا بر زمین افکندند تا اگر کسی منکر است، به مبارزه با 

. زه را نپذیرفت و شورا قضیه را منتفی اعالم داشتهیچ یک از حاضران دعوت به مبار. آنها برخیزد

VIII -  مروري بر احوال گذشته  

دالیلی که علیه بونیفاکیوس اقامه شد، راست یا دروغ، معرف موج شکاکیتی بود که در زیر جریان حوادث عهد به 

نحو، ضربتی که در آنانیی،  به همین. حرکت در آمده بود، و زمینه را براي پایان دادن به عصر ایمان آماده میساخت

این پیروزي . بود)) اعصار نوین((اعم از جسمانی یا سیاسی، بر بونیفاکیوس هشتم وارد آمد از یک نظر معرف آغاز 
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حکومت پاپی بر اثر . سوپرناسیونالیسم بود، ظفر حکومت بود بر کلیسا، غلبه قدرت شمشیر بود بر جادوي کالم

فرانسه و . وفن و به واسطه شکستهاي خود در جنگهاي صلیبی ضعیف شده بودمبارزات خود با خاندان هوهنشتا

انگلستان بر اثر اضمحالل امپراطوري مقتدرتر شده بوند، و ثروت فرانسه به واسطه تسخیز النگدوك با کمک کلیسا رو 

تم، نموداري از تنفر شاید پشتیبانی توده مردم از فیلیپ چهارم در مبارزه با بونیفاکیوس هش. به فزونی نهاده بود

مشهور است که بعضی از نیاکان . عمومی نسبت به افراط و تفریطهاي دستگاه تفتیش افکار و جهاد با آلبیگاییان بود

بونیفاکیوس متوجه نشده بود که شرکت در . نوگاره را عمال دستگاه تفتیش افکار زنده زنده در آتش سوزانیده بودند

صنعت و بازرگانی سبب پیدایش . الحهاي حکومت پاپی را کند خواهد ساختاین همه مبارزات متعدد طبعا س

زندگانی و نحوه فکر مردمان . طبقهاي شده بود که به مراتب کمتر از طبقه کشاورزان و روستاییان پابند دین بودند

کرد، زیرا هفتاد روز به روز بیشتر متمایل به حکومت دنیوي میشد، و طبقه غیر روحانی به تدریج پرو بالی پیدا می

  . سال پس از این حوادث بود که حکومت کلیسا را در خود تحلیل میدید

اکنون که نظري به قهقرا میافکنیم و تمامی حوادث تاریخ مسیحیت التین را از مد نظر میگذرانیم، چیزي که باالتر از 

مختلف و گوناگون وجود داشت، و همه در خاطر ما موثر میافتد وحدت نسبی ایمان مذهبی است که در میان اقوام 

یعنی دنیایی خالی از اقوام اسالو و دور  - قدرت کلیساي رم است که با سلسله مراتبی دامن گستر به اروپاي باختري 

هیچ مورد دیگري در . چنان وحدت فکر و اخالقیاتی بخشید که نظیرش هرگز دیده نشده بود -از امپراطوري بیزانس 

  . ست که یک سازمان نفوذي این قدر ژرف بر اینهمه مردم، و دورانی چنین طوالنی داشته باشدتاریخ بشر دیده نشده ا

امپراطوري مغول، یا . سال بود 480قدرت امپراطوري و جمهوري بر سرزمین پهناورش از عهد پومپیوس تا آالریک 

ي کاتولیک رم از هنگام مرگ امپراطوري انگلیس در عصر جدید دویست سالی بیشتر دوام نیاورد، حال آنکه کلیسا

سازمان و . سال مقتدرترین حکومتهاي اروپا بود 489مدت ) 1303(تا فوت بونیفاکیوس هشتم ) 814(شارلمانی 

دستگاه اداري آن به ظاهر کفایت امپراطوري روم را نداشت، عمال و مامورانش از نظر لیاقت یا فضل به پاي افرادي 

ي قیصرها در کف با کفایت ایشان بود نمیرسیدند، لکن کلیسا دنیاي پر جار و که رتق و فتق ایاالت و سرزمینها

جنجالی را به ارث برد که در تمام شئون آن بربریت حکمفرما بود، و چارهاي نداشت جز آنکه از راهی سخت و دشوار 

دهترین مردان عهد با تمام این اوصاف، کشیشان آن دستگاه تعلیمدی. مردم را به وادي آرامش و تمدن رهبري کند

خود بودند، و در طی پنج قرن تفوق کلیساي کاتولیک رم، تنها تعلیماتی که در اروپاي باختري وجود داشت نتیجه 

دربار پاپی آن، با . فتاوي محاکم کلیسایی عادالنهترین نوع خود در آن عهد محسوب میشدند. تالش فراوان آنان بود

یع ناپذیر بود، تا حدودي کار یک دادگاه جهانی را براي وساطت در مرافعات وجودي که گاهی رشوه گیر و زمانی تطم

بین المللی و محدود کردن منازعات انجام میداد، و هر چند که آن دربار همیشه جنبه ایتالیایی داشت، باید در نظر 

التین هر کس از هر درجه داشت که ایتالیاییها سر آمد عقال و متفکران آن قرون بودند، و به عالوه در جهان مسیحی 

. و ملتی میتوانست به عضویت آن دربار ارتقا یابد

با وجود دغلبازي، که معموال از ضمایم و ملحقات قدرت اشتراکی بشري است، به صرفه و صالح همگی بود که 

و اختالفات میان حکومتی فوق حکومتها و شاهان اروپا وجود داشته باشد تا بتواند در صورت لزوم از آنها مواخذه کند 

اگر قرار میبود که حکومتی جهانی قدم به عرصه وجود نهد، چه چیز شایستهتر از آنکه سریر . آنها را تخفیف دهد

پطرس را قرارگاه خود سازد، تا از آنجا افراد، ولو آنکه دیدگاهشان محدود باشد، بتوانند با نظري اقلیمی، و به اتکاي 

کدام تصمیمات بود که مثل فتاوي مردي که او را به نام خلیفه خدا گرامی . ردسوابق چندین قرن، قضایا را بنگ
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میداشتند، بی هیچ گونه مخالفتی، مورد قبول تقریبا عموم مردمان اروپاي باختري قرار گیرد یا سهالالجراتر از احکام 

وم، شاه انگلستان، به عزم جنگ صلیبی فرانسه را ترك گفت، هنري س 1248وي باشد هنگامی که لویی نهم در 

پاپ اینوکنتیوس چهارم تهدید کرد . تقاضاهاي بسیار سنگینی از فرانسه کرد و در تدارك هجوم بر آن کشور برآمد

هنري که حال بدین منوال . که اگر هنري اصرار ورزد، وي کلیه مراسم مذهبی را در انگلستان تحریم خواهد کرد

هیوم، فیلسوف شکاك، گفت که قدرت کلیسا پناهگاه محکمی در برابر . دید، از اجراي نقشه خویشخودداري ورزید

اگر کلیسا نفوذ خود را صرفا در راه مقاصد معنوي و اخالقی به کار برده و هرگزدر پی . ستم و بیعدالتی پادشاهان بود

فتم بود، و هیچ منافع و مقاصد مادي نرفته بود، احتمال داشت به همام مقام منیعی رسد که غایت آمال گرگوریوس ه

هنگامی که اوربانوس دوم جهان مسیحی را . بعید نبود که اختیارات روحانیش بر قدرتهاي فیزیکی ممالک فایق آید

به ضد ترکان متحد ساخت، آمال گرگوریوس تقریبا تحقق یافته بود، لکن چون اینوکنتیوس سوم، گرگوریوس نهم، 

ي خود علیه آلبیگاییان، و همچنین به مبارزات با فردریک دوم و آلکساندر چهارم، و بونیفاکیوس هشتم به جنگها

افراد خانواده کولونا، نام صلیبی اطالق کردند، آن آرمان بزرگ در دست پاپها، که به خون مسیحی آلوده شده بود، 

. تکه تکه گشت

تساهلی در خور نشان هر جا که کلیسا در معرض تهدید نبود، در مقابل آراي متفاوت، حتی عقاید بدعتگذاران، 

هایی که به همت کلیسا تاسیس و زیر  در میان فیلسوفان قرون دوازدهم و سیزدهم، حتی بین استادان دانشگاه. میداد

تنها چیزي که کلیسا طلب میکرد . نظر اولیاي آن دستگاه اداره میشدند، به آزادي عقیده غیر منتظرهاي بر میخوریم

ل باید فقط محدود به طبقه با سواد و در خور فهم آنان باشد، نه آنکه به صورت آن بود که مباحثاتی از این قبی

  . هاي انقالبی از مردم درخواست کند که کیش خود را رها سازند و از کلیسا دست بردارند بیانیه

الجرم هر نوع از آنجا که کلیسا شامل تمامی خالیق بود، : ((پرکارترین منقدان اخیر کلیسا درباره این بنیاد مینویسد

عقیدهاي را از خرافیترین افکار تا افراطیترین شک و تردیدها در برداشت، و بسیاري از این عناصر غیر متعارفی چون 

رویهمرفته .)) همه گونه رعایت ظواهر را میکردند، آزادي عملشان به مراتب زیادتر از آن بود که عموما تصور میکردند

وسطایی در ذهن ما نقش میبندد عبارت از سازمان در هم پیچیدهاي است که،  تصوري که از کلیساي التینی قرون

با وجود تمام نقایص و خطاهاي پیروان و رهبران جایزالخطاي آن، تا اعال درجه آن میکوشد که نظام اجتماعی و 

مایه اشاعه هاي یک تمدن کهنسال و احساسات پرجوش یک جامعه جوان،  اخالقی را مستقر سازد و، در میان خرابه

کلیساي قرن ششم اروپا را امواج سرگردانی از اقوام . کیشی شود که پایه فکر را اعتال بخشد و روح را تسکین دهد

مهاجر بربر، معجون درهمی از زبانها و کیشهاي مختلف، و دنیاي گیج کنندهاي از قوانین غیر مدون و بی حد و 

قی ارزانی داشت قائم به مصوبات فوقالطبیعهاي آن قدر نیرومند کلیسا به چنین دنیایی یک اصول اخال. حساب دید

ها را اعطا کرد تا  هاي غیر اجتماعی افراد بی پروا را سد کند، به چنین دنیایی گوشه امن صومعه که بتواند جلو انگیزه

یایی را با محاکم کلیسا چنین دن ;آنکه مردان و زنان و نسخ کتابهاي کالسیک از گزند و دستبرد زمانه محفوظ مانند

هاي خود تربیت کرد، و سالطین روي زمین را آرام ساخت تا  اسقفی خود اداره کرد، مردمانش را در مکاتب و دانشگاه

کلیسا زندگانی کودکان خود را با اشعار و درام . به انجام مسئولیتهاي اخالقی و تکالیف سنگین صلح پروري قیام کنند

ایشان در پیدایش عالیترین آثار هنري تاریخ بشري شد، و از آنجا که قادر نشد مدینه  و نغمات منور کرد، منبع الهام

فاضلهاي از مساوات در میان افرادي که از لحاظ کفایت مساوي نبودند ایجاد کنند، به سازمانهاي خیریه و بهبود 

، کلیسا بزرگترین عامل اشاعه بی شک. احوال مستمندان بذل توجه، و تا حدودي ضعفا را در برابر اقویا حراست کرد

  . تمدن در تاریخ اروپاي قرون وسطی بود
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  اخالق و رسوم عالم مسیحی
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I - اصول اخالق مسیحی  

یا، به عبارت دیگر، به اشتیاق  - هنگامی که آدمی در جنگل یا در مرحله شکار زندگی میکرد، ناگزیر بود حریص باشد 

زیرا وقتی فرصت خوردن غذا برایش دست میداد،  - ، و با ولع تمام هر چه را یافته است ببلعدتمام دنبال خوراکی برود

انسان اولیه ناگزیر بود در روابط جنسی حساس . هیچ اطمینان نداشت که کی دوباره چنین امري میسر خوهد بود

. عا موجب افزایش موالید میشدباشد، و اکثر در هرج و مرج جنسی به سر میبرد، زیرا افزایش میزان مرگ و میر طب

چون مرد خود را مکلف میشمرد که در صورت امکان باید هر زنی را آبستن کند، لذا ناگزیر بود همواره خود را براي 

مجبور بود موجودي ستیزهجو، و براي خوراك یا همسر دایما حاضر به جنگ  ;انجام چنین امري آماده نگاه دارد

  . است روزي در زمره فضایل و ضروري براي بقاي بشر محسوب میشد آنچه امروزه از رذایل. باشد

لکن بشر هنگامی متوجه شد بهترین طریقه بقا، نه فقط براي افراد بلکه براي انواع نیز، سازمان اجتماعی است که 

ي را که به موجب این اصول، مجبور بود غرایز ;وسایل شکار را بر زمین نهاد واصولی براي نظام اجتماعی پی ریخت

روزي در مرحله شکار فوق العاده به کار میخورد در هر پیچ و خمی در بند نظارت آورد تا تشکیل جامعه را ممکن 

از نظر موازین اخالقی، هر تمدنی عبارت از تعادل و تنازعی است بین غرایز جنگلی افراد و منهیات یک اصول . سازد

از میان برمیدارند، و منهیات بدون وجود غرایز زندگی را به پایان  غرایز بدون وجود منهیات تمدن را. مدون اخالقی

مسئله اساسی در اخالقیات آن است که تا چه حد منهیات را تعدیل دهند تا بی آنکه ریشه حیات را . میرسانند

  . سست کند، تمدن را از زوال نگاه دارد

ي از غرایز که اکثر جنبه اجتماعی داشتند در امر تخفیف خشونتها، هرج و مرجهاي جنسی، و حرص بشري، پارها

عشق پدر و مادري، در بین جانوران و . تفوق پیدا کردند و از نظر زیستشناسی موجد شالودهاي براي تمدن شدند

حاکمیت پدر . آدمیان، نظام طبیعی اجتماعی خانواده را پدید آورد که متضمن کمک متقابل و انضباطی آموزنده بود

یمی حکایت الم عشق و نیمی لذت ستمکاري بود، سبب انتقال مجموعه نجات بخشی از نظامات و مادر، که خود ن

نیروي متشکلی که سر کرده ایل، شخص خاوند، شهر، یا حکومت به هم . سلوك اجتماعی به طفل خود راي شد

فرد به قبول  عشقی که. رسانید نیروي غیر متشکل افراد را محدود کرد یا اکثر به حیله بر آن پیشدستی جست

رسم و تقلید، نوجوانان را گاه و بیگاه وادار به پیروي از روشهایی . همگان داشت نفس خود سر را تابع اراده خلق کرد

وجدان، . قانون، غریزه را با بیم عقوبت متوحش ساخت. کرد که به حکم تجربیات قوم مورد تصویب قرار گرفته بودند

. شمار رام کردنوباوگان را با یک مشت منهیات بی 
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هاي اخالقی طبیعی یا غیر مذهبی براي جلوگیري انگیزشهاي بدون تاملی که  کلیسا معتقد بود که این سرچشمه

ها  میگفت این انگیزه ;زندگی آدمیزاد را در جنگل حفظ میکرد، لکن مخل نظم در یک اجتماع بود، کفایت نمیکرد

ند آنها را در چهار چوب مصوبات خود محصور سازد، خاصه که قادر نیرومندتر از آنند که یک قدرت حاکمه بشري بتوا

اگر قرار میبود مجموعهاي از اصول اخالقی را پیروي . نیست در همه حال و همه جا حاضر و بر اعمال افراد ناظر باشد

قوانین را کرد که مردم رعایت آن را سخت با تمایالت و غرایز خویش ناسازگار بینند، ضروري بود که همگان این 

الزم بود که همه معتقد شوند این اصول اخالقی از بارگاه االهی نازل شده  ;ناشی از یک منبع فوقالطبیعهاي بدانند

است تا، بدون هیچ گونه ضمانت اجرایی، نفس آدمی در پنهانیترین لحظات و خلوتترین زوایاي حیات آنها را محترم 

ر براي نظام اجتماعی اخالقی ضرورت دارند، در مبارزه با غرایز بدوي حتی اختیارات پدر و مادر که این قد. شمرد

براي آنکه دینی کمر به . شکست میخورند، مگر آنکه قائم به معتقداتی مذهبی باشند که به طفل تلقین کردهاند

ین انسانی بلکه در خدمت جامعهاي بندد و آن جامعه را از هالك برهاند، باید در برابر غریزه مبرمی که نه در برابر قوان

آن قدر آدمی گناهکار یا به (به عالوه، . برابر فرامین بی چون و چرا و قاطع االهی زبان درازي میکند مقاومت ورزد

آن احکام االهی بایستی نه فقط متضمن تمجید و تکریم در مورد افرادي باشند که ) عبارت دیگر وحشی است که

قط متضمن توبیخ و مجازاتها درباره کسانی باشند که از آن دستورات سرپیچی فرامین مزبور را گردن مینهند، و نه ف

میکنند، بلکه در عین حال براي اعمال حسنه بدون پاداش امید نیل به بهشت را وعده کنند، و براي گناهان بدون 

خداوند صادر شده  الزم بود که این احکام نه از جانب موسی بلکه از درگاه. جزا ترس رفتن به دوزخ را وعید دهند

از آنجا که اساس فرضیه غرایز بدوي، و ارتباط آن با ادامه حیات نوع، با حال آدمیزاد در جامعه متمدن تناسب . باشد

این امر، مانند اعتقاد به کرمه در میان . نداشت، در االهیات مسیحی به صورت آرایی درباره گناه آدم و حوا جلوه کرد

اقامه توجیهات عقالنی در بیان آنهمه آالم و اثقامی که ظاهرا بشر بی هیچ دلیل موجهی  هندوان، طریقهاي بود براي

به عبارت دیگر، بشر میگفت که اگر امروز خیر گرفتار سر پنجه شر است، علت این  ;خود را مجبور به تحملش میدید

. ه آدم و حوا آلوده شده بودطبق فرضیه مسیحی، تمام نژاد بشر به گنا. شکست چیزي نیست جز گناهان نیاکان ما

به مطالبی اشاره کرده بود که کلیسا آن را به طور غیر ) 1150حد(خویش ) احکام(گراتیانوس در کتاب دکرتوم 

هر آدمیزادهاي چون حاصل مجامعت مرد و زنی : ((وي نوشت. رسمی به منزله رکنی از تعالیم خود قبول کرد

است، محکوم به شرارت و مرگ است، و لذا کودکی است که باید تاوان این میباشد، با گناهکاري ذاتی به دنیا آمده

چنین موجدي را فقط لطف ربانی و کفاره مرگ عیسی بر صلیب میتواند از تباهی و لعن ابدي برهاند .)) گناه را بدهد

دمی را از قید یا، به عبارت دیگر، غرض این بود که فقط پیروي از موجود نازنینی چون مسیح مصلوب میتوانست آ(

ترویج این آرا، همراه با بروز .) اعمال تشددآمیز، آز، و بند شهوت نجات دهد و او و جامعهاش را از ورطه هالك برهاند

سوانحی طبیعی که مغز آدمی نمیتوانست دلیل موجه براي آنها پیدا کند، اال آنکه این گونه بالها را مجازاتهایی براي 

ز مسیحیان قرون وسطی یک حس ناپاکی، فساد، و گناه جبلی بخشید که در قسمت گناهان بشمرد، به بسیاري ا

از آن به بعد بود که حس گناهکاري و بیم عذاب اخروي تا . منعکس شد 1200بیشتر ادبیات اقوام اروپایی قبل از 

ن با مهابت دوران اصالح دینی کاتولیک رو به کاهش گذاشت، و پس از آن مجددا در میان پیرایشگران پروتستا

. جدیدي سر برداشت 

غرور، آز، حسد، خشم، : گرگوریوس اول، و عالمان االهی بعد از وي، گناهان کبیره را هفت تا میشمردند، از این قرار

در برابر این گناهان هفتگانه به هفت صفت نیک نیز قایل بودند که چهارتا از آنها را . شهوت، شکمبارگی، و تنبلی

و این چهار، که مورد ستایش فیثاغورس و افالطون قرار گرفته  ;یا فضایل دوران شرك میشمردند)) طبیعی((فضایل 
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بر این چهار صفت سه فضیلت دیگر را که ناشی از علوم . بود، عبارت بود از بصیرت، شجاعت، نصفت، و میانه روي

سیحیت با آنکه فضایل دوران شرك را م. االهی میدانستند میافزودند، و آن سه عبارت میشد از ایمان، امید، و محبت

دین مسیح ایمان را بر علم، شکیبایی را بر شجاعت، عشق و .قبول کرد، هرگز آنها را در تعالیم خود مستحیل نساخت 

که (در ترفیع فروتنی کوشید، و نخوت را . رحمت را بر معدلت، و کف نفس و طهارت را بر میانه روي رجحان مینهاد

گاهی سخن از حقوق آدمی به میان . از بزرگترین گناهان کبیره دانست) ن غایت مطلوب ارسطو بوداز صفات بارز انسا

کشید، لکن اساس تاکیدش بیشتر بر وظایف شخص نسبت به خویشتن و نسبت به همنوعان، به کلیسا، و به خداوند 

میخواند، هیچ ترسی از آن )) لیمعیساي مهربان، مالیم طبع، و س((وقتی کلیسا در ترویج آراي خویش عیسی را . بود

نداشت که مردان را موجوداتی حلیم و لطیف گرداند، بر عکس، مردان جهان مسیحی التینی در قرون وسطی، به 

. علت مواجهه با تنگناها و مشکالت بیشتر، به مراتب از اوالد و احفادشان در اعصار نوین خشنتر و مردانهتر بودند

. افراد و حکومتها، قهرا به اقتضاي زمان و مکان شکل میپذیرند و تجلی میکنند االهیات و افکار فلسفی مثل

II  - رعایت اصول اخالق پیش از ازدواج  

اکنون سوالی که پیش میآید این است که پرهیزکاري مردمان قروي وسطی تا چه حدودي معرف یا مجوز فرضیات 

. ي باشیم، ببینیم اوضاع و احوال آن جامعه از چه قرار بوداخالقی آن عهد بود ابتدا، بی آنکه در صدد اثبات قضیها

به این معنی که کودك را به موجب این آیین مقدس و با : اولین رویداد اخالقی زندگی فرد مسیحی، غسل تعمید بود

ین رسوم خاصی وارد جامعه و عضو کلیساي مسیحی میکردند، و به این نحو کودك را نیابتا به رعایت نظامات و قوان

به عبارت دیگر، هنگام : میشد)) نام مسیحی((هر کودکی ضمن این آداب صاحب یک . کلیسایی مکلف میساختند

نام خانوادگی ممکن بود از منابع مختلف گرفته شده باشد و با . تعمید، نام یکی از قدیسان دین را بر وي مینهادند

ن، یا عضوي از اعضاي بدن، یا صفتی از صفات، و یا حتی قرابت آدمی به نسلهاي گذشته، یا مشاغل خانوادگی، یا اماک

گرگوریوس کبیر، مثل روسو، مادران را تشویق میکرد که نوزادان خود را . یکی از شعایر کلیسا ارتباط داشته باشد

. اکثر زنان مستمند چنین میکردند، ولی بیشتر بانوان طبقه اعیان چنین نمیکردند. خود شیر دهند و بپرورانند

با وجودي که مرگ و میر در میان نوزادان و . دکان مانند این دوره محبوب بودند، لکن بیشتر آنها را تنبیه میکردندکو

کودکان، به علت کثرت عده، یکدیگر را تادیب میکردند و به . نوجوانان شیوع فراوان داشت، عده آنها بسیار زیاد بود

روستا فنون متعدد را از بستگان و همبازیهاي خود فرا  این کودکان در شهر و. حکم اصطکاك متمدن میشدند

تومازو دا چالنو، از وقایعنگاران قرن سیزدهم، . میگرفتند، و معلومات و شرارتشان به سرعت رو به فزونی مینهاد

ها زبان باز میکنند، به آنها درس خباثت آموخته میشود، و هر قدر پا به سن  به مجردي که پسر بچه: ((نوشت

لکن این نکته را باید در نظر داشت .)) ارند، به تدریج بدتر میشوند، تا آنکه فقط از مسیحیت نامی به یادگار دارندمیگذ

سن کار براي پسران دوازده سالگی بود و بلوغ قانونی . که دانشمندان علم اخالق معموال تاریخنویسان خوبی نیستند

  . در شانزده سالگی آغاز میشد

بلوغ مالی، یعنی توانایی برآمدن از . ی، به نوجوانان چیزي درباره مسائل جنسی گفته نمیشدطبق اخالقیات مسیح

عهده کفاف خانواده، معموال بعد از سن بلوغ طبیعی یعنی نیل به قدرت تولید مثل حاصل میآمد، و از آنجا که مدتی 

ر نوع راهنمایی جنسی بر مشقات طول میکشید تا جوان استطاعت گرفتن همسر را پیدا کند، احتمال میرفت که ه

به عالوه کلیسا معتقد بود که اگر جوان پیش از ازدواج، رابطه جنسی با زنی نداشته باشد، . این دوران انتظار بیفزاید

این کف نفس سبب دوام و وفاداري زن و شوهر نسبت به یکدیگر خواهد بود و به نظم اجتماعی و بهداشت عمومی 
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م این اوصاف، جوان قرون وسطایی تا سن شانزده محتمال به انحاي مختلف از لذات جنسی با تما. کمک خواهد کرد

ها، و لواط،  با بروز جنگهاي صلیبی، شیوع آراي مردم مشرق زمین، گوشهگیري رهبانان و راهبه. برخوردار شده بود

، هانري، پیر 1177در سال . فتکه در اوان اشاعه مسیحیت به سختی مردود و ناپسند شمرده شده بود، از نو رواج یا

فیلیپ زیبا، .)) آن عادت قدیمی لواط مجددا از میان خاکستر سربلند میکند((دیر کلروو، در باره فرانسه نوشت که 

رساالتی که از طرف کلیسا . پادشاه فرانسه، شهسواران پرستشگاه را متهم به ارتکاب این قبیل انحرافهاي جنسی نمود

. ي گناهان منتشر میشد، همین قبیل تبهکارها را، از جمله مجامعت با جانوران را، نام میبردها براي تعیین کفاره

هرگاه این مجامعتها مکشوف میشد، مجازات مرتکبین، اعم از . ظاهرا افراد با انواع و اقسام حیوانات جفت میشدند

عدیده بر میخوریم که سگها، بزها، گاوان، در اسناد مربوط به پالمنت انگلستان به مواردي . انسان و حیوان، مرگ بود

. موارد همخوابگی با محارم بسیار زیاد است . خوکها، و غازها را با مرتکبین این قبیل بزهکاریها زنده زنده سوزانیدهاند

. مظاهرا مناسبات جنسی قبل از زناشویی و بعد از آن به همان اندازه رایج بوده است که از اعصار باستان تا قرن بیست

سیل طبیعت هوسباز مرد از سیل بندهایی که قوانین کلیسایی براي عوام ایجاد کرده بود، سرازیر میشد، و برخی از 

با وجود مجازاتهاي بسیار . زنان نیز احساس میکردند که میتوان با طاعات هفتگی کفاره لذات شهوت آنی را داد

بر یک بوسه یا لمس دستی به خدمت بانوان یا دوشیزگان شهسوارانی که در برا. سخت، هتک نوامیس امري عادي بود

بعضی از بانوان تا چنین . نجیبزاده کمر بسته بودند، ممکن بود دل بیقرار را با وصال کنیزکان بانو تسکین بخشند

شهسوار . محبتی را در حق شهسوار مبذول نمیداشتند، غیر ممکن بود بتوانند با وجدان راحتی به خواب روند

اگر اقوال وي مناط اعتبار باشد، برخی از رجال . ندري از شیوع زناکاري در میان جوانان اشرافی متاسف بودالتورل

دو تن ((همین شهسوار نقل میکند که . زنا میکردند)) روي محراب کلیسا((طبقه وي در صحن کلیسا و حتی بر 

در صحن کلیسا از عمل پلید خود متلذذ حین مراسم عبادت، ... ملکه، در ایام روزه بزرگ، روز پنجشنبه مقدس

سر و جان را فداي شکمپرستی و ((ویلیام آو ممزبري طبقه اشرافی نورمان را مردمانی توصیف میکرد که .)) شدند

جهان مسیحی پر بود از اطفال حرامزاده، و . هاي خود را با یکدیگر مبادله میکنند و همخوابه)) فسق کردهاند

قهرمانان چندین ساگاي قرون وسطایی، از جمله کوهولین، آرثر، . زاران قصه مختلف شدحرامزادگی موضوع اصلی ه

فحشا خود را . گوین، روالن، و ویلیام فاتح،و عدهاي از شهسواران کتاب وقایعنامه فرواسار، همه افرادي حرامزاده بودند

ن که عازم زیارت اماکن متبرکه بودند، در طبق اظهارات اسقف بونیفاکیوس، برخی از زنا. با اوضاع زمانه سازگار میکرد

از پس هر فوجی از سپاهیان، فوج دیگري به . شهرهاي بین راه، با فروش خویشتن مخارج سفر را تامین میکردند

در میان صفوف صلیبیون، جماعتی ((آلبر، اهل اکس، خبر داد که . حرکت در میآمد که به قدر دشمن خطرناك بود

همگی این مردمان، بدون هیچگونه فرق جنسی، باالتفاق همسفر، . ملبس به لباسهاي مرداناز زنان حرکت میکردند 

عمادالدین، تارخنویس عرب، ) 1189(در محاصره عکا)). و به احتمال نوعی هرج و مرج جنسی موحش امیدوار بودند

زیرا این افراد ... راه رسیدند براي تسکین خاطر سپاهیان فرانسوي از... سیصد تن از زنان زیباي فرانسوي: ((مینویسد

هنگامی که لشکریان مسلمان حال را بدین منوال )) ;حاضر نمیشدند بدون وجود زنان به میدان جنگ قدم گذارند

در نخستین جنگ صلیبی سن لویی، به گفته تاریخنویس آن شاه، ژوئنویل، . دیدند، خواستار دلخوشی مشابهی شدند

ها،  دانشجویان دانشگاه.)) بساط فحشاي خود را در اطراف خیمه سلطانی گستردند(( خاوندهایی که مالزم رکاب بودند

به ویژه در پاریس، براي رفع حوایج ضروري یا به تقلید از دیگران خود را در تنگنا دیدند، و به همین سبب بود که 

  . دختران جوان مراکزي براي پذیرایی آنها تشکیل دادند
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، آوینیون، مونپلیه، و نورنبرگ فحشا را زیر نظر مقامات شهر عملی مجاز دانستند، زیرا برخی از شهرها مانند تولوز

. معتقد بودند که بدون وجود این گونه زنان روسپی، زنان پاکدامن جرئت قدم نهادن به معابر را نخواهند داشت

و )) ;شهوات متشنج خواهد شد اگر زنان فاحشه را از میان بردارند، دنیا بر اثر: ((قدیس آوگوستینوس نوشته بود

هاي  در شهر لندن قرن دوازدهم، نزدیکی پل لندن، ردیفی از خانه. قدیس توماس آکویناس با این نظر موافق بود

اجازه تاسیس این قبیل مراکز از در آغاز . میخواندند stewsیا  bordellsفواحش قرار داشت که آنها را به انگلیسی 

  . طرف اسقف وینچستر صادر شد، و بعدا پارلمنت با این امر موافقت کرد

ها نباید فاحشهاي را که  پارلمنت انگلستان مقرر میداشت که هیچ یک از متصدیان فاحشهخانه 1161قانون مصوب 

انیم، این کهنسالترین قانونی است که براي تا آنجا که مید -باشد نگاه دارند )) مرض خطرناك سوزاك((مبتال به 

، لویی نهم فرمان داد که کلیه فواحش را 1254در سال . جلوگیري از شیوع امراض مقاربتی در جهان دیده شده است

این حکم به موقع اجرا گذاشته شد، و دیري نپایید که هرج و مرجی نظیر آنچه بود، منتها . از فرانسه تبعید کنند

اعیان بورژوا زبان شکایت دراز کردند که تقریبا غیر ممکن است عفت زنان و دختران آنها، در . ت گرفتمخفیانه، صور

سرانجام، انتقاد از حکم پادشان به قدري عمومیت . برابر کشش و التماسهاي سربازان و طالب، مصون و محفوظ ماند

شد که فواحش در برزنها و کویهاي  به موجب فرمان جدیدي، مقرر). 1256(یافت که مجبور به نسخ آن شدند

بخصوص پاریس حق اقامت و کار داشته باشند، پوشاك و تزئینات ایشان معین و مصرح شد و همگی آنها را زیر نظر 

لویی نهم در حال نزع به . میخواندند)) شاه عیاشان، الواط، و هرزهگردان((یک کالنتر پلیس قرار دادند که عوام وي را 

فیلیپ خواسته پدر را اجابت کرد، و نتایج حاصله از . ه کرد که فرمان اخراج فواحش را تجدید کندفرزند خویش توصی

به گفته دوران . قانون به قوت خود باقی ماند، لکن به موقع اجرا گذاشته نشد. همان قرار بود که قبال دیدیده بودند

داشت و پلیس پاپ، در مقابل اخذ مبلغی،  هایی وجود ، در نزدیکی واتیکان فاحشهخانه)1311(دوم، اسقف ماند 

کلیسا نسبت به فواحش رویهاي مشفقانه اتخاذ کرد، براي روسپیانی . کاري به کارمتصدیان این قبیل مراکز نداشت

هاي مخصوص دایر ساخت، و وجوهاتی را که فواحش توبهکار به کلیسا هدیه میکردند،  که توبه کرده بودند، دارالعجزه

. خش میکرددر بین ضعفا پ

III - ازدواج  

یک کودك هفت ساله میتوانست نامزد . در عصر ایمان، دوران جوانی کوتاه بود، و ازدواج خیلی زود صورت میگرفت

گراس دوسلبی را در . شود، و این قبیل نامزدیها صرفا براي تسهیل کار انتقال یا حفظ اموال صورت میگرفت

عالی قدر در آوردند تا به این وسیله اموال و امالك فراوان آن دختر محفوظ چهارسالگی به عقد ازدواج یکی از اشراف 

دیري نپایید که آن شوهر درگذشت، و گراس در شش سالگی به ازدواج یکی دیگر از خاوندان در آمد، و باالخره . ماند

که ظاهرا در مورد دختر در  این گونه ازدواجها را در هر زمانی قبل از زفاف،. در یازده سالگی شوهر سومی اختیار کرد

  . دوازده سالگی و در مورد پسر چهارده سالگی بود، میشد فسخ کرد

اگر طرفین عقد ازدواج هر دو بالغ بودند، در آن صورت کلیسا براي ازدواج معتبر رضایت پدر و مادر یا قیم را 

د ممنوع کرد، لکن در این باب کلیسا ازدواج دخترانی را که کمتر از پانزده سال داشتن. غیرضروري میدانست

مستثنیات فراوانی قایل شد، زیرا در این قضیه مالکیت به مراتب مهمتر از هوسبازیهاي دل شیدا بود، و ازدواج در 

داماد وجهی یا هدایایی به اولیاي عروس پیشکش . واقع امري بود جزئی که میبایست تابع مقتضیات مال و منال شود
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. میداد، و متعهد میشد که سهمی از دارایی خود را به زن اختصاص دهد)) زیر لفظی((نوع میکرد، به خود عروس یک 

خانواده . در انگلستان معموال این حق یک سوم اموال غیر منقول شوهر بود، که مادامالعمر به وي تعلق میگرفت

دتا مشتمل بود بر لباس، عروس تحفی به خانواده داماد میدادند و براي عروس جهیزیهاي معین میکردند، که قاع

نامزدي عبارت بود از تبادل قول و قرار میان . هاي کتانی، ظروف، اثاثه خانه، و پارهاي اوقات ملک مقداري پارچه

میگفت یا به عبارت دیگر )) بله((و همسر کسی بود که در پاسخ مرد  ;طرفین، و خود ازدواج عبارت بود از یک عهد

  . رعایت تعهد زناشویی میکرد به طیب خاطر، خود را مکلف به

حکومت و کلیسا، هر دو به یک منوال، پس از زفاف، ازدواجی را که با تبادل تعهدي زبانی میان طرفین، و بدون هیچ 

به این طریق، کلیسا . گونه تشریفات حقوقی یا مذهبی دیگري، انجام میشد به عنوان ازدواج معتبر قبول داشتند

به  ;ه مردان شهوت پرست زنها را وسیله خوشی موقتی قرار دهند و بعد آنها را رها کنندمیخواست مانع از آن شود ک

لکن بعد از قرن دوازدهم . همین جهت بود که این گونه پیوندها را بر زناکاري یا گرفتن همخوابه مرجح میشمردند

و، بعد از شوراي  کلیسا ازدواجهایی را که بدون تصویب مقامات روحانی صورت میگرفت، قانونی ندانست

واضعین قوانین غیر . ، مقرر داشت که حتما در این قبیل مراسم باید یک نفر کشیش حضور داشته باشد)1563(ترانت

، )1268فت (برکتن، قانونگذار بزرگ انگلیسی . مذهبی با آغوش باز نظامات روحانی مربوط به ازدواج را پذیرفتند

کلیسا بنیاد عروسی را ترفیع بخشید و آن را . ازدواج قانونی ضرورت دارد معتقد بود که یک رشته آداب مذهبی براي

یکی از آیینهاي مقدس دانست و به صورت میثاق بین مرد و زن و خدا در آورد، و کمکم حدود صالحیت خود را 

تا آخرین از وظایف طرفین در حجله عروسی گرفته  - توسعه داد تا آنکه بالمآل هر مرحلهاي از مراحل ازدواج را 

. شامل شد -وصیتنامه زوجه محتضر

به موجب احکام شرع، . وجود داشت تهیه دید)) محظوراتی که در طریق ازدواج((قانون کلیسایی سیاهه مفصلی از 

طرفین مکلف بودند که موقع عقد ازدواج هیچ گونه تعهدي ناشی از ازدواجهاي قبلی نداشته و هیچ گونه سوگندي 

با وجود این، میان مسیحیان و  ;ازدواج با یک شخص تعمید ندیده، ممنوع بود. نکرده باشندبراي ترك دنیا یاد 

ازدواج بین غالمان، و میان بندگان و آزاد مردان، بین مسیحیان اصیل . یهودیان مزاوجتهایی عدیده صورت میگرفت

دیگر از احکام شرع آن . خته میشدآیین و بدعتگذاران، حتی میان مومنان و مردمان تکفیر شده معتبر و قانونی شنا

در این مورد کلیسا دست رد به . بود که ازدواج میان زن و مردي که تا چهار پشت نیاکان مشترك داشتند، جایز نبود

سینه حقوق رومی زد، و نظریه برونگانی را، که از ابداعات اقوام بدوي به منظور احتیاطی براي جلوگیري از فساد 

شاید هم علت دیگر مخالفت کلیسا با وصلت بستگان نزدیک عدم رضایت از تراکم ثروت . ذیرفتتدریجی نژاد بود، پ

ها و نقاط روستایی خودداري از این قبیل ازدواجها بین قوم و خویشان  در دهکده. در دست عدهاي قلیل و معدود بود

ت و قانون تفاوت شایانی وجود نزدیک دشوار بود، و به همین سبب هم، مثل بسیاري موارد دیگر که میان واقعی

  . داشت، کلیسا مجبور بود این قبیل تخلفها را نادیده بگیرد

بعد از مراسم عروسی، نوبت به حرکت مرکب عروس و داماد میرسید، که حکایت غلغله موسیقی و چمیدن افرادي 

ز تا نیمه شب مجلس سرور و بزم در آنجا بود که تمام رو. بود ملبس به انواع حریر، از در کلیسا تا به خانه داماد

. هر وسیلهاي براي جلوگیري از حاملگی ممنوع بود. عروسی قانونی نبود مگر آنکه زوجه مدخوله شود. میآراستند

معذلک، براي ممانعت از آبستنی زن،  ;آکویناس آن را گناهی میشمرد که از نظر وخامت بعد از قتل نفس قرار داشت

دارو فروشان . بود منعزلهبهاي ساده و دارو و جادو، به کار میرفت و اکثر اتکاي مرد به جماع انواع وسایل، از قبیل اسبا
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در رساله . دوره گرد معجونهایی براي سقط جنین، سترونی، عنن، یا حرص به جماع بر عالقمندان عرضه میداشتند

آب منی شوهر را با خوراك خود بیامیزد تا مهرش در ((، اثر رابانوس ماوروس، در مورد هر زنی که هاي گناهان کفاره

موسسات خیریه مسیحی از قرن ششم . کودك کشی نادر بود. سه سال کفاره مقرر شدهاست)) دل شوهر بیشتر شود

قرن هشتم شورایی در روان از  در. به بعد بیمارستانهایی براي کودکان سر راهی در شهرهاي مختلف ایجاد کردند

زنانی که مخفیانه زاییده بودند تقاضا میکرد که کودکان خود را در مدخل کلیسا به جا گذارند تا روحانیان از آنها 

. این قبیل کودکان یتیم را مثل سرفها بزرگ میکردند و در اراضی موقوفه کلیسا به کار میگماشتند. توجه کنند

انی تصویب شد مقرر داشت که هر کس کودکان سر راهی را از مرگ برهاند و آنها را پرورش قانونی که از طرف شارلم

رهبانی از اهالی مونپلیه به تاسیس  1190در حدود سال . دهد، میتواند چنین افرادي را به عنوان برده نگاه دارد

. کودکان یتیم بود که شعار آن حراست و تربیت)) جرگه اخوت روحالقدس((فرقهاي اقدام کرد موسوم به 

مثال، در قانون ساکسون، حداقل مجازات در مورد زنان زناکار بریدن بینی و . مجازاتهاي مقرر براي زنا شدید بود

با تمام این اوصاف، . گوشهاي وي بود، و به شوهر اختیار میداد که اگر زن خویش را بی وفا دید، او را به قتل برساند

طبق . در میان طبقات اشرافی به وفور، و بین طبقات متوسط بندرت دیده میشد زناکاري شیوع فراوان داشت و

قانون . حقوق فئودالی، خاوندانی که سرفهاي اناث خود را وادار به بی عفتی میکردند، مبلغ مختصري جریمه میشدند

یلینگ به میگفت که هر کس با دوشیزهاي خالف میلش همخوابه شود، مکلف به پرداخت جریمهاي معادل سه ش

ادوارد فریمن، تاریخنویس انگلیسی که نظراتش در تاریخ نورمانها حجت است، قرن یازدهم را . محکمه خواهد بود

میخواند و بی اندازه متحیر است از اینکه ویلیام فاتح، یعنی پسر مردي که هیچ گونه پایبند عصمت و )) عصر فسق((

تامس رایت، یکی دیگر از . ساخت و پیمان زناشویی را نقض نکردعفت نبود، چطور ظاهرا تا پایان عمر با یک زن 

جامعه قرون وسطایی، جامعهاي بود بغایت هرزه و شهوت : ((تاریخنویسان فاضل و خردمند انگلیس، مینویسد

 معموال این جدایی را طالق. کلیسا در مورد زنا، ارتداد، یا بی رحمی فاحش به جدایی زن و شوهر رضا میداد.)) پرست

حکم طالق یا فسخ عقد فقط در مواردي صادر میشد که به . مینامیدند، لکن غرض، طالق به معنی فسخ ازدواج نبود

تصور اینکه عمدا این قبیل محظورات را زیادتر میکردند تا . ثبوت رسد عروسی ناقض یکی از احکام شرعی بوده است

مخارج فراوان باطل کردن عقد ازدواج را داشتند  به دست اشخاصی که همه گونه استطاعت پرداخت مبالغ گزاف و

کلیسا این قبیل محظورات را با فتاوي انعطاف پذیري در مواردي . بهانهاي براي طالق دهند بسیار بعید به نظر میرسد

ل نادر به کار میبرد، مثال موقعی که طالق، پادشاهی را از قید ملکه سترونی میرهاند و در صورت ازدواج مجدد، احتما

داشتن جانشینی میرفت، یا وقتی طالق به نحوي از انحا به صالح و صرفه یک مملکت تمام میشد یا ممد صلح بود، با 

قوانین ژرمنی در مورد زناکاري، گاهی حتی به تراضی . استناد یکی از این دستاویزها، حکم طالق را صادر میکرد

بعضی . خویش را بر نظامات سخت کلیسا مرجح میشمردند پادشاهان قوانین نیاکان. طرفین، اجازه طالق را میداد

اوقات خاوندها و بانوان به قوانین باستانی خویش رجعت میکردند، و بدون کسب اجازه از مقامات روحانی، یکدیگر را 

، از زمانی که اینوکنتیوس سوم حاضر نشد به فیلیپ اوگوست، پادشاه مقتدر فرانسه، اجازه طالق دهد. طالق میگفتند

. کلیسا از نظر نفوذ کالم و وجدان آن قدر نیرومند شد که توانست شجاعانه احکام را به طرز دلخواه شکل بخشد

IV  - زن  

پارهاي از قوانین کلیسا بر انقیاد زنان افزود، لکن بسیاري از اصول و  ;هاي روحانیان عموما بر ضد زنان بود نظریه

د در نظر کشیشان و عالمان االهی این قرون هنوز زن همان مقامی را رسوم مسیحیت مقام اجتماعی زن را باال بر
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شري ضروري، وسوسهاي طبیعی، مصیبتی : ((داشت که در نظر یوحناي زرین دهن و بطرك قسطنطینه، یعنی

زن هنوز همان حواي مجسم در همه جا بود که آدمی .)) مطلوب، خطري خانگی، جذبهاي مهلک، و آسیبی رنگارنگ

. هنوز آلت مطلوبی بود در دست شیطان براي اغفال مردان و فرستادن آنها به دوزخ. وس برین محروم ساخترا از فرد

قدیس توماس آکویناس، که معموال مظهر مهربانی لکن در عین حال گرفتار محدودیتهاي خاص یک رهبان بود، زن 

خود، چه عقلی و چه جسمی، تابع مرد  زن به علت ضعف طبیعت: را از بعضی لحاظ پایینتر از غالمان قرار میداد

زن طبق قانون .... مرد آغاز زن و انجام وي است، همان طور که خداوند بدایت و نهایت تمام موجودات است .... است

کودکان باید پدران را بیش از مادرشان .... طبیعت باید مطیع و منقاد باشد، و حال آنکه یک نفر برده چنین نیست

  . دوست بدارند

مرد بود که . انون کلیسایی وظیفه حراست از زن را به شوهرش محول، و زن را موظف به اطاعت از شوهر میکردق

از این رو آشکار است که زنان باید تابع : ((واضعین احکام شریعت میگفتند ;شبیه خداوند آفریده شده بود نه زن

. در واقع اشتیاق مرد را به حصول تمنیات خود میرسانداین قبیل عبارات .)) شوهرانشان و تقریبا کنیزکان آنها باشند

از طرف دیگر، کلیسا افراد را مجبور به پیروي از اصل تکگانی میکرد، اصرار داشت که باید موازین اخالقی واحدي 

براي افراد هر دو جنس رعایت شود، زن را به صورت آیین پرستش مریم گرامی میداشت، و از حق زن در تحصیل 

در هر دو قانون به . قانون مدنی بیشتر با زن روي مخالفت نشان داد تا قانون کلیسایی. وروث دفاع میکرداموال م

فقط ((مرد را مکلف میساخت که )) قوانین و رسوم بووه((هنگامی که در قرن سیزدهم . شوهر اجازه زدن زن داده شد

حقوق مدنی مقرر . روشنفکرانهاي محسوب میشد زن خویش را بزند، در واقع این اقدام)) با رعایت موازین انصاف

در مورد ارتکاب جرایم و اقامه دعوي . مسموع نباشد)) به علت عدم ثبات ایشان((داشت که شهادت زنان در دادگاه 

. در دادگاه، مجرم معموال به زن نصف جریمهاي را پرداخت میکرد که براي بزه همانند به یک مرد تعلق میگرفت

هاي اشرافی را از عضویت پارلمنت انگلستان یا اتاژنروي فرانسه به  نی حتی اغلب زنان خانوادههمچنین حقوق مد

به حکم ازدواج، شوهر اختیارات تام پیدا میکرد تا از هر . عنوان نمایندگان امالك و اراضی خودشان نیز محروم ساخت

هیچ زنی حق نداشت رسما . منتفع شودنوع ملکی که هنگام عروسی در تملک زن بود استفاده کند و از اعیانی 

  . طبابت را پیشه خود سازد

زن کلیه رموز و فنون شگرفی را که بی جار و . تنوع زندگی اقتصادي زن به همان اندازه بود که تنوع اقتصادي مرد

لوا و کلوچه به عبارت دیگر، به پختن نان و ح: جنجال در اداره امور خانه به کار میرفت فرا میگرفت و به کار میبست

و انواع شیرینی، قورمه کردن گوشت، تهیه صابون و شمع خامه و پنیر، انداختن آب جو، ساختن داروهاي خانگی از 

ها و دیوارکوبها و روتختیها، تزیین و  گیاهان، رشتن پشم، بافتن پارچه، تهیه قماش از کتان، دوختن لباسها و پرده

خارج از کلبه . جازه میدادند، و باالخره به پرورش کودکان میپرداختنظافت خانه، تا حدودي که همسران آنها ا

به این معنی که بذر میپاشید، پشم : روستایی، معموال زن با نیرو و شکیبایی در انجام کارهاي مزرعه شریک میشد

ر خانه یا در در شهرها، اعم از آنکه زن د. گوسفندان را میزد، و در امر تعمیر بنا و رنگرزي و ساختن کمک میکرد

هاي  هنر رشتن و تابیدن و بافتن پارچه. دکان بود، قسمت بیشتر ریسندگی و بافندگی را براي اصناف بزاز انجام میداد

در اغلب اصناف انگلیسی تقریبا . در انگلستان رواج دادند)) زنان حریر باف((حریر را براي نخستین بار دستهاي از 

علت این امر بیشتر آن بود که به صنعتگران اجازه میدادند تا زنان و دختران خود را  .عده زنان با مردان برابري میکرد

چندین صنف، که اختصاص به مصنوعات و کاالهاي زنانه داشت، . استخدام کنند و آنها را به عضویت صنف در آورند

لکن در . به پانزده میرسید در پایان قرن سیزدهم، تعداد این گونه اصناف در پاریس. کال متشکل بود از اعضاي زن
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اصنافی که متشکل از هر دو جنس بودند، زنان بندرت به مقام استادکاري میرسیدند و، براي کار متساوي، 

زنان طبقات متوسط، با لباسهاي فاخر، ثروت شوهران خویش را به رخ سایرین . دستمزدشان از مردان کمتر بود

بانوان طبقه . جشن و سرورهاي اجتماعی شهرها شرکت میجستند میکشیدند و با شور تمام در اعیاد مذهبی و

اشرافی عهد فئودال، با سهیم شدن در مسئولتهاي شوهران و معاشرت با شهسواران عالی مقام و تروبادورها، در عین 

. کف نفس و وقار، به چنان مقام و درجه اجتماعی نایل آمدند که نظیرش را هرگز زنان ندیده بودند

ل، علی رغم االهیات و قوانین، زن قرون وسطی به کشف طرقی نایل آمد تا به کمک افسونگریهاي خود، طبق معمو

ادبیات این عهد ماالمال از اسناد و مدارکی است درباره زنهایی که شوهران خود را . نقایص خویش را جبران کند

در حالی که وي میان طبقه نجبا از . ق بوداز چندین لحاظ، تفوق زن مورد قبول و تصدی. مطیع و منقاد ساخته بودند

زن قرون وسطایی، مثل . خوان ادب و هنر و کمال برخوردار میشد، شوهر بی سوادش عرق میریخت و شمشیر میزد

هاي خود از فضالي عهد پذیرایی میکردند، با شکوه و وقار تمام ))سالون((زنان صاحب کمال قرن هجدهم که در 

هاي سمیوئل ریچاردسن، داستان پرداز انگلیسی قرن هجدهم، ضعف  ی از زنان قصهنشست و برخاست و، مثل یک

میکرد و، در عین حال، در عشق به آزادي عمل و بیان، هیچ دست کمی از مردان نداشت، همان طور که داستانهاي 

در عشقبازي با مردان هاي رکیکی براي آنها نقل میکرد، و اکثر بی هیچ پروایی  ناشایسته آنها را میشنید، خودش قصه

وي درمیان تمامی طبقات جامعه با آزادي کامل حرکت میکرد و به ندرت کسی را به عنوان مراقب به . پیشقدم میشد

همراه زایران عازم زیارت اماکن  ;در جشنها سهم مهمی ایفا میکرد ;در بازارهاي مکاره حضور مییافت  ;همراه داشت 

ی نه فقط براي تسکین خاطر مبارزان، بلکه گهگاهی به عنوان مجاهدي ملبس به و در مبارزات صلیب ;متبرکه میشد

رهبانان کمرو میکوشیدند تا خود را متقاعد سازند که زن موجودي پستتر است، لکن . لباس جنگ شرکت میجست

به زبان او را مردان . شهسواران براي جلب التفات زن شمشیر میزدند، و شعرا مقر بودند که غالم حلقه به گوش زنند

دست دعا به دامان مریم عذرا میزدند، . هاي میپرستیدند چون کنیزي زر خرید میشمردند، و در عالم رویا بر سان االه

  . آکیتن بودند/ لکن در آرزوي زنی مانند الئونور د

و از آن آکیتن فقط یکی از بسیار زنان مشهوري است که در تاریخ قرون وسطی عرض وجود کردند، / الئونور د

گاالپال کیدیا، تئودورا، ایرنه، آنا کومننا، ماتیلدا کنتستوسکان، ماتیلدا ملکه انگلیس، بالنش دوناوار، بالنش : جملهاند

جد الئونور، گیوم دهم آو آکیتن، هم امیر بود و هم شاعر، و در دربار خود . ... دوکاستی، هلوئیز، و جمعی دیگر

صاحبان عالیترین ذوقها، بهترین ظریفهگویان، پري . و خود نیز سرآمد آنان بود ;یدادتروبادورها را مورد تشویق قرار م

پیکرترین بانوان، و دالورترین جوانمردان نواحی جنوب باختري فرانسه همه متوجه دربار وي در شهر بوردو میشدند، 

تمامی فرهنگ و . افتو در چنین محیطی بود که الئونور براي ملکه شدن در زندگانی و عالم ادب پرورش ی

به عبارت دیگر زنی شد صاحب تنی نیرومند،  ;خصوصیات آن سرزمین آزاد و آفتابی را در وجود خویش جذب کرد

حرکاتی موزون، خلق و شهوتی آتشین، فکري آزاد، بدون هیچ قیدي به رعایت رسوم، گشاده زبان، با تخیالتی 

رزي و جنگ و لذت بردن از هر نعمتی، حتی تا پاي مرگ، عشق بی پایانی به عشق و ;شاعرانه و روحی سرزنده

، پادشاه فرانسه، به اشتیاق الحاق دوکنشین آکیتن و بندر عظیم )1137(هنگامی که الئونور پانزده ساله بود. داشت

هفتم الئونور نمیدانست که لویی . بوردو بر قلمرو خود، و در نتیجه افزایش عواید خزانه خویش، از او خواستگاري کرد

مردي بی عاطفه و عابد است، و اطالع نداشت که وي اکثر اوقات خود را صرف رتق و فتق امور مملکت میکند، وي، 

لکن لویی نه فریفته افراط و تفریطهاي الئونور شد  ;سرخوش و طناز و بی اعتنا به قیود اخالقی، به دربار لویی شتافت
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جه پاریس بودند و در برابر عنایات آن زن غزلیات و قصایدي به عنوان و نه اعتنا به شعرایی کرد که به دنبال وي متو

. مدیحه میسرودند

همراه شوهر عازم ) 1147(الئونور، که تشنه لذت ماجراهاي عاشقانه بود، مصمم شد که در دومین جنگ صلیبی 

را از سر تحقیر نزد  دوکهاي پشمریسی خود ;هایش لباس مردان جنگ را بر تن آراستند وي و ندیمه. فلسطین شود

شهسوارانی که در وطن مانده بودند فرستادند، و خود در صف مقدم سپاه، زیر پرچمهایی به رنگ جلی، با جماعتی از 

از آنجا که پادشاه یا در وظایف شوهري کوتاهی و یا او را . تروبادورها که از عقب آنها حرکت میکردند، به راه افتادند

در انطاکیه و سایر جاها چند تن عاشق دلخسته پیدا کرد، و مرتبا شایعاتی درباره عشق وي  سرزنش کرده بود، الئونور

گاهی او را دلباخته غالم زیباروي  ;گاه میگفتند که عاشق عم خویش، رمون اهل پواتیه، شدهاست . بر سر زبانهاافتاد

لویی . زکار، یعنی صالحالدین ایوبیعاشق مرد پرهی) به قول مشتی مردم جاهل یاوهگوي(و گاه  ;عربی میدانستند

این لهو و لعبها و زخم زبانهاي الئونور را با شکیبایی تمام تحمل میکرد، لکن قدیس برناردو کلروو، که حکم سگ گله 

، الئونور که بو برده بود لویی میخواهد طالقش 1152در . عالم مسیحیت را داشت، الئونور را پیش جهانیان رسوا کرد

ی کرد و، به عذر آنکه هر دو شش پشتشان به هم میرسد و قرابت صلبی پیدا میکنند، خواستار طالق دهد، پیشدست

این بهانه موجب ریشخند کلیسا شد، لکن کلیسا با صدور حکم طالق موافقت کرد، و الئونور بار دیگر با عنوان . شد

شتري در بر گرفتند و وي هنري پالنتاژنه، در آنجا خواستگاران او را چون نگین انگ. دوشس آکیتن به بوردو بازگشت

دو سال بعد، پالنتاژنه هنري دوم شاه انگلیس بود، و الئونور بار . وارث تاج و تخت انگلیس را به همسري انتخاب کرد

  . میخواند)) ملکه انگلستان به قهر االهی((از قول او گفتهاند که به طعنه خود را ). 1154(دیگر ملکه

ذوق و سلیقهاي را که خاص فرانسه جنوبی بود با خود به انگلستان آورد و در لندن نیز کماکان الئونور تمام آن 

اکنون دیگر الئونور آن قدر مسن شده بود که . بزرگترین مرجع تقلید، ولینعمت، و معبود تروبادورها و تروورها شد

  . که مایه فضاحت و رسوایی باشدهنري هم چیزي در او نمیدید  ;میتوانست به میثاق زناشویی وفادار بماند

هنري، که یازده سال از الئونور کوچکتر بود و از لحاظ خوي و احساسات آتشین دست کمی از . لکن ورق برگشته بود

او نداشت، به زودي مشغول باختن نرد عشق با بانوان درباري شد، و همان ملکه که روزي شوهر حسود خود را به باد 

هنگامی که هنري وي را از مقامش عزل کرد، الئونور از . ر آتش حسد میسوخت و میساختمالمت میگرفت، اکنون د

مدت . اما، به فرمان هنري، آن زن را تعقیب، دستگیر، و زندانی ساختند. انگلستان گریخت و به آکیتن پناه برد

. شانزده سال وي در گوشه عزلت زندانی به سر برد که هرگز در ارادهاش خللی وارد نساخت

فرزندان الئونور به امر وي در صدد توطئهاي . تروبادورها احساسات مردم اروپا را به ضد پادشاه انگلستان برانگیختند

همینکه ریچارد شیر دل بعد از . با ایشان مبارزه کرد) 1189(به قصد عزل پدر خویش برآمدند، اما هنري تا دم مرگ 

زاد، و مادام که مشغول مبارزه با صالحالدین بود، او را نایبالسلطنه پدر بر تخت سلطنت نشست، مادر را از زندان آ

غصه ((هنگامی که برادر ریچارد، جان، پادشاه انگلیس شد، الئونور به دیري در فرانسه رو نمود و، بر اثر . انگلستان کرد

 ;بود)) بد، و ملکهاي بدهمسري بد، مادري ((الئونور . ، همانجا در هشتاد و دو سالگی در گذشت))و پریشانی خیال

  لکن کیست که تصور کند این زن تعلق به جنسی محکوم و مطیع داشته است 
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V  -  اخالقیات عمومی  

در هر عهدي قوانین و فرایض اخالقی ملل کوشیده است تا مانع از پر و بال گرفتن نادرستی، این عادت دیرینه بشر، 

و اعصار تاریخ بشري، افراد، اعم از خوب و بد، به کودکان،  در قرون وسطی نیز، درست مانند دیگر قرون. شود

انسان قرون وسطایی عالقه خاصی به . همسران، شنوندگان، دشمنان، دوستان، حکومتها، و خداوند دروغ میگفتند

انجیلهایی جعل میکرد و اصل آنها را به حواریون عیسی نسبت میداد، بی آنکه واقعا قصد داشته . جعل اسناد داشت

انسان قرون وسطایی، براي آنکه . هایی دلپذیر چیز دیگري پندارد باشد که کسی این احادیث و روایات را جز افسانه

رهبانان  ;در مبازرات میان حکومت و دین اسلحهاي به دست روحانیان داده باشد، به جعل فرامین و مدارکی پرداخت

النفرانک، اسقف . یرهاي خویش، منشورهایی را جعل کردندپرهیزکار، به منظور اخذ مستمري از خزانه شاهی براي د

اعظم کنتربري، به گفته درباریان پاپی، براي آنکه قدمت قلمرو روحانی خویش را ثابت کرده باشد، به جعل منشوري 

پارهاي از اساتید براي ثبوت قدمت و سوابق کهن بعضی از کالجهاي دانشگاه کیمبریج نیز به جعل مدارکی . دست زد

جمعی از زاهدان ریایی انواع تحریفات را در متون دینی و مقدس وارد کردند، و به برکت جعلیات . مبادرت ورزیدند

ارتشا در آموزش و پرورش، سوداگري، جنگ، دین، حکومت، و قانون . ایشان، هزاران معجزه در کتابها ضبط شد

سیاستمداران براي احراز مناصب و  ;ستادندهایی نزد ممتحنین خود میفر کودکان مکتبی کلوچه. عمومیت داشت

شهود را با دادن رشوه میشد به اداي هر  ;مقامات عمومی رشوه میدادند، و وجوه الزم را از دوستان خود اخذ میکردند

در سال . اصحاب دعوي به اعضاي هیئت منصفه و قضات محاکم هدایایی میدادند ;نوع شهادت دروغی واداشت

دشاه انگلستان، ناگزیر شد اکثر قضات و وزیران خویش را به علت فساد از کار بر کنار کند، به ، ادوارد اول پا1289

افراد به کتاب مقدس تا مطهرترین یادگارهاي . موجب قانون، هر کس تقریبا براي هر امري مکلف به اداي سوگند بود

را که در شرف یاد کردن بودند، محترم گاهی ملزم بودند سوگند یاد کنند که سوگندي  ;اولیاي دین قسم میخوردند

با اینهمه، سوگند دروغ آن قدر شیوع داشت که گاهی طرفین مرافعه را مجبور به قبول آزمایشات .خواهند شمرد

. سخت یا دوئل میکردند، تا مگر خداوند آن کسی را رسوا کند که دروغ بزرگتري گفته بود

هرداري، صنعتگران قرون وسطی اکثر با مصنوعات بنجل و اوزان هاي صنفی و ش با وجود هزاران مقررات و جریمه

بعضی از نانوایان در روي پیشخوان خویش، . نادرست خریداران را فریب میدادند و اشیاي تقلبی به آنها میفروختند

هاي مخصوصی تعبیه کرده بودند که از این طریق مقداري از خمیر مشتري را  که مخصوص بستن خمیر بود، دریچه

هاي بهتري که به مشتري وعده داده و  بزازان مخفیانه قماش ارزان قیمت را با پارچه. پیش روي وي میدزدیدند

در گونیهاي . چرم پستتر را به عنوان جنس اعالتر به مشتري عرضه میداشتند. پولش را گرفته بودند، جابجا میکردند

قصابان ناریچ را متهم . ات سنگ پنهان میکردندیونجه یا پشم، که قیمت آن از طریق توزین معین میشد، قطع

هایی میسازند که براي خوراك انسان  خوکهاي مکروه و مریض را میخرند و از گوشت آنها قورمه((میداشتند که 

هاي گوناگون وجود  انواع مختلف حقهبازیهایی را که در حرفه) 1220حد(برتولت، اهل رگنسبورگ، .)) مناسب نیست

نویسندگان و . یی را که بازرگانان در بازارهاي مکاره به مردم ساده روستایی میزدند، توصیف میکردداشت، و نیرنگها

همه چیز مطیع : ((واعظان جمع مال را عملی مذموم میشمردند، لکن یک ضربالمثل ژرمنی قرون وسطایی میگفت

ي نیرومندتر از جاذبه جنسی برخی از دانشمندان علم اخالق این عهد شهوت کسب مال را انگیزها ;))پول است

در قرن سیزدهم، علیالظاهر، مادیات  ;در دوران فئودالیسم، شرافت شهسواري اکثر جنبه واقعی داشت. میدانستند

این مواردي که از حیله گري افراد برشمردیم . پرستی به همان اندازه رایج بود که در هر عصر دیگري از تاریخ بشري
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هر چند که این گونه نادرستیها فراوان بود، تصور نمیرود که . سرزمینی بسیار پهناور است برگرفته از ازمنهاي دراز و

این مشت نمونه خروار باشد، و چیزي زیادتر از این دستگیر ما شود که افراد عصر ایمان بدتر از مردم عهد شک و 

اعصار، قانون و اخالقیات به سختی حقیقت این است که در کلیه قرون و . تردید، یعنی دوران حیات خود ما بودهاند

توانستهاند نظام اجتماعی را، در برابر اصالت استقالل جبلی انفرادي مردمانی که هرگز طبیعت نخواسته است آنها 

  . رعایایی تابع قانون باشند، حفظ کند

دزدي اعم از کوچک یا با وجود این، . اکثر حکومتها دزدي را از جرایم کبیره شمردند، و کلیسا راهزن را تکفیر کرد

بزرگ امري عادي بود، از جیب برهاي کوچه و خیابان گرفته تا خاوندان دزدي که در رود راین جلو کشتیهاي کاالها 

بعد از  ;ها را نا امن میساختند سربازان مزدور گرسنه، جانیان متواري، شهسواران خانه خراب جاده. را سد میکردند

نظري به آمار مضبوطه . و خورد عربدهجویان، دزدي، هتک ناموس، و حتی قتل بود تاریک شدن هوا، معابر شاهد زد

تعداد قتلها به معیار اعصار جدید ننگ آور ((قرن سیزدهم معلوم میدارد که )) سرخوش((از طرف پلیس انگلستان 

ر میگذشتند، و مقصرین به تعداد افراد مقتول تقریبا دو برابر تعداد مردمانی بود که بر اثر سوانح د.)) محسوب میشود

کلیسا، در عین شکیبایی، همه گونه تالش کرد تا مگر از جنگهاي فئودالی جلوگیري کند، لکن . ندرت گرفتار میشدند

توفیق محدودي که در این راه نصیبش شد معلول منحرف ساختن این قبیل افراد و این گونه غرایز ستیزه جویانه به 

که خود از لحاظی عبارت میشدند از جنگهاي امپریالیستی به منظور فتح اراضی و جنگهایی  -جنگهاي صلیبی بود 

مسیحیان، به هنگام جنگ، در مقایسه با مبازران سایر ادیان و اعصار، نه نسبت به مغلوبین مهربانتر بودند و . تجارت

. هاي خود وفادارتر نه به میثاقها و عهد نامه

اقوام بربر به . وسطی به مراتب زیادتر از هر تمدن قبل از ما مشهود بودستمگري و درندهخویی ظاهرا در قرون 

خاوندان و . مجردي که پیرو آیین مسیحیت میشدند، یک مرتبه دست از آداب و رسوم بربري خویش نمیشستند

انه بود، با قانون جزایی بیاندازه بیرحم. بانوان طبقه نجبا با مشت به سر و روي خدمتکاران خویش و یکدیگر میکوفتند

مجازات مجرمین بیشتر عبارت بود از مجازات چرخ، فرو بردن . این حال، نمیتوانست وحشیگري و جرم را از بین ببرد

جوارح در پاتیلهایی از روغن داغ، سوزانیدن بر روي تل هیمه، کندن پوست از بدن، و انداختن جانوران درنده به جان 

آنگلوساکسون، اگر کنیزي بر اثر ارتکاب به دزدي محکوم میشد، هشتاد  طبق قوانین. مجرم براي کندن جوارح وي

تن از کنیزان دیگر هر کدام ملزم بودند جریمهاي بپردازند و سه دسته هیمه بیاورند، و بر روي تمام آن تل هیمه، زن 

ي را در اواخر قرن سالیمبنه، رهبان ایتالیایی که جریان حوادث جنگهاي ایتالیاي مرکز. گناهکار را میسوزانیدند

سیزدهم یعنی دوران معاصر خویش ضبط کردهاست مینگارد که با اسیران چنان وحشیانه معامله میشد که در دوران 

  : جوانی ما چنین چیزي باور کردنی نبود

 زیرا سر بعضی از مردان را به طناب و اهرمی میبستند و طناب را با چنان شدتی میکشیدند که چشمان آنها از حدقه

هایشان میافتاد، برخی دیگر را فقط با شست راست یا چپشان میبستند، و به این نحو تمام  در میآمد و بر روي گونه

جمعی دیگر را به طرقی شکنجه میکردند به مراتب موحشتر و شنیعتر، که . بدن آنها را از روي زمین بلند میکردند

ینشاندند، دستهایشان را از عقب به پشتهایشان میبستند، و عدهاي دیگر را م ;من از ذکر جزئیات آن شرمنده میشوم

همان (یا دستها و پاهاي آنها را به دور سیخی میبستند و ... در زیر پاي آنها منقلهایی از زغال گداخته قرار میدادند

همان نحو  تمام روز، بدون آنکه جرعه آبی یا لقمه نانی به آنها بدهند، به) طور که بره را به دکه قصاب میبرند
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یا آنکه با تکه چوب زمختی آن قدر ساق پاهاي ایشان را میتراشیدند تا استخوان خالی به چشم  ;آویزانشان میکردند

  . حتی دیدن چنین منظرهاي دل را ریش و خاطر را پریش میساخت ;میخورد

اروپاي باختري نسبت به درد انسان قرون وسطایی رنج و عذاب را شجاعانه تحمل میکرد، شاید کمتر از افراد امروزي 

اعیاد آنها همه  ;افراد کلیه طبقات مختلف، مردان و زنانی بودند خوش بنیه و شهوتپرست. حساسیت نشان میداد

. حکایت گستردن بساط سور، میگساري، قماربازي، پایکوبی، عشقبازي، و لذت جسمانی بود

در سخن گفتن آزادتر بودند و . تر به گوش میخوردشوخیهاي آنها چنان بی پروا بود که نظایرش در عهد ما کم

ژوئنویل مینویسد که تقریبا هیچ کس در فرانسه نبود که حین سخن . دشنامها و سوگندهایشان شدیدتر و زیادتر بود

انسان قرون وسطایی به مراتب پوست کلفتتر از ما بود، و بی آنکه خم به ابرو آورد، میتوانست . ذکري از شیطان نکند

هاي کنتربري جفري چاسر میبینیم که  در قصه ;گترین متلکهایی را که به سیره رابله ساخته شده بود تحمل کندبزر

و حوادثی که  ;چطور مثال زنان تارك دنیا بی هیچ دغدغهاي به هرزهگوییها و سخنان رکیک آسیابان گوش میدهند

اهی به حدي زننده میشوند که ترجمه کردنی سالیمبنه، آن رهبان نیکو سیرت، به رشته تحریر در آوردهاست، گ

را نیز براي جلب )) زنان هرزه((ها فراوان بودند، و برخی از آنها به شیوه امروزي، عالوه بر آبجو،  میکده. نیستند

ها را روزهاي یکشنبه تعطیل کند، لکن در این راه چندان توفیقی  کلیسا کوشید تا میکده. مشتري عرضه میداشتند

مسافري در لوبک برخی از بانوان اشرافی را در . افراد هر طبقه و درجهاي گهگاهی بدمستی میکردند. حاصل نکرد

در کولونی، جمعیتی بود که افراد آن . میکدهاي میدید که در زیر نقابهاي خویش سخت به میگساري مشغول بودند

))) نوشیدن با سرخوشی(((وم هیالریتاته صرفا براي نوشیدن شراب به دور هم جمع میشدند و عبارت التینی بیبیته ک

را شعار خود ساخته بودند، لکن افراد این جمعیت، طبق نظامات سخت و شدیدي، مکلف بودند در رفتار خویش 

  . اعتدال، و در سخن خویش عفت را مراعات کنند

ل به تصورات واهی، طبیعت انسان قرون وسطایی، مثل بشر هر یک از اعصار، معجون و آمیزهاي بود از شهوت و می

همان مردان و زنانی که میگساري میکردند، و از ته قلب . فروتنی و خودپرستی، ستمگري و رافت، و دینداري و آز

دشنامهاي رکیک میدادند، قدرت ابراز عطوفتهاي دلنشین را داشتند، یا میتوانستند به هزاران نوع امور خیریه قیام و 

سگها را براي هدایت نابینایان . ن خودمان، سگ و گربه از حیوانات خانگی بودنددر آن عهد، مثل زما. اقدام کنند

در طی قرون دوازدهم و . تربیت میکردند، و شهسواران نسبت به اسبان، بازها، و سگان خویش عالقه خاصی داشتند

همگی در بهبود احوال افراد اصناف، حکومتها، و کلیسا . سیزدهم، کار امور خیریه به طرز بی سابقهاي توسعه یافت

  . دادن صدقات امري عمومی بود. مردم تیره بخت شریک شدند

ثروتمندان مبالغی . افراد، به طمع رفتن به بهشت، اموال خود را در راه کمک به ضعفا یا سایر امور خیر وقف میکردند

وزه و صدها نفر را هنگام اعیاد ها نفر از فقرا را همه ر به عنوان جهیزیه به دختران طبقه مستمند میبخشیدند و ده

بر در سراي بسیاري از اعیان، هفتهاي سه روز به جمیع افرادي که به گدایی آمده بودند، خوراك . مهم اطعام میکردند

تقریبا عموم بانوان اشرافی شرکت در تصدي امور خیریه را اگر از ضروریات اخالقی نمیدانستند، . رایگان داده میشد

در قرن سیزدهم، راجر بیکن پیشنهاد کرد که حکومت براي دستگیري . اجتماعی خویش میشمردند الاقل از تکالیف

لکن قسمت اعظم این گونه امور بر عهده . فقرا و توجه از بیماران و افراد فرتوت صندوق مخصوصی تاسیس کند

از بیماران و سایر امور خیریه از یک لحاظ، کلیسا عبارت میشد از سازمانی براي دستگیري ضعفا و توجه . کلیسا بود
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گرگوریوس کبیر، شارلمانی، و نظایر ایشان هر کدام مقرر . که در تمام زوایاي یک قاره بزرگ به کار اشتغال داشت

هایی که کلیسا در هر محل جمع آوري میکرد، صرف توجه از بیماران و دستگیري از  داشتند که یک چهارم عشریه

. از این رویه تبعیت میشد تا چند صباحی. مستمندان شود

هاي کشیشی در قرن دوازدهم از جانب مقامات غیر روحانی و اعاظم روحانی، این طرز اداره  لکن ضبط عواید حوزه

تقریبا جمیع . محلی را بر هم زد، و امور خیریه وظایف بیش از پیش شاقی بر دوش اسقفان، رهبانان، و پاپها نهادند

یلی که به حکم طبیعت جایزالخطاي انسان از جاده خود پا بیرون نهادند، تمام کوشش ها، جز عده بسیار قل راهبه

این جریان دائمالتزاید توجه از بیماران . خویش را صرف امور تعلیم و تربیت، پرستاري، و دستگیري از ضعفا میکردند

ي تاریخ قرون وسطی و عصر و کمک به مردم مستمند و درمانده است که از تابناکترین و امید بخشترین ویژگیها

ها میدادند همه صرف  هدایا و صدقاتی که مردم، و وجوهاتی که مقامات کلیسایی، به صومعه. جدید به شمار میرود

هزاران نفر از رهبانان به تعلیم جوانان، مراقبت از یتیمان، یا . اطعام بینوایان، توجه از بیماران، و فدیه اسیران میشد

دیر عظیم کلونی، به کفاره ثروت هنگفتی که به هم رسانده بود، مبالغ زیادي به . ا میپرداختندخدمت در بیمارستانه

پاپها در بهبود احوال مردمان مستمند شهر رم تا آنجا که مقدور بود، میکوشیدند . عنوان صدقه میان ضعفا توزیع کرد

  . افراد این طبقه پیروي میکردندو به سهم خویش از سنت قدیمی امپراطوران در توزیع غذاي مرتبی میان 

ها میکوشیدند تا براي کلیه  بیمارستانها و نوانخانه. علی رغم تمام این اقدامات نوع پرورانه، بازار دریوزه رواج گرفت

دریوزگان خورا ك و جا تهیه کنند، و دیري نپایید که در جلو در این قبیل اماکن انبوهی لنگ، فرتوت، مفلوج، نابینا، 

دري به در دیگر میرفتند تا مگر قرص نان و تکه ((مردمان ژنده پوش بیخانمان و آواره گرد آمدند که از  و مشتی

در عالم مسیحیت و اسالم قرون وسطی، گدایی به چنان وسعت .)) گوشتی به چنگ آورند یا از دست دیگران بربایند

  . فقیرترین نواحی خاور دورو سماجتی رسید که امروزه هرگز نظیر آن را نمیتوان دید، مگر در 

VI  -  لباسهاي قرون وسطایی  

مختلفی )) نژادهاي((ساکنان اروپاي قرون وسطی چه جور مردمانی بودند در پاسخ این سوال البته نمیتوان آنها را به 

لکن عجب معجون . بودند، مگر بردگان سیاه)) نژاد سفید((همین قدر میتوان گفت که همگی از  ;تقسیم کرد

یونانیان امپراطوري بیزانس و کشور یونان، ایتالیاییهاي نیمه ! رنگ بهت انگیزي بود از مردمانی طبقهبندي ناپذیررنگا

یهودي سیسیل، رومیها، اومبریاییها، توسکانیها، لومباردها،  -مغربی -یونانی ایتالیاي جنوبی، سکنه درهم یونانی 

ع بودند که هر کدام را میشد با یک نظر از لباس، آرایش، مو، و طرز جنوواییها، و ونیزیهاي ایتالیا همگی آن قدر متنو

بربرها، اعراب، یهودیان، و مسیحیان اسپانیا، گاسکونها، پروونسالها، بورگونیاییها، پاریسیها، و  ;تکلم تشخیص داد

هاي نورمان  ارکیها، و تیرهسلتها، آنگلها، ساکسونها، دانم ;یها، والونها، و هلندیهاي لولندزvفالند ;نورمانهاي فرانسه

صدها قبایل مختلف ساکن  ;نروژیها، سوئدیها، و دینها ;سلتهاي سرزمین ویلز، ایرلند، و اسکاتلند ;ساکن انگلستان 

و اسالوهاي لهستان، بوهم، کشورهاي بالتیک، بالکان، و روسیه همه معجون و امتزاج  ;فینها، مجارها، و بلغارها ;آلمان

ها و بینیها و ریشها و لباسهایی بودند که هیچ توصیف واحدي در خور آن تعدد و تنوع اشکال  قیافه عجیبی از خونها و

. پر نخوت نیست
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ژرمنها، بر اثر هزار سالی کوچ و استیال، چنان در اروپا غلبه یافته بودند که در طبقات عالیه تمامی کشورهاي اروپاي 

نژاد موبور و چشم آبی چنان بی تردید . و اسپانیا، تفوق با نژاد آنهابود باختري، به استثناي ایتالیاي مرکزي و جنوبی

مورد پسند و قبول مردمان بود که قدیس برنار ناگزیر شد تمامی یکی از موعظات طویل خود را به سازش میان این 

سیه فام اما  اي دختران اورشلیم، من: ((رجحان عامه و آن فقره از غزل غزلهاي سلیمان اختصاص دهد که میگفت

هاي عاشقانه و حماسی  زن دلخواه در قصه. شهسوار مطلوب جوانی بود بلند باال با موي بور و ریش .))هستمجمیل 

ن نهم، گیسوان در بین طبقات عالیه قر. موجودي بود باریک اندام و ظریف با گیسوان بلندي به رنگ بور یا طالیی

دراز، که از ویژگیهاي فرانکها بود، منسوخ شد، و در عوض مردان موهاي سر را از عقب کوتاه میکردند و فقط کاکلی 

لکن افراد طبقه برزگر . در میان نجباي قرن دوازدهم اروپا، گذاشتن ریش منسوخ شد. در روي سر باقی میگذاشتند

، و گیسوها به قدري پر پشت بود که گاهی آنها را به چندین رشته کماکان صاحب ریشهایی بلند و کثیف بودند

در انگلستان، افراد تمامی طبقات گیسوان بلند داشتند و جوانان نوخاسته و مزلف قرن سیزدهم، گیسوان . میبافتند

ین قرن، زنان در همین کشور و در هم. خود را رنگ میکردند، با سنجاقهایی آهنی فر میزدند، و با روبانهایی میبستند

شوهر دار موهاي خود را در تورهاي زربفت میپیچیدند، خانمهاي طبقه اشراف گیسوان خود را بر پشت میریختند و 

  . گاهی، با آزرمی ساختگی، جعدي از آن را از روي شانه بر روي سینه میانداختند

هرگز نظیرش قبل و بعد از این دوره  در قرون وسطی، لباسهاي مردم اروپاي باختري به قدري فراوان و جالب بود که

در قرن پنجم جبه و قباي گشاد . به عالوه از نظر حشمت و رنگ لباس، بیشتر مردان بر زنان تفوق داشتند ;دیده نشد

آب و هواي سردتر و . رومی، در مقابله با شلوار سواري و کمربند متداول میان مردم گل، به تدریج راه زوال میپیمود

شمال مستلزم لباسهایی بود به مراتب تنگتر و ضخیمتر از آنچه براي گرما و آسایش جنوب ضرورت  فتوحات نظامی

. هاي آلپ به شمال، انقالبی در طرز پوشیدن لباس پدید آمد به همین سبب، با انتقال قدرت از جنوب کوه. داشت

روي کمربند . چرم یا پارچه ضخیم بودمردان عادي شلوار و قبا یا نیمتنهاي چسب بدن میپوشیدند که هر دو تکه از 

کالهی از  ;بر روي شانه ردا یا شنلی میافکندند. معموالچاقو، کیسه پول، کلید، و گاهیافزار کار را آویزان میکردند

جورابهاي ساق بلند به پا میکردند، و کفشهاي پاشنه بلندي از چرم  ;پوست یا پشم یا نمد بر سر میگذاشتند

نزدیک به پایان قرون . ن برگشته بود تا انگشتان پا را از اصابت با سنگهاي معابر محفوظ داردمیپوشیدند که نوك آ

به طوري که به تدریج به رانها رسید و سرانجام به صورت شلوار ناراحتی در آمد که انسان . وسطی، جورابها بلندتر شد

ها از  تقریبا تمام جامه. وسطایی کردهاست عصر جدید به عنوان کفارهاي دایمی آن را جایگزین پیراهن مویی قرون

تقریبا تمامی لباسهاي . پشم بودند، مگر بعضی لباسهاي برزگران یا شکارچیان که از پوست یا چرم ساخته میشدند

لکن اعیان خیاطانی داشتند که اصوال از این  ;پشمی را در خود خانه میرشتند، میبافتند، میبریدند، و میدوختند

استفاده از دکمه، که گاهی در اعصار قدیم . مینامیدند)) اهل قیچی((کردند و آنها را در انگلستان طریق اعاشه می

به همین سبب است . متداول بود، قبل از قرن سیزدهم متروك شد و سپس به صورت زیور بدون خاصیتی رواج یافت

به یک دکمه ((ن ارج شد، و حتی جمله مترادف با حشو و زواید بدو) دکمه( buttonکه در فرهنگنامه انگلیسی واژه 

در قرن دوازدهم، زنها و مردها هر دو، بر روي لباس تنگ ژرمنی، . وارد ضرب المثلهاي زبان انگلیسی گشت)) نمیارزد

. یک نوع روپوشی به بر میکردند که کمربند داشت

ها و دور یقه را با پوست حاشیه درز. هاي اساسی را به صد نوع مختلف میآراستند افراد طبقه ثروتمند همین جامه

کالهی از  ;هر وقت هوا مقتضی بود، به جاي کتان یا پشم، حریر، تافته، یا مخمل به کار میبردند ;دوزي میکردند

بهترین انواع پوست از روسیه وارد . مخمل سر را میپوشانید، و پاي افزارها، به شکل پا، از قماش رنگین ساخته میشد
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در میان خاوندها عدهاي بودند که امالك  ;ا قاقم بود که آن را از پوست راسوي سفید میساختندعالیترین آنه ;میشد

هایی از کتان سفید به بر  ثروتمندان زیر جامه. خود را به رهن میگذاشتند تا اندام زنان خود را با قاقم بیارایند

 ;عموال از پشم، و گاهی از ابریشم، بافته میشدجورابهایی به پا میکردند که اکثر به رنگهاي مختلف بود و م ;میکردند

و هنگامی  ;بر روي اینها تونیک به بر میکردند ;پیراهنی از کتان سفید میپوشیدند با یقه و سرآستینهایی چشمگیر

که هوا سرد یا بارانی بود، بر روي تونیک نیز روپوش یا شنلی میافکندند که داراي باشلقی بود و هنگام ضرورت میشد 

هاي مشهور به تخته  این کاله. ها صاف و چهارگوش بود قسمت فوقانی بعضی از انواع کاله. را بر روي سر کشیدآن 

هاي  ساروج، که در اواخر قرون وسطی میان وکالي دعاوي و پزشکان معمول بود، امروزه فقط در کالجها و دانشگاه

ز فصول سال دستکش به دست میکردند، و جوانان خود آرا در هر فصلی ا. جهان بین استادان متداول است

زمین غبار آلود را با دنباله دراز شنلها و رداهاي خود ((اوردریکوس ویتالیس، راهب وقایعنگار، شاکی بود از اینکه 

مردان جواهرات را نه فقط زیور دست و سرو گردن میساختند، بلکه در آرایش کاله، جبه، و کفش نیز به .)) میرفتند

. ها آیاتی چند از کتاب مقدس، دعا، یا کلماتی رکیک مروارید دوزي شده بود بر روي بعضی از جامه. کار میبردند

پادشاهان ناگزیر بودند خود . بعضی از آنها قماش زر بفت بود ;حاشیه برخی از این لباسها را گالبتون دوزي میکردند

ان جبهاي بر تن میکرد بغایت با شکوه که زن مثال ادوارد خستو. را با تزیینات اضافی از دیگران ممتاز سازند

و شارل دلیر، امیر بورگونی، جبهاي تشریفاتی داشت که به سنگهاي قیمتی  ;فاضلهاش اجیتا آن را زردوزي کرده بود

تخمین ) یک میلیون و هشتاد و دو هزار دالر(مزین بود و آن قدر نفیس بود که بهایش را بالغ بر دویست هزار دوکات 

همگی مردم، جز بینوایان، انگشتري بر دست میکردند، و هر کسی از هر درجه و مقام انگشتري خاصی  .میزدند

داشت که، به جاي نگین، مهر اسم صاحب آن را بر رویش حک کرده بودند، و این مهر همه جا به عنوان امضاي 

. شخص پذیرفته و معتبر بود

هیچ طبقهاي دوست نداشت که افراد پایینتر ا ز طرز لباس  .لباس نموداري بود از درجه اجتماعی یا ثروت شخص

 -هاي شخصی تصویب میشد  از این رو بود که بیهوده قوانین مخصوصی براي محدود کردن هزینه ;ایشان تقلید کنند

، در فرانسه نظاماتی وضع شد که به موجب آن هر کسی مکلف بود مبلغی صرف 1306و  1294چنانکه، در سالهاي 

مالزمان یا شهسواران تابع یک خاوند بزرگ، در مواقع . اسی کند که با در آمد و ثروت طبقهاش متناسب باشدخرید لب

هایی به بر میکردند که به رسم هدیه و خلعت از وي گرفته بودند، و معموال این قبیل لباسها  و مجالس رسمی، جامه

)) خلعت((این قبیل لباسها را . ش بود، در میآوردندرا به رنگی که پسند خاطر یا رنگ مخصوص خانوادگی موالي خوی

هاي خوب  با وصف این، جامه. ها را به مالزمان خویش تحویل میداد مینامیدند، و خاوند سالی دو بار این گونه جامه

بعضی دقیقا این قبیل اقالم را به موجب  ;قرون وسطایی تنپوشهایی بودند که براي تمام عمر دوخته میشدند

  . ه خود به بستگان وا میگذاشتندوصیتنام

بانوان اصیل، پیراهن کتانی طویلی به بر میکردند و بر روي آن جامه درازي که حاشیهاي از خز داشت و تا روي پا 

میآمد، و روي آن نیمتنهاي میپوشیدند که در خلوت از بدن آویزان بو د و در برابر اغیار با بند محکم به بدن 

همین بانوان نیز گاهی . نوان طبقات عالیه اشتیاق عجیبی داشتند که اندامشان باریک باشدزیرا کلیه با ;میچسبید

کمربندهایی مرصع و مزین به جواهرات بر کمر میبستند، یا کیسهاي حریر از کمر میآویختند، و دستکشهایی از جیر 

از حریر جواهر نشان به کار  اکثر آنها گلهایی را آرایش موي سر میساختند یا گیسوبندهایی. بر دست میکردند

هاي بلند مخروطی شکل و مزین به شاخهاي جانوران بر سر میگذاشتند، که این  پارهاي از بانوان کاله. میبردند

هاي شاخدار موقعی به قدري  این قبیل کاله. موضوع مایه خشم روحانیان و بی شک پریشانی خاطر شوهرانشان میشد
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در اواخر قرون وسطی کفش . آن میدیدند، به شدت مورد مسخرهاش قرار میدادند متداول بود که اگر زنی را بدون

هاي خود را یک دو بند انگشت باال  طرفداران اصول اخالقی از اینکه زنها بارها به عذري جامه. پاشنه بلند رایج شد

ساق پاي زنان چیزي نبود  با اینهمه،. میبردند تا قوزکهاي آراسته و کفشهاي قشنگ خود را نشان دهند، شاکی بودند

دانته زنان شهر فلورانس را به باد سرزنش میگرفت که با لباسهاي . که در مال عام و یا به رایگان مورد دید قرار بگیرد

لباسهاي بانوان در جشنهاي نظامی موضوع مهمی .)) سینه و پستانهاي خود را نشان میدادند((بدن نماي خویش 

هنگامی که کشیشان چادر و روبنده را . هاي بانوان را تعیین میکردند ینالها درازي جامهبراي روحانیان بود، و کارد

چادرها را از مشمش ظریف و حریر زربفت ساختند، به ((یکی از ارکان اخالقیات مسیحی دانستند، به دستور زنها 

تماشاگر را بیشتر به هرزگی جلب طوري که در زیر این چادرها، ده برابر دلرباتر از پیش به نظر میرسیدند و چشمان 

یکی از رهبانان پروون، موسوم به گویو، شاکی بود از اینکه زنان آن قدر رنگ به صورتهاي خود میزنند که .)) میکردند

وي به این جماعت اخطار میکرد که هر دفعه که  ;دیگر چیزي براي رنگ کردن شمایلها در کلیساها باقی نمیماند

و ضمادهایی از لوبیایی نرم و شیر مادیان را براي بهبود رنگ رخساره به کار برند، قرنها  کالهگیس بر سر گذارند

با فصاحتی بیهوده زنان را مورد  1220برتولت، اهل رگنسبورگ، در حدود . توقف خود را در عرفات طوالنیتر میسازند

  : سرزنش قرار میداد

و بسیاري از شما اگر به علت یک نقص ... ن به کلیسا میرویداي زنان، شما موجوداتی نازك دلید، و راغبتر از مردا

و آن نقص این است که چون طالب ستایش مردانید، تمامی کوشش خود را : ... نباشد، روي رستگاري خواهید دید

 ;بسیاري از شما همان قدر به خیاط اجرت میدهید که بهاي خود پارچه است. .. هاي خویشتن میکنید صرف جامه

شما به همین . هاي لباستان را تو بگذارند و حاشیه دهند هایتان حشو بگذارند، حتما باید لبه ما روي شانهباید حت

باید که پاهاي خویش را با عذابهاي خاصی  ;راضی نیستید که با گلی که در جا مادگی دارید غرور خود را نشان دهید

آن طرف را در . سرگرم میدارید، این طرف را در هم میکشیدهاي خود  شما خور را با روبنده. ... به دوزخ روانه دارید

. هم میکشید، این گوشه را طالیی میکنید، آن گوشه را زردوزي میکنید، و تمام هم خویش را مصروف به آن میسازید

شما دست کم شش ماهی را صرف یک روبنده خشک و خالی میکنید، که زحمت بیهوده گناهکارانهاي است، تا آنکه 

آیا هرگز جامهاي به این زیبایی وجود ! سپاس خدا را، چقدر زیباست: ((ظاهر شما را تحسین کنند و بگویند مردها

اي برادر برتولت، خاطر جمع باش که ما فقط این کار را به خاطر همسر خود ) ((و شما میگویید)) (داشته است

کنید که اگر همسر شما مرد نیکو سیرتی باشد، به  نی، باور.)) کردهایم تا کمتر به چهره دیگر زنان خیره خیره بنگرد

شما اي . ... مراتب بیشتر خوش دارد به سخنان عاري از گناه شما گوش فرا دارد تا آنکه فریفته زیور ظاهري شما شود

ز ابتدا با سخن خوش، و اگر هنو. مردان، میتوانید به این کار پایان بخشید و دالورانه به مبارزه با آن قیام کنید

روبنده را از سر زن کشیده پاره کنید و حتی اگر چهار یا ده . ... سرسختی نشان دهند، شجاعانه قدم به میدان نهید

دیري نخواهد گذشت . فقط سه یا چهار بار به این عمل اکتفا نکنید! دانه از موها نیز کنده شد، آن را در آتش افکنید

حتی دو قرن  - ن این قبیل موعظات را به گوش جان میشنیدند و بعضی از اوقات زنا. که زن شکیبایی پیشه سازد

خوشبختانه . ها و زیورهاي خود را در آتش میریختند روبنده -قبل از آنکه مصلحی چون ساووناروال عرض وجود نماید 

  . ها کوتاه بود و نادر این گونه توبه
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VII -  در خانه  

. ها معدود بودند و به ندرت شیشه داشتند پنجره. اشتدر یک خانه قرون وسطایی چندان آسایشی وجود ند

هاي چوبی جلوي پنجره را میبستند و مانع از نفوذ گرماي شدید آفتاب یا سرماي سخت به درون اتاق  دریچه

جریان هوا و باد از هزاران سوراخ و درز نفوذ میکرد، به . منبع تولید گرماي داخلی یک یا چند بخاري بود. میشدند

هاي گرم بر سر و  در زمستان گذاشتن کاله. ب صندلیهاي پشت بلند نعمتی عظیم محسوب میشدندهمین سب

اثاثه خانه بسیار کم بود، اما در ساختمان آنها نهایت دقت و هنر . پوشیدن پوست در داخل خانه امري عادي بود

گاهی این  ;صندلیهاي امروزي صندلیها معدود، و قاعدتا بیشتر به چهارپایه شباهت داشتند تا به. مبذول میشد

صندلیها را در نهایت ظرافت از چوب میتراشیدند، نشانها و عالیم مخصوصی روي آنها میکندند، و با جواهرات قیمتی 

جاي نشیمن معموال درگاه مانندي بود که در داخل دیوار تعبیه یا روي یخدانهایی در . آنها را مرصع میساختند

در ایتالیا و . قبل از قرن سیزدهم، مفروش ساختن اتاق با قالی چیز نوظهوري بود. بود شاهنشینهاي اتاق ساخته شده

به انگلستان رفت تا همسر کسی شود که  1254هنگامی که الئونور دو کاستیل در سال  ;اسپانیا، قالی به کار میرفت

اتاقهاي قصر مسکونی آن بانو را در بعدها به نام ادوارد اول سلطنت کرد، خادمان او، به سنت معهود اسپانیایی، کف 

کف . وستمینستر با قالی مفروش ساختند، و از آن به بعد بود که گستردن قالی در اتاقها در انگلستان متداول شد

ها را چنان متعفن میساخت که کشیش  اتاقهاي معمولی را با حصیر یا کاه میپوشانیدند، و همین عمل پارهاي از خانه

  . هیچ قیمت از آنها دیدن کندمحل حاضر نبود به 

گاهی بر روي دیوارها فرشینه آویزان میکردند، که تا حدودي جنبه زیور داشت، تا اندازهاي مانع نفوذ جریان هواي 

هاي واقع در ایتالیا و  خانه. سرد میشد، و از لحاظی هم تاالر بزرگ خانه را به اتاقهاي کوچکتر متعددي تقسیم میکرد

هاي صفحات شمالی  زندگانی پر تجمل عهد رومیان را به خاطر داشتند، در مقام قیاس با خانه پرووانس، که هنوز

هاي مردم بورژوازي آلمان قرن سیزدهم آب را از چاه  در خانه. اروپا، به مراتب راحتتر و از لحاظ بهداشتی بهتر بودند

. به وسیله تنبوشه به آشپزخانه منتقل میکردند

مسیحیان . هنوز از صفات اولیاي خدا و وسیله نزدیک شدن به درگاه حق محسوب نمیشددر قرون وسطی نظافت 

. هاي رومی را ناپسند، و این گونه مراکز را گودالهایی براي انحرافها و هرج و مرجهاي جنسی میشمردند اولیه گرمابه

اصول بهداشتی متضمن  به عالوه، چون به طور کلی در تعالیم مسیحیت سخن از نکوهش و ترك تن بود، رعایت

تقریبا هر کس . رسم جدید گذاشتن دستمال در جیب در آن عهد به کلی بی سابقه بود. اجري نمیتوانست باشد

  . توانگر بود، نظیف بود، و میزان نظافت بستگی به در آمد شخص داشت

در قرن دوازدهم، با  ;کردندخاوند فئودال و بورژوازي ثروتند تقریبا به طور مرتب در چلیکهاي چوبی بزرگ حمام می

هاي  بسیاري از شهرها در آلمان، فرانسه، و انگلستان قرن سیزدهم گرمابه. رواج ثروت، پاکیزگی شخص نیز رایج شد

. بیشتر به گرمابه میرفتند تا در قرن بیستم 1292یکی از دانش پژوهان عقیده دارد که پاریسیها در . عمومی داشتند

کلیسا با . هاي مسلمانان بود یبی رواج حمامهاي عمومی بخار در اروپا به تقلید گرمابهیکی از ثمرات جنگهاي صل

هاي عمومی نظر خوشی نداشت، زیرا این گونه مراکز را مقدمه واداشتن مردم به اعمال منافی عفت میدانست،  گرمابه

هاي آب معدنی  برخی از شهرها گرمابه. ها نیز نشان دادند که بیم کلیسا بدون دلیل نبوده است و چند تا از این گرمابه

  . براي عموم احداث کردند
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ها براي این  هاي اغنیا داراي مستراحهایی بودند وصل به چاه مستراح، لکن اکثر خانه ها، دژهاي فئودال، و خانه صومعه

. دوازده خانه بود -  کار محلی در حیاط سر طویله داشتند، و در بسیاري موارد یکی از این مستراحها مورد استفاده ده

ها یکی از اصالحات بهداشتی بود که در زمان سلطنت ادوارد اول  هایی براي بیرون بردن فاضالب از خانه رواج تنبوشه

ها توي معابر خالی  در قرن سیزدهم، پاریسیها بولدانهاي خود را آزادانه از فراز پنجره. در انگلستان معمول شد

این !)) خیس نشوي: ((ابر بیچاره داشت اخطار صاحبخانه بود که به صداي بلند میگفتمیکردند، و تنها تامینی که ع

مستراح عمومی . گونه اتفاقات غیر منتظره یکی از شوخیهاي مبتذل کمدي شد که حتی تا زمان مولیر ادامه داشت

در فلورانس از آن  در سان جیمینیانو چند مستراح عمومی وجود داشت، لکن هنوز 1255در  ;هنوز از تجمالت بود

بعد از بروز . ها، حتی در کاخ لوور، پیشاب میریختند مردم در حیاطها، روي پلکانها، و از باالي باالخانه. اثري نبود

، به موجب فرمان مخصوص، به عموم مالکان و خانهداران پاریسی اخطار شد که براي هر خانه 1531طاعونی در 

  . زیر بار نرفتند مستراحی احداث کنند، لکن اکثر مردم

فقط دو . طبقات عالیه و متوسط قبل از غذا و پس از آن دستها را میشستند، زیرا اکثر خوراکها را با دست میخوردند

وعده غذاي مرتب روزانه وجود داشت که یکی را در ساعت ده بامداد و دومی را در چهار بعد از ظهر صرف میکردند، 

هاي خوانین و بزرگان معموال  در خانه. مکن بود چندین ساعت به طول انجامدلکن صرف هر کدام از این دو غذا م

هایی قرار داشت،  سفره تخته بزرگ نتراشیدهاي بود که بر روي پایه. شروع غذا را با چندین نفیر بوق اعالم میداشتند

ساخته و به طرزي  یا آنکه ممکن بود بساط خوراك را بر روي میز محکم بزرگی بگسترند که از چوب گرانقیمتی

ها یا نیمکتهایی قرار داشتند که به فرانسه آنها را  در اطراف این میزها، چهارپایه. بسیار زیبا منبتکاري شده بود

bancs  مینامیدند، و واژه بانکه)banquet ( به معنی))و غیره، )) سفرهخانه((، و مشتقات آن از قبیل ))سفره ضیافت

هایی، استادانه خوان گسترده و مهیایی را که بر روي  ها، به کمک مکینه بعضی از خانهدر . از همین لغت اخذ شدهاند

میزي قرار داشت از طبقه فوقانی پایین یا از طبقه تحتانی باال میآوردند، و همین که طعام تمام میشد، به یک 

لگن به مقابل یک یک حاضران پس از صرف غذا، خدمتکاران با آفتابه . طرفهالعین آن را از انظار ناپدید میکردند

میآمدند، و همگی آنان دستها را میشستند و با دستمالهایی خشک میکردند، و سپس دستمالها را جمع کرده و به 

در قرن سیزدهم، در حین خوردن غذا هنوز از دستمال غذاخوري اثري دیده نمیشد، و همه دست . کناري مینهادند

تمامی حاضران جفت جفت، یعنی یک مرد و یک زن، پهلوي هم قرار  .چرب خود را گوشه سفره پاك میکردند

به هر . میگرفتند، و معموال هر جفتی از یک بشقاب غذا میخوردند و یک جام را مشترکا براي نوشابه به کار میبردند

ل در قرن سیزدهم با چنگال آشنا بودند، لکن بندرت براي صرف غذا به کسی چنگا ;شخصی یک قاشق داده میشد

فنجان، نعلبکی، و بشقاب معموال از چوب . هر کسی در سر سفره از چاقوي شخصی خود استفاده میکرد. داده میشد

برخی از اغنیا ظروف . ثروتمند از بشقابهاي سفالین یا مفرغ استفاده میکردند)) بورژوازي((بود، لکن اشراف فئودال و 

بهایی بلورین و ظرف سیمین بزرگی به شکل کشتی در میان ممکن بود بشقا. نقره و تک و توکی ظروف طال داشتند

به جاي یک بشقاب، به هر مرد و زنی که بر سر . سفره بگذارند که محتوي ادویه مختلف و چاقو و قاشق میزبان باشد

آنگاه ظروف محتوي گوشت و نان و سایر . سفره بودند قرص بزرگی از نان داده میشد که صاف، گرد، و کلفت بود

هنگامی  ;ه را دور میگرداندند تا هر کس با انگشتان خویش مقداري از آنها را بردارد و روي آن قرص نان بگذارداغذی

هایی که همه طرف پرسه میزدند  که خوراك به پایان میرسید، این قرص نان را میخوردند، یا جلو سگ و گربه

امل با خوردن ادویه و شیرینیهاي مختلف و یک یک وعده غذاي ک. میگذاشتند، یا نزد همسایگان فقیر میفرستادند

. دور میگساري دیگر به پایان میرسید
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خوراك هم فراوان بود، هم تنوع داشت، و هم خوب تهیه میشد، منتها چون وسیلهاي مثل امروز براي جلوگیري از 

نهان دارد بسیار گران فساد گوشت وجود نداشت، ادویهاي که بتواند گوشت را حفظ کند یا ال اقل فساد گوشت را پ

هاي  بعضی از ادویه را از مشرق زمین وارد میکردند، لکن چون این عمل گران تمام میشد، مردم در باغچه. قیمت بود

خود شروع به کاشتن گیاهان دیگري از قبیل جعفري، خردل، مریم گلی، پونه کوهی، بادیان رومی، سیر، شبت، و 

در خانه اغنیا آشپزباشی آدم مهمی محسوب میشد، زیرا  ;دد بودند و بغرنجکتابهاي آشپزي متع. امثال آن کردند

چنین آدمی تعداد زیادي دیگچه، دیگ، و ظروف مسی . اشتهار و حیثیت خانه بسته به لیاقت و کاردانی وي بود

ایقه از درخشنده در اختیار داشت و نهایت تفاخرش در تهیه اغذیهاي بود که هم چشم از دیدن آن متلذذ، و هم ذ

. چشیدنش متمتع میشد

گوشت مرغ و خروس و تخم مرغ ارزان بود، لکن نه آن قدر ارزان که مردم فقیري که از روي اکراه گیاهخوار بودند 

کشاورزان از خوردن نان سیاه سبوس دار، که از آرد جو، جو سیاه، یا چاودار در . استطاعت خرید آنها را داشته باشند

، برومند میشدند، و حال آنکه شهریها نان سفید را، که به دست نانواها پخته میشد، و عالمت هایشان میپختند خانه

هنوز سیب زمینی، قهوه، یا چاي وجود نداشت، لکن تقریبا تمام گوشت و . تشخص طبقاتی بود مرجح میشمردند

ك انسان قرون وسطایی را سبزیجاتی که در اروپا به مصرف میرسید، از جمله مارماهی، حلزون، و قورباغه، خورا

هایی که از آسیا وارد شده بود به آب و هواي  تا دوران سلطنت شارلمانی، انواع فندق و پسته ومیوه. تشکیل میداد

با اینهمه هنوز پرتقال در قرن سیزدهم براي نواحی شمال جبال آلپ و پیرنه میوه کمیابی  ;اروپایی خو گرفته بود

خوکها زباله معابر را میخوردند، و مردم خوکها . اع گوشت عبارت بود از گوشت خوكمتعارفترین انو. محسوب میشد

در بین عموم اشتهار داشت که خوردن گوشت خوك سبب بروز برص میشود، لکن این شایعه از رغبت مردمان به . را

ن عیشهاي خوردن قورمه و کالباسهاي گوشت خوك یکی از عمدهتری ;خوردن گوشت خوك به هیچ وجه نمیکاست 

  . مردمان قرون وسطی بود

میزبانان اعیان دستور میدادند که خوك یا گرازي را یکجا کباب کنند و به سر سفره آورندتا جلو چشمان میهمانانی 

این غذایی بود به همان اندازه مطبوع و لذتبخش که خوردن کبک، . که از فرط تحیر دهان گشوده بودند توزیع شود

ماهی خوراك ثابت مردم، و شاه ماهی خوراکی بود که به طور کلی تمام سربازان . ووس، و درنابلدرچین، باسترك، طا

لبنیات به مراتب کمتر از این ایام مصرف میشد، لکن در این . و مالحان و فقرا براي سد جوع به آن دسترسی داشتند

مروزي وجود نداشت و آبنبات به آن معنی ساالد به مفهوم ا. تاریخ پنیر ناحیه بري در فرانسه شهرتی به هم زده بود

قند اروپا هنوز از خارج وارد میشد و هنوز براي شیرین ساختن اغذیه جاي عسل را . که ما میدانیم، بسیار کمیاب بود

  . نگرفته بود

یه میشد، کلوچه و نان شیرینی به انواع و اقسام مختلف ته. معموال دسر بعد از غذا عبارت بود از فندق و بادام و میوه

از غرایب . ها و کیکهاي خود میدادند و شیرینی پزان لوده و بیپروا جالبترین اشکالی را که به تصور در آید به کلوچه

از آنجا که آب . لکن زن و مرد هر دو به میگساري میپرداختند. آن که بعد از صرف غذا استعمال دخانیات مرسوم نبود

درینکواتر و بوالو نامهاي . کلیه طبقات مردم آبجو و شراب مینوشیدندنجوشیده به ندرت نوشابه سالمی بود، 

شراب . خانوادگی عجیبی بودند که به افراد داده میشدند، زیرا سلیقه این قبیل مردمان در نظر سایر مردم عجیب بود

مرد، در هر طبقه براي زن و . هاي سکر آور ارزان قیمتی بود که اختصاص به کشاورزان داشتند سیب و گالبی نوشابه

. و درجهاي، بد مستی هم عیب بود و هم مطلوب قرون وسطی
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تقریبا در تمام . نوشابه دایمی فقرا، حتی به هنگام چاشت، چیزي جز آبجو نبود. ها فراوان و آبجو ارزان بود میکده

بسیاري از . اده میشدهاي آلپ، قاعدتا به هر نفري در عرض روز یک گالن آبجو د دیرها و بیمارستانهاي شمال کوه

هاي اغنیا خودشان آبجو درست میکردند و اماکنی براي این منظور داشتند، زیرا در کشورهاي  دیرها، قصرها، و خانه

در بین افراد متمکن تمام ملل، و توانگران . شمال اروپا آبجو بعد از نان یکی از ضروریات زندگی به شمار میرفت

فرانسه مشهورترین شرابها را تهیه میکرد و، در . ین، نوشیدن شراب مرجح بودجمیع طبقات و درجات اروپاي الت

هنگام انگور چینی کشاورزان به مراتب سختتر از هر . ها دم میزد ضمن هزاران نغمات عامه پسند، از جالل آن نوشابه

دیر . را عید میگرفتند فصل دیگري کار میکردند، و پیران نیکو سیرت دیرها، به عنوان حقشناسی، یکی از این ایام

سن پیتر، واقع در جنگل سیاه، نظامات خاصی براي انگورچینی داشت، از جمله این چند ماده که حاکی از کمال 

  :انسان دوستی و محبت بود

هنگامی که کشاورزان شراب را خالی کردند، میبایست آنها را به داخل صومعه آورند و نوشابه و گوشت فراوانی به آنها 

و اگر ... و هر کدام مقادیري بنوشند... بایستی که آنجا چلیک بزرگی را بنهند و آن را از شراب مملو سازند  دهند،

ایشان به تدریج بر اثر نشئه شراب مست شدند و متصدي خمخانه یا آشپزخانه را زدند، نباید براي ارتکاب به چنین 

از ایشان نتوانند در شتاب به سوي گاري خویش بر سومی  عملی جریمهاي بپردازند، و باید آن قدر بنوشند که دو تن

پس از برچیده شدن سفره، معموال، میزبان براي تفریح میهمانان خویش از شعبده بازان، آکروباتها، . سبقت جویند

و هاي روستاي خاوندي عدهاي از این قبیل بازیگران  پارهاي از خانه. بازیگران، مطربان، یا دلقکها استفاده میکرد

برخی از توانگران دلقکهایی داشتند که گستاخی توام با . مغنیان را به عنوان مستخدمین دایمی خود نگاه میداشتند

اگر افرادي . لودگی و شوخیهاي هرزه آنها را، بدون ترس و امکان سرزنش و مالمت، بر مدعوین خود عرضه میداشتند

را سرگرم سازند، در آن صورت میتوانستند براي یکدیگر  که از سر سفره برخاسته بودند میخواستند خودشان خود

قصه بگویند و در نواختن و گوش دادن به آالت موسیقی، رقصیدن، الس زدن، بازي تخته نرد، شطرنج، یا بازیهایی 

چشم ((حتی بارونها و بارونسها نیز بین میهمانان خویش در بازي . که درون اتاق صورت میگرفت، شریک باشند

از بازي ورق هنوز کسی اطالع . داد و فریاد کنان به این طرف و آن طرف میدویدند)) بازي تاوان((یا ) )بندانک

با اینهمه، قمار با طاس رواج  ;به کسی اجازه ساختن بازي طاس را نمیداد 1291و  1256قوانین فرانسوي . نداشت

قمار همیشه . که بر سر بساط قمار از بین میرفت فراوان داشت، و مربیان اخالق دایما دم از ثروتها و نفوسی میزدند

در پاریس، . هایی مخصوص این کار ساخته بود شهر سینا در میدان عمومی خود غرفه. به حکم قانون ممنوع نبود

لویی نهم، ممنوع  1454، و همچنین به موجب فرمان )1213سال (شطرنج به موجب حکم یک شوراي سلطنتی 

و بازي شطرنج یکی از مهمترین وسایل اتالف وقت میان طبقه  ;ونه فرامین اعتنایی نکردشد، لکن هیچ کس به این گ

زیرا  شد،رواج و شهرت بازار شطرنج تا به جایی رسید که نام خزانه عمومی دولت از لفظ شطرنج مشتق . اشرافی بود

در عهد جوانی دانته، یک فرد . خانه بود - ا بر روي میزي حساب میکردند که شطرنجی یا خانهدر آمد عمومی را ظاهر

این . ساراسن در آن واحد با سه نفر از بهترین شطرنجبازان فلورانس سه دست بازي کرد و مایه تحیر تمامی مردم شد

حالی که این بازي را ادامه میداد، بازیگر، که فقط یک تخته شطرنج پیش روي خود داشت و به آن نظر میدوخت، در 

یک نوع بازي . از این سه بازي، دو تا را برد، و در سومی با حریف برابر شد. جریان دو بازي دیگر را به ذهن میسپرد

)) درافت((و در انگلستان )) دام((بیست و چهار مهرهاي بر روي تخته شطرنج رواج گرفت که آن را در فرانسه 

. نامیدند
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اري بود که وعاظ آن را ناپسند میشمردند، لکن تقریبا همه افراد مردم، به جز کسانی که در مسائل رقصیدن ک

قدیس توماس آکویناس، با همان اعتدالی که از صفات ویژه وي . مذهبی خشک مقدس بودند، به آن اشتغال داشتند

، یا موقع جشن پیروزي ملل انجام بود، اجازه داد که رقص در مجالس عروسی، یا هنگام باز آمدن دوستی از سفر

همن قدیس خوش ذوق حتی معترف شد که رقص را اگر به اعمال ناپسند نیاالیند، بسیار تمرین صحت بخشی . شود

آلبرتوس ماگنوس نیز در این باب، مثل توماس، نظر بلندي داشت، لکن مربیان اخالق قرون وسطی عموما . میشود

کلیسا با رقص نظر خوشی نداشت، زیرا رقصیدن را . سه شیطانی مردود شمردندرقص را به عنوان دام ابلیس و وسو

و نوباوگان قرون وسطی به بهترین وجهی سعی میکردند تا حقانیت  ;انگیزهاي براي اعمال منافی عفت میدانست 

این رو براي اعیاد فرانسویها و آلمانیها مخصوصا اشتیاق وافري به رقص داشتند، از . بدگمانیهاي کلیسا را ثابت کنند

مهم سال کشاورزي، و به خاطر جشن پیروزیهاي خویش، یا براي تقویت روحیه مردم در مواقع بروز وبا یا خشکسالی 

هاي مجموعهاي موسوم به کارمینا بورانا یا  در یکی از ترانه. و سایر مصایب، رقصهاي محلی متعددي به وجود آوردند

رقص دوشیزگان در کشتزارها یکی از شیرینترین لذایذ فصل بهار  )در سویس واقع()) هاي صومعه بویرن منظومه((

  . توصیف میشود

هنگامی که یک نفر به مقام شهسواري نایل میآمد، همگی شهسواران ناحیه، سراپا در زره و مسلح، سوار بر اسب یا 

ف آنها به رقص و پایکوبی مشغول پیاده رژه میرفتند، و در عین حال مردم نیز به همراهی موسیقی سپاهیان در اطرا

دستهاي از کودکان آلمانی از  1237رقص گاهی ممکن بود به صورت یک بیماري مسري در آید، چنانکه در . میشدند

ارفورت تا آرنشتات رقص کنان راه در نوردیدند، بسیاري از ایشان حین راه تلف شدند، و برخی که جان سالم به در 

رقص بیشتر در روز و در هواي آزاد صورت . به داالرقص یا سایر اختالالت دماغی بودند بردند تا پایان عمر مبتال

ها چندان روشنایی نبود، زیرا وسیله روشنایی عبارت بود از چراغهاي پایهدار، یا  شب هنگام در درون خانه. میگرفت

از آنجا که پیه و روغن . پیه سوز چراغهایی که از سقف آویزان میشد و به کمک روغن و فتیله میسوخت، یا مشعلهایی

اندکی بعد از تاریکی، میهمانان .چراغ گران قیمت بود، خواندن و کار کردن بعد از غروب آفتاب چندان میسر نمیشد

ها به ندرت کفاف میهمانان را میدادند، و دیدن یک بستر  خوابگاه. پراکنده میشدند و اهل خانه به بستر میرفتند

فقرا بر روي تشکهایی از کاه راحت میخوابیدند، حال . در اتاق پذیرایی از امور عادي محسوب میشداضافی در راهرو یا 

بسترهاي خوانین و اشراف مجهز به .آنکه اغنیا بر روي بالشهاي معطر و تشکهاي پر مرغان خواب راحتی نداشتند

هار پایهاي را زیر پا مینهادند تا از آن باال سایبان یا پشهبند بود و مقداري از زمین باالتر قرار داشت، به طوري که چ

در انگلستان و فرانسه، افراد کلیه . ممکن بود که چند نفر بدون توجه به جنس و سن در یک اتاق بخوابند. روند

  . طبقات عریان میخفتند

VIII - جامعه و ورزش  

و تعارفات فئودالی تعدیل  خشونت عمومی عادات و رسوم قرون وسطایی بر اثر مالحت و لطف بخصوص تشریفات

مردان هنگام برخورد به یکدیگر دست هم را میفشردند، و فشردن دست میثاق صلح بود و عالمت اینکه هیچ . شد

عناوین بی شماري وجود داشت که هر یک حکایت از درجه و مقام . کدام به روي دیگري شمشیر نخواهد کشید

ک از اعیان را خطاب قرار میدادند، ابتدا عنوان و سپس نام اول یا به حکم رسم دلپسندي، وقتی هر ی ;خاصی میکرد

براي هر گونه شرایطی در جامعه مقید به آداب مجموعهاي از رسوم به وجود آمد که شامل . نام ملکش را میبردند

ه رفتن، بانوان ناگزیر بودند طرز را. خانه، رقص، عبور در معابر، حضور در جشنهاي نظامی، و آیین درباري میشد
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جمله این . کرنش کردن، سوار شدن بر اسب، بازي کردن، و حمل قوش بر ساعد را در عین وقار و ظرافت یاد بگیرند

در خالل قرن سیزدهم دستور العملها و . رسوم، و نظایر مردانه آن، مجموعه قواعد و آداب درباري را تشکیل میداد

  . راهنماهاي بسیاري براي آداب معاشرت منتشر شدند

معموال همه جا در عرض . هنگام سفر، شخص از افراد طبقه خودش انتظار محبت و مرافقت و میهمان نوازي داشت

ها مسافران فقیر را از راه نوع دوستی، و اغنیا را در برابر وجه یا تحفهاي جا و مسکن  ها یا راهبهخانه راه، صومعه

هایی ایجاد  ها و کتلهاي آلپ ضیافتخانه نان در میان گردنهحتی از قرن هشتم میالدي به این طرف، رهبا. میدادند

هایی داشتند که در آنجا قادر بودند سیصد تن مسافر و اسبهایشان را جا  ها مسافرخانه برخی از صومعه. کرده بودند

اکز از کرایهاي که در این قبیل مر ;لکن بیشتر مسافران در کاروانسراهاي کنار جاده رحل اقامت میافکندند. دهند

مسافر گرفته میشد ارزان بود، و اگر شخص کیسه زر خود را از دیده اغیار پنهان میداشت، احتمال داشت که بتواند 

به امید نیل به این قبیل تنعمها بود که بسیاري از مردم، از جمله . کنیزکی نیز به قیمت عادالنه به دست آورد

یران، طالب علوم، رهبانان، سیاحان، و افراد خانه به دوش، رنج سفر سوداگران، بانکداران، کشیشان، سیاستمداران، زا

. را بر خود هموار میساختند

هاي اروپاي قرون وسطی هر قدر هم پر مخافت بودند، براي مردم کنجکاو و امیدواري که خیال میکردند با  شاهراه

تفاوت میان ضعفا و اغنیاهمان قدر  .حرکت از یک جا به جاي دیگر خوشبختتر خواهند شد، هیجان و تحرکی داشت

گهگاهی اقویا و ضعفا با هم میآمیختند، مثال . که در تفریح و وقت گذرانی آشکار بود، در سفر نیز مشخص بود

هنگامی که پادشاه به واسالهاي خویش بار عام میداد و میان جمعیت خوراك توزیع میکرد، یا هنگامی که سوار نظام 

هاي جنگی مشغول میشد، یا موقعی که شهزاده یا شهزاده خانم یا پادشاه یا ملکهاي با کوکبه اشرافی به اجراي مانور

و تشریفات خاصی وارد شهر میشد و توده مردم در دو سوي مسیر وي صف میکشیدند تا از دیدن شکوه و جالل 

ق زور آزمایی و یا موکب پادشاهی لذت برند، و یا هنگامی که جشنهاي نظامی یا مجلسی براي دادرسی از طری

ترتیب رژه، حرکت دسته جمعی مردم، و فعالیتهاي همانندي که طبق نقشه . مبارزهاي در مال عام تشکیل میشد

هاي  هاي مذهبی، رژه حرکت دسته ;معینی صورت میگرفت همه بخش بسیار مهمی از زندگی قرون وسطی بودند

هاي مومی قدیسان، بازرگانان تنومند،  مزین و آراسته، پیکرههاي  سیاسی و جشنهاي صنفی معابر را با علمها، گردونه

بازیگران سیار، که با ایما و اشاره نمایشاتی بر . شهسواران با نخوت اسب سوار، و نوازندگان لشکري آکنده میساختند

ن خوش خنیاگران با لح ;مردم عالقمند عرضه میداشتند، در میدان عمومی شهر یا دهکده بساط خود را میگستردند

زنان و مردان  ;آکروباتها به جست و خیز و شعبدهبازي میپرداختند ;و زخمه ساز داستانهاي عاشقانهاي میسرودند

یا آنکه دو نفر  ;هایی خطرناك، با عملیات حیرت انگیزي روي بند مردمان را سرگرم میساختند بند باز، بر فراز پرتگاه

یا ممکن بود سیرکی به شهر آید و جانورانی عجیب و اشخاصی  ;دندمرد چشم بسته با چماق به جان یکدیگر میافتا

یا دو حیوان را به جان یکدیگر میانداختند تا ببینند که کدام یک دیگري را به  ;عجیبتر از آنها را به مردم نشان دهد

مربوط به شکار،  قوانین. در بین طبقه نجبا، شکا به عنوان تفریحی شاهانه، همسنگ نیزه بازي بود. هالکت میرساند

هاي کوتاهی میکرد، و نظاماتی که براي جلوگیري از دزدي جانوران و طیور  فصل شکار را محدود به ایام معین و دوره

جنگلهاي اروپا هنوز کنام جانورانی بود که به . ها را اختصاص به اشراف میدادند وضع شده بودند استفاده از شکارگاه

مثال در قرون وسطی چندین بار پاریس مورد تجاوز  ;بیعت اذعان نکرده بودندپیروزي جنس دو پا در جنگ با ط

از  ;از یک لحاظ، شکارچی در صدد بود تا تفوق متزلزل آدمی را بر جانوران حفظ کند. گرگان گرسنه قرار گرفت

ظر اهمیت دست و باالخره به علت دیگري که از ن ;لحاظ دیگر، شکار وسیلهاي بود براي افزایش مواد غذایی ضروري
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کمی از این دو نداشت، افراد، با مقابله با خطر، به وسیله جنگ با جانوران و ریختن خون آنها، بدن و روح خود را 

ضمنا آدمیزاد همین ورزش تفریحی را نیز با دبدبه و . براي نبرد حتمی الوقوع با ابناي خویش نیرومند میساختند

ي عاجی که گاهی با طال قلم زده شده بودند، بانوان و رجال و سگان تازي با دمیدن در شاخها. تشریفات قرین ساخت

و در آنجا اجتماعی فراهم میشد از بانوانی که به طرزي دلپسند یک . را براي گرد آمدن در میعادگاه احضار میکردند

ه سالحهاي متنوع مردانی ملبس به لباسهاي رنگارنگ و مسلح ب ;بري بر زین اسبانی چابک و سرکش قرار میگرفتند

هاي خود  و باالخره خیل عظیمی از انواع و اقسام سگان تازي که قالده ;از قبیل تیر و کمان، تبر کوچک، نیزه، و چاقو

اگر جانوري که مورد تعاقب قرار گرفته بود، از میان مزرعه دهقانی عبور میکرد، خاوند، واسالهاي وي، و . را میکشیدند

بدون کوچکترین توجهی به زراعت و محصول برزگر، سر در عقب وي گذارند، و در چنین میهمانانش مختار بودند، 

اشراف فرانسوي به شکار اسلوب و قاعده . شرایطی فقط کشاورزان از جان گذشته و بی پروا جرئت شکایت داشتند

. معینی دادند و آداب و تشریفات پیچیدهاي براي آن وضع کردند

تقریبا در . در اشرافیترین تفریحات یعنی شکار با قوش یا قوشبازي شرکت میجستندبانوان با خودنمایی خاصی، 

به . هایی را به نگاهداري انواع پرندگان اختصاص داده بودند، که مهمترین آنها قوش بود تمامی امالك بزرگ محوطه

برخی از خانمهاي . رار گیرداین پرنده تعلیم میدادند که هر موقع خاوند یا بانوي وي اراده کند، بر روي ساعدش ق

امپراطور . خوش لباس در تمام مدتی که مشغول استماع قداس بودند، قوشی را بر روي ساعد خود نگاه میداشتند

برگ میشد، همو بود که به تقلید از  589فردریک دوم کتاب بی نظیري درباره قوش تصنیف کرده که مشتمل بر 

ان نشان داد که با پوشانیدن سر قوش در کالهکی چرمی میتوان اعصاب و مسلمانان، براي نخستین بار به اروپایی

انواع مختلف قوش را تعلیم میدادند تا به پرواز در آیند، بر . حس کنجکاوي آن پرنده را در اختیار خود در آورد

تکهاي گوشت  پرندگان گوناگون هجوم برند، آنها را زخمی یا مقتول سازند، بار دیگر به ساعد شکارچی بازگردند،

قوشی که تعلیمات الزمه را فرا گرفته باشد . پاداش گیرند، و پاي خود را در بند گذارند تا باز طعمه دیگري روي نماید

دوك بورگونی، که پسرش در دست بایزید اسیر . عالیترین تحفهاي بود که میشد به یک اشرافی یا پادشاه تقدیم کرد

منصب قوش دار کل فرانسه یکی از عالیترین و پر . ش به دربار آن امیر فرستادبود، به عنوان فدیه، دوازده عدد قو

. مداخلترین مقامات در آن کشور محسوب میشد

ورزشهاي تفریحی دیگري نیز بود که در گرماي سوزان تابستان و سرماي گزنده زمستان مردم را سرگرم میساختند و 

تقریبا هر جوانی فن شنا را فرا . نمایی ضروري معطوف میداشتنداحساسات آتشین و زور بازوي جوانان را به هنر 

مسابقه اسب دوانی به ویژه در ایتالیا . در صفحات شمالی اروپا، همگی طرز سرسره خوردن را میآموختند ;میگرفت

راغت جمیع طبقات با تیر و کمان به تمرین میپرداختند، لکن فقط طبقات کارگر بودند که ف. مورد پسند همگان بود

بازیهاي متنوعی مانند غلطانیدن گویهاي آهنی بر روي چمن، هاکی، پرتاب حلقه، . الزم براي ماهیگیري را داشتند

ظاهرا تنیس در فرانسه به وجود آمد، و احتماال پیش از این . کشتیگیري، مشت زنی، تنیس، و فوتبال معمول بود

فرانسوي است به معنی  tenez!نام این بازي مشتق از کلمهبعضی معتقدند که . تاریخ در بین مسلمانان رواج داشت

بازي تنیس به قدري . کند)) سرو((، و قاعدتا این کلمه را کسی بر زبان میآورد که میخواست شروع به ))بگیرید((

از ها یا در هواي آزاد، مقابل جماعت عظیمی  مورد قبول عامه افتاد که در فرانسه و انگلستان، گاهی در تماشاخانه

یکی از تاریخنویسان بیزانسی قرن . بازي هاکی حتی در قرن دوم میالدي میان ایرلندیها معمول بود. مردم اجرا میشد

کار ، راکتهایی به الکروسدوازدهم به طرز دقیقی به توصیف یک مسابقه چوگان میپردازد که در آن، مثل بازي 

بازي ((فوتبال در نظر یکی از وقایعنگاران وحشتزده قرون وسطایی . میرفت که آن را از نخ تاب داده میساختند
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ناهنجاري بود که در آن جوانان توپ بزرگی را نه با افکندن آن در هوا، بل با زدن و چرخانیدن آن بر روي زمین، و نه 

ظاهرا این بازي از چین به ایتالیا و از آنجا به انگلستان آمد، و در .)) ندبا دستها، بلکه با پاهایشان به حرکت در میآورد

در این دوران، این بازي به قدري باخشونت همراه بود که ادوارد  ;انگلستان قرن سیزدهم چنان اشتهاري حاصل کرد

دگی در آن عهد زن) 1314. (دوم آن را، به عنوان عملی که منجر به اخالل در نظم عمومی میشود، ممنوع ساخت

ها،  ها، راهبه خانه فعالیتهاي دسته جمعی سبب انگیزش صومعه. بیشتر جنبه اجتماعی داشت تا در قرون بعدي

. زندگی بویژه در روزهاي یکشنبه و ایام متبرکه توام با سرخوشی و شادمانی بود. ها، و اصناف میشد ها، دهکده دانشگاه

هاي خود را به تن میکردند، بیشتر از هر  ن، و برزگران همگی فاخرترین جامهدر این قبیل موارد، شخص خاوند، بازرگا

در روز اول ماه مه مردم انگلستان در . موقع دیگري به دعا میپرداختند، و زیادتر از سایر مواقع میگساري میکردند

صب میکردند، موسوم بود میان چمن یا میدانگاهی ده ن)) دکل مه((هاي خویش دکل بلندي را که به  دهکده

هاي هیمه را گرد آورده آتش میزدند، و با وقوفی نیمه ارادي، به یاد جشنهاي بارآوري طبیعت که در ادوار شرك  توده

ها فردي  هنگام کریسمس، بسیاري از شهرها و قلعه. مرسوم بود، به دور آن دکلها و آتشها به پایکوبی مشغول میشدند

بازیگرانی که ماسکها و ریشهاي . ا و برنامه جشن و سرور اهالی میکردندرا متصدي تدارك و نظارت در سرگرمیه

مصنوعی بر صورت میگذاشتند و لباسهاي مضحکی بر تن میکردند، به حرکت در میآمدند و در مال عام مردم را با 

یساها را با ها و کل در همه جا، خانه ;اجراي نمایشات یا دلقک بازي یا خواندن سرودهاي کریسمس سرگرم میساختند

براي فصول فالحتی، . میآراستند)) هر چه به مقتضاي فصل سال سبز بود((برگ درخت راج و گیاهان پیچک یا 

پیروزیهاي ملی یا محلی، سالگرد میالد یا فوت قدیسان، و براي اصناف، جشنهاي مخصوصی بر پا میشد، و به ندرت 

در انگلستان سرخوش آن عهد جشنی بود . نوشابه انباشته نسازد اتفاق میافتاد که کسی در این قبیل موارد شکم را با

که در همه جا برگزار میشد، و مرسوم بود که اهالی هر ملک یا آبادي یا دهکدهاي در ) باج آبجو(ایل  -به نام سکات 

انگلستان همچنین در . آن شرکت جویند و در برابر نوشیدن آبجو وجهی به خاوند یا کالنتر یا کدخدا پرداخت کنند

این دوران گاه به گاه اجتماعاتی شبیه به بازار مکاره تشکیل میشد که مهمترین فعالیت آن نوشیدن آبجو و جمع 

کلیسا ابتدا این قبیل جشنها و مجالس سرور را ناپسند میدانست، لکن در قرن پانزدهم آنها را رسما . آوري وجوه بود

اجراي پارهاي از جشنها تشریفات کلیسایی را اقتباس کردند و به  مردم در. قبول کرد و جنبه شبه مذهبی بخشید

صورت تقیلدهاي پر سر و صدایی در آوردند که از شوخیهاي بی پیرایه آغاز میشد، و به هجاگوییهایی فضاحت بار 

)) د االغعی((بووه، سانس، و سایر شهرهاي فرانسه در طی سالیانی چند مرتبا چهاردهم ژانویه را به عنوان . میرسید

جریان تشریفات این جشن بدین قرار بود که ابتدا دوشیزه زیبایی را، که به ظاهر معرف مریم عذرا . جشن میگرفتند

خر را به داخل کلیسایی رهبري میکردند و وادارش میکردند در آنجا کنده  ;در فرار به مصر بود، بر خري مینشاندند

و در پایان، هم  ;پس به قداس و سرودهایی در تجلیل او گوش فرا میدادندس ;او را در کنار محراب قرار میدادند ;زند

کشیش و هم مومنان حاضر در کلیسا سه بار در حرمت حیوانی که مادر خداوند را از چنگ هرودس پادشاه نجات 

انسه همه دوازده تا از شهرهاي فر - ده . بخشیده و عیسی را بر پشت خود تا اورشلیم حمل کرده بود، عرعر میکردند

در آن روز به کشیشان دون رتبه )). عید احمقها((ساله قاعدتا در روز عید ختنه سوران جشنی بر پا میکردند به نام 

اجازه داده میشد که کلیسا و اجراي شعایر عید را تحویل بگیرند، و به این نحو انتقام کلیه اطاعت یک ساله خود را از 

هاي روحانیت را از پشت بر تن  کشیشان دون رتبه لباسهاي زنانه یا جامه.. کشیشان عالی رتبهتر و اسقف بستانند

انتخاب مینمودند، به ترنم سرودهاي وقیحی )) اسقف احمقها((میکردند، یکی را از میان خودشان به سمت 

میپرداختند، بر روي محراب کلیسا گوشت میخوردند، در پاي آن طاس میریختند، کفشهاي کهنه را در مجمر 

. یسوزانیدند، و از باالي منبر موعظات بهجتزایی ایراد میکردندم
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بچه ((در قرون سیزدهم و چهاردهم، بسیاري از شهرهاي انگلستان، آلمان و فرانسه، به شوخی پسرانی را به عنوان 

ز دیدن کشیشان محلی ا. انتخاب میکردند تا در این قبیل جشنها مرشد مردم در اجراي شعایر دروغی باشند)) اسقف

کلیسا تا مدتی مدید به این مسخرگیها اعتنایی نکرد، لکن همینکه  ;این گونه لوده گریهاي عامه تبسم میکردند

و سرانجام در قرن شانزدهم . تمایل مردم به بی حرمتی و وقاحت به حد افراط رسید، ناگزیر شد آنها را ناپسند شمرد

   .شداین قبیل شوخیها منسوخ 

به طور کلی کلیسا با شوخ طبعی مردم شهوت پرست عصر ایمان مدارا میکرد، زیرا میدانست که گهگاهی افراد باید 

یکباره از پیروي اصول اخالقی دست بردارند و قیود غیر طبیعی اخالقی را، که طبعا به حال یک جامعه متمدن 

برخی از روحانیان افراطی ممکن بود مانند قدیس یوحناي زرین دهن، مردم . معلق سازند ضروري است، چند صباحی

لکن همه جا، به عادت مالوف، شراب و !) عیسی را مصلوب ساختهاند، و تو میخندي: (را مورد عتاب قرار دهند که

لکن اغلب روحانیان قرن  ;ودقدیس برنار از سرور و زیبایی بد گمان ب. شیرینی مذاق مردمان عهد را متلذذ میساخت

سیزدهم مردمان خوش بنیهاي بودند عالقمند به زندگی که، بی هیچ دغدغه خیالی، از خوردن گوشت و نوشیدن 

پس مالحظه . شراب لذت میبردند و از دیدن یک قوزك ظریف و یا شنیدن یک شوخی ملیح روي در هم نمیکشیدند

د، آن قدرها هم جدي و موقر نبود، بلکه عهدي بود ماالمال از زنده میکنید که عصر ایمان، علی رغم آنچه گفته ش

بر پشت یک . دلی، سرخوشی تمام عیار، احساسات رقیق، و شادمانی بیپیرایه در لذت بردن از نعمتهاي دنیوي

فرهنگ قرون وسطایی، یکی از طالب مشتاق چند خطی از آرزوهاي خود را به این نحو تحریر کرد، که گویی زبان 

ها را به همراه میآورد، و هر  و اي کاش که همیشه آوریل و مه میبود، و هر ماه که میآمد باز تمام میوه: حال ماست

ها پر برگ و مرغزارها زمردین  روز شخص به هر سو رو میکرد، زنبق و قرنفل و بنفشه و گل سرخ میدید، و بیشه

ر عاشق و معشوق با دلی مطمئن و پاك به یکدیگر مهر میبود، و هر عاشقی معشوقه خود را در کنار میداشت، و ه

  میورزیدند، و هر کس به مراد دلش میرسید و قلبی شادمان داشت 

IX  -  اصول اخالق و دیانت  

به طور کلی آیا آنچه از وضع اجتماعی اروپاي قرون وسطی استنباط میکنیم موید این پندار است که دین به ترویج و 

ک میکند یک نظر کلی به اوضاع و احوال این قرون، شخص را مجاب میسازد که تفاوت اعتالي اصول اخالقی کم

. میان فرضیات اخالقی و پیروي از آن اصول در قرون وسطی به مراتب بیشتر از سایر ادوار تاریخ تمدن بودهاست

ی، آز، دزدي، بی ظاهرا عالم مسیحی قرون وسطایی از نظر شهوات، خشونت، بد مستی، ستمگري، بی ادبی، کفرگوی

آن عهد، به قرار معلوم، از نظر بنده ساختن . امانتی، و دغلبازي همان قدر آکنده و غنی بود که عصر المذهب خود ما

هاي مستعمراتی یا دولتهاي مغلوب به  افراد، دست عهد ما را از پشت بسته بود، لکن از لحاظ استعمار اقتصادي پهنه

که از نظر مطیع ساختن زنان بر ما تفوق داشت، لکن از نظر بی شرمی، فجور، مسلم است . پاي عهد ما نمیرسید

عالم مسیحی قرون وسطی، در مقام . زناکاري، یا از لحاظ عظمت و جانیانه بودن جنگ هیچ وقت با عهد ما برابر نبود

ود، لکن باید در نظر قیاس با امپراطوري روم، از نروا گرفته تا آورلیوس، به منزله یک شکست یا انحطاط معنوي ب

داشت که قسمت بیشتر امپراطوري روم در عهد نروا از چندین قرن تمدن برخوردار شده بود، و حال آنکه قسمت 

اعظم دوران قرون وسطی حکایت مبارزهاي بود میان اصول اخالقی مسیحی و بربریت نیرومندي که االهیات مسیحی 

اقوام بربر قطعا پارهاي از رذایل خود را . آن دین را اکثر زیر پا مینهاد را با بی اعتنایی قبول کرده بود و اخالقیات

فضایلی میشمردند که براي عهد و زمانه خودشان ضروري بود، به این معنی که ممکن بود خشونت خود را جنبه 
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شان درباره کالم بیپرده و خشن و سخنان بیشرمانه ای. متقابل شجاعت، و تلذذ جسمانی خود را صحت حیوانی شمرند

. چیزهاي طبیعی بدتر از عفت فروشی درون نگرانه جوانان ما نبود

هاي مربیان و آموزگاران اصول اخالقی عالم مسیحی قرون وسطی استناد جوییم و در  کار آسانی است که به گفته

ه داشت و قدیس فرانسیس در قرن سیزدهم از دست عهد خویش شکو. نکوهش این دوران شرحی از ایشان بازگوییم

اینوکنتیوس سوم، قدیس بوناونتوره، ونسان دو بووه، و . ناله میکرد)) خباثت و تبه کاري روز افزون این دوران((از 

را به طرز یاس آوري نامهذب و ناهنجار میشمردند، و اسقف )) قرن شگفت انگیز((دانته هر کدام اخالقیات آن 

.)) توده کاتولیک دسته جمعی با شیطان شریکند: ((پاپ میگفت گروستست، یکی از خردمندترین روحانیان عصر، به

... هرگز جهل به این اندازه نبودهاست : راجر بیکن نیز با اغراقی که از ویژگی وي بود درباره عهد خود چنین میگفت

... سادف.. در این زمانه گناهان به قدري حکمفرما شده است که در هیچ یک از اعصار گذشته نظیرش دیده نشدهاست

که افراد واقعا نه ... در عین حال، ما از تعمید و مکاشفه عیسی برخورداریم... و شکمبارگی را نهایتی نیست... هرزگی

لهذا بسیاري . ... میتوانند آن را باور کنند و نه حرمت نهند، و اال هرگز به خود اجازه نمیدادند که این سان فاسد شوند

  . به زودي ضد مسیح ظهور خواهد کرد و دنیا به آخر خواهد رسید از عقال را عقیده بر آن است که

این گونه عبارات البته اغراقهایی هستند که براي اجراي منویات مصلحان ضرورت دارد، و نظایر آن را میتوان از هر 

باال بردن پایه  در - درست مثل عهد ما  -ظاهرا ترس از افکار عمومی یا قانون، در آن دوران . عهد و زمانی شاهد آورد

لکن افکار عمومی و تا حدودي قانون را مسیحیت به وجود آورده  ;اخالقیات بیشتر موثر بود تا در بیم رفتن به دوزخ 

احتماال هرج و مرج معنوي، که ناشی از پانصد سال تهاجمات، جنگ، و ویرانی بود، بدون اثر تعدیل بخش اصول . بود

موارد بخصوصی که ما در این فصل یاد کردیم، شاید بدون آنکه خواسته باشیم،  .اخالق مسیحی به مراتب بدتر میشد

آمار الزم براي اثبات مدعا یا وجود  ;این مطالب منتهاي مراتب ناقص است ;از روي غرض و تعصب گرد آمده است

وسطی قطعا در عالم مسیحی قرون . و تاریخ هیچ وقت درباره آدم عادي سخنی نمیگوید ;ندارد یا موثق نیست 

هزاران نفر اشخاص بی آالیش و نیکو سیرت وجود داشتهاند، اشخاصی مانند مادر آن راهب وقایعنگار، فراسالیمبنه، 

)) فروتن و پرهیزکار که فراوان روزه میگرفت، و با رغبت به مستمندان ایثار میکرد: ((که به قول خود وي زنی بود

شده است مسیحیت مقداري انحطاط معنوي و پیشرفت اخالقی با  لکن سرگذشت چند نفر از این قبیل زنان ضبط

سوداي تقدس و حرمت دین، و گاهی یک . در عصر ایمان طبیعتا فضایل عقالنی رو به زوال گذاشت. خود همراه آورد

الش و ت) یعنی رعایت انصاف و امانت در مورد حقایق مشهود(نوع زهد توام با بی بند و باري، جانشین وجدان عقالنی 

. تحریف یا جعل متون مقدس از طرف مردم دیندار از گناهان صغیره در خور اغماض بود. در راه نیل به حقیقت شد

با این  ;محسنات شهري، به واسطه تمرکز حواس افراد به حیات اخروي، و مخصوصا بر اثر تجزیه حکومت، زیان دید 

ساهاي جامع و پارهاي از تاالرهاي پذیرایی شهرداریها را بنیاد حال، باید اذعان کرد که مردان و زنانی که این همه کلی

شاید ریا کاري، که از . نهادند، هر قدر هم که عالیقشان جنبه محلی داشت، مسلما فاقد حس وطن پرستی نبودند

ل ضروریات تمدن است، در قرون وسطی، در مقام قیاس با دنیاپرستی علنی و آشکار ازمنه کهن و درنده خویی متشک

  . و بی شرمانه عهد ما، فزونی یافت

مسیحیت با پایداري شجاعانهاي در . در برابر این نکات و سایر نارساییهاي قرون وسطی محاسنی نیز میتوان بر شمرد

نهایت تالش را در راه از بین بردن جنگ و کینه توزي و دادرسی از طریق . مقابل سیلی از بربریت به مبارزه برخاست

ادوار صلح و متارکه جنگ را طوالنیتر ساخت، و لختی از خشونت و  ;یا اوردالی مبذول داشت جنگ تن به تن
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نمایشات پهلوانی روم باستان را . جنگجویی دوران فئودالیته را به صورت سرسپردگی و جوانمردي اعتال بخشید

عده بیشماري از اسیران  ;ن شدمانع از برده ساختن مسیحیا ;به غالمی گرفتن اسیران را ناپسند شمرد ;پایمال کرد

. را با پرداخت فدیه آزاد ساخت، و آزادي طبقه سرف را به مراتب بیش از آنچه خود در عمل نشان داد، تشویق کرد

  . مسیحیت به مردم آموخت که براي کار و زندگی آدمی حرمت جدیدي قایل شوند

تهایی را که حقوق رومی و بربري مقرر کرده بود رسم کودك کشی را برانداخت، از میزان سقط جنین کاست، و مجازا

میزان و دامنه امور خیریه را بی . با ثبات قدم، یک بام و دو هوایی را در اخالقیات جنسی مردود شمرد. تخفیف داد

به افراد در برابر معماهاي حیران کننده کاینات آرامش داد، ولو آنکه این عمل به زیان علم و . اندازه توسعه بخشید

و باالخره، به افراد تعلیم داد که اگر وفاداري نسبت به یک مرجع عالیتري وجود نداشته باشد تا سد . فلسفه تمام شد

مسیحیت براي کلیه شهرهاي . راه بشر گردد، در آن صورت وطن پرستی آلتی میشود براي تباهکاري و آز توده مردم

اروپا تحت ارشاد آن . و همگی را به پیروي از آن واداشترقیب و کشورهاي کوچک اروپا قانون اخالقی واحدي وضع 

دین، و با فدا ساختن بخشی از آزادي خود به حکم ضرورت، مدت یک قرن به آن اصول اخالقی بین المللی نایل شد 

یعنی خواستار آمدن قانونی است که ملل : که امروزه براي نیل به آن دست به دعا برداشته و کمر تالش بستهاست

  . را از چارچوب نظامات جنگلی بیرون آورد، و نیروهاي افراد را بهر نبردها و پیروزیهاي صلح آزاد سازد عالم

فصل سی و یکم

  رستاخیز هنرها

1095 - 1300  

  

I  -  نهضت زیبایی شناسی  

تن علت چه بود که اروپایی باختري در طی قرون دوازدهم و سیزدهم به چنان اوجی از هنر رسید که همسنگ با آ

. عهد پریکلس و روم دوران آوگوستوس بود تهاجمات اقوام نورس و مسلمان دفع شده بود و مجارها رام گشته بودند

جنگهاي صلیبی آتش شوق نیروي خالقه را دامن زدند و هزاران نظر و شکل هنري را از امپراطوري بیزانس و جهان 

  . اسالمی شرق به اروپا آوردند

نه، باز شدن اقیانوس اطلس به روي بازرگانی مسیحی، تامین و اداره بازرگانی در راسته گشایش مجدد دریاي مدیترا

هاي فرانسه و آلمان و دریاهاي شمالی، و توسعه صنعت و امور مالی سبب پیدایش ثروتی شد که از زمان  رودخانه

زم براي هنر را داشتند، و طبقات جدیدي به وجود آمدند که توانایی مادي ال. قسطنطین به بعد هرگز سابقه نداشت

جوامع مرفهالحالی قدم به عرصه وجود نهادند که هر کدام مصمم بودند کلیساي جامعی بسازند به مراتب مجللتر از 

هاي مردم و هدایاي سوداگران و کمکهاي مالی اعیان و  خزانه پیران دیرها، اسقفان، و پاپها با عشریه. کلیساهاي سابق
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کلیسا که زمانی . بر پیشانی هنر دیکر داغ بت پرستی نمیخورد ;تمثالشکنان مغلوب شده بودند .پادشاهان ماالمال شد

از هنر بیم داشت، اکنون براي تلقین ایمان و آرمانهاي خود در میان توده بیسواد، و براي ترغیب مردمان به اخالصی 

آیین جدید  ;آن را وسیله مناسبی میدیدکه برجهاي کلیسا را مانند مناجات مومنان در دل آسمانها بر میافراشت 

خدا داشت در معابد با  - مریم عذرا، که خود به خود از قلوب مردم بر میخاست، عشق و اعتمادي را که به مادر 

. شکوهی ریخت تا در آنجا هزاران نفر از کودکانش بی درنگ گرد هم آیند، سر بر آستانه او سایند، و از او مدد خواهند

. کهن اینجا و آنجا از شر خرابیهاي اقوام بربري و انحطاط بنیادهاي شهري جان سالم به در برده بودندرموز و فنون 

و موضوعات هنري، به ویژه از جهان یونانی در امپراطوري شرقی فنون باستانی هرگز از میان نرفتند و هنرمندان 

شارلمانی آن دسته از هنرمندان یونانی . ته بودشرق و ایتالیاي بیزانس، وارد زندگیی شدند که جهان غرب از سر گرف

را که از چنگ تمثالشکنان بیزانسی میگریختند به خدمت خویش خواند، و از اینجا بود که هنر پایتخت شارلمانی 

هنرمندانی که در سلک رهبانان کلونی . ظرافت و تصوف بیزانس را با استواري و دنیاداري آلمانی در هم آمیخت

آغاز این نهضت تقلید از . دهم، دوران جدیدي را در معماري و تزیین مغرب زمینی به راه انداختند بودند، در قرن

در مکتب جدید هنري، که ابتدا در صومعه مونته کاسینو و به همت صدر آن دیر، . هاي بیزانسی بود روي نمونه

هنگامی که . یس مباحث هنري کردند، معلمان یونانی به شیوه بیزانسی شروع به تدر)1072(دزیدریوس، پدید آمد 

میخواست کلیساي سان پائولوفوئوري له مورا را تزیین کند، براي استادان موزاییک کار از ) 1218(هونوریوس سوم 

. ونیز استمداد جست، و هنرمندانی که دعوت او را پذیرا شدند در سنتهاي بیزانسی تبحري بسزا داشتند

را میشد در چند شهر مهم غرب سراغ گرفت، و سبک نقاشی ایشان بود که  کوچنشینهایی از هنرمندان بیزانسی

از آن  - تزیینات بیزانسی یا مشرق زمینی . سرمشقی براي افرادي مثل دوتچو، چیمابوئه، و سبک اولیه خود جوتو شد

نسوجات و همه بر روي م - جمله اشکال برگ نخل و برگهاي بوته کنگر و شکل جانورانی در داخل نشانهایی مدور 

اشیاي ساخته شده از عاج و کتب خطی مذهب به مغرب زمین آمد و چند صد سال در تزیینات سبک رومی جدید 

. به جا ماند

از آن جمله سردابه، گنبد، نماي دو جناحه، ستون مختلط، قرار  - اشکال مختلف معماري سوریه، آناطولی، و ایرانی 

تاریخ جهش نمیشناسد، و با . ار دیگر وارد اسلوب معماري غرب شدب - گرفتن دو یا سه پنجره زیر یک طاقنما 

  . گذشت زمان هیچ چیز از بین نمیرود

درست به همان نحو که تکامل حیات مستلزم تنوع و همچنین عامل وراثت است، و تکامل یک جامعه هم محتاج 

هنر در اروپاي باختري نه فقط در ابتکاري تجربی است و هم رسومی ثبات بخش الزم دارد، به همین روال، تکامل 

برگیرنده تداوم سنت در مهارتها و صور هنري، و انگیزشی از دیدن دسترنج هنرمندان بیزانسی و مسلمان بود، بلکه 

در عین حال ضرورت داشت که هنرمند بارها پشت به مدرسه و رو به طبیعت کند، از پندارها ببرد و به اشیا بپردازد، 

از ویژگیهاي هنر . ال افکند، و از تقلید سرمشقها دست بکشد و به بیان حال خویش بپردازداز گذشته نظر به ح

بیزانسی یک نوع سنگینی و سکون بود، و در تزیینات هنرمندان جهان اسالمی نوعی ظرافت و لطافت شکنندهاي 

حرکت کرده، جان  وجود داشت که هرگز نمیتوانست زبان حال هنرمندان دنیایی باشد که تازه از وادي توحش

ملتهایی که از میان قرون تیرگی قد علم کرده و . تازهاي به خود گرفته، و از نشاط مردي و نیروي جوانی ماالمال بود

به سوي آفتاب قرن سیزدهم در حرکت بودند آن شکوه تابناك زنان تابلوهاي جوتو را بر قامتهاي شق و رق زنانی که 

بسته بودند ترجیح میدادند، بر وحشتی که اقوام سامی از تندیسها داشتند، بر روي موزاییکهاي بیزانسی نقش 
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میخندیدند، و تزیینات خشک و خالی را بدل به آن فرشته متبسم کلیساي جامع رنس یا تندیس باکره زرین 

. در هنر گوتیک شادي زندگی بر بیم مرگ غالب آمد. کلیساي جامع آمین میکردند

ه بر اثر حفظ ادبیات کالسیک رموز و دقایق هنري شرقی، یونانی، و رومی را از تاراج زمانه این خود رهبانان بودند ک

از آنجا که غرض هر صومعهاي بینیازي از دنیاي خارج بود، در چهار . مصون نگاه داشتند و مایه اشاعه و نشر آن شدند

کلیسایی که . زندگی روز مره به کار آیددیواري این دیرها هم هنر تزیینی میآموختند و هم صنایع عملی را که در 

منضم به دیر بود به محراب جام و ظرفی براي نان مقدس، ضریح و جایی براي حفظ یادگارهاي مقدس، کتاب دعا، 

چلچراغ، و شاید هم به انواع موزاییک، نقاشیهاي دیواري، و تمثالهایی براي دادن اطالع و الهام دینداري احتیاج 

در واقع، طرح و ساختمان خود دیر در . حتیاجات را خود رهبانان با دست خود برطرف میکردندبیشتر این ا. داشت

چنانکه امروزه دیر مونته کاسینو به . بسیاري موارد به دست همین جماعت، و بدون کمک دیگران صورت میگرفت

ثال درشارتر، برناردو تیرون هایی وسیع بودند، م ها داراي کارگاه اکثر صومعه. همت خود بندیکتیان ساخته میشود

هنرمندانی را که در نجاري و آهنگري هر دو مهارت داشتند، و ((خانقاهی بنا کرد و، چنانکه نقل میکنند، در آنجا 

تقریبا .)) و جمعی دیگر را که در کلیه فنون ظریفه استاد بودند گرد آورد... حکاکان و زرگران، نقاشان و سنگتراشان

ها بافته  نفیسترین منسوجات به دست رهبانان و راهبه ;یب شده قرون وسطی کار رهبانان بودهاي تذه تمامی نسخه

در قرن  ;معماران کلیساهاي جامعی که در اوان رواج سبک رمانسک پی افکنده شد همگی رهبان بودند ;میشد

ر تراشان از دیر کلونی بیرون یازدهم و اوایل قرن دوازدهم بیشتر معماران اروپاي باختري و بسیاري از نقاشان و پیک

هاي سیسترسیان که  حتی صومعه. دنی مرکز پر رونقی از هنرهاي گوناگون بود - و در قرن سیزدهم دیر سن  ;آمدند

در روزگار قدیس برنار درهاي خود را به روي هر گونه تزییناتی بسته بودند، به زودي به وسوسه شکل و به دام آشوب 

. دنی نداشت - اختمان دیرهایی کردند که از نظر آراستگی دست کمی از دیر کلونی یا سنرنگ افتادند و شروع به س

هایی منضم به صومعه بودند، تا پایان قرن سیزدهم  از آنجا که کلیساهاي جامع انگلیسی همه معموال نمازخانه

و طرز معماري کلیساهاي روحانیان رسمی و ثابت، یا کشیشانی که در درجه اول رهبان بودند، همچنان در ساختمان 

  . انگستان نفوذ داشتند

لکن باید در نظر داشت که یک صومعه هر قدر هم مدرسهاي بیمانند و پناهگاهی پسندیده براي آرامش روحی باشد، 

چون به عنوان گنجینهاي از سنتها از دیگر فعالیتهاي جامعه به کنار افتاده است و عرصه تجربیات نسل زنده نیست، 

هاي  مادام که خواسته. بیشتر به کار حفظ مظاهر هنر و تمدن میخورد تا به ابداع ;و مردود شمرده میشوداز این ر

دامن گستر یک طبقه غیر روحانی ثروتمند بازار هنرمندان آزاد را گرم نساخت، زندگی قرون وسطایی نتوانست چون 

در آغاز امر در . الیترین مدارج کمال برساندچشمه پر فیضی به اشکال غیر مبتذل تجلی کند و هنر گوتیک را به ع

ایتالیا، سپس بیشتر از هر جا در فرانسه و کمتر از هر جا در انگلستان، افراد غیر روحانی قرن دوازدهم، که آزادي 

ها  هایی متشکل شدند، هنرها را از دست آموزگاران صومعه یافته و در فنون مختلف تخصص پیدا کرده بودند، در گروه

. بانان در آوردند، و کلیساهاي جامع بزرگ را پی افکندندو ره

II  - آرایش زندگی  

. با اینهمه کسی که کاملترین و روشنترین مجموعه موجز را درباره هنرها و صنایع قرون وسطی نوشت یک راهب بود

فهرستی در بیان  1190در حدود سال  -در صومعه هلمرز هاوزن، نزدیکی پادربورن )) دوستدار خدا(( - تئوفیلوس 
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تمام کسانی را ... تئوفیلوس، این بنده ضعیف،: هنرهاي گوناگون تصنیف کرد، و در دیباچه این کتاب چنین نوشت

تمام سستی ... مخاطب میسازد که میخواهند با ثمرات دسترنج خویش و اندیشه فرحزا درباره هر آنچه نوظهور است،

تمام رموزي ) چنین کسانی با خواندن این مجموعه آگاه خواهند شد بر(. ... فکر و سرگشتگی روح را به کناري نهند

کلیه دقایقی که استادان ... که یونان درباره رنگها و امتزاجهاي گوناگون دارد، تمام اطالعات توسکان درباره لعابکاري

تراشیده که ایتالیا با  عرب در باب لوله کردن و گداختن و قلم زدن فلزات میدانند، جمیع گلدانها و جواهرات و عاج

هاي گران قیمت مغتنم میشمرد، و کلیه  طال مزین میسازد، تمام معلوماتی که فرانسه در تهیه انواع مختلف پنجره

. فنونی که در به کار بردن طال و نقره و مس و آهن، یا ریزهکاریهاي روي چوب یا سنگ مورد ستایش و تمجید است

مشاهده میکنیم که مردان و زنان این عهد، از  -ه دیگري از عصر ایمان پی میبریم اینجا در خالل یک بند ما به جنب

ها که هیچ دست کمی از دیران نداشتند، میکوشیدند تا انگیزهاي را که در ذهن ایشان براي  جمله رهبانان و راهبه

ودند که هر چیز مفید را و مشتاق ب ;از تناسب، هماهنگی، و شکل لذت برند ;بیان منویات وجود داشت اقناع کنند

محیط قرون وسطایی، هر قدر هم از دین آکنده بود، باالتر از هر چیز تصویر جامعهاي بود که در آن زنان و . زیبا کنند

هاي خود  اولین و اساسیترین هدف هنر این جماعت آن بود که نحوه کار، اندام، و خانه. مردان به کار اشتغال داشتند

اران نفر از درودگران چاقو، مته، مغار، اسکنه، و مواد صیقل دهنده را در ساختن و تراشیدن میز، هز. را آراسته سازند

صندلی، نیمکت، صندوق، دوالبچه، دیرکهاي پلکان، تخته سقف، تختخواب، گنجه، قفسه ظروف، تمثال، محجرهاي 

بی اندازه متنوع را به طور برجسته یا  شکلها و موضوعاتی... محراب، نیمکتهاي همسرایان و امثال آن به کار میبردند

فرو رفته کنده کاري میکردند، و اغلب، در تراشیدن اشکال، دست آنها تابع طبع شوخ شیطنتآمیزي بود که میان کفر 

هاي نوك تیز، شخص میتواند به اشکال اشخاص خسیس، شکم  بر روي قمه. و تقدس هیچ حد و مرزي قایل نبود

در ونیز درودگران و منبتکاران گاهی . ن و جانوران عظیم بیقوارهاي با سر آدمی برخوردپرست، یاوه گو، و پرندگا

در قرن دوازدهم آلمانیها شروع به . قابهایی میساختند که به مراتب زیباتر و گران قیمتتر از نقاشیهاي درون آنها بود

 .آمدهنر عظیمی در  هاي حیرتانگیزي بر روي چوب کردند که در قرن ششم به صورت تراشیدن پیکره

به صورت : آهن موارد استفاده بسیار زیادي داشت. صنعتگران فلز کار با درود گران و منبتکاران رقابت میکردند

نواع گل و بوته در روي براي ساختن لوالهاي عظیم به صورت ا ;ها، حیاطها، و اجاقها هایی چدنی براي پنجره میله

هاي مشبک در جلو جایگاه همسرایان در  و براي پنجره ;)مثل درهاي کلیساي در پاریس(بدنه درهاي بسیار بزرگ 

آهن یا برنز یا . و در ظرافت مثل تور بود)) در محکمی به آهن میماند((هاي مشبک  این قبیل پنجره. کلیساهاي جامع

ضرب چکش به شکل گلدان، جام، پاتیل، چلچراغ، مجمر، جعبه، و چراغهاي نفیس مس را در کوره میگداختند یا به 

اسلحه سازان دوست داشتند که . صفحات برنزي روي بسیاري از درهاي کلیساهاي جامع را میپوشانیدند. در میآوردند

اغ برنز مجللی که از چلچر. شمشیر و خنجر، کاله خود، جوشن، و سپرهایی را که میساختند، به اشکال و صور بیارایند

همچنین  ;جانب فردریک بارباروسا به کلیساي جامع آخن هدیه شد شاهد بارزي بود بر استادي فلزکاران آلمانی 

که اکنون در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن نگاهداري میشود، گواه ) 1100حد (شمعدان بزرگ برنزي ساخت گالستر 

عالقه مردم قرون وسطی به وارد ساختن هنر در سادهترین اشیا از روي . صادقی است بر مهارت هنرمندان انگلیسی

حتی خروسکهایی را که براي نشان دادن جهت باد . تزیینات چفتها، قفلها، و کلیدهاي این عهد به خوبی پیداست

فلزات و صنایع . میساختند، به دقت تمام آرایش میکردند، گو اینکه براي دیدن جزئیات آنها تلسکوپی ضرورت داشت

پادشاهان سلسله مروونژیان بشقاب طال داشتند، و شارلمانی در . سنگهاي قیمتی در میان فقر عمومی رونق گرفت

شاید عمل کلیسا بخشودنی  ;کلیسا نیز از همین شیوه پیروي کرد. شهر آخن گنجینهاي از کار زرگران را گرد آورد
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و بانکداران را مزین میسازد، قطعا باید ظروف سیمین و زرین  باشد، زیرا مدعی بود که اگر طال و نقره سفره اعیان

محراب پارهاي از کلیساها از نقره قلم زده، و برخی دیگر مثل محراب کلیساي . خانه شاه شاهان را نیز چنین کند

  . قدیس آمبروسیوس در میالن و کلیساهاي جامع پیستویا و بال از طالي قلم زده بود

ي ربانی، براي ظرفی که در آن نان را به منزله جسم مطهر عیسی براي تکریم بر مومنان براي جاي نان مقدس عشا

عرضه میداشتند، براي جامی که شراب مقدس در آن ریخته میشد، و براي جعبهاي که اشیا و یادگارهاي قدیسان در 

یساختند که گرانبهاترین این ظروف را اغلب به مراتب نفیستر از آن م. آن نگاهداري میشد طال به کار میبردند

جامهاي مسابقات امروزي ساخته و حکاکی میشوند در اسپانیا زرگران ظروف بسیار مجللی براي نان مقدس 

، زرگر )1212(در پاریس، بوناو . ها با تشریفات خاصی آن ظروف را در معابر شهر حرکت میدادند میساختند، و دسته

نقره و شصت انس طال در ساختن ضریحی براي استخوانهاي قدیسه ژنویو معروف، هزار و پانصد و چهل و چهار اونس 

اهمیت زرگران این عصر از آنجا پیداست که تئوفیلوس هفتاد و نه فصل از کتاب خویش را به این قبیل . به کار برد

. اساتید اختصاص دادهاست

تظار میرفت که در واقع هنرمندي مثل هاي این رهبان چنین بر میآید که در قرون وسطی از هر زرگري ان از نوشته

ها را بتراشد و لعاب بدهد، جواهرها را  به عبارت دیگر، خودش طال را ذوب کند، پیکره -چلینی ایتالیایی باشد 

در قرن سیزدهم شهر پاریس صنف نیرومندي از زرگران و جواهر سازان داشت، و تا آن تاریخ . بنشاند، و ترصیع کند

  . ی براي تهیه جواهرات بدلی شهرتی به هم رسانیده بودندجواهر تراشان پاریس

ها و پاکتهاي خویش به کار میبردند با دقتی تمام طرح و تراشیده  هایی که اعیان براي نهادن بر روي موم نامه مهره

و هر آدمی که به حق یا به ظاهر خود را در ردیف  ;هر نخست کشیشی صاحب یک انگشتري رسمی بود . شده بود

آنهایی که حس جلوه فروشی آدمی را اقناع . یبزادگان قلمداد میکرد بر انگشت خود الاقل یک انگشتري داشتنج

  . میکنند کمتر اتفاق میافتاد که از گرسنگی جان سپرند

نشانهاي کوچکی که معموال از جنسی گرانبها ساخته میشدند و بر روي آنها به طور برجسته حکاکی و کندهکاري 

هنري سوم، پادشاه انگلستان، نشان بزرگی داشت که قیمت آن را حدود . بین اغنیا بسیار متداول بودمیکردند در 

بودوئن دوم مدال بسیار مرغوبتري را از قسطنطنیه به پاریس آورد، و . تخمین میزدند) چهل هزار دالر(دویست لیره 

ی عاج را با سعی فراوان میتراشیدند، و در در سراسر قرون وسط. شاپل جاي داد - هاي سنت  آن را در میان گنجینه

هاي در، شاخهاي میگساري، تمثال، جلد کتاب، الواح دو گانه و سه گانه براي نوشتن،  ساختمان شانه، جعبه، دسته

یک صفحه . هاي اشیاي متبرکه، ضریح قدیسان، و امثال آن به کار میبردند عصاي اسقفی، عصاي صلیبی، جعبه

که تقریبا هیچ گونه نقصی ندارد، از قرن سیزدهم باقی مانده است که اکنون در موزه لوور عاجکاري حیرتانگیز، 

نزدیک به پایان آن قرن، احساسات . پاریس است و از پایین آوردن جسد عیسی مسیح از صلیب حکایت میکند

فت تمام بر روي جلد عاشقانه و ظرافت طبع بر حس دینداري چیره شد، و هنرمندان مناظر بسیار حساسی را با لطا

عاج یکی از . آینه و جعبه آرایش خانمهایی که غیر ممکن بود همیشه به یک منوال پرهیزکار بمانند حک میکردند

در خاتمکاري ممکن بود صرفا چند نوع چوب مختلف . مواد اولیهاي بود که معموال در هنر خاتمکاري به کار میرفت

ه ابتدا یک قطعه چوب را با اسکنه به شکلی که مورد نظر بود در میآوردند، آنگاه را با هم به کار ببرند، به این معنی ک

یکی از . ها را با چسب و فشار به قطعه اصلی متصل میکردند تا از مجموع آنها طرح دلخواه به دست آید سایر تکه
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و عبارت از آن بود ))) سیاه((به معنی  nigellusماخوذ از واژه التینی (صنایع مرموزتر قرون وسطی نیلو نام داشت 

وقتی این الیه سفت  ;که بر روي سطح فلزي بریده بریدهاي خمیر سیاهی از نقره، مس، گوگرد، و سرب را مینشاندند

بر مبناي . میشد، سطح فلز را آن قدر سوهان میزدند تا نقرهاي که در آن مخلوط به کار رفته بود درخشان شود

. انزدهم فینیگرا طریقه قلم زدن روي مس را کامل کردهمین فن بود که بعدها در قرن پ

با بازگشت صلیبیون از مشرق زمین و بیدار کردن اروپا از خواب قرون تیرگی، بار دیگر فن کوزهگري، که اختصاص 

فن مینا کاري معروف به کلوازونه در قرن هشتم میالدي . به کارهاي صنعتی داشت، مبدل به هنرهاي سفالسازي شد

در قرن دوازدهم، میناکاري به مرحلهاي از تکامل خود رسید که هنرمندان . پراطوري بیزانس به مغرب زمین آمداز ام

در این سبک  )).داوريواپسین ((فرانسوي آن را شانلوه میخواندند و عالیترین نمونه آن یک لوح تزیینی است از 

موال نقش و نگاري را که روي صفحهاي مسی انداخته بودند برجسته میساختند و تمامی خطوط گود اطراف آن را مع

لیموژ، شهري در فرانسه که از قرن سوم میالدي به بعد به ساختن ظروف میناکاري مشهور . با خمیر مینا پر میکردند

در . کلوازونه و اسلوب شانلوه در اروپاي باختري شدبود، در قرن دوازدهم بزرگترین مرکز میناکاري سبک بیزانسی 

قرن سیزدهم، کوزهگران مور در اسپانیاي مسیحی ظروف گلی را با آهار یا لعاب کدري از قلع یا مینا میپوشانیدند تا 

نی در قرن پنجم، سوداگران ایتالیایی این گونه ظروف سفالین را با ناوهاي بازرگا. آستري براي تزیینات الزم باشد

  . ها به مایولیکا شهرت یافت به همین سبب، ظروف مزبور میان ایتالیایی ;مایورکایی از اسپانیا وارد میکردند

هنر شیشه گري، که در روم باستان تقریبا به اوج کمال رسیده بود، از امپراطوري بیزانس و سرزمین مصر به ونیز 

ان ونیز را میشنویم که، به واسطه تنوع کاالهاي ایشان، میالدي ماجراي دوازده تن شیشهگر 1024حتی در . بازگشت

دولت مجبور شد صنعت شیشهگري را تحت حمایت خویش قرار دهد و مقرر داشت که از آن پس به هر شیشهگري 

، شیشهگران را، تا حدودي به علت تامین جانی و تا حدودي به واسطه پنهان 1278در . تعلق گیرد)) جناب((عنوان 

قوانین سختی به تصویب رسید که به . اسرار فن مزبور، به کوي مخصوصی در جزیره مورانو منتقل کردندنگاه داشتن 

. موجب آن خروج شیشه گران ونیزي را از مملکت و فاش ساختن اطالعات محرمانه مربوط به این فن را منع میکرد

. جهان مغرب تفوق کامل داشتند، مدت چهار قرن ونیزیها بر هنر و صنعت شیشهگري ))یک وجب زمین((از آن 

از جزیره  ;اولیوو دي ونتسیا قماشهایی از شیشه ساخت ;میناکاري و زراندود کردن شیشه فوق العاده تکامل یافت

هایی از  هاي کوچک دارو و مشربه، ظروف غذاخوري، حتی آیینه مورانو موزائیک، منجوق، و مهره شیشهاي، شیشه

هایی شد  هاي ونیزي به تدریج جانشین آیینه در قرن سیزدهم بود که آیینه ;شدشیشه چون سیلی به هر سو روانه 

فرانسه، انگلستان، و آلمان نیز در این عهد شیشه میساختند، اما تقریبا . که تا آن تاریخ از فوالد صیقلی میساختند

شیشه رنگی براي تمام مصنوعات شیشه این کشورها به مصرف صنعتی میرسید، مگر یک قلم بسیار مهم، و آن 

. هاي کلیسا بود پنجره

آرایش شخص و خانه . در تاریخ هنر از زحماتی که زن کشیدهاست آن طور که سزاوارش بود قدردانی نکردهاند

عناصر ارزشمندي در هنر زندگی به شمار میرود، و کار زنان در طرح لباس، تزیینات داخلی، قالبدوزي، آراستن با 

از سایر هنرها در لذتی که ما غالبا نا آگاهانه، از حضور خاموش و صمیمی اشیاي زیبا  ها بیش پارچه، و فرشینه

هاي لطیفی که با مهارت فراوان بافته میشوند و شخص از دیدن و لمس کردن آنها  پارچه. میبریم سهم و نقش دارند

که زیب و زیور محرابها، یادگارهاي ها بودند  همین بافته ;لذت میبرد در عصر ایمان بی اندازه اهمیت و ارزش داشتند

در قرن سیزدهم، فرانسه و انگلستان هر . قدیسان، ظروف متبرکه، و بدن کشیشان و مردان و زنان عالیمقام میشدند
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، ذکري از 1258در سال . دو در تهیه قالبدوزیهاي هنري از قسطنطنیه، که مرکز عمده این هنر بود، پیشی گرفتند

، 1246میرود، و مثیو پریس، تاریخنویس قرون وسطایی انگلستان، ضمن بیان وقایع سال صنف قالبدوزان پاریس 

شرح میدهد که چگونه پاپ اینوکنتیوس چهارم هنگام آمدن اسقفان انگلیسی به رم، از دیدن ملیله و زردوزیهاي 

اي لباسهاي خود وي تهیه هاي ایشان متحیر شد و دستور داد که نظیر این کارهاي هنرمندان انگلیسی را بر روي جبه

هاي روحانیان چنان از فرط جواهرات و ملیلهدوزیها و نشانهاي لعابی کوچک سنگین بود که هر  برخی از جامه. کنند

یکی از میلیونرهاي امریکایی مبلغ شصت هزار دالر . کس یکی از آنها را بر تن میکرد، به دشواري میتوانست راه برود

معروفترین زردوزي و قالبدوزیهاي قرون وسطایی  .پرداختکه به جبه آسکولی مشهور بود، ها،  براي یکی از این جبه

این جبه را از آن جهت دالماتیک نام دادهاند که تصور میرفت . شارلمانی است)) دالماتیک((بر روي جبه مشهور به 

باشد، اما احتماال این جبه کار اساتید بیزانسی قرن دوازدهم بوده است و اکنون یکی از  کار هنرمندان دالماسی

  . نفیسترین اشیاي خزانه واتیکان است

. هاي قالبدوزي شده، به ویژه در ابنیه عمومی، جانشین تابلوهاي نقاشی شدند ها یا فرشینه در فرانسه و انگلستان پرده

به این معنی که آنها را در  ;در مواقع رسمی و اعیاد به معرض تماشاي عامه میگذاشتندها را فقط  معموال اینگونه پرده

هایی آویزان میکردند و با تشریفات به اطراف حرکت  زیر رواق دهلیزهاي کلیساها، در میان معابر، و بر روي گردونه

ن قلعه اربابی، زیر نظر ندیمه، با پشم یا ها را کلفتها یا دوشیزگان ساک ها و فرشینه گونه پرده -معموال این . میدادند

در بافتن . ها و پارهاي به دست رهبانان بافته شده بودند بسیاري از این قماشها به دست راهبه. حریر میبافتند

ها هنرمندان این دوره هیچ ادعایی نداشتند که این هنر در صدد رقابت با ویژگیهاي دقیقتر نقاشی بر  فرشینه

ها و دیوارکوبها را تماشاکنندگان از فواصل دوري میدیدند، هنرمندان ناگزیر بودند که  که این پرده آمدهاست از آنجا

ها معموال  این قبیل بافته. در طرح آنها ظرافت خطوط و سایه روشن را فداي وضوح شکل و تابش و ثبات رنگ کنند

ها را با تصاویري از طبیعت،  رون غمانگیز خانهیک رویداد تاریخی یا یکی از اساطیر معروف را مجسم میساختند، یا د

هایی که  قدمت دیوارکوبها در فرانسه حتی به قرن دهم باز میگشت، اما نمونه. گلها، یا منظره دریا حالت میبخشیدند

یتالیا، فلورانس در ا. تا به امروز کامال از دستبرد زمانه در امان ماندهاند قدیمیتر از کار استادان قرن چهاردهم نیستند

. چینچیال در اسپانیا، و پواتیه، آراس، و لیل در فرانسه در هنر بافتن فرشینه و قالیچه در جهان غرب پیشرو بودند

هاي بایو که شهرتی عالمگیر دارند با آنچه گفتیم تا حدودي متفاوت بود، به این معنی که طرحها  طرز بافتن فرشینه

وجه تسمیه این . ها گلدوزي میشدند پود خود آن نبودند، بلکه بر روي فرشینهها جزئی از تارو  و نقوش در این فرشینه

 ;محلی که در آن طی قرون متمادي از این آثار نفیس نگاهداري میشدهاست -ها کلیساي جامع بایو است  فرشینه

سبت دادهاند، لکن به ها را به ماتیلدا، ملکه ویلیام فاتح، و زنان دربار نورمان وي ن طبق روایاتی، اصل این فرشینه

هاي  حکم تحقیقات تاریخی، که میانهاي با خوشامد گویی ندارد، باید اصل این دیوارکوبها را مجهول و متعلق به دوره

این چند تکه قماش نفیس، به منزله منبع موثقی براي استیالي نورمانها بر انگلستان، با . بعد از ویلیام فاتح دانست

بر روي باریکه کتان قهوهاي رنگی به پهناي چهل و هشت سانتیمتر و . ن عهد رقابت میکندهاي وقایعنگاران آ نوشته

درازاي شصت و پنج متر، در طی شصت صحنه یا منظره مختلف دنبال هم، تدارك حمله به انگلستان، ناوهاي نورس 

یدن و کشتن هرلد، هزیمت هایی بلند و منقوش در حال شکافتن دریاي شمال، نبرد وحشیانه هیستینگز، در با دماغه

هاي بسیار  این دیوارکوبها نمونه. لشکریان آنگلوساکسون، و پیروزي آن سپاه خجسته فال ویلیام را نشان میدهد

جالبی از گلدوزیهایی هستند که در عین شکیبایی صورت گرفتهاند، اما با اینهمه در عداد عالیترین و نفیسترین انواع 
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، ناپلئون، براي برانگیختن فرانسویان و ترغیب آنها به هجوم به خاك انگلستان، این 1803در . خود به شمار نمیآیند

  . ولی از یک امر غفلت ورزید، و آن جلب دعاي خیر خدایان بود ;ها را وسیله تبلیغات خود قرار داد فرشینه

III  -  نقاشی  

  موزاییک -  1

موزائیک، مینیاتور، نقوش دیواري، و : ز این قرارهنر تصویري در عصر ایمان به چهار شکل عمده تجلی کرد، ا

هنر موزائیک در این تاریخ هنر سالخوردهاي بود، اما در طی دوهزار سالی که از پیدایش آن . هاي رنگی شیشه

موزائیک کاران براي تهیه زمینه طالیی، که بغایت محبوب . میگذشت، دقایق و ریزهکاریهاي بسیاري فراگرفته بود

ها را با غشاي نازکی از شیشه  هاي نازك طال را به دور مکعبهاي شیشهاي میپیچیدند، و روي ورقه ورقهایشان بود، 

براي جلوگیري از تابش خیرهکننده، روي موزائیک مکعبهاي طالیی را در  ;میپوشانیدند تا طال در برابر هوا کدر نشود

ون نور از زوایاي مختلفی بر آن مکعبها میتابید و به چ ;روي ترازویی که تا اندازهاي پستی و بلندي داشت مینشاندند

. تمام موزائیک تقریبا درخشش و تاللو خاصی میداد

به احتمال زیاد، هنرمندان بیزانسی بودند که در قرن یازدهم محراب شرقی و دیوارغربی کلیساي جامعی در تورچلو 

موزائیکها ي کلیساي سان . قرون وسطی میپوشاندندرا با مجللترین موزائیکهاي تاریخ ) جزیرهاي در نزدیکی ونیز(

دوج ونیز، . مارکو در ونیز از نظر اسلوب و سبک انفرادي هنرمندان مشتمل بر آثار استادان هفت قرن مختلف است

به استادان فن، که ظاهرا  1071دومینکو سلوو، کار ساختمان اولین موزائیکهاي داخلی کلیساي مزبور را در سال 

 1450هنوز تحت نظارت بیزانس قرار داشت، و از تاریخ  1153هنر موزائیک در سال . بیزانسی بودند سپردهنرمندان 

نقش موزائیک صعود . به بعد بود که هنرمندان ایتالیایی در تزیین موزائیکهاي کلیساي سانمارکو تفوق پیدا کردند

هنر موزائیک است، اما یک تخته موزائیک  مسیح متعلق به قرن دوازدهم در بدنه گنبد مرکزي کلیسا اوج تکامل

موزائیک مرمر . دیگري نیز نظیر این وجود دارد و آن تصویر یوسف است بر روي بدنه گنبد هشتی کلیساي مزبور

  . راهروها بعد از هفتصد سال آمد و شد رهگذاران هنوز بر جا ماندهاست

اراسنها دست به دست هم دادند و شاهکار موزائیک در گوشه دیگري از خاك ایتالیاي جنوبی، استادان یونانی و س

هایی از هنر این استادان در کاپال پاالتینا و  کاري مملکت سیسیل را در دوران حکومت نورمانها به وجود آوردند، نمونه

با جنگهاي دستگاه پاپی . به چشم میخورد) 1148(مارتورانا در شهر پالرمو، صومعه مونرآله، و کلیساي جامع چفالو 

مخالفان قرن سیزدهم محتمال مانع پیشرفت هنر در رم شد، با اینهمه، در همین دوران موزائیکهاي مجللی براي 

، و کلیساي سان پائولو فو ئوري )الترانو(کلیساهاي سانتا ماریا مادجوره، سانتا ماریا در تراستوره، سان جووانی التران 

ایی، آندرئا تافی، موزائیکی براي تعمیدگاه فلورانس طرح کرد، اما کار یکی از هنرمندان ایتالی. له مورا ساخته میشد

دنی ساخته  - دیري که زیر نظر سوژه در سن. این استاد به پاي کار هنرمندان یونانی در ونیز یا سیسیل نمیرسید

راهرو  همچنین. کف موزائیک بسیار باشکوهی داشت که بخشی از آن در موزه کلونی نگاهداري میشود) 1150(شد

اما هنر موزائیک . ترکیب بسیار دلپذیري است از سایه روشنهاي موزاییک) 1268حد (دیر وستمینستر در لندن 

 ;هاي رنگی موزائیک را تحت الشعاع قرار داد هاي آلپ رونقی پیدا نکرد، و هنر ساختن شیشه هرگز در شمال کوه
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وتچو، چیمابوئه، و جوتو، نقوش دیواري نیز موزائیک را از آن حتی در خود ایتالیا، با ظهور نقاشان چیره دستی مانند د

. اعتبار و اهمیتی که داشت انداختند

  مینیاتور -  2

هاي خطی با تصاویر مینیاتور و تزیین با آب طال و نقره و جوهرهاي رنگی همچنان هنري مطلوب بود  تذهیب نسخه

مینیاتور . زگار بود، رهبانان آن را با آغوشی باز پذیرفتندکه چون با پرهیزکاري و آرامش زندگی مردمان دیرنشین سا

سازي نیز مانند بسیاري از هنرها و فعالیتهاي قرون وسطایی مغرب اروپا در قرن سیزدهم به اوج خود رسید، چنانکه 

یاتورهاي از آن تاریخ به بعد دیگر هرگز چیزي ساخته نشد که در ظرافت و ابتکار، یا از لحاظ فراوانی، به پاي مین

اندامها و البسه شق و رق و رنگهاي زننده سبز و سرخ قرن یازدهم به تدریج از بین رفت و اشکال با . مزبور برسد

مریم عذرا حتی در همان موقعی که بر . هایی آبی یا طالیی جاي آنها را گرفت مالحت و ظرافتی پر رنگتر با زمینه

  . ر ساختکلیسا چیره میشد، عالم مینیاتور را نیز مسخ

کتابهاي زیادي نابود شد، و آنچه به جا ماند، دو چندان گرانبها بود، زیرا در واقع حکم رشته )) قرون تیرگی((در 

زبورها، انجیلهاي چهار گانه، احکام و دستورات شعایر . باریکی را داشت که تمدن بشري را از فناي محض میرهانید

محتوي ادعیه و فرایض مذهبی بودند، همه را همچون وسایلی براي هاي دیگر، که  دین، کتاب دعاها، و مجموعه

یک هنرمند . هر نوع کوششی براي پیرایه و تزیین آنها کم و کوچک بود. مکاشفات االهی به جان گرامی میشمردند

. ممکن بود اقال یک روز تمام را صرف نوشتن کلمه اول یک اسم، یا یک هفته را صرف نوشتن عنوان کتاب بکند

، شاید به فکر آنکه چون قرن به پایان رسد دنیا به آخر خواهد 986هبانی از دیر سن گال، هارتکر نام، در سال ر

عمال وي تا پانزده  ;رسید، نذر کرد که چهارساله آخر عمر جهان را از چهاردیواري حجره کوچک خویش بیرون نرود

اد، و در آنجا بود که با کشیدن تصاویر و تزییناتی کتاب سال بعد که از دنیا رفت از آن گوشه انزوا قدمی بیرون ننه

در این دوره خاص ژرفانمایی و تقلید از طبیعت به پاي دقت و ظرافت . معروف ترجیع بند قدیس گال را مذهب کرد

مینیاتوریست یا تذهیبکار دنبال عمق و شکوه رنگ بود، میخواست . و شکوه نقاشیهاي عهد کارولنژیان نمیرسید

اغلب . از لحاظ جزئیات غنی و زنده باشد نه آنکه توهم فضایی سه بعدي را براي بیننده به وجود آورد تصویر

موضوعاتی که مینیاتور ساز میکشید ماخوذ از کتاب مقدس یا انجیلهاي آپوکریفی، یا مبتنی بر روایاتی درباره 

صورت هنرمند از ساختن صورت گیاهان و اما گاهی تصویر گیاه یا حیوانی ضرور مینمود، و در آن  ;قدیسان بود

حتی در مورد کتابهاي مذهبی، آن قدر که مقررات کلیسایی در اروپایی خاوري . حیوانات واقعی یا فرضی لذت میبرد

و نقاش مجاز بود در  ;براي انتخاب موضوع و طرز پرورانیدن آن صریح و مشخص بود، در اروپاي باختري چنین نبود

  . وچک خود توسن خیالپردازي و شوخ طبعی را آزادانه به جوالن در آوردچهار دیواري اتاق ک

هاي جانوران، بوزینهاي به شکل یک رهبان، بوزینهاي که با طمانینه  هاي آدمیزادگان، تن آدمی با کله جانورانی با کله

که استخوان فک و وقار خاص یک پزشک مشغول معاینه شیشهاي مملو از قاروره است، مطربی که با ساییدن دو ت

. اینها همه تصاویري بودند که یک نسخه کتاب دعاي مریم عذرا را مزین میساختند - االغی مشغول رامشگري است

هایی از شکار، جشنهاي  هاي غیر مذهبی، قلم نقاشان صحنه در نسخ دیگري، اعم از کتابهاي مقدس یا مجموعه

اویر زیادي داشت که یکی از آنها منظره درونی یک صرافی یک زبور قرن سیزدهم تص ;نظامی، یا رزم را زنده کرد

جهان بی ایمانی که از شر وحشت ابدیت خویش رهایی یافته بود اینک حیطه مقدس دین را . ایتالیایی را نشان میداد
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مکتب تذهیت کاري . دیرهاي انگلستان در این هنري که با آرامش قرین بود برومند شدند. مورد تجاوز قرار میداد

در ) اورمزبی(یکی از این زبورها در موزه بروکسل، نسخه دیگري  ;انگلیاي شرقی زبورهاي معروفی را تهیه کرد

اما نفیسترین کتابهاي خطی تذهیب شده این عهد . در موزه بریتانیایی در لندن است) سنت اومر(آکسفرد، و سومی 

دند، موجب پیدایش سبک جدیدي شد که از این مزامیري که براي لویی نهم مصور کر. در کشور فرانسه تهیه شد

پس، به تقلید از آن، هر مینیاتوري عبارت شد از ترکیبی متمرکز، و بر روي یک صفحه، با تقسیم مناظر به یک رشته 

مدالیونهاي دور هم، از مناظر و موضوعاتی مختلف حکایت میکرد و ظاهرا تقلیدي بود از صنعت شیشه رنگی و 

رهبانان لیژ و گان در مینیاتورهاي خویش . لولندز در این نهضت سهیم بود. اها به کار میرفتمصوري که در کلیس

هاي کلیساهاي آمین و رنس دیده میشد  برخی از همان احساس پر شور، و همان زیبایی موزونی را که در مجسمه

ه حاوي سرودهایی روحانی خطاب اسپانیا به تنهایی بزرگترین شاهکار تذهیب قرن سیزدهم را در کتابی ک. گنجاندند

هزار و دویست و . به وجود آورد - ) 1280حد (موسوم به مزامیر سلطان دانا، آلفونسو دهم،  -به مریم عذرا بود، 

بیست و شش قطعه مینیاتور این کتاب شاهدي است بر کوشش و عالقه خالصانهاي که ممکن بود در تذهیب نسخ 

که در تهیه این قبیل کتابها هنر خطاطی و تصویر سازي هر دو به کار  طبیعی است. قرون وسطایی مبذول شود

در مورد چندین نسخه . گاهی فقط یک هنرمند مسئول نسخهبرداري یا تصنیف و نوشتن متن و تذهیب بود. میرفت

درست است که پیدایش صنعت چاپ . خطی، گاه شخص حیران میماند که آیا تذهیب زیباتر است یا خط متن کتاب

  . اسن بسیاري به همراه داشت، اما از نظر هنري بشر بهاي گزافی در برابر چاپ پرداختمح

  نقوش دیواري  -  3

دشوار میتوان گفت که تا چه اندازه مینیاتورها از لحاظ موضوع و طرح در نقوش دیواري، تصاویر بسیار بلند، تمثالها، 

رنگی و مصور موثر افتادند، و تا چه حدودي این  هاي نقاشیهاي روي ظروف سفالین، تندیسهاي برجسته و شیشه

  . هنرها در هنر تذهیب اثر داشتند

از نظر موضوع و اسلوب، میان این هنرها نوعی بده بستان آزاد وجود داشت، به این معنی که دایما هر یک در سایر 

. واحد به تمام این هنرها مشغول بود گاهی هنرمند در آن ;انواع موثر میافتاد، و بین آنها تاثیر متقابلهاي پدید میآمد

هنگامی که ما هنري را با صراحت از دیگر هنرها، یا به طور کلی هنرها را از زندگی عهد خودشان، جدا میکنیم، در 

واقعیت همیشه کاملتر از تاریخ ماست، و تاریخنویس، قاعدتا . واقع نسبت به هنر و هنرمند هر دو بیانصافی کردهایم

مل خویش، عناصر تمدنی را که اجزاي آن مانند رود یگانه و به هم پیوستهاي جاري است از هم تجزیه براي آسانی ع

که او را پرورش و تعلیم داده،  -سعی ما باید بر این باشد که هنرمند را از عناصر حیات فرهنگیش . و تفکیک میکند

عذاب داده، عصارهاش را مکیده، در خاك  به وي سنن هنري و موضوعات را ارزانی داشته، او را تقدیر کرده یا

. جدا نسازیم - مدفونش ساخته، و اغلب نامش را از یاد برده است 

قرون وسطی، مانند هر عصر ایمانی، فرد گرایی را به عنوان شرارتی گستاخانه مردود شمرد و به مردمان، حتی نوابغ 

کلیسا، حکومت، . و جریان روزمره عهد خویش کنند عهد، حکم کرد که اراده و استقالل خویش را فرمانبردار امور

هنرمندان واقعی اینها بودند، و افراد در حکم ایادي اجتماع، هنگامی که  ;جامعه، و صنف واقعیاتی پایدار بودند

کلیسایی بزرگ پی ریزي و تکمیل میشد، روح و جسم آن بنا در حکم روحها و جسمهاي تمامی افرادي بود که در 

از این رو، تاریخ نام همه . و تزیین آن هم خویش را مصروف داشته و متحمل رنج فراوان شده بودند طرح و ساختن
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افرادي را که قبل از قرن سیزدهم بر دیوارهاي ابنیه قرون وسطایی نقاشی کردهاند به کلی محو ساخته و جنگ، 

یا این امر را باید معلول اسلوب کار نقاشان انقالب، و اثر گذشت زمان تقریبا تمامی آثار آنها را از میان بردهاست آ

به این معنی که یا  - دانست براي تهیه نقوش دیواري، هنرمندان این عهد همان روشهاي باستانی را به کار میبستند

بر روي دیوارهایی که تازه گچ گرفته شده بود نقاشی میکردند، و یا با رنگهایی که با مواد چسبندهاي خاصیت 

غرض از هر دو شیوه، دوام و ثبات رنگ بود بر . کرده بودند، روي دیوارهاي خشک نقاشی میکردند چسبندگی پیدا

با این همه، به مرور رنگها پوست پوست . روي گچ، با این تفاوت که در یکی از راه نفوذ، و در دیگري از راه پیوستگی

. ش از قرن چهاردهم به جا نماندهاستمیشدند و میریختند، چنانکه امروزه تقریبا هیچ چیز از نقاشیهاي پی

طرز تهیه رنگهاي روغنی را در کتاب خویش توصیف کرد، اما این فن تا دوران رنسانس مورد ) 1190(تئوفیلوس 

  . استفاده واقع نشد

. ظاهرا سنن نقاشی باستانی روم بر اثر هجومهاي اقوام بربر و قرنهاي مسکنت باري که به دنبال آن آمد، از بین رفت

هنگامی که نقاشی دیواري در میان هنرمندان ایتالیا احیا شد، این بار منبع الهام ایشان اسلوبهاي رایج در امپراطوري 

در اوایل قرن سیزدهم به عدهاي از . بیزانس، یعنی اسلوب نیمه یونانی و نیمه شرقی، بود نه سبکهاي اعصار کهن

ردند، و از آن جمله بودند تئوفانس در ونیز، آپولونیوس در فلورانس، نقاشان یونانی بر میخوریم که در ایتالیا کار میک

ملورموس در سینا، و نظایر ایشان، نقاشیهاي درازي که بر روي دیوارها و قابها در این دوره خاص از تاریخ هنر ایتالیا 

و موضوعاتی را به ایتالیا آوردند این گونه افراد با خود اسلوبها . شدهاند و امضا دارند بیشتر کار نقاشان یونانی میباشد

که خاص جهان بیزانس بود، از جمله اشکال رمزي و نقوش مذهبی و مرموز، که هیچ کدام مدعی کمترین شباهتی با 

. مناظر و حاالت طبیعی نبودند

دان تعلق رفته رفته هر قدر ثروت و سلیقه مردم در ایتالیاي قرن سیزدهم افزایش یافت و پاداشهاي بیشتري به هنرمن

پیزانو در پیزا، الپو در پیستویا،  - هاي بهتري براي کسب مال و شهرت ظاهر شد، نقاشان ایتالیایی گرفت و قریحه

به تدریج آن شیوه مبهم و مرموز بیزانسی را ترك گفتند و الوان و  -گویدو در سینا، پیترو کاوالینی در آسیزي و رم 

در کلیساي سان دومنیکو واقع در سینا بود که قلم .ی خویش تزریق کردنداحساسات پر شور ایتالیا را در سبک نقاش

او ابدا هیچ ربطی به اشکال نحیف و بی )) صورت ملیح و بی گناه((که ) 1271(گویدو تابلویی از مریم عذرا کشید 

یک نسل . ز شدتقریبا میتوان گفت که رنسانس ایتالیایی با این تصویر آغا. جان نقاشیهاي بیزانسی آن عهد نداشت

بعد، دوتچو دي بوئونینسنیا با کشیدن تابلوي معروف خود، جالل مریم عذرا، هنر را به جایی رسانید که مردم شهر 

مردمان خوشبخت شهر سینا تصمیم گرفتند که از سرور سروران فئودال آنها، . سینا دچار جنون جمالپرستی شدند

ل و شایسته کشیده شود، و براي این مهم، بزرگترین هنرمندان عهد خدا باید تصویري بسیار مجل -یعنی مریم، مادر

به  ;وقتی قرعه به نام یکی از همشهریان خود آنها، دوتچو، افتاد، از این امر شاد شدند. را از هر جا که باشد فراخوانند

پس از . راقبت نمودنداو نوید زر دادند، خوراك و فرصت برایش تهیه کردند، و هر مرحله از کارش را با دقت تمام م

: ، و دوتچو این جمله موثر را به منزله امضاي خویش در پاي تابلو افزود)1311(سه سال تابلوي وي به پایان رسید 

آنگاه دستهاي .)) اي مادر مقدس خداوند، به سینا صلح و به دوتچو عمر مرحمت فرما که تو را این سان نقش کرد((

متر طول و  25،4که (ن، عمال حکومتی، و نیمی از مردم شهر به دنبال آن تصویر مرکب از اسقفان، کشیشان، رهبانا

این اثر دوتچو از نظر . ، در میان آواي جرسها و نفیر شیپورها، عازم کلیساي جامع شدند)متر عرض داشت 15،2

بینی مریم عذرا بیش از  .سبک هنوز نیمه بیزانسی بود، زیرا بیشتر نشانگر احساسات مذهبی بود تا تصویر واقع گرایانه

اندازه دراز و صاف، و چشمهایش زیاده از حد افسرده به نظر میرسید، اما اندام اطرافیان شکوه و وقار داشت، و 
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هایی از زندگانی مریم و عیسی که بر روي سکوي محراب کلیسا و اطراف سقف آن نقش شده بود لطافتی بی  صحنه

ضمنا، در  .نهادبلو دوتچو بزرگترین اثري بود که قبل از جوتو قدم به عرصه وجود رویهمرفته، تا. مانند و تابناك داشت

فلورانس، جووانی چیمابوئه سلسله نقاشانی را بنیاد نهاد که از آن پس نزدیک به سه قرن بر عالم هنر ایتالیا حکمرانی 

ه در یک خانواده اشرافی به دنیا آمده بود، بی شک با دست شستن از تحصیل حقوق و رفتن به جووانی، ک. میکردند

وي هنرمندي بود صاحب مناعت طبع که هرگاه . دنبال نقاشی مایه تکدر خاطر پدر و مادر و بستگان خود شد

چیمابوئه، در عین حال . خودش یا دیگري ذرهاي نقص در کارش میدید، ممکن بود بی درنگ اثرش را به دور اندازد

که مثل دوتچو از مکتب ایتالیایی و بیزانسی برخوردار بود، با تمام مناعت و نیروي خویش انقالبی در عالم نقاشی 

پدید آورد، و کنار گذاشتن سبک بیزانس در هنر وي به مراتب آشکارتر شد تا در هنر دوتچو که نقاشی ارجمندتر از 

وي آن خطوط انعطافناپذیر . مابوئه راه نوینی را براي پیشرفت در نقاشی گشودبه این نحو، اقدام چی ;وي بود

پیشینیان را نرم و منحنی ساخت، به روح جسم داد، به جسم رنگ و گرمی بخشید، به خدایان و قدیسان مالطفتی 

خویش جان و  و با به کار بردن رنگهاي سرخ، گلبهی، و آبی براي لباسها، به تابلوهاي ;انسانی ارزانی داشت 

. درخششی داد که قبل از وي در ایتالیاي قرون وسطی بیسابقه بود

تصاویر متعددي را به وي نسبت . با اینهمه، تمام این محسناتی که برشمردیم، از آراي مردمان معاصر چیمابوئه است

مثال مریم و کودك و  ;م میدهند، اما دشوار است که یکی از اینها را بدون شک و شبهه پرداخته قلم خود وي بدانی

فرشتگان، که براي نمازخانه روچالي در کلیساي سانتاماریا نووال در فلورانس بر روي گچ کشیده شده، به گمان قوي 

طبق روایت مشکوکی که محتمال باید درست باشد، تصویر مریم عذرا و کودك میان . از آن دوتچو است نه چیمابوئه

. فالي قدیس فرانسیس آسیزي روي گچ قلم زده شدهاست، از آن چیمابوئه میدانندچهار فرشته را، که در کلیساي س

دانستهاند و در قرن نوزدهم مرمت شدهاست، اولین شاهکار موجود  1296این فرسکو عظیم، که معموال تاریخ آن را 

از رویت مسیح و مردي را مشاهده میکنیم که  - شکل قدیس فرانسیس بغایت واقعی است . در نقاشی ایتالیایی است

  . ترس از دیدارش پوست و استخوان شدهاست

چیمابوئه را . چهار فرشته آن مقدمه آن وحدتی هستند که در رنسانس بین موضوعات دینی و زیبایی زنانه پدید آمد

و مشهور است که وي  ;در سالهاي آخر عمرش به سمت سر استاد هنر موزائیک در کلیساي جامع پیزا منصوب کردند

. آنجا براي محراب کلیسا موزائیک عیسی با جالل خاص خود میان مریم عذرا و قدیس یوحنا را نشان میداددر 

زمانی شبانی ده ساله به نام جوتو دي بوندونه را دید که با تکه : وازاري حکایت دلپذیري از چیمابوئه نقل میکند

شکی . شاگردي قبول کرد و با خود به فلورانس بردچیمابوئه او را به . ذغالی تصویر برهاي را بر لوحی نقش میکرد

نیست که جوتو دي بوندونه در کارگاه چیمابوئه نقاشی میکرد و بعد از مرگ وي در خانه استاد مقیم شد، و به این 

  . نحو بود که بزرگترین سلسله نقاشان در تاریخ هنر آغاز شد

شیشهبند منقوش -  4

یک قرن جلوتر، و در فن معماري و هنر شیشهبندي منقوش یک قرن عقبتر از ایتالیا در نقاشی دیواري و موزائیک 

شیشهبندي منقوش در اعصار باستان بیسابقه نبود، اما فقط به صورت موزائیک شیشهاي وجود . اروپاي شمالی بود

و در  ; پر ساخت)) رنگهاي گوناگون((هایی به  هاي کلیساي سن مارتن را با شیشه گرگوریوس توري پنجره. داشت

هاي  همان قرن پائولوس سیلنتیاریوس، شاعر یونانی معاصر یوستینیانوس، از شکوه و ابهت انوار آفتابی که از پنجره
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تا آنجا که ما اطالع داریم، در این موارد، به . رنگی کلیساي سانتاسوفیا در قسطنطنیه به درون میتابید تعریف میکرد

، 980لکن، در حدود سال . ا قرار دادن قطعات شیشه رنگی تصاویري بسازندهیچ وجه در صدد بر نیامده بودند که ب

)) حاوي وقایع تاریخی((هایش  هایی مزین ساخت که شیشه آدالبرو، اسقف اعظم رنس، کلیساي جامع خود را با پنجره

ست که در توصیف شده ا)) پنجره منقوش بسیار کهنی((، در کتاب وقایع قدیس بنینیوس از 1052در سال . بودند

این یکی از کهنترین مواردي بود که یک . کلیسایی واقع در دیژون قرار داشت و نقشی از قدیس پاسکاسیوس بود

اما، به قرار معلوم، در این مورد، روي شیشه را با  ;شخصیت یا رویداد تاریخی را به روي شیشه مجسم کرده بودند

هنگامی که معماري گوتیک از فشار روي دیوارها کاست . ودنددست نقاشی کرده بودند و تصاویر داخل خود شیشه نب

هاي بزرگتري ایجاد کرد، وارد شدن نور زیادتري به داخل کلیسا خود مروج و در واقع موجب  و جا براي پنجره

هایی با رنگهاي  به این نحو، همه نوع انگیزه براي یافتن طریقهاي در ساختن شیشه. هاي رنگی شد پیدایش شیشه

  . تر فراهم آمدثابت

 1190تئوفیلوس این فن جدید را در . به کار بردن رنگ در خود شیشه شاید از مشتقات هنر شیشه مینایی بود

یا طرح نقاشی را بر روي میزي قرار میدادند، آن را به اجزاي کوچکی تقسیم میکردند، و )) نمونه((یک . توصیف کرد

آنگاه قطعاتی از شیشه را، که به ندرت طول و . ورد نظر میگذاشتندروي هر کدام از آنها عالمتی مخصوص یک رنگ م

سپس . میلیمتر تجاوز میکرد، طوري میبریدند که درست قالب بخشهاي متعدد طرح نقاشی باشد 25یا عرضش از 

مثال کوبالت براي رنگ آبی، مس براي  - هر تکهاي از شیشه را با مخلوطی از گرد شیشه و اکسیدهاي فلزي متنوع 

آنگاه شیشه رنگ شده را در کوره فرو میبردند تا . رنگ میکردند - سرخ یا سبز، و منگنز براي ارغوانی و غیره 

وقتی قطعات شیشه گداخته سرد میشد، آنها را روي نمونه اصلی . اکسیدهاي لعابی به شیشه جوش بخورند

تی این موزائیک شیشهاي را بر روي پنجره چشم انسان وق. هایی از سرب به هم جوش میدادند میگذاشتند و با باریکه

هنرمند بیش از . هاي سربی را احساس نمیکرد، بلکه یک سطح ملون به هم پیوسته را میدید تماشا میکرد، ابدا باریکه

نه ژرفانمایی در نظر داشت و نه  ;هاي رنگارنگ مختلف بود هر چیز عالقمند به رنگ، و غرضش در هم آمیختن سایه

وي در تصاویر روي شیشه عجیبترین رنگها را به اشیا و موجودات مورد  ;م واقعیات دنیاي خارج بودبه دنبال تجس

اما . نظر میداد، مثال شترها را به رنگ سبز و شیرها را به رنگ گل بهی، و صورت شهسواران را به رنگ آبی در میآورد

درخشان به وجود میآورد و، به وسیله این هنر  منظور غایی وي تحقق پیدا میکرد، به این معنی که تصویري پادار و

خویش، انواري را که به داخل کلیسا میتابید رنگارنگ و دلپذیر میساخت، و مایه تعلیم و موجب تکریم مرد مومن 

. میشد

اغلب به قابها، قاببندهاي تزیینی،  -هاي بزرگ مدوري که آرایشهایی به شکل گل دارند  حتی آن پنجره - ها  پنجره

هاي متعددي از شرح  هاي مربع شکل تقسیم میشدند تا آنکه بتوان روي یک پنجره صحنه ها، لوزیها، یا تکه یرهدا

پیغمبران عهد قدیم را در مقابل نظایر ایشان در عهد جدید، یا . زندگی یک نفر یا موضوع بخصوصی را توصیف کرد

نقش حوادثی از انجیلهاي آپوکریفی، که داستانهاي  با ;در برابر تحقق پیشگوییهایی که کرده بودند قرار میدادند

حوادث . دلکش آنها بین مردمان قرون وسطی بغایت عزیز بود، درباره کتاب عهد جدید کار را به مبالغه میکشاندند

از این قرار بود . ها نقش میشد زندگی قدیسان به مراتب زیادتر از ماجراهاي مذکور در کتاب مقدس بر روي پنجره

. هاي کلیساي جامع شارتر، و همچنین در سانس، اوسر، لومان، و تور هاي قدیس ائوستاکیوس بر روي پنجرهماجرا

  . هاي رنگی نقش میشدند حوادثی که با موضوعات و شخصیتهاي مذهبی ارتباطی نداشتند کمتر بر روي شیشه
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این فن در شارتر به اوج کمال نیم قرن پس از قدیمیترین دوران رواج هنر شیشهبندي منقوش در خاك فرانسه، 

هاي کلیساي جامع این شهر براي هنرمندانی که در تزیین کلیساهاي سانس، الن، بورژ، و روان دست  پنجره. رسید

هاي رنگی کنتربري و  از آنجا هنر مزبور به انگلستان آمد، و منبع الهامی براي شیشه. داشتند سرمشق قرار گرفت

ن دو کشور فرانسه و انگلستان به امضا رسید، به این موضوع صریحا اشاره شد که به در پیمانی که میا. لینکن شد

در قرن . یکی از نقاشان لویی هفتم که در ساختن شیشه رنگی تخصص داشت اجازه ورود به انگلستان داده شود

ار اولیه این فن وجود سیزدهم اجزاي قاب پنجره بزرگتر شد و رنگ، مقداري از آن لطافت و ظرافت نافذي را که در آث

نزدیک به پایان این قرن، سبک جدیدي رواج گرفت که عبارت بود از کشیدن طرحهاي تزیینی . داشت، از دست داد

این سبک جانشین . با خطوط بسیار نازکی به رنگ سرخ یا آبی، بر زمینه یکدستی که معموال خاکستري بود

وادارهایی که پنجره را به چند بخش . زرگ مغرب رواج داشتندهاي بدیع رنگارنگی شد که در کلیساهاي ب مجموعه

هر چند این . تقسیم میکردند، با طرحهایی به مراتب پیچیدهتر از پیش، نقش مهمتري در تصویر ایفا میکردند

هاي الوان را مصور  تزیینات توري گوتیک به نوبه خود به هنر دلپذیري بدل گشت، مهارت استادانی که شیشه

شکوه هنر شیشه بندي منقوش با سبک معماري گوتیک در ساختن کلیساهاي جامع آغاز . رو به زوال نهاد میساختند

  . شده بود، و هنگامی که آفتاب عظمت گوتیک افول گرفت، سوداي رنگ نیز به انحطاط گرایید

IV -  مجسمه سازي

بود گشت، یا چون یادگارهاي قبیحی از ایام هاي رومی به دست اقوام بربري فاتح به یغما برده شد، یا نا بیشتر مجسمه

اندکی از آن خزاین بویژه در فرانسه بر جا ماند و وسیله انگیزش قوه  ;شرك به دست مسیحیت نوبنیاد از میان رفت

در این رشته از هنر، مثل دیگر انواع، امپراطوري روم شرقی . تخیل بربرهاي رام شده و تمدن مسیحی بالنده شد

شقهاي کهن را از دستبرد زمان محفوظ داشت، بر آن تصوف و یک رشته ابداعات اقوام آسیایی را مهارتها و سرم

بعد از آنکه . افزود، و از این طریق بذرهایی را دوباره در مغرب زمین پراکند که اصال از تمدن رومی بر میخاست

اشان یونانی به آلمان رفتند و عدهاي ، پیکرتر)972(شاهزاده خانم یونانی، تئوفانو، به همسري اوتو دوم در آمد 

  . متوجه ونیز، راونا، رم، ناپل، سیسیل، و شاید بارسلون و مارسی شدند

سازان عهد فردریک دوم، به اغلب احتمال، رموز و دقایق فن خویش را از این گونه مردان و از هنرمندان  مجسمه

شد، استطاعت آن را پیدا کرد که به زیبایی رغبت  هنگامی که بربریت غنی. مسلمان سیسیلهاي دوگانه فرا گرفتند

پیدا کند، و چون کلیسا غنی شد، براي تحکیم و ترویج ایمان و شعایر خویش مجسمهسازي را مثل دیگر انواع هنر، 

درست به همین نحو بود که هنرهاي عظیم در مصر و آسیا، و در یونان و روم، راه تکامل . وسیله کار خود ساخت

  . بزرگ همواره زاییده ایمانی پیروز است  هنر. پیمود

مجسمهسازي مثل نقاشی دیواري، موزائیک، و شیشه بندي منقوش به عنوان هنري مستقل و مجزا شناخته نشد، 

به عبارت دیگر، این  -هاي از هنر کامل شمردند که در هیچ زبانی براي آن نامی وجود نداشت  بلکه از آغاز آن را وجه

وظیفه پیکرتراش آن بود که قبل از هر چیز خانه خدا را با . یبا را وسیله تزیین عبادت دانستندبخش از هنرهاي ز

ثانیا تصاویر و یا تمثالهایی بسازد که مردمان را در خانه به پیروي از احکام دین  ;پیکره و تندیسهاي برجسته بیاراید

دیس اشخاص غیر روحانی را بتراشد، یا اشیا و و پس از آن، اگر مجال و وجهی موجود بود، میتوانست تن ;وادارد

هایی که وسیله تزیین خود کلیسا بودند، از موادي استفاده  براي پیکره. اماکنی را که ارتباطی با دیانت نداشتند بیاراید
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 اما کلیسا چوب را براي تندیسهاي کوچک. مانند سنگ، انواع سنگ مرمر، و برنز. میشد که دوام و بقا داشته باشند

ها را مسیحیان هنگام حرکت دسته جمعی، به یاد یک واقعه دینی، یا در  مذهبی مرجح میشمرد، زیرا این قبیل پیکره

ها را  مانند هنر مذهبی اعصار کهن، در این دوران نیز مجسمه. اجتماعات مذهبی، بدون رنج و تعب حمل میکردند

یت واقعیات عینی بیشتر مشهود بود تا تمایل به تجسم رنگ میزدند، و اغلب در پیکرهاي که هنرمند میتراشید رعا

این منظور چنان به . اصل آن بود که شخص مومن حضور قدیس را از طریق تندیس احساس کند. کمال مطلوب

ها  خوبی بر آورده میشد که افراد مسیحی، مانند پیروان اهل اخالص ادیان کهنسالتر، انتظار معجزاتی هم از مجسمه

ر میشنیدند که مثال ساعد تندیس مرمر مسیح به نشانه دعاي خیر بلند شده، یا از پستان پیکره چوبی داشتند، و اگ

. مریم عذرا شیر جاري شدهاست کمتر اتفاق میافتاد که مشکوك شوند

بخش عظیمی از . هر گونه مطالعهاي درباره مجسمه سازي قرون وسطایی باید با توبه و دلشکستگی آغاز شود

این دوران در انگلستان به دست متعصبان پیراشگر، و گاهی به حکم مصوب پارلمنت، و در فرانسه بر اثر هاي  مجسمه

در انگلستان، علت مخالفت این تمثالشکنان نوین آن بود که میگفتند . از میان رفت)) ترور هنري انقالب کبیر((

هاي تندیسها و  انسه، هدف مخالفان، مجموعهدر فر. اماکن متبرکه مسیحی نباید با تندیسهاي دوره شرك تزیین شود

هایی بر میخوریم بدون سر، با بینیهاي شکسته،  در سراسر این کشورها به مجسمه. قبرهاي طبقه منفور اشراف بود

تنفري که مردم  ;هاي خراب در هم فرو ریخته تابوتهاي سنگی خرد شده، و نقوش برجسته و سر ستونها و کتیبه

یان یا ظلم اشراف فئودال در دلهاي خود انباشته بودند سیلبند را شکسته و سرانجام به صورت نسبت به طبقه روحان

گویی به قصد نابودي این  -آن غالمان حلقه به گوشش  - زمان و عناصر طبیعی . سیل ویرانگر شیطانی بروز کرده بود

ها را ستردند، و علیه مظاهر  ند، کتیبهگونه آثار، نهانی همپیمان شدند و نقوش را پاك کردند، سنگها را ذوب ساخت

و خود ابناي آدمی، در هزاران نوع رزم . هنري بشر جنگ بی اسلحه و خاموشی را آغاز کردند که هرگز پایانپذیر نبود

هنر پیکر تراشی قرون وسطی . و نبرد، در رقابت با یکدیگر به نابودي و ویرانی دست میزدند تا بر یکدیگر چیره شوند

  . ط از روي قطعات تندیس و نقوش و حجاریهاي شکسته و ویران میشناسیمرا ما فق

هاي مختلف جهان در صدد قضاوت بر آییم،  هاي قرون وسطی در موزه هایی پراکنده از مجسمه اگر با نظري به نمونه

هر کدام از . دهند این گونه تندیسها را براي آن نساخته بودند که تک تک نشان. سو تفاهم را بر بی انصافی افزودهایم

آنچه امروزه ممکن است به تنهایی زشت و . اینها بخشی از یک موضوع مذهبی و جزئی از یک کل در معماري بود

تندیس . ناهنجار در نظر آید محتمال در جاي خودش، به قرینه با دیگر اجزاي سنگی، استادانه به کار رفته بودهاست

آن را در جاي مخصوص خودش نصب . ه ترکیب هنري به شمار میرفتدر کلیساي جامع فقط یکی از عناصر متشکل

ساق پاها : میکردند، و طبعا به تبعیت از خطوط دراز عمودي ساختمان کلیسا تندیس را درازتر از معمول میساختند

را چسبیده به هم، و دو ساعد را چسبیده به بدن نشان میدادند، و گاهی پیکر قدیسی را نازك کرده و آن قدر 

گاهی پیش میآمد که معمار مجسمهاي را . میکشیدند تا تمام طول هر یک از ستونهاي جناحین در ورودي را بپوشاند

 -هایی را که بر باالي در قرار میداد، ممکن بود چاق و صاف بسازد  در آن صورت پیکره. در تزیین افقی به کار میبرد

یا ممکن بود که مرد یا جانوري را به  -تر مشاهده میکنیم به همان نحو که بر باالي در ورودي کلیساي جامع شار

صورتی فشرده بر باالي ستونی قرار دهد، همچنان که معماران یونان یک ربالنوع یونانی را در آرایش سنتوري جمع و 

ن مجسمهسازي گوتیک، که براي تزیین معماري پدید آمده بود، چنان با معماري عجین شد که نظیر آ. جور میکردند

. هرگز سابقه نداشت
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. ها و تزیینات برجسته از هدف و خطوط معماري، باالخص از ویژگیهاي هنر قرن دوازدهم شد این متابعت مجسمه

وي اینک با جرئت تمام از سبک فورمالیسم متوجه  ;قرن سیزدهم شاهد عصیان شدیدي از جانب پیکر تراش بود

هایی که  مجسمه. شوخ طبعی، هجا، و عشق به حیات دنیوي گذاشتواقعپردازي شد و از مرحله تقدس پا به مرحله 

هایی هستند شق و  در قرن دوازدهم از زیر دست هنرمندان بیرون آمده و زیور کلیساي جامع شارتر شدهاست پیکره

افسرده، و حال آنکه تندیسهاي کار استادان قرن سیزدهم، در کلیساي جامع رنس، همه گویی در حالی که بی خیال 

ها  هر کدام از این پیکره. مشغول کار خویش و گرم گفتگو بودهاند توسط پیکرتراش بر روي سنگ نقش شدهاند

  . از ظواهر و حالت آنها زیبایی و وقار میتراود. ویژگیها و مختصات خود را دارد

ز میتوان در هاي سنگی دو کلیساي جامع شارتر و رنس شبیه دهقانان ریش درازي است که هنو بسیاري از پیکره

شبانی که بر باالي درب باختري کلیساي آمین خود را در برابر آتش گرم میکند . هاي فرانسه با آنها برخورد دهکده

هیچ مجسمهاي را در تاریخ هنر نمیتوان سراغ گرفت . هیچ تفاوتی با شبان دشتهاي گاسپه یا نورمان امروزي ندارد

در کلیساي جامع روان، در . انه نقوش برجسته کلیساهاي گوتیک برسدکه بتواند به پاي صداقت و اصالت بوالهوس

فیلسوفی با : داخل یک گوشه تزیینی کوچک که به چهار پره یا تکه تقسیم شده، به این اشکال مختلف بر میخوریم

ه پزشکی که نیمه انسان و نیمه غاز است و شیشه کوچکی قاروره را معاین ;کله یک خوك که در حال تفکر است 

یک استاد موسیقی، که نیمه آدم و نیمه خروس است، به موجودي که از سر تا کمر انسان و از کمر تا پا اسب  ;میکند

و باالخره آدمی که به نیروي سحر یک جادوگر بدل به سگ شده است و حال آنکه هنوز  ;است درس ارغنون میدهد

ها از ترس قوز  هاي کوچک مضحکی در زیر مجسمه کرهدر شارتر، آمین، و رنس، پی. پوتینهاي خود را به پا دارد

سر ستونی در کلیساي جامع ستراسبورگ وجود داشت که بعدا آن را اصالح کرده به صورت آبرومندتري در . کردهاند

اد، به این ترتیب که گراز و بزي تابوتش را حمل را نشان مید روباهاین نقش مراسم تشییع جنازه رنار . آوردند

میکردند، گرگی صلیب به دست داشت، خرگوشی با مشعلی راه را به دیگران نشان میداد و خرسی آب مقدس 

میپاشید، گوزنی قداس میخواند، و خري از روي کتابی که بر روي سر گربهاي قرار داشت، به تالوت دعاهاي 

کلیساي بزرگ بورلی، روباهی که به شیوه رهبانان باشلقی بر سر دارد، از فراز منبري  در. مخصوص تدفین مشغول بود

  . مشغول موعظه براي جماعتی از غازهاي پرهیزکار است 

کلیساهاي جامع هر کدام مخزنی از چیزهاي بسیارند، از جمله نقوش سنگی انواع و اقسام پرندگان و جانورانی که 

در . ، و تصویر بسیاري از حیواناتی که فقط در مخیله مردم قرون وسطی وجود داشتهاندبشر از احوال آنها مطلع است

میگویند که علت کشیدن تصویر این  ;روي بدنه برجهاي کلیساي جامع الن نقش شانزده سر گاومیش دیده میشود

ا از کانها تا باالي تپه، جانوران عظیم الجثه آن بود که، در طی سالیانی چند، با شکیبایی تمام، قطعات بزرگ سنگ ر

درباره بناي این کلیسا افسانه دلپذیر دیگري وجود دارد به این مضمون . که محل ساختن کلیسا بود، حمل میکردند

باري که آن گاو نر میکشید، . که یک روز گاو نري، حین کشیدن بار به طرف نوك تپه، از فرط خستگی از پا در آمد

قرار گرفته بود که ناگهان گاو نري معجزهآسا پدیدار شد، یراق گاو قبلی را به گردن  به طرز خطرناکی در لب پرتگاه

ها  ما از شنیدن این گونه افسانه. انداخت، گاري را تا نوك تپه باال کشید، و آنگاه باز به طرزي معجزهآسا ناپدید شد

کلیساهاي جامع در عین حال جایی هم  .لبخند میزنیم و دوباره به داستانهاي عاشقانه و جنایی خودمان رو میکنیم

پهلوي نقش مریم عذرا، فرشتگان، و قدیسان، براي خانه خدا چه تزیینی میتوانست بهتر از . براي باغ گیاهان پیدا کرد

) 1200 - 800(ها، و گلهاي روستاهاي انگلستان، فرانسه، یا آلمان باشد در اسلوب معماري رومانسک  گیاهان، میوه

در سبک گوتیک این عناصر . رح تزیینی رومی، که عبارت از برگهاي کنگر و تاك بود، به جا ماندعناصر اصلی ط
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رسمی تزیینی و ساده مبدل به خرمن شگفتانگیزي از گیاهان بومی گشت که همه جا آنها را میتراشیدند و به صورت 

ها، ستونها، منابر، جایگاه  زیر طاقها، طاقچه ها و سر ستونها، زوایاي بین طاقنماها، قوس از پایه - برجسته در میآوردند 

اینها  ;این شکلها را به هیچ وجه نمیتوان متعارفی دانست . همسرایان و باهوهاي در گرفته تا کرسیهاي صحن کلیسا

اغلب اشکال مختلف منفردي هستند که در هر محلی به حکم عالقه و سلیقه مردم صورت منحصر به فردي پیدا 

گاهی این شکلها، به مثابه بازي دیگري از نیروي تخیل گوتیک، حکم گیاهان مرکب . هاي گرفته استکرده و جان تاز

ها، گلها،  ها، برگها، شکوفه ها، سر شاخه درختان، شاخه. را دارند، اما باز هم، به برکت احساس طبیعت، تر و تازهاند

هاي گل سرخ، توت فرنگی، خسک و مریم گلی،  تهها، سرخسها، گلهاي آالله، بارهنگ، شاهی آبی، مامیران، بو میوه

  . جعفري و کاسنی، کلم و کرفس، همه اینها هستند و از بوستان پر نعمت و پایان ناپذیر کلیسا سرازیر میشوند

نه تنها بهار بلکه تمام فصول . مستی باده بهار در سر پیکر تراش بود و اسکنه او را در دل سنگ سخت رهبري میکرد

تمام رنج و تسکین خاطر دهقان به هنگام افشاندن بذر، برداشتن . این حجاریها میتوان به چشم دیدسال را در 

ها نقش شدهاست و در تمامی تاریخ پیکرتراشی هیچ نقشی را  خرمن، و انداختن انگور به چرخشت بر روي این کتیبه

  . نس برابري کندنمیتوان پیدا کرد که در ظرافت با سر ستونها و حجاریهاي کلیساي جامع ر

موضوع اصلی عبارت  ;اما این دنیاي گیاهان و گلها و پرندگان و جانوران از متفرعات پیکر تراشی قرون وسطی بود

در شارتر، الن، لیون، اوسر، و بورژ پارهاي از نقوش برجسته ابتدایی داستان آفرینش را . میشد از زندگی و مرگ آدمی

ایامی را که براي انجام امر خطیرش در اختیار دارد، بر روي انگشتانش میشمرد، و در الن، پروردگار . عرضه میدارند

هاي بعدي او را مشاهده میکنیم که از تحمل مرارتهاي فلکی خویش فرسوده شده، بر چماق دستی خویش  در صحنه

براي هر این خدایی است که درك ذاتش . تکیه زده، روي زمین براي استراحت نشسته، و در حال خفتن است

هاي مختلف سال را، هر کدام با کار و شادي مشخص آن  سایر نقوش برجسته و حجاریها ماه. برزگري آسان است

هاي آدمی میکنند، مثال کشاورزان را در مزرعه یا بر سر  برخی دیگر حکایت از مشاغل و پیشینه. نشان میدهند

ینیم که با خیش مشغول شیار کردن زمین یا کشیدن پارهاي از اسبان و گاوان نر را میب ;چرخشت مجسم کردهاند

و باالخره به صورتهاي دستهاي از  ;هاي چیدن پشم یا دوشیدن شیر است  بعضی دیگر صحنه ;گاري هستند

مجسمه ساز خواسته . آسیابانان، باربران، سوداگران، هنرمندان، محققان، و حتی یکی دو نفر از فالسفه بر میخوریم

ها، دوناتوس را به جاي دستور زبان مثال  در این کتیبه: هایی ذهن بیننده را متوجه مجردات بکند نهاست با ارائه نمو

فلسفه . آورده، غرض از سیسرون بالغت است، ارسطو حکایت از منطق میکند، و بطلمیوس نماینده علم هیئت است

 ;، و در دست چپش عصاي سلطنت صورت زنی است که سرش در میان ابرها قرار دارد، در دست راستش کتابی است

اشکالی که دوتا دو تا از زیر اسکنه پیکر تراش بیرون آمدهاند ایمان و بت پرستی ،امید و . نامش ملکه علوم است

حجاریهاي دور تا دور دري در .نومیدي، بخشندگی و طمع، عفت و هرزگی، آشتی و دعوا را با هم مجسم میکنند

در جناح باختري جلو بناي نوتردام پاریس صورت . ست بین فضایل و رذایل آدمیکلیساي جامع الن حکایت نبردي ا

این زن معرف و مظهر کنیسه یهود است، و  ;زن زیبایی را مشاهده میکنیم که چشمهایش را با پارچهاي بستهاند

اي بر دوش دارد حال آنکه در نقطه مقابل متوجه تندیس زنی میشویم حتی به مراتب از اولی زیباتر، که شنل شاهانه

خود عیسی گاهی مهربان و . و آن تندیس عروس مسیح، یعنی کلیساي مسیح است ;و با حالت آمرانهاي نگاه میکند

جایی دیگر سر از مدفن خود به در  ;یک جا مریم او را از صلیب پایین آوردهاست ;گاهی دهشتزا به نظر میرسد

و باز در جایی  ;هاي خود، به آنها زندگی میبخشد در دهان بچهکرده، و نزدیکی وي شیري قرار دارد که با دمیدن 

همه جا در مجسمه سازي و در نقاشی کلیساها . دیگر مردگان و زندگان را به سختی مورد مواخذه قرار دادهاست
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این محیطی بود که هرگز به آدمی اجازه نمیداد روز حساب را . سعی شده است که روز محشر به خوبی مجسم شود

. در اینجا نیز شخص میتوانست به طلب بخشایش گناهان خویش فقط یک نفر را شفیع قرار دهد و بس. اد ببرداز ی

به این نحو در هنر مجسمهسازي، مانند مناجاتهاي کلیسا، مریم عذرا، مادري که خود دریاي بی کرانی از شفقت و 

میداد فرزندش آن کلمات موحشی را که به گوش این شفیعی بود که اجازه ن. رحم بود، شامخترین مقام را پیدا کرد

یعنی بسیاري احضار گردند، و فقط عده قلیلی مبعوث و از مقربان  - مردمان این عهد رسیده بود مو به مو قبول کند 

در این مجسمه سازي گوتیک، متوجه احساسی عمیق، اشکال متعدد و نیروي زندگی، نوعی همدلی . درگاه حق شوند

به معجزه هنر مجسمهساز اعتراف میکنیم، زیرا  ;و حیوانات، نوعی عطوفت و مالیمت و زیبایی میشویمبا همه نباتات 

معجزهاي است که در دل مینشیند و ما را راضی میکند،  ;آنچه بر روي سنگ میبینیم حکایت روح است نه جسم

لختی از آن جذبه و کشش ) اشاید به علت سالمندي خود م(بخصوص هنگامی که برتري جسمانی تندیسهاي یونانی 

هاي زنده عصر ایمان قرون  خدایان تنومند حجاریهاي پارتنون در برابر پیکره. مرسوم خود را از دست داده باشد

در  ;از نظر قواعد و اصول فنی، مجسمهسازي گوتیک ناقص است . وسطایی حکم مشتی اشکال سرد و مرده را دارند

بتواند از لحاظ تمامیت و کمال به پاي نقوش برجسته و حجاریهاي پارتنون یا این سبک هیچ چیز نمیتوان یافت که 

هاي شهوتپرست پراکسیتلس، یا حتی به پاي کدبانوها و سناتورهاي محراب صلح در  ربالنوعهاي خوش سیما و االهه

ادي زندگانی سالم رم برسد، و شکی نیست که آن نوجوان مبارز خوبرو، و آن مه طلعتان نرم طبع، روزگاري نمودار ش

اما تعصبهاي کیش و بومی ما، که همواره دهشتهاي دین را فراموش کرده و زیبایی آن را آویزه . و عشقورزي بودند

در ترازوي قضاوت ما، کفهاي که از  ;بارها و بارها خاطر ما را متوجه آن کلیساهاي فخیم میسازد. گوش ساختهاست

. ته متبسم در رنس، و مریم عذرا در شارتر است، میچربدآن تندیس خداوند نازنین در آمین، فرش

همینکه بر مهارت مجسمه ساز قرون وسطایی افزوده شد، وي هوس آن در دل پرورانید که هنر خویش را از بند 

معماري برهاند و آثاري به وجود آورد که مایه اقناع حس روز افزون دنیادوستی ملوك، نخست کشیشان، اشراف، و 

در انگلستان قرن سیزدهم سنگهاي مرمر زیبایی که در قصبه پربک، واقع در ایالت دورستشر، . شود بورژوازي

هاي خمیدهاي که زیور تابوت  استخراج میشدند براي بادگیرها و سر ستونهاي حاضر و آماده، و براي تراشیدن پیکره

ویلیام تورل، یکی از زرگرهاي  1292ل در حدود سا. اموات متمول میشد، شهرت و اعتبار فراوانی به دست آوردند

هاي آنها در دیر وستمینستر از برنز ریخت  لندن، تندیسهایی از هنري سوم و عروسش الئونور دو کاستیل براي مقبره

در همین دوران بخصوص، مکتبهاي شایان . این دو مجسمه از نفیسترین آثار برنزي عهد مزبور به شمار میآیند - 

، یکی از استادان 1240و حدود سال  ;تراشی در لیژ، هیلدزهایم، و ناومبورگ فراهم آمد مالحظهاي براي پیکر

، و شیر مادهاش را براي کلیساي جامع )شیر(هاي ساده و نیرومندي از هاینریش، ملقب به لووه  ناشناس عهد، پیکره

ظ کیفیت، مجسمه سازي سبک از لحا. برونسویک از سنگ تراشید، که بر بدن هاینریش جامهاي بود بسیار باشکوه

فرانسه پیشوا و مقتداي اروپا بود، اما قسمت اعظم این قبیل آثار ) قرن سیزدهم(و گوتیک ) قرن دوازدهم(رومانسک 

. بخشی اساسی از کلیساهاي آن مملکت را تشکیل میدهند، و بهترین راه مطالعه آنها، تماشاي این گونه کلیساهاست

آنجا در خالل قرن . فرانسه، تا این درجه با معماري، جامعه، و صنف ارتباط نزدیک نداشتپیکرتراشی در ایتالیا، مثل 

سیزدهم بتدریج تک و توك به هنرمندانی برمی خوریم که شخصیت آنها بر کارهایشان حکمفرماست و نام آنها را 

اخت و از مجموع آنها ترکیب نیکوال پیزانو هنرمندي بود که نفوذهاي مختلفی را در خود مستحیل س. پایدار میسازد

در آپولیا به دنیا آمد و از محیط پرانگیزهاي که حکومت فردریک  1225پیزانو حدود سال . بیمانندي به وجود آورد

در همین جا بود که ظاهرا آنچه را از هنر باستان به جا مانده و اعاده یافته بود فرا  ;دوم پیش آورده بود بهره گرفت



٢۵٣٧

ه شهر پیزا نقل مکان کرد و سنت رومانسک را به ارث برد، آوازه شهرت سبک گوتیک، که این پس از آنکه ب. گرفت

هنگامی که وي منبري براي تعمیدخانه کلیساي . موقع به اوج اقتدار خود در فرانسه رسیده بود، به گوشش خورد

پیزانو بغایت تحت تاثیر . ر دادجامع پیزا میتراشید، یکی از تابوتهاي رومی عهد هادریانوس را سرمشق کار خود قرا

هر چند منبر وي مزین به طاقهاي دو سبک رومانسک . خطوط محکم و در عین حال زیباي صور باستانی قرار گرفت

هاي مریم، در قابی  صورت جامه ;هاي آن لباس و ویژگیهاي چهره رومی داشتند و گوتیک بود، با اینهمه بیشتر پیکره

در یک گوشه، ورزشکار عریانی روحیه یونان  ;تقلیدي از کدبانوهاي رومی بود که به پیشکشی اختصاص داشت،

نیکوال، پسرش  1265بزرگان شهر سینا، که از دیدن این شاهکار در شک بودند، به سال . باستان را آشکار میساخت

ي کلیساي جامع سینا جووانی، و شاگردش آرنولفو دي کامبیو را استخدام کردند تا منبري بمراتب ظریفتر از این برا

در این کار توفیق با این سه تن هنرمند رفیق بود، و منبري که از سنگ مرمر سفید تراشیدند بر روي . بتراشند

ستونهایی قرار داشت که راس هر کدام، به سبک گوتیک، به گلها و ریاحین ختم میشد، و روي بدنه منبر نیز همان 

نبر پیزا قبال آمده بود، با کتیبهاي درهم و برهم که حکایت از مصلوب موضوعاتی تکرار میشد که در حجاریهاي م

هاي زنانی که زینتبخش  در اینجا نفوذ گوتیک بر اسلوب اعصار باستان چیره شد، لکن در پیکره. ساختن مسیح میکرد

عدا نیکوال، که ب. ستونها بودند همان روحیه باستانی به صورت تجسم بیشائبه موجوداتی سالم و شاداب جلوهگر بود

گویی میخواست زیر احساسات و عالیق کالسیک خود را خط بکشد، بر روي سنگ مزار زاهد گوشهنشینی چون 

قدیس دومینیک در شهر بولونیا، به سبک عهد جاهلیت، اشکال مردانه نیرومندي را حک کرد ماالمال از شادمانی 

گردش آرنولفو پیوست تا به اتفاق چشمه سنگ مرمري ، وي بار دیگر به پسرش جووانی و شا1271در سال . زندگی

هفت سال پس از این واقعه، . را بتراشند که تا به امروز هنوز در وسط میدان عمومی شهر پروجا باقی مانده است

پیزانو که هنوز نسبتا جوان بود درگذشت، اما در همین دوران کوتاه عمر خود راه را براي دوناتلو و احیاي 

. السیک در نهضت رنسانس هموار کرده بودمجسمهسازي ک

در سال . پسرش جووانی پیزانو از نظر نفوذ با وي برابري میکرد، لکن از لحاظ مهارت فنی بر پدر سبقت جست

، شهر پیزانو جووانی را مامور کرد گورستانی بسازد شایسته مردانی که در آن روزگار مشغول تقسیم مدیترانه 1271

مشهور شد، خاك مطهري را از کوه ) دشت مقدس(براي این گورستان، که به کامپوسانتو . دندباختري با جنووا بو

ها و طاقهاي زیبایی که آمیزهاي  جلجتا وارد کردند، و جووانی دور تا دور چمنی را به شکل مربع مستطیل با دروازه

راهروهاي سر پوشیده این محل  شاهکارهاي حجاري را براي تزیین. بود از سبکهاي رومانسک و گوتیک، زینت داد

گرد آوردند، و دشت مقدس همچنان به عنوان یادگاري از جووانی پیزانو باقی بود، تا آنکه جنگ دوم جهانی نیمی از 

زا به دست جنگجویان جنووایی هنگامی که مبارزان شهر پی .ساختطاقهاي آن را بدل به ویرانه فراموش شدهاي 

به همین سبب وي عازم . دیگر استطاعت آن را نداشتند که جووانی را مامور این کار کنند) 1284(شکست خوردند، 

، وي به 1290در .سینا شد و در آنجا به طرح و ساختن تندیسها و حجاریهاي نماي کلیساي جامع شهر کمک کرد

از آنجا جووانی دوباره عزم شمال .ماي عجیب کلیساي جامع اورویتو پرداخت تراش پارهاي از نقوش برجسته براي ن

کرد و به پیستویا رفت و براي کلیساي سانت آندرئاس آن شهر منبري از سنگ تراشید که گر چه از نظر صالبت به 

منبر در واقع این . پاي منبر پدرش در پیزا نمیرسید، از لحاظ طبیعی بودن و ظرافت، به مراتب از آن برتر بود

  . زیباترین محصول هنر پیکرتراشی گوتیک در ایتالیا است 

سومین فرد از این حلقه، آرنولفو دي کامبیو، به واسطه التفات ولینعمتهایی مثل پاپها که چند تن از ایشان اصال 

ریک بود و تابوت وي در اورویتو در کار تراش نماي کلیسا ش. فرانسوي بودند، کماکان اسلوب گوتیک را دنبال کرد
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، با همان مهارتی که خاص استادان رنسانس بود، طرح و اجراي 1296در . زیبایی براي کاردینال دوبره ساخت

کلیساي جامع : تزیینات سه عمارتی را که از افتخارات سه گانه فلورانس محسوب شدهاست و به ترتیب عبارتند از

  . االتتسو وکیو، شروع کردسانتاماریا دل فیوره، کلیساي سانتا کروچه، و پ

اکنون همه . با ذکر نام و سنگتراشیهاي آرنولفو اینک نوبت آن رسیده است که از پیکر تراشی به معماري بپردازیم

مهارتهاي کهن نه فقط احیا شده بود، بلکه با برومندي . هاي هنر، زندگی و سالمت را از سر گرفته بودند رشته

هنرهاي مختلف چنان در وجود یک . هایی مخاطرهآمیز میشدند دید و شیوهبیباکانهاي سبب پیدایش فنون ج

هنرمند گرد میآمدند و در آن رشته بخصوص متجلی میشدند که نظیر این وحدت تا آن عهد سابقه نداشته و از آن 

جزا را در پس نیز هرگز دیده نشدهاست همه چیز براي دوره تکامل هنر قرون وسطایی آماده شده بود تا تمامی این ا

  . عین کمال با هم ترکیب کند و به کار برد، و نام خویش را بر سبک و زمانهاي بر جا گذارد

  

فصل سی و دوم

  اوج کمال و رونق سبک گوتیک

  

I -  کلیساي جامع  

به چه علت اروپاي باختري در سه قرن بعد از سال هزار میالدي به ساختن این همه کلیسا مبادرت ورزید اروپایی که 

قریبا به اندازه یک پنجم جمعیت کنونیش نفوس نداشت به چه سبب نیازمند این همه معابد بود که امروزه حتی در ت

متبرکترین اعیاد مسیحی نیز از جماعات مومنان پر نمیشوند چگونه یک تمدن کشاورزي استطاعت پیافکندن این 

ثروتمند به اشکال میتواند آن بناها را مرمت و  گونه ابنیه گرانقیمت و پرخرجی را داشت که اینک یک نظام صنعتی

تهیدست بودند، . حفظ کند درست است که نفوس اروپاي باختري زیاد نبود، اما از صمیم قلب به دین اعتقاد داشتند

سوژه، صدر دیرسن دنی، گفت که در ایام مبارك سال، یا در کلیساهاي نواحی . اما با کمال رغبت ایثار میکردند

زنان مجبور بودند پا بر فرق سر مردان نهند و خود را به محراب ((ده مومنان به قدري زیاد بود که زیارتی، ع

البته این پیرمرد ارجمند موقعی این سخن را بر زبان میراند که مشغول جمعآوري وجوهی براي بناي )). برسانند

در شهرهایی مثل فلورانس، پیزا، شارتر، و . شاهکار خود در سن دنی بود، و از این رو اغراق وي در خور اغماض است

هاي معمور، کلیساي دیر میبایست  در صومعه. یورك گاهی ضروري بود که تمام مردم را در زیر یک سقف گرد آورند

ساختن زوایا و اماکن مخصوص براي . ها، و مردم عامی را داشته باشد آن قدر بزرگ باشد که گنجایش رهبانان، راهبه

هایی براي عبادت انفرادي و حرم مخصوصی براي  رکی که از قدیسان به یادگار مانده بود، با حجرهحفظ اشیاي متب

در دیرها و کلیساهاي جامع، که عده زیادي از کشیشان آنها مکلف بودند . اجراي شعایر مهم دینی ضرورت داشت

کلیسا الزم میآمد براي آنکه  همه روزه مجري مراسم قداس باشند، ایجاد مذبحهایی اضافی در شاهنشینهاي صحن

شفاعت قدیسان میسر شود، احداث محراب یا نمازخانه جداگانهاي براي هر کدام از آنها که نزد خلق محبوبتر بود از 
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تمامی کلیساي جامعی حصر بر مریم عذرا نشده بود، حتما میبایست از اینها گذشته، اگر . ضروریات محسوب میشد

. اختصاص دهندنمازخانهاي را به آن بانو 

. مخارج ساختمان کلیسا اغلب از محل عواید اسقفیه که مخصوصا براي این منظور کنار گذاشته شده بود تامین میشد

به عالوه، شخص اسقف پادشاهان، اشراف، کمونها، اصناف، بخشهاي کلیسایی، و افراد عادي را تشویق به دادن 

ف ناحیهاي را که در آنجا کلیساي جامع برپا میشد به رقابت با بر زنهاي مختل. هدایایی براي این منظور میکرد

یکدیگر برمیانگیختند، به نحوي که در نظر فردفرد آنها کلیسا نماد ثروت و قدرت آنها و سنگ محکی براي آزمایش 

 اشیاي. گناهان اشخاصی که در این راه از کیسه فتوت خود مبلغی بذل میکردند بخشوده میشد. همت ایشان بود

متبرکهاي را که از قدیسان به یادگار مانده بود در اطراف و اکناف اسقفنشین به مردم نشان میدادند تا آنها را به ایثار 

رقابت . گاه به گاه ممکن بود با مژده معجزهاي مردم را بر سر سخاوت آورند ;در راه چنین هدف مقدسی وادار کنند

هر ناحیه به این مسئله که براي ساختن کلیساهایی در سایر نواحی، از  اسقفان. براي جمعآوري وجوه بسیار شدید بود

با تمام این احوال، در بعضی موارد اسقفان بسیاري از . مردم ساکن قلمرو ایشان وجوهی اخذ میشود معترض بودند

لیساي نواحی، حتی سرزمینهاي بیگانه، وجوهی براي بناي کلیساي جامع پیشکش میکردند، همچنانکه در مورد ک

هرچند پارهاي از این تقاضاها حکم اجبار را داشت، هرگز به پاي تمام آن مجاهدات شدید و . جامع شارتر نمودند

مسئوالن مخارج . متمرکزي که از جانب دولتها در عهد جدید براي تهیه مخارج جنگ مبذول میشد نمیرسید

تیک پرستی تقریبا موجبات ورشکستگی کلیساي کلیساهاي جامع تمام وجوه خود را خرج کردند و در راه جنون گو

. فرانسه را فراهم آوردند خود مردم ابدا احساس نمیکردند که با بذل این قبیل کمکها مورد استثمار قرار گرفتهاند

سهم مختصري که هر فردي میپرداخت آن قدر گزاف نبود که به وي لطمهاي مالی وارد آورد، در عوض چیزي 

محلی براي پرستش، میعادگاهی براي اجتماع آنها، مدرسهاي براي : توفیق و افتخار همگان بودعایدش میشد که مایه 

و کتاب مقدسی بر روي سنگ که  ;تحصیل علم و ادب کودکان آنها، مدرسهاي هنري و صنعتی براي اصناف ایشان

خانه مردم خانه . ل آیندمیتوانستند با تعمق در حجاریها و نقاشیهاي آن به درك داستان کیش و آیین خویش نای

اما چه کسی مسئول طرح بناي کلیساهاي جامع بود اگر معماري عبارت باشد از هنر طراحی و تزیین یک . خدا بود

بنا و تمشیت ساختمان آن، پس به این حساب براي گوتیک باید آن عقیده قدیمی را که کشیشان یا رهبانان را 

بانان آن بود که نیازمندیهاي خود را معین کنند و براي رفع آن حوایج از وظایف ره. معمار میدانستند طرد کنیم

میالدي، میان کشیشان، به  1050قبل از . نقشهاي کلی بیندیشند، محل مناسبی پیدا کنند، و وجوهی جمع آورند

اما در این  ویژه رهبانان کلونی، طرح و تهیه نقشه ساختمان و نظارت در کار احداث بنا از امور عادي محسوب میشد،

براي تمامی آنها اجیر کردن معماران حرفهاي ضرورت پیدا کرد، و  1050تاریخ براي ایجاد کلیساهاي جامع و بعد از 

عنوانی بود که از )) معمار. ((از این پس، جز موارد بسیار استثنایی، معماري پیدا نمیشد که کشیش یا رهبان باشد

میخواندند، و از این رو )) استاد سنگتراش((و گاهی )) استاد بنا((رون وسطی معماران را در ق. به بعد رایج شد 1563

در بدو امر، شخص معمار خودش . میتوان پی برد که معمار معموال از میان استادان این دو صنف برمیخاست

ثروت  در قرن سیزدهم، همینکه بر اثر افزایش. افزارمندي بود که عمال در اجراي طرح زیر نظرش شرکت میکرد

ساختن عمارات بزرگتر و تخصص در کار ممکن گشت، معمار یا به اصطالح آن روزي استاد بنا دیگر آدمی نبود که 

آستین باال بزند و عمال در کار ساختمان شریک باشد، بلکه حدود صالحیت و وظایفش عبارت میشد از ارائه 

دیگر معماران، قبول قراردادها، تهیه طرحهاي دقیقی هاي ساختمان و تخمین هزینه احتمالی در مقام رقابت با  نقشه

براي پیریزي، احداث اجزاي متشکله بنا، گردآوردن مصالح استخدام و پرداخت حقوق هنرمندان و افزارمندان، و 
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میزیستند،  1050ما از اسامی بسیاري از این قبیل معماران که بعد از . نظارت در امور ساختمانی از آغاز تا انجام

بعضی از . نفر بالغ میشد 137ع داریم و میدانیم که مثال تنها در اسپانیاي قرون وسطی عده معماران گوتیک به اطال

آنها نامهاي خود را بر ابنیهاي که ساختهاند نقش کردهاند و چند تنی از ایشان درباره فن خویش کتابهایی تصنیف 

دگار گذاشت حاوي یادداشتها و چارچوب طرحهایی که ضمن آلبومی از خود به یا) 1250حد (ویالر دو اونکور . کردند

. سفرهاي خویش براي ساختن بناهاي مختلف از الن و رنس تا لوزان و مجارستان به روي کاغذ آورده بود

میان هنرمندانی که مسئول انجام کارهاي ظریفتر بودند یعنی آنهایی که اشکال و نقوش برجسته را میتراشیدند، یا 

ها را رنگ میکردند، یا محراب یا جایگاه همسرایان را زینت میدادند با طبقه افزارمندان تفاوت  پنجره دیوارها یا

  . محسوسی وجود نداشت و دسته اول رشتهاي آن بود که به صورت هنر خاصی درآید

یک سان تعلق  قسمت اعظم کار را طبق قرارداد میان اصناف توزیع میکردند و دو دسته هنرمند و افزارمند هر دو به

سرفها یا کارگران مهاجر اجیر، طبقه کارگر غیرماهر را تشکیل دادند و هر جا براي اتمام . به صنف خود داشتند

ساختمانی ضرباالجل در کار بود، حکومت، افراد حتی افزارمندان ماهر را اجبارا وادار میکرد تا ساختمان را به اتمام 

آفتاب تا غروب بود، و در تابستان از اندکی بعد از برآمدن آفتاب تا کمی قبل  ساعات کار در زمستان از طلوع. رساند

پنس  12، مزد یک معمار روزانه 1275در سال . از شامگاه، با وقت کافی براي صرف غذاي مفصل به هنگام ظهر

  . بود، با هزینه رفت و آمد و هدایایی اتفاقی) دالر 12معادل (

ساسا به همان اسلوب باسیلیکاهاي رومی بود، به عبارت دیگر شبستانی بود به شکل نقشه بناي کلیساي جامع هنوز ا

در دو سوي آن دو راهرو قرار داشت، و سقفی که بر دیوارها و  ;مربع مستطیل که به یک حرم و محراب ختم میشد

. یک رشته ستونها استوار بود تمامی این بنا را میپوشانید

حال بسیار جالب، این باسیلیکاي ساده ابتدا به شکل کلیساي جامع رومانسک، و سپس  بر اثر تکاملی بغرنج و در عین

با تعبیه دو بازوي همانند در جناحین شبستان و راهروها، مقطع طرح را به صورت یک . به اسلوب گوتیک درآمد

دریج وسیعتر کردند، تا به علت رقابت، یا به مقتضاي حوایج دینی، مساحت زیر بنا را به ت. صلیب التینی درآوردند

، کولونی 6500، آمین به 6030مترمربع، رنس به  5850آنجا که مساحت صحن کلیساهاي جامع نوتردام پاریس با 

نکتهاي که همواره در ساختمان کلیساي مسیحی مراعات . مترمربع بالغ شد 9300، و سان پیترو در رم به 8350به 

  . به عبارت دیگر، راس یا محراب آن به سوي اورشلیم قرار گیرد ;میشد آن بود که باید رو به مشرق باشد

از این رو، مدخل تزیینی اصلی کلیسا همیشه در نماي باختري بنا قرار داشت و تزیینات مخصوص آن غروب آفتاب را 

به این در کلیساهاي جامع بزرگ هر مدخل تزیینی در زیر طاقی قرار گرفته بود که به اصطالح مدرج بود . برمیتافت

معنی که داخلیترین طاقی را طاقی بزرگتري احاطه میکرد که اندکی عقبتر از آن قرار داشت، و خود این طاقی نیز 

عقبتر میرفتند و کوچکتر )) پله به پله((باز توسط طاقی بزرگتري احاطه میشد، و این طاقیها درجه به درجه یا 

به صورت صدف بزرگی در را در میان )) ها الیه((ها یا  ستهمیشدند، طوري که گاهی ممکن بود هشت تا از این پو

هر یک از این . هاي قوسدار میافزاید بندي به زیبایی طاقهاي داخله شبستان و پنجره)) الیه((عین این . داشته باشند

مدخل ها یا سایر نقوش سنگی برجسته تزیین میشد، به طوري که  هاي سنگی طاقی مرکب با مجسمه ها یا رشته الیه

  . تزیینی مخصوصا در جناح باختري، فصل سرشاري از این کتاب سنگی آیین مسیحی را تشکیل میداد
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قدمت برج به همان اندازه است که . براي افزایش بر ابهت نماي باختري کلیسا در دو طرف آن برجهایی بنا میکردند

فقط براي نصب ناقوسها بلکه براي تقویت در در دو سبک رومانسک و گوتیک از این بنیاد معماري نه . سوابق تاریخ

در نورماندي و انگلستان یک برج سومی نیز . ها استفاده میشود برابر فشار جنبی نماي عمارت و فشار طولی راهه

هاي زیادي داشت یا قسمت بیشتر پایین آن باز بود و، مثل کالهک نورگیر، نورطبیعی به  ساخته میشد که پنجره

معماران گوتیک، که دلباخته باال بردن بناهاي عمودي بودند، در صدد افزودن مناره مخروطی . دمرکز کلیسا میرسی

اما در این راه چندان توفیقی حاصل نشد، زیرا یا وجوه ضروري پیدا نشد، یا  ;شکلی بر سر هر یک از برجها برآمدند

 ;ها، مثال در کلیساي بووه، فرو ریخت ن منارهپارهاي از ای. مهارت الزم وجود نداشت، یا ذوق و رغبتی نشان داده نشد

در نوتردام، آمین، و رنس، هیچ منارهاي افزوده نشد، براي شارتر سه مناره در نظر گرفته بودند که فقط دو تا از آنها 

ساخته شد، براي کلیساي جامع الن پنج مناره در نظر گرفته بودند که یکی از آنها ساخته شد و آن یکی نیز ضمن 

ها همه جا برافراشته  همان طور که در شهرهاي شمالی، نوك تیز مناره. دث انقالب کبیر فرانسه از بین رفتحوا

برج ناقوس قاعدتا جدا از کلیسا . میشد، همان سان در شهرهاي ایتالیا در همه جا برج ناقوس کلیساها تجلی میکرد

احتماال در ساختن این . وتو در فلورانس دیده میشودساخته میشد، چنانکه در مورد برج مایل پیزا یا ناقوس خانه ج

در هر حال، سبک برج ناقوس . هاي معماران اسالمی قرار گرفتند قبیل برجها معماران ایتالیایی تحت تاثیر مناره

سازي کمکم در فلسطین و سوریه منتشر شد و در شهرهاي اروپاي شمالی به صورت ساختن برجهاي ناقوس براي 

. ا درآمده دارالحکومه

در درون کلیسا، اگر ستونهاي دو سوي راهه مرکزي شبستان طاقهایی را نگاه میداشت که بر روي مجموع آنها سقف 

گاهی چون . بنا قرار گرفته بود، در آن صورت حکم بدنه داخلی ناوي را داشت که آنها را وارونه کرده باشند

ر انظار و مزاحمت عوام محفوظ باشد، در میان شبستان میخواستند که حرم کلیسا هنگام اجراي شعایر از براب

این امر، که به ویژه . پنجرهاي آهنی یا دیوار مشبکی از مرمر میساختند که به طرز زیبایی ریخته یا تراشیده شده بود

در حرم . در انگلستان متداول بود، سبب میشد که شخص هنگام ورود به صحن کلیسا کامال به درازاي آن پی نبرد

هایی از آن در کلیساهاي بزرگ از  کلیسا اوال جایگاه همسرایان قرار داشت که مورد توجه خاص هنرمندان بود و نمونه

زیرا در لغت التین به معنی (ثانیا دو منبر بود که گاهی آن دو را آمبوس نامیدهاند  ;عالیترین آثار هنري میباشند

 ;یی بود براي کشیشانی که مامور اجراي مراسم و شعایر مذهبی بودندثالثا نیمکتها یا کرسیها ;)آمده است)) هر دو((

و باالخره محراب عمده کلیسا بود که اغلب در عقب آن پرده یا صفحه مشبکی از چوب، سنگ، یا آهن مزین به 

ی هاي کلیسا به مخارجه پشت محراب ختم میشد غالمگردش دور تا دور حرم که راهه. آرایشهایی دلپذیر قرار داشت

در زیر محراب بعضی از کلیساها . تعبیه کرده بودند تا آنکه مومنان و زایران بتوانند تمام صحن کلیسا را دور بزنند

هاي دخمهاي رومی سردابی براي حفظ یادگارهاي قدیس حامی مردم آن محل میساختند، یا  نظیر گورخانه

  . استخوانهاي مردگان برجسته را در آنجا نگاه میداشتند

. ین مشکل در معماري رومانسک و گوتیک عبارت از آن بود که به چه طریق سقف را بر جا نگاه دارندمهمتر

کلیساهایی که در اوان رواج سبک رومانسک ساخته میشدند معموال داراي سقفهایی از چوب بلوط بودند که قبال آن 

این گونه چوبها اگر خوب هوا . ختندرا مدتها در معرض هوا میگذاشتند، خشک میکردند، و براي کار آماده میسا

میخوردند و در عین حال از رطوبت حفظ میشدند، هیچ وقت از بین نمیرفتند، چنانکه سقف ضلع جنوبی دو بازوي 

نقص عمده . صلیب مانند عمارت کلیساي جامع وینچستر هنوز همان چوبی است که در قرن یازدهم به کار رفته بود

تا قرن . گر دستخوش حریق میشد، جلوگیري و خاموش کردن کاري بس دشوار بوداین گونه بناها آن بود که ا
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دوازدهم تقریبا تمامی کلیساهاي بزرگ داراي سقفهایی از آجر و سنگ بودند و وزن این سقفها نشانگر جریان تکامل 

جناحین  قسمت اعظم سنگینی سقف معموال بر ستونهایی وارد میآمد که در. معماري اروپاي قرون وسطی بود

براي انجام این مقصود یا  ;به همین سبب الزم شد که این ستونها را تقویت یا اضافه کنند. شبستان قرار داشت

چندین ستون را به هم متصل ساختند و به صورت دسته ستون درآوردند، یا به جاي آنها مجردیهاي عظیمی از آجر 

. و سنگ احداث کردند

به سر ستونی ختم میشد که احتماال با کار قوسی داشت تا سطح وسیعتري براي  ستونبندي، دسته ستون، یا مجردي

. تحمل باري که بر آن وارد میآمد ایجاد شود، از هر مجردي یا دسته ستون طاقی آجري بادبزن شکلی باال میرفت

باالي راهه طاق عرضی دیگري از  ;یک طاق عرضی از باالي شبستان عبور میکرد و به مجردي مقابل منتهی میشد

دو طاقی طولی به مجردي بعدي در جلو و مجردي دیگري در عقب  ;میگذشت و به یک مجردي در دیوار ختم میشد

دو طاقی مورب یک مجردي را با مجردیهاي مورب آن سوي شبستان و احتماال با مجردیهاي مورب آن  ;متصل میشد

حتی . ه مستقلی بر روي باکار یا سرستون مجردي داشتمعموال هر طاقی براي خود تکیهگا. سوي راهه، پیوند میداد

ممکن بود هر طاقی، در خطی بیشکست، تا زمین ادامه یابد تا جزئی از دسته ستون یا مجردي مرکبی را تشکیل 

در چنین حالتی چشم هنگام تماشاي داخله کلیسا همه چیز را عمودي احساس میکرد و این یکی از عالیترین . دهد

هر محوطه چهارگوشی که از این مجردیها به وجود . ک معماري رومانسک و گوتیک محسوب میشودممیزات دو سب

اي را به وجود میآورد که از آن طاقیهاي زیبایی برمیخاست و بخشی از طاق ))دهانه((میآمد، در شبستان یا راهه، 

ید که این سقف چوبی نیز به نوبه از بیرون کلیسا این گنبد را بام دو شیب چوبی میپوشان. قوسی را تشکیل میداد

با فکر ایجاد طاقی، . طاق قوسی تاج افتخار معماري قرون وسطایی شد. خود با چوبه کرکره یا سفال پوشیده شده بود

. کار بناي سقفهاي بزرگ به مراتب آسانتر و عملیتر از دورانی شد که از سقف الواري یا فرسب استفاده میکردند

شبستان عریض شده براي . ان براي هماهنگی با طول زیادتري که داشت امکانپذیر گردیداکنون عریض کردن شبست

و این امر نیز سبب شد سطحی که طاقها از آن مجردیها یا دیوارها را  ;حفظ تناسب بنا محتاج به ارتفاع بیشتري بود

ر بلنداي نفسگیر خطوط کلیساي و همین طویلتر شدن میله ستون، خود ب ;ترك گفته و به داخل میرفتند باالتر برود

هایی از )رگه)) (تویزه((هنگامی که محل تالقی طاقیهاي متعدد آجري یا سنگی را در درون گنبد با . جامع افزود

ها نیز به  این تویزه. سنگ یا آجر حاشیهدار کردند، طاق قوسی با سایر اجزاي ساختمان هماهنگی واضحتري پیدا کرد

به این معنی که معماران یاد گرفتند که در  ;عظیمی در ساختمان و سبک معماري شدندنوبه خود منجر به تکامل 

از این . روي قابی چوبی یا قابی که به آسانی حرکت دادنی باشد، هر بار با نصب رگهاي بناي طاق قوسی را آغاز کنند

نوبت با ساروج سبکی پر  هاي میان یک جفت رگه را جداجدا و به تاریخ به بعد معماران هر کدام از سه گوشه

این تار در هم تنیده نازکی را که از آجر و ساروج پدید میآمد مقعر میکردند تا قسمت اعظم فشار آن بر . میساختند

ها را تقویت مینمودند تا فشاري را که متوجه پایین میشد به نقاط معینی مثل مجردیهاي  و تویزه ;ها وارد آید تویزه

از ویژگیهاي اصلی دوره تکامل معماري )) گرده ماهی((این طاق و تویزه یا به اصطالح . سازد شبستان یا دیوار منتقل

. قرون وسطی گردید

به این . ها ساختند مشکل نگاه داشتن تمامی بنا بر روي پی را هم به این نحو حل کردند که شبستان را بلندتر از راهه

بندي براي طاق قوسی شبستان شد و اگر خود راهه را مسقف نحو، سقف راهه به اضافه دیوار خارجی در حکم پشت

میساختند، در آن صورت طاقیهاي گرده ماهی آن نیمی از فشار خود را به درون میفرستادند تا فشاري را که طاق 

ضمنا آن بخشی از . هاي شبستان رو به بیرون وارد میساخت خنثا کند قوسی مرکزي بر ضعیفترین نقاط تکیهگاه



٢۵۴٣

هاي بدون مانع آن  ها قرار میگرفت تبدیل به طبقهاي پنجرهپنجره شد که پنجره که باالي سقف راههشبستان 

ها معموال به دو یا سه طبقه تقسیم میگردید که فوقانیترین طبقه آن  خود راهه. محوطه شبستان را روشن میساختند

وجه تسمیه  ;به وجود میآورد)) ه چشمهطاقنماي س((یک باالخانه یا گالري تشکیل میداد، و دومین طبقه آن یک 

در . تقسیم میشدند)) سه درگاه((این طبقه آن بود که فضاهاي طاقیدار رو به شبستان آن، به وسیله دو ستون، به 

. ها به عبادت پردازند و شبستان را به مردان واگذارند کلیساهاي شرقی چنین معمول بود که زنان در این قبیل طبقه

عرض ده یا بیست یا یکصد سال، مرحله به مرحله، کلیساهاي جامع، علیرغم قوه جاذبه، براي تجلیل  به این نحو، در

هر زمان که یکی از آنها براي استفاده مردم آماده میشد، طی تشریفات و شعایري که نخست . پروردگار سر برافراشتند

داناشناسان دهاتی را گرد میآورد، آن وقف راه کشیشان، اعاظم روحانی، زایران، جهانگردان، و همه مردم شهر، اال خ

حق میکردند سالیان دراز الزم بود تا داخل و خارج کلیساي جامع را تکمیل کنند و آن را به هزاران نوع زیورهاي 

ها، سرستونها، و دیوارهاي آن تاریخ  در طی چند قرن متمادي، مردم بر فراز مدخلهاي تزیینی، پنجره. مختلف بیارایند

ساطیر منقوش و حجاري شده کیش خود را میدیدند و از این طریق با داستان خلقت، هبوط آدم و واپسین داوري، و ا

زندگی پیغمبران و بطرکها، آالم و معجزات قدیسان، تمثیالت اخالقی دنیاي جانوران، اصول جزمی عالمان االهی، و 

ی از یک دایرهالمعارف سنگی را داشتند که از جمله این نقوش حکم صفحات ;حتی تجریدات فالسفه آشنا میشدند

یک نفر مسیحی مومن میخواست، وقتی از جهان میرود، جسدش را در . هاي مختلف مسیحیت حکایت میکردند جنبه

از این پس مردمان، نسل به . جوار آن دیوارها، یعنی جایی که شیاطین جرئت تردد در آنجا را ندارند، به خاك سپرند

نسل به نسل از کلیسا گذشته به سوي آخرین اقامتگاه  ;ت قدم به ساحت کلیساي جامع مینهندنسل، براي عباد

کلیساي جامع، آن بناي خاکستري رنگ، در میان سکوت و آرامشی که از سنگ . خود، یعنی گورستان، روان میشوند

، راه وادي عدم پوید و آن دیوارهاي میتراود، برآمد و رفت آنان نظاره میکند تا آنکه خود دین نیز، در بزرگترین مرگها

هاي آنها معابد جدیدي براي خدایانی  مقدس طعمه دیو حریص زمانه شوند، یا با خاك یکسان گردند تا از خرابه

  . جدید سر بردارد

II 10661200: رواج سبک رومانسک در اروپا 

امع گفتیم براي تمامی جهان مسیحی التین اگر آنچه از آغاز این فصل تا کنون به ایجاز در بیان ساختمان کلیساي ج

در ونیز . معتبر شناخته شود، درباره تنوع معماري غربی در قرون دوازدهم و سیزدهم قضاوت نادرستی خواهد بود

ها، و غنایم جدیدي افزوده میشد، اما این  به کلیساي سان مارکو دایما تزیینات، کنگره. نفوذ بیزانسی ادامه یافت

ت همواره به سبکی بود که میتوان آن را آمیزهاي از سبک بیزانسی و اسالمی دانست، شاید از طریق ضمایم و ملحقا

ونیز و شاید که از راه جنووا یا مارسی، اسلوب بیزانسی، که عبارت از نصب گنبدهایی بود که طاق ضربی آنها روي 

سبک ابتدا در کلیساهاي سنت اتین و سن  این. بناي نیمه یونانی و صلیب مانند قرار داشت، وارد خاك فرانسه شد

هنگامی که ونیز تصمیم گرفت که  1172در . فرون، واقع در پریگو، و در کلیساهاي جامع کائور و آنگولم پدیدار شد

قصر مسکونی دوج را مرمت کند و توسعه دهد، سبکهاي مختلفی مثل رومی، لومباردي، بیزانسی، و اسالمی را گرفت 

سبکی بود سرشار و  1202د و از مجموع آنها شاهکاري پدید آورد که به عقیده ویالردوئن در سال و با هم ترکیب کر

تا کنون هیچ . دلپذیر و هنوز تا این تاریخ قسمت اعظم شکوه و جالل کاناله گرانده ونیز مرهون و مدیون آن است

ثل آثار طبیعت از تعمیم گریزان است کارهاي بشري م. تعریفی از یک سبک معماري نکردهاند که جامع و مانع باشد

پس بیایید طاقی مدور، مجردیها و . و در برابر کلیه نظامات میکوشد تا شخصیت خود را به منصه بروز بگذارد
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هاي باریک، وجود یا عدم پشتبندها، و کثرت خطوط افقی را از ویژگیهاي سبک رومانسک  دیوارهاي کلفت، پنجره

  . که این قاعده کلی مستثنیاتی نیز دارد بدانیم، و ضمنا متوجه باشیم

تقریبا یک قرن بعد از ساختمان کلیساي فخیم گنبددار پیزا، مسئوالن امور آن شهر، دیوتیسالوي را مامور کردند تا، 

وي  ;عمارتی که دیوتیسالوي پیافکند مدور بود). 1152(در محوطه مقابل کلیساي جامع، بناي تعمیدگاهی برپا کند 

ی آن را با مرمر پوشانید، با ایجاد طاقگانهایی آن را از شکل انداخت، دور تا دور آن را ستونهایی گذاشت، نماي خارج

در پشت کلیساي . و بر باالي این تعمیدگاه گنبدي قرار داد که اگر مخروطی شکل نبود هیچ گونه نقصی نداشت

ی، برج مایل پیزا را به عنوان ناقوسخانه بنیاد نهادند جامع، دو تن از معماران عهد، بونانو دا پیزا و ویلیام اینسبروک

در ساختمان این برج، به تقلید از نماي خارجی کلیساي جامع، یک رشته طاقگان به سبک رومانسک ). 1174(

بعد از آنکه سه طبقه از طبقات هشتگانه بر . ساختند، و خود برج هشت طبقه مختلف براي ناقوسهاي متعدد داشت

براي خنثا کردن . که فقط به عمق سه متر بود ساخته شد، برج به سمت جنوب فروکش کرد و کج شدروي پایهاي 

اکنون برج مایل . این خمیدگی و حفظ توازن، معماران در صدد برآمدند طبقات پنجگانه دیگر را متوجه شمال سازند

سانتیمتر  30این رقم معرف افزایش . متر نسبت به خط قائم 5متر، داراي انحرافی است معادل  55پیزا، به ارتفاع 

رهبانان ایتالیایی در هنگام مهاجرت به فرانسه، آلمان، و انگلستان . است 1910و  1828انحراف در خالل سالهاي 

هاي  احتماال به همین علت بود که بیشتر صومعه. سبکهاي متداول رومانسک را با خود به این کشورها سوغات بردند

. مانسک ساخته شد، چنانکه در فرانسه این سبک معماري نام دیگرش سبک صومعهاي شدفرانسه به اسلوب رو

که داراي چهار راهه و ) 10891131(رهبانان فرقه بندیکتیان در کلونی به ساختن صومعهاي باشکوه مبادرت جستند 

در آن رواقها، : رنار شدهاي سنگی جانوران آن به قدري متنوع و فراوان که مایه خشم قدیس ب هفت برج بود و پیکره

هاي پلید،  زیر چشم رهبانانی که به مطالعه مشغولند، این موجودات عجیبالخلقه و کریه منظر چه میکنند این بوزینه

این جنگاوران ستیزهجو و این مناظر ... این اژدهاها، این موجودات نیمه انسان و نیمه حیوان، این ببرها، و شیرها

ین مخلوقات نیمه انسان و نیمه حیوان در اینجا چه میکنند در اینجا چند بدن را با یک سر ا... شکار چه معنی دارند

به چهارپایی برمیخوریم که سرمار دارد، و به یک ماهی که سر چهارپا دارد، . و چند سر را با یک بدن مشاهده میکنیم

  . دمان جانوري را میبینیم که از جلو شباهت به اسب دارد و از عقب به بز می

صومعه کلونی در قیام ژاکریهاي انقالب کبیر به دست متعصبان ویران شد، اما نفوذ سبک معماري آن در دو هزار 

نواحی جنوبی فرانسه هنوز داراي کلیساهاي بسیاري است که به . صومعه دیگر که با کلونی پیوند داشتند موثر افتاد

سنتهاي کهنسال رومی همان قدر در هنر نیرومند بودند هاي  در این نواحی ریشه. سبک رومانسک ساخته شدهاند

گوتیک که از شمال متوجه جنوب )) بربري((که در حقوق، و به همین سبب نیز توانستند تا مدتها در برابر اسلوب 

در فرانسه سنگ مرمر کمیاب بود، و چون به این علت معماران قادر نبودند به نماي خارجی . شد دوام آورند

امع آن شکوه و ابهت الزم را بخشند، به افزایش تعداد تندیسها و سنگتراشیها روي آوردند در مطالعه کلیساهاي ج

کلیساهاي فرانسه جنوبی، عاملی که ناگهان انسان را دچار حیرت میسازد پیروي از نوعی روش اکسپرسیونیسم در 

جاي تقلید از یک موجود یا منظر، سعی  پیکرتراشی است، به این معنی که هنرمندان این صفحات در آثار خویش، به

کردهاند احساسی را در دل بیننده زنده کنند از این قرار است پیکره قدیس پطرس حواري بر باالي یکی از مدخلهاي 

مسلما در اینجا غرض پیکرتراش بیشتر . ، با چهرهاي پردرد و پاهایی بسیار نحیف)1150(تزیینی دیر مواساك 

در اینکه . ردم و ایجاد رعب در مخیله آنها بوده است تا برجسته ساختن خطوط ساختمانانداختن هراس در دل م

ها را تحریف کرده است شکی نداریم، زیرا قدرت هنرمندان در تقلید از طبیعت به  پیکرتراش آگاهانه این گونه پیکره
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نوع از این نماهاي رومانسک عالیترین . خوبی از شاخ و برگهایی که بر سر ستونهاي مواساك حجاري شده پیداست

، که تعداد زیادي از قدیسان و جانوران دور تا دور )1152(فرانسوي مدخل غربی کلیساي سن تروفن در آرل است 

  . آن نقش شدهاند

در اسپانیا سبک رومانسک در ساختمان مرقد شاهانهاي به کار رفت که جزئی از کلیساي جامع سانتیاگو د 

، رواق معروف این کلیسا، حاوي ظریفترین و نفیسترین )رواق گلوریا(یکو دال گلوریا پورت. کومپوستال میباشد

شهر کویمبرا، که بزودي مرکز دانشگاهی پرتغال شد، در قرن دوازدهم به بناي . هاي رومانسک در اروپاست مجسمه

یتر اروپا بود که اما در مهاجرت به سوي نواحی شمال. کلیساي فخیم و زیبایی به سبک رومانسک مبادرت جست

ناحیه ایل دو فرانس آن را رد کرد، اما نورماندي این سبک را با آغوش باز . سبک رومانسک به اوج خود رسید

قدرت خشن رومانسک بخوبی با طبع مردمانی که از اوالد قوم وایکینگ و هنوز از راهزنان جنگاور دریا بودند . پذیرفت

رهبانان بندیکتیان ناحیه ژومیژ، در  1048ال از آنجا پیداست که در تاریخ قدمت رواج این سبک در شم. سازگار بود

نزدیکی روان، دیري ساختند که به گفته مشهور از لحاظ عظمت هرگز کسی در اروپاي باختري نظیرش را از زمان 

از این دیر نیمی . شکی نیست که قرون وسطی نیز به بزرگی بنا میبالید ;امپراطوري قسطنطین به بعد ندیده بود

عظیم در انقالب کبیر فرانسه به دست متعصبان ویران شد، اما برجها و نماي خارجی آن که به جا مانده حاکی از 

در واقع در اینجا بود که سبک رومانسک نورمان قدم به عرصه وجود نهاد، و اساس . طرحی است متهورانه و مردانه

. شکل ساختمان شد نه تزیینات آن اتکاي هنرمند در موثر ساختن این شیوه، عظمت و

، ویلیام فاتح، به کفاره گناه عروسی با ماتیلدا، اهل فالندر، وجوهی را به ساختمان کلیساي سنت اتین در 1066در 

هاي مشابهی، مخارج ساختمان  مشهور شد و ماتیلدا نیز، شاید به حکم انگیزه)) دیر مردان((کان اختصاص داد که به 

، هنگامی که 1135در حدود سال . اشتهار یافت)) دیر بانوان((این کلیسا بعدا به  ;ن محل متقبل شدتثلیث را در هما

زده بودند، معماران مسئول در دو جناح در دهانه شبستان یک ستون افزودند که طاق )) دیر مردان((دست به مرمت 

شش ((بود بدل به )) چهار بخشی((تا به این نحو طاق قوسی که قاعد. موربی آن ستونها را به هم متصل میساخت

  . شد، یعنی شکل نوینی در معماري پیدا شد که در طول قرن دوازدهم بسیار مورد پسند بود)) بخشی

کلیساي جامع زیبایی به همین  1066سبک رومانسک از فرانسه وارد خاك فالندر شد، و در تورنه بود که به سال 

، تریر در 1009ماینتس در . ق فالندر، فرانسه، و ایتالیا وارد آلمان شدسپس سبک مزبور از طری. سبک پی افکندند

ساخته  1300این کلیساها قبل از . کار ساختمان کلیساي جامع خود را آغاز کرده بودند 1030، و شپایر در 1016

راي تزیینات در این عهد، کلیساي سانتاماریا ایم کاپیتول در شهر کولونی، که ب. شده و هنوز به سبک مدور بود

داخلیش مشهور بود، و کلیساي سانتاماریا، که برجهاي آن شهرت داشت، ساخته شدند و هر دو به هنگام دومین 

رسما گشایش یافت و در قرن نوزدهم تعمیر شد،  1171کلیساي جامع ورمس، که در . جنگ جهانی از بین رفتند

  . میشودهنوز نمونه بارزي از سبک رومانسک در ناحیه راین محسوب 

در این گونه کلیساها معموال در هر دو انتهاي بنا محرابی در نظر گرفته بودند و چندان توجهی به حجاریها و 

آرایش خارجی این گونه ابنیه ردیف ستونها بود و از برجکهاي هرمی . پیکرتراشیهاي نماي خاجی ساختمان نمیکردند

منقد غیرآلمانی در مقام تمجید و تحسین از این اماکن . خوش ترکیبی به عنوان پشتبند برجها استفاده کردند
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برخوردارند که )) دنجی((مقدس حوزه راین به مبالغه نمیگراید، اما این کلیساهاي جامع از زیبایی مسحور کننده 

. کامال با لطف دلپذیر ناحیه راین هماهنگی دارد

III 1200-1066: سبک نورمان در انگلستان  

ی که ادوارد خستوان براي جلوس بر اریکه سلطنت عازم انگلستان شد، بسیاري از دوستان و ، هنگام1042در سال 

دیر وستمینستر در دوران . نظریاتی را که در نورماندي، یعنی اقامتگاه دوران جوانی خویش، داشت به همراه برد

ن ساختمان در زیربناي دیر آ. سلطنت وي مانند یک کلیساي نورمان با طاقیهاي مدور و دیوارهاي ضخیم آغاز شد

از آنجا که بیدرنگ . ساختند مدفون شد، اما ایجاد آن بنا مقدمه انقالبی در فن معماري بود 1245گوتیکی که در 

قسمت .اسقفان نورمان جانشین اسقفان ساکسون با دانمارکی شدند، پیروزي سبک نورمان در انگلستان محرز شد

ی که قدر غلبه نورمان را ندانسته بودند و به مناسبت مخالفت با ویلیام فاتح اعظم دارایی آن دسته از انگلیسیهای

کلیسا . اموالشان با غنیمت گرفته شده بود، به امر خود ویلیام و جانشینان وي بیدریغ در اختیار اسقفان گذاشته شد

  . وسیلهاي براي فرونشاندن آتش خشم و آرامش خاطرها شد

ی نورمان از لحاظ دارایی با اشراف انگلیسی نورمان به رقابت برخاستند، و چندي نگذشت که اسقفان انگلیس

وقایعنگار انگلیسی این عهد، . کلیساهاي جامع، و قصرها پا به پاي هم در سرزمین تسخیر شده رو به فزونی نهاد

ه سبک نورمان بر تقریبا همه درصدد برآمدند که در ساختن بناهاي مجلل و با شکوه ب: ((ویلیام آو ممزبري، نوشت

یکدیگر سبقت جویند، زیرا اشراف را اعتقاد بر آن بود که هر روزي از عمر آنان که بدون انجام عمل باشکوهی به 

هرگز سابقه نداشت که انگلستان چنین جنونی را براي ساختن بنا به خود )). پایان آید، آن روز به هدر رفته است

  . دیده باشد

در سبک انگلیسی نورمان، به تقلید از . ن در واقع شعبهاي از سبک اصلی رومانسک بودطرح معماري انگلیسی نورما

هاي فرانسوي، سقف بنا بر روي طاقیهاي مدوري قرار داشت که متکی به مجردیهایی کلفت و دیوارهایی حجیم  نمونه

هنگامی که سقف را از سنگ . میشد، منتهاي مراتب تفاوت در این بود که در انگلستان سقف بناها قاعدتا از چوب بود

سبک انگلیسی نورمان بیشتر سبک صومعهاي بود و در . متر ضخامت داشتند 3تا  5/2میساختند معموال دیوارها 

در این گونه کلیساهاي جامع، به علت رطوبت هواي انگلستان، . اماکنی دور افتاده پدیدار شد نه در خود شهرها

اگر حجاریهایی هم به عمل  ;حتی بر سر ستونها چندان تزیینی دیده نمیشد حجاري خارجی بنا بسیار معدود بود و

از لحاظ حجاري، انگلستان هرگز به پاي دیگر کشورهاي اروپایی نرسید، اما در تمام . میآمد، چندان تعریفی نداشت

وه یا ساختمان اروپا کمتر برجهایی را میتوان سراغ گرفت که از نظر عظمت به پاي دژهاي نورمان یا نماي پرشک

. مجلل بازوي عرضی کلیساي نورمان برسد

در قرن سیزدهم، تحت تاثیر . هنوز تقریبا هیچ بنایی را نمیتوان در انگلستان سراغ گرفت که صرفا رومانسک باشد

کلیساي جامع قدیمی  1067در . اسلوب گوتیک، در اکثر کلیساهاي جامع طاقیها و طاقهاي قوسی را بلندتر کردند

صومعه ((النفرانک دوباره آن را، به تقلید از طرح ساختمان قبلی خود، یعنی . بري بر اثر آتشسوزي ویران شدکنتر

، اما امروزه از ساختمان النفرانک هیچ چیز به جا نمانده است، مگر )10701077(در کان از نو پی ریخت )) مردان

 1110تا  1096در سالهاي . بت شهادت نوشیدچند وجب زمین سنگی که میگویند قدیس تامس ا بکت در آنجا شر
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در ساختمان . دو تن از پیران دیر مزبور، ارنولف و کونراد، جایگاه همسرایان و سرداب جدیدي براي کنتربري ساختند

این اضافات هه جا طاقیهاي مدور را نگاه داشتند، لکن فشارهاي وارده از سقف را متکی به نقاطی کردند که از بیرون 

  . این تغییرات مقدمه تحول و تبدیل سبک نورمان به گوتیک بود. تبندهایی آنها را تقویت میکردبنا پش

زیربناي جدیدي به سبک گوتیک از  1291به سبک نورمان ساخته شده بود، در  1075یورك مینستر، که در سال 

به سبک گوتیک از  1185، بعد از زلزله )1075(اي جامع لینکن، که اصال به سبک نورمان بود کلیس .شدانظار پنهان 

نو ساخته شد، اما دو برج عظیم و مدخلهاي نماي غربی این بنا، که به طرز باشکوهی حجاري شدهاند، یادگاري است 

در وینچستر دو . تر محسوب میشودکه از کلیساي نورمان به جا مانده و نموداري از مهارت و قدرت آن سبک کهنسال

این کلیسا . ساخته شده بود 1103تا  1081بازوي عرضی کلیسا و سردابه از اثرات کلیساي جامع نورمان است که در 

این اسقف، که یکی از . ا و مکان دهدرا ج سویتینرا اسقف واکلین از آن نظر ساخت تا جماعتی از زوار مقبره قدیس 

بنی اعمام ویلیام فاتح بود، به قصد پیدا کردن چوب براي پوشانیدن سقف شبستان عظیم کلیسا دست به دامان 

پیروان اسقف واکلین با تبر . ویلیام به او اجازه داد که تا سه روز هر چه بتواند از درختان همپیچ قطع کند. ویلیام شد

هنگامی که کلیساي جامع به پایان . افتادند و تمامی بیشه را در عرض هفتاد و دو ساعت پاك کردندبه جان درختان 

تصور این که مشاهده . رسید، تقریبا تمامی روساي دیرها و اسقفان انگلیسی در مراسم تقدیس آن حضور داشتند

. د دشوار نیستچنین بناي عظیمی تا چه حد مشوق دیگران در ساختن سایر کلیساهاي باشکوه بو

نظري اجمالی به تاریخ بناي کلیساهاي مختلف این عهد نموداري از کثرت و تنوع ساختمانهاي سبک نورمان 

، ووستر در 1083، راچیستر در 1081آغاز شد، کلیساهاي جامع ایلی در  1075دیرسنت آلبنز در سال : میباشد

، تیوکسبري 1100، چیچستر در 1096، تاریچ در 1093، دارم در 1089، گالستر در 1087، اولد سنت پل در 1084

، و کلیساي سنت دیوید 1140، دیر فونتنز در 1120، دیر رامزي در 1116، پیتر بره در 1112، اکستر در 1103در 

شرمآور است که انسان  ;اینها فقط مشتی نام نیستند، بلکه یک سلسله از شاهکارهاي بشریند. 1176در ویلز به سال 

تمامی این کلیساها، به استثناي . ف آنها به چند خط اکتفا کند و یا پس از چند ساعتی از آنها دل برکنددر توصی

کلیساي جامع دارم هنوز بیشتر جنبه نورمان دارد و به . یکی، بعدها دوباره تعمیر شدند و به سبک گوتیک درآمدند

  . ستعنوان جالبترین ساختمان سبک رومانسک در اروپا به جا مانده ا

در یک خمیدگی . دارم شهر کوچکی است با بیست هزار نفوس که به واسطه وجود معادن ذغالسنگش اشتهار دارد

این . و بر روي آن برآمدگی سوقالجیشی، کلیساي جامعی را پیافکندهاند ;رود ویر دماغهاي سنگی قرار گرفته است

در همین محل بود که رهبانان جزیره )) لندیهانیمی خانه خداست و نیمی دژي در برابر اسکات((کلیساي فخیم 

، دومین اسقف 1093در . ، کلیسایی از سنگ بنا کردند995لیندیسفارن، هنگام گریز از چنگ مهاجمان دانمارکی در 

نورمان این کلیسا، که ویلیام آو سن کریلف نام داشت، بناي سنگی مزبور را خراب کرد و با شجاعتی باور نکردنی و 

ادامه یافت و از این نظر کلیساي جامع دارم را  1195کار ساختمان تا . ار آمیز عمارت کنونی را پی افکندثروتی اسر

شبستان بلند این کلیسا به سبک . باید نشانگر آمال و رنج کار عدهاي از مردان هنرمند در عرض یکصد سال دانست

وي سرستونهایی عاري از نقش و نگار و مجردیهایی نورمان است با طاقگانی دوگانه مرکب از طاقیهاي مدوري که بر ر

طاق قوسی کلیساي جامع دارم دو فکر بکر را وارد سبک معماري کرد که هر دو از ابداعات بسیار . ضخیم قرار دارد

ها بود، که سبب میشد فشارهاي وارده از جانب گنبد در  از این دو فکر یکی تویزهبندي رگه. مهم محسوب میشوند

اگر . ابداع دوم عبارت بود از نوك تیز کردن طاقیهاي عرضی و مدور کردن طاقیهاي مورب. ی متمرکز شوندنقاط معین
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طاقیهاي عرضی مدور شده بودند راس آنها به ارتفاع طاقیهاي مورب که درازترند نمیرسید و نوك طاق قوسی در 

اشکال از بین میرفت و معمار میتوانست با نوك تیز کردن راس طاقیهاي عرضی، این . سطح ناهمواري قرار میگرفت

این تغییر، که صرفا به مالحظات معماري پدید آمد و هیچ هدف زیبایی شناختی . طاقها را به ارتفاع مطلوب برساند

. در آن دخالتی نداشت، ظاهرا سبب پیدایش مهمترین صفت ویژه سبک گوتیک شد

مع دارم، ورودي سرپوشیده یا دهلیز پیشین زیبایی افزود که اسقف پادزي به منتهاالیه باختري کلیساي جا 1175در 

نامیدند و از آن پس این واژه براي نمازخانه کوچکی که در یک سوي کلیساها )) گالیلی((به علت نامعلومی آن را 

، در این قسمت از کلیساي جامع دارم، همان محلی که مقبره تاریخنویس شهیر انگلیسی، بید. میساختند علم گردید

در اوان قرن . ملقب به معزز، در آن است، طاقیها مدورند، اما ستونهاي باریک بیشتر شباهت به شکل گوتیک دارند

در موقع تعمیر آن، معماران طاقگان شبستان را بر روي . سیزدهم طاق قوسی باالي جایگاه همسرایان فرو ریخت

بر این  1270تا  1240در سالهاي . ر مخفی میماندپشتبندهاي معلقی قرار دادند که در طاقنماي سه چشمه از نظ

در . کلیساي جامع نمازخانهاي براي مرقد قدیس کاثبرت عالوه کردند که به نمازخانه، نه محراب، مشهور شد

  . ساختمان این نمازخانه تمامی طاقیها نوك تیز بودند، و به تحول از سبک نورمان به گوتیک کامل شد

IV - تکامل سبک گوتیک  

تعریف معماري گوتیک شاید بتوان گفت که این سبک عبارت است از متمرکز ساختن و توازن فشارهاي در 

این سبک معماري زاییده پیدا . ساختمان در نقاط معین، تاکید بر خطوط عمودي، طاق و تویزه، و اشکال نوك تیز

ترس از آتشسوزي . هنرمندان پدید آمد کردن راه حل مشکالتی بود فنی که بر اثر نیازمندیهاي روحانیان و آرمانهاي

سقفهاي سنگینتر الزمهاش دیوارهاي کلفت و مجردیهاي  ;منجر به ساختن طاقیهایی قوسی از سنگ یا آجر شد

  . فشاري که در تمام نقاط بنا به سمت پایین میآمد فضاي پنجره را محدود ساخت. نتراشیده بود

افکندند و داخله بنا تاریکتر از آن شد که در سرزمینهاي شمالی اروپا  هاي باریک سایه دیوارهاي کلفت بر روي پنجره

اختراع طاق و تویزه از سنگینی سقف کاست و ایجاد ستونهاي ظریفتر و متمرکز شدن فشارها را . تحمل کردنی باشد

ستفاده از با ا. بر اثر تمرکز و توازن فشارها ساختمان را، بی آنکه سنگین کند، استحکام بخشید. ممکن ساخت

هایی طویلتر  پشتبندها، فشارها بر تیر قائم متمرکز شدند و این امکان به وجود آمد که در دیوارهایی نازکتر پنجره

قابهایی سنگی که روي . ها طویلتر شدند، بازار هنر شیشهبندي منقوش این عهد رونق گرفت وقتی پنجره. نصب شوند

طاقیهاي طاق قوسی نوك تیز . طرح یا نقوش توربافت را به وجود آوردهاي مرکب را میپوشانیدند هنر جدید  پنجره

و سایر طاقیها و شکل  ;شدند تا از این طریق نوك طاقیهایی که از نظر طول نامساوي بودند به ارتفاعی مساوي برسند

براي تحمل  پیدا کردن راه بهتري. ها همه نوك تیز شدند تا با قوسیهاي طاق قوسی هماهنگی داشته باشند پنجره

برجها و منارهاي مخروطی، و طاقیهاي نوك تیز حالت عمودي . فشار، ساختن شبستانهایی بلندتر را ممکن ساخت

خط ساختمان را برجستهتر مینمودند و همین خطوط عمودي بودند که بناهاي برافراشته و آن زیبایی طربافزاي 

ه دست هم داده، کلیساي جامع گوتیک را عالیترین تمام این عوامل دست ب. اسلوب گوتیک را به وجود آوردند

. کامیابی و مظهر روح بشر ساختند
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پارهاي از اقداماتی که در تکامل این . اما حاصل یک قرن تکامل معماري را در خالل چند سطر آوردن گستاخی است

بیثبات و استحکام  سازش میان ظرافت. سبک صورت گرفت در خور مداقهاي است که کمتر با احساسات قرین باشد

و ما  ;و صالبت مشکلی بود که، قبل از عهد ما، اسلوب گوتیک آن را بهتر از هر سبک معماري دیگري حل کرد

باري، معماران گوتیک . نمیدانیم که چه مدت اقدامات بیباکانه خود ما در مقابل نیروي جاذبه زمین دوام خواهد آورد

لیساي جامع شارتر تا این تاریخ بدون ترك بر جاي مانده است، و حال ک. همیشه نیز در کار خویش موفق نبودند

مهمترین صفت ویژه سبک . آنکه جایگاه همسرایان کلیساي جامع بووه دوازده سال بعد از ساختمان فرو ریخت

ی و بدین ترتیب که تویزه طاقیهاي عرض: گوتیک عبارت از ابداعی بود در نگاهداري سقف و توزیع فشار ناشی از آن

مورب، که از هر دهانه شبستان باال میرفتند، با هم یکی میشدند تا شبکه ظریف و سبکی را تشکیل دهند که بر روي 

در ساختمان گوتیک هر دهانه شبستان، واحدي شد که وزن و فشارهاي طاقیهاي . آن طاق قوسی ساروجی قرار گیرد

یکی  ;ین دهانه شبستان را در تحمل فشار تقویت کردنددو عامل دیگر ا. برآمده از مجردي آن را بر دوش میکشید

ها بود، و دیگري پشتبندهایی که بر دیوارهاي بیرونی بنا، به محاذات باال آمدگی  هاي قرینه راهه فشار متقابل دهانه

  . هر طاقی عرضی به طرف داخل، ساخته میشدند

از کلیساهاي پیش از دوره گوتیک با ایجاد ستونهایی  در بسیاري. پشتبند از زمانهاي قدیم مورد استفاده قرار میگرفت

اما پشتبند معلق . از آجر یا سنگ در بیرون بنا معموال نقاطی را تقویت میکردند که فشار وارد بر آنها به ویژه زیاد بود

در . نتقل میسازندوسیلهاي است که به وسیله آن فشار یا وزن را از فراز فضاي باز به پایهاي از بنا و باالخره به زمین م

ساختمان بعضی از کلیساهاي نورمان با ایجاد نیم طاقیهایی در طاقنماي سه چشمه، سعی کردند که تکیه گاهی 

اما این گونه پشتبندهاي داخلی در محلی با دیوار شبستان تالقی میکردند که . براي طاقیهاي شبستان فراهم آورند

. که بیش از هر نقطه دیگري متحمل فشار بود، قوت چندانی نمیبخشید زیادي پایین بود و پنجره خانه فوقانی را،

براي تحکیم این نقطه مرتفع ساختمان الزم بود که پشتبند را از محل اختفایش در داخل بنا بردارند و به بیرون 

گذرانیده به  ها منتقل کنند، یعنی پایه آن را محکم بر روي زمین قرار دهند و آن را از فضاي باز باالي سقف راهه

قدیمیترین موردي که این نوع پشتبند معلق به کار رفته و . سقف برسانند تا مستقیما دیوار پنجرهخانه را تقویت کند

تا پایان قرن دوازدهم ساختن این . میالدي است 1150از تاریخش اطالع داریم، در کلیساي جامع نوایون و حدود 

اما این فکر بکر معماران . عماران اشتهار و محبوبیت خاصی پیدا کرده بودنوع پشتبند براي تقویت عمارت در میان م

از این قرار که گاهی بنا از دور چنین مینمود که گویی استخوانبندي عمارتی است، یا  ;عاري از چند نقص مهم نبود

یده است، یا آنکه چوب بستی است که احتماال معمار بعد از پایان ساختمان در باز کردن و برداشتن آن غفلت ورز

چنانکه  ;عمارت شکم داده و معمار براي رفع این نقیصه سر دستی به احداث این پشتبندها مبادرت جسته است

رنسانس مسلما این قبیل )). کلیساي جامع به آدم لنگی میماند که چوبهایی در زیر بغل دارد: ((میشله مینویسد

نست و رد میکرد، و براي کشیدن بارهاي سنگینی چون گنبد پشتبندهاي معلق را کریهالمنظر و ناهنجار میدا

. کلیساي جامع سان پیترو تدابیر دیگري میاندیشید، اما طرز فکر معمار گوتیک با هنرمندان رنسانس تفاوت داشت

معمار گوتیک دوست داشت خطوط و عوامل سازنده هنر خویش را جلو چشم قرار دهد، به احداث پشتبند عالقه 

برخی از آنها را با هم ترکیب کرد تا دو یا چند نقطه را . کرد و شاید بیش از حد لزوم بر تعداد آنها افزود خاصی پیدا

هایی  وي مجردیهایی را که وسیله قائم نگاه داشتن پشتبندها بودند با کنگره ;تقویت کنند یا ممد یکدیگر باشند

د که دست کم فرشتهاي میتواند بر نوك کنگرهاي آرایش بخشید و گاهی، چنانکه در رنس دیده میشود، ثابت کر

. بایستد
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توازن فشارها در سبک گوتیک به مراتب اساسیتر از طاقی نوك تیز یا رومی بود، اما این طاقی، که بعدا به طاقی 

گوتیک معروف شد، مظهر خارجی و نمایان لطف و ظرافتی بود که از دل و درون میتراوید، طاقی نوك تیز یکی از 

در دیاربکر این نوع طاقی بر روي یک ردیف ستون رومی که تاریخ معین و . بسیار قدیمی در معماري است صور

قدیمیترین نمونه تاریخدار آن در قصر بن وردان در سوریه به چشم میخورد، و میدانیم . مشخصی ندارند دیده میشود

داالقصی در بیتالمقدس با تاریخ قرن هفتم، نظیر همین شکل در قبهالصخره و مسج. ساخته شد 561که این بنا در 

دیده  879میالدي، و در مسجد ابنطولون در قاهره با تاریخ  861بر روي نیلسنجی در رود نیل در مصر با تاریخ 

میشود و قبل از آنکه در نیمه دوم قرن یازدهم براي نخستین بار در اروپاي باختري ظاهر شود، بارها در ابنیه 

امکان دارد که این شکل از اسپانیاي مسلمان و یا به توسط . ، قبطیها، و مورها به کار میرفته استایرانیان، اعراب

زایرانی که از مشرق زمین مراجعت میکردند ابتدا وارد فرانسه جنوبی شده باشد، نیز ممکن است که براي رفع 

ا اینهمه، باید، در نظر داشت که ب. مشکالت فنی ساختمان خود به خود به فکر معماران غربی خطور کرده باشد

همتراز کردن راس طاقیهاي غیرمتساوي مسئلهاي است که میشود آن را بدون قوس چهار خم یعنی با تطویل نقاطی 

این تدبیر نیز در زیبا کردن بنا موثر بود، زیرا بر خطوط عمودي . که طاقی از مجردي یا دیوار برمیخیزد حل کرد

ب نه به عنوان جایگزین طاقی رومی، بلکه به عنوان ضمیمهاي مفید مورد استفاده فراوان تاکید میکرد و به همین سب

ها باریکتر از شبستان بودند،  به این معنی که چون راهه: قوس چهار خم مشکل دیگري را نیز حل کرد. قرار گرفت

ز رئوس طاقیهاي مورب آن طول دهانه راهه بیشتر از عرضشان شده بود، و رئوس طاقیهاي عرضی آن خیلی دورتر ا

قرار میگرفت، مگر آنکه طاقیهاي عرضی را یا نوك تیز میکردند یا آن قدر باال میبردند که مانع از هماهنگی میان دو 

قوس چهار خم راه حل مشابهی براي امر دشوار دیگري نیز پیدا کرد و آن سقفبندي با طاقیهایی بود . نوع طاقی شود

. رئوسی غیرمتساوي داشتندکه در مخارجه پشت محراب 

اینجا محلی بود که دیوار خارجی کلیسا درازتر از دیوار داخلی آن میشد و هر دهانهاي ذوزنقهاي را تشکیل میداد که 

علت آنکه میگوییم قوس . طاق قوسی آن ذوزنقه را به هیچ قیمتی نمیشد ساخت مگر به کمک طاقی نوك تیز

نمیرفت این است که در بسیاري از ابنیه اولیه صرفا براي رفع این گونه  چهارخم در آغاز براي زیبایی به کار

ها و مدخلهاي  محظورات فنی مورد استفاده قرار گرفته است، و حال آنکه مشاهده میکنیم که در ساختن پنجره

ط بنا اثري که قوس چهارخم در عمودي نشان دادن خطو. تزیینی همین ابنیه هنوز طاقی مدور به کار میبردهاند

داشت، و شاید عالقهاي که معماران به هماهنگ ساختن اشکال داشتند، به تدریج سبب پیروزي طاقی نوك تیز در 

نود سال مبارزه و کشمکش میان این دو نوع طاقی یا به عبارت دیگر، از موقعی که قوس چهار خم در . این نبرد شد

تا هنگامی که آخرین بناي کلیساي جامع شارتر ) 1104(ساختن کلیساي جامع دارم به سبک رومانسک به کار رفت 

  . در سبک گوتیک فرانسه، مرحله تغییر سبک را تشکیل میدهد) 1194(تکمیل شد 

از هنگامی . ها مشکالت، راهحلها، و ریزهکاریهاي تازهاي به همراه داشت به کار بردن طاقی نوك تیز در مورد پنجره

ها به مجردیها، و از مجردیها به نقاط معینی که با پشتبند تقویت  ز طریق تویزهکه معماران توانستند فشار سقف را ا

در فاصله میان هر نقطه تکیه گاه با نقطه دیگر . میشد منتقل سازند، احتیاج به ایجاد دیوارهاي ضخیم از میان رفت

ارها را نازك کنند یا به کلی از لذا از این پس این امکان فراهم آمد که دیو ;بالنسبه فشار وجود نداشت یا اندك بود

ها با یک جام شیشه غیرممکن بود، لذا هر دهانهاي را به دو یا سه پنجره  پوشانیدن این قبیل دهانه. میان بردارند

در واقع دیوار خارجی مثل دیوار  ;تقسیم کردند که تمامی آنها را یک طاقی سنگی احاطه میکرد) نیزهاي(نوك تیز 

هاي نوك تیز دوتا دوتا میان  وقتی این قبیل پنجره. به یک رشته طاقی با یک طاقگان گردید خارجی شبستان، مبدل
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ها قرار گرفت، تکه لوزي شکلی از آجر عریان  یک طاقی سنگی نوك تیز و در قسمت فوقانی طاقی محاط بر پنجره

نقیصه را با لوح تزیینی توري معماران فرانسوي این  1170در حدود . باقی میماند که سخت احتیاج به تزیین داشت

هاي سنگی یا وادارها را با اشکالی  یعنی قسمت لوزي شکل را به طرزي سوراخ سوراخ کردند که میله ;جبران کردند

ها، را با شیشهبندي منقوش  تزیینی مانند مدور، هاللی، یا بریده بریده درآوردند و این شکافها، و همچنین خود پنجره

هاي نازکی از سنگ را که  سیزدهم حجاران به تدریج قسمت بیشتري از سنگ را تراشیدند و میلهدر قرن . پوشانیدند

این کندهکاري و تراش سنگ . هاي کوچک جا دادند به صورت هالل یا اشکال دیگري درآورده بودند در این حفره

هاي معماري  ه سبکها و دورهها به اشکال پیچیده و بغرنجی درآمد که خطوط یک تراز آن ب براي فواصل بین پنجره

نظیر همین ریزهکاریها چون بر روي . نیزهاي، هندسی، مستدیر، قائم، و شعلهسان: گوتیک اسامی خاصی بخشید

هاي عظیم خورشیدي را پدید آورد که بر اثر آرایش تابناك آنها  دیوار و باالي درهاي کلیسا به کار رفت، آن پنجره

در نوتردام آغاز شده و در رنس و سنت شاپل به اوج  1230ی علم شد که به سال براي سبک) تابناك(واژه ریونان 

. در کلیساي گوتیک فقط آن سقف بندبند بلند از لحاظ زیبایی بر پنجره خورشیدي برتري دارد. کمال رسیده بود

کلیساهاي جامع تزیین توري بر روي سنگ یا به طور کلی درآوردن نقش و نگار سنگی از دیوارها به دیگر بخشهاي 

گوتیک یعنی به برجکهاي پشتبندها، سردر دو شیب مدخلها، زیرسوها و پشت بغلهاي طاقیها، طاقگان سه چشمه، 

زیرا پیکرتراش گوتیک، که سرمست از هنر خویش بود، هرگز  ;شباك حرم، منبر، و جدار پشت محراب سرایت کرد

ها، و برجها را با  وي نماهاي ابنیه، کتیبه. آرایش کرده باشدنمیتوانست چکش خود را بر لوحی بگذارد بیآنکه آن را 

به حکم ذوق و سلیقه خویش، صوري را بر  ;اشکال حواریون، شیاطین، قدیسان، و مردم بهشتی و دوزخی پر ساخت

 به مسخره، ;سر ستونها، برآمدگیها، گچبریها، سنگهاي باالي درها، منبتکاریها، و ستونهاي جوانب درها نقش کرد

هاي خیالی و وحشتناك از سنگ تراشید که کار ناودان را انجام میدادند، یا از میان پشتبندها و مجردیها آب  پیکره

هیچ مورد دیگري را نمیتوان سراغ گرفت که ثروت و مهارت، و تقوا و دنیادوستی . باران را به زمین منتقل میکردند

البته . را مانند کلیساي جامع گوتیک به وجود آورده باشنددست به دست هم داده و خوان رنگارنگی از تزیینات 

نمیتوان انکار کرد که تزیینات گاهی بیاندازه زیاد هنرمند در نقش و نگار بر روي سنگ، ظرافت را به سرحد افراط 

بوع ها و سرستونها با رنگهایی که به مرور زمان سترده شدهاند قطعا بیش از حد زننده و نامط رسانیده، و مجسمه

اما آنچه برشمردیم همه نموداري از وفور نیروي حیاتی است که در برابر آن تقریبا از هر گونه کوتاهی . بودهاند

هنگام گردش در میان این جنگلها و باغهاي تراشیده از سنگ، طبعا به خاطر انسان چنین . میتوان چشم پوشید

که سر بر آسمان افراشته است، هنري بود که به  هایی خطور میکند که هنر گوتیک، علیرغم آن خطوط و مناره

  . زندگی دنیوي دلبستگی داشت

در میان این همه قدیسانی که گویی به صداي بلند فناي جهان خاکی و هراس روز داوري را اعالم میدارند، آن 

به کاردانی  صنعتگر قرون وسطایی را، در عین حال که غایب است، همه جا حاضر میبینیم و احساس میکنیم که وي

خویش میبالد، از قوت خود سرخوش است، به سخنان عالمان االهی و نظرات فالسفه میخندد، و با حظ وافر جام 

  . مهلک زندگی را، که جوشان و لبریز است، تا آخرین قطره سر میکشد

V - 1300- 1133: سبک فرانسوي گوتیک   

یکصد سنت . مال رسید سبک گوتیک مولود بکري نبودچرا انقالب گوتیک در فرانسه آغاز شد و همانجا به اوج ک

این میراثهاي هنري عبارت بود از . مختلف دست به دست هم دادند و درخت برومندي از هنر را پدید آوردند
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موضوعاتی تزیینی  ;هاي باالي شبستان که از روم اقتباس شده بود باسیلیکاها، طاقیها، طاقهاي قوسی، و پنجرهخانه

طاقهاي چهار خم، طاقهاي قوسی تویزهبندي شده، و گروه مجردیهاي معماري  ;یزانس رواج داشتکه در جهان ب

ها و برجهاي  طاق و تویزه ;ها و اسلیمیهاي هنرمندان مور نقشمایه ;ارمنی، سوري، ایرانی، مصري، و عرب تقلید شد

. و امثال آن ;و صور عجایب داشتند قریحهاي که استادان ژرمن براي شوخی ;واقع در نماي عمارت معماران لومبارد

اما باید دید که این نفوذهاي مختلف به چه علت مانند نهرهایی از همه سو رو به خاك فرانسه نهادند و در آنجا ... 

تالقی کردند امکان داشت ایتالیا، که از نظر ثروت و میراث تاریخی برگزیدهترین کشور اروپاي باختري بود، سبک 

از ایتالیا که بگذریم، در قرن . اوج اعتال رهبري کند، اما ایتالیا در بند میراث باستانی خویش بود گوتیک را به سوي

فرانسه بود که بیش از هر کشوري براي . دوازدهم، فرانسه غنیترین و پیشروترین ملت اروپاي باختري به شمار میرفت

در آموزش و پرورش،  ;این جنگها برخوردار شدهاي فرهنگی  جنگهاي صلیبی نفرات و وجوه گردآورد، و از انگیزه

ادبیات، و فلسفه، فرانسه رهبر ملل اروپایی بود و صنعتگرانش، به تصدیق عموم، در این سوي امپراطوري بیزانس 

تا زمان سلطنت فیلیپ اوگوست، قدرت شهریاري بر نفاق فئودال غالب آمده بود و اینک ثروت، قدرت، . بینظیر بودند

عقالنی قوم همه در قلمرو شخص پادشاه بود یعنی در ایل دوفرانس که تقریبا بر ناحیه وسطاي رودسن  و فعالیتهاي

در کرانه سن، اواز، مارن، و ان کاالهاي بازرگانی در حرکت بودند، و از این طریق ثروتی به دست آمد . اطالق میشد

مانت، نوایون، سواسون، الن، آمین، و رنس که مبدل به سنگ شد و در کلیساهاي جامع پاریس، سن دنی، سانلیس، 

. ثروت به منزله کودي بود که زمین را براي رشد نهال هنر آماده ساخت. جاي گرفت

اولین شاهکار سبکی که آن را مرحله انتقال از رومانسک به گوتیک نام دادهایم عبارت از دیر و کلیساي باشکوه سن 

این بنا کار یکی از کاملترین و کامیابترین شخصیتهاي تاریخ فرانسه . م بوددنی واقع در حومهاي از پاریس به همین نا

وي در عین حال که . سوژه، صدر یک دیر بندیکتیان و نایبالسلطنه فرانسه، مردي بود بسیار خوشذوق و با سلیقه. بود

یساي خویش گناه زندگی ساده و بیپیرایهاي داشت، عشق به اشیاي زیبا و گرد آوردن آنها را براي تزیین کل

اگر قوانین باستانی مقرر میداشت که براي ریختن : ((نمیشمرد، میگویند که در جواب اعتراضهاي قدیس برنار گفت

آیا روا نیست که ما براي جامهایی که خاص ... می در ساغر و پذیرفتن خون قوچها باید جامهاي زرین به کار رود

به همین سبب، وي با تفاخر )) انبها، و کمیابترین مواد را به کار بریمخون خداوندگارمان میسازیم طال، سنگهاي گر

تمام از زیبایی و بهاي طال و نقره، جواهرات و لعابه کاریها، موزائیکها و شیشهبندهاي منقوش، ظروف قیمتی، و 

ن و صنعتگران ، وي هنرمندا1133در . هاي فاخري سخن میراند که براي کلیساي خود ساخته یا گرد آورده بود جامه

گرد آورد تا براي قدیس حامی فرانسه، قدیس دنی، زیارتگاه جدیدي احداث و تزیین کنند و )) تمام نقاط عالم((را از 

وي پادشاه فرانسه لویی هفتم، و درباریان وي را تشویق کرد تا مخارج . ضمنا آنجا را آرامگاه سالطین فرانسه سازند

ایشان به تقلید ما انگشتریهاي خود را از ((میگوید که . فتوت خود بپردازند ساختمان چنین کلیسایی را از کیسه

تجسم این امر دشوار نیست که این مرد . تا هزینه ساختمان آن بناي پرخرج تامین شود)) انگشتان بیرون آوردند

خود انتخاب کرده  چگونه سحر از بستر برمیخاست تا در جزئیات آن کلیساي منیع، از انداختن درختانی که آنها را

بود تا نصب شیشه بندهاي منقوشی که موضوعاتش را خود انتخاب نموده و کلماتش را به خط و انشاي خویش 

به پایان رسید، بیست تن اسقف در مراسم تقدیس آن  1144هنگامی که بنا در . نوشته بود، نظارت داشته باشد

و عجیب نیست اگر پس از این  ;در آن مراسم حضور یافتند پادشاه فرانسه، دو ملکه و صدها شهسوار ;شرکت داشتند

. کامیابی، سوژه احساس میکرد که به دریافت تاجی با شکوهتر از هر تاج شاهی مفتخر شده است
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نماي : در بناي فعلی کلیساي سن دنی فقط قسمتهایی از آن عمارت قدیمی به جا مانده است، که عبارت است از

هاي دور تا دور کلیسا و باالي محراب و باالخره  چهار ستون از شبستان قدیمی، نمازخانهباختري، دو محوطه میان 

. به دست پیر دو مونترو از نو ساخته شد 1281و  1231قسمت اعظم داخل بنا در سالهاي . سرداب قدیمی سن دنی

پیکرهاي سنگی این بنا،  ;نماي باختري آمیزهاي است از طاقیهاي مدور و نوکتیز ;سرداب به اسلوب رومانسک است

که بیشترشان از دوره سوژه به جا ماندهاند، بالغ بر یکصد عدد میشوند، که بسیاري از آنها با شخصیت ممتازي از زیر 

حقیقی، قرار دارند که این پیکر مرکزي )) داور((چکش پیکرتراش بیرون آمده و همگی دور تا دور تندیسی از مسیح، 

  . اي مسیح در تمامی تاریخ هنر قرون وسطی محسوب میشوده یکی از عالیترین مجسمه

دوازده سال پس از مرگ سوژه، یکی از اسقفان مشهور فرانسه، موریس دو سولی، به پیروي از وي، با همتی بلندتر به 

نظري به تاریخچه تدریجی این بنا . ساختن کلیساي جامع نوتردام پاریس در جزیرهاي میان رود سن مبادرت جست

جایگاه همسرایان و بازوهاي عرضی کلیسا : داري از عظمت امري است که دو سولی کمر همت به انجام آن بستنمو

هاي بین ستونها  محوطه ;1196و  1182شبستان در فاصله سالهاي  ;ساخته شدند 1182و  1163در خالل سالهاي 

تکمیل  1235و این کلیساي جامع در  ;1223و  1218در انتهاي باختري کلیسا و همچنین برجها در خالل سالهاي 

در طرح اصلی ساختمان، طاقنماي سه چشمه به سبک رومانسک بود، اما وقتی تمام بنا به پایان رسید به اسلوب . شد

نماي باختري این کلیسا به مراتب افقیتر از آن است که قاعدتا در یک کلیساي گوتیک دیده . گوتیک درآمده بود

معلول آن است که منارهاي مخروطیی که براي باالي برجها درنظر گرفته شده بود هرگز میشود، ولی این موضوع 

شاید به همین علت نماي باختري نوتردام سادگی و صالبت و ابهتی دارد که، به واسطه این ویژگیها، . ساخته نشد

هاي  پنجره. یدانندم)) باشکوهترین نمونه فکر بشري در ساختمان((دانش پژوهان چیرهدست فن معماري آن را 

اما این  ;هایند خورشیدي کلیساي نوتردام پاریس به همه شاهکارهایی از رنگها، نقوش، و اشکالی سنگی میان شیشه

هاي سنگی این  پیکره. آثار هنري فقط بدین منظور ساخته نشدهاند تا کسان با بیان شیرین آنها را توصیف کنند

ر لطمات انقالب آسیب دیده است، عالیترین نمونه هنر پیکرتراشی در خالل کلیسا، هرچند که به مرور ایام و بر اث

. قرون میان عصر قسطنطین و بناي کلیسا جامع رنس به شمار میروند

در سینه سنتوري سر در مدخل اصلی کلیسا دست هنرمند صحنهاي از واپسین داوري را بر روي سنگ کنده است، 

عیسی مسیح شکوهی خاموش  ;بعدا در همین موضع در اکثر جاها حجاري شد به مراتب متینتر از بیشتر نقوشی که

. دارد و فرشتهاي که در دست راست او قرار گرفته است یکی از پیروزیهاي پیکرتراشی سبک گوتیک محسوب میشود

ر چکش در این پیکره ظرافت جدیدي از زی. بهتر از این فرشته تندیس مریم عذراست بر روي ستون در شمالی کلیسا

پیکرتراش بیرون آمده است، روي مجسمه صیقلیتر شده، جامه طبیعیتر جلوه میکند، حالت لطف و آرامش جدیدي 

از رخساره میتراود، و سنگینی بدن روي یک پا افتاده و به همین سبب پیکره از آن حالت عمودي شق و رق بیرون 

گوتیک از معماري برید، مستقال ابراز وجود نمود، و با این تندیس دلپذیر بود که تقریبا پیکرتراشی . آمده است

در . شاهکارهایی خلق کرد که میتوانست به اتکاي وجود خود سر برافرازد و پیروزمندانه از پیروي معماري سر باز زند

  . نوتردام دوران انتقال سبک به پایان آمد و گوتیک پا به رشد نهاد

شارتر شهر . رین نمونه خصال مردم و جامعه قرون وسطایی استداستان پیدایش کلیساي جامع شارتر خود بهت

کیلومتري جنوب باختري پاریس، یعنی درست بیرون قلمرو پادشاهی، و حکم بازاري را  5/88کوچکی بود واقع در 

اما معروف بود که مریم عذرا شخصا در آن محل . میخواندند)) انبار غله فرانسه((داشت براي دشت بوس که آنجا را 
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حاضر شده است، به همین سبب مردم مفلوج یا نابینا یا بیمار یا داغدیده مومن زیارت آن مکان را وجهه همت 

برخی شفا و بعضی از زیارت آن مکان . خویش میساختند و به بوسیدن ضریحی که در آنجا برپا شده بود میشتافتند

از این گذشته، اسقف این محل، فولبر، که . شده بود آرامش خاطر مییافتند، و به این نحو شارتر زیارتگاهی مثل لورد

مردي بود در عین حال نیکوکار، روشنفکر، و مومن، شارتر را در خالل قرن یازدهم به صورت زیارتگاهی براي طالب 

. براي برخی افرادي که شاخصترین رجال اوایل عهد فلسفه مدرسی شدند درآورد)) مادر بخشندهاي((علوم عالیه، یا 

، هنگامی که کلیساي جامع شارتر متعلق به قرن نهم طعمه آتش شد، اسقف فولبر بیدرنگ اقدام به ساختن 1020در 

 1134این کلیسا نیز به نوبه خود در . مجدد آن کرد و عمرش آن قدر به درازا کشید تا کلیساي مزبور به اتمام رسید

مان کلیساي جامع جدیدي را در حکم جهادي این بار اسقف شارتر، تئودوریک، ساخت. آتش گرفت و ویران شد

خلوص نیت و پشتکار وي چنان مردم عهد را به بذل جان و مال در راه این امر مقدس واداشت که . حقیقی اعالم کرد

شاهان، شاهزادگان، دنیاداران این  :از اهل نورماندي که خود ناظر قضایا بود ، به گفته هیمون، صدر دیري 1144در 

به حکم افتخارات و ثروت خویش باد در آستین داشتند، و زنان و مردان نجیبزاده بر گردنهاي کلفت و  نیرومندي که

پرنخوت خویش لگام نهاده، خود را مانند جانوران درنده بر گاریها بستند و به کشیدن بارهاي شراب، غله، روغن، 

به عالوه، . ... یساها ضروري بود تن در دادندآهک، سنگها، الوارها، و سایر چیزهایی که براي بقا یا پیافکندن کل

هنگامی که این جمع به کار کشیدن گاریها اشتغال دارند، ما این معجزه را به چشم میبینیم که گاهی هزار زن و 

با اینهمه با چنان سکوتی پیش میروند که هیچ صدایی و زمزمهاي به گوش ... با آنکه به هم یراق شدهاند... مرد

هنگامی که حین حرکت توقف میکنند، هیچ کالمی شنیده نمیشود مگر اقرار به گناهان با درخواست و  . ...نمیرسد

کشیشان سخن از آتشی میگویند، از نفرت کاسته میشود، نفاق رخت از میان برمیبندد، بستانکار . ... دعاي محض

  . بدهکار را حالل میکند، وحدت اعاده یافته است

بار دیگر حریقی بروز کرد و این  1194، در سال )1180(کلیساي جامع اسقف تئودوریک اندکی پس از اتمام بناي 

بار شبستان را ویران ساخت و طاق قوسی و دیوارها را فرو ریخت، و از آن بناي فخیم فقط سردابه و نماي باختري را 

یق موحشی که آثار آن تا به امروز میگویند که در اثناي آن حر. هاي مخروطی به جا گذاشت با دو تا از برجها و مناره

چند صباحی . هاي شهر بدل به تلی از خاکستر شدند در برخی از قسمتهاي کلیساي جمع بجا مانده است، تمام خانه

. هاي ایمان مردم مایوس نسبت به مریم عذرا سست شد و میخواستند شارتر را رها کنند و جالي وطن گزینند پایه

آن مرد سرسخت، به مردم تذکر داد که این فاجعه عالمت قهر االهی است در قبال گناهان اما نماینده پاپ، ملیور، 

کلیسا و کشیشان محل تقریبا عواید سه سال خود را به . هاي خود را از نو پیافکنند مردم، و عموم باید کلیسا و خانه

 ;اخگر ایمان از نو زبانه کشید ;نها افتادخبر معجزات جدیدي از مریم عذرا در شارتر بر سر زبا. این امر اختصاص دادند

گرد آمدند و کارگران را براي کشیدن گاریها و آوردن سنگها و افکندن پیها اجیر  1144انبوه مردم دوباره مانند 

، بر اثر رنج و در پرتو امید، کلیسایی 1224و در  ;هر کلیساي جامعی در اروپا مبلغی براي این کار کمک کرد ;کردند

  . ده بود که بار دیگر شارتر را قبله حاجات زایران میساختتکمیل ش

نقشه معمار ناشناس این کلیساي جامع از بدو امر این بود که نه فقط بر باالي جناحین نماي باختري بنا برجهایی 

ط دو از این نقشه اصلی فق. بسازد، بلکه بر فراز مدخلهاي بازوي عرضی و مخارجه پشت محراب نیز برجهایی بنا کند

متر در انتهاي  107با منارهاي به ارتفاع ) 11451170(ناقوس خانه کهن . برج نماي باختري ساخته شد و بس

. این منارهاي است ساده و عاري از تزیینات که مورد پسند استادان فن افتاده است. جنوبی نماي کلیسا ساخته شد

 ;دارد که مناره چوبی آن دو بار بر اثر آتشسوزي از بین رفتقرینه آن در انتهاي شمالی بنا به ناقوس خانه نو اشتهار 
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، ژان لو تکسیه این مناره را با یک رشته تزیینات ظریف و درهم، به اسلوب بسیار مطنطن 15061512در سالهاي 

. ردفرگسن، از منقدان بزرگ معماري، این مناره را عالیترین نوع خود در قاره اروپا توصیف ک. گوتیک، از سنگ ساخت

. اما عموم اساتید فن در این نکته توافق دارند که منارهاي به این حد مزین با نمایی به آن سادگی هماهنگی ندارد

در این کاخ عظیم، که براي . اشتهار کلیساي جامع شارتر مرهون پیکرتراشیها و شیشهبندهاي منقوش آن میباشد

راشیده یا منقوش از مرد و زن و کودك، قدیسان، شیاطین، تجلیل مریم عذرا پیافکنده شده است، ده هزار پیکره ت

بر باال و در اطراف درهاي کلیسا به تنهایی دوهزار مجسمه . هاي شخصیتهاي اقانیم ثالثه جاي دارد فرشتگان، و پیکره

 312از  هاي دیگري در مقابل ستونهاي داخل بنا تراشیده شدهاند، و آنها که زحمت باال رفتن پیکره. را جا دادهاند

هاي بسیار ظریفی را به اندازه قامت آدمی در  پله را بر خود هموار میسازند، متحیر میشوند از اینکه چگونه پیکره

بر باالي مدخل اصلی کلیسا . جاهایی نصب کردهاند که هیچ کس متوجه آنها نمیشود مگر مردمان بغایت کنجکاو

یگر تندیسهاي عیسی در نماي کلیساهاي سالها و ادوار بعدي، برخالف د. تندیس باشکوهی از عیسی مسیح قرار دارد

که وي را با چهره عبوسی حین داوري درباره مردگان مجسم ساختهاند، اینجا عیسی را با شکوهی خاموش و 

دستش را طوري بلند کرده است که گویی دارد مومنانی را که  ;بیدغدغه در میان جماعتی خوشحال مشاهده میکنیم

ي پس نشسته طاقی مدخل، تندیسهاي نوزده پیغمبر، ))ها الیه((چسبیده به . وارد میشوند دعا میکندبه کلیسا 

از آنجا که کلیسا را قائم به وجود اینها دانستهاند، از این رو شایسته مقام آنها بوده است . پادشاه، و ملکه دیده میشود

یاري از آنها زمخت و ناتمام به نظر میرسند، شاید علت بس. هاي مزبور را ظریف و کشیده بتراشد که پیکرتراش پیکره

ها احساسات عمیق حکیمانه، متانت و آرامش، یا  اما در بعضی از چهره ;این امر گذشت زمان یا آسیبدیدگی باشد

. زیبایی و طراوت دوشیزگی هویداست، و این گونه ریزهکاریهاست که بعدا در کلیساي جامع رنس تکمیل شده است

هر کدام سه در ورودي دارد که . ورودیهاي سرپوشیده بازوي عرضی کلیسا زیباترین نوع خود در اروپاست نماها و

هاي تراشیده بسیار ظریفی دیده میشود و سراسر آنها پوشیده است از انواع  میان آنها و در جناحین آنها ستونها و پایه

بر باالي . را مردم شارتر به عناوینی ملقب ساختهاندها هر کدام به قدري طبیعی و زنده که چندتاي بخصوص  پیکره

پیکره گرداگرد مسیح قرار دارند، و در میان آنها خود مسیح بر مسند داوري خویش تکیه زده  783دهلیز جنوبی 

 ;در این مورد، مریم عذرا، که کلیساي جامع شارتر به نام او ساخته شده، تحتالشعاع فرزندش قرار گرفته است. است

براي آنکه این نقص جبران شده باشد،تمام علوم طبیعی و حکمت را نثار راه مریم کردهاند، چنانکه بر فراز در لکن 

در باالي این در . موسوم به آلبرتوس ماگنوس فنون ذوقی هفتگانه به صورت اشخاصی در خدمت مریم عذرا آمادهاند

ایت از فن خطابه میکند، اقلیدس نموداري از فیثاغورس مظهر موسیقی است، ارسطو نماینده منطق، سیسرون حک

هندسه است، نیکوماخوس معرف ریاضیات، پریسکیانوس مظهر دستور زبان، و بطلمیوس نماینده علم هیئت است، 

از اخالص بخصوص ((دستور تکمیل در شمالی کلیسا را داد تا این امر نشانهاي  1259سن لویی طبق فرمان مورخ 

باشد و همچنین براي رستگاري روح وي و ارواح نیاکانش ) نوتردام دو شارتر(شارتر  وي نسبت به کلیساي جامع

هاي کلیساي جامع شارتر باید به نام  در مجلس انقالبی فرانسه پیشنهاد شد که مجسمه 1793در )). وسیلهاي شود

ار را به مصالحه گذاشت و بناي ک)) فلسفه((این پیشنهاد با اکثریتی اندك رد شد، و . فلسفه و جمهوري ویران شوند

در شمالی به مریم عذرا تعلق دارد و داستان زندگی وي را با محبت . ها اکتفا کرد به قطع دست پارهاي از پیکره

هایی  جامه ;ها تمام نماست و پیکرتراشی به سرحد کمال رسیده است در اینجا پیکره. آمیخته به احترامی بیان میکند

و اسکنه هنرمند بیرون آمدهاند به همان اندازه ظریف و طبیعیند که در هر پیکره که بر روي سنگ از زیر چکش 

مجسمه عفت عالیترین نمونه یک دوشیزه فرانسوي است، و اینجاست که پاکدامنی به زیبایی . یونانی دیده میشود

هنري . عالیتر سراغ گرفت در تمام تاریخ پیکرتراشی هیچ جا نمیتوان پیکرهاي از این. نیرویی دوچندان ارزانی میدارد
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هنگامی که انسان به  )).فرانسهاندها در حکم مرمرهاي آیگینایی هنر  این پیکره: ((بروکس ادمز در این باب مینگارد

اول خطوط ساده شبستان : نددکلیساي جامع شارتر قدم میگذارد چهار منظره جالب و با ابهت در خاطرش نقش میب

دوم جدار  ;و سقف، که از لحاظ وسعت یا زیبایی به هیچ وجه قابل قیاس با شبستان آمین یا وینچستر نمیباشد

به دست ژان لو تکسیه، آن معمار پر  1514مزینی که بین جایگاه همسرایان و شبستان است، و ساختمان آن در 

هاي رنگی بینظیري که  چهارم شیشه ;بر باالي ستونی در بازوي چپ کلیسا دبدبه، آغاز شد، سوم پیکره متین مسیح

  . نور را به رنگهایی مالیم در تمامی صحن کلیسا پخش میکنند

تصویر شخصیتهاي تاریخی و افسانهاي، از پینهدوزان گرفته تا  3884پنجره وجود دارد که بر روي آنها  174اینجا 

هاي رنگارنگ یادآور فرانسه قرون وسطی است از پشت عالیترین  پنجره نظري به این. پادشاهان، منقوش است

هاي رنگی که تا کنون بشر به وجود آورده است رنگهاي سرخ تیره، آبی روشن، سبز زمردي، زعفرانی، زرد،  شیشه

رض ما ها، غ حین تماشاي این پنجره. در اینجاست که بیش از همه جا شکوه شارتر آشکار میشود. قهوهاي، و سفید

در قاببند تزیینی . این صورتها بیقواره و گاهی بیمعنی هستند ;نباید پیدا کردن تصاویري نظیر موجودات واقعی باشد

میکند، سر آدم به طرز رنجآوري کج شده و زیبایی دو جانبه )) بیرون راندن آدم از بهشت((مخصوصی که حکایت از 

در نظر هنرمندانی که بر روي این . نفس اماره معطوف سازدحوا به زحمت میتواند نظر مرد مومن را به سوي 

ها نقاشی میکردند فقط همین امر کافی بود که این تصاویر حکایتی را بر بیننده عرضه دارند، رنگهاي مختلف  شیشه

از ) )فرزند مسرف((پنجره . در جلو چشم بیننده در هم آمیزند، و در نتیجه آمیزش این رنگها هواي کلیسا رنگین شود

پنجرهاي که حکایت از شجر تمثیلی نسب مسیح میکند از لحاظ رنگ و خطوط  ;لحاظ تزیین اثر بسیار نفیسی است

 1194طبق روایات، این پنجره دلربا از حریق . ست))بانوي ما متعلق به پنجره زیبا((لیکن عالیتر از همه  ;شهرت دارد

. به جا مانده است

هاي  زوي عرضی و شبستان کلیسا ایستاده باشد، از آنجا میتواند بزرگترین پنجرههنگامی که شخص در محل تقاطع با

در نماي باختري کلیسا قطر دایره پنجرهاي مرکزي از این نوع . خورشیدي را در کلیساي جامع شارتر مشاهده کند

پارهاي از  ;ن قرار داردمتر میشود، یعنی پهناي آن تقریبا به اندازه عرض شبستانی است که به طرف آ 5/13افزون بر 

بازوي شمالی کلیسا را پنجرهاي منور میسازد موسوم . ها را عالیترین نمونه شیشهسازي در تاریخ دانستهاند این پنجره

قرینه  ;که به فرمان لویی نهم و ملکه بالنش دو کاستی ساخته و وقف مریم عذرا شد)) پنجره خورشیدي فرانسه((به 

در بازوي جنوبی کلیسا قرار دارد که از جانب دشمن بالنش، پیر موکلر اهل درو، به ) )پنجره خورشیدي درو((آن 

سی و پنج پنجره خورشیدي کوچکتر و دوازده عدد از . کلیسا اهدا و به مخالفت با بالنش وقف عیسی فرزند مریم شد

عصر نوین چون شتابزده و انسان . هاي مدور کلیساي جامع شارتر را تکمیل میکنند کوچکترین آنها سیاهه پنجره

هراسانتر از آن است که بتواند به کمالی آمیخته به آرامش و سکون راه جوید، مبهوت در برابر آثاري میایستد که 

نمیتوان آنها را به نبوغ معدودي از افراد بخصوص نسبت داد، بلکه باید حاصل روحیه و تالشهاي یک قوم، یک جامعه، 

گوتیک مثال )) تابناك((ما شارتر را به عنوان نمونهاي از رشد معماري یا سبک . یک عصر، و یک کشیش دانست

اما کیست که از برابر نماي . آوردیم و نباید به همین روش در مورد رنس، آمین، و بووه سخن را به درازا بکشانیم

ا سر برمیآورد، آن هاي مخروطی اصلی هنوز از برجهاي کلیس باختري کلیساي جامع رنس سرسري بگذرد اگر مناره

آنچه در مورد رنس مایه حیرت میشود، وحدت و هماهنگی سبک و بخشهاي . نما با شکوهترین شاهکار بشر میبود

به همت اسقف محل، هینکمار،  841کلیساي جامع رنس، که در . مختلف بنایی است که به دست شش نسل برپا شد

در نخستین سالروز آن آتشسوزي کار ساختن کلیساي  ;تبر اثر آتشسوزي از بین رف 1210به پایان رسید، در 
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اوربه، به طرزي طرح /کلیساي جامع جدید را دو تن از مشاهیر معماران، روبر دوکوسی و ژان د. جدیدي آغاز شد

بعد از چهل سال سختی، دیگر آهی در بساط نماند و کار . افکندند که زیبنده تاجگذاري پادشاهان فرانسه باشد

بر اثر بروز حریقی  1480در . تکمیل نشد 1427، و این کلیساي جامع تا سال )1251(طیل شد ساختمان تع

پساندازهاي کلیسا همه خرج مرمت قسمت عمده بنا شد و کسی به بناي مجدد  ;هاي مخروطی آن از بین رفت مناره

ا فرو ریخت و شکافهاي عظیمی در نخستین جنگ جهانی، بر اثر گلولهباران، چندین پشتبند بن. ها توجهی نکرد مناره

ها از  سقف خارجی به واسطه آتشسوزي ویران شد، و بسیاري از مجسمه. در سقف و طاق قوسی کلیسا به وجود آمد

. هاي این کلیسا یا به دست مردمان متعصب یا در اثر فرسایش قرون متمادي ناقص شدهاند سایر پیکره. بین رفت

. و زمانتاریخ، حکایت نبردي است میان هنر 

پارهاي از آنها قدیمی و . پیکرتراشیهاي کلیساي جامع رنس، مانند نماي آن، معرف اوج کمال و هنر گوتیک است

در نقاط مختلف بر سردرها، روي  ;آنهایی که در اطراف و بر فراز مدخل اصلی کلیسا قرار دارند بیمانندند ;زمختند

یم که از لحاظ پاکیزگی تراش تقریبا به تندیسهاي عصر پریکلس هایی برمیخور ها، و داخل کلیسا به پیکره کنگره

برخی، مانند پیکره مریم عذرا در ستون مدخل اصلی کلیسا، محتمال بیش از حد ظریفند و از روي این گونه . میمانند

نقش  اما ;ها میتوان استنباط کرد که سبک گوتیک تا اندازهاي آن قدرت و صالبت خود را از کف داده است مجسمه

مریم عذرا در مجلس تطهیر در سمت چپ، و نقش دیدار مریم در سمت راست همان هر دو از آن گونه کامیابیهاي 

جماعت فرشتگان متبسم . ذهنی و هنري بشر است که زبان از تعریف آن عاجز و قلم در توصیف آن درمانده مینماید

تري کسب کرده است، اما به کمال آن دو نقش در نقش عید بشارت روي نماي همین قسمت از کلیسا شهرت زیاد

هاي بشاش این فرشتگان با صورت بولس حواري بر باالي  چند تفاوت است میان چهره. دیگري که یاد کردیم نمیرسد

. هایی است که تا کنون بر روي سنگ تراشیده شده است در شمالی و تندیس بولس خود یکی از نیرومندترین چهره

هاي رنس ترجیح دارند، اما از لحاظ علو  امع آمین از نظر ظرافت و پرداخت به مراتب بر پیکرههاي کلیساي ج مجسمه

در اینجا بر روي دهلیز باختري کلیسا نقش معروف خداوند نازنین دیده . ادراك و عمق الهام به پاي آنها نمیرسند

همچنین در اینجا به . لوه میکندهاي طبیعی و زنده رنس اندکی مصنوعی و بیجان ج میشود که پس از آن پیکره

تندیس قدیس فیرمن برمیخوریم که زاهد گوشهنشین بیمزده نیست، بلکه مرد ثابت قدم متینی است که هرگز شک 

و مریم عذرا را مشاهده میکنیم که، با تمام لطافت و شفقتی که خاص  ;و تردیدي در پیروزي خیر بر شر نداشته است

بر سر در جنوبی، پیکره باکره زرین، مریم را لبخند زنان مشغول . در آغوش دارد مادري جوان است، کودك خود را

با آنکه در این مورد قیافه مریم را اندکی بیش از حد زیبا . تماشاي کودك که سرگرم بازي با گوي است نشان میدهد

سی از سر بیمهري به آن داد جلوه دادهاند، با وقارتر از آن است که در خور لقبی باشد که جان راسکین منقد انگلی

درك این نکته مایه خوشوقتی است که چگونه پیکرتراشان گوتیک بعد از آنکه یک قرن غالم )). کنیزك پیکاردي((

حلقه به گوش دین بودند، ناگهان از وجود مردان و زنان آگاه شدند و شادمانی زندگی را بر سنگ نماي کلیساها 

سا نیز که لذت زندگی دنیوي را درك کرده بود آن را نادیده انگاشت، اما مقتضی به همین روال، کلی. منقوش ساختند

. دید که نقشی از واپسین داوري نیز بر روي نماي عمده کلیسا جا داشته باشد

روبر : به دست عدهاي از معماران ساخته شد، که از آن جمله بودند 1288تا  1220کلیساي جامع آمین در سالهاي 

  . تکمیل نشدند 1402برجهاي کلیساي جامع آمین تا . وما دو کورمون، و فرزندش رنیودو لوزارش، ت
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متر میرسد و انسان به  5/42بلندي آن تا سقف به . داخل این کلیسا عالیترین شبستان گوتیک را تشکیل میدهد

سا را بلند کرده و جاي آنکه خیال کند که شبستان وزن سقف را تحمل میکند، چنین میپندارد که سقف، تمامی کلی

ستونهاي قطور پیوستهاي که از زمین تا طاق قوسی سر برافراشتهاند طاقگانهاي سه طبقه شبستان . نگه داشته است

سقف راس یا شاهنشین کلیسا، که طرح موزونی دارد، نموداري از پیروزي . را با شکوه خاصی به هم پیوند دادهاند

هاي خورشیدي در  هاي قسمت فوقانی شبستان و پنجره و پنجره ;ج کنندهمعمار است بر یک سلسله اشکاالت فنی گی

  . دو بازو و نماي کلیسا به قدري زیباست که در نظر اول قلب بیننده از تپش باز میماند

با اینهمه، چنین به نظر میرسد که عرض شبستان تناسبی با بلندي آن ندارد، دیوارها سستتر از آنند که با سقف 

ته باشند، از این رو، حین تماشاي این بناي فخیمی که سر بر آسمان افراشته است، شخص در احترام هماهنگی داش

در کلیساي جامع بووه، این بلندپروازي سبک گوتیک در بستن . آمیخته به هراس احساس مخاطرهاي نیز میکند

. آنجا مسیر نزولی در پیش گیرد طاق، پا از حد خود فراتر نهاد و به نقطهاي رسید که به حکم تقدیر میبایست از

، اهالی بووه شروع به ساختن 1227در . عظمت کلیساي جامع آمین آتش حسد را در سینه مردم بووه مشتعل ساخت

بناي خویش کردند و سوگند خوردند که طاق قوسی کلیساي خود را چهار متر بلندتر از سقف کلیساي جامع آمین 

ه، به ارتفاع مقرر باال رفت، اما هنوز سقف آن بر جاي استوار نشده بود که فرو جایگاه همسرایان، طبق نقش. بسازند

، نسل دیگري که از آثار آن ضربت بهبود یافته بود بار دیگر کمر به بناي آن سقف به همان بلندي 1272در . ریخت

د نهادند و این بار بلندي آن را بار دیگر جایگاه همسرایان را از نو بنیا. فرو ریخت 1284این سقف نیز دوباره در . بست

متر رسانیدند، در این حیص و بیص وجوهی که براي کلیسا اختصاص داده شده بود تمام شد و آن بنا  85/47به 

میالدي، هنگامی که فرانسه سرانجام از زیر  1500در . مدت دو قرن بدون شبستان و بازوي عرضی به جا ماند

، به رقابت با مناره کلیساي 1552در . تمان دو بازوي بسیار عظیمی آغاز شدجنگهاي صد ساله کمر راست کرد، ساخ

جامع سان پیترو در رم، بر باالي محل تقاطع دو بازو با صحن کلیسا، به ساختن ناقوس خانه یا برجی مبادرت 

و و جایگاه این برج فرو ریخت و قسمتهاي بزرگی از دو باز 1573در . متر میرسید 152ورزیدند که بلندي آن به 

به این معنی که جایگاه همسرایان : سرانجام سکنه دلیر بووه طریق مصالحه پیش گرفتند. همسرایان را نیز ویران کرد

لهذا کلیساي جامع . را تا همان ارتفاع خطرناکی که داشت باال بردند، اما از افزودن شبستان به آن خودداري ورزیدند

از بیرون دو نماي بازوها و راس بنا، مزین به حجاریها و تزیینات  ;دون پیکربووه از همه جانب در حکم سري است ب

هاي رنگی با شکوهی  از درون، جایگاه همسرایان به نور شیشه ;فراوان، میان پشتبندهاي متعدد محصور شده

ستان، از طبق یک گفته قدیمی فرانسویان، اگر شخص میتوانست از بووه جایگاه همسرایان، از آمین شب. میدرخشد

هاي کلیساي جامع را اقتباس کند و این اجزا را کنار هم بگذارد، در آن صورت  رنس نماي خارجی، واز شارتر مناره

. ممکن بود کلیساي جامعی عاري از هر گونه نقص به سبک گوتیک فراهم آورد

کدام چشمه ثروت و ایمان  در اعصار بعدي، مردم چون به یاد آن قرن سیزدهم میافتادند، در شگفت میشدند که از

زیرا هیچ کس نمیداند که در آن قرن،فرانسه غیر از تاسیس . چنین گوهر تابناکی صفحه زمین را درخشان ساخته بود

ها، مجاهداتش در مبارزات صلیبی، و اینکه جمعی از شعرا و فالسفه را در دامان خویش پرورد، به چه  دانشگاه

مگر آنکه شخصا در برابر این بناهاي گوتیکی که با دلیري سر برافراشتهاند بایستد کامیابیهاي عظیم دیگري نایل آمد 

بورژ با آن  ;بناهایی مانند نوتردام، شارتر، رنس، آمین، و بووه: و یک یک آنها را که یاد کردهایم به دقت تماشا کند

مون سن  ;عدل االهی با ترازو هاي مشهور، و پیکره زیبایش از فرشته شبستان و چهار راهه عریض و وسیع، شیشه

واقع در دژي که بر فراز صخره عظیم جزیرهاي در جوار ساحل نورماندي ) المروي(میشل با دیر واقعا حیرتانگیزش 
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و باالخره نمازخانه  ;هاي باشکوهش، روان با در مزین و آراسته کتابخانهاش کلیساي جامع کوتانس با مناره ;قرار دارد

که به عنوان نمازخانهاي پیوسته به ) 12451248(هاي گوتیک  از شیشه)) جعبه جواهر((یک . سنت شاپل در پاریس

کاخ سن لویی به دست پیر دو مونترو براي حفظ آثار مقدس و مطهري ساخته شد و پادشاه فرانسه از مشرق زمین 

ه افراد بشر اراده کنند، هاي انهدام و ویرانی خوب است به خاطر داشت که هنگامی ک در دوره. خریداري کرده بود

  . قدرت آبادانی دارند، کما اینکه زمانی در فرانسه به ساختن چنان کاخهایی مبادرت ورزیدند

VI - 1280-1175: سبک گوتیک در انگلستان   

سبک گوتیک از شارتر و ایل دو فرانس چون سیلی به سوي ایاالت فرانسه سرازیر شد و از مرزها گذشت و رو به 

معماران و صنعتگران فرانسوي سفارشات . ن، سوئد، آلمان و اسپانیا نهاد و سرانجام وارد ایتالیا شدسوي انگلستا

انگلستان هنر جدید را با . شهرت یافت)) کار استادان فرانسه((ممالک بیگانه را پذیرفتند و همه جا هنر جدید به 

بود، نصف کشور فرانسه قلمرو سالطین انگلستان آغوش باز پذیرفت، زیرا آن سرزمین در قرن دوازدهم نیمه فرانسوي 

در آن بخش از خاك فرانسه . به شمار میرفت و دریاي مانش حکم رودي را داشت که آن اقلیمها را به دو پاره میکرد

سبک گوتیک . که زیر فرمان پادشاهان انگلستان بود، شهر روان را مرکز علم و ادب و پایتخت فرهنگی میشمردند

در این سبک تمام ویژگیهاي سبک گوتیک به عالوه حجم و . نورماندي اقتباس شد نه از ایل دو فرانس انگلستان از

تحول و تبدیل سبک رومانسک به گوتیک در انگلستان و فرانسه . بزرگیی که از عالیم سبک نورمان بود حفظ شد

ساختمان سن دنی استفاده میشد  در همان سالهایی که از طاقی نوك تیز در ;تقریبا مقارن با هم صورت میگرفت

هنري سوم از آنجا که . ، نظایر آن در کلیساهاي جامع دارم و گالستر، در دیر فونتنز و ممزبري به کار میرفت)1140(

دلبستگی زیادي به فرانسه و زندگی فرانسویان داشت و از شکوه و جالل ساختمانهاي عهد سن لویی دیگ حسدش 

اي خویش را زیر بار مالیات شکست تا دیر وستمینستر را پی افکند و هزینه هنرستانی را به جوش آمده بود، کمر رعای

تامین کرد که در آنجا هنرمندان، یعنی جماعتی از معماران، پیکرتراشان، نقاشان، مذهبان، زرگران، و مانند ایشان، را 

. هاي خویش در نزدیکی دربار گرد آورده بود براي انجام نقشه

، گوتیک مزین )11751280(گوتیک اولیه انگلستان : ک در انگلستان به سه مرحله تقسیم میشوداسلوب گوتی

هاي بسیار  به پنجره. ما از این سه مرحله فقط به اولی اکتفا میکنیم ;)13801450(، و گوتیک قائم )12801380(

در . نام سبک نیزهاي نیز نهادهانددراز نوك تیز و طاقیهایی که به همین طرز در گوتیک اولیه انگلیسی پدیدار شد 

در دو کلیساي جامع  ;این مرحله از رواج اسلوب گوتیک انگلیسی، نماها و درها به مراتب سادهتر از فرانسه بودند

لکن اینها همه از  ;هاي زیادتر داشت کلیساي ولز مجسمه ;لینکن و راچیستر فقط چند پیکره سنگی به کار رفت

هاي درهاي شارتر، آمین، یا  ها را چه از لحاظ کمی و چه از نظر کیفی نمیشد با پیکره نه پیکرهموارد نادر بود و این گو

اما برجهاي ناقوس کلیساهاي سالزبري، ناریچ، و لیچفیلد شاهد  ;برجها بیشتر جسیم بودند تا بلند. رنس مقایسه کرد

عظمت و ابهت بنا توجه خود را به ظرافت و  بارزي است بر آنکه اگر معمار انگلیسی اراده میکرد میتوانست به جاي

 ;به همین روال، ارتفاع داخل بنا عامل دیگري بود که نتوانست معماران انگلیسی را به دام اندازد. ارتفاع معطوف دارد

گاهی این قبیل معماران، به تقلید از همکاران فرانسوي خود، مهارت خویش را به محک امتحان زدند چنانکه از 

وستمینستر و سالزبري پیداست اما بیشتر سقف را به طرز خفقانآوري پایین میگرفتند، چنانکه دو نمونه  کلیساهاي

از آنجا که طول کلیساهاي جامع . بارز این طرز سقفبندي در دو کلیساي جامع گالستر و اکستر دیده میشود

براي درك طول . ناسبی براي بنا قایل شودانگلستان بسیار زیاد بود، همین امر معمار را دلسرد میکرد که ارتفاع مت
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متر، و  5/157متر، کلیساهاي جامع ایلی به  5/169این کلیساها همین قدر کافی است که بگوییم طول وینچستر به 

متر  7/144، و حتی میالن فقط 131، رنس 5/132و حال آنکه طول کلیساي آمین  ;متر میرسد 5/156کنتربري به 

، و 25، لینکن از 3/24متر است، و ارتفاع کنتربري از  7/23ه، ارتفاع داخلی وینچستر فقط با اینهم. بیشتر نیست

  . متر میشود 5/42متر تجاوز نمیکند، و حال آنکه ارتفاع آمین بالغ بر  40وستمینستر از 

راه  منتهاالیه خاوري کلیساي گوتیک انگلیسی همان طرز شاهنشین مربع شکل سبک آنگلوساکسون را حفظ کرد و

در بسیاري از . حل مناسب معماران فرانسوي، یعنی ابداع شاهنشین کثیراالضالع یا نیمدایره شکل، را نادیده گرفت

لکن پرستش مریم  ;موارد، انتهاي خاوري بنا را وسعت و به یک نمازخانه براي نیایش مریم عذرا اختصاص دادند

در انگلستان بیشتر خانه کارکنان کلیساي . انسه دیده بودهرگز در انگلستان به چنان حدت و غلیانی نرسید که فر

جامع و کاخ اسقف همه متصل و منضم به خود کلیسا بود و قاعدتا در بنبستی در جوار کلیسا قرار داشت که از همه 

رن، در دیرهاي گوتیک انگلستان و اسکاتلند، مثل دیر فونتنز، دراي برا، ملروز، و تینت. سو با دیواري محاط میگشت

ها، خود دیر، و راهروهاي سرپوشیده در یک محوطه محصور مجموعهاي پدید میآورد  ها، سفرهخانه گسترش خوابگاه

. که از نظر هنري بسیار بدیع و دلپسند بود

اصل اساسی معماري گوتیک که عبارت از توازن و انشعاب فشارهاي وارده از جانب سقف براي کاستن از ضخامت 

حتی،در مواردي مانند کلیساي . دیوارها بود ظاهرا به تمام و کمال در انگلستان مورد قبول واقع نشدبیقواره جرزها و 

جامع سالزبري که مجبور نبودند طرح ساختمان را با اصول معماري سبک رومانسک وفق دهند، در همین اسلوب 

معماران انگلیسی، . قدري از آن کاستندگوتیک انگلیسی، ضخامت دیوار را عین ابنیه قدیمیتر رومانسک گرفته، منتها 

گهگاهی، به حکم اجبار و از روي اکراه، در تقویت  ;مثل معماران ایتالیایی، از پشتبندهاي معلق احتراز میجستند

هاي عمارت باید در خود بنا جا داشته  هاي بنا از این وسیله استفاده میکردند، لکن آنان عقیده داشتند که پایه پایه

  . نکه به صورت ضمایم و زوایدي خارجی درآیدباشد نه آ

شاید هم حق به جانب ایشان بود، و گرچه در کلیساهاي جامع آنها اثري از آن ظرافت زنانه شاهکارهاي فرانسوي 

. دیده نمیشود، این ابنیه را صالبتی مردانه و قدرتی استوار است که از سرحد زیبایی میگذرد و به اوج کمال میرسد

). 1174(عد از قتل بکت در کنتربري، جایگاه همسرایان آن کلیساي جامع بر اثر آتشسوزي ویران شد چهار سال ب

مردم شهر از سر خشم و حیرت سرهاي خود را به دیوارها کوفتند که، به چه سبب قادر متعال چنین مصیبتی را 

ري کار بازسازي جایگاه همسرایان را رهبانان کنترب. براي مرقد کسی مقدر فرموده است که زیارتگاه مردم مومن است

وي معماري فرانسوي بود که با ساختن کلیساي جامع موطن خویش شهرتی . به گیوم اهل سانس محول کردند

در کنتربري به کار اشتغال داشت تا آنکه بر اثر سقوط از چوببست  1178تا  1175گیوم از سال . عظیم پیدا کرده بود

جرواس، رهبان وقایعنگار، در باره این ویلیام . را به ویلیام نامی انگلیسی محول کردندناتوان شد، و از آن پس کار 

قسمت بیشتر کلیساي جامع سال )). مردي ریزنقش، اما در بسیاري از هنرها چیرهدست و امین بود : ((مینویسد

گرفت، طاقیهاي  در میان تعمیرات و اصالحاتی که به سبک گوتیک صورت ;به سبک رومانسک برجا ماند 1096

لکن سقف قدیمی و چوبی جایگاه همسرایان برداشته شد و یک طاق و تویزه  ;مدور به همان صورت باقی ماندند

هاي بلند ظریفی درآمد، سر ستونها به طرز بسیار  سنگی جاي آن را گرفت، ستونها را درازتر کردند تا به صورت پایه

امروزه کلیساي جامع کنتربري، . ندي منقوش درخشانی پوشانیدندها را با شیشهب دلپذیري حجاري شد، و پنجره

محصور در چهار دیواري خود، لکن مشرف بر شهر دلپسند و کهنسال کنتربري، یکی از الهامبخشترین اماکن روي 
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هنگامی که عده بیشماري از نخست کشیشان و زایران به دیدن این بناي باشکوه نایل آمدند، . زمین محسوب میشود

، در جلو بازوي باختري کلیساي جامع پیتر بره، دهلیز 1177در . ک گوتیک در سراسر انگلستان رواج یافتسب

اسقف هیودولیسی در کلیساي جامع وینچستر نمازخانه زیبایی به  1189در . باشکوهی به سبک گوتیک ساخته شد

شش سال  ;ع لینکن را یکسره ویران کردزلزلهاي کلیساي جام 1186در . نام مریم عذرا بر باالي محراب عالوه کرد

بعد، اسقف آن کلیسا، هیو، معمار عمارت جدید، براساس طرح جفري دونویرز کمر همت به تعمیر آن بست، و این 

کلیسا بر روي تپهاي . زیر نظر گروستست به اتمام رسید 1240بناي فخیم، به سبک گوتیک، سرانجام در سال 

به ندرت اتفاق افتاده است که . ارد که نمونه بارزي از دشتهاي خرم انگلستان استمشرف بر روستاي زیبایی قرار د

سه برج بزرگ، نماي عریض با . میان بلندي عمارات جسیم و ظرافت جزئیات، به این خوبی هماهنگی پدید آمده باشد

ال جسیم و پهن، میله ها و طاقگانهاي تودرتو، شبستان شاهانهاي به ظاهر سبک و در عین ح مدخل مزین به پیکره

هاي خورشیدي، سقفبندیهاي نخل مانند جایگاه خدام کلیسا، و  ستونهایی ظریف و مجردیهایی تراشیده شده، پنجره

طاقیهاي باشکوه راهروهاي سرپوشیده تمام اینها، حتی اگر جایگاه همسرایان مشهور به فرشتگان همسرا نیز وجود 

یک برج کهنسال نورمان فرو ریخت و جایگاه  1239در . فخر بشر میساختنمیداشت، کلیساي جامع لینکن را مایه 

جایگاه جدیدي براي همسرایان به سبک گوتیک  12561280در خالل سالهاي . همسرایان اسقف هیو را ویران کرد

دم عهد مزین، پرآرایش اما در عین حال زیبا، برپا کردند این جایگاه جدید را به فرشتگان منسوب داشتند، زیرا مر

لکن، به اغلب . معتقد شدند که غیرممکن بود که دست آدمیزادهاي قادر به ایجاد چنین بناي دلپسندي باشد

احتمال، وجه تسمیه نقش متبسم فرشتگان خنیاگري بود که بر روي سنگ در پشت بغلهاي طاقنماي سه چشمه 

  . تراشیده بودند

سی آثاري به وجود آوردند که تقریبا دست کمی از حجاریهاي رنس بر باالي در جنوبی این جایگاه، پیکرتراشان انگلی

چهار پیکره سنگی این در، که به دست پیرایشگران قطع و ناقص شد، بهترین گواه صادق بر این . و آمین نداشتند

هم یکی از اینها که مظهر کنیسه و دیگري که نموداري از کلیساست عالیترین نمونه پیکرتراشی قرن سیزد. مدعاست

یکی از دانشمندان بزرگ انگلستان، سر ویلیام اوسلر، این جایگاه فرشتگان همسرا را زیباترین محصول هنر . میباشند

، اسقف سالزبري، موسوم به پور، یکی از معماران مشهور عهد، الیاس دودرام، را براي 1220در . بشري شمرده است

مزبور در عرض مدت نسبتا کوتاهی، یعنی در بیست و پنج کلیساي . طرح و ساختمان کلیساي جامعی استخدام کرد

در بین تمام کلیساهاي جامع انگلستان، که حکایت اختالط چند سبک مختلف با هم است، این  ;سال، به اتمام رسید

وحدت طرح، هماهنگی اندازه و . کلیسا استثنائا به تمام و کمال طبق سبک گوتیک اولیه انگلیسی ساخته شده است

هاي زیباي  الل بیپیرایه مناره مخلوطی و برج بازوي عرضی کلیسا، ظرافت طاق قوسی نمازخانه مریم، و پنجرهخط، ج

جایگاه خدام، همه عواملی است که نقص مجردیهاي جسیم خپله شبستان و کم ارتفاعی طاق قوسی مالالفزا را 

چوب یک نوع گرمی و روح دارد . د نیستکلیساي جامع ایلی هنوز سقفی چوبی دارد، لکن ناخوشاین. جبران میکند

معماران گوتیک بر شبستان عالی کلیساي جامع ایلی، که به . که هرگز آن خاصیت در بناهاي سنگی دیده نمیشود

بعدا محوطهاي با گروه ستونهایی از  ;)1205حد (سبک نورمان بود، ورودي سرپوشیده غربی زیبایی عالوه کردند 

و نیز در قرن چهاردهم، به سبک گوتیک مزین، یک  ;میان محراب و شاهنشین ساخته شدمرمر پربک به طرز زیبایی 

نمازخانه مریم عذرا، یک جایگاه همسرایان، و بر فراز ملتقاي بازوي عرضی کلیسا با صحن شبستان برج نورگیر 

ی از قدیمیترین یک) 11741191(کلیساي جامع ولز . اشتهار یافت)) هشت گوشی ایلی((زیبایی عالوه شد که به 

شبستان این کلیسا آن قدرها خوب طرح نشده بود، اما نمایی غربی که به  ;هاي سبک گوتیک انگلیسی بود نمونه
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چیزي نمانده بود زیباترین نوع خود در تمامی ((همت اسقف جاسلین عالوه شد به قدري بر حسن بنا افزود که 

سنگی قرار داشت که صد و شش تاي آنها به دست عناصر پیکره  340هاي این نما  در طاقچه)) انگلستان شود

هاي  آنچه از این تاراجها به جا مانده عظیمترین مجموعه پیکره. پیرایشگر، افراد مخرب، و زمانه از بین رفته است

. سنگی را در بریتانیا تشکیل میدهد، لکن درباره کیفیت آنها نمیتوان چنین تعریفی کرد

هنري سوم که ادوارد خستوان را قدیس . وتیک اولیه انگلیسی دیر کلیساي وستمینستر بودعالیترین مرحله تکامل گ

در خور ) 1050(حامی خویش ساخته بود، معتقد شد که کلیسایی که خود ادوارد به سبک نورمان پی افکنده بود 

سا بنایی گوتیک به همین سبب وي هنرمندان خویش را مامور ساخت تا در محل همان کلی. مرقد آن قدیس نیست

هزار لیره از رعایاي خود مالیات گرفت که به حساب امروزي دست  750و براي این منظور  ;به سبک فرانسوي بسازند

ادامه  1272آغاز شد، و تا هنگام مرگ هنري در  1245کار ساختن کلیسا در . میلیون دالر میشود 90کم بالغ بر 

ه پشت محراب چند ضلعی کلیساهاي فرانسه را اقتباس کردند و دیر در طرح ساختمان، معماران حتی مخارج. یافت

هاي سنگی ورودي سرپوشیده شمالی این کلیسا، که نمایانگر  پیکره. مزبور را به تقلید رنس و آمین بنیاد نهادند

ه در پشت بغلهاي طاقنماي س. هاي نماي باختري آمین ساخته شده است واپسین داوري است، به تقلید از پیکره

یک فرشته در بازوي جنوبی  ;هاي بسیار جالبی از فرشتگان وجود دارد چشمه بازوي عرضی کلیسا نقش برجسته

کلیسا صورت پرلطف مهربانی دارد که بر روي قرون و اعصار تبسم میکند و با کروبیان کلیساي جامع رنس کوس 

د که یکی عید بشارت مریم را مینمایاند، و بر فراز درگاه جایگاه خدام کلیسا دو تندیس قرار دار. همسري میزند

حتی عالیتر از . دیگري پیکرهاي است از مریم با حالت زیبایی که انگار تا حدي آثار بیمیلی از ناصیهاش هویداست

این سنگتراشیها مقابر سلطنتی اولیه در این دیر است، مخصوصا پیکره هنري سوم بر سنگ مزارش که وي را نه به 

. نی پادشاهی تنومند و کوتاه قد، بلکه با قامتی بغایت رعنا و با اندامی موزون مجسم ساخته استشکل واقعی، یع

ها تن از پادشاهان در آن مقابر باشکوه فراموش شده یا به برکت نبوغ مردي که در زیر سنگهاي این مقبره  جنایات ده

. شاهانه آرمیده تا حدودي جبران شده است

VII - 1300- 1200: نسبک گوتیک در آلما  

ساختن کلیساي . در اوایل رواج سبک گوتیک بود که سرزمین فالندر آن اسلوب معماري را از فرانسه اقتباس کرد

باشکوهترین . آغاز شد 1220جامع سن گودول، که با تفاخر بر سر تپهاي به همین نام در بروکسل جا دارد، در 

جایگاهی براي  1274ي جامع سن باوون در گان در کلیسا. قسمت این کلیسا شیشهبندي منقوش آن میباشد

همسرایان به سبک گوتیک احداث کرد، و کلیساي جامع سن رومبو، واقع در مکلین، داراي برجهاي بسیار بزرگی شد 

معماري  ;فالندر به منسوجات بیشتر عالقهمند بود تا به االهیات. که اگر چه ناتمام ماند، بسیار مزین و آراسته میباشد

ن ناحیه جنبه غیرمذهبی داشت، به این معنی که معماران فالندر قاعدتا به ساختن عمارات و ابنیه شهري بیشتر ای

هاي  به همین سبب عالیترین ساختمانهاي اولیه گوتیک عبارت میشد از تیمچه ;معتاد بودند تا ساختن کلیساها

متر،  137رت بسیار بزرگی بود که نمایی به طول عما) 12001304(تیمچه بزازان ایپر . بزازان ایپر، بروژ، و گان

  . طاقگانهایی سه طبقه، ردیف برجکهایی در گوشه، و برج باشکوهی در مرکز داشت

با برج ناقوس باشکوهش، که شهره آفاق ) 1284(تیمچه بزازان بروژ . این بنا در جنگ جهانی اول با خاك یکسان شد

این عمارت ظریف، و همچنین آن ابنیه مجلل شهر گان . مایی میکنداست، هنوز مشرف بر میدان مرکزي شهر خودن
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همه گواه صادقی است بر کامرانی و افتخار به مورد اصناف فالندري که امروزه قسمتی از لطف و زیبایی این ) 1325(

  . شهرهاي بیسر و صدا و دلپسند اروپاي شمالی مرهون آنهاست

به طور . و به هلند و آلمان رسید، با مقاومت زیادتري مواجه شد همینکه سبک گوتیک به سمت مشرق رواج یافت

قوم ژرمن سبک رومانسک را به مذاق  ;کلی ظرافت گوتیک با صالبت فکري و نیروي ستبر توتونی سازگار نبود

کلیساي جامع بامبرگ به رسم . خویش خوشتر میدید، و به همین سبب آلمان تا قرن سیزدهم از آن دست نکشید

در آن از پشتبندهاي معلق  ;هاي آن کوچک و طاقیهایش مدور است ی ساخته شد، به این معنی که پنجرهباستان

اینجا، در آغاز رواج سبک گوتیک آلمانی، . لکن طاق قوسی این کلیسا تویزهبندي شده و نوك تیز است ;اثري نیست

میکنیم که چطور پیکرتراشان ابتدا از  به عبارت دیگر مشاهده: به اوج تکامل چشمگیري در پیکرتراشی برمیخوریم

استادان فرانسوي تقلید کردهاند و بعد بزودي دست از تقلید برداشتند و به سوي سبک نیرومند و باشکوهی از 

در واقع پیکرهاي که معرف کنیسه در کلیساي جامع  ;ناتورالیسم یا پیروي از نقوش و اشکال طبیعی گراییدهاند

یتبخشتر از پیکره مشابهی میباشد که در کلیساي جامع رنس از زیر قلم پیکرتراش بیرون بامبرگ است به مراتب رضا

هاي مشابهی  نقش الیصابات و مریم در جایگاه همسرایان این کلیسا به مراتب کاملتر و طبیعیتر از پیکره. آمده است

هاي ویژه روم  به ردایی از جامهالیصابات شباهت به سناتوري دارد ملبس  ;است که پیکرتراشان فرانسوي ساختهاند

باستان، و مریم زن نیرومند درشت استخوانی است به همان سان که آلمانها همواره مریم را تصور کرده و دوست 

. داشتهاند

عالیترین . هاي ممتازي میباشند تقریبا کلیه کلیساهاي جامع آلمانی که از این عهد به جا ماندهاند صاحب مجسمه

در جایگاه همسرایان باختري این کلیساي جامع مجموعهاي مرکب . است) 1250حد (امع ناومبورگ اینها کلیساي ج

واقعپردازي نامهذبی که پیکرتراشان در تقلید از . از دوازده پیکره سنگی وجود دارد که معاریف محلی را نشان میدهد

یرهدستی پیکرتراش در نقش اوتا، همسر لکن چ ;اصل داشتهاند گواه بر آن است که به قدر مکفی حقوق نمیگرفتهاند

در میان . مارکگراف، یعنی تجسم یک زن دلخواه به حکم پندار هنرمند مشتاق آلمانی، این گناه را جبران میکند

اند افریزي است که حکایت از رشوه گرفتن یهودا براي لو  نقش و نگارهایی که بر شباك جایگاه همسرایان انداخته

در اینجا جزئیات نقوش به طور جلی هویدا شده است، و اشخاص بیآنکه به فردفرد آنها  ;ددادن عیسی مسیح میکن

صورت یهودا خالی از دلسوزي نیست، و هنرمند فریسیان  ;لطمهاي وارد آمده باشد چسبیده و تنگ هم قرار گرفتهاند

. اند نی در قرن سیزدهم دانستهرا به شکل شخصیتهاي نیرومندي در آورده است، این نقش را شاهکار پیکرتراشی آلما

، اسقف اعظم کولونی، کونراد فون هوخشتادن، اولین سنگ احداث بنایی را نهاد که معروفتر از کلیه 1248در 

در میان هرج و مرجی که بعد از مرگ فردریک . کلیساهاي جامع آلمان است و کمتر از تمامی آنها جنبه ژرمنی دارد

  . تکمیل نشد 1322به کندي ادامه یافت و کلیساي جامع تا سال دوم حکمفرما شد، کار ساختمان 

هاي مخروطی ظریف آن که با تزیینات توري آزاد ترکیب  مناره ;قسمت بیشتر این بنا ساخته قرن چهاردهم است

کلیساي جامع کولونی را به تقلید از کلیساي جامع . از روي طرحهاي قرن پانزدهم ساخته شد 1880یافته بود، در 

خطوط روي نماي بنا . مین پیافکندند و در ساختن آن مو به مو از سبک و روشهاي معماري فرانسه پیروي کردندآ

هاي درخشان، و چهارده پیکرهاي  لکن ستونهاي ساده ظریف و بلند شبستان، پنجره. فوقالعاده مستقیم و زنده است

ي دلپسند مطبوعی میسازند، که به نحو معجزهآسایی که روي مجردیهاي جایگاه همسرایان قرار دارند داخل بنا را جا

  . در جنگ جهانی دوم سالم برجا ماند
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در اینجا نیز، مثل کولونی، بر اثر قرب جوار با فرانسه، . کلیساي جامع ستراسبورگ ساختمانی است رضایتبخشتر

). 1949(ر ستراسبورگ امروزي مردم به همان اندازه با سبک فرانسوي مانوس بودند و آن را از خود میدانستند که د

راه ورود به این کلیسا از میان . بیرون این کلیسا حکایت از ظرافت فرانسوي است، و درون آن نشانی از قوت آلمانی

هاي سنگی مزین  نماي کلیسا را یک رشته پیکره. هاي بدیع منظري است که بام دو شیب دارند مجموعهاي از خانه

تک . ها تحتالشعاع یک پنجره خورشیدي بسیار بزرگ و با ابهتی قرار گرفته است ساخته است، لکن این مجسمه

لکن پیوند میان ابهت و تزیینات در اینجا . برجی در یک گوشه جلو بنا در وهله اول منظر کلیسا را ناقص ساخته است

تري متوسل شد، دشوار هرچند که در توصیف این نما باید به عبارت گرم ;به طرزي عاري از نقص میسر گردیده است

چون مرا : ((گوته نوشت. نام نهاده است)) موسیقی منجمد((نیست دریابیم به چه علت گوته شاعر آلمانی آن را 

لکن چون به درون آن پا  ;طوري پرورش داده بودند که به معماري گوتیک با دیده تحقیر بنگرم، از آن متنفر شدم

شیشهبندي منقوش این کلیسا )). و کشش زیبایی آن را احساس کردم نهادم، حیرت سراپاي وجودم را فرا گرفت

. بسیار کهنسال است و شاید از لحاظ قدمت هیچ کدام از شیشهبندیهاي منقوش ساخت فرانسه با اینها برابري نکند

سینه سنتوري باالي در نقش . از نظر زیبایی کم نظیر است) 12301240(هاي مدخل بازوي جنوبی کلیسا  پیکره

اینجا، کنار بستر نزع، حواریونی گرد آمدهاند که تک تک آنها به قدر مکفی . برجسته عمیقی از رحلت مریم عذراست

در . زنده مینمایند، لکن از همه بهتر پیکره عیسی مسیح است که بخوبی تجسم یافته و استادانه تراشیده شده است

نقش ملکه چاق و چلهاي است از آلمان، که مظهر  یکی: دو سوي این مدخل دو پیکره بسیار مشهور قرار دارد

کلیساست، و دیگري پیکره زنی ظریف و باریک اندام و زیباست که دستمالی بر روي چشمانش بسته شده، و نماد 

در سال . اگر دستمال را از روي چشمان کنیسه بردارند، در زیبایی مسلما بر حریف خود فایق میآید. کنیسه است

پرستشگاه ((هاي این کلیساي جامع را ویران و آنجا را مبدل به  امر داد پیکره)) ن انقالبی فرانسهکنوانسیو(( 1793

را در باغ )) کنیسه((و )) کلیسا((طبیعیدانی که ما او را فقط به نام هرمان میشناسیم، دو مجسمه . سازند)) خرد

بی نجات داد و با نصب تختهاي که بر روي نباتات خویش پنهان ساخت و این دو شاهکار را از چنگ متعصبان انقال

هاي سینه  به فرانسه نوشته شده بود مانع از انهدام نقش برجسته)) آزادي، برابري، و برادري((آن شعار انقالبیان 

. سنتوري شد

VIII -1300- 1200: رواج سبک گوتیک در ایتالیا   

در دوره رنسانس نیز هنرمندان ایتالیا که درباره . ایتالیاییان قرون وسطی اسلوب گوتیک را سبک آلمانی میخواندند

منشا این سبک در اشتباه بودند، به استناد آنکه فقط بربرهاي آن سوي آلپ قدرت ایجاد چنین سبک پرزرق و برق و 

وفور تزیینات و گستاخی بلندپایه گوتیک به مذاق ایتالیایی که عاشق . مطنطن را داشتهاند، آن را گوتیک نام نهادند

اگر ایتالیا سرانجام سبک گوتیک را اقتباس و . سنن قدیمی و از دیرباز آموخته به سبک بیآالیشی بود ناگوار میآمد

و تازه بعد از آنکه گوتیک را با نیازمندیها  ;اخذ کرد، باید دانست که این عمل را با اکراهی مقرون به تحقیر انجام داد

اد بناي پرحشمت بیگانهاي چون کلیساي جامع میالن شد، بلکه ابنیه و مشرب خویش وفق داد، نه فقط موفق به ایج

عجیبی چون کلیساهاي اورویتو، سینا، آسیزي، و فلورانس به وجود آورد که آمیزهاي بود از سه سبک بیزانسی، 

این به کمک . هاي این کشور به یک سان ماالمال بود از سنگهاي مرمر رنگارنگ خاك و ویرانه. رومانسک، و گوتیک

لکن چگونه میشد نماي مرمر بنایی را تراشیده به . سنگها ممکن بود نماي اماکن مقدس را به طرز دلپذیري درآورد

صورت درهاي بغرنج ابنیه ممالک شمالی درآورند برخالف اقالیم شمالی که در هوایی مهآلود و سرد براي کسب نور و 
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هاي کوچک را مرجح میشمرد،  بزرگ نیازمند بودند، ایتالیا پنجره هایی بسیار حرارت زیادتري از آفتاب به وجود پنجره

معماران ایتالیایی دیوارهاي . زیرا بدین وسیله بود که در برابر آفتابی سوزان صحن کلیساي جامع مامن خنکی میشد

جا که در از آن. هاي آهنی بنا را زشت منظرتر از پشتبندهاي پایهبلند گوتیک نمیدانستند))کمربند((ضخیم، حتی 

هاي مخروطی یا طاقهاي نوك تیز نبود، این قبیل وسایل صرفا  معماري ایتالیایی براي تقویت بنا احتیاجی به مناره

. براي تزیین به کار رفت، و هنرمندان ایتالیا هرگز کامال منطق اساسی سبک معماري گوتیک را اخذ نکردند

کلی در ساختمانهاي کلیسایی به کار رفته بود و اگر موارد میالدي، آن سبک تقریبا به  1300در شمال، قبل از 

در ایتالیاي شمالی و مرکزي، که . استثنایی معدودي نیز وجود داشت، در مراکزي بازرگانی مانند ایپر، بروژ، و گان بود

هبی نقش حتی از لحاظ ساختن کاال و داد و ستد مراکز غنیتر از اراضی لولندز محسوب میشد، ساختن بناهاي غیرمذ

ها و برجها، دژهاي  تاالرهاي پذیرایی شهرداري، دیوارهاي شهر، دروازه. مهمی در تکامل سبک گوتیک ایفا کرد

  . فئودالها و قصرهاي بازرگانان همه از لحاظ شکل یا تزیین به سبک گوتیک گراییدند

غاز کرد، پاالتتسو پوبلیکو آ 1281خویش را در ) عمارت شهرداري(پروجا کار ساختمان پاالتتسو دل مونیچیپو 

به ساختمان پاالتتسو کوموناله  1290ساخته شد، بولونیا در  1289در شهر سینا به تاریخ ) عمارت اداره امور عامه(

برپا  1298مبادرت ورزید، کاخ بیمانند و زیباي پاالتتسو وکیو در شهر فلورانس به تاریخ ) عمارت اداره امور ناحیه(

  . ا به سبک گوتیک توسکان بودندشد و کلیه این بناه

یکی از رهبانان فرانسیسیان، برادر الیاس که در آسیزي رئیس صومعه بود، براي توسعه مساکن عده  1228در سال 

بیشماري از پیروان فرقه مزبور و تهیه جا براي زایرانی که بیش از پیش متوجه مزار قدیس فرانسیس میشدند، دستور 

سفارش . م سان فرانچسکو را داد که اولین کلیساي گوتیک در ایتالیا محسوب میشودساختن دیر و کلیساي عظی

 ;میخواندند) یعقوب آلمانی(آلمانیا /ساختمان به یک نفر استاد معمار آلمانی داده شد که ایتالیاییها او را یاکوپو د

یاکوپو ابتدا کلیساي . یافتاشتهار )) سبک آلمانی((شاید هم به همین علت است که سبک گوتیک در ایتالیا به 

سفالیی به سبک طاق و تویزه رومانسک پیافکند و بر روي آن کلیساي علیایی بنا کرد با طاق قوسی تویزهبندي شده 

این دو کلیسا به انضمام دیر قدیس فرانسیس مجموعه با ابهتی را تشکیل . هاي توري گوتیک و نوك تیز، با پنجره

ي حیرتانگیزي که چیمابوئه، جوتو، و شاگردان جوتو در اینجا بر روي گچ رسم کردهاند، میدهند که به اندازه نقاشیها

محبوبترین قدیس ایتالیا که کمترین توجهی (یا به اندازه جهانگردان و مومنانی که همه روزه به زیارت مزار فرانسیس 

. رو میآوردند، جالب و نظرگیر نمیباشد) به اندرزهاي وي نمیشود

به این معنی که میدانی عمومی دارد با مشتی ابنیه دولتی در اطراف آن، : یک شهر قرون وسطایی استسینا هنوز 

بازاري که در هواي آزاد تشکیل میشود، و دکانهاي محقري که در جوار میدان مرکزي قرار دارند به هیچ وجه نظر 

و صعبالعبور منشعب میشود که در دو سوي از این میدان مرکزي شهر ده دوازده کوچه تنگ . عابران را جلب نمیکنند

هاي تاریک کهنسالی قرار گرفته است پر از مردم مهربان و پرجوش و  هر کدام از آنها، به فاصله کمتر از سه متر، خانه

بر روي تپهاي، در . خروشی که در نزد آنها آب آشامیدنی چیزي است تجملی و به مراتب نادرتر و خطرناکتر از شراب

ظاهرا این . هاي قدیمی به هم چسبیده، المتروپولیتانا یا کلیساي جامع شهر سر برافراشته است رشته خانهعقب این 

ساختمان کلیساي جامع سینا که . بنا یک رشته مرمرهاي سیاه و سفید مخطط است که به چشم ناخوشایند میآید

ایی که جووانی پیزانو به جا نهاده بود، ، از روي طرحه1380در . به اتمام رسید 1348آغاز شد، در سال  1229در 
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نماي جدید و دلپذیري در سنگهاي مرمر سرخ، سیاه، یا سفید افزودند و سه مدخل رومانسک ساختند که در طرفین 

هر یک ستونی از مرمر حجاري شده با شکوه قرار داشت، و بامهاي دوشیبی آنها را احاطه کرده بودند که نقوشی به 

اکنون کلیساي جامع سینا صاحب یک پنجره بزرگ خورشیدي بود که از درون آن پرتو . تندشکل جعد و شکن داش

هاي سنگی  طاقگانها و ستونبندها در جلو کلیسا ردیفی از پیکره ;خورشید شامگاهی به رنگهاي مختلف رخنه میکرد

ایاي مختلف بنا را میکاست و هاي مخروطی و برجهایی از مرمر سفید زنندگی زو مناره ;را بر ناظران عرضه میداشتند

در داخل سنتوري بلند نماي کلیسا، موزائیک بسیار عریضی مریم عذرا را در حال پرواز بر فراز ابرها به سوي فردوس 

برخالف هنرمند فرانسوي، که عالقه به سایه روشن روي طاقیهاي مدرج الیه الیه دور مدخلها و . نشان میداد

در این کلیساي . داشت، معمار ایتالیایی عالقهمند به سطوح درخشان و رنگارنگ بود کندهکاریهاي عمیق نماي ابنیه

وزن  ;بر فراز جایگاه همسرایان طاقی قوسی به سبک بیزانسی قرار دارد ;جامع هیچ نوع پشتبندي به کار نرفته است

رمري برخاسته و به یک طاق و سنگینی بنا بر دیوارهاي ضخیم و طاقیهاي مدور بسیار عریضی که از گروه ستونهاي م

این نمونه سبک گوتیک توسکان، که هنوز اکثر اجزاي آن به سبک رومانسک . و تویزه منتهی میشود وارد میآید

در داخل . است، در واقع یک دنیا با آن بناهاي سنگینی که معجزهآسا در آمین و کولونی سر برافراشته تفاوت دارد

 ;)1457(تندیسی برنزي از یحیاي تعمید دهنده، کار دوناتلو  ;یکوال و جووانی پیزانواین کلیسا منبر مرمر سفید، کار ن

و نیمکتهاي جایگاه همسرایان، با  ;)1532(محرابی پرداخته دست بالداساره پروتتسی  ;فرسکوهایی اثر پینتوریکیو

ه این نحو، یک کلیساي ایتالیایی ب. دیده میشود ;)1567(کندهکاریهایی فراوان و بسیار ظریف، اثر بارتولومئو نرونی 

. میتوانست در خالل چندین قرن، به برکت سلسله پایانناپذیري از نوابغ عالم هنر ایتالیا، در حال رشد و تکامل باشد

در حالی که کلیساي جامع و برج ناقوس سینا در شرف اتمام بود، از دهکده بولسنا خبر از معجزهاي دادند که منتج 

شک آورده بود )) قلب ماهیت((کشیشی که درباره اصل . گر از شاهکارهاي معماران این عهد شدبه ساختن یکی دی

خبر داد که مسلما تردیدش برطرف شده، زیرا حین تناول عشاي ربانی به چشم خود خون مسیح را بر روي نان 

نه فقط امر به برگزاري عید براي زنده ساختن یاد این واقعه بود که پاپ اوربانوس چهارم . مقدس مشاهده کرده است

داد، بلکه مقرر داشت در اورویتو، واقع در جوار آن دهکده، به ساختن کلیساي ) 1264(جسد یا کورپوس کریستی 

طرح این بنا از طرف دو تن از هنرمندان مشهور عهد، آرنولفو دي کامبیو و لورنتسو مائتانی، . جامعی مبادرت جویند

تا پایان کار ساختمان  1290کرتراش، و نقاش از سینا و فلورانس استخدام شدند و از چهل تن معمار، پی. ریخته شد

در طرح نماي ساختمان از سبک کلیساي جامع سینا پیروي شد، لکن کلیساي جامع . مشغول بودند 1330در 

این ساختمان حکم  ;اورویتو بنایی از آب درآمد به مراتب پاکیزهتر، و با هماهنگی و تناسب و توازنی به مراتب بهتر

. تابلو عظیمی را دارد از سنگ مرمر، که هر یک از عناصر متشکلهاش، جداجدا، خود شاهکار دقیقی محسوب میشود

هاي بسیار ظریف و دقیقی  بر روي ستونهاي چهارگوش توکاري که میان مدخلهاي کلیسا قرار دارند نقش برجسته

یکی از این نقوش . حکایت میکند)) واپسین داوري((، و ))فدیه((تراشیده شده که باز از آفرینش، زندگی مسیح 

برجسته، یعنی صحنه دیدار مریم، به قدري زیباست که میتوان آن را نمونه کمال پیکرتراشی رنسانس قبل از آغاز 

ا یک رشته ستونهاي خوشتراش، نماي رفیع و باشکوه کلیساي جامع ر. دوران تجدید حیات علم و هنر به شمار آورد

هاي جمعی از پیامبران، حواریون، آباي کلیسا، و  بر روي طبقات سهگانه این نما، پیکره ;به سه طبقه تقسیم میکند

) 1359(در وسط این مجموعه تو در تو، یک پنجره خورشیدي قرار دارد که آن را کار اورکانیا . قدیسان دیده میشود

که اکنون آن را (ي این پنجره، موزائیک خیرهکنندهاي باال. دانستهاند، لکن این امر مشکوك تلقی شده است

داخله شیاردار عجیب این کلیساي جامع طاقگان سادهاي است . حکایت از تاجگذاري مریم عذرا میکرد) برداشتهاند
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از آنجا که نور کافی به درون صحن کلیسا نمیتابد، شخص قادر  ;به سبک باسیلیکا، در زیر یک سقف چوبی کم ارتفاع

. دقیقا به ارزش فرسکوهاي کار فراآنجلیکو، بنوتتسو گوتتسولی، و لوکا سینیورلی پی برد نیست

هنگامی که جنون ابنیه سازي در قرن سیزدهم به سان موجی سراسر ایتالیا را فراگرفت، بزرگترین عمارات 

تمان کلیساي جامع ، آرنولفو دي کامبیو به ساخ1294در . شگفتانگیز در خطه ثروتمند فلورانس پیافکنده شد

در ساختن این بنا، وي طرح باستانی باسیلیکاها را، بدون بازوي عرضی کلیسا، با سقف . سانتاکروچه مبادرت ورزید

ها و طاقگان شبستان، از طاقی نوك تیز استفاده نمود و روکش  چوبی مسطحی حفظ کرد، لکن در ساختمان پنجره

هاي بسیار فراوان سنگی و فرسکوهاي عدیده  کلیسا بیشتر مرهون پیکرهزیبایی این . نماي کلیسا را از مرمر ساخت

ها و نقوش همه نموداري بودند از مهارت  این مجسمه. داخل آن بود تا در ساختمان خود بنا از نظر دقایق فن معماري

یدگاه این کلیسا را ، آرنولفو نماي خارجی تعم1298در . استادانی که هنر ایتالیایی را به سرحد بلوغ رسانیده بودند

هایی از مرمر سیاه و سفید پوشانید ابداعی که بیسلیقه به نظر میرسد و  تغییر داد و این بار آن را، به تناوب، با رگه

هاي مخطط افقی، یعنی تناوب  نقص این روش آن است که رگه. بسیاري از آثار توسکان را بدمنظره ساخته است

که (لکن روحیه پرتفاخر عهد . وط عمودي و ارتفاع ساختمان است از بین میبردسیاه و سفید، ابهتی را که خاص خط

هویداست که به موجب آن فرمانداري ) 1294مورخ (از خالل سطور فرمانی ) منادي دیگري از ظهور رنسانس است

  :شهر آرنولفو را مامور ساختن کلیساي جامع سانتاکروچه کرد

مال حزم آن است که امور خود را به نحوي سامان دهد که نور درایت و عظمت از آنجا که یک قوم واالتبار را شرط ک

از آثار صوري آن ساطع باشد، مقرر میشود که آرنولفو، استاد معمار شهر ما، سبکها یا طرحهایی با منتهاي جالل و 

درت مردمان هرگز مهیا کند، تا دست صنعت و ق)) سانتا ماریا رپاراتا) ((کلیساي جامع(شکوه براي تجدید بناي 

نتواند چیزي به این عظمت و زیبایی به هیچ نحوي از انحا خلق و تقبل نماید، و این امر را بر طبق مبادي و اصولی 

انجام دهد که فرزانهترین مردمان شهر ما آشکارا و پنهان اعالم و تجویز کردهاند بدین مضمون که به ترکیب آثار و 

گر آنکه قصد منطبق ساختن آنها با روح پاکی باشد که مرکب از روح فردفرد م. ابنیه شهر هیچ دستی زده نشود

  . قاطبه اهالی یکدل و یک زبان شده است

بعضی از اصناف شهر . همچنانکه بیشک غرض از نشر این فرمان نیز کمک مالی بود، مردم به آن تشویق شدند

ها اصناف دیگري از کمک سر باز زدند، صنف پشم و چون بعد ;فلورانس نیز هر کدام پرداخت مبلغی را تعهد کردند

براي این ) دالر 9270000(لیره طال  51500فروشها تمامی هزینه ساختمان را به گردن گرفت و همه ساله بالغ بر 

به همین سبب نیز آرنولفو در طرحریزي کلیساي جامع ابعاد را به مقیاس بسیار عظیمی حساب . منظور میپرداخت

شبستان  ;متر ارتفاع داشته باشد، یعنی به بلندي طاق قوسی کلیساي جامع بووه 45قف سنگی بنا قرار شد س. کرد

و وزن سقف بر روي دیوارهایی ضخیم، مهارهاي آهنین، و طاقیهاي نوك تیز شبستان  ;متر باشد 7/16متر در  80

راي شبستان فقط چهار طاقی به کار این طرحی بود به غایت استادانه و شگفتآور، زیرا معمار چیرهدست ب. قرار گیرد

آرنولفو . متر بالغ میشد 5/27میبرد که طول هر کدام از یک گوشه تا گوشه دیگر به بیست متر، و ارتفاع هر کدام به 

هاي اصلی، زیر نظر جوتو،  لکن ساختمان کلیساي جامع، با مقدار زیادي جرح و تعدیل در نقشه ;درگذشت 1301در 

بود که این هیوالي کریهالمنظر تکمیل  1436نللسکی، و جمعی دیگر ادامه یافت و باالخره در سال آندرئا پیزانو، برو

این کلیساي جامع ساختمان بغایت بزرگی است که رابط . نام نهادند)) سانتاماریا دل فیوره((و تقدیس شد و آن را 
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پوشانید، تازه براي مردمی که در مترمربع  7800میان اسلوبهاي معماري شش قرن شد، محوطهاي را به مساحت 

. مجلس ساووناروال گرد میآمدند کوچک بود

IX - 1300-1091: سبک گوتیک اسپانیایی  

رهبانان فرانسه به همان نحو که در قرن یازدهم معماري رومانسک را به اسپانیا بردند، در قرن دوازدهم نیز ناقل 

با ) به بعد 1091(ختن کلیساي جامع سان سالوادور در شهر کوچک خوش منظر آویال، سا. سبک گوتیک بودند

هاي نوك تیز در  طاقیهاي مدور، مدخلی به سبک گوتیک، و ستونهاي ظریفی که از مخارجه پشت محراب به تویزه

در ساالمانکا عشق به دین کلیساي جامع . طاق قوسی منتهی میشدند، مقدمه تحول و آغاز رواج سبک گوتیک بود

 ;ه به اسلوب باستانی ساخته شده بود، پهلو به پهلوي یک کلیساي جدید قرن شانزدهم حفظ کردقرن دوازدهم را ک

در تاراگونا، به . اصل آن که این دو بنا، در کنار یکدیگر، باشکوهترین مجموعه بناهاي کشور اسپانیا را تشکیل میدهند

در این عمارت صالبت و استحکام . جامیدبه طول ان 1375تا  1089واسطه مشکالت مالی، ساختمان دفتر اسقفی از 

رواقها، یا به عبارت دیگر . عناصر سبکهاي کهنسالتر زمینه مناسبی براي تزیینات گوتیک و اسالمی شده است

. ستونبند رومانسک در زیر طاقی قوسی به سبک گوتیک، در عداد زیباترین آثار هنر قرون وسطی به شمار میرود

ه اسپانیایی دارد، و حال آنکه شهرهایی مانند بورگوس، تولدو، و لئون از نظر مشرب تاراگونا به طور مشخصی جنب

جریان مراودهاي که بر اثر حرکت رهبانان مهاجر بین فرانسه و اسپانیا . ترقیخواهی بیشتر به فرانسه شباهت دارند

  . ، وسیعتر شد)1200(ایجاد شده بود، به واسطه ازدواج بالنش دوکاستی با لویی هشتم، شاه فرانسه 

اولین سنگ بناي کلیساي جامع بورگوس را  1221برادرزاده بالنش، فردیناند سوم، پادشاه کاستیل بود و در سال 

یک آلمانی اهل کولونی به نام یوان  ;یک معمار ناشناس فرانسوي مسئول پیافکندن طرح این بنا بود. نصب کرد

اهالی بورگونی، موسوم به فلیپه د بورگونیا، برج نورگیر عظیم  مردي از ;)1442(هاي مخروطی آن را ساخت  مناره

و سرانجام شاگردش خوان د  ;)15391543(کلیسا را برفراز محل تقاطع بازوي عرضی با صحن شبستان احداث کرد 

. به اتمام رسانید 1567والیو، که اسپانیایی بود، آن بنا را در 

ها قرار گرفتهاند، و طاقگانهاي مزین به  روبازي که در زیر این مناره هاي مخروطی پر تزیین گوتیک، برجهاي مناره

هاي سنگی، به نماي باختري این کلیسا سانتاماریا المایور ابهت و شکوهی میدهد که بسهولت از خاطر انسان  پیکره

زمان آن رنگها را در آغاز تمام این نماي سنگی را منقوش ساخته بودند، اما اکنون مدتهاست که مرور . محو نمیشود

و ما فقط به پایمردي نیروي پندار میتوانیم مجسم کنیم که روزگاري اینجا چه منظر باشکوهی، به  ;زایل کرده است

  . رقابت با خورشید، چشم مردمان را خیره میکرده است

ر بین شهرهایی که د. همین فردیناند سوم مخارج ساختمان کلیسایی از این باشکوهتر را براي شهر تولدو فراهم آورد

دور از کرانه و در داخل کشور اسپانیا قرار گرفتهاند کمتر از شهري را میتوان سراغ گرفت که از نظر زیبایی طبیعی به 

هاي بلندي محاط شده  این شهر، که در یک خمیدگی رود تاگوس قرار گرفته و از همه سو با تپه. پاي تولدو برسد

از این رو تصور این مسئله دشوار است که زمانی پادشاهان ویزیگوت، سپس امراي  است، امروزه ظاهري فقیر دارد، و

بناي کلیساي جامع تولدو، که در . مور، و آنگاه پادشاهان مسیحی لئون و کاستیل آنجا را پایتخت خود ساخته بودند

از نقشه . نشده بودهنوز تکمیل  1493آغاز شد، بتدریج پیش رفت و بکندي توسعه یافت، چنانکه تا سال  1227
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اصلی احداث این کلیسا فقط یک برج ساخته شد که نصف آن هم به سبک مورها و به تقلید سبک خیرالدا در سویل 

بعدي  ;برج دیگر این کلیسا تعلق به ادوارد ;است و از لحاظ ظرافت تقریبا هیچ دست کمی از برجهاي سویل ندارد

االي آن طاقی قوسی بر طبق نقشه و طرح هنرمندي موسوم به دومنیکوس و باالخره در قرن هفتم بود که بر ب ;دارد

درون این کلیساي جامع، . تئوتو کوپولوس، مشهور به ال گرکو، که بلند آوازهترین مردمان تولدو بود، بنا نهادند

هاي مزین،  متر، مرکب است از پنج راهرو پرپیچ از مجردیهاي بلند، نمازخانه 55متر و عرض  120محوطهاي به طول 

پنجره با شیشهبندي منقوش، کلیه آن  750هاي بسیار سادهاي از قدیسان سنگی، طارمیهاي مشبک آهنی، و  پیکره

نیرویی که در نهاد اسپانیایی وجود دارد، تمام آن افسردگی و احساسات پرجوش دینخواهانهاي که در وجود 

دم اسپانیا دیده میشود، با لختی از آن سودایی که اسپانیایی سرشته شده است، همه آن ظرافتی که در آداب مر

  . مسلمانان براي تزیینات در سر داشتند، همه در این کلیساي جامع تجسم و تجلی مییابند

غنیترین کلیساهاي ما در تولدوست مقدسترین همه در اوویذو، : ((در اسپانیا ضربالمثلی است به این مضمون

زیر نظر اسقف  1205بناي کلیساي جامع لئون، که در )). یباترین آنها در لئونمستحکمترین همه در ساالمانکا، و ز

. به پایان رسید 1303منریک آغاز و مخارج ساختمان آن اندك اندك از محل فروش آمرزشنامه تامین شد، در سال 

توجه خاصی مبذول ها  در احداث این کلیساي جامع، معماران لئون، به تقلید از سبک گوتیک فرانسه، به نصب پنجره

احتمال دارد این . داشتهاند و شیشهبندیهاي منقوش این کلیسا از عالیترین شاهکارهاي این هنر بدیع به شمار میرود

گفته صحیح باشد که در ساختمان این بنا قسمت تحتانی را از کلیساي جامع رنس، نماي باختري را از شارتر، و 

هاي مخروطی کامل  نتیجه کلیساي دلپذیري است با برجها و مناره ;اشندمدخل جنوبی را از بورگوس تقلید کرده ب

. نظیر کلیساهاي جامع فرانسه

هاي عدیده دیگري در نقاط مختلف  به یادگار استیالي مجدد فرمانروایان مسیحی بر اسپانیاي مسلمان، پرستشگاه

، در واالنس 1229، در پالما 1203در لریذا ، 1188، در تودال به سال 1174برپا شد از آن جمله در زامورا به سال 

لکن از لئون که صرفنظر کنیم، تقریبا هیچ یک از کلیساهاي اسپانیایی را نمیتوان . 1298، و در بارسلون 1262

هاي بزرگ و پشتبندهاي معلق احتراز جستند، به  در ساختن این کلیساها، معماران از پنجره. گوتیک به حساب آورد

ه از زمین یا ستونها برخیزد و به طاق و تویزه منتهی شود و به این نحو وزن را تقسیم کند، جاي طاقیهایی ک

  . سنگینی طاق قوسی را بر مجردیها و دیوارهاي کلفت نهادند و خود ستونها را به سقف رسانیدند

داشتهاند، به این ستونهاي بلند، که در محوطه بسیار بزرگ شبستان مانند غولهاي سنگی عظیمی سر به سقف بر

اندرون تمامی کلیساهاي اسپانیایی جالل مظلمی میدهند که روح آدمی را با رعب منقاد میسازد، و حال آنکه در 

در سبک گوتیک اسپانیایی، . کلیساهاي گوتیک کشورهاي اروپاي شمالی روح انسان با روشنایی به اعتال در میآید

با وجود رواج تزیینات گوتیک، یک عنصر معماري مغربی نیز  ;کردند ها را با طاقی رومانسک حفظ اکثر درها و پنجره

هاي مختلفی از آجرهاي رنگی، نفوذ  به جا ماند که عبارت بود از آرایش دیوار و بدنه ساختمان با طرحها و رگه

ضاي شکل معماري بیزانس نیز در ایجاد گنبدها و شبه گنبدهایی که از یک قاعده چند گوشی باال میآمدند و به مقت

از این اجزاي متشکله متفاوت بود که اسپانیا سبک بینظیري براي . آن قاعده برآمدگی پیدا میکردند محفوظ ماند

  . برخی از عالیترین کلیساهاي جامع اروپا به وجود آورد
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ستاها، و ها و دژهاي پراکنده در رو تا اینجا سخن از کلیساها به میان بود، لکن باید درنظر داشت که ساختن قلعه

هاي شهرها کاري بیاهمیت نبود و این گونه ابنیه را نیز باید در عداد کامیابیهاي مهم معماري قرون  حصارها و دروازه

. حصار شهر آویال در اسپانیا هنوز شاهد بارزي بر توازن شکل و ابعاد معماري قرون وسطایی است. وسطی بشمار آورد

هاي این عهد است، مشاهده میکنیم که  ل سول در تولدو، که نمونهاي از دروازههایی مانند پوئرتو د در احداث دروازه

صلیبیون، به واسطه اطالعی که هنوز از ساختمان کاستلوم رومی . چگونه زیبایی را با کثرت استعمال سازش دادهاند

ژهاي کوهپیکري مانند هاي مسلمانان خود در خاورمیانه، به ساختن د در ذهن داشتند، و شاید بر اثر مشاهده قلعه

مبادرت جستند که از لحاظ عظمت و شکل به مراتب از هر گونه دژي در آن عهد جنگ و ) 1121(قلعه کرك 

در مجارستان، که خود باروي مستحکمی در برابر حمالت مغوالن بود، در خالل قرن سیزدهم . جنگاوري برتر است

ز شرق اروپا متوجه غرب شد و در ایتالیا شاهکارهایی مانند هنر قلعه سازي ا. دژهاي مستحکم و باشکوهی برپا شد

برج و باروهاي ولترا، و در فرانسه قرن سیزدهم دژهایی مانند کوسی و پیرفون و شاتوگایار را به وجود آورد که به 

 دژهاي اسپانیایی بناهایی ساخته اوهام و. ، ساخته شد)1197(دست ریچارد شیردل، پس از بازگشت از فلسطین 

خیاالت واهی نبودند، بلکه قالع مستحکمی بودند از آجر و سنگ که مانع از تجاوز مورها شدند و نام کاستیل را علم 

به تقلید  هنگامی که آلفونسو ششم، پادشاه کاستیل، شهر سگوویا را از چنگ مسلمانان بیرون آورد، در آنجا، .ساختند

در ایتالیا اشراف شهرنشین هر کدام براي خویشتن قلعهاي بنا . از ساختمان القصر در تولدو، دژ مستحکمی را پیافکند

قبل از جنگ جهانی  ;کردند که هنوز بسیاري از آنها در شهرهاي دو ناحیه توسکان و لومباردي به چشم میخورند

هاي اعیانی کردند، و همین امر بود که در دوران  بیل دژها یا قلعهدوم، شهر سان جیمینانو شروع به ساختن این ق

. رنسانس یکی از ویژگیهاي بارز و شاخص هنر آن سرزمین محسوب گشت

در . فن ساختن دژهاي سنگی، با رفتن ادوارد خستوان و محارم نورمان وي به انگلستان، از دریاي مانش گذر کرد

هنگام  ;اقدامات تعرضی و تدافعی ویلیام فاتح، فن قلعهسازي رو به تکامل نهادانگلستان، بر اثر اتخاذ تصمیمات و 

. فرمانروایی همین مرد آهنین پنجه بود که برج لندن، قلعه وینزر، و قلعه دارم را براي نخستین بار پیافکندند

دشاهان مبارز، و قدیسان همچنین قلعهسازي از فرانسه به آلمان سرایت کرد و در آنجا بین خاوندهاي قانوننشناس، پا

دژ غولپیکر شلوس، که در کونیگسبرگ به عنوان قلعه مستحکمی براي حکومت . توسعهطلب به صورت جنونی درآمد

، یکی از این دژهاي مستحکم بود که در اثناي )1257(بر نفوس ستیزهجویی از جانب شهسواران توتونی ساخته شد 

  . جنگ جهانی دوم از بین رفت

X -  مالحظات  

افرادي که دلیرانه آن طاقهاي قوسی وزین را بر چند عدد . معماري گوتیک عالیترین کامیابی انسان قرون وسطی بود

پایه سنگی استوار ساختند، علم خود را از هر حکیم قرون وسطایی کاملتر و دقیقتر فرا میگرفتند و موثرتر بیان 

. حکم شعري را دارد به مراتب بزرگتر از کمدي االهی دانتهبناي نوتردام، با آن خطوط و هماهنگی صور، . میداشتند

مقایسه میان معماري گوتیک و معماري یونان و روم باستان به طور کلی عمل صحیحی نیست و مستلزم بین 

باشد در اروپاي قرون وسطی هیچ شهري نبود که بتواند از لحاظ ابنیه و معماري با آتن یا  جزئیات و مشخصات می

سري بزند، و در تمام دوران تکامل سبک گوتیک هیچ کلیسایی ساخته نشد که از لحاظ زیبایی محض رم کوس هم

اما، از طرف دیگر، در میان ابنیه ادوار باستان نیز چیزي را سراغ نمیتوان گرفت که، مثل نماي  ;با پارتنون برابر باشد

نند طاق قوسی کلیساي جامع آمین روح را به وجد کلیساي رنس، این سان در ریزهکاریها و دقایق واال باشد، یا بما
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تمسک و تناسب سبک کالسیک معرف همان تبعیت از موازین عقالنی و اعتدالی بود که فالسفه . آورد و الهام بخشد

جذبه رمانتیک سبک گوتیک فرانسوي، و عظمت غمافزاي . یونان به یونان پرجوش و خروش تعلیم میدادند

دو، ندانسته مظهر لطافت و اشتیاق روحیه قرون وسطی، و دهشت و افسانه و رمز توکل به کلیساهاي بورگوس یا تول

فلسفه و معماري کالسیک علومی بود براي استواري و توازن آرشیتراوهایی که ستونبندهاي پارتنون را به . دین شدند

که چون دستی آهنین مانع تصعید هم پیوند میدادند، اندرز غیبگویان معبد دلفی مشعر بر میانهروي و اعتدال بود 

میگردید، ثبات قدم را تجویز میکرد، و قهرا افکار مردمان را بار دیگر به همین زندگی و جهان خاکی معطوف 

 ;روحیه و مشرب شمال را بیهوده گوتیک نخواندند، زیرا بیقراري و جسارت را از بربرهاي فاتح به ارث برد. میساخت

پر نکرد، تا آنکه سرانجام با پشتبندهاي معلق و طاقیهاي رفیع آسمان را در محاصره فتوحات پیاپی چشم تنگش را 

لکن، در عین حال، این روحیهاي بود مسیحی که دست التجا براي صلحی به آسمان دراز میکرد که بربریت . افکند

یروزي شکل بر ماده در هاي ضد و نقیض بود که بزرگترین پ از میان آن انگیزه. آن را از زمین مهجور ساخته بود

. تمامی طول تاریخ هنر بشري حاصل آمد

به چه علت معماري گوتیک رو به انحطاط نهاد تا حدودي علت آن بود که هر سبکی مانند هر گونه احساسی وقتی 

تکامل سبک گوتیک به صورت . کامال تجلی کرد، طبعا تحلیل میرود و ظهور واکنش یا تحولی را ضروري میسازد

قائم در انگلستان، و گوتیک مطنطن در فرانسه، براي فورم یا شکل هیچ آیندهاي جز مبالغه و افساد باقی  گوتیک

اضمحالل مبارزات صلیبی، انحطاط معتقدات مذهبی، بذل مال در راه هوس به عوض مریم، و انصراف از . نگذاشت

ات از طبقه روحانی بعد از لویی نهم گرفتن مالی. کلیسا و توجه به حکومت روحیه عصر گوتیک را در هم شکست

کمونها و اصناف، که در پرداخت مخارج کلیساها و تفاخر بدانها سهیم بودند، . خزاین کلیساهاي جامع را تهی ساخت

نه . طاعون و جنگهاي صد ساله قواي فرانسه و انگلستان را تحلیل برد. استقالل، ثروت، و غرور خود را از کف دادند

جدید در قرن چهاردهم رو به کاهش نهاد، بلکه اکثر کلیساهاي جامعی که در قرون دوازدهم و  فقط ساختمانهاي

سرانجام با پیدایش اومانیستها و کشف مجدد تمدن کالسیک به دست پیروان . سیزدهم آغاز شده بودند ناتمام ماندند

ان نرفته بود شیوه کهن با وفوري نو آن، و احیاي معماري کالسیک در ایتالیا سرزمینی که این معماري هرگز از می

هاي باروك و  از قرن شانزدهم تا نوزدهم، معماري رنسانس، حتی از طریق شیوه. جانشین معماري گوتیک شد

هنگامی که مشرب کالسیک نیز به نوبه خود زایل شد، نهضت رمانتیک آغاز . روکوکو، حاکم بر اروپاي باختري بود

غایت مطلوب میپنداشت، خاطرات آن ادوار را به شیرینی زنده کرد، و معماري قرن نوزدهم، که قرون وسطی را 

امروزه در حالی که معماري بومی و جدیدي جسورتر از سبک گوتیک سر به آسمانها افراشته . گوتیک باز عودت نمود

ما به شدت است، کشمکش میان سبکهاي کالسیک و گوتیک هنوز در کلیساها و مدارس، در بازارها و پایتختهاي 

. جریان دارد

انسان قرون وسطایی خیال میکرد که حقیقت بر وي مکشوف شده است، و بنابر این خود را از قید تکاپوي بیهوده در 

نیروي بیپروایی که ما امروزه در طلب حقیقت صرف میکنیم، آن ایام در آفرینش . راه نیل به حقیقت آزاد میدید

عین فقر، شیوع امراض، و بروز قحطیها و جنگها فرصت و دل و دماغ داشتند تا هزار  و افراد در ;زیبایی به کار میرفت

هنگامی که دل ما از . موضوع گوناگون را، از نخستین حروف کلمات و جمالت گرفته تا کلیساهاي جامع، زیبا گردانند

حساس عجز و انکسار هاي مذهب قرون وسطایی از فرط شوق میتپد، در برابر عظمت نوتردام ا دیدن دستنبشته

میکنیم، و با دیدن شبستان کلیساي جامع وینچستر به نظر دوراندیش معمار آن درود میفرستیم و تمام خرافات و 

بار دیگر از شکیبایی،ذوق،  ;ادبار و جنگهاي بیهوده و جرایم عنیف و شرارتآمیز عصر ایمان را به طاق نسیان میسپاریم
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خویش متحیر میشویم، و از یک میلیون مردانی که از یادها رفتهاند سپاسگزاري و سرسپردگی نیاکان قرون وسطایی 

  . میکنیم که، با آیینهاي هنري، خون تاریخ را جبران کردهاند

  

فصل سی و سوم

  موسیقی قرون وسطی

1326 -1300  

I -  موسیقی کلیسا  

رد و خالی از دیاري نبود که امروزه کلیساي جامع عبارت از مقبره س. درباره کلیساي جامع بیانصافی روا داشتهایم

مومنانی که قدم به ساحت . شخص به عیان میبیند، بلکه بنایی بود با وظیفهاي خاص خود، که از عهده آن برمیآمد

کلیساي جامع مینهادند نه فقط آنجا را یک اثر هنري میدیدند، بلکه حضور مریم عذرا و فرزندش عیسی را احساس 

کلیساي . د که آن دو به آنها قوت قلب میدهند و دست تسلی بر جبین محنتبار آنها میکشندمیکردند، و در مییافتن

جامع محل اجتماع رهبانان یا خدامی بود که روزي چند بار در ساعات معین به جایگاه همسرایان رو میکردند، در 

در اینجا بود که . میساختند آنجا به انجام فرایض دینی مشغول میشدند، و با آواز خود صحن کلیسا را پر غلغله

شبستان و . جماعات مردم، به طلب رحمت و مدد االهی، خود به خود دست مناجات برمیداشتند و به آواز میآمدند

هایی از مردم مومن بود که پیشاپیش خود تندیس مریم عذرا یا بدن یا خون خداي خویش  هاي آن هادي دسته راهه

براي کلیسا نه تنها موسیقی . وسیقی قداس را با ابهت تمام به طنین میانداختفضاي وسیع آن م. را حرکت میدادند

به همان درجه از ضروریات بود که عمارت کلیسا، بلکه به مراتب فزونتر از جالل و شکوه سنگ و شیشه قلوب مردم 

  . را مرتعش میساخت و آنها را به جنبش درمیآورد

ین مشکوك بودند، بر اثر الحان موسیقی نرم شد، و در برابر معمایی که دل بسیاري از مردم پرهیزکار، که درباره د

تکامل تدریجی موسیقی قرون وسطی به طرز جالبی با تکامل . هیچ کالمی قادر به توصیف آن نبود به زانو درافتادند

نیه گنبددار به همان نحو که کلیساهاي اولیه در قرن هفتم از صورت آن اب. سبکهاي معماري موافق و همگام بود

قدیمی یا سبک باسیلیکاها به شکل ساده و مردانه رومانسک درآمد و در قرن سیزدهم به شکل ابنیه بغرنج و پرنقش 

اول الحان نوحهمانند و و نگار و رفیع گوتیک تجلی نمود، به همان روال، موسیقی مسیحی تا عهد گرگوریوس 

ر قرن هفتم به رواج طرز سادهاي از سرودخوانی پرداخت که د ;یکنواخت قدیمی یونان و خاور نزدیک را حفظ کرد

هایی چند صوتی  و باالخره در قرن سیزدهم راه تکامل پیمود و به صورت دستگاه ;به نام گرگوریوس اشتهار یافت

. درآمد که در حد خود دست کمی از فشارهاي متعادل یک کلیساي جامع گوتیک نداشتند

ختري اروپا، و احیاي علوم فرهنگ مشرق زمینی در خاور نزدیک دست به دست هم هجوم اقوام بربر بر صفحات با

لکن چهار  ;دادند و سنت نت نویسی یونان را، که عبارت از قرار دادن حروفی بر باالي کلمات بود، مضمحل ساختند

کیفیات ((ر تقسیم آنها موسیقی یونانی دوریایی، فریگیایی، لیدیایی، و میکسولیدیایی برجا ماند، و بر اث)) مقام((
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حالت تفکر، تضییق، وقار، سنگینی، حزنآور، نشاطانگیز، : تصنیف الحان به وجود آمد، که عبارت بود از)) هشتگانه

مدت سه قرن بعد از میالد مسیح، زبان یونانی همچنان در موسیقی کلیساي غرب . پرسروصدا، جاندار، و حال جذبه

موسیقی بیزانسی در عهد قدیس . انی خداوندا، بر ما رحمت آور پایدار مانده استباقی ماند و هنوز هم در سرود روح

و ) 495حد (باسیلیوس متشکل شد، سرودهاي یونانی و سوري را با هم تلفیق کرد، در سرودهاي مذهبی رومانوس 

در اوایل رواج . به اوج تکامل خود نایل آمد، و در روسیه به عظیمترین پیروزیهاي خود رسید) 620حد (سرگیوس 

مسیحیت، برخی از مسیحیان با استفاده از موسیقی در حین مراسم مذهبی مخالف بودند، لکن به زودي معلوم شد 

که در مقام رقابت با ادیانی که از حساسیت روح آدمی در برابر موسیقی استفاده میکردند، دوام دین مسیح بدون 

کشیش متوجه شد که باید دعاهاي مراسم قداس را به آواز بخواند و به همین سبب، . الحان دلپذیر میسر نتواند بود

به شماسها و مالزمان کشیش در مراسم قداس آموختند که به چه . بعضی از ملودیهاي آوازخوان عبرانی را به ارث برد

این . نحو، حین جواب دادن به دعاهاي کشیش مسئول، باید کلمات خود را با آهنگ ساده و کشیدهاي تکرار کنند

ها بودند که در دوران پاپ  به آنان میآموختند، و این قبیل حوزه)) مدارس وعظ دینی((دقایق سرودخوانی را در 

  . شدند)) مدارس سرودخوانی((کلستینوس اول بدل به 

هاي بزرگی از همسرایان کلیسا را تشکیل  افرادي که در این قبیل مدارس دقایق آوازخوانی را فرا میگرفتند دسته

وجود داشت، که اکثر آنها را پسران )) واعظ((نفر  111نفر سراینده و  25میدادند، چنانکه در کلیساي سانتاسوفیا 

تناوب صداي زنان و مردان در  ;شرکت نیایش کنندگان در آوازخوانی از مشرق به مغرب سرایت کرد. تشکیل میدادند

سرودهایی که خوانده . متداول شد)) حمد خداوند((سرودهاي تهلیلی، هم آواز شدن دستهجمعی در هللویا یا 

میشدند، به زعم همگان، طنین یا تقلیدي زمینی بودند از سرودهایی که فرشتگان و قدیسان، در بهشت، در حمد 

علیرغم توصیه حواریون که زنان باید در کلیسا ساکت باشند، قدیس . خداوند پیشاپیش روي او میخواندند

سرودهاي : ((مشهور است که این مدیر مدبر گفت. را در حوزه روحانی خویش رواج داد آمبروسیوس تهلیل خوانی

هنگامی که همگی مردم با هم در سرودخوانی . روحانی براي هر سنی شیرین است و به زنان و مردان یکسان میزیبد

میالن را مشغول ترنم موقعی که آوگوستینوس مومنان )). هماواز میشوند، علقه وحدت عظیمی را به وجود میآورند

سرودهاي روحانی آمبروسیوس دید، اشک از دیدگان فرو بارید و صدق گفتار قدیس باسیلیوس بر او آشکار شد که 

)). شنوندهاي که خود را به لذت موسیقی تسلیم سازد، مجذوب احساسات مذهبی و خداپرستی میشود: ((گفت

طبق روایتی که در قرون وسطی مورد قبول . میالن مرسوم استدر کلیساهاي )) تلحین آمبروسیوسی((تا به امروز 

همگان بود و اینک بعد از تردیدهاي فراوان عموما آن را پذیرفتهاند، گرگوریوس کبیر و دستیاران وي الحان رایج عهد 

تلحین ((نتیجه این اصالحات آن بود که . خود را اصالح کردند و موسیقی رسمی کلیساي کاتولیک را بنیاد نهادند

این تلحین ساده یا . مدت شش قرن به عنوان موسیقی رسمی کلیسا در جهان کاتولیک رواج پیدا کرد)) گرگوریوسی

این . رومی عبارت بود از نغمات یونانی و بیزانسی که آنها را با مایه ملودیهاي عبرانی هیکل یا کنیسه ترکیب کرده بود

آهنگی به این معنی که ممکن بود در آن واحد عده زیادي در تلحین عبارت میشد از موسیقی یکنواخت یا تک 

تلحین شرکت جویند، لکن همگی نت واحدي را بخوانند، گو اینکه اکثر صداي زنها و کودکان یک پرده یا اوکتاو 

 ;به طوري که از اسم این تلحین برمیآید، موسیقی سادهاي بود براي اصواتی معتدل. بلندتر از صداي مردان بود

به این معنی که خواننده میتوانست به یک  ;پیچیدهتري نیز به کار میرفت)) ایقاع((اهی در این تلحین وزن یا گهگ

این تلحین، . نت یا جمله موسیقی تاب مخصوصی بدهد و، بدون یاري کلمات، آهنگ خوشی از حنجره بیرون آورد

  . ی تقسیم نمیشدهاي منظم یا مقیاسهاي زمان وزن آزاد و مسلسلی بود که به اندازه
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قبل از قرن یازدهم میالدي تنها نت موسیقی که در تلحین گرگوریوسی به کار میرفت عالیم کوچکی بودند که از 

وقتی این عالمات را . هایی که در زبان یونانی به منظور تعیین پستی و بلندي صدا به کار میرفت اخذ شده بودند نشانه

نده میدانست که کجا لحن بلند میشود و کجا پایین میآید، لکن خود عالیم نه بر باالي کلمات قرار میدادند، خوان

این ظرایف دقایقی بود که . حاکی از اندازه باال رفتن و پایین آمدن صدا بود و نه مدت نت موسیقی را نشان میداد

اي دینی و دعاها را به فقط از طریق گوش و استماع مکرر حاصل میآمد، و خواننده مجبور بود مقدار زیادي از آوازه

به کار بردن هر گونه آلت موسیقی به همراهی آواز سرایندگان مجاز . همین نحو فراگیرد و به حافظه خویش بسپارد

با وجود این گونه محدودیتها و شاید به علت وجود آنها بود که تلحین گرگوریوسی موثرترین بخش از آداب و . نبود

عهد نوین، که با هارمونیهاي درهم افتاده و مخلوط انس گرفته است، این گوش انسان . شعایر دین مسیح شد

ها و سرودهاي یکنواخت یونانی،  این آهنگها از مآثر نوحه. تلحینهاي کهنسال را یکنواخت و تنگ مایه میشمرد

تمام این با . سوري، عبرانی، و عربی هستند که امروزه فقط گوش یک نفر مشرقزمینی قادر به درك و فهم آن است

اوصاف، تلحینهایی که در یک کلیساي جامع کاتولیک ضمن مراسم هفته مقدس طنین افکن میشود با چنان 

صراحت و نیروي خارقالعادهاي به دل مینشیند که هیچ موسیقی کاملتري آن اثر را ندارد، به ویژه که پیچیدگی این 

. حواس را از مجراي خود منحرف میکندگونه موسیقیهاي نو، به عوض آنکه در روح آدمی موثر افتد، 

تلحین گرگوریوسی مثل مسیحیتی تازه در ممالک اروپاي باختري رواج گرفت، لکن در میالن و اسپانیاي جنوبی 

این  ;میالن همچنانکه در برابر حکومت پاپی علم مخالفت برداشته بود، تلحین جدید را نیز رد کرد. مقبول نیفتاد

در میان مسیحیان قلمرو امراي  ))موزارابیک((بی، که مدتهاي مدید بود تلحین معروف به تلحین در اسپانیاي جنو

قوت تلحین موزارابیک به قدري بود که هنوز، بعد از چندین قرن، . مسلمان ریشه دوانیده بود، مورد پسند واقع نشد

شارلمانی، که براي فرمانروایی در قلمرو پهناور خویش عاشق . ي جامع تولدو به گوش میخورددر گوشهاي از کلیسا

وحدت بود، شیوه گرگوریوسی را جانشین تلحین گالیکانی در سرزمین گل کرد و مقرر داشت که در مس و سواسون 

وضع اقلیمی و حوایج  لکن در آلمان، مردمی که بر اثر. مدارسی براي تدریس موسیقی کلیساي رومی دایر شود

. روزمره حلقومشان به کلی متفاوت با حلقوم ایتالیایی بود، ترنم نغمات ظریفتر تلحین گرگوریوسی را دشوار دیدند

صداهاي خشن آنها، که به غرش تندر میماند، از عهده تحریرهاي نرم برنمیآید، : ((یوحناي شماس در این باب گفت

  )). لوهایشان گرفته شده استزیرا به علت افراط در شرب مسکر گ

هایی به عنوان  شاید تلحین گرگوریوسی از آن نظر در آلمان مورد پسند واقع نشد که از قرن هشتم به بعد پیرایه

ابتدا غرض از این امر تصنیف کلماتی بود براي تاب دادن نت یا جمله موسیقی تا وزن . پیدا کرد)) ردیف((و )) مجاز((

ها به صورت کلمات و الحانی اضافی بر تلحین گرگوریوس  لکن بعدا همین پیرایه ;زین شودبه سهولت در ذهن جایگ

ها را مجاز دانست،  کلیسا این گونه پیرایه. عالوه شد، و بیان آواز کشیش به صورت جمالت و نتهاي معترضه درآمد

رهبانان، که از فرط یکنواختی . لکن هرگز اجازه نداد که این قبیل کلمات الحاقی جزو دعاهاي رسمی کلیسا شوند

الحان و کلمات حوصلهشان سر رفته بود، با تصنیف یا خواندن این قبیل کلمات خود را سرگرم میساختند، تا جایی 

یا به عبارت دیگر کلمات زاید به قدري زیاد شد که براي تدریس یا حفظ بهترین آنها تدوین )) مجازها((که تعداد 

ردیفها . ان این گونه حشو و زواید بود که موسیقی درام مذهبی قدم به عرصه وجود نهاداز می. کتابهایی الزم آمد

رسم بر این جاري شده بود که وقتی حین . در مراسم قداس)) هللویا((کلماتی بودند الحاقی براي تکرار به دنبال 

به صورت ملودي درازي  را)) هللویا((اجراي مراسم مذهبی نوبت به حمد خدا میرسید، آخرین حرف مصوت واژه 

در قرن هشتم براي این ملودیهاي الحاقی عبارات مختلفی نوشته  ;ادا کنند)) تلحین شادمانی((مشهور به یوبیلوس یا 
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تصنیف این قبیل ملودیها و کلمات اضافی به تدریج به صورت هنري کامال توسعه یافته درآمد و رفته رفته . شد

 .نبودسازگار )) ساده((و آراستهاي درآورد که ابدا با مقصود و روحیه آن شیوه تلحین گرگوریوسی را به شکل مزین 

این تکامل تدریجی، در همان قرن دوازدهم، پاکی و برتري تلحین گرگوریوسی را پایان داد، که ضمنا مرحله تغییر 

. در معماري اروپاي باختري بودسبک رومانسک به اسلوب گوتیک 

هنگامی که تصانیف پیچیدهتري رو به افزایش نهاد، طبعا نتهاي تلحین ساده براي حفظ و تعلیم و تعلم آنها کافی 

در قرن دهم، اودو، پیر دیر کلونی، و نوتکر بالبولوس، . نبودند، و به همین سبب طرز نت نویسی بهتري الزم آمد

، به تقلید از شیوه متداول میان یونانیها، نتهاي موسیقی را به وسیله حروف الفبا مشخص رهبانی از صومعه سن گال

در قرن یازدهم میالدي نویسنده نامعلومی توضیح داد که چطور میتوان نخستین هفت حرف بزرگ الفباي . ساختند

را براي دومین، و حروف التین را به جاي اولین اوکتاو یک ردیف موسیقی، حروف متشابه هفتگانه کوچک التین 

واقع در (آرتتسو، که راهبی از صومعه پومپوزا /، گویدو د1040حدود سال . یونانی را براي سومین اوکتاو به کار برد

این اسامی را وي از اولین . بود، همان نامهایی را بر شش نت اول ردیف نهاد که ما امروزه فرا میگیریم) نزدیکی فرارا

و . راعهاي سه گانه سرودي اقتباس کرد که آن را خطاب به یوحناي تعمید دهنده ساختهاندسیالب هر کدام از مص

  : آن سه مصرع التینی از این قرار است

floris Resonare relaxis queant Ut tuorum fammuli gestorum Mira reatum labii polluti 
Solve  ،ر، می، فا، سل، ال، جزیی از ) یا دو(سیالبهاي اوت  ، یا تسمیه نتهاي موسیقی با))نت خوانی((به این نحو

در . مهمتر از این نکته، هنر گویدو در گسترش خط حامل موسیقی بود. میراث پا بر جاي جوانان مغربزمین گشت

میخوانیم یک خط ) Fیا (میالدي رسم بر این جاري شده بود که براي نتی که ما آن را به اسم فا  1000حدود سال 

گویدو، یا . بود) Cیا (یا )) دو((بعدا یک خط دیگري به رنگ زرد یا سبز افزودند که عالمت نت  ;کار برندقرمز به 

شخص دیگري که اندکی قبل از وي در این کار تبحر داشت، این خطوط را بسط داد و به صورت یک حامل 

خود گویدو نوشت که با این  .استادان بعدي یک خط پنجمی نیز بر این خطوط حامل افزودند ;چهارخطی درآورد

حامل جدید و عالیم دو، ر، می، کودکان سرودخوانی که زیردست وي تعلیم میدیدند قادر بودند در عرض چند روز 

این فکري ساده لکن رویداد . آهنگی را فراگیرند که قبال براي فراگرفتن آن صرف چندین هفته وقت ضروري بود

ه آن گویدو ملقب به پدر یا مخترع موسیقی گردید و نام وي، با مجسمه بیسابقهاي در تاریخ بود که به واسط

نتایج این فکر بکر موجد انقالبی در . باشکوهی که تا به امروز در میدان مرکزي شهر آرتتسو برپاست، پایدار ماند

ز تصنیف طر ;از این پس سرایندگان از تکلیف شاق به حافظه سپردن تمام سرودهاي روحانی رستند. موسیقی شد

خواننده اکنون  ;قطعات موسیقی به مراتب سهلتر، و تعلیم و تعلم و حفظ قطعات موسیقی براي آیندگان آسانتر شد

و مصنف، که دیگر خود را ملزم به تبعیت از  ;میتوانست بدون اشکال موسیقی را از راه چشم بخواند و درك کند

سیقی از بین رفته بود میتوانست در حیطه وسیعی به انواع ملودیهاي باستانی نمیدید زیرا اشکال از بر کردن مو

هایی چند صوتی مبادرت ورزد که در آن  مهمتر از همه اکنون مصنف قادر بود به نگارش دستگاه. تجارت دست یازد

. دو یا چند صداي مختلف با هم آواز بخوانند یا ساز بنوازند، و در عین حال الحان هماهنگ باشند

د براي ابداع و ابتکار دیگري خود را مدیون نیاکان قرون وسطایی خود بدانیم، چه به برکت وجود آن همچنین ما بای

هایی بر روي خط حامل یا میان آنها،  در این عهد، با قرار دادن نقطه. ابتکار بود که موسیقی عصر جدید میسر شد

ل بر آن نبود که دوام یک نت باید از چه دانگ یا درجه صدا را مشخص میساختند، لکن این عالیم به هیچ وجه دا
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دانستن مدت از لوازم حتمی جفت ساختن آوازها، یا به عبارت دیگر همزمان ساختن و هماهنگ کردن دو . قرار باشد

براي این منظور، به قاعده یا طریقهاي براي سنجش و تعیین مدت هر نت موسیقی نیازمند . یا چند نغمه جداگانه بود

 از این طریق اسپانیا، مختصر اطالعی از رساالتی که به دست افرادي مثل کندي، فارابی، ابنسینا، و احتماال. بودند

در خالل . سایر فضالي مسلمان درباره سنجش موسیقی یا نتهاي موزون نوشته شده بود به اروپاي باختري رخنه کرد

اریخی که دقیقا بر ما معلوم نیست، رسالهاي در قرن یازدهم، کشیش ریاضیدانی از اهالی کولونی به نام فرانکو، در ت

در این رساله، وي اساس قاعده  ;فن سنجش آوازها نوشت، حاوي فرضیات و روشهایی که قبال به کار بسته شده بود

یک شکل میله مانندي با سر چهارگوش، که سابق . مورد قبول کنونی براي تعیین مدت نتهاي موسیقی را بیان داشت

و شکل قراردادي دیگري، که  ;یک ردیف نتها به کار میرفت، به عنوان عالمت یک نت بلند پذیرفته شدبر این براي 

به مرور زمان . براي مدت نت به کار میرفت، به صورت لوزي درآمد و به عالمت یک نت کوتاه مورد قبول قرار گرفت

بالهاي افزوده شد و سپس، بر اثر یک رشته این عالمت تغییر شکل یافت، به این معنی که ابتدا به هر دو دم یا دن

  . تجارب عدیده و سهوهاي مکرر، عالمتهاي ساده و صریحی به وجود آمد که امروزه ما در موسیقی به کار میبریم

این گونه موسیقی پیش از فرانکو نیز . این تحوالت اساسی راه را براي موسیقی چند صدایی کامال هموار ساخت

نزدیک به پایان قرن نهم به روشی در تحریر موسیقی برمیخوریم که لغت . و ناهنجار بود تصنیف میشد، لکن خشن

. را براي آن اصالح کرده بودند، و غرض آوازخوانی صداهاي موافقی بود که با یکدیگر هماهنگ شده باشند)) تنظیم((

و )) اورگانوم((یفات دو صدایی نامهاي دیگر از این شیوه هیچ اثري نمیبینیم تا پایان قرن دهم که براي این گونه تصن

اورگانوم عبارت بود از چند قطعه از آیهاي از لیتورژي که در آن صداي زیر مردانهاي . اند را علم ساخته)) سمفونیا((

در حالی که صداي ثانوي ملودي هارمونیزه را )) میکشید((همان نواي نوحهمانند قدیمی را مداومت میداد یا ) تنور(

نوع دیگري از این قسم آوازخوانی به کوندوکتوس اشتهار یافت که در آن به تنور مقامی جدید یا . افزودبه آن می

پسند اختصاص داده شد، حال آنکه صداي ثانوي آهنگی را که موافق با آن مقام بود میخواند و به اصطالح  لحنی عامه

عماران گوتیک به مسئله تعادل فشارهاي در قرن یازدهم، همان طور که م. به رهبري صداي اول مترنم میشد

این اقدام . ساختمان عطف توجه کرده بودند، مصنفان نیز در حیطه فن خویش به عمل شجاعانه همانندي دست زدند

عبارت از نوشتن هارمونیهایی بود که در آن صداي ثانوي مجبور نمیشد در زیر و بمهاي ملودي یکسره از تنور پیروي 

این . ت به هارمونیهاي دیگري بپردازد که لزوما پا به پاي مقام اصلی صداي تنور پیش نمیرفتکند، بلکه میتوانس

اعالم استقالل جایی بدل به عصیان شد که صداي ثانوي پیروي از ملودي فراز میکرد و حال آنکه صداي تنور در حال 

میان ناهماهنگیهاي آنی، به صورت این هارمونی از طریق تضاد، یا ساختن آهنگهاي روان و دلکش از . فرود بود

جنونی در میان موسیقی نگاران درآمد و تقریبا حکم قاعده مسلمی را پیدا کرد، چنانکه جان کاتن در حدود سال 

اگر صداي خواننده عمده در حال فراز باشد، صداي خوانندهاي که با وي همراه است باید در حال : ((نوشت 1100

، به معنی mot، ظاهرا مشتق از واژه فرانسوي motet(دایش قطعات موسوم به موتت سرانجام با پی)). فرود باشد

سه، چهار، پنج، و حتی شش صداي مختلف را به خواندن شبکه تو در تویی از ملودیهاي ) است)) جمله((یا )) کلمه((

کدیگر تداخل نمود و به جداگانه واداشتند، که نغمات گوناگون و در عین حال هماهنگ آنها با هم مخلوط شد و در ی

تا قرن . صورت شبکهاي از هارمونی عمودي و افقی، به همان ظرافت و زیبایی طاقیهاي متقارب گوتیک درآمد

سیزدهم میالدي این فن کهنسال موسیقی چند صدایی به درجهاي از تکامل رسید که شالوده و بنیاد تصنیفات 

. موسیقی نگاران عهد جدید را برجا نهاد
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کلیسا به فن . قرن مهیج عالقه به معماري و فلسفه نظیر همان شور و عشقی بود که به موسیقی ابراز میشددر آن 

زیرا بیم آن داشت که تاثیر دینی موسیقی مردمان را از اصل دین بازدارد  ;موسیقی چند صدایی با تردید مینگریست

فیلسوف انگلیسی این عهد، به مصنفان اخطار جان آو سالزبري، اسقف و . و موسیقی براي خود غایت مقصودي شود

موسیقی درهم و ((اسقف گولیلموس دیوراندوس موتت را  ;کرد که دست از پیچیده ساختن تصنیفات خود بردارند

. راجر بیکن، آن مرد سرسخت در علوم، از ناپدید شدن تلحین شاهانه گرگوریوسی ناله و فغان داشت ;خواند)) برهمی

طی فرمانی شیوه چند ) 1324(موسیقی جدید را تقبیح کرد، و پاپ یوآنس بیست و دوم  )1274(شوراي لیون 

ملودیها را تکه تکه ((صدایی، یا به قول خودش آوازهاي ناموزون، را ناپسند شمرد، زیرا مدعی بود که مصنفان مبتکر 

که گوش را آرامش بخشند، آن به طوري که این قطعات الینقطع با شتاب به گردش درمیآیند، به عوض آن... میکنند

با تمام این )). را ملتهب میسازند، و به جاي آنکه حواس را به خداپرستی معطوف دارند، انسان را از خدا غافل میکنند

، درون یکی از دژهاي مستحکم کلیسا یعنی 1180حدود سال . اوصاف، انقالبی که در موسیقی شده بود ادامه یافت

ي عهد خویش را تصنیف ))اورگانا((نامی که استاد همسرایی کلیسا بود عالیترین قطعات نوتردام پاریس لئونینوس 

جانشین وي پروتینوس بود که، علیرغم اعتراضات روحانیان عهد، به ساختن قطعات عدیدهاي براي آوازهاي سه . کرد

. انگلستان و اسپانیا نهادنفري و چهارنفري مبادرت جست، موسیقی چند صدایی، مثل سبک گوتیک، از فرانسه رو به 

جیرالدوس کمبرنسیس ضمن نقل وقایع عصر خویش، اطالع میدهد که در ایسلند شیوه دو صدایی معمول بود، و 

وي . درباره وطن خویش یعنی وي از چیزهایی نقل میکند که حتی امروز نیز درباره آن سرزمین صادق میباشد

بلکه به اشکال مختلف و با ... به یک شکل از حنجره بیرون نمیدهند مردم ویلز در آوازهاي خود نغمات را :مینگارد

چنانکه وقتی جماعتی از سرایندگان، به عادت و رسم این قوم براي آوازخوانی به دور هم  ;نتهاي گوناگون میخوانند

مشغول جمع میشوند، شخص به تعداد خوانندگان نغمات گوناگون میشنود و هر کس را به سراییدن قطعه مختلفی 

. میبیند، تا آنکه جمیع این الحان به صورت واحدي درهم میآمیزند و به شکل ملودي متشکلی به گوش میخورند

سرانجام کلیسا در برابر لغزشناپذیري روحیه عهد سر تعظیم فرود آورد، موسیقی چند صدایی را پذیرفت، آن را بنده 

  . اده گردانیدنیرومند دین ساخت و براي پیروزیهاي دوره رنسانسش آم

II -  موسیقی خلق  

کلیسا، به دالیلی . انگیزش در برابر ضربات موزون به اشکال و صور مختلفی از رقص و موسیقی غیرمذهبی تجلی کرد

غریزه آدمی طبیعتا دست  ;که خود میدانست، میترسید که این غریزه لجام گسیخته پیامدهاي سوئی داشته باشد

و هنگامی که کشیش از انظار غایب  ;ایش نغمات حریف بزرگ دین بود، دراز کرداتحاد به سوي عشق، که در پید

میشد، ذهن مادهپرست و دنیادار انسان قرون وسطایی وي را چنان به آزادي کالم و گاهی به رکیک گویی راغب 

به آنها وقعی  میساخت که طبقه روحانیان را منزجر، و شوراهاي دینی را به صدور فرامینی وادار میکرد که هیچ کس

هایی که در مورد می یا زن سروده بودند موسیقی  ظرفاي دهري و یا دانشوران خانه به دوش براي مدیحه. نمینهاد

 ;یا آنکه هزلیات رکیکی را که درباره شعایر دینی ساخته بودند به آواز درمیآورند ;پیدا یا تصنیف میکردند

دم رواج گرفت که به تقلید دعاهاي مراسم قداس و با کلمات و هایی حاوي موسیقی سنگین در میان مر دستنبشته

مجموعهاي منتشر شد که آن را کتاب  ;تصنیف کرده بودند)) مراسم قداس میخوارگان((استعارات مضحکی براي 

لطافت برخی از این آوازها در . آوازهاي عاشقانه به اندازه امروز شهرت داشتند. دعایی براي هرزهدرایان نام داده بودند

بعضی دیگر مکالمات دو نفرهاي براي اغواي زنان بودند که به همراهی  ;به نیایشهاي فرشتگان شباهت داشتند
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بدیهی است که پارهاي از این آوازها جنبه رزمی داشت، و غرض مصنفان از ساختن . موسیقی لطیفی خوانده میشدند

آنها در راه عظمت طلبی، یا آهنگهاي موزون مسحور کننده  آنها ایجاد وحدت از راه هماواز شدن افراد، یا برانگیختن

پارهاي از موسیقی این عهد را آوازهاي عامیانهاي تشکیل میدادند که از سرچشمه نبوغ نغمهپردازانی ناشناس . بود

سایر موسیقیهاي . جاري شده بودند، و سپس مردم آنها را در سینه محفوظ داشته و شاید هم دگرگون ساخته بودند

عامهپسند کار هنرمندان و اهل فن بود، که از جمیع دقایق چند صدایی که در مدارس کلیسایی یا از روي دعاهاي 

در انگلستان سراییدن یک نوع غزل تهلیلی مرسوم و محبوب بود که در . مذهبی فرا گرفته بودند استفاده میکردند

ابتدا صداي اول شروع به ترنم یک ملودي میکرد و اجراي آن معموال پنج شش نفر شرکت میجستند، به این نحو که 

هنگامی که به نقطه معینی در آواز میرسید، صداي دوم با همان ملودي یا ملودي هماهنگی شروع به خواندن میکرد 

تا به جاي معینی میرسید، و آنگاه نوبت به صداي سوم و چهارم و پنجم و حتی ششم میرسید، و به همین نحو 

. هر کدام به مثابه چرخی، گردش میکردند و تمام آهنگها با هم جفت و منطبق میشدندصداهاي مختلف، 

نام دادهاند غزلی است تحت عنوان تابستان )) راندل((تقریبا قدیمیترین سرودي از این شکل که در انگلیسی به آن 

. تصنیف کرده بود 1240در حدود  این سرود را محتمال از آن یکی از رهبانان ریدینگ دانستهاند که آن را. فرا میرسد

از آنجا که قاعدتا این سرود را شش صداي مختلف در آن واحد با هم میخوانند، میتوان چنین استنباط کرد که در 

کلمات این سرود هنوز با روح قرنی زنده . این تاریخ فن موسیقی چند صدایی در انگلستان شهرت فراوانی داشته است

  : ن قرون وسطایی به تدریج پا به عنفوان شباب مینهاداست که در خالل آن، تمد

اکنون بذر میروید و مرغزار خرم میشود، و پیشه شادابی از نو ! تابستان فرا میرسد، فاخته به آواي بلند میخواند

یز میش به دنبال بره بعبع میکند، گاو به دنبال گوساله ماغ میکشد، نره گاو میجهد، گوزن ن! میگیرد، فاخته بخوان

اکنون لب فرو مبند، هرگز  ;فاخته، اي فاخته، چه خوش نغمهسرایی میکنی! میچرخد، فاخته به شادي آواز بردار

این گونه آوازها مسلما با حال ! فاخته بخوان، اکنون. فاخته بخوان. اکنون فاخته بخوان، فاخته بخوان! خاموش مشو

رباري به درباري، و حتی از اقلیمی به اقلیم دیگري سفر خنیاگران یا تروبادورهایی که از شهري به شهري، از د

در تواریخ سخن از خنیاگرانی به میان میآید که از قسطنطنیه رخت برکنده و در فرانسه رحل  ;میکردند سازگار بود

. میکردنداقامت افکنده بودند، یا به نام خنیاگرانی برمیخوریم که پرورده خاك انگلستان بودند و در اسپانیا غزلسرایی 

هنرنمایی خنیاگران معموال بخشی از برنامه سرگرمیهاي هر یک از جشنهاي رسیم را تشکیل میداد، چنانکه ادوارد 

. نفر از این قبیل خنیاگران را اجیر کرده بود 426اول، پادشاه انگلستان براي مجلس عروسی دختر خویش، مارگارت 

جراي آوازهایی چندبخشی بود که بعضی اوقات به طرز عجیبی هاي آوازخوان اکثر کارشان شرکت در ا این دسته

در  ;معموال کار تصنیف یعنی ساختن اشعار و موسیقی در فرانسه خاص تروبادورها بود. پیچیده و بغرنج مینمودند

ی قبل قسمت اعظم اشعار قرون وسطای. ها، و در آلمان آنها را مینهسنگرها میخواندند ایتالیا این جماعت را تروواتوره

شعر : ((فولکه، یکی از تروبادورهاي نامی عصر، در این باب گفت. از قرن سیزدهم صرفا براي آوازخوانی نوشته شده بود

قطعه آوازهاي تروبادورهاي این عهد که به جا ماندهاند،  2600از )). بدون موسیقی در حکم آسیاب بدون آب است

 به صورت عالیم ردیف نتها و پیوندها بر روي چهار یا پنج خط فقره از آنها موجود است، که معموال 264موسیقی 

رامشگران ایرلند و ویلز به احتمال کلی، هم آواز میخواندند و هم قادر به نواختن آالت موسیقی . حامل نقش شدند

  . بودند
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باستانی است، در میان نسخ خطی کتابهایی که آلفونسو دهم، پادشاه کاستیل، گردآورده و حاوي سرودهاي روحانی 

به چندین تصویر برمیخوریم که مطربان را در لباسهاي عربی مشغول نواختن آالت موسیقی عربی نشان میدهند، 

احتمال دارد که موسیقی و همچنین موضوعات و قالبهاي شاعرانه آوازهاي  ;سبک بسیاري از آوازها جنبه عربی دارد

همچنین بعید نیست که . زهاي مورها اتخاذ و اقتباس شده باشداولیه تروبادورهاي جنوب فرانسه از الحان و آوا

آنچه موید این . صلیبیون حین مراجعت از مشرق زمین، تعدادي از آوازهاي عربی را با خود به اروپا آورده باشند

. مقارن با اولین جنگ صلیبی است 1100فرضیه است ظهور تروبادورها در صفحات جنوبی فرانسه در حدود سال 

سازهاي کوبی عبارت بودند از انواع زنگ، سنج، . ت و تنوع آالت موسیقی قرون وسطی مایه تحیر آدمی میشودکثر

سازهاي زهی مشتمل بودند بر بربط، قانون، چنگ، سنتور  ;دایره زنگی، مثلث، یک نوع ارغنون مدور بادي، و طبل

سازهاي  ;یوال، یک تار، و آلتی کمانچه مانندشش زه، کمانچهاي با آرشه قوسی شکل، عود، گیتار، یک نوع ویلن، و

اینها گزیدهاي از  ;بادي عبارت میشدند از نیلبک، فلوت، سرنا، نیانبان، شیپور جنگی، نایچه، شیپور، بوق، و ارغنون

. همه چیز براي نواختن با دست یا پا، و زدن زخمه، یا کشیدن کمان وجود داشت. صدها آالت موسیقی هستند

آالت از یونان به مغرب زمین آمده و پارهاي از جهان اسالمی به همان شکل و نام اقتباس شده بودند، بعضی از این 

هاي گرانبهایی از هنر صنعتگران قرون وسطی بر روي فلز، عاج یا  بسیاري از این آالت نمونه. مثل رباب، عود، و گیتار

قبل . چهاي بود که با آرشهاي قوسی شکل نواخته میشدآلتی که قاعدتا تروبادورها به کار میبردند کمان. چوب بودند

از قرن هشتم، اکثر ارغنونها با نیروي آب کار میکرد، لکن قدیس هیرونوموس در قرن چهارم به وصف ارغنون بادي 

هایی برنجی که به وسیله  لوله((پرداخته بود، و بید معزز، اولین تاریخنویس انگلیسی، از ارغنونهایی سخن میگفت با 

)). دمهایی چند از هوا پر میشد و از آنها الحانی عظیم و بغایت شیرین برمیخاست

قدیس دانستان چنگی بادي ساخته بود که هر گاه آن را در مقابل شکافی در دیوار قرار میدادند، به ترنم درمیآمد، و 

وینچستر ارگ یا ارغنونی ، در کلیساي جامع 950حدود سال . به همین سبب وي را به جادوگري متهم کرده بودند

  . نصب شده بود که بیست و شش دم، چهل و دو آلت دمیدن، و چهار صد لوله داشت

کلیدهاي آن به قدري زمخت و بزرگ بودند که نوازنده ارغنون میبایست مشتهاي گره کرده خود را، که در 

هاي ارگ  سیمین داشت، و لولههاي  ارگی در میالن لوله. دستکشهاي ضخیمی مستور بود، محکم بر آنها بکوبد

تمام پندار ما از جامعه قرون وسطایی، که بر اثر بیم از هراسهاي دوزخ افسرده بود، در برابر . دیگري در ونیز از زر بود

آنچه بر جا میماند باز حکایت مردمی است که المحاله به . مجموعهاي از آالت موسیقی قرون وسطایی زایل میشود

و ماالمال از جوش و عشق به زندگی بودهاند و ترس آنها از سرآمدن عمر جهان بیش از  قدر خود ما شادکام

تردیدهاي ما نبوده است که در اندیشهایم آیا تمدن بشري آنقدر پا برجا خواهد ماند که ما بتوانیم تاریخ آن را به 

  . پایان برسانیم یا نه
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فصل سی و چهارم

  انتقال دانش

1000 -1300  

I - بانهاي بومی ترقی ز  

به همان نحو که کلیسا تا حدودي همان وحدت سیاسی را که امپراطوري روم در اروپا باختري به دست آورده بود 

ها و مدارس خود در ابقاي یک میراث از دست رفته روم باستان که عبارت  حفظ کرد، به همان روال با شعایر و موعظه

مردم باسواد ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، انگلستان، اسکاندیناوي، فروبومان، بود از زبانی بینالمللی، در خور فهم عموم 

مردمان باسواد این کشورها تا قبل از قرن سیزدهم . آلمان، لهستان، مجارستان، و صفحات باختري بالکان کوشید

نوع ادبیاتی از زبان و خط براي مکاتبه، دفاتر معامالتی، امور دیپلوماسی، قوانین، حکومت، علوم، فلسفه، و تقریبا هر 

زبان التینی که براي محاوره میان این مردمان به کار میرفت زبان زندهاي بود که تقریبا . التینی استفاده میکردند

التینی در . ها یا ترکیباتی براي بین آرا یا واقعیات نوین یا متغیر زندگی آنها گریزي نداشت علیالدوام از ساختن واژه

هاي عاشق و معشوق گرفته تا نوشتن رسائل کالسیک هلوئیز و آبالر، به کار  ه از سادهترین نامهمکاتبات عاشقان

چنین تصانیفی احتیاج به  ;وقتی کتابی تصنیف میشد، براي استفاده مردم قارهاي بود نه مملکتی واحد. میرفت

طالب علوم . ر دیگر منتقل میشدندترجمه نداشتند، و با آزادي و سرعتی که امروزه بیسابقه است از کشوري به کشو

 ;بدون اینکه هیچ گونه ناراحتی از لحاظ زبان داشته باشند، از یک دانشگاه به دانشگاه دیگري نقل مکان میکردند

فضال از . محققان میتوانستند در بولونیا، ساالمانکا، پاریس، آکسفرد، اوپساال، و کولونی به زبان واحدي تدریس کنند

هاي جدید به زبان التینی پروایی نداشتند، گو اینکه گاهی این قبیل لغات مایه انزجار خاطر اشخاصی  وارد کردن واژه

هاي نو، با آنکه در نظر اصحاب ذوق نامطبوع بود، زبان  واژه. میشد که به شیوه پترارك و سیسرون سخن میگفتند

هایی است که در قرون وسطی به  مشتقات واژهبسیاري از لغات زبان انگلیسی جدید از . التینی را زنده نگاه داشت

  . التینی افزوده شدند

ها، و  با تمام این اوصاف، قطع مناسبات بینالمللی بر اثر اضمحالل رم، فقر دروننگرانه قرون تیرگی، ویرانی جاده

زبان . بخشیدانحطاط بازرگانی سبب پیدایش آن اختالفاتی شد که تفکیک ممالک از یکدیگر به زودي آنها را توسعه 

التینی حتی در دوران مجد و عظمتش در میان هر ملتی، به واسطه اختالفات اقلیمی، و بر اثر تفاوتهایی که از نظر 

در موطن اصلیش نیز این زبان . ساختمان حنجره، حلق، و گوش افراد وجود داشت، دستخوش جرح و تعدیلهایی شد

رصه را به دست واژهسازي و جملهپردازي فرد عادي داده بود، که کساد بازار ادب ع. باستانی تغییراتی کرده بود

جریان ورود ژرمنها، گلها، یونانیها، و مشرقزمینیها به داخله ایتالیا موجب . هماره روشش با شعرا و خطبا تفاوت داشت

لمات مبذول و تنبلی طبیعی زبان و مغز، دقتی را که در صرف افعال و اداي حروف آخر ک ;ها شد تنوع تلفظ واژه

انگلیسی تلفظ  Wکه در ازمنه باستانی مثل  Vاز حروف بیصدا شد،  Hرد التینی متاخران، حرف . میشد از بین برد

))) میز((( mensaآمد، دیگر تلفظ نشد، چنانکه واژه  Sهرجا قبل از  N ;کنونی انگلیسی درآمد Vمیشد به صورت 

انگلیسی تلفظ  OIو  I، که در قدیم االیام مثل CEو  AE دیفتونگها یا اصوات ترکیبی ;میخواندند mesaرا 

از آنجا که حروف بیصداي آخر کلمات جویده . فرانسه درآمدند Eکشیده در انگلیسی و  Aمیشدند، اکنون به صورت 
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 rexیا  ;porteو  portoبه صورت ))) لنگرگاه((( Portusچنانکه به تدریج کلمه (جویده و فراموش شد 

، به جاي حروف آخر )درآمد cielو  cieloبه صورت ))) آسمان((( coelumو  ;roiو  reبه شکل ))) پادشاه(((

ضمایر . اسامی در حاالت مختلف آوردن حروف اضافه به عوض آخر وجوه صرفی، قرار دادن افعال کمکی الزم آمد

را ))) یک((( unusه التینی و کلم ;la il ,el ,lo ,le,را به صورت حروف تعریفی چون  illaو  illeاشاره قدیمی 

از آنجا که صرف اسم یا ضمیر یا صفت از میان رفته بود، از این پس . درآوردند unکوتاه کردند و به شکل حرف نکره 

تشخیص اینکه آیا اسمی مسندالیهی است که قبل از مسند میآید یا مفعولی است که بعد از آن مینشیند گاهی 

اوم تغییر و تحول را در عرض بیست قرن گذشته درنظر آوریم، میتوان زبان التینی اگر این جریان مد. دشوار میشود

را نوز زبان ادبی و زنده ایتالیا، فرانسه، و اسپانیا حساب کرد، و این زبان را همان قدر با زبان عهد سیسرون متفاوت 

لیسی عهد ما با انگلیسی عهد چاسر دانست که زبان آن استاد بالغت با التینی عهد رومولوس فرق داشت، یا زبان انگ

  . تفاوت دارد

در اسپانیا، حتی از دویست سال قبل از میالد مسیح، زبان التینی رواج گرفته و تا زمان سیسرون چنان به صورت 

بر اثر . لهجه متفاوتی از التینی رومی درآمده بود که سیسرون با بیزاري مردم کورذووا را مشتی بربري زبان میخواند

بدل  D,Pبدل به  Tهاي رایج در اسپانیا، حروف بیصداي التین نرمتر شدند، چنانکه حرف  س بین التینی و لهجهتما

 todo ,obra ,iglesiaبه صورت  ecclesiaو  totum ,operamو کلمات التینی  ;شد Cبدل به  Kو  Bبه 

ثر این گونه حروف را در نوشتن به کار فرانسویان نیز حروف التینی را نرم کردند، و در عین حال که اک. درآمدند

 tout ,oeuvreمیبردند، هنگام تلفظ معموال آنها را بر زبان نمیآوردند، چنانکه سه کلمه سابقالذکر التینی به صورت 

لویی ژرمنی و شارل کچل در ستراسبورگ یاد کردند به دو زبان آلمانی  842درآمد سوگندي که در سال  gliseو , 

جریان تحول تا . مینامیدند)) زبان رومی((و فرانسه این عهد چنان به التینی شباهت داشت که آن را  بودو فرانسه 

قرن دهم به طول انجامید، و در آن قرن زبان مردم فرانسه آن قدر با التینی متفاوت شده بود که میتوانستند بر آن 

یکی زبان ساکنان : نیز به نوبه خود به دو زبان فرعی تقسیم شد)) زبان رومی. ((اطالق کنند)) زبان مردم گل((نام 

نامیدند، و دیگري زبان رایج در فرانسه شمالی که به ) زبان اوك(اوك /نواحی جنوب لوار، که فرانسویان آن را النگ د

زبانها این رسم متداول در قرون وسطی بود که معموال نشان وجه تسمیه این . مشهور شد) زبان اوئیل(اوئیل /النگ د

. میدانستند)) آري((تشخیص میان زبانها را طرز تلفظ کلمه 

مشتق میشد، )) این((التینی بود به معنی  hocرا به کار میبردند، که از کلمه  ocمردم فرانسه جنوبی براي لفظ آري 

)). آن((، ))این((التینی بود به معنی  hocو  illeد، که ادغام دو کلمه را به کار میبردن oilحال آنکه شمالیها لفظ 

همین لهجه بود که در دست . اوك داشت و آن را پروونسال مینامیدند/جنوب خاوري فرانسه لهجهاي از النگ د

  . تروبادورها به صورت زبان ادبی آراستهاي درآمد و تقریبا در ضمن جهاد آلبیگایی از میان رفت

 ;التینی زبان بومی آن سرزمین محسوب میشد. ش زبان محلی در ایتالیا به مراتب آرامتر از اسپانیا یا فرانسه بودپیدای

عده روحانیانی که به زبان التینی تکلم میکردند در ایتالیا به ویژه بسیار زیاد بود، به همین سبب، برخالف 

اشت، تسلسل فرهنگ و وجود مدارس، زبان التینی را سرزمینهاي دیگر که در آنجا سنن قدیمی پیوستهاي وجود ند

قدیس آنتونیوس پادوایی هنوز براي عوام به التینی موعظه  1230تا سال . از تحوالت سریع و ناگهانی مانع شد

نخست کشیشی تازه وارد به شهر پادوا به التینی وعظ کرد، اسقف  1189با اینهمه، مشهور است که چون در  ;میکرد

در آغاز قرن سیزدهم هنوز زبانی به اسم ایتالیایی وجود . شد موعظه وي را به زبان عامه ترجمه کند محل ناگزیر
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فقط در حدود چهارده لهجه وجود داشت که هر کدام به گونهاي تحریفی بود از التینی  ;خارجی پیدا نکرده بود

هر جا مردم محل با شور و حمیت  قدیمی بازاري، که هر یک را ساکنان سایر نواحی بدشواري میفهمیدند و در

بعضی اوقات، در شهرهایی مثل بولونیا، مردم برزنهاي مختلف . عجیبی میکوشیدند تا لهجه خود را مستقل نگاه دارند

اسالف دانته ناگزیر بودند هم شالوده زبان جدیدي را بریزند و هم ادبیات نوینی . هایی خاص خود داشتند حتی لهجه

خود دانته، که بر توسن توهمات مطبوعی سوار بود، چنین میپنداشت که . د آوردندبراي خویشتن به وجو

تروبادورهاي توسکان از آن جهت ایتالیایی را وسیله تفهیم و تفاهم ساخته بودند که سخن از عشق میگفتند و 

با وجود این، در . نندهاي عاشقانه خویش را به التینی بگویند، زنان از درك آنها عاجز ما میترسیدند که اگر چکامه

، هنوز دانته مردد بود که براي نوشتن کمدي االهی خود زبان التینی را به کار برد یا لهجه توسکان 1300حدود سال 

. سرانجام کفه لهجه محلی ذرهاي چربید و همین حسن انتخاب دانته را از ورطه فراموشی رهانید. را

در هم میآمیخت و به صورت زبانهاي متعدد بومی درمیآمد، زبان  هاي مختلف محلی در حالی که التینی با لهجه

آلمانی قدیم به شعب چندي مثل زبان آلمانی میانه، فریزي، هلندي، فالندري، انگلیسی، دانمارکی، سوئدي، نروژي، و 

ددي اطالق هاي متع عنوانی است که، صرفا براي سهولت بیان، بر لهجه)) زبان آلمانی قدیم. ((ایسلندي تقسیم میشد

: در میان عشایر مختلف آلمان و امیرنشینهاي آن سرزمین رواج داشتهاند، و از آن جملهاند 1050میشود که قبل از 

زبان . ... فالندري، هلندي، وستفالی، ایستفالی، آلمانی، باواریایی، فرانکونیایی، تورینگنی، ساکسونی، سیلزیایی، و غیره

هاي جدیدي که به واسطه ظهور مسیحیت در میان قبایل رواج گرفته  ل واژهآلمانی قدیم تا حدودي به علت سی

رهبانان ایرلندي، انگلیسی، فرانسوي، و ایتالیایی رنج وضع لغات . درآمد) 1500- 1050(بودند به صورت آلمانی میانه 

ا بدون هیچ کم و گاهی این جماعت کلمات التینی ر. و تعابیر براي ترجمه متون التینی را بر خود هموار کردند

، و )))شاهزاده((( Prinz) قیصر( Kaiserهایی مثل  کاستی عینا وارد زبان آلمانی میکردند از آن جمله است واژه

Legende )))هاي التینی  این کار سرقت ادبی مشروعی محسوب میشد، لکن نفوذي که ساختمان جمله))). افسانه

ه همیشه در زبان التینی فعل در آخر جمله میآمد، تقلید از این امر از آنجا ک. در زبان آلمانی داشت تاسفآور بود

هاي مشکل و مقلوب و نفسبر  هایی را که روزي میان مردم آلمان مصطلح بود به صورت جمله ترکیب ساده جمله

ه شعراي یعنی همان زبانی ک. شاید عالیترین زبان آلمانی، آلمانی میانه علیا بود. سبک آلمانی ادوار بعدي درآورد

بزرگ قرن سیزدهم اشخاصی مثل والترفون در فوگلوایده، هارتمن فون آوئه، گوتفرید فون شتراسبورگ، و ولفرام فون 

دیگر هرگز زبان آلمانی این قدر ساده، نرمشپذیر، صریح و روشن نبود، مگر در آثار هاینه . اشنباخ به آن شعر سرودند

نها، و جوتها در قرن پنجم میالدي همراه این اقوام مهاجم به انگلستان رفت زبان توتونی آنگلها، ساکسو. و گوته جوان

هاي کوتاه و بامزه آن زبان مدیون این اقوام  به عبارت دیگر، تقریبا تمام واژه: و بنیان زبان انگلیسی را استوار ساخت

دربار  1362تا سال  1066از سال بعدا نوبت به سیل نورمانها از خاك فرانسه رسید، و این مردم بودند که . مهاجمند

در خالل این مدت، التینی . سلطنتی و محاکم قضایی مملکت را اداره میکردند و اشراف انگلستان را تشکیل میدادند

. قهرا در اوراق و اسناد و مکاتبات دولتی به کار میرفت) 1731تا (کماکان زبان دینی و فرهنگی انگلستان بود و 

نیمی از مجموع تعبیرات و  ;که اکثر درباره لباس، آشپزي، و قوانین بود وارد زبان انگلیسی شدهزاران واژه فرانسوي 

مدت سه قرن ادبیات فرانسه و انگلستان یکی بود، و حتی در دوره . اصطالحات قضایی انگلستان از فرانسه آمده است

که انگلستان متصرفات خود را در خاك بعد از آن. چاسر زبان و روحیه ادباي انگلستان جنبه نیمه فرانسوي داشت

فرانسه از دست داد، ناگزیر شد قائم به ذات باشد، و از این رو بود که عناصر آنگلوساکسون در زبان انگلیسی غالب 

انگلیسی، با افزودن . هنگامی که دوران سلطه فرانسویان سپري شد، زبان انگلیسی بیاندازه غنی شده بود. آمدند
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و التینی به استخوانبندي آلمانی خود، اینک قادر بود هر مفهومی از هزاران هزار مفاهیم موجود را به هاي فرانسه  واژه

براي کلمه دو  ;regal، و kingly ،royal، سه واژه مترادف ))شاهوار((مثال براي لفظ (سه شکل مختلف بیان دارد 

را به  diurnal، یا daily ،journalمترادفات  یکی از)) روزانه((و براي واژه  ;twofold ،double ،duplexبرابر 

هر کس تاریخ . وفور مترادفات و اختالفات جزئی و دقیق افعال زبان انگلیسی مدیون همین امر میباشد ;)کار برد

. کلمات را بداند مسلما بر جریان تمامی حوادث تاریخ آگاهی دارد

II  -جهان کتب  

بربرهاي استیالجو الفباي التینی را اقتباس  476مدند پس از سقوط رم در چگونه این زبانهاي گوناگون به کتابت درآ

یا روان پهلوي هم قرار دادند و به هم چسبانیدند و، خالف سنت جاري که )) شکسته((کردند، و حروف را به طرزي 

کال منحنی و نوشتن الفبا به خط مستقیم و متناسب با کندن آنها بر روي سنگ یا چوب بود، اکثر حروف را به اش

نویسی بود، زیرا این طرز )) ماژوسکول((در آن قرون، کلیسا در نوشتن طرفدار حروف درشت یا . قوسی درآوردند

  . نوشتن کمک به تسهیل خواندن کتاب دعا یا قرائت دعاهاي مربوط به فرایض دینی میکرد

یه نسخ عدیدهاي از کتابهاي قدیمی هنگامی که نسخهبرداران عهد شارلمانی براي حفظ آثار ادبی التینی به ته

نویسی با نگارش به خط ریز بود، در پوستهاي )) مینوسکول((پرداختند، با اتخاذ روش نوینی در طرز نوشتن، که 

نسخهبرداران این عهد بر سر اشکال معینی . گرانبهایی که بر روي آن خط مینوشتند مقادیر زیادي صرفهجویی شد

کردند و حروف ریز مشخصی را به وجود آوردند که مدت چهار قرن وسیلهاي متعارفی براي حروف توافق نظر حاصل 

در قرن دوازدهم، خوشنویسی، که گویی به پیروي از وفور تزیینات سبک نوپاي . براي نوشتن کتب قرون وسطایی بود

به این ترتیب حروف زیورها و خمیدگیهاي بدیعی پیدا کردند، و . گوتیک گام برمیداشت، رونق شایانی گرفت

در . به وجود آمد که تا دوران رنسانس در اروپا رواج داشت و تا این زمان در آلمان متداول است)) گوتیک((رسمالخط 

میان نسخ خطی قرون وسطایی به کمتر نسخهاي برمیخوریم که جمالت آن با ویرگول و نقطه و امثال آن مشخص 

ات و آخر جمالت براي مکث، که در یونان باستان متداول و حین گذاشتن این قبیل عالیم در بین کلم. شده باشد

تقلیات و آشوبهاي اقوام بربر از میان رفته بود، دوباره در قرن سیزدهم رواج گرفت، لکن عموما مورد قبول نیفتاد، تا 

 قدمت فن چاپ به صورت محدود و. آنکه در قرن پانزدهم صنعت چاپ آن را به صورت قاعده مسلمی درآورد

هاي منطقه رود رن اشکال و نقوش یا عالیم  میشد، که در آن تاریخ در بعضی از صومعه 1147مختصري مسبوق به 

انواع و اقسام تندنویسی . اختصاري را بر روي چوب میتراشیدند و این قبیل اشکال را روي منسوجات چاپ میکردند

ابداع کرده ) سیسرون(که غالم خطیب معروف )) یاییعالیم تیرون((رواج داشت، که هیچکدام به پاي شیوه مشهور به 

. بود نمیرسید

نوشتن بر روي کاغذ پوستی، پاپیروس، پوست گوساله و بره، یا کاغذ ساخته شده از الیاف، به کمک پر یا قلم نی و با 

. از رواج افتاد بعد از استیالي مسلمانان بر مصر، پاپیروس در اروپا. مرکب سیاه یا جوهرهاي رنگارنگ صورت میگرفت

کاغذي که معموال . پوست بره گران قیمت بود و به همین سبب فقط در تهیه نسخ بسیار مهم تجملی به کار میرفت

تا قرن دوازدهم کاغذ یک . در تهیه نسخ خطی قرون وسطایی مورد استفاده بود از پوست کلفت گوسفند تهیه میشد

هاي کاغذسازي در آلمان و فرانسه احداث شدند،  کارخانه 1190ن در قلم گرانقیمت واردات از جهان اسالمی بود، لک

  . و اروپا در قرن سیزدهم به ساختن کاغذ از کتان آغاز کرد
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بسیاري از کاغذهاي پوستی یک دستنبشته قدیمی را پاك میکردند و دوباره آن را در تهیه نسخه خطی دیگري به 

و نهادن نسخ در جاهاي ناامن، و به واسطه جنگ و غارت یا حریق یا بر اثر این قبیل پوست تراشیها . کار میبردند

هاي دیرها را در باواریا غارت کردند، مهاجمان شمالی همین  هونها کتابخانه. پوسیدگی بود که آثار قدما از میان رفت

  . هاي فرانسه آوردند، و ساراسنها به چنین عملی در ایتالیا مبادرت جستند بال را به سر صومعه

کلیسا، در آغاز، خواندن ادبیات . از بین رفت 1204بسیاري از آثار باستانی یونان در تاراج قسطنطنیه به سال 

تقریبا در خالل هر قرنی صداي رعبانگیز آدم مقدسی مانند گرگوریوس اول،  ;کالسیک اقوام مشرك را منع میکرد

تئوفیلوس، اسقف اعظم  ;این قبیل آثار بلند میشد ایسیدوروس سویلی، و قدیس پیترو دامیانی در مقام مخالفت با

به گفته دمتریوس کالکوندیالس، . اسکندریه، تا آنجا که دستش میرسید، کلیه نسخ قدیمی دوران شرك را از بین برد

کشیشان یونانی امپراطوران شرقی را تشویق به سوزانیدن آثار شعراي غزلسراي یونانی از جمله ساپفو و آناکرئون 

لکن در همین قرون بخصوص، عده زیادي از روحانیان به شعراي ادوار باستان دلبستگی خاص پیدا کردند و . کردند

در بعضی موارد، براي آنکه جلو زبان منقدان را گرفته باشند، از . موجبات حفظ آثار این قبیل شعرا را فراهم ساختند

ات مسیحی توجیه میکردند و، با آوردن تمثیلهایی از میان اشعار دوران شرك شواهدي را به عنوان عالیترین احساس

  روي خوش ذوقی، حتی اشعار عاشقانه اووید را بدل به پندیات 

به رهبانان خسته . میراث سرشاري از ادبیات کالسیک به دست نسخهبرداران دیرها محفوظ ماند. دینی میساختند

اوردریکوس ویتالیس . ز گناهان ایشان را خواهد بخشیدمیگفتند که خداوند براي هر خطی که سواد بردارند، گناهی ا

بعد از رهبانان، کار نسخهبرداري . اطالع میدهد که رهبانی فقط به اتکاي یک کلمه اضافی از عذاب دوزخ رهایی یافت

ا ه تعلق به کاتبان خصوصی یا افرادي داشت که از این راه گذران میکردند و در خدمت اغنیا کتابفروشان، یا صومعه

ها بغایت خسته کننده بود، و تمنیات آنها، که گاهی در ذیل  عمل آنها در کتابت نسخه. به این کار اشتغال داشتند

به پایان رسید این خجسته : آخرین صفحه کتاب مسطور میشد، عجیب مینمود، و از آن جمله است این بیت التینی

ل نسخهبرداران که تصور میکرد پاداش عملش باید به کتاب به عشق مسیحا، به من ده شراب یکی دیگر از این قبی

  . قلم، بگذار دوشیزه رعنایی نصیب راقم شود) رنج(از براي : ((مراتب از اینها زیادتر باشد در پایین صفحه آخر نوشت

اجع اگر کتابی، مثل کتاب آبالر ر. کلیساي قرون وسطایی هیچ گونه سانسور مرتبی درباره نشر کتابها به کار نمیبرد

لکن در آن ایام . به تثلیث، هم بدعتآمیز بود و هم در اذهان مردم تاثیر داشت، شورایی کلیسایی آن را تحریم میکرد

  . کتاب به قدري معدود بود که هرگز منبع خطر اساسی نسبت به اعتقادات صحیح مذهبی شمرده نمیشد

 ;تمام نسخهبرداري از روي آن طول میکشید یک سال ;حتی کتاب مقدس، خارج از چهار دیواري دیرها، نادر بود

بهاي آن معادل بود با عواید یکساله کشیش یک محله، و به همین سبب عده انگشتشماري از کشیشان یک نسخه 

عهد جدید و کتب مخصوص از عهد قدیم، فراوانتر در دسترس مردم قرار . کامل کتاب مقدس را در اختیار داشتند

این قبیل کتب به . ع بزرگ و تذهیبکاریهاي فوقالعاده مجلل، در قرن دوازدهم پدیدار شدکتاب مقدس، با قط. داشتند

قدري سنگین بودند که آنها را قاعدتا در کتابخانه دیرها روي میزي قرار میدادند و براي آنکه بهتر محفوظ ماند، به 

دعتگذار به نسخهبرداري و نشر وقتی کلیسا اطالع پیدا کرد که والدوسیان و آلبیگاییان ب. زنجیري میبستند

به (هاي خودشان از کتب مقدس اشتغال دارند، به وحشت افتاد، و از این رو یک شوراي کلیسایی در ناربون  ترجمه

، چنانکه قبال ذکرش رفت، مقرر داشت که هیچ یک از افراد غیرروحانی مجاز به داشتن کتاب مقدس یا )1227تاریخ 
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ا قبل از قرن چهاردهم به طور کلی با خواندن کتاب مقدس از جانب عوام مخالفتی لکن کلیس. بخشی از آن نباشد

نداشت، و در عین حال مردم را به این عمل تشویق نیز نمیکرد، زیرا به تفاسیر عامیانه از معجزات تورات و انجیل 

  . بدگمان بود

هر ورقه پوستی را تا میکردند و به . دعامل قاطع در حجم یک کتاب و تعداد صفحات آن، اندازه پوستهاي موجود بو

پوستها را،  .نمینوشتندبعد از قرن پنجم، دیگر مثل اعصار باستان کتاب را بر روي طومارها . صورت ورقی درمیآوردند

قهاي چهاربرگی، هشت برگی، دوازده برگی، یا به ابعاد معینی به شکل مربع مستطیل طوري میبریدند که بدل به ور

نوشته شده بودند، تعدادي از )) خط زیباي ایتالیایی((بعضی از این ورقهاي شانزده برگی که به . شانزدهبرگی میشد

تصانیف مطول را در برگهاي معدودي جا داده بودند تا اشخاص بتوانند به سهولت آنها را با خود حمل کنند یا همواره 

ها ممکن بود از کاغذ پوستی  جلد این گونه مجموعه. وان راهنماي مفید و سبکی در دسترس خود داشته باشندبه عن

گاهی با قالبهاي فلزي داغ نقوشی را بدون رنگ بر روي جلدهاي چرمی به . ضخیم، پارچه، چرم، یا تخته نازك باشد

دند براي نخستین بار طرز زراندود کردن زمینه فرو هنرمندان مسلمانی که در ونیز مقیم بو. طور برجسته درمیآوردند

جلدهاي چوبی این گونه کتابها را ممکن بود با لعاب یا عاج تراشیده . رفته این قبیل نقوش را به اروپاییان آموختند

کتابهاي ((قدیس هیرونوموس رومیان را شماتت میکرد که . آرایش دهند، یا زرکوب، نقرهکوب یا گوهر نشان سازند

در میان کتابهاي اعصار نوین به کمتر ))! ا را از سنگهاي گرانبها تراشیدهاند، و حال آنکه عیسی عریان جان سپردشم

. مجموعهاي میتوان برخورد که نظیر مجلدات با شکوه کتابهاي قرون وسطایی باشد

دالر به  200تا  160در آن زمان بهاي یک مجلد عادي بین . حتی کتابهاي ساده از اشیاي تجملی محسوب میشدند

برنار دو شارتر، که در قرن دوازدهم یکی از رهبران نهضت احیاي کتابهاي کالسیک . بود 1949نرخ پول امریکا در 

ایتالیا از فرانسه غنیتر بود، و . جلد کتاب میشد 24باستانی بود، از خود کتابخانهاي به جا نهاد که فقط مشتمل بر 

  . رسیوس مهین، شصت و سه مجلد کتاب جمعآوري کردحقوقدان معروف آن سرزمین، آکو

 ;فروختند) یعنی اقال ده هزار دالر به پول امروزي(منقول است که یک جلد کتاب مقدس بزرگی را به ده تالنت 

دو مجلد از کتاب پریسکیانوس، دستوردان رومی قرن پنجم، را در مقابل  ;کتاب دعایی را با تاکستانی معاوضه کردند

قیمت کتاب تا قرن دوازدهم مانع از ظهور طبقه کتابفروشان شد، و در آن قرن . ا تمام اثاثه آن معامله کردندخانهاي ب

بود که شهرهاي دانشگاهی افرادي را به سمت متصدیان لوازمالتحریر و کتابدار استخدام کردند تا مامور پیدا کردن و 

این قبیل افراد نسخ  ;ی براي مدرسان و متعلمان باشندمتشکل ساختن کاتبان و نسخهبرداران به منظور تهیه کتب

ظاهرا در این ازمنه به خاطر این گونه افراد هرگز . خطی را به هر کس که استطاعت پرداخت پول داشت میفروختند

اگر شخصی اصرار به نوشتن کتاب جدیدي داشت، ناگزیر بود از عهده . خطور نمیکرد که مولف زنده را نیز حقی است

ج آن برآید، یا پادشاهی، خاوندي، یا مرد متنعمی را پیدا کند و، در برابر اهداي کتاب یا ساختن مدیحهاي از مخار

وسیلهاي براي اعالن خبر نشر کتاب وجود نداشت، و مولف این مژده را دهان به دهان . وي، صله شایانی دریافت دارد

. به گوش طالبان میرساند

آن غیرممکن بود، مگر آنکه در مدرسهاي مورد استفاده قرار میگرفت یا در برابر هر انتشار کتاب یا عمومیت دادن 

به همین نحو بود که جیرالدوس کمبرنسیس، هنگام . عدهاي که گرد آوردن آنها براي مولف مقدور بود خوانده میشد
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ایی آن سامان برابر ، کتاب خویش را تحت عنوان توپوگرافی درباره مشخصات جغرافی1200بازگشت از ایرلند در 

  . جماعتی در آکسفرد قرائت کرد

گرانی قیمت کتابها و کمیابی وجوه براي ساختن مدارس چنان باعث بیسوادي بود که در یونان و روم باستان چنین 

، سواد تقریبا منحصر بود به روحانیان، کاتبان، 1100در شمال آلپ، قبل از سال . امري فضاحتبار به نظر میرسید

در قرن دوازدهم طبقات بازرگان و کاسب مسلما از نعمت سواد بهرهور . ان، عمال حکومتی، قضات و پزشکانمحاسب

در میان یک خانوار، کتاب مایملک گرانبهایی . بودند، زیرا معامالت خود را در دفاتر حساب دقیقی ثبت میکردند

شنونده داشت، بسیاري از قواعدي که بعدها  معموال یکی که کتاب را به صداي بلند میخواند چند تن. محسوب میشد

کتاب با احتیاط تمام بین . ها و سبک وضع شد بر اثر سهولت خواندن به صداي بلند پدید آمد براي تلفظ واژه

  . ها، دیرها، و کشورها مبادله میشد خانواده

اخته بود که هر یک از قدیس بندیکتوس مقرر س. ها کوچک بودند، لکن به تعداد زیادي وجود داشتند کتابخانه

هاي کارتوزیان و سیسترسیان، با وجود تنفر قدیس  هاي فرقه خانقاه. دیرهاي بندیکتیان باید صاحب کتابخانهاي باشد

بسیاري از کلیساهاي جامع تولدو، . برنار نسبت به فراگرفتن علم، جهد بلیغی در گرد آوردن کتاب مبذول میداشتند

 1300کلیساي جامع کنتربري در سال . م هر کدام صاحب کتابخانه بزرگی بودندبارسلون، بامبرگ، و هیلدزهای

ها صاحب کمتر از یکصد جلد کتاب  اکثر کتابخانه. مجموعا پنج هزار جلد کتاب داشت، لکن این از مستثنیات بود

یسیلهاي دوگانه، مانفرد، شاه س. جلد میشد 570بودند، و در بهترین آنها یعنی دیر کلونی تعداد کتابها بالغ بر 

مجموعه گرانبهایی داشت که آن را به پاپ بخشید، و همین مجموعه هسته اصلی خزاین یونانی دربار واتیکان را 

کتابخانه پاپی در دوران پاپ داماسوس تاسیس شد، نسخ خطی و اسناد ذیقیمت این کتابخانه اکثر در . تشکیل داد

ابخانه فعلی واتیکان اصال همان است که در قرن پانزدهم میالدي به میان آشوبهاي قرن سیزدهم از بین رفتند و کت

  . وجود آمد

. هایی زدند ها، یا بهتر بگوییم مراکز تدریس آنها، در خالل قرن دوازدهم کم کم دست به تاسیس کتابخانه دانشگاه

ه رهبانان یکصد دیر سن لویی کتابخانهاي براي سنت شاپل در پاریس به وجود آورد و کتابهاي گرانبهایی را ک

ها مثل کتابخانه نوتردام و سن ژرمن د پره و  در بسیاري از کتابخانه. مختلف به دست نوشته بودند در آنجا جمع کرد

سوربون به روي دانشجویان واقعی گشاده بود، و این قبیل افراد میتوانستند، در مقابل وثیقهاي مکفی، کتب مورد نیاز 

هاي شهري و دانشگاهی  ق امروزي هرگز به ارزش واقعی مخزن ادبی گرانبهایی که کتابخانهمحق. را به عاریت بستانند

  . رایگان در اختیار وي گذاشتهاند واقف نمیباشد

حتی در عصر تیرگی قرن دهم میالدي . هاي خصوصی نیز یافت میشد در قرون وسطی، اینجا و آنجا، کتابخانه

برخی . اقعی یک نفر آدم کتابدوست به گردآوري کتاب مشغول بوده استمشاهده میکنیم که چگونه ژربر با جنون و

عده معدودي از اشراف نیز در کاخهاي . هایی از آن خویش داشتند دیگر از روحانیان مثل جان آو سالزبري کتابخانه

کدام فردریک بارباروسا و فردریک دوم هر . مستحکم خود گوشهاي را به کتابخانه کوچکی اختصاص داده بودند

انریکا اهل آراگون، خاوند ویلنا واقع در اسپانیا، کتابخانه عظیمی گرد آورده . هاي معتنابهی از کتب داشتند مجموعه

، دنیل آو مورلی 1200در حدود سال . بود، ولی به اتهام مرابطه با ابلیس تمام کتابهایش را آشکارا سوزانیدند

در قرن دوازدهم اروپا به وجود خزاین . از اسپانیا به انگلستان آورد را با خود)) مجموعه بزرگی از کتابهاي نفیس((
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و سیلی از دانش  ;محققان چون مور و ملخ رو به تولدو، کورذووا، و سویل نهادند ;سرشار کتابهاي اسپانیایی واقف شد

. مالی به وجود آوردهاي پیرنه سرازیر شد تا انقالبی در حیات عقالنی کشورهاي نوپاي اروپاي ش نوین از فراز کوه

III  - مترجمان  

اروپاي قرون وسطی، که تا حدودي به واسطه زبانی مشترك متحد شده بود، هنوز به دو نیمه التینی و یونانی منقسم 

در دنیاي خاوري یونانی، میراث التینی، به جز قوانین، همه از یاد رفته، و در . میشد که جاهل و متقابال دشمن بودند

بخشی از میراث یونانی در آن . راث یونانی در همه جا جز خطه سیسیلهاي دوگانه فراموش شده بودجهان غرب می

سوي حصارهاي جهان مسیحی، یعنی در بیتالمقدس مسلمان، اسکندریه، قاهره، تونس، سیسیل، و اسپانیا، هنوز 

، یعنی سرزمینهایی که مدتهاي مدید اما درباره جهان پهناور و دورافتادهاي چون هندوستان، چین، و ژاپن. پنهان بود

  . از لحاظ ادبیات، فلسفه، و هنر غنی بودند، قبل از قرن سیزدهم مسیحیان تقریبا هیچ اطالعی نداشتند

پارهاي از کار پیوند فرهنگهاي مختلف به یکدیگر را یهودیان که مانند نهرهاي زیرزمینی نیروبخشی بین اقوام در 

چنانکه عده روزافزونی از یهودیان از اقالیم مسلمان به جهان مسیحی کوچ کردند و هم. حرکت بودند انجام دادند

) که بسیاري از آنها به قلم یهودیان بود(رابطه آنها با زبان عربی قطع شد، محققان آنها ضروري دیدند که آثار عربی را 

از این رو یوسف کیمحی . د، ترجمه کنندبه عبرانی، یعنی تنها زبانی که خردمندان قوم پراکنده یهود عموما میفهمیدن

یوسف را چندین فرزند با . اثر فیلسوف یهودي، بحیا دست زد)) راهنماي وظایف دل((در ناربون به ترجمه کتاب 

ابن طیبون نیز، مثل کیمحی، از . لکن مهمتر از ایشان در ترجمه، پسران یهود بن شائول بن طیبون بودند. درایت بود

به فرانسه جنوبی مهاجرت کرده بود و، هر چند که وي یکی از کامکارترین اطباي عهد خویش به اسپانیاي مسلمان 

قدرت آن را داشت که آثار یهودیان عرب زبانی مانند سعدیا بن یوسفالفیومی، ابن جبرون، و یهودا . شمار میرفت

اثر ابن میمون به زبان عبرانی )) ینداللهالحایر((فرزندش شموئیل با ترجمه کتاب . هالوي را به عبرانی ترجمه کند

)) قانون((اقلیدس، کتاب )) اصول هندسه((پسر شموئیل، موسیبن طیبون، کتاب . موجد انقالبی در جهان یهودي شد

زکریاي رازي، و سه تا از آثار ابن میمون و تفاسیر کوتاه ابن رشد را بر حکمت ارسطو از )) تریاق((ابوعلی سینا، کتاب 

نواده شموئیل، یعقوب بن طیبون، عالوه بر علمداري نهضتی در مونپلیه، به طرفداري ابن میمون و . ردعربی ترجمه ک

دختر . به هم رساندن شهرتی به عنوان یک نفر منجم، رسائل چندي را از عربی به عبرانی و التینی ترجمه کرد

در  1194ژاکوب، که در حدود سال . هاندشموئیل به ازدواج محقق نامدارتري درآمد که او را ژاکوب آناتولی خواند

مارسی متولد شد، بنا به دعوت فردریک دوم، براي تدریس زبان عبرانی به دانشگاه ناپل رفت، در آنجا تفاسیر مفصلتر 

. هاي وي بودند که در فلسفه یهودي بسیار موثر افتادند ابن شد را از عربی به عبرانی ترجمه کرد و همین ترجمه

انگیزش همانندي ) 1264(رازي به دست پزشک و فیلسوف یهودي شم طوب در مارسی )) منصوري کتاب((ترجمه 

. در عالم طبابت یهودیان به وجود آورد

)) تیسیر((هاي عبرانی کتابهاي عربی بعدا به التینی برگردانده شدند، جمله ترجمه عبرانی کتاب  بسیاري از ترجمه

عهد ((در اوایل قرن سیزدهم یک نفر یهودي تمامی کتاب ). 1280(رجمه شد ابن زهر که در شهر پادوا به التینی ت

بهترین شاهد بارز بر انتقال فرهنگ از طرق پیچاپیچ کتاب . را مستقیما و کلمه به کلمه به التینی درآورد)) قدیم

و از روي ترجمه  است که ظاهرا اصل آن به زبان سانسکریت بود، سپس به پهلوي ترجمه شده،)) داستانهاي بیدپاي((
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پهلوي به زبان عربی درآمده، آنگاه از روي ترجمه عربی به عبرانی، و سپس به التینی، و باالخره از ترجمه التینی به 

  . زبان اسپانیایی، و از روي نسخه اسپانیایی به انگلیسی ترجمه شده بود

مسیحی غرب سرازیر شد ترجمه آثار عربی جریان مهمی که از آن طریق گرانبهاترین افکار حکماي اسالمی به دنیاي 

زکریاي رازي را از عربی، کتابهاي طبی )) کتاب التجارب((، قسطنطین افریقایی 1060حدود سال . بود به زبان التینی

بقراط، تقریر حنین )) حکم((جالینوس و کتاب )) کتاب التشریح((هاي عربی دو اثر  عربی اسحاق اسرائیلی، و ترجمه

در تولدو اندکی پس از استیالي مسیحیان و شکست مورها، رمون، اسقف اعظم روشنفکر و . ترجمه کرد را به التینی

و آنها را ) 1130حد (رواپیشه آن شهر، گروهی از مترجمان را تحت رهبري دومینیکوس گوندیسالینوس گرد آورد 

اکثر این مترجمان یهودیانی بودند . ه بودمامور ترجمه کتابهایی کرد که درباره علوم و فلسفه به زبان عربی نوشته شد

پرکارترین فرد این گروه، که ترك کیش . آشنا به زبانهاي عربی، عبرانی، اسپانیایی، و گاهی نیز متبحر در لغت التینی

. نام داشت که در میان اعراب به ابنداوود مشهور بود) یا یوحناي اشبیلیهاي(نیاکان گفته بود، یوحناي اسپانیایی 

هایی که فضالي یهودي از کتابهاي ابوعلی سینا، غزالی،  ا به ترجمه یک کتابخانه واقعی از آثار عرب و ترجمهیوحن

فارابی، و خوارزمی کرده بودند مبادرت جست و، از طریق ترجمه کتاب حساب موسی خوارزمی، ارقام هندي و عربی 

ندازه موثر افتاد ترجمه یوحنا بود از مجموعه کتاب دیگري که تقریبا به همین ا. را به مغرب زمین معرفی کرد

این ترجمه ظاهرا طالب فراوان داشته است، چه  ;، منتسب به ارسطو، مشتمل بر فلسفه و علوم محتجبه))سراالسرار((

ها مستقیما از عربی به التینی  ي از این ترجمهپارها. دویست نسخه خطی آن از دستبرد زمانه محفوظ مانده است

. برخی از آنها ابتدا به زبان کاستیلی برگردانیده میشد، و سپس گوندیسالینوس آنها را به التینی ترجمه میکرد ;بود

فونس ((این جبرون به دست این دو مترجم فاضل به صورت التینی خود )) مکورحییم((بدین طریق بود که کتاب 

را در شمار  ))آویکبرون((درآمد، کتابی که آن حکیم یهودي، یا به زعم فضالي عهد، ) سرچشمه زندگی)) (ویتاي

. یکی از مشهورترین فالسفه مدرسی درآورد

الرد آو بث، که زبان عربی را در یکی از فضالي انگلیسی، اد. شعب فرعی دیگري به این رود عربی و التینی میپیوست

انطاکیه، طرسوس، و تولدو فرا گرفته بود، براي نخستین بار کتاب اقلیدس را از روي ترجمه عربی آن به التینی 

. مبحث مثلثات اسالمی را به جهان غرب معرفی کرد) 1126(، و همچنین با ترجمه زیج خوارزمی )1120(برگردانید 

را به )) قرآن((، صدر دیر کلونی، به یاري یک نفر عرب و سه تن از فضالي مسیحی، پیر لوونرابل 1141در سال 

کیمیاگري و علم شیمی اسالمی، بر اثر ترجمه متنی از عربی به دست رابرت آو چستر در . التینی ترجمه کرد

یوولی در ایتالیا رساله یک سال بعد، پالتو نامی از اهالی ت. قدم به جهان التینی زبان نهاد 1144انگلستان، به سال 

  . تصنیف ریاضیدان عالیقدر یهودي، ابراهیم بن حییا، را به التینی ترجمه کرد)) حیبورها مشیحا((بسیار مهم 

وارد شهر تولدو شد، از  1165این فاضل ارجمند که در حدود . بزرگترین مترجمان گراردوس کرموننسیس میباشد

وي تصمیم گرفت که زبده این کتابها را به . سفه به غایت در شگفت شدهاي علوم و فل غناي دانش عربی در رشته

زبان عربی را فرا گرفت، و . سالی را که از عمرش باقی مانده بود صرف این امر خطیر کرد 9التینی ترجمه کند، و 

باور کند که علیالظاهر گردانیدن متون را به دستیاري یک مسیحی بومی و یک یهودي انجام داد، دشوار است انسان 

گراردوس هفتاد و دو جلد کتاب را بدون کمک غیر ترجمه کرده باشد، براي متون التینی کتب مفصلهاالسامی زیر، 

در ((، ))تحلیل دوم((که از روي نسخ عربی ترجمه شدهاند، جهان غرب مدیون گراردوس کرموننسیس میباشد، 

که تمامی از آثار ارسطو هستند، مقاالت و رساالتی از اسکندر )) آثار علوي((، و ))کتاب الکون و الفساد((، ))آسمان
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)) قطوع مخروطی((ارشمیدس، )) کتاب مساحت دایره((اقلیدس، )) معطیات((و )) اصول هندسه((افرودیسی، 

چند کتاب از آرا و عقاید علماي هیئت و نجوم یونان،  ;آپولونیوس پرگایی، یازده کتاب و رساله منسوب به جالینوس

یازده کتاب طبی پزشکان اسالمی، از جمله مهمترین آثار محمد زکریاي رازي  ;ر مجلد از طبیعیات یونان و عربچها

 ;دو کتاب از اسحاق اسرائیلی ;فارابی سه تا از مصنفات یعقوببن اسحاق کندي)) کتاب القیاس(( ;و ابوعلی سینا

. سه دوره زیج، و هفت کتاب درباره رمل و اسطرالبچهارده جلد از کتاب ریاضیدانان و علماي هیئت جهان اسالمی، 

در تاریخ هیچ کس دیگري را نمیتوان سراغ گرفت که مثل گراردوس در راه غنی کردن یک فرهنگ با آثار فرهنگ 

)) بیتالحکمه((پشتکار گراردوس را فقط میتوان با حنینبن اسحاق و . قوم دیگري تا این درجه مجاهدت ورزیده باشد

ی قیاس کرد که در قرن نهم وسیله جذب فلسفه و علوم یونانی به عالم اسالم بودند، و بر اثر مساعی مامون عباس

بعد از اسپانیا، مرکز دیگري . حنین و دیگر مترجمان دوره مامون بود که علوم عقلی یونانی به حلیه عربی آراسته شد

الطین نورمان و سیسیلهاي دوگانه بود، اندکی بعد که وسیله انتقال دانش دنیاي اسالمی و شرق به اروپا شد قلمرو س

، ملوك آن دیار مترجمان را گرد آوردند تا کتابهایی )1091(از آنکه جزیره سیسیل به دست امراي نورمان مسخر شد 

فردریک . را که در آن زمان به عربی یا یونانی در باره ریاضیات و هیئت در پالرمو موجود بود به التینی ترجمه کنند

دوم، در فودجا، دنباله این معارف پروري را گرفت و تا حدي به همین سبب بود که یکی از عجیبترین و فعالترین 

مایکل را از آن جهت سکات نامیدهاند که . عقالي اوایل قرن سیزدهم، یعنی مایکل سکات، را به دربار خویش آورد

در بولونیا مقام گزیده بود، خالل سالهاي  1220ینیم، در او را در تولدو میب 1217در . زاده آب و خاك اسکاتلند بود

اشکال ((اولین ترجمه مهم وي . در شهر رم بود، و از آن پس عمر خود را در فودجا یا ناپل میگذرانید 12241227

نورالدین ابواسحاق بطروجی بود که نقد و شرحی است بر رسالهاي به همین نام از بطلمیوس، سکات، که )) کروي

هایی چند از رساالت عربی ارسطو را به التینی برگردانید که  ترجمه. ته وسعت و آزادي تفکر ارسطو شده بودفریف

طبق روایت تایید نشدهاي، )). در زاد و ولد حیوان((، و ))در اعضاي حیوان((، ))تاریخ حیوان((مشتمل میشد بر 

را نیز به وي نسبت )) اخالق((، و اجماال کتاب ))آسماندر ((، ))در نفس((، ))فیزیک((، ))مابعدالطبیعه((ترجمه کتاب 

هاي مایکل سکات از کتب ارسطو به دست آلبرتوس کبیر و راجربیکن رسیدند و انگیزهاي براي  ترجمه. دادهاند

آنژو در ایتالیاي جنوبی به تشویق و ترغیب مترجمان مشغول /شارل د. تکامل تدریجی علوم در قرن سیزدهم شدند

یهودي، موسی اهل سالرنو، در خدمت این پادشاه به کار اشتغال داشت، و یحتمل بر اثر کمک مالی شارل محقق  ;شد

، به دست محقق یهودي، فرج بن سلیم، اهل ))حاوي((بود که ترجمه التینی اثر عظیم زکریاي رازي، کتاب 

ی کتابهاي فلسفی و علوم یونانی هاي التین کلیه ترجمه) 1274.(جیرجنتی، از نواحی باختري سیسیل، صورت پذیرفت

هاي عربی متون سریانی که اصل آنها نامعلوم بود  که تا اینجا از آنها نام بردیم از روي متون عربی، و گاهی از ترجمه

این کتابها، چنانکه راجر بیکن تذکر داده بود، آن قدرها هم مغلوط و نادرست نبودند، ولی در هر حال . صورت گرفت

یا )) سوفسطاییون((، ))مواضع((هاي اولیه کتابهاي  در میان این قبیل ترجمه. یم و دقیق نیاز داشتندبه ترجمه مستق

اطالعات ما درباره این . مترجم این کتابها مردي بود جاکومو نام. ارسطو را میتوان نام برد)) تحلیل دوم((و )) مغالطه((

به ترجمه این کتابها  1128و در تاریخ نامعلومی، قبل از  بود)) منشیان ونیز((مرد منحصر بدان است که وي یکی از 

در کار  1160بطلمیوس را ترجمه کرد، و در )) مناظر((پالرمو، رساله )) امیر((ائوجنیو،  1154در سال . مبادرت ورزید

انیا، کتاب در خالل این احوال، آریستیپوس، اهل کان. ، مستقیما از یونانی به التینی، سهیم بود))المجسطی((ترجمه 

و )) منون((، اثر دیوگنس الئرتیوس، و همچنین دو بخش از مقاوالت افالطون، یعنی رساله ))زندگانی فیلسوفان((

. تسخیر قسطنطنیه به دست صلیبیون کمتر از حد انتظار در ترجمه کتاب نتیجه داد. را ترجمه کرده بود)) فیدون((

از این ). 1209(مابعدالطبیعه، اثر ارسطو بود ((ظاهرا بخشی از کتاب در این دوره تنها اثري که از ترجمه دیده شد 
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بود که ویلیام آو موربک، اسقف اعظم کورنت، احتماال به  1260پس دوران فترتی حکمفرما شد، و سپس در حدود 

است که  هاي این مرد به حدي تعداد و اهمیت ترجمه. کمک چند تن دیگر، مستقیما شروع به ترجمه آثار یونانی کرد

علت ترجمه بسیاري از کتابهاي ارسطو . باید در میان قهرمانان انتقال فرهنگ او را تالی گراردوس کرموننسیس شمرد

هاي جدید ویلیام از آثار  ترجمه. تا حدي اجابت خواسته دوست و هم مسلک دومینیکن وي، توماس آکویناس بود

همچنین ویلیام )). معانی بیان((، و ))سیاست((، ))ولد حیوان در زاد و((، ))تاریخ حیوان((ارسطو مشتمل میشد بر 

صورت گرفته بود )) در نفس((، و ))آثار علوي((، ))مابعدالطبیعه((هایی را که قبال به طور مستقیم از کتب  ترجمه

شریح و ویلیام براي قدیس توماس آکویناس مقاالت متعددي را که به زبان یونانی در ت. تکمیل یا حک و اصالح کرد

پیش آگهی وضع ((بیان فلسفه ارسطو یا افالطون نوشته بودند ترجمه کرد، و براي حسن خدمت بیشتر کتاب 

اثر جالینوس، و آثار گوناگونی از هرون اسکندرانی و ارشمیدس را درباره )) در باب اغذیه((، اثر بقراط، و رساله ))بیمار

ارسطو که سابقا آن را کار رابرت گروستست )) اخالق((از کتاب  احتماال ما باید براي ترجمهاي. علوم عالوه کرد

ها بخشی از مصالحی بودند که قدیس توماس اثر بغایت  این ترجمه. میدانستند خود را مدیون همین ویلیام بشمریم

جامعی به  ، فلسفه ارسطو تقریبا به طور1280، را بر آنها بنیاد نهاد، تا سال ))مدخل االهیات((باشکوه خویش، کتاب 

. اذهان متفکران مغربزمین منتقل شده بود

روانه شدن سیل متونی از دنیاي اسالمی و یونان . ها در اروپاي التین اثري انقالبی بود تاثیرات تمامی این ترجمه

و  عشق به تحقیق و تتبع را به طرز عمیقی از نو در نهاد مردمان بیدار کرد، تحوالت جدیدي را قهرا در دستور زبان

ها در قرون دوازدهم  واژهشناسی به وجود آورد، برنامه دروس مدارس را توسعه بخشید، و در رشد شگفتانگیز دانشگاه

هاي عربی عاجز بودند،  این امر که چون مترجمان از یافتن معادل التینی پارهاي از واژه. و سیزدهم سهیم بود

مهمتر آنکه جبر، رقم صفر، و سیستم اعشاري از . دي جزئی بودبسیاري از لغات عربی وارد زبانهاي اروپایی شد رویدا

فرضیات و طرق عملی طب بر اثر ترجمه کتابهاي اساتید یونانی، . ها قدم به جهان مسیحی غرب نهاد راه این ترجمه

را التینی، عرب، و یهودي قوت یافت و طریق تکامل پیمود، ورود علم نجوم یونانی و اسالمی بسط دایره االهیات 

اجباري ساخت، مفاهیم جدیدي در الوهیت به وجود آورد که خود دیباچه تحول عظیمتري بود که پس از کوپرنیک 

هاي خویش مکرر به افرادي چون ابن رشد، ابوعلی سینا، و فارابی  اشاراتی که راجر بیکن ضمن نوشته. پدید میآمد

  . باشد میکند، نمونهاي از این انگیزش و نفوذ جدید می

و به طوري که خواهیم دید، توماس آکویناس چون  ;))فلسفه از اعراب به دست ما رسیده است: ((ن نوشتبیک

االهیات مسیحی را در معرض خطر از هم گسیختگی میدید، از تفاسیري که شارحین ارسطو در جهان اسالمی نموده 

. ت تا جلو چنین خطري را سد سازدبودند استفاده کرد و به نگارش کتاب عظیم خود، مدخل االهیات، مبادرت جس

اکنون اسالم دینی را که بر اثر عاریت گرفتن دانش یونان از طریق سوریه بر گردن داشت به تمام و کمال به اروپا 

پرداخته بود، و همان سان که عشق به علم وسیله انگیزه آن عهد بزرگ فلسفه و علوم اسالمی شده بود، اینک اذهان 

قیق و غوررسی تهییج میکرد، آنها را وادار به ساختن معبد عقالنی فلسفه اسکوالستیک مینمود، و اروپاییان را به تح

سپس یک یک سنگهاي آن بناي فخیم را شکاف میداد تا در قرن چهاردهم آن دستگاه قرون وسطایی فرو ریزد و، به 

  .دانس، مقدمات فلسفه جدید فراهم آیدنبال عشق رنس

 .
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IV -  مدارس  

همانطور که امروزه به تعلیم علوم . کلیسا، و مدرسه وظیفه دانش را از نسلی به نسل دیگر بر عهده گرفتند خانواده،

عقالنی چنان اهمیت داده میشود که این امر به زبان انضباط اخالقی تمام میشود، در قرون وسطی تعلیم مسائل 

یان طبقات متوسط و عالیه انگلستان، فرستادن در م. دینی به قدري اهمیت داشت که به زیان روشنفکري تمام میشد

علت این امر تا حدي تحکیم . کودك هفت یا هشت ساله براي چند صباحی به خانه دیگري امري عادي تلقی میشد

اسلوب و روش باشکوه مدارس . ها، و تا اندازهاي جبران اهمال در محبت پدر و مادر بود عالیق مودت میان خانواده

  . ر اثر آشوبهاي ناشی از تهاجمات و تار و مار شدن مردمان شهرنشین رو به انحطاط نهاده بودامپراطوري روم ب

هنگامی که در قرن ششم امواج متالطم مهاجرت اقوام آرام گرفت، چندین مدرسه غیرکلیسایی در ایتالیا به جا مانده 

کلیسا تمام ) م 800تا  500از (مدتی . تها و کشیشان نوآموز داش مابقی مدارس اکثر اختصاص به تربیت راهبه ;بود

توجه خویش را معطوف به تربیت روحانی کرد و انتقال معلومات غیرمذهبی را هرگز یکی از وظایف خود به حساب 

ها به افتتاح  لکن بر اثر اصرار مداوم شارلمانی بود که کلیساهاي جامع، دیرها، کلیساهاي محلی، و راهبهخانه. نیاورد

  . تعلیم عمومی پسران و دختران مبادرت ورزیدندمدارسی براي 

مدرسه (معموال در دیر یک سکوالانتریور . در بدو امر، مدارس دیرها تقریبا تمامی این بار گران را بر دوش میکشیدند

ها براي نیل به مقام کشیشی بود، و یک  وجود داشت که کارش دادن تعالیم دینی و تربیت نوچه) اندرونی

در آلمان این مدارس . که ظاهرا بالعوض به آموزش و پرورش پسران میپرداخت) مدرسه بیرونی(ر سکوالاکستریو

 ;متعلق به دیرها از میان اغتشاشات قرن نهم به سالمت سر به درآورد و در رنسانس عهد اوتو سهم شایانی ایفا کرد

در فرانسه انقراض دودمان کارولنژیان . وددر خالل قرون نهم و دهم، آلمان از لحاظ ظرافتهاي ذوقی مقتداي فرانسه ب

مدرسهاي که خود شارلمانی . و تهاجمات اقوام شمالی ضربات بیرحمانهاي بر پیکر مدارس متعلق به دیرها وارد آورد

هر قدر پادشاهان فرانسه . بیشتر دوام نیاورد) 877 'فت(در کاخ شاهی ساخته بود تا اندکی پس از مرگ شارل کچل 

هنگامی که تهاجمات اقوام نورس فرو نشست،  ;به همان نسبت بر نیروي اسقفان افزوده میگشت ضعیف میشدند،

ها شده بودند، و در حالی که در خالل قرن دهم  اسقفان و کشیشان آزاد به مراتب غنیتر از روساي دیرها و صومعه

شارتر، اورلئان، تور، الن، لیژ،  مدارس متعلق به دیرها رو به زوال گذاشتند، مدارسی در کلیساهاي جامع پاریس،

چون فولبر، اسقف نیکوسیرت و عظیمالشان شارتر، درگذشت، جانشین وي اسقف ایو دو . رنس، وکولونی احداث شد

جانشین ایو، برنار . هاي ادب و علوم کالسیک حفظ کرد شارتر پایه کار و شهرت مدرسه آن کلیساي جامع را در رشته

شگفتانگیزترین سرچشمه ((که جان آو سالزبري در قرن دوازدهم او را در اعصار جدید دو شارتر، یعنی همان کسی 

در انگلستان مدرسه کلیساي جامع یورك حتی . توصیف کرده بود، این سنت پسندیده را مداومت داد)) ادب در گل

خود تقریبا به مدرسه کنتربري . قبل از آنکه شخصی چون آلکوین را تحویل شارلمانی دهد، شهرتی بسزا داشت

صورت دانشگاهی درآمد، صاحب کتابخانه عظیمی شد، و ریاست آن بر عهده یکی از خردمندترین حکما و فضالي 

در این قبیل مدارس تمام مخارج آن دسته . قرون وسطی، یعنی همان جان آو سالزبري، بود که قبال از وي یاد کردیم

ماده میساختند ظاهرا از صندوق کلیسا پرداخت میشد، و حال از طالبی که خود را براي تصدي مقامات روحانی آ

چون ((مقرر داشت که ) 1179(سومین شوراي التران . آنکه دیگران ملزم به پرداخت مبلغ مختصري بودند

لذا باید در هر کلیساي جامعی مبلغ مکفی ... نمیخواهیم فرصت خواندن و پیشرفت از کودکان بیبضاعت سلب شود

چهارمین )). تصاص داده شود که کارش تعلیم رایگان محررین آن کلیسا و طالب بیبضاعت باشدبراي معلمی اخ
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مقرر داشت که در هر کلیساي جامع جهان مسیحی باید مقامی براي یک نفر استاد دستور ) 1215(شوراي التران 

ي جامع دو نفر از استادان را زبان در نظر گرفته شود، و هر اسقفی را مکلف ساخت که عالوه بر این در مدرسه کلیسا

فرامین پاپ گرگوریوس نهم کلیساي هر محلی را موظف کرد که دبستانی . به تدریس فلسفه قانونی کلیسایی بگمارد

به موجب تتبعات اخیر محققان، این قبیل مدارس محلی، که اکثر حصر بر تعلیمات دینی بودند، در تمامی . دایر سازد

. جهان مسیحی عمومیت داشتند

چند درصد از نسل جوان آن روزي اروپا به مدرسه میرفتند ظاهرا این امر در مورد دختران اختصاص به طبقات 

ها صاحب مدارسی براي دختران بودند، مانند مدرسه دیر آرژانتوي که هلوئیز آن  اکثر دیرهاي راهبه. ثروتمند داشت

لکن این قبیل مدارس به اغلب  ;)1110حد (شامخی رسانید زن مشهور را در فراگرفتن ادبیات ادوار باستان به مقام 

آبالر در باره  ;بعضی از مدارس کلیساهاي جامع دختران را نیز قبول میکردند. احتمال فقط براي عده اندکی بودند

پسران از . در مدرسه وي در نوتردام پاریس درس میخواندند 1114سخن میگوید که به سال )) اصیلزادهاي((زنان 

با تمام . ت بهتري برخوردار بودند، لکن محتمال براي پسر یک نفر سرف پیمودن مدارج تحصیلی اشکال داشتفرص

قسمت بیشتر دروس و . این اوصاف، به احوال سرفهایی برمیخوریم که موفق به اعزام پسران خویش به اکسفرد شدند

. خانه یا از راه نوآموزي در دکان میآموختندفنونی که اکنون دانشجویان در مدارس فرا میگیرند، در آن دوره در 

بیشک گسترش و برتري هنر قرون وسطایی نموداري از فرصتهاي بزرگی بود که براي آموختن رموز هنرها و دقایق 

نفر  26000به حدود  1530طبق حسابی، تخمین زدهاند که عده پسران دبستانهاي انگلستان در . فنون وجود داشت

جمعیت تقریبی مملکت پنج میلیون نفر بود، یعنی در حدود یک سیام نسبت میان سکنه  و حال آنکه ;میرسید

توفیق قرن ((لکن، طبق تتبعی که اخیرا به عمل آمده است، میگویند  ;1931تمامی کشور و اطفال دبستانی در 

)). نزدهم بودسیزدهم در راه اجراي آموزش و پرورش عمومی و اجتماعی به مراتب زیادتر از مجاهدات قرن شا

بود که وي را در موارد مختلف آرکیسکوال، )) کانونیکوس((معموال مدیر یک مدرسه کلیساي جامع کشیشی از درجه 

کلیه دروس . معلمان مدرسه محررینی دون مرتبهتر بودند. میخواندند) سر مدرس(سکوالریوس، یا سکوالستیکوس 

ق زدن کودکان در نظام تعلیم و تربیت به همان درجه ضروري شال ;انضباط سخت رعایت میشد. به زبان التینی بود

شعار مدرسه کلیساي جامع وینچستر این بیت التینی بود که به طور پوست کنده . شمرده میشد که دوزخ در دیانت

ز یا تریویوم آغا)) مواد سه گانه((برنامه تحصیل با )). علم آموز یا برون رو، شق سوم شالق خوردن است: ((میگفت

یا کوادریویوم میپرداختند، )) مواد چهارگانه((سپس طالب به  ;میشد، که عبارت بود از دستور زبان، بالغت، و منطق

معانی . میخواندند)) تحصیالت آزادگان((و این هفت موضوع را  ;که عبارت بود از حساب، هندسه، موسیقی، و نجوم

بدیهی است که معنی لغوي تریویوم . یشود تفاوت داشتاین قبیل اصطالحات آن عهد با آنچه امروزه مستفاد م

تحصیالت آزادگان عبارت از موضوعاتی میشد که ارسطو براي انسان آزادي که مایل به . بود)) طرق سهگانه((

به طوري که ارسطو گفته بود، غرض از اکتساب این هنرها نیل به . فراگرفتن مهارتهاي عملی نبود تعریف کرده بود

وارو به تالیف مجموعهاي مبادرت . ی و عقالنی بود، و آزادمردان فنون عملی را به کارآموزان وا میگذاشتندکمال اخالق

موضوع مختلف میرفت که برنامه تحصیلی  9جسته بود که به کتابهاي نهگانه انضباط شهرت داشت و در آن سخن از 

محققان افریقاي شمالی در قرن پنجم میالدي، در  مارتیانوس کاپال، یکی از ;مدارس یونان و روم را تشکیل میدادند

طی تمثیلی تربیتی تحت عنوان در پیوند میان فیلولوژي و عطارد دو رشته طب و معماري را، به علت آنکه زیاده از 

موضوع خشکی نبود که در )) دستور زبان. ((حد عملی هستند، از فهرست موضوعات عقالنی و نظري جدا ساخته بود

) gramma ,grapho(به طوري که از ریشه این لغت  ;خوانبندي زبانی روح آن را به کلی کنار گذاردمطالعه است
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کاسیو دروس، تاریخنویس رومی، در تعریف این رشته گفته بود  ;عبارت بود از فن نگارش)) گرامر((مستفاد میشود، 

در . ه نوشتن انشایی صحیح و زیبا شودکه دستور زبان مطالعه آثار عظیم ادبی و فن بالغت است تا متعلم قادر ب

مدارس قرون وسطایی فراگرفتن آیین سخنوري با سرودهاي روحانی آغاز میشد، آنگاه متعلم به سایر بخشهاي کتاب 

مقدس میپرداخت، سپس نوبت به تصانیف التینی آباي کلیسا میرسید، و بعدا به مطالعه آثار کالسیک التین از قبیل 

فن بالغت کماکان هنر سخنوري بود، لکن باز مشتمل بر . راس، ستاتیوس، و اووید میپرداختسیسرون، ویرژیل، هو

منطق موضوعی بود که قرار دادن آن جزو مواد سهگانه تا حدي نابهنگام به نظر . مطالعه مقداري آثار ادبی میشد

ه دارد، فراگرفتن طرز تعقل و میرسید، لکن شاید فکر میکردند که چون طفل از اوان کودکی عالقه وافري به مباحث

. دلیل و برهان آوردن صحیح از همان سنین اولیه چیز مفیدي است

شهرهایی که توسعه و آبادانی خویش را مدیون بازرگانی و . انقالب اقتصادي سبب تحوالت چندي در امور تربیتی شد

ود مخالفتهاي روحانیان، به تاسیس صنعت بودند به لزوم کارمندانی ورزیده در فنون عملی واقف شدند، و با وج

ها معلمان غیرروحانی، در برابر شهریهاي که والدین اطفال  در این آموزشگاه. مدارسی غیرمذهبی اقدام کردند

، شهریه یکساله دبیرستانی خصوصی در آکسفرد چهار یا 1300در سال . میپرداختند، کودکان آنها را تعلیم میدادند

، ویالنی تخمین میزد که در مدارس کلیسایی فلورانس نه هزار دختر و 1283در . بود) مچهار دالر و نی(پنج پنس 

که کودکان را براي کسب و کار آماده )) چرتکه((در شش باب مدرسه مشهور به  ;پسر به تحصیل اشتغال داشتند

. هفتاد و پنج نفر بالغ بود میساخت، عده نوآموزان به هزار و صد نفر میرسید، و عده شاگردان دبیرستانها به پانصد و

در قرن دوازدهم مدارس غیرمذهبی در فالندر پدیدار شدند و تا نیمه قرن سیزدهم دامنه این نهضت به لوبک و 

به شرح حال معلمهاي برمیخوریم که در پاریس مدرسهاي خصوصی افتتاح  1292در . شهرهاي بالتیک رسیده بود

به این نحو، دوران بیرون آمدن تعلیم و تربیت از . ایر آن را فراوان میبینیمکرده بود، اندکی بعد از این تاریخ، نظ

  . انحصار دستگاه روحانیت به تدریج آغاز میشد

V  -هاي جنوب  دانشگاه  

در ایتالیا به ویژه، مدارسی که به وسیله مقامات غیرروحانی اداره میشدند و غرض از تاسیس آنها تعلیم فنون و مسائل 

معموال معلمان این گونه مدارس افراد غیرروحانی بودند، نه مثل اراضی آن سوي آلپ که  ;اوان بودندمذهبی بود فر

به طور کلی، روحیه و فرهنگ ایتالیا در مقام مقایسه با سایر ممالک کمتر جنبه .همه جا معموال معلم یک کشیش بود

صیانهایی مبادرت میورزیدند، چنانکه مذهبی داشت، سهل است گهگاهی مردم در حسرت اعصار گذشته خویش به ع

بدیهی است که مدارس . ویلگاردوس نامی در راونا به ایجاد نهضتی براي اعاده بتپرستی اقدام کرد 970در حدود سال 

ها به ویژه در میالن، پاویا، آئوستا، و پارما در مسائل  این قبیل آموزشگاه ;متعلق به کلیساهاي جامع متعدد بودند

و دیر  ;تی صالحیت داشتند و رجال برجستهاي چون النفرانک و قدیس انسلم را در دامان خود پروردندعلمی و تربی

بقاي بنیادهاي شهري، مقاومت پیروزمندانه . مونته کاسینو زیر نظر دزیدریوس تقریبا حکم دانشگاهی را داشت

راي کسب اطالعات حقوقی و بازرگانی، ، و تقاضاي روزافزون ب)1176(شهرهاي لومبارد در برابر فردریک بارباروسا 

. همه دست به دست هم داد و ایتالیا را مفتخر به تاسیس اولین دانشگاه قرون وسطایی کرد

محتمال این . دانشگاه پاویا هزار و صدمین سالگرد تاسیس خود را به دست لوتار اول جشن گرفت 1925در سال 

بود که به دریافت  1361و در سال  ;دانشگاهی به معنی اعممرکز علمی بیشتر جنبه یک مدرسه حقوق داشت تا 
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یا نامی که در قرون وسطی، به دانشگاهی متشکل از ) مدرسه عمومی(منشور رسمی و عنوان ستودیوم گنراله 

دانشگاه پاویا یکی از مدارس متعددي بود که در آن از قرن نهم به . هاي مختلف اطالق میگردید نایل آمد دانشکده

 ;همین امر در رم، راونا، و اورلئان در خالل قرن نهم صورت گرفت. ریس و تحصیل حقوق رومی احیا شدبعد تد

ورونا، مانتوا، و آنژه در قرن یازدهم به تدریس حقوق روم  ;میالن، ناربون، و لیون در قرن دهم به تدریس آن پرداختند

ختري بود که مدرسه خود را توسعه داد و به صورت یک بولونیا به ظاهر اولین شهر از شهرهاي اروپاي با. راغب شدند

. معلمی پپونام، بیآنکه از کسی رخصت یافته باشد: ((اودو فردوس وقایعنگار میگوید 1076در . ستودیوم گنراله درآورد

تا جماعتی دیگر از معلمان به وي ملحق شدند و )). در بولونیا شروع به تدریس کرد، وي مردي بود بغایت مشهور... 

 1088ایرنریوس به سال . عهد ایرنریوس مدرسه حقوق بولونیا، به تصدیق عموم، بهترین نوع خود در اروپا شده بود

وي یا به علت مطالعاتش در حقوق رومی مجاب شده بود که به دالیل واقعی . شروع به تدریس حقوق در بولونیا کرد

لم باشد، یا فریفته پاداشهاي خدمت امپراطور شده بود، علت و تاریخی باید تفوق دستگاه امپراطوري بر روحانیان مس

هر چه بود، وي از گوئلفها برید و به گیبلینها پیوست و، با تفسیر و احیاي سوابقی تاریخی، در تایید دعاوي امپراطور 

آلمانی امپراطوران حقشناس مبالغی کمک مالی به مدرسه مزبور رسانیدند، و گروه عظیمی از دانشجویان . کوشید

ایرنریوس کتابی تصنیف کرد مشتمل بر تعدادي تفسیر درباره قانوننامه یوستینیانوس، و روش . روانه بولونیا شدند

کتاب مجمعالقوانین عمومی ایرنریوسی که خود وي تالیف . علمی را در مورد تشکیالت حقوقی جامعه به کار بست

  . تفسیر و استدالل است هاي وي گرد آوردند شاهکاري از کرد یا از روي خطابه

دانشجویان عالقهمند از هر کشوري از کشورهاي . هاي قضایی قرون وسطی آغاز شد با ایرنریوس دوران طالیی رویه

گراتیانوس، . اروپاي التین متوجه بولونیا شدند تا در آنجا به تحصیل علم حقوقی جوانی از سر گرفته، مشغول شوند

ا بر قوانین روحانی اطالق کرد و به نشر اولین مجموعه از قوانین کلیسایی مبادرت شاگرد ایرنریوس، روشهاي نوین ر

در طی یک  -بولگاروس، مارتینوس، یاکوبوس، و هوگو  - )) معلمان چهارگانه((پس از ایرنریوس، ). 1139(جست 

دند، و موجبات رشته تفاسیر معروفی، کورپوس یوریس یوستینیانوس را بر مسائل حقوقی قرن دوازدهم اطالق کر

در اوایل قرن سیزدهم، آکورسیوس مهین بزرگترین . پذیرش حقوق رومی را در عرصه فراگیري فراهم ساختند

قوانین، زبده آثار ایشان، و خالصه افکار خویش را در کتابی به نام فرهنگ معانی متداول گرد آورد، که )) شارحین((

احکام آن، سلطه قوانین فئودال را در هم میشکستند و با پاپان  سالطین و حکومتهاي شهري از این پس، به استناد

دستگاه پاپی تا آنجا که مقدور بود در صدد جلوگیري از این جریان، یعنی احیاي . مقتدر به مبارزه بر میخاستند

لکن مبحث جدید ممد و مظهر خردگرایی  ;قوانینی که دین را جزو وظایف و آلت دست حکومت میساخت، برآمد

باکانه و بسط دایره وظایف و تکالیف مقامات ملکی قرون دوازدهم و سیزدهم بود و طبقه روزافزون حقوقدانانی را به بی

وجود آورد که در راه کاستن از سهم کلیسا در امور حکومت، و توسعه قدرت دولت، کوشش فراوانی مبذول 

صداي قوانین یوستینیانوس طنینانداز است، و قدیس برنار شکایت داشت که همه جا در محاکم اروپایی . میداشتند

هاي عربی و یونانی،  هاي قضایی جدید، درست مانند ترجمه انتشار رویه. دیگر اسمی از قوانین االهی به گوش نمیرسد

. انگیزه نیرومندي بود در تکوین آن حرمت و عشق به تعقلی که نهضت مدرسی را به وجود آورد و بر هم زد

مدرسهاي براي تدریس فنون ذوقی هفتگانه در بولونیا، و همچنین تاریخ پیدایش مدرسه مشهور از تاریخ تاسیس 

حقوق، طب، و (تا آنجا که میدانیم، تنها رابطه موجود میان این سه نوع مدرسه . طب آنجا، اطالعی در دست نداریم

از دست شماس اعظم بولونیا دریافت  هاي خویش را عبارت از آن بود که فارغالتحصیالن آنها گواهینامه) فنون ذوقی

در حدود سال . استادان به دور هم گرد آمدند و براي خود به اصطالح کولگیوم یا صنفی تشکیل دادند. میداشتند
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عموم دانشجویان، بدون توجه به دانشکدهاي که در آنجا مشغول تحصیل بودند، دست اتحاد به هم دادند و به  1215

اتحادیه محصالن نواحی جنوبی آلپ و اونیورسیتاس اولترامونتانوروم یا ((ترامونتانوروم یا دو گروه اونیورسیتاس کی

زنان نیز )) هاي دانشجویان اتحادیه((از اوان قرن سیزدهم، در این . منقسم شدند)) اتحادیه محصالن آن سوي آلپ((

هاي دانشجویان، که  اتحادیه. زن بودند هاي بولونیا عضویت داشتند، و در قرن چهاردهم چند تن از استادان دانشکده

اساسا به منظور کسب استقالل و حفظ منافع متقابل پدید آمد، در قرن سیزدهم صاحب اختیارات فوقالعاده شد و 

در صورتی که طرز تدریس استادي طبق دلخواه شاگردان نبود، . مدرسین و معلمان را سخت تحت نفوذ خود درآورد

لسه درسش خودداري میکردند، و به این نحو در بولونیا دانشجویان میتوانستند به دوران جمیع آنها از حضور در ج

)) هاي دانشجویان اتحادیه((در بسیاري از موارد، حقوق استادان از جانب . فعالیت تربیتی هر معلمی خاتمه دهند

. جمنها سوگند وفاداري یاد کنندیا روساي این قبیل ان)) ناظمان((پرداخته میشد، و استادان مکلف بودند در حضور 

ها از  اگر معلمی میخواست حتی براي یک روز از درس گفتن معاف شود، ناگزیر بود به وسیله روساي این اتحادیه

به میل خویش به ((شاگردان خویش اجازه مرخصی دریافت دارد، و صراحتا به وي اخطار میشد که حق ندارد 

  )). مرخصی برود

هاي دانشجویان، مقرر شده بود که استاد در کدام دقیقه ساعت باید درس خود را آغاز  تحادیهطبق نظامات مصوبه ا

. کند، چه موقع باید درس را به پایان برساند، و در صورت تخلف از این مقررات، مکلف به پرداخت چه جریمهاي باشد

د، دانشجویان، به حکم مقررات اگر استاد ضمن درس خویش از حد مقرر تجاوز میکرد و سخن به درازا میکشانی

سایر نظامات اتحادیه دانشجویان پیشبینی کرده بود که اگر . اتحادیه، ناگزیر بودند محضر درس استاد را ترك گویند

استادي، حین توضیح و تشریح قوانین، فصلی را بیندازد یا از ذکر حکمی خودداري ورزد، مکلف به پرداخت چه 

در آغاز هر . رده بود که چه بخش از کتاب را باید در کدام دوره تحصیلی تدریس کندجریمهاي باشد، و نیز معین ک

هر جریمهاي که  ;سال تحصیلی، هر استادي مکلف بود که مبلغ ده لیره در یک بانک بولونیا به رسم ودیعه بگذارد

از طرف . حبش مسترد میشدها معین میکردند از این مبلغ کسر، و تتمه در پایان سال تحصیلی به صا روساي اتحادیه

ها عدهاي مامور مراقبت در رفتار و اطوار استادان میشدند تا هر نوع خالف یا قصور  دانشجویان و همچنین کمیته

اگر این نظامات به چشم دانشجوي عهد جدید بیش از حد . هاي دانشجویی اطالع دهند ایشان را به روساي اتحادیه

ندارد، زیرا دانشجویان حقوق در بولونیا افرادي بودند بین سنین هفده و چهل  معمول معقول به نظر میرسد، شگفتی

مطلع بودند که به مدرسه براي تحصیل  ;سال، یعنی آن قدر مسن که میدانستند چگونه باید انضباط را رعایت کرد

رسی است آزادپیشه اطالع داشتند که استاد مستخدم هیئت امناي دانشگاه نیست، بلکه مد ;آمدهاند نه براي تفریح

در بولونیا حقوق معلم عبارت بود از . که شخص وي را در واقع دانشجویان استخدام کردهاند تا به آنها درس دهد

نزدیک به آخر قرن سیزدهم، چون . مبلغی که با تراضی بین وي و متعلمین تعیین، و از جانب اینان پرداخت میشد

هایی از خود پیدا کردند و شروع به پرداخت حقوقی از جانب  دانشگاهشهرهاي ایتالیایی عالقه وافري به داشتن 

به همین سبب، . شهرداري به پارهاي از اساتید دارالعلم بولونیا نمودند، آن روش قدیمی پرداخت حقوق منسوخ شد

خاب استادان وعده داد که براي دو تن از استادان مستمري سالیانه معین کند، لکن هنوز انت) 1289در (شهر بولونیا 

به تدریج تعداد این قبیل استادان جیرهخوار شهرداري رو به فزونی نهاد، و در قرن چهاردهم . بر عهده دانشجویان بود

، هنگامی که شهر بولونیا 1506در . حق انتخاب استادان و تعیین و پرداخت مستمري آنها از اختیارات شهرداري شد

. ان نیز به صورت یکی از وظایف مقامات روحانی درآمدبخشی از ایاالت پاپی شد، انتخاب معلم
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هاي ایتالیا، همان جنبه  با اینهمه، در قرن سیزدهم صفت ویژه دانشگاه بولونیا، و تا حدود کمتري سایر دانشگاه

غیرمذهبی تدریس یا تقریبا مشرب ضد روحانیت بود که در سایر مراکز علمی و تربیتی اروپا نظیرش کمتر وجود 

 1364در حالی که مهمترین دانشکده در سایر مراکز علمی آن عهد مختص تدریس االهیات بود، تا قبل از  .داشت

حتی . در آنجا معموال به جاي االهیات حقوق شرع تدریس میشد ;بولونیا هیچ دانشکدهاي براي علوم االهی نداشت

، اورلئان، مونپلیه، تور، و نظایر آن جنبه فن درس معانی بیان به صورت حقوق درآمد، و فن کتابت در بولونیا، پاریس

نگارش اسناد حقوقی، بازرگانی، و مدارك دولتی را پیدا کرد، و به فارغالتحصیالن در این رشته درجه مخصوصی عطا 

همه جا این حرف بر سر زبانها بود که اگر شخص عالقه به واقعبینانهترین رشته تحصیالت دارد، بهتر از بولونیا . میشد

در این باب داستان جالبی نقل میکردند که چگونه معلمی متبحر در امور تربیتی، اهل . رکز دیگري وجود نداردم

پاریس، چون به شهر بولونیا رفت، آنچه را در پاریس تدریس کرده بود بیهوده دید و از ذهن بیرون کرد، و سپس به 

در  ;قرن دوازدهم بولونیا رهبر نهضت عقالنی اروپا بوددر . موطن خود برگشت و آنچه را که آموخته بود تعلیم نداد

تفاسیر اکورسیوسی جنبه  ;قرن سیزدهم تعالیم مدارس آنجا به صورت شیوه راکدي از حقوق قرون وسطایی درآمد

متون مقدس و تقریبا الیتغیري پیدا کردند و مانع از آن شدند که، به روشی مترقی، قوانین را با نیازمندیهاي متغیر 

. روحیه تحقیق از رشته حقوق برید و متوجه مباحث آزادتري شد. مانه سازگار کنندز

ها بر اثر  برخی از این دانشگاه. ها متعدد ایتالیا در خالل قرون دوازدهم و سیزدهم صورت گرفت تاسیس دانشگاه

یس مدرسهاي عازم شهر پیلیوس براي تاس 1182چنانکه در  ;مهاجرت استادان یا دانشجویان بولونیا به وجود آمد

در  ;یاکوبوس دي ماندرا به شهر ردجو امیلیا نقل مکان کرد و شاگردان خود را به همراه برد 1188در  ;مودنا شد

 ;، بر اثر مهاجرت جمعی دیگر که محتمال از بولونیا بودند، اتحادیه چندین دانشکده، در ویچنتسا به وجود آمد1204

 1222در  ;یا را ترك گفت و به تاسیس مدرسه حقوقی در آرتتسو مبادرت جستروفردوس دانشگاه بولون 1215در 

به مرور ایام، . جمع کثیري از معلمان و شاگردان بولونیا به توسعه مدرسهاي قدیمی در پادوا اقدام کردند

خود را به و نیز شاگردان  ;هایی براي تدریس طب و هنرهاي ذوقی بر این دانشکده حقوق پادوا افزوده شد دانشکده

در قرن چهاردهم  ;آنجا میفرستاد و مبلغی به حقوق استادان که از جانب شهرداري پادوا پرداخت میشد کمک میکرد

، فردریک دوم به تاسیس دانشگاه 1224در سال . پادوا یکی از پررونقترین مراکز تدریس و تربیت فالسفه اروپایی شد

شاید به دالیلی . ویان ایتالیاي جنوبی به سمت صفحات شمالی شودناپل مبادرت ورزید تا مانع از مهاجرت دانشج

نظیر این، و ضمنا به منظور تربیت روحانیان دیپلومات، بود که اینوکنتیوس چهارم به تاسیس دانشگاه دربار رم اقدام 

  ). 1224(کرد 

، 1303در . منتقل شد این مدرسهاي بود که همه جا به دنبال دربار پاپ سفر میکرد، و حتی بعدا به آوینیون

بوتیفاکیوس هشتم به تاسیس دانشگاه رم مبادرت ورزید، که حوزه علمی مزبور در دوران پاپی نیکوالوس پنجم و لئو 

دانشگاه شهرداري . مشهور شد) مرکز عقال(دهم به اوج افتخار رسید و در دوران پاپی پاولوس سوم به نام ساپینتسا 

تا پایان قرن سیزدهم، در هر شهري از شهرهاي مهم . به وجود آمدند 1248سا در و دانشگاه پیاچنت 1246سینا در 

  . هایی براي طب نیز وجود داشت ایتالیا مدارسی براي تدریس حقوق و هنرها گاهی آموزشگاه

 هاي اسپانیا از آن نظر بینظیر بودند که به اراده و طبق منشور پادشاهان تاسیس میشدند، به خدمت آنها دانشگاه

، و سپس دانشگاه 1208(میپرداختند، و به نظارت حکومت تن درمیدادند، کاستیل دانشگاهی شاهی در پالنسیا 

، جزایر بالئار صاحب یکی در )1227(لئون صاحب دانشگاهی در ساالمانکا  ;برپا کرد) 1304(دیگري در والیاذولید 
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هاي  با وجود این ارتباط با پادشاهان، دانشگاه. دش) 1300(، و کاتالونیا صاحب دانشگاهی در لریذا )1280(پالما 

اسپانیا نظارت و کمک مالی کلیسا را قبول کردند و بعضی مثل دانشگاه پالنسیا بر پایه مدارس کلیسایی توسعه 

 در قرن سیزدهم، به واسطه اموال فراوانی که قدیس فردیناند و آلفونسودانا وقف دانشگاه ساالمانکا کردند، این. یافتند

اکثر این مراکز . هاي بولونیا و پاریس کوس همسري زد دانشگاه غنی شد و بزودي از لحاظ شهرت و دانش با دانشگاه

در پارهاي از آنها طب عبرانی یا زبان  ;به تدریس زبان التینی، ریاضیات، هیئت، االهیات، و حقوق مشغول بودند

ه دومینیکیان مدرسهاي براي زبانها و علوم شرقی در تولدو ، رهبانان فرق1250در سال در . یونانی نیز تدریس میشد

تاسیس کردند و به تعلیم زبان عربی و عبرانی مشغول شدند، مسلما اسلوب تدریس این آموزشگاه صحیح و مفید بود، 

سالمی به کلیه آثار مهم فالسفه و عالمان االهی ا) 1260حد (زیرا یکی از فارغالتحصیالن آن موسوم به رمون مارتین 

تاسیس شد، تدریس زبان عربی  1254در دانشگاه سویل نیز، که به دست پادشاه آلفونسو دانا در . آشنایی داشت

میالدي، دینیز، پادشاه پرتغال، به تاسیس دانشگاهی مبادرت  1290در لیسبون، به سال . اهمیت بسزایی داشت

. ورزید

VI  -هاي فرانسه  دانشگاه  

سیزدهم بیشک کشور فرانسه رهبر و مقتداي ممالک اروپایی در مسائل عقالنی و تربیتی در خالل قرون دوازدهم و 

اگر این مدارس به جاي . مدارس کلیسایی آن کشور از اوان قرن یازدهم شهرت بینالمللی داشتند. محسوب میشد

دانشگاهی درآمدند، این امر آنکه در شارتر، الن، یا رنس راه تکامل پیموده باشند، در پاریس رونق یافتند و به صورت 

از آنجا که پاریس به صورت یک مرکز  ;به احتمال بسیار معلول بازرگانی توسعه یابنده رود سن بود نه امر دیگري

مهم داد و ستد درآمده و ثروت عظیمی را فراهم ساخته بود، همین عامل سبب جذب علوم، فلسفه، و هنر شد و 

  . ختپاریس را مرکز متفکران و اغنیا سا

بر اثر دروسی که وي در آن  ;تا آنجا که اطالع داریم، نخستین استاد مدرسه کلیساي جامع نوتردام گیوم دوشامپو بود

هنگامی . راهروهاي سرپوشیده نوتردام میگفت، نهضتی فکري به وجود آمد که حاصل آن پیدایش دانشگاه پاریس شد

ها  خن منطق حصار ویلیام را ویران کرد و به ایراد معروفترین خطابهو با فال) 1103حد (که آبالر از برتانی بیرون آمد 

عده شاگردان مدارس پاریس، و . در تاریخ فرانسه آغاز کرد، طالب مشتاق از همه سو متوجه محضر درس وي شدند

سی اطالق در عالم معارف قرن دوازدهم پاریس، عنوان ماگیستر یا استاد به ک. تعداد استادان رو به افزایش گذاشت

تا این تاریخ، دانشگاه پاریس چنان بر شالوده . میشد که از صدر کلیساي جامع نوتردام اجازه تدریس گرفته باشد

در واقع اولین عاملی . مدارس کلیسایی شهر استوار شده و ترقی کرده بود که تشخیص منشا اصلی آن غیرممکن بود

به طور رایگان به هر کسی که مدتی کافی شاگرد یک نفر  که به این دانشگاه وحدت بخشید صدور اجازه تدریس

یکی از اتهاماتی که علیه شخص آبالر . استاد مجاز بود و تقاضاي وي از جانب استادش به تصویب میرسید، داده میشد

. اقامه میشد آن بود که بدون درك محضر یکی از این قبیل استادان مجاز پیشه معلمی اختیار کرده است

همینکه بر عده استادان . م فن تعلیم براساس شاگرد و استاد در پیدایش فکر و منشا دانشگاه دخیل بوداین مفهو

قرنها لفظ اونیورسیتاس به هر جمعیت و . افزوده شد، طبیعتا این جماعت گرد هم آمدند و صنفی تشکیل دادند

را در پاریس )) ز استادان منتخبجرگهاي ا((مثیوپریس  1214در سال . انجمنی، از جمله اصناف، اطالق میشد

گرچه اثبات این مدعا غیرممکن است، میتوان تصور . توصیف میکرد که ظاهرا بنیاد بسیار سابقهداري محسوب میشد
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میالدي به وجود آمد و غرض از آن، در بدایت امر، بیشتر رسته  1170اوایل سال )) اونیورسیته((کرد که لفظ 

توقیعی از جانب اینوکنتیوس که خود یکی  1210در حدود سال . هاي مختلف انشکدهاستادان بود تا پیوندي میان د

توقیع دیگري از  ;از فارغالتحصیالن پاریس بود قوانین و نظامات مدون این صنف را به رسمیت شناخت و تصویب کرد

خویش به دربار پاپی طرف همین پاپ مقرر داشت که صنف استادان سردبیري انتخاب کند و او را به عنوان نماینده 

  . گسیل دارد

علوم االهی، : تا اواسط قرن سیزدهم، استادان دانشگاه پاریس به چهار شعبه یا دانشکده تقسیم شده بودند، از این قرار

در دانشگاه  1219درست برعکس رویه دانشگاه بولونیا، بعد از . یا فنون ذوقی)) هنرها((قانون کلیسایی، طب، و 

برنامه تحصیلی با فنون ذوقی هفتگانه آغاز میشد، آنگاه نوبت به فلسفه میرسید،  ;تدریس نمیشد پاریس حقوق مدنی

نظیر ) میخواندند)) هنرمند((که آنها را آرتیستا یا (دانشجویان عالقهمند به فنون . و سرانجام به االهیات ختم میشد

این قبیل دانشجویان از سایر طالب جمیع  از آنجا که رویهمرفته عده. هاي امروزي بودند دانشجویان دانشگاه

هاي دیگر زیادتر بود، احتماال براي کمک متقابل، حشر و نشر، و حفظ انضباط طبق زادگاه خود به چهار  رشته

، )یعنی سرزمین کوچکی که مستقیما زیر فرمان پادشاه فرانسه بود)) (فرانسه: ((تقسیم شدند، از این قرار)) ملت((

فرانسه قرار )) ملت((دانشجویان فرانسه جنوبی، ایتالیا، و اسپانیا را در ردیف آحاد . ي، و انگلستانپیکاردي، نورماند

و دانشجویان اروپاي مرکزي و خاوري در شمار دانشجویان  ;پیوستند)) پیکاردي((دانشجویان لولندز به  ;دادند

اه پاریس میشدند به قدري زیاد بود که عده دانشجویانی که از آلمان متوجه دانشگ. محسوب شدند)) انگلستان((

اداره )) رئیس((تحت نظر یک پروکوراتور یا )) ملت((هر . به تاخیر افتاد 1347هاي آلمانی تا سال  تاسیس دانشگاه

دانشجویان و احتماال استادان دانشکده هنرها نیز، به اتفاق، . داشت)) ناظم((میشد، و هر دانشکدهاي یک دکانوس یا 

به تدریج وظایف متصدیان چنین مقامی  ;قبیل سردبیران را به عنوان رئیس دانشکده خود انتخاب کردند یکی از این

. به ریاست تمامی دانشگاه منصوب شدند 1255افزایش یافت تا آنکه در 

در  تا آنجا که معلوم است در قرن دوازدهم استادان. ها ساختمانهایی مخصوص به خود نداشتند در آن سالها دانشگاه

راهروهاي سرپوشیده نوتردام، سنت ژنویو، سن ویکتور، یا سایر کلیساها درس میگفتند، لکن در قرن سیزدهم به 

  . احوال معلمانی برمیخوریم که اتاقهایی خصوصی براي کالس درس خود اجاره میکردند

دند که به شیوه رهبانان وسط خوانده شدند، کشیشانی بو) آشکارکننده(استادان این عهد، که بعدها به نام پروفسور 

تعلیم . این قبیل افراد، تا قبل از قرن پانزدهم، در صورت تاهل از مقام خویش معزول میشدند. سر خود را میتراشیدند

از طریق ایراد خطابه صورت میگرفت و علت این امر بیشتر آن بود که هر دانشجویی قدرت خرید کتاب را نداشت و 

دانشجویان معموال روي زمین یا کف راهرو مینشستند و . ها نیز همیشه میسر نبود کتابخانه به رعایت گرفتن کتاب از

فشار وارده بر حافظه به قدري زیاد بود که براي سپردن اسامی یا نکاتی به حافظه . بیانات استاد را یادداشت میکردند

نظامات دانشگاه . از مفروضات، اتخاذ میشد تدابیر گوناگونی، از آن جمله اشعاري به ظاهر موهن و در معنی ماالمال

استاد را مکلف میساخت که درباره موضوع درس فیالبداهه سخن گوید، نه آنکه مطالبی را از روي کتاب بلندبلند 

دانشجویان از راه لطف به نو واردان اخطار میکردند که براي یک . حتی وي مجاز نبود سخن را به درازا بکشاند. بخواند

ویلیام کانشی در قرن دوازدهم . چیزي نپردازند، مگر آنکه در سه جلسه درس استاد حضور یافته باشند دوره درس

هاي دروس آسانی به شاگردان  شاکی بود از اینکه معلمان براي آنکه دانشجو، درآمد، و محبوبیت پیدا کنند، دوره

  . پایه معلومات را تنزل میداد میدادند، و آزادي دانشجو در انتخاب موضوعات عدیده و اساتید متعدد
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گاهی تدریس را با دایر ساختن مجالس و مناظره عمومی بین استادان، دانشجویان زبده، و میهمانان عالیقدر رنگین و 

قضیهاي : انجام میگرفت) مباحثه مدرسی(معموال مباحثه به شیوه معین سکوالستیکا دیسپوتاتیو . جالب میساختند

نفی میداد و، به استناد شواهدي از کتاب مقدس و اقوال آباي کلیسا، و با اقامه دالیلی به طرفی جواب  ;مطرح میشد

آنگاه نوبت به جواب مثبتی میرسید و در تایید آن از کتاب مقدس و آباي  ;صورت ایراد، از مدعاي خویش دفاع میکرد

حثه مدرسی بود که فلسفه مدرسی را به این شیوه مبا. کلیسا نقل قول و دالیلی عقالنی در رد ایرادات اقامه میشد

  . شکل پرداخته و صیقل خورده آراي توماس آکویناس درآورد

هرچه (عالوه بر این قبیل مشاجرات و مناظرات، یک نوع مباحثه خودمانی نیز وجود داشت که آن را کودلیبتا 

نا به خاطرشان خطور میکرد مطرح مینامیدند، و در این قبیل موارد طرفین بحث هر مسئله را که آ) دلخواهت باشد

هاي بیاهمیتتر قدیس  این مباحثات آزادتر نیز سبب پیدایش اسلوب ادبی دیگري شد، چنانکه در نوشته. میکردند

این قبیل مباحثات، اعم از رسمی یا خودمانی، ذهن افراد قرون وسطایی را تیز گردانید . توماس آکویناس دیده میشود

لکن، در مورد عدهاي، همین آزادي سبب پیدایش منطق براتی  ;روي توسن فکر و زبان گشودو میدان پهناوري را بر 

. شد که به کمک آن میتوانستند هر مطلبی را به ثبوت رسانند و یا کوهی از استدالل را بر پایه مویی استوار سازند

را سازمانهاي متشکل دانشجویان  این قبیل اماکن ;زندگی میکردند)) مهمانسرا((اکثر دانشجویان در هوسپیکیا یا 

گاهی بیمارستانی، در مقابل مبلغی جزئی، دانشجویان بیبضاعت را پرستاري و . مخصوصا براي آنان اجاره میکردند

در سال . داده بود)) منشیان بینوا((مداوا میکرد، چنانکه نوانخانه هتل دیو چسبیده به نوتردام اتاقی را اختصاص به 

لندن این خانه را خریداري کرد و از آن پس با متصدیان بیمارستان در پرداخت مخارج ، جوسیوس اهل 1180

این دسته از دانشجویان به مساکن بزرگتري  1231تا سال . مسکن و غذاي هجده تن دانشجوي مقیم آنجا سهیم شد

هاي  مهمانسراها یا اقامتگاه. میخواندند)) جرگه هجده نفري((دیزویی /نقل مکان کرده بودند، لکن هنوز خود را کولژ د

ها، یا بورس از ممر  هاي رهبانان کلیساها یا اشخاص خیر دایر شدند که هر کدام با موقوفه دیگري نیز از طرف فرقه

روبر دو سوربون، کشیش نمازخانه خصوصی سن  1257در . عواید سالیانه خود، از هزینه زندگی دانشجو میکاستند

با وجوهی که لویی و جمعی دیگر از کیسه  ;قف شانزده نفر از دانشجویان علوم االهی کردرا و)) خانه سوربون((لویی، 

از همین  ;فتوت خود بذل کردند، جا براي عده زیادتري فراهم آمد و تعداد این بورسها به سی و شش بالغ شد

  . به وجود آمد نسوربوبود که کالج )) خانه((

به  ;تاسیس شد 1300هاي بیشتري بعد از  - )) انجمن((یا )) صنف((کالج ماخوذ از واژه قدیمی کولگیا، به معنی 

مرور ایام استادان نیز در آنجاها مقیم شدند، مثل معلمان خصوصی براي دانشجویان درس میگفتند، به اشعاري که 

در قرن پانزدهم استادان در اتاق بزرگ هر )). میخواندند((آنها متون را دانشجویان میخواندند گوش میدادند، و با 

ها گفته  این قبیل دروس رو به افزایش نهاد و دروسی که در خارج این خانه ;ها درس میدادند کدام از این اقامتگاه

همین تکامل تدریجی . عالوه بر اقامتگاه دانشجویان، بدل به یک مرکز تعلیماتی شد)) کالج(( میشد کاهش گرفت و 

آغاز دانشگاه عبارت از پیوند . هاي آکسفرد، مونپلیه، و تولوز تحقق پیدا کرد در مورد مهمانسراهاي دانشجویان دانشگاه

هاي مختلف  ها و دانشکده هاي دانشجویان، که به صورت اتحاد میان خانه میان یک انجمن معلمان بود با جرگه

هاي دانشجویان در پاریس، دو تا از آنها مخصوص دانشجویان یا نوآموزان دو فرقه  در میان اقامتگاه. شد جلوهگر می

دومینیکیان از آغاز ایجاد این مراکز موکدا بیان داشته بودند که تعلیم و تربیت باید . دومینیکیان یا فرانسیسیان بودند

جاد کرد که از آن میان مدرسه فرقه مزبور مدارسی به سبک خاص خود ای ;وسیلهاي براي مبارزه با بدعت باشد

دومینیکیان همچنین مراکز مشابهی در بولونیا و . عمومی دومینیکیان در کولونی معروفترین همه به شمار میرفت
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هایی که موقوفه فرقه آنها  بسیاري از رهبانان به درجه استادي میرسیدند و در اقامتگاه. آکسفرد تاسیس کرده بودند

الگزاندر آو هیلز، یکی از الیقترین استادان پاریس، به فرقه فرانسیسیان پیوست و  1232در . بود درس میگفتند

سال به سال بر عده . محضر درس عمومی خود را به صومعه کوردلیه منتقل ساخت که تعلق به فرقه مزبور داشت

شدن نبود رو به افزایش رهبانانی که در پاریس درس میگفتند افزوده شد، و تعداد دانشجویانی که غرض آنها رهبان 

)) ها مانند گنجشکهایی بییار بر فراز خانه((استادان غیرروحانی شاکی بودند از اینکه پشت میزهاي خود . نهاد

نشستهاند، و جواب معلمان رهبان آن بود که استادان غیرروحانی رغبت زیادي به خوراك و نوشابه دارند و به همین 

، دانشجویی ضمن ماجرا و عربدهجویی در یکی از خیابانهاي شهر به قتل 1253در . سبب تنپرور و کودن میشوند

مقامات شهر چند تن از دانشجویان را دستگیر کردند و به تقاضا و حق آنان مشعر بر اینکه باید زیر نظر  ;رسید

ه تدریس به کلی استادان، در مقام اعتراض، دستور دادند ک ;استادان دانشگاه یا اسقف محاکمه شوند وقعی ننهادند

موقوف شود، دو تن از معلمان فرقه دومینیکیان و یک نفر که تعلق به فرقه فرانسیسیان داشت، و هر سه از اعضاي 

انجمن استادان هر سه . انجمن یا رسته استادان بودند، حاضر به اطاعت از این امر و دست کشیدن از تدریس نشدند

رضحالی پیش پاپ آلکساندر چهارم فرستادند، و پاپ به انجمن استادان آن سه رهبان ع. را از عضویت برکنار کرد

که آنها را دوباره بپذیرد، استادان براي خودداري از به جا آوردن خواسته پاپ انجمن خود را ) 1255(دستور داد 

پس از . نددانشجویان و مردم در خیابانهاي شهر بر سر رهبانان ریخت ;منحل کردند، و پاپ جملگی را تکفیر کرد

به این معنی که انجمن استادان از نو تشکیل شد و رهبانان  ;شش سال کشمکش، سرانجام مرافعه به مصالحه انجامید

معلم را دوباره به عضویت پذیرفت، و رهبانان مزبور در عوض متعهد شدند که از آن پس نظامات انجمن یا به عبارت 

شکده هنر اعالم داشت که از آن به بعد دیگر هیچ یک از رهبانان را به لکن دان ;دیگر دانشگاه را کامال رعایت کنند

عضویت خود نخواهد پذیرفت، دانشگاه پاریس، که زمانی مورد توجه و عنایات خاص پاپها بود، به دشمنی با دستگاه 

)) گالیکانی((پاپی قیام کرد، در جنگ پادشاهان با پاپها جانب دسته اول را گرفت، و در سالهاي بعد مرکز نهضت 

از عهد . یعنی پایگاه افرادي شد که غرض غایی ایشان تفکیک کلیساي فرانسه از دستگاه حکومت روحانی رم بود

مدت سه . ارسطو به این طرف، هیچ بنیادي فرهنگی در جهان نبوده است که از نظر نفوذ تالی دانشگاه پاریس باشد

دانشگاهی دانشجو به خود جلب کرد، بلکه مرکز بزرگترین سلسله  قرن این مرکز علم و ادب نه فقط بیش از هر مرکز

آبالر، جان آو سالزبري، آلبرتوس ماگنوس، سیژر دو برابان، توماس آکویناس، . از فضالي برجسته محسوب میشد

به  1400تا  1100بوناونتوره، راجربیکن، دانز سکوتس، ویلیام آو اوکم همه نامهایی هستند که تقریبا تاریخ فلسفه از 

مسلما دانشگاه پاریس صاحب معلمان ارجمندي بود که توانست این استادان . برکت وجود آنها راه تکامل سپرد

ارجمندتر را تربیت کند و محیط روحبخش عقالنیی به وجود آورد که فقط در عالیترین مدارج تاریخ بشري میسر 

یس در امور حکومت دنیا و دین هر دو صاحب نفوذ و عامل به عالوه، در خالل آن قرون و اعصار، دانشگاه پار. میشود

در قرن چهاردهم این دانشگاه مهد پرورش عقالي آزاد فکر، و در قرن پانزدهم دژ اصیل  ;مهمی در تکوین عقاید بود

نمیتوان گفت که این دانشگاه هیچ دستی در تقبیح و محکوم ساختن ژاندارك نداشته . آیینان و محافظهکاران شد

اورلئان حتی از قرن نهم میالدي به بعد . ها نیز به رهبري فرانسه در عالم معارف اروپا کمک کردند سایر دانشگاه. است

در قرن دوازدهم همین مرکز براي تدریس ادبیات و آثار کالسیک روم و  ;صاحب مدرسهاي براي تدریس حقوق بود

طه تدریس قانون کلیسایی و قانون مدنی فقط تالی در قرن سیزدهم به واس ;یونان با شارتر کوس رهبري میکوفت

. هاي بزرگ فرانسه شد یکی از دانشگاه 1432مدرسه حقوق آنژه، که تقریبا دست کمی از این نداشت، در . بولونیا بود

گرگوریوس دهم به اجبار کنت  1229تولوز دانشگاه خود را مدیون بدعتگذاران آن شهر بود، به این معنی که در 

مکلف به پرداخت حقوق چهارده تن از استادان علوم االهی، قانون کلیسایی، و فنون ذوقی کرد که قرار بود از  رمون را
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. پاریس به تولوز بروند و با نفوذ کالم خویش در جوانان خطه آکیتن به مبارزه با بدعت آلبیگاییان قیام کنند

این شهر در نیمه راه میان مارسی . مونپلیه قرار داشتندهاي فرانسه، صرف نظر از پاریس، در شهر  مشهورترین دانشگاه

و خاك اسپانیا صاحب سکنهاي بود پرخروش از درهم آمیزي خون و فرهنگ فرانسوي، یونانی، اسپانیایی، و یهودي 

هر که اینجا و آنجا، در میان این نژادهاي مختلف، جمعی از بازرگانان ایتالیایی و بقایاي کوچنشین مورها که زمانی ش

  . بازار بازرگانی در این ناحیه رونق داشت. را در تصرف داشتند دیده میشدند

خواه بر اثر نفوذ مدرسه پزشکی سالرنو یا پزشکان یهودي یا مسلمان مونپلیه، در تاریخی که معلوم نیست، به تاسیس 

ت که مدارس حقوق، دیري نگذش ;مدرسه پزشکی مبادرت جست که به زودي سالرنو را تحتالشعاع خود قرار داد

و هر چند که این مدارس مستقل بودند، بستگی و تشریک  ;االهیات و هنرهاي هفتگانه بر پزشکی عالوه شدند

دانشگاه مزبور در قرن چهاردهم رو به انحطاط نهاد، لکن مدرسه . مساعی میان آنها نام مونپلیه را بلندآوازه ساخت

استادي به نام فرانسوا رابله در آنجا به زبان یونانی طب  1537و در سال  ;پزشکی مونپلیه در دوران رنسانس احیا شد

. بقراطی را درس میداد

VII - هاي انگلستان  دانشگاه  

جایی که امروزه آکسفرد قرار گرفته . آکسفرد در لغت، همانند نام بوسفور، به معنی گذرگاه یا معبر گله گاو است

میالدي دژي ساخته شد، بازاري  912در همینجا بود که در . کم عمق میشداست، در ازمنه قدیم، رود تمز باریک و 

احداث گردید و دو پادشاه انگلستان کنوت و هرلد مدتها قبل از آنکه آکسفرد بدل به دانشگاهی شود، مجلس محلی 

از مدارس از قرار معلوم، در ایام سلطنت کنوت مدارسی در آکسفرد وجود داشت، لکن هیچ ذکري . دایر میساختند

 1133در . میرود)) استاد در آکسفرد((براي نخستین بار ذکري از یک  1117در حدود سال . کلیسایی به میان نبود

به مرور سالیانی که . روبر پولن نامی، که یکی از عالمان االهی بود، براي تدریس علوم االهی از پاریس به آکسفرد آمد

، مدارس آکسفرد در قرن دوازدهم مبدل به یک ستودیوم گنراله یا به جزئیات آن از صفحه تاریخ سترده شده است

، 1209در )) هیچ کس از تاریخ قطعی این امر اطالع ندارد((تعبیر امروزي دانشگاه شد لکن به قول تاریخنویسی 

ن دانشگاه در ای. طبق آمار تخمینی یکی از آگاهان آن عهد، در حدود سه هزار نفر دانشجو و معلم در آکسفرد بودند

نیز، به عین پاریس، چهار دانشکده وجود داشت که در آنها، به ترتیب، هنر، االهیات، پزشکی، و قانون کلیسایی 

ها بیرون رفت و اختصاص به چهار دانشکده در  در انگلستان تدریس حقوق مدنی از حوزه دانشگاه. تدریس میشد

این چهار دانشکده که در قرن چهاردهم به اسامی کانون . نهادندنام )) کانونهاي دیوان((لندن پیدا کرد که آنها را 

ها و اتاقهایی بودند که  لینکن، کانون گري، پرستشگاه درونی، و پرستشگاه وسطی شهرت یافتند، از بقایاي همان خانه

د و در در خالل قرون دوازدهم و سیزدهم قضات و معلمان حقوق دانشجویان عالقهمند را به شاگردي قبول میکردن

  . آنجا رموز و دقایق فن را به ایشان میآموختند

هاي موقوفهاي بودند براي دانشجویان  در آکسفرد، مانند پاریس و کیمبریج، کالجها، در آغاز کار به صورت خانه

هایی  در همان اوان، این مراکز هر کدام به صورت مدرسهاي درآمدند که در آن دانشجویان و معلمان حجره. بیبضاعت

و تا پایان قرن سیزدهم این مجالس درس، از نظر صوري و تربیتی، از اجزاي  ;داشتند و به تعلیم و تعلم میپرداختند

پدر پادشاه اسکاتلندي در (، سر جان د بیلیل، از مردم اسکاتلند 1260در حدود سال . متشکله دانشگاه شده بودند

مبادرت ورزید و براي نگاهداري پارهاي از )) خانه بیلیل((، به عنوان کفاره گناه نامعلومی به تاسیس یک )1292
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سه . مستمري معین کرد) دالر 8(مینامیدند، هفتهاي هشت پنس ) یاران(دانشوران بیبضاعت، که ایشان را سوکیها 

ا را تاسیس و وقف کرد ت)) خانه دانشوران مرتن((سال بعد، والتر دو مرتن ابتدا در محل مالدن و بزودي در آکسفرد 

این گونه درآمدها بارها بر اثر . هر قدر درآمد خانه مزبور اجازه دهد از این قبیل دانشجویان مستحق پذیرایی کند

)) دانشوران فقیر((شاکی بود از اینکه  1284ترقی قیمت اراضی دو برابر میشد، چنانکه اسقف اعظم پکم در 

به طور کلی، علت ثروتمند شدن کالجهاي انگلستان . دریافت میدارند)) زندگی راحتی((هایی اضافی براي  مساعده

تنها گرفتن حق عضویت براي دانشوران بیبضاعت و سایر تحف و هدایا نبود، بلکه علت ترقی قیمت امالکی بود که از 

، به کمک هبهاي از جانب ویلیام اهل دارم، اسقف اعظم 1280در حدود . موقوفات این مدارس محسوب میشدند

وضعیت . خوانده میشود، تاسیس شد) مجتمع دانشگاهی(که امروزه یونیورسیتی کالج )) ورسیتی هالیونی((روان، 

محقر دوران آغازین این کالجها، که اکنون شهرت بسزایی دارند، از بودجهاي که براي تاسیس آن اختصاص داده شده 

اقامت نزد استادان بودند فراهم میکرد،  بود، و امکاناتی فقط براي چهار استاد و آن عده از دانشجویان که مایل به

را )) هال((برمیگزیدند تا رتق و فتق امور )) عضو ارشد((معموال استادان یکی از همقطاران خود را به عنوان . پیداست

 ، که عنوان)رئیس(با پرینسیپل ) استاد(به مرور ایام، به این افراد یا جانشینان ایشان لقب مستر  ;زیر نظر داشته باشد

دانشگاه آکسفرد در قرن سیزدهم مجتمعی بود از این قبیل کالجها . کنونی روساي کالجهاي انگلستان است، داده شد

یا اتحادیه استادان، که خود آن اتحادیه نیز تحت نظر یک نفر ناظم یا سر مدرس قرار )) مجمع عام((زیر نظر یک 

رس نیز به نوبه خویش تابع اوامر اسقف لینکن و شخص و آن سر مد ;داشت که خود اساتید وي را انتخاب میکردند

آکسفرد به مقامی رسیده بود که از لحاظ نفوذ کالم، به عنوان مرکزي از فعالیتهاي عقالنی  1300تا سال . پادشاه بود

 ;مشهورترین فردي که از اینجا فارغالتحصیل شد راجر بیکن بود. دانشمندان، تالی دانشگاه پاریس به شمار میرفت

عدهاي دیگر از رهبانان فرقه فرانسیسیان، از جمله ادم مارش، تامس آو یورك، جان پکم، به اتفاق بیکن جرگه 

رهبر و منبع الهام ایشان رابرت گروستست برجستهترین چهره فضالي . شاخصی از فضالي عهد را تشکیل دادند

این سه  1179در سال  ;ی، و علوم پرداختوي در آنجا به تحصیل حقوق، پزشک. حوزه آکسفرد در قرن سیزدهم بود

در علوم االهی به درجه اجتهاد رسید، و اندکی پس از این تاریخ به ریاست مدارس  1189رشته را تکمیل کرد، در 

، با حفظ مقام، اسقف لینکن شد، و در 1235در . منصوب شد) که همان مقام ریاست دانشگاه امروزي باشد(آکسفرد 

وي جدا تحصیل زبان یونانی و فلسفه ارسطو . ختمان کلیساي جامع لینکن را زیر نظر گرفتهمین سمت بود که سا

را تشویق کرد، و در تالش شجاعانه عقالي قرن سیزدهم براي سازش میان فلسفه ارسطو و تعالیم دین مسیح سهیم 

خویش را در کتابی تحت خود وي تفاسیري بر دو کتاب فیزیک و تحلیل دوم ارسطو نوشت، علوم طبیعی زمان . بود

رابرت بر اصول و مبادي . عنوان زبده علوم خالصه کرد، و مطالعات مفصلی براي اصالح گاهنامه مسیحی به عمل آورد

کار میکروسکوپ و تلسکوپ آگاهی داشت، و در ریاضی و طبیعی طرق عدیدهاي را جلو پاي راجر بیکن مفتوح 

بسیاري از . بر خاصیت عدسیها در بزرگ جلوه دادن اشیا آگاه گردانید ساخت، و احتماال همو بود که راجر بیکن را

فرضیاتی را که امروزه ما به بیکن نسبت میدهیم مثل ژرفانمایی، رنگین کمان، جزر و مد، گاهنامه، اهمیت تجربه، و 

بیعی از آراي رابرت است، باالتر از تمام اینها، نظریه بیکن درباره علوم ط. امثال آن ظاهرا از نظریات رابرت بوده است

که میگوید کلیه علوم طبیعی باید مبتنی بر ریاضیات باشند، زیرا کلیه نیروها در حرکت خود از میان فضا تابع اشکال 

وي،  ;رابرت گروستست به فرانسه شعر میگفت، و رسالهاي درباره آداب کشاورزي نوشت. و قوانین هندسی هستند

رابرت تدریس و تحصیل زبان عبرانی را از آن نظر تشویق . وق و پزشکی نیز متبحر بودعالوه بر رشته االهیات، در حق

ضمنا رویه وي نسبت به یهودیان، با مسیحیان عادي  ;کرد که میخواست یهودیان را به قبول آیین مسیح وادارد

وي آدمی . است میکردتفاوت داشت و تا آنجا که مقدورش بود، ایشان را در مقابل وحشیگریهاي اجامر و اوباش حر
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همواره نسبت به کلیسا وفادار بود، لکن آن قدر شهامت  ;بود که اصالح امور اجتماعی را جدا وجهه همت ساخت

و طی آن قصور کلیسا را ناشی از ) 1250(داشت که توانست عریضهاي را در برابر پاپ اینوکنتیوس چهارم گذارد 

کرد، که کارش دادن قرضالحسنه به )) صندوق((ام به تاسیس اولین در آکسفرد اقد. هاي دربار پاپی بداند رویه

وي نخستین فرد از هزار تن عقالي برجستهاي بود که کامیابیهاي آنها حیثیت درخشانی . دانشجویان بیبضاعت بود

. در عالم خرد و معارف براي آکسفرد فراهم آورد

لکن . عالوه بر تربیت معلم، اتومبیل نیز میسازد ;دارد امروزه آکسفرد عالوه بر دانشگاه از نظر صنعتی نیز شهرت

هاي متعدد است، پارچهاي جواهر قرون وسطایی است که از ذوق سلیم و  کیمبریج هنوز شهري متشکل از دانشکده

همه چیز این شهر ارتباط با کالجهاي آن دارد، و در این شهر، که زیباترین شهر  ;ثروت جدید انگلستان تابناك است

ظاهرا اهمیت این . شگاهی عالم است، آن آرامش خاطري که اختصاص به قرون وسطی داشت به جا مانده استدان

، دانشجویی در آکسفرد زنی را به 1209در سال . دانشگاه را باید مرهون جنایتی دانست که در آکسفرد اتفاق افتاد

دانشگاه، یا به . و دو یا سه تن از آنها را به دار زدندهاي دانشجویان ریختند  مردم شهر به یکی از اقامتگاه ;قتل رسانید

عبارت دیگر انجمن استادان، در مقام اعتراض به این عمل اهالی شهر، تدریس را به کلی موقوف ساخت و، اگر بتوان 

به گفته مثیوپریس، که قاعدتا وقایعنگاري موثق است اعتماد کرد، سه هزار تن از دانشجویان و ظاهرا جمعی از 

منقول است که عده زیادي از این جماعت به کیمبریج رفتند و در آنجا محاضر درس . استادان آکسفرد را ترك گفتند

این اولین مرتبه است که در تاریخ ذکر مدارسی باالتر از مکاتیب ابتدایی در کیمبریج  ;هایی دایر کردند و دانشکده

متوجه  1228ادي از محصالن پاریسی بود که در مهاجرت دوم عبارت از حرکت دسته جمعی عده زی. میرود

رهبانان فقیر یا بندیکتیان نیز به طرف کیمبریج رو آوردند و . کیمبریج شدند و بر تعداد دانشجویان آن شهر افزودند

اسقف ایلی اولین کالج غیرمذهبی را به نام کالج قدیس پطرس  1281در سال . هایی تاسیس کردند در آنجا مدرسه

در خالل قرون چهاردهم، پانزدهم، و شانزدهم، کالجهاي دیگري . دایر ساخت) ن به پیتر هاوس اشتهار داردکه اکنو(

. پیریزي شدند و توسعه و تزیین یافتند که پارهاي از آنها در زمره شاهکارهاي معماري قرون وسطی به شمار میروند

هاي باز آنها، یکی از  ار دارند، به انضمام محوطهها، که در آغوش رود آرام و پیچاپیچ کم قر تمامی این دانشکده

. زیباترین آثار بشري را تشکیل میدهند

VIII - زندگی دانشجویی  

ممکن بود وي یک نایب کشیش بخش، راهبی، صدر دیري، . دانشجوي قرون وسطایی معموال سن معینی نداشت

چنین دانشجویی . یا پیرمردي با مویی کافور گونممکن بود جوانی باشد سیزدهساله،  ;بازرگانی، یا مرد معیلی باشد

یا اگر سوداي خدمات دولتی در سر داشت  ;براي فراگرفتن طبابت یا فن قضا متوجه بولونیا، اورلئان، یا مونپلیه میشد

براي چنین داوطلبی هیچ گونه امتحان . هاي آن عهد رو میکرد یا میخواست به خدمت کلیسا درآید، به سایر دانشگاه

تنها شرط، دانستن زبان التینی بود و استطاعت پرداخت وجه اندکی به هر استادي که  ;ودي وجود نداشتور

اگر بیبضاعت بود، دهکده، دوستان، کلیسا یا اسقف زادبومش کمک خرجی . میخواست از محضرش درك فیض کند

صدر دیري، سامسن . صیل میکردنداز این قبیل دانشجویان هزاران نفر به همین نحو تح. درباره وي مقرر میکردند

نام، قهرمان کتاب وقایعنامه، اثر جاسلین، و کتاب گذشته و حال، اثر کارالیل، فیلسوف انگلیسی، تحصیالت خویش را 

معموال . مدیون کشیش مستمندي بود که آب مقدس میفروخت و وجوه حاصله را براي کسب علم به سمسن میداد
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یش تا دانشگاه و یا برعکس، چیزي به عنوان کرایه سفر نمیپرداخت، و در طی راه، دانشجو هنگام سفر از زادگاه خو

  . دیرها بالعوض به وي خوراك و مسکن میدادند

هنگامی که دانشجو به آکسفرد، پاریس، یا بولونیا میرسید، خود را در میان جمع کثیري از افراد شادکام، آشفته، و 

سرمست بودند که درنظر ایشان فلسفه، همراه با کمی بدعت، مانند آتش مشتاق میدید، همگی چنان از باده عقل 

میالدي، دانشجویی که وارد  1300در . جنگ هیجانآور مینمود و مجلس مناظره نظیر جشنهاي نظامی جالب بود

ید، پاریس میشد عده دانشجویان آنجا را در حدود هفت هزار نفر میدید، در بولونیا عده محصالن به شش هزار میرس

هاي پاریس، آکسفرد، و بولونیا در قرن  به طور کلی، دانشگاه .میشدنفر  3000و تعداد دانشجویان آکسفرد بالغ بر 

بعدي تعداد سیزدهم به مراتب زیادتر از قرون بعدي دانشجو داشتند، و احتماال این امر به علت آن بود که در قرون 

او ممکن بود )) ملت((وقتی تازه وارد قدم به دانشگاه مینهاد، افراد . ها زیادتر، و رقابت میان آنها شدیدتر شد دانشگاه

) هاي بیبضاعت احتماال در میان خانواده(به پیشواز وي روند و او را به مسکنی که برایش اختصاص داده شده بود 

ها  فوذ مرتبط بود، میتوانست در مهمانسراي مخصوص دانشجویان یا یکی از اقامتگاهاگر وي با افراد ذین ;رهبري کنند

بستري پیدا کند و در حجرهاي با محصل دیگري شریک شود، و طبیعی است که در این قبیل موارد، هزینه زندگیش 

انه و خورد و براي کرایه خ) دالر 1040(شلینگ  104، یک دانشجو در آکسفرد 1374در . به مراتب کمتر میشد

. براي حقالتدریس، و چهل شلینگ براي پوشاك خود میپرداخت) دالر 200(خوراك سالیانه، بیست شلینگ 

هاي  در آن عهد دانشجو مکلف به پوشیدن لباس مخصوص یا متحدالشکل دانشجویی نبود لکن ملزم بود که دکمه

. ایش آن قدر بلند باشد که به قوزکهاي پایش برسدرداي خویش را ببندد و پاي برهنه به مدرسه نرود، مگر آنکه رد

براي تفکیک میان معلم و شاگرد، معموال استادان جبهاي سرخ یا ارغوانی به بر میکردند که باشلق و حاشیهاي از خز 

گاهی بر روي سر عرقچین چهارگوشی قرار میدادند که در وسط آن به جاي منگوله دستهاي از پر نصب شده  ;داشت

نشجوي پاریس همان مقام و مصونیتهایی را داشت که فردي روحانی به عبارت دیگر، از خدمات نظامی معاف بود، دا

بود، به دولت مالیات نمیپرداخت، در صورت ارتکاب به جرمی در محاکم غیرمذهبی محاکمه نمیشد، از وي انتظار 

اگر ازدواج میکرد،  ;شه اجباري نبودمیرفت که وسط سر خود را به شیوه رهبانان بتراشد، لکن این موضوع همی

حال  ;میتوانست کماکان دانشجو بماند، اما امتیازات روحانی خود را از دست میداد و قادر نبود به درجه اجتهاد برسد

رهبانی ژاك دو ویتري نام، در حدود . آنکه هرزگی و عیاشی مقرون به بصیرت هیچکدام از این تضییقات را نداشت

  : پاریسی را جماعتی توصیف کرد ، دانشجویان1230

فواحش، دانشجویان عابر را تقریبا به عنف سوي . شمردند این گروه زنا را گناه نمی. به مراتب فاجرتر از دیگر مردمان

اگر دانشجویان از ورود به  ;ها میکشیدند، و حین مبادرت به این عمل در میان معابر هیچ پروایی نداشتند فاحشهخانه

مکروه چنان شهر را پر ساخته ) لواط(آن گناه . ... حتراز میجستند، فواحش ایشان را لواطگر میخواندندها ا آن خانه

در داخله خانه قسمت . بود که اگر آدمی یک یا چند همخوابه نگاه میداشت، این موضوع را نشانی از افتخار میشمردند

ها مشغول بودند، پایین خانه  دان به ایراد خطابهباالي خانه استا ;علیا محل درس بود، و قسمت سفال خانه فواحش

در زیر سقف واحدي مباحثات فالسفه و مرافعات روسپیان و دالالن ایشان  ;روسپیها به کار پلید خویش میپرداختند

. هر دو درهم آمیخته میشد
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آن است که در دانشگاه  چیزي که از نظریات وي استنباط میکنیم ;هاي این راهب را باید اغراقی عادالنه شمرد نوشته

ژاك دو ویتري توضیح میدهد که چطور افراد هر  .استاز مترادفات نبوده ) قدیس(و سن ) طلبه(پاریس نام کلریک 

ظر سایرین افرادي بودند ها اوصاف و عناوین مضحکی انتخاب کرده بودند مثال انگلیسیها درن ملتی براي سایر دسته

آلمانها جماعتی بودند غوغایی  ;دمدار که در شرب مسکر افراط میکردند، فرانسویها آدمهایی بودند متکبر و زن صفت

همگی آنها  ;))مثل کره نرم((افراد فالندري مردمانی بودند فربه و حریص  ;))با نوشیدن چند جرعهاي، وقیح((و 

در پاریس دانشجویان ابتدا در جزیرهاي )). کثر کارشان از بگومگو به کتککاري میکشیدبراثر این قبیل بدگوییها، ا((

بود، و ) یا محله خاص دانشجویان)) (کوي التینی((این اولین  ;که کلیساي جامع نوتردام در آن قرار داشت گرد آمدند

ادي نیز به زبان التینی تکلم کنند، از آن جهت آن را التینی مینامیدند که دانشجویان مکلف بودند حتی در محاوره ع

توسعه یافت و مشتمل بر منتهاالیه )) کارتیه التن((حتی هنگامی که . لکن اکثرا این دستور را زیر پا مینهادند

باختري حومه جنوب سن شد، عده دانشجویان به مراتب زیادتر از آن بود که بتوان به سهولت آنها را تحت مراقبت 

وردهایی میان دانشجو و دانشجو، دانشجو و استاد، دانشجو و مردم شهر یا عوام و رهبان روي بارها برخ. قرار داد

در آکسفرد ناقوسهاي کلیساي سنت مري براي احضار دانشجویان به کار میرفت، و در مجادالتی که گاه به گاه . میداد

. اي سن مارتن را به صدا درمیآوردندمیان دانشجویان و اهل شهر در میگرفت، براي احضار شهریان، ناقوسهاي کلیس

. بود) دالر 000/150(به مردم وارد آمد معادل سه هزار لیره ) 1298(میزان خسارت مالی که در بلوایی در آکسفرد 

شب و روز بزهکارانه بسیاري از مردم را زخمی و ((در پاریس مقامات انتظامی شهر اعالمیهاي علیه دانشجویانی که 

هاي مردم میریزند و به سرقت  نان را میربایند، دختران باکره را مورد تجاوز قرار میدهند، و به خانهمقتول میسازند، ز

فسق و فجور دانشجویان علوم در آکسفرد به پاي ). 1269(صادر کردند )) و بسیاري اعمال شنیع دیگر دست مییازند

اگر جانی شهر را . لی مجازات مرگ نادر بوددانشجویان پاریس نمیرسید، لکن در آنجا بارها قتل صورت میگرفت، و

ترك میگفت، کمتر اتفاق میافتاد که مور تعقیب قرار گیرد، و در نظر اهل آکسفرد همین مجازات براي دانشجوي 

آکسفردي بس بود که از رفتن به کیمبریج ناگزیر شود از آنجا که آب نوشابه سالمی نبود و هنوز اروپا از چاي یا قهوه 

هاي سرد خویش  اطالعی نداشت، دانشجویان به کمک شراب و آبجو خود را با فلسفه ارسطو و حجرهیا توتون 

یا اتحادیه دانشجویان آن بود که در واقع تعطیل مدرسه )) مجمع عام((یکی از علل مهم تشکیل . دلخوش میساختند

هر مرحلهاي از سال تحصیلی . نندیا اعیاد مذهبی، دانشجویان بتوانند آشکارا از شرابهاي مردافکن شکمی سیر ک

در بسیاري موارد، دانشجویان . بود که میبایست فرا رسیدن آن را با میگساري جشن گرفت)) واقعه مسرتبخشی((

در پایان سال تحصیلی آنچه وجوه در )) ملتها((همین قبیل تسهیالت را براي ممتحنین خود فراهم میآوردند و 

برخی از دانشجویان،  ;بازي نرد سرگرمی دیگري محسوب میشد. ها خرج میکردند هبساطشان باقی مانده بود در میکد

هنگامی که سر دانشجویان . به واسطه ارتکاب این عمل، بر روي محراب کلیساي جامع نوتردام محکوم به تکفیر شدند

طرنج، داستان گویی، و از باده گرم نبود، ایام فراغت را با سگ، قوش بازي، نواختن آالت موسیقی، رقص، بازي با ش

و آنها را با تشدد و  ;میخواندند) منقار زرد(این قبیل تازهواردان را بژونی . اذیت کردن تازهواردان میگذراندند

انضباط بیشتر مبتنی بر نظاماتی بود که هر یک از . ترساندن وادار به دادن سور براي دانشجویان سابقهدارتر میکردند

متخلفان مجبور به پرداخت جریمه نقدي بودند و گاهی به عوض جریمه  ;وضع کرده بودندهاي دانشجویان  اقامتگاه

نقدي متخلف را وادار به خریدن چندین لیتر شراب میکردند، و سپس همگی دانشجویان در بادهگساري شریک 

ست، مگر از قرن شالق زدن، که در اکثر دبیرستانهاي عهد معمول بود، جزو انضباط دانشگاهی ذکر نشده ا. میشدند

جز این مقرراتی وجود نداشت، مگر آنکه هر دانشگاهی، در آغاز هر سال تحصیلی، عموم دانشجویان . پانزدهم به بعد

. را مکلف به اداي سوگندي براي اطاعت از جمیع نظامات موضوعه میکرد
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امتحان رد کنند، در صدد در پاریس یکی از سوگندهایی که دانشجو میخورد آن بود که اگر ممتحنین وي را در 

  . دانشجویان با شتاب سوگند میخوردند و با تانی نقض عهد میکردند. گرفتن انتقام از ایشان برنیاید

با تمام این اوصاف، . سوگند به دروغ رواج داشت، زیرا طالب جوان علوم االهی را از مکافات دوزخ هراسی نبود

در بین آنها عدهاي از محصالن تنبل نیز حضور . ن وقت پیدا میکردنددانشجویان براي استفاده از محضر درس استادا

برخی که تناسانی را بر شهرت ترجیح میدادند، به فراگرفتن قانون کلیسایی راغب بودند، زیرا کالس این  ;داشتند

ز آنجا که ا. درس در سومین ساعت آغاز میشد و به همین سبب مجبور نبودند زودتر از موعد معین از بستر برخیزند

 7بامداد بود، بدیهی است که اکثر کالسها اندکی پس از طلوع آفتاب شاید ساعت  9سومین ساعت عبارت از ساعت 

تعطیالت طویل ((در اواخر قرن چهاردهم،  ;در اوایل قرن سیزدهم، سال تحصیلی یازده ماه طول میکشید. آغاز میشد

 15اوت یا  25ژوئن تا  28برداشت محصول و خرمنچینی، از  ، به علت ضرورت حضور جوانان در هنگام))تابستانی

در  ;در آکسفرد و پاریس فقط چند روزي هنگام کریسمس و عید قیام مسیح تعطیل بود. سپتامبر به طول میانجامید

دند، بولونیا، که دانشجویان معموال مسنتر و مستطیعتر بودند و احتماال هم از اقالیم دوردستتري براي تحصیل آمده بو

به مناسبت حلول کریسمس ده روز، هنگام عید قیام مسیح چهارده روز، و براي کارناوالی که قبل از ایام روزه بزرگ 

. برپا میشد بیست و یک روز تعطیل میکردند

معموال دانشجویان قطعاتی را از بر . در طی فراگرفتن رشتهاي تحصیلی، ظاهرا هیچ گونه امتحانی وجود نداشت

و در مناظرات شرکت میجستند، و به این نحو اغلب استادان دانشجویان بیاستعداد را تشخیص میدادند و  میخواندند

در اواسط قرن سیزدهم رسم بر این جاري شد که هر دانشجویی بعد از پنج سال تحصیل در . بیرون میکردند

این امتحان مشتمل بود بر اوال . شددانشگاه، مکلف به دادن امتحانی در حضور کمیتهاي مرکب از افراد ملت خود با

پاسخ دادن به یک رشته سواالت، ثانیا شرکت در مناظرهاي عمومی که حین آن داوطلب ناگزیر بود از یک یا چندین 

افرادي را که از عهده این گونه . در برابر مدعیان دفاع کند، و آنگاه نتایج مباحثه را به ایجاز بیان دارد)) پایاننامه((

میخواندند و به آنها اجازه میدادند ) هاي امروزي یا لیسانسیه)) بچلر((همان (مقدماتی برمیآمدند باکاالري  آزمایشات

گاهی یکی از . خدمت کنند، یا موقتا به تدریس مشغول باشند)) دانشیار((که به عنوان دستیار استاد، یا به اصطالح 

ند و به تحصیالت خود ادامه میداد، در آن صورت اگر این قبیل فارغالتحصیالن سه سال دیگر در دانشگاه میما

استادش تشخیص میداد که چنین شاگردي صالحیت گذرانیدن امتحان دشوار نهایی را دارد، وي را به مجمع 

از استادان انتظار میرفت که اگر داوطلبان را . ممتحنینی که از جانب رئیس دانشگاه انتخاب شده بودند معرفی میکرد

براي امتحان ندیدند، ایشان را به چنین جلساتی نفرستند، مگر آنکه داوطلبان صاحب ثروت و شئون  کامال حاضر

در مورد دو دسته اخیر، امتحانات عمومی را با ظرفیت داوطلب وفق میدادند، یا ممکن بود که به کلی از آن  ;باشند

اگر داوطلبی در  ;امتحان نهایی مطرح میشد سجایا و خصال افراد نیز از جمله موضوعاتی بود که حین. صرفنظر کنند

طی چهار یا هفت سال اقامتش در دانشگاه پا از جاده عفاف بیرون نهاده بود، این امر ممکن بود سد راه وي در نیل به 

در سال . درجه دانشگاهی شود، زیرا درجه دانشگاهی، عالوه بر آمادگی عقالنی، گواهی بر شایستگی اخالقی فرد بود

هفده نفر از چهل و سه تن داوطلبان اخذ درجه دانشگاهی در امتحان رد شدند، و علت در تمام موارد نقض ، 1449

  . موازین اخالقی بود نه نقض معلومات

میشناختند، و وي خود به خود )) دکتر((اگر دانشجو از عهده این امتحان عمومی و نهایی برمیآمد، او را استاد یا 

یک نفر بچلر بدون کاله درس میگفت، و . خاطر در هر نقطهاي از عالم مسیحی تدریس کنداجازه مییافت تا به طیب 
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حال آنکه وقتی به درجه دانشگاهی میرسید و استاد میشد، از جانب استاد خویش به دریافت کالهی مفتخر 

مینشاندند و وي  آنگاه او را بر کرسی ریاست جلسه ;بوسید و در حقش دعاي خیر میکرد استاد او را می ;میگردید

نطقی افتتاحیه ایراد میکرد یا مجلس مناظرهاي ترتیب میداد، این جریان را به اصطالح التینی اینکپتیو و در 

در این گونه موارد، براي شخص فارغالتحصیل ضرورت داشت که . کیمبریج آغاز یا درآمد کار یک استاد میخواندند

با این . به مجلس ضیافتی دعوت، و به آنها تحف و هدایایی تقدیم کندعموم یا عده کثیري از استادان دانشگاه را 

. تشریفات و مراسم همانند، وي را در حلقه و رسته استادان مختار میپذیرفتند

توجه به این نکته مایه تسلی خاطر است که روش تعلیم و تربیت قرون وسطایی معایبی داشت که نظیر اصول 

را )) لیسانس((ها قادر بودند دوران پنجساله  فقط عده کمی از دبیرستان دیده. ر بودآموزش و پرورش امروزي پردردس

قبول تمام اصول عقاید معین دینی، که از تکالیف حتمی مرد مومن بود، توسن ذهن را به تکاپو . با توفیق بگذرانند

ات، استناد به آیاتی از کتاب جستجو در پی استدالالتی براي اثبات این معتقد. وانمیداشت، بلکه آرامش میبخشید

مقدس یا اقوال آباي کلیسا در تایید مدعا، و تفسیر فلسفه ارسطو به منظور سازش میان فلسفه و این اعتقادات دینی، 

بیشتر به باریک بینی در قضایاي ذهنی کمک میکرد تا وقوف بر مسائل عقالنی، اگر در مد نظر آوریم که هر گونه 

یاتی که متکی بر آنهاست، به همین روش آمرانه و بیچون و چرا اظهار عقیده میکند، آنگاه روش زندگی، درباره فرض

به همین روال، امروزه ما افراد را مختار میسازیم تا در باره کیش . به سهولت میتوانیم رقم عفو بر این خطایا کشیم

 ;سیاسی آنها تردید نشان دهند نیاکان خویش چون و چرا پیش کشند، لکن اجازه نمیدهیم که درباره معتقدات

بدعت در مسائل سیاسی را با محرومیت از مزایاي حقوق اجتماعی مواخذه میکنیم، به همان نحو که در عصر ایمان، 

اکنون که پاسبان میکوشد تا جانشین خدا شود، تردید در وجود  ;در مورد بدعتهاي دینی حکم تکفیر مقرر میداشتند

هیچ حکومتی دیگر اجازه نمیدهد که درباره قواعد . از شک درباره اساس کلیسا میشودحکومت به مراتب خطرناکتر 

  . کلی دستگاهش آواي مخالفی از حلقوم برآید

امروزه انتقال دانش و تربیت افراد براي تمیز و درك مسائل ظاهرا رواج بیشتري دارد و، در مقام قیاس با قرون 

در قرون . ن امر را در مورد تربیت خصال و سجایاي افراد صادق دانستلکن نباید همی ;وسطی، فراوانتر شده است

ها عده بسیاري از مدیران الیق تحویل  وسطی کسی که فارغالتحصیل میشد از شایستگی تجربی بیبهره نبود، دانشگاه

ادند که کشتی جوامع دادند، قضاتی تربیت کردند که حکومت پادشاهی فرانسه را ایجاد کردند، فیلسوفانی را تعلیم د

دیانت مسیح را بر روي دریاي بیکران تعقل رهبري کردند، و پاپهایی پرورانیدند آن قدر با شهامت که توانستند 

زبانی براي فلسفه  ;ها سالح عقل انسان اروپاي باختري را تیز گردانیدند دانشگاه. مسائل را به معیار اروپایی بسنجند

. شریفی ساختند، و به دوران خام ذهنی بربرهاي پیروز پایان بخشیدند به وجود آوردند، دانشآموزي را حرفه

در حالی که بسیاري از کامیابیهاي دیگر قرون وسطی در برابر ربالنوع قربانیخواه زمان سر در وادي عدم میگذارند، 

ند، خود را با تحول ها، که با تمام عناصر متشکله آنها از طریق عصر ایمان به عنوان میراث به ما رسیدها دانشگاه

گریزناپذیر زمان هماهنگ ساخته، پوستهاي فرتوت خود را به دور میافکنند تا قدم در آستانه زندگی نوي نهند، و به 

  . انتظار نشستهاند تا ما سبب پیوند آنها با حکومت شویم
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فصل سی و پنجم

  آبالر

1079 -1142  

  

I - حکمت الهوتی  

ختصاص میدهیم، نه براي آنکه وي یک حکیم یا یکی از بانیان دانشگاه پاریس یا اینک فصل جداگانهاي را به آبالر ا

اخگري بود که کوره ذهن اروپاي التین را در قرن دوازدهم برافروخته ساخت، بل از آن نظر که آبالر، مانند هلوئیز، 

  . جز و مظهر اخالقیات و ادبیات مسحور کنندهترین شخصیتهاي عهد خویش بود

پدرش، که ما وي را به اسم ساده برانژه میشناسیم، خاوند . رتانی، نزدیکی نانت، در دهکده لوپاله به دنیا آمدآبالر در ب

پیر . ملک کوچکی بود و استطاعت آن را داشت که در راه تحصیل سه پسر و یگانه دخترش سخاوتمندانه خرج کند

فرزند ارشد بود، و میتوانست به استناد این امر از حق ) دنمیدانیم که منشا نام خانوادگی آبالر که بر خود نهاد چه بو(

نخستزادگی برخوردار شود، لکن عشق وي به تحصیل و وقوف بر آراي فضال به حدي بود که چون پا به سن رشد 

نهاد، حق و حصه خویش را از اموال پدر به دو برادر دیگر بخشید و براي آموختن فلسفه به سوي هر محفلی که در 

اتفاقی که در دوران فعالیت . بارزهاي فلسفی در جریان بود، یا استاد معروفی به تدریس اشتغال داشت رو نهادآنجا م

علمی وي موثر افتاد آن بود که در اوان تحصیل به درك محضر ژان روسلن نایل آمد، و روسلن همان استاد 

  . ه کلیسا قرار گرفته بودگردنکشی بود که پیش از آبالر با اظهارات بیپرواي خویش مورد مواخذ

مرافعهاي که روسلن برپا کرده بود به ظاهر از بیضررترین مسائل خشکاندیشی ناشی میشد، و آن وجود عینی 

مانند (در فلسفه یونان و قرون وسطایی، کل عبارت بود از مثلی عمومی که داللت بر طبقهاي از اشیا . بود)) کلیات((

مانند (، یا کیفیات )مثل جور، داد(، اعمال )، قوم فرانسه، کلیساي کاتولیککتاب، سنگ، سیاره، مرد، جنس بشر

افالطون چون دریافته بود که جسم آدمی و اشیا گذرنده و فانی است، معتقد شده بود که . میکرد) زیبایی، حقیقت

دیگر زیبایی به عبارت  ;پایدارتر است و به همین سبب بیش از هر عضو طبقه واقعیت داردحقیقت کلی اصیل و 

اعتقاد به این امر،  ;، و انسان حقیقیتر است از سقراطآریستیدسعدالت حقیقیتر است از  فرونهحقیقیتر است از 

جواب ارسطو به افالطون این بود که . اقعپردازي یا رئالیسم میخواندندیعنی حقیقت کلیات، را در قرون وسطی و

خود طبقه  ;کلیات فقط پنداري است که در ذهن آدمی نقش میبندد تا معرف یک طبقه از اشیاي همجنس باشد

در  .وجود خارجی دارد، منتها به صورت اجزاي متشکله آن، که درك هر کدام از راه مشاهده و استقرار میسر میشود

عهد خود ما این نکته میان علما محل گفتگو بوده است که آیا بیرون از حیطه تمایالت، پندارها، و احساسات افرادي 

دیوید هیوم، فیلسوف انگلیسی، معتقد بود  ;نیز وجود دارد یا خیر)) ذهنی اشتراکی((که جمعیتی را تشکیل میدهند 

هایی که در  ها و مجموعهاي از تاثرات، پندارها، و اراده ی براي رشتهانفرادي خود فقط عنوانی است انتزاع)) ذهن((که 

و یکی از آخرین فالسفه دوران شرك، فرفوریوس  ;یونانیان این موضوع را زیاد جدي نگرفتند. موجودي پدید میآیند
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اما در نظر . اهل سوریه و مقیم رم، صرفا همین موضوع را تقریر کرد بیآنکه جوابی براي مشکل پیدا کرده باشد

کلیسا مدعی بود که، عالوه بر فردفرد پیروانی که دارد، خودش . فالسفه قرون وسطی این امر حایز کمال اهمیت بود

در نظر کلیسا، کل کیفیات و نیروهایی داشت غیر از خواص و  ;صاحب شخصیت و وجود روحانی جداگانهاي است

د که خودش صرفا در زمره مجردات باشد، و جمیع پندارها کلیسا نمیتوانست اذعان کن ;قواي اجزاي متشکله خویش

 ;تعبیر میشود چیزي نباشد مگر آرا و احساسات اجزاي متشکله آن دستگاه)) کلیسا((و روابط بیشماري که از آنها به 

طور بدتر از همه آنکه اگر فقط اشخاص، اشیا، اعمال، و آرا تکتک و به . بود)) عروس مسیح((کلیسا وجودي حقیقی و 

انفرادي وجود خارجی داشتند، پس تکلیف تثلیث چه میشد آیا وحدت اقانیم ثالثه را، که اساس مسیحیت بود، نیز 

میبایست از مسائل انتزاعی به حساب آورد و معتقد به وجود سه خداي جداگانه شد ما باید خود را در محیط مذهبی 

. آمد میسر باشد عقیده براي وي پیش می عهد روسلن تصور کنیم تا درك اشکاالتی که در بیان این

و میگویند وي . هاي مخالفان وي است آنچه میدانیم از روي گفته ;ما مستقیما از آراي خود روسلن اطالعی نداریم

اصواتی که از (یا فالتوس وکیس ) کلمات(عقیده داشت که کلیات یا مثل عمومی هیچ چیز نیست مگر مشتی وکیس 

اجناس و . هیچ نیستند) اسم(مابقی جز مشتی نومینا  ;ا و اشخاص انفرادي وجود حقیقی دارنداشی ;)حلقوم برمیآید

رنگ  ;آدمی وجود عینی نیست، فقط آدمیانند که وجود خارجی دارند ;انواع و کیفیات هیچ گونه وجه انفرادي ندارند

معتقدین به حقیقت کلیات از اگر روسلن، که بر خالف . فقط به شکل اشیاي رنگارنگ وجود خارجی پیدا میکند

از . بود، اصول عقاید خویش را بر تثلیث اطالق نمیکرد، بیشک کلیسا او را به حال خود میگذاشت)) اصحاب تسمیه((

قول وي نقل میکند که گفت خدا کلمه ایست که بر سه شخص متمایز اطالق میشود، به همان نحو که لفظ آدم را 

لکن آنچه در واقع وجود خارجی دارد سه شخص مستقل و متمایز  ;کار میبرند در مورد جماعتی از ابناي بشر به

این امر در واقع اذعان به پرستش خدایان متعدد یعنی همان چیزي بود که . است، و در واقع سه خدا وجود دارد

جازه دهد که کشیش کلیسا نمیتوانست ا. اسالم تلویحا هر روز پنج بار از فراز هزاران مناره به مسیحیت اسناد میداد

روسلن را به محضر یک سینود در . عالی رتبهاي از خدام کلیساي جامع کومپینی مروج چنین عقیدهاي باشد

. و وي را مخیر ساختند که یا سخن خود را پس بگیرد،یا به حکم تکفیر راضی شود) 1092(سواسون احضار کردند 

خت، روحانیان آنجا را از لحاظ همخوابه گرفتن به سختی سپس وي به انگلستان گری. روسلن حرف خود را پس گرفت

محتمال در لوش بود که آبالر با . مورد انتقاد قرار داد، به فرانسه بازگشت، و به تدریس در تور و لوش مشغول شد

آبالر آراي اصحاب تسمیه را مردود شمرد، لکن براي شک و تردیدهایش . شکیبایی تمام به درك محضر وي نایل آمد

ذکر این نکته نیز حایز اهمیت است که در قرن دوازدهم عقاید . رباره تثلیث دوبار از جانب کلیسا محکوم شدد

. میخواندند و به مخالفان آنها یعنی اصحاب تسمیه متجددان لقب داده بودند)) آراي قدما((طرفداران واقعپردازي را 

رد انسلم بود که چندین کتاب وي ظاهرا سخت در ذهن کسی که در این مرافعه با شایستگی تمام از کلیسا دفاع ک

انسلم در دامان یک خانواده اشرافی ایتالیایی پرورش . آبالر تاثیر کرد، اگر چه فقط او را در مخالفتش راسختر ساخت

دیر مزبور در دوران تصدي وي، درست  ;وي را به ریاست دیربک در نورماندي منصوب کردند 1078در سال . یافت

همان طور که ایدمر، یکی از . دوران ریاست النفرانک، یکی از مهمترین مراکز تعلیم و تربیت اروپاي باختري شد مانند

رهبانان معاصر و مصاحب وي، در تذکره احوالش با عشق تمام و احتماال راي صایبی نوشته است، انسلم زاهد مالیم 

گذراند، و هنگامی که از وي دعوت شد که ریاست دیر و طبعی بود که فقط میل داشت روزگار را به تفکر و عبادت ب

در نظر چنین مردي که زندگیش جز ایمان چیز . مدرسه آن را بر عهده گیرد، چنین تقاضایی را با اکراه پذیرفت

و  ;وي معتقد بود که ایمان باید مدتها قبل از ادراك میسر شود ;دیگري نبود شک در اصول دین امکان نداشت
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اچیزي چون ذهن آدمی توقع شناخت باري تعالی را دارد انسلم به پیروي از قدیس آوگوستینوس چگونه ذره ن

من ایمان دارم تا مگر به برکت آن برایم . من در صدد آن نیستم که ادراك کنم تا مگر از آن راه ایمان آورم: ((میگفت

خود وي عقیده  ;احثه با کفار به کار برندلکن شاگردان وي جویاي دالیلی بودند تا در مقام مب)). ادراك حاصل آید

اگر ما پس از تنفیذ ایمان خویش غرضمان ادراك چیزي نباشد که بدان ایمان آوردهایم، طریق اهمال ((داشت که 

انسلم شعار ایمان در طلب ادراك را قبول کرد و، در طی یک رشته از کتابهاي بغایت نافذ، با سالح عقل .)) سپردهایم

. آیین مسیح برخاست و حکمت مدرسی را بنیاد نهاد به مدافعه از

به این معنی که : انسلم در رساله کوچکی تحت عنوان مونولوگیون در مقام اثبات وجود حقیقی یا عینی کلیات برآمد

گفت پندارهاي ما از نیکویی، عدالت، و حقیقت همه نسبی است، و فقط در مقام قیاس با نوعی از نیکویی، عدالت، و 

اگر این وجود مطلق نباشد، ما هیچ گونه معیار معینی براي داوري در  ;قت مطلق معنی و مفهوم پیدا میکندحقی

خداوند یا به عبارت  ;دست نخواهیم داشت، و علوم و اصول اخالقی ما هر دو به یک سان بیاساس و پوچ خواهند بود

در کتاب بعدي . رط ضروري زندگی ما میباشددیگر حقیقت، عدالت، و نیکویی مطلق، همین مطلق نجات دهنده و ش

انسلم در اثبات صانع به مبحثی پرداخت که از آن به برهان وجود خدا ) 1074حد (خویش تحت عنوان پروسلوگیون 

خالصه آنچه وي در این باب میگوید این است که خداوند در کمال برتر از جمیع . یا برهان ذاتی تعبیر میشود

لکن اگر باریتعالی فقط عبارت از مفهومی در تصور ما بود، مسلما یک عنصر  ;قل ما میگنجندموجوداتی است که به ع

پس، به طور یقین، ذاتی وجود دارد که هم در تصور بزرگترین است  ;کمال را فاقد بود، به این معنی که وجود نداشت

ی به نام گونیلو، که نام مستعار راهب فروتن. و هم در حقیقت، و آن ذات چیزي نمیتواند باشد مگر ذات خداوند

بر خود نهاده بود، در طی نامهاي خطاب به انسلم اعتراض کرد که ما نمیتوانیم بدین نحو سحرانگیز از )) سفیه((

مرحله تصور به مرحله وجود راه یابیم، و نوشت که میتوان به کمک استداللی به همین اندازه معتبر در اثبات وجود 

. توماس آکویناس نیز با گونیلو در این مسئله موافق بود ;رین مدارج کمال باشد سخن گفتجزیرهاي که در عالیت

انسلم در طی رساله درخشان لکن غیرمقنع دیگري تحت عنوان چرا خدا به صورت بشر درآمد کوشید تا به کمک 

چرا تجسم خدا . ثابت کنددالیل عقالنی اساسیترین اعتقاد مسیحیان یعنی تجلی خداوند به هیئت یکی از آدمیان را 

به صورت انسان ضرورت داشت قبال به این سوال جوابی داده شده بود که قدیس آمبروسیوس، پاپ لئو اول، و چند 

طبق آن نظریه، آدم و . تن از آباي کلیسا آن را صحیح میدانستند و همگی در مقام مدافعه از آن سخن گفته بودند

د و میوه نهی شده را خوردند، خود و اخالف خود را به ابلیس فروختند، بنابر این حوا چون از فرمان االهی تمرد کردن

. فقط در صورتی بشر میتوانست از دام شیطان و ورطه دوزخ بجهد که خداوند به صورت آدمی درآید و به قتل رسد

زیرا تمرد را امر وي گفت سرکشی آدم و حوا گناهی بود بغایت بزرگ،  ;انسلم به استدالل دقیقتري مبادرت جست

تنها کفارهاي الیتناهی میتوانست این گناه بغایت  ;ذاتی الیتناهی بود، و نظام اخالقی جهان را متزلزل میساخت

خداوند به صورت آدمی  ;فقط وجودي الیتناهی قادر به دادن چنین کفارهاي الیتناهی بود ;بزرگ را جبران کند

  . درآمد تا تعادل اخالقی جهان را بازگرداند

 1103در سال . آراي مکتب واقعپردازي انسلم را یکی از شاگردان روسلن، گیوم دو شامپو، پرورانید و تکمیل کرد

اگر بتوان به قول آبالر اعتماد . گیوم در مدرسه کلیساي جامع نوتردام در پاریس به تدریس منطق جدلی مشغول شد

گیوم دست افالطون را در مبحث کل از ) ریخنویس خوبی باشدچه او مبارزي بود عالیقدرتر از آنکه بتواند تا(کرد، 

پشت بست و نه فقط معتقد بود که کلیات را حقیقتی عینی است، بلکه میگفت فرد حاصل تغییر عرضی حقیقت کلی 

به این نحو، بشریت است که وجود حقیقی دارد  ;به شمار میرود و جز فقط به اتکاي شرکت با کل وجود خارجی دارد
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منقول است که گیوم به شاگردان (به عالوه . اط را در بر میگیرد، و از این رو به وي وجود خارجی میبخشدو سقر

تمام بشریت در سقراط یا در  ;تمامی کل در وجود هر جزئی از طبقه و جنس خود موجود است) خود تعلیم میداد

. اسکندر کبیر وجود دارد

بود که آبالر، بعد از مدتها سرگردانی در طلب علم، مکتب گیوم را  )1103?(در سن بیست و چهار یا بیست و پنج 

آبالر جوانی بود با قامتی رعنا، سربلند، زیباروي، صاحب جبینی گشاده و با ابهت، که شادابی روحش به . درك کرد

شوخ طبعی  ;حرکات و سخنان وي روح و لطف خاصی میبخشید وي در ساختن و سرودن آواز دستی داشت

جوانی بود سرخوش و پرسرور که در عین حال پاریس و فلسفه هر . نه وي غبار از طاق مجالس جدل میستردزندهدال

به این معنی که آدمی بود متکبر، الفزن، : معایب وي همان خصوصیات اخالقیش محسوب میشد. دو را یافته بود

اي بیقیدي دوران جوانی اسب وقاحت را و چون دانسته از باده قریحه خود سرمست بود، به اقتض ;گستاخ، و خودبین

فلسفه سرمست )) لذت گرانمایه((آبالر از . بر روي اصول عقاید و حساسیتهاي استادان عصر خویش به جوالن درآورد

مبالغه معلم در آراي مکتب واقعپردازي مایه . بود، این دلداده مشهور به مراتب بیشتر عاشق جدل بود تا فریفته هلوئیز

مگر استاد مدعی نبود . شاگرد شد، و آبالر آشکارا در مجلس درس به مبارزه با استاد خویش قد علم کرد تفریح خاطر

که کلیه ابناي بشري در وجود سقراط هست، پس وقتی قرار میبود که جمیع بشریت در اسکندر موجود باشد، 

قرار معلوم آنچه گیوم میخواست از . قهرا در وجود اسکندر مضمر میشد) که خود جزئی از کل بشري بود(سقراط 

نمیدانیم که جواب گیوم  ;بگوید این بود که در واقع تمامی عناصر اصلی آدمیت در هر فردي از افراد بشر وجود دارند

در برابر مکتب واقعپردازي . در هر حال، آبالر آدمی نبود که به این حرفها قانع شود. در این مباحثه از چه قرار بود

طبق این نظریه، . ت تسمیه روسلن، وي به بیان آرایی پرداخت که آن را اصالت تصور کلی نام نهادهاندویلیام و اصال

کیفیات  ;آن موجود است) افراد، سنگها(از لحاظ عرضی فقط به شکل افراد و اجزاي متشکله ) مثل فرد، سنگ(طبقه 

لکن طبقه و . ند که به وصف درمیآیندفقط در اجسام، اعمال، یا پندارهایی وجود دار) سفیدي، خوبی، حقیقت(

کیفیت فقط اسامی خشک و خالی نیستند، این دو عبارت از مفاهیمی هستند که پس از مشاهده عناصر یا ویژگیها 

یا وجوه مشترکی که در دستهاي از افراد یا اشیا یا پندارها عمومیت دارند، در ذهن ما جایگزین میشوند و به تصور ما 

صر مشترك هرچند که فقط به صور انفرادي ظاهر میشوند، وجود خارجی دارند، مفاهیمی که به این عنا. میگنجند

یا به عبارت دیگر کلیات یا مثل عمومی که به مدد (کمک آنها ما درباره این عناصر مشترك قادر به تصور میباشیم 

وم آدمی بیرون آیند، بلکه از فقط اصواتی نیستند که از حلق) آنها ما درباره طبقات اشیاي همجنس میاندیشیم

. بدون این مفاهیم علم و فلسفه غیرممکن میشود ;مفیدترین و ضروریترین لوازم تفکر

سپس خود ابتدا در ملون و پس از آن در کوربی شروع به تدریس . نزد گیوم ماند)) چند زمانی((آبالر به قول خودش 

برخی بر عمل وي خرده . ل کیلومتري پاریس قرار داشتکرد، که اولی در شصت و چهار کیلومتري و دومی در چه

لکن عده زیادي از دانشجویان که از سرعت انتقال و  ;گرفتند که هنوز به اصطالح غوره نشده، خود را مویز میخواند

در خالل این احوال، گیوم به سلک رهبانان صومعه سن . حاضرجوابی وي لذت میبردند به دنبال وي روان شدند

بیماري ((آبالر، که از بستر . همچنان در آن صومعه به تدریس ادامه داد)) به خواهش دیگران((رآمد وویکتور د

ظاهرا آراي فلسفی گیوم به مراتب پرمغزتر از آن بودند که از  ;برخاسته بود، بار دیگر به محضر استاد شتافت)) سختی

لکن دیري نگذشت که مباحثات قدیمی . ودسرسري خواندن شرح حال مختصر آبالر، به قلم خودش استنباط میش

گیوم را مجبور به جرح و تعدیل اصول واقعپردازي خود ) به قول خود وي(آبالر  ;میان استاد و شاگرد از نو آغاز شد

جانشین گیوم، یعنی همان کسی که از جانب وي به سرپرستی . کرد، و از این پس شهرت گیوم رو به نقصان نهاد
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گیوم به  ;حاضر شد مقام خود را به آبالر بسپارد) 1109?(س منصوب شده بود، در این تاریخ مدرسه نوتردام پاری

چنین امري رضا نداد، و آبالر بار دیگر در ملون و سپس چندي را در کوه سن ژنویو، خارج شهر پاریس، به تدریس 

و آبالر، با  ;منطقی ادامه داشتمیان وي و گیوم و بین شاگردان آن دو تا چندین سال متمادي مبارزهاي . پرداخت

)) متجددان((وجود نفی آراي اصحاب تسمیه، پیشوا و قهرمان جماعتی مدرن یعنی جوانان غیور و سرکش مکتب 

در حالی که آبالر به این نحو در گیرودار جدل بود، پدر و مادرش هر دو، به ظاهر به قصد تدارك توشه آخرت، به . شد

وي ناگزیر شد به لوپاله برگردد تا با آنها بدرود گوید، و شاید هم به پارهاي اشکاالت  هاي مذهبی پیوستند، و فرقه

، بعد از آنکه دوره مختصري از االهیات را در الن فرا گرفت، به پاریس 1115در . مربوط به دارایی پدر رسیدگی کند

یده نوتردام، یعنی محلی که در حدود بازگشت و، به ظاهر بیآنکه با مخالفتی مواجه شود، در همان راهروهاي سرپوش

دوازده سال قبل از این خودش مثل یکی از دانشجویان عادي روي زمین چمباتمه زده بود، به تاسیس مکتب خود 

منصوب )) کانونیکوس((هر چند که هنوز کشیش نشده بود، در میان خدام کلیساي جامع او را به مقام . پرداخت

لکن  ;رسیدن به مدارج عالیه روحانی موجود بود، به شرط آنکه جلو زبانش را میگرفتاینک براي آبالر فرصت . کردند

مثل  ;وي عالوه بر فلسفه، ادبیات نیز تحصیل کرده و در سالمت بیان و بالغت استاد شده بود. این شرطی دشوار بود

یمی نداشت که با مزاحگویی و هر فرد فرانسوي وظیفه اخالقی خود میدانست که آراي خود را آشکارا بیان دارد، و ب

دانشجویان از اطراف و اکناف سرزمینهاي مختلف به محضر درس وي . شوخطبعی از ثقل کالم خویش بکاهد

کالسهاي درس وي آن قدر بزرگ بودند که از آن راه نه فقط اشتهاري بینالمللی بلکه عواید عظیمی نیز  ;میشتافتند

ین تاریخ خطاب به وي به قلم فولک، رئیس یک دیر، نوشته شده است شاهد نامهاي که چند سال بعد از ا. پیدا کرد

:باشد بارزي بر این مدعا می

ها، و طرقی پرمخافت از  بعد مسافت، کوهستانها، دره. ... رم نوباوگان خود را نزد تو فرستاد تا تعلیمشان دهی

جوانان انگلیسی رنج سفر از دریاي . ابندحرامیان، هیچ کدام مانع از آن نشد که جوانان جهان به محضر تو نشت

از جمیع اقطار اسپانیا، فالندر، و آلمان شاگردان رو  ;خطرناکی را بر خود هموار کردند و در محضر درست جمع شدند

من از کلیه ساکنان پاریس و اقصی نقاط . و هرگز از ستایش نیروي عقالنی تو خسته نگشتند ;به سوي تو آوردند

مین روال تشنه تعالیم تو بودند و گویی چنین میپنداشتند که هیچ علمی نبود که نتوانند از تو فرا فرانسه که به ه

از آن اوج و حشمت کامیابی و شهرت چه دلیل داشت که به مقام اسقفی نرسد . گیرند ذکري به میان میآورم

مانع از آن میشد که به منصب پاپی و آنگاه به مقام اسقف اعظمی نایل نیاید چه چیز ) همچنانکه گیوم رسیده بود(

  .نرسد

II  - هلوئیز  

جهدي بلیغ از ((را مرعی داشته و با )) نهایت پرهیزکاري) ((1117?(خود آبالر موکدا بیان میدارد که تا این تاریخ 

لیساي لکن در وجود دوشیزهاي هلوئیز نام، برادرزاده فولبر، متولی ک. خودداري کرده بود)) هر گونه افراط و تفریطی

جامع نوتردام، زیبایی و شمی در کسب دانش دید که حساسیت مردي او را برانگیخت و از سر عقل او را به تحسین 

در طی آن سالهاي پرمرارتی که آبالر و گیوم را بر سر کلیات جنگ بود، هلوئیز، دختر بچه یتیمی که از پدر . واداشت

عمویش چندین سال او را به راهبهخانهاي . شیزه رعنایی شده بودو مادرش هیچ نام و نشانی به جا نمانده است، دو

در آنجا هلوئیز دلباخته کتابهاي کتابخانهاي کوچک، و زرنگترین شاگردي شد که تا آن تاریخ  ;در آرژانتوي فرستاد

زبان التینی هنگامی که فولبر خبر یافت که هلوئیز میتواند به همان سهولت به . خانه مزبور به خود دیده بود راهبه
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سخن بگوید که فرانسه را حرف میزند و حتی سرگرم فراگرفتن زبان عبري شده است، به وجود وي مباهی گشت و او 

  . را به خانه خویش واقع در جوار کلیساي جامع آورد

که هلوئیز  از قرار معلوم مدتها بود. آن دوشیزه شانزدهساله بود) 1117(هنگامی که آبالر قدم به زندگی هلوئیز نهاد 

دیده بود که صدها نفر از دانشجویان براي شنیدن سخنان وي در رواقهاي کلیسا و مجالس  ;نام این مرد را میشنید

بعید نبود که دختري آن قدر تشنه مسائل عقالنی آشکارا یا پنهانی به دیدن و شنیدن  ;درس وي جمع میشوند

ر نیست تصور کنیم که وقتی فولبر به او اطالع داد که قرار دشوا. سخنان معبود و سرمشق عقالي پاریس رفته باشد

آن . است آبالر در خانه آنها زندگی کند و معلم خصوصی او باشد، حال آن دوشیزه محبوب چگونه آشفته شد

هاي  قصد داشتم او را با رشته... این دوشیزه بود که من : فیلسوف خود جریان واقعه را به وضوح تمام بیان میکند

نام من به قدري . در واقع چنین به نظرم میرسید که انجام این امر بسیار آسان باشد. به خود پیوند دهم عشق

. بلندآوازه بود، و چنان از مزایاي جوانی و زیبایی برخوردار بودم که ممکن بود به هر زنی، از هر درجه، نرد عشق بازم

ه کامال به آتش عشق این زن در سوز و گداز بودم، در صدد به این نحو، من، ک. ... و از جواب نفی هیچ یک نهراسم

کشف طرقی برآمدم تا مگر بدان وسیله بتوانم هر روز با او محرمانه سخن گویم و از این رو آسانتر رضایت خاطرش را 

سکن مرا در خانهاش م... تا در برابر مبلغ ناچیزي... براي تحقیق این منظور، عم دختر را تشویق کردم. جلب کنم

سادگی این . ... و باور کرد که برادرزادهاش از تعلیم من سود فراوان خواهد برد... وي مردي بود بغایت آزمند، . ... دهد

مرد هوش از سر انسان میربود، اگر بره معصومی را در اختیار گرگ گرسنهاي میگذاشت، تعجب من از این فزونتر 

ا دو تن در مسکنی که پناهگاه عشقمان بود متحد شدیم، و سپس این در آغاز م ;چرا به تطویل گرایم. ... نمیبود

به بهانه تعلیم و تعلم، ساعتهاي دراز از باده شادکامی عشق . اتفاق به قلوبی که درون سینه ما مشتعل بود رسید

را لمس دستهاي ما آن قدر که سینه یکدیگر  ;هاي ما بر سخنان معقولمان فزونی میگرفت بوسه. ... سرمست بودیم

  . عشق چشمان ما را مجذوب یکدیگر میساخت ;میکرد با کتاب آشنا نمیشد

به محبتی شد که از لحاظ شیرینی ((آنچه با لذت جسمانی ساده وي آغاز شده بود، به سبب ظرافت هلوئیز، بدل 

وي  ;ز فلسفه بریددرك چنین حالی براي آبالر تازگی داشت و علقه وي را کامال ا)). برتر از خوشبوترین بلسان بود

هاي خویش به عاریت میگرفت تا در راه عشق ایثار کند، و به همین سبب درسهاي خود را  شور و حرارت را از خطابه

شاگردانش بر غیبت آن استاد جدل افسوس میخوردند، لکن از ظهور این . به طرزي خالف عادت یکنواخت میکرد

راضی بودند از اینکه  ;دند حتی سقراط هم قادر به ارتکاب گناه استشاد بودند از اینکه میدی ;عاشق خشنود میشدند

در عوض آن نبردهاي منطقی از دست رفته، اینک با ترنم غزلهایی که وي سروده بود قلوب خویش را تسلی 

  . میبخشد، و هلوئیز از پنجرهاش طنین پرخروش شیفتگی وي را از زبان ایشان میشنید

آبالر، بدون آنکه کسی از این . ود که هلوئیز به وي خبر داد که او باردار شده استچندي از این مقدمه نگذشته ب

سپس نیمی از سر ترحم . ماجرا مطلع شود، شبانه دختر را از خانه عمویش ربود و نزد خواهر خویش به برتانی فرستاد

واج کند، به شرط آنکه فولبر و نیمی از فرط ترس به عم خشمگین دوشیزه پیشنهاد کرد که حاضر است با هلوئیز ازد

فولبر با این پیشنهاد موافقت کرد، و آبالر پس از آنکه دوره تدریسش به سر آمد، عازم . این راز را سر به مهر نگاه دارد

هنگامی که وي به مقصد رسید، پسر آنها موسوم به . برتانی شد تا زن مهربان لکن ناراضی را به پاریس آورد

به موجب قوانین اصالحی لئو نهم . هلوئیز، پس از بحثهاي فراوان، حاضر به ازدواج با وي نشد. آستورالب سه ساله بود

و گرگوریوس هفتم که یک نسل قبل از این به تصویب رسیده بود، هیچ مرد متاهلی نمیتوانست به مقام کشیشی 
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ه همین آسانی دست از همسر و هلوئیز که مایل نبود ب. ها درآید نایل شود، مگر آنکه همسرش نیز در سلک راهبه

طفل خویش بشوید، پیشنهاد کرد که حاضر است کماکان همخوابه وي باشد، زیرا مدعی بود که اگر روابط آنها 

نامه  در مصیبت. عاقالنه بر این پایه مخفی بماند، برخالف ازدواج، مانع از پیشرفت وي در کلیسا نخواهد شد

ول هلوئیز نقل میشود که درباره این موضوع استناد به اقوال عدهاي از شرح مفصلی از ق) VII( )سرگذشت خودش(

کلیسا از چراغی ((عقال بر ضد ازدواج فالسفه میکند، و با فصاحت تمام دست به دامان آبالر میشود که کاري نکند تا 

ناهنجاري ابتدا آن  به خاطر داشته باش که سقراط ازدواج کرده بود و با چه وضع)): ((به این درخشندگی محروم شود

همچنین آبالر از زبان هلوئیز نقل )). لکه را با آب فلسفه شستشو داد تا مگر بعد از وي سایر مردان مآالندیشتر باشند

نی، چنین چیزي  ;برایش به مراتب خوشتر است که او را همخوابه من دانند و همسر من نخوانند((میکند که گفت 

لکن سرانجام آبالر او را ترغیب به ازدواج کرد و نوید داد که، جز چند تنی )). هد بودبراي من نیز شرافتمندانهتر خوا

آستورالب را نزد خواهر آبالر گذاشتند و هر دو به پاریس آمدند و در . از محارم، هیچ کس از این خبر آگاه نشود

امی که مجرد بود به حجره خویش براي آنکه کسی از این امر مطلع نشود، آبالر مثل ای. حضور فولبر ازدواج کردند

. اکنون دو دلداده به ندرت و مخفیانه یکدیگر را مالقات میکردند ;رفت و هلوئیز دوباره در خانه عمویش مقیم شد

هلوئیز . لکن فولبر، که عالقه وافري به اعاده حیثیت خویش داشت، عهد خود را با آبالر شکست و این راز را فاش کرد

آبالر بار دیگر هلوئیز را از پاریس بیرون برد، و )). بارها او را مورد تنبیه قرار داد((نکار کرد، و فولبر علنا این قضیه را ا

. ها بر تن کند این بار او را، بر خالف بیمیلی شدیدش، به راهبهخانه آرژانتوي فرستاد و از او تقاضا کرد جامه راهبه

هنگامی که فولبر و خویشاوندانش از این خبر . ترك دنیا گوید لکن نه روي خود را بپوشاند و نه با خوردن سوگند

  : آگهی یافتند، به قول خود آبالر

برایشان جاي شک نماند که اکنون من کامال به ایشان غدر ورزیدهام و به اجبار هلوئیز را واداشتهام تا در سلک 

ن از این قضیه سخت به خشم آمده بودند، به چو. ها درآید، و به این سان براي همیشه از دستش رهایی یافتهام راهبه

هنگامی که در غرفهاي پنهانی در اقامتگاه خود خفته بودم، به کمک یکی از ... ضد من توطئهاي چیدند و شبی

ترین و خجلتآورترین  خادمان من که او را به رشوت فریفته بودند، ناگهان بر سرم ریختند و در آنجا، به ظالمانه

و آن قسمتهایی از جوارح مرا که مسئول عملی بود که مایه اندوه ایشان ... ش از من بازستاندندطرزي، انتقام خوی

چون از این کار فراغت یافتند، همگی پاي گریز نهادند، مگر دو تن از ایشان که گرفتار آمدند و . شده بود قطع کردند

. به پاداش کرده خویش چشمان و آالت تناسلی را از دست دادند

تمام  ;این عمل بالفاصله مایه خفت وي نشد. ن وي انتقامی از وي گرفته بودند که دقیقتر از آن ممکن نمیشددشمنا

شاگردانش از همه طرف براي دلجویی استاد گرد . مردم پاریس، از جمله روحانیان، در این مصیبت غمخوار او شدند

لکن آبالر میدانست که دیگر . موال او را توقیف کرداسقف پاریس ا. فولبر متواري شد و به کنج فراموشی رفت. آمدند

دیگر نمیتوانست )). داستان این بیحرمتی شگفتانگیز در اقصی نقاط جهان پراکنده میشود((خانه خراب شده است و 

شده است و وجودش )) به کلی لکهدار((معتقد شده بود که نام نیک وي . به فکر ترفیع و ارتقا به مدارج روحانی باشد

احساس میکرد که سقوط وي از اوج نیکنامی، . اي نسلهاي آینده جز موضوعی مسخره چیزي دیگر نخواهد بودبر

به این معنی که اندامی از بدن به جرم ارتکاب گناهی  ;خالف پندار داستان سرایان، نوعی عدالت محسوب میشد

وي به هلوئیز پیغام فرستاد که به . ده بودبریده شده بود، و مردي به وي خیانت کرده بود که خودش به وي غدر ورزی

  . ها در حجاب رود، و خودش در سندنی به سلک رهبانان پیوست سنت راهبه
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III -  مرد عقل  

اي واقع در دیر مزونسل ))حجره((، آبالر به تشویق شاگردان خویش و رئیس دیر سن دنی در )1120(یک سال بعد 

از قرار معلوم مفاد درسهایی که براي شاگردان خود میگفت در . ردمتعلق به فرقه بندیکتیان شروع به تدریس ک

لکن این مطالب در طی بخشهاي آشفتهاي تنظیم شدهاند و به همین سبب نمیتوان تاریخ . کتابهایش مضبوط است

ها در سالهاي آخر عمر آبالر، هنگامی که روحیه وي در هم شکسته  مجموعه این خطابه ;نوشتن آنها را معین کرد

شده بود، حک و اصالح شد و هیچ معلوم نیست که جریان سیل زمان تا چه حد حرارت جوانی وي را فرونشانده 

لکن . عطف توجه به مابقی آنها اینجا مورد ندارد ;چهار کتاب کوچک منطقی وي در باب قضیه کلیات است. باشد

به این : سیره ارسطو نوشته شده استکتاب منطق جدلی وي رسالهاي است در سیصد و هفتاد و پنج صفحه که به 

مشتمل بر جوهر، کم، مکان، مقام، (معنی که تجزیه و تحلیلی است عقالنی از اجزاي متشکله کالم، مقوالت فکر 

ذهن مبتدي اروپاي باختري، مانند کودك  ;، و انواع قضایا و قواعد احتجاج)))تاثر((زمان، ربط، کیف، تملک، فعل، و 

در دوران آبالر  ;یاد میگیرد، ناگزیر بود این پندارهاي اساسی را براي خویش روشن سازدخردسالی که خواندن 

مهمترین سرگرمی فالسفه بحث در باره منطق جدلی بود، و این امر تا حدودي از آنجا ناشی میشد که فلسفه نوین از 

نسل از فالسفه مکتب مدرسی طریق آراي بوئتیوس و فرفوریوس از تعالیم ارسطو سرچشمه میگرفت، و این اولین 

بنابر این کتاب منطق جدلی آبالر براي . آگهی داشتند) آن هم نه به طور تمام و کمال(فقط از رسایل منطقی ارسطو 

ما کتاب جالبی محسوب نمیشود، معذلک حتی در خالل مباحث عادي این مجموعه به یکی دو مطلب برمیخوریم که 

در عهدي که هم اکنون مردم در اساس . دویست ساله میان ایمان و عقل دارند حکم اولین زد و خوردها را در جنگ

این معماي بزرگ ((تعقل شک پیدا کردهاند، چگونه میتوانیم عهد درخشانی را تجسم و تصور کنیم که تازه داشت 

مقدس باید با  حقایق کتاب ;را کشف میکرد آبالر اظهار میدارد که حقیقت نمیتواند مغایر با حقیقت باشد)) دانش

هاي تعقل سازگار باشند، مگر اینکه خداوندي که این هر دو را به ما عنایت فرموده است با یکی از این دو ما را  یافته

. اغفال کرده باشد

احتمال دارد که وي در اوان جوانی یعنی از حدوث آن واقعه مولمه به نوشتن رسالهاش تحت عنوان مکالمهاي بین 

سه نفر نزد او )) ضمن رویایی، شب هنگام((آبالر میگوید . هودي، و یک مسیحی اقدام کرده باشدیک فیلسوف، یک ی

 ;هر سه به خداي واحدي معتقدند. که معلمی مشهور بود میآیند و در مباحثهاي که دارند از وي داوري میخواهند

و تن را رد میکند و معتقد است که اما فیلسوف اظهارات آن د ;مسیحی و یهودي کتاب مقدس یهودیان را قبول دارند

فیلسوف مدعی است که پیروي از معتقدات دوران . زندگی و اصول اخالقی باید مبتنی بر تعقل و قانون طبیعی باشد

کودکی، شرکت در خرافات مردم عوام، و دوزخی دانستن افرادي که به این اباطیل اعتقادي ندارند کار بیهودهاي 

ه طرز نافیلسوفانهاي این سان ختم میکند که یهودیان را سفیه میخواند و مسیحیان را وي بیانات خود را ب. است

خداوند مثل یک پادشاه  ;یهودي جواب میدهد که مردمان نمیتوانند بدون وجود قوانین زندگی کنند. دیوانه میداند

فضایل اخالقی یهودیان را در و احکام اسفار خمسه جرئت و  ;نیکوکار به بشر آیینی براي رفتار و سلوك عنایت کرد

  . خالل چندین قرن پراکندگی و مصیبت حفظ کرد

آنگاه فیلسوف سوال میکند که پس شیوخ قوم شما چگونه سالیان قبل از ظهور موسی و احکامش آن سان با 

دنیوي  سربلندي زندگی کردند و چطور شما قادرید به مکاشفهاي ایمان داشته باشید که به قوم یهود نوید کامرانی

داد و با این حال اجازه داده است این سان متحمل فقر و استیصال شوید مسیحی قسمت اعظم مطالبی را که 
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فیلسوف و یهودي اظهار داشتهاند قبول میکند، لکن مدعی است که مسیحیت قانون طبیعی و احکام موسی هر دو را 

قی بشري را به چنان پایهاي ترفیع داد که هرگز گرفته و تکمیل کرده است، و میگوید که مسیحیت ایدئالهاي اخال

تعالیم یهود و فلسفه هیچ کدام سعادت جاودانی به بشر عرضه نمیداشتند، و حال آنکه . نظیرش دیده نشده بود

این مکالمه ناتمام از قلم . مسیحیت به بشر زجر دیده چنین امیدي ارزانی میدارد و از این رو بیاندازه مغتنم میباشد

  . خدمت کلیساي جامع میکرد اثر شگفتانگیزي محسوب میشود 1120که در پاریس سال مردي 

دیده میشود که معروفترین آثار آبالر ) 1120?(نظیر این آزادي بحث در کتاب دیگري تحت عنوان چنین و نه چنین 

یلیام آو سن تیري خطاب تا آنجا که اطالع داریم، قدیمیترین اشاره به آن در مراسلهاي است که و. بشمار آمده است

و آن را کتاب مشکوکی توصیف میکند که مخفیانه بین شاگردان و هواخواهان ) 1140(به قدیس برنار نوشته است 

که  1836از آن به بعد دیگر در تاریخ هیچ ذکري از این کتاب نرفته است تا سال . آبالر دست به دست میگشته است

حتی طرز تنظیم خود کتاب قطعا مایه . کتابخانهاي در آورانش پیدا شدنسخه خطی آن به دست ویکتور کوزن در 

سوال، از  157پس از دیباچهاي که حکایت از کمال دینداري میکرد، این کتاب به . تکدر خاطر بزرگان دین شده بود

شته جواب در زیر هر سوالی، در دو ستون رو به روي هم، دو ر ;جمله درباره مهمترین اصول مسیحیت، تقسیم میشد

و هر رشته جوابی از کلمات کتاب مقدس، اقوال  ;نقل شده بود که یکی از آنها در اثبات قضیه بود و دومی در رد آن

شاید غرض از تالیف این کتاب . آباي کلیسا، کتب کالسیک عهد شرك، و حتی از هنر عشقبازي اووید گرفته شده بود

لکن مقدمه کتاب عمدا یا اتفاقا قدرت آباي کلیسا را  ;مدرسی بود تهیه مجموعهاي از اقوال بزرگان براي مباحثات

تکذیب میکرد، زیرا نشان میداد که این جماعت تا چه حد در نقض عقاید یکدیگر سخن گفته بودند و حتی در 

آبالر در اعتبار کالم کتاب مقدس تردید نداشت، لکن مدعی . سخنان خودشان تا چه اندازه ضد و نقیض وجود داشت

به  ;بود که آن زبان بخصوص براي مردم بیسواد به کار رفته است و باید کتاب مقدس را با موازین عقالنی تفسیر کرد

و همچنین هر جا  ;عالوه، متن کتاب مقدس گاهی بر اثر بیدقتی نساخ یا الحاق عبارات اضافی مخدوش شده است

در . ند، عقل سلیم باید در صدد سازش میان آنها برآیدعبارات کتاب مقدس یا اقوال آباي کلیسا تعارضی با هم داشت

اولین کلید : ((بود، چنین نوشت)) شک دکارتی((همین مقدمه، آبالر، که چهارصد سال قبل از ظهور دکارت منادي 

زیرا از طریق شک است که به ... براي گشودن خزانه عقل آن است که با سعی بلیغ و بکرات به سوال مبادرت جوییم

وي خاطرنشان میسازد که عیسی هنگامی که در )). میرسیم و از راه تحقیق است که به حقیقت راه میجوییم تحقیق

اولین بحث در این کتاب تقریبا به منزله اعالمنامه . هیکل با علماي دین روبهرو شد، از آنان سواالتی پی در پی کرد

وي از )). عقل استوار شود، و عقل بر پایه ایمانایمان باید بر شالوده : ((میگوید. استقالل براي فلسفه است

آمبروسیوس، آوگوستینوس، و گرگوریوس اول در مقام مدافعه از ایمان نقل قول میکند و سپس به اقوال قدیس 

هیالري، قدیس هیرونوموس، و آوگوستینوس استناد میجوید که گفته بود خوب است شخص بتواند به کمک عقل در 

آبالر در عین آنکه بارها فربود کیشی خویش را تایید میکند، قضایایی را براي بحث به . وشداثبات ایمان خویش بک

میان میکشد، ماند جبر االهی در برابر اختیار آدمی، وجود گناه و شر در دنیایی که به دست خداوندي نیکوکار و 

دالل وي درباره این قبیل مسائل آزادي است. قدرت مطلق آفریده شده است، و امکان اینکه خدا قادر مطلق نباشد

با اینهمه، این شیوه تعلیم  ;قطعا پایه ایمان دانشجویان جوانی را که عاشق بحث و جدل بودند متزلزل میکرده است

هاي فرانسه و سبک مسلم  از طریق آزادترین مباحثات، احتماال به تقلید از شیوه آبالر، روش منظم کار دانشگاه

میبینیم که قدیس توماس آکویناس، بدون ترس و بیآنکه مورد مالمت قرار گیرد،  ;نی شدهاي فلسفی یا دی نوشته

در دامان همان بوستانی که نهال مدرسی رشد میکرد، بذر مکتب خردگرایی نیز . همین شیوه را اتخاذ کرده است
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نجش خاطر عده اندکی اگر کتاب چنین و نه چنین به علت معدود بودن خوانندگان آن فقط مایه ر. جوانه زده بود

شد، اقدام آبالر در اطالق تعقل بر معماي تثلیث غیرممکن بود از لحاظ نفوذ و جریحهدار ساختن احساسات مذهبی 

هاي وي و کتابی بود که  موضوع اصلی خطابه 1120محدود به جرگه و جمعیت کوچکی شود، زیرا این امر در سال 

شاگردانم : به قول خودش علت نگارش این کتاب آن بود که. شتتحت عنوان در بیان وحدت االهی و تثلیث نو

مستفیض شوند، به علت آنکه ایشان همواره در طلب توضیحاتی فلسفی و عقالنی، و خواهان شنیدن دالیلی هستند 

 که در خور فهم ایشان باشد نه مشتی کلمات صرف، میگویند اداي کلماتی که عقل از قبول آنها برنیاید بیهوده است،

و اگر کسی در صدد تعلیم چیزي برآید که نه خودش درك کند و نه شاگردانش قدرت ادراك آن را داشته باشند، 

  . مرتکب عمل پوچی شده است

وي خاطرنشان . و مردم از موشکافی وي در شگفت شدند)) بیاندازه شهرت یافت((خود آبالر میگوید که این کتاب 

در خداي . گترین ادیان و ارجمندترین فالسفه در آن باره اتفاق راي داشتندساخت که وحدت خدا نکتهاي بود که بزر

واحد و بیچون، قدرتش به صورت اقنوم اول یعنی اب، خردش به صورت اقنوم دوم یعنی ابن، و لطف و سخاوت و 

 ;ستندهاي ذات باري تعالی ه اینها صورت یا جلوه ;محبتش به صورت سومین اقنوم یعنی روحالقدس تجلی میکرد

بسیاري از علماي . لکن جمیع کارهاي خداوند بر مبناي وحدانیت و اتحاد میان قدرت، خرد، و محبت ربانی قرار دارد

اسقف پاریس تقاضاي روسلن را، که اکنون آدمی  ;االهی معتقد بودند که چنین قیاسی درباره خداوند جایز است

و ژوفروا، اسقف شارتر، در خالل  ;ر به جرم الحاد رد کردفرتوت و فربود کیش شده بود، براي محکوم ساختن آبال

لکن دو تن از مدرسان رنس . تمامی شدایدي که اکنون بر سر آبالر وارد میآمد، از آن حکیم بیباك دفاع میکرد

را  در الن با آبالر نزاع کرده بودند اسقف اعظم سواسون را تحریک کردند تا آبالر 1113آلبریک و لوتولف، که به سال 

. به آنجا احضار کند و از وي بخواهد که در برابر اتهامات الحاد از کتاب و نظریات خویش درباره تثلیث دفاع کند

، دید که خالیق را بر ضد وي برانگیختهاند و کار به جایی رسیده )1121(هنگامی که آبالر در سواسون حاضر شد 

  )). ام آنکه من درباره وجود خدایان سه گانه سخن گفتهبه گمان ... خیال داشتند مرا سنگسار کنند((است که 

آلبریک و سایرین، به عذر آنکه آبالر، در  ;اسقف شارتر تقاضا کرد که شورا آبالر را احضار و مدافعات وي را بشنود

بحث و متقاعد ساختن اشخاص چنان چیره دست است که کسی را یاراي مقاومت با وي نیست، با این نظر مخالفت 

شوراي سواسون بیآنکه اظهارات آبالر را شنیده باشد، وي را محکوم و مکلف ساخت که کتابش را در آتش . یدندورز

لکن اندکی پس از این . افکند، و به رئیس دیرسن مدار دستور داد که مدت یک سال او را در آن صومعه زندانی سازد

. ار دیگر به دیر سن دنی فرستادواقعه، یکی از نمایندگان پاپ آبالر را آزاد کرد و او را ب

پس از آنکه آبالر یک سال پرآشوبی را در سن دنی میان رهبانان سرکش گذرانید، از رئیس جدید آن دیر، سوژه 

در این ) 1122.(بزرگ، اجازه خواست تا در نقطهاي پرت بین فونتنبلو و تروا گوشه عزلتی براي خویش احداث کند

تثلیث ((هاي درختان ساخت که آن را  رهبانی پایینرتبه، عبادتگاه کوچکی با نی و ساقهنقطه بود که وي، به پایمردي 

هنگامی که دانشجویان خبر یافتند که آبالر بار دیگر از آزادي تدریس برخوردار است، نزد وي . نام نهاد)) مقدس

ود کلبه ساختند، بر روي کاه و در میان صحرا براي خ ;شتافتند و همانجا، بیهیچ تدارك قبلی، مدرسهاي برپا کردند

این نمونه بارز عالقهاي مفرط به دانش . سد جوع میکردند)) و سبزیهاي صحرایی)) نان جوین((بوریا میخفتند، و با 

اینک فیالواقع قرون تیرگی در حکم  ;ها و ازدحام دانشجویان در آنها میشد بود که به زودي سبب احداث دانشگاه

در برابر درسی که استاد میداد، شاگردان به کشت و زرع در صحرا . ها رفته بود ز خاطرهکابوسی بود که تقریبا ا
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 ;پرداختند، بناها احداث کردند، براي وي عبادتگاه جدیدي با چوب و سنگ ساختند که آبالر آن را پاراکله نام نهاد

خزیده، مهر پیروانش بر سان انگار میخواست بگوید که چون وي از جامعه بشري به کنج انزوا و گوشه نومیدي 

  . روحالقدسی در زندگی وي حلول کرده است

محتمال دروسی که . سه سالی که وي در این محل گذرانید از شیرینترین سالهایی بود که اکنون برایش مقدور میشد

ا االهیات آبالر در این محل براي دانشجویان مشتاق میگفت ضبط شده و به صورت دو مجلد درآمده است، که اولی ر

اصول عقاید وي در این دو کتاب مقرون به فربود کیشی بود، لکن عصري . مسیحی و دومی را فقط االهیات نامیدهاند

که هنوز با قسمت اعظم فلسفه یونان مانوس نشده بود تا اندازهاي از اینکه میدید چنین فیلسوف مومنی بارها با 

حتی عقیده دارد که افالطون نیز تا حدي از منبع الهام ملکوتی احترام از فیلسوفان عهد شرك یاد کرده است و 

آبالر نمیتوانست باور کند که اینهمه متفکران شگفتانگیزي که پیش از پیدایش . بهرهمند بوده است متوحش میشد

وي موکدا میگفت که خداوند تمام اقوام، از  ;مسیحیت میزیستهاند از درك رستگاري اخروي محروم شده باشند

آبالر بدون پشیمانی، در فلسفه االهی، به مدافعه از عقل قیام . له یهودیان و کفار، را مشمول محبت خود میسازدجم

آنهایی که طرفدار اشاعه دیانت . کرد و مدعی شد که جلو بدعتگذاران را باید با سالح عقل گرفت نه با قوه قهریه

در . دیانت را به طرزي که در خور فهم باشد تعلیم دهندبدون ادراك هستند در بسیاري موارد خودشان نمیتوانند 

در سازگار ساختن تعالیم مسیحی با . واقع این گفته آبالر حکم تیغ تیزي داشت که بسیاري از پوستها را میدرید

وس، و موازین عقالنی، ظاهرا آبالر نمیتوانست پا فراتر از جایی نهد که اشخاصی مانند الگزاندر آو هیلز، آلبرتوس ماگن

لکن آنجا که حتی توماس آکویناس رشید مسئله تثلیث و حادث بودن  ;قدیس توماس آکویناس بعد از وي نهادند

خلقت کاینات را به ایمانی محول میساخت که در ورا یا فوق تعقل جا داشت، آبالر در صدد برآمد که مرموزترین 

. عقاید کلیسا را با موازین عقالنی منطبق سازد

در مبادرت به این امر خطیر، و برندگی ادراك وي که دوباره زندگی از سر گرفته بود، جمع دیگري را به جسارت وي 

: شاید غرض وي در شکواییه زیر برنار دو کلروو و نوربر موسس فرقه پرمونستراتنسین است. دشمنی با وي واداشت

و به هر ... ه این سوي و آن سوي میدویدندبرخی از حواریون جدید که جهانیان را به ایشان اعتقادي عظیم است ب

طریقی که میتوانستند بیشرمانه به من بهتان میزدند، تا آنکه به موقع خود قادر شدند مرا مورد خشم بسی افراد قرار 

خداوند را شاهد میگیرم که هر وقت میشنیدم که مجمع جدیدي با . ... دهند که از مقامات شامخه برخوردار بودند

نیان تشکیل شده است، خیال میکردم که غرض از اجالس مجلس مزبور چیزي نیست مگر محکوم حضور روحا

  . ساختن من

شاید به قصد جلوگیري از این گونه انتقادات بود که آبالر از تدریس دست کشید و، بنا به دعوتی که از وي شده بود، 

وي میرود که سوژه، رئیس دیر سن دنی، از احتمال ق ;)1125?(ریاست صومعه سنگیلداس را در برتانی قبول کرد 

قبول مقام جدید در عین حال که . سر دوراندیشی ترتیب چنین کاري را داده بود تا شاید به این وسیله آشوبها بخوابد

و )) وحشی((زیرا آن فیلسوف خود را در میان خالیقی . ترفیع رتبه بود، حکم زندانی شدن را نیز براي آبالر داشت

  . هاي چندي زندگی میکردند میدید که آشکارا با همخوابه)) شریر و رامنشدنی((و در بین رهبانانی  ))نادان((

رهبانان، که از اقدامات اصالحی آبالر متنفر بودند، در جامی که فیلسوف ضمن اجراي مراسم قداس از آن مینوشید 

تا طعامش را مسموم سازد، رهبان دیگري از و چون زهر کارگر نیفتاد، خادم وي را به رشوت فریفتند  ;زهر ریختند



٢۶١٩

وي در این نبرد . لکن در این مورد تنها منبع موثق کالم خود آبالر است)). در دم جان داد((آن خوراك تناول کرد و 

  . هاي کوتاهی مدت یازده سال متمادي در این نقطه پرت مقیم بود با نهایت شجاعت جنگید، زیرا با وقفه

IV  -یز هاي هلوئ نامه  

در طی این مدت، تنها دوران کوتاهی که آبالر تا اندازهاي روي شادکامی دید هنگامی بود که سوژه در صدد برآمد 

هلوئیز از هنگام جدایی چنان خود را وقف انجام . خانه آرژانتوي را به مصرف دیگري جز راهبهخانه اختصاص دهد

که اسقفان او را ... در نظر جمع چنان مورد التفات بود((د و وظایفش کرده بود که او را ناظمه راهبهخانه کرده بودن

آبالر چون شنید که )). چون دختري، روساي دیرها او را چون خواهري، و عوام او را به سان مادري گرامی میشمردند

له را در اختیار هلوئیز و زنان تارك دنیاي آرژانتوي دنبال اقامتگاه جدیدي میگردند، نمازخانه و بناهاي عبادتگاه پاراک

بارها به آنجا میشتافت تا براي  ;خودش شخصا به محل مزبور رفت تا ایشان را بدین منظور کمک کند. آنان گذاشت

من، که از ((اما زبان سخنچینان دراز شد که . ها و دهقانانی که در آن نزدیکی مقیم شده بودند به موعظه پردازد راهبه

ا که به او مهر میورزیدهام نداشتهام، هنوز دل هرزهام در گرو لذت شهوت عهدي بعید هرگز تحمل فراق کسی ر

)). جسمانی است

در دوران پرزحمت ریاست دیر سنگیلداس بود که آبالر زندگینامه خویش را تحت عنوان مصیبتنامه به رشته تحریر 

وم است که آن را به صورت همین قدر معل. نمیدانیم که انگیزه وي در نوشتن این کتاب چه بود) 1133?. (کشید

تا چون غمهاي خود را با رنجهاي من قیاسگیري، دریابی که ((مقالهاي براي تسلی خاطر دوستی دردمند نگاشته بود 

لکن ظاهرا غرض وي آن بود که عموم مردم از آن مطلع شوند تا هم در )). در واقع مصایب تو پیش من هیچ است

  . هم از لحاظ دینی حربهاي دفاعی براي وي باشد حکم اعترافی اخالقی به شمار آید، و

طبق روایتی قدیمی که صحت یا سقم آن معلوم نیست، نسخهاي از این کتاب به دست هلوئیز افتاد، و او این جواب 

از  ;از کنیزش، نی دخترش! به شوهرش، نی برادرش ;به موالیش، نی پدرش :حیرتانگیز را خطاب به آبالر نوشت

محبوبم نامهاي را که براي تسلی خاطر دوستی نگاشته بودي بر حسب . به آبالر، هلوئیز ;رشهمسرش، نی خواه

و چنین میپندارم که هیچ کس قادر نباشد آن را بخواند یا بشنود و گریان نشود، . ... تصادف به تازگی پیش میآوردند

به نام مسیح، این کنیز وي و ... نگاهدار تواستبه نام کسی که هنوز . ... زیرا آنچه نوشته بودي داغ مرا کامال تازه کرد

هاي مهلکی که هنوز در آنها سرگردانی مطلعسازي تا  هاي مکرر او را از ورطه تو استدعا دارد که از سر لطف با نامه

اي عزیز من، تو میدانی همه کس میداند . ... مرا، که بتنهایی سهیم غم یا شادي تو بودهام، ناگزیر شریک خود شمري

چون فرمان ترا گردن نهادم، جامه خود و قلب خود را تغییر دادم تا . ... ه من چه چیز در وجود تو از دست دادهامک

نه به میثاق ازدواج نظر داشتم نه به هیچگونه حصهاي از . ... به تو نشان دهم که جسم و جان من هر دو از آن تواست

معتبرتر میآید، لفظ دوست یا، اگر تو شرمسار نشوي، نام همخوابه یا و اگر نام زن به نظر مقدستر و . ... دارایی شوهر

خدا را به شهادت میطلبم که اگر آوگوستوس، فرمانرواي تمامی جهان، مرا . ... روسپی به گوش من شیرینتر آید

ا به سزاوار افتخار همسري خود میشمرد و تمامی جهان، مرا سزاوار افتخار همسري خود میشمرد و تمامی جهان ر

من عطا میکرد که تا ابد بر آن فرمانروا باشم، در نظرم به مراتب عزیزتر و با حیثیتتر این بود که مرا روسپی تو خوانند 

کدام ملک یا شهر یا  ;زیرا کیست که در میان پادشاهان یا فیلسوفان در ناموري با تو قرین باشد. ... تا ملکه او شمرند

من میپرسم که چون تو در میان جمع ظاهر میشدي، چه کس بود که به  ;و نسوزدده بود که در آتش اشتیاق روي ت
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کدام زن، کدام دوشیزه بود که حسرت نداشت در حضورت باشد، و یا پیش روي تو کباب ... قصد دیدن رویت نشتابد 

فقط یک چیز به من اگر قادري ... نشود کدامین ملکه یا بانوي مقتدر بود که بر شادیهاي من و بستر من غبطه نخورد

که فقط تو تجویز کردي، من به چنین ورطه تغافل و فراموشی ) به شیوه رهبانیت(بازگو، چرا بعد از گرویدن ما 

اگر قادري، فقط یک چیز به . افتادهام که نباید با حضور و گفتار تو شاداب گردم و در غیاب تو با نامهاي تسلی یابم

م که چه احساس میکنم، نی، چه تصور خطایی در اذهان همگان است، میپندارند من بازگو، یا بگذار من به تو بگوی

بنابراین چون ترا کام دل حاصل آمد، دیگر آنچه در آن . ... که نفس اماره بود که تو و مرا به یکدیگر پیوست نه عشق

. ... گمان همگان است اي یار محبوب، این فقط سخن من نیست، بلکه. هنگام ابراز کرده بودي از میان رخت بربست

اگر فقط در نظر من ماجرا چنین میبود، و عشق تو دیگرانی را مییافت که تبرئهاش کنند، در آن حال ممکن بود که 

. اندوه مرا اندك تخفیفی پدید آید

که اقال در حالی که من از حضور تو محروم شدهام، میخواهم . ... از تو استدعا دارم که به آنچه میگویم گوش فرا داري

در برابر تمام کارهایی که من براي . ... با دستخطی که از آن فراوان به نزد تواست مالحت جمال خود را عرضه داري

من، همان دختري که نه به حکم اخالص مذهبی، بلکه فقط به فرمان تو . ... تو کردهام بیش از اینها استحقاق دارم

براي این امر انتظار هیچ پاداشی از خداوند ندارم، زیرا همه میدانند که در .. .در دام زندگی خشونتبار راهبهخانه افتاد، 

پس به نام همان کسی که تو خودت را وقف راهش کردهاي، در برابر خداوند، از ... راه عشق او من هیچ کاري نکردم، 

بدرود، . ... من بازگردانی تو استدعا دارم که به هر طریقی که قادري، با نوشتن چند کلمه تسلیبخش، حضورت را به

  . اي همه چیز من

پاسخی که طبق روایات از قلم وي . آبالر از لحاظ جسمانی قادر نبود در برابر چنین عشق سوزانی مقابله به مثل کند

نامهاي به هلوئیز، خواهر عزیز و محبوب دینی، از : ((تراوش کرد تذکاریهاي بود که اشاره به میثاقهاي مذهبی میکرد

در این نامه آبالر به هلوئیز اندرز میدهد که رنجهاي خود را با فروتنی بپذیرد، و آنها را وسیله )). ر برادر همکیشآبال

از او تقاضاي دعاي خیر میکند، میگوید که اندوهش را با امید وصال در . تهذیب و مایه رستن از مواخذه االهی بداند

. رد که جسدش را پس از مرگ در زمین پاراکله به خاك سپارندفردوس برین تسکین بخشد، استدعاي عاجزانه دا

همواره ترسم بیشتر از آن بوده مبادا تو را : ((هلوئیز در دومین نامه خویش عشق خداناشناسانه خود را تکرار میکند

میسازم و هیچ امید اگر بیهوده با این سوادها . ... بیشتر بر سر آنم که تو را خشنود سازم تا خدا را. برنجانم نه خدا را

اکنون مدتی دراز است که تو مثل بسا کسان . پاداش اخروي ندارم، ببین زندگی من چگونه باید با بدبختی قرین باشد

آبالر جواب میدهد که عشق واقعی از )). دیگر فریب ظاهرسازي مرا خوردهاي، چنانکه سالوس را دینداري پنداشتهاي

من لذت نفس اماره بود نه عشق، من تمایالت پست خود را به وجود تو اقناع مهر : ((جانب مسیح بوده نه شخص وي

از بهر کسی که  ;بگري از براي منجی خویش نه کسی که ترا فریفت. ... کردم، و این تنها چیزي بود که دوست داشتم

یر میکند و از هلوئیز آنگاه آبالر دعاي دلنشینی را تحر)). تو را آزادي میبخشد نه کسی که دامنت را به گناه آلود

سومین نامه هلوئیز حاکی است که او به فناي عشق دنیوي آبالر رضا داده . استدعا دارد که آن را به یاد وي بخواند

اکنون فقط از وي خواستار نظامات جدیدي است تا خود و خواهران راهبهاش، به پیروي از آن قواعد، روزگار  ;است

آبالر چنین تقاضایی را اجابت گفت و با محبت براي آنها نظاماتی معتدل . بگذرانندخود را به طرز صحیحی با دیانت 

براي تهذیب آنها موعظاتی چند به رشته تحریر کشید، و این تصنیفات را با پیامی محبتآمیز به این  ;تدوین کرد

ي در دنیا پیش من دست حق به همراه بندهاش که روزگار: ((مضمون بر باالي امضاي خویش نزد هلوئیز فرستاد

. در اندرون دل شکستهاش هنوز هلوئیز را دوست میداشت)). عزیز بود، و اکنون در بارگاه عیسی بغایت گرامی است
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از فحواي اولین نامه . هاي مشهور موثق و معتبرند در توضیح این موضوع با اشکاالتی چند مواجه میشویم آیا این نامه

از نگارش مصیبتنامه نوشته شده باشد، زیرا هلوئیز ضمن نامه شاکی است که آبالر  هلوئیز چنین برمیآید که باید بعد

هیچ اعتنایی به او نکرده است، و حال آنکه در تاریخ مصیبتنامه ذکر میشود که وقتی هلوئیز در آبادي پاراکله مقام 

چندین بخش جداگانه نوشته  احتمال دارد که چون مصیبتنامه در.گزیده بود آبالر چندین بار به دیدنش رفته است

شهوانیت بیباکانه پارهاي از . شده بود، فقط فصول اولیه آن پیش از نگارش اولین نامه هلوئیز نوشته شده باشد

قسمتهاي نامه از زنی که خلوص نیتش در دینداري، در عرض چهارده سال متمادي، او را در نظر عموم محترم و 

ها  در این نامه. صدیق پیرلو و نرابل و خود آبالر رسیده است بعید به نظر میرسیدبلندپایه ساخته بود و این امر به ت

هاي آباي کلیسا  دقایق استادانهاي از لحاظ معانی بیان وجود دارد، و جمل فضلفروشانهاي از آثار کالسیک و نوشته

نی میکند تراوش کرده دیده میشود که دشوار نیست از ذهنی که صادقانه احساس دلبستگی، دینداري، یا پشیما

از التینی به  1285ظاهرا آنها را ژان دو مون در سال . قدیمیترین نسخ این نامه مسبوق به قرن سیزدهم است. باشد

ها از  از آنجا که دالیل متقنی در دست نداریم، میتوانیم چنین استنتاج کنیم که این نامه. فرانسه ترجمه کرد

از لحاظ واقعیت اعتباري ندارند، لکن بخش فناناپذیري از ادبیات رمانتیک فرانسه  ;عالیترین مکتوبهاي جعلی تاریخند

  . را تشکیل میدهند

IV -  مرد محکوم  

جان آو سالزبري خبر . نمیدانیم که چه وقت یا چگونه آبالر از شئون و مشقات دوران صدارت دیر خود دست کشید

نمیدانیم که چطور موفق به . سن ژنویو حضور داشته است وي در محضر درس آبالر در کوه 1136میدهد که در سال 

شاید تخلف از پارهاي . شاید هم بدون کسب اجازه درس میگفته است. تحصیل اجازه مجدد براي تدریس شده بود

نظامات انضباطی کلیسا بود که روحانیان را به مخالفت با وي برانگیخت و به طور غیرمستقیم منجر به سقوط نهایی 

اگر خصی کردن، آبالر را از مردي انداخته بود، در آثاري که مفاد تعالیم وي را به ما عرضه داشتهاند هیچ  .وي شد

هایش پیدا کردن مطلبی که صریحا داللت بر بدعت کند دشوار است،  در میان نوشته. اثري از این امر مشهود نمیشود

در کتابی راجع به فلسفه . وحانیان شده استلکن بسهولت میتوان مطالبی جست که قطعا مایه خشم و تکدر ر

هیچ عملی . اخالقی تحت عنوان خود را بشناس، آبالر میگوید که مصیبت در ارتکاب نیست، بلکه در قصد مضمر است

بنابر این اگر مادري که به حد کفایت پوشاك براي گرم کردن خود ندارد نوزاد را . حتی قتل نفس فینفسه گناه نیست

د و بیآنکه خواسته باشد او را خفه کند، گو اینکه به جرم قتل جگرگوشهاش به حکم قانون عاقالنه در آغوش بفشر

. مجازات میشود تا عبرت سایر مادران باشد، با وجود این، در نظر خداوند چنین بندهاي گناهکار محسوب نخواهد شد

قی سایرین را زیر پا نهد، بلکه باید از وجدان به عالوه، براي آنکه گناهی صورت پذیرد، فاعل نه فقط باید اصول اخال

از این رو قتل شهداي مسیحی به دست رومیان گناه نبود، زیرا رومیان احساس میکردند . اخالقی خویش تخلف ورزد

که این قبیل زجر و آزارها براي بقاي ملک ایشان یا تحکیم مبانی دینی که در نظر آنها حقیقت داشت ضروري 

میگویند آنهایی که مسیح یا پیروانش را آزار میدادند و به عقیده خود موظف به انجام چنین عملی ((و حتی . میباشد

اگر آن جماعت خالف وجدان خویش دست روي دست  )من میگویم که(بودند بالفعل مرتکب گناه شدند، لکن

در عین حال که منطقی این سخنان )). جستند، مرتکب گناه عظیمتري میشدند میگذاشتند و به عملی مبادرت نمی

است، ممکن است سبب تکدر خاطر نیز بشود، لکن رواج چنین فرضیهاي تمام اساس فکر گناه را به عنوان نقض 

قانونی االهی بر هم میزد و مفتاح مشکالت اخالقی را حواله به موضوع مبهمی میداد که مرتبط با قصد و اغراض 
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لس حواري چه کسی حاضر بود اذعان کند که خالف وجدان خویش در این صورت، جز چند تنی مثل بو ;باطنی بود

آبالر را به جرم نگارش آنها محکوم کردند، شش تا  1141عمل کرده است از شانزده فقره مطالب برگزیدهاي که در 

. از این کتاب بخصوص نقل شده بود

بود مشعر بر اینکه هیچ گونه آنچه در فلسفه آبالر بیش از هر بدعت بخصوصی مایه تشویش کلیسا شد فرض وي 

آیا وي چنان از . رمزي در مسیحیت وجود ندارد و کلیه اصول مسلم دین را میتوان با دالیل عقالنی توضیح داد

حمایت منطق سرمست نشده بود که گستاخانه میخواست منطق را با کالم خدا که علمی تقریبا ربانی بود مرتبط 

کننده، به روش غیرمتعارفی، به نتایجی متعارف میرسید، چند تن از مردمان به فرض آنکه این معلم گمراه . سازد

ناقص عقل به تقلید از وي گرفتار این بالي منطقجویی شده و، با دالیل ظاهرالصالح له و علیه وي، از راه به در شده 

ند و فکر میکردند که اگر وي در این معرکه آدمی منحصر به فرد بود، شاید کاري به کارش نداشت! باشند خوب است

 ;لکن وي صدها نفر پیرو مشتاق داشت. بزودي آفتاب عمرش به لب بام خواهد رسید و از شرش خالص خواهند شد

و معلمان دیگري مثل ویلیام کانشی، ژیلبر د ال پوره، برانژه دو تور نیز بودند که دین را براي دادرسی به محضر عقل 

مه مییافت، تا چه مدت کلیسا میتوانست آن وحدت عقیده و شور مذهبیی را که اگر این جریان ادا. احضار میکردند

بظاهر نظام اخالقی و اجتماعی اروپا بر آن استوار بود حفظ کند هنوز در همین مراحل نخستین، یکی از شاگردان 

. آبالر، آرنالدو دا برشا، آتش انقالب را در ایتالیا دامن زده بود

آن سگ مشتاق چون . ات بود که سرانجام قدیس برنار را آشکارا به جنگ با آبالر واداشتاحتماال این گونه مالحظ

سالیان دراز بود که وي با . بوي گرگی در میان گله به مشامش رسید، دیگر سگان را به تعقیب دشمن برانگیخت

انجام امور دینی، در نظر وي کسب دانش جز براي  ;سوظن به جرگه عقالي شکارجو، مهاجم، و گستاخ مینگریست

و همان مکتب خردگرایی  ;سعی در توضیح رموز مقدس دین زندقه و حماقت بود ;بتپرستی محض به شمار میرفت

با اینهمه، قدیس برنار آدمی . که در آغاز کار به توضیح اسرار دین میپرداخت، سرانجام به اصول دین بیحرمتی میکرد

و سنتیري، رهبانی از رنس، نظر وي را به خطرات تعالیم آبالر معطوف ویلیام آ) 1139(هنگامی که  ;درندهخو نبود

آبالر خودش در . ساخت و از وي استدعا کرد که فیلسوف مزبور را رسوا کند، برنار طفره رفت و هیچ عملی انجام نداد

ی تهیه مقدمات سقوط خویش پیشدستی جست و طی نامهاي از اسقف اعظم سانس تقاضا کرد که در شوراي آت

. روحانیان به وي فرصت دهد تا از اتهامات بدعتی که به وي نسبت میدادند، و بر سر زبانها افتاده بود، دفاع کند

اسقف اعظم سانس که بیمیل نبود حوزه قلمرو شخص وي قبله جهان مسیحی شود، با این تقاضا موافقت کرد و براي 

برنار خودداري ورزید و گفت که در . در آنجا حضور یابد آنکه مجلس مناظره گرم باشد، از برنار نیز دعوت کرد تا

را خواهد داشت در مقابل مردي که چهل سال در مباحثات )) کودك خردسالی((جدل با آبالر شخص وي صرفا حکم 

لکن وي به چند تن از اسقفان نامه فرستاد و آنها را تشویق به شرکت در آن جلسه و دفاع . منطقی ورزیده شده است

درصدد برآمده است . پیر آبالر، چون به کمک قوه عقالنی بشري خود را قادر به درك ذات خداوند میداند: ن کرداز دی

هیچ چیز از نظر وي  ;وي به اوج افالك صعود و حتی به قعر در کات نزول میکند. ارج مسیحیت را بیاعتبار سازد

چون سخن . ... اید همه چیز را به رایالعین مشاهده کنداز آنجا که حاضر به قبول مغیبات نیست، ب! ... مخفی نمیماند

وقتی دم از فیض االهی میزند، باید متکی به کالم  ;از تثلیت میگوید، براي حالوت کالم باید استناد به آریوس جوید

آیین . ... و هنگامی که از شخص عیسی مسیح سخن به میان میآورد، باید نقل از نسطوریوس کند ;پالگیوس باشد

یکوکاران همه اعتقاد است نه مباحثه، لکن این مرد میل به اعتقاد هیچ چیز ندارد، مگر آنکه قبال آن را به محک ن

  . عقل و استدالل آشنا ساخته باشد
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هنگامی . متفقین برنار، که ضعف خود را بهانه کرده بودند، باالخره وي را مجاب ساختند که حضورش ضروري است

، عینا مثل نوزده سال قبل از این در سواسون، متوجه شد که فقط حضور و )1140ژوئن (که آبالر وارد سانس شد 

اسقف اعظم به . دشمنی برنار با وي چنان مردم را بر سر خشم آورده است که تقریبا جرئت حرکت در خیابان را ندارد

سه با دربار پرتشریفات پادشاه فران ;مدت یک هفته سانس در نظر همگان مرکز جهان شد ;آرزوي خود نایل آمد

و برنار، مفلوج از روماتیسم  ;جمع عظیمی از مشاهیر و معاریف کلیسا حاضر شده بودند ;خویش در آنجا حضور داشت

برخی از این اسقفان شخصا یا جمعا نیش حمالت آبالر . و پرهیبت از تقدس، همه را تحتالشعاع و مرعوب ساخته بود

. کشیشان و رهبانان، فروش آمرزش گناهان، و جعل معجزات احساس کرده بودند را بر قصور روحانیان، نااستواري

آبالر، که یقین داشت شورا وي را محکوم خواهد کرد، در نخستین جلسه حضور یافت و اعالم داشت که هیچکس را 

ناف، شوراي بعد از این استی. جز شخص پاپ به داوري قبول نخواهد کرد، واز جلسه بیرون آمد و شهر را ترك گفت

برنار روحانیان را بار دیگر قوت قلب داد، و خود  ;روحانیان دیگر اطمینان نداشت که قانونا بتواند آبالر را محاکمه کند

وي شانزده باب از اقوال آبالر را که ماخوذ از کتابهایش بود از جمله تعریف وي از گناه، و فرضیه او درباره تثلیث، 

. خداي واحد مردود و محکوم شمرد مشعر بر قدرت، خرد، و محبت

آبالر، که اکنون تقریبا تهیدست بود، رو به رم نهاد تا مرافعه خویش را در محضر پاپ اقامه نماید، لکن کبر سن و 

هنگامی که به صومعه کلونی در بورگونی رسید، پیر لو ونرابل از سر شفقت و اشتیاق او . ضعف مزاج او را از پا درآورد

در خالل این احوال، اینوکنتیوس دوم با صدور فرمانی حکم . ، و آبالر چند روزي در آنجا استراحت کردرا منزل داد

شورا را تایید کرد، و مقرر داشت که آبالر دیگر حق سخن گفتن ندارد، و دستور داد که وي را در صومعهاي زندانی 

و را از این کار منصرف کرد و به وي گفت که پاپ پیر ا ;با اینهمه، آبالر میخواست به سفر خویش ادامه دهد. سازند

آبالر که جسم و روحش فرسوده شده بود، تسلیم شد، همانجا در کلونی . هرگز خالف نظر برنار راي نخواهد داد

وي با پرهیزکاري، سکوت، و دعاهاي . معتکف شد، خود را در میان چهار دیواري و شعایر صومعه پنهان ساخت

خطاب به هلوئیز که دیگر هرگز او را ندید نامه موثري . خالق سایر رهبانان را فراهم کردخویش وسیله تهذیب ا

آبالر محتمال براي هلوئیز به تصنیف پارهاي از عالیترین . فرستاد که حاکی از تنفیذ ایمانش به تعلیم کلیسا بود

ي دانستهاند، و بظاهر مرثیه داوود که از آن و)) نوحهاي((در . سرودهاي روحانی ادبیات قرون وسطی مبادرت ورزید

  : بر یوناتان است، بآسانی میتوان احساسات رقیقه خود مصنف را از خالل عبارت دریافت

هایی  اگر امکان میداشت که در یک گور با تو دراز کشم، با شادکامی از این جهان رخت برمیکشیدم، چه از تمام هدیه

  . ز این بزرگتر نمیشناسمکه عشق دنیوي ارزانی میدارد هیچ احسانی ا

  زیستن براي من، آنگاه که تو مرده باشی، مرگ جاودانه خواهد بود، 

. و به خیال من نه نیم جانی را قدرت زندگی باشد و نه نیم نفس را

  . چنگ را خاموش به حال خود مینهم

تن مجروح شده است، سینهام دستهایم با کوف! ها و سرشگهایم را به همان سان خاموش سازم کاش میشد که این ناله

اندکی پس از این حوادث، آبالر در بستر بیماري افتاد، و رئیس مهربان . از فرط اندوه ریش است، روانم زوال میگیرد

آوریل  21آنجا بود که آبالر روز . دیر کلونی او را براي تغییر آب و هوا به دیر سن مارسل در نزدیکی شالون فرستاد
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ابتدا جنازهاش را در نمازخانه آن دیر به خاك سپردند، لکن هلوئیز به . سه سالگی درگذشتدر شصت و  1142سال 

پیر، آن مرد نیکوسیرت، خودش . پیر لو ونرابل پیغام داد که آبالر وصیت کرده بود جنازهاش در پاراکله دفن شود

او را سقراط،  ;اش برشمردبراي تسلی خاطر او شمهاي از محاسن معشوق در گذشته ;جنازه را نزد هلوئیز برد

  : و نامهاي از آبالر به دست وي داد که ماالمال از شفقت مسیحی بود ;افالطون، و ارسطوي عهد خود خواند

به این سان، این خواهري که در بارگاه االهی گرامی و عزیزي، همان کس که تو با وي، بعد از رابطه دنیوي، با پیوند 

و همان کس که تو با وي به خدمت خداوند کمر بستی، اکنون او را خدا ... شدهايبهتر و محکمتر عشق االهی متحد 

به جاي تو، یا به عنوان روح تو در قالبی دیگر، میپذیرید و در آغوش خویش گرم میکند، و براي روز رجعت 

لطف خویش به خداوندي، هنگامی که صداي ملک مقرب و نفخه صور از آسمان نازل شود، او را حراست میکند، تا به 

  . تو بازش گرداند

، پس از آنکه به قدر معشوق در گذشته خویش عمر کرد و تقریبا از لحاظ شهرت با وي برابر شد، 1164هلوئیز در 

آن نمازخانه در دوران انقالب کبیر فرانسه ویران، . او را در باغچه عمارت نمازخانه پاراکله به خاك سپردند. درگذشت

، آنچه را که به ظن قوي بقایاي اجساد 1817شاید هم با یکدیگر مشتبه شد، لکن بعدها، در  و قبور مزبور نبش، و

هنوز تا این تاریخ، روزهاي یکشنبه فصل تابستان، در . آبالر و هلوئیز بود به گورستان پرالشز در پاریس منتقل کردند

  . اده را زینت میدهندهاي گل مزار آن دو دلد آنجا مردان و زنانی را میتوان دید که با دسته

  

فصل سی و ششم

  ماجراي عقل

11201308  

I -  مکتب شارتر  

چطور میتوان آن فیضان شگفتانگیز فلسفهاي را که با انسلم و روسلن و آبالر آغاز شد و با آلبرتوس ماگنوس و قدیس 

دنیاي یونانی . دادندتوماس آکویناس به اوج کمال رسید توضیح داد به عادت مالوف، علل بسیاري دست به دست هم 

آثار فالسفه باستان را در هر قرنی در قسطنطنیه، انطاکیه، و  ;شرق هرگز میراث باستانی خود را از کف نداده بود

مردانی مانند میخائیل پسلوس، نیکفوروس بلمیدس، جورجیوس پاخومرس، و ابنالعبري،  ;اسکندریه فرا میگرفتند

ها وارد  به تدریج استادان یونانی و دستنبشته ;ون و ارسطو آشنایی داشتندفیلسوف سوري، مستقیما با آثار افالط

 ;حتی در خود اروپاي باختري لختی از میراث هلنیستی از دستبرد تهاجم بربرها محفوظ مانده بود. جهان غرب شدند

بود، و تصور همین قسمت بیشتر کتاب ارغنون ارسطو در فن منطق، و دو رساله منون و تیمایوس افالطون بجا مانده 

هاي  امواج پی در پی ترجمه .ساختحکیم از دوزخ بود که جهنم را با تمام آن اوصافش در اذهان مسیحیان منقوش 

فالسفه یونانی و در قرون دوازدهم و سیزدهم، در را بر روي افکار الهامبخش مبارزجوي کتب از عربی و یونانی، 

تعالیم فلسفی جدید چنان با حکمت مسیحی متفاوت بودند که اگر جهان مسیحی قادر به ابداع . مسلمان گشود
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لکن اگر مغرب کماکان تهیدست باقی میماند، . فلسفه متقابلی نبود، تمام االهیاتش در برابر این سیل منهدم میشد

آنچه این عوامل را اثربخش ساخت توسعه ثروت از . حی نمیشدنداین نفوذها هرگز قادر به ایجاد یک فلسفه مسی

این احیاي . طریق آماده ساختن اراضی اروپا براي زراعت، گسترش بازرگانی و صنعت، خدمات و تراکم عواید بود

ن ها، تجدید حیات ادبیات التینی و حقوق رومی، تدوین قوانی اقتصادي به موازات آزادي کومونها، پیدایش دانشگاه

کلیسایی، حشمت سبک گوتیک، رونق بازار خیالپردازي و افسانهسازي، علم طرب تروبادورها، و بیداري علوم و 

  . را بنیان نهاد)) رنسانس قرن دوازدهم((رستاخیز فلسفه 

در آغاز معنی فراغت افاده ) مدرسه( Scholاز خود لفظ  ;در سایه ثروت، فراغت و تحصیل و مدارس به وجود آمدند

عبارت از ) فلسفه مدرسی)) (فلسفه اسکوالستیک(( ;مدیر یا استاد مدرسه بود) مدرس(اسکوالستیکوس . دمیش

هایی که بیشتر بر شالوده این قبیل مدارس بر پا شدند  فلسفهاي بود که در مدارس متوسطه قرون وسطی یا دانشگاه

ثات فلسفی و طرز تشریحی بود که در عبارت از اسلوب مباح) روش مدرسی)) (روش اسکوالستیک. ((تدریس میشد

در قرن دوازدهم، به استثناي کالسهاي درس آبالر، در خود پاریس یا نزدیکی آن، . این قبیل مدارس رواج داشت

در آنجا فلسفه با ادبیات توام بود و دانشجویان درس خوانده چنان با . شارتر فعالترین و مشهورترین مراکز تدریس بود

. ی در باره مسائل مبهم قلمفرسایی میکردند که این امر به صورت سنت شریفی در فرانسه درآمدنثر سلیس و زیبای

در آنجا، براي  ;افالطون، یعنی همان فیلسوفی که فلسفه را رشتهاي در خور فهم ساخته بود، در شارتر مورد توجه بود

عبارت از همان مثل افالطونی یا ) )واقعی((سازش میان آراي واقعپردازان اصحاب تسمیه، میگفتند که کلیات 

و برادرش تئودوریک ) 1117حد (برنار دو شارتر . هاي اصلی خالقهاي است که در ذهن صانع پدید آمدهاند نمونه

سه تن از دانشجویانی که مکتب مزبور را درك کرده بودند، . مکتب شارتر را به اوج نفوذ خود رسانیدند) 1140حد (

این سه عبارتند از ویلیام کانشی، ژیلبر د ال . آبالر، از بزرگترین فالسفه اروپاي باختري شدنددر طی نیم قرنی بعد از 

  . پوره، و جان آو سالزبري

ویلیام دانشمندي بود که از آثار بقراط، . وسعت دامنه بینش مدرسی از خالل آراي ویلیام کانشی هویداست

وي فریفته فرضیه اتمی یا . ، و حتی ذیمقراطیس اطالع داشتلوکرتیوس، حنین بناسحاقالعبادي، قسطنطین افریقایی

و این امر حتی در مورد  ;چنین اظهار عقیده کرد که کلیه آثار طبیعت از ترکیب اتمها ناشی میشوند ;جز الیتجزا بود

سی روان پیوندي است میان اصل اساسی فرد با روح فلکی یا اصل اسا. ضروریترین رویدادهاي بدن آدمی صادق است

در خدایی که مصدر کاینات است : ((ویلیام، به تبعیت از آبالر، عطف توجه به رازي خطرناك کرده، مینویسد. جهان

وي داستان آفرینش حوا از )) اند قدرت، خرد، و مشیت مضمر است، و قدیسان این سه جنبه را سه شخص نامیده

ه شخصی کورنیفیسیوس نام، و طرفداران وي که به دنده آدم را بیشتر یک قصه تمثیلی میشمرد و با لحن شدیدي ب

: اتکاي ایمان محض، علم و فلسفه را مردود شمردهاند، پاسخ میدهد

چون از نیروهاي طبیعت آگاهی ندارند، و از آنجا که میخواهند عدهاي در جهالت با آنها دمساز باشند، نمیگذارند که 

لکن . ... ما مثل دهاتیان اعتقاد داشته باشیم و دلیلی نخواهیم دیگران در صدد کشف چیزي برآیند، و میل دارند که

به روحالقدس و ایمان ... ما میگوییم که براي همه چیزها باید دلیلی پیدا کرد، اگر عقل قاصر آمد، باید مسئله را

 انجام آن قادر ما نمیدانیم که این به چه نحو است، لکن میدانیم که خداوند به) ((آنها میگویند. ... (حوالت دهیم

اما آیا هرگز چنین کاري کرده است لذا دلیلی . خداوند قادر است از درختی گاوي آفریند! اي سفیهان بیچاره)). است

ما که نه از کثرت، بل از .... بیاورید که چرا چنین است، یا سلب اعتقاد کنید که آن چیز چنین است که میپندارید
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ها شدیدتر از آن بودند که براي آدمی  این گفته. طلب حقیقت تالش میکنیم درستی مسائل معدودي شادیم، فقط در

آن رهبان غیور، که قدیس برنار را به تعقیب آبالر گماشته بود، بدون اتالف  ;چون ویلیام آو سن تیري مقبول باشند

هاي  م کانشی گفتهویلیا. وقت از این مرد جدید مکتب خردگرایی شکایت پیش برنار، رئیس مراقب دیر کلروو، برد

بدعتآمیز خویش را پس گرفت، قبول کرد که حوا از دنده آدم آفریده شده است، متوجه شد که چون منافع حاصله از 

به همین سبب، معلم خصوصی  ;فلسفه متناسب با خطرات ناشی از آن نیست، بهتر است از این رشته دست شوید

  . یخ کناره گرفتهنري پالنتاژنه، پادشاه انگلستان، شد و از تار

وي در شارتر و پاریس تدریس میکرد، به مقام . ژیلبر د ال پوره این تکلیف خطرناك را با کامیابی بیشتري انجام داد

اسقفی پواتیه رسید، و به نوشتن کتاب اصول ششگانه دست زد، که مدت چند قرن ماخذ معتبر و موثقی براي 

دیگرش موسوم به تفسیر آراي بوئتیوس چنین اظهار عقیده کرد که لکن در کتاب . تدریس و تحصیل علم منطق بود

ماهیت ذات خداوند به قدري فوق ادراك آدمی است که کلیه اقوال راجع به این موضوع را باید قیاس محض تلقی 

در سال . و به اندازهاي درباره وحدانیت خدا تاکید کرد که تثلیث فقط جنبه صنعت بدیعی را پیدا میکرد ;کرد

، با آنکه ژیلبر هفتاد و دو ساله بود، از طرف قدیس برنار متهم شد، در اوسر وي را محاکمه کردند، لکن ژیلبر 1148

سال بعد دوباره او . با مباحثات لغوي دقیقی مخالفان خویش را گیج کرد و، بیآنکه محکوم شود، به خانه خویش رفت

از قسمتهاي کتابهایش را پاره کند و بسوزاند، لکن مجددا بیآنکه این بار راضی شد که پارهاي . را به محاکمه خواندند

هنگامی که به وي پیشنهاد شد که باید . جرمی در حق وي به ثبوت رسیده باشد، به اسقف نشین خود بازگشت

طالع نظریات خویش را با برنار در میان گذارد، ژیلبر خودداري ورزید و گفت که قدیس برنار در االهیات کمتر از آن ا

به حدي در فرهنگی که غرض آن ((جان آو سالزبري گفته است که ژیلبر . دارد که بتواند سخنان وي را درك کند

)). صرفا تنویر افکار بود به مدارج کمال رسید که هیچ کس از وي برتر نبود

ر وسعت و احاطه گویی جان این سخن را در حق خویش گفته بود، زیرا در بین کلیه فالسفه مدرسی هیچ کس از نظ

جان در . آدمی بود بیاندازه مهربان و صاحب انشایی که حکایت از کمال ذوق میکرد ;معلومات به پاي او نمیرسید

در شهر سالزبري از شهرهاي انگلستان به دنیا آمد، مکتب آبالر را در کوه سن ژنویو، و محضر  1117حدود سال 

به انگلستان  1149از شاگردان ژیلبر د ال پوره در پاریس بود در ویلیام کانشی را در شارتر درك کرد، و چندي 

با چنین سمتی، وي چندین بار از جانب . بازگشت و دبیر دو تن از اسقفان اعظم کنتربري ثیوبالد و تامس ا بکت بود

در  آن دو اسقف اعظم به ماموریتهاي سیاسی مهم گماشته شد، شش بار از ایتالیا دیدن کرد، و مدت هشت سال

هنگامی که بکت جالي وطن گفت و به فرانسه رو نهاد، جان همراه وي بود، و قتل بکت را در . دربار پاپ مقیم گشت

عمر پرماجرا و . درگذشت 1180وي اسقف شارتر شده، و در  1176در . کلیساي جامع کنتربري به چشم دید

طق را سد سازد و مابعدالطبیعه را با همان متنوعی بود که جان در خالل آن آموخت که چگونه با زندگی جلو من

در سالهاي بعدي زندگی، هنگامی که جان بار دیگر از . فروتنی بنگرد که ذره بیمقداري جهان آفرینش را میبیند

مدارس ایام جوانی دیدن میکرد، این نکته مایه تفریح خاطرش شد که دید هنوز مرافعه میان واقعپردازان و اصحاب 

  : در این باب مینویسد. ردتسمیه ادامه دا

وقتی که بر سر این موضوع . دنیا از بحث درباره آن فرتوت شده است. آدمی هر جا برود از این مسئله رهایی ندارد

از هر جایی مباحثهاي . ... صرف شده به مراتب فزونتر از اوقاتی است که قیصرها صرف فتح و حکومت عالم کردند

وي ((حکایت جنون روفوس است درباره نیویا، . میگردد و به این موضوع میپیونددآغاز شود، همیشه جریان سخن بر
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)). درباره هیچ چیز دیگري نمیاندیشد، سخن از هیچ چیز دیگر نمیگوید، و اگر نیویا وجود نداشت روفوس الکن میبود

رت از پنداري است کل عبا: خود جان مسئله حقیقت کلیات را به طرز سادهاي توضیح داد، به این معنی که گفت

اصالت ((در واقع پایهگذار مکتب . ذهنی که، براي سهولت کار، جمیع خصایص مشترك اجزا را به هم پیوند میدهد

  . را باید جان آو سالزبري دانست نه آبالر)) تصور کلی

روم است که،  انگیزي از توسعه افق فکري فضالي قرون وسطی، کار جان در تالیف تاریخ فلسفه یونان و نمونه شگفت

در . هاي آلکوین به این طرف، نمونهاي از نثر التینی به این فصاحت و سالست دیده نشده بود از زمان نگارش نامه

کتاب متالوژیکون، جان به کمک تذکره احوال خویش از سنگینی منطق کاست، و بر کتاب دیگرش موسوم به 

در ادبیات جهان . هاي مردم درباري و آثار فالسفه نهاداز سر طنز عنوان فرعی در بالهت) 1159(پولیکراتیکوس 

این کتاب اشتباهات و معایب . مسیحی این کتاب را باید اولین رساله موهوم فلسفه سیاسی محسوب داشت

امروزه همه ((میگفت که . حکومتهاي معاصر را برمیشمرد و به توصیف حکومت و انسان کمال مطلوب میپرداخت

آتش ناپاك آز حتی محرابهاي مقدس را . میشود، مگر آنکه حجب فروشنده مانع این امر شودچیز آشکارا خریداري 

حتی نمایندگان دربار پاپی نیز از آلوده ساختن دستهاي خود به تحف خودداري نمیکنند، بلکه . ... تهدید میکند

اگر بتوان به اقوال )). یشوندگاهگاهی به جنون مستی و عیاشی گرفتار و چون سیلی از والیتی به والیتی سرازیر م

اعتماد کرد، وي به پاپ هادریانوس چهارم گفته بود که کلیسا بیهیچ ) که بیشتر به آن اشارت رفت(جان آو سالزبري 

قید و بندي در فساد عهد شریک است، و جواب پاپ به این سخن جان در واقع آن بود که افراد بشر به هرجا و هر 

یا (در هر منصبی از مناصب خانه خدا ((جان بخردانه در دنباله این مقال میگوید . بود هیئتی درآیند، بشر خواهند

در بین شماسها، سرشماسها، اسقفان، و . چون بعضی کوتاهی میورزند، کار جماعتی دیگر افزون میشود) کلیسا

ایمان و تقواي ایشان  فرستادگان پاپ برخی را به چشم دیدهام که در خدمت حق چنان جهد میورزیدند که از فواید

به عقیده جان، حکومت مدنی عهد به )). بخوبی معلوم بود که حقا ایشان را به شبانی گوسفندان خداوند گماشتهاند

مراتب فاسدتر از طبقه روحانی بود، و کار بقاعده این بود که کلیسا، براي حراست حقوق مردم، بر عموم پادشاهان و 

هاي کتاب پولیکراتیکوس درباره کشتن  معروفترین جمله. قی داشته باشدحکومتهاي روي زمین سلطهاي اخال

: ستمکاران است

اگر ملوك اندکاندك پا از جاده عدل و انصاف فراتر نهاده باشند، حتی در چنین صورتی سرنگون کردن بالدرنگ و 

مواخذه کرد تا آنکه سرانجام  ناگهانی آنها کار صحیحی نیست، بلکه باید ظلم و جور را با مالمت توام با شکیبایی

اما اگر قدرت ملک مخالف احکام االهی . ... واضح شود که شاهان ستم پیشه در کار زشت خویش لجاجت میورزند

باشد و بخواهد که مرا در جنگش با خداوند سهیم سازد، آنگاه من آزادانه صدا برمیدارم که خدا را باید بر هر 

  . کشتن آدمی ستمگر نه فقط مشروع بلکه صحیح و عین عدل است. ... ادآدمیزادهاي در روي زمین ترجیح د

هاي جان غیرعادي بود، و بعدا در طی عبارت دیگري از همین کتاب  این طرز غلیان احساسات و تندمزاجی در نوشته

شخص قاتل به حکم بیعت وفاداري در برابر ستمپیشه مکلف ((توضیح داد که شرط قتل ستمگر آن است که 

این شرط بسیاري از ستمکاران بالقوه را از مرگ میرهانید، زیرا هر امیر یا پادشاهی معموال رعایاي خویش را )). اشدنب

در قرن پانزدهم، ژانپتی، با استناد به کتاب پولیکراتیکوس، از عمل خویش یعنی . ملزم به اداي سوگند وفاداري میکرد

نس به این علت پتی را محکوم ساخت که حتی یک پادشاه نیز قتل لویی اورلئان دفاع کرد، لکن شوراي کنستا

  . نمیتواند متهمی را بدون احضار و دادرسی محکوم کند
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که جان به ایشان تعلق داشت توافق نظر داشته )) مدرنی((نمیتوانیم همیشه با متجددین یا طبقه )) متجددین((ما 

لکن حتی مهمالت وي نیز در خالل سبکی . یمعنی میرسندگاهگاهی وي مطالبی اظهار میکند که به نظر ما ب. باشیم

جان نیز اومانیست بود، به . چنان قرین لطافت و تساهل آمده است که نظیر آن قبل از اراسموس کمتر دیده میشود

زیبایی و عطوفت را بیشتر از اصول مسلم هر  ;این معنی که به زندگی دنیوي بیش از حیات جاودانی عشق میورزید

وي . به آثار نویسندگان باستان با آزادي و میل بیشتري استناد میجست تا به کتاب مقدس ;وست میداشتکیشی د

ترتیب )) یا چیزهایی که درباره آنها شخص خردمند ممکن است تردید پیدا کند)) ((مشکوکات((سیاهه مفصلی از 

لکن وي زیرکتر . نش خداوند و اختیار آدمیداد که از آن جمله بود ماهیت و منشا روح، خلقت عالم، و رابطه میان بی

جان از میان مشاجرات و اختالف نظرهاي عهد خویش با . از آن بود که خود را در معرض تهمت بدعتگذاري قرار دهد

میگفت که  ;در نظر وي فلسفه عبارت از مرهمی براي صلح بود نه نوعی از جنگ. لطف و مصونیتی سیاسی گذر کرد

کسی که به پایمردي فلسفه به محبتی خیرخواهانه نایل آمده ((حکم عاملی ثباتبخش را دارد و حکمت در تمام امور 

)). باشد، به مقصد واقعی فلسفه رسیده است

II -  ارسطو در پاریس  

، پتروس لومباردوس، یکی از شاگردان آبالر، به نشر کتابی مبادرت ورزید که هم در حکم تالیف 1150در حدود سال 

منتها خالی از هر گونه سخن بدعتآمیز بود و هم جنبه پایهاي را داشت که فلسفه رسمی مدرسی بر آن  آراي آبالر

پتروس، مثل انسلم، آرنالدو دا برشا، بوناونتوره و توماس آکویناس، یک نفر ایتالیایی بود که براي . مبنا نهاده شد

به آبالر عالقه داشت و کتاب چنین و نه چنین وي . تکمیل تحصیالت خویش در فلسفه و االهیات روانه فرانسه شد

وي در کتابش . لکن در عین حال میخواست که به مقام اسقفی نایل شود ;آن فیلسوف را کتاب دعاي خوش میخواند

تحت عنوان کتب اربعه عقاید روش چنین و نه چنین را به کار بست و آن را مهذب ساخت، به این معنی که در زیر 

لکن، با  ;االهیات یک رشته جوابهایی، برله و علیه، از کتاب مقدس و آراي آباي کلیسا نقل کرد هر سوالی از مبحث

. خلوص نیت، کوشش را به کار بست تا جمیع آراي ضد و نقیض را با یکدیگر سازش دهد و به نتایج صحیحی برساند

یات به حدي مورد توجه شد که هاي دروس االه پتروس را اسقف پاریس کردند، و کتابش مدت چهار قرن در دوره

به قرار معلوم، بالغ بر چهار . راجر بیکن زبان به نکوهش آن گشود، زیرا میدید که جانشین کتاب مقدس شده است

از . هزار نفر از عالمان االهی، از جمله آلبرتوس ماگنوس و توماس آکویناس، تفاسیري بر کتاب اربعه عقاید نوشتهاند

از اصالت و اعتبار کالم کتاب مقدس در مقابل دعاوي تعقل فردي طرفداري میکرد، مدت نیم آنجا که کتاب لومبارد 

. لکن در آن نیم قرن واقعه عجیبی حکمت االهی را دگرگونه ساخت. قرن جلو پیشرفت نهضت خردگرایی را سد کرد

متفکران مسلمان را به پیدا  به همان نحو که ترجمه آثار علمی و مابعدالطبیعه ارسطو به زبان عربی، در قرن نهم،

کردن راه مصالحه و سازشی میان اصول عقاید اسالمی و فلسفه یونان وادار ساخته بود، و به همان طرز که تماس 

میان فلسفه ارسطو و افکار یهودیان در اسپانیا طی همین قرن دوازدهم ابنداوود و ابنمیمون را در طلب هماهنگی 

ظهور آثار  1250تا  1150یونان روان ساخته بود، همان طور هم در خالل سالهاي میان یهودیت و افکار فالسفه 

ارسطو به زبان التینی در اروپا عالمان االهی کاتولیک را مجبور کرد تا ترکیبی از علوم مابعدالطبیعه یونانی و االهیات 

به نظر میرسید، عالمان االهی و از آنجا که ارسطو در برابر قدرت کالم کتاب مقدس مصون  ;مسیحی فراهم سازند

اگر آن فیلسوف یونانی سر از خاك به در میکرد، قطعا از اینکه . ناگزیر بودند به زبان و اسلحه عقل توسل جویند

لکن ما ! میدید اکنون چگونه ادیان متعددي که زلزله در ارکان جهان افکنده بودند افکار وي را میستودند لبخند میزد
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اشاعه . هاي بوستان فلسفه این عهد داشتند مبالغه کنیم که فالسفه یونان در پرورش شکوفه نباید درباره نفوذي

تاثیر مردانی از قبیل  ;هاي قرن دوازدهم آموزش پرورش، ضرورت مباحثه، و فعالیتهاي عقالنی در مدارس و دانشگاه

و  ;افکار و عقاید بر اثر جنگهاي صلیبی توسعه افق ;روسلن، گیوم دو شامپو، آبالر، ویلیام کانشی، و جان آو سالزبري

معرفت روزافزون به آرا و زندگی اسالمی در شرق و غرب تمام این عوامل، حتی اگر ارسطو نیز بر جهان غرب مجهول 

راستش پشتکار آکویناس ناشی از ترس از ابنرشد بود نه عشق به  ;میماند، بیشک توماس آکویناسی به وجود میآورد

آراي . وازدهم، تازه فالسفه اسالمی و یهود از طریق اسپانیا در افکار مسیحیان رخنه کرده بودنددر قرن د. ارسطو

کندي، فارابی، غزالی، ابوعلی سینا، ابن جبرون، ابنرشد، و ابنمیمون از همان درهایی وارد اروپاي التین شد که 

. ده بودافالطون و ارسطو، بقراط، جالینوس، اقلیدس و بطلمیوس را اذن دخول دا

بنابر این جاي . این گونه تهاجم از جانب آراي بیگانه در میان مردمان ناپخته مغربزمین ضربت ذهنی بسیار بزرگی بود

آنچه مایه تعجب  ;تعجب نیست اگر در آغاز سعی میشد این قبیل افکار تازه را پایمال کنند یا مانع از بروز آن شوند

تاثیر اولیه . در پرتو آن دانش کهنه و نو در کیش نوبنیاد جذب شدند آدمی میشود توافق حیرتانگیزي است که

فیزیک و مابعدالطبیعه ارسطو، و تفاسیر ابنرشد که در بیست ساله اول قرن سیزدهم به پاریس رسید، پایه فربود 

نان تحت تاثیر کیشی بسیاري از دانشجویان را متزلزل کرد، و برخی از فضال مانند آمالریک دو بن و داوید دینانی چ

کلیسا . این آرا قرار گرفتند که حتی بر پارهاي از اصول اساسی مسیحیت مانند خلقت، معجزات، و خلود تاختند

ظنین بود از آنکه رخنه افکار فالسفه اسالمی و یونان به صفحات جنوبی فرانسه، پایه ایمان صحیح مردم با سواد را 

، شورایی مرکب از 1210در سال . یري از بدعت آلبیگاییان ضعیف کرده باشدمتزلزل ساخته و اراده آنها را براي جلوگ

ارسطو، یا تفاسیري )) مابعدالطبیعه و حکت طبیعی((روحانیان در پاریس آمالریک و داوید را محکوم کرد، و مطالعه 

ی از نمایندگان پاپ از جانب یک1215از آنجا که این نهی در . را که بر فلسفه آن فیلسوف نوشته بودند ممنوع ساخت

عدهاي از مردم را به خواندن این قبیل آثار ممنوعه  1210تکرار شد، میتوان چنین استنباط کرد که فرمان مورخ 

تشویق کرده است چهارمین شوراي التران تدریس آثار ارسطو را در منطق و اخالق مجاز دانست، لکن مابقی را منع 

دان و دانشجویانی را که از این احکام تخلف ورزیده بودند مشمول عفو ، گرگوریوس نهم استا1231در سال . کرد

موقتا، تا آنکه کتابهاي فیلسوف مزبور مورد بررسی قرار گیرد و مطالب کفرآمیز آن ((گردانید، لکن فرامین مزبور را 

بودند ظاهرا دست از سه تن از استادان پاریسی که براي تنقیح آثار ارسطو ماموریت یافته . ، تجدید کرد))حذف شود

دانشجویان  1255این عمل کشیدند منع اشخاص از مطالعه آثار مزبور آن قدرها به طول نینجامید، زیرا در سال 

اوربانوس چهارم بار دیگر  1263در . دانشگاه پاریس موظف به خواندن فیزیک، مابعدالطبیعه، و سایر آثار ارسطو بودند

را توماس آکویناس وي را مطمئن کرد که ارسطو را میتوان عقیم ساخت، و به لکن ظاه ;احکام نهی را تجدید کرد

نمایندگان پاپ اوربانوس پنجم در  1366در سال . همین سبب بود که اوربانوس در مخالفت خویش پافشاري نورزید

قیقا مطالعه پاریس مقرر داشتند که هر کس داوطلب درجه اجتهاد در فنون ذوقی باشد باید کلیه آثار ارسطو را د

در ربع اول قرن سیزدهم میالدي، مسیحیت التین خود را در اختیار میان دو طریق حیران دید، و این حیرانی . کند

رغبت به کسب فلسفه جدید، هیجانی عقالنی بود که جلوگیري از آن . بحران عظیمی را در تاریخ دیانت به وجود آورد

ت کشید و در عوض نیروهاي خود را به کار محاصره و جذب مهاجمان کلیسا از جهد در این راه دس. امکان نداشت

  . گماشت

رهبانان وفادار آن دستگاه دقیقا شروع به مطالعه آثار این فیلسوف شگفتانگیز یونانی کردند که افکارش تزلزل در 

زاندر آو هیلز را، که فرانسیسیان با آنکه آوگوستینوس را بر ارسطو مرجح میشمردند، الگ. ارکان سه دین افکنده بود
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. بود، با آغوش باز پذیرفتند)) مسیحیت((با )) فیلسوف((مسئول اولین جهد در راه هماهنگ ساختن آراي 

دومینیکیان همه گونه موجبات تشویق آلبرتوس ماگنوس و توماس آکویناس را، که هر دو مشغول انجام چنین امر 

ه تن از کار خویش فراغت یافتند، چنین مینمود که فلسفه و هنگامی که این س ;خطیري بودند، فراهم ساختند

  . ارسطو براي مسیحیت عاري از زبان شده بود

III  - آزاداندیشان  

براي آنکه نهضت مدرسی را به معنی واقعی آن درك کنیم و آن را به عنوان تراکم بیحاصل مشتی مسائل انتزاعی 

ارضی براي علماي نامدار مدرسی بلکه میدان نبردي بشمریم که خشک نپنداریم، باید قرن سیزدهم را نه عرصه بالمع

در آن، مدت هفتاد سال، شکاکان، مادهگرایان، پیروان وحدت وجود، و بدعتگذاران براي تسخیر اذهان اروپاییان با 

. عالمان االهی کلیسا دست و پنجه نرم میکردند

در قرن سیزدهم، بر اثر تماس با . به مسیحیت نداشتهاندتا اینجا دیدیم که اقلیت کوچکی از مردم اروپایی اعتقاد 

کشف این مسئله که دین بزرگ دیگري . اسالم از راه مبارزات صلیبی و ترجمه کتابها، این اقلیت رو به افزایش نهاد

رشد به نیز در عالم وجود داشت و افراد شریفی مانند صالحالدین ایوبی و کامل، و فیلسوفانی مانند ابوعلی سینا و ابن

کار تطبیق ادیان با یکدیگر عملی نیست که  ;وجود آورده بود خود فینفسه حقیقتی بود که مایه ناراحتی خاطر میشد

آلفونسو دانا و منجم خبر میداد که بیاعتقادي به خلود آدمی در میان مسیحیان اسپانیا . به درد هیچ دیانتی بخورد

در نواحی . خته به آنجا راه یافته و در اذهان مردم راسخ شده بودشاید عقاید ابنرشد جسته و گری ;عمومیت داشت

جنوبی فرانسه، در قرن سیزدهم میالدي، جماعتی از اصحاب خردگرا وجود داشتند که میگفتند خداوند بعد از خلقت 

یچ ه ;همین جمع معتقد بودند که معجزات غیرممکن است. جهان، اداره آن را به قانون طبیعی محول ساخته است

در . و منشا انواع جدید معلول تکامل طبیعی است و نه خلقت مخصوص ;دعایی نمیتواند رفتار عناصر را تغییر دهد

و در آکسفرد معلمی زبان شکایت  ;شدند)) قلب ماهیت((پاریس برخی از آزاداندیشان حتی بعضی از کشیشان منکر 

بسیاري از ((آلن دو لیل میگوید که )) ر محراب نمیرسدهیچ بتپرستی به پاي آیینهاي مقدس در براب((دراز کرد که 

این )). مسیحیان دروغی عهد ما مدعی هستند که چون روح با بدن فنا میپذیرد، رستاخیزي وجود نخواهد داشت

جماعت به اقوال اپیکور و لوکرتیوس استناد میجستند، به استقالل انفرادي خویش اهمیت فراوان میدادند، و به این 

  . رسیده بودند که بهترین کارها لذت بردن از همین حیات دنیوي است و بسنتیجه 

در آغاز قرن سیزدهم به شخصی مثل داوید . ظاهرا گسترش نظام صنعتی در شهرهاي فالندر مروج بیاعتقادي شد

حد (داوید  .دینانی، و نزدیک به پایان آن قرن به سیژر دو برابان برمیخوریم که رهبران نهضت شکاکی شدیدي بودند

در پاریس به تدریس فلسفه میپرداخت و اینوکنتیوس سوم را با مناظرات موشکافانه خویش سرگرم ) 1200

وي به تشریح نوعی وحدت وجود مادهگرایانه عطف توجه کرد که بنابر آن خداوند، ذهن، و ماده مجرد . میساخت

کتاب وي موسوم به . ذات واحدي میشدندهر سه در تثلیث جدیدي بدل به ) یعنی ماده قبل از پذیرش شکل(

سینود مشابهی . از طرف شوراي پاریس محکوم و سوزانیده شد 1210کواترنولی، که اکنون گم شده است، به سال 

. فلسفه وحدت وجودي آمالریک دو بن استاد پاریسی دیگري که خداوند و خلقت را یکی شمرده بود را مردود دانست

بعدا به ). 1207(ه حرف خود را پس بگیرد، و منقول است که وي بر اثر ریاضت درگذشت آمالریک را مجبور کردند ک

دستور شوراي مزبور استخوانهاي وي را از قبر بیرون آوردند و در یکی از میدانهاي پاریس سوزانیدند تا مایه عبرت 
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، و آراي وي را چنان گسترش با این همه، کماکان عده زیادي از آمالریک دست نکشیدند. پیروان بیشمار وي باشد

ده تن از این پیروان آمالریک را زنده در . دادند که مشتمل بر انکار بهشت و دوزخ و قدرت آیینهاي مقدس گردید

بازار آزاداندیشی، یا بیقیدي در دین، هنگام سلطنت فردریک دوم در ایتالیاي جنوبی رونق ). 1210(آتش سوزانیدند 

کاردینال او بالدینی دوست فردریک علنا به . محیط بود که قدیس توماس بزرگ شدگرفت، و در همین دوران و 

در ایتالیاي شمالی، کارگران صنایع، طبقه بازرگانان، و قضات و استادان، به تبعیت از هواي . مادهگرایی اعتراف میکرد

اکی نسبت به دین بیقید هاي بولونیا به طرز وحشتن استادان دانشکده. نفس، تا حدودي به شکاکیت دل سپردند

و ضربالمثلی بر سر زبانها افتاد به این مضمون که  ;مدارس پزشکی آنجا و سایر نقاط مراکز شکاکیت شدند ;بودند

، طرفداري از آراي ابن رشد تقریبا در میان 1240حدود سال )). هرجا سه نفر پزشک گرد آیند، دو نفرشان ملحدند((

هزاران نفر اصول عقاید ابنرشد را قبول کردند و، به پیروي از . یتالیا مرسوم شدطبقات غیر روحانی تحصیل کرده ا

جهان با  ;وي، معتقد شدند که قانون طبیعی، بدون هیچ گونه مداخلهاي از جانب خداوند، جهان را اداره میکند

تی وجود دارد، که روان در جهان هس)) قوه فعاله عقالنی((فقط یک روح فناناپذیر یا  ;خداوند در ازلیت مساوي است

هایی هستند که براي فریفتن یا  و باالخره بهشت و دوزخ افسانه ;فرد عبارت از صورت یا شکل ناپایداري از آن است

براي خشنودي خاطر مقامات تفتیش افکار، . ترساندن مردم و وادار ساختن آنها به رعایت موازین عفاف جعل کردهاند

به این معنی که گفتند ممکن است قضیهاي : د متوسل به فکر دوگانگی حقیقت شدندبرخی از طرفداران آراي ابنرش

از لحاظ موازین فلسفی یا طبق تعقل طبیعی صحیح باشد، و با این حال از لحاظ کتاب مقدس و آیین مسیح غلط 

به آن شک و مدعی شدند که در این صورت به حکم ایمان خویش به وجود چیزي معتقدند که به حکم عقل  ;درآید

چنین نظریهاي اصل مسلم نهضت فکري مکتب مدرسی را که امکان سازش میان تعقل و ایمان بود انکار . دارند

نزدیک به پایان قرن سیزدهم، و در طول قرون چهاردهم و پانزدهم، دانشگاه پادوا مرکز پرغوغایی براي ترویج . میکرد

استاد علم پزشکی دز پاریس که بعدا به تدریس فلسفه در پادوا آبانو /پیترو د. افکار و تدریس کلیات ابنرشد بود

کتابی نوشت تحت عنوان آشتی دهنده مناقشات، که غرض از آن سازش میان فرضیات  1303پرداخت، به سال 

وي با تعلیم این موضوع که مغز آدمی سرچشمه اعصاب و کانون عروق است، و با احتساب . پزشکی و فلسفی بود

از آنجا که . روز و شش ساعت و چهار دقیقه، مقام شامخی در تاریخ علوم احراز کرد 365عیین آن به دقیق سال و ت

پیترو ایمان راسخی به علم احکام نجوم داشت، تقریبا کلیه روابط بین علت و معلول را ناشی از قدرت و حرکات 

. تاه کرداختران دانست و در فلسفه خویش دست خداوند را از اداره جهان به کلی کو

استه و پاپ هونوریوس /بازجویان دادگاه تفتیش افکار وي را به بدعتگذاري متهم ساختند، لکن مارکزه آتتسو د

بار دیگر وي را متهم کردند، و این بار چون به  1315در . چهارم، که از بیماران وي بودند، پیترو را حمایت کردند

ماموران تفتیش افکار حکم کردند که جسد وي به آتش  .مرگ طبیعی درگذشت، از شر دادرسی رهایی یافت

سوزانیده شود، اما دوستان پیترو جسد را با چنان مهارتی پنهان کردند که براي انجام فتواي دادگاه سوزانیدن آدمکی 

ن توماس آکویناس هنگامی که از ایتالیا به پاریس رفت، متوجه شد که مدتهاست آراي ابنرشد اذها. ضرورت پیدا کرد

بسیاري از افراد دانشگاه، ((، گیوم دو پاري نوشت که 1240در سال . جمعی از استادان دانشگاه را تسخیر کرده است

توماس دریافت که عقاید ابنرشد  1252، و در ))را بدون تحقیق باور دارند) یعنی آراي ابنرشد(این استنتاجات 

شاید به واسطه گزارش توماس بود که پاپ آلکساندر چهارم . دهاي جوان دانشگاه پاریس رونق فراوان دار درمیان طلبه

هنگامی ). 1256(بیمناك شد و آلبرتوس ماگنوس را مامور نوشتن رسالهاي در وحدت عقل در رد آراي ابنرشد کرد 

پیشواي  ;نهضت طرفداران ابنرشد در اوج ترقی بود) 12691272و  12521261(که توماس در پاریس درس میگفت 
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مدت یک نسل . در دانشگاه پاریس تدریس میکرد 1276تا  1266ت در فرانسه سیژر دو برابان بود که از این نهض

  . پاریس میدان نبردي میان عقاید طرفداران ابنرشد و آراي مذهب کاتولیک بود

ن پارهاي سیژر، از روحانیان آزاد، مردي دانشمند بود و در علوم عهد خویش تبحري بسزا داشت، چنانکه حتی در میا

از آثار وي، که به طور ناقص به جا ماندهاند، اشاراتی به آثار و اقوال کندي، فارابی، غزالی، ابوعلی سینا، ابن باجه، 

سیژر در طی یک رشته تفاسیر بر فلسفه ارسطو و رسالهاي متنازع . ابنجبرون، ابنرشد و ابنمیمون مالحظه میکنیم

از مشاهیر فلسفه، آلبرتوس و توماس مدعی شد که کار ابنرشد در تفسیر  فیه تحت عنوان در مخالفت با آن دو تن

فلسفه ارسطو عملی صحیح بود و حال آنکه آلبرتوس ماگنوس و توماس آکویناس کاري خالف قاعده مرتکب شده 

و فقط  به تبعیت از ابنرشد، وي نیز چنین نتیجه میگرفت که جهان جاودانی است، قانون طبیعی الیتغیر است،. بودند

سیژر میگفت که خداوند علت غایی اشیا است نه علت کافی . روح انواع است که بعد از مرگ انفرادي به جا میماند

از آنجا که وي مانند ویکو و نیچه مجذوب منطق شده بود، معتقد به . آنها خداوند مقصد آفرینش است نه علت آن

لیه حوادث روي زمین در مرحله نهایی از اتحاد یا ترکیب به این معنی که گفت چون ک: نظریه شوم رجعت ابدي شد

اجرام سماوي معین میشوند، و شماره این قبیل ترکیبهاي احتمالی محدود است، هر ترکیبی باید عینا در زمانی 

)) همان انواع(( ;نامحدود، مکرر در مکرر صورت پذیرد و مثل ادوار قبلی همان آثار را با خود همراه داشته باشد

البته سیژر در بیان این مطلب جانب احتیاط را رعایت . برمیگردند)) همان آرا، قوانین، و ادیان((عت میکند و رج

این سخن را ما طبق عقیده فیلسوف میگوییم، بیآنکه در مقام صحت یا تایید آن ((میکرد و در پایان کالم میگفت که 

از عقیده دو  ;ا این گونه عبارات محتاطانه پایان میدادوي کلیه عقاید بدعتآمیز خویش را ب)). چیزي گفته باشیم

در پیروي از تعالیم ارسطو و موازین عقالنی به پارهاي نتایج میرسید، و همانها را به  ;گانگی حقیقت پیروي نمیکرد

هرجا این نتایج با اصول مسیحیت تناقض داشتند، سیژر اعتقاد خویش را به اصول دین  ;شاگردانش تعلیم میداد

. تایید میکرد و فقط آن اصول را حقیقت میخواند نه استنتاجات فلسفی را

عده زیادي با نامزدي  1271سیژر در میان طالب دانشگاه طرفداران فراوان داشت، و این امر از آنجا معلوم شد که در 

یز بهتر از این معرف هیچ چ. لکن وي به احراز مقام مزبور نایل نشد ;وي براي مقام ریاست دانشگاه موافقت کردند

قدرت پیروان نهضت طرفداران ابنرشد در پاریس نیست که اسقف شهر، ایتن تامپیه، بارها زبان به طعن و مالمت آنها 

وي سیزده فقره از مطالبی را که برخی از استادان دانشگاه پاریس در کالسهاي خود تدریس  1269در . گشود

  :از جمله. شمردمیکردند، به عنوان کفر، مردود و محکوم 

هرگز موجودي به عنوان اولین آدم وجود نداشته . ... جهان جاودانی است. ... عموم آحاد را فقط یک قوه عاقله است

خداوند از تک تک . ... اراده بشري به حکم ضرورت میخواهد و برمیگزیند. ... روح با فساد تن فاسد میشود. ... است

  . هی حاکم بر اعمال بشري نیستمشیت اال. ... حوادث اطالعی ندارد

راي  219هاي از  اسقف سیاه 1277ظاهرا طرفداران ابنرشد همچنان به تعلیم آراي خود مشغول بودند، زیرا در سال 

به گفته اسقف تامپیه، این آرایی بود که سیژر، یا بوئتیوس . منتشر ساخت و آنها را رسما به عنوان کفر مردود دانست

راي  219پارهاي از این . یکن، یا دیگر استادان پاریسی، از جمله خود قدیس توماس، تعلیم میدادندداکیایی، یا راجر ب

. ... خلقت غیرممکن است :اینک چند نمونه از مابقی آنها ;مردود شمرده شده بودند 1269همان آرایی بودند که در 

فیلسوف نباید . ... همان شکل از خاك درآیدبه فساد گرایید، دیگر قادر نیست به ) بر اثر مرگ(چون جسمی یک بار 
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سخنان عالمان االهی بر پایه افسانه استوار . ... به رستاخیز قایل باشد، زیرا عقل به صحت چنین امري حکم نمیدهد

سعادت در این دنیا حاصل میشود . ... مسیحیت سد راه دانش است. ... االهیات هیچ چیز به ذاتش نمیافزاید. ... است

هیچ حالی بهتر از آن نیست که شخص براي فراگرفتن . ... خردمندان روي زمین فقط فالسفه هستند. ... آخرتنه در 

  . فلسفه فراغ بال داشته باشد

وي سالهاي آخر عمر خویش را به عنوان یکی از . دستگاه تفتیش افکار سیژر را محکوم کرد 1277در اکتبر سال 

  . گذرانید، تا آنکه در شهر اورویتو به دست جانی نیمه دیوانهاي به هالکت رسید زندانیان دربار پاپی روم در ایتالیا

IV - تکامل حکمت مدرسی

. براي مقابله با این تهاجمی که از جلو بر مسیحیت وارد میآمد، محکوم ساختن سخنان بدعتآمیز کفایت نمیکرد

داشت که افراد آن طبقه را به کمک استدالل باز آیا امکان  ;طبقه و جوان از باده مردافکن فلسفه لبی تر کرده بود

آورد همچنانکه متکلمین، اسالم را در برابر جماعت معتزله حفظ کرده بودند، به همان نحو عالمان االهی دو فرقه 

فرانسیسیان و دومینیکیان و اسقفان آزادي چون گیوم دو پاري و هنري آو گنت به دفاع از مسیحیت و کلیسا قیام 

یکی از صاحبان عقاید عارفانه رازوري افالطونی، که اکثر : دافعان آیین مسیح به دو دسته مهم تقسیم شدندم. کردند

یکی جماعتی اهل عقل و پیرو آراي ارسطو، که اکثر افراد این دسته را رهبانان  ;آنها از فرقه فرانسیسیان بودند

و ریشار دو سن ویکتور عقیده داشتند که بهترین راه  افراد فرقه بندیکتیان، نظیر اوگ. دومینیکیان تشکیل میدادند

دفاع از دین آگاهی مستقیم شخص به حقیقتی معنوي است که رسیدن به کنه ذاتش از قدرت کلیه عقول بیرون 

بودند، یعنی افرادي مثل پیر دو بلوا و اتین دوتورنه، )) سختگیري((آنهایی که در قوانین مذهبی معتقد به . میباشد

که بحث درباره مسائل مرتبط با االهیات نباید در حوزه صالحیت فلسفه باشد، اگر هم فلسفه به این قبیل  میگفتند

. مسائل عطف توجه کند، باید چنان سخن گوید و رفتار کند که انگار خدمتگزاري است به خدمت االهیات کمر بسته

چند تنی از . هاي داشتند و بسباید به خاطر داشت که فقط عدهاي از علماي مکتب مدرسی چنین عقید

هاي  فرانسیسیان، مثل الگزاندز آو هیلز، طریق تعقل اختیار کردند و در صدد برآمدند که با اصطالحات فلسفی و جمله

اینها اعتقاد داشتند که  ;لکن اکثر فرانسیسیان نسبت به فلسفه ظنین بودند. ارسطویی از مسیحیت دفاع کنند

حی قدرت و حشمت براي کلیسا تحصیل کند، بعدا ممکن است از بند نظارت بگریزد و ماجراي تعقل، ولو چند صبا

این . افراد را چنان از جاده ایمان گمراه سازد که مسیحیت در جهانی ماالمال از کفر و گناه ضعیف و بیپناه برجا ماند

در تعریف جان آدمی  ;رجح میشمردندجماعت افالطون را بر ارسطو، برنار را بر آبالر، و آوگوستینوس را بر آکویناس م

با افالطون هماواز شدند و آن را مستقل از جسم، منتها جایگزین آن میدانستند، و بیاندازه متوحش بودند از اینکه 

اینها در فلسفه افالطون . بدن نامیده است)) شکل جوهري((توماس در این باب به ارسطو تاسی جسته است و روح را 

ها و تمایالت بهیمه افراد بکلی  دن ذاتی غیرشخصی برخوردند که آن را براي جلوگیري از انگیزهبه فرضیه سرمدي بو

همین جماعت، به پیروي از آوگوستینوس، هم در خداوند و هم در آدمی، اراده را فوق تعقل قرار دادند . بیفایده دیدند

ر مدارجی که این جمع براي افراد قایل د. و مدعی شدند که غرض غایی انسان باید نیکویی باشد نه طلب حقیقت

  . آمد شدند، رازور بیشتر از فیلسوف به درك راز هستی و مقصود زندگی آدمی نایل می

این شعبه از علماي مکتب مدرسی، یعنی طرفداران افالطون و آوگوستینوس، در پنجاهساله اول قرن سیزدهم 

زبان گویا و الیقترین نماینده این جرگه بوناونتوره بود، . دموضوعات متعارفی دین را تحت سیطره خود درآورده بودن
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رازوري بود که کتابهاي فلسفی  ;یکی از مردان پاك نهادي که در عین سالمت طبع به تعقیب اهل بدعت میپرداخت

به شیوه حواریون  ;عمري دوست و مخالف توماس آکویناس بود ;محققی بود که دانش را نکوهیده میشمرد ;مینوشت

و در دوران ریاست وي بود که فرقه فرانسیسیان مکنت و  ;عین فقر زندگی میکرد و درس فقر به همه میآموخت در

است و نمیدانیم از چه رو جووانی دي )) طالع فرخنده((بوناونتوره در لغت ایتالیایی به معنی . ثروتی عظیم به هم زد

جووانی در اوان کودکی به مرضی مبتال . ، چنین لقب دادند، در توسکان متولد شده بود1221فیدانتسا را، که در سال 

و از آن لحظه که  ;مادرش شفاي او را از قدیس فرانسیس طلب کرد ;شد که نزدیک بود بر اثر آن به هالکت برسد

هنگامی که به سلک رهبانان فرانسیسیان درآمد، او . جووانی بهبود یافت، زندگی خویش را مدیون آن قدیس دانست

بوناونتوره شروع به تدریس االهیات در  1248در سال . ه پاریس فرستادند تا در مکتب الگزاندر آو هیلز علم آموزدرا ب

، که هنوز سی و شش ساله بود، وي را به سمت مباشر کل امور فرقه فرانسیسیان 1257دانشگاه پاریس کرد، وو در 

همال کاري پیروان فرقه مزبور مبذول داشت، لکن به در این سمت وي نهایت کوشش را براي رفع ا. انتخاب کردند

خود وي با نهایت سادگی در کنج حجرهاي معتکف بود . علت آنکه آدمی بسیار مهربان بود، در این مهم توفیق نیافت

هنگامی که نمایندگان پاپ به خدمت وي رفتند تا به او اطالع دهند که کاردینال شده . و بریاضت روزگار میگذرانید

. از فرط کار زیاد درگذشت) 1274(یک سال بعد . ، دیدند که مشغول شستن ظروف آشپزخانه استاست

بوناونتوره تظاهر میکرد به اینکه کارش صرفا . کلیه کتابهاي وي به شیوهاي سلیس، محکم، و موجز نوشته شده است

، و حجب تسکیندهندهاي آکنده گردآوري مطالب پراکنده است، لکن به هر موضوعی دست میزد آن را با نظم، شوق

 ;کتاب وي، موسوم به زبده، مجموعهاي بود ستودنی که در آن االهیات مسیحی به ایجاز بیان میشد. میساخت

خالصه . کتابهاي گفتگوي خودي و سیر عقل به سوي خدا در حکم گوهرهایی از تقدس رازورانه محسوب میشدند

ی از طریق درك جهان مادي به وسیله حواس حاصل نمیآید، بلکه از نظریات وي در این کتب آن بود که دانش حقیق

بوناونتوره در حالی که قدیس توماس را دوست میداشت، . راه کشف جهان معنوي به کمک روان آدمی میسر میشود

طر وي به دومینیکیان خا. تحصیل فلسفه را ناپسند میشمرد و بیهیچ پروا بر پارهاي از استنتاجات آکویناس میتاخت

نشان میساخت که ارسطو یکی از کفار بوده است و البته شایسته نیست که سخن آن کافر را با اقوال آباي کلیسا برابر 

و سوال میکرد که آیا فلسفه ارسطو میتوانست لحظهاي از حرکات ستارگان را توجیه کند میگفت که خداوند  ;شمرند

بهتر است وجود او را احساس کنیم نه آنکه در صدد . ناظر یک نتیجه قضیه فلسفی نیست، بلکه ذاتی است حاضر و

منقول است که روزي برادري . نیکویی برتر است از حقیقت، و فضیلت ساده فوق جمیع علوم جا دارد. تعریفش برآییم

 ما مردمان ساده! افسوس((اجیدیو نام چون از وسعت اطالع و تبحر بوناونتوره سخت در شگفت شده بود، به وي گفت 

برادر من، تو بخوبی : ((بوناونتوره جواب داد)) و نادان قادر به انجام چه کاري هستیم تا مستحق فیض رب گردیم

پس تو معتقدي که زن بیسوادي : ((اطالع داري که کافی است انسان خداوند را دوست داشته باشد، اجیدیو پرسید

و چون بوناونتوره به این سوال جواب )) تاد االهیاتممکن است همان اندازه مایه خشنودي خدا گردد که یک نفر اس

شادمان باش، زیرا : ((مثبت داد، اجیدیو یک سر به میان خیابان دوید، زن گدایی را مخاطب قرار داد، فریاد برآورد که

) !)اگر تو خداوند را دوست میداري، در سلطنت ابدي ممکن است صاحب مقامی باشی واالتر از برادر ما بوناونتوره

بدیهی است که اگر تصور کنیم فلسفه مدرسی فقط حکایت یک رشته عقاید و روشهاي یکنواخت مالالنگیز بود، به 

در مکتب مدرسی انواع و اقسام آراي فلسفی به وجود آمدند، چنانکه در میان جرگه استادان دانشگاه . خطا رفتهایم

نهد، آدمی مثل بوناونتوره عقل را نکوهیده شمرد،  واحدي ممکن بود در عین حال آدمی مثل توماس به تعقل حرمت

آدمی مثل گیوم دو پاري به تبعیت از ابنجبرون فلسفه آزادي اختیار را انتخاب کند، و کسی چون سیژر عقاید ابنرشد 
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ین در میان جرگه پیروان اصیل آیین دین اختالف نظر و تناقضات تقریبا به همان اندازه شدید بود که ب. را تعلیم دهد

مثال جان پکم، یکی از اسقفان فرقه فرانسیسیان، ممکن بود به همان شدت آکویناس . مردمان مومن و جماعت کفار

و آلبرتوس ماگنوس نیز لحظهاي از جاده پاکان عدول  ;را متهم سازد که توماس، سیژر و ابنرشد را متهم ساخته بود

و به ویژه از همین  ;ست میزنند تا نگذارند فلسفه به کار آیدافراد جاهلی هستند که به هر وسیلهاي د: ((کرد و نوشت

قبیلند افراد فرقه فرانسیسیان یعنی همان جانوران بیشعوري که کارشان بیحرمتی نسبت به چیزهایی است که درباره 

رادت آلبرتوس عاشق علم بود و تا جایی که پاي بدعت به میان نمیآمد، نسبت به ارسطو ا)). آنها اطالعی ندارند

در میان فضالي مدرسی، وي اولین کسی بود که جمیع آثار مهم ارسطو را مطالعه کرد و کمر همت به میان . میورزید

در الویئنگن از توابع سوابیا به  1201آلبرتوس در حدود . بست تا آنها را طبق موازین مسیحی تعبیر و تفسیر کند

آلبرتوس تحصیالت خود را در پادوا تکمیل کرد، به فرقه . پدرش کنت بولشتات از طبقه اغنیا بود ;دنیا آمد

دومینیکیان پیوست، و چندي در مدارس این فرقه واقع در هیلدزهایم، فرایبورگ، راتیسبون، ستراسبورگ، کولونی 

با وجود عالقهاي که به زندگی مدرسه داشت، وي را به . درس میگفت) 12451248(، و پاریس )12281245(

بر طبق روایات، وي همیشه پاي ) 1260. (دومینیکیان در آلمان و به اسقفی راتیسبون گماشتندنمایندگی فرقه 

هنگامی که . به وي اجازه داده شد که به کنج عزلت نمازخانهاي در کولونی پناه برد 1262در . برهنه سفر میکرد

عقاید شاگرد متوفایش توماس آکویناس  ، از آن گوشه انزوا بیرون آمد تا از نام و اصول)1277(هفتاد و شش ساله بود 

در این مهم توفیق با وي رفیق بود، بار دیگر به کنج صومعه خود پناه برد، و در هفتاد و نه . در پاریس دفاع کند

اخالص وي در زندگی، و عدم تکبر و فروتنی و عالیق معنوي بیپایانش نموداري از عالیترین . سالگی درگذشت

. شمار میرودرهبانیت قرون وسطایی ب

فقط از جریان یکنواخت و آرام سالیان اقامت وي در دیر، و پشتکار فوقالعادهاي که از ویژگیهاي دانشمندان آلمانی 

است میتوان فهمید که چگونه آدمی که اینهمه اوقات خویش را صرف تدریس و رتق و فتق امور میکرد توانست 

ارد و در باب هر شعبهاي از فلسفه و االهیات رساالت مهمی تصنیف تقریبا درباره هر جنبهاي از علوم مقاالتی بنگ

در تاریخ جهان افرادي که مثل آلبرتوس ماگنوس این قدر فراوان قلمفرسایی کرده، یا این اندازه از آراي دیگران  .کند

آلبرتوس آثار خود را . خود را مدیون سایرین شمرده باشند انگشت شمارنداقتباس کرده، یا این طور رك و راست 

. تقریبا بر همان شالوده کتابهاي ارسطو قرار داد، و حتی در عناوین رساالت نیز از فیلسوف یونانی تقلید کرده است

هیات مسیحی اختالف لکن هر جا ارسطو و ابنرشد با اال ;وي از تفاسیر ابنرشد در بیان آراي ارسطو استفاده میکند

وي به قدري از متفکران اسالمی نقل قول . نظر دارند، آلبرتوس ماگنوس مردانه در تصحیح عقاید آن دو میکوشد

. میکند که آثارش منبع مهمی براي استفاده دانشجویان و محققان مغرب زمینی و اطالع بر فلسفه اسالمی شدهاند

میان، به آراي ابوعلی سینا اشاره میکند، و گاهی به نقل عباراتی از کتاب در خالل تمام آثارش، تقریبا یک صفحه در 

وي ارسطو را بزرگترین حجت در علوم و فلسفه، آوگوستینوس را عالیترین . داللهالحایرین اثر ابنمیمون میپردازد

که در این آثار گرد مباحثات فوقالعاده زیادي . مرجع در االهیات، و باالخره کتاب مقدس را پاسخ همه چیز میداند

در خالل رسالهاي، . آورده است نظم صحیحی ندارند و هرگز بدل به یک اسلوب فکري خالی از ضد و نقیض نمیشوند

آلبرتوس وقت آن را نداشته است که این قبیل تناقضات را  ;یک جا از عقیدهاي دفاع میکند، جاي دیگر بر آن میتازد

و دیندارتر از آنکه بتواند محققی به معنی واقعی شود و احساسات و تاثرات را  وي آدمی بود نیکوسیرتتر. هموار سازد

در منقبت )) کتاب((قادر بود در دنباله تفسیري بر ارسطو رساله مفصلی در دوازده  ;از قضایاي عقالنی جدا سازد
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الغت منطق، حساب، فرخنده مریم عذرا بنویسد، و در آن متذکر شد که مریم اطالع کاملی از دستور زبان، فن ب

. هندسه، موسیقی، و هیئت داشت

پس توفیق این مرد در چه بود به طوري که خواهیم دید، باالتر از همه چیز، وي به حد معتنابهی به بررسیها و 

شناسانیدن ارسطو به اقوام ((در فلسفه، وي به تنها غرض و مقصدش که . نظریات علمی عهد خویش کمک کرد

از افکار و مباحثات بسیاري از دانشمندان دوره  ;در تدریس فلسفه، مروج فلسفه ارسطو شد ;آمدبود نایل )) التین

شرك و حکماي عرب، یهودي، و مسیحی مجموعه سرشاري گرد آورد که بعد از وي شاگردان مشهورش از آن مخزن 

س ظهور آدمی چون توماس شاید بدون وجود آلبرتو. براي فراهم ساختن معجون منظمتر و سلیستري استفاده کردند

  . غیرممکن میشد

V -  توماس آکویناس  

. توماس آکویناس نیز مانند آلبرتوس از خاندانی واالتبار بود، و به خاطر سعادت اخروي از مکنت دنیوي دست شست

پدرش کنت الندولف آکوینوي به طبقه نجباي آلمانی تعلق داشت، از برادرزادگان فردریک بارباروسا، و یکی از 

  . مادرش نسب به امراي نورمان خطه سیسیل میرسانید. نامدارترین رجال درباري امپراطور بیدین، فردریک دوم بود

وي نه از  ;از جانب پدر و مادر، نژاد از اقوام شمالی و اصال از تیره توتونی داشت ;هر چند توماس در ایتالیا به دنیا آمد

تی آن قوم، لکن فردي آلمانی، و جوانی بود درشت استخوان، با سري لطف ایتالیایی بهره داشت و نه از شیطان صف

گاو بزرگ زبان بسته ((دوستانش وي را . بزرگ، صورتی پهن، مویی طالیی، و رضایت خاطري آرام براي امور عقلی

اه میان در قصر پدریش واقع در روکاسکا، پنج کیلومتري آکوینو و نیمه ر 1225توماس در . لقب داده بودند)) سیسیل

ناپل و رم، به دنیا آمد، دیر مونته کاسینو در همان نزدیکی قرار داشت، و در آنجا توماس معلومات مقدماتی خویش را 

در این هنگام مایکل . در چهاردهسالگی شروع به فراگرفتن دوره تعلیمات پنجسالهاي در دانشگاه ناپل کرد. فراگرفت

در همین دانشگاه، ژاکوب آناتولی آثار  ;ابنرشد به زبان التینی بودسکات معروف در آنجا مشغول ترجمه کلیات 

دانشگاه  ;پیتر آو ایرلند، یکی از معلمان توماس، از طرفداران پرشور ارسطو بود ;ابنرشد را به عبرانی ترجمه میکرد

برادران توماس به شعر . دناپل کانونی براي نفوذ یونانیان، اعراب، و یهودیانی بود که در آراي مسیحی موثر واقع میشدن

و ادب راغب گشتند، و یکی از ایشان، رینالدو پیشخدمت و قوشبان دربار فردریک شد و به توماس اصرار میورزید که 

خود فردریک و وزیر خردمندش، پیترو دال وینیه، نیز براي چنین مقصدي از . او نیز به خدمت درباري وارد شود

اندکی ). 1244(آنکه چنین دعوتی را اجابت کند، به فرقه دومینیکیان پیوست  توماس به عوض. توماس دعوت کردند

در آغاز سفر، دو تن از برادران وي به تشویق . پس از این مقدمه، وي را براي تحصیل االهیات به پاریس اعزام داشتند

براي . نجا زندانیش ساختنداو را به دژ روکاسکا بردند و مدت یک سال در آ ;مادرشان اقدام به ربودن توماس کردند

طبق روایتی که محتمال افسانه است، به امید  ;آنکه وي را از چنین فکري منصرف سازند، به هر اقدامی روي آوردند

آنکه توماس را بار دیگر به مادیات عالقهمند سازند، دوشیزه جوان و رعنایی را به خوابگاه وي فرستادند، اما توماس 

ان اجاق برداشت و با آن دختر را از اطاق خویش بیرون راند، و عالمت صلیب را بر روي در هیمه نیمسوزي را از می

پسر را در فرار کمک  ;عدم تزلزل وي در دینداري، مادرش را سرانجام به همراهی با نیات پسر واداشت. نقش کرد

. دیکتیان شدهاي فرقه بن کرد، و خواهر توماس، ماروتا، بعد از گفتگوي فراوان، یکی از راهبه
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 ;هنگامی که آلبرتوس به دانشگاه کولونی انتقال یافت). 1245(در پاریس آلبرتوس کبیر یکی از معلمان وي بود 

توماس بعضی . همچنان زیردست وي به تحصیل اشتغال ورزید 1252توماس نیز به دنبال وي روان شد و تا سال 

از وي دفاع، و پیشگویی میکرد که شخصی بزرگ خواهد  اوقات فردي کودن به نظر میرسید، لکن آلبرتوس هماره

و در همین زمان  ;پس از چندي توماس به پاریس بازگشت و به عنوان تازه معلمی شروع به تدریس االهیات کرد. شد

نیز، به تقلید از معلم خویش، دست به نوشتن یک رشته آثار مفصلی زد تا فلسفه ارسطو را در پوششی مسیحی بر 

پاریس را ترك گفت تا در دانشکدهاي که دربار پاپی گاه در آنانیی، گاه در  1259در . ان عرضه داردعالقهمند

در دربار پاپی بود که با ویلیام آو موریک آشنا شد و از وي . اورویتو، و زمانی در ویتربو تشکیل میداد تدریس کند

  . تقاضا کرد که ارسطو را مستقیما از یونانی به التینی ترجمه کند

. در خالل این احوال، سیژر دو برابان با ترویج آراي طرفداران ابنرشد رهبر انقالبی فکري در دانشگاه پاریس شده بود

هنگامی که توماس به پاریس رسید، با نگارش رساله در . به منظور مقابله با این خطر، توماس به پاریس فرستاده شد

وي رساله خود را با حدتی . به درون اردوي دشمن کشانیدجنگ را ) 1270(وحدت عقل در رد آراي ابنرشد 

  : غیرعادي به این نحو ختم میکرد

جواب ما متکی بر آیات آسمانی نیست، بلکه مبنی بر استدالالت و . بنگرید که چه سان این اشتباهات را رد کردهایم

غرور شده، بخواهد بر آنچه ما پس اگر کسی باشد که از سر الف به عقل فرضی خویش م. عبارات خود فالسفه است

نوشتهایم خرده گیرد، نگذارید در گوشهاي به این عمل مبادرت جوید، یا در حضور کودکان که قدرت فحص درباره 

چنین کسی مرا حریف . بگذارید اگر جرئت دارد آشکارا پاسخ گوید. این گونه مسائل دشوار را ندارند سخن آغازد

این بنده ضعیف، بلکه با بسیاري افراد خود را مواجه خواهد دید که کشف حقیقت را  میدان خواهد یافت، و نه فقط با

دومین . ما با اشتباهاتش به جنگ خواهیم پرداخت، و جهلش را معالجت خواهیم کرد. وجهه همت خود ساختهاند

ران ابنرشد به مبارزه دوران تدریس در پاریس براي توماس مسئله غامضی بود، زیرا نه فقط مجبور بود با آراي طرفدا

پردازد، بلکه میبایست در برابر حمالت رهبانان همقطار خویش، که از عقل ظنین بودند و ادعاي توماس را درباره 

جان پکم، کسی که در پاریس کرسی تدریس . هماهنگ ساختن ارسطو با آیین مسیح پوچ میشمردند، ایستادگی کند

ره تحویل گرفته بود، توماس را شماتت میکرد که االهیات مسیحی را با فلسفه فلسفه مدرسه فرانسیسیان را از بوناونتو

بعدا جان پکم اطالع داد که توماس در برابر اظهارات وي همچنان مقاومت ورزید، . یک مشرك ملوث ساخته است

حیه فعال توماس را شاید ان سه سال پرمناقشه بود که رو. به ایرادات وي جواب داد)) با فروتنی و نرمی فراوان((لکن 

. سست گردانید

وي در سالهاي . آنژو، به ایتالیا بازگشت تا دانشگاه ناپل را سازمانی نو بخشد/توماس، به درخواست شارل د 1272در 

. آخر عمر خویش، خواه به واسطه فرسودگی خواه بر اثر نومیدي از منطق جدلی و مناقشات، دست از نگارش کشید

قدرت چنین : ((ا تشویق به اتمام کتاب عظیمش مدخل االهیات کرد، توماس جواب دادهنگامی که دوستی وي ر

 1274در )). چنان چیزهایی بر من مکشوف شدهاند که آنچه نگاشتهام در برابرشان به پرکاهی میماند ;کاري را ندارم

یکرد، به چنین مسافرت توماس، که بر استري سفر م. گرگوریوس دهم وي را براي شرکت به شوراي لیون احضار کرد

عظیمی از سراسر خاك ایتالیا مبادرت جست، اما در راه بین ناپل و رم بنیهاش رو به ضعف نهاد و ناچار در صومعه 

، با آنکه فقط چهل 1274فوسانوئووا، متعلق به فرقه سیسترسیان واقع در کامپانیا بستري شد، و همین جا بود که در 

  . رود حیات گفتو نه سال از عمرش میگذشت، بد
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هنگامی که کلیسا او را در شمار قدیسان مقام داد، جمعی که براي ذکر محامد وي حضور داشتند اذعان کردند که 

کریمالطبع، بیاندازه شکیبا، ... بنرمی سخن میگفت، مکالمه با وي آسان بود، آدمی بود بشاش و گشادهروي((توماس 

مالیمت از جبین وي تتق میکشید، و به طرز شگفتآوري نسبت به مردم نور محبت و تقدسی قرین با  ;بغایت محتاط

به حدي وي مجذوب دینداري و سرگرم مطالعه بود که این دو عمل هر لحظهاي از لحظات )) بینوا مهربان بود

در تمام دعاهاي شبانروزي شرکت میجست، . بیداري وي را پر میساخت و چیزي جز اینها به خاطرش خطور نمیکرد

بامدادي یا خودش در اجراي یک دوره قداس نظارت داشت یا دوبار در این گونه مجالس شرکت میکرد و مابقی هر 

قبل از موعظه یا ایراد . اوقات را به خواندن و نوشتن، موعظه و تدریس، و باالخره اجراي فرایض دینی صرف میکرد

عا میکرد، و رهبانان همقطار وي تصور میکردند خطابه، یا پیش از سرگرم شدن به کار مطالعه یا تصنیف، همیشه د

در حاشیه )). دانشش بیشتر مدیون دعاهایی بود که تالوت میکرد، تا جهدي که عقال مبذول میداشت((که 

هاي وي بارها میبینیم که با دعاها و کلمات مقدسی چون آوه ماریا خداوند یا مریم عذرا را با شفاعت و  دستنبشته

در . سرگرم عبادت و مجذوب امور عقالنی بود که تقریبا ملتفت نمیشد در اطرافش چه میگذردچنان . کمک میطلبد

سفرهخانه اکثر بشقاب خوراك را جلو وي مینهادند یا از پیش رویش برمیداشتند بیآنکه وي متوجه این موضوع 

روحانیان دعوت به صرف شام با منقول است که او را با چند تنی از . اما ظاهرا اشتهایش بسیار خوب بوده است ;باشد

ناگهان با مشت محکم به روي میز کوبید و فریاد  ;در ضمن تناول غذا، توماس در فکر مستغرق شد ;لویی نهم کردند

رئیس صومعه که پهلوي او نشسته بود زبان به مالمتش گشود )) این جواب دندانشکنی خواهد بود براي مانویان: ((زد

لکن لویی با ادبی شاهانه به مالزمی اشاره کرد تا دوات و قلم پیش ))! اه فرانسه نشستهايتو در سر سفره پادش((که 

با تمام این اوصاف، آن قدیس شیفته دین و علم میتوانست، با حسن تشخیص، درباره . آن رهبان پیروز بگذارد

ي در متناسب ساختن آنچه مایه تحیر مردم میشد توانایی و. بسیاري از مسائل عملی زندگی قلمفرسایی کند

توماس هیچ گونه کبر یا نخوتی . موعظات خویش با اذهان فکور رهبانان کتابخوان، یا اذهان ساده مردمان عادي بود

نداشت، از زندگی هیچ چیز مهمی متوقع نبود، در صدد کسب هیچگونه افتخاراتی برنیامد، و حاضر به قبول ترفیع 

ن سراسر عالم است، لکن جهانی که در میان این آثار جا دارد آن قدرها هاي وي متضم نوشته. درجات روحانی نشد

در چنین دنیایی است که وي با هر گونه استداللی علیه کیش خویش مواجه میشود و همه را با . بیمقدار نیست

 وي در تکمیل سنت جاري عهد خویش به آراي فالسفه شرق استناد میجوید و همه. تواضع و آرامش جواب میدهد

جبرون،  توماس از عقاید ابوعلی سینا، غزالی، ابنرشد، اسحاق اسرائیلی، ابن. جا صریحا خود را مدیون ایشان میشمرد

  . میمون نقل میکند و ابن

بدیهی است که هیچ دانش پژوهی نمیتواند به درك فلسفه مدرسی قرن سیزدهم نایل آید مگر آنکه سوابق این 

توماس مثل گیوم دو پاري به . انان و یهود سیراب میشود، مورد مالحظه قرار دهدمکتب را، که از آراي فلسفی مسلم

. احترام فراوانی قایل است)) ربی موسی((ابنجبرون عالقهاي نشان نمیدهد، لکن براي ابنمیمون یا به قول خودش 

هم مثل حکیم یهودي توماس هم به تبعیت از ابنمیمون میگوید که دین و عقل را میتوان با یکدیگر سازش داد، و 

و در تایید این نکته عین دالیلی را نقل میکند که ابن  ;پارهاي از اسرار و رموز دین را دور از دسترس عقل میداند

وي با ابنمیمون در این نکته متفقالراي است که عقل آدمی . میمون در کتاب داللهالحایرین خویش آورده است

و همچنین توماس در بیان  ;ن هرگز قادر به درك صفات االهی نخواهد بودمیتواند وجود خداوند را ثابت کند، لک

در منطق و مابعدالطبیعه، توماس و  .دارندابدیت کاینات دالیلی اقامه میکند که فوقالعاده شباهت به دالیل ابنمیمون 

زد و تقریبا در هر صفحهاي از صفحات کتابش به نقل سخنان ارسطو مبادرت ارسطو را رهبر و هادي خود میسا
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لکن هر وقت فیلسوف یونانی از جاده آیین مسیحی عدول کند، توماس بدون تردید از تبعیت وي دست  ;میورزد

ره، فدیه، و توماس بعد از اقرار به این موضوع که تثلیث، تناسخ، دادن کفا. میشوید و با او اختالف نظر پیدا میکند

باالخره واپسین داوري را نمیتوان با موازین و دالیل عقالنی ثابت کرد، در جمیع مسائل دیگر چنان حکمت عقل را 

توماس را از آن . کامال و بدون چون و چرا قبول میکرد که این عمل مایه وحشت خاطر پیروان آوگوستینوس میشد

از اصول مسلم مسیحیت را فوق تعقل بشري جا میداد، و میگفت که  لحاظ باید اهل رازوري اشراق دانست که پارهاي

آنها را باید تعبدا قبول کرد، و مثل همه رازوران مسیحی مشتاق به پایان آمدن هجر و در اندیشه پیوستن به حق بود 

. ترجیح میداد) )دل((شمردهاند که براي نیل به حقیقت عقل را بر )) اصحاب تعقل و تفکر((لکن او را از آن لحاظ از 

و معتقد بود که وظیفه یک فیلسوف مسیحی است که  ;وي میدید که اروپا به عزم یک عصر تعقل به راه افتاده است

توماس قبل از اقامه دالیل خویش، به ذکر آیاتی از کتاب مقدس و نقل . به یاري عقل با روحیه جدید مقابله کند

احتجاج اصحاب قدرت : ((رداخت، لکن با پاکبازي موثري میگفتنظریات آباي کلیسا که کالمشان حجت بود میپ

غرض از فراگرفتن فلسفه صرفا : ((وي در بیان علت غایی فلسفه چنین اظهار عقیده کرد)). سستترین استداللهاست

به هاي توماس را، از لحاظ تقید دایمی وي  نوشته)). اطالع بر آراي سایرین نیست، بلکه نیل به حقیقت امر میباشد

. موازین منطقی، باید تالی مصنفات ارسطو دانست

در تاریخ جهان بندرت به آدمی چون توماس آکویناس برمیخوریم که بتنهایی توانسته باشد حیطهاي به این عظمت 

ساده، سر راست، موجز، و دقیق  ;در اسلوب وي هیچ نوع فریبندگی وجود ندارد. از آرا و افکار را نظم و وضوح بخشد

اما شور، تصور، احساسات آتشین، و تغزلی را که در  ;نه سخن را به اطناب میکشاند و نه حشو و زوایدي دارد ;است

سبک آوگوستینوس مشاهده میکنیم فاقد است، توماس معتقد بود که در میدان فلسفه جاي نکتهپردازي و وصفهاي 

عالیترین اشعار، کوس همسري با شعراي نامدار  آبدار شاعرانه نیست، هنگامی که میلش میکشید، قادر بود، با ساختن

بینقصترین آثاري که از قلم وي تراوش کرده است سرودها و دعاهایی است که مخصوصا براي جشن کورپوس . بزند

کریستی ساخت، و از آن جمله است سرود با ابهت حمد صهیون که، در طی ابیات خوشاهنگی، سخن از حضور واقعی 

ر میان دعاهاي دو ساعت بعد از نیمشب، یا نماز حمد، سرودي از توماس به جا مانده است که با باري تعالی میگوید د

 hostia salutaris Oآغاز، و با دو ترجیعبند  prodiens supernum Verbumبیتی از قدیس آمبروسیوس 

. آیینهاي مقدس میخوانندو این سرود را مرتبا در مراسم اختتام  ;ختم میشود))) درود بر شما اي خیل کروبیان(((

همچنین در میان دعاهاي نماز مغرب به یکی از عالیترین سرودهاي مسیحی برمیخوریم که ترکیب دلنشینی از 

  : عقاید دینی و الفاظ لطیف شاعرانه

 اي زبان، بسراي از آن جسم باشکوه را، و آن خونی که هیچ بهایی با آن برابري نتواند کرد، خونی که آن را از بهر

. فدیه جهان جگرگوشه سخاوتمندترین مادران، و پادشاه تمامی مردمان، نثار کرد

به ما ارزانی شد و در میان ما به دنیا آمد، از دوشیزهاي باکره، و جهان را بودباش خویش ساخت، بذر سخن االهی 

در شب . ر خود را پایان دادبپراکند و چون ما، با این تن خاکی در این خاکدان مقام گزید و به طرزي شگفتانگیز عم

شام آخر، با حواریون، در حالی که سر خم کرده بودند، و همه قوانین باستانی در خوراکی که قانون کلیسا مقرر کرده 

بود رعایت میشد، با دست خویش به دوازده تنی که گرد آمده بودند غذا میدهد خویشتن را با دست خویش تسلیم 

  . میکند
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فته، نان واقعی را با کالمی به جسم وي مبدل میسازد، شراب خون عیسی میشود، و اگر حس کلمه خدا شکل تن یا

  . قادر به دیدن نباشد، بگذار که صاحب قلب مطمئن، به اتکاي ایمان محض، نیرو یابد

به  بگذار آیین نیایش باستان جاي خود را ;نهیم بس بدین منوال، ما زانو زده چنین آیین مقدس بزرگی را حرمت می

سپاس و سرود نشاطانگیز، دردو، . بگذار ایمان ما تاوان قصور حس کدر شده ما را بدهد ;این آداب نوین واگذارد

 .افتدو به درگاه خود او، که این هر دو از آنجا آید بگذار همان سان ثناي ما مقبول  ;سربلندي، نیرو، برکات فراوان

عمر توماس اندکی بیش از نصف عمر آلبرتوس بود، با اینهمه در عرض این مدت تعداد کتابهایی که تصنیف کرد 

وي تفاسیري بر کتاب احکام پتروس لومباردوس، اناجیل، صحیفه اشعیا نبی، کتاب ایوب، . کمتر از آثار استادش نبود

و کتابهاي  ;آراي بوئتیوس و نظریات منسوب به دیونوسیوسهاي پولس رسول، رساله تیمایوس افالطون،  رساله

. ارغنون در آسمان و زمین، کون و فساد، آثار علوي، فیزیک، مابعدالطبیعه، در نفس، سیاست، و اخالق ارسطو نوشت

تمل بر نیز مباحث پراکنده را، که مش ;با عنوانهایی از قبیل در حقیقت، در قدرت، در خیر، در عقل، در فضایل، و غیره

نکاتی بود که بدون نظم منطقی یا ارتباطی با یکدیگر در مجالس درس به میان آمده بود، و همچنین رساالتی با 

عنوانهاي در اصول طبیعت، در هستی و جوهر، در آیین مملکتداري، در اعمال مکنونه طبیعت، در وحدت عقل، و 

مجموعهاي در بیان آیین کاتولیک بر ضد کفار  کتابی نیز در چهار مجلد تحت عنوان. امثال آن تصنیف کرد

و کتابی با عنوان زبده ) 12671273(، مجموعهاي در بیست و یک مجلد تحت عنوان مدخل االهیات )12581260(

کلیه آثاري که از توماس منتشر شده است بالغ بر ده هزار برگ دو ستونی به . نوشت) 12711273(حکمت االهی 

اي در بیان آیین کاتولیک ضد کفار را توماس به خواهش رایموندو ذا پنیافورت، مرشد مجموعه. قطع بزرگ میشود

فرقه دومینیکیان، تحریر کرد تا در دعوت از مسلمانان و یهودیان اسپانیایی براي گرویدن به آیین مسیحی کمکی 

وازین تعقل استوار میسازد، از همین لحاظ است که توماس در این کتاب تقریبا تمامی استدالالت خود را بر م. باشد

در این مجموعه بخصوص توماس )). این امر در کارهاي خدا کمتر به منصه بروز میرسد((هرچند که با تاسف میگوید 

روش مباحثه مدرسی را کنار میگذارد، مطالب خود را تقریبا به اسلوبی بدیع بیان میکند، و در تقریر موضوعات گاهی 

توماس در . خواندهاند)) حکیم آسمانی((ست که زیبنده مقام کسی باشد که آیندگان او را لحنش تند و تیزتر از آن ا

این مجموعه مدعی است که آیین مسیح باید کیشی ربانی باشد، زیرا علیرغم نهی مردم از لذایذ جسمانی و نعمات 

روم و اروپا شد، و حال  دنیوي، یعنی اصول عقایدي که به گوش مردم خوشایند نبود، موفق به تسخیر امپراطوري

در چهارمین بخش این کتاب، وي . آنکه اسالم با تشویق مردم به تمتع از لذایذ و به زور شمشیر کشورگشایی کرد

بدون پردهپوشی اذعان میکند که اصول مهم آیین مسیح را نمیتوان با استدالل به ثبوت رسانید، و قبول تورات و 

  . شفه غیبی استاناجیل مستلزم ایمان به وحی و مکا

در اینجا غرض  ;در مهمترین اثر توماس آکویناس، یعنی مدخل االهیات، روي سخن با پیروان آیین مسیح است

توماس آن است که از روي کتاب مقدس، آراي آباي کلیسا، و به کمک دالیلی عقالنی، تمامی اصول عقاید کاتولیک 

سعی ما بر آن خواهد بود که : ((دیباچه کتاب میگوید .کنددفاع را در حکمت و االهیات توضیح دهد و از یکیک آنها 

کلیه مسائل مربوط به اصول دین را تا آنجا که موضوع مورد بحث اجازه دهد، به ایجاز و وضوح مورد بررسی قرار 

به بیست و یک جلد رسانیده است، مایه تفریح خاطر ما گردد، لکن به ممکن است ایجاز مولف، که این اثر را )). دهیم

این خالصه، مجموعهاي است بغایت عظیم، لکن در آن مولف به  ;هر حال همین است که میتوان آن را به عیان دید

هیات حجم آن صرفا نتیجه وسعت حیطه موضوع آن است، زیرا این کتاب، که ظاهرا تحت عنوان اال ;تطویل نمیگراید

رساله،  38 ;تصنیف شده، مشتمل است بر چندین کتاب مفصل درباره مابعدالطبیعه، معرفتالروح، اخالق، و حقوق
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نظم و ترتیب احتجاجات درباره یکیک سواالتی که مطرح . مورد براي اعتراض یا پاسخ 000/10سوال یا موضوع،  631

نمیتوان آن را . ن کتاب بیش از حد لزوم تمجید کردهاندمیشود شایان تحسین است، اما از استخوانبندي و ترکیب ای

با کتاب اخالق اسپینوزا، که صاحب نظمی دقیق است، قیاس گرفت یا از لحاظ تسلسل آن را به کتاب فلسفه ترکیبی 

میان بحثی درباره شش روز ) 7594، سواالت Iبخش (رساله مربوط به معرفتالروح . اثر هربرت سپنسر تشبیه کرد

شکل این کتاب بیشتر شایان توجه . مهاي درباب بنیآدم به حالت بیگناهی ذاتی بر خواننده عرضه میشودخلقت ش

اصوال توماس همان روشی را به کار برده و تکمیل کرده است که پیش از وي ابتدا . است تا ترکیب و فصلبندي آن

به این معنی که در هر : بیرون آمدآبالر در پیش گرفت، و سپس به دست پتروس لومباردوس از آن نقص اولیه 

مبحثی ابتدا قضیه طرح میشود، دالیلی براي رد آن پیش میآید، ایراداتی به اثبات قضیه گرفته میشود، سپس 

. استدالالتی از انجیل، آباي کلیسا، و براهین منطقی براي اثبات آن مطرح، و به ایرادات وارده جوابهایی داده میشود

به این معنی که خود مولف مخصوصا ایرادات موهومی میتراشد تا آنها را  ;تالف وقت استاین روش گاهی باعث ا

از مهارت و زبردستی توماس همین . لکن در بسیاري از موارد مناظره بسیار ضروري است و واقعیت دارد ;باطل سازد

زد و به دقت آنها را بس که، با قدرت کالم و خلوص نیت عجیبی، خودش آرایی مخالف نظریات خود مطرح میسا

از این لحاظ، کتاب مدخل االهیات عالوه بر آنکه یادبودي از اصول دین است، خالصهاي نیز از آراي  ;میپروراند

احتمال دارد . بدعتگذاران به شمار میآید، و میتوان آن را به عنوان زرادخانهاي براي تجهیز سپاه شکاکان به کار برد

ند ما را مجاب سازد، لکن هرگز نمیتوانیم شاکی باشیم از اینکه ابلیس وکیل مدافع که همیشه پاسخهاي توماس نتوا

. بیکفایتی داشته است

VI  -حکمت توماس آکویناس

  منطق  -1

علم کدام است آیا عبارت از پرتوي االهی است که از جانب خداوند به وجود آدمی میتابد و بدون فیص حق چنین 

شود که در آغاز این بحث توماس با آوگوستینوس، رازوران، اصحاب اشراق، و شهود امري تحقق نمیپذیرد مالحظه می

به این معنی که میگوید علم عبارت از فراوردهاي است طبیعی، برگرفته از حواس جسمانی بیرونی و . مخالفت میورزد

عهد ما هنوز هیچ عالمی  این علم بغایت محدود است، زیرا تا. حس درونی که آن را وقوف یا اشعار خودي نامیدهاند

لکن دانش، با وجود محدودیتهایی که دارد، اعتماد کردنی است و لزومی  ;به درك جوهر پشهاي نایل نیامده است

توماس تعریفی . ندارد ما درباره امکان این مسئله که دنیاي خارجی در زمره اوهام است مضطرب و پریشانحال باشیم

از آنجا که ذهن تمام معلومات . ، را میپذیرد))برابري فکر با شی((بودند، یعنی  را که حکماي مدرسی از حقیقت کرده

اطالع مستقیم آن از اشیاي خارج ذهن محدود به اجرام یا به عبارت . طبیعی خود را از طریق حواس کسب میکند

وسات یا ذهن آدمی نمیتواند مستقیما به شناخت عالم وراي محس. یا محسوسات است)) حسی((دیگر دنیاي 

مابعدالطبیعه نایل آید، یعنی نمیتواند عقول جایگزین شده در ابدان یا خداوند را در خلقش راسا درك کند، لکن 

امکان دارد که به قیاس، از راه تجربه حواس، بر سایر عقول و همچنین به وجود خداوند به طور غیر مستقیم اطالع 

م فوقالطبیعهاي که در آن خدا زندگی میکند هیچ اطالعی در ذهن اما درباره حیطه قلمرو سومی یا عال. پیدا کند

امکان دارد که ما به کمک ادراك طبیعی خویش به وجود و . آدمی راه نمییابد، مگر از راه الهام و مکاشفه غیبی

ر لکن ما قاد ;یگانگی خدا پی ببریم، زیرا وجود و یگانگی االهی از خالل تمامی عجایب و نظام جهان میدرخشد
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حتی علم فرشتگان نیز محدود است، وگرنه ایشان . نیستیم که، به صرف عقل، به ذات خداوند یا تثلیث واقف شویم

  . نیز خدا میبودند

بر ما )) کتاب مقدس((خداوند راز عالم را در . خود همین محدودیتهاي علم دال بر وجود یک دنیاي فوقالطبیعهاند

ه یک نفر دهاتی چون از درك فرضیات فیلسوفی عاجز میماند آنها را از همچنانکه حماقت است ک. مکشوف میسازد

اباطیل شمرد، به همان روال عین بالهت است که چون ظاهرا وحی و مکاشفه االهی در پارهاي نکات با علم طبیعی 

، آنگاه قطعا میتوان اطمینان داشت که اگر علم ما کامل میبود. بشري مغایرت دارد، پس آدمی وجود آن را انکار کند

میان وحی و فلسفه تناقضی وجود نمیداشت، غلط است بگوییم که قضیهاي میتواند از لحاظ فلسفی نادرست، و بر 

با اینهمه مطلوب است که میان . تمامی حقیقت از وجود خداوند منبعث میشود و یکی است ;وفق ایمان درست باشد

حیطه فلسفه و مبحث  ;ي ایمان قبول داریم فرق گذاریمآنچه ما به وسیله عقل درك میکنیم و آنچه به نیرو

محققان مجازند ایراداتی را که نسبت به دین دارند در جرگه خویش مورد بحث قرار . ایدئولوژي با هم تفاوت دارند

زیرا مردمان )). براي مردم ساده لوح شنیدن سخنان اشخاصی که به دین اعتقاد ندارند مصلحت نیست((دهند، لکن 

دانشمندان و فالسفه و همچنین . لوح فاقد معلومات ضروري براي پاسخ گفتن به این گونه ایرادات هستندساده

در جمیع امور ما باید زیر فرمان کلیسا (( ;دهاتیان سادهلوح باید سر تعظیم در برابر تصمیمات کلیسا خم کنند

در کلیه مسائل ((شخص پاپ . ن شده است، زیرا کلیسا از جانب خداوند به عنوان مخزن خرد االهی معی))باشیم

شق دیگر )). دینی مرجع نهایی است، به طوري که تصمیمات وي را عموم مومنان باید با اعتقاد راسخی قبول کنند

. چیزي نیست مگر هرج و مرج فکري، اخالقی، و اجتماعی

  مابعدالطبیعه  -2

ست از تعریفهاي دشوار تفاوتهاي دقیقی که در فلسفه قدیس توماس مبحث مابعدالطبیعه ترکیب پیچیدهاي ا

  . االهیات وي بر آن استوار است

جوهر عبارت از چیزي است که براي تصویر یک شی ضروري . در مخلوقات، جوهر و وجود با هم تفاوت دارند) 1

ی جوهر یک مثلث یا به عبارت دیگر سه خط مستقیمی که محاط بر فضای. وجود عبارت از عمل هستی است ;است

لکن در مورد خدا، جوهر و . باشند اعم از آنکه مثلث وجود داشته یا صرفا در تصور آدمی باشد، هیچ تفاوتی نمیکند

یا چنانکه بعدا اسپینوزا (زیرا جوهرش آن است که وي علت نخست یا مصدر جمیع موجودات است  ;وجود یکی است

در تعریف وي باید  ;)از اقتضاي ذات او ناشی میشوند است که کلیه مخلوقات بالضروره)) واجبالوجود((گفت، ذاتی 

  . گفت که خدا باید وجود داشته باشد تا هر چیز دیگري به سبب وجود او موجود باشد

هر چیز دیگري . خداوند در واقع وجود خارجی دارد، وي هستی تمام موجودات و علت وجود جمیع کاینات است) 2

  . به واسطه انباز شدن محدود در واقعیت خداوند، وجود خارجی دارددر مقام قیاس با ذات باري تعالی، و 

همچنین کلیه . جمیع مخلوقات هم فاعلند و هم منفعل، یا به عبارت دیگر هم اثر بخشند و هم تاثیرپذیر) 3

در و . موجودات از اختالطی هستند میان بودن و شدن، به عبارت دیگر، پارهاي از ویژگیهاي بخصوص را دارا هستند

عین حال ممکن است پارهاي از این خصایص را از کف بدهند و بعضی دیگر را کسب بنمایند، چنانکه آب را میتوان 

  . گرم کرد
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تنها . را علم کرده است)) امکان تبدل((توماس براي این تاثیرپذیري در برابر عمل خارجی یا تبدل داخلی اصطالح 

وي . خدا را نمیتوان منفعل ساخت، نمیتوان تغییر داد ;مبراست) )امکان تبدل((خداوند است که از این خاصیت 

خدا هر آن چیزي که میتواند باشد، هم اکنون هست، پایینتر از مقام  ;فعلیت مطلق است ;است)) قوه فعاله محض((

ر که بیشتر انفعال یا تاثیر در برابر اعمال خارجی طبقهبندي کرد، ه)) امکان((رب، کلیه موجودات را میتوان از نظر 

پدر عامل فعل ((بنابر این، مرد افضل بر زن است، زیرا . از این خاصیت برخوردار باشد، در درجه پایینتر قرار دارد

زن ماده بیشکل تن را در اختیار مرد میگذارد، و . است، و حال آنکه مادر عامل جسمانی یا انفعالی محسوب میشود

همه موجودات جسمانی مرکب شدهاند ) 4.)) نی پدر است شکل میپذیرداین ماده از نیروي شکل دهندهاي که در م

بلکه اصل فطري . صورت به معنی شکل یا پیکر نیست) مثل آراي ارسطو(از هیوال و صورت، لکن در فلسفه توماس 

هر جا که صورت یا اصل حیاتی، ذات موجودي را تشکیل میدهد، در آن حال چنین . نیروبخش و ویژگی بخش است

به همین روال، روح عقلی، یا به عبارت دیگر نیروي حیاتبخشی که قادر به تعقل  ;تی اساسی یا جوهري استصور

  . باشد، صورت جوهري تن آدمی است، و خداوند صورت جوهري جهان است

  جمیع حقایق یا جوهرند یا عرض، به این معنی که یا فینفسه وجود خارجی دارند، مانند ) 5

خداوند . مثل سپیدي یا غلظت. نفر انسان، یا فقط به عنوان خواص در سایر اشیا وجود دارندیک قطعه سنگ یا یک 

. جوهر مطلق است و تنها وجودي است که کامال قائم به ذات میباشد

این پندار که فردیت  ;هیچ شی غیرمنفردي وجود ندارد مگر در فکر. تمامی جوهرها به صورت انفرادي وجود دارند) 6

  . وهام است خود خیالی واهی استدر زمره ا

یا به عبارت دیگر منشا تعدد افراد در (در موجودات مرکب از هیوال و صورت، اصل یا منشا تخصیص فرد از جمع ) 7

در هر  ;در بین تمامی انواع صورت یا اصل حیاتی اصوال یکی است. عبارت است از هیوال یا ماده) یک نوع یا طبقه

 ;ت معین و ترکیب مادي شکل میبخشد، آن را به کار میبرد، و به خود اختصاص میدهدفردي این اصل به یک کمی

و این مادهاي که با کمیت مخصوصی مجزا شده است، منشا تعدد و تعیین فرد در میان جمع است، به عبارت دیگر، 

  . همین اصل تمایز افراد از یکدیگر میباشد

  االهیات -3

باالترین اطالعی که ما : ((وي مینویسد. کویناس خداوند است نه آدمیزادمدار و موضوع اصلی فلسفه توماس آ

میتوانیم از خداوند در این زندگی داشته باشیم آن است که بدانیم وي برتر از جمیع چیزهایی است که ما میتوانیم 

ذات خدا همانند وي احتجاج انسلم را درباره وجود رد میکند، لکن چون وجود خدا را با )). دربارهاش تصور کنیم

  )). منم که هستم.: ((توماس میگوید خداوند نفس هستی است. میشمرد، آن قدرها از نظریات انسلم دور نیست

همه حرکات معلول حرکات قبلیند و ) 1: به عقیده توماس، وجود خدا را میتوان با دالیل طبیعی به اثبات رسانید

که )) سیر قهقرایی الیتناهی((کن است، یا میرسیم به یک هکذا، تا میرسیم به یک محرك نخستین، که خود سا

 ممکن، که محتمل) 3 ;هاي علل مستلزم علتی اولین میباشند به همین روال سلسله) 2 ;امري تصور کردنی نیست

با این رشته  ;ممکن معلق به واقعی است ;الوجود است لکن ضرورت ندارد، مشروط به واجب است، که باید باشد
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موجودات از لحاظ نیکویی، درستی، و اصالت درجات ) 4 ;ما به واجبی میرسیم که حقیقت محض است استدالالت،

مختلف دارند باید مسلما مصدري از کمال نیکویی، حقیقت، و اصالت به عنوان نمونه در مقابل این فضایل ناقص 

اشیاي غیر ذیروح به روشی قرین حتی  ;هزاران بینه و شواهدي از نظم در جهان وجود دارد) 5 ;وجود داشته باشد

از  باشدچگونه چنین امري میسر تواند بود، مگر آنکه نیرویی عقالنی آفریننده اینهمه بوده  ;نظم حرکت میکنند

نمیتوانیم بدانیم : ((میگوید ;ن استمسئله وجود خدا که بگذریم، در االهیات طبیعی، توماس تقریبا در زمره الادریو

خدا ذاتی حرکت دادنی، شریک داشتنی، تغییرپذیر، )). که خدا چیست، بلکه فقط میتوانیم بفهمیم چه چیزها نیست

که گویی (چرا عقولی ناچیز باید توقع درك چیزهاي بیشتري را درباره الیتناهی داشته باشند توماس . و فانی نیست

میگوید براي ما تصور روحی غیرعادي دشوار است، زیرا عقل متکی بر حواس ) در این باب استمنادي عقاید برگسون 

چیزهایی غیرمادي که از آنها هیچ گونه ((در نتیجه،  ;است و جمیع تجارب خارجی ما ارتباط با چیزهاي مادي دارند

درك )). دارد بر ما مکشوف استصوري موجود نیست، از راه مقایسه با اجرام محسوس که از آنها صورتهایی وجود 

فقط از طریق قیاس به نفس یا استدالل از خود ما و تجربه ما و اسناد آن ) چنانکه ابنمیمون تعلیم میداد( ذات خدا 

بنابر این، اگر در افراد نیکویی، عشق، حقیقت، هوشیاري، قدرت، آزادي، یا هر نوع مزیتی دیگر  ;به وي میسر است

ییم که اینهمه باید در صانع نیز جمع باشند، منتها به درجهاي که با نسبت میان الیتناهی و مشاهده میکنیم، میگو

در مورد خدا و  ;ما ضمایر مذکر را فقط از نظر سهولت کار در مورد خداوند به کار میبریم. خود ما متناسب باشد

د هستی است، و اداره متحدالشکل خدا یکی است، زیرا در تعریف او گفتیم که خدا خو. فرشتگان جنس معنی ندارد

رازي است که . اینکه گفتهاند در این یگانگی االهی سه شخص وجود دارد. عالم حکایت از قانون و عقلی یگانه میکند

. حل آن از دست عقل ساخته نیست و باید آنرا صرفا به کمک ایمان قبول کرد

و لذا صانع آن را از عدم به وجود ) عبارت دیگر حادث است یا به(دیگر اینکه نمیدانیم عالم در طول زمان آفریده شد 

دالیلی که عالمان االهی براي خلقت جهان در طول زمان . آورد، یا طبق آراي ارسطو و ابنرشد عالم جاودانی است

التی تا مبادا چنین به نظر برسد که آیین کاتولیک بر پایه استدال((اقامه کردهاند سست است و باید آنها را رد کرد 

توماس چنین نتیجه میگیرد که ما باید به قوه ایمان معتقد به خلقت عالم در طول زمان )). پوچ استوار شده است

بدون  ;باشیم، لکن این نکته را هم میافزاید که قضیه چندان معنایی ندارد، زیرا قبل از آفرینش زمانی وجود نداشت

وي با نهایت مردانگی میکوشد تا توضیح دهد که چطور . داردتبدل، بیآنکه ماده در حرکت باشد، زمانی وجود ن

توماس . خداوند میتوانست بیآنکه خود در معرض تغییر قرار گیرد از مرحله ماقبل خلقت وارد مرحله خلقت شود

لکن تعیین زمان را موکول به میل خلقت میسازد ) یا به عبارت دیگر، قدیم است(میگوید عمل خلقت جاودانی است 

  . راي نمود آثار خویش به کار برد چنین استداللی را باید در حکم فرار آدم تنومندي از سوراخ سوزن دانستتا ب

. این موجودات عبارتند از عقولی مجرد، فسادناپذیر، و جاویدان. فرشتگان عالیترین درجه خلقت را تشکیل میدهند

هر  ;اوي را ایشان حرکت میدهند و رهبري میکننداینها حکم وزیران االهی را در حکومت دنیوي دارند، اجرام سم

از آنجا که فرشتگان غیر مادي هستند، . شخصی فرشته نگاهبانی دارد، و مالیک مقرب از خیل مردمان توجه میکنند

. میتوانند از یک گوشه فضا خود را به گوشه دیگر برسانند بیآنکه فاصله بین آن دو نقطه را در فضا پیموده باشند

ود و سه صفحه مطلب درباره سلسله مراتب، حرکات، عشق، علم، اراده، نطق، و عادات فرشتگان دارد که توماس ن

است و انکارناپذیرترین بخش آن )) مدخل االهیات((عالیترین نمونه مبالغه در مجموعه عظیم و جامعاالطراف 

  . محسوب میشود



٢۶۴۵

طین میرود، که موجودات کوچکی هستند حلقه به همان طور سخن از شیا. به همان نحو که فرشتگان وجود دارند

موجوداتی حقیقیند که از وجود آنها مضار  ;گوش ابلیس، این شیاطین صرفا زاده وهم و خیال مردم عادي نیستند

  . این موجودات میتوانند حس تنفر از زنی را در دل مردي برانگیزند و باعث عنن گردند. بیپایانی ناشی میشود

لف جادو را میسر میسازند، چنانکه شیطانی میتواند زیر بدن مردي دراز کشد، منی او را بگیرد، اینها انواع مخت

شیاطین . بسرعت آن را از میان فضا بگذراند، با زنی همخوابه شود، و نطفه مرد غایب را در زهدان زن به کارد

آنها . اختیار آدمیزاد نیست قادر سازند میتوانند جادوگران را به پیشگویی از این گونه حوادثی که مشروط و معلق بر

قادرند با گذاشتن آثاري بر مخیله آدمی، یا ظاهر شدن بر مردم و سخن گفتن با آنها، مطلب یا مطالبی را در اذهان 

منعکس کنند، یا آنکه ممکن است با زنان ساحره همدست شوند و در آزار کودکان از طریق چشم زخم به آنها مدد 

. رسانند

، مثل تقریبا تمامی معاصران خویش و اکثر مردم عهد ما، براي علم احکام نجوم ارزش بسیار قایل بود، چنانکه توماس

باید با حرکات اجرام سماوي مرتبط دانست، و اجرام مزبور را علت این ... حرکات ابدان را در این عالم سفال: میگوید

شاهده اختران حقیقت را پیشگویی میکنند به دو طریق توجیه علت اینکه ستارهشناسان بارها با م. ... جنبشها شمرد

میشود، اوال چون عده کثیري از مردم پیرو امیال نفسانی هستند، به همین سبب بیشتر اعمال آنها طبق تمایل اجرام 

فقط عده قلیلی، یا به عبارت دیگر تنها عقال، هستند که به کمک عقل این تمایالت را  ;سماوي صورت میپذیرد

با اینهمه، توماس معتقد . ثانیا به علت مداخله شیاطین است که این پیشگوییها تحقق میپذیرد. ... تعدیل میدهند

به عبارت دیگر، )). افعال آدمی تابع عمل اجرام سماوي نیستند، مگر به حکم تصادف و من غیرمستقیم((است که 

  . وي در حیطه وسیعی براي آدم اختیار فراوان قایل شده است

  روانشناسی -  4

هایش راجع به این موضوعات از  و نوشته ;توماس مسائل فلسفی روانشناسی را به دقت تمام مورد بررسی قرار میدهد

وي بحث خود را با این مقدمه . بهترین تراوشات قلمی وي در میان جمیع مباحث متنوعی است که گرد آورده است

به عبارت دیگر، یک ماشین متشکل است از  ;بلکه حیات دارند آغاز میکند که موجودات زنده ماشینی نیستند،

اجزائی که آنها را از خارج بر روي هم قرار دادهاند، و حال آنکه یک موجود زنده خودش اجزاي متشکله خود را 

. این نیروي شکل دهنده داخلی عبارت است از روح. میسازد و به کمک نیروي داخلی خودش به تحرك درمیآید

بدن است، به عبارت دیگر، منبع )) صورت جوهري((ین عقیده را به تعابیر ارسطویی چنین بیان میدارد، روان توماس ا

روح سرچشمه اصلی تغذیه، تاثر، حرکت، و . ((حیاتی و نیرویی است که به یک موجود زنده حیات و صورت میبخشد

که از قدرت احساس )) احساسی(( ;رشد داردیعنی آن که قدرت )) نباتی: ((ارواح سه درجه دارند)). ادراك ماست

هر موجود جانداري از اولی بهرهمند میشود، فقط جانوران . یعنی آن که قدرت تعقل دارد)) عقالنی(( ;برخوردار است

لکن موجودات زنده عالیتر، . و آدمیان هستند که دومی را دارند، و باالخره نوع سوم تنها اختصاص به افراد بشر دارد

هر قدر (( ;ل جسمانی و انفرادي خود، از مراحلی که در آنجا موجودات دونرتبهتر مقام گزیدهاند میگذرنددر تکام

. باید از تعداد زیادتري صورتهاي مراحل وسط گذر کند تا به صورت کمال برسد... صورتی در مدارج هستی باالتر باشد

قرن نوزدهم است که میگوید چنین آدمی از تمامی در واقع این گفته توماس نسخه بدلی از فرضیه مرور یا تکرار 

  . مراحلی که انواع در سیر تکامل خود پیمودهاند عبور میکند
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در حالی که افالطون، آوگوستینوس، و فرانسیسیان روح را در حکم اسیر زندان تن میشمردند و فقط آن را با شخص 

و آدمی حتی شخصیت را ترکیبی از تن و روان،  یکی میدانستند، توماس شجاعانه نظریه ارسطو را پذیرفته است

روان یا نیرویی درونی که سازنده صورت و بخشنده حیات است، به طور جداییناپذیري . هیوال و صورت تعریف میکند

 ;از جنبه روح نباتی محتاج به تغذیه است. و به هزار شکل با بدن مرتبط شده است. در هر بخشی از بدن وجود دارد

و از نظر روح عقالنی محتاج به صوري است که تاثر آنها را به وجود  ;ح احساسی متکی بر تاثرات استاز لحاظ رو

حتی قدرت عقالنی و ادراکات معنوي مستلزم تنی است که تا حدود معقولی عاري از نقص . میآورد یا ترکیب میکند

رویاها، احساسات شدید، عوارض . قاعدتا وقتی پوستی کلفت باشد، دال بر روحی است عاري از حساسیت ;باشد

گاهگاهی توماس چنان سخن میگوید که گویی تن و . روحی، طبیعت و مزاج آدمی همه ارتباط با وظایفاالعضا دارند

با . روان یک حقیقت متحد و واحد است که از درون قوه میدهد و از بیرون به این کل تقسیم ناشدنی صورت میبخشد

د که روح عقالنی یعنی همان چیزي که تجرید میکرد، تعمیم میداد، استدالل مینمود، و اینهمه، در نظر وي واضح بو

توماس گفت با وجودي که گرایش ما بر آن است که . کاینات را بر روي نقشه میآورد حقیقتی است غیرجسمانی

ار، هیچ چیز مادي پیدا درباره کلیه چیزها به معیار مادي فکر کنیم، هر قدر هم بکوشیم نمیتوانیم در وقوف یا اشع

این روح عقالنی را مسلما باید . روح عقالنی حقیقتی است که یک دنیا با هر چیز مادي یا فضایی تفاوت دارد ;کنیم

هاي  در زمره معنویات قرار داد و آن را چیزي دانست که خداوند، یعنی آن نیرویی معنوي که در پس کلیه پدیده

. فقط یک نیروي غیرمادي قدرت داشت مفهومی کلی را مجسم نماید. یق کرده استمادي قرار دارد، در وجود ما تزر

ذهن میتواند از وجود خودش آگاه . یا در زمان به عقب و جلو بجهد، یا بزرگ و کوچک را یکسان بسهولت درك کند

 .لکن محال است یک ذات مادي را تصور کرد که تا این درجه نسبت به وجود خودش آگاه باشد. باشد

لکن روانی . بنابراین معقول است چنین معتقد باشیم که این نیروي معنوي پس از فانی شدن تن، در ما بر جا میماند

روح ضعیف و  ;نمیتواند حس یا اراده یا فکر کند ;که به این نحو از تن جدا شده است براي خودش شخصیتی نیست

فقط هنگامی که از طریق رستاخیز تن . عملی نیست بیچارهاي است که بدون گوشت و پوست خودش قادر به انجام

با چهار چوبه خاکی خود که حیات درونی آن را تشکیل میداد متصل شود، آنگاه است که به اتفاق آن تن، یک فرد و 

به عقیده توماس، چون ابنرشد و پیروان وي ایمان به رستاخیز تن نداشتند، به . شخصیت فناناپذیر را تشکیل میدهد

  . شدند و گفتند که روح جهان هستی، یا انواع، جاودانی است)) عقل فعاله((بب بود که ناچار به قبول فرضیه همین س

در نظر وي، این منازعه با . توماس کلیه تیرهایی را که در ترکش جدلی خویش دارد براي رد این فرضیه به کار میبرد

چنان اهمیت داشت که نتایج حاصله از جنگهاي ابن رشد بر سر زندگی جاودانی مهمترین مسئله قرن بود و 

  . پادشاهان، یعنی تغییر حدود و ثغور ممالک و عناوین، در برابرش کار ابلهانه کوچکی مینمود

توماس میگوید که روح را پنج خاصیت یا نیروست، از این قرار، خاصیت نباتی که به کمک آن تغذیه، رشد، و تولید 

وسیله آن تاثرات را از دنیاي خارجی میپذیرد، خاصیت شهوانی که بر اثر آن میل خاصیت حسی که به  ;مثل میکند

. و اراده میکند، خاصیت تحرك به مدد آن حرکات را به وجود میآورد، و خاصیت عقالنی که به وسیله آن فکر میکند

لکه در دستگاهی کلیات معلومات از حواس سرچشمه میگیرند، لکن تاثرات بر روي لوحی خالی نقش نمیبندند، ب

پیچیده یا مرکزي که توماس آن را کانون حساسه مشترك میخواند جذب میشوند که کار آن هماهنگ ساختن 

در عقل هیچ چیزي ((توماس با ارسطو و الك همعقیده است که . تاثرات یا مدرکات آدمی به صورت پندارهاست

یعنی استعداد )) جز خود عقل((یتز و کانت میافزاید ، لکن مثل الیبن))وجود ندارد که ابتدا در حواس نبوده باشد



٢۶۴٧

متشکلی براي تنظیم و تبدیل تاثرات به صورت فکر، و سرانجام به صورت آن کلیات و پندارهاي مجردي که وسایل 

. کار تعقل است و در این جهان مادي از امتیازات انحصاري بشر محسوب میشود

است که در پرتو آن روان با نیروي حیاتی به طرف مقصدي حرکت میکند اراده، یا میل آدمی به طلب مقصود، قوهاي 

زیبایی . تعریف میکند)) چیزي که مطلوب باشد((توماس، به پیروي از ارسطو، خیر را . که عقل آن را خیر میپندارد

چرا خوشایند است به علت تناسب و . چیزي است که چون به چشم آید، در دل نشیند ;هاي از خیراست وجه

هماهنگی اجزا دریک کل متشکل، عقل تا آنجایی از اراده پیروي میکند که میل آدمی قادر به تعیین مسیر فکر 

اما اراده تا آنجایی تابع عقل است که تمایالت ما، به حکم مفاهیمی که از اشیا داریم و بر اثر عقایدي که  ;باشد

خیر به همان سان که درك گردد، محرك اراده . ((معین باشند درباره اشیا پیدا کردهایم،) معموال به تقلید از دیگران(

که ضرورتا بر اثر ادراك مطلبی به همان نحو که عقل عرضه داشته است به جنبش (آزادي در واقع از اراده )). میشود

خص، و لذا آزادي مستقیما به نسبیت دانش و تعقل و خردمندي ش ;ناشی نمیشود، بلکه از تمییز برمیخیزد،) درمیآید

آزادمردان واقعی فقط عقال  ;به نسبت استمداد عقل در عرضه داشتن تصویر حقیقی اوضاع بر اراده، تفاوت میکند

در میان تمامی . ((قوه مدر که نه فقط بهترین و باالترین بلکه در عین حال نیرومندترین خاصیت روح است. هستند

کار واقعی آدمی )). ((هاست یدترین، و لذتبخشترین حرفهاشتغاالت بشري، اکتساب خرد کاملترین، عالیترین، مف

  )). عبارت است از درك کردن

  اخالق -  5

حال آمدیم و با . غرض صحیح آدمی در این دنیا کسب حقیقت، و در آخرت دیدن این حقیقت در خداوند است

د که بهترین وسیله باید دی ;ارسطو همراي شدیم که آدمی جز در طلب خوشبختی در پی چیز دیگري روان نیست

نیل به چنین هدفی کدام است اگر چه ممکن است آدمی از لذایذ جسمانی، افتخارات، ثروت، قدرت، و حتی کارهاي 

بگذارید این . مرتبط با فضایل عقالنی متلذذ شود، لکن باید دانست که خوشبختی را در هیچ یک از اینها نخواهد دید

لکن هیچ کدام از این )). براي خوشبختی محض ضرورت دارد... ري از نقصمزاج عا((قضیه را نیز قبول کنیم که 

احتماال با توجه به کالم مشهور . چیزها نمیتواند با خوشبختی قرین آرامش، نافذ و دایمی نیروي ادراك برابري کند

و رضایت روح یا  ویرژیل خوشا به حال کسی که قادر شده است علل چیزها را بداند بود که توماس بزرگترین کامیابی

که بر لوح روح آدمی تمامی نظام آفرینش و علل آن ((نیل به اوج طبیعی عقالنیت مختص روان را در آن دانست 

  . آرامش خاطري که از ادراك برتر است از خود قوه ادراك سرچشمه میگیرد)). نقش گردد

انسان به طور . میکند و او را راضی نمیسازدلکن حتی این عظیمترین شادمانی دنیوي نیز نفس آدمی را کامال اقناع ن

در وجود انسان میلی نهفته است که به )). سعادت مطلق و واقعی در این جهان دست نمیدهد((مبهمی میداند که 

هیچ چیز راضی نمیشود، مگر نیل به سعادت و علمی که مصون از تبدالت و محفوظ از فراز و نشیبهاي این جهان 

یالت آدمی ممکن است به چیزهاي دیگري در این میانه اقناع شوند، لکن ذهن انسان کامل آرام سایر تما. فانی باشد

فقط در وجود . و قرار نخواهد گرفت مگر اینکه به آن خزینه و ذروه حقیقت که ذات باري تعالی است نایل شود

ل، و حقیقت تمامی حقایق خداوند است که نیکوکاري مطلق وجود دارد، خدا سرچشمه تمامی محاسن، علت کلیه عل

. مقصد غایی آدمی دیدن جمال مبارك حق است، یعنی درك حالتی که سعادت واقعی میبخشد. است
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اخالق . در نتیجه، همه اخالقیات عبارت است از هنر و علم مهیا ساختن آدمی براي نیل به این سعادت نهایی و ابدي

. سانیدن آدمی به سر منزل واقعی یعنی دیدن روي خداستنیک و فضیلت را میتوان روشی معنی کرد که وسیله ر

لکن آنچه که وي نیکو میپندارد همیشه از نظر اخالقی  ;آدمی طبیعتا متمایل به نیکوکاري یعنی عمل مطلوب است

به واسطه پندار نادرست حوا درباره نیکوکاري بود که آدم از فرمان خداوند تمرد کرد و اکنون در هر . نیکو نیست

اگر در این مورد کسی سوال کند که چطور خدایی که همه  .باشدی باید لکه آن گناه نخستین را همراه داشته نسل

چیز را پیشبینی میکند باید زن و مردي بیافریند که تا این درجه کنجکاو باشند، و نژادي پدید آورد که بهره آن 

ین تقصیر موروثی باشد، توماس جواب میدهد که، از نظر مابعدالطبیعه، محال است مخلوقی کامل باشد، و آزادي چن

بدون آن آزادي اراده، بشر موجود . بشر در ارتکاب گناه تاوانی است که باید براي آزادي اختیار خویش بپردازد

ام خواهد داشت، و اعتبار و حیثیتش از یک ماشین بیخاصیتی خواهد بود که نه فوق خوبی و بدي بلکه پایین آن مق

  . زیادتر نخواهد بود

از آنجا که توماس از صمیم قلب معتقد به نظریه گناهکاري ذاتی، غرق در فلسفه ارسطو، معتاد به انزوا، و وحشت از 

وي به تبعیت از  .جنس زن بود، تقریبا مقدر بود که زن را ناپسند شمرد و با عصمتی مردانه درباره زن سخن گوید

خودپسندي اقلیمی ارسطو چنین میپندارد که طبیعت مثل پدر یک قبیله قرون وسطایی هماره مایل است طفلش 

جنس مونث در واقع مذکري است که منحرف شده  ;پسر باشد و معتقد است که زن موجودي است ناقص عرضی

توماس، به اتکاي . خارجی مثل باد مرطوب جنوب زن محتمال نتیجه نقصی است در قوه تولیدي مرد، یا عاملی ;است

آراي ارسطو و عقاید معاصران درباره زیستشناسی، چنین تصور میکرد که زن فقط هیوالي منفعل را به اوالد 

در نتیجه، زن از . زن نتیجه پیروزي هیوال بر صورت است ;میرساند، و حال آنکه عمل مرد رسانیدن صورت فعال است

میل شهوانی زن به مراتب بر مرد تفوق دارد، حال آنکه مرد . و اراده، موجودي است ضعیفترلحاظ جثه و عقل 

لکن این امر در مورد مرد مخصوصا . مرد و زن هر دو شبیه خدا آفریده شدهاند. حکایت تجلی عنصر پایدارتري است

زن در همه . ان کاینات استمرد آغاز و انجام زن است، همان سان که خداوند سرچشمه و پای. بیشتر صدق میکند

مرد کلیه امور را بهتر از زن انجام میدهد، حتی . چیز به مرد احتیاج دارد، لکن مرد فقط براي تولید نیازمند زن است

زن جزئی است از . توجه از خانه را، زن صالحیت تصدي هیچ گونه شغل مهمی را در دستگاه کلیسا یا مملکت ندارد

زن باید مرد را موالي طبیعی خود بداند، باید راهنمایی او را بپذیرد، و انضباط و . مرد، واقعا یک دنده اوست

. هاي وي را گردن نهد و از این طریق است که زن به مقصد اصلی و به سعادت خویش نایل خواهد آمد مواخذه

شر وجود مثبتی ((ید میگو. و اما درباره شر، توماس تالش میورزد تا ثابت کند که به طور مجرد شر وجود ندارد

شر صرفا عبارت است از فقدان یا عدم خاصیت یا نیرویی که موجودي  ;هر حقیقتی فی نفسه خیر است ;))نیست

همچنین  ;بنابراین، براي آدمی نداشتن بال و پر شر نیست، لکن فقدان دو دست شر است. طبیعتا باید داشته باشد

هر چیز به همان نحوي که به دست . برایش شري محسوب نمیشود اگر پرندهاي از دو دست محروم باشد، این امر

  . خدا آفریده شده خیر است، لکن حتی خداوند قادر نبود مخلوقات را در کمال نامتناهی خویش سهیم سازد

. خداوند پارهاي از مفاسد را مجاز میشمرد تا مقاصد نیکویی حاصل آید، یا از بروز مفاسد بزرگتري جلوگیري شود

تا مگر از این ) از قبیل فحشا(حقا پارهاي از مفاسد را تحمل میکنند ... به همان نحو که حکومتهاي بشري((درست 

که ضمنا نظام جهان (گناه عبارت از عملی است اختیاري که نظم عقالنی را )). راه جلو مفاسد عظیمتري سد شود

در مورد آدمی این نظم . براي رسیدن به مقاصد نظم عقالنی عبارت است از تعدیل و تنظیم وسایل. بر هم زند) است
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خداوند به ما آزادي میدهد تا مرتکب خطا شویم، . عبارت است از تعدیل رفتار و سلوك براي کسب نیکبختی ابدي

این . لکن در عین حال حس تمیز حق از باطل را از ذات ربانی خویش به ما تلقین میکند تا میان آن دو فرق نهیم

اگر کلیسا خالف وجدان کسی به وي . ر مطلق است و به هر قیمت شده باید از آن پیروي کردوجدان فطري آم

اگر وجدانش به وي حکم کند که ایمان به مسیح . فرمانی دهد، آن شخص مکلف است از اوامر کلیسا سر باز زند

  . امري شري است، باید از آن اعتقاد دست شوید

طبیعی عدالت، دوراندیشی، اعتدال، و ثبات قدم متمایل میسازد، بلکه به طبیعتا وجدان نه فقط ما را به فضایل 

این سه فضیلت اخیرالذکر اخالقیات ممتاز و فخر . پیروي از فضایل دینی ایمان، امیدواري، و خیرخواهی نیز وا میدارد

سان نه فقط باید به ان. از آنجا که تعقل آدمی محدود است، ایمان تکلیفی است اخالقی. مسیحیت را تشکیل میدهند

بلکه باید هر چه را نیز به قوه تعقل درك میکند از این . اتکاي ایمان به اصول فوق استدالل مسیحیت معتقد باشد

از آنجا که اشتباه در مسائل مربوط به ایمان ممکن است عده زیادي را محکوم به عذاب اخروي سازد، . مقوله بشمرد

هر موقع عده ((به همین سبب  ;یشه کرد، مگر غرض دوري از شري عظیمتر باشدلذا در مقابل کفار نباید تساهل پ

کفار بسیار چشمگیر بوده است، کلیسا بارها در برابر شعایر، حتی بدعتها، و جماعات مشرك طریق تساهل پیموده 

ان پیش از ظهور از آنجا که شعایر یهودی. هرگز به کفار نباید اجازه تفوق یا حکومت بر مومنان داده شود)). است

، با افراد آن قوم ))شاهد بارزي بر وجود آیین مسیح است((مسیح نشانی از شعایر مسیحیت بوده و همین امر 

یهودیان تعمید ندیده را هرگز نباید مجبور به قبول آیین مسیح کرد، لکن . استثنائا میتوان طریق مدارا پیش گرفت

. ول عقاید کلیسا بریدهاند، را میتوان حقا مجبور به چنین کاري کردبدعتگذاران، یعنی آن کسانی که ایمان از اص

هیچ کس را نباید بدعتگذار شمرد، مگر آنکه چون مقامات روحانی خطایش را به وي خاطرنشان سازند، در گمراهی 

تبار به افرادي که از بدعت خود دست برمیدارند میتوان رخصت توبه داد، و حتی حیثیت و اع. خویش اصرار ورزد

میتوان ایشان را رخصت توبه ((گذشته را به ایشان بازگردانید، لکن اگر چنین افرادي بار دیگر به بدعت گراییدند، 

. اما نباید ایشان را از مجازات مرگ رهانید. داد

  سیاست-  6

و نوشته ارسط)) سیاست((توماس سه جا درباره فلسفه سیاسی قلمفرسایی کرده است، اول در تفسیري که بر کتاب 

آنچه از نظر اجمالی به  )).مملکتداريدر آیین ((، و سوم در رساله مختصر ))مدخالالهیات((است، دوم در کتاب 

ون به رئوس این کتاب مستفاد میگردد این است که توماس صرفا آراي ارسطو را در سیاست تکرار کرده است، لکن چ

سازمان اجتماعی . دقت در آن غور شود، خواننده متعجب میشود از اینکه تا چه حد حاوي مطالب بکر و دقیق است

جامعه و دولت . وسیلهاي است که بشر به عنوان نعمالبدلی به جاي اندامهاي بدن براي تصرف و دفاع به وجود میآورد

از طرفی . ا منبعث میشود، لکن به مردم تفویض گشته استحق حکومت از خد. براي فرد است، نه فرد براي آن دو

چون مردان تعدادشان زیاد است، پراکنده و متلونالمزاجند و، به عالوه، بر اثر بیاطالعی، نمیتوانند مستقیما یا عاقالنه 

قدرت از این تفویض . از این حق حاکمیت استفاده کنند، لذا اختیارات خویش را به پادشاه یا پیشوایی میسپارند

شاه فقط تا حدودي از حق قانونگذاري برخوردار است که معرف اراده ملت ((جانب ملت همیشه فسخناپذیر است، و 

به شرط آنکه . ممکن است حق حکومت ملت را به جمع زیادي یا چند نفر یا شخص واحدي تفویض کرد)). باشد

. ی، و حکومت سلطنتی هر سه مطلوب خواهند بودقوانین خوب باشند و بخوبی اجرا شوند، دموکراسی، آریستوکراس

و چنانکه . به طور کلی، حکومت پادشاهی مشروطه بهترین حکومتهاست، زیرا وحدت، تسلسل، و پایداري میبخشد
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لکن امیر یا پادشاه را باید مردمی از )). جمع کثیري را یک نفر بهتر از چند نفر اداره میکند((هومر شاعر یونانی گفت، 

اگر شهریار ملک مردي ستمگر شود، مردم باید با اتخاذ روشی منظم وي را از . یا طبقه آزاد انتخاب کنند هر دسته

  . وي هماره باید خادم قانون باشد نه مخدوم آن. مقامش برکنار کنند

در ، بدان نحو که از طریق وحی ))االهی(( ;جهان)) قوانین طبیعی((، مانند ))طبیعی: ((قانون بر سه گونه است

. یا مثبت، همچنانکه در نظامات مصوبه ممالک آشکارا دیده میشود)) بشري((و  ;مکشوف شده است)) کتاب مقدس((

به همین سبب آباي کلیسا معتقد شده . قانون بشري به واسطه تاثرات افراد و تکامل حکومت ضرورت پیدا کرده بود

توماس اذعان نمیکند که . یجه گناهکاري بشر استبودند که مالکیت خصوصی مخالف قانون طبیعی و االهی، و نت

وي استدالالت کمونیستهاي عهد خویش را از مدنظر میگذراند و مثل ارسطو جواب . مالکیت امري غیرطبیعی است

لکن اموال خصوصی ودیعهاي . میدهد که چون همه کس مالک همه چیز باشد، هیچ کس از هیچ چیز توجه نمیکند

اشیاي ظاهري را نه به عنوان اموال شخصی، بلکه به عنوان اموال عام مالک باشد، تا آنکه  بشر باید. ((است عمومی

اگر انسانی، به خاطر حفظ مقامش در زندگی، به ثروتی فزونتر از . بتواند آنها را به هنگام نیاز به سایرین منتقل سازد

آنچه بعضی از مردمان به حد وفور . حوایجش تمایل و در جهت آن تالش کند، دچار حرصی گناهکارانه شده است

اگر عالج دیگري در بین نباشد، براي ((و )). دارند ناشی از قانون طبیعی به منظور دستگیري از نیازمندان میباشد

آدمی عمل مشروعی است که حوایج خویش را به وسیله مال دیگري مرتفع سازد، به این معنی که آشکارا یا مخفیانه 

  ). )آن را به چنگ آورد

وي معتقد بود که . توماس آدمی نبود که اقتصادیات را از اخالقیات جدا، و آن را به صورت علم شومی قلمداد کند

جامعه باید از حق تنظیم و اداره کشاورزي، صنعت، و بازرگانی برخوردار باشد، رباخواري را تحت نظارت درآورد، و 

وي به تردستی بازرگانانی که ارزان میخریدند و گران . کندبراي خدمات و کاالها وضع )) نرخ عادالنهاي((حتی 

هر نوع احتکار و هرگونه عملی را که با توجه به ترقی و تنزل قیمتها به قصد جلب . میفروختند با سوظن مینگریست

 ضروري)) براي کار خیر((با دادن وام براي گرفتن ربح مخالف بود، لکن . منفعت انجام میگرفت نکوهیده میشمرد

  . نمیدید که انسان از اشخاصی که کارشان وام دادن است پول قرض کند

درباره مسئله بردگی، توماس باالتر از عقاید و آراي عهد خویش چیزي نگفت، سوفسطائیان، رواقیون، و قانونگذاران 

کرده و توضیح داده آزادند، آباي کلیسا با بردهداري موافقت )) بالفطره((رومی تعلیم داده بودند که، جمیع مردمان 

ارسطو، دوستدار اقویا، بردگی را ناشی از . بودند که، مثل مالکیت، نتیجه گناهکاري آدمیزاد بر اثر هبوط آدم است

توماس درصدد برآمد که این نظریات را با هم سازش . عدم تساوي طبیعی افراد دانسته و آن را موجه شمرده بود

رتکاب به گناه هیچ نوع بردگی وجود نداشت، لکن بعد از هبوط مفید تشخیص به این معنی که میگفت قبل از ا. دهد

آنهایی که جسمی نیرومند لکن عقلی ضعیف . داده شد که افراد سادهلوح را مطیع و تابع مردمان خردمند سازند

ه از لحاظ لکن بنده فقط از نظر تن تعلق به موالي خویش دارد، ن. دارند به حکم طبیعت براي بندگی خلق شدهاند

روح، بنده مکلف نیست حوایج شهوانی موالي خویش را اقناع کند، و جمیع فرایض اخالقی مسیحیت باید در معامله 

  . با بردگان مراعات شود
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چون مسائل اقتصادي و سیاسی بالمآل جنبه اخالقی دارند، در نظر توماس حق آن است که دین فوق مسائل سیاسی 

هر قدر هدف قدرت حاکمه عالیتر . اشد، و حکومت، در اخالقیات، تابع نظارت و ارشاد کلیسا شودو صنعت جا داشته ب

باشد، آن دستگاه شریفتر خواهد بود، پادشاهان روي زمین، که مقتداي افراد در نیل به سوي نیکبختی دنیوي 

کومت باید در مسائل این ح. هستند، باید مطیع پاپ باشند که افراد را به سوي خوشبختی ابدي رهبري میکند

جهانی عالیترین مرجع محسوب شود، لکن اگر پادشاهان از نظامات اخالقی تخلف ورزند یا نسبت به مردم مرتکب 

بنابر این، . اجحافی شوند که اجتناب کردنی باشد، حتی در این قبیل مسائل نیز، پاپ باید حق مداخله داشته باشد

به عالوه، حکومت موظف به حراست . اخذه کند یا مردم را از قید بیعت با او برهاندپاپ میتواند پادشاه بزهکاري را مو

  . دین، حمایت کلیسا، و اجراي فرامین آن دستگاه است

آدمیزاده فقط رعیت این . عالیترین وظیفه کلیسا آن است که مردمان را به سوي سرمنزل رستگاري رهبري کند

شاخصترین حقایق . تی روحانی است که به مراتب از هر حکومتی بزرگتر استبلکه از آحاد مملک. اقلیم دنیوي نیست

تاریخ گواهی میدهد که بشر با تمرد از فرمان االهی مرتکب گناهی شد نامحدود، و به همین سبب مستحق مجازاتی 

از فیض  و اقنوم دوم، یا فرزند خدا، با تجلی به صورت بشري و تحمل بدنامی و رنج مرگ، گنجینهاي ;بیپایان

خداوند طبق . نجاتبخش خود به وجود آورد که به برکت آن انسان میتواند، علیرغم گناهکاري ذاتی، رستگار شود

ما را قدرت آن نیست که به کنه دالیل گزینش  ;مشیت خویش هر کس را که بخواهد از این فیض بهرهمند میفرماید

اصول عقاید )). که بگوید لیاقت، علت تقدیر االهی است هیچ کس این قدر دیوانه نبوده است((لکن  ;وي پی ببریم

سزاوار است که خدا سرنوشت : بولس و آوگوستینوس در فلسفه آدم رئوف و مالیمی چون توماس راه مییابد

از آنجا که به حکم قدرت باري زندگی جاودانی . ... آدمیزادگان را معین فرماید، زیرا همه مخلوقات تابع پروردگارند

 ;فراد بشر مقدر شده است، به همین روال، قدرت بیچون وي اجازه میدهد که پارهاي به آن مقصد نایل نشوندبراي ا

همان طور که تقدیر متضمن مشیت براي تفویض فیض و عزت . ... این نکته را محرومیت از نجات اخروي گفتهاند

ارتکاب گناه به فرد، و مقرر داشتن  است، به همان نحو نیز محرومیت از نجات اخروي متضمن مشیت براي رخصت

)). پیش از آنکه شالوده عالم ریخته شود، وي ما را از بهر خویش برگزید. ... ((عذاب اخروي در مقابل آن گناه است

توماس کوشش فراوانی مبذول میدارد تا میان تقدیر االهی و آزادي فردي سازش برقرار کند، و توضیح میدهد که چرا 

چگونه دعا میتواند خداوندي  ;ش به مهر االهی ممهور شده است باید در طلب فضیلت کوشا باشدفردي که سرنوشت

یا در هر جامعهاي که قبال، به حکم تقدیر، جمعی از افراد براي رستگاري و جمع  ;را که الیتغیر است بر سر مهر آورد

جواب وي این است که خداوند صرفا . باشددیگري براي عذاب اخروي انتخاب شدهاند، وظیفه کلیسا باید از چه قرار 

از قرار معلوم همه کافران در زمره . پیشبینی کرده است که هر فردي به طیب خاطر کدام راه را اختیار خواهد کرد

 .بودمگر شاید عده معدودي که خداوند از سر لطف مخصوصا و شخصا به ایشان وحی فرموده . دوزخیان هستند

مهمترین خوشبختی رستگاران عبارت خواهد بود از دیدن جمال خداوندي، منظور نه این است که رستگاران به 

ذاتش پی ببرند چه فقط الیتناهی قادر به فهم الیتناهی میباشد، بلکه، با تلقین فیض ربانی، این جماعت به مشاهده 

د شد، تمامی کاینات چون از وجود خداوند منبعث شدهاند، به وجود خداوند، بازگشت ذات باري تعالی قادر خواه

به این . روح بشري، که تحفهاي از دریاي گرم وي است، هرگز آرام نمیگیرد، تا آنکه به منشا خود بازگردد ;میکنند

ماس آکویناس، که با نحو، دور تسلسل االهی آفرینش و بازگشت به سوي مصدر نخست تکمیل میشود، و فلسفه تو

  . خدا آغاز شده بود، با خدا به پایان میرسد



٢۶۵٢

  پذیرش فلسفه توماس  -8

واکنش بیشتر معاصران توماس آن بود که فلسفه وي عبارت است از مجموعه مهیبی از استدالالت مشرکان که 

وستینوسی به دنبال خدا فرانسیسیان، که از طریق رازوري آوگ. ضربات مهلکی بر پیکر آیین مسیح وارد خواهد کرد

توماس، از مرتبت واالیی که وي براي تعقل قایل شده و آن را باالتر از اراده آدمی )) عقل پرستی((روان بودند، از 

بسیاري متحیر ماندند که چطور میتوان . دانسته بود، از اینکه ادراك را فوق عشق مقام داده بود، بغایت منزجر شدند

قوه ((فی و سرد و مهجور از آدمیان، یا چنانکه توماس در کتابش گفته بود، به سوي آن به سوي خدایی آن قدر من

دست دعا برداشت چطور عیسی مسیح میتوانست بخشی از چنین پدیده انتزاعی باشد و اگر قدیس )) فعاله محض

جان آدمی متحد  فرانسیس زنده میبود، به چنین خدایی یا درباره چنین خدایی چه میگفت اگر قرار میبود تن و

باشند، آنگاه تکلیف فسادناپذیري و خلود روح انسان چه میشد با وجود انکارهاي توماس، مخالفان او مدعی بودند که 

وي هیوال و صورت را متحد ساخته است و به این نحو خود به دام فرضیه طرفداران ابنرشد درباره جاودانی بودن 

وال، و نه صورت، را اصل تفکیک و تعدد افراد دانسته بود، چنین به نظر از آنجا که وي هی. جهان در افتاده است

میرسید که، طبق این فرضیه، وسیلهاي براي تشخیص روح به جا نمیماند و نتیجه، قبول فرضیه طرفداران ابنرشد 

کویناس، به بدتر از همه، پیروزي ارسطو بر آوگوستینوس در فلسفه توماس آ. درباره وحدت و بقاي روحی کلی میشود

مگر در همین تاریخ معلمان و دانشجویانی در دانشگاه پاریس . نظر فرانسیسیان پیروزي شرك بود بر مسیحیت

مرجح میشمردند درست به همان نحو که اسالم سنی، در پایان قرن دوازدهم، ابنرشد )) اناجیل((نبودند که ارسطو بر 

ان اصیل آیین، در آغاز قرن سیزدهم، کتابهاي ابنمیمون هواخواه طرفدار ارسطو را طرد و تبعید کرده بود، و یهودی

ارسطو را میسوزانیدند، به همان روال، در سومین ربع قرن سیزدهم، مسیحیان اصیل آیین هم به مدافعه از عقاید 

ت و ، به اشاره پاپ یوآنس بیس1277در . درست خویش در برابر توماس که به سیره ارسطو سخن گفته بود برخاستند

از جمله مطالبی که در طی این . مورد از آراي توماس را اقوال بدعتآمیز خواند 219یکم، اسقف پاریس طی فرمانی 

فرشتگان فاقد تن هستند، و هر ) 1: اقامه شده بود، سه تکه بود از این قرار)) علیه برادر توماس((فرمان با صراحت 

خداوند بدون هیوال قادر به تکثیر ) 3 ;هیوال منشا تعدد است) 2 ;کدام از ایشان نوعی جداگانه را تشکیل میدهند

اسقف پاریس میگفت که هر کس معتقد به این قبیل عقاید باشد، به اتکاي همین آرا، تکفیر . افراد یک نوع نیست

دان چند روزي بعد از صدور این فرمان، یکی از معاریف دومینیکیان، رابرت کیالردبی، استا. شده درگاه پاپ است

. دانشگاه آکسفرد را تشویق به تقبیح آراي مختلف توماس از جمله وحدت روان و تن آدمی کرد

در این تاریخ سه سال از فوت توماس میگذشت، و وي دیگر قادر به دفاع از آراي خویش نبود، لکن معلم دیرینهاش، 

ن فرانسه را تشویق کرد که به حمایت از آلبرتوس، با شتاب تمام خود را از کولونی به پاریس رسانید و دومینیکیا

راهبی از فرقه فرانسیسیان، موسوم به گیوم دوالمار، با رسالهاي تحت عنوان در . برادر هم مسلک خویش قیام کنند

 ;نکته از آراي توماس را تصحیح کرد 118رد اشتباهات برادر توماس، وارد این مناقشه شد و، طبق نظر خویش، 

قف اعظم کنتربري که یکی دیگر از رهبران فرقه فرانسیسیان بود، رسما فلسفه توماس را همچنین جان پکم، اس

دانته نیز . نکوهیده شمرد و برادران دینی خود را ترغیب کرد که به آراي بوناونتوره و قدیس فرانسیس رجعت کنند

به میدان مبارزه نهاد و در با قبول اصول عقاید توماس و جرح و تعدیل آن براي شالوده کمدي االهی خویش قدم 

بعد از پنجاه سال مبارزات دامنهدار، دومینیکیان پاپ . صعود از پلکان عرش اعال توماس را هادي خویش ساخت

یوآنس بیست و دوم را مجاب ساختند که توماس یکی از پاکان دین بوده است، و با قرار دادن وي در شمار قدیسان 

از آن پس رازوران در کتاب عظیم توماس به کشف عمیقترین و . اس مسلم شدپیروزي فلسفه توماس آکوین) 1323(
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کتاب مدخل االهیات ) 15451563(در شوراي ترانت . روشنترین توضیحات درباره زندگی رازور اندیشمند نایل آمدند

لویوالیی فرقه ایگناتیوس . پهلو به پهلوي کتاب مقدس و احکام صادره از جانب پاپها بر روي محراب قرار داده شد

بندیکتیوس  1921پاپ لئو سیزدهم، و در  1879در . را مکلف به تعلیم فلسفه توماس کرد) ژزوییتها(یسوعیون 

پانزدهم، در عین حال که آثار قدیس توماس را بکلی عاري از نقص نمیشمردند، آنها را فلسفه رسمی کلیساي 

اصول عقاید . ارس دینی کلیساي کاتولیک روم تدریس میشودو امروزه آن فلسفه در تمام مد ;کاتولیک اعالم کردند

توماس با آنکه در میان عالمان االهی کاتولیک مخالفان چندي دارد، در عهد ما مدافعان جدیدي پیدا کرده است و 

ی هاي افکار فلسفی، با فلسفه افالطونی و آراي ارسطوی اکنون، به عنوان یکی از پایدارترین و بانفوذترین مجموعه

. کوس همسري میزند

سال گذشته افکنده و پارهاي از عقاید توماس را که از بوته امتحانات زمانه  700کار آسانی است که انسان نظري به 

اتکاي عظیم توماس بر ارسطو، در عین حال که نقصی بود، مزیتی نیز براي . نادرست بیرون آمدهاند خاطرنشان سازد

محض وي دال بر فقدان ابتکارش بود، و شجاعتی که توماس از خود نشان داد راه  به عبارت دیگر، اتکاي ;وي داشت

هاي دقیق و مستقیمی از آثار ارسطو به  از آنجا که توماس ترجمه. جدیدي را براي جوالن تفکر قرون وسطایی باز کرد

از هر متفکر قرون فیلسوف مزبور جامعتر و دقیقتر ) و نه علمی(دست آورد، اطالعش بر کتب و رسایل فلسفی 

وي حاضر بود از خوان معلومات مسلمانان و یهودیان برخوردار شود، و به فالسفه آنها با . وسطایی جز ابنرشد بود

هایی که با آراي فلسفی ما مطابقتی ندارند،  در اصول فلسفی وي، مثل کلیه فلسفه. اعتماد به نفس حرمت میگذاشت

یب است که آدمی آن قدر محجوب و فروتن این سان به تفصیل درباره عج ;به سخنان پوچ فراوانی برمیخوریم

معلومات فرشتگان یا ماهیت آدم قبل از هبوط سخن گوید، یا تشریح کند که اگر کنجکاوي زیرکانه حوا نبود، نژاد 

الهیات خود توماس صادقانه آثار خود را از ا ;شاید ما به غلط او را یک نفر فیلسوف میپنداریم. بشري چه میشد

اذعان میکرد که مباحث را با نتایج  ;و مدعی نبود که هر جا عقل هدایتش کند، از دنبال آن روان میشود ;میخواند

و هرچند اکثر فالسفه به چنین عملی مبادرت میورزند، اکثر این شیوه را به عنوان خیانت  ;دلخواه خویش آغاز میکند

ان وسیع بود که کسی جز سپنسر تا کنون جرئت نکرده است بار میدان تحقیق وي چن. به فلسفه مردود میشمرند

توماس به هر مبحثی روشنی و وضوح میبخشید، و در حل هر موضوعی خلقی . دیگر به عمل مشابهی دست زند

انسان عاقل نظم به وجود : ((وي میگفت. مالیم به کار میبرد که از مبالغه گریزان و طالب اعتدال و میانهروي بود

توماس در سازگار ساختن آراي ارسطو با مسیحیت توفیق حاصل نکرد، اما در این مبارزه به دریافت یک )). میآورد

وي خرد را مانند اسیري دست بسته به درون دژ ایمان رهبري کرد، لکن با . پیروزي تاریخی براي عقل نایل آمد

. پیروزي خویش عصر ایمان را نیز به پایان آورد

VII -جانشینان  

هایی از  یخنویس همواره در تسهیل قضایا و سر راست کردن حوادث به افراط میگراید و از میان انبوه مردم و رشتهتار

حوادث که هرگز قادر به درك یا فهم پیچیدگی آنها نیست، با شتابزدگی، معدودي از افراد و پارهاي از حقایق را تا 

قتی سخن از عهد مدرسی به میان میآید، نباید این نهضت را به و. آنجا که از دستش برآید برمیگزیند و عرضه میدارد

منزله تجریدي مصفا از هزار غرایب اختصاصی آن عصر تصور کنیم، بلکه باید بدانیم که این عنوان را از سر کاهلی 

آو آکم براي صدها فرضیه فلسفی و دینی علم کردهاند که در مدارس قرون وسطی از انسلم در قرن یازدهم تا ویلیام 

تاریخنویس از روي ناگزیري محکوم به کوتاهی زمان و تنگی حوصله آدمی است، و . در قرن چهاردهم تعلیم میدادند
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هاي تاریخ از انظار پنهان  مجبور است، با دو سه خط، به مردانی که اندك مدتی جاودانه بودند و اکنون میان قله

  . شدهاند، اهانت کند

هاي متعدد بود، رامون لول نام دارد که در  سیزدهم یعنی همان قرنی که صاحب جنبهیکی از عجیبترین رجال قرن 

رامون چون پا به سن نهاد، متوجه دربار جیمز دوم در . پالما در دامان خانواده متمکنی از اهالی کاتاالن به دنیا آمد

سی . اي خود را بدل به تکگانی ساختبارسلون شد، دوران جوانی پرغوغایی را در آنجا گذرانید، و به تدریج عشقبازیه

ساله بود که ناگهان از دنیا و مادیات و هر چه تعلق به شیطان داشت دست کشید و نیروي عجیب خود را، که صاحب 

هاي گوناگون بود، به رازوري، علوم مکنونه، دستگیري از خلق، تقلید از حواریون، و طلب شهادت معطوف  وجهه

ربی پرداخت، در مایورکا مدرسهاي براي مطالعات عربی تاسیس کرد، و از شوراي وین به فراگرفتن زبان ع ;داشت

که با تاسیس مدارس زبان و ادبیات شرقی، افراد را براي دعوت مسلمانان و یهودیان به ) 1311(درخواست کرد 

فرد، و ساالمانکا تاسیس شوراي مزبور پنج باب از این گونه مدارس در رم، بولونیا، پاریس، آکس. مسیحیت تربیت کنند

محتمال خود لول . کرد که هر کدام از آنها مناصب یا کرسیهایی براي استادان زبانهاي عبرانی، کلدانی، و عربی داشت

. به تحصیل زبان عبرانی مشغول بود، زیرا یکی از عالقهمندان صمیمی و محصالن جدي قباله یهود شد

در دوران جوانی، از طبع وقاد وي چندین مجموعه . ناممکن است بندي صد و پنجاه مجلد تصنیفات لول طبقه

وي کتاب خویش موسوم به تفکر درباره خدا را ابتدا به عربی . غزلیات تراوش کرد که شالوده ادبیات کاتاالن را ریخت

ت، بلکه این کتاب صرفا عبارت از مشتی خیاالت رازورانه نیس ;تصنیف، و سپس آن را به زبان کاتاالن ترجمه کرد

دو سال بعد، لول، که انگار آدمی بکلی ). 1272(دایرهالمعارفی است از االهیات که به یک میلیون کلمه بالغ میشود 

متفاوت بود، رسالهاي با عنوان در آیین جنگ شهسواران و تقریبا همزمان با آن راهنمایی درباره مسائل تربیتی را 

ات فلسفی اقدام ورزید و سه کتاب از این مقوله منتشر ساخت که در ضمنا لول به تصنیف مشتی مکالم. تالیف کرد

طی آنها آرا و نظریات مسلمانان، یهودیان، یونانیان مسیحی، مسیحیان پیرو کلیساي کاتولیک رومی، و تاتارها را با 

لی تحت ، وي حکایت مذهبی منظوم و طوی1283در حدود سال . مهربانی، انصاف، و تساهلی شگفتانگیز بیان کرد

به . دانستهاند)) یکی از شاهکارهاي قرون وسطاي مسیحی((عنوان بالنکرنا ساخت که شعرشناسان پرحوصله آن را 

وي در رم به نشر دایرهالمعارف دیگري پرداخت به نام درخت علم، مشتمل بر چهار هزار پرسش درباره  1295سال 

، با نشر پارهاي )13091311(اثناي اقامت کوتاهی در پاریس  در. شانزده تا از علوم زمان، به انضمام جوابهایی موثق

تمامی این . از رساالت کوتاهتر در االهیات، کوشید تا با پیروان سرسخت عقاید طرفداران ابنرشد در آنجا مبارزه کند

تشر من)) آدم عجیب و غریب((رساالت را با دقتی که عادت مالوف وي نبود، به امضاي مستعار فانتاستیکوس یا 

لول در خالل عمر طویل خویش به قدري درباره علوم و فلسفه به تصنیف کتاب مبادرت جست که حتی ذکر . ساخت

  . نام برخی از آنها مایه اطاله کالم و ماللت خاطر خواننده میشد

، ترین عقالي عهد خود ما را مجذوب ساخته است در میان تمام این عالیق، وي شیفته فکري بود که خاطر شاخص

. به این معنی که مدعی بود کلیه دستورات و مدارج علم منطق را میتوان به صورت معادالت ریاضی یا نمادي درآورد

منطق عبارت از آن است که مفاهیم اصلی فکر آدمی را )) فن بزرگ((یا )) هنر کبیر((لول میگفت که آرس ماگنا یا 

ي چهارگوش را طوري در مواضع مختلف قرار دهیم که نه فقط ها بر روي مربعهایی متحرك بنویسیم و آنگاه این خانه

کلیه آراي فلسفه به صورت معادالت و نمودارهایی درآید، بلکه، به یاري فورمولهاي ریاضی، حقایق مسیحیت را به 

رامون در عطوفت به برخی از افراد دیوانه شباهت داشت و امیدوار بود که به کمک دالیل منطقی . اثبات برساند
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کلیسا از اعتمادش بسیار خشنود شد، اما به پیشنهادش درباره . ویش مسلمانان را به قبول آیین مسیح تشویق کندخ

تبدیل تمامی اصول دین به صورت دالیل منطقی و نهادن مساله تثلیث و تناسخ در ماشین منطقی وي نظر خوش 

. نشان نداد

رآمد افریقاي مسلمان را بدون توسل به جنگ به قبول ، براي جبران از دست رفتن فلسطین، در صدد ب1292در 

به همین سبب از اسپانیا متوجه تونس شد و مخفیانه در آنجا کوچنشین کوچکی از مسیحیان  ;آیین مسیح وا دارد

او را پیش مفتی  ;، ضمن یکی از این سفرها براي ترویج آیین مسیح، در تونس گرفتار شد1307در . تشکیل داد

. وي دستور داد که مجلس مناظرهاي علنی میان رامون، و پارهاي از فقهاي مسلمان تشکیل شود. ردنداعظم بجایه ب

برخی از بازرگانان . به قول نویسنده تذکره احوال رامون، وي در این مباحثه پیروز شد و او را به زندان افکندند

رامون لول، که  1314لکن در . از گرداندندمسیحی براي رهایی وي اسباب چینی کردند و سرانجام او را به اروپا ب

ظاهرا دلش براي شهادت میتپید، بار دیگر به بوجیا بازگشت، در آنجا آشکارا مردم را به مسیحیت خواند، و رجاله 

عطف توجه از آراي رامون لول به فلسفه جان دانز سکوتس ). 1315(مسلمان آن قدر سنگسارش کردند تا فوت شد 

که انسان بعد از شنیدن موسیقی عامهپسند کارمن یک دفعه وارد ساز کالویهاي خوشنواي باخ  درست به آن میماند

هر دو از اسماي اماکن است و جان این دو نام را از آن جهت انتخاب کرد که در دانز از )) سکوتس((و )) دانز. ((شود

گی او را به صومعهاي متعلق به رهبانان فرقه در یازدهسال). 1266?(توابع ناحیه بریکشیر واقع در اسکاتلند بدنیا آمد 

جان در آکسفرد و پاریس . چهار سال بعد وي رسما به فرقه مزبور پیوست ;فرانسیسیان واقع در دامفریس فرستادند

. هاي آکسفرد، پاریس، و کولونی به تدریس پرداخت هاي دانشگاه تحصیالت خود را به اتمام رسانید و سپس در حوزه

و مقدار زیادي نوشته، که بیشتر در موضوع ) 1308(ن یعنی فقط چهل و دو ساله بود که درگذشت وي هنوز جوا

آثار وي چنان مشحون از پیچیدگی و موشکافیند که نظیرش در تاریخ فلسفه،  ;مابعدالطبیعه بود، از خود بجا گذاشت

  . قبل از ظهور اسکاتلندي دیگر، کمتر به چشم میخورد

ز سکوتس انجام داد فوقالعاده شباهت به کار کانت پنج قرن بعد از این داشت به عبارت دیگر، در واقع عملی که دان

سکوتس مدعی شد که در مقام مدافعه از اصول عقاید دین باید لزوم عملی و اخالقی آنها را دلیل آورد، نه ضرورت 

از چنگ توماس، آن اژدهاي فرقه  فرانسیسیان، که میخواستند با دفع شر فلسفه آوگوستینوس را. منطقی آنها را

را مقتداي خویش ساخته، از آن پس زنده و مرده به دنبال وي روان، )) حکیم تیزبین((دومینیکیان، نجات دهند، این 

  . و زیر رایت وي چندین نسل به مبارزه فلسفی مشغول شدند

ز تحصیل ریاضیات و سایر وي پس ا. این حکیم اسکاتلندي یکی از بزرگترین عقالي تاریخ قرون وسطی است

هاي علوم، و برخوردار شدن از خوان علم گروستست و راجربیکن در آکسفرد، مفهوم دقیقی از برهان براي  رشته

خویش پیدا کرد و همین آزمایشی را که پیش خود اندیشیده بود بر فلسفه توماس آکویناس اطالق کرد و متوجه شد 

رفته بود، یعنی سازشی موقتی میان االهیات و فلسفه، با وجودي که دانز که نتیجه تقریبا همان است که توماس گ

، مدعی شد که برهان استقرایی )درست به خالف فرانسیس بیکن(سکوتس بوضوح از شیوه استقرایی اطالع داشت 

شود به تنها برهان واقعی از طریق استنتاج و قیاس میسر می ;امر نامحققی است) یعنی پی بردن از معلول به علت(

مثال براي اثبات  ;عبارت دیگر، این شیوه نشان میدهد که پارهاي از معلولها باید ناشی از ماهیت ذاتی علت باشند

)) هستی را به عنوان هستی((وجود خدا، ابتدا الزم است که ما به فراگرفتن مابعدالطبیعه بپردازیم به عبارت دیگر 

در حیطه جوهرها باید جوهري . ض به خواص ذاتی جهان واقف شویممورد مطالعه قرار دهیم و به اتکاي منطق مح
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دانز با . این هستی نخست، خداوند است ;وجود داشته باشد که سرچشمه و منشا سایرین، یعنی جوهر اولی باشد

. است، لکن وي این عبارت را فعال محض تفسیر میکند)) قوه فعاله محض((توماس آکویناس همعقیده است که خدا 

خدا علتالعلل و جاویدان است، لکن آنچه ما میتوانیم به کمک استدالل . ظر او خداوند اصوال مشیت است نه عقلدر ن

در این باب که وي خداي محبت است، سه وجود است مضمر در . و تعقل از وجود خدا درك کنیم همین است و بس

خود همه را زیر نظر دارد کلیه این قضایا، و تقریبا  ذات واحد، کاینات را در زمان آفریده است یا اینکه به قدرت االهی

به حساب آورد، یعنی این پندارها را صرفا چون کلیسا )) باورکردنیها((جمیع اصول عقاید مسیحیت، را باید در زمره 

ثبوت  میگوید و در کتاب مقدس نقل شده است، باید باور کرد، لکن هیچ کدام از اینها را نمیتوان با دلیل و برهان به

در واقع هر لحظهاي که ما شروع به استدالل درباره خدا میکنیم خود را به ورطه تناقضات جبران کنندهاي . رسانید

اگر خداوند قادر ). نامیده است)) تناقضات عقل محض((یعنی همان چیزي که کانت در فلسفه خود (اسیر میبینیم 

گونه شر، باشد، و علل فرعی، از جمله اراده بشري، همه مطلق است، پس وي باید علت جمیع معایب، از جمله هر 

به واسطه این استنتاجات خانه خراب کن، و به علت ضرورت اعتقاد دینی براي زندگی اخالقی ما . واهی میشوند

، عاقالنهتر است که انسان از کوششهایی که توماس در راه اثبات )نامیده است)) عقل عملی((همان چیزي که کانت (

ات به کمک فلسفه مبذول داشته است دست بشوید و اصول دیانت مسیح را فقط به استناد عبارات کتاب االهی

ما قادر به درك خداوند نیستیم، لکن میتوانیم او را دوست بداریم، و این عشق از . مقدس و احکام کلیسا قبول کند

. شناخت اولیتر است

به حساب آورد، زیرا وي )) واقع پرداز((ت موشکافانه خود وي، باید در روانشناسی، دانز سکوتس را، بر اساس اتسدالال

میگوید که کلیات از لحاظ عینی واقعیت دارند، از آن نظر که آن دسته از ممیزات همانندي که ذهن از اشیاي 

د، وگرنه مشابهی استخراج میکند تا با آنها پنداري کلی به وجود آورد قطعا باید در اشیا وجود خارجی داشته باشن

چطور ممکن است که ما آن ممیزات را درك و استخراج کنیم وي با توماس در این موضوع متفقالراي است که کلیه 

معلومات طبیعی از تاثرات سرچشمه میگیرند، اما در مابقی مسائل مربوط به روانشناسی میان آن دو اختالفنظر وجود 

است نه هیوال، و غرضش از صورت فقط صورت است به معنی  در نظر دانز سکوتس اصل و منشا تعدد صورت. دارد

دقیق هر چیزي به همان نحو که هست، یا به عبارت دیگر، کیفیات ویژه و عالیم ممیزه و مشخصه یک شی یا فرد 

قوه اصلی روح عبارت است از اراده نه . قواي روح آدمی از یکدیگر یا همچنین از خود روح مجزا نیستند. بخصوص

تنها اراده از آزادي  ;اراده انسان است که ادراك را به هر نوع تاثرات یا مقاصدي که میل داشته باشد میگمارد ;ادراك

بحث توماس مبنی براینکه اشتیاق وافر ما براي بقا و نیکبختی کامل دلیل . کامل برخوردار است نه حکم عقل

ما قادر . یتوان به هر یک از بهایم صحرا اطالق کردجاودانی بودن روح است، سخن بیاساسی است، زیرا این قضیه را م

. به اثبات بقاي فردي نیستیم، این مطلب را صرفا باید به قوه ایمان قبول کنیم

دیدهاند، به همان )) اناجیل((همان طور که فرانسیسیان مدعی شده بودند که در آثار توماس پیروزي ارسطو را بر 

وتس را مظهر پیروزي فلسفه دانشمندان اسالمی بر فلسفه مسیحی میدیدند، نحو، دومینیکیان نیز شاید دانز سک

چنانکه آراي وي در مابعدالطبیعه چیزي نیست جز نظریات ابوعلی سینا، و عقاید وي در فلسفه عالم وجود همان 

ز هر لکن حقیقت اساسی و غمانگیز در فلسفه دانز سکوتس همان دست شستن ا. آراي حکیم یهودي ابنجبرون است

پیروان وي دنباله کار استاد را گرفتند و از . گونه کوششی براي اثبات اصول مسیحیت به کمک دالیل عقالنی است

احکام و قواعد دین را یکی پس از دیگري از حوزه حکومت عقل بیرون کشیدند و قضایاي دقیق  ;این نیز فراتر رفتند

براي آدم ابلهی علم  Dunsman)) دانزمن((انگلستان واژه  و نکات باریک منطق وي را چنان افزون ساختند که در
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به معنی  Dunsرفته رفته این واژه، به سوفسطائیان کودن اطالق شد، و امروزه واژه  ;شد که کارش موشکافی باشد

آنهایی که بتدریج عاشق فلسفه شده بودند به هیچ وجه حاضر به اطاعت از . کودن و نادان و نفهم به کار میرود

و چون ایمان  ;فلسفه و االهیات پس از منازعه یکدیگر را ترك گفتند ;هایی که فلسفه را طرد کرده بودند نشدندفق

. به این نحو براي عصر ایمان این ماجراي باشکوه به سرآمد. عقل را از درگاه خویش براند، عقل نیز ایمان را طرد کرد

. ه انتقامش در ذات خود آن نهضت به کمین نشسته بودنهضت مدرسی حکم یک تراژدي یونانی را داشت که االه

 ;جهدي که فالسفه مدرسی براي اثبات ایمان به کمک تعقل مبذول داشتند تلویحا اذعانی به قدرت حاکمه عقل بود

اقرار دانز سکوتس و سایرین به این مسئله که عقل قادر به اثبات ایمان نیست دستگاه مدرسی را از بیخ و بن متزلزل 

خت و چنان ایمان مردم را سست کرد که در قرن چهاردهم، در درون چهارچوبه روحانیت، از صدر تا ذیل همه جا سا

حکم همان  ;فلسفه ارسطو تحفهاي بود از جهان یونانی به عالم مسیحیت التینی. آواز مخالفت و علم طغیان بلند شد

این بذرهاي رنسانس و عصر . پنهان ساخته بوداسب چوبی تروا را داشت که هزار عنصر مخالف را در دل خویش 

 ;از مسیحیت بود، بلکه ندانسته حکم دادخواهی کیش اسالم را نیز داشت)) انتقام شرك((تنویر افکار نه فقط 

مسلمانان که در فلسطین مورد تهاجم قرار گرفته و تقریبا از تمامی خاك اسپانیا بیرون رانده شده بودند، علم و 

در  ;به اروپاي باختري منتقل کردند، و تاریخ نشان داد که این دانش نیرویی است متالشی کنندهفلسفه خویش را 

لکن هیچ منظري . واقع، عالوه بر ارسطو، ابوعلی سینا و ابنرشد بودند که مسیحیت را با مایه خردگرایی فاسد ساختند

ان قدر جسورانه و بیمالحظه که از مختصات این اقدامی بود هم. نمیتواند شکوه تابناك نهضت مدرسی را تیره سازد

این صداي اروپایی  ;جوانان است، و درست مانند جوانان از عیوب اتکاي به نفس بیمورد و عشق به مناظره برکنار نبود

با وجود مفتشان افکار و شوراهایی که تمام . تازه جوان بود که از نو به کشف بازي هیجانآور خرد نایل شده بود

صرف تعقیب و آزار بدعتگذاران میشد، نهضت فکري مدرسی، در طی دو قرنی که در اوج اعتال بود،  کوشش آنها

هاي امروزي اروپا دست کمی  چنان از آزادي تحقیق، فکر، و تدریس برخوردار بود که به هیچ وجه از آزادي دانشگاه

ساختن و پرداختن لوازم و اصطالحات  نهضت مزبور به پایمردي قانوندانهاي قرون دوازدهم و سیزدهم، با. نداشت

منطق، و به وسیله استدالالتی چنان موشکافانه که نظیرش هرگز در فلسفه عهد شرك دیده نشده بود، اذهان مردمان 

مسلما این چیرهدستی در احتجاج به افراط و تفریط کشیده شد، و از پی آن پرگوییهایی . اروپاي باختري را تیز کرد

آمد که نه فقط راجر و فرانسیس بیکن بلکه خود مردمان قرون وسطی به مخالفت )) مدرسی((ي جدلی و موشکافیها

منطق، : ((کوندورسه گفت. با اینهمه، محاسن سنت موروث از معایب آن به مراتب افزونتر بود .برافراشتندبا آن قد 

طبیعه به برکت وجود نهضت مدرسی صاحب باریکبینی و دقتی شد که مردم اعصار باستان را از آن اخالق، و مابعدال

آن دقت و موشکافی تحلیلی را که در زبان عامیانه دیده میشود باید : ((سر ویلیام همیلتن گفت ;))بهرهاي نبود

عشق آن نژاد به منطق، خاصیت ویژه ذهن فرانسوي به عبارت دیگر )). مرهون زحمات فضالي مدرسی دانست

  . روشنی، و ظرافت اکثر مولود اوج جوانی منطق در مدارس قرون وسطاي فرانسه بود

نهضت مدرسی، که در قرن هفدهم مانعی در برابر تکامل فکر اروپایی شد، در قرون دوازدهم و سیزدهم به منزله 

با مکتب خردگرایی آبالر آغاز )) جدید((فکر . شد پیشرفتی انقالبی یا المحاله اصالحی در طرز فکر بشر محسوب می

میشود، با روشنی سبک و اقدام خطیر توماس آکویناس به نخستین اوج خود میرسد، شکستی گذرنده را در آراي 

دانز سکوتس تحمل میکند، با ویلیام آکمی دوباره سربرمیدارد، با لئو دهم دستگاه پاپی را مسخر میسازد، با 

ضه میکند، با رابله میخندد، با مونتنی تبسم میکند، با ولتر لجامگسیخته میشود، با هیوم به اراسموس مسیحیت را قب
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هجوم قرون وسطایی بر حصار . طرزي مسخرهآمیز پیروز میگردد، و آناتول فرانس را در ماتم پیروزي خود مینشاند

  . پروا را بنیاد نهاد خرد بود که آن دودمان درخشان و بی

فصل سی و هفتم

  لوم مسیحیع

1095 -1300  

  

I - محیط جادویی  

رومیان در اوج قدرت امپراطوري خویش براي جنبه عملی علوم ارج فراوان قایل شده، لکن تقریبا علوم نظري یونانیان 

در کتاب تاریخ طبیعی پلینی، هر یک صفحه در میان، به خرافاتی برمیخوریم که . را به دست فراموشی سپرده بودند

هاي انتقال فرهنگ را با  مدتها قبل از آنکه تهاجمات اقوام بربر شاهراه. تعلق به قرون وسطی داشتهاند به قرار معلوم

آوارهاي جامعهاي ویران مسدود سازد، بیاعتنایی رومیان دست به دست بیقیدي مسیحیان داد و سرچشمه جریان 

هاي قسطنطنیه مستور شد، و  اند، در کتابخانهآنچه از علوم یونانی در اروپا به جا م. علمی عهد را تقریبا خشکانید

در قرن نهم، علوم یونانی از طریق سوریه به جهان اسالمی . آسیب فراوان دید 1204بقایاي آن کتب در تاراج سال 

کوچ کردند و، همان موقعی که اروپاي مسیحی تالش میکرد تا خود را از گرداب بربریت و خرافات برهاند، علوم مزبور 

سلمانان را برانگیختند و موجبات پیدایش یکی از جالبترین جنبشهاي فرهنگی را در تاریخ بشري فراهم افکار م

  . ساختند

در اروپاي قرون وسطی، علوم و فلسفه ناگزیر بود در چنان محیطی از افسانه، اساطیر، معجزه، تطیر، شیاطین، 

وگري راه تکامل در پیش گیرد که نظایر آن فقط موجودات عجیب و غریب، سحر، علم احکام نجوم، علم غیب، و جاد

ها در جهان اقوام مشرك وجود داشتند و امروز نیز وجود  کلیه این پدیده. در اعصار هرج و مرج و وحشت رخ میدهد

ها در جهان  این پدیده. دارند، منتها با این تفاوت که بر اثر روشنگري و شوخطبعی اعصار متمدن مالیمتر شدهاند

در اروپاي باختري، از قرن ششم تا . می نیرومند بودند و پس از ابنرشد و ابنمیمون به پیروزي رسیدنداقوام سا

یازدهم، این عوامل سیلبندهاي فرهنگ را فرو ریختند و اذهان مردمان قرون وسطایی را در اقیانوسی از اعتقاد به 

دمان عهد در این خوشباوري شریک بودند، مرارجمندترین و فاضلترین . قواي غیبی و خوشباوري غوطهور ساختند

چنانکه آوگوستینوس میگفت هنوز خدایان عهد شرك به صورت شیاطین وجود دارند، و خدایان کشتزارها و 

آبالر عقیده داشت که شیاطین به واسطه اطالع  ;ربالنوعهاي نیمه انسان و نیمه حیوان موجوداتی واقعی هستند

. ، قادر به اعمال جادویی میباشنددقیقی که از اسرار طبیعت دارند



٢۶۵٩

اگر رجالی چنین شاخص به  ;آلفونسو دانا و منجم به وجود سحر معتقد بود و طالعبینی با اختران را مجاز میدانست

جادوگري اعتقاد داشتند، چطور ممکن بود مردمان عادي منکر آن شوند خیل عظیمی از موجودات مرموز و 

وان میراث به مسیحیت رسیده بود، و هنوز نیز عده زیادي از دیوان، پریان، شیاطین خارقالعاده از اعصار شرك به عن

کوچک و بزرگ و مهربان و شریر، اژدهاهاي مرموز، و افعیهاي خونآشام از آلمان، اسکاندیناوي، و ایرلند وارد آن 

 ;ت در هوا گام برمیداشتندارواح اموا. دیانت میشدند، و مدام خرافات جدیدي از مشرق زمین رو به اروپا مینهاد

ها و صحاري به تاخت و  افرادي که خود را به ابلیس فروخته بودند به شکل گلهاي از گرگان درآمده بودند و در بیشه

ارواح کودکانی که پیش از غسل تعمید مرده بودند به صورت فانوس شیطان یا آتش مرداب درآمده  ;تاز میپرداختند

هنگامی که یکی از اسقفان اعظم کنتربري، قدیس ادمند ریچ، دستهاي . اه خود قرار میدادندبودند و مردابها را جوالنگ

از کالغان سیاه را مشاهده کرد، فورا آنها را گروهی از شیاطین نامید که براي بردن روح یکی از رباخواران محل به 

چون شیطانی را از جسم آدمی  هاي قرون وسطایی حکایت از آن میکردند که بسیاري از قصه. حرکت درآمدهاند

عده شیاطین هرگز . بیرون رانند، میتوان به چشم دید که مگس سیاه بزرگی و گاهی سگی از دهان وي بیرون میآید

  . کاهش نمیگرفت

براي دفع شیاطین و جلب طالع میمون، انواع و اقسام اشیا مانند گیاهان، سنگها، تعویذها، انگشتریها، و جواهرات را 

نعل اسب خوش طالع بود، به علت آنکه شباهت به هالل ماه داشت . صیت جادویی آنها با خود حمل میکردندبراي خا

ناخدایان که در دست عناصر طبیعی اسیر بودند، و برزگران که زندگیشان بازیچه . که روزگاري االهه به شمار میرفت

عه میدانستند و در عالمی زندگی میکردند که امیال آسمان و زمین بود، هر حرکتی را عالمتی از جهان فوقالطبی

اسناد قواي جادویی به پارهاي از اعداد به وسیله آباي مسیحیت، از . مهمترین ارکان آن را خرافات تشکیل میداد

فیثاغورس، فیلسوف یونانی، به ارث رسید، چنانکه عدد سه، به عالمت تثلیث، مبارکترین اعداد و نماینده روح آدمی 

نموداري از تن، و جمع این دو عدد، یعنی هفت، معرف انسان کامل یعنی مجموع تن و روان میشد، و از  چهار ;بود

از آن جمله اعصار هفتگانه بشري، اجرام سماوي : این رو عدد میمون هفت براي بسیاري چیزها به کار میرفت

عطسهاي . هر کدام هفت تا بود هفتگانه، آیینهاي مقدس هفتگانه دین، گناهان کبیره و خصال حمیده آدمی که

اثر سو )) خیر باشد((نابهنگام حکایت از طالع نامیمون میکرد، و همیشه اطرافیان شخص میبایست با جملهاي مثل 

اعتقاد بر . مهردارو و امثال آن را براي تولید محبت یا سرد کردن عشق طرف به کار میبردند. عطسه را خنثی کنند

دهان انداختن به دهان یک قورباغه، یا نگاه داشتن سنگ یشم در دست به هنگام  این بود که با سه دفعه آب

آگوبار، اسقف اعظم روشنفکر لیون، در قرن نهم شکایت . همخوابگی، میتوان از انعقاد نطفه در رحم جلوگیري کرد

ران را مجبور به مسیحیان به چیزهایی معتقدند چنان پوچ که بیشتر از این هیچ کس نمیتوانست کاف((میکرد که 

)). قبول آنها کند

کلیسا سخت با جاهلت خرافهپرستی از در مبارزه درآمد، بسیاري از عادات و معتقدات را نکوهید، و به تناسب شدت 

جادوي سیاه، یا به عبارت دیگر توسل به شیاطین، را براي کسب قدرت به  ;هایی مقرر داشت و ضعف آنها کفاره

کسانی . لکن این مسئله به طور مخفی در هزار گوشه و کنار رونق گرفت ;ث مردود دانستمنظور تغییر جریان حواد

که به این گونه جادوگریها اشتغال داشتند به طور خصوصی به نشر کتابی موسوم به کتاب لعنت پایدار مبادرت 

به یک نوع وسیله جادویی تقریبا هر کسی . ها و اختیارات ویژه شیاطین عمده بود ورزیدند که حاوي اسامی قرارگاه

جان آو سالزبري از یک شماس، یک . براي عطف نیروي موجودات خارقالعاده به هدف مطلوب خویش اعتقاد داشت

 ;سادهترین نوع جادو، عزایم خوانی بود. کشیش، و اسقف اعظمی که به جادوگري مبادرت جسته بودند سخن میراند
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با این قبیل اوراد معموال امکان داشت که از سقط جنین . میکردندبه این معنی که وردي را چندین بار تکرار 

محتمال اکثر مسیحیان عالمت . جلوگیري کنند، مرضی را بهبود بخشند، و شر دشمنی را از سر خود دفع سازند

ینهاي را نوعی از عزایم و اوراد جادویی میشمردند و آب مقدس و آی)) آوه ماریا((صلیب، دعاي ربانی، و اداي عبارت 

  . مقدس را چون آداب سحر مورد استفاده قرار میدادند، تا مگر به آن وسیله آثار معجزهآسایی نصیبشان شود

ادعا میکنند ((کتاب توبه اسقف شهر اکستر زنانی را محکوم میکرد که . اعتقاد به جادوگري تقریبا عمومیت داشت

هند، چنانکه آنها را از سر مهر به کین یا از کین به سر مهر قادرند به وسیله سحر و دلربایی افکار مردان را تغییر د

مدعی بودند که در ((همین دفتر زنانی را محکوم میکرد که )). آورند، یا افراد را مسحور سازند، یا اموال آنها را بربایند

ند و رسما به سلک شبهاي معین، با خیلی از شیاطین که به شکل زنان درآمدهاند، سوار بر پارهاي از جانوران میشو

سبت زنان ((همین قبیل اجتماعات زنان بود که در انگلستان قرن چهاردهم و عموما به )). چنین جماعتی درمیآیند

یک نوع جادوگري ساده این بود که شخص تندیسی از دشمن خویش با موم بسازد، آن را با . مشهور شد)) ساحره

یکی از وزراي فیلیپ چهارم متهم شد که . ند و به آن تندیس بدمدسوزن سوراخ کند، و اورادي را چندین بار بخوا

اعتقاد بر این بود که برخی از زنان چشمشان . ساحرهاي را اجیر کرده است تا همین معامله را با تندیس پادشاه بکند

که عده زنان  برتولت، اهل رگنسبورگ، معتقد بود. شور است و میتوانند با یک نگاه آدمی را مجروح یا مقتول سازند

  . دوزخی به مراتب بیشتر از عده مردان است، زیرا زنها به جادوگري میپردازند

با کلیه جادوهاي مهیبی . ... و افسونهایی براي شوهر پیدا کردن، وصلت قبل از تولد طفل، و قبل از غسل تعمید دارند

قانون ویزیگوتها زنان )). ن خللی وارد نمیآیدکه زنان درباره مردان به کار میبرند، شگفت است که چطور به عقل مردا

ساحره را متهم میکرد به اینکه شیاطین را احضار میکنند، براي موجودات خبیثه قربانی میدهند، سبب طوفان 

میشوند، و هکذا، و مقرر میداشت که هر زنی محکوم به ارتکاب این قبیل خالفکاریها شود سرش را بتراشند و 

قوانین کنوت، پادشاه انگلستان، کشتن فردي را با وسایل سحرآمیز امري ممکن . ننددویست ضربه شالقش بز

کلیسا در آغاز با این گونه معتقدات عوامپسندانه به مالیمت رفتار میکرد، زیرا این عقاید را از مآثر عهد . میدانست

 1298و در  ;ش و رواج یافتندلکن برخالف نظر کلیسا، این گونه معتقدات افزای ;شرك، و محکوم به زوال میشمرد

سازمان تفتیش افکار، براي امحاي جادوگري، با سوزانیدن زنان ساحره بر روي تل هیمه، رسما مبارزه خود را آغاز 

. کرد

بسیاري از فقها صادقانه اعتقاد داشتند که برخی از زنان با شیاطین متحد هستند و مومنان را باید از شر افسونهاي 

کایساریوس، اهل هایسترباخ، روایت میکند که در زمان وي بسیاري از مردها با شیاطین عقد . دایشان حراست کر

همچنین اسناد میدهند که این قبیل افراد جادوگر رفتن به کلیسا را چنان کسرشان خود  ;اتحاد بسته بودند

دعاها، وردها، و . دندمیدانستند که براي هجو شعایر دین خود مراسم قداسی براي پرستش شیطان تدارك میدی

تشریفاتی که کلیسا براي دفع اجنه و موجودات خبیثه به کار میبرد، محتمال یک نوع داروي روانی براي تسکین 

  . خاطر افراد خرافاتپسند بود

پزشکی قرون وسطایی تا حدودي عبارت بود از شعبهاي از االهیات و شعایر مذهبی، آوگوستینوس میگفت که 

از این رو منطقی به نظر میرسید که  ;همه بر اثر وجود شیاطین است، و لوتر نیز با وي همعقیده بودبیماریهاي بشري 

هاي مذهبی یا ساختن کلیساها جلو اپیدمی را سد  به مدد دعا بیماریها را معالجه کنند و با به راه انداختن دسته
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ز براي جلوگیري از شیوع مرض وبا ساخته شد، و به همین سبب بود که کلیساي سانتاماریا دال سالوته در ونی. سازند

پزشکان نیکوکار همواره . دعاهاي قدیس ژربولد، اسقف بایو، مردم آن شهر را از شر اپیدمی اسهال خونی نجات داد

ایشان به بیماران خویش تالوت دعا و حمل تعویذ را  ;مددهاي روحانی را در معالجه بیماران با آغوش باز میپذیرفتند

در تاریخ انگلستان، حتی از دوران سلطنت ادوارد خستوان به بعد، همیشه پادشاهان را میبینیم که . میکردند تجویز

اعتقاد بر این بود که چون پادشاهان بر اثر شعایر دینی تقدیس . براي معالجه مرض صرع انگشتریها را تقدیس میکنند

الجهپذیري را در مورد افرادي که مبتال به مرض شدهاند، دست آنها خاصیت شفابخشی دارد، و مخصوصا این مع

. مترادف خنازیر شده بود)) بیماري شاهی((خنازیر بودند بسیار موثر میدانستند، و به همین سبب در عرف مردم لفظ 

و مشهور است که فیلیپ  ;پادشاه معروف فرانسه، سن لویی، با پشتکار فراوان، عده بیشماري از بیماران را لمس کرد

  . نفر را لمس کرده است 1500الوا در یک جلسه دو و

در طول قرون . وسایل جادویی فقط اختصاص به دفع بیماري نداشتند، بلکه در کسب دانش نیز به کار میرفتند

وسطی، با وجود تقبیح مکرر کلیسا، اکثر روشهایی که در عهد شرك براي طالعبینی یا دیدار اشخاص غایب رواج 

هنگامی که هنري دوم، شاه انگلستان، درصدد هجوم بر برتانی بود و با تامس ا بکت در این . دندداشتند از نو زنده ش

باب مشورت کرد، تامس مشکل را براي طالعبینی که به کمک تطیر صحبت از واقعات آینده میکرد، و کفبینی که با 

مدعی بودند که خداوند چنین  معتقدان به فن کفبینی. خواندن خطوط دست خبر از حوادث آتی میداد مطرح کرد

میکردند که ) 9013(وسیلهاي را براي اطالع بر واقعات آینده مجاز دانسته است و استناد به یکی از آیات سفر خروج 

و این براي تو عالمتی بر دستت خواهد بود، و تذکرهاي در میان دو چشمت، تا شریعت خداوند در دهانت : ((میگوید

عالوه بر تطیر و تفال و کفبینی، پارهاي با مشاهده )). ا به دست قوي از مصر بیرون آوردباشد، زیرا خداوند تو ر

برخی، به تقلید از مسلمانان، به . حرکت بادها یا آبها یا برخاستن دود از آتش در صدد کشف وقایع آینده برمیآمدند

نقاط را با خطوطی به هم متصل  نقش میکردند و آن) یا صفحهاي از کاغذ(نحو دلخواه نقاطی را بر روي زمین 

. به این طریق بود که رمالی رواج یافت ;میساختند و از روي این عالمتها و اشکال هندسی طالع اشخاص را میگفتند

به برخی از افراد تسخیر اموات را نسبت میدادند و میگفتند که این جماعت از طریق احضار مردگان به اسرار آینده 

ست که آلبرتوس گروتوس، به تقاضاي فردریک بارباروسا، روح همسر متوفاي آن امپراطور را مشهور ا ;واقف میشوند

بعضی براي وقوف به این قبیل اسرار از کتب متضمن پیشگویی سیبوالها، یا مرلین، یا سلیمان استفاده . احضار کرد

گشودند و، از روي اولین جملهاي جمعی کتاب مقدس را ابختی باز میکردند یا انئید حماسه ویرژیل را می. میکردند

همیشه ) مثل لیوبوس رومی(بزرگترین تاریخنویسان قرون وسطی . که به چشم میخورد، آینده را پیشگویی میکردند

تقریبا معتقد بودند که فالهاي بد، رویاها، پیشگوییها، یا الهامهاي غیبی همه مستقیما یا به طور رمزي خبر از حدوث 

آرنالدوس (از آن جمله یکی به قلم آرنودو ویلنوو . کتابهاي متعددي وجود داشتند. یدهندواقعیات مهم آینده م

که آخرین تعبیرهاي علمی رویاها را بر عالقهمندان عرضه میداشتند و هیچ کدام از آنها ابلهانهتر از ) ویالنووانوس

با کلیه این روشهاي متنوع غیبگویی یا تقری. رساالتی نبود که مشاهیر علماي قرن بیستم به رشته تحریر درآوردهاند

. نهانبینی در اعصار باستان رواج داشتند و، امروزه نیز رواج دارند

اما عهد ما، با وجود کوششهایی چشمگیر، نتوانسته است خود را به پاي اعتقاد مردم عصر ایمان در جهان اسالمی، 

اگر آب و هواي کره زمین و . جبین اختران بخواند یهود، و مسیحی برساند و آینده را چون رموزي کشف کردنی در

رشد نباتات این قدر آشکارا تحت نفوذ اجرام سماوي باشد، به چه علت اختران در رشد طبیعت، بیماریها، اعصار، 

 ها نشوند برومندي، اپیدمیها، انقالبات، و مقدرات بشر یا ممالک موثر نباشند یا، باالتر از آن، موجد حدوث این پدیده
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در میان درباریان و مالزمان تقریبا . این فکري بود که تقریبا هر فردي از افراد قرون وسطایی به آن اعتقاد داشت

همان طور که بسیاري از کشاورزان عهد ما . جمیع امرا و پادشاهان یک نفر عالم احکام نجوم اهل فن حضور داشت

در . نحو پزشکان آن عهد از بیماران خویش خون میگرفتندهنوز طبق اهله ماه به کاشتن بذر میپردازند، به همان 

در  ;ها تدریس علم احکام نجوم رواج داشت، و غرض از این رشته دروس طالعشناسی و نجوم هر دو بود اکثر دانشگاه

اه واقع نجوم بخشی از علم احکام نجوم را تشکیل میداد و اکثر بر اثر مقاصد و منافعی که بر طالعبینی مترتب بود ر

. تکامل پیمود

دانشجویان خوشبین مدعی بودند که نظم و ترتیبی براي پیشگویی درباره آثار ناشی از اجرام سماوي بر روي زمین 

میگفتند افرادي که هنگام استیالي کیوان به دنیا آیند مردمانی سرد، عاري از شادمانی، و دلتنگ . پیدا کردهاند

هر کس زیر ستاره  ;متولد شوند افرادي خواهند بود میانهرو و خوش مشرب آنهایی که در زیر ستاره مشتري ;هستند

هرکس زیر  ;و آنهایی که زیر ستاره ناهید متولد گردند مهربان و برومندند ;بهرام بدنیا آید غیور و جنگی خواهد بود

شود، آن قدر  و آن که هنگام بدر تمام متولد ;ستاره تیر به دنیا آید آدمی دمدمی و سیمابطبع خواهد بود

علم زایچهبینی تمامی عمر فردي را از روي وضع صور . مالیخولیایی مزاج است که تقریبا تفاوتی با دیوانگان ندارد

بنابر این براي آنکه انسان جدول درستی از طالع فرد تهیه کند، ناگزیر بود که . فلکی هنگام تولدش پیشگویی میکرد

زیجهاي نجومی اکثر براي کمک به تعیین طالع افراد به . را معین کند لحظه دقیق والدت و جاي صحیح ستارگان

  . وجود آمدند

آبانو، کسی که /پیترو د. نام چند تن از مشاهیر این عهد که در علوم غریبه تبحر داشتهاند به ذهن انسان خطور میکند

و  ;وف، که تمایلی به جادوگري داشتآرنودو ویلنوو، از پزشکان معر ;تقریبا فلسفه را مبدل به علم احکام نجوم کرد

وي مدعی بود که اگر کسی تاریخ والدتش را  ;آسکولی که در دانشگاه بولونیا علم احکام نجوم تدریس میکرد/چکو د

همین چکو . به وي بگوید، او قادر است افکار آن شخص را بخواند یا بگوید که چه چیز در دستش پنهان کرده است

، زایچه حضرت مسیح را ترسیم کرد و نشان داد که چطور صور فلکی هنگام زادن مسیح از براي اثبات مدعاي خویش

، )1324(دادگاه تفتیش افکار وي را محکوم کرد . مادر مصلوب ساختن مسیح را امري حتمیالوقوع نشان میدادند

مشتریان متعدد به به فلورانس رفت، براي  ;چکو گفته خویش را انکار نمود، او را به شرط سکوت آزاد کردند

عده زیادي از ). 1327(طالعبینی پرداخت، و سرانجام، به جرم انکار آزادي اراده، وي را زنده در آتش سوزانیدند 

محققان واقعی، از جمله قسطنطین افریقایی، ژربر، آلبرتوس ماگنوس، راجر بیکن، و ونسان دو بووه، متهم به 

باور کنند که این قبیل افراد معلومات خود را به وسایل طبیعی کسب جادوگري بودند، و مردم چون نمیتوانستند 

هاي معروفی  مایکل سکات با نوشتن رساله. کردهاند، ایشان را به جرم داشتن روابطی با شیاطین مقصر میپنداشتند

درباره ) فهشناسیقیا(فوسیوگنومیا  ;درباره علم احکام نجوم) مقدمه آزاد(درباره علوم غریبه لیبر اینترو دوکتوریوس 

و دو رساله در باب کیمیاگري سوظن جمع کثیري از مردمان  ;ارتباط متقابل میان خصوصیات شخصیت فرد و بدن

مایکل سکات جادوگري را نکوهیده میشمرد، لکن از نگارش درباره آن موضوع حظ وافر . عهد را به خود جلب کرد

یبگویی را توصیف کرد، و از ظواهر امر پیداست که وي در کتاب خویش بیست و هشت طریق مختلف غ. میبرد

سکات، به خالف اکثر معاصران خویش، به مشاهدات دقیق و پارهاي از . خودش به همه آنها اعتقاد داشته است

از طرف دیگر چنین نظر داد که حمل قطعهاي سنگ یشم یا یاقوت زرد، حامل را در حفظ  ;آزمایشات پرداخت

. احصان کمک خواهد کرد
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مایکل سکات آن قدر آدم با فراستی بود که میتوانست در عین حال هم با فردریک دوم معاشر باشد و هم دوستی 

  . اما آن شاعر سنگدل ایتالیایی دانته سکات را در شمار دوزخیان شمرد ;پاپها را جلب کند

ها بیشتر با  دانشگاه. ودندکلیسا و دستگاه تفتیش افکار هر دو بخشی از محیط علمی اروپایی در قرن سیزدهم ب

صوابدید و زیر نظر مقامات روحانی کار میکردند، با اینهمه، کلیسا مقدار شایان مالحظهاي آزادي عقیده براي استادان 

گیوم دو پاري، اسقف پاریس، خود مروج تحقیقات . قایل بود و در بسیاري موارد کاوشهاي علمی را تشویق میکرد

گروستست، اسقف شهر . خداوند را مسئول هر حادثه غیرعادي میدانستند مسخره میکرد علمی بود و اشخاصی را که

لینکن، به قدري در ریاضیات، ژرفانمایی، و تجربیات علمی از متفکران عهد خویش جلو بود که راجر بیکن وي را با 

است، هیچ مخالفتی با هاي دومینیکیان و فرانسیسیان، تا آنجا که معلوم و مسلم  فرقه. ارسطو همسنگ میشمرد

قدیس برنار و برخی دیگر از مردان متعصب عالم مسیحی . مطالعات علمی آلبرتوس ماگنوس یا راجر بیکن نداشتند

براي کلیسا دشوار بود که با تشریح اجساد . لکن کلیسا چنین رویهاي اتخاذ نکرد ;تحصیل علوم را قبیح میشمردند

ل اساسی مسیحیت یکی آن بود که آدمی به صورت پروردگار آفریده شده مردگان موافقت کند، زیرا از جمله اصو

به عالوه، مسلمانان و یهودیان و قاطبه  ;است، و دیگر اینکه بدن و همچنین روح انسان با نفخه صور از گور برمیخیزد

ز تشریح به عنوان گویدو دا ویجوانو ا 1345در . مردم نیز مانند مقامات روحانی مسیحیت از این عمل اکراه داشتند

از  1300که در )) تدفین مردگان((لکن ما پیش از توقیع مشهور به  ;یاد میکند)) ممنوع شده توسط کلیسا((عملی 

جانب بونیفاکیوس هشتم صادر شد، به هیچ گونه اوامر و نواهی کلیسایی در این باب برنمیخوریم، و این توقیع هم 

جنگهاي صلیبی بود، به این معنی که مقرر میداشت از آن پس هیچ کس صرفا درباره منع قطع اجساد کشتگان در 

نباید جوارح این قبیل مردگان را قطع کند و آنها را بجوشاند و استخوانهاي ضدعفونی شده را براي تدفین نزد 

باشند، زیرا  احتمال دارد که این توقیع را بغلط نهی تشریح اجساد مردگان تفسیر کرده. بستگان آنها به اروپا بفرستد

به سرگذشت جراح ایتالیایی موندینو برمیخوریم که اجساد مردگان را میجوشانده و تشریح  1320در حدود سال 

. میکرده است، بیآنکه ظاهرا با هیچ گونه مخالفتی از جانب مقامات روحانی مواجه شود

ن فصل ذکر میشود، ناچیز به نظر میآید، اگر کامیابیهاي دانشمندان مغربزمین در قرون وسطی، چنانکه اجماال در ای

باید به خاطر آورد که علوم در یک محیط مخالف آکنده از سوظن و جادوگري و در عهدي پا به عرصه وجود نهاد که 

بهترین متفکران متوجه حقوق و االهیات میشدند و تقریبا عموم افراد معتقد بودند که مهمترین معضالت مربوط که 

میالدي، همینکه ثروت و فراغبال  1150با اینهمه، بعد از . نش و طبیعت و تقدیر حل شدهاندمنشا آدمی و آفری

افزایش یافت و به تدریج جریان ترجمه کتابها از جهان اسالمی آغاز شد، ذهن اروپاي باختري از آن خواب دیرینه 

دنیاي باستانی و بیهراس یونانیان  بیدار شد، کنجکاوي ناگهان بدل به اشتیاق گشت، افراد شروع به بحث درباره آن

  . آزاد فکر کردند، و در ظرف یکصد سال، تمامی اروپاي التین با علم و فلسفه پرغلغله شد

  

II -  انقالب در ریاضیات  

ریاضیدانهاي سومري، که شجره . نخستین دانشمند بزرگ این عهد لئوناردو فیبوناتچی نام دارد که اهل پیزا بود

هندسه مصري که هنوز اهرام  ;موش شده بود، از طریق بابل خود را به سرزمین یونان رسانیده بودندخانوادگی آنها فرا
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ریاضیات  ;شاهد آشکاري بر آن است محتمال از راه جزیره کرت و رودس به ناحیه یونیا و یونان راه پیدا کرده بود

دوان راه تکامل پیموده، و منجر به ظهور یونانی به دنبال لشکریان اسکندر کبیر به هندوستان رفته، در میان هن

میالدي پارهاي از آثار ریاضیدانهاي هندو، و اندکی پس از این  775حدود سال  ;مردي چون برهمگپت شده بود

ارقام هندو وارد اسالم  830در حدود سال . تاریخ کتابهاي ریاضیدانهاي یونانی را به زبان عربی ترجمه کرده بودند

در قرون یازدهم و دوازدهم  ;تقریبا در هزاره میالدي بود که ژربر این ارقام را به فرانسه برد ;مشرق زمینی شدند

ریاضیات یونانی، عربی، و عبرانی از طریق اسپانیا و سیسیل روانه اروپاي باختري شد و، با سوداگران ایتالیایی، به 

  . حکم تولید مثل را براي بقاي حیات دارد انتقال دانش براي تمدن درست. ونیز، جنووا، آمالفی، و پیزا رسید

، برگرفته sbacusدر انگلیسی (چینی )) چتکه((م ورود  وسیله دیگري براي انتقال معلومات ریاضی در قرن ششم ق

هاي  به این نحو که چندین ستون میله: یعنی آلتی بود براي حساب))) تخته((، به معنی abaxاز ریشه یونانی 

سوانپان، که بعدا جانشین آن چتکه قدیمی شد،  ;در چهارچوبهاي به موازات هم قرار داشت کوچک از چوب خیزران

دست ((م مصریان با سنگریزه حساب میکردند و  هرودوت میگوید که در قرن پنجم ق. هنوز در بین چینیها رواج دارد

ی از چپ به راست، را اختیار یونانیان در محاسبه عکس این حرکت، یعن)). خود را از راست به چپ حرکت میدادند

هایی داشت که در میان شکافهایی باال و پایین  رومیها چندین نوع چتکه به کار میبردند که یکی از آنها مهره. کردند

. میخواندند)) سنگهاي کوچک((هاي رنگی بود، و آنها را  ها معموال از سنگ، فلز، یا شیشه جنس این مهره ;میرفت

ذکر چتکهاي را میکند که شخص به کمک آن قادر بوده است ارقام را به اعشار حساب  525بوئتیوس حدود سال 

سوداگران ایتالیایی چتکه را . اما ظاهرا این دعوت عموم به سلسله اعشاري مورد توجه کسی قرار نگرفته است ;کند

. به کار میبردند اما حاصل محاسبات خود را با ارقام ناهنجار رومی مینوشتند

پدرش مدیر یک بنگاه معامالت تجاري پیزایی در الجزایر بود، . در شهر پیزا به دنیا آمد 1180دو فیبوناتچی در لئونار

. لئوناردو نوجوان بود که به افریقاي شمالی رفت، به پدر ملحق شد، و در آنجا زیر نظر معلمی مسلمان تربیت یافت

به کمک ((گران را فراگرفت، و به قول خودش حساب را وي به مصر، سوریه، یونان، و سیسیل سفر کرد، روش سودا

آموخت، در این تاریخ، ارقام جدید، در سرآغاز رواجشان در خاك اروپا، چنانکه باید و )) رقم هندي 9طریقه بکري، با 

آن شاید، ارقام هندو نامیده میشدند و آنچه امروز به اسم حساب مایه دردسر و مزاحم عالم شیرین کودکی ماست، در 

به هر  ;محتمال لئوناردو یونانی و عربی هر دو را فرا گرفت. موقع وسیله تلذذ خاطر و مایه شگفتی محسوب میشد

وي  1202در . حال میدانیم که وي با ریاضیات ارشمیدس، اقلیدس، هرون، و دیوفانتوس آشنایی کامل داشته است

نخستین بار بود که یک نفر مولف اروپایی ارقام هندو، این  ;به نشر کتاب خویش تحت عنوان جدول آزاد اقدام ورزید

رقم صفر، و سلسله اعشاري را به تمام و کمال براي اروپاییان توضیح میداد، و در واقع انتشار این کتاب به منزله 

همین کتاب وسیله معرفی جبر عربی به اروپاي باختري را فراهم . احیاي ریاضیات در عالم مسیحی التینی بود

و، با استعمال پارهاي از کلمات به جاي اعداد براي تعمیم و تخفیف معادالت ریاضی، سبب انقالب کوچکی در  ساخت

، تا آنجا که ما اطالع داریم براي نخستین )1220(لئوناردو در کتاب دیگرش تحت عنوان هندسه عملی . آن علم شد

 1225نیز ضمن دو کتاب کوچکتر، که در سال . بار در تاریخ مسیحیت، جبر را در حل قضایاي هندسی به کار برد

همان سال فردریک دوم ریاست . منتشر کرد، کمکهاي بکر ارزشمندي به حل معادالت درجه اول و درجه دوم نمود

مجلس مسابقهاي ریاضی را در پیزا بر عهده داشت که در آنجا مسائل مختلفی از جانب جووانی دا پالرمو طرح شد، و 

  . تچی به تمامی آنها پاسخ دادلئوناردو فیبونا
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بسیاري از آنها  ;با وجود عمل تاریخی لئوناردو، طریقه جدید محاسبه مدتهاي مدید با مخالفت سوداگران مواجه شد

این جریان  ;ترجیح میدادند که با انگشت چرتکه بیندازند و نتایج محاسبه خود را با ارقام رومی روي کاغذ بیاورند

به )) ارقام مندرآوردي جدید((محاسبین فلورانس قانونی علیه  1299ه طوري که حتی در سال مدتها ادامه داشت، ب

فقط عده بسیار معدودي از ریاضیدانها به این نکته پی بردند که عالمات جدید، رقم صفر، و ردیف . تصویب رسانیدند

ضیات میگشود که نظیرش با ارقام کردن واحدهاي یگان، دهگان، صدگان، و امثال آن را براي چنان تکاملی در ریا

در  ;تا قرن شانزدهم ارقام هندو بکلی جانشین ارقام رومی نشدند. قدیمی یونانی، رومی،و یهودي تقریبا غیرممکن بود

در جنگ هزار ساله خود  10ها به جا ماند، و هنوز عدد  انگلستان و امریکا روش محاسبه دوازدهی در بسیاري از رشته

. فیق نهایی نایل نیامده استبه تو 12با عدد 

. در قرون وسطی غرض از ریاضیات سه چیز بود، خدمت به مکانیک، حسابداري تجارتی، و تهیه نقشه افالك

ریاضیات، فیزیک، و هیئت هر سه با هم ارتباط بسیار نزدیک داشتند، و آنهایی که درباره یکی از این سه رشته به 

، )در یورکشیر(چنانکه جان آو هالیوود . تا به دو رشته دیگر نیز کمک میکردندنوشتن کتب و رسایل میپرداختند قاعد

که در دنیاي التینی زبان آن عهد به یوهانس د ساکروبوسکو اشتهار داشت، در آکسفرد تحصیل کرد، در پاریس 

حساب ((وان ، و تالیف کتابی در توضیح ریاضیات جدید تحت عن))در بیان کره زمین((تدریس نمود، و به تصنیف 

و ) Khwarizmi-al(تحریف نام خوارزمی، )) آلگوریسموس((لفظ التینی . مبادرت جست) 1230حد )) (براي همه

جان اختراع این شیوه را به اعراب . در لغت التینی به معنی شیوه حسابی بود که در آن ارقام هندو به کار میرفت

رابرت آو چستر در . مشهور شد)) ارقام عربی((ام هندو بغلط به نسبت داد، و تا حدي بر اثر اظهارات وي بود که ارق

را )) سینوس((زیجهاي بتانی و زرقالی را اقتباس کرد، مثلثات عرب را به انگلستان آورد، و واژه  1149حدود سال 

  . وارد علم جدید کرد

اعتبار . نجوم همچنان باقی ماندبر اثر حوایج دریانوردي و عشق مفرطی که به علم احکام نجوم وجود داشت، توجه به 

هاي پیدرپی آن قایل بودند نجوم اروپاي مسیحی را به  و ترجمه)) المجسطی((و صالحیت فوقالعادهاي که براي 

صورت فرضیه بطلمیوس که قایل به یک رشته فلکهاي تدویر و دوایر خارج از مرکز بود و کره زمین را مرکز اصلی 

متفکران هوشیاري مثل البرتوس ماگنوس، توماس آکویناس، و راجر بیکن  ;گردانید جهان آفرینش قرار میداد متحجر

حدت مخالفتهایی را که بطروجی، منجم مغربی، در قرن دوازدهم متوجه این نظریات ساخته بود درك میکردند، لکن 

منجمان . ودقبل از ظهور کوپرنیک هیچ نعمالبدل رضایتبخشی براي قواعد حرکات اجرام سماوي پیدا نشده ب

ثوابت در یک گنبد بلورین محصورند، به  ;مسیحی قرن سیزدهم معتقد بودند که سیارات به دور زمین میچرخند

کمک عقول االهی حرکت میکنند، و به صورت خیل منظم و مرتبی به دور زمین گردش میکنند، در مرکز و 

هی او را کرم زبونی توصیف میکردند آلوده به عالیترین نقطه جهان آفرینش همان آدمی قرار داشت که عالمان اال

گناه و اکثر محکوم به آتش دوزخ، چهار قرن قبل از میالد مسیح یکی از فالسفه موسوم به هراکلیدس پونتیکوس 

این نظریه . چنین اظهارنظر کرده بود که حرکت ظاهري روزانه افالك بر اثر گردش زمین است به دور محور خویش

الدي میان منجمان سامینژاد مورد بحث قرار گرفت، لکن در جهان مسیحی بکلی فراموش شده در قرن سیزدهم می

هاي ماکروبیوس و  عقیده دیگر هراکلیدس مبنی بر حرکت انتقالی عطارد و زهره به دور خورشید از طریق نوشته. بود

ریه را گرفته و دو سیاره مریخ و یوهانس سکوتوس اریوگنا در قرن هشتم این نظ ;مارتیانوس کاپال محفوظ مانده بود

تقریبا چیزي نمانده بود که خورشید به عنوان مرکز منظومه شمسی  ;مشتري را نیز مشمول همین قاعده ساخته بود

کماکان  1521لکن این فرضیات درخشان نیز از جمله ضایعات قرون تیرگی بود، و زمین تا سال . مورد قبول افتد
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با اینهمه، جمیع منجمان در این نکته متفقالراي بودند که زمین کروي . وب میشدمرکز کانون جهان آفرینش محس

. است

ادوات نجومی و زیجهاي غربی یا از جهان اسالمی وارد شدند، یا آنها را به تقلید از ادوات نجومی و زیجهاي مسلمانان 

لستان شد، با اصطرالبی در ایتالیا ، والچر دو لورن، که بعدها رئیس دیر ملورن در انگ1091در سال . طرح کردند

تا آنجا که اطالع داریم، در جهان مسیحی غرب این امر را باید قدیمیترین رصد به  ;خسوف را حساب و مشاهده کرد

گیوم دو سن کلو هنوز مجبور بود، با ارائه سرمشق و صدور حکم، به ) 1296حد (اما حتی دو قرن بعد . حساب آورد

ن خاطرنشان سازد که بهترین راه تکامل و تکمیل علوم مشاهده است نه قرائت یا تحصیل منجمان مسیحی مغربزمی

فلسفه بزرگترین خدمتی که به نجوم مسیحی در این عهد شده است زیج آلفونسی درباره حرکات اجرام سماوي 

  . میباشد که آنها را دو نفر یهودي اسپانیایی براي آلفونسو دانا و منجم ترتیب دادند

در این تقویم، که از روي محاسبات سوسیگنس، . وري اطالعات نجومی نقایص تقدیم پولیانی را آشکار ساختجمعآ

به عالوه،  ;بنیاد نهاده شده بود، سال یازده دقیقه و چهارده ثانیه طوالنیتر بود) م ق 46(به دست یولیوس قیصر 

هاي  لف با یکدیگر مزاحمت ناشی از گاهنامهمراودات روزافزون منجمان، سوداگران، و تاریخنویسان ممالک مخت

ابوریحان بیرونی درباره اسلوبهاي مختلفی که به رقابت با یکدیگر براي تقسیم اوقات . متناقض را به وضوح نشان دادند

و  1106اهرونبن مشولم و ابراهیمبن حییا در  ;)1000حد (و ضبط تاریخ وقایع پدید آمده بود تحقیقات مفیدي کرد 

ه پژوهش بیشتري در این موضوع پرداختند، رابرت گروستست و راجر بیکن هر کدام در قرن سیزدهم ب 1122

، مشتمل )1232حد )) (فن حسابگري((رساله گروستست تحت عنوان . پیشنهادات مفیدي در این زمینه ارائه دادند

، اولین گام به سوي تقویم )م مسیحمثل عید قیا(بر یک رشته جدولهایی براي احتساب وقایع نجومی و اعیاد غیرثابت 

  . که امروزه ما را راهنمایی میکند و در عین حال سرگشته و حیران میسازد) 1582(گرگوري بود 

III  - کره زمین و حیات آن  

عقب افتادهترین علوم طبیعی قرون وسطی زمینشناسی بود، و زمین جایی بود که عیسی مسیح آن را مسکن خود 

مسلمانان، یهودیان، و مسیحیان به یک . روي دوزخ را تشکیل میداد، هوا میل متلون خداوند بود ساخته بود، و پوسته

ماربو، . سان کانیشناسی را با خرافات آمیخته و درباره خواص جادویی سنگها مطالب عجیب و غریبی نوشته بودند

آن به خواص غیبی شصت نوع که در طی ))) کتاب سنگها(((اسقف رن، قصیدهاي مشهور به التینی سروده بود 

این اسقف دانشمند معتقد بود که چون هنگام دعا شخص قطعه یاقوت کبودي را به  ;سنگ گرانبها اشاره میکرد

هرکس قطعهاي عینالشمس را در الي برگی از درخت  ;دست گیرد، از جانب خداوند لبیک مطلوبتري خواهد شنید

یک قطعه یاقوت رمانی شخص را در برابر سکر ایمن، و یک  ;یب خواهد بودغار بپیچد و با خود نگاه دارد، از انظار غا

  . قطعه الماس او را شکستناپذیر میسازد

همان کنجکاوي مشتاقانهاي که خرافات را به کانیها نسبت میداد، انسان قرون وسطایی را به تفحص در اروپا و 

دوس کمبرنسیس به سیاحت اراضی مختلف و تفحص جیرال. مشرقزمین واداشت و بتدریج علم جغرافیا را غنی ساخت

به همراهی ولیعهد وقت،  ;زبانهاي چندي مگر زبان مادري خویش را فراگرفت ;درباره موضوعات گوناگون پرداخت

براي دعوت مردم به جنگ صلیبی سوم به گردش در اطراف  ;جان، عازم ایرلند شد و دو سالی در آنجا زندگی کرد
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جیرالدوس کتاب خویش را با . باره ویلز و ایرلند چهار کتاب به سبکی بسیار با روح تصنیف کردو در ;ویلز مشغول شد

لکن آنچه از سنگینی این مباحث میکاهد تفاصیل روشن و زندهاي است  ;ذکر معجزات و اغراض بیجا آکنده ساخت

عهد واشخاص آن صبغه و  درباره اماکن و اشخاص، گفتگوهاي مفصل و جالبی است درباره چیزهایی جزئی که به

جیرالدوس اطمینان داشت که آثارش نام وي را پایدار خواهد ساخت، لکن فراموشی زمان را . رنگ خاص میدهد

. دستکم گرفته بود

براي مزید استفاده . وي یکی از هزاران نفري بود که در خالل قرون دوازدهم و سیزدهم به مشرقزمین سفر میکردند

در خالل سالهاي . ها و خط سیرها طرح، و جغرافیا از ثمرات این اقدامات بهرهمند شد شهاین جماعت بود که نق

، زیگورد یورسالفار، شاه نروژ، با شصت فروند کشتی، براي شرکت در جنگهاي صلیبی، از طریق 11071111

لمانان، وي در پس از مغتنم شمردن هر فرصتی براي جنگ با مس ;انگلستان، اسپانیا، و سیسیل عازم فلسطین شد

راس قواي تقلیل یافته خویش عزم قسطنطنیه کرد و از آنجا از راه خشکی رو به سوي بالکان، آلمان، دانمارك، و نروژ 

، 1270در . داستان این سفر پرماجرا یکی از بزرگترین داستانهاي حماسی اسکاندیناوي را تشکیل میدهد ;نهاد

، طبق روایت مشکوکی، 1290در حدود . د قدما معلوم بود دوباره کشف کردالنزاروته مالوچلو جزایر قناري را که نز

اوگولینو و وادینوویوالدو با دو کشتی پارویی از جنووا به قصد سفر به دور افریقا و رسیدن به هندوستان حرکت 

)) پرسترجان((از نامه فردي افسانهاي به نام . کردند، لکن بظاهر جمیع کارکنان این دو کشتی به هالکت رسیدند

که سخن از متصرفات خویش در آسیاي مرکزي میگفت و اطالعات جغرافیایی عجیب و غریبی به ) 1150حد (

با وجود جنگهاي صلیبی، فقط عده معدودي از مسیحیان به وجود . خواننده میداد سند جعلی مشهوري شکل گرفت

باور کردنی نیست که قومی ((وستینوس میگفت، قدیس آوگ ;نواحی و ممالکی در نقاط متقاطر زمین اعتقاد داشتند

در نقطه مقابل ما در کره ارض یعنی در محلی که چون خورشید ما غروب میکند، در آنجا طلوع مینماید ساکن 

از امکان  748قدیس فرگیل، یکی از رهبانان ایرلندي، در حدود سال )). باشند و با پاهایشان به سوي ما حرکت کنند

سخن گفته بود، آلبرتوس ماگنوس و راجر بیکن این نظریه را قبول )) مردمانی دیگر در زیر زمین دنیایی دیگر و((

. کردند، لکن فقط معدودي جرئت قبول چنین پنداري را داشتند، تا آنکه ماژالن به سفر دور کره زمین مبادرت ورزید

ط دو تن از رهبانان فرقه فرانسیسیان کمکهاي مهمی که از مخزن اطالعات خاور دور به دانش اروپایی شد به توس

جووانی د پیانو کاریینی، مردي تنومند و شصت و پنج ساله، از جانب پاپ  1245در آوریل . صورت گرفت

جووانی و مصاحب وي در این سفر کلیه دردها و . اینوکنتیوس چهارم به دربار خان مغول در قراقروم اعزام شد

این دو راهب مدت پانزده ماه همه روزه چهار بار منزل به منزل  ;حمل کردندمصیبتها را به استثناي جان دادن ت

از آنجا که هر دو طبق آیین فرانسیسیان عهد کرده بودند لب به گوشت نزنند در میان مردمانی . اسب عوض میکردند

توام با کامیابی  ماموریت جووانی. چادرنشین که هیچچیز جز گوشت براي تغذیه نداشتند تقریبا در شرف مرگ بودند

این مجموعه سلیس و دقیق، که  ;نبود، لکن وي پس از بازگشت به اروپا داستان سفر خویش را به رشته تحریر کشید

جنبه شخصی ندارد و خالی از هر گونه خودستایی و شکایت است، امروزه در زمره کتابهاي کالسیک ادبی جغرافیا به 

را پیش خان بزرگ ) ویلهلم فون رویزبروك(ویی نهم، گیوم دوروبروکی پادشاه فرانسه، ل 1253در . شمار میرود

گیوم از جانب خان مغول حامل  ;فرستاد تا بار دیگر پیشنهاد پاپ را دایر بر اتحاد جهان مسیحی تجدید کند

سفر عاید  آنچه از این ;دعوتنامه شدیداللحنی بود مبنی بر اینکه فرانسه سر تسلیم در برابر قدرت مغوالن فرود آورد

از این طریق بود که براي نخستین بار جغرافیاي اروپایی از منابع . شد شرح بسیار خوبی از تاریخ و رسوم مغوالن بود
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هاي مسیحیان نسطوري در چین، و فرق میان  دو رود دون و ولگا، محل دریاچه بالخاش، آیین داالئی الما، دهکده

. مغوالن و تاتارها آگاه شد

آندرئا پولو . کامیابترین سیاحان اروپایی قرون وسطی در خاور دور، خانواده پولو از سوداگران ونیز بودندمشهورترین و 

. نیکولو، مافئو، و ارشد آنها مارکو که هر سه دست اندر کار تجارت بیزانس و ساکن قسطنطنیه بودند: را سه فرزند بود

آنگاه از آنجا با کاروانی که . سه سال در آنجا اقامت گزیدندنیکولو و مافئو عازم بخارا شدند و  1260در حدود سال 

قبالي قاآن آن دو برادر را به عنوان ایلچیان . تعلق به یک ایلچی تاتار داشت عزم دربار قبالي قاآن در شانگتو کردند

که دو  سفر آن دو به ونیز مدت سه سال به طول انجامید، و هنگامی ;خویش پیش پاپ کلمنس چهارم روانه داشت

، نیکولو و مافئو بار دیگر به عزم چین حرکت کردند، این بار 1271در . برادر به وطن رسیدند، پاپ درگذشته بود

ایشان مدت سه سال و نیم از . نیکولو فرزند جوان خویش مارکو را، که هفده سال بیش نداشت، با خود به همراه برد

هنگامی که به  ;راي گوبی، و تنگوت در آسیاي وسطی سفر کردندطریق بلخ، فالت پامیر، کاشغر، ختن، لوپنور، صح

قبالي قاآن از مارکو پولو خوشش آمد و به همین جهت . شانگتو رسیدند، مارکو تقریبا بیست و یک سال داشت

مناصب مهمی به او عطا کرد و او را به ماموریتهاي خطیري گماشت و این سه تن ونیزي را مدت هفده سال در چین 

آنگاه هر سه نفر عزم وطن کردند، و در عرض سه سال از طریق جاوه، سوماترا، سنگاپور، سیالن، و خلیج . داشت نگاه

هنگامی که به  ;فارس با کشتی و سپس از راه خشکی به طرابوزان و از آنجا با کشتی به قسطنطنیه و ونیز رسیدند

از )) مارکو هزار هزاري((هایی را که  وانست افسانهوطن بازگشتند، همچنانکه تمامی جهانیان میدانند، هیچ کس نت

، هنگامی که مارکو پولو در ردیف جنگجویان ونیزي به مبارزه 1298در . میگفت باور کند)) شگفتیهاي مشرقزمین((

در همین زندان وي داستان خویش را  ;مشغول بود، گرفتار شد و مدت یک سال را در زندان شهر جنووا گذرانید

اکتشافات جغرافیایی ادوار بعد نشان داد که هر ذرهاي از این داستان، که . که مصاحبش بود نقل کردبراي مردي 

مارکو پولو کسی بود که براي نخستین بار به ذکر داستان سفري از یک . روزي باور کردنی نبود، حقیقت داشته است

هاي وي نخستین  لی به ژاپن افکند، و نوشتهاولین فرد اروپایی بود که نظري اجما ;سوي آسیا به سوي دیگر پرداخت

توصیف دقیقی است که از پکن، جاوه، سوماترا، سیام، بیرمانی، سرندیب، ساحل زنگبار، ماداگاسکار و حبشه وجود 

سفرنامه مارکو پولو وسیلهاي بود که ناگهان پرده از روي قاره اسرارآمیز شرق برمیداشت و آن را در نظر مغرب . دارد

این کتاب به گشودن طرق جدیدي در بازرگانی، عقاید، و فنون ظریفه کمک کرد، و در قالبریزي . اختعیان میس

همینکه . همان جغرافیایی که به کریستوف کلمب الهام بخشید تا از سمت مغرب راهی به شرق بگشاید سهیم بود

ان راه ترقی پیمود و بار دیگر به مدار امور بازرگانی و سیاحت گشادهتر شد، علم نقشهکشی ذرهذره با تالش فراو

ملوانان جهاتیاب یا بلدهاي دریا به تدارك راهنماهایی . ترازي رسید که در ایام امپراطوري آوگوستوس رسیده بود

ها، خط سیرها، منازل مختلف سفر، و  به انضمام نقشه) یا به اصطالح آن عهد پورتوالنی(براي بنادر تجارتی جهان 

این قبیل راهنماها به دست ناخدایان پیزا و جنووا به عالیترین مدارج دقت  ;تلف مشغول شدندهاي مخ وصف لنگرگاه

هاي  نقشه جهاننما، که در این عهد به دست رهبانان کشیده شد، در مقام قیاس با این گونه نقشه. و اصالت رسید

  . دریایی ناقص و نامفهوم است

شناسی ارسطو و کتابهاي کالسیک تئوفراستوس در باب گیاهشناسی ذهن بیدار مغربزمین، که بر اثر رساالت حیوان

تحریک شده بود، به تالش افتاد تا از مرحله افسانه و رساالت پلینی خود را به وادي علم جانورشناسی و گیاهشناسی 

غبار، تقریبا هرکسی معتقد بود که موجودات بسیار کوچک، از آن جمله کرمها و مگسها، خود به خود از . برساند

از آنجا که تقریبا تمامی این  ;تقریبا جانشین جانورشناسی شده بود)) بهیمیات. ((الي،و گندیدگی به وجود میآیند
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ها به دست رهبانان انجام میگرفت، جهان جانوران گنجینهاي براي استعارات شده و اکثر همه چیز  قبیل نوشته

عالوه، بر اثر ضرورت دینی، یا به حکم تفنن و بازیگوشی، به . حیوانات صورت تعبیرهاي دینی به خود گرفته بود

مثال هونوریوس، اسقف . انسان قرون وسطایی حیواناتی به وجود میآورد که در عالم خارجی به چشم دیده نمیشدند

  : اوتون، در قرن دوازدهم چنین نوشت

جانور را به دام اندازند، دختر باکرهاي براي آنکه این . اونیکورنیس حیوان بسیار درندهاي است که فقط یک شاخ دارد

در این حال  ;اونیکورنیس به دوشیزه نزدیک میشود و سر در دامان او نهاده، میآرمد. را در میان صحرا رها میکنند

غرض از شاخ وي نیروي شکستناپذیر . عیسی مسیح را به این حیوان تشبیه کردهاند. است که جانور را میگیرند

در حالی که در رحم دوشیزه باکرهاي آرمیده بود، به دست صیادان گرفتار آمد به عبارت دیگر، وي . ... مسیح است

  . عیسی به صورت بشري به دست کسانی که او را دوست میداشتند پیدا شد

علمیترین اثر قرون وسطایی درباره زیستشناسی رسالهاي بود به قلم فردریک دوم تحت عنوان در فن شکار با 

این کتاب تا حدودي مبتنی بر آثار یونانی و اسالمی لکن بیشتر براساس تجربه و مشاهده . صفحه 589پرندگان در 

توصیفی که وي از تشریح کالبد پرنده میکند حاوي مقدار زیادي . خود فردریک پرندهباز خبرهاي بود ;مستقیم بود

ي درباره جوجهکشی به طور مصنوعی از تجزیه و تحلیل وي از پرواز و کوچ پرندگان، تجارب و ;اطالعات بکر است

تخم و هنرنماییهاي کرکسها نموداري از یک روحیه علمی است که در عهد فردریک بکلی بیسابقه بوده است، 

حتی تا کوچکترین جزئیات ((فردریک رساله خود را با صدها نقش پرندگان، که احتماال خودش ترسیم کرده و 

غرض وي در گرد آوردن حیوانات و طیور مختلف، چنانکه اکثر معاصران . ساخت، مصور ))درست مانند طیور زنده بود

وي میپنداشتند، اقناع مزاجی متلون و غریب نبود، بلکه آزمایشگاهی بود براي مطالعه مستقیم در اطوار و حرکات 

. این اسکندر خودش ارسطوي خودش بود. حیوانات

IV - ماده و انرژي  

قوانین و عجایب این دو رشته همواره بهتر از  ;زمینشناسی و زیست شناسی داشتفیزیک و شیمی وضعی بهتر از 

جوشش . با یک نظریه خداشناسانه از عالم وفق میداده است)) طبیعتی که دندان و چنگالش به خون آغشته است((

کوششهاي فراوانی براي حیاتی این دو علم را از آنجا میتوان درك کرد که، تقریبا در آغاز این عهد، آلیور آو ممزبري 

وسیله پرواز آماده شده بود، وي از محل مرتفعی با آن اوج گرفت،  1065در سال  ;ساختن یک هواپیما مبذول داشت

  . لکن بر زمین افتاد و کشته شد

او یکی از رهبانان فرقه دومینیکیان بود که از لحاظ چندین  ;در قرن سیزدهم علم مکانیک فرد شاخصی را پرورانید

نایب فرقه دومینیکیان  1222جوردانوس نموراریوس در سال . ظریه اساسی فیزیک بر ایساك نیوتن سبقت داشتن

اگر وجود آلبرتوس ماگنوس و توماس آکویناس براي اثبات شوق رهبانان دومینیکیان به امور عقالنی کافی . شد

ده است باید بهترین شاهد صادق بر درایت و نباشد، کارهاي درخشانی را که این مرد بزرگ در زمینه علوم انجام دا

جوردانوس در طی سه رساله ریاضی، که از لحاظ محتوا و نفوذ کوس . کفایت عقالنی پیروان این فرقه مذهبی دانست

همسري با تصنیفات فیبوناتچی میکوفت، ارقام هندو را قبول کرد، و در فورمولهاي خود، با متداول ساختن حروف به 

وي در رساله خویش تحت عنوان تشریح اصول اولیه اثرات وزن به مطالعه مولفه چگالی، . بر را پیش بردجاي ارقام، ج
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بر روي جسمی که به هوا پرتاب میشود پرداخت و اصلی را وضع کرد که اکنون به حکم جوردانوس اشتهار دارد، به 

برابر سنگینتر باشد به  Kبرد، میتواند وزنی را که این معنی که نیرویی که بتواند وزن معینی را به ارتفاع معینی باال ب

که شاید اثر یکی از )) (در باب محاسبه وزن و نیرو((وي در رساله دیگري تحت عنوان . برابر کمتر باال ببرد Kارتفاع 

مفهوم گشتاور ستاتیک، یعنی حاصل ضرب نیرو در بازوي اهرم، را تجزیه و تحلیل کرد، ) شاگردان جوردانوس باشد

سومین . عقایدش از این لحاظ، در بیان مکانیک اهرم و سطح مورب، مقدم بر پندارهاي علماي عصر جدید بود

نسبت دادهاند، موقتا سنگ بناي فرضیهاي را که ارتباط با جا به جا شدن )) مکتب جوردانوس((رسالهاي که آن را به 

ست لئوناردو داوینچی، دکارت، و ژان برنویی تکمیل واقعی اجرام داشت استوار ساخت، و این همان اصلی بود که به د

. ویالرد گیبز به صورت قاعده ریاضی کاملی درآمد.شد و سرانجام در قرن نوزدهم به همت جی

رابرت انگلیسی بوضوح فرضیه ساعت پاندولی را بیان  1271در سال . پیشرفت مکانیک بتدریج در اختراع موثر افتاد

ت بزرگی در یک برج بناي وستمینستر در لندن برمیخوریم، و تقریبا در همین تاریخ به ذکر ساع 1288در . داشت

ساعتهاي غولپیکر همانندي در کلیساهاي اروپا نصب میشود، لکن هیچ گونه قراین و امارات معینی در دست نیست 

وضوح صحبت از ساعتی است که ب 1320اولین مرتبه در تاریخ . اند که بگوید این گونه ساعتها کامال ماشینی بوده

  . آید هاي متعدد به میان می مجهز به قرقره، وزنه، و دنده

هاي ابن هیثم که از زبان عربی به التینی  رساله. پیشافتادهترین رشته فیزیک در این عهد، مبحث نور شناخت بود

گروستست، ضمن  رابرت 1230در حدود سال . ترجمه شد، تقریبا در دنیاي تازهاي را به روي جهان غرب گشود

که تا زمان حاضر در میان ما نامعلوم و بکلی ... سومین مبحث ژرفانمایی :مقالهاي درباره رنگین کمان، میگوید

بیسابقه بوده است به ما نشان میدهد که چطور اشیایی را که بینهایت دورند میتوان بسیار نزدیک چشم آورد، و 

  . ر از آنچه هستند جلوه دادچگونه میتوان اشیاي دور را به دلخواه بزرگت

، با گذرانیدن آن از چندین ))شعاع بصري((رابرت توضیح میدهد که این کار شگفتانگیز را میتوان به وسیله شکستن 

این آرا شاگرد وي راجر بیکن را مفتون . شی شفاف یا عدسیهایی که ساختمان آنها با یکدیگر متفاوت است، انجام داد

انان فرقه فرانسیسیان، جان پکم، که محتمال وي نیز از شاگردان گروستست در آکسفرد بود، یکی دیگر از رهب. ساخت

در رسالهاي تحت عنوان مسائل عمومی ژرفانمایی، به موضوع انعکاس انکسار نور و ساختمان چشم آدمی پرداخت، و 

این مسئله واقف میشویم که  چون به خاطر بیاوریم که همین جان پکم اسقف اعظم کنتربري شد، آنگاه دوباره، به

  . اتحادي به دور از بدگمانی میان علم و کلیساي قرون وسطایی وجود داشته است

در یونان باستان از خاصیت عدسیهاي ذرهبین اطالع . یک نتیجه این مطالعات در مبحث ژرفانمایی اختراع عینک بود

دن را در جلو چشم بخوبی انجام دهند ظاهرا داشتند، لکن ساختن این قبیل عدسیها براي آنکه عمل میزان کر

یک مدرك چینی که تاریخ دقیق آن معلوم نیست، و در خالل . موکول به پژوهش در اصول هندسی انکسار نور بود

مینامیدهاند و به کمک آن )) آیتاي((نوشته شده است، عینکی را توصیف میکند که آن را  1300و  1260سالهاي 

یکی از رهبانان فرقه دومینیکیان که در پیاچنتسا به تاریخ . د خطوط بسیار ریز را بخواننداشخاص فرتوت قادر بودن

اکنون از زمانی که فن ساختن عینک براي کمک به دید افراد کشف شده است بیست : ((موعظه میکرد، گفت 1305

نامهاي )). بت کردهامخود من با مردي که عینک را براي نخستین بار کشف کرد و ساخت صح. ... سال نمیگذرد

هایی موسوم به اوکیالی که اخیرا اختراع شدهاند  من به قدري فرتوت شدهام که بدون شیشه: ((میگوید 1289مورخ 
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آمارتو نسبت میدهند، زیرا بر روي سنگ /اختراع عینک را معموال به سالوینو د)). قادر به خواندن یا نوشتن نمیباشم

، یکی از پزشکان مونپلیه اعالم داشت که 1305در )). مخترع عینک: ((است نوشته شده 1317مزارش به تاریخ 

. دارویی براي شستشوي چشم تدارك دیده است که عینک را غیرضروري میسازد

قوه مغناطیسی براي استفاده در جهاتیابی ظاهرا در اولین قرن . نیروي جاذبه مغناطیس نیز در نزد یونانیان معلوم بود

مسلمانان براي نخستین بار از  1093روایات چینی حاکی است که در حدود سال . یها کشف شدمسیحی توسط چین

احتماال تا پایان قرن دوازدهم استفاده . عقربک مغناطیسی در یافتن جهات جغرافیایی در دریانوردي استفاده میکردند

قدیمیترین اشارهاي که در منابع . فته بوداز این قبیل قطبنماها در میان دریانوردان اسالمی و مسیحی رواج فراوان یا

است، و قدیمیترین اشارهاي که در کتابهاي اسالمی به استفاده از آن میشود در  1205مسیحی به آن میرود در 

لکن، به احتمال کلی، اشخاصی که مدتهاي مدید به این سر گرانبها آشنا بودند هیچ گونه شتابی در  ;میباشد 1282

به عالوه، دریانوردانی که از این وسیله استفاده میکردند مظنون به جادوگري میشدند، و . اندنشر خبر آن نداشته

تا آنجا که اطالع . برخی از ملوانان حاضر نبودند با ناخدایی که این قبیل آالت اهریمنی را در اختیار داشت سفر کنند

ه قطبنما به قلم پتروس پرگرینوس میآید که داریم، نخستین توصیفی که از قطبنما بر روي محور شده است در رسال

این پتروس، مشهور به زایر، نتایج بسیاري از آزمایشات خویش را ضبط، و روش تجربی . تصنیف شده است 1269در 

را به عالقهمندان توصیه کرد و توضیح داد که چگونه مغناطیس آهن را به خود جذب، سایر اجرام را مغناطیسی، و 

همچنین وي در صدد ساختن ماشین دائمالحرکتی برآمد که در آن چند عدد . میکند جهت شمال را معین

  . مغناطیس خود به خود ایجاد حرکت کنند

از قرن دهم به بعد متون عربی راجع به این . علم شیمی بیشتر به واسطه پژوهشهاي کیمیاگران راه ترقی سپرد

برادر الیاس، جانشین . یمیاگري حتی در دیرها رواج یافتمبحث به زبان التینی ترجمه میشدند، و بزودي بازار ک

رابرت گروستست، یکی دیگر از  ;قدیس فرانسیس، به تصحیح و تدوین کتابی در کیمیا براي فردریک دوم پرداخت

رهبانان برجسته فرقه فرانسیسیان، شرح مفصلی درباره امکان استحاله فلزات نوشت و یکی از مشهورترین کتابهاي 

سطایی کیمیاگري و طالعشناسی کتابالعلل را در قالب کتابی که منسوب به ارسطو بود بر عالقهمندان عرضه قرون و

هاي خود را انباشته سازند،  چند تن از پادشاهان اروپایی به امید آنکه با تبدیل فلزات ارزانقیمت به طال خزانه. داشت

. ور همچنان در جستجوي اکسیر حیات و کیمیا کوشا بودندسایر افراد غی. به استخدام کیمیاگرانی مبادرت ورزیدند

. ، کلیسا کیمیاگري را به عنوان فن اهریمنی مردود شمرد، لکن مردم کماکان به اجراي آن پرداختند1307در سال 

چند تن از مولفان قرون دوازدهم و سیزدهم، شاید از ترس کلیسا بود که کتابهاي کیمیاگري خود را به حکیم 

. جابربنحیان نسبت میدادنداسالمی 

تجربیات پزشکی با داروها به علم شیمی کمک کرد، و عملیات صنعتی تقریبا وجود آزمایش یا اختراع را ضروري 

انداختن آبجو، ساختن رنگها، سفالگري، لعابه کاري، شیشهسازي، تهیه سریشم و الك و مرکب، و لوازم . ساخت

، پیر دو سنتومر مجموعهاي از دستورالعملهاي 1270ر حدود سال د. آرایش همه به علم شیمی خدمت کردند

مختلف را براي تهیه رنگهاي متنوعی که در نقاشی به کار میرفتند تحت عنوان رسالهاي درباب مواد اصلی ساختمان 

ا یکی از این دستورالعملها تشریح میکرد که چگونه رنگها را با روغن بزرك ممزوج سازند ت ;رنگها مدون ساخت

رسالهاي مشهور به ماگیستر سالرنوس، که بظاهر یکی از  1150در حدود سال . رنگهاي روغنی براي نقاشی فراهم آید

این نخستین باري بود که به عملی که اکنون  ;نشریات مدرسه پزشکی سالرنو بود، ذکري از تقطیر الکل به میان آورد
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اکستان بودند شراب میانداختند و نوشابهاي را که به کشورهایی که صاحب ت. عمومیت یافته است اشارت میرفت

در نواحی شمالی اروپا که کمتر درخت انگور میرویید و سرما شدیدتر بود،  ;مینامیدند)) آب حیات((دست میآمد 

درآمد، در زبان  Whiskyنیز که بعدها مخفف شد و به صورت  uisqebeathaواژه . گرفتن عرق گندم ارزانتر بود

لکن  ;عمل تقطیر، سالیان سال پیش از این، نزد کیمیاگران مسلمان متداول بود. میداد)) آب حیات(( سلتی معنی

  . کشف الکل، و در قرن سیزدهم کشف جوهرهاي معدنی، دامنه اطالعات شیمیایی و صنعت را وسیعتر کرد

می چینیها در مورد حق تقدم ادعاي قدی. کشف دیگري که از نظر آثار و نتایج دست کمی از الکل نداشت باروت بود

هاي عربی هیچ جا به طور  میالدي در میان دستنبشته 1300قبل از  ;اختراع باروت اکنون مورد شک و تردید است

قدیمیترین اشاره به مواد انفجاري در کتابی است به نام آتشهایی براي سوزانیدن . وضوح به این ماده اشاره نرفته است

این مارکوس یا مرقس، . به رشته تحریر درآورده است 1270نامی آن را در حدود  دشمنان که مارکوس گراکوس

: مشهور به یونانی، پس از وصف آتش یونانی و خاصیت فوسفورسانسی، طرز ساختن باروت را به این نحو بیان میکند

را جداگانه ) اسنیترات دوپوت(یک پوند گوگرد، دو پوند زغال چوب درخت لیمو یا درخت بید، و شش پوند شوره 

قبل از قرن چهاردهم هیچ جا در تاریخ ذکري از استفاده از . بکوبید، خوب نرم کنید، و آنگاه آنها را با هم ممزوج کنید

  . باروت در جنگها نمیرود

V - احیاي علم طب  

اساسا . ت گرانبهافقر هماره اسطوره را با پزشکی درهم میآمیزد، زیرا اسطوره متاعی است رایگان، ولی علم کاالیی اس 

مادر را با دوالبچه ادویه : وقتی صبحت از پزشکی قرون وسطی به میان میآید، باید کسانی از این دست را مدنظر آورد

عطارهایی را سرگرم فروش گیاهان  ;هاي طبی، مشمعها، و طلسمها پیرزنانی را خبره در گیاه ;گوناگون خانگی

ماماهایی را حاضر براي جداکردن موجود جدید از قدیم در  ;معجزهآسا شفابخش و داروهایی حتمیاالثر و حبهایی

رهبانان را با میراثی  ;طبیبان شیادي را حاضر به معالجه یا قتل بیماران در برابر ثمنبخس ;فضاحت مسخرهآمیز تولد

ی، براي آنهایی که و گاهگاه ;ها را بیصدا مشغول تسلی دادن بیمار با خدمت یا با دعا راهبه ;از پزشکی خاص دیرها

هاي علمی، داروهاي عجیب و دستورالعملهاي  وسعشان میرسید، اطباي مجرب را سرگرم معالجاتی کمابیش به شیوه

همان طور که برخی معتقد بودند که نگاهداشتن پارهاي از سنگها در دست مانع از  ;افسانه مانند رونق گرفتند

سالرنو که مرکز پزشکی بود پارهاي از زنان و مردان سرگین االغ آبستنی میشود، به همان نحو حتی در دانشگاه 

. میخوردند تا به بارآوري آنها کمک کند

برخی از روحانیان به معالجه امراض و تجویز دارو مشغول بودند، و اگر بیمارستان یا وسایلی براي توجه  1139تا سال 

رهبانان در حفظ میراث پزشکی . ها بود هاي راهبه خانه از بیماران وجود داشت، فقط در میان چهاردیواري دیرها و

سهم شرافتمندانهاي ادا کردند و در راه نشاندن درخت دانش پزشکی پیشقدم بودند، و شاید هم میدانستند که به چه 

. حتی امکان داشت که زنان راهبه در شفاي بیماران مهارتی داشته باشند. علت معجزات را با طب در هم میآمیزند

یلدگارد، زن رازوري که ریاست راهبهخانه بینگن را بر عهده داشت، به نوشتن کتابی درباب طب بالینی مبادرت ه

کتاب دیگر این زن تحت عنوان سوبتلیتاتس  ;که آن را علل بیماریها و راه معالجه آنها نام نهاد) 1150حد (ورزید 

بی که داشت طلسمها و چارهگریهایی جادویی بود تنها عی ;مخزن عظیمی از معلومات طبی محسوب میشد) ظرایف(

محتمال علت ورود پیرزنان و پیرمردان به دیرها . که گاهگاهی در میان سایر مطالب میآمد و قدر آنها را از بین میبرد
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. تا حدودي ناشی از تمایل این قبیل افراد به بودن در محیطی بود که آنجا دایما پزشک بر بالین افراد حضور داشت

در (مینکه عده پزشکان غیرروحانی افزون شد و عشق زراندوزي رهبانان پزشک را به فساد متمایل ساخت، کلیسا ه

از سر ترقیخواهی دیگر به افراد روحانی اجازه نداد که به کار پزشکی عمومی ) 1663، و 1339، 1130سالهاي 

  . یان خارج شدمشغول باشند، و بدین ترتیب، این فن باستانی بکلی از قلمرو روحان

در خالل قرون تیرگی، یکی از عواملی که پزشکی علمی را در مغربزمین از دستبرد زمانه محفوظ داشت وجود 

دیگر انتشار تمدن بیزانس  ;پزشکان یهودي بود که معلومات طبی یونان و عرب را در عالم مسیحی منتشر میساختند

به اغلب احتمال، . ساالت طبی یونانی و عربی بود به زبان التینیو باالخره ترجمه کتب و ر ;بود در ایتالیاي جنوبی

پزشکان یونانی، . مدرسه پزشکی سالرنو از نظر موقعیت و آمادگی مقدم بر سایر مراکز براي استفاده از این نفوذها بود

کماکان به صورت التینی، مسلمان و یهودي در آنجا به تدریس یا تحصیل مشغول بودند، و تا قرن دوازدهم این مرکز 

زنان به فراگرفتن رموز و دقایق پرستاري و مامایی در سالرنو . مهمترین بنیاد پزشکی اروپاي التینی برقرار ماند

، که در کتابهاي این عهد به کار رفته، زنان قابلهاي tana Salerni mulieresمحتمال غرض از لفظ . مشغول بودند

یکی از مشهورترین آثار مدرسه مزبور رسالهاي بود در فن مامایی . موخته بودندبودهاند که در مدرسه سالرنو مامایی آ

تقریبا عموم محققان معتقدند که  ;متعلق به اوایل قرن دوازدهم تحت عنوان آراي تروتوال در معالجه بیماریهاي زنان

چندین رساله مهم . یل میشدزنی بود که در فن قابلگی از مدرسه پزشکی سالرنو فارغالتحص)) تروتوال((غرض از لفظ 

یکی از این رساالت، . که تقریبا شامل تمامی شعب پزشکی میشوند از مدرسه پزشکی سالرنو به دست ما رسیده است

از آن جمله . به قلم ارخیماتئوس، تجویز میکند که پزشک هنگام عیادت از بیمار چه آداب و رسومی را رعایت کند

زاجی بیمار را وخیم بشمرد، زیرا در آن حال اگر بیمار درگذشت، این امر سبب پزشک همواره باید حال م: میگوید

وي نباید . و اگر بیمار شفا یافت، این کار به عنوان معجزه دیگري بر شهرت وي خواهد افزود ;رسوایی وي نخواهد بود

وي باید جوشانده بیضرري با همسر، دختر، یا کنیزك بیمار الس بزند، و حتی اگر هیچ گونه دارویی ضرورت نداشت، 

تجویز کند تا مبادا بیمار تصور کند که معالجه به حقالقدمی که میپردازد نمیارزد، یا چنین به نظر میرسد که 

. طبیعت، بدون مدد پزشک، بیمار را معالجه کرده است

دان اسمی از این ، دانشگاه ناپل جانشین مدرسه پزشکی سالرنو شد، و از این به بعد دیگر چن1268بعد از سال 

مدرسه به میان نمیآید، لکن تا این تاریخ رموز و دقایق پزشکی سالرنو، توسط افرادي که در آن دانشگاه پزشکی 

در قرن سیزدهم مدارس خوبی براي تدریس علم پزشکی در . آموخته بودند، در اطراف و اکناف اروپا منتشر شده بود

در این مدارس سنن سه گانه مهم . ، مونپلیه، پاریس، و آکسفرد وجود داشتندبولونیا، پادوا، فرارا، پروجا، سینا، رم

پزشکی قرون وسطی، یعنی سنن یونانی، اسالمی، و یهودي، در هم آمیخت و جذب شد، و تمامی میراث پزشکی 

وش روشهاي قدیم تشخیص بیماري به وسیله گ. تحت قاعده و قانونی درآمد که شالوده علم پزشکی جدید را ریخت

چنانکه، در ) و هنوز نیز به همان قوت باقی است(کردن صداهاي داخلی بدن و تجزیه ادرار، اشتهار خود را حفظ کرد 

طرق قدیمی معالجه به وسیله . بعضی از نواحی، ظرف قاروره عالمت مشخصه یا به اصطالح تابلو حرفه پزشکی شد

تجویز حمام آب داغ از . میخواندند)) زالو((م پزشک را تنقیه و زدن رگ ادامه یافتند، و در انگلستان عامه مرد

تقریبا در هر . هاي آب معدنی اقدام به سفر میکردند بیماران براي استحمام در چشمه ;دستورالعملهاي مطلوب بود

دارو فراوان . نوع بیماري، پزشک به طور دقیق و اکید معلوم میکرد که مریض از خوردن چه چیزهایی خودداري کند

) ید فراوان داشت(تقریبا هر عنصري در معالجه بیماریها مورد استفاده قرار میگرفت، از علف دریایی گرفته که . دبو

به کار )) در عالج دست درد و پادرد((براي معالجه غمباد تجویز کرده بود، تا طال که  1180روجرو دا سالرنو آن را در 
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ورم مفاصل متداول است، در داروسازي قرون وسطایی، تقریبا هر  میرفت یعنی معالجهاي که ظاهرا در عهد ما براي

عضوي از اعضاي حیوانات به واسطه خاصیتی که در معالجه مرض بخصوصی داشت مورد استفاده قرار میگرفت از 

مشهورترین . جمله شاخهاي گوزن، خون اژدها، صفراي افعی، منی غوکان، و گاهی نیز فضوالت جانوران تجویز میشد

ماده مختلف، که مهمترین آنها را  57داروها تریاکوم نام داشت، و آن عبارت از مخلوط غریبی بود مرکب از  همه

. گوشت مارهاي زهردار تشکیل میداد

همچنانکه بر تعداد . بسیاري از داروها از جهان اسالمی وارد میشدند، و بیشتر آنها اسامی عربی خود را حفظ کردند

روژه دوم، پادشاه . یشد، حکومتها نیز شروع به تصویب نظاماتی درباره حرفه پزشکی کردندپزشکان مجرب افزوده م

سیسیل، احتماال بر اثر نفوذ سوابق بسیار کهنسالی که میان مسلمانان وجود داشت، فقط به اشخاصی اجازه پزشکی 

که فقط به اشخاصی ) 1224(فردریک دوم مقرر داشته بود . داد که پروانه مخصوصی از حکومت تحصیل کرده باشند

براي گرفتن چنین گواهینامهاي، . پروانه پزشکی داده شود که صاحب تصدیقنامهاي از مدرسه سالرنو باشند

آنگاه ملزم  ;دانشجویان ناگزیر به دیدن دورهاي سه ساله بودند که به ظاهر در آن فلسفه و علوم طبیعی میخواندند

یس علم پزشکی مشغول باشند، از عهده دو امتحان برآیند، و مدت یک سال سال در مدرسه به تدر 5بودند که مدت 

  . زیر نظر پزشک حاذقی به تمرین بپردازند

در پارهاي از شهرها، . هر شهر نسبتا مهمی مبالغی به پزشکان میپرداخت تا مردم مستمند را برایگان معالجه کنند

ر اسپانیاي مسیحی قرن سیزدهم یک نفر پزشک در د. پزشکی تا حدودي به اصطالح امروزي ما ملی شده بود

وي مرتبا هر چند وقت یک بار هر  ;استخدام شهرداري بود و حقوق میگرفت تا از مردم برزن بخصوصی توجه کند

هاي  کدام از اشخاصی را که در آن ناحیه بخصوص سکنا گزیده بودند معاینه پزشکی میکرد و به هر فرد، طبق یافته

مستمندان را در بیمارستانی عمومی معالجه میکرد، و مکلف بود که سه بار در ماه به عیادت  ;یدادخویش، دستوري م

در برابر این توجه و عیادت، وي هیچ چیز دریافت نمیداشت، لکن اگر دفعات مالقات وي در ماه از  ;هر بیماري برود

ت، پزشک را معموال از دادن مالیات معاف براي این قبیل خدما. سه بار تجاوز میکرد، مجاز بود حقالقدمی بگیرد

هر پزشکی در سال مبلغ بیست پوند حقوق دریافت میداشت، که به پول امروزي معادل تقریبا چهار هزار  ;میساختند

آن قدرها زیاد نبود، کسانی که به این  از آنجا که در اروپاي مسیحی قرن سیزدهم عده پزشکان رسمی .بوددالر 

برخی ثروتهاي . حرفه اشتغال داشتند هم درآمدشان خوب بود و هم در اجتماع صاحب مقامی ارجمند بودند

چند تنی از آنها اشتهاري بینالمللی  ;بعضی به جمعآوري عالیترین آثار ظریفه و گرانبها پرداختند ;سرشاري بهم زدند

سپانوس یا پدرو اهل لیسبون و کومپوستال، از اسپانیا به پاریس و از آنجا به سینا مهاجرت کرد پتروس هی. پیدا کردند

بهترین  ;و به تصنیف عامهپسندترین راهنماي پزشکی قرون وسطی مبادرت ورزید که آن را خزانه مستمندان نام نهاد

به یوآنس بیست و یکم ملقب  1276در  ;کتاب روانشناسی قرون وسطی، موسوم به درباره روح، از قلم وي تراوش کرد

معروفترین . ، بر اثر فرو ریختن سقفی، در زیر آوار جان داد1277و یک سال بعد در  ;شد و بر مسند پاپی تکیه زد

آرنو، که در نزدیکی واالنس به دنیا آمده بود، بعد از گرفتن زبانهاي . پزشک مسیحی این عهد آرنو دو ویلنوو بود

در پاریس، مونپلیه، بارسلون، و رم چندي به  ;و یونانی، در دانشگاه ناپل به تحصیل پزشکی پرداختعربی، عبرانی، 

و کتابهاي چندي درباره پزشکی، شیمی، علم احکام نجوم، جادوگري،  ;تدریس پزشکی یا فلسفه طبیعی مشغول شد

یمز دوم پادشاه آراگون شد، چون وي پزشک مخصوص ج. علوم االهی، انداختن شراب، و تاویل خواب تصنیف کرد

با تمام این اوصاف، جیمز او . بارها به پادشاه تذکر داد که اگر ضعفا را در برابر اقویا حمایت نکند، به دوزخ خواهد رفت

آرنو، که از دیدن درماندگی و بهرهکشی بینوایان . را بغایت دوست میداشت و به ماموریتهاي عدیده سیاسی فرستاد
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ا سخت منزجر و متالم شده بود، یکی از پیروان رازور ایتالیایی، یوآکیم دا فیوري، شد و، طی بسیاري از کشوره

هایی خطاب به نخست کشیشان و پادشاهان ممالک، اعالم داشت که تباهکاري اقویا و زندگی پرتجمل روحانیان،  نامه

جرم ساختن شمشهاي طال براي روبر،  او را به جادوگري و بدعتگذاري متهم ساختند و به. منادي انهدام جهان است

دادگاهی مرکب از روحانیان آرنو را محکوم کرد، لکن پاپ بونیفاکیوس هشتم او را از . پادشاه ناپل، محکومش کردند

آرنو آن پاپ فرتوت را که دچار سنگ کلیه بود بخوبی معالجه کرد، و به پاداش این عمل، مالک . زندان آزاد ساخت

وي به پاپ اخطار کرد که اگر کلیسا از سر تا بن بخوبی اصالح نشود، بزودي غضب االهی شامل . کاخی در آنانیی شد

دیري نگذشته بود که بونیفاکیوس دچار آن بیحرمتیهایی شد که قبال مذکور افتاد، و  ;حال روحانیان خواهد شد

لکن پادشاهان و پاپها، به  ;ددستگاه تفتیش افکار همچنان به تعقیب آرنو مشغول ش. دلشکسته بدرود حیات گفت

خاطر مهارتی که این پزشک در معالجه آنها داشت، وي را حراست کردند، و سرانجام آرنو ضمن سفري که به عنوان 

. فرستاده جیمز دوم به دربار پاپ کلمنس پنجم میکرد، در آب غرق شد

دادن تنفیه، . ن و دیگري در برابر پزشکانجراحی در این عهد مجبور به مبارزهاي در دو جبهه بود، یکی علیه دالکا

جراحانی که . کشیدن دندان، التیام زخمها، و زدن رگ از کارهایی بود که مدتی مدید اختصاص به دالکان داشت

رسما معلومات پزشکی را در مدارس کسب کرده بودند صداي مخالفت با این گونه دخالتهاي استادان سلمانی در کار 

در پروس، تا عهد فردریک کبیر، یکی . لکن در سراسر قرون وسطی قانون از دالکان حمایت کردپزشکی بلند کردند، 

تا حدودي به واسطه این تداخل وظایف بود که جراحان را از لحاظ . از وظایف جراح ارتش تراشیدن ریش افسران بود

و  ;ت اجراي اوامر پزشک میشمردندجراحان را فقط آل ;معلومات و درجه اجتماعی پایینتر از پزشکان حساب میکردند

به عالوه، عاملی که جراحان . قبل از قرن سیزدهم پزشکان معموال دست زدن به جراحی را کسر شان خود میدانستند

را از کار خویش دلسرد میکرد ترس از آن بود که اگر روش معالجه آنها قرین توفیق نمیشد، محکوم به حبس یا مرگ 

فراد به عملیات جراحی مبادرت میورزیدند، و اکثر جراحان قبل از اقدام به چنین امر فقط شجاعترین ا ;میشدند

خطیري، از مریض یا بستگان وي کتبا تعهدي میگرفتند که در صورت عدم توفیق کسی کاري به کار ایشان نداشته 

این امر شاید  ;ترقی سپردبا اینهمه، جراحی در این تاریخ بیش از هر رشته از شعب علم پزشکی به سرعت راه . باشد

تا حدي معلول آن بود که جراحی با حاالت بیماران سر و کار داشت نه با فرضیات، و تا حدودي نیز ناشی از فرصت 

به نشر کتاب خویش  1170روجرو دا سالرنو در حدود سال . زیادي بود که براي التیام جراحات سربازان وجود داشت

این کتاب مدت سه قرن  ;ه جراحی در جهان مسیحی غرب است، مبادرت ورزیدجراحی عملی، که قدیمیترین رسال

، فردریک دوم دستور داد که هر پنج سال به پنج 1238در سال . یکی از آثار کالسیک علم پزشکی محسوب میشد

لیا صورت به بعد مرتبا در ایتا 1275این گونه تشریح اجساد عملی بود که از . سال در سالرنو جسدي را تشریح کنند

یکی از پزشکان کرمونا براي پژوهش درباره علت مرض واگیر شایعی مبادرت به تشریح  1286در سال . میپذیرفت

در تاریخ ظاهرا این اولین موردي است که بیماري را پس از فوتش تشریح کردهاند تا به علت مرگش  ;جسدي کرد

مبارزه گسترده پزشکان ایتالیایی را با این پندار پزشکان  تئودوریکو بورگونیونی، اسقف چرویا، 1266در . واقف شوند

عرب آغاز کرد که میگفتند در معالجه جراحات ابتدا باید به تولید چرك کمک کرد، بحث وي درباره طریق مداواي 

گولیلمو سالیچتی، استاد علم پزشکی . ضدعفونی، یکی دیگر از آثار کالسیک پزشکی قرون وسطایی به شمار میرود

 ;خویش به ذکر مطالبی پرداخت که حاکی از پیشرفتهایی شایان مالحظه بود) 1275(بولونیا، در کتاب جراحی  در

هاي دقیقی از معالجات  سوابق و پیشینه. وي میگفت که تشخیص در جراحی، ارتباط با اطالعی از طب داخلی دارد

و توصیه میکرد که به کار بردن چاقو  ;اید بخیه زدنشان میداد که چگونه اعصاب پاره شده را ب ;بالینی به کار میبرد
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در جراحی بمراتب بهتر از روش مسلمانان یعنی داغ کردن است، زیرا چاقو اثر کمتري بر روي پوست به جا میگذارد 

گولیلمو در رسالهاي کلی تحت عنوان مهمترین پیشگیریها و مراقبتها مرض شانکر و . و زخم را زودتر بهبود میبخشد

توصیف کالسیکی از استسقا به عمل آورد، به این معنی  ;ك را ناشی از آمیزش با یکی از روسپیان مبتال دانستخیار

و اندرزهاي بسیار نافعی درباره بهداشت و خوراك  ;ها شمرد که بیماري مزبور را نتیجه تصلب و باریک شدن کلیه

. براي هر سن و سالی در کتاب خویش گنجانید

، اطالعات پزشکی دانشگاه بولونیا را به فرانسه )1315 'فت(ري دو موندویل و گویدوالنفرانکی شاگردان وي، هان

دو موندویل، مثل تئودوریکو، با توصیه بازگشت به روش بقراطی که عبارت از حفظ نظافت زخم بود نظریه . آوردند

بود، به لیون و پاریس رفت و کتابی  از میالن تبعید شده 1290النفرانکی، که درسال . ضدعفونت زخم را تکمیل کرد

. در جراحی تحت عنوان جراحی عملی تصنیف کرد که کتاب رسمی درس جراحی در دانشگاه پاریس شناخته شد

کسی که از دقایق جراحی اطالعی ندارد : ((گفت. وي اصلی را بنیاد نهاد که جراحی را از چنگال هرج و مرج رهانید

یچ کس نمیتواند عملیات جراحی را بدرستی انجام دهد مگر آنکه از پزشکی سررشته نمیتواند پزشک خوبی باشد، و ه

النفرانکی اولین کسی بود که بریدن عصب را در معالجه مرض کزاز، تجویز کرد، و براي اولین بار از )). داشته باشد

ت نخستین نوع شرحی که وي درباره ضرب خوردگی مغز از لحاظ جراحی نوش ;گذاشتن لوله در مري سخن گفت

و فصلی که در باب جراحات وارده بر سر نگاشت یکی از عالیترین تصانیف در تاریخ پزشکی  ;خود محسوب میشد

، هر )353حد (که اوریگنس و هیالري، اسقف پواتیه . براي عمل جراحی شربتهاي خوابآوري وجود داشته است. است

ي بیهوشی در جهان مسیحی قرون وسطایی از طریق استنشاق و روش عاد. هاي خود از آنها نام بردهاند دو در نوشته

شاید هم آشامیدن معجونی بود که قسمت عمده آن را مهر گیاه تشکل میداد، و کلیتا شامل مقداري تریاك، 

براي کرخ کردن یا . اشاراتی میشود)) اسفنج خوابآور((شوکران، و شیره توت بود از قرن نهم به بعد، بارها به این 

بیمار را با نگاه داشتن شیره . شی موضعی، قاعدتا ضمادي به کار میرفت که خیسانده در محلول مشابهی بودبیهو

آالت و ادوات جراحی از عهد یونانیان تا این تاریخ هیچ گونه پیشرفتی . رازیانه در برابر منخرینش به هوش میآوردند

  . نکرده بود

معمول بود عقبتر ) 640حد (و پاولوس آیگینایی ) 100حد (انوس رموز و دقایق مامایی از روشی که در عهد سور

 ;عمل بیرون آوردن بچه از مجراي غیرطبیعی یا سزارین روشی بود که در کتابها به آن اشاره کرده بودند. رفته بود

رفت، تکه تکه کردن جنین در زهدان زن عملی بود که بسیار صورت میگ. لکن بظاهر به موقع عمل گذاشته نشده بود

عمل وضع حمل بر روي صندلیهایی انجام . زیرا قابله بندرت از غیرطبیعی قرار گرفتن جنین در زهدان اطالع داشت

  . میگرفت که مخصوصا براي این کار ساخته شده بودند

ستان یونانیهاي با. بیمارستانها در آن عصر چنان ترقی کرده بودند که به هیچ وجه طرف قیاس با ادوار باستان نبودند

رومیها براي معالجه  ;براي مداواي بیماران مراکزي داشتند موسوم به آسکلپیا که از طرف مقامات روحانی اداره میشد

لکن حس نوعدوستی و محبت مسیحی بود که سبب  ;و مراقبت از سربازان خود به تدارك بیمارستانهایی میپرداختند

باسیلیوس در شهر قیصریه، واقع در کاپادوکیا، مرکزي قدیس  369در سال . تکامل و تعمیم چنین بنیادي شد

 ;این مرکز چندین ساختمان براي بیماران، تاسیس کرد ;تاسیس کرد که آن را به نام خویش باسیلیاس خواند

تاسیسات همانندي در سراسر جهان یونانی شرق پدید آمدند که، از نظر کارهاي تخصصی، به انواع و اقسام مختلف 

یان بیزانس درمانگاه بیماران را نوسوکومیا، پرورشگاه کودکان سرراهی را برفوتروفیا، پرورشگاه کودکان یونان. بودند
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یتیم را اورفانوتروفیا، نوانخانه را پتوخیا، اقامتگاه مستمندان یا زوار علیل را کسنودوخیا، و آسایشگاه مردمان فرتوت را 

میالدي در رم بنیاد  400یحی التین به دست فابیوال در حدود سال اولین بیمارستان دنیاي مس. گرونتوخیا مینامیدند

بسیاري از دیرها به تدارك بیمارستانهاي کوچکی اقدام ورزیدند، و چندین فرقه از فرق مسیحی مثل . نهاده شد

از شهسواران مهماننواز، شهسواران پرستشگاه، پیروان قدیس آنتونیوس، پیروان قدیس آلکسیوس، و جماعات زیادي 

. ها همه کمر همت به توجه و مراقبت از بیماران بربستند راهبه

به ساختن بیمارستان روحالقدس در رم مبادرت ورزید، و بر اثر الهام وي در سراسر  1204اینوکنتیوس سوم به سال 

بیمارستانهاي ((در قرن سیزدهم آلمان بتنهایی بالغ بر یکصد باب از این قبیل  ;اروپا تاسیسات مشابهی به وجود آمد

در فرانسه بیمارستانها نه تنها مراکزي براي توجه از بیماران بودند، بلکه در آنجا از مستمندان، . داشت)) روحالقدس

در . هاي متعلق به دیرها، این گونه افراد را اطعام میکردند افراد سالخورده، و زایران نیز مراقبت، و مثل ضیافتخانه

ر پاریس درمانگاهی تاسیس کرد به نام له کنز ون که اصوال پناهگاهی براي نابینایان ، لویی نهم د1260حدود سال 

بود، رفته رفته بدل به بیمارستانی براي بیماریهاي چشم شد، و اینک یکی از مهمترین مراکز پزشکی در پاریس 

ا نخستین بیمارستان و لزوم(اولین بیمارستان انگلیسی که نامش در صفحات تاریخ ضبط شده است . بشمار میرود

معموال در این گونه بیمارستانها از هر کسی که استطاعت و بنیه مالی . در کنتربري تاسیس شد 1084به سال ) نبوده

ها  کارکنان و پرستاران همه از راهبه) ها جز در بیمارستانهاي متعلق به صومعه(نداشت برایگان توجه میکردند و 

در قرن سیزدهم متداول )) فرشتگان و خادمان پسندیده خصلت((دست و پاگیر این لباسهاي بظاهر ناراحت و . بودند

احتماال به  ;شد، و شاید علت آن بود که با پوشیدن لباس مخصوصی از شر بیماریهاي مسري محفوظ و مصون مانند

پیشگیریهاي  دو بیماري مخصوص،.)) همین دلیل هم بود که گیسوان خود را کوتاه میکردند و سر را میپوشاندند

یک نوع بیماري جلدي و احتماال )) آتش قدیس آنتونیوس((یکی از این دو مشهور به . خاصی را ضروري میساخت

فرقه جدیدي از رهبانان موسوم  1095این مرض به قدري شدید بروز میکرد که در حدود سال  ;مرض باد سرخ بود

حد (گرگوریوس توري . بیماري دوم جذام بود. تاسیس شدبه پیروان قدیس آنتونیوس براي معالجه مبتالیان به آن 

براي توجه و مراقبت از این قبیل  ;هاي خویش بیمارستانهایی را اسم میبرد که ویژه جذامیان بود در نوشته) 560

طاعون : در این عهد هشت تا از امراض را مسري میشمردند، از این قرار. مبتالیان، فرقه قدیس الزاروس به وجود آمد

اگر شخصی مبتال به یکی از این بیماریها بود، حق . خیارکی، سل، صرع، جرب، باد سرخ، سیاهزخم، تراخم، و جذام

جذامی . ورود به شهري را نداشت، مگر آنکه بکلی از دیگران جدا باشد، و از حق فروش خواربار یا نوشابه محروم بود

. اخ یا به صدا درآوردن زنگ، حضور خود را اعالم داردمکلف بود پیش از نزدیک شدن به سایرین، با دمیدن در ش

جذام فقط تا اندازهاي مسري بود، لکن محتمال . قاعدتا عالیم بروز جذام تاولهاي چرکداري بر روي صورت و بدن بود

شاید هم . در قرون وسطی مقامات شهري و حکومتی میترسیدند که مبادا این بیماري بر اثر مجامعت شیوع پیدا کند

رض از لفظ جذام در آن عهد مرضی بود که اکنون آن راسیفلیس میخوانند، اما قبل از قرن پانزدهم هیچ اشارهاي غ

همچنین قبل از قرن پانزدهم ظاهرا هیچ گونه وسیلهاي براي توجه و مراقبت از . به طور یقین به سیفلیس نمیشود

  . دیوانگان تدارك نشده بود

فوقالعاده مانع از بهداشت و خوراك صحیح میشد، تا آنجا که اطالع داریم، مردم  در قرون وسطی، به علت آنکه فقر

ایرلند را تباه ساخت و طبق )) طاعون زرد(( 664و  550در . بیش از هر عهد دیگري دچار بیماریهاي همهگیر بودند

ویلز و در قرن هفتم امراض خانمان برانداز مشابهی در قرن ششم . آمار غیرموثقی دوسوم جمیعت را از بین برد

مرضی که نزد فرانسویان به بیماري سوزان اشتهار داشت، و امعا و احشاي آدمی را . انگلستان را مورد هجوم قرار دادند
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در تمامی خاك فرانسه و آلمان بروز کرد، احتمال دارد که  1130، و 1089، 1043، 994میسوزانید، در سالهاي 

یک نوع بیماري مو، که به پلیکا پولونیکا اشتهار . از مشرق به مغرب آمده باشد امراض جذام و اسقربوط با صلیبیون

مردمان ممالک، که از دست این نوع بالها به ستوه آمده . مغوالن به لهستان رسید 1287داشت، ظاهرا با ایلغار سال 

رگان، اقدام یهودیان در بودند، این قبیل امراض همهگیر را ناشی از قحطیها، خشکسالی، هجوم حشرات، نفوذ ستا

علل محتملتر عبارت بودند از وجود انبوه خالیق در  ;هاي آب، یا خشم خداوند میدانستند ریختن زهر به چاه

چهاردیواري شهرهاي کوچک، وضع بد بهداشتی، و در نتیجه فقدان پیشگیري در برابر امراض مسري که سربازان، 

درباره مرگ و میر مردم قرون وسطایی هیچ گونه آماري در . میکردند زایران، و طلبه از جایی به جایی دیگر حمل

باروري زنان تالش میورزید تا حماقت . دست نداریم، لکن محتمال بیش از نصف عده موالید به سن بلوغ نمیرسیدند

  . مردان و شجاعت سرداران را جبران کند

رون وسطی نتوانست به پاي بهداشت بینظیر در قرن سیزدهم وضع بهداشت عمومی بهبود یافت، لکن هرگز در ق

اکثر شهرها و برزنها افرادي را به خدمت میگماشتند تا از معابر عمومی توجه کنند، لکن کار . امپراطوري روم برسد

سیاحان مسلمانی که از شهرهاي مسیحی دیدن میکردند همچنانکه امروزه عکس این . ایشان جنبه بدوي داشت

در کیمبریج، که اکنون این قدر نظیف و . شاکی بودند)) شهرهاي کفار((فت و بوي عفونت قضیه صادق است از کثا

به ... از آن چنان بوي زنندهاي برمیخاست که((زیباست، گنداب و فضوالت در جویهاي سرباز معابر جاري بود و 

ز شهرها کانالهایی براي در قرن سیزدهم بعضی ا)). بسیاري از استادان و دانشپژوهان شهر حالت تهوع دست میداد

در اکثر شهرها مردم به این امید بودند که آب  ;رسانیدن آب مشروب، مجاري فاضالب، و آبریزهاي عمومی داشتند

هاي آب مشروب عده زیادي را به مرض حصبه مبتال میساخت،  آلودگی چاه ;باران آشغال و فضوالت را بشوید و ببرد

جو به کار میرفت در شمال آلپ معموال از همان نهرهایی گرفته میشد که زباله و و آبی که براي پخت و پز و تهیه آب

ایتالیا بیشتر به واسطه میراث رومی خویش، و بر اثر قوانین روشنفکرانه . فضوالت شهرها به آنها خالی میشدند

ض ماالریا از باتالقهاي لکن سرایت مر ;فردریک دوم براي بیرون ریختن زباله، به مراتب از سایر کشورها جلوتر بود

اطراف رم، آن شهر را جاي ناسالمی میساخت، بسیاري از معاریف و سیاحان را به هالکت میرسانید، و گاهی شهر را 

. از چنگ سپاهیان متخاصم که در میان فتح و پیروزي خویش مقهور سرپنجه تب میشدند میرهانید

VI  -1280- 1193: آلبرتوس ماگنوس   

ادالرد آو بث، آلبرتوس : فر را میتوان نام برد که هر سه از سرسپردگان و خادمان واقعی علم بودنددر این عهد سه ن

ادالرد پس از کسب معلومات در چندین کشور اسالمی، به انگلستان بازگشت و به نوشتن سوال .ماگنوس، و راجربیکن

این رساله، با شیوه . طبیعی نامیدکه آن را سواالت ) 1130حد (و جواب مفصلی درباره علوم مختلف دست زد 

وي از ایشان درباره جریان امور در انگلستان . افالطونی، چنین آغاز میشود که ادالرد به جرگه یاران خویش میپیوندد

به او جواب میدهند که پادشاهان به جنگ، قضات به گرفتن رشوه، و نخست کشیشان به افراط در  ;جویا میشود

ادالرد این اوصاف را به . و عموم یاران بر یکدیگر حسد میورزند ;کس عهد کند، میشکند هر ;بادهگساري مشغولند

. عنوان بیان مناسبی از شرایط طبیعی و الیتغیر اوضاع قبول میکند، و میگوید که این جریان را باید فراموش کرد

لوم اسالمی را بر علوم مسیحی برادرزادهاش از وي میپرسد که در بین مسلمانان چه آموخته است وي به طور کلی ع

پاسخهاي وي گلچین جالبی از تمام علوم عهد را . حاضران میگویند که باید گفته خویش را ثابت کند ;ترجیح میدهد

  . تشکیل میدهند
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در پرتو راهنمایی عقل، من از استادان عرب خود چنین . ((ادالرد سخت بر تعبد کورکورانه از سنت و حجت میتازد

زیرا سنت و حجت را . لکن شما، که مقلد سنن پیشینیان هستید، هرسو افسارتان را بکشند میل میکنید ;فراگرفتهام

، شهرت کنونی ))آن دسته که اکنون حجت و مرجع تقلید به شمار میروند((جز افسار و پالهنگ چه میتوان نامید 

. خویش را بر اثر پیروي از عقل کسب کردند نه پیروي از حجت

پس اگر میخواهی که زیاده بر این چیزي از من بشنوي، سخن منطقی بیار : ((رد به برادرزاده خویش میگویدآنگاه ادال

هرچند که ادالرد )). هیچ چیز مطمئنتر از کالم عقل نیست و هیچ چیز دروغتر از حواس نی. ... و سخن منطقی بشنو

از وي . ان خود پاسخهایی میدهد که بیاندازه جالبندفوقالعاده به روش استقرایی اعتماد و اطمینان دارد، به اطرافی

سوال میشود که . میپرسند که چطور کره زمین در فضا معلق است، وي جواب میدهد که مرکز و بن زمین یکی است

اگر سنگی را به درون سوراخی که در مرکز زمین حفر شده است بیفکنند، آن سنگ چقدر به طرف متقابل زمین 

ادالرد به وضوح تمام از فسادناپذیري ماده سخن . ب میدهد که فقط تا مرکز زمین میرودخواهد رفت وي جوا

رویهمرفته، ادالرد گواه درخشانی . میگوید، و مدعی است که دوام و تسلسل عمومی وجود خلئی را غیرممکن میسازد

با شور و حمیت تمام سخن وي درباره امکانات علوم طبیعی . است بر بیداري ذهن در اروپاي مسیحی قرن دوازدهم

  . میگفت و، با تفاخر، عصر خویش یعنی همان عصر آبالر یا متجددان را اوج تکامل تمامی تاریخ میخواند

لکن کنجکاوي وي درباره جهان  ;آلبرتوس ماگنوس در مقام قیاس با ادالرد اندکی کمتر از روحیه علمی بهره داشت

آثار علمی آلبرتوس مثل رساالت فلسفی . آثارش به او لقب کبیر دادند به قدري زیاد بود که صرفا به واسطه کثرت

ها حاوي پارهاي  لکن گاهگاهی این نوشته ;وي بیشتر به شکل تفسیرهایی درآمدند که قرینه رساالت ارسطو بودند

توس موقع را در میان توده بزرگی از اقوال و آراي مصنفان یونانی، عرب، و یهودي، آلبر ;مالحظات و نظریات بکرند

ها و معادن دیدن کرد و به مطالعه فلزات  وي از آزمایشگاه. مغتنم میشمرد و شخصا به مشاهده و بیان عقیده میپردازد

مالحظه کرد که چطور آب جاي خاك را  ;گوناگون و معاینه گیاه زیباي خاص سرزمین بومیش، آلمان، پرداخت

که چطور به این سبب بقایاي جانوران فسیل شده بر روي گرفته و خاك جانشین آب شده است، و توضیح داد 

به  ;آلبرتوس، به واسطه عالقه وافرش به فلسفه، نمیتوانست یک عالم تمام عیار باشد. ها به جا مانده است صخره

همین علت میدان تخیالت و افکار خود را جوالنگاه توسن فرضیات استقرایی قرار داد، چنانکه مدعی شد که به چشم 

هاي  لکن، مثل ادالرد، گفت که مشیت االهی سبب بروز پدیده. ده است موهاي اسب در آب بدل به کرم شدهانددی

  . کارهاي خداوند به وسیله علل طبیعی صورت میپذیرد، و آدمی باید خدا را از این طریق جستجو کند ;طبیعی نیست

آلبرتوس در دهمین بخش از کتابش . ابهام گراییدپندار وي درباره تجربه، براثر اعتمادي که به ارسطو داشت، به 

به جنبش )) است که ایقان میبخشد) experimentum(فقط تجربه ((موسوم به در رستنیها ما را به این جمله که 

معنایی به مراتب بسیطتر از امروز داشت و، به طوري که از  experimentumلکن در آن عهد کلمه . درمیآورد

جمله کامل آلبرتوس از  ;رتوس مستفاد میشود، بیشتر مشاهده و درك را میرساند تا تجربه رافحواي کالم خود آلب

کلیه مطالبی که در اینجا ذکر شد نتیجه تجربه خود ما هستند یا از مولفانی اقتباس شدهاند که : ((این قرار است

زیرا در باب این قبیل مسائل  ;دمیدانیم درباره چیزهایی سخن راندهاند که با مشاهده شخصی آنها تایید شدهان

وي . با تمام این اوصاف، آراي آلبرتوس حاکی از پیشرفت بیغل و غشی بود)). فقط تجربه است که ایقان میبخشد((

موجوداتی افسانهاي را مانند جانوران بالداري که نیمی از بدن آنها بدن زن و نیم دیگر پیکر مرغ بود، یا آن دسته از 

که نیمی شیر و نیمی عقاب بودند و مندرجات یک کتاب عامهپسند عهد، موسوم به فیزیولوگوس، جانوران اساطیري 
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فالسفه بسیار دروغ ((هاي این گونه موجودات بود مسخره میکند و به عنوان تذکر میگوید که  را که درباره افسانه

در موردي به اتفاق همکاران خویش  خود وي بعضی اوقات، اما نه همیشه، به تجاربی دست میزد، چنانکه)). میگویند

. ثابت کرد که چون سر زنجرهاي قطع شود، آن حشره تا مدتی کماکان به خواندن ادامه میدهد

هایی را  لکن آلبرتوس، با عصمتی که خاص پاکان دین بود، اقوال پلینی را حجت میدانست و با نهایت سادگی افسانه

وي به پیروي از مشرب عهد خویش، علم . یگیران میگفتند باور میکردکه دروغگویان بدنامی چون شکارچیان و ماه

او نیروهاي شگفتانگیزي را به سنگهاي قیمتی و سنگها نسبت میداد، و مدعی . احکام نجوم و طالعبینی را قبول کرد

که مثل توماس آکویناس . بود که به چشم خویش یاقوت کبودي را دیده که زخمهاي معده را معالجه کرده است

در نظر وي، گاهی . شک نمیآورد، آلبرتوس نیز سحر را واقعی میشمرد و آن را ناشی از وجود شیاطین میدانست

 ;))اختران در واقع بر جهان حکمفرمایند((در مسائل مادي به عقیده وي . رویاها پیشگویی از واقعات آینده میکردند

ظهور شهاب ممکن بود حکایت از  ;بود)) هاي سترگ وبهحوادث بزرگ و ظهور اعج((اقتران کواکب محتمال حاکی از 

طبیعت آدمی  ;در وجود آدمی چشمه مضاعفی از عمل پنهان است طبیعت و اراده. ((بروز جنگها و مرگ شاهان کند

آلبرتوس )). در زیر فرمان اختران است، اراده آزاد است، لکن اگر پایداري نورزد، طبیعت او را برمیدارد با خود میبرد

قیده دارد که اخترشناسان شایسته میتوانند تا حدود زیادي حوادث زندگی آدمی یا سرانجام امر خطیري را از ع

آراي فیزیکدانهایی که (مشاهده جاي اختران پیشگویی کنند، وي، با قید پارهاي احتیاطها، فرضیه کیمیاگران را 

  . بدیل عناصر قبول دارددرباره استحاله و ت) امروزه با نیروي هستهاي سر و کار دارند

) تا آنجا که ما اطالع داریم(از زمان تئوفراستوس به این طرف . بهترین اثر علمی آلبرتوس در رشته گیاهشناسی بود

وي نخستین کسی بود که نباتات را فقط به خاطر خود آنها، نه به واسطه استفادهاي که در کشاورزي یا پزشکی بر 

هاي آنها را  رنگ، بو، اجزاي متشکله، و میوه ;وي نباتات را طبقهبندي کرد. ه قرار دادآنها مترتب میشد، مورد مطالع

و به تصنیف مقالهاي درباره کشاورزي دست  ;به مطالعه احساس، خواب، جنس، و آغاز نمو آنها پرداخت ;توضیح داد

مطالب بسیار دقیقی درباره ((توس آلکساندر فون هومبولت بیاندازه متعجب بود از اینکه کتاب در رستنیهاي آلبر. زد

اثر عظیم آلبرتوس موسوم به در حیوان اکثر در حکم . مشاهده میکرد)) ترکیب و ساختمان آلی و فیزیولوژي گیاهان

به خاطر پژوهش با کشتی در دریاي شمال سفر ((وي میگوید که . تاویل و تفسیري بود از آراي کتاب الحیوان ارسطو

. اشیایی براي بررسی و تحقیق بپردازد)) احل شنی قدم به خشکی نهاده تا به جمعآوريکرده، و در جزایر و سو

. همچنین آلبرتوس به مقایسه اندامهاي مشابهی میان انسان و جانوران پرداخت

البته اکنون، با گذشت چندین قرن از آن مقدمه، و با گسترش معلومات بشري، پیدا کردن اشتباهات عدیده در میان 

لکن اگر مصنفات این مرد را با دورنماي عقالنی عهد خودش در مدنظر آوریم، طبعا  ;لبرتوس کار سهلی استآثار آ

وي را بزرگترین معلم عصر خودش . باید آنها را در عداد کامیابیهاي بزرگ ذهن بشر قرون وسطایی بشمریم

تروس هیسپانوس و ونسان دو بووه، که مدتها قبل از آنکه آلبرتوس درگذرد، اقوالش را افرادي مثل پ ;میدانستند

آلبرتوس ماگنوس نتوانست از لحاظ تیزبینی یا احاطه . پیش از وي درگذشتند، به عنوان حجت به کار میبردند

فلسفی با رجالی چون ابن رشد یا موسی بنمیمون یا توماس، کوس همسري بزند، لکن وي بزرگترین طبیعیدان عهد 

  . خویش بود
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VII - 1292-1214 :راجربیکن  

به دنیا  1214مشهورترین علماي طبیعی قرون وسطی، در شهرستان سامرست واقع در مغرب انگلستان در حدود 

وي در دانشگاه آکسفرد زیر . خود را پیرمردي میخواند 1267در قید حیات بود، و در  1292میدانیم که وي تا . آمد

، که در بسیاري از علوم تبحر داشت، به علوم دلبستگی نظر گروستست تحصیل کرد و به پیروي از آن عالم بزرگ

در این تاریخ، در محیط آکسفرد، بر اثر وجود عدهاي از فرانسیسیان محقق، روحیه انگلیسی تجربهگرایی و . پیدا کرد

لکن در آنجا آن انگیزشی را که محیط  ;وي عازم پاریس شد 1240در حدود . سودمندگرایی در شرف تکوین بود

وي متحیر شد که چطور فقط معدودي از استادان پاریسی غیر از زبان التینی . برایش فراهم آورده بود نیافت آکسفرد

به زبان زنده دیگري آشنا بودند، چگونه وقت اندکی را صرف تدریس و تتبع در علوم میکردند، و حال آنکه مقدار 

در نظر بیکن بکلی براي زندگی بیفایده بود، مصروف  زیادي از اوقات خود را به مباحثات منطقی و مابعدالطبیعه، که

وي بیشتر هم خود را مصروف به رشته پزشکی ساخت و شروع به نوشتن رسالهاي در افاقه احوال مردمان . میداشتند

در خود یونان به تحصیل زبان یونانی پرداخت و در  ;براي جمعآوري اطالعات، از ایتالیا دیدن کرد ;سالخورده کرد

در سال . بیکن به آکسفرد بازگشت و به جرگه استادان پیوست 1251در . با برخی از آثار طب اسالمی آشنا شدآنجا 

و تحصیل )) بالغ بر دو هزار لیره صرف خرید کتابها و ادوات سري((وي نوشت که در طی بیست سال گذشته  1267

تا به خود وي و دانشجویانش عبري بیاموزند و به  یهودیان را استخدام کرد. نوجوانان در زبانها و ریاضیات کرده است

به فرقه فرانسیسیان پیوست، لکن بظاهر  1253در حدود . وي در خواندن اصل نسخه عبري عهد قدیم کمک کنند

. هیچ وقت به اداي سوگند کشیشی نپرداخت و در اجراي مراسم مخصوص آن شرکت نکرد

یعه مدارس به تنگ آمده بود، با شور و شوق فراوان تالش خویش را به از آنجا که راجربیکن از دست مبحث مابعدالطب

وقتی صحبت از این مرد به میان میآید، نباید او را مبدع و . ریاضیات، علوم طبیعی، و فیلولوژي معطوف داشت

ث وي در هر مبحثی از مباح. مبتکري یکه و تنها با صدایی علمی بدانیم که در صحراي خاموش مدرسی بلند شد

علمی مدیون پیشینیان خویش بود، و ابتکارش حکایت رسیدن به اوج توفیق پس از طی یک دوران طویل تکامل 

، رابرت گروستست، و ادم مارش همگی )انگلیسی(الگزاندر نکم، بارثالومیو ملقب به د انگلیشمن . محسوب میشد

وي فضل را براي متقدمان . ه جهانیان اعالم داشتبیکن آن را به ارث برد و ب ;سنتی علمی در آکسفرد بنا نهاده بودند

همچنین وي شخص خویش و عالم مسیحی  ;حفظ، و سپاسگزاري بیکران خویش را به حضور پیشینیان عرضه کرد

را مدیون علوم و فلسفه اسالمی و، از طریق ایشان، مرهون یونانیان شمرد و چنین اظهار عقیده کرد که دانشمندان 

راجر بیکن براي اسحاق . اسالم نیز به آیین خویش از جانب خداوند الهام و راهنمایی گرفتهاندیونان و )) مشرك((

اسرائیلی، ابنجبرون، و سایر متفکران یهود حرمت زیادي قایل بود، و جرئت آن را داشت که از یهودیانی که هنگام 

لع تمام، نه فقط از مردمان با و. مصلوب ساختن عیسی در فلسطین زندگی میکردند چند کلمهاي تعریف کند

دانشمند، بلکه از هر فردي که ممکن بود اطالعات علمیش در صنایع دستی یا کشاورزي مزید فایده باشد علم 

  :نگارد با فروتنی غیرعادي چنین می. میآموخت

عین یقین پیش از آنکه خدا را به رایالعین مشاهده کنیم، قطع و مسلم است که هرگز آدمیزادهاي هیچ چیز را در 

زیرا در طبیعت هیچ کس آن قدر دانا نیست که بر تمامی ماهیت و خواص پشهاي ناچیز آگاه . ... نخواهد دانست

و از آنجا که مجهوالت انسان نسبت به دانستنیهاي وي نامحدود است و چنان عظیمتر و زیباتر که حد قیاس . ... باشد

مردمان هر قدر خردمندتر . ... برآید، طریق بالهت میسپرد بیرون است، کسی که در مقام ستایش از دانش خویش
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باشند با فروتنی بیشتري مایل به گرفتن علم از دیگران هستند، معلم را به علت سادگیش تحقیر نمیشمرند، لکن 

ست نسبت به زارعین، پیرزنان، و کودکان با فروتنی رفتار میکنند، چه بسیار چیزها بر مردمان ساده و عامی معلوم ا

آن قدر که من از مردان عادي علم فراگرفتهام از جمیع فضالي مشهور . ... که عقال به آنها توجهی نکردهاند

  . لهذا شایسته نیست که هیچ کس به خردمندي خویش الف زند. نیاموختهام

از زندگی  ;رآمدبر اثر بیماري از پا د 1256وي با چنان حمیت و شتابی به کار تحقیق و تتبع مشغول بود که در سال 

شاید در این دوره . دانشگاهی کناره گرفت و مدت ده سال را معلوم نیست که کجا بود و به چه کاري اشتغال داشت

هاي سوزان، در نیروي شگفتانگیز اختراع و  در شیشه: بود که به تصنیف آثار کوچکتر خویش همت گماشت، از جمله

خویش، سراالسرار پرداخت و )) اثر عمده((تاریخ بود که وي به طرح  نیز در همین. طبیعت، و محاسبه وقایع طبیعی

ریاضیات، ) 2 ;در دستور زبان و منطق) 1: قرار بود که این کتاب دایرهالمعارف یک نفرهاي باشد در چهار مجلد

شکی، و یعنی نور شناخت، جغرافیا، علم احکام نجوم، کیمیاگري، کشاورزي، پز -علوم طبیعی ) 3 ;نجوم، و موسیقی

. در مابعدالطبیعه و اخالقیات) 4 ;علوم تجربی

راجربیکن مقداري از فصول مختلف این کتاب بزرگ را به طور پراکنده نوشته بود که ناگهان آنچه در ظاهر طالع 

اسقف اعظم ناربون، گی فولک، به اسم کلمنس چهارم  1265در فوریه . موافقی بود برنامه کارش را دچار وقفه ساخت

مقام پاپی رسید و مقداري از آن روحیه آزادیخواهانهاي را که بر اثر اختالط ملل و ادیان مختلف در فرانسه جنوبی به 

در ژوئن همان سال، کلمنس نامهاي به بیکن نوشت و از وي تقاضا . وجود داشت به همراه خود وارد دربار پاپی کرد

اعتنایی به تحریم نخستکشیشان یا هر نوع امریه فرقهاي، بدون هیچ ((از آثار خود را، )) نسخه صحیحی((کرد که 

) چنانکه از حرارت فوقالعاده سبکش بخوبی پیداست(بیکن با منتهاي شور . نزد وي ارسال دارد)) مخفیانه و بیدرنگ

یا  ، از بیم آنکه مبادا کلمنس درگذرد1267آنگاه در سال  ;بر سر آن شد که دایرهالمعارف خویش را به پایان رساند

قبل از اتمام کتاب عالقه وي زایل شود، آن کتاب را کنار گذاشت و در عرض دوازده ماه به تصنیف یا از روي 

لکن چون بیم . هاي خویش به تالیف رسالهاي مقدماتی پرداخت که ما آن را به اسم کتاب اکبر میشناسیم دستنبشته

ک نفر پاپ پرمشغله خوشایند باشد، لذا خالصهاي از آن آن داشت که این کتاب نیز مطولتر از آن شود که به مذاق ی

وي این دو نسخه دستنبشته را به انضمام مقالهاي تحت  1268در اوایل سال . ترتیب داد که آن را کتاب اصغر نامید

دیگر  ها در راه گم شوند، بار از آنجا که بیکن مشوش بود مبادا این نوشته. عنوان در تکثیر بینایی نزد کلمنس فرستاد

آراي خود را خالصه کرد و در مجموعهاي تحت عنوان کتاب سوم گرد آورد و آن را به وسیله پیک ویژهاي پیش 

همچنین یک عدسی با کتاب خود همراه کرد و پیغام داد که پاپ میتواند خودش به تجربیاتی  ;کلمنس ارسال داشت

داریم، از جانب شخص وي و جانشینانش هیچ پیامی تا آنجا که اطالع . کلمنس درگذشت 1268در نوامبر . دست زند

  . به گوش فیلسوف مشتاق انگلیسی نرسید که نشانه وصول آن کتابها باشد

وي به شمار میرود، ولو آنکه نیت خود بیکن آن بوده که این مجموعه فقط در )) اثر عمده((کتاب اکبر اکنون در واقع 

وعهاي است عظیم در هشتصد صفحه که به هفت رساله تقسیم شده با اینهمه، این کتاب مجم. حکم مقدمهاي باشد

فراگرفتن زبانهاي ) ((3 ;))روابط میان فلسفه و االهیات) ((2 ;))در بیان جهل و خطا) ((1: است، از این قرار

. ))فلسفه اخالق) ((7 ;))علوم تجربی) ((6 ;))ژرفانمایی و نور شناخت) ((5 ;))سودمندي ریاضیات) ((4 ;))خارجی

این کتاب، به سنت مالوف، حاوي مقداري اباطیل و ترهات، جمالت معترضه، امثله، و شواهد بسیار زیادي از اقوال 

لکن با قدرت، سرراستی، و صداقت نوشته شده است، و امروزه از هر کتاب فلسفی یا علمی قرون  ;سایر مولفان است
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آن، ستایشی که از دستگاه پاپی میکند، اعترافات  هرج و مرج پرهیجان. وسطایی به مراتب خواندنیتر میباشد

مشتاقانهاي که به پیروي از اصول صحیح دیانت عیسی دارد، اقرار به این مطلب که کار علم و فلسفه جز خدمت در 

راه االهیات چیز دیگري نیست، همه اینها از مسائلی هستند که در کتابی با چنین عظمت و با موضوعاتی که بشتاب 

موجز نوشته شده و غرض از آن جلب حمایت پاپ براي پژوهش و تدریس عمومی علوم بوده است در خور به طور 

زیرا راجر بیکن، مثل فرانسیس بیکن، معتقد بود که پیشرفت دانش محتاج مساعدت و کمک مالی  ;فهم میباشد

، جمعآوري مدارك، ایجاد نخستکشیشان و ثروتمندان است تا، بر اثر فتوت ایشان، خرید کتابها و ادوات علمی

. ها، اجراي تجربیات، و استخدام کارمندان میسر گردد آزمایشگاه

جامعه )) بتهاي((راجر بیکن که گویی سه قرن قبل از همنام خویش، فرانسیس بیکن، منادي آراي وي درباره تقبیح 

پیروي از : ((چنین برمیشمردبود، کتاب خویش را با ذکر علل چهارگانه خطاي آدمی آغاز میکند و این علل را 

مرجعی متلونالمزاج و ناشایسته، رسمی کهنسال، پیروي از نظر جماعت جاهل، و پنهان ساختن جهل خود در زیر 

آن مقام استوار ((وي با دقت تمام این نکته را نیز توضیح میدهد که غرض وي از مرجع به هیچ وجه )). نقابی خردنما

تاسف میخورد از اینکه عهد وي حاضر است هر قضیهاي . نمیباشد)) یسا ارزانی شده استکه به کل... و خالی از تزلزلی

را مادام که ثابت شود آن قضیه را میتوان در میان آثار ارسطو پیدا کرد قبول کند، و اعالم میدارد که اگر قدرت 

پس از این  ;لت میسوزانیدمیداشت، کلیه کتابهاي آن حکیم یونانی را به عنوان چشمهاي از خطا و نهري از جها

  . گفته، خودش هر یک صفحه در میان، از ارسطو نقل قول میکند

: ، بیکن در سر آغاز بخش دوم کتاب چنین مینگارد))پس از آنکه چهار علت خطا به درکات اسفل فرستاده شده((

تاب مقدس مضمر میخواهم نشان دهم که فقط یک خرد است که عاري از هر گونه نقص است، و آن خرد در ک((

اگر فالسفه یونان از نوعی الهام کم اهمیتتر برخوردار بودند، به علت آن بود که آنان کتب انبیا و بطرکها را )). است

بیکن ظاهرا داستانهاي کتاب مقدس را با ایمان بیشائبهاي میپذیرد، و متعجب است از اینکه چرا خداوند . میخواندند

وي به فرارسیدن موعد ظهور مسیح، و پایان جهان . دهد که ششصد سال عمر کننددیگر به آدمیزادگان اجازه نمی

در مقام دفاع از علوم میگوید که این علوم نموداري از صانع است در جهان آفرینش و وسیلهاي است در  ;اعتقاد دارد

از این رو . دست مسیحیان تا مشرکان را، که در مقابل کتاب مقدس مصون هستند، به مسیحیت دعوت کنند

زیرا برخی از . میتوان ذهن آدمی را تحت نفوذ قرار داد تا حقیقت مربوط به تولد عیسی از مریم عذرا را قبول کند((

ها چنانکه قدیس آمبروسیوس در  حیوانات در حال به کارت آبستن میشوند و بچه میزایند، مثل کرکسها و بوزینه

طور که پلینی متذکر شده است، در بسیاري از نواحی، مادیانها هنگامی به عالوه، همان . کتاب هگزامرون بیان میکند

این هردو از مواردي بود که استناد به منابع )) که میل به جفت نر دارند، فقط به سبب وزش بادها آبستن میشوند

. موثق براي بیکن شگون نداشت

است که فراگرفتن زبان براي االهیات، مدعی . در بخش سوم، بیکن سخت میکوشد تا به پاپ زبان عبري بیاموزد

فلسفه، و علوم ضرورت دارد، زیرا هیچ ترجمهاي قادر نیست آن معانی دقیق کتاب مقدس یا آثار فالسفه مشرك را 

هاي مختلف کتاب مقدس مینگارد، و نشان  در کتاب اصغر، بیکن شرح بغایت فاضالنهاي در باب ترجمه. برساند

و پیشنهاد میکند که پاپ عدهاي از محققانی را . اي نسبت به متون عبري و یونانی داردمیدهد که آشنایی فوقالعاده

که در عبري، یونانی، و التینی متبحرند برگزیند و ماموریت دهد تا به تصحیح و جرح و تعدیل وولگات، معروف به 

مده تعلیم و تعلم در رشته ترجمه قدیس هیرونوموس، بپردازند و از این پس این نسخه جرح و تعدیل شده موضوع ع
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ها کرسیهایی  همچنین بیکن جدا خواستار آن است که در دانشگاه. االهیات باشد نه رساله آراي پتروس لومباردوس

وي اعمال قوه قهریه را در مجبور ساختن ملل غیرمسیحی . براي استادان عبري، یونانی، عربی، و کلدانی تاسیس شود

بیح میکند، و میپرسد که چطور کلیسا میتواند با مسیحیان یونانی و ارمنی و سوري و براي گرویدن به آیین مسیح تق

کلدانی معامله کند، بیآنکه از زبان آن اقوام اطالعی داشته باشد در این رشته بخصوص، بیکن به هر چه میگفت 

تور زبان یونانی را وي در جهان مسیحی غرب اولین محققی بود که یک دس ;خودش با نهایت جدیت عمل نیز میکرد

. و نخستین فرد مسیحی بود که یک دوره دستور زبان عبري تصنیف میکرد ;براي استفاده التینی زبانان تکمیل کرد

وي مدعی بود که قدرت نوشتن به زبان یونانی و عبري هر دو را دارد، و همچنین از ظواهر امر پیداست که زبان 

  . عربی را فرا گرفته بود

کن به موضوع ریاضیات میرسد، از خالل اوراق کتابش فصاحت و شور میبارد، و سپس با قضایا و مسائل هنگامی که بی

در این مورد نیز ریاضیات را غالم )). بعد از زبان، من ریاضیات را ضروري میدانم: ((میگوید. ریاضی پیچیده میشود

باید  ;))در تعیین محل بهشت و دوزخ کمک نمایدریاضیات باید ما را ((حلقه به گوش االهیات میداند به عقیده وي، 

بر اطالعات ما درباره جغرافیاي کتاب مقدس و ترتیب وقوع حوادث متبرکه بیفزاید و کلیسا را به تصحیح تقویم قادر 

یعنی ساختن مثلث متساویاالضالعی بر روي خطی )) اولین مسئله اقلیدس((میگوید توجه کنید که چگونه . سازد

اگر شخص خداوند یعنی رب را مسلم بگیریم، وجود اقانیم ثالثهاي ((به درك این موضوع میکند که معلوم، کمک 

بیکن از این مرتبت واال عطف توجه به بیان نظریهاي میکند )). متساوي، یعنی اب، ابن، و روحالقدس عیان میشود

ی که موکدا میگوید هر چند علم باید به این معن: بسیار شایان توجه که در واقع پیشگویی فیزیک ریاضی جدید است

. اساس روش خود را بر تجربه بنا نهد، تا استنتاجات خود را به صورت قواعد ریاضی در نیاورد، کامال علمی نمیشود

کلیه نیروها متحدالشکل و به طور منظم اثر میبخشند و بالمآل  ;هاي غیرمعنوي حاصل ماده و قوهاند کلیه پدیده

ضرورت دارد که براي رسیدگی به صحت یا سقم هر مسئله آن (( ;صورت خطوط و ارقامی نشان داد میتوان آنها را به

اما . سرانجام کلیه علوم طبیعی جز ریاضیات چیز دیگري نخواهد بود ;))را به صورت خطوط هندسی طرح کنند

ر حالی که فالسفه مدرسی، د. هرچند که ریاضیات نتیجه است، تجربه باید وسیله اجرا و آزمایش علوم طبیعی باشد

از آبالر گرفته تا توماس، همگی منطق را لنگر اعتماد و ایقان خود ساخته و ارسطو را تقریبا یکی از اقانیم ثالثه و در 

وي بیان کرد که . واقع روحالقدسی کرده بودند، بیکن، به معیار ریاضیات و تجربه، به وضع انقالبی علمی پرداخت

 ;منطقی نیز قطعیت قضایا را بر ما مکشوف نمیسازد، مگر آنکه درك و مشاهده موید آنها باشنددقیقترین استنتاجات 

کسی که میخواهد بدون شک از درك . ((در واقع یک سوزش ما را متقاعد میسازد که آتش در حال سوختن است

  )). ه سازدها مشعوف شود، باید بداند که چگونه کوشش خویش را مصروف تجرب حقایق پنهان در پدیده

یک روش تحقیق یا پژوهش ) experimentum(گاهگاهی چنین به نظر میرسد که گویی غرض وي از لفظ تجربه 

که این (نیست، بلکه طرزي نهایی براي اثبات قضایاست، به این معنی که میگوید ما باید براساس پندارهاي خویش 

نا نهیم که از لحاظ عملی سودمند باشند، و از این راه آن چیزهایی را ب) پندارها بر اثر درك یا تعقل حاصل آمدهاند

راجر بیکن بمراتب واضحتر از فرانسیس بیکن به درك و اعالم این نکته نایل . پندارها را به موقع آزمایش گذاریم

ید وي تظاهر نمیکرد که آنچه در این باب میگو. میشود که در علوم طبیعی تنها دلیل و مدرك عبارت است از تجربه

فکر بکري است، ارسطو، هرون، جالینوس، بطلمیوس، علماي اسالمی، ادالرد، پتروس هیسپانوس، رابرت گروستست، 

  . آلبرتوس ماگنوس، و جمعی دیگر به تجاربی دیگر دست زده یا زبان به مدح چنین روشی گشوده بودند
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را بر اراضی مفتوحه، محکم و استوار  راجربیکن آنچه را تلویحا قبول شده بود صریحا بیان داشت، و پرچم علوم

به استثناي مباحث مربوط به نور شناخت و اصالح تقویم، خدماتی که راجربیکن نسبت به خود علوم انجام . ساخت

هیچ کدام از این دو صرفا عالم نبودند، بلکه فالسفهاي بودند که درباره . داد مثل خدمات فرانسیس بیکن ناچیز بود

 125راجر در تعقیب کار گروستست و سایرین به این نتیجه رسید که تقویم یولیانوسی در هر . علوم چیز مینوشتند

به عبارت دیگر، به  ;ده روز جلوتر از حرکت خورشید بود 1267سال یک روز بر طول شمسی میافزود، و در سال 

سال یک روز  125ین بود که هر پیشنهاد وي ا. محاسبهاي اقدام کرد تا آن تاریخ دقیقترین نوع خود به شمار میرفت

قسمت دیگري از کتاب وي که به همین اندازه درخشان بود، صد صفحهاي بود از . از تقویم یولیانوسی کم کنند

بیکن، که درباره مراجعت برخی از فرانسیسیان هم مسلک خود از مشرقزمین . جغرافیا در بخش چهارم کتاب اکبر

کرده بود، مطالب فراوانی درباره مشرق از وي یاد گرفته بود، و اظهارات گیوم، مشتاقانه با گیوم دو روبروکی صحبت 

بیکن . مشعر بر وجود میلیون میلیون نفر مردمی که هرگز اسمی از مسیحیت نشنیده بودند، مایه تحیر وي شد

ن منتهیالیه اسپانیا دریایی که میا: ((جغرافیاي خویش را با ذکر مطالبی برگرفته از ارسطو و سنکا آغاز کرد، و گفت

در مغرب و ابتداي خاك هندوستان در مشرق قرار دارد، به شرط وجود بادهاي موافق، فقط در عرض چند روز معدود 

ایی استنساخ /تالیف کاردینال پیر د) 1480(این جمله، که در کتاب تصویر جهان )). براي کشتیرانی مناسب است

به فردیناند و ایزابل نوشت نقل شده است، و در همین  1498به سال  شده بود، در طی نامهاي که کریستوف کلمب

تتبعات بیکن . خویش میخواند 1492مراسله است که کریستوف کلمب این امر را یکی از عوامل الهامبخش سفر سال 

. گیرددر فیزیک حکایت رویایی است از اختراعات جدید که گاهگاهی رنگ پندارهاي عامهپسند عهد وي را به خود می

یک  :اینک ترجمه تحتاللفظی پارهاي از عبارت مشهور بیکن که طی آنها وي از قرن سیزدهم به قرن بیستم میپرد

پنجم علوم تجربی ارتباط با ساختن آالت و ادواتی دارد که به طرز حیرتانگیزي نهایت درجه مفیدند، مانند 

حیوان و در عین حال با سرعتی بینظیر، یا براي پیمودن هایی بدون وجود  ماشینهایی براي پرواز، براي حرکت گردونه

از بهر آنکه مبادا کسی از . دریاها بدون وجود پاروزنان با سرعتی به مراتب افزونتر از آنچه به دست مردان ممکن باشد

عمل  این سخنان در شگفت شود یا آنها را مورد استهزا قرار دهد، باید بگویم که این چیزها در عهد ما به موقع

و این بخش تعلیم میدهد که چگونه ادواتی میتوان ساخت که به کمک آنها بدون هیچ دشواري یا . گذاشته شدهاند

ماشینهاي پرنده را میتوان ساخت، و آدمی که در وسط . ... زحمتی بارهایی باورنکردنی را بلند کنند، یا پایین بیاورند

بکر و استادانهاي، بالهایی مصنوعی را مانند پرندهاي که در حال  ماشین نشسته باشد میتواند، با چرخانیدن وسیله

همچنین براي راه سپردن در دریا و رودها حتی رفتن به قعر آنها، بدون مواجهه با . ... پرواز است به حرکت درآورد

) IV ،12( هایی چند در کتاب اکبر طبق تفسیر پارهاي از محققان، بیکن طی جمله. خطر، میتوان ماشینهایی ساخت

  :اشاره به باروت میکند

به طوري که بدون شمشیر یا هر نوع سالحی که مستلزم تماس . علیه دشمنان مملکت فنون مهمی کشف شدهاند

از نیروي نمکی که آن را شوره . ... جسمانی باشد میتوانند جمیع کسانی را که مقاومت ابراز میدارند معدوم کنند

کی که عبارت از یک تکه کوچک پوست باشد چنان صداي وحشتناکی ایجاد میشود میخوانند، با ترکاندن چیز کوچ

که از غرش گوشخراش تندر تجاوز میکند و درخششی دارد که از خیره کنندهترین برقهایی که به همراه تندر میآیند 

  . به مراتب زیادتر است

که پارهاي از اسباببازیهایی که هم اکنون  در کتاب سوم، طی عباراتی که احتمال دارد الحاقی باشد، بیکن مینویسد

 4/29(و گوگرد ) درصد 4/29(زغال چوب ) درصد 2/41(هایی هستند شامل مخلوطی از شوره ))ترقه((رواج دارند 
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راجربیکن . و متذکر میشود که میتوان نیروي انفجاري این گرد را با ریختن آن در مادهاي صلب افزایش داد ;)درصد

وي صرفا یکی از چند تنی بود که در وهله اول ترکیبات شیمیایی  ;ه باروت را اختراع کرده استادعاي آن نداشت ک

  . باروت را مورد مطالعه قرار دادند و از امکانات آن پیشگویی کردند

و همچنین نظریات او در رساله جداگانهاي تحت )) در علم ژرفانمایی((بهترین اثر بیکن بخش پنجم از کتاب اکبر 

این مقاله برجسته درباره نور شناخت از تحقیقات گروستست درباب رنگین کمان، از . در تکثیر بینایی است عنوان

هاي ویتلو که اقتباس از ابنهیثم است، و از سوابق تتبعاتی که بر اثر مساعی ابوعلی سینا و کندي و بطلمیوس  نوشته

. تادانهاي بر حرکات نور اطالق شده بود، ناشی میشدصورت گرفته و قواعد هندسه به طور اس) م ق 300(تا اقلیدس 

همواره بحث در این بود که آیا نور عبارت است از صادر شدن ذراتی از هر شی که در برابر چشم قرار میگیرد یا 

حرکات واسطهاي است بین شی و چشم آدمی بیکن معتقد بود که جمیع اشیاي مادي از خود نیرویی به همه سو 

هیچ جسمی آن قدر کثیف نیست که بتواند : که این اشعه ممکن است از اجسام صلب عبور کند تشعشع میکنند،

ماده در تمام اشیا عمومیت دارد، و هیچ جسمی وجود ندارد که در آن اعمال مربوط به . بکلی مانع از عبور اشعه گردد

. رفی طالیی یا برنجی میگذرداشعه حرارت و صوت از جدار ظ. ... حرکت یک شعاع موجد تغییر و تبدیلی نشود

  . بوئتیوس گفته است که چشم سیاهگوش از دیوارهاي ضخیم به درون نفوذ میکند

سراپا ((ما درباره سیاهگوش خاطر جمع نیستیم، لکن از این امر که بگذریم، باید بر تخیل جسورانه آن فیلسوف که 

ها شروع به تجربه کرد و در صدد وضع قوانین  ینهبیکن با عدسیها و آ. آفرین خوانیم)) جز قوه تخیل چیزي نبود

با ذکر این موضوع که چگونه یک عدسی محدب قادر است بسیاري از . انکسار، انعکاس، درشتنمایی، و ریزبینی برآمد

اشعه خورشید را در یک نقطه سوزانی متمرکز سازد و آن اشعه را به وراي آن نقطه پخش کرده تصویر بزرگ شدهاي 

  :نویسد ، بیکن چنین میتشکیل دهد

را میتوان چنان تراشید و آنها را نسبت به دید خود و اشیایی که جلو نظر میآیند به ) عدسیها(این اجرام شفاف 

و در هر زاویهاي که ما اراده کنیم شی را  ;طرزي ترتیب داد تا اشعه منکسر و، به هر طرفی که ما بخواهیم خم شود

نحو، از مسافتی بغایت دور، ما قادر به خواندن ریزترین خطوط و دیدن تعداد ذرات غبار نزدیک یا دور ببینیم، به این 

نیز به . ... نزدیک به شخص جلوه کند... به این نحو، سپاه کوچکی ممکن است بسیار بزرگ و. ... یا شن خواهیم بود

. چنانکه گویی به طرف ما نزول کردهاندهمین روال ما قادر خواهیم بود که خورشید، ماه، و اختران را نزدیکتر آوریم، 

برابر آنها را نداشته هاي دیگر، که ذهن آدمی که نسبت به حقیقت جاهل است یاراي مقاومت در  و بسیاري پدیده... 

افالك را با تمام عرض و طولشان میتوان بر روي دستگاهی مادي، که با حرکت روزانه آنها حرکت کند، . ... باشد

 تعداد بیشماري از شگفتی)). ... این امر در نظر آدمی بخرد بیگمان به پادشاهی تمامی اقلیمی میارزدو (( ;ترسیم کرد

. هاي دیگر را نیز به همین قیاس میتوان برشمرد

تقریبا کلیه عناصر متشکله این فرضیات را میتوان بیش از راجربیکن، و بیش از همه جا، در . اینها جمالتی درخشانند

نهیثم پیدا کرد، لکن در اینجا کلیه مطالب با نظري عملی و انقالبی، که به مرور زمان جهان را دگرگونه هاي اب نوشته

همین عبارت بود که ریاضیدان انگلیسی، لنرد دیگز را به وضع فرضیهاي . ساخت، پهلوي هم قرار داده شده بود

عی به بشر قدرت فوقالعادهاي عطا کند لکن اگر پیشرفت علوم طبی. واداشت که بر اساس آن تلسکوپ اختراع شد

بدون آنکه نیات و مقاصد وي را بهبود بخشد، در آن صورت تکلیف از چه قرار خواهد بود شاید عمیقترین بینشهاي 
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در رساله پایانی کتاب اکبر، . بیکن پیشگویی وي درباره مسئلهاي باشد که فقط در عهد ما بوضوح آشکار شده است

  . م قلب چنین اظهار عقیده میکند که بشر فقط به کمک علم نمیتواند نجات یابدبیکن واقعا و از صمی

اما میتوان . ... در واقع، در هر علمی یک جنبه عملی وجود دارد. کلیه این علومی که قبال مذکور افتاد علوم نظریند

نین فلسفهاي با رفتار مدعی شد که فقط یک فلسفه اخالقی میتواند اصوال عملی باشد، و چنین هم هست، زیرا چ

کلیه علوم دیگر را نمیتوان به حساب آورد مگر تا . ... آدمی، با فضیلت و رذیلت، با نیکبختی و بدبختی، سر و کار دارد

، و )کیمیاگري(از قبیل تجربه، شیمی )) عملی((از این لحاظ، علوم . آنجایی که کمک به پیشرفت عمل صحیح بکنند

این علم . طشان با عملیاتی که مربوط به علوم اخالقی یا سیاسی میشوند، باید نظري خواندمابقی را، به واسطه ارتبا

  . اخالقی به منزله کدبانویی است که هر شعبهاي از شعب فلسفه را زیر فرمان خود دارد

کی بر میگوید که بشر فقط به کمک اصولی اخالقی که مت ;آخرین کالم بیکن در مقام پشتیبانی از دین است نه علم

لکن کدام دین باید انسان را راهبر باشد بیکن اشاره به یک پارلمان متشکل از . دین باشند قادر به نجات خویش است

پیروان ادیان مختلف بودایی، مسلمان، و مسیحی میکند که، بنابر گزارش گیوم دو روبرکی، به توصیه و زیر نظر منگو 

هاي سه گانه مزبور را با هم مقایسه میکند و نتیجه میگیرد که  بیکن دین. قاآن در قراقروم تشکیل شده بود

مسیحیت از آن دو بهتر است، و تصریح میکند که این استنتاج صرفا متکی بر عقیده دینی او درباره وظیفه مسیحیت 

و اگر آن  نظر بیکن آن بود که دستگاه پاپی، برخالف انتقادات گروستست، علقه اخالقی اروپا بود،. در جهان نمیباشد

به همین سبب، بیکن آرزو  ;دستگاه وجود نمیداشت، مبدل به میدان پرهرج و مرجی از ملل و ادیان متخاصم میشد

وي کتاب خویش را، . داشت که کلیسا را با علم، زبان، و فلسفه قویتر سازد تا حکومت روحانی جهان بهتر میسر شود

انهاي از وفاداري خود نسبت به کلیسا ختم میکرد، و کالم را با به همان نحو که آغاز کرده بود، با اعتراف صمیم

تجلیل از قربانی مقدس به پایان میرسانید چنانکه گویی میخواست بفهماند که اگر آدمی مرتبا درصدد کسب فیض از 

. عالیترین آرمان خویش برنیاید، در آتشسوزي عظیم جهان نابود خواهد شد

دعوت بیکن را پاسخ نگفتند و پیشنهادات وي را به موقع عمل نگذاشتند، روحیه وي  شاید قصور پاپها، که هیچ گونه

وي کتاب فلسفی ناتمام خویش را تحت عنوان زبدهاي در بررسی  1271در سال . را تیره و قلمش را تلخ گردانید

خصومت با  این کتاب چندان خدمتی به عالم فلسفه نکرد، بلکه کمک زیادي به جدال و. فلسفه منتشر ساخت

در بحث میان واقعپردازي و اصحاب تسمیه . االهیات کرد که در آن موقع هرج و مرجی در مدارس به راه انداخته بود

یک کلی : ((بر سر کلیات که اینک رو به زوال نهاده بود، بیکن به طور مختصر مرافعه را به این نحو حل کرد که گفت

)). تمامی کلیات را که پهلوي هم قرار دهیم، به اندازه یک فرد واقعیت ندارد((و )). چیزي نیست اال تشابه افراد متعدد

وي اصول عقاید آوگوستینوس را درباره عقل نامیه قبول کرد و معتقد به نظري شد که طبق آن، بر اثر مساعی همه 

یی را درباره یک وي عقیده ارسطو. موجودات در راه ترقی خویش، زندگی به صورت رشته طویلی از تکامل درمیآمد

، قبول کرد و به طرز خطرناکی به ))در اذهان ما جاري میشد و آنها را منور میساخت((عقل فعال یا هوش فلکی، که 

  . پندار پیروان ابنرشد درباره وحدت وجود نزدیک شد

انه بود تا آراي لکن آنچه مایه وحشت و انزجار خاطر عصر بیکن شد بیشتر انتقادات وي از رقبا و اخالقیات مردم زم

هاي مختلف زندگی قرن سیزدهم از  در کتاب زبدهاي در بررسی فلسفه تقریبا هیچ جنبهاي از جنبه. فلسفی وي

هاي مختلفه راهبان، و جهالت  نیش قلم و تازیانه زبان بیکن مصون نماند، از هرج و مرج دستگاه پاپی، فساد فرقه
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ها، و ترهات پرطمطراق  رفتار ناشایست دانشجویان، گناهان دانشگاه کشیشان گرفته تا یکنواختی موعظات کسالتآور،

در )) سی و شش مورد اشتباه بزرگ و اساسی((در رسالهاي مربوط به خطاي پزشکان، وي فهرستی از . فالسفه

به نوشتن چند جملهاي مبادرت ورزید که خواندن  1271در . فرضیات و طرق معالجات طبی عهد خویش تهیه کرد

  : بیکن نوشت. ما را به عهد خویش، با تمام معایبی که دارد، امیدوار میسازدآنها 

دربار پاپی . ... در این ایام به قدري گناهکاري حکمفرماست که در هیچ یک از اعصار گذشته نظیرش دیده نشده است

 ;مال دوستی میسوزاندغرور سلطنت میکند، آز و . ... بر اثر دورویی و نیرنگ مشتی مردمان ظالم ویران گشته است

و  ;حسد همه را طعمه خود میسازد، تمامی درباریان پاپ دامان خود را به لکه فسق و فجور آلوده ساختهاند

اگر وضع سران دستگاه چنین باشد، پس متابعین را حال به چه منوال . ... شکمپرستی فرمانرواي همه شده است

از چه قرار است، چطور به دنبال زر و سیم میدوند، از سرپرستی  خواهد بود اکنون بنگریم که نخستکشیشان را روش

گر را، که همه را با  پرست خویش و حقوقدانان حیله خالیق غفلت میورزند، برادرزادگان و سایر دوستان شهوت

. ر دهیمهاي مذهبی را مورد مالحظه قرا بیایید فرقه. ... راهنماییهاي خود خانه خراب میکنند، ارتقاي درجه میبخشند

ببینید که تمامی آنها از صدر تا ذیل چه سان از صراط مستقیم خود . از آنچه میگویم هیچ کدام را مستثنا نمیسازم

چطور از آن حیثیت اصلی خویش افتاده و ) فرایارها(هاي نوبنیاد  و فرقه ;عدول کردهاند و به چه ورطهاي افتادهاند

و هرجا  ;مامی کشیشان جز نخوت، فسق، و آز چیزي در سر ندارندت. هم اکنون به چه وضع موحشی فاسد شدهاند

گرد هم آیند، با مرافعات و زد و و خوردها و سایر رذایل اخالقی خویش میان عوام افتضاحی ) دانشجویان(که منشیان 

و حساب خویش  برپا میکنند، امرا، بارونها، و شهسواران به یکدیگر ستم روا میدارند، و با اخاذیها و منازعات بی حد

مردم، که از دست آنان به ستوه آمدهاند، از آنها تنفر دارند و هیچ بیعت نگاه نمیدارند، . ... مایه مزاحمت رعایا میشوند

و چون به پیروي از روش زشت مهتران خویش فاسد شدهاند، بر یکدیگر ستم روا میدارند، پیشدستی  ;مگر بعنف

و این جماعت کامال خود را تسلیم فسق و  ;همه جا به چشم میبینیممیجویند، و تقلب میکنند، چنانکه ما 

درباره فساد سوداگران و صنعتگران هیچ . شکمپرستی کردهاند و فاسدتر از آن شدهاند که زبان را یاراي وصف باشد

دیم، هر فالسفه ق. ... جاي شک نیست، زیرا دغلی و تزویر و تلبیس بیحد و وصفی بر اعمال و اقوالشان حکمفرماست

هم از لحاظ نجابت و هم از . چند محروم از آن فیض احیا کنندهاي بودند که مردمان را شایسته حیات ابدي میسازد

نظر حقیر شمردن دنیا، با تمام لذایذ و نعمات و افتخاراتش، به طرزي زندگی کردند که ابدا با شیوه زندگی ما طرف 

د این حقایق را از خالل آثار ارسطو، سنکا، سیسرون، ابوعلی سینا، قیاس نبوده است، چنانکه جمیع خالیق میتوانن

و به همین روش بود که این فیلسوفان بر رموز خرد دست یافتند، و  ;فارابی، افالطون، سقراط، و دیگران درك کنند

، و نه حتی کلیه دانش ایشان را مسلم گشت، لکن ما مسیحیان نه چیزي یافتهایم که سزاوار شان آن فیلسوفان باشد

قادر به درك خرد ایشانیم، و جهل ما از آنجا سرچشمه میگیرد که اخالقیات ما به مراتب بدتر از اخالقیات ایشان 

. هیچ گونه شک و تردیدي در میان عقال وجود ندارد که چارهاي نیست، جز تصفیه کلیسا. ... است

وي خطاب به کلمنس چهارم  ;ظر خوشی نداشتبیکن درباره احاطه و اطالع معاصران خویش در فلسفه چندان ن

 ;نوشت که هیچ کدام از معاصران وي قادر نیست در عرض ده سال کتابی نظیر کتاب اکبر وي به رشته تحریر درآورد

بود، و تمامی بناي آراي ایشان )) اکاذیب بیرون از وصف((مجلدات ایشان در نظر بیکن توده عظیمی حرف مفت و 

وي مباحث مفصلی را که توماس . و ارسطویی بود که غلط ترجمه و غلط فهمیده شده بود مبتنی بر کتاب مقدس

  . اختصاص به عادات، نیروها، ذکا و حرکات اختران داده بود مورد استهزا قرار داد
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ر چنین اتهامنامه سراپا اغراقی از زندگی، اصول اخالقی، و آراي اروپایی در قرنی درخشان قطعا میبایست بیکن را د

با این حال، هیچ قراین و اماراتی در دست نیست که دال بر آن باشد که فرقه وي یا . مقابل جهانیان یکه و تنها گذارد

، یعنی شش سال بعد از انتشار نوحهگري فوق، با آزادي 1277کلیسا در صدد تعقیب و آزارش برآمده باشد، یا قبل از 

در آن سال جووانی دا ورچلی پیشواي دومینیکیان، و جروم  لکن. فکر یا آزادي بیان وي مخالفت کرده باشد

آسکولی، رهبر فرانسیسیان، براي تخفیف پارهاي از منازعاتی که میان پیروان دو فرقه مزبور پدید آمده بود به /د

ران فرقه این دو موافقت کردند که برادران متعلق به هر کدام از آن دو فرقه باید از تاختن بر براد. مذاکره پرداختند

هرگاه معلوم شود که برادري با گفتار یا کردار خویش ((دیگري خودداري ورزند، و همچنین توافق نظر حاصل آمد که 

برادر فرقه دیگر را آزردهخاطر ساخته است باید به دست پیشواي روحانی ناحیه اقامتش چنان مجازات شود که 

تن از رهبران  24کی پس از این جریان بود که طبق وقایعنامه اند)). کدورت برادري را که رنجیده است مرتفع سازد

بنا به توصیه بسیاري از فرایارهاي فرقه خویش، تعالیم برادر دینی، راجر ((هاي فرانسیسیان قرن چهاردهم، جروم  فرقه

علت راجر را  بیکن، استاد درس مقدس االهیات، را به ظن داشتن پارهاي از افکار نوظهور تقبیح و ممنوع، و به همین

افکار ((به طور قطع معلوم نیست که غرض از . ما اطالع بیشتري درباره این قضیه نداریم ;))محکوم به حبس کرد

اقوال بدعتآمیز بود، یا بازتابی از سوظن درباره جادوگري بیکن، یا بهانهاي بود براي اخذ تصمیم در خاموش )) نوظهور

به عالوه، هیچ بر ما معلوم . یان را یکسان آماج سهام انتقاد خود میساختساختن منقدي که دومینیکیان و فرانسیس

منقول . نیست که شرایط زندانی ساختن بیکن تا چه اندازه شاق بوده و مدت حبس وي چقدر طول کشیده است

یکن در از قرار معلوم، ب. محکوم شده بودند آزاد شدند 1277برخی از زندانیانی که در سال  1292است که در سال 

از آن تاریخ . بود که زبدهاي در بررسی فلسفه را منتشر کرد 1292آن تاریخ یا قبل از آن از زندان آزاد شد، زیرا در 

استاد بزرگوار، : ((به بعد ما فقط به یک عبارت برمیخوریم که مندرج در یک وقایعنامه کهنسال است، از این قرار

)). به خاك سپرده شد 1292فرد، به سال راجربیکن، در کلیساي فرانسیسیان شهر آکس

مردم وي را بیشتر از آن نظر به یاد داشتند که چیزهاي شگفتانگیز . راجر بیکن در عهد خودش چندان نفوذي نداشت

و به همین روال بود که رابرت گرین،  ;جادوگر و شعبدهبازش میپنداشتند ;فراوانی به منصه ظهور میرسانید

گفتن اینکه فرانسیس بیکن تا چه . صدسال پس از مرگ بیکن، او را در نمایش عرضه داشتنمایشنویس انگلیسی، سی

فقط ما میتوانیم به خاطر بیاوریم که بیکن دومی، مثل راجر بیکن، منطق  ;حد مدیون وي بود امري دشوار است

مکتبهاي )) بتهاي(( ارسطویی و روش مدرسی را طرد کرد، در احکام مراجع تقلید شک نمود، نسبت به عرف و سایر

فکري باستان مخالفت ورزید، زبان به مدح علوم گشود، فهرستی از اختراعاتی را که انتظارش میرفت تهیه دید، 

برنامهاي براي آن طرح ریخت، در مقام سودمندي عملی علوم موکدا سخن گفت، و در صدد جلب کمک مالی براي 

تا حدي که  ;نزدهم میالدي بود که بر شهرت راجربیکن افزوده شدبتدریج، از همان قرن شا. بررسیهاي علمی برآمد

به صورت آدمی افسانهاي درآمد، یعنی او را مخترع باروت، دالوري وارسته از قیود دین، مردي تمام عمر قربانی 

ازند تاریخنویسان خاطرنشان میس. امروزه ورق برگشته است. تعقیب و آزار مذهبی، و بنیادگذار فکر جدید دانستند

غرض وي از تجربه فقط پنداري مغشوش بوده است، خود بیکن آن قدرها به تجارب مبادرت نورزیده است، در : که

االهیات اصیل آیینتر از مردمان عهد خویش بوده است، و باالخره صفحات کتابهاي وي پر است از خرافات و سحر و 

. تاریخهایی ماخوذ از  اقوال تحریف شده و اتهامات کذب و افسانه

منتها نباید فراموش کرد که هر چند بیکن به تجارب معدودي دست زد، با اینهمه به . همه این سخنان راست است

اظهارات موکد وي در پیروي از آرا و اصول صحیح  ;بیان اصول آن تجربیات و تهیه مقدمات ظهور آنها کمک کرد
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. است حمایت پاپان را براي علومی مظنون جلب کند کلیسا ممکن است تدابیر مزورانه آدمی باشد که میخواسته

اشتباهات وي بر اثر افکار واهی همه جا گیر عهد وي، یا شتاب روحیه فوقالعاده مشتاقی بود که میخواست کلیه علوم 

تهدیدها و  ;خودستایی وي مرهم زخم نابغهاي بود که او را نادیده انگاشته بودند. را ملک مطلق خویش سازد

وي همه عالمت خشم پهلوانی بود سر به سنگ خورده که به چشم خویش عالیترین آرمانهاي خود را در  اخطارهاي

 ;حمله وي بر مقامات صالحه علم و فلسفه راه را براي فکري بسیطتر و آزادتر باز کرد. اقیانوسی از جهالت غرقه میدید

اخطار  ;شد، پانصد سال از عهد خود وي جلوتر بود تاکید وي بر پایه ریاضی، و اهمیتی که براي هدف غایی علوم نایل

کتاب اکبر بیکن را، با کلیه معایب و . وي درباره قرار دادن اخالقیات زیردست علوم، درسی است براي فرداي ما

  . انگیز بزرگتر و ارجمندتر دانست لغزشهایی که دارد، باید از کلیه کتابها و آثار این قرن شگفت

VIII - لمعارف ا اصحاب دایره  

حد فاصل میان علم و فلسفه، آن دست از دانشمندان همه فن حریف بیپروایی بودند که در صدد برآمدند به دانش 

علوم و فنون ذوقی، صنعت و مملکتداري، فلسفه و دین، و ادبیات و ;روزافزون عهد خویش نظم و وحدت بخشند

قرن سیزدهم از لحاظ . ی براي خرد آدمی فراهم سازدتاریخ را به صورت کلی منظمی درآوردند تا مگر پایه و اساس

هاي عصر بود قرن  هایی که خوان رنگینی از کلیه معلومات و یافته ها و مجموعه تدوین دایرهالمعارفها و تالیف زبده

درخشانی گشت آن دست از اصحاب دایرهالمعارف که زیاد بلندپرواز نبودند هم خود را صرف خالصه کردن علوم 

یکی از دومینیکیان ) 1244حد (، و تومادو کنتیمپره )1200حد (الگزاندر نکم، رئیس دیر سیرنسستر . ردندطبیعی ک

بارثالومیو انگلیسی، راهبی از  ;هاي عامهپسندي در علوم تحت عنوان ماهیت اشیا منتشر ساختند فرانسوي، مجموعه

حد (بادرت ورزید که خالی از یاوهگویی نبود فرقه فرانسیسیان، به تالیف مجموعهاي تحت عنوان در خواص اشیا م

برونتو التینی، یکی از دفترداران شهر فلورانس که به واسطه طرفداري از گوئلفها تبعید  1266در حدود سال ). 1240

شده و مدت چندین سال بود در فرانسه میزیست، به نوشتن کتابی به زبان اوئیل مبادرت جست که آن را گلچین 

. این مجموعه دایرهالمعارف مختصري بود مشتمل بر علوم، اخالقیات، تاریخ، و مملکتداري. نامه نام نهاد

المعارف بزرگ دیدرو، یعنی کتابی  این کتاب به قدري جاودانه مقبول نظر مردم افتاد که نیم قرن بعد از نشر دایره

رف خزانه مملکتی مخارج طبع نسخه جرح که خود جهانی را تکان داد، ناپلئون را به فکر انداخت که دستور دهد از ط

جمع این آثار قرن سیزدهم االهیات را با علم، و خرافات را با مشاهدات . و تعدیل شدهاي از آن را بر عهده گیرند

و مسلم است که اگر امروز به ما بگویند  ;نموداري از افکار و احساسات و مشرب مردم آن عهد بود ;درهم میآمیخت

  . از این آیندگان درباره احاطه ما بر جمیع علوم چه خواهند گفت، دل آزرده خواهیم شدکه هفت قرن بعد 

ونسان در سلک رهبانان . معروفترین دایرهالمعارف قرون وسطاي عالم مسیحی کتاب آینه اکبر، اثر ونسان دو بووه بود

اهی را بر عهده گرفت، و به یاري فرقه دومینیکیان درآمد، معلم لویی نهم و پسران وي شد، کتابداري کتابخانه ش

چند تن دیگري که با وي بودند در صدد برآمد تمامی مخزن دانشی را که در دور و برش بود به شکل مختصر و 

وي دایرهالمعارف خویش را تصویر جهان نامید، به این معنی که جهان آفرینش را آینهاي خواند که . سادهاي درآورد

این تالیف بزرگی بود که به قیاس با کتابهاي امروزي بالغ . دابیر االهی را عیان میدیدندافراد در آن نقش عقل کل و ت

ونسان، به کمک نساخ و گلچینهایی از کتب، سه بخش از این دایرهالمعارف را که . بر چهل مجلد ضخیم میشد

ینان ونسان در حدود سال جانش ;عبارت از کتابهاي سهگانه طبیعیات، اصول عقاید، و تاریخ بود به پایان رسانید
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از کتاب مدخل االهیات )) سرقتی ادبی((یک کتاب اخالقیات را نیز بر این کتابها افزودند، که بیشتر در حکم  1310

من شخصا حتی یکی از علوم را هم : ((میگفت. خود ونسان آدم متواضع و مهربانی بود. اثر قدیس توماس بود

تن مولفانی بود که به یونانی،  450د، و غرضش صرفا گردآوردن برگزیدهاي از مدعی هیچ نوع ابتکاري نش ;))نمیدانم

ونسان جمیع اشتباهات پلینی را صادقانه به کتاب خویش منتقل کرد، کلیه . التینی، یا عربی چیز نوشته بودند

با وجود این، . ختمعجزات علم احکام نجوم را پذیرفت، و صفحات خود را با ذکر خواص مکنونه نباتات و سنگها پر سا

گاهگاهی عجایب و زیبایی طبیعت از خالل سطور کتابش میدرخشند، و خودش آنها را چنان احساس میکند که هیچ 

هرچند که من آدمی گناهکارم و ذهنم به لذات تن آلوده شده است، : آن سان قادر به درك نمیباشد)) کرم کتابی((

عالم لطفی معنوي در دل خویش احساس میکنم، و چون به عظمت و  معترفم که درباره آفریدگار و فرمانرواي این

زیرا ذهن آدمی چون خود را از مزبله . مخلوقاتش مینگرم، وي را با حرمت عظیمتري سزاوار ثنا میدانم... زیبایی

د دلبستگیهایش بیرون کشد و چنانکه قادر است به نور تفکر اعتال بخشد، از اوج رفیعی، عظمت جهانی را میبین

  . حاوي اماکنی بیحد و حصر، ماالمال از درجات متنوعی از مخلوقات

ها، و تنوع و شکوه ادبیات تروبادورها گرفته تا دانته، کوس  فیضان فعالیت علمی در قرن سیزدهم با عظمت فلسفه

قان و علوم این عصر، درست مانند مدخل االهیات توماس آکویناس و کمدي االهی دانته، از ای. همسري میکوفت

اطمینان بسیار زیاد، از غفلت در امتحان کردن فرضیات خویش، و از آمیختن دانش با ایمان به طرزي نامشخص 

لکن زورق کوچک علوم که در دریایی از علوم مکنونه روان بود، حتی در یک عصر ایمان، پیشرفت . لطمه دید

نوو، گولیلمو، سالیچتی، هانري دو موندویل، در وجود ادالرد، گروستست، آلبرتوس، آرنو دو ویل. چشمگیري کرد

النفرانکی، بیکن، و پتروس هیسپانوس، مشاهده تازه و تجربه بزدالنه بتدریج شروع به شکستن قدرت مطلق ارسطو، 

و در آغاز آن قرن  ;شوقی براي اکتشافات و امور خطیر، ماجراجویان را بال و پر بخشید ;پلینی، و جالینوس کرد

علم با هزینهاي هنگفت، با : ((گزاندر نکم سرسپردگی جدید را بخوبی در خالل این عبارات توصیف کردشگفتانگیز، ال

شب زندهداریهاي مکرر، با صرف مقدار زیادي وقت، با کوشش و پشتکار فراوان، و با فعالیت شدید ذهنی میسر 

الطفتی بیپایان و به بهترین وجه عیان لکن در پایان کتاب الگزاندر، بار دیگر روحیه قرون وسطایی با م)). میشود

شاید، اي کتاب، تو پس از این الگزاندر به جا مانی و پیش از آنکه کرمهاي کتاب ذره ذره تو را بجوند، کرمها : میشود

شاهد صادق وجدان و تسلیبخش عزیز غمهاي ... تو آینه روح منی، ترجمان افکار منی. ... این تن مرا خورده باشند

قطعا تو به . در توست که من خود را میخوانم. ... همچون خزینه مطمئنی مامن رازهاي درون خود کردهام ترا... منی

آنگاه است که تو اي کتاب کوچک، . دست خواننده مومنی خواهی افتاد که از سر لطف در حق من دعا خواهد کرد

گزاندر را به پاداش زحمتی که کشیده در آن حال است که تو ال ;فیالواقع براي موالي خویش سودمند خواهی بود

من بر زحمتی که تقبل کردهام حسرت نمیخورم روزي اخالص . است اجري بغایت حقشناسانه عطا خواهی کرد

خواننده مومنی خواهد آمد که گاه ترا در دامان خویش قرار دهد، گاه ترا به سینه خویش بفشرد، و گاهی به عنوان 

اهی ترا بمالیمت بر هم نهد و، از روي اشتیاق، براي من به درگاه خداوند عیسی مسیح گ ;نازبالشی ترا زیر سر گذارد

  . دعا کند، او که با اب و روحالقدس در طی گردشهاي الیتناهی اعصار میزید، و سلطنت میکند، آمین
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فصل سی و هشتم

  پرستان عصر خیال

1100 -1300  

  

I - احیاي التینی  

زیرا در زندگی افراد بشر تنها نان کفایت نمیکند و خیال مایه اصلی حیات هر عصري یک عصر خیالپرست است، 

به عالوه، اروپاییان . شاید قرون دوازدهم و سیزدهم در اروپا اندکی رمانتیکتر از بیشتر قرون و اعصار بودند. است

ا کلیه زیبایی و مسیحی، که تمام موجودات مرموز اساطیري باستان را به ارث برده بودند، حماسه مسیحی را ب

جنگهاي صلیبی را دیدند، و هزار  ;از عشق و جنگ، هنر و دینی به وجود آوردند ;وحشت عالم خیالش قبول کردند

و، به هر حال به نوشتن طوالنیترین داستانهاي عشقی و تخیلی  ;ها از مشرقزمین به سوغات آوردند افسانه و شگفتی

  . در تاریخ بشري مبادرت جستند

ها،  وت و فراغت، و ازدیاد عده باسوادان در میان عامه مردم، ترقی شهرها و طبقه متوسط، پیدایش دانشگاهافزایش ثر

بتدریج که . تجلیل زن در دین و شوالیهگري همه این عوامل دست به دست هم دادند و باعث رونق بازار ادب شدند

یویوس، سالوستیوس، لوکانوس، سنکا، ستاتیوس، بر تعداد مدارس افزوده میشد، سیسرون، ویرژیل، هوراس، اووید، ل

یوونالیس، کوینتیلیانوس، سوئتونیوس، آپولیوس، سیدونیوس، حتی نویسندگان هرزهگویی چون مارتیالیس و 

ها یا محیط مدارس و شاید هم اندرون کاخی را به نور هنر خویش منور و با  پترونیوس، بسیاري از زوایاي امن صومعه

از هیرونوموس گرفته تا آلکوین و هلوئیز و ایلدبر، خالیق مسیحی . نه خویش سرگرم ساختندعجایب دنیاي بیگا

دانشگاه اورلئان بویژه آثار . دقایقی چند از ادعیه خویش طفره میرفتند تا موسیقی انئید را بیصدا زمزمه کنند

ده شاکی بود از اینکه در آنجا کالسیک روم عصر شرك را به جان عزیز میداشت، چنانکه یکی از پیرایشگران وحشتز

در این هنگام  ;بود)) عصر اووید((قرن دوازدهم تقریبا . ارباب انواع باستان را میپرستیدند نه عیسی یا مریم عذرا را

و رهبانان و . شارلمانی شده بود، از مقامش فرود آوردبود که اووید ویرژیل را، که به همت آلکوین ملکالشعراي دربار 

همه یکسان آثار اووید، مانند قطعه مسخ، هنر عشقبازي، هروئیدس، را با )) دانشوران خانه به دوش((رم و بانوان محت

ما میتوانیم بر روي عیاشی و میگساري بسیاري از رهبانان فرقه بندیکتیان خط غفران کشیم که . شعف میخواندند

اشتند و با چنان خلوص نیتی آثارشان را به این موجودات ملعون را این سان با محبت از دستبرد زمانه محفوظ د

. جوانان بیزار و سپس سپاسگزار تعلیم دادند

از مطالعه این قبیل آثار کالسیک یک زبان التینی قرون وسطایی پدید آمد که تنوع و عالقه آن از جمله مطبوعترین 

سان هیچ ارزشی قایل نبود، به قدیس برنار، که براي فضایل و کماالت عقالنی ان. شگفتیهاي تجسسات ادبی بود

هاي پیترو  نوشتن مراسالتی مبادرت ورزید با لطافت عاشقانه، فصاحت عتابآمیز، و سبک استادانهاي از التینی، موعظه

رهبانان . دامیانی، برنار، آبالر، و برتولت، اهل رگنسبورگ، التینی را به صورت زبان زندهاي باقی و برقرار نگاه داشتند
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لکن این جماعت مدعی هم نبودند که میتوانند تمایالت جمال  ;به التینی بسیار بدي چیز مینوشتندوقایعنگار 

این قبیل رهبانان در وهله اول کلیه مطالب و اطالعات مربوط به توسعه و تاریخ . شناختی افراد را اقناع نمایند

 ;منازعات رهبانان را ضبط میکردندها، و  هاي خویش انتخابات، ساختمانها، مرگ روساي دیرها، معجزه صومعه

یادداشتهایی درباره خسوف و کسوف، ذوذنبها، خشکسالیها، سیلها، قحطیها، طاعونها، و عالیم شوم عهد خود بر سایر 

و برخی از آنها مطالب خویش را طوري تعمیم میدادند که شامل حوادث و رویدادهاي ملی و  ;ها میافزودند نوشته

عدودي از آنها با نظر موشکافانه و دقیقی منابع اطالعات خود را معاینه میکردند، یا درباره علل م. حتی بینالمللی شود

اکثر ایشان از روي بیمباالتی عاري از دقت بودند و براي آنکه به آمار مرده جان بخشند،  ;آنها به تحقیق میپرداختند

ودند، و خوشباوري آنان به حدي بود که در دل جمیع آنها دستاندرکار معجزات ب ;یک دو صفر بر آنها میافزودند

به همین سبب، وقایعنگاران فرانسوي چنین میپنداشتند که ترواییهاي اصیل خاك فرانسه را مسکن خود . مینشست

نسبتا به ) 1100حد (کتاب اعمال فرانکها . ساختند، و شارلمانی بر اسپانیا استیال یافته و اورشلیم را فتح کرده بود

مقداري وقایع ) 1280حد (انهاي در صدد توصیف اولین جنگ صلیبی برآمد، لکن کتاب اعمال رومیها طرز صادق

جفري آو . تاریخی آمیخته با افسانه را براي چاسر و شکسپیر و هزار قصه نویس و خیالپرداز دیگر فراهم ساخت

کینگ ((هاي  رد که در آن شعرا افسانهمانمث کتاب تاریخ شاهان بریتانیا را به صورت مجموعهاي از اساطیر ملی درآو

با اینهمه هنوز ادبیات . را پیدا کردند)) جام مقدس((، و ))پرسیول((، ))تریسترم((، ))النسلو((، ))مرلین((، ))لیر و آرثر

و ) 1200 'مط(هاي پرگفتگو و بیغل و غش جاسلین، رهبان دیر بري سنت ادمندز  زنده عبارت بود از وقایعنامه

  ). 1280حد (نه، از رهبانان پارما فراسالیمب

، ساکسو النژه که پس از مرگ او را ساکسو گراماتیکوس نام دادند، کتاب خویش را تحت عنوان 1208در حدود سال 

این تاریخ با آنکه تا حدودي مطنطن و به طرز عجیبی . اعمال دانمارکیها به آبسالون، اسقف اعظم لوند، اهدا کرد

بود، معذلک داستان زنده و روشنی را بر خواننده عرضه میداشت، و وقایع مندرج در این کتاب ماالمال از خوشباوري 

شاهزاده ) هملت(در کتاب سوم به داستان املت . هاي همان عصر در مغربزمین تسلسل داشت بیش از سایر وقایعنامه

وس میکند، و ملکه مادر او را به ژوتلندي برمیخوریم که عمویش پدر او را میکشد، به جاي وي بر اریکه سلطنت جل

این اقدام . خود را به کودنی زد و چنین تظاهر کرد که هیچ شعور ندارد((ساکسو میگوید که املت . زنی میگیرد

درباریان شاه برادرکش جدید، براي امتحان املت، زن زیبایی را )). زیرکانه سبب شد که جان وي از خطر مصون ماند

درباریان با پرسشهاي . وي معاشقات زن را قبول کرد، لکن عشق و وفاداري زن را به چنگ آورد ;در راه وي قرار دادند

تزویر و راست بازي را چنان عاقالنه در هم آمیخت که هیچ یک ((مزورانهاي در صدد امتحان وي برآمدند، لکن املت 

شکسپیر، نمایشنویس انگلیسی،  ها بود که از این نکته)). از سخنان وي را نمیشد به عنوان حقیقت قبول کرد

. نمایشنامهاي به وجود آورد

در طی این قرون، پنج تن تاریخنویسان التینی، گو آنکه سبک وقایعنگاري را حفظ کردند، از درجه وقایعنگاري به 

تان را ویلیام آو ممزبري مطالب دو کتاب خویش اعمال اسقفها و اعمال شاهان انگلس. مرتبه تاریخنویسی ارتقا یافتند

طوري ترتیب داد تا داستان جالب، به هم پیوسته، موثق، و منصفانهاي از روحانیان و شاهان بریتانیا بر خوانندگان 

اوردریکوس ویتالیس را، که در شروزبري از شهرهاي شمالی انگلستان به دنیا آمده و از کودکی . خویش عرضه بدارد

در آنجا بود که وي مابقی  ;ه سنتاورول در نورماندي فرستادندوقف خدمت صومعه شده بود، در دهسالگی به صومع

هجده سال تمام از این سالها را صرف نوشتن . سال عمرش را گذرانید و دیگر هرگز روي پدر و مادرش را ندید 68

سرد روایت کردهاند که در این هجده سال هرگز دست از کار نکشید، مگر در ایام بسیار . پنج جلد تاریخ کلیسا کرد
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شایان توجه است که چطور آدمی که این قدر از لحاظ . زمستان که انگشتانش از فرط سرما طاقت نوشتن نداشتند

محیطی محدود بود میتوانست به این خوبی درباره مسائل متنوعی، اعم از روحانی و دنیوي، به عالوه مطالب 

اسقف فرایزینگی در کتابی تحت عنوان . بنویسدمعترضهاي درباره تاریخ ادب و رسوم و جریان زندگی روزمره چیز 

پرداخت و با فخر تمام به نگارش  1146درباره دو شهر به ذکر تاریخ دین و عالم غیرروحانی از حضرت آدم تا سال 

ترجمه احوال برادرزادهاش فردریک بارباروسا مبادرت جست، لکن قهرمان کتاب هنوز به نیمه دوران فعالیت و هنر 

ویلیام صوري، یکی از فرانسویانی که در فلسطین متولد شده بود، ابتدا . ده بود که تاریخنویس درگذشتنماییش نرسی

 ;به مقام صدارت اعظمی در دربار بودوئن چهارم، شاه مسیحی اورشلیم، و سپس به مقام اسقف اعظم صور نایل آمد

ه التینی فصیحی کتاب تاریخ حوادث اراضی وراي زبانهاي فرانسه، التینی، یونانی، عربی، و مقداري عبري فراگرفت و ب

وي همه جا، در بیان . بحار را نوشت، که موثقترین منبع ما درباره مراحل اولیه جنگهاي صلیبی محسوب میشود

حوادث، دنبال علل طبیعی رفت، و انصافی که در توصیف خصال و سجایاي نورالدین و صالحالدین ایوبی رعایت کرد 

مثیوپریس یکی از . جاد حسن عقیدهاي شد که اروپاي مسیحی نسبت به این دو مرد کافر پیدا کردعامل مهمی در ای

وي به عنوان یکی از تاریخنویسان دیر خویش، و سپس به عنوان . رهبانان دیر سنت آلبنز در انگلستان بود

د ما، در خالل سالهاي تاریخنویس دربار پادشاه انگلستان، هنري سوم، به نوشتن کتاب جالب خویش، وقایع عه

حرص را نکوهیده شمرد،  ;مثیو واضح، دقیق، و با تعصبهاي غیرمنتظر چیز مینوشت. مبادرت جست 1259و  1235

و در جنگ میان دستگاه پاپی و فردریک دوم جانب )) اند مردم از پاپ مهجور شده((زیرا معتقد بود که به واسطه آن 

)) یهودي سرگردان((را با وصف معجزات آکنده ساخت، و به ذکر داستان  اوراق کتاب خویش. دومی را اختیار کرد

، اما به طور پوستکنده نوشت که هنگام انتقال چند قطرهاي از خون عیسی به دیر وستمینستر )1228(پرداخت 

 مثیوپریس در کتاب خویش به ترسیم چندین. چگونه مردم لندن با شک و تردید ناظر قضایا بودند) 1247(لندن 

نقوش و تصاویري که ضمن کتاب وي میآید به  ;نقشه انگلستان پرداخت که عالیترین نوع خود در آن عهد بود

ما پشتکار و دانش وي را تحسین میکنیم، لکن صورتی که از حضرت محمد . احتمال کلی کار خود وي بوده است

ک مسیحی باسواد تا چه حدودي نمودار حیرتانگیزي از این حقیقت است که ی) 1236(ترسیم کرده است [ ص]

. اطالع باشد ممکن بود از تاریخ اسالم بی

بزرگترین تاریخنویسان این عهد دو نفر فرانسوي بودند که هر دو به زبان خویش چیز مینوشتند و با تروبادورها و 

ردوئن یک مبارز و فردي ژوفروا دو ویال. تروورهاي عصر افتخار یافتند که زبان فرانسه را مبدل به یک زبان ادبی کنند

از نجبا بود که از تحصیالت عادي بهرهاي اندك داشت، لکن، درست به علت آنکه از نیرنگهاي معانی بیان مدرسه 

خویش را به سبکی از فرانسه نوشت که، به واسطه ) 1207(چیزي نمیدانست، کتاب تاریخ تسخیر قسطنطنیه 

البته اهمیت این کتاب . هاي کالسیک تاریخنویسی شد از نمونهسالست و سادگی و دقت عاري از فصاحت آن، یکی 

دخالت وي در چهارمین جنگ صلیبی بمراتب زیادتر از آن بود که خودش بتواند  ;ناشی از بیطرفی ویالردوئن نمیشد

لکن وي شخصا در آن جریان دست داشت،  ;آن خیانت بدیع را با نظري خالی از هر گونه حب و بغض، تماشا کند

دث را چنان از نزدیک مشاهده و احساس میکرد که همین امر به کتاب وي روح تازهاي بخشید که تا حدودي آن حوا

تقریبا یک قرن بعد، فرانسوي دیگري، ژان سیر دو ژوئنویل، مباشر شامپانی، بعد از . را از دستبرد زمانه ایمن ساخت

د و پنج ساله بود، به نوشتن کتاب خویش تحت خدمت لویی نهم در جنگ صلیبی و در فرانسه، هنگامی که هشتا

ما ممنون وي هستیم که با صداقتی عاري از ذوق به توصیف افراد عادي ). 1309(عنوان تاریخ سن لویی دست زد 

هاي وي، ما  به مدد نوشته ;تاریخ مبادرت جست و به تفصیل تمام حکایات و رسوم جالب عهد خویش را نقل کرد



٢۶٩۵

هنگامی . هاي ویالردوئن از عهده ایجاد چنین احساسی برنمیآید آشنا میشویم که حتی نوشته چنان با مزه تلخ زمان

که وي تقریبا تمامی مایملک خویش را به رهن گذاشته و تدارك جنگ صلیبی را دیده است، به همراهی وي از 

که از دیدن زن و خودش شرح میدهد که جرئت نمیکرد به عقب سر بنگرد، زیرا میترسید  ;کاخش خارج میشویم

ژوئنویل ذهن . فرزندانی که سر در عقبش نهاده بودند و ممکن بود دیگر چشمش به روي ایشان نیفتد قلبش آب شود

موشکاف و محیلی چون ویالر دوئن نداشت، اما آدم باشعوري بود و میدانست که پادشاه پاکدامن فرانسه مثل سایر 

ار دیگر به وي پیشنهاد شرکت در جنگهاي صلیبی را کرد، ژوئنویل که هنگامی که لویی ب. آدمیزادگان از خاك است

میدید از این سفر عظیم چیزي عاید نمیشود، از رفتن خودداري ورزید، و هنگامی که آن پادشاه پاکدامن از وي 

ن دو شق اگر قرار میبود که تو یک نفر جذامی باشی یا مرتکب یکی از گناهان کبیره گردي، کدام یک از ای((پرسید 

من، که هرگز به وي دروغ نگفته بودم، جواب دادم که در نظرم ارتکاب سی بار گناه کبیره اولیتر )): را اختیار میکردي

هنگامی که رهبانان محضرش را ترك گفتند، مرا بتنهایی نزد خویش خواند و . از آن بود که یک نفر جذامی باشم

و من ملک را گفتم که دوباره نیز ))... چطور تو چنین سخنی گفتی: ((دستور داد که پایین پایش بنشینم، و گفت

زیرا باید بدانی که هیچ جذامی موحشتر . تو شتابزده و ابلهانه سخن گفتی: ((و وي جواب داد. همان سخن را میگویم

ا در روز وي از من سوال کرد که آیا پاهاي مستمندان ر)). ... از آن نیست که آدمی مرتکب گناهی بزرگ شده باشد

من . موالي من از چنین عملی حالت تهوع به من دست خواهد داد: ((من گفتم. پنجشنبه مقدس شستشو دادهام

الحق که سخنی ناپسندیده گفتی، زیرا آنچه : ((پادشاه گفت)). پاهاي این گونه اشخاص پست را نخواهم شست

س من از بهر تو دعا میکنم تا در وهله اول براي عشق پ. خداوند براي تعلیم ما انجام داد نمیبایست کسر شان تو باشد

  )). خدا و سپس براي محبت به شستن پاي مستمندان خوگیري

مفهوم تاریخ و وجدان عقالنی در قرون وسطی چنان . لکن زندگی همگی قدیسان مثل این یکی صادقانه نبود

چنین احساس میکردند که اگر خوانندگان آنها نورسیده و ناقص بود که نویسندگان این روایات تهذیب کننده، ظاهرا 

این تفاصیل را عین حقیقت پندارند و قبول کنند، فواید زیادي عاید خواهد شد و چندان زیانی به کسی نخواهد 

شاید مولفان، در بیشتر موارد داستانهایی را که افواهی پخش میشد از سایرین میشنیدند و معتقد بودند که . رسید

اگر ما زندگانی قدیسان را صرفا بعنوان مشتی افسانه قبول کنیم، آنها را ماالمال از لطف . حقیقت دارد آنچه شنیدهاند

در ابتداي امر وي . مثال مالحظه کنید که قدیس کریستوفر چطور در شمار قدیسان درآمد. و نکات جالب خواهیم دید

دشاه شد، زیرا شنیده بود که آن پادشاه مقتدرترین وارد خدمت پا ;متر که از کنعان میآمد 5/6غولی بود به درازاي 

کریستوفر به این نتیجه  ;روزي چون نام ابلیس برده شد، پادشاه مزبور بر خود عالمت صلیب کشید. مردان عالم است

رسید که ابلیس نیرومندتر از پادشاه است، و به همین سبب به خدمت ابلیس کمر بست، لکن به مجرد دیدن صلیبی 

ار جاده قرار داشت، ابلیس بگریخت، و کریستوفر چون به عقل دریافته بود که عیسی مسیح باید نیرومندتر از که برکن

کریستوفر لب فرو بستن از غذا را در ایام روزه مسیحی دشوار دید، زیرا جثهاي . ابلیس باشد، خود را وقف عیسی کرد

زاهد پاکدامنی او را در کنار . ترین دعاها گیر میکردبه عالوه، زبان بزرگش حین خواندن ساده ;بغایت بزرگ داشت

 ;رودخانهاي گذاشت که آبهاي پرخروش آن همه ساله بسیاري را که در صدد عبور از آنجا بودند غرق میکرد

کریستوفر عابرین را به دوش خود میگرفت و ایشان را، بیآنکه تر شوند یا آسیبی ببینند، از یک سوي رودخانه به 

کودك  ;از وي پرسید که چرا این قدر سنگینی ;روزي کریستوفر کودکی را به دوش کشید. مل میکردسوي دیگر ح

و چون به سالمت به آن سوي رود رسیدند، کودك از کریستوفر تشکر کرد و . پاسخ داد که بار جهان را به دوش دارد

ا در میان شنها فرو کرده بود و ناپدید شد، در همین وقت چماق کریستوفر که آن ر)) من عیسی مسیحم((گفت 
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لکن حال ببینیم سن جورج، قدیس حامی بریتانیا، که بود و از کجا میآمد در نزدیکی سیلنوم . ناگهان پرشکوفه شد

مردم دهکده براي آنکه از زهر اژدها ایمن مانند، سالی یک بار،  ;واقع در لیبی، اژدهایی بود که نفسی زهرآگین داشت

یک بار قرعه به نام . وان یا دوشیزهاي را انتخاب میکردند و او را خوراك اژدها میساختندبه حکم قرعه، پسرك ج

هنگامی که روز موعود فرا رسید، دختر به سوي برکهاي روان شد که اژدها در آنجا زندگی . دختر باکره پادشاه افتاد

اي جوان، من اطمینان دارم که : ((یزه گفتدوش. به ناگاه قدیس جورج او را دید و از او پرسید که چرا میگرید. میکرد

جورج خودداري )). تو را دلی عظیم و جوانمردانه در سینه میتپد، لکن زود راه خود در پیش گیر و مرا تنها گذار

هیچ بیم به دل راه مده، زیرا من به نام : ((و چون از ماجرا آگاه شد، به او گفت. ورزید و دختر را به پاسخ واداشت

جورج عالمت صلیب بر خویشتن نقش . در همان لحظه اژدها سر از آب به در کرد)). ح به تو کمک میکنمعیسی مسی

آنگاه به دوشیزه گفت که کمربندش . نمود، خود را به مسیح سپرد، هجوم برد، و نیزه خود را بر سینه آن جانور کوفت

نند هر دالوري که در برابر طلسمی چنین دختر چنین کرد، و اژدها، ما. را به دور گردن اژدهاي زخمی بیفکند

هاي دلپذیر  این داستانها و سایر افسانه. نیرومند تسلیم شود، از آن پس کورکورانه همه جا به دنبال دوشیزه روان بود

میالدي گرد آورد، و براي هر روزي از روزهاي سال که تعلق  1290را یاکوپو د وراجینه، اسقف اعظم جنووا، در حدود 

. ی از قدیسان داشت داستانی نقل کرد، و مجموعه خود را منتخباتی درباره قدیسان خواندبه یک

و عموم این کتاب را افسانه زرین . هاي یاکوپو بسیار مورد پسند خوانندگان قرون وسطایی قرار گرفت مجموعه قصه

، لکن خود مردم همگی آنها را قبول کلیسا نظر داد که به پارهاي از این داستانها نمیتوان اعتقاد داشت. میخواندند

هاي عامهپسند را با ولع  کردند، دوست داشتند، و شاید بیشتر از مردم سادهلوحی که در عهد خود ما افسانه

  . میخوانند، درباره زندگی فریب میخوردند

ر داشت، زیرا قسمت بیشتر آن فقط شکل شع. مایه فخر التینی قرون وسطایی اشعاري بود که در این عهد میسرودند

انواع و اقسام مطالب تعلیمی از قبیل تاریخ، افسانه، ریاضیات، منطق، االهیات، و پزشکی را در قالب اشعاري موزون و 

همچنین قطعات حماسی بسیار مطولی درباره . قافیهدار مینوشتند تا براي سپردن آن مطالب به حافظه کمکی باشد

، که اکنون در نظر ما )1176(سه آلکساندریس، اثر والتر دوشاتیون حوادث جزئی و کوچک وجود داشت، مثل حما

همان اندازه بیروح است که بهشت مفقود، اثر میلتن، و نیز مناظراتی منظوم میان تن و روان، مرگ و انسان، شفقت و 

و کشیش حقیقت، روستایی و روحانی، مرد و زن، شراب و آب، شراب و آبجو، گل سرخ و بنفشه، دانشجوي تهیدست 

. پرخور، حتی میان هلنه و گانومدس درباره مقایسه مزایاي عشقورزي بین افراد همجنس و غیرهمجنس وجود داشت

. هر چیزي که با جنس دوپا سروکار داشت در اشعار قرون وسطایی جایی پیدا میکرد

شعري بود، از قرن پنجم به  شیوه قدما، که اتکا بر تعدد حروف مصوت به عنوان وسیلهاي براي تعیین بحور و اوزان

بعد متروك شد و شعر التینی قرون وسطایی، که بیشتر از احساس توده مردم سرچشمه میگرفت تا از هنري مهذب، 

این قبیل سبکهاي شعري، قبل از آنکه اوزان و . شکل جدیدي پیدا کرد که بر پایه تکیه صدا و وزن و قافیه استوار بود

بین رومیان وجود داشتند و مخفیانه در طی یک هزار سال رواج سبک کالسیک باقی و  بحور یونانی رواج یابد، در

قالبهاي شعري کالسیک از قبیل شش وتدي، مرثیهاي، و ساپفوي در سراسر قرون وسطی به جا . برقرار مانده بودند

ان به روحیه تقدس مآبانه، چنین به نظر میرسید که این اوز ;ماندند، لکن دنیاي التینی زبان از آنها خسته شده بود

اوزانی سادهتر و ابیات . مشفقانه، و با ظرافت، و باالخره با دعا و نیایشی که مسیحیت رواج داده بود، سازگار نباشد
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کوتاه اشعاري مبتنی بر وتد مجموع متداول شد که میتوانست تقریبا هر نوع احساس و تاثیري را از تپش قلب تا پاي 

  . گام عزیمت به سوي جنگ بر شنونده عرضه داردکوفتن سربازان به هن

. در این باب حدسیات فراوان زده شده است ;کامال معلوم نیست که قافیه از کجا وارد دنیاي مسیحی غرب شد

گاهی قافیه در  ;چندین قطعه از اشعار دوران شرك، از آن جمله اشعار انیوس، سیسرون، و آپولیوس، قافیهدار بودند

به طور پراکنده در ادبیات التینی قرن پنجم میالدي آمد، و در منظومات عربی  ;سریانی دیده میشداشعار عبري و 

احتماال شور و عشق شدیدي که مسلمانان به قافیه داشتند در . حتی از اوایل قرن ششم فراوان به کار میرفت

هاي میانی یا انتهایی قطعات، که  از قافیه وفور قافیه، اعم ;مسیحیانی که با جهان اسالم رابطه پیدا کردند موثر افتاد

در اشعار التینی قرون وسطی وجود دارد، افراط همانندي را که در زبان عربی وجود داشته است به خاطر انسان 

به هر حال، سبکهاي جدید با بحرهایی که رواج گرفته بودند منظومات جدیدي در زبان التینی به وجود . میآورد

شباهتی با اسلوبهاي باستانی نداشتند، به طرز شگفتانگیزي فراوان بودند، و ظرافت و زیبایی دور آوردند که کمترین 

اینک، براي نمونه، قطعهاي را از پیترو دامیانی، زاهد گوشهنشین مصلح، نقل میکنیم که در طی . از انتظاري داشتند

این کیست که حلقه بر در من میکوبد : نداین قطعه آمدن عیسی را به مالقات میان عاشق و معشوقهاش تشبیه میک

اي زیباترین دوشیزگان، خواهر، همسر، اي : ((آیا تو خواب شب مرا برهم خواهی زد وي به من آواز میدهد

من فرزند واالتبارترین شاهانم، !)) اي شیرینترین موجودات در را بگشاي! برخیز! بشتاب! باشکوهترین گوهرها

تن به  ;، که از فردوس به این خانه تاریک پا نهادهام تا ارواح زندانیان را آزاد کنمنخستین و کهترین فرزندان وي

  )). ام مرگ دردادهام و بسیاري آالم بر خود هموار ساخته

من شتابان نیمکت خود را ترك گفتم، به آستانه در دویدم، تا آنکه همه خانه را به روي محبوب بگشایم، و روان من 

اما وي بزودي گذر کرده، در سراي مرا ترك . ی را که بیش از همه آرزومند دیدنش بود بنگردبه کمال قادر شود کس

گفته بود، اینک من محنتزده را چاره چه بود با چشم گریان به دنبال جوانی روان شدم که دستهایش آدمی را پدید 

آنکه در نظر ایلدبر، اهل الواردن،  ها کاري جزئی و بیاهمیت بود، و حال براي پیترو دامیانی ساختن منظومه. آورد

شاید ایلدبر از . اسقف اعظم تور، شعر حکایت غلیان احساساتی بود که دژ ایمان را براي نجات ابدیش مسخر میساخت

پس از . برانژه دو تور، که در شارتر زیرنظر فولبر علم آموخته بود، عشقی به آثار کالسیک التینی پیدا کرده باشد

ي فراوان، وي خود را به شهر رم رسانید، و خاطرجمع نبود که بیشتر به طلب دعاي خیر پاپ آمده سختیها و رنجها

ایلدبر سخت تحتتاثیر شکوه و ویرانی . است یا دیدن مناظري که از طریق خواندن کتاب در نظرش عزیز شده بود

ادوار باستان به رشته نظم  هاي پایتخت قدیمی امپراطوري روم قرار گرفت و احساسات خویش را به سبک مرثیه

  : کشید

با این شکستگی، به ما  ;هیچ شهري با تو کوس همسري نمیکوبد، حتی هنگامی که سراسر ویران گشتهاي! اي رم

میآموزي که چون کامل بودي چه بزرگ بودي، سالیان دراز است که فخر تو از میان رخت بربسته است و دژهاي 

آن بنا، آن بناي منیعی که بربري مهیب از برافراختن سر رفعتش . دابها فرو میرودقیصر با معابد خدایان در میان مر

ولیک نه گذشت زمان نه آتش، و نه . ... بر خود میلرزید و از افتادنش سوگوار است، اینک با خاك یکسان شده

. شمشیر هیچ کدام را یاراي آن نیست که این شکوه را از بن براندازد
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شاعر قرون وسطایی زبان التینی را با همان جالل و ابهتی به کار میبرد که ویرژیل به کار برده  اینجا بود که لحظهاي

ایلدبر در وجود عیسی مسیح و . لکن کسی که یک بار دل به آیین مسیح میبست، هماره دلداده آن دین میماند. بود

وي در قطعه شعر دیگري معصومانه قدرت مریم عذرا تسلی بیشتري مییافت تا در یوپیتر و مینروا، و به همین سبب 

  : معنوي مسیحیت را از شکوه اعصار باستان به مراتب عالیتر دانست، واز زبان شهر جاودانی رم چنین گفت

اکنون با تهیدستی بزرگوارترم از روزي که غنی بودم،  ;این شکست در نزد من به مراتب شیرینتر است از آن پیروزیها

پطرس بیش از قیصر مرا  ;رپا ایستاده بودم، علم صلیب بیش از عقابهاي رومی مرا قوت دادهآمادهترم از وقتی که ب

چون برپا  ;اکنون با خلقی بیسالح قویترم از روزي که سرداران سراپا اسلحه به دفاعم ایستاده بودند ;نیرو بخشیده

چون ایستاده بودم، بر تنها  ;زمین میرسد ایستاده بودم، ملتها را زیر فرمان آوردم، اکنون که ویرانم تیغم به اعماق

فرمان میراندم، و اکنون که شکسته و بر زمین افتادهام، بر روانها حکم میرانم، آن روز بر خلقی تیرهبخت شاه بودم، 

از . اینک بر سپهر فرمان میرانم ;آن روز شهرها عرصه فرمانروایی من بودند ;اکنون بر ملوك ظلمت حکومت میکنم

ناتوس به این طرف هیچ کس در زبان التینی نظمی نساخته بود که از لحاظ قوت و آهنگ با این اشعار عهد فورتو

  . برابر باشد

II  - می، زن، و سرود  

هایی از زندگانی قرون وسطایی که ارتباط با مردم مشرك یا شکاك داشتهاند طبیعتا تکهتکه و  اطالع ما بر آن جنبه

دون حب و بغض بیجا و بیطرفانه به دست ما نرسیدهاند، مگر آنکه آنها را از راه آثار گذشته هیچگاه ب ;ناقص است

به همین سبب، ما باید بر مشرب آزادیخواهانه یا به عبارت دیگر حس شراکت در لذایذي . خون به ارث برده باشیم

. واداشت آفرین خوانیم را به حفظ مجموعه خطی کارمینا بورانا) واقع در باواریاي علیا(که صومعه بندیکت بویرن 

به حلیه طبع آراسته شد و  1847هاي صومعه بویرن عبارت از دیوانی بود که بالمآل در  کارمینا بورانا یا منظومه

برخی از آنها  ;ه دوش آواره نبودنددانشوران خانه ب .است)) دانشوران خانه به دوش((اکنون تنها منبع ما درباره اشعار 

بعضی  ;هاي خویش سر به کوه و دشت و بیابان مینهادند رهبانانی بودند که در هیچ جا قرار نمیگرفتند و از صومعه

اکثر آنها دانشجویانی بودند که اغلب پاي پیاده از وطن خویش به عزم رفتن به دانشگاهی  ;روحانیانی بودند بیکار

بسیاري از دانشجویان حین سفر در . از دانشگاهی به عزم دانشگاه دیگري به راه میافتادندحرکت میکردند یا 

برخی به بادهگساري و بوس و کنار خود را متمتع میساختند و معلوماتی را که  ;هاي میان راه درنگ میکردند میکده

بعضی از امید  ;ها میپرداختند نهپارهاي به ساختن، سرودن، و فروش ترا. در کتابها ذکر نشده بود فرا میگرفتند

این جماعت . اشتغال به امور روحانی دل برمیکندند و از راه مدیحهسرایی براي اسقفان یا خاوندها روزگار میگذرانیدند

هاي ایشان  اکثر در فرانسه و آلمان باختري به کار اشتغال داشتند، لکن چون به زبان التینی شعر میسرودند، منظومه

 ;این محققان آواره به صورت ظاهر چنین وانمود میکردند که تعلق به صنف آوارگان دارند. مللی پیدا کردشهرتی بینال

وي را بنیادگذار  ;براي خویش شخصی افسانهاي پیدا کرده بودند که بیشتر شباهت به رابله و اطرافیان وي داشت

ی در قرن دهم میالدي، به نام والتر، اسقف اعظم حت. فرقه و قدیس حامی خود خوانده، او را گولیاس نام نهاده بودند

از طرف  ;مشغول بود)) خاندان گولیاس((سانس، برمیخوریم که در مقام عتاب به تهدید و نکوهش آن گروه مفتضح 

را مورد طعن و لعن قرار میدهد، زیرا به )) گولیاردي((مشاهده میکنیم که شورایی کلیسایی جماعت  1227دیگر، در 

در ((گفت که این جماعت  1281شوراي سالزبورگ در . مقدسترین آوازهاي مذهبی هزلیاتی میسرودهاندتقلید از 

اوقات خود را به میگساري، قماربازي، و جندهبازي  ;در تنورهاي نانوایی دراز میکشند ;خیابانها عریان راه میروند
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ما )). ختی تمام به متابعت از فرقه خویش روانندو با سرس ;از طریق ارتکاب به فسق و فجور ارتزاق میکنند ;میگذرانند

 1140یکی از اینها، اوگ یا هوگو پریماس، در حدود . فقط معدودي از این شعراي گولیاردیک را منفردا میشناسیم

 ;))آدمی بود تباهکار، و کریهالمنظر((کشیش نسبتا عالی درجهاي بود در اورلئان که به قول یک نفر محرر رقیب 

)) در اطراف و اکناف چندین ایالت((هایی که همواره بر سر زبان حاضر داشت  اشعاري که میسرود و ظریفهلکن براي 

هاي خویش نشده و از فرط تنگدستی نزدیک بود جان سپرد، با  اوگ، که موفق به فروش منظومه. مشهور شد

ضل که در عین حال ذرهاي شرم آدمی بود بیاندازه فا ;مطایبات خشمآلود روحانیان ثروتمند را ریشخند میکرد

از این . هاي ایلدبر، میسرود نداشت و قطعات بغایت رکیکی را در قالب اشعاري شش وتدي، تقریبا نظیر منظومه

که اصلیتش در دست نیست، لکن هواخواهانش او را آرخیوئت یا اعظمالشعرا ) 1161حد (مشهورتر آدمی بود 

می را بر خون و قلم را بر شمشیر رجحان مینهاد، و با عطایایی که گاهگاهی از شهسواران آلمانی بود که  ;میخواندند

از کیسه فتوت رینالد فون داسل، سر اسقف اعظم منتخب کولونی و سفیر بارباروسا در پاویا، داده میشد به طور 

. نامرتبی گذران میکرد

اشعار قرون وسطایی عذر خواست و تقاضا رینالد در صدد اصالح اخالق وي برآمد، لکن شاعر با یکی از مشهورترین 

نام دارد و آخرین بند آن آوازي مقبول )) اعتراف گولیات((منظومه این اعظمالشعرا . کرد که او را به حال خود گذارد

  . هاي آلمان شد نظر میگساران در دانشگاه

را گوش کن، من از یک دیگ درونم با خشم شدیدي به غلیان درآمده است، اینک با تلخکامی جان، گفته م) 1

  . عنصرم، تلون مزاج هیوالي من است، به برگ پژمردهاي مانم که در برابر بادها به هر سو روان است

تا کنون نتوانستهام با هشیاري و اندوه دوام آورم، شوخی را به جان دوست دارم و شادي در نظرم شیرینتر از ) 2

هرگز نشده است که او دل تباهکاري را قرارگاه  ;الترین لذات استعسل است، هرچه زهره، االهه عشق، فرمان دهد با

  . خویش سازد

فضایل را یکسره از یاد ببر و مرا در قبایح  ;با شور جوانی، بیهیچ باري بر خاطر، در شاهراه عریض گام مینهم) 3

روان من مرده است، پس اعمالم پنهان ساز، مرا از بهر لذات آز بیشتري است تا گام نهادن به ساخت فردوس، چون 

  . بهتر که این قالب را دریابم

موالي نیک سیرت من، اي سرور خردمند، بر من ببخشاي، ولی این مرگی که من تحمل میکنم، شیرین است و ) 4

گواراترین زهرهاست، زخمی که این سان زود مرا از پا درآورد از خم کمند لعبت جوانی بود، آیا مرا دستی به دامانش 

آیا  ;بنشین در میان آتش، آیا آتش ترا نمیسوزاند بیا به پاویا) 5د پس فکر نمیتواند از عهده وظیفهاش برآید نمیرس

تو همچنان پاکدامن برمیگردي پاویا، جایی که زیبایی با نوك انگشتانش جوانی را رسم میکند، جوانی که در دیدگان 

  . آن لعبت به دام فتاده و با لبانش شیفته شده

هیپولوتوس را به پاویا بیاور و بر سر سفره بنشان، و چون آفتاب بامدادي سرزند، دیگر از هیپولوتوس نشانی تو ) 6

نیابد، در پاویا هیچ راهی نیست که به خلوتکده عشق نپیوندد، و درمیان انبوه برجهاي آن یکی نیست که به پاکدامنی 

  . فخر کند
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با جام می در کنارم،  ساعت مرگ فرا میرسد، بگذار که من در میکده، زیرا من دل در این کار بستهام که چون آن) 7

که دست خداوند با ((در حالی که فرشتگان به پایین نظاره کنند و با شعف بر جنازه من نغمه سردهند، جان سپرم، 

 )).باشداین خمار همراه 

مشتمل بر کلیه موضوعاتی بود که با جوانی ارتباط داشت، مثل بهار، عاشقی، الف و گزاف درباره )) اناکارمینا بور((

اغواي زنان، هرزهگوییهاي لطیف، غزلیاتی مشحون از دلسوزي درباره عشقی یک جانبه، آوازي ویژه دانشجویی که 

ضمن ترانهاي، دوشیزهاي رشته . ... دهمدرسان خود را دعوت به ترك مدرسه و گذرانیدن ایام به عشقبازي میکر

)). استاد به چه کاري مشغولی بیا با من بازي کن((افکار محققی را که سرگرم مطالعه است با این سوال میگسلد که 

یکی دیگر داستان پریشانی دوشیزهاي است که یار بیوفایی ترك و فراموشش  ;آواز دیگري حکایت بیوفایی است

بسیاري از این آوازها . شکمش ضرباتی است که از جانب پدر و مادر بر بدنش باریدن میگیردکرده است، و با برآمدن 

انجیل به روایت : ((از جمله(برخی انتقاد از ثروت کلیساست  ;شادي سرخوش بادهگساري یا قماربازي را بیان میکند

مذهبی مانند سرود حمد صهیون بعضی تقید هزآلمیز سرودهاي عالی  ;)، که ذکرش پیش از این رفت))مارك نقرهاي

. و یکی، به اسلوب ویتمن شاعر امریکایی، آوازي است در تمجید وارستگی از قیود و فرار از شهر ;اثر توماس است

اینک . و حال آنکه بعضی را میتوان از شاهکارهاي غزلسرایی به حساب آورد ;بسیاري از آنها اشعاري بیمایه و بیمغزند

چون آن دلبر از جان گذشته خویشتن را سراپا به عشق و  :فر عاشق صادق درباره مرگ دلخواهچکامهاي از زبان یک ن

دل  ;میلی برون از حد بر من چیره گشته است. من سپرد، زیبایی از صدر افالك از اختر شادمانیش خنده سر میداد

  . ه باشدمن به قدر کفایت بزرگ نیست تا تاب این شعف عظیمی را که بر من غالب آمده داشت

چه هنگام بود که دلبر من در آغوش خویش مرا انسانی دگر کرد، و تمامی آن عسلی که لبانش گرد آورده بود با 

بوسهاي که به من داد تهی شد، بار دیگر، بار دیگر به خواب میبینم آن آزادي را که سینه نرمش به من ارزانی 

ان سایر خدایان گام نهادهام، اگر بار دیگر دست من بر روي و بدین سان، چون خدایی دیگر به افالك، در می ;داشت

  . سینه او آرام گیرد، اتفاق و آرامش بر خدایان و آدمیزادگان حکمفرما خواهد شد

لحظاتی نیز وجود دارد  ;هاي کارمینا، بیشتر اشعار عاشقانه، با بیپروایی، حکایت لذایذ جسمانی است در میان منظومه

هرجا سرودهاي . بایی معنوي است، لکن این گونه اشعار بسیار مختصر و معدود میباشندکه نشانگر شفقت و زی

هایی در منقبت االهه عشق نیز  مذهبی کلیسا میآید، میتوان حدس زد که پهلو به پهلوي آنها باید دیر یا زود ترانه

ی تمام به این آوازهایی که در کلیسا با شکیبای. زن پشتیبان وفادار دین، رقیب عمده خدایان است ;درج شده باشد

شورایی مقرر داشت که هر فرد  1281لکن در سال . ستایش عشق و می از حلقومها بیرون میآمد گوش میداد

که به ساختن یا خواندن آوازهاي شهوانی یا مخالف دین مبادرت ورزد، درجه و کلیه ) و لهذا هر دانشجویی(روحانی 

بر اثر صدور این حکم، عده دانشوران خانه به دوش کاهش گرفت و از . د دادمزایاي روحانی خویش را از کف خواه

. این پس طرفداران جرگه گولیاس فقط خنیاگران مطایبهسراي گردیدند، و ادبیات مبدل به هزلیاتی پوچ و بیمغز شد

ین جماعت میراث لکن از آنجا که در خالل قرون مسیحی ا ;دیگر عصر گولیاردها به پایان رسیده بود 1250تا سال 

اعصار شرك را مخفیانه حفظ کرده بودند، و به همان روال مشرب و اشعار ایشان در خفا بر جا ماند تا در نهضت 

. رنسانس وارد شود
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قرن سیزدهم زبده عقال و متفکران را به تحصیل و تتبع در فلسفه . خود ادبیات التینی تقریبا با گولیاردها از بین رفت

ها اشغال  السیک روم و یونان هزیمت یافتند، و تنها گوشه مختصري را در میان برنامه دروس دانشگاهآثار ک ;واداشت

حشمت کالم و طالقت لسانی آوگوستینوس مانند، که خاص ایلدبر و جان آو سالزبري بود، از میان رفت، و  ;کردند

سیزدهم به پایان رسید و دانته زبان هنگامی که قرن . دیگر کسی قد علم نکرد تا جانشین این قبیل افراد شود

حتی درام، که زاده و  ;ایتالیایی را براي بیان احساسات خویش وسیله قرار داد، زبانهاي بومی بدل به ادبیات شدند

  . غالم حلقه به گوش کلیسا بود، حیله التینی را از تن بیرون کرد و به زبانهاي توده مردم متکلم شد

III -  احیاي درام  

سیک پیش از آنکه قرون وسطی آغاز شود، مرده بود، زیرا از آن صورت قدیم رو به فساد نهاده و به شکل درام کال

اللبازي و فارس درآمده و باالخره جاي خود را به نمایشهاي جالب و پرطنطنه پهلوانی و جنگ جانوران و امثال آن 

رینهاي ادبی بودند که بظاهر هرگز بر روي صحنه هاي سنکا و روسوتیا عبارت از یک رشته تم نمایشنامه. سپرده بود

دو رشته نمایش، که از سرچشمه هنر باستان آب میخوردند و تسلسل خود را حفظ کرده بودند، همچنان به . نیامدند

دومی فارسهایی  ;اولی عبارت از مجموعهاي شعایر بیکالم بود که با جشنهاي کشاورزي اقوام ارتباط داشت: جا ماندند

لکن در قرون وسطی، . ها اجرا میشد به توسط خنیاگران آواره و دلقکها در کاخهاي اربابی یا در میدان دهکده بود که

خود مراسم قداس مجلس . مثل ادوار باستانی یونان، منبع عمده درام عبارت از آیین دعا و نیایش جمعی مذهبی بود

اشخاصی که مسئول اجراي  ;براي این نمایش بودحرم کلیسا صحنه مقدسی  ;با ابهت نمایش مانندي محسوب میشد

جوابهایی که بین  ;کشیش و مالزمان وي به مکالمه میپرداختند ;آن بودند همگی لباسهایی نمادین برتن داشتند

هاي مختلف همسرایان رد و بدل میشد درست نموداري از همان رشته تکاملی  کشیش و همسرایان یا میان دسته

در تشریفات پارهاي . را به صورت نمایشهاي مقدس دیونوسوسی درآورده بود)) گفتگو((باستان  درام بود که در یونان

هنگام کریسمس، ضمن اجراي پارهاي از شعایر قرن . از ایام متبرکه، جنبه نمایش به طرز بارزي تقویت و تکمیل شد

ا مینهادند، و پسرکی در میان یازدهم، افرادي که خود را به هیئت شبانان درآورده بودند قدم به ساحت کلیس

را ایفا میکرد مژده والدت عیسی را به گوش آنها میرسانید، و همگی تندیس نوزادي )) فرشته((سرودخوانان که نقش 

وارد میشدند و )) پادشاه((از یک در شرقی کلیسا سه  ;را که از موم یا گچ ساخته شده بود پرستش میکردند

ر آنها به وسیله سیمی کشیده میشد، آن سه تن را به آغلی که زادگاه مسیح بود ستارهاي مصنوعی، که از باالي س

شهادت ((اي ترتیب میدادند که نشاندهنده ))تعزیه((ماه دسامبر، بعضی از کلیساها  28در . هدایت میکرد

 ها و شبستان به حرکت جمعی از میان راهه به این معنی که پسران همسرا دسته: مسیحی بود)) معصومین

درمیآمدند، خود را بر زمین میافکندند انگار که به دست هرودس پادشاه به قتل رسیدهاند از زمین برمیخاستند، و 

در روز جمعه مبارك، بسیاري از . آنگاه از پلکان حرم کلیسا، به عالمت صعود به سوي فردوس برین، باال میرفتند

د و آن را در میان ظرفی که نماد کلیساي قیامت است کلیساها تندیس مسیح مصلوب را از روي محراب برمیداشتن

مینهادند و حرکت میدادند، و صبح روز عید قیام مسیح آن را به نشانهاي از رستاخیز با تشریفات تمام به محراب 

قدیمیترین نمونه تعزیه شهادت مسیح نمایشی بود به سبک اوریپید، نوشته گرگوریوس . منتقل میساختند

تدوین شد، و از آن تاریخ تا کنون تعزیه شهادت مسیح همچنان نفوذ  380ك قسطنطنیه، که در نازیانزوسی، بطر

تا آنجا که ضبط تواریخ شده است، نخستین نمایشی از این قبیل که . خود را درمیان اقوام مسیحی حفظ کرده است
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که مدتها قبل از این تاریخ نیز  احتمال دارد ;بود 1200در حضور جماعات تماشاگر اجرا شد در شهر سینا به تاریخ 

  . ها را بر مردم عرضه میداشتند این گونه تعزیه

به همان نحو که کلیسا از معماري، پیکرتراشی، نقاشی، و موسیقی استفاده میکرد تا آرا و وقایع مهم حماسه مسیحی 

هاي نمایشی جشنهاي بزرگ  بهرا در ذهن مردم جایگزین سازد، به همان طرز با افزودن بر جالل و شکوه و دقایق جن

عبارات ((گاهی . مسیحیت سعی کرد به قوه تخیل مسیحیان توسل جوید و شعله ایمان ایشان را فروزانتر گرداند

یا متونی را که مخصوصا براي افزودن ریزهکاریها و دقایق موسیقی به آیین نماز و دعا پدید آمده بود، مبدل )) الحاقی

هاي خطی قرن دهم مخصوص شعایر عید قیام  ، مثال در دیر سن گال یکی از این جزوهبه نمایشات کوچکی میکردند

به این معنی که آن جمع را به دسته : مسیح پیدا شده است که در آن دستوراتی براي سرودخوانان وجود دارد

اي خادمان مسیح، : فرشتگان: فرشتگان و سه مریم تقسیم میکند، و براي هر کدام نقشی به این ترتیب مقرر میدارد

. این خیل کروبیان، ما مسیح را میجوییم که مصلوبش کردند)): سه مریم((در این مزار دنبال که میگردید 

بروید و بشارت دهید که وي زنده . او همان سان که پیشگویی کرده بود دوباره جان گرفت ;او اینجا نیست: فرشتگان

بتدریج از قرن دوازدهم به بعد نمایشهاي مذهبی . زنده شده استهللویا، خداوند : همگی سرودخوانان. شده است

بیرون محوطه کلیسا . هاي سرپوشیده بر مردم عرضه داشت بغرنجتر و مفصلتر از آن شدند که بتوان آنها را در محوطه

ویش سکویی میساختند و، به کمک بازیگرانیکه از میان مردم انتخاب شده و براي از بر کردن نقشهاي طوالنی خ

سالترین نمونه موجود از این نوع نمایش تصویر آدم است متعلق به  کهن. تعلیم دیده بودند، نمایش را اجرا میکردند

در این . به خط قرمز و به زبان التینی براي بازیکنان دارد)) دستوراتی((قرن دوازدهم، که به فرانسه نوشته شده و 

د، در بهشت عدنی که با گل و گیاه جلو کلیسا به طور مصنوعی نمایش آدم و حوا را، که ملبس به لباس سفیدن

ساختهاند مجسم میکنند، شیاطین، با آن شلوارهاي سرخ رنگ تنگ و چسب پا که از آن تاریخ تا کنون از ویژگیهاي 

و اندام خود را پیچ  ;از میان جمعیت تماشاگر میگریزند ;این موجودات خبیث عالم تئاتر شده است، ظاهر میشوند

آنگاه این موجودات میوه نهی شده را ابتدا به آدم تعارف . و به طرز موحشی روي درهم میکشند ;تاب میدهند

. و سرانجام حوا آدم را به خوردن آن میوه وا میدارد ;میکنند، که نمیپذیرد، و سپس به حوا میدهند، که قبول میکند

درخت میوه علم از فرمان خدا سرپیچی کردهاند، به  به این نحو، شیاطین آدم و حوا را، که با میل به خوردن

دوزخ در این نمایش حفرهاي است در روي زمین که از آن . زنجیرهاي آهنین میبندند و به سوي دوزخ میکشند

در پرده دوم نمایش، قابیل در صدد قتل هابیل برمیآید و خطاب به وي . صداهاي شادمانی دوزخیان به گوش میرسد

آیا میخواهی : ((قابیل میگوید)) چرا من آدمی هستم مرده: ((هابیل میپرسد)). ل، تو آدمی هستی مردههابی: ((میگوید

به علت آنکه تو زیاده از حد خودت را . به تو میگویم چرا... بدانی که به چه علت من میخواهم تو را به قتل برسانم

لکن نگارنده . میاندازد و او را به قصد کشت میزند آنگاه قابیل خود را به روي هابیل)). طرف توجه خدا قرار میدهی

که براي بازیگران نوشته است، این جمله را گنجانیده است که )) دستوراتی((نمایش آدم مهربانی است، زیرا، ضمن 

  )). هابیل باید قابلمهاي در زیر لباس خود بگذارد تا ضربات وارده بر او کارگر نیفتد((

میخواندند ) ministerium(بر پایه حوادث کتاب مقدس بودند به زبان التینی مینیستریوم اینگونه نمایشهایی را که 

و ) در انگلیسی، و لغات مشابه آن در سایر زبانهاي اروپایی، از همین لفظ مشتق شده است mysteriesکه واژه (

هرجا که . یش علم شدغرض از آن تجسم و عملی ساختن واقعیات گذشته یعنی همان چیزي بود که لفظ درام برا

داستان ارتباط با حوادث بعد از کتاب مقدس داشت آن را میراکولوم یا نمایش معجزات میخواندند، که قاعدتا درباره 
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هیالریوس، یکی از شاگردان آبالر، به تصنیف چندین نمایشنامه کوتاه . اعمال شگفتانگیز مریم عذرا یا قدیسان بود

تا اواسط قرن سیزدهم زبانهاي بومی . هاي بود از دو زبان التینی و فرانسهکه آمیز) 1125حد (مبادرت جست 

ظریفهجویی و شوخی، که روز به  ;را مرتبا بر عامه مردم عرضه میداشت)) معجزات((وسیلهاي شده بود که این قبیل 

مربوط به  و موضوعات آنها بیش از پیش ;روز دامنهاش وسیعتر میشد، سهم مهمی در این گونه نمایشها داشت

. مسائل غیرمذهبی شد

این سیر تکاملی بخوبی از روي دو . در خالل این احوال فارسها خود مستقال به سوي درام راه تکامل سپردند

نمایشنامه کوچکی که از آن قرون به دست ما رسیده است و به قلم گوژپشتی است از اهالی آراس موسوم به آدام دو 

قصد وي این بود که . ی از این دو تحت عنوان نمایش آدام درباره خود نگارنده استیک. هویداست) 1260حد (ال آل 

یک روز زیبا و درخشانی از فصل تابستان بود، مالیم و خرم . ((کشیش شود، لکن عاشق زیبارویی به نام ماري میشود

ن من بر چهره دوشیزهاي افتاد دیدگا... هاي مرتفعی که نزدیکی جویبار قرار داشت در بیشه. با نغمات روحپرور مرغان

اشتیاقی که من براي او داشتم . ... که اکنون همسر من است، همان کسی که اکنون چهرهاي رنگ پریده و زرد دارد

آنگاه وي با لحن مطبوعی به صراحت تمام این مطلب را براي همسر خویش میگوید و در )). اینک اقناع شده است

سپس نگارنده، به طرزي بیربط و بیمعنی، یک پزشک، یک . دانشگاه آنجا برمیآیدتدارك سفر به پاریس و رفتن به 

دیوانه، رهبانی را که از مردم صدقه میخواهد و به آنها نوید معجزات میدهد، و جماعتی از پریان را که مشغول 

. راي نوینی کنندعملش درست در حکم آن است که بالتی را داخل در اپ ;آوازخوانی هستند وارد نمایش خود میکند

از این . آدام یکی از پریان را رنجیدهخاطر میسازد، و پري در مقام تالفی او را لعن میکند که هرگز از زنش جدا نشود

ضمن . ترهات و اراجیف است که درام مرتبا قدم به قدم رو به تکامل گذاشته و به نمایشهاي برناردشا ارتقا یافته است

حانیان بیرون میآمد، محل اجراي نمایشها نیز از محوطه جلو کلیسا به میدان شهر یا آنکه حکومت از زیر سلطه رو

معموال براي چندین . هیچ گونه تماشاخانهاي وجود نداشت. محل اجتماع خریداران و فروشندگان انتقال مییافت

نیمکتهایی . کردندنمایشی که آن هم به مناسبت برخی از جشنهاي تابستانی اجرا میشد، صحنهاي موقتی برپا می

  . هایی را که با رنگهاي روشن آرایش داده بودند به اشراف اختصاص میدادند براي مردم عادي میگذاشتند، و غرفه

در نمایشهاي مذهبی، . به کار برند)) لوازم صحنه((هاي اطراف چنین محوطه را ممکن بود به عنوان دورنما و  خانه

شهري یا )) مقلدان((در نمایشهاي غیرمذهبی،  ;نشجویان جوان علوم االهیهنرپیشگان قاعدتا عبارت بودند از دا

همین که صحنه نمایشها . زنان تقریبا هیچ گونه نقشی ایفا نمیکردند ;مطربان و بازیگران دورهگرد شرکت میجستند

مکالمات وقیح و موضوعات آنها بتدریج از کلیسا و دین دور شد، گرایش نویسندگان و بازیگران به مطالب قبیح و 

ي دهات را به عنوان ))لودیها((بیشتر شد و کلیسا، که خود موجد پیدایش درام جدي بود، خود را ناگزیر دید که 

)) معجزات((به همین سبب بود که گروستست، اسقف لینکن، نمایشها، حتی . هایی منافی عفت مردود شمرد مضحکه

ذشت و اعالم داشت که هیچ مسیحی نباید در این قبیل را در ردیف شرکت در مجالس میگساري و عید حمقا گ

و به حکم این گونه فرامین صادره از جانب خود وي بود که هر بازیگري را که در نمایشات  ;مجامع شرکت کند

وي نظر داد که خداوند هنرپیشگی را  ;قدیس توماس در این باب آدم آسانگیرتري بود. شرکت میجست تکفیر میکرد

اطر ابناي بشر مقدر فرموده است، و هر بازیگري که به طرزي شایسته از عهده این کار برآید ممکن براي تسکین خ

  . است مشمول الطاف خداوند شود و از عذاب دوزخ برهد
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IV - ها و ساگاها  حماسه  

قرن  به طور کلی، تا. بیرون آمدن ادبیات از قلمرو دین و موضوعات مذهبی با پیدایش زبانهاي ملی همگام بود

دوازدهم فقط روحانیان زبان التینی میدانستند، و نویسندگانی که میل داشتند عامه مردم را از افکار و نیات خود آگاه 

همین که نظام اجتماعی گسترش یافت، بر عده مردم کتابخوان . سازند ناگزیر بودند زبانهاي بومی را به کار برند

ادبیات فرانسه در قرن یازدهم، . ادبیات ملی قدم به عرصه وجود نهادافزوده شد، و براي رفع چنین نیازي بود که 

شکل طبیعی اولیه . ادبیات آلمان در قرن دوازدهم، و ادبیات ملل انگلستان، اسپانیا، و ایتالیا در قرن سیزدهم آغاز شد

ید شاخ و برگ دادند و آنها را ترانه به صورت قصیده درآمد، و به قصا. هاي عامیانه بود این ادبیات بومی عبارت از ترانه

به اغلب . هاي کوچکی مانند بیوولف، شانسون دو روالن، نیبلونگنلید، و داستان سید درآوردند به شکل حماسه

از ترکیب قصایدي که تعلق به قرون نهم یا دهم میالدي داشتند به  1130احتمال، شانسون دو روالن در حدود سال 

ار هزار بیت ساده و روان، در بحري با وتد مجموع، حکایت از قتل روالن در کتل این حماسه در طی چه. وجود آمد

میسازد، با لشکریان خویش به سوي فرانسه )) مسخر((شارلمانی پس از آنکه اسپانیاي مورها را . رونسوو میکند

شود که کار خطرناك گانلون خیانتکار مسیر آنها را به دشمن فاش میکند، و روالن داوطلبانه حاضر می ;بازمیگردد

ها بر  در معبر باریک و پیچ اندر پیچ پیرنه، خیل عظیمی از افواج باسک از فراز صخره. عقبداري سپاه را بر عهده گیرد

دوست روالن، اولیویه، از او تقاضا میکند که با دمیدن در شاخ بزرگ خود شارلمانی . قواي اندك روالن هجوم میبرند

وي و اولیویه و اسقف اعظم تورپن که . ن با تفاخر تمام از خواستن کمک خودداري میورزدرا به مدد طلبد، لکن روال

دست از جان شستهاند در راس لشکریان خویش برابر دشمن به مقاومت میپردازند و آن قدر میجنگند تا تقریبا 

چشمانش ریخته قادر به  اولیویه که ضرباتی کاري بر سرش وارد آمده و از بس خون به. همگی آنها به قتل میرسند

دیدن نیست، روالن را یکی از افراد سپاه دشمن میپندارد و ضربه سختی بر او وارد میسازد، به طوري که کاله خود 

با : روالن از فرق تا نزدیک قطعهاي که بینی او را میپوشانیده است شکاف برمیدارد، لکن به روالن آسیبی وارد نمیآید

اي یار بزرگوار آیا تو بجد این ضربه : ((ن او را مینگرد، به نرمی و آهستگی از وي میپرسدفرود آمدن این ضربه، روال

تا کنون به هیچ طریق ندیده بودم که تیغ مخالفت به . بر من میزنی من همان روالنم که تو را به جان دوست دارم

آیا ! خداوند ترا میبیند و نجات میدهد .اینک من صدایت را میشنوم، ترا نمیبینم: ((اولیویه میگوید.)) روي من کشی

اینجا و در برابر خداوند ترا . جراحتی بر من وارد نشده: ((روالن پاسخ میدهد!)) ضربتی بر تو زدم مراببخشاي

. و با اداي این سخن یکی به دیگري کرنش میکند، و با چنین محبتی آن دو از یکدیگر جدا میشوند.)) میبخشم

شارلمانی میشنود . هایش جاري میشود مرصع خویش میدمد، چنان میدمد که خون از شقیقهسرانجام روالن در شاخ 

. ، برمیگردد تا او و لشکریانش را نجات بخشد))ریش سفیدش در میان باد به اهتزاز درآمده است((و، در حالی که 

در خالل این .)) دها خروشانها ژرفند و رو کوهستانها بلندند و وسیع و تاریک، دره. ((لکن راه بازگشت دراز است

اي یار بزرگوار، ما در کنار یکدیگر بسی روزها و : ((احوال، روالن بر جنازه اولیویه ندبه میکند و خطاب به وي میگوید

اگر تو از این جهان رفته باشی، زندگی سراپا . نه هرگز تو در حق من بدي کردي و نه من در حق تو. سالیان دیدهایم

اعظم نیز که در حال نزع است از روالن تقاضا میکند که پا به گریز گذارد و خویشتن را نجات  اسقف.)) درد است

روالن خودداري میورزد و همچنان به مبارزه ادامه میدهد تا آنکه مهاجمانش میگریزند، لکن خود وي نیز  ;دهد

دوراندال را بر سنگی میشکند  سپس، با آخرین نیرویی که دارد، شمشیر مرصع خویش. جراحاتی کاري برداشته است

در آن حال . ... کنت روالن، رو به سوي اسپانیا، در زیر درخت سروي بیارمید((آنگاه . تا به دست جماعت کافر نیفتد

به یاد سرزمینهایی افتاد که مسخر وي شده بود، به یاد فرانسه شیرین،  ;یاد رویدادهایی بسیار در ذهن وي بگذشت
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سپس روالن دستکش خود را به نشانه بندگی و .)) ل افتاد که او را پرورده بود، و گریه سر دادخانواده خویش، و شار

هیچ ترجمهاي قادر نیست آن . سرسپردگی در برابر خدا بلند میکند، و چون شارل از راه میرسد، او را مرده میبیند

آورد، و هیچ کس نمیتواند کامال قدرت و ابهت ساده و جوانمردانهاي را که در اصل این حماسه دیده میشود به وجود 

احساسات رقیق این حماسه ملی را، که هر کودك فرانسوي آن را با دعاهاي روزانه خویش فرامیگیرد، درك کند، مگر 

. آنکه عشق و افتخار به فرانسه را با شیر مادر مکیده باشد

ي سردار اسپانیایی مشهور به روي یا شاعر گمنامی از روي خیالپرستی صفات و دالوریها 1160در حدود سال 

را به سرحد کمال تصعید بخشید و با منظومه خود تحت عنوان سید حماسهاي ملی به ) 1099 'فت(روذریگو دیاث 

در این منظومه نیز موضوع اصلی، مبارزه شهسوارهاي مسیحی با مورهاي ساکن اسپانیا، تصعید . اسپانیا ارزانی داشت

به همین . ت عصر فئودال، و بیشتر داستان جالل جنگ است تا بندگی در برابر محبوبهعلو طبع، شرافت و شجاع

سبب است که روذریگو، چون به فرمان پادشاه حقناشناسی تبعید میشود، زن و فرزندان خویش را در یک راهبهخانه 

وي عازم جنگ . بیرون بیاید به جا میگذارد، و عهد میکند که دیگر با ایشان زندگی نکند، مگر آنکه از پنج جنگ فاتح

نیمه اول این منظومه شامل پیروزیهایی پرطنین است که بیاختیار شخص را به یاد حماسه ایلیاد  ;با مورها میشود

سید، در خالل جنگها، اموال یهودیان را میدزدد، صدقه میان فقرا توزیع میکند، و یک نفر جذامی را . هومر میاندازد

ان کاسه غذا میخورد و در همان بستر میخوابد، و متوجه میشود که جذامی همان الیعازر غذا میدهد و خودش از هم

البته قهرمان این منظومه در واقع با آن سید که در . است که عیسی او را از عالم اموات به جهان زندگان برگردانید

زیادتر از شانسون دو روالن نیست که  تاریخ دیدهایم تفاوت دارد، اما زیانی که از آن متوجه واقعیات تاریخی میشود

درباره  ;حماسه سید براي غرور و فکر اسپانیایی داروي محرك و نشئهآوري گشت. شارلمانی را به اوج کمال میرساند

در دنیا کمتر . قهرمان این منظومه صدها قصیده ساخته شد و صد داستان کمابیش تاریخی به رشته تحریر درآمد

افراد و حکومتها قائم به وجود رشته به . گرفت که مثل حقیقت تلخ و مایه بیزاري عموم باشدچیزي را میتوان سراغ 

  . آمیزند هاي اغراق هم پیوستهاي از افسانه

هیچ کس تا کنون توضیح نداده است که به چه سبب سرزمین کوچکی مثل ایسلند، که مورد تطاول عناصر طبیعی 

ا قطع میباشد، میبایست در این تاریخ ادبیاتی به وجود آورد که از لحاظ است و رابطهاش از همه سو به واسطه دری

دو قضیه به پیدایش ادیبان ایسلندي . دامنه و لمعان هیچ تناسبی با موقعیت جغرافیایی و مساحت آن نداشته باشد

ادهاي عزیز است یکی منبع سرشاري از روایات تاریخی بود که معموال در نزد هر جمعیت یا قوم دورافت: کمک کردند

دیگري عادت به خواندن یا گوش دادن به دیگران بود، که معموال  ;و نسل بعد نسل دهان به دهان محفوظ ماند

هاي دیرهاي این جزیره،  در قرن دوازدهم عالوه بر کتابخانه. سرگرمی خوبی براي شبهاي دراز زمستان است

که نویسندگی به صورت فضیلتی درآمد که همگی به آن  هنگامی. هاي خصوصی متعددي نیز وجود داشتند کتابخانه

مانوس شدند، عوام هم درست مثل روحانیان جمیع اطالعات و دانشی را که تعلق به نژاد و ملت خودشان داشت و 

. روزي ویژه شعرا بود به اسلوب ادبی تحریر کردند

زدهم در عین حال ثروتمندترین فرد آن برحسب یکی از نادرترین تصادفات، سرآمد نویسندگان ایسلند در قرن سی

سنوري ستورلوسون زندگی را . بود)) ناظر بر قوانین((جزیره و دوبار رئیس جمهوري یا به قول خود مردم ایسلند 

وي به مسافرتهاي دور و درازي اقدام کرد، شدیدا در امور سیاسی و منازعات  ;بیش از فضل و ادب دوست میداشت

سبک ((کتاب وي تحت عنوان هیمسکرنیگال یا . دو سالگی به دست دامادش کشته شدشرکت جست، و در شصت و 
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هاي قوم نورس را  که براي یک نفر مرد کار طبیعی است تاریخ و افسانه)) سبکی عاري از پیرایه و موجز((، ))مدور

، مقالهاي درباره اثر دیگرش اداي منثور مجملی از تاریخ کتاب مقدس، خالصهاي از اساطیر نورس. توصیف میکرد

بحور و اوزان شعري، رسالهاي درباره فن شعر، و توضیح بینظیري در باب منشا فیضان هنر و چگونگی توزیع این 

دو دسته متخاصم و متحارب از خدایان، با انداختن آب دهان در سبویی، با . عطیه را بر عالقهمندان عرضه میداشت

که موجودي نیمخدا به نام کواسیر به وجود آمد که مثل پرومتئوس به از آب دهان آنها بود  ;یکدیگر صلح کردند

موجودات کوچک اندامی کواسیر را به قتل رسانیدند واز آمیختن خونش با شراب کوثري . ابناي بشر خرد آموخت

جایی اودین، رباالرباب، راه به . ساختند که هر کس از آن جرعهاي میآشامید از موهبت آوازخوانی برخوردار میشد

یافت که موجودات کوچک اندام این کوثر را در آنجا پنهان ساخته بودند، تمامی آن را نوشید و به سوي افالك پرواز 

هاي عمومی  لکن مقداري از این می شاعرانه که در دل وي انباشته شده بود به طرزي که کمتر در مورد فواره. کرد

االهی به شکل نمنم باران الهامبخشی بر زمین باریدن گرفت، و این جویبار . صدق میکند از آن مخزن بیرون ریخت

این ترهات یک آدم فاضل به همان . هر کس از این سرچشمه فیض بهرهور گشت به طور جبلی قریحه شاعري یافت

  . درجه موافق با موازین عقالنی بود که تاریخ

بعی، سرزندگی، و عالقه و لطافت شاعرانهاي ادبیات ایسلندي در این عهد به طرز شگفتآوري غنی، و در پرتو شوخط

در این دوران صدها ساگا به رشته تحریر درآمد که بعضی از . که نثر آن سرزمین ماالمال از آن است با روح میباشد

  . آنها کوتاه بودند و برخی طوالنی مثل یک رمان، پارهاي تاریخی بودند و اکثر آنها آمیختهاي از تاریخ و افسانه

کلی اینها خاطرات متمدن عهد توحشی بود مملو از افتخار و خشونت که با منازعات فراوان پیچیده شده و با به طور 

ي سنوري، مکرر حکایت از شهسواران نورس میکند که یکدیگر ))اینگلینگا((ساگاهاي . داروي عشق تسکین یافته بود

ها داستان موسوم  غنیترین این قبیل افسانه. انیدندرا در تاالرهاي خاوندي، یا با سرکشیدن جامهاي می آتشین میسوز

ها در مجموعه اداي مهین یا اداي منظوم است و آخرین شکل کامل  قدیمیترین شکل این افسانه. به ولسونگاساگا بود

. آن در داستان نیبلونگ رینگ است که مصنف آلمانی، واگنر، آن را به صورت اپرایی جاودانی درآورده است

گ به هر کدام از اخالف ولز، یکی از پادشاهان نورس، اطالق میشد که نبیره اودین و پدر بزرگ زیگورد نام ولسون

در ولسونگاساگا این جماعت  ;در حماسه نیبلونگنلید،نیبلونگها عبارت از پادشاهان بورگونی هستند. بود) زیگفرید(

یی بیاندازه گرانبهایی را محافظت میکنند که در قومی کوتاه قد و کوچک اندامند که در ناحیه راین گنج و حلقه طال

زیگورد اژدهایی موسوم ففنیر را که پاسبان گنج . عین حال هر کس مالک آن دو باشد گرفتار طالعی شوم میشود

وي حین گشت و گذارهاي خویش به تپهاي میرسد که از همه . است به قتل میرساند و آن مخزن را تصاحب میکند

زیگورد . به خواب رفته است) هاي از اخالف اودین نیمه االه(ست و بر باالي آن والکوره برونهیلد سو با آتش محاط ا

و آنگاه، به  ;هر دو با یکدیگر عهد وفاداري میبندند ;شیفته زیبایی برونهیلد میشود، و برونهیلد نیز به وي دل میبازد

ن وسطایی است، زیگورد برونهیلد را به حال خود رها هاي تخیلی قرو همان نحو که شیوه مردان در بسیاري از افسانه

در دربار گیوکی، پادشاهی از خطه راین، زیگورد به شاهزاده خانم گودرون . میکند و سفرهاي خود را از سر میگیرد

او مادر گودرون نوشابه مسحور کنندهاي به زیگورد میخوراند که بر اثر آن برونهیلد را فراموش، و با دختر . برمیخورد

برونهیلد که از فراموشکاري . گونار، پسر گیوکی، برونهیلد را به همسري میگیرد و او را به دربار میآورد. عروسی میکند

آنگاه پشیمان میشود، از تل هیمهاي که براي  ;زیگورد سخت متغیر شده است، موجبات قتل وي را فراهم میسازد

و در کنار وي میان آتش  را با شمشیر وي به قتل میرساند،سوزانیدن جسد زیگورد ساختهاند باال میرود، خود 
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جدیدترین این ساگاهاي ایسلندي، از لحاظ شکل و سبک، قصهاي است موسوم به داستان نیال سوخته . میسوزد

در این ساگا آنچه بخوبی معرف اشخاص و وسیله تمیز آنها از یکدیگر است بیشتر کردار و گفتار ). 1220حد (

اجزاي متشکله داستان بخوبی پهلوي هم گذاشته . صیفی که نویسنده از یک یک قهرمانان خود میکندآنهاست تا تو

شدهاند و همه چیز، گویی به حکم تقدیر ذاتی، از میان حوادث مهیجی میگذرد تا به فاجعه اصلی میرسد که 

جمعی از دشمنان مسلح وي به سوزانیدن خانه نیال است همراه با خود وي، همسرش برگتورا، و فرزندانش، به دست 

  . سرکردگی آدمی فلوسی نام که هیچ چیز در سر ندارد مگر گرفتن انتقام با ریختن خون پسران نیال

ساالر نیال، ترا رخصت میدهم که بیرون روي، زیرا شایسته نیست : ((نیال را مخاطب قرار داده و گفت... آنگاه فلوسی

من بیرون نخواهم رفت، زیرا مردي هستم فرتوت و آن قدرها شایستگی : ((تنیال گف.)) که تو در درون خانه بسوزي

اي کدبانو، تو :((آنگاه فلوسی به برگتورا گفت.)) ندارم تا انتقام فرزندانم را بازستانم، اما با ننگ زندگی نخواهم کرد

مرا هنگامی به نیال دادند : ((تبرگتورا گف.)) بیرون آي، زیرا من به خاطر هیچ کس ترا در درون خانه نخواهم سوزانید

پس از آن هر دو .)) که جوان بودم، و با وي چنین عهد کردهام که هر دو ما باید در سرنوشت واحدي شریک باشیم

. به درون خانه بازگشتند

 ;دما به بستر خواهیم رفت و دراز خواهیم کشی: ((نیال گفت)) اکنون ما را چه چاره باید اندیشیدن: ((برگتورا گفت

من ترا بیرون :((آنگاه برگتورا به آن جوان ثورد، پسر کاري، گفت.)) مدتهاست که من میل به استراحت داشتهام

جده من، تو با من عهد کردهاي مادام که من مایل : ((جوان گفت.)) خواهم برد، و تو نباید در اینجا به آتش بسوزي

یپندارم که بمراتب بهتر است با تو و نیال بمیرم تا آنکه پس از لکن چنین م ;باشم با تو بمانم، هرگز از من جدا نشوي

سپس ایشان . او را بین خودش و نیال جا داد... آنگاه برگتورا پسر را برداشت و به بستر خویش برد.)) شماها زنده مانم

ی بود که و ارواح خود را به دست خداوند سپردند، و آن آخرین کالم. بر خویشتن و پسر عالمت صلیب کشیدند

  . دیگران از زبان ایشان میشنیدند

در خاطره آشفته مردمان و رامشگران هزار داستان از هرج و مرج اجتماعی، ) 600-300(عصر کوچهاي پی در پی 

ها را مهاجران به نروژ و ایسلند بردند، و افسانه  برخی از این قصه. شجاعت بربري، و عشق جنایتآمیز برجا نهاده بود

بسیاري از این اساطیر با نامها و موضوعاتی همانند در آلمان رخنه کرد و به شکل  ;ا را به وجود آوردندولسونگاساگ

در اثناي قرن دوازدهم، نویسنده آلمانی گمنامی، در تاریخی که بر ما . ها افزایش یافت ساگاها و قصاید و حماسه

تغییر شکل داد، و از مجموع آنها نیبلونگنلید یا  آشکار نیست، این قبیل مطالب را گرفت و روي هم ریخت، آنها را

شکل این حماسه ابیات موزون و مقفاي به هم پیوستهاي است در زبان ژرمن علیاي . سرود نیبلونگها را تصنیف کرد

  . موضوع آن معجونی است از حاالت روحی مشرکین و احساسات آتشین قومی بدوي ;میانه

شاه و دو برادرش از کاخ خویش واقع در ورمس، کنار رود راین، بر ناحیه بورگونی زمانی در قرن چهارم میالدي، گونتر

، با ))هیچ زنی در هیچ کشوري از او زیباتر نبود((در همین کاخ خواهر کهتر ایشان کریمهیلد، که  ;سلطنت میکردند

ومت غنیترین ایالت خویش وي حک ;در آن ایام زیگموندشاه بر فروبومان سلطنت میکرد. برادران خویش به سر میبرد

. بخشید تا به عنوان تیول نگاه دارد) زیگورد(را که نزدیکی زانتن در جوار راین قرار داشت به فرزند خود زیگفرید 

زیگفرید که از زیبایی کریمهیلد آگهی یافته بود، خودش را به دربار گونتر دعوت کرد، خودش مقدم خویش را در 

از آن طرف، دوشیزه که هماره . نجا زیست، لکن هرگز به دیدن کریمهیلد توفیق نیافتآنجا پذیره شد، یک سالی در آ
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 - از پنجره کاخ بلند خویش جوانان را مشغول نیزهبازي در حیاط دیده بود، از نظر اول به زیگفرید دل باخته بود

. براي ایشان شمشیر میزد زیگفرید در نیزه بازي از تمام حریفان برتر بود، و در جنگهاي مردم بورگونی شجاعانه

هنگامی که گونتر به مناسبت صلح پیروزمندانهاي مجلس جشنی آراسته بود، از بانوان نیز دعوت کرد که در آن بزم 

. شرکت جویند

بسیاري از دوشیزگان اصیل، خود را به دقت تمام آراستند، و جوانان، که مدتهاي دراز در انتظار چنین فرصتی بودند 

ناگاه ... آن لعبتان افتند، ممکن نبود چنین فرصتی را با ثروتمندترین اراضی شاهی معاوضه کنند تا مقبول نظر

و کسی که مهرش را از دیرباز به دل داشت از  ;کریمهیلد، مانند پگاهی که از پس ابرهاي سیاهی بدمد، ظاهر شد

چگونه من از کسی : ((دل خویش گفت زیگفرید شادمان و غمگین شد، زیرا در... دیدن آن زیبا روي سردتر نگردید

چون تو خواستگاري کنم بی شک این خیال باطلی باشد، با اینهمه مرگ در نظر من بهتر است از بیگانه بودن با 

: چون کریمهیلد آن معشوق عالیمقام را در پیش روي خویش دید، رنگ چهرهاش برافروخت، و گفت.))... تو

از شنیدن این کلمات جرئت زیگفرید .)) ل و نیکو سیرت، مقدم تو مبارك باشدعالیجناب زیگفرید، اي شهسوار اصی((

که  ;و عشق. افزون شد و، با وقاري که زیبنده مقام یک شهسوار بود، سر در برابر آن بانو خم، و از او تشکر کرد

ستند و در خلوت دل نیرومند است، آن دو را از افشاي راز درون باز داشت و عاشق و معشوق با حسرت به هم مینگری

  . راز و نیاز میکردند

لکن به وي خبر میدهند که  ;گونتر، که همسر اختیار نکرده است، از حال برونهیلد ملکه ایسلندي آگاه میشود

و اگر خواستگار در یکی از  ;برونهیلد فقط به کسی حاضر است دست دهد که در سه زور آزمایی بر وي چیره گردد

زیگفرید موافقت میکند که گونتر را در وصلت . رد، سرش به عنوان تاوان به باد خواهد رفتاین آزمایشها شکست خو

هر دو با سرعت و سهولتی که خاص . با برونهیلد کمک کند، به شرطی که پادشاه کریمهیلد را به زنی به او دهد

نامرئی شده است، گونتر را کمک زیگفرید، که با پوشیدن شنلی جادویی  ;دلباختگان بیقرار است از دریا گذر میکنند

میکند تا در آزمایشات پیروز شود، و گونتر، برونهیلد را که میلی به ترك وطن ندارد، به عنوان همسر خویش، همراه 

آنگاه در آن . هاي فاخري براي خود تدارك کند هشتاد و شش دوشیزه به کریمهیلد کمک میکنند تا جامه. میآورد

لکن . گونتر، برونهیلد را به زنی میگیرد و زیگفرید با کریمهیلد ازدواج میکند. میکنند واحد دو عروسی مجلل برپا

هنگامی که . وقتی برونهیلد چشمش به زیگفرید میافتد احساس میکند که او بایستی همسرش شده باشد نه گونتر

چون گونتر آزاد  ;ز دیوار میآویزدشب زفاف گونتر پا به حجله میگذارد، برونهیلد به او دست نمیدهد، او را میبندد و ا

شب بعد زیگفرید خود را به هیئت گونتر درمی آورد و در کنار  ;میشود، دست کمک به سوي زیگفرید دراز میکند

در خالل این احوال گونتر که در اطاق تاریک پنهان شده است همه چیز را میشنود، و هیچ چیز را  ;برونهیلد میآرمد

رید را از بستر بیرون میاندازد و با وي مبارزه استخوان خردکن و سر بشکنی میکند که به هیچ برونهیلد زیگف. نمیبیند

اگر من به دست این زن ! دریغا:((در گرماگرم مبارزه زیگفرید به خود میگوید. وجه تابع هیچ قاعده و قانونی نیست

نجام وي بر برونهیلد فایق میآید، و سرا.)) کشته شوم، دیگر تا ابد هیچ زنی به شوهر خویش حرمت نخواهد نهاد

زیگفرید بی آنکه خودش را نشان دهد، کمربند و انگشتري وي را برمی دارد و  ;برونهیلد عهد میکند که زن وي باشد

زیگفرید کمربند و . از حجله بیرون میرود و گونتر به جاي خویش در کنار آن ملکه خسته و مانده برمی گردد

پدرش تاج بر سر وي نهاده او را شاه  ;پیشکش میکند و وي را نزد پدر خویش میبرد انگشتري را به کریمهیلد

زیگفرید با استفاده از ثروت نیبلونگهاي خویش لباسهایی چنان گرانبها و فاخر بر تن همسر خود و . فروبومان میخواند

. هاي وي میکند که هرگز پیش از آن نظیرش را زنان ندیده بودند ندیمه
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برونهیلد که از لباسهاي فاخر و زیب و زیور  ;از این حوادث، کریمهیلد به دیدن برونهیلد در ورمس میروداندکی پس 

کریمهیلد در . کریمهیلد به رشک اندر شده است، به میهمان خود خاطر نشان میسازد که زیگفرید واسال گونتر است

ند که در واقع زیگفرید بر او غالب آمده بوده است نه مقام عتاب کمربند و انگشتري را به برونهیلد نشان میدهد تا بدا

هر دو زیگفرید را به شکار دعوت  ;هاگن، برادر ناتنی و عبوس گونتر، وي را به مخالفت با زیگفرید برمی انگیزد. گونتر

که  کریمهیلد. میکنند، و چون وي بر سر جویباري خم میشود تا آب بیاشامد، هاگن پهلوي وي را با نیزهاي میدرد

وي چون بیوه .)) تمام آن روز و شب را بیحس و به حال اغما دراز میکشد((همسر دالور خویش را مرده میبیند،

زیگفرید است، گنج نیبلونگ را به ارث میبرد، لکن هاگن گونتر را تشویق میکند تا کریمهیلد را از آن دارایی محروم 

راین مدفون میسازند و سوگند یاد میکنند که هرگز محل  گونتر، برادران وي، و هاگن آن گنج را در رود. سازد

  . اختفاي آن را به کسی نگویند

مدت سیزده سال کریمهیلد فکر گرفتن انتقام از هاگن و برادران وي را در سر میپرورانید، لکن هیچ گونه فرصتی 

، بعد از مرگ زنش شده است ، پادشاه هونها)آتیال(سپس وي پیشنهاد مزاوجتی را که از جانب اتزل . دست نمیدهد

سلطنت اتزل چنان قرین اشتهار بود که . ((میپذیرد، و به عنوان ملکه وي عازم وین میشود تا در آنجا زندگی کند

در آنجا چیزي مشاهده میکردي ... شجاعترین شهسوارها، اعم از مسیحی یا کافر، بال انقطاع رو به دربار وي مینهادند

بدون توجه به تفاوت عظیم میان . به این معنی که مسیحی و کافر را با هم متفق میدیديکه اکنون هرگز نمیبینی، 

در آنجا .))معتقدات ایشان، پادشاه چنان سخاوتمندانه به ایشان مال میبخشید که همگی آنها را مکنتی فراوان بود

در واقع او از . از سر بیرون راند و بظاهر فکر انتقام را)) در عین پاکدامنی حکومت کرد((کریمهیلد مدت سیزده سال 

با وجود هشدار هاگن، ایشان دعوت  ;اتزل تقاضا میکند که برادرانش را به اتفاق هاگن به مجلس بزمی دعوت کند

در حالی که . اتزل را میپذیرند و با جمعی از ملتزمین مسلح متشکل از دهقانان شمشیر زن و شهسواران میآیند

به اتفاق هاگن و شهسواران در تاالر پذیرایی اتزل بر سر خوان نشستهاند، خارج تاالر، به پادشاه و برادران تنی وي 

چون این خبر به گوش هاگن میرسد، فورا از جا بر میجهد و . فرمان کریمهیلد، دهقانان شمشیر زن به قتل میرسند

که شاید این امر یادي از (میگیرد  در داخل تاالر جنگ خونینی میان بورگینیونها و هونها در ;دست به اسلحه میبرد

هاگن با نخستین ضربت سر از تن اورتلیب، پسر پنجساله  ;)بوده است 437جنگ واقعی بین این دو تیره در 

هنگامی که تقریبا تمامی بورگینیونها به قتل . کریمهیلد و اتزل، جدا میکند و سر بریده را به دامن کریمهیلد میافکند

کریمهیلد و گونتر، از اتزل تقاضا میکند که اجازه دهد هر کس از میهمانان زنده مانده است از  میرسند، گرنوت، برادر

  . تاالر خارج شود

شهسوارهاي هون با این تقاضا روي موافقت نشان میدهند، لکن کریمهیلد آنها را از چنین عملی باز میدارد، به همین 

ر، که هنگام قتل زیگفرید فقط پنج سال داشت، دست به دامان برادر جوانتر او، گیزله. سبب کشتار ادامه مییابد

اي خواهر دلبند، من چه کردهام که سزاوار مردن به دست هونها باشم من هماره نسبت به تو ((کریمهیلد میشود که 

. تو بودم اي خواهر نازنین من به اینجا رو نهادم، زیرا معتمد به عشق ;وفادار بودم و هیچ گونه آزاري به تو نرساندم

گرنوت . کریمهیلد با فرار ایشان موافقت میکند، به شرطی که هاگن را تحویل او دهند.)) اینک تو باید بر ما ببخشایی

مرگ براي همگی ما بمراتب خوشتر خواهد بود تا یکی را خونبهاي . خدا چنین روزي را نیاورد((آواز بر میدارد که 

خ بیرون میآورد، درها را بر روي بورگینیونها قفل میکند، و فرمان میدهد تا آن کریمهیلد هونها را از کا.)) خود سازیم

هاگن به  ;بورگینیونها که از فرط حرارت و عطش به جان آمدهاند از شدت درد نعره میکشند. بنا را به آتش بسوزند

برخی از میان . ندآنها حکم میکند که عطش خود را با نوشیدن خون کشتگان فرو بنشانند، و همگی چنین میکن
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الوارهاي سوزان و آوارها بیرون میآیند، و جنگ در حیاط کاخ آن قدر ادامه مییابد تا از جماعت بورگونی فقط گونتر و 

دیتریش، مشهور به گت، به مبارزه میپردازد، بر هاگن چیره میشود، و او را دست بسته نزد . هاگن به جا میمانند

هاگن میگوید مادام که  ;ي میپرسد که گنج نیبلونگ را در کجا پنهان ساخته استکریمهیلد از و. کریمهیلد میبرد

به همین سبب گونتر را نیز که در قید اسارت است به فرمان  ;گونتر زنده باشد، از افشاي راز خودداري خواهد ورزید

خطاب به کریمهیلد چون سرش را پیش هاگن میبرند، وي همچنان خودداري میورزد و  ;خواهرش به قتل میرسانند

و تو اي زن شیطان صفت هرگز  ;اکنون هیچ کس نمیداند که گنج در کجا پنهان است به جز خداوند و من: ((میگوید

آنگاه . کریمهیلد شمشیر هاگن را میگیرد و با آن در دم وي را به خاك هالکت میافکند.)) بیش از این نخواهی دانست

ور به گت، که از خونخوارگی این زن به ستوه آمده است، کریمهیلد را به قتل یکی از جنگجویان او، ایلد براند مشه

. میرساند

این داستان موحشی است که از نظر قساوت و خونخوارگی و خشونت از هیچ داستان همانندي در تاریخ ادبیات جهان 

میان یک سلسله بزم و سور،  البته ما حق مطلب را آن طور که باید و شاید ادا نکردهایم، زیرا از. عقب نمیماند

مبارزات دالورانه، مجالس شکار، و حوادث جالب دنیاي زنان آن حماسه، فجیعترین وقایع و لحظات را انتخاب 

لکن موضوع اصلی و تلخ قصه همان است که به اختصار ذکرش رفت، یعنی داستان دوشیزه رئوف و مالیم  ;کردهایم

از غرایب آنکه در این قصه چندان چیزي . ه زن جنایتکار و خونخواري میشودطبعی که بر اثر رویدادي شیطانی بدل ب

تقریبا شباهت به تراژدي یونانی االهه انتقام دارد، منتها، به خالف سیره یونانی،  ;از مسیحیت به جا نمانده است

حاسن و فضایل در این جریان تباهکاري تقریبا کلیه م. خشونت را پیش روي همه در صحنه نمایش عرضه میدارد

تا عهد ما هیچ واقعهاي . عصر فئودالی، حتی حرمتی که میهمان خوانده در چشم میزبان دارد، در زیر آب فرو میرود

  . نتوانسته است از بربریت چنین قصهاي پا فراتر نهد

V  -  تروبادورها  

وپایی رنگ شور مذهبی مسیحیان در پایان قرن یازدهم، یعنی عهدي که باید ظاهرا انتظار داشت که تمامی ادبیات ار

را براي جنگهاي صلیبی به خود گرفته باشد، در صفحات جنوبی فرانسه مکتبی از غزلسرایی به وجود آمد که جنبه 

از ظواهر آن نشان نفوذ عرب پیدا بود، و حکایت از پیروزي زن میکرد بر  ;اشرافی، شرك، و ضد مذهبی داشت

این سبک شعر از تولوز به پاریس و از آنجا با . هبوط بر وي تحمیل شده بود پاکدامنی و عفافی که به حکم فرضیه

هاي آلمانی را به ))مینه سنگر((آکیتن به لندن رفت و دل شیروش فرزند او، ریچارد اول، را مسخر ساخت، / الئونور د

ي ظهور دانته فراهم وجود آورد، و در ایتالیا موجد سبک لطیف طبقه خنیاگران شاعرانهاي شد که زمینه را برا

این . تاریخ منشا و پیدایش این سبک با نام جد الئونور، گیوم نهم، کنت دو پواتو و دوك آکیتن، قرین میباشد. ساخت

وي به . خویشتن را تقریبا فرمانرواي مستقل جنوب باختري فرانسه اعالم کرد) 1087(جوانک دلیر در یازدهسالگی 

پیروزي دالوران مغرب زمین در آن پیکار غزلسرایی کرد، لکن مثل بسیاري از  اولین جنگ صلیبی پیوست و در مدح

اشراف قلمرو خویش، که کانون بدعتگذاران شده بود، چندان حرمتی به کلیسا نمیگذاشت و با شوخ طبعی تمام 

عترین یکی از متواض((در یک کتاب تذکره قدیمی پرونسال آمده است که دوك آکیتن . کشیشان را مسخره میکرد

وي شهسواري بود شجاع که فراوان عشق میورزید،  ;مردان جهان بود که در فریفتن و اغفال بانوان ید طوالیی داشت

و مدتی بس دراز سراسر کشور را زیر پا مینهاد تا مگر بانوان  ;و بخوبی میدانست که چگونه آواز بخواند و شعر بسراید

یکونتس زیباروي شاتلرو نرد عشق میباخت و بدون پرده پوشی با آن زن یک گر چه متاهل بود به و.)) را به دام اندازد
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هنگامی که اسقف شجاع و سرطاس آنگولم به وي اخطار کرد که باید دست از اعمال کثیف خود . جا زندگی میکرد

رخواهم به مجردي که موي سر تو احتیاج به شانه پیدا کند، من دست از ویکونتس ب: ((بردارد، دوك در پاسخ گفت

براي من طلب : ((بعد از آنکه وي را تکفیر کرده بودند، روزي به اسقف پواتیه برخورد و خطاب به وي گفت.)) داشت

گیوم امتناع ورزید و !)) بزن((اسقف در جواب گردن خود را کج کرد و گفت .)) بخشش کن، وگرنه تو را خواهم کشت

هاي عاشقانه خطاب  اسلوبی که دوك در نامه.)) بهشت روانه کنم من آن قدر دوستت ندارم که تو را به -نه : ((گفت

اما وي فقط مرد حرف نبود، . به بانوان طبقات اعیان به کار میبرد سبک جدیدي را در تحریر منشآت بنیاد نهاد

یم ذوقی سل ;وي براي الئونور قلمرویی پهناور). 1137(در گذشت  56زندگانی کوتاه لیکن پرسروري داشت و به سن 

. و شعردوست، و طبعی عاشقپیشه بر جا نهاد

الئونور شعرا را در تولوز گرد خویش جمع کرد، و آن جماعت به طیب خاطر براي او و درباریانش در ستایش زیبایی 

برنار دو وانتادور، که اشعارش در نظر . ها میسرودند و میخواندند هایی که ایشان برپا میکردند چکامه زنان و فتنه

هاي خود وي بود، دست به سرودن غزلیاتی زد که در طی آن به تمجید زیبایی  ك فقط اندکی پستتر از چکامهپترار

ویکونتس مزبور چنان این اشعار را جدي گرفت که شوهرش مجبور شد وي را در برج  ;ویکونتس دو وانتادور پرداخت

ود، هم خویش را مصروف به سرودن اشعاري برنار، که از این موضوع دلگرم شده ب. کاخ مسکونی خود محبوس سازد

و هنگامی که الئونور ابتدا به  ;در ستایش زیبایی و درخشندگی خود الئونور کرد، و به دنبال وي متوجه روان گردید

. پادشاه فرانسه و سپس به شاه انگلستان دل باخت، برنار عالیترین احساسات درون را در قالب مرثیه معروفی جا داد

د، تروبادور معروف دیگري موسوم به برتران دو بورن دوست بسیار صمیمی ریچارد اول و رقیب پیروزي یک نسل بع

. وي در ربودن دل زیباترین زن عهد، دام منس دو مارتینیاك، شد

در عین مسکنت با عشق زندگی کرد و  ;تروبادور دیگري به نام پرویدال به همراهی ریچارد عازم جنگ صلیبی شد

نفر تروبادور دیگر  446ما از اسامی . و سرانجام به دریافت ملکی از کنت رمون ششم، امیر تولوز، نایل آمد ;شعر گفت

هاي عاشقانه  لکن آثار همین چهار نفري که اسم بردیم مشتی است که حکایت از خروارها غزل و چکامه ;اطالع داریم

  . دیگران میکنند

نه به دوش، و اغلب آنها اعیان دون رتبهتري بودند که استعداد و عشق برخی از این جماعت خنیاگران سرگردان و خا

ریچارد اول، فردریک دوم، آلفونسو دوم، و پذرو سوم، : چهار نفر از ایشان پادشاه بودند ;وافري به آواز خوانی داشتند

د و اطوار و آداب این جماعت بر ادبیات فرانسه جنوبی حکمفرما بودن) 1250-1150(مدت یک قرن . پادشاه آراگون

یک طبقه اشرافی نو ظهوري را شکل بخشیدند که از حالت توحشی روستایی پا به مرحلهاي از شوالیه گري مینهاد 

زبان تروبادورها النگ . که به حکم آن با تواضع و ادب تاوان جنگ را میداد و با لطف و وقار جبران زناکاري را میکرد

نام این رامشگران یا خنیاگران غزلسراي آنان، . و شمال خاوري اسپانیا بود اوك یا زبان رومی فرانسه جنوبی/ د

پیدا ((احتمال دارد که این واژه از لفظ رومی تروبار مشتق شده باشد، که به معنی  ;تروبادورها، معماي الینحلی است

لکن  ;تروواره مشتق شده است آمده است، همان طور که ظاهرا واژه ایتالیایی تروواتوره از لفظ)) ابداع((یا )) کردن

این جماعت رامشگر، فن خویش را . بعضی از محققان تصور میکنند که این کلمه باید از لفظ عربی طرب آمده باشد

لکن غرض آنها از طرب چیزي سرسري نبود، به همین علت هر کس میخواست به این  ;نام نهاده بودند)) علم طرب((

این  ;دي در ادبیات و موسیقی و آداب سخن گفتن و تعارف با زنان تعلیم بیندجرگه بپیوندد، مکلف بود مدت مدی

جماعت مثل طبقه اعیان لباس میپوشیدند، همیشه شنلی بر دوش میافکندند که حاشیهاي از برودري زرنگار و 
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کت بیشتر به شیوه شهسواران مسلح و با زره حرکت میکردند، در جشنهاي نظامی شر ;خزهاي گران قیمت داشت

میجستند، و براي بانوانی که مورد نظر آنها بودند اگر جان خویش را در طبق اخالص نمینهادند، الاقل قلم و شمشیر 

معموال خودشان براي غزلهاي خود آهنگ  ;ایشان فقط براي طبقه اشراف شعر میگفتند. خود هر دو را به کار میبردند

لکن اکثر خود  ;وازها را در مجالس بزم یا جشنهاي نظامی بخوانندمیساختند و خنیاگرانی را اجیر میکردند تا این آ

  . ها احساسات پرشوري در میآوردند آنها نیز عود مینواختند و از ترانه

سوز اشتیاق، ایفاي وعیدهاي بهشتی، و نومیدي حزنانگیز  ;احتماال غلیان احساسات خود یک سبک ادبی بود

شوهران بظاهر این سوز و گدازها را جز  ;و ضرورت شعري محسوب میشدندتروبادورها همه حکایت تعابیر شاعرانه 

از آنجا که در میان طبقه اشراف قاعدتا عروسی فقط . این نمیدانستند و کمتر از اکثر مردها به فکر مالکیت زن بودند

ده است، عشق و هاي فرانسوي ذکر ش حکایت نقل و انتقال امالك و دارایی بود، درست به همان نحو که در افسانه

عاشقی بعد از عروسی میآمد، و از چند داستان استثنایی که بگذریم، کلیه حکایات عاشقانه ادبیات قرون وسطایی، از 

چون به طور . فرانچسکا و بئاتریچه در جنوب گرفته تا ایزالده و گوینویر در شمال، همه حکایت عشقهاي نامشروعند

وقتی امیال  ;مکانپذیر نبود، همین امر موجد پیدایش اشعار تروبادورها شدکلی رسیدن به وصال بانویی شوهردار ا

آدمی جامه تحقق پوشد، دیگر جوالن دادن توسن خیال درباره آنها دشوار میشود، و هر جا موانع و محظوراتی در کار 

بزرگترین آرزوها یعنی کام در تاریخ به نام معدودي از این تروبادورها برمیخوریم که به . نباشد، ادبیاتی وجود ندارد

دل از بانوانی که بر ایشان مدیحه سرایی میکردند نایل آمدهاند، لکن این قبیل موارد را باید نقض آداب و رسوم ادبی 

این گونه . زیرا قاعدتا شاعر مکلف بود که عطش خود را با بوسهاي یا لمس دستی فرو بنشاند ;عهد به حساب آورد

شاید هم  - هاي این دسته از تروبادورها و در قرن سیزدهم منظومه ;نفس و کمال میشدتمسک نفس مستلزم تهذیب 

لکن در آثار این قبیل . از درجه لذایذ نفسانی به اوج لطف و صفاي روحانی ارتقا یافت - بر اثر نفوذ آیین مریم پرستی 

ز پاکدامنی و عفاف داشتند آنها را به تنفري که افراد این جماعت ا. مردان بندرت اثري از زهد و دینداري دیده میشد

چند تنی از ایشان به سخره اسقفان و هجو دوزخ و جانبداري از آلبیگاییان بدعتگذار . مخالفت با کلیسا وا میداشت

پرداختند، و جایی که سن لویی با آنهمه عفافش توفیق نیافته بود، پیروزي پادشاه بیدینی چون فردریک را در 

گیم آدمار فقط با یک جنگ صلیبی نظر خوش داشت، آن هم به این علت که . گرفتند مبارزات صلیبی جشن

رمون ژوردن شبی را با معشوقه خویش بر زندگی در بهشت موعود ترجیح . شوهري را که خار راه وي بود دفع میکرد

. میداد

 ;کانتسو عبارت از غزل بود. سبکهاي منظومهسازي در نظر تروبادورها بمراتب مهمتر از احکام اصول اخالقی بود

تانسون مناظره  ;پالنت به نوحه یا مرثیهاي اطالق میشد که شاعر در مرگ یار یا محبوبه دلبند خویش میساخت

سیروانت به سرودي میگفتند که براي جنگ یا  ;منظومی بود درباره موضوعی چون عشق، اخالقیات، یا شهسواري

سیکستین عبارت از توالی بغرنج شش بند پی در پی مقفا بود که . شددشمنی یا تاختن بر حریف سیاسی ساخته می

 ;این سبک چکامه سرایی را آرنو دانیل ابداع کرد و بسیار پسند خاطر دانته افتاد ;هر بندي شش بیت داشت

ق و اوباد یا آلبا سرود دمیدن شفق بود و معموال به عاش ;پاستورال مکالمهاي بود میان یک تروبادور و زنی شبان

و  ;سرنا یا سرناد آواز شبانه بود ;معشوق اخطار میکرد که فرا رسیدن روز بزودي راز آن دو را فاش خواهد ساخت

اینک براي نمونه یک اوباد، یا قطعهاي درباره آمدن پگاه، از شاعري گمنام که کلمات را در . باالدا حکایتی بود منظوم

: دهان یک ژولیت قرن دوازدهم میگذارد
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غی که بوته خار سپید برگهاي خود را گسترده است، بانوي من در کنار محبوب خویش آرمیده، تا نگهبان فریاد در با

خداوندا مگذار که ! که پگاه چه زود میآید! خداوندا! خداوندا! آوه، پگاهی که مایه افسوس است -میکشد که پگاه آمد

آري آن پگاه  -بردارد)) پگاه((دا گردد، یا نگهبان آواز یا محبوب من از من ج. آن شب، شب عزیز هرگز پایان پذیرد

اي یار دلبند و شیرین، لبان تو، لبان ما باز هم بر هم ! که پگاه چه زود میآید! خداوندا! خداوندا! که آرامش کش است

  . بنگر که در مرغزار پرندگان نغمه سرایی آغاز میکنند! میفشرد

از آن نسیم شیرینی که ! که پگاه چه زود میآید! خداوندا! خداوندا! نباشد نصیب ما عشق باد، که نصیب رشک جز درد

از دورادور میوزد، آیا من از نفس محبوب خویش جرعه جرعه نوشیدهام، آري از نفس گرم دلداري که این سان عزیز 

  . و پر سرور است

ی ادب نگه میدارد، و بسیاري از مردم مه طلعت است این دوشیزه که بخوب! که پگاه چه زود میآید! خداوندا! خداوندا

که پگاه چه زود ! خداوندا! خداوندا. بر رفتار متناسب این زیباروي مینگرند، دل او نسبت به عشق هرگز غدر نمیورزد

در اواسط قرن سیزدهم، تا حدودي به علت تصنعی بودن روز افزون سبکها و احساسات این قبیل غزلیات، و تا ! میآید

در آن . ویرانی فرانسه جنوبی بر اثر جهاد علیه آلبیگاییان بود که نهضت تروبادورها به پایان رسید حدودي به سبب

ایام پر آشوبی که مبارزات مذهبی مزبور جریان داشت، بسیاري از دژها که مامن این دسته از غزلسرایان بود از پا 

هسواري که در خطه آکیتن برقرار بود از هم درآمد، و چون خود تولوز به محاصرهاي مضاعف دچار گردید، نظام ش

  . پاشیده شد

پارهاي از خنیاگران به اسپانیا و برخی به ایتالیا فرار کردند، و در ایتالیا بود که فن غزلسرایی بار دیگر در نیمه دوم 

فضایل و ادب  و)) علم طرب. ((قرن سیزدهم رونق گرفت، و دانته و پترارك هر دو از نوباوگان عالم غزلسرایی بودند

این جماعت بود که کمک به پیدایش آیین و دستوري براي شوالیهگري کرد، و مشتی مردم وحشی اروپاي شمالی را 

از آن تاریخ تاکنون ادبیات تحت نفوذ آن نغمات ظریف بوده است و شاید به برکت . مبدل به گروهی اصیلزاده ساخت

. جان آدمی را معطر میسازد عطر ستایش آنهاست که اینک بوي خوشتر عشق مشام

VI  -  مینه سنگرها  

نهضت تروبادورها از فرانسه به صفحات جنوبی آلمان راه پیدا کرد، و در عصر طالیی هوهنشتاوفن بود که در آنجا 

و )) خدمت در راه عشق((مضمون اشعار آنها . میخواندند) خنیاگران عشق(شعراي آلمانی را مینه سنگر . رونق یافت

ما بالغ بر سیصد نفر از این . بود، که هر دو جزیی از آیین شوالیهگري آن دوران به شمار میرفتند)) به بانوخدمت ((

برخی از این عده تعلق به طبقه . مینه سنگرها را به اسم میشناسیم، زیرا مقدار زیادي از اشعار آنها به جا مانده است

گرچه این . مستظهر به عنایات و الطاف امپراطوران یا دوکها بودند بیشتر آنها مردمانی فقیر و ;نجباي پایینتر داشتند

دسته اکیدا از قاعده و قانون مخصوصی براي تعیین بحور و اوزان خود استفاده میکردند، بسیاري از آنها مردمی 

ند تا دیگران بیسواد بودند، و کلمات و موسیقی آوازهاي خود را دیکته میکردند، یا به عبارت دیگر بلند بلند میگفت

نیز از آن مستفاد )) دیکته کردن((ها دیختونگ است که معنی  تا به امروز واژه آلمانی براي منظومه ;ضبط کنند

معموال این جماعت خنیاگران را به خواندن آوازها وا میداشتند، و گاهی خودشان این قبیل قطعات را . میشود

در دژ وارتبورگ  1207بر میخوریم که به سال ) آواز خوانی بزرگی مسابقه(در تاریخ به ذکر سنگر کریگ . میخواندند
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منقول است که دو تن از خنیاگران شهیر، تانهویزر و ولفرام فون اشنباخ، هر دو در این مسابقه شرکت  ;برگزار شد

و بانوان طبقه اشراف جان و منبع  ;ردن مقام زن در آلمان کمک کردندمینه سنگرها مدت یک قرن به باال ب .جستند

  . الهام فرهنگی شدند مهذبتر از آنچه آلمان بار دیگر نظیر آن را قبل از شیلر و گوته به چشم دید

وشتند، ولفرام و والترفون در فوگلوایده را در ردیف مینه سنگرها به حساب آوردهاند، زیرا هر دو آوازهاي عاشقانه مین

هاي تخیلی عاشقانه مورد بحث  لکن ولفرام و قطعه پارتسیفال وي را بهتر است تحت عنوان مبحث رمانها یا افسانه

وي شهسواري بود تنگدست . به دنیا آمد 1170والترفون در فوگلوایده در نقطهاي در تیرول قبل از سال . قرار دهیم

هاي اشراف و ین  در بیست سالگی براي امرار معاش در خانه. ر کردکه با اشتغال به شعر و شاعري وضع را از بد بدت

در آن سالهاي جوانی، وي با همان آزادي تلذذ نفس سخن از عشق میگفت که رقیبانش روي درهم . آواز میخواند

: ستچکامه وي تحت عنوان در زیر درخت زیزفون تا به امروز چون در گرانبهایی در آلمان محفوظ مانده ا. میکشیدند

در آنجا میتوانستی ببینی که  ;در زیر درختان زیزفون بر روي علفهاي خلنگ براي ما دو تن بستري افتاده بود

. پیچیده در آغوش یکدیگر گلهاي درهم شکسته و علف پایمال شده قرار دارد

  . بلبل شیرین الحان نغمه سر میدهد! هاي انبوه دره کوچک تاندارادي از میان بوته

  . فها شتابان رو به آنجا رسیده بوداز الي عل

  . در آنجا به دام افتاده بودم ! ترین دوشیزگان من، خجسته

با شتابی آمیخته ! بنگر لبان مرا که چه سرخ فام است! در آنجا بارها او مرا بوسید تاندارادي. زیرا تا ابد طالعم نیکوست

  . تها براي هر دو ما سایبانی آراس به سرور در آنجا از شکوفه

هنوز آن خلوتکده باید شوخی از رونق افتادهاي باشد براي کسانی که همان راه را در مینوردند و محلی را مینگرند 

  . سر من در میان گلهاي سرخ میآرمید! تاندارادي  - که در آن روز 

  . آنگاه در آنجا حاضر میبود!) اکنون میگویم خدا نکند(چگونه شرمگین میشدم اگر کسی 

که ! و بلبل کوچک، تاندارادي . هر دو ما غنوده بودیم ، اما هیچ کس از این راز خبر نداشت مگر محبوب و مندر آنجا 

  . من میدانم راز مرا بروز نخواهد داد

بتدریج که والتر مسنتر شد، قوه ادراکش کمال یافت و رفته رفته در وجود زن ظرافت و لطفی مشاهده کرد 

نی، و به این نتیجه رسید که پاداش اتحاد زن و مرد از طریق ازدواج بمراتب بیشتر دلپسندتر از هر نوع کشش جسما

خوشا به حال مرد : ((در این باب طی قطعهاي میگوید. است از هر نوع تهییج لذت آور ظاهري که ناشی از تنوع باشد

تمامی  ;آنها افزونی میگیردقدر و ارزش زندگانی  ;و خوشا به حال زنی که دلهاي آنها نسبت به یکدیگر صادق باشد

والتر ستایشی را که سایر غزلسرایان همعصر وي نثار قدوم بانوان درباري .)) ایام و سالیان عمر آنها خجسته است

عنوانی است بمراتب بلند ))) زن((، به معنی Weibهمان واژه ( wipوي اعالم داشت که لفظ  ;میکردند نکوهش کرد

زنان و مردان نیکو خصال طبقه اشراف واقعی را تشکیل  ;)))بانو((، به معنی Frau همان واژه( Vrouweپایهتر از 
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هر کس آنان را بدنام کند به ریش خودش  ;بانوان ژرمنی زیبارویند همچون فرشتگان االهی((در نظر وي، . میدهند

ج بود تا آنکه و آلمان مدت یک نسل دچار هرج و مر ;امپراطور هنري ششم درگذشت 1197در سال .)) میخندد

معارف پروري اشراف منسوخ شد و والتر، که دیگر ولینعمتی نداشت، از درباري به . فردریک دوم به سن رشد رسید

درباري دیگر آواره شد، و بدبختانه در مقام رقابت با دلقکان بیمناعت و شعبده بازان پر سر و صدا ناگزیر بود براي سد 

نوامبر سال  12: ((ولفگر، اسقف پاساو، یکی از اقالم جالب از این قرار است در دفتر حساب. جوع آواز خوانی کند

، مبلغ پنج سولیدي به والتر فون در فوگلوایده پرداخت شد تا براي محافظت خودش در مقابل سرماي زمستان 1203

تر از افراد غیور این عمل دو جانبه کار خداپسندانه یک نفر مسیحی بود، زیرا وال.)) پالتو پوستی خریداري کند

جمعیت گیبلینها محسوب میشد، عود خود را براي مخالفت با پاپها کوك میکرد، مدام خالفکاریهاي کلیسا را به باد 

هاي آلپ گذر میدادند تا به اسم پنی  انتقاد میگرفت، و خشمگین بود از آنکه به چه جهت وجوه مردم آلمان را از کوه

با ابهتی )) سرود صلیبی((با تمام این اوصاف، وي یک نفر مسیحی مومن بود، . ندپطرس خزانه پاپی را انباشته ساز

لکن توانایی آن را داشت که گاهگاهی فوق میدان جنگ مقام گیرد، و همگی آحاد بشر را چون جمعی  ;تصنیف کرد

:برادر ببیند، چنانکه در قطعهاي میگوید

ا از برون و درون به هم شباهت داریم ، دهانهاي ما جملگی از نوع انسان از یک دوشیزه باکره حیات میگیرد، همه م

یک جور خوراك سیر میشوند، و هنگامی که استخوانهایشان همه در هم گردد، تو میگویی که کدامین کس آدم زنده 

دام هایشان را چنین تهی ساخته، اکنون بنده کدام است و موال ک را به چشم میشناخت، و از این جمع که کرمها الشه

  . مسیحیان، یهودیان، و کافران همگی خدمت میکنند و خداوند جمله کاینات را در تحت توجه خویش دارد

و از این پس ) 1221(بعد از ربع قرن سرگردانی و فقر، والتر از فردریک دوم ملکی و عایدي مرتبی دریافت داشت 

میخورد از اینکه پیرتر و ناتوانتر از آن است که  وي افسوس. هفت سال باقی عمر را میتوانست در عین آرامش بگذراند

از خداوند طلب بخشایش میکرد که قادر نبود دشمنان خود را دوست بدارد، و در طی  ;بتواند عازم جنگ صلیبی شود

به  ;به حسودان طالع شوم خود را میبخشم: ((منظومهاي دارایی خویش را به این طرز براي بازماندگان به جا مینهاد

جسدش را .)) به بانوان درد دل خویش را ;به دلدادگان دروغین سفاهتهاي خود را ;گویان پریشانیهاي خویش رادروغ

در جوار مزارش، سنگ یادبودي حکایت از عالقه قلبی آلمان به  ;در کلیساي جامع وورتسبورگ به خاك سپردند

. بزرگترین شاعر این عهد میکند

رها خود را با مبالغهگوییهاي عهد سرگرم کرد و در ضایعاتی که بعد از سقوط بعد از وفات والتر، نهضت مینه سنگ

اولریش فون لیشتنشتاین در تذکره منظوم احوال خویش، . فردریک دوم آلمان را از هم متالشی ساخت سهیم شد

ان پرورش ، شرح میدهد که چگونه وي در محیطی ماالمال از احساسات خدمت به بانو))خدمت به بانو((تحت عنوان 

اولریش خود زنی را به عنوان االهه خویش برگزید، و چون لب شکري بود و میترسید که آن بانو از دیدن روي . یافت

چون به وي . وي منزجر شود، دستور داد لبش را بدوزند، و به عشق دلداده خویش در جشنهاي نظامی شرکت جست

ولریش هنوز صاحب آن انگشتی است که او خیال میکرد آن خبر دادند که زن از این مطلب در شگفت شده است که ا

را در راه شرافت وي از دست داده است، اولریش آن انگشت بخصوص را از بدن جدا کرد و، به نشانه حرمت حرف 

هنگامی که بخت یاري کرد و اولریش موفق شد آبی را که بانو با آن دستهایش را شستشو . محبوبه، پیش وي فرستاد

و چون وي نامهاي از محبوبه دریافت کرد، به علت نداشتن . بنوشد، دیگر از فرط شعف سر از پا نمیشناخت داده بود

. ها آن را در جیب خود حمل میکرد، تا شخص معتمدي را پیدا کرد که میتوانست نامه را برایش بخواند سواد، هفته
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ژندهاي چون گدایان، میان جمعی از جذامیان،  پس از آنکه به وعده لطف معشوقه شاد شد، دو روز متمادي در لباس

بانو او را اذن دخول داد، و چون دید که آدم سمجی است دستور داد او را در . بر در سراي بانو به انتظار ایستاد

در تمام این دوران اولریش صاحب یک زن و . مالفهاي بپیچند، از پنجره خوابگاهش سرازیر کنند، و بر زمین نهند

  . د بودچندین اوال

که او را به واسطه آوازهایش  -هاي هاینریش فون مایسن  نهضت مینه سنگرها توام با قدري جالل و ابهت، با چکامه

در شهر ماینتس  1317هنگامی که وي در سال . به سر آمد -لقب دادند ) ستایشگر زن(در تجلیل مقام زن، فراونلب 

وزون، جنازهاش را به کلیساي جامع شهر حمل کردند و بر روي هاي م در گذشت، بانوان شهر، در حال ترنم نوحه

بعد از وي فن آواز خوانی از چنگ . تابوتش آن قدر شراب ریختند که چون جویی در سراسر کلیسا جاري شد

روحیه رمانتیک زنپرستان از میان رخت بر بست و جاي خود را . شهسواران بیرون رفت و به دست طبقه متوسط افتاد

چهاردهم به لذت پر زور و هنر مینه سنگرها یا خنیاگران و غزلسرایان شهري سپرد و خبر ارتقاي بورژوازي را در قرن 

. به جهان شعر و شاعري اعالم داشت

VII - رمانسها  

همچنانکه . لکن در ابداع و رواج رمانس، طبقه متوسط تا این تاریخ خود را یکه تاز عرصه نبرد ساخته بود

هاي ایتالیا غزلیات بسیار لطیفی براي بانوان میسرودند، به همان طرز در  انسه جنوبی و تروواتورهتروبادورهاي فر

و در نزد فرانسویان به تروور معروف بودند  - هاي بیبضاعت برخاسته بودند فرانسه شمالی شعرایی که از دامان خانواده

  . وسط و عالی را روشن میساختندهاي مت با داستانهاي منظوم عشقی و جنگی، شبهاي تار خانواده - 

چندین نمونه بسیار دلپذیر از . هاي تصانیف این تروورها عبارت است از باالد، له، شانسون دو ژست، ورمان نمونه

هاي کوچک له این عهد که به دست ما رسیده است زاییده طبع زنی است که انگلستان و فرانسه هر دو  منظومه

ماري دو فرانس در دوران سلطنت هنري دوم از ناحیه . بزرگ خود به حساب آورندممکن است او را اولین شاعره 

برتانی به انگلستان آمد، و در آن سرزمین مقیم شد، بنا به پیشنهاد هنري دوم، ماري با کالمی لطیف و تخیلی 

رجمه تحتاللفظی یکی اینک ت. ظریف، که از هر تروبادوري برتر بود، چندین افسانه قوم برتون را به رشته نظم کشید

از غزلیات این شاعره که موضوعش تا اندازهاي غیر عادي است، زیرا محبوبه زندهاي معشوق مرده خود را مخاطب 

  : میسازد

آیا در آنجا کسی ترا بخوبی دوست داشته است، به هنگام تابستان یا زمستان آیا در آنجا هیچ مه طلعتی دیدهاي که 

آیا بوسه دراز مرگ آبدارتر از بوسه من است که روزي چنان بود، یا آنکه تو به وادي در کنار تو در گور گذارند 

نیکبختی دوردستی سفر کرده و مرا یکسره از یاد بردهاي این چه خواب آرام عاشقانهاي است که بآرامی در آن فرو 

د در فضاي کوچکی زیر رفتهاي کدام مرگ افسونگر است که با جذبهاي ژرف و عجیب شب و روز ترا در پنجه دار

علف، بیرون از آفتاب و سایه، اما دریغ که دنیاها دورتر از من قرار داري در آن پایین، جایی که ترا در خاك 

آنجا تو دراز خواهی کشید، به همان سان که گویی در دنیاي باال دراز کشیدهاي، دیگري باز به جاي تو ... نهادهاند

. یبازدمیزید، و باز به محبوبه تو دل م
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آیا در زیر نخل شیرین نیست آیا روز گرمی نیست، مملو از آرامشی زرین، مرموز، و دراز بهتر از عشق و زندگی 

برگهاي پهن جالب خوشبو، مثل دستهایی، روز زیبا را به هم میبافد، خوابی میبافد که هیچ پرنده ستبري آن را 

و بسیاري صداهاي پر مایه و عجیب تنفس بامدادان و ظهر . فدتحمل نتواند، در حالی که مرگ، خواب از بهر تو میبا

  . و در آن مکان تو باید مرگ را اغمایی شیرین یافته باشی ;را به یغما میبرند

که مدتها پیش از این تو !اوه ;براي کلمهاي که من گفتم یا نغمه سرایی میکردم دیگر نسبت به من ثابت قدم نمان

زیرا زمین پر مایه بایستی به دل تو راه یافته و ایمان را بدل به گلهاي . ر شنیده باشیمیبایست چقدر نغماتی شیرینت

  . و باد گرم بایستی که روان ترا جز به جز در خالل ساعات بیوفا به سرقت برده باشد ;رنگارنگ کرده باشد

هاي را در برابر آفتاب و بسیاري از بذرهاي لطیف بایستی در زمین حاصلخیزي از فکرت جا گرفته باشد، تا غنچ

و بی شک بسیاري از الوان پرشور آنجا را قرار گاه  ;بگشاید، که در غیر این صورت بر آمدن آن هرگز ممکن نمیشد

  . زیباتري ساخته است و پارهاي از اجزاي پرشور وجود ترا نسبت به من که در اینجا مقام دارم بیمهر کرده است

معموال شاعر . هاي کوچک پدید آمد محتمال از پیوستن چندین باالد یا منظومه)) الها اعم ترانه((شانسون دو ژست یا 

لب کالم وقایعنگاران را درباره حوادث تاریخی میگرفت، آن را در لفافهاي از ماجراهاي تخیلی میپیچید، و منظومه 

زمستان صفحات شمالی اروپا  ساخت که فقط متناسب با شبهاي دراز خود را با ابیاتی ده یا دوازده سیالبی چنان می

قهرمان محبوب منظومه . شانسون دو روالن، که مدتها قبل به وجود آمد، نمونه سستی از این رقم شعر بود. بود

این مرد که در تاریخ مقامی بس ارجمند داشت، به برکت قلم تروورهاي فرانسوي، . شانسون دو ژست شارلمانی بود

آنها بودند که شکست شارلمانی را در اسپانیا بدل به فتحی درخشان  ;یعهالطب صاحب عظمتی شد تقریبا مافوق

کردند، و وي را پیروزمندانه روانه قسطنطنیه و اورشلیم ساختند، و به وي ریش افسانهاي سفیدي دادند که با عظمت 

مهاجرت اقوام )) پهلوانی عصر((به همان نحو که بیوولف و نیبلونگنلید یادي از  ;تمام در میان باد به اهتزاز در میآمد

موضوع اصلی یا  ;میکرد، به همان روال شانسونها نموداري از موضوعات، اخالقیات، و روحیه دوران فئودال بودند

صحنه یا زمان حدوث وقایع این حکایات هر چه یا هر کجا یا هر زمانی بود، افراد در یک محیط فئودال، با لباسهاي 

موضوع دایمی آنها جنگ بود، اعم از فئودال . نجام مقاصدي ویژه آن عصر روان بودندمخصوص دوران فئودال، در پی ا

و در میان آشوبهاي شدید این گونه منازعات، زن و عشق ورزي فقط مقام  ;یا بینالملل یا مجادله بین پیروان مذاهب

. کوچکی را احراز میکرد

، مقام زن در جامعه باال رفت، تروورها از موضوع جنگ ضمن آنکه نظم اجتماعی راه تکامل سپرد و، با افزایش ثروت

زن بر سریر . روي برتافتند و به عشق پرداختند، و در قرن دوازدهم بود که رمان جانشین شانسون دو ژست شد

در بدو امر لفظ رمان به هر نوع اثري اطالق میشد . ادبیات تکیه زد و مدت چندین قرن آن مسند عالی را حفظ کرد

ن زبان فرانسه اولیه نوشته میشد و وجه تسمیه از آنجا بود که زبان اولیه فرانسویان یا میراث رومی را رومن که به آ

  . میخواندند

داستانهاي عشقی و تخیلی را از آن جهت که جنبه رمانتیک داشت رمان نخواندند، بالعکس، پارهاي از احساسات 

داستان گل سرخ، . نظایر آن در رمانهاي فرانسوي فراوان دیده میشدآدمی را عشقی رمانتیک نام نهادند، به علت آنکه 

یا رمان تروا، یا رمان دو رنار صرفا داستان یک گل سرخ، یا قصه تروا، و یا حکایت یک روباه در زبان فرانسه قدیمی یا 
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به عرصه حیات  از آنجا که هیچ گونه سبک ادبی نباید بدون وجود ابوین مشروعی قدم. فرانسه رومن معنی میداد

نهد، میتوان چنین ادعا کرد که رمانها باید از یک رشته شانسون دو ژست ناشی شده باشند که با مشتی احساسات 

هاي  پارهاي از موضوعات اصلی این قبیل رمانها محتمال از قصه. رقیقه عشق و عاشقی تروبادورها توام شده بود

یک کتاب یونانی که در قرن چهارم به زبان . وروس اقتباس شده استعاشقانه یونانی مثل رمان اتیوپیکا اثر هلیود

التینی ترجمه شد، نفوذ عظیمی در سبک رمان نویسی داشت، و آن تذکره جعلی احوال اسکندر کبیر بود که بغلط 

ر از در اروپا و جهان یونانی زبان مشرق داستانهاي اسکند. آن را نوشته تاریخنویس رسمی وي کالیستنس دانستهاند

ها در  عالیترین نوع این قصه. قرون وسطایی فراوانتر و محبوبتر بودند)) مسلسل و به هم پیوسته((جمیع رمانهاي 

 -المبر لو تور و آلکساندر دو برنه  - اروپاي باختري داستان اسکندر است، منظومهاي اثر طبع دو تن از تروورهاي عصر

)) آلکساندرین((بود و بیست هزار فرد دوازده سیالبی مشهور به  میالدي به رشته نظم درآمده 1200که در حدود 

. داشت

لکن سلسله رمانهایی که به فرانسه، انگلیسی، و آلمانی درباره محاصره شهر تروا به نظم درآمدند از لحاظ احساسات 

 ;ویرژیل بود نه هومردر این مورد سرچشمه الهام چکامهسرایان . بمراتب رقیقتر و از نظر تنوع بمراتب غنیتر بودند

داستان دیدو در این تاریخ به صورت رمانس درآمده بود، و به رغم افسانه نویسان، مگر نه آن بود که ترواییهاي دلیر 

یکی از  1184پس از شکستی که سزاوار آن نبودند، در فرانسه و انگلستان و ایتالیا مقام گزیده بودند در حدود 

 ;مور بار دیگر رمان تروا را به صورت یک منظومه سی هزار بیتی درآورد- وا دو سنتتروورهاي فرانسه موسوم به بنو

در آلمان ولفرام . دوازده ملت مختلف اثر گذاشت- این منظومه به چندین زبان مختلف ترجمه شد، و در ادبیات ده

)) فیلوستراتو((بوکاتچو قصه  در ایتالیا ;فون اشنباخ نیز یک قصه تروا نوشت که از لحاظ حجم به قدر ایلیاد هومر بود

در منظومه سی و دو هزار بیتی خویش موسوم به چکامه بروت ) 1205حد(در انگلستان الیمن  ;را از بنوا اقتباس کرد

داستان ترویلوس و کرسیدا را  ;توصیف کرد که چگونه بروتوس، نواده فرضی آینیاس، قهرمان تروا، لندن را بنا نهاد

ز بنوا اقتباس کرد، و همین منظومه بود که مورد استفاده شکسپیر در ساختن نمایشنامه شاعر انگلیسی، چاسر، ا

به طوري که قبال . سومین رشته بزرگ از رمانسهاي قرون وسطی ارتباط با شاه آرثر داشت. ترویلوس قرار گرفت

سیحی بریتانیا بود که در قرن دیدیم، به اغلب احتمال، این آرثر، که دربارهاش فراوان سخن گفتهاند، یکی از نجباي م

چه کس بود که این مرد دلیر و شهسواران وي را به صورت . ششم در برابر ساکسونهاي مهاجم به مبارزه قیام کرد

که بود که . چنان اساطیر دلپذیري درآورد که فقط دوستداران شعر ملري مزه آن را به تمام و کمال چشیدهاند

گلهد، پرسیول، مرلین، گوینویر، النسلو، تریسترم، و شهسواران مسیحی میزگرد و موجوداتی افسانهآمیز چون گوین، 

تحقق از  ;داستان رازورانه جام مقدس را به وجود آورد بعد از قرنی بحث و فحص، هیچ جواب قاطعی پیدا نشده است

پارهاي از . انگلیسی میآید هاي وقایعنگاران قدیمیترین اشاراتی که به آرثر شده است در نوشته. بین برنده یقین است

همین داستان را جفري در تاریخ  ;)976(عناصر متشکله این افسانه را از کتاب وقایعنامه اثر ننیوس اقتباس کردهاند 

عین داستانی را که جفري در تاریخ خود درج کرده بود، رابرت  ;)1137(شاهان بریتانیا به شکل مفصلی بیان کرد 

زیره جرزي، در منظومه مفصل خویش تحت عنوان بروت انگلستان به شعر فرانسه ویس نامی، از تروورهاي ج

محتمال . این نخستین بار است که ما ضمن داستان آرثر به احوال شهسواران میزگرد واقف میشویم ;)1155(درآورد

ه مبینوگیون قدیمیترین قطعات این افسانه بزرگ پارهاي از داستانهاي ویلزي است که اکنون آنها را در مجموع

عموم محققان  ;هاي خطی داستان کامل آرثر و شهسواران در زبان فرانسه وجود دارد قدیمیترین نسخه ;میتوان یافت

. در این نکته متفقالرایند که دربار آرثر و جام مقدس در منطقه ویلز و جنوب باختري بریتانیا قرار داشته است
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دستنبشته انگلیسی است که به طور مشکوکی آن را به یک تن از  قدیمیترین شکل کامل این افسانه به نثر، یک

ها رمانهاي کرتین دو  کهنسالترین شکل منظوم این رشته افسانه. شماسان اعظم آکسفرد، والتر مپ، نسبت دادهاند

اي دوران میدانیم که وي در ابتد. اطالع ما درباره زندگی کرتین تقریبا همان قدر ناقص است که درباره آرثر. ترواست

چون کنتس ماري دو شامپانی، دختر . شاعري خویش داستان تریستان را به نظم کشید، که اکنون مفقود شده است

آکیتن، این منظومه را دید، بظاهر امیدوار شد که کرتین ممکن است با قریحه خویش از عهده ساختن / الئونور د

به همین . آرمانهاي شوالیه گري را به اسلوب رمان به نظم کشدبرآید و عالیترین )) عشق درباري((هایی درباره  چکامه

کرتین در سالهایی که از عنایات ماري برخوردار . سبب ماري او را دعوت کرد تا به اصطالح تروور دربار او در تروا باشد

ت، و آن به تصنیف چهار رمان مبادرت جست به ابیات قافیه دار که هر فردي هشت سیالب داش) 1172-1160(بود 

ارك وانید، کلیژه، ایون، و شهسوار عرابه، که به هیچ وجه عنوان بلند مرتبهاي براي : چهار منظومه عبارت میشد از

، در دربار فیلیپ کنت فالندر بود که کرتین شروع به 1175در . محسوب نمیشد)) شهسوار کامل((قصه النسلو آن 

و به همت شاعر  ;و نه هزار بیت از این حماسه را شخصا ساختساختن منظومه کنت دل گرال یا پرسیول گلی کرد، 

ها از آغاز داستان ارك  روحیه زمان و محیط این قصه. دیگري تعداد بیتها به شصت هزار رسید و منظومه کامل شد

: بخوبی پیدا است

 ;به چشم ندیده بودهرگز کسی درباري به این حشمت . یک روز عید قیام مسیح، شاه آرثر در کاردیگن دربار آراست

زیرا در آنجا عده زیادي از شهسواران نیکوسیرت و پر طاقت و جسور و شجاع، بانوان و دوشیزگان ثروتمند، و دختران 

لکن پیش از آنکه مجلس بر هم خورد، شاه به شهسواران خویش . مالیم طبع و زیبا روي پادشاهان حضور داشتند

. کار گوزن نر سپید رود تا آن سنت شایسته کهن را رعایت کرده باشدگفت که میل دارد فرداي آن روز را به ش

خداوندگارا، بهره تو از این شکار نه امتنانی : ((هنگامی که خاوند گوین این سخن بشنید، بغایت بد حال شد و گفت

ه هر کس همگی ما از دیر باز با این سنت کشتن گوزن سپید آشناییم، و میدانیم ک. خواهد بود و نه حسن نیتی

اما از این کار ممکن است بلیه بزرگی ... بتواند آن گوزن را به قتل برساند، باید زیباروترین دوشیزه دربار ترا ببوسد

و یک یک آنها شهسوار به خدمت ایستادهاي دارد ...زیرا در اینجا پانصد تن دوشیزه هستند همگی واالتبار، ;برخیزد

ده به راستی یا دروغ ثابت کند که بانوي وي زیباترین و رعناترین تمامی دلیر و متهور که حاضر است شمشیر کشی

من از این مطلب بخوبی آگاهم، با وجود این به آن علت از شکار منصرف نخواهم : ((شاه گفت.)) دوشیزگان است

ظومه همچنین در آغاز این من.)) فردا همگی ما از روي خوشدلی به سراغ شکار گوزن سپید خواهیم رفت... شد

طبیعت در پیدایش آن : ((هاي جالب این قبیل داستانهاي عشقی تا چه حد بود مشاهده میکنیم که اغراق و مبالغه

دوشیزه، انید، تمامی مهارت خویش را به کار برده بود و بیش از پانصد بار اظهار اعجاب کرده بود که چگونه در این 

دلداده ((در داستان النسلو به این نکات برمی خوریم که .)) ردمورد موفق شده است چنین مخلوق کاملی به وجود آو

کامل کسی است که فرمان محبوبه خویش را اطاعت میکند، بی درنگ و به رغبت در اجابت تمناي معشوقه خویش 

زیرا عشق، که هادي و رهنماي اوست، درد او را تسکین و تخفیف  ;تحمل درد در نظرش شیرین است... میکوشد

:لکن کنتس ماري دو شامپانی مفهوم ذهنی انعطاف پذیري از عشق داشت .))میدهد

اگر شهسواري دوشیزهاي یا زن بیکسی را تنها بیند، و اگر اعتنایی به نام نیکوي خویش داشته باشد، آنگاه همان 

به و اگر چنین شهسواري . سان دست تخطی به سوي او دراز خواهد کرد که مایل به بریدن حلقوم خویش باشد

اما اگر در حالی که زن زیر نظر و حمایت شهسوار . ناموس وي دست درازي کرد، تا ابد در هر درباري رسوا خواهد بود

است، شهسوار دیگري با این یکی به جنگ برخیزد و او را شکست دهد، آنگاه آن شهسوار دیگر میتواند با زن هر 
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اشعار کرتین خوشاهنگ لکن ضعیفند، . د یا نامش ننگین شودمعاملهاي بخواهد بکند، بی آنکه مورد سرزنش قرار گیر

امتیاز این شاعر از آن جهت است که اولین . و غناي ماللتزاي آن بزودي ما مردمان شتابزده عهد جدید را سیر میکند

وي به وصف درباري پرداخته است که در آنجا ادب و  ;سند کامل و موجود از آرمان شوالیه گري را نوشته است

کرتین در آخرین منظومه . رافت و شجاعت و اخالص عاشق بظاهر حایز اهمیت بیشتري بود تا کلیسا یا مذهبش

اصل . هاي آرثر و شهسواران وي را به عالیترین مدارج ارتقا داد ، رشته افسانه))جام مقدس((تخیلی خویش، با افزودن 

را به صلیب کشیده بودند، در همان جامی که مسیح داستان از این قرار است که یوسف رامهاي، پس از آنکه مسیح 

خود یوسف، یا به روایتی فرزند وي،  ;در آخرین شام شراب نوشیده بود، مقداري از خون منجی مصلوب را حفظ کرد

آن جام و خون فناناپذیر را به بریتانیا آورد، و آن یادگار مقدس را پادشاه علیل و محبوسی در دژ مرموزي نگاه 

ط یک نفر شهسوار کامال پاکدامن و پاکدل میتوانست آن جام را پیدا کند و، با استفسار از آن پادشاه درباره فق ;داشت

به روایت کرتین، دالوري که در صدد جستجوي جام مقدس بر میآید پرسیول است از . بیماریش، او را آزاد سازد

ین مهم قد علم میکند گلهد، پسر نیکوخصال و در نسخه انگلیسی این افسانه، کسی که براي انجام ا ;سرزمین گل

در آلمان ولفرام فون . در هر دو روایت، جوینده جام آن را به بهشت میبرد ;بیگناه النسلو، آن دالور لکهدار شده است

  . اشنباخ نام پرسیول را به پارتسفال مبدل ساخت و این افسانه را به مشهورترین شکل قرون وسطاییش درآورد

سواري بود از اهالی باواریا که انبان شکم را در گرو طبع وقاد گذاشت، از خوان فتوت ولینعمتی چون ولفرام شه

مدت بیست سالی در دژ وارتبورگ زندگی کرد و به ساختن عالیترین  ;هرمان، الندگراف تورینگن، برخوردار شد

راي دیگران دیکته کرده باشد، زیرا ما قطعا وي میبایست این منظومه آبدار را ب. منظومه قرن سیزدهم مبادرت جست

ولفرام مدعی بود که داستان پارتسیفال خود را . از منابع موثق اطالع داریم که وي هرگز خواندن و نوشتن فرا نگرفت

ما از وجود چنین شاعري اطالعی . از یکی از شعراي پروونسال موسوم به کیوت اقتباس کرده است، نه از کرتین

تا تاریخ ساختن ) 1175(ا که تحقیقات نشان داده است، از تاریخ نظم این افسانه به دست کرتین نداریم، و تا آنج

. هیچ کس دیگري را نمیتوان سراغ گرفت که قصه مزبور را به رشته نظم درآورده باشد) 1205(منظومه ولفرام 

بر منظومه کنت دل گرال اثر کرتین تقسیم شده است، که یازده تاي آنها مبتنی )) کتاب((منظومه ولفرام به شانزده 

مسیحیان نیکوسیرت و شهسواران منصف قرون وسطی خود را به هیچ وجه مقید نمیدیدند که اگر مطلبی . میباشند

لکن اقتباس موضوع رمانسها مطلب . را از منبعی اخذ میکنند، مراتب حقشناسی خود را نسبت به متقدم ابراز دارند

ولفرام عین این کار را در مورد منظومه . پرورانده میشد، عملی بود درخور بخشایش دیگري بود، به شرطی که خوب

. کرتین کرد

هاي تیتورل،  یکی از نواده) غمگین دل)) (هرتسالیده((مادرش ملکه . پارتسیفال فرزند شهسواري است از اهل آنژو

قبل از آنکه ملکه غمگین دل پارتسیفال  اندکی. اولین محافظ جام مقدس و خواهر امفورتاس شاه بیمار فعلی میباشد

از آنجا که . را بزاید، خبر مییابد که شوهرش در مقابل اسکندریه، ضمن مبارزه با شهسوار دیگري، به قتل رسیده است

از وي این مطلب را پنهان  ;مادر مصمم است پارتسیفال در جوانی کشته نشود، او را در خلوت روستا پرورش میدهد

اینک ترجمه . رتسیفال از تبار پادشاهان است و نمیگذارد فرزندش از فنون جنگاوري آگهی پیدا کندمیدارد که پا

  : ابیاتی چند در دنباله همین مطلب
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آنگاه مردمش سخت پریشان خاطر شدند، زیرا معتقد بودند عملی است زشت، و تربیتی است که زیبنده مقام فرزند 

هاي انبوه وحشی پنهان بپرورید، و در عشق و غمش اندیشهاي ره  ر میان درهاما مامش او را د. شاه نیرومندي نیست

  . نیافت که چه سان بدي در حق شاهزاده کرد

هایی که در آن معبر بیغوله  آن سان که بازیچه کودکان است، وي از بوته ;هیچ سالح دالوران در کف وي نگذاشت

فراهم کرد، و با آن از فرط سرور کودکانه پرندگانی را که از  روییده بود افزار ساخت، و تیر و کمانی از بهر خویش

ها پایین پایش مرده  باالي سرش در میان درخت پر برگ پرواز میکردند هدف ساخت، اما چون پرنده نغمه پرداز بیشه

ود را افتاد، از فرط شگفتی الل وار سر زرین خود را خم کرد و با غم و خشم کودکانه، چند جعدي از موي زرین خ

آنگاه وي در اندیشه )... زیرا من بخوبی آگاهم که از تمامی کودکان روي زمین هیچ یک این سان زیبا روي نبود(کند، 

شد که چگونه دستش آن نغمه پرداز را، که با نغمات شیرین خود روحش را به هیجان میآورد، جاودانه خاموش کرده 

  . است، و دلش از اندوه ماالمال گردید

اسلحه . روزي بین راه به دو نفر شهسوار برمیخورد. ال تندرست و از همه جا بیخبر پا به سن بلوغ میگذاردپارتسیف

آن دو را از خدایان میپندارد، و به همین سبب برابر ایشان زانو میزند، و . درخشان آنها را به دیده تحسین مینگرد

لکه شهسوارند، پارتسیفال تصمیم میگیرد که خود را مثل چون به او میگویند که آن دو تن از ارباب انواع نیستند ب

. وي خانه را ترك میگوید و به سراغ شاه آرثر میرود که به مردان مقام شهسواري عطا میکند. ایشان باشکوه سازد

حین سفر،پارتسیفال از دوشسی که خوابیده است بوسهاي برمی گیرد و . مادرش از غصه جدایی پسر جان میسپرد

و نیز  ;و لکه این عمل ناشایسته است که چندین سال او را پلید میسازد. و انگشتري او را به سرقت برمیداردکمربند 

بین راه به آیثر شهسوار سرخ برمیخورد، و همین شهسوار به وسیله پارتسیفال پیامی به شاه آرثر میفرستد و او را به 

رفی میکنند، وي از آرثر تقاضا میکند که به وي رخصت چون پارتسیفال را به حضور شاه مع. مبارزه دعوت میکند

بعد از کسب چنین اجازهاي، نزد آیثر بر میگردد، با طالعی که خاص آدم خام  ;مبارزه با شهسوار سرخ را عطا کند

 شب هنگام به کاخ گورنمانز میرسد. دستی است، او را میکشد و لباس رزم او را بر تن میکند و سواره پی ماجرا میرود

خاوند پیر از پارتسیفال خوشش میآید، نیرنگهاي مبارزات فئودال . و از او میخواهد که در خانهاش رحل اقامت افکند

مهربان، گشاده  ;به درماندگان رحمت آر: را به وي میآموزد، و به حکم سنت سلحشوري او را اندرزي چند میدهد

تو پیش از آنکه او سخن  ;ارد از آنکه دست نیاز دراز کندآدم شایسته چون نیازمند شود، شرم د. دست، و فروتن باش

پرسشهاي فراوان . ...با اینهمه جانب حزم نگاه دار، نه افراط کن و نه خسیس باش...گفته باشد حوایجش را مرتفع ساز

ن را بدقت هر چیز را مشاهده کن و هر سخ. مکن، و نیز اگر سوال بجایی از تو کنند، از دادن پاسخ خودداري منما

ثابت . مردوار بزي و خوشدل باش. ... هر کسی هر بدي در حق تو کرده باشد، چون تسلیم شد، او را مکش... بشنو

. هر کس به عشق واقعی خیانت ورزد، ستایشش را کوتاه گردان. قدم باش که کار مردان اینچنین است

ر محاصره است نجات میدهد، او را به همسري میگیرد، پارتسیفال دوباره به راه میافتد، بانویی کوندویرامور نام را که د

بر . و چون شوهرش از سفر برمی گردد، با او جنگ میکند و او را میکشد و زنش را به جستجوي مادرش رها میسازد

در اینجا شهسواران محافظ . حسب تصادف، پارتسیفال به دژي میرسد که در آنجا جام مقدس را محافظت میکنند

میبیند، و چون ) که در این روایت سنگی قیمتی است(براي پارتسیفال میگسترند، وي جامی را خوان ضیافتی 

اندرزهاي آن خاوند نیک خصلت، گورنمانز، را آویزه گوش ساخته است، درباره خاصیت جادویی جام یا شاه رنجور 

امداد روز بعد وي تمام کاخ را ب. هیچ سوالی نمیکند و هنوز از این راز آگاه نیست که شاه رنجور عموي خود اوست
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پس از رفتن وي، پل دژ به دست اشخاصی نامرئی در  ;سوار بر مرکب خویش میشود و بیرون میرود ;خالی میبیند

 ;پارتسیفال دوباره رو به دربار آرثر مینهد. چنانکه گویی بازگشت وي را به کاخ نهی میکند. عقب سر وي باال میرود

قدمش را پذیره شدهاند، زن غیبگویی کوندري نام پارتسیفال را مقصر میداند که از سر در آن گیر و دار که همه م

ه دوباره جام مقدس را پیدا پارتسیفال سوگند میخورد ک. جهالت و گستاخی علت بیماري امفورتاس را نپرسیده است

ند که کوندري به ناحق او را احساس میک. اما در این مرحله از عمر، غبار تالمی آینه خاطرش را مکدر میسازد. کند

متوجه بیعدالتیها و اجحافات فراوان روزگار میشود، دست از خدا میشوید و از  ;سرزنش کرده و خفیف ساخته است

در اثناي آن . و مدت چهار سال نه قدم به ساحت کلیسا میگذارد و نه به تالوت دعایی میپردازد. وي کناره میجوید

انواع و اقسام مصایب میشود، مدام در طلب جام مقدس است، لکن هرگز به آن سالهاست که پارتسیفال دچار 

روزي در اثناي گردش خویش ناگهان به کنج خلوت زاهد گوشه نشینی که خود را تروریزنت . دسترسی پیدا نمیکند

و در مییابد که  از زبان وي داستان جام مقدس را میشنود ;معلوم میشود که این دایی اوست ;میخواند راه پیدا میکند

چگونه بیماري دایمی امفورتاس بر اثر آن بوده است که به خاطر عشقی نامشروع دست از نگاهبانی جام مقدس 

زاهد گوشه نشین پارتسیفال را بار دیگر به آیین مسیح برمی گرداند و تاوان گناهان وي را بر عهده . برداشته بود

ن شده و از بند جهالت رسته و در بوته مصایب طاهر گشته، بار دیگر به اینک پارتسیفال که فروتن و پاکدام. میگیرد

زاهد این راز را به کوندري فاش میسازد که پارتسیفال خواهرزاده و وارث . طلب جام مقدس قدم در راه مینهد

س به مقام آن زن غیبگو پارتسیفال را پیدا میکند و به همه خبر میدهد که وي به جانشینی امفورتا ;امفورتاس است

 ;آنگاه کوندري پارتسیفال را به آن دژ مخفی هدایت میکند. پادشاهی و محافظت از جام مقدس انتخاب شده است

پارتسیفال از امفورتاس علت بیماریش را جویا میشود، و به مجردي که این سخن از دهان پارتسیفال بیرون میآید، 

از . خویش کوندویرامور را پیدا میکند، و این زن ملکه وي میشود پارتسیفال همسر. شاه فرتوت و رنجور بهبود مییابد

. این مزاوجت است که آن دو صاحب پسري لوهنگرین نام میشوند

، گوتفرید فون شتراسبورگ منظومه دیگري ساخت که عالیترین روایت از داستان تریستان 1210در حدود سال 

در این منظومه شاعر با شور تمام . را در اپراي خود به کار برد است، و همین منظومه است که واگنر شهیر آلمانی آن

. در منقبت و تجلیل زناکاري و خیانت سخن میگوید، و اصول اخالقی مسیحیت و فئودال، هر دو، را لکهدار میسازد

شوهر تاجدار  تریستان، مثل پارتسیفال، هنگامی از شکم مادر جوانی به نام بالنشفلور به دنیا میآید که تازه خبر قتل

عموي . نام مینهد و میمیرد) اندوهناك)) (تریستان((بالنشفلور نوزاد را  ;در میدان نبرد به گوش زن رسیده است

همینکه تریستان به سن بلوغ . کودك، مارك، که شاه کورنوال است، نوزاد را میپرورد و چون شهسواري تربیت میکند

وري سرآمد اقران میشود و مورولد حریفی ایرلندي را که به مبارزه با وي میرسد، در شمشیر زنی و نیزه پرانی و جنگا

لکن در میدان نبرد زخمی کاري برمی دارد و مورولد ایرلندي به هنگام نزع میگوید  ;قیام کرده است به قتل میرساند

ی به اسم تانتریس، به تریستان، با قیافه یک نفر چنک. که این زخم عالج نخواهد شد اال به دست ملکه ایرلند، ایزو

هنگام بازگشت . ایرلند میرود و به دست ملکه آن سامان شفا مییابد و مربی دختر ملکه میشود که او نیز ایزو نام دارد

مارك تریستان را به ایرلند . به کورنوال، وي براي مارك، عموي خویش، سخن از زیبایی و کماالت ایزو جوان میگوید

و  ;ایزو از ترك زادبوم خویش اکراه دارد. زه زیباروي را دعوت به ازدواج با عموي خویش کندروانه میسازد تا آن دوشی

اما مادر ایزو دختر را . چون میفهمد که تریستان قاتل دایی وي مورولد است، بسختی کینه تریستان را به دل میگیرد

به ایزو و مارك بخوراند و عشق آن دو را  تشویق به رفتن میکند، و به کنیزکش برنگانه پنهانی مهردارویی میدهد تا

کنیزك به اشتباه مهردارو را به ایزو و تریستان میخوراند، و دیري نمیگذرد که آن دو . نسبت به یکدیگر برانگیزد
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و آن دو عهد میکنند که عشق خود را از دیگران  ;فضاحت باال میگیرد. سخت دلباخته و هماغوش یکدیگر میشوند

ایزو همسر مارك میشود و با تریستان در یک بستر میخوابد، و براي کشتن برنگانه، که از همه چیز  ;دپنهان نگاه دارن

) به خالف روایت دیگري که بعدها شاعر انگلیسی، ملري، نقل میکند(در این داستان . آگاه است، اسباب چینی میکند

یرنگ آن دو آگاه میشود و به ایزو و تریستان وي از ن ;مارك تنها آدمی است که از وي اصالت و جوانمردي میبینیم

میگوید که هر دو آنها در نظرش عزیزتر از آنند که بتواند از ایشان انتقام بکشد، و خودش را به تبعید برادرزاده 

تریستان ضمن سرگردانیهاي خویش به دوشیزه دیگري برمی خورد که این سومی نیز ایزو نام دارد، . دلخوش میسازد

)) یکدل، وفادار به یک عهد، یک کالبد، و یک جان((به به ایزو دومی همسر مارك قول داده است که با وي  و با آنکه

. در اینجا گوتفرید قصه را ناتمام میگذارد، و تمام آرمانهاي شوالیهگري برهم میخورد. باشد، به سومین ایزو دل میبازد

. اردمابقی داستان تعلق به تامس ملري و عصري بعد از این د

سرزمین آلمان شاعر دیگري به وجود آورد که با والتر، ولفرام، و  - اولین ربع قرن سیزدهم  - در این نسل شگفتانگیز 

هارتمن فون آوئه در بدو امر . گوتفرید، چهار تن شعرایی شدند که هیچ جا نظیرشان در جهان مسیحی پیدا نمیشد

هاي زادبوم  اما چون عطف توجه به افسانه ;رك و ایون پرداختلنگان لنگان به متابعت از کرتین در رمانسهاي ا

در این منظومه هاینریش . موسوم به هاینریش بینوا) 1205حد (خویش سوابیا نمود، شاهکار کوچکی به وجود آورد 

در واقع مانند ایوب شخص متمکنی است که در اوج شهرت و جالل خویش به مرض جذام مبتال میشود، و فقط در 

زیرا سحر و جادوي قرون ( عالج میپذیرد که دوشیزه باکره بیگناهی به طیب خاطر در راهش جان سپرد صورتی

هاینریش، که هرگز انتظار چنین فداکاري را از ). وسطایی باید بالضروره در هر قصه جایی براي خود داشته باشد

اتفاق چنین دوشیزهاي ظاهر میشود، و  لکن دیري نمیگذرد که از قضاي. کسی ندارد، با ندبه و حرمان خو میگیرد

اولیاي آن دوشیزه که تصمیم جگرگوشه خویش را . مصمم است که جان خود را نثار کند تا مگر هاینریش شفا یابد

الهامی از جانب خداوند میپندارند، رضایت شگرف خود را با چنین امري اعالم میدارند، و دوشیزه سینه زیباي خود را 

اما هاینریش ناگهان عرق مردانگیش به جوش میآید، دستور میدهد که دست از کشتن . یان میسازددر برابر کارد عر

دوشیزه بردارند، از قبول آن فداکاري سر بر میتابد، ناله و زاري قطع میکند، و درد خود را به عنوان انتقام االهی 

جسمانیش بسرعت زایل میشود و  همینکه هاینریش رضا به قضا میدهد و با درد خو میگیرد، مرض. میپذیرد

هارتمن بیمغزي این داستان را . دوشیزهاي که حاضر بود جان خود را در راه نجات وي بدهد به همسریش در میآید

در نیمه اول قرن . با نظم ساده، سلیس، و خالی از تصنع جبران، و آلمان منظومه وي را تا عهد بیایمان ما حفظ کرد

یقا بر ما معلوم نیست، فرانسوي ناشناسی داستان دلکشتري را تحت عنوان اوکاسن و سیزدهم، در تاریخی که دق

این داستان که نیمی عاشقانه و نیمی مضحکه عشق بود، به تناسب موقع و . نیکولت به رشته نظم و قالب نثر درآورد

در این متن شاعرانه منظور جریان حوادث، گاه منظوم و گاه منثور میشد و سراینده داستان براي موسیقی نیز جایی 

. داشته بود

کنت . خالصه داستان از این قرار است که اوکاسن، فرزند کنت بوکر، عاشق نیکولت دختر ناتنی ویکونت بوکر میشود

هاي فئودال وصلت کند، تا مگر بتواند در  با این عمل مخالفت میورزد، زیرا میل دارد که فرزندش با یکی از خانواده

به همین سبب وي به ویکونت، که واسال وي است، دستور میدهد که  ;خاندان مقتدري پشتگرم باشدجنگ به کمک 

بهتر ((هنگامی که اوکاسن درصدد دیدن دختر برمی آید، ویکونت به وي نصیحت میکند که . دختر را پنهان سازد

کاسن در قالب عبارات ادبی او.)) است نیکولت را به حال خودش واگذاري وگرنه هرگز روي بهشت را نخواهی دید

  : باشد جوابی میدهد که در واقع بازتابی از غلیان موج شکاکیت این عهد می
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زیرا هیچ کس ... در بهشت مرا چکاري است مرا هیچ اعتنایی به رفتن آنجا نیست، اما تنها امیدم وصال نیکولت است

مفلوجان سالمند، و افرادي ناقصاالعضا که  روانه فردوس برین نخواهد شد مگر مردمانی چون کشیشان سالخورده،

اما به دوزخ مسلما روانه خواهم شد، . مرا با ایشان هیچ کاري نیست. ... تمام شب و روز در برابر محرابها سرفه میکنند

زیرا دوزخ جایگاه دانشمندان عالیقدر و شهسواران جوانمردي است که در جشنهاي نظامی یا مبارزات بزرگ از پا در 

همچنین بانوان زیباروي . من همراه ایشان روانه خواهم شد. هاند، و قرارگاه کمان کشان ستبر و افراد وفادار استآمد

همچنین چنگیان و خنیاگران . و با ادبی که عالوه بر شوهر شرعی خویش دو یا سه رفیق دارند عزم آنجا خواهند کرد

من با همه اینها همراه خواهم شد، فقط به شرطی که . ادو شاهان این جهان همگی رو به سوي آن مقصد خواهند نه

  . نیکولت، یار شیرین عذار من، در کنارم باشد

پدر نیکولت دختر را در اطاقش محبوس میسازد، و پدر اوکاسن نیز فرزند را در دخمهاي زندانی میسازد، و در 

نیکولت، اي گل سوسن سپید، : اینجاست که جوان عاشق درباره عالج عجیب و دلپذیري آواز خوانی میکند

  . شیرینترین بانویی که در میان خرمن گل یافت میشود

در آن روزي که این چنین بر سر تو گذشت، از  ;شیرین برسان انگوري که شیرینی را در جام معطر لبریز میسازد

افتاده بود، بر خود میپیچید میان الي، زایري را بیرون کشیدند با تنی ریش و دلی پر بیم ، با درد بر روي بستر خود 

  . و نفس را از ترس در سینه میگرفت، بسیار اندوهگین و نزدیک به مرگ بود

آنگاه تو وارد شدي، سره و سپید، آرام آرام، در نظر مرد بیمار، جامهاي که بر زمین میسود باال بردي ، تن پوش را باال 

آنگاه واقعه شگفتانگیزي روي نمود، یکباره و . ساختیبردي و هر عضو زیبایی را بشیرینی در جلو نظرش عریان 

تندرست و سالم از جا برخاست، بستر خود را ترك گفت، صلیب را به دست گرفت، و از نو پی زادبوم عزیز خویش 

اي گل سوسن، این سان سپید و این سان شیرین ، اي که زیباست پاي تو به هنگام چمیدن، زیباست بازي . روان شد

در . هاي تو، نرم است نوازش تو، همگی باید ترا فزون از اندازه دوست بدارند شیرین است بوسه. ا دیگريهر کدام ب

آنگاه . هاي بستر خویش طنابی تهیه میکند و خود را به داخل باغ میاندازد از مالفه)) گل سوسن((خالل این احوال، 

ان شبنم که چون قشر ضخیمی بر روي علف نشسته بود و بآرامی از می... وي پاچین خود را با هر دو دست باال گرفت

چهرهاش بغایت شیرین به  ;مویش با جعد و شکنهاي کوچکی زرین بود. گذر کرد، و بدین سان از میان باغ گذشت

 ;دندانهایش سپید و کوچک بودند ;لبانش سرخ فامتر از هر گل سرخ یا آلبالویی در حرارت تابستان بود ;نظر میرسید

کمرش چنان باریک بود که بآسانی . چنان سفت بودند که از زیر جامهاش چون دو انار برآمده مینمودند پستانهایش

میشد دو دست را به دورش قالب کرد، پوست بدن و ساق پاي آن دوشیزه زیباروي چنان سپید بود که چون بر روي 

جام نیکولت خود را به پاي پنجره آهنین گلهاي مروارید گام مینهاد، آن گلهاي سپید، سیاه به نظر میرسیدند سران

زندان اوکاسن میرساند، طرهاي از گیسوان خود را بریده از الي پنجره به او میدهد، و سوگند یاد میکند که عشقش 

پدر نیکولت چند تنی را به دنبال دختر میفرستد، لکن وي میگریزد و نزد . همان اندازه سرشار است که مهر اوکاسن

پس از چندي، پدر اوکاسن، به تصور آنکه شر دختر . که دردش را میفهمند و با او غمخواري میکنند شبانانی میرود

اوکاسن روانه بیشه میشود و به طلب نیکولت هر مشقتی را . بکلی از سر آنها دفع شده است، فرزند خود را آزاد میکند

 و حین سفر لب بر لبش می((ر مرکب مینشاند، سرانجام نیکولت را پیدا میکند، او را در جلو خویش ب ;تحمل میکند

هر دو براي فرار از چنگ پدر و مادر، که به دنبال ایشان روانند، بر کشتی مینشینند و از )). بوسد نهد و او را می

به سرزمینی میرسند که در آنجا مردان میزایند و افراد در اثناي جنگ به جاي سالح با میوه به  ;مدیترانه میگذرند
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عاشق و معشوق به چنگ جنگجویانی بی مهرتر اسیر میشوند، و مدت سه سال از یکدیگر . روي هم میکوبند سر و

والدین خشمگین ایشان میمیرند، و اوکاسن و نیکولت، کنت و . لکن سرانجام بار دیگر به هم میرسند ;جدا میمانند

. تر از این منظومهاي را نمیتوان سراغ گرفتدر میان تمامی خزاین سرشار ادبی فرانسه، زیبا. کنتس بو کر میشوند

VIII -  واکنش هجو آمیز  

شوخیهایی که به طور معترضه در میان حوادث مختلف این داستان میآید دال بر آن است که در این تاریخ فرانسویان 

که بمراتب  -مشهورترین منظومه قرون وسطی . رفته رفته احساس میکردند که رمانس به مرحله اشباع رسیده است

از کمدي االهی دانته معروفتر شد و بیشتر مورد توجه قرار گرفت، ابتدا به شکل رمانس آغاز شد و سپس به صورت 

، محقق جوانی اهل اورلئان، موسوم به گیوم 1237حدود سال . یکی از با حرارتترین و رکترین ساتیرها به پایان رسید

اشت و میخواست که شعرش حاوي تمامی رموز و دقایق فن دولوریس، به ساختن منظومهاي تمثیلی همت گم

. عشقورزي درباري باشد و، به واسطه مفاهیم کامال انتزاعی آن، به صورت نمونه و زبده تمامی رمانسهاي عهد درآید

بیت اول داستان گل سرخ را  4266اطالعات ما درباره این گیوم دو لوریس فقط منحصر به این حقیقت است که 

در این  ;وي وصف میکند که چگونه در عالم رویا در باغ بغایت دلکشی که باغ عشق است قدم مینهد. ستساخته ا

باغ هر نوع گل شناخته شدهاي بارور میشود، جمیع پرندگان نغمه سر میدهند، و زنان و مردانی شادکام جفت به 

از قبیل شادمانی،  - انه هستند جفت، که هر کدام نماینده و مظهر یکی از سرورها و محاسن زندگی جوانمرد

اینجا به کیش نوین و مفهوم  ;زیر نظر و فرمان خداي عشق، به پایکوبی مشغول میشوند -...دلخوشی، تواضع، زیبایی

درون این باغ، شاعر در عالم خواب یک . جدیدي از فردوس برین برمی خوریم که در آن زن جانشین خداوند میشود

لکن هزار دانه خار این  ;یند بمراتب زیباتر از جمیع زیباییهایی که در اطراف آن قرار دارددانه رز یا گل سرخی را میب

  . گل را حراست میکنند

این گل به طور رمزي حکایت از معشوقه میکند، و اشتیاق قهرمان داستان براي رسیدن به آن و چیدن آن کنایهاي 

تمایالت سرکوفته ناشی میشود و به مرغ اندیشه پر و بال  از تمام مبارزات عاشقانهاي میشود که تا این تاریخ از

  . میدهد

 ;دیگر بازیگران همگی عبارتند از سجایا و خصالی مجسم ;در این قصه هیچ کس دیگري دخالت ندارد مگر ناقل آن

میدي، و از قبیل نو: سجایایی که آنها را میتوان در هر محفلی که مردان در طلب ربودن دل زنان باشند آشکارا دید

آنچه مایه شگفت میشود این است که گیوم توانست با این . ، که در این مورد به معنی بیوفایی میآید))فکر نو((حتی 

شاید هم علت آن بود که در هر عصري و به هر نحوي از انحا داستان  - مفاهیم انتزاعی منظومه جالبی به وجود آورد

 .میباشدز عشق به همان اندازه که جالب است خونگرم نی

مدت چهل سال جهانیان ناگزیر بودند در  ;گیوم خیلی جوان بود که درگذشت و منظومه خود را ناتمام گذاشت

با درد شگفت باشند که آیا مگر عاشق، مجروح با تیري که از ترکش کوپیدو ربالنوع عشق به در رفته بود، و لرزان 

تا اینکه فرانسوي دیگري، ژان دو مون نام، مشعل را به دست ! عشق، مرتکب عملی جز بوسیدن گل سرخ شده بود

گرفت و منظومه را به بالغ بر بیست و دو هزار بیت رسانید و چکامهاي به وجود آورد همانقدر متفاوت با شعر گیوم 

چند  ;با گذشت یک نسل، روحیه عهد دگرگون شده بود .که میان رابله فرانسوي و تنیسن انگلیسی تفاوت بود
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هاي ایمان را  فلسفه با جامه تعقل پیکر منظومه ;هاي عاشقانه کساد شده بود صباحی بازار داستانها و چکامه

برخی را عقیده بر آن است . عصر شک و هجا آغاز شده بود ;جنگهاي صلیبی به نتیجهاي نرسیده بودند ;میپوشانید

اشعار پر جوش و خروش خویش به پیشنهاد فیلیپ چهارم پادشاه فرانسه منظومه گیوم را تکمیل کرد، و که ژان با 

ژان کلوپینل . این همان پادشاهی بود که مقننین شکاك خویش را به دربار پاپ روانه میداشت تا به ریش وي بخندند

ریس فلسفه و ادبیات فرا گرفت و یکی از در پا ;به دنیا آمد 1250در مون، واقع در کنار رود لوار، حدود سال 

  . فاضلترین مردان عهد خویش شد

نمیدانیم چه شیطان مخربی به جسم وي رفت و او را واداشت تا فضل خود، مخالفتش را با دستگاه روحانیت، و تنفر 

ان، به تبعیت از ژ. شدیدش را از زن و عشقورزي به صورت دنباله رمانتیکترین منظومات تمامی عالم ادبیات در آورد

گیوم، با همان بیت هشت سیالبی و ابیات قافیهدار، منتها با سرزندگی و ذوقی که دنیایی با اشعار رویامانند گیوم 

تفاوت دارد، نظریات خویش را درباره تمامی موضوعات از خلقت عالم گرفته تا واپسین داوري بیان میکند، و عاشق 

اگر ژان اندکی تعشق و . دت در باغ ایستاده و در اشتیاق گل سرخ استبیچاره، در خالل این احوال، تمام م

خیالپرستی را در میان خرواري منظومه به جا گذاشته است، باید آن را مرهون پندار افالطون از یک عصر طالیی 

 هیچکس این یا آن چیز را ملک خویش نمیخواند، و از غصب مال و آز هیچ نشانی((گذشته دانست، که در آن 

 ;دورانی که در آن نه حکومتی بود و نه قوانینی ;عصري که در آن خاوندان فئودالی وجود خارجی نداشتند ;))نبود

همگی مردمان در تلذذ از مواهب روي ((دورانی که افراد بدون خوردن گوشت یا ماهی یا طیور زندگی میکردند، و 

وي بدون هیچ چون و چرایی اصول  ;د دیانت رسته باشدژان آدمی نیست که بکلی از قی.)) زمین مشترکا سهیم بودند

جوانان تنومند و تن پرور، آن فرایارهاي گدامنش که با سخنان دروغ ((مسلم آیین مسیح را قبول میکند، لکن از آن 

 وي با مردمان ظاهر ساز آبش به یک جوي. متنفر است)) مردم را میفریبند و با نوشابه و گوشت خود را فربه میسازند

. نمیرود، و براي تسهیل ریختن اشکهاي دروغین به آنها توصیه میکند که سیر و پیاز به کار برند

بهترین نعم حیات است، لکن ظاهرا خودش از چنین نعمتی برخوردار )) مهر یک زن با التفات((وي اذعان میکند که 

ان زیبا را جلب نکرده است، و ژان که هجا گویی هرگز مهر زن ;شاید ژان لیاقت چنین چیزي را نداشت. نشده است

بغایت در آثار اووید غور کرده بود معتقد شد، و به سایرین نیز تعلیم داد، که زن را باید آلت دست قرار داد نه آنکه 

و در  ;طبیعت تمامی زنان را براي جمیع مردان آفریده است ;وي میگوید که تکگانی حرف مفتی است. معبود ساخت

  : یش شوهري را که از زن خودسازش سیر شده است این سان به سرزنش او وا میداردهاي خو منظومه

هاي گرانبها و البسه زیبا برش از نیرنگ السها و  از اینهمه شجاعت چه حاصل مرا چه بهرهاي خواهد بود از این جامه

د میسازي و میبندي، و از هاي زربفت که با آن گیسوانت را مجع خوش زبانیهاي تو مرا چه اعتنایی به این پارچه

هاي  هاي لعابی را در قاب عاج جا دهی و روي آن را با هاله ها بیرون میآوري و چرا باید تو آینه البهالي آن ملیله

کوچک منقوش گردانی این جواهرات که زیبنده تاجهاي خسروي است از بهر چیست این درها و یاقوتها و الماسهاي 

دیوانه غرور میسازد اینهمه زیورهاي گران قیمت و چینهاي افتاده بر روي و دور گردن  دلپسند از براي چیست که ترا

و کمربندها که ترا میان باریک نشان دهد، با مرواریدهایی آراسته و بدقت منقوش شده، از بهر چیست و به من برگو 

نفس میخواهی ساقهاي خوش  که به چه علت تو پاهاي خود را با کفشهاي خودنما میآرایی جز آنکه به حکم هواي

ها را خواهم فروخت و ترا  تراش خود را نشان دهی سوگند به سن تیبو که هنوز سه روز سپري نشده، من این زباله

  . درهم و برهم زیر پا لگد مال خواهم کرد
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سالهاي درك این حقیقت تا اندازهاي مایه تسکین خاطر میشود که سرانجام خداي عشق در راس عده بیشماري از وا

) یعنی عواملی که بانو را هماره مردد میسازد(خویش به حرکت درمیآید، به برجی که مامن خطر، ننگ، و ترس است 

هجوم میبرد، روز را محافظت میکند، ورود عاشق را به حرم درونی آن بارگاه خوشامد میگوید، و به وي اجازه میدهد 

. تا آن گل را که رمزي از احالم اوست بچیند

ن این پایان رمانتیک، که مدتها زودتر از این میبایستی آمده باشد، چطور میتواند رکگوییهاي دهقانان و لک

هرزهدراییهاي وقیح گولیارد یک عصر را که همه جا در خالل هجده هزار بیت هویداست از انظار پنهان سازد در طی 

دیگر کتابها اشتهار و خواننده داشتند عبارت بودند قرون دوازدهم و سیزدهم سه کتابی که در اروپاي باختري بیش از 

 1150اصل قصه رنار روباه، به اسم ایسنگرینوس، در حدود سال . از داستان گل سرخ، افسانه زرین، و رنار روباه

، میالدي در دنیاي التینی رواج گرفت و بتدریج از زبانهاي بومی اروپایی به عناوینی مثل رمان دو رنار، رینارد دفاکس

شعراي مختلف رویهمرفته . رینکه دو فوس، راینارد، و سرانجام در منظومه گوته تحت عنوان رینکه فوکس ظاهر شد

هایی که درباره این روباه وجود داشت افزودند، به طوري که جمعا  در حدود سی داستان سرورآمیز به مجموعه قصه

ر هجوم رسوم فئودال، دربارهاي ملوك، آداب و سنن بالغ بر بیست و چهار بیت شد و تقریبا تمامی این اشعار د

  . مسیحی، و ضعفهاي اخالقی آدمیزاد در خالل حکایاتی تمثیلی از جانوران بود

وي جوشن نابل . ، که پادشاه سرزمین است، نیرنگ میزند)شریف(، به شیر، موسوم به نابل)روباه(روباه، موسوم به رنار

هایی، که زیبنده مقام تالران است، هاروژ را ترغیب  آغشته میسازد و با خدعه) خانم پلنگ(را به بوي مادام هاروژ

آنگاه خشم نابل و سایر وحوش را با دادن طلسمی به هر . میکند تا چنین وانمود کند که که همخوابه خود اوست

م، اسرار موحشی فاش بر اثر این طلس. کدام فرو مینشاند این طلسم میتواند هر شوهري را از بیوفایی زنش آگاه سازد

شوهران زنان مقصر خود را کتک میزنند، و زنان همگی به رنار پناه میبرند، و او براي خود حرمسرایی  ;میشوند

در قصهاي جانوران در جشنهاي نظامی شرکت میجویند و، درست مثل شهسواران، با لباسهاي ویژه . تشکیل میدهد

االغ، موسوم به برنار، که  ;رگ رنار روباه پیر در بستر نزع افتاده استدر داستان م. خود گرد میآیند و رژه میروند

اسقف اعظم دادگاه است به بالین روباه میآید تا با تدهین نهایی و خواندن دعاي موت آیینهاي مقدس را اجرا کرده 

براي اصالح اخالقش  رنار به گناهان خود اقرار میکند، اما ضمنا شرط میکند که اگر بهبود یافت، سوگندي که. باشد

وي بظاهر میمیرد، و جانوران چندي که از دستش به قوادي افتاده، کتک . خورده است از درجه اعتبار ساقط باشد

اسقف اعظم . خورده، زخمی شده، یا فریب خوردهاند، همه جمع میشوند تا با دلی شاد تظاهر به سوگواري کنند

هر چه را میتوانستی به چنگ ((و او را شماتت میکند که در دوران حیات موعظهاي رابلهوار بر سر گور روباه ایراد، 

لکن همینکه آب مقدس را بر جسد او میپاشد، رنار زنده میشود،  ;))آوري آن را بموقع و مناسب حال میدانستی

ناپدید میگیرد، و با طعمه خود به درون بیشه ) که مجمر به دست دارد و آن را نوسان میدهد(را) خروس(چنتیکلر

. براي شناختن قرون وسطی نباید هرگز رنار را فراموش کرد. میشود

فابلیو افسانهاي بود معموال منظوم که، با هزار تا سی هزار بیت هشت . بود) فابل(رمان دو رنار بزرگترین فابلیو

هاي  دمت داشتند که قصهها همان اندازه ق پارهاي از این افسانه. سیالبی، در حدیث جانوران، انسان را مسخره میکرد

برخی از اینها اصال از هندوستان و از طریق جهان اسالمی به مغرب  ;ازوپ، یا حتی از آنها هم قدیمیتر بودند

ها زنان و کشیشان را هجو میکردند، از قواي طبیعی دسته اول و نیروهاي فوقالطبیعه دسته  بیشتر این قصه. میآمدند

  . دوم متنفر بودند
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هاي وقیح محکوم کرده  اید علت دیگر تنفر این بود که بانوان و روحانیون، خنیاگران را براي سرودن قصهبه عالوه، ش

در این قبیل داستانها عین کلمات  ;اصال فابلیو براي افراد پوست کلفت نوشته میشد. و در خور مجازات دانسته بودند

. گوییهاي ناموزون و غیر معقول به رشته نظم در میآمدها به کار میرفت، و ظریفه ها و فاحشهخانه و عبارات میخانه

هاي عهد خویش، و از زبان جمع کثیري از نقاالن عهد،  لکن چاسر، بوکاتچو، آریوستو، و الفونتن از همین فاحشهخانه

رواج هجونویسی حیثیت و مقام خنیاگران را . هاي جالب و فراوانی را به رشته تحریر و نظم کشیدند بود که قصه

این واژه از لفظ  ;میخواندند minstreslyرامشگران سیار یا دوره گرد را به زبان انگلیسی . ایین آوردپ

ministeriales در . مشتق شده است که در اصل به خدام و مالزمان دربارهاي ملوك و اعیان اطالق میشدند

ر مورد کسی به کار میرفت که کارش در التینی د ioculatorنامیدند، زیرا لفظ  Jongleursفرانسه این طبقه را 

این دسته مانند شعراي سیار یونان، یا بازیگرانی که در عهد روم به ایما و اشاره . شوخی کردن و خنداندن دیگران بود

نمایشاتی را اجرا میکردند، یا چکامه سرایان اسکاندیناوي، یا رامشگران آنگلوساکسون، و یا خنیاگران غزل ساز ویلزي 

در قرن دوازدهم که اوج دوره رمانس بود، . ي از همان سنت دیرینه تبعیت کردند و به وظایف خود پرداختندو ایرلند

این جماعت با گرد آوردن و ساختن . رامشگران درست همان عملی را انجام دادند که بعدها چاپ کتابها انجام داد

این قبیل . ثیت و شان خود را حفظ کردندهایی که گاهی ارزش داشت آنها را در شمار ادبیات گذاشت، حی قصه

هاي  هاي کوتاه، تکه هاي کوچک، قصه رامشگران داستانسرا در حالی که کمانچه به دست داشتند، به سرودن منظومه

در ایام روزه و پرهیز نصارا، . حماسی، اساطیر مریم یا سایر قدیسان، شانسون دو ژوست، رمانس یا فابلیو میپرداختند

ار این جماعت خریداري نداشت، در صورت امکان همگی رامشگران و خنیاگران به دور هم جمع هنگامی که ک

میشدند و مجلس عظیمی براي معارفه و تبادل آرا تشکیل میدادند، چنانکه به طور قطع میدانیم که یکی از این 

یل اجتماعات بود که حاضران در این قب. میالدي در فکان از توابع نورماندي برگزار شد 1000اجتماعات حدود سال 

از حقه بازیها و آوازهاي یکدیگر آگاه میشدند، و نغمات یا داستانهاي تازه تروورها و تروبادورها را میشنیدند و یاد 

ها و نقل داستانها براي حضار بیش از اندازه ثقیل میشد، رامشگران میکوشیدند تا با  اگر خواندن منظومه. میگرفتند

هنگامی که تروورها از شهري . ق زدن، پیچ و تاب دادن اعضاي بدن، و بند بازي آنها را سرگرم سازندشعبده بازي، معل

به شهر دیگر رو کردند و به قرائت داستانهاي خود پرداختند، و زمانی که عادت به خواندن رواج گرفت و بتدریج نیاز 

نفر بازیگر درآمد، به طوري که سرانجام خنیاگر به خوانندگان بر طرف شد، رامشگر روز به روز بیشتر به صورت یک 

دورهگرد شعبدهباز شد، با کاردهاي برهنه بازي میکرد، خیمه شب بازي ترتیب میداد، یا دستهاي از خرسها و 

پارهاي از . ها و اسبان و خروسها و سگان و شتران و شیرهاي تربیت شده را به رقص و حرکاتی وا میداشت بوزینه

وها را به صورت نمایشهاي مضحکی در آوردند و، بدون حذف الفاظ رکیک و شوخیهاي وقیح، در آنها خنیاگران فابلی

به همین سبب کلیسا روز به روز نسبت به این قبیل افراد رویه شدیدتري اتخاذ کرد، مومنان را از . بازي کردند

ریوس، اسقف اوتون را عقیده بر آن بود هونو ;شنیدن سخنان آنها منع کرد، و پادشاهان را از کمک به آنها بازداشت

اشتهار عمومی رامشگران داستانسرا، . که به هیچ کدام از خنیاگران اجازه پا گذاشتن به فردوس برین داده نخواهد شد

ها از حماسه بورژوازي که  رواج فابلیوها، و استقبال پر غوغاي طبقات تازه با سواد شده و دانشجویان سرکش دانشگاه

رمانس همچنان ادامه یافت، . ان دومون به رشته نظم رد آمده بود، همه داللت بر پایان یک عصر میکردبه دست ژ

لکن از همه سو حریفانی به صورت ساتیر، مطایبه، و مشربی واقعبینانه و دنیوي علم مخالفت بلند کرده و اینک مدت 

ها و جرزهایی  ندان آشنا میساخت تا تمامی پایهیک قرن ساتیر یکه تاز عرصه نبرد میشد، و آن قدر به جگر ایمان د

که بناي قرون وسطایی بر آنها استوار بود خرد شود و در هم فرو ریزد و روح آدمیزاد را مغرور و لرزان در کنار ورطه 

. تعقل بر جاي گذارد
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فصل سی و نهم

  دانته

1265 -1321  

  

I -  تروبادورهاي ایتالیایی  

شاید مسلمانانی که از ملتزمان رکاب فردریک بودند تا . لیا مهد ادبیات ایتالیایی بوددربار فردریک دوم در خطه آپو

چند سال قبل از فوت آن پادشاه با ذوق، در . حدودي به این امر کمک کردند، زیرا هر مسلمان با سوادي شعر میگفت

مکالمه میان عاشق و ((ن به ساختن منظومه دلپذیري مبادرت جست تحت عنوا) 1200حد (آلکامو / چولو د 1250

اما . ضمنا این نکته شایان توجه است که آلکامو واقع در سیسیل تقریبا بکلی یک شهر مسلمان نشین بود ;))بانو

هاي خود را به  عامل موثرتري که کمک به پیدایش ادبیات ایتالیا کرد نفوذ تروبادورهاي پرووانس بود که منظومه

فردریک نه . به حضور آن پادشاه شعر شناس و اطرافیان با فضل وي میرسیدند دربار فردریک میفرستادند یا خود

صدر . فقط شعرا را تشویق میکرد، بلکه خود نیز شعر میگفت و براي این منظور زبان ایتالیایی را انتخاب کرده بود

چکامه از ابداعات وي  اعظم وي، پیترو دال وینیه، غزلیات آبداري میساخت و احتمال دارد که اسلوب دشوار این نوع

و یاکوپو دا ) قاضی(که در دربار فردریک میزیست، گویدو دله کولونه ) برادر قدیس توماس(آکوینو/ رینالدو د. باشد

به شمار )) رنسانس آپولیایی((همگی از شعراي این ) از محررین رسمی در خطه سیسیلیهاي دو گانه فردریک(لنتینو 

یک نسل پیش از تولد دانته همان احساسات ) 1233حد (یاکوپو تراوش کرده استغزلی که از طبع وقاد . میروند

  : رقیق و آراستگی ظاهري را دارد که در اشعار ویتانوئووا دیده میشود

در دل من مهري است از بهر خدمت خداوند تا آنکه در بهشت برین جاي مقدسی را آبادان سازم، چون همه جا 

او را چهري درخشان و گیسوانی بدون محبوبهام از رفتن بیزار بودم، . ش بر میخیزدشنیدهام از آنجا سرور و آرام

بنگر، من این سخن از بهر آن . زیرا اگر او غایب میبود و من آنجا بودم، میدانم که لذت من هیچ نبود ;درخشان است

نگرم و دیدگان نرم زیبا و تنها دوست دارم که سیماي پر لطف او را ب ;نمیگویم که قصدم آلودگی به گناهی باشد

. چهره شیرین را، تا آنکه مرا رضایت کامل حاصل آید که معشوقه خود را شادمان در جایش ببینم

هنگامی که فردریک آن پادشاه معرفت پرور، با درباریان در ایتالیا سفر میکرد، شاعران را همه جا با مجموعه پرندگان 

از این طریق بود که چکامهسرایان مزبور نفوذ خود را در التیوم، توسکان، و  و جانورانی که داشت به همراه میبرد، و

فرزندش، مانفرد، همچنان شعرا را گرامی میداشت و تشویق میکرد، و غزلیاتی میسرود که . لومباردي پراکنده ساختند

ه شد، و در پیدایش آن به زبان توسکان ترجم)) سیسیلی((قسمت بیشتر این اشعار . دانته از آنها تعریف کرده است

در اثناي همین دوران تروبادورهاي فرانسوي که از . مکتب شعر و شاعري که منجر به ظهور دانته شد موثر افتاد
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آشوب جنگهاي مذهبی النگدوك به ستوه آمده بودند، آن سرزمین را ترك گفتند و دربار ملوك و امراي ایتالیا را 

را با دقایق زندگی سرخوش سلحشوران آشنا کردند، به زنان ایتالیایی شعراي ایتالیایی . مامن خویش ساختند

آموختند که از اشعاري که در ستایش آنها ساخته میشود استقبال نمایند، و سر آمد اغنیاي ایتالیا را ترغیب کردند 

از شاعران اولیه  برخی. که شاعران را بی صله نگذارند، حتی هنگامی که اشعار خطاب به زنان ایشان ساخته شده باشد

. هایی میساختند توسکان در تقلید از تروبادورهاي فرانسوي چنان افراط کردند که به زبان پروونسال منظومه

که در نزدیکی مانتوا، زادگاه ویرژیل، به دنیا آمد، خشم اتسلینو بیرحم را برانگیخت، به ) 1270 1200حد (سوردلو

از این . نسال شروع به ساختن اشعاري درباره عشق حقیقی و معنوي کردپرووانس گریخت، و در آنجا به زبان پروو

شور عشق افالطونی بود که، بر اثر اتحاد عجیبی میان مابعدالطبیعه و ادبیات، سبکی در توسکان به وجود آمد که آن 

هیچ ریایی در شعراي ایتالیایی، به عوض شهوت پرستی و لذت جسمانی که بدون . نام نهادند)) سبک شیرین نو((را 

زن را مظهر زیبایی مطلق و  ;هاي خنیاگران پروونسال وجود داشت، واقعا یا ظاهرا دنبال عشقی رفتند معنوي چکامه

در ایتالیایی که تا این تاریخ . مجرد یا نشانهاي از فلسفه یا عقل ربانی شمردند، و به چنین پنداري انتزاعی دل باختند

شاید روح قدیس فرانسیس بود . ود پرورده بود، این نغمه جدیدي بود که ساز میشدهزارها شاعر غزلسرا در دامان خ

که خامه این مردان عفیف را به حرکت در میآورد، یا کتاب مدخل االهیات قدیس توماس بود که آنها را گرانبار 

قط در زیبایی میساخت، و یا این قبیل چکامهسرایان تحت نفوذ متصوفه اسالمی قرار گرفتند که خداوند را ف

. میدیدند، و غرض آنها از این معبود و محبوب واقعی در غزلیاتشان کسی جز خدا نبود

اهل بولونیا، که دانته ) 1275 1230?(گویدو گوینیتسلی. گروهی از خنیاگران دانشمند مکتب جدید را بنیاد نهادند

بر گرفته از واژه کانتسو ( کانتسونه معروفیبا درود فراوان او را پدر ادبی خویشخواند، فلسفه نوین عشق را در 

گویدو براي )) سرود دل پر مهر((در این منظومه تحت عنوان . به رشته نظم کشید))) غزل((پروونسال، به معنی 

عشق شدیدي که نسبت به محبوبه خویش داشت از خداوند تقاضاي بخشایش کرد و مدعی شد که چون محبوبه در 

الپاجانی، دینو فرسکو بالدي، گویدو . ین تنها عذري است که میتواند به درگاه خدا آوردنظرش مظهر ربوبیت است، ا

این سبک به وسیله بزرگترین . اورالندي، و چینو دا پیستویا سبک جدید را در سراسر خطه ایتالیاي شمالی پراکندند

، که خود از )1300 1258حد (نتیواضع و هواخواه آن قبل از بلند آوازه شدن دانته یعنی به همت گویدو کاوالکا

در میان این شعراي فاضل، گویدو از نجبا و داماد همان فاریناتا دلی . دوستان دانته بود در فلورانس رواج گرفت

گویدو اعتقادي به مذهب نداشت، از آراي ابن . اوبرتی بود که در فلورانس ریاست نهضت گیبلینها را بر عهده داشت

وي در .درباره فناناپذیري روح و حتی خدا شک و تردیدهایی به ذهنش خطور میکردرشد طرفداري میکرد، و 

به حکم دانته و سایر اعضاي شوراي شهري تبعید شد، بیمار  1300در  ;سیاست شدیدا شرکت و سهم موثري داشت

ساختن طبع مغرور و اشرافی وي از همه جهت شایستگی . گشت، مورد عفو قرار گرفت، و در همان سال درگذشت

  : غزلهایی خالی از شور و ماالمال از لطافت اعصار باستان را داشت

پاسخهاي نرم  ;نغمه دلپذیر پرندگان ;شهسواري زیباروي کمر بسته از بهر پیکار مردانه ;فرمان اراده منیع ;زیبایی زن

باد، که فرو میریزد و  برف سپید، بی ;هواي روحپرور هنگام دمیدن صبح ;قوت کشتیهاي تندرو بر فراز دریا ;دلبر

در برابر  ;رنگ الجوردي جواهرات ;سیم و زر. مینشیند، چمنهایی پر از همه گونه گل، جایی که آبها سر بلند میکنند

این همه، آن ارزشی که به لطف و شیرینی محبوبه عزیز من در دل میپروراند، شاید به چشم چون ذره بیمقداري 

جمله . دو چندان فرق است که عظمت تمامی پهناي آسمان در برابر این زمینلیک به باطن میان این  ;جلوه کند

  . پیوندند نیکان زود به مخلوقات همجنس می
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از غزلهایی که وي سروده بود تقلید کرد، و شاید هم در تصمیم براي نوشتن . دانته بسا چیزها را از گویدو فرا گرفت

هایم خطاب  وي مایل بود که من همواره در نامه: ((د دانته مینویسدخو. کمدي االهی به ایتالیایی مرهون وي میباشد

در طی قرن سیزدهم اسالف دانته زبان خشن ناقصی را بتدریج به .)) به وي زبان بومی را به کار برم نه التینی را

ي در چنان مرحلهاي از لطف و فصاحت و چنان دقت و ظرافتی در جمله بندي رسانیدند که هیچ زبان بومی دیگر

بلند آوازه، مهم، ((این جمع به مرور ایام زبانی به وجود آوردند که دانته میتوانست آن را  ;اروپا به پاي آن نمیرسید

در برابر اشعاري که . بخواند زبانی که شایسته مقام ارجمندترین بزرگان دوران بود)) سزاوار دربار ملوك و محضر پاپان

هاي تروورها و  هاي غزلسرایان پرووانس ناموزون، و منظومه ی میسرودند، چکامهاین شاعران به زبان جدید ایتالیای

در اینجا شعر عبارت از موزون ساختن مشتی وراجیهاي . مینه سنگرها ابیاتی عاري از لطف و بیمعنی بودند

و شکیبایی الزم سبکسرانه نبود، بلکه هنري بود بغایت ظریف و دقیق که تلفیق و ترصیع اجزاي آن همان اندازه دقت 

یک مرد برجسته تا حدودي از آن جهت بزرگ است . داشت که تراش هیکلهاي منبر مرمري نیکوال پیزانو و پسرش

که افراد دون رتبهتر از وي قبال راه او را هموار کردهاند، روحیه عصر را چون موم چنان نرم ساختهاند که با نبوغ وي 

. دهاند، و تکلیفی را بر دوش نهادهاند که نیمی از آن قبال انجام شده استسازگار میآید، اسباب کارش را آماده کر

II -  دانته و بئاتریچه  

به  ;، بال آلیگیري، همسر آلیگیرو آلیگیري، پسري به دنیا آورد که او را دورانته آلیگیري نام نهادند1265در ماه مه 

ظاهرا . که نام فرزندشان بالدار دیرپاي معنی میدهداغلب احتمال، پدر و مادر هیچ توجهی به این حقیقت نداشتند 

خانواده وي پشت اندر پشت از مردم اصیل فلورانس . خود شاعر اسم اولش را مخفف ساخت و خود را دانته خواند

آلیگیرو بار  ;در همان چند سال اول عمر دانته مادرش درگذشت. بودند که رفته رفته به فقر و مسکنت افتاده بودند

ن گرفت، و دانته شاید هم در محیطی عاري از شادمانی با مادري ناتنی و یک برادر و دو خواهر ناتنی پرورش دیگر ز

دانته از بین . دانته پانزدهساله بود که پدرش بدرود حیات گفت و مقداري بدهی به عنوان میراث به جا گذاشت. یافت

التینی کسی است که به زبان فرانسه دایرهالمعارفی . کندمعلمان خود از برونتو التینی با حقشناسی فراوانی یاد می

تحت عنوان گنجینه تالیف کرد و چون به ایتالیا بازگشت، خالصهاي از آن را به اسم گنجینه کوچک به ایتالیایی 

مسلما .)) چطور آدمی نام خویش را مخلد میسازد((دانته به قول خودش از این دانشمند یاد گرفت که . منتشر ساخت

. انته با شعف خاصی آثار ویرژیل را میخوانده است، به طوري که سخن از سبک دلپذیر آن شاعر اهل مانتوا میگویدد

به عالوه، کدام شاگرد دیگري را میتوان سراغ گرفت که عشقش به یکی از آثار سخنسرایان باستان آنقدر زیاد بوده 

. دانته در بولونیا مقیم بود 1287بوکاتچو میگوید که در سال باشد که به دنبال سراینده آن از درکات دوزخ عبور کند 

در آنجا یا سایر جاها، شاعر ایتالیایی به قدري از علوم ناقابل و فلسفه معجزه آساي عهد خویش برخوردار شد که 

همچنین وي شیوه اسب سواري، شکار، شمشیر بازي، . هاي وي از برکت فضل و دانشش ثقیل شده بودند منظومه

به هر حال، . لکن هیچ اطالعی در دست نیست که وي از چه طریقی گذران میکرد. اشی، و آواز خوانی را فرا گرفتنق

در این قبیل محافل بود . حتی اگر به سبب دوستی با کاوالکانتی هم بود، او را به محافل فضال و اهل ادب راه میدادند

. که دانته با بسیاري از شاعران زمان خویش آشنا شد

به گفته . سال از عمرشان میگذشت 9مشهورترین عشقبازیهاي عالم هنگامی آغاز شد که دانته و بئاتریچه هر دو 

. بوکاتچو، آن خاطر خواهی در جشن روز اول ماه مه در خانه پورتیناري، یکی از معاریف شهر فلورانس، صورت گرفت

بوده است شکی نداریم، اما در این باب ) ف همان بئاتریچهمخف)) (بیچه((در اینکه فولکو پورتیناري را دختري به نام 
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که این بئاتریچه همان معشوقه دانته بوده است یا نه، ادله و براهین استوار آن قدر زیاد نیست که تاریخنویس و 

نهاي اطالع ما درباره این اولین مالقات میان عشق و معشوق از توصیف بغایت شاعرا. باریک بین را کامال مجاب سازد

  . سال بعد در مجموعه ویتانوئووا نگاشته است 9است که خود دانته 

قرمز مالیم و زیبایی، آراسته به کمربند و تزییناتی از آن گونه که  ;در آن روز جامهاش رنگی داشت بی اندازه جالب

غرفه دل مقام از صمیم قلب میگویم که در آن لحظه جوهر حیات که در پنهانترین . مناسب با خردسالی وي بود

دارد، چنان با شدت شروع به لرزیدن کرد که کوچکترین تپشهاي پیکر مرا با خود به لرزه درآورد، و هنگام لرزش این 

از آن زمان به .))... بنگر الوهیتی را نیرومندتر از من، که چون بیاید بر وجود من حکمفرما شود: ((کلمات را ادا کرد

  . روا شدبعد عشق کامال بر روح من فرمان

اکثر ماها چنین حالتی را درك  ;جوانکی که به سر حد بلوغ نزدیک میشود براي این گونه لرزیدنها مستعد است

میافتیم، آن را بیاختیار یکی از روحانیترین رویدادهاي دوران جوانی خود )) عشق پاك((کردهایم و وقتی به یاد این 

ح آدمی است به حیات و اختالف جنس و زیبایی و نقصی که فرد این ادراك یا بیداري مرموز جسم و رو ;میشمریم

با این حال، هیچ گونه میل ارادي براي تلذذ جسمانی وجود ندارد، فقط انسان یک نوع میل آمیخته به . فرد ما داریم

آزرم براي نزدیک بودن به معشوقه، خدمت وي، شنیدن سخنان، و نگریستن اطوار زیبا و محجوب وي در وجود 

اگر روح مرد در چنین حالی از همان حساسیتی برخوردار باشد که دانته بود به عبارت دیگر . یش احساس میکندخو

کانونی از شور و تخیل باشد در آن صورت چنین مکاشفه و بلوغی میتواند به اغلب احتمال انگیزش و خاطره شیرینی 

که چطور به هر وسیلهاي دست مییازید تا مگر دانته در همین کتاب توصیف میکند . براي تمام عمر آدمی گردد

آنگاه بظاهر . دیدهاش به دیدار بئاتریچه روشن شود، حتی اگر فقط این دیدار یک جانبه باشد و محبوبه او را نبیند

: سال بعد از این واقعه که هر دو هجدهساله شدهاند 9دیگر فرصت دیدار دلدار میسر نمیشود، تا 

ان بانوي شگفتانگیز، سراپا در لباسی سفید، میان دو بانوي واالتبار و سالمندتر از وي، در چنین اتفاق افتاد که هم

برابرم ظاهر شد و هنگام عبور از کوچهاي دیدگان خویش را به سمتی افکند که آنجا من در نهایت شرمندگی برجاي 

به من سالم داد که در دم گویی تا با چنان حالت معصومانهاي ... و با ادبی که در وصف نمی گنجد ;ایستاده بودم

. ... پس از آن، چون آدمی از خود بیخود شده آنجا را ترك گفتم. ... آخرین سرحد نیکبختی را به چشم مشاهده کردم

  . بعد از آن رویداد، از آنجا که من با فن قافیهپردازي آشنا بودم، بر سر آن شدم که غزلی بسرایم

گاشته است باور کنیم، این دیدار وي را باید مقدمه پیدایش یک رشته غزلیات و چنانچه شرحی را که خود دانته ن

وي گاهگاهی به ) 1292 1283(در طی نه سال بعد.تفسیرهایی بدانیم که به نام مجموعه ویتانوئووا شهرت یافت

ز دیگري نزد دانته این غزلیات را یکی بعد ا. تصنیف غزلهایی میپرداخت و بعدا قطعات نثري بر آنها میافزود

تمامی این داستان عاشقانه . کاوالکانتی فرستاد، و وي، که اکنون دوست دانته شده بود، یک یک این آثار را حفظ کرد

گرچه سلیقه ما بر اثر گذشت زمان تغییر یافته است، اما آنچه این اشعار را . تا حدودي جنبه یک صنعت ادبی را دارد

به شیوه تروبادورهاي آن عهد، مقاالت  ;زد جنبه الوهیت بخشیدن به عشق استبه مذاق امروزي ما خوشایند نمی سا

مطول مدرسی است که مرتبا درمیان ابیات غزل هویدا میشود، و باالخره اهمیت به معناي رمزي اعداد سه و نه 

  : لکن جمله این معایب را باید از امراض مسري عهد به حساب آوریم و تفریق کنیم ;است
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سپس با دیدهاي )) چه شده است که تن خاکی بایستی این سان بی غل و غش باشد: ((آن دلبر میگوید عشق درباره

او را آن .)) براستی که این آفریده خدا تا کنون ناشناس بوده است: ((که هماره خیره خیره مینگرد، بجرئت میگوید

همان قدر بلند پایه است که طبیعت و  او. رنگ پریدگی صدف است که زیبنده زنی زیباست، همان قدر و نه بیشتر

به هر سو که دیدگان پر لطفش نظاره کند، از . مهارت را قدرت بلند پروازي است، زیبایی را به قیاس با وي میسنجند

آنجا ارواح عشق فروزان سر بر میآورند، و دیدگان هر کس که با دیدگانش آشنا گردد، چشمان جادوییش تا غرفه دل 

  . در خندهاي که بر لب دارد صورتی از عشق بینی که هیچ کس را پیوسته یاراي نگریستن در آن نباشدو . را میشکافد

در هر جا که او را به : از آن جمله ;پارهاي از قطعات نثر وي بیشتر پسند خاطر و طبع انسان میافتد تا آثار منظومش

و چنان دیگ خیرخواهیم به  ;ن دشمن نبودچشم میدیدم انگار که به امید درود پسندیدهاش دیگر هیچ کس با م

. ... جوش میآمد که مسلما هر کسی هر گونه بدي در حق من کرده بود، آن لحظه از سر تقصیرش در میگذشتم

و چون از نظر دور . ... کرد، گویی تاجی از فروتنی بر سر و جامهاي از افتادگی بر تن داشت هنگامی که حرکت می

من این سخن را از روي .))... این زن نیست، بلکه یکی از فرشتگان زیباي آسمان است(( :شده بود بسیاري میگفتند

کمال آرامش خاطر میگویم که آن قدر مهربان و با عطوفت مینمود که هر کس به وي مینگریست از آرامش 

. گنجد تسلیبخشی برخوردار میشد که در هیچ وصفی نمی

، بئاتریچه با سیمونه د 1289در . دا فکر مزاوجت با بئاتریچه وجود ندارددر این شیفتگی که احتماال تصنعی است اب

دانته به واقعهاي این سان . باردي، از اعضاي خانواده ثروتمندي که صاحب یکی از بانکهاي بزرگ بودند، ازدواج کرد

یک سال . مشغول بودهایی درباره وي، بدون ذکر نام دلبر،  بیاهمیت وقعی نگذاشت، اما کماکان به ساختن منظومه

بعد بئاتریچه در بیست و چهار سالگی در گذشت، و شاعر، که اینک براي نخستین بار معشوقه را نام میبرد، در مرثیه 

بئاتریچه به بهشت برین رفته است، به اقلیمی که در آنجا فرشتگان با آرامش  :آرامی بر مرگش نوحه سرایی کرد

نه یخبندان زمستان او را به سان دیگران به دور راند، و نه . ر دوستانش مرده استو با ایشان میزید و در نظ. دمسازند

لیک در عوض با آرامش مطلقی رخت بر کشید، زیرا از چراغ فروتنی آرام وي چنان شعلهاي بغایت  ;گرماي تابستان

  . درخشان سر بر افراشت که وجود نیاي ابدي را به حیرت انداخت

براي آن برتري کمال در خداوند پدید آمد، و خداوند او را به سوي خویش خواند، زیرا دید که تا آنکه آرزوي شیرینی، 

  . این جایگاه ماللتبار و بغایت پلید، زیبنده موجودي این سان پر شکوه نیست

پس از ((در منظومه دیگري دانته معشوق خود را در فردوس برین وصف میکند و به ستایش وي زبان میگشاید، و 

مرا چنین مقدر بود که به چشم خویش شاهد رویایی بغایت شگفتانگیز باشم، در این : میگوید)) دن این غزلسرو

رویاها چیزهایی دیدم که مرا مصمم ساخت تا دیگر از این موجود خجسته هیچ بر زبان نیاورم تا بتوانم سخنانی 

قصود، به طوري که خودش بخوبی میداند، تا آنجا و براي انجام این م. درباره وي گویم که بیشتر زیبنده مقامش باشد

بنابراین اگر مشیت خداوند که زندگی جمیع موجودات بسته به وجود اوست . که توانایی داشته باشم کوشش میورزم

بر آن تعلق گیرد که زندگی من چند سالی دوام آرد، امیدوارم که درباره وي چیزي به نگارش در آورم که هرگز پیش 

چون از این کار فراغت یافتم، راضیم که، در صورت رضایت خالق آن مخزن . باره هیچ زنی نوشته نشده باشداز این در

جمیع برکات، روان من از اینجا رخت برکشد و به جایی رود که قادر به دیدن جالل بانوي خویش یعنی آن بئاتریچه 

. است خجستهاي باشد که اینک پیوسته بر چهره مبارك خداوندي نظر دوخته
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و به قول خودش  ;به این نحو، در کلمات پایانی کتاب کوچکش، وي نظر خود را به مقصدي بزرگتر معطوف داشت

، که با آن دانته کتاب بهشت ))از آن اولین روزي که در این زندگی چشمم به سیماي وي افتاد، تا هنگام این رویا((

بندرت اتفاق میافتاد که آدمی از میان تمامی جزر و مدها و .)) رشته غزلم هرگز گسسته نشد((خود را ختم میکند، 

  . طوفانهاي امور زندگی مسیر کشتی تخیل را این سان به خط مستقیم تعیین کند و نگاه دارد

III  - شاعر در کشاکش سیاست  

پارهاي از  مدتی پس از مرگ بئاتریچه، دانته خود را به دام عشق خفیفتر. با اینهمه، انحرافهایی نیز وجود داشت

به یک بانو، که . روي آورد)) به کارهاي پوچی کامال زودگذر((بانوان از جمله پیترا، پارگولتا، و لیزتا اسیر ساخت، یا 

میخواند، اشعار عاشقانهاي خطاب کرد که ظاهرا ماهیت این عشق با آن عشق )) بانوي واالتبار((دانته او را فقط 

، هنگامی که شاعر بیست و شش ساله بود، با دوشیزهاي به نام 1291حدود  در. معنوي به بئاتریچه تفاوت داشت

این زن در عرض ده سال چندین . جما دوناتی، که از اخالف خانواده اشرافی و کهنسال فلورانس بود، وصلت کرد

تبعیت از اصول دانته، به . فرزند آورد، که به روایتی عده آنها به سه، به روایتی دیگر به چهار یا هفت بالغ میشد

ازدواج و عشق رمانتیک دو . هاي خویش ذکري از همسر و کودکان خود نکرد تروبادورهاي عهد، هرگز در بین منظومه

  . مطلب بکلی جداگانه بودند

به عللی که بر ما پوشیده است، وي به فرقه . اکنون دانته، شاید به پایمردي کاوالکانتی، قدم به عرصه سیاست نهاد

مسلما دانته آدم با کفایتی بوده . ، یعنی جماعتی که تعلق به اغنیاي طبقه متوسط داشت، پیوست)دهاسفی(بیانکی

، با آنکه تقریبا سی و پنج سال بیش نداشته است، او را به عضویت شوراي شهرداري یا حکومت 1300است، زیرا در 

به رهبري ) ها سیاه(را داشت، فرقه نريدر دوران کوتاهی که دانته تصدي چنین مقامی . فلورانس انتخاب میکنند

بعد از فرو . کورسو دوناتی در صدد برانداختن حکومت شهر و اعاده زمامداري طبقه اشرافی کهنسال فلورانس برآمد

نشاندن این غایله، اعضاي شوراي شهرداري، که دانته نیز با ایشان همراي بود، در صدد بر آمدند با تبعید رهبران دو 

جمله دوناتی که با دانته قرابت سببی پیدا کرده بود، و کاوالکانتی، دوست دانته، در تحکیم مبانی صلح حزب، از آن 

بر فلورانس هجوم برد، اعضاي حکومت شهر را )) ها سیاه((دوناتی با دسته مسلحی از جماعت  1301در سال . بکوشند

انته و پانزده تن دیگر از رعایاي فلورانس د 1302در اوایل سال . معزول ساخت، و زمام امور را به دست گرفت

دادگاه مقرر داشت که اگر هر کدام از این عده در آینده  ;محاکمه، و به اتهامات عدیده سیاسی محکوم و تبعید شدند

دانته گریخت و، به امید آنکه بزودي باز میگردد، . قدم به خاك فلورانس نهند، ایشان را زنده زنده در آتش بسوزانند

این تبعید و ضبط اموال شاعر را مدت نوزده سال به تهیدستی . و کودکان خود را در فلورانس به جا گذاشت همسر

سایر همقطاران . محکوم، و ذهن او را تلخ ساخت و تا حدودي مسئول پیدایش روحیه و موضوع کمدي االهی بود

ویا را تشویق به اعزام سپاهی مرکب از ده هزار تبعید شده دانته، علیرغم توصیه وي، شهرهاي آرتتسو، بولونیا، و پیست

نفر لشکر کردند تا حکومت غاصب فلورانس را بر اندازند و ایشان را بار دیگر به زاد بوم و به سر مناصبشان برگردانند 

 بعد از این واقعه، دانته از دیگران برید و راه خود در پیش گرفت و چندي نزد. این اقدام مثمر ثمر نشد). 1304(

. دوستانش در آرتتسو، بولونیا، و پادوا به سر برد

ساخته )) بانوي واالتبار((هایی را که خطاب به آن  در ضمن این اولین دهساله تبعید بود که دانته پارهاي از منظومه

موعه در مج. بود گرد آورد، و شرحی به نثر بر آنها نوشت و آن بانو را به صورت مظهر و نموداري از فلسفه در آورد
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بتفصیل ذکر شده است که چگونه دانته از فرط نومیدي در عشق و زندگی، براي تسلی ) 1308حد (موسوم به ضیافت

از مطالعه آن علم اغفال کننده، به لطف رب، تا چه حد، اسرار بر او هویدا شد، و چگونه  ;خاطر، متوسل به فلسفه شد

از قرار . ی با آنهایی که قادر به خواندن التینی نبودند در میان گذاردهاي خود را به زبان ایتالیای تصمیم گرفت تا یافته

معلوم غرض دانته نوشتن یک مدخل االهیات یا گنجینه جدید بود که میخواست هر بخشی از آن به صورت ظاهر 

طرح بسیار جالبی بود که به کمک آن میخواست لذات  ;تفسیري باشد بر شعري درباره همان بانوي زیبا روي

این کتاب کوچک معجون در هم و برهمی است از اطالعات . جسمانی را با موضوعات خشک نظري جبران کند

از چهارده تفسیري که . هاي فلسفی کوتاهی از بوئتیوس و سیسرون هاي تمثیلی اغراقآمیز، و قطعه خارقالعاده، قصه

که ادامه کار را بیثمر دید و دست از نوشتن  دانته خیال داشت براي این کتاب بنویسد، سه تفسیر را تمام کرده بود

  . به عبارت دیگر، مرتکب عملی شد که باید آن را ناشی از درایت وي دانست ;برداشت

 ;اکنون وي تکلیف حقیر دیگري را تقبل کرد که عبارت از اعاده فرمانروایی امپراطوران مقدس روم در ایتالیا بود

مرج و خشونت سیاسی در شهرهاي ایتالیا ناشی از مفهومی میشد که هر  تجربه او را مجاب ساخته بود که هرج و

کدام از استقالل و آزادي عمل داشتند به عبارت دیگر، هر ناحیه، شهر، طبقه، و باالخره هر فردي میل داشت و در 

درتی بود که مثل ماکیاولی که دو قرن بعد از وي ظهور کرد، دانته مشتاق ق. صدد بود که کامال مطلقالعنان باشد

بتواند افراد، طبقات، و شهرهاي ایتالیا را اجزاي موزون و هماهنگ جامعه قرین آرامشی سازد که در آن آحاد مردم در 

آن قدرت وحدت بخش یا از جانب پاپ میسر میشد، یا از طرف ریاست عالیه امپراطوري . عین امن و صلح به سر برند

لکن دانته اکنون به خاطر تفوق فرقهاي که افراد . اسما تابع آن محسوب میشدمقدس روم که سالیان دراز بود ایتالیا 

طبق روایت مشکوکی، وي از فرستادگانی بود  ;آن خود را با دستگاه پاپی متفق ساخته بودند در تبعید به سر میبرد

مدتها پیش، پاپها، که که از جانب شهر فلورانس روانه دربار پاپ بونیفاکیوس هشتم شدند و دست خالی برگشتند، از 

وحدت ایتالیا را به منزله خطري براي آزادي دستگاه روحانیت و استقالل اداري غیر روحانی خویش میدانستند، 

تنها امید به حصول آرامش، ظاهرا در اعاده قدرت امپراطوران و . همواره با چنین اقداماتی مخالفت ورزیده بودند

. ادوار باستان بود با عظمت)) صلح رومی((بازگشت به آن 

به این نحو، در تاریخی نامعلوم، دانته رسالهاي را تحت عنوان در سلطنت به رشته تحریر در آورد که خشم عده 

دانته، که هنوز در منشآت خویش زبان فالسفه یعنی التینی را به کار میبرد، مدعی شد که . زیادي را بر انگیخت

مختص آدمی است، و از آنجا که این امر فقط به برکت صلح میسر میشود،  چون اشتغال به امور عقالنی از تکالیف

پس حکومت آرمانی حکومتی خواهد بود جهانی که نظام با ثباتی را حفظ کند و در سراسر جهان عدالت را به یک 

  . سان مجري دارد

ت به اشاره و مشیت خداوند چنین حکومتی تصویر صحیح و قرینه بجایی از نظام فلکی خواهد بود که در سراسر کاینا

بزرگترین  ;امپراطوري روم نزدیکترین سازمانی بود که به این نوع حکومت بینالمللی شباهت داشت. برقرار شده است

دلیل موافقت خداوند با چنین حکومتی آن بود که پروردگار به میل خویش، در دوران آوگوستوس، به صورت آدمی 

بدیهی است که . رده بود که باید قدرت حاکمه سیاسی قیصرهاي روم را بپذیرندخود مسیح به مردم امر ک ;در آمد

قدرت امپراطوري روم باستان از کلیسا منبعث نشده بود، لکن امپراطوري مقدس روم همان امپراطوري کهنسالی بود 

ظاهر چنین وانمود درست است که یک پاپ تاج بر سر شارلمانی نهاد، و به همین سبب ب. که آن را احیا کرده بودند

اگر چنین بود، پس به  ;غصب حقی فی نفسه حقی به وجود نمیآورد((شد که امپراطوري تابع دستگاه پاپی است، اما 
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استناد همین دلیل ممکن بود مدعی شد که بعد از عزل بندیکتوس و بازگشت لئو به مقام پاپی از جانب امپراطور 

امپراطوري حق حکومت بر مردم را از کلیسا اخذ .)) اطور آلمان باشنداوتو، مقامات روحانی باید تابع شخص امپر

نمیکرد، بلکه این حق منبعث از قانون طبیعی بود، زیرا طبق قانون طبیعی، نظام اجتماعی نیازمند حکومت است، و از 

در واقع . آنجا که قانون طبیعی همان مشیت االهی است، پس حکومت اختیارات خویش را از خداوند کسب میکند

عمل بقاعده و صحیحی بود که امپراطوران قدرت فایق پاپ را در مسائل اخالقی و دینی قبول داشته باشند، لکن این 

رساله در سلطنت، با وجود . محدود سازد)) امور دنیوي((موضوع به نظر دانته نمی بایست حق حاکمیت دولت را در 

سی است و دیگر با طرز فکر نوین سازگار نمیباشد، استدالل سبک تحریر و استداللش که یک سلسله مناظرات مدر

در اثناي حیات دانته فقط عده اندکی از این دستنبشته . نیرومندي براي ایجاد حکومت و قوانین واحد جهانی بود

عنوان  پس از مرگ وي، رسالهاش بیشتر رواج یافت و لویی باواریایی در مبارزه خویش با پاپها آن را به. اطالع داشتند

در قرن  ;آن را، به اشاره یکی از نمایندگان پاپ، در مال عام سوزانیدند 1329در سال . وسیلهاي تبلیغاتی به کار برد

به  1897و در  ;شانزدهم آن را به فهرست کتابهایی که خواندن آنها از جانب پاپ سخت ممنوع شده بود عالوه کردند

به گفته بوکاتچو، دانته رساله در سلطنت خود را . هاي مزبور خارج ساختندامر پاپ لئو سیزدهم آن را از فهرست کتاب

هانري، پادشاه آلمان، به قصد آنکه بار دیگر اختیاراتی را  1310در سال . تصنیف کرد)) هنگام آمدن هنري ششم((

اي ایاالت پاپی مسلط که با فردریک دوم از بین رفته بود به چنگ آورد، یعنی بر سراسر شبه جزیره ایتالیا به استثن

نامهاي به ملوك و ((در . دانته با سري پر شور و دلی پر امید از این مژده شادمان شد. شود، به آن کشور هجوم برد

هاي خود را به روي هانري لوکزامبورگی  وي از شهرهاي لومبارد تقاضا کرد که قلوب و دروازه)) مردمان ایتالیا

هنگامی که هانري به میالن رسید، دانته شتابان خود را به . مرج و چنگ پاپها برهاند بگشایند تا آنها را از شر هرج و

اینک کلیه آرمانهاي وي براي پیدایش ایتالیایی متحد در شرف  ;آنجا رسانید و با شور تمام بر قدوم امپراطور افتاد

خود را به روي هانري بست، و به همین هاي  فلورانس بی آنکه اعتنایی به سخنان شاعر داشته باشد، دروازه. تحقق بود

، )1311مارس (فرستاد)) فلورانسیها، آن تباهکارترین مردمان((سبب بود که دانته علنا نامه سر گشاده خشمناکی به 

: آن نامه چنین آغاز میشد

زیر فرمان یک  آیا شما نمیدانید که خداوند مقرر فرموده است که بنی نوع بشر براي دفاع از عدالت، صلح، و تمدن در

امپراطور باشد، و هر زمان که بساط امپراطوري بر چیده شده، ایتالیا همواره طعمه منازعات داخلی گشته است شما 

که قوانین ربانی و انسانی را نقض میکنید، شما که بر اثر تزلزل موحش آز حاضر به هر نوع جنایتی شدهاید آیا 

علیه فر و جالل ملک ... که شما نخستین و تنها کسانی هستید که وحشت مرگ ثانوي پریشان خاطرتان نمیسازد 

شما قهرا سر ! اي سفیهترین و بیعاطفهترین مردمان... رومی، سلطان روي زمین و فرستاده خداوند، طغیان کردهاید 

  ! در برابر عقاب امپراطوري خم خواهید کرد

در ماه آوریل همان . این امر مایه نومیدي دانته شدلکن هانري به هیچ اقدامی علیه فلورانس مبادرت نورزید، و 

دانته مثل یکی از انبیاي بنی اسرائیل که در صدد هشدار به سالطین بر آمده باشد، خطاب به امپراطور ) 1311(سال

شما بهار و . ... ما در شگفتیم که چه چیز شما را بر آن داشته است که این قدر تاخیر روا دارید: چنین نوشت

این همان . ... شیطان محض است) آیا هیچ توجه ندارید(فلورانس. ... ن زمستان را در میالن تلف کردهایدهمچنی

   !یسیپس برخیز تو اي کودك واالتبار . ... که از فساد نابود کنندهاش دودي عفونی برمیخیزد... افعی است 
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فلورانس در قبال این سخنان دانته آن بود که مقرر داشت تا شاعر زنده است، از حق بخشودگی و ورود  واکنش شهر

هانري، بی آنکه به فلورانس دستی بزند، از طریق جنووا و پیزا عازم رم و سپس سینا شد و . به فلورانس محروم باشد

وي همه چیز بر سر پیروزي هانري نهاده . میشداین بزرگترین ضایعه براي دانته محسوب ). 1313(در آنجا در گذشت

به همین سبب به گوبیو گریخت و در صومعه  ;و دیگر راه بازگشتی به فلورانس براي خود باقی نگذاشته بود

اما . در اینجا بود که دانته ظاهرا قسمت بیشتر کمدي االهی خود را به رشته نظم کشید. سانتاکروچه معتکف شد

به اغلب احتمال وي همراه اوگوتچونه دال فاجوئوال در  1316در سال . سیاسی خسته نشده بودهنوز وي از منازعات 

فلورانس از این هزیمت کمر راست کرد و  ;اوگوتچونه همان سال فلورانسیها را در مونتکایتنی شکست داد ;لوکا بود

لوکا علیه اوگوتچونه . را گذاشته نشدلکن این حکم هرگز به موقع اج ;دو تن از پسران دانته را محکوم به مرگ ساخت

فلورانس پیروزمند، که عرق فتوتش به جوش آمده و احکام صادره . علم مخالفت برافراشت، و دانته بار دیگر آواره شد

ابدي خویش را فراموش کرده بود، به عموم افرادي که تبعید بودند اجازه داد که آزادانه به وطن خود باز گردند، به 

ریمهاي بپردازند، جامه توبهاي بر تن کنند و از میان معابر شهر بگذرند، و دوران کوتاهی را در زندان شرط آنکه ج

دانته در جواب نامهاي نوشت که در تاریخ شهرت بسزایی . دوستی دانته را از اعالم عفو عمومی آگاه ساخت. بگذرانند

که شایسته آن بود دریافت داشتم و از فحواي آن با نامهات را با حرمت و مهري : به یک دوست فلورانسی: پیدا کرد

پس نظري به فرمان . ... دلی سپاسگزار آگاهی یافتهام که بازگشت من به زادبومم تا چه حد در خاطر تو عزیز است

که اگر هر آینه مایل باشم مبلغ معینی وجه نقد بپردازم و دامان خود را به لکه چنین جریمهاي آلوده ... بیفکن 

پس این است آن فرمان احضار با شکوهی که دانته . ... ، مرا بخشوده میدارند و قادرم بیدرنگ مراجعت کنمسازم

حاشا و کال که آدمی که ... آلیگیري را بعد از تقریبا پانزده سال تحمل جور غربت به زادبوم خویش فرا میخواند 

بر وي بیعدالتی روا داشتهاند، چنانکه گویی ایشان  طرفداري از عدالت میکند نقدینه خود را به دست آنهایی دهد که

که شرف دانته را مخدوش ... اگر راه دیگري پیدا شود . ... این طرز بازگشت من به زادبوم نیست. ولینعمت وي هستند

گاه اما اگر ورود به فلورانس از چنین راهی میسر نباشد، آن. نسازد ،آنگاه من در سپردن آن طریق تعلل نخواهم ورزید

براي من مقدور نیست که هر جا میخواهم بر چهر آفتاب و اختران نظر ! عجبا. ... من هرگز قدم به آنجا نخواهم نهاد

دوزم آیا براي من میسر نیست که زیر هر آسمانی درباره گرانبهاترین حقایق به بحر تفکر غوطهور شوم محتمال 

ا، کان گرانده دال سکاال، را براي رفتن به دربار وي قبول کرد بود که وي دعوت امیر ورون 1316نزدیک به پایان سال 

ظاهرا در آنجا بود که دانته مجلد بهشت از کمدي االهی خویش را تمام و به کان گرانده اهدا . و مهمان وي شد

را تجسم قیافه و هیئت آن شاعر در این تاریخ که پنجاه و یک سال از عمرش میگذشت دشوار نیست، زی). 1318(کرد

)) تا حدي خمیده((مردي بود متوسطالقامت : وي را چنین وصف میکند 1354بوکاتچو در مجموعه زندگی به تاریخ 

رنگ مو و پوست بدنش  ;که شمرده و با طمانینه گام برمیداشت و حرکتش توام با وقاري آمیخته با افسردگی بود

مان نافذي عبوس، بینی نازك منقاري شکل، لبانی به صورتی دراز و متفکر، پیشانی پر چروك بر آمده، چش ;تیره بود

. هم چسبیده، و چانهاي ستیزهجویانه داشت

این صورت آدمی بود که روزي مهربان و رئوف بود، لکن تلخی آالم و شداید دوران به مرور زمان وي را سخت و 

اي زندگی خویش در کتاب ذرهاي از خروارها احساسات رقیقه و عواطفی که دانته در ابتد. عبوس ساخته است

حتی بعدا باز مقداري از این خصایص از خالل ترحم و شفقتی که با آن  ;ویتانوئووا گرد آورده است تصنعی نیست

دانته هنگامی که در سیاست شکست خورد و تبعید شد، . شاعر به ماجراي فرانچسکا گوش فرا میدارد هویداست

زبان وي بر اثر مصایب تلخ شد، و به طرزي مصرانه در صدد بر آمد  ;دبتدریج به صورت آدم عبوس و ترشرویی در آم
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وي از . از آنجا که آدم تهیدستی بود، به نیاکان خویش مباهات میکرد. که افتادن خویش را از اوج قدرت پنهان دارد

نفر بانکدار داده بود  نمیتوانست از سر تقصیر پورتیناري که بئاتریچه را به یک ;بورژوازي رباخوار فلورانس متنفر بود

اگر . و از تنها انتقامی که در دسترس وي بود استفاده کرد و جمله رباخواران را در قعر درك اسفل جا داد ;در گذرد

و معدود بودند دشمنانی  ;دانته از دست یا زبان کسی اذیتی میدید یا طعنهاي میشنید، هرگز مرتکب را نمیبخشید

در مورد کسانی که به هنگام انقالب یا در جنگ بیطرف میماندند دانته . ابدي رستندکه از قلم افتادند و از لعن 

من اینم که : ((خودش میگوید. راز منش وي شور سوزانی بود که در نهادش شعله میکشید. سختگیرتر از سولون بود

وي .)) را سوخته است هستم، نه به برکت مال و منال، بل به لطف قادر متعال، شوق خانه باري تعالی خرمن جانم

هایش ریخت، و هنگامی که اثر عظیمش به پایان آمد، آفتاب عمرش تقریبا  تمامی نیروي خویش را در قالب منظومه

وي شهر ورونا را ترك گفت و عازم راونا شد تا چندي را نزد کنت گویدو دا پولنتا  1319در . بر لب بام رسیده بود

ت کرد تا به آنجا رود و با قبول سمت ملکالشعرایی بر آن شهر منت گذارد، لکن وي، ضمنا بولونیا از دانته دعو. بماند

گویدو وي را براي انجام  1321در سال . طی قطعه آوازي چوپانی که به التینی ساخت، دعوت بولونیا را رد کرد

باتالقهاي ونتو گرفته بود باز  از این سفر دانته با تبی که از ;ماموریتی سیاسی به ونیز روانه داشت، که مثمر ثمر نشد

به  1321سپتامبر  14مزاجش ضعیفتر از آن بود که بتواند با مرض به مبارزه برخیزد، و به همین علت هم در . گشت

کنت در صدد بود که بر سر گور شاعر مقبره زیبایی احداث کند، لکن این نقشه عملی . سن پنجاه و هفت در گذشت

  . نشد

. تراشیده شد 1483امروزه بر باالي تابوت مرمري وي قرار دارد به دست پیترو لومباردو در تندیس بر جستهاي که 

همچنانکه عموم جهانیان میدانند، به همین محل بود که بایرن شاعر انگلیسی مشتاقانه پا نهاد و سرشگ از دیده 

ي راونا تقریبا متروك افتاده، و متولی امروزه مزار آن شاعر نامدار در خم یکی از پر ازدحامترین میدانها. جاري ساخت

فرتوت و مفلوج آن، در برابر چند لیر، ابیات موزون و خوشاهنگی از آن منظومه را قرائت میکند که عموم مردمان آن 

  . را میستایند و معدودي آن را میخوانند

IV -  کمدي االهی  

  منظومه  -1

ویش را با بیتهاي شش وتدي التینی شروع کرد، لکن براي بوکاتچو حکایت میکند که دانته منظومه کمدي االهی خ

شاید شور و غلیان احساساتش . آنکه شعرش در خور فهم عده زیادتري از مردمان باشد، آن را به ایتالیایی تغییر داد

نی چون در این انتخاب زبان موثر افتاد، زیرا بظاهر بیان احساسات شدید آدمی به زبان ایتالیایی آسانتر است تا زبا

در ایام جوانی، دانته ایتالیایی را صرفا در . التینی که مدتهاي مدید با تمسک نفس و مدنیت اعصار باستان قرین بود

ساختن غزل به کار میبرد، لکن اکنون که موضوع مورد نظرش عالیترین فلسفه نجات بشري به برکت عشق بود، 

در تاریخی که بر ما پوشیده است، وي به . بیان کند)) عامیانه((ن متحیر ماند که آیا جرئت دارد این مطالب را به زبا

غرضش از  ;نگارش مقالهاي به زبان التینی تحت عنوان در فصاحت زبان بومی مبادرت ورزید و آن را ناتمام گذاشت

مع و جور در این مقاله ناتمام،دانته عظمت کلمات و مفاهیم ج ;تحریر آن رواج زبان بومی در میان ادباي عهد بود
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) سیسیلهاي دو گانه(هاي شعراي خطه رنیو لکن اظهار امیدواري میکرد که به برکت منظومه ;التین را میستود

هاي مختلف ایتالیا، زبانی قد علم کند  هاي لومباردي و توسکان، از میان لهجه تراواتوره)) سبک نوین((فردریک، و 

حتی .)) آکنده از شیرینترین و دلکشترین زیباییها باشد) ((فتطبق کلمات خود دانته در مجموعه موسوم به ضیا(که

دانته با آن همه سربلندیش هرگز تصور نمیکرد که حماسه وي نه فقط ایتالیایی را زبانی سزاوار هر نوع اثر ادبی 

ور سازد، بلکه آن را به چنان مرتبتی از شیرینی و فصاحت برساند که در ادبیات جهان نظیرش کمتر به منصه ظه

. هرگز سابقه نداشته است که شاعري تا این حد در طرح منظومه خویش دقت مبذول داشته باشد. رسیده باشد

در طرز ترکیب و استخوانبندي این منظومه  - که نموداري از تثلیث است  -)) سه((دلبستگی خاص شاعر به عدد 

از سه چکامه، هر کدام داراي سی و سه  به این معنی که در نظر گرفت تمامی منظومه متشکل باشد: موثر افتاد

با افزودن یک سرود به بخش اول  ;سرود، یعنی مطابق با سالهایی که مسیح در این جهان خاکی در قید حیات بود

قرار بود که هر سرود مرکب باشد از اجزایی مشتمل بر  ;منظومه، تعداد سرودهاي تمامی کتاب به رقم صد میرسید

غیرممکن بود چیزي از این مصنوعیتر . ز هر جز با مصرع اول و سوم جز بعدي قافیه شودسه مصرع که مصرع دوم ا

لکن باید دانست که جمیع هنرهاي ظریفه تصنعی هستند، گو اینکه به بهترین وجهی این حقیقت را مکتوم  ;باشد

فتاد، هر جزئی را به جز یا قافیه کردن سه مصرع از دو جز به طرزي که مذکور ا)) ترتساریما((صنعت ادبی . دارند

بعدیش پیوند میدهد و همگی اجزا را به صورت یک سرود به هم پیوستهاي درمیآورد که در زبان ایتالیایی با سالست 

هاي منظومی که از این اثر جاودانی شده است همه  و موسیقی دلپذیري بر زبان آدمی جاري میشود، لکن در ترجمه

دانته خودش پیشاپیش . فت و موسیقی اصلی به زبانی دیگر آشکارا دیده میشودجا نقص و اشکال گردانیدن آن لطا

از آثاري که اجزاي متشکله آن چون عناصر هماهنگ موسیقی به : ((هر نوع ترجمهاي از آثار دانته را محکوم شمرد

و هماهنگی آن هم مربوط باشند، هیچ چیزي را نمیتوان از زبان اصلی به زبان دیگري ترجمه کرد و تمام مالحت 

هاي تمثیلی نیز موضوع  در همان حال که قالب و سبک این منظومه تابع تعداد مصرعها شد، قصه .))نرودبکلی از بین 

نده اهدا کرد، به دانته در رسالهاي که ضمن آن کتاب مذکور را به کان گرا. و حکایت منظومه را به وجود آوردند

میتوان گفت که این تفسیر چیزي است که بعد از . تشریح معنی نمادي سرودها یا بخشهاي منظومه خود پرداخت

لکن  ;پایان منظومه به فکر شاعر رسیده است، زیرا دانته شاعري بود که از صمیم قلب اشتیاق داشت فیلسوف باشد

هاي تمثیلی کلیساهاي جامع، فرسکوهاي تمثیلی هنرمندانی  مجسمهاعتیاد قرون وسطی به عالیم و اشارات نمادي، 

چون جوتو، گادي، و رافائل، و تصعید ترفیع مفاهیم تمثیلی در مجموعه ویتانوئووا و کتاب ضیافت دال بر آن است که 

وي . ددانته واقعا طرح حماسهاي را که بعدها به تفصیل تمام سخن از آن گفت از مدتها قبل در ذهن میپرورانی

مانند عالمی االهی که در مقام . میگوید که این منظومه تعلق به طبقه فالسفه دارد و موضوع اصلی آن اخالقیات است

خودش . تحتاللفظی، تمثیلی، و رمزي: تفسیر کتاب مقدس بر آمده باشد، دانته براي کلمات سه نوع معنی قایل است

:میگوید

لکن اگر این . ... کیفیت ارواح است بعد از مرگ... ما ظواهر کلمات باشدموضوع این منظومه، به شرط آنکه معیار 

در ... منظومه را از لحاظ تمثیلی معنی کنیم، موضوع آن آدمی است، تا آنجا که به حکم شایستگی یا عدم لیاقت

آن است که  غرض کل و جز. ...معرض عقوبات دستگاه عدالت قرار میگیرد یا به دریافت پاداشهاي خود نایل میآید

به عبارت . مردمانی را که به حال نکبت زندگی میکنند از آن ورطه برهاند و ایشان را به سر حد نیکبختی سوق دهد

برزخ داستان  ;دیگر، بخش دوزخ حکایت آدمی است که مرتکب گناه میشود و تن به شداید و نومیدي در میدهد

آزادي وي است به کمک الهام ربانی و عشقی خالی از خود  بهشت حکایت ;تصفیه و تزکیه وي است به برکات ایمان
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ویرژیل، که دانته را از میان دوزخ و برزخ هدایت میکند، مظهر دانش، خرد، و تعقل است که میتواند درهاي . پرستی

در . رداست که میتواند ما را از آن درها به درون ب) بئاتریچه(فقط ایمان و عشق ;کاخ نیکبختی را به روي ما بگشاید

اکتساب علم،  ;زندگی خود دانته، دوزخ همان نفی بلد شدن و مهجور ماندن از زاد بوم خویش، شهر فلورانس، بود

شاید . و حال آنکه امید و عشقش فدیه و تنها نیکبختی وي بودند ;هایش برزخ را تشکیل میدادند ها، و منظومه نوشته

دن عالیم نمادي و استعارات نهایت کوشش را به خرج داده است، به علت آنکه دانته در چکامه بهشت در به کار بر

ها  هاي سه گانه کمدي االهی مشکلتر، و لذت بردن از آن در مقام قیاس با دیگر چکامه فهم این چکامه از چکامه

ه تخیل زیرا بئاتریچه، که در مجموعه ویتانوئووا براي شاعر رویایی آسمانی بود، در بهشتی که قو ;دشوارتر میباشد

دانته ابداع میکند به شکل یک مفهوم انتزاعی با دبدبهاي در میآید، یا به عبارت دیگر گرفتار سرنوشتی میشود که به 

در پایان این رساله، دانته براي کان گرانده توضیح میدهد . هیچ وجه مناسب مقام چنین مه طلعت بیگناهی نیست

میگوید علت آن است که داستان از بدبختی به  ;خوانده است کمديکه به چه سبب حماسه خویش را مضحکه یا 

به اسلوبی ساخته شده است ناچیز و عاري از دقت، به زبانی عامیانه که حتی کدبانوها به آن ((نیکبختی میگراید و 

این کتابی که بر سر آن در خالل این سالیان نحیف ((دانته این کمدي دردناك، یا به قول خود .)) تکلم میکنند

. ، اثر دوران تبعید و مایه تسلی خاطر وي در این ایام بود، و فقط سه سال قبل از مرگش به اتمام رسید))شدهام

اگر شوخ طبعی و دلسوزي و لذت پرستی  ;کمدي االهی خالصهاي از زندگی، دانش، االهیات، و حکمت دانته بود

)) ترکیبی از جمیع عناصر فرهنگ قرون وسطی((عیار قرون وسطی را نیز میداشت، در آن صورت ممکن بود  تمام

هاي علوم عهد را که از برونتو التینی و شاید هم از  در این صد نغمه مختصر، دانته مقدار بسیار زیادي از یافته. بشود

خت، زمینشناسی، و جدول گاهشماري عصري را ضبط کرد محققان بولونیا فرا گرفته بود گرد آورد و نجوم، کیهانشنا

دانته نه فقط نفوذهاي مرموز و مقدرات و . که عالقه مردمش به زندگی زیادتر از آن بود که وقعی به دانش گذارند

و رویدادهاي چارهناپذیري را که مربوط به علم احکام نجوم بود قبول داشت، بلکه به اساطیري اسرارآمیز نیز که الفبا 

عدد نه عالمت مشخص بئاتریچه است، زیرا . اعداد را صاحب خواصی نهانی و نفوذهایی غیبی میدانست معتقد بود

در دوزخ نه درکه وجود دارد، برزخ را نه مرتبه . جذر آن عدد سه میشود که، به برکت وجود تثلیث، عدد مبارکی است

هیات قدیس توماس را با رعب آمیخته به احترام و به طور کلی دانته فلسفه و اال. است، و بهشت را نه دایره

مسلما اگر توماس استدالالت کتاب در سلطنت دانته را . حقشناسی میپذیرد، اما کورکورانه از وي پیروي نمیکند

مفهوم دانته از خداوند به عنوان روشنایی . دانته اسیر میدید، متوحش و ناراحت میشد)) دوزخ((میخواند یا پاپها را در 

، در واقع همان آراي ))عشقی که خورشید و دیگر اختران را به گردش در میآورد((و عشق، یا به قول خود وي 

دانته از فارابی، ابو علی سینا، غزالی، و ابن رشد اندك . ارسطوست که از طریق فلسفه اسالمی محفوظ ماندهاند

محکوم میکند، با فرستادن یکی از شاگردان  اطالعی دارد، و هر چند که ابن رشد را به ماندن در حاشیه دوزخ

به عالوه، قدیس توماس را  ;بدعتگذارش به بهشت، سیژر دو برابان، اصیل آیینان مسیحی را مضطرب و نگران میسازد

با . وادار به ستایش و تمجید تنها آدمی میکند که آن فیلسوف فرشتهخو را در مباحث االهیات بر سر خشم آورده بود

تاریخ . اهر سیژر دو برابان جاودانی بودن روح آدمی را، که شالوده و اساس منظومه دانته است، انکار میکرداینهمه، بظ

. یا درباره بدعت سیژر غلو کرده یا در باب اصیل آیینی دانته راه مبالغه سپرده است

ر تکوین آراي دانته موثر تحقیقات اخیر دانش پژوهان نشان داده است که منابع شرقی، بویژه اسالمی، تا چه حد د

اوصافی که از جهنم در قرآن آمده  ;از آن جمله افسانهاي از ایران باستان درباره صعود اردا و یراف به آسمان: بودند

کتاب  ;الغفران ابوالعال معري شرح سفري به بهشت و دوزخ در رساله ;)ص(داستان معراج حضرت محمد ;است
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را ) شیطان(در رسالهالغفران ابوالعال معري، شاعر عرب شرح میدهد که چگونه ابلیس. ... و غیره ;فتوحات ابن العربی

ند ))کفار((در دوزخ، دست و پا بسته، شکنجه میدهند، و شعراي مسیحی و سخن پردازان دیگري که جملگی از 

و راهنماي وي در جلو دروازه بهشت یک نفر حوري به استقبال راوي حکایت میشتابد  ;حضور دارند و رنج میکشند

موقعیت ) که غزلیات آبداري با تفاسیر تمثیلی مذهبی ساخته است(در فتوحات ابن العربی. در این سفر میشود

وي دوزخ را درست در زیر شهر بیتالمقدس و بهشت را باالي  ;جغرافیایی بهشت و دوزخ به طور دقیق معلوم میشد

حلقه گل سرخ آسمانی را توصیف کرد، و گفت که چگونه  آن جا داد، بهشت و دوزخ را به نه طبقه تقسیم کرد،

تا آنجا . درست به همان نحو که دانته در کمدي االهی وصف کرده است -کروبیان در اطراف نور ربانی طواف میکنند 

هاي عربی تا عهد دانته به هیچ زبانی ترجمه نشده بودند که شاعر  که ما اطالع داریم، هیچ کدام از این نوشته

  . الیایی قادر به خواندن آنها باشدایت

روایات و احادیث مربوط به مکاشفات و الهامهاي غیبی در بیان سفر به دوزخ و بهشت یا دیدن آن عوالم در رویا میان 

مهمتر آنکه ششمین بخش از حماسه انئید، اثر ویرژیل، ارتباط با سفر به چنین  ;یهودیان و مسیحیان فراوان بود

افسانه ایرلندي حکایت از آن میکرد که چطور قدیس پاتریکیوس از برزخ و دوزخ دیدن کرده و  یک. عوالمی داشت

در انگلستان . ها و مقابر آتشین، گناهکارانی را نگونسار یا طعمه ماران یا در زیر یخ مستور دیده بود در آنجا، در جامه

ر مفصلی، شرح داد که چگونه بولس حواري قرن دوازدهم کشیش ترووري به نام ادم دو روس، در طی منظومه بسیا

به رهبري میکائیل، ملک مقرب خداوندي، از دوزخ دیدن میکرد، و چطور میکائیل درجات مختلفه کیفري را که براي 

یوآکیم دا . انواع مختلفه گناه معین شده بود توضیح میداد، و بولس، مثل دانته، در برابر این مخافات بر خود میلرزید

صدها از این قبیل رویاها و داستانها . ه بود که خود وي چگونه به دوزخ نزول، و به فردوس برین صعود کردفیوري گفت

با اینهمه ادله و براهینی که درباره عذاب اخروي موجود بود، لزومی نداشت که دانته از سد محظورات . وجود داشت

وي، . خویش، چیزي از جهان اسالمی به عاریت بستاند)) دوزخ((هایی براي  زبان بگذرد و، به قصد پیدا کردن نمونه

مانند هر هنرمندي، مواد موجود را گرفت و در هم آمیخت، آن را از صورت هرج و مرج بیرون آورد و نظم بخشید، و 

وي اجزا و عناصر اثر خود را از هر جا امکان داشت . با تخیل پر شور و صمیمیت سوزان خویش آن را مشتعل ساخت

از  ;از موضوعات آتشین پیترو دامیانی درباره آالم دوزخ ;از تروبادورها ;کرد از جمله از آثار قدیس توماساقتباس 

از اطالعات پراکنده  ;از کشمکشهایش با سیاستمداران و پاپها ;افکار غمزده خود وي درباره زندگی و مرگ بئاتریچه

ت مسیحی درباره هبوط آدم، تناسخ، گناه، فیض ربانی، و از تعالیم االهیا ;راجع به علوم که به آنها برخورده بود

از آراي افالطونی و آوگوستینوسی درباره مراحل و مدارج تعالی روان آدمی و رسیدن به معبود واقعی،  ;واپسین داوري

ی و و از اقوال موکد توماس آکویناس درباره این موضوع که دیدن جمال مبارك باري تعالی مقصد نهای ;یعنی خداوند

دانته از تمامی این منابع و مآخذ منظومهاي فراهم ساخت که در آن جمیع  ;یگانه هدف رضایتبخش آدمی میباشد

مخافات، آرمانها، و عشق زیارت رفتن انسان قرون وسطایی به تکلم در آمد، در حلیهاي رمزي جلوهگر شد، و شکل 

. پذیرفت

در حالی که دانته راه . لی تاریک یافتم، زیرا راه را گم کرده بودمدوزخ در نیمه راه زندگی ما، خویشتن را در جنگ 2

تنها از او آن ((یش بر میخورد که ))موال و مقتدا((گم کرده و در این ظلمت سرگردان شده است، ناگهان به ویرژیل 

طریق بیخطر ویرژیل به وي میگوید که یگانه )). سبک دلپذیر را به عاریت گرفتم که مایه سر بلندي من شده است

لکن اگر دانته همراه وي از این دو منزل گذر کند، او را به  ;براي بیرون رفتن از جنگل، عبور از دوزخ و برزخ است

ویرژیل خودش  ;))در آنجا کسی باید هادي تو شود از من شایستهتر((پاي ابواب بهشت برین هدایت خواهد کرد تا 
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هر دو از شکافی که بر روي زمین . یچه وي به کمک دانته شتافته استبصراحت میگوید که در واقع به فرمان بئاتر

از : هاي دوزخ میشوند که این عبارات تلخ بر باالي آن منقوش شده است مشاهده میکنند میگذرند و متوجه دروازه

الت، صانع عد. من داخل شهر آالم میشوند، از من به سوي رنج ابدي میروند، از من پا به جرگه گمگشتگان میگذارند

پیش از من هیچ چیز . پدید آرندهام قدرت االهی بود و عقل کل و عشق نخستین ;واالي مرا به ساختم بر انگیخت

! شما که داخل میشوید، دست از هر امیدي بشویید. آفریده نشده بود که جاوید نباشد، و من خود عمر جاودانی دارم

دانته، به کمک تخیلی نیرومند و تقریبا . به مرکز زمین میرسددوزخ به صورت قیفی است در زیر زمین که راس آن 

هاي  هاي ژرف تاریک و مخافتباري است بین صخره ظالمانه، جهنمی را مجسم میکند که حکایت یک رشته دره

ي طوفانهایی از باران، برف، تگرگ، و نیمسوزها ;ها، و رودهاي عفنی پرابخره مردابها، سیالبها، دریاچه ;ظلمانی عظیم

صورتهایی از فرط درد کج و معوج  ;پیکرهایی شکنجه دیده ;بادهایی زوزهکش، و سرمایی بیحس کننده ;آتشین

در باالترین طبقه این قیف دوزخی اشخاصی . هایی که خون را در عروق آدمی منجمد میسازند ها و ضجه و ناله ;شده

سوزشهاي ناهنجاري آنها را معذب  ;بیطرف بودهاندمقام دارند که در دنیا خوب بودهاند نه بد، و نیز آنهایی که 

. کرمها آنها را میآزارند، و در آتش حسد و پشیمانی میسوزند ;زنبورهاي کوچک و درشت آنها را نیش میزنند ;میدارد

  : دانته، آن آدمی که هرگز بیطرف نمیماند، ایشان را سرزنش میکند و بر زبان ویرژیل این کلمات را جاري میسازد

ما از ایشان چیزي نمیگوییم، بل مینگریم و میگذریم آنگاه دانته و هادي : ت و معدلت را از ایشان نفرت استرحم

وي، ویرژیل، به کنار رود زیر زمینی آخرون میرسند، و خارون، آن قایقبان پیر که از دوران هومر به این طرف در این 

در آن سوي رود، دانته خود را در . ه سوي دیگر میبردمحل به خدمت کمر بسته است، آن دو را از یک سوي رود ب

در این محل است که افراد پرهیزکار لکن تعمید  ;میبیند که اولین مرحله یا نخستین درکات دوزخ است کرانهاي

جز چند تنی از قهرمانان کتاب عهد (ه یهودیان نیکوکارندیده، از جمله ویرژیل و عموم آحاد نیکو سیرت مشرك و کلی

تنها رنج این . حضور دارند) قدیم که ایشان را مسیح هنگام دیدار از این طبقه دوزخ به بهشت روانه داشته بود

جماعت آن است که اشتیاقی جاویدان براي سرنوشتی بهتر دارند، و میدانند که هرگز چنین توفیقی نصیبشان 

در این حاشیه دوزخ شعراي بزرگ اعصار شرك، یعنی هومر، هوراس، اووید، ولوکانوس، مقام دارند و در  .نخواهد شد

همینکه چشم آنها به تازهواردان میافتد، ویرژیل را خوشامد . نزد همه ساکنان این محل گرامی و محترم هستند

آنگاه استاد : طبقهاي باالتر از این میافتدآنگاه چشم دانته به . میگویند و دانته را ششمین عضو این جرگه میکنند

به عبارت دیگر، ارسطو را میبیند که سایر فالسفه بزرگ  جمله دانایان را که در جمع فیلسوفان نشسته بود دیدم

چون سقراط، افالطون، ذیمقراطیس، دیوجانس، هراکلیتوس، آناکساگوراس، امپدوکلس، طالس، زنون، سیسرون، 

همگی به )) که تفسیر بزرگ را نگاشت((س، بقراط، جالینوس، ابو علی سینا، و ابن رشد سنکا، اقلیدس، بطلمیو

بدیهی است اگر اختیار دانته به دست خودش میبود، تمامی این افراد شریف، از جمله . دورش حلقه زدهاند

  . ساراسنهاي بیدین، را در بهشت برین جاي میداد

خ میبرد، که در اینجا بادهاي شدیدي مرتکبین به گناهان کبیره را بال اینک ویرژیل او را به سوي دومین درکه دوز

در اینجاست که دانته افرادي چون پاریس، هلنه، دیدو، سمیرامیس،  ;انقطاع به این سو و آن سو پرتاب میکند

میان دو خانواده اصل قصه فرانچسکا از این قرار است که . کلئوپاترا، تریستان، پائولو، و فرانچسکا را به چشم میبیند

فرانچسکا دا پولنتا دوشیزه زیبارویی . پولنتا خاوندان راونا، و ماالتستا خاوندان ریمینی از دیر باز نقار و منازعه است

. است که میخواهند او را به عقد ازدواج جوانی دالور لکن ناقصالخلقه از خانواده ماالتستا، موسوم به جانچوتو، در آورند

به یک روایت مورد توجه، پائولو، برادر زیباي . ن نامعلوم است، زیرا روایات مختلفی از آن وجود داردمابقی این داستا
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لکن روز  ;جانچوتو، به دختر چنین وانمود میکند که خواستگار واقعی اوست، و فرانچسکا به وي قول همسري میدهد

بعدا پنهانی فرانچسکا . تو در آمده استعروسی، دوشیزه متوجه میشود که، بر خالف میل خویش، به وصلت جانچو

پائولو را میبیند، و هنگامی که عاشق و معشوق در آغوش یکدیگرند، جانچوتو سر میرسد و هر دو را به قتل 

در منظومه دانته، فرانچسکا را مشاهده میکنیم که بر سان همزادي بدون پیکر در کنار روح از ). 1265حد (میرساند

  : یش، میان باد، به هر سو حرکت، و داستان خود را براي دانته نقل میکندجسم جدا شده محبوب خو

روزي بهر دلخوشی . ... هنگامی که تیره بختی روي میکند، غمی بزرگتر از آن نیست که ایام شادي را به یاد آوریم

بد گمانی نزدیک  هردو تنها بودیم و هیچ. خویش داستان النسلو میخواندیم، که چه سان وي بنده زر خرید عشق شد

اما در یک لحظه . هاي متغیر ما رفت بارها هنگام خواندن چشمانمان مجذوب یکدیگر شد، و رنگ از گونه. ما نبود

چون داستان آن تبسم را میخواندیم، آن تبسم مطلوب، که با آن دلدادهاي از سر وجد لب بر . بتنهایی هر دو افتادیم

کتاب و نگارنده . ز من جدا نخواهد شد، بی درنگ سراپا لرزان بر لبانم بوسه زدلب معشوقه نهاده بود، او، که هرگز ا

. آن روز در صحایف کتاب دیگر هیچ نخواندیم. هر دو دالل عشق بودند

دانته از شنیدن این داستان چنان دلش به حال فرانچسکا میسوزد که بیهوش میشود، و چون به هوش میآید، خود را 

در این محل آنهایی که شکم پرست بودهاند، در گل و الي، زیر طوفان . کات دوزخ میبینددر سومین طبقه از در

باالي سر آنها عوعو و آنها را با فکهاي سه گانه خود  کربروسمسلسلی از برف و تگرگ و آب کثیف دراز کشیدهاند و 

یل و دانته قدم به چهارمین منزل از درکات اسفل مینهند که در آنجا پلوتوس مظهر ثروت مقام ویرژ. تکه تکه میکند

هاي عظیمی را به طرف  در اینجا مسرف و حریص به منازعه با یکدیگر قیام میکنند و، در نبردي دایمی، وزنه ;دارد

را میگیرند و قدم به پنجمین منزل  آنگاه دو شاعر امتداد رودخانه خروشان و ظلمانی ستوکس. یکدیگر میغلتانند

در اینجا افرادي که از سر خشم مرتکب گناه شدهاند، مستور از کثافات، دیده میشوند، خود را میزنند و  ;میگذارند

آنهایی که گناهکارانه تناسانی کردهاند به زیر آبهاي عفن دریاچه ستوکس فرو میروند، و بر اثر دهان گشودن  ;میدرند

دو مسافر را از یک سوي دریاچه به  فلگیاس. فس، حبابهایی بر روي سطح گل آلود دریاچه ظاهر میشودآنها براي تن

سوي دیگر میرساند، وآن دو، در ششمین درکه دوزخ، به شهر دیس یا لوکیفر میرسند که در آنجا بدعتگذاران را در 

در آنجا زیر نظر مینوتاوروس  ;سپس دانته و ویرژیل به درکه هفتم نزول میکنند. تعل کباب میکنندگورهایی مش

و چون سرهاي  ;مرتکبین به جرایم خشونتآمیز پیوسته در رودخانه خروشانی از خون در شرف غرقه شدن هستند

یک بخش از این . شان تیر میافکنندآنها از زیر امواج خون بیرون میآید، موجوداتی نیمه انسان و نیمه اسب به طرف

در بخش دیگر  ;اند، از آن جمله پیترو دال وینیه طبقه دوزخ اختصاص به افرادي دارد که مرتکب خود کشی شده

افرادي که مرتکب بیحرمتی نسبت به خداوند یا طبیعت یا هنرهاي ظریفه شدهاند پاي برهنه بر روي ریگهاي 

دانته در میان لواطگران استاد قدیمی . هایی از آتش بر روي سر آنها فرو میریزد سوزانی ایستادهاند، و مدام جرقه

. خویش برونتو التینی را مشاهده میکند براي یک نفر مرشد، فیلسوف، و دوست شاعر این محکومیت بیمزهاي است

. خواران پایین میبرددر حاشیه درکه هشتم غول موحشی ظاهر میشود که دانته و ویرژیل را با خود به درون حفره ربا

هاي فوقانی این طبقه یک رشته دردهاي عجیب بیپایان مدام بر گمراه کنندگان، چاپلوسان، و فروشندگان و  در ورطه

جماعت اخیر را در داخل سوراخهایی نگونسار کردهاند، به طوري که فقط . خریداران مناصب روحانی نازل میشود

در میان فروشندگان و خریداران . هاي آتش مدام پاهایشان را بریان میکند شعلهها بیرون است و  ساقهاي آنها از حفره

 ;مقامات روحانی، پاپ نیکوالوس سوم جاي دارد که تباهکاریهاي وي و دیگر پاپها در اینجا بسختی تقبیح شده است

که انتظار میرود هر  ضمنا در این مورد دانته، با تخیلی بیپروا، نیکوالوس را به جاي بونیفاکیوس هشتم میگیرد
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در چهارمین ورطه . نیکوالوس پیشگویی میکند که کلمنس پنجم نیز بزودي خواهد آمد. ساعتی به دوزخ واصل گردد

سرهاي این جماعت را به پشت  ;درکه هشتم افرادي جا دارند که ظاهرا در دوران حیات غیبگویی میکردهاند

که بر روي پنجمین ورطه قرار دارد، )) مالبولج((از روي پلی . تهاندبرگرداندهاند و به همان شکل ثابت نگاهشان داش

در زیر پاي خویش اختالس کنندگان اموال عمومی را مشاهده میکنند که تا ابد در دریاچهاي از زفت جوشان 

سته در را. مردم ریاکار، ملبس به لباسهاي مطالیی از سرب، پیوسته به گرد ششمین ورطه در حال حرکتند. شناورند

تنها معبري که در آن ورطه وجود دارد قیافا را رو به زمین به چهار میخ کشیدهاند تا آنکه هر کس از آنجا میگذرد 

اینجا دانته به چند  ;در هفتمین ورطه دزدان را مشتی از مارهاي زهردار معذب میدارند. گوشت وي را لگدمال سازد

از طاقی بر روي هشتمین ورطه، شاعر مشاهده میکند که چگونه از فر. تن از همشهریان فلورانسی خود بر میخورد

در ورطه نهم . اودوسئوس محیل در اینجا مقام دارد. هاي آتش ناصحان شریر را پی در پی طعمه میسازد شعله

دانته طرز  ;مردمان بد گو و کسانی را که کارشان انداختن شقاق و اختالف در بین امم است بند از بند جدا میکنند

در همین ورطه از درکه هشتم، جعل  .میکندکنجه دادن ساکنان این ورطه را با بیرحمی وحشتزایی توصیف ش

بوي عفونت عرق و چرك فضا را پر میسازد، و  ;کنندگان، دغلکاران، و کیمیاگران از فرط دردهاي مختلف مینالند

  . ردمندان غرش مخوفی ایجاد میکندهاي د ناله

در اینجا . سر انجام دو مسافر به نهمین و پایینترین درکه دوزخ میرسند که از غرایب اتفاق چاه وسیعی است از یخ

هاي آنها منجمد  اشکهایی که از شدت درد میریزند بر رخساره ;هایشان در یخ مدفون ساختهاند خائنین را تا چانه

کنت اوگولینو دال گراردسکا، که به شهر پیزا غدر ورزید، به طور ابدي . در میآید)) نقابی بلورین((میشود و به صورت 

هاي وي را در بند کرد و آنها را واداشت تا از گرسنگی تلف شوند،  به اسقف اعظم رودجري، که کنت و پسران و نواده

نادرهتر آنکه در مرکز . و پیوسته آن را میجود اکنون سر اوگولینو بر روي سر اسقف اعظم قرار دارد. بسته شده است

زمین و درست در پایین دوزخ، یعنی جایی که آن قیف باریکتر میشود، شیطان، که لوکیفر نام دارد، تا کمر در یخ 

هاي سه  بالهاي عظیمی را که بر دو شانه دارد تکان میدهد، و چون خون از دیدگانش بر روي چهره ;مدفون است

در عین حال با فکهاي سه گانه خود  ;ش را تقسیم میکند فرو میریزد، فورا آن قطرات یخ میبنددگانهاي که سر

نیمی از دهشتها و  .یهودامشغول جویدن گوشت سه نفر خیانت پیشه است که عبارتند از بروتوس، کاسیوس، و 

همچنانکه شخص صحایف وحشتزاي . ون وسطایی در این وقایعنامه خونین گرد آمده استترسهاي زندگی انسان قر

این کتاب را میخواند، پیوسته بر هول و هراسش افزوده میشود، تا آنکه سرانجام، چون داستان به اوج تکامل میرسد، 

خلقت آدم تا پایان جهان قادر جمیع جرایم و گناهان بشري از بدو . خاطر خویش را گرانبار و روح را افسرده میبیند

مفهومی که در ذهن دانته از جهنم پدید . نیست با لهیب سوزان این انتقام سبعانه خداوندي کوس همسري کوبد

طبق اساطیر اعصار باستان، عالم اسفل، که از آن به . آمده است باالترین نشانه ناشایستگی االهیات قرون وسطی است

عبارت از عالمی است ظلمانی در زیر زمین که کلیه ارواح آدمیزادگان بدون هیچ  هادس یا آورنوس تعبیر میشد،

قرنها بربریت، نا . تارتاروس نیز زندان ارباب انواع بود نه محلی براي شکنجه اموات ;تبعیضی در آنجا مقام میگزیدند

بدي و ستمگري پایانناپذیر، نام امنی، و جنگ ضرورت داشت تا آنکه بشر بتواند، با اسناد اعمالی چون انتقامجویی ا

. پاك خداوند خویش را آلوده سازد

سرانجام خواننده نفس راحتی از سینه بر میآورد، زیرا متوجه میشود که دانته و ویرژیل از مرکز زمین گذر کردهاند، 

ت فوق تصوري با سرع. جهت سر و پاهاي خود را معکوس ساختهاند، و رو به باال، به طرف مقابل زمین، در حرکتند
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در نیمکره جنوبی، بامداد عید  ;که اختصاص به عالم رویا دارد، هر دو شاعر در عرض دو روز از قطر زمین میگذرند

  . قیام مسیح باال میآیند، روشنایی روز را میچشند، و خود را در پاي کوه پله پلهاي میبینند که عالم برزخ است 

  برزخ  -3

به عبارت دیگر، این دنیایی است : یی است امید بخش و مفهومی است قرین شفقتبرزخ در مقام قیاس با دوزخ جا

که در آن آدمی در پرتو جهد و تحمل درد، به کمک امید و خیال، خود را از گناه و خود پرستی پاك میکند و قدم به 

صورت کوهی مخروطی شکل  به این نحو، دانته برزخ را به. قدم باال میرود تا به اوج ادراك، عشق، و نیکبختی میرسد

مجسم ساخته است داراي نه مرحله مختلف که یکی مرحله پیش از برزخ است و بعد به هفت طبقه میرسیم که هر 

از هر . کدام اختصاص به تصفیه یکی از گناهان کبیره هفتگانه دارد، و باالخره در قله کوه، بهشت دنیوي قرار دارد

ام رو به کاهش است به یک طبقه باالتر قدم میگذارد، و به هنگام هر صعودي طبقهاي شخص گناهکار با آالمی که مد

در مراحل پایینتر براي . فرشتهاي به ترنم یکی از آیات هشتگانه انجیل میپردازد که حاکی از نوید سعادت ابدي است

ند، مجازاتهاي شدیدي وجود گناهکارانی که اعتراف و توبه کرده و بخشوده شدهاند، لکن هنوز کفاره الزم را نپرداختها

ها با عذابهاي الیم و بیپایان دوزخ به هیچ وجه قیاس کردنی نیستند، زیرا در اینجا  با این حال، این گونه مواخذه ;دارد

شخص گناهکار میداند که پس از مدت معین و محدودي مواخذه، ابواب نیکبختی ابدي به روي او گشوده خواهند 

مه روحیه مالیمتري حکمفرماست، و صحنه داستان به نور درخشندهاي روشن میشود، و در این قسمت از منظو. شد

. پیداست که دانته از راهنماي مشرك خویش درس اعتدال را فرا میگیرد

دریایی که از همه . ویرژیل، با مالیدن قطرات شبنم بر چهره دانته، عرق و کثافات جهنم را از رخسار وي پاك میکند

ط ساخته است در زیر انوار خورشید طالع سوسو میزند و به مثابه روحی است تاریک از گناه که با سو کوه را محا

اینجا، در نخستین منزل اعراف، طبق امید و آرزوي قدیس توماس . ظهور لطف ربانی از شعف به لرزه در آمده باشد

نایل آیند، دانته به کاتو کهین یا  که گفته بود بعضی از مشرکان نیکو سیرت ممکن است به سعادت اخروي و ابدي

کاتو اوتیکایی همان فیلسوف رواقی سختگیر و عبوس بر میخورد که خود را کشت تا منت رحمت یولیوس قیصر را بر 

دیگر از ساکنان این طبقه مانفرد، پسر فردریک، است که با پاپی از در دشمنی در آمد، لکن آدمی . خود هموار نسازد

ژیل دانته را با این سه خط که اکنون از معروفترین ضربالمثلهاي زبان ایتالیایی شده است تشویق ویر. شعر دوست بود

تو مانند دژ استواري بر پا باش که هرگز سرش در برابر  ;بگذار مردم هر چه میخواهند بگویند :به جلو رفتن میکند

آن طور که بسهولت در دوزخ به پرسشهاي دانته  نمیتواند ;ویرژیل چندان اطالعی از عالم برزخ ندارد. بادها نمیلرزد

خودش به قصور خود آگاه است و گاهگاهی به همین سبب اشتیاقی  ;جواب میداد اشکاالتش را در برزخ رفع کند

لکن هنگامی که به سوردلو بر میخورند، ویرژیل، که خود زاده شهر مانتو است، . آمیخته به بیحوصلگی نشان میدهد

اینجا دانته موقع را مغتنم . ش را در آغوش میکشد و از دیدن وي تسلی خاطر پیدا میکندشاعر همشهري خوی

میشمرد و با زبان تلخی به وطن خویش گریز میزند، و خالصهاي از رساله خویش را درباره لزوم حکومت سلطنتی در 

:منظومه وارد میکند

اي بانویی که دیگر از آن ! ناخدا در میان طوفان سختاي کشتی بی ! اي کاروانسراي اندوه! آه اي ایتالیاي برده خو

این موجود مهربان، حتی از صداي دلپذیر زاد بوم . اقالیم دلپسند نمیباشی بلکه تعلق به خانه روسپیان نا پاك داري

و حال آنکه اکنون رعایاي  ;عزیز خویش بی درنگ یکی از همشهریان خویش را این سان با خوشرویی پذیره شده
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آري از همانهایی که همگی در داخل  ;و یکی از سر شرارت دیگري را میجود ;تو بی ستیز در تو قرار ندارندزنده 

  . حصار و خندق واحدي مقام دارند

اي بیچاره، گرداگرد دریا کنارهاي وسیع خود را جستجو کن، آنگاه به سوي میهن، به آغوش خود، بازگرد و ببین که 

ترا چه سود که قانون رومی یوستینیانوس لگام مرکب را مرمت . از صلح شیرین داردآیا هیچ بخشی از تو بهرهاي 

آه، مردمانی که هنوز بایستی اخالص کیش باشید اگر به دیده تحقیق بنگرید، این ...  باشدچون زین خالی  ;کند

و انگار براي ابراز عالقه خویش به پادشاهانی که قادرند ! قیصر شما بر زین نشیند فرمان خداوندي است که بگذارید

بدون تزلزل زمام امور را به کف گیرند، شرح میدهد که چگونه سوردلو آن دو را، در پاي کوه برزخ، به دره آفتابی 

طور رودولف، اوتوکار اول شاه زیبایی هدایت میکند که زمین آن پوشیده از گلها و هواي آن عطر آگین است و امپرا

دانته . بوهم، پذرو سوم شاه آراگون، هنري دوم شاه انگلستان، و فیلیپ سوم شاه فرانسه آنجا را قرارگاه خود ساختهاند

، به حضور فرشتهاي میرسند که ایشان را )بانویی که مظهر نور فیض ربانی است(و ویرژیل، به راهنمایی قدیسه لوچیا 

هر یک از ایشان کمر خم کرده و  ;اینجا مجازاتگاه خودخواهان است. به اولین طبقه برزخ وارد شوند اجازه میدهد که

نقوش برجسته روي دیوار و گذرگاه حکایت کارهاي مشهوري است ناشی از فروتنی، و  ;سنگ بزرگی را حمل میکند

برزخی مدام چشمان آنها را با نخهاي در طبقه دوم مردمان حسود پالس بر تن دارند و دژخیمان . نتایج وخیم تکبر

  . در طبقه سوم خشم، در چهارمی تناسانی، و در پنجمی آز هر یک بتناسب مجازات میشود. آهنینی میدوزند

اندوزي فکري در سر نداشت، در عین آرامش، به  - در این محل پاپ هادریانوس پنجم، که زمانی جز طمع مکنت

. اطمینان خاطر میداند که سرانجام از چشمه رستگاري ابدي سیراب خواهد شددادن کفاره گناهان مشغول است و با 

در یکی از رویدادهاي فرعی دلپذیر که این بخش برزخ از کمدي االهی را طربناك میسازد، ستاتیوس شاعر رومی 

بر روي ظاهر میشود و چنان از روي خوشحالی مسافران را خوشامد میگوید که نظیرش در برخورد میان دو شاعر 

 ;هر سه نفر با هم به طبقه ششم صعود میکنند که جایگاه تصفیه گناه شکمخوارگی است. زمین کمتر اتفاق میافتد

هاي شیرین خوشبو در برابر چشم توبه کاران آویزان است، لکن همین که  هاي درختان میوه در اینجا از سر شاخه

ود و در خالل این احوال اصواتی در فضا به گوش میرسد که ها باال میر ها دراز شود، شاخه دستی به سوي آن میوه

در هفتمین و آخرین طبقه افرادي مقام دارند که گناهشان در زندگی . حکایت از امساکهاي مهم تاریخ میکند

آتش مالیمی این جماعت را  ;بیتقوایی و بیعفتی بوده است، اما قبل از مرگ توبه کرده و مورد بخشایش قرار گرفتهاند

ز میدهد و گناهانشان را پاك میسازد، دانته، مثل هر شاعري، براي افرادي که در راه لذت نفس مرتکب گناهی ک

شدهاند، بویژه اگر مردمانی با ذوق و هنرمند و بنابراین بسیار حساس و صاحب تخیل و عجول باشند، حس غمخواري 

خود میخواند و براي )) پدر ادبی((ا رویی گشاده او را در اینجا گویدو گوینیتسلی مقام دارد که دانته ب. شدیدي دارد

نغمات شیرینی که تا زبان ما پایدار است دل ما را از مهر مرکبی که این کلمات را بر صفحه کاغذ نگاشته است پر ((

که  فرشتهاي آنها را از میان آتش میگذراند و به آخرین طبقه میرساند. از آن شاعر غزلسرا سپاسگزار است)) میکند

:اینجاست که ویرژیل با دانته بدرود میگوید. بهشت دنیوي نام دارد

اینک لذت خویشتن را راهنماي خود . من با استادي و هنر ترا تا اینجا رساندهام. پاي بینش من فراتر از این نمیرود

ا که این سرزمین بوفور از بنگر خورشید را که اشعهاش بر پیشانی تو میخورد، بنگر گیاهان، درختان، و گلها ر. ... ساز

با خوشحالی بیاید، زیرا چون گریان بود، مرا شتابان به ) بئاتریچه(تا آنکه آن دیدگان درخشان. خود بیرون میدهد

دیگر بیش از این هشدار زبانی یا . اینک اگر میخواهی آرام گیر، یا هر جا میل تو باشد بخرام ;یاري تو واداشت
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پس من ترا تاج خسروي و کاله ... آزاد از فتواي خویش در گزینش، محتاط، عاقل  .اشارهاي از من نداشته باش

  . اسقفی عطا میکنم تا بر خویشتن فرمانروا باشی

ها و مرتعها میشود و در  از اینجا ویرژیل و ستاتیوس در عقب سر وي قرار میگیرند، و دانته، از جلو آنها متوجه بیشه

خرامد و با رایحه دلپذیر هواي پاك آن مشام جان خویش را معطر میسازد، از هاي بهشت دنیوي می کنار رودخانه

. بیرون میآید گوش فرا میدهد)) همسرایان پردار((میان درختان به نغمات نخستین دعاي بامدادي که از حلقوم آن 

ح دهد که چرا هیچ بانویی که مشغول چیدن گل و ضمنا نغمهسرایی است از خواندن باز میایستد تا براي دانته توضی

میگوید که زمانی اینجا بهشت عدن بود، اما آدمی، بر اثر سر کشی، خود را . کس در این سرزمین دلپذیر ساکن نیست

بر این بهشت از کف رفته است . از توقف در این باغ، و ابناي بشري را از درك لذت عاري از گناه آن محروم ساخت

رداگردش نوري است خیره کننده که دانته فقط میتواند حضور او را احساس که بئاتریچه از آسمان نازل میشود، گ

. کند، لکن قادر به دیدنش نیست

که با لمس آن نیروي عشق کهن در . اگر چه چشمانم او را تمیز نمیداد، لیک از وجودش عفتی پنهان بیرون میآمد

اطب قرار دهد، لکن ویرژیل دوباره به کناره دوزخ دانته بر میگردد تا شاعر راهنماي خویش را مخ .نهادم قوت میگرفت

دانته شروع به گریستن میکند، لکن . یعنی همان محلی برگشته است که به تقاضاي بئاتریچه از آنجا بیرون آمده بود

بئاتریچه به وي میگوید که بهتر است بر شهواتی سوگوار باشی که بعد از مرگ من، با ارتکاب آن گناهان، تندیس مرا 

همچنین بئاتریچه به وي تذکر میدهد که جنگل تاریکی که وي را به کمک ویرژیل از . ر آینه روانت کدر ساختید

آنجا رهایی داد مظهر زندگی عاري از عفافی است که دانته در نیمه عمر خود را در آنجا سرگشته، و صراط مستقیم را 

دوشیزگان باکره آسمانی میآیند . گناهان خویش اعتراف میکنددانته از شرم بر روي زمین میافتد و به . تیره و تار دید

و دست شفاعت پیش بئاتریچه رنجیده خاطر دراز و از او تقاضا میکنند که زیبایی ثانوي و معنوي خود را به دانته 

ز در هنر یا طبیعت، هرگ: بدیهی است که بئاتریچه هنوز زیبایی دنیوي خویشتن را فراموش نکرده است. نشان دهد

هیچ چیز را در زیبایی مشاهده نکردي که چون اندامهایی باشد که در قالب دلپذیرشان مرا در میان گرفته بود، و 

  . اینک در میان خاك پراکنده است

لکن دوشیزگان باکره  ;دل بئاتریچه سر انجام به رحم میآید و زیبایی جدید آسمانی خویش را به دانته نشان میدهد

بئاتریچه دانته . نند که نباید به چهره بئاتریچه نظر دوزد، و فقط باید به دیدن پاهایش بسنده کندبه دانته اخطار میک

به چشمهاي میبرد که از آن دو نهر ) که بعد از دوازده قرن، دوران اقامتش در برزخ پایان یافته است(وستاتیوس را

دانته از نهر دومی مینوشد و پاك میشود، . داردنام ) حسن تفاهم(و دیگري ائونویه) فراموشی(منشعب میشود یکی لته

  . میباشد)) براي صعود به اختران مهیا((و اکنون که روح نوي به کالبدش دمیده شده است، 

در کتاب . لکن این سخن صحیح نیست ;گفتهاند که بخش دوزخ تنها قسمت جالب کمدي االهی محسوب میشود

و ترهات مربوط به االهیات بسیار زیاد است، اما اشعار این بخش از  هاي تعلیمی خشک فراوان، و اباطیل برزخ تکه

منظومه دانته که از بند دهشتهاي لعن ابدي رهایی یافتهاند، از لحاظ زیبایی و رقت احساسات قدم به قدم باال میروند 

طیري چون زیبا و، با تسخیر مجدد حسن طبیعت، این عروج را دلنشین میکنند و متهورانه خود را آماده تکلیف خ

. دانته، مانند روزگار جوانی، بار دیگر به کمک او به بهشت وارد میشود. ساختن بئاتریچه از بدن جدا شده میسازند
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اگر وي بهشت عدن را، چنانکه در . اعتقاد دانته به االهیات مسیحی کار وي را در ساختن این منظومه دشوارتر کرد

سلمانان آمده بود، به صورت باغی پر از لذایذ جسمانی و روحانی مجسم میکرد، آنگاه طبع اساطیر ایران باستان یا م

طبیعتا ماده ((لکن عقل آدمیزاد، آن موجود . لذت پرستی وي میدان استعارات و تشبیهات را بسیار فراخ میدید

د به عالوه، تکامل آراي ، چطور میتوانست بهشتی را قبول کند که آنجا صرفا حکایت نیکبختی معنوي باش))گراي

فلسفی دانته مانع از آن میشد که وي خداوند یا فرشتگان و قدیسان آسمانی را در قالب تعبیرات و اصطالحات خاص 

هایی از نور میدید، و طبیعی  برعکس، وي خداوند و موجودات آسمانی را به شکل صور یا نقطه ;انسانی مجسم نماید

اما . از نیروي حیات و آن حرارتی است که با پیکر گناهکار آدمی قرین میباشد است که مفاهیم انتزاعی وي خالی

و دانته، در عین حال که سخت تالش  ;اصول آراي مذهب کاتولیک مردم را وادار به قبول نظریه رستاخیز بدن میکرد

می قوه ناطقه و ممیزات میکند تا پا از عالم روحانی و معنوي بیرون ننهد، برخی از ساکنان بهشت را مثل افراد آد

  . جسمانی میبخشد

طرحی که . دانستن این نکته که حتی در بهشت عدن بئاتریچه پاهاي زیبایی دارد مایه بهجت خاطر انسان میشود

دانته براي بهشت خود ریخت به طرز بسیار جالبی خالی از ضد و نقیض، با تخیلی درخشان و جزئیاتی نمایان از کار 

تبعیت از نجوم بطلمیوس، افالك را عبارت از کرات بلورین مجوف نهگانهاي میداند که تمامی آنها  دانته، به. در آمد

در هر کرهاي  ;دارند)) خانه پدر((هستند که تعلق به )) هاي متعددي اقامتگاه((این کرات  ;به دور زمین در گردشند

هر یک از . واهراتی دارد بر روي یک نیم تاجسیارهاي است با شماري فراوان از اختران که مجموع آنها شباهت به ج

این اجرام سماوي، بتناسب، از منبع االهی بهرهاي دارد، و همگی آنها در حال گردش به شادي طالع خجسته و در 

دانته میگوید که اختران . ستایش خالق خویش نغمه سر میدهند و افالك را با موسیقی خود پر غلغله میسازند

هر قدر در دوران زندگی کارهاي نیک کرده باشند، به همان نسبت بعد از مرگ  ;اح رستگارانندقدیسان آسمان و ارو

در باالي زمین به آنها مقام داده میشود، همان قدر نیکبختی آنها منیعتر خواهد بود، و به همان نسبت به آن عرش 

. زدیکترنداعالیی که فراتر از تمامی کرات قرار دارد و جایگاه سریر پروردگار است ن

دانته، گویی به دنبال نوري که از بئاتریچه ساطع میشود، از بهشت دنیوي به اولین حلقه یا جرگه افالك قدم مینهد 

اینجا ارواح کسانی مقام دارند که در دنیا، به عللی خارج از اختیار خود، از ایفاي نذور خود . که تعلق به ماه دارد

افراد موسوم به پیکاردا دوناتی براي دانته توضیح میدهد که هر چند وي و جمعی یکی از این قبیل . کوتاهی کردهاند

دیگر در پایینترین طبقه آسمان قرار دارند و میزان نیکبختی ایشان از اشخاصی که در درجات باالتر قرار دارند اندکی 

زیرا اساس نیکبختی آن . فارغندکمتر است، در پرتو خرد االهی، همگی از جمیع حسادتها، انتظارها، یا نارضایتیها 

و .)) مشیت وي آرامش خاطر ماست((به عبارت دیگر قبول کند که : است که شخص مشیت االهی را با شعف بپذیرد

  . غرض اصلی کمدي االهی همین جمله است

وم صعود به حکم نوعی جاذبه آسمانی که همه چیز را به سوي خداوند میکشد، دانته به اتفاق بئاتریچه به آسمان د

اینجا قرارگاه اشخاصی است که در دوران حیات  ;این کرهاي است که در زیر سلطه سیاره عطارد قرار دارد. میکند

لکن بیشتر غرض ایشان افتخارات دنیوي بود تا خدمت به  ;کارهایشان فقط به خاطر مقاصد نیک انجام میپذیرفت

 ;ر، به وصف امپراطوري روم و قوانین رومی زبان میگشایدیوستینیانوس ظاهر میشود و، در طی ابیاتی شاهوا. خدا
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اینجا دانته حضور یوستینیانوس را مغتنم میشمرد و بار دیگر در مدح حکومت واحد و قوانین متحدالشکل جهانی 

بئاتریچه شاعر را به سومین فلک یعنی حلقه زهره میرساند و در اینجاست که فولکه، تروبادور . سخن آغاز میکند

در چهارمین فلک که جرم سماوي آن خورشید است دانته . نسال، تراژدي بونیفاکیوس هشتم را پیشگویی میکندپروو

به فالسفه مسیحی از آن جمله بوئتیوس، ایسیدوروس سویلی، بید، پتروس لومباردوس، گراتیانوس، آلبرتوس 

ین طبقه از بهشت قدیس توماس که از فرقه در ا. ماگنوس، توماس آکویناس، بوناونتوره، و سیژر دو برابان بر میخورد

دومینیکیان است زندگی قدیس فرانسیس را شرح میدهد، و بوناونتوره که از فرقه فرانسیسیان است به شرح حال 

توماس آکویناس که همواره در زندگی فیلسوف پرگویی بود اینجا . رهبر دومینیکیان یعنی قدیس دومینیک میپردازد

استان را با مباحث مطول خویش درباره پارهاي از دقایق االهیات مسیحی میگیرد، و دانته نیز قسمت بزرگی از د

  . چنان اشتیاق به فیلسوف شدن دارد که در خالل چندین بند بکلی دست از شاعري میشوید

که در اینجا مامن ارواح جنگجویانی است  ;بئاتریچه او را به آسمان پنجم هدایت میکند که اختصاص به مریخ دارد

یوشع، یهودا مکابی، شارلمانی، حتی روبر گیسکار : راه ایمان واقعی جان خویش را فدا ساختهاند و از آن جملهاند

ارواح این جماعت که هزاران ستاره را تشکیل میدهند همگی به صورت خیره کننده صلیب و نقش . تاراجگر شهر رم

ین تمثیل نورانی جزئی از این شکل آسمانی هماهنگ را و هر ستارهاي در ا ;مسیح مصلوب در آسمان جلوه گرند

آنگاه چون به آسمان ششم عروج میکنند که از آن مشتري است، در آنجا دانته به اشخاصی بر . تشکیل میدهد

اینجا قرارگاه افرادي مثل داوود، حزقیا،  ;میخورد که در روي زمین در عین انصاف عدالت را مجري میداشتند

این ستارگان زنده شکل عقابی را . خره ترایانوس است یعنی دومین مشرکی که به بهشت راه مییابدقسطنطین، و باال

تشکیل میدهند و همگی با صداي واحدي به تکلم در میآیند و درباره االهیات با دانته سخن میگویند و در منقبت 

پلکان کاخ ((اتریچه آنجا را به استعاره آنگاه به جایی میرسند که بئ. پادشاهان عادل آواز میدهند و شادي میکنند

اینجا تعلق به . از این طریق است که شاعر و راهنماي وي به هفتمین آسمان پر سرور گام مینهند ;میخواند)) ابدي

حین صعود از هر طبقهاي، زیبایی بئاتریچه تابش نوي به خود میگیرد، چنان . سیاره کیوان و اختران مالزم وي دارد

میترسد از آنکه بر روي معشوق خویش دانته تبسم کند،  ;ه هر کره باالتر جمال وي را تابناکتر میسازدکه گویی شکو

اینجا جرگه رهبانانی است که به میثاق مذهبی خویش وفادار مانده و . مبادا تابش جمال خودش وي را بسوزاند

دانته از وي میپرسد که چگونه میتوان  ;ستپیترو دامیانی در میان آنها. زندگی دنیوي را با تقدس به سر آوردهاند

پیترو جواب میدهد که حتی آگاهترین ارواحی که  ;آزادي بشري را با بینش خداوندي و تقدیر ناشی از آن وفق داد

قدیس بندیکتوس . در بهشت جا دارند و مشمول عنایات االهی شدهاند قادر نیستند پاسخ چنین پرسشی را بدهند

اکنون شاعر از . هی و فساد رهبانان فرقهاي که خود وي شالوده آن را ریخته بود افسوس میخوردظاهر میشود و بر تبا

از برج جوزا به پایین . هاي سیارات قدم باالتر میگذارد و متوجه ملک هشتم میشود، که منطقه ثوابت است حلقه

در این لحظه امکان دارد .)) قش بستبه شکلی چنان حقیر دیدم که تبسم بر لبان من ن((مینگرد و زمین بیمقدار را 

که دل شاعر حتی به هواي آن سیاره نا چیز در تپش افتد و بیقرار شود، لکن نگاهی از جانب بئاتریچه به وي میگوید 

سرود بیست و سوم کتاب بهشت با یکی . که قرارگاه واقعی وي این بهشت نور و عشق است نه آن صحنه گناه و ستیز

حتی مثل پرندهاي که در میان سایبان پر برگ تمام شب : خاص خود دانته است آغاز میشوداز آن تشبیهاتی که 

هاي عزیز خود نشسته باشد و بیقرار در اشتیاق دیدن روي مطلوب آنها  تاریک را در آشیانه خویش بر روي جوجه

از وقت، بر روي گلینی که باالي پیش [ بئاتریچه]وي ;باشد، و فارغ از اندیشه رنج خویش خوراك آنها را به آشیانه برد

تخت جا دارد، با نگاه خیره بیداري در انتظار خورشید است، و نه براي همیشه، تا آنکه پگاه نظر مشتاق وي را از خاور 
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. بگرداند به این نحو دانته توصیف میکند که چطور بئاتریچه چشمان خویش را مشتاقانه به یک جهت دوخته است

افواج پیروزمند مسیح ((بئاتریچه آواز بر میدارد که . ها با شکوه شگفتانگیزي درخشان میشودناگهان آن سمت آسمان

دانته نگاه میکند، لکن فقط نوري میبیند چنان پر . یعنی ارواح جدیدي را تماشا کن که بهشتی شدهاند.)) را بنگر

بئاتریچه به وي امر . یز از آنجا میگذردقوت و شدید که چشمانش را از دیدن باز میدارد، و نمیتواند بگوید که چه چ

بئاتریچه به وي تبسم میکند . میکند که چشمانش را بگشاید، و میگوید که اکنون میتوانی درخشش مرا تحمل کنی

. و دانته سوگند میخورد که این لحظه حالی به وي دست میدهد که ستردن نقش آن از خاطرهاش غیر ممکن است

و به دانته دستور میدهد که در عوض به سوي مسیح )) سار من تو را گرفتار عشق میسازدچرا رخ((بئاتریچه میپرسد 

)) افواجی از شکوه و جالل((دانته میکوشد تا یک یک ایشان را تشخیص دهد، اما فقط . و مریم و حواریون بنگرد

یشنود که تمامی ساکنان عالم باال و در این اثنا م ;میبیند که، از فراز سر، اشعه سوزانی از برق به سوي آنها میریزند

. به ترنم سرود ملکه آسمان سرگرم هستند

مسیح و مریم عروج میکنند، لکن حواریون در عقب سر میمانند، و بئاتریچه از ایشان تقاضا میکند که با دانته سخن 

وافق نظر دارد که تا پطرس جویاي دین دانته میشود، از پاسخهاي وي خوشش میآید، و با او در این نکته ت. گویند

در دل دانته اثري از رحم و گذشت . بونیفاکیوس پاپ باشد کرسی خالفت حواریون را باید خالی یا ملوث دانست

سرانجام حواریون به سمت باال ناپدید میشوند، و دانته با کسی که به قول خودش . نسبت به بونیفاکیوس وجود ندارد

در آن عرش اعال هیچ ستارهاي وجود . به نهمین و بلندترین افالك میگذارد پا)) روح مرا ساکن بهشت ساخته است((

منبع  ;ندارد، فقط نور محض است، جایگاه ذاتی است معنوي، غیر جسمانی، که به هیچ علتی به وجود آمده است

کند تا مگر اکنون شاعر سخت تالش می. بیحرکت جمیع ارواح، ابدان، علل، حرکات، نور، و حیات است یعنی آفریدگار

چشمش به دیدار جمال مبارك باري تعالی روشن شود، اما فقط نقطهاي از نور میبیند که گرداگرد آن حلقه از عقل 

ها، فضایل، قوات، سلطنتها، مالیک  سرافیم، کروبیان، اورنگها، سلطه: مطلق در گردش هستند، و اینها عبارتند از

جهان را اداره  ;ته، که همگی نمایندگان و فرستادگان وي میباشندپروردگار به وسیله این دس ;مقرب، و فرشتگان

هر چند دانته قادر به دیدن ذات باري تعالی نیست، به چشم مشاهده میکند که چطور همگی ساکنان افالك . میکند

گل سرخ درخشانی را تشکیل میدهند، یعنی به طرز حیرت آوري این اشعه درخشان و رنگهاي متنوع برگ به برگ 

اینجا بئاتریچه معشوق خود را ترك میگوید، و در جاي خویش در . توسعه مییابد و به صورت گل عظیمی در میآید

دانته او را میبیند که مستقال بر روي تخت خویش جلوس کرده است، از معشوقه . آن گل سرخ قرار میگیرد

 ;ه خویش را به کانون تمامی آن انوار میدوزدبئاتریچه بر روي او تبسم میکند، و از آن پس نگا ;درخواست یاري دارد

برنار چشمان دانته را به سوي ملکه آسمان . اما قدیس برنار را میفرستد تا دانته را مدد رساند و تسلی خاطر بخشد

شاعر اشاره میکند، لکن فقط فروغ شعلهوري را میبیند که اطراف آن را هزاران فرشته، مستور در  ;معطوف میدارد

برنار به وي میگوید که اگر میخواهی قدرت آن را پیدا کنی که جمال حق را واضحتر . احاطه کردهاند روشنایی،

آخرین سرود از این چکامه کمدي االهی با . مشاهده نمایی، باید با من همصدا شوي و به درگاه مادر خدا دعا کنی

تو، فروتنترین و سرافرازترین تمامی  مادر باکره، دختر فرزند: تضرع خوشاهنگ برنار آغاز میشود که میگوید

. برنار از مریم باکره درخواست میکند که به لطف خویش دانته را قادر به دیدن جالل حضرت حق سازد - مخلوقات

مریم عذرا با عطوفت لحظهاي بر صورت . بئاتریچه و بسیاري از قدیسان دستها را به حال استرحام و دعا بلند میکنند

دید ((شاعر میگوید که در این لحظه . آنگاه چشمان خود را به سوي روشنایی ابدي بر میگرداند دانته نظر میدوزد،

.)) من عاري از هر گونه ناپاکی شد، و بیش از پیش به درون پرتو آن نور منیعی که فی نفسه حقیقت است راه یافت
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در آن ورطه تابان ((اما  ;یرون استخود دانته میگوید بعد از آن چیزي دیدم که از حد وهم و بیان آدمی بکلی ب

چنین پنداشتم که سه قرص نورانی با رنگهاي سه گانه، روشن، و با شکوه، در هم آمیخته و به صورت گوي واحدي 

شده و هنوز )) عشقی که گرداننده خورشید و تمام اختران است((در حالی که شاعر واله و مجذوب آن .)) در آمدهاند

  . دوخته است، این حماسه شاهانه کمدي االهی به پایان میرسد نظر به آن اشعه تابناك

هیچ منظومه دیگري را نمیتوان سراغ گرفت که . هاي عالم است کمدي االهی عجیبترین و دشوارترین تمام منظومه

از شعرایی چون هوراس و . پیش از سر مست شدن از لذات آن، تا این درجه از انسان تقاضاهاي تحکمآمیز کند

در قالب یک کلمه یا یک  ;ت که بگذریم، هیچ منظومهاي نیست که کالمش تا این حد فشرده و موجز باشدتاسی

عبارت اکثر مطالب و ظرایفی میآید که براي درك و فهم واقعی آن شخص باید صاحب هوشی تیز و اطالعات جامعی 

انشناسی، و اخترشناسی آن چنان دقیق حتی مقاالت و مطالب کسالت آور مذهبی، رو ;درباره احادیث و اساطیر باشد

. و پر مغزند که فقط یک نفر فیلسوف مکتب مدرسی قادر است نظیرش را به وجود آورد، یا از خواندنش لذت برد

دانته در دوران زندگی خویش چنان عالقهمند به خوض و غور در دانستنیهاي عصر خود بود که منظومه وي ماالمال 

روز فهم آن بر ما نه تنها دشوار بلکه تقریبا محال است، مگر به کمک یک رشته حواشی و از اشاراتی شده است که ام

  . توضیحاتی که بالضروره مانع از جریان داستان میشود

وي به تدریس عالقه فراوانی داشت و در صدد بر آمد که تقریبا هر چه در زندگی فرا گرفته بود، همه را در قالب 

از آنجا . ه آن شد که اکنون شعر زنده وي با مشتی اباطیل مرده هماغوش شده استنتیج ;منظومه خویش جا دهد

که دانته بئاتریچه را زبان گویاي عالقهمندیها و نفرتهاي سیاسی خود قرار داده است، طبعا از لطف و وقار چنین 

ی از شهرها یا جماعات وي یکباره رشته داستان خود را قطع میکند تا در نکوهش شمار فراوان. موجودي کاسته است

وي ایتالیا را به جان دوست . گاهی کاخ حماسه وي در دریایی از لعن و بد گویی فرو میریزد ;یا افراد سخن گوید

پیستویا النه وحوش  ;فلورانس فراورده مطلوب لوکیفر است ;اما بولونیا را پر از قوادان و دالالن محبت میداند ;میدارد

خدا کند که جلو ! لعنت بر پیزا: ((وقتی سخن به پیزا میرسد، میگوید)) ;کاریها جمیع تباهپر است از ((جنووا  ;است

!)) آب رود آرنو را از مصبش سد سازند و کلیه نفوس پیزا را اعم از انسان و حیوان در زیر امواج خروشانش غرقه کنند

وي به آلبریگو وعده میدهد که اگر وي . دبود که دوزخ را پدید آور)) برترین خرد و نخستین عشق((به عقیده دانته 

هویت اصلی و قصه خود را بر دانته فاش کند، شاعر در برابر این کار براي لحظهاي یخ را از دیدگان آن دوزخی بر 

دستت را به این سو دراز کن و ((آلبریگو همین کار را میکند، و میگوید حال به وعده خود وفا کن  ;طرف سازد

اگر .)) بی ادبی نسبت به وي عین ادب بود ;من دیدگانش را نگشودم((اما دانته اذعان میکند که ) !)چشمان مرا بگشا

آدمی این سان بد کینه قادر باشد به هدایت دیگري از طبقات بهشت گذر کند، همگی ما باید خاطر جمع باشیم که 

ن مسیحی قرون وسطی و یکی از با تمام این اوصاف، منظومه دانته بزرگترین کتاب جها. رستگار خواهیم شد

تراکم بطئی و تدریجی احساسات شدید و پر قوت آن در طی صد سرود حالی . بزرگترین آثار جمیع اعصار میباشد

چنانکه کارالیل، فیلسوف انگلیسی، گفته است این . است که هیچ خواننده دقیقی هرگز آن را فراموش نمیکند

هیچ اثري از خود نمایی، هیچ گونه ریا یا فروتنی دروغی، هیچ نوع چاپلوسی  در آن ;هاي عالم است بیریاترین منظومه

شاعر بر نیرومندترین مردان عهد، حتی پاپی که داعیه سروري بر تمامی جهان داشت، با  ;یا بزدلی دیده نمیشود

ومه چنان مرغ اندیشه باالتر از همه، در این منظ. چنان قدرت و حرارتی تاخته است که هرگز در عالم شعر نظیر ندارد

و تخیل آدمی فرصت جوالن پیدا میکند و در پرواز میماند که اغراق نیست بگوییم، از لحاظ تفوق، دانته حریف 

تصاویر روشن و زنده وي از موجودات و اشیایی که هرگز نه خدایان آنها را دیدهاند و نه : شکسپیر میشود
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 ;و آنها را فقط باید پرداخته قلم صاحبدلی تیزبین و حساس دانستاوصاف دقیقی که از طبیعت میکند  ;آدمیزادگان

یعنی چیره دستی وي در  ;هاي کوچکی که در میان داستان اصلی خود میآورد مانند فرانچسکا یا اوگولینو قصه

بر گنجانیدن تراژدیهاي بزرگ در ابیاتی اندك، بی آنکه رکنی از ارکان حکایت از قلم افتاده باشد این همه دال 

. عظمت مقام دانته میباشد

در حماسه وي اثري از آن رود عظیم و پر خروش زندگی و عمل . آنچه سر انجام نصیب دانته میشود علو مقام است

هاي ویرژیل پیدا  که اختصاص به ایلیاد هومر دارد مشاهده نمیشود، نشانی از آن نهر آرام و خواب آلوده منظومه

عفو کلی که در آثار شکسپیر هویداست نمیبینیم، لکن در اینجا شکوه و قدرتی وجود  نمیکنیم، چیزي از آن ادراك و

به علت آنکه دانته نظم و آزادي هر دو را دوست . دارد شکنجه دیده و نیمه بربري که منادي ظهور میکالنژ است

دیس شاعرانهاي داشت و خیال و عواطف آتشین خود را در قالب شعري ریخت، با اسکنه زبان و چکش کالم، تن

در . ساخت که از عهد وي تا کنون دست و زبان هیچ هنرمندي قادر نبوده است چیزي همسنگ آن به وجود آورد

پترارك و بوکاتچو و شماري بسیار از  ;خالل قرون بعدي، ایتالیا وي را به عنوان منجی کالم زرین خود حرمت نهاد

رفتند، و تمامی اروپا با ذکر داستان مرد مغرور و تبعید شدهاي که سخن پردازان آن کشور از نبرد و هنر وي الهام گ

  . دوزخ رفته و بازگشته و پس از آن هرگز متبسم نشده بود، پر ولوله گردید
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پایان سخن

  میراث قرون وسطایی

  

انته رخت از جهان بر سزاوار است که ما داستان دراز و پیچاپیچ خود را با دانته به پایان برسانیم، زیرا در قرنی که د

بست، مردانی قدم به عرصه وجود نهادند که بتدریج به ویران کردن شاهانه ایمان و امیدي که در آن زندگی کرده 

جوتو و کریسولوراس، پترارك و  ;افرادي چون ویکلیف و هوس از پیشروان نهضت اصالح دینی: بودند میپرداختند

یان چنان گوناگون و مختلف است که در تاریخ بشري یک روحیه بخصوص طبایع آدم. بوکاتچو، منادي ظهور رنسانس

میتواند در پارهاي از اشخاص و اماکن مدتها پس از آنکه نعمالبدل یا مخالف آن در دیگر اذهان یا اقالیم رسوخ کرد، 

ان در قرن چهاردهم پیکر ایم ;در اروپا آخرین اوج تکامل ایمان ظهور شخص دانته بود. همچنان باقی و بر قرار بماند

ویلیام آو آکم ضربتی مهلک دید، لکن رنجور دوام آورد تا نوبت به برونو و گالیله، دکارت و اسپینوزا، )) تیغ((بر اثر 

اگر عصر تعقل حاصلی جز مصیبت براي بشر نداشته باشد، بعید نیست که عصر ایمان دوباره  ;بیکن و هابز رسید

تري بر روي دریاهاي نامکشوف تعقل کشتی میراند، نواحی عظیمی از جهان در حالی که اروپاي باخ. بازگردد

قرون وسطی فقط یک دوره از ادوار تاریخ نیست، بلکه واژهاي است . همچنان در زیر رایت و حکومت ایمان باقی ماند

در  ;دهیم در اروپاي باختري باید این عصر را با کریستوف کلمب پایان.که داللت بر وضع و حالت خاصی میکند

ما . در هندوستان تا دوران خود ما ادامه داشته است ;ادامه یافت) 1725فت (روسیه، قرون وسطی تا عهد پطر کبیر 

و ) 476سال (به حکم وسوسه خیال میکنیم که قرون وسطی دوران فترتی است بین سقوط امپراطوري روم در مغرب

وان آبالر خود را مدرنی یا متجدد میخواندند، و اسقف اکستر در لکن باید به خاطر داشته باشیم که پیر ;کشف امریکا

)) قرن جدید((و )) قرون وسطی((سر حد میان . نام نهاد) اعصار جدید(قرن خویش را مدرنی تمپورس 1287سال 

هاي مخروبه سیاهش، روزي در نظر  مدام در حال پیشروي است و بعید نیست که عصر ما، با زغالسنگ و نفتخانه

قرون وسطی فقط . ان عهدي که صاحب سوخت تمیزتر و زندگانی مرفهتر باشند قرون وسطایی خوانده شودمردم

اگر ما آغاز این قرون را پذیرش آیین مسیح در روم و شوراي نیقیه در  ;فاصله میان یک تمدن و تمدن دیگري نبود

، بلوغ مذهب کاتولیک، و پیدایش تمدن بدانیم، آنگاه قرون وسطی شامل قرون نهایی تمدن اعصار باستان 325سال 

. پر مایه و با شکوهی در قرن سیزدهم، و باالخره تجزیه آن تمدن به دو فرهنگ متضاد رنسانس و اصالح دینی میشود

شرط عقل . مردمان قرون وسطی ابتدا قربانیان بربریت، سپس فاتحان بربریت، و پس از آن بانیان تمدن نوینی بودند

هاي  ري اهانتآمیز بر دورانی بنگریم که اینهمه مردان و زنان بزرگ به وجود آورد و، از میان ویرانهنیست که با تبخت

بربریت، کاخ سلطنت پاپی را بر افراشت، کشورهاي اروپایی را پی افکند، و میراث سرشار قرون وسطایی ما را که 

 .نهادبدشواري حاصل آمده بود به جا 

به این معنی که ترسی : ما هنوز کامال از شر اعصار تیرگی رهایی نیافتهایم. آن میراث شامل نیک و بد هر دو میشد

که انگیزه ستمگري میشود، فقري که نکبت و جهالت میآورد، کثافتی که مولد مرض است، جهالتی که موجبات 

پیروي از  ;غیب را فراهم میسازد اینها همگی هنوز در میان ما به جا ماندهاندپیدایش خوشباوري و خرافات و علم 

عقاید جزمی و آمرانهاي که منجر به عدم تساهل و تفتیش افکار میشود فقط منتظر فرصت یا اجازه است تا ستم 

قرون وسطایی که در از این لحاظ تجدد پوششی است بر اندام افکار و روحیه . کند، بکشد، چپاول کند، و ویران سازد
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و در هر نسلی تمدن عبارت از دسترنج و امتیاز الزام آور و متزلزل اقلیتی است که به  ;آن زیر مخفیانه بر جاي میماند

دستگاه تفتیش افکار داغ شیطانی خود را بر پیشانی جامعه اروپایی . واسطه عدم امنیت در اجتماع سنگر گرفته است

شکنجه جزو مشروع و مسلم آیین دادرسی شد، و افراد را از ماجراي تعقل و استقالل فکر  به این معنی که: بر جا نهاد

به عبارت دیگر، یهودیتی که : مهمترین ترکه عصر ایمان دین بود. به سوي افکار هولناك و ایستاي همساز پیش راند

فلسفه، در قرن دوازدهم آرامش اسالمی که پس از پیروزي قرآن بر  ;پیروان آن تا قرن هجدهم مجذوب تلمود بودند

مسیحیتی که در میان شرق وغرب، و شمال و جنوب تفرقه افکند و با اینهمه نیرومندترین و ذي نفوذترین  ;یافت

میلیون نفر از پیروان  330آیین کلیساي قرون وسطی را ) 1950(امروزه. ادیان در تاریخ انسان سفید پوست بود

جایی که هر نوع استداللی قاصر میآید،  ;ز ارتدوکسها و کاتولیکها گرامی میشمرندمیلیون نفر ا 128کلیساي رومی و 

و کارهاي کلیسا در تعلیم و تربیت و بهبود احوال  ;آورد نماز و دعاهاي آن کلیسا هنوز روح آدمی را به جنبش در می

جینه گرانبهایی از نظام مستمندان و رام کردن انسان بربري در پیروي از مسائل اخالقی، براي عصر جدید، گن

. اجتماعی و انضباط اخالقی به جا نهاده است

لکن از آن  ;آرمان پاپها براي ایجاد اروپایی متحد حین کشاکش میان امپراطوري و دستگاه حکومت پاپی زایل شد

شورهاي پس، خیال همانندي هر نسلی را براي ایجاد یک نظام اخالقی بینالمللی که افضل بر اخالقیات جنگلی ک

هنگامی که امید پاپها نقش بر آب شد، ملل اروپایی اصوال نقشی را پذیرفتند که تا . مستقل باشد بر انگیخته است

ضمنا ذهن انسان قرون . و اصل ملیت خود را آماده نگارش تاریخ سیاسی اعصار جدید کرد ;قرن ما محفوظ ماند

دریانوردي و بازرگانی، منشورهاي آزادي شهري، نظام هاي قوانین  وسطایی، اصول حقوقی مدنی و شرع، مجموعه

دربارهاي پادشاهان و پاپان . هیئت منصفه و حکم احضار به دادگاه، و ماگناکارتاي حکومت اشرافی را به وجود آورد

. باشندبراي ممالک و کلیسا روشها و سازمانهایی اداري پدید آوردند که تا به امروز هنوز رواج دارند و مورد استفاده می

با پیدایش مجالسی چون کورتس در اسپانیا، آلثینگ در ایسلند، اتاژنرو در فرانسه، و پارلمنت در انگلستان، شالوده 

  . حکومتهاي ملی ریخته شد

در جنگ بزرگی بر بیشه، جنگل،  ;ها را مسخر ساخت قرون وسطی بیغوله. عظیمتر از اینها میراث اقتصادي بود

در قسمت بیشتر اروپاي باختري بندگی را بر انداخت و  ;و زمین را تابع اراده انسان گردانید ;مرداب، و دریا چیره شد

در طی این قرون، منابع تولیدي جامعه به صورت اصنافی متشکل شد که حتی هنوز . تقریبا سرفداري را منسوخ کرد

خودکامه، طالب حد وسطی میباشند  هم در میان آرمانهاي اقتصاددانهایی که، میان فرد عاري از مسئولیت و حکومت

درزیگران، پینه دوزان، و خیاطان لباس زنانه تا این اواخر به تقلید از روش قرون وسطایی در دکانهاي . مقام دارد

تسلیم شدن آنها در برابر سازمانهاي عظیم تولیدي و سرمایه داري در عهد  ;شخصی خویش مستقال کار میکردند

هاي بزرگ کاال، که در این ایام گاهگاهی افراد و اجناس مختلف را زیر سقف  نمایشگاه. خود ما صورت گرفته است

کوششهاي امروزي ما براي  ;واحدي در شهرهاي جهان نو گرد میآورد، از میراثهاي بازرگانی قرون وسطی است

می جریانات بانکداري همچنین تما ;جلوگیري از انحصار، تعدیل قیمتها، و تثبیت دستمزدها همه همین حال را دارند

هاي سري ما از  حتی انجمنهاي اخوت و باشگاه. عهد جدید از اثرات اصول حسابداري و مالی قرون وسطی میباشد

مفهوم . اصول اخالقی قرون وسطایی وارث بربریت و والد شوالیهگري بود. منابع و رسوم قرون وسطایی آب میخورند

آرمان شوالیهگري و جوانمردي هر قدر  ;است که در قرون وسطی پدید آمدما از یک نفر آدم اصیل و شریف نظریهاي 

. هم از طرز عمل شهسواري به دور افتاده باشد امروزه به عنوان یکی از عالیترین مفاهیم روح آدمی باقی مانده است

اگر قرون . باشد شاید آیین پرستش مریم عذرا عناصر جدیدي از عطوفت و مهربانی را بر رفتار فرد اروپایی افزوده
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بعدي توانستند از لحاظ اصول اخالقی بر قرون وسطی تفوق یابند، این کامیابی بر پایه وحدت خانواده، تربیت 

اخالقی، و عادات دامن گستر شرافت نفس و تواضع افراد جامعه قرون وسطایی استوار شد، درست به همان نحو که 

اخالقی مسیحیتی باشد که این عده در جوانی از طریق تربیت  اخالقیات شکاکان جدید ممکن است ناشی از اصول

. اند جذب کرده

به عالوه، آمیخته  ;میراث عقالنی قرون وسطی بمراتب ناچیزتر از ترکهاي است که از یونان زمین به ما رسیده است

ن اوصاف، شامل زبانهاي با تمام ای. به هزار نوع انحرافات پنهان است که بیشتر از ازمنه باستانی سر چشمه میگیرد

نهضت مدرسی بیشتر جنبه . ها و مجموعه اصطالحاتی میشود که براي فلسفه و علوم وضع شده بودند جدید، دانشگاه

روشی که این نهضت  ;تمرینی را براي ورزیده ساختن افراد در بحثهاي منطقی داشت تا یک پیروزي فلسفی پایدار

عقاید مسلم ایمان مردم قرون وسطایی مانع از رشد تاریخنگاري شد، . ردپی افکند هنوز در صدها مدرسه نفوذ دا

به  ;افراد خیال میکردند که منشا و سرنوشت جهان و آدمی را میدانند، و تاري از افسانه بر گرد هر واقعهاي میتنیدند

حیح نیست که این حرف کامال ص. هاي دیرها محصور شد نامه همین سبب تقریبا تاریخ در چهار دیواري وقایع

قرن سیزدهم مانند قرن نوزدهم سخت  ;تاریخنویسان قرون وسطی را هیچ گونه مفهومی از تکامل یا پیشرفت نبود

به عالوه، آن طور که روزي با تفاخر تصور میکردند، قرون وسطی دوران . مجذوب و تحت نفوذ کامیابیهاي خویش بود

ثر میسازد، اختالفات را تحلیل میبرد، و تغییر و تحول را راکد بعد مسافت حرکت را بی ا ;فترت و رکود نیز نبود

لکن در آن قرون نیز مانند عهد خود ما تحول در رسوم و لباس، زبان و عقاید، قانون و حکومت، بازرگانی و  ;میگذارد

جدید به پیشرفت  با تمام این اوصاف، آن اهمیتی که مردم بیفکر عهد. امور مالی، و ادبیات و هنرهاي زیبا آشکار بود

وسایل نیل به مقصود میدهند، و هیچ توجهی به ترقی اصل مقاصد خود ندارند در بین عقالي قرون وسطایی دیده 

  . شود نمی

با اینهمه ترکه مزبور مشتمل است بر ارقام هندو، سیستم  ;در واقع میراث علمی قرون وسطی آن قدرها زیاد نیست

اطالعات وسیعی درباره ریاضیات، جغرافیا، نجوم، علم نورشناخت، کشف باروت،  اعشاري، مفهوم علوم تجربی، مبالغ

پزشکان عرب و . اختراع عینک، قطبنماي دریانوردي، ساعت پاندولی و ظاهرا ضروریترین چیزها یعنی تقطیر الکل

نیمی از . ندیهود طب یونانی را تکمیل کردند، و پیشگامان مسیحی جراحی را از قید تیغ دالکان رهایی بخشید

بیمارستانهاي اروپایی یا همان موقوفات قرون وسطایی هستند یا تاسیساتی از آن قرون میباشند که به مرور ایام 

علوم جدید جنبه بینالمللی بودن افکار و تا حدي زبان بینالمللی خود را . تعمیر شده و به صورت نوینی در آمدهاند

  . مدیون قرون وسطی میداند

ساختمان امپایر ستیت . ط اخالقی، غنیترین سهم ما از میراث قرون وسطایی ارتباط با هنرهاي زیبا داردبعد از انضبا

امریکا به همان اندازه عالی و بلند پایه است که کلیساي جامع شارتر، و شکوه آن صرفا مرهون هنر معماري است و 

دگی خطوطی که فقط براي کار بخصوصی طرح بس یعنی استحکام بنایی که گستاخانه سر بر آسمان افراشته، و سا

لکن گرد آمدن مجسمه، نقاشی، شعر، و موسیقی با معماري در حیات یک کلیساي جامع گوتیک به شارتر، . شدهاند

آمین، رنس، و نوتردام وسعت و عمقی از نظر زیبایی و توازن ظاهري و باطنی میبخشید، و منبع سرشار و متنوعی از 

و تزیینات پیش نظر میگذارد که هرگز ذرهاي از عالقه انسان نمیکاهد، و کاسه روح آدمی از  اجزاي متشکله داخلی

هاي نوك تیز، این رواقهاي عظیم سنگی که با  این درهاي بزرگ، برجها، مناره. این می لذتبخش ماالمال میگردد

هایی که با عشق فراوان  ها، مقبره چشمهها، محرابها،  این مجسمه ;مهارت پهلو به پهلو باال رفته یا در هم افتادهاند
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ها که با رنگین کمان کوس همسري میزنند و در مقام تادیب آفتاب بر آمدهاند، همه  این پنجره ;حجاري شدهاند

یادگار عصري هستند که باید بر خطایایش بخشید، زیرا عصري است که مردم آن از صمیم قلب مظاهر ایمان و هنر 

براي این گونه کلیساهاي جامع بود که پولیفونی یا موسیقی چند صدایی به وجود . شتنددست خویش را دوست میدا

همچنین در داخل کلیسا بود که  ;آمد، و براي نگارش آن موسیقی بود که به فکر عالیم نت و حامل موسیقی افتادند

. درام عهد جدید قدم به عرصه وجود نهاد

ز لحاظ کیفی با ادبیات یونان برابري کند، با آثار ادبی امپراطوري روم میراث ادبی قرون وسطی هر چند نمیتواند ا

عشق تروبادورها و . پترارك دست کمی از هوراس ندارد. دانته را میتوان همسنگ ویرژیل دانست. طرف قیاس است

نسهاي مربوط به رما ;آثار شعراي عرب را میتوان در شمار غزلیات و منظومات اووید، تیبولوس، و پروپرتیوس قرار داد

هاي رومی مسخ یا هروئیدساند و، به عالوه، از نظر ظرافت، دست کمی  دربار آرثر بمراتب پر مغزتر و باشکوهتر از قصه

همچنین سرودهاي بزرگ روحانی قرون وسطی بمراتب عالیتر از نغزترین غزلیات شعراي رومی  ;از آنها ندارند

بندرت اتفاق افتاده است که در قرنی . یا دوران لئو دهم استقرن سیزدهم نظیر عهد آوگوستوس . میباشند

توسعهاي بازرگانی که از . فعالیتهاي ذوقی یا عقالنی بشر از نظر کمی و تنوع به این درجه از رشد و رونق رسیده باشد

ساخت،  لحاظ قوت و شدت تقریبا نظیر گسترش تجارت در پایان قرن پانزدهم بود جهان آن روزي را بسط داد، غنی

پاپهاي نیرومندي، از اینوکنتیوس سوم تا بونیفاکیوس هشتم، مدت یک قرن کلیسا را عالیترین مرجع  ;و بر انگیخت

هاي فقراي مسیحی  فرقه ;قدیس فرانسیس جرئت کرد که یک مسیحی واقعی باشد. نظام و حقوق اروپایی ساختند

دولتمردان بزرگی چون فیلیپ اوگوست، سن  ;ک کردندبار دیگر زندگی رهبانی را به آرمانهاي رهبران دین نزدی

لویی، فیلیپ چهارم، ادوارد اول، فردریک دوم، و آلفونسو دهم قوانین را جانشین عرف و رسوم ساختند و ملل خود را 

قرن سیزدهم، که بر تمایالت رازورانه قرن دوازدهم چیره شده بود، با . به اوج تمدن قرون وسطایی رهبري کردند

حیطه . شور و جرئتی به سوي میدان فلسفه و علم یورش برد که نهضت رنسانس قادر نبود بر آن تفوق جوید چنان

از منظومه پارتسفال، اثر ولفرام فون اشنباخ، تا حماسه درخشان دانته کمدي االهی )) قرن شگفتانگیز((ادبیات این 

رن به سر حد وحدت و رشد رسیدند و به اوج کمال ظاهرا تمامی عناصر تمدن قرون وسطایی تقریبا در این ق. میشود

ظهور رنسانس ایتالیایی در واقع انکار و نفی قرون وسطی نبود، بلکه حاصل بذري بود که در آن قرون . نایل آمدند

کریستوف کلمب و . اگر ما رنسانس را جز این بدانیم، در حق قرون وسطی بی انصافی روا داشتهایم ;کاشته شد

ه تفحصات و اکتشافاتی را گرفتند که تا آن تاریخ به همت سوداگران و دریانوردان اهل ونیز، جنووا، ماژالن دنبال

همان روحیهاي که قرن دوازدهم را بر انگیخته . مارسی، بارسلون، لیسبون، و کادیث پیشرفت شایان توجهی کرده بود

ن نیرو و زنده دلی که از ویژگیهاي بارز انریکو هما. بود، به شهرهاي ایتالیاي عهد رنسانس مناعت و جنگاوري بخشید

پیدایش طبقه کوندوتیره از  ;داندولو، فردریک دوم، و گرگوریوس نهم بود، بنیه مردان عهد رنسانس را تحلیل برد

از خاکستر افرادي چون اتسلینو و پاال ویچینو بر )) جابر((ملوك  ;وجود افرادي چون روبر گیسکار منبعث شد

و موسیقی پالسترینا تلحین  ;هایی گام نهادند که به همت چیمابوئه و دوتچو باز شد شان در راهنقا ;خاستند

. گرگوریوسی و موسیقی باخ را به هم مرتبط ساخت

پترارك جانشین دانته و تروبادورها بود، و بوکاتچو در ایتالیا همان عملی را دنبال کرد که تروورها در فرانسه آغاز 

رغم دون کیشوت، رمانس همچنان در اروپاي رنسانس رو به ترقی نهاد، و قصهاي را که کرتین دو علی . کرده بودند

در )) تجدید حیات ادبی(( ;تروا، شاعر فرانسوي، آغاز کرده بود چکامه سراي انگلیسی، ملري، به اوج کمال رسانید

ر آثار ادبی التینی، تجدید حیات را وجه امتیاز رنسانس آن بود که، عالوه ب ;مدارس قرون وسطایی آغاز شده بود
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لکن . شامل حال آثار کالسیک یونان نیز ساخت و هنر گوتیک را به دور انداخت، زیرا طالب احیاي هنر یونان بود

مجسمه سازي یونانی قبل از آن تاریخ، یعنی در قرن سیزدهم، نیز به عنوان سر مشقی مورد استفاده نیکوال پیزانو 

، از قرون وسطی هنوز )1393(هنگامی که کریسولوراس آثار کالسیک و زبان یونانی را به ایتالیا آوردقرار گرفته بود، و 

در دوران رنسانس ایتالیا، اسپانیا، و فرانسه، همان دینی بر مردم حکومت میکرد که . صد سالی باقی مانده بود

منتها با این تفاوت که کلیساي ایتالیا، که از کلیساهاي جامع را بنیاد نهاده و سرودهاي مذهبی را تصنیف کرده بود، 

هاي قرون وسطایی  فرهنگ پر مایه عهد سهمی داشت، به ذهن فرد ایتالیایی آزادي فکري عطا کرد که زاییده دانشگاه

بود، و به استناد رضایتی ضمنی اعالم داشت که فالسفه و علما باید به کار خود ادامه دهند، به شرط آنکه در صدد 

این دو کشور  ;به این نحو بود که ایتالیا و فرانسه در نهضت اصالح دینی شریک نشدند. ایمان مردم بر نیایند تخریب

از فرهنگ کاتولیک قرن سیزدهم به سوي نهضت اومانیسم قرون پانزدهم و شانزدهم، و از آن پس به طرف عصر 

بسط بازرگانی مدیترانه قبل از کشف همین تسلسل توام با . روشنگري قرون هفدهم و هجدهم گام برداشتند

کریستوف کلمب بود که به ملل التین، در مقابل اقوام شمالی، که بر اثر جنگهاي مذهبی بسختی زیان دیده بودند، 

آن تسلسل از طریق قرون وسطی مسبوق به دوران روم باستان، و به وسیله . یک مزیت موقتی فرهنگی عطا کرد

از طریق کوچنشینهاي یونانی در سیسیل، ایتالیا، و فرانسه، و . وار باستانی یونان زمین شدایتالیاي جنوبی مرتبط با اد

بر اثر استیالي رومیان و التینی شدن فرانسه و اسپانیا بود که یک رشته با شکوه فرهنگی ساپفو و آناکرئون را به 

با گذشتن از عصر ایمان . تول فرانس پیوند میدادویرژیل و هوراس، به دانته و پترارك، به رابله و مونتنی، به ولتر و آنا

و قدم نهادن به دوران رنسانس، در واقع ما از عهد طفولیتی متزلزل به دوران شباب فرهنگی پر نیرو و فرحبخشی گام 

میگذاریم که ظرافت کالسیک را با قوت بربري در هم آمیخت و آن میراث تمدنی را جوانی از سر گرفته و غنی شده، 

. ا منتقل ساخت که ما همواره باید بر آن بیفزاییم، اما هرگز نباید بگذاریم تباه شودبه م
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  اول کتاب

  درآمد پیش

1300 -1377  

  2779__________________________________ 1375- 1304: بوکاتچو و پترارك عصر:  اول فصل

I -رنسانس پدر   

II -بوکاتچو و ناپل   

III -الشعرا ملک   

IV -رینتسو انقالب   

V -سرگردان دانشور   

VI -جوتو   

VII -دکامرون   

VIII -سینا   

IX -میالن   

X -جنوا و ونیز   

XI -ترچنتو« شفقهاي واپسین«   

XII -انداز چشم   

  2815_________________________________________ 1377- 1309: آوینیون پاپهاي:  دوم فصل

I -بابلی اسارت   

II -مردم سوي به راهی   

III -مسیحی زندگی   

  

  دوم کتاب

  فلورانسی رنسانس

1378 -1534  

  2827__________________________________ 1464- 1378: مدیچی خاندان ظهور:  سوم فصل

I -صحنه   

II -مادي مبانی   

III -مهین پدر« کوزیمو«   

IV -اومانیستها   
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V -برونللسکی عصر: معماري   

VI -سازي مجسمه   

VII -گیبرتی   

VIII -دوناتلو   

IX -روبیا دال لوکا   

X -نقاشی   

XI -ماساتچو   

XII -آنجلیکو فرا   

XIII -لیپی فیلیپو فرا   

XIV -هنرمندان دیگر   

  2860__________________________________________ 1492-1464: طالیی عصر:  چهارم فصل

I -گوتوزو ایل« پیرو«   

II -لورنتسو تکامل و رشد   

III -باشکوه لورنتسو   

IV -پولیتسیانو عصر: ادبیات   

V -وروکیو عصر: سازي مجسمه و معماري   

VI -نقاشی   

VII -گیرالندایو   

VIII -بوتیچلی   

IX -میرد می سولورنت   

  2886___________________________ 1534-1492: جمهوري حکومت و ساووناروال:  پنجم فصل

I -پیامبر  

II -دولتمرد   

III -شهید   

IV -مدیچی خاندان و جمهوري   

V -انقالب دوران در هنر   

  

  سوم کتاب

  ایتالیا شکوه

1378 -1534  

  2907_____________________________________________________________ میالن:  ششم فصل

I -تاریخی سابقۀ  

II -گیلوریا و پیمونته   

III -پاویا   
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IV -ویسکونتی خاندان   

V -سفورتسا خاندان   

VI -ادبیات   

VII -هنر  

  2926______________________________________ 1519- 1452: وینچی دا لئوناردو:  هفتم فصل

I -تحول   

II -میالن در   

III -فلورانس   

IV -رم و میالن در   

V -لئوناردو شخصیت   

VI -مخترع لئوناردو   

VII -عالم لئوناردو   

VIII -فرانسه در   

IX -لئوناردو مکتب   

  2948___________________________________________________ اومبریا و توسکان:  هشتم فصل

I -فرانچسکا دال پیرو   

II -سینیورلی   

III -سودوما و سینا   

IV -بالیونی خاندان و اومبریا   

V -پروجینو   

  2962_________________________________________________ 1540- 1378:  مانتوا:  نهم فصل

I -فلتره دا ویتورینو   

II -مانتنیا آندرئا   

III -جهان بانوي اولین   

  2970 ________________________________________________1534-1378:  فرارا:  دهم فصل

I -استه خاندان   

II -فرارا در هنر   

III -ادبیات   

IV -آریوستو   

V -مؤخره   

  2984____________________________________ 1534-1378:  آن قلمرو و ونیز:  یازدهم فصل

I -پادوا   

II -ونیز سیاست و اقتصاد   

III -ونیز حکومت   
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IV -ونیزي زندگی   

V -ونیز هنر   

VI -سازي مجسمه و معماري   

VII -بلینی نخاندا   

VIII -جورجونه تا بلینی از   

IX -جورجونه   

X -زندگی سالهاي: تیسین   

XI -کوچکتر هنرهاي و هنرمندان   

XII -ونیز ادبیات   

XIII -مانوتیوس آلدوس   

XIV -بمبو   

XV -ورونا   

  3018______________________________________ 1534-1378: مارکه و امیلیا:  دوازدهم فصل

I -کوردجو   

II -ونیابول   

III -امیلیا جادة طول در   

IV -کاستیلیونه و اوربینو   

  3034_________________________________ 1534- 1378: ناپل پادشاهی کشور:  سیزدهم فصل

I -بزرگمنش آلفونسو   

II -فرانته   

III -چهارم کتاب  

IV -رومی رنسانس  

  3041____________________________________ 1447- 1378: کلیسا در بحران:  چهاردهم فصل

I -پاپی شقاق   

II -پاپها و شوراها  

III -پاپ پیروزي   

  3049____________________________ 1492-1447: گیرد می فرا را رم رنسانس:  پانزدهم فصل

I -جهان پایتخت   

II -پنجم نیکوالوس   

III -سوم کالیکستوس   

IV -دوم پیوس   

V -سوم پاولوس   

VI -چهارم سیکستوس   

VII -هشتم کنتیوس اینو   
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  3072___________________________________________ 1503-1492: بورژیاها:  شانزدهم فصل

I -بورجا کاردینال   

II -ششم آلکساندر   

III -گنهکار   

IV -بورژیا سزار   

V -بورژیا لوکرس   

VI -بورژیا خاندان انهدام   

  3098_________________________________________ 1513-1503: دوم یولیوس:  هفدهم فصل

I -جنگجو   

II -رم معماري   

III -جوان رافائل   

IV -تکامل دوران   

V -دوم یولیوس و رافائل   

VI -میکالنژ   

VII -او جوانی   

VIII -دوم یولیوس و میکالنژ   

  3124____________________________________________ 1521- 1513: دهم لئو:  هجدهم فصل

I -نوجوان کاردینال   

II -شادمان پاپ   

III -دانشوران   

IV -شاعران   

V -دهم لئو و میکالنژ   

VI -دهم لئو و رافائل   

VII -کیجی آگوستینو   

VIII -مرحله آخرین: رافائل   

IX -لئوسیاس( پولیتیکوس لئو (  

  

  پنجم کتاب

  ایتالیا يورز تبه

  3157________________________________________ 1534- 1300: عقلی شورش:  نوزدهم فصل

I -غریبه علوم   

II -علم   

III -پزشکی   

IV -فلسفه   
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V -گویتچاردینی   

VI -ماکیاولی   

VII -دیپلومات   

VIII -انسان و نویسنده   

IX -فیلسوف   

X -مالحضات   

  3187________________________________________ 1534- 1300: اخالقی سستی:  بیستم فصل

I -اخالق فساد شکلهاي و ها سرچشمه   

II -شیشانک اخالق   

III -جنسی روابط در اخالق   

IV -رنسانسی مرد   

V -رنسانسی زن   

VI -خانه  

VII -عمومی اخالق   

VIII -تفریحات و آداب   

IX -نمایش هنر   

X -موسیقی   

XI -اوضاع از دورنمایی   

  3217____________________________________ 1534-1494: سیاسی سقوط:  یکم و بیست فصل

I -کند می فکش را ایتالیا فرانسه   

II -شود می تجدید حمله   

III -کامبره اتحادیۀ   

IV -اروپا و لئو   

V -ششم هادریانوس   

VI -مرحله نخستین: هفتم کلمنس   

VII -رم تاراج   

VIII -پیروزمند شارل   

IX -هنر و هفتم کلمنس   

X -هفتم کلمنس و میکالنژ   

XI -عصر یک پایان   
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  ششم کتاب

  مؤخره

1534 -1576  

  3243_________________________________ 1576- 1534: ونیز اقبال لافو:  دوم و بیست فصل

I -ونیز دوبارة تولد   

II -آرتینو   

III -شاهان و تیسین   

IV -تینتورتو   

V -ورونزه   

VI -اوضاع از دورنمایی   

  3270___________________________________ 1576-1534: رنسانس افول:  سوم و بیست فصل

I -ایتالیا انحطاط   

II -فلسفه و علم   

III -ادبیات   

IV -فلورانس در شفق   

V -چلینی بنونوتو   

VI -کوچکتر هنرمندان   

VII -مرحله آخرین: میکالنژ   

  3298_________________________________________________________________ پیام آخرین
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  سخنی با خوانندگان

شیوة «دهدکه به  ت، قسمت پنجم تاریخ تمدن را تشکیل میرنسانس در عین حال که خود کتاب کامل و مستقلی اس

با مشرق  1935این مجموعه در . شود ـ یعنی فراهم کردن همۀ مراحل فعالیت بشر در یک روایت نوشته می» ترکیبی

 م و تاریخ هند و چین ق 323گاهوارة تمدن آغاز شد که عبارت بود از تاریخ مصر و خاورمیانه و نزدیک تا سال : زمین

تاریخ و فرهنگ یونان را از آغاز، و تاریخ خاورمیانه و ) 1939(قسمت دوم یعنی یونان باستان . 1930و ژاپن تا سال 

بود که ) 1944(قسمت سوم قیصر و مسیح . م مورد بحث قرار داد ق 149م تا فتح رومیان در  ق 323نزدیک را از 

ضوع اصلی بحث آن ظهور و سقوط روم و نخستین قرون دهد و مو میالدي ادامه می 325تاریخ تمدن سفید را تا 

ادامه داد و شامل تمدن بیزانس، اسالم،  1300، سرگذشت را تا )1950(قسمت چهارم، عصر ایمان . مسیحیت بود

  .یهودیت، و مسیحیت التینی بود

یعنی از تولد پتر ـ کوشد تصویري جامع از همۀ شئون زندگانی بشر در ایتالیاي عهد رنسانس رسم کند  جلد حاضر می

اطالق این . در این کتاب فقط به ایتالیا مربوط است» رنسانس«اصطالح . 1576تا مرگ تیسین در  1304ارك در 

کلمه به آن حالت بلوغی که در قرون شانزدهم و هفدهم نزد ملل فرانسه، اسپانیا، و انگلستان مشهود افتاد چندان 

اي که نسبت به رشد  عنوان احیاي ادبیات کالسیک را در مد نظر آورد، مسئلهدرست نیست، و حتی در ایتالیا نیز این 

براي آنکه از . و بلوغ اقتصاد و فرهنگ ایتالیا و درآمدن آن به اشکال خاص خویش از اهمیت کمتري برخوردار بود

حث از آنچه در تکرار سطحی مطالب کتابهاي بسیار خوبی که در این باب وجود دارند احتراز شده باشد، دامنۀ ب

شویم،  به عالوه، همچنان که به عصر خود نزدیک می. تر شده است جلدهاي پیشین این مجموعه معمول بود گسترده

ما هنوز در خون خویش شیرة آن قرون پر جوش و خروشی را که اروپاي نوین با . شود تر می حدود عالیق ما وسیع

هاي آن قرون براي شناسایی ذهن و زمان ما هنوز  یع، و شخصیتها، وقا کنیم، و اندیشه آنها آغاز شد احساس می

  .حیاتی هستند

ام، ولی چون  من در آغاز تقریباً همۀ آثار هنریی را که در این کتاب از آنها نام برده شده است شخصاً مطالعه کرده

تأثرات و رجحانات خود را بیان ام که  اما به خود جرئت داده. توانم دربارة آنها نقادي کنم تربیت تکنیکی ندارم، نمی

العملی قابل بخشایش در برابر رنسانس مستغرق است و سخت در تالش است تا پدید  هنر نوین اکنون در عکس. کنم

درك و شناسایی رنسانس نباید ما را مانع شود از اینکه هرگونه . اي از زیبایی و معنی را تجربه کند آوردن اشکال تازه

ـ را با آغوش  نه از جهت محصوالت، بلکه از جهت اصالت و ابداعات آن نه براي تقلید رنسانس ـکوشش صادقانه و مجدا

اگر اوضاع و احوال اجازه دهد، جلد ششمی هم شاید تحت عنوان عصر اصالح دینی تا سه چهار سال دیگر .باز بپذیریم

، و در داخل ایتالیا از 1300ایتالیا از  منتشر خواهد شد و در آن تاریخ تمدن مسیحی، اسالمی، و یهودي را در خارج

آورد که این دوره را با  وسعت دامنۀ بحث، و نزدیکی کهولت، الزم می. مورد بحث قرار خواهیم داد 1648تا  1576

  .جلد هفتمی که عصر خرد باشد و شاید سرگذشت را به اوایل قرن نوزدهم برساند خاتمه دهیم

آقاي ژوزف آوسلندر، که اجازه دادند ترجمۀ زیباي ایشان از قطعه شعري از  :محترم الزم است اشخاصتشکر از این 

پتر ارك را نقل کنم؛ ادارة انتشارات دانشگاه کیمبریج، که اجازه دادند از مجلد اول تاریخ عصر جدید کیمبریج یک 

ادوارد . اش؛ دکتر سی بند به قلم ریچارد گرنت را نقل کنم؛ از همسرم براي صدها پیشنهاد و مکالمۀ روشن کننده

بندي مطالب کمک کردند؛ دوشیزه مري و دوشیزه فلورا کافمن براي یاوریهاي گوناگونشان؛  هاپکین، که در طبقه

  .خانم ادیت دیگیت براي ماشین کردن نسخۀ دستنویس ناخوانا؛ و واالس براکوي براي تنقیح استادانۀ کتاب

ام در نظرم کمال  در طول سالیان درازي که با آنها سر و کار داشته. در خاتمه باید از ناشران خود نیز تشکر کنم

اند، و هرگز اجازه  اند، در مخارج تحقیق با من سهیم شده گونه مالحظه در حق من داشته همه. اند مطلوب بوده
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ید آنکه دخل کتاب تاریخ فلسفۀ مرا چاپ کردند به ام 1926در . اند عوامل نفع و ضرر در روابط ما دخالت کنند نداده

  .و خرجش سر به سر کند؛ اکنون بیست و هفت سال است که با هم رابطه داریم و من از این رابطه شاد و خرسندم

   
  ویل دورانت

  آنجلس، اول دسامبر  لوس

  

  

فصل اول

  عصر پترارك و بوکاتچو

1304 -1375  

  

I  - پدر رنسانس  

کردن قهرآمیز فرمانروایی فلورانس، دانته و سایر  قبضه، پس از )سیاهان(که فرقۀ اشرافی نري  1302در همان سال 

را از فلورانس تبعید کرد، اولیگارشی پیروز، حقوقدان ) سفیدان(افراد طبقۀ متوسط وابسته به فرقۀ بیانکی 

که پتراکو . پتراکو را به اتهام جعل سندي قانونی به دادگاه فراخواند) به معناي جناب یا ارباب(سفیدپوستی به نام سر 

دانست، از حضور در دادگاه سرباز زد، غیاباً محکوم  اي براي پایان دادن به زندگی سیاسی خود می این اتهام را وسیله

. اي سنگین، یا بریده شدن دست راست پرداخت جریمه: شد، و انتخاب یکی از دو مجازات زیر را به خود او واگذاشتند

پتراکو . ورزید، از فلورانس تبعید شد و اموالش نیز مصادره گشت اف میاما چون او همچنان از حضور در دادگاه استنک

پترارکا نامی (به دنیا آمد ) پترارك(دو سال بعد در آنجا فرانچسکو پترارکا . همراه با همسر جوانش به آرتتسو گریخت

آن اغلب از طرفداران  شهر کوچک آرتتسو، که اهالی ).بود که بعدها به جاي نام خانوادگی پتراکو براي خود برگزید

در قرن ) اي که بیشتر متحد سیاسی امپراطوران امپراطوري مقدس روم بود تا پاپها فرقه(فرقۀ سیاسی گیبلینها بودند 

شهر فلورانس که اهالی آن از فرقۀ سیاسی گوئلفها بودند . چهارم به کلیۀ بالیاي یک شهر ایتالیایی گرفتار آمد

، )کرد  سی برسر به دست گرفتن قدرت در ایتالیا در برابر امپراطوران از پاپها پشتیبانی میاي که در مبارزات سیا  فرقه(

 1340در کامپالدینو، در جنگی که دانته نیز در آن شرکت داشت، بر آرتتسو غلبه کرده بود؛ به سال  1289به سال 

شهر آرتتسو براي همیشه زیر سلطۀ  1384همۀ گیبلینهاي آرتتسو از سیزده تا هفتاد ساله تبعید شدند، و در سال 

جا بود که بعدها، در  در همین شهر بود که، در ایام کهن، مایکناس به دنیا آمده بود؛ و نیز در همین. فلورانس درآمد

را قرون پانزدهم و شانزدهم، جورجو وازاري، که به رنسانس شهرت بخشید، و پیترو آرتینو، که کوتاه زمانی رنسانس 

.اي را پرورده و سپس وي را طرد کرده است هریک از شهرهاي ایتالیا، نابغه. شم به جهان گشودندبدنام کرد، چ

هفتم به عنوان کسی که ایتالیا، یا دست کم  ، سر پتراکو به سوي شمال شتافت تا از امپراطور هانري1312در سال 

سال به همان اندازة دانته دچار خوشبینی  پتراکو، که در آن. گیبلینهاي ایتالیا را نجات خواهد داد، استقبال کند

  . لوحانه بود، همراه با خانوادة خود به پیزا نقل مکان کرد، و در آنجا به انتظار نابودي گوئلفهاي فلورانس نشست ساده

شدن ناوگان آن به وسیلۀ  درهم شکسته. آمد شهر پیزا در آن تاریخ هنوز از شهرهاي شکوهمند ایتالیا به شمار می

از داراییهاي آن کاسته و بازرگانیش را محدود کرده بود؛ و جنگ و ستیز گوئلفها و  1284اییها در سال جنوو

اندازي  توانست خود را از چنگ هاي آن، نیروي شهر را چنان تضعیف کرده بود که دیگر نمی گیبلینها، در درون دروازه

اما مردم نیک و جسور شهر همچنان به . بود، برهاند امپریالیستی فلورانس سوداگر، که مشتاق تسلط برمصب رود آرنو
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دشت «داشتن کلیساي جامع باشکوه مرمرین، به برجهاي ناقوس لرزانشان، به گورستان مشهور کامپوسانتویا 

هاي آن بزودي  المقدس انباشته شده بود و دیوراه که حیاط چهارگوش مرکزي آن با خاك سرزمین بیت - »مقدس

اي از  اش به لحظه شد، و گورهاي داراي نقوش برجسته ردان جوتو و برادران لورنتستی میپذیراي فرسکوهاي شاگ

در دانشگاه پیزا، اندکی پس از تأسیس . فروختند فخر می - بخشید زندگی مردگان قهرمان یا خوشگذران جاودانی می

مندیهاي عصر خویش وفق داد، اما آن، حقوقدان زیرکی به نام بارتولوس از اهالی ساسوفراتو قوانین رومی را با نیاز

شاید . علوم قضایی را با چنان عبارات غامض و مبهمی بیان کرد که هم پترارك و هم بوکاتچو علیه وي برخاستند

یافت، چرا که وي کشتار ستمگران جابر را موجه  بارتولوس سخن گفتن در لفافۀ ابهام را به عافیت نزدیکتر می

  . کرد ر تصاحب امالك مردم، مگر براساس موازین قانونی نفی میدانست، و حق حکومتها را د می

گوئلفهاي ایتالیایی ). 1313(هانري هفتم پیش از آنکه تصمیم بگیرد که واقعاً امپراطوري رومی باشد یا نه، درگذشت 

پسرش به  کرد، همراه با همسر و دختر و دو از مرگ او شادمان شدند؛ و سر پتراکو که در پیزا احساس امنیت نمی

این شهر که بتازگی دربار پاپ در آن مستقر شده بود و جمعیتش  - شهر آوینیون در کنار رود رون مهاجرت کردند

سر پتراکو و اعضاي . آورد بسرعت روبه افزایش بود، فرصتهاي بسیار مناسبی براي بروز مهارت یک حقوقدان پیش می

انداز پرشکوه ریویراي ایتالیا را از یاد  گاه چشم ردند و پترارك هیچاش در امتداد کرانۀ دریا تا جنووا سفر ک خانواده

اینجا . درخشیدند و تا کرانۀ دریاي نیلگون دامن کشیده بودند شهرهایی که همچون نگینی بر شیب کوهها می - نبرد

قدر زیاد بود  یه آندر شهر آوینیون تعداد مقامات بلند پا» .ماند تا به زمین بیشتر به بهشت می«به گفتۀ شاعر جوان 

؛ و فرانچسکو در )1315(کیلومتري شمال شرقی شهر، نقل مکان کردند  24که آنها ناگزیر به کارپنتراس، واقع در 

این دوران خوشی و شادمانی با اعزام وي به مونپلیه . اي را گذراند دغدغه آنجا به مدت چهار سال زندگی شاد و بی

.، براي تحصیل در رشتۀ حقوق، پایان گرفت)1326 - 1323(و سپس بولونیا ) 1323 -1319(

بایست براي او خوشایند بوده باشد، چه شهري بود دانشگاهی، پراز همهمۀ شورانگیز دانشجویان، آوزاة  بولونیا می

هاي کالبدشکافی  در همین شهر بود که، در قرن چهاردهم، نخستین دوره. پژوهش و دانش، و هیجان اندیشۀ آزاد

، )1366فتـ (آندریا /کردند، و بعضی از آنان، همچون نووال د در دانشگاه استادان زن تدریس می. شد ریس میانسانی تد

گوید که مجبور بود هنگام  آمیز است، در مورد او می تردید مبالغه روایتی، که البته بی. از وجاهت بهرة بسیار داشتند

جامعۀ بولونیا از نخستین جوامعی . یباییش آشفته خاطر شوندتدریس نقابی به صورت افکند تا مبادا دانشجویان از ز

بود که خود را از یوغ امپراطوري مقدس روم رهانیده و خود مختاري خویش را اعالم کرده بود؛ این جامعه از سال 

 اما در سال. براي خود فرماندار برگزیده بود؛ و به مدت دو قرن حکومت دموکراتیک خود را حفظ کرده بود 1153

آمیزي از مودنا شد که ناگزیر به زیر  برد، متحمل چنان شکست فاجعه ، سالی که پترارك در آنجا به سر می1325

همین پیشامد، ماجراهاي تلخ . نمایندة پاپ را به عنوان فرماندار خود پذیرفت 1327لواي پاپ پناه برد، و در سال 

  .بسیاري با خود به همراه آورد

فراگرفتن هنري که «. ۀ بولونیا را دوست داشت، اما از تحصیل در رشتۀ حقوق بیزار بودپترارك روح و فضاي جامع

بایست در کاربرد آن نادرستی به خرج دهم، اما امیدي نیز نداشتم که بتوان جز با نادرستی به کارش بست، براي  نمی

ارجاعات «نمود  و جالب می هاي حقوقی برایش مهم تنها چیزي که در رساله» .من دردناك و غیرقابل تحمل بود

توانست به خواندن آثار ویرژیل، سیسرون،  به جاي مطالعۀ علم حقوق، تا آنجا که می. بود» بیشمار آنها به روم باستان

اندك به  ترتیب وي اندك بدین. اي از فلسفه و ادبیات به روي او گشود مطالعۀ این آثار، دنیاي تازه. و سنکا پرداخت

تحصیل ) 1326(چون والدینش درگذشتند . پرورد که چون آنان بنویسد یشید، و رؤیاي آن درسر میاند شیوة آنان می

  . حقوق را رها کرد، به آوینیون بازگشت، و غرق در مطالعۀ اشعار کالسیک، و گرفتار عشقی شورانگیز شد
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اش  رد که زیبایی فریبندهبا زنی برخورد ک] شدن مسیح جمعۀ یادبود مصلوب[گوید که در روز جمعۀ مبارك  خود می

انگیز توصیف کرد، اما چنان  کاریهاي دل وي این زن را با ریزه. باعث شد که او سرشناسترین شاعر عصر خویش شود

ماهرانه هویت او را پنهان نگاه داشت که حتی دوستانش او را زاییدة خیال شاعر پنداشتند، و تمامی شور و احساس 

اي از کتاب ویرژیل خود، که در کتابخانۀ  با اینهمه، در برگ اول نسخه. داد کردنداو را ضرورتهایی شاعرانه قلم

توان کلمات زیر را که او به خط خود در سال  شود، هنوز می آمبروزیان میالن با نهایت دقت از آن نگاهداري می

هاي من پرآوازه گشت،  رودهکه به خاطر فضایلش برجسته و ممتاز بود، و با س) الئورا(او را  :نوشته است دید 1348

پس از زاده شدن خداوند ما عیسی مسیح، در  1327در اولین ساعت ششمین روز ماه آوریل سال  …نخستین بار 

در همان شهر، در همان ماه، در همان ششمین . کلیساي سانتاکالرا در شهر آوینیون در برابر دیدگان من ظاهر شد

.فروغ از ما گرفته شد و روزمان تاریک گشت ، آن1348روز، و در همان ساعت در سال 

وصیتنامۀ زنی موسوم به لورا دو ساد، همسر کنت اوگ دوساد، که براي او  1348این لورا که بود؟ در سوم ماه آوریل 

 دوازده فرزند به دنیا آورده بود، در شهر آوینیون بایگانی شد؛ ظاهراً این بانو همان عشق شاعر، و شوهرش نیز احتماالً

تابلو مینیاتوري منتسب به سیمونه مارتینی، که اکنون در . یکی از اجداد دور مشهورترین سادیست تاریخ بوده است

شود، طبق روایت تصویري از چهرة لوراي محبوب پترارك است؛ این تصویر  کتابخانۀ لورنتس فلورانس نگاهداري می

انی که با شرم و فروتنی متفکرانه به پایین دوخته شده اي زیبا، دهانی ظریف، بینی راست و چشم ه زنی را با چهر

ما از اینکه لورا به هنگام نخستین دیدارش با پترارك، زنی شوهردار یا مادري جوان بوده آگاه . دهد نمایش می

د به گیرد، و با دامنکشیهاي خو پذیرد، از او فاصله می در هر حال، لورا ظاهراً ستایشهاي او را با متانت می. نیستیم

اخالص ضمنی شاعر در احساساتش نسبت به لورا از ندامت بعدیش به سبب وجود عناصر . زند شوریدگی او دامن می

  .شود کنندة این عشق ناکام آشکار می شناسیش نسبت به نفوذ تهذیب بلهوسانه در این احساس و حق

افکن  هاي آنان همچنان در آوینیون طنین هزیست؛ بازتاب سرود در این زمان او در پرووانس، سرزمین تروبادورها، می

بود؛ و پترارك همچون دانتۀ جوان یک نسل قبل، ناخودآگاه در شمار تروبادورها درآمد، و شور و حال خود را به 

هاي خود  پترارك در یکی از نامه. سرودن شعر در آن ایام سرگرمی همگانی بود. خدمت صدها شگرد شعري گرفت

پردازي پرداخته  االهی سهل است که حتی پیشخدمت خود او نیز به قافیه وقدانان و عالمانگالیه کرده است که حق

پترارك شکل شعري غزل را از » .هاي شعرگونه برکشند چهارپایان نیز نعره«است؛ و او از این بیمناك است که بزودي 

قرنها قالب شعر ایتالیایی شد و آن را از  اي دشواري پیوند داد که تا سرزمین خود به ارث برد و آن را با طرحهاي قافیه

ها، عبادت خالصانه و پرشور در  وي که اوقات خود را به گشت و گذار در کنار جویبارها یا روي تپه. تحول بازداشت

گذراند، در طی  نمازهاي شامگاهان یا آیین قداس، و زیر و روکردن افعال و صفات در خلوت و سکوت اتاق خویش می

غزل و قطعه و اشعار متنوع دیگر در وصف لورا، که هنوز زنده بود و بچه پشت بچه  207ل بعد بیست ویک سا

ها گردآوري شدند، با  هاي دیگري دستنوشته با عنوان کتاب نغمه این شعرها که به صورت نسخه. آورد، سرود می

ته که سراینده چون تنها راه پیشرفت کس از این نک هیچ. استقبال جوانان، مردان، و روحانیان ایتالیایی مواجه گشتند

یافته بود، و خود را به هیئت کشیشان درآورده و سرش را تراشیده بود تا با این »کلیسا«را در چسباندن خود به 

بازیها مبلغی ناچیز به عنوان مستمري از کلیسا بگیرد، آزرده و آشفته نشد؛ اما چه بسا که لورا از اینکه آوازة  چاچول

و ابروان و چشمان و بینی و لبانش از کنارة آدریاتیک تا رود رون فرا گرفته بود، از شرم سرخ شده و بر  گیسوان وصف

در ادبیات برجاي ماندة جهان، هرگز پیش از آن شور عشق با چنین آکندگی پرتنوع یا با چنین . خود لرزیده باشد

هاي رنگارنگ عشق به  انگیز شاعرانه و جلوه خیال در این شعرها تمامی تصویرهاي. مهارت مرارتباري بیان نشده است

:انگیزي در قالب وزن و قافیه ریخته شده است نحو اعجاب
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  هیچ سنگی، هرچند سرد، تاب آن ندارد

  ! که از سخنان من آتش نگیرد و در آه من نسوزد

ار بود که زبان ایتالیایی اما این کلمات شیرین به آن صورت که به دست مردم ایتالیا رسید از موسیقیی نیز برخورد

چندان ظریف و لطیف و آهنگین، و چندان متأللی از روشنی  -شیواتر و دلکشتر از آن را هرگز به خود ندیده بود

پیروزي حروف مصوت  -نمود؛ اکنون، براستی آن زبان فاخر خیال که شعرهاي دانته گاه در برابرشان خام و خشن می

هاي نهفته در این شعرها را  اندیشه. ده بود که حتی تا عصر ما نیز همتا نداردبه چنان اوج زیبایی رسی - برصامت

  توان به زبانهاي دیگر نیز برگرداند، اما کیست که موسیقی کالم را نیز ترجمه کند؟ می

  در کدامین قلمرو روشن، کدامین فضاي اندیشۀ تابناك

  طبیعت چنین الگویی یافت

  بینیم که ما اینجا بر روي زمین میکه آن تصویر ظریف مبهوت کننده را 

  و او خود در آسمان آفریده شده است، نقش کند؟

  سارها، کدامین حوري جنگل  کدامین پري چشمه

  چنین گیسوان طالیی را درباد افشانده است؟

  یابد؟ کدامین دل، چنین فضیلتهایی را درمی

  .شود هرچند با مرگ من، فضیلت بزرگش سرشارتر می

  یدگان شفافش نظر نینداخته، آنکو هرگز به د

  درخشند  دیدگان روشن آبی رنگی که تابناك می

  .بیهوده در جستجوي زیبایی آسمانی است

  چگونه است و دامنکشی آن چون » عشق«داند که تسلیم  و نمی

  تنها آن کس بر اینهمه آگاه است که 

  . با دلنشینی سخن، شیرینی خنده، و دلفریبی آهش آشناست

طبعی شادابش، حساسیتش در برابر زیبایی زن، طبیعت، رفتار، ادبیات و هنر، جایی در محافل  شوخشعرهاي او، 

در آوینیون مانع از آن نشد که پیشوایان  فرهنگی آن روزگار برایش گشود؛ و انتقاد تندش از مبانی اخالقی کلیسایی

نوازي خود قرار  و را مورد حمایت و مهمانبزرگ کلیسا، همچون جاکوموکولونا و برادرش کاردینال جووانی کولونا ا

پترارك هم، مثل بیشتر انسانها، پیش از آنکه به ستوه آید و لب به انتقاد بگشاید، خوشدل بود وسعۀ صدر . دهند

سرود با معشوقۀ دیگري نیز سروسري داشت و از او صاحب دو  داشت؛ در همان حال که اشعاري در وصف لورا می

، او را 1311اش نیز براي آن کافی بود؛ در سال  راغت کافی براي سفر داشت، و ظاهراً اندوختهف. فرزند نامشروع شد

او از دیدن . یابیم می) 1336(در پاریس، و سپس در فالندر و آلمان، و آنگاه به عنوان مهمان خاندان کولونا در رم 

و بدنمایی پایتخت متروك قرون وسطی را  هایی از عظمت و شکوه باستانی داشت و فقر هاي فوروم که نشانه ویرانه

پاپی که متوالیاً به مسند رسیدند خواست که آوینیون را ترك گویند و به رم  از پنج. نمود، عمیقاً متأثر شد آشکارتر می

.اما خود او رم را ترك کرد و به آوینیون برگشت. بازگردند

دینال کولونا زندگی کرد، و با بهترین ادیبان، ارباب در خالل سفرهایش، به مدت هفت سال در آوینیون در قصر کار

کلیسا، حقوقدانان، و سیاستمداران ایتالیا، فرانسه، و انگلستان آشنا شد و مقداري از ذوق و شیفتگی خود به ادبیات 

 طلبانۀ اما از عمل زشت خرید و فروش مقامات کلیسایی در آوینیون، جدال فرصت. کالسیک را به آنها منتقل کرد

 1337در سال . دادن مسیحیت به مردم دنیا رنجیده خاطر بود روحانیان، اختالف کاردینالها و درباریان، وارونه جلوه
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هرکس از میان مناظر . کیلومتري شرق آوینیون، خرید 24، در )درة پوشیده(خانۀ کوچکی در دهکدة وکلوز 

بیند خانۀ مذکور کلبۀ کوچکی است در برابر  ز اینکه میشکوهمند سفرکند تا این مکان پنهان و دورافتاده را بیابد، ا

کند  اند و جریان آرام رود مواج سورگ نوازشش می هاي عظیم تنگ در میانش گرفته یک پرتگاه دریایی که کوهپایه

پترارك نه تنها در عواطف پرشور عاشقانۀ خود، بلکه در لذتی که از تماشاي مناظر طبیعی . شود سخت درشگفت می

دانی با چه شادمانی، آزاد وتنها، در میان کوهسارها و  نمی«به دوستی چنین نوشت . دار روسو بود رد طالیهب می

، صرفاً به قصد ورزش و )متر 1894به بلندي (با صعود به کوه وانتو  1336در سال » .زنم جنگلها و جویبارها پرسه می

پوشید، در  در وکلوز مثل یک روستایی لباس می. ل کردپیمایی را متداو تماشاي مناظر و غرور پیروزي، ورزش کوه

با یک سگ و دو «کرد، و به همنشینی  پرداخت، وقت خود را با وررفتن به دو باغچه پرمی جویبارها به ماهیگیري می

پردازي فرسوده شده بود، تنها مایۀ تأسفش  حال که شور عشقش به لورا در تالش براي قافیه. قانع بود» پیشخدمت

  . بود که از ایتالیا زیاد به دور افتاده بود و به آوینیون بسیار نزدیک بود این

هاي  شوق فراوانی به نوشتن نامه. از همین یک وجب خاك بود که پترارك نیمی از دنیاي ادب را به هیجان درآورد

ها را  هایی از این نامه هنسخ. آینده داشت  طوالنی خطاب به دوستان، پاپها، پادشاهان، نویسندگان در گذشته، و نسل

داشت، و در سالهاي پایان عمر با حک و اصالح آنها براي انتشار پس از مرگش غرورش را ارضا  نزد خود نگاه می

ها که به التینی جاندار اما دشوار سیسرون نوشته شده، باروحترین یادگارهایی هستند که  و رساله ها این نامه. کرد می

اي که با  ها چنان سخت از کلیسا انتقاد شده که پترارك آنها را تا لحظه در بعضی از این نامه. اند جا مانده از قلم او به

هاي مسیحیت کاتولیک  وي هرچند با صداقتی آشکار آموزه. سرسالمت رخت از این دنیا برکشید، مخفی نگاه داشت

نوشت که گویی  رون و لیویوس طوري نامه میرا بتمامی پذیرفته بود، روحاً با باستانیان پیوند داشت؛ به هومر، سیس

او برحسب . خورد آنان دوستان زندة اویند، و از اینکه در روزگار قهرمانی جمهوري روم به دنیا نیامده بود تأسف می

هاي  دوستانش را به کشف دستنوشته. نامید عادت، یکی از طرفهاي مکاتبۀ خود را الیلیوس، و دیگري را سقراط می

هاي کهن، به عنوان اسناد  آوري سکه برداري از متون قدیمی، و جمع ادبیات التینی و یونانی، نسخهمفقود شدة 

کرد  اوخود بدانچه به دیگران توصیه می. کرد هاي عمومی را ترغیب می ایجاد کتابخانه. انگیخت گرانبهاي تاریخی، برمی

کاالهایی با ارزشتر از آنچه «پرداخت و آنها را  در سفرهاي خود به جستجو و خرید متون کالسیک می: نمود عمل می

هایی که قابل خریداري نبودند با خط خود نسخه  دانست؛ از روي دستنوشته می» کنند عربها و چینیها عرضه می

اي از دیوان هومر که از  به داشتن نسخه. اش با او زندگی کنند بردارانی اجیر کرده بود تا در خانه داشت، و نسخه می بر

. اي از آثار اوریپید را نیز برایش بفرستد کرد، و از فرستندة آن خواست تا نسخه نان برایش فرستاده بودند فخر مییو

در آورده بود که روي صفحات سفید اول آن » دفتر یادداشت«اي را که از کتاب ویرژیل داشت به صورت یک  نسخه

.کرد وقایعی از زندگی دوستانش را یادداشت می

بسیاري از آثار کالسیک مشرکان را محفوظ داشته بود، و برخی از دانشوران قرون وسطی به آنها عشق  قرون وسطی

ورزیده بودند؛ اما پترارك، از اشاراتی که در این آثار رفته بود، دریافت که شاهکارهاي بیشماري نیز به دست فراموشی 

  .ها را وجهۀ همت خود قرار دادرو بازیافتن آن اند؛ و از این اند و ناپدید گشته سپرده شده

آمیزي نسبت به  در غرب التینی، احساس لطیف محبت«نامید که  می» نخستین انسان متجددي«رنان، پترارك را 

این توصیف البته به عنوان تعریف تجدد کافی نیست، زیرا تجدد نه تنها به بازیابی جهان » .فرهنگ باستانی آفرید

با این حال، در این معنی نیز . کانون توجه بشر قرار داد نیز به جاي ماوراي طبیعت کالسیک پرداخت، بلکه طبیعت را

است؛ زیرا با اینکه او به حد اعتدال پارسا، و گاهگاهی هم نگران دنیاي پس از مرگ » متجدد«پترارك شایستۀ لقب 

قام انسان و دنیاي خاکی، بود، با احیاي عالقه در مردم نسبت به فرهنگ کهن، به پاگرفتن تأکید رنسانس بر م
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پترارك با دیدگاههاي . برحقانیت لذات حسی، و برزندگی فانی افتخارآمیز به جاي فناناپذیري شخصی یاري رساند

قرون وسطایی نیز تا حدي همدلی داشت و در دیالوگهاي خود موسوم به تحقیرجهان نظرات متداول در قرون وسطی 

فسیر کرد؛ اما، در آن گفت و شنودهاي خیالی خود در مقام دفاع از فرهنگ را از زبان قدیس آوگوستینوس شرح و ت

پترارك هرچند هنگام مرگ دانته فقط هفده سال داشت، از لحاظ خلق و خو مغاکی . دنیوي و شهرت خاکی برآمد

وضوح و  اي بود که با پترارك به تأیید همگان نخستین اومانیست و نخستین نویسنده. کرد آنها را از هم جدا می

نیروي تمام از حق انسان نسبت به دلبستگی به زندگی اینجهانی، لذت بردن از زیباییهاي آن و افزودن برابعاد این 

.او، پدر رنسانس بود. انگیزد، دفاع کرد می و تالش در راه کسب شایستگیهایی که تحسین نسلهاي بعد را بر  زیباییها،

II - ناپل و بوکاتچو  

خواست با ویرژیل به رقابت پردازد، و آن شعر حماسی افریقا  سرودن شعري را آغاز کرد که با آن میپترارك در وکلوز 

او، برخالف دانته که اشعار خود را به زبان ایتالیایی . دربارة آزادي ایتالیا و پیروزي سکیپیو آفریکانوس بر هانیبال بود

هایش برگزید، چرا که دلش  تین را براي سرودهسرود، همچون اومانیستهاي یک قرن بعد از خود، زبان ال می

رفت، نسبت  هر چه کار سرودن منظومه پیشتر می. خواست همۀ باسوادان دنیاي غرب بتوانند آثارش را درك کنند می

در حینی که . شد، و از این رو هرگز آن را به اتمام نرساند و منتشر هم نکرد به ارزش شعري آن بیشتر مشکوك می

هاي او، که به زبان ایتالیایی بود، شهرت  را به اوزان شش و تدي التینی سرگرم ساخته بود، کتاب نغمه پترارك خود

در . ساخت اش را در سراسر فرانسه منتشر می پراکند، و ترجمۀ فرانسوي آن نیز نام و آوازه او را در سراسر ایتالیا می

تنامه، یکی از سناي رم و دیگري از دانشگاه پاریس، به دو دعو - تا حدودي با تمهیدات پنهانی خود او  - 1340سال 

او دعوت سناي رم، و همچنین . الشعرایی را با دست آنها برسرنهد دستش رسید تا به آن دوجا سفر کند و تاج ملک

  .پیشنهاد روبر خردمند را براي توقفی درسر راه ناپل پذیرفت

ایتالیاي جنوب  - زور اسلحه و سیاست پاپها، قلمرو فردریکپس از سرنگونی فردریک دوم و دودمان هوهنشتاوفن به 

شارل به عنوان پادشاه ناپل وسیسیل حکومت . به شارل، کنت پرووانس، از خاندان آنژو، سپرده شده بود -ایاالت پاپی

 اش، روبر، هرچند در جنگی که براي کرد؛ در زمان پسرش، شارل دوم، سیسیل به دست خاندان آراگون افتاد؛ نوه

بازپس گرفتن سیسیل آغاز کرده بود شکست خورد، اما با نشان دادن شایستگی در کشورداري، سیاست خردمندانه، 

قلمرو فرمانروایی او از نظر صنعتی ضعیف بود و کشاورزي . یافت» خردمند«و حمایت آگاهانه از ادبیات و هنر لقب 

کردند؛ اما رونق  دهقانان را تا آستانۀ انقالب استثمار میبینی قرار داشت که، چون امروز،  آن زیر سلطۀ مالکان کوته

. کرد که کاخ سلطنتی او به صورت کانون جشن و سرور مدام درآمده بود بازرگانی ناپل چنان درآمدي عاید دربار می

هاي  کردند؛ ازدواجها به صورت جشنهاي خانمان براندازي درآمده بود؛ مسابقه مردم مرفه نیز از دربار تقلید می

بازیهاي  به نیزه بخشید؛ و در میدانگاه شهر، جوانان سوار بر اسب قایقرانی مکرر به خلیج تاریخی شهر رونق می

در ناپل زندگی دلپذیر، . زدند هاي گل برآنان لبخند می پرداختند و بانوان از بالکنهاي آذین بسته با دسته خطرناك می

یافتنی بودند؛ و شاعران، در این فضاي عاشقانه،  ند بود؛ زنان زیبا و دستقیدوب اي بی طلبانه و اخالقیات به نحو راحت

.این ناپل بود که بوکاتچو را پرورد. یافتند هاي بسیاري براي سرودن شعر می موضوعات و انگیزه

ی بود، جووانی که در پاریس به دنیا آمده بود حاصل ناخواستۀ پیوندي عاشقانه بود میان پدرش، که بازرگانی فلورانس

بسا حرامزادگی و تبارنیمه فرانسوي در ایجاد  اي فرانسوي که هویت و اخالقیات مشکوکی داشت؛ چه و معشوقه

در دوران طفولیت او را به چرتالدو، نزدیک فلورانس، بردند، و در آنجا . شخصیت و سرنوشتش مؤثر واقع شده باشد

به ناپل اعزام شد تا به کارآموزي در امور ) 1323(دهسالگی در . زیردست نامادري دوران کودکی رنجباري را گذرانید

گونه که پترارك از علم حقوق بیزار شده بود، از کار تجارت  چیزي نگذشت که او هم، همان. مالی و بازرگانی بپردازد
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مست منزجر شد؛ زیستن در فقر و با شعر را مرجح داشت، دل وجان به اووید سپرد، از خواندن مسخ و شیرزنان سر

دهد که چگونه  بزرگترین شاعر دنیا نشان می«شد، و بیشتر ابیات هنر عشقبازي را از بر کرد، و دربارة آن نوشت 

پدرش که نتوانسته بود کاري کند که او به پول بیش از » .ها را سوزاند توان با آتش مقدس ونوس، سردترین سینه می

بوکاتچو . رها کند به شرط آنکه به تحصیل قانون کلیسایی بپردازدزیبایی عشق ورزد، به او اجازه داد کار تجارت را 

  .پذیرفت اما دیگر براي عشق ورزیدن پخته و رسیده شده بود

اما . آکوینو بود؛ او دختر نامشروع روبر خردمند، شاه ناپل، بود/ فتنۀ ایام و بانوي شهر آشوب ناپل در آن موقع ماریا د

این زن در دیري تحصیل کرد و در پانزدهسالگی به همسري کنت . ش پذیرفتشوهر مادرش او را به فرزندي خوی

پس دلدادگان بسیاري به دور خود گردآورد تا کمبودهاي او . آکوینو درآمد؛ اما او را در حد کفاف نیازهاي خود نیافت

مراسم قداس روز شنبۀ عید بار با او در  بوکاتچو نخستین. را جبران کنند، و دارایی خود را خرج زیور و زینت او کنند

. رو شد ، چهار سال بعد از روزي که پترارك لورا را در آیین مقدس مشابهی یافته بود، روبه1331قیام مسیح سال 

تر از چشمان  پنداشت در دنیا زیباتر از گیسوان زرین و فریبنده ماریا به چشم او زیباتر از آفرودیته آمد؛ می

خواند و سوختن در شعلۀ عشق او را آرزو  می -شعلۀ کوچک - او ماریا را فیامتا. دآمیز او چیزي وجود ندار شیطنت

بوکاتچو قانون کلیسایی و همۀ احکامی را که تا آن زمان آموخته بود به دست فراموشی سپرد؛ ماهها فقط در . کرد می

در آنجا ببیند، و در برابر پنجرة رفت که او را  تنها به این امید به کلیسا می. اندیشۀ چگونگی نزدیک شدن به او بود

پنج سال تمام سایه به سایه . برد به آنجا رفت چون شنید که ماریا در بایاي به سر می. زد اتاق او در خیابان پرسه می

. آنگاه به او اجازة نزدیک شدن داد. شدن کیسۀ سایر دلدادگان او را در انتظار نگاه داشت دنبالش کرد؛ ماریا تا تهی

گرفت که او به زنان دیگر نظر دارد؛ و از  معاشقۀ پنهانی پرخرج آتش هوس را سرد کرد؛ ماریا بهانه مییک سال 

اي دیگر بود، و این بود که  در پی طعمه» شعلۀ کوچک«. کشید نیز اندك اندك اندوختۀ بوکاتچو هم ته می سویی

. بوکاتچو از او دست شست و به شعر پناه برد

ها اثر پترارك و زندگی نو اثر دانته را خوانده بود؛ نخستین شعرهاي او مانند آنان  چو کتاب نغمهبه احتمال زیاد، بوکات

اي از آنها در وصف  ، و پاره]شعلۀ کوچک[بیشتر این اشعار خطاب به فیامتا . غزلهایی مملو از سوزوگداز عشق بود

که از یک داستان عاشقانۀ  - فیلوکوپو - ه نثر نوشتآوري ب بوکاتچو براي فیامتا قطعۀ دراز مالل. هاي کوچکتر بود شعله

قطعۀ زیباتر او فیلوستراتو نام دارد، که در آن وي در اشعاري تابناك . ، اقتباس کرده بودسفید وگلقرون وسطایی، گل 

ابد به ترویلوس وفادار بماند، بعد به دست یونانیان اسیر  کند تا کند که چگونه کرسیدا سوگند یاد می بازگو می

و در دسترس است، خویش را به او تسلیم » بلند باال و نیرومند و زیبا«شود، و بزودي به عذر اینکه دیومدس  می

اردو، و کند که بعدها پولچی، بوی استفاده می - اوتاوا ریما -بوکاتچو در این شعر از قالب بندهاي هشت مصرعی. کند می

بیت که اوج آن  5400اي است در  پرده این منظومه روایت شهوانی بی. آریوستو هم در آن قالب شعر سرودند

اما این » .سپارد افکند، و عریان خویشتن را به آغوش دلداده می جامه از تن به دور می«اي است که کرسیدا  صحنه

سبکسر و شاد و مغرور؛ و با ابیاتی پایان  - وعی زن استاي دربارة ن شعر در عین حال تحقیق روانشناختی برجسته

  :یابد که در اپراهاي امروزه مرسوم است می

  بانویی جوان بوالهوس، و مشتاق دلدادگان بسیار است؛

  دهد،  خود را زیباتر از آنچه آینه نشان می

   …بالد پندارد و به خود می می

  اي دارد نه از عقل، نه از پاکدامنی بهره

  .رگی درباد همواره گیج و سرگردان استهمچون ب
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چندي بعد، بوکاتچو، گویی فقط براي آنکه با ابهت خود مقاومت یارش را دهم شکند، شعري حماسی براي فیامتا 

این شعر داستان رقابت خونین دو برادر به . سراید به نام تسئیده که شمار ابیات آن دقیقاً با ابیات انئید برابر است می

سپارد و امیلیا پس از  برادر پیروز در آغوش پرمهر معشوق جان می مون و آرچیته در عشق امیلیاست؛نامهاي پال

 9896پذیرد؛ اما، حتی وصف عشق حماسی نیز پس از خواندن نیمی از  مدتی روگردانی برادر مغلوب را به خود می

اي از این  انگلیسی به مطالعۀ خالصهآورد؛ به همین لحاظ است که خوانندة  بیت شعر، مالل و دلزدگی به بار می

در اوایل .سازد سنجی خاص خود تحت عنوان قصۀ پهلوان پرداخته، خود را قانع می داستان، که چاسر با مهارت و نکته

وي . دو ماه بعد، پترارك به دربار روبر، شاه ناپل، فرود آمد. ، بوکاتچو ناپل را به قصد فلورانس ترك کرد1341سال 

  . ه دربار سلطنتی آسود و آنگاه در جستجوي تاج افتخار عزم رم کردچندي در پنا

III  - الشعرا  ملک  

، دیگر منبع درآمدي نمانده بود تا 1309با انتقال مقرپاپها به آوینیون در سال . انگیزي بود ي رقت»پایتخت دنیا«رم 

یگر از انبوه ثروتی که از هزاران اسقف د. حتی رونق اندکی را که شهر در قرن سیزدهم به خود دیده بود، تأمین کند

شد خبري نبود؛ هیچ سفارتخانۀ خارجی در آن کاخی نداشت، و بندرت  نشین در دهها ایالت به سوي رم سرازیر می

بندیهاي روم  معابد مسیحی در فروریختن با ستون. نمود هاي امپراطوري و کلیسا چهره می کاردینالی در میان ویرانه

بردند؛ گدایان در  به چرا می» هاي هفتگانه تپه«هاي  هاي خود را در دامنه برخاسته بودند؛ شبانان گله باستان به رقابت

شد، و  ها تجاوز می شدند، به راهبه زدند، و راهزنان در راهها به کمین نشسته بودند؛ زنان ربوده می معابر شهر پرسه می

کولونا، اورسینی، ساولی،  - هاي اشرافی قدیمی وادهخان. شدند؛ هرکسی سالحی با خود داشت زایران غارت می

براي به دست آوردن تفوق سیاسی در سناي اولیگارشیک حاکم بر رم با زور و  -آنیبالدي، گائتانی، و فرانجیپانی

رنگ در چنان فقر تخدیر  طبقات متوسط، کوچک و ناتوان بودند؛ و تودة مردم چهل. نیرنگ به جان هم افتاده بودند

سلطۀ حکومت پاپی غایب برشهر به حد . توانستند حکومتی از خود برقرار کنند بردند که نمی اي به سر می کننده

  .اقتدار نظري یک نمایندة تشریفاتی، که غالباً هم مورد اعتنا نبود، تقلیل یافته بود

به تخیالت دانشوران و در میان این هرج ومرج و فقر وحشتناك، بقایاي مثله شدة دوران باستانی پرافتخار همچنان 

رومیان هنوز معتقد بودند که رم بار دیگر روزي پایتخت سیاسی و معنوي جهان . داد پرستان نیرو می رؤیاهاي میهن

هنوز در گوشه و . خواهد شد، و بربرهاي آن سوي کوههاي آلپ براي امپراطوران و پاپها باج وخراج خواهند فرستاد

پیتروکاوالینی، کلیساي سانتاماریا در تراستوره را با : ندك در راه هنر بپردازندکنار کسانی بودند که سهمی ولو ا

مکتب  موزاییکهاي جالبی آراست، و در سانتاچچیلیا مکتبی رومی براي نقاشی فرسکو بنیاد نهاد که تقریباً همپایۀ

سرودند و زمان حال  ن ترانه میهاي رم، شاعران همچنا حتی در ویرانه. دوتچو در سینا یا مکتب جوتو در فلورانس بود

حال که شهرهاي پادوا و پراتوسنت دومیتیانوس را، مبنی برقراردادن . سپردند ها به فراموشی می را به نفع گذشته

تاجی از برگ غار برسر شاعر محبوب، دوباره احیا کرده بودند، سناي رم اندیشید که شایستۀ برتري دیرین رم این 

.مردي نهد که به اعتقاد همگان سرآمد شاعران کشور و عصر خویش بود است که تاج افتخار برسر

که جامۀ ارغوانی اهدایی شاه  - ، صفوف رنگارنگی از جوانان و سناتورها، پترارك را1341آوریل  8بدین ترتیب، در روز 

و سناتور سالخورده گلی برسر او نهاده شد،  هاي کاپیتول مشایعت کردند؛ در آنجا تاج تا پله -روبر را به برداشت

از آن روز به بعد، پترارك شهرتی تازه و دشمنانی تازه یافت؛ . اي در ستایش او ایراد کرد استفانو کولونا خطابه

کردند، اما پادشاهان و پاپها شادمانه او را در دربارهاي خود  گلش را پرپر می رقیبانش با نیش قلمهاي خود تاج

رم دانست؛ و ایتالیا، غره به آوازة او، » مفاخر باستانی«تچو نیز او را در ردیف چندي نگذشت که بوکا. پذیرفتند می

  .مدعی شد که ویرژیل از نو تولد یافته است
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اندام و خوشرو بود و به ظاهر و لباس برازندة  پترارك در این اوج اشتهار چگونه شخصیتی داشت؟ در جوانی خوش

پرداخت، موها را فرفري  که با وسواس و دقت به آرایش و لباس خود میبالید؛ در سالهاي بعد، به روزهایی  خود می

در میانسالی اندکی تنومند شد و . خندید داد، می آراست، و پاهایش را بزور در کفشهاي تنگ و ظریف جاي می می

همچنان تا پایان زندگی . اش هنوزگیرایی و ظرافت و سرزندگی خود را حفظ کرده بود هم زد، اما چهره غبغبی به

بالید؛ اما این خطایی است که تنها قدیسین  ماند، هرچند اینک به جاي ظاهر خود، به کارهایش می خودپسند باقی

هایش، که بسیار دلکش و سلیس بودند، اگر از فروتنی ساختگی و خودستایی  نامه. توانند از آن برکنار مانند بزرگ می

برد؛ در آرزوي  او نیز مانند همۀ انسانها از تحسین لذت می. شدند بودند، دلکشتر و سلیستر می صادقانه عاري می

یعنی  - ترین نقطۀ قوت رنسانس گواه رنسانس، عمده ادبی بود؛ و خیلی زود، در این مقطع پیش» جاودانگی«شهرت و 

د پایین ورزید، و خود را تا به آن ح اندکی بررقیبان رشک می. را سرلوحۀ اعمال خود قرار داد -عطش کسب افتخار

گرچه خود این مطلب را انکار (برد  برشهرت و محبوبیت دانته رشک می. داد آورد که به ناسزاگویی آنها پاسخ می می

سان که اراسموس از زمختی و خشونت لوتر بیزار بود؛ اما  شد، درست به همان ؛ از تندخویی دانته مشمئز می)کرد  می

چیزي عمیقتر از آن وجود دارد که بتوان صرفاً با قلمی روان ] دانته[وس کرد که در آثار این فلورانسی عب احساس می

خود او، که دیگر روحاً نیمه فرانسوي بود، مؤدبتر از آن بود که به نیمی از مردم دنیا ناسزا بگوید؛ . ژرفناي آن را پیمود

  .او فاقد شوري بود که ایتالیا را به اعتال رساند و فرسوده ساخت

قدر محجوب بود  قدر رفاه داشت که ثروت را خوار شمارد، و آن شد، آن هاي کلیسایی متعدد برخوردار می او، که از هبه

لذات دیگر دوامی ندارند و یا در عین . رسالتی سبکتر و دلپذیرتر از قلم وجود ندارد .که به زندگی ادبی روي آورد

گیریم و بارضایت خاطر برزمین  ادمانه برمیزنند؛ اما قلم را ش سازند، زخمی هم می حال که ما را خوشدل می

گذاریم؛ زیرا نیرویی دارد که نه تنها براي خداوند وصاحب خود، که همچنین براي مردمان بسیاري که تا هزاران  می

و چون در میان خوشیهاي این جهان خاکی چیزي شریفتر از ادبیات  …. سال دیگر به دنیا آیند سودبخش است

چیز دیگري نیست که مانند آن صاحبش را،  هیچ. تر از آن نیز وجود ندارد دارتر و واالتر و صادقانهنیست، بنابراین پای

. به بهاي کمترین تالش و اضطراب، در فراز و نشیبهاي زندگی همراهی کند

. آورد سخن به میان می» خلقیات متغیري که بندرت شادمانه و غالباً همراه با افسردگی بود«با اینهمه، پترارك از 

براي رسیدن به مقام شامخ نویسندگی، الزم بود که به زیبایی در شکل و صدا، و در طبیعت و زن و مرد حساس 

عاشق موسیقی بود و . باشد؛ به عبارت دیگر، الزم بود که بیش از اکثر ما از صداها و اشکال ناهنجار دنیا رنج بکشد

. آورد ود، و سیمونه مارتینی را از دوستان خود به شمار میست نقاشیهاي زیبا را می. نواخت خود بخوبی عود می

دهد که پس  به ما اطمینان می. گوید پیداست که شیفتۀ زنها بوده است، زیرا گهگاه با ترسی زاهدانه از آنان سخن می

یم نیروي جسمی و فکري آدمی باید بسیار عظ«: نوشته است. از چهلسالگی با هیچ زنی تماس جسمانی نداشته است

فلسفۀ مدرسی . اي ارائه نداد پترارك فلسفۀ تازه» .داري بپردازد باشد که بتواند هم به فعالیتهاي ادبی و هم به زن

با عقیدة . فروشی عبثی که از واقعیات زندگی به دور است مردود شمرد را به عنوان منطق) اسکوالستیسیسم(

از نظریات آکویناس و . داد و افالطون را بر او مرجح داشت ناپذیري ارسطو به مقابله برخاست و جسارت به خرج لغزش

دانزسکوتس به کتاب مقدس و آباي کلیسا رجعت کرد، و به تقواي روحبخش آوگوستینوس و مسیحیت رواقی 

کرد که سخنان قدیسین را باز  هذا، اقوال سیسرون و سنکا را نیز با همان حرمتی نقل می آمبروسیوس دل بست؛ مع

به نفاق بین فیلسوفان، که به . آورد براي اثبات حقانیت مسیحیت بیشتر اوقات از آثار مشرکان حجت میگفت، و  می

لبخند تمسخر » دهند نبود هماهنگی میانشان بیش از هماهنگی میان اوقاتی که ساعتهاي مختلف نشان می«نظر او 

به اعتقاد او، این روال و . ندارد» ا لغاتسنجی، و بازي ب فلسفه هدفی جز موشکافی، نکته«شکایت داشت که . زد می
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به . آورد توانست آدمهاي زیرك اهل بحث و مناظره و جدل بپروراند، اما مشکل فرد خردمندي به بارمی روش می

خندید و در شگفت بود  رفت، می عناوین عالیۀ استاد ودکتر، که براي تجلیل از صاحبان چنین تحصیالتی به کار می

بینی، کیمیاگري،  با تفکري تقریباً امروزي، طالع. تواند از یک ابله آدمی فرزانه بسازد می که چگونه تشریفات

چندان شهامت داشت که . کرد پنداري، پیشگویی، تعبیرخواب، و معجزات زمان خویش را طرد می اعجوبه  زدگی، جن

و به شکی  گفت، نان شکاکان سخن میگهگاه چو. ستود اي که نام اپیکور مترادف ملحد بود، می اپیکور را، در زمانه

چیزي را تأیید  …گیرم  شک را به جاي حقیقت در آغوش می …اعتماد به لیاقت خویش  بی«. دکارتی معترف بود

ظاهراً » .چیز، مگر آن اموري که در آنها شک به مثابه توهین به مقدسات است، شک دارم کنم و در درستی همه نمی

داشت؛  گونه شکی نسبت به عقاید جزمی کلیسا ابراز نمی م پایبند بوده است، زیرا هیچبه این استثنا با صداقت تما

افتاد که آیا  چند اثر پارسایانه تصنیف کرد، و گاه به این فکر می. مالیمتر و آرامتر از آن بود که بتواند بدعتگذار باشد

هاي بهشت رابه روي خویش    سانی دروازهگرفت و به آ بود، همچون برادرش، زندگی آرام رهبانی پیش می بهتر نمی

مسیحیت به نظر او پیشرفت اخالقی . اعتنایی به عقاید الحاد گونۀ پیروان ابن رشد در بولوینا و پادوا نداشت. گشود می

چون و چرایی نسبت به شرك بود، و امید داشت که این امر مقدور باشد که مردم به تحصیل و مطالعه روي آورند،  بی

  .مسیحیت را رها کنند آنکه بی

، پترارك صالح در آن دید که به آوینیون بازگردد و تهنیتها و )1342(با انتخاب پاپ جدید، کلمنس ششم 

یعنی درآمد امالك و  -کلمنس به پیروي از سنت اهداي بخشی از عواید مذهبی. چشمداشتهاي خود را معروض بدارد

هنرمندان، نخست ریاست دیري را در نزدیکی پیزا به پترارك سپرد،  به منظور حمایت از نویسندگان و - اوقاف کلیسا

او را به مأموریتی به ناپل فرستاد و در آنجا  1343در سال . به یک مقام کلیسایی در پارما منصوبش کرد 1346و در 

  .پترارك یکی از متمردترین فرمانروایان عصر خویش را مالقات کرد

اش، خواناي اول، وارث تاج و تخت و قلمرو او، از جمله پرووانس و در نتیجه  نوه روبر خردمند تازه درگذشته بود و

پنداشت  آندره می. اش آندره، پسر پادشاه مجارستان، ازدواج کرده بود زاده براي رضایت پدر، با عمه. آوینیون، شده بود

و خود با ملکه خوانا ) 1345(او را کشت  هم پادشاه و هم همبستر خوانا خواهد شد؛ اما فاسق خوانا، لویی اهل تارانتو،

وتخت مجارستان شده بود، به ایتالیا لشکر کشید و ناپل را به تصرف خود  لویی، برادر آندره، که وارث تاج. ازدواج کرد

به دستگاه پاپی ) دالر؟ 2‘000‘000(فلورین  80‘000شهر را به بهاي  خوانا به آوینیون گریخت و آن). 1348(درآورد 

. ت؛ کلمنس خوانا را بیگناه اعالم کرد، ازدواج او را تطهیر کرد، و به متجاوز دستور داد به مجارستان بازگرددفروخ

سپاه او را چنان تارومار کرد که مجبور به ) 1328] (طاعون[شاه لویی فرمان او را نادیده گرفت، اما مرگ سیاه 

و با تجمل آمیخته به فساد به حکومت خود ادامه داد، تا ) 1352(خوانا باردیگر به تاج و تخت رسید . نشینی شد عقب

شارل سوم [یک سال بعد، توسط شارل، دوك دوراتتسو ). 1380(سرانجام از جانب پاپ اوربانوس ششم معزول شد 

  . به قتل رسید 1382، دستگیر شد، و در سال ]ناپل

چیزي نگذشت که سرگردانی . روایی خوانا، بودپترارك فقط شاهد سرآغاز این ماجراي خونین، در نخستین سال فرمان

در آنجا، در کتابخانۀ کلیسایی، . در ورونا به سربرد )1345(از سرگرفت؛ مدتی در پارما، بعد در بولونیا، و سپس 

در ) 1333(پیش از آن هم . هاي گمشدة سیسرون به آتیکوس، بروتوس، و کوینتوس را پیدا کرد اي از نامه دستنوشته

این آثار از جملۀ . به دست آورده بود -اي در مدح شعر چکامه –اي از سیسرون را به نام پرووآرخیا  لیژ خطابه

. آیند هاي ادبی، در جستجوهاي دورة رنسانس براي کشف آثار باستانی، به شمار می گرانبهاترین یافته

که به آثار باستانی  -این شهر. حساب آورددر زمان پترارك، ورونا را باید در زمرة شهرهاي بزرگ و قدرتمند ایتالیا به 

خوانان اپرا را زیر آسمان پرستارة  توان صداي آوازه که هنوز هم، در شامگاه روزهاي تابستانی می(و تئاتر رومی خود 
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فروخت و به واسطۀ تجارت پررونقی که از طریق رودخانۀ آدیجه با سرزمینهاي آن سوي کوههاي  فخر می) آن شنید

اي از قدرت و عظمت رسید که تفوق  طی دوران فرمانروایی خاندان سکاال به چنان درجه - نی بودآلپ داشت غ

، ماستینودال سکاال به عنوان فرماندار )1260(پس از مرگ اتسلینو مخوف . بازرگانی شهر ونیز را به مخاطره انداخت

ادر و جانشینش، آلبرتو، فرمانروایی ، اما بر)1277(ماستینو پس از چند سالی سلطنت به قتل رسید . انتخاب شد

را با قدرت بنیادگذاشت و ) اي مناسب براي خاندانی رو به صعود ، مأخوذ از نشانه»نردبان بدوشان«(خاندان سکالیژر 

طی دوران فرمانروایی او، دومینیکیان ساختمان کلیساي زیباي سانت . ورونا را به اوج شکوفاییش در تاریخ رسانید

ترین فرزند ورونا، را کشف کرد؛ و  هاي گمشدة کاتولوس، پر آوازه بردار گمنامی منظومه آغازکردند؛ نسخهآناستازیا را 

گوئلفهاي کاپلتی به جنگ با گیبلینهاي مونتکی پرداختند، غافل از آنکه روزي نامشان به صورت کپیولتها و مانتگیوها 

ومندترین، و در عین حال نه کم شرفترین، فرد از نیر. ذکر خواهد شد] رومئو و جولیت[در نمایشنامۀ شکسپیر 

گرانده دالسکاال بود که دربار خود را به صورت پناهگاه گیبلینهاي تبعیدي و مأمن  خاندان سکاال، کان» مستبدان«

هاي لرزان جلب حمایت  جا بود که دانته، در طی چند سال با ناخشنودي پله شاعران و ادیبان درآورد؛ در همین

اما کان گرانده شهرهاي ویچنتسا، پادوا، ترویزو، بلونر، فلتره، و چیویداله را زیر فرمان خود درآورد؛ و . پیمود سیاسی را

هنگامی که ماستینو دوم، که سري . دید اي که او به دورش کشیده بود، خود را در مخاطره می نیز در تنگناي حلقه

ورونا اعالن جنگ داد، فلورانس و میالن را نیز با خود متحد  بدان پرشوري نداشت، جانشین کان گرانده شد، ونیز به

کان گراندة دوم پل . کرد، و ورونا را مجبور کرد تا تمامی شهرهاي تصرف شده را، به استثناي یکی از آنها، آزاد کند

ر دنیا نظیر متر داشت که در آن زمان د 49شکوهمند سکالیجرو را برروي رودآدیجه بنا کرد؛ این پل قوسی به دهانۀ 

کان گراندة دوم به دست برادرش کونسینیوریو کشته شد، و وي، پس از کشتن برادر، خردمندانه و با . نداشت

پسران او، تاج و تخت . نیکوکاري فرمانروایی کرد، و شکوهمندترین مقبره از مقابر معروف خاندان سکالیژر را بنا کرد

، ورونا و ویچنتسا در 1387به نزاع پرداختند؛ سرانجام، در سال  را بین خود تقسیم کردند، و تا دم مرگ با هم

  . دوکنشین میالن ادغام شدند

IV - انقالب رینتسو

، پترارك، با وجود اینکه هنوز از نعمت دوستی با خانوادة کولونا )1347-1345(در بازگشت به آوینیون و وکلوز 

دار و یک زن رختشو افراد خاندان  ر شده و فرزند یک میخانهو برخوردار بود، چون شنید که در رم آتش انقالب شعله

کولونا و اشراف دیگر را از قدرت برانداخته و جمهوري شکوهمند سکیپیو، برادران گراکوس، و آرنالدو دا برشا را احیا 

  . کرده است، شادمان شد

شد و نسلهاي بعد از روي  وانده مینیکوال دي رینتسوگابرینی، که در زبان عامۀ مردم به اختصار کوالدي رینتسو خ

، هنگامی که محرري سی ساله بود و براي تقدیم گزارشی از وضع 1343بیدقتی رینتسی نامیدندش، به سال 

نابسامان شهر رم به کلمنس ششم و جلب پشتیبانی دستگاه پاپی به سود مردم در مبارزه با اشراف فاسد و تبهکار 

با وجود تردیدي که داشت، به امید  .کلمنس. ود، با پترارك مالقات کرده بودمسلط برپایتخت به آوینیون آمده ب

گیري از وجود این حقوقدان پرشور در کشمکش ممتد پاپها و اشراف، او را با وعدة کمک و پول به رم بازگردانیده  بهره

  . بود

او، . هم، مانند پترارك، دامن زده بودندهاي تاریخی و آثار کالسیک رم بودند که به رؤیاها و تخیالت رینتسو این ویرانه

کرد و با شور و حرارت برادران گراکوس و با فصاحتی تقریباً برابر با  که توگاي سپید سناتوران قدیم را به بر می

هاي باعظمت رم باستان، ایامی را به یاد مردم  راند، با اشاره به بقایاي فورومهاي پرشکوه و گرمابه سیسرون سخن می

راندند، و آنان را به مبارزه  ها برشهر رم و برجهان فرمان می آورد که کنسولها یا امپراطوران از روي همین تپه رم می
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براي به دست گرفتن حکومت، احیاي مجمع عمومی، و انتخاب تریبونی قدرتمند که بتواند از آنان در برابر اشراف 

پرسیدند  دادند؛ بازرگانان از خود می فتی به او گوش میمردم مستمند با بهت وشگ. خواند غاصب حمایت کند فرا می

خندیدند، و  تواند شهر رم را براي صنعت و تجارت امن کند یا نه؛ اشراف بر او می که آیا واقعاً این تریبون نیرومند می

ن را به دار داد که با وقوع انقالب دستچینی از آنا رینتسو وعده می. رینتسو موضوع تفریح آنان در سرمیز غذا بود

  . خواهد کشید

عدة کثیري از رومیان در برابر کاپیتول  1347ماه مه  20روز . در میان بهت و شگفتی اشراف، انقالب در رسید

کرد، در برابر مردم ظاهر  رینتسو، در حالی که اسقف اورویتو به عنوان نمایندة پاپ او را همراهی می. اجتماع کردند

مهوري باید دوباره برقرار، و صدقه و خیرات توزیع شود؛ مردم او را به دیکتاتوري شد و اعالم کرد که حکومت ج

سناتور سالخورده، . را اختیار کند» تریبون«برگزیدند، و در اجتماع بعدي به او اجازه دادند عنوان قدیمی و مردمی 

د؛ آنها خشمگین گشتند، اما به استفانوکولونا، اعتراض کرد؛ کوال دستور داد و او و اشراف دیگر شهر را ترك کنن

رینتسو، سرمست از کامیابیهاي خویش، خود . مالحظۀ انقالبیون مسلح به امالك خویش در حومۀ شهر عزیمت کردند

. ، نامید» عیسی مسیح …منجی بزرگ جمهوري مقدس رم به یاري «را برگزیدة خداوند و 

تعیین و جلوي سودهاي گزاف گرفته شد؛ مازاد محصول بهایی متناسب براي آذوقه . شیوة فرمانرواییش عالی بود

بردن دشت کامپانیا آغاز  غالت در انبارها ذخیره گشت؛ اقداماتی براي خشکاندن مردابهاي ماالریاخیز و به زیر کشت

دادگاههاي تازه با سختگیري بیطرفانه به کار قضاوت پرداختند؛ یک راهب و یک خاوند را بنا به اتهامی یکسان . شد

سربریدند؛ یکی از سناتورهاي پیشین به جرم سرقت یک کشتی بازرگانی به دار آویخته شد؛ آدمکشانی که از سوي 

. اختالف خانوادگی رسیدگی کرد 800شدند دستگیر شدند؛ یک دادگاه صلح در ظرف چندماه به  اشراف اجیر می

شوند که در  دیدند مسئول جنایاتی قلمداد می اشرافی که عادت کرده بودند خود قانون خودشان باشند، از اینکه می

کردند؛ بعضی از آنها به پرداخت جرایم سنگینی محکوم شدند؛ پیتروکولونا، صاحب  دهد، وحشت می امالکشان رخ می

قضاتی که در کار قضاوت قصوري کرده بودند در مأل عام به . آن دبدبه و کبکبه، را با پاي پیاده روانۀ زندان کردند

کردند؛ بازرگانان و زواري که  دهقانان مزارع خود را در امنیت و آرامش بیمانندي کشت می. شدند بسته می »پیلوري«

قرن راهزنی و ناامنی باردیگر ایمن کرده  ها را پس از نیم رهسپار رم بودند برنشانهاي جمهوري احیا شده، که جاده

اي ماالمال از سپاس و  انه در حیرت بود، و پترارك قصیدهتمامی ایتالیا از این دگرگونی متهور. زدند  بود، بوسه می

  .ستایش در مدح رینتسو سرود

رینتسو با جسارتی سیاستمدارانه از فرصتی که به او روکرده بود بهره گرفت؛ نمایندگانی به سراسر شبه جزیرة ایتالیا 

زرگ براي متحد کردن و ادارة گسیل داشت و از همۀ شهرها دعوت کرد نمایندگانی اعزام دارند تا یک مجلس ب

و باردیگر رم را به صورت پایتخت دنیا . به صورت فدراسیونی از شهرها تشکیل دهند» سراسر ایتالیاي مقدس«

آیا : او در برابر یک شوراي مقدماتی از قضاتی که از سرتاسر ایتالیا گردآمده بودند این پرسش را مطرح کرد. درآورند

تواند بحق تمامی امتیازات و اختیاراتی را که در دوران  ره سربلند کرده است میجمهوري روم که اکنون دوبا

انحطاطش به مقامات دیگري وگذار شده بازپس گیرد؟ چون شورا پاسخ مثبت داد، رینتسو قانونی به تصویب مجمع 

عالمیۀ شکوهمند، این ا. شد گونه اختیارات به حکومت جمهوري تفویض می عمومی رساند که به موجب آن تمامی این

امپراطوري مقدس روم، شهرهاي . داد که به سنت هزارسالۀ عزل و نصب و استعفا و تاجگذاري یکسره پایان می

بیست و پنج واحد جغرافیایی نمایندگانی به . انداخت خودمختار، و قدرت سیاسی کلیسا را یکسان به مخاطره می

در سپردن اختیارات خودبه حکومت  - نیز، فلورانس، و میالنو -شهرهاي بزرگ - مجلس رینتسو فرستادند اما کشور

کلمنس ششم از تقواي تریبون، از مشارکت رسمی و صوریی که براي اسقف اورویتو در . فدرال مرکزي تردید کردند
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هایی که در مورد جشن بخششی  کرد، و نیز از وعده تأمین می اقتدار خویش قایل شده بود، از امنیتی که براي زوار

افتاد که آیا این جمهوریخواه خوشبین  کم داشت به این فکر می داد خشنود بود؛ اما کم می 1350ردرآمد در سال پ

توجه به مصلحتها و واقعیتها نیست که آن قدر پایش را از گلیمش درازتر خواهد کرد که سرانجام  ایدئالیستی بی

چیز را به نابودي خواهد کشاند؟  همه

قدرت، همچون آزادي، آزمایشی است که فقط عقلی . انگیز بود طالیی چه دردناك و شگفتفروریختن این رؤیاي 

نگر باشد؛ اندك اندك  رینتسو خطیبی تواناتر از آن بود که بتواند دولتمردي واقع. آید می سلیم از عهدة آن بر

موقعی . مسمومش کرده بودند پردازیهاي پرشکوه، نویدها، و ادعاهایش خودش را نیز باور آمد؛ عبارات رسایش عبارت

، وي ترتیباتی فراهم کرده بود تا مجمع کار خود را با اعطاي لقب )1347اوت (که مجمع فدراتیو تشکیل شد 

) الترانو(جووانی التران  شامگاه آن روز همراه با اسکورت خود به تعمیدگاه کلیساي سان. سلحشوري به او آغاز کند

رگی که، برطبق روایات، قسطنطین شرك و گناهان خود را در آن شسته بود، رفت و بدن خود را در آب حوض بز

صبح روز . ور ساخت؛ آنگاه در جامۀ سپید سراسر شب را روي نیمکتی معمولی میان ستونهاي کلیسا خوابید غوطه

شارمندي رومی  بعد، طی فرمانی به مجمع و به همۀ مردم دنیا، آزادي تمام شهرهاي ایتالیا را اعالم داشت و به آنها

سپس شمشیرش را از نیام . اعطا کرد؛ لکن حق انتخاب امپراطور را منحصراً براي مردم رم و ایتالیا محفوظ داشت

آنجا به من تعلق دارد و آنجا و «برکشید و آن را به سه سوي ایتالیا به چرخش درآورد و به عنوان نمایندة رم گفت 

شد و زیر پرچم سلطنتی، در  بر اسب سپیدي سوار می. کاري کشیده بود گزافه گویی و دیگر کارش به گزافه» .آنجا نیز

هاي طالیی برتن در شهر  حالی که یکصد سرباز مسلح پیشاپیش او در حرکت بودند، رداي حریر سپیدي با حاشیه

لیه او توطئه وقتی استفانوکولونا حاشیۀ طالیی ردایش را به مسخره گرفت، اعالم کرد که اشراف برع. کرد گردش می

، دستور داد تنی چند از آنان را دستگیر کنند و با دست و پاي زنجیر کرده تا )که احتماالً راست بود(چینند  می

و در پایان . و به مجمع پیشنهاد کرد که سرآنان را از تن جدا کنند، اما بعد آرام شد، آنها را بخشود  کاپیتول بکشانند،

آنها این عمل او را با گردآوردن نیرویی از سربازان مزدور علیه جمهوري . منصوبشان کردبه مقامات دولتی در کامپانیا 

ارتش مردمی شهر با آنان درگیر شد و شکستشان داد؛ ستفانو کولونا و پسرش در جنگ کشته شدند   پاداش دادند؛

پاپ را که قبالً در اختیارات و رینتسو، که با این پیروزیها به اوج رفعت رسیده بود، نمایندة  ).1347نوامبر  20(

کاردینالهاي ایتالیا و فرانسه به کلمنس . روز بیشتر نادیده گرفت و کنار گذاشت اقتدارات خود سهیم کرده بود، روزبه

کلیساي ایتالیا را به صورت  -و از آن بیشتر یک امپراطوري که از رم اداره شود -هشدار دادند که یک ایتالیاي متحد

روز هفتم اکتبر، کلمنس طی حکمی کتبی سفیر خود برتران دودو را مأمور کرد . ی دولت درخواهد آورداسیر و زندان

یا قدرت خود را فقط به امور دنیوي شهر رم محدود : میان یکی از دو راه زیر را پیشنهاد کند تا به رینتسو انتخابی

م شد و وعده کرد فرمانبردار پاپ باشد، و فرمانهایی از اندکی مقاومت تسلی کوال پس. کند، یا از مقام خود برکنار شود

کلمنس، که هنوز آرامش خاطر نیافته بود، . را که براي الغاي امتیازات پاپی و امپراطوري صادر کرده بود ملغا کرد

عنوان  دسامبر، توقیعی منتشر کرد و درآن کوال را به 3در تاریخ . برآن شد تا آن تریبون غیرقابل اعتماد را براندازد

نمایندة پاپ هشدار داد که چنانچه مردم او . بدعتگذار و جنایتکار رسوا کرد، و از مردم رم خواست تا او را طرد کنند

در این اثنا، اشراف سپاه دیگري تجهیز کرده بودند که اینک به سوي .را طرد نکنند، جشن بخشش برگزار نخواهد شد

تنها معدودي دعوتش را . دا درآورد و از مردم خواست تا سالح برگیرندرینتسو ناقوس خطر را به ص. آمد رم پیش می

اجابت کردند؛ بسیاري به خاطر مالیاتهاي سنگینی که وضع شده بود از او روي برگرداندند؛ گروهی منافعی را که از 

تول، شجاعت با نزدیک شدن نیروي اشراف به کاپی. شد، بر تعهدات آزادي ترجیح دادند برگزاري جشن عایدشان می

باخت؛ نشانهاي قدرت را دور افکند؛ با دوستان وداع گفت، اشک از چشمانش جاري شد، و در  معهود رینتسو رنگ می
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اشراف پیروزمند، باردیگر به کاخهاي شهري خود ). 1347دسامبر  15(آنجلودر به روي خود بست /کاستل سانت

.سناتور برگزید تا بر رم فرمانروایی کنندبازگشتند، و نمایندة پاپ دوتن از آنان را به عنوان 

رینتسو، در امان از آزار اشراف اما همچنان مورد تکفیرکلیسا، به ناپل گریخت و از آنجا خود را به جنگلهاي 

نشینی به زندگی  کوهستانی آبروتتسی نزدیک سولمونا رساند؛ در آنجا جامۀ توبه پوشید و دوسال همچون زاهد گوشه

اه، پس از رستن از هزاران سختی و محنت، پنهانی و در جامه و هیئت مبدل، از راه ایتالیا و کوههاي آنگ. ادامه داد

اي پرخشم و خروش علیه پاپها به پیشگاه او  آلپ و اتریش به نزد امپراطور شارل چهارم در پراگ رفت و ادعانامه

ت پراکندگی روزافزون ایتالیا را قدرت و عرضه کرد؛ دلیل هرج ومرج و فقرشهر رم غیبت پاپها از آن شهر، و عل

اما وقتی کلمنس خواست   شارل او را نکوهش کرد و به دفاع از پاپها برخاست؛. مشی سیاسی زودگذر آنها دانست خط

اي نظامی کنار رود  تا کوال به عنوان زندانی دستگاه پاپی به آوینیون فرستاده شود، شارل او را در پناه خود در قلعه

در . ناپذیر، کوال درخواست کرد که او را به دربار پاپها گسیل دارند پس از یک سال انزوا و بیکاري تحمل. داد الب جاي

کردند با  آمدند و شهسواران وفادار پیشنهاد می دسته گرد می راه سفرش به آوینیون، مردم براي دیدن او دسته

انگیز به آوینیون وارد  رینتسو با هیئتی چنان رقت. 1352اوت  10روز . شمشیرهاي خود از جان او محافظت کنند

شاعر در پاسخ او . برد، درخواست کمک کرد او از پترارك، که در وکلوز به سر می. شد که همۀ مردم براو دل سوزاندند

م اي مردم ر: با فریادهاي بلند و رسا از مردم رم دعوت کرد تا از مردي که به آنها آزادي بخشیده است حمایت کنند

و براستی که  - اکنون تریبون سابق شما اسیرقدرت بیگانگان است …! اي فاتحان ملتها …ناپذیران  اي شکست …

فروش، باید که در زنجیر از حق وهدف خویش دفاع  همچون دزدي شبرو یا خائنی وطن! انگیزي است چه منظرة غم

رم یقیناً سزاوار چنین  …دارند  براو دریغ میباالترین مراجع داوري روي زمین دفاع از حق مشروع خویش را . کند

محابا مورد بدرفتاریند؛ و این  اکنون بی …شارمندان رم، که روزي مصون از قوانین بیگانه بودند، . رفتاري نیست

اتهام او نه  …. گیرد شود، بلکه به نام فضیلت و تقوا انجام می بدرفتاریها نه تنها گناهی در حد جنایت تلقی نمی

باالترین گناهی که به او . به آزادي که دفاع از آن است، و گناه او نه تسلیم کاپیتول که حراست از آن است خیانت

این است که او جسارت ورزیده و ادعا کرده است که امپراطوري  اند، و خود سزاوار کفارة چوبۀ دار است،  نسبت داده

! کجایی، اي مسیح! ، اي حسادت بیجا، اي بدخواهی بیسابقهاي روزگار پلید. روم همچنان در رم و از آن رومیان است

اي که از همۀ داوران برتر و فسادناپذیري؟ دیدگان تو کجاست تا با نورخود ابرهاي شوربختی بشري را از هم بپراکند؟ 

دهی؟  اي به این داوري ننگین پایان نمی چرا با صاعقه …

هنگامی که رینتسو . ا او را در برج قصر پاپی در آوینیون توقیف کنندکلمنس خواستار مرگ کوال نشد، اما فرمان داد ت

در این برج به مطالعۀ کتاب مقدس و اشعار لیویوس مشغول بود، تریبون جدیدي موسوم به فرانچسکو بارونچلی 

و با گیبلینهاي احترامی قرار داد،  قدرت را در رم بدست گرفت، اشراف را تبعید کرد، نمایندة پاپ را مورد استهزا و بی

جانشین کلمنس، اینوکنتیوس ششم، کوال را آزاد کرد و او را به عنوان . طرفدار امپراطور علیه پاپها همدست شد

هنگامی که کاردینال زیرك و . دستیار کاردینال آلبورنوث، که مأمور احیاي قدرت پاپها در رم بود، به ایتالیا فرستاد

شدند، شورشی برپا گشت؛ بارونچلی از کار برکنار شد و به قتل رسید، و رومیان  یدیکتاتور مقهور به پایتخت نزدیک م

نصرتها و فریاد شادمانی در خیابانهاي پرازدحام از رینتسو استقبال  مردم با افراشتن طاق. شهر را به آلبورنوث سپردند

 ).1353(ا به دست او سپرد آلبورنوث هم رینتسو را به مقام سناتوري منصوب کرد و حکومت مدنی رم ر. کردند

. دل و جرئت، و کندذهن کرده بود چندین سال به سربردن در زندان، این تریبون تیزهوش و نترس را فربه، بی

. کرد مشی سیاسیش با خط مصالح پاپها یکی شده بود و از بلندپروازیهاي دوران فرمانروایی قبلیش پرهیز می خط

کار و محتاط و فارغ از خیال آرمانش  ولتاریا، که اکنون او را فردي محافظهاشراف هنوز از او نفرت داشتند، و پر
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وقتی کولونا به او . یافتند، به این عنوان که نسبت به آرمانشان وفادار نبوده است، به صف مخالفانش پیوستند می

آغاز کردند؛ او مبالغی وام  جیره و مواجب او نافرمانی اعالن جنگ داد و او را در پالسترینا محاصره کرد، سربازان بی

گرفت تا به آنها بپردازد، سپس مالیاتها را افزایش داد تا وام خود را پس دهد، و طبقۀ متوسط را نسبت به خود بدبین 

مرگ بر ! زنده باد ملت«هنوز دوماهی از بازگشت مجددش به قدرت نگذشته بود که جماعتی انقالبی با فریاد . ساخت

رینتسو با زره شهسواران، از قصر خود بیرون آمد و کوشید با . به سوي کاپیتول به راه افتادند» !کوال دي رینتسو خائن

اما انقالبیون با فریادهاي خود صداي او را خفه کردند و باران سنگ و تیر . فصاحت و بالغت خود جماعت را آرام کند

جمعیت درها را آتش زدند و بزور وارد کاخ . تو او به درون کاخ گریخ  برسرش باریدند؛ تیري به سرش اصابت کرد،

رینتسو، که در یکی از این اتاقها پنهان شده بود، با عجله ریشش را . شدند و اشیاي اتاقهاي کاخ را به یغما بردند

ناشناخته از میان گروهی از . اي رختخواب برسرگرفت، و از در بیرون رفت تراشید، لباس باربران به تن کرد، کومه

هاي کاپیتول، مکانی که خود او  گذشت، اما دستبند طالیش او را لو داد و او را چون یک زندانی به سوي پله جماعت

رینتسو از مردم خواست به سخنانش گوش دهند، و کوشید با . افرادي را در آنجا به مرگ محکوم کرده بود، کشاندند

نفوذ و فصاحت سخنان او بیمناك بود، با فروکردن تأثیر قرار دهد، اما صنعتگري که از  کالم خود آنها را تحت

پنداشتند، خنجرهاي خود را در پیکر   صدنفري که خود را قهرمان می. شمشیري درشکمش به سخنان او پایان داد

جسد دو . اي برقنارة قصابان آویختند آلود او را در خیابانها کشاندند، و آن را مثل الشه جسد خون. بیجانش فروکردند

. هاي شیطان قرار گرفت پرانیهاي پسربچه آنجا ماند و هدف اهانتهاي مردم و آماج سنگروزي 

V -  دانشور سرگردان  

رینتسو موفق نشد روم باستان را، که جز در شعر و شاعري تماماً مرده بود، احیا کند؛ پترارك ادبیات رومی را، که 

از شورش کوال پشتیبانی کرده بود که ناچار حمایت خانوادة  او چندان آشکارا. گاه نمرده بود، حیاتی تازه بخشید هیچ

زمانی به این فکر افتاد که در رم به رینتسو بپیوندد؛ اما در راه عزیمت به رم، . کولونا را در آوینیون از دست داده بود

پارما تغییر  الجرم مسیر سفر خود را بسوي. زوال است چون به جنووا رسید، شنید که وضع و موقعیت تریبون روبه

فرارسید و جان بسیاري از دوستانش را گرفت و لورا را نیز در آوینیون کشت، » مرگ سیاه«هنگامی که ). 1347(داد 

  . دعوت یاکوپو دوم دا کارارا را، براي آنکه در پادوا مهمان او باشد، پذیرفت 1348در سال . برد او در ایتالیا بسر می

م در آنجا، صدها سال از  ق 59کشید؛ به هنگام تولد لیویوس در سال  را به دوش می پادوا بار سابقۀ تاریخی سنگینی

اي آزاد درآمد، سپس دورة حکومت استبدادي  به صورت جامعه 1174این شهر در سال . گذشت عمر این شهر می

د، و شهر ویچنتسا را ، بار دیگر استقالل خویش را بازیافت، سرود آزادي سردا)1256- 1237(اتسلینو، را از سرگذراند 

کان گرانده دال سکاال، فرمانرواي شهر ورونا، به آن حمله کرد و برآن دست یافت؛ پادوا آزادي . به تابعیت خود درآورد

خود را وانهاد و یاکوپو اول دا کارارا را، که مردي بود به سختی سنگ مرمر معادن کارارا، به دیکتاتوري برگزید 

میزبان پترارك . ان او یا به شیوة موروثی ویا با کشتار یکدیگر برآن شهر فرمانروایی کردنداعضاي بعدي خاند). 1318(

، پس از کشتن سلف خود، به دست گرفت و کوشید تا با زمامداري عادالنه کفارة خطاي 1345حکومت را در سال 

اول دا کارارا با فرمانروایی فرانچسکو . خود را بپردازد، اما پس از چهارسال حکومت به ضرب خنجري به قتل رسید

درخشان خود، که تقریباً چهل سال به طول انجامید، پادوا را براي مدتی به صورت رقیبی براي میالن، فلورانس، و 

با جنووا برعلیه ونیز متحد شد؛ ونیز پیروز  1378اما این اشتباه را مرتکب شد که در جنگ مرارتبار . ونیز درآورد

. شهر پادوا بیش از سهم خود با حیات فرهنگی ایتالیا خدمت کرد ).1404(بعیت خود درآورد گشت و پادوا را به تا

. تکمیل شد 1307شد، در سال  ساختمان کلیساي باشکوه قدیس آنتونیوس، که از روي محبت ایل سانتو نامیده می

م به فراجووانی ارمیتانو توسط معماري راهب موسو 1306در سال ) تاالر مجلس(سالن بزرگ یا ساال دال راجیونه 
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چهارصد اطاق ) آغاز شد 1345که ساختمان آن در سال (ردجا یا کاخ سلطنتی . مرمت شد که هنوز هم پابرجاست

داشت که بسیاري از آنها با فرسکوهایی تزیین شده بودند که مایۀ مباهات خاندان کارارا بود؛ امروزه از این کاخ، جز 

در آغاز این قرن، . به صدا درآمد، هیچ اثري باقی نمانده است 1364ار در سال ب برجی که ساعت معروفش نخستین

طلب موسوم به انریکو سکروونیی کاخی در آمفی تئاتر رومی قدیمی موسوم به آرنا خرید و مشهورترین  بازرگانی جاه

اش را  ا نمازخانۀ منزل تازهپیکرساز ایتالیا، جووانی پیزانو، و نیز مشهورترین نقاش ایتالیا، جوتو، را دعوت کرد ت

؛ بدین ترتیب نمازخانۀ کوچک آرنا به وجود آمد که امروزه در دنیاي ارباب ذوق و هنر و )1305- 1303(بیارایند 

بند تزیینی در باب  و قاب  بندي گرد،  در اینجا، جوتوي با ذوق، پنجاه نقاشی دیواري، قاب. معرفت شهرتی بسزا دارد

هاي درشت  م باکره و پسرش نقاشی کرد و اطراف فرسکوهاي اصلی را با تصویر چهرهانگیز مری ماجراي شگفت

شاگردانش برسردر . پیامبران و قدیسان، و با شکلهاي فراوان زنانه که نماد فضایل و رذایل بشري هستند، پرکرد

ز آدمهاي دیو مانند را به صورت اشکال درهم برهمی ا» واپسین داوري«هیچ شور و جدیتی،  اندرونی نمازخانه، بی

آراست، احتماال با  ونیم بعد نمازخانۀ کلیساي شهر مجاور یعنی ارمیتانی را می مانتنیا، که یک قرن. اند تصویر کرده

ها و حالتها و پیکرها، عدم دریافت صحیح از تناسب و  دیدن این طراحی ساده، دورنماهاي ابتدایی، یکنواختی چهره

رشتی همۀ پیکرها، که به نحوي است که گویی لومباردهاي پادوا هنوز همان ویژگی اندامها، و سفیدي و د

اما . اند، بر طراحان آنها لبخند تمسخر زده است هاي خوش خوراکی هستند که تازه از گرمانیا فرا رسیدهلونگوبارد

تابلوي میالد مسیح، چهرة نجیبانه و باشکوه عیسی در تابلوي رستاخیز الیعازر، داشتنی مریم عذرا در  سیماي دوست

وقار کشیش بزرگ در تابلوي خواستگاران، آرامش مسیح و خشونت یهودا در تابلوي خیانت، و کالً زیبایی روشن و 

است که این  تر رنگها و اشکال متنوع درکنار هم موجب شده آرام، ترکیب موزون، و بکارگیري هرچه گسترده

نخستین موفقیت در زمینۀ تصویرپردازي در قرن چهاردهم به  - اند از گذشت شش قرن تروتازه که هنوز پس - نقاشیها

.حساب آیند

ستود، زیرا در وصیتنامۀ خود تصویري از حضرت  گمان جوتو را می پترارك احتماال فرسکوهاي آرنا را دیده بود و بی

به فرانچسکو دا  - » .کند زده می استادان هنر را شگفت …در، جوتو، که، زیباییش ق اثر آن نقاش گران«- مریم را 

اما در آن زمان او به ادبیات بیشتر از هنر عالقه داشت؛ و احتماال از شنیدن این خبر که آلبرتینو . کارارا بخشیده است

التینی و به سبک سنکا در سال  موساتو، اومانیستی حتی بیش از پترارك، با نوشتن نمایشنامۀ اکرینیس به زبان

دانیم، نخستین نمایشنامۀ  این اثر، تا آنجا که می. الشعرایی پادوا را برسر گذاشته به هیجان آمده است  تاج ملک 1314

این . رفت، دیده بود پترارك مطمئناً دانشگاه پادوا را، که مایۀ فخر و مباهات آن شهر به شمار می. دورة رنسانس بود

و از نظر آموزش علم حقوق با دانشگاه شهر بولونیا، و از نظر تدریس   ر آن ایام معتبرترین مدرسۀ ایتالیا بود،دانشگاه د

که خلود روح  - جانبداري بیپرواي بعضی از استادان پادوا از نظرات ابن رشد. کرد فلسفه با دانشگاه پاریس رقابت می

نوان عقاید خرافی مفیدي که روشنفکران در نهان به آن اعتنایی داد و از مسیحیت به ع فردي را مورد تردید قرار می

  .پترارك را وحشتزده کرد -گفت ندارند سخن می

، او به گروه زایرانی 1350در سال . یابیم ، شاعر بیقرارمان را نخست در مانتوا، و سپس در فرارا می1348در سال 

ي نخستین بار از فلورانس دیدار کرد، و در آنجا با بین راه برا. پیوست که عازم شرکت در جشن بخشش رم بودند

در . بودند» یک روح در دو بدن«پترارك خود گفته است که از آن پس . اي طرح ریخت بوکاتچو دوستی صمیمانه

، بنا به اصرار بوکاتچو، شوراي شهر فلورانس حکم مصادرة اموال سرپتراکو را ابطال کرد، و بوکاتچو را به 1351سال 

گسیل داشت تا مبلغی به عنوان غرامت به پترارك عرضه کند و کرسی استادي دانشگاه فلورانس را به او پادوا 

  .اما چون پترارك این پیشنهاد را نپذیرفت، فلورانس نیز حکم ابطال را باطل کرد. پیشنهاد کند
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VI -  جوتو  

کاري دشوار است، چرا که از نظر صنعت و سیاست وضع دشوار و مرارتباري  وسطاییمهرورزیدن به فلورانس قرون 

داشت؛ لکن ستایش آن سهل و آسان است، زیرا ثروت سرشار خویش را در راه آفرینش بذل کرد، به روزگار جوانی 

.پترارك، نهضت رنسانس در این شهر در اوج جوشش بود

توزي خانوادگی، و تعدي شخصی این شهر، که در سراسر ایتالیا  رقابت اقتصادي، کینه نهضت رنسانس در جو پرآشوب

جمعیت شهر به واسطۀ جنگ طبقاتی دچار تفرقه بودند، و هر طبقه خود به . یافت مانند نداشت، تکوین می

دایی چند در هر لحظه ج. هایی تقسیم شده بود که به هنگام پیروزي بیرحم و درشکست انتقامجو بودند دسته

در هر لحظه، عناصر . و پیوستنش به پارتۀ دیگر، ممکن بود توازن نیروها را برهم زند) گروه(خانواده از یک پارته 

خورده را به  شدند، رهبران طرف شکست ناراضی ممکن بود مسلح شوند و علیه دولت قیام کنند؛ چنانچه پیروز می

زندگی . کشیدند هایشان را به آتش می کردند، و گاهی نیز خانه ادره میفرستادند، معموال دارایی آنها را مص تبعید می

شارمندان با اینکه به گروه خویش بیشتر . در فلورانس منحصر به این نزاعهاي اقتصادي و آشوبهاي سیاسی نبود

در راه رفاه  دلبسته بودند تا به شهرشان، نسبت به شهر خود نوعی تعصب ملی غرورآمیز داشتند و از بذل دارایی خود

بسا که هزینۀ سنگفرش خیابان، ایجاد فاضالب، بهبود منابع  افراد یا اصناف ثروتمند چه. ورزیدند همگانی دریغ نمی

حس زیبایی . پرداختند آبرسانی، ساختن بازار عمومی، تأسیس یا ترمیم کلیساها و بیمارستانها و مدارس را می

هاي  شد که هزینه ونانیان باستان و فرانسویان معاصر نداشتند، باعث میشناسی، که در آن فلورانسیان چیزي کم از ی

ها با این   ها، بناهاي مجلل، و نقاشیها شود، و تزیین درون خانه شخصی عمومی فراوان صرف زیباسازي شهر با مجسمه

. اي اروپا بوددر این دوران، فلورانس در سفالگري سرآمد همۀ شهره. چیزها و دهها هنر کوچک دیگر صورت گیرد

شده یا  آالتی جواهرنشان یا منبتکاري زرگران فلورانسی براي گردن، سینه، مچ، کمر، محراب، میز و سالح زینت

  .ساختند که در آن عصر یا اعصار بعد کمتر نظیر داشته است قلمخورده می

شدند و آثارشان را به  ش جدا میو اکنون هنرمندان، براي تأکید بیشتر بر تواناییهاي فردي خود، از صنف و گروه خوی

نیکوال پیزانو، از طریق آمیختن ناتورالیسم خشن با ایدئالیسم جسمانی یونانی، . کردند نام شخص خود عرضه می

شاگرد او، آندرئا پیزانو، . هاي مذهبی و تابعیت از خطوط معماري آزاد ساخت پیکرسازي را از محدود بودن به انگیزه

که مراحل ) 1306-1300(س دولنگه درمفرغی شامل بیست وهشت نقش برجسته ساخت براي تعمیدگاه فلوران

این نقشهاي متعلق . داد ریسی حوا به بعد نمایش می پیشرفت هنر وصنعت را از روزگار بیل به دست گرفتن آدم و نخ

به سال . کند قابت می، که در قرن پانزدهم گیبرتی براي همان بنا ساخته، ر»درهاي بهشت«به قرن چهاردهم هنوز با 

فلورانس طرح جوتو را براي بناي برجی که هم تحمل وزن ناقوسهاي کلیساي جامع ) شوراي شهر(، سینیوري 1334

را داشته باشد و هم طنین صداي آن را پخش کند تصویب کرد، و فرمانی صادر شد که، بنا به مقتضیات روح آن 

در شکوه و بلندي و تعالی هنري از هر بناي مشابهی که به دست این برج باید «عصر، در آن تصریح شده بود که 

زیبایی برج تنها در شکل چهارگوش و سادة آن » .یونانیان و رومیان در اوج عظمت آنان ساخته شده است برتر باشد

اي هاي گوتیکی مزین و نقشه نبود، بلکه در پنجره) خواست برفراز آن بنایی به شکل مارپیچ بسازد که جوتو می(

اي بود که در قسمت پایین آن به دست جوتو، آندرئا پیزانو، و لوکا دال روبیا برسنگهاي مرمررنگین تراشیده  برجسته

که شکوه و زیبایی تکمیل کنندة  -پس از مرگ جوتو، کار او به وسیلۀ پیزانو، دوناتلو، و فرانچسکو تالنتی. شده بود

همچنانکه پترارك برشعر قرن چهاردهم ). 1359(دنبال شد  - استبلندترین طاق این برج حاصل ذوق و مهارت آنه

راند؛ و این نقاش از نظر سرکشی به همۀ نقاط  تسلط داشت، جوتو دي بوندونه هم بر هنر نقاشی آن عصر فرمان می

قیت دار، و مرد دنیا و زندگی، که از خال جوتوي نقاش، پیکرتراش، معمار، سرمایه. کمی از آن شاعر نداشت نیز دست



٢٧٩۶

مند بود، با اعتماد به نفسی روبنس گونه در عرصۀ زندگی پیش  گویی هم بهره هنري، تدابیر علمی، و طنز و بذله

ناپل، اوربینو، و میالن  پیزا، لوکا، آرتتسو، پادوا، ورونا،  تاخت و در فلورانس، رم، آسیزي، فرارا، راونا، ریمینی، فائنتسا، 

و وقتی به ناپل  گاه نگرانی نداشت،  او ظاهراً از بابت دریافت سفارشات هیچ. اشتشاهکارهایی از خود به یادگار گذ

اما این امر آرامش دلپذیر آثار   جوتو ازدواج کرد و صاحب فرزندانی زشترو شد،. رفت، در کاخ سلطنتی مهمان شاه بود

به دوبرابر معمول به صنعتگران دستگاههاي بافندگی خود را . وي را برهم نزد و نشاط و سرزندگی را از او نگرفت

ترین آثار دوران رنسانس، داستان قدیس فرانسیس، رسول فقر، را نیز باز  هذا، در یکی از برجسته  داد، مع اجاره می

موزائیک  - جوتو هنوز جوان بود که کاردینال ستفانسکی او را به رم فراخواند تا موزائیکی طراحی کند .گوید می

دهد؛ این  که مسیح را هنگام نجات دادن پطرس از کام امواج دریا نشان می) تی کوچککش(مشهور به ناویچال 

گونه که در فراز پشت  پیترو باقی است و، بدان موزائیک، که بکلی رنگ و روباخته، هنوز در دهلیز کلیساي سان

بود که تصویر چند  احتماالً به سفارش همین کاردینال. کند ستونهاي گنبد قرار گرفته، چندان جلب توجه نمی

این آثار نشان از دوران ناپختگی جوتو دارد، دورانی که وي تخیلی پرتوان . اي موجود در واتیکان نیز تهیه شد پرده

بررسی موزائیکهاي پیتروکاوالینی در کلیساي سانتاماریا در تراستوره و . داشته، اما در اجرا ضعیف بوده است

گیري جوتو در سالهاي اقامتش در رم یاري کرده است؛ حال آنکه  االً به شکلفرسکوهاي او در سانتا چچیلیا احتم

پیکرتراشی ناتورالیستی نیکوال پیزانو احتماالً باعث شده است که او چشم از آثار اسالف برگیرد و به تجسم حاالت و 

د و آنچه را به چشم دید جوتو ظاهر ش«لئوناردو داوینچی گفته است؛ . احساسات واقعی زنان و مردان زنده بپردازد

  .ترتیب، جمود بیزانسی از هنر ایتالیایی رخت بربست ؛ و، بدین»ترسیم کرد

احتماال در همین شهر . جوتو سپس به پادوا رفت و در طی سه سال فرسکوهاي معروف نمازخانۀ آرنا را ترسیم کرد

هایش همواره جالب و  ت؛ وازاري، که نوشتهشناخته اس بود که دانته را مالقات کرد؛ شاید هم او را از فلورانس می

برد، و تصویري از دانته را که  جوتو نام می» دوست و همنشین نزدیک«گاهی نیز دقیق است، از دانته به عنوان 

دانتۀ شاعر نیز در کمدي االهی . دهد ست به جوتو نسبت می»کاخ پودستا«بخشی از فرسکوي بارجلوي فلورانس یا 

. کند ی از جوتوي نقاش تجلیل میبا مالطفتی استثنای

دو خانوادة بانکدار، باردي و پروتتسی، جوتو را به کار گماردند تا سرگذشت زندگی قدیس فرانسیس،  1318در سال 

هایی که از طرف آنان به  نویس را در فرسکوهایی براي نمازخانه یحیاي تعمید دهنده، و یوحناي حواري انجیل

این نقشها در سالهاي بعد سفیدکاري شدند؛ بعدها در سال . شد رقم زند انس اهدا میکلیساي سانتاکروچه در فلور

. رو، تنها طرح و ترکیب آنها از جوتو است آنها را دوباره از زیر گچ خارج ساختند و رنگ زدند؛ از این 1853

این کلیسا، که  .فرسکوهاي معروف کلیساي دوگانۀ قدیس فرانسیس در آسیزي نیز به همین سرنوشت گرفتار شد

اي واقع شده، یکی از زیارتگاههاي بنام ایتالیا است، و شمارة جهانگردانی که همه ساله براي تماشاي تصاویر  برفراز تپه

آورند از کسانی که به قصد زیارت یا بزرگداشت آن قدیس از آن دیدار  منتسب به چیمابوئه و جوتو به آنجا روي می

را احتماالً خود جوتو به » کلیساي علیا«وضوع و طراحی فرسکوهاي قسمت زیرین انتخاب م. کنند کمتر نیست می

در نقشهاي . کار، ظاهراً فقط با نظارت خود وي و به دست شاگردانش انجام گرفته است عهده گرفته است، و باقی

یح ندرتاً زندگی قدیس فرانسیس بتفصیل نمایش داده شده است؛ حتی شرح حال خود مس» کلیساي علیا«دیواري 

این نقاشیها از نظر ترکیب و نیروي تخیلی که در آنها به کار رفته . در جایی به این شرح و تفصیل نقاشی شده است

این نقاشیها یکباره به عمر نقاشی مذهبی خشک . اند، و حالت آرام و هماهنگی سیالشان دلنشین است استادانه

آمیزي  شخصیت فردي هستند، تابلوهاي شکوهمندي هستند که رنگدهند، اما فاقد عمق و نفوذ و  بیزانس پایان می

اند،  ، که از گذشت روزگار کمتر آسیب دیده»کلیساي سفال«فرسکوهاي . شورانگیز و خون زندگی در آنها نیست
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 رسد که تمثالهاي نمازخانۀ ماگدالن را جوتو خود کشیده، و به نظر می. نمایند پیشرفت جوتو را در قدرت تصویري می

. اند تابلوهاي تمثیلی نشانگر مراسم اداي سوگند فقر، فرمانبرداري، و پاکدامنی فرانسیسیان را دستیارانش نقش کرده

افسانۀ فرانسیس در این کلیساي دوگانه قوة محرکی نیرومند و تقریباً جانی تازه به هنر نقاشی ایتالیا بخشید و سنتی 

  . ز معتقدان فرقۀ مذهبی دومینیکیان، به کمال خود رسیدرا بنیان گذاشت که در آثار فرا آنجلیکو، ا

روست که از فنون نقاشی  یابیم، از آن می اگر ما نقایص کار وي را در . رویهمرفته، کارهاي جوتو یک انقالب بود

طراحی، الگوپردازي، . باخبریم؛ اما خود این فنون به وسیلۀ نهضتی تکوین و توسعه یافت که او آغاز گرش بود

  . فانمایی، و کالبدشناسی هنري او کامالً نارساستژر

در دوران جوتو، هنر نیز چون علوم پزشکی تازه به ازهم گسستن تن آدمی، و آشنایی با مکان، ساختمان، و وظایف 

بعدها هنرمندانی چون مانتنیا و مازاتچو براین . هریک از عضالت، استخوانها، رگها و پیها، و اعصاب آن پرداخته بود

ناصر مسلط شدند، و میکالنژ شناخت در آنها را به درجۀ کمال رساند و از آنها بتی ساخت؛ اما در روزگار جوتو ع

شود  پس چه خصوصیاتی باعث می. رفت بررسی اندام برهنۀ انسان کاري نامعمول بود و عرضۀ آن ناپسند به شمار می

ترکیب : توان چنین برشمرد شوند؟ این خصوصیات را می که آثار جوتو در پادوا و آسیزي سرفصلی در تاریخ هنر تلقی

آمیزي مالیم و  وقار حرکت آرام پیکرها، رنگ -سازد که چشم را، از هرزاویه که نگاه شود، متوجه کانون اثر می -موزون

ت درخشان تابلوها، جریان پرشکوه داستان، خودداري از بیان احساس حتی به هنگام رنجها و شادیهاي عمیق، و عظم

و   کند؛ و نیز گهگاه تصویرپردازي ناتورالیستی از چهرة مردان، زنان، هاي پردرد را در خود غرق می آرامشی که صحنه

سان که در جریان زندگی دیده و احساس  بلکه بدان  اي که در هنر قدیمی مورد توجه بود، هم نه به شیوه  کودکان، آن

. انگیز بیزانسی، و رمز پایداري نفوذ او در هنر بودند ی خشک و غماینها عناصر چیرگی جوتو برسبک نقاش. شود می

.گرفت هنر نقاشی فلورانسی تا یک قرن پس از او همچنان او را الگوي خود قرار داده بود و از آثار او الهام می

ا ندرتاً کسی از اینان دونسل از جوتسکوها ردپاي او را دنبال کردند و به تقلید از سبک و درونمایۀ آثار او پرداختند، ام

هنر در وجود شاگرد و پسرخواندة او، تادئوگاري، تا حدي ارثی بود؛ پدر تادئو، . به مرزهاي عظمت و استادي او رسید

گشت، و  دست می به ها دست و سه تن از پنج پسر تادئو، نقاش بودند؛ رنسانس ایتالیا، مثل موسیقی آلمان، در خانواده

تادئو کار هنري خود را با کارآموزي . شد ها و کارگاهها و مکتبها شکوفا می ي تکنیکها در خانهآمیز با انتقال و درهم

با اینهمه، حتی در این هنگام هم زیر آثار . دیگر سرآمد نقاشان فلورانس بود 1347نزد جوتو آغاز کرد، و در سال 

نگفتی از راه هنرنقاشی و معماري اندوخت تادئو چنان ثروت ه. کرد امضا می» شاگرد استاد جوتو«خود را مخلصانه 

  .که بازماندگانش نیز با استفاده از این امکانات مالی توانستند جاي هنرمندان باشند

شد و اکنون منسوب به آندرئا دا فیرنتسه است نشان  تصویر چشمگیري که مدتها به تادئو گادي نسبت داده می

در کاپال دلی سپانیوئولی یا . نس هنوز در مرحلۀ قرون وسطایی بوددهد که چگونه ایتالیا در نخستین قرن رنسا می

تصویري  1370، واقع در کلیساي سانتاماریا نووال، فرایارهاي فرقۀ دومینیکیان در حدود سال »نمازخانۀ اسپانیاییها«

اما مخلصتر از  در این تصویر، قدیس توماس آکویناس با ابهت و جالل،. خداگونه از فیلسوف نامی خویش برپا کردند

رشد بدعتگذار به خواري برپایش  آنکه مغرور بنماید، پیروزمندانه برپا ایستاده است، و آریوس و سابلیوس و ابن

شوند که نقشی فرعی نسبت به او  اند؛ برگرد او موسی، بولس حواري، یوحناي حواري، و قدیسان دیگر دیده می افتاده

و هفت علم اینجهانی هستند، از قبیل  االهی ة دیگر، که نمایندة هفت علمدارند؛ در زیر تصویر آنان چهارده چهر

. خورند دستور زبان دوناتوس، معانی و بیان سیسرون، قانون یوستینیانوس، هندسۀ اقلیدس، و غیره، به چشم می

ربرآوردن عصر آمیزي نمودار س تصویر از نظر اندیشه هنوز کامالً قرون وسطایی است، اما از نظر هنر طراحی و رنگ
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گرفت که تا یک قرن مردم بدشواري خود را در عصر  این دگرگونی چنان بکندي صورت می. اي از عصر کهن است تازه

.کردند متفاوتی احساس می

پیشرفت تکنیک در آثار اورکانیا، که در میان هنرمندان برجستۀ قرن چهاردهم ایتالیا مقام دوم را پس از جوتو دارد، 

لقب ) ملک مقرب(» آرکانیولو«از سوي شیفتگان معاصرش   او، که نام اصلیش آندرئا دي چونه بود،. نمایانتر است

هرچند او را غالباً از پیروان جوتو به . گرفته بود، و بعدها زبانهاي تنبل این لقب را به صورت مخفف اورکانیا درآوردند

اورکانیا نیز مثل بسیاري از نوابغ دورة . کرتراش مشهور بوداما او در حقیقت شاگرد آندرئا پیزانو پی  آوردند، شمار می

را بر دیوار محراب » مسیح تاجدار«در مقام نقاش، تابلوي رنگی . هاي گوناگون هنري تسلط داشت رنسانس بر رشته

ي همان نمازخانۀ ستروتتسی در کلیساي سانتا ماریا نووال نقش کرد، و همزمان با او برادر بزرگش ناردو نیز دیوارها

به عنوان معمار، چرتوزا یا صومعۀ ). 1357 - 1354(نمازخانه را به فرسکوهاي جانداري از بهشت و دوزخ آراست 

او، به . هاي خاندان آتچایوئولی آن شهرت دارد، نزدیک فلورانس بنا کرد کارتوزیان را، که داالنهاي شکوهمند و مقبره

شد  گفته می. ر نمازخانۀ سان میکله در فلورانس محراب مزینی ساختساز، به همراه برادرش د عنوان معمار و مجسمه

در سال » مرگ سیاه«پس از . که از تصویري از مریم باکره که در این نمازخانه قرار داشت معجزاتی ظهور کرده است

ی ساخت، و کرد غن ، هدایا و نذرهاي کسانی که بسالمت رسته بودند انجمنی را که این نمازخانه را اداره می1348

برادران چونه، این معبد را به صورت . تصمیم گرفته شد که تصویر مریم در معبد مجللی از مرمر و طال جاي داده شود

کاریها، فلزات گرانبها، و  ها، برجسته ها، مجسمه یک کلیساي جامع گوتیک در ابعاد مینیاتوري با ستونها، مناره

آندرئا پس از ساختن این معبد  .است» ترچنتو«ر معماري تزئینی سنگهاي قیمتی طراحی کردند؛ این معبد گوه

یا استاد معمار در اورویتو منصوب شد، و در طراحی نماي برونی کلیسا »کاپومائسترو«شهرت فراوان یافت، به سمت 

یا کلیساي جامع » دوئومو«و تا پایان عمربه کار ساختمان  به فلورانس بازگشت 1362وي در سال . شرکت جست

  .بزرگ این شهر پرداخت

با  1296از سال  - عظیمترین کلیسایی که تا آن زمان در ایتالیا ساخته شده بود -شهرت فراوان سانتا ماریا دل فیوره

چون جوتو، آندرئا پیزانو، اي از هنرمندان نامدار  از آن روز تا عصرما، سلسله. آرنولفو دي کامبیو آغاز شد

گردد؛ حتی در حال  باز می 1887نماي امروزي آن به سال . اند فرانچسکوتالنتی، و بسیاري دیگر در این بنا کار کرده

در . حاضر نیز ساختمان کلیسا تکمیل نشده است و در هر قرنی ناگزیر باید قسمت بزرگی از آن تجدید بنا شود

معماران با دلسردي عناصري از معماري . هاي دیگر هنري ناموفقتر بود از شاخه ایتالیاي عصر رنسانس، معماري

و گاهی  تیز، را از سرزمینهاي شمالی گرفتند، آنها را با ستونهاي کالسیک درآمیختند، گوتیک، چون طاقهاي نوك 

مخلوط حاصل . ر کردندشود، برروي این مجموعه گنبدي بیزانسی استوا نیز، به طوري که مثالً در فلورانس دیده می

نماي کلیساهاي . وحدت و زیبایی نداشت - به استثناي چند کلیساي کوچک که برامانته ساخته است -بیتناسب بود و

ها و موزائیکها بود؛ و  اي از هنر معماري اصیل باشد، نمایشگاه باشکوهی از پیکره جاي آنکه نمونه اورویتو و سینا به

آزارد و روح را  کنند چشم را می طۀ کاربرد متناوب مرمرسیاه و مرمرسفید پیدا میاي که خطوط افقی به واس جلوه

کلیساي . سوي آسمانها پرواز دهد کند، حال آنکه کلیسا مفهومی جز این ندارد که دعایی یا سرودي را به خفه می

ماریا دل فیوره خوانده آمیز شهر سانتا بعد از روي سوسن منقوش برنشان بشارت به 1412جامع فلورانس، که از سال

اي است  اش که برونللسکی ساخته، مغاره وجه شباهتی به گل ندارد؛ این کلیسا، به استثناي گنبد برجسته شد، به هیچ

.ماند تا درگاهی که راه به سوي خدا دارد دانته می» دوزخ«که درون آن بیشتر به دهانۀ 

ساختمان کلیساي سانتا کروچه یا صلیب مقدس را، که  1294ناپذیر، در سال  آرنولفو دي کامبیو، هنرمند خستگی

ساختمان زیباترین بناي فلورانس، یعنی پاالتتسو دال سینیوریا را،  1298متعلق به فرقۀ فرانسیسیان بود، و در سال 
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ه ب 1863ساختمان کلیسا، جزنماي برونی آن که در . که نزد نسلهاي بعدي به پاالتتسو وکیو معروف شد، آغاز کرد

در . تکمیل شد 1314، و ساختمان بخشهاي اصلی کاخ سینیوریا یا کاخ قدیم در سال 1442اتمام رسید، در سال 

همین سالها بود که دانته و پدر پترارك از فلورانس تبعید شدند؛ زد و خوردهاي گروهی در این زمان در فلورانس در 

ا به جاي آنکه به شکل یک کاخ بسازد، به صورت دژي بنا اوج خود بود؛ به همین علت، آرنولفو ساختمان سینیوریا ر

بام آن را با مزغلهایی براي دفاع مسلحانه طرح ریخت؛ برج بینظیر آن نیز داراي ناقوسی بود که با طنین  کرد، و پشت

نه » سینیوري«، »پریوري«در این کاخ آباي شهر . خواند شدن فرا می نواهاي گوناگون مردم را به مجلس یا به مسلح

اي  کردند، و قانونی که آنها را در طول دوماه مأموریتشان از کاخ به هر عنوان و بهانه تنها حکومت بلکه زندگی هم می

، نري دي فیوراوانته یکی از معروفترین 1345در سال . داشت گواه بر اوضاع و احوال فلورانس آن روز است باز می

این پل، که با گذشت زمان و طی جنگهاي متعدد فرسوده شده، . رنو بنا کردپلهاي جهان را به نام پونته وکیو بر رود آ

برگرد این . هاي لرزان خود نگاه داشته است هنوز مورد استفادة وسائط نقلیه است و بیست و دو دکان را برروي پایه

یوریا منشعب هاي باریکی که از میدانهاي کلیسا و سین دستاوردهاي غرورآمیز، روح مدنی فلورانس، در کوچه

کردند،  خاطر؛ کلیساهاي باشکوهی که طالي تاجران را به هنر تبدیل می شدند، کاخهاي کوچکتر توانگران پریشان می

پذیر، و  اي و پرجمعیت مردمی فعال، سرکش، تحریک هاي اجاره وران، و خانه دکانهاي پرازدحام سوداگران و پیشه

  .ی از افراد بود که رنسانس پا به عرصۀ وجود گذاشتوبرهم در چنین محیط درهم. باهوش قرار داشت

VII  - »دکامرون«  

گوینیتسللی وکاوالکانتی در . در فلورانس بود که ادبیات ایتالیایی به نخستین و بزرگترین پیروزي خود دست یافت

در آرزوي رسیدن  فلورانسی، نه در فلورانس اما پایان قرن سیزدهم در همین شهر غزل را به کمال رسانیدند، و دانتۀ

ترین اثر  هم در آنجا بوکاتچو برجسته. به این شهر، اولین و آخرین اثر راستین در ادبیات حماسی ایتالیا را برجاي نهاد

ویالنی، که براي . ترین وقایع قرون وسطی را نوشت منثور ایتالیایی را تصنیف کرد، وجووانی ویالنی تاریخچۀ تازه

اي باشکوه  هاي گذشته کرد و مثل گیبن از دیدن ویرانه از رم دیدن می 1300ل شرکت در مراسم جشن بخشش سا

به هیجان آمده بود، مدتی به این فکر افتاد که تاریخ این شهر را به رشتۀ تحریر درآورد؛ اما بعداً، با این اندیشه که 

همۀ وقایع شهر «تصمیم گرفت  اند، متوجه زادگاه خود شد و بسیاري دیگر پیش از او تاریخ رم باستان را نگاشته

و کارهاي فلورانسیها را بتفصیل، و امور قابل توجه مابقی دنیا را به اجمال  …در این کتاب شرح دهد  …فلورانس را 

» .بازگو کند

، که خود ضمن آن از پاي درآمد، آن را »مرگ سیاه«آغاز کرد و تا شیوع » برج بابل«جووانی کتاب خود را با داستان 

جووانی براي کار خود آمادگی . دنبال کردند 1365اش فیلیپوداستان او را تا سال  برادرش ماتئو و برادرزاده. داد ادامه

کامل داشت؛ او فرزند بازرگان ثروتمندي بود؛ به لهجۀ خالص توسکانی تسلط داشت؛ به ایتالیا، فالندر، و فرانسه سفر 

به ریاست ضرابخانۀ شهر منصوب شده بود؛ و به مبانی اقتصادي و کرده بود؛ سه بار به رهبري دیر، و یک بار نیز 

او نخستین کسی بود که روایات خویش را با آمارهایی از شرایط . نظیري داشت اثرات تاریخی زمان خویش آگاهی کم

ی به اما در کتاب بعدي اطالعات جالب  سه کتاب اول وقایع فلورانس او بیشتر افسانه است،. اجتماعی درهم آمیخت

نفر بوده است، و از این عده  105‘000جمعیت فلورانس و حومۀ آن  1338خورد، از جمله اینکه در سال  چشم می

هزار  اند؛ فلورانس داراي شش دبستان با ده زیسته و چهارهزار تن با اعانات عمومی می  اند، هفده هزار تن گدا بوده

و ) ادبیات(» دستور زبان«ر آنها ششصد پسر و معدودي دختر شاگرد پسر ودختر، و چهار دبیرستان بوده است که د

برخالف بسیاري از تاریخنویسان، ویالنی در کتاب خود از کتابها، تابلوهاي نقاشی، و . آموختند می) فلسفه(» منطق«

. هاي مختلف حیاتش توصیف شده است ساختمانهاي تازه نام برده است؛ کمتر شهري چنین مستقیم از همۀ جنبه
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ها، شخصیتها، و نتایج  گاه ویالنی تمام این مراحل و جزئیات را به صورت روایت مسلسل و واحدي از علتها، پدیدههر

  . کرد آورد، وقایعنامۀ خود را به تاریخ مبدل می حوادث درمی

ۀ منظوم. ، در زندگی و نظم و نثر همچنان به زنها پرداخت1340بوکاتچو پس از مقیم شدن در فلورانس در سال 

در رمان روانشناختی . بیت، یادآور روزهاي خوش پیوندشان بود 4400رؤیاي عاشقانه، که به فیامتا اهدا شده بود، در

گوید؛ فیامتا عواطف عشق، التهابات هوس،  زاده داستان جدایی خویش را از بوکاتچو بازمی فیامتا، شاهزاده خانم ناپاك

کند، نداي  وفایی او را سرزنش می کند؛ و چون وجدانش بی ل میو رشک و مفارقت را به تفصیلی ریچاردسن تحلی

  : دهد شنود که او را به علت بزدلیش مورد مالمت قرار می آفرودیته را در عالم خیال می

من شوهر دارم و احکام شرع و سوگند وفاداري مرا از این کارها «خویشتن را تا این حد خوارمکن و مگو «

اي پرقدرت،  ریبی پوچ و مقاومتی بیهوده در برابر قدرت اروس نیستند، زیر او، مانند شاهزادهاینها جز ف» .دارد می باز

سازد و توجهی به قوانین دیگر که از منشأ فروتري هستند ندارد؛ زیرا این قوانین را  قوانین ابدي خویش را مستقر می

دارد  تواناي خویش در پایان کتاب، فیامتا را وا میبوکاتچو با سوءاستفاده از خامۀ » .شمارد قوانینی پست و غالمانه می

بوکاتچو بعد از . به نفع او اعتراف کند که او بوکاتچو را رها نکرده است، بلکه این بوکاتچو بوده که از او دل کنده است

داخت؛ در این زمان دوباره به شعر روي آورد و در نینفاله فیزوالنو به وصف عشق یک چوپان به کاهنۀ معبد دیانا پر

این شعر، پیروزي چوپان با شورو شوق توصیف شده است، و اندکی نیز از این شور صرف وصف مناظر طبیعی گشته 

بود که  1348اندکی پس از شیوع طاعون سال . تقریباً همین دستمایه و شیوه الگوي نگارش دکامرون است. است

وپنج سال داشت و حرارت  در این تاریخ او سی. پرداختبوکاتچو به نوشتن سلسله داستانهاي معروف و فریبندة خود 

وار را  آمیز میل و خواهش دیوانه هاي هزل توانست نکته شهوتش از حد شعر به حد نثر تنزل یافته بود؛ حال دیگر می

ی را که به او اعتنا بود که نام فیامتا ظاهراً در دوران طاعون مرده بود، و بوکاتچو چندان آرام و به این مسئله بی. دریابد

انتشار نیافت، بخشهایی  1353هرچند همۀ کتاب تا سال . بخشیده بود به یکی از راویان درجه دوم داستانهایش داد

اي از انتقاداتی  ، نویسنده به پاره»روز چهارم«بایست جزءجزء منتشر شده باشد، زیرا در پیشگفتار داستان  از آن می

اي از صد  این کتاب، به شکلی که اکنون در دست ماست، مجموعه. گوید میکه از داستانهاي قبلی او شده پاسخ 

توان گفت که غرض نویسنده این نبوده است که تعداد زیادي از آنها با هم و یکجا خوانده شوند؛ این  می. داستان است

.شندبایست مردم فلورانس را شبهاي بسیار سرگرم کرده با به یک منتشر شدند، می  داستانها، که یک

در  - و پس از آن سراسر اروپا را فراگرفت 1348که در سال  - »مرگ سیاه«در پیشگفتار کتاب، شرحی از نتایج 

این بیماري، که آشکارا در زاد وولد بسیار و کثافت شایع در میان مردم آسیا که براثر جنگ به . فلورانس آمده است

اشت، از راه عربستان به مصر، و از دریاي سیاه به روسیه و فقر کشیده شده و براثر قحطی ضعیف گشته بودند ریشه د

بازرگانان و کشتیهاي بازرگانی ونیز، سیراکوز، پیزا، جنووا، و مارسی این بیماري را، به . امپراطوري بیزانس راه یافت

. آوردندکمک ککها و موشهاي صحرایی، از قسطنطنیه، اسکندریه، وسایر بنادر خاور نزدیک به ایتالیا وفرانسه 

در اروپاي باختري نیز احتماالً مقاومت  1347- 1345، و 1342- 1337، 1334-1333درپی سالهاي  قحطیهاي پی

: این بیماري به دوشکل بود. مردم فقیر را تحلیل برده بود، و بعد این افراد بیماري را به طبقات دیگر سرایت دادند

و  انجامید؛ و خیارکی، همراه با تب و دمل سه روز به مرگ میریوي، همراه با تب شدید و خلط خونالود، که پس از 

بتناوب بروز  1365و  1348این بیماري، که در فاصلۀ سالهاي . شد زخم، که پس از پنج روز منتهی به مرگ می  سیاه

:چنین نوشت 1354یک وقایعنگار سینایی در سال . کرد، نیمی از مردم ایتالیا را از پاي درآورد

دي که به گورستان روان بودند، نه خویشاوندي بود، نه دوستی، نه کشیشی، نه راهبی؛ و از عزاداري براي همراه اجسا

در بسیاري از نقاط شهر، خندقهاي پهن و گودي کنده بودند که اجساد را در آن  …. مردگان هم خبري نبود
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شد؛ سپس  شدن اجساد به روي هم پرمی خندق با انباشته  سان، پوشانیدند؛ و بدین انداختند و با کمی خاك می می

با دستان خویش پنج تن از فرزندانم را در یک گودال به خاك  …و من، آنیولو دي تورا، . کندند خندق دیگري می

قدر تنک بود که سگها بآسانی   خاك روي بسیاري از مردگان آن. سپردم؛ و بسیاري دیگر از مردم نیز چنین کردند

ناقوس کلیسایی به صدا . پراکندند هایی از تن مردگان را در شهر می خوردند، و تکه دند و میکشی اجساد را بیرون می

. گریست، هرچه هم که فرد از دست رفته عزیر بود، چرا که تقریباً همه در انتظار مرگ بودند آمد و کسی نمی درنمی

ورانس، به گفتۀ ماتئوویالنی، از آوریل تا در فل» .این پایان جهان است«گفتند و باور داشتند که  و مردم چنین می …

بوکاتچو تلفات فلورانس را صدهزار نفر و ماکیاولی نودوشش هزار . ، از هر پنج نفر سه تن جان سپردند1348سپتامبر 

آمیزند، زیرا جمعیت فلورانس در آن هنگام بسختی از صد هزارتن تجاوز  این ارقام آشکارا مبالغه. تن برآورد کرده است

  : کند بوکاتچو کتاب دکامرون خویش را با شرح دهشتناکی از طاعون آغاز می. کرد می

نه تنها صحبت و همنشینی با بیماران، بلکه حتی لمس لباسها یا هرچیز دیگري که دست بیماران به آنها خورده بود 

اگر حیوانی با چیزي متعلق به  …. یا بیماران از آن استفاده کرده بودند، بتنهایی کافی بود که بیماري را سرایت دهد

و من این نکته را به  …سپرد گرفت، در اندك مدتی جان می شخص بیماریا مرده از این بیماري در تماس قرار می

و  …که برادر برادر را، عمو برادرزاده را،  …این مصیبت چنان هراسی بردل همگان افکنده بود . ام چشم خود دیده

بعضی از پدران و مادران از دیدار و ) تر و باور نکردنیتر العاده از آن خارق(اد؛ و حتی نه چه بسا زن شوهر را وا می

هرروز هزاران تن از مردم  …. کردند، چنان که گویی فرزندان آنها نیستند نوازش فرزندان خویش خودداري می

بسیاري از مردم در . آمدند یآنکه کسی به کمک و یاریشان بشتابد یا از مرگشان آگاه شود، از پاي درم بی  عادي،

مردند تنها با تعفن اجسادشان مرگشان  هاي خود می کشیدند، و بسیاري دیگر که در خانه خیابانها دم آخرشان را می

همسایگان، نه از روي خیرخواهی نسبت . سراسر شهر از نعش اینها و دیگران انباشته بود. شد بر همسایگان معلوم می

بیشتر از ترس اینکه مبادا به سبب تعفن اجساد خود نیز در معرض ابتالي به بیماري قرار به فرد درگذشته، بلکه 

گذشتند به  ها می نهادند؛ و آنان که سحرگاه از کوچه کشیدند وپشت درها می ها بیرون می گیرند، اجساد را از خانه

ند و برخی از اجساد را، به سبب نبودن آورد آنگاه تابوتها را براي گردآوري اجساد می. خوردند اجساد بیشماري برمی

اي  کم نبود تابوتی که با آن دویا سه نعش به گورستان حمل شود، و این حادثه. کردند اي حمل می پاره بر تخته تابوت، 

دویا سه برادر، پدر و فرزند، و افرادي از   نبود تابوتی که حامل زن و شوهر، نبود که یکبار بیشتر روي ندهد؛ حتی کم

نگریستند که امروزه به مرگ بزها  گونه می کاربه جایی رسیده بود که مردم به مرگ انسانها همان …. گونه باشد نای

. نگرند می

طرح . پردازد گیري آن می خود، و نحوة شکل) ده روز(بار، بوکاتچو به تصویر کردن دکامرون  از میان این اوضاع رقت

هفت بانوي جوان، که از «پس از مراسم قداس توسط » تاماریا نووالکلیساي مقدس سان«جمعی در  یک گردش دسته

این بانوان از هجده تا بیست و هشت . شود ریخته می» طریق خویشاوندي، دوستی، یا همسایگی با هم پیوند دارند،

ها پیشنهاد یکی از آن» .رفتار، و سرشار از نشاطی صادقانه بودند همگی مؤدب، نجیبزاده، زیبا، خوش«سال داشتند، و 

هاي  گیر، بهتر است که همگی با هم، همراه با مستخدمانشان، به خانه بودن از آن بیماري همه کند که، براي ایمن می

از صفا و گوناگونی مناظر طبیعت در بهار بهره «ییالقی خویش کوچ کنند، و با حرکت از ویالیی به ویالي دیگر، 

هاي سبزو خرم و  دگان کوچک گوش دهیم، و منظرة دشتها و تپهبسا که به نغمۀ پرن در آنجا چه …. گیرند

بسا هزاران نوع از درختان را تماشا کنیم؛  آیند، ببینیم؛ و چه که چون امواج دریا به حرکت درمی کشتزارهاي غله را، 

یی ابدیش را تر است، آسمانی که هرچند فعال برما خشم گرفته است، اما زیبا آنجا پهنۀ آسمان در دیدگاه ما گشاده

از آنجا که ما «: افزاید شود، اما فیلومنا پیشنهادي اصالحی بدان می این پیشنهاد پذیرفته می» .دارد نیز از ما دریغ نمی
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قضا را، در همان . بهتر است چند مرد ما را همراهی کنند» زنان دمدمی مزاج، خودرأي، بدگمان، و ترسو هستیم،

نتوانسته بود  …که خشم روزگار ویا از دست رفتن دوستان و خویشان  …. سه جوان وارد کلیسا شدند«لحظه 

 …اینان همه خوشرو، خوشخو، و آراسته بودند و آمده بودند از خدا طلب کنند …. حرارت عشق را در آنان فرونشاند

کند از  شنهاد میپامپنیا پی» .که به دیدار محبوبشان برسند؛ از قضا، هرسه محبوب را در میان همان هفت بانو یافتند

فیلومنا . ترسد که این پیشنهاد رسوایی به بار آورد نیفیله می. این جوانان بخواهند در گردششان آنان را همراهی کنند

  ».خواهند بگویند کنم، بگذار مردم هرچه می باشد، اما من که با پاکدامنی و وجدان آسوده زندگی می«: دهد پاسخ می

. شوند همراه با مستخدمان و آذوقۀ خود به ویالیی درسه کیلومتري فلورانس رهسپار میسرانجام، در چهارشنبۀ بعد، 

داراي حیاطی وسیع و زیبا در وسط؛ تاالرها و سرسراها و خوابگاههایی یکی زیباتر از دیگري، و همه مزین «این ویال 

خرم؛ چاههاي آب بسیار خنک؛ و  زارها در اطراف؛ باغهاي سبز و انگیز؛ چمنزارها و سبزه به تابلوهاي نقاشی دل

 روند، صبحانه را بفراغت دختران و مردان جوان شبها دیر به خواب می. ست»زیرزمینهاي مملو از شرابهاي گرانبها

خورند، و خویشتن را با داستانهاي عشقی سرگرم  پردازند، شامی طوالنی می خورند، در باغها به گردش و تفریح می می

برند، هر روز هر یک از آنها داستانی تعریف  گذارند، تا وقتی که خارج از شهر به سر می میبا هم قرار . کنند می

اسم کتاب هم از دکا همراي یونانی به معنی ده روز گرفته (انجامد  اقامت در این ییالق ده روز به طول می. کند می

در . آور دارد ز دانته یک داستان نشاطانگی ؛ و نتیجۀ کمدي انسانی بوکاتچوست که در قبال هریک شعر غم)شده است

از نقل اخبار خارج خودداري کنند مگر «شوند که در طی این روزها  ضمن، طبق قرار قبلی، اعضاي گروه مکلف می

اند، ابداع شخص  بیشترین این داستانها، که هریک به طور متوسط در شش صفحه نوشته شده ».آور باشد آنکه نشاط

ها و »کنت«هاي قرون وسطایی، و »گستا«از منابع کالسیک، آثار نویسندگان شرقی، بوکاتچو نیستند، بلکه 

آخرین و معروفترین داستان کتاب، داستان گریز لداي . اند هاي فرانسوي، یا فولکلور خود ایتالیا گردآوري شده»فابل«

زیباترین داستان . اده کرده استهاي کنتربري از آن استف ترین قصه بردبار است، که چاسر در یکی از بهترین و تخیلی

ست که تقریباً یادآور عشق فداکارانۀ گریز - قصۀ فدریگو، قوش او، و عشق او –کتاب بوکاتچو داستان نهم روز پنجم 

، که به پول نیاز »سلطان بابل«الدین،  صالح). روز اول، قصۀ سوم(فلسفیترین آنها افسانۀ سه انگشتر است . لدا است

پرسد که به نظر وي کدامیک از سه دین یهود،  کند و از او می مند، ملکیصدق، را به ناهار دعوت میدارد، یهودي ثروت

ترسد به صراحت سخن بگوید، با تمثیلی به آن پاسخ  این صراف دوراندیش پیر، که می. مسیحیت، و اسالم بهتر است

  :دهد می

..  . .یمتی خویش انگشتر زیبا و گرانبهایی داشتروزي روزگاري مرد بزرگ و ثروتمندي بود که در میان جواهرات ق

خواست این انگشتر متوالیاً به دست بازماندگانش برسد، اعالم داشت فرزندي که به هنگام مرگ او و به  چون می

موجب وصیت او صاحب انگشتر باشد، باید وارث او شناخته شود، و دیگران همه او را به احترام رئیس بزرگ خاندان 

فرزندي که انگشتر را به ارث برده بود با اوالد خود رفتار مشابهی در پیش گرفت و درست همان کاري را . بشناسند

خالصه، انگشتر پس از چند نسل دست به دست گشت و سرانجام به مردي رسید که داراي . کرد که پدر کرده بود

پسران . داشت ر سه را یکسان دوست میسه فرزند پاك نهاد و با فضیلت بود که همگی مطیع پدر بودند، و او هم ه

جوان، که از ارزش انگشتري آگاه بودند و هر سه دوست داشتند خود به ریاست خانواده برسند، هر یک جداگانه از 

دانست انگشتر را  پدر گران قدر، که نمی..  . .پدر خود خواستند که اکنون که پیر شده است انگشتري را به او واگذارد

پس، پنهانی از جواهرساز ماهري . آنان بدهد، به این اندیشه افتاد که به نحوي هر سه را راضی کندبه کدامیک از 

این انگشترها چنان به هم شباهت داشتند که تشخیص انگشتر . خواست دو انگشتر دیگر نظیر انگشتر اصلی بسازد

انگشترها را مخفیانه به یکی از  چون هنگام مرگ رسید، هر یک از. نمود اصلی حتی براي خود او نیز دشوار می
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فرزندان، پس از مرگ پدر براي جانشینی او و ریاست بر خانواده انگشترهاي خود را به نشانۀ . فرزندان خود بخشید

قدر به هم شبیه بودند که تشخیص انگشتر اصلی معلوم نبود، سرانجام  چون انگشترها آن محق بودن نشان دادند، اما

گویم که هر یک  از این روي، سرور من، به شما می. ینحل ماند و هنوز هم الینحل مانده استمسئله وارث حقیقی ال

از سه قومی که خداي بزرگ شریعت خود را به آنان ارزانی داشته، معتقد است که وارث حقیقی خداوند و احکام و 

  سئلۀ انگشترها، هنوز الینحلاما این مسئله که کدام یک از آنان وارث حقیقی است، درست مانند م. شریعت اوست

.مانده است

میان اندیشۀ رواداري . وهفت سالگی یک مسیحی جزمی نبوده است دهد که بوکاتچو در سی چنین داستانی نشان می

در . خورد ورزید، تفاوت زیادي به چشم می مذهبی او و تعصب خشک دانته، که آشکارا با دینهاي دیگر دشمنی می

به مسیحیت ) که بعدها مورد اقتباس ولتر نیز قرار گرفت(هانات یهودي با این استدالل داستان دوم کامرون، ی

گرود که چون مسیحیت با وجود فساد اخالق روحانیان و خرید و فروش مقامات کلیسایی پایدار مانده است، پس  می

یسین، کشیشها، راهبان، کشی، خلوص، اعتراف به گناهان، آثار قد بوکاتچو ریاضت. باید دین برحق و الهی باشد

شمرد و به  او بیشتر راهبان را مردمی مکار می. گیرد سازي را به باد استهزا می ها، و حتی قدیس فرایارها، راهبه

در یکی از دلنشینترین ). روز ششم، قصۀ دهم(زند  دهند لبخند تمسخر می کسانی که به آنان صدقه می» دلی ساده«

که چگونه فرایار چیپوال براي اینکه اعانۀ بیشتري بگیرد به شنوندگان خود وعده کند  داستانهاي خود، روایت می

یعنی یکی از پرهاي فرشته جبرائیل ملک مقرب را، که پس از اعالم   یکی از آثار بسیار مقدس کلیسا،«دهد که  می

در ). ششم، قصۀ دهمروز (به آنان نشان دهد » خبر والدت عیسی به مریم باکره در اتاق او برجاي مانده است،

دهد که چگونه مازتو، جوانی که از نظر جنسی نیرومند بود، توانست همۀ  مستهجنترین داستان خود شرح می

در داستان دیگري، فرایار رینالدو با زن مردي رابطۀ نامشروع برقرار ). روز سوم، قصۀ اول(هاي دیر را ارضا کند  راهبه

  ).روز هفتم، قصۀ سوم(» ام راهبی است که چنین نکند؟کد«پرسد   کند، و راوي داستان می می

چاسري آنها لذت  - اي هاي رابله کنند، اما از بذله زنان دکامرون از شنیدن چنین داستانهایی اندکی احساس شرم می

ین کند و گهگاه، بنا بربیان ا فیلومنا، دختري که رفتاري بس موقرانه دارد، داستان رینالدو را حکایت می. برند می

دندانهاي آنان را   توانستی همۀ دادند که می دختران چنان خنده را سر می«ناشادترین شخصیت داستانهاي بوکاتچو، 

بند و بار ناپل پرورش یافته بود و عشق را غالباً جز روابط جنسی چیز دیگري تلقی  بوکاتچو در محیط بی» .ببینی

زد، و در برابر دون کیشوتیسم دانته نقش سانچوپانثا را ایفا  میاو به داستانهاي عشقی پهلوانان نیشخند . کرد نمی

تایی داستان، که بازگو  پس از روایت بیست. هرچند دوبار ازدواج کرده بود، ظاهراً به عشق آزاد اعتقاد داشت. کرد می

من در گفتار و «: یدگو کردن آنها حتی در محافل مردانۀ امروز هم پسندیده نیست، از زبان یکی از مردان، به زنها می

 اي از  بوکاتچو در پایان کتاب خود به پاره» .کردار شما زنان و ما مردان چیزي که سزاوار سرزنش باشد ندیدم

گیریها بیشتر مربوط به این بوده است  نویسد که این خرده کند و می انتقاداتی که از بیپروایی او شده است اشاره می

زحمات «در همان حال به خویشتن براي » .ام از زندگی فرایارها را فاش ساخته من در مواردي جزئی، حقایقی«که 

.گوید تبریک می» طوالنی، که به یاري و لطف خدا به ثمر رسیده است

شهرت این کتاب ممکن است بیشتر مرهون . رود دکامرون کماکان یکی از شاهکارهاي ادبیات جهان به شمار می

. اگر آن بیعفتی کالم را هم نداشت، باز سزاوار این شهرت و باقی ماندن در تاریخ بودآن باشد، اما حتی » اخالقیات«

اي از  نثر کتاب به پایه. هاي کنتربري برتري دارد این کتاب ساخت و پرداختی کامل دارد، و از این نظر حتی برقصه

پیچیده یا آمیخته به صنایع بدیعی  نثر او اگر چه گاهی. کمال رسیده است که هنوز در ادبیات ایتالیا مانند ندارد

دکامرون کتاب عشق به . است، به طور کلی فصیح، محکم، پخته، زنده، و مثل نهر کوهساران روشن و روان است
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اي که در طول هزار سال براي ایتالیا روي داده بود، بوکاتچو جرئت آن را  ترین فاجعه درخالل سخت. زندگی است

گاهی بدبینی نسبت . یکیها، و خوشیهاي زندگی را که هنوز در جهان وجود داشت دریابدداشت که زیباییها، طنزها، ن

هاي گزنده و غیرانسانی او به زنان در کورباتچو؛ اما، در دکامرون، او  مانند کنایه  گشت، به درستی بشر براو چیره می

رغم کاریکاتورسازي و  علی. برد می قلب است که از دادوستد، پست و فراز زندگی، و عشق لذت چون رابله مردي خوش

اغراقهایی که در دکامرون وجود دارد، مردم جهان خود را در این کتاب باز شناختند؛ وکتاب به همۀ زبانهاي اروپایی 

زاکس و لسینگ، مولیر و الفونتن، و چاسر و شکسپیر بخشهایی از این کتاب را با تحسین در آثار  ترجمه شد؛ هانس

این کتاب در دورانی که دیگر اشعار پترارك در شمار آثار قابل ستایشی که خوانده . ه قرار دادندخود مورد استفاد

  . شوند قرار گیرد، هنوز با لذت فراوان خوانده خواهد شد نمی

VIII - سینا  

در آنجا نیز شدت . توانست بر این ادعاي فلورانس که زادگاه رنسانس بوده است نداي اعتراض در دهد سینا می

صنعت پشمبافی، صدور . کرد افزود و حمیت اجتماعی هنر را تغذیه می ها می برخورد جناحها برحرارت اندیشه

هاي خاوري مدیترانه، و دادوستد از جادة فالمینیوسی بین فلورانس و رم این شهر را نسبتاً  کاالهاي سینایی به کرانه

اصلی شهر با آجر یا سنگ مفروش شده بودند و طبقۀ ، میدانها و خیابانهاي 1400تا سال . ثروتمند ساخته بود

، کارگران پشمباف پاالتتسوپوبلیکو 1371در سال . قدر مستغنی شده بود که بتواند انقالبی را سامان دهد  تهیدست آن

را محاصره کردند، درهاي آن را شکستند، حکومت طبقۀ بازرگان را برانداختند، و ) عمارت ادارة امور عامه(

  . را به قدرت رسانیدند) طلبها اصالح(توري ریفورما

هاي کارگرنشین را  چند روز بعد، لشکري دوهزار نفري که توسط بازرگانان تجهیز شده بود به شهر یورش آورد، محله

. مورد تاخت و تاز قرار داد، و زنان و مردان و کودکان را بدون استثنا و بیرحمانه به نیزه کشید و ازدم شمشیر گذراند

الناس شتافتند؛ در نتیجه، حملۀ ضدانقالب درهم شکست، و حکومت  با و افراد پایین طبقۀ متوسط به یاري عوامنج

به سال . طلب صالحترین دستگاه اداریی را که شارمندان سینا به خود دیده بودند به این شهر عرضه داشت اصالح

لب را برانداختند، و چهارهزار کارگر شورشی را از ط ، بازرگانان ثروتمند باردیگر قیام کردند، حکومت اصالح1385

.نهاداز آن تاریخ، صنعت و هنر در سینا روبه انحطاط . شهر بیرون راندند

  پیاتتسا دلدر ضلع باختري و گستردة . در این محیط آشفتۀ قرن چهاردهم بود که سینا به اوج هنري خود رسید

برج متصل به این عمارت، توره د ). 1309 - 1288(پاالتتسو پوبلیکو سربه آسمان کشید  -میدان عمدة شهر -کامپو

، معمار و پیکرتراش سینایی، لورنتسومایتانی، به 1310به سال . متر، زیباترین برج ایتالیاست 102مانجیا، به ارتفاع 

را طرحریزي کرد؛ او، و سایر هنرمندان سینایی، و نیز آندرئا پیزانو با شوقی اورویتو رفت و نماي مجلل کلیساي آنجا 

اي  ، معجزهبولسناستونهاي برجستۀ دیواري پرداختند و، به یادبود معجزة  آمیز به تزیین سردرها و ستونها و نیم جنون

کلیساي بزرگ شهر سینا با نمایی همانند براساس طرحی که از جووانی  1337در سال . داز سنگ مرمر پدید آوردن

این نما، که شاید در تزیین آن افراط شده است، همچنان یکی از شگفتیهاي جاودانی . پیزانو مانده بود زینت یافت

  .رود  هنر ایتالیا به شمار می

کاري را که دوتچو دي بوئونینسنیا ناتمام گذاشته بود از  قریحۀ سینایی در همان هنگام، گروهی از نقاشان خوش

سیمونه مارتینی مأمور شد تا براي تزیین در پاالتتسو پوبلیکو یک تابلوي مائستا یا  1315در سال . سرگرفتند

ار تاجگذاري مریم عذرا تهیه کند، زیرا مریم عذرا هم از نظر قانون و هم از لحاظ االهیات ملکۀ تاجدار شهر به شم

توانست با تابلوي مائستا،  این تابلو کامال می. رفت، و سزاوار بود که بر جلسات شوراي حکومتی شهر ریاست کند می

اندازه بزرگ بود، و  که دوتچو پنج سال قبل براي کلیسا جامع شهر کشیده بود، برابري کند؛ با این تفاوت که نه به آن
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هاي بیحرکت و بیروح آدمهاي زیادش، منشأ  آن مائستاي اصلی، با چهرهنه تا آن حد زرکوب؛ این تابلو نیز، مانند 

آمیزي اندك پیشرفتی در آن به چشم  کرد؛ تنها شاید از لحاظ طراحی و رنگ بیزانسی نقاشی سینایی را آشکار می

؛ و هنگامی جوتو پرداخت  به آسیزي رفت؛ در آنجا به مطالعۀ فرسکوهاي 1326اما سیمونه مارتینی در سال . خورد می

شرح زندگی قدیس مارتن را نقاشی کند، خود را از » کلیساي سفال«هاي  که از او دعوت شد تا در یکی از نمازخانه

ها که در آثار قبلیش بود خالص کرد، و با موفقیت تمام طرحی با مشخصات انفرادي از اسقف  بند یکنواختی چهره

هاي شاعر و معشوقۀ او، لورا، را نقاشی  با پترارك آشنا شد و چهرهمارتینی در آوینیون . بزرگ شهر تور ترسیم کرد

بیش از همۀ آثار «نویسد که این سطور ساده  وازاري می. ها از او با سپاس نام برد کرد؛ پترارك هم در کتاب نغمه

د، حال آنکه زیرا روزي خواهد رسید که از نقاشیهاي او اثري بر جاي نمان …اند،  سیمونه به او معروفیت بخشیده

. هیچ زمینشناسی تا این حد خوشبین نیست» هاي مردي چون پترارك در همۀ زمانها پایدار خواهد ماند نوشته

؛ و مارتینی، در این سمت، )1339(سمت نقاش رسمی دربار پاپ برگزید  بندیکتوس دوازدهم سیمونه مارتینی را به

و نیز زندگی مریم عذرا و عیساي منجی را در رواق کلیسا،  مراحل زندگی یحیاي تعمیددهنده را در نمازخانۀ پاپ،

.در آوینیون درگذشت 1344مارتینی به سال. نقاشی کرد

هاي مذهبی، که سیمونه در تصاویر غیر مذهبی خویش آغاز کرده بود، به دست پیترو  این گونه تفکیک هنر از جنبه

س از تحصیل در فلورانس سنتهاي عاطفی نقاشی شاید پیترو پ. لورنتستی و آمبروجو لورنتستی گسترش یافت

تاالر «در . وجود آورد به- گاهی با رئالیسمی جسورانه-سینایی را رها کرد و یک رشته تصاویر محرابی با قدرتی بیسابقه

حکومت فاسد، پیامدهاي حکومت فاسد، -پاالتتسوپوبلیکو، آمبروجو چهار فرسکوي معروف خود ) شوراییان(» نه نفر

در این تصاویر شیوة سمبولیسم قرون ). 1343 - 1337(را نقاشی کرد  - الح، و پیامدهاي حکومت صالححکومت ص

، »سینا«هاي باشکوهی نمودار  در این نقشها پیکره. خورد وسطایی، که جوتو آن را کنار گذاشته بود، به چشم می

مانند یکی از خدایان ) صلح(آخر نقش  - اند ترسیم شده» صلح«، و »فضایل هفتگانه«، »اتحاد«، »خرد«، »عدل«

» وحشت«برتخت نشسته است، و » استبداد»  در تابلوي حکومت فاسد،. ساخت فیدیاس با ظرافت تمام آرمیده است

در تابلو حکومت . زنند؛ و خصومت و تعدي شهر را خونین کرده است وزیر اوست؛ راهزنان به بازرگانان دستبرد می

شوند که با شادي به کار صنایع  تمانهاي تابلوي قبلی را دارد، مردمی نشان داده میاي که همان ساخ صالح، برزمینه

دستی و تفریح و دادوستد مشغولند؛ دهقانان و بازرگانان قاطرهاي حامل کاال و آذوقه را به درون شهر هدایت 

؛ و بر فراز صحنه، فرشتۀ نوازند کنند؛ کودکان به بازي و دختران به رقص سرگرمند و ویولها موسیقی خاموشی می می

شاید فرسکو عظیم پیروزي مرگ درکامپو سانتوي پیزا را یکی از این دو برادر فعال . در پرواز است» امنیت«بالدار 

در این تابلو، گروهی از مردان و زنان اشراف با . کشیده باشد - و یا اورکانیا و یا فرانچسکو تراینی - ]پیترو و آمبروجو[

خورند که درون آنها اجساد پادشاهان در حال  به سه تابوت سرگشاده برمی  ه عازم شکار هستند،هاي فاخر، ک جامه

یکی از شکارچیان از شدت عفونت بینی خود را گرفته است؛ برفراز این صحنه، فرشتۀ مرگ با داس . فاسد شدن است

کنند؛ و در  س برین همراهی میگسترده است؛ در آسمان االهگان رحمت ارواح رستگار را به فردو عظیم خود بال

پاره  کشانند؛ افعیها و الشخورهاي سیاه مشغول خوردن و تکه همان حال، دیوهاي بالدار بیشتر مردگان را به دوزخ می

ها، شاهزادگان، اسقفان، و کاردینالها در چاه  کردن بدنهاي عریان زنان و مردان هستند؛ و در زیر آنها، شاهان، ملکه

در فرسکو عظیم دیگري بر دیوار مقابل، همین نقاشان، در سمت چپ، صحنۀ واپسین داوري و، . اند ویل درهم ریخته

همۀ وحشتهاي االهیات قرون وسطایی در این تابلو شکل . اند در سمت راست، تصویر دیگري از دوزخ را نقش کرده

. فته استگونه رحم و محدودیتی تجسم یا هیچ اند؛ دوزخ دانته است که بی جسمانی گرفته
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» قرون وسطی«در اینجا نیز، همچون گوبیو و سان جیمینیانو و سیسیل، . سینا هرگز از قرون وسطی پا بیرون ننهاد

نشیند تا  میرد، بلکه با صبر و شکیبایی به انتظار می گاه نمی هیچ» قرون وسطی«. از چنگ رنسانس بسالمت گریخت

  .هنگام خود دوباره بازگردد به

IX -  میالن  

 - نشینی را در ستایش عزلت نوشت احتماالً در وکلوز رسالۀ شیرین گوشه. پترارك به آوینیون بازگشت 1351ر سال د

اندکی پس از . توانست قوت و غذاي دایمش باشد عزلتی که به عنوان داروي شفابخش برایش قابل تحمل بود، اما نمی

ي پاپ کلمنس ششم مریض احوال، مبنی بر اینکه از تن بازگشت به آوینیون بود که پترارك با فرستادن اندرزي برا

من خود همیشه از «. دادن به دستورات پزشکان اجتناب ورزد، خصومت جامعۀ پزشکی را نسبت به خود برانگیخت

یک از نیرنگهاي خود را بر تن من  ام که هرگز اجازه ندهند پزشکان هیچ ام و به نوکرانم سپرده دوستانم خواهش کرده

از یک مورد ناکامی  1355در سال » .دهند عمل کنند یند، بلکه همیشه درست خالف آنچه آنها دستور میبیازما

پترارك از حقوقدانان نیز . فضاحت بار در امر درمان چنان برآشفت که شعر تندي به نام در سرزنش یک پزشک سرود

این است . کنند پا افتاده تلف می پیشبر سر مسائل  …وقت خویش را با مجادله«خوشی نداشت، وي گفت اینان  دل

نام و شهرت آنان با تنشان به زیر خاك فرو خواهد رفت، و تنها یک گور براي نامشان : حکم من درمورد جملگی آنان

در جهت تلختر شدن زندگی به کام پترارك در آوینیون، پاپ اینوکنتیوس ششم نیز » .و استخوانهایشان کافی است

کاردینال . تکفیر شود - چون شاگرد ویرژیل است -ه عنوان فردي که با مردگان ارتباط داردپیشنهاد کرد تا وي ب

او به . زد الشعرا را به هم می تالران به داد پترارك رسید، اما رایحۀ جهل دینی، که شهر آوینیون را آکنده بود، دل ملک

ی راهبان نوشت، و براي مدتی خود را با اندیشۀ دیدار برادر راهبش، گراردو، رفت، رسالۀ دقیقی به نام در باب آسودگ

، )1353(پیوستن به جرگۀ راهبان سرگرم ساخت، اما وقتی از او دعوت شد که مهمان کاخ دیکتاتور میالن باشد 

.خواهش را به حیرت واداشت چنان بی تأمل دعوت را پذیرفت که دوستان جمهوري

کردند،  ر مقام ویچه کومیتس یا داوران اسقف بزرگ انجام وظیفه میدودمان فرمانرواي میالن به این علت که بیشتر د

، امپراطور هاتري هفتم، ماتئو ویسکونتی را به نمایندگی خویش در 1311در سال . به نام ویسکونتی معروف بودند

 -ردشم که مانند بسیاري از شهرهاي ایتالیاي شمالی خود را بظاهر تابع امپراطوري مقدس روم می - شهر میالن

رغم اشتباهاتی بزرگ، با چنان کاردانی و مهارتی حکومت کرد که بازماندگانش در میالن تا سال   ماتئو، علی. برگزید

براي . اینان بندرت دلبستۀ امور، اغلب بیرحم، گاهی مسرف، و همیشه هشیار بودند. بر اریکۀ قدرت ماندند 1447

منطقۀ شمال خاوري ایتالیا گسترش داد، مالیات سنگینی بر مردم تأمین هزینۀ جنگهایی که سلطۀ میالن را بر اکثر 

به پیروزیهاي نظامی دست   کردند، اما به خاطر مهارتی که در انتخاب سرداران و مدیران الیق داشتند، تحمیل می

ر کانالهاي بر صنایع پشمبافی شهر صنعت ابریشمبافی را نیز افزودند؛ با حف. یافتند و میالن را رونقی تازه بخشیدند

تازه، دادوستد شهر را توسعه دادند؛ و چنان امنیتی از نظر جانی و مالی فراهم آوردند که اتباعشان اندیشۀ آزادي از 

در دوران حکومت استبدادي آنان، میالن یکی از ثروتمندترین شهرهاي اروپا شد؛ کاخهاي مرمرین . دل به در کردند

در دورة فرمانروایی جووانی ویسکونتی، که مردي خوش . افراشته بودنددر دو سوي خیابانهاي سنگفرش آن قد بر

لودي، پارما، . و به مقتضاي نیاز یا هوس، بیرحم یا بخشنده بود، میالن به اوج قدرت خود رسید  ناپذیر، سیما، خستگی

و بولونیا فرمانرواییش را   تی،نووارا، کومو، ورچلی، آلساندریا، تورتونا، پونترمولی، آس  کرما، پیاچنتسا، برشا، برگامو،

وي با   وقتی پاپهاي آوینیون بر سر مالکیت بولونیا با جووانی درافتادند و به حربۀ تکفیر متوسل شدند،. پذیرفتند

بخشودگی، و صلح را به دست   فلورین، بولونیا، 2‘000‘000شجاعت و ارتشا به مبارزة کلمنس ششم رفت و، با صرف 

کفارة جنایتهاي خویش را با ابتالي به بیماري نقرس پس داد، و حکومت مستبدانۀ خود را با  جووانی). 1352(آورد 
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چون پترارك به هنگام ورود به کاخ ویسکونتی پرسید که از او چه انتظاري . حمایت از شعر و دانش و هنر بیاراست

ایۀ سربلندي من و حکومت من خواهم، چه این م فقط حضور شما را می«: دارند، جووانی با خوشرویی پاسخ داد

طی این سالها خادمیت توأم با . پترارك مدت هشت سال در دربار ویسکونتی در پاویا یا میالن به سر برد» .است

پیروزي هوس بر انسان، عفت بر : نامید) پیروزي(آسودگی، مجموعه اشعاري به زبان ایتالیایی سرود و آن را تریونفی 

این آخرین سرودة وي دربارة لورا بود؛ در این . مرگ، زمان بر شهرت، و ابدیت بر زمانهوس، مرگ بر عفت، شهرت بر 

داد، و در رؤیاي خویش  طلبید، روح عفیف او را مخاطب قرار می شعر او از شهوانیت عشقش نسبت به وي پوزش می

که ادعاي برابري با   ین اشعار،ا. آشکار است که شوهر او را به جاي دیگري حواله کرده بود -پیوست در بهشت به او می

.نمودار پیروزي خودستایی بر هنرند  اشعار دانته را داشتند،

ماتئو دوم از . اش تقسیم کرد قلمرو فرمانروایی خود را بین سه برادرزاده) 1354(جووانی ویسکونتی به هنگام مرگ 

برنابو بر قسمتی از ). 1355(دنظر جنسی ناتوان بود و به خاطر حیثیت خانوادگی به دست برادرش کشته ش

گالئاتتسو دوم فرمانروایی توانا بود که گیسوان . راند دوکنشین از میالن، وگالئاتتسو دوم بر باقی آن از پاویا فرمان می

وقتی دخترش ویوالنته با دیوك آو . داد هاي سلطنتی وصلت می کرد و فرزندانش را با خانواده  زرینش را مجعد می

به عروس جهیزیه ) دالر 5‘000‘000(فلورین طال 200‘000  ادوارد سوم پادشاه انگلستان، ازدواج کرد،کلرنس، فرزند 

داد، و به دویست مهمان انگلیسی داماد هدایایی چنان گرانبها بخشید که ثروتمندترین سالطین همعصر خود را از 

شن عروسی براي اطعام ده هزار تن شود که خوراکی باقی مانده از ج گفته می. سخاوت خویش به حیرت انداخت

در زمانی که بر اثر جنگ صد سالۀ انگلستان در آستان ورشکستگی قرار داشت و فرانسه خونی در تنش . کافی بود

  .نمانده بود، ایتالیاي قرن چهاردهم به این پایه از ثروت رسیده بود

X  - ونیز و جنووا  

شاعر  .اي انجام مذاکرات صلح بین ونیز و جنووا به ونیز فرستاد، دوك جووانی ویسکونتی پترارك را بر1354در سال 

رو هستیم که در دامنۀ ناهموار کوهسار قرار گرفته است و  در جنووا با یک شهر در حال سیادت روبه«: نوشته بود

یا به سودجویی بازرگانان، که فرصت عرض اندامی براي دریانوردان در عرصۀ در» .دیوارها و مردمی شکوهمند دارد

وجود آورده بود، راههاي تجارت دریایی را از طریق دریاي مدیترانه به تونس، رودس، عکا، صور، ساموس، لسبوس، و 

طارق و اقیانوس اطلس به روان و بروژ به روي  قسطنطنیه، از طریق دریاي سیاه به کریمه و طرابوزان، و از طریق جبل

بیمۀ کشتیرانی در جنووا به دست این بازرگانان  1370ل و تا سال دفترداري دوب 1340تا سال . جنووا گشوده بود

در حالی که بهرة پول در بسیاري از شهرهاي ایتالیا از دوازده تا سی درصد بود، بازرگانان جنووا . متهور تکوین یافت

خانوادة  مدت درازي سود تجارت بین چند. گرفتند با بهرة هفت تا ده درصد از سرمایه گذاران خصوصی وام می

در .شد، و این تقسیم هرگز به نحوي مسالمت آمیز نبود تقسیم می - دوریا، سپینوال، گریمالدي، فیسکی -ثروتمند

سیمونه بوکانرا انقالب ملوانان و دیگر کارگران جنووا را پیروزمندانه رهبري کرد و اولین حکمران سلسلۀ  1339سال 

این . وردي یاد او را در اپرایی گرامی داشته است - کردند ت میبر جنووا حکوم 1797هایی شد که تا سال »دوج«

به نوبۀ خود به گروههاي خانوادگی متخاصمی تقسیم شدند، و شهر در اثر کشمکشهاي درونی زیانبار  فاتحان نیز

دچار آشوب و اختالل شد؛ حال آنکه در همین زمان رقیب بزرگ جنووا، ونیز، در تالش دستیابی به نظم و وحدت 

پس از میالن، ونیز ثروتمندترین و مقتدرترین دولت در ایتالیا بود، و از لحاظ حسن اداره حتی از میالن نیز سر  .ودب

زرادخانۀ بزرگ . صنعتگران آن در ساختن اشیاي نفیس و گرانبها، که بیشتر جنبۀ تجملی داشت، معروف بودند. بود

یصد کشتی بازرگانی و جنگی آن سی و شش هزار ملوان کار شهر شانزده هزار نفر کارگر داشت، و در سه هزار و س

بازرگانان . به پاروزنی مشغول بودند -نه چون قرن شانزدهم غالمان - کردند؛ و در زورقهاي پارویی آن انسانهاي آزاد می
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ن نظر مسیحی و کردند و از ای آنان با همه دادوستد می. ونیزي همۀ بازارها را از اورشلیم تا آنتورپ اشغال کرده بودند

به «پترارك، که . مسلمان در نظرشان فرقی نداشت؛ به همین علت، سیل تکفیرهاي پاپ برسرشان باریدن گرفت

هاي ونیز لنگر  از ناپل تا فالندر را زیرپا نهاده بود، از دیدن کشتیهایی که در دریاچه» عشق دیدار چیزهاي بسیار

  : انداخته بودند دچار شگفتی شد

به . کنم؛ دکلهایشان از برجهاي کاخ من بلندتر است به بزرگی کاخی که در آن زندگی می …بینم  کشتیهایی می

به انگلستان شراب، به . روند کوههایی شناور بر آب مانندند؛ و به مقابله با خطرهایی بیشمار به هر گوشه از دنیا می

کنند؛  و کتان، و به مصر و یونان چوب حمل می روسیه عسل، به آشور و ارمنستان و ایران و عربستان روغن و زعفران

  . شود گردند که از اینجا به سراسر جهان پخش می و مملو از کاالهاي گوناگونی باز می

این صرافان از آنجا . شد کردند تأمین می می  آوري و ذخیره سرمایۀ این تجارت گسترده از وجوهاتی که صرافان جمع

» بانکدار«نشستند، در قرن چهاردهم بتدریج بانکري یا  برنیمکت یا بانکو میکه در برابر میزهاي صرافی خویش 

اي طالیی به  ، سکه)مشتق از دوکا، دوك، دوج(، و دوکات )مخفف لیبرا، پوند(واحدهاي اصلی پول لیره . خوانده شدند

  .رفتند مییحیت به شمار این پول و فلورین فلورانس استوارترین و معتبرترین پولهاي جهان مس. گرم، بود 3.56وزن 

ونیزیها تعطیالت عمومی و پیروزیهایشان . اي شاد داشت زندگی در ونیز هم به اندازة ناپل روزگار جوانی بوکاتچو چهره

هاي  کردند، جامه میزي و تزیین میآ کردند، کشتیهاي تفریحی و جنگی خود را رنگ را با مراسم پرشکوهی برگزار می

ها و برآبها  و صداي موسیقی را در خانه  آراستند، میزهایشان را با بلورهاي فلورانسی می  پوشیدند، ابریشمی شرقی می

نظرلورنتسو چلسی، دوج ونیز، و  اي تحت ، براي انتخاب بهترین نوازندة شهر، مسابقه1365در . کردند انداز می طنین

در این مسابقه شعرهایی همراه با سازهاي گوناگون خوانده شد، دستۀ بزرگی از همسرایان . زار شدپترارك برگ

آوازهایی خواندند، وسرانجام جایزة اول به فرانچسکو الندینو فلورانسی، آهنگساز نابیناي آهنگهاي باالد و مادریگال، 

ند لوحی خود، دورة انتقالی از نقاشیهاي خشک و لورنتسو ونتسیانو و دیگران، با فرسکوها و قابهاي چ. تعلق گرفت

هایی از رنگینگی  دیدند، و از همان زمان نشانه بیروح قرون وسطائی را به نقاشیهاي دلنشین دورة رنسانس تدارك می

در ونیز دژ و کاخ . ها، کاخها، و کلیساها چون مرجانهایی از دریا سربرآوردند خانه. نقاشی ونیزي را بروز دادند

شد، زیرا در این شهر اختالفات شخصی و خانوادگی  حکم یا خانۀ محصور به دیوارهاي ضخیم محافظ دیده نمیمست

. بزودي جاي خود را به نظم و قانون سپرد؛ از این گذشته، تقریباً هر کاخی دراین شهر با خندقی طبیعی محصور بود

گاه به گرد آن  بودند که گوتیک شمالی هیچ طرحهاي معماري هنوز گوتیک، اما چنان با ظرافت و زیبایی قرین

مارکو به طور  در همین زمان کلیساي باشکوه سانتا ماریاگلوریوزا ساخته شد، و ساختمان کلیساي سان. رسید نمی

ها و موزائیکها و آرابسکها، و گنبدهاي گوتیکی که برفراز  آن با پیکره  گهگاهی ادامه پیدا کرد و سیماي سالخوردة

مارکو هنوز کامالً در  هرچند میدان سان. اي پیداکرد ز طاقیهاي مدور بیزانسی قدیمی بنا شدند، جلوة تازهاي ا پاره

همۀ این » .بتوان در تمام جهان نظیري براي آن یافت«احاطۀ بناهاي معماري درنیامده بود، پترارك تردید داشت که 

همۀ این سازمان منسجم و استوار اقتصادي و دولتی یافت، و  انعکاس می» کانال بزرگ«زیبایی و جالل که برسطح 

، هنگامی که 1378راند، در سال  وجب خاك بر امپراطوري پهناوري از آدریاتیک تا دریاي اژه فرمان می که از یک

لوچانو دوریا یک ناوگان . دشمنی دیرینش با جنووا به اوج شدت خود رسید، یکباره در معرض خطر نابودي قرارگرفت

گیر شایع در میان ملوانان  را تا نزدیکی پوال هدایت کرد، در آنجا با ناوگان ونیز، که براثر یک بیماري همه جنووایی

شکننده پانزده کشتی جنگی ونیزي را با قریب دوهزار  ضعیف شده بود، برخورد کرد، و طی یک پیروزي قاطع و درهم

دست داد، اما برادرش آمبروجو، که به جاي او فرماندهی  لوچانو در این جنگ جانش را از. ملوان آن به تصرف درآورد

چهار کیلومتري جنوب  و اي باریک در بیست نیروي دریایی جنووا را به دست گرفته بود، شهر کیودجا، واقع در دماغه
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ونیز، را به تصرف درآورد، با پادوا متحد شد، جلوي حرکت همۀ کشتیهاي ونیزي را گرفت، و به یاري ملوانان 

این شهر مغرور، که آشکارا بیدفاع . ووایی و سربازان مزدور پادوایی خویشتن را براي حمله به خود ونیز آماده کردجن

ونیز تصمیم گرفت از آب » شوراي عالی«بود، درخواست صلح کرد؛ اما شرایط جنووا چنان سنگین و موهن بود که 

ویش را بیدریغ به خزانۀ دولت ریختند؛ مردم به تالشی هاي پنهان خ توانگران اندوخته. شهر وجب به وجب دفاع کند

ها استحکامات دفاعی شناور برپا شد، و به توپ، که  روزي دست زدند تا ناوگانی تازه بیارایند؛ دورتادور جزیره شبانه

ی، که اما نیروهاي جنووایی و پادوای). 1379(شد، مجهزگشت  بار در صحنۀ کارزارهاي ایتالیا ظاهر می براي نخستین

قبالً راه دریا را به روي ونیز بسته بودند، صفی از لشکریان خود را در طول راههاي زمینی منتهی به ونیز نیز 

مردند، ویتوره  اي از گرسنگی می در همان حال که عده. گسترانیدند، و راه ورود آذوقه به شهر را بکلی مسدود کردند

، پیزانی و دوج ونیز، آندرئا کونتارینی، 1379در دسامبر . ایی تازه بودپیزانی مشغول تربیت سربازانی براي نیروي دری

اي، شصت ناو بزرگ، و چهارصد قایق  عرشه که مرکب بود از سی و چهار کشتی تک -ناوگان بازسازي شدة ونیز را

که بتواند با نیروي ناوگان جنووا کوچکتر از آن بود . به راه انداختند تا جنوواییها را در کیودجا محاصره کنند -کوچک

توپهاي ونیزي سنگهایی به وزن شصت و هشت کیلو به سوي کشتیها، دژها، و سنگرهاي . دریایی تازة ونیز مقابله کند

جمعی نیروهاي جنووا پرتاب کردند، و بسیاري از سربازان دشمن، از جمله فرماندة آنها پیترو دوریا، را از پاي 

نگی شده بودند، براي تخلیۀ شهر کیودجا، از زنان و کودکان درخواست متارکۀ جنوواییها، که دچار گرس. درآوردند

ونیزیها این تقاضا را پذیرفتند، اما چون جنوواییها پیشنهاد کردند که به ناوگانشان اجازة بازگشت داده . جنگ کردند

محاصرة . قید و شرط کندبار نوبت ونیز بود که تقاضاي تسلیم بدون  شود تا آنها نیز در عوض تسلیم شوند، این

ماه ادامه یافت؛ سرانجام جنوواییها، که بیماري و مرگ نیروي آنها را تقلیل داده بود، دست از مقاومت  کیودجا شش

وقتی آمادئوس ششم، کنت ساووا، پیشنهاد میانجیگري . برداشتند؛ و ونیزیها با آنان رفتاري انسانی در پیش گرفتند

دو فرسوده شده بودند، به این امر رضایت دادند؛ دوطرف امتیازاتی به یکدیگر دادند، داد، طرفین متخاصم، که هر 

). 1381(اسیران خود را مبادله کردند، و با هم پیمان صلح بستند 

XI -  ترچنتو«واپسین شفقهاي «  

. این شهر به سربرددر ونیز اقامت گزید و هفت سال در  1361آزمود، به سال  پترارك، که هر شهر و هر میزبانی را می

گرفت، با خود به ونیز  اش را، که تقریباً همۀ متنهاي کالسیک التینی جز دیوان لوکرتیوس را در برمی او کتابخانه

اي شیوا این مجموعه کتابهاي نفیس را به شهر ونیز اهدا کرد، اما حق استفاده از آن را تا پایان  وي طی نامه. آورد

شناسی، کاخ مولینا را با همۀ  اي از حق کومت ونیز هم به نوبۀ خود، به عنوان نشانهح. عمر براي خود محفوظ داشت

با اینهمه، پترارك در گشت و گذارهاي بعدي کتابهایش را با خود برد، و با . وسایل آسایش آن در اختیارش گذاشت

اي از کتابها  پاره. ان ونیز بود، افتادمرگ او همۀ کتابها به دست آخرین میزبان او، فرانچسکو اول دا کارارا، که از دشمن

  .در پادوا نگاه داشته شدند، اما بیشتر آنها یا فروخته یا به نحوي از انحا پراکنده شدند

احتماالً در ونیز بود که پترارك رسالۀ در وظایف و فضایل یک امپراطور و سلسله گفت و شنودهاي طوالنی خویش به 

کند که به هنگام کامروایی فروتن، ودر وقت ناکامی  پترارك توصیه می. نوشت را) نیک و بد(نام چارة هردو بخت 

آموزد که چگونه درد  کند که خوشی خود را در کامیابیهاي زمینی و منال نجویید؛ و می شجاع باشید؛ اخطار می

هستند، اما همۀ  این سخنان همه اندرزهایی حکیمانه. دندان، فربهی زیاد، مرگ زن، و نوسانات شهرت را تحمل کنید

پترارك بزرگترین اثر منثور خویش، دربارة رجال نامی، را نیز در حوالی همین ایام . توان در آثار سنکا یافت آنها را می

سیصدو پنجاه . ویک تن از مشاهیر روم باستان، از رومولوس تا قیصر، است این کتاب شامل زندگینامۀ سی. نوشت
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شرح زندگی قیصر دارد، تا قرن نوزدهم کاملترین شرح  کتاب که اختصاص به از این» نیم وزیري«صفحه به قطع 

.رفت شمار می زندگی این فرمانرواي رومی به

، پترارك، به امید فتح باب مذاکرة صلح میان گالئاتتسو دوم ویسکونتی با پاپ اوربانوس پنجم، ونیز را 1368در سال 

سالح در میان سیاستمداران گوش شنوایی  بی گرفت این بود که فصاحت اي که به قصد پاویا ترك کرد، اما تنها نتیجه

دعوت فرانچسکو اول دا کارارا را پذیرفت تا براي بار دوم به عنوان مهمان رسمی سلطنتی در  1370در سال . یابد نمی

کوچکی در آرکوا،  اما اعصاب پیر و فرسودة او تاب تحمل غوغاي شهر را نداشت، و بزودي به ویالي. پادوا زندگی کند

هاي اوگانی در نوزده کیلومتري جنوب باختري پادوا، رخت کشید، و چهارسال آخر عمر را در آنجا سپري  واقع بر تپه

هاي خود را گردآورد و تنظیم کرد تا پس از مرگش منتشر شوند، و زندگینامۀ کوتاه و  ها و نوشته همانجا، نامه. کرد

یعنی توصیه  - او هم دچار همان خطاي دیرین فیلسوفان). 1371(اي به آیندگان، نوشت  انگیزي از خود به نام نامه دل

به فرمانرواي پادوا ) 1372(در رسالۀ بهترین شیوة کشورداري . شد -به دولتمردان که چگونه کشور را اداره کنند

؛ مردابها را »خود دوست بدارد به جاي ریاست بر اتباع خود، برآنان پدري کند و آنها را چون فرزندان«اندرز داد که 

خشک کند؛ ذخیرة غذایی مردم را فراهم سازد؛ کلیساها را برپا نگاه دارد؛ از دردمندان و نیازمندان دستگیري کند؛ و 

آنگاه کتاب دکامرون را برگرفت و داستان . حامی نویسندگان و ادیبان باشد، چه هرگونه شهرتی در گرو قلم آنان است

  .به التینی ترجمه کرد تا خوانندگانی اروپایی براي آن دست و پا کند گریز لداي آن را

انگیز دوران  بوکاتچو اکنون از نظر روحی در وضعی بود که از اینکه اصالً کتاب دکامرون را نوشته یا آن اشعار شهوت

او فرستاده و  ، راهب محتضري پیامی براي1361در سال . کرد جوانیش را سروده است احساس تأسف و پشیمانی می

بینی کرده بود که هرگاه خویشتن را  هاي هجوآمیزش سرزنش کرده، و پیش او را به خاطر زندگی ناپاك و قصه

گاه متفکري عمیق  بوکاتچو هیچ. تهذیب نکند، مرگ زودرس و رنج و عذاب بیپایان دوزخ در انتظارش خواهد بود

نی و پیشگویی به مدد خواب پایبند بود؛ به وجود اجنه و بی نبود، الجرم به موهومات زمان خویش از قبیل طالع

او اکنون به دین بازگشته بود، و در . پنداشت که آینیاس واقعاً به هادس واصل شده است شیاطین عقیده داشت، و می

داد  پترارك که از این ماجرا باخبر شده بود، بدو اندرز. اندیشۀ فروش همۀ کتابهایش و درآمدن در سلک راهبان بود

سرودن اشعار و نوشتن داستانهاي عشقی به زبان ایتالیایی را کنار بگذارد، و به تحصیل جدي : که راهی میانه برگزیند

را پذیرفت و در نتیجه نخستین اومانیست » استاد ارجمند«بوکاتچو اندرز . ادبیات کالسیک التینی و یونانی بپردازد

.یونانی در اروپاي باختري شد

ها و  هاي کالسیک پرداخت، کتابهاي یازدهم تا شانزدهم سالنامه تشویق پترارك، به گردآوري دستنوشته بوکاتچو، به

کاسینو بیرون کشید و غبار فراموشی از آنها  کتابهاي اول تا پنجم تواریخ تاسیت را از کتابخانۀ فراموش شدة مونته

در عصر . ت تا هومر را به دنیاي غرب بشناساندزدود؛ متنهاي مارتیالیس و آوسونیوس را احیا کرد، و طرحی ریخ

کردند، اما در روزگار بوکاتچو این زبان در سراسر اروپاي  ایمان، بعضی دانشوران همچنان از زبان یونانی استفاده می

م ، پترارك نزد راهبی به نام بارال1342در سال . باختري، جز نواحی نیمه یونانی جنوب ایتالیا، بکلی فراموش شده بود

نشینی در کاالبریا بدون اسقف ماند، مقام اسقفی  هنگامی که اسقف. از اهالی کاالبریا به تحصیل زبان یونانی پرداخت

بارالم به محل مأموریت خود رفت، و پترارك به سبب نبودن معلم و کتاب . آنجا را به توصیۀ پترارك به بارالم سپردند

در آن روزگار، چنین کتابهایی به زبان التینی یا ایتالیایی در  - نی بازمانددستور زبان و لغتنامه از تحصیل زبان یونا

، بوکاتچو در میالن با یکی از شاگردان بارالم به نام لئون پیالتوس آشنا شد، او را به 1359به سال . دسترس نبودند

د کرسی یونانی براي پیالتوس گذشت، به ایجا فلورانس خواند، و دانشگاه این شهر را، که یازده سال از تأسیس آن می

هایی از ایلیاد و اودیسه را براي بوکاتچو فرستاد، و به  پترارك به تأمین حقوق پیالتوس کمک کرد، نسخه. راضی کرد
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ترجمۀ کتابها بارها به تعویق افتاد، و پترارك ناچار درگیر . پیالتوس مأموریت داد تا آنها را به التینی برگرداند

پیالتوس . هاي پیالتوس حتی بلندتر و چرکینتر از ریش اویند کرد که نامه کننده شد؛ او گالیه می تهنگاریهاي خس نامه

این برگردان غیردقیق و نثرمانند عاري از لطف . سرانجام فقط با تشویقها و همکاري بوکاتچو ترجمه را به پایان رساند

  .اي قرن چهاردهم در دست بوداي از آثار هومر به زبان التینی بود که در اروپ تنها ترجمه

اي دست و پا شکسته  قدر یونانی به بوکاتچو آموخته بود که وي بتواند به گونه در خالل این احوال، پیالتوس آن

کند،  بوکاتچو خود اعتراف کرده است که فقط بخشی از متنهاي یونانی را درك می. متنهاي کالسیک یونان را بخواند

بوکاتچو به الهام از این کتابها، و نیز به راهنمایی پترارك، . د در زیبایی و لطافت بیهمتاستکن اما آنچه را که درك می

در یک . باقی آثار ادبی خود را تقریباً بالکل وقف آشنا ساختن اروپاي التینی با ادبیات، اساطیر، و تاریخ یونان کرد

آدم تا ژان، پادشاه فرانسه، را معرفی کرد؛ و در  هاي کوتاه تحت عنوان در احوال مردان نامی، از سلسله زندگینامه

در رسالۀ کوهها، جنگلها، . به شرح زندگی زنان مشهور از حوا تا جوواناي اول، ملکۀ ناپل، پرداخت» زنان نامی«

ام هایی را که در ادبیات یونانی از آنها ن ها، و دریاچه کوهها، جنگلها، چشمه  ، به ترتیب حروف الفبا، …ها و   چشمه

او چنان مجذوب ادبیات . برده شده بود توصیف کرد، و در شجرة خدایان کتاب راهنمایی از اساطیر کالسیک گردآورد

برد که  نامید، و از ونوس و مارس چنان نام می یونان شده بود که خداي مسیحیت را یوون و شیطان را پلوتون می

اند و از نظر تحقیقی ارزش  بها، که با التینی بد نوشته شدهاین کتا. اند گویی به اندازة مریم ومسیح حقیقت داشته

نمایند، اما در زمان خود براي پژوهندگان زبان و ادبیات یونان راهنماي  آور می ناچیزي دارند، امروزه سخت مالل

. گرانبهایی بودند و در اشاعۀ رنسانس نقش مهمی ایفا کردند

فلورانس گهگاه از وجود وي . ن جوانی به متانت و وقار سالهاي کهولت رسیدبندوباریهاي دورا سان، بوکاتچو از بی بدین

در . فرستاد کرد و او را به فورلی، آوینیون، راونا، و ونیز به مأموریتهاي سیاسی می به عنوان دیپلمات استفاده می

رنج » ها را برشمرمتوانم آن امراض زیادي که نمی«شصت سالگی از نظر جسمی ناتوان بود و از بیماري پوستی و 

شاید براي کمک مالی به او بود . کرد اي چرتالدو در فقر و تنگدستی زندگی می در این زمان در ناحیۀ حومه. برد می

را ایجاد ) کرسی دانته(شوراي شهر فلورانس را واداشتند تا کاتدرا دانتسکا  1373که بعضی از دوستانش در سال 

التدریس به بوکاتچو بپردازد تا او یک دورة درسی دربارة دانته در بادیا داشته  حق) دالر 2500(کند، و صد فلورین 

و او، آمادة قبول مرگ، به چرتالدو   اما پیش از آنکه دورة درسها به سرآید، تندرستی بوکاتچو روبه زوال نهاد،. باشد

  .بازگشت

شتنم، یا، اگر خواست مسیح است، در حال آرزو دارم که مرگ در آن حال که آماده و سرگرم نو«: پترارك نوشته بود

، او را در حالی که روي کتابی 1374در سالروز هفتاد سالگیش در بیستم ژوئیۀ » .عبادت و اشکباري به سراغم آید

اش پنجاه فلورین براي بوکاتچو گذاشته بود تا با  پترارك در وصیتنامه. خمیده و ظاهراً به خواب رفته بود، مرده یافتند

، بوکاتچو نیز در 1375دسامبر  21در . یش شنلی تهیه کند که در شبهاي دراز زمستان او را از سرما حفظ کندآن برا

ماند تا بذرهایی که این بزرگان افشانده بودند  ایتالیا پنجاه سال بعد باید به آیش می. شصت و یک سالگی درگذشت

  . بارور شود

XII - انداز چشم  

شهرها - سراسر ایتالیا دنبال کردیم؛ اما از نظر سیاسی ایتالیایی وجود نداشت، تنها کشورما پترارك و بوکاتچو را در 

پیزا رقیب بازرگانی خود آمالفی را منهدم . فرسودند بودند، پاره سرزمینهایی که آزادانه خود را در خصومت و جنگ می

و نیمی از اروپا با قسمت اعظم ایتالیا متحد شد تا کرد؛ میالن، پیاچنتسا را؛ جنووا و فلورانس، پیزا را؛ ونیز، جنووا را؛ 

در قرن ششم، تقسیم » جنگ گوتیک«فروریختن حکومت مرکزي در تهاجمات بربرها، . ونیز را از میان بردارد
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تضاد دستگاه   هاي رومی، کشاکش لومباردها و پاپها، جزیرة ایتالیا به دو بخش لومباردي و بیزانسی، خرابی جاده شبه

امپراطوري، و هراس دستگاه پاپی از اینکه یک حکومت پادشاهی مقتدر غیرروحانی که از آلپ تا سیسیل را  پاپی با

همۀ این  -زیرسلطۀ خود داشته باشد پاپ را به زندان کشد و رهبر روحانی اروپا را فرمانبردار رهبرسیاسی دولت کند

جزیرة  اداران پاپها و هواداران امپراطوران نه تنها شبههو. عوامل بر روي هم به ازهم پاشیدگی ایتالیا انجامیده بود

ایتالیا را به تجزیه کشاندند، بلکه مردم تقریباً تمام شهرها را نیز به دو گروه متخاصم گوئلفها و گیبلینها تقسیم 

و  کردند؛ و حتی پس از آنکه این کشمکشها فرونشست، دشمنیهاي گذشته دستاویز رقابتهاي تازه شد و آتش کینه

بستند، گوئلفها آن را  اگر گیبلینها بر یک سوي کاله خود پري می. نفرت در تمامی رگهاي زندگی جریان یافت

کردند؛ و  بریدند، گوئلفها آن را از طول قاچ می آویختند؛ اگر گیبلینها میوه را از عرض می برسوي دیگر کالهشان می

در کرما، گیبلینهاي میالن . نشاندند ل سرخی برسینۀ خود میزدند، گوئلفها گ اگر گیبلینها گل سفیدي به سینه می

پیکرة مسیح را از محراب کلیسا کندند و در آتش افکندند، زیرا چهرة آن به سویی بود که سمت گوئلفها محسوب 

یر در برگامو، که منطقۀ نفوذ گیبلینها بود، میزبانان جمعی از میهمانان کاالبریایی خود را، که از طرز س. شد می

ضعف ناشی از هراس افراد، عدم امنیت گروهها، و . خوردنشان معلوم شده بود از گوئلفها هستند، به قتل رسانیدند

توهم برتري دائماً نوعی ترس، بدگمانی، تنفر و تحقیر، هم نسبت به طرف مقابل و هم نسبت به بیگانگان، در دلها به 

.آورد وجود می

مردم فقط به شهرهایشان . شهرهاي ایتالیا بود -بودند، به وجود آمدن کشور حاصل این موانع، که برسرراه وحدت

اندیشیدند و تنها معدودي از فیلسوفان مثل ماکیاولی یا شاعري مانند پترارك به ایتالیاي واحد و یکپارچه  می

میهن «ورانس به نام و از فل» افراد ملت ما«حتی در قرن شانزدهم چلینی از مردم فلورانس به عنوان . اندیشیدند می

پترارك، که به علت اقامت در دیار بیگانه فارغ از وطنپرستی صرفاً محلی بود و از جنگهاي پراکنده . کند یاد می» من

برد، در قصیدة شیواي ایتالیاي من از شاهزادگان ایتالیا درخواست کرد که صلح و  و تجزیۀ سرزمین بومی خود رنج می

  : انندوحدت را به ایتالیا بازگرد

  ها عاجزند هرچند واژه -!اي ایتالیاي من

  تا زخمهاي مهلک تو را التیام بخشند

   - آورند ات جاري است بند و خونهاي بسیاري را که از سینه

  ها برلبم جاري است،  اما همچنانکه برساحل غم گرفتۀ پو سوگوار سرگردانم و ترانه

  دهم، سرود اندوه تیبر و شوربختی آرنو را سرمی

   …. د که آالمم تسکین یابدشای

  بار برآن پا فشردم؟  آه، آیا این همان خاکی نیست که نخستین

همانجا که در آرامش گهواره 

  بمالطفت آرامم کردند و با محبت پروردند؟ 

  آه، مگر این سرزمین من نیست

  ام  که با پیوند فرزندي بدان وابسته

  اند؟ و در خاك آن والدینم آرمیده

  ا این اندیشۀ لطیف آه، مگر که ب

  دلهاي سنگین شما نرم شود 

  و اندوه مردم را بنگرید، 
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  .مردمی که بعد از خدا چشم امیدشان به شماست

  و اگر که فقط اندکی سخت نگیرید،

  فضیلت، ایتالیا را در جنگ با کسانی که از خشم کور

  اند پیروز گرداند،  برانگیخته شده

  .پاید نمیتردید این جنگ ناعادالنه چندان  بی

  آن شعلۀ باستانی! نه، نه

  !آور ساخته بود هنوز خاموش نشده است که ایتالیا را نام

پترارك امید بدان بسته بود که رینتسو به ایتالیا وحدت بخشد، اما چون این حباب امید ترکید، او نیز مانند دانته به 

تمامی قدرتهاي گذراي امپراطوري روم در فرمانرواي امپراطوري مقدس روم، که از لحاظ نظري وارث غیرمذهبی 

اي خطاب به شارل  دهنده ، پترارك پیام تکان)1347(شدن رینتسو از صحنه  اندکی پس از خارج. غرب بود، امید بست

. گفتگوي تاج وتخت امپراطوري نام برد و وارث بی» شاه رومیان«چهارم، پادشاه بوهم، فرستاد و در آن از او به عنوان 

سانه از او خواست که به رم بازگردد و تاج امپراطوري را بر سرنهد، پایتخت خویش را از پراگ به رم منتقل شاعر ملتم

از کوههاي  1354وقتی شارل به سال . یعنی ایتالیا بازگرداند» گلستان امپراطوري«کند، و اتحاد و نظم و صلح را به 

ات کند، و با احترام به درخواست او، که استغاثۀ بیصبرانۀ آلپ گذشت، پترارك را دعوت کرد تا در مانتوا با او مالق

اما شارل چون نیروي چندان عظیمی نداشت که . آورد، گوش فرا داد دانته از هانري هفتم، جد شارل را، به یاد می

 تمامی قلمرو لومباردي و همۀ مردم فلورانس و ونیز را تحت فرمان خود درآورد، با شتاب به رم رفت و، به سبب

نبودن پاپ، به دست قائم مقام او تاج بر سرنهاد؛ سپس با شتاب به بوهم بازگشت، و در راه مقامهاي نمایندگی 

دوسال بعد، پترارك به عنوان سفیر میالن در پراگ نزد اورفت، اما نتیجۀ قابل . امپراطوري را با تالش زیاد فروخت

خواست  شد راهی را که به دلخواه خود می ترارك موفق میشاید اگر پ. اي به سود ایتالیا به دست نیاورد مالحظه

دولتهاي بزرگ نظم و قدرت را بیش . تجزیۀ ایتالیا را تسهیل کرد. شد درپیش گیرد، جنبش رنسانس اصال عملی نمی

بازرگانی شهرهاي ایتالیا مکمل جنگهاي صلیبی در توسعۀ اقتصاد و افزایش  رقابت. کنند از آزادي و هنر ترویج می

کرد، اما این کشمکشهاي ناچیز هرگز  مراکز متعدد سیاسی، کشمکش میان شهرها را چند برابر می. روت ایتالیا شدث

وجود حکومتهاي . رسید ها و میزان ویرانی به پایۀ آنچه جنگ صدساله در فرانسه به بارآورد نمی از نظر تعداد کشته

کاست، اما در عوض رقابتی عالی و اصیل در بین  خارجی میمستقل محلی از قدرت ایتالیا براي مقابله با تهاجمات 

سازي، نقاشی، تعلیم و تربیت،  شهرها و فرمانروایان در زمینۀ اشاعۀ فرهنگ و شوق پیشبرد معماري، مجسمه

.ایتالیاي دوران رنسانس، مانند آلمان زمان گوته، پاریسهاي متعددي داشت. آورد پژوهی، و شعر به وجود می دانش

اینان، . ساختن رنسانس مبالغه کرد قدردانی از پترارك و بوکاتچو نیازي نیست در میزان تأثیر آنان در آمادهبراي 

آن داستانسراي بزرگ در روزگار جوانی برفساد اخالق روحانیان و . هردو، هنوز دربند عقاید قرون وسطایی بودند

ون وسطایی نیز چنین کرده بودند؛ و او درست در آن خندید، اما میلیونها زن و مرد قر دادوستد اشیاي قدیسین می

. سالهایی که به تحصیل زبان و ادبیات یونانی پرداخت، بیشتر به عقاید رسمی مسیحی و قرون وسطایی روي آورد

او، حتی در همان زمان که از اخالق روحانیان . دانست پترارك خویشتن را بحق ایستاده در مرز دوعصر متفاوت می

وي در پایان عصر ایمان با وجدانی ناراحت به آثار . کرد، عقاید جزمی کلیسا را قبول داشت نتقاد میآوینیون ا

ورزید، درست به همان سان که قدیس هیرونوموس در آغاز آن عصر بدانها دل بسته بود؛ او مقاالت  کالسیک مهر می

با اینهمه، وي به . گی مذهبی نوشتقرون وسطایی بسیار عالی در تحقیر دنیاي غیرروحانی و آرامش خاص زند

آورد، آنها را محفوظ نگه  هاي قدیمی را گرد می پترارك دستنوشته. فرهنگ کالسیک بیشتر وفادار بود تا به لورا
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کرد؛ تقریباً از همۀ نویسندگان قرون وسطی، جز آوگوستینوس، روي  داشت، و دیگران را نیز به این کار ترغیب می می

کرد؛ و به  د با ادبیات التینی قرار گیرد؛ در نویسندگی از سبک و شیوة ویرژیل و سیسرون پیروي میبرتافت تا در پیون

شعرهاي او غزلسرایی تصنعی را به مدت یک قرن . اندیشید شهرت نام خویش بیش از فناپذیري و آمرزش روحش می

روح مشتاق او در پیکو حلول . ر افتادندگیري غزلهاي شکسپیر مؤث  در ایتالیا رواج دادند، اما همین شعرها در شکل

هایش پلی از مدنیت و زیبایی کالسیک بین سنکا و مونتنی  ها و رساله کرد و سبک شیوایش به پولیتسیانو رسید؛ نامه

دادن فرهنگ کهن با مسیحیت در وجود پاپ نیکوالوس پنجم و پاپ لئو دهم به کمال  افکند؛ و تالش او در راه سازش

  .دانست» پدر رنسانس«توان  هاي کارش، بحق می را، با توجه به این جنبه پترارك. رسید

اما باز هم باید گفت که اگر بخواهیم در تأثیر فرهنگ کالسیک در این بیداري فکري ایتالیایی مبالغه کنیم، راه خطا 

در پیدایش رنسانس ایفا  این بیداري بیشتر تکامل بود تا انقالب، و نقشی که رشد و بلوغ قرون وسطایی. ایم پیموده

بسیاري از دانشوران قرون وسطی با فرهنگ . ها و آثار هنري کالسیک بود کرد بسیار مهمتر از بازیابی دستنوشته

ورزیدند؛ این راهبان بودند که آثار کالسیک را از گزند حوادث  کالسیک روزگارشرك آشنا بودند و بدان مهر می

. انیان بودند که در قرون دوازدهم و سیزدهم آنها را ترجمه یا ویرایش کرده بودندداشته بودند؛ و این روح مصون نگاه

به بعد جوانان اروپا را با بعضی از میراثهاي فکري و اخالقی نسلهاي گذشته  1100دانشگاههاي بزرگ اروپا از سال 

رشد در برنامۀ درسی دانشگاهها،  ابنرشد فلسفۀ انتقادي در اریگنا و آبالر، گنجاندن فلسفۀ ارسطو و . آشنا کرده بودند

پیشنهاد جسورانۀ قدیس آکویناس دربارة لزوم اثبات تقریباً تمامی اصول جزمی مسیحیت با موازین عقلی، و متعاقب 

آن اعتراف دانز سکوتس دایر براینکه بیشتر این عقاید با موازین عقلی سازگار نیست بنیان عقلی فلسفۀ مدرسی یا 

رزان کرده و به مسیحیان تحصیلکرده مجال داده بود تا در راه ایجاد ترکیبی نو از آمیختن فلسفۀ اسکوالستیسم را ل

رهایی شهرها از قید نظام فئودالی، گسترش . هاي زندگی بکوشند روزگار شرك و االهیات قرون وسطی با تجربه

هاي  حتی اگر از سالطین و خلیفه. ودو رواج اقتصاد پولی، همه پیش از تولد پترارك به وقوع پیوسته ب  بازرگانی،

اسالمی سخنی به میان نیاوریم، کسانی چون روژة سیسیلی و فردریک دوم به فرمانروایان آموخته بودند که قدرت 

مردان و زنان قرون وسطی، جز معدودي که در اندیشۀ آن . خویش را به ترویج هنر، شعر، علم، و فلسفه شکوه بخشند

ترس و خجلت حفظ کرده  و ذایقۀ طبیعی انسانی براي لذات ساده و نفسانی زندگی را، بی جهان دیگر بودند، ذوق

مردانی که در کار طرحریزي، ساختمان، و سنگتراشی کلیساهاي جامع بودند نیز ازشعور زیباشناسی، و علو . بودند

.اندیشه و سبکی برخوردار بودند که هرگز دیگر در هیچ عصري کسی بدان پایه نرسید

آور بازرگانی   رشد و گسترش شگفت. ریزي شده بود هاي رنسانس به هنگام مرگ پترارك پی نابراین، تمامی شالودهب

هاي جنبش رنسانس را گردآورده بود، و گذر از زندگی آرام و ایستاي  وصنعت ایتالیا ثروت الزم براي تأمین هزینه

مبناي . براي پیشرفت جنبش را تأمین کرده بودروستایی به سرزندگی و تحرك زندگی شهري حال وهواي الزم 

سیاسی رنسانس از طریق آزادي و رقابت شهرها، برافتادن اشرافیت کاهل، ظهور فرمانروایان تحصیلکرده، و به قدرت 

هاي محلی و عالقۀ شدید به  مبناي ادبی رنسانس از طریق رواج زبانها و لهجه. رسیدن بورژوازي فعال آماده شده بود

ثروت : ریزي شده بود مبانی اخالقی رنسانس نیز پی. مطالعۀ ادبیات کالسیک یونان و روم فراهم گشته بودکشف و 

گسست، تماس با جهان اسالم از راه دادوستد و جنگهاي صلیبی نوعی رواداري  روزافزون قیود اخالقی کهن را می

شنایی دوباره با دنیاي شرك، که در اندیشه و ها و معتقدات سنتی را تشویق کرده بود؛ آ جدید مذهبی در قبال شیوه

رفتار از آزادي نسبی برخوردار بود، نیز در متزلزل کردن معتقدات و اخالقیات جزمی قرون وسطی سهیم بود؛ 

روز جا  شناسی روزبه زیبایی. باخت دلبستگی به حیات اخروي در برابر عالیق غیر مذهبی، انسانی، و خاکی جاي می

؛ سرودهاي قرون وسطایی،سلسله رمانها، نغمات تروبادورها، غزلهاي دانته و پیشینیان ایتالیایی او، و شد تر می افتاده
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هاي آثار کالسیک،  االهی میراثی از هنر ادبی به جاي نهاده بود؛ و نمونه انسجام و سبک ساخته و پرداختۀ کمدي

اي  را به پترارك، که خود بعدها سرمشق سلسلهلطافت ذوق و اندیشه، و آراستگی و ظرافت در گفتار و شیوة نگارش 

انقالب هنري هنگامی آغاز گشته بود که . از نوابغ ادبی جهان از اراسموس تا آناتول فرانس قرار گرفت، انتقال داده بود

جوتو خشونت نهانی موزائیکهاي بیزانسی را رها کرد تا احوال مردان و زنان را در جریان واقعی و لطف طبیعی 

.شان بررسی کندزندگی

  . شد در ایتالیا همۀ راهها به رنسانس منتهی می

  

فصل دوم

  پاپهاي آوینیون

1309 - 1377  

  

I  - اسارت بابلی  

کلمنس پنجم اهل فرانسه و اسقف . پاپ کلمنس پنجم، مقر پاپی را از رم به آوینیون انتقال داد 1309در سال 

یلیپ چهارم پادشاه فرانسه بود که تمامی جهان مسیحیت را نه پیشین بوردو بود؛ وي ارتقاي مقام خود را مرهون ف

دادن پاپ بونیفاکیوس هشتم، بلکه با دستگیري، تحقیر، و گرسنگی دادن او تا سرحد مرگ دچار بهت  تنها با شکست

دانست و از بیحرمتی  شهري که بدرفتاري با پاپ را حق انحصاري خود می - کلمنس پنجم در شهر رم. و شگفت کرد

» مجمع مقدس«تأمین جانی نداشت؛ عالوه برآن، کاردینالهاي فرانسوي اکنون در  - ستاخانۀ شاه به خشم آمده بودگ

این بود که کلمنس مدتی در . زدند اکثریت زیادي به دست آورده بودند و از سرسپردگی نسبت به ایتالیا سرباز می

ن متعلق به پادشاه ناپل به عنوان کنت پرووانس انقیاد لیون و پواتیه به سربرد و آنگاه، به امید اینکه در سرزمی

کمتري نسبت به فیلیپ داشته باشد، مقر پاپی خود را به آوینیون، در آن سوي رود رون، که آن را از فرانسۀ قرن 

  . کرد، انتقال داد چهاردهم جدا می

تی واحد براي جهان اروپایی، از طریق تالش فراوان پاپها از گرگوریوس هفتم تا بونیفاکیوس هشتم در راه تشکیل دول

واداشتن پادشاهان به متابعت از پاپها، ناکام مانده بود؛ ناسیونالیسم بر فدرالیسم دینی چیره گشته بود؛ حتی در خود 

شهرهاي لومباردي و کشور پادشاهی ناپل از فرمانبرداري کلیسا سرباز - ایتالیا جمهوریهاي فلورانس و ونیز و کشور

 -ماجراجویان نظامی یا فئودالهاي متنفذ پاپیحکومتی جمهوري دوبار در رم سربرآورد؛ و در سایر ایاالت . زدند می

بتدریج قدرت پرهیمنۀ خویش را جانشین اختیارات  - بنتیوولیو، ماالتستا، مانفردي، و سفورتسا  خاندانهاي بالیونی،

طی قرون متوالی براي خود اعتباري کسب کرده بود، و ملتها عادت دستگاه پاپی . ساختند ایندگان پاپ و کلیسا مینم

اما یک دستگاه پاپی دایماً تحت اختیار مقامات روحانی . کرده بودند به آن احترام گذارند و مستمري برایش بفرستند

داد تا  فرانسه، که مبالغ گزافی وام به این پادشاهان می ، و تقریباً اسیر دست پادشاهان)1378- 1305(فرانسوي 

هزینۀ جنگهایشان را تأمین کنند، در نظر مردم آلمان، بوهم، ایتالیا، و انگلستان نیرویی متخاصم، و اسلحۀ روانی 

دند، و فقط با ش اعتنا می روز بیشتر بی این ملتها به تکفیرها و اوامر پاپها روزبه. آمد پادشاهان فرانسوي به شمار می

. کردند اکراهی فزاینده تکریمی هرچه کمتر نثارش می

کرد در برابر فیلیپ چهارم،  وي سعی می. کلمنس پنجم، اگر نه با شکیبایی، با حوصلۀ زیاد با این دشواریها مقابله کرد

الي سرش نگاه داشته آمیز دربارة کردار و عقاید خصوصی بونیفاکیوس هشتم را با که حربۀ تهدید به تحقیقی رسوایی
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کلمنس، که از تأمین وجوهات ناتوان مانده بود، درآمدهاي کلیسا را از راه . بود، هر چه کمتر سر تسلیم فرود آورد

مزایده به فروش رسانید؛ اما از تأیید ضمنی گزارشهاي بیرحمانۀ شهردار آنژه و اسقف ماند دربارة اخالق روحانیان و 

کلمنس خود با قناعت و پاکدامنی و زهدي بیریا زندگی . خودداري نکرد) 1311(وین  لزوم اصالح کلیسا به شوراي

از آرنو دو ویلنوو، پزشک و منتقد بزرگ کلیسا که به اتهام بدعتگذاري تحت تعقیب قرار گرفته بود، دفاع . کرد می

 -داً سازمان داد، و کوشیدشد مجد کرد؛ آموزش پزشکی در مونپلیه را که از روي متنهاي یونانی و عربی تدریس می

. تا کرسیهایی براي زبانهاي عبري، سریانی، و عربی در دانشگاهها ایجاد کند -هرچند این کوشش به نتیجه نینجامید

نیز اضافه شد، که مجبورش  - لوپولوس، احتماالً نوعی فیستول - برهمۀ مشکالت و گرفتاریهاي او یک بیماري دردناك

کلمنس، چنانچه محیط . او را از پاي درآورد 1314، و سرانجام همین بیماري در سال کرد از اجتماع کناره بگیرد

  .توانست مایۀ افتخار کلیسا باشد مساعدتري داشت، می

اي  دانته نامه. هرج و مرجی که در فاصلۀ مرگ وي و انتخاب پاپ بعدي حاکم شد وضع آشفتۀ آن زمان را آشکار کرد

آنها را تشویق کرد که پاپ را از میان ایتالیاییها برگزینند و مقرپاپی را به رم  به کاردینالهاي ایتالیا نوشت و

و هنگامی که کاردینالها در کارپنتراس، نزدیک  بازگردانند؛ اما از بیست وسه کاردینال تنها شش تن ایتالیایی بودند، 

گرد آمده بودند، خویشتن را در محاصرة جماعتی از مردم  دربستهآوینیون، براي برگزیدن پاپ تازه در اطاقی 

هاي کاردینالها مورد حمله قرار  متعاقباً خانه» !مرگ برکاردینالهاي ایتالیایی«: آوردند گاسکونی یافتند که فریاد برمی

گرد آمده بودند آتش زدند؛ کاردینالها در دیوار گرفت و ویران شد؛ جماعت ساختمان و اطاقی را که کاردینالها در آن 

تا دوسال پس از آن کوششی براي انتخاب پاپ به . پشتی سوراخی گشودند و از چنگ آتش و تودة مردم گریختند

اي را که قاعدتاً  سرانجام درلیون، تحت حمایت قواي انتظامی فرانسه، کاردینالها مرد هفتادودو ساله. عمل نیامد

ان عمرش نمانده بود به پاپی برگزیدند؛ اما مقدر چنین بود که همو هجده سال با حرارت فراوان و حرص چیزي به پای

یوآنس بیست ودوم در کائور واقع در جنوب فرانسه از پدري . ناپذیر و قدرت بالمنازع بر کلیسا فرمان راند سیري

دوز در سایۀ دموکراسی شایان ستایش کلیسایی  بار بود که فرزند یک پینه دوز به دنیا آمده بود؛ این دومین پینه

. رسید؛ پیش از یوآنس، اوربانوس چهارم این راه را هموار کرده بود اقتدارگرا به واالترین مقام در جهان مسیحیت می

یوآنس، که به عنوان معلم فرزندان پادشاه فرانسوي ناپل استخدام شده بود، در تحصیل قانون کلیسایی و قانون مدنی 

بنابه توصیۀ شاه، بونیفاکیوس هشتم او را به . ان شایستگی از خود نشان داد که مورد توجه خاص شاه قرار گرفتچن

زور  روبر خردمند، پادشاه ناپل، به. مقام اسقفی فرژوس گماشت، وکلمنس پنجم او را به اسقفی شهر آوینیون ارتقا داد

دوز به صورت یکی از مقتدرترین  پنتراس فرونشاند و فرزند پینه احساسات ملی کاردینالهاي ایتالیایی را در کار  زر،

هم در مطالعات علمی : شوند یوآنس بیست ودوم تواناییهایی از خود نشان داد که بندرت باهم جمع می .پاپها درآمد

اپی در تحت رهبري او، دستگاه پ. آمد و هم در امور اجرایی دولت فردي ماهر و کاردان بود دانشوري به شمار می

آوینیون سازمانی اداري پیدا کرد که گرچه فاسد بود، اما قدرت و کارآیی داشت، و سازمان مالیاتی آن، با ابراز لیاقت 

یوآنس در چندین کشمکش عمده . نظر اروپا را به حیرت واداشت آوري عواید کلیسایی، فرمانروایان تنگ در جمع

هیچ  البته این یکی بی –گزاف بود؛ پس، مثل پاپ پیشین  هاي درگیر شد، که این کار نیازمند صرف هزینه

عواید کلیسا را فروخت؛ این فرزند خلف شهر بانکی کائور، با تدابیر گوناگون، خزانۀ دربار پاپ را چنان  -شرمندگی

 7‘000‘000پول نقد و معادل ) دالر 450‘000‘000(فلورین طال  18‘000‘000انباشت که به هنگام مرگ وي 

یوآنس توضیح داد که چون دربار پاپ مبالغ معتنابهی از درآمد . ظروف بهادار و جواهر در آن ذخیره شده بود فلورین

اي به  خود را از ایتالیا از دست داده، ناچار مجبور است سازمان اداري جدیدي با کارمندان و روش ارائۀ خدمات تازه

تواند براي خدمت به خدا اختیار کند  هترین راهی که میپنداشته است ب رسد که یوآنس می به نظر می. وجود آورد
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اي گرایش  با اینهمه، خود او در زندگی خصوصی به سادگی پارسا منشانه. است] دیو ثروت[جلب همکاري مأمون 

  . داشت

درعین حال، او به تشویق علم و دانش پرداخت، در تأسیس مدارس پزشکی در پروجا و کائور سهیم شد، به 

یاري کرد، در ارمنستان یک دانشکدة زبان التینی بنیان نهاد، تحقیق در زبانهاي شرقی را ترویج کرد، با  دانشگاهها

کیمیاگري و جادوگري به مبارزه برخاست، اوقات خویش را شب و روز صرف مطالعات دقیق و عمیق ساخت، و در 

وآنس، شاید براي جلوگیري از گسترش نوعی ی. پایان به عنوان عالم االهیات در مظان اتهام بدعتگذاري قرار گرفت

تواند با خداوند ارتباط مستقیم برقرار کند، اعالم داشت که دیدار لقاي حق پیش از  که مدعی بود انسان می رازوري

این نظریه در میان خبرگان و مطلعین در . کس، حتی مریم عذرا، امکانپذیر نیست روز واپسین داوري براي هیچ

نی از اعتراض برانگیخت؛ دانشگاه پاریس نظریۀ پاپ را رد کرد، شوراي کلیسایی ونسن این نظریه مبحث قیامت طوفا

ولی پاپ . را بدعت خواند، و فیلیپ ششم پادشاه فرانسه به یوآنس فرمان داد تا نظرات دینی خود را اصالح کند

).1334(فرتوت و مکار با مرگ خویش از چنگ همۀ آنها گریخت 

بودن مسیحی نیز  بندیکتوس دوازدهم، که فرزند نانوایی بود، کوشید همپاي پاپ. بعی آرامتر داشتجانشین یوآنس ط

او در برابر وسوسۀ تفویض مقامات کلیسایی به بستگان خویش مقاومت کرد؛ با اختصاص دادن عواید کلیسایی . باشد

آمیزي قرار داد؛ با  ر معرض دشمنی افتخاربه کسانی که استحقاقش را داشتند، و درآوردن آن از شکل انعام، خود را د

هاي فقراي مسیحی دستور داد که از  خواري و فساد در همۀ دستگاه اداري کلیسا سخت مبارزه کرد؛ به فرقه رشوه

انداختن جنگ سبب کشتار و  شیوة خود دست بردارند؛ هرگز دیده نشد که سنگدل و بیرحم باشد، یا با به راه

  ). 1342(س او همۀ نیروهاي شروفساد را خشنود کرد مرگ زودر. خونریزي شود

اي اشرافی در لیموزن به دنیا آمده بود، به تجمل و خوشگذرانی و هنر خو گرفته بود، و  کلمنس ششم، که در خانواده

تقریباً . توانست دریابد که وقتی خزانۀ دربار پاپ پر است، دیگر چرا پاپ باید زندگی را برخود سخت بگیرد نمی

کس را نباید با  شد، زیرا عقیده داشت که هیچ اش برآورده می آمد، خواسته کس به امید رسیدن به مقامی نزد او میهر

او اعالم کرد که هر کشیش نیازمندي که تا دوماه دیگر نزد او آید، از بذل و بخشش او . ناخشنودي از خود براند

کلمنس به شاعران و هنرمندان . هزار تن به سراغش رفتندبیبهره نخواهد ماند؛ یک شاهد عینی خبرداد که حدود صد

بخشید؛ اصطبلی از اسبهاي اصیل داشت که در دنیاي مسیحیت بینظیر بود؛ زنها را آزادانه به  هدایاي گرانبهایی می

تس کن. کرد زبانی خاص فرانسوي با آنها اختالط می برد و با چرب داد و از دلبري آنها لذت می دربار خویش راه می

اهالی رم، که وصف سیرت . فروخت تورن چنان به او نزدیک بود که مناصب کلیسایی را با بیشرمی تمام آشکارا می

پاپ این دعوت را . نیک کلمنس را شنیده بودند، سفیري نزد او فرستادند و دعوتش کردند که در رم اقامت گزیند

بار  به فرمان بونیفاکیوس هشتم قرار بود هرصد سال یک 1300نپذیرفت، اما با اعالم اینکه جشن بخشش، که از سال 

اهالی رم از . بار در این شهر برپا خواهد شد، آنان را خشنود کرد در رم برگزار شود، از این پس هرپنجاه سال یک

پها شنیدن این خبر شادمان شدند، رینتسو را از فرمانروایی برانداختند، و بار دیگر سرسپردگی سیاسی خویش را به پا

  .اعالم داشتند

در زمان کلمنس ششم، آوینیون نه تنها پایتخت دینی، بلکه مرکز سیاست و فرهنگ و خوشگذرانی و فساد دنیاي 

: شد در این دوران سازمان اداري کلیسا شکل نهایی خود را پیدا کرد؛ این سازمان ادارات زیر را شامل می. التین شد

، مقام دوم در کلیسا پس از خود پاپ، )پیشکار پاپ(که به سرپرستی کامرا ریوس ) داري پاپ خزانه(کامرا آپوستولیکا 

که با هفت شعبه زیر نظر یک کاردینال نایب پیشکار مکاتبات ) دبیرخانۀ پاپ(دار بود؛ کانکلریا  امور مالی را عهده

فراد آشنا به قوانین کلیسایی ، مرکب از اسقفان و ا»شوراي قضایی پاپی«داد؛  مفصل و مبسوط دربار پاپ را انجام می
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که به امرقضاوت  - یعنی پاپ و کاردینالهاي او در نقش دادگاه استیناف - )انجمن شیوخ(و مشتمل بر کانیستوریوم 

مرکب از انجمنی از روحانیان که به مسائل مذهبی زناشویی، صدور احکام تکفیر، » ندامتگاه پاپی«پرداخت؛ و یک  می

  .داد کرد و به اعترافات کسانی که در طلب بخشش پاپ بودند گوش می یدگی میو عزل از مقام روحانی رس

براي سکونت پاپ و دستیاران او، و نیز همۀ این هیئتها و نمایندگیها با کارمندان و مستخدمانشان، بندیکتوس 

را به سبک  -ها و دفترخانه  هاي مسکونی، تاالرهاي اجتماع، نمازخانه خانه - دوازدهم ساختمان کاخ عظیم پاپها

این بناها دو حیاط را در میان گرفته . معماري گوتیک آغاز کرد؛ این ساختمان در زمان اوربانوس پنجم تکمیل شد

داد که پاپها  بودند و خود نیز با باروهاي مستحکمی محصور بودند که بلندي و پهنا و برجهاي عظیم آن نشان می

بندیکتوس دوازدهم از جوتو دعوت کرد تا . امید معجزه نخواهند نشست هرگاه محاصره شوند، براي دفاع از خویش به

، 1338در سال . براي تزیین کاخ و کلیساي مجاور آن به آوینیون بیاید، جوتو عازم بود که مرگ مجالش نداد

نر نقاشی اند، اوج ه بندیکتوس، سیمونه مارتینی را از سینا فراخواند؛ فرسکوهاي این هنرمند، که اکنون نابود شده

هاي  اي و کلبه هاي اجاره هاي بزرگ و خانه بر گرد این کاخ، در کاخهاي کوچکتر و خانه. آوینیون در آن زمان بودند

هنرمندان، شاعران، مستخدمان، سربازان، گدایان، و   محقر، جمعیت انبوهی از اسقفان، سفیران، حقوقدانان، بازرگانان،

در اینجا بیشتر اسقفانی . اي، گرد آمده بودند یلکرده گرفته تا زنان میخانهفاحشگان، از هرنوع، از روسپیان تحص

  .سکونت داشتند که حوزة مأموریتشان به دست غیرمسیحیان افتاده بود

ایم، تصور اینکه ادارة چنین مجموعۀ پهناور و متعلقات مربوط به آن مستلزم چه  براي ما که با ارقام درشت خو گرفته

ایتالیا، که پاپها آن را : بسیاري از منابع درآمد دیگر تقریباً از بین رفته بود. ه است دشوار نیستهزینۀ هنگفتی بود

فرستاد؛ آلمان، که با یوآنس بیست ودوم برسر قهر بود، مبلغی را که   ترك گفته بودند، دیگر بندرت پولی می

اختیار داشت، بخش عظیمی از عواید کلیسا را به فرستاد به نصف کاهش داده بود؛ فرانسه، که کلیسا را تقریباً در  می

مقاصد غیرمذهبی اختصاص داده بود و حتی براي تأمین هزینۀ جنگ صدساله از خزانۀ پاپ وامهاي سنگینی 

براي مقابله با چنین . کرد گرفت؛ انگلستان از ارسال پول براي پاپی که مآالً متحد فرانسه بود بشدت جلوگیري می می

دیري، خواه از طرف پاپ منصوب  هر اسقف یا رئیس. آوینیون ناگزیر بودند از هردرآمدي استفاده کنندوضعی، پاپهاي 

شده بود خواه از طرف فرمانرواي محلی، ثلث درآمد احتمالی ساالنۀ خود را به عنوان حق تصدي مقام به دربار پاپ 

. کرد حمایت کرده بودند کمک شایان مالی میهاي متعددي که از نامزدهاي وي به این سمت  فرستاد، و به واسطه می

رسید، موظف بود، به عنوان بهاي رداي پشمینۀ مدور سفیدي که به  هرگاه یکی از اینان به مقام اسقفی اعظم می

شد، هریک  هرگاه مقام روحانی ارشد جدیدي انتخاب می. انداخت، مبلغ هنگفتی بپردازد نشانۀ مقام خود بردوش می

و پس از آن هرسال یک دهم عواید   بایست ابتدا کلیۀ درآمد یکسالۀ خود، ی حوزة مأموریت او میاز دوایر کلیسای

هنگام مرگ هر . اي نیز گهگاه فرستاده شود رفت اعانات داوطلبانه ساالنه را براي او بفرستد؛ عالوه برآن، انتظار می

رآمد حاصله از آن داراییها به پاپ تعلق کاردینال، اسقف اعظم، اسقف، یا رئیس دیري، کلیۀ دارایی شخصی و د

در فاصلۀ مرگ یکی از این مقامها و تعیین جانشین تازة او، پاپها عواید حوزة مأموریت او را دریافت . گرفت می

. کنند شدند که این فاصله را تعمداً طوالنیتر می رو، غالباً متهم می از این -پرداختند داشتند و هزینۀ کلیساها را می می

از آنجا که بسیاري از . رسید، مسئول دیون پرداخت نشدة اسالف خود بود روحانی که به مقامی کلیسایی می هر

اسقفان و رؤساي دیرها خود مالکان فئودال امالکی بودند که شاهان به عنوان تیول در اختیار آنها گذارده بودند، 

ه کنند، به طوري که بسیاري از آنها براي انجام هر دودسته ناگزیر بودند به پادشاهان باج بدهند و براي آنها سرباز تهی

سخت در فشار بودند؛ و از آنجا که پاپها در اخذ مالیات بیش از مقامات دولتی  -مذهبی و غیرمذهبی -تعهدات خود

. آوردند شد که مقامات روحانی به زیان پاپها از پادشاهان حمایت به عمل می کردند، گاهی دیده می سختگیري می
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مقامات روحانی آوینیون تقریباً بکلی حقوق دیرینۀ هیئتهاي کلیسایی یا شوراهاي دیر را براي انتخاب اسقف یا رئیس 

دعواهایی که . پیوستند نهادند؛ و این نصب کنندگان نادیده گرفته شده به انبوه مخالفان خشمگینی می دیر زیرپا می

ري پرخرج وکالي مدافع بود که خود مجبور بودند ساالنه هزینۀ شد، مستلزم یا مطرح می» شوراي قضایی پاپی«در 

کرد انتظار پاداشی  دربار پاپی در قبال هر حکمی که صادر می. خرید جواز وکالت جهت کار در دادگاه پاپها را بپردازند

تگاه مالی و فرمانروایان غیرمذهبی اروپا به دس. شد بایست خریداري می بخشان می داشت، و حتی جواز مراسم رتبه

. نگریستند مالیاتی پاپها به دیدة خشم و نفرت می

یک اسقف اسپانیایی به نام آلوارو . موج اعتراض از هرگوشه، و شدیدتر از همه از سوي خود کلیساییان، برخاست

: رد از اینکهاي به نام در سوگ کلیسا نوشت و اظهار تأسف ک پالیو، با اینکه به دستگاه پاپی کامال وفادار بود، رساله

هربار که به اطاقهاي کشیشان دربار رفتم، صرافان و روحانیان را دیدم که سرگرم شمردن و توزین پولهایی بودند که «

» کنند رانند که از خون گلۀ مسحیان تغذیه می گرگهایی برکلیسا حکومت می …. جلو آنها به روي هم انباشته بود

اینکه در دوران فرمانروایی پاپ کلمنس پنجم تقریباً همۀ دوایر اسقفی ایتالیا  کاردینال ناپولئونه اورسینی از مشاهدة

ادوارد سوم، پادشاه انگلستان، که خود در . اند، سخت برآشفت هاي خانوادگی شده بازیچۀ دادوستدها یا دسیسه

ر شده است تا جانشین حواریون مسیح مأمو«: دست بود، به کلمنس ششم یادآور شده که گردآوردن مالیات چیره

؛ و پارلمنت انگلستان براي جلوگیري از قدرت »گوسفندان مسیح را به چراگاه رهبري کند، نه آنکه پشم آنها را بچیند

کردند، به  در آلمان تحصیلداران پاپ را دستگیر می. وصول مالیات توسط پاپها در جزایر بریتانیا قوانینی وضع کرد

روحانیان کولونی،  1372در سال . کردند بریدند، و گاهی نیز آنها را خفه می را میانداختند، اعضاي بدنشان  زندان می

بن، کسانتن، و ماینتس با هم پیمان بستند و سوگند خوردند که از پرداخت عشریۀ مورد درخواست گرگوریوس 

ري تحصیلداران ، چپاول راهزنان، و سختگی»مرگ سیاه«انگیز جنگ،  در فرانسه ترکیب غم. یازدهم خودداري کنند

.هاي روحانی را به ویرانی کشید، و بسیاري از کشیشها محل مأموریت خود را ترك گفتند پاپ، بسیاري از حوزه

هاي گزاف است؛ پیدا کردن  دادند که ادارة دستگاه کلیسا مستلزم هزینه گونه اعتراضها، پاپها پاسخ می در برابر این

کلمنس ششم، . خود آنان نیز باکوهی از مصایب دست به گریبان هستند مأموران فسادناپذیر کار دشواري است؛ و

به فیلیپ ششم پادشاه فرانسه، و ) دالر 14‘800‘000(فلورین طال  592‘000احتماال تحت فشار و اجبار مبلغ 

ا در فتح مجدد ایاالت از دست رفتۀ پاپه. به ژان دوم وام داد) دالر 87‘925‘000(فلورین طالي دیگر  3‘517‘000

یوآنس . پاپها، به رغم دریافت مالیاتهاي سنگین، همواره گرفتار کسر بودجه بودند. ایتالیا مستلزم هزینۀ هنگفتی بود

فلورین از دارایی شخصی خود به خزانۀ پاپ آن را از ورشکستگی رهایی بخشید؛  440‘000ودوم با پرداخت  بیست

 30‘000ي خود را فروخت؛ و اوربانوس پنجم مجبور شد اینوکنتیوس ششم ظروف سیمین، جواهرات و آثار هنر

  .فرانک بدهکار بود 120‘000فلورین از کاردینالهایش وام بگیرد؛ گرگوریوس یازدهم هنگام مرگ 

هاي مشروع، بلکه معلول تجمالت و زرق و برقهاي دنیایی  دادند که کسر بودجه نه به علت هزینه منتقدان پاسخ می

هاي گرانبها و پوست خز  کلمنس ششم را خویشاوندان زن و مردي آراسته به جامه. باشد آن می دربار پاپ و وابستگان

شهسواران، مالکان، گروهبانهاي مسلح پیشنمازان، حاجبان پیشکاران، موسیقیدانان، شاعران، هنرمندان، پزشکان، 

اینان تعدادشان بر  –طه کرده بودند دانشمندان، دوزندگان، فیلسوفان، و آشپزانی که مایۀ رشک پادشاهان بودند احا

داشتنی، که هرگز ارزش پول را درنیافته بود، به آنها غذا،  شد، و پاپی مسرف و دوست روي هم به چهارصد تن بالغ می

پنداشت که  کلمنس، به پیروي از عادات پادشاهان، خود را فرمانروایی می. داد پوشاك، مسکن، و حقوق ماهانه می

کاردینالها . بردل زیردستان هراس افکند و نمایندگان خارجی را تحت تأثیر قرار دهد» خرجی نمایانول«بایست با  می

نیز که اکنون عالوه بر پیشوایی کلیسا داراي اختیارات شوراي سلطنت بودند، ناگزیر دستگاههایی مناسب شأن و 
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شاید کاردینال برنار دو . افل شهر بودندقدرت خویش برپا کرده بودند؛ خادمان و گماشتگان و بزمهاي اینان نقل مح

گارو، که براي سکونت مالزمان خود پنجاه ویک بنا کرایه کرده بود، و کاردینال پیر دو باناك، که تنها در پنج اصطبل 

ونه اسب را در آسایش کامل و همیشه آماده و سرپا داشت، در تجمل و ولخرجی افراط  از ده اصطبل خود سی

کم در همین خط افتادند و به رغم اعتراضهاي شوراي کلیساي ایالتی، براي خود  قفان نیز کمحتی اس. کردند می

.دادند گویان، و قوشها، و سگها ترتیب می دستگاههاي پهناوري با بذله

کشی و  کار حق. کرد آوینیون اینک بتدریج خصوصیات اخالقی و نیز شیوة رفتار درباریان سلطنتی را اتخاذ می

  : گیوم دوران اسقف ماند به شوراي وین چنین گزارش داد. ه حد فصاحت رسیده بودخودفروشی ب

 …. اگر کلیساي رم کار تهذیب را با راندن الگوهاي فساد از خود آغاز کند، چه بسا که تمامی کلیساها اصالح شوند

کلیساي  …ۀ سرزمینها زیرا در هم …. اند الگوهاي فسادي که موجب تحقیر بشر هستند وهمۀ مردم را آلوده کرده

اند و در  همۀ مردم فریاد برداشته. اکنون بدنام و رسوا شده است - کلیساي رم –مقدس خدا، بویژه مقدسترین آنها 

کس، از مقامهاي باال تا افراد ساده، به مال دنیا دل  نویسند که در آغوش این کلیسا همه گوشه و کنار جهان می

دانند دیگر زبانزد همگان است، زیرا  حی روحانیان را نمونۀ مخرب پرخوري میاینکه همۀ مردم مسی …. اند بسته 

هاي  هایشان از سفره ضیافتهاي این روحانیان از بزمهاي شاهزادگان و پادشاهان باشکوهتر و پرزرق و برقتر و سفره

  . آنان رنگینتر است

هاي خویش نهایت  ذشت، از گنجینۀ واژهگ استاد سخن، در وصف انزجار خود از آنچه در آوینیون می و پترارك، 

بابل بیدین، دوزخ روي زمین، منجالب فساد، و گنداب دنیا، در آن نه از ایمان اثري برجاي مانده : استفاده را کرد

پیرمردان  …. همۀ ناپاکیها و شرارتهاي دنیا در اینجا گرد آمده است …. است و نه از تقوا و مذهب و ترس از خدا

اندازند و با نادیده گرفتن سن و شأن و قدرت خویش، دست به چنان کارهاي  سر به آغوش ونوس میخویشتن را با 

 …. آرایی و میخوارگی و ناپاکی است آالیند که گویی همۀ افتخار آنها در صلیب مسیح، که در گرو بزم آوري می ننگ

  . ها شده استپرستی تنها سرگرمی کشیش زنبارگی، زنا با محارم، تجاوز به عنف، و شهوت

تواند بکلی نادیده انگاشته  گاه عدول نکرده است نمی این توصیف از زبان یک شاهد عینی که از مسیحیت اصیل هیچ

باید این سخنان را تا حدودي . شود؛ با اینهمه، اندکی مبالغۀ ناشی از آزردگی خاطر شخصی در آن نهفته است

اب آورد که از آوینیون به خاطر ربودن پاپها از ایتالیا نفرت داشت؛ آمیز پنداشت و آن را فغفان مردي به حس مبالغه

خواست؛ مردي که حاضر شده  گرفت، و بیشتر می کرد؛ زیاد می مردي که از پاپهاي آوینیون مستمري دریوزگی می

پترارك  شهر رم، که. بود با ویسکونتی جنایتکار و مخالف پاپها زندگی کند، و خود داراي دو فرزند نامشروع بود

دهندة عفت  کوشید پاپها را وادارد به آن بازگردند، از نظر اخالقی بهتر از آوینیون نبود، جز آنکه فقر خود یاري می

کاترین سینایی، گرچه وصفش از آوینیون مثل پترارك شاعر شیوا و گیرا نبود، به گرگوریوس یازدهم  قدیسه. است

در میان این فساد اخالقی، پیشوایان دینی » .رینش را پر کرده استبوي دوزخ منخ«اظهار داشت که در دربار پاپ 

بسیاري بودند که براي مقام خود صالحیت داشتند و اصول اخالقی مسیح را براخالقیات زمانۀ خویش ترجیح 

ه بینیم که تنها یکی به عالیق و لذات دنیوي دل بست هرگاه به زندگی هفت پاپ آوینیون توجه کنیم، می. دادند می

پیشه بود؛ دیگري،  ودوم، با وجود آزمندي و سختگیري، در زندگی خصوصی ریاضت بود؛ یکی دیگر، یوآنس بیست

گرگوریوس یازدهم، با اینکه در جنگ بیرحم بود، در زمان صلح نمونۀ برجستۀ فضایل اخالقی و پارسایی به شمار 

تقریباً همچون قدیسین زندگی  - اوربانوس پنجمبندیکتوس دوازدهم، اینوکنتیوس ششم، و  -رفت، و سه تن دیگر می

دلیل این مفاسد ثروت . توانیم مسئولیت همۀ مفاسد رایج در آوینیون را به عهدة پاپها بگذاریم کردند؛ الجرم نمی می

رم زمان نرون، رم زمان لئو دهم، پاریس زمان لویی  -بود، که در زمانهاي دیگر نیز نتایج مشابهی داشته است
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با در نظرگرفتن اینکه در این شهرهاي اخیر اکثر مردان و زنان زندگی . و نیویورك و شیکاگوي کنونی چهاردهم،

توان دریافت که حتی در  نهند، می اي دارند یا در تخلف از اصول اخالقی از حد اعتدال پافراتر نمی شرافتمندانه

دغلکار و قاضی نادرست، و کاردینال دنیاپرست آوینیون آن زمان، مرد هرزه و زن روسپی، شکمپاره و دزد، حقوقدان 

و گاه نیز مورد اغماض،  ایمان جزو استثائات بودند، اما چون اعمال آنها از سوي دربار پاپها مورد ارزیابی،  و کشیش بی

  .آمد گرفت، نمایانتر و آشکارتر از جاهاي دیگر به چشم می قرار می

که همراه با خاطرة گریز پاپها از رم اعتبار و حیثیت کلیسا را به  قدر واقعیت داشت به هرحال، رسوایی کلیسا آن

پاپهاي آوینیون، گویی براي تقویت این سوءظن که اینان دیگر قدرتی جهانی نیستند و فقط . مخاطره اندازد

از . گزیدندتن را از میان فرانسویان بر 113نامزد براي انجمن کاردینالها،  134نشاندة فرانسویهایند، از مجموع  دست

برگزینندگان آلمانی دست . ناپذیر ویکلیف را به پاپها نادیده گرفت این روي، دولت انگلستان حمالت سخت و آشتی

رؤساي دیرهاي حوزة اسقفی   ،1372در سال . پاپ را از دخالت بیشتر در انتخاب پادشاهان و امپراطوران کوتاه کردند

دربار پاپی به «یازدهم خودداري کردند و به همگان اعالم داشتند که  کولونی از پرداخت عشریه به پاپ گرگوریوس

مسیحیان از کلیسا به . چنان خفت و خواري افتاده است که ایمان کاتولیک در این نواحی جداً به خطر افتاده است

ا کنند، زیرا کلیسا با عدول از سنتهاي گذشتۀ خود، به جاي گسیل داشتن مبلغین ی خفت و سبکی یاد می

به چنان  این وضع. دارد طلبان، بیشتر مردان شیاد، متظاهر، خودخواه، و حریصی را براي رهبري آنها گسیل می اصالح

حدي رسیده است که دیگر تعداد مسیحیانی که نه فقط به اسم بلکه به کردار نیز مسیحی باشند انگشت شمار 

ستگی پاپها بود که زمینه را براي اصالح دینی آماده پاپها در آوینیون، و به دنبال آن دود» اسارت بابلی»«.است

  . ساخت؛ و بازگشت پاپها به رم بود که اعتبار آنها را بازگرداند و فاجعه را یک قرن به تعویق انداخت

II -  راهی به سوي رم  

مپراطور ، بندیکتوس دوازدهم براي تضعیف ا1342در سال . اعتبار کلیسا در ایتالیا در پایینترین حد خود بود

، اقدام فرمانروایان مستبد شهرهاي لومباردي را، که نسبت به فرمان امپراطور )لویی باواریایی(شورشی، لویی چهارم 

لویی نیز، به انتقام این عمل، با صدور فرمان . اعتنایی کرده و اختیارات او را به خود تخصیص داده بودند، تأیید کرد بی

میالن آشکارا پاپها را به . گذارد یاالت پاپی را در ایتالیا تصرف کرده بودند صحهامپراطوري، بر اعمال کسانی که ا

، )1362(وقتی اوربانوس پنجم دو نماینده براي ابالغ حکم تکفیر برنابو ویسکونتی به میالن فرستاد . ریشخند گرفت

هاي سربی نوشته  ی و مهرهوي نمایندگان را مجبور ساخت تا حکم تکفیر را که برقطعات چرمی با ریسمان ابریشم

  . در دشمنی آشکار خود با پاپها باقی مانده بود) 1282( »وسپرس«سیسیل از زمان . شده بود ببلعند

اینوکنتیوس ششم، اما در دورة پاپی جانشین او، . کلمنس ششم براي تسخیر مجدد ایاالت پاپی به ایتالیا لشکر کشید

پس از . اینوکنتیوس در میان پاپها تقریباً نمونه بود. بود که این ایاالت براي مدتی به اطاعت از فرمان پاپها درآمدند

. بازي و فساد رایج را بگیرد آنکه تنی چند از بستگان او در کلیسا به مقاماتی رسیدند، برآن شد تا جلو قوم و خویش

خیل مستخدمانی را که . یش به شکوه اپیکوري و تجمل و اسراف دربار پاپی پایان داداینوکنتیوس در دربار خو

یک کشیشها فرمان داد  پرستان را پراکنده ساخت، و به یک کلمنس ششم استخدام کرده بود اخراج کرد، تجمع مقام

او دریافت که اقتدار . پیشه ساخت  به محل مأموریت خویش بازگردند؛ و خود نیز در زندگی پارسایی و پاکدامنی

اما . توان دوباره احیا کرد کلیسا را تنها بارهانیدن آن از چنگ فرمانروایان فرانسه و بازگرداندن مقر پاپها به ایتالیا می

از این . کرد پایدار بماند توانست بدون عوایدي که قبالً از ایاالت پاپی دریافت می کلیسایی مستقل از فرانسه مشکل می

تواند ایاالت از  تیوس، که ذاتاً مردي صلحدوست بود، به این نتیجه رسید که فقط با توسل به جنگ میرو، اینوکن

  . رفته را به چنگ آورد دست
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او این مأموریت را به مردي داد که داراي ایمان پرشور مردم اسپانیا، نیروي فرقۀ مذهبی دومینیکیان، و رشادت 

د آلبورنوث، که در ارتش آلفونسو یازدهم، پادشاه کاستیل، خدمت کرده بود  خیل آلوارث کاریلیو. نجباي کاستیل بود

و پس از رسیدن به مقام اسقف اعظمی تولدو نیز دست از جنگاوري نکشیده بود، در این موقع به نام کاردینال 

مستبد و که از فرمانروایان  - وي جمهوري فلورانس را. اجیدیو د آلبورنوث به صورت فرماندهی برجسته درآمد

وي . ترغیب کرد که پولی در اختیارش گذارد تا با آن سپاهی بیاراید - هراسید اش کرده بودند می  راهزنانی که محاصره

یک  آنکه به زور متوسل شود، ایاالت پیشین پاپی را یک از طریق مذاکرات هوشمندانه و در عین حال شرافتمندانه، بی

را تدوین کرد که تا قرن ) 1357(» قانون اساسی اجیدي«این ایاالت براي . از چنگ یاغیان کوچک بیرون کشید

. نوزدهم به عنوان قوانین اصلی آنها باقی ماند و میان خودمختاري و وفاداري به پاپ یک مصالحۀ عملی ایجاد کرد

نه از خدا، اگر -جان هاکوود، ماجراجوي معروف انگیسی، را با تردستی فریب داد و به زندان انداخت؛ ترس و هراسی

او بولونیا را از چنگ اسقف اعظم طاغی آنجا خارج کرد و . بردل جنگجویان مزدور افکند -کم از نمایندگان پاپ دست

ترتیب، راه بازگشت پاپها به ایتالیا  بدین. خاندان ویسکونتی، فرمانرواي میالن، را واداشت که با کلیسا آشتی کنند

. هموار شد

وي کوشید انضباط و درستکاري را به میان . و اصالحات اینوکنتیوس ششم را ادامه داد اوربانوس پنجم سختگیریها

روحانیان کلیسا و دربار پاپ بازگرداند، تجمل و تناسانی رایج میان کاردینالها را تقبیح کرد، از تخلف حقوقدانان و 

سایی مشغول بودند به کیفر رسانید، آورد، کسانی را که به خرید و فروش مقامات کلی تعدي صرافان جلوگیري به عمل

اوربانوس به هزینۀ شخصی خویش هزار دانشجو را در دانشگاهها . و مردان با فضیلت و فرزانه را به خدمت خود درآورد

براي اعتبار . به تحصیل واداشت؛ دانشگاه جدیدي در مونپلیه بنیاد نهاد؛ و به بسیاري از دانشمندان کمک مالی کرد

کاردینالها از تصمیم پاپ وحشت کردند؛ بسیاري از . م خود، تصمیم گرفت مقر پاپها را به رم بازگرداندبخشیدن به مقا

. آنان عالقه و دلبستگیهایی در فرانسه داشتند و مورد احترام بودند، حال آنکه در ایتالیا مردم از آنان اکراه داشتند

اوربانوس وضع آشفتۀ . و فصاحت کالم پترارك اهمیتی ندهد کاترین قدیسهخواستند که به اظهارات  اینان از پاپ می

فرانسه را به آنها گوشزد کرد و یادآور شد که پادشاه فرانسه در چنگ انگلیسیها اسیر است، سربازانش پراکنده 

شوند؛ آیا انگلیسیهاي فاتح با  اند و به آوینیون نزدیکتر می کردهاند، و انگلیسیها ایاالت جنوبی فرانسه را اشغال  شده

  دربار پاپی که به فرانسه خدمت کرده و نیاز مالی آنها را برآورده است، چه رفتاري در پیش خواهند گرفت؟ 

کردند،  ی، اوربانوس پنجم، در حالی که کشتیهاي ایتالیایی او را همراهی م1367آوریل  30در اجراي این تصمیم، در 

. اکتبر در میان غریو شادي مردم، روحانیان، و اشراف به شهر رم رسید 16از مارسی رهسپار ایتالیا شد و در 

کشیدند و پترارك ستایش خویش را به پاپ  شاهزادگان ایتالیایی افسار قاطر سپیدي را که پاپ برآن سوار بود می

در اثر جدایی : رم اکنون شاد اما ویران بود. دگی کند، نثار کردکه به خود جرئت داده بود در ایتالیا زن فرانسوي، 

طوالنی از پاپها تهیدست شده بود؛ نیمی از کلیساهاي آن ویران و متروك افتاده بودند؛ کلیساي سان پائولو به صورت 

تشسوزي ویران اي درآمده بود؛ کلیساي سان پیترو هرآن در معرض فروریختن بود؛ کاخ التران تازه در اثر آ مخروبه

اي شده بودند؛ نواحی مسکونی به مرداب مبدل شده بودند؛ و میدانها  هاي اجاره شده بود؛ کاخها در ویرانی مانند خانه

اوربانوس فرمان داد تا کاخ پاپها را از نو بناکنند، و اعتبار هزینۀ آن . هاي زباله بودند و خیابانهاي شهر انباشته از توده

توانست منظرة شهر رم را تحمل کند، در مونته فیا سکونه اقامت گزید؛ اما حتی در آنجا  او که نمی. را نیز تأمین کرد

پترارك وقتی از تردید پاپ آگاه شد، او را به . آزرد نیز خاطرة آوینیون پرتجمل و رفاه و فرانسۀ محبوب، او را می

نانچه پاپ ایتالیا را ترك کند، بزودي خواهد قدیسه بیرگیتا، اهل سوئد، پیشگویی کرد که چ. پایداري تشویق کرد

امپراطور شارل چهارم به فکر تقویت پاپ افتاد، براحیاي قدرت پاپها در ایتالیاي مرکزي مهر تأیید امپراطوري . مرد
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تا اسب پاپ را هنگام عزیمت از سانت آنجلو به کلیساي سان پیترو هدایت ) 1368(نهاد؛ با فروتنی شخصاً به رم رفت 

اي شادیبخش به کشمکش دیرین میان  ؛ در مراسم قداس در خدمت پاپ بود، و در مراسمی که ظاهراً به گونهکند

، شاید با 1370سپتامبر  5اوربانوس آنگاه، در . بخشید، به دست او تاج پادشاهی برسرنهاد پاپها و امپراطوران پایان می

خواهد فرانسه را با انگلستان آشتی دهد، رهسپار مارسی   می دادن به خواست کاردینالهاي فرانسوي، به عنوان اینکه تن

دسامبر در آنجا، در حالی که جامۀ راهبان بندیکتی به تن داشت و  19سپتامبر به آوینیون رسید و در  27در . شد

 فرمان داده بود تا بگذارند هرکس که مایل است به دیدن جسدش برود تا. برنیمکت محقري آرمیده بود، جان داد

. همه به چشم خود ببینند که مجد و شوکت مردي داراي واالترین مقام چگونه عبث و زودگذر بوده است

بازش، کلمنس ششم، به مقام کاردینالی رسیده بود؛  گرگوریوس یازدهم در هجدهسالگی به کمک عموي دست و دل

. ونه سالگی به پاپی برگزیده شد سی  دسامبر در سن 30بخشانش به عمل آمد، و در  مراسم رتبه 1370دسامبر  29در 

سرنوشت او را به مردي جنگاور مبدل کرد و دوران . ورزید پژوه بود و به سیسرون مهر می گرگوریوس مردي دانش

اوربانوس پنجم، که معتقد بود یک پاپ فرانسوي هنوز . آمیز شد پاپی او مصروف درگیري با شورشهاي خشونت

عتماد کند، نمایندگان خویش را براي ادارة ایاالت پاپی بیشتر از میان فرانسویان برگزیده تواند به مردم ایتالیا ا نمی

دیدند، براي مقابله با مردم استحکاماتی بنا کرده بودند،  این نمایندگان که خود را در محیطی خصمانه می. بود

ه بودند، و ترجیح داده بودند به جاي دستیاران بیشماري از فرانسه آورده بودند، مالیات سنگین بر مردم تحمیل کرد

  . عقل و تدبیر به زور متوسل شوند

هاي نمایندة پاپ زن شوهرداري را چنان حریصانه دنبال کرده بود که زن در تالش براي  در پروجا یکی از برادرزاده

ن درخواست کردند هنگامی که وکالي ز. گریختن از چنگ او از پنجره به بیرون پرتاب شده و در دم جان سپرده بود

» اید فرانسویان هم خصی هستند؟ این هیاهو براي چیست؟ گمان برده«: متهم به کیفر رسد، نمایندة پاپ پاسخ داد

بسیاري از  1375نمایندگان پاپ از راههاي گوناگون چنان نفرت مردم را برضد خود برانگیخته بودند که در سال 

کاترین بلندگوي مردم ایتالیا شد و از گرگوریوس خواست تا  قدیسه. برداشتند درپی سربه طغیان ایالتها با انقالبهاي پی

فلورانس، که معموالً . از کاربرکنار کند» اند کشیشان تبهکار را که گلستان کلیسا را مسموم و ویران ساخته«این 

ی کلمۀ لیبرتاس متحد پاپها بود، رهبري شورش را به دست گرفت و پرچم سرخی را که برروي آن با حروف طالی

، شصت وچهار شهر پاپ را به رهبري سیاسی و دینی 1375در آغاز سال . نقش بسته بود به اهتزاز درآورد) آزادي(

رسید که ثمرة تمام  چنین به نظر می. تنها یکی از آنها به پاپ وفادار مانده بود 1376در سال . خود پذیرفته بودند

. اند باردیگر سلطۀ خویش بر ایتالیاي مرکزي را از دست داده تالشهاي آلبورنوث برباد رفته و پاپها

گرگوریوس، به تحریک کاردینالهاي فرانسوي، مردم فلورانس را مسئول و آغازگر شورش ایتالیا قلمداد کرد و به آنان 

ورانس را تکفیر وقتی فلورانس از فرمانبرداري پاپ سرباز زد، پاپ مردم فل. فرمان داد که از نمایندة پاپ اطاعت کنند

برگزاري مراسم دینی را در شهر آنان تحریم نمود، و اعالم داشت که همۀ اهالی فلورانس از حقوق و حفاظت   کرد،

الجرم بنیان . تواند داراییشان را ضبط کند و خود آنان را به بردگی بگیرد قانونی محرومند، و هرکس درهر جا می

درنگ به فلورانسیها و اموالشان  انگلستان و فرانسه بی. معرض انهدام قرارگرفتاقتصاد و بازرگانی فلورانس تماماً در 

  فلورانس نیز به تالفی اقدام پاپ همۀ اموال و امالك کلیسا را در قلمرو خویش مصادره کرد،. چنگ انداختند

سرسخت را زندانی ساختمانهاي ادارات تفتیش افکار پاپ را واژگون ساخت، دادگاههاي روحانی را برچید، کشیشان 

کرد و گروهی از آنان را به دار آویخت، و از مردم رم خواست که به انقالب بپیوندند و به تمامی قدرت سیاسی کلیسا 

گرگوریوس وقتی رم را در اتخاذ تصمیم مردد یافت، به رهبران شهر وعده داد که اگر رم به پاپ . در ایتالیا پایان دهند

  . اهالی رم وعدة پاپ را پذیرفتند و آرامش را حفظ کردند. ا به این شهر بازخواهد گرداندوفادار بماند، مقر پاپها ر



٢٨٢۴

کاردینال مخوف، روبر اهل «را به فرماندهی » سربازان مزدور وحشی اهل برتانی«در این میان، پاپ نیرویی مرکب از 

و پس از آنکه شهر چزنا را با وعدة صلح و  روبر با قساوتی باورنکردنی با شورشیان جنگید. به ایتالیا گسیل داشت» ژنو

جان هاکوود نیز، که مزدوران خود را . گذشت به تصرف درآورد، همۀ مردم را از زن ومرد و کودك از دم تیغ گذراند

در اختیار کلیسا گذاشته بود، چهارهزار تن از ساکنان فائنتسا را، به گمان اینکه شهر آنان تصمیم گرفته است به 

ماندن  کاترین سینایی، که از اینهمه توحش، از مصادرة دارایی طرفین، و از متروك قدیسه. پیوندد، کشتشورشیان ب

: خورده بود، به گرگوریوس چنین نوشت مراسم دینی در بسیاري از نقاط ایتالیا سخت یکه

بازگرداندن مؤمنینی که  رفتۀ کلیسا را بازگردانید؛ اما مسئولیت شما در شما براستی موظفید که سرزمینهاي از دست

شما باید  …. گنجینۀ حقیقی کلیسا هستند و از دست رفتن آنان جداً کلیسا را بینوا خواهد کرد بس سنگینتر است

. تأثیر قرار دهید، و از این راه بیشتر از حربۀ جنگ نصیب خواهید برد که با حربۀ نیکی و محبت و صفا مردم را تحت

شنوم جز واژة  ترین راه رستگاري شما و رهایی کلیسا و همۀ دنیا چیست، پاسخی نمیپرسم به هرگاه که از خدا می

کاترین دعوت کرد که همراه فرستادگان این  فلورانس از قدیسه! به خاطر عشق آن ناجی مصلوب، صلح! صلح! صلح

قیات در آوینیون را او پذیرفت و با استفاده از موقعیت، در حضور پاپ، تباه شدن اخال. شهر نزد گرگوریوس برود

. چنان بیپرده با پاپ سخن گفت که بسیاري بازداشت او را تقاضا کردند، اما گرگوریوس از او حمایت کرد. محکوم کرد

درنگ به رم بازنگردد، این  اي فوري به دست نیاوردند؛ اما وقتی به گوش پاپ رساندند که هرگاه بی فرستادگان نتیجه

از مارسی به راه افتاد و در  -کاترین شاید هم به تأثیر اظهارات قدیسه - ، گرگوریوسشهر به شورشیان خواهد پیوست

درخواست فلورانس از آنان خاطرة کهن . این بار با استقبال یکپارچۀ شهر مواجه نشد. به رم رسید 1377ژانویۀ  17

خت باستانی مسیحیت جانش جمهوري را در این شهر منحط زنده ساخته بود، و به گرگوریوس اخطار شد که در پایت

  .الجرم در ماه مه در شهر آنانبی عزلت گزید. در امان نیست

کاترین شده است، از جنگ به سیاست و تدبیر روي  اکنون گرگوریوس، چنانکه گویی سرانجام تسلیم نظرات قدیسه

کومتهاي یاغی خویش ترغیب نمایندگان پاپ مردم شهرها را، که خواستار صلح با کلیسا بودند، به برانداختن ح. آورد

کردند، و پاپ وعده داد به همۀ شهرهایی که اتحاد خود را با او تجدید کنند، زیر نظر نمایندة پاپ یا کسی که خود به 

در سال . پذیرفتند شرط را می  شهرها یکی بعد از دیگري این. نام نمایندة پاپ انتخاب کنند، خودمختاري خواهد داد

ا گرگوریوس چنین به توافق رسید که برنابو ویسکونتی براي رفع اختالفات آنها میانجیگري ، فلورانس نیز ب1377

دارد به خود او واگذار کند، به  برنابو پس از آنکه پاپ را راضی کرد نیمی از غرامتی را که فلورانس دریافت می. کند

فلورانس، که . ت به دربار مقدس بپردازدبه عنوان غرام) دالر 20‘000‘000(فلورین  800‘000فلورانس پیشنهاد کرد 

اکنون همۀ متحدین خود را از دست داده بود، با خشم به این شرط تن در داد، اما پاپ اوربانوس ششم آن مبلغ را به 

  . فلورین کاهش داد 250‘000

حتی در . ازگشت، وي به رم ب1377نوامبر  7در . مرگ به گرگوریوس مجال نداد تا پیروزیهاي خود را به چشم ببیند

دید و از آن  او مرگ خود را نزدیک می. آوینیون نیز بیمار و علیل بود و زمستان ایتالیاي مرکزي را بسختی به سرآورد

 19در . بیمناك بود که اختالفات فرانسه و ایتالیا برسر در اختیار داشتن پاپها سرانجام به نابودي کلیسا منتهی شود

هشت روز بعد، در حالی که در آرزوي دیدار . یع جانشین خویش را فراهم ساختمقدمات انتخاب سر 1378مارس 

. سوخت، چشم از جهان فروبست می» سرزمین زیباي فرانسه«

III  - 1424 - 1300: زندگی مسیحی   

در یکی از فصلهاي بعد به بررسی ایمان مردم و اخالق روحانیان خواهیم پرداخت، و در اینجا بهتر است به دوجنبۀ 

کند به یاد  انصاف حکم می. تفتیش افکار و قدیسها: تضاد زندگی مسیحی در ایتالیاي قرن چهاردهم توجه کنیمم
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نهاده و از » پسر خدا«هاي اساسی آن را  بیاوریم که اکثر مسیحیان در آن زمان معتقد بودند که بنیان کلیسا و آموزه

اي براي برانداختن کلیسا در حکم سرپیچی  اقدام فعاالنه هر - نظر از خطاهاي خدمتگذاران انسانی آن صرف -این روي

تنها با . رود از فرمان خدا و نیز خیانت به دولت غیرمذهبی است که کلیسا بازوي نگاهدارندة اخالقی آن به شمار می

ه دست هم دادند و با چه وحشیگري ب توانیم دریابیم کلیسا و مردم عادي چگونه دست به این اندیشه است که می

شد  آمیزي که توسط دولچینو اهل نووارا و خواهر خوش سیمایش مارگریتا موعظه می سرکوب عقاید بدعت

  .پرداختند) 1303حد(

از زمان پاپ سیلوستر  - کرد که دورة سوم آن دولچینو نیز، مانند جواکینو دا فیوره، تاریخ را به چند دوره تقسیم می

دولچینو . ومنال دنیایی بود دریجی کلیسا از طریق دل بستن به مالشاهد فساد ت -1280تا سال) 335 - 314(اول 

اند؛ بندیکتوس، فرانسیس،  یک از پاپها، جز کلستینوس پنجم، به مسیح ایمان نداشته گفت در زمان سیلوستر هیچ می

و دستگاه پاپی  به خدا بازگردانند، اما ناکام شدند،) دیو ثروت(و دومینیک صادقانه کوشیدند تا کلیسا را از مأمون 

دولچینو  .استاکنون در دوران بونیفاکیوس هشتم و کلمنس پنجم فاحشۀ بزرگ مکاشفۀ یوحناي رسول گشته 

ز ترکیبی از شد که منکر مرجعیت پاپها بود و ا  »برادران روحانی پارما«پیشواي انجمن تازه تأسیس برادري موسوم به 

آنها در زندگی پایبند به عفت مطلق بودند، اما در . کرد عقاید پاتارینها، والدوسیان، و فرانسیسیان روحانی پیروي می

کلمنس پنجم به سازمان تفتیش افکار دستور . خواند زیست که او را خواهر خود می میان آنان هر مردي با زنی می

ن آنان در دادگاه حاضر نشدند؛ در عوض خویشتن را مسلح ساختند، و در رسیدگی به وضع آنها را صادر کرد، لک

افکار لشکري براي سرکوبی آنان گسیل داشت؛  دستگاه تفتیش. دامن کوههاي آلپ نزدیک پیمون موضع گرفتند

به گذرگاههاي کوهها عقب نشستند، ولی در حلقۀ محاصره گرفتار آمدند؛ » برادران«جنگ خونینی درگرفت؛ 

خرگوش، و علف پرداختند؛ سرانجام، براثر یک   ی چنان برآنان غالب شد که به خوردن موش صحرایی، سگ،گرسنگ

آسا به موضع کوهستانی آنها، هزار مرد در نبرد ازپاي درآمدند و هزاران تن دیگر در آتش  حملۀ ناگهانی و برق

با وجود ضعف مفرط، هنوز آنچنان زیبا بود که بردند،  هنگامی که مارگریتا را نزدیک آتش می). 1304(سوزانده شدند 

دارد،  آمیز خویش دست برمی  برخی از افسران سپاه به او پیشنهاد کردند در صورتی که سوگند بخورد از عقاید بدعت

براي دولچینو و یکی از . هاي آتش خاکستر شد اندك در میان شعله حاضرند با او ازدواج کنند؛ اما او نپذیرفت و اندك

هاي ورچلی گرداندند، گوشتشان  اي در کوچه آنها را بر ارابه: انش به نام لونجینو ترتیبات دیگري درنظر گرفته شدیار

قدر پیچاندند تا از جاکنده شد، و سرانجام  اعضاي تناسلیشان را آن تکه از تن کندند،  را با گازانبرهاي گداخته تکه

. رهایشان کردند تا بمیرند

این ددمنشیها را پشت سرنهیم ونفوذ مداوم مسیحیت را در الهام بخشیدن به مردان و زنانی که اکنون بدنیست شرح 

همان عصري که شاهد محنتها و تباهیهاي آوینیون بود، مبلغانی هم مثل جووانی . به تقدس گرویدند از نظر بگذرانیم

هندیها را نیز به مسیحیت بگروانند؛ اما دا مونته کوروینو و اودریک اهل پوردنونه پروراند که کوشیدند چینیها و 

تواند در کیش و فرقۀ خود رستگار  هرکس می«چینیها، به گفتۀ یک وقایعنگار فرقۀ فرانسیسیان، از این اشتباه که 

  .این مبلغان ندانسته به علم جغرافیا بیش از مسیحیت خدمت کردند. دست برنداشتند» شود

دهند، به دنیا آمد، زندگی کرد، و  ، که هنوز هم آن را به جهانگردان نشان میاي کاترین سینایی در اطاق ساده قدیسه

وجب خاك بود که او در نقل مکان دربار پاپ و احیاي زهد و ایمان در مردم ایتالیا نقش  از همین یک. درگذشت

کاترین در  قدیسه. بسالمت رسته است ریسورجیمنتوبزرگی ایفا کرد، زهد و ایمانی که از هردو دورة ریناشیتا و 

ها  بود که تنها به راهبها و راهبه» اي گانه سه«سازمان   این فرقه. دومینیکیان پیوست» توبه«پانزدهسالگی به فرقۀ 

سرحد امکان وقف فعالیتهاي  تعلق نداشت، بلکه مردان و زنانی که زندگی غیررهبانی داشتند، اما زندگی خویش را تا
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زیست، اما اطاقش به مثابه  کاترین با پدر و مادر خود می. دینی و امور خیریه کرده بودند نیز در آن عضویت داشتند

شد، و جز هنگامی که به کلیسا   هاي رازورانه می حجرة زاهدان بود، که در آن محو خواندن دعا و مناجات و اندیشه

. پدر و مادرش نگران بودند که مبادا دلمشغولیهاي دینی به تندرستی او لطمه زند. کرد نمیرفت، آنجا را ترك  می

من در دل خود «: گفت داد و می گالیه آنها را انجام می نهادند، و کاترین بی سنگینترین کارهاي خانه را به دوش او می

همۀ شادي، شک، و اشتیاقی را که دختران . ردک باصفا و پاکی کودکان زندگی می» .ام اي براي عیسی کنار نهاده گوشه

در حدت فزایندة این . یافت جست و می جستند، کاترین در عشق به مسیح می می» نفسانی«دیگر در عشق 

ستاند، و در  داد و دل می گفت، با او دل می هاي عالم تنهایی، او از مسیح به عنوان معشوق آسمانیش سخن می اندیشه

قدر در اندیشۀ جراحات پنجگانۀ مسیح  با او ازدواج کرده است؛ مانند قدیس فرانسیس، آن دید که عالم رؤیا می

هاي  کاترین برهمۀ وسوسه. کرد رفت که آن جراحات را بردستها و پاها و پهلوي خود احساس می مصلوب فرو می

. طرد کرد گشت و آنها را چون فریب شیطان براي جدا کردن او از عشق یگانه و بیهمتایش نفس چیره

گونه  همان. هیچ خطري وارد زندگی اجتماعی شود تواند بی کاترین پس از سه سال عزلت و پارسایی، دریافت که می

تا آخرین . که زنانگی خود را به عشق مسیح سپرده بود، مهر مادرانۀ خود را وقف بیماران و نیازمندان شهر سینا کرد

برد و براي تسلی بخشیدن معنوي به محکومان به مرگ تا لحظۀ  سرمیلحظات زندگی بربالین قربانیان طاعون به 

هنگامی که پدر و مادرش درگذشتند و ماترك مختصري برایش به جا نهادند، آنها را تماماً . ماند اعدام در کنارشان می

کردند  به او نگاه می اش براي همۀ کسانی که هرچند آبله او را بدنما کرده بود، دیدار چهره. بین نیازمندان تقسیم کرد

شستند، و پیران، با شکی که بتدریج محو  جوانان به تأثیر سخنان او از کفر معهودشان دست می. آمیز بود برکت

وي عقیده داشت که همۀ بدیهاي زندگی بشري زادة . دادند شد، به فلسفۀ ساده و اطمینانبخش او گوش می می

توان در اقیانوس عشق خداوند غرق کرد و شست؛ و هرگاه بتوان مردم  معصیت بشر است، اما همۀ گناهان بشر را می

بسیاري به او . را ترغیب کرد که بنابر عشق و محبت مسیحی عمل کنند، همۀ بدیهاي جهان از میان برخواهد خاست

هم آشتی دهد؛  هاي متخاصم را با مردم مونته پولچانو از او درخواست کردند که نزد آنها رود و خانواده. ایمان آوردند

شهرهاي پیزا و لوکا او را براي مشاوره فراخواندند؛ و فلورانس از او دعوت کرد تا به گروه سفیرانش بپیوندد و به 

  .اندك پاي کاترین به دنیا کشانده شد بدین ترتیب، اندك. آوینیون سفر کند

ایتالیا با کلیسایی که به فرانسه گریخته بود  شهر رم کثیف و ویران بود؛: از آنچه در ایتالیا و فرانسه دید، وحشت کرد

دار کرده بود؛ و فرانسه در جنگ  کرد؛ روحانیت با تعلق به زندگی مادي، احترام مردم عادي را خدشه قطع رابطه می

کاترین، که به رسالت آسمانی خویش ایمان داشت، اسقفان و پیشوایان کلیسا را رو در رو . نیمه ویران شده بود

. توانند کلیسا را نجات بخشند د و به آنها گفت که تنها با بازگشت به رم و زندگی آبرومندانه است که مینکوهش کر

هاي تند اما دلنشینی به ایتالیایی ساده و خوشاهنگ  اي که قادر به نوشتن نبود، نامه خود او، دختر بیست وشش ساله

که تقریباً در همۀ صفات آنها کلمۀ پیشگویانۀ کرد  خطاب به پاپها، شاهزادگان، و سیاستمداران دیکته می

هاي او، گرچه در زمامداران مؤثر نیفتاد، در مردم به نحو  نامه. خورد به چشم می) اصالح(ریفورماتسیونه 

وقتی اوربانوس پنجم به ایتالیا بازگشت، کاترین شادمان شد، و هنگامی که رفت، ماتم . آمیزي تأثیر گذارد موفقیت

گوریس یازدهم بازآمد، دوباره سرزنده شد؛ به اوربانوس ششم تذکرات سومندي داد، اما از سبعیت او گرفت، چون گر

کرد، کاترین خود یکی از نخستین قربانیان این  یکه خورد؛ و هنگامی که شقاق پاپی جهان مسیحیت را دو پاره

اي، در  ه بود، و مطابق روایات افسانهاي در روز کاهش داد کاترین خوراك خود را به لقمه. کشمکش باورنکردنی بود

ریاضت تا آن حد پیش رفته بود که خوراکش منحصر به قرص نانی بود که در مراسم تناول عشاي ربانی به عنوان 

تمام نیروي مقاومت در مقابل بیماري را از دست داد؛ شقاق پاپها رشتۀ عشقش به زندگی را . کرد تبرك دریافت می
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کاترین تا به امروز ). 1380(وسه سالگی چشم از جهان فروبست  آغاز شقاق، در سیگسست، و دوسال پس از 

چیز بیشتر دوست  ایتالیایی که آن را بعد از مسیح و کلیسا از همه. همچنان الهامبخش کار خیر در ایتالیاست

. داشت می

داستان زندگی . نیا آمدو همان شهري که کاترین در آن درگذشت، قدیس برناردینو به د) 1380(در همان سال 

، شب وروز خود را وقف پرستاري از بیماران 1400هنگام شیوع بیماري طاعون در سال . کاترین برایش سرمشقی شد

پس از آنکه به فرقۀ فرانسیسیان پیوست، در اطاعت محض از اصول و مقررات این فرقه، فردي نمونه شد؛ . کرد

؛ تا )1405(را تأسیس کرد » فرانسیسیان مواظبین«ي به همراهی آنان فرقۀ بسیاري از راهبان از او پیروي کردند؛ وو

هایش  پاکی و اصالت زندگی او به موعظه. پیش از مرگش، سیصد جامعۀ رهبانی اصول فرقۀ او را پذیرفته بودند

ر بودند، جانیان بند وبارت  حتی در رم، که مردم آن از ساکنان همۀ شهرهاي اروپا بی. داد ناپذیري می فصاحت مقاومت

مالهی «هفتادسال پیش . داشت را به اعتراف، گنهکاران را به توبه، و مردم ذاتاً متخاصم را به صلح و دوستی وا می

تخته نرد، بلیطهاي الطاري،  ساووناروال، برناردینو، مردان و زنان رم را ترغیب کرد که ورقهاي بازي، طاسهاي »سوزان

گیسهاي مصنوعی، کتابها و صور قبیحه، و حتی آالت موسیقی خود را برتودة هیزم عظیمی که براي سوزاندن اجساد 

روز بعد، زن جوانی که متهم به جادوگري بود در همان میدان سوزانده   سه). 1424(در کاپیتول انباشته بود فرو ریزند 

» شناسترین مجازاتگر بدعتگذاران وظیفه«خود قدیس برناردینو . راي تماشاي آن گردآمدندشد، و همۀ ساکنان رم ب

  . بود

مردم سادة ایتالیا . ترتیب، خوب وبد، زشت و زیبا در فراز و نشیب و هرج و مرج زندگی مسیحی درهم آمیخت بدین

توسط و باال، نیمه مست از بادة کهن بردند، حال آنکه طبقات م همچنان با رضایت خاطر در عوالم وسطایی به سر می

  . تاختند فرهنگ باستانی، باشور و شوقی شرافتمندانه، در راه ایجاد رنسانس نوین پیش می

  

  

  

فصل سوم

  ظهور خاندان مدیچی

1378 - 1464  

  

I  -  صحنه  

ا عصر رستاخیز پیروزمندانۀ خواندند، زیرا این عصر به نظر آنه ایتالیاییها این عصر بلوغ را الریناشیتا، یعنی نوزایی، می

به گمان ایتالیاییها، دنیاي کالسیک با تهاجم آلمانها  .بودروح فرهنگ کالسیک رم پس از هزار سال استیالي بربریت 

پژمرده اما هنوز زیباي هنر و زندگی  و هونها در قرون سوم، چهارم، و پنجم نابود شده بود؛ دستهاي زمخت گوتها گل

با معماریش، که نااستوار و از نظر تزیینی عجیب و غریب بود، و با » گوتیک«رومی را له کرده بود؛ هنر 

سازیش، که خشن، ناهنجار، بیروح، و نمایشگر پیامبران عبوس و قدیسان رستگار بود، تهاجم را تکرار کرده  مجسمه

در خون غالب ایتالیایی مستحیل » ریش دراز«زمان، آن گوتهاي ریشدار و لومباردهاي اکنون، به لطف گذشت . بود

هاي آموزندة فوروم رومی، ستون و آرشیتراو  رفت تا به لطف سنت معماري ویتروویوس و ویرانه گشته بودند؛ و می

و صدها ادیب دیگر کالسیک باردیگر پرستشگاهها و کاخهاي باشکوه و عظیم را زینت بخشند و به لطف پترارك 
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ایتالیایی، آثار بازیافتۀ کالسیک، ادبیات ایتالیا را با اصطالحات ساده و صریح نثر سیسرون و آهنگ مالیم نظم ویرژیل 

اندك از زندان هراس  شکافت؛ مردان و زنان اندك خورشید روح ایتالیایی ابرهاي سرزمینهاي شمال را می. احیا کنند

پرستیدند و فضا را از شادمانی رستاخیز  ند؛ مردم زیبایی را در همۀ اشکال آن مییافت قرون وسطایی رهایی می

  .گرفت ایتالیا جوانی از سر می. انباشتند می

گفتند بیش از اندازه به این رویداد نزدیک بودند که به تولد دوباره از دیدگاه تاریخی آن  گونه سخن می کسانی که این

اما در پدید آمدن رنسانس عوامل دیگري جز احیاي سنن فرهنگی . آن را دریابند بنگرند یا عوامل گوناگون و درهم

همان پول بوگندوي بورژوازي،  -باستان نیز نقش داشتند، و نقش پول در این میان بیش از همۀ عوامل دیگر بود

العبور  کوههاي صعبآمیز به شرق، و گذشتن از  یعنی سود حاصل از مدیران ورزیده، کارگران ارزان، سفرهاي مخاطره

گذاریها و پرداخت وامها، و  آلپ به منظور خرید کاالي ارزان و فروش آن به بهاي گران، محاسبات دقیق و سرمایه

قدر انباشته شد که مازاد آن، پس از کسر هزینۀ لذات جسمانی و خرید   هم آن که بر روي - ها و سود سهامها بهره

و تبدیل ثروت ) تیتسیانو(توانست صرف خرید اثري از میکالنژ یا تیسین  ، میها کرسی سنا و شوراهاي شهر و معشوقه

بانکداران، و   پول بازرگانان،. پول سرچشمۀ همۀ تمدنهاست. به زیبایی گردد و ثروت را به رایحۀ هنر آغشته کند

شه و احساس را در دورة اما آنچه اندی. کرد هاي خطی را تأمین و ادبیات کهن را احیا می کلیسا بود که هزینۀ نسخه

هاي خطی کهن نبود؛ بلکه گرایش به امور دنیوي، که با ظهور طبقۀ متوسط پدیدآمد، و  رنسانس آزاد کرد نسخه

گسترش دانشگاهها و دانش و فلسفه، واقعبینتر شدن اذهان در نتیجۀ تحصیل علم حقوق، و فراخی گرفتن افکار براثر 

الیایی فرهیخته، که حال دیگر عقاید جزمی کلیسا را مورد شک قرار داده بود و از ایت. تر با جهان بود آشنایی گسترده

هستند، خود را از بندهاي عقالنی » اپیکوري«دید که روحانیان نیز به اندازة مردم عادي  ترسید و می آتش دوزخ نمی

وناگون زیبایی در زن و مرد و اش امکان داد، بدون احساس شرم، از تجلیات گ و اخالقی رهانید و به حواس آزاد شده

هنر لذت برد؛ و همین آزادي تازه یافته او را، پیش از آنکه با هرج و مرج اخالقی، فردگرایی فرو پاشنده، و اسارت ملی 

فاصلۀ بین این دو نظم و و . به انسانی خالق مبدل کرد) 1534 - 1434(انگیز  به نابودي کشاند، طی یک قرن شگفت

. نظام رنسانس بود

چرا نواحی شمال ایتالیا نخستین جایی بود که این بیداري از خواب زمستانی را تجربه کرد؟ در شمال ایتالیا، جهان 

رومی کهن هرگز بکلی ویران نشده بود؛ شهرهاي آن ساختار کهن یادگارهاي دیرین خود را نگاه داشته بودند، و 

معبد . ر رم، ورونا، مانتوا، و پادوا کماکان باقی مانده بودهنر کالسیک د. کردند اینک قوانین رومی را نیز احیا می

آگریپا با اینکه هزار و چهارصد سال قدمت داشت، هنوز برجاي بود و براي اداي مراسم عبادت مورد استفاده قرار 

. دندکر  شد که دربارة سرنوشت کاتیلینا جدل می گرفت؛ و در فوروم هنوز گویی صداي سیسرون و قیصر شنیده می می

خدایان و اساطیر . رفت هاي خوشاهنگ آن به شمار می زبان التینی هنوز زبانی زنده بود، و ایتالیایی فقط یکی از لهجه

ایتالیا در وسط . کردند هاي مردم یا در زیر قالبهاي مسیحیت پایداري می و آداب عصر شرك هنوز در خاطره

ایتالیاي شمالی از هر . راند مدن و بازرگانی کالسیک فرمان میکشورهاي کرانۀ مدیترانه قرار داشت و براین حوزة ت

گاه متحمل یک فئودالیسم تمام عیار نشده بود،  این منطقه هیچ. مدنیتر و صنعتیتر بود  منطقۀ دیگر اروپا، جز فالندر،

میان بقیۀ ایتالیا و ایتالیاي شمالی گذرگاه تجارت . بلکه توانسته بود اشرافیت را مطیع شهرها و طبقۀ بازرگانان کند

بود؛ صنعت و بازرگانی، این گوشۀ ایتالیا را ) شرق طالع(اروپاي آن سوي آلپ، و نیز بین اروپاي باختري و لوان 

جا، از بازارهاي مکارة فرانسه گرفته تا  بازرگانان ماجراجوي آن در همه. غنیترین منطقۀ جهان مسیحیت ساخته بود

اینان، که به سروکار داشتن با یونانیان، عربها، یهودیان، مصریان، . سیاه، حضور داشتندترین بندرهاي دریاي  دورافتاده

ایرانیان، هندیان، و چینیان خو کرده بودند، در عقاید جزمی خود به نرمش و تعدیل گراییدند و رواداري نسبت به 
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یگانه به وجودآمد، در میان طبقات کیشهاي دیگر را، که در اروپاي قرن نوزدهم به واسطۀ تماس گسترده با ادیان ب

با اینهمه، حتی پس از آنکه بیدینی بر ایتالیا چیره گشت، مصلحت بازرگانی دست به دست . باسواد ایتالیا اشاعه دادند

عواید پاپی، از هزاران جویبار، از دهها سرزمین . سنن و روحیه و غرور ملی داد تا ایتالیا را همچنان کاتولیک نگاه دارد

کلیسا وفاداري ایتالیاییها را با نرمش . کرد شد و ثروت دربار پاپ در سراسر ایتالیا سرریز می ی به رم سرازیر میمسیح

در قبال فیلسوفان بدعتگذاري ) 1545پیش از شوراي ترانت، (بزرگوارانه در برابر گناهان نفسانی و تسامح و مالیمت 

ترتیب، ایتالیا از نظر ثروت، هنر، و اندیشه یک  بدین. د، پاداش دادکردن که از متزلزل ساختن ایمان مردم خودداري می

باخت،  قرن از کشورهاي دیگر اروپا پیش افتاد، به نحوي که در قرن شانزدهم، که نهضت رنسانس در ایتالیا رنگ می

انی نبود، بلکه یک رنسانس یک دورة زم. گشت این نهضت تازه در فرانسه، آلمان، هلند، انگلستان، و اسپانیا شکوفا می

. ها از ایتالیا به سراسر اروپا گسترش یافت  شیوة زندگی وتفکر بود که از طریق بازرگانی، جنگ، و اندیشه

همان عواملی که سبب شدند رنسانس در شمال ایتالیا پا به عرصۀ وجود گذارد، عیناً نیز باعث شدند تا نخستین 

با سازمان دادن به صنایعش، گسترش بازرگانیش، و ) شهر گلها(تسا فلورانس یا فیورن. تجلیگاهش فلورانس باشد

اما . جزیرة ایتالیا، به استثناي ونیز، ثروتمندتر شد اقدامات کارشناسان مالیش، در قرن چهاردهم از همۀ شهرهاي شبه

شاید به کردند، مردم فلورانس،  برخالف ونیزیها که در آن عصر همۀ نیروي خود را صرف کسب لذت و ثروت می

واسطۀ تأثیر حکومت نیمه دموکراتیک آشفتۀ خویش، چنان حدتی در ذهن و ذکاوت، و چنان مهارتی در همۀ هنرها 

نزاع جناحهاي مخالف، شور زندگی و . به هم رساندند که شهر آنان، به تصدیق همگان، پایتخت فرهنگی ایتالیا شد

ایت از هنر نیز به اندازة کسب قدرت با یکدیگر چشم و هاي رقیب در حم داد، و خانواده اندیشه را افزایش می

انگیزه نیز زمانی پدید آمد که کوزیمو د مدیچی عواید امالك خود و  - و نه نخستین - واپسین. کردند همچشمی می

آمدند تخصیص داد  می» شوراي فلورانس«ثروتها و کاخهاي دیگر را براي اسکان و پذیرایی نمایندگانی که به 

شیشان و دانشوران یونانی، که براي بحث دربارة تجدید وحدت مسیحیت شرق و غرب به این شورا ک). 1349(

آمدند، بسی بیش از هر فلورانسی در آن زمان با ادبیات یونان آشنایی داشتند؛ بعضی از آنان در شهر سخنرانیهایی  می

وقتی قسطنطنیه به تصرف ترکان درآمد، . آمدند دادند، و نخبگان شهر براي شنیدن سخنان آنان گرد می ترتیب می

نوازي آنان را  بسیاري از یونانیها آن شهر را ترك کردند تا در فلورانس، که چهارده سال پیش با چنان گرمی و مهمان

هاي خطی متون قدیم را با خود به فلورانس بردند؛ گروهی نیز دربارة  برخی از آنان نسخه. پذیرفته بود، اقامت کنند

این بود که رنسانس با جمع آمدن بسیاري از جریانهاي . انی یا شعر و فلسفۀ یونان جلسات درس ترتیب دادندزبان یون

.مؤثر در فلورانس شکل گرفت و آن شهر را به صورت آتن ایتالیا درآورد

II - مبانی مادي  

  بر پراتو، پیستویا، پیزا،) اییه با وقفه(شهري بود که نه تنها برخود فلورانس بلکه  - فلورانس در قرن پانزدهم کشور

دهقانان سرف نبودند، بلکه جمعی خرده . کرد ولترا، کورتونا، آرتتسو، و اراضی کشاورزي اطراف آن نیز حکومت می

هاي دهقانان امروزي  هاي سنگی و سیمانی ساده شبیه خانه دار بودند که در خانه مالک، و بسیاري نیز اجاره

ماکیاولی آمیزش و گفتگو و بازي . گزیدند تا امور محلیشان را اداره کنند ي را خود بر میزیستند، و مأموران آباد می

اما زعماي شهر بر بهاي فروش کاالها . دانست با این دهقانان دالور مزارع، باغستانها، و تاکستانها را دون شأن خود نمی

داشتند که  قدر پایین نگاه می  والت غذایی را آنکردند، و براي ارضاي خاطر پرولتاریاي اخاللگر، بهاي محص نظارت می

انگیز کشمکش دیرین شهر و روستا نیز بر بانگ  ترتیب، آواز غم توانست رضایت دهقانان را فراهم آورد؛ بدین نمی

  . شد خاست افزوده می گر درون شهر بر می نفرتی که از طبقات ستیزه
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گرچه از شمارة تخمینی ساکنان . تن بود 91‘500نی، حدود ، به گفتۀ ویال1343جمعیت خود شهر فلورانس در سال 

در سالهاي بعدي رنسانس اطالعی در دست نیست، اما با  - که به همان اندازه معتبر و قابل اعتماد باشد - این شهر

حدود یک چهارم . توان گفت که جمعیت آن افزایش بسیار یافته است توجه به رشد بازرگانی و توسعۀ صنعت می

هزار تن زن و مرد را در دویست  ن شهر کارگران صنعتی بودند؛ تنها صنعت بافندگی در قرن سیزدهم سیساکنا

، فدریگو اوریچالري نام خانوادگیش را از اینجا بدست آورد که راز 1300در سال . کارگاه نساجی در استخدام داشت

این تکنیک در صنعت رنگسازي انقالبی . آورد از گیاه گلسنگ را از مشرق زمین) اروچال(استخراج رنگدانۀ ارغوانی 

، فلورانس 1300در سال . پدیدآورد و گروهی از صاحبان کارگاههاي پشمبافی را به مقام میلیونرهاي امروزي ما رساند

تقسیم منظم کار،   آالت، گذاري هنگفت، تهیۀ متمرکز مواد و ماشین در صنعت بافندگی به مرحلۀ کاپیتالیستی سرمایه

، تولید یک جامۀ پشمین سی فرایند مختلف را 1407در سال . رل تولید به وسیلۀ صاحبان سرمایه رسیده بودو کنت

  . گرفت گذاشت که هریک به دست کارگري متخصص انجام می سر می پشت

کرد که دادوستدشان را با همۀ بندرهاي مدیترانه و  فلورانس براي فروش کاالهاي خود بازرگانانش را تشویق می

هاي اقیانوس اطلس تا بروژ حفظ کنند، و براي حمایت از تجارت فلورانس و ترویج آن کنسولهایی در ایتالیا،  رانهک

براي اینکه راه بازرگانی خود را به . جزایر بالئار، فالندر، مصر، قبرس، قسطنطنیه، ایران، هند، و چین گماشته بود

ه بود و کشتیهاي بازرگانی جنووایی را براي حمل کاالهاي خود سوي دریا بگشاید، ناگزیر پیزا را به تصرف درآورد

هاي خارجی مشابه به بازار فلورانس راه پیدا نکنند، حکومت حامی  به عالوه، براي آنکه فراورده. کرد کرایه می

. هاي گمرکی سنگین وضع کرده بود داران تعرفه بازرگانان و سرمایه

هاي دیگر، هشتاد مؤسسۀ بانکی  اي، و نیز هزینه ارت عظیم و پردامنههاي چنین صنعت و تج براي تأمین هزینه

چک . انداختند گذاران را به کار می پولهاي سپرده -عمدتاً باردي، پروتتسی، ستروتتسی، پیتی، و مدیچی - فلوارنسی

ي و گشایش اعتبار کردند، به مبادلۀ کاالهاي تجار صادر می) لتره دي پاگامنتی(کشیدند، اعتبارنامه  می) پولیتتسه(

چند تجارتخانۀ فلورانسی مبلغ . گذاشتند هایی براي جنگ یا صلح در اختیار حکومت می پرداختند، و هزینه می

به ادوارد سوم پادشاه انگلستان وام دادند، و در نتیجۀ قصور او در ) دالر 34‘125‘000(فلورین  1‘365‘000

ن مصایبی، فلورانس در قرون سیزدهم تا پانزدهم پایتخت مالی به رغم چنی). 1345(بازپرداخت آن ورشکست شدند 

، براي حفاظت 1300از همان سال . گشت و هم در آنجا بود که نرخ ارز براي پولهاي رایج اروپایی تعیین می اروپا شد، 

 1543سال اقدامی احتیاطی که تا  - از کشتیهاي ایتالیایی در سفرهاي دریایی، استفاده از سیستم بیمه رواج گرفت

به سیستم دفترداري دوبل  1382در یک دفتر حساب فلورانسی متعلق به سال . در انگلستان هنوز معمول نشده بود

 1345در سال . و احتماال این شیوه از یک قرن پیشتر در فلورانس و ونیز وجنووا معمول بوده است - خوریم بر می

نۀ طال با نرخ بهرة پایین پنج درصد منتشر ساخت که نشانۀ حکومت فلورانس اوراق قرضۀ قابل انتقال و با پشتوا

از عواید انگلستان در دوران شکوفایی این  1400درآمد دولت در سال . شهرت اعتبار و رونق بازرگانی شهر است

  . کشور در زمان سلطنت ملکه الیزابت بیشتر بود

در . هاي صنفی سازمان یافته بودند اهر اروپا در اتحادیهوران، و کارگران م داران، پیشه بانکداران، بازرگانان، کارخانه

شدند که تولیدکنندگان  خوانده می) آرتی مادجوري(» اصناف بزرگتر«) آرتی(میان اصناف فلورانس هفت صنف 

پوشاك، تولیدکنندگان کاالهاي پشمی، تولیدکنندگان کاالهاي ابریشمی، بازرگانان پوست، کارشناسان امور مالی، 

چهارده صنف دیگر . شد قضات، و صاحبان دفاتر اسناد رسمی را شامل می  و داروسازان، و صنف مختلط تجار،پزشکان 

  دوزندگان، کشبافان، قصابان،: شدند عبارت بودند از خوانده می) آرتی مینوري(» اصناف کوچکتر«فلورانس که 

داران، بنایان و  سازان، نجاران، مهمانخانه قفلسازان، آهنگران،  دوزان، سراجان، اسلحه نانوایان، میفروشان، پینه
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بافان را در خود  فروشان،گوشت خوك فروشان، و طناب وران گوناگونی مثل روغن سنگتراشان، و گروه دیگري که پیشه

با یک انقالب  1282که در سال   و اشراف،  بایست در یکی از این صنفها عضو باشد، هر رأي دهنده می. گرد آورده بود

پس . پیوستند ژوایی از حق رأي محروم شده بودند، براي اینکه بار دیگر این حق را به دست بیاورند، به اصناف میبور

رأي قرار داشت؛ پایینتر از اینان هزاران  هفتاد و دو اتحادیه متشکل از کارگران فاقد حق  از این بیست ویک صنف،

چنانچه دلسوزي  -پایینتر از اینها یا. و حق تشکل نداشتند بردند کارگر روزمزد بودند که در فقر مطلق به سر می

از نظر سیاسی پوپولو » اصناف بزرگتر«اعضاي . گرفتند باالتر از اینها، بردگان معدودي قرار می - اربابانشان بیشتر بود

تاریخ . دادند را تشکیل می) مردم کوچک(آمدند؛ باقی جمعیت پوپولو سینوتو  به شمار می) مردم فربه و سیر(گراسو 

سیاسی فلورانس، مانند تاریخ سیاسی دولتهاي امروزي، در وهلۀ نخست پیروزي طبقۀ سوداگر بر اشراف قدیمی مالک 

. براي به دست گرفتن قدرت سیاسی بود» طبقۀ کارگر«و سپس مبارزات   ،)1293(اراضی 

ران تهیدست صنایع پشمبافی محکوم به ، چینتو براندینی با نه تن دیگر به جرم متشکل ساختن کارگ1345در سال 

 1368در سال . هاي کارگري، کارگران بیگانه را به کشور آوردند و کارفرمایان، براي از هم پاشیدن اتحادیه  مرگ شد،

) شورش پشمزنان(ده سال بعد تومولتو دي چومپی . دست به انقالب زدند، اما قیام آنها سرکوب شد» مردم کوچک«

پشمزنان به رهبري کارگر . کننده ادارة جامعه را به عهده گیرد کارگر در یک لحظۀ گیجموجب شد که طبقۀ 

اي به نام میکله دي الندو به کاخ وکیو ریختند، شوراي شهر را متالشی کردند؛ و استقرار حکومت پرولتاریا را  پابرهنه

هاي پایینتر داراي حق رأي شدند، به  اتحادیه  ها لغو شد، قوانین مخالف تشکیل اتحادیه). 1378(اعالم داشتند 

دستمزدگیران براي پرداخت قروضشان دوازده سال مهلت قانونی داده شد، و نرخ بهره به منظور سبکتر ساختن بار 

ها به مقابله برخاستند و کارگاههاي خود را بستند و  رهبران بازرگانان و صاحبان حرفه. طبقۀ وامدار کاهش یافت

: انقالبیون به ستوه آمده به دو جناح تقسیم شدند. اشتند که صدور آذوقه به شهر را قطع کنندصاحبان اراضی را واد

سرانجام، . با عقاید کمونیستی» جناح چپ«یکی آریستوکراسی طبقۀ کارگر متشکل از صنعتگران ماهر، و دیگري 

نشعب کارگري را واژگون کردند و حکومت م  کاران، با آوردن مردان تنومند از روستاها و مسلح کردن آنها، محافظه

  ). 1382(طبقۀ بازرگانان را به قدرت رساندند 

سینیوریا یا شوراي شهر سینیورها . بورژوازي پیروز براي تحکیم پیروزي خود در قانون اساسی تجدید نظر کرد

ها به حکم قرعه از بود که انتخاب آن) پیشکسوتان یا رهبران اصناف(، متشکل از هشت پریوري دله آرتی )اصلمندان(

اعضاي شورا نیز به نوبۀ خود یک گونفالونیره دي . گرفت هاي محتوي نام واجدین شرایط انجام می میان کیسه

از این هشت عضو، چهار تن . گزیدند یا مجري قانون را به ریاست اجرایی خویش برمی) پرچمدار عدالت(جوستیتسیا 

اقلیت بسیار کوچکی از » آرتی مادجوري«هرچند این   رگزیده شوند،ب» اصناف بزرگتر«بایست از میان رهبران  می

شوراي (همین تناسب در انتخاب اعضاي مشورتی کونسیگلیو دل پوپولو . گرفتند جمعیت ذکور بالغ شهر را در برمی

لیو دل اعضاي کونسیگ. ویک صنف بود معنی اعضاي بیست در اینجا فقط به) مردم(نیز مورد لزوم بود؛ پوپولو ) مردم

شان منحصر به این بود که  شدند، اما وظیفه نیز از میان اعضاي همۀ اصناف برگزیده می) شوراي جامعه(کومونه 

در . بدهند» نه«یا » آري«هرگاه شوراي شهر آنها را فرا بخواند، انجمن کنند و به پیشنهادهاي رهبران شورا رأي 

دهندگان را به  قوس بزرگ کاخ وکیو، پارالمنتو یا مجلسی از همۀ رأيصدا درآوردن نا موارد نادري، رهبران شورا، با به

انتخاب » کمیسیون اصالحات«معموالً یک چنین مجمع عمومی، یک بالیا یا . خواندند پیاتسا دال سینیوریا فرا می

.یافت داد و سپس خود پایان می العاده می کرد و براي مدت معینی به آن اختیارات فوق می

اي از  سخاوتمندانۀ مورخین قرن نوزدهم بود که فلورانس پیش از خاندان مدیچی را به داشتن درجه این اشتباه

شهرهاي تابع، هرچند خود نوابغ بسیار . دموکراسی مفتخر کرد که آن بهشت توانگر ساالري بویی نیز از آن نبرده بود
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. کرد حتی یک سخنگو نداشتند فرمانروایی می بالیدند، در شوراي فلورانس که بر آنها داشتند و به میراث خویش می

مرد داراي حق رأي بودند، و در هر دو شوراي شهر نمایندگان طبقۀ بازرگان چنان اکثریتی  3200در فلورانس تنها

تواند داوري ژرف یا  در نظر طبقات باال مسلم بود که تودة بیسواد نمی. شد داشتند که بندرت با آنها مخالفتی می

مردم فلورانس عاشق آزادي بودند؛ . ارة مصالح جامعه در بحرانهاي داخلی یا مسائل خارجی داشته باشدمطمئنی درب

بردن از اربابان فلورانسی، و براي توانگران مفهومی جز آزادي  اما این آزادي براي مردم فقیر مفهومی جز آزادي فرمان

  . مپراطوران یا پاپها یا فئودالها نداشتخود آنان در فرمانروایی بر شهر و متصرفات آن بدون دخالت ا

درپی در  نقایص انکارناپذیر قانون اساسی عبارت بود از کوتاهی دوران تصدي امور اجرایی آن، و اصالحات فراوان پی

چینی، خشونت، اغتشاش، بیلیاقتی، و ناتوانی دولت  بندي، توطئه نتایج شوم آن عبارت بود از دسته. خود قانون

نتایج . ح و اجراي سیاست منسجم و دراز مدتی شبیه آنچه ونیز را از ثبات و قدرت برخوردار ساختجمهوري در طر

خوب و مطلوب آن، پیدایش جو باردار کشمکشها و بحث و جدالهایی بود که حرکتها را تندتر، هوش و حواس و ذهن 

  . قرن به مقام رهبري فرهنگی دنیا ارتقا دادکرد، تا آنجا که فلورانس را به مدت یک  را تیزتر، و اندیشه را فعالتر می

III  -  پدر میهن«کوزیمو «  

ریتچی، آلبیتتسی، مدیچی، ریدولفی،  -هاي ثروتمند سیاست در فلورانس عبارت بود از کشمکش گروهها و خانواده

ان آلبیتتسی از خاند. براي در اختیار گرفتن حکومت - ستروتتسی، روچالي، والوري، کاپونی، سودرینی پاتتسی، پیتی، 

، با فواصلی، برتري خود را در دولت حفظ کرد و شجاعانه به حمایت از طبقۀ ثروتمند در برابر 1434تا  1381سال 

.فقرا پرداخت

 .کردبود، دنبال » شوراي جامعه«، که کیاریسیمو د مدیچی عضو 1201توان تا سال  ردپاي خاندان مدیچی را می

ثروت هنگفتی   آوراردو د مدیچی، جد بزرگ کوزیمو، با تهور در کار تجارت و به یاري تشخیص درست امور مالی،

نوة برادر آوراردو، به نام . شهر برگزیده شد) کالنتر(به عنوان گونفالونیر  1314براي خانواده گردآورد و در سال 

خود گونفالونیر فلورانس بود، با پشتیبانی از خواستهاي شورشیان فقیر براي  1378ل سالوسترو د مدیچی که در سا

 1421برادر سالوسترو، به نام جووانی دي بیتچی د مدیچی که در سال   نوة. خاندان خویش محبوبیتی فراهم ساخت

به میزان ) کاتاستو(الیات ساالنه برد، با پشتیبانی از یک قانون م گونفالونیر بود، با وجود اینکه خود زیان هنگفتی می

محبوبیت خاندانش را  - شد که خود این درآمد معادل هفت درصد کل سرمایۀ شخص محاسبه می - نیم درصد درآمد

پرداختند، کینۀ  اي برابر با مالیات فقرا می توانگران، که در گذشته مالیات سرانه). 1427(بیش از پیش افزایش داد 

  .مدیچی را به دل گرفتند

 - هاي توسکان را ترین سرمایه  درگذشت و براي فرزندش، کوزیمو، نامی نیک و هنگفت 1428جووانی دي بیتچی در 

ونه سال داشت و بخوبی قادر بود که  کوزیمو در این هنگام سی. به ارث نهاد - )دالر؟ 4‘480‘525(فلورین  179‘221

ن شعبات فقط محدود به امور بانکداري نبود، بلکه شامل کار ای. شعبات گوناگون و گستردة تجارتخانه را اداره کند

  شد که روسیه را به اسپانیا، ادارة کشتزارهاي وسیع، تولید کاالهاي پشمی و ابریشمی، و تجارت کاالهاي بسیاري می

نس کوزیمو ضمن آنکه سرگرم ساختن کلیساهایی در فلورا. پیوست اسکاتلند را به سوریه، و اسالم را به مسیحیت می

تجارتخانۀ او در . شمرد بود، انعقاد پیمانهاي بازرگانی و مبادلۀ هدایاي گرانبها با سالطین ترك را هم گناه نمی

تخصصی به هم رسانده بود و این کاالها و  - مثل ادویه و بادام و شکر -واردکردن کاالهاي کم حجم اما پربها از شرق

  .رسانید می اجناس دیگر را در چندین بندر اروپایی به فروش

به عنوان عضو . یافت کرد، و مجالی هم براي فعالیتهاي سیاسی می کوزیمو همۀ این امور را آرام و متبحرانه اداره می

و به عنوان بانکدار براي تأمین   ، فلورانس را در برابر لوکا به پیروزي رهبري کرد،»نفري شوراي جنگی ده«دیچی یا 
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 1433در سال . محبوبیت او حسادت زورمندان دیگر را برانگیخت. ت پرداختهزینۀ جنگ وامهاي هنگفتی به دول

آلبیتتسی او را به اتهام اینکه سرگرم توطئه براي برانداختن حکومت جمهوري و رسیدن به مقام  رینالدو دلیی

  ونیر شهر بود،رینالدو توانست برناردو گوادانیی را، که در آن هنگام گونفال. دیکتاتوري است مورد حمله قرار داد

از آنجا . کوزیمو خود را تسلیم کرد و در کاخ وکیو زندانی شد. متقاعد سازد که حکم بازداشت کوزیمو را صادر کند

در پیاتسا دال سینیوریا مسلط بود، صدور حکم اعدام کوزیمو » پارالمنتو«که رینالدو با مالزمان مسلح خویش بر 

به رینالدو برساند، و رینالدو ناگهان ) دالر؟ 25‘000(ق شد مبلغ هزار دوکاتو اما کوزیمو موف. رسید قطعی به نظر می

کوزیمو در . اش ده سال از فلورانس تبعید شود دلرحم شد و رضایت داد که کوزیمو همراه فرزندان و هواخواهان عمده

نگذشت که دولت ونیز دست  چیزي. ونیز اقامت گزید، و در آنجا فروتنی و ثروت او دوستان زیادي برایش فراهم آورد

جانبدار او   انتخاب شد، 1434، که در سال »شوراي شهر«. به کار استفاده از نفوذش شد تا اجازة بازگشت او را بگیرد

. کوزیمو پیروزمندانه بازگشت، و رینالدو و فرزندانش از شهر گریختند. بود و حکم تبعیدش را لغو کرد

کوزیمو پس از سه دورة کوتاه خدمت، از همۀ . العاده داد رد و به آن اختیارات فوقانتخاب ک» بالیا«یک » پارالمنتو«

از » .انتخاب شدن به مقامی، اغلب براي جسم مضر و براي روح زیانبخش است«گرفت و گفت  مقامات سیاسی کناره

آنکه  کوزیمو بی. ندندرا آنجا که دشمنانش شهر را ترك گفته بودند، دوستانش بآسانی بر دستگاه حکومتی فرمان می

موفق شد با اغوا یا صرف پول، یاران خود را تا پایان عمر خود در مقامهاي   در ترکیب حکومت جمهوري تغییري دهد،

کرد؛ هدایایش  داد حمایت آنها را به زور هم که شده جلب می هاي با نفوذ می وامهایی که به خانواده. دولتی نگاه دارد

اش به مردم، شارمندان را  و بخششهاي سخاوتمندانه و بیسابقه  انۀ آنها را درپی داشت،به روحانیان یاري مشتاق

مردم فلورانس دریافته بودند که قانون اساسی جمهوري آنان را در برابر اشراف . داد براحتی با حکومت او سازش می

اگر بنا بود مردم از . بودکند؛ شکست شورش چومپی این درس را در خاطرة مردم حک کرده  ثروتمند حفاظت نمی

میان آلبیتتسی که حامی ثروتمندان بود و مدیچی که پشتیبان طبقات متوسط و فقیر بود یکی را برگزینند، چندان 

اي خسته بودند از  مردمی که از ستمگري صاحبان ثروت به ستوه آمده بودند و از کشمکشهاي فرقه. کردند تردید نمی

) 1922 - 1347(، و رم )1477(، سینا )1401(، بولونیا )1389(، پروجا )1434(نس حکومتهاي دیکتاتوري در فلورا

تودة (و پوپوالتچو  )مردم(مدیچیها تفوق خود را به نام آزادي و به کمک پوپولو «: گوید ویالنی می. استقبال کردند

وقتی . اي، گهگاه آمیخته با خشونت، به کار برد کوزیمو قدرت خود را با اعتدال مدبرانه» .توانستند حفظ کنند) عوام

اي به  آنگیاري سرگرم توطئه براي پایان دادن به قدرت کوزیموست، او را از پنجره/یاران او شک بردند که بالداتچو د

یکی از . کوزیمو از این بابت اعتراضی نکردو   اندازة کافی مرتفع فرو انداختند تا از تمام شدن کارش مطمئن شوند،

کوزیمو به جاي مالیات ثابت پیشین، بر » .توان حکومت کرد با ورد و دعا نمی«تکیه کالمهاي کوزیمو این بود که 

هاي خصوصی مالیات تصاعدي بست، و متهم شد که با وضع این مالیات خواسته است از دوستانش دلجویی  سرمایه

فلورین  4‘875‘000جمع کل مالیاتها در بیست سال اول قدرت کوزیمو بالغ بر . لسرد سازدکند و دشمنانش را د

بسیاري از . شدند زدند بسادگی روانۀ زندان می بود؛ و کسانی که از پرداخت مالیات سرباز می) دالر 121‘875‘000(

وزیمو خروج اشراف را با ک. اشراف شهر را ترك کردند و زندگی روستایی نجباي قرون وسطی را از سرگرفتند

. اي ساخت توان اشراف تازه خونسردي پذیرفت و گفت که با چند گز پارچۀ سرخ می

دیدند که این درآمدها تماماً صرف امور کشور و زیبایی  مردم فلورانس بر این جریان لبخند تأیید زدند، زیرا می

المنفعه و   براي کارهاي عام) دالر؟ 10‘000‘000(فلورین  400‘000شود؛ مضافاً اینکه خود کوزیمو  فلورانس می

کوزیمو تا پایان . خیریه پرداخته بود؛ این مبلغ تقریباً دو برابر پولی بود که براي بازماندگان خود به ارث گذاشت

هنگامی . کرد ناپذیر به ادارة امالك شخصی و امور دولتی، هردو، رسیدگی می هفتاد و پنج سالگی به نحوي خستگی
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توجه به بدقولیهاي قبلی ادوارد  مبلغ قابل توجهی از او وام خواست، کوزیمو، بی  دوارد چهارم، پادشاه انگلستان،که ا

تومازو . هاي طال و پشتیبانی سیاسی به او باز پرداخت و شاه نیز دین خود را با سکه  تقاضاي او را اجابت کرد،  سوم،

کوزیمو به او نیز کمک کرد؛ و وقتی . شد و از کوزیمو کمک طلبیدپارنتوچلی، اسقف بولونیا، گرفتار کسر بودجه 

کوزیمو . پارنتوچلی با نام نیکوالوس پنجم به مقام پاپی رسید، ادارة همۀ امور مالی پاپها به دست کوزیمو سپرده شد

خاست و  ب برمیبراي آنکه رشتۀ فعالیتهاي مختلفش به هم گره نخورد، مانند یک میلیونر امریکایی، صبح زود از خوا

لباسی ساده . پرداخت در خانه به پیوند درختان و مراقبت از تاکها می. یافت تقریباً هر روز در محل کارش حضور می

زندگی خانوادگی ) پس از آنکه از کنیزي صاحب پسري نامشروع شد(آشامید، و  خورد و می پوشید، به اعتدال می می

یافتند از قیاس سادگی میز غذاي خانوادگی او با ضیافتهاي  انۀ او راه میکسانی که به خ. پیش گرفت آرام و منظمی

کوزیمو . شدند کرد شگفتزده می اي که براي هیئتهاي نمایندگی خارجی جهت ایجاد صلح و دوستی برپا می مسرفانه

با فقرا گشاده . تو در عین حال به خاطر طنز تلخش شهرت داش معموال مردي با عاطفه، مالیم، باگذشت، و آرام بود، 

پرداخت و نیکوکاري خویش را چون قدرت سیاسیش در بینامی  دست بود، مالیات دوستان نیازمند خود را می

مردي : اند بوتیچلی، پونتورمو، و بنوتتسوگوتتسولی خصوصیات او را چنین تصویر کرده. کرد آمیزي پنهان می لطف

تري برپشت خوابیده، بینی بلند و باریک، و سیماي باوقار و مهربانی اي به رنگ زیتون، موي خاکس میانه باال، با چهره

  . که نمودار هوش سرشار و قدرت آرام اوست

کننده به  او، که پس از یک رشته کشمکشهاي ویران. سیاست خارجی کوزیمو وقف حفظ و سازماندهی صلح بود

چون . اندازه مانع پیشرفت بازرگانی است دانست که جنگ واقعی یا نزدیک به وقوع تا چه قدرت رسیده بود، می

و این تهدید که ونیز   بازار ناشی از مرگ فیلیپو ماریا سقوط کرد، حکومت خاندان ویسکونتی در میالن در آشفته

هاي فلورانس گسترش دهد  دوکنشین میالن را به تصرف درآورد و سلطۀ خود را بر سراسر ایتالیاي شمالی تا دروازه

براي فرانچسکو سفورتسا کمک فرستاد تا فرمانروایی خود را در میالن تحکیم بخشد و از پیشروي  کوزیمو  جدي شد،

کوزیمو وامهاي هنگفتی را که به شارمندان   هنگامی که ونیز و ناپل علیه فلورانس متحد شدند،. ونیز جلوگیري کند

اتحاد   از آن پس،. با فلورانس از در صلح درآیند ترتیب آنها را ناگزیر ساخت که آن دولتها داده بود مطالبه کرد و بدین

یک از طرفین جرئت  فلورانس و میالن در برابر ونیز و ناپل چنان موازنۀ قدرت متعادلی به وجود آورد که دیگر هیچ

این سیاست موازنۀ قدرت، که به دست کوزیمو بارور شد و به دست لورنتسو ادامه . کرد به آغاز جنگ خطر کند نمی

و طی این مدت شهرهاي ایتالیا  از صلح و آرامش برخوردار کرد،  1492و  1450، ایتالیا را در فاصلۀ سالهاي یافت

. ثروت کافی اندوختند تا هزینۀ رنسانس زودرس را تأمین کنند

دانش و این اقبال خوش ایتالیا و بشریت بود که کوزیمو به همان اندازه که به پول و قدرت دل بسته بود به ادبیات و 

دانست و با زبانهاي  ذوق بود؛ زبان التینی را خوب می کوزیمو مردي فاضل و خوش. ورزید فلسفه و هنر هم مهر می

یونانی، عبري، و عربی آشنا بود؛ داراي چنان وسعت فکر وسعۀ صدري بود که کارهاي جمیع هنرمندان را ارج 

کنندة فرافیلیپو لیپی، سبک کالسیک گیبرتی در  پارسایی و نقاشی فراآنجلیکو، شرارتهاي سرگرم - نهاد می

هاي دوناتلو، کلیساهاي پرابهت برونللسکی، قدرت محدود میکلوتتسو در  کاري، اصالت متهورانۀ مجسمه برجسته

آمیز جمیستوس پلتون، حکمت افالطونی رازورانۀ پیکو و فیچینو، ظرافت آثار  حکمت افالطونی شرك  معماري،

اینان همه از  - العادة نیکولو د نیکولی به کتاب مقدس ویسی عالمانۀ پودجو، و دلبستگی خارقن عامیانه  آلبرتی،

را به فلورانس آورد تا به ) آرجیرو پولوس(کوزیمو، یوآنس آریروپولوس . کمکهاي سخاوتمندانۀ او برخوردار شدند

ازده سال نزد فیچینو به تحصیل ادبیات جوانان این شهر زبان و ادبیات باستانی یونان را تعلیم دهد، و خود مدت دو

مبالغ هنگفتی از دارایی خویش را صرف خرید متنهاي کالسیک کرد، به طوري که . کالسیک یونان و روم پرداخت
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وقتی . هاي خطی بود آمدند نسخه اغلب اوقات گرانبهاترین محموالت کشتیهاي بارکش او که از یونان به اسکندریه می

هاي خطی کهن کرده بود، کوزیمو اعتبار نامحدودي در بانک  و ندار خود را صرف خرید نسخه نیکولو د نیکولی دار

چهل و پنج   براي استنساخ متنهاي خطی غیرقابل خرید،. مدیچی برایش گشود و تا پایان عمر از او حمایت کرد

کوزیمو همۀ . یستیتچی به کارگماردمند به نام وسپازیانو دا ب کاتب استخدام کرد و آنها را زیر نظر کتابفروشی عالقه

. سان مارکو، در دیر فیزوله، یا در کتابخانۀ شخصی خود جاي داد  را در اطاقهاي صومعۀ» هاي گرانبها قطره«این 

همراه با ) دالر؟ 150‘000(فلورین  6000از خود هشتصد جلد نسخۀ خطی به ارزش ) 1437(نیکولی به هنگام مرگ 

، و ضمناً از شانزده نفر به عنوان معتمدین خود براي تعیین تکلیف کتابها نام برد؛ قروض فراوان برجاي گذاشت

این پیشنهاد پذیرفته شد و کوزیمو آن . کوزیمو پیشنهاد کرد که در قبال گرفتن کتابها، کلیۀ بدهیهاي او را بپردازد

ه از این کتابها براي آموزگاران و استفاد. مجموعه را بین کتابخانۀ سان مارکو و کتابخانۀ شخصی خویش تقسیم کرد

: نویسد پرستی خود چنین می وارکی، تاریخنویس فلورانسی، با مبالغۀ ناشی از میهن. دانشجویان آزاد و رایگان بود

توانست مایۀ تأسف بشریت گردد، و اگر متنهاي التینی برجاي  اگر ادبیات یونانی بکلی از خاطرها نرفت، که می

مندي نامحدود مردم است؛ این همه را ایتالیا، و بلکه تمام دنیا، تنها مدیون خرد و همت  ز مایۀ بهرهکه این نی  ماندند،

  . خاندان مدیچی است

  البته کار ارزندة احیاي فرهنگ باستان از قرون دوازدهم و سیزدهم به دست مترجمان، و نیز به دست شارحین عرب،

و   دانشوران و کتاب دوستانی مثل سالوتاتی، تراورساري، برونی،. بودو همچنین توسط پترارك و بوکاتچو آغاز شده 

کار را دنبال گرفته بودند؛ و کسانی چون نیکولی، پودجو، فیللفو، آلفونسو ال ماگنانیمو  واال قبل از کوزیمو این

آن را  - تتسیحتی رقیب تبعیدي او، پاال سترو - ، پادشاه ناپل، و صدها تن دیگر از معاصران کوزیمو)بزرگمنش(

لورنتسو  - بلکه بازماندگان او) پدر میهن(اما چنانچه در قضاوت خود نه تنها کوزیمو پاتر پاتریاي . مستقالپیش بردند

را نیز مورد توجه قرار دهیم، باید اعتراف کنیم که در تاریخ شناخته شدة  -ایل ماگنیفیکو، لئو دهم، و کلمنس هفتم

  . ان یافت که در حمایت از دانش و هنر با خاندان مدیچی برابري کندتو اي را نمی هیچ خانواده  بشر،

IV -  اومانیستها  

تحت فرمانروایی مدیچیها یا در زمان آنها بود که اومانیستها اذهان مردم ایتالیا را شیفته و مجذوب کردند، اندیشۀ 

و هنري روزگار شرك را به نسلی آنها را از دین به فلسفه و از آسمان به زمین معطوف ساختند، و غناي فکري 

معروف ) اومانیستها(این افراد، که دیوانۀ دانش بودند، از همان زمان آریوستو ، به نام اومانیستی . حیرتزده باز نمودند

ادبیات (یا لیتراي هومانیورس ) مربوط به جهان انسانها(شدند، زیرا اینان مطالعۀ فرهنگ کالسیک را اومانیته 

) تر، بلکه به معناي ادبیاتی بیشتر مربوط به جهان انسانها ه نه به معناي ادبیات انسان دوستانهالبت - انسانیتر

با همۀ خوشیها و   مناسبترین موضوع مطالعه اکنون خود انسان با همۀ توانایی درونی و زیبایی جسمانی،. خواندند  می

رفت؛ و به این نکات با همان وفور و کمالی  و با همۀ شکوه شکنندة خردش به شمار می  دردهاي حواس و عواطف،

. اومانیسم همین بود. شد که در ادبیات و هنر یونان و روم باستان تجلی کرده بود پرداخته می

اند، کمابیش در دسترس  تقریباً همۀ آثار باستانی التینی، و بسیاري از آثار کالسیک یونان که امروز باقی مانده

اما این قرن . هاي فیلسوفان بزرگ روزگار شرك آشنایی داشت و قرن سیزدهم با اندیشه دانشوران قرون وسطی بودند؛

شعر یونانی را تقریباً به فراموشی سپرده بود؛ وبسیاري از آثار باستانی که اکنون مورد ستایش ما هستند در گوشۀ 

اي فراموش شده بود که پترارك و ه بیشتر در همین گوشه. هاي دیرها و کلیساها دور از نظر مانده بودند کتابخانه

زندانیان شریفی که در چنگال زندانبانان «این آثار را پترارك . کالسیک دست یافتند» مفقود«جانشینان او به آثار 

هاي خطی گرانبهایی که در  بوکاتچو هنگام بازدید از مونته کاسینو از یافتن نسخه. نامیدند می» اند بربر گرفتار شده
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پودجو هنگامی که به شوراي . خورد شدند یکه قطعه می پوسیدند یا براي ساختن دعا و طلسم قطعه گردو غبار می

گال در سویس در سیاهچال کثیفی کتاب اینستیتوتیونس کوینتیلیانوس را پیدا - کنستانس رفته بود، در صومعۀ سن

ایش را گشوده است و براي رهایی احساس کرد که آن معلم کهنسال دسته  گشود، طور که طومارها را می کرد و همان

فرهنگ دوستان ایتالیایی هم، مانند یونانیان و رومیان باستان، فاتحان  -کند التماس می» بربرها«خویش از دست 

توجه به برف و سرماي  پودجو بتنهایی، بی. خواندند می» بربر«خشنی را که از آن سوي کوههاي آلپ آمده بودند 

ولومال، فرونتینوس، ویتروویوس، والریوس فالکوس، ترتولیانوس، پالوتوس، پترونیوس، زمستان، آثار لوکرتیوس، ک

هایی  کولوتچو سالوتاتی نامه. آمیانوس مارکلینوس و متن چند خطابۀ بزرگ سیسرون را از دل این گورها بیرون کشید

هاي سیسرون دربارة  نی رسالهگراردو الندریا). 1389(به دوستان، اثر سیسرون، را در ورچلی از زیر خاك درآورد 

آمبروجو تراورساري هم موفق شد کورنلیوس نپوس ). 1422(اي کشف کرد  معانی و بیان را در لودي در صندوق کهنه

هاي آگریکوال، گرمانیا، و مکالمات، اثر تاسیت در آلمان به  رساله). 1434(را در پادوا از زندان فراموشی نجات دهد 

هاي پلینی کهین در دیر  ها، اثر تاسیت، و نسخۀ خطی کامل نامه کتاب اول سالنامهشش ). 1455(دست آمدند 

  .و گرانبهاترین ثروت لئو دهم گشت) 1508(کوروي کشف شد 

در طول نیم قرن پیش از تصرف قسطنطنیه به دست ترکها، چندین تن از اومانیستها در یونان به تحقیق پرداختند و 

ز آنها به نام جووانی آوریسپا دویست وسی وهشت نسخۀ خطی به ایتالیا آورد که یکی ا. یا به آنجا سفر کردند

شد؛ دیگري به نام فرانچسکو فیللفو کتابهاي هرودوت، توسیدید،  هاي اشیل و سوفکل را هم شامل می نمایشنامه

طنطنیه نجات داد پولوبیوس، دموستن، آیسخینس، و ارسطو، و هفت نمایشنامه از اوریپید را از خطر نابودي در قس

هاي خود به ایتالیا بازگشتند، از آنان مانند سرداران فاتحی استقبال به  هنگامی که این کاشفان ادبی با یافته). 1427(

سقوط قسطنطنیه . عمل آمد، و شاهزادگان و پیشوایان، پول گزافی براي گرفتن سهمی از این غنایم به آنها پرداختند

هاي این  ي از آثار کالسیک شد که پیش از آن نویسندگان بیزانس محل آنها را کتابخانهمنجر به از بین رفتن بسیار

با اینهمه، هزاران نسخه از این آثار نجات یافتند، و بیشتر آنها به ایتالیا آورده شدند؛ تا به امروز . شهرذکر کرده بودند

در طول سه قرن، از عصر پترارك تا زمان  .هاي خطی آثار کالسیک یونان همچنان در ایتالیاست نیز بهترین نسخه

نیکولو د . هاي خطی پرداختند تاسو، مردم با حرصی همانند شور و شوق کلکسیونرهاي تمبر به گردآوري نسخه

آندرئولو د اوکیس حاضر بود خانه و زن و زندگی خود را در این . نیکولی بیش از دارایی خود صرف خرید کتاب کرد

دید کسانی پول خود را جز براي خرید کتاب مصرف  اش بیفزاید؛ پودجو هرگاه می به کتابخانهراه فدا کند و آثاري 

.برد کنند، رنج می می

آمدند در یک مبارزة فرهنگی میان  متنهایی که به دست می. به دنبال این امر انقالبی در کار تنقیح این آثار پدید آمد

سر تامس مور در لندن، مورد بررسی و مقابله و اصالح و تفسیر قرار  دانشمندان، از لورنتسو واال در ناپل گرفته تا

و پس از آن فرانسه  –از آنجا که این تحقیقات در موارد بسیاري مستلزم آگاهی به زبان یونانی بود، ایتالیا . گرفتند می

لفو در خود یونان به آوریسپا و فیل. از معلمانی براي تدریس یونانی دعوت به عمل آوردند -و انگلستان و آلمان

، )1397(پس از آنکه مانوئل خروسولوراس به عنوان فرستادة بیزانس به ایتالیا آمد . فراگرفتن این زبان پرداختند

از جملۀ . دانشگاه فلورانس او را راضی کرد که به عنوان استاد زبان و ادبیات یونانی به هئیب علمی آن بپیوندد

لئوناردو برونی، که سرگرم تحصیل علم حقوق بود، به . سی، مارسوپینی، و مانتی بودندشاگردان او پودجو، پاال ستروتت

من با چنان شوقی «: گوید برونی می. تشویق خروسولوراس حقوق را رها کرد و به مطالعۀ زبان یونانی پرداخت

» .وز از او آموخته بودممجذوب تدریس او شده بودم که رؤیاهایم به هنگام شب مملو از چیزهایی بود که به هنگام ر

اي بوده  تواند تصور کند که آموختن دستور زبان یونانی روزي خود حادثۀ پرماجراي عاشقانه چه کسی امروزه می



٢٨٣٧

و درسهایی که دربارة زبان از یکدیگر . در شوراي فلورانس یونانیها با ایتالیاییها مالقات کردند 1439است؟در سال 

در اینجا جمیستوس پلتون . تر از مذاکرات پر رنج آنان دربارة االهیات داشت آموختند نتایجی بسیار گسترده

سخنرانیهاي معروف خود را ایراد کرد و به سلطۀ نظریۀ ارسطو در فلسفۀ اروپایی پایان داد و افالطون را تقریباً به 

یا در شورا حضور یافته بود، پس از پایان یافتن شورا، یوآنس بساریون، که به عنوان اسقف نیکا. عرش خدایی رسانید

تب آموزش زبان یونانی به سایر شهرها نیز . در ایتالیا ماند و قسمتی از وقت خویش را صرف تدریس زبان یونانی کرد

، دمتریوس خالکوندولس در )1451(و رم ) 1444(بساریون در رم، تئودوروس گاتسا در مانتوا و فرارا : سرایت کرد

و فلورانس ) 1441(، و یوآنس آریروپولوس در پادوا )1511 -1492حد (فلورانس و میالن و پادوا و ) 1450(پروجا 

  اینها همگی پیش از سقوط قسطنطنیه . به تدریس زبان یونانی پرداختند) 1486 -1471(و رم ) 1471 -1456(

به ایتالیا نقش کوچکی ایفا کرد؛ ترتیب این واقعه در انتقال زبان یونانی از بیزانس  به ایتالیا آمده بودند، بدین) 1453(

در تشویق دانشمندان یونانی به روي آوردن به  1356اما محاصرة تدریجی قسطنطنیه به وسیلۀ ترکها پس از سال 

یکی از دانشمندانی که مقارن سقوط پایتخت امپراطوري روم شرقی گریخت، کنستانتین السکاریس . غرب مؤثر بود

نخستین کتاب به . به تدریس زبان یونانی پرداخت) 1501 - 1466(، ناپل، و مسینا )1465 - 1460(بود که در میالن 

. زبان یونانی که در ایتالیاي عصر رنسانس به چاپ رسید کتاب دستور زبان یونانی همین شخص بود

سفی یونان در آثار کالسیک ادبی و فل   کردند، باوجود اینهمه دانشمند و شاگردان مشتاقشان که در ایتالیا فعالیت می

ها از لحاظ پختگی، دقت، و صحت بر آنچه در قرنهاي دوازدهم و  مدت کوتاهی به زبان التینی ترجمه شد؛ این ترجمه

گوارینو بخشهایی از آثار استرابون و پلوتارك را به التینی ترجمه کرد؛ . سیزدهم صورت گرفته بود برتري داشتند

ال آثار هرودوت وتوسیدید و ایلیاد هومر را؛ پروتی آثار پولوبیوس را؛ و فیچینو تراورساري آثار دیوگنس الئرتیوس را؛ وا

آنها به شیوة روان و . آثار افالطون، بیش از همه، اومانیستها را مفتون و شیفتۀ خود کرد. آثار افالطون و فلوطین را

مهاي اشیل، سوفکل یا اوریپید یافتند که از همۀ درا لطیف نگارش افالطون دل بستند؛ در مکالمات او درامی می

توانستند آزادانه دربارة حساسترین  اومانیستها بر آزادي یونانیان روزگار سقراط که می. تر بود گویاتر، و تازه تر،  زنده

که  -پنداشتند در فلسفۀ افالطون ستودند؛ می خوردند و آن را می مسائل دینی و سیاسی بحث کنند غبطه می

توانند در  اند که با آن می نوعی فلسفۀ رازورانه یافته -یز بر آن سایۀ ابهامی گسترده بودهاي فلوطین ن اندیشه

. بودند  گاه رها نکرده مسیحیتی که دیگر به آن اعتقاد نداشتند، اما عشق به آن را هم هیچ - مسیحیت پایدار بمانند

به هیجان آمده بود، در آتن آکادمی کوزیمو، که از بالغت جمیستوس پلتون و شور وشوق شاگردانش در فلورانس 

و، با کمکهاي سخاوتمندانۀ خویش، مارسیلیو فیچینو را ) 1445(افالطونی را براي مطالعۀ آثار افالطون بنیان نهاد 

اکنون دیگر مکتب مدرسی، پس از . برآن داشت که نیمی از عمر خود را وقف ترجمه و تفسیر آثار افالطون کند

داد؛ و مکالمه و رساله به عنوان شکل ارائۀ مسائل فلسفی  را بر فلسفۀ غرب از دست میچهارصد سال، تسلط خود 

هاي نیرودهنده در  شد، و روح جانبخش افالطون مثل انگیزه می) مجادالت مدرسی(جایگزین سکوالستیکا دیسپوتاتیو 

  .گرفت کالبد رشد یابندة اندیشۀ اروپایی دمیدن می

الشعاع  دلبستگی اومانیستها به یونان تحت  یافت، روز بیشتر میراث کالسیک خود را باز میاما همچنانکه ایتالیا روز به 

آنها زبان التینی را به عنوان وسیلۀ بیان ادبیات . گرفت احساس غرورشان نسبت به ادبیات و هنر روم باستان قرار می

ات زندگی روزمره و عبادات مسیحی را عصر خود احیا کردند؛ نامهاي خود را به صورت التینی درآوردند، و مصطلح

ها را وستالس، و پاپ را  مشیت االهی را فاتوم، قدیسین را دیوي، راهبه  خدا را یوپیتر،: اي رومی بخشیدند صبغه

در نثر از سبک سیسرون، و در نظم از سبک ویرژیل و هوراس پیروي کردند، و . پونتیفکس ماکسیموس خواندند

به این ترتیب، رنسانس در . ، واال، و پولیتسیانو به بالغتی در حد کالسیک دست یافتندبعضی از آنها مثل فیللفو
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آمد که زمانه پانزده قرن به عقب رفته  جریان رشد خود از یونانی به التینی، و از آتن به رم بازگشت؛ چنین به نظر می

همیتی بیشتر از موضوع و معنی یافت، سبک ا. است، و عصر سیسرون و هوراس، اووید و سنکا دوباره متولد شده است

و شکل بر محتوا پیروز گشت؛ و فصاحت سخنوران ایام گذشته بار دیگر در تاالر کاخهاي شاهزادگان و محافل ادبی 

گرفتند؛ اما آنها به زبان ایتالیایی کمدیا و کتاب  شاید بهتر بود که اومانیستها زبان ایتالیایی به کار می. طنین افکند

، و از اینکه دانته زبان و لهجۀ )که تقریباً هم چنین بود(نگریستند  به عنوان زبان التینی نااصل و منحطی میها  نغمه

اومانیستها تماس خود را با منابع زندة ادبی از   به کیفر چنین تفکري،. کردند بومی را اختیار کرده بود اظهار تأسف می

ف واگذاشتند و خود مطالعۀ رمانهاي شوخ ساکتی و باندلو یا رمانسهاي دست دادند؛ مردم خواندن آثار آنها را به اشرا

با اینهمه، همین شگفتی زودگذر . شد، ترجیح دادند مهیج جنگی و عشقی را، که از زبان فرانسه ترجمه یا اقتباس می

سازي، و موسیقی  سمهبه نویسندگان ایتالیایی کمک کرد تا معماري، مج  التینی،» فناناپذیر«به زبان محتضر و ادبیات 

اصیل را بازیابند و قوانینی براي ذوق و بیان بیافرینند که زبان و لهجۀ بومی ایتالیایی را به مرتبۀ زبان ادبی رساند و 

در زمینۀ تاریخ هم اومانیستها بودند که با موشکافی و مطالعۀ دقیق منابع، . براي هنر هدف و معیاري پدید آورد

جان بخشیدن و جنبۀ انسانی دادن به گذشته از راه تلفیق زندگینامه با   رتب و روشن،تنظیم مطالب به صورت م

تاریخ، و ارتقاي روایتهاي خود به سطح فلسفی از طریق روشن کردن علل، جریانات، و معلولها، و نیز مطالعۀ قوانین و 

. پایان دادند -بودکه مغشوش و غیر انتقادي  - درسهاي تاریخ به رواج وقایعنگاریهاي قرون وسطایی

رهبران آن بیشتر   جنبش اومانیسم به سراسر ایتالیا گسترش یافت، اما پیش از رسیدن خاندان مدیچی به مقام پاپی،

) کانکالریوس(دبیر یا رئیس  1375کولوتچو سالوتاتی، که در سال . از شارمندان و فرهیختگان فلوارنس بودند

داشت، پلی شد  شناخت و دوست می رك و بوکاتچو و کوزیمو هر سه را میشد، از این طریق که پترا» شوراي شهر«

شدند نمونۀ خط و زبان التینی کالسیک بودند و الگویی بر  احکامی که به انشاي او صادر می. که آنها را به هم پیوست

سو، ویسکونتۀ میالن، جان گالئاتت  کردند از آنها تقلید کنند؛ جاي گذاشتند که مقامات ونیز، میالن، و رم تالش می

. به او آزار رسانده است  آید، گفت که سالوتاتی با شیوایی سبک خویش بیش از آنچه از یک فوج سرباز مزدور برمی می

هاي خطی  شهرت نیکولو د نیکولی به عنوان یک صاحبنظر در سبک زبان التینی هم ارز شهرت او در گردآوري نسخه

هاي خود را پیش از انتشار براي  خواند، و مثل سایر نویسندگان، نوشته می» تینیبازرس زبان ال«برونی او را . بود

هاي خطی، گلدانها،  نسخه  ها، نیکولی خانۀ خود را با آثار کالسیک، مجسمه. فرستاد تصحیح نزد نیکولی می

کتابهایش شود، اما از ازدواج پرهیز داشت، مبادا موجب جدایی از . مسکوکات، و جواهرات عهد باستان انباشته بود

مندان گشوده بود، و جوانان  کتابخانۀ او به روي همۀ عالقه. مجالی یافت تا معشوقۀ برادرش را از بستر او برباید

وقتی جوان ثروتمندي را دید که وقت . کرد که براي تحصیل ادبیات از تجمالت دوري جویند فلورانس را ترغیب می

اما » «.خوشگذارنی«: پرده پاسخ داد جوان بی» هدف تو در زندگی چیست؟«: پرسیدگذراند، از او  خود را به بطالت می

نظر او به تحصیل  جوان نکته را دریافت و تحت» روزي که دورة جوانی تو به سرآید، چه عاقبتی خواهی داشت؟

. مشغول شد

، بسیاري از مکالمات )1444 -1427(فلورانس » شوراي شهر«لئوناردو برونی، منشی چهارتن از پاپها و سپس دبیر 

بار شکوه سبک نگارش افالطون را به طور کامل  افالطون را با چنان فصاحتی به التینی ترجمه کرد که براي نخستین

او همچنین کتاب تاریخ فلورانس را به التینی نوشت، که به پاداش آن جمهوري . براي ایتالیاییها آشکار ساخت

. شدند هاي پریکلس برابر دانسته می داخت مالیات معاف کرد؛ سخنرانیهاي او با خطابهفلورانس او و فرزندانش را از پر

وقتی درگذشت، مقامات فلورانس دستور دادند که از او، به شیوة پیشینیان، تشییع جنازة عمومی به عمل آید؛ او را 

نتا کروچه به خاك سپردند، و اش نهاده شده بود، در کلیساي سا اي از کتاب تاریخ فلورانس، که برسینه با نسخه
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کارلو مارسوپینی، که مانند برونی در آرتتسو به دنیا . برناردو روسلینو آرامگاه باشکوه و موقري برایش طرحریزي کرد

آمده بود و پس از او به دبیري شوراي فلورانس رسیده بود، با به خاطر سپردن نیمی از ادبیات کالسیک یونان و روم 

کمتر نویسندة باستانی است که مارسوپینی، در خطابۀ خود به مناسبت انتصاب به . ی واداشتزمانه را به شگفت

او فرهنگ کالسیک روزگار شرك را چنان گرامی . از او نقل قول نکرده باشد  استادي ادبیات در دانشگاه فلورانس،

با اینهمه، مدتی سمت منشیگري . شود که از مسیحیت روي برتابد اندیشید از او خواسته می داشت که گاهی می می

شد که او مراسم دینی در موردش انجام نگرفته و جان داده است،  دربار پاپ را در رم به عهده داشت؛ گرچه گفته می

او را نیز در آرامگاه باشکوهی که به دست دزیدریو داستینیانو در کلیساي سانتا کروچه ساخته شده، همراه با خطابۀ 

مانتی، که این خطابۀ تدفین را برباالي سر یک ). 1453(انوتتسو مانتی ایراد شد، دفن کردند پر ابهتی که توسط ج

وي نه سال تمام بندرت پا از خانه و باغش . ملحد خواند، مردي بود که از پارسایی نیز به اندازة دانش برخوردار بود

. هاي عبري و نیز التینی و یونانی کردبیرون گذاشت، و همۀ وقتش را وقف مطالعۀ ادبیات کالسیک و آموزش زبان

وقتی به عنوان سفیرکبیر به رم، ناپل، ونیز، و جنووا فرستاده شد، همه را مفتون خود ساخت و به یاري فرهنگ و 

  . آزاداندیشی و صداقتش، دوستیهایی را جلب کرد که براي حکومت فلورانس مغتنم بودند

کرد، و در  بودند که در کاخ شهري یا ویالي ییالقی کوزیمو انجمن می جز سالوتاتی، اعضاي محفلی  همۀ این مردان،

یکی دیگر از دوستان کوزیمو، که در دانش دوستی از . دوران اقتدار کوزیمو رهبري جنبش فرهنگی را به دست داشت

اي در دیر  هخود او دست کم نداشت، آمبروجو تراورساري، رهبر فرقۀ کامالدولی بود که در نزدیکی فلورانس در حجر

وي در زبان و ادبیات تبحر کامل داشت، و به خاطر دلبستگیش به آثار . کرد سانتاماریا دلی آنجلی زندگی می

کرد، اما  هایش خودداري می از آوردن نقل قول از نویسندگان کالسیک در نوشته. کالسیک دچار عذاب وجدان بود

ه خلوص اصطالحاتش حتی گرگوریوسهاي مشهور را هم تأثیري که از آنها گرفته بود در سبک التینی او، ک

دانست چگونه فرهنگ کالسیک و نیز ثروت سرشار را با  کوزیمو که می. کامال آشکار بود کند،زده  توانست شگفت می

پینی، برونی، و دیگران حجرة او را میعادگاه ادبی خود مارسو  نیکولی،. برد مسیحیت سازش دهد، از دیدار او لذت می

او که در خانوادة تهیدستی . پرکارترین و دردسر آفرینترین اومانیستهاي ایتالیایی پودجو براتچولینی بود. ساخته بودند

موخت، با ، در فلورانس تحصیل کرد، نزد مانوئل خروسولوراس زبان یونانی آ)1380(نزدیک آرتتسو به دنیا آمده بود 

و در سن  استنساخ کتابهاي خطی هزینۀ زندگی خود را فراهم آورد، محبت سالوتاتی را به خود جلب کرد، 

آنکه  او نیم قرن در دربار پاپ خدمت کرد، بی. وچهار سالگی به دبیري دفترخانۀ دربار پاپ در رم منصوب شد بیست

دربار پاپ چون براي دانش و فعالیتش . حانیان به تن داشتهرگز کمترین رتبۀ روحانی به او داده شود، اما جامۀ رو

هرگاه که دست   وي با استفاده از این فرصتها،. ارزش قایل بود، او را به چندین مأموریت خارج از کشور فرستاد

هاي ادبی  پرداخت؛ و از آنجا که منشی پاپ بود، به گنجینه به گردآوري متنهاي خطی کالسیک می  داد، می

اعتنایی  شدند، و یا با بی گال، النگر، واینگارتن، و رایشنو، که سخت حاسدانه حفاظت می - هاي دیرهاي سن نهکتابخا

آوردهایش چنان غنی بودند که برونی و سایر  بآسانی دسترسی داشت؛ ره به بوتۀ فراموشی سپرده شده بودند، 

هایی در دفاع  براي پاپ مارتینوس پنجم نامه بازگشت،  پودجو چون به رم. اومانیستها اکتشافات او را دورانساز دانستند

شدید از نظرات جزمی کلیسا نوشت، ولی در گردهماییهاي خصوصی با سایر کارکنان دربار پاپ به معتقدات مسیحی 

نوشت، و ضمن آنها ناپاکی روحانیان را به سخره  ها و مکالماتی به التینی غیرفصیح اما دلپذیر می نامه. خندید می

وقتی که . زدن به این کارها ابایی نداشت داد، از دست گرفت، در عین آنکه خود وي، تا آنجا که وسعش اجازه می یم

که  - و داشتن معشوقه - که شایستۀ شخصی با لباس روحانی نبود -کاردینال سانت آنجلو او را براي داشتن فرزند

من داراي فرزندانی «: اخی معمول خویش پاسخ دادپودجو با گست  نکوهش کرد، - شایستۀ یک فرد غیرروحانی نبود
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در سن پنجاه » .اي دارم که داشتن آن رسم دیرین همۀ روحانیان است هستم که مرسوم افراد عادي است، و معشوقه

اي را به عقد خود  اي را که براي او چهارده فرزند به دنیا آورده بود رها کرد و دختر هجدهساله وپنج سالگی معشوقه

هاي کهن، و با توصیف بقایاي روم باستان به زبان  ها، و پیکره در این ضمن با گردآوري مسکوکات، کتیبه. ددرآور

او همراه پاپ ائوگنیوس چهارم به شوراي فلورانس راه . گذاري کرد دقیق عالمانه، علم باستانشناسی نوین را تقریباً پایه

سخنان درشت و خارج از نزاکت همراه با چاشنی اتهام به دزدي و با فرانچسکو فیللفو درافتاد، و میان آنها   یافت،

اي به پاپ نیکوالوس پنجم اومانیست خدمت  وقتی دوباره به رم بازگشت، با عالقۀ ویژه. بیدینی و لواط مبادله شد

  ک است،اي از داستانها و هجویات و سخنان رکی که مجموعه  در هفتاد سالگی اثر معروف خود کتاب لطایف را،. کرد

هنگامی که لورنتسو واال به دبیرخانۀ پاپ پیوست، پودجو او را با یک سلسله پرخاشهاي تازه مورد حمله . تصنیف کرد

واال در پاسخ به استهزاي . میخوارگی، و فساد اخالق متهمش کرد  قرار داد و به دزدي، جعل سند، خیانت، بدعت،

اي خرف خواند که نباید  صطالحات غلط او پرداخت و او را دیوانهزبان التینی و نقل اشتباهات دستور زبانی و ا

هیچ کس جز شخصی که مستقیماً مورد حمله قرار گرفته بود، این پرخاشهاي ادبی را جدي . اعتنایش کرد

در یکی از . نوشت فقط براي عرض اندام و چشم و همچشمی در زمینۀ نثر التین بود مقاالتی که او می  گرفت؛ نمی

توان  خواهد نشان دهد که با زبان التینی کالسیک چگونه می پودجو خود بدرستی ادعا کرده است که میآنها 

او در هنر پرداختن سخنان نیشدار چنان مهارت داشت که . ها و خصوصیترین منویات را بیان کرد ترین اندیشه تازه

، وسیلۀ اخاذي شده ]آرتینو[سویی دیگر بعد از او قلمش، مانند آن آرتت» .ترسد همۀ دنیا از او می«: گفت وسپازیانو می

که   اثر گزنوفون،) تربیت کوروش(در اعالم دریافت ترجمۀ التینی کتاب کوروپایدیا   وقتی آلفونسو، پادشاه ناپل،. بود

توان به هر  پودجو به او هدیه کرده بود، تأخیر کرد، این اومانیست زودرنج اظهار داشت که با یک قلم خوب می

پودجو پس از هفتاد سال . و آلفونسو با شتاب پانصد دوکاتو براي او فرستاد تا جلو زبانش را بگیرد  ادشاهی خنجر زد،پ

بار بشر نوشت و اظهارنظر کرد که محنتهاي  اي به نام وضع رقت رساله  هاي نفسانی، برخورداري از هوسها و انگیزه

ترین آدمها کسانی هستند که از چنگ  جه گرفت که خوشبختزندگی بیش از خوشیهاي آن است، و مثل سولون نتی

پودجو در هفتاد ودوسالگی به فلورانس بازگشت و بالفاصله به منشیگري شوراي شهر و . گریزند به دنیا آمدن می

شرح اوضاع سیاسی و جنگها  - پودجو با نوشتن تاریخ فلورانس به شیوة پیشینیان. سرانجام به ریاست آن برگزیده شد

، )1459(وقتی که سرانجام در سن هفتاد ونه سالگی درگذشت . مراتب امتنان خود را بیان کرد - هاي خیالی خطابهو 

اش که به دست  پودجو نیز در سانتاکروچه به خاك سپرده شد، و مجسمه. سایر اومانیستها نفس راحتی کشیدند

به هنگام تغییراتی که در آرایش کلیسا  1560سال دوناتلو ساخته شده بود برنماي برونی نمازخانه نصب گردید؛ و در 

. شد، اشتباهاً به عنوان مجسمۀ یکی از حواریون دوازدهگانۀ مسیح به درون کلیساي جامع انتقال یافت داده می

پیداست که مسیحیت، هم از جنبۀ االهیات و هم از جنبۀ اخالقیات، نفوذ خود را بر بیشتر اومانیستهاي ایتالیا از 

تراورساري، برونی، و مانتی در فلورانس؛ ویتورینو دا فلتره در مانتوا؛ گوارینو دا  - فقط چند تن از آنان. ده بوددست دا

اما در مورد بسیاري دیگر، الهام فرهنگ . در ایمان خود پایدار مانده بودند - ورونا در فرارا؛ و فالویو بیوندو در رم

کامال مستقل از یهودیت و مسیحیت در ادب و فلسفه و هنر به اوج  یونانی، که هزار سال همچنان پایدار مانده و

در خارج « –اي مرگبار بر اعتقادشان به االهیات بولسی، یا نظریۀ نوالسالوس اکسترا اکلسیام  کمال رسیده بود، ضربه

رسمی رسیدند؛  سقراط و افالطون خود پیش آنها به مقام قدیسان غیر. وارد آورد - »از کلیسا مطلقاً رستگاري نیست

و سلسلۀ فیلسوفان یونان به نظر آنها برتر از آباي روحانی یونانی و التینی بودند؛ نثر افالطون و سیسرون حتی 

کرد؛ شکوه  کاردینالها را از نثر یونانی عهد جدید و نثر التینی ترجمۀ قدیس هیرونوموس از آن شرمنده می

رسید؛ آزادي اندیشه و  بن مسیحیان مؤمن در حجرة دیرها به نظر میامپراطوري روم اصیلتر از انزواي آمیخته با ج
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پریکلس یا رومیان عصر آوگوستوس رشک بسیاري از اومانیستها را چنان برانگیخت که اعتقاد ;کردار یونانیان عصر

در شگفت  قلبی آنها را به اصول مسیحیت مبنی بر فروتنی، دل بستن به آن دنیا، و پرهیزگاري متزلزل ساخت؛ اینان

بودند که چرا باید تن و مغز و روان خویش را به فرمان روحانیان کلیسایی بسپارند که خود اکنون دیگر با شادمانی به 

آمیزي  ده قرن فاصلۀ زمانی میان قسطنطنین و دانته خطاي فاجعه  براي این اومانیستها،. دنیاپرستی روي آورده بودند

هاي آنها  انگیز مریم باکره و قدیسان از خاطره هاي دل راه درست بود؛ افسانه شد و به منزلۀ انحراف از محسوب می

شد تا در ذهنها جایی براي مسخ اووید و سرودهاي دو جنسی هوراس باز شود؛ کلیساهاي باعظمت اکنون به  محو می

و براي انگشتانی که آن  هاي بیروح آنها براي چشمهایی که آپولون بلودره را دیده رسیدند، و مجسمه می» بربري«نظر 

  .را لمس کرده بود دیگر گیرایی نداشتند

اي است که با نیازهاي اخالقی و  کردند که انگار مسیحیت اسطوره این بود که اومانیستها به طور کلی طوري رفتار می

اومانیستها در . اي آزاد دارند نباید آن را جدي تلقی کنند پذیر است، اما کسانی که اندیشه خیالی تودة مردم سازش

دادند،  کردند، خویشتن را آشکارا پایبند مسیحیت نجاتبخش نشان می سخنرانیهاي عمومی خود از مسیحیت دفاع می

اما همین تالش سرانجام رسوایشان کرد؛ آنها به . کوشیدند تا تعلیمات مسیح و فلسفۀ یونان را هماهنگ کنند و می

مانند سوفسطاییان . نهادند و مکالمات افالطون را با عهد جدید برابر می دانستند، طور ضمنی عقل را مرجع برتر می

. کردند مستقیم یا غیرمستقیم، دانسته یا ندانسته، معتقدات دینی شنوندگان را متزلزل می  یونان پیش از سقراط،

ی دوران شرك، آن هم زندگی اومانیستها نمودار معتقدات واقعی آنها بود؛ بسیاري از آنان در عمل از موازین اخالق

شناختند ابدیتی بود که از طریق ثبت  تنها ابدیتی که می. کردند بیشتر از جنبۀ شهوانی و نه رواقیش، پیروي می

توانستند با نیروي قلم براي کسی فراهم  آمد؛ و چنین ابدیتی را نه خدا، که خود آنان می اعمال بزرگ به دست می

یک نسل پس از کوزیمو، آنان حاضر شدند که در این نیروي . ابدي به جاگذارند کنند و انسانها نیکنامی یا بدنامی

کردند، یا بناهاي باشکوهی  جادویی هنرمندانی را نیز سهیم کنند که تصویر یا مجسمۀ صاحبان نعمت را تهیه می

یابی به چنین آرزوي صاحبان نعمت براي دست. کرد ساختند که نام فرد بخشنده و سخاوتمندي را جاویدان می می

. هاي خالق در هنر و ادبیات رنسانس بود ابدیت اینجهانی یکی از نیرومندترین انگیزه

آنها معناي دقیقتري از ساخت و . نفوذ اومانیستها به مدت یک قرن عامل غالب در حیات فکري اروپاي باختري بود

هاي زبان، رموز اساطیر،  ن، پیرایهشکل ادبی را به نویسندگان آموختند؛ آنها همچنین شگردهاي فصاحت بیا

. فتیشیسم نقل قول از متون کالسیک، و فداکردن معنا به پاي درستی بیان و زیبایی سبک را به آنان آموختند

آنها . به تعویق انداخت) 1500 -1400(دلبستگی آنها به زبان التینی رشد و تکامل نظم و نثر ایتالیایی را یک قرن 

اما با پرستش گذشته، و با تأکید زیاد بر فضل کتابی به جاي مشاهدات عینی و   ت رهانیدند،علم را از بند االهیا

سالیان . عجیبتر آنکه آنها کمترین نفوذي در دانشگاهها نداشتند. اندیشۀ اصیل، قید و بندي تازه برپاي علم نهادند

شامل زبان،  - »هنر«زشکی، االهیات، و هاي حقوق، پ گذشت؛ دانشکده درازي از عمر این دانشگاهها در ایتالیا می

پاویا، ناپل، سینا، آرتتسو، و لوکا بیش از   در دانشگاههاي بولونیا، پادوا، پیزا، پیاچنتسا، -ادبیات، معانی بیان، و فلسفه

اي مبذول شود؛ و  آن به سنتهاي قرون وسطایی خوگرفته بودند که اجازه دهند بر فرهنگهاي باستانی توجه تازه

نفوذ جنبش . ر ممکن بود در اینجا و آنجا یک کرسی علم معانی بیان به دست یکی از اومانیستها بسپارندحداکث

ونیز، فرارا، مانتوا،   ناپل،  عمدتاً از طریق آکادمیهایی که توسط شاهزادگان فرهنگ دوست فلورانس،» احیاي ادبیات«

ها، اومانیستها متنهاي کالسیکی را براي بحث و تبادل در این آکادمی. یافت میالن، و رم تأسیس شده بود گشترش می

کردند؛ و در هر مرحله به زبان التینی به تفسیر  گزیدند و به زبان یونانی یا التینی به شاگردان دیکته می نظر بر می

هاي دیکته پرداختند؛ شاگردان متن زندگینامه، و ادبی می  هاي دستور زبان، معانی بیان، جغرافیا، این متون از جنبه
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ترتیب،  افزودند؛ بدین کردند و بیشتر تفسیرهاي استادان را بر حواشی یادداشتهاي خود می شده را یادداشت می

از این رو، عصر کوزیمو بیشتر . گشت شد و در دنیا پخش و پراکنده می متنهاي کالسیک، و نیز تفسیر آنها، تکثیر می

باستانشناسی، معانی بیان، و اصالح   تدوین دستور زبان، لغتنامه، .عصر پژوهش مخلصانه بود تا عصر آفرینش ادبی

شکل، اصول فنی، و محتواي فضل نوین در آن . رفت دقیق متون کالسیک از افتخارات ادبی این عصر به شمار می

  . کرد عصر به وجود آمد؛ پلی احداث شد که میراث یونان و روم را به ذهنهاي نوین منتقل می

گاه به چنین مقام بلندي در جامعه و محافل سیاسی نرسیده  سطاییان تا به آن زمان، دانشوران هیچاز روزگار سوف

دار  اومانیستها در مجالس سنا، شوراهاي جامعه، و در خدمت دوکها و پاپها، سمتهاي دبیر و مشاور را عهده. بودند

اومانیستها آرمان . یات زهرآگین پاسخ دادندشدند و الطاف اینان را با مداحیهاي کالسیک و مذمتهایشان را با هجو

اصیلزادگان روزگار خویش را از صورت مردي با شمشیر آماده و مهمیز پر سروصدا، به صورت فردي کامالً پرورش 

حیثیت فضل آنان و جذابیت . مند به حکمت و از لحاظ جذب میراث فرهنگی ملت خود غنی در آوردند یافته و عالقه

شدند، اروپاي ماوراي آلپ را  ن روزگاري که فرانسه و آلمان و اسپانیا براي تصرف ایتالیا آماده میفصاحتشان، در هما

پذیرفتند و از زندگی قرون وسطایی به دوران نوین گام  کشورها یکی پس از دیگري فرهنگ جدید را می. فتح کرد

و روم نیز بود؛ دگرگونیهاي ادبی و فلسفی همان قرنی که شاهد کشف امریکا بود، شاهد کشف مجدد یونان . نهادند می

در واقع، . دور زمین و پویش کرةخاکی به همراه داشت قدرتر از دریانوردي به براي روح بشر نتایجی بس گران

جاي اندیشیدن  بودند که انسان را از بند عقاید جزمی رهانیدند و به او آموختند که، به -و نه دریانوردان - اومانیستها

.گ، به زندگی عشق بورزد، و بدین ترتیب روح و اندیشۀ اروپایی را آزاد ساختنددربارة مر

حامی . اومانیسم آخر از همه هنر را تحت نفوذ خود در آورد، زیرا توجه این نهضت بیشتر معطوف عقل بود تا احساس

بیسواد و تزیین خانۀ اصلی هنر هنوز کلیسا بود، و هدف اصلی هنر همچنان نمایش داستانهاي مسیحی براي جماعت 

، آالم و مصلوب شدن مسیح، پیامبران، حواریون، آباي کلیسا، و قدیسان هنوز »کودکش«مریم عذرا و . خدا بود

با اینهمه، اومانیستها اندك اندك معنی . سازي، نقاشی، و حتی هنرهاي کوچکتر بودند موضوع اساسی مجسمه

چه مرد و چه زن، و ترجیحاً  - تحسین آشکار یک تن سالم انسانی شهوانیتر زیبایی را به مردم ایتالیا آموختند؛

جاي تفکر قرون وسطایی آن  در میان طبقات تحصیلکرده مرسوم شد؛ تأکید ادبیات رنسانس بر زندگی، به -عریان

هاي  هنقاشان روزگار لورنتسو، و پس از آن، با تصویر آفرودیت. دنیایی، نوعی تمایل دنیوي پنهان در هنر ایجاد کرد

هاي دوران شرك را وارد هنر  ایتالیایی در نقش مریم باکره و آپولونهاي ایتالیایی در نقش قدیس سباستیانوس، انگیزه

وقتی که شاهزادگان در پشتیبانی مالی از هنرمندان با روحانیان به رقابت  -در قرن شانزدهم. مسیحی کردند

دیانا، موزها و االهگان رحمت با سلطۀ مریم باکره در هنر به رقابت خدایانی چون ونوس و آریادنه، دافنه و  -برخاستند

  . برخاستند؛ اما مریم، مادر محجوب، تسلط کامل خویش را تا پایان عمر هنر رنسانس همچنان حفظ کرد

V - عصر برونللسکی : معماري

تنها . بار گوتیک را ابداع کردنفرین بر مردي که این معماري فالکت«: بانگ برآورد 1450آنتونیو فیالرته در سال 

اي چندان تناسبی با هواي آفتابی  آن دیوارهاي شیشه» .توانستند چنین چیزي را به ایتالیا بیاورند مردان بربر می

درست مانند آب   اند، هرچند در کلیساي نوتردام طرحی زیبا به خود گرفته -ایتالیا نداشتند؛ آن پشتبندهاي معلق

ماندند که معماران به  در نظر مردم جنوب به داربستهاي بدنمایی می - م ریزش متحجر شده باشداي که به هنگا فواره

تیز و طاقهاي  ساختمانهاي گوتیک، با قوسهاي نوك. علت عدم موفقیت در مستحکم کردن پایۀ بنا کار گذاشته باشند

ش روي آورده بودند، بخوبی بیان بخ قوسی بلند، روحیۀ حساس مردمی را که از این خاك پرمحنت به آسمانی تسلی
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کردند؛ اما مردمی که تازه از ثروت و آسایش برخوردار شده بودند هدفشان گریز یا شکوه از زندگی نبود، بلکه  می

  . خواستند زمین را به آسمان تبدیل کنند و خود خدایان آن شوند می: هرچه زیباتر کردن آن بود

گاه ایتالیا را تسخیر  ی در برابر معماري گوتیک نبود، زیرا معماري گوتیک هیچمعماري رنسانس ایتالیایی اساساً طغیان

: هاي معماري قرنهاي چهاردهم و پانزدهم سهم خاص خود را داشت هر نوع سبک و نفوذي در تجربه. نکرده بود

کیها و گنبدهاي هاي کف؛ پچ   ستونهاي قطور و طاقیهاي مدور رومانسک لومبارد؛ شکل صلیبی یونانی برخی از نقشه

آوردند؛ ستونهاي ظریف  هاي مساجد اسالمی را به یاد می بیزانسی؛ ظرافت شکوهمند برجهاي ناقوس که مناره

ساختند؛ سقفهاي ستوندار انگلستان و  رواقهاي توسکانی که رواق مساجد یا بناهاي کالسیک را در خاطره زنده می

  ي گوتیک؛ شکوه موزون نماي پیشین رومی؛ و باالتر از همه،آلمان؛ طاق و تویزه و قوس جناغی و تزیینات تور

هاي جانبی نگاهداري  استحکام سادة شبستانهاي باسیلیکایی که دیوارهاي اصلی آن به کمک دیوارهاي راهه

 در ایتالیا به نحو  هاي رم دوختند، شدند؛ همۀ اینها، تا آن زمان که اومانیستها دید معماري خویش را به خرابه  می

در آن زمان سقفهاي ستوندار ویران شدة فوروم، که از میان غبار قرون وسطی سر بر . ثمربخشی درهم آمیخته بودند

آوردند، به دیدة مردم ایتالیا از شگفتیهاي بیزانسی ونیز، شکوه بیروح کلیساي شارتر، عظمت ناپایدار کلیساي شهر  می

با پدیدار شدن تدریجی گذشتۀ مدفون اما زنده، رویا و . نمودند ر میبووه، یا غناي رازورانۀ رواق کلیساي آمین زیبات

شور هنرمندانی چون برونللسکی، آلبرتی، میکلوتتسو، میکالنژ، و رافائل این شد که دوباره به ساختن ستونهاي مدور 

بر سر داشته باشند، دار  ظریفی بپردازند که بر پاسنگهاي بزرگ استوار باشند و شادمانه تاجی از سر ستون گل و بوته

  . ناپذیر استحکام یافته باشند و با آرشیتراوهاي تزلزل

توان گفت مردي بود که از آسمان به ارمغان  دربارة فیلیپو برونللسکی می«: پرست چنین نوشته است وازاري میهن

ند، فیلیپو انقالب آمده بود تا به معماري، پس از قرنها گمراهی و سرگردانی، شکلهاي تازه را از پی طرحریزي ک

ساختمان کلیساي سان لورنتسو را براي پدر  1419در سال . کالسیک خویش را در معماري کاملتر و نمایانتر ساخت

این کلیسا را به پایان رسانید، در طرح آن از شکل » صندوقخانۀ قدیمی«کوزیمو آغاز کرد و گرچه تنها ساختمان 

در دیرهاي . ماري رومانسک به عنوان عناصر طرح ساختمان استفاده کردباسیلیکایی، ستونها و اسپرها، و طاق مع

سانتا کروچه، براي خاندان پاتتسی نمازخانۀ زیبایی ساخت که بار دیگر یادآور گنبد و ایوان ستوندار پانتئون بود؛ و در 

ر، آرشیتراوهاي دا با ستونهاي شیاردار، سر ستونهایی گل و بوته - همان دیرها ورودي شکوهمند مستطیل شکلی

ساخت که سبک آن براي صد هزار ورودي دیگر در عصر رنسانس  - کاري کاري، قاب تزیینی مستدیر برجسته کنده

فیلیپو ساختمان . خورد جا در اروپاي باختري و امریکا به چشم می هاي آن همه سرمشق قرار گرفت، و هنوز نمونه

آغاز کرد، اما هنوز دیوارهاي آن از زمین باالتر نرفته بود که کلیساي سانتو سپیریتو را براساس طرحهاي کالسیک 

جسدش را به نحوي باشکوه در کلیساي فلورانس در زیر گنبدي که به دست  1446در سال . چشم از جهان فروبست

 اي که در ساختمان گنبد دست خود او ساخته شده بود نهادند و مردم فلورانس، از کوزیمو گرفته تا کارگران ساده

او مثل یک مسیحی خوب «: وازاري گفته است. داشتند، به آنجا آمدند تا براینکه نوابغ هم باید بمیرند زاري کنند

از روزگار یونانیان و رومیان باستانی تا کنون  …. زندگی کرد و طعم نیکیهاي خود را براي جهانیان به جاي گذاشت

برونللسکی در اوج شیفتگی به کار معماري، براي کوزیمو  ».استتر از او وجود نداشته  قریحه تر و خوش مردي پرمایه

ساختمان کاخی چنان عظیم و مجلل را طرحریزي کرده بود که آن دیکتاتور فروتن، از ترس اینکه مبادا رشک مردم 

ساخت در عوض، میکلوتتسو دي بارتولومئو را مأمور . را برانگیزد، خود را از لذت دیدار چنان ساختمانی محروم کرد

اش، و دفاترش کاخ کنونی مدیچی یا ریکاردي را بنا کند که دیوارهاي سنگی قطور و  تا براي او، خانواده) 1444(

عاري از آرایش آن نمودار آشفتگی اجتماعی، دشمنی خانوادگی، و ترس روزانه از خشونت یا شورش در اوضاع 
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خ که به روي دوستان و دیپلماتها، و هنرمندان و شاعران هاي آهنین بزرگ این کا دروازه. سیاسی فلورانس آن روز بود

اي  هاي ساخت دوناتلو، و از آنجا به اطاقهایی با آرایش ساده و نمازخانه شد به صحنی آراسته با مجسمه گشوده می

، جز 1538افراد خاندان مدیچی تا سال . شد آراسته به فرسکوهاي شکوهمند و رنگین بنوتتسو گوتتسولی منتهی می

کردند و براي  آور آن را رها می زیستند؛ اما مطمئناً آنها گاهی فضاي مالل در فاصلۀ سالهاي تبعیدشان، در این کاخ می

استفاده از نور خورشید به ویالهایی که کوزیمو در خارج از شهر در کاردجی و کافادجولو، و بر دامن تپۀ فیزوله 

ایی خلوت بود که کوزیمو و لورنتسو، همراه با دوستان و دانشمندان در همین پناهگاههاي روست. رفتند ساخته بود می

بردند؛ و در کاردجی بود که این پدر و نوه براي  مورد حمایت خویش، از سیاست به عالم شعر و فلسفه و هنر پناه می

اي  احداث صومعه گزافی براي اندیشید، مبالغ کوزیمو که گاهگاهی دربارة جهان دیگرمی. مالقات با مرگ عزلت گزیدند

در اینجا میکلوتتسو دیرهاي زیبا، . مارکو به صورتی مناسبتر و بزرگتر بخشید در فیزوله و تجدید بناي دیر سان

اي ساخت که کوزیمو گاهی حتی از نزد دوستان خویش به آن  اي براي کتابهاي نیکولی، و همچنین حجره کتابخانه

.گذراند دعا می برد و در آنجا روزي را به تفکر و پناه می

در این کارهاي متهورانه، میکلوتتسو معمار مورد عالقۀ کوزیمو و دوست وفادار او بود که او را در تبعید همراهی کرد، 

پس از آن چیزي نگذشت که شوراي شهر، براي جلوگیري از فرو ریختن احتمالی . و هم با او به فلورانس بازگشت

او کلیساي سانتیسیما . استحکام بخشیدن به آن را به میکلوتتسو سپردکاخ وکیو، وظیفۀ حساس مرمت کردن و 

آنونتسیاتا را نیز مرمت کرد، طاقچۀ جاپیکرة زیبایی براي آن ساخت و با تزیین آن با مجسمۀ یحیاي تعمیددهنده، 

رمر در کلیساي براي پیرو، فرزند کوزیمو، نیز نمازخانۀ باشکوهی از سنگ م: ساز قابلی هم هست نشان داد که مجسمه

بر » سکوي وعظ«انگیز  میکلوتتسو در طراحی و حکاکی نقش دل. بنا کرد  اي واقع است، سان مینیاتو که بردامن تپه

توانست  میکلوتتسو در آن عصر در هر کشور دیگري که بود می. نماي کلیساي جامع پراتو با دوناتلو همکاري کرد

  . رد، و آنها را رهبري کنداي از معماران را به پیروي خود وادا دسته

، شوراي شهر فلورانس 1376در سال . کردند در این اثنا، اشراف بازرگانان کاخها و تاالرهاي شهري سربلندي بنا می

بنچی دي چونه و سیمونه دي فرانچسکو تالنتی را مأمور کرد تا در برابر کاخ وکیو رواقی براي اجتماعات و 

رواق در قرن شانزدهم، بدان علت که دوك کوزیمو اول گروهی از شمشیرزنان آلمانی این . سخنرانیهاي دولتی بسازند

باشکوهترین کاخ خصوصی . معروف شد) داران تاالر نیزه(را به نگهبانی آن گماشته بود، به نام لودجا دي النتسی 

ه بود، براي بانکداري به هایی که برونللسکی نوزده سال پیش طرح کرد فلورانس به وسیلۀ لوکا فانچلی از روي نقشه

لوکا پیتی تقریباً به همان اندازة کوزیمو ثروتمند بود، اما اعتدال خردمندانۀ او را ). 1459(نام لوکا پیتی ساخته شد 

  : نداشت؛ او با قدرت کوزیمو به معارضه پرداخت، و در پاسخ از کوزیمو پندهایی گزنده دریافت داشت

  اپو هستید، من به سوي شما به سوي مقاصد نامعینی در تک

  اید،  شما نردبان خود در هوا معلق داشته. مقاصد معین

  به گمان من …. ام و من آن را برزمین جاي داده

  عادالنه و طبیعی است که براي خاندان خود افتخار و 

  رو پس از این. شهرتی باالتر از خاندان شما آرزو کنم

  یم که وقتی خوب است باهم مانند دو سگ تنومند رفتار کن

  کشند، دندان  رسند با نفرت به همدیگر خرناسه می به هم می

  .روند دهند، و سپس هر کدام به راه خود می نشان می

  . شما به کارهاي خود بپردازید و من نیز به کارهاي خویش
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مرتکب . غاز کردآ  چینی ادامه داد؛ پس از مرگ کوزیمو براي برانداختن قدرت پیرو د مدیچی توطئه پیتی به توطئه

از فلورانس تبعید شد، . داشت ـ شکست خورد تنها جنایتی شد که در عصر رنسانس محکومیت همگانی را درپی

.کارش به تباهی کشید، و ساختمان کاخش تا یک قرن ناتمام ماند

VI  - سازي مجسمه  

  گیبرتی 

هاي رم، مطالعه در آنها، و کشف  یرانهمنظرة و. سازي کاملتر از معماري بود تقلید از شکهاي کالسیک در مجسمه

وقتی مجسمۀ . آمیزي برانگیخت سازان ایتالیا شور و حال رقابت اتفاقی بعضی از شاهکارهاي هنري رومی در مجسمه

در  - و پشت خنثاي خود را محجوبانه به سوي بیننده گردانده است -هرمافرودیته که اکنون در تاالر بورگزه قرار دارد

هیچ زبانی قادر نیست مهارت و هنري را که در آن به خرج «: لسو پیدا شد، گیبرتی دربارة آن نوشتتاکستان سان چ

که کمال چنین آثاري «: گفت گیبرتی می» .رفته شرح دهد، یا حق مطلب را در توصیف سبک استادانۀ آن ادا کند

بتدریج » .برد نها به ارزششان پیکشیدن برسطح مرمرین و خمیدگیهاي آ توان با دست فریبد و فقط می چشم را می

کردند، ذهن  یافت و مردم با آنها آشنایی بیشتري پیدا می که تعداد این آثار هنري مکشوفه از زیرخاك افزایش می

گرفت؛ کالبدشناسی در کارگاههاي هنري به همان اندازة  آهسته به دیدن تن عریان در هنر خو می مردم ایتالیا آهسته

شد؛ چیزي نگذشت که مدلهاي عریان جسورانه و بدون هراس از سرزنش  شکی کاري متداول میتاالرهاي تشریح پز

کاري  سازي، که بدین نحو تحرکی یافته بود، از وسیلۀ تفنن به معماري، و از برجسته مجسمه. به کارگرفته شد

  . هاي مفرغی و مرمرین همه جانبی و مستقل ارتقا یافت برسنگ و گچ به مجسمه

سازي در فلورانس عصر کوزیمو به نخستین و مشهورترین  مینۀ ساختن نقشهاي برجسته بود که مجسمهاما در ز

توانست با  داري که در جلو کلیساي فلورانس قرار داشت فقط می تعمیدگاه بدنماي ترك. پیروزي خود دست یافت

تعمیدگاه را با موزائیکهاي درهم آراسته یاکوپو توریتی سکوي خطابه، و آندرئا تافی گنبد این . اندك تزیینی احیا شود

) 1401(اکنون ). 1336 -1330(اي از مفرغ ریخته بود  بودند، و آندرئا پیزانو براي نماي جنوبی آن دري دولنگه

کن سازد،  فروش، به امید اینکه خداوند بیماري طاعون را ریشه شوراي شهر فلورانس، با همکاري صنف بازرگانان پشم

رقابتی آغاز شد؛ از همۀ . هی براي ساختن دري مفرغی در سمت شمالی تعمیدگاه اختصاص دادمبلغ قابل توج

برونللسکی،  -دهندگان این طرحها به موفقترین ارائه. هنرمندان ایتالیایی دعوت به عمل آمد که طرحی ارائه دهند

اي از صحنۀ قربانی  ده شد نمونهوجهی پرداخت و مأموریت دا - یاکوپو دال کوئرچا، لورنتسوگیبرتی و چند تن دیگر

وچهار نفري  هاي کامل شده به هیئت سی یک سال بعد، نمونه. ابراهیم را از مفرغ بریزندشدن اسحاق به دست 

داوران به اتفاق آرا کار گیبرتی را به عنوان بهترین نمونه اعالم . ارائه شد -سازان، نقاشان، و زرگران از مجسمه - داوران

.اي معروف خود را آغاز کرد رتیب، آن جوان بیست وپنج ساله ساختن نخستین در مفرغی دولنگهت کردند؛ و بدین

گري  توانند دریابند که چرا طراحی و ریخته فقط کسانی که این در شمالی تعمیدگاه را بدقت بررسی کرده باشند می

گروه کثیري از دستیاران صمیمانه با هنرمندانی چون دوناتلو، میکلوتتسو، و . آن بیست وپنج سال به طول انجامید

دو لنگه در زیباترین  انگار همه مصمم بودند، و همۀ مردم فلورانس انتظار داشتند، که این  گیبرتی همکاري کردند،

بیست قاببند : وهشت قاببند تقسیم کرد گیبرتی دو لنگه در را به بیست. کاري مفرغی در تاریخ هنر باشد برجسته

گی مسیح، چهار قاببند زندگی حواریون، و چهار قاببند دیگر تصاویر مجتهدین کلیسا را نمایش هایی از زند صحنه

نقد، طرحریزي مجدد، و قالبریزي شد و در جاي خود نصب گشت،   پس از آنکه همۀ این تابلوها طراحی،. داد می

داث آن شده بود ابراز پشیمانی صرف اح) دالر 000،550(فلورین  000،22پرداخت کنندگان هزینه نه تنها از اینکه 

در ). 1425(بلکه بار دیگر به گیبرتی مأموریت دادند تا دولنگه در مشابه هم در سمت شرقی تعمیدگاه بسازد   نکردند،
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گیبرتی دستیارانی داشت که یا پرآوازه بودند یا درآیندة   وهفت سال به طول انجامید، این مأموریت دوم، که بیست

آنتونیو فیالرته، پائولو اوتچلو، آنتونیو پوالیوئوال و چند تن دیگر؛ و در نتیجه کارگاه او در : شدند نزدیکی مشهور می

همچنانکه دو لنگۀ در اولی . جریان کار به صورت یک مدرسۀ هنري درآمد که چندین نابغۀ هنري پرورش داد

هایی از داستانهاي عهد قدیم را  نیز صحنه هایی از عهد جدید را تصویر کرده بود، گیبرتی اینک در این در دوم صحنه

در ده قاببند، از خلقت آدم گرفته تا مالقات ملکۀ سبا با سلیمان، ارائه داد؛ گیبرتی بر حواشی این قاببند بیست نقش 

و در اینجا قرون وسطی . تقریباً برجسته و تزیینات گوناگون از گیاهان و جانوران نیز افزود که ظرافت بیمانندي دارند

هاي قرون وسطایی خلقت آدم، وسوسۀ حوا،  در نخستین قاببند، درونمایه: اند رنسانس با هماهنگی کامل به هم رسیده

شدن آنها از باغ عدن با استفاده از نمایش کالسیک لباسها و نمایش متهورانۀ بدنهاي عریان نقش شده است؛ و  و رانده

همگان از دیدن . کند برابري می دریابا نقش برجستۀ یونانی برخاستن آفرودیته از  آدمتصویر برآمدن حوا از تن 

کاریها به  ریزهانداز طبیعی در پس زمینۀ حوادث داستان که از نظر فن مناظر و مرایا به همان دقت و از نظر  چشم

گرفتند که در این کار  بعضیها خرده می. شدند همان غناي بهترین تابلوهاي نقاشی آن زمان بود، در حیرت می

کاریهاي کالسیک در آن نادیده  اندازي شده و سنتهاي برجسته سازي بیش از حد به قلمرو نقاشی دست مجسمه

دولنگه در دوم، به . انگیز بود اما حاصل کار جاندار و شگفت  ود،انگاشته شده است؛ این ایراد از نظر آکادمیک درست ب

چنان زیباست که برازندة مدخل بهشت «: میکالنژ در مورد آن گفته. تصدیق همگان، حتی از در قبلی نیز زیباتر بود

کامل، و  از هر نظر«اندیشید، از آن به عنوان اثري  ؛ و وازاري، که بیگمان فقط به نقشهاي برجستۀ آن می»است

مردم فلورانس از این آثار چنان شادمان شدند که . یاد کرده است» زیباترین شاهکار همۀ آثار قدیم یا جدید در جهان

او را به عضویت شوراي شهر برگزیدند و به وي امالك قابل توجهی بخشیدند تا نیاز مادي او در دوران آخر عمر 

  . تأمین شود

  دوناتلو -2

د که دوناتلو یکی از هنرمندانی بوده است که براي ارائۀ طرح در ورودي تعمیدگاه برگزیده شده کر وازاري گمان می

نام حقیقی وي دوناتو دي نیکولو دي بتو . اي بیش نبود بودند، حال آنکه در آن هنگام دوناتلو جوان شانزدهساله

او تنها بخشی از . از روي مهربانی به او دادندو دوناتلو نام کوچک مصغري بود که دوستان او و نسلهاي بعد   باردي بود،

هنر خود را در کارگاه گیبرتی فراگرفت؛ پس از آن بالفاصله مستقال براي خود مشغول کار شد؛ لطف زنانۀ 

سازي انقالبی  هاي همه جانبی مردانه روي آورد، و در مجسمه کاریهاي گیبرتی را کنار گذاشت، به مجسمه برجسته

سازي کالسیک، بلکه بیشتر از راه وفاداري  ها و اهداف مجسمه نه فقط از طریق پذیرفتن شیوه پدپد آورد، آن هم

او روحی مستقل بود به صالبت داوود و به . ناپذیر شخصیت وسبک اصیل خویش شدید به طبیعت، ونیروي سازش

  .جسارت قدیس گئورگیوس خویش

پس از آنکه نبوغش به . ه پهنه و اوج بیشتري دست یافتنبوغ هنري دوناتلو بسرعت نبوغ گیبرتی رشد نکرد، اما ب

هاي فراوان خود  حد و حصر، شاهکارهاي بیشمار به وجود آورد، فلورانس را از مجسمه حد کمال رسید، با زایایی بی

اي از پطرس حواري   ودو سالگی با تراشیدن پیکره در بیست. انباشت، و در سرزمینهاي ماوراي آلپ بلندآوازه گشت

وهفت سالگی با افزودن مجسمۀ قدیس مرقس به  با گیبرتی به رقابت برخاست؛ در بیست میکلهراي معبد اورسان ب

این مجسمه چنان پرقدرت و ساده و صمیمی است که میکالنژ دربارة آن گفته . همان بنا برتري خود را نشان داد

و سه سالگی،  در بیست» .انجیلی که توسط چنین مرد درستکاري موعظه شود، محال است که بردلها ننشیند«: است

ي متعددي بود که »داوودها«این نخستین مجسمه از . دوناتلو مشغول تراشیدن پیکرة داوود براي کلیساي جامع شد
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زیباترین آنها داوود مفرغی باشد که کوزیمو  گاه براي تخیل او از بین نرفت؛ شاید جذابیت این موضوع هیچ. او ساخت

ریخته شد، در صحن کاخ مدیچی برپاگشت، و اکنون در کاخ بارجلوي فلورانس  1430سفارش آن را داد، در سال 

اندامی موزون و : جانبی عریانی بود که بیپروا در صحنۀ هنر رنسانس ظاهر گشت این نخستین مجسمۀ همه. است

خودي مطمئناً بیش از حد  اي شاید بیش از حد یونانی در نیمرخ، و کاله تنیدة جوانی، چهرهبرومند با عضالت درهم 

اي ساخت که  دوناتلو در این اثر رئالیسم را کنار گذاشت و از تخیالت سرشار خویش یاري گرفت، و مجسمه. یونانی

.کند ست برابري میساخته ا» پادشاه آیندة یهود«تقریباً با پیکرة معروفتري که میکالنژ از این 

زیرا این موضوع بیروح، با روح خاکی . دوناتلو در ساختن مجسمۀ یحیاي تعمیددهنده توفیق چندانی به دست نیاورد

چهرة برجستۀ کودکی که . او بیگانه بود؛ دو پیکرة یحیی در تاالر بارجلو هردو بیجان و عاري از جذابیت هستند

خوانده شده، از پیکرهاي یحیی بسیار ) یوحناي جوان(موجهی سان جوانینو برسنگ تراشیده شده، و بدون هیچ دلیل 

مجسمۀ قدیس گئورگیوس او در همان سالن دوناتلیانو، ایدئالیسم مسیحیت مبارز را با . زیباتر و دلپذیرتر است

می رشید و اي برافراشته در نهایت استحکام و اطمینان، اندا پیکره: خطوط محدود هنر یونانی درهم آمیخته است

نیرومند، سري بیضی شکل به سبک گوتیک و درعین حال حاوي همان ویژگیهاي مجسمۀ کالسیک بروتوس که 

براي نماي کلیساي جامع فلورانس دو چهرة قوي از ارمیا و حبقوق . ساخته شد] میکالنژ[بعدها به دست بوئوناروتی 

در پیکر مفرغی . نامید) کدوي بزرگ(لو زوتچونه این چهرة دومی چنان طاس است که دوناتلو خود آن را  - ساخت

که دوناتلو به سفارش کوزیمو در لودجا دي النتسی ساخت، یهودیت همچنان شمشیر خود را بر سر  یهودیت

پیکر سردار در . آرامی خفته استشدن سرش ب هولوفرنس آخته است و سردار مست از می در لحظۀ پیش از بریده

نهایت استادي طراحی و ریخته شده؛ اما آن زن جبارکش جوان، زیر کوهی از لباس با آرامشی نابهنگام دست به کار 

اي به سبک کالسیک از  ، در کلیساي قدیم سان پیترو طاقچۀ جا پیکره)1432(دوناتلو در سفر کوتاهی به رم . است

اي را که از روزگار امپراطوري روم برجاي مانده بود مورد  هاي باالتنه فر، او احتماال پیکرهدر این س. سنگ مرمر ساخت

شاهکار او در . قدر عصر رنسانس را پدیدآورد به هرحال، او بود که نخستین مجسمۀ انسانی گران. مطالعه قرار داد

صورتگري رنگین است؛ در این مجسمه او براي سازي، پیکرة باالتنۀ نیکولو دا اوتتسانو سیاستمدار از گل  زمینۀ چهره

آمیز نبود، بلکه حالتی  بیان مقصود و از سر تفنن به نوعی واقعپردازي روي کرد که بیانگر ستایش و مبالغۀ تعارف

دوناتلو خود این حقیقت کهن را باز یافته بود که هنر همیشه نیازي ندارد که در پی تجسم . کرد انسانی را آشکار می

بسیاري از سرشناسان ایتالیا خطرکردند . ترین نکات باشد باشد، بلکه باید در پی انتخاب آشکار کردن برجسته زیبایی

یک بازرگان جنووایی از قیافۀ . و به صراحت قلم حجاري او تن دادند، که البته گهگاه نیز به نومیدیشان منجر شد

زدن پرداخت؛ اختالف به کوزیمو ارجاع  رقیمت به چانهخودش، به آن شکلی که دوناتلو دیده بود، خوشش نیامده و س

بازرگان ادعا کرد که دوناتلو بیش از یک ماه . شد و او نظر داد که قیمت پیشنهادي دوناتلو بسیار ناچیز بوده است

که به گمان او  - رسد می) دالر 12,5(صرف آن کار نکرده است و بنابراین قیمت درخواست شده به روزي نیم فلورین 

دوناتلو پیکرة باالتنه را به هزار تکه متالشی کرد و گفت که این مرد فقط . این مبلغ براي یک هنرمند بسیار زیاد بود

. تواند دربارة قیمت لوبیا از روي آگاهی نظر بدهد می

ینا، رم، و س. کردند فهمیدند و براي به خدمت گرفن او باهم رقابت می شهرهاي ایتالیا ارزش کار دوناتلو را بهتر می

دوناتلو در کلیساي . ونیز چندي او را به خدمت گرفتند، اما در پادوا بود که او شاهکار هنري خویش را خلق کرد

سانت آنتونیو براي محراب حافظ استخوانهاي آن فرانسیس بزرگ سرپوشی از سنگ مرمر تراشید، و روي آن را با 

وي در میدان مقابل کلیساي شهر . کردن مسیح بیاراست نقوش برجستۀ جالب و نقش مفرغی بسیار ظریف مصلوب

تردید از مجسمۀ سوارة  این مجسمه با اینکه بی). 1453(نخستین پیکر سوارة قابل توجه ایام نوین را برپا داشت 
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این مجسمه نه . آورلیوس در رم الهام گرفته، از نظر حالت و ساختمان چهره شدیداً نمودار هنر رنسانس است

 -فیلسوف، که مجسمۀ مردي است باشخصیت این زمانی، بیباك، بیرحم، و نیرومند -رمانی از یک شاهتصویري آ

درست است که جثۀ بزرگ اسب خشمگین و خروشان تناسبی با پاهاي آن . سردار ونیزي ، »گربۀ ملوس«گاتامالتا یا 

فاتح را به کثافت ) رهبر(ندوتیرة هر روزه سر طاس این کو - گناهش نه به گردن وازاري -سردار ندارد و کبوتران

آالیند، اما پیکر حالتی پرغرور و نیرومند دارد چنانکه گویی همۀ آرزوهاي ماکیاولی همراه با مفرغ مذاب در قالب  می

مردم پادوا به این قهرمانی که از چنگ فناي روزگار گریخته بود به دیدة حیرت و . دوناتلو ریخته و شکل گرفته است

به او پاداش ) دالر 41250(دوکاتو طال  1650سالۀ هنرمند، مبلغ  ستند، و به نشانۀ سپاس از زحمات ششافتخار نگری

گاه در  هنر او هیچ: اما دوناتلو به بهانۀ غریبی نپذیرفت. دادند، و از وي خواستند تا این شهر را موطن خویش سازد

ایست به خاطر هنر به فلورانس بازگردد، آنجا که مردم، ب او می  کرد؛ ستودند رشد نمی پادوا، جایی که همه او را می

  . دادند جملگی، همه چیز را مورد انتقاد قرار می

کوزیمو کسی . عمال هم او به فلورانس بازگشت، زیرا کوزیمو به او نیازمند بود، و خود او هم کوزیمو را دوست داشت

بین آنها چنان تفاهمی وجود داشت که . داد دانه میکرد و به او سفارشهاي زیاد و هنرمن بود که هنر را درك می

ها،  به پیشنهاد دوناتلو، کوزیمو مجسمه» .یافت خواست در می از کوچکترین اشارة کوزیمو، هرچه را که او می«دوناتلو 

باغهاي سنگهاي روي مقابر، تابوتها، طاقها، و سرستونهاي کهن را گردآورد؛ و آنها را براي مطالعۀ هنرمندان جوان در 

به سفارش کوزیمو، دوناتلو با همکاري میکلوتتسو در تعمیدگاه فلورانس آرامگاهی براي یوآنس . مدیچی جاي داد

در کلیساي مورد عالقۀ کوزیمو، سان لورنتسو، دوناتلو دو سکوي وعظ تراشید و و با . وسوم ناپاپ پناهنده بناکرد بیست

از جملۀ سکوهاي وعظی که ساووناروال در سالهاي بعد . تزیین کرد هاي مفرغی از آالم مسیح آنها را نقش برجسته

براي محراب این کلیسا، . براي سخنرانی برضد مدیچیهاي متأخر مورد استفاده قرار داد، یکی نیز همین سکوها بود

وقخانۀ سازي قالب ریخت؛ دوجفت در مفرغی نیز براي صند دوناتلو پیکرة باالتنۀ قدیس الورنتیوس را از گل مجسم

بعدها آثار دیگري، به نحوي که . قدیمی این کلیسا، و سنگ قبر ساده اما زیبایی براي والدین کوزیمو طرحریزي کرد

؛ براي »عید بشارت«براي کلیساي سانتاکروچه نقش عالی سنگی از : سازد از او پدید آمد ها می انگار بازیچه براي بچه

؛ )1438 - 1433(کنند  همسرایانی که با حرارت سرودهایی زمزمه می گروه -خوان کلیساي جامع لوح پسران آوازه

؛ پیکرة سانتا چچیلیا )در موزة هنري مترپلیتن(پیکر نیمتنۀ مفرغی مرد جوان که مظهر تندرستی ایام جوانی است 

قش که بدرستی برازندة آن است که موز مسیحی شعر و موسیقی باشد؛ ن) احتماال به دست دزیدریو داستینیانو(

کاریهاي واقعپردازانۀ خود اثري بسیار قوي است؛ و نقش  ه که با ریز) در بارجلو(برجستۀ مفرغی مصلوب کردن مسیح 

دیگر مصلوب کردن مسیح در کلیساي سانتاکروچه که به صورت اندامی نحیف و بیکس، بر چوب تراشیده شده؛ و، به 

ترین نقشهایی است که از  دهنده یکی از تکان  نام برده،» صلوبدهقان م«رغم انتقاد برونللسکی که از آن به عنوان یک 

.این صحنه ارائه شده است

کرد که دوناتلو بندرت در  ساز حمایت می هنرمند و حامیش هردو باهم پیر شدند، و کوزیمو چنان از این مجسمه

داد و به  زان بود جاي میبه گفتۀ وازاري، او پولهایش را در سبدي که از سقف کارگاهش آوی. اندیشۀ پول بود

وقتی کوزیمو در حال . دستیاران و دوستانش اجازه داده بود بدون گرفتن اجازه به اندازة احتیاجشان از آن بردارند

اي در خارج شهر به استاد  پیرو خانه. به فرزندش پیرو توصیه کرد که از دوناتلو نگهداري کند) 1464(احتضار بود 

داد، اندکی بعد  اتلو، که کارگاه مأنوسش را به هواي آفتابی و حشرات روستاها ترجیح میاما دون. سالخورده بخشید

تقریباً همۀ  - همۀ هنرمندان. دوباره به فلورانس بازگشت وتا هشتاد سالگی زندگی را بسادگی و با رضایت به سرآورد
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ه خود خواسته بود، در سردابخانۀ اش، همانطور ک در مراسم تشییع جنازة او شرکت کردند و جنازه - مردم فلورانس

  ). 1466(لورنتسو در کنار آرامگاه کوزیمو به خاك سپرده شد  کلیساي سان

هایش قدرت بیش از حد  گاه به حالتها و طرحهاي مجسمه گاه. اندازه توسعه بخشید سازي را بی دوناتلو هنر مجسمه 

بخشید، نواقصی  بود و به درهاي ساخت او شکوه می داد، و اغلب از نظر شکل روکاري، که گیبرتی در آن استاد می

داد تا به  اما نقص کارهاي او بیشتر معلول این واقعیت بود که او به تجسم زندگی واقعی بیشتر اهمیت می. داشت

  زیبایی؛ آنچه مدنظرش بود یک اندام نیرومند و تندرست نبود، بلکه نقش کردن شخصیت یا حالت روحی با همۀ

سازي را با بسط آن از زمینۀ دینی به زمینۀ غیردینی، و با دادن  پردازي در مجسمه ه دوناتلو چهر. دپیچیدگیش بو

او با غلبه بر صدها مشکل فنی، نخستین . مانند، فردیت، و قدرت به شخصیتهاي آثار خویش به تکامل رساند تنوع بی

ساز بعدها    تنها یک مجسمه. ست، خلق کردمجسمۀ بزرگ سواره را که از جنبش رنسانس براي ما به جاي مانده ا

و آموزش   توانست به اوجی برتر از او دست یابد، آن هم تازه با به ارث بردن آنچه که دوناتلو آموخته، به کار بسته،

.او برتولدو، شاگرد دوناتلو و معلم میکالنژ بود. داده بود

  لوکا دال روبیا -3

گیرد کارگاه یک پیکرساز  یبرتی و دوناتلو اثر وازاري در ذهن ما شکل میهاي گ تصویري که از مطالعۀ زندگینامه

  کرد؛ اما در آن، دهد که یک تن آن را اداره می دوران رنسانس را به شکل یک شرکت تعاونی با اعضاي بسیار نشان می

تر  سازانی کم اهمیتدر این کارگاهها مجسمه . شد هنر روز به روز و نسل اندر نسل از استاد به هنرجو منتقل می

پرورش یافتند که گرچه نام چندان بلندي از خود در تاریخ برجا نگذاردند، اما به نسبت خود تالش کردند به زیبایی 

بایست آدم  نانی دي بانکو ثروت سرشاري به ارث برده بود و در نتیجه می. فانی و گذران، شکلی جاودانی بخشند

قدر به کارآموزي پرداخت تا  سازي و دوناتلو شد، و با شوق و عالقه نزد دوناتلو آن اي بارآید؛ اما عاشق مجسمه بیکاره

نانی مجسمۀ سان فیلیپو را براي طاقچۀ معروف صنف کفاش در . آنکه توانست کارگاه مستقلی براي خود ترتیب دهد

تماد به نفس کامل یک که با انجیلی در دست نشسته و با اع -معبد اورسان میکله، و نیز مجسمۀ قدیس لوقا را

براي کلیساي جامع فلورانس  - کند نوایمان به ایتالیاي دوران رنسانس که تازه به مرحلۀ شک رسیده است نگاه می

سازي را  در کارگاه دیگري برادران روسلینو، برناردو و آنتونیو، مهارتهاي خود در معماري و مجسمه. حجاري کرد

هی به سبک کالسیک در کلیساي سانتا کروچه براي لئوناردو برونی طرح کرد؛ برناردو آرامگا. درهم آمیخته بودند

سپس، به مناسبت انتخاب نیکوالوس پنجم به مقام پاپی، به رم رفت و هم خود را مصروف انقالب معماري بزرگی 

ن براي دون با احداث آرامگاه مرمری) 1461(وچهار سالگی  آنتونیو در سن سی. کرد که به دست پاپ آغاز شده بود

همۀ اجزاي این اثر جز در بالهاي . خایمه، کاردینال پرتغال، در کلیساي سان مینیاتو فلورانس به اوج هنر خود رسید

یک پیروزي ) اش را به حیرت انداخته بود خایمه با پرهیزگاري خود، زمانه(و تاج پاکدامنی او   فرشته، جامۀ کاردینال،

نمونۀ زیبا از آثار آنتونیو در امریکاست؛ یکی پیکرة باالتنۀ کودکی مسیح در دو . بزرگ در معماري کالسیک بود

و آیا هرگز در جایی در فن . کتابخانۀ مورگن و دیگري مجسمۀ جوانی یحیاي تعمیددهنده در گالري ملی

برآمده و  اي اصیلتر از سردیس قدرتمند جووانی دي سان مینیاتو پزشک با رگهاي پردازي واقعپردازانه نمونه چهره

شود، دیده شده است؟  افتاده از تفکر، که در موزة ویکتوریا و البرت نگاهداري می پیشانی چین

دزیدریو دا ستینیاتو از دهکدة نزدیکی که لقب خود را از آن گرفته به فلورانس آمد؛ به همکاران دوناتلو پیوست، و 

ست، و آثار خود را با زیبایی، سادگی، و ظرافت از آثار او دریافت که آثار استاد فقط فاقد پرداخت دقیق و صبورانه ا

آرامگاهی که او براي مارسو پینی ساخت همسنگ آرامگاهی که به دست روسیلینو براي برونی بنا شده . ممتاز ساخت

؛ همۀ بینندگان را به ستایش واداشت) 1464(اي که براي کلیساي سان لورنتسو طرح کرد  نیست، اما طاقچۀ جاپیکره
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وشش سالگی درگذشت، و هرگاه  ستینیانو در سی. اش برشهرت او افزود کاریهاي پراکنده و برجسته سازیها چهرهو 

  . گذاشت شد، چه بسیار آثار ارزنده که از خود به یادگار نمی چون استادش از عمر هشتاد ساله برخوردار می

او کار با گل صورتگري را تا به حد هنري . کا دال روبیا هشتاد ودو سال عمر کرد و از آن به نحوي شایسته بهره بردلو

، »مادونا«هاي  اي است که ظرافت مجسمه در اروپا کمتر موزه. ارزنده ارتقا بخشید، و شهرتش از دوناتلو نیز فراتر رفت

روبیا که مانند بیشتر هنرمندان . میزي شدة او را به نمایش نگذارده باشدآ و رنگهاي شاد سفید و آبی آثار سفالین رنگ

کاریهاي طراحی را آموخت؛ سپس به  دوران رنسانس کار خود را با زرگري آغاز کرد، در این رشتۀ ظریف، همۀ نازك

لوکا نگفته باشند  شاید اولیاي کلیسا به. ساختن نقشهاي برجسته پرداخت، و پنج لوح مرمرین براي برج جوتو تراشید

کاریهاي او از لوحهاي جوتو عالیتر است، اما چیزي نگذشت که اورا به ساختن لوحی در محل ارگ کلیسا  که برجسته

، )1433(دو سال بعد . دهد گماردند که گروهی از پسران و دختران خردسال را در حال جذبۀ آواز خواندن نمایش می

معروف ) آثار کلیساي جامع(لوح رقیب اکنون در محلی که به اوپرا دي دوئومو این دو . دوناتلو لوح مشابهی تراشید

با این آثار . دهند است رو در روي هم قرار دارند و هر دو با قدرت زیاد نیرو و سرزندگی دوران کودکی را نمایش می

، اولیاي کلیسا روبیا 1446در سال . بود که رنسانس مجدداً استفاده از موضوع کودکان براي آثار هنري را کشف کرد

صحیح است که این نقشها با . ساختن نقشهاي برجسته براي درهاي مفرغی خزانۀ کلیسا کردندرا مأمور

  اکنون همۀ. کنند، اما جان لورنتسو دو مدیچی را در توطئه پاتتسی نجات دادند کاریهاي گیبرتی برابري نمی برجسته

. ستودند نر میمردم فلورانس لوکا را به عنوان استاد ه

با این وجود، در همین ضمن با . سازي پیروي کرده بود هاي سنتی معمول در هنر مجسمه روبیا تا این تاریخ از شیوه

استفاده از گل رس نیز دست به تجربیاتی زده و کوشیده بود راهی بیابد که در آن بتوان از این مادة نرم و 

او گل رس را به شکل دلخواه . اي به زیبایی مرمر داشته باشد رد که جلوهپذیر در ترکیب اثر طوري استفاده ک انعطاف

اندود، و آن را در کورة مخصوصی  روي آن را با لعابی از مواد شیمیایی گوناگون می  کرد، خویش قالبگیري می

ا گل تا ب) 1446و  1443(اولیاي کلیسا، نتیجۀ آزمایشهاي او را تحسین کردند و مأمورش ساختند . پخت می

هاي سردر، گرچه به  این سینه. هاي رستاخیز و صعود را برسر درهاي خزانۀ کلیسا به وجود آورد سازي صحنه مجسمه

اند، به سبب تازگی مادة کار و ظرافتی که در پرداخت و طراحی آنها به کار رفته  آمیزي شده رنگ سفید یکدست رنگ

پیرو سردرهاي مشابهی را براي کاخ مدیچی و نمازخانۀ پیرو  کوزیمو و فرزندش. است شور و هیجانی به وجود آورد

اکنون تعداد سفارشها . در این سردرها لوکا رنگ آبی را نیز برزمینۀ سفید افزود. مینیاتو به او سفارش دادند در سان

اوینیسانتی را  مدخل کلیساي. چنان زیاد شده بود که او به فکر افتاد تا مگر از وسایلی براي تسریع کار استفاده کند

در   و مدخل بادیا را با نقش ظریف و با وقار مریم و کودك،  سازي به نقش تاجگذاري مریم عذرا آراست، با گل مجسمه

جووانی در پیستویا  براي کلیساي سان. کند، زینت داد میان نقش فرشتگانی که بیننده را با ابدیتی آسمانی دمساز می

در این لوح از چهرة سالخوردة الیصابات و معصومیت . سازي نمایش داد ز گل مجسمهعید دیدار را بر لوح پهناوري ا

اي در هنر آفرید و یک  لوکا قلمرو تازه ترتیب،  بدین. اي به عمل آمده است جوانی و حجب مریم عذرا پرداخت تازه

  .خاندان دال روبیا پدیدآورد که تا پایان قرن همچنان شکوفا باقی ماند

VII -  نقاشی  

  مازاتچو  -1

سازي بر نقاشی سبقت  در قرن پانزدهم مجسمه  سازي تسلط داشت، در ایتالیاي قرن چهادرهم نقاشی بر مجسمه

شاید نبوغ جوتو در قرن چهاردهم، دوناتلو در . در قرن شانزدهم نقاشی باردیگر تسلط خود را به دست آورد  گرفت؛

با وجود . ر قرن شانزدهم در این دگرگونی تا حدودي نقش داشته استو تیسین د  رافائل،  قرن پانزدهم، و لئوناردو،
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سازي  شاید در زمان جوتو بازیابی و مکاشفۀ مجسمه. این، نبوغ بیشتر معلول روح یک عنصر است نه علت آن

ها، که  نگیزهاما چرا این ا. کالسیک هنوز چنان انگیزه و هدایتی را که بعدها به گیبرتی و دوناتلو داد، فراهم نکرده بود

کسانی چون سانسووینو، چلینی، و همچنین میکالنژ را به مرتبۀ باالتري از   در قرن شانزدهم به اوج خود رسید،

ساز بود، بیش از پیش به نقاشی روي آورد؟ آیا  نقاشان آن زمان ارتقا نداد؟ و چرا میکالنژ که در اصل یک مجسمه

سازي برآید؟  تر و عمیقتر از آن داشت که از عهدة مجسمه ردهایی گستردهعلت این بود که هنر رنسانس نیازها و کارب

خواست تمامی زمینۀ تصویر و تزیین را  هنر، که به یاري وسعت اندیشه و وفور ثروت حامیان به آزادي رسیده بود، می

آنکه نقاشی با  سازي مستلزم صرف وقت، تالش، و پول هنگفت بود؛ حال انجام این مهم از طریق مجسمه. دربرگیرد

هاي مسیحی و مشرکانه را در عصري پرفیض و پرشتاب بیان  توانست حیطۀ وسیع دوگانۀ اندیشه آمادگی بیشتري می

توانست داستان قدیس فرانسیس را بسرعت و با استادي جوتو تصویر کند؟ از این  سازي می  کدام مجسمه. کند

هایشان هنوز قرون  مردمانی را نیز که احساسات و اندیشه گذشته، ایتالیاي دوران رنسانس هنوز عدة کثیري از

هاي االهیات کهن، و امیدها، ترسها،  و حتی اقلیت آزاد شده نیز هنوز بازتابها و خاطره  گرفت، وسطایی بود دربر می

یها و آرمانهاي داشت؛ همۀ اینها، و نیز زیبای و نداي نافذ معنوي آن را گرامی می  ایثار و مالطفت،  تصورات رازورانه،

بایست در هنر ایتالیا راهی بازکند و قالب خود را بیابد؛ و نقاشی اگر نه با  هاي یونانی و رومی، می ابرازشده در مجسمه

سازي با  مجسمه. توانست از عهدة انجام این مهم برآید سازي می صداقت و ظرافت بیشتر، که الاقل آسانتر از مجسمه

توانست در اندیشۀ ارائۀ روان آدمی  جسم انسان را مورد مطالعه قرار داده بود که نمیچنان شور و عالقه و صبوري 

  بایست هم تن و هم روان، هنر رنسانس می. تراشیدند گاه سنگهاي باروح می سازان گوتیک گاه باشد، هرچند مجسمه

ۀ حاالت پارسایی، شفقت، شور، بایست ناگزیر در برابر هم هم چهره و هم احساسات انسان را توأماً نمایش دهد؛ می

نمایش این حاالت با مرمر، مفرغ، یا گل . پرستی، غرور، و قدرت حساس باشد و از آنها تأثیر پذیرد دودلی، نفس رنج، 

  ها، رس محتاج نبوغ و زحمات طاقتفرسا بود؛ هنگامی که گیبرتی و دوناتلو به این کار دست زدند، ناگزیر شدند شیوه

و شکلهاي آرمانی و حالت واضح مطلوب   سازي انتقال دهند، ایا، و ویژگیهاي نقاشی را به مجسمهاصول مناظر و مر

و واپسین دلیل اینکه نقاش با زبانی . را فداي بیان حالت زنده و جاندار کنند» عصر طالیی«سازي یونان در  مجسمه

ها یا  ساخت، و با صحنه ا به خود خیره میبا رنگهایی که چشم ر  فهمیدند، تر می گفت که مردم آن را راحت سخن می

هایی که بیانگر ماجراهاي مورد عالقۀ همگان بود؛ کلیسا نیز دریافت که نقاشی سریعتر از حجاري مرمرهاي سرد  قصه

هرچه رنسانس پیش . نشیند تر بر دلهایشان می آورد و صمیمانه یا ریختن مفرغهاي تیره مردم را به هیجان در می

نشست و نقاشی پیشروي  سازي به پشت صحنه عقب می کرد، مجسمه تر می حیطه و هدفش را گسترده رفت و هنر می

سازي نافذترین وسیلۀ بیان احساسات در نزد یونانیان بود، نقاشی با گسترش زمینۀ  طور که مجسمه کرد؛ و همان می

رة رنسانس، و در واقع روح و خود و تنوع بخشیدن به شکلها و پیشبرد مهارتهاي خویش هنر برتر و متشخص دو

.چهرة این دوره، گشت

پائولو اوتچلو . جست و به بلوغ خویش نرسیده بود با این حال، نقاشی در این دوره هنوز کورمال کورمال راه خود را می

زندگی فراآنجلیکو از نظر . انگیخت اش را برنمی قدر به مطالعۀ اصول ژرفانمایی سرگرم شد که دیگر هیچ چیز عالقه آن

  تنها مازاتچو بود که روح تازة هنر را که چندي بعد در آثار بوتیچلی،. و هنر کمال نمونۀ آرمانی قرون وسطایی بود

  . لئوناردو، و رافائل به پیروزي رسید، احساس کرد

؛ گادو به جوتو، گادوگادي را تعلیم داد. معدودي از هنرمندان کوچک اسلوبها و سنتهاي نقاشی را انتقال داده بودند

این هنرمند اخیر در سال . نوبۀ خود به تادئوگادي آموزش داد، و این یک نیز فنون این هنر را به آنیولو گادي آموخت

شاگرد آنیولو، به نام . ، کلیساي سانتا کروچه را همچنان با نقشهاي دیواري به سبک جوتسک آراست1380
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ب ترسیم، ترکیب، موزائیک، رنگها، روغنها، جالها، و سایر شدة عصر خویش را در با چنینوچنینی، دانش انباشته

از اینجا کتاب هنر آغاز «: در صفحۀ اول این کتاب چنین آمده است). 1437(هاي نقاشی در کتاب هنر گردآورد  جنبه

تدوین و به احترام جوتو، تادئو، و آنیولو  …و همۀ قدیسان  …شود، کتابی که به لطف خداوند کریم و مریم عذرا  می

بزرگترین شاگرد آنیولو، راهبی از پیروان فرقۀ مذهبی . شد ؛ هنر داشت به دین تبدیل می»و تصنیف شده است

که لورنتسو راهب براي دیر  -تاجگذاري مریم عذرا –در نقش محرابی باشکوه . کامالدولی، به نام لورنتسو موناکو، بود

ها داراي ویژگیهاي  اي تجلی کرد؛ چهره یل و مهارت هنري تازه، نیروي تخ)1413(کشید » دیر فرشتگان«خود به نام 

گانه اصول ژرفانمایی رعایت نشده بود؛ و شخصیتهاي عقب،  و رنگها درخشان و تند بودند، اما در این تابلو سه  فردي،

چه کسی پس . مثل سرهایی که از درون صحنه در میان تماشاگران دیده شوند، از آدمهاي جلو صحنه بلندتر بودند

  بایست نقاشان ایتالیا را با علم ژرفانمایی آشنا کند؟  می

پائولو اوتچلو تقریباً همۀ عمر خود را وقف این مشکل . و دوناتلو به درك آن نزدیک شده بودند برونللسکی، گیبرتی، 

انگیز  چقدر دل این فن«: بار به زنش گفت یک. پرداخت  کرد؛ شب همه شب با تحمل خشم زنش در آن باره به غور می

چیز زیباتر از نزدیک شدن تدریجی  براي پائولو هیچ» !توانستم تو را با لذات آن آشنا کنم آه اي کاش فقط می! است

پائولو به کمک یک . خوردة تصویر کشتزار به هم آمیختنشان در دور دست نبود خطوط موازي شیارهاي شخم

ه کار فرمولبندي اصول فن ژرفانمایی شد و در مورد چگونگی ترسیم ریاضیدان فلورانسی به نام آنتونیو مانتی دست ب

شوند، و خمیدگی عجیب  دقیق طاقهاي پشتی یک گنبد، بزرگی نامتناسب اشیایی که به جلو صحنه نزدیکتر می

سرانجام احساس کرد که این نکات اسرارآمیز را به صورت قواعدي . ستونهاي با آرامش منحنی مطالعاتی انجام داد

رآورده است؛ با استفاده از این قوانین امکان داشت که با تصویر یک بعدي تصور سه بعد را القا کرد؛ نقاشی د

این کشف به گمان پائولو انقالبی بود که از هیچ انقالب دیگري در تاریخ هنر   توانست فضا و عمق را نیز ارائه دهد؛  می

هایش به نمایش درآورد، و آنها را در فرسکوهایی که بر دیوارهاي پائولو قواعد خود را در نقاشی. ارزش کمتري نداشت

ایوان مسقف کلیساي سانتاماریا نووال ترسیم کرد به کار بست و معاصرانش را به حیرت انداخت؛ هرچند گذشت زمان 

بر روي دیوار  هاکووداز آثاري که همچنان باقی مانده چهرة سرجان . و ساییدگی تدریجی آنها را از بین برده است

این کوندوتیرة مغرور که سپاهیانش را به جاي حمله به فلورانس به دفاع از آن گماشت ). 1436(کلیساي جامع است 

. پیوست به جرگۀ قدیسان و دانشوران می) کلیساي جامع(اینک در دوئومو 

آنتونیو ونتسیانو از پیروان جوتو بود؛ . أ به همان نتیجه رسیده بود از تحول از همان مبدشجرة دیگري   در این اثنا،

گراردو ستارنینا یکی از شاگردان ونتسیانو بود؛ و مازولینو دا پانیکاله که خود نزد ستارنینا تعلیم یافته بود، بعدها 

مازولینو یکی از پیشروان . مایی به مطالعاتی پرداختندمازولینو و مازاتچو هردو در فن ژرفان. مازاتچورا آموزش داده بود

نقاشی بدنهاي عریان در ایتالیا بود؛ مازاتچو نخستین هنرمند ایتالیایی بود که اصول ژرفانمایی نوین را با چنان 

  . اي را آغاز کرد و در تاریخ هنر تصویري دورة تازه  مهارتی به کار بست که چشم افراد نسل خویش را گشود،

طور که  همان  و مازاتچو تخلصی بود به معنی توماس بزرگ،  ام حقیقی او تومازوگوئیدي دي سان جووانی بود،ن

گونه نامها یا عالیم شناسایی  ایتالیا دوست داشت به فرزندان خویش این. دهد مازولینو، توماس کوچک معنی می

لباس و  –چیز دیگر  چنان شیفتۀ نقاشی شد که همه  مو به دست گرفته بود، مازاتچو که در سنین نوجوانی قلم. بدهد

آکادمی بود که دقت  - چندي با گیبرتی کارکرد و ظاهراً در آن بوتگا. را از یاد برد - وجود و درآمد و بدهکاریهایش

وي فرسکوهایی را که مازولینو در . آمد، آموخت کالبدشناختی را، که یکی از ویژگیهاي نقاشیهایش به شمار می

کرد مورد مطالعه قرار داد و تجربیات آنها را در ژرفانمایی و  نۀ برانکاتچی در سانتاماریا دل کارمینه ترسیم مینمازخا

روي یکی از ستونهاي کلیساي دیري معروف به بادیا نقش سنت آیوو اهل . اي از نظر گذرانید نمایی با لذت ویژه کوتاه
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تماشاگران حاضر نبودند باور کنند که . شود، ترسیم کرد زیر دیده می به نحوي که از  نمایی پاها، برتانی را با کوتاه

در کلیساي سانتا ماریا نووال، به عنوان بخشی از فرسکوي . ممکن است قدیسی داراي پاهایی چنین درشت باشد

ف انگارد که سق ، یک طاق ضربی را با چنان ژرفانمایی کاملی نقاشی کرد که چشم آدمی چنین می»تثلیث«صحنۀ 

شاهکار تاریخی مازاتچو،که او را معلم سه نسل از نقاشان ایتالیا . آمیزي شده به درون دیوار کلیسا فرورفته است رنگ

هنرمند جوان ماجراي . ادامۀ فرسکوهاي زندگی پطرس حواري، اثر مازولینو در نمازخانۀ برانکاتچی است  ساخت،

مسیح باوقاري عبوس، پطرس : اي از درك موضوع و صداقت قلم تصویر کرده است را با نیروي تازه خراجپرداخت 

باشکوهی خشمگین، مأمور وصول خراج با انعطاف بدنی یک دوندة رومی، هریک از حواریون با ویژگیهاي انفرادي 

صویر نمودار علم جدید ژرفانمایی بود؛ خود تومازو، که هاي زمینۀ ت بناها و تپه). 1423(چهره، لباس، و حاالتشان 

هنگامی که روي . چهرة خویش را از روي آینه کشیده بود، به صورت یکی از حواریون ریشدار در میان جمعیت درآمد

مازاتچو این مراسم را با چشم تیزبین . کرد، نمازخانه در حضور جمعیت انبوهی تبرك شد این سلسله تصویرها کار می

در این . و ضبط کنندة خود مشاهده کرد، آنگاه آنچه را که دیده بود به صورت فرسکویی بر دهلیز نمازخانه نقش کرد

و آنتونیو برانکاتچی بنیانگذار نمازخانه، شرکت   نقشها برونللسکی، دوناتلو، مازولینو، جووانی دي بیتچی د مدیچی،

. دیدند کرده بودند و اکنون خود را در تصویر می

از آن پس . ، به علتی که اکنون براي ما مجهول است، مازاتچو کار خود را ناتمام گذارد و به رم رفت1425در سال 

اي او را در جوانی و نابهنگام از پاي درآورده  زنیم که بیماري یا سانحه دیگر از او اطالعی نداریم و فقط حدس می

وجود اینکه ناتمام بودند، به عنوان گام بزرگی در اعتالي هنر  اما همین فرسکوهاي نمازخانۀ برانکاتچی، با. باشد

آن  انگیز، ترکیب، آن ژرفانمایی شگفت هاي خوش  پرده، آن جامه آن اندامهاي عریان و بی. نقاشی تلقی شدند

تادانۀ بندي اس کاریهاي دقیق کالبدشناختی، و این ایجاد حس بعد از طریق درجه نمایی واقعپردازانه، آن ریزه کوتاه

همۀ نقاشان . خواند» نوین«اي در نقاشی بود که وازاري آن را سبک  سایه و روشن، همه نمودار پیشرفت تازه

فراآنجلیکو، : طلبی که امکان آمدن به فلورانس را داشتند؛ آمدند و این نقاشیها را مورد بررسی قرار دادند جاه

یو، بوتیچلی، پروجینو، پیرو دال فرانچسکا، لئوناردو، فرابارتولومئو، فرالیپولیپی، آندرئا دل کاستانیو، وروکیو، گیرالندا

کسی پس از مرگ داراي چنین شاگردانی سرشناس نبوده است، و  هیچ. آندرئا دل سارتو، میکالنژ، و رافائل

ثار کامل مازاتچو با آ«به گفتۀ لئوناردو . گونه نفوذ و تأثیر نداشته است هنرمندي پس از جوتو ناخواسته این هیچ

اوقات خویش   گیرند، خویش نشان داد که آن کسانی که جز از طبیعت، این معشوقۀ متعالی، از چیز دیگري الهام می

  » .دهند را در تالشی عبث و سترون به هدر می

فرا آنجلیکو  -2

او که در یک . فتر آرام در راه قرون وسطایی خویش پیش می فرا آنجلیکو آرام در میان این نوآوریهاي شورانگیز، 

روستاي توسکانی به دنیا آمده بود و گوئیدو دي پیترو نام گرفته بود، در جوانی به فلورانس آمد و احتماال نزد لورنتسو 

داد که آیندة خوش و  چیز گواهی می بزودي استعدادش بارور شد، و با آنکه همه. موناکو به مطالعۀ نقاشی پرداخت

پس ). 1407(ق با آرامش و امید به رستگاري او را به جرگۀ راهبان دومینیکی راند پرآسایشی در انتظارش است، عش

در دیر سان دومنیکو  - نام جدیدي که برخود نهاده بود -از مدتهاي مدید کارآموزي در شهرهاي گوناگون، فرا جووانی

نسخ خطی و کشیدن  در آنجا فرا آنجلیکو در عالم خوش گمنامی، به تذهیب). 1418(در فیزوله اقامت گزید 

فرایرهاي سان دومنیکو به دیر  1436در سال . تابلوهاي نقاشی براي کلیساها و انجمنهاي برادري دینی پرداخت

  در طول نه سال بعد،. جدید سان مارکو، که میکلوتتسو به سفارش و با هزینۀ کوزیمو ساخته بود، منتقل شدند

خانه، بیمارستان، راهروها، و  خوابگاه، سفره کلیسا، مرکز اجتماعات،  جووانی حدود پنجاه فرسکو بر دیوارهاي صومعۀ
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کرد که راهبان دیگر او  اي اجرا می در همان ضمن، احکام دین را با چنان اخالص فروتنانه. هاي دیر ترسیم کرد حجره

قدیس . نشد او را برنجاند گاه او را خشمگین ندید، یا موفق کس هیچ هیچ. نامیدند  خوي، را فرا آنجلیکو، برادر فرشته

در : دار دید، البته به استثناي یک خطاي خنده را می» شبیه مسیح«آکمپیس بعدها در وجود او تحقق کامل  توماس

خوي فرقۀ دومینیکیان نتوانست از تسلیم چند تن از راهبان فرقۀ فرانسیسیان  تابلوي واپسین داوري آن راهب فرشته

او با . ی براي فراجووانی نوعی اداي فریضۀ دینی و نیز نمایش زیبایی و شادمانی بودنقاش» .به دوزخ خودداري کند

وي که از کشمکشهاي سخت . کرد کرد، و هرگز پیش از نیایش نقاشی نمی خواند نقاشی می همان حالتی که دعا می

: یش عموماً مذهبی بودموضوع تابلوها. کرد زندگی برکنار بود، نقاشی را چون سرود کفاره و عشق االهی تلقی می

هدفش بیشتر القاي تورع و . زندگی مریم و مسیح، برکت یافتگان در بهشت، زندگی قدیسان و رهبران فرقۀ خود او

در مرکز اجتماعات که محل تجمع فرایرها بود، تصویر مصلوب کردن مسیح را . خداشناسی بود تا آفرینش زیبایی

ماً در ذهن راهبان باشد؛ تصویر پرقدرتی بود که در آن آنجلیکو بایست بیش از هر موضوعی دای کشید که می

در این تابلو، درپاي صلیب، : هایش دربارة تن عریان، و در ضمن کیفیت فراگیر مسیحیت خود را نشان داد آموخته

  ،هاي رهبانی رقیب مثل آوگوستینوس، بندیکتوس، برنار، فرانسیس همراه با قدیس دومینیک، بنیانگذاران فرقه

برسردر مدخل مهمانخانۀ . شوند و آلبرت پیشواي کرملیان دیده میدیروالومبروزا،جووانی گوالبرتو پیشواي راهبان 

که بعدها  نوازانه پذیرایی کنند، آنجلیکو داستان زایري را بایست از هر رهگذري مهمان دیر، که راهبان در آنجا می

ترتیب یادآور شد که با هر زایري باید چنان رفتار شود که انگار خود  معلوم شد خود مسیح است نقش کرد؛ و بدین

در درون این مهمانخانه اکنون بعضی از موضوعاتی را که آنجلیکو براي کلیساها و اصناف گوناگون . مسیح است

ان، که در آن فرشتگان همسرا داراي اندامهاي لطیف زنانه و حضرت مریم کتان باف: اند کشیده است گردآوري کرده

دلند؛ تابلوي پایین آوردن مسیح از صلیب، که در زیبایی و لطافت با هر یک از هزاران  هاي متبسم کودکان ساده چهره

ده و مملو سازي آن افراط ش کند؛ و تابلوي واپسین داوري، که اندکی در قرینه نقش مشابه در هنر رنسانس برابري می

ورزند  بخشایند انسانهایند، و آنها که نفرت می گویی آنها که می  انگیز است، انگیز و نفرت هاي خیالی وحشت از چهره

اي با زیبایی  فرشته - شود شاهکار آنجلیکو عید بشارت قراردارد  ها منتهی می برفراز پلکانی که به حجره. آسمانیان

شود، ایستاده و مریم با فروتنی و ناباوري خم » مادر خدا«ر برابر مریم، که قرارست بیمانند با تواضع به حال احترام د

قدر مجال یافته است که بر  داشتنی آن این فرایر مهربان و دوست. شده و دستهاي خویش را برهم نهاده است

هایی از  صحنه دیوارهاي هریک از حدود پنجاه حجرة دیرش، به یاري شاگردان راهب خویش، فرسکوهایی نشانگر

تدهین پاهاي مسیح به دست « »حواریونتناول عشاي ربانی « ،»هیئتتبدیل «- داستانهاي الهامبخش انجیل بکشد 

کرد آنجلیکو تابلوي مصلوب کردن  اي که کوزیمو گاهی در آن نقش راهبان را ایفا می در حجرة دوگانه »مجدلیهمریم 

هاي شرقی، که احتماال نقاش آنها را در شوراي فلورانس دیده  مسیح، و نیز تابلوي ستایش شاهان را با زیبایی جامه

این موضوع مورد عالقۀ او بود و . را تصویر کرد» تاجگذاري مریم عذرا«صحنۀ  آنجلیکو در حجرة خود. است، کشید

کشید؛ یک نمونۀ آن در تاالر اوفیتسی، نمونۀ دیگر در آکادمی فلورانس، و  گاه و بیگاه از این موضوع تابلویی می

کو کشیده است و در آن دیگري در موزة لوور است؛ از همه بهتر تابلویی است که آنجلیکو در خوابگاه دیر سان مار

.روند هاي نوع خود در تاریخ هنر به شمار می هاي مسیح و مریم از عالیترین چهره چهره

دهندگان پاسخ  سفارش  او به همۀ. شهرت این آفرینشهاي پارسایانه موجب شد تا صدها سفارش به جووانی برسد

ت حصول چنین توافقی، وي در انجام سفارش داد که باید نخست رضایت رهبر دیر را به دست آورند؛ در صور می

آنجلیکو حجرة فلورانس خود را   هنگامی که پاپ نیکوالوس پنجم از او دعوت کرد که به رم برود،. ورزید دریغ نمی

و قدیس الورنتیوس به رم ) ستقانوس(هایی از زندگی قدیس استیفان  ترك کرد و براي آرایش نمازخانۀ پاپ با صحنه



٢٨۵۵

نیکوالوس چنان شیفتۀ کار نقاش شد . روند انگیزترین آثار هنري واتیکان به شمار می رها هنوز از دلاین تصوی. رفت

که مقام اسقفی اعظم فلورانس را به او پیشنهاد کرد؛ اما آنجلیکو پوزش خواست و پیشنهاد کرد رهبر محبوب دیرش 

آالیش  ی در جبۀ اسقف اعظم رویۀ زندگی بیپاپ پیشنهادش را پذیرفت و فراآنتونینو حت. را به این سمت بگمارند

. خود را حفظ کرد

کار نیز  گرکو، سبکی یگانه و مخصوص به خود مثل فراآنجلیکو نداشته است؛ حتی هنرمندي تازه  هیچ نقاشی، جز ال

آور آثار جوتو است؛ ترکیب رقیق اما لطیف  نوعی سادگی خطوط و فرم که یاد. دهد ویژگی قلم او را تشخیص می

آمیز است؛ اندامهایی که  که نمودار روحی تابناك و ایمانی سعادت - آبی، و سبز طالیی، شنگرفی، ارغوانی،  –رنگها 

هایی که زیبا و آرامند، اما  اند؛ چهره شاید بیش از اندازه ساده و تقریباً عاري از دقایق کالبدشناسی تصویر شده

همۀ اشخاص از راهب و قدیس، و فرشته، یکنواخت و شبیه به هم تصویر تر از آنند که زنده بنمایند، و براي  پریده رنگ

هاي آنها تجسم گلهاي بهشتی است؛ و همۀ اینها با چنان روح ایثار مهرآلود و پاکی احساس  اند، گویی که چهره شده

ز دیگر در نهضت سازند، و هرگ ها زنده می اند که شیرینترین لحظات قرون وسطی را در خاطره اي جان گرفته و اندیشه

  .این آخرین فریاد روح قرون وسطی در هنر بود. رنسانس نظیرشان آفریده نشد

فراجووانی مدت یک سال در رم و مدتی در اورویتو کار کرد؛ سه سال به عنوان رئیس دیر راهبان دومینیکن در 

این . ر این شهر درگذشتوهشت سالگی د فیزوله به خدمت مشغول بود؛ سپس به رم بازخوانده شد، و در سن شصت

  : کتیبه که برگور اوست احتماال اثر قلم کالسیک لورنتسو واال است

ام بلکه از من چون کسی یادکنید که همۀ اندوختۀ خویش را، اي مسیح، در  دیگري بوده آپلسمرا چنان نستایید که 

من جووانی، . اي براي سعادت جاودانی است اي از کارها براي این خاك و پاره مان تو نثار کرد؛ زیرا پارهراه پیروان با ای

  .بچۀ شهر توسکانی فلورانس بودم

  فرافیلیپو لیپی -3

از آمیزش هنر آنجلیکوي شریف با هنر مازاتچوي سرزنده، هنر مردي پدیدار گشت که زندگی را بر جاودانگی ترجیح 

لیپو فرزند قصابی به نام تومازو لیپی بود و در فلورانس در محلۀ فقیرنشین پشت دیر فرقۀ کرملیان به دنیا فی. داد می

براي خالصی از   اش با اکراه سرپرستی او را برعهده گرفت، و در هشت سالگی، دو ساله بود که یتیم شد؛ عمه. آمد

دادند، در حواشی  کتابهایی که به عنوان تکلیف به او می فیلیپو به جاي مطالعۀ. شرش، او را وارد جرگۀ کرملیان کرد

گماشت که مازاتچو  رهبر دیر که کیفیت عالی این تصاویر را دید، او را به ترسیم فرسکوهایی. کشید آنها کاریکاتور می

مان دیري نپایید که این جوان به نقاشی فرسکوهایی از خود بردیوار ه. بتازگی بر کلیساي کرملیان کشیده بود

فیلیپو در . دانست اند اما وازاري آنها را با نقشهاي مازاتچو برابر می نمازخانه پرداخت؛ این نقشها اکنون محو شده

روي » دنیا«خواند به  می -برادر یا فرایر - و هرچند که هنوز خود را فرا  دیر را ترك کرد؛) 1432(وشش سالگی  بیست

کند که سنت آن را پذیرفته است، هرچند  وازاري داستانی نقل می. عاش کردآورد، در آن زیست، و از راه هنر امرار م

: توانیم درستی آن را بیازماییم ما نمی

شد همگی  آمد، حاضر می رسید که از او خوشش می گویند فیلیپو چنان عاشق پیشه بود که هرگاه به زنی می می

نست به او دست یابد، شعلۀ عشق خویش را با ترسیم توا دارایی خویش را براي تصاحب او نثار کند؛ و هرگاه نمی

یافت، دست و  اش دوام می این هوس چنان بر او چیره شده بود که تا زمانی که حالت عاشقانه. نشاند چهرة او فرو می

خواست او را به استخدام خود  به همین لحاظ، در یک مورد که کوزیمو می. رفت دلش چندان یا ابداً به کار نمی

فیلیپو دو روز . خویش را به هدر دهد د، درهاي خانه را به روي او بست تا نتواند از خانه خارج شود و وقتدرآور

درخانه به سر برد؛ اما وقتی نتوانست بر هوسهاي عاشقانه و حیوانی خود تسلط یابد، پردة نقاشی را با قیچی درید، از 
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تی کوزیمو او را در خانه ندید، کسانی را به جستجویش وق. پنجره گریخت، و روزهاي زیادي را به عیاشی گذراند

از آن پس کوزیمو رفت و آمد او را آزاد گذارد و از بستن . تا اینکه فیلیپو سرانجام به سرکارش بازگشت  فرستاد،

و  …. گفت که نوابغ موجوداتی آسمانی هستند نه حیواناتی بارکش زیرا می …درهاي خانه به روي او پشیمان شد 

  . سان، فیلیپو با آمادگی بیشتر به کوزیمو خدمت کرد هاي محبت او را نگاه دارد؛ و، بدین آن پس کوشید تا با رشتهاز 

اي به پیرو د مدیچی، خویشتن را فقیرترین راهب فلورانس خواند که بسختی روزگار  در نامه» فرالیپو« 1439در سال 

هنرش خواستار و . که همگی مایل به ازدواج بودند نگاهداري کنداش  تواند از شش خواهرزاده گذراند و بسختی می می

هایش انتظار  شد کمتر از میزانی بود که خواهرزاده خریدار بسیار داشت، اما ظاهراً بهایی که در ازاي آنها پرداخت می

ها ترسیم نقشهایی در بینیم که بار انگیز باشد، زیرا می بایستی در وضعی آنچنان رسوایی از نظر اخالق هم نمی. داشتند

مگر آنکه وازاري و روایات اشتباه کرده (در دیر سانتامارگریتا در پراتو . شود ها به او محول می دیرهاي گوناگون راهبه

ها بود، شد و از رهبر دیر تقاضا کرد اجازه دهد که لوکرتسیا  عاشق لوکرتسیا بوتی، که راهبه یا سرپرست راهبه) باشند

لوکرتسیا، به رغم سرزنشها و . چیزي نگذشت که هردو با هم از دیر گریختند. اي او بشودمدل مریم عذرا بر

خواهشهاي پدرش، به عنوان معشوق و نیز مدل نقاشی با هنرمند به سر برد، مدل تصویرهاي زیادي از مریم عذرا 

ماجرا را به حساب هنر فیلیپو این . شد، و براي او پسري به دنیا آورد که بعدها به نام فیلیپینو لیپی شهرت یافت

هاي زندگی یحیاي تعمیددهنده و قدیس استیفان را در محل  از او دعوت کردند تا صحنه 1456نگذاشتند و در سال 

اند، در زمان خود شاهکار به  این نقشها، که اکنون باگذشت روزگار آسیب فراوان دیده. همسرایان کلیسا نقاشی کند

در  –آمیزي غنی، و از جنبۀ داستانی با روح و جاندار هستند  ظر ترکیب کامل، از جهت رنگآنها از ن: آمدند شمار می

فیلیپو انجام . رسند یک سو با صحنۀ رقص سالومه و در انتهاي دیگر با صحنۀ سنگسار کردن استیفان به اوج خود می

در سال . از کلیسا پا به فرار گذاشت آور یافت؛ و دوبار این وظیفه را با روحیۀ آزاد و پرتحرك خود متناقض و مالل

رسد که فیلیپو  به نظر می. ، کوزیمو پاپ پیوس دوم را ترغیب کرد تا فیلیپو را از اداي فرایض رهبانی معاف کند1461

اي مدل نقاشی او شود، معاف پنداشته  توانست چون باکره خود را از قید وفاداري نسبت به لوکاتسیا نیز، که دیگر نمی

ده   و سرانجام،. توانستند کوشیدند او را براي اتمام نقاشیها بازگردانند ولیاي کلیساي پراتو از هرراهی که میا. باشد

سال پس از آغاز کار، کارلو د مدیچی، پسر نامشروع کوزیمو، که اکنون محرر پاپ بود، او را راضی کرد که کار را به 

در دورنماي فریبندة  –فان همۀ توان خود را به کار برده است فیلیپو در صحنۀ به خاك سپردن استی. پایان برساند

اند، و در تناسب واقعی و  یک چهرة کسانی که به اطراف جنازه گرد آمده کاریهاي دقیق یک بناهاي زمینه، در ریزه

. آرامش سیماي گرد و آرام پسر حرامزادة کوزیمو به هنگام قرائت دعاي آمرزش مردگان

در روابط جنسی، و شاید به سبب حساسیت مهرآلود او در برابر زیبایی زنان، زیباترین آثار او  به رغم بی بندوباري

این تصاویر گرچه روحانیت لطیف تصاویر آنجلیکو از مریم را فاقدند، اما  .استتصاویري است که از مریم عذرا کشیده 

به صورت » خانوادة مقدس«در آثار فرافیلیپو . کند پایان را القا می یق از زیبایی لطیف جسمانی و مهر بیاحساسی عم

انگیز جسمانی  شود و تصویر مریم عذرا با زیبایی شهوت گر می کاریهاي خانگی جلوه یک خانوادة ایتالیایی با ریزه

ي زنانۀ مریمهاي خود، مالحت روحانی ظریفی نیز افزود فیلیپو بر فریبندگیها. آمیز است نمایانگر آغاز رنسانس شرك

  .که شاگرد او بوتیچلی آن را سرمشق خود قرار داد

. ، شهر سپولتو، فیلیپو را دعوت کرد تا بار دیگر داستان مریم عذرا را در محراب کلیساي اعظم بازگوید1466در سال 

ر به کار مشغول شد؛ اما با فرونشستن شهوت، تواناییهاي اکنون که شور و شهوت او فرو نشسته بود، با عالقه و پشتکا

در جریان این تالش بود که بدرود . او نیز به شکست گرایید و دیگر نتوانست تعالی نقشهاي دیواري پراتو را تکرار کند

این . ؛ به گفتۀ وازاري، به دست بستگان دختري که توسط او اغفال شده بود مسموم گشت)1469(حیات گفت 
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توان قبول کرد، زیرا فیلپو در کلیساي سپولتو به خاك سپرده شد و چند سال بعد پسرش به سفارش  یت را نمیروا

. لورنتسو د مدیچی آرامگاه با شکوه مرمرینی براي او ساخت

آفریند سزاوار است که نامش به نیکی برده شود، اما با کمال شرمندگی ناچاریم در مواردي  هرآن کس که زیبایی می

. ز کنار بعضی از هنرمندان با شتاب عبور کنیم؛ از جمله دومنیکو ونتسیانو و قاتل احتمالی او آندرئا دل کاستانیوا

؛ او جوان با )1439(دومنیکو براي تصویر نقشهایی بردیوار کلیساي سانتا ماریا نوئووا از پروجا فرا خوانده شد 

 - و سان سپولکرو را به عنوان دستیار با خود آورد؛ و در این نقشهااستعدادي به نام پیرو دال فرانچسکا از اهالی بورگ

از . هاي نقاشی با رنگ و روغن را در فلورانس به مرحلۀ اجرا درآورد یکی از نخستین تجربه -اند که اکنون ناپدید شده

برجاي مانده  -ستهبا موهاي پرپشت مشتاق، بینی برآمده و سینۀ برج) در برلین(تابلو چهرة یک زن  - او یک شاهکار

به گفتۀ وازاري، دومنیکو شیوة نقاشی نوین را به آندرئا دل کاستیانو، که او نیز در سانتاماریا نوئووا نقشهاي . است

احتمال دارد رقابت، دوستی آنها را برهم زده باشد، زیرا آندرئا مردي سرسخت و تندخود . کشید، آموخت دیواري می

و چگونه دومنیکو را کشت، اما برطبق روایات دیگر، دومنیکو چهار سال بیشتر از آندرئا کند که ا وازاري نقل می. بود

آندرئا با تصویر صحنۀ تازیانه خوردن مسیح در دهلیز سانتاکروچه، که در آن شگردهاي ژرفانمایی . عمر کرده است

آپولونیا، پنهان از نظرها،  دیر سانتاي از  در گوشه. حتی همکاران هنرمند او را نیز شگفتزده کرد، به اوج شهرت رسید

  اي از پیپو سپانا پهلوان دروغین، هاي خیالی دانته، پترارك، بوکاتچو، فاریناتا دلیی اوبرتی، تصویر زنده تابلوهاي چهره

مایه و بیروح است، ولی ممکن است در یکی دو  این تابلو اخیر گرچه ظاهراً کم. قرار دارد) 1450(و تابلو شام آخر 

  .رد الهامبخش شام آخر لئوناردو شده باشدمو

VIII -  دیگر هنرمندان  

اي زنده و جاندار زندگی هنري در فلورانس عصر کوزیمو را حس کنیم، نباید فقط به تفکر دربارة  اگر بخواهیم به گونه

هاي  رون خیابانها و کوچهباید به د. زندگی چند نابغۀ بزرگ، که در اینجا به طور شتابزده از آنها یادکردیم، اکتفا کنیم

آمیزي  دادند و رنگ فرعی هنر وارد شویم و از صدها دکان و کارگاهی که در آنها سفالگران خاك رس را شکل می

آفریدند، یا زرگران با فلزات قیمتی یا   گران با دمیدن یا تراشیدن شیشه شکلهاي زیباي ظریفی می کردند، یا شیشه می

ها و هزاران زیور و آرایش لباس یا تن آدمی یا خانه و کلیسا  نشانها و مهرها و سکه سنگ سرگرم ساختن جواهرات و

باید به صداي ضربۀ چکش یا قلم صنعتگرانی سختکوش که آهن و مس و مفرغ را به سالح و . بودند نیز دیدار کنیم

که سرگرم طراحی، حکاکی، کردند گوش دهیم، باید آبنوس کارانی را  زره و اسباب و ظروف و ابزار کار تبدیل می

تراشیدند، و کارگران دیگري را که نماي  خاتمکاري، یا صافکاري چوب بودند، حکاکانی را که نقشهایی بر فلزات می

ها را تزیین  بافتند تا تن آدمی را فریبا و یا خانه هاي لطیف می بریدند، یا پارچه کردند، چرم می بخاریها را گچبري می

و  باید به دیرها داخل شویم و راهبان شکیبایی را که به تذهیب نسخ خطی مشغول بودند، . کنند، نظاره کنیم

دوختند ببینیم؛ و باالتر از همه، باید جمعیتی را در ذهن مجسم  هاي نقشدار می اي را که پرده هاي با حوصله راهبه

اندازة کافی خردمند بودند که به آن کنیم که به اندازة کافی رشد فکري یافته بودند که زیبایی را بفهمند، و به 

. کردند افتخار، قوت، و انگیزه ببخشند کسانی که زندگی خود را وقف آفرینش زیبایی می

تومازو . این شهر در همان سال مرگ کوزیمو درگذشت» گوتنبرگ«سازي یکی از اختراعات فلورانس بود؛ و  کلیشه

رنگی، ترکیب شده از نقره و  ها را با مادة سیاه کند و حفره ات یا چوب مینقشهایی بر فلز: فینیگوئرا استاد سیاه قلم بود

اي به روي فلزي که تازه  انگیزي، آمده است که روزي قطعۀ کاغذ با پارچه در ضمن داستان دل. کرد سرب، پر می

استان ظاهراً ساختگی این د. میناکاري شده بود افتاد و وقتی که آن را برداشتند، طرح میناکاري بر آن نقش بسته بود

دهد که فینیگوئرا و دیگران براي آزمایش طرحهاي میناکاري خویش تعمداً  رسد، اما در هر حال نشان می به نظر می
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، زرگر فلورانسی، ظاهراً نخستین کسی بود که )1450حد (باتچو بالدینی . ساختند آنها را برروي کاغذ منعکس می

. کرد شده براي حفظ و تکثیر طرحهاي نقاشان بر کاغذ چاپ می کاري زي کندهگونه طرحها را از روي سطوح فل این

یک نسل بعد، مارکانتونیو رایموندي این تکنیک . گذاشتند بوتیچلی، مانتنیا، و نقاشان دیگر طرحهایی در اختیار او می

  . دنیا توسعه داد اي براي پخش همۀ آثار نقاشی رنسانس، جز آثار رنگی، در جدید حکاکی را به عنوان وسیله

کند  گنجد و بهترین تعریفی که به شناخت او کمک می بریم که در هیچ تقسیمبندي نمی آخر از همه از مردي نام می

لئونه باتیستاآلبرتی در انواع فعالیتهاي عصر خویش، جز سیاست، . این است که جامع همۀ فضایل زمان خویش بود

هنگامی که کوزیمو به فلورانس بازخوانده شد، وي . ر ونیز به دنیا آمدوي از پدر و مادري تبعیدي د. شرکت جست

فلورانس نیز او را چون مردي با . نیز به این شهر بازگشت و عاشق محافل هنري، موسیقایی، ادبی، و فلسفی آن شد

برتري داشت؛ وي هم خوبرو و هم نیرومند بود؛ در کلیۀ ورزشهاي بدنی برهمه . کماالت بسیار ستود و گرامی داشت

اي را چنان به باال پرتاب کند که  توانست در کلیساي جامع سکه توانست با پاهاي بسته از باالي سرمردي بپرد؛ می می

صدایی خوش داشت و با . کرد به سقف گنبد بخورد؛ و خود را با رام کردن اسبان وحشی و کوهنوردي سرگرم می

رو، و آقایی مؤدب و  طیبی توانا، متفکري تیزهوش اما میانهنواخت، همنشینی دلپذیر، خ دستی ارگ می چیره

کس، جز زنها، که آنها را با سماجتی نامطبوع و احتماال خشمی ساختگی هجو  مشرب بود؛ و نسبت به همه خوش

او، که به پول اعتناي چندانی نداشت، سرپرستی امالك خود را به دست دوستان سپرد و آنان . کرد، با سخاوت بود می

؛ و راستی را که کمتر »آید انسان اگر اراده کند، از عهدة هرکاري برمی«عقیده داشت که . ا در درآمدش سهیم کردر

آلبرتی مثل لئوناردو . هنرمند طراز اول ایتالیاي دوران رنسانس بود که در چند رشتۀ هنري دستی چیره نداشته باشد

ریاضیات، مکانیک، معماري،  - کم متبحر بود ا دستنیم قرن بعد از خود در چندین رشته استادي برجسته ی

تقریباً دربارة همۀ این . نویسی، فلسفه، و قوانین مدنی کلیسایی سازي، نقاشی، موسیقی، شعر، نمایش مجسمه

اي دربارة نقاشی منتشر کرد که در پیرو دال فرانچسکا و احتماال درلئوناردو  نوشت، از جمله رساله موضوعها چیز می

» نگاهداري خانواده«ذاشت؛ دو گفتار دربارة زنها و هنر عشق ورزیدن، و همچنین مقالۀ معروفی در باب تأثیر گ

پرسید؛ و اگر تابلو براي  زد و موضوع و مفهوم تابلو را از آنها می کشید، کودکان را صدا می هربار که تابلویی می. نوشت

از جملۀ نخستین کسانی بود که رمز کاربرد اطاقک تاریک  او. آورد کودکان نامفهوم بود، آن را شکستی به حساب می

هایی به سبک معماري  رفت و نما یا نمازخانه آلبرتی، که اساساً معمار بود، از شهري به شهر دیگر می. را کشف کرد

وسیلۀ آنها پاپ نیکوالوس پنجم به   در رم، در طرحریزي ساختمانهایی که، بنا به گفتۀ وازاري،. کرد روم باستان بنا می

در ریمینی، کلیساي قدیمی سان فرانچسکو را تقریباً به صورت معبد . ، شرکت جست»پایتخت را زیرورو کرد«

و براي خاندان روچالي   در فلورانس نماي مرمرینی براي کلیساي سانتا ماریا نووال ساخت،. مشرکان درآورد

در مانتوا، کلیساي جامع شهر را با . ما با ابهت بنا کرداي در کلیساي سان پانکراتسیو، و دو کاخ ساده ا نمازخانه

آراست، و کلیساي سانت آندرئا را با نمایی به شکل طاقهاي پیروزي رومی ) تاجگذاري مریم(خانۀ اینکوروناتا  نماز

. زینت بخشید

حدي فصیح و  آلبرتی یک نمایش کمدي به نام فیلودوکسوس تصنیف کرد؛ این نمایشنامه از لحاظ زبان التینی به

شدة یک نویسندة قدیمی ارائه داد، کسی در  منسجم بود که وقتی وي آن را بشوخی به نام اثر کالسیک تازه کشف

حرف او تردید نکرد؛ و آلدوس مانوتیوس که خود فردي دانشور بود، آن را به عنوان یک اثر کالسیک رومی به چاپ 

نوشت، به حدي که حتی  می» صریح و ساده«انند، و به ایتالیایی او رساالت خود را به شکل مکالمات گپ م. رسانید

آلبرتی از لحاظ دینی بیشتر یک رومی بود تا مسیحی، اما هرگاه که آواز . توانست آنها را بخواند یک کاسب هم می

ان اندیشید، ترس خود را از زوال ایم وقتی به آینده می. شنید، همیشه یک مسیحی بود همسرایان کلیسا را می
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او روستاهاي اطراف فلورانس را . کرد ور سازد، بیان می تواند دنیا را در آشوب کردار و اندیشه غوطه مسیحی، که می

وي در یکی از مکالماتش به نام تئوجنیو، از زبان یکی از . برد یافت، به آنجا پناه می داشت وهرگاه مجال می دوست می

  : گوید شده است، چنین می شخصیتها که نام کتاب نیز از نام او گرفته

گیرم با فرزانگان،  توانم از اجتماع مردگان نامدار لذت برم؛ و هرگاه که تصمیم می اینجا، به هنگام فراغت، می

سیاستمداران، یا شاعران بزرگ گفتگو کنم، کافی است فقط به قفسۀ کتابهایم روي آورم؛ مصاحبان من از هر 

. تواند فراهم کند بهترند شتریان و چاپلوسانش میمصاحبی که کاخهاي شما با آن خیل م

کوزیمو با وي توافق نظر داشت، و در سالهاي کهولت هیچ آرامشی بهتر از آرامش ویالهاي روستایی در کنار دوستان 

برد و، در آخرین سالهاي  نزدیک و مجموعۀ آثار هنري و کتابهایش نیافت، کوزیمو از بیماري نقرس بسختی رنج می

ادارة امور داخلی کشور را به دست لوکا پیتی سپرد، و او نیز از این فرصت براي افزودن برثروت خویش عمر، 

شد که  رغم بذل و بخششهاي مکررش تقلیل نیافته بود؛ همواره متذکر می ثروت خود کوزیمو علی. سوءاستفاده کرد

کوزیمو در اقامتگاه . م از او پیش استخداوند در بازگرداندن بخششهاي او، همراه با سود کالن، همیشه یک قد

هنگامی که کوزیمو در . روستایی خویش نزد فیچینو، که تحت حمایت مالی او بود، به مطالعۀ آثار افالطون پرداخت

هاي مسیح، بود  و نه به استناد گفته  حال احتضار دراز کشیده بود، فیچینو با تکیه براعتبار عقاید سقراط و افالطون،

دوستان و دشمنان کوزیمو، که از آشوب در دستگاه حکومت . ندگی دوباره در جهان دیگر را به او دادکه وعدة ز

و تقریباً همۀ مردم شهر در تشییع جنازة او تا آرامگاهی که   سوگواري کردند،) 1464(بیمناك بودند، هردو در مرگش 

  .اده کرده بود، شرکت جستنددزیدریو دا ستینیانو به سفارش خود او در کلیساي سان لورنتسو آم

پرستانی چون گویتچاردینی که از رفتار مدیچیهاي بعدي به خشم آمده بودند نظرشان نسبت به کوزیمو مانند  میهن

کوزیمو عمال . شمرد گذاشت، او را نیز محترم می گونه که به قیصر احترام می ماکیاولی همان. نظر بروتوس بود به قیصر

آزادي ثروتمندان براي حکم راندن با   اخته بود، اما آن آزادي که او جلویش را سد کرده بود،حکومت جمهوري را براند

دار  شد و از این راه سوابق حکومت خود را لکه گاه مرتکب ستمگري می گرچه کوزیمو گاه. فساد و خشونت برکشور بود

شترین، و با نظمترین دورانهاي تاریخ سیاسی کرد، اما دوران فرمانروایی او به طور کلی یکی از آرامترین، پرآسای می

رود؛ یکی دیگر از این دورانها، دورة حکومت نواده او بود که به دست پیشینیانش تربیت شده  فلورانس به شمار می

فیچینو . حد خردمندانه سخاوتمند بود یا با این خلوص به پیشرفت بشریت عالقه داشت اي تا این کمتر شاهزاده. بود

او براي من واقعیت فضیلتهایی . من به افالطون بسیار مدیونم، اما دین من به کوزیمو از آن کمتر نیست« گفته است

در دوران حکومت کوزیمو جنبش اومانیسم شکوفا » .را نشان داد که افالطون مفهوم آنها را براي من روشن کرده بود

یپی با تشویقها و کمکهاي سخاوتمندانۀ او بارور شد؛ و شد؛ نبوغ افراد گوناگونی چون دوناتلو، فراآنجلیکو، و لیپو ل

پس از آنکه یک سالی از . به صحنۀ فکري بشریت بازگشت  الشعاع ارسطو قرار گرفته بود، افالطون، که مدتها تحت

مرگ کوزیمو گذشته بود، و زمانه فرصتی یافته بود تا چهرة افتخارات او را مخدوش کند و خطاهایش را آشکارسازد، 

پاتر : توانست به کسی اهدا کند بیارایند وراي شهر فلورانس تصویب کرد که لوح گور او را با عالیترین لقبی که میش

جنبش رنسانس با او سربرافراشت؛ در روزگار . ، و راستی را که کوزیمو سزاوار چنین لقبی بود)پدر میهن(پاتریاي 

از بسیاري از گناهان چنین خاندانی . اش رم را فتح کرد زاده ادهاش به سرحد تعالی رسید؛ و در دوران حکومت نو نواده

. آسانی چشم پوشیده توان ب می
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فصل چهارم

  عصر طالیی

1464 - 1492  

  

I  -  ایل گوتوزو«پیرو «  

حتی از کودکی به این بیماري . قدرت، و بیماري نقرس پدر را به ارث برد  فرزند کوزیمو، در پنجاهسالگی ثروت،  پیرو،

) نقرسی(گوتوزو  ص ثروتمندان مبتال بود، و معاصرانش براي اینکه از سایر پیروها متمایزش کنند، او را ایلخا

وي مردي نسبتاً توانا و داراي فضایل اخالقی بود، و چند مأموریت سیاسی را که از طرف پدر به او محول . نامیدند می

اما هوش،  تان، ادبیات، دین، و هنر گشاده دست بود، نسبت به دوس. شده بود با موفقیت به انجام رسانده بود

هاي قدرت سیاسی خویش وامهاي هنگفتی  کوزیمو براي تحکیم پایه. مشربی، و حضور ذهن کوزیمو را نداشت  خوش

گوید که چندتن از بدهکاران،  ماکیاولی می. به شارمندان متنفذ پرداخته بود؛ حال پیرو ناگهان این وامها را بازخواست

خواستند برنیات اصلی خویش  تحت لواي آزادي، چرا که می«ز ترس ورشکستگی، انقالبی علیه وي برپا کردند، البته ا

اینان براي مدت کوتاهی حکومت را به دست گرفتند؛ اما هواخواهان خاندان مدیچی » .اي بگذارند سرپوش فریبنده

  . به حکومت آشفتۀ خویش ادامه داد) 1469(ر بزودي حکومت را از آنان باز ستاندند، و پیرو تا پایان عم

کردند که این جوانان  مردم فلورانس باور نمی. لورنتسو بیست ساله، و جولیانو شانزدهساله: از او دو فرزند به جاي ماند

گروهی از شارمندان خواستار . شان برآیند، چه رسد به ادارة امور حکومت حتی از عهدة گردانیدن امور خانواده

ومرج و جنگ  شت حکومت جمهوري، هم به مفهوم واقعی و هم به شکل صوري، بودند؛ و بسیاري از بروز هرجبازگ

  .لورنتسو همه را شگفتزده کرد. ترسیدند داخلی می

II -  رشد و تکامل لورنتسو

اي به دست کوزیمو، با در نظر داشتن مریض احوالی پیرو، نهایت کوشش خود را به کار برده بود تا لورنتسو را بر

پسرك زبان یونانی را نزد یوآنس آرجیرو پولوس، و فلسفه رانزد فیچینو آموخته بود، و با . گرفتن قدرت آماده کند

فنون جنگی را . شنیدن گفتگوهاي دولتمردان، شاعران، هنرمندان، و اومانیستها ناخودآگاه معلوماتی را فراگرفته بود

هاي سرشناس فلورانس برگزار شد،  شمشیربازي، که بین فرزندان خانواده نیز آموخت، و در نوزدهسالگی در مسابقۀ

برزره او در آن مسابقه یک عبارت فرانسوي نقش بسته . ربود» بلکه با لیاقت خویش  از روي لطف، نه«جایزة اول را 

غزلهایی به سبک در این میان، به سرودن . توانست شعار رنسانس نیز باشد گردد، که می باز می] طالیی[عصر : بود

هاي  بایست دربارة عشق بنویسد، در میان خانواده دانته و پترارك نیز پرداخته بود، و از آنجا که، به شیوة آن ایام، می

فضایل او   الجرم لوکرتسیا دوناتی را برگزید و همۀ. اشراف به جستجوي زنی پرداخت که بتواند شاعرانه به او دل بندد

. ستود؛ زیرا وي ظاهراً هرگز به لورنتسو اجازه نداد از سرحد قلمفرسایی گامی فراتر نهدانگیزش را  جز عفت تأسف

دانست، فرزندش را به ازدواج با کالریچه اورسینی ترغیب کرد  پیشگی می  پیرو، که ازدواج را عالج قطعی عاشق

به این مناسبت تمام اهالی . ساخت ترتیب، خاندان مدیچی را با یکی از دو خانوادة مقتدر رم متحد و، به این) 1469(

روز متوالی برگزار شد شرکت کردند و حدود دوهزار و  شهر در ضیافتی که از طرف خاندان مدیچی به مدت سه

  . دویست و پنجاه کیلو شیرینی به مصرف رساندند

دودة مسئولیتهاي او را اي در مسائل جامعه شرکت داده بود؛ و پیرو که به قدرت رسید، مح کوزیمو جوانک را تا اندازه

ادارة . پس از مرگ پیرو، لورنتسو ثروتمندترین مرد فلورانس و شاید ایتالیا شد. در امور مالی و حکومتی گسترش داد
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بود، و جمهوري نیز اکنون فرصتی یافته بود تا اقتدارش  هاي جوان او کافی می مالی و تجاري او چه بسا که براي شانه

قدر به ادامۀ حکومت  قدر زیاد بودند و آن  بدهکاران، دوستان، و گماشتگان خاندان مدیچی آن  ران،اما طرفدا. را بازیابد

مدیچی دل بسته بودند که دو روز پس از مرگ پیرو، نمایندگان طبقات بانفوذ فلورانس در خانۀ لورنتسو گرد آمدند و 

امور مالی تجارتخانۀ مدیچی . ر دشواري نبودکردن او کا راضی. از او خواستند تا رهبري حکومت را به دست گیرد

ترسید تسلط دشمنان یا رقیبان بر قدرت سیاسی موجب  چنان با وضع مالی شهر پیوند داشت که وي می

شد، شورایی از افراد با  لورنتسو، براي فرونشاندن انتقاداتی که از جوانی و سن وسال او می. ورشکستگی وي شود

گرچه در سراسر دوران حکومت خویش با شورا . گیرد ۀ کارهاي مهم از مشورت آنها بهرهتجربۀ شهر برگزید تا در هم

لورنتسو با . گرفت  کرد، اما بزودي چنان لیاقتی از خود نشان داد که رهبریش بندرت مورد سؤال قرار می مشورت می

بازي و  وسیقی و نیزهدستی برادرجوانش را در اختیارات خویش سهیم ساخت، اما جولیانو به شعر و م گشاده

کرد، و با خشنودي همۀ اختیارات و افتخارات حکومت را  ورزي بیشتر عالقه داشت؛ وي لورنتسو را تحسین می عشق

یک  1490کرد که کوزیمو و پیرو حکومت کرده بودند؛ تا سال  اي حکومت می لورنتسو به همان شیوه. به او واگذاشت

یی که در آن هواداران خاندان مدیچی اکثریت مطلق را »بالیا«سیاسی را به مشی  شارمند عادي باقی ماند، اما خط

بالیا، که طبق قانون اساسی قدرت مطلق اما موقتی داشت، در زمان فرمانروایی خاندان . کرد داشتند دیکته می

. دایمی درآمد» شوراي هفتاد نفري«مدیچی به صورت 

هنگامی که گالئاتتسو ماریا سفورتسا، . رفت و ترقی همچنان ادامه داشتکار موافقت کردند، زیرا پیش شارمندان با این

هاي ثروت در این شهر، و بیش از آن دیدن آثار  از فلورانس دیدن کرد، از دیدن نشانه 1471دوك میالن، در سال 

اینجا در . شد هنري فراوانی که کوزیمو، پیرو، و لورنتسو درکاخ مدیچی و باغهاي آن گرد آورده بودند، دچار حیرت

شده، و  هاي تذهیب شده، تابلوهاي نقاشی، نسخه کاري ها، گلدانها، سنگهاي کنده اي بود از مجسمه واقع موزه

گالئاتتسو اذعان کرد که تابلوهاي نقاشی نفیسی که در این مجموعه دیده است بیش از مجموع تابلوهاي . آثارمعماري

هنگامی که لورنتسو . شتۀ مشخص هنر رنسانس تا بدینجا پیش رفته بودنقاشی سراسر ایتالیاست؛ فلورانس در این ر

در رأس هیئتی از اهالی فلورانس به رم رفت تا به مناسبت ارتقاي سیکستوس چهارم به مقام پاپی به او تبریک گوید 

امور مالی ، ثروت خاندان مدیچی بیش از پیش فزونی گرفت؛ سیکستوس به پاداش این اقدام باردیگر ادارة )1471(

برداري از کانهاي زاج سفید در  پنج سال پیش از آن، پیرو امتیاز پرمنفعت بهره. دربار پاپ را به خاندان مدیچی سپرد

  . رفت، از پاپ گرفته بود که محصول گرانبهاي آن در رنگرزي و پرداخت پارچه به کار می  نزدیکی چیویتاوکیا را،

رو شد که در حل آن توفیق  با نخستین بحران بزرگ حکومت خویش روبه لورنتسو بالفاصله پس از بازگشت از رم

کاران  به مقاطعه -بخشی از قلمرو حکومت فلورانس -یکی از کانهاي زاج سفید در ناحیۀ ولترا. چندانی نداشت

نافع اهالی ولترا، پس از آگاهی از م. خصوصی، که ظاهراً به خاندان مدیچی بستگی داشتند، اجاره داده شده بود

کاران نپذیرفتند، و اختالف را به  مقاطعه. سرشار معدن، سهمی از این منافع سرشار را براي شهر خود مطالبه کردند

با صدور فرمانی مبنی براینکه همۀ درآمد باید به خزانۀ عمومی فلورانس ریخته   شوراي فلورانس کشاندند؛ و شورا،

مان را نپذیرفت، اعالم استقالل کرد، و چند تن از شارمندان را که با شهر ولترا این فر. شود، مشکل را دوچندان کرد

تومازوسودرینی پیشنهاد کرد   در شوراي شهر فلورانس،. تجزیۀ این شهر مخالفت کرده بودند به اعدام محکوم ساخت

طلبی  و تجزیه لورنتسو، از بیم آنکه مبادا شهرهاي دیگر هم به قیام. که اقداماتی براي صلح و سازش به عمل آید

شورش با توسل به زور فرونشانده شد، . اش مورد قبول قرار گرفت تشویق شوند، با این پیشنهاد مخالفت کرد و نظریه

لورنتسو با شتاب به . و سربازان مزدور، که اختیارشان از دست فلورانس خارج شده بود، شهر شورشی را تاراج کردند
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اي بر صفحات سوابق  جبران خسارت مردم به تکاپو افتاد، اما این حادثه مثل لکهولترا رفت و براي بازگرداندن نظم و 

.حکومتش برجاي ماند

به خرج داد و با  1472مردم فلورانس بسادگی شدت عمل او را نسبت به ولترا بخشیدند، و تالشی را که او در سال 

آنها همچنین از اینکه لورنتسو اتحاد . ودندآوردن فوري بارهاي غله به فلورانس شهر را از قحطی نجات بخشید، ست

این وضع پاپ سیکستوس . اي با ونیز و میالن براي تأمین صلح ایتالیاي شمالی ترتیب داد، خشنود شدند سه جانبه

چهارم را چندان خوشایند نبود، زیرا دربار پاپ چنانچه از یک سو توسط یک ایتالیاي شمالی متحد و نیرومند، و از 

توانست باقدرت ضعیف دنیوي خود احساس  شد، هرگز نمی وسط قلمرو پادشاهی وسیع ناپل محصور میسوي دیگر ت

) بین بولونیا و راونا(هنگامی که سیکستوس باخبر شد که فلورانس درصدد است شهر و سرزمین ایموال . آرامش کند

ا تا دریاي آدریاتیک در سر را بخرد، ظنین شد که شاید لورنتسو نقشۀ گسترش قلمرو فرمانروایی فلورانس ر

و بندرت  - سیکستوس خود باشتاب ایموال را، به عنوان راه ارتباطی الزم در زنجیرة شهرهایی که قانوناً. پروراند می

در این معامله پاپ از خدمات و کمک مالی بانکهاي خاندان پاتتسی، که . خریداري کرد  تابع دربار پاپ بودند، -عمال

رفت، استفاده کرد و امتیاز پرسود ادارة امور مالی پاپ را از  رقیب خاندان مدیچی به شمار میاکنون نیرومندترین 

را بترتیب به  - جیروالمو ریاریو و فرانچسکو سالویاتی -لورنتسو به پاتتسی انتقال داد؛ و دوتن از دشمنان مدیچی

لورنتسو با چنان . رانس بود، منصوب کردفرمانروایی ایموال و اسقف اعظمی پیزا، که در آن زمان از متصرفات فلو

براي نابود کردن تجارتخانه : کرد العمل نشان داد که اگر کوزیمو بود، اظهار تأسف می آمیزي عکس شتاب خشونت

پاپ چنان برآشفت . اش بیرون رانند پاتتسی دست به اقداماتی زد و به مردم پیزا فرمان داد تا سالویاتی را از اسقفیه

پاپ حاضر به تأیید قتل لورنتسو جوان . پاتتسی، ریاریو، و سالویاتی براي برانداختن لورنتسو موافقت کرد  که با توطئۀ

انگیزي  اعتنایی شگفت آنها، با بی. طبعیها را مانعی برسر راه خود به حساب نیاوردند گونه نازك گران این نشد، اما توطئه

آوریل  26(سو و جولیانو را در مراسم روز یکشنبۀ عید فصح نسبت به حرمت اماکن مذهبی، قرار گذاشتند لورنت

کند، به  را بلند می» عشاي ربانی«اي که کشیش سینی نان  در همان لحظه  در کلیسا، و در مراسم قداس،) 1478

ل وکیو را به تصرف درآورند و شوراي شهر را منح قرار بود در همان لحظه سالویاتی و دیگران نیز کاخ. قتل برسانند

جولیانو تأخیر کرد، اما . در روز موعود، لورنتسو به عادت همیشگی خود بدون سالح و محافظ به کلیسا وارد شد. کنند

فرانچسکو د پاتتسی و برناردو باندینی که مأمور کشتن او بودند به خانۀ او رفتند و با شوخی و کنایه سربه سرش 

را بلند کرد، » عشاي ربانی«اي که کشیش سینی نان  مان لحظهدر ه. گذاشتند و تشویقش کردند که به کلیسا برود

جولیانو نقش برزمین شد، و فرانچسکو د پاتتسی خود را به روي او انداخت . اي در سینۀ جولیانو فرو برد باندینی دشنه

آنتونیودا  در این ضمن،. هاي مکرر وارد آورد که پاي خود را نیز به سختی مجروح کرد و با چنان خشمی بر او ضربه

لورنتسو به زور بازو از خود دفاع کرد و جراحت . ور شدند هاي خود به لورنتسو حمله ولترا و ستفانو کشیش با دشنه

مختصري برداشت؛ دوستان، لورنتسو را محاصره کردند و او را به خزانۀ کلیسا بردند، و مهاجمان از میان جمعیت 

. را به کاخ مدیچی حمل کردندجسد جولیانو . خشمگین پا به فرار گذاردند

در همان هنگام که این مراسم در کلیسا برگزار شد، اسقف اعظم سالویاتی، یاکوپو د پاتتسی، و صد مرد مسلح جنگی 

اما . مردم را به کمک بطلبند و آنها را بشورانند» !آزادي! مردم«وکیو پیش تاختند و کوشیدند با بانگ  به سوي کاخ

وفاداري خویش را به خانوادة  -توپهاي نشان خاندان مدیچی -»!زنده باد توپها«بحرانی، با فریاد  در این لحظات  مردم،

سالویاتی که به کاخ وارد شد، به دست گونفالونیرچزاره پتروتچی از پاي درآمد؛ یاکوپو دي . مدیچی ابراز داشتند

گران که از  خته شد؛ و چند تن دیگر از توطئههاي کاخ به دار آوی پودجو، فرزند اومانیست معروف، از یکی از پنجره

هاي کاخ به بیرون افکنده شدند تابر روي  پلکان باال رفته بودند در چنگ سرپرستان کاخ گرفتار آمدند و از پنجره
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هنگامی که لورنتسو با محافظان متعدد خود ظاهر . سنگفرش خیابان جان دهند یا به دست جمعیت خشمگین افتند

رفت در  ودي خویش را از سالمتی او، با ابراز خشونت وحشیانه علیه همۀ کسانی که گمان میگشت، مردم خشن

فرانچسکو د پاتتسی را، که در اثر خونریزي ضعیف شده بود، از رختخوابش . نشان دادند توطئه دست داشته باشند، 

نعش . ان گرفته بود، به دار آویختندبیرون کشیدند و در کنار اسقف اعظم، که از عذاب مرگ شانۀ فرانچسکو را به دند

یاکوپو د پاتتسی، رئیس سالخورده و متنفذ خاندان پاتتسی، را برهنه در خیابانهاي شهر کشاندند و به درون رودخانۀ 

توانست، از عطش خونریزي جماعت جلوگیري کرد و چندتن را که  لورنتسو تا آنجا که می. آرنو پرتاب کردند

اما غرایز حیوانی، که حتی در نهاد متمدنترین آدمها نهفته است، . رار گرفته بودند نجات دادبنادرستی مورد اتهام ق

  . توانست از این فرصت ابراز وجود امن در گمنامی میان جمعیت چشم بپوشد نمی

دار آویخته شدن اسقف اعظم یکه خورده بود، لورنتسو و گونفالونیر و دیگر سران  سیکستوس چهارم، که از به 

بعضی از روحانیان علیه این . لورانس را تکفیر کرد و برگزاري تمام مراسم دینی را در سرتاسر فلورانس ممنوع ساختف

به . آمیز محکوم کردند هاي سخت موهن و نکوهش اي پاپ را با واژه حکم تکفیر به پاپ معترض شدند و در اعالمیه

سفیري به فلورانس فرستاد و از شورا و مردم شهر خواست   ،پادشاه ناپل -فردیناند اول - پیشنهاد سیکستوس، فرانته

لورنتسو به شوراي شهر توصیه کرد که موافقت کند، اما . که لورنتسو را تسلیم پاپ کنند و یا دست کم از شهر برانند

انت شورا به فردیناند پیغام داد که فلورانس آماده است به هر نوع سختی تن دردهد ودر عوض به پیشواي خود خی

آلفونسو، ). 1479(سیکستوس و فرانته متعاقباً به فلورانس اعالن جنگ دادند . نکند و او را به دست دشمنانش نسپارد

. فرزند پادشاه ناپل، لشکر فلورانس را نزدیک پود جیبونسی شکست داد و نواحی اطراف شهر را تاراج کرد

نتسو براي تأمین هزینۀ جنگ وضع کرده بود زبان به چیزي نگذشت که مردم فلورانس از سنگینی مالیاتی که لور

این بود که . آورد که خویشتن را قربانی یک فرد کند اي تاب نمی شکایت گشودند، و لورنتسو دریافت که هیچ جامعه

از پیزا با کشتی به ناپل رفت و درخواست کرد . اي گرفت در این نقطۀ عطف فرمانرواییش، تصمیم بیسابقه و متهورانه

اي  اي نداشت، اسلحه نامه فرانته شهامت او را ستود؛ این دو در جنگ بودند؛ لورنتسو امان. و را نزد پادشاه ببرندا

نداشت، محافظی با او نبود؛ همین اواخر، کوندوتیرة فلورانسی، فرانچسکو پیتچینینو، که به عنوان مهمان شاه به ناپل 

لورنتسو با صراحت دشواریهایی را که فلورانس با آن . قتل رسیده بود دعوت شده بود، به دستور شاه ناجوانمردانه به

رو بود بیان کرد، اما این را نیز یادآور شد که هرگاه پاپ سلطۀ خویش را به قلمرو فلورانس توسعه دهد و سپس  روبه

حد براي سلطنت ناپل  دعاوي دیرین پاپها را دربارة مالکیت ناپل به عنوان تیول باج دهنده عنوان کند، مسئله تا چه

و ممکن بود که هرآن به ایتالیا   ترکها از راه زمین و دریا به جانب غرب در حال پیشروي بودند،. خطرناك خواهد بود

از این روي، در این لحظۀ بحرانی، . یورش آورند و ایاالت زیرفرمان فرانته را در کرانۀ آدریاتیک مورد حمله قرار دهند

فرانته خود را به چیزي . ا در نتیجۀ دشمنی و جنگ داخلی یکپارچگی خود را از دست بدهدصالح نبود که ایتالی

  . اما دستور داد که لورنتسو باید هم به عنوان زندانی و هم به عنوان مهمانی عالیقدر توقیف شود  متهم نکرد،

اینکه لورنتسو باید به عنوان پیروزیهاي مداوم آلفونسو بر سپاهیان فلورانس، و درخواست مکرر سیکستوس مبنی بر

لورنتسو سه ماه بالتکلیف در . زندانی پاپ به رم فرستاده شود، مأموریت لورنتسو را بیش از پیش دشوار ساخته بود

. دانست ناکامیش احتماال مرگ خود او و پایان استقالل فلورانس را در پی خواهد داشت توقیف بود، در حالی که می

کنت . رویی خود دوستانی براي خویش پیدا کرد سخاوتمندي، خوشرفتاري، و گشاده  نوازي، در این ضمن، با مهمان

فرانته فرهنگ و شخصیت زندانی خویش را . کارافا، وزیر کشور، نیز به سوي او جلب شد و از او پشتیبانی کرد

صلح با چنین مردي ممکن  ستود، و پی برده بود که ظاهراً با مردي مهذب و درستکار سروکار دارد، بستن پیمان می

این بود که با لورنتسو پیمان صلح . بود ناپل را دست کم تا پایان عمر لورنتسو از دوستی فلورانس برخوردار سازد
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وقتی مردم فلورانس دریافتند که لورنتسو با . بست، اسب ممتازي به او بخشید، و اجازه داد با کشتی از ناپل بازگردد

سیکستوس به خشم آمد و . انگیزي از او استقبال کردند ه است، با مراسم پرشکوه و هیجانخود صلح به ارمغان آورد

اما وقتی سلطان محمد دوم، فاتح قسطنطنیه، به اوترانتو لشکر کشید   برآن شد که بتنهایی جنگ را ادامه دهد،

حی التینی را به تصرف و تهدید کرد که سراسر ایتالیا را درخواهد نوردید و پایتخت دینی جهان مسی) 1480(

نمایندگان فلورانس احترامات الزم را . درخواهد آورد، سیکستوس از مردم فلورانس دعوت کرد تا به مذاکره بنشینند

گناهشان را بخشید، و ترغیبشان کرد که یازده ناو  نسبت به پاپ به جاي آوردند؛ پاپ آنها را مؤدبانه سرزنش کرد، 

لورنتسو فرمانرواي بالمنازع توسکان   از آن زمان به بعد،. شد و پیمان صلح هم بسته  جنگی علیه ترکها بسیح کنند،

. شد

III  -  لورنتسو باشکوه  

  تازه به سن سی سالگی گام نهاده بود،. کرد با اعتدال بیشتري فرمانروایی می  لورنتسو اکنون، در مقایسه با ایام جوانی،

بینی پهن و بزرگش لب باالیی او را در : لورنتسو زیبا نبود. شدند ته میاما در گرمخانۀ رنسانس مردان بسرعت پخ

اش تیره بود؛ و ابروان پرپشت و چانۀ درشتش پرده  برگرفته و سپس به شکل غریبی به جلو خم شده بود؛ رنگ چهره

باال، چهار شانه، کشید؛ بلند  طبعی، و حساسیت شاعرانۀ ذهن او می نشاط و شوخ  بر آرامش روح، لطف ادب و فروتنی،

و تنومند بود و بیشتر به یک ورزشکار شبیه بود تا دولتمرد؛ و براستی هم در ورزشهاي بدنی بندرت کسی براو پیشی 

الفور قدرت  کرد که دوستان فی به فراخور مقام خویش، باوقار بود، اما در محافل خصوصی طوري رفتار می. جست می

ترین مظاهر زیبایی  مثل فرزندش لئودهم، از ظریفترین آثار هنري و ساده  سو،لورنت. کردند و ثروتش را فراموش می

نزد الندینو ادیب، نزد فیچینو فیلسوف، نزد پیکو رازور، نزد  گو، نزد پولیتسیانو شاعر،  نزد پولچی بذله. برد لذت می

وقتی «: به فیچینو نوشت. ها بودبوتیچلی جمالشناس، نزد سکوارچالوپی موسیقیدان، و در بزمها از جملۀ شادترین آدم

توانم  آزارد، چگونه می کند و سرو صداي شارمندان آشوبگر گوشم را می آشفتگیهاي امور جامعه ذهنم را مغشوش می

آموزش معرفت و دانش در همۀ   و منظور او از علم، - »چنین جنجالی را جز با پناه بردن به آرامش علم تحمل کنم؟

  . اشکال آن بوده است

گذاشت ایمان دینی او را از  مثل بسیاري از معاصران خویش نمی. الق لورنتسو به اندازة ذهن و دانشش ممتاز نبوداخ

اي نوشت، اما بدون دلیل آشکاري آن را رها  با صداقتی آشکار سرودهاي مذهبی پارسایانه. خوشیهاي زندگی باز دارد

رسد هرگز حسرت چیزي جز خوشیهاي از  به نظر می. کرد و به سرودن شعرهایی در ستایش عشق شهوانی پرداخت

از آنجا که از روي بیمیلی و فقط به دالیل سیاسی با زنش ازدواج کرده بود و به این زن . دست رفته را نداشته است

اما . ساخت کرد، خویشتن را، چنانکه رسم زمانش بود، با زنان دیگر سرگرم می اي نداشت و فقط احترامش می عالقه

درستکاري او در امور مالی و انتفاعی . آمد مسئله که فرزند نامشروعی نداشت از وجوه امتیازش به شمار میاین 

. اندیشی او کسی تردید ندارد؛ در این مورد دست کمی از کوزیمو نداشت -در آزاد. همچنان مورد بحث و تردید است

هزینۀ کارهاي دینی را   گرفت، در موارد متعدد، داد، آرام نمی تري پاداش نمی تا هدیۀ کسی را با هدیۀ ارزنده

. داد کرد؛ و پولهاي هنگفتی به دولت وام می پرداخت؛ به هنرمندان، دانشوران، و شاعران بیشماري کمک مالی می می

اش از عهدة  پس از توطئۀ پاتتسی، دریافت که به علت وجوهی که صرف امور عمومی و خصوصی کرده، تجارتخانه

وامهاي او از خزانۀ دولت پرداخت شود   آید؛ از این روي یک شوراي دولتی تصویب کرد که همۀ میتعهداتش برن

اي درقبال خدمات او و پولهایی بوده است که براي مقاصد عمومی  معلوم نیست این تصمیم پاداش منصفانه). 1480(

رغم علنی بودنش، به  ، علیاین حقیقت که اقدام شورا. صرف کرده یا خود اختالس آشکاري بیش نبوده است
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به سبب آزاداندیشی و نیز ثروت و خانه . اي نزد مؤید صحت برداشت متساهالنۀ نخست است محبوبیت لورنتسو لطمه

. نامیدند می) باشکوه(و زندگی پرتجملش بود که مردم او را ایل مانییفیکو 

نمایندگان او از گرفتاریهایش . اش شد انهفعالیتهاي فرهنگی وي تا حدودي موجب غفلتش از امور گستردة تجارتخ

لورنتسو دارایی خانوادگی را بدین طریق نجات داد که آن را . سوءاستفاده کردند و به ولخرجی و حسابسازي پرداختند

از نظارت شخصی بر . گذاري کرد اندك از تجارت خارج کرد و در امالك شهري و کشتزارهاي وسیع سرمایه اندك

برد، و به همان اندازه که با فلسفه آشنایی داشت، کودهاي کشاورزي را نیز  ي خود لذت میکشتزارها و باغها

هاي علمی آبیاري و  کشتزارهاي او نزدیک ویالهایش در کاردجی و پودجو آکایانو، از آنجا که با شیوه. شناخت می

  . آمدند شدند، مزارع نمونۀ اقتصاد کشاورزي به شمار می کودرسانی می

نرخ بهره تا میزان پنج درصد کاهش یافت، و امور . فرمانروایی او زندگی اقتصادي فلورانس رونق گرفت در دوران

الوصول تا اواخر عمر لورنتسو، که انگلستان در کار صادرات منسوجات به صورت رقیب  هاي سهل بازرگانی با سرمایه

مشی  رفت اقتصاد فلورانس مؤثر افتاد خطآنچه بیش از هر عاملی در پیش. مزاحمی درآمد، همچنان شکوفا ماند

براي بیرون راندن ترکها از . طلبانه و توازن قوا بود که او در دومین دهۀ فرمانروایی خویش در ایتالیا برقرار کرد صلح

ایتالیا، فلورانس به حکومتهاي دیگر ایتالیا پیوست؛ و چون این مقصود حاصل آمد، لورنتسو، فرانته پادشاه ناپل و 

ئاتتسو سفورتسا پادشاه میالن را ترغیب کرد که با فلورانس پیمان دفاع متقابل ببندند، و چون پاپ اینوکنتیوس گال

ونیز در این اتحادیه شرکت . هشتم نیز به این اتحادیه پیوست، بیشتر حکومتهاي کوچکتر نیز به آن ملحق شدند

هایی کوتاه مدت، ایتالیا  جز در وقفه  به این طریق،. اي در پیش گرفت نجست، اما از ترس متحدین رفتار سازشکارانه

در این ضمن، لورنتسو همۀ تدابیر و نفوذ خویش را به کار بست . تا پایان عمر لورنتسو از صلح و آرامش برخوردار شد

ا با هم تا از دولتهاي ضعیف در برابر دولتهاي نیرومند حمایت کند، نزاعهاي میان دولتها را فرونشاند و عالیقشان ر

فلورانس در سیاست، ) 1490 -1480(در آن دهۀ خوش . سازش دهد، و هرگونه احتمال آشوبی را در نطفه خفه کند

.ادبیات، و هنر به اوج افتخار خود رسید

به موجب قانون . کرد اداره می) شوراي حکومتی(لورنتسو امور داخلی فلورانس را از طریق کونسیگلیو دي ستانتا 

سی عضو توسط شوراي شهر همان سال : به صورت زیر بود» شوراي هفتاد نفره«، ترکیب این 1480اساسی سال 

العمر بود، و در صورت  عضویت در این شورا مادام. برگزیده شدند، و چهل عضو دیگر را این سی نفر انتخاب کردند

ي شهر و گونفالونیر فقط به عنوان طبق این مقررات، شورا. گزید فوت عضوي، شورا با اخذ رأي جانشینی براي او برمی

مخالفت دشوار بود، زیرا . پارالمنتوهاي مردمی و انتخابات لغو شدند. نمایندگان اجرایی این شورا اختیاراتی داشتند

. لورنتسو جاسوسانی گماشته بود که مراقب باشند، و عواملی داشت تا مخالفان را از نظر مالی به زحمت بیندازند

یکی از افراد آن . دیمی از بین رفت؛ جنایت سردر الك فرو برد؛ نظم برقرار شد و آزادي زوال یافتبندیهاي ق  دسته

در اینجا نه از دزدي خبري هست، نه از سرقتهاي شبانه، و نه از آدمکشی، هر شخصی چه به «: عصر نوشته است

: گویتچاردینی گفته است» .د خود بپردازدتواند در پناه امنیت کامل به امور دادوست هنگام روز و چه به هنگام شب می

بازرگانان رونق اقتصادي » .یافت تر از او کسی را نمی اگر بنا بود فلورانس حاکم مستبدي داشته باشد، بهتر و زیبنده«

دادند؛ طبقۀ پرولتاریا سرگرم کارهاي عمومی گسترده بود و، تا زمانی که لورنتسو  شهر را بر آزادي سیاسی ترجیح می

جشنهاي نظامی ثروتمندان را . نگریست دید، به دیکتاتوري با دیدة اغماض می ي آنان نان و سرگرمی تهیه میبرا

  . کرد و نمایشهاي خیابانی مردم را سرگرم می  آورد، هاي اسبدوانی بورژوازي را به هیجان می مسابقه  فریفت، می

در حالی که سرودهاي   انگیز،  آور یا هراس نقابهاي نشاطدر فلورانس رسم براین بود که مردم در روزهاي کارناوال با 

خواندند، در خیابانها رژه روند و تختهاي روان رنگین و آراسته به گل، که نمودار شخصیتها و  هجایی یا عشقی می
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آفرینی آن  جالبرد، اما به بینظمی و جن می لورنتسو از این مراسم لذت . به راه اندازند  وقایع اساطیري یا تاریخی بودند،

در زمان . بدگمان بود؛ پس تصمیم گرفت با دولتی کردن مراسم نظم و نسقی به آن بدهد و مهارش را در دست بگیرد

ترین هنرمندان  لورنتسو برجسته. فرمانروایی او، نمایشهاي خیابانی عامترین ویژگی زندگی مردم فلورانس شدند

خود او و دوستانش اشعار . ها، درفشها، و لباسهاي بالماسکه کرد آمیزي کالسکه فلورانس را مأمور طراحی و رنگ

. بند و باري اخالقی کارناوال بودند شدند و نمودار بی ها خوانده می سرودند که از درون کالسکه اي می عاشقانه

فوف بود که در آن تختهاي روان حامل دختران زیبا و ص» پیروزي باکخوس«معروفترین نمایش خیابانی لورنتسو 

کردند و به میدان پهناور  جوانان آراسته به لباسهاي فاخر، سوار بر اسبهاي سرکش و مغرور، از روي پل وکیو عبور می

همراه   ساخته بود و تناسب چندانی با کلیسا نداشت،و سرودي را که خود لورنتسو   رسیدند، مقابل کلیساي جامع می

: خواندند با نواهاي سنج وعود، با صداهایی هماهنگ می

  جوانی خوش است و تهی از اندوه، 

  .اما ساعت به ساعت درگذر است

   اي پسران و دختران امروز را بشادي بگذرانید؛

  .چرا که از فردا خبر ندارید

  این باکخوس و این آریادنۀ بشاش 

  ! دلدادگان واقعی هستند

  آنها به رغم زمانۀ گذران 

  گیرند؛  از یکدیگر لذت تازه بر می

  ا با پریان و همۀ همراهانشان اینه

  . دهند به شادمانی جاودانه ادامه می

  امروز را بشادي بگذرانید؛  اي پسران و دختران،

   ……چرا که از فردا خبر ندارید

  ! اي بانوان و جوانان شاد و عاشق

  !زنده باد باکخوس، زنده باد کامروایی

  ها را به آواز بخوانید؛  برقصید و بازي کنید، ترانه

  . هایتان را به آتش بکشد  بگذارید عشق شیرین سینه

  خواهد پیش آید،  در آینده هرچه می

  اي پسران و دختران، امروز را بشادي بگذرانید؛

  . چرا که از فردا خبر ندارید

. شاندکنند که لورنتسو اخالق جوانان فلورانس را به فساد ک گونه شعرها و نمایشها تا حدي این اتهام را تقویت می این

. گرفت؛ ونیز، فرارا، و میالن هم از نظر اخالقیات بهتر از فلورانس نبودند رواج می» فساد«احتماال بدون لورنتسو هم 

اخالقیات در فلورانس تحت فرمانروایی بانکداران مدیچی بهتر از اخالقیات در رم دوران بعدي و تحت فرمانروایی 

  . پاپهاي مدیچی بود

شعر یکی از مهمترین . لورنتسو نسبت به معتقدات اخالقیش بسیار تندتر بودند حساسیتهاي جمالشناختی

در آن هنگام که پولیتسیانو، تنها . کردند هایش با بهترین اشعار آن زمانه برابري می دلبستگیهاي او بود، سروده

دد بود، اشعار لورنتسو زبان شاعري که بر او برتري داشت، هنوز در سرودن اشعار خود به زبان ایتالیایی یا التینی مر
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محلی ایتالیایی را، که توسط دانته رواج گرفته و توسط اومانیستها به فراموشی سپرده شده بود، باردیگر به سطح 

هرچند   داد، لورنتسو غزلهاي پترارك را بر شعرهاي عاشقانۀ ادبیات کالسیک التین ترجیح می. رسانیدواالي ادبی 

ا به زبان التینی بخواند؛ خود او نیز چندین بار غزلهایی سرود که از لحاظ زیبایی از غزلهاي توانست براحتی آنها ر می

او با صمیمیت بیشتري . کرد اما عشق شاعرانه را چندان جدي تلقی نمی. ها، اثر پترارك، چیزي کم نداشت کتاب نغمه

سرود، و بهترین اشعارش در  د، شعر میکر دربارة مناظر روستاها، که عضالت تنش را ورزیده و روحش را آرام می

گاهی قطعات طنزآمیزي . ها و چوپانها، و زندگی روستایی است وصف جنگلها و جویبارها، درختها و گلها، گله

بخشید؛ گاهی فارسهایی هجایی به بیپروایی  سرود که زبان سادة روستایی را به صورت نظمی پرنشاط تعالی می می

کرد و سرودهاي مذهبی  هایی مذهبی تهیه می و گاه براي فرزندان خویش نمایشنامه نوشت، هاي رابله می نوشته

اما مشخصترین شعرهایش . خورد ساخت که جسته گریخته آثاري از پارسایی صادقانه در آنها به چشم می می

لذتجویی و ناپسند  نوشت و در آن مشروعیت ها می بود که خود آنها را براي خواندن در جشنواره» هاي کارناوال ترانه«

تواند وضع اخالقی و رفتارهاي اجتماعی،  چیز نمی هیچ. کرد کاري از روي حجب و حیا را بیان می بودن محافظه

گونیهاي رنسانس ایتالیا را بهتر از چهرة مهمترین شخصیت حاکم بر دولت تصویر کند، شخصیتی  پیچیدگیها و گونه

با نظر تیز و   سرود، کرد، اشعار عالی می بازي می نواها یا جشنهاي نظامی نیزهکرد، در تور که ثروت هنگفتی را اداره می

کرد، براحتی با دانشمندان و فیلسوفان و دهقانان و بازیگران  عادالنه از هنرمندان و نویسندگان حمایت می

ها  با معشوقه ساخت، خواند، اشعار دینی لطیف می سرودهاي هجایی می رفت،  آمیخت، در نمایشها رژه می درمی

آفرید، و به عنوان بزرگترین و اصیلترین ایتالیایی عصر خویش در سرتاسر اروپا مورد احترام  رفت، پاپ می کلنجار می

. بود

IV - عصر پولیتسیانو : ادبیات  

به  ادیبان فلورانسی، که با کمک و سرمشق قراردادن لورنتسو دلگرمی یافته بودند، اکنون بیش از پیش آثار خود را

اینان بتدریج آن زبان ادبی ایتالیایی توسکانی را رواج دادند که زبان نمونه و معیار سراسر . نوشتند زبان ایتالیایی می

ترین زبان نه تنها در بین همۀ  شیرینترین، غنیترین، و فرهیخته«پرست،  به گفتۀ وارکی میهن - جزیرة ایتالیا شد شبه

همزمان با احیاي ادبیات ایتالیایی، کار  اما لورنتسو، » .زبانهاي شناخته شدة دنیا  ۀزبانهاي ایتالیایی بلکه در میان هم

. پدر بزرگ خود، یعنی گردآوري همۀ آثار کالسیک یونان و روم براي استفادة ادیبان فلورانس، را با پشتکار دنبال کرد

ختلف ایتالیا و نیز به خارج از کشور او پولیتسیانو و یانوس السکاریس را براي خرید نسخ خطی کهن به شهرهاي م

السکاریس از یک دیر واقع در کوه آتوس دویست نسخۀ خطی همراه آورد که از آن میان هشتاد نسخه براي . فرستاد

به گفتۀ پولیتسیانو، لورنتسو آرزو داشت بتواند همۀ ثروت خود، حتی اثاث . اروپاي باختري تا آن زمان ناشناخته بود

لورنتسو براي استنساخ نسخ خطی غیرقابل خرید کاتبانی اجیر کرد و در . صرف خرید کتاب کندخانۀ خویش، را 

عوض به سایر کلکسیونرهاي نسخ قدیمی، نظیر ماتیاس کوروینوس، پادشاه مجارستان، و دوك فدریگو، اهل اوربینو، 

پس از مرگ لورنتسو، این . ندبرداري از نسخ خطی وي کاتبانی به کتابخانۀ مدیچی بفرست اجازه داد براي نسخه

تعداد این کتابها  1495در سال . مارکو سپرده بود یکجا گردآوري شد مجموعه یا کتابهایی که کوزیمو به دیر سان

میکالنژ چندي بعد ساختمان زیبایی . جلد از آنها به زبان یونانی بود 460شد که  جلد بالغ می 1039برروي هم بر 

وقتی برناردو چنینی . ، معروف شد»کتابخانۀ لورنتسی«بنا کرد که نزد آیندگان به نام  براي نگاهداري این کتابها

، لورنتسو، به خالف دوست خود پولیتسیانو یا فدریگو، به این هنر جدید )1471(اي در فلورانس تأسیس کرد  چاپخانه

برد و گروهی از دانشمندان را مأمور کرد  پیاعتنایی نشان نداد؛ ظاهراً یکباره به امکانات انقالبی حروف قابل انتقال  بی

بارتولومئو . متنهاي مختلف را با هم مقابله کنند تا آثار کالسیک با بیشترین دقت ممکن در آن روزگار به چاپ رسد
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دي لیبري، که به این طریق دلگرمی یافته بود، نخستین چاپ دیوان هومر را زیر نظر دقیق دمتریوس خالکوندولس 

، و آثار )1494(، گلچین ادبیات یونانی )1494(آثار اوریپید » چاپهاي اول«السکاریس  ؛ یانوس)1488(ند به چاپ رسا

 -، ویرژیل، پلینی مهین، و دانته را)1482(منتشر کرد؛ و کریستوفوروالندینو دیوانهاي هوراس ) 1496(لوکیانوس را 

شنویم که فلورانس  وقتی می. ویراست و به چاپ رساند -تکه زبان و استعاراتشان در آن روزگار نیز به تفسیر نیاز داش

. بریم به پاداش این تالشهاي ادیبانه خانۀ باشکوهی به کریستوفورو هدیه داد، به روح آن زمان بیشتر پی می

شان کرده بود به  دانشورانی که شهرت مدیچیها و فلورانسیهاي دیگر در زمینۀ حمایت سخاوتمندانه از ادیبان فریفته

وسپازیانو دا بیستیتچی، که به عنوان کتابفروش و . فلورانس هجوم آوردند و این شهر را پایتخت فضل ادبی ساختند

سري کتابهاي شیوا و خردمندانه تحت عنوان زندگی مردان  کتابدار در فلورانس و اوربینو و رم خدمت کرده بود، یک

لورنتسو، براي بسط و انتقال میراث فکري نژاد . عصر بود نامی نوشت که شرح حال نویسندگان و حامیان آنها در آن

اي  این آکادمی دانشکده. دانشگاه کهنسال پیزا و آکادمی افالطونی فلورانس را احیا کرد و توسعه بخشید خویش، 

و رسمی نبود، بلکه انجمنی از دوستداران افالطون بود که در فواصل نامنظم در کاخ شهري لورنتسو یا ویالي فیچین

خوردند، یک بخش یا تمامی یکی از مکالمات افالطون را با صداي بلند  آمدند، با هم شام می واقع در کاردجی گرد می

شد،  نوامبر، که سالگرد والدت و مرگ افالطون پنداشته می 7در روز . کردند خواندند، و دربارة فلسفۀ آن بحث می می

اي که آن را از آن  شد؛ برسر پیکر نیمتنه توسط آکادمی برگزار میمراسم با ابهتی، تقریباً مشابه مراسم مذهبی، 

گونه که برابر تصویر خدایی  کردند، آن نهادند، و در برابر آن چراغی روشن می پنداشتند، تاج گلی می  افالطون می

شنودهاي خیالی  اي براي نگارش گفت و کریستوفورو الندینو این گردهماییها را به عنوان پایه. کنند چراغی روشن می

روایت وي چنین است که روزي او و برادرش، ). 1468(خود تحت عنوان مجادله با کامالدولنها مورد استفاده قرار داد 

به هنگام دیدار از دیر راهبان کامالدول، با لورنتسوي جوان و جولیانو د مدیچی، لئون باتیستا آلبرتی، و شش تن دیگر 

آمیز شهر را با  اند و شتاب دلهره روانی آرمیده  کنند؛ آنها بر چمنی کنار چشمۀ میاز شخصیتهاي فلورانس مالقات 

اند؛  کنند و بر سرزندگی پرجنب وجوش در برابر زندگی متفکرانه به بحث نشسته آرامش شفابخش روستا مقایسه می

هن کمال یافته حداکثر کارآیی ورزد که ذ ستاید، حال آنکه لورنتسو اصرار می آلبرتی زندگی تفکرآمیز روستایی را می

. یابد و رضایت خود را فقط در خدمات کشوري و تجارت جهانی می

از جمله کسانی که در بحثهاي انجمن دوستداران افالطون شرکت داشتند، پولیتسیانو، پیکو دال میراندوال، میکالنژ، و 

و سپرده بود وفادار بود که تقریباً همۀ عمرش را مارسیلیو چنان به مأموریتی که کوزیمو به ا. مارسیلیو فیچینو بودند

مارسیلیو در جوانی . وقف ترجمۀ کتابهاي افالطون به التینی، و مطالعه و آموزش و نگارش دربارة مکتب افالطون کرد

جه کردند، اما او به کتابهاي خویش بیش از زنان تو چنان زیبا بود که دختران فلورانسی به چشم خریدار به او نگاه می

نمود؛ شاگردان خود را بیشتر  مدتی ایمان مذهبیش را از دست داد؛ مکتب افالطون در نظرش برتر می. داشت

افروخت و او را  ؛ در برابر مجسمۀ نیمتنۀ افالطون شمع می»محبوب مسیح«کرد تا  خطاب می» محبوب افالطون«

جز یکی از ادیان متعددي که عناصر  در این حالت، مسیحیت در نظرش چیزي نبود. پرستید مانند قدیسان می

هاي قدیس آوگوستینوس، و  نوشته. کنند هاي عقاید جزمی و آیینهاي نمادین پنهان می حقیقت را در پشت استعاره

در چهلسالگی کشیش . سپاسگزاریش به خاطر شفا یافتن از یک بیماري مهلک، باردیگر او را به دامن مسیحیت افکند

مارسیلیو عقیده داشت که سقراط و افالطون نیز . ن یکی از پیروان مشتاق افالطون باقی ماندشد، اما همچنان به عنوا

آنها نیز در مرتبۀ خود از خدا . اند که به همان تعالی و اصالت توحید پیامبران است نوعی یکتاپرستی را بیان کرده

به پیروي از او، لورنتسو و اکثر . اند ین بودهاند؛ و براستی همۀ کسانی که عقل بر آنها حاکم است نیز چن الهام گرفته

هایی مجدداً  اومانیستها، به جاي آنکه ایمان دیگري را جانشین مسیحیت کنند، کوشیدند مسیحیت را با چنان واژه
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، کلیسا در برابر این مشغولیات )1534 -1447(طی یک یا دو نسل . تفسیر کنند که از فیلسوفان نیز قابل قبول باشد

  . ساووناروال آن را نوعی فریب خواند. اش را حفظ کرد صبورانهلبخند 

او در شهري . پس از خود لورنتسو، کنت جووانی پیکو دال میراندوال جذابترین شخصیت انجمن آکادمی افالطونی بود

همۀ دربارهاي  وتقریباً در  در بولونیا و پاریس تحصیل کرد،  که به نام خود او معروف شد به دنیا آمد،) نزدیک مودنا(

ذهن . اروپا به گرمی و احترام از او استقبال شد؛ سرانجام، لورنتسو تشویقش کرد که فلورانس را اقامتگاه خویش سازد

و در هر موضوع و رشته  - شعر، فلسفه، معماري، و موسیقی - پرداخت اش از موضوعی به موضوعی دیگر می پژوهنده

اي توصیف کرده است که طبیعت همۀ  لیتسیانو او را به عنوان مرد نمونهپو. آورد کامیابیهاي درخشانی به دست می

؛ مردي با »درخشد اش می اي االهی در چهره ترکیب، که هاله بلند باال و خوش«: موهبتهایش را در او گردآورده است

زبان، محبوب زنان و  آور، اطالعاتی پردامنه، مسلط بر چند اي اعجاب ناپذیر در مطالعه، با حافظه نگاه نافذ، خستگی

ذهن او بر روي هر . فیلسوفان، و با شخصیتی همان اندازه دوست داشتنی که زیبایی ظاهرش و برجستگی هوشیش

دید که هیچ نظام یا هیچ شخصی را رد کند؛ هرچند در آخرین  در خود این را نمی  فلسفه و هر دینی گشوده بود؛

به همان سهولت که افالطون و مسیح را قبول داشت، از رازوري و بینی روي برتافت، اما  سالهاي عمر از طالع

به خالف بیشتر اومانیستهاي دیگر که فالسفۀ مدرسی را به عنوان متحجرانی که فقط . کرد جادوگري هم استقبال می

بسیاري از  .کردند، جووانی دال میراندوال دربارة فلسفۀ آنها نظرات مثبتی داشت پردازند رد می به بیان موهومات می

کرد، و بسیاري از یهودیان را در ردة استادان و دوستان گرامیش قرار  هاي عربی و یهودي را تحسین می اندیشه

و اعالم کرد که در آن دالیل کاملی  دالنه قدمت منتسب به آن را پذیرفت،  عبري را مطالعه کرد، ساده» قباله«. داد می

بود، وظیفۀ سنگین ) توافق(چنانکه یکی از القاب فئودالی او کنت کونکوردیا هم. براي اثبات الوهیت مسیح یافته است

و نیز بین این ادیان و افالطون، و افالطون  -مسیحیت، و اسالم  یهودیت، - ایجاد مصالحه میان همۀ ادیان بزرگ غرب 

ود، فروتنی دلپذیرش را گفتند، تا پایان عمر کوتاه خ گرچه همه تملقش را می. دانست با ارسطو را برخود فرض می

هاي خود، و نیز  زد، اعتقاد قاطعش به درستی معلومات و آموخته حفظ کرد؛ تنها چیزي که به این فروتنی لطمه می

. به نیروي عقالنی بشر بود

با نشر فهرستی از نهصد حکم مختلف دربارة منطق، ) 1486(وچهار سالگی که به رم رفت  پیکو در سن بیست

در . کشیشان و پیشوایان دینی را حیرتزده کرد» قباله«االهیات، اخالق، ریاضیات، فیزیک، جادو، و  مابعدالطبیعه،

آمیز خود را نیز، مبنی براینکه هرقدر هم که گناهان فانی بزرگ باشند  همین فهرست بود که وي نظریۀ تند و بدعت

مچنین اعالم داشت که آماده است در یک وي ه. به علت محدود بودن سزاوار مجازات ابدي نیستند، گنجانده بود

بحث و جدل عمومی در برابر هر شخصی که بخواهد از هریک ازاین احکام دفاع کند، و حاضر شد هزینۀ سفر هر 

به عنوان مقدمۀ این مبارزة پیشنهادي فلسفی، خطابۀ معروفی را که بعدها . مدعی را از هرجا که بخواهد بیاید بپردازد

ن انسان معروف شد فراهم کرد، و در آن با شوري جوانانه نظریۀ متعالی اومانیستها را دربارة نوع به نام دربارة شأ

براي همۀ «: نویسد پیکو در این خطابه می. شرح داد - هاي قرون وسطایی ناسازگار بود که با بیشتر نظریه –انسان 

اي  توان در آن مجموعه کی است که میاي است که انسان خود دنیاي کوچ مکتبها این دیگر حرف پیش پا افتاده

تر، خرد، جان فرشتگان، و شباهت  حواس جانوران پست  روح آسمانی، روح رستنی گیاهان،  آمیخته از عناصر خاکی،

پیکو سپس از زبان خود خدا، به عنوان سخنانی خطاب به حضرت آدم، براي اثبات تواناییهاي . االهی تشخیص داد

تا آزاد  …من تو را به عنوان موجودي نه زمینی و نه آسمانی خلق کردم «: آورد هی مینامحدود انسان شاهدي اال

توانی تاحد جانوري تنزل کنی یا دوباره به  تو می. باشی که شخصیت خودت را بسازي و برخویشتن چیره شوي

: افزاید پیکو سپس از زبان خود، با روح متعالی دوران شباب رنسانس، می» .صورتی االهی متولد شوي
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تواند همانی باشد که آرزوي بودنش  که می …انگیز انسان است  این اوج موهبت االهی و خوشبختی متعالی و شگفت

جانوران، از همان لحظۀ تولد از تن مادر خویش همۀ آن چیزهایی را که مقدر است داشته باشند یا آن باشند . را دارد

خداوند «اما . همانی هستند که تا ابد خواهند بود …از همان روز ازل ) نفرشتگا(آورند، متعالیترین ارواح  با خود می

  . هاي همه نوع امکانات و همه نوع زندگی را عطا کرده است جوانه  از همان لحظۀ تولد،  به انسان،» پدر

را به  کسی حاضر نشد در این مجادلۀ چندجانبۀ پیکو شرکت کند، اما پاپ اینوکنتیوس هشتم سه حکم از احکام او

توانست  از آنجا که این سه حکم بخش کوچکی از تمامی احکام بودند، پیکو می. آمیز محکوم کرد عنوان احکام بدعت

اما پیکو . و در حقیقت هم اینوکنتیوس چندان سخت نگرفت  گذرد، انتظار داشته باشد که پاپ از گناه او در می

پاپ آلکساندر  1493در سال . نشگاه پاریس نیز از او حمایت کرداي نوشت و به پاریس رفت؛ دا استغفارنامۀ محتاطانه

پس از بازگشت به . اند ششم با خوشرویی معمول خویش به پیکو اطالع داد که همۀ خطاهاي او بخشوده شده

فلورانس، پیکو پیرو صادق ساووناروال شد، از دنبال کردن همۀ علوم دست کشید، پنج دیوان شعرهاي عاشقانۀ خود را 

دارایی خویش را وقف تهیۀ جهیزیۀ عروسی براي دختران فقیر کرد، و خود زندگی نیمه رهبانی در پیش   وزاند،س

در این اندیشه بود که به فرقۀ راهبان دومینیکی بپیوندد، اما پیش از آنکه در این باره تصمیم قطعی بگیرد، در . گرفت

نفوذ پیکو پس از پایان زندگی کوتاهش همچنان . روبستویک ساله بود، چشم از جهان ف حالی که هنوز جوانی سی

برجاي ماند و به رویشلین در آلمان الهام بخشید تا مطالعات مربوط به ادبیات عبري را، که پیکو در زندگی خود 

  .مشتاقانه به آن دل بسته بود، دنبال کند

کرد، شور  تنی و پوزشخواهی بسیار تصحیح میپولیتسیانو، که براي پیکو ستایشی فراوان قایل بود و اشعارش را با فرو

نام اصلی پولیتسیانو، آنجلوس باسوس بود؛ دیگران او را . و حرارتی کمتر از فضل و فراستی عمیقتر از پیکو داشت

نامیدند؛ و این نام پولیتسیانو، که بدان شهره گشته است، متخذ از نام محلی است به نام مونته  آنجلو آمبروجینی می

وي پس از آنکه به فلورانس آمد، نزد کریستوفوروالندینو زبان . یانو که در دشتهاي اطراف فلورانس واقع استپولیتس

نزد آندرونیکوس سالونیکایی زبان یونانی، نزد فیچینو فلسفۀ افالطون، و نزد آرجیروپولوس فلسفۀ ارسطو را   التینی،

هاي  نی را آغاز کرد و در آن چندان اصطالحات و جملهدر شانزدهسالگی ترجمۀ آثار هومر به زبان التی. آموخت

پس از آنکه ترجمۀ دوجلد . شعر رومی به جاي مانده است» عصر سیمین«منسجم و پرقدرت به کار برد که انگار از 

 قدري را با آن سرآمد حامیان ادب، که ارزش هراثر گران. اول کتاب را به پایان رساند، آنها را براي لورنتسو فرستاد

او را به خانۀ خود برد تا معلم پسرش، پیرو شود و همۀ . پولیتسیانو را به ادامۀ ترجمه تشویق کرد  یافت، زیرکی در می

العاده به ویرایش  با دانش و بصیرتی فوق  پولیتسیانو، که اکنون نیاز مالیش تأمین شده بود،. نیازمندیهاي او را برآورد

وقتی الندینو . وستینیانوس پرداخت وتحسین جهان را نسبت به خود برانگیختنامۀ ی متون قدیمی و از جمله قانون

پولیتسیانو شعري به عنوان دیباچۀ کتاب سرود که از نظر نثر التینی و   اي از کتاب هوراس را منتشر کرد، نسخه

اي ادبیات در کالس درسه. کرد سازي با شعرهاي خود هوراس برابري می پردازي و فنون پیچیدة منظومه عبارت

 - رویشلین، گروسین، لیناکر، و دیگران - کالسیک او افراد خاندان مدیچی، پیکو دال میراندوال، و دانشجویان خارجی

که از سرزمینهاي آن سوي آلپ آوازة او را به عنوان ادیب، شاعر، و سخنران در سه زبان مختلف شنیده بودند، شرکت 

د را با شعري طوالنی به زبان التینی که به تناسب موضوع درس سروده بود پولیتسیانو معموال سخنرانی خو. کردند می

وتدي سروده شده بود، درحد تاریخ شعري از روزگار هومر تازمان  یکی از این قطعات، که به صورت شش. کرد آغاز می

ک التینی روان و از چنان سب  این شعر، و شعرهاي دیگري که پولیتسیانو به نام سیلوا منتشر کرد،. بوکاتچو بود

فصیح، و چنان تصویرپردازي جانداري برخوردار بود که اومانیستها او را به رغم جوانیش به عنوان استاد خویش 
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  و از اینکه زبان اصیل التینی که آنها در انتظار احیاي آن بودند به همت او زندگی را از سرگرفته بود،  ستودند،

.شادمانی کردند

حال که خود را تقریباً به سطح یکی از شخصیتهاي کالسیک التین رسانده بود، به زبان ایتالیایی پولیتسیانو در همان 

هنگامی که جولیانو، برادر لورنتسو، . رقیب باقی ماند نیز اشعار زیادي سرود که از زمان پترارك تا روزگار آریوستو بی

اي بدیع و خوشاهنگ از او ستایش کرد، و در  نظومهپرانی پیروز شد، پولیتسیانو در م در مسابقۀ نیزه 1475در سال 

شعر سیمونتاي زیبا زیبایی اشرافی معشوقۀ جولیانو را با چنان فصاحت و شیوایی ستود که شعر غناي ایتالیایی از آن 

کند که چگونه هنگام  در این شعر، جولیانو بیان می. اي از لطافت احساس و بیان دست یافت پس به مرزهاي تازه

  : خورد اند برمی رقصیده به شکار به سیمونتا و دختران دیگري که در کشتزاري می رفتن

  زند حوري زیبایی را که آتش به جانم می

  در حالتی آرام و پاك و محتاط، 

  آمیز،  با رفتاري لطف

  .داشتنی، پرهیزگار، منزه، خردمند، و مهربان یافتم دوست

   چهرة آسمانی او، چندان شیرین، چندان لطیف،

  و چندان شاداب بود که در چشمان آسمانیش 

درخشید،  بهشت بتمامی می

   …. آري، همۀ خوبیهایی که ما فانیان بینوا در پی آنیم

  داشت،  همچنانکه در میان دستۀ همسرایان گام برمی

  با پاهایی هماهنگ با نواي موزون، 

  انگیزش  از سر شاهوار و پیشانی هوس

  . افشان بودطرة گیسوان طالیی شادمانه 

  شد،  نگاهش هرچند بندرت از زمین برگرفته می

  دزدانه نوري خدایی به سوي من فرستاد؛ 

  اما گیسوان حسودش 

  . آن ستون نور روشن را درهم شکست و او را از دید من پنهان کرد

  او که در آسمان براي ستایش فرشتگان زاده و پرورده شده بود، 

   - درنگ چون این خطا را دید، بی

   -با دستی چون بلور

    انگیز را از چهرة آرام و مهربانش به یک سو زد؛ هاي دل آن طره

  آنگاه از چشمهایش روحی چنان فروزان، 

  روح عشقی چنان شیرین در من دمید

  توانم درکش کنم  که بسختی می

  . ام پس چگونه است که من از سراپا سوختن جان به در برده

ش، ایپولیتا لئونچینا، شعرهاي عاشقانۀ لطیف و شورانگیزي سرود؛ و شعرهاي عاشقانۀ پولیتسیانو براي معشوقۀ خوی

مشابهی را نیز، که بدیع و خوشاهنگ و موزون و مقفی بودند، رواج داد تا دوستانش به عنوان طلسم شکستن کمرویی 

این شعرها، . لهاي ادبی به نظم درآوردهاي ساده روستایی را فراگرفت، و آنها را در قالب شک ترانه. از آنها استفاده کنند
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با کلمات تغییریافته و تازه، دوباره به میان توده مردم بازگشت و تا به امروز نیز اثرات آن در زبان توسکانی همچنان 

کند که چهره و سینۀ  در شعر سیه چشم و سیه موي من، دختر روستایی خوشرویی را وصف می. برجاي مانده است

مانست و  پستانهایش به گلهاي سرخ بهاري می«آراید؛  شوید و برمویش تاجی از گل می اي می خود را در چشمه

پولیتسیانو در تالش براي . شود آور نمی پسندي است که هرگز مالل این تشبیه مردم» .فرنگی بود لبانش چون توت

شد، درام  نوسوسی یونان اجرا میدست یافتن دوباره به وحدت نمایش، شعر، موسیقی، و آواز، چنانکه در تئاتر دیو

بیت تصنیف کرد که در حضور کاردینال فرانچسکو  434شامل  - به گفتۀ خودش در طی دو روز -اي کوتاه عاشقانه

پولیتسیانو در این درام، که افسانۀ اورفئوس نامیده شده است، روایت ). 1472(گونتـــساگا درمانتوا خوانده شد 

زن اورفئوس، هنگام گریز از دست چوپانی عاشق، از نیش زهرآگین ماري جان  کند که چگونه ائورودیکه، می

یابد و با نواي چنگ خویش پلوتون، خداي  سپارد و چگونه اورفئوس دلشکسته به هادس یا جهان مردگان راه می می

 زمانی که از جهان گرداند، به این شرط که تا کند که ائورودیکه را به او بازمی عالم زیرزمینی، را چنان مسحور می

روند که اورفئوس، مسحور از عشق،  هنوز چندگامی پیش نمی. اند به زنش نگاه نکند مردگان کامال بیرون نرفته

در همین اثنا، زن در یک چشم به هم زدن به جهان مردگان بازگردانده . گرداند تا به او نگاهی بیندازد سربرمی

شود  مبدل می» گریز زن«وار به موجودي  العملی دیوانه اورفئوس در عکس. گردد شود، و شوهر از تعقیب او منع می می

آمیز زئوس با گانومدس خود را با  کند که مردان باید از زنان چشم بپوشند و به پیروي از رابطۀ رضایت و توصیه می

او را تا سرحد   اند، اعتنایی اورفئوس نسبت به خود به خشم آمده نشین، که از بی زنان جنگل. پسربچگان ارضا کنند

آهنگ موسیقی . پردازند کنند و از این انتقامگیري با آهنگهاي موزون به شادي می زنند، پوستش را می مرگ ضربه می

توانیم اورفئوس را یکی از نخستین  شد از میان رفته است؛ با اینهمه، با اطمینان می که همراه این نمایش نواخته می

.ر آوریماپراهاي ایتالیایی به شما

پولیتسیانو در شاعري به مقام بلندي نرسید، زیرا از دامهاي شور و شهوت دوري گزید و هرگز عمق زندگی یا عشق را 

. نیرومندترین احساسی که داشت دلبستگیش به لورنتسو بود. گاه عمیق نبود او همواره فریبنده بود، ولی هیچ  نکاوید؛

کردن درهاي خزانۀ کلیسا   لیتسیانو در کنار حامی خود بود و با چفت و بستروزي که جولیانو در کلیسا کشته شد، پو

هنگامی که لورنتسو از سفر پرخطرش به ناپل بازگشت، پولیتسیانو با سرودن . گران او را نجات داد به روي توطئه

لورنتسو که . ل کردشعرهایی که از شدت عالقه و تعلق خاطر تقریباً جنبۀ رسوایی به خود گرفته بود از او استقبا

مثل   آهسته رو به تحلیل رفت، و دوسال بعد، ناپذیري مویه سرداد؛ سپس آهسته درگذشت، پولیتسیانو به نحو تسلی

  .سازي که پاي فرانسویان به ایتالیا باز شد، بدرود حیات گفت پیکو، در همان سال سرنوشت

برد، در ایمانش تردید اندکی به خود راه  لذت نمی طبعی اگر لورنتسو در فلسفۀ زندگی خود اندکی از طنز و شوخ

. توانست به کمال انسانی که از آن برخوردار بود برسد کرد، نمی هایش اندکی هرزگی نمی داد، و با معشوقه نمی

برد و تماشاي کمدیهاي خارج از نزاکت در دربار پاپ برایش خوشایند بود،  همچنانکه پسرش از لودگی لذت می

کرد، و از شعر خشن و  نیز لویجی پولچی را به میز شام و ناهار خود دعوت می] لورنتسو[کدار فلورانس شاهزادة بان

ستود، با آواي بلند، بندبند،  این شعر معروف، که بایرن آن را بسیار می. برد هجایی او مورگانته مادجوره حظی وافر می

گویی بی بندوبار بود و با به  دي جسور و در بذلهلوئیجی مر. شد براي لورنتسو و مهمانان دایمیش خوانده می

هاي بورژوازي براي توصیف داستانها و رمانهاي عشقی شهسواران، کاخ لورنتسو و  کارگرفتن زبان و اصطالحت و نظریه

ا هاي پرماجراي شارلمانی در فرانسه، اسپانیا، و فلسطین در قرن دوازدهم ی افسانه. پیچاند ملتی را از خنده درهم می

ایتالیا   سرایان به سرتاسر شبه جزیرة  گرد و ایمپروویزاتورها یا بدیهه پیش از آن، توسط مینسترلها یا خنیاگران دوره

پردازي بیپرده  اما همیشه در میان مردان همۀ نژادها نوعی واقع. گسترش یافته و همۀ طبقات را شادمان کرده بود
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کند، و در عین همراهی با روح رمانتیکی که توسط زنها و  استهزا می وجود دارد که با روح و سرزنده است، خود را

با  - پولچی همۀ این ویژگیها را درهم آمیخت، و. کند شود، گسترش آن را سد می جوانها به ادبیات و هنر داده می

 -میز لورنتسو هاي خطی موجود در کتابخانۀ لورنتسی، و نیز گفتگوهاي سر پسند و نسخه هاي مردم استفاده از افسانه

هاي شهسواران به استهزا گرفته شده است و، در  اي ساخت که در آن پهلوانان، دیوها، و جنگهاي قصه حماسه

شعرهایی گاهی جدي و زمانی ریشخندآمیز، ماجراهاي پهلوان مسیحی، اورالندو، و مورگانته، پهلوان ساراسن را، که 

 .کند مینیمی از عنوان شعر به نام اوست، نقل 

اورالندو . دهد گیرد، با اعالم گرویدن ناگهانی به مسیحیت خود را نجات می مورگانته، که مورد حملۀ اورالندو قرار می

اکنون در دوزخند؛ و  ایمانی اند به علت بی دهد که دو برادر او که اخیراً کشته شده آموزد و توضیح می به او االهیات می

کند که در بهشت نباید برحال  به بهشت خواهد رفت؛ اما اخطار می  دهد که اگر مسیحی خوبی بشود، به او وعده می

مجتهدین کلیساي ما اتفاق «: گوید شهسوار مسیحی می. گدازند دلسوزي کند بستگان خویش که در آتش دوزخ می

شوند برحال بستگان بینواي خویش که در آن عرصۀ  د به بهشت نایل مینظر دارند که اگر آنان که به افتخار ورو

مورگانته خود را » .اند غمخواري کنند، از سعادت جاودانی محروم خواهند شد انگیز جهنم افتاده پراغتشاش و وحشت

را تسلیم خواست کنم یا نه و خود  خواهی دید که بر برادرانم دلسوزي می«: دهد بازد و به اورالندو اطمینان می نمی

دستان برادرانم را قطع خواهم کرد و آن دستان بریده را براي  …. کنم یا نه اي رفتار می خداوند کرده و چون فرشته

پولچی، در بند هجدهم منظومه،  ».آن راهبان مقدس خواهم برد تا از مرگ دشمنان خود اطمینان حاصل کنند

ند که دزدي سرخوش و آدمکشی ضعیف است و هرگونه رذیلتی جز ک پهلوان دیگري را به نام مارگوته معرفی می

شمارد، چنین  وي در برابر پرسش مورگانته که آیا کدام دین را ارجح می. دهد خیانت به دوستان را به خود نسبت می

  : دهد پاسخ می

  اي ندارم،  کدام عقیده براي من فرقی میان سیاه و آبی نیست و به هیچ

  پز یا شاید سرخ کرده باشد؛  فربهی عقیده دارم که آب در عوض به خروس اخته

  و گاهی نیز به کره اعتقاد دارم، 

   …و آبجو و آب انگور که در آن سیب سرخ کرده شناور باشد؛ 

  اما بیشتر به شراب کهنه عقیده دارم، 

   …. انگارم و آن کس را که بدان ایمان راسخ دارد آمرزیده می

   …ده است؛ ایمان هم مثل خارش آزاردهن

  .این یا آن یا دیگري - رسد ایمان همان چیزي است که از والدین آدم به آدم می

  : پس ببینید که من چه نوع ایمانی را باید بپذیرم

  اي یونانی بود  دانید که مادر من راهبه زیرا البد می

  .و پدرم در بروسه، در میان ترکها، مال

پولچی بر مرگ او اشک . سپارد دهد، از شدت خنده جان می ه جوالن میمارگوته پس از آنکه در دوبند شعر شادمان

 لوکیفرکشد که همراه با  ریزد، اما از دنیاي تخیالت جادویی خویش دیوي طراز اول به نام عشتاروته بیرون می نمی

شود تا رینالدو را بسرعت از مصر به رونسوو  ساحر از دوزخ احضار می عشتاروته توسط ماالجیجی. کند عصیان می

کند که شهسوار  آمیز رینالدو را چنان به خود جلب می دهد و نظر محبت او این مأموریت را ماهرانه انجام می. بیاورد

، که در االهیات تبحر اما دیو مؤدب. گیرد از درگاه خداوند بخواهد عشتاروته را از دوزخ آزاد کند مسیحی تصمیم می

رود و در خور عقوبت ابدي  شود که سرکشی در برابر عدالت الیتناهی خیانت مطلق به شمار می فراوان دارد، یادآور می
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اندیشید که چرا خدایی که همه چیز و از جمله نافرمانی لوکیفر و لعنت ابدي او را از  ماالجیجی با خود می. است

تواند  کند که این رازي است که حتی یک دیو خردمند هم نمی می عشتاروته اعتراف . است او را آفریده  داند، پیش می

. از آن سردربیاورد

نوشت، به نحوي  می 1483عشتاروته در حقیقت دیو خردمندي بود، زیرا پولچی، که این سطور را در سال 

اره به آن اخطار قدیمی در ستونهاي با اش. کند انگیز ماجراي کریستوف کلمب را از زبان او پیشگویی می شگفت

  : گوید عشتاروته به رینالدو چنین می ، »دورتر نروید«که ) طارق  جبل(هرکول 

   آگاه باش که این نظریه نادرست است؛

  قایق این دریانورد دلیر از روي دریاي مغرب 

  به دوردستها پیش خواهد راند،

  چنانکه گویی این زمین که چون چرخی در گردش است

  . شتی صاف و هموار بیش نیستد

  تر بود،  اندام انسان در روزگاران کهن درشت

  فهمید که کندترین قایقها  و هرکول اگر می

  اي که او بیهوده در نظر داشته  تا چه حد به آن سوي محدوده

  شد؛  بزودي پیش خواهد راند، از شرم سرخ می

  انسان نیمکرة دیگري را بازخواهد یافت، 

  مۀ چیزها به مرکز مشترکی گرایش دارند، از آنجا که ه

  انگیز االهی،  زمین نیز با راز شگفت

  .در میان فضاي پرستاره، با تعادلی نیکو آویخته است

  در آن سوي مقابل ما در روي زمین، شهرها و کشورهایی هستند

  . گنجیدند اي که هرگز در اندیشه نمی و امپراطوریهاي گسترده

  رود  یر غربی خویش شتابان پیش میاما بنگر، خورشید در مس

  . تا آن مردمان را با نوري که در انتظار آنند به نشاط درآورد

از خصوصیات سبک شعري پولچی این بود که هر بند را، هرچند مملو از لودگی باشد، با نیایش پارسایانه به درگاه 

شعر با اعالم اعتقاد . و هیبت بیشتري داشت خدا و قدیسان آغاز کند؛ هرچه که مضمون کفرآمیزتر بود، مطلع آن وقر

پولچی گاهی . آزارد حکمی که مطمئناً هر مؤمن واقعی را می - یابد به این نکته که همۀ ادیان خوب هستند پایان می

آمیزي در شعر بگنجاند، نظیر آنجا که با استناد به کتاب مقدس دلیل  دهد محجوبانه نکتۀ بدعت به خود اجازه می

دهد امیدوار  ه دانش از پیش آموختۀ مسیح با دانش خداي پدر برابر نیست؛ یا آنجا که به خود اجازه میآورد ک می

اما به عنوان یک فلورانسی معتبر و مانند سایر . باشد که سرانجام همۀ ارواح، حتی لوکیفر، آمرزیده خواهند شد

روحانیان . گی مردم ایتالیا بود، مؤمن باقی مانداعضاي محفل لورنتسو، در ظاهر نسبت به کلیسا، که جزء الینفک زند

از دفن جسد او در گورستان تقدیس شده جلوگیري ) 1484(فریب کرنشهاي ظاهري او را نخوردند، و هنگام مرگش 

توانیم  از اینکه اعضاي گروه لورنتسو توانستند در طول عمر یک نسل اینهمه آثار ادبی گوناگون بیافرینند، می. کردند

نیز شکوفایی مشابهی وجود داشته  -میالن، فرارا، ناپل، و رم - به این نتیجه برسیم که در شهرهاي دیگر ایتالیا منطقاً

در یک قرن فاصلۀ میان تولد کوزیمو و مرگ لورنتسو، ایتالیا نخستین مرحلۀ رنسانس خویش را پیروزمندانه به . است

هاي اصلی تحقیقات کالسیک را به وجود  پایه  م باستان را کشف کرده،ایتالیا در این دوره یونان و رو. پایان رسانده بود
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اما گذشته از اینها، در . آورده، و زبان التینی را باردیگر به صورت زبانی باشکوه مردانه و قدرتی مؤثر درآورده بود

جدداً بازیافت، معیارهاي اي که از مرگ کوزیمو تا مرگ لورنتسو به طول انجامید، ایتالیا روح و زبان خویش را م دوره

پردازي را در زبانهاي محلی به کار گرفت، شعرهایی سرود که روح کالسیک داشتند اما از نظر  تازة شکل و عبارت

. گرفتند بودند و از امور و مسائل زمانۀ خود یا از مناظر و آدمهاي محلی و روستایی الهام می» نو«زبان و اندیشۀ بومی 

هاي فکاهی را به مرتبۀ ادبیات ارتقا داده بود، راه را براي  در طول یک نسل، به همت پولچی، افسانهایتالیا : دیگر اینکه

زدنهاي شهسواران را از   بویاردو و آریوستو گشوده بود، و حتی نمودي از نیشخندهاي سروانتس بر خودنماییها و الف

داد؛ ادبیات ایتالیایی، که  اي خود را به خالقیت میعصر دانشوران رو به پایان بود، تقلید ج. پیش تحقق بخشیده بود

. گرفت پس از انتخاب زبان التینی براي سرودن اشعار حماسی توسط پترارك به انحطاط گراییده بود، جانی تازه می

یافت که پیشگام ادبیات  شد و فرهنگ ایتالیایی نوینی تجلی می بزودي احیاي آثار باستانی به فراموشی سپرده می

  . کرد ا بود و آن را از هنر سرشار میدنی

v  - عصر وروکیو : سازي معماري و مجسمه  

او «: والوري، همعصر لورنتسو، چنین نوشته است. لورنتسو سنت حمایت از هنر خاندان مدیچی را مشتاقانه ادامه داد

آنان . اندازه او را خشنود کندتوانست به آن  چیز دیگري نمی کرد که هیچ بقایاي همۀ آثار باستانی را چنان تحسین می

مجسمه، مجسمۀ نیمتنه،  …خواستند به او خدمتی کنند، عادت کرده بودند که از هرگوشۀ دنیا مدال، سکه،  که می

لورنتسو مجموعۀ آثار . که مهر روم یا یونان باستان را داشته باشد«آوري کنند  و چیزهاي دیگري را برایش جمع

با اشیایی که از کوزیمو و پیرو به جاي مانده بود در باغی بین کاخ مدیچی و دیر  هاي خویش را معماري و مجسمه

به دانشجویانی که پشتکار . مندان معتبر آزاد اعالم کرد مارکو جاي داد و دیدن آنها را براي همۀ دانشوران و عالقه سان

  پرداخت، اي براي گذران زندگی می ینهکمک هز - میکالنژ جوان یکی از آنان بود- دادند  و استعدادي از خود نشان می

این نکته بسیار قابل توجه است که «: گوید وازاري می. داد داشتند پاداش می و به کسانی که لیاقت خاصی ابراز می

پرداختند و مورد لطف لورنتسو بودند همگی هنرمندانی برجسته  کسانی که در باغهاي مدیچی به مطالعه می  همۀ

که نه تنها قادر بود  …ا فقط باید به نیروي داوري و تشخیص این مرد بزرگ و هنرپرور نسبت داداین مسئله ر. شدند

» .اي را که نبوغی داشتند بشناسد، بلکه میل و توانایی آن را داشت که به آنان پاداش هم بدهد افراد برجسته

بود ) م قرن اول ق(اثر ویتروویوس » معماري«رسالۀ ) 1486(مهمترین رویداد حکومت لورنتسو از جنبۀ هنري انتشار 

لورنتسو کامال مجذوب این . گال به وسیلۀ پودجو کشف شده بود- که حدود هفتاد سال پیش از آن تاریخ در دیر سن

شاید او . اثر خشک کالسیک شد، و براي گسترش سبک معماري دوران امپراطوري روم از نفوذ خویش استفاده کرد

ه که سودمند بود، زیان هم رساند، زیرا رشد و تکامل اشکال بومی را، که به نحو ثمربخشی در این مورد به همان انداز

در اثر تشویقها، و در بسیاري . اي داشت اما او روح بخشنده. در ادبیات احیا شده بودند، در معماري از رونق انداخت

وي . هاي شخصی زینت یافته بود خانه موارد در نتیجۀ کمکهاي مالی او، فلورانس اکنون با بناهاي پرشکوه ملی و

ساختمان کلیساي سان لورنتسو و بناي دیري در فیزوله را تکمیل کرد، و به جولیانو دا سانگالو مأموریت داد تا بناي 

جولیانو براي لورنتسو در . دیري را در خارج از دروازة سانگالو، که نام هنرمند نیز از آن گرفته شده، طرحریزي کند

کایانو ویالیی چنان زیبا ساخت که وقتی فردیناند، پادشاه ناپل، از او خواست تا معماري معرفی کند،  پودجود آ

داشتند از عمل سخاوتمندانۀ  می  اینکه هنرمندان تا چه حد لورنتسو را دوست. لورنتسو جولیانو را به او توصیه کرد

هاي قدیمی  ، و مجسمه»کوپیدو خفته«مجسمۀ   ،)رامپراطو(جولیانو پیداست، فردیناند مجسمۀ نیمتنۀ هادریانوس 

اي که خود در باغ  ها را به مجموعه لورنتسو این مجسمه. دیگري به او بخشیده بود، و او همه را به لورنتسو اهدا کرد

  .هاي تاالر اوفیتسی را تشکیل داد، افزود گردآورده بود، و بعداً هستۀ اصلی مجسمه
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در ساختن محلهاي سکونت مجلل با لورنتسو به رقابت پرداختند و حتی برخی از او سایر ثروتمندان فلورانس نیز 

بندتو دا مایانو براي فیلیپو ستروتتسی مهین، به پیروي از سبک معماري  1489در حدود سال . پیشی گرفتند

در این سبک،  - که برونللسکی در کاخ پیتی به کار برده بود، کاخی در نهایت زیبایی و تکامل ساخت» توسکانی«

و ناهنجار با سنگهاي بزرگ و نتراشیده، و درون آن مجلل و آراسته به تزیینات فراوان » روستایی«نماي ساختمان 

بینی، با برگزاري مراسم مذهبی در چند کلیسا، و توزیع  ساختمان این کاخ با تعیین وقت دقیق از روي طالع. بود

ساختمان کاخ را به پایان رسانید و  پوالیوئولو، سیمونه )1497(گ بندتو پس از مر. صدقه و استمالت از فقرا آغاز شد

از روي بخاریهاي باشکوه و آراسته به سرستونهاي . اش را در رم دیده بود، به آن اضافه کرد قرنیز زیبایی نیز، که نمونه

توان دریافت  کاریهاي ظریف استوار است، می وبوته با برجسته اي تراشیده شده به شکل گله عظیم مرمرین که بر پایه

در همین اثنا، شوراي شهر فلورانس نیز به . که درون بناهاي بظاهر چون زندان تا چه حد زیبا و شکوهمند بوده است

.داد کار نوسازي جایگاه زیبا و بیهمتاي خویش، کاخ وکیو، ادامه می

کاري قرنیزها، گچبري  سازي در تزیینات معماري، کنده ساز هم بودند، زیرا مجسمه ز معماران خود مجسمهبسیاري ا

محرابها،  کاري دیواري،  چهارچوب درها، قطعات بخاري، برجسته  دور سقف، ساختن ستونها و سرستونهاي دیواري،

جولیانو دا مایانو صندلیهاي خزانۀ . اشتجایگاه همسرایان، سکوهاي وعظ، و حوضهاي تعمید کلیساها نقش مهمی د

برادرش بندتو صنعت منبتکاري و خاتمکاري را تکامل بخشید و در . کلیساي جامع و دیري در فیزوله را حجاري کرد

آن چنان شهرت یافت که ماتیاس کوروینوس، پادشاه مجارستان، به او سفارش ساخت دو صندوق داد و او را به دربار 

ندتو دعوت را پذیرفت و ترتیبی داد که صندوقهایی را که ساخته بود پس از رفتن خود او به آنجا ب. خود دعوت کرد

وقتی این صندوقها به بوداپست رسید و آنها را در حضور شاه بازکردند، چون چسب خاتمها براثر رطوبت   بفرستند؛

را باردیگر با موفقیت درجاي خود قرار داد، از دریا باز شده بود، خاتمها از جا کنده شد و افتاد؛ بندتو گرچه خاتمها 

هاي مریم، کمتر  در میان مجسمه. سازي کرد خاتمکاري دلسرد شد و از آن پس زندگی خود را وقف مجسمه

اي است که از مجسمۀ  او برسد؛ کمتر مجسمۀ نمیتنه» مریم تاجدار«اي است که از نظر زیبایی به پاي پیکر  مجسمه

اي به زیبایی  را، که با صداقت و واقعپردازي ساخته شده، بهتر باشد؛ کمتر مقبره» تتسیفیلیپو سترو«نیمتنۀ 

اي است که وي براي همان ستروتتسی در کلیساي سانتاماریا نووال ساخته است؛ هیچ سکوي وعظی به ظرافت  مقبره

اندازة محراب سانتافیناي او  و کمتر محرابی است که به  سکویی نیست که او در کلیساي سانتا کروچه تراشیده است،

  . در کلیساي شهر سان جیمینیانو به مرز کمال رسیده باشد

هاي دالروبیا، سانگالو، روسلینو،  خانواده -ها بود سازي و معماري معموال هنري موروثی در میان خانواده مجسمه

. پو دقت و ظرافت طراحی را آموختآنتونیو پوالیوئولو، عموي سیمونه، در کارگاه زرگري پدرش یاکو  وپوالیوئولو،

  و محبوب لورنتسو، کلیسا، شوراي شهر فلورانس،  هاي مفرغی، نقره، و طالي آنتونیو او را چلینی زمانۀ خویش، ساخته

توانند نام سازندة خود را  دانست چنین اشیاي ناچیزي بندرت می از آنجا که آنتونیو می. و اصناف این شهر ساخت

سازي روي  به مجسمه. ز آنجا که او هم مانند همۀ هنرمندان عصر رنسانس درپی شهرت ابدي بودزنده بدارند، و ا

میکالنژ، و از نظر آشکار » اسیران«آورد و دو پیکر مفرغی زیبا از هرکول ریخت که از نظر صالبت و قدرت همتراز 

پس از آنکه به نقاشی روي آورد، داستان هرکول را درسه . کرد برابري می »الئوکوئون«ساختن حالت درد و رنج با 

با بوتیچلی به رقابت برخاست؛ و سپس در » آپولون و دافنه«در تصویر . تابلو دیواري در کاخ مدیچی تصویر کرد

یس سباستیانوس با چه خونسردي داد قد پردازي دهها هنرمند دیگر سهیم شد و تابلویی کشید که نشان می یاوه

آنتونیو در آخرین سالهاي عمر . کند شد تحمل می شتاب برتن سالم او پرتاب می تیرهایی را که توسط کمانداران بی

سازي روي آورد و دو مجسمۀ عالی از سیکستوس چهارم و اینوکنتیوس هشتم براي قبر آنها  خود بار دیگر به مجسمه
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ها نیز با نیروي قلمزنی و دقت کالبدشناسانه پیشقراول آثار  این مجسمه. در رم ساخت در کلیساي قدیم سان پیترو

. میکالنژ بودند

وي به همین . مینو دا فیزوله هنرمندي چندان پرجوش و خروش نبود که بتواند در چندین رشته فعالیت داشته باشد

و پس از مرگ استادش سنت ظرافت و لطافت سازي بیاموزد  قناعت کرد که نزد دزیدریو دا ستینیانو هنر مجسمه

اگر گفتۀ وازاري را باور کنیم، مرگ زودرس دزیدریو چنان مینو را آشفته و ناراحت کرد که در . هنري او را دنبال کند

در این شهر با ایجاد سه شاهکار . اي در رم پرداخت کرد و به جستجوي مناظر تازه فلورانس دیگر احساس شادي نمی

هاي فرانچسکو تورنابوئونی و پاپ پاولوس دوم، و پرستشگاه مرمرینی  مقبره: خود شهرتی به دست آورد هنري براي

به فلورانس بازگشت و   پس از آنکه اعتماد به نفس و توانایی مالی خود را بازیافت،. براي کاردینال د ستوتویل

در کلیساي بزرگ زادگاه . ابهاي مجللی آراستآمبروجو و سانتاکروچه و همچنین تعمیدگاه را با محر کلیساهاي سانت

خویش، فیزوله، آرامگاه مزینی براي اسقف سالوتاتی به سبک کالسیک بنا کرد و در دیر فیزوله، براي بنیانگذار آن، 

شهر پراتو به داشتن سکوي وعظی  تر بود، کلیساي جامع کنت اوگو، آرامگاه مشابهی ساخت که از نظر تزیینات ساده

اند که  هرکدام یک یا چند مجسمه نیمتنه از آثار او را به نمایش گذارده  بالد و چندین موزه به خود می ساختۀ او

آمیز تراشیده نشده است، بلکه  اي تملق چهرة این اشخاص به گونه. باشند متعلق به شخصیتهاي حامی او می

نان متورم است که گویی دچار مرض گوشک چهرة نیکولو ستروتتسی، که چ: اند اند تجسم یافته گونه که بوده همان

است؛ اندام نحیف پیرو نقرسی؛ سرظریف دیتیسالو نرونی؛ نقش برجسته و زیباي جوانی مارکوس آورلیوس؛ مجسمه 

  تقریباً همۀ این. نیمتنۀ باشکوه یحیاي تعمیددهنده در کودکی، و چند نقش زیبا و برجستۀ مریم عذرا با کودك

اما جذاب یا . انگیزند هاي او دل مجسمه …. اي برخوردارند که مینو از دزیدریو آموخته بود پیکرها از لطافت زنانه

مینو به . انگیزند هاي آنتونیو پوالیوئولو یا آنتونیو روسلینو عالقۀ بیننده را به خود بر نمی عمیق نیستند و مثل مجسمه

اعتنایی بیرحمانۀ  ۀ کارهاي او پشت کند و، در بیتوانست به شیوه و نمون ورزید و نمی دزیدریو بیش از حد مهر می

  . طبیعت، واقعیات مهم زندگی را بکاود

هاي زمان  او دو مجسمه از بزرگترین مجسمه. بین باشد آن قدر شهامت داشت که حقیقت) چشم حقیقی(وروکیو 

ریز، نقاش، عالم هندسه، و  ساز، ناقوس زرگر، مجسمه) نام واقعی وروکیو(آندرئا دي میکله چونه . خویش را خلق کرد

علت عمدة شهرت او در نقاشی این است که نقاشی را به لئوناردو، لورنتسو دي کردي، و پروجینو یاد . موسیقیدان بود

کمتر  در میان آثار نقاشی دوران رنسانس. داد و در آنها تأثیر گذاشت؛ اما بیشتر نقاشیهاي خود او خشک و بیروحند

یحیاي تعمیددهنده در این تابلو . از تابلوهاي معروف تعمیدمسیح او ناخوشایند باشد تابلویی است که بیشتر

ماند؛ و دو فرشتۀ سمت چپ حالت زنانۀ  ساله باشد، به پیرمردي می پیرایشگري افسرده است؛ مسیح، که باید سی

و، تابلوي طوبیاس و سه اما اثر دیگر ا. آوري دارند، حتی آن یکی که طبق روایات به لئوناردو منتسب است مالل

فرشتۀ وسط تابلو بوضوح یادآور لطف و حال و هواي آثار بوتیچلی است، و طوبیاس جوان چنان . فرشته، عالی است

زیباست که ناگزیریم یا آن را به لئوناردو نسبت دهیم یا اعتراف کنیم که داوینچی در سبکهاي تصویري خود بیشتر 

طرح چهرة زنی در کلیساي مسیح در آکسفرد نیز باردیگر . وکیو تأثیر گرفته استپنداشتیم از ور از آنچه که ما می

هاي  آمیز و افسردة زنهاي لئوناردو است؛ و مناظر تیرة نقاشیهاي وروکیو کیفیت صخره نمایانگر حاالت لطیف ابهام

. تیره و جویبارهاي اسرارآمیز شاهکارهاي رؤیایی لئوناردو را از پیش در خود دارند

اي را که لئوناردو در تابلو تعمید مسیح  تماال این روایت وازاري بیشتر یک افسانه است که وقتی وروکیو فرشتهاح

مو دست نزند، زیرا لئوناردو، با وجود جوانی، در نقاشی بمراتب از او  تصمیم گرفت دیگر هرگز به قلم«کشیده بود دید، 

یر تابلو تعمید مسیح به نقاشی ادامه داد، حقیقت این است که اما با آنکه وروکیو پس از تصو» .پیشی گرفته بود
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مدتی با دوناتلو و آنتونیو پوالیوئولو کار کرد، از هر یک از . سازي کرد بیشتر سالهاي ایام پختگی خود را وقف مجسمه

تنۀ با ساختن مجسمه نیم. پردازانۀ خود را به وجود آورد آنها چیزي آموخت، و سپس سبک خشن و خشک واقع

گویی نبود،  اي از تملق سازي، با آن بینی و زلف چتري و پیشانی نگران، که در آن نشانه لورنتسو از گل مجسمه

با اینهمه، لورنتسو باشکوه، از دو نقش برجستۀ مفرغی اسکندر و داریوش که وروکیو . زندگیش را به مخاطره انداخت

فرستاد و خود وروکیو را   ماتیاس کورونیوس، پادشاه مجارستان، براي او ساخته بود چنان خشنود شد که آنها را براي

وروکیو ). 1472(لورنتسو به کار گماشت  اي براي پدرش پیرو و داییش جووانی در کلیساي سان براي ساختن مقبره

عد، چهار سال ب. هاي مجلل آراست هاي مفرغی و به شکل گل و بوته تابوتی از سنگ سماق تراشید و آن را با پایه

این مجسمه چنان . از مفرغ ریخت  مجسمۀ داوود جوان را، که با غرور و آرام در کنار سربریدة جالوت ایستاده است،

در همان . هاي اصلی کاخ وروکیو جاي دادند مورد پسند شوراي شهر فلورانس واقع شد که آن را برفراز آستانۀ پله

وروکیو، در اوج . فت و آن را بردهانۀ فوارة حیاط کاخ نصب کردسال، مجسمه دیگر او، پسر دولفین به دست، را پذیر

را طرحریزي کرد و با مفرغ ریخت  شکاكاي در بیرون اورسان میکله، مجسمه مسیح و توماي  قدرت، براي طاقچه

اصالت آسمانی؛ و توما با ترحمی آشکار تصویر شده،  در این مجسمه، مسیح شخصیتی است با ابهت و). 1483(

سازي تالی دارد، رداها شاهکاري در هنر  اند که بندرت در مجسمه دستهایش با چنان کمالی پرداخت شده

. سازیند، و مجسمه بر روي هم واقعیتی زنده و متحرك دارد مجسمه

به ونیز برود و ) 1479(یز از او دعوت کرد برتري وروکیو در کارهاي مفرغی آن چنان مسلم بود که سناي ون

. اي پیروزیهاي فراوان کسب کرده بود، بسازد اي که براي این کشور جزیره اي از بارتولومئو کولئونی، کوندوتیره مجسمه

کرد، اطالع  گري آن با مفرغ آماده می آندرئا به آنجا رفت، قالب پیکر اسب را ساخت، و ضمن آنکه خود را براي ریخته

یافت که سناي ونیز در این اندیشه است که مأموریت او را به ساختن مجسمۀ اسب محدود کند و ساختن مجسمۀ 

به گفتۀ وازاري، آندرئا سرو پاهاي قالب اسب را شکست و با خشم به . خود سردار را به والنو اهل پادوا بسپارد

خاك ونیز پاي بگذارد، جداً سرش را از دست خواهد  سناي ونیز به او اخطار کرد که اگر دوباره به. فلورانس بازگشت

سازان مهارت به هم  آندرئا پاسخ داد که توقع نداشته باشند که او به آنجا بازگردد، زیرا سناتوران به اندازة مجسمه. داد

ار را به او بار با دید بهتر به موضوع اندیشید و تصمیم گرفت تمام ک سناي ونیز این. پیوستن سرهاي شکسته را ندارند

وروکیو قالب پیکر . بسپارد، و براي بازگرداندن و ترغیب او اعالم داشت که دو برابر اجرت پیشین را خواهد پرداخت

سرما خورد، و چند روز بعد  گري، گرما زده شد،  اما هنگام ریخته. اسب را تعمیر کرد و آن را با موفقیت از مفرغ ریخت

در آخرین ساعات عمر، صلیب زمختی برابرش نهادند؛ وروکیو از ). 1488(وشش سالگی درگذشت  در سن پنجاه

هاي دوناتلو بگذارند تا او، همانند ایام  حاضران خواهش کرد آن صلیب را بردارند و به جایش صلیبی ازساخته

  .زندگانیش، در حضور اشیاي زیبا جان بسپارد

با چنان سبک جانداري کامل کرد و در ایجاد حالت  ساز ونیزي، آن مجسمۀ بزرگ را مجسمه  آلساندرو لئوپاردي،

این مجسمه در کامپو . تسلط و فرمانروایی چنان مهارتی به کار برد که کولئونی از مرگ وروکیو چیزي از دست نداد

و تا به امروز همچنان به عنوان غرورآمیزترین و ) 1496(نصب شد  - میدان یوحنا و بولس حواري - دي سان تسانیپولو

  . ترین پیکر سوار بازمانده از دوران رنسانس در حال خرامیدن استنفیس

VI - نقاشی

  گیرالندایو -1

همۀ فعالیتهاي هنري در یک  - اي از کارگاههاي هنري فلورانس عصر رنسانس بود کارگاه نقاشی پررونق وروکیو نمونه

ممکن بود هنرمندي کلیسا یا کاخی را  )کارگاه(کارگاه و گاه در یک هنرمند یکجا جمع بود؛ چه بسا در یک بوتگا 



٢٨٧٩

آمیزي کند، این نگینهاي الماس  اي را بتراشد یا بریزد، سومی تابلویی را ترسیم یا رنگ طرح بریزد، دیگري مجسمه

روان و پرچم  کاري و خاتمکاري عاج یا چوب، یا گداختن و کوبیدن فلز، یا ساختن تخت بتراشد یا بنشاند، آن به کنده

. مردانی چون وروکیو، لئوناردو، یا میکالنژ با همۀ این هنرها آشنایی داشتند -ها بپردازد ه در جشنوارهبراي استفاد

افتادند، یا چون کولیها  قید راه می فلورانس از این کارگاهها بسیار داشت، و هنرجویان در خیابانهاي شهر آزاد و بی

ون ارواحی، ملهم نزد پاپها و شاهزادگان ارزشی بیرون از شدند و، چ کردند، یا مردان ثروتمندي می نشینی می اطاق

در فلورانس بیش از هرجاي دیگر، جز آتن، به هنر و هنرمند اهمیت . یافتند وراي قانون می - مانند چلینی - قیاس و

ن و گرفت، و همچنانکه ما امروز از ستارگا شد، و به خاطرشان مبارزه درمی شد، دربارة آنان سخن گفته می داده می

) نابغه(در فلورانس دورة رنسانس بود که واژة جنیو . شد ها نقل می گوییم، دربارة آنها لطیفه بازیگران سینما سخن می

پیدا ) مأخوذ از گنیوس التینی(مفهوم رمانتیکش را به معناي انسانی ملهم از روحی االهی که در او مأوا کرده است 

به استثناي یک جنبه از (ساز بزرگی که تعالی هنري استاد را  یچ مجسمهشایان توجه است که کارگاه وروکیو ه .کرد

تر از این دو اما  پایه و نیز نقاشی دون - لئوناردو و پروجینو - ادامه دهد بیرون نداد، اما دو نقاش بلند پایه) هنر لئوناردو

زي را به عنوان یک هنر مورد سا اندك جاي مجسمه نقاشی اندك. به هرحال پرمایه به نام لورنتسو دي کردي پرورد

رفتۀ روزگاران کهن تعلیم  احتماال این نکته که نقاشان از تابلوهاي نقاش دیواري از بین. گرفت پسند همگان می

دانستند که مردانی چون آپلس و پروتوگنس  آنها می. به نفع آنان تمام شده بود  نگرفته و با آنها آشنا نشده بودند،

در . فقط معدودي از آنها بقایاي نقاشیهاي کهن را، حتی در اسکندریه یا پومپئی، دیده بودنداند، اما  وجود داشته

نقاشیهاي فلورانس اثري از احیاي نقاشیهاي کهن نبود، و ادامۀ هنر قرون وسطی همراه با رنسانس کامال به چشم 

رافائل، و تیسین پیچاپیچ اما   به لئوناردو،خط ارتباطی از بیزانس به دوتچو، جوتو، وفرا آنجلیکو، و از آنها : خورد می

 سازان، ناگزیر بودند از طریق آزمایش و خطا پیش بروند و تکنیک و  بنابراین، نقاشان، به خالف مجسمه. روشن بود

آنان با مشقات زیاد در جزئیات . سبک ویژة خویش را بیابند؛ استفاده از قوة ابتکار و تجربه برآنها تحمیل شد

گوش، و سایر طرحهاي ترکیبی را  ی انسانی، حیوانی، و گیاهی به تحقیق پرداختند؛ شکلهاي مدور، سهکالبدشناس

هاي  تجربه کردند، و براي اینکه به زمینۀ تصاویر خود عمق، و به پیکرها جان ببخشند، شگردهاي ژرفانمایی و شیوه

ان مسیح و مریمهاي باکره گشتند و از روي ایجاد سایه و روشن را کاویدند؛ خیابانهاي شهر را در جستجوي حواری

رنگ و دوباره به فرسکو روي آوردند، و  هاي پوشیده یا عریان طرحهایی کشیدند؛ از فرسکو به نقاشی آب نمونه

اسلوبهاي جدید نقاشی رنگ و روغن راکه به وسیلۀ روگیر وان در وایدن و آنتونلو دا مسینا به شمال ایتالیا آورده شده 

یافت، تعداد هواخواهانشان در میان مردم عادي  همچنانکه مهارت و شجاعتشان توسعه می. ش گرفتندبود در پی

آنها طبیعت را . آمیز تن انسان را بر موضوعات دینی افزودند شد، روایتهاي اساطیر باستانی و زیبایی شرك بیشتر می

هاي انسانی یا  چیز از جنبه گمان آنها هیچ به کارگاههاي خویش کشاندند یا خویشتن را به دست طبیعت سپردند؛ به

آنان . اش را نمایان سازد چهرة زشتی نبود که هنر نتواند اهمیت درونی و روشنگرانه طبیعی با هنر بیگانه نبود و هیچ

اي مبدل ساخته بود،  دنیا را در آثار خویش منعکس ساختند؛ و زمانی که جنگ و سیاست ایتالیا را به زندان و ویرانه

.قاشان خط و رنگ، زندگی و شور رنسانس را باقی گذاشتندن

ها و مواد کار و موضوعات به  گونه مطالعات پرورش یافته بودند و سنت غنیتري از شیوه مردان با استعدادي که با این

. کردند ارث برده بودند، اکنون بهتر از نوابغی که یک قرن پیش از آن آثاري از خود به جا گذارده بودند نقاشی می

اما با پشتکار زیاد از همۀ نقاشان  …اي نبود  العاده هنرمند فوق«گوید که بنوتتسو گوتتسولی  وازاري با بیمهري می

وي » .آمد دیگر عصر خود پیشی گرفت، زیرا باالخره در میان آثار نقاشی فراوانش ناچار چند اثر هم خوب از آب درمی

پیروي نقرسی او را به . ز کرد و به عنوان دستیار او به رم و اورویتو رفتکارش را با شاگردي نزد فراآنجلیکو آغا
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فلورانس خواند و از وي دعوت کرد تا، روي دیوارهاي نمازخانۀ کاخ مدیچی، شرح سفر مجوسان از شرق به بیت لحم 

در عین حال  جمعی پرطنطنه و آیند، حرکت دسته این فرسکوها، که شاهکار بنوتتسو به شمار می. را تصویر کند

شکارچیان، دانشوران، غالمان،   همراه مالزمان، خدمتکاران، فرشتگان،  جاندار شاهان و شهسواران را با رداهاي فاخر،

و خود بنوتتسو که محیالنه در میان جمعیت جاي گرفته  - اسبان، پلنگان، سگان، و شش تن از افراد خاندان مدیچی

بنوتتسو، سرخوش از این کامیابی، به سان . دهند انگیز نمایش می و شگفت اي زیبا در برابر زمینه و منظره - است

جیمینیانو رفت و محل دستۀ همسرایان کلیساي قدیس آوگوستینوس را با هفده صحنه از زندگی خود قدیس 

رت در کامپوسانتو در پیزا، طی شانزده سال کار، بیست ویک صفحه از کتاب عهد قدیم را، از داستان حض. بیاراست

بعضی از آنها، مانند تابلو برج بابل، از فرسکوهاي برجستۀ . آدم تا داستان ملکۀ سبا، بر دیوارهاي پهن آن ترسیم کرد

شتابزدگی مشتاقانه، شکوه نقاشی بنوتتسو را کاهش داد؛ از این پس با بیحوصلگی کار . آیند رنسانس به شمار می

ساخت، و تابلوها را آکنده از اشخاص گوناگون و  ري یکنواخت میآو ها را به نحو مالل کرد، بسیاري از چهره می

زد، چشم اندازهاي سرزنده و هیبت غرورآمیز  کرد؛ اما در وجود او خون و نشاط زندگی موج می جزئیات درهم می

. ردب آمیزي و شور و خالقیتش نقص خطوط و طراحی او را تا حدي از یاد می و شکوه رنگ داشت،  بزرگان را دوست می

 - قدرت مالیم فراآنجلیکو به آلسوبالدووینتی و کوزیمو روزلی واز طریق آلسو به یکی از نقاشان برجستۀ رنسانس

طالیی ) گارالند(را از تاجهاي گل » گیرالندایو«پدر گیرالندایو زرگري بود که لقب . انتقال یافت -دومنیکو گیرالندایو

دومنیکو نزد پدر خود و بالدووینتی باشور و . داول ساخت گرفته بوداي که براي سرهاي زیباي فلورانس مت و نقره

حرارت به آموزش هنر پرداخت؛ ساعات بسیاري را در برابر فرسکوهاي دیواري مازاتچو در کارمینه سپري کرد؛ با 

که او با گوید  ناپذیر، شگردهاي اصل ژرفانمایی خطوط کوتاه وطرح و ترکیب را آموخت؛ وازاري می تمرینهاي خستگی

انگیزي ترسیم  گذشت با شباهت شگفت تصویر هرکسی را که از برابر کارگاهش می«توانست  یک نگاه زودگذر می

اش در کلیساي بزرگ  هنوز بیست ویک ساله بود که سفارش تصویر داستان زندگی سانتافینا را در نمازخانه» .کند

، با کشیدن چهار فرسکو در کلیساي )1480(سالگی  ویک گیرالندایو در سی. جیمینیانو به او دادند شهر سان

قدیس : این نقشها عبارتند از. خانۀ آن در شهر فلورانس، به دریافت لقب استاد نایل آمد اونییسانتی و سفره

شامل چهرة اعطاکنندة هزینۀ تابلو، (هیرونوموس، پایین آوردن مسیح از صلیب، تصویر حضرت مریم مهربان 

  .اي از نکات آن سود جسته است ام آخر، که لئوناردو از پارهو ش) آمریگووسپوتچی

گیرالندایو، که توسط پاپ سیکستوس چهارم به رم فراخوانده شد، در نمازخانۀ سیستین تابلو مسیح پطرس و 

هنگام دومنیکو، . این تابلو بویژه از نظر زمینه، کوهها، دریا، و آسمان زیباست. خواند را تصویر کرد آندریاس را فرامی

آنکه  تئاترهاي این شهر باستانی را بررسی و ترسیم کرد، و بی ها، و آمفی ها، ستونها، آبراهه اقامت در رم، طاقها، گرمابه

. گرفت  با چشمان ورزیدة خود، با یک نگاه تناسب دقیق آنها را اندازه می  کش یا پرگار داشته باشد، نیازي به خط

کرد، دومنیکو را به استخدام خود  ورانسی در رم، که در مرگ همسرش سوگواري میفرانچسکوتورنابوئونی، بازرگان فل

درآورد تا به یادبود همسرش فرسکوهایی بر دیوارهاي کلیساي سانتاماریا سوپرامینروا نقاشی کند، و دومنیکو در این 

ستایش هنر متعالیش به فلورانس  اي در کار چنان استادي از خود نشان داد که تورنابوئونی او را با پول هنگفت و نامه

 -1481(چهار سال بعدي . شوراي شهر فلورانس فوراً او را مأمور تزیین ساال دل اورولوجو در کاخ خود کرد. بازگرداند

. هایی از زندگی قدیس فرانسیس در نمازخانۀ ساستی در کلیساي سانتاترینیتا کرد را صرف ترسیم صحنه) 1485

هماهنگی در ترکیب، خطوط دقیق، : خورد جز استفاده از روغن، در این فرسکو به چشم میهمۀ شکوفایی هنر نقاش، 

از لورنتسو، پولیتسیانو، پولچی، پاالستروتتسی، (پردازانه  نگاري واقع چهره  بندي نور، رعایت اصول ژرفانمایی، درجه
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از کمال تقریبی تابلو . در نقاشی ، و در عین حال رعایت معنویت و پارسایی سبک و سنت آنجلیکو)فرانچسکوساستی

. ستایش شبانان او تا تخیل عمیقتر و زیبایی و ظرافت آثار لئوناردو و رافائل تنها یک گام فاصله بود

براي ) دالر 30000(، مبلغ هزارودویست دوکاتو 1485جووانی تورنابوئونی، رئیس بانک مدیچی در رم، در سال 

ا ماریانووال به گیرالندایو پیشنهاد کرد و وعده داد که اگر کار رضایت کامل او را اي در کلیساي سانت نقاشی نمازخانه

گیرالندایو به یاري گروهی از شاگردانش، از جمله میکالنژ، بیشتر اوقات . جلب کند، دویست دوکاتو دیگر نیز بپردازد

ۀ تصویر نویسندگان اناجیل پنج سال بعدي را وقف این فرصت متعالی در زندگی هنریش کرد، روي سقف نمازخان

هایی از زندگی  چهارگانه؛ روي دیوارهاي آن تصاویر قدیس فرانسیس، پطرس شهید، یحیاي تعمیددهنده، و صحنه

در اینجا نیز یک باردیگر چهرة چندتن . تا مراسم باشکوه حضرت مریم عذرا کشید» عید بشارت«مریم و عیسی را از 

ها، زیبایی عالمگیر جینروا  چهرة باشکوه لودوویکا تورنابوئونی با وقاري برازندة ملکه: از معاصرانش را شادمانه گنجانید

د بنچی، همچنین چهرة دانشورانی مثل فیچینو، پولیتسیانو، الندینو، و تصویر نقاشانی چون بالدووینتی، مایناردي، و 

ت، همۀ شخصیتها و ادیبان فلورانس نمازخانه به روي عموم مردم گشایش یاف 1490وقتی در سال . خود گیرالندایو

پردازانه زبانزد مردم شهر بود و تورنابوئونی رضایت  هاي واقع وصف چهره. براي بررسی نقاشیها به کلیسا روي آوردند

کامل خود را از کار گیرالندایو اظهار داشت، اما چون در آن هنگام از لحاظ مالی در تنگنا بود، از دومنیکو خواهش 

او برایش بیش از زر ارزش  ریافت دویست دوکاتو اضافی چشم پوشد، نقاش پاسخ داد که رضایت مشوقکرد تا از د

گذاشتند که یکی از آنها به نام داوید  قدر احترامش می برادرانش آن. داشتنی بود گیرالندایو شخصیتی دوست. دارد

نان مانده   نبوغ برادرش آورده بود با قطعهنزدیک بود راهبی را که براي دومنیکو و دستیارانش غذایی خارج از شأن 

خواستند در آنجا کار یا مطالعه  گیرالندایو درهاي کارگاهش را به روي تمام کسانی که می. وخشکی به قتل برساند

پذیرفت و  هرنوع سفارشی را، چه کوچک و چه بزرگ، می. کنند گشود و آن را به صورت مکتب واقعی هنر درآورد

گفت تا روي  چ کدام را نباید پس زد؛ مسئولیت ادارة امور مالی و خانوادگیش را به داوید، سپرد و میمعتقد بود که هی

کشید که بیشترشان از لحاظ هنري در  تابلوهاي زیادي می. دیوارهاي سراسر فلورانس نقاشی نکند، راضی نخواهد شد

انگیز موزة لوور به نام  آفرید، مثل تابلو دل یسطحی متوسط بودند، اما گاهی به طور اتفاقی آثار بس زیبایی نیز م

پدربزرگ، با آن بینی پیازي شکل، و تابلو زیباي چهرة یک زن در مجموعۀ هنري مورگن نیویورك؛ تابلوهاي مملو از 

چون و  منتقدان بزرگی که دانش و شهرتی بی. بندد شخصیت و ویژگیهایی که سال به سال برچهرة آدمی نقش می

آمیزي مهارت  زش هنري چندانی براي او قایل نیستند، این حقیقتی است که او در طراحی بیش از رنگچرا دارند ار

هاي  انباشت و پس از تجربه کاریهاي نامربوط می کرد، و تابلوهایش را از ریزه  داشت، با شتاب بیش از حد نقاشی می

گ گامی به عقب نهاد؛ با اینهمه، سطح تکنیک رن شاید با ترجیح دادن نقاشی آب  روغن، بالدووینتی در نقاشی رنگ

هایی براي  بارورشدة هنر خویش را به باالترین حد ممکن در کشور خود و نیز در عصر خویش ارتقا داد و گنجینه

. آورند فلورانس و دنیا از خود به ارث گذاشت که متنفذین هنري در برابرشان سرتکریم فرود می

  بوتیچلی -2

ساندرو بوتیچلی چنان با گیرالندایو متفاوت بود که خیال اثیري با . در آن نسل بر اوبرتري جستتنها یک فلورانسی 

پدر آلساندرو، ماریانوفیلیپیی، که نتوانست به فرزندش بفهماند که زندگی بدون آموزش خواندن و . واقعیات مادي

وتیچلی فرستاد، نام این زرگر، در نتیجۀ نوشتن و ریاضیات امکانپذیر نیست، او را به شاگردي نزد زرگري به نام ب

این جوان در . محبت شاگرد یا هوس تاریخ، به ساندرو تعلق گرفت و براي همیشه با نام ساندرو درهم آمیخت

فیلیپینو، . مند شد لیپی به آن جوان بیقرار و تندخو عالقه. شانزدهسالگی از این کارگاه به کارگاه فرافیلیپولیپی رفت

بعدها تصویر ساندرو را به صورت مردي ترشرو، با چشمانی فرورفته، بینی برآمده، دهان گوشتالود   ،فرزند فیلیپو
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توانست تصور کند که  چه کسی می. انگیز، موي ژولیده، کاله ارغوانی، باالپوش سرخ، و جورابهاي سبز کشید شهوت

ه است نقاشی کند؟ شاید هر هنرمندي پیش ها برجاي نهاد انگیز لطیفی را که در موزه چنین مردي چنان آثار خیال

پرست باشد؛ ناگزیر است تن انسان را به عنوان معیار و  اي بیافریند، ناگزیر است نفس از آنکه بتواند آثار کمال یافته

توصیف کرده که » مردي سرخوش«وازاري، ساندرورا . منشأ غایی احساس جمالشناسی بشناسد و به آن عشق بورزد

گمان او نیز، مثل همۀ ما، موجودي چند  بی. گذاشته است دل خویش می ان هنرمند و همشهریان سادهسر همکار سربه

ساخت و شخصیت حقیقی  شخصیتی بوده است و به مقتضاي اوضاع و احوال، یکی از خویشتنهاي خود را آشکار می

  . داشت خود را از سر وحشت چون رازي از دید دنیا پنهان نگاه می

. کارگاه مستقلی براي خود تأسیس کرد و دیري نپایید که از خاندان مدیچی سفارش کار گرفت 1465بوتیچلی در 

که  - تابلو یهودیت را ظاهراً براي لوکرتسیاتورنابوئونی، مادر لورنتسو، و تابلوهاي مریم باشکوه و ستایش مجوسان را

بوتیچلی . شوهر او، پیرو نقرسی، کشید براي - آمیزي است سرود ستایشی از سه نسل خانوادة مدیچی در قالب رنگ

اي ترسیم کرده است که کتابی به  در تابلو حضرت مریم لورنتسو و جولیانو را به صورت پسران شانزده و دوازدهساله

نویسد؛ در  سرود ستایش خویش را برآن می - که تصویر او از فرالیپی اقتباس شده است -دست دارند و مریم عذرا

و  ن کوزیمو برپاي مریم به زانو افتاده، پیرو در سطح پایینتري در برابر آنها زانو بر زمین زده است،تابلو ستایش مجوسا

.شمشیري به دست دارد  لورنتسو، که اکنون هفدهساله است، به نشانۀ اینکه دیگر به سن بلوغ رسیده است،

زیباترین تابلوهاي نقاشی . چلی ادامه دادندلورنتسو و جولیانو، پس از مرگ پیرو، مانند پدر خویش به حمایت از بوتی

کشید،  او همچنان تصویرهاي مذهبی می. بوتیچلی تابلوهاي او از چهرة جولیانو و معشوقۀ او سیمونتا و سپوتچی است

مانند تابلو پرقدرت قدیس آوگوستینوس در کلیساي اونییسانتی؛ اما در این ایام، شاید تحت تأثیر محفل لورنتسو، 

. یش به موضوعهاي غیر دینی و معموال موضوعهاي اساطیري کالسیک و اندامهاي عریان گرایش یافتبیش از پ

، و او را به »هاي بسیاري، تصاویر زیادي از زنان عریان کشیده است بوتیچلی در خانه«دهد که  وازاري گزارش می

به پیروي از نوعی فلسفۀ اپیکوري  اومانیستها بوتیچلی را مدتی. کند متهم می» نابسامانیهاي جدي در زندگیش«

زن باوقار عریانی که از ). 1480(ظاهراً به خاطر لورنتسو و جولیانو بود که او تابلو تولد ونوس را کشید . کشانده بودند

کند، از درون صدفی زرین در دریا  استفاده میموجود  انجیرگیسوان بافتۀ بور و بلند خود به عنوان تنها برگ 

دختر زیبایی   کنند؛ در سمت چپ، خیزد؛ از سمت راست، فرشتگان بالدار باد او را به سمت ساحل فوت می برمی

این تابلو شاهکار . کند تا بر دلربایی او بیفزاید اي پیشکش می در جامۀ سپیدي از گل به آن االهه خرقه) سیمونتا؟(

پردازي نادیده  آمیزي در مرتبۀ فرعی قرار دارد؛ واقع و در آن طرح و ترکیب رکن اصلی است و رنگ ظرافت است

انگیز و لطیف شده  انگاشته شده است؛ و همه چیز، از طریق هماهنگی سیال خطوط، متوجه انتقال تصویري خیال

موضوع تابلو غیرمذهبی دوم . نو گرفته استاي از شعر چرخ فلک پولیتسیا بوتیچلی درونمایۀ این تابلو را از قطعه. است

بازي و عشق اتخاذ  او نیز موسوم به مارس و ونوس از توصیفی در همان شعر مربوط به پیروزیهاي جولیانو در نیزه

در اینجا، ونوس، که شاید دوباره همان سیمونتا باشد، لباس برتن دارد؛ و مارس نه به صورت جنگاوري . شده است

توان او را به اشتباه به جاي آفرودیته گرفت، خسته و  عیب، که می یبت جوانی با تن زیبا و بیخشن، بلکه به ه

آمیز لورنتسو خطاب به  و سرانجام در تابلو بهار، بوتیچلی حال و هواي سرود ستایش. آلود تصویر شده است خواب

ن مددکاري که در تابلو تولد بود، با در اینجا ز. را بیان کرده است!) خواهد خوش باشد، گوباش هرکه می(باکخوس 

چیند تا به  سیبی ازدرخت می) ؟(جولیانو   شود؛ در سمت چپ تابلو، روپوش بلند و پاهاي زیبایش دوباره ظاهر می

اند بدهد؛ در سمت راست، مرد شهوترانی دختري را که  عریان در کنارش ایستاده یکی از سه زیبارویی که نیمه

کند، و برفراز او در هوا  به تن دارد گرفته است؛ سیمونتا محجوبانه براین صحنه نظارت میاي از تور نازك   جامه
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در این سه تابلو نمادهاي زیادي نهفته بود، زیرا بوتیچلی به تمثیل . سازد کوپیدو تیرهاي کامال زاید خود را رها می

کلیسا . پیروزي اومانیستها در هنر هم بودنداین تابلو نمایشگر   آنکه خود متوجه باشد، عالقه داشت، اما، شاید بی

. تالش کند تا تسلط خود را بار دیگر بر موضوعات تصویري بازیابد) 1534 - 1480(قرن  اکنون ناگزیر بود به مدت نیم

پاپ سیکستوس چهارم، چنانکه گویی بخواهد در خالف این روند حرکتی کرده باشد، بوتیچلی را به رم فراخواند 

این تابلوها از جمله شاهکارهاي . او مأموریت داد تا سه فرسکو در نمازخانۀ سیستین نقاشی کندو به ) 1481(

اما وقتی به . روند؛ بوتیچلی در آن هنگام روحاً آمادگی پرداختن به مسائل دینی را نداشت بوتیچلی به شمار نمی

او نیز براي شنیدن   ایی به پا کرده است،هاي ساووناروال در شهر غوغ ، متوجه شد که موعظه)1485(فلورانس بازگشت 

بوتیچلی همیشه در کنه وجود خود به مسائل دین معتقد و پایبند . ها رفت و سخت تحت تأثیر قرار گرفت موعظه

پولچی، و پولیتسیانو پیدا کرده بود در چاه پنهانی ایمان جوانیش ناپدید   بود، و آن شکاکیتی که از طریق لورنتسو،

انگیز همان ایمان را بر او  مارکو مفاهیم شگفت هاي آتشین خود در نمازخانۀ سان ون ساووناروال با موعظهاکن. شده بود

خدا براي نجات بشر از گناه آدم و حوا گذاشته بود تا به او اهانت شود، تازیانه : کرد و برمردم فلورانس آشکار می

تواند از  ضیلت آمیخته یا صادقانه توبه کرده است میبخورد، و به صلیب کشیده شود؛ تنها آن کس که زندگیش با ف

در همین هنگام بود که بوتیچلی کمدي االهی دانته را مصور . شفاعت االهی فیضی برگیرد و از دوزخ ابدي بگریزد

براي کلیساي . انگیز مریم و مسیح را بازگفت بار دیگر داستان شگفت دوباره هنر را به خدمت دین گرفت، و یک  کرد،

مریم همچنان همان . دیس برنابا یک سلسله تصویر تاجگذاري مریم عذرا را با قدیسان گوناگون استادانه نقاشی کردق

اندکی بعد تابلو حضرت مریم و انار را . دختر مهربان و زیبارویی است که بوتیچلی در نگارخانۀ فرالیپو کشیده بود

اي را در دست گرفته که  اند و مسیح خردسال میوه ان گرفتهکه در آن کروبیان سرودخوانان مریم را در می  کشید،

را در دو تابلو عید » مادر خدا«، حماسۀ 1490در سال . هاي بیشمار آن نماد گسترش ایمان مسیحیت است دانه

اما اکنون باردیگر پا به سن گذارده بود و لطف و تازگی روشنگرانۀ هنرش را از دست . بشارت و تاجگذاري تجدید کرد

. داده بود

بوتیچلی از این واقعه، که شاخصترین قتل دوران رنسانس . ساووناروال را به دار آویختند و سوزاندند 1498در سال 

برزمینۀ   در این اثر،. شاید اندکی پس از این فاجعه بود که تابلو پیچیده و نمادین بهتان را کشید. وحشتزده شد  بود،

) »حسد«(پوشی  به رهبري مرد ژنده -»بهتان»  ،»فریب«، »حیله«-سه زن   ،طاقنماهاي کالسیک و دریاي دوردست

کشانند که قاضی آن، با گوش دراز االغی، به توصیۀ زنانی که  اند و او را به دادگاهی می موي قربانی عریانی را گرفته

و محکوم کردن هستند، خود را براي تسلیم شدن به خشم و خون تشنگی جمعیت » نادانی«و » بدگمانی«نماد 

همان  - عریان» حقیقت«، در جامۀ سیاه، با اندوه به »پشیمانی«کند؛ در سمت چپ،  مردي که برزمین افتاه آماده می

آیا از نظر بوتیچلی این . نگرد می - وتابش پوشانده است ونوس بوتیچلی که باردیگر خود را با همان گیسوان پرپیچ

.خورد چند البد آن راهب از دیدن آن بدنهاي عریان یکه میقربانی نماد ساووناروال نیست؟ شاید؛ هر

این تابلو درهم اما رنگارنگ است، و براي آخرین . تابلو میالد مسیح درگالري ملی لندن آخرین شاهکار بوتیچلی است

ابلو بهار در این مندند؛ زنان ت در این تابلو گویا همه از سعادتی آسمانی بهره. دهد بار لطافت موزون آثار او را نشان می

اي  کنند و بر شاخه آسا و نجاتبخش را ستایش می اند و میالد معجزه تابلو به صورت فرشتگان بالدار دوباره ظاهر شده

اما بوتیچلی عبارات زیر را به یونانی روي تابلو نوشت، که . رقصند آمیز می که در هوا معلق است به نحوي مخاطره

  :فریادي براي بازخواندن قرون وسطی در اوج رنسانس بود هاي ساووناروال و یادآور گفته

در این هنگام تحقق مکاشفۀ یازدهم  …، در این دوران پریشانی ایتالیا1500این تابلو را من، آلساندرو، در پایان سال 

به مکاشفۀ بنا . ونیم رها گشته بود، کشیدم یوحنا و بالي دوم آخرالزمان، و در این هنگام که شیطان به مدت سه سال
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شود  گونه که در این تصویر لگدکوب می دوازدهم یوحنا، شیطان بعدها به زنجیر کشیده خواهد شد، و ما او را همان

  .خواهیم دید

وشش سال نداشته و  در این هنگام او بیش از پنجاه. به بعد، دیگر تابلویی از آثار او در دست نداریم 1500از سال 

آفرینشی وجود داشته است، اما او جاي خود را به لئوناردو و میکالنژ سپرد و خود در  احتماال در وجودش هنوز قدرت

دادند، اما آنها خود نیز در حال  اي می خاندان مدیچی، که حامی اصلی او بودند، به او صدقه. فقري تلخ روزگار گذراند

یاي فراموشکار همچنان با شتاب وشش سالگی بیکس و علیل درگذشت، حال آنکه دن بوتیچلی در شصت. سقوط بودند

  . تاخت پیش می

شناختند، دوست  را همۀ کسانی که می »عشقفرزند «این . از جمله شاگردان او فیلیپینو لیپی، فرزند استادش، بود

چندان نیک و بافضیلت بود که لکۀ ننگ «وازاري مردي بود آرام، مهربان، فروتن، و مؤدب، که به گفتۀ : داشتند

لیپی، تحت سرپرستی پدرش و ساندرو، هنر نقاشی را با » .والدتش را، اگر اصال چنین چیزي حقیقت داشت، زدود

تابلویی که به عقیدة وازاري  - چنان سرعتی فراگرفت که در بیست وسه سالگی تابلو رؤیاي قدیس برنار را کشید

وقتی راهبان فرقۀ کرملیان تصمیم گرفتند فرسکوهاي نمازخانۀ برانکاتچی خود را » .سخن بگویدتوانست  فقط نمی«

وهفت ساله بود،  که شصت سال پیش آغاز شده بود تکمیل کنند، این کار را به فیلیپینو، که هنوز جوانی بیست

اي  ولس با پطرس در زندان، فیلیپینو چهرهکرد، اما در تابلو گفتگوي ب نتیجۀ کار او با کار مازاتچو برابري نمی. سپردند

. فراموش نشدنی باوقاري ساده و قدرت آرام پدید آورد

اي را در کلیساي سانتاماریا  ، کاردینال کارافا، به توصیۀ لورنتسو، لیپی را به رم فراخواند تا نمازخانه1489در سال 

فیلیپینو، احتماال با در ذهن داشتن تصویر . ن کندهایی از زندگی قدیس توماس آکویناس تزیی سوپرامینروا با صحنه

مشابهی که یک قرن پیش آندرئا دا فیرنتسه از آن قدیس کشیده شده بود، چهرة پیروزمند فیلسوف را، درحالی که 

 رشد هاي ابن اند، بردیوار اصلی نقش کرد؛ در همین ایام، نظریه رشد، و دیگر بدعتگذاران بر پاي او افتاده آریوس، ابن

هنگامی که به . جست گرفت و بر ایمان رسمی برتري می در دانشگاههاي بولونیا و پادوا مورد استقبال قرار می

داستان زندگی فیلپس حواري و   فلورانس بازگشت، در نمازخانۀ فیلیپو ستروتتسی در کلیساي سانتاماریا نووال،

خواست گنج خویش را در سوراخی که  روزي کودکی میاند  گرایانه ترسیم کرد که گفته یوحناي حواري را چنان واقع

فیلیپینو براي مدتی کوتاه نقاشی این نوع تابلو را رها ساخت و به جاي . فیلیپینو بردیواري نقش کرده بود پنهان سازد

ن وي براي ای. رفت، براي راهبان سکوپتو نقشی بر محراب نمازخانه ترسیم کرد که کارش به کندي پیش می لئوناردو، 

را برگزید، اما با افزودن چهرة مورها، هندیها، و بسیاري از » کودك«تابلو موضوع قدیمی مجوسان در حال ستایش 

افراد خاندان مدیچی به آن جانی تازه بخشید؛ یکی از این مدیچیها، که به هیئت یک عالم علم احکام نجوم درآمده 

سرانجام . هاي نقاشی در رنسانس است طنزآمیزترین چهره الربعی در دست دارد، یکی از انسانیترین و است و ذات

فیلیپینو را، چنانکه گویی گناهان پدرش آمرزیده شده باشد، به پراتو دعوت کردند تا چهرة حضرت مریم را ) 1498(

 در چهلسالگی تصمیم به ازدواج گرفت، و چند. این تابلو را وازاري ستود و جنگ جهانی دوم نابود کرد. نقاشی کند

ناگهان در چهل و هفت سالگی در اثر بیماري سادة چرك لوزتین و . سالی از لذات و مشقات پدري برخوردار شد

  ).1505(گلودرد درگذشت 

VII  - میرد لورنتسو می  

مثل پدرش از تصلب . رسیدند لورنتسو خود از جملۀ افراد معدودي نبود که در آن روزگاران به مراحل سالخوردگی می

. شد، به این بیماریها اضافه گشت برد، و ناراحتی معده نیز، که گهگاهی موجب درد شدید می رس رنج میشرایین و نق

او، که . معالجات گوناگونی را آزمود و راهی بهتر از این نیافت که با حمامهاي آب معدنی گرم تسکینی زودگذر یابد
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دریافت که دیگر زمانی به عمرش باقی نمانده  مدتی پیش از مرگش  همواره مرام خوشگذرانی را موعظه کرده بود،

مرد و لورنتسو، با اینکه چندان به او وفادار نبود، در مرگ او صادقانه سوگواري نمود و  1488زنش در سال  .است

زن، فرزندان بسیار براي او آورده بود، که هفت تن از آنان . احساس کرد که یاریهاي بیدریغ او را از دست داده است

تالش فراوان کرد تا آنها   لورنتسو در آموزش و تربیت فرزندانش سخت کوشا بود و، در سالهاي آخر عمر،. ماندندزنده 

پسربزرگش، پیرو، با دختري از خاندان اورسینی . را به ازدواج وادارد و سعادت فلورانس و خود آنها را فراهم سازد

پسرش، جولیانو، با یکی از خواهران دوك ساووا ازدواج کرد، از نامزد شد تا یارانی در فلورانس پیدا کند؛ جوانترین 

پسر . فرانسواي اول لقب دوك نمور گرفت، و به این ترتیب در ایجاد پل ارتباطی بین فلورانس با فرانسه مؤثر واقع شد

و زبان  جووانی، به جرگۀ روحانیان پیوست، با عالقه به آن دل بست، و با خلق وخوي خوب و رفتار نیک  دومش،

لورنتسو، پاپ اینوکنتیوس هشتم را ترغیب کرد تا، با تخلف از سنن . مند ساخت التینی کافی همه را به خود عالقه

پاپ، به همان دلیلی که انگیزة بیشتر ازدواجهاي . پیشینیان جووانی را در سن چهاردهسالگی به کاردینالی برگزیند

  .به این کار رضایت داد - راه سیاست همخونی پیوند حکومتی به حکومت دیگر از - درباري بود

لورنتسو از شرکت فعاالنه در امور حکومتی فلورانس کناره گرفت؛ بخشهاي بیشتري از امور اجتماعی و خصوصی 

وي در . خویش را بتدریج به پسرش پیرو سپرد، و در پناه آرامش روستا و مصاحبت دوستانش به استراحت پرداخت

  : خود را معذور دانستنامۀ نمونه و ممتازي 

تواند براي آن کس که روحی متعادل دارد، دلپذیرتر از گذران ایام فراغت با وقار و آسایش خاطر باشد؟  چه چیزي می

اند آن را به دست  همۀ مردان نیک در آرزوي به دست آوردن چنین موهبتی هستند، اما تنها مردان بزرگ توانسته

روي روزي پرآسایش را ببینیم؛ اما  شد که در پیش ی واقعاً باید به ما اجازه داده میدر بحبوحۀ امور اجتماع. بیاورند

توانم کتمان کنم که راهی که مقدر بود در  نمی. هیچ آسایشی نباید ما را بکلی از توجه به مسائل کشورمان باز دارد

نکه در ایجاد رفاه زندگی مردم کشورم زندگی بپیمایم سخت و ناهموار و پرمخاطره و آمیخته با خیانت بود، اما از ای

یابم، رفاه و سعادتی که اکنون با رفاه مردم هرکشور دیگري، هرچند شکوفا  ام، تسلی خاطر می سهمی به عهده داشته

ام، و همواره از الگوي  اعتنا نبوده ام اصال بی و نیز نسبت به مصالح و پیشبرد معنوي خانواده. کند و پیشرفته، برابري می

. ام گی پدربزرگم، کوزیمو، که با مراقبت یکسان برامور خصوصی و عمومی خویش نظارت داشت، سرمشق گرفتهزند

کنم حق دارم که از حالوت اوقات فراغت لذت ببرم، و در  ام، گمان می اکنون که پس از زحمات زیاد به مقصود رسیده

  .شور زادگاهم شادي کنماعتبار وشهرت شارمندان خویش سهیم باشم و به میمنت افتخارات ک

تازه به ویالي خود در . اما دیگر فرصت چندانی برایش باقی نمانده بود تا از آرامشی که به آن عادت نداشت لذت برد

پزشکان متخصصی که . که درد معده به نحو خطرناکی شدت گرفت) 1492مارس  21(کاردجی نقل مکان کرده بود 

ز آب جواهرات به او خوراندند، اما حال لورنتسو بسرعت رو به وخامت گذاشت، بر بالینش احضار شده بودند معجونی ا

در آن لحظه به پیکو و پولیتسیانو گفت از اینکه نتوانسته است آن قدر عمر کند تا . و او خود را تسلیم مرگ کرد

به . اندوهناك استپژوهان تکمیل کند،  هاي خطی خویش را براي کمک به آنها و نیز استفادة دانش  مجموعۀ نسخه

لحظات پایانی عمر که رسید، به دنبال کشیشی فرستاد و با آخرین توان خویش اصرار ورزید که از بسترش پایین 

ناپذیري بود که او را  اکنون در اندیشۀ واعظ آشتی. آید، به زانو بیفتد، و مراسم دینی پیش از مرگ را به جا آورد

دوستی را نزد . خوانده بود و آرزو داشت که پیش از مرگ از او بخشش بطلبد کنندة جوانان ویرانگر آزادي و گمراه

. ساووناروال فرستاد و درخواست کرد به سراغش بیاید و اعترافاتش را بشنود و او را مورد بخشایش کامل قرار دهد

باید ایمان زیادي به لورنتسو : به گفتۀ پولیتسیانو، براي بخشایش لورنتسو سه شرط پیشنهاد کرد. ساووناروال آمد

آمرزش خداوند داشته باشد؛ باید قول دهد در صورت شفایافتن، روش زندگیش را تغییر دهد؛ و باید مرگ را با 
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نه (پیکو . اف. نویس ساووناروال، جی به روایت نخستین زندگینامه. لورنتسو موافقت کرد و بخشوده شد. شهامت بپذیرد

؛ طبق روایت »آزادي را به فلورانس باز گرداند«که لورنتسو باید قول دهد که ، شرط سوم این بود )پیکو اومانیست

در  1492آوریل  9لورنتسو در . پیکو، لورنتسو به این پیشنهاد پاسخی نداد، راهب او را نبخشید و آنجا را ترك کرد

. سن چهل وسه سالگی درگذشت

همۀ مردم شهر سوگواري کردند و حتی مخالفان لورنتسو  وقتی خبر مرگ نابهنگام لورنتسو به فلورانس رسید، تقریباً

توان بدون کمک راهگشاي او، نظم اجتماعی را در فلورانس یا صلح و آرامش را در  دانستند که چگونه می اکنون نمی

او  اروپا لیاقت او را به عنوان مردي سیاسی قبول داشت و ویژگیهاي مشخص آن زمانه را در وجود. ایتالیا برقرار کرد

بصیرتی که بتدریج در امور . بود، جز در نفرتش به اعمال خشونت» مرد رنسانس«کرد؛ او در همه چیز  احساس می

سیاسی به دست آورده بود، بالغت ساده اما مؤثرش در مباحثه، و قاطعیت و شجاعتش در عمل موجب شده بود که 

او نابود شده بود فراموش کنند؛ و بسیاري از آنها که همۀ مردم فلورانس، جز معدودي، آن آزادي را که بدست خاندان 

این آزادي را فراموش نکرده بودند آن را به صورت آزادي طوایف ثروتمندي به یاد داشتند که در حکومتی 

آمیز  گري، به تسلط استثمارگرانه و رقابت ام جمعیت آن حق رأي داشتند، بازور و حیله که تنها یک سی» دموکراسی«

لورنتسو قدرت خویش را با اعتدال و به خاطر تأمین مصالح دولت، حتی با نادیده انگاشتن ثروت . دادند ه میخود ادام

کردند و الگوي بدي براي جوانان  بندوباري در روابط جنسی متهم می او را به گناه بی. شخصی خود، به کار برد

  د، زبان ایتالیایی را به سطح معیارهاي ادبی ارتقا داد،پنداشتند؛ اما در ادبیات الگوي خوبی به جاي گذار فلورانسی می

لورنتسو با قریحۀ تمیزدهندة خویش معیاري در . و در شعر و شاعري با شاعران تحت حمایتش به رقابت برخاست

» مستبد و مطلق«از همۀ حاکمان . هاي هنري حمایت کرد گذاري، و از همۀ رشته تشخیص آثار هنري براي اروپا پایه

این مرد به اندازة کافی زندگی کرد تا براي شخص خود «: فردیناند، پادشاه ناپل، گفته است. خوتر و بهتر بودنرم

پس از او فلورانس روبه انحطاط نهاد و ایتالیا روي » .افتخاراتی کسب کند، اما عمرش براي خدمت به ایتالیا کوتاه بود

.آرامش به خود ندید

  

فصل پنجم

  جمهوري ساووناروال و حکومت

1492 - 1534  

  

I  -  پیامبر  

بو و خاصیت  دهد به حکومت رسیدن افراد بی می مزیت حکومت موروثی تداوم آن است؛ و تقاصی که در ازاي آن پس 

دردسر به دست گرفت، اما شخصیت و قضاوت نادرستش محبوبیتی را که  پیرو دي لورنتسو قدرت پدر را بی. است

اي ناپایدار، و  وخویی خشن، ذهنی متوسط، اراده پیرو، ذاتاً خلق. وار بود متزلزل کردحکومت خاندان مدیچی بر آن است

به بذل و بخشش لورنتسو نسبت به هنرمندان و مردان ادب ادامه داد، اما درایت و قوة . نیاتی قابل تحسین داشت

ست، و به هنگامی که در ج در مسابقات ورزشی از همه پیشی می  جسمی نیرومند داشت،. تمیزش کمتر از او بود

پنداشت، مرتباً و به نحوي آشکار در مسابقات  بیش از آنچه فلورانس معقول می  رأس یک دولت متزلزل قرار گرفت،

از جمله بداقبالیهاي او این بود که دادوستدها و ولخرجیهاي لورنتسو خزانۀ شهر را خالی . کرد ورزشی شرکت می

بافی انگلستان موجب کسادي اقتصادي فلورانس شده بود؛ زن پیرو، که از خانوادة  چههاي پار کرده بود؛ رقابت کارخانه
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نگریست؛ شاخۀ فرعی خانوادة مدیچی که از  به فلورانسیها به عنوان ملتی دکاندار به دیدة حقارت می  اورسینی بود،

ز پرداخته بودند و، به نام حمایت شد اکنون با بازماندگان کوزیمو به ستی منشعب می  برادر کوزیمو،  لورنتسو مهین،

کرد این بود که وي با شارل  روزي پیرو را کامل می آنچه سیه. کردند حزب مخالفی را علیه آنها رهبري می  آزادي،

که پیشنهاد کرد فرمانروایی عیسی مسیح جانشین  - و نیز با ساووناروال - که به ایتالیا یورش برد - هشتم پادشاه فرانسه

  .پیرو براي تحمل اینهمه مشکل ساخته نشده بود. معاصر بود -شود خاندان مدیچی

استه از میکله ساووناروال دعوت کرد پزشک / ، هنگامی که نیکولو سوم د1440خانوادة ساووناروال در حدود سال 

به خاطر   را را،عموماً مردم فرا. امري که در پزشکی نادر است - وي مردي پارسا بود. دربارش شود، از پادوا به فرارا آمد

  پسرش نیکولو نیز پزشک متوسطی بود،. کرد دادند، نکوهش می میاینکه داستانهاي عشقی را برمسائل دینی ترجیح 

جیروالمو سومین فرزند از هفت فرزند این . اما همسرش االنا بوناکوسی زنی بود با شخصیتی قوي و آرمانهایی متعالی

د به تحصیل پزشکی گماشتند، اما آثار و افکار توماس آکویناس در نظر او جالبتر از خو  او را نیز به نوبۀ. خانواده بود

در دانشگاه بولونیا از . یافت و خلوت کردن با کتابهایش را دلپذیرتر از ورزشهاي جوانان می نمود،  کالبدشناسی می

در اینجا براي «رد و نوشت که قدر فقیر ندید که پابند فضایل اخالقی باشد، وحشت ک اینکه هیچ دانشجویی را آن

ترین و خوفناکترین سخنان کفرآمیز  اینکه انسان مردي به حساب آید، باید زبان خویش را به کثیفترین و وحشیانه

اگر به تحصیل فلسفه و هنرهاي خوب بپردازد، خیالباف نامیده خواهد شد؛ اگر با پاکدامنی و فروتنی  ….آلوده کند

دانشگاه را رها کرد و » .آید هیزگار باشد، ریاکار؛ واگر به خدا معتقد باشد، مخبط به شمار میزندگی کند، ابله؛ اگر پر

نخستین . خویشتن را شناخت و دراندیشۀ دوزخ و معصیت انسانها به رنج اندر شد. به سوي مادرش و تنهایی بازگشت

بندد  کند، و با خود عهد می ها را نکوهش میاش شعري بود که در آن مردم شرور ایتالیا و از جمله پاپ اثر شناخته شده

گرفت که  پرداخت، و با چنان شور و تعصبی روزه می ساعتهاي دراز به عبادت می. کشور و کلیسایش را اصالح کند

هاي ایام روزة بزرگ فرامیکله او را  ، موعظه1474در سال . پدر و مادرش از ضعف و ناتوانی او همیشه در هراس بودند

گیسوان عاریه، ورقهاي بازي، صور   تري ترغیب کرد، و چون دید بسیاري از مردم فرارا نقابها، تورع سختبه زهد و 

سال . وري فرو ریزند، دلشاد شد قبیحه، و سایر وسایل دنیاپرستانه را آوردند تا آنها را در بازار شهر بر تودة هیزم شعله

.در بولونیا به راهبان فرقۀ دومینیکیان پیوستوسه سالگی، پنهانی از خانه گریخت و  بعد، در سن سی

آمیزي به پدر و مادرش نوشت و از اینکه آنان را نومیده کرده و انتظاراتشان را برنیاورده و در دنیا  نامۀ محبت

وقتی پدر و مادرش با اصرار زیاد از او خواستند که بازگردد، با خشم پاسخ . پیشرفتی نکرده است طلب بخشایش کرد

اگر به  …دارید، حال آنکه باید شاد باشید  کنید؟ مرا از راهم باز می اي نابینایان، چرا همچنان گریه و زاري می«: داد

توانم بگویم جز اینکه شما دشمنان سوگند خوردة من و مخالف فضیلت هستید؟ اگر چنین  گریه ادامه دهید، چه می

ساووناروال شش سال در دیر بولونیا به سر برد، » !یطانی استگویم رهایم کنید، شما همۀ اعمالتان ش است، به شما می

ترین کارها را به او واگذارند؛ در دیر به نبوغ او به عنوان یک خطیب پی بردند و  کرد که پست با افتخار درخواست می

یافت تا در به دیر سان مارکو در فلورانس منتقل شد و مأموریت  1481در سال . کار وعظ و خطابه را به او سپردند

زیرا سخنان او براي   هاي او استقبال نکردند، مردم از موعظه. کلیساي سان لورنتسو به ایراد وعظ و خطابه بپردازد

مردم شهري که با شیوایی و بالغت سخن اومانیستها آشنا شده بودند بیش از اندازه خشک و در زمینۀ االهیات بود؛ 

آورده   تاد و رهبر دیر او را به کار تعلیم کسانی گماشت که تازه به دین رويمجالس وعظ او هفته به هفته از رونق اف

هرچه غلیان احساسات و آرمانهایش شدت . احتماال طی پنچ سال بعد بود که شخصیت نهایی او شکل گرفت. بودند

هم  ممانه بهپیشانی پرچین وچروك، لبهاي کلفتی که مص: شد اش ظاهر می گرفت، آثار بیشتري از آن در چهره می

اي عبوس و  خواهد دنیا را احاطه کند، چهره فشرده شده بودند، بینی بزرگی که چنان انحنایی داشت که گویی می
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جدي که بیانگر قدرت پذیرش عشق و نفرت بیپایان بود؛ و اندامی ریزنقش و فشرده که دربرگیرندة تخیالت رؤیایی و 

من نیز هنوز مثل شما مشتی گوشت و استخوانم، و «: و مادرش نوشتبه پدر . الهامات سرخورده و غوغاي درون بود

روزه » .اي بکنم تا شیطان برمن مسلط نشود این است که باید تالش سرسختانه. کند احساساتم از عقل سرپیچی می

اگر . هاي فسادآمیز و ذاتی طبیعت بشري بود رام کند کشید تا آنچه را که به گمان او وسوسه گرفت و ریاضت می می

توانست با همان سهولت هشدارهاي وجود  پنداشت، پس می که او تلقینات نفس و غرور را صداهاي شیطانی می

نشست و، با اندیشیدن دربارة وجود خود به صورت میدان کارزار  تنها در حجرة خویش می. پاکتري را نیز بشنود

سرانجام این پندار به او . بخشید تنهایی خویش شکوه می هخاطر نیات پاك برفراز سر او در پرواز بودند، ب ارواحی که به

پذیرفت و ناگهان  سخنان آنان را به مثابه وحی آسمانی می. گویند دست داد که فرشتگان ملک مقرب با او سخن می

حریصانه مجذوب مکاشفات . مثل پیامبري که به عنوان فرستادة خدا برگزیده شده باشد با مردم دنیا سخن گفت

مانند جواکینو اعالم کرد . هاي آخرتشناسی جواکینو دا فیورة رازور شد به یوحناي حواري شد و وارث نظریه منتسب

ظهور کرده است؛ شیطان دنیا را در چنگ خود گرفته است؛ مسیح بزودي ظهور ) دجال(که حکومت ضدمسیح 

زناکاران و ملحدانی را که ظاهراً بر ایتالیا  و انتقام االهی گریبان ستمگران و. آغازد کند و حکومت خاکی خود را می می

.گیرد اند می چیره گشته

، دیگر شیوة تعلیماتی ایام جوانی را کنار )1486(وقتی رهبر دیر، ساووناروال را براي ایراد وعظ به لومباردي فرستاد 

توبه و انابت  هاي خویش به نکوهش فساد اخالق و پیشگوییهاي روز رستاخیز و دعوت به گذاشت و در موعظه

توانستند مباحث پیشین او را بپذیرند، اکنون با بیم و هراس به سخنان بلیغ،  هزاران تن از مردمی که نمی. پرداخت

پیکودال میراندوال آوازة کامیابی . دادند گفت گوش فرا می تازه، و شورانگیز مردي که گویی با قدرت پیامبران سخن می

. خواست تا به رهبري دیر پیشنهاد کند که ساووناروال را به فلورانس بازگردانداین راهب را شنید؛ از لورنتسو 

، دو سال بعد به رهبري دیر سان مارکو برگزیده شد، و لورنتسو در چهرة او )1480(ساووناروال به فلورانس بازگشت 

تاختر و نیرومندتر تصویر دشمنی را دید که از هر دشمن دیگري که در زندگی بر سر راه او ظاهر شده بود گس

کرد،  سال پیش با بحثهاي خود آنها را ملول می  چرده که ده مردم فلورانس از اینکه دیدند این واعظ سیه .نمود می

انگیز شرك و  انگیز خود آنان را به هراس اندازد و با تشریح هیجان تواند با خیاالت مملو از مکاشفات وحشت اکنون می

ان ارواح آنان را با توبه و امید متعالی سازد و آن ایمان مطلقی را که به دوران جوانی فساد و تباهی اخالق همسایگ

.بخشید دوباره زنده کند، در شگفت شدند آنها الهام و هراس می

آیا . رو هستید کنید، به شما بگویم که همگی زشت اي زنانی که به آرایش خود و گیسوان و دستان خود افتخار می

ی حقیقی را ببینید؛ به مرد یا زن پارسایی بنگرید که در او روح برتن تسلط دارد؛ هنگامی که دعا خواهید زیبای می

گیرد، به او نگاه کنید؛ درخشش  تابد، و هنگامی که دعایش پایان می خواند، هنگامی که پرتوجمال االهی بر او می می

  .اي نظر خواهید انداخت فرشته اش چون به چهرة جمال االهی را در رخسارش خواهید دید، و به چهره

مردم از شهامت او در شگفت شدند، زیرا او روحانیان و پاپها را بیش از جماعت غیرروحانی، و شاهزادگان را بیش از 

  :کرد هاي سیاسی رادیکال قلوب مردم تهیدست را گرم می گرفت، و اشاراتش به نظریه مردم عادي به باد انتقاد می

از سوي دیگر، تهیدستان زیربار . القدسی که خریدوفروش نشود ضی مانده و نه موهبت روحدر این روزگار، نه فی

شود، توانگران  کشند؛ و در حالی که از آنان وجوهی بیش از حد تواناییشان مطالبه می سنگین ظلم وستم رنج می

است، معادل درآمد ) در سال فلورین(کسانی که درآمدشان، پنجاه » .باقی را به من بده«: کشند برسرآنان فریاد می

دهند، زیرا قوانین مالیاتی را به سود آنان  حال آنکه توانگران فقط مالیات اندکی می  پردازند، صدفلورین مالیات می

اینجا   شود، این دیگر فلورانس نامیده نمی. زیرا مصیبت در انتظار شماست  خوب فکر کنید اي توانگران،. اند وضع کرده
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و نام شما اي  …پس شما همه گرفتار فقر و مذلت خواهید شد . و فرومایگان و خونریزان است کمینگاه دزدان

  . کشیشان به وحشت مبدل خواهد گشت

  :رسید پس از کشیشان، نوبت به بانکداران می

رین ت ناعادالنه  نامید، اید، و کسب و کار صرافی، که شما مشروعش می اندوزي یافته شما راههاي بسیاري براي مال

تواند شما را قانع کند که رباخواري  کسی نمی. اید کسبهاست، و شما مأموران و دادرسان شهر را فاسد بار آورده

کسی از رباخواري شرم ندارد؛ نه، آنها که جز . کنید گناه است؛ به بهاي جان خود هم که شده از آن دفاع می) تنزیل(

گویید  می. شوید ون چهرة زنان روسپی است، و از شرم سرخ نمیچهرة شما چ …. این کنند در نظر شما ابله هستند

اند، زیرا ملکوت آسمان  گوید فقرا روحاً آمرزیده آمیز در سود نهفته است؛ ولی عیسی مسیح می زندگی شاد و سعادت

  . از آنان خواهد بود

   :و کالمی با لورنتسو

 …. تابند را دوست دارند، و از منافع نامشروع روي برنمی ناپذیرند زیرا مغرورند، زیرا چاپلوسی حاکمان ستمگر، اصالح

کشند، و  دهندگان را به فساد می رأي …. کنند دهند، و نه توانگران را محکوم می آنها نه به صداي فقرا گوش می

حاکم ستمگر عادت کرده است که افکار مردم را با  …. کنند تا بار مردم را سنگینتر سازند مالیاتهایی وضع می

ها مشغول کند، به این قصد که آنها را به جاي اندیشیدن به اعمال او، به فکر تفریح و سرگرمی  نمایشها و جشنواره

. حکومت در دست او باقی خواهد ماند. خویش مشغول کند، و وقتی که با منافع عمومی ناآشنا بار آمدند

س ادعاي کمک مالی به ترویج ادبیات و هنر و یک چنین حکومت دیکتاتوري نخواهد توانست اعمال خود را براسا

کنند که مسیحی  اومانیستها فقط وانمود می  گفت که ادبیات و هنر مظهر بیدینی است؛ ساووناروال می. توجیه کند

  ستایند، کنند و می هستند؛ آن نویسندگان باستانی که آنها آثارشان را با بذل مساعی بسیار کشف و ویرایش می

پرستی یا نمایش بیشرمانۀ  اند و هنرشان پرستش خدایان روزگار بت فضیلتهاي مسیحیت بیگانه نسبت به مسیح و

  .زنان و مردان عریان است

پدربزرگش دیر سان مارکو را بنیان نهاده و ثروتمند کرده بود، و خود او نیز از بذل و بخشش . لورنتسو مضطرب شد

 -نمود که راهبی که از مشکالت کشورداري آگاهی چندانی نداشت می اکنون براي او نامعقول. به آن دریغ نورزیده بود

گونه مانع قانونی ضعیف را به خدمت  پروراند که براساس آن قوي نتواند بدون هیچ و اندیشۀ نوعی آزادي را در سر می

نخست . ویران کندهاي حمایت مردم را از قدرت سیاسی خانوادة او  از یک زیارتگاه خانوادة مدیچی، پایه - خود درآورد

. کوشید با مدارا راهب را آرام کند؛ در مراسم قداس دیر سان مارکو شرکت جست و هدایاي گرانبهایی به دیر فرستاد

ساووناروال او را ریشخند کرد و در موعظۀ بعدي اظهار داشت که سگ باوفا به خاطر قطعه استخوانی که جلویش 

وقتی مبلغ هنگفتی به صورت طال در صندوقچۀ . دارد ز صاحبش برنمیاندازند، دست از عوعو کردن در دفاع ا می

به گمان اینکه از سوي لورنتسو اهدا شده است، آن را به دیر دیگري بخشید و گفت که براي تأمین   اعانات دیر یافت،

او فرستاد تا به او لورنتسو پنج تن از شخصیتهاي طراز اول فلورانس را نزد . نیازمندیهاي برادرانش نقره هم کافی است

انگیزش ممکن است منجر به خشونتهاي بیحاصل شود و نظم و آرامش فلورانس را  هاي فتنه ثابت کند که موعظه

راهبی از فرقۀ فرانسیسیان . ساووناروال در پاسخ گفت که به لورنتسو پیشنهاد کنند که از گناهانش توبه کند. برهم زند

هاي مردم پسندي ایراد کند و مردم را از مجلس وعظ آن  غیب کردند تا موعظهرا که به شیوایی سخن معروف بود تر

به   بلکه گروههاي زیادتري به سان مارکو روي آوردند،  نتیجه ماند، این اقدام هم بی. راهب دومینیکی پراکنده سازد

اگزیر از کرسی کلیساي براي ایراد موعظۀ ایام روزه ن 1491ساووناروال در سال . طوري که کلیسا دیگر جا نداشت

شده بود که گنجایش همۀ مردم شهر را داشت،  جامع شهر استفاده کرد، و هرچند عمارت این کلیسا طوري ساخته
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لورنتسو بیمار دیگر سعی نکرد جلو وعظ . شد کرد، مملو از جمعیت می هرگاه که ساووناروال در آن سخنرانی می 

  . ساووناروال را بگیرد

ساووناروال . و، ضعف فرزند او، پیرو، موجب شد که ساووناروال نیرومندترین شخصیت فلورانس شودپس از مرگ لورنتس

که خود   ،)جامعۀ دیرهاي دومینیکیان(آمیز پاپ جدید، آلکساندر ششم، دیر خود را از جامعۀ لومبارد  با رضایت اکراه

در مقررات دیر اصالحاتی . ال در دست گرفتبخشی از آن بود، جدا کرد و عمال رهبري جامعۀ رهبانی خویش را مستق

عضو  250اي به جامعۀ آنها پیوستند و اکثر  سپس پیروان تازه. به عمل آورد و سطح اخالق و تفکر راهبان را باال برد

چون و چرا پیروي  ها، جز آن اوردالی نهایی، از او بی آن چنان نسبت به او عشق و وفاداري یافتند که در همۀ زمینه

هاي  او، که نظریه. ساووناروال در انتقاد از مردم غیرروحانی و فساد اخالق روحانیان آن روزگار گستاختر شد. دکردن

وکنار ایتالیاي شمالی و اروپاي مرکزي در  که هنوز در گوشه هاي بدعتگذار والدوسیان و پاتارینها را، ضدروحانی فرقه

نخست «روت این دنیایی روحانیان و زرق وبرق مراسم کلیسایی و کمین نشسته بودند ناخودآگاه به ارث برده بود، ث

و رداهاي زیبا و نوارهاي  …کشیشان بزرگ با آن کالههاي شکوهمند ساخته شده از طال و سنگهاي قیمتی 

آنها «: گفت سنجید و می اواین تجمل و اسراف را با سادگی کشیشان کلیساي اولیه می. کرد را محکوم می» زربافت

و جامهاي زرین کمتري داشتند، زیرا همان تعداد اندك جام را هم که داشتند براي تأمین نیازمندیهاي فقرا تاجها 

کردند؛ حال آنکه اسقفهاي ما، به خاطر به دست آوردن جامهاي باده، تنها وسیلۀ زندگی  قطعه می شکستند و قطعه می

او پیشگویی کرده . کرد بینی می سرنوشت شوم آنها را نیز پیش ساووناروال عالوه براین انتقادات،» .چاپند فقرا را نیز می

حال نیز پیشگویی کرده بود . و چنین نیز شد - خواهند مرد 1492بود که لورنتسو و پاپ اینوکنتیوس هشتم در سال 

خواهند که گناهکاران ایتالیا و حاکمان مستبد و روحانیان این کشور انتقام گناهان خود را با فاجعۀ وحشتناکی پس 

و خود او، ساووناروال، در اثر مرگ   داد؛ و پس از آن مسیح ملت را به سوي اصالحاتی افتخارآمیز رهبري خواهد کرد؛

پیشگویی کرد که شارل هشتم به ایتالیا یورش خواهد برد و او از این  1494در اوایل سال . غیرطبیعی خواهد مرد

هاي او، به گفتۀ یکی از معاصرانش، در  موعظه. کرد زداید، استقبال می یورش، چونان تنبیهی االهی که آلودگیها را می

شنیدند سرگردان و  چنان مشحون از وحشت و هشدار و ناله و زاري بود که کسانی که سخنان او را می«این هنگام 

شارل هشتم  1494در سپتامبر » .رفتند بسته، چنانکه گویی نیمه جان باشند، در شهر این سوي و آن سوي می زبان

در ماه اکتبر . به ایتالیا تاخت، و تصمیم گرفت حکومت سلطنتی ناپل را به فرانسه بیفزاید  از کوههاي آپنن عبور کرد،

پنداشت که اگر شخصاً نزد دشمن رود، او نیز  پیرو می. به قلمرو فلورانس رسید و دژ سارتسانا را محاصره کرد

این بود . را از چنگ ناپل نجات داد، فلورانس را از چنگ فرانسه نجات ببخشدگونه که پدرش فلورانس  همان  تواند، می

دژهاي فلورانس در مغرب در   پیزا، لگهورن، و همۀ: که در سارتسانا به دیدار شارل رفت و همۀ شرایط او را پذیرفت

فلورین  200000مدت جنگ به فرانسه تسلیم شدند، و قرار شد فلورانس براي تأمین هزینۀ جنگی شارل مبلغ 

وقتی خبر این موافقتنامه به فلورانس رسید، شوراي شهر و رئیس آن یکه . به او پیش پرداخت کند) دالر 5000000(

شورا به رهبري مدیچیهاي . خوردند؛ پیرو، برخالف پیشینیان خود، در این گفتگوها با شوراي شهر مشورت نکرده بود

وقتی پیرو از . روایی براندازند و حکومت جمهوري قدیمی را احیا کنندمخالف پیرو تصمیم گرفتند او را از فرمان

همچنانکه به سوي خانۀ خویش راه افتاد، مردم . اند سارتسانا بازگشت، متوجه شد درهاي کاخ وکیو را به روي او بسته

واده و برادرانش، از به ریشخندش گرفتند، و کودکان شیطان به او سنگ پرتاب کردند؛ پیرو از ترس جان، همراه با خان

مجموعۀ آثار هنري که در . هاي مأموران مالی پیرو را غارت کردند مردم کاخ و باغهاي مدیچی و خانه. شهر گریخت

و دولت باقیماندة آنها را به معرض   طول چهار نسل خاندان مدیچی گرد آمده بود به یغما رفت و پراکنده شد،

پیرو و کاردینال جووانی د مدیچی را زنده دستگیر کنند و تحویل دهند  شوراي شهر براي کسانی که. گذارد حراج
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سپس . مبلغ پنج هزار فلورین و براي کسانی که مردة آنها را تحویل دهند مبلغ دو هزار فلورین پاداش تعیین کرد

ا احترام آنها را شارل ب. یک هیئت پنج نفري را همراه ساووناروال براي تعیین شرایط بهتري باشارل به پیزا فرستاد

وقتی که هیئت آنجا را ترك کرد، مردم پیزا نقشهاي شیر و زنبق فلورانس را از . پذیرفت، اما حاضر نشد تعهدي بدهد

شارل وارد فلورانس شد و رضایت داد که شرایط خود را . ساختمانهاي شهر کندند و استقالل خویش را اعالم داشتند

فلورانس اکنون . که به ناپل دست یابد، با لشکریان خود به سمت جنوب تاخت اندکی تعدیل کند؛ و چون مشتاق بود

. کرد هاي دموکراسی آماده می خود را براي مواجهه با یکی از تماشاییترین تجربه

II - دولتمرد  

س رئی. فراخوانده شدند» پارلمانتو«، مردم شهر باصداي ناقوس بزرگ برج کاخ وکیو به یک 1494دسامبر  2در روز 

شوراي شهر اجازه خواست و اختیار گرفت تا یک هیئت بیست نفري براي انتخاب رئیس شورا و مقامات جدید دیگر 

به حکم قرعه، به کسانی واگذار شود که با رأي تقریباً سه هزار  براي مدت یک سال نامزد کند، و کلیۀ مقامات دولتی، 

ي شورا و نمایندگانی را که در دوران حکومت مدیچی مسئول این بیست نفر، اعضا. مرد واجد حق رأي برگزیده شوند

اما چون در وظایفی که به عهده . امور دولتی بودند برکنار ساختند و وظایف گوناگون را میان خود تقسیم کردند

گرفته بودند تجربۀ کافی نداشتند و اختالفات خانوادگی نیز رشتۀ کار آنها را از هم گسست، دستگاه تازة حکومت 

ومرج شهر را تهدید به سقوط کرد؛ فعالیتهاي بازرگانی و صنعتی کاهش یافت، مردم از کار اخراج  متالشی شد و هرج

پیرو کاپونی هیئت بیست نفري را متقاعد کرد که تنها با دعوت از . شدند، و جمعیت خشمگین در خیابانها گردآمدند

  . قرار کنندتوانند در شهر آرامش بر ساووناروال و مشورت با او می

هیئت . راهب آنها را به دیر خویش فراخواند و برنامۀ جامعی براي وضع قوانین سیاسی و اقتصادي و اخالقی ارائه داد

اي براي فلورانس تدوین کرد که تا حدي براساس  بیست نفري، به رهبري او و پیترو سودرینی، قانون اساسی تازه

شوراي «سپس، مقرر شد که یک مادجورکونسیگلیو یا . ت برخوردار ساخته بودقانونی بود که ونیز را با موفقیت از ثبا

دار  ، مرکب از کسانی که خود یا نیاکانشان در طول سه نسل گذشته در دستگاههاي دولتی مقام مهمی عهده»کبیر

اجرایی دستگاههاي . بودند تشکیل شود؛ و این اعضاي اصلی هر سال بیست وهشت عضو مشورتی دیگر را برگزینند

شورایی مرکب از هشت رهبر و یک گونفالونیر، که از سوي : دولت به همان صورت دوران خاندان مدیچی باقی ماند

براي  - شانزده، ده، و هشت نفري –هاي گوناگون دیگر  شدند، و کمیته شواري بزرگ براي مدت دوماه انتخاب می

اي که هنوز  ل، با توجه به عملی نبودن آن در جامعهحکومت دموکراسی کام. انجام امور اداري، مالیاتی، و جنگ

با حدود سه هزار » شوراي کبیر«بیشتر افراد آن بیسواد و اسیر هجوم شور و احساسات بودند، به تعویق افتاد؛ اما 

یک از اتاقهاي کاخ وکیو گنجایش چنین مجمع بزرگی را  از آنجا که هیچ. عضو به صورت هیئت نمایندگان باقی ماند

از نو » تاالر پانصد نفري«مأمور شد تا بخشی از درون ساختمان را به صورت  -ایل کروناکا -اشت، سیمونه پوالیوئولوند

جا بود که، هشت سال بعد، لئوناردو داوینچی  در همین. طرح و بنا کند و هربار گروهی از اعضاي شورا در آن گردآیند

قانون اساسی . رو با هم به رقابت برخیزند شهوري بر دو دیوار روبهو میکالنژ مأموریت یافتند با کشیدن نقاشیهاي م

پیشنهاد شده، به یاري نفوذ و بالغت سخن ساووناروال، با استقبال گرم مردم شهر مواجه شد و جمهوري جدید در 

. آغاز به کار کرد 1495ماه ژوئن  10روز 

ساقط شدة مدیچی از در دوستی درآمد و، با حاتم جمهوري تازه به اعالم عفو عمومی براي همۀ پشتیبانان رژیم 

ترتیب بازرگانانی که بر شورا تسلط  درصد مالیات درآمد امالك و اراضی، لغو کرد؛ بدین بخشی، کلیۀ مالیاتها را، جز ده

ز داشتند تجارت را از مالیات معاف ساختند و بار مالیات را منحصراً بر دوش اشراف زمیندار و رعیت تهیدستی که ا

بنا به اصرار ساووناروال، دولت سازمانی براي اعطاي وام دولتی با بهرة پنج تا هفت . کردند نهادند برداري می زمین بهره
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گرفتند،  درصد می دهندگان خصوصی، که بهرة پول را تا سی درصد تأسیس کرد، و مردم فقیر را از متکی بودن به وام

مسابقات . شورا کوشید براي تهذیب اخالق عمومی قوانینی وضع کندهمچنین، به تلقین همین راهب، . آزاد ساخت

خدمتگزاران تشویق . احترامی به مقدسات دینی، و قماربازي را تحریم کرد اسبدوانی، آوازهاي ناهنجار کارناوالی، بی

مجازات شدند که اگر کارفرمایانشان دست به قمار بزنند، مراتب را گزارش دهند و خاطیان مجرم با شکنجه به 

براي کمک در . شدند اي تنبیه می بازان با مجازاتهاي بیرحمانه کردند و همجنس زبان کفار را سوراخ می. برسند

این جوانان تعهد . پیشبرد این اصالحات، ساووناروال جوانان جماعت خویش را به صورت پلیس اخالقی سازمان داد

بندوبار، مطالعۀ  ها، نمایشها، بازیهاي آکروباتیک، معاشرتهاي بی قهسپردند که مرتباً در کلیسا حضور یابند، از مساب می

در شهر » گروههاي امید«این . ادبیات منافی اخالق، رقص، و مدارس موسیقی بپرهیزند و موي سر خود را کوتاه کنند

ساختند،  ده میشدند پراکن آوردند، گروههایی را که براي قماربازي جمع می گشتند و براي کلیسا اعانه گرد می می

. کردند نمود برتنشان پاره می لباس زنانی را که به گمان آنها خارج از نزاکت می

مردم شهر مدتی این اصالحات را پذیرفتند؛ بسیاري از زنان مشتاقانه از آنان حمایت کردند، رفتاري محجوبانه در 

انقالب اخالقی شهر سرخوش . ر گذاشتندآالت خود را کنا پیش گرفتند، لباس ساده پوشیدند، و جواهرات و زینت

مردم در خیابانها، به جاي شعرهاي عاشقانۀ باکخوس، سرودهاي . فلورانس دوران خاندان مدیچی را دگرگون ساخت

برخی از بانکداران و . نداشت شد، و میزان اعانات اهدایی تا آن زمان سابقه کلیساها پر می. خواندند مذهبی می

ساووناروال از همۀ ساکنان شهر فقیر و غنی خواست که . دادند شروعی را که اندوخته بودند پسبازرگانان سودهاي نام

به آنها . پروري و تجمل بپرهیزند، فعاالنه کار کنند، و نمونۀ واالیی از یک زندگی خوب و اخالقی ارائه دهند از تن

ا باید در خدمت رفاه اخالقی و دینی خیر دنیوي شم …شما باید نخست خود را از نظر روحی اصالح کنید «: گفت

بدانید » شود حکومت کرد، با ورد و دعا نمی«گویند  به کار رود که خود بر آن متکی است؛ و اگر شنیده باشید که می

اگر حکومت خوبی . حکومت ستم برشهر است نه آزادي آن …که منظور آنان از حکومت، حکومت جباران است 

سپس پیشنهاد کرد که فلورانس چنین فکر کند که حکومتش » .ست پروردگار بسپاریدخواهید، باید آن را به د می

: کرد بینی می اي پیش خود عیسی مسیح؛ و در پناه یک چنین حکومت دینی، مدینۀ فاضله -پادشاهی نامرئی دارد

و همۀ کشورها توفیق  آنگاه تو از ثروت روحی و مادي دولتمندخواهی شد؛ آنگاه در اصالح رم، ایتالیا،! اي فلورانس«

در حقیقت فلورانس تا پیش از آن بندرت تا » .و عظمت تو سراسر دنیا را زیر بالهاي خود خواهد گرفت خواهی یافت؛ 

  . این واقعه لحظۀ درخشانی در تاریخ پرهیجان فضیلت بود. این اندازه شادکام بود

آمیزي در میان  وا نیستند، و نظام اجتماعی به نحو مخاطرهانسانها طبیعتاً با تق. گونه باقی ماند اما طبیعت بشري همان

. کند ها موجودیت خویش را حفظ می ها، طبقات، نژادها، و عقیده کشمکشهاي آشکار و نهان خودپرستیها، خانواده

نوان ها را، به ع ها، و قمارخانه ها، روسپیخانه آوردن به میخانه هنوز عنصر نیرومندي در جامعۀ فلورانس وسوسۀ روي

هاي پاتتسی، نرلی،  خانواده. انداخت دریچۀ گریزي براي ارضاي غرایز خویش یا به عنوان منابع سودجویی، در دلها می

دیدند حکومت  کاپونی، نسل جوان خاندان مدیچی، و اشراف دیگري که خود در سرنگونی پیرو مؤثر بودند از اینکه می

بودند، و دنبال فرصتی   اي از هواداران پیرو باقی هنوز عده. شهر به دست راهبی افتاده است خشمگین بودند

فرایارهاي فرانسیسی با تعصبی مذهبی دست به اقداماتی علیه . گشتند تا قدرت او و مال ومنال خود را بازگردانند می

شمنان د. زدند، و گروه کوچکی از شکاکان آرزومند بودند بالیی برسر هردو نازل شود ساووناروالي دومینیکی می

گوناگون نظام اجتماعی جدید با هم توافق کردند که، براي ریشخند کردن هواداران این نظام، آنها را پیانیونی یا 

، سترو »گردن کجان«، کولیتورتی یا )افتادند زیرا بسیاري در پاي کرسی وعظ ساووناروال به گریه می(» امت گریان«

صاحبان این عناوین هم مخالفان خود را از . بنامند» وردخوانان«ي یا ، و ماستیکا پاترنوستر»ریاکاران«پیتچونی یا 
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موفق شدند نامزد » سگان دیوانه«، 1496در اوایل سال . خواندند می» سگان دیوانه«آرابیاتی یا   روي خشم و کینه

وکیو، ساووناروال  او پس از تشکیل شوراي کلیسایی در کاخ. خویش فیلیپو کوربیتتسی را به مقام گونفالونیر برگزینند

را احضار کرد و او را به فعالیتهایی سیاسی که در شأن راهب نیست متهم ساخت؛ و چند تن از روحانیان کلیسا، از 

اکنون کالم خداوند جامۀ عمل «: ساووناروال پاسخ داد. جمله یکی از افراد فرقۀ دومینیکیان، این اتهام را تأیید کردند

براي راهب در حکم خیانت  …شرکت در امور اینجهانی . اند لیه من به ستیز برخاستهپسران مادرم ع: پوشیده است

از او » .هاي دینی، خود را در آن درگیر کند توجه به پیشبرد انگیزه نیست، مگر آنکه بدون داشتن هدفی متعالی، و بی

تر  حاضر نشد پاسخ گوید و افسرده شود یا نه، هایش از جانب خدا به او الهام می خواسته شد پاسخ دهد که آیا موعظه

. اش بازگشت از پیش به حجره

فلورانسیهایی که خود آزادي . آمد بسا که بر دشمنانش فایق می کرد، چه اگر مسائل خارجی به ساووناروال مساعدت می

وال جرئت نکرد حتی ساوونار. کردند، خشمگین بودند  از اینکه مردم پیزا آزادي و حفظ آن را طلب می  ستودند، را می

از شورش مردم پیزا جانبداري کند، و یکی از پیشوایان کلیساي جامع فلورانس که گفته بود مردم پیزا نیز حق دارند 

کرد که پیزا را به فلورانس  ساووناروال وعده می. بسختی مجازات شد» امت گریان«آزاد باشند به فرمان رئیس شوراي 

طور که ماکیاولی به طعنه گفته است،  اما همان. کرد که پیزا در چنگ اوست بازگرداند و با بیپروایی ادعا می

وقتی شارل هشتم از ایتالیا رانده شد، پیزا پیمان اتحادي با میالن و ونیز بست و . ساووناروال پیامبري بیسالح بود

ستارة اقبال روبه افول  استقالل خویش را استحکام بخشید؛ مردم فلورانس از اینکه ساووناروال سرنوشت آنها را به

شارل پیوند داده بود، و از اینکه فقط آنها در افتخار بیرون راندن فرانسویان از ایتالیا سهمی به عهده نداشتند، شدیداً 

سارتسانا، و پیترا سانتا، یکی از آنها را به   فرماندهان فرانسوي پیش از ترك دژهاي سابق فلورانس،. متأسف شدند

در مونته پولجانو، آرتتسو، ولترا، و مستملکات دیگر فلورانس موج جنبشهاي . را به لوکا فروخته بودندجنووا، و دیگري 

بالید، اکنون ظاهراً در آستانۀ از دست دادن  آزادیخواهی برخاسته بود؛ شهري که روزي قدرتمند بود و به خود می

هایی بود که به میالن و رم  اتیک، و جادههمۀ مستملکات گسترده، راههاي تجاري کنار رودآرنو و دریاي آدری

شوراي شهر کوشید براي تأمین . فعالیتهاي بازرگانی راکد شدند، و در آمدهاي مالیاتی کاهش یافتند. پیوستند می

شدة دولتی بزور وام بگیرد؛ اما چون دولت در  هاي جنگ با پیزا از شارمندان ثروتمند در قبال اوراق تضمین هزینه

در سال . ستگی قرار گرفت، ارزش این اوراق به هشتاد، هفتاد، و ده درصد ارزش حقیقی آنها تنزل یافتآستانۀ ورشک

جهیزیۀ دختران   خزانۀ دولت بکلی خالی شد و دولت، به تقلید از شیوة لورنتسو، از وجوهی که براي تهیۀ 1496

امت «و چه توسط » سگان دیوانه«وسط در ادارة دستگاه مالی دولت، چه ت. تهیدست در اختیار داشت، وام گرفت

در شورا به » امت گریان«فرانچسکو والوري، که با رأي اکثریت . ، فساد و بیلیاقتی رواج گرفت و گسترش یافت»گریان

را از مقامات دولتی بیرون کرد؛ آنان را از عضویت در » سگان دیوانه«، )1497ژانویۀ (مقام گونفالونیر منصوب شد 

امت «کردند، محروم ساخت؛ حق نطق و بیان را در شورا به  که از پرداخت مالیات شانه خالی می شورا، در صورتی

گفت به تبعید فرستاد؛ و  منحصر کرد؛ هر راهبی از فرقۀ فرانسیسیان را که برضد ساووناروال سخن می» گریان

تقریباً هر روز باران بارید و غالت  1496طی مدت یازده ماه در سال . تر کرد را دیوانه» سگان دیوانه«ترتیب  بدین

افتادند و  مردم از گرسنگی در خیابانهاي شهر به زمین می 1497در سال . کشتزارهاي محدود فلورانس را از میان برد

هایی براي تهیۀ آذوقه جهت فقرا دایر کرد که در آنها زنان در زیر دست و پاي  سپردند؛ دولت نوانخانه جان می

اي چیدند؛ اما پنج تن از رهبران  هواخواهان مدیچی براي بازگرداندن پیرو توطئه. سپردند ن میمهاجمین گرسنه جا

خواهی آنان را، که طبق قانون اساسی  ؛ شورا رسیدگی به فرجام)1497(توطئه به دام افتادند و به مرگ محکوم شدند 

شدند؛ بسیاري از مردم فلورانس به فکر  نادیده گرفت؛ و آنها چند ساعت پس از محکومیت اعدام  حقی قانونی بود،
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هاي  دسته. بندیها، خشونتها، و شدت عمل حکومت جمهوري با نظم و آرامش دوران لورنتسو افتادند مقایسۀ دسته

بارها به یکدیگر در » سگان دیوانه«و » امت گریان«. مخالف مکرراً در برابر دیر ساووناروال دست به تظاهرات زدند

به ایراد موعظه مشغول  1497هنگامی که ساووناروال در روز عید صعود مسیح در سال . تاب کردندخیابانها سنگ پر

بود، سخنرانی او توسط شورشیان قطع شد و دشمنانش قصد ربودن او را داشتند که هواداران ساووناروال آنها را عقب 

مردم، ساووناروال را از فلورانس تبعید کنند،  گونفالونیر شهر به رئیس شورا پیشنهاد کرد که، براي آرام کردن. راندند

ساووناروال، در بحبوحۀ این فروپاشی تلخ و دردناك رؤیاهایش، . اما این پیشنهاد با اختالف یک رأي به تصویب نرسید

.رو در روي قویترین قدرت ایتالیا ایستاد و با آن به مبارزه برخاست

III  - شهید  

او قبال نیز . ووناروال از رفتار روحانیان و فساد اخالق در رم چندان ناراحت نشدپاپ آلکساندر ششم از انتقادات سا

پیش گله کرده بودند که زندگی بسیاري از  انتقادات مشابهی را شنیده بود؛ صدها تن از روحانیان از چند قرن

. ورزند باشد عشق می کشیشان برخالف اخالق است، و پاپها به ثروت و قدرت بیش از آنچه برازندة جانشینان مسیح

انداخت، اهمیت  وخوي مالیمی داشت و به انتقاد مختصر، تا آنجا که کرسی پاپی را به مخاطره نمی آلکساندر خلق

پاپ از ماهیت . شد تدبیرهاي سیاسی این راهب بود آنچه در مورد ساووناروال موجب ناراحتیش می. داد چندانی نمی

اي نداشت و شاید  آلکساندر به خاندان مدیچی دلبستگی ویژه. م ناراحت نبودنیمه دموکراتیک قانون اساسی جدید ه

آلکساندر از تهاجم مجدد فرانسویان . داد هم وجود دموکراسی ضعیفی را در فلورانس بر دیکتاتوري نیرومند ترجیح می

زدن به حملۀ دوم، در  هراسید و، براي بیرون راندن شارل هشتم از ایتالیا و منصرف ساختن فرانسویان از دست می

از اینکه فلورانس حاضر شده بود با فرانسه ائتالف کند . اي از حکومتهاي ایتالیا شرکت کرده بود تشکیل اتحادیه

دانست و نسبت به او ظنین بود که پنهانی با  خشمگین بود، و ساووناروال را قدرت پشت پرده و مسئول این ائتالف می

در همین زمان ساووناروال سه نامه به شارل نوشت و در آنها از پیشنهاد . داده استحکومت فرانسه مکاتباتی انجام 

» خائن و ملحد«کاردینال جولیانو دال رووره، دایر براینکه شاه باید براي اصالح کلیسا و عزل آلکساندر به عنوان 

کانیو سفورتسا، نمایندة میالن کاردینال آس. شورایی عمومی از روحانیان و سیاستمداران تشکیل دهد، پشتیبانی کرد

. ها و نفوذ ساووناروال پایان دهد در دربار پاپ، آلکساندر را ترغیب کرد تا به موعظه

درود و دعاي پر خیر و برکت کلیسا برتو : ، آلکساندر یادداشت کوتاهی براي ساووناروال نوشت1495ژوئن  21در 

تاکستان خداوند از همه کوشاتري، که از این بابت عمیقاً خوشنودیم  ایم که تو در میان کارکنان شنیده. فرزند عزیر ما

اي که پیشگوییت نه از جانب خود تو  ایم که اظهار داشته همچنین شنیده. گذاریم و به درگاه خداوند متعال شکر می

مندیم، به اقتضاي مقام کلیسایی خویش، دربارة این مسائل با تو   عالقه  بنابراین، .شود میبلکه از جانب خداوند الهام 

با توجه به مراتب فوق، . گفتگو کنیم تا بدین وسیله با آگاهی بیشتر از خواست خداوند، بتوانیم بهتر نیات او را برآوریم

داریم که بدون تأخیر به دیدار ما آیی، و ما با مهر و  اي، مقرر می هدي که براي اطاعت از مقدسات بستهو با توجه به ع

  . محبت از تو استقبال خواهیم کرد

بایست یا به موفقیت خویش  داد که می این نامه براي دشمنان ساووناروال یک پیروزي بود، زیرا او را در وضعی قرار می

ترسید که اگر به دربار پاپ برود،  ساووناروال می. خاتمه دهد، یا آشکارا از فرمان پاپ سرباز زندبه عنوان یک اصالحگر 

دیگر هرگز اجازة بازگشت به فلورانس را نیابد و عمرش را در سیاهچال سانت آنجلو به سر رساند؛ و اگر به فلورانس 

تواند به رم  اندر پاسخ داد که سخت بیمار است و نمیبنا به توصیۀ حامیانش، به آلکس. باز نگردد، حامیانش نابود شوند

اي به رئیس شوراي  سپتامبر نامه 8هاي پاپ جنبۀ سیاسی داشت هنگامی معلوم شد که روز  اینکه انگیزه. سفر کند

مل فلورانس نوشت و در آن به ادامۀ ائتالف فلورانس با فرانسه اعتراض کرد، و به فلورانسیها اندرز داد این ننگ را تح
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در همان زمان به ساووناروال فرمان داد که دست از موعظه . نکنند که تنها ایتالیاییهاي متحد با دشمن ایتالیا باشند

  ساووناروال . و به هر جا که رهبر کل او را بفرستد برود. بردارد، به رهبر کل فرقۀ دومینیکیان در لومباردي تسلیم شود

ایل نیستند از رهبر کل فرقۀ دومینیکیان تبعیت کنند، اما وي از ایراد موعظه که پیروانش م) سپتامبر 29(پاسخ داد 

ممنوعیت او را از ایراد موعظه تکرار، و اظهار ) اکتبر 16(اي  آلکساندر در پاسخ آشتی جویانه. خودداري خواهد کرد

آغوش باز و روحیۀ  با«امیدواري کرد که هنگامی که سالمتیش اجازه دهد، به رم سفر کند و مطمئن باشد که 

.آلکساندر مشکل را به مدت یک سال به همین صورت رها کرد. از او استقبال خواهد شد» پدرانه

نمایندگان مخفی حکومت در رم، . در این اثنا، هواخواهان راهب بار دیگر کرسیهاي شوراي شهر را اشغال کرده بودند

ي برانگیزانندة اخالقی ساووناروال نیازمند است، از پاپ درخواست به عنوان اینکه فلورانس در ایام روزة بزرگ به پندها

ظاهراً آلکساندر با تقاضاي آنها شفاهاً موافقت کرده است، زیرا . هاي او را پس بگیرد کردند تا فرمان تحریم موعظه

ایام، آلکساندر  مقارن این. هاي خود را در کلیساي بزرگ شهر از سرگرفت موعظه 1496فوریۀ  17ساووناروال در روز 

هاي انتشار یافتۀ ساووناروال و احتمال وجود  اسقف دانشمندي از فرقۀ دومینیکیان را مأمور کرد تا درباره موعظه

پدر مقدس، این راهب سخن خالف عقل و «: اسقف گزارش داد. آمیز در آنها مطالعاتی به عمل آورد سخنان بدعت

روش مقامات کلیسایی و فسادکشیشان، که در حقیقت بسیار هم رایج راند؛ او برضد خرید وف نادرست برزبان نمی

او براي معتقدات رسمی و مرجعیت کلیسا احترام قایل است، تا جایی که من حاضرم با او . گوید است، سخن می

» .و بسپارماگر هم الزم باشد، جامۀ ارغوانی کاردینالی رابه روي دوش او بیندازم و مقام کاردینالی را به ا - دوستی کنم

آلکساندر از روي میل و با فروتنی یکی از اعضاي فرقۀ دومینیکیان را به فلورانس فرستاد تا کاله سرخ را به او تقدیم 

راهب از این کار نه تنها شادمان نشد، بلکه یکه خورد؛ این کار به گمان او خود چیزي جزیک نمونۀ خرید . کند

در موعظۀ بعدي من شرکت کنید تا پاسخ مرا «: ة پاپ چنین پاسخ دادبه نمایند. وفروش مقامات کلیسایی نبود

این موعظه در تاریخ . ساووناروال در نخستین موعظۀ خود در سال جدید، کشمکش با پاپ را از سرگرفت» .بشنوید

تی نیمی از مردم به هیجان آمدة شهر آرزوي شنیدن سخنان راهب را داشتند، و ح. فلورانس خود واقعۀ مهمی است

مندان را نداشت؛ هرچند جمعیت در سالن چنان تنگاتنگ به هم چسبیده  سالن وسیع کلیسا نیز گنجایش همۀ عالقه

راهب را تا کلیساي جامع همراهی   توانست در جاي خود تکان بخورد، گروهی از یاران مسلح، بودند که کسی نمی

ش از کرسی وعظ آغاز کرد و وفاداري کامل خویش را او موعظۀ خود را با توضیحی دربارة علت غیبت طوالنی. کردند

  :اما بعد دالیل مبارزة جسورانه خود را با پاپ چنین بیان کرد. به تعلیمات کلیسا مورد تأکید قرار داد

مافوق من نباید فرمانی مغایر با مقررات مربوط به فرقۀ من صادر کند؛ پاپ نباید فرمانی مخالف نیکوکاري یا 

تو «کنم که پاپ هرگز چنین کاري بکند؛ اما اگر چنین کند، به او پاسخ خواهم داد  گمان نمی. دهدمسیح ب» انجیل«

هرگاه بوضوح دیده شود که امر مافوق  …» .پیمایی آن شبان نیستی، تو آن کلیساي رم نیستی؛ تو راه خطا می

است، هیچ کس در این گونه موارد  مخالف احکام خداوند است،و بویژه هرگاه که امر مافوق مخالف احکام نیکوکاري

بینم که اگر شهر را ترك کنم، ویرانی روحی و دنیوي مردم را در پی  وقتی بوضوح می ….ملزم به اطاعت نیست

زیرا همینکه به  …دهد شهر را ترك کنم، اطاعت نخواهم کرد  اي که فرمان می خواهد داشت، از هیچ انسان زنده

. ام ز احکام االهی سرپیچی کردهاطاعت او گردن نهم، از اطاعت ا

هایی تند مورد  ساووناروال، در موعظۀ دومین یکشنبۀ ایام روزة بزرگ، وضع اخالقی پایتخت دنیاي مسیحیت را با واژه

زیرا در آنجا زنان و مردان هردو روسپی   یک هزار، ده هزار، و چهاده هزار روسپی براي رم کم است،«: انتقاد قرار داد

جا، حتی  انگیز و جدید فن چاپ در سراسر اروپا انتشار یافت و همه شگفت  ها به یاري پدیدة این موعظه» .ندا بار آمده

ها و رساالتی در داخل و خارج فلورانس برانگیخت که  توسط سلطان عثمانی خوانده شد، و رقابتی را در انتشار کتابچه
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متهم شد و در بعضی از او به عنوان پیامبر و قدیس ستایش  در بعضی از آنها ساووناروال به بدعت و عدم مراعات نظم

  .به عمل آمد

فرمان داد  1496و در نوامبر   آلکساندر به این اندیشه افتاد که راه گریزي غیرمستقیم از بروز جنگ آشکار پیدا کند،

تحادیۀ جدیدي به نام نظر و قدرت مستقیم پادره جاکومو دا سیچیلیا در ا که همۀ دیرهاي دومینیکیان توسکان تحت

پادره جاکومو به نحو مساعدي به ساووناروال تمایل داشت، اما ظاهراً پیشنهاد . رومی متشکل شوند - جامعۀ توسکانی

ساووناروال حاضر نشد از دستورات اتحادیه اطاعت کند و اختالف . پاپ را براي انتقال راهب به محیط دیگري پذیرفت

اي موسوم به دفاعیات برادران سان مارکو با همۀ مردم در میان  پاپ، در رساله کردن با خویش را، به جاي مطرح

تشکیل این اتحادیه ناممکن، نامعقول، و زیانبخش است، و برادران سان «: او در این رساله چنین متذکر شد. گذاشت

رات و نظامات فرقه یا مخالف توانند با آن موافقت کنند، زیرا مقامات مافوق نباید احکامی مخالف مقر  مارکو هم نمی

همۀ مجامع رهبانی از نظر فنی مستقیماً تابع پاپ بودند؛ و پاپ حتی » .قوانین نیکوکاري یا آرامش روح ما صادر کنند

 1493ساووناروال خودش در سال . توانست آنها را مجبور سازد که، برخالف میل خودشان، در هم ادغام شوند می

یوستن جامعۀ دومینیکی دیر سان کاترین پیزا به جامعۀ ساووناروال در دیر سان مارکو را، فرمان آلکساندر مبنی بر پ

با اینهمه، آلکساندر واکنشی نشان نداد و اقدام فوري به . که خالف میل اعضاي دیرسان کاترین بود، تأیید کرده بود

به مردم انتشار داد که در آنها از انگیزة  هایی خطاب ساووناروال همچنان به ایراد موعظه پرداخت و نامه. عمل نیاورد

  . خود براي مبارزه با پاپ دفاع کرد

خویشتن را براي برگزاري کارناوالی همراه با جشنها » سگان دیوانه«، آرابیاتی یا 1497با فرارسیدن موسم روزة سال 

با این کارناوال، یکی از یاران وفادار براي مقابله . و نمایشها و آوازهایی که در روزگار مدیچی معمول بود آماده کردند

طی هفتۀ . ساووناروال موسوم به فرا دومنیکو به کودکان جماعت تعلیم داد تا جشنهاي کامال متقاوتی سازمان دهند

ها را کوبیدند و از  دسته در شهر راه افتادند و در خانه این پسران و دختران دسته - پیش از ایام روزة بزرگ - کارناوال

تصاویر منافی  - یا اشیاي کفرآمیز خواندند» اباطیل«که آنچه را که آنها  - گاهی آنها را مکلف کردند - واستندمردم خ

نرد،  هاي عاشقانه، نقابها و لباسهاي کارناوال، گیسوان عاریه، لباسهاي جلف، ورقهاي بازي، طاسهاي تخته اخالق، ترانه

در . به آنان تسلیم کنند -را …دکامرون یا مورگانتۀ مادجوره، و اي مثل  آالت موسیقی، لوازم آرایش، کتابهاي ضاله

خواندند، با هیئتی منظم و  تر ساووناروال، در حالی که سرود مذهبی می فوریه، پیروان سرسخت 7آخرین روز کارناوال، 

شکل  ، که به دست دوناتلو ساخته شده بود و چهار کودك آراسته به»کودکی عیسی«سوگوار به دنبال مجسمۀ 

در آنجا، هرم بزرگی به . کردند، راه افتادند و به سوي میدان شوراي شهر رهسپار شدند فرشتگان آن را حمل می

متر از مواد قابل اشتعال برپا ساخته بودند و بر روي هر هفت طبقۀ این هرم  80متر و محیط و قاعدة  20بلندي 

شدند و در میان آنها نسخ خطی  کنون به قربانگاه آورده میرا که در طول هفته گردآوري شده بودند یا ا» اباطیلی«

آنگاه هرم را از هر چهارسو آتش . خورد جا دادند یا به طرف آن پرتاب کردند نفیس و آثار هنري نیز به چشم می

.درآمدندتوسط ساووناروال به صدا » آتشسوزي اباطیل«زدند، و ناقوسهاي کاخ وکیو براي اعالم نخستین 

پذیرفت که کلیسا  او در حالی که این اصل را می. هاي ایام روزة بزرگ ساووناروال دامن جنگ را به رم کشاند موعظه

پرداخت که ثروت کلیسا آن را به  باید داراي نوعی امالك و اراضی قدرت دنیوي باشد، برسر این نکته به مجادله می

  . شناختند اکنون دیگر پرخاشهاي او مرزي نمی. ساد و نابودي خواهد کشاندف

زمین ماالمال از خون و خونریزي است، اما کشیشان به آن اعتنایی ندارند؛ سهل است، با الگوي شرورانۀ خود، مرگی 

داري با زنان  زنده ز شباند، و پارسایی آنان عبارت است ا از خدا روبرگردانده. آورند معنوي را بر سر همه فرود می

گویند خداوند به امور جهان توجهی ندارد، و هرچه پیش آید، اتفاقی است؛ آنان به حضور مسیح در  می …. روسپی
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هاي زیبا دادم، اما  من به تو جامه  :گوید گوش فرادار، اي کلیساي هرزه، خداوند می …. آیینهاي مقدس ایمان ندارند

اي و مراسم دینی را وسیلۀ خریدوفروش  تو ظروف مقدس را وقف نخوت واهی خود کرده. اي تو از آنها بتهایی ساخته

تري؛ تو غول  اي؛ تو از حیوان پست تو با شهوات خود به صورت روسپی بیشرمی درآمده. اي مقامات کلیسایی قرارداده

شده،  روزگاري کاهنان تدهین. داشتی، اما اکنون دیگر شرم نداري روزگاري تو از گناهان خود شرم. پلیدیها هستی

گونه، اي کلیساي  و بدین … .نامند میخواندند، اما اکنون آنها را فرزندان خویش  پسران خویش را برادرزاده می

  . اي و بوي بد تو آسمان را فراگرفته است را براي همۀ جهانیان به نمایش درآورده روسپی، تو ناپاکی خود

اما با آغوش باز به استقبال . دانست چنین سخنان تند و بیپروایی موجب خواهد شد او را تکفیر کنند ساووناروال می

کنم، اي  د از تو التماس میمن خو …. گویید که فرمان تکفیرصادر خواهد شد بسیاري از شما می: این تکفیر رفت

اي بلند برافرازید، راهها را به روي آن  این تکفیر را بر سرنیزه ….خداوند، که این کار هرچه زودتر عملی شود

خدایا، من  …. من به آن پاسخ خواهم داد، و اگر تو را به شگفتی واندارم، آنگاه هرچه دلت خواست بگو! بگشایید

بگذار   خواهم، مگذار در رختخواب جان بسپارم، ذار آزار ببینم، این لطف را از تو میبگ! جویم فقط صلیب تو را می

  . اي خون من در راه تو ریخته شود، همچنانکه تو خودت را در راه من نثار کرده

را آمدند تا سخنان او  مردم از شهرهاي دور به آنجا می. این سخنان پرشور، خشم مردم را در سراسر ایتالیا برانگیخت

کلیساي جامع از انبوه جمعیت لبریز گشت و حتی میدان را . بشنوند؛ حتی دوك فرارا هم با لباس مبدل بدانجا آمد

در . یافت دهان، از جماعت درون کلیسا به جماعت خارج از آن انتقال می به اي، دهان پرنمود، و هر جملۀ تکان دهنده

در شورا » سگان دیوانه« 1497در ماه آوریل. ار مجازات او شدندرم، مردم همگی علیه ساووناروال شوریدند و خواست

ایراد هرنوع موعظه را از پنجم ماه مه به بعد در  -به بهانۀ پیشگیري از خطر بروز طاعون - اختیار را به دست گرفتند و

اهب را صادر کرد فرمان تکفیر ر  ،»سگان دیوانه«آلکساندر به ترغیب نمایندگان رومی . کلیساها ممنوع اعالم کردند

؛ اما این نکته را نیز در فرمان تکفیر گنجاند که اگر ساووناروال از فرمان اطاعت کند و به رم برود، حکم تکفیر )مه 13(

ترسید در رم زندانیش کنند، همچنان از رفتن به آنجا امتناع کرد، اما تا شش ماه  راهب، که می. را لغو خواهد کرد

سبت عید میالد مسیح در نمازخانۀ سان مارکو آیین قداس برپا کرد و اجراي مراسم آیینهاي آنگاه به منا. آرام گرفت

بسیاري . مقدس را به عهدة راهبان دیگر گذاشت، و خود پیشاپیش آنان در اطراف میدان به تظاهرات آرامی دست زد

در   ا خود آلکساندر اعتراضی نکرد؛از مردم از برگزاري چنین مراسمی توسط راهب تکفیر شده اظهار انزجار کردند، ام

عوض با اشاراتی فهماند که اگر فلورانس براي مقابله با دومین حملۀ فرانسویان به اتحادیه بپیوندد، فرمان تکفیر را 

، 1498فوریۀ  11در . شوراي شهر، با قمارکردن روي پیروزي فرانسویان، پیشنهاد را رد کرد. پس خواهد گرفت

او فرمان تکفیر را ناعادالنه و . اي در نمازخانۀ سان مارکو سرکشی خود را به کمال رساند د موعظهساووناروال با ایرا

سرانجام، خود فرمان تکفیري . کردند به ضاللت متهم کرد فاقد اعتبار خواند و آنهایی را که از این فرمان حمایت می

اي اعالم  اگر این احکام را فرشته. کند، لعنت باد بنابراین، برکسی که احکامی مخالف صدقه و خیرات صادر: صادر کرد

و اگر هر پاپی  …. برآنان نیز لعنت باد  ،)که مطمئناً امري محال است(قدیسین   کند، یا حتی خود مریم باکره و همۀ

  . سخنی به خالف آن برزبان آورد باید تکفیر شود

کلیساي جامع سان مارکو دعاي مراسم قداس را به در آخرین روز پیش از موسم روزة بزرگ، ساووناروال در میدان 

خدایا، اگر اعمال من صادقانه نیستند، اگر سخنان من از جانب تو «: جاي آورد و در برابر جمعیت انبوهی دعا کرد

روز، پیروانش دومین مراسم آتشسوزي  بعدازظهر همان» .در همین لحظه مرگ را بر من ارزانی دار  اند، الهام نشده

.را برپا کردند» لاباطی«
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آلکساندر به شوراي شهر فلورانس اطالع داد که اگر جلو سخنرانیهاي ساووناروال را نگیرد، انجام وظایف کلیسایی را در 

. شورا، هرچند اکنون شدیداً مخالف ساووناروال بود، حاضر نشد او را به سکوت دعوت کند. فلورانس تحریم خواهد کرد

از این گذشته، براي مبارزه با . پاپ باشد  ت این مخالفت با ایراد موعظه همچنان به عهدةداد مسئولی زیرا ترجیح می

انداخت؛ وجود چنین  پاپی که ایاالت پاپی را آن چنان نیرومند ساخته بود که امنیت همسایگان را به مخاطره می

سفیر کبیر فلورانس در رم . خانۀ دیر خودساووناروال به ایراد وعظ ادامه داد، اما فقط در نماز. راهب سخنوري مفید بود

قدر شدید است که امنیت فلورانسیهاي مقیم این شهر را به  گزارش داد که احساسات مردم علیه ساووناروال در رم آن

ترسد که اگر پاپ تهدید خویش را در مورد تحریم فلورانس به اجرا بگذارد، همۀ بازرگانان  خطر انداخته است، و او می

 17(هاي خویش بردارد  شورا تسلیم شد و به ساووناروال فرمان داد تا دست از موعظه. ی در رم به زندان بیفتندفلورانس

فرا دومنیکو پشت سکوي وعظ . بینی کرد ساووناروال اطاعت کرد، اما فجایع مهیبی را براي فلورانس پیش). مارس

هایی به سران کشورهاي  در این اثنا، ساووناروال نامه. رفت و به عنوان صداي رهبر خویش به انجام وظیفه مشغول شد

فرانسه، اسپانیا، آلمان، و مجارستان نوشت و از آنان درخواست کرد که شورایی عمومی براي اصالح کلیسا تشکیل 

اي را فاش سازم و جهانیان را از  دهد تا اسرار تازه خداوند به من فرمان می. لحظۀ انتقام فرا رسیده است: دهند

پا غرق  سر تا کف  کلیسا از فرق. کند آگاه سازم طراتی که، براثر غفلت دیرین شما، مقام پطرس حواري را تهدید میخ

اندیشید، بلکه به عامل فالکتهایی که آن را آلوده ساخته  اي براي آن نمی با این حال نه تنها راه چاره. در پلیدیهاست

. شبان رها ساخته است شمناك است و دیر زمانی است که کلیسا را بیاز این روي خداوند سخت خ. گذارید احترام می

که این آلکساندر پاپ نیست و شایستگی این مقام را ندارد و حتی اگر گناه  …دهم  وسیله شهادت می پس بدین …

 کبیرة خرید و فروش مقامات کلیسایی را، که خود بدان وسیله کرسی پاپی را خریده است، و نیز فروش روزانۀ

درآمدهاي کلیسایی به برندة مزایده، و همچنین سایر شرارتهاي آشکار او را نادیده انگاریم، باز بدین وسیله اعالم 

  . کنم که او مسیحی نیست و به هیچ خدایی ایمان ندارد می

همۀ این  ساووناروال همچنین افزود که اگر پادشاهان شورایی تشکیل دهند، او در برابر آن حضور خواهد یافت و براي

ها را به دست آورد و آن را براي آلکساندر  یکی از عمال میالن یکی از این نامه. اتهامات دالیلی ارائه خواهد داد

، راهبی از فرقۀ فرانسیسیان، با ایراد وعظ در کلیساي سانتا کروچه، بال را به جان خرید 1498مارس  25در  .فرستاد

او به ساووناروال به نام بدعتگذار و پیامبر دروغین ناسزا . ت اوردالی با آتش فراخوانداي به صور و ساووناروال را به مبارزه

او . گفت و پیشنهاد کرد که اگر ساووناروال هم حاضر به انجام چنین کاري باشد، هر دو به میان آتش گام بردارند

ی کردن خود، فلورانس را از آشوبی که گفت که انتظار دارد هردو در میان آتش بسوزند، اما امیدوار است که با قربان

ساووناروال این پیشنهاد . در اثر سرکشی یکی از اعضاي فرقۀ دومینیکیان از اوامر پاپ گریبانگیرش شده نجات بخشد

شوراي شهر، که مخالف ساووناروال بود، از فرصت استفاده کرد تا راهبی را که به . را ردکرد؛ دومنیکو آن را پذیرفت

اعتبار کند؛ از این روي با اجراي این سنت قرون وسطایی  صورت عوامفریبی اخاللگر درآمده بود بی گمان خود به

آوریل فراجولیانو روندینلی از فرقۀ فرانسیسیان و فرادومنیکو دا پشا در میدان  7موافقت کرد و مقرر داشت که در روز 

.هاي آتش گام بردارند شوراي شهر به درون شعله

شده، میدان بزرگ مملو از جمعیت انبوهی شد که مشتاق لذت بردن از وقوع معجزه یا تماشاي تحمل در روز تعیین 

در   ها و بامهاي مشرف به میدان را تماشاگران اشغال کرده بودند؛ در وسط میدان، زجر انسان بودند؛ همۀ پنجره

هاي سوزانی  ، و باروت، که مطمئناً شعلهسانتیمتر، دو تودة هیزم آغشته به قیر، روغن، صمغ 60اي به پهناي  محوطه

به انتظار ایستادند و راهبان فرقۀ » داران تاالر نیزه«راهبان فرقۀ فرانسیسیان در . افروخت، برپا کردند را برمی

اي در دست داشت و ساووناروال صلیبی  فرادومنیکو قرص نان تقدیس شده. دومینیکیان از سمت مقابل پیش آمدند
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انسیسیان شکایت داشتند که کاله سرخ فرادومنیکو ممکن است طلسمی براي نسوختن در آتش فر. کرد حمل می

دومنیکو مخالفت کرد؛ جمعیت بافریاد ترغیبش کردند که   باشد، و اصرار کردند که باید کاله خود را از سر بردارد،

پنداشتند طلسم شده  رش را که میفرانسیسیان بار دیگر از او خواستند که لباسهاي دیگ. تسلیم شود، و او پذیرفت

دومنیکو قبول کرد و به درون کاخ شوراي شهر رفت و لباسهایش را با لباسهاي راهب دیگري . است از تن درآورد

فرانسیسیان پافشاري کردند که او نباید به ساووناروال نزدیک شود، مبادا که او را افسون کند؛ دومنیکو . عوض کرد

آنها اعتراض کردند که حق ندارد صلیب یا قرص نان . فرانسیسیان دور او حلقه بزنندحاضر شد که اعضاي فرقۀ 

اي را با خود به درون آتش ببرد؛ دومنیکو صلیب را تحویل داد، اما قرص نان را نگاه داشت، و بین  تقدیس شده

ادن قرص نان در آتش شد با نشان د ساووناروال و فرانسیسیان بحث دینی طوالنیی درگرفت که آیا مسیح حاضر می

در این هنگام، قهرمان فرانسیسیان در کاخ ماند و به رئیس شوراي شهر التماس کرد که با . سوزانده شود یا نه

راهبان موافقت کردند بحث آنها تا غروب آفتاب ادامه یابد، و سپس . هرنیرنگی شده است او را از مرگ نجات بخشد

تماشاگران که تشنۀ خون بودند به کاخ هجوم بردند، اما . ند به اجرا گذارده شودتوا اعالم کردند که اوردالی دیگر نمی

کوشیدند تا ساووناروال را دستگیر کنند، اما مأمورانش از او محافظت » سگان دیوانه«گروهی از . جلوشان را گرفتند

بب اصلی به تعویق افتادن دومینیکیان در میان استهزاي مردم به سان مارکو بازگشتند، هرچند ظاهراً مس. کردند

کرد از جانب خدا به او الهام  دارند که چرا ساووناروال که ادعا می بسیاري از مردم گله. آزمایش خود فرانسیسیان بودند

اش  شده است و خدا از او محافظت خواهد کرد، به جاي آنکه خود با آتش مواجه شود، دومنیکو را به عنوان نماینده

. این افکار در شهر گسترش یافت و تقریباً یکشبه پیروان راهب محو و ناپدید شدند. رده استدر اوردالی تعیین ک

همراه با دیگران در یک راهپیمایی شرکت کردند تا » سگان دیوانه«جماعتی از   ،»یکشنبۀ نخل«فرداي آن روز، روز 

و از جمله فرانچسکو والوري را » یانامت گر«دیر سان مارکو را مورد حمله قرار دهند و در سر راه خود جمعی از 

اش  همسر والوري را نیز که با شنیدن فریادهاي او به جلو پنجره آمده بود با پرتاب نیزه از پاي درآوردند، خانه. کشتند

را » امت گریان«ناقوس دیر سان مارکو به صدا درآمد تا . هایش را خفه کردند و یکی از نوه  را غارت کردند و سوزاندند،

ساووناروال به عبث از آنها خواست . آمادة دفاع شدند  راهبان دیر با شمشیر و چماق. ه کمک بطلبد، اما کسی نیامدب

راهبان دلیرانه پیکار کردند؛ فرا . اسلحه را زمین بگذارند، و خود بیسالح در آستانۀ محراب در انتظار مرگ ایستاد

خدایا، «: آورد اي فریاد پرشوري برمی چرخاند و با هر ضربه می انریکو شمشیرش را با شور و شوقی تام به دور خود

اما تعداد جمعیت مخالف بیش از آن بود که راهبان بتوانند مقاومت کنند؛ ساووناروال » !بندگانت را نجات ببخش

منیکو از سرانجام آنها را راضی کرد که اسلحۀ خود را زمین بگذارند، و هنگامی که فرمان بازداشت ساووناروال و دو

زدند و  کردند و می هر دو تسلیم شدند؛ آنها را از میان جمعیت، که آنها را ریشخند می  طرف شوراي شهر ابالغ شد،

فرا سیلوسترو را   روز بعد،. انداختند، به سلولهاي کاخ وکیو هدایت کردند کردند و تف به رویشان می لگدکوبشان می

  . نیز به زندان انداختند

ارشی از جریان برگزاري اوردالی و دستگیري را براي پاپ فرستاد و، به خاطر بیحرمتی به ساحت یکی شوراي شهر گز

از روحانیان کلیسایی، تقاضاي بخشش کرد، و از او خواست تا پیشنهاد دادگاهی کردن زندانیان و در صورت لزوم 

بفرستند تا در یک دادگاه روحانیان  پاپ اصرار داشت که هرسه راهب را به رم. شکنجه دادن آنها را تأیید کند

شوراي شهر مخالفت کرد، و پاپ سرانجام با اکراه راضی شد که دوتن از نمایندگان دربار او . کلیسایی محاکمه شوند

پنداشت تا روزي که   شورا می. شوراي شهر ساووناروال را به مرگ محکوم کرد. در دادگاه متهمان حاضر و ناظر باشند

هاي مختلف پایان  طرفدارانش هم زنده خواهند بود و فقط با مرگ اوست که جنگ و ستیز فرقهوي زنده است، 

جنگ و ستیزي که شهر و حکومت شهر را چنان تجزیه کرده بود که دوستی و اتحاد با فلورانس دیگر براي  - یابد می
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اخلی و حمالت خارجی قرار داده اي د ترتیب در معرض توطئه ارزش شده بود، و فلورانس را بدین هر قدرت خارجی بی

آوریل تا  9هاي مرسوم دستگاه تفتیش افکار، بازپرسان هر سه راهب را در مواقع گوناگون از  به پیروي از شیوه. بود

سیلوسترو تحت شکنجه تاب نیاورد و در همان لحظات اول چنان بسرعت اعتراف . مه تحت شکنجه قرار دادند 22

دومنیکو تا پایان . خواست اعترافات او به نحوي نباشد که نتوان بر آن استناد کرد کرد که بازپرسان دلشان می

استقامت نشان داد، تا سرحد مرگ شکنجه دید، و همچنان آشکارا گفت که ساووناروال قدیسی مبرا از خیانت یا گناه 

خواستند برزبان  را که آنها میساووناروال، که اعصابش زیر شکنجه خرد شده بود، زود از پا درآمد و هر پاسخی . است

دوباره مورد شکنجه قرار گرفت، و دوباره تسلیم شد . اندکی بعد که حالش بهتر شد، همۀ اعترافات را انکار کرد. آورد

: اش درهم شکست و اعترافنامۀ مغشوشی امضا کرد مبنی براینکه پس از سه بار تحمل شکنجه روحیه. و اعتراف کرد

داند، قدرتهاي  طلبیش گناهکار می شده است، خود را به خاطر غرور و جاه بر او وحی نمی چیزي از جانب خدا هیچ

کرده است تا شورایی عمومی از روحانیان تشکیل دهند، و در توطئۀ براندازي پاپ شرکت  کافر خارجی را ترغیب می

نندگان به عنوان نظرات ک هر سه راهب به اتهام ایجاد شقاق و بدعت، برمالکردن اسرار اعتراف. داشته است

پاپ بزرگوارانه براي روح . وپیشگوییهاي خود، ایجاد آشوب و بینظمی، از طرف دولت و کلیسا به مرگ محکوم شدند

. آنان طلب آمرزش کرد

، جمهوري پدرکش، بنیانگذار خود و دو تن از رفقایش را اعدام کرد و آنها را بدون جامۀ 1498ماه مه  23در روز 

و اشیاي » اباطیل«یعنی به همان جایی که خود آنها دوبار   ا پاي برهنه به میدان شوراي شهر بردند،رهبانی و ب

گونه که قرار بود راهبان اوردالی را به معرض آزمایش بگذارند،  مثل همان روزها، و همان. را سوزانده بودند» ضاله«

کشیشی از . وشابۀ تماشاگران را هم فراهم کرداین بار دولت خوراك و ن. جمعیت انبوهی براي تماشا گرد آمدند

» .خداوند از براي من زجر فراوانی تحمل کرد«: او پاسخ داد» کنی؟  شهادت را چگونه استقبال می«: ساووناروال پرسید

. راهبان دلیرانه به سوي چوبۀ دار گام برداشتند. سپس صلیبی را که در دست داشت بوسید و دیگر سخنی نگفت

هر سه . کرد را زیر لب زمرمه می» دئوم ته«نشانۀ سپاس از فیض شهادت تقریباً شادمانه سرود شکرگزاري  دومنیکو به

سپس در زیر پاي . پراندند ها به آنها سنگ می دادند، پسر بچه می  مرد بر چوبۀدار آویخته شدند، و در حالی که جان

ان را در رودخانۀ آرنو ریختند تا مبادا اثري از آنان آنها آتش بزرگی برافروختند و اجساد را سوزاندند و خاکسترش

، بدون نگرانی از »امت گریان«گروهی از . برجاي بماند و بعدها به عنوان بقایاي قدیسان مورد پرستش قرار بگیرند

اي  نقطه ماه مه، 23، همه ساله، صبح روز 1703تا سال . اتهام، در میدان به زانو افتادند، گریه سردادند، و دعا کردند

امروزه لوحی که روي سنگفرش آنجا نصب شده است . شد که خون گرم راهبان در آنجا ریخته شده بود گلباران می

  .دهد محل مشهورترین جنایت تاریخ فلورانس را با عالمت نشان می

فساد اخالقی ایتالیا او . ساووناروال خود قرون وسطایی بود که تا دوران رنسانس باقی ماند، و رنسانس او را نابود کرد

را، که در اثر نفوذ ثروت و کاهش معتقدات دینی به وجود آمده بود، به چشم دید و دلیرانه و متعصبانه، اما بدون 

ساووناروال شور اخالقی و سادگی ذهنی قدیسان قرون . نتیجه، در برابر روح شهوانی و شکاك زمانه قد برافراشت

اي ناجور  ایی که براي افتخارات کشف دوبارة یونان مشرك آواز سرداده بود، وصلهوسطی را به ارث برده بود و در دنی

ناکام ماند؛ در روشن ضمیري و   اش، به خاطر محدودیتهاي فکري و خودخواهی قابل بخشش اما آزاردهنده. نمود می

. گرفت لوحی دست کم می ادهکرد و کار مبارزة یکباره با قدرت پاپ و طبایع بشري را از سر س استعداد خود مبالغه می

تنها از . مشی سیاسی سختگیر بود کار و در خط از معیارهاي اخالقی آلکساندر یکه خورده بود، اما در عیبجویی افراط

توان او را یک پروتستان پیش از لوتر به شمار آورد؛  خواست اصالحاتی در کلیسا به وجود آورد، می این نظر که می

ها و  جنبه که خواستار اصالحاتی در کلیسا بود، وگرنه وي در هیچ یک از اختالف عقیده البته تنها فقط از این
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با این حال، خاطرة او در پیدایش . ناسازگاریهاي لوتر دربارة مسائل مربوط به االهیات وجه تشابهی با وي نداشت

  در ادبیات تأثیر چندانی باقی نگذاشت، ساووناروال. عقاید پروتستانی تأثیر زیادي گذاشت، و لوتر او را یک قدیس نامید

از طرف دیگر نفوذش در هنر بسیار . پردازان و شکاکانی مثل ماکیاولی و گویتچاردینی بود زیرا ادبیات در دست واقع

» .چهرة جیروالمو اهل فرارا، پیامبر و فرستادة خدا«: فرا بارتولومئو، زیر تصویري که از او کشید، نوشت. عمیق بود

میکالنژ دوست داشت حرفهایی را که دربارة . هاي او از بیدینی به خداپرستی روي آورد ی تحت تأثیر موعظهبوتیچل

خواند، هم به تأثیر روح ساووناروال بود که  هاي او را با عالقه و ارادت می کردند بشنود و موعظه ساووناروال تعریف می

انگیز واپسین داوري را بردیوار پشت محراب  تصویر وحشتقلم مو را برسقف نمازخانۀ سیستین به حرکت درآورد و 

. نمازخانه نقش کرد

بزرگی ساووناروال در تالش او به خاطر ایجاد انقالب اخالقی و ساختن انسانهایی شریف و خوب و درستکار نهفته 

ه عیسی مسیح نیز فقط کنیم که ساووناروال ناکام ماند؛ چ دانیم که این دشوارترین انقالبهاست و تعجب نمی می. است

دانیم که این تنها انقالبی است که زندگی بشري را بهبودي  اما این را هم می. توانست در اقلیت ناچیزي تأثیر بگذارد

دانیم که دگرگونیهاي خونین تاریخ در مقایسه با چنین انقالبی، نمایشهاي تماشایی و  بخشد، و نیز می واقعی می

  . دهند ه همه چیز را، جز انسان، تغییر میتأثیري هستند ک زودگذر و بی

IV - 1534 - 1498: جمهوري و خاندان مدیچی  

دورة . هرج و مرجی که در آخرین سالهاي اوجگیري ساووناروال حکومت را عقیم کرده بود با مرگ او کاهش نیافت

آورد، و رهبران  می کوتاه و دو ماهۀ خدمت شورا و کالنتر در دستگاههاي اجرایی گسیختگی خطرناکی به وجود

، شوراي شهر، زیر سلطۀ اولیگارشی حاکم 1502در سال . ساخت مسئولیتی متمایل می حکومت را به فساد و بی

العمر بربخشی از این مشکالت فایق آید، به طوري که او با تبعیت از  ثروتمندان، بر آن شد تا با انتخاب کالنتر مادام

نخستین . مساوي، بتواند با پاپها و فرمانروایان غیرمذهبی ایتالیا مقابله کند شورا و رئیس آن، با داشتن اختیارات

پرستی شریف که نیروي  کسی که به این افتخار نایل آمد پیترو سودرینی میلیونر بود، فردي دوستدار مردم و میهن

او ماکیاولی . تهدید کند اي چندان قوي و برجسته نداشت که فلورانس را به تحمل دیکتاتوري دیگري اندیشه و اراده

جویی حکومت کرد، و دارایی شخصی خود را در راه اعتالي  را در شمار مشاوران خویش درآورد، با تدبیر و با صرفه

به یاري او، ماکیاولی سپاه مردمی منظمی . هنر، که در زمان فرمانروایی ساووناروال دچار وقفه شده بود، به کار گرفت

پیزا را ناگزیر ساخت باردیگر تسلیم شود و تحت  1508فلورانس کرد که سرانجام در سال  را جانشین سربازان اجیر

.فلورانس درآید» قیمومیت«

با . بینی کرده بود ، سیاست خارجی جمهوري فلورانس فجایعی به بارآورد که آلکساندر ششم پیش1512اما در سال 

الن و ناپل و رم، براي بیرون راندن مهاجمان فرانسوي از ، متشکل از ونیز و می»اتحادیۀ مقدس«وجود همۀ تالشهاي 

وقتی اتحادیه تاج پیروزي برسرنهاد، درصدد انتقامجویی . ورزید  ایتالیا، فلورانس همچنان به ائتالف با فرانسه اصرار می

توري مدیچی از فلورانس برآمد و نیروهاي خود را براي برانداختن جمهوري اولیگارشی و جانشین کردن آن با دیکتا

اما . فلورانس مقاومت کرد، و ماکیاولی براي سازمان دادن نیروهاي دفاعی سخت به تالش افتاد. به فلورانس فرستاد

سپاه ماکیاولی از برابر سربازان اجیر و تعلیمدیدة اتحادیه عقب . مهاجمان دژ پاسداران پراتو را گرفتند و غارت کردند

جولیانو د مدیچی، فرزند لورنتسو، که . لوگیري از خونریزي بیشتر استعفا دادسودرینی براي ج. نشست و فرار کرد

به اتحادیه کمک مالی کرده بود، با پشتیبانی لشکریان اسپانیایی، آلمانی، و ایتالیایی، ) دالر250‘000(دوکاتو  10000

سی ساووناروال لغو شد، و وارد شهر فلورانس شد و برادرش کاردینال جووانی هم بزودي به او پیوست؛ قانون اسا

  ).1512(خاندان مدیچی بار دیگر بر حکومت تسلط یافت 
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روي در پیش گرفتند و مردم شهر، که دیگر از کشمکش به تنگ آمده بودند، تحول را با میل  جولیانو و جووانی میانه

ن  نشان داده بود بیش از آ ، جولیانو، که)1513(هنگامی که جووانی به نام لئو دهم به مقام پاپی رسید . پذیرفتند

طلب  این جوان جاه. اش لورنتسو سپرد مالیم است که بتواند فرمانرواي موفقی شود، حکومت فلورانس را به برادرزاده

کاردینال جولیو د مدیچی، فرزند جولیانو که خود در توطئۀ پاتتسی . پس از شش سال حکومت بیباکانه درگذشت

ید و امور حکومت فلورانس را به نحوي عالی اداره کرد، و پس از آنکه به نام کلمنس کشته شده بود، به زمامداري رس

فلورانس از گرفتاریهاي کلمنس استفاده . از کرسی پاپی بر شهر نیز حکومت کرد) 1521(هفتم به مقام پاپی رسید 

اما . زمونهاي آزادي برخوردار شدو بار دیگر به مدت چهار سال از آ) 1527(کرد و نمایندگان او را از شهر بیرون راند 

کلمنس مدبرانه در برابر شکست خونسردي نشان داد و از سربازان شارل پنجم استفاده کرد تا از کسانی که 

) 1529(لشکري از سربازان اسپانیایی و آلمانی به فلورانس یورش بردند . بستگانش را بیرون رانده بودند انتقام بگیرد

شد؛ مقاومت مردم قهرمانانه اما عبث بود، و آلساندرو د مدیچی حکومت ظلم و خشونت و  تکرار 1512و واقعۀ سال 

بایست سپري شود تا  سه قرن دیگر می). 1531(که در تاریخ دودمان مدیچی سابقه نداشت، آغاز کرد  هرزگی را،

.فلورانس بار دیگر آزادي را باز بشناسد

V - هنر در دوران انقالب  

 - اي براي ادبیات است؛ و ما بعداً زندگی دوتن از نویسندگان طراز اول این عصر اسی معموال انگیزهعصر ناآرامیهاي سی

اي که همواره در شرف ورشکستگی و درگیر   اما جامعه. را مورد مطالعه قرار خواهیم داد -ماکیاولی و گویتچاردینی

چند تن از توانگرانی که توانسته بودند با . ندارد - خصوصاً هنر معماري - اعتنایی به هنر  انقالب تقریباً دائمی است،

دادند؛ به این ترتیب،  مهارت از گرداب حوادث جان سالم به دربرند، با ساختن کاخهاي باشکوه همچنان تن به قضا می

هایی که رافائل طرح کرده بود، کاخ مجللی براي خاندان  جووانی فرانچسکو و آریستوتله دا سانگالو، از روي نقشه

براي کاردینال جولیو د مدیچی در کلیساي سان لورنتسو  1524 - 1520میکالنژ در سالهاي . پاندولفینی برپا داشتند

هاي  چهارگوشی ساده با گنبدي متوسط که جهانیان آن را به عنوان خانۀ زیباترین مجسمه -خزانۀ جدیدي ساخت

  . شناسند و آرامگاه خاندان مدیچی است میکالنژ می

کرد و در  هاي لورنتسو کار می سازي به نام پیترو توریجانو بود که با او در باغ مجسمه قیبان میکالنژ، مجسمهدر میان ر

آمیز چنان خشمگین شد که توریجانو ناگزیر به رم  اي بینی میکالنژ را شکست؛ لورنتسو از این عمل خشونت مشاجره

پیوست و در چند نبرد دلیرانه جنگید؛ سپس به ) بورجا زارهچ(در آنجا به عنوان سرباز به سپاه سزار بورژیا . گریخت

انگلستان رفت، و در آنجا یکی از شاهکارهاي معماري انگلستان، آرامگاه هنري هفتم، را در دیر وستمینستر 

آنگاه شتابان به اسپانیا رفت و براي دوك آرکوس مجسمۀ حضرت مریم و کودك را تراشید؛ ). 1519(طرحریزي کرد 

توز او را به نام بدعتگذار به  دوك کینه. ساز هم مجسمه را شکست و خرد کرد د کامل به او نپرداخت؛ مجسمهدوك مز

اما دشمنان خود را فریب داد و با گرسنگی . دستگاه تفتیش افکار سپرد و توریجانو به اعمال شاقه محکوم شد

  . تدریجی خودکشی کرد

اما بسیاري از آنها به علت وضع . ه هنرمند بزرگ نداشته استآنهم 1492فلورانس هرگز دریک زمان مثل سال 

لئوناردو به میالن رفت، میکالنژ به بولونیا، و آندرئا . پرآشوب شهر گریختند و در جاهاي دیگر به شهرت رسیدند

که  سانسووینو لقب خود را از مونته سان ساوینو گرفت و این نام را چنان پرآوازه ساخت. سانسووینو به لیسبون

آندرئا در خانوادة کارگر فقیري به دنیا . جهانیان نام حقیقی او را که آندرئا دي دومنیکو کونتوتچی بود فراموش کردند

آمد و عالقۀ پرشوري به طراحی و مدلسازي باگل رس پیدا کرد؛ یک فلورانسی مهربان او را به کارگاه آنتونیو 

نمازخانۀ ساکرامنتو را در کلیساي سانتو سپیریتو بنا کرد و آن را با   ت،یاف او، که بسرعت کمال می. پوالیوئوال فرستاد
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چنان پرقدرت و عالی آراست که کمترین عیبی در آنها دیده «اي، بنا به گفتۀ وازاري،  ها و نقشهاي برجسته مجسمه

ان دوم، پادشاه ژ. کند ، و مقابل آن پنجرة مشبکی از مفرغ ساخت که زیبایی آن بیننده را مسحور می»شود نمی

آندرئا به پرتغال رفت و مدت نه سال در آنجا به . پرتغال، از لورنتسو درخواست کرد که هنرمند جوان را نزد او بفرستد

، اما چیزي نگذشت که به )1500(چون هواي وطن کرد، به فلورانس بازگشت . سازي پرداخت کار معماري و مجسمه

دو  - براي کاردینال سفورتسا و کاردینال باسو دال رووره - ماریا دل پوپولو در سانتا. جنووا و سرانجام به رم رفت

. که در شهري که در آن زمان مملو از نوابغ بود با تحسین فراوان مواجه شد) 1507 - 1505(آرامگاه مرمرین ساخت 

ه نقشهاي برجسته از زندگی پاپ لئو دهم او را به لورتو فرستاد و آندرئا در این شهر کلیساي سانتاماریا را با یک رشت

نه از مرمر «که فرشتۀ تابلو عید بشارت آن، به گمان وازاري، ) 1528 - 1523(مریم عذرا چنان زیبا زینت بخشید 

اي نزدیک زادگاهش، مونته سان ساوینو، عزلت گزید و  اندکی پس از آن، آندرئا در مزرعه» .بلکه از مواد آسمانی است

. وهشت سالگی، درگذشت ، در سن شصت1529الیت زیاد به زندگی ادامه داد و در سال در کسوت یک روستایی با فع

آندرئا دال . خانوادة دالروبیا، صادقانه و ماهرانه کار لوکا را در زمینۀ لعابکاري گل و سفال دنبال کردند  در همین اثنا،

ود، مجال کافی داشت تا به سه فرزند اش نیز بیشتر ب روبیا، که طول عمرش حتی از عمر عموي هشتاد و پنج ساله

آثار سفالین آندرئا داراي رنگی چنان شفاف و احساسی . هنر سفالسازي بیاموزد -لوکا، و جیروالمو  جووانی، -خود

یکی از اتاقهاي کاخ . دارد کند و پاي او را از حرکت باز می چنان لطیف است که چشم تماشاگر موزه را خیره می

. به خاطر تزیینات هاللی شکل عید بشارت او شهرت یافته است» بیمارستان معصومین«ر اوست، و بارجلو مملو از آثا

توان آنها را در کاخ بارجلو و موزة لوور تماشا کرد، از نظر تعالی هنري با آثار پدرش  آثار جووانی دال روبیا، که می

روبیا در طول سه نسل به موضوعات دینی محدود کلیۀ آثار همۀ افراد خاندان دال  تقریباً. کنند آندرئا رقابت می

دوتن از فرزندان آندرئا به جرگۀ برادران دیرسان مارکو . شدند، و همگی از متعصبترین طرفداران ساووناروال بودند می

  . پیوستند تا در کنار راهب آن به رستگاري دست یابند

نتسو دي کردي نزد وروکیو هنر آموخت، سبک نقاشی لور. کردند نقاشان نفوذ ساووناروال را در خود عمیقاً حس می

همشاگردیش لئوناردو را تقلید کرد، و لطافت تصویرهاي دینی را از معنویت حاصل از سرنوشت و بالغت سخن 

مریم عذرا کرد، که آنها را تقریباً در   وي نیمی از عمر خویش را صرف ترسیم تابلوهایی از چهرة. ساووناروال اخذ کرد

ها ضعیف ولباسها فاخرند و شاید بهترین آنها تابلو  بینیم؛ چهره می - رم، فلورانس، تورینو، آوینیون، و کلیولند - جا همه

کرد که باید دربند آخرت  لورنتسو در سن هشتاد و دو سالگی، چون حس می. عید بشارت در تاالر اوفیتسی باشد

. جا درگذشت ها زندگی کرد، و شش سال بعد در همانباشد، به سراغ راهبان دیر سانتاماریا نوئووا رفت، با آن

کس که به انسان توانایی  آن«پیرو دي کوزیمو لقب خود را از نام استادش کوزیمو روزلی گرفت، زیرا عقیده داشت 

کوزیمو به این نتیجه رسید که شاگردش » .دهد همانند پدر حقیقی آدمی است زیستن را ترویج می  آموزد و خوب می

شی بر او پیشی جسته است؛ وقتی که پاپ سیکستوس چهارم از او براي تزیین نمازخانۀ سیستین دعوت کرد، در نقا

و پیرو در آنجا تابلو نابودي لشکریان فرعون در دریاي سرخ را با دورنماي تیره آب   پیرو را همراه خود به آنجا برد؛

چهرة . اند الی براي ما به جا مانده که هردو در شهر الههاز او دو تصویر ع. ها و آسمان ابر آلود کشید دریا و صخره

کرد، به محافل اجتماعی یا  پیرو همۀ اوقات زندگیش را وقف هنر می. جولیانو دا سانگالو و چهرة فرانچسکو دا سانگالو

تنها، و  .ورزید خورد عشق می به دوستان عالقۀ چندانی نداشت، و به طبیعت و تنهایی که در تابلوهایش به چشم می

درگذشت و هنر خویش را به دو شاگردش فرا بارتولومئو و آندرئا دل   آنکه آیین دینی اعتراف را به جاي آورد، بی

  .سارتو سپرد، که هردو، به پیروي از خود او، از استادانشان پیشی گرفتند
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کرد؛ هنگامی که در سلک  می باتچو دال پورتا نام کامل خویش را از دروازة سان پیرو گرفت که در جوار آن زندگی

او، که با کوزیمو روزلی و پیرو دي کوزیمو تحصیل کرده بود، همراه با . راهبان درآمد، نام فرا بارتولومئو را برگزید

ماریوتو آلبرتینلی کارگاهی دایر کرد و با همکاري او تابلوهاي زیادي کشید و تا آخر عمر با او پیوند و دوستی 

. گرفت ارتولومئو جوان فروتنی بود، شور وشوق یادگیري داشت، و از هر چیز نافذي تأثیر میب. اي داشت صمیمانه

هنگامی که رافائل به فلورانس آمد، باتچو   مدتی براي فراگرفتن شیوة ظریف لئوناردو در ایجاد سایه روشن تالش کرد؛

رافائل در رم رفت وبا او تابلو اصیل سرپطرس  نزد او اصول ژرفانمایی و ترکیب بهتر رنگها را آموخت؛ بعدها به مالقات

اما فاقد جاذبۀ وحشتناك آن اعجوبۀ   سرانجام عاشق سبک پرشکوه نقاشی میکالنژ شد،. حواري را نقاشی کرد

اش را بسط و گسترش  هاي ساده خواست اندیشه خشمگین بود؛ و وقتی دست به کار نقاشی تابلو بزرگی شد، چون می

یعنی غناي عمق، سایه روشن مالیم رنگها، تقارن باشکوه ترکیب، و تورع و احساس  - دهد، لطف ویژة کارش

  .را از دست داد -موضوعات

همۀ تابلوهاي نقاشی عریان خود را به مراسم سوزاندن   :داد هاي ساووناروال او را عمیقاً تحت تأثیر قرار می موعظه

، به مدافعان دیر پیوست و در )1498(مارکو یورش بردند  وقتی که دشمنان ساووناروال به دیر سان. برد» اباطیل«

به سوگند خویش وفادار ماند و در سال . تن سوگند خورد که اگر زنده بماند، خود راهب شود به جریان جنگ تن

مدت پنج سال نقاشی را کنار گذاشت و خود را وقف . به دیر راهبان فرقۀ دومینیکیان در شهر پراتو پیوست 1500

حاضر شد شاهکارهایی در رنگهاي آبی، قرمز، و   مارکو انتقال یافت، و فرایض دینی کرد؛ پس از آنکه به دیر ساناعمال 

خانۀ آنجا، تابلوهاي حضرت مریم و کودك و واپسین  در سفره. سیاه به نقشهاي گلی رنگ فراآنجلیکو اضافه کند

اروال، چهرة پرهیبتی از او را در هیئت چهرة پطرس داوري؛ در راهرو، تابلو قدیس سباستیانوس؛ و در حجرة ساوون

این . تابلو قدیس سباستیانوس تنها تصویر عریانی است که پس از راهب شدن کشیده است. حواري شهید نقاشی کرد

تابلو در اصل در نمازخانۀ دیر سان مارکو جاي داشت؛ اما تابلو چنان زیبا بود که بعضی از زنها اعتراف کردند با دیدن 

اند، و این بود که راهب آن را به یک فلورانسی فروخت و او نیز تصویر را  آن، در اثر حاالت شیطانی، برانگیخته شده

به نقاشی ادامه داد از این سال به بعد در اثر ابتال به نوعی  1517فرابارتولومئو تا سال . براي پادشاه فرانسه فرستاد

وپنج سالگی   او در همان سال در سن چهل. مو را نگاه دارد توانست قلمبیماري دستهایش چنان فلج شدند که دیگر ن

.درگذشت

. تنها رقیب او از نظر تعالی هنري در میان نقاشان ایتالیایی این دوره، یکی دیگر از شاگردان پیرو در کوزیمو بود

وي نیز، . پدر وي دوزنده بود. ناسیمش آنیولودي فرانچسکو وانوتچی را ما به نام آندرئا دل سارتو می/ آندرئا دومنیکو د

پیرو از مهارت . مثل بیشتر هنرمندان دوران رنسانس، بسرعت رشد یافت و کارآموزي را در هفتسالگی آغاز کرد

پسرك در طراحی شگفتزده شد، در یک روز تعطیل که نگارخانه بسته بود، با تأیید زیاد و دلگرمی دادن به او، 

کند که لئوناردو و میکالنژ به صورت الگوهاي  ه وقت خود را صرف کشیدن نقشهایی میمالحظه کرد که آندرئا چگون

هنگامی که استادش پیرو در سن پیري کج خلق و . کاخ وکیو طرح کرده بودند» تاالر پانصد نفري«معروفی براي 

با هم به کار مشغول غیرقابل تحمل شد، آندرئا و همشاگردیش فرانچابیجو کارگاهی براي خود برپا کردند و مدتی 

آندرئا ظاهراً فعالیت هنري مستقل خویش را با نقاشی پنج صفحه از زندگی سان فیلیپو بنیتسی، یکی از . شدند

در صحن کلیساي آنونتسیاتا   اشراف فلورانس که فرقۀ سرویتها را براي پرستش خاص حضرت مریم بنیان نهاده بود،

اند، از نظر طرح و  حفاظ بودن سخت آسیب دیده ر اثر گذشت زمان و بیاین فرسکوها، هرچند د). 1509(آغاز کرد 

اند که این ایوان مقابل کلیسا  ترکیب، سرزندگی موضوع، و درهم آمیزي مالیم رنگهاي گرم و هماهنگ چنان برجسته

صورت زنانه،  آندرئا براي ترسیم. اکنون یکی از جاهاي دیدنی برجستۀ فلورانس براي بازدیدکنندگان آثار هنري است
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لوکرتسیا دل فده، زن سرکش - زنی را به عنوان مدل برگزید که در جریان کشیدن این تابلوها سرانجام همسر او شد 

انگیزي که خاطرة چهرة سبزه و موي سیاه و براق او در همۀ ایام زندگی، جزآخرین روزهاي عمرش،  و زیباي شهوت

.او را مسحور کرده بود

سري فرسکو در راهروهاي دیر اخوت سکالتسو را تقبل کردند و  و فرانچا بیجو کار کشیدن یک ، آندرئا1515در سال 

گمان دست آندرئا بود که در چندین تصویر  زندگی یحیاي تعمیددهنده را به عنوان موضوع کار خود برگزیدند؛ اما بی

به   ، به دعوت فرانسواي اول،1518ال در س. استادي خود را در تصویر کردن سینۀ زن در کمال زیبایی خود نشان داد

اما همسرش که در فلورانس مانده بود از . را کشید که اکنون در موزة لوور است» شفقت«فرانسه رفت؛ در آنجا پیکرة 

شاه با گرفتن قول مراجعت، با رفتن او موافقت کرد و پول هنگفتی دراختیار او . او درخواست کرد تا به ایتالیا بازگردد

اي براي خود ساخت و دیگر هرگز به  آندرئا در فلورانس با پول شاه خانه. تا در ایتالیا آثار هنري براي او بخردگذاشت 

هاي کلیساي آنونتسیاتا  با اینهمه، چون با ورشکستگی مواجه شد، نقاشی را از سرگرفت و در راهه. فرانسه بازنگشت

سرزندگی و برجستگی، او را از   آمیزي، رح، ظرافت، کمال رنگاز نظر ط«وازاري،   شاهکاري پدید آورد، که به گفتۀ

زیرا  - این تابلو، که بغلط تابلو تصویر حضرت مریم کیسه نامیده شده است» .دهد پیشینیانش بسیار برتر نشان می

میزي آ اکنون خراب و محو شده است و دیگر آن زیبایی و جلوة رنگ - اند اي تکیه داده مریم و یوسف در آن به کیسه

با یوسف که ناگهان باسواد شده و  - اما ترکیب کامل، ته رنگ مالیم، و ارائه حالت آرام یک خانواده  پیشین را ندارد؛

  .آن را یکی از بزرگترین نقاشیهاي دوران رنسانس ساخته است - خواند کتاب می

لحظه و درونمایۀ گفتۀ مسیح که  و با انتخاب همان) 1526(خانۀ دیر سالوي، با تابلو آخرین شام  آندرئا در سفره

تر از  آندرئا هرچند چهرة مسیح را گستاخانه. با لئوناردو به رقابت برخاست  ،»یکی از شما به من خیانت خواهد کرد«

لئوناردو نقاشی کرده است، حتی او نیز نتوانسته است عمق معنوي و وقار قابل درکی را که ما به مسیح نسبت 

آمیزي تابلو غنی،  اند، واقعه زنده است، و رنگ اي منفرد و متمایز شده حواریان به نحو برجسته اما. دهیم بنمایاند می

خانه که به آن نگاه شود، پندار یک صحنه از زندگی واقعی را به طور  مالیم، و کامل است و از مدخل سفره

  . دهد ناپذیري به بیننده انتقال می مقاومت

او چهرة مریم را بارها و . مند بود لیایی دوران رنسانس به موضوع مادر باکره عالقهآندرئا مثل بیشتر هنرمندان ایتا

کشیده است؛ مثل تابلوهایی که در تاالر بورگزه در رم یا موزة مترپلیتن نیویورك » خانوادة مقدس«بارها در تابلوهاي 

این زیباترین . نمایش داده است هارپیهاهاي تاالر اوفیتسی او را به صورت مریم  در یکی از گنجینه. شود دیده می

  در آن سوي رودخانۀ آرنو، . تصویر لوکرتسیاي باکره، و چهرة مسیح در ایام کودکیش، ظریفترین نمونۀ هنر ایتالیاست

ون و زنان مقدسی باشگفتی و تحسین به باال شود که در آن حواری در گالري پیتی، تابلو صعود مریم عذرا دیده می

. دهند به آسمان صعود می - باردیگر به هیئت لوکرتسیا - کنند، در حالی که کروبیان مریم نیایشگر را نگاه می

در این آثار نه شکوه میکالنژ، نه تغییرات ظریف . خورد اي به چشم می در آثار آندرئا دل سارتو بندرت علو اندیشه

با اینهمه، در . شود ئوناردو، نه کمال جالیافتۀ رافائل، و نه تنوع و قدرت آثار بزرگ نقاشان ونیزي دیده میآمیزي ل رنگ

کند؛ و  آمیزي با ونیزیها، و از نظر ظرافت با کوردجو رقابت می میان هنرمندان فلورانس تنها اوست که از نظر رنگ

آمیزیهاي افراطی تیسین، تینتورتو، و ورونزه  بر رنگ -یتدر عمق، تناسب مایه، و شفاف - آمیزي استادي او در رنگ

شود، و تابلوهایش از نظر موضوع و احساس در دایرة بسیار  در آثار آندرئا از تنوع اثري دیده نمی. برتري بارزي دارد

 حدود صدتصویري که از مریم عذرا کشیده است همگی همان چهرة مادرجوان و زیباي ایتالیایی. تنگی محدودند

کس از نظر ترکیب بر او برتري ندارد و فقط معدودي از  اما هیچ. داشتنی، و دست آخر مهربان محجوب و دوست: است

در فلورانس شخص «: میکالنژ به رافائل گفته است. اند لحاظ کالبدشناسی و ترکیب و طراحی بر او پیشی جسته
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قدر زنده نماند تا به  آندرئا آن» .خواهد نشستکوچکی است که اگر به کارهاي بزرگ دست بزند، عرق برپیشانیت 

فلورانس را تصرف کردند و آن را مبتال به طاعونی ساختند که آندرئا  1530ژرمنهاي فاتح در سال . بلوغ کامل برسد

آفریند،  همسرش که در او همۀ مصایب قلبی حسادت را، که زیبایی در زندگی زناشویی می. یکی از قربانیان آن بود

آلود زندگی هنرمند، در اتاقش را بسته بود، و هنرمند، که به او عمري تقریباً نامیرا  خته بود، آخرین روزهاي تببرانگی

، یاکوپو 1570در حدود سال . آنکه کسی در کنارش باشد، جان سپرد بی  وچهار سالگی، که در سن چهل  بخشیده بود،

اي  زن سالخورده. ح دل سارتو به صحن کلیساي آنونتسیاتا رفتدا امپولی براي کپی برداشتن از روي تابلو میالد مسی

اي در جلو تابلو اشاره کرد و گفت  که براي اداي مراسم دینی به کلیسا آمده بود در کنار یاکوپو ایستاد و به چهره

  .، لوکرتسیا چهل سال پس از آن ایام همچنان زنده مانده بود»این منم«

ز آنها یاد کردیم همۀ هنرمندان آن دوران نیستند، بلکه فقط نمایندگانی از نوابغ هنرمندان معدودي که در اینجا ا

سازان و نقاشان دیگري نیز در آن روزگار وجود داشتند  مجسمه. روند هنر تجسمی و گرافیک آن دوران به شمار می

لفو گیرالندایو، و صدها هنرمند بندتو دا رووتسانو، فرانچا بیجو، ریدو - خورد ها به چشم می که هنوز آثارشان در موزه

هاي خطی  منزوي، دیرنشین، و غیردینی هم بودند که هنوز به هنر ظریف تذهیب نسخه هنرمندانی نیمه. دیگر

خوشنویسانی بودند که زیبایی خطشان تأسف فدریگو، . اشتغال داشتند، مانند فرا اوستاکیو و آنتونیو دي جیروالمو

داشت؛ موزائیکسازانی بودند که آثار نقاشی را به عنوان هنري فانی  چاپ معذور می دوك اوربینو، را از اختراع فن

آنیولو که صندلیها، میزها، کمدها، و تختخوابهاي منبتکاریشان مایۀ / کردند؛ حکاکانی بودند مثل باتچو د تحقیر می

بودند که به هنرهاي جزئیتري نام و نشان دیگري  رفت؛ و نیز کارگران بی هاي فلورانس به شمار می مباهات خانه

فلورانس از نظر هنري چنان غنی بود که توانست در برابر چپاول جهان، اسقفان، و میلیونرها، از زمان . اشتغال داشتند

کس  شارل هشتم تا روزگار ما، مقاومت کند و هنوز از آن آثار ظریف ساختۀ دست بشري برخوردار است که هیچ

هایی را که در طی دو قرن رنسانس در یک شهر نگاهداري شده است برآورد  ی گنجینهگاه نتوانسته است تمام هیچ

گونه که با بازگشت کوزیمو از تبعید  یا شاید بتوان گفت طی یک قرن، زیرا دوران شکوفایی هنر فلورانس همان - کند

کشهاي داخلی، نظام کشم. پایان پذیرفت 1530آغاز شده بود، با مرگ آندرئا دل سارتو در سال  1434به سال 

پیرایشگر ساووناروال، محاصره، شکست، و طاعون روح شاد روزگار لورنتسو را تباه کرده و چنگ ظریف هنر را درهم 

. شکسته بود

از سایر شهرهاي . جزیرة ایتالیا طنین افکنده بود اما تارهاي حساس چنگ نواخته شده و آهنگ آن در سرتاسر شبه

هزاران . رسید اسپانیا، مجارستان، آلمان، و ترکیه، سفارشهایی به هنرمندان فلورانس می ایتالیا، حتی از فرانسه،

پیرو دال  -برگیرند ه هنرمند به فلورانس هجوم آوردند تا دانش آنجا را بیاموزند و از سبکهاي هنرمندان آنجا بهر

را به حدود پنجاه شهر ایتالیا و از فلورانس حدود صدتن هنرمند اصول هنر  …. پروجینو، و رافائل  فرانچسکا،

گشاده دستی ثروتمندان، و میراث تکنیک هنري  در این پنجاه شهر، روحیه و سلیقۀ زمانه،. سرزمینهاي بیگانه بردند

از آلپ گرفته تا کاالبریا، با   طولی نکشید که تمامی ایتالیا،. هاي فلورانسی درهم آمیخت و به کار گرفته شد با انگیزه

آلود  شتاب و آوازخوانی شدند که انگار در آن تب  آهنگسازي،  آفرینشی سرگرم نقاشی، حکاکی، ساختمان،چنان شور 

دانستند که بزودي ثروت در جنگ برباد خواهد رفت؛ غرور ایتالیا تحت حکومت ستمگر اجنبی به خاکساري  خود می

فیض بخش و متعالی انسان رنسانس بسته خواهد اندیشی باردیگر برروي اندیشۀ  هاي زندان جزم خواهد افتاد و دروازه

  . شد
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فصل ششم

  میالن

  

I  -  سابقۀ تاریخی  

ایم، زیرا  هرگاه ما بررسی خود را روي فلورانس، ونیز، و رم متمرکز سازیم، حق مطلب را دربارة رنسانس ادا نکرده

در رنسانس آزادي و . در فلورانس رنسانس از برکت لودوویکو و لئوناردو مدت ده سال در میالن درخشانتر بود تا

کوردجو، پروجینو، وسینیورلی بترتیب . استه در مانتوا تجسم یافت/ بزرگداشت زن به بهترین وجه در وجود ایزابال د

ادبیات رنسانس به واسطۀ آریوستو در فرارا، و پرورش رسوم و آداب آن در . مایۀ عظمت پارما، پروجا، و اورویتو شدند

رنسانس نوعی هنر سفالگري در فائنتسا، و نیز سبک خاص معماري . مان کاستیلیونه به اوج اعتال رسیداوربینو، در ز

کسانی چون پینتوریکیو، ساستا، و سودوما موجب احیاي سینا شدند و ناپل را به . پاالدیو را در ویچنتسا پرورش داد

زمین بیهمتاي ایتالیا را از پیمونته گرفته تا ما باید سر. صورت مهد و نمونۀ زندگی خوش و شعر توصیفی درآوردند

  . سیسیل آهسته در نوردیم و بگذاریم نواهاي مختلف شهرهاي آن با آواي مختلط رنسانس درآمیزند

شمال ایتالیا، . جامۀ مردم آنها  لهجه،  زندگی اقتصادي ایاالت ایتالیا در قرن پانزدهم همان اندازه متنوع بود که اقلیم،

  بست؛ گونه که رود پوگاه در سراسر طول خود یخ می باالي فلورانس، گاه زمستانهاي سخت داشت، بدانیعنی ناحیۀ 

. هذا، منطقۀ ساحلی اطراف جنووا، که در پناه آلپهاي لیگوریایی قرار گرفته بود، تقریباً همواره هواي مالیم داشت مع

کرد؛ رم آفتابی بود، اما هواي عفن  هاي آن را تر می ، و کوچهبرجها  آلود بود و باران کاخها، هواي ونیز گهگاه ابري و مه

ها، سیلها،  شهرها و روستاهایشان گاه وبیگاه دستخوش چنان زلزله. اي داشت؛ ناپل بهشت آسا بود کننده و کسل

گویی طبق نقشۀ معینی براي  مالتوس،شدند که، به دلخواه  خشکسالیها، طوفانها، قحطیها، طاعونها، و جنگهایی می

رساند و مایۀ  در شهرهاي کوچک صنایع دستی کهن به فقیران نانی می. نمایند پیشگیري از کثرت نفوس رخ می

داري رسیده بود؛ یک  اي و سرمایه فقط صنعت نساجی به مرحلۀ کارخانه. ساخت عیش و نوش توانگران را فراهم می

سوداگران » .کار چهارهزار بافندة زن را انجام دهد«رخانۀ حریربافی در بولونیا با اولیاي شهر قراردادي بسته بود که کا

کوچک، بازرگانان واردکننده و صادرکننده، معلمان، قاضیان، پزشکان، مدیران و سیاستمداران طبقۀ نسبتاً مرفهی را 

بخشیدند؛ و راهبان و  و دنیادار به دربارها و خیابانها رنگ و بویی میدادند؛ گروهی از روحانیان ثروتمند  تشکیل می

اشراف صاحب زمین یا سرمایه . طلبیدند زدند و صدقه می فرایارها با رخسارهاي غمگین یا شادمان هر سو پرسه می

ر، کوندوتیره، در باالترین طبقه یک بانکدا. کردند غالباً در شهر و بعضی اوقات در ویالهاي خارج شهر زندگی می

مارکزه، دوکا، دوج، یا شاه، با زن یا معشوقۀ خود محفل یا درباري داشت که انباشته از اشیاي تجملی و مزین به آثار 

در روستاها دهقانان به کشت زمینهاي کوچک خود یا امالك اربابی مشغول بودند، و چنان به فقر خو . هنري بود

.کردند گرفته بودند که بندرت احساس عسرت می

بردگان گهگاه براي تقویت نیروي کار . داري به مقیاس کوچک، بیشتر براي خدمات خانگی، نزد اغنیا رواج داشت برده

. شدند دهقانان آزاد در امالك وسیع، مخصوصاً در سیسیل و در نقاط مختلف حتی در شمال ایتالیا، به کار گرفته می

ت؛ تجار ونیزي و جنووایی از بالکان، جنوب روسیه، و کشورهاي از قرن چهاردهم به بعد تجارت برده وسعت یاف

 1488فردیناند کاتولیک در. مور نشانۀ تعین و تجمل بودند  در دربارهاي ایتالیا بردگان. کردند اسالمی برده وارد می

و دوستان خود اي به کاردینالها  صد بردة مور براي پاپ اینوکنتیوس هشتم هدیه فرستاد؛ پاپ آن را به منزلۀ عطیه

اما حقایق . ، پس از تسخیر کاپوا، بسیاري از زنان کاپوایی را در رم به عنوان برده فروختند1501در. بخشید
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داري ندرتاً نقش  اي که ذکر شد بیشتر مبین اخالق و آداب دوران رنسانس است تا وضع اقتصادي آن؛ برده پراکنده

  .است کرده مهمی در تولید و حمل ونقل کاال ایفا می

اشخاص متعین با . گرفت حمل ونقل به طور عمده با قاطر یا گردونه، یا از طریق رودخانه، ترعه، یا دریا صورت می

 -سرعت حرکت نسبتاً بد نبود، اما سفر رنج بسیار داشت؛ از پروجا تا اوربینو. کردند اسب یا کالسکۀ اسبی مسافرت می

بایست ستون فقراتی محکم داشته باشد؛ یک کشتی  اي طی آن میدو روز راه بود و مسافر بر - صدوسه کیلومتر

یکی از . مهمانسراها متعدد، پرهیاهو، کثیف، و ناراحت بودند. ممکن بود از بارسلون تا جنووا چهارده روز در راه باشد

. بودندراهها بد و خطرناك . توانست در خود جاي دهد آنها که در پادوا بود دویست مسافر و دویست اسب را می

آب خوب از کوهها . خیابانهاي عمدة شهرها با تخته سنگ مفروش بودند، اما در شب ندرتاً وسیلۀ روشنایی داشتند

زنان . ریخت که طرحی زیبا داشتند داري می رسید؛ معموالً در آبنماهاي فواره ها می شد، اما کمتر به خانه تأمین می

. پرداختند و با لذت بردن از خنکی آب به نشر اخبار می نشستند ساده و مردان بیکار در کنار آنها می

تحت  -مانند فلورانس، سینا، و ونیز -کردند جزیرة ایتالیا را به قسمتهایی چند تقسیم می شهرهایی که شبه-کشور

کم و بیش مقتدري بودند که برحکومتهاي جمهوري یا » جباران«حکومت اولیگارشیهاي بازرگانی و اکثر در انقیاد 

از میان رقیبان .) فساد این حکومتها ناشی از استثمار طبقاتی و خشونت سیاسی بود. (اي فاسد فایق آمده بودند امعهج

خاست، حریفان را منکوب یا معدوم یا اجیر  برمی - هاي پست بود که تقریباً همیشه از خانواده -نیرومند یک تن

. ساخت این یک تن قدرت را به وارث خود منتقل میدر برخی موارد . شد کرد، و خود فرمانرواي مطلق می می

گونه، خاندان ویسکونتی یا سفورتسا در میالن، سکالیژر در ورونا، کارارا در پادوا، گونتساگا در مانتوا، و استه در  بدین

اخل شدند و زندگی و مایملک مردم را در د اي می این مردان چون مانع بروز فعالیتهاي فرقه. فرارا حکومت کردند

طبقات . داشتند، از محبوبیت متزلزلی برخوردار بودند شهر و در حدود هوسهاي خود از تجاوز و دستبرد مصون می

و دهقانان نیز به این جهت به سلطۀ . پذیرفتند پایینتر این جباران را به منزلۀ آخرین پناه از خودکامگی قویدستان می

کردند، عدالت را دربارة آنان مجري  از آنان محافظت نمیاي  دادند که حکومتهاي جامعه جباران تن در می

  . کردند داشتند، و آزادي را از آنان سلب می نمی

چون حکومتشان متکی به سابقۀ مشروعی نبود و هرلحظه بیم کشتن آنان یا . جباران ظالم بودند، زیرا تأمین نداشتند

دادند، همواره از مسموم بودن خوراك و نوشابۀ  می رفت، خود را تحت حفاظت پاسداران قرار شورشی علیه آنان می

در چندین ده سال آغاز حکومت خود با حیله، . گذراندند ترسیدند، و به امید مرگ طبیعی روزگار می خود می

پیش از آنکه  - کاریهاي سیاست ماکیاولی خواري، کشتن بی سروصداي مخالفان، و به کار بستن تمام ریزه رشوه

، گذشت زمان موقع آنان را محکم ساخت و آنان نیز خود را 1450فرمانروایی کردند؛ پس از سال  -دماکیاول بدنیا آی

کردند و جاسوسان بیشمار بر  از انتقاد و مخالفت جلوگیري می. به اتخاذ روشهاي مالیمتري در حکومت قانع ساختند

هذا، بردباري و احترام مردم را به  مع .کردند و فر و شکوهی شگرف داشتند با تجمل زندگی می. گماشتند مردم می

البته هنگامی که  -کردند، و حتی در فرارا و اوربینو توانستند با اصالح وضع اداري، اجراي عدالت خویش جلب می

یاري به مردم در قحطی و سایر مصایب، تخفیف بیکاري با ایجاد کارهاي عمرانی،  -منافع خودشان درخطر نبود

ها، زیباکردن شهرها، و معاضدت با دانشمندان و شاعران و هنرمندانی که سیاستشان را  هساختن کلیساها و صومع

  . ساختند، صمیمیت اتباع خود را براي خویشتن تأمین کنند کردند و نامشان را جاودان می یاوري می

تري براي خود زدند تا بدان وسیله بتوانند با توسعۀ مرزهاي خویش امنیت بیش غالباً به جنگهاي کوچک دست می

فرستادند، زیرا در  مردم خود را به جنگ نمی. و مخصوصاً اشتیاق فراوانی به تصرف اراضی پرسود داشتند فراهم کنند، 

به جاي این کار، سربازان . کشاند و این امر کارشان را به افالس می  آن صورت مجبور بودند آنان را مسلح سازند،
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ماجراجویان متهور، . پرداختند شده می ا از عواید فتح، فدیه، و اموال مصادره و غارتکردند و مزد آنان ر مزدور اجیر می

شتافتند و خدمات خود را به هرکس که  غالباً با سربازان گرسنۀ سرزمین خود، از وراي کوههاي آلپ به سوي آنان می

. کردند دوم خویش را عوض میغالباً برحسب مبلغ مزد، مخ  فروختند، و چون چنین بود، داد می پاداش بهتري می

شناختند، با مکر و تزویر  که او را در انگلستان به نام سرجان هاکوود و در ایتالیا به اسم آکوتو، می  خیاطی از اسکس،

چون کشاورز متعینی  1394خاص هم به سود فلورانس جنگید، و هم به زیان آن؛ صدها فلورین پول گرد آورد، در 

.انتا ماریا دل فیوره به خاك سپرده شدمرد، و با احترام در س

ساخت و مخارج  کرد؛ مدرسه و کتابخانه می جبار مخارج تعلیم و تربیت را نیز مانند هزینۀ جنگ تأمین می

اي داشت که معموال از طرف کلیسا تأسیس  هرشهر کوچک در ایتالیا مدرسه. پرداخت ها و دانشگاهها را می دانشکده

تحت تعلیم اومانیستها، دانشگاهها، و دربارها ذوق و آداب عمومی . اراي یک دانشگاه بودشده بود؛ هر شهر بزرگ د

شد؛ هر مرکز تربیتی هنرمندانی از خود، و سبک معماري  یافت و هنردوستی و هنرسنجی تقویت می بهبود می

سوم نسبتاً تنقیح شد؛ ر شوق زندگی براي طبقات تحصیلکرده در سراسر ایتالیا افزون می. مخصوص به خود داشت

نبوغ به   از زمان آوگوستوس تا آن هنگام،. ماند اي آزاد می هاي شخصی به نحو بیسابقه شدند، و در عین حال انگیزه می

  . مند نشده بود آن اندازه طرفدار نیافته، مجال رشد پیدا نکرده، و از آزادي بهره

II -  پیمونته و لیگوریا  

پیمونته قرار داشت که  - اي که اکنون جنوب خاوري فرانسه است، امیرپیشین ساووا هدر جنوب باختري ایتالیا و ناحی

مؤسس این ایالت کنت . دادند قدیمیترین خاندان امارات را در اروپا تشکیل می 1945سلسلۀ فرمانروایانش تا 

در زمان آمادئوس ششم،  این ایالت. کرد هومبرت اول بود که آن را به عنوان بخشی از امپراطوري مقدس روم اداره می

وي ژنو، لوزان، آئوستا، و تورینو را ضمیمۀ خاك خود ساخت و شهر اخیر را . به عظمت رسید  ،»کنت سبز«ملقب به 

اي از خرد، عدالت، و سخاوت به هم  یک از فرمانروایان زمان او چنان شهرت شایسته هیچ. پایتخت خویش قرار داد

اما آمادئوس هشتم   ،)1416(هاي این ایالت را به مقام دوکایی ارتقا داد  کنته امپراطور سیگیسموند. نرسانده بود

یک قرن بعد، . پذیرفت، با دردسرهاي بسیاري مواجه شد) 1439(هنگامی که انتصاب خود را به عنوان فلیکس پنجم 

فرانسه و ایتالیا شدند؛ به  ساووا و پیمونته میدان نبرد میان). 1536(ساووا توسط فرانسواي اول براي فرانسه فتح شد 

تابلوهاي دفندنتۀ . نبردند آساي ایتالیا نصیبی این جهت هردو از نهضت رنسانس ایتالیا عقب ماندند و از پیشرفت سیل

. باشند زیبا ولی از نظر هنري آثاري متوسط می فراري در گالري تورینو و همچنین در زادگاهش، ورچلی، 

ساحل (در مشرق این ناحیه ریویرا دي لوانته   :ام شکوه ریویراي ایتالیا را در بر دارددر جنوب پیمونته، لیگوریا تم

ها  قرار دارند؛ و بر ملتقاي آنها جنووا قرار دارد که برفراز تپه) ساحل غروب(، ودر مغرب آن ریویرا دي پوننته )طلوع

شهر شاهان، مهد «جنووا به دیدة پترارك  .جاي گرفته، به دریاي نیلگون مشرف و تقریباً به قدر ناپل باشکوه است

در کیودجا به کار رفته ) 1378(اما این تعریف مربوط به دوران قبل از شکست جنووا . بود» سعادت، و دروازة سرور

داشت و اعتبار و رونق  هنگامی که ونیز با همکاري فداکارانه و منظم تمام طبقات در راه احیاي تجارت گام برمی. است

یافت، جنووا همچنان گرفتار کشمکشهاي داخلی میان اشراف با همدیگر و میان اشراف با  فتۀ خود را بازمیاز دست ر

قصابان مسلح به کارد و ساطور جماعتی را به سوي : شد) 1383(ستم اولیگارشی موجب انقالب کوچکی . عوام بود

 - 1390(ظرف پنج سال . ه دولت وادار کردندکاخ دوج رهبري، و او را به تقلیل مالیاتها و اخراج اشراف از دستگا

جنووا ده انقالب به خود دید، و ده دوج در آن به حکومت رسیدند و ساقط شدند؛ سرانجام چون نظم ) 1394

دیده از مستحیل شدن در سرزمین میالن بیمناك شد و خود  آن جمهوري آسیب  رسید، گرانبهاتر از آزادي به نظر می

دو سال بعد، فرانسویان، پس از یک انقالب شدید، بیرون رانده ). 1396(به فرانسه تسلیم کرد را با ریویراهاي خویش 
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 1000000ها روي داد، بیست کاخ سوخت، ادارات دولتی غارت و ویران شدند، و  پنج نبرد خونین در کوچه  شدند؛

ت و خود را به میالن تسلیم کرد ناپذیر یاف جنووا بار دیگر هرج و مرج آزادي را تحمل. فلورین خسارت وارد آمد

صورت گرفت جمهوري را بار دیگر در جنووا برقرار  1435ناپذیر شد، و انقالبی که در  حکومت میالن تحمل). 1421(

  . هاي مختلف آغاز شد بازهم کشمکش میان دسته. کرد

لت از شارمندان خود وام گرفته در اوان جنگ با ونیز، دو. جورجو بود یک عامل ثبات در میان این نوسانات، بانک سان

پس از جنگ نتوانست دین خود را ادا کند، اما عوارض گمرکی بندر را به وامدهندگان واگذار . و به آنان سند داده بود

اي مرکب از هشت نفر تشکیل  اي به نام بانک سان جورجو بنیان نهادند، هیئت مدیره وامدهندگان مؤسسه. کرد

شد، زیرا از تمام  این صرافخانه یا شرکت بخوبی اداره می. ز اداري خود از دولت گرفتندو کاخی براي مرک  دادند،

تحصیل مالیاتها به این بنگاه واگذار شد که قسمتی از وجوه خود را . مؤسسات دیگر جمهوري فساد در آن کمتر بود

. ی و دریاي سیاه دریافت کردبه دولت قرض داد و در عوض امالك مهمی در لیگوریا، کرس، و سواحل مدیترانۀ شرق

وجوه اوراق قرضه   پذیرفت، هاي پولی را می داري کشور و یک بانک خصوصی درآمد که سپرده تدریجاً به صورت خزانه

چون تمام گروهها از لحاظ اقتصادي وابسته به آن . داد کرد، و به بازرگانان و صاحبان صنایع وام می را تنزیل می

مرکز اداري این مؤسسه، که یکی . یازیدند داشتند و در انقالب و جنگ به آن دست نمی می بودند، همه آن را گرامی

. از کاخهاي باشکوه دوران رنسانس است، هنوز در میدان کاریکامنتو برپاست

به   ماندگاه ثروتمند جنووا در پره، نزدیک قسطنطنیه،. سقوط قسطنطنیه تقریباً ضربۀ سهمگینی براي جنووا بود

، فرانچسکو سفورتسا هزینۀ )1458(وقتی جمهوري فقیر جنووا یک بار دیگر به فرانسه تسلیم شد . رکها افتاددست ت

اغتشاشی که ). 1464(انقالبی را تأمین کرد که موجب طرد فرانسویان شد و جنووا را مجدداً به تابعیت میالن درآورد 

اهالی جنووا را از یک دورة کوتاه آزادي برخوردار ) 1476(میالن را پس از قتل گالئاتتسو ماریا سفورتسا ضعیف کرد 

سرانجام، در . جنووا نیز به انقیاد وي درآمد  ،)1499(ساخت؛ اما هنگامی که لویی دوازدهم میالن را تسخیر کرد 

لیه کشمکش طوالنی میان فرانسواي اول و شارل پنجم، یک دریاساالر جنووایی به نام آندرئا دوریا ناوگان خود را ع

این جمهوري نیز، ). 1528(فرانسویان به کار انداخت، آنان را از جنووا بیرون راند، و یک جمهوري جدید تأسیس کرد 

کتاب «رأي داشتند که نامشان در  هایی حق مانند فلورانس و ونیز، یک اولیگارشی بازرگانی بود و فقط خانواده

ارصد سناتور و مجلس شورایی با دویست نماینده و یک دوج رژیم جدید داراي سنایی با چه. ثبت شده بود» طالیی

هاي سیاسی آرامشی برقرار کرد و استقالل جنووا را تا  این حکومت بین فرقه. شد بود که براي دوسال انتخاب می

  . محفوظ داشت) 1797(ظهور ناپلئون 

. ، علم، و هنر ایتالیا یاري کرددر میان این بینظمیهاي حاد، جنووا خیلی کمتر از سهم شایستۀ خود به ادبیات

جنووا   دریانوردانش با ولع بسیار به اکتشافات دریایی پرداختند؛ اما وقتی کریستوف کلمب در میانشان ظاهر شد،

اشراف سرگرم امور سیاسی و . چندان محتاط یا بینوا شده بود که نتوانست او را در تحقق آرزویش یاري کند

. یک از آن دو طبقه فرصتی براي اندیشیدن به بلندپروازي نداشتند دند، و هیچبازرگانان مشغول کسب سود بو

درون آن بس باشکوه گشت، و   ،)1307(کلیساي کهن سان لورنتسو با تغییراتی به سبک کلیساهاي کاتولیک درآمد 

ه دست ماتئو به یک محراب و یک سایبان زیبا ب) 1451سال اتمام، (نمازخانۀ آن به نام سان جووانی باتیستا 

آندرئا دوریا به همان . چیویتالی و یک مجسمۀ اندوهگین یحیاي تعمیددهنده به دست یاکوپو سانسووینو تزیین شد

او فرا جووانی دا مونتورسولی را از فلورانس . هنر آن را هم دگرگون کرد  صورت که حکومت جنووا را منقلب ساخت،

واگا را از رم خواند تا آن را با فرسکو، نقوش برجسته، نقوش  و پرینو دل، )1529(آورد تا کاخ دوریا را نوسازي کند 

لئونی، رقیب  لئونه. نتیجۀ این اقدام به وجودآمدن یکی از ساختمانهاي مجلل در ایتالیا بود. مختلف، و آرابسک بیاراید
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در . لی آرامگاه او را طراحی کردو دشمن چلینی، از رم آمد تا طرح مدالیون ظریفی را از دریاساالر بریزد؛ و مونتورسو

  . جنووا رنسانس اندکی پیش از دوریا آغاز شد و پس از مرگ او هم چندان نپایید

III  -  پاویا

این شهر پایتخت پادشاهان لومبارد بود، . بین جنووا و میالن، شهر قدیمی پاویا در کنار رود تیچینو گسترده شده بود

هاي ویسکونتی و سفورتسا آن را به منزلۀ پایتخت دوم  آمد و خانواده ن به شمار میاما در قرن چهاردهم از توابع میال

ساختمان کاخ باشکوه کاستلو را آغاز کرد و جان  1360در آن شهر گالئاتتسو دوم ویسکونتی در . خود برگزیده بودند

داً مرکز خوشگذرانی دوکاهاي این کاخ مقر دومین بانی خود بود و بع. گالئاتتسو ویسکونتی آن را به پایان رساند

نامید، و بسیاري از معاصران او آن را برتر از کاخهاي » واالترین محصول هنر جدید«پترارك آن را . بعدي میالن شد

لویی دوازدهم پس از تصرف . هاي کتاب در اروپا بود کتابخانۀ آن حاوي گرانبهاترین مجموعه. شاهی اروپا دانستند

نسخۀ خطی مذهب وجود داشت، با سایر اشیاي غارتی با  951ابخانه را، که در میان کتبش ، این کت1499میالن در 

اکنون از این کاخ جز دیوارهاي آن چیزي ). 1527(خود برد و ارتش فرانسه درون قصر را با آتش توپخانه ویران کرد 

  . به جا نمانده است

چرتوزا یا صومعۀ سابق  - ویسکونتی و سفورتساگرچه کاخ کاستلو خراب شده است، بهترین اثر معماري سلسلۀ 

در این . این صومعه در یک نقطۀ دور از جاده در میان پاویا و میالن قرار دارد. همچنان برپاست -کارتوزیان در پاویا

چند حجره، و رواق را   اي آرام، جان گالئاتتسو ویسکونتی براي اداي نذر زنش ساختمان یک کلیسا، نقطه، در جلگه

، دوکاهاي میالن عملیات ساختمانی و زیباسازي بنا را ادامه دادند تا دینداري و 1499از شروع کار تا سال . کرد آغاز

نماي این عمارت، که . در ایتالیا ساختمانی باشکوهتر از این وجود ندارد. هنردوستی خود را در وجود آن نمایان سازند

اخته شده است، توسط کریستوفورو مانتگاتتسا و جووانی آنتونیو رمانسک با مرمر سفید کارارا س - به سبک لومبارد

کاري، وبرپا  آمادئو، هنرمندان پاویایی، با تشویق و توجه گالئاتتسو ماریا سفورتسا و لودوویکو ایل مورو طراحی، کنده

یونها، ستونها، ها، نقوش برجسته، مدال این بنا بسیار مزین، و آراسته به طاقها، مجسمه). 1473سال اتمام، (شد 

ها، و گلها  زیبارویان، شاهزادگان، میوه  قدیسان، جنها، ستونهاي چهارگوش، سرستونها، نقوش آرابسک، صور فرشتگان، 

آورند و، در عین حال، هریک از آنها با کیفیت مستقل خود انسان را  است، که مجموعۀ زیبا و متوافقی را به وجود می

ة عشق و هنر است که با کوشش فراوان به وجود آمده؛ و چهار پنجرة کلیسا، که کار هرقسمت نمایند. سازد متحیر می

در برخی از کلیساهاي ایتالیا نماي خارجی بس جذاب است؛ . سازد آمادئو است، بتنهایی نام آن هنرمند را جاودان می

آور آن  از جمله زیباییهاي حیرتنماید؛  انگیز می اما در نماي چرتوزا دي پاویا هر هیئت و منظر خارجی بغایت شگفت

توان پشتبندهاي باشکوه، برجهاي بلند، طاقگان، منارهاي شمالی بازوي عرضی و مخارجۀ پشت محراب، و ستونها  می

  . و طاقهاي رواقها را نام برد

ردیف در حیاط کلیسا دیدة انسان یکباره از این ستونهاي باریک، از میان سه طبقۀ متوالی از طاقگان، به چهار 

درون کلیسا . افتد؛ این مجموعۀ متوافقی است که به نحو قابل ستایشی طرح و ساخته شده است ستونهاي گنبد می

کاري و  دار باال رفته تا به سقف کنده دسته ستونهایی که همراه با قوسهاي تیزه: همه چیز داراي عظمتی بینظیر است

هایی به ظرافت تورهاي سلطنتی؛ درها و راهروهاي مجلل و قاببندي شده برسند؛ شیاکهاي برنزي و آهنی با نقش

ولوینی؛ جایگاههاي خاتمکاري شدة همخوانان؛  مزین؛ محرابهاي مرمرین گوهرنشان؛ تابلوهاي پروجینو، بورگونیونه، 

هاي رنگی منور؛ ستونها، پشت بغلها، قوسهاي مطبق و قرنیزهاي زیباي حجاري شده؛ آرامگاه باشکوه جان  شیشه

نقش  - لئاتتسو ویسکونتی که به دست کریستوفورو رمانوو بندتو بریوسکو ساخته شده است؛ وباالخره، قبر و سنگگا

هرچند که آن دو با تفاوت زمانی ده سال و (اند  استه که با مرمر به هم متصل شده/ لودوویکو ایل مورو و بئاتریچه د
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در این بناي با عظمت . ۀ آخرین نشانۀ یک عشق آتشین استبه منزل) اند به فاصلۀ هشتصد کیلومتر از یکدیگر مرده

در دوران . اند هاي مختلف سبکهاي لومبارد، گوتیک، و رنسانس در یک اثر کامل معماري درهم آمیخته جنبه

فرمانروایی لودوویکو، میالن مجمع زنان زیبایی بود که دربار بیرقیبی را به وجود آورده بودند، و مرکز هنرمندان 

. لئوناردو، و کارادوسو از فلورانس، ونیز، و رم که مایۀ تعالی هنر ایتالیا بودند شده بود  قدري چون برامانته،عالی

IV - 1447 - 1378: خاندان ویسکونتی  

، سهم خویش را از قلمرو میالن به پسرش جان گالئاتتسو ویسکونتی 1378گالئاتتسو دوم، هنگام مرگ خود در سال 

زیست، از  اگر ماکیاولی در زمان این مرد می. نیز کماکان از پاویا به عنوان مرکز حکومت استفاده کردواگذار کرد، و او 

جان گالئاتتسو که همواره در کتابخانۀ بزرگ کاخ خود سرگرم مطالعه بود، از مزاج نحیف . شد رفتار او واقعاً دلشاد می

انگیز در کلیسا  با زهد شگفت. آورد سبک به دست میکرد، دل اتباع خود را با وضع مالیاتهاي  خویش مراقبت می

و آخرین امیر در ایتالیا بود که دیپلوماتها گمان   کرد، یافت، دربار خود را از کشیشان و راهبان پرمی حضور می

ن هدف را تا او ای  اتفاقاً این پندار درست بود؛. پروراند جزیرة ایتالیا را در سر می بردند هواي فرمانروایی برتمام شبه می

چنانکه گویی کتاب هنوز   ورزید، کرد، و براي نیل به آن از هیچ غدر و ریا و قتل نفسی دریغ نمی آخر عمر تعقیب می

  . نانوشتۀ شهریار ماکیاولی را بدقت خوانده و هرگز از عیسی سخنی نشنیده است

برنابو رندي تمام . راند سکونتی فرمان میهمزمان با حکومت او، عمش برنابو از میالن برنیم دیگر قلمرو خاندان وی

هزار سگ شکاریش را  کرد پنج دهقانان را وادار می  گرفت، عیار بود؛ تا آخرین حد تحمل رعایایش از آنان مالیات می

. بست و با اعالم اینکه بزهکاران چهل روز شکنجه خواهند شد، راه را بر هرگونه معاندت می  تغذیه و نگاهداري کنند،

و طرح فرمانروایی خود را برتمام   پروراند، خندید، فکر از میدان به در کردن او را در سر می هد جان گالئاتتسو میبه ز

شد؛  هاي او آگاه می که جاسوسان زبردستی در اختیار داشت، از تمام نقشه  جان،. ریخت قلمرو موروثی ویسکونتی می

روزي او را براي مالقات دعوت کرد، و او با خیال راحت همراه دو . بنابراین، در وقت مناسب به فکر پیشدستی افتاد

مستحفظین مخفی جان هرسه را دستگیر کردند و ظاهراً برنابو را مسموم ساختند . پسرش نزد برادرزادة خویش رفت

ورونا، و  1387ل در سا. جان اکنون فرمانرواي میالن، نووارا، پاویا، پیاچنتسا، پارما، کرمونا، و برشا شده بود). 1358(

فلورین فلورانس را به حیرت انداخت؛  200000با خرید پیزا به مبلغ  1399در . پادوا را به تصرف درآورد 1389در 

جان تقریباً برتمام   گونه، بدین. لوکا و بولونیا به سرداران او تسلیم شدند 1401پروجا، آسیزي، و سینا، و در  1400در 

حال چون ایاالت پاپی متعاقب تغییر مجدد پایتخت روحانی از آوینیون . آدریاتیک مسلط شد شمال ایتالیا از نووارا تا

جان دو پاپ رقیب را برضد یکدیگر وا داشت و   ، ضعیف بودند،)1417 -1378(به رم، در نتیجۀ شقاق کبیر 

ه این منظور، به ناپل قصد او این بود که پس از نیل ب. وسیله کوشید تا تمام اراضی کلیسا را متصرف شود بدین

اگر به این هدف . ساخت فلورانس را مجبور به تسلیم می  لشکرکشی کند؛ آنگاه حاکمیت او بر پیزا و سایر بنادر،

. داشت ماند، که آن هم در برابر یک ایتالیاي متحد یاراي پایداري نمی تنها ونیز از حیطۀ تسلط او بیرون می  رسید، می

. زندگی را بدرود گفت در پنجاهسالگی،   ،1402از آنکه به تمام آرزوهاي خود برسد، در لیکن جان گالئاتتسو پیش 

داشت و  او توطئه را بیش از جنگ دوست می. در تمام این مدت، جان گالئاتتسو از پاویا یا میالن چندان فرا نرفت

مور سیاسی ذهن نیرومندش را از اشتغال او به ا. کامیابیهایش بیشتر مرهون تزویر خود او بود تا فتح سردارانش

قوانینی وضع کرد که شامل مقرراتی براي بهداشت عمومی و منفرد ساختن اجباري . داشت کارهاي دیگر بازنمی

کاخ پاویا را بنا نهاد، ساختمان چرتوزا دي پاویا و کلیساي جامع میالن را آغاز . بیماران مبتال به امراض عفونی بود

وراس براي تدریس زبان یونانی در دانشگاه میالن دعوت به عمل آورد، دانشگاه پاویا را تقویت کرد، از مانوئل خروسو ل

ترعۀ بزرگ را . داشت کرد و محضرشان را دوست می و شاعران و هنرمندان و دانشمندان و فیلسوفان را یاري می  نمود،
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ض ایتالیا از ناحیۀ کوهها آلپ، و از طریق میالن از میالن به پاویا امتداد داد و بدان وسیله یک شارع آبی داخلی در عر

کشاورزي و بازرگانی، که . تا دریاي آدریاتیک ایجاد، و وسیلۀ آبیاري را براي هزاران جریب زمین آماده کرد  و رود پو،

موجبات نیرومندي صنعت را فراهم ساختند؛ میالن در نساجی پشم با فلورانس به   گونه تقویت شده بودند، بدین

ساز  ساختند؛ در یک آشوب دو اسلحه قابت برخاست؛ آهنگرانش سالح و زره براي جنگجویان اروپاي باختري میر

صدها نفر از حریربافان لوکا، که به واسطۀ جنگ و . ماهر ظرف چند روز براي شش هزارسرباز اسلحه ساختند

صنعت حریربافی در آن شهر  1400ال به میالن مهاجرت کردند؛ در س 1314اختالفات محلی فقیر شده بودند، در 

جان . است  آور شده رونق گرفت، بدان حد که مصلحین اخالقی به شکوه درآمدند و گفتند لباسها از فرط زیبایی شرم

که شامل  -و مالیات عادالنه  گالئاتتسو این اقتصاد مترقی را با ادارة صحیح، اجراي عدالت، پول قابل اطمینان،

بیش از یکصد  1425چاپارخانه به کوشش او توسعه یافت؛ در سال . کرد حفظ می - شد یز میروحانیان و اشراف ن

شدند؛ چاپارهاي سوار در  هاي مردم پذیرفته می ها نامه در تمام چاپارخانه  گرفت، اسب مورد استفادة پست قرار می

کشوري فلورانس، ونیز، و  عایدات 1423در سال . تمام مدت روز، و به هنگام ضرورت شب نیز، در حرکت بودند

پادشاهان بسیار مایل بودند که دختران . فلورین طال بود 12‘000‘000، 11‘000‘000، 4‘000‘000میالن بترتیب 

امارت جان را با فرمانی  1395امپراطور ونسسالوس وقتی در . خود را با پسران خانوادة ویسکونتی تزویج کنند

. ساخت، کاري جز تصدیق یک حقیقت بالفعل انجام نداد» جاودان«رسمیت بخشید و آن را در خاندان وي 

به هنگام مرگ پدر  ویسکونتی،بزرگترین پسرجان، جان ماریا . ودو سال بود بودن فقط پنجاه» جاودان«اما این 

فاتح جان فرماندهی داشتند براي اشغال مقام نیابت سلطنت با سردارانی که بر ارتشهاي . سیزده سال داشت) 1402(

  :اي داشت ایتالیا وضع بسیار آشفته  جنگیدند، هنگامی که اینان براي تسلط بر میالن می. یکدیگر به مبارزه برخاستند

و بولونیا به جباران فلورانس پیزا را دوباره تسخیر کرد؛ ونیز، ورونا، ویچنتسا، و پادوا را تصرف نمود؛ سینا، پروجا، 

که حکومت خود را به   ایتالیا به وضع پیشین افتاد و حتی بدتر شد، زیرا جان ماریا،. محلی تسلیم شدند

گذراند، آنها را به خوردن گوشت انسان   هاي ظالم واگذار کرده بود، در بازي با سگان خویش وقت می السلطنه نایب

خوردن مردانی که خود او به عنوان بزهکاران سیاسی یا اجتماعی محکوم  و با شادي خاصی برزنده  عادت داده بود،

  . ، سه تن از نجبا او را با دشنه کشتند1412در . نگریست کرده بود می

طلبی و دوراندیشی را از پدر به ارث  برادر او، فیلیپو ماریا ویسکونتی، ظاهراً خرد و زیرکی، جدیت و بردباري، و جاه

شدن، و اعتقاد راسخ به  جان گالئاتتسو در فیلیپو تبدیل به بزدلی مستمر، ترس از کشته» آرام«عت اما شجا. برده بود

گشت، در هر کار به  خورد و فربه می آمد، می  از قصر پورتا جوویا در میالن بیرون نمی. خیانت همۀ مردم شده بود

گري فرمانروایی طوالنی خود را تا آخر عمر  هبا اینهمه، توانست صرفاً با حیل. شد خرافات و طالعبینها متوسل می

با بئاتریچه تندا به خاطر . مسلط بماند  همچنان ادامه دهد و برکشور و سرداران خویش، و حتی بر افراد خانوادة خود،

و او را به جرم خیانت به مرگ محکوم ساخت،آنگاه ماریاي ساووایی را به زنی گرفت و او را از   پولش ازدواج کرد،

از این ارتباط . اي براي خویشتن برگزید هایش مجزا کرد؛ و چون او صاحب پسر نشد، معشوقه کس به جز ندیمه ههم

. دختر زیبایی به وجود آمد به نام بیانکا که محبت پدر را به خود جلب کرد و تا حدي موجب اصالح اخالق او شد

مشهور را به دانشگاه پاویا فراخواند، و به برونللسکی و  فیلیپو سنت پدر را در حمایت از دانشمندان ادامه داد، علماي

با استبداد سودمندي بر میالن حکومت نمود، اختالفات . پیزانلو، طراح و مدالیونساز بینظیر، کارهاي هنري محول کرد

زرگانان را از نظم را حفظ کرد، دهقانان را در برابر اجحافات مالکان حمایت نمود، و اموال با  داخلی را از میان برد،

  پیاچنتسا،  با دیپلوماسی ماهرانه و استفادة عاقالنه از ارتش، تابعیت پارما،. دستبرد دزدان و راهزنان محفوظ داشت

اهالی  1421سراسر لومباردي تا برشا، و تمام اراضی بین میالن و کوههاي آلپ را به میالن بازگرداند، و در سال 
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هاي متخاصم را  ازدواج بین خانواده. د او بیضررتر از جنگهاي داخلی بوده استجنووا را متقاعد ساخت که استبدا

در برابر صد ظلم کوچک که قبال رواج داشت، او یک ظلم . گونه به بسیاري از معاندتها خاتمه داد و بدین  تشویق کرد،

کردند، مرفه  ند، شکوه میبرقرار کرد، و مردمش، که از آزادي محروم اما از قید کشمکشهاي داخلی آزاد شده بود

. شد شدند، و بر تعدادشان افزوده می می

آنان را برضد یکدیگر بر   ترسید جایش را بگیرند، شم مخصوصی براي یافتن سرداران الیق داشت؛ اما چون می

دامن و به امید بازیافتن آنچه پدرش به دست آورده و برادرش از دست داده بود همواره آتش جنگ را   انگیخت، می

هاي نیرومندي چون گاتامالتا، کولئونی، کارمانیوال، براتچو، فورته  کوندوتیره  در جنگهاي او با ونیز و فلورانس،. زد می

موتسیو جوانی روستایی بود و به خانوادة بزرگی تعلق . پدید آمدند …و   براتچو، مونتونه، پیتچینینو، موتسیو آتندولو،

اي که آن را در خدمت جوواناي  گجو بودند؛ در نتیجۀ نیروي بدنی و قدرت ارادهداشت که زنان و مردانش همه جن

از طرف او سفورتسا لقب گرفت؛ اما سرانجام مورد بیلطفی او واقع شد و به زندان   دوم ملکۀ ناپل به کار برده بود،

پس از آزادي، به فرماندهی . ردخواهرش با سالح کامل به زندان رفت و زندانبان را به آزاد ساختن او مجبور ک. افتاد

پسر نامشروع او، که در ). 1424(اما چندي بعد ضمن عبور از رودي غرق شد   یکی از ارتشهاي میالن منصوب شد،

  . و سرانجام به سلطنت رسید  دو ساله بود، جاي پدر را گرفت، در جنگها ابراز رشادت کرد، و آن هنگام بیست

V - 1500 - 1450: خاندان سفورتسا  

قیافه، زورمند، ودلیر؛ در ارتش خود بهترین  بلند باال، خوش: فرانچسکو سفورتسا نمونۀ ایدئال سربازان رنسانس بود

کرد؛ صمیمیت افراد خویش  خوابید و تابستان وزمستان سربرنه راهپیمایی می گیر بود؛ کم می دونده، پرنده، و کشتی

بیشتر با فنون  - و هدایت آنان به سوي فتح و پیروزي  دي آنان،را با سهیم شدن در مشقاتشان، قناعت به جیرة عا

شهرت او چندان بیرقیب بود که . به خود جلب کرده بود - هاي جنگی، نه باکثرت افراد و اسلحه نظامی و خدعه

ردار با برداشتن کاله، او را به عنوان بزرگترین س  نیروهاي دشمن چندین بار بادیدن او اسلحه بر زمین گذاشتند و،

کوششی فروگذار  براي نیل به مقصود از هیچ  پروراند، اي را در سرمی چون فکر تصرف ناحیه. زمان تهنیت گفتند

تا هنگامی که فیلیپو براي جلب صمیمیت او دخترش را   جنگید، کرد؛ متناوباً به سود میالن، فلورانس، و ونیز می نمی

وقتی شش سال بعد فیلیپو ). 1441(عنوان جهیزیه به او بخشید به عقد وي درآورد و کرمونا و پونترمولی را به 

گونه منقرض شد، فرانچسکو به فکر افتاد که میالن را ضمیمۀ جهیزیۀ زنش  وارث مرد و خاندان ویسکونتی بدین بی

تدري کردند؛ آنان حکومت خود را جمهوري اعالم کردند و به یابود اسقف مق اما مردم میالن طور دیگري فکر می. کند

به نام آمبروسیوس، که هزار سال پیش تئودوسیوس را تأدیب کرده و آوگوستینوس را به دین مسیح گروانده بود، آن 

هاي مخالف در شهر نتوانستند با این امر موافقت کنند؛ توابع میالن، با استفاده از   اما فرقه. را آمبروزیا نام نهادند

از آنها مقهور ونیز شدند؛ خطر حمله از جانب ونیز یا فلورانس افزون  فرصت، آزادي خود را اعالم کردند و برخی

. دانستند امپراطور فردریک سوم، و آلفونسو پادشاه آراگون همه میالن را از آن خود می  گشت؛ به عالوه، دوك اورلئان،

یالن بدون مشورت او با اما وقتی که حکومت جدید م  العاده با تمام دشمنان میالن جنگید، فرانچسکو با قدرتی فوق

ونیز پیمان صلح بست، او سپاهیان خود را علیه جمهوري به کار برد و میالن را چندان محاصره کرد که مردمش 

پس از تسلیم شهر، در میان هلهله و تحسین مردم وارد آن شد و ولع آنان را براي آزادي، با . دچار قحطی شدند

مرکب از یک نفر از هر خانواده تشکیل شد و مقام امارت را به او تفویض  یک مجمع عمومی. فرو نشاند  توزیع نان،

ارتقاي فرانچسکو در   ).1450(گونه، سلسلۀ سفورتسا فرمانروایی کوتاه ولی درخشان خود را آغاز کرد  بدین. کرد

اما اعمال خود  شد، گهگاه ستمگر و غدار می. کرد زیست و سخت کار می همچنان بسادگی می. زندگی او تغییري نداد

در برابر زیبایی زنان . صفت نهاد؛ معموال مردي بود عادل و انسان را با این ادعا که به صالح کشور بوده است عذر می
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اش را کشت و سپس از گناه شوهر درگذشت؛ هشت فرزند برایش آورد،  زن زرنگ او معشوقه. حساسیتی اندك داشت

د و، با دستگیري از بینوایان و حمایت از مظلومان محبت مردم را نسبت به در سیاست او را با خردمندي راهنمایی کر

نظمی اجتماعی در شهر . قدر شایستگی به خرج داد که در رهبري نظامی او جلب نمود، فیلیپو در کشورداري همان

براي مقاومت . بردبرقرار کرد که موجب رفاه مردم شد و خاطرات ناگوار رنجها و آزادیهاي زیانبخش پیشین را از یاد 

کارهاي   هایی در قلمرو خود ایجاد کرد، ترعه. کاخ سفورتسسکو را آغاز کرد- در برابر شورش یا محاصره، ساختمان دژ

وي فیللفو، اومانیست معروف، را به میالن آورد و دانش . عمرانی را سازمان بخشید، و بیمارستان بزرگ شهر را ساخت

همچنین وینچنتسو فوپا را با نویدهاي خوش از برشا جلب کرد تا یک هنرستان   و فرهنگ و هنر را تشویق کرد؛

و   با تأمین پشتیبانی قطعی و دوستی استوار کوزیمو د مدیچی، خود را از تهدید ونیز، ناپل،. نقاشی تأسیس کند

اورلئان را / ح کرد؛ دوك دبا تزویج دختر خود ایپولیتا با آلفونسو پسر فردیناند، ناپل را خلع سال. فرانسه ایمن داشت

برخی از اشراف مترصد مرگ او یا . از طریق امضاي قرارداد اتحادي با لویی یازدهم، پادشاه فرانسه، شهمات کرد

هاي آنان را درهم ریخت، و او همچنان با موفقیت زندگی کرد و  ، اما کامیابی حکومت او نقشه تصاحب مقامش بودند

پسر او، گالئاتتسو ماریاسفورتسا، که در ناز و نعمت پرورده شده بود،  ).1466(مرد  مثل سرداران کامروا با آرامش

عنان خود را به دست لذت، تجمل، و حشمت . گاه نه با فقردست به گریبان بود و نه با مبارزه سروکاري داشت هیچ

ظاهراً به طور مرموز و داد و مخالفت را با بیرحمیی که   با لذت خاصی زنان دوستان خویش را فریب می. سپرد

کرد، مردم میالن، که به  غیرمستقیم، از طریق بیانکاي مهربان، از خانوادة ویسکونتی به او رسیده بود سرکوب می

اما آنچه را که مردم به واسطۀ وحشت تحمل کرده   حکومت مطلقه خو گرفته بودند، در برابر ظلم او پایداري نکردند،

  جیروالمواولجاتی از مرگ خواهرش که توسط دوکا فریفته و سپس طرد شده بود،. ردبودند، انتقام شخصی جبران ک

این دو با همدستی کارلو . پنداشت بس اندوهگین بود؛ جووانی المپونیانی دوکا را مسئول از بین بردن ثروت خود می

. و آرمانهاي آن آشنا شده بودندهرسه نفر در مکتب نیکولو مونتنو با تاریخ روم . ویسکونتی کار امیر را یکسره کردند

این سه تن پس از یاري جستن از . منتقل شده بود بروتوسیکی از این آرمانها جبارکشی بود که از بروتوس به 

شدند و او را با دشنه کشتند  مقدسان، به کلیساي سنت ستفانوس، که گالئاتتسو در آن به عبادت مشغول بود، وارد

المپونیانی و ویسکونتی درهمان محل به قتل رسیدند؛ اولجاتی چندان شکنجه شد که تقریباً تمام ). 1476(

آنگاه او را زنده پوست کندند، اما او تا آخرین نفس از توبه ابا کرد و در عوض . استخوانهایش شکست و یا در رفت

در دم . خواست راند و تصویب عمل خود را از آنان می یسان مسیحی را برزبان میمرتباً نام قهرمانان مشرك و قد

» .مرگ تلخ است، اما شهرت جاودان« : مرگ، این جمله را که جزو ادبیات کالسیک و رنسانس است برزبان آورد

  . گالئاتتسو امارت خود را براي یک طفل هفتساله، جان گالئاتتسو سفورتسا به میراث گذاشت

. سلطنت به رقابت پرداختند  ه سال پر آشوب، گوئلفها و گیبلینها با اعمال زور و حیله براي تصاحب مقام نیابتطی س

لودوویکو سفورتسا، چهارمین پسر : ترین و بغرنجترین شخصیتهاي دورة رنسانس بود برندة این مسابقه یکی از برجسته

صران او به مناسبت موي و چشمان سیاهش برسبیل مزاح لقب داد؛ معا» مائورو«پدرش به او . فرانچسکو سفورتسا

تبدیل کردند، او خود این لقب را با خوشخویی پذیرفت، عالمتها و لباسهاي مورها در ) مور(این لقب را به ایل مورو 

؛ یافتند) که واژة ایتالیایی آن مورو است(سنجانی دیگر در نام او مرادفی براي درخت توت  نکته. دربارش رایج شد

توت نیز نمادي براي دربار او شد، رنگ توت را در میالن متداول ساخت، و موضوع و محملی براي  الجرم درخت

معلم بزرگ لودوویکو، فیللفو دانشمند بود که پایۀ تحصیالت او را در ادبیات . بعضی از تزیینات کاخ او فراهم آورد

، و مراقبت کرد »ما باید امیر تربیت کنیم نه فقط دانشور«: کالسیک محکم ساخت؛ اما مادر او، بیانکا، به استاد گفت

لودوویکو از لحاظ جسمانی چندان نیرومند نبود، اما از هوش . که پسرانش در فنون حکومت و جنگ نیز ماهر شوند
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 ذاتی خانوادة ویسکونتی، بدون بیرحمی و ستمگري آنان، برخوردار بود، الجرم با تمام نقایص و گناهانش یکی از

.متمدنترین مردان تاریخ شد

اش بیش از حد  چهره. لودوویکو زیبا نبود؛ مانند اغلب مردان بزرگ از این حسنی که ممد کامرانی است عاري بود

هذا در تصویر نیمرخی از او، که منسوب به  اندازه دراز و قوسی، و لبانش زیاد به هم فشرده بود؛ مع فربه، بینیش بی

اي از تهذیب  و لوور، قدرتی صامت، هوشی حساس، و تقریباً نشانه هاي نیمتنۀ او در لیون  جسمهبولترافیو است، و در م

از این جهت که زرنگترین سیاستمدار زمان خود بود، شهرتی بسزا کسب کرد؛ گاه . شود در وجنات وي مشاهده می

کرد، و بعضی اوقات سست  نمی شد، زمانی جانب احتیاط را رعایت مذبذب بود، غالباً از جادة صداقت منحرف می

با این . عیوبی که شاید هنوز هم از لوازم سیاستند - گردید؛ اینها عیوب دیپلوماسی دورة رنسانس بودند پیمان می

رسیدند، اعمال ظلم برخالف میل ذاتی او بود و  حال، از امراي دورة رنسانس کمتر در رحم و سخاوت به پاي او می

مالیم و متواضع بود و در برابر زیبایی و هنر نوعی حساسیت . شدند مند می خششهایش بهرهمردان و زنان بیشمار از ب

داد؛ شکاك و  هذا کمتر تعادل اخالقی خود را از دست می داد؛ خویی تخیلی و عاطفی داشت و مع شهوانی نشان می

اي بود که  آنچه گفتیم مجموعه -کرد، بندة طالعبین خود بود خرافی بود و، با آنکه بر میلیونها تن فرمانروایی می

  .داد شخصیت لودوویکو را تشکیل می

جان گالئاتتسو . اش حکومت کرد السلطنۀ میالن به جاي برادرزاده به عنوان نایب) 1494- 1481(او سیزده سال 

دن امور جدي دار ش ترسید، غالباً بیمار بود، و قابلیت عهده جو بود، از مسئولیتهاي حکومت می سفورتسا جوان و کناره

جان گالئاتتسو خود را وقف تفریح و تناسایی کرده و ادارة . لقب داده بود» کم ظرفیت«گویتچاردینی او را . را نداشت

  .واگذار کرده بود - کرد ستودش و با شک بر او اعتماد می که حاسدانه می - خاطر به عموي خویش کشور را به طیب

اش واگذار کرده بود؛ جان بود که برتخت  م امارت را به برادرزادهلودوویکو تمام حشمت و جالل عنوان و مقا

ایزابل آراگونی، از حفظ قدرت   اش، اما زوجه. کرد گرفت، و با تجمل شاهانه زندگی می نشست، مورد تکریم قرار می می

ین پدر خود، کرد که زمام امور را خود در دست گیرد؛ همچن در دست لودوویکو ناخشنود بود، و جان را ترغیب می

. کرد که با ارتش خود بیاید و قدرت را به او بسپارد پل بود ترغیب میناوتخت  آلفونسو، را که وارث تاج

ک مرکز برگرد کلبۀ تابستانی خود در ویجوانو یک مزرعۀ آزمایشی وسیع و ی. کرد لودوویکو باشایستگی حکومت می

آمد؛ کارگاههاي  در این مزرعه تجربیاتی روي کشت برنج، تاك، و درخت توت به عمل می. دامپروري ایجاد کرده بود

در کوه و دشت آن ناحیه . کردند که در سراسر ایتالیا بیسابقه بود  تهیۀ لبنیات، کره و پنیري چنان مرغوب تهیه می

پروردند  کردند؛ اصطبلهاي وسیع نریان و مادیانهاي اصیلی می چرا می و بز  وهشت هزار گاو، گاومیش، گوسفند، بیست

هزار کارگر را به کار گماشته  درهمان اوان صنعت حریربافی در میالن بیست. که نتایج آنها از بهترین اسبهاي اروپا بود

اکاران، سفالسازان، و بسیاري از بازارهاي خارجی را از فلورانس ربوده بود، آهنگران، زرگران، چوبکاران، مین

بافان، و سازندگان آالت موسیقی بر رونق صنایع  دوزان، فرشینه پیرایان، عطرسازان، برودري موزائیکسازان، شیشه

کردند، و مازاد دستاوردهاي خود را صادر  آراستند، وسیلۀ زینت درباریان را فراهم می  کاخها را می  افزودند، میالن می

به منظور سهولت ایاب و ذهاب و . ها اشیاي تجملی الزم را از مشرق زمین خریداري کنندکردند تا با عواید آن می

، لودوویکو خیابانهاي عمده را عریض کرد؛ به فرمان او، در »فراهم ساختن نور و هواي بیشتر براي مردم«کاال، و  حمل

ند؛ و کلیساي جامع، که حال ازهر دو سوي شوارع ممتد به سوي کاخ امارت، قصرها و باغهایی براي اشراف بنا کرد

در . جمعیت داشت 128‘000میالن  1492در سال . کرد حیث تکمیل شده بود، با زندگی پرشور دنیوي رقابت می

دوران فرمانروایی لودوویکو، این شهر حتی بیش از زمان جان گالئاتتسو ویسکونتی ترقی کرد، اما از هرگوشه و کنار 

ی براینکه عواید اقتصاد مترقی شهر بیش از آنچه موجب نجات مردم از بینوایی شود، شد مبن هایی شنیده می شکوه
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داران از مالیاتهاي سنگین ناراضی بودند؛ در کرمونا و لودي،  خانه. گردد السلطنه و دربار او می باعث تقویت نایب

ر پاسخ این اعتراضات د. اعتراض به وضع موجود صورت عصیان به خود گرفت و آرامش آن دو شهر را برهم زد

گفت که براي ساختن بیمارستانها و توجه از بیماران، براي معاضدت به دانشگاههاي پاویا و میالن، براي  لودوویکو می

تأمین بودجۀ کشاورزي و دامپروري و صنعت؛ و براي آنکه چشم سفرایی را که دولتهایشان فقط به ثروت و قدرت 

  .مت پرخرج دربار خیره سازد پول بیشتري الزم داردنهادند با آثار هنري و عظ وقع می

اهالی میالن با این کارها قانع نشدند؛ اما وقتی لودوویکو با زیباترین و دوستداشتنیترین شاهزاده خانم فرارا ازدواج 

ا گونه دعوي برابري ب لودوویکو هیچ). 1491(کرد، هنگام ورود عروس به میالن، ظاهراً در شادي او شرکت کردند 

ونه سال داشت و دوران عشقبازي با چندین معشوقه را پشت  استه نداشت؛ او حال سی/ عفت دلرباي بئاتریچه د

قدر  خوي بود، و لودوویکو او را همان سرگذاشته بود و از آنان دوپسر و یک دختر داشت؛ این دختر بیانکاي فرخنده

استه، / عروس، بئاتریچه د. نام خود را از او گرفته بود اي را که این دختر داشت که پدرش بانوي با عاطفه دوست می

که معمول مردان دورة رنسانس بود، اعتراضی نکرد، اما وقتی وارد کاخ شد، از اینکه   هاي تکگانی، پرده  به این پیش

نکه از این بدتر آ. شویش هنوز آخرین معشوقۀ خود چچیلیاگالرانی زیبا را در آنجا نگاه داشته بود، آشفته شد

داد  کرد، و علت این امر را به سفیر فرارا چنین توضیح می لودوویکو تا دوماه پس از ازدواج هنوز با سسیلیا مالقات می

بئاتریچه او را به . بخشید، از خود براند تواند آن شاعرة بافرهنگ را، که روح و جسم او را چنان لذت می که نمی

. لیم شد و کنته برگامینی را به ازدواج با سسیلیا تحریض نمودبازگشت به فرارا تهدید کرد، لودوویکو تس

اش او را بسیار  زیبایی خاصی نداشت، اما نشاط معصومانه. بئاتریچه چهاردهساله بود که به ازدواج لودوویکو درآمد

ردي بردامن آمیز را در آن فراگرفته بود، پیش از آنکه گ در ناپل پرورش یافته و طرق زندگی مسرت. ساخت جذاب می

پاکش نشیند، ناپل را ترك کرده بود، لیکن زندگی در آن شهر او را چندان مسرف ساخته بود که حال به ثروت 

هذا مردم این گناه او را  مع. لقب دادند» شیفتۀ تجمل«لودوویکو دست گشاد، بدان حد که اهالی میالن او را 

یکی از قایعنگاران آن زمان . بست راکند که راه اعتراض را میپ بخشودند، زیرا او چنان مسرت بیزیانی برگرد خود می

گونه که نشاطش به تمام دربار  بدان» گذراند، او شب وروز را در رقص و آواز و تفریحات مسرتبخش می«: نویسد می

ه تمامی کرد ک لودوویکو موقر چند ماه پس از ازدواج با او به دام عشقش اسیر شد و تا مدتی اعتراف می. سرایت کرد

تحت مراقبت شوي خود، ذهنش قوت گرفت و ظرافت . قدرت و حکمت در برابر خوشبختی جدید او بس ناچیز است

کردن به زبان التینی را فراگرفت، هم خود را به امور کشوري  نطق: فکري را بر جذابیت روح پرنشاط جوانی افزود

/ هاي او به خواهر مشهورترش ایزابال د نامه. کرد ت میو گاه مانند سفیر مجربی به شوي خود خدم  داشت، معطوف می

  . استه چون گلهاي عطرآگینی در جنگل کشاکشهاي ماکیاولی رنسانس هستند

کرد، و لودوویکو سخت کوش که هزینۀ این مجالس را  باوجود بئاتریچۀ سرخوش که مجالس رقص را رهبري می

قصر . رفت ه در تمام اروپا فاخرترین سرزمین به شمار مینمود، میالن حال نه تنها در ایتالیا بلک تأمین می

هاي رنگین جام، بالشهاي برودري  سفورتسسکو با برج عظیم، اطاقهاي تودرتوي مجلل، کفهاي خاتمکاري، پنجره

هاي تروا و روم بودند، سقفهاي کار لئوناردو و  هاي منقوشی که بازگوي افسانه فرشینه  دوزي شده، قالیهاي ایرانی،

در آن محیط مجلل و . هاي کار کریستوفورو سوالري یا کریستوفورو رومانو به منتهاي جالل رسیده بودند جسمهم

باشکوه، دانشوران با جنگجویان، شاعران با فیلسوفان، هنرمندان با سرداران، و همه با زنانی که زیباي طبیعیشان با 

ارکسترها با سازهاي . ن گشته بود همنشین و همسخن بودندآرامش ماهرانه و گوهرهاي گرانبها و لباسهاي فاخر افزو

در حالی که فلورانس در برابر . بخشیدند کردند، و آوازهاي گوشنواز لطف بسیار به تاالرها می خود شوري به پا می

روا موسیقی و عیش و نوش در پایتخت لودوویکو فرمان  سپرد، لرزید و غرور عشق و هنر را به آتش می ساووناروال می



٢٩١٨

تشکیل   مجالس بالماسکه غالباً. گرفتند شوهران معاشقات زنان خود را در قبال هرزگیهاي خویش نادیده می. بود

مردان و زنان چنان سرگرم رقص و آواز بودند که . پوشاندند  شدند و صدها لباس عجیب گناهان بیشمار را می می

کرد، و ناپل درصدد  تعرض به ایتالیا را طرح نمی  نقشۀ گویی فقر در پشت دیوارهاي شهر کمین نکرده بود، فرانسه

. انهدام میالن نبود

با آب و تاب ) م1500(برناردینو کوریو، که از زادگاه خویش کومو به این دربار آمد، در کتاب خود به نام تاریخ میالن 

  : نویسد خاص سبک کالسیک چنین می

هذا، در این زمان بار فضیلت  مع  .جدید، لباسهاي تازه، و سرور و شاديدربار امیران ما بغایت مجلل و پربود از مدهاي 

خواست مکتب خود را  دو می از هرسو چندان سنگین شده بود که مینروا با ونوس به رقابت برخاست و هریک از این

خویش، و پدران دختران خود، شوهران زنان . سودند زیباترین جوانان به آستان کوپیدو سر می. باشکوهتر سازد

مندان  نهادند که کارشان بهره کردند و چنان بیپروا به آن تاالر عشق روي می برادران خواهران خود را به او تسلیم می

کوشید تا آکادمی آبرومند خود را هرچه بیشتر  مینروا نیز با تمام قدرت خود می. ساخت  از خرد را سخت حیران می

ترین دانشمندان و هنرمندان را از اقصا نقاط اروپا به دربار  با فر و جاه برجستهبه همین سبب، پرنس لودوویکو . بیاراید

سازان، و نقاشان  در این دربار معرفت یونانی و نظم و نثر التینی رواج داشت و شعراي زبردست، مجسمه. خواند می

این اصوات به قدري موزون   شد؛ ماهر از ممالک دوردست گردآمده بودند؛ آهنگهاي خوش و نواهاي شیرین شنیده می

  . اند و گوشنواز بودند که گویی از عرش به این دربار باشکوه نازل شده

بئاتریچه  1493در سال . شاید بئاتریچه بود که در گرما گرم محبت مادري براي لودوویکو و ایتالیا بدبختی به بار آورد

بئاتریچه از سرنوشت خود و . میلیان نامیده شدپسري زایید که به نام پدر تعمیدیش، ولیعهد امپراطوري، ماکسی

جان گالئاتتسو . زیرا شویش حق قانونی به امارت میالن نداشت  فرزندش در صورت مرگ لودوویکو بیمناك بود،

شد،  سفورتسا ممکن بود با معاضدات ناپل او را خلع و تبعید کند، یا حتی به قتل رساند؛ و اگر جان احیاناً پسردار می

لودوویکو، که در این . رسید به آن پسر می نظر از هر سرنوشتی که لودوویکو ممکن بود داشته باشد،  و، صرفامارت ا

اضطراب بازنش شریک بود، مخفیانه کسی نزد ماکسیمیلیان فرستاد و ازدواج برادرزادة خود بیانکا ماریا سفورتسا را به 

وس به تخت سلطنت، عنوان و اختیارات امارت میالن را به او مشروط برآنکه ماکسیمیلیان پس از جل  او پیشنهاد کرد،

باید بیفزاییم که . جهاز به عروس بدهد) دالر 5‘000‘000معادل (دوکاتو  400‘000و وعده کرد که   اعطا کند،

امپراطورانی که عنوان دوکی را به سلسلۀ ویسکونتی داده بودند از اعطاي آن به خاندان سفورتسا خودداري کرده 

. میالن قانوناً هنوز تابع امپراطوري بود. ودندب

زن خشمناك   جان گالئاتتسو چنان باسگان و پزشکان خود سرگرم بود که توجهی به این تحوالت نداشت؛ اما ایزابل،

 آلفونسو پادشاه ناپل 1494در ژانویۀ . و پرشور او، قصد لودوویکو را احساس کرده و الحاح خود را نزد پدر تجدید نمود

پاپ آلکساندر ششم نه تنها متفق ناپل . السلطنۀ میالن در پیش گرفت شد و سیاستی علناً خصمانه نسبت به نایب

با  -که در آن زمان تحت فرمانروایی یکی از افراد خاندان سفورتسا بود -بلکه قصد متحد ساختن شهر فورلی را  بود،

لورنتسو د مدیچی، که با . خود را نیرومندتر سازد تا بدان وسیله قلمرو  سایر شهرهاي سرزمین خویش داشت،

میالن را   لودوویکو، که از حفاظت خود بس نومیده شده بود،. مرده بود 1492اي داشت، در  لودوویکو روش دوستانه

با فرانسه متحد ساخت و حاضر شد که هروقت شارل هشتم خواست حق خود را برتخت و تاج ناپل تثبیت کند، به او 

  . فرانسه راه دهد تا از شمال باختري ایتالیا به سوي مقصد بگذرندو ارتش 

. وقتی فرانسویان آمدند، لودوویکو از شارل پذیرایی کرد و کامیابی او را در لشکرکشیش به ناپل از خدا خواستار شد

. ذشتهنگامی که ارتش فرانسه به سوي جنوب عزیمت کرد، جان گالئاتتسو در نتیجۀ چند بیماري مختلف درگ
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لودوویکو به خطا مظنون به مسموم کردن او شد، و به سبب اینکه در اطالق عنوان امارت به خود شتاب کرد، این 

اورلئان، با یک ارتش فرانسوي دیگر به ایتالیا حمله کرد و / دوك د  در همین اوان لویی،). 1495(ظن را تقویت کرد 

ونتی است، میالن را به منزلۀ مستملکۀ استحقاقی خود تصرف اعالم داشت که چون از اعقاب جان گالئاتتسو ویسک

بنابراین، سیاست خود را بسرعت . لودوویکو دریافت که استقبال او از شارل خطاي بزرگی بوده است. خواهد کرد

اي طرد ، بر»اتحادیۀ مقدس«اي با ونیز، اسپانیا، آلکساندر ششم و ماکسیمیلیان، به نام  تغییر داد و به تشکیل اتحادیه

در فورنووو شکست   جزیرة ایتالیا یاري کرد؛ شارل بسرعت از همان مسیري که رفته بود بازگشت، فرانسه از شبه

اورلئان تصمیم گرفت که به انتظار فرصت / لویی د. و بزحمت توانست ارتش منهزم خود را به فرانسه بازگرداند  خورد،

اورلئان / آلفونسو را تأدیب کرده، دوك د: پیچاپیچ خود غره شد لودوویکو به موفقیت ظاهري سیاست.بهتري بنشیند

آمد؛ بنابراین از   حال موقعش مستحکم به نظر می. را به پیروزي راهبر شده بود  را دچار ناکامی ساخته، و اتحادیه

تریچه براي وقتی بئا. مراقبت سیاسی خود کاست و باردیگر به تمتع از لذات دربار و آزادیهاي جوانی خود پرداخت

). 1496(دومین بار آبستن شد، لودوویکو او را از وظایف زناشویی آزاد ساخت و با لوکرتسیاکریولی رابطه برقرار کرد 

پسر  - بئاتریچه بیوفایی شوي خود را با اندوه بسیار تحمل کرد و دیگر برگرد خود شادي نپراکند، اما به پرورش دو

 1497در . دارد گفت که هردو را دوست می ه و زن خود مردد بود، و میلودوویکو میان معشوق. خود همت گماشت

پس از نیم ساعت، با   بئاتریچه براي سومین بار به بستر زایمان رفت، اما این دفعه پسري مرده به دنیا آورد و خود،

. ودوسالگی جهان را بدرود گفت تحمل درد شدید، در بیست

مردم چنان «: گوید یکی از وقایعنگاران آن زمان می. د خود دوکا عوض شداز آن لحظه همه چیز در شهر و در وجو

دربار عزادار شد؛ لودوویکو، که منکوب پشیمانی و . اندوهی ابراز داشتند که پیش از آن هرگز در میالن دیده نشده بود

دین را به خود راه نداده این مرد نیرومند، که هرگز فکر . اندوه شده بود، روزهاي متوالی به عزلت و عبادت گذراند

. بئاتریچه را دوباره ببیند، از او بخشش طلبد، و محبتش را بازیابد  بود، اینک فقط یک آرزو داشت، و آن اینکه بمیرد،

کرد و برسر گور  مدت دو هفته، از پذیرفتن مأموران و فرزندان خود سر باز زد؛ هر روز در سه آیین قداس شرکت می

اي از او  ه به کریستوفورو سوالري مأموریت داد تا تمثال خوابید. رفت ماریا دله گراتسیه میزنش در کلیساي سانتا

خواست با او در یک گور باشد، سفارش کرد که پس از مرگ شبیه او را در کنار شمایل  برسنگ نقش کند، و چون می

یا هنوز یادآور زمان کوتاه درخشان براي و آن آرامگاه واحد در چراتوزا دي پاو به گفتۀ او عمل شد، . زنش قرار دهند

  . »زمانی که دیگر به پایان رسیده بود -لودوویکو و میالن، و بئاتریچه و لئوناردوست

اورلئان با عنوان لویی دوازدهم پادشاه فرانسه شد و، بالفاصله / ، دوك د1498در . روزي لودوویکو سریعاً فرا رسید تبه

لودوویکو در جستجوي متحد برآمد، اما هیچ یاوري . براي تصرف میالن اعالم کردپس از آغاز سلطنت، قصد خود را 

لودوویکو فرماندهی ارتش خود را به گالئاتتسو دي . نیافت؛ دولت ونیز صریحاً دعوت او را از شارل به رخش کشید

و   فرار کرد، سان سورینو سپرد که از فرط زیبایی و خوبی اهلیت سرداري نداشت؛ گالئاتتسو با دیدن دشمن

لودوویکو دوست قابل اعتماد خود برناردینو دا کورته را به حفاظت کاخ مستحکم . فرانسویان بالمانع وارد میالن شدند

آنگاه با لباس . از ماکسیمیلیان یاري بگیرد، پایداري کند) لودوویکو(تا هنگامی که او   خود گمارد و به وي تأکید کرد،

وقتی جان تریوولتسیو، سردار میالنی که . اي بسیار به اینسبروك نزد ماکسیمیلیان رفتمبدل و مقابله با دشواریه

هاي آن  ارتش فرانسه را به شهر میالن رهبري کرد، برناردینو کاخ و گنجینه خاطر ساخته بود،  لودوویکو او را رنجیده

لودوویکو پس از . تسلیم کرد) دالر 1‘875‘000(دوکاتو  150‘000اي به مبلغ  را بدون هیچ مقاومتی در برابر رشوه

و تمام ایتالیا این » .از زمان یهودا تا کنون خیانتی از این بزرگتر دیده نشده است»  :استحضار از این موضوع، گفت

  . جمله را تصدیق کرد
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خود مالیاتهاي  آن سردار براي پیروي از امر مخدوم. لویی به تریوولتسیو دستور داد که بهاي فتح را از مغلوبان بستاند

سنگین وضع کرد؛ سربازان فرانسوي رفتاري بس ناهنجار داشتند، بدان سان که مردم آرزوي بازگشت لودوویکو را 

و ایتالیایی بازگشت، و سربازان فرانسوي به   لودوویکو با نیروي کوچکی از سربازان مزدور سویسی، آلمانی،. کردند می

طی اقامت کوتاهش در شهر، یک اسیر ). 1500فوریۀ  5(انه وارد شهر شد درون کاخ عقب نشستند؛ لودوویکو فاتح

این بهادر در رشادت و فروتنی مشهور بود؛ لودوویکو . مشخص فرانسوي را، که شوالیه بایار نام داشت، نزد او آوردند

فرانسویان این . گرداندشمشیر و اسب او را به او مسترد داشت و او را آزاد کرد و با اسکورت به اردوي فرانسویان باز

نزاکت را پاداش نیک ندادند؛ پادگان فرانسوي مستقر در کاخ، خیابانهاي میالن را به توپ بست؛ تا آنکه لودوویکو، 

سربازان چون حقوقشان عقب افتاده . براي حفظ یا آرام ساختن مردم، مرکز فرماندهی خود را به پاویا منتقل ساخت

اما لودوویکو با منع آنان از این کار . ارت شهرهاي ایتالیا این پس افت را جبران نمایندپیشنهاد کردند که با غ  بود،

خواست تا ارتش   ،)خواهر بئاتریچه(لودوویکو از جان فرانچسکو گونتساگا، شوهر ایزابال . خشمشان را برانگیخت

هنگامی که . ان وارد مذاکره شدکوچکش را رهبري کند؛ فرانچسکو تقاضاي او را پذیرفت، اما محرمانه با فرانسوی

لودوودیکو نیروي نامتجانس خود را به میدان برد، اما سربازان گریختند و فرماندهان با   فرانسویان به نووارا رسیدند،

خواست با لباس مبدل بگریزد، سربازان سویسیش او را به دشمن تسلیم  فرانسویان پیمان بستند؛ وقتی لودوویکو می

او سرنوشت خود را با آرامی پذیرفت و فقط تقاضا کرد که کتاب کمدي االهی دانته را از ). 1500 آوریل 10(کردند 

او را، که حال سپید موي اما هنوز مغرور بود، به لیون بردند، در میان استهزاي . اش در پاویا برایش بیاورند نه کتابخا

لویی دوازدهم از . واقع در ایالت بري زندانی کردند ژرژ -سن - هاي شهر گذراندند، و آنگاه در دژ لیس مردم از کوچه

مالقات با او ابا کرد و الحاح امپراطور ماکسیمیلیان را براي آزادي او نشنیده گرفت، اما به او اجازه داد که در محوطۀ 

ویی وقتی لودوویکو سخت بیمار شد، ل. کاخ گردش کند، در خندق آن ماهی بگیرد، و دوستانش را نزد خود بپذیرد

در . پزشک خود مترسالومون را به عیادتش فرستاد و یکی از دلقکهاي لودوویکو را براي سرگرم کردن او از میالن آورد

لودوویکو درصدد فرار  1508در . لودوویکو را به قلعۀ لوش منتقل کرد، و باز هم آزادي بیشتري به او داد 1504

پس . ه یافت، اما در جنگل گم شد و سگان شکاري رد او را یافتندبرآمد؛ با پنهان شدن در یک بسته کاه به خارج را

.اي زندانی و از کتاب و نوشت افزار محرومش کردند تري دچار شد؛ در دخمه به حبس سخت  از دستگیري،

  . وهفت سالگی جهان را بدرود گفت ، در انزواي کامل و گسسته از زندگی مجلل کاخ خود، در پنجاه1508مه  17در 

داشت و مردانی را که موسیقی، هنر، شعر، و  ر پیشگاه مردم و میهن خود گنهکار بود، اما زیبایی را دوست میاو د

یک قرن پیش، یکی از بزرگترین مورخان ایتالیا به نام جیروالمو . کرد دانش به میالن آورده بودند تکریم می

  : تیرابوسکی در وصف او چنین گفت

آوردند در  را که از اقطار ایتالیا براي دریافت افتخار و پاداش مسلم به دربار او روي می اگر تعداد بیشمار دانشمندانی

نظر بگیریم؛ اگر به خاطر آوریم که چه بسیار معماران و نقاشان از طرف او به میالن دعوت شدند و چه بناهاي 

  اویا را ساخت، بودجۀ آن را پرداخت،باشکوهی به دست او ساخته شد، اگر در نظر آوریم که چگونه او دانشگاه عظیم پ

هایی  و مکاتب علمی از هر قبیل ایجاد کرد، اگر عالوه بر تمام اینها مدایح شیوایی را که در نعت او گفته شده و رساله

یابیم که او را بهترین امیر  اند مطالعه کنیم، میلی درخود می را که از طرف دانشمندان ملل مختلف به نام او اهدا شده

. ر تاریخ جهان محسوب داریمد

VI - ادبیات  

اما زندگی در دربار ایشان چندان دلنشین بود که   لودوویکو و بئاتریچه شاعران بسیاري در پیرامون خود گردآوردند،

تواند الهامبخش شاعر باشد به وجود  توانست آن شوریدگی ممتد و پررنجی را که براي پدیدآوردن شاهکار می نمی
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نواخت  نوي آکویالیی کوته قامت و زشتروي بود، اما غزلیاتش، که با آواز او و به نواي عودي که خودش میسرافی. آورد

این شاعر از میالن رخت بربست، زیرا   وقتی بئاتریچه مرد،. شدند، مایۀ مسرت بئاتریچه و دوستانش بود خوانده می

لودوویکو دو شاعر . بئاتریچه پر بود تحمل کندتوانست سکوت سنگین اطاقهایی را که زمانی از طنین خندة  نمی

به این امید که بتوانند گویش خشن لومباردي را تلطیف کنند، به دربار   توسکانی را به نامهاي کاملی و بلینچونه،

نتیجۀ این کار جنگ میان شاعران توسکان و لومباردي بود که در آن اشعار زهرآگین اصیل و لطیف را . میالن خواند

بلینچونه چندان دژمخوفی بود که، پس از مردن او، یکی از رقبایش براي سنگ مزار او . دان به در کرده بوداز می

مبادا آن که اینجا خفته است   گذري، آهسته گام بردار، اي کسی که از اینجا می«: شرحی به این مضمون نوشت

در . ام گاسپارو ویسکونتی، به شاعري دربار برگزیدلودوویکو یکی از شاعران لومبارد را، به ن» .برخیزد و تو را بگزد

اینها را با خطوط زرین و سیمین بریک چرم به رنگ . غزل و اشعار دیگر به بئاتریچه اهدا کرد 143ویسکونتی   ،1496

. عاج نوشتند، آن را با مینیاتور زیبا تذهیب کردند، و در یک جلد مقوایی مذهب آراسته به نقش گل صحافی کردند

داشت و با  او پترارك را دوست می. سکونتی شاعري ارجمند بود، اما گذشت زمان او را به محاق انداخته استوی

اي را برسر مقایسۀ سجایاي پترارك و دانته آغاز کرد، زیرا آن معمار بزرگ  برامانته بحث منظوم جدي اما دوستانه

مبارزات شعري از سرگرمیهاي دربارهاي رنسانس بود؛  گونه این. دوست داشت که خود را شاعر نیز بداند) برامانته(

بهترین اشعاري که در زمان خاندان . ساختند کرد، حتی سرداران نیز شعر می تقریباً هرکس در آنها شرکت می

این شخص، که نیکولو دا کوردجو نام داشت، هنگام . سفورتسا سروده شده بود از آن یک درباري فرهیخته است

با ملتزمان او به میالن آمد، اما به واسطۀ محبتی که به بئاتریچه و لودوویکو داشت در آنجا ماند و  عروسی بئاتریچه،

. پس از مرگ بئاتریچه، شیواترین اشعار خود را در رثاي او سرود. به منزلۀ شاعر و سیاستمدار به آن دوخدمت کرد

عران، دانشوران، دولتمردان، و فیلسوفان را اداره چچیلیاگالرانی، معشوقۀ لودوویکو که خود شاعر بود، محفلی از شا

تمام لطایف زندگی و فرهنگی که مشخص قرن هجدهم در فرانسه بود، در میالن زمان لودوویکو رواج و رونق . کرد می

کرد، و از لحاظ تشخیص ارزش هنر و حمایت از  عالقۀ لودوویکو به دانشوري باعالقۀ لورنتسو برابري نمی .یافت

رسید؛ صد دانشور به شهر خود آورده بود، اما مباحثات عالمانۀ آنها هیچ فاضل  ن نیز به پایۀ او نمیهنرمندا

فرانچسکو فیللفو، که صیت دانشش سراسر ایتالیا را فراگرفته، در تولنتینو . بار نیاورد اي براي خود میالن به برجسته

استادي رسید، مدتی در ونیز تعلیم داد، آنگاه از  متولد شد، در پادوا تحصیل کرد،در هجدهسالگی در آن شهر به

فرصتی که براي دیدن قسطنطنیه دست داده بود شاد گشت و با سمت منشی کنسولگري ونیز در قسطنطنیه به آن 

و سالها به   آنجا نزد یوهانس خروسولوراس زبان یونانی را آموخت، با دختر یوهانس ازدواج کرد،). 1419(شهر رفت 

وقتی که به ونیز بازگشت، در فرهنگ و ادبیات یونان متبحر . ند جزء در دربار بیزانس به خدمت پرداختعنوان کارم

کرد به اینکه هیچ ایتالیایی دیگري به اندازة او در ادبیات و السنۀ کهن طریق کمال نپیموده است؛ به  بود؛ مباهات می

ونیز او را به استادي زبان و ادبیات یونانی و التینی دولت . کرد گفت و نطق می دو زبان یونانی و التینی شعر می

مواجب . در حق او مقرر داشت  که حقوق گزافی بود، ، )دالر 12‘500معادل (سکوین  500منصوب کرد و سالی 

خود او به یکی از دوستانش چنین . که در آن شیر بیشۀ دانش شد) 1429(گزافتري او را به فلورانس جلب کرد 

بلکه   نه تنها سران شهر،. تظار تمام مردم شهر متوجه من است، و نام من بر همۀ زبانها جاري استان«: نویسد می

کسانی که در محضر من . سازند شتابند و با احترام زایدالوصف خود مرا شرمنده می عموم زنان اصیل به سوي من می

اما این زندگی محترمانه » .مانند سناتورها میشوند چهارصد نفرند که غالباً مردان کهنسالند و در وقار به  حاضر می

که  -زود پایان یافت، زیرا فیللفو مستعد نزاع بود و بزودي حتی کسانی را چون نیکولو د نیکولی و آمبروجو تراورساري

وقتی کوزیمو د مدیچی در کاخ وکیو محبوس شد، فیللفو از . از خود رنجاند - او را به فلورانس دعوت کرده بودند
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شش سال در سینا و بولونیا . پس از چندي کوزیمو غالب شد و فیللفو گریخت. خواست که او را اعدام کند دولت

فلورین در سال به  750فیلیپو ماریا ویسکونتی او را با یک مقرري بیسابقه به مبلغ  1440تدریس کرد؛ سرانجام در 

  . خود را گذراند فیللفو در آن شهر بقیۀ زندگی طوالنی و پرهیاهوي. میالن کشاند

کرد و ادبیات کالسیک یا  التینی، یا ایتالیایی تدریس می  چهار ساعت در روز یونانی،. او مردي بود با کارمایۀ شگرف

کرد؛  داد؛ در مراسم دولتی یا مجالس خصوصی نطق می اشعار دانته یا پترارك را مورد شرح و تفسیر قرار می

قصیده، و دوهزار و چهارصد » کتاب«در ساتیر و ده » بخش دهگانه«رود؛ ده اي در شأن فرانچسکو سفورتسا س حماسه

که هرگز چاپ نشده و غالباً هم غیرقابل ) 1465(هزار بیت دیگر شعر سرود  عالوه بر اینها ده. بیت شعر یونانی نوشت

شروعی که نتیجۀ و براي سومین بار زن گرفت؛ عالوه بر اطفال نام  دو زنش مردند،. اند طبع تشخیص داده شده

در میان این اشتغاالت و گرفتاریهاي بسیار، براي . وچهار فرزند داشت بیوفاییهاي او نسبت به زنانش بودند، بیست

گهگاه   با وجود حقوق گزاف و کارمزدهاي اتفاقی،. یافت مبارزة ادبی با شعرا، سیاستمداران، و اومانیستها نیز وقت می

اما در . خواست از حامیان خود پول، غذا، لباس، اسب، و حتی مقام کاردینالی میکرد و طی اشعاري  اظهار فقرمی

.تر یافت دست حمله به پودجو قافیه را باخت، زیرا آن عیار را در هجا از خود چیره

پاپ نیکوالوس پنجم او را به  1453در سال . با این حال، دانش فیللفو او را به عالیترین مقام علمی قرن ارتقا داد

اش برقرار کرد؛ آلفونسو اول در ناپل او  درباره) دالر 12‘500معادل (دوکاتو  500واتیکان خواند و یک مقرري به مبلغ 

، در مانتوا مارکزه لودوویکو گونتساگا؛ و در  در فرارا دوکا بورسو. الشعرایی برگزید و به او لقب عطا کرد را به ملک

وقتی که مرگ فرانچسکو سفورتسا و آشوبی که متعاقب آن . یزبان او بودندریمینی دیکتاتور سیگیسموندو ماالتستا م

اما چون . روي داد موقعیت او را در میالن متزلزل کرد، بدون مواجهه با مشکلی، شغلی در دانشگاه رم به دست آورد

وزهاي آخر عمر خود را هذا آرزو داشت که ر مع. کرد، فیللفو به میالن بازگشت دار پاپ در پرداخت پول تعلل می خزانه

لورنتسو نوادة همان کسی  -نزد لورنتسو د مدیچی به سرآرد و جزو گروه مشهوري باشد که او را احاطه کرده بودند

فیللفو . لورنتسو فیللفو را بخشود و کرسی زبان یونانی را به او واگذار کرد. بود که فیللفو تقاضاي اعدام او را کرده بود

او توانست خود را . ه بود که دولت میالن مجبور شد مبلغی براي مخارج سفر به او قرض دهداکنون چندان فقیر شد

). 1481(به فلورانس برساند، اما دو هفته پس از ورودش به آن شهر، در هشتادوسه سالگی، به مرض اسهال فوت کرد 

محیطی که در آن  - وجود آوردندوي و اقران بیشمارش از مردانی هستند که محیط عطرآگین رنسانس ایتالیا را به 

  .توانست هوا و هوس باشد و ادبیات، جنگ دانشوري نمی

VII  - هنر  

سازان، و نقاشان براي تزیین  چندین فرمانروا در استخدام معماران، مجسمه. استبداد براي هنر ایتالیا نعمتی بود

 - ثیري در راه اعتالي هنر خرج کردندپایتخت و جاودان ساختن نامشان با یکدیگر به رقابت برخاستند و وجوه ک

اگر بنا بود حاصل دسترنج مردم عادالنه به مصرف . دهد  خرجی که یک حکومت ملی ندرتاً به زیبایی تخصیص می

نتیجه این که در ایتالیاي دورة رنسانس یک هنر عالی . ماند برسد، هرگز پول کافی براي ارتقاي دانش و هنر باقی نمی

. کرد ه وجود آمد که غالباً در شکل و موضوع با احتیاجات فرمانروایان و روحانیان تطبیق میدرباري و اشرافی ب

نمونۀ   اشرافیترین هنر آن است که، خارج از کاروکوشش جماعاتی از مردم، براي آنان مزیت و افتخاري ایجاد کند؛

  .گونه هنر، کلیساهاي گوتیک و معابد یونان و روم قدیم بودند این

اند؛ اما  خواند که در آن خطوط ساختمانی درهم شده می» زیبایی بیمار«دي کلیساي جامع میالن را یک هر منتق

آیند و،  گرد می - که داراي جالل بارزي است -مردم میالن اکنون پنج قرن است که مشتاقانه در فضاي وسیع آن

جان گالئاتتسو ویسکونتی . ستایند و افتخار میاي از کامیابی  حتی در این ایام پر شک و تردید، آن را به مثابه نشانه
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تشکیل . آغاز کرد و آن را به مقیاسی طرح نمود که مناسب با پایتخت یک ایتالیاي متحد باشد 1386این بنا را در 

چنین کشوري یکی از آرزوهاي او بود؛ به همین جهت این بنا را چندان وسیع ساخت که چهل هزار نفر بتوانند براي 

بنا به روایت، در آن زمان زنان میالن مبتال به یک مرض مرموز شده . اوند و تحسین جان در آن گردآیندپرستش خد

خود جان داغ . مردند بودند که آبستنی و وضع حملشان را مختل ساخته بود، و بسیاري از اطفالشان در خردسالی می

اي به مریم  هدیه«ن عبادتگاه بزرگ را به منزلۀ سه پسر دید که همه بسختی زادند و بزودي مردند؛ از این رو وي ای

معمارانی از فرانسه، آلمان، و . ساخت و دعا کرد که صاحب وارثی شود و مادران میالنی فرزندان سالم بزایند» عذرا

آنهایی که از شمال آمده بودند سبک گوتیک را به ارمغان آوردند و ایتالیاییها در تزیین . شهرهاي ایتالیا خواست

هماهنگی سبک و شکل از میان رفت و کشمکش میان مشاوران موجب دو قرن تأخیر در   راط کردند؛ در نتیجه،اف

به مرور زمان، ذوق و سلیقۀ مردم جهان تغییر یافت، حس جمالشناسی کسانی که ساختمان . تکمیل ساختمان شد

، فقط دیوارهاي آن )1402(گالئاتتسو مرد وقتی جان . کرد آن را به اتمام رساندند با آغاز کنندگان آن تطبیق نمی

لودوویکو، برامانته و . ساخته شده بود؛ از آن پس عملیات ساختمانی به علت فقدان بودجه بسیار کند پیش رفت

هاي متعدد تجانس و وحدتی ایجاد کند به میالن  اي دیگر را براي طرح گنبدي که بین گلدسته لئوناردو و عده

جووانی آنتونیو آمادئو را از کارهاي ساختمانیش در  1490سرانجام در سال . ن پذیرفته نشدفراخواند، اما نظر آنا

او و بیشتر همکارانش بیش از . چرتوزا دي پاویا منفک ساختند و سرپرستی بناي کلیسا را کال به او واگذار کردند

سطوح ساختمان حک نشده یا زینت نیافته  یک از از این رو روا ندیدند که هیچ  ساز بودند، مجسمه  آنچه معمار باشند،

؛ با این حال، گنبد تا سال )1522 -1490(جووانی آخرین سی سال زندگی خود را در این کار صرف کرد . بماند

 1809شروع شده بود، ناتمام ماند تا اینکه ناپلئون در  1616به پایان نرسید، و نماي خارجی کلیسا، که در  1759

.ی صادر کردبراي اتمام آن فرمان

متر مربع وسعت داشت؛  11100در زمان لودوویکو این کلیسا از حیث وسعت دومین مقام را در جهان حایز بود، زیرا 

هذا کلیساي مورد بحث ما هنوز ازحیث  مع. امروزه این مقام از آن کلیساي سان پیترو و کلیساي جامع سویل است

، )متر 107.9(زمین تا رأس مجسمۀ مریم عذرا در سر منارة قبه  ، و ارتفاع از سطح)متر 148در  88(عرض و طول 

. بالد آرایند برخود می ها، ستونها، دیوارها، و سقفهایش را می مجسمه که گلدسته 2300گلدستۀ باعظمت، و  135

محل  تمام بناي کلیسا، حتی سقف آن، از مرمر سفید ساخته شده است که با رنج فراوان از چندین معدن ایتالیا به

انسان براي . پوشاند ارتفاع نماي آن گرچه به تناسب عرضش کم است، گنبد باشکوه آن را از نظر می. اند آورده شده

ها در آن واحد باید در فضا آویزان باشد، یا براي احساس جالل زایدالوصف مجموعۀ بنا باید بارها  دیدن تمام مناره

یا براي مشاهدة شکوه کامل نماي عمارت   هاي بیشمار است بگردد،برگرد مقبرة خرسنگی بزرگ که در میان پشتبند

هاي باریک و پرجمعیت بگذرد و یکباره وارد میدان نمازخانه بشود؛ یا باید در یکی از اعیاد مقدس با انبوه  از کوچه

قهاي قوسی، مردم از یکی از درهاي عظیم آن به درون رود و بگذارد تا آن فضاها، ستونها، سرستونها، قوسها، طا

. و ستایش را به زبان بیزبانی بازگویند  امید،  هاي رنگین راز ایمان، ها، محرابها، و شیشه مجسمه

طور که این کلیسا یادگار جان گالئاتتسو ویسکونتی، و چرتوزا دي پاویا آرامگاه لودوویکو و بئاتریچه است،  همان

سفورتسا براي احداث بنایی شایستۀ . چسکو سفورتسا استبیمارستان بزرگ نیز یادگاري ساده ولی عظیم از فران

آن را به سبک   تا) 1456(امارت آن شهر بزرگ و جلیل، آنتونیو آورلینو، مشهور به فیالرته، را از فلورانس خواند 

 دو ردیف طاق رومی در  برامانته، که محتمال معمار حیاط خلوت بیمارستان بوده است،. رمانسک طرح کند - لومبارد

بیمارستان بزرگ تا هنگامی که جنگ جهانی دوم . جلو آن ساخته و برگرد هریک از آنها قرنیز زیبایی قرار داده است

  . بیشتر آن را ویران ساخت، یکی از افتخارات عمدة میالن بود
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ردو فقط قسمتی از به عقیدة لودوویکو و دربارش، هنرمند عالیرتبۀ میالن لئوناردو نبود، بلکه برامانته بود، زیرا لئونا

آنیولو است که در کاستل دورانته اوربینو متولد / برامانته لقب دوناتو د. وجود خود را براي زمان خویش فاش کرده بود

قدر  وي براي شاگردي نزد مانتنیا به مانتوا رفت؛ آن. ناپذیر است برامانته به معناي صاحب امیال اقناع -شده بود

شاید در مانتوا . متوسطی رسم کند، و تصویري عالی نیز از لوکا پاچولی ریاضیدان کشیدآموخت که بتواند فرسکوهاي 

تجربیات مکرر در   به هر حال،  بود که با لئونه باتیستا آلبرتی هنگام ترسیم نقشۀ کلیساي سانت آندرئا دیدار کرد؛

به میالن آمد و با جدیت مردي که  1472در سال . ترسیم مناظر و مرایا برامانته را از نقاشی به معماري کشاند

فرصتی یافت تا جوهر  1476در حدود سال . خواهد کارهاي شگرف کند به بررسی طرح کلیساي جامع پرداخت می

در این شاهکار کوچک، او . ذاتی خود را با طراحی کلیساي سانتاماریا برگرد کلیساي کوچک سان ساتیرو بروز دهد

هاي هشت ضلعی و  هاي پشت محرابها و انبارهاي نیمدایره، قبه مخارجه: ادسبک معماري مخصوص خود را نشان د

گنبدهاي مدور که همۀ آنها آراسته به قرنیزهاي ظریفند و کال به شکل طبقات مختلفی هستند که برروي هم نهاده 

شیوة ژرفانمایی  ها جا نداشت، از که براي یکی از مخارجه  برامانته،. اند شده و مجموعۀ جذاب واحدي تشکیل داده

استفاده کرد و دیوار پشت محراب را با تصویر یک مخارجه چنان نقاشی کرد که خطوط متقاطع آن منظرة یک عمق 

به کلیساي سانتاماریا دله گراتسیه یک مخارجه، یک قبه، و رواقهاي زیبایی افزود . سازد فضایی واقعی را مجسم می

پس از مرگ لودوویکو، برامانته به جنوب رفت و آماده شد تا رم را . دکه همۀ آنها در جنگ جهانی دوم منهدم شدن

.ویران کند و از نو بسازد

و کاخها صدها   سازان دربار لودوویکو به استادي دوناتلو و میکالنژ نبودند، ولی براي چرتوزا، کلیساي جامع، مجسمه

ر لودوویکو و بئاتریچه باقی است، در یادها خواهد تا مزا  کریستوفورو سوالري، معروف به قوزي،. مجسمۀ زیبا ساختند

ها را در چرتوزا  جان کریستوفورو رومانو با رفتار مؤدبانه و آواز خوشش دلها را ربوده بود، او بهترین مجسمه. ماند

مزین در آنجا مدخل زیبایی . ساخت، اما پس از مرگ بئاتریچه، متعاقب یک سال الحاح زمامداران مانتوا، به آنجا رفت

. به چند پیکر براي اطاق کار ایزابال در کاخ پارادیزو درست کرد و شبیه او را در یک مدالیون سبک رنسانس ساخت

آنگاه به اوربینو رفت تا براي دوشس الیزابتا گونتساگا کار کند؛ در آنجا بود که یکی از اشخاص برجستۀ کتاب درباري 

کریستوفورو فوپا بود که گوهرهاي درخشان بئاتریچه را ساخت و  بزرگترین مدالیونساز میالن. کاستیلیونه شد

  . حسادت چلینی را برانگیخت

که در برشا متولد شده و در پادوا   وینچنتسو فوپا،. زیستند نقاشان خوبی در میالن می  یک نسل پیش از لئوناردو،

و تمثال   ورجو در زمان خود مشهور بودند،اوست فرسکوهاي او در سانت. کرد بیشتر در میالن کار می  تربیت شده بود،

شاگر مکتب او، آمبروجو بورگونیونه، میراث . کند شهادت قدیس سباستیانوس او هنوز دیوار کاستلو را تزیین می

. دلپذیرتري برجاي گذاشته است؛ صورت حضرت مریم در تاالرهاي هنري بررا و آمبروزیان در میالن، تورینو، و برلین

براین اثر باید تصویر دلپذیري از کودکی جان گالئاتتسو سفورتسا . ا بازگوي یک روح متورع و با ایماننداین صورته همۀ

را افزود که جزو مجموعۀ واالس در لندن است؛ همچنین تابلو عید بشارت در کلیساي اینکوروناتا در لودي، یکی از 

ردو وارد میالن شد، آمبروجو د پردیس نقاش دربار وقتی لئونا. آمیزترین نقاشیها در این موضوع مشکل است موفقیت

تا حدي شرکت داشته است؛ تصویر جالب فرشتگان   ها، اثر لئوناردو، لودوویکو بود و ظاهراً در تهیۀ تابلو مریم صخره

نوازنده در گالري ملی لندن محتمال از کارهاي اوست؛ شاید ظریفترین یادگار او دو تصویر است که اینک در 

دیگري از آن زن  است؛یکی از این دو تصویر متعلق است به مرد جوانی که هویتش مجهول : یان موجودندآمبروز

ندرتاً نقاشی توانسته است زیباییهاي . شود بیانکا دختر نامشروع لودوویکو باشد جوانی است که اکنون عموماً تصور می

  . گونه ترسیم کند دختر باوقار را، که در عین حال مغرورانه از جمال سادة خود آگاه است، بدینیک 
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اي از آنها توانستند در تاریخ هنر  بردند، ولی عده شهرهاي تابع میالن از جلب افراد با استعداد خود به میالن رنج می

اي که باعث شهرت آن شده  چه اي باشد به دریا هکومو راضی نبود که براي میالن فقط درواز. مقامی به دست آورند

. کرد بود، بلکه به داشتن بناهایی چون توره دل کومونه، برولتو، و باالتر از همه کلیساي مرمر مجللش نیز مباهات می

بنا شد؛ برامانته مدخل زیبایی در ) 1487 -1457(نماي باشکوه گوتیک آن کلیسا در زمان فرمانروایی سفورتسا 

نوب بنا کرد، و در طرف شرق کریستوفورو سوالري یک مخارجۀ پشت محراب باشکوه به سبک برامانته سمت ج

در سمت چپ پلینی مهین، در : جالبتر از همۀ این صور، یک جفت مجسمه در طرفین مدخل بزرگ است. ساخت

ایام حکومت روادار  طرف راست پلینی کهین، که هردو از شارمندان قدیم کومو و مشرکان متمدنی بودند که در

.لودوویکوي مور جایی در آن کلیساي جامع مسیحی براي خود یافته بودند

اي  خواست در نمازخانه این سرکردة ونیزي که در این شهر متولد شده بود، می. گوهر برگامو نمازخانۀ کولئونی بود

انی آنتونیو آمادئو این نمازخانه و مقبره جوو. اي به یادبود فتوحاتش داشته باشد مدفون شود و گور آراسته به مجسمه

را با ذوق مخصوص طراحی کرد، و سیکستوس سیري نورنبرگی بر روي آن گور یک مجسمۀ سواره از چوب نصب 

برگامو چندان به میالن نزدیک بود که . یافت کرد که اگر وروکیو نظیر آن را از برنز ساخته بود، شهرت بیشتري می

نگاه دارد، اما یکی از آنان به نام آندرئا پرویتالی پس از تحصیل نزد بلینی در ونیز، به برگامو  نتوانست نقاشان خود را

  . تا تابلوهاي نسبتاً نفیسی براي آن به یادگار گذارد) 1513(بازگشت 

د را توسعه اي بین نفوذ آن دو شهر نگاه داشت و مکتب هنري خو برشا، که گاه تابع ونیز بود و گاه تابع میالن، موازانه

وینچنتسو فوپا پس از پخش آثار هنري خود در چندین شهر، به زادگاه خویش برشا بازگشت تا سالهاي آخر عمر . داد

که   جیروالمو رومانی،. شاگرد او ویچنتسو چیورکیو در افتخار تشکیل مکتب برشایی سهیم بود. را در آن بگذراند

سپس برشا را مرکز خود قرار داد و . و بعداً در پادوا و ونیز تحصیل کردشود، نخست نزد فرامولو  رومانینو خوانده می

از جمله کارهاي او فرسکوهاي متعدد، . در آنجا و سایر شهرهاي شمال ایتالیا به انجام کارهاي هنري خود پرداخت

اینجا . سین نیستاما خطوطشان چندان قابل تح  آمیزي عالی دارند، محجر محرابها، و رسم تصاویر بوده است که رنگ

بریم که در کلیساي سان فرانچسکو است و در قاب بس زیبایی، کار  ما فقط از تصویر حضرت مریم و کودك نام می

شاگرد او آلساندرو و بونویچینو، که به مورتو دا برشا معروف است، مکتب این سلسله از . ستفانوالمبرتی، قرار دارد

انی ونیزیها با احساسات مذهبی گرمی که همواره با سبک برشا همراه بود، به هنرمندان را، از طریق امتزاج مجد نفس

در کلیساي سانتا ناتسارو و سانتا چلسو، که تیسین در آن تابلو عید بشارت را نصب کرده بود، مورتو . اوج اعتال رسانید

ر از حیث شکل و قیافه با ملک مقرب این تصوی. تابلو تاجگذاري مریم عذرا را کشید که به همان اندازه زیباست

توانست تصویر زیبایی از  خواست، می او نیز، مانند تیسین، هروقت که می. کند زیباترین تصاویر کوردجو برابري می

ها را در  ونوس رسم کند؛ در تابلو سالومه به جاي آنکه قاتلی را مجسم کند، یکی از نجیبترین و دلرباترین چهره

. دهد ینقاشی دوران رنسانس نشان م

آغاز   شهر کرمونا زندگی خود را برگرد کلیساي قرن دوازدهم خویش و برج ناقوس توراتتسو، که متصل به آن است،

که او  -در داخل نمازخانه، جووانی د ساکی. کند کرد که از حیث عظمت با برجهاي جوتو و خیرالدا تقریباً برابري می

تصویر عیسی در حال حمل صلیب خویش، را به   شاهکار خود، -ه بودندرا به مناسبت زادگاهش ایل پوردنونه لقب داد

ها عبارت بودند از  این خانواده: سه خانوادة مشهور چندین نسل متوالی نقاشان برجسته به کرمونا دادند. وجود آورد

در ونیز و بوکاتچو بوکاتچینی پس از تحصیل . ، بوکاتچینی، و کامپی)بونیفاتسو، بندتو، جان فرانچسکو(بمبی 

اي با میکالنژ در رم، به کرمونا بازگشت و با فرسکوهاي مریم عذراي خود در  سوزاندن انگشتان خود در مسابقه

به همین طریق، . کلیساي بزرگ تحسین ناظران را به خود جلب کرد؛ وپسرش کامیلو کار مشعشع پدر را ادامه داد



٢٩٢۶

نتونیو، و همچنین توسط برناردینو کامپی شاگرد جولیو، ادامه کار گالئاتتسو کامپی به وسیلۀ فرزندانش جولیو و آ

گالئاتتسو نقشۀ کلیساي سانتامارگریتا را در کرمونا کشید و بعد در آن منظرة مجلل حضور عیسی در هیکل را . یافت

ند که گونه، در ایتالیاي رنسانس هنرها در یک مغز درهم آمیختند و در وجود نوابغی شکوفا شد بدین. نقاشی کرد

  . نظیر استعداد درخشانشان حتی در یونان دورة پریکلس دیده نشده بود

  

  

فصل هفتم

  لئوناردو داوینچی

1452 - 1519  

  

I  - 1482 - 1452: تحول  

. نزدیک قریۀ وینچی، تقریباً درصد کیلومتري فلورانس، متولد شد 1452آوریل  15جذابترین فرد دورة رنسانس در 

/ او، پیرو د  دهندة فریب. ام کاترینا بود که زحمت عقد شرعی با پدر او را به خود ندادمادرش دختري روستایی به ن

در آن سال که لئوناردو از مادر زاده شد، پیرو با زنی همشأن خود ازدواج . آنتونیو، از وکالي دعاوي نسبتاً ثروتمند بود

خود را به پیرو و زنش سپرد، و لئوناردو،  کاترینا ناچار بود به یک شوي روستایی راضی شود؛ طفل نامشروع. کرد

شاید در همان اوان کودکی بود که عشق به لباس زیبا و . اشرافی تربیت شد در یک محیط نیمه  بدون مهر مادري،

  . نفرت از زنان در وي پدیدار شد

با آوازخواندن و عود با عشقی فراوان به ریاضی، موسیقی، و رسم پرداخت، و . اي در نزدیکی منزل وارد شد به مدرسه

اشیاي طبیعت را با کنجکاوي، صبر، و دقت   براي خوب نقاشی کردن همۀ. ساخت نواختن پدر خویش را شاد می

علم و هنر، که در مغز او به نحوي شگرفت با هم آمیخته شده بودند، فقط یک اساس داشت، و آن . کرد بررسی می

پدرش او را به هنرگاه وروکیو در فلورانس برد و آن هنرمند هنگامی که پانزدهساله شد، . مشاهدة دقیق بود

تقریباً تمام مردم تحصیلکرده از داستان وازاري دربارة . دست را به پذیرفتن او به شاگردي خویش ترغیب کرد چیره

تاد دانند که آن اس اي توسط لئوناردو در سمت چپ تصویر غسل تعمید مسیح کار وروکیو آگاهند و می نقاشی فرشته

سان باعث شد که وروکیو نقاشی را کنار گذارد و پیکرتراشی  چگونه شیفتۀ زیبایی آن فرشته شد، و این شیفتگی چه

وروکیو چندین تصویر بعد از غسل . شاید داستان این تغییر حرفه پس از مرگ وروکیو جعل شده باشد. پیشه کند

  را با فرشتۀ) موزة لوور(لئوناردو تصویر عید بشارت شاید در روزهاي کارآموزي خود بود که . تعمید مسیح ساخت

  . رسد که او ظرافت را از وروکیو آموخته باشد مشکل به نظر می. نازیبا و باکرة مضطرب آن نقاشی کرد

و متوالیاً چهار زن ) 1469(چند ملک خرید، خانوادة خود را به فلورانس برد : در همین اوان، سر پیرو ثروتمندتر شد

وقتی که سومین زن پیرو کودکی براي او آورد، لئوناردو با ترك . ن دوم فقط ده سال از لئوناردو بزرگتر بودز. گرفت

مرکز . به عضویت گروه قدیس لوقا درآمد) 1472(در آن سال . خانه و رفتن نزد وروکیو از تراکم جمعیت منزل کاست

و هنرمندان تشکیل شده بود، در بیمارستان سانتا ماریانوئووا پزشکان،   این گروه یا اتحادیه، که عمدتاً از داروفروشان،

یا  - شاید در آن سال او. احتماال لئوناردو در آنجا فرصتی براي تحصیل تشریح داخلی و خارجی به دست آورد. بود

تصویر تشریحی الغر قدیس هیرونوموس را، که اکنون در تاالر واتیکان است و به او نسبت داده  -شخص دیگري

تصویر زیبا و جاندار اما نارساي عید بشارت  1474نیز شاید او بوده است که نزدیک سال . رسم کرده باشد  شود، یم
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وچهارمین زادروزش، لئوناردو و سه جوان دیگر  یک هفته پیش از بیست .را، که اکنون در اوفیتسی است، ساخته است

نتیجۀ این محاکمه معلوم . گرایی پاسخ دهند همجنس به شوراي شهر فلورانس احضار شدند تا به اتهامی دربارة

، این اتهام تجدید شد؛ کمیتۀ تحقیق لئوناردو را چندي زندانی کرد، آنگاه به علت فقد دلیل 1476ژوئن  7در . نیست

به محض اینکه توانست هنرگاهی از خود تأسیس . گرا بود اما لئوناردو بدون شک همجنس. وي را تبرئه و آزاد کرد

  برد؛ ، جوانان زیبا را دور خود گردآورد و برخی از آنان را در مسافرتهاي خود از یک شهر به شهر دیگر همراه میکند

ما از روابط باطنی او . خواند می» عزیزترین«یا » محبوبترین«در یادداشتهاي خویش، ضمن صحبت از آنان، بعضی را 

ي یادداشتش بیمیلی او را نسبت به روابط جنسی از هرقبیل دانیم، اما برخی از قسمتها با این جوانان چیزي نمی

گرایی در ایتالیا بسیار رایج بود؛  اندیشید که چرا در زمانی که همجنس با خود می  شاید بحق،  لئوناردو، .دهد مینشان 

او هرگز سران شهر فلورانس را براي اهانتی که به وي روا . ر کرده بودندفقط او و چند تن دیگر را متهم به این کا

  . داشته بودند نبخشود

یک سال پس از اتهام، دعوت شد که سرپرستی هنرگاهی را . ظاهراً خود او موضوع را جدیتر تلقی کرد تا سران شهر

او خواست نمازخانۀ سان برناردو در  شوراي شهر از 1478این دعوت را پذیرفت؛ در . دار شود در باغ مدیچی عهده

ولی بنا به علتی، این مأموریت را انجام نداد؛ گیرالندایو اجراي کار را به عهده گرفت؛ . کاخ وکیو را نقاشی کند

این مأموریت . هذا هیئت مدیره بزودي به او و بوتیچلی مأموریت دیگري داد مع. فیلیپینو لیپی آن را به اتمام رساند

. از ساختن تصویر دو مردي که به سبب توطئه علیه لورنتسو و جولیانو د مدیچی به دارآویخته شده بودندعبارت بود 

شاید لئوناردو، باعالقۀ نیمه معتلی که به عیوب جسمانی و رنج انسانی داشت، تا حدي مجذوب این مأموریت شنیع 

و سکنات بدن و حاالت چهرة انسان، همۀ  تمام حرکات. مند بود اما او در حقیقت به همه چیز عالقه. شده بود

امواج و   هاي گندم در مزرعه تا پرواز پرندگان، پستی و بلندیهاي کوهسار، جنبشهاي حیوانات و نباتات از تموج ساقه

تکرار هیچ . انگیز بودند همۀ اینها براي او بس شگفت - جریانهاي آب و باد، انقالبات هوا و حاالت مختلف آسمان

او هزاران صفحۀ کاغذ را از شرح مشاهدات خود از صور   کرد، آور نمی و رمز آن را براي وي کسالتحالتی سحر 

وقتی رهبانان سان سکوپتو از او خواستند تا . مختلف پرکرده و تابلوهاي بیشمار با هزاران شکل متنوع رسم کرده بود

ن را انتخاب کرد و چندان خاطر خود را به او موضوع ستایش مجوسا  ،)1481(تصویري براي نمازخانۀ آنان بسازد 

  .جزئیات طرح آن مشغول داشت که تصویر را هرگز به پایان نرساند

طرحی که او براي تصویر ریخت کامال با اصول هندسی ژرفانمایی . هذا این پرده یکی از بزرگترین آثار اوست مع

معلومات ریاضی  - شدند و با نسبت دقیق کوچک میکرد؛ سطح تصویر را به مربعاتی تقسیم کرد که مرتباً  تطبیق می

اما هنر لئوناردو چندان . کرد خاست و گاه نیز با آن همکاري می لئوناردو همواره با هنر نقاشی او به رقابت برمی

مریم عذرا در این تصویر   :شد؛ در این مورد نیز غلبه با هنر بود نیرومند بود که در کشمکش با علم همواره پیروز می

شد؛ مجوسان باوقوف زایدالوصف یک جوان  حالت و وجناتی داشت که در تمام آثار لئوناردو از آغاز تا پایان دیده می

شکاکی دارد،  سمت چپ تصویر قیافۀ اندیشمند نیمه» فیلسوف«اند؛ و  هنرمند، به خلق وخوي پیروان رسم شده

یت را با یک روح شکاك ودر عین حال پر از ایمان، به محض برگرفتن قلم، داستان مسیح  سان که گویی نقاش، بدان

اند، گویی هرگونه زن و مردي  در اطراف این اشخاص تقریباً پنجاه نفر جمع شده. از آغاز تا پایان، از نظر گذرانده است

را دریابند و راز زندگی را در مجموعۀ بزرگی از  عالماند تا با ولع بسیار معنی حیات و نور  به سوي مهدکودك شتافته

  . والدتها کشف کنند

اما فیلیپینو لیپی بود که   این شاهکار ناتمام، که باگذشت ایام تقریباً محو شده، در اوفیتسی فلورانس نصب شده است؛

این بود که بسیار   ند مورد استثنایی،عادت لئوناردو، جز در چ. نقاشی مورد قبول برادران سکوپتو را اجرا کرد
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بلنداندیشی کند؛ خود را در آزمایش جزئیات مستغرق سازد؛ و در وراي موضوع، دورنماهاي بیشماري از اشکال 

ها و کوهها، و نهرها و ابرها و درختان را به حیطۀ تصور درآورد؛ بیشتر  انسانی، حیوانی، و نباتی، صور معماري، صخره

آمیزي تصاویري را که بدین گونه  ویر شود تا کمال فنی آن؛ و باالتر از همه آنکه کار کوچکتر رنگمجذوب فلسفۀ تص

اند، به دیگران واگذارد؛ و آنگاه، پس از رنج فکري و جسمی بسیار، از نارسایی  براي عیان ساختن فحوا پدید آمده

ند مورد استثنایی، خوي و سرنوشت به جز چ: کار در تعبیر رؤیاي کمال دستخوش نومیدي شود دست و اسباب

.لئوناردو از ابتدا تا انتها بدین گونه بود

II - 1499- 1482:در میالن   

اي به  گونه تردید و هیچ اشاره فرستاده شد، هیچ 1482السلطنۀ میالن در اي که از لئوناردو به لودوویکو نایب در نامه

اي بود که نیروهاي بسیار  طلبی بیپایان مرد سی ساله د جاهکوتاهی بیرحم زمان وجود نداشت؛ آنچه در آن مشهود بو

او از زندگی در فلورانس به ستوه . در وجودش متراکم شده و در جستجوي مفري براي نیل به هدفهاي بلند بودند

ده شنی. خواست مکانها و انسانهاي نوینی را که تصاویر آنها را در مخیلۀ خویش مجسم کرده بود ببیند آمده بود؛ می

ساز، و یک نقاش نیازمند است؛ و تصمیم گرفت که  بود که لودوویکو به یک مهندس نظامی، یک معمار، یک مجسمه

  :جاي همۀ اینها معرفی کند؛ الجرم نامۀ زیر را به او نوشت خود را به

ان و مخترعان با مشاهده و بررسی دالیل تمام کسانی که خود را استاد: دارد به آن فرمانرواي بلندپایه معروض می

کنند که اختراع و استعمال وسایل نامبرده در هیچ مورد با موارد عادي  دانند و گمان می تمام آالت و ادوات جنگی می

دارم تا  جسارتاً این نامه را به پیشگاه عالیجناب تقدیم می  وسیله، بدون تعرض نسبت به کسی، بدین  فرق ندارد،

واقف سازم، و آنگاه خود را در اختیارتان قرار دهم تا برحسب رأي مبارك  حضرتتان را به اسرار استعداد خویش

  :رسد نمایان سازم هرزمان که مقتضی باشد توانایی خود را در اموري که ذیال به طور اختصار به عرض می

   …. طرحهایی دارم براي ساختن پلهاي سبک و مقاوم و مناسب براي تحمل هرگونه بار سنگین-1

سان تعداد بیشماري نردبان  دانم که چگونه باید آب را از خندقها قطع کرد و چه لی محاصره شود، میهرگاه مح -2

   …. براي باالرفتن از دیوارها و نیز سایر ادوات الزم را ساخت

بردشمن   توان، تقریباً مانند تگرگ، الحمل دارم که با آنها می هایی براي ساختن توپهاي مناسب و سهل نقشه -4

   …. یزه باراندسنگر

طرحهایی براي ساختن اداوت بسیار دارم که براي حمله یا دفاع مناسبند، همچنین   اگر نبرد در دریا صورت گیرد، -5

  .باروت و دود، پایداري کنند  توانند در برابر آتش سنگینترین توپها، طرح کشتیهایی که می

دانم که حرکت  درپیچ می یق نقب و راههاي نهانی پیچهمچنین راههایی براي رسیدن به محل ثابت معینی از طر - 6

  .گیرد، حتی اگر الزم باشد که از زیر خندق یا رودخانه عبور کنند در آنها بیصدا انجام می

اي بسازم که مطمئن و غیرقابل دفاعند، و هیچ گروه بزرگی از مردان مسلح  هاي سرپوشیده توانم ارابه نیز می -7

مقاومت  نظام خواهد توانست بدون آسیب و بی ها پیاده در پشت این گردونه. شکافته نشودنیست که صفشان با آنها 

  .پیشروي کند

اندازها، و سالحهاي سبک بسیار زیبا و سودمند بسازم که با آنچه اکنون  توانم توپها، خمپاره در صورت لزوم، می -8

. مورد استعمال است فرق بسیار دارند

انداز، پایدام، و ادوات دیگري که بسیار مؤثرند ولی  توانم منجیق، سنگ کن نباشد، میهرگاه استعمال توپ مم -9

توانم تعداد بیشماري  می  چنانچه کیفیات مختلف ایجاب کنند،. معمول نیستند براي ارتش آن عالیجناب فراهم کنم

  . از آالت حمله و دفاع آماده سازم
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گونه که براي عالیجناب رضایتبخش باشد، خدماتی  هرکس دیگر، بدانکنم بتوانم، مانند  در زمان صلح گمان می -10

  . اي دیگر انجام دهم اي به نقطه رسانی از نقطه در معماري و ساختمان عمارات دولتی و شخصی، و آب

هایی بسازم؛ و کار من در نقاشی چنان خواهد بود که با کار هر  رس مجسمه توانم از مرمر، برنز، و گل همچنین می

  . اش دیگري برابري خواهد کردنق

به عالوه، من حاضرم یک اسب برنزي بسازم که خاطرة افتخارآمیز واالحضرت پدر شما و خاندان مشهور سفورتسا را 

  . جاوان سازد

اگر اجراي هریک از این پیشنهادات براي کسی غیرممکن یا غیرعملی باشد، من آمادگی خود را براي آزمایش آنها در 

یجناب یا هرمحل دیگري که حضرتش برگزیند اعالم، و خدمات خود را با خود با خضوع کامل به آن پارك آن عال

  .کنم آستان پیشنهاد می

به میالن رسید و بزودي در دل لودوویکو راه  1483یا  1482دانیم که لودوویکو چه پاسخ داد، اما لئوناردو در  ما نمی

. نوان نمایندة سیاسی نزد لودوویکو فرستاد تا عود زیبایی به او هدیه کندبه موجب روایتی، لورنتسو او را به ع. یافت

با «گوید که او در یک مسابقۀ موسیقی در دربار لودوویکو برنده شد و آنجا نه براي خدماتی که  روایت دیگري می

هنگ شیرین پیشنهاد کرده بود، بلکه براي آواز خوشش، سخنوري سحرانگیزش، و آ» آن آستان«به » خضوع کامل

لودوویکو ظاهراً لئوناردو را نه به . عودش، که آن را با دست خود به شکل سر اسب ساخته بود، مورد قبول قرار گرفت

اش براي خویشتن قایل شده بود، بلکه به منزلۀ جوان بااستعدادي در دربار  خاطر ارجمندیهایی که خود او در نامه

برامانته بود، و چندان تجربه نداشت که بتوان در مهندسی نظامی از او  گرچه در معماري کمتر از - خود نگاه داشت

توانست نمایشهاي تفریحی توأم به رقص و آواز براي دربار ترتیب دهد، لباسهاي پرنسسها یا  می -استفاده کرد

و شاید هم براي   ،هاي درباري را تزیین کند، دیوارها را با نقوش زیبا بیاراید، تصاویر درباریان را رسم کند معشوقه

بایست اوقات گرانبهاي خود را  دانستن اینکه این مرد پراستعداد می. هایی بسازد بهبود آبیاري جلگۀ لومباردي آبراهه

استه، زن زیباي لودوویکو، کند، طرح لباسهایی براي جشنها و نمایشهاي / صرف ساختن کمربندهایی براي بئاتریچه د

بایست انتظار داشت  اما از یک هنرمند دوران رنسانس می. سازد زیین کند ما را ناراحت میرزمی بریزد، یا اصطبلها را ت

کسی . که در فواصل میان کارهاي جدي، به این قبیل امور نیز بپردازد؛ برامانته نیز در این درباربازیها شرکت داشت

برد، و ذوق سوارکاري او از  آالت لذت میشناس لئوناردو از طرح لباس زنانه و زینت  داند، شاید نهاد زیبایی چه می

او اطاق رقص کاستلو را براي عروسی بئاتریچه بیاراست، حمام . شد نقاشی اسبان بادپاي بردیوار اصطبل اشباع می

در باغ قصر غرفۀ زیبایی جهت تفریح تابستانی او ساخت، و چند اطاق دیگر را براي مراسم   مخصوصی براي او بنا کرد،

هاي لودوویکو، چچیلیا   تصویرهایی از لودوویکو، بئاتریچه، و فرزندان آنان، و همچنین از معشوقه. ن کرددربار تزیی

گالرانی و لوکرتسیا کریولی، کشید؛ همۀ این تصاویر، جز یکی به نام زنجیردار زیبا در موزة لوور که گویا از آن 

نامد،  می» انگیز شگفت«ي خانوادگی دربار میالن، آنها را وازاري در صحبت از تصویرها. اند لوکرتسیا باشد، مفقود شده

. و شبیه لوکرتسیا به شاعري الهام بخشید تا قصیدة پرشوري دربارة زیبایی او و مهارت سازندة تصویر بسراید

ت براي قسم 1483قرارداد مربوط به این تصویر در . ها بوده است شاید سسیلیا مدل لئوناردو براي تصویر مریم صخره

نسخۀ اصلی این تصویر بعداً توسط فرانسواي اول خریداري شد و . مرکزي محراب کلیساي سان فرانچسکو منعقد شد

بار در آثار بعدي خود آن را به کار  درجلو آن چهرة مادر مهربانی است که لئوناردو چندین. اکنون در موزة لوور است

اندازد؛ دو کودك زیبا که بس ماهرانه  مسیح در تصویر وروکیو می اي که انسان را به یاد غسل تعمید فرشته  برده است؛

توانست آن را مسکن مریم تصور   معلق که فقط لئوناردو می هاي پیش آمدة نیمه  اي از صخره اند، و زمینه ترسیم شده

اي به وجودآورد و  اند، اما شاید نقاش خواسته است عمداً تأثیر تیره رنگهاي این تصویر باگذشت زمان تیره شده. کند
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این یکی از بزرگترین تصاویر . خوانند آلودي بیاالید که ایتالیاییها سفوماتو یا محوسازي می تصویر خود را به جو مه

  . لئوناردو است که فقط در منزلتی پایینتر از آخرین شام، مونالیزا، و مریم عذرا، کودك، و قدیسه حنا قرار دارد

هرروز و هرسال زایرین کلیساي سانتاماریا وارد ناهارخوري آن . ترین تصاویر جهانندآخرین شام و مونالیزا مشهور

در آن بناي سادة چهارگوش کشیشان فرقۀ دومینیکیان، که . شوند که حاوي ارجمندترین آثار لئوناردو است می

اندکی پس از رسیدن . دندخور  غذا می  وابسته به کلیساي محبوب لودوویکو به نام سانتا ماریا دله گراتسیه بودند،

مدت . لئوناردو به میالن، لودوویکو از او خواست که آخرین شام را بردورترین دیوار این ناهارخوري ترسیم کند

در حالی که دوکا و   کرد، لئوناردو گاه و بیگاه روي این تصویر با جدیت یا آرامی کار می) 1498 -1495(سال  سه

از سستی آشکار لئوناردو به لودوویکو ) اگر گفتۀ وازاري را باور کنیم(رئیس کلیسا . دکشیشان از تأخیر او بیتاب بودن

لئوناردو به . نشیند شکایت برد و درشگفت بود از اینکه او چرا گاه ساعتها بدون کوچکترین حرکتی در جلو دیوار می

اما فهماندن این   اندیشۀ آن است،دوکا توضیح داد که مهمترین کار هنرمند بیش از آنچه در اجراي کار باشد، در 

مردان صاحب نبوغ وقتی بیشتر کار «به قول وازاري، راوي این حکایت، . موضوع به رئیس کلیسا براي دوکا آسان نبود

 - گفت که در این مورد دومشکل وجود دارد لئوناردو با لودوویکو می» .کنند آورند که کمتر کار می ارزنده به وجود می

شاید هم مقصود او از . تی که شایستۀ خدا باشد، و دیگري رسم تصویر مرد سنگدلی چون یهودایکی تصور وجنا

اي براي  توان صورت او را نمونه اي به رئیس کلیسا بوده است مبنی براینکه می قسمت اخیر این جمله اشارة زیرکانه

ر تصویر حواریون به کار آیند سراسر هایی که ممکن بود د لئوناردو براي چهره. رخسار یهوداي اسخریوطی قرارداد

میالن را گشت و از میان صدها قیافه آن وجناتی را که الزم داشت برگزید و در ضرابخانۀ هنرش آنها را تبدیل به 

هاي شهر یا  گاه او از کوچه. انگیزي این شاهکار رو به امحا را تشکیل دادند صورتهاي بینظیري کرد که اساس شگفت

. رفت زد، و دوباره می شتافت، یک یا دو نیش قلم به تصویر می ناهارخوري کلیسا میهنرگاه خویش به 

یک نقص بزرگ آن این بود که اشخاص تصویر همه . موضوع بسیار عالی بود، اما از نظر یک نقاش نقایصی بسزا داشت

اي  یگر آنکه سفرة بس فقیرانهمرد بودند و زنی در میان آنان نبود تا خشونت مردان را با مالحت خویش تعدیل کند؛ د

عمل تندي که باعث  برمیز چیده شده بود و صحنۀ تصویر جز اطاق محقر کم نوري با یک منظرة محدود نبود؛ و هیچ

اي که پشت سرعیسی قرار  لئوناردو در وراي سه پنجره. تحرك مردان بشود و به تصویر روح بخشد وجود نداشت

آن لحظۀ بحرانی را انتخاب کرد که   ي آنکه تصویر را نسبتاً جاندار سازد،داشت، منظرة کوچکی طرح کرد، و برا

هریک از آنان با . بینی کرده کیست حواریون برعیسی گرد آمده بودند تا بدانند آن کسی که او خیانتش را پیش

خارستیا را براي توانست روایت نقلی مربوط به اف لئوناردو می» آیا آن کس منم؟«: پرسید وحشت یا شگفتی از او می

به   اما، . کرد داد و تصویر را بیجان می ولی این کار وقار صامت و بیروحی به هر سیزده تن می  تصویر خویش برگزیند،

و   عکس، در این اثر چیزي بیش از یک عمل جسمانی شدید است؛ نوعی فحص و مکاشفۀ روحی در آن نهفته است،

لئوناردو براي . که در یک تصویر حاالت روحی را تا این حد مجسم سازد گاه از هنرمند دیگري برنیامده است هیچ

برخی از این طرحها چندان ظریف و مؤثر بودند که فقط آثار . تصویر حواریون چند طرح مقدماتی تهیه کرده بود

فت که نیروي لئوناردو ضمن مجاهدت براي درك وجنات مسیح، دریا. توانست با آنها رقابت کند رامبران و میکالنژ می

، تسناله، دوست قدیم لئوناردو، به او توصیه )1557(بنابه روایت لوماتتسو . تصورش بکلی صرف حواریون شده است

اي زیباتر و نجیبتر از یعقوب حواري  الواقع تصور چهره براي عیسی فی«: کرد که چهرة عیسی را ناتمام گذارد، و گفت

بنابراین، ناکامی خود را بپذیر و مسیح خود را ناتمام بگذار، زیرا در . کبیر یا یعقوب حواري صغیر غیر ممکن است

لئوناردو این اندرز را پذیرفت، و با » .غیراین صورت، وقتی که با حواریون مقایسه شود، منجی یا آقاي آنان نخواهد بود

اما این طرح به . استیکی از شاگرانش طرح مشهوري براي سر عیسی ساخت که اکنون در گالري هنري بررا موجود 
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شاید اگر لئوناردو از . باشد، نمایانندة اندوهی زنانه است جتسمانیجاي آنکه نمودار تسلیم دلیرانه و ورود عیسی به 

ن بود تصویر را به کمال نزدیکتر تورع و ایمان بیشتري برخودار بود که به حساسیت و استادي عمیق او بیفزاید، ممک

کرد؛ زیرا  چون لئوناردو عالوه بر هنرمندي، متفکر نیز بود، از ساختن فرسکو به منزلۀ دشمن فکر اجتناب می .کند

لئوناردو . اندود تازه و تر صورت گیرد و پیش از خشک شدن گچ پایان یابد بایست با شتاب بر گچ گونه نقاشی می این

ویر خود را با رنگهاي محلول در یک مادة ژالتینی بر روي گچ خشک رسم کند، زیرا این طریقه او ترجیح داد که تصا

چسبیدند؛ حتی در زمان  اما این رنگها درست به دیوار نمی. کار بندد ساخت که به قدر کافی فکر و تجربه به را قادر می

کرد و رطوبت  که گاه پشت آن را خیس میخود لئوناردو، با وجود رطوبت عادي ناهارخوري و بارانهاي شدیدي 

که وازاري  1356ریخت؛ در سال  شد و فرو می رفته از دیوار جدا می داد، تصویر رفته بیشتري به درون آن رسوخ می

تصویر را دید، و شصت سال بعد هنگامی که لوماتتسو آن را نظاره کرد، چنان خراب شده بود که تعمیرپذیر 

، به انهدام آن کمک )1656(بعداً، با ایجاد دري به آشپزخانه از میان پاهاي حواریون  نمود؛ کشیشان کلیسا نمی

اي این نقاشی که در سراسر جهان منتشر شده و نمایندة اثر لئوناردو هستند، از روي  هاي باسمه گراوور نسخه. کردند

ی از شاگردان لئوناردو به نام مارکو تصویر اصلی برداشته نشده است، بلکه مأخوذ است از نسخۀ ناکاملی که توسط یک

بردن به سایه  توان فقط ترکیب و طرح کلی تصویر لئوناردو را بررسی کرد، و پی امروزه می. اودجونو رسم شده است/ د

اما نقایص کار لئوناردو، هنگامی که او آن را فروگذاشت، هرچه باشد، برخی از . نماید روشنها و دقایق آن دشوار می

  .اند که بزرگترین محصول دوران رنسانس تا آن زمان است به محض دیدن آن تشخیص داده صاحبنظران

لئوناردو کاري را به عهده گرفته بود که با تصویر مورد بحث متفاوت و از آن بسیار مشکلتر ) 1483(در همان اوان 

یک مجسمۀ سواره که با مجسمۀ خواست خاطرة پدرش فرانچسکو سفورتسا را با  لودوویکو دیر زمانی بود که می. بود

لئوناردو چون این . گاتامالتا، کار دوناتلو در پادوا، و مجسمۀ کولئونی کار وروکیو در ونیز، قابل مقایسه باشد زنده کند

فوراً به بررسی ساختمان جسمانی، اعمال بدنی، و طبیعت اسب . موضوع را شنید، حس بلندگراییش به جنبش درآمد

کمی بعد به ساختن یک مدل گچی از اسب . ز این حیوان تهیه کرد که همه بسیار با روح بودندپرداخت و صد طرح ا

وقتی چندتن از شارمندان پیاچنتسا از او خواهش کردند که هنرمندي را براي طرح کردن و به قالب ریختن . پرداخت

کسی جز لئوناردو فلورانسی «: چند در برنزي براي کلیسایشان معرفی کند، او بنا به عادت در پاسخ چنین نوشت

شایستۀ این کار نیست، و او هم چون کار ساختن اسب مفرغی دوکا فرانچسکو را آغاز کرده، که تکمیلش یک عمر 

گاه لودوویکو نیز » .نظر کنید کنم که هرگز به اتمامش موفق شود، بهتر است از او صرف وقت الزم دارد و گمان نمی

رو از لورنتسو تقاضا کرد که هنرمند دیگري را براي تکمیل این کار  ندیشید؛ از اینا دربارة این مجسمه چنین می

.کرد براي کسی این کار بهتر از خود لئوناردو باشد لورنتسو نیز مانند لئوناردو فکر نمی). 1489(بخواهد 

این . زي آن از برنز بودمانده بود، قالبری  نمونۀ گچی مجسمه تمام شد؛ تنها کاري که باقی 1493سرانجام در سال 

نمونه در نوامبر آن سال در زیر طاق نصرتی نصب شد تا مسیر موکب عروسی بیانکاماریا، برادرزادة لودوویکو، را زینت 

متر ارتفاع داشتند؛ شاعران در  8اسب و سوارش جمعاً . مردم از اندازه و شکوه این مجسمه به حیرت افتادند. دهد

و کسی شک نداشت که چون از برنز ریخته شود، بر شاهکارهاي دوناتلو و وروکیو برتري  سرودند ها می وصفش قصیده

ظاهراً لودوویکو براي پنجاه تن برنز که جهت ریختن مجسمه الزم بود پول کافی . اما هرگز ریخته نشد. خواهد یافت

ف قرار دادند و چندین جاي آن ، کماندارانشان مجسمۀ گچی را هد)1499(وقتی فرانسویان میالن را گرفتند . نداشت

از آن پس . اظهار تمایل کرد که آن را مانند غنیمت جنگی به فرانسه ببرد 1501لویی دوازدهم در . را خراب کردند

  .آن مجسمه شنیده نشد  دیگر چیزي دربارة
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. مغشوش ساختخاطر کرد، و شاید هم روابط او را با دوکا  این ناکامی بزرگ لئوناردو را مدتی افسرده و خسته

داد؛ یک کاردینال وقتی شنید لئوناردو، عالوه بر هدایا و مزایاي  لودوویکو معموال به هنرمندان خود خوب پول می

این هنرمند مثل اشراف . گیرد، سخت درشگفت شد مواجب می) دالر 25000معادل(دوکاتو 2000سالی   بسیار،

کرد؛  براي سرگرمی خود نوازندگان را اجیر می  رد، و اسب داشت؛شاگ چندین کارآموز، خدمتکار، خانه  :کرد زندگی می

گرچه آثاري پرارزش به وجود . پوشید کرد؛ و دستکش برودري دوزي و پوتین گرانبها می لباس حریر و پوست دربر می

قات شخصی یا گذراند یا کار را به خاطر تحقی رسید که هنگام کار وقت را به بطالت می  آورد، گاه چنین به نظر می می

پروجینو را  1497لودوویکو، که از این رویه خسته شده بود، در . کند نوشتن مقاالت علمی، فلسفی، و هنري قطع می

پروجینو نتوانست بیاید، و لئوناردو این مأموریت را به عهده گرفت، . دعوت کرد تا چند اطاق را در کاخ او تزیین کند

در همین اوان لودوویکو، به علت مضیقۀ مالی حاصل از مخارج سیاسی . شد اما این واقعه موجب رنجش هر دو طرف

و آنگاه در سال   لئوناردو تقریباً دو سال از جیب خود خرج کرد،. و نظامی، در پرداخت مواجب لئوناردو تأخیر کرد

تاکستانی به لودوویکو نخست مؤدبانه معذرت خواست و یک سال بعد . یادداشت مالیمی براي دوکا فرستاد 1498

در آن زمان نکبت سیاسی براي لودوویکو آغاز شده . لئوناردو اعطا کرد تا او معاش خود را از عایدات آن تأمین کند

  . بود؛ فرانسویان میالن را گرفتند، لودوویکو فرار کرد، و لئوناردو خود را به طور ناراحتی آزاد یافت

ایزابال موافقت کرد . استه ساخت/ رد و در آنجا تصویر جالبی از ایزابال دبه مانتوا نقل مکان ک 1499لئوناردو در دسامبر

از . داشت، از آنجا به ونیز رفت تا شوهرش آن را به موزة لوور اهدا کند، لئوناردو، که چنین بخششی را دوست نمی

ذوق فلورانسی خود  بیزانسی آن را براي - زیبایی مغرورانۀ ونیز در شگفت شد، اما رنگهاي تند و تزیینات گوتیک

.سوي شهري که جوانی خود را در آن گذارنده بود بازگشت پس به. بسیار فروزان یافت

III  - 1506 -1503و 1501-1500:فلورانس   

طی . وهشت سال داشت لئوناردو هنگامی که کوشید تا پیوند گسستۀ خویش را با زادگاهش دوباره برقرار کند، چهل

. ، هم خود او عوض شده بود و هم آن شهر؛ اما این تغییر در دو جهت مخالف بودهفده سال غیبتش از فلورانس

فلورانس یک جمهوري نیمه دموکراتیک شده، و زندگی تجملی و اشرافی آن به سادگی گراییده بود؛ و حال آنکه 

انتقاد داشتند، به فلورانسیها، که عادت به . لئوناردو به زندگی درباري و تجملی و مراسم تشریفاتی خو گرفته بود

ودو  میکالنژ، که بیست. نگریستند هاي حریر و مخمل او، آداب ظریف وي، و مالزمان مجعدموي او با خشم می جامه

ورزید و با وضع  سال از او جوانتر بود، بر ظاهر آراستۀ او، که با بینی شکستۀ خودش تضاد فراوان داشت، نفرت می

لئوناردو در حدود ششصد دوکاتو از عواید . ردو این تعین را از کجا آورده استکرد که لئونا فقیرانۀ خویش تعجب می

انداز کرده بود، و حال از قبول سفارشات بسیار، حتی از زن صاحب قدرتی چون مارکزه د مانتوا  خود در میالن پس

  .داد پرداخت، آن را خیلی با تأنی انجام می کرد، و وقتی هم به کاري می خودداري می

ارهاي فرقۀ سرویتها فیلیپینو لیپی را استخدام کرده بودند تا تصویري براي محجر محراب کلیساي آنونتسیاتا فرای

لئوناردو اتفاقاً تمایل خود را به اجراي چنین کاري ابراز داشت و فیلیپینو مأموریت خود را مؤدبانه به او، که . رسم کند

او را به دیر آوردند و براي مدتی که » اتباع«سرویتها لئوناردو و . شد، تفویض کرد بزرگترین نقاش اروپا محسوب می

لئوناردو طرح تصویر مریم عذرا و  1501در یکی از روزهاي سال . ظاهراً بسیار طوالنی بود از آنان نگاهداري کردند

نها هر نقاشی را این طرح نه ت«: گوید وازاري می. کودك با قدیسه حنا و یحیاي تعمیددهنده در کودکی را ارائه کرد

به شگفتی انداخت، بلکه وقتی به معرض نمایش گذارده شد، مرد و زن و پیر و جوان تا دوروز به دیدن آن 

دانیم که آیا این تصویر همان است که اکنون جزو اموال  ما نمی. کردند شتافتند و از زیباییش بسیار تعجب می می

گتن هاوس لندن است یا نه؛ شاید همان باشد، گرچه صاحبنظران قیمت آکادمی پادشاهی هنرهاي زیبا در برلین ذي
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  در نمونۀ لئوناردو،. فرانسوي معتقدند که آن نمونۀ نخستینی از تصویر دیگري است که اکنون در موزة لوور است

د سازد یکی از شگفتیهاي هنر آن مر تبسم آمیخته با غرور مهرآگینی که چهرة مریم عذرا را شیرین و درخشان می

هذا، گرچه این تصویر یکی از بزرگترین تابلوهاي  مع. جلوه است است؛ تبسم مشهور مونالیزا در برابر آن پست و بی

دورة رنسانس است، از کامیابی زیادي برخوردار نیست؛ زیرا لئوناردو مریم عذرا را به طرز بیثباتی روي پاهاي باز 

لئوناردو ظاهراً در تبدیل این طرح به یک . یذوقی نسبی استمادرش قرار داده است، و این خود نمایانندة یک ب

اما چندي بعد، شاید از  - تصویر قطعی اهمال کرد و سرویتها ناچار دوباره به لیپی و بعد هم به پروجینو رجوع کردند

لوور را  حنا، و عیساي کودك موزة قدیسه   اي که اکنون در برلینگتن است، مریم عذرا، روي الگوي دیگري از نمونه

این تصویر، از سرآراسته به تاج قدیسه حنا تا پاي مریم که بیشرمانه برهنه اما داراي زیبایی ملکوتی است، . ساخت

ترکیب مثلثی تصویر، که در طرح از لطف و جذابیت عاري بود، روي تابلو اصلی بسیار . یک کامیابی بزرگ فنی است

دهند؛ کودك و مادر  ودك، و بره یک خط پر و پیمان تشکیل میسرهاي قدیسه حنا، مریم، ک: آمیز است موفقیت

لئوناردو، با استفاده از . کنند بزرگش متوجه مریم هستند، و روپوشهاي بینظیر زنان فضاي خالی متفرق را پر می

تبسمی که مخصوص نقاشیهاي لئوناردو است مدت نیم . محوسازي حدود خارجی، اجزاي تصویر را مالیم کرده است

.در طرح تصویر این تبسم برلبان مریم، و در خود نقاشی برلبان قدیسه حناست. سرمشق پیروان او شد قرن

یک واقعۀ ناگهانی باعث شد که لئوناردو از جذبۀ رازورانۀ این کارهاي ظریف به درآید و به عنوان مهندس نظامی در 

ژیا در کار شروع سومین نبرد خود در رومانیا بود؛ بور). 1502ژوئن (استخدام شود ) چزاره بورجا(اردوي سزار بورژیا 

مجاري نهرها را عوض کند، و سالحهاي تعرضی و . دژها را مجهز سازد  برداري کند، خواست که نقشه کسی را می

شاید او از افکار و طرحهاي لئوناردو براي ساختن ادوات جدید جنگ به نحوي مستحضر شده . تدافعی اختراع نماید

بایست از درون به وسیلۀ سربازان به کار  لئوناردو طرحی براي نوعی ارابۀ زرهی داشت که چرخهایش میبود، مثال 

توان با آنها بردشمن تاخت، چند دم  می. گیرند ها جاي فیالن جنگی را می این ارابه«لئوناردو نوشته بود که . افتد

اسبان دشمن را برمانند، و تفنگدارانی در آنها  آهنگري در آن قرار داد که چون به کار افتند با صداي مهیب خود

یا به قول خود لئوناردو، ممکن است در جناحین آنها داسهاي » .گمارد که صفوف گروهانهاي دشمن را بشکنند

هاي گندم درو  گردان بزرگی در جلو آن نصب کرد که افراد دشمن را مانند ساقه سهمگین نصب کرد؛ همچنین داس

هایی را به حرکت درآوردند و نظامیان دشمن را  ابه را طوري ساخت که درهر چهار طرف کوپهیا چرخهاي ار. کند

کنندگان را با پرتاب  توان باقرار دادن سربازان در زیر نوعی محفظه به دژي حمله کرد و محاصره می. سخت بکوبند

توان ارتشها را  چگونه می«: کرده بودلئوناردو دو کتاب با این نامهاي طوالنی تدوین . بطریهاي گاز سمی عقب نشاند

ها افراد دشمن را  توان با آب انداختن در دره چگونه می«و » به وسیلۀ سیل حاصل از برگرداندن نهرها عقب نشاند

آالتی براي شلیک رگبار از یک سکوي گردان، براي سوارکردن توپ بر ارابه، و نیز براي فروافکندن » .غرق کرد

بورژیا بیشتر . ان ممکن بود براي تسخیر شهر محاصره شده از آن باال روند، طرح کرده بودنردبانهایی که محاصر

. آزمود) 1503(پیشنهادهاي لئوناردو را به علت عملی نبودن آنها رد کرد و فقط یکی دو تاي آنها را در محاصرة چري 

: دستور زیر را صارد کرد 1502در اوت   با این حال،

دهیم که حامل این  ها، صاحبمنصبان، سربازان، و اتباع خود فرمان می دژبانان، رهبران، سرکردهبه تمام فرماندهان، 

که ما براي بازرسی استحکامات و قالع سرزمین  -نامه، خدمتگزار شریف و محبوب ما، لئوناردو معمار و سرمهندس را

بگذارند  -نیم براي رفع آن نیازمندیها اقدام کنیمایم تا طبق احتیاجات آنها و اندرزهاي او بتوا خود به او مأموریت داده

او و همراهانش را گرامی دارند؛ او را   اي که بخواهد آزادانه و بدون پرداخت عوارض یا مالیات عبور کند؛ از هر نقطه

نظور هر گیري کند، و بیازماید، و به این م اندازه  آزاد گذارند تا طبق میل خود هرجا و هرچیز را که بخواهد ببیند،
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ارادة ما چنین . اي از افراد که او مایل باشد در اختیارش گذارند معاضدتی که ممکن باشد با او به عمل آورند و هر عده

  . است که در اجراي هرگونه عملیات ساختمانی، هر مهندسی موظف به مذاکره با او و پیروي از راهنماییهاي او باشد

اگر او یادداشتی دربارة عقیدة خود نسبت به بورژیا تهیه کرده بود، . نوشت یل میلئوناردو دربارة خود بندرت اما بتفص

توانستیم او را با نوشتۀ نیکولو ماکیاولی، فرستادة فلورانس که در همان اوان  بردیم و می شاید ما امروز از آن لذت می

فورلی، راونا،   فائنتسا،  ردو شهرهاي ایموال،دانیم این است که لئونا اما آنچه می. برابر نهیم  نزد سزار گسیل شده بود،

و چند شهر دیگر را دید؛ وقتی او در سنیگالیا بود، سزار چهار تن از رهبران  ریمینی، پزارو، اوربینو، پروجا، سینا، 

 نظامی متمایل به خیانت را دستگیر و خفه کرد؛ او به سزار شش نقشۀ مبسوط از مرکز ایتالیا تقدیم کرد که امتداد

ناگهان شنید که . داد ها، کوهها، دژها، و شهرها را نشان می رودها، طبیعت و حدود زمین، و مسافات میان رودخانه

امپراطوري او در آستانۀ اضمحالل است، و یکی از دشمنان خاندان بورژیا به مقام   سزار در رم مشرف به موت است،

ریخت، یک باردیگر به فلورانس بازگشت  الیتش درهم میلئوناردو، که اکنون دنیاي جدید فع. پاپی رسیده است

به لئوناردو و میکالنژ پیشنهاد کرد که   در اکتبر آن سال پیترو سودرینی، رئیس دولت فلورانس، ).1503آوریل (

داد قرار  هر دو این پیشنهاد را پذیرفتند،. هریک از آن دو یک نقاشی دیواري در تاالر پانصد نفري در کاخ وکیو بسازد

هریک از . خویش آغاز کردند  مؤکدي با آنان منعقد شد، و هردو درکارگاههاي هنري جداگانه به تنظیم طرح نمونۀ

هاي جنگ با پیزا  بایست یکی از صحنه میکالنژ می: آن دو مأموریت داشت که تابلویی از فتح سپاهیان فلورانس بسازد

طور که رومیان قدیم  ساکنان مراقب شهر، همان. ن در آنگیاريرا مجسم کند و لئوناردو غلبۀ فلورانس را بر میال

مواظب جزئیات مسابقۀ گالدیاتورها بودند، کار این دو هنرمند رقیب را زیرنظرداشتند؛ بحثهاي شدید برسر شایستگی 

ین اندیشیدند که برتري قطعی یکی از دو تصویر بر دیگري تعی و سبک هر دو درگرفت و برخی از ناظران چنین می

خواهد کرد که آیا نقاشان آینده از تمایل لئوناردو به نمایاندن احساسات پیروي خواهند کرد یا از تمایل میکالنژ به 

.تجسم عضالت نیرومند و قدرت شیطانی

تاریخ این . شاید در این هنگام بود که میکالنژ نفرت خود را از لئوناردو به صورت توهینی شدید به او ظاهر ساخت

یک روز چند نفر از اهالی فلورانس در میدان سانتا ترینیتا مشغول بحث دربارة قسمتی از . بت نشده استواقعه ث

در همان . چون لئوناردو را در حال عبور دیدند، عقیدة او را نسبت به این موضوع پرسیدند. االهی دانته بودند کمدي

میکالنژ اینجاست و دربارة این «: لئوناردو گفت. رسید که در بررسی دقیق آثار دانته شهرت داشت، سر  لحظه میکالنژ،

کرد لئوناردو او را دست انداخته است، متغیر شد و با لحنی  میکالنژ که تصور می» .اشعار به شما توضیح خواهد داد

ز اي از مجسمۀ اسب ساختی، اما نتوانستی آن را از برن خودت که نمونه! خودت توضیح بده«: بسیار تحقیرآمیز گفت

لوحان میالنی هم گمان کردند که این کار از تو ساخته  و آن ساده! زده شدي بریزي و از ناتمام گذاشتن آن خجلت

  . لئوناردو از این شماتت بشدت سرخ شد، اما پاسخی نداد، و میکالنژ خشمناك به راه خود ادامه داد» !است

گزارشهاي مربوط به آن را   در آنگیاري بازدید نمود، صحنۀ نبرد را. لئوناردو نمونۀ تصویر خود را بدقت تهیه کرد

در این طرحها هیجان جنگ و رنج مرگ را مجسم ساخت . و طرحهاي بیشمار از اسبان و جنگجویان تهیه کرد خواند، 

او از این فرصت حداکثر . و، برعکس اوقات اقامتش در میالن، فرصتی یافت تا عنصر حرکت را در اثر خود وارد کند

کس را گمان  اده را کرد و به آن صحنۀ مرگبار چنان جان داد که مردم فلورانس از دیدن آن برخود لرزیدند؛ هیچاستف

. بیافریند» پرستانه برادرکشی میهن«انگیزي از آن  نبود که آن ظریفترین هنرمند فلورانسی بتواند چنان منظرة شگفت

او . سزار بورژیا جان بخشیده و خاطرات آن را نقش کرده بود شاید لئوناردو در این تصویر به مشاهدات خود در نبرد

نام این تصویر نبرد پرچم بود و . به پایان رسانده و رسم خود تابلو را آغاز کرده بود 1505نمونۀ تصویر را تا فوریۀ 

  . بایست بر دیوار تاالر پانصد نفري نقش شود می
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بود و هنوز از سرنوشت تصویر آخرین شام خود آگاه نبود،  اما یک بار دیگر کسی که فیزیک و شیمی تحصیل کرده

انگیزي مرتکب شد؛ با به کار بردن روش سوزاندن رنگها و استفاده از حرارت یک آتشدان در کف تاالر،  اشتباه اسف

رو  این تاالر مرطوب بود و زمستان بسیار سرد؛ از. لئوناردو کوشید تا رنگهاي تصویر را بردیوار گچ اندود تثبیت کند

گونه کوشش فوري  حرارت به ارتفاع الزم نرسید و گچ نتوانست نقش را جذب کند؛ رنگهاي فوقانی نشد کردند، و هیچ

شوراي شهر به لئوناردو . در همین اوان مشکالت مالی فلورانس شروع شد. نیز براي جلوگیري از خرابی انجام نگرفت

فلورینی که قبال در دربار لودوویکو براي او تعیین شده بود، قابل  160پرداخت، که با  می) دالر؟ 188(فلورین  15

کار . داد، لئوناردو از قبول آن سرباز زد تجربه مواجب او را به پول مسی می وقتی یکی از کارمندان کم. مقایسه نبود

او، میکالنژ، وقتی خود را با خجلت و نومیدي ترك کرد؛ تنها تسلی خاطري که براي او فراهم شده این بود که رقیب 

الگوي خود را به پایان رساند، تصویري از روي آن تهیه نکرد، بلکه دعوت پاپ یولیوس دوم براي رفتن به رم و 

رقابت این دو هنرمند وضع اسفناکی به وجود آورد و فلورانس را نسبت به دو تن از . کارکردن در آن شهر را پذیرفت

. بزرگترین هنرمندان خود بدبین ساخت

سومین زن فرانچسکو دل جوکوندو   ،)مادونا الیزابتا(لئوناردو گاه و بیگاه بر تصویر مونالیزا  1506 -1503طی سالهاي 

به خاك  1499احتماال یک کودك فراچسکو، که در . کرد بایست عضو شوراي شهر بشود، کار می می 1512که در 

است باعث شده باشد که در پس تبسم نمکین جوکوندا  سپرده شد، از فرزندان الیزابتا بود؛ و این فقدان ممکن

لئوناردو در آن سه سال او را بارها به کارگاه هنري خویش فراخواند و تمام رموز و لطایف . وجناتی خطیر موجود باشد

اي  د، وجامهاي از درختان، آب، کوهستان، و افق قرار دا انداز شاعرانه او را در چشم - هنر خود را در تصویر او به کار برد

سان جلوه داد که هریک از آنها شاهکاري است؛ با دقتی  از اطلس و مخمل بر او پوشاند و چینهاي آن را بدان

زایدالوصف حرکات مرموز دهان او را بررسی کرد، نوازندگانی به هنرگاه آورد که با آهنگهاي دلنشین مهر خفتۀ مادر 

به اشارات   گونه، بدین: صیات تصویر او را با لطافت و با سایه روشن پروراندداغدیده را در او بیدار کنند، و با این خصو

اشتغاالت بسیاري که پیوستگی رسم این تصویر را از . روحی که مایل به آمیختن نقاشی و فلسفه بود پاسخ گفت

رح آنگیاري بایست صرف ط  میان برد و آن را به مراحل مقطع تقسیم کرد، و کوششی که مقارن با ساختن آن می

  .بشود، وحدت تصور و پشتکار غیرعادي او را نگسست

صورت مونالیزا . چهرة مونالیزا چنان جذاب بود که تاکنون هزاران برگ کاغذ و بوم به خاطر آن رنگین شده است

با  یک بینی نازك در چهرة او ممکن بود موفقیت تصویرش را بیشتر کند؛ در مقایسه  :اي نداشت العاده زیبایی فوق

فقط تبسم اوست که . بسیاري از دختران دلربا که مجسمه یا تصویرشان موجود است، زیبایی لیزا تقریباً متوسط است

تبسمی که با برق زایندة چشمان او و انحناي خفیف  - طی قرون خواستاران زیادي براي تصویر او فراهم آورده است

د؟ به کوشش نوازندگان براي مسرور ساختنش؟ به جدیت زن او به چه لبخند می. لبانش به سوي باال توأم است

متساهل هنرمندي که هزار روز بر تصویر او کارکرده و هنوز آن را به انتها نرسانده است؟ یا شاید این مونالیزا نیست 

اي «: گویند طور کلی زن است، یا بهتر بگوییم تمام زنانند که به تمام مردان چنین می زند، بلکه به که لبخند می

سازد، اعصاب شما را با عطش  طبیعتی که شما را پیوسته به فرمانبري کورکورانه وادار می! عاشقان واله و شیدا

دهد، با یک کوشش نامعقول براي نزدیک ساختن زیباییهاي ما به مثل اعال ذهن  اي براي وصل ما رنج می سوزنده

نشیند، سراسر براي  افرازد که به محض اعتال فرو می ر میبخشد و شما را به اوج تغزالتی ب بیتاب شما را آرامش می

آیا چیزي مضحکتر از این هست؟ ولی ما زنان نیز طعمۀ دام هستیم؛ ! این است که شما را به مقام پدري برساند

با اینهمه، اي سبکسران، محبوب و مطلوب بودن . پردازیم، بیش از آن شماست غرامتی که ما براي این شیدایی می

شاید هم تبسمی که بر لبان مونالیزا نقش بسته از آن خود لئوناردو » .کند ع است و رنج زندگی را جبران میمطبو
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آورد و براي عشق یا نبوغ به هیچ  اي که بزحمت خاطرة نوازش مادر را به یاد می از آن روح باز گونه - بوده باشد

شود،  که بتدریج از ذهن فراموشکار بشر زایل میسرنوشتی جز یک تجزیه و تالشی بد فرجام، و جز مختصر شهرتی 

.معتقد نبود

زیرا معتقد بود که هرچند از سایر تصویرها . وقتی که جلسات ترسیم تمام شد، لئوناردو تصویر را باز هم نگاه داشت

اال جسته داشت که زنش با لبان ب شاید شوي مونالیزا دوست نمی: توان آن را تمام تلقی کرد کاملتر است، هنوز نمی

) دالر 50‘000کراون 4000(سالها بعد فرانسواي اول آن تصویر را به مبلغ . هر دم از دیوار بر او و مهمانانش بنگرد

امروزه این تصویر، که با گذشت زمان و دستکاریهاي زیادي که براي . خرید و در قصر خود در فونتنبلو قاب گرفت

لوور آویخته است ) تاالر مربع(یف خود را گم کرده است، در سالن کاره جلوگیري از امحا روي آن شده بسیاري از ظرا

  .سازد و خاطر هزاران دوستدار هنر را شاد می

IV - 1516 -1506: رر میالن و رم   

مشاهدة چنین تصویري، و نیز در نظر گرفتن اینکه براي دقایقی که روي تصویر صرف شده چند ساعت تفکر الزم 

دارد که قضاوت خود را دربارة تردید لئوناردو نسبت به کمال آن تغییر دهیم، و یک بار دیگر  یبوده است، ما را وا م

هاي طوالنی در روزهاي بیشمار بوده است؛ همان گونه که مصنفی در یک  انصاف دهیم که کار او حاوي اندیشه

کند، یا عبارت زیبایی را در  ه میگردش شبانه، با بیخوابی یک شب، یک فصل یا یک صفحه از کار روز بعد خود را تهی

پرورد، لئوناردو هم در همان پنج سال زندگی خود در فلورانس، عالوه بر تصویر مریم عذرا، کودك، و  ذهن خود می

قدیسه حنا در تمام اشکال مختلفش، و تهیۀ شبیه مونالیزا و الگوي صحنۀ نبرد آنگیاري، وقتی هم براي ایجاد 

این تصویر را او سرانجام به . و جوانی مسیح نگاه داشت بنچیک چهرة زیبایی جینروا د هاي دیگر از قبیل ت پرده

لئوناردو در «: اما مباشر مارکزه به مخدوم خود چنین نوشت). 1504(مارکزا د مانتواي عجول و مصر هدیه کرد 

شاید در آن ساعاتی که لئوناردو » .کند ست و بیشتر اوقات خود را صرف هندسه مینقاشی خیلی بیحوصله شده ا

. سرگرم مدفون ساختن هنر خویش در گور علم بود  نمود، ظاهراً عاطل می

زیست، برگذشت زمانی که در آن امیر هنرمندان  اما علم براي او سود مادي دربرنداشت؛ و گرچه او حال بسادگی می

از طرف لویی دوازدهم، لئوناردو را به آن شهر   میالن،  السلطنۀ آمبواز، نایب/ وقتی شارل د. خورد می میالن بود افسوس

سودرینی گله . بازخواند، او از سودرینی خواهش کرد که چندماه او را از اجراي تعهدات خود در فلورانس معاف سازد

فته کار نکرده است؛ لئوناردو پولی معادل آن مزد از کرد که او هنوز به قدر مزدي که براي تصویر نبرد آنگیاري گر

سودرینی، که به حفظ  1506سرانجام در سال . دوستانش گردآوري کرد و نزد سودرینی برد، اما وي آن را نپذیرفت

نیت پادشاه فرانسه نسبت به خود دلبسته بود، لئوناردو را رخصت داد، مشروط بر آنکه پس از سه ماه به  حسن

بار در سالهاي  لئوناردو به میالن رفت و گرچه سه. جریمه بپردازد) دالر؟ 1‘875(دوکاتو  150ازگردد یا فلورانس ب

سودرینی به این . همچنان در خدمت آمبواز و لویی بود 1513به فلورانس بازگشت، تا سال  1511و  1509و  1507

براي آنکه موضوع را   ا مجبور به سکوت ساخت و آنگاه،اما لویی با تواضعی آمیخته به ابراز قدرت او ر  امر اعتراض کرد،

  .به نقاشی و مهندسی پادشاه فرانسه منصوب کرد 1507کامال روشن کند، لئوناردو را در 

باردیگر خواهیم شنید که او به . کرد این عنوان براي او بهرة زیادي دربر نداشت، و او براي تأمین زندگی ساده کار می

الگویی براي   هاي نمایشهاي شهري، ورسم تصاویر پرداخت؛ ها، تهیۀ دسته یا ساختن ترعه تزیین کاخها، طراحی

شاید طی این . مجسمۀ سوارة مارشال تریوولتسیو ساخت و در مطالعات تشریحی با مارکانتونیو دال توره شرکت کرد

ترین قسمت نبوغش  ستتوان گفت از پ دومین اقامت خود در میالن بود که لئوناردو دو تصویر ساخت که می

تصویر قدیس یوحنا که اکنون در موزة لوور است داراي خطوط محیطی گردي است که در . اند سرچشمه گرفته
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. هاي مسلسل و وجنات ظریفی دارد که بیشتر برازندة مریم مجدلیه است رود، و مرغوله نقاشی چهرة زنان به کار می

گوشتالودي دارد که شخص را به یاد قدیس   در رم است، لدا چهرة در تابلو لدا و قو، که جزو یک مجموعۀ خصوصی

اي است از روي یک تابلو  اما به اقرب احتمال نسخه  شد؛ اندازد که سابقاً به لئوناردو نسبت داده می یوحنا و باکوس می

  . بود ناردو بهتر میبراي شهرت لئو  داشتند، اگر این دو تصویر وجود نمی. یا الگوي گمشده که کار استاد بوده است

لئوناردو چند . ، فرانسویان از میالن طرد شدند و ماکسیمیلیان، پسر لودوویکو، مدت کوتاهی فرمانروایی کرد1512در 

به نوشتن یادداشتهاي ناخوانایی دربارة   صباح دیگر در آن شهر ماند، و هنگامی که سویسیها برشهر آتش افکندند،

، وقتی شنید که لئو دهم به پاپی برگزیده شده است، فکر کرد که در رم تحت 1513در . علم و هنر مشغول بود

ویک ساله محلی موجود باشد؛ بنابراین با چهارتن از شاگردان  فرمانروایی خاندان مدیچی حتی براي هنرمند شصت

دوکاتو  33رگزید و در فلورانس برادر لئو، جولیانو د مدیچی، لئوناردو را به مالزمت خود ب. خود عازم آن شهر شد

پس از رسیدن لئوناردو به رم، پاپ هنر دوست مقدم او را گرامی . درماه براي او مواجب تعیین کرد) دالر؟ 412(

لئوناردو محتمال با رافائل و سودوما مالقات کرد، و مسلماً آن . شمرد و چند اطاق در قصر بلودره در اختیارش گذارد

گوید  لئوگویا به او مأموریت داده بود که تصویري از وي رسم کند، زیرا وازاري می. ددو هنرمند را تحت تأثیر قرار دا

این مرد هرگز کاري «: پاپ هنگامی که لئوناردو را پیش از شروع نقاشی در حال آمیختن رنگهاي جال دید، گفت

ر حقیقت لئوناردو اکنون دیگر د» .کند انجام نخواهد داد، زیرا پیش از آنکه به آغاز آن بیندیشد، به پایانش فکر می

کرد، به حل مسائل   ساخت؛ او در بیمارستان روي تشریح کار می نقاش نبود؛ علم بیش از پیش او را مجذوب می

از فراغت خود براي ساختن یک سوسمار . نوشت پرداخت، و مطالب زیادي دربارة هندسه می مربوط به نور می

لئو . و ترتیبی داد که با تزریق جیوه به آن بال بزند  اخ و بال گذاشت،مکانیکی استفاده کرد، براي آن ریش و ش

در همین اوان فرانسواي اول، که دوستدار هنر بود، جانشین لویی دوازدهم شد و . دلبستگی خود را به او از دست داد

در اوایل . نزد خود فراخواندظاهراً او لئوناردو را به میالن . میالن را دوباره به تصرف فرانسه درآورد 1515در اکتبر 

  .، لئوناردو ایتالیا را وداع گفت و با فرانسوا به فرانسه رفت1516

V -  شخصیت لئوناردو  

چندین تصویر هست که به موجب ادعا سیماي او را نشان . حال ببینیم این استاد بزرگ هنر چگونه مردي بود

اي که  ظاهر پیراسته«و » که هرگز چنانکه باید ستوده نشد زیبایی جسمانی او«وازاري با حرارت بسیار از . دهند می

گوید؛ اما اظهارات وازاري مبنی بر مسموعات بود و ما  سخن می» کرد بسیار زیبا بود و هر روح غمگینی را شاد می

شت و گذا لئوناردو ریش درازي می  حتی در سنین میانه،. اي براي قبول چنین ادعایی در دست نداریم گونه بینه هیچ

تصویري از لئوناردو، که به وسیلۀ خودش کشیده شده است، صورت پهن و . ساخت آن را بدقت معطر و مجعد می

تابلو . این تصویر اکنون در کتابخانۀ سلطنتی وینزر موجود است. دهد لطیفی را با زلف آویخته و ریش سفید نشان می

، چشمان متجسس، موي و ریش سپید، و کاله سیاه نشان پرارزشی در تاالر هنري اوفیتسی او را با چهرة نیرومند

ظاهراً، و به ) 1509(چهرة افالطون در تابلو مدرسۀ آتن کار رافائل . این تابلو کار یک نقاش ناشناس است. دهد می

در تاالر هنري تورینو، لئوناردو را تا وسط سر طاس نشان   تصویري از گچ،. عقیدة محققان، از آن لئوناردو است

آید  از قراین چنین برمی. این تصویر کار خود لئوناردو است. نمایاند دار می ها، و بینی او را چین دهد و پیشانی، گونه یم

وهفت سالگی مرد؛ و حال آنکه  وي، با وجود یک رژیم غذایی نباتی، در شصت  که پیري لئوناردو زودرس بوده است؛

لئوناردو . ر به بیماریهایی دچار شده بود، هشتادونه سال زیستشمرد و چندبا میکالنژ، که بهداشت را حقیر می

لئوناردو در ریعان شباب به . آورد پوشید، و حال آنکه میکالنژ چکمه از پاي خویش در نمی هاي فاخر می جامه

ارت کرد، شمشیربازي زبردست بود، و در سواري و ادارة اسبان مه نیرومندي مشهور بود، نعل اسبی را با دست خم می



٢٩٣٨

ظاهراً با دست چپ نقاشی . شمرد  داشت و آن را نجیبترین و زیباترین حیوان می اسب را بسیار دوست می. داشت

رفت و همین امر دستخط او را، بدون آنکه خودش  نوشت؛ الجرم در نوشتن از راست به چپ می کرد و چیز می می

.ساخت ناخوانا می مایل باشد، 

پدري گرفتار با یک پسر  رایی او فطري نبود، بلکه ناشی بود از مناسبات نامطلوب زنگ پیش از این گفتیم که همجنس

او تصویر . یافت که او بعداً برخود گردآورد احتیاج او به دادن و ستاندن محبت، در جوانانی تحقق می. شوهر نامشروع

ظاهراً در ترجیح دادن جوانان زیباروي  کرد، اما کشید؛ به زیبایی زنان اعتراف می زنان را خیلی کمتر از آن مردان می

هاي متعددي که از او به جاي مانده است، اثري از عشق یا حتی  در نوشته. به زنان با سقراط وجه مشترك داشت

کس در نمایاندن رقت  هذا، بر بسیاري از مراحل طبیعت زن آگاه بود؛ هیچ مع. شود محبت ساده به زنان دیده نمی

کردن در کارگاه  هاي رمزیش، و قفل محتمال حساسیت او، نوشته. یا مکر زنان از او برتر نبود دوشیزگی، مهر مادري،

او . هنریش در شب از ضمیر مضطرب او نسبت به غیرطبیعی بودن تمایل جنسی و ترس از اتهام به الحاد بوده است

حقیقت اشیا «: نویسد باره چنین می در این. هایش توسط عدة زیادي از مردم خوانده شوند اي نداشت که نوشته عالقه

باژگونگی جنسی او محتمال بر سایر عناصر اخالقیش مؤثر  ».غذایی است ممتاز براي هوشمندان، نه عقول سرگردان

آسیب رساندن به هیچ «و   شمرد، کشتن حیوانات را جایز نمی. نسبت به دوستانش بسیار مهربان بود. بوده است

در سایر . کرد خرید و آزاد می پرندگان محبوس در قفس را می» .کرد کس تحمل نمی یچاي را از طرف ه موجود زنده

نماید که از رفتار  چنین می. ظاهراً عشق وافري به طرح ادوات جنگی داشت. رسید  موارد، اخالقاً غیرحساس به نظر می

یکو شانزده سال از او در میالن گرچه لودوو فرانسویان نسبت به لودوویکو و به سیاهچال انداختن او متأثر نشد، 

رفت تا به خدمت یکی از افراد خاندان بورژیا درآید متأسف نبود؛  از اینکه می  هنگام ترك فلورانس،. پذیرایی کرده بود

مانند هر   .شمردند ترسیدند و قدرت آن را تهدیدي براي آزادي خود می هرچند مردم فلورانس از آن خاندان می

در یکی از یادداشتهایش . و مغرور بود  العاده متوجه به خود، حساس، گرا، فوق و هر همجنسهنرمند، هر مصنف، 

رو ناچار در  در تنهایی مال خودت هستی، در جمع نیمی از وجودت متعلق به دیگران است؛ از این«: نویسد چنین می

همچون نوازنده یا سخنور خوبی لئوناردو » .هر محفلی باید وجود خود را طبق تمایل بیجاي حاضران متفرق سازي

. داشت خود را از دیگران جدا سازد ودر کار خویش مستغرق شود آرایی کند؛ اما همواره دوست می توانست مجلس می

بزرگترین نعمت طبیعت، آزادي «: گفت او چون هرگز گرسنگی نکشیده بود تا بیش از هرچیز قدر نان بداند، می

ساخت  طبیعت او را آزاد می  نفرت وي از معاشرت با زنان،. نواقصش برتري داشتندتقوا و فضایلش بر عیوب و » .است

که به چشم عادي دیده   حساسیت دردناکش هزاران جنبۀ حقیقت را،. تا تمام هم خود را مصروف کار خویش سازد

و خیابان، یا حتی  دید، او را در چندین کوچه گاه هنگامی که یک چهرة جالب می. ساخت براي او عیان می  شد، نمی

کرد که گویی در  آن را چنان تصویر می  کرد؛ آنگاه، پس از بازگشت به کارگاه هنري خویش، یک روز تمام، دنبال می

در یکی از یادداشتهایش چنین . اعمال، و افکار غریب توجه داشت  ذهن او همواره به اشکال،. برابرش حاضر است

نونی اقیانوسها آب به دریا فرستاده است؛ پس تمام دریاها و رودها بدفعات رود نیل از تمام آبهاي ک«: نویسد می

کرد؛ مثال یک روز رودة تمیز شدة قوچی را در اطاقی  در شوخیهاي عجیب افراط می» .اند بیشمار از دهانۀ نیل گذشته

ر داشت باد کرد تا مخفی کرد؛ وقتی دوستانش آنجا گردآمدند، روده را با یک دم آهنگري که در اطاق مجاور قرا

  . حدي که آن پوست باد کرده مهمانان او را به کنار دیوارها پس نشاند

عدم قابلیت یا بیمیلی او به  -کنجکاوي، خوي باژگون، حساسیت، و عشق لئوناردو به کمال به بزرگترین نقص او

یازید که  ري با این فکر دست میشاید او به هر کار هن. اضافه شده و عیب بزرگی براي او ساخته بودند - تکمیل کار

او . یافت، دیگر ذوق خود را از دست داده بود مسئلۀ ترکیب رنگ یا طرح را حل کند، و وقتی راه حل آن مسئله را می
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یا چنین بوده است که » .نه در اجرا؛ این مرحله مربوط است به اذهان کوچکتر  هنر در تصور و طرح است،«: گفت می

عی ظرافت، مفهوم، یا کمال بخصوص قایل بوده است که روح صبور، و سرانجام بیصبریش، او براي کار خود نو

گونه که در مورد  همان  گفته است، رو ناچار آن را ترك می اند آن را به مرحلۀ تحقق برساند؛ و از این توانسته نمی

پرداخت؛ به بسیاري از  دیگر میبسرعت از کاري به کار دیگر یا از موضوعی به موضوع . صورت عیسی عمل کرده است

مخلوطی بود از اجزاي گرانبها اما » الخصال جامع«این مرد . چیزها دلبستگی داشت و فاقد وحدت مقصود یا فکر بود

توانست براي نیل به هدف واحدي آنها را مهار کند و به سوي یک  نامتجانس؛ قابلیتهاي او چندان زیاد بودند که نمی

هزار صفحه  پنج» .من اوقات سودمندي را تلف کردم«: گفت پایان زندگیش، با آه و افسوس میدر . هدف متوجه سازد

خود او از . از لحاظ کمیت، او بیشتر مصنف بود تا هنرمند. مطلب نوشت، اما هرگز یک کتاب کامل به وجود نیاورد

الخط نیمه  نوشت، رسم چپ میاز راست به . اند  کند که پنجاه تاي آنها باقی مانده یکصدوبیست اثر صحبت می

شرقیش به این داستان که او زمانی به خاور نزدیک سفر کرد، خدمت سلطان مصر گزارد، و به دین اسالم مشرف شد 

. مطالعاتش متفرق و غیرمرتبط بودند. صرف و نحوش ضعیف و امالیش منحصر به فرد است. بخشد تا حدي اعتبار می

الئرتیوس، اووید، لیوس،   انجیل؛ آثار ازوپ، دیوگنس:  مجلد داشت، از این قراروهفت  کتابخانۀ کوچکی مرکب از سی

نگاري،  فیچینو، و پولچی؛ سفرنامۀ مندویل؛ و رساالتی در ریاضی، کیهان  پترارك، پودجو، فیللفو،  پلینی مهین، دانته،

ت زمانهاي گذشته و جغرافیا معرف«: گفت خود او چنین می. و فن جنگ  کالبدشناسی، پزشکی، کشاورزي، کفبینی،

دهد که فقط معلومات متفرقی در تاریخ  اما اشتباهات تاریخی بسیار او نشان می» .دهند عقل را زینت و پرورش می

گونه که از توصیف مکرر او  همان -آرزو داشت که نویسندة خوبی باشد؛ بارها براي کسب فصاحت کوشید. داشته است

آشکارا برسر آن بود که برخی از . و شرح باروحی دربارة یک توفان و یک نبرد نوشت: آید از یک حادثۀ سیل بر می

دانیم، در  تا آنجا که می. و بارها به مرتب کردن یادداشتهایش براي این منظور پرداخت  هایش را به چاپ رساند، نوشته

از دوستان خود اجازه داد که  یک از آثار خود را به چاپ نرساند؛ اما ظاهراً به چندتن زمان زندگی خویش هیچ

. هاي او اشاره شده است هاي منتخبش را ببینند، زیرا در آثار فالویو بیوندو، جرونیمو کاردان، و چلینی به نوشته نوشته

باوجود . چاپ شد 1651ترین اثر او رسالۀ نقاشی است که در  پرمایه. نوشت دربارة علم و هنر متساویاً خوب می

لئوناردو، . هنوز مطالبش گسسته، بینظم، و غالباً مکررند  یام اخیر در این رساله به عمل آمده است،تنقیحاتی که در ا

توان با نقاشی کردن آموخت، معتقد است که  کنند نقاشی را فقط می با پیشی گرفتن برکسانی که استدالل می

کسانی «: گیرد با این جمله به استهزا می کند، و نقادان را معلومات نظري صحیحی از این هنر به صاحبان آن یاري می

آید بیش از بادي که از پایین تنۀ آنان  من به بادي که از دهان آنان بیرون می: گفت که دمتریوس در شأنشان می

برداري از کار هنرمندان، به  دستور اساسی او این است که هنرجو باید بیش از گرده» .نهم شود ارج نمی  خارج می

روي، دقت خود را به اشیاي مختلف  اي نقاش، متوجه باش که وقتی به صحرا می«: گوید می. بپردازد مطالعۀ طبیعت

اي از اشیاي مختلف در ذهن فراهم  به نوبت از یکی به دیگري بپردازي، و مجموعه  معطوف داري، نیک برآنها بنگري،

نمایی با  اید کالبدشناسی، ژرفانمایی، و حجمالبته نقاش ب» .ارزشترین آنها انتخاب شده باشد آوري که از میان کم

سایه روشن را بیاموزد؛ تصویري که حدود آن به وضوح مشخص باشد به یک نقش چوبی بیشتر شبیه است تا به یک 

این یک رمز مالحت ترکیبات - » .تصویر را همواره طوري بسازید که جهت سینه با سر یکی نباشد«. پردة نقاشی

تصویر را طوري بسازید که نشان دهد «: کند باالخره او چنین سفارش می. دهد ا تشیکل مینقاشی خود لئوناردو ر

اي را فراموش کرده بود، یا اینکه  آیا او در مورد مونالیزا چنین نکته» .پروراند صاحب آن چه فکري در سر می

  غلو کند؟  خواست دربارة قابلیت انسان در خواندن روح همنوعان خود، در چشمان و لبان آن، می
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شمارة یادداشتهایش از . لئوناردو عادي در ترسیمهاي خود واضحتر و بیشتر هویداست تا در نقاشیها و یادداشتهایش

بسیاري از . هزاروهفتصد صفحه است - کودیچه آتالنتیکو در موزة میالن -حد فزون است؛ تنها یک نسخۀ خطی او

ن شاهکارهایی هستند که به موجب آنها ما باید لئوناردو را ترسیمات او طرحهایی عجوالنه، و بسیاري دیگر چنا

چیز  در ترسیمات میکالنژ و رامبران هیچ. ترین رسام دورة رنسانس بدانیم اندیش کارترین، و ژرف ترین، نازك دست چیره

. است، همتراز باشدهاوس  یابیم که بتواند با مریم عذرا، کودك، و قدیسه حنا، اثر لئوناردو، که اکنون در برلینگتن نمی

اي، زغال، گچ قرمز،  براي ترسیم هرمرحله از زندگی جسمی و بسیاري از مراحل حیات روحی، لئوناردو مداد نوك نقره

زن در روح؛ صد دوشیزة  صدجوان نیمه یونانی در نیمرخ و نیمه: آثار ترسیمی او بیشمارند. کرد یا مرکب استعمال می

طلبی  سوان پریشان به دست باد؛ پهلوانان مغرور به عضالت نیرومند؛ جنگجویان مبارزهزیباي باوقار، باطراوت، و باگی

پوست چون هیرونوموس؛  رویند چون سباستیانوس، و یا خشکیده که غرق سالح و زره هستند؛ قدیسانی که یا فرشته

ي بغرنج از لباسهاي بیند؛ طراحیها هایی از حضرت مریم، که جهان را به دست فرزند خود نجات یافته می شبیه

آویزند و  آرایند، یا از بازو و یا شانه و یا زانو می هایی که سروگردن را می بالماسکه؛ طرحهاي شالها و تورها و جامه

اختیار  دهند که انسان بی سازند که با سایه روشن خود شکلی چنان حقیقیتر از اصل به نقش می چین و تابهایی می

تمام این اشکال مبین شوق و رمز حیاتند؛ اما در میان این تصاویر دلپذیر، نقوش ناهنجار . خواهد آنها را لمس کند می

هاي جوشان از غضب، تصویري از مدوسا که  سرهاي بدشکل، صورتهاي حیوانی، بدنهاي معوج، سلیطه - و کاریکاتوري

عجوزانی که آخرین . ده استبه جاي تارهاي مو مارهایی برسردارد، پیرانی که گذشت زمان نزار و فرتوتشان کر

نیز وجود دارند؛ اینها همه طرف دیگر حقیقت بودند که دیدگان دقیق و  -پیمایند مراحل انحطاط جسمانی را می

کرد؛ چنان که گویی به کنه  داد، و بدقت برکاغذ رسم می کرد، آنها را تشخیص می طرف لئوناردو به آنها توجه می بی

گونه اشکال در طرحهاي او وجود داشتند، اما در نقاشیهایش، که نسبت به  این. ردب می  زشتیهاي شیطانی نیز پی

.بایست در فلسفۀ خود راهی براي آنها باز کند لکن او می. شدند زیبایی وفادار بودند، تمام آنها از صحنه خارج می

ست به شر متهم شود؛ هرشیء توان ساخت، زیرا طبیعت طبیعی بود و نمی شاید طبیعت بیش از انسان او را خشنود می

  لئوناردو دورنماهاي بسیار رسم، و بوتیچلی را براي نادیده  سان، بدین. آن به نظر یک چشم بیغرض قابل بخشایش بود

کمتر ممکن بود تصویري را نقاشی کند و آن را : کرد سلک گلها را بدقت با قلم خود رسم می. گرفتن آنها تحقیر کرد

او تقریباً تمام اشکال معماري را از . نهرها، کوهها، ابرها، و دریاها سحرانگیزتر ننماید درختان،  اي از به وسیلۀ زمینه

هنر خویش طرد کرد تا براي ورود طبیعت به آن راهی بازکند و به طبیعت امکان دهد تا فرد یا گروهی را که موضوع 

  . یک پردة نقاشی است در یک مجموعۀ متجانس جذب کند

در میان طرحهاي او یک رشته . کرد آزمود، اما موفقیتی حاصل نمی و دست خود را در طرح معماري میگاه لئونارد

داشت و طرح نسبتاً زیبایی   گنبد را خیلی دوست می. شود که عجیب و نیمه شامی است فانتزي معماري دیده می

سازد، تهیه کرد؛ اما این کلیسا هرگز براي ساختن کلیسایی شبیه سانتا سوفیا، که لودوویکو درصدد بود در میالن ب

لودوویکو او را به پاویا فرستاد تا در تجدید طرح کلیساي جامع آنجا معاضدت کند؛ اما لئوناردو مجالست . ساخته نشد

لئوناردو، که از همهمه، کثافت، و تراکم جمعیت شهرهاي . با ریاضیدانان و کالبدشناسان را برشرکت در آن ترجیح داد

در . به بررسی شهرسازي پرداخت و طرحی براي یک شهر نوین دو طبقه به لودوویکو تقدیم کرد  متأثر بود،ایتالیا 

حمل شود؛ در طبقۀ دوم خیابانی به » بارهاي مردم عادي«بایست وسایط نقلیۀ تجارتی حرکت کنند، و  طبقۀ اول می

بایست به یک طاقگان قوسی  این معبر می. فقط براي متعینین تدارك شود) متر 13تقریباً (عرض بیست براتچا 

بایست به وسیلۀ  این دوطبقه در فواصل مختلف می. وآمد نکنند ستوندار متکی باشد و وسایل باربري نیز در آن رفت
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لودوویکو براي . هاي مارپیچی به یکدیگر متصل شوند، و نیز اینجا و آنجا براي تلطیف هوا آبنماهایی تعبیه شوند پله

.ایی پولی نداشت، و در نتیجه اشراف میالن همچنان ناچار بودند برروي خاك قدم رنجه دارنداین بلندگر

VI - لئوناردو مخترع  

هم براي لودوویکو و هم براي سزار بورژیا در درجۀ اول یک مهندس   براي ما تصور این امر مشکل است که لئوناردو،

وازاري . داد، شامل عروسکهاي خودکار بدیع بودند تیب میهاي نمایشی که او براي دوك میالن تر حتی دسته. بود

اي به نقطۀ  او هرروز الگوها و طرحهایی براي شکافتن کوهها و ساختن تونلها، براي عبور مستقیم از نقطه«: گوید می

پروراند؛  یکرد؛ خیال بلند کردن و کشاندن بارهاي سنگین را به نیروي اهرم، جراثقال، و قرقره در سر م دیگر، تهیه می

ماشینی براي ساختن دندة پیچ » .و براي تمیز کردن بنادر و باال آوردن آب از اعماق زیاد روشهایی اندیشیده بود

دار  اي غلتک تعبیه کرده بود؛ با روش صحیح، مقدمات ساختن چرخ آبکشی را تهیه کرد و یک نوع ترمز تسمه

اي درست کرد تا بر  انداز چرخهاي دنده د و براي خمپارهنخستین مسلسل را طرح کر. سایش درست کرده بود بدون

اي، دندة انتقال حرکت سه سرعته، یک آچار  طرحهاي دیگر او عبارت بودند از یک محرك چند تسمه. برد آن بیفزاید

دندة با قفل  فرانسۀ قابل تنظیم، ماشینی براي پهن کردن فلز، یک صفحۀ متحرك براي ماشین چاپ، و یک چرخ

. براي یک سفینۀ زیردریایی نیز طرحی داشت، اما از فاش ساختن آن خودداري کرد. براي بلندکردن نردبان خودکار

اي تا مسافت هزاروصد متر پرتاب کرد،  توان یک گلولۀ آهنی را از لوله با ارائۀ این موضوع که چگونه با فشار بخار می

تی براي پیچاندن یکنواخت نخ برگرد دوك ساخته بود، و آل. فکر هرون اسکندرانی را دربارة ماشین بخار زنده کرد

مانند طرح : سپرد غالباً عنان خود را به دست تفنن و هوس می. شد مقراضی که با یک حرکت دست باز و بسته می

کار کردن، چند آلت موسیقی را  آب؛ یا ساختن یک آسیاي آبی که، ضمن  یک اسکی بادکرده براي حرکت برروي

اگر کسی چادري به عرض و عمق دوازده ذراع از «: دهد گونه شرح می فکر اختراع چتر نجات را بدین. دکار انداز به

خواهد توانست با بستن آن به خود از هر ارتفاعی به زمین فرود آید،   کتان بسازد و تمام منافذ آن را مسدود کند،

. آنکه کوچکترین آسیبی ببیند بی

مانند تولستوي بر پرندگان، که به عقیدة او از بسیار . اندیشید ۀ پرواز انسان میدر نیمی از مدت عمر خود برمسئل

بدقت جزئیات عمل بالهاي آنها، برخاستنشان از زمین، حرکت روانشان در . برد جهات برتر از انسان بودند، رشک می

نگریست، و  نجکاوي میچشمان تیزبینش حرکات آنها را با ک. کرد هوا، و چرخیدن و فرودآمدنشان را بررسی می

مراقب بود که پرندگان چگونه از جریان و فشار هوا استفاده . کرد مدادش بسرعت آنها را برکاغذ رسم و ثبت می

  :پروراند او خیال تسخیر هوا را در سر می. کنند می

در هوا نگاه دارد،  براي ارائۀ این موضوع که انسان ممکن است، با تعبیۀ بال براي خود و برهم زدن آنها، خویشتن را

. تشریح کرد  باید آن قسمت از عضالت سینۀ یک پرنده را که محرك بال او هستند، و نیز جزء مشابه بدن انسان را،

 …. گیرد زدن، جز با حرکت مستدیر آنها در میان جریانهاي باد صورت نمی   بدون بال  به هوا خاستن پرندگان، …

اي براي هم بستن اجزاي بال آن  ز خفاش مقایسه شود، زیرا اغشیۀ آن وسیلهپرندة شما نباید با موجود دیگري ج

تواند این آلت را با تمام حرکات آن به  انسان می. کند پرنده آلتی است که طبق قوانین مکانیکی عمل می …. هستند

  .وجود آورد؛ اما البته تحصیل قدرتی چون نیروي پرواز پرندگان ممکن نیست

توانست باعمل پاهایش بالها را،  ي یک مکانیسم پیچی تهیه کرد که به وسیلۀ آن انسان متصوراً میاو چندین طرح برا

شرح ماشین   در یک مقالۀ موجز، تحت عنوان درباب پرواز،. هم بزند به قدري که براي برخاستن به هوا کافی باشد، به

بارت بود از یک پارچۀ کتانی آهاردار مقاوم با تشکیالت آن ع. دهد که به دست خودش ساخته شده بود اي را می پرنده
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سان براي به  نام نهاد و دستورات مفصلی بدین» پرنده«او این ماشین را . هایی از ابریشم خام مفصلهاي چرمی و زبانه

  . کار بردن آن نوشت

و باال  بسرعت چرخانده شود، یک حرکت حلزونی در هوا خواهد کرد …اگر این آلت، که با پیچی ساخته شده 

این پرندة بزرگ که  …. بینید آسیب نمی  این ماشین را برفراز آب بیازمایید، خواهید دید که اگر بیفتید،. خواهد رفت

شهرتش جهانگیر خواهد شد و افتخار . نخستین پرواز خود را انجام خواهد داد و تمام دنیا را به شگفت خواهد آورد

آیا لئوناردو واقعاً کوششی براي پرواز کرد؟ لئوناردو، در اعالنی که در روزنامۀ . جاودان به زادگاه خود باز خواهد آورد

، نخستین آزمایش خود را در پرواز 1496بامداد فردا دوم ژانویۀ «: شود کوریچه آتالنتیکو چاپ شد، چنین متذکر می

که خود لئوناردو به دو پرواز  فاتسیو کاردان، پدر جرونیمو کاردان فیزیکدان، به پسر خود گفت» .انجام خواهم داد

، در 1510، در سال )یکی از دستیاران لئوناردو(اند که شکسته شدن پاي آنتونیو  برخی گمان کرده. دست زده بود

.دانیم ما در این باره چیزي نمی. نتیجۀ پرواز با یکی از ماشینهاي لئوناردو بوده است

نه با تقلید از پرندگان، بلکه با پیوستن موتور  - به استثناي سریدن در هوا - پرواز انسان. باره، لئوناردو برخطا بود در این

توانست هوا را به عقب براند نه به پایین؛ سرعت حرکت به جلو پرواز صعودي  درونسوز به یک پروانه میسر شد که می

ن از حیوان است، استوار اما عمل لئوناردو برعشق انسان به دانش، یعنی چیزي که مایۀ امتیاز انسا. را ممکن ساخت

ما که از جنگها و جنایات بشري متأسفیم، از خودخواهی قدرت و استمرار فقر بیزاریم، و غمگینیم از اینکه ملتها . بود

از   هزار سال، بینیم نوع بشر مدت سه آرایند، وقتی می اساس می و نسلها رذایل زندگی را با موهومات و اعتقادات بی

وس و ایکاروس تا لئوناردو و صدها تن دیگر، و از آن پس تا پیروزي درخشان اما تأثرانگیز زمان ما، زمان افسانۀ دایدال

  .یابیم پرورانده است، نوع بشر را تا حدي رستگار می رؤیاي شیرین پرواز را درسر می

VII  -  لئوناردو عالم  

لگوي صورت زن یا مردي، یا دورنمایی، یا و گاه برا  در جنب طرحها و ترسیماتش، گاه روي همان صفحه،  لئوناردو،

. ناپذیرش از قوانین و اعمال طبیعت در شگفت است داد ذهن اشباع نوشت که نشان می ماشینی، یادداشتهایی می

نقاشی لئوناردو او را به تحصیل کالبدشناسی، قواعد تناسب و ژرفانمایی، : شاید علم لئوناردو از هنرش برآمده بود

نور، و شیمی رنگها و روغنها کشاند؛ این مطالعات وي را به تحقیق عمیقتري دربارة ساختمان و ترکیب و انعکاس 

اعمال نباتات و حیوانات سوق داد و، در نهایت امر، او را به تصورات فلسفی دربارة قانون جهانشمول والیتغیر طبیعت 

زیرا طرحهاي علمی او ممکن بود   کرد، ی میغالباً وجود لئوناردو و هنرمند در شخصیت علمی او تجل. اعتال بخشید

  . خود حاوي زیبایی باشند یا به نقش آرابسک دلپذیري منتهی شوند

مانند بسیاري از علماي زمان، لئوناردو عادت داشت که روش علمی را بیشتر با مشاهده تشخیص دهد تا با آزمایش 

به خاطر داشته باش که نخست به مشاهده پردازي و   ،هنگام بحث دربارة آب«: دهد او به خود چنین اندرز می. عملی

تواند باشد، لئوناردو تجربۀ خود را با  چون تجربۀ انسان بیش از جزء بسیار کوچکی از حقیقت نمی» .بعد به استدالل

 هاي آلبرت ساکسی را بدقت و به دیدة انتقاد نوشته. کرد تواند به جاي تجربه عمل کند، تقویت می مطالعه، که می

الجمله آشنایی داشت؛ و از ارتباط خود با  و نیکوالي کوزایی فی  کرد؛ با افکار راجر بیکن، آلبرتوس کبیر، مطالعه می

. آزمود اما هرچیز را با تجربۀ شخصی می. و سایر استادان دانشگاه پاویا بسیار آموخت لوکاپاچولی، مارکانتونیو دال توره، 

هرکس به عقیدة صاحبنظران استناد کند، بیش از آنچه   در بحث از افکار،«: نویسد خود وي در این باره چنین می

او از تمام متفکران عصر خود کمتر به علوم غریبه اعتقاد » .کند خرد خود را به کار برد، با حافظۀ خود عمل می

لم احکام نجوم را تمام علماي ع«کشید که  کرد و انتظار زمانی را می داشت، علم احکام نجوم و کیمیا را طرد می

اي  دانست و با عالقه ریاضی را خالصترین شکل تعقل می. آزمود اي از علوم می تقریباً خود را در هر رشته».خصی کنند
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دید و چندتا از آنها را براي طرح آخرین شام در روي همان  آموخت؛ در اشکال هندسی نوعی زیبایی می وافر آن را می

معلوم نیست موضوعی باشد که بتوان یکی از «: سان بیان کرد ساسی علم را بدینیکی از اصول ا. صفحه رسم کرد

با مباهات به این بیان افالطون اشاره » .علوم ریاضی را، یا علوم دیگري را که بر ریاضی استوارند، در آن به کار برد

بزرگ «در نظر داشت که براي  .لئوناردو مجذوب علم نجوم بود» .کسی که ریاضیدان نیست آثار مرا نخواند«: کند می

زمین نه  …کند  خورشید حرکت نمی«: نویسد می. ، اما هرگز آن را نساخت»دوربین مخصوصی بسازد  دیدن ماه،

ماه در هر ماه یک زمستان و «: گوید در جاي دیگري می» .مرکز دایرة خورشید است، و نه در مرکز جهان قرار دارد

کند، و در همین زمینه با نظرات آلبرت ساکسی  هاي روي ماه بحث می لکه      از علل با حرارت زیاد» .یک تابستان دارد

هر مادة سنگینی به «کند که چون  با آغاز سخن از بحث همین شخص، چنین استدالل می. پردازد به معارضه می

، و نهایتاً از آب پوشیده »شودتواند در یک حال قائم بماند، تمام زمین باید کروي  االبد نمی آورد والی پایین فشار می

در ارتفاعات زیاد سنگوارة حیوانات دریایی را مشاهده کرد و چنین نتیجه گرفت که زمانی آب روي زمین را تا . گردد

عقیدة مبنی بر .) بوکاتچو در اثر خود به نام فیلوکوپو، به این موضوع اشاره کرده بود. (آن ارتفاعات پوشانده بوده است

براي نهشتهاي : ان جهانگیر را رد کرد و قدمتی براي زمین قایل شد که عقاید رایج زمان را تکان دادوجود یک طوف

اي از ایتالیا رسم کرد که به نظر خود او وضع آن سرزمین را  نقشه. آبرفتی رود پو دویست هزارسال قدمت قایل شد

. افریقا زمانی از آب شور پوشیده بوده است به گمان او، صحراي کبیر. ساخت شناسی مجسم می در ادوار قدیم زمین

اند؛ کف دریا مرتباً با  معتقد بود که کوهها در نتیجۀ فرسایش سایر قسمتهاي زمین به وسیلۀ باران به وجود آمده

آید؛ در زمین رودهاي بسیار عظیم جریان دارند؛ حرکت آب  شود باال می ریز جریاناتی که در آن وارد می خرده

کند؛ سدوم و عموره نه به واسطۀ شرارت انسان، بلکه به  مین با گردش خون در بدن انسان تطبیق میحیاتبخش در ز

  . اند شناسی، محتمال فرونشستن خاك آنها در بحرالمیت، نابود شده علت عمل آهستۀ زمین

در فیزیک حاصل  با ولع بسیار، پیشرفتهایی را که در قرن چهاردهم توسط ژان بوریدان و آلبرت ساکسی  لئوناردو،

صد صفحه مطلب دربارة حرکت و وزن، و صدها صفحه دیگر دربارة حرارت، صوتشناخت، نور . کرد شده بود تعقیب می

مکانیک بهشت علوم ریاضی است، زیرا انسان «: نویسد جا چنین می یک. شناخت، رنگ، ئیدرولیک، و مغناطیس نوشت

برد، و براي قدرت آنها در بلند کردن  و اهرم لذت می  قرقره، جراثقال، از» .یابد آن به میوة ریاضی دست می  به وسیلۀ

نیرو با حرکت «: گفت می. خندید یا حرکت دادن اشیا حدي قایل نبود، اما به طرفداران نظریۀ حرکت دایمی می

با وجود چنین » .یابد مادي، و وزن با ضربه، چهار قوة عرضی هستند که در آنها تمام اعمال آدمی آغاز و پایان می

روحی به این جهت که حیات  …. دانست یک قدرت روحی می«به عکس، نیرو را همچون . گرا نبود اي، او ماده عقیده

آید نه در وزن و نه  زیرا جسمی که او در آن به وجود می  آید، به لمس در نمی …در آن نامرئی و بدون جسم است 

وقتی سیم «: گوید می. ی کرد و واسطۀ آن را به امواج هوا تحویل نمودانتقال صوت را بررس» .شود در حجم افزون نمی

توان با نهادن پرکاهی  این حرکت را می. دهد آید، حرکتی به سیم مشابه خود در عود دیگر می عودي به اهتزاز درمی

تیی را که در آن اگر کش«: گوید باره چنین می در این. اي نیز دربارة تلفن داشت نظریه» .برآن سیم مشابه دریافت

اید متوقف سازید و سرلولۀ درازي را در آب قرار دهید و انتهاي دیگر آن را به گوش خود بگذارید، صداي  نشسته

توانید این کار را با قرار دادن سر  همچنین می. کشتیهایی را که در مسافت زیادي از شما قرار دارند خواهید شنید

اما عالقۀ او به دید و نور از دلبستگیش » .عابري را از یک مسافت بعید بشنویدلوله به زمین انجام دهید و صداي هر 

کند که چنین فضاي کوچکی بتواند تمام جهان را در  که باور می«: از اعجاز چشم درشگفت بود. به صوت بیشتر بود

شرح شایان . اطرآوردتواند صورتی از گذشتۀ دور را به خ و بیشتر از قدرت ذهن متحیر بود که می» خود جاي دهد؟

او کار چشم را با اصل اطاق تاریک چنین تشریح . کند توجهی از عمل عینک در جبران ضعف عضالت چشم بیان می
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لئوناردو انکسار . شود تصویر به واسطۀ عبور اشعۀ نور ساطع از شیء معکوس می  در اطاق تاریک، و نیز در چشم،: کرد

رنگهاي تکمیلی   چهار قرن پیش از آنکه مسئلۀ  مانند لئونه باتیستا آلبرتی،. دوقزح تجزیه کر نور خورشید را در قوس

  . به وسیلۀ کار قطعی میشل شورول حل شود، لئوناردو تصویر آن را در سرداشت

حرکات آب فکر و چشم . طرحی براي تدوین یک رساله دربارة آب تنظیم کرد و یادداشتهاي بیشمار دربارة آن نوشت

ها و آبشارها، حباب و کف روي آب، سیالب و رگبار، و خشم همزمان  کرد؛ نهرهاي آرام و غران، چشمهاو را مسحور 

تواند در  چیز نمی بدون آب هیچ«: با تکرار گفتۀ طالس، پس از هزاروصد سال، چنین نوشت. باد و آب را بررسی کرد

جب آن فشار وارد بریک مایع به توسط آن در کشف اصل اساس ئیدروستاتیک، که به مو» .میان ما وجود داشته باشد

به قانون ظروف مرتبطه، که برطبق آن سطح مایعات درچند ظرف . شود، بر پاسکال پیشی جست مایع منتقل می

هاي قابل کشتیرانی از باال  هایی براي احداث ترعه چند ترعه طرح کرد و ساخت؛ طریقه. برد پی  پیوسته یکسان است،

کردند عرضه داشت، و پیشنهاد کرد که با ایجاد یک ترعه از رود آرنو، از  ها را عموداً قطع مییا زیر رودهایی که آن

پروراند، اما در  لئوناردو خیال ساختن بهشت درسر نمی. فلورانس تا دریا، شهر فلورانس را از بندر پیزا بینیاز کند

. انسان عادي خواهد زیست مطالعات و کارهاي خود چنان بلنداندیش بود که گویی چندین برابر یک

نظام . معطوف ساخت» تاریخ طبیعی«با در دست داشتن کتاب تئوفراستوس دربارة گیاهان، ذهن مستعد خود را به 

هاي مقطع  مالحظه کرد که تعداد دایره. تشکیل برگ را در اطراف ساقۀ گیاهان بررسی و قوانین آن را تنظیم کرد

ظاهراً در این فکر . دهندة میزان رطوبت سال مربوطه ستند و عرضشان نشانافقی ساقۀ درخت نمایانندة سن آن ه

بخشد، با  کردن آنها برخی از امراض انسانی را شفا می واهی که وجود بعضی حیوانات در مجاورت انسان یا لمس

البد اسب پرستی را با تحقیق دربارة ک اما این لغزش غیرعادي خود به موهوم. معاصران خود همعقیده بوده است

رسالۀ مخصوصی که در این باره تهیه . این تحقیق از حیث تفصیل و دقت در تاریخ مدون بیسابقه بود. جبران کرد

با برابر نهادن و مقایسه کردن اعضاي بدن انسان و . کرده بود هنگام اشغال میالن توسط فرانسویان از میان رفت

نظریۀ کهن جالینوس را به سویی نهاد، و تحقیقات . اً بنیاد نهاداي عصر جدید را تقریب حیوان، کالبدشناسی مقایسه

به شرح کالبد انسان با کلمات اکتفا نکرد، بلکه اشکالی از آن رسم کرد که . خود را عمال روي بدن حیوانات انجام داد

یر و یادداشت طرحی براي تدوین یک کتاب در این باره تنظیم کرد و صدها تصو. از تمام اشکال پیشین برتر بودند

اشکال بیشمار او از جنین، قلب، » .بیش از سی کالبد انسانی را شکافته است«کرد که  ادعا می. براي آن فراهم ساخت

او اولین کسی . کنند ، مغز، و اعضاي عمدة زن این ادعا را تأیید می ریتین، استخوانها، عضالت، احشا، چشم، جمجمه

زهدان، این عضو را به روش علمی شرح کرد و توضیحات دقیقی دربارة سه غشاي بود که با شکلها و یادداشتهایی از 

این استخوان اکنون به غار هایمور . نخستین کسی بود که شکل حفرة استخوان گونه را رسم کرد. دور جنین داد

ستین فردي او نخ. هاي قلب یک گاو مرده ریخت تانقش دقیقی از دهلیزهاي آن بردارد موم به دریچه. موسوم است

به شبکۀ رگها بسیار دلبستگی یافت، اما به ساختمان و عمل آن درست . بود که مشخصات بطن راست را تعیین کرد

خونی که هنگام بازشدن قلب  …. قلب بسیار نیرومندتر از سایر عضالت است«: در مورد قلب چنین نوشت. پی نبرد

هاي بدن را تا حدي بدقت  مسیر رگها، پیها، و ماهیچه» .نیستبندد  ها را می گردد، عین آن خونی که دریچه باز می

شروع به نگارش . پیري را به تصلب شرایین نسبت داد و این بیماري را به ورزش نکردن مربوط دانست. معلوم کرد

. ودنام این رساله دربارة اندام انسان ب. کتابی کرد دربارة تناسب مخصوص جسم انسان براي یاري به زیبایی تصویر

زندگی انسان را از . باره در رسالۀ خود به نام تناسب خداداد نقل کرد دوست او پاچولی قسمتی از عقاید او را در این

باره چنین  در این. زمان تولد تا هنگام مرگ تحلیل کرد و آنگاه مقدمات تحقیق دربارة زندگی عقلی را فراهم ساخت

آیا لئوناردو »!ت روانشناسی عادات انسان را نیز مانند جسم او تشریح کنمساخ آه، کاش یزدان مرا قادر می«: نویسد می
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هانتر او را  دانست، و ویلیام می» بزرگترین فیزیکدان قرن پانزدهم«عالم بزرگی بود؟ آلکساندر فون هومبولت او را 

کرد، اصالت  گمان میطور که هومبولت  نظرات لئوناردو، آن. شمارد می» بزرگترین کالبدشناسان عصر خود«همتراز 

گاه . نداشت؛ بسیاري از عقاید او در فیزیک از ژان بوریدان، آلبرت ساکسی، و سایر پیشینیانش به او رسیده بودند

سطح آب، در هر جا که مماس با هواي آزاد است، از سطح «: شد، مانند وقتی که نوشت مرتکب خطاهاي فاحش می

هرچه در زمین و آسمان «در یک مجموعۀ بزرگ از یادداشهاي مربوط به  اما چنین لغزشهایی» .دریا پایینتر نیست

مکانیک نظري او نشاندهندة هوش سرشار یک آماتور باذوق و کوشاست؛ او فاقد آموزش، . بسیار معدود است» هست

عصر معجز  موفقیتش تا این حد در علم، با وجود این موانع و زحمات هنري او، از معجزات آن. وسایل کار، و وقت بود

.آساست

: گوید در شأن فلسفه چنین می. داشت هاي متعدد گاه به سوي فلسفه نیزگام برمی لئوناردو از مطالعات خود در رشته

داري که نتیجۀ مستقیم علل خود باشند، و  تو با دلیل متعالی خود تمام معلولها را وامی! انگیز اي ضرورت شگفت«

این » .کند اپذیر، هرعمل طبیعی، از طریق کوتاهترین فرایند ممکن، از تو اطاعت مین بنابر یک قانون متعالی و اجتناب

. پرداخته است دهد که لئوناردو به االهیات نیز می اي از طنین غرورآساي علم قرن نوزدهم دارد، و نشان می بیان نشانه

لئوناردو مغزي چنان الحادي داشت که « :نویسد می  اي که براي هنرمندان نوشته بود، وازاري در اولین چاپ زندگینامه

اما وازاري در چاپهاي » .گفت شخص بهتر است فیلسوف باشد تا مسیحی و گاه می. آورد به هیچ دینی سرفرود نمی

وبیگاه گریزي به  مانند بسیاري از مسیحیان زمان خود، لئوناردو گاه. بعدي کتاب خود این جمله را حذف کرد

سکۀ «کرد و به  لوح، با معجزات کاذب، متهمشان می نامید؛ به فریفتن مردم ساده فریسیان می زد؛ آنان را روحانیان می

در یک جمعۀ مبارك، . زد کردند، پوزخند می هاي آسمانی؛ که ایشان با پول رایج این جهان معاوضه می سفته» قلب

ظاهراً » .زندگی را بدرود گفتامروز اهل جهان همه عزادارند، زیرا صدهاسال پیش مردي در شرق «: چنین نوشت

: نویسد می. شوند نیستند پنداشت که قدیسان مرده قادر به شنیدن دعاهایی که به سویشان فرستاده می چنین می

توانستم کسانی را که ستایش افراد انسانی را بیش از عبادت خورشید  کاش چنان قدرت زبانیی داشتم که می«

او در » .اند اند مردم را چون خدایان بستایند خطاي فاحشی مرتکب شده ستهآنها که خوا …ستایند تقبیح کنم  می

ها را از میان برد،  هاله. حذف تمثالنگاري مسیحی، بیش از هر هنرمند دیگر دوران رنسانس، جسارت به خرج داد

در . نشان دادمریم عذرا را روي زانوي مادرش نشاند، و عیسی را در حال کوشش براي سوار شدن برپشت برة نمادي 

تواند از طریق ماده،  اندیشید که روح فقط می دید، و به یک روان روحانی معتقد بود، اما ظاهراً چنین می ماده ذهن می

، اما »تواند با فساد بدن فاسد شود روح هرگز نمی«: باره چنین نوشت در این. و در تجانس با قوانین الیتغیر، عمل کند

تواند عمل کند  روح بدون جسم نه می«،و »کند سازد، حافظه را نیز نابود می ا منهدم میگونه که زندگی ر مرگ همان«

ستاید، اما در قسمتهاي دیگر آثارش خدا را با  در بعضی عبارات خود الوهیت را با شوق و خضوع می» .نه احساس

.مه خدایی رازورانه بودمذهب او تا آخرین سالهاي عمرش یک ه. داند برابر می» ضرورت«طبیعت قانون طبیعی و 

VIII - 1519-1516: در فرانسه  

اش فرانچسکو  و چهار سالگی با تنی بیمار وارد فرانسه شد و با دوست صمیمی بیست و چهارساله لئوناردو در شصت

 - که در آن زمان غالباً مسکن شاه بود –بین شهر و قصر آمبواز، در ساحل رود لوار   ملتسی در خانۀ زیبایی در کلو،

یافت و با » نقاش، مهندس، معمارشاه، و مکانیسین کشور«به موجب قراردادي با فرانسواي اول، عنوان . سکنا گزید

فرانسوا سخی بود و نبوغ را حتی در زمان . به کار مشغول شد) دالر 8‘750(کراون  700اي به مبلغ  مواجب سالیانه

گاه مردي به  گفت که هیچ می«رد و، بنا به روایت چلینی، ب از مصاحبت لئوناردو لذت می. شمرد انحطاطش گرامی می
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دست  سازي، نقاشی، و معماري چیره جهان نیامده است که دانش لئوناردو را داشته باشد، زیرا نه تنها در مجسمه

  .طرحهاي کالبدشناختی لئوناردو و پزشکان دربار فرانسه را متحیر ساخت» .است، بلکه فیلسوف بزرگی نیز هست

نمایشهاي توأم با رقص و آواز براي مجالس شاهانه ترتیب . کرد گرفت با جدیت کار می ندي در ازاي مزدي که میتا چ

هایی  داد؛ براي متصل ساختن رودهاي لوار و سون به وسیلۀ چند کانال، و براي خشکاندن باتالقهاي سولونی نقشه می

اي در دست است که در تنظیم  قرینه. هیم بوده استکرد، و محتمال در طراحی قسمتهایی از قصر لوار س طرح می

کمتر نقاشی کرده باشد، زیرا در آن سال  1517شاید پس از سال . نقشۀ قصر زیباي شامبور نیز شرکت داشته است

کرد، اما براي رسم تصاویر دقیق به هر دو  طرف راست بدنش به علت سکتۀ ناقص فلج شد؛ با دست چپ کار می

حال بس شکسته شده بود و اندام و صورت زیباي زمان جوانیش، که داستان آن پس از نیم قرن  .دست نیازمند بود

اعتماد به نفس مغرورانۀ سابق و آرامش روحی پیشین جاي خود را به . به وازاري رسیده بود، اثري برجاي نمانده بود

بسیار ساده بود، اما تقاضا کرد که در  وصیتش. رنج انحطاط داده و عشق او به زندگی تبدیل به امید مذهبی شده بود

همان طور که پس از یک روز کار «: یک بار چنین نوشته بود. تدفینش تمام مراسم دینی به جاي آورده شود

وازاري داستان مهیجی  ».سازد رضایتبخش خواب شیرین است، همانگونه نیز یک عمر پرحاصل مرگ را شیرین می

گوید، اما شاید در آن هنگام فرانسوا در محل دیگري بوده  می 1519مه  2ه در دربارة مرگ لئوناردو در آغوش شا

ملتسی خبر مرگ لئوناردو را به برادران او داد و در . جنازة او در رواق کلیساي سن فلورانتن در آمبواز دفن شد. است

  از تندرستی من از شرح شدت اندوه خود از مرگ دوستم عاجزم؛ گرچه جسم من«: نامۀ خود چنین افزود

این اندوه سبب بزرگی دارد؛ همۀ مردم در فقدان چنین . مند است، اما روحم تا پایان عمر غمگین خواهد بود بهره

خداي قادر متعال روان وي را تا ابد شاد . مردي عزادارند، زیرا به وجود آوردن نظیر او از عهدة طبیعت خارج است

کدام یک از ما داراي چنان تنوع معلومات و مهارتهایی هست که بتواند  –؟ لئوناردو را چگونه باید ارج نهیم »!کناد

دارد که  اختیار بر آن می دربارة منزلت چنین مرد جامع الفضایلی قضاوت کند؟ جادوي ذهن بس بارورش ما را بی

شمند یا مهندس یا نقاش بزرگترین دان. دربارة کامیابیهاي بالفعلش مبالغه کنیم، زیرا او در تصور غنیتر بود تا در کار

یا پیکرتراش عصر خود نبود، فقط مردي بود که همۀ این فضایل را با هم داشت و در هر زمینه با بهترین صاحبان 

هاي پزشکی آن زمان استادانی بودند که اطالعاتشان در تشریح بیش از لئوناردو بود؛  در دانشکده. کرد فضل رقابت می

یالن پیش از ظهور لئوناردو انجام گرفته بود؛ رافائل و تیسین مجموعاً تابلوهاي جالبترین کارهاي مهندسی در م

تر بود؛ ماکیاولی و گویتچاردینی  اند؛ میکالنژ در پیکرتراشی زبردست ظریفتري از تابلوهاي لئوناردو به جاي گذاشته

در مبحث کالبدشناسی آن زمان بوده  هذا، مطالعات لئوناردو دربارة اسب شاید بهترین کار او مع. تر بودند اندیش ژرف

است؛ لودوویکو و سزار بورژیا وي را از میان تمام هنرمندان ایتالیا به عنوان مهندس دربار خود انتخاب کردند؛ هیچ 

کند؛ هیچ نقاشی در ظرافت رنگ  هاي رافائل یا تیسین یا میکالنژ با آخرین شام لئوناردو برابري نمی یک از پرده

هاي آن زمان به قدر مجسمۀ  احساسات و فکر و مهر به پاي لئوناردو نرسیده است؛ هیچ یک از پیکره آمیزي یا تجسم

گچی سفورتسا، کار لئوناردو، ارج نیافته است؛ هیچ تصویري تاکنون برتر از مریم عذرا، کودك، و قدیسه حنا، اثر 

  . لئوناردو نبوده است» قانون طبیعی«نظریۀ  چیز در فلسفۀ رنسانس فایقتر از شناخته نشده است؛ و هیچ  لئوناردو،

توانست نمایندة زمانی باشد که  نبود، زیرا چندان نجیب و درونگرا و مهذب بود که نمی» دورة رنسانس«او مرد 

االطوار او  به تمام معنا نبود، زیرا در طبع متنوع» یک مرد جهانی«او . مردانش در حرف و عمل شدید و نیرومند بودند

اما، با تمام نقایص و محدودیتهایش، کاملترین مرد . توانستند داشته باشند یاستمدار و مدیر جایی نمیخصال س

با تأمل بر موفقیتهاي این مرد بزرگ، ما از راه درازي که انسان از آغاز خلقت . رنسانس و شاید هم تمام اعصار بود

  .کنیم امکانات بشر تجدید می آییم، و ایمان خود را به خود تاکنون پیموده است به شگفت می
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IX - مکتب لئوناردو  

نهادند که  ستودند و چندان به وي ارج می لئوناردو در میالن گروهی هنرمندان جوان به یادگار گذاشت که او را می

جووانی  –هاي سنگی کوچکی از چهار تن آنان  مجسمه. دادند پیروي از سبک او را بر اصالت و ابتکار ترجیح می

چون کودکانی که بر پدر خود گردآمده باشند، در  -اودجونو/ و مارکو د  چزاره داسستو، بولترافیو، آندرئا ساالینو، آنتونیو

اي دیگر نیز مانند آندرئا سوالري، گاودنتسیو   عده. اطراف پایۀ مجسمۀ لئوناردو در میدان سکاالي میالن قرار دارند

بودند که همه در کارگاه هنري لئوناردو کار کرده و ظرافت ترسیم را  …فراري، برناردینو د کونتی، فرانچسکو ملتسی

دو نقاش دیگر به استادي او برخود معترف . کاري یا عمق به پاي او برسند آنکه از جهت ریزه از او آموخته بودند، بی

نیو باتتسی، که سودوما لقب جووانی آنتو. اند یا نه شناخته دانیم که آیا شخصاً او را می بودند، هر چند ما بدرستی نمی

برناردینو لوینی در آثار خود عنصر احساس را به حد . یافته است، ممکن است او را در میالن یا رم مالقات کرده باشد

انگیزي که در سراسر کارش وجود داشت او را از مالمت مصون  اما استواري و استحکام شگفت  داد، مبالغه دخالت می

ترین موضوع نقاشی،  گزید؛ شاید او را در این کهنه را کراراً برمی» حضرت مریم و کودك«خود  او براي کار. داشت می

اي که هرگز پیش از مادر  عالیترین مظهر حیات را به شکل نموداري از والدت، تفوق عشق بر مرگ، و زیبایی زنانه

فت زنانۀ تبسم لئوناردي را ـ نه رمز آن او بیش از دیگر پیروان لئوناردو ظرا. کرد رسد احساس می شدن به کمال نمی

راـ دریافته بود؛ تابلو خانوادة مقدس در آمبروزیان در میالن تقلید دلپذیري است که از مریم عذرا، کودك، و قدیسه 

برناردینو، برخالف لئوناردو، ظاهراً در . حناي استاد؛ و سپوزالیتسیو، در سارانو، داراي مالحت تصاویر کوردجو است

توانست  اي، که لئوناردو بزحمت می ان جذاب باکرة روستاییی که خدایی به جهان آورد شک نکرد؛ با ورع سادهداست

هر شکاکی که در ته دل مختصر ایمانی . ساخت حس کند یا بنمایاند، خطوط و رنگهاي تصاویر خود را مالیم می

شمرد، هنگام سیر در موزة لوور، در برابر تصاویر  داشته باشد و هنوز بتواند یک افسانۀ دلپذیر و الهامبخش را گرامی

ایستد که در برابر تصویر یحیاي تعمیددهندة لئوناردو،  خواب عیساي کودك و ستایش مجوسان لوینی بیش از آن می

.یابد و در آن دو رضایت خاطر و حقیقتی بیش از آن لئوناردو می

سازان، و شاعرانی که  معدودي از معماران، نقاشان، مجسمه. با مرگ این مردان برجسته، عصر بزرگ میالن سپري شد

دادند اهل خود شهر بودند، و بسیاري از آنان، پس از سقوط آن  انگیز دربار لودوویکو را تشکیل می گوهرهاي شگفت

ومرجی که پس از این سقوط روي داد، هیچ استعدادي یافت  در هرج. نعمتگاههاي دیگر شدند  ستمگر نجیب، روانۀ

آخرین دهۀ قرن (شد که جایگزین آن نبوغهاي از دست رفته شود؛ و یک نسل بعد، تنها یادگاري که از آن ده سال ن

  .با شکوه باقی مانده بود، تنها یک کاخ بود و یک کلیساي جامع) پانزدهم
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فصل هشتم

  توسکان و اومبریا

  

I - پیرو دال فرانچسکا  

م دید که فلورانس مانند یک پاریس دیگر صاحبان استعداد را از اکناف اکنون اگر ما به توسکان بازگردیم، خواهی

توابع خویش در خود گرد آورد و فقط اینجا و آنجا صاحب دهایی را باقی گذاشت که ما ضمن سیر خود باید براي 

ن ناپلئون و تا زما) 1369(لوکا از امپراطور شارل چهارم منشور خودمختاري خویش را خرید . شناختن او درنگ کنیم

کرد؛ با تعمیرات مکرر،  خاندان لوکزي حقاً به کلیساي جامع قرن یازدهم خود مباهات می. توانست شهري آزاد بماند

تواند از چند اثر عالی  در این کلیسا چشم و روح هنوز می. آن را آباد نگاه داشت و به موزة هنري نفیسی تبدیل کرد

؛ )1406(؛ آرامگاهی ساختۀ یا کوپو دال کوئرچا )1458(هاي رنگی آن  شهو شی) 1452(جایگاه همسرایان : لذت برد

؛ یکی از غنیترین کارهاي بارتولومئو؛ و چند )1509(تابلو حضرت مریم باقدیس استفانوس و یحیاي تعمید دهنده 

  .نقاشی زیبا از آثار پسر لوکا، ماتئو چیویتالی

چنان نظم شهر را مختل ساخت که » سیاهان«و » سفیدها«کشکمش . پیستویا فلورانس را بر آزادي ترجیح داد

از آن پس پیستویا هنر خود را ). 1306(حکومت آن از شوراي شهر فلورانس تقاضا کرد ادارة آن را در دست گیرد 

اي از  جووانی دال روبیا، و چند دستیار، براي بیمارستان چپو، کتیبه. نیز، مانند قوانین خویش، از فلورانس گرفت

پوشاندن برهنگان، سیر : »هفت کار نیک«این نقوش مربوط بود به . ش برجسته با سفالینۀ لعابی فروزان ساختندنقو

  .تدفین مردگان، و تسلی داغدیدگان  کردن گرسنگان، پرستاري از بیماران، دیدار با زندانیان، پذیرایی از غریبان،

از مرمر را تبدیل به کلیسا و تعمیدگاه و برج کج کند،  توانست کوههایی پیزا، که وقتی آنقدر ثروتمند بود که می

  .الجیشیش در دهانۀ رود آرنو بود مکنت خود را مدیون موقعیت سوق

مردم پیزا هرگز به این بندگی حاضر نشدند و ). 1405(به همان سبب، فلورانس آن را به انقیاد خود در آورد 

شهر فلورانس تمام مردان قادر به حمل اسلحه را از پیزا بیرون شوراي  1431در سال . بار به شورش برخاستند چندین

پیزا از تجاوز فرانسه . راند و زنان و کودکان آنها براي جلوگیري از هر حرکت مخالفی به عنوان گروگان نگاه داشت

ز یک براي اعالم استقالل خود استفاده کرد؛ چهارده سال با سربازان مزدور جنگید؛ و سرانجام، پس ا) 1495(

دادند، به فرانسه یا  ها، که تبعید را به بردگی ترجیح می بسیاري از خانواده. مقاومت بسیار دلیرانه، از پاي درآمد

شرح غرایی دربارة این وقایع  1838در میان اینان اجداد سیسموندي مورخ بودند که در  –سویس مهاجرت کردند 

فلورانس کوشید تا حکومت مستبدانۀ خود را با مساعدت مالی به  .در کتابی به نام تاریخ جمهوریهاي ایتالیا نوشت

دانشگاه پیزا و اعزام هنرمندان خود براي پیراستن کلیساي جامع و کامپوسانتو آن شهر جبران کند؛ اما حتی 

شناسی محکوم  فرسکوهاي مشهور بنوتتسو گوتتسولی در آن گورستان مقدس نتوانستند شهري را که از لحاظ زمین

زیرا آوار آبرفتی رود آرنو تدریجاً خط ساحل را به درون دریا پیش برد و بندر جدیدي . انحطاط بود آرامش بخشندبه 

در نتیجه، پیزا موقع بازرگانی خود را، که هم موجب سعادت و . ، ده کیلومتر دورتر، ایجاد کرد)لیوورنر(در لگهورن 

. هم باعث نکبتش شده بود، از دست داد

اي بیش نبود، قدیس  ، که این محل دهکده450در حدود سال : نو نام خود را از قدیس جمینیان گرفتسان جیمینیا

هاي  این شهر در قرن چهاردهم تا حدي سعادتمند شد، اما خانواده. جمینیان آن را از تاخت و تاز آتیال نجات داد

کم در آن ساختند که آن را به نام سان بندیهاي خطرناکی دست زدند و پنجاه و شش برج مستح ثروتمند آن به دسته
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در . تعداد آن برجها اکنون به سیزده تقلیل یافته است. مشهور ساخت] داراي برجهاي زیبا[توري  جیمینیانو دال بله

این کشمکش چندان شدید شد که مردم شهر انضمام آن را به قلمرو فلورانس بیشتر از استقاللش صالح  1353

دومنیکو گیرالندایو . از آن پس زندگی ظاهراً از آن شهر رخت بربست. ه آن تسلیم شدنددیدند و با طیب خاطر ب

هایی از  نمازخانۀ سانتافینا را ساخت که براي فرسکوهاي بسیار زیبایش مشهور است؛ بنوتتسو گوتتسولی صحنه

چی کار دومنیکو برابري آگوستینو رسم کرد که با نقش نمازخانۀ مدی زندگی قدیس آوگوستینوس را در کلیساي سانت

اما تجارت به مجراهاي دیگري . کرد؛ و بندتو دا مایانو براي آن مکانهاي مقدس محرابهایی بس دلپذیر ساخت می

هاي تنگ و برجهاي رو به انهدام خود  سان جیمینیانو با کوچه. افتاد، صنعت بیرونق شد، و ذوق و ابداع از میان رفت

اي از زندگی قرون وسطایی است، به صورت یک  الیا این شهر را، که تصویر نیم زندهایت 1928زیست؛ در  در رخوت می

  .یادگار ملی درآورد

. و پنج کیلومتري فلورانس، آرتتسو قرار داشت که یک نقطۀ حیاتی در شبکۀ دفاع و تجارت فلورانس بود در شصت

آنژو خرید، و ساکنان / شهر را از دوك د فلورانس آن 1384حکومت فلورانس در آرزوي تسلط بر آن بیتاب بود؛ در 

آرتتسو پترارك، آرتینو، و وازاري را در دامان خود پرورش داد، اما نتوانست آنان . آن هرگز این ننگ را فراموش نکردند

 شد، از آرتتسو به پیزا لوکاسپینلو، که آرتینو نامیده می. را نگاه دارد، زیرا روح آن هنوز به قرون وسطی تعلق داشت

، اما تصویر عیسی و )1392-1390(هاي نبرد ساخت  رفت و در کامپوسانتو فرسکوهایی مهیج از هیجانهاي صحنه

اگر بخواهیم گفتۀ وازاري را بپذیریم، باید بگوییم که لوکا . انگیز کشید مریم و قدیسان را نیز با ورع و خلوصی شگفت

البته در نود و  -ابش آمد و چنان مالمتش کرد که از ترس مردانگیز مصور کرده بود که او به خو شیطان را چنان نفرت

.نه سالگی

بورگوسان سپولکرو، واقع در شمال خاوري آرتتسو، در قسمت علیاي رود تیبر، چندان کوچک بود که نتوانست 

د؛ زیرا ش پیرو دي بندتو به مناسبت نام مادرش دالفرانچسکا نامیده می. اي به جهان تقدیم کند هنرمند عالیرتبه

مادرش هنوز او را آبستن بود که پدرش مرد؛ بنابراین تکفل او صرفاً به عهدة مادر ماند که او را راهنمایی و یاري 

گرچه او در بورگو سان سپولکرو متولد . کرد و با کوشش خود تعلیمات او را در ریاضی و هنر به مدارج عالی رساند می

این همان سالی بود . در فلورانس بوده است 1439آمده این است که در  شده بود، نخستین ذکري که از او به عمل

که کوزیمو شوراي فرارا را به فلورانس آورد؛ پیرو گویا لباسهاي با شکوه اسقفها و شاهزادگان بیزانسی را که براي 

توان تصور کرد که او  میبا اطمینان بیشتري . مذاکره دربارة اتحاد کلیساي یونان با کلیساي روم آمده بودند دیده بود

فرسکوهاي مازاتچو را در نمازخانۀ برانکاتچی مالحظه کرده بود؛ این کار براي هر دانشجوي هنر در فلورانس عادي 

پیرو، جالل، قدرت، و استحکام ژرفانمایی مازاتچورا در هنر باوقار گیرنده وریش شاهوار صاحب صولتان شرق . بود

  .درهم آمیخت

سه سال بعد . وشش سالگی به عضویت انجمن شهر برگزیده شد ، در سن سی)1442(ت به بورگو پیرو پس از بازگش

این تابلو، . نخستین مأموریت خود را براي رسم تابلو حضرت مریم مهربان جهت کلیساي سان فرانچسکو دریافت کرد

ن غمگین، مریم عذرا با هشت جماعتی از قدیسا: که هنوز در پاالتتسو کوموناله محفوظ است، شامل این تصویرهاست

اش، جبرائیل با قیافۀ جدیش در حال اعالم بشارت مادر شدن مریم، عیساي مصلوب با  فرشتۀ ثناخوان بر روي جامه

این نقاشی تقریباً نیمه . و قدیس یوحناي حواري» مادر داغدار«لباس و قیافۀ نیمه روستایی، و اشکال با روحی از 

گونه  هیچ احساس جمیل یا تزیین ظریفی در آن نیست؛ داستان دلگداز آن هیچ: بدوي است، اما نیرومند است

هذا در سکوت  تهذیب و صفاي آرمانی ندارد؛ بلکه اشخاص آن بدنهایی چرکین و فرسوده از تالش حیات دارند، و مع

  .کنند رنج خود، و در دعاها و بخشایشگریهاي خویش، به آسمان نجابت عروج می



٢٩۵٠

کاخ دوکی را با ) 1449(درفرارا . جا خواستار هنرش بودند راسر ایتالیا را فرا گرفته بود و همهشهرت او اکنون س

اي از فن  روگیر وان در وایدن در آن هنگام نقاش دربار بود؛ احتماالً پیرو شمه. کرد نقاشیهاي دیواري تزیین می

سیگیسموندو ماالتستا، جبار و آدمکش و  تصویر) 1451(در ریمینی . نقاشی نو را با رنگهاي روغنی از او آموخت

در آرتتسو، در . ، نقاشی کرد(!)افزودند هنر، را حین دعا، در حالی که حضور دو سگ بر اجر دعایش می ضمناً حامی

، پیرو براي کلیساي سان فرانچسکو یک مجموعه فرسکو ساخت که نمایندة اوج 1464و  1452فواصل میان سالهاي 

با واقعۀ تصرف آن از طرف خسرو  –این فرسکوها بیشتر بیانگر ماجراي صلیب واقعی بودند . اعتالي هنر او هستند

؛ در عین حال، شامل )هرقل(دوم پادشاه ایران، و بازستاندن و بازنهادن آن در اورشلیم توسط امپراطور هراکلیوس 

ۀ قسطنطین برما کسنتیوس در پل مرگ آدم، مالقات ملکۀ سبا با سلیمان، و غلب: باشد، از قبیل وقایعی دیگر می

جسم نزار آدم در حال مرگ، چهرة فرسوده و پستانهاي آویزان : عناصر برجستۀ این فرسکوها عبارتند از. میلویوس

حوا، بدنهاي نیرومند پسران آن دو، قیافۀ تقریباً مردانۀ دخترانشان، موکب مجلل ملکۀ سبا، چهرة ژرف آساي 

اینها از جمله  –رؤیاي قسطنطین، اضطراب سربازان و اسبان در پیروزي هراکلیوس  سلیمان، تابش ناگهانی نور در

.فرسکوهاي جالب دوران رنسانس هستند

شاید در فواصل این کوشش مهم، پیرو محجر محرابی براي کلیساي پروجا تزیین، و نیز چند نقاشی دیواري در 

ردن دیوار محو شدند تا براي کلک سحرآساي رافائل جا باز تصویرهاي اخیرالذکر بعداً با سفیدک. واتیکان ترسیم کرد

این اثر تصویر جالبی بود از دوك فدریگو . ، در اوربینو مشهورترین اثر خود را به وجود آورد1469به سال . کنند

پیروگونۀ چپ را نشان داد . در یک جشن نظامی، بینی فدریگو شکست و گونۀ راستش خراش برداشت. دامونته فلترو

اي تصویر کرد؛ لبان محکم، چشمان  آسیب است، اما خالهاي فراوان دارد، و بینی شکسته را با رئالیسم جسورانه ه بیک

اعتناست و شهوت ثروت و قدرت  دهد که به لذات دنیوي بی بسته، و صورت جدي او شخص مدبري را نشان می نیمه

ساخت مجالس بزم در دربار برپا  ه فدریگو را وادار میهذا، در این وجنات، آن ذوق لطیفی ک را اطفا کرده است؛ مع

توأم با این تصویر، در یک . هاي خطی کالسیک و مذهب گردآورد هویدا نیست سازد و کتابخانۀ مشهوري از نسخه

اي  چهره: شود تابلو دیگر، که اکنون در موزة اوفیتسی قرار دارد، نیمرخی از باتیستا سفورتسا زوجۀ فدریگو دیده می

پیرو . هاي قصر ها، آسمان شفاف، و کنگره اي از مزارع، تپه قریباً هلندي، پریده رنگ، و حتی قدري زردگون، در زمینهت

یکی فدریگو بر  –رسم کرد » پیروزي«شوند، دو تابلو از مراسم  در پشت این دو تصویر، که مانند کتاب باز و بسته می

  .این هر دو تصویر در کمال ظرافت و زیباییند. زیبندة یک ملکه است گردونۀ نصرت، و دیگري باتیستا، با مهابتی که

به گمان وازاري او کور شده بود، ولی . ، در شصت وچهار سالگی، به بیماري چشم مبتال شد1480پیرو در حدود 

اي درباب  اي دربارة ژرفانمایی و مقاله رساله در آن سالهاي پیري و ضعف. توانست خوب نقاشی کند ظاهراً هنوز می

شاگرد وي، لوکا پاچولی، نظرات او را، که در کتابی تحت عنوان . روابط و سنتهاي هندسی اجزاي تصویر نوشت

تناسب خداداد نوشته بود، اقتباس کرد؛ و شاید به همین وسیله عقاید ریاضی پیرو در مطالعات لئوناردو از هندسۀ 

.هنر مؤثر افتاده است

چون به زمان او بیندیشیم و در نظر بگیریم که . ش، اما نقاشیهاي او را دوباره کشف کرددنیا کتابهاي پیرو را فرامو

کار او درست وقتی تمام شد که لئوناردو فعالیت خود را آغاز کرد، او را باید در ردیف نقاشان درجۀ اول قرن پانزدهم 

. د و بسیاري از آنها گویی قالب فالندري دارندهاي تابلوهایش خشنن نمایند، چهره تصاویر او خام می. ایتالیا قرار دهیم

. بخشد وقار آرام، سنگینی شاهانه، و نیروي مضبوط و در عین حال مؤثر آنهاست آنچه به آنها مالیمت و نجابت می

کند این است که طرحهاي وي انسجام هماهنگ دارند و، باالتر از همه، دست  آنچه خشونت و خامی آنها را جبران می

  .ون دخالت احساس و تخیل آرمانی، در ترسیم آن چیزي که چشم دیده و ذهن تصویر کرده، وفادار استپیرو، بد
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پیرو از کانون فعالیت متراکم هنري دورة رنسانس چندان دور بود که نتوانست به کمال احتمالی هنر آن برسد، یا از 

او بود، و لوکا در تشکیل سبک خود از او مدد  هذا، سینیورلی از شاگردان مع. مند شود تأثیر هنر خود کامالً بهره

پدر رافائل پیرو را به اوربینو دعوت کرد؛ گرچه این دعوت چهارده سال پیش از والدت رافائل صورت گرفته . گرفت

اي از  ملوتتسو دا فورلی شمه. بود، آن جوان برومند ظاهراً نقاشیهاي پیرو را در اوربینو و در پروجا دید و مطالعه کرد

قدرت و مالحت ترسیم را از پیرو فراگرفت؛ تصویر فرشتگان نوازندة ملوتتسو در واتیکان یادآور مالئکی هستند که 

درست : کشیده است –میالد مسیح، که اکنون جزو ذخایر نگارخانۀ ملی لندن است  - پیرو در یکی از آثار نهایی خود

گونه، انسانها میراث  بدین. آورند لوکا دالروبیا را به خاطر میخوان پیرو تابلو هماوایان  همان گونه که فرشتگان نغمه

  .کنند، و این انتقال نیمی از تکنیک تمدن است خود را به آیندگان خویش منتقل می

II - سینیورلی  

آورد، التتسارو وازاري، جد اعالي وازاري  هنگامی که پیرو دال فرانچسکا شاهکارهاي خود را در آرتتسو به وجود می

لوکا در کورتونا، در حدود بیست وسه . خ، لوکا سینیورلی جوان را به خانۀ خود دعوت کرد تا نزد پیرو تحصیل کندمور

وقتی پیرو براي تعلیم او آمد، او چهاردهساله بود، و هنگامی که ). 1441(کیلومتري جنوب خاوري آرتتسو، متولد شد

در این فاصله پیرو با عشق سرشار هنر استاد را فراگرفت و . آموزش نزد پیرو را به انتها رساند، بیست و چهارساله

و بیمارستانها، در زیر دار و  در کارگاه هنري خویش. اي را با دقت و صحت کامل یاد گرفت ترسیم بدن برهنه

ري او ظاهراً به چیز دیگ. خواست طلبید، بلکه قدرت می گشت؛ از آن زیبایی نمی گورستانها، به دنبال بدن انسان می

آن، نقش تن عریانی را نیز به آن » آراستن«شد، غالباً براي  داد؛ اگر گاه از رسم تصاویر دیگر ناگزیر می اهمیت نمی

کرد؛ و در میان  مانند میکالنژ در نقاشی زنان برهنه چابکدست نبود؛ آنها را با توفیق ضعیفی رسم می. افزود می

گزید، بلکه مردان میانسال را انتخاب  که جوان و زیبا بودند برنمی مردان، به عکس لئوناردو و سودوما، آنهایی را

.کرد که به منتهاي رشد عضالنی رسیده بودند می

گشت و در هرجا تابلوهایی از برهنگان بر  سینیورلی، با داشتن چنین شوري در سر، در شهرهاي ایتالیاي مرکزي می

مکتب پان ) 1475حد (تسو و سان سپولکرو، به فلورانس رفت پس از به جا گذاردن چند اثر در آرت. گذاشت جاي می

عذرا و کودك را، که اکنون در  شاید تصویر مریم. را، که تصویري بود از خدایان برهنه، ترسیم و به لورنتسو اهدا کرد

و   زیباست،تناسبی بزرگ اما  در این تابلو مریم عذرا به حد بی. تاالر اوفیتسی است، براي لورنتسو رسم کرده باشد

میکالنژ فکر تصویر خانوادة مقدس خود را، که براي دونی رسم کرد، . زمینۀ تصویر بیشتر مرکب است از مردان برهنه

مریم عذراي او در تابلو . توانست در نقاشی خود متورع نیز باشد هذا، این شیفتۀ ابدان برهنه می مع .از این تابلو گرفت

بنا به دستور پاپ سیکستوس چهارم، به لورتو رفت . ثار هنري دوران رنسانس استخانوادة مقدس یکی از زیباترین آ

سه سال بعد، . و نیایشگاه سانتاماریا را با فرسکوهاي زیبایی از نویسندگان انجیل و سایر قدیسان آراست) 1479حد (

در این تابلو پیکرهاي . اي از زندگی موسی براي نمازخانۀ سیستین رسم کرد به رم عزیمت کرد و در آن شهر صحنه

به پروجا خوانده شد و در کلیساي جامع آنجا چند فرسکو کم  1484در . تناسب مردان دلپذیرند و از آن زنان بی

کشید؛  از آن پس ظاهراً در کورتونا مسکن گزید و در آنجا تصویرهایی براي ارسال به نقاط دیگر می. اهمیت ساخت

در رواق صومعۀ مونته اولیوتو . براي انجام مأموریتهاي مهم در سینا، اورویتو، و رم بیشتر -کرد گاه آن شهر را ترك می

براي کلیساي سانت آگوستینو در . هایی از زندگی قدیس بندیکتوس را رسم کرد در کیوزوري، نزدیک سینا، صحنه

. تابلو باقی مانده استکه جزو بهترین کارهاي اوست؛ اکنون فقط دو طرف این  -سینا نقاشی محراب را تکمیل کرد

آنگاه براي نیل به . ها را رسم کرد براي کاخ دیکتاتور سینا، پاندولفو پتروتچی، قسمتهایی از تاریخ کالسیک یا افسانه

  .عالیترین موفقیتهاي خود به اورویتو رفت
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قبالً پیشنهاد . زیین کندشوراي کلیساي آن شهر بیهوده در انتظار پروجینو بود که بیاید و نمازخانۀ سان بریتسیو را ت

سینیورلی را احضار کرد و به او دستور داد که کاري را که  1499در . پینتوریکیو را بررسی، ولی آن را رد کرده بود

این محراب در کلیساي جامع . نیم قرن پیش به دست فرا آنجلیکو در محراب نمازخانه آغاز شده بود به اتمام برساند

به گمان  بود که» حضرت مریم سان بریتسیو«محبوبتر بود، زیرا در باالي آن تصویر کهنی از از تمام محرابهاي دیگر 

توانست درد زایمان را تسکین دهد، عاشقان و شوهران را وفادار نگاه دارد، تب نوبه را برطرف کند، و طوفان  مردم می

ي را با روح کامل امیدها و ترسهاي قرون در زیر فرسکوهاي سقف، که فرا آنجلیکو صحنۀ واپسین داور. را آرام سازد

ضد مسیح، پایان جهان، رستاخیز مردگان، بهشت، و  - وسطایی ساخته بود، سینیورلی موضوعات مشابهی نقاشی کرد

اما این موضوعات کهنه براي او فقط قالبی بودند که بتواند در آن مردان و زنان برهنه را به . سقوط گنهکاران به دوزخ

اگر تابلو واپسین داوري میکالنژ به وجود نیامده بود، . تلف، و صدها گونه مسرت و رنج، نشان دهدصدها شکل مخ

تصویر سینیورلی پر است از بدنهاي شکیل . توانست چنین منظرة درهمی از جسم انسانی ببیند رنسانس بار دیگر نمی

ات دوزخیان و پیچ و تاب آنان در هاي حیوانی یا آسمانی، صورتهاي پر آژنگ شیاطین، سکر یا بدشکل، چهره

آیا . هاي آتش، شکنجۀ یک گنهکار از طریق خرد کردن دندانهایش یا شکستن استخوان رانش با چماق شعله

برد، یا به وي دستور داده بودند که براي تشویق زهد بدین نحو نقاشی کند؟ در هر  سینیورلی از این مناظر لذت می

اي از جایگاه ضد مسیح، در حالی که با روح آرامی که خاص نجات یافتگان است  شهصورت او شبیه خود را نیز در گو

. نگرد، رسم کرد به آن جماعت پرغوغا می

سینیورلی پس از صرف سه سال وقت بر روي این فرسکوها، به کورتونا بازگشت و مسیح مرده را براي کلیساي سانتا 

وقتی جنازة پسر را «: گوید وازاري می. رگ پسر عزیزش سوگوار شددر این هنگام بود که در م. مارگریتا نقاشی کرد

آنکه اشکی بریزد، آن را نقاشی کرد تا بتواند همواره در  العاده، بی نزدش آوردند، او را عریان کرد؛ آنگاه با نیرویی خارق

بدبختی دیگري به او  1508در سال ».این اثر خود، بر آنچه طبیعت به او داده و بخت بد از وي گرفته بود، نیک بنگرد

با پروجینو، پینتوریکیو، و سودوما، از طرف یولیوس دوم مأموریت یافت که اطاقهاي پاپ را در واتیکان . روي آورد

در جریان کار، رافائل سررسید و با اولین فرسکوهاي خود چنان پاپ را مفتون ساخت که او عذر سایر . تزیین کند

ر آن زمان شصت وهفت سال داشت و شاید مهارت و استواري دستش از بین رفته سینیورلی د. نقاشان را خواست

هذا، یازده سال بعد، براي موفقیت شایانی که در نقاشی یک محراب نصیبش شده بود، مورد تحسین فراوان  مع. بود

، برادران گروه به پس از پایان آن. سان جیروالمو در آرتتسو ساخته بود  این تصویر را به سفارش گروه. قرار گرفت

سینیورلی با آنها رفت و بار . کورتونا آمدند و این تصویر مریم عذرا و قدیسان را تا آرتتسو بر دوش خود حمل کردند

آنجا جورجو وازاري، که در آن هنگام طفلی هشت ساله بود، او را دید و در نتیجۀ . دیگر در خانۀ وازاري ساکن شد

سینیورلی که شبابی پرشور داشت، اکنون پیرمردي مالیم و مهربان شده . مند شد قهتشویقهاي او به تحصیل هنر عال

در . گذشت، زندگی نسبتاً مرفهی در زادگاه خویش داشت، و مورد تکریم عموم بود بود؛ هشتاد سال از عمرش می

زندگی را ) 1524(در همان سال . هشتادوسه سالگی براي آخرین بار به عضویت شوراي شهر کورتونا برگزیده شد

  .بدرود گفت

صاحبنظران برجسته را عقیده بر این است که شهرت سینیورلی دون شأن اوست؛ اما در حقیقت فوق آن بوده است؛  

نمایی مایۀ شگفتی است؛ کار او  رسامی چابکدست بود که مطالعاتش در کالبدشناسی، هیئت اندام، ژرفانمایی و کوتاه

رسد، و فرشتگان  گاه در تصویرهاي مریم عذرا به حدي از رقت می. پذیر استدر ترکیب و تزیین جسم انسان دل

توان مبشر  اما در مورد بقیۀ کارهایش او را می. آورند خوان او در لورتو اذهان با تمیز را به وجد درمی نغمه

یه روشن گونه نرمی احساسات، مالحت شهوانی، درخشندگی رنگی، و سحرسا کالبدشناسی هنري بدن دانست، هیچ



٢٩۵٣

داد که وظیفۀ بدن آن است که تجلی و ابزار بیرونی روح یا  پردازي در آنها وجود ندارد؛ او کمتر تشخیص می

شخصیت ظریف و غیرقابل لمس باشد، و شاهکار هنر، یافتن و فاش ساختن آن روحی است که در زیر حجاب بدن 

ی گم کردن هدف در وسیله، را فراگرفت و در واپسین میکالنژ از سینیورلی این پرستش کالبدشناسی، یعن. قرار دارد

داوري نمازخانۀ سیستین، به مقیاس وسیعتري، جنون فیزیولوژیک فرسکوهاي اورویتو را تکرار کرد؛ اما بر سقف 

در کارهاي سینیورلی، . داد همان نمازخانه، و نیز در مجسمۀ خود، بدن را به منزلۀ نداي روح مورد استفاده قرار می

.ی با یک گام از وحشتها و رقتهاي هنر قرون وسطایی به مرحلۀ مبالغات پیچیده و بیروح سبک باروك رسیدنقاش

III - سینا و سودوما  

در سدة پانزدهم این شهر با آشوب ناشی از . در قرن چهاردهم، سینا در تجارت، حکومت، و هنر با فلورانس همگام بود

پنج گروه بنوبت . آمد که نظیرش در هیچ شهر اروپایی دیگر دیده نشده بودها چنان از پاي در خصومت متعصبانۀ فرقه

افتادند؛ و اعضاي با نفوذ آن، که گاه به چندین  کردند؛ هریک از آنها به نوبۀ خود با شورشی برمی بر شهر حکومت می

ها براي پایان دادن  فرقه توان مرارت این کشمکش را از سوگندي که دوتا از می. شدند رسیدند، تبعید می هزار نفر می

هاي جداگانۀ کلیساي جامع شهر، در دل  یک شاهد عینی تجمع آنها را در راهه. دریافت) 1494(به آن یاد کردند 

  :دهد شب و در پرتو یک نور ضعیف، چنین شرح می

ن سوگندها قرائت این هشت صفحه با سهمگینتری. شرایط صلح، که هشت صفحه کاغذ را فرا گرفته بود، خوانده شد

سوگندهاي پر از قدح و لعن تکفیر، شتم و تهدید و تعهد مصادرة اموال، و چند محنت دیگر که شنیدن  –همراه بود 

بایست سوگندشکنان را رستگار سازد، بلکه  آنها بس دهشتناك بود؛ حتی در لحظۀ مرگ نیز هیچ آیین مقدسی نمی

در . وگندنامه چنان بود که هرگز وحشتناکتر از آن نشنیده بودمبایست چنان باشد که برعقابشان بیفزاید؛ این س می

در هر سوي صلیب یک تن . نوشتند خوردند می جناحین محراب، منشیان اسامی تمام کسانی را که به صلیب قسم می

با  آمد و نیایش خداوند حین اداي سوگند، ناقوس به صدا درمی. بوسیدند ایستاد و هر دو نفر با هم صلیب را می می

  .گرفت  آوازخوانان مذهبی، همراه با نغمۀ ارگ، انجام می

، پاندولفو پتروتچی دیکتاتور شد و خود را 1497در . در میان این آشوبها خاندان مقتدر پتروتچی به حکومت رسید

موجب  اي را ارزانی کند که او تصمیم گرفت که به سینا آن نظم، آرامش، و استبداد جوانمردانه. خواند» با شکوه«

جست؛  پاندولفو بسیار زیرك بود و همواره از هر بحرانی سالم می. اعتالي فلورانس در زمان سلسلۀ مدیچی شده بود

کرد؛ اما چندان به قتل مخفیانه  با مختصري تبعیض، از هنر حمایت می. حتی توانست از انتقاد سزار بورژیا بگریزد

این شهر تیره روز به امپراطور شارل پنجم  1525در . )1512(زد که مرگش باعث شادي همگان شد  دست می

.دوکاتو پرداخت تا خود را تحت حمایت او قرار دهد 15,000

آنتونیو باریله هنر قرون وسطایی . هاي کوتاه و درخشان صلح، هنر در سینا آخرین خیز خود را برداشت در دوره

. ساي فونته جوستا محراب بلندي با زیبایی کالسیک بنا کردلورنتسو دي ماریانو در کلی. کاري چوب را ادامه داد کنده

هاي او از طرف  مخارج نخستین مجسمه. اي در حوالی سینا گرفت یا کوپو دال کوئرچا نام خانوادگی خود را از قریه

وپو وقتی اورالندو به علت طرفداري از یک فرقۀ سیاسی شکست خورده تبعید شد، یا ک. اورالندو مالوولتی تأمین شد

نتیجه با  پس از یک رقابت بی. و در آنجا مزار باشکوهی براي ایالریا دل کارتو بنا کرد) 1390(از سینا به لوکا رفت 

اي  دوناتلو و برونللسکی در فلورانس، به بولونیا رفت و در طرفین و باالي دروازة سان پترونیو پیکرها و نقوش برجسته

میکالنژ هفتاد سال بعد آنها را دید، ). 1428-1425(سازي رنسانس هستند  هاز مرمر ساخت که از بهترین آثار مجسم

یاکوپو پس از بازگشت به سینا، ده سالی در . گرفت هاي برهنه را ستود، و تا مدتی از آنها الهام می قدرت آن پیکره

پایۀ این آبنما نقش برجستۀ در . ، کارکرد)آبنماي مفرح(آنجا ماند و بیشتر این مدت را روي شاهکار خود، فونته گایا 
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شد؛ یاکوپو در اطراف این نقش تصویر سنگی  مریم عذرا را از مرمر ساخت، که سرور و حافظ شهر محسوب می

هایی از داستانهاي عهد قدیم افزود، و فواصل میان آنها را  را ساخت و براي تکمیل آنها صحنه» فضایل هفتگانۀ اصلی«

قدرت اجرا و نیروي تصوري که در این اثر به کار رفته نشانۀ پیش از وقتی  –پر کرد با نقوشی از کودکان و حیوانات 

 55,000(کراون  2,200لقب دادند و » یاکوپوي آبنمایی«اهالی سینا، به خاطر این کار، او را . از نبوغ میکالنژ است

ار در راه هنر فرسوده شده بود، وي در شصت و چهار سالگی، در حالی که از کوشش بسی. به او مزد پرداختند) دالر؟

  .جهان را بدرود گفت و اهالی شهر را عزادار ساخت

این شهر سرفراز در قسمت اعظم دو قرن چهاردهم و پانزدهم صد هنرمند از نقاط مختلف استخدام کرد تا کلیساي 

نیکو دل کورو از استادان دوم 1423تا  1413از . جامع آن را، که اکنون از گوهرهاي تابناك هنر ایتالیاست، بسازند

خاتمکاري رنگارنگ و سرپرست کارهاي هنري کلیسا بود؛ او با همکاري ماتئو دي جووانی، دومنیکو بکافومی، 

پینتوریکیو، و بسیاري دیگر کف آن معبد بزرگ را با مرمر مفروش کرد و در روي آن بدین وسیله تصویري از 

آنتونیو  .کلیسا را از صحن تمام کلیساهاي جهان مشهورتر ساختداستانهاي کتاب مقدس پدید آورد که صحن آن 

سانو دي ماتئو در کامپو بناي . انگیز ساخت  فدریگی براي کلیسا دو حوض تعمید، و لورنتسو و کیتا دو سایبان شگفت

. ستندهاي هماهنگ آرا ، و کیتا و فدریگی ستونهاي آن را با مجسمه)1438-1417(لودجا دال مرکانتسیا را ساخت 

توان سالیمبنی، بوئونسینیوري،  از میان این کاخها می. در قرن چهاردهم چندین کاخ مشهور بنیان نهاده شد

هایی براي کاخ خانوادة پیکولومینی   برناردو روسلینو نقشه 1470و حدود سال . را نام برد …ساراچینی، و گروتانلی، و

؛ و )1481(ین خانواده محرابی در کلیساي جامع شهر ساخت آندرئا برنیو براي ا. به سبک فلورانسی تهیه کرد

تا کتابها و نسخ خطی را، که از عمش ) 1495(اي ایجاد کرد  کاردینال فرانچسکو پیکولومینی در آن کلیسا کتابخانه

ایتالیا  ماریانو براي کتابخانه بهترین درها را، که در لورنتسو دي. پاپ پیوس دوم به ارث رسیده بود، در آن جاي دهد

روي دیوارها، درون قابهاي ساخته شده با مصالح بنایی، ) 1508-1503(نظیر نداشت، ساخت؛ و پینتوریکیو و یارانش 

.هاي زندگی آن پاپ دانشمند نقاشی کردند فرسکوهاي دلپذیري از صحنه

تولو، لورنتسو دي پیترو تادئو بارتولی، دومنیکو دي بار. در قرن پانزدهم سینا از حیث نقاشان درجۀ دوم غنی بود

 –ماتئو دي جووانی، و فرانچسکو دي جورجو   ملقب به وکیتا، ستفانو دي جووانی ملقب به ساستا، سانی دي پیترو،

کردند، گویی  همگی سنت مذهبی نیرومند هنر سینا را حفظ، و موضوعات زاهدانه و قدیسان غمگین را رسم می

ساستا، که اخیراً به واسطۀ هوس زودگذر نقادان دوباره شهرت یافته . دهند خواستند قرون وسطی را تا ابد ادامه می

کنند تا به  است، با خطوط و رنگهاي ساده، مجوسان و همراهان آنان را، که موقرانه از معابر کوهستانی عبور می

قدیس فرانسیس را با گهوارة عیسی برسند، با زیبایی نقش کرد؛ والدت مریم عذرا را در یک تابلو نشان داد؛ پیمان 

در حالی که دستخوش حمالت شدید باد بسیار «؛ 1450این هنرمند در سال . فقر در پردة دلربایی مجسم ساخت

  .، زندگی را بدرود گفت»سردي شده بود که از جنوب باختري وزید

. تالیا طنین افکندفقط در اواخر قرن بود که سینا هنرمندي به وجود آورد که شهرتش در خوبی و بدي در سراسر ای

، لقب دادند، زیرا متجاهر »امردباز«نام حقیقی او جووانی آنتونیو باتتسی بود، اما معاصران بدزبانش او را سودوما یعنی 

او این لقب را با خوشی پذیرفت، گویی عنوانی است که بسیار کسان سزاوار آنند اما در تحصیلش کامیاب . به لواط بود

در ورچلی زاد، بعدها به میالن رفت، و شاید هم نقاشی و هم امردبازي را از لئوناردو  1477به سال . شوند نمی

فراگرفته باشد؛ تبسمی که در تابلو حضرت مریم بر لبان مریم نهاده بود به لبخند تصویرهاي کار لئوناردو داوینچی 

پس از سقوط . ت کار خود آن استاد استرف لدا، اثر لئوناردو، را چنان خوب تقلید کرد که قرنها تصور می. شبیه است

شاید . به تصویر درآورد» مشرکانه«لودوویکو، به سینا رفت، سبکی از خود ابداع کرد، وموضوعات مسیحی را با عشقی 
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اند تا بر او تازیانه  عیسی را برستون بسته. در اولین اقامت خود در سینا بود که تصویر عیسی بر ستون را نقاشی کرد

براي راهبان مونته اولیوتو مادجوره چند فرسکو ساخت . شود گونه افکندگی در وجنات او مشاهده نمی-هیچ زنند، اما

اند، اما بعضی دیگر  برخی از این فرسکوها با بیدقتی رسم شده. گفت که داستان زندگی قدیس بندیکتوس را باز می

کرد که، براي حفظ آرامش فکر در صومعه،  چندان سحارند که رئیس دیر پیش از پرداختن دستمزد سودوما اصرار

.بدنهاي برهنه را بپوشانند

. به زادگاه خود رفت، از کار سودوما خوشش آمد و او را به رم دعوت کرد 1507وقتی آگوستینو کیجی بانکدار در 

ا او به اعتبار نام پاپ یولیوس دوم این هنرمند را به کار نقاشی یکی از اطاقهاي نیکوالوس پنجم در واتیکان گمارد، ام

رافائل به جاي او استخدام شد، سودوما لحظاتی سبک آن . خود چندان تعلل کرد که پاپ او را بزودي از خود راند

کیجی سودوما را براي نقاشی داستان اسکندر . استاد جوان را مطالعه کرد و بخشی از نرمی و مالحت کار او را دریافت

چندي بعد لئو دهم، که جانشین پاپ یولیوس . کرد و او را از بیکاري نجات دادو رکسانه در ویالي خود استخدام 

جووانی براي این پاپ با نشاط تصویري از . شده بود، سودوما را مشمول عنایت قرار داد و دوباره به واتیکان فراخواند

  .عطا کرد» بهادر فرقۀ مسیح«لوکرتیا، در حال خودکشی با دشنه، ساخت؛ لئو پاداش خوبی به وي داد و به او عنوان 

گرچه . پس از بازگشت به سینا، با چنین افتخاري، سودوما مأموریتهاي متعددي از روحانیان و دیگران دریافت داشت

شهادت قدیس . ظاهراً شکاك بود، تصویرهایی از مریم ساخت که تقریباً به قدر آثار رافائل زیبایی و لطافت داشتند

در . مذاق او موافق بود، و نقاشی او از این موضوع در کاخ پیتی هرگز باالدست نداشته استسباستیانوس مخصوصاً با 

این تصویر چندان واقعپردازانه بود که . کلیساي سان دومنیکو در سینا، او قدیسه کاترین در حال اغما را رسم کرد

ه این موضوعات مذهبی، سینا را با آنچه سودوما، ضمن اشتغال ب. بالداساره پروتتسی آن را در نوع خود بینظیر دانست

  :نویسد وازاري چنین می. نامد به خشم آورد می» اعمال حیوانی«که وازاري 

روش زندگی او بیپروا و غیرشرافتمندانه بود؛ و چون همواره مزلفان و امردان را که به طرزي غیرطبیعی مورد عالقۀ او 

به جاي شرم داشتن از این کار، به آن افتخار . خود تحصیل کرد آورد، نام سودوما را براي بودند برخود گرد می

دوست داشت انواع حیوانات را در خانۀ خود نگاه . خواند نوشت، و آنها را با نغمۀ عود می آن می  کرد، اشعاري دربارة می

عالوه بر اینها  …. گورکن، سنجاب، میمون، سیاهگوش، االغ، اسب، زاغچه، کبوتر، و جانوران دیگر از این قبیل :دارد

کرد، مخصوصاً  کالغ سیاهی داشت که چنان خوب به او سخن گفتن آموخته بود که آن پرنده صداي او را تقلید می

سایر حیوانات . کردند الباب، به طوري که بسیاري از اشخاص صداي او را با صداي صاحبش اشتباه می در پاسخ دق

ساختند؛  وخیزهاي عجیب خود او را مشغول می شدند و با جست مع میطوري دست آموز بودند که همواره دور او ج

  .خانۀ او به کشتی نوح شبیه بود

هنگامی که . با زنی از یک خانوادة خوب ازدواج کرد؛ اما بعد از آنکه آن زن یک فرزند به دنیا آورد، او را ترك گفت

و حامیان جدیدي براي خود ) 1542-1541(رفت  کاعزت و عایدي خود را در سینا از دست داد، به ولترا، پیزا، و لو

وقتی که این ممرها نیز به پایان رسیدند، به سینا بازگشت، هفت سال با حیواناتش در فقر زیست، و در . جستجو کرد

او در هنر آنچه را که یک دست ماهر، بدون راهنمایی یک روح ژرف، . سن هفتادودوسالگی بدرود حیات گفت

.دهد، به کمال رسانیدتوانست انجام  می

به آن شهر آمد، دومنیکو  1508وقتی پروجینو در . مردي که پس از او در سینا روي کار آمد دومنیکو بکافومی بود

هنگامی که پروجینو آن شهر را ترك گفت، دومنیکو به رم رفت تا آموزش بیشتري کسب . سبک او را بررسی کرد

بار دیگر در . ساخت؛ و کوشش کرد تا به اسرار هنر رافائل و میکالنژ پی برد کند؛ خود را با بقایاي هنر کالسیک آشنا

شوراي شهر از او تقاضا کرد که ساال دل . سینا نخست از سودوما تقلید کرد و بعد با او به رقابت برخاست
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ریخ روم هایی از تا با صحنه) 1535- 1529(کوننسیستوریو را تزیین کند؛ او دیوارهاي آن را در مدت شش سال 

  .نتیجۀ کار از لحاظ فنی بسیار درخشان، اما از لحاظ روحی مرده بود. نقاشی کرد

بالداساره پروتتسی، گرچه اهل سینا بود، به رم مهاجرت . ، رنسانس سینایی پایان پذیرفت)1551(با مرگ بکافومی 

یکی تطبیق داده و تاکنون اصیل از آن پس سینا به دامان مریم عذرا متوسل شد و خود را با اصالحات کاتول. کرد

، مغزهاي خجسته یا )1659از (آیینی خود را حفظ کرده و، با تورع ساده، جشنهاي نظامی، و مسابقات سالیانۀ خود 

  .کنجکاو را به دام انداخته و سرسختانه در برابر تجددخواهی مقاومت ورزیده است

IV - اومبریا و خاندان بالیونی  

 -که از مغرب محدود است به توسکان، از جنوب به التیوم، و از شمال و مشرق به مارکه - ریادر ناحیۀ کوهستانی اومب

که در آن  - ما وصف این شهرها را با شرح فابریانو. شهرهاي ترنی، سپولتو، آسیزي، فولینیو، پروجا، و گوبیو قرار دارند

  .نا پیشگام مکتب اومبریایی بودکنیم، زیرا جنتیله دا فابریو آغاز می - سوي مرز در مارکه قرار دارد

تصویرهایی به سبک قرون وسطی در گوبیو، : جنتیله چندان شهرتی ندارد، اما شخصیت هنري فایق و بارزي است

اي  ساخت؛ احساس مبهمی از نفوذ نخستین نقاشان سینا داشت؛ و تدریجاً به چنان مقام برجسته پروجا، و مارکه می

) 1410حد (ورنکردنی، پاندولفو ماالتستا براي فرسکوسازي نمازخانۀ برولتو در برشا رسید که، به موجب یک روایت با

نبردي را در تاالر شوراي   تقریباً ده سال بعد، سناي ونیز به او مأموریت داد که صحنۀ. دوکاتو پرداخت 14,000به او 

به فلورانس رفت و تصویري از ستایش  بعداً. کبیر نقاشی کند؛ گویا در آن زمان جنتیله بلینی درمیان شاگردانش بود

که حتی فلورانسیهاي مغرور این تصویر را به منزلۀ شاهکاري ) 1423(مجوسان در کلیساي سانتاترینیتا ساخت 

کوکبۀ زیبایی از شاهان و موکبشان، : اجزاي آن عبارتند از. است این تصویر هنوز در تاالر اوفیتسی مضبوط. ستودند

صیل، میمونهاي برپا نشسته، سگان چابک، مریمی زیبا؛ همۀ اینها متوجه کودك جذابی هستند اسبان شکیل، گاوان ا

انگیز و خطوطی روان دارد، اما    تصویر، رنگی نشاط. که دست متجسسی بر سر طاس یک پادشاه زانوزده گذاشته است

رم خواند، و او چند فرسکو در سان  پاپ مارتینوس پنجم جنتیله را به. نمایی عاري است از صنعت ژرفانمایی و کوتاه

توان از ستایش روگیر وان در  اند، اما کیفیت عالی آنها را می این فرسکوها اکنون محو شده. جووانی الترانو ساخت

جنتیله در کلیساي سانتا ماریا نوئووا . وایدن دریافت، که با دیدن آنها جنتیله را بزرگترین نقاش ایتالیا به شمار آورد

او دستی مانند نام »  :میکالنژ با دیدن آنها به وازاري گفت. اند اي دیگري ساخت که آنها نیز اکنون محو شدهفرسکوه

.، در اوج شهرت، در رم چشم از جهان فرو بست1427جنتیله در  ».داشتخود 

ریا، که او از لحاظ فرهنگی به آن تعلق داشت، در کار پدیدآوردن نوابغی در زندگی هنري او گواه این است که اومب

هذا، بر روي هم نقاشان اومبریایی از همکاران سینایی خود سرمشق گرفتند و خوي مذهبی را  مع. سبک و هنر بود

. ی هنر اومبریایی بودآسیزي منبع روحان. ادامه دادند - از دوتچیوتا پروجینو و نخستین سالهاي هنري رافائل –یکسره 

هاي قدیس فرانسیس، از طریق ایاالت مجاور، ایمانی را نشر دادند که نقاشی و معماري را تحت  کلیساها و افسانه

سلطۀ خود درآورد و موضوعات مشرکانۀ دنیوي را، که از نقاط دیگر بر هنر ایتالیا هجوم آورده بودند، از میدان به در 

انداز یک عمر را در این راه  شد، اما اشخاص عادي، که گاه پس شان اومبریا خواسته میشبیه کشی کمتر از نقا. کرد

خانوادة «کردند تا تصویري از مریم عذرا با  کردند، به نقاشی که معموالً اهل همان محل بود رجوع می صرف می

نین کارهایی، که نشانۀ ایمان پر شان بسازد؛ کمتر کلیسایی آن قدر فقیر بود که نتواند براي چ  براي نمازخانه» مقدس

به همین جهت، گوبیو نقاشی به نام اوتاویانونلی، و فولینیو نقاشی به . امید و غرور دینی جامعه بود، پول فراهم آورد

نام نیکولو دي لیبراتوره داشت، و پروجا به داشتن سه تن نقاش ماهر به اسامی بونفیلیی، پروجینو، و پینتوریکیو 

متري، در یک  490این شهر در ارتفاع . جا قدیمترین، بزرگترین، غنیترین، و متشنجترین شهر اومبریا بودپرو.بالید می
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انداز وسیعی به زمینهاي اطراف داشت؛ موضع آن چندان براي  قلۀ تقریباً غیرقابل دسترس، قرار گرفته بود و چشم

پروجا، که . یا آن را تصرف کردند - آن ساختند دفاع مساعد بود که اتروسکها، پیش از به وجود آمدن رم، شهري بر

بازي  استقالل خود را اعالم داشت و بیش از یک قرن دچار چنان فرقه 1375مدتهاي مدید مورد ادعاي پاپها بود، در 

حکومت، تجارت،  دو خانوادة متمول براي در دست گرفتن. شدیدي بود که شدیدتر از آن فقط در سینا وجود داشت

هاي اودي و بالیونی یکدیگر را مخفیانه یا آشکارا  خانواده. جنگیدند عیت چهل هزارنفري آن با یکدیگر میاوقاف، و جم

زد با خون آبیاري  کشتند؛ کشمکشهاي آنان دشتی را که در زیرپاي شهر بر برجهاي آن لبخند می ها می در کوچه

در میان اهالی مؤمن . دت، و سبعیت مشهور بودندافراد خاندان بالیونی از حیث زیبایی رخسار، اندام، رشا. کرد می

مانند ارکوله، ترویلو، آسکانیو، آنیباله،  -گذاشتند کردند و نامهاي مشرکانه برخود می اومبریا، کلیسا را تحقیر می

س، بالیونیها کوشش اودیها را براي تصرف شهر عقیم ساختند؛ از آن پ 1445در . آتاالنتا، پنلوپه، الوینیا، و زنوبیا

حال داستان حکومت بالیونی را . همچون جباران بر شهر حکومت کردند، گو اینکه ظاهراً تابعیت پاپ را پذیرفته بودند

:از زبان فرانچسکو ماتاراتتسو، مورخ خود پروجا، بشنوید

ندگیشان تمام جوانان حرفۀ سپاهیگري را پیشه ساختند؛ ز. از روز تبعید خاندان اودي، وضع شهر ما از بد بتر شد

هرکس براي . گرفت، و شهر خرد و عدالت را از دست داده بود مشوش شد؛ هر روز عملیات شدید و افراطی صورت می

پاپ نمایندگان بسیار به شهر فرستاد تا آرامش را در . کرد خویشتن، به اختیار خود و با قدرتی شاهانه، دادستانی می

شدن، بازگشت، زیرا بالیونیها برخی را تهدید کرده بودند که آنان را از  اما هرکه آمد، از ترس مثله. آن برقرار سازند

پنجرة قصر بیرون خواهند افکند، چنانکه هیچ کاردینال یا نمایندة دیگري جرأت نزدیک شدن به پروجا را نداشت، 

گرامیترین کسان شهر چنان به مصیبت دچار شده بود که گردنکشترین مردان . مگر اینکه از دوستان بالیونیها باشد

خرامیدند؛ با شمشیر و دشنه نزد  بودند؛ و آنهایی که دو یا سه نفر را کشته بودند آزادانه و به میل خود در کاخ می

هر مرد شایسته پایمال اراذلی بود که مورد لطف . زدند رفتند، و با آنان حرف می قاضی کل یا سایر ضابطان قانون می

تمام . کردند نجبا دارایی و زمینهاي مردم را پیوسته غصب می. موال خود نبوداشراف بودند، و هیچ کس مالک ا

شدند؛ و مالیات و باج چندان فزون بود که مردم به فغان آمده   مشاغل فروخته یا، در صورت نبودن خریدار، حذف می

ترسند چه باید  مقدس نمی با این شیاطینی که از آب«: روزي یکی از کاردینالها از پاپ الکساندر ششم پرسید. بودند

هاي جدید منشعب شدند و به خونینترین کشمکشهاي دوران  پس از طرد خاندان اودي، بالیونیها به فرقه»کرد؟

آتاالنتا بالیونی، که به سبب قتل شویش بیوه شده بود، خود را با زیبایی پسرش گریفونتو تسلی . رنسانس دست زدند

پس از ازدواج آن پسر با زنوبیا سفورتسا، که حسنش با . خواند گانومدس دیگر می ماتاراتتسو این پسر را یک. داد می

اما یک شاخۀ کوچکتر از خاندان بالیونی . زیبایی خود او برابر بود، خوشحالی مادرش ظاهراً به طور کامل بازگشت

بامغتنم شمردن دالوري . دتوطئه کر - گیدو، سیمونتو، و جان پائولو آستوره، –براي برانداختن شعبۀ حاکم خاندان 

گران او را با جعل یک داستان، مبنی بر اینکه جان پائولو زن جوان او را فریفته است، وارد جرگۀ خود  گریفونتو، توطئه

هاي بالیونی کاخهاي خود را ترك کرده و براي حضور در  ، هنگامی که خانواده1500یک شب در سال . ساختند

گران به بستر آنان حمله کردند و همه را به جز یک تن  روجا گرد آمده بودند، توطئهعروسی آستوره و الوینیا در پ

جان پائولو، با رفتن به بامها و پنهان شدن تا بامداد با بعضی از دانشجویان هراسان، خود را نجات داد و . کشتند

النتا، که از شرکت پسرش در آتا. صبحگاهان، در حالی که به لباس دانشجویی ملبس بود، از دروازة شهر خارج شد

این کشتارها آگاه و هراسان شده بود، او را با لعن و دشنام از خود راند؛ قاتالن پراکنده شدند و گریفونتو را در شهر 

روز بعد جان پائولو با یک اسکورت مسلح به پروجا بازگشت و در یک میدان عمومی به . تنها و سرگردان گذاشتند

آسیب رها سازد، اما سربازانش در حضور وي آن جوان را  خواست گریفونتو را بی پائولو می جان. گریفونتو برخورد



٢٩۵٨

آتاالنتا و زنوبیا وقتی از نهانگاه خود خارج شدند که پسر و شوهر خود را . ناگهان به طرز مهلکی مجروح ساختند

ر او دعاي خیر کرد، و از او براي آتاالنتا در کنار جسد او زانو زد، لعن خود را پس گرفت، ب. درحال مرگ دیدند

آنگاه آن جوان نجیب دست راستش را به سوي مادر جوان خویش دراز »  :ماتاراتتسو گوید. قاتالنش بخشایش طلبید

در آن هنگام پروجینو و رافائل در » .کرد، دست سفید او را فشرد، و در دم قالب زیباي خویش را از جان تهی ساخت

.کردند پروجا نقاشی می

اند، کشت و دستور  ها یا کلیساي جامع شهر، به این گمان که در توطئه دست داشته جان پائولو یکصدتن را در کوچه

این کار مأموریت . شدگان و تصویرهاي واژگون آویختۀ آنان بیارایند داد که پاالتتسو کوموناله را با سرهاي کشته

رقیب  ، بی)1506(پس، تا هنگامی که به یولیوس دوم تسلیم شد جان پائولو از آن . مهمی براي هنر پروجا فراهم کرد

در آن سال حاضر شد که به عنوان نایب پاپ بر شهر فرمانروایی کند، اما براي حکمرانی راهی جز . فرمانروایی کرد

اغفال کرد و به اي  نامه ، لئو دهم، که از جنایات او به تنگ آمده بود، او را با دادن امان1520در . دانست قتل نفس نمی

آنجلو ببرند؛ این کار یکی از اشکال دیپلماسی دوران رنسانس / رم خواند و فرمان داد که سرش را در کاستل سانت

سایر افراد خاندان بالیونی خود را تا چندي در مسند قدرت نگاه داشتند، اما پس از آنکه ماالتستا بالیونی یکی از . بود

کشت، پاپ مزبور براي تسخیر شهر و ضمیمه ساختن آن به کلیسا نیرو فرستاد فرستادگان پاپ پاولوس سوم را 

)1534.(  

V - پروجینو  

انگیزي پیشرفت کرد؛ همان خوي عاطفی که مریم  ، ادبیات و هنر به نحو شگفت»ردا و دشنه«در عصر این حکومت 

توانست تب نویسندگی خالق را  می کشت، نمود، و خویشان نزدیک را می کرد، کاردینالها را تحقیر می را ستایش می

کتاب وقایع شهر پروجا، تألیف ماتاراتتسو، که واصف اوج . احساس کند، یا خود را در کورة نظم هنر فوالدین سازد

پیش از روي کار آمدن سلسلۀ بالیونی، . است، یکی از با روحترین آثار دورة رنسانس است قدرت خاندان بالیونی

، و تزیین آن و )1333- 1280(ت کافی براي ساختن پاالتتسو کوموناله به سبک گوتیک تجارت موجب گردآوري ثرو

اطاق تجارت یک جایگاه قضایی و میز صرافی ). 1456- 1452(اطاق تجارت مجاور آن با بهترین آثار هنري ایتالیا شد 

ی تقریباً به همان زیبایی کلیساي سان دومنیکو داراي جایگاه. داشت که نمایانندة ذوق لطیف سوداگران پروجا بود

آگوستینو . براي گروه همسرایان، و یک نمازخانۀ مشهور بود که طرح آن توسط آگوستینو دي دوتچو تهیه شده بود

کرد، همانگونه که در نمازخانۀ سان برناردینو کرده  سازي و معماري مردد بود؛ معموالً هردو را توأم می بین مجسمه

ها، نقوش برجسته، نقوش آرابسک، و تزیینات دیگر  نه او تقریباً تمام روکار را با مجسمهدر این نمازخا). 1461(بود 

.آراسته بود

رهبر آنان، به هنگام جوانی پروجینو، بندتو . دست کم پانزده نقاش به چنین کارهایی در پروجا مشغول بودند

پیرو دالفرانچسکا، یا از راه مطالعه و بررسی در ظاهراً بندتو از طریق مؤانست با دومنیکو ونتسیانو و . بونفیلیی بود

هاي جدیدي را که توسط  فالکو ترسیم شده بود، قسمتی از شیوه  فرسکوهایی که توسط بنوتتسو گوتتسولی در مونته

با کشیدن فرسکوهایی براي پاالتتسو . مازولینو، مازاتچو، اوتچلو، و دیگران در فلورانس پدید آمده بودند آموخت

له ثابت کرد که معرفت کاملی از ژرفانمایی دارد، که در میان نقاشان اومبریا تازگی داشت؛ هرچند اشکالی که کومونا

وار فرو  هاي آنها نیز برده اند، و جامه رسم کرده بود چنان یکنواخت بودند که گویی از تصویرهاي معینی عاریه شده

کرد،  دي لورنتسو بود که در بیرونقی رنگپردازي با او برابري میرقیب جوانتر این نقاش فیورنتسو . افتاده و بیشکل بود

هم بونفیلیی و هم فیورنتسو در هنر سنتی پروجا دو استاد پروردند . اما در رقت احساس و ظرافت اتفاقی از او برتر بود

  .که نقاشی اومبریا را به منتهاي ارج رسانیدند
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آمیزي لعابی و فرسکوسازي را از فیورنتسو فراگرفت، اما هرگز  نگبرناردینو بتی، ملقب به پینتوریکیو، هنرهاي ر

، در بیست وهفت سالگی ، همراه 1481در . تکنیک رنگ روغنی را که از فلورانسیها به پروجینو رسیده بود نیاموخت

ما تدریجاً ا. پروجینو به رم رفت و قاببندي را در نمازخانۀ سیستین با تصویر بیروحی از غسل تعمید مسیح بیاراست

پیشرفت کرد و وقتی پاپ اینوکنتیوس هشتم به او دستور داد که یکی از تاالرهاي جلوباز کاخ بلودره را بیاراید، به 

نقاشی او ناکامل بود، اما . روش جدیدي دست زد، و آن رسم مناظري بود از جنووا، میالن، فلورانس، ونیز، ناپل، و رم

خواست اطاقهاي  این بورژیاي پرشور، که می. لکساندر ششم را مجذوب ساختیک روشنایی در تصاویر او بود که آ

خود را در واتیکان بیاراید، پینتوریکیو و چند دستیار او را مأمور ساخت که دیوارها وسقفها را با فرسکوهایی از تصاویر 

این . هاي وي بیاراید ز معشوقهپیامبران، سیبوالها، موسیقیدانان، دانشمندان، قدیسان، مریم عذرا، و شاید هم یکی ا

آنجلو براي استفادة شخصی او تعیین  فرسکوها نیز به حدي پاپ را خشنود ساختند که وقتی قسمتی از کاستل سانت

در آن هنگام شهرت ). 1495(هایی از کشمکش پاپ با شارل هشتم را رسم کند شد، پینتوریکیو را فراخواند تا صحنه

او به آن شهر فراخوانده شد؛ اولیاي کلیساي سانتاماریا دفوسی از او خواستند تا تابلویی  پینتوریکیو به پروجا رسید و

پینتوریکیو این خواهش را با رسم تصویري از مریم عذرا، کودك، و یحیاي تعمید دهنده اجابت . براي محراب بسازد

خانۀ پیکولومینی را با تصویر با روحی از درسینا، به طوري که دیدیم، کتاب. کرد، و اثر او همه را جز اهل فن خوش آمد

این تصویر، با وجود نقایص فراوان، کتابخانۀ مزبور را به یکی از بقایاي . زندگی و افسانۀ پیوس دوم زینت داد

سال در این کار، به رم رفت و در برابر کامیابی رافائل  پس از صرف پنج. مسرتبخش هنر رنسانس تبدیل کرده است

شاید به سبب تفوق آشکار پروجینو و رافائل، و  - اش از میدان هنر زایل شد  از آن پس جلوه. یافت خود را سرشکسته

).1513(به موجب روایت مشکوکی، در پنجاه ونه سالگی درسینا از گرسنگی مرد . شاید هم به علت بیماري

نام مشهور شد، اما اهالی پروجا او  پیترو پروجینو بدین سبب که پروجا را براي سکونت دایم انتخاب کرده بود به این

در چیتا دالبیوه به دنیا آمد، در نهسالگی به پروجا اعزام  1446به سال . خواندند را به نام خانوادگیش، وانوتچی، می

بنا به روایت وازاري، استاد او نقاشان فلورانس را بهترین نقاشان ایتالیا . شد و به شاگردي نقاش گمنامی درآمد

پیترو با پیروي از اندرز استاد به فلورانس رفت و . و به او توصیه کرد که براي تحصیل هنر به آنجا بروددانست  می

به  1468لئوناردو در حدود سال . فرسکوهاي مازاتچو را بدقت تقلید کرد و شاگردي یا دستیاري وروکیو را پذیرفت

ات کرد و، گرچه شش سال از او بزرگتر بود، از اینکه هنرگاه وروکیو وارد شد؛ به احتمال زیاد، پروجینو با او مالق

این مهارتها در . بعضی خصوصیات کمال و ظرافت، و روش بهتر ژرفانمایی و رنگ و روغن را از او بیاموزد عار نداشت

توأم با یک زمینۀ معماري زیبا و دورنمایی به آرامی چهرة آن   ،)موزة لوور(تصویر قدیس سباستیانوس پروجینو 

هاي با وقار و ظریف »مریم«پروجینو پس از ترك وروکیو، به اسلوب اومبریایی . شود یس تیرخورده، دیده میقد

بازگشت؛ و از طریق او ممکن است اسلوب سخت و واقعپردازانۀ نقاشی فلورانسی نرمتر شده و به ایدئالیسم با 

  .ترفرا بارتولومئو و آندرئا دل سارتو انجامیده باشد حرارت

چندان شهرت به هم زده بود که از طرف سیکستوس ) در آن هنگام سی و پنج سال داشت( 1481و تا سال پروجین

در نمازخانۀ سیستین چند فرسکو ساخت که زیباترین قسمت باقیماندة آن اعطاي کلیدها از . چهارم به رم دعوت شد

سمی و قراردادي است؛ اما براي اولین این تصویر، از لحاظ تناسب اجزا، زیاده از حد ر. طرف عیسی به پطرس است

شود؛ و  بار در نقاشی، هوا با درجات مرموز نورخود به صورت عنصر مشخص و تقریباً قابل لمسی در تصویر ظاهر می

 –ها  از چهره خورده است؛ و چندتا ها، که در اثر بونفیلیی یکنواخت است، در اینجا به نحو با روحی کیس و چین جامه

انگیزي نمایندة طبیعت صاحبان خود هستند؛ همچنین است سیماي  به نحو شگفت -سینیورلیعیسی، پطرس، 

.بزرگ، گرد، شهوانی، و واقعگراي خود پروجینو، که در آن فرسکو به صورت یکی از حواریون عیسی نقش شده است
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او . جرم جرح ثبت کرده است پروجینو بار دیگر در فلورانس بوده، زیرا آرشیو قضایی شهر دستگیري او را به 1486در 

و یکی از دوستانش با لباس مبدل و چماق در تاریکی یکی از شبهاي ماه دسامبر در سر راه یک دشمن مشترك 

دوست پروجینو تبعید، و خود او به . کمین کرده بودند؛ اما پیش از آنکه جراحتی بر او وارد آوردند، دیده شدند

به راه ) 1492(پس از یک دورة دیگر از فعالیت در رم، کارگاهی در فلورانس . پرداخت ده فلورین جریمه محکوم شد

این . دستیارانی براي خود استخدام کرد، و به ساختن تصویر براي فروش به مشتریان دور و نزدیک پرداخت. انداخت

را رسم کرد و ) رگ فرزندعزاي مریم در م(براي فرقۀ برادران جزواتی تصویر پیتا . تصویرها همواره رسا و کامل نبودند

. با دستیارانش عذراي ماتمزده و مجدلیۀ مهموم آن را صدبار به اشکال مختلف، براي مؤسسات و اشخاص، تکرار کرد

یک تصویر حضرت مریم و قدیسان او به وین، دیگري به کرمونا، سه دیگر به فانو، و یک تصویر حضرت مریم در اوج 

رقیبانش او را متهم ساختند که هنرگاه خود را به . ن، سومی به اوفیتسی رسیدجالل به پروجا، دیگري به واتیکا

او در برابر این تقبیحات . دانستند کارخانه بدل کرده است، زیرا آن اندازه ثروتمند شدن و فربه شدن او را قبیح می

تابلو در کاخ دوکی رسم کند، و وقتی شهر ونیز او را دعوت کرد که دو . برد زد و قیمتهاي خود را باال می پوزخند می

دوکاتو خواست؛ و چون پیشنهادش رد شد، در فلورانس  800براي او مزد تعیین کرد، او ) دالر؟ 5‘000(دوکاتو  400

کرد؛ در جمع  مطلقاً به حقیر شمردن ثروت تظاهر نمی. کرد کار نمی به معاملۀ نقدي سخت پایبند بود و نسیه. ماند

هنگامی که دستش به رعشه افتاد و خوب نتوانست کار کند، گرسنگی بخورد؛ در فلورانس و  مال مصمم بود تا مبادا

تصویر او به قلم . پروجا زمین خرید و پس از هر فقره تحویل تابلوهاي سفارشی الاقل یک پاي در امالك خود داشت

فربه، بینی درشت، موي صورت کوتاه و . در واقع مظهر سیماي راستین اوست) 1500(خودش در کامبیوي پروجا 

آشفته که از زیر یک کاله سرخ تنگ بیرون زده است، چشمان آرام اما با نفوذ، لبان نسبتاً تحقیر کننده، و گردن 

خورد؛ مردي بود مبرز و معتمد بنفس، که نوع بشر را   کلفت و قالب نیرومندش، همه مؤید اینند که او فریب نمی

شکاکیت و سودپرستی ».او مردي دیندار نبود و هرگز به خلود روح ایمان نداشت«: گوید وازاري می. شمرد کوچک می

شد که بعضی از ظریفترین تصاویر ایمانی دورة رنسانس  داشت، و نیز مانع از این نمی او از سخاوت گهگاهی بازش نمی

) ویر اکنون در لندن استاین تص(تک چهرة دلپذیر حضرت مریم را براي چرتوزا دي پاویا رسم کرد . را به وجود آورد

 نمایاند که انسان گمان شود، چنان گنهکار دلربایی را می و تابلو مریم مجدلیه در موزة لوور، که به او نبست داده می

هاي دیر سانتاکالرا در فلورانس تابلو  براي راهبه. کند که براي بخشایش لطف خاصی از جانب خدا الزم باشد نمی

هاي پیرمردان زندگی آنان را  اند، چهره د که درون آن زنان مرده با زیبایی کم نظیري خفتهتدفین عیسی را نقاشی کر

اي از درختان باریک برشیبهاي  کنند؛ منظره کند، و خطوط ترکیبی با جسد بیخون مسیح تالقی می خالصه می

پروجینو . بخشند یسنگی، و شهر دوردست در کنار یک خلیج ساکت، وضع آرامی به صحنۀ مرگ و اندوه م تخته

.کشید فروخت، خوب می همان اندازه که خوب می

وقتی که بازرگانان کامبیو خواستند . موفقیت او در فلورانس سرانجام اهالی پروجا را به ارجمندي او معتقد ساخت

وتچی پیشنهاد سابقه خالی، و کار نقاشی را به پیترو وان اطاق تجارت خود را بیارایند، جیبهاي خود را با سخاوتی بی

با پیروي از خوي زمان و سفارشهاي یک دانشور محلی، از آن نقاش خواستند تا تاالر سخنرانی را با مخلوطی . کردند

البروج؛ بر یک دیوار، تصویر  منطقۀ>بر سقف، هفت سیارة منظومۀ شمسی و : از موضوعات مسیحی و مشرکات بیاراید

جاودانی، پیمبران، شش سیبوالي مشرك که نظیر آن را بعداً میکالنژ کشید؛ میالد مسیح و تبدل؛ بر دیوار دیگر، پدر 

تدبیر به وسیلۀ  –بریک دیوار دیگر، چهار فضیلت کالسیک، که هریک به وسیلۀ قهرمانان مشرك ارائه شده است 

ونیداس، و نوما، سقراط، و فابیوس؛ عدالت توسط پیتاکوس، فوریوس، و ترایانوس؛ استقامت به وسیلۀ لوکیوس، لئ

همۀ اینها ظاهراً توسط پروجینو و . هوراتیوس کوکلس، و اعتدال به وسیلۀ پریکلس، کینکیناتوس، وسکیپیو
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همان سالی که کشمکشهاي خاندان بالیونی  -نقاشی شد) 1500(دستیارانش، از جمله رافائل، در یک سال 

شد، مردم شهر توانستند براي دیدن زیبایی ها شسته  وقتی خون از کوچه. هاي پروجا را گلگون ساخته بود کوچه

شاید آن ارجمندان مشرك را قدري بیروح یافتند؛ میل داشتند که پروجینو آنها را در . جدید کامبیو اجتماع کنند

اي  اما داوود جاللی شاهانه داشت، تقریباً سیبوالي اریتره. ساخت داد و تا حدي با روح می حال حرکتی نشان می

طبوع و لطیف بود که حضرت مریم رافائل، و پدر جاودانی از نیروي تصوري برآمده بود که براي یک همان اندازه م

در . پروجینو با کار خود بر آن دیوارها در سن شصت و یک سالگی به اوج قدرت خویش رسید. خدانشناس خوب بود

  .آن شهر حقشناس او را به عضویت انجمن شهر برگزید 1501

ازدواج مریم عذرا را نقاشی کرد که رافائل دو سال بعد آن را در ازدواج مریم  1502در . اط پیموداما بزودي راه انحط

به فلورانس بازگشت و از اینکه در آنجا هیاهوي بسیار بر سر مجسمۀ داوود کار  1503در . عذراي خود تقلید کرد

اي مطالعۀ بهترین محل جهت نصب آن مجسمه میکالنژ راه افتاده بود خوشش نیامد؛ او از جمله هنرمندانی بود که بر

کمی بعد، آن دو وقتی یکدیگر را . ساز قرار گرفت الشعاع رأي خود مجسمه انتخاب شده بودند، و عقیدة او تحت

ونه ساله بود، پروجینو را احمق نامید و گفت که  دیدند، به هم توهین کردند؛ میکالنژ، که در آن زمان جوانی بیست

در . اي نداشت پروجینو او را به جرم اهانت تعقیب کرد، اما، جز مضحکه نتیجه. شده است» ارزش بی کهنه و«هنر او 

حاضر شد که براي آنونتسیاتا تصویر پایین آوردن مسیح از صلیب را، که مرحوم فیلیپینو لیپی شروع کرده  1505

فیلیپینو را با مهارت و سرعت تکمیل کرد؛ اما در او کار . بود، تمام کند و به آن تصویر صعود مریم عذرا را نیز بیفزاید

که هنوز به خاطر (هایش تکرار شدند، بدان گونه که نقاشان فلورانس  تصویر صعود بسیاري از صورتهاي سایر پرده

او شهر را با غضب ترك کرد و در پروجا . پروري محکوم کردند او را به نادرستی تن) بردند مزدگزافش بر او رشک می

.گزید اقامت

، شکست عصر به وسیلۀ نسل جوان )1507(وقتی که دعوت یولیوس دوم را براي تزیین اطاقی در واتیکان پذیرفت 

چون اندك پیشرفتی در کارش حاصل شد، شاگرد قدیمش رافائل به میدان آمد و خط بطالن . تکرار شده بود

به پروجا بازگشت، و تا پایان زندگی در آنجا کار پروجینو رم را با دلی اندوهگین ترك گفت، . برتمامی زحماتش کشید

یک تابلو محراب براي کلیساي سانت اگوستینو نقاشی کرد که داستان زندگی مسیح را نمایش  1514در . کرد

براي کلیساي مادونادله الگریمه در تروي تصویر ستایش مجوسان را . تمام شد 1520این تابلو ظاهراً در سال . داد  می

. انگیز است رغم ضعف ترسیم در قسمتهایی از آن، براي یک مرد هفتاد و پنج ساله شگفت که، علی) 1521(رسم کرد 

، درحالی که در یک شهر مجاور به نام فونتینیانو مشغول نقاشی بود، قربانی طاعون شد، یا شاید هم به علت 1523در 

دهد که ببیند در آن  ر باز زد و گفت ترجیح میبه موجب روایتی، از پذیرفتن دعاي آمرزش س. پیري و فرسودگی مرد

  .ایمانان دفن کردند وي را در گورستان بی. ایمان چه سان معامله خواهند کرد جهان با یک روح سرکش بی

هاي بیضوي  مبالغه در احساس، زهد مهموم و تصنعی، چهره –هرکس به نقایص نقاشی پروجینو واقف است 

در . هاي خم شده به نشانۀ تواضع، حتی سیماهاي کاتو عبوس و لئونیداس دلیریکنواخت، گیسوان روبان زده، سر

. اي نداشت او استادي پر محصول بود، اما از حس ابداع بهره. اند اروپا و امریکا دهها نقاش نظیر پروجینو بوده

مان اهالی اومبریا تصویرهایش عاري از عمل و روحند و بیش از آنچه واقعیات و معنی زندگی را نشان دهند، حس ای

توانند موجب شادي روحی گردند که بلوغ آن بر  هذا، در آنها عوامل زیادي وجود دارند که می مع. کنند را ارائه می

کیفیت زندة نور، زیبایی سادة زنان، وقار پیرمردان انبوه : این عوامل عبارتند از. آزمودگی دنیویش فایق آمده باشد

  .پوشاند و مناظر دلپذیري که اندوه را با سلم میریش، لطافت و آرامش رنگها، 
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، پس از اقامتهاي طوالنی در فلورانس، به پروجا بازگشت، مهارت فنی فلورانسیها را بدون 1499وقتی پروجینو در 

ان این مهارتها را تا لحظۀ مرگ با وفاداري کامل به دست یاران و شاگرد. قدرت انتقاد آنان به سرزمین اومبریا باز آورد

آن استاد . سپرده بود - و رافائل) لوسپانیا(، جووانی دي پیترو )ایل باکیاکا(پینتوریکیو، فرانچسکو اوبرتینو  –خود 

در هنر خود غنی شده و میراثش را به اعقاب واگذار کرده بود، و شاگردي : مقصود خود را از زندگی برآورده بود

  .نقص و متکامل بود جینو بیرافائل پرو. بارآورده بود که برخودش تعالی جست

  

فصل نهم

  مانتوا

1378 -1540  

  

I –  ویتورینو دافلتره  

در تمام دوران رنسانس فقط یک خانوادة فرمانروا داشت و از غوغاي انقالب، قتلهاي : مانتوا سرزمین خوشبختی بود

ت خاندانش چنان مستحکم ، موقعی)1328(وقتی لویجی گونتساگا به زعامت رسید . درباري، و کودتاها در امان بود

این رسم چندین  –توانست پایتخت خود را ترك کند و، به عنوان سردار، مزدور شهرهاي دیگر شود  بود که او گاه می

از طرف امپراطور سیگیسموند، سلطان  1432نوادة او جان فرانچسکو اول، در . نسل از طرف جانشینان او تعقیب شد

این لقب در خانوادة گونتساگا موروثی شد، تا وقتی که لقب عالیتر دوکا به . تخر شدمف» مارکزه«اسمی ناحیه، به لقب 

جان فرمانرواي خوبی بود؛ باتالقها را خشکاند، کشاورزي و صنعت را ترقی داد، از هنر ). 1530(آنها تعلق گرفت 

  .اطفالش به مانتوا آوردحمایت کرد، و یکی از نجیبترین اشخاص تاریخ تعلیم و تربیت را براي آموزش و پرورش 

چون شوق تحصیل . ویتورینو نام خانوادگی خود را از زادگاه خویش، قصبۀ فلتره، واقع در شمال خاوري ایتالیا، گرفت

دانش باستانی، که مانند مرضی ساري در سراسر ایتالیا رواج داشت، به او نیز سرایت کرده بود، به پادوا رفت و التینی، 

عانی بیان را زیر نظر استادان مختلف تحصیل کرد؛ پاداش یکی از استادان خود را با انجام خدمت یونانی، ریاضی، و م

شاگردان خود را بیش از آنچه . اي براي پسران باز کرد التحصیل شدن از دانشگاه، مدرسه پس از فارغ. در خانۀ او داد

کرد؛ از شاگردان متمکن به نسبت  تخاب میبراصل نسب یا ثروت برگزیند، از میان کودکان با ذوق و استعداد ان

کرد، کار سخت  وجود تنبالن را تحمل نمی. پذیرفت آموزان فقیر را مجانی می گرفت و دانش وسعشان پول می

چون این کار در محیط پرهیاهوي یک شهر دانشگاهی مشکل بود، . برد خواست، و انضباطی شدید به کار می می

دعوت جان فرانچسکو را براي رفتن به مانتوا و تعلیم  1425در ). 1424(ز منتقل کرد ویتورینو مدرسۀ خود را به ونی

این عده شامل چهار پسر و یک دختر مارکزه، یک دختر فرانچسکو . پسران و دختران پذیرفت گروه منتخبی از

.سفورتسا، و چند تن دیگر از فرزندان فرمانروایان ایتالیا بود

ویتورینو آن را به یک مؤسسۀ نیمه . در اختیار مدرسه گذاشت) خانۀ شادي(تسوجوزا مارکزه ویالیی به نام کازا

خوردند، و آن شعار  کردند، عاقالنه غذا می اي مبدل ساخت که در آن خود او و شاگردانش ساده زندگی می صومعه

تورینو همان اندازه که خود وی. کردند همواره رعایت می» عقل سالم در بدن سالم است«گوید  آرمانی کهن را که می

شمشیرباز و سوارکار ماهري بود و چندان به تغییرات جوي مأنوس بود که زمستان و  –دانشمند بود، قهرمان نیز بود 

چون مستعد غضب و تسلیم هواهاي . رفت ترین سرما با نعلین راه می پوشید و در سخت تابستان یک نوع لباس می
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ساخت؛ معاصرانش  و تازیانه زدن بر خود، هر روز نفس خویش را منکوب می نفسانی بود، با روزه گرفتن متناوب

  .معتقد بودند که او تا هنگام مرگ همچنان مجرد مانده بود

خواست که در عبادات مذهبی  براي تطهیر غرایز و تشکیل شخصیت سالم در شاگردانش، قبل از هرچیز از آنان می

کرد؛ هرگونه کفر گویی و کلمات زشت و ناهنجار را بشدت  نان ایجاد میمنظم باشند؛ احساسات دینی نیرومندي در آ

وجه  به هیچ. شمرد داد؛ و دروغگویی را تقریباً جنایتی بزرگ می کرد؛ مباحثات خشمگینانه را سخت سزا می تقبیح می

مدیریت کشور  الزم نبود به وي گفته شود که شاگردانش امیرزادگانی هستند که روزي ممکن است با تکالیف سنگین

براي سالم و نیرومند ساختن جسم آنان، تعلیمات ورزشی مختلف را از قبیل دویدن، . یا ادارة جنگ مواجه شوند

آموزان را به تحمل   سواري، پرش، کشتی، شمشیربازي، و مشقهاي نظامی در مدرسۀ خویش برقرار ساخت؛ دانش

در اخالقیات تابع سنن قرون وسطایی بود، با حقیر شمردن گرچه . داد شداید، بدون شکوه یا ابراز رنج، عادت می

ورزید؛ با یونانیان قدیم در مهم دانستن نقش سالمت جسمانی در اعتالي شخصیت انسان  جسم سخت مخالفت می

گونه که جسم شاگردانش را با کارهاي سخت و عملیات قهرمانی، و روحشان را به نیروي  همان. وحدت نظر داشت

کرد و ذهنشان را با ریاضی،  ساخت، ذوقشان را نیز با تعلیمات نقاشی و موسیقی تقویت می اط محکم میایمان و انضب

رایی  هدفش این بود که در وجود آنان فضایل دین مسیح را با روشن. داد التینی، یونانی، و ادبیات باستانی جال می

، که عبارت بود از »مرد کامل«رنسانسی  آرمان. مشرکانه و حساسیت جمالشناختی مردان رنسانس به هم آمیزد

  .سالمت جسم، قدرت روح، و استغناي فکر، شکل کامل خود را نخست در ویتورینو دا فلتره نمایان ساخت

بسیار کسان نه براي دیدن امیر . شهرت روشهاي تربیتی او ابتدا در سراسر ایتالیا، و سپس در وراي آن گسترش یافت

فرانچسکو افتخار فرستادن  آباي کلیسا از جان. آمدند علم مشهور آن، از اکناف به آن شهر میمانتوا، بلکه براي دیدن م

مردان مشهوري چون فدریگو . خواستند، و او با درخواستشان موافقت کرد» مدرسۀ امیرزادگان«کودکانشان را به 

  با استعدادترین شاگردانش . ا طی کردنداوربینویی، فرانچسکو دا کاستیلیونه، و تادئو مانفردي دورة مکتب سازندة او ر

کردند، و از مزیت گرانبهاي تماس با  شدند، با او در زیر یک سقف زندگی می مند می از لطف خاص استاد بهره

اش پذیرفته  ویتورینو مصر بود که اطفال بینوا ولی مستعد نیز در مدرسه. پاکدامنی و خردمندي او برخوردار بودند

آموز فقیر پول، وسایل، و کمک آموزگار در اختیارش  ا داشت تا براي نگاهداري و تربیت شصت دانششوند؛ مارکزه را و

کرد، ویتورینو ما به التفاوت آن را از درآمد ضعیف خود  بگذارد؛ وقتی بودجۀ اضافی تکافوي این کار را نمی

و دفن خود نیز پولی باقی  ، معلوم شد که حتی براي کفن)1446(هنگامی که از این جهان رفت . پرداخت می

.نگذاشته است

وقتی . ، مایۀ اعتبار استاد خود بود)1444(لودوویکو گونتساگا، که به عنوان امیر مانتوا جانشین جان فرانچسکو شد 

ویتورینو به او آموخت که بر اشتهاي . ویتورینو به تربیت او دست یازید، او پسري بود یازدهساله، فربه، و کند رفتار

لودوویکو این وظایف را بخوبی انجام داد و . حاکم شود و خویشتن را براي تکالیف سنگین حکومت آماده سازدخود 

مانند یک فرمانرواي اصیل دورة رنسانس، قسمتی از ثروت خود را براي . کشوري سعادتمند از خود به میراث گذارد

سیس کرد که بیشتر کتابهایش مربوط به ادبیات کتابخانۀ بسیار خوبی تأ. اعتالي ادبیات و هنر به مصرف رسانید

اولین چاپخانه را . کالسیک التینی بودند؛ مینیاتوریستهایی براي تذهیب کتابهاي انئید و کمدي االهی استخدام کرد

دند که پولیتسیانو، پیکو دال میراندوال، فیللفو، گوارینو دا ورونا، و پالتینا جزو اومانیستهایی بو. در مانتوا تأسیس نمود

لئونه باتیستا آلبرتی به دعوت او از فلورانس آمد و . کردند زمانی از جود او برخوردار شده و در دربارش زندگی می

 1460در . نمازخانۀ اینکوروناتا را در کلیساي جامع شهر، و نیز کلیساهاي سانت آندرئا و سان سباستیانو را، ساخت

  .ا به خدمت خود درآوردمارکزه یکی از بزرگترین نقاشان رنسانس ر
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II – 1506-1431  :آندرئا مانتنیا  

اگر بخواهیم کمال هنري . آندرئا مانتنیا سیزده سال پیش از بوتیچلی در ایزوال دي کارتورا، نزدیک پادوا، متولد شد

ا نامنویسی هنگامی که فقط ده سال داشت، در اتحادیۀ نقاشان پادو. مانتنیا را ارزیابی کنیم، باید به عقب برگردیم

آندرئا . فرانچسکو سکوارچونه در آن هنگام مشهورترین معلم نقاشی، نه تنها در پادوا بلکه در تمام ایتالیا، بود. کرد

. وارد مدرسۀ او شد و چنان بسرعت پیش رفت که سکوارچونه او را به خانۀ خود برد و به فرزندي پذیرفت

توانست به چنگ  قایاي مهم پیکر تراشی و معماري کالسیک را، که میسکوارچونه، که از اومانیستها ملهم شده بود، ب

هاي قوي، منظم، و  آورد و حمل کند، به هنرگاه خویش آورد و به شاگردان خود دستور دادکه آنها را به عنوان نمونه

؛ عاشق تاریخ مانتنیا با شوق اطاعت کرد. توانند از روي آنها نقاشی کنند هماهنگ سرمشق خود قرار دهند و تا می

باستانی روم شد، قهرمانان آن را به حد آرمان ارج نهاد، و هنر آن را چندان پسندید که نیمی از تصاویرش داراي 

هنر او از . زمینۀ معماري رومی هستند ونیمی از صورتهایش، از هر ملت و زبان که باشند، هیئت و لباس رومی دارند

ها جاللی شاهانه، و نیز خلوص جدي طرح را آموخت، اما هرگز  از این نمونهاین شیفتگی هم سود دید و هم زیان؛ او 

وقتی دوناتلو به پادوا آمد، مانتنیا، که هنوز طفلی . اي خارج نساخت نقاشی خود را از آرامش خشک اشکال مجسمه

در عین حال . م، حس کردهاي کهن را، توأم با انگیزة نیرومندي در جهت رئالیس دوازدهساله بود، بار دیگر تأثیر پیکره

مفتون علم جدید ژرفانمایی شد که تازه توسط مازولینو، اوتچلو، و مازاتچو ابداع شده بود؛ آندرئا تمام قواعد آن را 

.نمودند به حیرت انداخت تحصیل کرد و معاصران خود را با کوتاه نماییهایی که از فرط واقعیت نازیبا می

براي فرسکوسازي در کلیساي فرایارهاي ارمیتانی در پادوا دریافت کرد، و آن را  سکوارچونه مأموریتی 1448در سال 

نیکولو یک تابلو را با سبک عالی . به دو تن از شاگردان محبوب خویش به نامهاي نیکولو پیتسولو و مانتنیا واگذار کرد

درئا، که حال هفدهساله بود، کار را آن. اي از دست داد به پایان رساند، اما پس از اتمام آن جان خود را در مشاجره

موضوعات نقاشی . ادامه داد و هشت تابلویی که در طول هفت سال بعد ساخت او را در سراسر ایتالیا مشهور کردند

هاي معماري کهن با تمام جزییاتشان رسم شده بودند؛ بدنهاي نیرومند  زمینه: قرون وسطایی، و طرز اجرا انقالبی بود

سربازان رومی با وجنات اندوهگین قدیسان ممزوج شده بودند؛ شرك و مسیحیت، بیش از آنچه  و زرههاي درخشان

نقاشی در اینجا بدقت و ظرافت . در تمام کتب اومانیستها ممزوج شده باشند، در این فرسکوها مدغم شده بودند

هنر نقاشی کمتر شکلی چنین با  .نوینی رسیده بود، و ژرفانمایی به کمالی نایل شده بود که نشانۀ کوشش بسیار بود

کند، دیده بود؛ یا  شکوه از حیث هیئت و سکنات، مانند هیئت سربازي که از قدیسی در برابر قاضی رومی مراقبت می

چیزي آنقدر مهیب و واقعپردازانه که دژخیم، در آن فرسکو، چماق خود را براي خرد کردن مغز یکی از شهیدان بلند 

تمام این  - هاي فنی هنر آن جوان پادوایی را بررسی کنند آمدند تا جنبه هرهاي دور دست مینقاشان از ش. کرده است

  .فرسکوها، جز دوتاي آنها، در جنگ جهانی دوم منهدم شدند

رفت که بعداً شهرت او را به  پدر نقاشانی به شمار می) 1454(یاکوپو بلینی، که خود نقاش شهیري بود و در آن سال 

این تابلوها را در حال ساخته شدن دید و چنان از آندرئا خوشش آمد که دختر خویش را براي محاق انداختند، 

سکوارچونه با این زناشویی مخالفت کرد و فرار مانتنیا را از . مانتنیا پیشنهاد او را پذیرفت. ازدواج با او پیشنهاد کرد

  .هاي مرمرین کهن تالفی کرد بندي از پیکرهخانۀ خود با محکوم ساختن فرسکوهاي او به عنوان تقلید خشک و نیم

جالبتر از آن اینکه بلینیها توانستند به آندرئا بفهمانند که در اتهام سکوارچونه حقیقتی نهفته است؛ و باز از این شایان 

اي  هتر آنکه آن نقاش تندخو انتقاد را پذیرفت و از آن بهره گرفت، بدین معنی که توجه خود را از حاالت مجسم  توجه

در آخرین دو تابلو از فرسکوهاي ارمیتانی، ده . به مالحظۀ دقیق زندگی در تمام جزییات و فعالیتهاي آن معطوف کرد

.تصویر از معاصران گنجاند که یکی از آنها سکوارچونۀ فربه و کوتاه قد بود
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ودوویکو گونتساگا به او مأموریتی در ل. مانتنیا، با فسخ قرارداد خود با معلمش، آزاد بود که دعوتهاي متعدد را بپذیرد

؛ آندرئا چهار سال این مأموریت را به تعویق انداخت و طی آن مدت براي کلیساي سان تسنو یک )1456(مانتوا داد 

در قاببند وسطاي این تابلو، در میان مجموعۀ . تابلو چندلتی ساخت که تاکنون مایۀ جلب زایران و سیاحان بوده است

نها، قرنیزها، و نماهاي مثلثی باشکوه، مریم عذرا کودك خود را در آغوش دارد، در حالی که باشکوهی از ستو

اند؛ در قسمت تحتانی این قاببند، تصویر مصلوب کردن عیسی است که  خوان آن دو را احاطه کرده فرشتگان نغمه

و در سمت چپ، زیتونستان دهد؛   هاي عیسی نشان می سربازان رومی را در حال طاس انداختن براي تملک جامه

این . هاي خود آن را مورد بررسی قرارداد دورنماي خشنی فراهم کرده بود که گویا لئوناردو براي تصویر مریم صخره

  .استتابلو چندلتی یکی از نقاشیهاي بزرگ دورة رنسانس 

؛ به جز توقفهاي کوتاهی در )1460(مت در ورونا، سرانجام حاضر شد به مانتوا برود مانتنیا پس از سه سال اقا

لودوویکو به او خانه، سوخت، و غله داد و . فلورانس و بولونیا، و دو سال اقامت در رم، تا پایان عمر در مانتوا به سر برد

ا، نمازخانه، و ویالهاي سه امیر از سلسله امیران آندرئا کاخه. نیز براي او مقرر داشت) دالر 375(ماهانه پانزده دوکاتو 

هاي آثار او در مانتوا فرسکوهاي مشهورش در کاخ دوکی، مخصوصاً در یکی از تاالرهاي  ناحیه را ساخت؛ تنها بازمانده

گارت این تاالر براي جشن نامزدي فدریگو، پسر لودوویکو، با مار. ، است)تاالر نامزدان(آن به نام ساال دلیی سپوزي 

یعنی خود مارکزه، زنش، کودکانش،  –موضوع فرسکو فقط خانوادة فرمانروا بود . باواریایی ساخته و نامگذاري شد

چندتن از درباریان، و کاردینال فرانچسکو گونتساگا هنگام بازگشتش از رم، در حالی که پدرش لودوویکو به او 

د از تصاویر رئالیستی، که مانتنیا خود نیز تصویري در آن این تاالر در حقیقت یک موزة هنري بو. گوید خوشامد می

نماید، در صورتش آژنگهایی نمودار است و زیر  می) سال وسه چهل(در این تصویر او پیرتر از سن خود . میان داشت

  .چشمانش گود افتاده است

دوتن از دخترانش عیب . شد؛ آخرین سالهاي عمرش با رنج و اندوه تیره شده بودند لودوویکو نیز بسرعت پیر می

، طاعون مانتوا را چنان تباه ساخت که زندگی 1478جسمانی پیدا کردند؛ جنگ تمام عایداتش را به مصرف رساند؛ در

اقتصادي تقریباً متوقف شد، عواید کشوري تقلیل یافت، و مواجب مانتنیا نیز مانند حقوق بسیاري از کسان دیگر 

آمیزي به لودوویکو نوشت، و او در پاسخ با نجابت زایدالوصفی درخواست کرد  مۀ مالمتمانتنیا نا. مدتی به تعویق افتاد

) 1484- 1478(مانتنیا در زمان فدریگو . طاعون برطرف شد، اما لودوویکو جان سالم از آن به در نبرد. که صبر کند

، )1519- 1484(جان فرانچسکو زیباترین اثر خود پیروزي قیصر را شروع کرد و در حکومت پسر او،   پسر لودوویکو،

. این نه تصویر با رنگهاي لعابی، بر روي بوم، براي حیاط قدیمی کاخ دوکی نقاشی شده بودند. آن را به پایان رساند

. بعدها یکی از امیران محتاج آنها را به چارلز اول پادشاه انگلستان فروخت، و آنها اکنون در همتن کورت قرار دارند

دود بیست و هفت متر طول دارد دستۀ سیاري از سربازان، کشیشان، اسیران، بردگان، نوازندگان، افریز عظیمی که ح

که بر  -نمایاند که همۀ آنها به دنبال قیصر گدایان، فیالن، گاوان، پرچمها، غنایم جنگی، جوایز، و یادگاریها را می

در اینجا مانتنیا به نخستین . روانند -است اي سوار است و تاجی به دست االهۀ پیروزي بر سرش نهاده شده گردونه

هذا، نقشهاي او با روح و  کند؛ مع گردد و بار دیگر مانند یک پیکرتراش نقاشی می عشق خود که روم کهن باشد باز می

شود؛ در این کار،  رغم جزییات زیبا، دیدگان بیننده به آن تاجگذاري باشکوه جلب می حرکت هستند؛ علی

انگیزي متمرکز شده و آن را به  در ترکیب، طراحی، ژرفانمایی، و دقت مشاهده به طرز شگفت هنرنماییهاي نقاش

.اند شاهکار وي تبدیل کرده

در خالل هفت سالی که از قبول مأموریت براي ترسیم پیروزي قیصر تا تکمیل آن گذشت، مانتنیا دعوتی را از پاپ 

مانتنیا، . که بعداً در حوادث ناگوار رم از میان رفت) 1489-1488(اینوکنتیوس هشتم پذیرفت و چند فرسکو ساخت 
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به مانتوا بازگشت و حرفۀ پرثمر خود  -که او نیز متقابالً از بیصبري آن هنرمند شکایت داشت –با شکوه از خست پاپ

. بودرا با ساختن صد تصویر از موضوعات مذهبی تکمیل کرد؛ او دیگر قیصر را فراموش کرده و به مسیح پرداخته 

در این تصویر، مسیح بر پشت . مشهورترین و نامطبوعترین این تصاویر مسیح مرده بود که اکنون در کاخ برراست

ي فرسوده شبیه باشد، به یک کوندوتیرة »خدا«خوابیده و پاهایش به طرف تماشاگر است، و بیش از آنکه به یک 

  .خوابیده همانند است

در پارناسوس، که اکنون در موزة لوور قراردارد، او تصمیم . مشرکانه رسم کردمانتنیا در ایام پیري خود یک تصویر 

عادي خود را دایر به تسخیر حقیقت کنار گذاشت و کوشید تا بیشتر به عنصر زیبایی توجه کند؛ خود را یک لحظه به 

سردارد و در کنار اي را رسم کرد که افسري بر  یک داستان اساطیري عاري از اخالق تسلیم نمود و ونوس برهنه

ها او را با رقص و  عاشق جنگجویش، مارس، بر کوه پارناسوس نشسته است، در حالی که در پاي کوه، آپولون و موز

استۀ بیهمتا است، که در آن / ها محتمال زن مارکزه جان فرانچسکو یعنی ایزابال د یکی از این موز. ستایند آواز می

آخرین سالهاي زندگی او به واسطۀ علت مزاج، . این آخرین نقاشی بزرگ مانتنیا بود .زمان بانوي اول آن امیرنشین بود

از گستاخی ایزابال در تعیین جزییات تصویرهایی که از او خواسته . بدخویی، و وام رو به ازدیاد قرین اندوه شده بود

و سرانجام خانۀ خود، را  بود آشفته خاطر شد؛ از فرط اندوه عزلت گزید؛ قسمت بزرگی از مجموعۀ هنري خویش،

اي که به نظر من  اشکبار و شوریده، و داراي چنان صورت فرو رفته«: ایزابال او را چنین وصف کرد 1505در . فروخت

برگور او در سانت آندرئا . یک سال بعد، در هفتادوپنج سالگی، دار فانی را وداع گفت» .آمد تا زنده بیشتر مرده می

این پیکره، با نوعی واقعپردازي آلوده به خشم، تلخکامی . ز هست که شاید کار خود مانتنیا باشداي از برن پیکرة نیمتنه

آنان که طالب . سازد که خود را به مدت نیم قرن در هنر خویش فرسوده کرد اي را نمایان می و فرسودگی نابغه

.هستند، باید بهاي آن را با جان خود بپردازند» جاودان زیستن«

III – ن بانوي جهاناولی  

فرد ممتاز در «نویس او را  باندلو رمان. کند وصف می» اولین بانوي جهان«استه را / نیکولو دا کوردجو شاعر، ایزابال د

زیبایی ملیح او را،  - را بستاید» ایزابالي آزاده و بزرگوار«دانست کدامیک از مزایاي  نامید؛ و آریوستو نمی» میان زنان

ایزابال بیشتر کماالت و سحاریهایی را که زن تربیت شده . ، یا حمایت او را از ادبیات و هنرفروتنی او را، خودش را

باشد یا بدون » اهل خرد«آنکه  او، بی. آمد دارا بود رنسانس با داشتن آنها به صورت یکی از شاهکارهاي تاریخ در می

بغایت زیبا نبود؛ آنچه مردان در او . ر بودآنکه جاذبیت زنانه را بدرود گوید، از فرهنگ وسیع و متنوعی برخوردا

توانست تمام روز سواري و تمام شب پایکوبی  می. پسندیدند نشاط، سرزندگی، سرعت انتقال، و کمال ذوق بود می

بهره بود بر  توانست با مهارت و عقل سلیمی که شویش از آن بی می. کند و در عین حال در هر لحظه ملکه باشد

رغم خطاها و پریشان اندیشیها و  و، در دوران ناتوانی و کهنسالی شویش، کشور کوچک او را، علیمانتوا حکومت کند 

پاپها و دوکاها . کرد ترین شخصیتهاي زمان خود همشأن آنها مکاتبه می با برجسته. بیماري سیفلیس وي، اداره کند

کرد،  هنرمندي را به کار براي خویش جلب میتقریباً هر . آمدند خواهان دوستیش بودند، و فرمانروایان به دربارش می

بمبو، آریوستو، و برناردو تاسو آثاري از خود را به او . سرایی جهت خود، الهامبخش بود و شاعران را براي نغمه

او با نظر یکی از دانشمندان و تشخیص یکی از . دانستند که بضاعتش چندان زیاد نیست تخصیص دادند، هرچند می

  .رفت، کانون فرهیختگی و خوشپوشی بود هرجا که می. پرداخت ردآوري کتاب و آثار هنري میهنرشناسان به گ

چند کاردینال به کلیسا، و یک  اي بود که چند دوك به فرارا، ایزابال یکی از افراد خانوادة استه یعنی خاندان برجسته

پدرشان ارکولۀ اول، . ئاتریچه بزرگتر بودمتولد شد و یک سال از خواهر خود ب 1474او در سال . دوشس به میالن داد

. نسب بودند هر دو خواهر بس عالی. دوك فرارا، و مادرشان الئونوراي آراگونی، دختر فردیناند اول، پادشاه ناپل، بود
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هنگامی که بئاتریچه به ناپل فرستاده شده بود تا در دربار زیباي پدر بزرگش سرزندگی و نشاط را بیاموزد، ایزابال در 

نویسان، موسیقدانان، و هنرمندانی پرورش یافت که فرارا را مدتی به مشعشعترین  میان دانشوران، شاعران، نمایشنامه

اي بود که سیاستمداران را به شگفت  در شش سالگی از حیث هوش اعجوبه. پایتخت ایتالیا تبدیل کرده بودند

اگر چه من دربارة هوشمندي بینظیر »  :نتوایی چنین نوشتبه مارکزه فدریگو ما 1480بلترامینو کوزاترو در . آورد می

کرد که او براي پسرش  فدریگو گمان می» .کردم چنین چیزي ممکن باشد او بسیار شنیده بودم، هرگز گمان نمی

ارکوله، که به حمایت مانتوا برضد ونیز . فرانچسکو همسر خوبی خواهد بود، بنابراین او را از پدرش خواستگاري کرد

تاج بود، با این تقاضا موافقت کرد و ایزابالي شش ساله، خود را نامزد پسري چهاردهساله یافت؛ ایزابال ده سال مح

شعر سرودن به زبان ایتالیایی و نثر نوشتن به زبان التینی را   دیگر در فرارا ماند تا دوزندگی و آوازخوانی را فراگیرد؛

اش  چهره. گیرد، و در رقص چنان چابک شود که گویی بالهایی نامریی داردبیاموزد، نواختن کالویکورد و عود را یاد ب

در شانزدهسالگی جایگاه . درخشید، و گیسوانش گویی کالفی از زر بودند روشن و شاداب بود، چشمان سیاهش می

.کودکی پر مسرت خود را ترك کرد و با خویی متین و مغرور مارکزاي مانتوا شد

در نخستین سالهاي حکومت . ر، انبوه موي، شکار دوست، و پرشتاب در جنگ و عشق بودجان فرانچسکو تیره رخسا

در . داشت پرداخت، و مانتنیا و چند دانشمند را با وفاداري در دربار خود نگاه می خود جداً به امور حکومت می

حتیاط، بیشتر غنیمتهایی را که فورنووو، بیش از آنچه خردمندانه نبرد کند، دلیرانه جنگید و، از طریق جوانمردي یا ا

بند و باري سربازي در امر ازدواج  از بی. از چادر شارل هشتم به دست آورده بود براي آن شاه فراري باز فرستاد

هفت سال پس از ازدواجش معشوقۀ خود تئودورا را . غاز نمود استفاده کرد و با اولین زایمان زنش بیوفایی خود را آ

تقریباً شاهانه در یک مسابقۀ رزمی در برشا، که خود در آن شرکت داشت، حاضر شود، شاید  رخصت داد تا با جامۀ

گناه این کار تا حدي به گردن خود ایزابال بود که کمی فربه شده و به غیبتهاي طوالنی عادت کرده بود؛ مثالً 

ال مارکزه مایل نبود با یک زن به سر کرد؛ اما بدون شک در هر ح مسافرتهاي دراز مدت به فرارا، اوربینو، و میالن می

داشت، همچنان زن خوبی  کرد، در انظار توجهی به آنها مبذول نمی ایزابال این ماجراها را با بردباري تحمل می. برد

داد، و منافع او را باکیاست و سحاري خود حفظ  براي شویش باقی ماند، به او اندرزهاي شایانی در امور سیاسی می

آمیزي با این عبارات به او  نامۀ مالمت - کرد هنگامی که شویش نیروهاي پاپ را رهبري می – 1506در اما . کرد می

چون این . اند، ترجمانی الزم نیست مهر شده ساختن من از اینکه عالیجناب چندي است به من بی براي آگاه«: نوشت

اي کوششی  نر، ادبیات، و دوستی تا اندازهعالقۀ مفرط او به ه» .گویم چیزي نمی …امر بس نامطبوع است؛ من دیگر

.بود براي فراموش کردن خالء ناگوار زندگی زناشوییش

اي که ایزابال را با خواهرش بئاتریچه و خواهر  در مجموعۀ غنی و متنوع رنسانس چیزي مطبوعتر از روابط صمیمانه

توان یافت که به زیبایی  ر عباراتی میداد نیست؛ و در ادبیات رنسانس کمت شوهرش الیزابتا گونتساگا پیوند می

الیزابتا با وقار، ضعیف، و غالباً بیمار بود؛ ایزابال . کردند آمیزي باشند که آنان با هم رد و بدل می هاي مهر مضامین نامه

فات و تیزهوش بود و بیش از الیزابتا یا بئاتریچه به ادبیات و هنر دلبستگی داشت؛ اما این اختال  گو، شادمان، بذله

الیزابتا دوست داشت که . شد شدند، جبران می اخالقی از طریق خوي سلیم آن سه دوست، که مکمل یکدیگر واقع می

کوشید تا او  اندیشید و می به مانتوا بیاید؛ و ایزابال، بیش از آنچه در بند سالمت خود بود، به صحت خواهر شوهرش می

ایزابال توانست از سزار بورژیا . دپسندي بود که در الیزابتا وجود نداشتهذا، در ایزابال نوعی خو مع. را سالم گرداند

پس از سقوط . تقاضا کند که تصویر کوپیدو میکالنژ را، که سزار پس از تصرف اوربینو الیزابتا ربوده بود، به او باز دهد

به میالن رفت و در مجلس رقصی  لودوویکو ایل مورو، شوهرخواهر ایزابال، که نسبت به او بسیار متواضع بود، ایزابال

اي از طرف  که از طرف لویی دوازدهم، شکست دهندة لودوویکو، برپا شده بود رقصید؛ شاید به هر حال این لطف زنانه
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کیاست او . او براي نجات مانتوا از نفرتی بود که، به سبب بیطرفی نابخردانۀ شویش، در لویی ایجاد شده بود

اما از جهات دیگر . ط کشورها را در آن زمان، که در عصر حاضر نیز رواج دارد، پذیرفته بودرایج در رواب» اخالقی بی«

: بمبو به او چنین نوشت. شد که از خدمت کردن به او شاد نشود زن خوبی بود، و مشکل مردي در ایتالیا یافت می

تینی را بهتر از هر زن دیگر زمان ال».گویی پاپ اعظم است مایل است به او خدمت کند و او را شاد سازد، چنانکه«

هاي ادبیات کالسیک  وقتی آلدوس مانوتیوس چاپ بهترین نسخه. کرد، اما هرگز بر آن تسلط نیافت خود صحبت می

دانشورانی را براي ترجمۀ آثار پلوتارك و فیلوستراتوس به خدمت . غاز کرد، ایزابال از شایقترین مشتریان وي بود را آ

مزامیر داوود از زبان عبري استخدام کرد تا از فحوا و عظمت اصلی   هودي فاضل را براي ترجمۀگرفت، همچنین یک ی

شاید او . خواند آورد و کتاب آباي کلیسا را با اشتیاق می آثار کالسیک مسیحی را نیزگرد می. آنها اطالع پیدا کند

نهاد، اما در حقیقت داستانهاي قهرمانی  رج میآن؛ افالطون را ا  بیشتر به گردآوردن کتاب عالقه داشت تا به مطالعۀ

. داد ساخت، ترجیح می شیرین را، که حتی اشخاصی مانند آریوستو را در زمان او و تاسو را در نسل بعد سرگرم می

داشت؛ حتی در سالهاي آخر زندگیش، زنان ایتالیا و  جواهر و اشیاي ظریف را بیش از کتاب و آثار هنري دوست می

را با جاذبۀ شخصی خود، و لباس  تهییج سفرا و کاردینالها. نگریستند سلیقه می  او همچون آینۀ مد و ملکۀفرانسه به 

و آداب و فکر ظریف خویش، بخشی از سیاست خود قرار داده بود؛ اینان در حالی که در دل خود زیبایی، لباس فاخر، 

شاید به جز معلومات   اطالعات وي،. ستایند او را میپنداشتند که دانش و خرد  کردند، می و مالحت او را تحسین می

تقریباً مانند تمام معاصران خویش به طالعبینان معتقد بود و برنامۀ کارهاي خود را از . سیاسی، چندان عمیق نبود

یش کرد، و آنها را در سلک مالزمان خو ها و دلقکها سرگرم می خود را با کوتوله. کرد روي تقارن ستارگان تنظیم می

یکی از این . شش اطاق و یک نمازخانه براي آنان متناسب با قامتشان در کاخ امارت بنا کرده بود –آورد  درمی

بارید، غرق  ها چندان کوته قامت بود که، به قول یکی از مزاحان آن زمان، اگر دو سانتیمتر باران بیشتر می»دردانه«

گزید و پس ازمرگ با  اي خاص برمی رین آنها را با ذوق و سلیقهها نیز دلبسته بود؛ زیبات به سگان و گربه. شد می

هاي زنده با بانوان و آقایان دربار در مراسم تدفین  کرد، در حالی که سگان و گربه مراسم با شکوهی دفنشان می

از  اي کرد، مجموعه که از آنجا برقلمرو خود حکومت می - یاردجا، یا پاالتتسو دوکاله - کاستلو.کردند شرکت می

دست اشخاص مختلف ساخته شده بودند، اما سبک  این عمارات در تاریخهاي متفاوت به. ساختمانهاي مختلف بود

در فرارا، پاویا، و میالن بناهایی به . نمود آنها نوعی بود که از بیرون به صورت قلعه ولی از درون کاخی مجلل می

پاالتتسو دل کاپیتانو متعلق به دوران فرمانروایی خاندان  برخی از این عمارات مانند. همین سبک ایجاد شده بودند

بوئوناکولسی در قرن سیزدهم بود؛ کاخ خوش قرینۀ سان جورجو در قرن چهاردهم ساخته شد؛ کامرا دلیی سپوزي از 

و آثار لودوویکو گونتساگا و مانتنیا در قرن پانزدهم است؛ اطاقهاي متعدد، در قرون هفدهم و هجدهم، در آن از ن

همۀ این . ، در زمان سلطنت ناپلئون از نو تزیین شدند)تاالر آینه(ساخته شد؛ برخی از آنها، مانند ساال دلیی سپکی 

اطاقها به طرز مجللی آراسته و مجهز شده بودند؛ و تمام اطاقهاي عادي و تاالرهاي پذیرایی و دفاتر اداري، به حیاطها 

هایی که در کنار مانتوا واقع  در اشعار ویرژیل آمده است، و یا به دریاچهیا باغها، یا رود پیچان مینچیو که وصفش 

در سالهاي . داد ایزابال در این مجموعۀ بزرگ، در اوقات مختلف، محل سکونت خود را تغییر می. اند مشرف بودند شده

شد؛ در این چهار  میده میداد که ایل ستودیولو یا ایل پارادیزو نا آخر عمرش یک آپارتمان چهار اطاقه را ترجیح می

که آنها نیز از آثار هنري  - اطاق و اطاق دیگري به نام ایل گروتو، کتابها، اشیاي هنري، و ادوات موسیقی خود را

  .داد قرار می -قیمت بودند ذي

دگی اش، دلبستگی عمدة زن اش به حفظ استقالل و سعادت مانتوا، و بعضی اوقات برتر از روابط دوستانه پس از عالقه

هاي کوچک  آالت، مرمرهاي آنتیک، و فرآورده هاي نقاشی، چینی پرده  ها، هاي خطی، مجسمه آوري نسخه او جمع
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جویی، و براي کوشش کشف آثاري از دوستان  براي خرید آثار هنري و عتیق با اصل صرفه. صنعت زرگري بود

زد، زیرا  به هنگام خرید چانه می. کرد میمخصوص، از میالن گرفته تارودس، استخدام  گرفت و عمال خودیاري می

کلکسیون او کوچک بود، اما هر جزء آن در نوع خود ارزش و . خزانۀ کشور کوچک او براي آمال بزرگش نارسا بود

چون به این آثار قانع . هایی از میکالنژ، نقاشیهایی از مانتنیا، پروجینو، و فرانچا بود داراي مجسمه. کیفیت عالی داشت

خواست که برایش تصویر بسازند، اما آن دو به این عنوان که او  با ابرام، از لئوناردو دا وینچی وجووانی بلینی مینبود، 

خواهد جزییات هر تصویر را خود تعیین کند، از  شک به این جهت که او می افزاید، و نیز بی بیش از مبلغ بر تعارف می

براي یکی ) دالر 2875(دوکاتو  115خواست  از جمله وقتی که می در بعضی موارد،. زدند اجابت تقاضایش سرباز می

کرد تا عشق خود را به پدید آوردن  وان آیک به نام گذرگاه دریاي سرخ بپردازد، مبلغ زیادي قرض می از کارهاي یان

اشت تا نسبت به مانتنیا سخی نبود، اما وقتی که آن صاحب دهاي بزرگ مرد، شوي خود را واد. شاهکاري ارضا کند

کوستا خلوتگاه محبوب جان فرانچسکو گونتساگا، یعنی کاخ . لورنتسو کوستا را با حقوق خوبی به مانتوا دعوت کند

قدیس سباستیانوس، را تزیین کرد، تصویرهایی از خانوادة او کشید، و تصویر متوسطی از مریم عذرا براي کلیساي 

.سانت آندرئا ساخت

ومانو، بزرگترین شاگرد رافائل، در مانتوا مستقر شد و تمام دربار را با مهارت خود در جولیو پیپی ملقب به ر 1524در 

 –تقریباً سراسر کاخ دوکی طبق طرحهاي او و با کلک خود او و شاگردانش . آورد معماري و نقاشی به شگفت

ر ایزابال، که اینک به فدریگو، پس. آراسته شد –فرانچسکو پریماتیتچو، نیکولو دل آباته، و میکالنجلو آنسلمی 

اي به موضوعات مشرکانه و تصاویر برهنه پیدا کرده بود؛ از این رو  فرمانروایی رسیده بود، مانند رومانو، در رم عالقه

مقرر داشت که دیوارها و سقفهاي چند اطاق کاخ را با تصاویر دلپذیري از آورورا، آپولون، داوري پاریس، هتک ناموس 

، جولیو، در حوالی شهر، مشهورترین اثر معماري خود، 1525در . اساطیر قدیم آراسته شودهلن، و سایر مباحث 

اي از بلوکهاي سنگی و  چارگوش پر وسعتی از ساختمانهاي یک طبقه، با طرح ساده. غاز کرد ، را آتهپاالتتسو دل 

کند که روزگاري یک باغ مصفا بود ولی در جنگ جهانی دوم  اي را احاطه می سانس، محوطههایی به سبک رن پنجره

اطاقهاي تو در تویی که با ستونهاي چهارگوش، : انگیز است داخل آن بس شگفت. ویران شد و اکنون متروك است

، و نورگیرهایی که در آنها کاري، پشت بغلهاي منقوش، و طاقهاي قاببندي تزیین شده؛ دیوارها، سقفها قرنیزهاي کنده

اشخاص . اند داستان تینانها و اولمپیان، کوپیدو و پسوخه، ونوس و آدونیس و مارس، و زئوس و اولمپیا نقاشی شده

پریماتیتچو، براي . اند این تصاویر همه برهنه و شادمانند، و با ذوق پرشور و بیپرواي اواخر دوران رنسانس نقش شده

اي از سربازان رومی را  پرلهو و آکنده از کشمکشهاي قهرمانی، با گچبري، نقش برجستۀدستهتکمیل این شاهکارهاي 

وقتی پریماتیتچو و . در حال حرکت ساخت که به سبک پیروزي قیصر مانتنیا، و تقریباً با مهارت خاص فیدیاس بود

را، که جولیو رومانو به » گلگون رخبرهنگان «دل آباته از طرف فرانسواي اول به فونتنبلو احضار شدند، سبک تزیینی 

هنر دوران . عنوان یادگار کار خود با رافائل در رم به مانتوا آورده بود، به کاخهاي سلطنتی فرانسه منتقل ساختند

.شرك از دژ مسیحیت به جهان مسیحی پرتو افکند

سیاست او مانتوا را . کرد یاري می شوي علیلش را براي حکومت برمانتوا. آخرین سالهاي ایزابال پر از نوش و نیش بود

از اینکه نخست طعمۀ سزار بورژیا شود، پس از آن به دام لویی دوازدهم گرفتار آید، از آن پس مسخر فرانسواي اول 

شود، و آنگاه به دست شارل پنجم افتد نجات داد؛ هنگامی که جان فرانچسکو یا فدریگو به آستانۀ بدبختی سیاسی 

کرد، یا با  فریفت، با چاپلوسی رام می آن حریفان طماع را یکی پس از دیگري با خوشخویی می رسیدند، ایزابال می

به جاي پدر نشست، سردار و فرمانروایی الیق بود، اما به  1519فدریگو، که در . ساخت زیبایی خویش مسحور می

شاید براي گریز از این مذلت بود . معشوقۀ خود رخصت داد که جاي مادرش را به عنوان حکمران دربار مانتوا بگیرد
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کلمنس هفتم به تقاضاي او . به رم رفت تا منصب کاردینالی را براي پسر خود ارکوله تحصیل کند 1525که ایزابال در 

اعتنایی نکرد؛ اما کاردینالها او را خوشامد گفتند، یکی از تاالرهاي کاخ کولونا را در اختیارش گذاشتند، و او را آنقدر 

با مهارت معمول خود خویشتن را از آن ورطه . خود را در آنجا زندانی یافت) 1527(شتند که هنگام چپاول رم نگاه دا

  .و فاتحانه وارد مانتوا شد  رهاند، منصب کاردینالی مورد آرزو را براي ارکوله به دست آورد،

ا رفت، امپراطور و پاپ را با اطوار خود ، در حالی که در پنجاه و پنج سالگی هنوز جذاب بود، به کنگرة بولونی1529در 

به فرمانروایان اوربینو و فرارا یاري کرد تا سرزمین خود را از انضمام به ایاالت پاپی حفظ کنند، و   مسحور ساخت،

در همان سال تیسین به مانتوا آمد و تصویر . شارل پنجم را تحریض کرد که عنوان دوکی را به فدریگو اعطا کند

اي که توسط روبنس از روي آن ساخته شده  و ساخت؛ سرنوشت این تصویر نامعلوم است، اما نسخهمشهوري از ا

بمبو، که هشت سال بعد او را دید، از . دهد که هنوز داراي قدرت و عشق زندگی است زنی را نشان می  است،

نامید؛ اما خرد او » رین زنت خردمندترین و خوشبخت«او را . سرزندگی، تند ذهنی، و عالیق وسیع او به شگفت آمد

، در شصت و چهار سالگی، مرد و با فرمانروایان پیشین 1539در . نتوانست دوران کهولت را با خوشرویی پذیرا شود

پسرش فرمان داد تا آرامگاه مجللی براي او بسازند، و خود یک سال . مانتوا در کلیساي سان فرانچسکو مدفون شد

غارت کردند، قبور امیران مانتوا منهدم شد و  1797وقتی که فرانسویان مانتوا را در . دبعد در آن جهان به او محلق ش

  .خاکستر اجسادي که در آنها بود با خاك مخلوط گشت

  

  

فصل دهم

  فرارا

1378 -1534  

  

I – خاندان استه  

افتد،  ز گذارش به فرارا میدانشجویی که امرو. در ربع اول قرن شانزدهم فعالترین مراکز رسانس فرارا، ونیز، و رم بودند

کند که آن شهر خواب آلود روزگاري مرکز فرمانروایی سلسلۀ نیرومندي  تا وارد کاخ عظیم کاستلو نشود، باور نمی

  .پرورد اي از بزرگترین شاعران زمان را می بوده است که دربارش با شکوهترین دربار اروپا بود و عده

قعیت بود که بر سر راه تجارتی میان بولونیا و ونیز قرار داشت؛ و هم بدین موجودیت این شهر تا حدي مدیون این وا

اي براي محصوالت کشاورزي بود؛ به عالوه، خود آن نیز، از برکت سه شعبه از رود پو،  لحاظ که بازارگاه و پسکرانه

به  773پاپ، در  به 756در سال ) پپن کوتاه(جزو سرزمینهایی بود که از طرف پپن سوم . خاکی حاصلخیز داشت

در حالی که ظاهراً تابع پاپ . ، به وسیلۀ کنتساماتیلداي توسکانی به کلیسا واگذار شد1107شارلمانی؛ و بار دیگر، در 

چون در نتیجۀ رقابت و . هاي تجارتی رقیب بود شد، حکومت مستقلی داشت که در دست خانواده محسوب می

د، کنته آتتسو ششم از خاندان استه را به عنوان فرماندار پذیرفت، و ها دچار اختالل گشته بو کشمکش این خانواده

کیلومتري شمال  64استه یک تیول کوچک امپراطوري بود که تقریباً در . این مقام را در خانوادة او موروثی ساخت

قر خاندان آتتسو م 1056؛ در )961(فرارا قرار داشت و از طرف امپراطور اوتو اول به کنته آتتسو اول اعطا شده بود 

  .هاي برونسویک و هانوور منشعب شدند از این خاندان تاریخی بعداً سلسله. شد و نام خود را به آن داد
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اسماً به عنوان تابعان امپراطوري و پاپ، و عمالً به منزلۀ فرمانروایان مستقل، با لقب  1597تا  1208خاندان استه از 

در حکومت این خاندان مردم تا حدي سعادتمند شدند، و . کردند را حکومت میدوکا، بر فرا) 1470بعد از (مارکزه یا 

نمود و از جمعی دانشور، هنرمند، شاعر، و  احتیاجات و تجمالت درباري را که از امپراطوران و پاپها پذیرایی می

خاندان استه  با وجود ستمها، عملیات غیرقانونی، و جنگهاي مکرر،. ساختند کرد فراهم می می کشیش نگاهداري

هنگامی که یکی از نمایندگان پاپ کلمنس پنجم خاندان استه . صمیمیت اتباع خود را به مدت چهار قرن حفظ کرد

مردم سلطنت مذهبی را مزاحمتر از استثمار   ،)1311(را از حکومت برکنار و فرارا را جزو ایاالت پاپی اعالم کرد 

پاپ یوآنس بیست و ) 1317(د کردند و قدرت خاندان استه را بازگرداندند دنیوي یافتند؛ از این رو آن نماینده را طر

دوم اجراي مراسم مذهبی را در شهر تحریم کرد؛ و مردم آن، که از برکات مذهبی محروم شده بودند، شکوه آغاز 

اعتراف . دندخاندان استه در صدد آشتی باکلیسا برآمدند و مصالحه را با پذیرفتن شرایط سنگینی تحصیل کر. کردند

الحکومۀ او هستند؛ و تعهد کردند که خودشان و جانشینانشان از  کردند به اینکه فرارا تیول پاپ است و خود آنان نایب

.به پاپ بپردازند) دالر؟ 250‘000(دوکاتو 10‘000اي به مبلغ  عواید کشور خراج سالیانه

وج قدرت رسید، و نه تنها بر فرارا، بلکه بر روویگو، خاندان استه به ا) 1441- 1393(در حکومت طوالنی نیکولو سوم 

نیکولو طی سالیان دراز فرمانرواییش چندین بار ازدواج کرد و . کرد مودنا، ردجو، پارما، و حتی میالن نیز حکومت می

را سر یکی از زنان بسیار زیباي او با پسر شوهر خویش، اوگو، مرتکب زنا شد؛ نیکولو هر دو . چند معشوقه نیز گرفت

و فرمان داد که در فرارا هر زن زناکار محکوم به اعدام شود؛ و چون معلوم شد که این فرمان از جمعیت ) 1425(برید 

مالیاتها را تقلیل . از این موضوعها که بگذریم، نیکولو خوب فرمانروایی کرد. فرارا خواهد کاست، اجراي آن متوقف شد

وروس گاتسا را براي تعلیم زبان یونانی در دانشگاه فراخواند، و گوارینو دا داد، صنعت و تجارت را تشویق کرد، تئود

کار، با مدرسۀ ویتورینو دا فلتره در   اي در فرارا استخدام نمود که، از جهت شهرت و بهرة ورونا را براي تأسیس مدرسه

  .کرد مانتوا رقابت می

فرمانروایی بود در عین حال آرام و تند، مهذب و شایسته،  –د هاي نادر زمان بو پسر نیکولو، موسوم به لئونلو، از پدیده

کرد و در میان فرمانروایان  هر چند به تمام جزییات صنعت جنگ واقف بود، صلح را تقویت می. و اهل فکر و عمل

. کردند اي بس محبوب داشت؛ بدان سان که وي را به طیب خاطر به حکمت و میانجیگري انتخاب می ایتالیا وجهه

فیللفو . ترین مردان عصر شد دبیات را نزد گوارینو آموخت و، یک نسل پیش از لورنتسو دمدیچی، یکی از فرهیختها

این مارکزه اولین محققی . دانشمند از تسلط او به التینی و یونانی، معانی بیان، شعر، فلسفه، و حقوق متحیر شده بود

یک کتابخانۀ عمومی . ي به سنکا نوشته شده ساختگی استهایی که ظاهراً از طرف بولس حوار بود که گفت نامه

توانست پیدا کند براي تدریس در آن  تأسیس و به دانشگاه فرارا مساعدت مالی کرد، بهترین دانشورانی را که می

گونه خونریزي یا عمل ننگینی حکومت او را  هیچ. استخدام نمود، و به طرزي فعال در مباحثات آنها شرکت کرد

  . وقتی که او در چهلسالگی مرد، مردم سراسر ایتالیا اندوهگین شدند. تنها ناگواري آن، کوتاهی دورانش بود نیالود؛

بورسو، برادر لئونلو، طبع خشنتري . چند فرمانرواي الیق متوالیاً عصر زرینی را که لئونلو آغاز کرده بود ادامه دادند

او خود به . را از حیث سعادت رشک سایر کشورهاي ایتالیا شدداشت، اما سیاست صلح را حفظ کرد؛ در زمان او فرا

سرزمین خویش را با مهارت و عدالت . کرد گذاشت، اما بسیاري از آنها را حمایت می ادبیات و هنر چندان وقعی نمی

اي ها و نمایشه گرفت و قسمت مهمی از آن را صرف کوکبه کرد، اما مالیات زیاد از اتباع خود می نسبی اداره می

هاي میالن، عنوان دوکا داشته باشد؛ با  خواست، مثل ویسکنته  منصب و عنوان را دوست داشت و می. کرد درباري می

و آن را با مراسم پرخرجی ) 1452(هدایاي گرانبها لقب دوك مودنا و ردجو را از امپراطور فردریک سوم تحصیل کرد 

شهرتش در سراسر منطقۀ مدیترانه . پاپ پاولوس دوم گرفت نوزده سال بعد عنوان دوك فرارا را از. اعالم داشت
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کردند که بزرگترین فرمانرواي  پیچید و پادشاهان مسلمان بابل و تونس هدایایی براي او فرستادند، زیرا گمان می

ه با لئونلو بهترین سرمشق کشورداري را به او داده بود؛ و ارکوله، ک: بورسو از حیث برادر خوشبخت بود. ایتالیاست

اي براي خلع او موافقت نکرده بود، تا پایان فرمانرواییش نسبت به او یاري وفادار بود، و اکنون به جانشینی او  توطئه

. ارکوله مدت شش سال با جالل حکومت کرد؛ صلح، شعر، و هنر را قوام داد و مالیاتهاي جدیدي وضع کرد. رسید می

ر فردیناند اول، پادشاه ناپل، دوستی خود را با ناپل تشیید کرد؛ و مقدم او از طریق ازدواج با الئونوراي آراگونی، دخت

، وقتی که 1478اما در   ؛)1473(ترین جشنهایی که فرارا تا آن زمان به خود دیده بود، گرامی داشت  را، با مسرفانه

ارکوله بر ضد پاپ و پاپ سیکستوس چهارم، به سبب تنبیه عامالن توطئۀ پاتتسی، به فلورانس اعالن جنگ داد، 

پس از اتمام آن جنگ، سیکستوس فرمانرواي ونیز را ترغیب کرد که در . فرمانرواي ناپل به فلورانس و میالن پیوست

هنگامی که ارکوله بیمار و بستري بود، نیروهاي ونیز تا شش کیلومتري شهر ). 1482(حمله به فرارا با او متحد شود 

هاي شهر به درون آمدند و بر جمعیت گرسنۀ شهر  ایشان از دست رفته بود از دروازهپیش راندند؛ دهقانانی که زمینه

اش، با ارکوله صلح کرد؛ ونیزیها، با  ترسید ونیز مالک فرارا شود نه خود یا برادرزاده آنگاه پاپ تندخو، که می. افزودند

  .نشینی کردند نگاه داشتن روویگو، به سرزمین خود عقب

ارکوله شکوه . شد، خواربار به شهر رسید، تجارت دوباره آغاز شد، و اخذ مالیات میسر گردید کشاورزي از سرگرفته

در سال، ) دالر؟ 150,000(کراون  6000هاي مربوط به بزههاي مذهبی از مجموع عادي آن،  داشت از اینکه جریمه

اند، و مصراً اجراي قانون را  متر شدهتوانست باور کند که این گونه بزهها نسبت به سابق ک بسیار کمتر شده است؛ نمی

هاي موجود دید، ساختن بناهاي  پول بسیار الزم داشت، زیرا وقتی نفوس شهر را بسیار فزونتر از خانه. خواستار شد

او بخش جدید شهر را با . جدیدي را آغاز کرد که مجموعاً وسعتی به اندازة قسمت قدیمی شهر را اشغال کرده بودند

اولین «عی ساخت که پس از دوران امپراطوري روم هیچ شهرایتالیایی به خود ندیده بود؛ فراراي جدید خیابانهاي وسی

ارکوله کلیساها، . طرف ده سال، رشد جمعیت و ورود نفوس جدید آن شهر را پرکرد. »شهر واقعاً نوین اروپا بود

.موطن خود سازند هایی ساخت و زنان تارك دنیا را تشویق کرد که فرارا را کاخها، وصومعه

طبقۀ ممتاز کاخ کاستلو را، که . کانون زندگی مردم یک کلیساي جامع بود که در قرن دوازدهم ساخته شده بود

برجهاي . دادند ، ترجیح می)1385(نیکولو دوم براي حفظ حکومت از حملۀ خارجی یا شورش داخلی ساخته بود 

در طبقۀ زیرین قلعه . د، هنوز بر میدان مرکز شهر مسلطندان عظیم این شهر، که طی هفت نسل تغییر شکل یافته

هایی است که در آن پاریزینا و بسیاري از کسان دیگر جان سپردند؛ و در طبقۀ باال تاالرهاي وسیعی وجود  دخمه

ان دادند، خنیاگر در این تاالرها دوکا و دوکسا بار عام می. اند دارند که توسط دوسودوسی و دستیارانش تزیین شده

بازي  خواندند، دلقکها به مسخره کردند، شاعران اشعار خود را می ها شیرینکاري می خواندند، کوتوله نواختند و می می

وجوش  رقصیدند؛ در روزهایی که جنب کردند، و خانمها و آقایان تا بامداد می پرداختند، مردان با زنان مغازله می می

/ ایزابال و بئاتریچه د. خواندند هاي قهرمانی و عشقی می دوشیزگان افسانه کمتر بود، و در اطاقهاي دنجتر، بانوان و

از الئونورا، زن ارکوله، زادند، چون حور و پري در این محیط ثروت و سرور و جنگ و آواز  1475و  1474استه که در 

او را به میالن فراخواند؛ و  پدربزرگ بئاتریچه او را به ناپل نزد خود برد و چندي بعد نامزدش. و هنر، پرورش یافتند

عزیمت آن دو از فرارا بسیاري از قلبها را اندوهگین ساخت، اما . ایزابال عازم مانتوا شد) 1490(در همان سال 

ایپولیتو، یکی از چند پسر ارکوله، در . ازدواجشان اتحاد خاندان استه را با دو خاندان سفورتسا و گونتساگا محکم کرد

ترین رؤساي روحانی عصر  عظم و در چهاردهسالگی کاردینال شد، و بعدها در سلک فرهیختهیازدهسالگی اسقف ا

در اینجا باید بار دیگر خاطرنشان سازیم که این گونه انتصابات روحانی، که بدون توجه به سن و شایستگی به . درآمد

پاپ شد، بسیار خواهان خشنود  1492آلکساندر ششم، که در . آمد، از لوازم اتحادهاي سیاسی آن زمان بود عمل می
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وقتی به . را دوشس فرارا سازد) لوکرتسیا بورجا(ساختن ارکوله بود، زیرا قصد داشت که دختر خود لوکرس بورژیا 

ارکوله پیشنهاد کرد که آلفونسو پسر و ولیعهد او با لوکرس ازدواج کند، ارکوله پیشنهاد او را با سردي تلقی کرد، زیرا 

پس از گرفتن امتیاز قابل توجهی از  –ارکوله سرانجام . لندي را که اکنون دارد در آن هنگام نداشتلوکرس آوازة ب

قرار بر این شد که . به این زناشویی رضا داد –زن خواند  پدر مشتاق دختر، بدان سان که آلکساندر او را کاسب چانه

فلورین به  4000بدهد؛ خراج ساالنۀ فرارا از ) دالر؟ 1‘250‘000(دوکاتو  100,000پاپ به لوکرتسیا جهازي معادل 

تقلیل یابد؛ و امارت فرارا با تصویب و تأیید پاپ الی االبد براي آلفونسو و اعقابش تثبیت ) دالر؟ 1250(فلورین  100

گونه بعداً خواهیم دید که چ. با اینهمه، آلفونسو تا هنگامی که عروس را ندیده بود، از این ازدواج کراهت داشت. شود

  .مقدم او را گرامی داشت

به فرانسه، هلند، و انگستان سفر کرده و . او تیپ جدیدي از افراد خاندان استه بود. به امارت رسید 1505آلفونسو در 

پس از جلوس به تخت امارت، حمایت از هنر و ادبیات را . فنون صنعتی و تجاري را در آن کشورها بررسی کرده بود

با دست خویش یک سفالینۀ . و خود به حکومت و قوام صنعت، از جمله سفالگري، پرداخت به لوکرس واگذار کرد

فن دژسازي را تحصیل کرد، تا حدي که در این موضوع در . لعابی نگارین ساخت و بهترین توپ آن زمان را ریخت

قات مستند کتبیش، رغم معاش معموالً مردي عادل بود؛ با لوکرس، علی. سراسر اروپا به عنوان حجت شناخته شد

وجه دستخوش رقت و  افتاد، به هیچ مهربان بود، اما هر وقت سروکارش با دشمنان خارجی یا شورشیان داخلی می

را مفتون خود  - ایپولیتو و جولیو –هاي لوکرس، به نام آنجال، دوتن از برادران آلفونسو  یکی از ندیمه .شد رأفت نمی

تمام وجود تو نزد من به قدر چشمان «: اي ایپولیتو را شماتت کرد و گفت نهآنجال یک بار با غرور بیفکرا. ساخت

اي از اشرار در سرراه جولیو کمین کرد، و هنگامی که این عده  با عده) ایپولیتو(کاردینال » .برادرت قیمت ندارد

لفونسو برد و از او جولیو شکایت نزد آ. ، ناظر ماجرا بود)1506(آوردند  چشمان جولیو را با چوب نوك تیز درمی

جولیو، که از بیعالقگی . خواست تا انتقامش را بستاند؛ دوکا کاردینال را تبعید کرد، اما بزودي وي را اذن بازگشت داد

این . ظاهري آلفونسو رنجیده بود، با یک برادر دیگر خود به نام فرانته، براي کشتن دوکا و کاردینال، توطئه کرد

در زندان مرد؛ جولیو به امر  1540فرانته به سال . فرانته در سلولهاي کاخ زندانی شدندتوطئه کشف شد و جولیو و 

اي  ، پس از پنجاه سال حبس، آزاد شد؛ هنگام خروج از زندان، پیرمردي سپید موي بود و جامه1558آلفونسو دوم در 

  .بزودي پس از آزادي از زندان بدرود حیات گفت. به سبک نیم قرن پیش در برداشت

رفت و براي تصرف فرارا  کرد، زیرا ونیز به داخل رومانیا پیش می خصال آلفونسو چنان بود که حکومتش ایجاب می

کرد؛ درحالی که یولیوس دوم، پاپ جدید، که از امتیازات اعطا شده به خاندان استه به مناسبت  سازي می زمینه

نشین را به وضع یک تیول مطیع و پرسود تنزل  ارتازدواج آلفونسو با لوکرس منزجر بود، تصمیم داشت که آن ام

یولیوس از آلفونسو خواست که براي منقاد ساختن ونیز، با او، فرانسه، و اسپانیا متحد شود؛ آلفونسو با  1508در . دهد

وگان نا. ونیزیها حمالت خود را متوجه فرارا ساختند. زیرا آرزوي بازستاندن روویگو را داشت. این تقاضا موافقت کرد

آنان به سمت قسمت علیاي رود پو حرکت کرد، اما از طرف توپخانۀ پنهان شدة آلفونسو منهدم شد؛ و سربازان ونیزي 

. داشت، منهزم شدند در برابر قواي کاردینال ایپولیتو، که جنگ را پس از روابط جنسی بیش از هرچیز دوست می

خواست محکمترین دژ ایتالیا را در برابر ترکها به نحو  وقتی ونیز در آستانۀ شکست واقع شد، یولیوس، که نمی

آلفونسو از اجراي فرمان . ناپذیري ضعیف سازد، با آن صلح کرد و به آلفونسو نیز فرمان داد که او هم چنین کند جبران

د و ردجو و مودنا به دست قواي پاپ افتادن. یافت سرباز زد و خود را با دشمن دیرین و متحد نوینش در حال جنگ

با نومیدي به رم رفت و از پاپ تقاضاي صلح کرد؛ یولیوس استعفاي کامل . آلفونسو وضعی نزدیک به سقوط پیدا کرد

وقتی آلفونسو این شرایط را ردکرد، یولیوس کوشید تا او را . خاندان استه و انضمام فرارا را به قملرو پاپ خواستار شد
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ه ماه سرگردانی با لباس مبدل و گذشتن از چند خطر، به پایتخت خود دستگیر سازد؛ آلفونسو فرار کرد و، پس از س

لئو دهم، جانشین یولیوس، جنگ را براي تصرف . مرد؛ آلفونسو ردجو و مودنا را پس گرفت 1513رسید، یولیوس در 

اد، به مقاومت د کرد و دیپلوماسی خویش را تغییر می فرارا از سرگرفت؛ آلفونسو، که همواره توپخانۀ خود را اصالح می

ناپذیر شرافتمندانه  هادریانوس ششم به نحوي که براي دوك غلبه  پاپ). 1521(خویش ادامه داد تا لئو نیز درگذشت 

.باشد، با او آشتی کرد و آلفونسو فرصت یافت که براي مدتی استعدادهاي خود را صرف هنرهاي زمان صلح کند

II – هنر در فرارا  

خاندان امارت، که غالباً با پاپ در جنگ بود، . اي معدود بود ی، و هنرهایش در خدمت عدهفرهنگ فرارا صرفاً اشراف

چند کلیساي جدید ساخته شد، . خواست وسایل عبادت مردم را فراهم آورد  بیش از آنچه خود به عبادت بپردازد، می

رن پانزدهم با یک برج ناقوس ساده، کلیساي جامع شهر در ق. اما هیچ یک داراي کیفیتی نبود که آن را جاودانه سازد

یک جایگاه به سبک رنسانس براي گروه همسرایان، و یک پیشخان ستوندار زیباي گوتیک با پیکري از مریم عذرا در 

بیاجو روستی  1495در حدود . دادند نماي آن مجهز شد، معماران آن زمان و مشوقانشان کاخ را بر کلیسا ترجیح می

ا را به نام پاالتتسو دي لودوویکو ایل مورو بنا نهاد؛ به موجب یک روایت مشکوك، لودوویکو با یکی از زیباترین کاخه

این فکر که ممکن است روزي از میالن رانده شود، دستور ساختن این کاخ را داده بود؛ وقتی لودوویکو را به فرانسه 

ارزش رنسانس  اما زیباست، از آثار نسبتاً کم بردند، این کاخ ناتمام ماند؛ حیات خلوت کاخ، که داراي طاقگان ساده

، و اکنون به نام بویالکوا )1499(از آن زیباتر حیاط کاخی بود که براي خاندان ستروتتسی ساخته شده بود . است

، )کاخ الماس(پاالتتسو د دیامانتی . این نام از طرف یکی از ساکنان بعدي به آن داده شد. شود خوانده می) آبنوشان(

توسط روستی براي سیگیسموندو برادر دوکا ارکوله ساخته شده بود، داراي دوازده هزار برجستگی  1492ر سال که د

  .هاي الماس بود، و وجه تسمیۀ آن نیز همین برجستگیهاست گرد از مرمر سفید به شکل دانه

، )خوش منظر(بلریگواردو ، )گل زیبا(بلفیوره : کاخهاي عشرتی خیلی متداول و داراي اسمهاي زیبا بودند؛ مانند

، و باالتر از همه کاخ تابستانی خان استه، به نام پاالتتسودي سکیفانویا )نیکو منظر(، بلودره )کوشک گرد(الروتوندا 

شروع شد و در حدود سال  1391این کاخ، که ساختمانش در ). بیغم(یا، به قول فردریک کبیر، سانسوسی ) غمزدا(

وقتی فرارا به انحطاط . هاي دربار و مسکن اعضاي کهتر خاندان دوکا بود ت، یکی از خانهتوسط بورسو پایان یاف 1469

 سازي شد و نقاشیهاي دیواري آن، که توسط کوسا، تورا، و چند نقاش افتاد، این کاخ تبدیل به یک کارخانۀ توتون

نمایشها،  ها، صنایع،  جالبی از جامه این نقشها سندهاي. دیگر در تاالر بزرگ پدید آمده بودند، با آهک پوشانده شدند

اند، و زیباترین محصول یک  و عملیات قهرمانی زمان بورسو هستند، به طرز عجیبی باصوري از اساطیر شرك آمیخته

.مکتب نقاشیند که مدت نیم قرن فرارا را به مرکز پرجنب و جوشی از هنر ایتالیا تبدیل کرده بود

ان نیکولو سوم بدون چون و چرا دنبال کردند، تا اینکه نیکولو با آوردن هنرمندان نقاشان فرارا سبک جوتو را تا زم

یاکوپو بلینی از ونیز، مانتنیا از پادوا، و : این نقاشان عبارت بودند از. خارجی، براي رقابت با آنان، رکورد را شکست

که نقاشان ایتالیا را به استعمال رنگ   ،)1449(لئونلو با گرامی داشتن مقدم روگیر وان در وایدن . پیزانلو از ورونا

در همان سال پیرو دال فرانچسکا از بورگو سان سپولکرو آمد تا یک رشته . روغنی بازگرداند، رونقی به نقاشی داد

آنچه سرانجام مکتب فرارا را تشکیل داد مطالعۀ . براي کاخ دوکی بسازد) اند که اکنون از میان رفته(نقاشی دیواري 

هایی بودند که در آنجا توسط فرانچسکو  یمو تورا از فرسکوهاي مانتنیا در پادوا بود؛ عامل مؤثر دیگر شیوهجدي کوز

  .شدند سکوارچونه تعلیم داده می

نقاش دربار بورسو شد، تصویرهایی از خانوادة دوکا رسم کرد، در تزیین کاخ سکیفانویا شرکت  1458تورا در سال 

جووانی سانتی . ار گرفت که پدر رافائل او را جزو مهمترین نقاشان ایتالیا به شمار آوردنمود، و چنان مورد تحسین قر
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اي خیالی او را دوست  هاي معماري پر تزیین و دورنماهاي صخره گون کوزیمو و زمینه ظاهراً شکلهاي موقر و تیره

داد؛ ما  صر طراوت یا رشاقت را از دست میداشت؛ اما با توجه به این عالقۀ جووانی، رافائلو سانتی در این تصاویر عن می

به عنوان نقاش دربار جانشین استاد خود شد،  1495این دو عنصر را در آثار شاگرد تورا، ارکوله د روبرتی، که در 

هالسیان را، که   - فرانس» کنسرت«یابیم؛ اما تصاویر ارکوله فاقد نیرومندي و قدرت حیات است، مگر اینکه تابلو  می

فرانچسکو کوسا، بزرگترین شاگرد . شد، از این موضوع مستثنا سازیم موزة هنري لندن به او نسبت داده می وقتی در

» پیروزي ونوس«این دو عبارت بودند از . تورا در سکیفانویا، دو شاهکار ساخت که در ظرافت و نیرومندي غنی بودند

وقتی بورسو مزد این دو تصویر را طبق . ساختند جسم میکه زیبایی و سرور زندگی را در دربار فرارا م  ،»مسابقات«و 

تا استعداد ) 1470(نرخ رسمی به کوسا داد، کوسا اعتراض کرد؛ و چون بورسو منظورش را برنیاورد، به بولونیا رفت 

لورنتسو کوستا نیز سیزده سال بعد همین کار را کرد، و مکتب فرارا دو تن از بهترین . خود را در آنجا صرف کند

  .مردانش را از دست داد

پس از . ، آن مکتب را جانی تازه داد)1510-1477(دوسو دوسی با تحصیل در ونیز، در عنفوان قدرت جورجونه 

او و یک برادر فراموش شده را با شعري   دوست وي، آریوستو،. بازگشت به فرارا، نقاش محبوب دوکا آلفونسو اول شد

این دوستی بدان جهت . توان دریافت که چرا آریوستو، دوسو را دوست داشت می .در ردیف هنرمندان جاودان قرار داد

هاي جنگلی آریوستو بود؛  کرد که نمایانندة حماسه بود که دوسو، در تصویرهاي خود، کیفیتی از مناظر باز را رسم می

شاگردانش بودند که تاالر  دوسو و. آمیخت و آنها را با رنگهاي گرمی که از ونیزیهاي متجمل به عاریت گرفته بود می

مشاوره را در کاخ کاستلو با مناظر با روحی از مسابقات قهرمانی به سبک قدیم تزیین کردند، زیرا آلفونسو قهرمانی را 

اي را بر سقف  دوسو در سالهاي آخر زندگیش، با دستی نا استوار، مناظر تمثیلی و افسانه. بیش از شعر دوست داشت

  .ی کردساال دل آورورا نقاش

هاي مشرکانه، که در ایتالیاي آن زمان رایج بودند، در مجموعۀ مهیجی از زیبایی جسمی و زندگی  اینجا انگیزه

و بیشتر مرهون مخارج فرسایندة  –شاید انحطاطی که اینک در هنر فرارا آغاز شده بود . شدند احساساتی پیروز می

م بر روح داشت؛ شور و عظمت موضوعات کهن مذهبی از اي در این پیروزي جس سرچشمه –جنگهاي آلفونسو بود 

.یک هنر عمدة دنیوي زایل شده و آن را بیشتر تزیینی ساخته بود

در دو . لقب گرفته بود، درخشانترین عامل این انحطاط بود» گاروفالو«بنونوتو تیزي، که به مناسبت زادگاه خویش 

دو سال از او بزرگتر بود، در کارگاه هنري او به عنوان دستیار مسافرت به رم چنان شیفتۀ هنر رافائل شد که، گرچه 

داد که بازگردد، اما  کرد، به رافائل وعده می وقتی امور خانوادگی بازگشت او را به فرارا ایجاب می. مشغول کار شد

او . نان منفک سازدتوانست خود را از کارهاي آ دادند که او هرگز نمی آلفونسو و اشراف آنجا به او آنقدر مأموریت می

کارمایۀ خود را صرف رسم تصاویر مختلف ساخت و نیروي خویش را بر تابلوهاي متعددي تقسیم کرد که در حدود 

که در  ،»خانوادة مقدس«هذا یکی از آنها،  این تابلوها فاقد نیرومندي و کمال هستند؛ مع. اند هفتاد عدد آنها باقی مانده

  .توانستند گهگاه آثار بزرگ پدید آورند چطور حتی هنرمندان کوچک رنسانس نیز میدهد که  واتیکان است، نشان می

مینیاتوریستهاي آن عصر . کردند اي از هنرمندان بودند که براي متعینین فرارا کار می نقاشان و معماران فقط عده

بیش از بسیاري از تابلوهاي نقاشی فرخنده در فرارا نیز مانند سایر نقاط آثاري از زیبایی و لطافت به وجود آوردند که 

. کاخ سکیفانویا چند تا از این گوهرهاي تذهیب و خوشنویسی را حفظ کرده است  رسانند؛ مشهور به دیده لذت می

این هنر در . کردند نیکولو سوم فرشینه بافانی از فالندر به فرارا آورد؛ نقاشان فرارا طرحهاي زیبایی براي آنان تهیه می

آراستند و در جشنهاي  هایی که محصول آن بودند دیوار کاخها را می و بورسو رونقی بسزا یافت؛ فرشینه زمان لئونلو
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. ساختند آالت می زرگران مدام براي کلیسا ظرف و براي اشخاص زینت. شدند امیرزادگان به آنان عاریت داده می

  .ي دوران رنسانس را ساختنداسپراندیو مانتوایی و پیرانلو ورونایی در فرارا بهترین مدالیونها

براي ساختن یک مجسمۀ برنزي ازنیکولو سوم، کریستوفورو دا . سازي بود در درجۀ آخر، و ناچیزتر از همه، مجسمه

، دو سال پیش 1451اي از او، و نیکولو بارونچلی هیکلی از اسب او به قالب ریخت؛ این مجسمه در  فیرنتسه مجسمه

، یک مجسمۀ برنزي از 1470به عالوه، در . کار دوناتلو، در پادوا افراشته شود، برپا شد، »گاتامالتا«از آنکه مجسمۀ 

طلب است،  اي آرام، همانگونه که برازندة یک مرد صلح این مجسمه دوکا را نشسته و با قیافه. دوکا بورسو تهیه شد

. دانستند، منهدم شدند لم میاین دو مجسمه به دست انقالبیون، که آنها را یادگار ظ 1796در . دهد نشان می

آلفونسو . هاي توپ ریختند تا براي همیشه به ظلم و جنگ پایان دهند شورشیان آنها را ذوب کردند و به درون لوله

هاي باشکوه آراست؛ آنگاه مانند بسیاري از هنرمندان فرارا به بولونیا رفت  کاخ را با مجسمه» طاقهاي مرمر«لومباردي 

دربار فرارا از جهت فکر و ذوق بس محدود بود و، با دریغ داشتن مزد کافی از هنرمندان، . رسیدو در آنجا به عزت 

  .نتوانست ثروت زودگذر را تبدیل به هنر جاودان سازد

III – ادبیات

تأسیس شده  1391دانشگاه، که در . یکی دانشگاه و دیگري گوارینو دا ورونا  :زندگی فرهنگی فرارا دو ریشه داشت

تا هنگامی   توسط نیکولو سوم مجدداً افتتاح گشت و، 1442پس از چندي به علت فقدان بودجه بسته شد؛ در بود، 

. ، با ضعف به موجودیت خود ادامه داد)1442(اش تأمین شد  که به وسیله لئونلو تجدید سازمان یافت و بودجه

  :شایان توجه استسرآغاز فرمانی که نیکولو براي تقویت دانشگاه صادر کرده بود بسیار 

بایست روزي معدوم  اند که آسمان، دریا، و زمین می نه تنها عیسویان، بلکه مشرکان نیز از قدیم االیام معتقد بوده

هاي با خاك یکسان  چیز، جز ویرانه شوند؛ درستی این اعتقاد از اینجا آشکار است که از بسیاري شهرهاي عظیم هیچ

تح اکنون برسینۀ خاك غنوده و جاللش در اجزاي پراکنده محو شده است؛ و حال شده، برجاي نمانده است، و روم فا

شود، بلکه اعتالي خود را  نامیم، با گذشت ایام نابود نمی آنکه فهم موضوعات الهوتی و ناسوتی، که ما آن را خرد می

  .کند االبد حفظ می الی

هاي نجوم، ریاضیات، و  کردند، و دانشکده ت می، دانشگاه چهل و پنج استاد داشت که مواجب مکفی دریاف1474در 

در ورونا  1370گوارینو، که به سال .بیرقیب بودند -به جز بولونیا و پادوا –پزشکی آن در میان نظایر ایتالیایی خود 

زاد، به قسطنطنیه رفت، پنج سال در آنجا زیست، زبان یونانی را به حد استادي فراگرفت، و آنگاه با باري از 

به موجب روایتی، یکی از صندوقهاي محتوي این نسخ در طوفانی از میان . هاي خطی یونانی به ونیز بازگشت نسخه

ویتورینو دا فلتره  –او یونانی را نخست در ونیز تعلیم داد . رفت و موي سرش از فرط اندوه در همان شب سپید شد

وا، بولونیا، و فلورانس انجام داد و در هر شهر دانش در آنجا از جمله شاگردانش بود؛ سپس این کار را در ورونا، پاد

در آنجا مأمور تربیت لئونلو، . وقتی که دعوت به فرارا را پذیرفت، پنجاه و نه ساله بود. کالسیک آن را کسب کرد

 توفیق او در. بورسو، و ارکوله شد و این سه تن را چنان پرورد که از مهذبترین فرمانروایان دوران رنسانس شدند

جلسات درس او چندان مطلوب بودند که . تدریس یونانی و معانی بیان در دانشگاه، در سراسر ایتالیا شهرت یافت

ترین سرماي زمستان پشت درهاي بستۀ اطاقی که او بنا بود در آن سخن گوید به انتظار  دانشجویان در سخت

آمدند؛ بسیاري از  ن، آلمان، انگلستان، و فرانسه نیز میآنها نه تنها از شهرهاي ایتالیا، بلکه از مجارستا. ایستادند می

آموزان  مانند ویتورینو، دانش. شدند آنان در نتیجۀ تعلیمات او به مقامات مهم فرهنگی، حقوقی، و سیاسی منصوب می

و خورد،  زیست، روزي یک وعده غذا می کرد؛ در مسکنی فقیرانه می بیبضاعت را از بودجۀ شخصی خود نگاهداري می

ازحیث سجایاي اخالقی با ویتورینو برابري . کرد دعوت می» لوبیا و افسانه«دوستان خود را نه به سور و سرور، بلکه به 
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آمیز بنویسد، و شاید این کار براي او یک بازي  هاي شدیداللحن قدح توانست مانند هر اومانیست نامه کرد؛ می نمی

رو بود و سالمت، قدرت، و روشنی ذهن  ؛ در همه چیز جز تحصیل میانهادبی بود ظاهراً از یک زن سیزده فرزند داشت

پروردند و  بیشتر به واسطۀ او بود که دوکهاي فرارا تربیت، دانشوري، و شاعري را می. خود را تا نود سالگی حفظ کرد

.پایتخت خود را به یکی از مشهورترین مراکز فرهنگی اروپا تبدیل کرده بودند

پالوتوس فرزند مردم، و ترنتیوس بردة آزاد شدة . نی آشنایی با هنر نمایشی کالسیک را تجدید کرداحیاي دانش باستا

هاي فلورانس و رم، و بیش از همه در صحنۀ تئاتر  محبوب اشراف، پس از سیزده قرن، باز زنده شدند و در تماشاخانه

اشت و براي به صحنه آوردن آنها از هیچ د ارکولۀ اول مخصوصاً کمدیهاي قدیم را دوست می. فرارا، ظاهر گشتند

وقتی لودوویکو، حکمران . دوکاتو تمام شد 1000براي او  منایکمیکرد، تنها یک وهله نمایش  خرجی فروگذار نمی

که بازیگران را براي تکرار آن در پاویا به آن میالن، یک صحنه از این نمایش را در فرارا دید، از ارکوله خواهش کرد 

هنگامی که لوکرس بورژیا به فرارا ). 1493(شهر بفرستد، ارکوله نه تنها آنان را فرستاد بلکه خود نیز با ایشان رفت 

در شد، برگزار کرد؛  بازیگر اجرا می 110آمد، ارکوله مراسم عروسی اورا با پنج پرده از کمدیهاي پالوتوس، که توسط 

هاي التینی را  گوارینو، آریوستو، و خود ارکوله نمایشنامه. افزود فواصل نمایش، موسیقی و رقص بر حظ تماشاگران می

به واسطۀ تقلید این کمدیهاي . گرفت هاي محلی انجام می کردند و اجراي آنها به لهجه به ایتالیایی ترجمه می

هایی براي هیئت تئاترال دوکا  اردو، آریوستو، و دیگران نمایشنامهبوی. کالسیک بود که هنر نمایشی ایتالیا شکل گرفت

آریوستو طرح یک دکور ثابت را براي نخستین تماشاخانۀ دایمی فرارا و اروپاي نوین به عهده گرفت و دوسو . نوشتند

  ).1532(دوسی آن را نقاشی کرد 

سی براي شعر سرودن به صله و اعانۀ دربار نیازي تیتو و سپازیانو ستروتت. موسیقی و شعر نیز مورد حمایت دربار بود

شعر به زبان التینی در مدح بورسو » کتاب«او ده . نداشت، زیرا خود از نسل یک خاندان ثروتمند فلورانسی بود

. نوشت، اما عمرش به تمام کردن آنها کفاف نداد و تکمیلشان را به موجب وصیت به پسر خود، ارکوله، واگذاشت

سرود و یک شعر طویل تحت عنوان  این مأموریت فرد مناسبی بود؛ به زبان التینی و نیز ایتالیایی غزل میارکوله براي 

اي به نام باربارا تورلی ازدواج کرد؛ سیزده روز بعد او را  با شاعره 1508در . نخجیر ساخت و به لوکرس بورژیا اهدا کرد

قتل او داستانی مرموز بود . و دو ضربه دشنه سوراخ شده بودبیست  اش مرده یافتند؛ بدنش بیرحمانه با نزدیک خانه

اند که آلفونسو به باربارا عشق  بعضی کسان پنداشته. که هنوز پس از چهار قرن حقیقت آن مکشوف نشده است

جویی از رقیب کامیاب خویش، چند آدمکش را مأمور قتل او ساخته  ورزید و چون از او رانده شده بود، براي کینه می

. نمود آید، زیرا تا هنگامی که لوکرس زنده بود، آلفونسو از هر جهت به او وفادار می این روایت به نظر درست نمی. ودب

اي در مرگ شوهر سرود که لحن صمیمیش درمیان ادبیات تصنعی دربار فرارا  بیوة جوان و اندوهگین ارکوله مرثیه

  :گوید و چنین می» باید با تو به گور بروم؟چرا من ن«: پرسد خطاب به شاعر فقید، می. نادر است

  شکست، کاش آتش من این یخ ضخیم را می

  کرد، و با اشک گرم، این غبار را به جسمی زنده بدل می

  !گرداند و بار دیگر سرور زندگی را به تو باز می

  آنگاه من با دلیري، با خشمی آتشین،

  ،شدم با مردي که رشتۀ محبت ما را گسست، رو به رو می

  »!کند ببین عشق چه می! اي ستمگر دیو سیرت«گفتم  گریستم، و می می
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در این جامعۀ درباري، که کانون عیاشی و زنان زیبا بود، داستانهاي قهرمانی فرانسه همواره غذاي روح را تشکیل 

هایی از یک خوي  نهتروبادورهاي پرووانس در فرارا، در زمان دانته، داستانهاي کوتاهی به شعر گفته و نشا. دادند می

هاي مربوط به شارلمانی،  در فرارا و سراسر شمال ایتالیا، افسانه. قهرمانی خیالی، نه جدي، برجاي گذاشته بودند

ها را  شاعران شمال فرانسه این افسانه. بهادران او، و جنگهایش با مسلمانان تقریباً همانقدر مأنوس بودند که در فرانسه

ت منتشر کرده، شاخ و برگی داده بودند؛ چندان وقایع ضمنی و قهرمانهاي فرعی مرد و تحت عنوان شانسون دو ژس

اي که شاعري مثل هومر الزم  اي از داستانهاي باشکوه و درهم پدپد آمد، به گونه زن به آنها افزوده بودند که مجموعه

  . بود تا حکایات متفرق را توالی و وحدت بخشد

ی به نام سرتامس ملري بتازگی این کار را با داستانهاي آرثر و میزگرد به انجام همان گونه که یک بهادر انگلیس

ماتئو . هاي شارلمانی را به عهده گرفته بود رسانده بود، به همان ترتیب یک فرد اشرافی ایتالیایی کار تنظیم افسانه

در مأموریتهاي مهم سفیر خاندان . ا بودترین اعضاي دربار فرار ماریا بویاردو، ملقب به کنت سکاندیانو، یکی از برجسته

چندان خوب حکومت . استه بود و از طرف آنان ادارة بزرگترین توابع آنها، یعنی مودنا و ردجو، را برعهده داشت

اشعار پرشوري خطاب به آنتونیا کاپرارا سروده و در آنها زیباییهاي او را ستوده بود، . خواند کرد، اما خوب آواز می نمی

وقتی با تادئاگونتساگا ازدواج کرد، طبع خود را در موضوعات . را به علت وفادار نبودن در گناه مالمت کرده بودیا او 

داستان عشق ). 1486تاریخ اتمام (سرود ) روالند عاشق(اي به نام اورالندو ایناموراتو  شر و شورتري آزمود و حماسه  بی

  .آمیزد گوید و دهها صحنۀ رزمی را با آن می فتان باز میرا براي آنجلیکاي ) روالن(شورانگیز اورالندو 

گوید که چگونه بویاردو در جستجوي یک نام پرطمطراق براي یک مرد عرب الفزن، که از  یک داستان فکاهی می

از ) تیول کنته(ناقوسهاي سکاندیانو  -رودومونته - سان هنگام یافتن نام کند و چه اشخاص داستان اوست، تالش می

.افزاید اي به چندین زبان می به صدا درآمدند؛ گویی آگاه بودند از اینکه فرمانرواي ناحیه ناآگاهانه واژهشادي 

هاي  براي ما در زمان پرجنب و جوش خودمان، که حتی در ایام صلح نیز مشحون از مصارعات و مسابقات واژه

لی اورالندو، رینالدو، آستولفو، مشکل است که خود را با مبارزات و معاشقات خیا  مخاصمت آمیز است،

آگرامانته، مارفیزا، فیورد لیزا، ساکریپانته، و آگریکانه مشغول سازیم؛ و آنجلیکا، که ممکن است ما را با زیبایی  رودجرو،

سازد، زیرا ما دیگر مسحور  دهد ما را ناراحت می اي که انجام می الطبیعه خود به هیجان آورد، با سحاریهاي فوق

اینها داستانهایی هستند مناسب براي شنوندگان متعینی که در زیر داربست یا محوطۀ . شویم ا نمیه ساحره

ایم، خود کنته این سرودها را در دربار   اي از باغ قصري لمیده باشند؛ و در حقیقت، به طوري که ما شنیده سرپوشیده

شد؛ اگر خواندن یک حماسۀ  ر قرائت نمیبدون شک، در هر جلسه، یک یا دو سرود حماسی بیشت. خواند فرارا می

آنها براي یک نسل و طبقۀ پرفراغت، و . ایم انصافی کرده کامل را در یک جلسه به بویاردو و آریوستو نسبت دهیم، بی

وقتی که آن سرشکستگی . نوشتند بویاردو براي نسلی که هنوز تجاوز شارل هشتم به ایتالیا را ندیده بود، چیز می

، ایتالیاي سرفراز به آنهمه شعر و هنر، خود را در برابر قواي بیرحم شمالیان زبون یافت؛ بویاردو بزرگ پیش آمد

  : دلشکسته شد و پس از آنکه شصت هزار بیت سروده بود، با گفتن این رباعی خامه فرو هشت

  پردازي اي خداي بخشایشگر، حتی به هنگام نغمه

  بینم، تمام ایتالیا را در شعله و آتش می

  اي شدید از دالوري، به جان میهن من انداختند تشی که این گلها، با انگیزهآ

  .و چندان تاختند، تا همه جا را بیابان ساختند

آن حس . ، پیش از آنکه هجوم بر ایتالیا به منتهاي شدت رسد، جان سپرد1494او تا پایان عمر خوش زیست و در 

گرچه با . ده بود چندان مورد اقبال نسل آشفتۀ بعدي قرار نگرفتواالي قهرمانی که در شعر او به خشونت ابراز ش
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ایجاد حماسۀ عشقی جدید براي خود جایی بازکرده بود، ندایش بزودي در جنگها و غوغاهاي دوران حکومت آلفونسو، 

  .در نهب ایتالیا به وسیلۀ خارجیان، و در زیبایی مفتون سازندة شعر مالیمتر آریوستو فراموش شد

IV – یوستوآر  

ناپذیر است؛ کسانی  رسیم، باید به یاد آوریم که شعر یک موسیقی ترجمه چون به بزرگترین شاعر رنسانس ایتالیا می

این موضوع را از خود داشته باشند که چرا  که زبان ایتالیایی برایشان یک نعمت مادرزاد نیست نباید توقع فهم

دهند، و اورالندو  ریوستو را در درجۀ دوم، فقط پس از دانته، قرار میسرایانشان لودوویکو آ ایتالیاییها در میان نغمه

. خوانند که از شعف شکسپیر خواندن انگلیسیان برتر است را با چنان شور زایدالوصفی می) روالند خشمگین(فوریوزو 

.یابیم فهمیم، اما لطف آن را در نمی ما، چنانچه ایتالیایی هم بدانیم، کلمات آن منظومۀ حماسی را می

خانوادة او به روویگو نقل  1481در . پدرش فرماندار آنجا بود - در ردجو امیلیا متولد شد 1474سپتامبر  14او در 

او نیز مانند پترارك به تحصیل حقوق گمارده شد، . مکان کرد، اما لودوویکو ظاهراً تحصیالت خود را در فرارا انجام داد

بر ایتالیا چندان مشوش نشد؛ و وقتی شارل هشتم  1494هجوم فرانسویان در  از. داد  ولی شعر سرودن را ترجیح می

، آریوستو شعري گفت و موضوع را، بدان گونه که براي خود او )1496(دید   تاخت و تاز مجدد بر آن کشور را تهیه می

در سایه استراحت آمدن شارل و سپاهیانش براي من چه اهمیت دارد؟ من  :آمد، وصف کرد تابلو دقیقی به نظر می

نگرم؛ و تو، اي فولیس  دهم، و هنگامی که کشاورزان سرگرم درو هستند، بر آنان می کنم، به زمزمۀ آرام گوش می می

خوانی براي من دسته گل  کنی، و ضمن ترانه دست سفید خود را به میان گلهاي مروارید گون دراز می: عزیز

  .سازي می

. و جهت ده فرزندش میراثی گذاشت که براي یک یا دو تن آنان کافی بودپدرش بدرود حیات گفت  1500در سال 

اضطرابهایش . لودوویکو، که بزرگترین آنها بود، پدر خانواده شد و کشمکشی طوالنی با عدم امنیت اقتصادي آغاز کرد

ي غم گرسنگی خوي او را به جبن و نوعی خدمتگزاري توأم با خشم گرایانید که براي شاعرانی که در ایام بیکار

مند  ایپولیتو چندان به شعر عالقه. استه درآمد/ به خدمت کاردینال ایپولیتو د 1503در . اند قابل فهم نیست نداشته

 3000(لیرا  240ساخت و در مقابل  نبود و آریوستو را دایماً با مأموریتهاي سیاسی و کارهاي کوچک مشغول می

کوشید تا با مدح شجاعت و پاکدامنی کاردینال، و  لودوویکو می. پرداخت  و می، آنهم به طور نامرتب، درماه به ا)دالر؟

ایپولیتو پیشنهاد کرد که اگر او مأموریتهاي مذهبی را اجرا کند و واجد . دفاع از کورکردن جولیو، برشأن خود بیفزاید

ریوستو روحانیان را دوست شرایط دریافت بعضی از وجوه اوقاف موجود گردد، حقوقش را افزایش خواهد داد؛ اما آ

  .داد داشت و عشقبازي با زنان را بر آن ترجیح می نمی

مانند یک بازیگر شروع به کارکرد، و یکی از اعضاي . هاي خود را نوشت در خدمت ایپولیتو بود که بیشتر نمایشنامه

د، در کارهایش نشانۀ آثار ترنتیوس غاز کر نویسی را آ وقتی که نمایشنامه. گروه نمایشی بود که ارکوله به پاویا فرستاد

هاي او به  یکی از نمایشنامه. کرد و پالوتوس مشهود شد، و خود صادقانه آنها را به عنوان تقلیدي از آن آثار عرصه می

در رم به روي صحنه آمد و مورد  1519در فرارا اجرا شد؛ یکی دیگر به نام سوپوزیتی در  1508نام کاساریا در 

نویسی را تا آخرین سال حیات ادامه داد؛ بهترین آنها، که سکوالستیکا نام  نمایشنامه. قرار گرفتتحسین لئو دهم 

گردند که بر طبق آن یک  هاي او به آن طرح کالسیک برمی تقریباً تمام نمایشنامه. داشت، به سبب مرگش ناتمام ماند

توانند با ازدواج یا فریب به یک یا چند زن جوان  سازي خدمتکارانشان، می یا چند مرد جوان، معموالً به یاري زمینه

.هاي آریوستو در کمدي ایتالیایی مقامی بلند و در تاریخ نمایش منزلتی ناچیز دارند نمایشنامه. دست یابند

همچنین در زمان خدمت خود در دستگاه ایپولیتو بود که شاعر قسمت اعظم بزرگترین شعر حماسی خود، اورالندو 

: وقتی دستنویس شعر خود را به ایپولیتو نشان داد، به موجب روایت نامعلومی، ایپولیتو از او پرسید. وشتفوریوزو، را ن
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آمیز، ظاهراً   اما اهداي آن به کاردینال، ضمن اشعاري مدیحه» آقاي لودوویکو، اینهمه چرند را از کجا پیدا کردید؟«

، و تمام حقوق و منافع فروش آن را براي آریوستو تأمین )1515(مقبول افتاد، کاردینال مخارج چاپ آن را پرداخت 

و  1524ایتالیا این اشعار را چرند تلقی نکرد، یا چرند دلپذیري پنداشت؛ نه چاپ از این کتاب بین سالهاي . کرد

. دبزودي بهترین قسمتهاي منتخب کتاب در سراسر ایتالیا انشاد، یا به آواز خوانده ش. تماماً به فروش رسید 1527

اي را که وي  استه، در مانتوا، بر بالین او خواند و حوصله/ خود آریوستو بخشهاي زیادي از کتاب را در بیماري ایزابال د

ده سال . اي که در مرگ او سرود و در چاپهاي بعدي کتاب گنجاند، پاداش داد در شنیدن آنها به خرج داد، با مرثیه

افزود، تا  و کرد و شانزده سال صرف بهبود آن؛ گهگاه سرودي بر آن میصرف نوشتن اورالندو فوریوز) 1505-1515(

آنکه تمام آن تقریباً به سی و نه هزار بیت بالغ شد، که از حیث حجم تقریباً مساوي است با مجموعۀ ایلیاد و اودیسه، 

  .اثر هومر

براي تنظیم داستان خود این عناصر را . خواست اورالندو ایناموراتو اثر بویاردو را ادامه و بسط دهد نخست او فقط می

زمینه و طرح قهرمانی، عشقها و رزمهاي شهسواران شارلمانی، شخصیتهاي   :از سلف خویش به عاریت گرفته بود

اي که اغلب جریان  اصلی، ترکیب حوادث ضمنی، تعلیق یک حکایت براي پرداختن به دیگري، عملیات ساحرانه

هذا،  مع. اي کر رساندن شجرة خاندان استه را به ازدواج رود جرو و برادامانتۀ افسانهکنند، و حتی ف داستان را عوض می

آورد؛ آري هیچ کس در برابر وامدار خود قهرمان  ستاید، هرگز نام بویاردو را نمی درحالی که دهها تن دیگر را می

ها  اردو باشد، به پیوند خود افسانهکرد که موضوع داستان بیش از آنچه متعلق به بوی شاید آریوستو احساس می. نیست

  .مربوط است

شمرد، و در نخستین  هاي متداول، نقش عشق را مهمتر از نقش جنگ می آریوستو مانند خود کنته، و برخالف افسانه

  :دارد اش نیز همین نکته را بدین شکل اعالم می ابیات منظومه

  ها خوانم از زنان، بهادران، سالحها، عشقها، نغمه

  .ها، و ماجراهاي متهورانهدالوری

اي از رزمهایی که معدودي از آنها براي مسیحیت برضد  رشته: ماند داستان تا آخرین لحظه به این اصل وفادار می

آنان   کنند؛ او با همۀ ورزي به آنجلیکا رقابت می چندین امیر و شاه در عشق. اسالم، و بیشتر آنها به خاطر زنان است

افتد و، پیش از  اندازد، اما خود سرانجام برخالف انتظار به دام مردي عادي می جان دیگري می السد و هریک را به می

اورالندو، که پس از هشت بند وارد داستان . کند آنکه فرصت تحقیق دربارة او را داشته باشد، با وي ازدواج می

کنند، از یاري به  راب به پاریس حمله میرود، و به همین سبب، هنگامی که اع شود، در پی آنجلیکا به سه قاره می می

، اما پس از )بند بیست و سوم(کند  آگاهی بر از دست رفتن معشوقه او را دیوانه می. ورزد شاه خود شارلمانی غفلت می

ورن بازگردانده  نوردان ژول شود و توسط یکی از اسالف مه شانزده بند، وقتی که خرد گمشدة او درماه پیدا می

هاي خود را  این تم اصلی با ماجراهاي ضمنی چند شهسوار دیگر، که معشوقه. آید مت عقلیش به جا میشود، سال می

آید، شاید به جز  زنان از این پیگیري خوششان می. کنند، مغشوش و مبهم شده است طی چهل و شش بند تعقیب می

بردارد، و در نتیجه به یادبود او یک بناي گوید سرش را ببرد بهتر است تا بکارت از او  ایزابال که به رودومونته می

اي در کنار  آنجلیکاي زیبا به صخره: افسانۀ قدیم قدیس جورج نیز در حماسۀ او وارد شده است. شود یادگاري برپا می

دریا بسته شده تا به منزلۀ قربانی به اژدهایی که هرسال خواهان یک دوشیزه است اهدا شود؛ و پیش از آنکه رود جرو 

:ستاید نجات او برسد، شاعر او را چنین می براي

  مردمی وحشی، نامهربان، و خشن

  زیباترین زن را برهنه،
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  بدان سان که هنگام زادن از مادر بود،

  .بر ساحل نهادند تا طعمۀ حیوانی سبع شود

  پوشاند، کوچکترین حجابی تن سیمگون وي را نمی

  گرفتند، و گلهاي ارغوانی جسمش را دربر نمی

  ی که گرماي تموز و سرماي آذر را بی آسیبوگلهای

  .افکنند کنند و بر اعضاي درخشانش پرتو می تحمل می

  اگر آن اژدها قطره اشک درخشانی را

  اش از میان گلهاي سرخ و سفید دو گونه

  دید، افتان نمی

  اش را زده و پستانهاي شبنم

  یافت، همچون دو سیب سفت نمی

  کرد، شاهده نمیو بازي نسیم را بر گیسوان زرینش م

  پنداشت، شاید او را پیکري از رخام می

  .کرد اي مرمرین تصور می یا پیکره

ما را با موسیقی شعرش  نویسد؛ عمداً کند؛ او براي محظوظ ساختن می آریوستو موضوع را خیلی جدي تلقی نمی

آمیز، اسبان بالداري  حهاي سحربرد؛ و داستان خود را با حوري و پري، سال سازد و به یک دنیاي خیالی می مسحور می

ریزند پر  رمزي فرو می  اند، و دژهایی که با یک کلمۀ کنند، مردانی که به درخت تبدیل شده که برفراز ابرها پرواز می

دوزد؛ آلفونسو با پرتاب کردن چند برگ به هوا یک ناوگروه  اورالندو شش تن هلندي را با یک نیزه به هم می. کند می

خندد و با بردباري نه طنز، بر  آریوستو با ما به تمام اینها می. کند آورد، و باد را در بادکنکی حبس می  به وجود می

روح مطایبۀ ممتازي دارد که با استهزایی مالیم آمیخته است؛ بدین گونه، او در . زند الف و گزاف شهسواري لبخند می

چاپلوسی شاعران، خدمتگزاري درباریان، و عطیۀ  فضوالتی که زمین بر ماه فروهشته است، دعاهاي ریاکاران،

. کند پردازي تظاهر می فقط گهگاه، در چند دیباچۀ اخالقی، به فلسفه). بند سی و چهارم(دهد  قسطنطین را جاي می

او چندان به حد کمال شاعر بود که خود را در ساختن و پرداختن شکل زیبایی از شعر فرسود و دیگر قدرتی براي 

.اي را در آن بگنجاند نگذاشت تا فلسفۀ زندگی یا مقصود حکیمانهخود باقی 

هاي مهیج، که در هریک از آنها  دارند که پراست از صحنه ایتالیاییها داستان اورالندو فوریوزو را بدان جهت دوست می

که ما را  پیرایه است و شامل قطعات پرشوري است بیان آن خوشنوا و در عین حال بی. الاقل یک زن شرکت دارد

آنان گریزهاي نابهنگام و توضیحات طوالنی و استعارات بیشمار و بعضاً . کشاند اي به صحنۀ دیگر می سریعاً از صحنه

اند؛ وقتی که خوانندة ایتالیایی به مصرع رسا و سلیسی از  بخشند، زیرا اینها نیز به قالب شعر لطیف آمده متکلّف را می

: گوید اختیار می بیند و بی خود را پاداش یافته می ناخت و بعد قالب را شکستطبیعت او را ش رسد این قبیل می

سرایی آریوستو دربارة خاندان استه مدح ایپولیتو، یا تحسین او از عفت لوکرس چندان  ایتالیاییها از مدیحه» !آفرین«

دست آوردن کمک مالی، حاضر  این خضوعها در آن زمان مرسوم بوده است؛ ماکیاولی، براي به. شوند آزرده خاطر نمی

  . بود پشت خود را به همان اندازه در رکوع خم سازد؛ و شاعر باید به هر حال زندگی کند

. اما وقتی که کاردینال تصمیم گرفت در مجارستان بجنگد و خواست آریوستو را با خود ببرد، کار آن شاعر مشکل شد

آلفونسو آن شاعر را با یک ). 1517(لیتو او را از خدمت معاف نمود آریوستو در همراهی با او اظهار تردید کرد و ایپو

. به اضافۀ سه خدمتکار و دو اسب، در برابر هیچ، از فقر نجات داد) دالر؟ 1050(کراون  84وظیفۀ سالیانه به مبلغ 
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نوتچی ازدواج پس از چهل و هفت سال تجرد، که در آن تقریباً محرومیت جنسی وجود نداشت، آریوستو با آلساندرا ب

داشت، از او صاحب  او این زن را، حتی در آن موقع که همسر تیتو و سپازیانو ستروتتسی بود، دوست می –. کرد

  . ساختند فرزند نشد، اما دو پسر نامشروع زندگی قبل از زناشوییش را لذتبخش می

ستخوش تاراج راهزنان بود؛ به او د حاکم گارفانیانا بود؛ و چون این ناحیۀ کوهستانی) 1525- 1522(مدت سه سال 

او براي عمل یا فرمانروایی مناسب نبود، الجرم با خوشحالی از آن شغل کناره گرفت تا هشت سال . خوش نگذشت

قطعه زمینی در حوالی شهر خرید و خانۀ قشنگی ساخت که  1528در . باقیماندة عمر خویش را در فرارا بگذراند

اي از این شعر ساده اما  بر سر در این خانه کتیبه. شود از طرف دولت نگاهداري میهنوز در ویا آریوستو برپاست و 

کوچک اما مناسب براي من، مضر به حال هیچ کس، محقر نیست، با این حال با پول خودم «: مغرورانه نصب کرد

ظر در اورالندو فوریوزو کرد، و هر روز به تجدید ن زیست، گاه در باغچۀ خودکار می در آن خانه آزاد می» .ساخته شده

.افزود پرداخت یا بر آن می می

این . اند باقی مانده» ساتیر«آریوستو در رقابت با هوراس هفت نامۀ منظوم به دوستان خود نوشته بود که به نام 

س ها به سان آثار اصیل خود او منسجم و محکوم نیستند، و در تلخی و تندي نیز به پاي ساتیرهاي یوونالی  منظومه

یافت؛ از فکر مردي برآمده بود که  داشت اما هرگز نمی رسند؛ محصول ذهنی هستند که آرامش را دوست می نمی

ها مفسر  این نامه. تحقیر و تازیانۀ زمان را با رنجش تحمل کرده بود؛ و باالخره هجایی بود از حرمانهاي مردي مغرور

، ایپولیتو را به )ساتیر اول(خودپرستی پاپهاي دنیادارند عیوب کشیشان، خرید و فروش مقامات کلیسایی در رم، و 

؛ )ساتیر دوم(کنند  خاطر اینکه نسبت به خدمتگران پست خود سخیتر بود تانسبت به آن شاعر، سخت تقبیح می

کردن  کنند که در برگزیدن و رام سازند، و نصایح پیر دیري را ابالغ می اي از وفا و عفاف زنان نمودار می تصور بدبینانه

نتیجۀ شاعر را با لئو دهم  آورند، و شرح مالقات بی ؛ بر ذلت زندگی درباري شفقت می)ساتیر سوم(زنان مجرب است 

پایش را بوسیدم، از جایگاه مقدس خم شد، دستم را گرفت، و مرا از دو سوي  ):ساتیر چهارم(کنند  سان بیان می بدین

اي پرامید و  آنگاه من با سینه. پرداختم، معاف ساخت رض تمبر، که باید میبه عالوه مرا از نیمی از عوا. ام بوسید چهره

  .تنی خیس از باران و آلوده به گل، رفتم و شام خود را خوردم

در «دهند که  دو ساتیر از این مجموعه مشحون از تأثرات زندگی محدودش در گارفانیانا هستند؛ شرح روزهایی را می

شد، درحالی که قریحۀ شاعریش به وسیلۀ  صرف می» غیب آنان به اقرار، یا تبرئۀ آنانتهدید یا تنبیه بزهکاران، تر

اعمال سیاه جنایتکاران و تعقیب آنان، و دخالت در نزاعهاي محلی فلج شده و کسی هم نبود که خاطرش را شاد 

کند که  بمبو خواهش می در آخرین ساتیر از). ساتیرهاي پنجم و ششم! (اش فرسنگها از او دور بود سازد؛ و معشوقه

  :معلم یونانی براي تربیت پسرش، ویرجینیو، معرفی کند

بدبختانه در . ارزش است یونانی باید آموخته شود، اما همراه با اصول صحیح اخالقی، زیرا تبحر بدون اخالق بس بی

اومانیستها از فصیحترین  فقط معدودي از. این ایام یافتن معلمی که دانش را با اخالق توأم سازد بسیار مشکل است

  ایمانی مالزم یکدیگرند؟ راستی چرا دانش و بی. گناهان برکنارند و غرور فکري بیشتر آنان را شکاك نیز کرده است

گذاشت؛ ولی در پایان زندگی، مانند اغلب  خود آریوستو در قسمت اعظم زندگی خویش به دین چندان وقعی نمی

از زمان جوانی از برنشیت رنج . ه دین براي خود آرامش خاطري تحصیل کردروشنفکران دورة رنسانس، با رجوع ب

در . داد تشدید شده بود برد؛ و این مرض محتمال به واسطۀ سفرهایی که براي کاردینال به نقاط مختلف انجام می می

هرت جاودانی بیماري شدت یافت، تبدیل به سل شد، و او چنان با بیماري به کشمکش پرداخت که گویی از ش 1432

به هنگام مرگ فقط پنجاه و . خواهد باز هم به زندگی پررنج خویش ادامه دهد که نصیبش شده راضی نیست و می

بیست و سه سال پیش از آنکه . وي مدتها قبل از مرگ به سبک کالسیک گراییده بود ).1533(هشت سال داشت 
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ن تصویري از او با هومر و ویرژیل، هوراس و اووید، دانته و چشم از جهان فرو بندد، رافائل در فرسکو پارناسوس واتیکا

ایتالیا اورا هومر خود، وفوریوزو را ایلیاد خویش . بشر نقاشی کرده بود» صداهاي فراموش ناشدنی«پترارك، در میان 

حمانۀ تروا جهان آریوستو در جنب محاصرة بیر. شمرد؛ اما این قیاس بیش از آنچه عادالنه باشد سخاوتمندانه است می

که برخی از آنها، همان طور که درون زره خودشان ناشناسند، از حیث  - رسد؛ شهسوارانش آرام و خوش به نظر می

در عظمت به آگاممنون، در عاطفه به اخیلس، در خرد به نستور، در نجابت به هکتور، و در  -اخالق نیز نامشخصند

اي که در عین  اند آنجلیکاي زیبا و سبک روح را با هلنه، آن االههتو رسند؛ و که می سرنوشت رقتبار به پریاموس نمی

فقط : هذا آخرین کالم دربارة اثر آریوستو باید همچون نخستین کالم باشد شکست هم فاتح بود، مقایسه کند؛ مع

ساس او را درك توانند حکم کنند که زبان او را کامالً بدانند، و بتوانند دقایق نشاط و اح کسانی دربارة آریوستو می

  .کنند و به موسیقی رؤیاي شیرینش پاسخ گویند

V –  مؤخره  

شش سال پیش از مرگ . این خود ایتالیاییها بودند که با روح مزاح خویش تریاقی براي رومانتیسم دو اورالندو یافتند

با اغراقهاي شادیبخش به آریوستو، جیروالمو فولنگو کتابی به نام اورالندینو منتشر کرد که در آن سخافتهاي حماسی 

جیروالمو سخنرانیهاي بدبینانۀ پومپو ناتتسی را در دانشگاه بولونیا شنید، اما براي . صورت کاریکاتوري مجسم بودند

پدرش . شناخت، و به همین جهت از دانشگاه طرد شد بازي، مشتزنی، و دوئل نمی اي جز معاشقه، دسیسه خود برنامه

. سلک راهبان فرقۀ بندیکتیان درآمد؛ شاید براي اینکه بتواند از آن راه معاشی تحصیل کند وي را از خود راند و او در

، کتابی به نام ماکارونئا منتشر ساخت که سراسر 1519در . شش سال بعد عاشق جیروالمو دیدا شد و با او گریخت

که به شعر التینی و ایتالیایی نوشته این کتاب نام خود را بعداً به نوعی از ادبیات خشن و هجو آمیز داد . هزل بود

آمیز به زبان عامه بود که موضوعی را در یک یا دو قطعه، به نحوي جدي بیان  اي مسخره اورالندینوحماسه. شد می

شهسواران، که با . ساخت ترین محافل بود حیران می کرد، آنگاه خواننده را ناگهان با فکر عبارتی که شایستۀ پست می

شتابند؛ روحانی بزرگ داستان، راهبی است  ه مسلح هستند، سوار بر استران لنگ، یکباره به میدان میوسایل آشپزخان

اش شامل کتب طباخی است، در گوشه و کنار و بین کتابها شراب ومواد  که کتابخانه) کباب دزد(به نام گریفاروستو 

؛از طریق »د که به گاوان و خوکان تعلق داشتنددانست آنهایی بودن تمام زبانهایی که او می«غذایی پراکنده است، و 

کتاب . شوند کند که پیروان لوتر از خواندن اثرش شاد می این راهب، فولنگو روحانیان ایتالیا را چندان مسخره می

سرانجام دوباره در . خورد اما خود او همچنان گرسنگی می  فولنگو با شادي و تحسینی فراوان مورد اقبال قرار گرفت،

رابله به او ارادت ). 1544(ي معتکف شد، به سرودن اشعار مذهبی پرداخت، و در پنجاه و سه سالگی درگذشت دیر

  .ورزید، و شاید آریوستو نیز در اواخر عمر خویش به لذت برندگان از اشعار او افزوده شد می

اسپانیا، و  –ارتش آلمان آلفونسو اول ملک کوچک خود را در برابر حمالت پاپ حفظ کرد، و سرانجام با تحریض 

شارل پنجم با ). 1527(ارتش مزبور رم را محاصره و تسخیر و غارت کرد . اي از او گرفت یاري به آن، انتقام دلیرانه

بازگرداندن تیولهاي سابق فرارا، مودنا، و ردجو به آلفونسو از او سپاسگزاري کرد؛ و آلفونسو در نتیجه توانست امارت 

پسرخود ارکوله را به فرانسه فرستاد تا عروسی  1528در سال . ست به وارثان خویش منتقل سازدخود را بی کم و کا

دختري کوچک اندام، غمگین، بد هیکل، که  –یا رناتا بود ) دو فرانس(این عروس، رنه . از خاندان سلطنت بیاورد

اي به نام لورا دیانتی  ا معشوقهآلفونسو پس از درگذشت لوکرس، خود را ب. مخفیانه به بدعت کالون گرویده بود

او تمام دشمنان خود را، به جز زمان، از میدان ). 1534(دلخوش ساخت و شاید هم قبل از مرگش با او ازدواج کرد 

  .به در کرده بود
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فصل یازدهم

  ونیز و قلمرو آن

1378 -1534  

  

I – پادوا  

در . کرد شد؛ با ونیز رقابت و آن را تهدید می وب میپادوا در دیکتاتوري خاندان کارارا قدرت بزرگی در ایتالیا محس

ونیز، که به  1380در . با جنووا متحد شد) ونیز(اي  پادوا در کوشش براي منقاد ساختن آن جمهوري جزیره 1378

این شهر در یک موضع . واسطۀ جنگ با جنووا از پا درآمده بود، شهر ترویزو را به دوك اتریش تسلیم کرد

فرانچسکو دا کاراراي اول ترویزو را از اتریش خرید؛ کمی بعد  1383در . شمال قرار گرفته است الجیشی در سوق

شد، بر راههایی که از ونیز به معادن  اگر او در این کار موفق می. کوشید تا ویچنتسا، اودینه، و فریولی را تصرف کند

شد؛ به عبارت دیگر پادوا  ز با آلمان مسلط میشدند، و همچنین بر راههاي تجارت ونی آهن آن در آگوردو منتهی می

اینان جان . ونیز در نتیجۀ مهارت دولتمردان خود نجات یافت. یافت بر منافع حیاتی صنعت و بازرگانی ونیز دست می

گالئاتتسو ویسکونتی را ترغیب کردند که، در جنگ برضد پادوا، متحد شود؛ جان، درحالی که بدون شک با 

. نگریست، براي توسعۀ مرزهاي خود به جانب شرق، با چشمپوشی ونیز، از فرصت استفاده کرد یز میاعتمادي به ون بی

معاهدة منعقد  1399و فرزندش، که همنام او بود، در ) 1389(فرانچسکو دا کاراراي اول شکست خورد و استعفا داد 

وقتی فرانچسکو دا کاراراي . بع ونیز باشدبایست تا به موجب این معاهده، پادوا می. را تجدید کرد 1338شده در سال 

دوم کشمکش را از سر گرفت و به ورونا و ویچنتسا حمله کرد، ونیز به او اعالن جنگ داد، او را با پسرانش دستگیر و 

شهر فرسودة پادوا ). 1405(اعدام کرد، و به موجب رأي مجلس سنا پادوا را به فرمانروایی مستقیم ونیز درآورد 

استثمار کنندة محلی را ترك کرد، تحت حکومت یک دولت اجنبی اما صالح سعادتمند شد، و تبدیل به تجمالت یک 

 –از تمام اقطار کشورهاي مسیحی التینی دانشجویانی به دانشگاه مشهور آن آمدند . مرکز فرهنگی قلمرو ونیز گردید

نی، تاسو، گالیلئو، گوستاو واسا، و یان سوبیسکی آریوستو، بمبو، گویتچاردی از جمله کسانی مانند پیکو دال میراندوال،

تأسیس و شانزده سال  1463کرسی زبان یونانی در  …. که دو نفر اخیر بعداً بترتیب پادشاه سوئد و لهستان شدند –

توانست از  یک قرن بعد، شکسپیر هنوز می. پیش از آنکه دمتریوس خالکوندولس به فلورانس برود، به او واگذار شد

.سخن گوید» اي زیبا، مهد هنرپادو«

این شخص، که نخست خیاطی آموخت، فرانچسکو . شد یکی از مردان پادوا خود یک موسسۀ فرهنگی محسوب می

وي عشقی سرشار به هنر کالسیک پیدا کرد، در ایتالیا و یونان بسیار سفر کرد، از . سکوارچونه نام داشت

هاي باستانی را  ها و پیکره به سبک آنها تهیه نمود، مدالها و سکه سازي و معماري یونان تقلید یا طرحهایی مجسمه

هنرستانی تأسیس کرد، کلکسیون . هاي کالسیک آن زمان به پادوا بازگشت گردآورد، و با یکی از بهترین مجموعه

 یک تحصیل هنرباستانی، و دیگر کسب علم جدید: خود را در آن گذاشت، و دو دستور عمده به هنرجویانش داد

اما در . هنرمندي که او پرورش داد در پادوا ماندند، زیرا بیشتر آنان از خارج آمده بودند 137معدودي از . ژرفانمایی

اي را در  تا نمازخانه) 1376حد (عوض جوتو از فلورانس آمد تا فرسکوهاي آرنا را نقاشی کند؛ آلتیکیرو از ورونا آمد 

بارتولومئو . و یادگارهایی در کلیساي جامع و میدان آن از خود باقی گذاشتکلیساي سانت آنتونیوتزیین کند؛ و دوناتل

پیترو . بالنو، یکی از شاگردان دوناتلو، دو مجسمۀ زیباي زن در همان کلیسا براي نمازخانۀ گاتامالتا باقی گذاشت

آندرئا بریوسکو ـ . اختلومباردوي ونیزي پیکرة زیبایی از پسر کوندوتیره و آرامگاه مجللی براي آنتونیو روزلی س
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ـ و آنتونیو و تولیو لومباردو براي نمازخانۀ گاتامالتا چند نقش برجستۀ عالی از مرمر ساختند؛ و ریتچو در » ریتچو«

با آلساندرو . نظیر است همان کلیسا جایگاهی براي گروه همسرایان ساخت که از حیث عظمت در سراسر ایتالیا بی

. شرکت کرد) 1502سال اتمام، (رونۀ برگامویی در طرح کلیساي ناتمام سانتا جوستینا لئوپاردي ونیزي و آندرئا مو

از پادوا و ورونا بود که یاکوپو بلینی و آنتونیو پیزانلو  .این کلیسا نمونۀ اصیل و کاملی است از سبک معماري رنسانس

  .رفی شدبذر آن مکتب نقاشی ونیزي را آوردند که به وسیلۀ آن ونیز به تمام دنیا مع

II – اقتصاد و سیاست ونیز  

تجارتش در آدریاتیک به وسیلۀ ناوگان نیرومند جنووا فلج شده بود؛ ارتباطش : ونیز به حضیض مذلت افتاد 1378در 

خوردند، و دولتش در  با خاك اصلی ایتالیا توسط سربازان جنووایی و پادوایی قطع شده بود؛ مردمش گرسنگی می

ن بعد همین ونیز بر پادوا، ویچنتسا، ورونا، برشا، برگامو، ترویزو، بلونو، فلتره، فریولی، ایستریا، نیم قر. فکر تسلیم بود

شهر، که در دژ پر خندق خود از انقالبهاي  - این کشور. کرد ساحل دالماسی، لپانتو، پاتراس، و کورنت حکومت می

اي برتخت ایتالیا  د شد، چنانکه گویی به سان ملکهنمود؛ بسیار مقتدر و نیرومن سیاسی خاك اصلی ایتالیا بر کنار می

به عنوان سفیر کبیر فرانسه وارد ونیز شد، آن شهر را چنین توصیف  1495فیلیپ دو کومین، که در . نشسته است

وصف «پیترو کازوال، که در همان اوقات از میالن مخاصم آمده بود، » .ام شادترین شهري که تاکنون دیده« : کند می

تمام » .غیرممکن یافت«پل را  400کانال، و  150جزیره،  117آن مجموعۀ متشکل از » ، جالل، و ثروتزیبایی

این کناره را . گرفت کرد قرار می اجزاي این مجموعۀ زیبا در حیطۀ نظر هرکس که در کنارة کانال بزرگ گردش می

.نامد می» زیباترین خیابان جهان«کومین جهاندیده 

سازي،  کشتی سازي، آهن –داد از کجا آمده بود؟ تا حدي از دهها صنعت  اللی را قوام میآن ثروتی که چنین ج

این صنایع همه داراي تشکیالت صنفی بودند که کارگر و  …. شیشه سازي، چرمسازي، جواهرسازي، بافندگی

ونیز از ناوگان بازرگانی اما شاید بیشتر شکوه و مکنت . ساختند پرستانه به هم مربوط می کارفرما را بامواساتی میهن

آلپ را، به مصر، یونان، بیزانس، و  آن بود که محصوالت ونیز و توابع آن را، و نیز محصوالت آلمان و سایر نواحی وراي

صادرات ونیز در سال به . گشتند بردند و با کاالهایی از قبیل ابریشم، ادویه، فرش، دارو و برده باز می آسیا می

توانست تجارتی به این  شد؛ هیچ شهر اروپایی دیگري نمی بالغ می) دالر؟ 250,000,000(دوکاتو  10,000,000

کشتیهاي ونیزي در عدة زیادي از بنادر از طرابوزان در دریاي سیاه گرفته تا کادیث، لیسبون، . عظمت داشته باشد

کشتیها و . ن نیمی از جهان را دیدشد بازرگانا در ریالتو، مرکز تجارت ونیز، می. شدند بروژ، و حتی ایسلند دیده می

عایدات ساالنۀ دولت ونیز در . کرد و مالیات بر واردات و صادرات بنیۀ مالی کشور را تأمین می. کاالهایشان بیمه بودند

دوکاتو،  200,000بود؛ در همان سال درآمد فلورانس در حدود ) دالر؟ 20,000,000(دوکاتو  800,000، مبلغ 1455

 800,000دوکاتو، و تمام اسپانیاي مسیحی  500,000دوکاتو، میالن  400,000وکاتو، ایاالت پاپی د 310,000ناپل 

  .دوکاتو بود

در نتیجه یک قدرت تجارتی اشرافی به . کرد سیاست همواره تابع تجارت بود، که مخارج جمهوري ونیز را تأمین می

جمعیت ونیز یکصد و نود هزار نفر  1422در سال  .وجود آمد که موروثی شد و تمام ارکان مملکت را در دست گرفت

ونیز چون وضع محصوري . بود که همه مرفه و صاحب شغل بودند، اما به بازارها، مواد، و خواربار خارجی اتکا داشتند

توانست صنایع خود را، فقط با آوردن  توانست مردم خود را باوارد کردن مواد غذایی نگاه دارد؛ همچنین می داشت، می

بایست فقط با یافتن بازارهایی براي  وب، فلز، مواد معدنی، چرم، و پارچه از خارج، برپا دارد؛ بهاي این واردات میچ

فروش محصول تهیه شود؛ بدین ترتیب، چون ونیز براي خواربار، راه صدور کاال، و تهیۀ مواد خام به خاك اصلی ایتالیا 
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همچنین چون به . میت خود را بر شمال خاوري ایتالیا مستقر سازدنیازمند بود، به یک سلسله جنگ دست زد تا حاک

  کوشید تا بر مناطقی دست یابد که احتیاجات او را تأمین کنند، بازارهایی که نواحی غیر ایتالیایی احتیاج داشت، می

تبدیل به یک  ،»حکم سرنوشت«به این جهت، به . کاالهاي او را بخرند، و راههایی که دادوستد آن را تسهیل نمایند

.قدرت استعماري شد

وقتی خاندانهاي سکالیژر در ورونا، کارارا . ریزي شد بدین گونه، تاریخ سیاسی ونیز براساس احتیاجات اقتصادیش پی

در پادوا، یا ویسکونتی درمیالن دربسط قدرت خود در شمال خاوري ایتالیا کوشیدند، ونیز خود را درخطر یافت و به 

کوشید تا در تعیین امیر آن  هاي رود پو مسلط شود، می ترسید که مبادا فرارا بر دهانه چون می. اسلحه متوسل شد

میالن، که خود آمال وسیع . سرزمین یا الاقل سیاست او دست داشته باشد؛ و از ادعاهاي پاپ بر فرارا ناخشنود بود

ویسکونتی به فلورانس حمله کرد  هنگامی که فیلیپو ماریا. داشت، از توسعۀ ونیز به سوي غرب خشمناك بود

، جمهوري توسکان از ونیز کمک خواست و خاطرنشان ساخت که فرمانروایی امیرمیالن بر توسکان بزودي )1423(

در بحثی که غالباً در تاریخ تکرار شده . تمام ایتالیا را در شمال ایاالت پاپی در حیطۀ قدرت خود در خواهد آورد

ونیز، هنگامی که مشرف به موت بود، درسناي ونیز از صلح دفاع کرد؛ فرانچسکو است، تومازو موچنیگو، دوج 

گفت؛ فوسکاري حرف خود را پیش برد، و ونیز با میالن  فوسکاري به سود یک جنگ تعرضی به خاطر دفاع سخن می

اریا مرگ فیلیپو م. طول کشید 1454تا  1425به یک رشته جنگهایی دست زد که، جز در فواصلی کوتاه، از 

، آشفتگی جمهوري آمبروزیایی در میالن، و تسخیر قسطنطنیه از طرف ترکان عثمانی، ایاالت متخاصم را به )1447(

  .اي را فرسوده اما فاتح به حال خود گذاشت اي در لودي مایل ساخت که آن جمهوري جزیره امضاي معاهده

وقعیت جغرافیایی آن به عنوان شمالیترین بندر مدیترانه م. اي مشروع آغاز شد توسعۀ ونیز در ناحیۀ آدریاتیک با بهانه

ساحل خاوري در میان جزایر و خیلجهاي متعدد خود . نعمتی بود، اما بدون سلطه بر آدریاتیک ارزشی نداشت

ساخت که هجومهایشان زیانهاي مکرر و خطر دایم براي  پناهگاههایی براي جهازات دزدان دریایی فراهم می

وقتی ونیز به جنگجویان صلیبی رشوه داد تا او را در تصرف تسارا یاري کنند . آوردند ه وجود میکشتیرانی ونیز ب

هاي دزدان دریایی را از وجود  ، پایگاهی به دست آورد که از آن هر سال توانست مقداري پیش رود و آشیانه)1202(

گامی که آن جنگجویان بر قسطنطنیه هن. آنان پاك سازد، تا آنکه تمامی ساحل دالماسی حاکمیت آن را پذیرفت

. ، ونیز موفق شد کرت، سالونیک، و جزایر سیکالد و سپورادس را به عنوان سهم خود دریافت دارد)1204(تاختند 

ونیز، با سماجتی صبورانه، . ساختند این متصرفات مانند زنجیري زرین رشتۀ ارتباط تجاري ونیز را با خارج استوار می

را گرفت؛ ) 1441(، و راونا )1420- 1418(، فریولی و ایستریا )1392-1386(بانی، جزایر یونیایی دوراتتسو، ساحل آل

. گرفت کردند، باج می اکنون مالک بدون مدعی آدریاتیک بود و از تمام سفاین غیر ونیزي، که در آن دریا تردد می

در مجاورت آن مشکل ساخت،  چون پیشروي ترکان عثمانی به سوي قسطنطنیه دفاع از مستملکات بیزانس را

. دانستند که آماده براي حفظ آنها بود زیرا آن را تنها نیرویی می بسیاري از جزایر یونانی خود را به ونیز تسلیم کردند،

تواند جزیرة خود را در برابر  به کاترینا کورنارو، ملکۀ قبرس، که آخرین فرد سلسلۀ لوزینیان بود، تلقین کردند که نمی

دوکاتو از  8000، و یک مقرري سالیانه به مبلغ )1489(فظ کند؛ در نتیجه، او به نفع حاکم ونیز استعفا کرد ترکها ح

کاترینا به یکی از امالك شخصی خود در آزولو نزدیک ترویزو رفت، درباري . طرف دولت ونیز برایش تعیین شد

به لذت بردن از شعر، اپرا، و تابلوهاي نقاشی غیررسمی تشکیل داد، از ادبیات و هنر حمایت کرد، و باقی عمر را 

. جنتیله، بلینی، تیسین، و ورونزه اختصاص داد

همۀ این فتوحات سیاسی یا نظامی، بازارها، محافظها، و باجگزارهاي تجارت ونیز به نوبۀ خود با موج سهمگین 

؛ ونیزیها با )1416(ونیزي حمله برد  در گالیپولی یک پادگان ترك بر یک ناو گروه. رو شدند پیشروي عثمانیها روبه
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شجاعت معمول خود دفاع کردند و به یک فتح قطعی نایل شدند؛ آنگاه این دو نیروي رقیب به مدت یک نسل در 

صلح به سر بردند و یک دوستی بازرگانی بین آنها برقرار شد که براي اروپا بس ناگوار بود، زیرا کشورهاي آن قاره از 

حتی سقوط قسطنطنیه این مودت بازرگانی را نگسست؛ ونیز یک . که به سود آنها با ترکان بجنگدونیز متوقع بودند 

معاهدة بازرگانی سودبخش با ترکان فاتح منعقد ساخت، و ضمن محترم داشتن آنان، خود نیز از سوي آنان گرامی 

رکان بود، و طولی نکشید که دچار اما حال دسترسی سودمند ونیز به بنادر دریاي سیاه بسته به اجازة ت. شمرده شد

وقتی پاپ پیوس دوم، که با منعکس ساختن احساسات مسیحیان و منافع بازرگانی . محدودیتهاي نامطبوع شد

اروپایی علیه ترکها اعالن جهاد کرد و از قدرتهاي اروپایی وعدة اعزام قوا را دریافت داشت، ونیز، به این امید که 

اما دولتهاي اروپایی خلف وعده کردند و ونیز خود را در . د کند، دعوت او را اجابت کردرا تجدی 1204استراتژي سال 

این کشمکش را شانزده سال ادامه داد، اما سرانجام مغلوب شد و مورد تطاول قرار ). 1463(جنگ با ترکها تنها یافت 

، و مورئا را به ترکان واگذاشت؛ ، سکوتاري)ائوبویا(امضا کرد، نگروپونته  1497گرفت؛ با معاهدة صلحی که در 

دوکاتو در ازاي امتیاز  10,000دوکاتو به عنوان خسارت جنگ به آنان پرداخت؛ و تعهد کرد که سالی  100,000

وقتی پاپ دیگري پیشنهاد یک جهاد . اروپا ونیز را خائن به عالم مسیحیت شمرد. تجارت در بنادر عثمانی بپردازد

به پیشنهاد او اعتنایی نکرد و با سایر کشورهاي اروپایی همعقیده شد که تجارت از  دیگر علیه ترکها کرد، ونیز

  .مسیحیت مهمتر است

III – حکومت ونیز  

فرستادند تا تشکیالت و طرز عمل آن حکومت را  پسندیدند و کسانی را می حتی دشمنان ونیز هم حکومت آن را می

ونیز عالوه بر ناوگان تجارتیش، . تش و نیروي دریایی در ایتالیا بودسازمانهاي نظامی آن شامل بهترین ار. بررسی کنند

از این کشتیها حتی . شدند، داراي چهل و سه رزمناو سیصد ناو کمکی بود می که هنگام لزوم به سفاین جنگی تبدیل

پس از عبور از بر روي غلتکهایی به زمین کشانده شدند و،  1439شد؛ در  در جنگ با نیروهاي زمینی نیز استفاده می

درحالی که سایر . باران کردند گاردا انداخته شدند، و از آنجا مستملکات میالن را گلوله  ها، به دریاچۀ کوهها و دره

اي  دادند، ونیز ارتش آموخته و کار دیده ایاالت ایتالیایی هنوز جنگهاي خود را به وسیلۀ سربازان مزدور انجام می

هایی بودند که به سبک رزمجویی و  ژنرالهاي آن کوندوتیره. فنگ و توپ مجهز بودداشت که به جدیدترین انواع ت

در جنگهاي ونیز بامیالن، سه کوندوتیره استعداد خود را بروز دادند؛ . استراتژي دوران رنسانس تعلیم یافته بودند

ولومئو کولئونی؛ دو فرد اخیر، با دو ، و بارت)گاتامالتا(فرانچسکو کارمانیوال، اراسمو دا نارنی : اینان عبارت بودند از

مجسمۀ تاریخی که از ایشان ساخته شد، شهرتی یافتند، اما سر دیگري به اتهام مواضعه با دشمن در میدان ونیز 

هایی بود  کوشیدند، حکومتی طبقاتی از خانواده حکومت ونیز، که حتی فلورانسیها نیز در رقابت با آن می .بریده شد

توانست  ثروتمند شده بودند؛ و اشرافیت آن چندان کهن بود که، جز آشنایان به امور، کمتر کسی میکه از راه تجارت 

را در اخالف کسانی که پیش از » شوراي کبیر«ها توانسته بودند عضویت  این خانواده. برد به بنیان تجاري آن پی

کتاب «اص قابل انتخاب در یک ، اسامی تمام اشخ1315در . در آن شورا شرکت داشتند موروثی سازند 1297

را که  –و بعداً یکصدوبیست نفر  –شورا از میان چهارصد و هشتاد عضو خود شصت نفر . ثبت شده بود» طالیی

این مجلس رؤساي . شدند نامزد عضویت مجلس سنا کرد که دورة آن یک سال بود خوانده می» دعوت شدگان«

) رییس کشور(این هیئت یک دوج . دادند ئت اداري کشور را تشکیل میکرد که مجتمعاً هی ادارات دولتی را تعیین می

فرمانروایی این شخص . کرد که بر خود هیئت و بر مجلس سنا ریاست داشت، اما تابع شوراي کبیر بود را انتخاب می

را » راي شهرشو«دوج داراي شش مشاور بود که با خود او . العمر بود، مگر اینکه شورا بخواهد او را عزل کند مادام

این هیئت و مجلس سنا عمالً حکومت حقیقی ونیز را در دست داشتند؛ زیرا شوراي کبیر چندان . دادند تشکیل می
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اي از انتخاب کنندگان شده بود که   توانست انجام دهد و در حقیقت تبدیل به مجموعه بزرگ بود که عمل مؤثري نمی

حکومت ونیز مشروطۀ مؤثري بود که مردم را . کرد آنها نظارت میگزید و بر کار  صاحبان مشاغل کشوري را بر می

توانست سیاستهاي محاسبه شده و طویل المدتی را اعمال کند  داشت و می معموالً به میزان معقولی از رفاه نگاه می

ودند، که در حکومتهاي نااستوار دیگر، یعنی آنهایی که دستخوش نوسانهاي حاصل از هیجانات و احساسات عمومی ب

گونه نفرت فعالی نسبت به اقلیت حاکم  اکثریت عمدة مردم گرچه از مشاغل دولتی برکنار بودند، هیچ. امکان نداشت

 1355گروهی از نجباي برکنار شده به زعامت باجامانته تیپولو به شورش برخاستند و در  1310در . داشتند ابراز نمی

  .ت دیکتاتوري برآمد؛ اما هر دو اقدام بسهولت منکوب شدندمارینو فالیرو، دوج وقت، درصدد برقراري حکوم

براي جلوگیري از هرگونه توطئۀ داخلی و خارجی، شوراي کبیر ازمیان اعضاي خود ده نفر را به عنوان کمیتۀ امنیت 

این کمیته، به واسطۀ تشکیل جلسات مخفی، محاکمات سري، عملیات جاسوسی، و سرعت . کرد ملی تعیین می

کردند و دستورهاي  سفرا غالباً گزارشهاي محرمانه به آن تسلیم می. داد یرومندترین نهاد دولت را تشکیل میدرکار، ن

کردند؛ و هریک از فرمانهاي این کمیتۀ ده نفري داراي قدرت قانونی کامل  االجراتر تلقی می آن را از احکام سنا الزم

شدند تا بین مردم و مأموران دولت براي کشف  می» کشوري تحقیقات«دو یا سه تن از اعضاي آن هرماه مأمور . بود

دربارة این کمیتۀ ده نفري و سختگیریها و اعمال خفیۀ آن داستانهاي اغراق آمیزي . جرم یا خیانت پژوهش کنند

رساند؛ گرچه اطالعات مخفی خود را از اعمال  این کمیته تصمیمات خود را به اطالع شوراي کبیر می. ساخته شد

امضا یا آنهایی که دو شاهد معرفی  هاي بی آورد، به نامه خویش که در تمام شهر پراکنده بودند به دست میخفیۀ 

داد؛ حتی در صورت مستند و مستدل بودن اتهام نیز چهارپنجم آرا الزم بود تا بتوان آن را  نکرده بودند ترتیب اثر نمی

شت دو وکیل مدافع در برابر کمیتۀ ده نفري براي خود شد حق دا هرکس که دستگیر می. در دستور جلسه قرار داد

عدة کسانی که از . گیري متوالی با رأي اکثریت تصویب شود بایست پس از پنج رأي هر حکم محکومیتی می. برگزیند

به هر حال عدد این زندانیان از تعداد جاسوسان و دشمنان . بود» خیلی کم«طرف کمیتۀ ده نفري زندانی شده بودند 

، مجلس 1582در . شد، بیشتر نبود ز در کشورهاي خارجی، که ترتیب قتلشان از طرف کمیتۀ ده نفري داده میونی

سنا چون حس کرد که کمیته مقصود خود را برآورده و غالباً از اختیارات خود فراتر رفته است، قدرت آن را تقلیل 

. داد و از آن پس کمیتۀ ده نفري فقط اسماً وجود داشت

قوانین خیلی . یی که از طرف شوراي کبیر تعیین شده بودند قوة قضاییه قاطع و مؤثري به وجود آوردندچهل قاض

ها منعکس سازندة ظلم رایج در آن زمان بودند؛  جریمه. شدند واضح بودند و بدقت دربارة وضیع و شریف اجرا می

ور و هوا بود؛ مجازاتهاي قانونی بسیار ظالمانه شدند که داراي حداقل ن  هاي تنگی زندانی می محبوسان غالباً در حجره

بودند و تازیانه زدن، داغ کردن، قطع کردن عضو، کور کردن، بریدن زبان، شکستن دست و پا بر چرخ شکنجه، و 

سازند، محرمانه غرق کنند، از پنجرة کاخ  محکومان به اعدام را ممکن بود در زندان خفه. شدند نظایر آنها را شامل می

کسانی که مرتکب جنایات وحشیانه یا دزدي اشیاي مقدس شده بودند انبر داغ . یاویزند، یا زنده بسوزاننددوج ب

گویی براي جبران این سبعیت . شد شدند و سپس سرشان بریده و تنشان شقه می شدند، یا به دم اسب بسته می  می

ورزید تا کسانی مثل  گشود و جسارت می میبود که ونیز درهاي خود را بر پناهندگان سیاسی و روشنفکران فراري 

الیزابتا گونتساگا و شوهرش، گویدوبالدو، را در مقابل بورژیاي نیرومند و خطرناك پناه دهد، درحالی که حتی زن 

  .برادر او، ایزابال، از اینکه الیزابتا از زادگاهش مانتوا هجرت کرده است سخت به هراس افتاد

هرچند فساد در آنجا نیز مانند هر کشور دیگر   ین سازمان در اروپاي قرن پانزدهم بود؛سازمان اداري ونیز شاید بهتر

تأسیس شد و اقداماتی براي تأمین آب مشروب تمیز به  1358یک ادارة بهسازي عمومی در سال . رخنه کرده بود

داکثر قیمتهاي موادغذایی را ادارة دیگري ح. عمل آورد؛ همچنین عملیاتی براي جلوگیري از تشکیل باتالقها اجرا کرد
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هاي  ها و مرسوله یک سرویس پستی و چاپاري نه تنها براي کارهاي دولتی، بلکه جهت رساندن نامه. کرد تعیین می

داشتند و مقرراتی براي تأمین زندگی بیوگان  دولت حقوق تقاعد دریافت می  کارمندان بازنشستۀ. شخصی تأسیس شد

شدند، به  زمینهاي وابستۀ ونیز در خاك اصلی ایتالیا نسبتاً خوب و عادالنه اداره میسر. و کودکانشان وضع شده بود

طوري که آن نواحی، تحت فرمانروایی ونیز، بیش از بیش مرفه شدند، بدان گونه که پس از منفک شدن از آن، به 

وراي دریاها چندان قابل ادارة مستملکات ونیز در . پیوستند واسطۀ وقوع جنگ، دوباره به طیب خاطر به ونیز می

تحسین نبود؛ این مستملکات عمدتاً حکم غنایم جنگی را داشتند؛ قسمت اعظم خاك آنها به اشراف و سرداران 

کردند، کمتر به مقامات عالی نایل  شد؛ و مردم محلی، درحالی که نظامات حکومت خود را حفظ می ونیزي اعطا می

کمتر دولتی بود که . شد مند می رها از خدمت دولتمردان خویش بسیار بهرهونیز در مناسباتش با سایر کشو. شدند می

ونیز، بر اثر گزارشهاي سفیران آگاه، آمارهاي دقیق . سوداگر سیاسی تیزهوشی چون برناردو جوستینیانی داشته باشد

طریق دیپلوماسی باز دستگاههاي اداري، و کشورداري خردمندانۀ سناتورها، آنچه را که در جنگ از دست داده بود از 

.به دست آورد

حکومت ونیز اخالقاً از سایر حکومتهاي زمان بهتر نبود، و در قانون جزا از آنها بدتر بود، این حکومت به اقتضاي 

داد که تردید یا حس وفاداري مانعی در راه سیاستش پدید  شکست و اجازه نمی بست و عهد می مصلحت عهد می

ونیزیان این سیاست را . کردند به ونیز نبود، بلکه تمام دولتهاي دورة رنسانس چنین میآورد؛ اما این کار منحصر 

ستودند، زیرا نیرومندي و  پسندیدند، غلبۀ کشور بر حریفان و دشمنانش را، به هر ترتیب که حاصل شده بود، می می

متگذاري شایانی که در آن زمان پرستی و خد به هنگام لزوم، با میهن. ثبات کشورشان مایۀ جالل و رفاه آنان بود

  .شمردند کردند، و دوج را پس از خدا از هرکس دیگر گرامیتر می نظیر بود، منافع کشور خود را حفظ می بی

رفت، بر آنها ریاست داشت و جالل او بسیار برتر از  دوج در عین آنکه معموالً عامل شوراي کبیر و سنا به شمار می

پوشید که آراسته به گوهرهاي بسیار بود؛ تنها کاله رسمیش معادل  اسی مجلل میدر مراسم عام لب. قدرتش بود

نقاشان ونیزي ممکن است رنگهاي دلپذیري را که از کلکشان . جواهر داشت) دالر؟ 4,850,000(دوکاتو  194,000

هاي  دوج با جامهشد به گوهرهاي لباس دوج مدیون بوده باشند؛ و بعضی از فروزانترین تصاویرشان از آن  جاري می

ونیز به مراسم و نمایش جالل و شکوه خود معتقد بود؛ این تشریفات تا حدي براي تحت تأثیر قرار . رسمی اوست

حتی زن دوج نیز باشکوه و جالل تاجگذاري . گرفت اي هم براي ترساندن انجام می دادن سفرا و سیاحان و تا اندازه

کرد؛ به   پذیرفت و تمام اسناد مهم کشور را امضا می را به حضور میدوج صاحبمنصبان عالیرتبۀ خارجی . کرد می

که براي یک سال انتخاب  –العمر بود، نفوذ رهبري دایم بر صاحبان مشاغل عمده  واسطۀ مقام خود، که مادام

.هذا ظاهراً خدمتگزار و سخنگوي دولت بود داشت؛ مع –شدند  می

دید، اما فقط معدودي از آنان توانستند از لحاظ شخصیت اثري در شأن  ونیز در تاریخ خویش دوجهاي بسیار به خود

رغم نطق فصیح تومازو موچنیگو پیش از مرگش، شوراي کبیر فرانچسکو  علی. و سعادت کشور خود داشته باشند

دوج جدید، که در پنجاهسالگی به تخت نشست، در حکومت . فوسکاري توسعه طلب را به جانشینی او انتخاب کرد

در این دوره میالن مغلوب . ونیز را از میان خون و آشوب به ذروة قدرت رساند) 1457-1423(ی وچهار سالۀ خود س

اما استبداد روزافزون دوج فاتح حسادت کمیتۀ ده نفري را . شد و برگامو، برشا کرمونا، و کرما به تصرف ونیز درآمدند

تند؛ و چون نتوانستند این موضوع را ثابت کنند، پسرش اعضاي آن کمیته وي را به ارتشا متهم ساخ. برانگیخت

یاکوپو در زیر چرخ شکنجه به گناه منتسب به خود اقرار ). 1445(یاکوپو را به ارتباط خائنانه با میالن متهم کردند 

یکی از تعقیب  1450در . کرد، به رومانیا تبعید شد، اما بزودي اجازه یافت که در نزدیکی ترویزو زندگی کند

کنندگان یاکوپو در کمیتۀ ده نفري به قتل رسید؛ این قتل به یاکوپو نسبت داده شد، اما او حتی در زیر شکنجۀ 
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به ونیز  1456در . شدید از اقرار خودداري کرد؛ این بار به کرت تبعید شد و در آنجا از تنهایی و اندوه دیوانه گشت

میالن متهم گردید؛ به این جرم اقرار کرد، تا سرحد مرگ تحت  با دولت  بازگردانده شد؛ دوباره به مکاتبۀ محرمانۀ

دوج پیر، که تمام مخاطرات و . شکنجه قرار گرفت، آنگاه دوباره به کرت فرستاده شد، و کمی بعد در آنجا مرد

ت ها، که حتی قدر مسؤولیتهاي یک جنگ طوالنی و نامطبوع را با عزمی راسخ تحمل کرده بود، در برابر این محاکمه

در سن هشتاد و شش سالگی دیگر از عهدة بارسنگین . و جاللش نتوانسته بود از آنها جلوگیري کند، شکسته شد

او به خانۀ خود رفت . دوکاتو خلع شد 2000شغل خود برنیامد و از طرف شوراي کبیر با یک مقرري ساالنه به مبلغ 

ن که ناقوسها به تخت نشستن دوج جدید را اعالم و چند روز بعد به علت پاره شدن یکی از رگهایش، در همان حی

  .کردند، زندگی را بدرود گفت می

هایی که نزدیک قدرت و  پیروزیهاي فوسکاري ونیز را مورد نفرت تمام ایاالت ایتالیا قرار داد؛ دیگر هیچ یک از ناحیه

فرارا، مانتوا، پاپ  1508ام در سازشهاي زیادي علیه آن شد؛ سرانج. یافتند حرص آن قرار داشتند خود را مصون نمی

یولیوس دوم، فردیناند پادشاه اسپانیا، لویی دوازدهم پادشاه فرانسه، و امپراطور ماکسیمیلیان، در اتحادیۀ کامبره طرح 

سرسختی باور نکردنی،  او با یک. دوج بود) 1521-1501(در آن بحران لئوناردو لوردانو . منهدم کردن آن را ریختند

تقریباً تمامی آنچه . ی از آن در تصویر او به قلم جووانی بلینی آشکار است؛ مردم را از آن بحران رهانیدکه فقط قسمت

طلبانه به دست آورده بود از آن بازستانده شد، و خود ونیز هم  ونیز در خاك اصلی ایتالیا طی یک قرن تالش توسعه

مسکوك به ضرابخانه فرستاد؛ اشراف ثروت نهانی خود  لوردانو ظروف نقرة خود را براي ضرب. به قید محاصره درآمد

سازان دهها هزار سالح ساختند؛ و هر مرد ونیزي  را براي تأمین مخارج مقاومت به خزانۀ کشور اهدا کردند؛ اسلحه

آسا   هر چند وضع بس دشوار بود، ونیز خود را معجزه. خود را مسلح ساخت تا از وجب به وجب خاك میهن دفاع کند

این کوشش خزانۀ کشور را تهی و روحیۀ . داد و قسمتی از متصرفات خود را در خاك اصلی ایتالیا بازستاند نجات

دانست که دیگر آن نیرو و عظمت سابق وجود ندارد؛  مردم را بسیار ضعیف کرد؛ وقتی لوردانو مرد، ونیز نیک می

.اي تینتورتو و ورونزه را در پیش داشتهرچند هنوز پنجاه و هفت سال قدرت هنري تیسین و بیشتر هنرنماییه

IV – زندگی ونیزي  

منافع یک . هاي قرن شانزدهم درخشانترین دوران زندگی مردم ونیز بودند هاي قرن پانزدهم و اولین دهه آخرین دهه

تجارت جهانی، که با ترکها از در صلح درآمده و هنوز دستخوش کاهشهاي حاصل از دور زدن افریقا به وسیلۀ 

شد، مخارج ساختمان  پیما یا باز شدن راه اقیانوس اطلس نشده بود، به جزایر ونیز سرازیر می یهاي اقیانوسکشت

انباشت، زنان را به جواهر و  آورد، قصرهاي زیبا را از فلزات قیمتی و مبلهاي گرانبها می کلیساها و کاخها را فراهم می

کرد؛ در جشنهاي باشکوهش قایقهاي  ست را نگاهداري میآراست، و گروهی از نقاشان زبرد زینت آالت ظریف می

  .افکندند پرداختند، و در آبهایش آواهاي خوش طنین می هاي زیبا به نمایشگري می آراسته به فرشینه

زندگی طبقات پایین معموالً پر مشقت بود؛ اغنیا و توانگران اوقات خود را به بیهودگی و پرحرفی خاص ایتالیایی 

پلها وکانال بزرگ پر بودند از مردان و . دادند بهترین خوشیهاي عشق و لذت را به خود اختصاص می گذراندند و می

در ونیز بیش از هر شهر اروپایی دیگر برده وجود داشت؛ . کردند قایقهایی که محصول نیمی از جهان را حمل می

، بلکه به عنوان خدمتکار، مستحفظ شخصی، کردند، نه به منزلۀ کارگر ها را بیشتر از کشورهاي اسالمی وارد می برده

به موجب یک . پیترو موچنیگو، دوج هفتاد ساله، دو کنیز ترك براي اطفاي غریزة جنسی خود داشت. دایه، و متعه

داستان مضبوط، کشیشی کنیزي به کشیش دیگر فروخت؛ روز بعد خریدار معامله را فسخ کرد، زیرا معلوم شد که 

  .وي آبستن است
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بیشتر آنان در . گذرانیدند پروري نمی بقات عالی، هر چند مرفه بودند، عمر خود را به بطالت و بیکاري و تنافراد ط

اند  تصویرهایی که از آنان به ما رسیده. کردند فعالیت می یا جنگ  بزرگسالی در تجارت، اقتصاد، سیاست، حکومت،

شناسی را نیز در قیافۀ  دهند، اما حس وظیفه ان میآنان را خیلی موقر و بسیار مباهی به جاه و منزلت خویش نش

شاید براي آنکه صورتسازان  –عدة کمی از آنان به لباسهاي ابریشمی و پوستی ملبس هستند . نمایانند جدي آنان می

دادند، با  را تشکیل می» گروه جوراب پوشان«اي به نام  اي از جوانان، که دسته و عده –را از هیبت خویش شاد کنند 

هر جوان . خرامیدند اي گالبتون دوزي یاگوهر نشان با تبختر می فرنجهاي تنگ، روجامۀ زربفت، و جوراب تسمه

کرد؛ در آن هنگام از او  آمد، در پوشیدن لباس وضع موقري اتخاذ می اشرافی وقتی به عضویت شوراي کبیر در می

نجبا گهگاه در کاخهاي . سازد و زن را مرموز می بپوشد، زیرا جامۀ جبه مانند مرد را مجلل» توگا«شد  خواسته می

هاي شهر، ثروت نهایی خود را در پذیرایی از یک تازه وارد یا به  باشکوه یا باغ ویالهاي خود، در مورانو یا سایر حومه

وقتی کاردینال گریمانی، که هم . ساختند جا آوردن مراسم یادبود یک واقعۀ تاریخی شهر خانوادة خویش عیان می

، سه هزار مهمان )1542(الی نسب بود و هم مقام روحانی بلندي داشت، ضیافتی به افتخار رانوتچو فارنزه داد ع

دعوت کرد بیشتر این مهمانان با قایقهاي مجلل، که دیوارهاي پوشیده از مخمل و نشستنگاههاي نرم داشتند، به کاخ 

. سی، بندبازي، و رقص ترتیب داد و بساط شام فراهم آورداو آمدند؛ و او براي آنان سرگرمیهایی از موسیقی، آکروبا

رو بودند و الاقل بخشی از معاش خود را با کار  هذا اشراف ونیز در آن دوره در زندگی، لباس، و خوراك میانه مع

.آوردند شخصی به دست می

و عمومی شرکت  تر بودند؛ اینان با سرور بسیار در شادیهاي خصوصی شاید طبقۀ متوسط از دیگران آسوده

هاي پزشکی، وکالت دعاوي، آموزگاري، تصدي  مشاغل روحانی کوچک و کارهاي عادي دولتی، حرفه. جستند می

اینان نه مثل . کارهاي صنعتی و صنفی، محاسبات تجارت خارجی، و نظارت در بازرگانی داخلی به آنان تعلق داشت

ینوایان غم خوراك و پوشاك کودکان خویش داشتند؛ مانند اغنیا براي حفظ ثروت خود در تعب بودند و نه مانند ب

دوست . کردند که از هستی ساقط شوند باختند، اما ندرتاً چنان قمار می طبقات دیگر، گنجفه و نرد و شطرنج می

هایشان کوچک بود، از خیابانهاي شهر به عنوان گردشگاه و  چون خانه. داشتند که بنوازند، بخوانند، و برقصند می

. گرفت کردند؛ این خیابانها تقریباً آزاد بودند، زیرا حمل و نقل بیشتر از طریق کانالها صورت می اط استفاده میحی

بینی نشدة رقص یا آواز دسته جمعی در شبها یا اعیاد در میدانهاي  بنابراین، براي طبقۀ متوسط ترتیب مجالس پیش

. وسیقی وجود داشت، و افراد آن یکی دو دانگ صدا داشتنداي آالت م در هر خانواده. عمومی شهر امري عادي بود

کرد، هزاران تن از مردمی  مارکو رهبري می وقتی که آدریان ویالئرت آواز دستۀ بزرگ همسرایان را درکلیساي سان

 سرایی پرداختند و براي یک لحظه نشان دادند که که براي شنیدن آن به درون آمده بودند خود با نواگران به نغمه

  . ندا پیش از آنکه ونیزي باشند، مسیحی

براي . اي از زیبایی بیرقیب کلیساها، کاخها، و دریاي نیلگون مجللتر از نظایرخود در تمام اروپا بود اعیاد ونیز در زمینه

 مثالً تاجگذاري دوج، یک عید مذهبی یا جشن ملی، ورود: شد اي استفاده می برپا داشتن جالل و کوکبه، از هر بهانه

یک شخصیت خارجی، انعقاد یک قرارداد صلح آبرومند، روز زنان، زاد روز مرقس حواري یا قدیس حامی یکی از 

وقتی که ونیز  1491در قرن چهاردهم، رزم تن به تن سواره هنوز بزرگترین واقعۀ هر جشن بود؛ حتی در . اصناف

نظامی از جزیرة کرت روي کانال یخزده به این باشکوه فراوان مقدم ملکۀ مستعفی قبرس را گرامی داشت، چند واحد 

یک ملت دریانورد شناخته نشد و تدریجاً نوعی جشن روي آب، که معموالً   اما رزم سواره شایستۀ. رزم پرداختند

نام  –با دریا ] ونیز[عروسی  –بزرگترین جشن سان سپوزالیتسیو دل ماره . مسابقۀ قایقرانی بود، جایگزین آن شد

وقتی . شد برپا می» ازدواج ونیز مرفه و آرام با دریاي آدریاتیک«این جشن به خاطر . باشکوه بودداشت که بس 
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به عنوان سفیر لودوویکو میالن به ونیز آمد، سراسر کانال بزرگ طوري با کشتیهاي  1493استه در سال / بئاتریچه د

یکی از شهرهاي اروپا؛ کشتی بوچنتائور، که  زیبا تزیین شده بود که گویی خیابانی است در روز عید میالد مسیح در

سفینۀ رسمی کشور بود و زیور از ارغوان و زر داشت، به استقبال بئاتریچه رفت؛ صدها قایق، که هریک به تاج گل و 

جهازات «: گوید یکی از وقایعنگاران با ذوق می. پرچم آراسته شده بود، برگرد آن کشتی باشکوه در حرکت بودند

اي که در  بئاتریچه در نامه».شد کیلومتر از هر طرف آب اصالً دیده نمی 1.5ن زیاد بودند که تا مسافت دریایی چندا

این نمایش بیشتر به . این باره از ونیز نوشته، نمایشی را شرح داده بود که درکاخ دوج به افتخار او اجرا کرده بودند

تا سال . داشتند ونیزیان این گونه نمایش را دوست می. شد دار اجرا می صورت پانتومیم بود که توسط بازیگران ماسک

نمایشهاي مذهبی یا میستري قرون وسطی را حفظ کرده بودند، اما عالقۀ مردم باعث شد که در پیش پرده یا  1462

میان پردة آنها بازیهاي مضحک اجرا شود؛ این بازیها چندان منافی اخالق از کار درآمدند که در همان سال ممنوع 

در همان اوان نهضت اومانیستی آشنایی ایتالیا را با کمدي کالسیک تجدید کرد؛ پالوتوس و ترنتیوس توسط . شدند

فرا جووانی آرمونیو، راهب و  1506گروه نمایشی سکالتسا و سایر گروهها به معرض نمایش گذاشته شدند؛ و در 

با این مقدمات، . نام ستفانیوم به زبان التینی اجرا کردهنرپیشه و نوازنده، در دیر ارمیتانی اولین کمدي مدرن را به 

، به »کمدیا دل آرته«کمدي ونیزي همچنان تا زمان گولدونی پیش رفت و معموالً با آرلکن و پانتالون، اشخاص 

کرد که کلیسا و دولت با آن به مبارزه  بندوباري با کمدیهاي پست رقابت می خاست؛ گهگاه چندان در بی رقابت برمی

  .برخاستند

. مالحظگی و کفر دنیوي در جنب پاکدینی و تقدس هفتگی وجود داشت در اخالق ایتالیایی و ونیزي همواره یک بی

شدند و با داروي وحشت و امید مذهبی، که در  مارکو جمع می  ها و روزهاي تعطیل در کلیساي سان مردم یکشنبه

دادند؛ تاریکی عمدي شبستان  شده بود، روح خود را شفا می ها، یا نقوش برجسته به آنها عرضه موزائیکها، مجسمه

ساخت؛ و حتی روسپیان نیز، پس از گذراندن شبی پر تعب در آغوش مردان،  پرستون کلیسا اثر وعظها را بیشتر می

بایست همواره چون نشانی بر جامۀ خود نصب کنند،  چند ساعتی دستمال زرد را، که عالمت حرفۀ آنها بود و می

کرد و این  سناي ونیز از این ورع عمومی طرفداري می. آمدند تا با دعا بخشایش طلبند کردند و به کلیسا می ن میپنها

پس از سقوط قسطنطنیه، یادگارهاي قدیسان . بیم و احترام دینی را حتی در دوج و اعضاي دولت نیز رسوخ داده بود

.و براي کفن عیسی حاضر شد ده هزار دوکاتو بپردازدکلیساي شرق را به قیمتهاي گزاف خرید و به ونیز آورد، 

کراراً قدرت کلیسا را به سخریه گرفت؛ به . کرد هذا همان سنایی که پترارك آن را به مجمع خدایان تشبیه می مع

 به شکاکان محتاط پناه داد، یکی از راهبان را به 1527وحشتناکترین فرمانهاي تکفیر و تحریم مذهبی اعتنا نکرد، تا 

هاي  اسقفان حوزه. ، و کوشید تا کلیساي ونیز را تابع دولت سازد)1512(سبب حمله به یهودیان سخت مالمت کرد

خواست، ولی در بسیاري از موارد آنان را  شدند؛ سنا تأیید انتخاب را از رم می روحانی ونیز از طرف سنا انتخاب می

کس به جز یک کشیش ونیزي حق نداشت به مقام  هیچ 1488پس از . گمارد رغم امتناع پاپ به مشاغل خود می علی

کلیساها . اسقفی برسد؛ و کلیسا مجاز نبود در قلمرو ونیز بدون تصویب دولت مالیاتی وصول یا وجوه آن را خرج کند

دولت از موقوفات . توانست شاغل مقام دولتی شود ها تحت نظارت دولت بودند، اما هیچ فرد روحانی نمی و صومعه

شدند تا روحانیان خاطی به همان مجازاتی  محاکم روحانی دقیقاً از طرف دولت نظارت می. گرفت ها مالیات می صومعه

جمهوري ونیز مدت زیادي از پذیرفتن تفتیش افکار خودداري کرد و وقتی هم . رسیدند برسند که سایر بزهکاران می

از طرف مجلس سنا مورد تجدید نظر و تصویب قرار  که آن را پذیرفت، مقرر داشت که تمام احکام دادگاههاي تفتیش

جمهوري ونیز مغرورانه اعالم کرد که . گیرد؛ در سراسر تاریخ تفتیش افکار ونیز، بیش از شش حکم اعدام صادر نشد

این اصل را که یک شوراي عمومی » .شناسد هیچ مقامی را باالتر از خود، بجز سلطنت االهی، نمی«در مسایل دنیوي 
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وقتی پاپ . توان به چنین شورایی استیناف داد علناً پذیرفت فان باالتر از پاپ است و از حکم پاپ میاز اسق

نفري فرمان داد که تمام  ، کمیتۀ ده)1483(سیکستوس چهارم حکم تحریم مراسم مذهبی را در شهر ونیز صادر کرد 

تحریم مذهبی را به منزلۀ جزیی از جنگ  هنگامی که یولیوس دوم. روحانیان مراسم مزبور را همچنان ادامه دهند

علیه ونیز تجدید کرد، کمیتۀ ده نفري انتشار فرمان او را در سرزمین ونیز ممنوع ساخت و به عمال خود در رم 

دستور داد که تقاضاي استیناف از حکم پاپ به شوراي آیندة اسقفان را نوشته و بر درهاي کلیساي سان پیترو نصب 

  .وس در جنگ فاتح شد و ونیز را مجبور کرد تا اختیارات روحانی او را به طور مطلق بشناسدیولی). 1509(کنند 

حکومت ونیز صالح بود و در مخالفت . بر روي هم زندگی ونیز از لحاظ بنیان تشکیالتی جالبتر بود تا از جهت معنوي

ند بود؛ هرگز ونیز را جزیی از ایتالیا همواره خودپس کرد، اما گاه کامالً خشن و با حریفان ابراز رشادت بسیار می

خاك : اندیشید شود، چندان نمی) ایتالیا(شمرد و به مصیبتی که ممکن بود دامنگیر آن سرزمین تقسیم شده  نمی

ونیز شخصیتهاي مقتدري پروراند که معتمد به نفس، مکار، جوینده، شجاع، و مغرور بودند؛ اکنون ما دهها تن از آنان 

کاري و عمق بود و  ونیز تمدنی داشت که در مقایسه با تمدن فلورانس فاقد ریزه. شناسیم یرشان میرا از روي تصاو

اما رنگینترین، مجللترین، و از لحاظ احساساتی سحارترین . ظرافت و عمق تمدن میالن دوران لودوویکو را نداشت

.تمدنی بود که تاریخ تاکنون به خود دیده است

V – هنر ونیز  

  سازي و مجسمهمعماري  -1

بسیاري از کلیساها و کاخهاي ونیز و . دهند رنگهاي برانگیزنده اساس هنر ونیز و حتی معماري آن را تشکیل می

مارکو با زیورهاي  نماي کلیساي سان. برخی از ساختمانهاي تجارتی در روکار خود موزائیکها و فرسکوهایی داشتند

افزود تا در آن مخلوط عجیبی از  دیدي به این کلیساي بزرگ میدرخشید؛ هر دهه غنیمتها و شکلهاي ج زرین می

الشعاع قرار داده و  سازي به وجود آورد؛ تا آن حد که زینت ظاهر، اصل ساختمان را تحت هنرهاي معماري و مجسمه

 براي تشخیص و تحسین زیبایی نماي آن کلیسا و شگفت آوردن برجالل. اجزاء کل را به دست فراموشی سپرده بود

در آن مسافت ورودي . متر دورتر، در آن سوي میدان سان مارکو، بایستد و بر آن نظاره کند 175آن، شخص باید 

شکوهمند رومانسک، ابزار دوخمهاي گوتیک، ستونهاي کالسیک، طارمیهاي به سبک رنسانس، و گنبدهاي بیزانس 

  .شوند انگیز تبدیل می به یک منظرة خیال

در قرن پانزدهم هنوز اسفالت نشده بود، قسمتی از آن از . به وسعت و عظمت کنونی نبودمیدان مزبور در آن زمان 

آجر فرش  1495در . تاك و درخت پوشیده بود، و یک محوطۀ سنگتراشی و یک آبریزگاه عمومی در آن قرار داشت

ت هیچ کس ساخته هایی ساخت که بهتر از آن به دس آلساندرو لئوپاردي براي سه چوب پرچم پایه 1500شد؛ در 

ویران شد، ولی با  1902این برج در . (، بارتولومئو بوئون کهین برج ناقوس عظیمی در آن ساخت1512نشد؛ در 

 1640و  1517که بین سالهاي  ادارات کهنه و نو کارکنان کلیساي سان مارکو، .) همان طرح سابق مجدداً ساخته شد

  .اند، با نماهاي بزرگ یکنواخت خود چندان جالب توجه نیستند تهساخته شده و در شمال و جنوب میدان قرار گرف

در این دوره نوسازیهاي زیادي در آن . میان سان مارکو و کانال بزرگ، مرکز اداري شهر یعنی کاخ دوجها قرار داشت

نوبی جناح ج 1340-1309پیترو بازدجو در . سان که دیگر چیزي از شکل پیشین آن برجا نماند صورت گرفت، بدان

کاخ را، که روبه روي کانال است، بنا کرد؛ جووانی بوئون و پسرش بارتولومئو بوئون مهین جناح جدیدي در طرف 

را به سبک گوتیک در گوشۀ شمال باختري تعبیه  )1443-1438(و پورتا دال کارتا ) 1438-1424(باختري ساختند

. هاي خود از بهترین محصوالت هنري دورة رنسانس هستند این نماهاي جنوبی و باختري با طاقگانها و بالکانه. کردند

کاریهاي عالی سر ستونها به دو قرن چهاردهم و پانزدهم متعلقند؛ راسکین یکی از این  هاي نماها و کنده اغلب مجسمه
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درداخل حیاط، . دانست ها در اروپا می زیباترین مجسمه - قرار دارد هاي آدم و حوا آنکه در زیر مجسمه –سرستونها را 

بارتولومئو فرانچسکو کهین و آنتونیو ریتتسو طاق پر آذینی ساختند که به نام فرانچسکو فوسکاري نامیده شد، و سه 

با  –هاي تزیینی گوتیک  ستونها و نعل درگاههاي رنسانس، قوسهاي رمانسک، سر مناره –سبک معماري را 

یکی آدم، که از : ریتتسو در تورفتگی قوس دو مجسمۀ عجیب قرار دارد. اي به هم آمیختند هماهنگی غیر منتظره

ریتتسو و پیترو لومباردو بترتیب . کند، و دیگري حوا، که از جریمۀ دانایی در شگفت است معصومیت خویش دفاع می

دار با قرنیزها و  ران بسیار فرحناکی از قوسهاي گرد و تیزهدر این نما اقت. نماي خاوري حیاط را طرح و تکمیل کردند

این پلکان . را طرح کرد) پلکان غولها(و باز هم ریتتسو بود که سکاال د جیگانتی . هاي رنسانس مشهود است بالکانه

را این دو مجسمه . هاي مارس و نپتون است ساختمان ساده و با شکوهی است، و وجه تسمیۀ آن به مناسبت مجسمه

در داخل حیاط سلولهاي . اي از تسلط ونیز بر زمین و دریا باشد ها قرار داد تا نشانه یاکوپو سانسووینو در سر پله

بسیاري . زندان، دفاتر اداري، اطاقهاي پذیرایی، تاالرهاي مشاوره براي شوراي کبیر، سنا، و کمیتۀ ده نفري قرار داشت

.یا بعداً چنین شدند - در تاریخ هنر آراسته شده بودنداز این اطاقها با بهترین نقشهاي دیواري 

هاي جوستینیانی،  خانواده –کرد، نجباي ثروتمندتر  در حالی که جمهوري ونیز به این گوهر معماري فخر می

این کاخها را . در طرفین کانال بزرگ کاخهایی ساختند - کونتارینی، باربارو، لوردانو، فوسکاري وندرامین، گریمانی 

ید با وضع ویران کنونی آنها در نظر گرفت، بلکه باید کیفیت عالی آنها را در قرون پانزدهم و شانزدهم، یعنی زمانی نبا

نماهایی از مرمر، سنگ : گونه بود ترکیب آنها در آن زمان بدین. که در منتهاي آبادانی بودند، در خاطر مجسم کرد

کاري باز شونده رو به آب؛ حیاطهاي  رنسانسی؛ درهاي کنده هاي گوتیک و ستونبندهاي سماق، یا مارسنگ؛ پنجره

ها، فرسکوها، و خاکستردانها؛ و در داخل کاخها، کفهاي کاشی یا مرمر،  ها، آبنماها، باغچه مخفی آراسته به مجسمه

و  هاي زرین هاي ابریشمی، آویزهایی از پارچه هاي مورانو، سرسایه شیشه  آتشدانهاي بزرگ، مبلهاي خاتمساخت،

هایی که به دست هنرمندان شهیر به  سیمین، چلچراغهاي برنزي مطال یا مرصع، سقفهاي قاببندي شده، و دیوارنگاره

بدین گونه، مثالً باالتتسو فوسکاري با نقاشیهاي جان بلینی، تیسین، تینتورتو، پاریس بوردونه، و . وجود آمده بودند

ها بسیار  مجلل بودند تا راحت؛ پشتی صندلیها خیلی راست وپنجره این اطاقها شاید بیشتر. ورونزه تزیین شده بود

ارزش بعضی . گونه وسیلۀ حرارتی که بتواند تمام اطاق یا ساکنان آن را گرم کند وجود نداشت بادگیر بودند، و هیچ

هر اطاق  به تصویب رسیده بود، مخارج 1476دوکاتو بود؛ به موجب قانونی که در  200,000کاخهاي ونیزي بالغ بر 

دوکاتو  2,000شنویم که مبل و اثاثشان  دوکاتو محدود شود، ولی ما وصف اطاقهایی را می 150بایست به  می

این نام بدان جهت به قصر مزبور داده شده بود که صاحبش مارینو . بود» خانۀ طال«شاید مزینترین کاخها . ارزید می

ها و  بالکانه. اي نماي مرمرینش بیشتر بارنگ طالیی آراسته شودکونتارینی فرمان داده بود که تقریباً تمام قسمته

. سازند تزیینات توري گوتیک هنوز این کاخ را زیباترین جبهۀ کانال می

شگفت . گذاشتند این میلیونرها ضمن آراستن سامان خود، چیزي هم براي دژهاي ایمان احتمالی خویش کنار می

کلیساي جامع ونیز نبود، بلکه عبادتگاه خصوصی دوج و معبد  1807تا مارکو  است اگر بگوییم که کلیساي سان

حوزة اسقفی به کلیساي کوچکتر سان پیترو . قدیس حامی شهر بود؛ یا بهتر بگوییم، به دین کشور تعلق داشت

در همان قسمت دور افتادة شهر، کلیساي سان . کاستلو واسبته بود که در گوشۀ شمال خاوري شهر قرار داشت دي

جووانی ا پائولو قرار داشت که مقر رهبانان فرقۀ دومینیکیان بود؛ آرامگاه جنتیله و جووانی بلینی در همین 

این کلیسا، که سانتا ماریا گلوریوزا دئی . کلیساي فرقۀ فرانسیسیان از لحاظ تاریخی از همه مهمتر است. کلیساست

بنا شد؛  1443تا  1330است، در ) اخوان دینی(ي فراري فراري نام دارد و اسم اختصاري آن که بیشتر معمول است ا

اي نداشت، اما درونش از این لحاظ که آرامگاه چندتن از مشاهیر ونیز و همچنین موزة هنري بود  در ظاهر جلوه
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بلینی تابلو حضرت  در این کلیسا آنتونیو ریتتسو ضریحی براي نیکولو ترون، دوج ونیز، طرح کرد؛ جان. معروف شد

کلیساي فراري و تیسین حضرت مریم خانوادة پزارو را قرارداد؛ و باالتر از همه درآنجا پردة صعود مریم عذرا، کار  مریم

شاهکارهاي کوچکتري کلیساهاي درجۀ دوم را . تیسین، است که با شکوه تمام در پشت محراب قرار گرفته

داشت که توسط جووانی بلینی و پالما وکیو  کلیساي سان تساکاریا تابلوهاي جالبی از مریم مقدس. آراستند می

این پرده کار تینتورتو بود که خود . حضور مریم عذرا را داشت  ساخته شده بودند؛ کلیساي سانتاماریا دل اورتو پردة

نیز در همان کلیسا مدفون است؛ کلیساي سان سباستیانو داراي چندتا از بهترین تابلوهاي نقاشی ورونزه است، و 

نزه نیز آنجاست؛ و تیسین براي کلیساي سان سالواتوره در سن نود و یک سالگی تصویر عید بشارت را مدفن ورو

سازان نقش مؤثر و  اي از معماران و مجسمه در ساختمان و تزیین کلیساها و کاخهاي ونیز گروه برجسته. ساخت

مده بودند، و به همین جهت لومباردو نامیده برادران لومباردو از شمال باختري ایتالیا به ونیز آ. مستمري ایفا کردند

از جملۀ این برادران یکی کریستوفورو سوالري بود که تمثال لودوویکو و . شدند، اما نام حقیقیشان سوالري بود می

پیترو لومباردو تقریباً . بئاتریچه را حک کرد، و دیگري آندرئاي نقاش بود؛ هردو، هم در ونیز و هم درمیالن کار کردند

جوبه و سانتاماریا  او و پسرانش آنتونیو و تولیو کلیساهاي سان. عمارت در ونیز از خود آثاري برجاي گذاشت ر بیستد

آیند، طرح کردند؛ همچنین آرامگاههایی براي پیترو موچنیگو و  د میراکولی را، که اکنون به مذاق ما خوش نمی

را  آرامگاه اسقف تسانتی را در کلیساي جامع ترویزو، آرامگاه دانته نیکولو مارچلو را در کلیساي سانتی جووانی ا پائولو، 

عالوه   در راونا، و کاخ وندرامین کالرجی را، که وانگر در آن مرد، طرحریزي کردند و در اجراي بیشتر این طرحها،

ر در کاخ سازي بسیا پیترو خود کارهاي معماري و مجسمه. زدند سازي نیز دست می برطرح ساختمان، به مجسمه

تولیو و آنتونیو، با یاري آلساندرو لئوپاردي، آرامگاه آندرئا وندرامین را در سانتی جووانی ا پائولو . دوجها انجام داد

این آرامگاه، بعد از مزار کولئونی کار وروکیو و لئوپاردي در میدان جلو کلیسا، بزرگترین اثر حجاري ونیز . ساختند

دري بسیار مزین و ) انجمن اخوت قدیس مرقس(یساي مجاور سکوئوال دي سان مارکو پیترو لومباردو براي کل. است

سان روکو، که به سبب پنجاه و  باالخره شخصی به نام سانته لومباردو در ساختن سکوئوال دي. نمایی عجیب ساخت

بک رنسانسی ستونها، بیشتر براثر هنر این خانواده بود که س. شش تابلو نقاشی به تینتورتو مشهور است، شرکت کرد

در . هاي تزیینی گوتیک و گنبدهاي بیزانسی غلبه کرد فرسبها و سنتوریهاي مزین برقوسهاي چهار خم و سرمناره

ونیز، معماري رنسانس، که هنوز تحت نفوذ مشرق زمین قرار داشت، بسیار مزین بود، بدان حد که خطوط ساختمان 

ت و سنتهاي کهن روم الزم بود تا به سبک جدید شکل هماهنگ و قطعی بنابراین، حال. شد در آرایش بسیار محو می

.آن را بدهد

  خاندان بلینی  -2

عوامل بسیار موجب عزت نقاشان ونیزي . بعد از کلیساي سان مارکو و کاخ دوکی، شکوه هنر ونیز در نقاشی بود

بایست داستان دین را به مردم بازگوید؛   می یکی از این عوامل کلیسا بود که در ونیز هم مانند نقاط دیگر ناچار. شدند

سازي  و چون عدة کمی از مردم با سواد بودند، کلیسا براي تقویت و تثبیت اثر گذرندة سخن به نقاشی و مجسمه

هاي مربوط به عید  ها، از داشتن تصاویر و مجسمه بنابراین، هر نسل، و بسیاري از کلیساها و صومعه. محتاج بود

، عید دیدار مریم، حضور حضرت مریم، قتل عام معصومان، فرار به مصر، ]مجوسان[مسیح، ستایش بشارت، میالد 

تبدل، آخرین شام، مصلوب کردن عیسی، تدفین عیسی، رستاخیز، عید صعود، صعود مریم عذرا، و شهادت ناگزیر 

ها یا  د از طرف کلیسا به موزهشدند، ممکن بو وقتی تابلوهاي قابل حمل کدر یا براي جماعت مؤمنان کهنه می. بودند

شدند، بدان سان که  گرد آوران آثار هنري فروخته شوند؛ این تابلوها در ادوار معین تمیز و گهگاه تجدید یا رتوش می

این کار البته دربارة نقاشیهاي دیواري . اگر سازندگانشان امروز سر از گور بردارند، کار دست خود را نخواهند شناخت
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شدند، تجدید کنند آنها را روي  گاه براي آنکه مجبور نباشند این نقاشیها را، که پس از چندي خراب می .شد اجرا نمی

در ونیز . است که در تاالر شوراي کبیر عمل شده بود چسباندند؛ و این همان روشی ساختند و به دیوار می بوم می

توانستند با ارائۀ عظمت، تشریفات، و پیروزیهاي  میکرد، زیرا این نقوش  دولت براي نقوش دیواري با کلیسا رقابت می

هاي مذهبی نیز ممکن بود  فرقه. پرستی را در مردم تقویت کنند تجاري و جنگی کشور، حس غرور و میهن

که خاطرة قدیسان حامی یا کوکبۀ سالیانۀ آنها را زنده نگاه   سفارشهایی براي نقوش دیواري و علمهاي نقاشی شده،

خواستند؛ و براي  هایی از زیبایی طبیعت یا عشقبازیهاي خود بر دیوار کاخهاي خویش می اغنیا منظره. دارد، بدهند

شوراي . نشستند آمیز شهرت، گاه براي تهیۀ شبیهی از خود، در برابر سه پایۀ نقاشی می فریب دادن زودگذري مسخره

هیه شود؛ حتی ناظمان کلیساي سان مارکو نشیند تصویري ت داد از هر دوجی که برمسند امارات می شهر دستور می

اي منزلتی  پایه کشی و نقاشی سه در ونیز بود که شبیه. کردند نیز تصویرهایی از خود براي نسلهاي القید آتی تهیه می

.بسزا یافت

، تا اواسط قرن پانزدهم، نقاشی در ونیز پیشرفت کندي داشت؛ آنگاه مانند گلی که خورشید صبحگاهان بر آن بتابد

اي براي انتقال رنگ و بوي آن زندگی، به  همگام با زندگیی که مورد عالقۀ ونیزیان قرار گرفته بود، به منزلۀ وسیله

به  –شاید قسمتی از شم و استعداد ونیزیان در مورد رنگ از شرق به آن دیار آمده باشد . طرز بیمانندي شکوفان شد

آوردند؛ خاطرات خود را از کاشیهاي  زمینی را نیز با خود می ذوق مشرق وسیلۀ بازرگانانی که، همراه باکاالهاي تجاري،

هاي ونیز ابریشم، اطلس،  کردند؛ و در بازارها، کلیساها، یا خانه درخشان و گنبدهاي زرین به میهن خود منتقل می

ن نیندیشیده بود که در حقیقت ونیز هرگز به ای. دادند بفت مشرق زمین را رواج می هاي زربفت و سیم مخمل، و پارچه

خوردند و اتللو و دزدیمونا   درمرکز تجارت ونیز شرق و غرب به یکدیگر برمی. آیا کشوري غربی است یا شرقی

توانستند  آمیزي را از شرق بیاموزند، می توانستند فن رنگ و اگر ونیز و نقاشانش نمی. توانستند زن و شوهر بشوند می

و مه آلودگی گهگاهی آن، شکوه آفتاب غروب آن بر کاخها و برجهاي ناقوس، و  از طریق مشاهدة آسمان ونیز، صافی

در همان ضمن پیروزیهاي ارتش و نیروي دریایی ونیز، و بازخیزي . وار آن برسطح دریا آن را فراگیرند انعکاس آینه

برانگیخت و خاطرة آن را در دلیرانۀ مردم آن از مخاطرات ویران کننده، غرور و نیروي تخیل نقاشان و حامیان آنان را 

ثروتمندان بتدریج دانستند که اگر ثروت نتواند خود را به خیر، زیبایی، یا حقیقت بدل کند، . هنر به جا گذاشت

  .معنی چیزي است بی

جنتیله دا  1409در . الذکر افزوده شد براي به وجود آوردن مکتب نقاشی ونیزي، یک انگیزة خارجی بر عوامل فوق

شد، از ورونا آمد تا با او  به ونیز خوانده شد تا تاالر شوراي کبیر را بیاراید و آنتونیو پیزانو، که پیزانلو نامیده میفابریانو 

معلوم نیست که این دو هنرمند چگونه نقاشان ونیزي را برانگیختند تا اشکال مذهبی تیره و خشک . همکاري کند

تر و رنگهاي غنیتر تبدیل کنند و ترکیبات کمرنگ و بیروح معمول در نقاشی بیزانسی را به خطوط محیطی نرم

آالمانیا از آن سوي آلپ به ونیز آمد؛ اما جووانی / شاید نفوذ کم اثرتري با جووانی د. مکتب جوتو را به سویی نهند

ویوارینی، محجر  جووانی به اتفاق برادر زن خود، آنتونیو. ظاهراً در مورانو ونیز پرورش یافته و هنر خود را آموخته بود

اند؛ بدان  محرابی براي کلیساي سان تساکاریا ساخت که شکلهایش به مذاق این عصر لطافت و ظرافتی بسزا یافته

.سان که کار برادران بلینی در هنر ونیز ممکن است به انقالبی همانند شود

مچون سوداگري بارآمد، و شاید در جوانی آنتونلو دا مسینا ه. بزرگترین نفوذها در هنر ونیز، از سیسیل یا فالندر بود

اگر شرح محتمال (هنگام اقامت خود در ناپل . کرد که نامش قرنها در تاریخ هنر باقی خواهد ماند هرگز گمان نمی

یک تابلو رنگ روغنی را، که از طرف چند تاجر فلورانسی در بروژ براي شاه آلفونسو ) رمانتیک وازاري را باور کنیم

نقاشی ایتالیا برچوب یا ) 1479- 1430(تا دورة آنتونلو ) 1302- 1240حد (از زمان چیمابوئه . بود، دیدفرستاده شده 
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گذاشتند، براي سایه روشن نامناسب بودند، و  این رنگها سطح خشنی به جا می. گرفت بوم با رنگ لعابی انجام می

مخلوط ساختن رنگ با روغن واقف شد و آنتونلو به مزایاي . ریختند ترکیدند و می حتی پیش از مرگ نقاش می

آنگاه به بروژ رفت و در آنجا فن رنگامیزي . گونه رنگامیزي آسانتر، تمیزتر، روشنتر، و پردوامتر است دانست که این

سپس فرصتی یافت تا به ونیز برود، . روغنی را از نقاشان فالندري، که کارشان در بورگونی رونقی بسزا داشت، آموخت

سوداگري . ، چنان شیفتۀ آن شهر شد که باقی عمر را در آن به سر برد»طلب بود بسیار زندوست و نوش چون خود«و 

براي محراب کلیساي سان کاسیانو تابلویی رنگ و روغنی . را بدرود گفت و تمام کوشش خود را صرف نقاشی کرد

ریم میان چهار قدیس برتخت نشسته در این تصویر، حضرت م: ساخت که براي صد تصویر مشابه دیگر نمونه واقع شد

آنتونلو معلومات خود را دربارة روش جدید با سایر نقاشان درمیان گذاشت؛ و . اند است و فرشتگان نواگر برپایش غنوده

بسیاري ازنجبا براي تهیۀ شبیهی از خود در برابر او نشستند، و چندتا از . سان عصر بزرگ نقاشی ونیز آغاز شد بدین

؛ )موزة لوور(، که خام ولی از لحاظ هنري نیرومند است؛ کوندوتیره )پاویا(تابلو شاعر  : اویر هنوز باقینداین گونه تص

؛ و خودنگاره )نیویورك(؛ چهرة یک مرد جوان )مجموعۀ هنري جانسن در فیالدلفی(چهرة یک مرد، فربه و خل وضع 

. الجنب مبتال شد و در چهل و نه سالگی درگذشت آنتونلو در اوج کامیابی خویش به بیماري ذات). لندن(آنتونلو 

نقاشان ونیز تشییع جنازة مجللی براي او به عمل آوردند و در سپاسگزاري از او عبارات زیر را بر سنگ گورش حک 

آنتونینوس نقاش، پر ارجترین زیور مسینا و سیسیل، در این خاك نهفته است او نه تنها به خاطر تصویرهایش  :کردند

نظیرند، بلکه نیز به این سبب مشهور است که با کوششی خستگی ناپذیر، از طریق  مهارت و زیبایی بی که مشخص

  .امتزاج رنگها با روغن براي نخستین بار، به نقاشی ایتالیا شکوه و دوام بخشید

ان در هنر رنسانس از جمله شاگردان جنتیله دا فابریانو در ونیز، یاکوپو بلینی بود که سلسلۀ کوچک اما مهمی از نقاش

یاکوپو پس از اتمام آموزش خود، در ورونا، فرارا، و پادوا نقاشی کرد؛ در آنجا دخترش با آندرئا مانتنیا . به وجود آورد

وقتی به ونیز . یاکوپو از طریق داماد خود، و نیز بیشتر به طور مستقیم، تحت نفوذ سکوارچونه قرار گرفت. ازدواج نمود

تمام این فنون ومیراث نقاشی ونیز، و . اي از فنون رایج در نقاشی پادوا و فلورانس را همراه آورد بازگشت، با خود شمه

بعداً شیوة رنگ روغنی آنتونلو، از یاکوپو به فرزندانش، و همچنین به نوابغی مانند جنتیله و جووانی بلینی که با او به 

.رقابت برخاستند، منتقل شد

از نفوذ مانتنیا شوهر خواهر خود عمیقاً متأثر شد؛ . اش به پادوا مهاجرت کرد که خانوادهجنتیله بیست و سه ساله بود 

نمایی جسورانۀ  اي براي ارگ کلیساي جامع پادوا، با نهایت دقت، از شکلهاي متصلب و روش کوتاه در نقاشی پرده

در . لورنتسو جوستینیانی پدید آمداما در ونیز نرمش جدیدي در تصویر او از قدیس . فرسکوهاي ارمیتانی پیروي کرد

هیئت دولت به او و نابرادریش جووانی کار نقاشی یا تجدید نقاشی چهارده تابلو را در تاالر شوراي کبیر واگذار  1474

بومهاي مزبور در . این تابلوها جزو آنهایی بودند که پیش از سایر تصاویر رنگ روغنی، در ونیز نقاشی شده بودند. کرد

دهند که جنتیله براي تصاویر خود   خوش حریق شدند، اما طرحهاي آنها که هنوز باقی هستند نشان میدست 1577

روش داستانی معمول خویش را به کار برده است، که در آن یک واقعۀ اصلی در وسط، و چند حادثۀ فرعی در طرفین 

  .ترکیب بغرنج آنها در شگفت شد ها را دید و از رئالیسم، تنوع، و وازاري این پرده. شدند تصویر رسم می

در . دست به دولت ونیز فرستاد، جنتیله برگزیده شد ساز چیره وقتی سلطان محمد ثانی تقاضایی براي یک شبیه

او اطاقهاي سلطان را با تصاویر شهوانی آراست و خاطر او را شاد ساخت؛ همچنین شمایل و ) 1474(قسطنطنیه 

بترتیب در لندن و بستن هستند، و هر دو شخص الیق و روحاً نیرومندي را  مدالیونی از سلطان ساخت که اکنون

مرد و جانشین او، که  1411سلطان محمد در . دهند که تصویرش به دست نقاشی مجرب رسم شده است نشان می

تا از آثار  کرد، تمام آن تصاویر را، بجز دو کشی را در دین اسالم رعایت می اصیل آیینتر از او بود و ممنوعیت شبیه
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، با هدایا و 1480خوشبختانه جنتیله در . جنتیله که در پایتخت عثمانی نقاشی شده بودند، به دست فراموشی سپرد

نشانهایی از جانب سلطان، به ونیز بازگشته بود، او در کاخ دوکی به جووانی پیوست و قرارداد خود را با دولت ونیز به 

  .دوکاتو در سال پاداش داد 200وضع یک مقرري ساالنه به مبلغ دولت مزبور او را با . پایان رساند

فرقۀ سان جووانی اونجلیستا چیزي داشت که به اعتقاد خود آن . در زمان پیري، بزرگترین تصاویر خود را رسم کرد

قایع را این فرقه از جنتیله درخواست کرد که در سه تابلو نقاشی این و. بخشی از صلیب واقعی بود فرقه، جزء معجزه

معالجۀ علیلی به وسیلۀ آن جزء صلیب، یک دستۀ کورپوس کریستی در حال حمل آن، و کشف معجزه   :مجسم سازد

دومین آنها، که جنتیله آن را در . تابلو شکوه خود را باگذشت زمان از دست داده است اولین. آساي آن جزء گمشده

سازد  صاحبان مقام، همسرایان، و حامالن شمع مجسم میسن هفتاد سالگی رسم کرده است، منظرة دلپذیري را از 

شود؛ این تابلو کیفیت خود را تا  که برگرد میدان سان مارکو در حرکتند و خود مرقس در زمینۀ عقب تابلو دیده می

سومین تصویر، که جنتیله آن را در هفتادوچهار سالگی رسم کرده است، افتادن . اندازة زیادي حفظ کرده است

ها و پلهاي کانال تجمع کرده و  مردم وحشتزده بر کناره  دهد؛ ي از صلیب را درکانال سان لورنتسو نشان میا پاره

آنگاه به . کند اندازد و پارة صلیب را پیدا می اند، اما آندرئا وندرامین خود را به آب می بسیاري از آنان به سجود افتاده

هریک از اشکال این . کند اي به جانب ساحل حرکت می بیشائبه آید و با وقار نیروي معجزآساي آن برروي آب می

مخصوصاً در سومین تابلو، چنانکه رسم آن نقاش . تابلوهاي پرجمعیت با وفاداري به عنصر واقعیت نقاشی شده است

افته در هنگام اشتغال قایقبان به تماشاي بازی: دست بوده، واقعۀ اصلی با چند حادثۀ ضمنی پیراسته شده است چیره

.چرده خود را آمادة پریدن در آب کرده است شدن پارة صلیب، قایقی از لنگرگاه خود جدا شده، و یک نفر مور سیه

، که در هفتادوشش سالگی براي انجمن برادري خود رسم کرده است، مرقس حواري )بررا(آخرین تابلو بزرگ جنتیله 

ل، این تابلو نیز حاوي تصویر جماعتی از مردم است، زیرا برحسب معمو. دهد را در حال وعظ در اسکندریه نشان می

چشم ) 1507(جنتیله در هفتاد و هشت سالگی . داشت که بشریت را به هیئت مجموع نشان دهد جنتیله دوست می

  .از جهان فروبست، و تکمیل این تابلو را به عهدة برادر خود، جان، واگذاشت

فقط دو سال از جنتیله کوچکتر بود، اما نه سال بیش از او ) اند نو نیز گفتهاو را جان بلینی و جامبلی(جووانی بلینی 

طی هشتاد و شش سال زندگی خود، هنرخویش را به سرحد کمال رساند و انواع بسیار از نقاشی را آزمود، بر . زیست

ون آنکه از شیوة متصلب و در پادوا آموزش فنی مانتنیا را جذب کرد، بد. آنها تسلط یافت، و نقاشی ونیز را تعالی داد

او . اي روش نوین مخلوط ساختن رنگ با روغن را به کار برد او تقلید کند؛ و در ونیز با کامیابی بیسابقه» اي مجسمه«

اولین هنرمند ونیزي بود که شکوه رنگ را مجسم ساخت و در عین حال به رشاقت و دقت خطوط، رقت احساس، و 

که حتی در حیات برادرش نیز بزرگترین و مطلوبترین نقاش در ونیز به شمار سان  عمق تفسیر دست یافت؛ بدان

  .رفت می

را به صد شکل مختلف به » مریم عذرا«شدند؛ او  ها و هنر دوستان هرگز از تصویرهاي مریم او سیر نمی کلیسا و فرقه

حضرت مریم با کودك : یار داردتنها آکادمی ونیز تعداد زیادي از این تصاویر را در اخت. چندین سرزمین هدیه کرد

خفته، حضرت مریم با دو زن مقدس، حضرت مریم با کودك، حضرت مریم آلبرتی، حضرت مریم با بولس حواري و 

شود که  گفته می. قدیس جورج، حضرت مریم تاجدار، و بهتر از همۀ اینها حضرت مریم کلیساي قدیس ایوب است

بهترین تصویر در  آن را با رنگ روغنی نقاشی کرد، و از حیث جالي رنگتصویر اخیر اولین تصویري بود که جووانی 

مارکو، داراي تصویر  موزة کوچک کورر واقع در انتهاي باختري میدان سان. ونیز، یا بهتر بگوییم در تمام جهان است

یگري از دیگري از حضرت مریم جامبلینو است که حالتی مهموم و جمیل دارد؛ کلیساي سان تساکاریا تصویر د

حضرت مریم کلیساي قدیس ایوب دارد؛ کلیساي فراري تصویري از حضرت مریم تاجدار دارد که قدري خشک و 
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جهانگرد با ذوق و کوشا . نماید رنگ خود دلپذیر می سخت است و با قدیسان غمگین احاطه شده است، اما با جامۀ آبی

برگامو، میالن، رم، پاریس، لندن، نیویورك و واشینگتن خواهد  بسیاري دیگر از تصاویر مریم عذرا اثر جان را در ورونا،

داشت، در  کردند، و اگر تیسین حیات می بودند، در این تعدد و تنوع رقابت می اگر پروجینو و رافائل زنده می. دید

.یافت همان کلیساي فراري مایۀ بیشتري براي کار خود می

مسیح در حال برکت دادن، که اکنون در موزة لوور . کرد اشی نمیجووانی تصویر عیسی را به خوبی چهرة مریم نق

تصویر مشهور پیتا . است، کیفیت متوسطی دارد، اما مکالمۀ مقدس، که نزدیک آن است، به طرز مهیجی زیباست

اما دو شخص نسبتاً زشت را نشان . در کاخ بررا در میالن بسیار ستوده شده است) عزاي مریم در مرگ فرزند(

. چیز جز آزاد بودن از توجه کسان احتیاج ندارد  اند که براي آسوده خفتن به هیچ د که مسیح مرده را برپا داشتهده می

این تصویر خشن و خام از تدفین عیسی، که تاریخ نقاشی آن نامعلوم است، به جووانی بلینی تعلق دارد، یعنی به 

که در یک مجموعۀ خصوصی میالن قرار دارد،   ستیناي او،اما قدیسه یو. زمانی که او تحت نفوذ مانتنیا بوده است

شود، اما وجنات قدیسه یوستینا ظریف، پلک چشم  در این تصویر نیز چیزي از تصنع دیده می –بسیار دلپذیرتر است 

ن تصویر مزبور را یکی از موفقترین آثار جا  او قدري پایین افتاده، و جامۀ او با شکوه است؛ مجموعۀ این کیفیات،

این تصویر ظاهراً شبیه یکی از معاصران جان بوده است؛ او اینک در ساختن تمثالهاي با روح چنان . ساخته است

کردند که با پرداختن شمایلی آنان را در شهرت جاودان با شخص خود  ماهر شده بود که دهها تن از او طلب می

دستی  لینی با چه فهم عمیق، اصابت نظر، و چیرهحال به تصویر دوج لوردانو جان بنگریم؛ ببینیم ب. شریک سازد

سازد که توانسته بود دریک جنگ حیاتی علیه حملۀ مشترك تقریباً  ناپذیر و استوار مردي را مجسم می قدرت تزلزل

دیگر آنکه جووانی در رقابت ! شهرهاي بزرگ ایتالیا و اروپاي ماوراي آلپ، مردم خود را به پیروزي برساند - تمام کشور

آزمود؛  یافت، کلک خود را در ترسیم دورنماهاي عجیب می لئوناردو، که داشت در مهارت و شهرت بر او برتري می با

کاخها، گوسفندها، آب، درخت شکافته، و آسمان ابریی که قدیس فرانسیس هنگام -هاي درهم، کوهها، دژ مانند صخره

  .نون در مجموعۀ فریک استاین تصویر اک. ابتال به داغ زخمهاي مسیح با آنها روبروست

او . در سنین پیري، استاد از تکرار موضوعات عادي مذهبی خسته شد و به آزمودن تمثیلها و اساطیر کهن دست زد

بخشید یا جنبۀ داستانی داد و کوشید تا آنها را  معرفت، شادي، حقیقت، تهمت، برزخ، و حتی خود کلیسا را شخصیت

دو تا از تصویرهاي مشرکانۀ او اکنون در تاالر ملی واشینگتن قرار . زندگی آوردبا رسم دورنماهاي جذاب به عرصۀ 

که بزمی از زنان سینه برهنه و  –اورفئوس در حال رام کردن درندگان و جشن خدایان : این دو عبارتند از. دارند

الگی براي آلفونسو، است، در هشتادوچهار س 1514بلینی این تابلو را، که تاریخش . مردان مست نیم عریان است

در خاك » گیاه انسانی«گوید  افتیم که می آمیز آلفیري می اینجا ما بار دیگر به یاد گفتۀ اغراق. دوك فرارا، ساخت

.شود ایتالیا برومندتر از نقاط دیگر جهان می

: ي شاد بودا زندگی او پربهره و به نحو خردمندانه. جووانی فقط یک سال پس از تهیۀ تابلو جشن خدایان زیست

هاي نرم که در آنها پیشرفت عظیمی به سوي حداکثر  اي از رنگهاي گرم برجامه انگیز و مجموعه شاهکارهاي شگفت

مالحت و تناسب ترکیب وجود داشت و، در سرزندگی، از تصاویر پیروان جوتو و دوستداران سبک هنر بیزانسی 

شود که در صورتهاي خشک و  فردیت عجیب دیده میبتدریج پیش افتاد؛ و در تمام آنها یک قدرت مشاهده و 

آثار جووانی از حیث زمان و سبک حد وسطی است میان مانتنیا، که فقط . هاي درهم تصاویر جنتیله وجود ندارد توده

. ساخت کرد و مصور می شناخت، و تیسین، که هر مرحله از زندگی را از فلورا تا شارل پنجم احساس می رومیان را می

شاگردان جان، جورجونه بود که شیوة نقاشی جنگل و رود استاد خود را بسط داد؛ تیسین با جورجونه کار  یکی از
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هنر ونیز در نسلهاي متوالی دانش خود را متراکم و تجربۀ خویش را . کرد و آن سنت بزرگ نقاشی را از او فراگرفت

  .وصول به اوج عظمت را فراهم کرد  متنوع ساخت، و زمینۀ

  لینی تا جورجونهاز ب -3

محبوب  - که سالیان دراز هنر موزائیک در آن رواج داشت –کامیابی هنرمندان خاندان بلینی نقاشی را در ونیز 

برتعداد کارگاههاي هنري افزوده شد، حامیان هنردست سخاوت گشودند، و نقاشانی به وجود آمدند که گرچه . ساخت

. شدند در آسمان هنر جزو اختران فروزان کهکشانهاي کوچک محسوب میرسیدند،  ها نمی به پاي بلینیها یا جورجونه

. کرد که بسیاري از تصاویرش به جان بلینی یا جورجونه نسبت داده شدند وینچنتسو کاتنا آن قدر خوب نقاشی می

ال رنگهاي بارتولومئو، برادر کهتر آنتونیو ویوارینی، با اطالق شیوة سکوارچونه به موضوعات قرون وسطایی و استعم

. اي را اجابت کرده بود کارانه کاملتري که نقاشان آمیختن آنها را فراگرفته و منتقل ساخته بودند، تقاضاي محافظه

آلویزه ویوارینی، برادرزاده و شاگرد بارتولومئو، تا مدتی جان بلینی را با رقابت در نقاشی تصاویر زیبایی از حضرت 

از  - حضرت مریم با شش قدیس –این تابلو . لبی براي محجر محراب کلیسا بسازدمریم تهدید کرد و توانست تابلو جا

آلویزه معلم خوبی بود، زیرا سه تن از شاگردانش به شهرت . فریدریش در برلین راه یافت - ایتالیا به موزة کایزر

جووانی باتیستا چیما دا . گذاریم وصف بارتولومئو را ما به بخش مربوط به ویچنتسا، زادگاه او،وا می. متوسطی رسیدند

کرد؛ یکی از آثار او که اکنون در پارماست تصویر زیبایی است  براي خواستاران، تصویر مریم عذرا نقاشی می  کونلیانو،

از آثار . کند از میکائیل، ملک مقرب؛ و دیگري که در کلیولند است، نقایص خود را با رنگهاي درخشانش جبران می

گالري ملی (است، و دیگري تصویر مفرح یک جوان ) موزة ونیز( زبديابلو دلپذیر دعوت پسران مارکو بازائیتی یکی ت

مجبور ) 1457(کارلو کریولی نیز ممکن است از شاگردان ویوارینی بوده باشد؛ کارلو کمی پس از هفدهسالگی ). لندن

کند؛ چون به جرم ربودن زن یک ملوان به جریمه و زندان محکوم شده بود، پس از رهایی از زندان شد از ونیز فرار 

به آسکولی رفت و بیست و پنج سال  1468در . در پادوا مأمن جست و در آنجا در مکتب سکوارچونه به تلمذ پرداخت

ولی شاید به این جهت که ونیز را زود کری. عمر خود را صرف نقاشی براي کلیساهاي آنجا و نواحی اطراف کرد  بقیۀ

ترك کرد، چندان نتوانسته باشد در نهضت مترقی نقاشی ونیز شرکت جوید؛ او رنگ لعابی را به رنگ روغنی ترجیح 

داد، به موضوعات مذهبی کهن چسبید، و یک طرح تقریباً بیزانسی اتخاذ کرد که در آن نمایش تابع تزیین قرار 

داد که باقابهاي مذهب تابلوهاي چندلتی موافق بود؛ و گرچه  ود یک لعاب مینیایی میبه تصویرهاي خ. گیرد می

  .دهد رسند، رشاقت ظریفی در آنها هست که نوید کارهاي جورجونه را می تصاویر حضرت مریم او سرد به نظر می

انمایی و طرح به روش وي با تحصیل ژرف. کارپاتچو، درمیان این نقاشان کوچک، هنرمندي بزرگ بود) ویتوره(وتور 

مانتنیا کار خود را آغاز کرد، سبک روایی جنتیله بلینی را به کاربرد، براي حکایات روستایی نسبت به وقایع معاصر 

تصویري از نخستین دوران نقاشی او به . اي داد رجحان قایل شد، و به موضوعات رمانتیک خود شیوة کامالً گسترده

این تصویر، که اکنون در نیویورك است، تأمل برآالم مسیح . ادان او کامالً منافات داردیادگار مانده است که با روح ش

عیسی در برابر خودشان به وجه   نمایاند که بر جنازة نشستۀ قدیس هیرونوموس و قدیس اونوفریوس را می –نام دارد 

د؛ زمینۀ عقب ابرهایی را نشان شو نگرند؛ درجلو پاي آن دو، یک جمجمه و دو استخوان متقاطع دیده می تخیل می

مأموریت مهمی دریافت داشت، و آن ) 1488(وسه سالگی  کارپاتچو در سی. آیند دهد که روبه زمین فرود می می

او در نه . بایست زندگی او را بنمایانند این رشته تصاویر می - عبارت بود از نقاشی تصویرهایی براي فرقۀ سانتا اورسوال

مدن کونون شاهزادة زیباي انگلستان را به برتانی، براي ازدواج با اورسوال دختر پادشاه آن ناحیه، تابلو زیبا داستان آ

دهد که چگونه اورسوال تقاضا کرد که ازدواج به تعویق افتد تا او با موکبی از یازده هزار  کند؛ نشان می مجسم می

اه او رفت، و همۀ آن زایران از طرف پاپ تبرك دوشیزه براي زیارت به رم برود؛ چگونه کونون، واله و شیدا، همر
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بایست به کولونی بروند و شهید  اي بر اورسوال ظاهر شد و اعالم کرد که او و دوشیزگانش می شدند؛ چگونه فرشته

رود؛ و چگونه  کند و در نهایت آرامش و وقار با موکبش به کولونی می شوند؛ چگونه اورسوال کونون غمزده را ترك می

پذیرد، تمام یازده هزارویک دوشیزه را  کند، و چون او پیشنهادش را نمی چک آن شهر به او پیشنهاد ازدواج میشاه کو

این افسانه با خیالپردازي کارپاتچو موافق بود؛ او از مصور ساختن جماعاتی از دوشیزگان و درباریان لذت . کشد می

کرد؛ ضمناً او در هر صحنه نه تنها  هاي زیبا و رنگین نقاشی می هآنها را با قیافه اشرافی و جام برد، وتقریباً همۀ  می

مثالً اشکال معماري، تردد  - ساخت، بلکه اطالع و بصیرت خویش از اشیاي واقعی را مهارت خود را در تصویر وارد می

.داد نیز دخالت می -سفاین در یک خلیج، و حرکت آرام ابرها را

سان جووانی اونجلیستا شفاي یک  وي تابلو اورسوال، کارپاتچو براي فرقۀ در یکی از فواصل نه سال کوششش بر ر

ویتوره، در رقابت جسورانه با جنتیله بلینی، منظرة یکی از . جنزده توسط یک پاره از صلیب مقدس را نقاشی کرد

کاریهاي آن نقاش  ریزهگرایی و  اینجا تمام واقع. کانالهاي ونیز را، با جماعاتی از مردم، قایقها، و قصرها، رسم کرد

. خارج بود) جنتیله بلینی(زبردست به صحنه آمده و طوري به حد کمال رسیده بود که از عهدة آن مرد سالمندتر 

برادران فرقۀ سان جورجو سالوونیاییها، که از کامیابی کارپاتچو خشنود شده بودند، از او خواستند که داستان قدیس 

پس از اتمام تابلو اورسوال، نه سال دیگر کار کرد و نه اثر دیگر به . نۀ ونیز رسم کندآن فرقه را بر دیوارهاي نمازخا

کنند، اما کارپاتچو، که اکنون متجاوز از پنجاه سال  این آثار با رشته تصاویر اورسوال کامالً برابري نمی. وجود آورد

اده بود، و عماراتی که زمینۀ داشت، ذوق خود را براي نمایش اشکال ظریف دریک ترکیب هماهنگ ازدست ند

دادند، گرچه بیشتر خیالی بودند، طوري با مهارت رسم شده بودند که به چشم حقیقی و   تصویرهاي او را تشکیل می

کند؛ درمقابل، قدیس هیرونوموس  قدیس جورج با یک حرکت جسورانه به اژدها حمله می. آمدند قانع کننده می

هریک از اجزا و . چکی به تأمل نشسته است و هیچ کس جز شیرش با او نیستهمچون دانشمندي آرام در اطاق کو

اشیاي اطاق به دقت هرچه تمامتر رسم شده است، و حتی نت موسیقیی که روي یک طومار افتاده بر زمین دیده 

  . شود آنقدر خواناست که مولمنتی از آن براي پیانو رونوشت برداشت می

منام تعیین شدند تا نقاشیی را که توسط نقاش جوانی بر یکی از دیوارهاي خارجی ، کارپاتچو و دو نقاش گ1508در 

دوکاتو  150کارپاتچو دستمزدي به مبلغ . انبار بازرگانان توتونی در نزدیکی پل ریالتو رسم شده بود ارزیابی کنند

آن مدت فقط یک تصویر بزرگ سال دیگر زنده ماند، در  گرچه کارپاتچو هجده. را براي آن شایسته دید) دالر؟ 1875(

براي نمازخانۀ خاندان سانودو، در کلیساي سان ) 1510(این تصویر حضور عیسی در هیکل . دیگر به وجود آورد

) حضرت مریم کلیساي قدیس ایوب(بایست با تابلو دیگري که در آنجا بود  تصویر مزبور می. جوبه، ساخته شده بود

اهش در اثر ویتوره بس زیبا وظریف هستند، در این مسابقۀ ساکت، برنده رقابت کند؛ گرچه مریم و بانوان همر

کرد، ممکن بود استاد نقاشی عصر محسوب  اگر کارپاتچو در یکی از قرون آینده زندگی می. جووانی است، نه ویتوره

.شود؛ اما بدبختی او این بود که بین جووانی بلینی و جورجونه واقع شده بود

  جورجونه -4

ت پرداخت دستمزدهاي گزاف به نقاشان براي نقاشی دیوار یک انبار، موضوعی عجیب به نظر برسد؛ اما در ممکن اس

اي است؛ و سوداگران آلمانی آن دیار، که بعضاً از  ونیزیها احساس کردند که زندگی بدون رنگ چیز مرده 1507

بنابراین، . ي یک ذوق نیرومند هنري بودندنورنبرگ یعنی زادگاه دورر، نقاش بزرگ آلمانی، آمده بودند، خود دارا

کردند و این اقبال را داشتند که هنرمندان جاودان را براي  قسمتی از منافع تجارت خود را صرف نقاشی دیواري می

آلود دریا واقع شد، و اکنون چیزي  آفتاب و رطوبت نمک  این نقاشیها بزودي تحت تأثیر اشعۀ. این کار انتخاب کنند

ي مبهمی از آنها باقی نمانده است؛ اما همین قسمتهاي مبهم بر شهرت زودرس جورجونه دا کاستلفرانکو جز قسمتها
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از نام خانوادگیش اطالعی نداریم؛ به موجب یک داستان . وي در آن هنگام بیست و نه ساله بود. دهند شهادت می

است؛ اما این داستان ممکن است بعد از  منشی به نام باربارلی و یک زن عادي کهن، او محصول عشق یک مرد اشراف

از کاستلفرانکو به ونیز فرستاده شد تا نزد جان ) 1490حوالی (در سیزده یا چهاردهسالگی . مرگ او جعل شده باشد

اي خرید و بر سردر آن فرسکویی ساخت، و  بزودي پیشرفت کرد، کارهاي مهم گرفت، خانه. بلینی هنرآموزي کند

نواخت، و جسم زنان دلربا را در آغوش خویش به تصویر  در آن خانه بگسترد؛ عود را خوب میبساط موسیقی و شادي 

مشکل بتوان گفت که چه نفوذي موجب تشکیل و تقویت سبک . داد زیباترین آنان برروي بوم نقاشی ترجیح می

کاریها و  قسمتی از ریزهدقیق او بوده است، زیرا او به سایر نقاشان معاصر خود شباهتی نداشت، جز آنکه محتمال 

وقتی جورجونه بیست و هفت یا بیست و هشت ساله بود، ادبیات ایتالیا . ظرافت کار خود را از کارپاتچو آموخته بود

منتشر کرد؛ شاید جورجونه این اشعار  1504گرایشی شبانی به خودگرفته بود؛ ساناتسارو چکامۀ آرکادیاي خود را در 

جورجونه احتماالً از لئوناردو . هایی از دورنماها و عشقهاي ایدئالی یافته بود مانۀ آن نشانهرا خوانده و در تخیالت شاد

کاریهایی را فراگرفته بود که او را  یک نرمش مرموز، ظرافت رنگامیزي، و ریزه - از ونیز عبور کرده بود 1500که در  –

  .دگذر بودبه دورة هنر ونیز رساند؛ هرچند که این اعتال متأسفانه بسیار زو

شود، دو تابلو چوبی است که ماجراي کودکی پاریس و نجات او  در بین کارهایی که به اوایل جوانی او نسبت داده می

. اي بوده است براي رسم تصویر چوپانان و دورنماهاي پر آرامش روستایی دهند؛ این داستان در واقع بهانه را نشان می

شود که به  نوعی روش تخیلی دیده می –کولی و سرباز  –متعلق به اوست  در نخستین تصویري که به اتفاق اقوال

به دور افکندة خود، بر  اي است که فقط شالی بر روي شانه دارد و روي جامۀ زن برهنه: روش جورجونه همانند است

پشت سر وي نگرد؛  کند و مضطربانه به اطراف می ساحل پر خزه یک نهر روان، نشسته است و کودکی را پرستاري می

دورنمایی است از طاقهاي رومی، یک رود و یک پل، چند برج و یک معبد، درختان عجیب، برقی سفید، و ابرهاي 

اما لباس او چندان فاخر است  - سبز طوفانزا؛ نزدیک او جوان خوبرو و با نمکی است که عصاي چوپانی در دست دارد

داستان گنگ . الوقوع اعتنایی ندارد دان است که به طوفان قریبو آن قدر از آن منظره شا - آید که به یک چوپان نمی

آید این است که جورجونه جوانان زیبا، زنان نازك اندام، و همچنین طبیعت را، حتی به هنگام  است؛ آنچه از آن برمی

.داشت خشم آن، دوست می

این تصویر . انکو را نقاشی کردداغدیده در شهر زاد بومی خود حضرت مریم کاستلفر  براي یک خانوادة 1504در 

اي براي مریم  جلو، قدیس لیبراله، با زره درخشان یک شهسوار قرون وسطایی، نیزه  در زمینۀ. ارزش اما زیباست بی

کند؛ خیلی باالتر از آن دو، مریم با کودك خود روي یک  عذرا در دست گرفته است، و قدیس فرانسیس وعظ می

اما پارچۀ زري سبز و . شود از آن جایگاه بلند خود جسورانه به بیرون خم می سکوي مضاعف نشسته است و کودك

هاي مریم چینهایی برگرد او تشکیل  انگیز است؛ جامه بنفشی که برپاي مریم افتاده از حیث طرح و رنگ شگفت

اي خود مجسم اي است که شاعران در رؤی اند که تا سرحد امکان زیبایند؛ رخسارش داراي آن طراوت بیشایبه داده

رود تا آسمان در دریا فرو  انداز، با جنبۀ اسرارآمیزي که خاص لئوناردوست، چندان عقب می کنند، و منظرة چشم می

وقتی جورجونه و دوستش تیتسیانو وچلی مأموریت نقاشی دیوارخارجی انبار بازرگانان توتونی را دریافت کردند،  .رود

وازاري هنگام بررسی . به روي کانال بزرگ بود، و تیسین طرف ریالتو را برگزیدجورجونه دیواري را انتخاب کرد که رو 

غنایم جنگی، بدنهاي برهنه، سرهایی در «فرسکو جورجونه در یک قرن بعد، فهم آن چیزي را که یک ناظر دیگر 

نها، و اشکال اي سوار میان آ گیرند، دورنماي ستونها، عده مهندسانی که کرة ارض را اندازه می …سایه روشن، 

توان دید که جورجونه چگونه در  می«: افزاید اما همان نویسنده چنین می. نامید غیرممکن یافت» تجملی دیگر

بس   وقتی ونوس خفته را، که گنجینۀ. اما نبوغ او بیشتر در تصور بود تا در رنگامیزي».رنگکاري فرسکو استاد بود
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نگریست و آن را مجموعۀ  رد؛ شاید به دیدة احساسات بر آن میک  قیمتی از نگارخانۀ درسدن است، رسم می ذي

بدون شک، تصویر ونوس او چنین است و گذر هنر ونیزي را از . دانست هوشربایی از تجمع متناسب اجزا می

اما در این ونوس چیزي که مبین بیعفتی باشد دیده . نمایاند موضوعات مسیحی به مسائل مشرکانه و احساساتی می

او با اندامی برهنه در هواي آزاد بر تشکی سرخ و جامۀ سفید ابریشمی خوابیده و بازوي راست را زیر . شود نمی

سرگذاشته است، با دست چپ کار برگ انجیر را انجام داده است، و پاهایش به شکل دو عضو کامل و بسیار متناسب 

بدن زن را با چنین انگیزشی مصور سازد، یا  هنر بندرت توانسته است نسج لطیف سطح. اند بر روي یکدیگر دراز شده

وجه خوبی و بدي را در نظر  در نقاشی این تصویر، جورجونه به هیچ. سان مجسم کند ظرافت و حالت طبیعی را بدین

بزم روستایی یا  -در یک تابلو دیگر. نگرفته و هنر را به حال خود گذاشته است تا عامل جمال موقتاً بر میل غلبه کند

دو . هذا از تمام معصومیت طبیعت برخوردار است عنصر لذت صرفاً جنسی است، مع –) لوور  موزة(پاستورال  سمفونی

اي از ابریشم سرخ  یک جوان اشرافی، با کلیجه: برند زن برهنه و دو مرد ملبس یک روز تعطیل را در صحرا به سر می

کوشد شکاف میان سادگی ضمیر  است که با رنج میاي  براق، در حال نواختن عود است؛ در کنار او چوپان ژولیده

خود و یک ذهن فرهیخته را بپوشاند؛ معشوقۀ آن جوان اشرافی، با یک حرکت ملیح، آب پارچی بلورین را در چاهی 

هیچ . ریزد؛ محبوبۀ چوپان صبورانه منتظر محبوب خویش است تا به دلبریهاي وي یا به نواي نی او توجه کند فرو می

در . بخشند شود؛ عود و نی لذت جنسی را به هماهنگی محبت اعتال می از گناه در این جماعت دیده نمیاي  نشانه

.شود پشت این اندامهاي زیبا، یکی از غنیترین دورنماهاي هنر ایتالیا دیده می

سیقی جاي ظاهراً میل به منزلۀ یک چیز ابتدایی و بیربط فراموش شده و مو) کاخ پیتی(باالخره در تابلو کنسرت 

تا قرن نوزدهم، این اصیلترین . چیز را گرفته، یا تبدیل به یک رشته دوستی شده است که از میل مرموزتر است همه

شد، اما اکنون بسیاري از منتقدان آن را به تیسین  کار به سبک جورجونه، معموالً به خود جورجونه نسبت داده می

بگذارید آن را به جورجونه متعلق بدانیم، زیرا او موسیقی را پس  چون موضوع هنوز مشکوك است،. دانند منسوب می

داشت، و نیز به این علت که تیسین آنقدر شاهکار دارد که بتواند یکی را به دوست  از زن از هرچیز بیشتر دوست می

بی در پشت پردار ایستاده است که کمی بیروح و منفی است؛ راه در سمت چپ تصویر، جوانی با کاله. خویش واگذارد

اند، بر روي شستیهاي آن آلت موسیقی قرار دارند؛  کالویکورد نشسته است؛ دستهایش، که به طرز زیبایی نقاشی شده

وي صورت خویش را به سوي کشیش طاسی که در سمت راست او ایستاده گردانده است؛ کشیش یک دست خود را 

آیا موسیقی تمام شده یا . اشته که تهش روي زمین استبرشانۀ راهب گذاشته و در دست دیگر ویولونسلی را نگاه د

انگیزد احساس یک سکوت عمیق است در چهرة  هنوز آغاز نشده است؟ این امر چندان مهم نیست؛ آنچه ما را می

راهب، که هر جزء آن مصفاست و هریک از عواطف مشهود در آن با موسیقی تلطیف شده است؛ تمام این عوامل 

آن . شنود گذرد، هنوز نغمۀ آنها را می اهب پس از آنکه مدتی از سکوت آن آالت موسیقی میدهند که ر نشان می

  .هاي نقاشی رنسانس است رخسار، که نه به طرز ایدئال، بلکه واقعپردازانه ترسیم شده است، یکی از معجزه

داشته و درد ناکامی در هر گویا زنان زیادي دراختیار . جورجونه حیاتی کوتاه داشت، اما زندگیش ظاهراً خوش بود

گوید که جورجونه از آخرین معشوقۀ خود طاعون گرفت؛  وازاري می. کرده است عشق را با عشق دیگري درمان می

نفوذ او بسیار وسیع . وچهار سالگی بدرود حیات گفت در سی 1511گیر  دانیم این است که در بیماري همه آنچه ما می

اي  هاي بزمی یا بالماسکه اي، و پرده تصویرهاي تغزلی روستایی، تابلوهاي مکالمه چندین نقاش کهتر به سبک او. بود

سازي، و  انگیز او در منظره هاي خیال کاریهاي سبک او، مبالغه رسم کردند، اما بیهوده کوشیدند تا لطافت و ریزه

ت که هیجانی در عالم هنر به وي دو شاگرد از خود باقی گذاش. هاي او را دریابند پیرایۀ سوژه هاي عشقی بی جنبه



٣٠٠۴

این دو عبارت بودند از سباستیانو دل پیومبو که به رم رفت، و تیتسیانو وچلی که از تمام نقاشان ونیزي . وجود آوردند

.بزرگتر بود
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ههاي خشن، که شکلشان در خاطر در شهر پیوه، واقع در سلسلۀ کادوریک از کوههاي دولومیتی، متولد شد؛ و آن کو

هنگامی که هنوز نه یا دهساله بود، او را به ونیز آوردند . اند او محفوظ مانده بود، در دورنماهاي او بخوبی مجسم شده

در کارگاه هنري جووانی، در کنار . و متوالیاً به شاگردي سباستیانو تسوکاتو، جنتیله بلینی، و جووانی بلینی گماردند

کارگاه هنري خویش ) جورجونه(وقتی که آن نقاش چابکدست . که فقط یک سال از او بزرگتر بود، کارکردجورجونه، 

او چندان از نفوذ جورجونه . را تأسیس کرد، تیسین، محتمالً به عنوان معاون یا دستیار او، در آن مشغول کار شد

ی از آخرین تابلوهاي جورجونه را به او نسبت هاي نخستین او را به جورجونه، و برخ برخوردار شد که بعضی از پرده

جورجونه و تیسین در معیت یکدیگر بر دیوارهاي . پردة غیرقابل تقلید کنسرت شاید متعلق به این دوره باشد. دادند

  .خارجی انبار بازرگانان توتونی نقاشی کردند

جنگ اتحادیۀ کامبره در هنر ونیز به  تیسین، از ترس طاعونی که جان جورجونه را گرفت، یا از فترتی که به واسطۀ

؛ در آنجا او سه فرسکو از معجزات قدیس آنتونیوس براي انجمن برادري )1511(وجود آمده بود، به پادوا گریخت 

ها قرار دهیم، باید بگوییم که تیسین در سی و پنج سالگی  اگر ما قضاوت خود را بر ناپختگی آن پرده. سانتو رسم کرد

هذا، گوته بعدها، با نظر صایب  در پیش داشت تا آثارش به پاي بهترین کارهاي جورجونه برسد؛ مع هنوز راه درازي

اي براي دوج و کمیتۀ ده نفري  پس از بازگشت به ونیز، تیسین نامه. را دید» نوید کارهاي بزرگ«خود، در آن تابلوها 

  :آورد ل پیش به خاطر میکه نامۀ لئوناردو به لودوویکو را در یک نس) 1513مه  31(فرستاد 

من، تیسین، اهل کادوره، از زمان کودکی به تحصیل هنر نقاشی ! به پیشگاه امیر واالجاه و سروران بلندپایه و مقتدر

گرچه درگذشته و حال مصراً از طرف  …. ام و بیش از آنکه به نفع مادي دلبسته باشم، خواستار کمی شهرتم پرداخته

آرزو  ام، همچون رعیت وفادار آن عالیجنابان این و سایر بزرگان به خدمت دعوت شده حضرت قدسی مآب، پاپ اعظم،

ام که از خود یادگاري در این شهر مشهور باقی بگذارم، بنابراین، اگر آن عالیجنابان را خوش آید،  پروده را در سر می

کار برم، و کار خود را با توالی از یک  مندم که در تاالر شوراي کبیر نقاشی کنم، تمام قدرت خود را در آن به عالقه

این کار چندان مشکل است که هیچ کس تا حال جرأت دستیازي به آن را . نبرد در کنار پیاتتستا آغاز کنم  صحنۀ

. با طیب خاطر حاضرم براي زحمت خود هر پاداشی را که مناسب تصور شود، یا حتی کمتر، بپذیرم. نداشته است

کنم  که گفته شد فقط در پی افتخار و تحصیل مسرت آن عالیجنابان هستم، استدعا می بنابراین، چون همانطور

العمل کاري دیوارهاي خارجی انبار بازرگانان توتونی را، هر وقت که محل خالی براي آن یافت شد،  امتیازنامۀ حق

ج و معافیتهاي مالیاتی که براي تمام عمر، و صرف نظر از کلیۀ کیفیات مخصوص و محتمل، و با همان شرایط و مخار

در مورد جان بلینی معمول گشته است، به اضافۀ دو دستیار که حقوق آنان از طرف ادارة نمک پرداخت شود، و 

الذکر را با چنان  دهم که کار فوق در عوض، وعده می. همچنین تمام رنگها و مواد مورد احتیاج به من اعطا شود

.خاطر دولت باشد سرعت و مرغوبیتی انجام دهم که پسند

ظاهراً عبارت بود از امتیاز وساطت بین بازرگانان ونیزي و خارجی؛ و در مورد داللی با » العمل کاري امتیازنامۀ حق«

اي به مبلغ  کرد و حقوق ساالنه تجار آلمانی در ونیز، عمالً دارندة امتیازنامه را به مقام نقاش رسمی کشور منصوب می

براي ساختن تصویري از دوج، و تصاویر دیگري که ممکن بود از طرف دولت الزام شود، در  ،)دالر 3750(کراون  300

ظاهراً پیشنهاد تیسین به طور آزمایشی از طرف شورا پذیرفته شد؛ درهرحال، او به نقاشی . داشت حق او مقرر می

ازنامه را از او دریغ دارد و مواجب اما رقیبان او شورا را اغوا کردند که امتی. آغاز کرد نبرد کادوره در کاخ دوکی 
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نفع را به خشم آورد، مقام و مواجب  پس از مذاکراتی که تمام اشخاص ذي). 1514(دستیارانش را به تعویق اندازد 

او نیز به نوبۀ خود نقاشی تصویر را به تأخیر انداخت و دو ). 1516(امتیازنامه را بدون عنوان آن دریافت داشت 

به واسطۀ حریق از  1577این نقاشیها در . تمام نکرد 1537االر شوراي کبیر شروع کرده بود تا نقاشیی را که در ت

  .میان رفتند

آن  1508اما در اوایل . برد، بدان سان که گویی یک قرن زندگی خواهد کرد تیسین هنر خود را بآهستگی پیش می

یک تصویر بینام، که زمانی . ر دهد به دست آوردبایست او را فوق حریفانش قرا ادراك معنوي و قدرت فنی را که می

شخص مصور سیمایی شاعرانه و چشمانی مرموز و  –شد، داراي اثري از سبک جورجونه است  آریوستو نامیده می

) 1516-1506(در این دوره . اي براي صدها تابلو بعدي شد کمی شرارتبار دارد، و داراي لباس مجللی است که نمونه

این کار او از جورجونه . دانست که چگونه زنان را با مالحت بسیار مصور سازد رفت، می ه پختگی میتیسین، که رو ب

حرکت از مریم تا ونوس در کار تیسین ادامه . منشأ گرفت و، تا زمان روبنس، دورة بسط و تحول خود را طی کرد

همان دستی که زهد را با حضرت مریم . کرد یافت؛ حتی زمانی که او تصاویر بسیار مشعشع و مشهور مذهبی رسم می

انگیز را در تابلو فلورا  شبانان برانگیخت، توانست به زن در حال بزك بپردازد و آن معصومیت شهوت کولی و ستایش

آن صورت نجیب و آغوش سخی شاید دوباره در پردة دختر هرودیاس تکرار شد؛ . مجسم سازد) گالري اوفیتسی(

.یزي است که سر بریده شده دقیقاً عبرانی استسالومه همان قدر کامالً ون

تابلو سه مرحله از عمر انسان . یا نزدیک آن، تیسین دوتا از مشهورترین تصاویر خود را به وجود آورد 1515در سال 

با وجود سن (آمیز را به آنان  اند، کوپیدو عشق جنون دهد که زیر درختی خفته گروهی از کودکان عریان را نشان می

اي است، و یک زوج جوان در بهار  کند، یک مرد ریشوي هشتاد ساله در حال تماشاي جمجمه تلقیح می) نکمشا

بینی  نگرند، گویی لجاجت زمان را در فرسودن زندگی انسان پیش کنند، اما با حسرت به یکدیگر می عشق شادي می

ر از خاك بردارد، از آن در شگفت خواهد تابلو عشق مقدس و کفرآمیز عنوان جدیدي دارد که اگر تیسین س. کنند می

شاید مقصود از . اند ، آن را زیبایی آراسته و ناآراسته خوانده)1615(در نخستین یادي که از این تصویر شده است . شد

کاملترین کار » ناپاك»  برهنۀ. این پرده تذکار یک نکتۀ اخالقی نبوده و فقط تزیین یک داستان مورد نظر بوده است

او نیز دنیوي است؛ » مقدس«اما بانوي . توان گفت که ونوس میلو رنسانس است است، و در حقیقت میتیسین 

کند؛ شاید او همان فاحشۀ شادمان  کمربند گوهرنشان وي دیده را، و جامۀ ابریشمینش دست را به خود جلب می

صویر بنگرد، منظرة درهمی در پشت اي مدت کافی بر ت اگر بیننده. باشد که مدل فلورا و زن در حال بزك بوده است

اش، دو عاشق، شکارورزان و  گیاهان و گلها و تودة انبوهی از درختان، شبانی در حال توجه از گله: بیند اشخاص آن می

کنند، شهري با برجهایش، کلیسایی با برج ناقوسش، دریایی سبز به سبک  سگانی که خرگوش را تعقیب می

توانیم بدانیم، چه اهمیتی دارد؟ آن یک نوع زیبایی  این تصویر را نمی» معنی«اگر ما  .جورجونه، و یک آسمان پر ابر

  کرد ارزش یک روح را دارد؟ ؛ آیا این آن چیزي نیست که فاوست فکر می»پاید چندي می«است که 

، آن را با شادي تیسین پس از آنکه آموخت که زیبایی زنانه، اعم از آنکه آراسته باشد یا طبیعی، همواره مشتري دارد

به هنرمند ما با . دعوت آلفونسو اول را براي نقاشی چند تابلو در کاخ دوکی فرارا پذیرفت 1516در اوایل . دنبال کرد

. دو دستیار خود در آنجا براي مدتی در حدود پنج هفته منزلی داده شد؛ گویا پس از آن نیز کراراً از ونیز به فرارا رفت

در تابلو . کاخ آلفونسو سه تابلو رسم کرد که در آنها خوي مشرکانۀ جورجونه را ادامه داد تیسین براي تاالر مرمر

اي، دریاچۀ نیلگون، و ابرهاي سیمگون  اي از درختان قهوه اند، در جلو منظره باکانالیا مرد و زن، که برخی از آنها برهنه

آشامد،  آشامد و باز نمی آن که می«: ا برخود داردرقصند؛ طوماري بر روي زمین این شعار فرانسوي ر آشامند و می می

در مسافتی، یک نوح پیر برهنه و مست با اندامی سست و کشیده خوابیده است؛ قدري » .داند معنی شرب را نمی
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خورد؛ در  پیچد و موج می هاشان با وزش نسیم می شوند، و جامه نزدیکتر،پسري و دختري به گروه رقاصان ملحق می

نمایاند، برهنه بر روي علف دراز کشیده و به خواب رفته  زنی، که پستانهاي محکمش جوانی او را میزمینۀ جلو، 

است؛ و نزدیک او، کودکی دامن جامۀ خود را بلند کرده است تا مثانۀ خویش را خالی کند و حلقۀ باکوس را به پایان 

ساتیرهاي  -آورد از میان جنگل سر در می در باکوس و آریادنه زنی متروك، از موکب باکوس، که ناگهان. رساند

جهد تا  اند، خداوند شراب در حالی که از گردونۀ خود فرو می اي که چند مار به دورش پیچیده مست، مرد برهنه

هاي مشرکانۀ هنر  در این تابلوها، همچنین در عبادت ونوس، جنبه. افتد به وحشت می - شاهزاده خانم فراري را بگیرد

.یت تجلیندرنسانس در نها

رخساري شکیل و با هوش، : در همان اوان، تیسین شمایل بس جالبی از حامی جدید خود، دوکا آلفونسو، کشید

البته چندان به دست یک سفالساز و (نماید، و دستی زیبا  اندامی جسیم که در یک جامۀ رسمی بس با وقار می

ت؛ این تصویري است که حتی میکالنژ را نیز به که بر روي یک توپ محبوب نهاده شده اس) توپساز شبیه نیست

آریوستو براي داشتن تصویري از خود در برابر نقاش نشست و تحسین خود را از آن تصویر با بیتی . ستایش واداشت

ساز بزرگ واگذار  در یکی از چاپهاي بعدي روالند خشمگین بیان کرد؛ لوکرس بورژیا تهیۀ تصویر خود را به این شبیه

ا اکنون هیچ اثري از آن تابلو به جا نمانده است؛ ولورا دیانتی معشوقۀ آلفونسو هم ممکن است براي تهیۀ کرد، ام

شاید براي . از این شبیه اکنون یک نسخه در تابلو حضرت مریم موجود است. شبیهی از خود در برابر او نشسته باشد

در این تصویر یک فریسی، با سري . م ثناي پول رسم کردهاي خود را به نا آلفونسو بود که تیسین یکی از بهترین پرده

آمیزي به او  کند، و عیسی بدون نفرت، به طرز بسیار تحسین شبیه سر یک فیلسوف، صمیمانه سؤالی از عیسی می

  .گوید پاسخ می

ه با آرامش توانست از باکوس به عیسی و از ونوس به مریم بپردازد، و دوبار این از مقتضیات زمان بود که تیسین می

. را به وجود آورد - صعود مریم عذرا -براي کلیساي فراري بزرگترین اثر خود 1518در . خاطر عکس این را انجام دهد

سانودو، وقایعنگاري ونیزي، آن . هنگامی که این تابلو در پشت محراب مرتفع، در یک قاب مرمر با شکوه نصب شد

مینوریتها رسم شده بود، نصب  …روز تابلویی که توسط تیسین برايدی: 1518مه  20«: ارزش دانست را بی» واقعه«

نزدیک مرکز این پرده اندام . باشد  اي براي هر فرد حساس می اما امروزه منظرة صعود مریم عذرا در فراري واقعه» .شد

در حالی که غرق اي قرمز و شنلی آبی پیراسته است؛  شود که به جامه مریم عذرا به وضعی ممتلی و نیرومند دیده می

در باالي . باشد، و در میان ابرها توسط هالۀ معکوسی از کروبیان بالدار به سوي آسمان روان است شگفتی و انتظار می

آنچه  -اي براي مصور ساختن الوهیت انجام داده است دهد تیسین کوشش بیهوده  سر مریم شکلی است که نشان می

اي که تاجی از  فرشته یش ومویی است پریشان شده به دست باد آسمان؛سازد سر به سر جامعه ور این شکل را می

در زیر پاي مریم، حواریون هستند که برخی با شگفتی بر او . برد ظریفتر رسم شده است براي مریم می» او«طرف 

اند تا  را دراز کرده اي نیز اندام خود را باال کشیده و دستشان  اند، و عده نگرند، بعضی در ستایش او زانو برزمین زده می

انگیز بایستد، از شک خود متأسف  هر شکاك سرسختی در برابر این پردة شگفت. شاید با او به بهشت برده شوند

.کند شود و به زیبایی و جنبۀ آرزویی داستان اعتراف می می

سفاین ترکیه، تیسین را ، یاکوپو پزارو، اسقف پافوس در قبرس، به شکرانۀ پیروزي ناو گروه ونیزي خود بر 1519در 

اي که از طرف خانوادة او به کلیسا  براي نمازخانه –مأمور ساخت که محجر محراب دیگري براي کلیساي فراري 

او به دلخواه خود . تیسین مدت هفت سال در کارگاه هنري خویش روي این تابلو کار کرد. بسازد - هدیه شده بود

ول از سابقۀ مرسوم، او را در سمت راست و اهداکننده را در قطب مخالف او در مریم عذرا را بر تختی نشاند، اما در عد

سمت چپ قرارداد؛ درحالی که پطرس حواري میان آن دو واقع شده و قدیس فرانسیس در جلو پاي مریم قرار گرفته 
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ازن خود را از دست اگر به خاطر نوري که بر مادر و کودك تابیده است نبود، ممکن بود این تصویر تناسب و تو. است

بسیاري از نقاشان، که از روش کهن ترکیب تمرکزي یا هرمی در این تصاویر خسته شده بودند، این تابلو را . بدهد

  .پسندیدند و از تجربۀ نوین آن تقلید کردند

تعهداتی در مارکزه فدریگو گونتساگا تیسین را به مانتوا دعوت کرد؛ او آنجا دیري نپایید، زیرا  1523در حدود سال 

داد، شروع  اي از تصاویر را، که شامل یازده تابلو بود و امپراطوران روم را نشان می ونیز و فرارا داشت؛ اما نقاشی رشته

. در یکی از سفرهاي خود به مانتوا شبیه جالبی از آن مارکزة جوان ریشو کشید. اند این تابلوها اکنون مفقود شده. کرد

پس از آنکه آن را به نحو . االگهر، هنوز زنده بود و براي تصویر خود در برابر آن نقاش نشستمادر فدریگو، ایزابالي و

اي از روي  اي مطابق حقیقت یافت، جزو اشیاي عتیق خود قرار داد، و از تیسین تقاضا کرد که نسخه  ناراحت کننده

این تصویر بود که تیسین تابلو مشهور  از روي. تصویر چهل سال پیش او، که توسط فرانچا ساخته شده بود تهیه کند

اي شکل، آستینهاي مزین، شنل پوستی، و  در این تابلو ایزابال با کاله عمامه). 1534حد (خود را به وجود آورد 

ایزابال بتعریض گفت که هرگز به آن زیبایی نبوده است، اما ترتیبی داد که آن شمایل . شود اي زیبا دیده می چهره

  .آیندگان برسد یادگاري به دست

براي فهم فعالیتهاي بعدي او باید نخست به شرح وقایع سیاسی . اکنون تا لحظاتی تیتسیانو وچلی را رها کنیم

پنجاه و شش ساله  1533تیسین در . جداً ذي عالقه بود –شارل پنجم  –بپردازیم که در آنها بزرگترین حامی او 

ه سال دیگر از عمر او باقی است و در نیم قرن دوم زندگیش به قدر توانست تصور کند که هنوز چهل و س که می. بود

  نیم قرن اول شاهکار به وجود خواهد آورد؟

هنرمندان و هنرهاي کوچکتر - 6

حال باید به عقب برگردیم و دو نقاشی را که پس از تیسین به دنیا آمدند و پیش از مرگ او از جهان رفتند مختصراً 

: کنیم که از برشا و فلورانس به ونیز آمد و تصاویري عالی ساخت مو ساوولدو اداي احترام میابتدا به جیروال. بستاییم

حضرت مریم و قدیسان، که اکنون در گالري برراست؛ قدیس متی در موزة هنري مترپلیتن؛ و مریم مجدلیه در برلین 

  .این تابلو بمراتب جذابتر از اثر تیسین به همین نام است –

اي در نزدیکی زادگاهش، سرینا در آلپهاي برگاماسک، پالما نامیده شد؛ وقتی پسر  به مناسبت نام تپه یاکوپو نیگرتی

معاصرانش او را تا چندي با تیسین برابر . اش پالما جووانه نیز به شهرت رسید، پالما وکیو نام گرفت برادرزاده

خاطر ربودن معشوقۀ یاکوپو از طرف تیسین رفع محتمالً حسادتی بین آن دو به وجود آمده بود که به . دانستند می

پالما نیز . یاکوپو صورت این معشوقه را به نام ویوالنته نقاشی کرده بود؛ تیسین تصویري از او به نام فلورا کشید. نشد

پرداخت؛ در کشیدن  مانند تیسین، اگر نه به حدت او الاقل با مهارت او، به موضوعات مشرکانه و مذهبی هردو می

تخصص داشت، اما شاید شهرت خود را به ترسیم تصویر زنان زرین » خانوادة مقدس«یا » مکالمۀ مقدس«بلوهاي تا

هذا، بهترین  مع. آوردند  اي که گیسوان خود را به رنگ بور تا خرمایی در می زنان فربه سینه –موي ونیزي مدیون بود 

سانتا باربارا قدیس حامی (اربارا در کلیساي سانتاماریا فورموزا سانتا ب: تصاویر او مذهبی هستند؛ از جمله این دو تابلو

این تابلو چوپان خوش اندامی را در حال بوسیدن  –) موزة هنري درسدن(؛ و یعقوب و راحیل )توپچیان ونیزي بود

ر زمان و تر به وجود نیاورده بود، تصویرهاي پالما د اگر تیسین دهها پردة پرمایه. دهد دختر گلگون رخی نشان می

  .رفتند شهر خود بهترین تصاویر به شمار می

شد، سبک بزم روستایی جورجونه، و  شاگرد او، بونیفاتسیو د پیتاتی، که به مناسبت زادگاهش ورونزه نامیده می

هاي ونیزي، با دورنماهاي جذاب و اشخاص برهنه، پیش گرفت؛ دیانا  دیاناي تیسین را براي تزیین دیوارها و اثاث خانه

لورنتسو لوتو، که معاصر بونیفاتسیو بود ولی از لحاظ شهرت به پاي او  .و آکتایون او شایستۀ آثار چنین استادانی است
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چون خجول، متورع، و غمگین بود، در ونیز، که به محض قطع شدن . رسید، با گذشت زمان معروفیت یافته است نمی

. کرد گرفت، چندان احساس راحتی نمی رت خود را از سر میطنین ناقوسها و نغمۀ نواگران مذهبی هنر مشرکانه قد

تصویر قدیس هیرونوموس که اکنون در موزة  –یکی از اصیلترین نقاشیهاي رنسانس را ) 1500(در بیست سالگی 

شود،  اندام دیده نمی  در این تابلو برخالف معمول، تک چهرة مبتذل یک زاهد خشکیده. به وجود آورد –لوور است 

شوند که در میان آنها آن  هاي کوهستانی تشکیل می هاي تاریک و صخره جزاي تصویر، به سبک چینی، از حفرهبلکه ا

شود؛ این اولین نقاشی است که طبیعت را به جاي  فاضل پیر جزء بس کوچکی است که در ابتدا بزحمت دیده می

لورنتسو، در سفر خود به ترویزو، براي  .نمایاند  آنکه به سان یک منظرة خیالی نشان دهد، در سیطرة وحشیش می

کلیساي سانتا کریستینا، در پشت محراب، نقاشی بزرگی از حضرت مریم تاجدار رسم کرد که او را در سراسر شمال 

کامیابی دیگري در نقاشی تصویر حضرت مریم براي کلیساي سان دومنیکو در رکاناتی باعث . ایتالیا مشهور ساخت

در آنجا یولیوس دوم او را مأمور نقاشی چند اطاق در واتیکان کرد؛ اما وقتی رافائل . ا خوانندشد که وي را به رم فر

شاید این سرشکستگی به تیره ساختن خوي لورنتسو . آمد، فرسکوهایی که لوتو آغاز کرده بود خراب شده بودند

ل در هنر ونیز، و تبدیل آنها به شهر برگامو استعداد عجیب او را براي مالیم ساختن رنگهاي تند معمو. کمک کرد

الوانی که با تقواي مذهبی مناسبتر باشد، بیشتر ارج نهاد؛ دوازده سال در آن شهر کارکرد، مزد کمی دریافت 

براي کلیساي سان بارتولومئو یک محجر . داشت، اما خشنود بود از اینکه در برگامو اول باشد تا در ونیز چهارم می

زیباتر از آن . حضرت مریم در اوج جالل با وجود درهمی و بغرنجیش هنوز زیباستاین نقاشی . محراب ساخت

؛ رنگ این تابلو، با آنکه پر و پخش شونده است، براي چشم و روح )دربرشا(اي است به نام ستایش شبانان  پرده

.آرامبخشتر است تا رنگهاي پرجالي نقاشان بزرگ ونیز

اثر کمتر نقاشی توانسته . کرد ش از آن تیسین در کنه شخصیات رسوخ میروح حساسی مانند روح لوتو، گهگاه، بی

خود نگارة لورنتسو او را سالم و . مجسم کند) در کاستلو میالن(است شادابی جوانی را مثل تابلو چهرة یک پسربچه 

تابلو مرد بیمار  بایست بسیار مریض شده و درد کشیده باشد تا بتواند بیماري را در دهد، اما می نیرومند نشان می

دستی : چنان دقیق و با احساسات مجسم سازد) در گالریا دوریا(، یا در تابلو دیگري به همین نام )گالري بورگزه(

پرسد چرا انگل بیماري شخصی بدان خوبی  تکیده و فشرده بر روي قلب، نگاهی دردناك و حیران که گویی با آن می

دهد که از معماي  ري، لورا دي پوال، زنی را با زیبایی نجیبانه نشان میتصویر مشهورت. و بزرگی را برگزیده است

  .یابد زندگی در حیرت است و هیچ پاسخی براي آن، جز در ایمان مذهبی، نمی

اي به  تنها و ناراحت و مجرد بود و از جایی به جایی، و شاید از فلسفه. لوتو خود نیز از توسل به دین آرامش یافت

خانۀ «در صومعۀ سانتاکازا در لورتو، نزدیک ) 1556- 1552(ان؛ تا اینکه در سنین آخر عمرش اي، سرگرد فلسفه

تمام دارایی خود را به آن صومعه  1554در . مأوا گزید - که به عقیدة زایران حضرت مریم را پناه داده بود - »مقدس

لوتو پس از نهضت رنسانس » .در خوبی چون خیر، و در پاکی چون فضیلت»  :تیسین او را چنین ستود. بخشید

  .چندي مشرکانه زیست، و به اصطالح در آغوش شوراي ترانت راحت گزیده بود

که طی آن تجارت ونیز شکستهاي بسیار دید و نقاشی ونیز به پیروزیهاي فراوان ) 1550- 1450(در آن قرن متزلزل 

براي این هنرها یک دورة رستاخیز نبود، زیرا  آن قرن. نایل آمد، هنرهاي کهتر نیز از تعالی فرهنگی بینصیب نماندند

شاید . رسیده بودند و فقط رونق قرون وسطایی خود را ادامه دادند آنها تا زمان پترارك در ایتالیا به پختگی خود

موزاییک سازان مقداري از مهارت یا حوصلۀ خود را از دست داده بودند؛ اما حتی در این صورت نیز کار در کلیساي 

سازي بودند؛ مارکو پولو مقداري چینی  سازان اکنون در کار آموختن چینی سفال. رکو الاقل با زمان همگام بودسان ما

ونیزیها خود  1470؛ در )1461(هاي زیبایی از ظروف چینی براي دوج فرستاده بود  از چین آورده بود؛ سلطانی نمونه
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اوج هنر خود رسیدند و بلورهاي بسیار صاف و خوش نقشی  سازان مورانو در این دوره به شیشه. کردند سازي می چینی

هاي سلطنتی براي تحصیل متاع آنها با یکدیگر  سازان مهم در سراسر اروپا مشهور بودند و خانواده شیشه. ساختند می

مان طور گذاشتند و ه کردند، برخی قالب را کنار می سازان از قالب یا نمونه استفاده می بیشتر شیشه. کردند رقابت می

آالت رنگین و  دمیدند و آن را به شکل لیوان، گلدان، جام، و زینت ریخت، در آن می که شیشۀ مذاب از کوره بیرون می

. کردند گاه، با آموختن از مسلمانان، سطح شیشه را با میناي رنگی یا طالیی نقاشی می. آوردند الشکل در می مختلف

داشتند، و حکومت ونیز  زیباییهاي هنر خود را کامالً محفوظ و پنهان میکاریها و  گر اسرار ریزه هنرمندان شیشه

کمیتۀ ده  1454در . قوانین سختی براي جلوگیري از فاش شدن آن و آموختنش در سرزمینهاي دیگر وضع کرده بود

:نفري فرمان زیر را صادر کرد

فرمان بازگشت او صادر خواهد شد؛ اگر از اگر کارگري هر هنر یا صنعتی را به زیان جمهوري به کشور دیگر ببرد، 

اطاعت فرمان سر باز زند، نزدیکترین خویشانش زندانی خواهند شد تا عالیق خانوادگی او را وادار به بازگشت کند؛ 

  .اگر در نافرمانی اصرار ورزد، اقدامات مخفیانه براي کشتن او در هرجا که باشد انجام خواهد گرفت

رغم قانون، در  هنرمندان و افزارمندان ونیزي، علی. قتلی در قرن هجدهم در وین اتفاق افتاد تنها مورد معلوم از چنین

  .اي به فاتحان ایتالیا، به فرانسه و آلمان بردند قرن شانزدهم به آن سوي آلپ راه یافتند و فن خود را، همچون هدیه

هاي زیبا و گلنقشها  جامها، و ساغرهایی با لبه رویسازان بشقابها، دیسها،. نیمی از افزارمندان ونیز هنرمند بودند

هاي طرح دمشق، کاله خودها، سپرها، شمشیرها و خنجرها، و غالفهاي  سازان در ساختن زره اسلحه. ساختند می

هاي  کاریهاي زیبا مشهور بودند؛ و سایر استادان ممکن بود براي سالحهاي کوچک قبضه گوهرنشان یا آراسته به کنده

، بالداساره دلیی امبریاکی فلورانسی یک محجر محراب، مرکب از 1410در ونیز، در حدود سال . سازندعاج مرصع ب

ها و نقوش  چوبکاران مجسمه. این تابلو اکنون در موزة مترپلیتن نیویورك است. ونه قسمت، از استخوان ساخت سی

توسط بارتولومئو مونتانیا نقاشی شده یا صندوقی که ) موزة لوور(مانند مجسمۀ معروف به ختنه  –برجستۀ چوبی 

ساختند؛ به  می –پتتسولی در میالن قرار داشت و در جنگ جهانی دوم بمباران شد  –است و سابقاً در موزة پولدي 

کردند و  کاري، گلمیخ، و خاتم تزیین می  عالوه، این چوبکاران سقفها و درها و مبلهاي اشراف ونیز را با نقوش کنده

جواهرسازان ونیزي . ساختند یان را،در کلیساهایی مانند فراري و سان تساکاریا، با حکاکی منقوش میجایگاه همسرا

داشتند، اما مدتی طول کشید تا توانستند از کمیت بکاهند و برکیفیت  سفارشهاي بسیار از داخل و خارج دریافت می

گرفتند، خروارها شمش طال را  ز آلمان مایه میزرگران، که حال به جاي آنکه تحت نفوذ هنر شرقی باشند ا. بیفزایند

تذهیب و خوشنویسی . کردند تبدیل می - از کلیسا گرفته تا کفش - به زینتهاي شخصی و اجزاي تزیینی براي هرچیز

کم به واسطۀ رواج فن چاپ متروك شد؛ طرحهاي فرانسوي و فالندري در نساجی ونیز نفوذ کردند،  ادامه یافت، اما کم

ملکۀ فرانسه سیصد توپ اطلس . اي بافت و الوان مطلوبی بخشید زي و مهارتهاي ونیزي به مصنوعات پارچهاما رنگامی

هاي فاخري است که در  ؛ نقاشی ونیز نیمی از شکوه خود را مرهون پارچه)1532(الوان به ونیز سفارش داد 

ونیز آرمان راسکین . شد به آنها داده می شدند، و همچنین رنگهایی که در رنگریزیهاي ونیز کارگاههاي ونیز ساخته می

تشخیص داده  - که به موجب آن صنعت باید هنر باشد و هر محصول صنعتی مبین شخصت و هنرمندي صنعتکار - را

.بود

VI – ادبیات ونیز  

  آلدوس مانوتیوس  -1

شعرا، و   ها، وران، کتابخانههذا، دانش توانست زیاد دربند کتاب باشد؛ مع در این دوره ونیز چندان گرفتار بود که نمی

ونیز در نهضت اومانیستی سهم . اي درعالم ادبیات براي آن فراهم کنند هایش توانستند نام نسبتاً شایسته چاپخانه
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این شخص ارموالئو باربارو بود که . هذا یکی از ممتازترین شخصیتهاي اومانیسم در ونیز پدید آمد مهمی نداشت، مع

داد؛ آثار ارسطو را ترجمه کرد؛  ف یک امپراطور به مقام ملک الشعرایی رسید؛ یونانی درس میدر چهاردهسالگی از طر

به عنوان پزشک به هم میهنان خود، به صورت دولتمرد به کشور خویش، و با سمت کاردینال به کلیسا خدمت کرد؛ 

داشتند؛ فقط راضی بودند به زنان ونیزي هنوز ادعایی در فرهنگ ن. ونه سالگی به مرض طاعون درگذشت و در سی

ایرنۀ سپیلیمبر گویی  1530اینکه جسماً جذاب باشند، فرزندان فراوان بیاورند، و باالخره محترم باشند؛ اما در 

خواند؛ ویول، هارپسیکورد، و عود  انجمنی براي نویسندگان تشکیل داد؛ نقاشی را زیر نظر تیسین آموخت؛ خوش می

ونیز پناهندگان روشنفکر را، از قلمرو . گفت ک دانشمند، از ادبیات کهن و نو سخن مینواخت؛ و همچون ی را خوب می

داد؛ در آن شهر آرتینو با امنیت کامل به پاپ و  پذیرفت و مأمن می عثمانی در مشرق و ممالک مسیحی در مغرب، می

اشراف و روحانیون . کرد یگونه که چند قرن بعد لرد بایرن بر انحطاط آنان شادي م خندید، همان پادشاهان می

هاي خویش را  ها و کتابخانه دادند و خانه عالیرتبه باشگاهها یا آکادمیهایی براي پرورش موسیقی و ادبیات تشکیل می

آوردند؛  ها کتاب گرد می ها، کلیساها، و بعضی خانواده صومعه. گشودند بر طالبان علم، خوشنوایان، و دانشمندان می

مانی هشت هزار کتاب داشت که به شهر ونیز اهدا کرد؛ کاردینال بساریون نیز در مورد گنجینۀ کاردینال دومنیکوگری

براي جاي دادن این کتاب، و بقیه کتابهایی که پترارك اهداي آنها را وصیت . کتابهاي خطی خود همین کار را کرد

جنگ و سایر گرفتاریها اجراي این نقشه کرده بود، دولت ونیز دوبار فرمان ساختن یک کتابخانۀ عمومی را صادر کرد؛ 

. مجلس سنا یا کوپو سانسووینو را مأمور کرد تا کتابخانۀ وکیا را بسازد 1536را به تعویق انداخت؛ سرانجام در سال 

.هاي اروپا بود این کتابخانه از لحاظ زیبایی معماري سرآمد کتابخانه

اینان اولین . مان، و شاید تمام اعصار، را به وجود آوردنددر همان اوان چاپگران ونیزي عالیترین کتابهاي آن ز

فوست درماینتس بودند، نخستین چاپخانۀ  سوینهایم و پانارتس، که زمانی دستیار یوهان. چاپگران ایتالیا نبودند

وات اد 1467در   ؛)1464(ایتالیایی را در یک صومعۀ بندیکتیان در سوبیاکو، واقع در کوههاي آپنن، تأسیس کردند 

، یا پیش از آن، صنعت 1469در . وسه کتاب چاپ کردند خود را به رم منتقل ساختند؛ و ظرف سه سال بعد بیست

برناردو چنینی یک مؤسسۀ چاپ در فلورانس تأسیس کرد و با این کار  1471در . چاپ در ونیز و میالن آغاز شد

توان در یک لحظه به  ترین افکار را می احمقانهاکنون «: گفت پولیتسیانو را به وحشت انداخت، که با افسوس می

مجلد کتاب در ایتالیا  4,987تا آخر قرن پانزدهم » .صورت هزاران مجلد کتاب در آورد و در خارج منتشر ساخت

  .جلد در رم، و بقیه در ونیز 925جلد در میالن،  629جلد در فلورانس،  300: چاپ شده بود

بالدو مانوتچی بود که نام خود را به آلدو مانوتسیو تبدیل کرده و بعداً آن را به تفوق ونیز در این مورد مرهون تئو

در باسیانو، واقع در رومانیا، متولد شد؛  1450وي به سال . شکل التینی درآورد و به آلدوس مانوتیوس مبدل ساخت

. ادبیات کالسیک را در فرارا تدریس کرد؛ )هر دو را نزد گوارینو دا ورونا(التینی را در رم و یونانی را در فرارا آموخت 

اش لیونلو و آلبرتوپیو را تعلیم  پیکو دال میراندوال، یکی از شاگردانش، او را دعوت کرد که به کارپی برود و دو برادرزاده

و دهد، معلم و دو شاگردش محبتی متقابل و با دوام نسبت به یکدیگر یافتند؛ آلدوس نام پیو را به اسم خویش افزود، 

آلدوس . آلبرتو و مادرش، کنتس کارپی، موافقت کردند که مخارج نخستین فعالیت وسیع انتشاراتی را تأمین کنند

تصمیم داشت که تمام آثار ادبی یونان را که از دستبرد زمان محفوظ مانده بودند گردآوري، ویرایش، و چاپ کند و به 

تحصیل : رفت به دالیل متعدد امري بس خطیر به شمار می این کار. بهاي خیلی ارزان در اختیار عموم قرار دهد

اي از حیث متن متفاوت بودند؛ در   هاي خطی یک اثر به طرز مأیوس کننده هاي خطی بسیار سخت بود؛ نسخه نسخه

: بایست این اقدامات را انجام داد ها اغالط کتابتی فراوان وجود داشت؛ براي مقابله و تجدید نظر متون می تمام نسخه

ویراستارانی یافت و به آنان کارمزد داد، انواع مختلف حروف التینی و یونانی را قالبریزي کرد و ساخت، مقادیر زیادي 
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وجود  کاغذ وارد کرد، به تعداد کافی حروفچین و کارگر چاپخانه استخدام کرد و تعلیم داد، دستگاهی براي توزیع به

وان افزود، و مخارج همۀ این کارها را بدون حمایت قانون حق طبع تأمین آورد، با تمهید مقدماتی برعدة افراد کتابخ

آلدوس ونیز را براي مرکز خود اختیار کرد، زیرا موقعیت تجارتی آن براي انتشار و توزیع مناسب بود، غنیترین  .کرد

ایند، و دانشوران یونانی شهر ایتالیا بود و اغنیاي بیشمار داشت که ممکن بود بخواهند اطاقهاي خود را با کتاب بیار

یان، اهل شپایر، . پذیرفتند متعددي را پناه داده بود که کار ویرایش و تصحیح آثار باستانی یونانی را با مسرت می

؛ نیکوالس ژانسون فرانسوي، که این فن جدید را درماینتس، )؟1469(اولین چاپخانه را در ونیز تأسیس کرده بود 

ژانسون چاپخانۀ خود را به آندرئا تورزانو  1479در . بود، سال بعد چاپخانۀ دیگري دایر کردزادگاه گوتنبرگ، فراگرفته 

  .با دختر تورزانو ازدواج کرد 1499آلدوس مانوتیوس در ونیز مأوا گزید و در  1490در . فروخت

ك و مسکن داد، و آگوستینو دانشوران یونانی را گردآورد، به آنان خورا آلدوس در خانۀ خود نزدیک کلیساي سانت

هاي کتب را خود  ها و اهدانامه زد، و دیباچه با آنان یونانی حرف می. مأمورشان ساخت تا متون یونانی را ویرایش کنند

در خانۀ او حروف جدید به قالب ریخته شدند، مرکب چاپ تهیه شد، و کتابها چاپ و صحافی . نوشت به یونانی می

؛ و درهمان سال به انتشار متن )1495(و التینی تألیف کنستانتین السکاریس بود  اولین نشریۀ اوگرامر یونانی. شدند

التینی تألیف  -فرهنگ یونانی 1497گرامر یونانی تئودوروس گاتسا، و در  1496در . اصلی آثار ارسطو آغاز کرد

. ایستاد باز نمی او حتی در میان گرفتاریها و دشواریهاي چاپ و نشر از تألیف و تحقیق. خودش را منتشر کرد

این کتاب . ، پس از سالها تحصیل، کتاب مبادي دستوري زبان التینی تألیف خود را چاپ کرد1502گونه، در  بدین

  .محض مزید استفاده شامل مقدمات زبان عبري نیز بود

هرو و (موسایوس  ،)1495تاریخ اتمام، (درپی آثار ادبی کهن یونانی ادامه داد  از این مقامات فنی، او به انتشار پی

، هزیود، تئو کریتوس، تئوگنیس، آریستوفان، هرودوت، توسیدید، سوفکل، اوریپید، دموستن، آیسخینس، )لئاندر

: در همان سالها آثار متعددي به التینی و ایتالیایی منتشر کرد …). مورالیا(لوسیاس، افالطون، پینداروس، و پلوتارك 

اراسموس، که به اهمیت شگرف کار آلدو واقف شده بود، شخصاً . اجاي اراسموس رااز کوینتیلیانوس تا بمبو، و نیز آد

را، بلکه همچنین آثار ) المثلها فرهنگ اصطالحات و ضرب(نزد او آمد، مدتی با او زندگی کرد، و نه تنها آداجا 

کرد که اکنون ایتالیک  آلدوس براي کتابهاي التینی حروفی را طرح. ترنتیوس، پالوتوس، و سنکا را نیز ویرایش کرد

منشأ این حروف، برخالف روایت، پترارك نبود، بلکه فرانچسکو دا بولونیا بود که در خوشنویسی ماهر . شوند نامیده می

براي متون یونانی قالبی را طرح کرد که متکی به دستنویس دقیق دانشور یونانی، مارکوس موزوروس، اهل کرت . بود

آن عالمت دیگري را چاپ  اي براي کتابهاي خود انتخاب کرده بود، و همراه ه منزلۀ نشانهرا ب» شتاب مکن«شعار . بود

این عالمت، توأم با تصویر برجی که تورزانو . دولفین به نشانۀ سرعت، و لنگر کشتی به عالمت حوصله و ثبات: کرد می

ناشر یا چاپ کنندة آن کتابها عادت داد که به کاربردنش براي  اي را تشکیل می استفاده کرده بود، عالمت مشخصه

.شده بود

پروران باید  ادب«: در دیباچۀ خود بر کتاب ارغنون ارسطوچنین نوشته بود. کوشید آلدوس در کار خود شب و روز می

کتابهاي الزم براي منظور خود را در اختیار داشته باشند، و تا وقتی که این ذخیره تأمین نشود، من آسوده نخواهم 

هر که هستی، آلدوس از تو جداً «بر باالي در اطاق کارش این کتیبه را به عنوان اخطار نصب کرده بود؛  ».نشست

چندان » .زیرا اینجا محل کار است …کند که مطلب خود را به اختصار بگویی و فوراً این مکان را ترك کنی تقاضا می

. رسید و سالمت خویش را نیز از دست داد یمجذوب کار طبع و نشر خود بود که به خانواده و دوستان خود نم

زدند؛ جنگ این برنامه را یک سال، یعنی طی  اعتصابها برنامۀ او را به هم می: کارمایۀ او دستخوش هزار گرفتاري بود

جنگید، به تعویق انداخت؛ چاپگران رقیب در ایتالیا،  کامبره می  مدتی که ونیز براي ادامۀ حیات خود با اتحادیۀ
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هایی را که دستنویس آنها براي او گران تمام شده بود و براي تجدیدنظرشان به دانشمندان  ، و آلمان نسخهفرانسه

اما مشاهدة فروش روزافزون مجلدات کوچک او، که خوب چاپ و . اجازة ناشر چاپ کردند مبالغی پول داده بود، بی

تقریباً دو (بهاي این کتابها خیلی ارزان بود . ادد ساخت و اجر زحماتش را می صحافی شده بودند، قلب او را شاد می

گفت که جالل یونان بر کسانی پرتو خواهد افکند که خواستار برخوردار شدن  حال او به خود می). دالر به پول امروز

به او ملحق » آدکامی جدید«دانشوران ونیزي، که از فداکاري او سرمشق گرفته بودند، براي تأسیس .از آن بودند

اعضاي آن در جلسات خود فقط . این آکادمی مخصوص گردآوري، ویرایش، و انتشار ادبیات یونانی بود). 1500( شدند

دادند، و با یکدیگر در کار ویرایش تشریک مساعی  گفتند، اسامی خود را به اشکال یونانی تغییر می به یونانی سخن می

. کردند س هلندي، و لیناکر انگلیسی در این آکادمی کار میمردان نامداري چون بمبو، آلبرتو پیو، اراسمو. کردند می

ستود، اما کوشش و عشق خود او بود که آن کار  آلدوس آنان را براي کامیابی در تکلیفی که به عهده گرفته بودند می

و کار پدر را پسران ا). 1515(او فرسوده و فقیر، اما سرفراز از ثمرة کار خود، از این جهان رفت . را به سامان رسانید

این مؤسسه منظور خود . ، مؤسسۀ آنها منحل شد)1597(ادامه دادند، اما با مرگ یکی از فرزندزادگان او، آلدوس دوم 

هاي نیمه پنهانی گردآوران ثروتمند بیرون آورد و آن را چنان اشاعه  را بخوبی برآورده بود؛ ادبیات یونانی را از گنجینه

ساله، نتوانست آن  ر سومین دهۀ قرن شانزدهم، و نهب شمال اروپا در نتیجۀ جنگ سیداد که حتی چپاول ایتالیا د

  .میراث را، آنطور که در قرن انحطاط روم قدیم عمدتاً از میان رفته بود، منهدم کند

بمبو -2

نتونیو کوتچو، آ. عالوه بریاري به احیاي ادبیات یونان، اعضاي آکادمی جدید قویاً به ادبیات زمان خود نیز کمک کردند

آندرئا ناواجرو اشعاري به زبان . هاي دهساله نوشت شد، تاریخ ونیز را در کتابی به نام دوره که سابلیکوس نامیده می

هم میهنانش او را، از این لحاظ که رهبري ادبیات را از فلورانس به ونیز . التینی سرود که نزدیک به حد کمال بودند

رینو سانودو یادداشتهاي متقنی از وقایع جاري سیاسی، ادبیات، هنر، آداب و رسوم، و ما. منتقل ساخته بود، ستودند

این یادداشتها، که روزانه بودند و مجموعاً به پنجاه وهشت جلد بالغ شدند، زندگی مردم ونیز را . اخالق تدوین کرد

  .ساختند کاملتر و باروحتر از هر تاریخی در هر شهر ایتالیا مجسم می

اما دوستش بمبو نیمی از زندگی خود را صرف آراستن یک . نوشت ه زبان شیرین گویش روزانه چیز میسانودو ب

پیترو فرهنگ را در گهواره جذب کرد، زیرا پدر و مادرش از ونیزیان ثروتمند و . سبک تصنعی التینی و ایتالیایی کرد

خود را حفظ کند، در فلورانس که مهد پرافتخار خواست اصالت ادبی  به عالوه، از این لحاظ که گویی می. ادیب بودند

یونانی را در سیسیل نزد کنستانتین السکاریس آموخت، و فلسفه را در پادوا نزد . لهجۀ توسکانی است متولد شده بود

باید  - داد زیرا او به گناه چندان اهمیتی نمی –شاید اگر ما بخواهیم از روي رفتار او قضاوت کنیم . پومپوناتتسی

آزار بود که   ییم که از بدبینی پومپوناتتسی و شک او دربارة خلود روح نصیبی برده بود؛ اما شخصاً چندان بیبگو

خواست تسلی خاطر مؤمنان را به هم زند؛ و وقتی که آن استاد جسور به بدعتگذاري متهم شد، بمبو پاپ لئو   نمی

  .دهم را متقاعد ساخت که با او مدارا کند

در آنجا، . ، در فرارا گذشت)1506-1498(وشش سالگی  دگی بمبو، از بیست و هشت سالگی تا سیخوشترین ایام زن

او، به سبب جاذبۀ مالحت لوکرس، . الاقل به طریقی ادبی، به عشق لوکرس بورژیا، ملکۀ آن دربار باشکوه، مبتال شد

را در رم فراموش کرد؛ زیرا  جالي گیسویی که تیسین آن را جاودان ساخت، و جادوي شهرتش، سابقۀ مشکوك وي

توانست از گزند شوهر لوکرس یعنی  بمبو تا آن حد که می. تواند انسان را سرمست سازد شهرت نیز مانند زیبایی می

کتابی را، که . نوشت هاي مهرآمیزي به سبک ادبی می آن توپچی ماهري که آلفونسو نام داشت در امان باشد، نامه

نام این کتاب . ن و سه دوشیزه دربارة عشق افالطونی، به لوکرس اهدا کرده بودمشتمل بود برگفتگوي سه جوا
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بود؛ در وصف او اشعاري به زبان التینی سرود که به قدر اشعار عصر سیمین رم  1505آزولوییها، و تاریخ انتشارش 

اي از گیسوي خود را  هکرد، و ممکن است رشت لوکرس در پاسخ نوشتن به او جانب احتیاط را رعایت می. فصیح بودند

.هاي لوکرس به بمبو، اکنون از ذخایر کتابخانۀ آمبروزیان در میالن است این رشته، با نامه. براي او فرستاده باشد

، در منتهاي زیبایی خود بود؛ بلند باال و خوش اندام بود، نسبی عالی )1506(وقتی بمبو از فرارا به اوربینو رفت 

توانست شعر بگوید، و  آنکه وقارش به تکبر گراید؛ به سه زبان می تشخص داشت، بیداشت، و در محافل وضعی م

کتاب آزولوییهاي او، که در . هایش پر ارج بودند؛ در مکالماتش رویۀ مسیحیان، دانشمندان، و نیکمردان را داشت نامه

چه . شهر موافق آمد –آن کشور مدت اقامتش در اوربینو نوشته و به لوکرس بورژیا اهدا شده بود، با روحیۀ دربار 

مبحثی خوش آیندتر از عشق است، چه محلی براي مذاکره در این مبحث از باغ کاتریناکورنارو در آزولو مناسبتر، و 

اي که بمبو  هاي لوکرس؟ چه کسی جز آن سه جوان و آن سه دوشیزه چه موردي بهتر از عروسی یکی از ندیمه

سخن  -هر قدرهم که افالطونی باشد - توانست از عشق آنان گذاشته بود میشیرینی فلسفه و شعرش را در دهان 

هایی از  نقاشان ونیزي صحنه: شناخت گوید؟ تمام ایتالیا بمبو را به عنوان استاد احساسات لطیف و سبک منقح می

عشق خوشحال  گرفتند؛ دوشس فرارا اهداي ستایشگرانۀ کتاب را پذیرفته بود؛ روحانیون رم از بحث در کتاب او می

وقتی کاستیلیونه در کتاب درباري خود گفتگوهایی را که . کرد شدند؛ و اوربینو به داشتن شخص بمبو مباهات می می

ترین نقش را در مکالمه به بمبو  در کاخ دوکی اوربینو شنیده یا تخیل کرده بود به صورت آرمانی تحریر کرد، برجسته

  .ارات اختتامی مشهور را دربارة عشق افالطونی ادا کندواگذار نمود و او را برگزید تا آن عب

یک سال بعد، برادر جولیانو با عنوان لئو دهم به پاپی برگزیده . بمبو همراه جولیانو د مدیچی به رم رفت 1512در 

لئو مزاحی او، سبک سلیس التینش، و رفتار . بمبو بزودي به سمت منشی پاپ در واتیکان استخدام شد. شد

مدت هفت سال بمبو زینت دربار پاپ، بت اجتماع، پدر روحانی رافائل، و محبوب . داشت را دوست میمساهلش 

او در زمرة اعضاي کوچک کلیسا بود و عقیدة رایج مردم را، مبنی بر اینکه بستگی . ثروتمندان و زنان سخاوتمند بود

توریا کولونا، معروف به پاکترین پاکها، شیفتۀ وی. آزمایشی او با کلیسا با مختصري روابط جنسی منافی نیست، پذیرفت

ها،  مرثیه: در همان اوان در ونیز، فرارا، اوربینو، و رم اشعاري به التینی نظیر اشعار کاتولوس یا تیبولوس سرود .او بود

اپوس، نوشت که بسیاري از آنها مشرکانه بودند و برخی، مانند پری ها، و شعرهایی براي سنگ گور می قصیده  غزلها،

زبان التینی بمبو و پولیتسیانو از لحاظ اصطالحی کامل بود، اما . کامالً بیپروا و به سبک رنسانس سروده شده بودند

زیستند، آثار التینشان در مدارس جدید اروپا  در زمان نامناسبی استفاده شده بود؛ اگر این دو چهارده قرن پیش می

توانستند صداي کشور خود، عصر خود، و  نوشتند، نمی و شانزدهم چیز میبود؛ اما چون در قرون پانزدهم  معتبر می

اي به نام دربارة زبان عامیانه از استعمال زبان ایتالیایی  بمبو این امر را تشخیص داد و در مقاله. حتی طبقۀ خود باشند

نشان دهد؛ اما در آن اثر عالقۀ ها، به شیوة پترارك،  سرودن نغمه کوشش کرد تا راه را با. براي مقاصد ادبی دفاع کرد

هذا، براي بسیاري از  مع. او به تنقیح سبک، شعرش را بیرونق ساخت و عشقهاي او را به خودپرستیهاي شعري کشانید

.این اشعار آهنگهایی ساخته شد که بعضاً متعلق به خود پالسترینا آهنگساز بزرگ بود

افزا یافت، از شغل خود در دستگاه پاپ  رافائل شهر رم را غم بیبینا، کیجی، و –بمبو حساس پس از مرگ دوستانش 

اینک در . و مانند پترارك سالمت راحت را در یک خانۀ روستایی نزدیک پادوا جست  ،)1520(دست کشید 

متعاقباً مدت بیست و دو سال در یک اتحاد و زندگی آزاد با دونا . پنجاهسالگی به عشقی غیر افالطونی گرفتار شد

ینا زیست که نه تنها سه فرزند براي او آورد، بلکه تسلی و آسایشی بسزا برایش فراهم کرد، و سالهاي آخر عمر موروز

ثروت خود را بیشتر در راه گردآوري . او هنوز از عایدي چند موقوفۀ روحانی برخوردار بود. او را قرین آرامش ساخت

مقام » عیسی«و » مریم«در کنار » یهوه«و » ونوس«ا کرد که در میان آنه هاي زیبا صرف می تصویرها و مجسمه
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او محفل ادیبان و هنرمندان بود، و از آن جایگاه ارجمند بود که او قواعد سبک را براي ایتالیا  خانۀ . ارجمندي داشتند

ري هاي بولس حوا دار بود، همکار خود سادولتو را از خواندن نامه حتی وقتی که منشیگري پاپ را عهده. وضع کرد

این اباطیل را کنار بگذار، زیرا «: گفت بمبو به او می. برحذر داشت تا مبادا کلمات نامهذب آنها ذوق او را خراب کنند

گفت التینی باید به قالب سخنان سیسرون ریخته شود و ایتالیایی بر  می» .چنین الطایلی شایستۀ مردي موقر نیست

در زمان پیري تاریخهایی از فلورانس و ونیز نوشت که زیبا اما مرده  او خود. شیوة پترارك و بوکاتچو استوار گردد

اما وقتی موروزیناي این واضع بزرگ اسلوب مرد، او قواعد خود را، و نیز افالطون و لوکرس و کاستیلیونه را، . هستند

اند  لک او تراوش کردهاي به یکی از دوستان خود نوشت که شاید بتنهایی از تمام مطالبی که از ک فراموش کرد و نامه

  :بیشتر شایان به خاطر داشتن باشد

که آن را دوست  –ام، دلداري که با رأفت بسیار مراقب زندگی من بود  من گرامیترین دلدار جهان را از دست داده

قیر شمرد؛ دلداري که بسیار بر خود مسلط بود و زر و زیور را چندان ح داشت و در راه آن جان خود را به هیچ می می

دلدار من . راضی بود) داد همان گونه که خودش به من اطمینان می(شمرد که با لذت عشق یگانه و عالی من  می

ترین اندامها را داشت؛ دلدار من دلپذیرترین وجنات انسانی و شیرینترین حرکاتی را که  و لطیف  نرمترین، زیباترین،

  :برد لمات محبوبۀ خود را در آخرین لحظات زندگی از یاد نمیاو هرگز ک .ام داشت من تاکنون در این سرزمین دیده

کنم که از آنان مواظبت کنید، هم به خاطر خود من و هم خود  سپارم و از شما تمنا می من کودکانمان را به شما می«

با آرامش  ام و به همین جهت مطمئن باشید که آنها فرزندان خود شما هستند، زیرا من هرگز شما را فریب نداده. شما

، چند دقیقه »با خدا باش«آنگاه پس از یک مکث طوالنی، چنین ادامه داد » .کنم خاطر جان به جان آفرین تسیلم می

بعد براي همیشه چشمان خود را فرو بست، چشمانی که چون ستارگانی فروزان راهنماي سفر فرسایندة من در وادي 

چون عالیق خود را از زندگی گسسته بود، سرانجام . و سوگوار بودچهار سال بعد، بمبو هنوز در مرگ ا.زندگی بودند

در هشت سال بقیۀ . پاپ پاولوس سوم توانست او را کشیش کند و به مقام کاردینالی ارتقا دهد 1539زاهد شد؛ و در 

.عمرش یکی از ارکان، و سرمشق کلیسا بود

VII – ورونا  

از فصول آتی موکول کنیم و از ونیز به مستملکات شمالی و باختري العاده را به یکی  اگر اکنون وصف آرتینوي خارق

توانست از وجود لورنتسو  ترویزو می. خوریم آن بپردازیم، در آن نواحی نیز به مظاهر درخشانی از عصر طالیی برمی

همسرایان لوتو و پاریس بوردونه برخود ببالد؛ و کلیساي جامع آن یک تابلو عید بشارت کار تیسین و یک جایگاه 

شهر کوچک پوردنونه نام خود را به جووانی آنتونیو دساکی داد، . داشت که از طرف لومباردي کثیراآلثار طرح شده بود

جووانی . شود دیده می - حضرت مریم با قدیسان و بخشندگان –و در کلیساي جامع آن هنوز یکی از شاهکارهاي او 

ه و شمشیري مهیا داشت، و مایل بود هر کار مهمی را، هرجا که مردي پر نیرو و معتمد به نفس بود، ذهنی آماد

) 1527(در اودینه سپیلیمبرگو، ترویزو، ویچنتسا، فرارا، مانتوا، کرمونا، پیاچنتسا، جنووا، و ونیز. هست، به عهده بگیرد

عضالت در  نقاشی کرد؛ سبک خود را براساس دورنماهاي جورجونه، منظرة معماري در تابلوهاي تیسین، و نمایش

، زیرا مایل بود با تیسین رقابت کند؛ تابلو )1527(دعوتی را به ونیز با مسرت پذیرفت . هاي میکالنژ اتخاذ کرد پرده

روکو نقاشی شده بود، با سایه روشن مناسب، یک   قدیس مارتینوس و قدیس کریستوفر او، که براي کلیساي سان

پوردنونه سفرهاي خود را از . او به عنوان رقیب شایستۀ تیسین شداي پیدا کرد؛ و نیز موجب ستایش  حالت مجسمه

که هیچ یک از (سرگرفت، سه بار ازدواج کرد، مظنون به قتل برادر خود شد، از طرف یانوش پادشاه مجارستان 

ا تا جنگ هنري خود را ب) 1533(به اخذ لقب شهسواري مفتخر شد، و به ونیز بازگشت ) تابلوهاي او را ندیده بود

به این امید که تیسین به اتمام نقاشی صحنۀ نبردي که درکاخ دوکی شروع کرده بود انگیخته . تیسین از سرگیرد
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اي که سابقاً میان لئوناردو و  مسابقه. شود، دولت ونیز پوردنونه را استخدام کرد که تابلویی بر دیوار مقابل رسم کند

؛ این متمم شمشیري بود بر کمر )1538(شد  ماتیک تکرار میمیکالنژ انجام گرفته بود، اینک با یک متمم درا

رو در خوبی درجۀ دوم شناخته شد، و  تابلو پوردنونه در رنگامیزي فروزان بود، اما اثري شدید داشت، از این. پوردنونه

دش مرد؛ پوردنونه به فرارا رفت تا نقشهایی براي مبل و پردة کاخ ارکولۀ دوم طرح کند، اما دو هفته پس از ورو

  . دوستانش گفتند که مسموم شده است و دشمنانش مرگ او را طبیعی شناختند

بارتولومئو مونتانیا یک مکتب نقاشی تأسیس کرد که در آنها تصویر حضرت مریم . ویچنتسا نیز قهرمانانی داشت

ابلو بسیار نزدیک به نمونۀ این ت. است) دربررا(بهترین تابلو او حضرت مریم تاجدار. شد درست در وسط تابلو نقاشی می

کار آنتونلو بود، که در آن دو قدیس بر راست و دوقدیس برچپ مریم رسم شده بود و فرشتگان در جلو پاي مریم 

هایی که به دست مونتانیا رسم شده بودند در ظرافت واقعاً شایستۀ نام خود بودند، و  کردند؛ اما فرشته گري می نغمه

جامۀ جمیل خود یکی از زیباترین اشکال در میان تابلوهاي متعددي است که از او در مریم با وجنات خوشایند و 

.اما بهترین ایام هنري ویچنتسا زمانی بود که پاالدیو پا به عرصه نهاد. اند دورة رنسانس رسم شده

به همان حال باقی  1796به صورت یکی از توابع ونیز در آمد و تا  1404ورونا پس از پانزده قرن تاریخ پر افتخار، در 

نقاشانش از نقاشان ونیز عقب ماندند؛ اما معماران و . هذا، در این دوره هم زندگی فرهنگی سالمی داشت مع. ماند

آرامگاههایی که در قرن چهاردهم براي سکالیژرها ساخته . سازان و چوبکارانش در ونیز باال دست نداشتند مجسمه

د، از لحاظ فن سنگتراشی هیچ نقصی ندارند؛ و مجسمۀ سوارة کان گرانده دال ان شدند، گرچه زیاده از حد آراسته

سازد، فقط مختصري از شاهکارهاي دوناتلو و وروکیو پایینتر  سکاال، با اسبی که به طرزي با روح حرکت را مجسم می

اي از زندگی   ا قسمت عمدهوي در بسیاري از شهرها کارکرد، ام. بهترین چوبکار ایتالیا فرا جووانی ورونایی بود. است

  .خود را به تراشیدن و خاتمکاري جایگاه همسرایان کلیساي سانتاماریا در زادگاه خود، اورگانو، تخصیص داد

این راهب فرقۀ . خواند» نابغۀ کم نظیر و جهانی«نام بزرگ در معماري ورونا از آن فراجو کوندو بود که وازاراي او را 

شناس، فیلسوف، و فقیه بود، و از معماران و مهندسان برجستۀ عصر   شناس، باستان یاهشناس، گ دومینیکیان یونان

او التینی و یونانی را به دانشمند معروف، ژول سزار سکالیژر، که پیش از عزیمت به . رفت خویش نیز به شمار می

داشت و  ثار کالسیک در رم کپیه برمیهاي بقایاي آ فراجوکوندو از کتیبه. داد کرد، تعلیم می فرانسه در ورونا طبابت می

هاي بلینی، در  پژوهشهاي او به کشف بزرگترین قسمت نامه. کتابی در این موضوع به لورنتسو د مدیچی اهدا کرد

وقتی فرسایش رود . هنگامی که در آن شهر بود، دو پل بررود سن بنا کرد. هاي پاریس، منتهی شد یکی از مجموعه

ساختند، فراجوکوندو دولت ونیز را وادار ساخت  هایی را پرکند که زندگی در ونیز را ممکن می برنتا نزدیک بود دریاچه

شد،  اگر این کار انجام نمی. تا با مخارج گزاف مسیر آن رود را عوض کند، به طوري که در محلی جنوبیتر به دریا ریزد

شاهکار او . ، جو کوندورا دومین بانی شهر ونیز نامیدنبود؛ از این رو لویچی کورنارو» آبی«هایی  ونیز امروز داراي کوچه

که برفراز آن   اي با یک قرنیز زیبا بود، در ورونا پاالتتسو دل کونسیلیو بود که بالکانۀ ستوندار رمانسک ساده

اینها همه از  -هاي کورنلیوس نپوس، کاتولوس، ویتروویوس، پلینی کهین، و امیلیوس ماسر قرار داشتند مجسمه

همراه با رافائل و جولیانو دا سانگالو، معمار کلیساي سان پیترو بود، اما در   در رم، جو کوندو،. ي قدیم ورونا بوندنجبا

  .زندگیش پر حاصل بود. به سن هشتاد و یک سالگی درگذشت) 1514(همان سال 

پس از ترسیم تمام   ریا فالکونتو،جووانما. هاي رم، یکی دیگر از معماران ورونا را هم برانگیخت کارجو کوندو بر ویرانه

آثار کهن محل خود، به رم رفت تا همان کار را در آنجا انجام دهد، و دوازده سال، متناوباً، مساعی خود را صرف آن 

اي را گرفت که در سیاست شکست خورد، و به همین سبب مجبور شد  پس از بازگشت به ورونا، جانب آن فرقه. کرد

جا بمبو وکورنارو او را در به کار بردن طرح قدیمی در معماري تشویق کردند؛ و آن صد سالۀ در آن. به پادوا برود
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اش، مسکن، خوراك، و پول عطا کرد و او را مورد مهر خود  سخاوتمند، به جووانماریا، تا پایان عمر هفتادوشش ساله

هاي شهر، و کلیساي  و همچنین دوتا از دروازهفالکونتو تاالر جلوبازي براي کاخ کورنارو، درپادوا، بنا کرد . قرار داد

جو کوندو، فالکونتو، و سانمیکلی سه تن از معمارانی بودند که رقبایی براي آنها، . سانتا ماریا دله گراتسیه، را ساخت

.شد جز در شهر رم، یافت نمی

زادة یکی دیگر از معماران او پسر یکی و برادر. میکله سانمیکلی بیشتر مساعی خود را صرف ساختن استحکامات کرد

گیري قرار داد؛ پس از نامدار  ورونا بود؛ در شانزدهسالگی به رم رفت و بناهاي کهن را بدقت مورد مطالعه و اندازه

. شدن در طرح کلیساها و کاخها، از طرف پاپ کلمنس هفتم مأمور ساختن استحکاماتی براي پارما و پیاچنتسا شد

اش تیراندازي در پنج جهت  ظامی او یک باستیان پنج ضلعی بود که از بالکانۀ برجستهیکی از صور برجستۀ معماري ن

اما محاکمه کنندگانش . کرد، به اتهام جاسوسی دستگیر شد هنگامی که در استحکامات ونیز مطالعه می. امکان داشت

فو، قبرس، وکرت استخدام چنان مجذوب دانش او شدند که او را براي ساختن چند دژ در ورونا، برشا، تسارا، کور

با به کار . ضمن عملیات پی کنی براي دژ، به آب برخورد. پس از بازگشت به ونیز دژ معظمی در لیدو بنا کرد. کردند

بردن طریقۀ فراجو کوندو، دو رشتۀ مدور از تیر پیوسته به هم در آب فرو برد، آب را با تلمبه از میان دو دایره خالی 

اي را داشت که پایانش تا آخرین لحظه معلوم  این در حقیقت حکم مخاطره. حلقه خشک ریخت کرد، و پی را در این

کردند که وقتی شلیک توپخانۀ سنگین از این دژ آغاز شود، ساختمان تکان خواهد خورد  بینی می منتقدان پیش. نبود

زنان . که همه با هم آتش کنند دولت بزرگترین توپهاي ونیز را در آن قرار داد، و حکم کرد. و فرو خواهد ریخت

با توپها تیراندازي شد، دژ مستحکم برجا ماند، مادران . حامله از آن محل فرار کردند تا از ترس سقط جنین نکنند

  .باردار بازگشتند، و سانمیکلی مورد ستایش مردم ونیز واقع شد

وازاري . و قرنیزهاي سبک دوریک مزین بودند هنگام توقف در ورونا، دو دروازة معظم براي شهر بنا کرد که به ستونها

. داند که از زمان روم قدیم در ورونا باقی مانده بود این ساختمانها را از لحاظ معماري در ردیف تئاتر و آمفی تئاتر می

ي کاخهاي بویالکوا، گریمانی، و موچنیگو را در آنجا بنا کرد؛ برج ناقوسی براي کلیساي جامع، و همچنین گنبدي برا

 گوید که گرچه میکله در جوانی تاحدي به زناکاري دوست او وازاري می. کلیساي سان جورجو مادجوره ساخت

. کرد پرداخته بود، در ایام کهولت مسیحی مؤمنی شد، از مادیات گسست، و با همۀ مردم با مهربانی و تواضع رفتار می

وقتی خبر . اي که بغایت محبوبش بود منتقل کرد برادرزادهاو مهارتهاي خود را همچون میراثی به یاکوپو سانسووینو و 

کشته شدن آن برادرزاده در قبرس در جنگ ونیز علیه ترکها به او رسید، تب کرد و ظرف چند روز در هفتادو سه 

. بهترین مدالیون ساز دورة رنسانس، و شاید تمام ادوار، به ورونا تعلق داشت). 1559(سالگی چشم از جهان فروبست 

کرد و خود را نقاش  امضا می» پیکتور«شود؛ همواره  این مرد آنتونیو پیزانو بود که در تاریخ به نام پیزانلو شناخته می

ها باعث بقاي نام او در  اما این پرده عالیند؛اند و از لحاظ کیفیت بسیار  هاي او به جا مانده چند تا از پرده. پنداشت می

هاي یونانی و رومی به کار رفته بود،  پیزانلو، با استفاده از مهارت و رئالیسم متقنی که در سکه. اند طی قرون نبوده

کاري،  کرد، و در ساختن آنها ریزه ساخت که ندرتاً قطرشان از پنج سانتیمتر تجاوز می نقوش برجستۀ مدوري می

اي هستند که ما از چند  برد که مدالهاي او قابل اطمینانترین نمونه یقت را چندان به کار میاستادي، و وفاداري به حق

اي از دقت و رنج  اي فلسفی دارند، اما گنجینه این آثار او نه عمیقند و نه صبغه. تن از مشاهیر رنسانس در دست داریم

  .روند استادانه و روشنگري تاریخی به شمار می

ن کاروتو که بگذریم، ورونا در نقاشی همچنان در موضع قرون وسطایی ماند و پس از سقوط خاندان از پیزانلو و خاندا

ورونا مانند ونیز یک مرکز تجارتی نبود که بازرگانان از اقطار جهان در . سکالیژر، تدریجاً یک نقش درجه دوم پیدا کرد

همچنین مثل . قاید خویش با یکدیگر بحث کنندآن گرد آیند، ادیان خود را با یکدیگر در میان نهند، و بر سر ع
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نه آنقدر به . المللی نبود میالن لودوویکو یک قدرت سیاسی، مثل فلورانس یک کانون مالی، و مثل رم یک مرکز بین

ورونا همچنان به . شرق نزدیک بود و نه چندان اسیر اومانیسم که مسیحیتش در عالم هنر با شرك آمیخته شود

طایی قانع بود و ندرتاً آن ذوق شهوانی را که موجب پدید آمدن برهنگان جورجونه، تیسین، موضوعات قرون وس

هاي بعدي، یکی از فرزندان ورونا در هنر  در یکی از دوره. ساخت کوردجو، و رافائل شده بود در هنر خود منعکس می

، در زندگی خود )پائولو ورونزه(داشت این شخص، که اتفاقاً نام ورونا را نیز برخود . خود رویۀ مشرکانه پیش گرفت

  .بیش از آنچه ورونایی باشد، ونیزي بود

را  - آلتیکیروداتسویو –در قرن چهاردهم، نقاشان پادوا هنوز از زمان جلوتر بودند، به طوري که پادوا یکی از آنان 

فلورانس رفت و شیوة نقاشی را  در اواخر آن قرن ستفانو داتسویو به. مأمور ساخت تا نمازخانۀ سان جورجو را بیاراید

  از آنیولو گادي فرا گرفت؛ پس از بازگشت به ورونا، فرسکوهایی ساخت که دوناتلو آنها را بهترین نقاشیهاي آن سامان

تابلو شکست بوئوناکولسی در  - شاگرد او، دومنیکو مورونه، با بررسی آثار پیزانلو و بلینی از استادش پیش افتاد. دانست

فرانچسکو پسر دومنیکو، با نقوش دیواري خود، بر . کند مانتوا با دورنماهاي متعدد جنتیله رقابت می کاخ حکومتی

اشیاي مقدس کلیساي سانتاماریا در اورگانو را به یکی از   اي افزود که خزانۀ چوبکاري فرا جووانی چنان پیرایه

، در همان )1490(سالگی  بري، در شانزدهشاگرد دومنیکو، جیروالمو داي لی. هاي ایتالیا مبدل ساخت گنجینه

وقتی پرده از این «: گوید وازاري می. کلیساي محبوب، تصویر پایین آوردن مسیح از صلیب را براي محراب رسم کرد

؛ دورنماهاي آن یکی »تصویر برگرفتند، مردم شهر با شگفتی به تماشاي آن شتافتند و به پدر آن نقاش تهنیت گفتند

یک درخت چنان واقعپردازانه ) در نیویورك(در یکی دیگر از تصاویر جیروالمو . ماهاي قرن پانزدهم بوداز بهترین دورن

هاي آن بنشینند؛ و وازاري  خواستند بر شاخه پرندگان می –بنا به گفتۀ یک راهب دومینیکی  –تصویر شده است که 

پدر جیروالمو، . انست موهاي خرگوشان را بشمردتو کند که در یکی از تابلوهاي میالد مسیح انسان می خود تأیید می

نام یافته بود؛ پسرش آن هنر را ادامه داد و ) سلطان کتاب(به مناسبت مهارتش در تذهیب کتب خطی، داي لیبري 

.در آن بر همۀ مینیاتوریستهاي ایتالیا تفوق یافت

کرد لیبراله بود، که بعداً نام  خدمت او می یکی از جوانانی که. کرد در ورونا نقاشی می 1462یاکوپو بلینی در حدود 

. اي از رنگ و روح نقاشی ونیز وارد نقاشی ورونا شد شهر او را به خود گرفت؛ به وسیلۀ این لیبراله دا ورونا بود که بهره

ازي در تواند پیشرفت کند؛ او از راه مینیاتورس لیبراله نیز، مانند جیروالمو، دریافت که با تذهیب نسخ خطی بهتر می

کرد، او  اش در زمان پیري با او بدرفتاري می چون دختر شوهر کرده. به دست آورد) دالر؟ 20,000(کروان  800سینا 

ملک خود را به موجب وصیتنامه به شاگردش، فرانچسکو توربیدو، واگذار کرد، تا آخر عمر با او زیست، و در 

زد جورجونه نیز هنر آموخت و از لیبراله پیش افتاد؛ اما توربیدو ن). 1536(هشتادوپنج سالگی بدرود حیات گفت 

یکی دیگر از شاگردان لیبراله، جووانی فرانچسکو کاروتو، قویاً تحت نفوذ نقاشی . لیبراله کینۀ او را به دل نگرفت

ن پیشرفت به مانتوا رفت تا نزد آن استاد پیر هنرآموزي کند؛ و چندا. چندلتۀ مانتنیا در کلیساي سان تسنو واقع شد

جووانی فرانچسکو تصاویر زیبایی از گویدو بالدو . فرستاد کرد که مانتنیا کارهاي او را مانند آثار شخص خود بیرون می

توانست  هنگامی که به مانتوا بازگشت، مرد ثروتمندي بود که گهگاه می. و الیزابتا، و دوك و دوشس اوربینو ساخت

: کشیشی او را به رسم تصاویر شهوانی متهم ساخت، او از آن کشیش پرسیدوقتی . عقاید خود را بجرئت اظهار کند

» انگیزند؟ توان اطمینان داشت که اندام زنان شما را برنمی اگر صور نقاشی شما را این طور تحریک کنند، چگونه می«

  .زد او یکی از نقاشان معدود ورونا بود که از موضوعات مذهبی گریز می

، دومنیکو بروزازورچی، و جووانی )معروف به کاواتتسولو(نچسکو بونسینیوري، پائولو موراندو اگر به این مردان فرا

. شود رنسانس نسبتاً تکمیل می  را بیفزاییم، فهرست نقاشان ورونا در دورة) برادر کهتر جووانی فرانچسکو(کاروتو 
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چندان که از یک هنرمند انتظار . ستاید القی میآنها را از لحاظ اخ  آنان مردان خوبی بودند؛ وازاري همۀ  تقریباً همۀ

رود، زندگی آنان مستحسن، و کارشان مشحون از یک زیبایی آرام و بینقص بود که طبیعت و محیط آنان را  می

  .ورونا آوایی کوچک ولی زاهدانه و آرام در هنر رنسانس داشت. ساخت  منعکس می

  

فصل دوازدهم

  امیلیا و مارکه

1378 -1534  

  

I – کوردجو  

کیلومتر از پیاچنتسا تا ریمینی بود و  280هشتاد کیلومتر در جنوب ورونا، جادة قدیمی امیلیا واقع شده که طول آن 

گذریم تا به ناحیۀ  پارما می) عجالتا(ما از پیاچنتسا و  .گذشت میاز پارما، ردجو، مودنا، بولونیا، ایموال، فورلی، و چزنا 

کوردجو یکی . کوچکی که به فاصلۀ سیزده کیلومتري شمال ردجو واقع شده، و در نام نیز با آن سهیم است، بپردازیم

. شود که نام آن را بر خود دارد اي شناخته می از چند شهر ایتالیایی است که هریک از آنها فقط به واسطۀ نابغه

کوردجو محلی بود که . سرود استه می/بود که اشعار مهذبی در وصف بئاتریچه و ایزابال د خاندان نیکولو دا کوردجو

اما ماندن نابغه در آن امکان نداشت، زیرا فاقد هنر مهم یا سنت هنري . رفت انتظار زادن و مردن نابغه در آن می

شخصی به نام کنته جیلبرتو دهم  اما در نخستین دهۀ قرن شانزدهم،. روشنی بود که به استعداد نضج و تعلیم دهد

توانست  ورونیکا می. در رأس خاندان کوردجو قرار داشت؛ زنش، ورونیکا گامبارا، یکی از بانوان بزرگ دورة رنسانس بود

التینی حرف بزند؛ به فلسفۀ مدرسی آشنا بود؛ تفسیري بر االهیات آباي مسیحی نوشت؛ و اشعار لطیفی به سبک 

دربار کوچک خود را محفل هنرمندان و شاعران ساخته بود . همین جهت موز دهم لقب یافت سرود، و به پترارك می

و به نشر آن آیین زنپرستی رمانتیک پرداخت که حال درمیان طبقات عالی ایتالیا جایگزین ستایش قرون وسطایی 

به ایزابال  1528وم سپتامبر در س. کرد مریم عذرا شده بود و هنر ایتالیا را به سوي نمایش دلبریهاي زن رهبري می

استاد آنتونیو آلگري مابتازگی شاهکاري را تمام کرده است که مریم مجدلیه را در بیابان نشان «: استه چنین نوشت/د

همین آنتونیو آلگري بود که ناآگاهانه نام ».سازد دهد و آن هنر عالی را که آنتونیو استاد بزرگ آن است مجسم می می

شهر خود را مشهور ساخت، هرچند نام خانوادگی خود وي ممکن بود که بخوبی مبین طبیعت  کوردجو را ربود و

 6,425(دوکاتو 257الحال بود که بتواند براي پسر خود زنی با  پدرش خرده مالک و آنقدر مرفه. شادان هنر او باشد

موزي نزد عمویش لورنتسو آلگري وقتی آنتونیو ذوق نقاشی از خود بروز داد، او را به هنر آ. جهاز بگیرد) دالر؟

 -گویند به فرارا رفت تا نزد فرانچسکو د بیانکی دانیم؛ برخی می بعد از آن چه کسی او را تعلیم داد ما نمی. گذاشتند

فراري تحصیل کند، آنگاه به هنرگاههاي فرانچا و کوستا در بولونیارفت، سپس با کوستا به مانتوا رهسپار شد، و در 

در هرحال او بیشتر ایام زندگی را در کوردجو نسبتاً با گمنامی . ر فرسکوهاي عظیم مانتنیا قرار گرفتآنجا تحت تأثی

گویا . درآید» شخصیتهاي جاودان«داد در سلک  به سربرد؛ و شاید تنها خود او در آن شهر بود که احتمال می

د، و احتماالً هم آثار مهم لئوناردو را، ولو یک حکاکیهایی را که مارکانتونیو رایموندي از رافائل ساخته بود بررسی کر

.تمام این نفوذها وارد سبک کامالً متفرد او شدند. نمونه، دید
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توالی موضوعاتش با انحطاط دین در میان طبقات باسواد ایتالیا در ربع اول قرن شانزدهم، و باتفوق موضوعهاي دنیوي 

شدند، تکرار  حتی وقتی که براي خریداران خصوصی رسم می نخستین آثار او،. کند و حمایت از آنها تطبیق می

ستایش مجوسان، که در آن مریم عذرا داراي : تابلوهاي مربوط به داستانهاي مذهبی، بیشتر براي کلیساها، بودند

وشی است که کوردجو بعداً به اشخاص پایینتر تخصیص داد؛ خانوادة مقدس؛ حضرت مریم  چهرة زیبا و دوشیزه

دیس فرانسیس، که در تمام وجنات آن هنوز آثار سنتی هنر آشکار بود؛ استراحت پس از بازگشت از مصر، کلیساي ق

پردازي اصالتی تازه داشت؛ التسینگارال، که در آن مریم عذرا با مهر بر روي کودك  که در ترکیب رنگامیزي و شخصت

مریم درحال ستایش کودك خود، که خم شده، و با مالحتی که خاص مردم کورجوست رسم شده است؛ و حضرت 

  .در آن کودك منبع فروزش صحنه است

جووانا دا پیاچنتسا، رئیسۀ صومعۀ سان پائولو در  1518در . آغاز سبک مشرکانۀ او با مأموریت عجیبی همراه بود

د؛ براي این زن بیش از آنچه زاهد باشد، عالی نسب بو. پارما، او را براي آراستن آپارتمان خود استخدام کرد

کوردجو، در باالي بخاري، دیانا را در ارابۀ با شکوهی تصویر . فرسکوهاي اطاقش دیاناي عفیف، االهۀ شکار را برگزید

هایی از اساطیر کهن رسم نمود؛  کردند، منظره در شانزده بخش شعاعی که در قبه تقاطع می  کرد، در باالي سر او،

اند، نشان  چشمان این سگ، که به طرز باروحی تصویر شده. شود آغوش کودکی دیده می درمیان آنها سگی در 

ترسان است، و با زیبایی هراسان خود تمام نقشهاي  آمیز آن کودك سخت شدن بر اثر فشار مهر دهند که او از خفه می

بیشتر برهنه، براي از آن زمان به بعد، جسم انسان، . دهد الشعاع قرار می اند، تحت انسانی و االهی را، که در آن پراکنده

گونه،  بدین. هاي مسیحی او، رخنه کردند هاي مشرکانه، حتی در سوژه کوردجو عنصر عمده در نقاشی شد و انگیزه

  .دیر او را از مسیحیت منحرف ساخت  توان گفت که آن رئیسۀ می

، تابلو 1519سال  در حدود. کامیابی او خروشی درپارما پدید آورد و مأموریتهاي پر سودي برایش فراهم ساخت

هذا،  مریم عذرا و قدیسی که با اوست به طرز توصیف ناپذیري زیبایند؛ مع. را رسم کرد) ناپل(عروسی قدیسه کاترین 

 -این تصویر. الشعاع قرارداد چهارسال بعد، کوردجو با استفاده از همان موضوع، براي یک تصویر دیگر، آن تابلو را تحت

آمیز سایه روشن  شامل رخسارهاي زیبا، دورنمایی جذاب، و بازي سحر -ور استکه اکنون از خزاین موزة لو

.اي پرچین و شکن است برگیسوانی مواج و جامه

این مأموریت عبارت بود از نقاشی فرسکوهایی در قبه . ، کوردجو مأموریت مشکلی را از پارما قبول کرد1520در 

او چهار سال در . قۀ بندیکتیان به نام سان جووانی اونجلیستاهاي جانبی یک کلیساي فر وسکوي خطابه و نمازخانه

درگنبد، حواریون . ، با زن و کودکانش به پارما نقل مکان کرد تا نزدیک کارگاهش باشد1523این کار رنج برد و، در 

ه به روش اند که اندامش، ک وار بآسودگی بر ابرهاي رقیق نشسته و بر عیسایی خیره شده داد که دایره را نشان می

شکوه این . کند انگیز در نظر مجسم می نمایی رسم شده و چون از پایین دیده شود، مسافت را به طرزي خیال کوتاه

اند و از این حیث با خداوندان  اند، و برخی از آنها کامالً برهنه  گنبد در تصاویر حواریون است که با مهارت رسم شده

فیت عالی عضالت خود صوري را که میکالنژ دوازده سال پیش از آن در سقف کنند؛ شاید هم با کی فیدیاس رقابت می

در پشت بغل میان دوقوس، تصویر قدیس آمبروسیوس دیده . سازند نمازخانۀ آن کلیسا نقش کرده بود منعکس می

از این تصویر در خوش اندامی به سان یکی  -کند شود که با یوحناي حواري دربارة مسایل االهیات بحث می می

ها، سرینها، رانها، و ساقهاي  اند، با چهره  انگیزي که ظاهراً فرشته جوانان نورسیدة پارتنون است؛ تصاویر جوانان دل

احیاي هنر یونانی، که در اومانیسم و آثار مانوتیوس کهنه شده بود، اینجا در . کنند فواصل را پر می  فرشته آساي خود،

  .رسد هنر مسیحی به منتهاي رونق می
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دوکاتو  1000کلیساي جامع پارما درهاي خود را به روي آن هنرمند جوان گشود و قراردادي به مبلغ  1522در سال 

او در اجراي . ها، مخارجۀ پشت محراب، جایگاه همسرایان، و گنبد منعقد کرد براي نقاشی نمازخانه) دالر 12,500(

براي گنبد، نقش صعود مریم عذرا، را . مختلف کار کرد تا هنگام مرگش، به فواصل 1526این مأموریت هشت سال، از 

در مرکز تصویر، مریم عذرا، درحالی که بر هوا . برگزید و بسیاري از کشیشان کلیسا را با کار خود به شگفت انداخت

کند؛ در اطراف و در زیرپاي او  تکیه دارد، با بازوهاي گشاده براي در آغوش گرفتن فرزندش، به آسمان عروج می

) کنند با صورتهایی بس با شکوه که با بهترین تابلوهاي رافائل رقابت می(شوند  گروهی از حواریون و قدیسان دیده می

خوان، که در شکوه جوانی به  رانند؛ و گروهی از فرشتگان نغمه که گویی با نفس ستایش آمیز خود او را به آسمان می

یکی . باشند اند؛ اینها بهترین تصویرهاي برهنه در هنر ایتالیا می داشتهمانند، مریم را نگاه  پسران و دختران شاداب می

سایر اعضاي کلیسا  نامید؛ ظاهراً» معجون وزغ«آن نقاشی را   از کشیشان، که از دیدن آنهمه پا و دست گیج شده بود،

ودند، و کار کوردجو در به زیبایی این مخلوط درهم اعضاي انسانی، که ثناخوانان گرد مریم را گرفته بود، مشکوك ب

.کلیساي جامع گویا براي مدتی قطع شد

چند جریب زمین . به سن کهولت رسیده بود و آرزوي آرامش یک زندگی بسامانی را داشت) 1530(او در این موقع 

ن ضم. در خارج کوردجو خرید، مثل پدرش مالک شد، و براي ادارة خانواده و زمین خود به تالش در نقاشی ادامه داد

مریم : اند اجراي مأموریتهاي مهم خود، و پس از آنها، یک رشته تصاویر مذهبی ساخت که تقریباً همۀ آنها استادانه

مجدلیه درحال مطالعه؛ مریم عذراي کلیساي سان سباستیانو، که زیباترین تصویر مریم در کوردجو است؛ حضرت 

در این  –شود  خوانده می) روز(بعضی اوقات ایل جورنو ؛ حضرت مریم سان جیروالمو، که »بایک جام«مریم سکو دال 

اي که کتابی در برابر کودك نگاه داشته است داراي  تابلو تصویر قدیس هیرونوموس شایستۀ کارمیکالنژ است، فرشته

اي که گونۀ خود را بر ران کودك نهاده است پاکترین و مهربانترین گنهگار است،  زیبایی کودکی است، و مجدلیه

هاي گرم سرخ وزرد تابلو به رنگامیزي تیسین در بهترین ایام هنریش شبیه است؛ و باالخره یک تابلو مکمل به نام رنگ

عالقه ساخت  آنچه کوردجو را به این تصاویر ذي. خوانده شده است) شب(ستایش شبانان که، از روي هوس، النوته 

  ایندة یک مادر جوان، که خود با صورت کشیده،مهر ست -احساس مذهبی نبود، بلکه ارزشهاي جمالشناختی بود

گیسوان صیقلی، پلکهاي آویخته، بینی باریک، لبان نازك، و سینۀ فربهش بسیار دلرباست؛ یا عضالت نیرومند 

کوردجو پس از فرودآمدن از چوب بست . قدیسان قهرمان؛ یا زیبایی موقر مریم مجدلیه؛ یا جسم شاداب کودك

  .ح خود را با رؤیایی چند دربارة بهترین زیباییهاي ممکن تازه ساختنقاشی در آن کلیسا، رو

آمیز در نقاشی  ، چند مأموریت از طرف فدریگو گونتساگاي دوم به استفاده از عناصر شرك1523در حدود سال 

بلو خواست لطف شارل پنجم را به خود جلب کند، به کوردجو مرتباً تا مارکزه فدریگو، که می. کوردجو میدان داد

. فرستاد تا آنچه را که در آرزویش بود، یعنی لقب دوکا را، به دست آورد داد و آنها را براي امپراطور می سفارش می

در . ساخت کرد و پیروزیهاي عشقی ساکنان اولمپ را مصور می درپی رسم می کوردجو موضوعهاي اساطیري را پی

؛ در یوپیتر و آنتیوپه، )تیرهاي کوپیدو نسل بشر را براندازدتا مبادا (بندد  تربیت اروس، ونوس چشم کوپیدو را می

رود؛ در دانائه، یک  که برهنه بر روي چمن خوابیده است پیش می) آنتیوپه(ژوپیتر به هیئت ساتیري به سوي آن زن 

بستر او بیند، درحالی که در کنار  پیک بالدار با برداشتن روپوش از روي آن بانوي زیبا تهیۀ ورود ژوپیتر را می

نوازند؛ دریو، ژوپیتر، که از ماندن در جایگاه آسمانی  دوکودك برهنه، با بیعالقگی، شادمانه به افتخار تقواي خدایان می

سازد، آن زن  خود به ستوه آمده است، در پاره ابري پنهان شده و با دست همه توان خود زن فربهی را گرفتار می

در هتک ناموس . شود دارد و سرانجام به تهنیت میل تسلیم می از مینخست با عشوة ملیحی تردید خود را ابر

» دوکاره«احتیاج آن خداي خدایان  شود تا گانومدس، پسربچۀ زیبایی به وسیلۀ یک عقاب شتابان به آسمان برده می
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، دو کوپیدو حتی در تابلو مریم عذرا و قدیس جورج. در لدا وقو، عاشق، قو است، اما انگیزه همان است. را رفع کند

.کنند، و قدیس جورج با زره درخشانش آرمان جسمانی شباب در دورة رنسانس است برهنه در برابر مریم بازي می

. از آنچه گفته شد نباید چنین نتیجه گرفت که کوردجو تنها یک شخص شهوانی است که فقط ذوق جسمانی دارد

ن تصویرهاي اساطیر به طرزي استثنایی بیشتر به ظواهر آن داشت و در ای شاید او زیبایی را به حد افراط دوست می

خود او، هنگامی که قلم . خود به عمق زیبایی بیشتر توجه کرده بود» حضرت مریم«پرداخت، اما در تابلوهاي  می

اش  کرد، زندگی بورژوازي منظمی داشت، بیشتر اوقاتش را به خانواده مویش روي تصویرهاي اساطیري بازي می

به کم قانع بود و همچون یک «: گوید وازاري می. رفت، مگر براي کار داد، و کمتر از خانه بیرون می یتخصیص م

توانست هرروز، پس از رؤیاي خوشی از  چه کسی می. گویند که او جبان و اندوهگین بود» .زیست مسیحی خوب می

احتماالً در مورد پرداخت دستمزد به  ؟زیبایی، به جهانی وارد شود که پر از زشتی است، و آنگاه اندوهگین نشود

وقتی تیسین به پارما آمد و خبر این . کوردجو براي کارش در کلیساي جامع بین او و اولیاي کلیسا نزاعی رخ داده بود

توانستند برگردانند و آن را پر از ادوات کنند، هنوز حق  نزاع را شنید، چنین اظهار عقیده کرد که اگر آن گنبد را می

قسطی به  1534در . درهرحال پولی که به او پرداخته شد به طرز عجیبی باعث مرگش گردید. جو ادا نشده بودکورد

آن   هنگام عزیمتش از پارما،. این پول تماماً به سکۀ مسی به او تحویل شد. دریافت کرد) دالر؟ 750(کروان  60مبلغ 

گرما بر او غلبه کرد، بدانسان که مجبور شد آب زیادي بنوشد؛ ره سپرد؛ درمیان راه  بار سنگین را بردوش نهاد و پیاده 

در مزرعۀ خود ) برخی گویند چهل و پنج سالگی(در سن چهلسالگی  1534مارس  5در نتیجه تب کرد و در 

با آنکه عمري کوتاه داشت، کامیابیش شگرف بود؛ اگر از رافائل بگذریم، این کامیابی بیش از آن بود که هر  .درگذشت

کوردجو در . ش دیگر از جمله لئوناردو، تیسین، و میکالنژ در چهل سال اولیۀ زندگی خود به آن نایل شده بودندنقا

زیبایی طرح، ظرافت خطوط محیطی، و نمایاندن اعضاي جسم انسانی به طرزي با روح، با همۀ آن استادان برابري 

اي فروزانتر از آن  اي بنفش، نارنجی، گلی، آبی، و نقرهرنگامیزیش کیفیتی سیال و درخشان دارد و با ته رنگه. کند می

او، ماده تقریباً به شکل » حضرت مریم«روشن است؛ در بعضی از تصویرهاي  او استاد سایه. نقاشان متأخر ونیزي است

رشادتی بسزا  - هرمی، قطري، و مستدیر –در دستیازي به طرحهاي ترکیبی . شود و عمل عملکردي از نور تبدیل می

در به . کرد اشت؛ اما در فرسکوهاي گنبدي وحدت را در مجموعۀ مفصلی از پاهاي حواریون و فرشتگان رعایت مید

کرد، به طوري که نقاشیهاي گنبدیش گرچه مطابق قواعد علمی بودند،  کار بردن روش کوتاه نمایی بسیار افراط می

از طرف دیگر به . اونجلیستا ر کلیساي سان جووانینمودند، مانند تصویر صعود عیسی د درهم، فشرده، و ناهنجار می

برخی از . پشتبند مشهوري ندارند» میکاوبر«گذاشت، چنانکه بسیاري از تابلوهایش، مانند  مکانیک هنر وقعی نمی

اش به زیبایی چشم و حرکات و وجنات و  کرد، اما عالقۀ عمده موضوعات مذهبی را با لطافت سرشار نقاشی می

.ن بود؛ و تصویرهاي بعدي او نمایانندة پیروزي ونوس بر مریم در هنر ایتالیاي قرن شانزدهم بودشادیبخشیهاي آ

در اواخر قرن شانزدهم، مکتب نقاشی بولونیا، به ریاست کاراتچی، . رقیب نفوذ او در ایتالیا و فرانسه میکالنژ بود و بس

و دومنیکینو، به سیاق کوردجو هنري از تعالی  کارهاي او را سرمشق قرارداد؛ و پیروان این مکتب، گویدو رنی

شارل لوبرن و پیر مینیاریک شیوة شهوانی تزیین از طریق اشکال . جسمانی و احساس نفسانی به وجود آوردند

در این شیوه تصویرهایی از کوپیدو در حال تیراندازي، و نیز از . مشرکانه وارد فرانسه کردند و در ورساي رایج ساختند

آن که هنر فرانسه را تسخیر کرد و نفوذي در آن به جا گذاشت که تا زمان واتو طول . شد فربه ساخته میکروبیان 

  .کشید، بیشتر کوردجو بود تا رافائل

ایتالیاییها او را، از روي هوس، پارمیجانینو لقب (در خود پارما کار او ادامه یافت و سپس توسط فرانچسکو ماتتسوئولی 

، توسط دو عمش که نقاش بودند پرورش یافت، و )1504(ماتتسوئولی یتیم متولد شد . شکل یافتتغییر ) داده بودند



٣٠٢٢

در هفدهسالگی مأموریت یافت که نمازخانۀ کلیساي سان جووانی اونجلیستا . در نتیجه استعدادش بسرعت رشد کرد

ین فرسکوها شیوة او رشاقتی در ا. کرد و این همان کلیسایی بود که کوردجو گنبدش را نقاشی می -را تزیین کند

یافت که تقریباً به آن کوردجو شبیه بود، با این تفاوت که ماتتسوئولی عشق مخصوص خود را به جامۀ زیبا برآن 

شود، رسم کرد؛ این یکی از  سان که در آینه دیده می در همین اوان او تصویر جالبی از صورت خود بدان. افزود

وقتی پارما از طرف . نمایاند الب است که جوان باسلیقه، حساس، و متکبري را میهاي بس ج)خودنگاره(اتوریتراتو 

اش را بست و به او داد و او را روانۀ رم  نیروهاي پاپ محاصره شد، عم فرانچسکو این تصویر و سایر تصاویر کار برادزاده

نزدیک ). 1523(خود جلب نماید ساخت تا کارهاي رافائل و میکالنژ را بررسی کند و لطف پاپ کلمنس هفتم را به 

در آنجا یکی ). 1527(به منتهاي کامیابی بود که رم مورد تاخت و تاز قرار گرفت و او مجبور شد به بولونیا فرار کند 

گویا در این زمان آن عمش که کفالت او را بر عهده داشت . از همگنانش به تمام حکاکیها و طرحهاي او دستبرد زد

این (تا چندي نان خود را از نقاشی تابلو شاهواري به نام حضرت مریم روزا براي پیترو آرتینو  از آن پس. مرده بود

تابلوهاي اخیر هنوز در . ، و تابلو دیگري به نام قدیسه مارگریتا براي چند راهبه درآورد)تابلو زمانی در درسدن بود

ا ببیند، فرانچسکو تصویري از او با رنگ روغنی رسم وقتی شارل پنجم به آنجا آمد تاویرانی ایتالیا ر. بولونیا هستند

کرد؛ امپراطور آن را پسندید و چه بسا ممکن بود جایزة هنگفتی به او اعطا کند، ولی پارمیجانینو تصویر را از 

.گرفت و به کارگاه هنري خود برد تا آن را به کمال بیشتري بیاراید، و دیگر هرگز امپراطور را ندید امپراطور

او . و مأموریت یافت که شبستانی را در کلیساي مادونا دال ستکاتا نقاشی کند) 1531(میجانینو به پارما بازگشت پارا

یک کنیز ترك، که بیشتر : اینک در اوج توانایی بود، و تابلوهایی که ضمن کار اصلیش به وجود آورد بسیار عالی بودند

وسی قدیسه کاترین، که با تابلو کوردجو در همین موضوع رقابت به شاهزاده خانمی شبیه است تا به یک برده؛ یک عر

اند داراي زیبایی آسمانی هستند؛ و یک شبیه بینام که به موجب روایت  کودکانی که در این پرده رسم شده -کند می

به نحو  گویند که این زن از روسپیهاي مشهور زمان بوده است، ولی تصویرش او را. اش متعلق است به آنتیا، معشوقه

  .دهد که برازندة یک ملکه است تن او نشان می  نمایاند و جامۀ آسایی با وقار می فرشته

اما اکنون پارمیجانینو، شاید به سبب بدبختی و بینوایی، شدیداً به کیمیاگري دلبسته شد؛ نقاشی را رها کرد و 

انستند او را بر سر کارش بیاورند، به علت اولیاي کلیساي سان جووانی چون نتو. هایی براي طال سازي نصب کرد کوره

پارمیجانینو به کازالمادجوره رفت و خود را در میان انبیقها و . نقض قرار داد، فرمان دستگیري او را صادر کردند

هاي آزمایش گم کرد، موي ریش را نسترد، از سالمت خود غفلت کرد، به سرماخوردگی و تب مبتال شد، و مانند  بوته

  ).1540(گهان چشم از جهان فروبست کوردجو نا

II - بولونیا  

گذریم، بدان جهت نیست که این دو ناحیه یالن شمشیر زن یا نقاشان و  اگر ما از ردجو و مودنا با شتاب می

در ردجو یک راهب آوگوستینوسی، به نام آمبروجو کالپینو، فرهنگی به دو زبان التینی . نویسندگان قهرمان نداشتند

شهرك کارپی یک ). 1590(نوشت که در چاپهاي بعدي تدریجاً تبدیل به یک لغتنامۀ یازده زبانه شد  و ایتالیایی

سازي به نام  مودنا مجسمه). 1514(کلیساي جامع زیبا داشت که طرح آن به دست بالداساره پروتتسی تهیه شده بود 

ة مسیح مرده، که با سفال لعابدار ساخته گویدو ماتتسونی داشت که همشهریان خود را از کیفیت واقعپردازانۀ پیکر

بود، به شگفت آورد؛ و جایگاههاي همسرایان، که در قرن پانزدهم براي آن کلیساي متعلق به قرن یازدهم ساخته 

کرد و بعد به  پلگرینو دا مودنا، که در رم با رافائل کار می. شده بودند، با زیبایی روکار و برج ناقوس آن هماهنگ بودند

ادبومی خویش بازگشت، اگر به دست اوباشی که قصد کشتن پسرش را داشتند به قتل نرسیده بود، ممکن بود شهر ز

  .شک شرارتهاي دورة رنسانس عدة زیادي از نوابغ بالقوه را از میان برداشت بی. نقاش شهیري بشود
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رفت، هرچند به  سعادت می رو به بولونیا، که در برخوردگاه عمدة راههاي بازرگانی ایتالیا واقع شده بود، همچنان

ساخت، ریاست فکري از آن شهر به فلورانس منتقل  همان نسبت که اومانیسم فلسفۀ مدرسی را از عرصه خارج می

دانشگاه آن اکنون فقط یکی از دارالعلمهاي متعدد ایتالیا بود و دیگر آن مقامی که بتواند مثل سابق براي . شد می

پاپها ادعاي . خوانی کند نبود؛ اما دانشکدة پزشکیش هنوز بر نظایر خود برتري داشت پاپها و امپراطوران قانون

؛ اما شقاقی که به واسطۀ اختالف )1360(مالکیت بولونیا را داشتند، و کاردینال آلبورنوث اتفاقاً این ادعا را تنفیذ کرد 

یک . حد نظارت فنی تقلیل داده بود حاکمیت دستگاه پاپ را تا) 1417- 1378(میان پاپهاي رقیب حاصل شده بود 

خاندان ثروتمند به نام بنتیوولیو به زعامت سیاسی رسید و در سراسر قرن پانزدهم دیکتاتوري مالیمی را اجرا کرد که 

جووانی . گرفت نمود، عمالً آن را نادیده می داشت وگرچه به ریاست عالی پاپ اعتراف می مظاهر جمهوري را مرعی می

با خرد و عدالت کافی بر بولونیا فرمان ) 1506- 1469(وهفت سال  عنوان رییس مجلس سنا به مدت سی بنتیوولیو به

خیابانها را سنگفرش کرد، راهها را اصالح نمود، و . راند و تحسین شاهزادگان و محبت مردم را به خود جلب کرد

عمومی به وجود آورد، و هنرها را جداً هایی ساخت؛ به مستمندان یاري کرد، براي تقلیل بیکاري کارگاههاي  ترعه

کرد، فیللفو، گوارینو،  همو بود که لورنتسو کوستا را به بولونیا آورد؛ فرانچا براي او و پسرانش نقاشی می. قوام داد

اي که براي  در سالهاي آخر فرمانرواییش از توطئه. آوریسپا، و سایر اومانیستها در دربار او بگرمی پذیرفته شدند

ترتیب داده شده بود چنان آزرده خاطر شد که با روش شدیدي براي حفظ قدرت خود کوشید، و حسن نظر خلعش 

او به . پاپ یولیوس دوم با ارتشی به بولونیا هجوم برد و استعفاي او را خواستار شد 1506در . مردم را از دست داد

. یگر برود، و دو سال بعد در میالن درگذشتآرامی به این امر تسلیم شد و رخصت یافت که بدون مزاحمت به جاي د

یولیوس موافقت کرد که بولونیا از آن پس توسط مجلس شیوخ خود اداره شود و تصمیمات آن به نظر نمایندة پاپ 

تر از آن افراد خاندان  فرمانروایی پاپها منظمتر و آزادمنشانه. برسد تا اگر قانونی مورد مخالفت کلیسا باشد، رد شود

. شد اي برخوردار می یو بود؛ حکومت خود مختار محلی بالمانع بود، و دانشگاه از آزادي فرهنگی قابل مالحظهبنتیوول

.اسماً و عمالً به صورت یکی از ایاالت پاپی باقی ماند) 1796(بولونیا تا ظهور ناپلئون 

، )1382تاریخ اتمام؛ (زیبایی بنا کرد اتحادیۀ بازرگانان اطاق تجارت . بالید بولونیاي زمان رنسانس به معماري خود می

اشراف کاخهاي مجللی ساختند ). 1384(و انجمن حقوقدانان ساختمان با شکوه وکالي دادگستري را از نوساخت 

جلسات خود را تشکیل داد، و همچنین پاالتتسو پاالویچینی، که  1547مانند بویالکوا که در آن شوراي ترانت در 

براي کاخ عظیم فرمانداري نماي جدیدي ساخته شد » شایستۀ شاهان است«ن گفت یکی از معاصران دربارة آ

نماي بسیاري از عمارات در . پلکان مارپیچ شاهواري ساخت) شهرداري(، و برامانته براي پاالتتسوکوموناله )1492(

دین کیلومتر توانست در قلب شهر چن شخص می سمت خیابان داراي پیش آمدگیهاي طاق مانندي بود، به طوري که

.در معرض باران یا آفتاب قرار گیرد) جز در سر چهارراهها(آنکه  راه برود بی

کردند، مردم و فرمانروایانشان کلیساهاي  در حالی که شکاکان دانشگاهی، مانند پومپوناتتسی، در خلود روح تردید می

ا امید فراوان پیشکشهایی به معابد کردند، و ب آراستند یا تعمیر می ساختند، کلیساهاي قدیم را می جدید می

راهبان فرقۀ فرانسیسیان به کلیساي زیباي خودشان، سان فرانچسکو، برج ناقوس بسیار . داشتند  ساز تقدیم می معجزه

دومینیکیان نیز، با ساختن چند جایگاه براي همسرایان، کلیساي سان دومنیکو را از حیث زیبایی . باشکوهی افزودند

کاري و خاتمکاري شد و میکالنژ  ن جایگاهها با دقت بسیار به دست فرا دامیانو اهل برگامو کندهای. غنی ساختند

بزرگترین . شد چهار پیکر بسازد استخدام شد تا براي سایبانی که در آن استخوانهاي مؤسس فرقۀ متعصبانه حفظ می

در ) کسی که این کلیسا به نام او بود(ترونیوس پ. سان پترونیو بود مایۀ افتخار و هم اندوه هنر بولونیا، کلیساي جامع

بسیاري از مؤمنان  1307در . داشتند قرن پنجم اسقف این شهر بود، و مردم به واسطۀ اعمال نیکش او را دوست می
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ادعا کردند که با شستن قسمتهاي بیمار بدن خود در چاه واقع در پایین ضریح او، از کوري، کري، یا سایر علتها شفا 

. جستند جا تهیه کند بزودي شهرت این معجزه شایع گشت و شهر مجبور شد براي صدها زایري که شفا می. اند یافته

با عظمتی که کلیساي جامع فلورانس  -انجمن شهر دستور داد که کلیسایی براي سان پترونیو ساخته شود 1388در 

متر از  150متر باشد و گنبدي به ارتفاع  140ر متر د 215بایست  کلیساي سان پترونیو می. الشعاع قرار دهد را تحت

دراجراي این نیت، معلوم شد که اهمیت پول بیش از کسب افتخار است؛ فقط شبستان . سطح زمین داشته باشد

اما همان قسمت شاهکاري است که آرزوهاي شکوهمند و . هاي جانبی آن، و قسمت زیرین نما تمام شد کلیسا، راهه

- 1425(اي تزیین شدند  لغازهاي در و فرسب باالي آن با نقوش برجسته. سازد تجلی میذوق هنر رنسانس را م

هاي ساخت گیبرتی براي تعمیدگاه فلورانس بودند و فقط در  که در موضوع و قدرت هنري برتر از دروازه) 1438

آمبروسیوس، مجسمۀ هاي غیر جالب پترونیوس و  مانند؛ در سنتوري، توأم با مجسمه ظرافت و کمال از آن باز می

شود که جدا از زمینه ساخته شده و با تابلو عزاي مریم در مرگ فرزند، اثر میکالنژ،  حضرت مریم و کودك دیده می

این کارهاي یاکوپو دال کوئرچا، اهل سینا، براي میکالنژ الهامبخش بودند، اما اگر میکالنژ صفا و . قابل قیاس است

سازي خود  پذیرفت، ممکن بود از مبالغه در تجسم عضالت سبک مجسمه میسادگی کالسیک طرحهاي کوئرچا را 

یک زن هنرمند به نام پروپرتسیا د روسی نقش . کرد سازي با معماري رقابت می در بولونیا مجسمه.نجات یابد

س اي براي نماي کلیساي سان پترونیو ساخت؛ این نقش چندان مورد ستایش قرار گرفت که وقتی پاپ کلمن برجسته

آلفونسو لومباردي، . هفتم به بولونیا آمد، تقاضاي دیدن آن زن را کرد، اما او در همان هفته زندگی را بدرود گفته بود

چون شنید که شارل پنجم . اش مورد ستایش میکالنژ قرار گرفت، به توالي تیسین وارد تاریخ شد که نقوش برجسته

را مأمور ساختن تصویر خود کند، با اصرار از آن نقاش خواست  خواهد تیسین می) 1530(هنگام شرکتش در بولونیا 

که او را به عنوان مستخدم همراه ببرد؛ و وقتی که تیسین به نقاشی مشغول بود، آلفونسو خود را پشت او پنهان کرد 

از آلفونسو  شارل مراقب او بود و از او خواست تا کارش را ببیند؛ آن را پسندید و. و مدل امپراطور را با گچ ساخت

کراون داد، به او گفت که نیمی از آن را  1000وقتی شارل به تیسین . اي از مرمر بسازد خواست تا از روي آن مجسمه

. کراون دیگر از او دریافت کرد 300لومباردي مجسمۀ تمام شده را به جنووا نزد شارل برد و . به آلفونسو بدهد

ۀ کاردینال ایپولیتو د مدیچی به رم برده شد و از طرف او مأموریت یافت آلفونسو، که حال مشهور شده بود، به وسیل

مرد و آلفونسو، که مأموریت و حامی خود  1535اما کاردینال در . تا براي لئو دهم و کلمنس هفتم سنگ گور بسازد

. را از دست داده بود، یک سال پس از او دارفانی را وداع گفت

بیشتر تذهیب بود؛ و وقتی که به نقاشی دیواري تبدیل شد، از یک سبک خشک  نقاشی در بولونیاي قرن چهاردهم

آساي بیزانسی رهایی  ظاهراً دونقاش از فرارا بودند که نقاشان بولونیایی را از خشکی مرگ. بیزانسی پیروي کرد

عی صالبت مانتیایی ، هنوز در نقاشیهایش نو)1470(وقتی فرانچسکوکوسا براي سکونت دایم به بولونیا آمد . بخشیدند

اي وجود داشت، اما او یاد گرفته بود که تصاویر خود را با احساس و وقار بیامیزد، آنها را  و سختی خطوط مجسمه

لورنتسو کوستا در بیست و سه سالگی وارد بولونیا شد . تحرك بخشد، و با بازي نوري با روحی به آنها جلوه دهد

کارگاهی هنري تأسیس کرد، هردو باهم دوست شدند، و یکدیگر را به نحو . و بیست و شش سال آنجا ماند) 1483(

کوستا با نقاشی یک پردة عالی به نام حضرت . ساختند مؤثري تحت نفوذ قرار دادند؛ بعض اوقات تصویري را توأماً می

وقتی . او گرفت مریم تاجدار در کلیساي سان پترونیو هم تحسین جووانی بنتیوولیو را جلب کرد و هم مزد خوبی از

  .، کوستا دعوتی را براي جانشینی مانتنیا در مانتوا پذیرفت)1506(جووانی با نزدیک شدن یولیوس مخوف فرار کرد 

پدرش مارکو رایبولینی بود، اما چون اطالق . ساخت در همان اوان، فرانچسکو فرانچا خود را پیشواي مکتب بولونیا می

. ه نبود، فرانچسکو به نام زرگري شناخته شد که نزد او به شاگردي گمارده شده بودنام خانوادگی در ایتالیا تحت قاعد
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هاي شهر  بعداً رئیس ضرابخانه شد و نقش سکه. سالها به هنر زرگري، سیمگري، میناکاري، و حکاکی اشتغال داشت

که نظر گرد آورندگان سکه را هاي کار او چنان در زیبایی مشتهر بودند  را با تصویر بنتیوولیو و پاپ تهیه کرد؛ سکه

گوید  کند و می وازاري او را مردي محبوب توصیف می. جلب کردند و بزودي پس از مرگ او قیمتهاي گزاف یافتند

توانست غمگینترین اشخاص را سرگرم سازد، و محبت شاهزادگان و امیران  در محاوره چندان خوش طبع بود که می«

. توان گفت که چه چیز فرانچا را به نقاشی کشاند دقیقاً نمی».به خود جلب کردشناختندش  و دیگر کسانی را که می

بنتیوولیو استعداد او را به هنگام چهل و نه سالگی کشف کرد و به او مأموریت داد تا تصویري براي محراب نمازخانۀ 

و فرانچا را، براي تزیین پس از اتمام تصویر، آن دیکتاتور خوشوقت شد ). 1499(سان جاکومو مادجوره نقاشی کند 

خراب شدند، ولی ما قول  1507این نقوش در غارت کاخ به وسیلۀ مردم در . کاخ خود با نقوش دیواري، استخدام کرد

این فرسکوها چنان احترامی براي او در »  :گوید او می. وازاري را در مورد این فرسکوها و نظایرشان در دست داریم

مأموریتهاي بسیار به او واگذار شد و شاید » .قامی نزدیک به الوهیت برایش قایل شدندشهر فراهم کردند که مردم م

مانتوا، . گذاشت قدرتش حداکثر پیشرفت را داشته باشد کرد که نمی او آنقدر از ظرفیت خود بیشتر کار قبول می

. هاي او دارد یا به قدر یک اطاق از پردهمند شدند؛ موزة نقاشی بولون ردجو، پارما، لوکا، و اوربینو از آثار نقاشی او بهره

خانوادة مقدس، در ورونا؛ تدفین عیسی، در تورینو؛ مصلوب : توان نام برد از تصویرهاي او در نقاط دیگر اینها را می

انگیزي از بارتولومئو بیانکینی، در لندن؛ مریم عذرا و کودك، در  کردن عیسی، درلوور؛ مسیح مرده و تصویر شگفت

هیچ یک از اینها مقام اول . ۀ مورگن؛ و شبیه دلپذیري از فدریگو گونتساگا در زمان جوانی، در موزة مترپلیتنکتابخان

اند، رنگامیزي مالیمی دارند، و جنبۀ مهر و زهدي در آنها هست که  را دارا نیستند، ولی همه به زیبایی ترسیم شده

.دهد کارهاي رافائل را بشارت می

تیموتئو و بنی از شاگردان فرانچا در بولونیا . نچا با رافائل یکی از مطبوعترین وقایع رنسانس استاي فرا دوستی مکاتبه

شاید در همین هنگام بود که آن هنرمند . و در اوربینو یکی از نخستین آموزگاران رافائل شد) 1495- 1490(بود 

فرانچا به . نچا دعوت کرد که به دیدنش بیایدوقتی رافائل در رم به شهرت رسید، از فرا. جوان وصفی از فرانچا شنید

که ) 1508سپتامبر  5(اي براي او فرستاد  رافائل نامه. اي در مدح رافائل نوشت علت پیري عذر آورد، اما قصیده

  .مشحون است از تواضع خاص دورة رنسانس

  :دوست گرامی آقاي فرانچسکو

تصویر بسیار . به خاطر آن از شما سپاسگزارم …. رسید هم اکنون تصویر شما را دریافت داشتم که سالم به دستم

پندارم و گویی سخنان شما  سان که خود را با شما می اندازد، بدان زیبا و چندان جاندار است که مراگاه به اشتباه می

اند که به  طلبم، زیرا مشاغل مهم و پیوسته مانع از آن بوده از تأخیر در ارسال تک چهرة خودم پوزش می. شنویم را می

فرستم که  هذا، فعالً تابلو دیگري، از میالد مسیح، براي شما می مع …. ام دست یازم انجام تعهدي که با شما داشته

ام؛ این هدیۀ ناچیز را بیش از هر چیز به  ضمن کارهاي دیگر رسم شده و من براي نقایصی، که در آن هست شرمنده

اگر در ازاي آن، تابلو شما را از داستان یهودیت دریافت کنم، آن را  .کنم نشانۀ اطاعت و محبت به شما تقدیم می

  .درمیان اشیایی قرار خواهم داد که براي من بسیار پربها وگرامی هستند

من  …. کوچک و بزرگ شما هستند» حضرت مریم«آقایان ایل داتاریو و کاردینال ریاریو بترتیب در انتظار تمثال 

کنم، منتظر وصول آنها هستم؛  بینم و تحسین می یتی که با آن تمام کارهاي شما را میخود، با همان اشتیاق و رضا

  .ام گاه کار کسی دیگر را زیباتر و نیکوتر از آن شما نیافته هیچ

کنم از خودتان مواظبت کنید و مطمئن باشید من اندوه شما  خواهش می. ضمناً با آن احتیاطی که در شما سراغ دارم

.دارم مرا همچنان دوست داشته باشید، همانگونه که من شما را از صمیم قلب دوست می. انمد را غم خود می
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  آن که همواره خدمتگزار شماست

  .رافائلو سانتسو شما

  شود، اما اینکه آن محبت متقابل واقعی بود، از نامۀ البته در این نامه مقداري عبارت پردازي تشریفاتی دیده می

ن رافائل تابلو مشهور قدیسه سیسیلیاي خود را براي فرانچا فرستاد تا در نمازخانۀ بولونیا دیگري هویداست که با آ

مانند یک دوست، اشتباهاتی را که ممکن است در آن ببیند «کند که  در این نامه رافائل از او خواهش می. نصب شود

تأثیر زیبایی آن قرار گرفت که میل به  گوید که وقتی فرانچا آن تصویر را دید، چندان تحت وازاري می» .تصحیح کند

این یکی از آن ). 1517(الحال در سن شصت و پنج سالگی درگذشت  نقاشی را بکلی از دست داد، بیمار شد، و فی

افزاید که عقاید دیگري نیز درمورد وفات  حکایات مشکوك وازاري دربارة مرگ اشخاص است؛ اما در این مورد می

  .فرانچا وجود دارد

فرانچا پیش از مرگش گراوورهایی را دیده باشد که توسط شاگردش مارکانتونیو رایموندي از روي نقاشیهاي  شاید

مارك در سفر خود به ونیز، بعضی از حکاکیهاي آلبرشت دورر را بر روي مس و چوب دیده . رافائل تهیه شده بودند

آن استاد نورنبرگی دربارة آالم مسیح صرف کرد، تقریباً تمام پول سفر خود را در خرید سی وشش کلیشۀ چوبی . بود

هاي رافائل را  پس از آن به رم رفت، یکی از پرده. آنها را بر مس منتقل ساخت وچاپ کرد، و به نام کار دورر فروخت

برروي مس حک کرد، و در این کار چندان دقت و مهارت به خرج داد که رافائل اجازه داد تعداد زیادي از تابلوهاي او 

برداري کرد و آنها را برمس  رایموندي از نقاشیهاي رافائل و دیگران نسخه. کلیشه و چاپ شوند و به فروش برسند

آورد، نقاشان اروپا  در حالی که او از این طریق نوین راه معاشی به دست می. هایشان را فروخت منتقل ساخت و باسمه

فینیگوئرا، . یهاي بزرگترین استادان دورة رنسانس را بشناسندتوانستند از آن راه طرح نقاش بدون دیدن ایتالیا می

رایموندي، و اخالقشان براي هنر آن کاري را کردند که گوتنبرگ، آلدوس مانوتیوس، و دیگران براي دانشوري و 

  .آن دادند آنها راههاي نوینی براي ارتباط و انتقال ساختند و به جوانان الاقل طرحهایی از میراث: ادبیات انجام دادند

III – در طول جادة امیلیا  

. اي از شهرهاي کوچک قرار گرفته است که در حد خود به شکوه رنسانس جال بخشیدند در مشرق بولونیا رشته

تحصیل کرد و تابلو خانوادة مقدس را از خود  شهرك ایموال هنرمندي به نام اینوچنتسو دا ایموال داشت که نزد فرانچا

داد و قسمتی از مساعی ) بدل چینی(فائنتسا نام خود را به فایانس . ند تصویرهاي رافائل استبه جا گذاشت که همچ

سفالسازان  - و همچنین در گوبیو، پزارو، کاستل دورانته، و اوربینو -در آن شهر. صنعتی خود را صرف آن کرد

با اکسیدهاي فلزي بر آن را تکمیل ایتالیایی در دو قرن پانزدهم و شانزدهم هنرپوشاندن سفال را با لعاب و نقاشی 

به ) سابقاً فوروم لیوي(فورلی . آمدند این نقشها، با گداخته شدن، به رنگ ارغوانی، سبز، و آبی روشن در می. کردند

وصف ملوتتسو دا فورلی را به هنگام توصیف رم موکول . وسیلۀ دو نقاش و یک زن مرد صفت قهرمان شهرت یافت

شاگرد او، مارکو پالمتتسانو، موضوعات کهن مسیحی را براي . صحنۀ محبوب عملیات او بودکنیم، زیرا آن شهر  می

.صدها کلیسا و حامیان خویش نقاشی کرد و شبیه سحرانگیزي ازکاترینا سفورتسا از خود به جاگذاشت

 1488در . دواج کردکاترینا دختر گالئاتتسو ماریا، دوك میالن، با جیروالمو ریاریو، جبار ظالم و حریص فورلی، از

رعایاي آن جبار بر او شوریدند، او را کشتند، و کاترینا و فرزندانش را اسیر کردند؛ اما سربازان وفادار به او قلعۀ شهر را 

کاترینا به اسیرکنندگان خود وعده داد که اگر رهایش سازند، سربازان مزبور را به تسلیم وادار خواهد . حفظ نمودند

وي چون به قلعه درآمد، فرمان . عده را پذیرفتند، اما فرزندانش را به عنوان گروگان نگاه داشتندساخت؛ آنان این و

وقتی شورشیان تهدید کردند که . داد که درهاي آن را ببندند، و آنگاه رهبري مقاومت سربازان را خود به عهده گرفت

تواند پس از زادن آن باز آبستن  رحم دارد و میفرزندان او را خواهند کشت، از فراز بار به آنان گفت که طفلی در 
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لودوویکو، فرمانرواي میالن، کاترینا را نجات داد، شورش بشدت سرکوب شد، و اوتاویانو، پسر کاترینا، زیر نظر . شود

  . ما بار دیگر به احوال کاترینا خواهیم پرداخت. اش مقام امارت را اشغال کرد مادر آهنین اراده

راونا، که زمانی خلوتگاه امپراطوران روم بود؛ و سان : راه امیلیا، دو پایتخت قدیمی هنوز برجاینددر شمال و جنوب 

قرن نهم قدیس مارینوس آبادي کوچکی به وجود آمد که، به واسطۀ موضع   در اطراف صومعۀ. مارینو، جمهوري پایدار

استقاللش در . دورة رنسانس مصون بودهاي نظامی  سنگی، از حمالت تمام سرکرده قابل دفاعش بر رأس یک کوه

رسماً از طرف پاپ اوربانوس هشتم شناخته شد، و از آن پس تاکنون به لطف دولت ایتالیا، که فایدة زیادي در  1631

به تصرف ونیزیها درآمد، به سعادت زود گذري  1441راونا، پس از آنکه در . یابد، مستقل مانده است داشتن آن نمی

یولیوس دوم آن را جزو ایاالت پاپی ساخت؛ سه سال بعد ارتش فرانسه، پس از نیل به فتحی در  1509نایل شد؛ در 

این تاخت و تاز چنان شهر را ویران کرد که تا جنگ جهانی . آن حوالی، خود را ذي حق دانست که بر آن شهر بتازد

شهر پیترو لومباردو از طرف برناردو بمبو، در آن . دوم هرگز به حال اول بازنگشت، و آن جنگ نیز آن را دوباره فرسود

که در آن جادة  –ریمینی ).1483(پدر بمبو کاردینال و شاعر، مأموریت یافت که طرحی براي آرامگاه دانته تهیه کند 

از طریق خاندانی که بر آن  –رسد  آدریاتیک می امیلیا دقیقاً در جنوب رود روبیکون به انتهاي خود در ساحل

افراد این خاندان نخست در اواخر . وارد عرصۀ تاریخ رنسانس شد) »بدسران«خاندان ماالتستا، یعنی ( کرد حکومت می

اینان بر ایاالت مرزي آنکونا، از جانب اوتو . قرن دهم به عنوان نایبان امپراطوري مقدس روم در تاریخ ظاهر شدند

بردند،  کردند؛ گاه از پاپ فرمان می کدیگر تحریک میهاي گوئلف و گیبلین را بر ضد ی سوم، فرمانروایی داشتند و فرقه

و زمانی از امپراطور؛ و بدین نحو، عمالً سلطۀ خود را بر آنکونا، ریمینی، و چزنا برقرار کردند و، مانند جبارانی که به 

ی، انعکاس کتاب شهریار، اثر ماکیاول. چیز جز توطئه، خیانت، و شمشیر پایبند نیستند، بر آنها فرمان راندند هیچ

جووانی ماالتستا زن خود فرانچسکا دا ریمینی و برادر خویش پائولو را کشت . ضعیفی از اعمال حقیقی آنها بود

سیگیسموندو ماالتستا سلسلۀ . ؛ کارلو ماالتستا شهرت خاندان خود را با هواداري از هنر و ادبیات برقرار کرد)1285(

هاي  معشوقه. قتل نفس نیز گوي سبقت را از پیشینیان خود ربود خود را به اوج قدرت و فرهنگ رسانید، و در

بار ازدواج کرد و دو  متعددش چندین فرزند براي او آوردند، و در برخی موارد تقارن زایمان آنان باعث زحمت بود؛ سه

ر خود داشته گفتند که دختر خود را آبستن کرده، و قصد ارتکاب عمل شنیع با پس زن خود را به بهانۀ زنا کشت؛ می

است، ولی آن پسر او را با خنجر آخته از خود رانده است؛ و شهوت خود را با جسد زنی آلمانی اطفا کرده که مرگ را 

به آخرین . هذا، دربارة این اعمال عنیف فقط گفتۀ دشمنانش دردست است داده است؛ مع بر آغوش او ترجیح می

شت و سرانجام با او ازدواج کرد؛ پس از مرگ وي، یادگاري در اش، ایزوتا دلیی آتی، عشقی شیدایی دا معشوقه

به یاد ایزوتاي ملکوتی «: کلیساي سان فرانچسکو براي او برپا کرد و دستور داد تا این جمله را در پاي آن حک کردند

نان را ظاهراً منکر خدا و خلود روح بود؛ خوش داشت که ظرف آب مقدس کلیسا را به مرکب بیاالید و مؤم. »صفات

.هنگام تطهیر با آن آب آلوده ببیند

سردار الیقی بود؛ در رشادت، و همچنین در تحمل تمام مشقاتی که . آزرد دستیازي به انواع جنایات هرگز او را نمی

کرد، و دانشوران و هنرمندان  سرود، التینی و یونانی تحصیل می شعر می. الزمۀ خدمت نظام است، شهرتی بسزا داشت

و به او مأموریت داد تا   ورزید، برد؛ مخصوصاً به لئون باتیستا آلبرتی مهر می اخت و از مصاحبت آنان لذت مینو را می

آلبرتی آن کلیساي قرن سیزدهم را، که به سبک . کلیساي جامع سان فرانچسکو را به یک معبد رومی تبدیل کند

ن را تبدیل به یک نماي کالسیک کرد که از روي گوتیک ساخته شده بود، به حال خود واگذاشت و فقط روکار جلو آ

ضمناً نقشۀ پوشاندن . م بود ق 27تاریخ ساختمان این طاق سال . برداري شده بود طاق آوگوستوس در ریمینی نمونه

جایگاه همسرایان را با گنبدي طرح کرد، اما آن گنبد هرگز ساخته نشد؛ در نتیجه، آن کلیسا منظرة نامطبوعی یافت 
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هنري که سیگیسموندو با آن داخل . بخوانند) معبد بدسر(شد که معاصران آلبرتی آن را تمپیو ماال تستیانو و موجب 

فرانچسکا، تصویر  در یک فرسکو فروزان، کار پیرو دال. کلیسا را آراست حتی نوعی پیروزي براي شرك بود

ا این تقریباً تنها نشانۀ مسیحیت در کلیسا شود که در برابر قدیس حامی خود زانو زده است؛ ام سیگیسموندو دیده می

این جمله   هاي این کلیسا دفن شده، و روي سنگ قبر او، بیست سال پیش از مرگش، ایزوتا در یکی از نمازخانه. بود

؛ در نمازخانۀ دیگري، تصویرهایی از مارس، »به ایزوتا ریمینی، زیبایی و تقوا و جالل ایتالیا«: نقش شده بود

دیوارهاي کلیسا با نقوش برجستۀ مرمرین عالی آراسته شده . ساتورنوس، دیانا، و ونوس تهیه شده بودمرکوریوس، 

خوان، و هنرها و علوم را  ها، پسران نغمه این نقوش ساتیرها، فرشته. دوتچو بودند  بودند که بیشتر کار آگوستینو دي

پاپ پیوس دوم، که دوستدار . ا آراسته شده بودنددادند و به طغراي سیگیسموندو و ایزوت در قالب اشخاص نشان می

زیرا چندان مشحون از اشکال مشرکانه  …نام داده بود» معبد مشرکان«هنر کالسیک بود، این ساختمان جدید را 

خواستند ارباب  رفت، بلکه بیشتر براي کافرانی مناسب بود که می بود که دیگر یک عبادتگاه مسیحی به شمار نمی

.را ستایش کنند انواع مشرکان

وقتی . ، پاپ پیوس سیگیسموندو را مجبور ساخت که والیات خود را به کلیسا بازگرداند)1459(در پیمان صلح مانتوا 

گر سلطۀ خود را بر آنها تجدید کرد، پاپ توقیع تکفیر او را صادر نمود و او را به بدعت، قتل اقربا، زنا با  آن جبار حیله

سیگیسموندو به آن توقیع خندید و گفت . ت، پیمانشکنی، و توهین به مقدسات متهم کردمحارم، هتک ناموس، خیان

اما حوصله، اسلحه، و استراتژي پاپ دانشور بر او غلبه . که آن اتهام از اشتهاي او به غذا و شراب چندان نکاسته است

. و بخشوده شد  ا به کلیسا تسلیم نمود،، او با زانو زدن در برابر نمایندة پاپ توبه کرد، قلمرو خود ر1463کرد؛ در 

چون هنوز کارمایۀ خود را از دست نداده بود، به فرماندهی یک ارتش ونیزي در چند نبرد علیه ترکها فاتح شد و با 

این چیز خاکستر . چیزي، که به نظر او به قدر استخوانهاي بزرگترین قدیسان ارزش داشت، به ریمینی بازگشت

ترین فیلسوف افالطونی یونان بود، یعنی همان کس بود که پیشنهاد کرده بود به جاي جمیستوس پلتون بزرگ

سیگیسموندو این گنجینۀ خود را در قبر باشکوهی در کنار . مسیحیت یک دین شرکت نو افالطونی اختیار شود

سانس نباید او ما در بحث ترکیبی خود از رن. چشم از جهان فروبست) 1468(سه سال بعد . خویش دفن کرد» معبد«

  .را فراموش کنیم

اگر سیگیسموندو را نمایندة آن اقلیت کوچک اما متنفذي بدانیم که به نحوي کمابیش آشکار از ایمان قرون وسطایی 

اي از آن ایمان وجود داشت که آتش آن هنوز در قلب ایتالیاییها  مسیحیت دست کشیده بودند، در لورتو نمونۀ زنده

هر سال، . تن این نمونه ما فقط باید کرانۀ آدریاتیک را از ریمینی تا درون مارکه تـعقیب کـنیمبراي یاف. فروزان بود

در زمان حاضر نیز وضع به  -کردند تا خانۀ مقدس را زیارت کنند  در دورة رنسانس، هزاران زایر به لورتو سفر می

اصره زندگی کرده بودند، و آن خانه، بنابر بنابه روایتی، مریم و یوسف و عیسی در آن خانه در ن. همین منوال است

و پس از آن از ). 1291(آسایی به وسیلۀ فرشتگان نخست به دالماسی برده شد  همان روایت عجیب، به طرز معجزه

در اطراف آن خانۀ سنگی، یک پردة مرمرین، که . غار در نزدیکی رکاناتی انتقال یافت فراز آدریاتیک به یک بیشه و 

اي به آن افزود؛ کلیسایی به نام  امانته تهیه کرده بود، ساخته شد، و آندرئا سانسووینو تزیینات مجسمهطرح آن را بر

در یک محراب کوچک درون . ساخته شد) 1468تاریخ اتمام، (سانتواریو توسط جولیانو دا مایانو و جولیانو دا سانگالو 

قرار داشت که مؤمنان آن را ساختۀ دست قدیس لوقا اي از مریم و کودك او از چوب سرو سیاه  خانۀ مقدس، مجسمه

به وسیلۀ حریق منهدم شد، به جاي آنها بناهاي مشابهی ساخته و  1921پس از آنکه این ساختمانها در . دانستند می

این نیز قسمتی از . سوخت با جواهر و سنگهاي قیمتی آراسته شد، و چراغهاي نقره شب و روز در جلوخان آنها می

.بودرنسانس 
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IV – اوربینو و کاستیلیونه  

اي از کوههاي  به فاصلۀ سی و دو کیلومتر از آدریاتیک، در میان راه بین لورتو و ریمینی، بر زایدة بلند خوش منظره

در قرن پانزدهم یکی از مهمترین مراکز تمدن  -به مساحت صدوچهار کیلومتر مربع - آپنن، امیرنشین کوچک اوربینو

اي به نام مونته فلترو در آمده  آن سرزمین سعادتمند دویست سال پیش از آن به ملکیت خانواده. در روي زمین بود

بود که مردان آن به عنوان سرکردگان نظامی ثروت اندوخته بودند؛ وگرچه آن ثروت را به حرام گردآورده بودند، 

ی که حتی در امارت لورنتسو باشکوه هم فدریگو دا مونته فلترو، با مهارت و عدالت. رساندند خردمندانه به مصرف می

در خدمت ویتورینو دا فلتره با خردمندي . بر اوربینو فرمان راند) 1482- 1444(نظیر نداشت، مدت سی و هشت سال 

ضمن فرمانروایی . شد به تحصیل پرداخت، و زندگیش در خور عالیترین ستایشی بود که دربارة آن استاد نجیب ادا می

هرگز در هیچ . شد دار می زدوري ناپل، میالن، فلورانس، و قلمرو کلیسا، سرداري ارتشهاي آنها را عهدهبر اوربینو، به م

با جعل یک نامه، شهري را تسخیر . نبردي شکست نخورد و نگذاشت دامنۀ جنگ به سرزمین خودش سرایت کند

در زندگی . رفت آن زمان به شمار می هذا رئوفترین فرمانده مع. کرد و ولترا را به نحو کامل مورد چپاول قرارداد

توانست، بدون دریافت مالیات سنگین  درآمدش چندان کافی بود که می. کشوري مردي بسیار امین و شرافتمند بود

آمیز  شد، زیرا از صمیمیت مهر اسلحه و بدون محافظ ظاهر می از رعایا، کشور خود را اداره کند؛ در میان اتباعش بی

خواست با او سخن گوید  هر بامداد، در باغی که از هر طرف بازبود، هرکس را که می. مطمئن بودآنان نسبت به خود 

کرد، به  مستمندان را دستگیري می. داد نشست و به زبان التینی رأي می داد؛ و هر پسین به قضاوت می بار می

فروخت، و وام خریداران  ن را ارزان میو هنگام نایابی آ انباشت داد، در زمان فراوانی غله می دختران یتیم جهاز می

.شوهر و پدري خوب و دوستی بخشنده بود. بخشید تنگدست را می

براي خود و دربارش، و پانصد کارمند دولت، کاخی ساخت که بیشتر مرکز اداري و دژ ادبیات و هنر بود تا  1468در 

چنان نیکو طرح کرده بود که لورنتسو د مدیچی به  لوچانو لورانا، یکی از اهالی دالماسی، آن کاخ را. یک قلعۀ دفاعی

اي با چهار قوس مطبق در وسط  این کاخ، نماي چهار طبقه. باتچو پونتلی دستور داد تا از روي آن کپیهایی تهیه کند

اطاقهاي کاخ اکنون بیشتر خالی . با طاقگان زیباست دارد، و داراي یک حیات خلوت مثقبکه در هر طرف یک برج 

اطاقهایی که . نمایانند کاریها و بخاریهاي مجلل خود ذوق و زندگی تجملی آن زمان را می اما هنوز باکنده. هستند

 آورد و همانجا با هنرمندان، آمدند آنهایی بودند که او کتابهاي خود را در آنها گرد می فدریگو را بیشتر خوش می

او خود با کمالترین فرد سرزمین . کرد شدند گفتگو می دانشوران، و شاعرانی که از دوستی و حمایت او مستفید می

را  –اخالق نیکوماخوس، کتاب سیاست، و فیزیک  –داد، و آثار ارسطو  ارسطو را بر افالطون ترجیح می. خویش بود

کرد از یادداشتهاي  شک به این سبب که احساس می نست، بیدا تاریخ را از فلسفه برتر می. کامالً مطالعه کرده بود

آثار . تواند دانش بیشتري دربارة زندگی بیندوزد تا از شبکۀ بغرنجی از فرضیات انسانی مربوط به رفتار انسان می

هاي آباي مسیحی و فیلسوفان مدرسی  نوشته. داشت کالسیک را، بدون تسلیم ایمان مسیحی خود به آنها، دوست می

. شنید؛ در صلح و جنگ، نقطۀ مقابل و خار راه سیگیسموندو ماالتستا بود خواند، و هر روز دعاي قداس را می ا میر

مدت چهارده سال سی . هاي آباي مسیحی، ادبیات قرون وسطی، و آثار کالسیک انباشته بود اش از نوشته کتابخانه

اش، بعد از  تین رونوشت بردارند؛ تا آنکه کتابخانهکاتب را در کاخ خود نگاه داشت تا از کتب خطی یونانی و ال

با کتابدار خود، وسپازیانو دا بیستیتچی، هم عقیده بود که هیچ کتاب . کتابخانۀ واتیکان، جامعترین کتابخانه شد

صحافی دانستند، از حیث  انتقال افکار می  گونه که وسیلۀ اش شود، زیرا هر دو کتاب را، همان چاپی نباید وارد مجموعه

به همین جهت، هرکتابی که در کاخ بود با دقت برکاغذ پوست . پنداشتند و نگارش و تذهیب، یک اثر هنري می

  .شد اي صحافی می گوساله نوشته، به تصاویر مینیاتور مصور، و در جلدي چرمین با قالب نقره
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کتب فدریگو را خرید، مخصوصاً دوجلد کتابخانۀ واتیکان، که مجموعۀ . نقاشی مینیاتور در اوربینو هنري محبوب بود

: گوید وسپازیانو می. نهد را که توسط وسپازیانو و چند تن دیگر مصور شده بود بسیار ارج می» انجیل اوربینو«

براي تزیین دیوارهاي قصر » .را تا سرحد امکان زیبا و پرارج سازیم فدریگو به ما دستور داد که این عالیترین کتابها«

نه بافان ماهر را از نقاط دیگر به سرزمین خود آورد؛ همچنین نقاشانی چون یوستوس فان گنت را از فدریگو، فرشی

و نیز   فالندر، پذرو بروگته را از اسپانیا، پائولو اوتچلو را از فلورانس، پیرو دال فرانچسکا را از بورگوسان سپولکرو،

تا از زیباترین تصایور خود را رسم کرد که در آنها پرورش ملوتتسو در آنجا دو . ملوتتسو دا فورلی را نزد خود آورد

یکی از این دو اکنون در . نمایاند اي از فدریگو، می را در دربار اوربینو، با تک چهره) یعنی ادبیات و فلسفه(  ،»علوم«

آمد که باعث  اي به وجود از این نقاشان، و همچنین از فرانچا و پروجینو، انگیزه. لندن، و دیگري در برلین است

مالک  1502وقتی سزار بورژیا در . پیشواي این مکتب پدر رافائل بود. پیدایش مکتب مستقلی در اوربینو شد

.برآورد گردید) دالر؟ 1,875,000(دوکاتو  150,000هاي هنري کاخ اوربینو شد؛ ارزش آنها  گنجینه

). 1474(م او را به مقام دوکی ارتقا داد پاپ سیکستوس چهار. فدریگو معدودي دشمن و عدة زیادي دوست داشت

اي سعادتمند و  ، از خود خطه)1482(به هنگام مرگ . کرد» شهسوار گروه زانوبند«هنري هفتم پادشاه انگلستان او را 

پسر او، گویدوبالدو، در تعقیب رویۀ پدر سعی وافی به عمل آورد، . سنتی الهامبخش از آرامش و عدالت باقی گذاشت

با الیزابتا گونتساگا،  1488در . انع انجام کارهاي نظامیش شد و در قسمت اعظم زندگی ناتوانش ساختاما مرض م

الیزابتا نیز غالباً علیل بود و بر اثر ضعف جسمانی طبعی جبان و سلیم . خواهر شوهر ایزابال، مارکیز مانتوا، ازدواج کرد

گفت راضی است به اینکه با شویش مثل  کرد؛ می آرامش میشاید او از اینکه شوهرش نیز ناتوان بود، احساس . داشت

توان گفت که  اما می. کردند به همین جهت هر دو از نزاع معمول بین زن و شوهر اجتناب می. خواهر زندگی کند

نها کرد و هرگز او را در محنتهایش ت الیزابتا براي شوي خویش بیشتر مادر بود تا خواهر؛ با مهربانی از او پرستاري می

هاي او به ایزابال از این جهت گرانبها هستند که رقت احساسات و مهر خانوادگی شدیدي را  نامه. گذاشت نمی

وقتی که ایزابالي با نشاط پس از یک . اعتنایی بود نمایانند که گاه در ارزشهاي اخالقی دورة رنسانس مورد بی می

  :آمیز را براي او فرستاد ۀ مهرمالقات دو هفتگی به مانتوا بازگشت، الیزابتا این نام

ام، بلکه خود زندگی نیز مرا  عزیمت شما نه تنها این احساس را در من ایجاد کرد که خواهر عزیزي را از دست داده

خواهم بر  دانم اندوه خود را چگونه تسکین دهم، جز اینکه هر ساعت براي شما نامه بنویسم و آنچه می نمی. ترك کرد

کنم که شما از  کنم ابراز دارم، گمان می توانستم غمی را که احساس می اگر می. کاغذ نقش کنمزبان آرم بر صفحۀ 

آمدم، اما چون هیچ یک از  و اگر از ترس آزردن شما نبود، خود به دنبالتان می. گشتید روي رحم به سوي من باز می

توانم کرد این است که استدعا کنم گاهی  یاین دو کار ممکن نیست، با احترامی که براي آن واالحضرت قایلم، آنچه م

  .مرا به خاطر آورید و بدانید که همواره یاد شما را در قلب خود خواهم داشت

چیز بهترین  پس از پایداري در وفا، چه«یکی از مسائلی که در دربار گویدوبالدو و الیزابتا مورد بحث بود این بود که 

این دو زوج جوان دالیل فراوان در صحت این » .ریک در شادي و اندوهش«: و پاسخ آن چنین بود» دلیل عشق است؟

ناگهان ارتش خود را به   ، سزار بورژیا، پس از ابراز دوستی بسیار با گویدوبالدو،1502در نوامبر . امر به دست دادند

ریدها، گردنبندها، بانوان اوربینو الماسها، مروا. سوي اوربینو متوجه ساخت و ادعا کرد که آن خطه ملک کلیساست

اما خیانت . هاي خود را نزد دوکا آوردند تا مخارج یک بسیج ناگهانی را براي دفاع تأمین کنند بازوبندها، و انگشتر

شد بآسانی طعمۀ نیروي تعلیم یافته و  بورژیا وقتی براي مقاومت باقی نگذاشت؛ هر قوایی که در اوربینو تجهیز می

دوکا و دوکسا ملک و ثروت خود را ترك . ال پیشرفت بود؛ و خونریزي سودي نداشتگرفت که در ح بیرحمی قرار می

کردند، به چیتا دي کاستلو و از آنجا به مانتوا گریختند، و در آن شهر با مهربانی و همدردي بسیار مورد پذیرایی 
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از ایزابال و شوهرش خواست که   ند،ترسید مبادا گویدوبالدو در آنجا ارتشی تجهیز ک بورژیا، که می. ایزابال قرار گرفتند

او را با زنش از خود براند؛ الجرم، براي حفظ مانتوا، گویدوبالدو و الیزابتا به ونیز رفتند که سناي بیباك آن به آن دو 

چند ماه بعد بورژیا و پدرش، آلکساندر ششم، در رم به تب ماالریاي سختی مبتال . پناه داد و معاششان را تأمین کرد

مردم اوربینوعلیه پادگان سزار قیام کردند، آن را از . ؛ پاپ مرد، سزار شفا یافت، اما دچار ضعف شدید مالی شدشدند

دوکا برادرزادة خود فرانچسکو ). 1503(شهر راندند، و با سرور فراوان بازگشت گویدوبالدو و الیزابتا را خوشامد گفتند 

و چون او خواهر زادة پاپ یولیوس دوم نیز بود، آن امارت کوچک براي ماریا دال رووره را به جانشینی خویش برگزید؛ 

.ده سالی از خطر مصون ماند

گویدوبالدو گرچه دوستدار ادبیات . دربار اوربینو نمونۀ فرهنگی و اخالقی ایتالیا شد) 1508-1504(در پنج سال بعد 

 –ر او بود که یکی از نخستین کمدیهاي ایتالیا کالسیک بود، استعمال ادبی زبان ایتالیایی را ترغیب کرد؛ در دربا

سازان و نقاشان مناظري براي آن نمایش  مجسمه). 1508حد (براي اولین بار به روي صحنه آمد  -کاالندرا اثر بیبیتا

نواخت؛ کودکان پیش  نشستند؛ ارکستري که پشت صحنه مخفی بود می  ساختند؛ تماشاگران بر زمین، روي فرش،

کرد، چند شعر انشاد  ها رقصهایی اجرا شد؛ و در پایان کسی که نقش کوپیدورا بازي می ند؛ بین پردهدرآمدي خواند

گرچه دربار اوربینو . نمود؛ نغمۀ بدون آوازي با چند ویول اجرا شد، و یک دستۀ چهار نفري آوازي عشقی خواندند

که شأن زن را باال برد و دوست داشت که از عشق رفت، مرکز نهضتی نیز بود  اخالقیترین دربار در ایتالیا به شمار می

رهبر زندگی فرهنگی دربار، الیزابتا بود که در عشق افالطونی نظیر . عشق افالطونی یا غیر فلسفی –سخن گوید 

عناصر دیگري که به اعتالي . نداشت و نیز امیلیاپیو، که تا پایان عمر بیوة پاك و غمگین برادر گویدوبالدو باقی ماند

نویس؛ برناردو آکولتی، خوانندة مشهور، - بمبو شاعر، بیبیناي نمایشنامه: کردند عبارت بودند از محفل یاري می این

آراست؛ و نیز کریستوفورو رومانو پیکرتراش، که در  هاي خوش خود می معروف به اونیکو آرتینو، که مجلس را با نغمه

جولیانو د : که در این مجمع شرکت داشتند عبارت بودند از نجیبزادگانی. اش صحبت شد فصل مربوط به میالن درباره

مدیچی، پسر لورنتسو؛ اوتاویانو فرگوزو، که بزودي دوج جنووا شد؛ برادر وي فدریگو، که بعداً به منصب کاردینالی 

محفل  سرشناسان دیگري گاه و بیگاه به این. رسید؛ و لویس کانوسایی، که بزودي به سفارت پاپ در فرانسه نایل شد

دولت، شاعران، دانشوران، هنرمندان، فیلسوفان،   سرداران، کارمندان بلند پایۀ  روحانیان عالیمقام،: پیوستند می

این شخصیتهاي مختلف شبها در سالن دوکسا گرد . آمدند موسیقیدانان، و سایر متشخصانی که به اوربینو می

 -در آن مجالس انس و ادب، هنر سخنوري. کردند و بازي میخواندند،  رقصیدند، می کردند، می آمدند، صحبت می  می

.به اوج رنسانسی خود رسید –بررسی مؤدبانه و فرهیخته، جدي یا فکاهی مسایل مهم 

همین محفل مهذب بود که کاستیلیونه آن را در یکی از مهمترین کتابهاي رنسانس به نام درباري به صورتی رؤیایی 

پسر و   :او خود در نیکومنشی نمونه بود. ود او از کلمۀ درباري مرد نیک آیین بودکند، و مقص و شاعرانه وصف می

شوهري خوب، مردي شریف و متواضع حتی در میان جامعۀ فاسق رم، دیپلماتی شایسته که مورد تکریم دوست و 

رین معنی کلمه، دشمن بود، دوستی وفادار که هرگز کالم درشتی نسبت به هیچ کس بر زبان نراند، نیکمردي به بهت

) موزة لوور(اش  انگیزي در تک چهره رافائل خوي باطنی او را به طرز شگفت. و کسی که همواره به فکر دیگران بود

دهد  اي بی نیرنگ که نشان می صورتی بغایت متفکر، مویی مشکین، و چشمانی آبی رنگ؛ قیافه: سازد مجسم می

نمایاند او دوستدار  صی و پاکدامنی او بوده است؛ وجناتی که میکامیابی صاحبش درسیاست بیشتر مرهون جاذبۀ شخ

  .زیبایی در زن، هنر، آداب، و شیوة نگارش بوده است، با حساسیت یک شاعر و ادراك یک فیلسوف

وي پسر کنت کریستوفورو کاستیلیونه بود که ملکی در سرزمین مانتوا داشت و با یکی از دختران خانوادة گونتساگا، 

به دربار لودوویکو در میالن فرستاده ) 1496(در هجدهسالگی . ن مارکزه جان فرانچسکو، ازدواج کرده بوداز خویشا
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طینتی، خوش آدابی، و شایستگی متنوع خود در کارهاي قهرمانی، ادبیات، موسیقی، و هنر  شد و کسان را با نیک

موروثیش ترغیب کرد؛ اما گرچه بالداساره وقتی پدرش مرد، مادرش او را به ازدواج و تعقیب حرفۀ . مفتون ساخت

توانست دربارة عشق داد سخن بدهد، در مورد ازدواج بسیار افالطونی بود؛ و پیش از آنکه به خواهش مادر تسلیم  می

به ارتش گویدوبالدو پیوست، اما در کار نظام نه تنها کامیاب نشد، بلکه ضمن . او را هفده سال در انتظار گذاشت  شود،

در کاخ اوربینو شفا یافت و یازده سال در آن به سر برد، زیرا هواي کوهستان و . دثه قوزك پایش نیز شکستیک حا

اندازة او سنگین  الیزابتا زیبا نبود، شش سال بزرگتر از او، و تقریباً به. آمد سخن زیبا، و نیز الیزابتا، او را بس خوش می

اي پنهان کرده و  ده بود؛ بالداساره تصویر او را در اطاق خود در پس آینهاندام بود؛ اما روح نجیبش جان او را اسیر کر

، اما )1506(گویدوبالدو این مسئله را با اعزام او به مأموریتی در انگلستان حل کرد . غزلهایی در وصف او سروده بود

به الیزابتا بیضرر است، و از راه بالداساره از اولین فرصت براي بازگشتی شتابان استفاده کرد؛ دوکا دریافت که مهر او 

کاستیلیونه تاهنگام مرگ دوکا در آنجا ماند . لطف راضی شد که با او و الیزابتا یک محفل انس سه نفري ترتیب دهد

و پس از رفتن او، این جهان مهر و اخالص بیشایبۀ خود را با بیوة او ادامه داد، تا آنکه لئو دهم برادرزادة ) 1508(

آنگاه به ملک کوچک پدري ).1517(ا از امارت خلع کرد و برادرزادة خود را بر سریر فرمانروایی نشاند گویدوبالدو ر

خود در نزدیکی مانتوا بازگشت و از روي دلسردي با ایپولیتا تورلی، که بیست و سه سال از خودش جوانتر بود، ازدواج 

سان مادري؛ دانست که هرگز  داشت، سپس به یتدریجاً دلبستۀ او شد؛ نخست او را همچون کودکی دوست م. کرد

اي  پیش از آن زنان را، یا شخص خود را، چنان که باید نشناخته است، و این تجربۀ جدید خوشحالی عمیق و بیسابقه

ا به بار آورد؛ اما ایزابال او را تشویق کرد که به سفارت مانتوا در رم برود؛ او با اکراه به این مأموریت رفت و زن خود ر

  :بزودي نامۀ مهرآمیزي از آن سوي آلپ از زن خود دریافت کرد. تحت مراقبت مادر او در همانجا گذاشت

سه بار شدیداً تب کردم؛ . اما خود من حالم بدتر است. کنم خشنودت سازد ام که گمان می من دختر کوچکی زاییده

را هنوز حالم خوب نیست، و خود را از صمیم قلب نویسم، زی دیگر چیزي نمی. حاال بهترم و امیدوارم که تب بازنگردد

  .زن تو، که قدري از درد رنجور است، ایپولیتاي تو - دانم از آن تو می

همچنان به . چندي پس از نوشتن آن نامه ایپولیتا درگذشت، و عشق کاستیلیونه به زندگی نیز با او از میان رفت

اما حتی در دربار مهذب لئو دهم نه تنها آرامش زندگی در خانۀ خود خدمت ایزابال و مارکزه فدریگو در رم ادامه داد؛ 

در مانتوا را از دست داد، بلکه کمال شخصی، محبت، و لطف رفتاري را که در اوربینو یعنی آن محفل آرمانهاي 

  .شیرینش داشت، نیز گم کرد

. بی که او را به نسلهاي بعد شناساندکتا - ، در رم به پایان رساند)1508(کتابی را که در اوربینو شروع کرده بود 

ساخت، و رفتاري که چنین مردي را از دیگران ممتاز  منظور از آن کتاب تحلیل شرایطی بود که مرد نیکومنش را می

کاستیلیونه محاورات آن محفل را با شیوة تخیلی نگاشته است؛ شاید برخی از چیزهایی را که در آن شنیده . کرد می

اي مهذب ساخت و در کتاب خود منعکس کرد؛ نامهاي مردان و زنانی را که در آن شرکت  دهبود به روش پسندی

گونه، سرود تغزلی زیبایی را که خود در  کرد؛ بدین داشتند ذکر کرد و به آنان احساساتی داد که با خویشان تطبیق می

زد بمبو فرستاد تا ببیند آیا آن ن آنگاه دستنویس کتاب را. وصف عشق افالطونی ساخته بود در دهان بمبو گذاشت

با این حال آن مصنف . منشی عالیمقام پاپ اعتراضی به استفاده از نام خود دارد یا نه؛ بمبو نیکخو اعتراضی نکرد

چاپ نکرد؛ آنگاه، یک سال پیش از مرگش، آن را به جهان تسلیم کرد، فقط به این  1528جبان کتاب خود را تا 

آن کتاب در . ش با انتشار چند نسخه از آن در رم به این کار مجبورش ساخته بودندجهت که چند تن از دوستان

هابی آن را با ترجمۀ خود تبدیل به یک اثر کالسیک  سر تامس  1561عرض ده سال به فرانسه ترجمه شد؛ و در 

. خواندند بدیع و جالب انگلیسی کرد که تحصیلکردگان دورة الیزابت با رغبت می
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از عقیدة خود چندان مطمئن نبود، ولی مایل بود چنین پندارد که نخستین الزمۀ نیکومنشی اصالت کاستیلیونه 

به گمان او تحصیل آداب نیک و اندام و فکر موزون جز با پرورش یافتن در میان کسانی که این صفات را . نسبت است

دانست؛ ثانیاً  ي آداب و موازین و ذوق لطیف میاي برا دارا هستند، ممکن نیست؛ اوالً او اشرافیت را پرورشگاه و وسیله

بایست در نوجوانی سوارکار خوب بشود و فنون جنگ را بیاموزد؛ عشق به هنرهاي آرام و  اي می به نظر او هر نجیبزاده

بایست به حدي برسد که خصال نظامی را در افراد یک ملت ضعیف سازد، زیرا بدون این خصال ملت  ادبیات نمی

هذا، به قول او، افراط در جنگجویی ممکن است مرد را داراي خوي  مع. ردگی دیگران درخواهد آمدبزودي به ب

بایست ضمن بار آمدن با مشقات سربازي، از نفوذ تلطیف کنندة زن نیز  سبعیتی کند، که براي اجتناب از آن می

بدون زن نه نرمشی خواهد داشت  هیچ درباري، هرقدر هم که بزرگ باشد،«: نویسد یک جا چنین می. برخوردار شود

تواند خوش برخورد، پسندیده آداب، و شجاع باشد، و روش دلیري  و نه شادي و نه فروزشی؛ و نه هر فرد درباري می

سازي، زن  براي اعمال چنین نفوذ نجیب» .جوانمردان را پیشه کند، مگر اینکه با مصاحبت و عشق زنان انگیخته شود

زن باید جسم . ست زن صفت باشد و در رفتار، آداب، گفتگو، و لباس نباید از مردان تقلید کندباید تا آنجا که ممکن ا

خود را به زیور مالحت بیاراید، سخن خود را با مهر بیامیزد، و روح خویش را با مالیمت پرورش دهد؛ از این رو باید 

تواند به آن زیبایی درونی نایل شود که  می تنها بدین وسیله است که. موسیقی، رقص، ادبیات، و فن مصاحبت بیاموزد

درخشد، منبع جهش زیبایی نیست، زیرا زیبایی  بدن، که وجاهت در آن می«. انگیزنده و مولد عشق حقیقی است

آن کس که در فکر تملک بدن براي برخوردار «اما » عشق چیزي جز آرزوي التذاذ از زیبایی نیست؛» «.جسم است بی

آن کتاب با تبدیل شهسواري شهوتناك قرون وسطی به یک عشق » .سخت فریب خورده استشدن از زیبایی است، 

  .یابد خاتمه می - گذرد دلشکستگیی که زن بآسانی از آن نمی –افالطونی بیرنگ 

). 1527(آن جهان آرمانی مشحون از فرهنگ مهذب و تصوري کاستیلیونه، در چپاول بیرحمانۀ رم فرو ریخت 

چه بسیار که فراوانی ثروت موجب تباهی است، همانطور «: گوید از عبارات پایان کتاب خود میکاستیلیونه در یکی 

که ایتالیاي نگونبخت، درگذشته و حال، هم به علت فزونی مکنت و هم به سبب سوء حکومت، طعمۀ ملتهاي بیگانه 

کلمنس هفتم او را . دانست مت میکاستیلیونه شاید هم تا حدي خود را براي بدفرجامی رم قابل مال» .واقع شده است

تا شارل پنجم را با دولت پاپ آشتی دهد؛ رفتارخود کلمنس مأموریت ) 1524(به عنوان سفیر پاپ به مادرید فرستاد 

اند،  وقتی به اسپانیا خبر رسید که نیروهاي امپراطور وارد رم شده. او را مشکل ساخت و باعث عدم موفقیت آن شد

اند، و نیمی از ثروت و زیبایی شگرفی را که یولیوس و لئو و صدها هنرمند در آنجا پدید آورده  پاپ را زندانی ساخته

آن نیکترین نیکمرد دورة . گونه از قالب بالداساره درآمد که خون از یک رگ بریده اند، جان به همان بودند از بین برده

.اشت، درگذشتدر تولدو، درحالی که فقط پنجاه و یک سال د 1529رنسانس به سال 

رغم میل خود پس از پسرش هنوز زنده بود، براي او، در کلیساي   جسد او به ایتالیا برده شد و مادرش، که علی

جولیو رومانو طرح آن را ریخت، و بمبو براي کتیبۀ آن . سانتاماریا دله گراتسیه در خارج مانتوا، آرامگاهی برپا کرد

برسنگ مزار کاستیلیونه حک شد شعري بود که او براي آرامگاه زن خود  کالم خوشی گفت؛ اما آخرین عباراتی که

  :ترجمۀ آن شعر چنین است. سروده بود

  اي شوي عزیز، من اکنون در این جهان نیستم،

  زیرا سرنوشت جان مرا از جسم تو جدا کرده است؛

  اما وقتی که با تو در یک گور نهاده شوم،

  .زندگی خواهم کرد و استخوانهاي من با آن تو بیامیزند،

  .به موجب وصیت کاستیلیونه، بقایاي جسد زن او به گور وي منتقل شد تا کنار جسم شوهر باشد
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فصل سیزدهم

  کشور پادشاهی ناپل

1378 -1534  

  

I –  آلفونسو بزرگمنش  

ر جبهۀ این سرزمین، د. در جنوب خاوري مارکه و ایاالت پاپی، تمام خاك ایتالیا شامل کشور پادشاهی ناپل بود

دریاي آدریاتیک، شامل بنادر پسکارا، باري، بریندیزي، و اوترانتو بود؛ کمی در درونبوم، شهر فودجا قرار داشت که 

چکمۀ ایتالیا بندر قدیمی تارانت قرار داشت، و در » پاشنۀ«موقعی پایتخت پر جنب و جوش فردریک دوم بود؛ بر 

احل جنوب باختري، اراضی زیبایی به توالی یکدیگر قرار گرفته آن یک ردجوي دیگر واقع بود؛ و درس» نوك پنجۀ«

شکوه و جالل طبیعی این ناحیه در سالرنو، آمالفی، سورنتو، و کاپري زیاد بود و در شهر پرشور، پرغوغا، و : بودند

اضی همه ناپل تنها شهر بزرگ در آن سرزمین بود، در خارج این شهر و بنادر، ار. رسید پرسرور ناپل به اعتال می

شد  زمین به وسیلۀ سرفها، بردگان، یا دهقانانی کشت می: کشاورزي و به وضع قرون وسطائی و ملوك الطوایفی بودند

این دهقانان در اختیار خاوندهایی . بودند» آزاد«که در انتخاب گرسنگی یا کار براي یک لقمه نان و یک پیراهن، 

شاه از آن زمینها چندان درآمدي نداشت، . کرد رت شاه معارضه میبودند که حکومت جبارشان بر امالك وسیع با قد

و به همین جهت مجبور بود مخارج دولت و دربار خود را از عواید امالك خود در آورد، یا از حاکمیت خویش بر 

  .سان که موجب ضعیف شدن و از رونق افتادن تجارت گردد تجارت تأمین کند، حاکمیتی به حد اجحاف و بدان

شارل دوراتتسویی دستور داد او را با . رفت ان آنژو بر اثر سبکسریهاي ملکه جوواناي اول بسرعت روبه انحطاط میخاند

، )1414(جوواناي دوم، گرچه هنگام به تخت نشستن چهل سال داشت ). 1382(ریسمانی ابریشمین خفه کردند 

چون با . تبعید نمود، و شوهر سوم را کشتسه بار ازدواج کرد، شوهر دوم خود را . مانند سلف خویش عیاش بود

رو شد، آلفونسو پادشاه آراگون و سیسیل را به یاري طلبید و او را پسر خوانده و وارث خویش خواند  شورش روبه

که در صدد تصاحب تاج و تخت ناپل است، وي را از پسر ) و این ظن درست بود(اما چون به او ظن یافت ).1420(

پس از ). 1435(آنژو واگذار کرد /، و هنگام مرگ ملک خویش را به رنه د)1420(انداخت  خواندگی و وراثت خود

مرگ او جنگهاي طوالنی بر سر وراثت درگرفت و آلفونسو با هدف قرار دادن ناپل کوشید تا تخت و تاج آن را تصاحب 

یالن، نزد دوکا فیلیپو ماریا هنگامی که گائتا را در محاصره داشت، به دست سربازان جنووایی اسیر و به م. کند

با منطقی عالی، که یقیناً در مدرسه فراگرفته نشده بود، دوکارا متقاعد ساخت که اگر حکومت . ویسکونتی، برده شد

فرانسه مجدداً در ناپل برقرار شود، قدرت فرانسه، که میالن را از شمال و جنووا را از مغرب در برگرفته است، نیمی از 

گازانبري در میان خواهد فشرد و در نتیجه خود ویسکونتی نخستین کسی خواهد بود که آن را  ایتالیا را چون

فیلیپو این نکته را دریافت، اسیر خود را آزاد کرد، و با درخواست کامیابی او از خدا، وي را روانۀ . احساس خواهد کرد

) 1442- 1268(ت خاندان انژو در ناپل هاي بسیار فاتح شد، سلطن آلفونسو پس از نبردها و دسیسه. ناپل ساخت

اي قانونی براي فرانسویان  این غصب زمینه). 1503-1442(خاتمه یافت، و فرمانروایی سلسلۀ آراگون بر آن آغاز شد 

.انگیز ایتالیا بود بر ایتالیا بتازند، و این نخستین عمل در داستان غم 1494تهیه کرد تا در سال 

چندان شادمان بود که فرمانروایی آراگون و سیسیل را به برادر خویش خوان دوم آلفونسو از سلطنت جدید خود 

گذاشت تا مردم را بدوشند،  دهندگان را آزاد می گرفت، وام واگذاشت، خوان فرمانرواي رئوفی نبود؛ مالیات گزافی می

اما بیشتر مالیاتهایش به . گرفت دوشید، و از یهودیان با تهدید به غسل تعمید پول می آنگاه به نوبۀ خود آنان را می
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شد کاست و به بینوایان کمک کرد،  افتاد؛ آلفونسو مالیاتهایی را که از بیبضاعتان گرفته می دوش طبقۀ بازرگان می

چون . کرد دانستند؛ او بین آنان بدون سالح، بدون محافظ، و بدون ترس گردش می مردم ناپل او را پادشاه خوبی می

، چندتن از زنان دربار خود را باردار کرد؛ زنش یکی از این رقیبان را کشت، و آلفونسو پس از آن آورد زنش فرزند نمی

  .داد شد و صمیمانه به وعظ گوش می با حرارتی خاص در کلیسا حاضر می. دیگر ملکه را به حضور نپذیرفت

نواخت که وي را  دان با سخاوت میبه او نیز سرایت کرده بود، و او دانشوران کالسیک را چن» تب اومانیسم«هذا  مع

. پذیرفت واال، فیللفو، مانتی، و سایر اومانیستها را با خوشرویی بر سرمیز و در خزانۀ خود می. لقب دادند» بزرگمنش«

، اثر گزنوفون، به زبان التینی )تربیت کوروش(کوروپایدیا   براي ترجمۀ) دالر؟ 12,500(کراوان  500به پودجو 

آلفونسو بنویسد، و  دوکاتو مقرري ساالنه تعیین کرد تا تاریخی به نام تاریخ 500رتولومئو فاتسیو پرداخت؛ براي با

بین ) دالر 500,000(دوکاتو  20,000مبلغ  1458دوکاتو دیگر پس از اتمام آن به اوصله کرد؛ در سال  1,500

برد؛ هم در خانه و هم در اردوگاههاي  رفت، بعضی از آثار کالسیک را با خود می هر جا که می. ادیبان توزیع کرد

داد تا یکی از آن آثار را به هنگام صرف غذا برایش بخوانند؛ و دانشجویانی را که  جنگی، همواره دستور می

وقتی که بقایاي جسدي که ظاهراً متعلق به لیویوس بود در پادوا کشف شد، . داد خواستند آنها را بشنوند بار می می

فرستاد تا یکی از استخوانهاي آن را بخرد؛ هنگامی که آن را آوردند، با چنان احترام خلوصی آن را بکادلی را به ونیز 

اي به زبان  وقتی مانتی خطابه. نگرد می یانواریوسپذیرفت که گویی یک ناپلی مؤمن به جاري شدن خون قدیس 

خواند، او از شیوة اصطالحی اصیل آن دانشمند فلورانسی چندان شاد شد که مگسی را که بر  فونسو میالتینی براي آل

؛ به !کند» سورچرانی«روي بینیش نشسته بود نراند و تا پایان خطابه رخصتش داد تا بروي آن عضو شاهانه 

آنان را در برابر دستگاه تفتیش افکار اومانیستهاي خود آزادي بیان کامل داد، حتی تا مرحلۀ بدعتگذاري و بیعفتی و 

.کرد حفظ می

، التینی را نزد لئوناردو برونی )1407(او در رم متولد شد . ترین دانشمند دربار آلفونسو، لورنتسو واال بود برجسته

اي بود براي  تحصیل کرد، و نسبت به این زبان چنان متعصب شد که در میان جنگهاي متعددش یکی هم مبارزه

هنگام تعلیم التینی و علم معانی بیان در پاویا، . زبان ایتالیایی، به منزلۀ یک زبان ادبی، و احیاي زبان التینی تخریب

قصیدة هجایی شدیدي علیه قاضی مشهور، بارتولوس، سرود؛ و در این قصیده سبک متکلف التینی نویسی او را به 

تواند قانون رم را بفهمد؛  اریخ رم متبحرباشد میمسخره گرفت و احتجاج کرد که فقط کسی که در التینی و ت

دانشجویان حقوق دانشگاه از بارتولوس دفاع کردند، هنرجویان به حمایت واال برخاستند؛ کار مباحثه به شورش 

بعداً در یادداشتهایی دربارة عهد جدید، دانش لسانی و خشم . کشید، و از واال خواسته شد که دانشگاه را ترك گوید

به ترجمۀ التینی قدیس هیرونوموس از کتاب مقدس معطوف و بسیاري از اشتباهاتی را که در آن کار شگرف  خود را

در رسالۀ دیگري، به نام . واقع شده بود فاش ساخت؛ اراسموس بعدها انتقاد واال را ستود، تلخیص کرد، و به کار برد

به دست داد؛ التینی قرون وسطی را مسخره کرد؛ فصاحت زبان التینی، قواعدي براي سالست و خلوص زبان التینی 

در عصري که سیسرون مورد ستایش بود، اوکوینتیلیانوس . و منشآت التینی بد بسیاري از اومانیستها را برمال ساخت

  .رویۀ او دوستی در جهان برایش باقی نگذاشته بود. را ترجیح داد

تحت عنوان در لذت و خیر حقیقی منتشر کرد که در آن با  اي را مکالمه 1431براي تأیید انفکاك خود از عرف، در 

براي اشخاص مکالمۀ سه کس را که هنوز زنده بود . اخالقی اومانیستها را آشکار ساخته بود انگیزي بی تهور شگفت

، و لئوناردو برونی را براي دفاع از مذهب رواقی، آنتونیو بکادلی را براي پشتیبانی از مذهب اپیکوري: انتخاب کرد

  سخنی که از زبان بکادلی گفته شده بود چندان قوي بود که. نیکولو د نیکولی را براي آشتی دادن مسیحیت و فلسفه
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کرد که ما باید طینت انسان را نیکو  بکادلی چنین استدالل می. دانستند خوانندگان آن را بدرستی از آن خود واال می

در نتیجه، غرایز ما خوبند؛ و میل . حقیقت طبیعت و خدا یکی هستند زیرا به وسیلۀ خدا خلق شده است؛ در  بدانیم،

تمام لذات، اعم از . کند طبیعی ما به لذت و سرور، خود به خود اعمال آنها را به منزلۀ هدف زندگی انسان توجیه می

مال روابط جنسی اي بس نیرومند براي اع ما غریزه. نفسانی یا عقالنی، تا حدي که مضر و موذي واقع نشوند، خوبند

بنابراین، خودداري از روابط جنسی شکنجۀ . العمر در ما باشد اي از عفت هستیم که مادام داریم، و یقیناً فاقد غریزه

گیرد که بکارت اشتباه و  بکادلی از این استدالل چنین نتیجه می. غیر قابل تحملی است و نباید تقوا شمرده شود

.بشر ارزشمندتر است تا یک راهبهاتالف است؛ و یک روسپی براي نوع 

مردي بود با مخلوط نامتعادلی از عواطف، خوي تند، . کرد داد، به این فلسفه عمل می واال تا آنجا که مئونتش اجازه می

درخواست شغلی در . گشت رفت و به دنبال کارهاي ادبی می از شهري به شهري می. گویی و تمایل زیاد به سخن

، پادشاه آراگون و )1435(وقتی آلفونسو او را به خدمت خود درآورد . ی از آنجا رانده شددبیرخانۀ پاپ کرد، ول

کرد ناپل ملک از دست  جنگید، و پاپ ائوگنیوس چهارم را، که ادعا می سیسیل براي تصاحب تاج و تخت ناپل می

بر تاریخ محیط بود، در  دانشمند متهوري چون واال، که). 1447- 1431(شمرد  رفتۀ کلیساست، از دشمنان خود می

واال، تحت حمایت آلفونسو، در . جدل مهارت داشت، و چیزي هم نداشت که از دست بدهد، آلت خوبی علیه پاپ بود

مشهورترین رسالۀ خود را به نام دربارة عطیۀ کاذب و بغلط باور شدة قسطنطین انتشار داد و در آن سند  1440

نخستین امپراطور مسیحی حکومت دنیوي برتمام مغرب اروپا را به پاپ  مربوط به این عطیه را، که به موجب آن

نیکوالي کوزایی بتازگی . منتقل کرده بود، به عنوان مدرکی مجعول مورد حمله قرار داد) 335- 314(سیلوستر اول 

د را برمال اي به نام دربارة پیمان کاتولیک، که براي شوراي بال نوشته بود، جعلی بودن آن سن در رساله) 1433(

نیکوالي کوزایی نیز میانۀ خوبی با ائوگنیوس چهارم نداشت، اما انتقاد تاریخی واال به زبان التینی از آن . ساخته بود

  .که مسئله را براي همیشه حل کرد) هرچند خود حاوي اشتباهات زیاد بود(سند چندان شکننده بود 

من نه تنها بر مرده «: واال چنین نوشت. جنگیدند ه واقعاً با پاپ میواال و آلفونسوتنها به حملۀ ادبی قانع نبودند، بلک

حتی اگر این «. الطبع را با شدیدترین توهینهاي لفظی کوبید ؛ و ائوگنیوس نسبتاً سلیم»کنم بلکه بر زنده حمله می

را نداشت؛ و در  اي داشت، زیرا قسطنطین اختیار دادن چنین عطیه بود، کمترین اعتباري نمی سند عطیۀ موثق هم می

واال با مسکوت گذاردن بخششهاي ارضی پپن و » .کرد هر حال جنایات دستگاه پاپ براي الغاي آن کفایت می

دهد که چون آن سند عطیه جعلی است، پس حکومت دنیوي پاپها به  شارلمانی به پاپ، بحث خود را چنین پایان می

خرد کننده، وحشیانه، و  سلطۀ«کلیسا، جنگلهاي ایتالیا، و به گفتۀ واال، فساد . مدت هزار سال غصبی بوده است

واال مردم را به قیام علیه حکومت پاپ برشهرشان، و ساقط . از آن قدرت دنیوي ناشی شده است» ظالمانۀ کشیشان

و به کالم ا. کردن آن، تحریض کرد، و امراي اروپا را دعوت نمود تا پاپها را از تمام مستملکات ارضیشان محروم کنند

.بخشید؛ اومانیسم تبدیل به یک سالح جنگی شده بود مانست، اما آلفونسو بود که به قلم او الهام می نداي لوتر می

با . واال به محضر عمال پاپ در ناپل احضار شد. ائوگنیوس با قدرت دستگاه تفتیش افکار به مقابلۀ حریف برخاست

آلفونسو به تعقیب کنندگان فرمان داد تا . سخ دادن به آنان امتناع کردتمسخر خود را کامالً اصیل آیین خواند، و از پا

نشان داد که آثار منتسب : او را رها کنند؛ و آنها جرئت نکردند از فرمان او سرپیچند؛ واال حمله به کلیسا را ادامه داد

به عیسی، که توسط ائوسبیوس منتشر شده بود، مجعول است، و  آبگاروسبه دیونوسیوس آریوپاگوسی ناموثقند، نامۀ 

هذا، وقتی که حدس زد آلفونسو قصد آشتی با  مع. اند حواریون مسیحیت در تدوین اعتقادنامۀ حواریون دست نداشته

خطاب به پاپ نوشت،  اي معذرت آمیز نامه. پاپ را دارد، تصمیم گرفت که خود نیز با پاپ از در صلح درآید

پاپ . آیینی خویش را تأیید کرد، و براي گناهان خویش بخشایش طلبید کفرگوییهاي خود را پس گرفت، اصالت
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اما وقتی نیکوالوس پنجم به سلطنت روحانی رسید و دانشمندان را به دربار خود طلبید، واال به . جوابی به او نداد

زندگی خود را به صورت . آثار یونانی به زبان التینی گمارده شد  به ترجمۀ ، و)1448(دبیري دیوانخانۀ او منصوب شد 

 ).1457(به پاپان رساند و در گورستان مقدس مدفون شد ) الترانو(سان جووانی التران  عضوي از کلیساي جامع

این کار  دوست و رقیبش، آنتونیوبکادلی، با نوشتن کتاب مستهجنی اخالق و آداب زمان را مجسم ساخت و براي

در پالرمو متولد شده بود، به همین جهت پانورمیتا لقب یافت؛ . مورد ستایش تمام مردان برجستۀ ایتالیا واقع شد

یک سلسله مراثی  1425در حدود سال . تعلیمات عالی و شاید رویۀ اخالقی ناثابت خویش را نیز در سینا کسب کرد

» مارتیالیس«گویی با منظومۀ  پردازي و هزل که از جهت التینی دار تحت عنوان هرمافرودیتوس سرود و اشعار نکته

کوزیمو د مدیچی اهداي کتاب را، شاید بدون خواندن آن، پذیرفت؛ گوارینو دا وروناي عفیف فصاحت . کرد برابري می

الشعرایی را ملک  آن اشعار را ستود؛ دهها تن دیگر مدایحی به کتاب او افزودند؛ و سرانجام امپراطور سیگیسموند تاج

کشیشان آن کتاب را تقبیح کردند؛ ائوگنیوس تمام خوانندگان آن کتاب را تکفیر کرد؛ و ). 1433(برسر او نهاد 

در » آمیز به نحوي شایان و تحسین«هذا، بکادلی  هاي آن را در فرارا، بولونیا، و میالن علناً سوزاندند، مع رهبانان نسخه

گرفت، و به عنوان  سکودو از ویسکونتی می 800کرد، مواجبی به مبلغ  س میدانشگاههاي بولونیا و پاویا تدری

تاریخ او به نام از کلمات و اعمال به یادآوردنی شاه آلفونسو چنان به التینی نغز . تاریخنگار دربار به ناپل دعوت شد

اي براي شیوة  آن را نمونهدان خوبی بود،  که خود التینی - پاپ پیوس دوم –نوشته بود که انئاسیلویو پیکولومینی 

  .بکادلی به هفتاد و هفت سالگی رسید و در عزت و ثروت مرد. التینی نویسی دانست

II – فرانته  

پدر فردیناند، که مردم کشورش او را فرانته . آلفونسو ملک خویش را براي پسر فرضی خود فردیناند باقی گذاشت

پونتانو، منشی فرانته، به . یجاري عاشقان دیگري غیر از شاه داشتمادرش، مارگارت ه. نامیدند، درست معلوم نبود می

. واال مربی فرانته بود. گفت که پدر او یکی از یهودیان مسیحی شدة اسپانیایی بود که در ونیز اقامت داشت یقین می

ام نشده به فرانته به فجور جنسی مشهور نبود، اما بیشتر شروري را دارا بود که ممکن است از یک طبیعت حاد ر

پاپ کالیکستوس سوم تولد او را مشروع ساخت، ولی از شناختن . وسیلۀ یک نظام اخالقی محکم صادر شود

سلطنتش خودداري کرد؛ سلسلۀ آراگون را در ناپل منقرض شده اعالم داشت، و ادعا کرد که قلمرو آن ملک 

جب وصیت جوواناي دوم به او واگذار شده بود آنژو کوشش دیگري کرد تا تاج و تختی را که به مو/ رنه د. کلیساست

کرد، مالکان فئودال برضد خاندان آراگون به شورش برخاستند و با  وقتی در ساحل ناپل نیرو پیاده می. باز یابد

جوییهاي همزمان شتافت، دشمنان خود  فرانته با شجاعتی خشم آلود به مقابلۀ این مبارزه. دشمنان شاه متحد شدند

سازش دعوت کرد،  آنان را یکی پس از دیگري به بهانۀ. خت و انتقامی بس وحشیانه از آنان گرفترا منکوب سا

اي را زندانی کرد، چندین  اي از طعامهاي لذیذ برایشان گسترد، بعضی از آنان را پس از دسر به قتل رساند، عده سفره

ردن از محنتشان در قفس نگاه داشت و و برخی را به خاطر لذت ب  تن را در سیاهچالهاي خود از گرسنگی کشت،

هایشان را بر آنها پوشاند، و به همان شکل در موزة  وقتی که مردند اجسادشان را مومیایی کرد، محبوبترین جامه

به وسیلۀ مورخان جبهۀ » مظالم جنگی«هذا این داستان ممکن است براي بزرگ کردن  خویش نگاه داشت؛ مع

انقالب نزدیک . با لورنتسو د مدیچی نهایت خوشرفتاري را کرد 1479بود که در  همین شاه. مخالف جعل شده باشد

واژگون سازد، اما او دوباره موقعیت خویش را تحکیم کرد و فرمانروایی خود را ادامه داد؛  1458بود سلطنت او را در 

مربوط به تاریخ سقوط بقیۀ داستان ناپل . سرانجام، پس از سی و شش سال سلطنت، در میان شادي عموم درگذشت

  .ایتالیا است
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اما مردي را به صدارت برگزید که در آن واحد شاعر، فیلسوف، و . فرانته حمایت آلفونسو را از دانشوران ادامه نداد

اعضاي آن ادیبانی . توسعه داد -که بکادلی تأسیس کرده بود –جووانی پونتانو آکادمی ناپل را . دیپلوماتی ماهر بود

مثالً پونتانو، (گزیدند  کردند؛ نام التینی براي خود برمی ادوار معین اشعار و عقاید خود را مبادله می بودند که در

اندیشیدند که پس از یک فاصلۀ طوالنی و ناگوار، فرهنگ  ، و با عالقه و شوق چنین می)یوویانوس پونتانوس شد

نوشتند که  برخی از آنان التینی را چنان عالی می .دهند کنند و آن را ادامه می باشکوه امپراطوري روم را احیا می

ستود که فرانته، بنا  نوشت و فضایلی را می هاي التینی دربارة اخالقیات می پونتانوس رساله. شایستۀ عصر سیمین بود

کرد؛ همچنین رسالۀ فصیحی به نام دربارة فرمانروا نوشت که در آن به فرمانروا صفات  به روایت، رعایت نمی

جووانی این . اي را توصیه کرده بود که ماکیاولی بیست سال بعد در کتاب خود، شهریار، آنها را تحقیر کرد یدهپسند

کرد  که به تمام مواعظ ماکیاولی عمل می) 1495-1494(رساله را به شاگرد خود، آلفونسو دوم، پسر و وارث فرانته 

هم به نثر؛ و اسرار نجوم و کشت صحیح پرتقال را در اشعار داد و  پونتانو تعلیمات خود را هم به نظم می. اهدا کرد

اشتیاق متقابل : ستود در یک رشته از اشعار دلپسند، انواع عشق معمولی را می. داد شش وتدي التینی آموزش می

جوانان سالم، دلبستگی مهرآمیز نوعروسان و نودامادان، لذت مشترك زناشویی، شادیها و غمهاي والدین، و حصول 

با اشعاري که ظاهراً به روانی . شود دلی و یگانگی کامل میان زن و شوهر که با پیشرفت سنین عمر حاصل مییک

رساندند، زندگی ناپلیها را در ایام تعطیل تشریح  اش را به لغت التینی می اشعار ویرژیل بودند تسلط عجیب گوینده

رگرم بازیهاي قهرمانی هستند؛ تفریحگرانی که بر اند؛ ورزشکارانی که س کارگرانی که بر روي چمن غنوده: کرد

رقصند؛ پسران و دخترانی که در گردشگاه کنار  اند؛ دوشیزگان دلربایی که به آهنگ دف می هاي خود نشسته ارابه

کنند؛ عاشقانی که در میعادگاه به راز و نیاز مشغولند؛ و شریف زادگانی که در بایا استحمام  خلیج معاشقه می

اگر پونتانو با همان سالست و . چنانکه گویی پانزده قرن از نشاطها و نومیدیهاي اووید سپري نشده استکنند،  می

اي چون پترارك و  نوشت، ما اکنون او را با گویندگان دو زبانه مالحتی که التینی را نوشته بود به ایتالیایی می

هم با زمان خود پیش بروند و هم درگذشته جوالن  دانستیم، که عقل سلیم قادرشان ساخته بود پولیتسیانو برابر می

توانست ایتالیایی را به  او مانند بمبو می. ترین عضو آکادمی یاکوپو ساناتسارو بود پس از پونتانو، برجسته.بزنند

ست توان ترین سبک لهجۀ توسکان بنویسد که با زبان ناپلی بسیار متقاوت بود، مانند پولیتسیانو و پونتانو می  پاکیزه

اي که در مدح  براي قصیده. گیري تیبولوس یا مارتیالیس نشود مراثی و مدایحی به التینی بسراید که موجب خرده

آلفونسو دوم، که با آلکساندر ششم در جنگ بود، ساناتسارو . دوکاتو از ونیز براي او فرستاده شد 600ونیز نوشته بود، 

خانوادگی  وقتی که پاپ شهوتران، که بر زره. ار خود تیر بر رم بباراندبرد تا با اشع را با خود به میدانهاي نبرد می

بورژیاي خود نقش یک گاو اسپانیایی داشت، جولیا فارنزه را به معشوقگی گرفت، ساناتسارو با دو خط شعر چنان او را 

:کوفت که سربازان آلفونسو از التینی ندانستن خویش متأسف شدند

  شت گاوي نشست،روزگاري ائوروپۀ صوري بر پ

   .کند میاکنون یک گاو اسپانیایی جولیا را بر پشت خود حمل 

  : هنگامی که سزار بورژیا بر ضد ناپل وارد نبرد شد، این شعر به استقبالش شتافت

  بورژیا هم قیصر است و هم هیچ؛

  .و استچرا نه، زیرا در آن واحد هر د

  .کرد رسید و به تشکیل داستان بورژیاها کمک می چنین هجاهایی در ایتالیا از دهانها به گوشها می

این حماسه ). 1526(اي به زبان التینی در والدت مریم عذرا سرود  ساناتسارو وقتی که خوي آرامتري داشت، حماسه

ه کالسیک خدایان اساطیري بنیان نهادند، اما آنها را به منظومه را بر دستگا: انگیز قلم بود یک جوالن ماهرانه و حیرت
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کنند، به صحنۀ داستان انجیل وارد کرد؛ آنگاه با نقل  عنوان اشخاص فرعی، مانند کسانی که استراق سمع می

متن التینی این منظومه چنان عالی بود که . چهارمین سرود شبانی مشهور ویرژیل در شعر خود با او الف برابري زد

شاهکار ساناتسارو آرکادیا .دارد نس هفتم را خشنود ساخت، اما امروز هیچ پاپی توجه خود را بدان معطوف نمیکلم

این شاعر هم، نظیر . و مخلوطی بود از نظم و نثر) 1504(بود که به زبان زندة همشهریانش نوشته شده بود 

. از نکهت و آرامش روستاها برخوردار شود تئوکریتوس در اسکندریۀ قدیم، از شهرها خسته شده بود و دوست داشت

. بیست سال پیش از آن، لورنتسو و پولیتسیانو با صمیمیت آشکار، عشق خود را به زندگی شهري ابراز داشته بودند

دورنماهاي نقاشی آن زمان بتدریج مردم را دوستدار روستا گرداندند و مردان دنیادار به زمزمه از جنگل و صحرا، 

کتاب ساناتسارو این . آمد و شبانان نیرومندي پرداختند که از نایشان آهنگهاي عاشقانه بیرون می نهرهاي زالل،

خوانندگان خود را به . خیاالت خوش را جذب کرد و بیش از هر کتاب دیگر در دورة رنسانس محبوب و مشهور شد

ند، ولی بیشترشان برهنه بودند؛ جمال برد که هیچ یک پیر نبود یک دنیاي خیالی از مردان نیرومند و زنان زیبا می

ها در  آنان و شکوه مناظر طبیعی را با یک نثر شاعرانه چنان مجسم کرده بود که سبکش براي بیان این گونه صحنه

این کتاب در . آورد ایتالیا، و بعداً در فرانسه و انگلستان، نمونه واقع شد؛ در میان نثر خود گاه اشعار قابل قبولی نیز می

تر بود؛ اما نفوذ  ع زایشگاه شعرشبانی جدید بود که مالحت نظایر پیشین خود را نداشت، زیرا درازتر و میان تهیواق

جورجونه، تیسین، و صد نقاش دیگر پس از آن دو، موضوعهایی از آن براي . بیپایانی بر ادبیات و هنر داشت

هاي پریان و آرکادیاي انگلیسی خود از آن  ملکهگرفتند؛ ادمند سپنسر و سرفیلیپ سیدنی براي  تصویرهاي خود می

بود که بمراتب سحارتر از دنیاي جدید کریستوف کلمب بود؛ یک  اي را کشف کرده ساناتسارو قاره. شدند مند می بهره

توانست، بدون برداشتن انگشت خود از  اي جز سواد الزم نداشت و می بهشت افالطونی که براي ورود به آن هیچ مایه

.کتاب او، قصري به دلخواه خود بسازدصفحۀ 

دوناتلو و . ساخت هنر رنیو قدري مرد آساتر از شعرش بود، هرچند آنجا نیز دست ظریف ایتالیایی خود را نمایان می

میکلوتتسو از فلورانس آمدند و کار خود را با ساختن آرامگاه چشمگیري براي کاردینال ریناله و برانکاتچی در 

آلفونسو بزرگمنش دستور ساختن دروازة جدیدي را براي کاستل نوئووو، که در . آنیلو آغاز کردند آنجلو کلیساي سان

فرانچسکو لورانا طرح این دروازه ). 1470 -1443(توسط شارل اول از خاندان آنژو شروع شده بود، صادر کرد  1283

اي از کامیابیهاي شاه در جنگ و صلح  برجسته را تهیه کرد؛ و پیترو دي مارتینو، و شاید هم جولیانو دا مایانو، نقوش

، هنوز داراي یک بناي یادگاري دلپسند )1310(کلیساي سانتاکیارا، که براي روبر خردمند ساخته شده بود . ساخت

قسمتهاي . توسط برادران جووانی و پاچه دا فیرنتسه برپا شد 1343گوتیک است که چندي پس از مرگ آن شاه در 

در آن کلیسا در . در قرن پانزدهم به سبک گوتیک جدیدي تزیین شدند) 1272(سان جنارو  معدرونی کلیساي جا

شود و سعادت شهري را  کاپال دل تزورو، خون قدیس جانواریوس، قدیس حامی شهر ناپل، سه بار در سال جاري می

  .کند خوش دارد، تضمین میکه از تجارت به تنگ آمده و زیر بار قرون فرسوده شده است، اما به ایمان و عشق دل 

چند دانشمند مانند آوریسپا و معدودي نقاش مثل آنتونلو دا مسینا پرورد؛ اما آنها . سیسیل از رنسانس جدا ماند

پالرمو، مونرئاله، وچفالو در هنر . بزودي به خاك اصلی ایتالیا هجرت کردند تا از فرصتهاي بیشتري برخوردار شوند

فرمانروایان ملوك الطویفی که . اي از هنر بیزانسی، اسالمی، ونورمان قط به منزلۀ بازماندهپیشرفتهایی داشتند، اما ف

دادند، از ادبیات بیخبر بودند، یا آن را تحقیر  خود مالک زمین بودند قرن یازدهم را به قرن پانزدهم ترجیح می

گین، دین منحصر به موزائیکهاي درخشان و مردم مورد استثمار آنان فقیرتر از آن بودند که جز به جامۀ رن. کردند می

اي از شاهان  خود سلسله 1409تا  1295آن جزیرة زیبا از . ها و اشعار سادة عشقی خود بیندیشند امید تاریک، و ترانه

هرچند این شرح مختصر از  .هاي آراگونی داشت؛ از آن پس، به مدت سه قرن، گوهري بود بر تاج اسپانیا و ملکه



٣٠۴٠

رومی ممکن است به نظر دراز آید، ولی حق زندگی کامل و متنوع آن شبه جزیرة دل انگیز را ادا  ایتالیاي غیر

خواهیم دربارة پاپهاي دورة  توان به بعد از چند فصلی که می بررسی اخالق و آداب و علم و فلسفه را می. کند نمی

اند چه فروع گرانبهایی از زندگی و هنر  دهرنسانس بنگاریم موکول کرد؛ اما حتی در آن شهرهایی که مورد بحث ما بو

ایم، زیرا بزرگترین داستانهاي کوتاه به دورة بعدي  ما از بخش ادب ایتالیا هنوز سخنی نگته! اند از نظر ما افتاده

هاي ایتالیا داشتند چنان که باید بررسی  مربوطند؛ نقش بزرگی را که هنرهاي کوچک در آراستن ابدان، افکار، و خانه

راستی را ! چه اندامهاي زشت و نامتناسبی که به طرزي شاهوار به وسیلۀ هنر نساجی تغییر هیئت نیافتند. ایم دهنکر

هاي مخمل، اطلس،  که بعضی از اشراف و زنان واالتباري که به وسیله نقاشی ونیزي تجلیل یافتند، اگر به خاطر جامه

خوب کردند که نمایاندن برهنگی و اندام عریان را گناه شدند؟ چه  حریر، و زربفت نبود، به چه صورتی مجسم می

کردند و با  شمردند، و چه عاقل بودند که تابستانها را، هرچند به صورت رسمی و تشریفاتی، در باغهاي خنک سر می

هاي اسلیمی و مشبک، با ظروف مسین براق، با  کاشیهاي رنگارنگ کف و بام، با چکشکاري آهنها به نقش

توانند داشته  آورد که مردان و زنان چه اندامهاي زیبایی می  وچک مفرغی و عاجی که به یادشان میهاي ک مجسمه

اي که سالهاي سال دوام داشتند، با ظروف سفالین لعابداري  کاري شده و منبتکاري شده باشند، با کارهاي چوبی کنده

هاي رنگین مصوري که با وجود شکنندگیشان  بخشیدند، با شیشه ها و پیش بخاریها جلوه می که به میزها و گنجه

اي و زرکوب کردن جلد چرمین کتابهاي کالسیکی که به دست  بندي نقره طلبیدند، و با گیره زمان را به مبارزه می

بسیاري از . آراستند هاي خویش را می خانه –با همۀ این تمهیدات  –مردان سرسپردة قلم تذهیب شده بودند 

ي پیترو، ترجیح دادند که چشم خود را با ترسیم و رنگامیزي تصاویر مینیاتور بفرسایند تا آنکه نقاشان، مانند سانو د

گاه وقتی که انسان از راه . رؤیاي مرموز زیبایی خود را به طرزي خام و معجل برروي تابلوها و دیوارها پخش کنند

سرت بر تذهیبها و سطور زیباي کتابهاي تواند ساعتها بنشیند و با م شود، می هاي هنري خسته می رفتن در موزه

.خطی که هنوز در قصر سکیفانویاي فرارا، کتابخانۀ مورگن نیویورك، یا آمبروزیاناي میالن مضبوطند بنگرد

اینها، و نیز هنرهاي بزرگتر، رنج و عشق، غدر و سیاستمداري، وفا و جنگ، دین و فلسفه، علم و خرافات، شعر و   همۀ

ل، و مردمی دوست داشتنی و آتشین مزاج، دست به هم داده بودند تا رنسانس ایتالیا را بسازند و موسیقی، نفرت و هز

  .آن را در رم زمان مدیچی تکمیل کنند و به انهدام برسانند

  

  

  

فصل چهاردهم

  بحران در کلیسا

1378 -1447  

  

I – 1417- 1378: شقاق پاپی  

آیا کرسی پاپ در آنجا برقرار ماند؟ مجمعی سري که براي تعیین گرگوریوس یازدهم رم را دوباره مقر پاپ ساخت؛ اما 

مقامات شهرداري . جانشین او تشکیل شد مرکب از شانزده کاردینال بود که فقط چهار تن از آنان ایتالیایی بودند

در . برگزیننداي به این مجمع فرستادند و از اعضاي آن خواستند تا یک تن رومی یا الاقل ایتالیایی را به پاپی  عریضه

پشتیبانی از این تقاضا، جماعتی از رومیان در بیرون کاخ واتیکان گرد آمدند و تهدید کردند که اگر پاپ منتخب رمی 
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اعضاي وحشتزدة مجمع، با پانزده رأي در مقابل یک رأي، . نباشد، تمام کاردینالهاي غیر ایتالیایی را خواهند کشت

ري را که نام اوربانوس ششم را براي خود برگزید، شتابان به پاپی انتخاب کردند بارتولومئو پرینیانو، اسقف اعظم با

  .اما رم این مصالحه را قبول کرد. ؛ آنگاه از ترس جان خود گریختند)1378(

سناتوران و ضابطان شهر را تعیین . اوربانوس ششم بر شهر رم و هم بر کلیسا با قدرتی شدید و ظالمانه فرمان راند

خواهد کلیسا را اصالح کند و  کاردینالها را با این اعالم که می. پایتخت مغشوش را به اطاعت و نظم در آوردکرد و آن 

عمومی در حضور کاردینالها، اخالق آنان و   دو هفته بعد، در یک موعظۀ. از رأس آغاز نماید به حیرت انداخت

بول مقرري منع نمود، و فرمان داد که هر امري که به کشیشان عالیمقام را با لحنی بیپروا محکوم کرد، آنان را از ق

چون کاردینالها زمزمه آغاز کردند، . اي، از هر قبیل، فیصله یابد الزحمه یا هدیه دیوانخانه محول شود باید بدون حق

هنگامی خواند؛ » احمق«؛ وقتی کاردینال اورسینی اعتراض کرد؛ پاپ او را »گویی بردارند دست از یاوه«دستور داد که 

پس از شنیدن خبر این اعمال، . که کاردینال لیموژ لب به اعتراض گشود، پاپ براي زدن او به سویش هجوم برد

با حسن نیت  …روي پیش گیرید در کارهاي خود میانه«: خوي این اخطار را فرستاد قدیسه کاترین براي پاپ آتشین

به خاطر عیساي مصلوب، این حرکات عجوالنۀ . کند ویران می آرام عمل کنید، زیرا افراط بیش از آنچه بسازد، و قلبی

اعتنا بود، تصمیم خود را دایر براینکه قصد دارد آن  اوربانوس، که به این اخطار بی» .طبیعت خود را قدري لگام بزنید

.د اعالم کردحایز اکثریت شو) کالج مقدس(قدر کاردینال ایتالیایی به کار بگمارد تا ایتالیا در کالج کاردینالها 

اي  با صدور قطعنامه 1378اوت  9در . کاردینالهاي فرانسوي در آنانیی اجتماع کردند و طرح شورشی را ریختند

تمام . اعتبار شناختند انتخاب اوربانوس را، به این عنوان که تحت فشار اوباش رومی صورت گرفته است، بی

. سپتامبر کالج کاردینالها اعالم کرد که پاپ حقیقی روبر ژنوي است 20کاردینالهاي ایتالیا نیز به آنان پیوستند، و در 

روبر، با نام کلمنس هفتم، آوینیون را مقر خویش قرارداد؛ حال آنکه اوربانوس همچنان بر مسند پاپی خود در رم 

د از طرف گونه آغاز شد، برآمد دیگري بود از اعتالي ملیت؛ در حقیقت کوششی بو شقاقی که بدین. تکیه زده بود

فرانسه براي حفظ یاري حیاتی پاپ در جنگ با انگلستان یا در هر مبارزة دیگري که ممکن بود با آلمان و ایتالیا روي 

ناپل، اسپانیا، و اسکاتلند به فرانسه اقتدا کردند؛ اما انگلستان، فالندر، آلمان، لهستان، بوهم، مجارستان، و پرتغال . دهد

اي رسید  این اختالل به مرحله. هاي مخالف شد فتند؛ در نتیجه، کلیسا بازیچۀ سیاسی جبههاوربانوس را به پاپی پذیر

. نیمی از جهان مسیحی آن نیم دیگر را بدعتگذار و کافر خواند. که خندة تمسخرآمیز اسالم رو به توسعه را برانگیخت

. نام را به اوربانوس ششم داد قدیسه کاترین کلمنس هفتم را یهوداي دیگري خواند؛ قدیس وینثنتا فرر همین

کردند که مراسم مذهبیی که به وسیلۀ کشیشان طرف مخالف اجرا شود نامعتبر  طرفداران هریک از آن دو ادعا می

است؛ کودکانی که به دست آنان تعمید داده شوند، کسانی که نزد آنان توبه کنند، و اشخاص مشرف به موتی که به 

نفرت متقابل به . ن در گناه مرده است و پس از مرگ به دوزخ یا برزخ خواهند رفتوسیلۀ آنان تدهین شوند روحشا

چون عدة زیادي از کاردینالهاي جدیداالنتصاب . توان در شدیدترین جنگها دید حدي رسید که نظیر آن را فقط می

ت تن آنان را دستگیر و سازي کردند، او هف اوربانوس براي زندانی ساختن او، به عنوان عدم صالحیت خطرناك، زمینه

موجبات مصالحۀ دو فرقه را فراهم نساخت؛ چهارده ) 1389(مرگ خود او  ).1385(شکنجه کرد و به قتل رسانید 

کاردینالی که در دستگاه او هنوز زنده بودند پیرو توماچلی را به نام بونیفاکیوس نهم به پاپی برگزیدند، و شقاق 

، کاردینالهاي آوینیون پذرو دلونا را، به اسم بندیکتوس )1394(تم مرد وقتی کلمنس هف. همچنان ادامه یافت

شارل ششم، پادشاه فرانسه، پیشنهاد کرد که هر دو پاپ استعفا دهند؛ بندیکتوس از . سیزدهم، به پاپی انتخاب کردند

دانست که  می چون. بونیفاکیوس نهم سال بعد را سال بخشش اعالم کرد 1399در . قبول این پیشنهاد سر باز زد

بسیاري از زایران مستطیع به واسطۀ تشوش و عدم امنیت زمان قادر به ترك محل خود نخواهند بود، به عمال خود 
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هر فرد مسیحی را که به گناهان خود اعتراف کرد و کفارة الزم را داد و مبلغی معادل هزینۀ سفر خود  اختیار داد که

گردآوران چنین وجوهی عالمین االهی کامالً دقیقی نبودند؛ . ري سازندبه رم به کلیسا هدیه نمود از گناهانش ب

بسیاي از آنان گناهان مراجعان را بدون اقرار گرفتن بخشیدند؛ بونیفاکیوس مالمتشان کرد، اما احساس نمود که 

ین گفت که، منشی او چن. تواند از پولی که بدان طریق به دست آمده است استفاده کند کس بهتر ازخود او نمی هیچ

چون برخی از » .داشت از حرص زر دست برنمی«کشید،  حتی در بحبوحۀ درد شدیدي که از سنگ مثانه می

اي دیگر از  عده. آنان را چندان شکنجه داد که هرچه گرفته بودند پس دادند  گردآوران کوشیدند تا فریبش دهند،

اند پول خود را در رم  در محل توبه داده و نگذاشته محصالن وجوه به وسیلۀ اوباش رم، به جرم اینکه مسیحیان را

در میان مراسم و تشریفات سال بخشش، افراد خانوادة کولونا مردم را برانگیختند تا بازگشت . خرج کنند، مثله شدند

چون بونیفاکیوس از اجابت این درخواست سرباز زد، کولونا با یک ارتش هشت هزار . حکومت جمهوري را بخواهند

به جنگ او رفت؛ پاپ کهنسال با عزمی راسخ محاصره را در سانت آنجلو تحمل کرد؛ مردم برضد کولونا  نفري

برخاستند؛ ارتش شورشی متفرق شد، و سی و یک سر کردة قیام زندانی شدند؛ به یکی از آنان وعده داده شد که اگر 

او به این امر رضا داد و آن سی نفر  وظیفۀ دژخیمی سایرین را به عهده گیرد، از کشتنش صرف نظر خواهد شد؛

. دیگر، از جمله پدر و برادر خود، را به دارآویخت

. اینوکنتیوس هفتم، شورش دوباره آغاز شد و اینوکنتیوس به ویتربو گریخت) 1404(با مرگ بونیفاکیوس و انتخاب 

را به گل اندودند و دفترها و  عالیم قدسیت پاپ. اوباش رم، به رهبري جووانی کولونا، واتیکان را غارت کردند

کردند رم بدون پاپ ویران خواهد شد، با  سپس، مردم، که فکر می). 1405(فرمانهاي تاریخیش را به کوچه ریختند 

جانشین او، گرگوریوس ).1406(پاپ آشتی کردند، و او با پیروزي بازگشت و چند روز بعد چشم از جهان فروبست 

بندیکتوس پیشنهاد کرد که اگر گرگوریوس استعفا کند، او . به کنفرانسی دعوت کرد بندیکتوس سیزدهم را  دوازدهم،

برخی از . گیري خواهد کرد؛ خویشان گرگوریوس او را از رضا دادن به این امر منصرف ساختند نیز ار مقام خود کناره

د کردند که براي تمام عالم کاردینالهاي او به پیزا رفتند و تقاضاي تشکیل شورایی را براي انتخاب یک پاپ واح

وقتی که بندیکتوس بار . پادشاه فرانسه مجدداً به بندیکتوس اصرار کرد که استعفا دهد. مسیحی قابل قبول باشد

بندیکتوس، که . دیگر امتناع ورزید، فرانسه از وفاداري خود نسبت به او دست کشید و رویۀ بیطرفی اتخاذ کرد

کاردینالهاي مزبور به آن همگنان خود که گرگوریوس را . دند، به اسپانیا گریختکاردینالهایش او را ترك کرده بو

  .، صادر کردند1409مارس  25اي براي تشکیل شورایی در پیزا، در  ترك کرده بودند پیوستند و توأماً اعالمیه

II – 1418-1409: شوراها و پاپها

ویلیام آکمی به شاخصیت کلیسا از . را بنیان نهادند» نهضت شورایی«فیلسوفان طاغی تقریباً یک قرن پیش از آن 

طریق روحانیان اعتراض کرد وگفت که کلیسا عبارت است از مجموعۀ دینداران؛ کل آن از هریک از اجزا باالتر است؛ 

مارسیلیوس . تواند اختیار خود را به یک شوراي عام داراي قدرت انتخاب، مالمت، تنبیه، و خلع پاپ تفویض کند و می

اند؛ چگونه کسی جرئت  گفت که شوراي عام شامل خردمندان عالم مسیحی است که در یک جاگرد آمده پادوایی می

آن را خواهد داشت که خرد خود را فوق آن قرار دهد؟ چنین شورایی باید نه تنها از روحانیان بلکه از غیر روحانیان 

هاینریش فون النگنشتاین، استاد . مصون باشد منتخب مردم نیز تشکیل شود و تصمیماتش باید از سیطرة پاپ

، این عقاید را به شقاق دستگاه پاپی )1381(اي به نام شوراي صلح  آلمانی االهیات در دانشگاه پاریس، در رساله

گفت که هر منطقی در استداللهاي پاپها براي قدرت عالی خداداد خویش نهفته باشد، قدر  او چنین می. اطالق کرد

کند؛ فقط قدرتی خارج از دستگاه پاپ و برتر از آن  ست که بحرانی ایجاد شده که منطق آن را برطرف نمیمسلم این ا

تواند  تواند کلیسا را از هرج ومرجی که در کار فلج ساختن آن است نجات دهد؛ و آن قدرت فقط می کاردینالها می
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ظی که در تاراسکون در محضر خود ژان ژرسون، رییس دانشگاه پاریس، در وع. قدرت یک شوراي عام باشد

آورد که چون اختیار استثنایی پاپ براي دعوت یک شوراي عام جهت پایان  چنین حجت  بندیکتوس سیزدهم کرد،

دادن به شقاق مؤثر واقع نشده است، باید به حکم ضرورت لغو شود و یک شوراي عام به نحو دیگري تشکیل شود و، 

  .آن اختیار را در دست گیردبه منظور پایان دادن به بحران، 

بیست و شش کاردینال، چهار بطرك، دوازده اسقف اعظم، هشتاد اسقف، هشتاد . شوراي پیزا طبق برنامه تشکیل شد

هاي رهبانی، نمایندگانی از دانشگاههاي عمده، سیصد مجتهد کلیسا، سفراي  و هفت رییس دیر، رهبران تمام فرقه

شورا . تان، ناپل، اسپانیا، اسکاندیناوي، و اسکاتلند در کلیساي جامع شهر گردآمدندکبار تمام ممالک اروپا بجز مجارس

البته این ادعایی بود که کلیساي ارتدوکس یونان و  –اعالم کرد ) صالح از لحاظ قانون کلیسایی(خود را قانونی و عام 

ن هیچ یک حاضر نشدند، هردو را شورا بندیکتوس و گرگوریوس را احضار کرد، اما چو. گرفت روسیه را نادیده می

و به او دستور داد تا پیش از ) 1409(مخلوع اعالم داشت، و کاردینال میالن را به نام آلکساندر پنجم به پاپی برگزید 

  .یک شوراي عام دیگر تشکیل دهد؛ و آنگاه به کار خود پایان داد 1412مه 

بندیکتوس و گرگوریوس از رسمی شناختن اختیار آن امتناع این شورا امیدوار بود که به شقاق خاتمه دهد، اما چون 

مرگ آلکساندر پنجم . کردند، نتیجه این شد که حال، به جاي دو پاپ، سه پاپ بر مسند پاپی تکیه زده بودند

وي . یوآنس بیست و سوم را به جانشینی او برگزیدند نیز نتوانست قضیه را حل کند؛ کاردینالهایش) 1410(

بالداساره کوسا نمایندة بونیفاکیوس نهم در بولونیا بود؛ . اپ پس از یکی از اسالف خود به همین نام بودناآرامترین پ

گرفت،  کرد؛ و از هرچیز، حتی فحشا، قمار، و ربا، مالیات می آن را مثل یک سرکردة نظامی با قدرت مطلق اداره می

اما در سیاست و جنگ . راهبه را از راه به در برد بنا به گفتۀ منشیش، دویست دوشیزه، زن شوهردار، بیوه زن، و

دار شده  قدرتی شایسته داشت؛ ثروت هنگفتی اندوخته بود؛ و خود شخصاً فرماندهی نیرویی از سربازان وفادار را عهده

.توانست ایاالت پاپی را از گرگوریوس بگیرد و او را تحت اطاعت خویش درآورد بود؛ شاید هم می

که  1411اما در . شوراي مقرر از طرف مجمع پیزا را به تأخیر انداخت  توانست، تا آنجا که می یوآنس بیست و سوم

سیگیسموند پادشاه رومیان و سلطان بی تاج ولی مقبول امپراطوري مقدس روم شد، یوآنس را مجبور ساخت تا شورا 

فوذ امپراطوري قرار داشت، براي محل را تشکیل دهد، و کنستانس را، که از تهدید ایتالیا برکنار بود و درحیطۀ ن

سیگیسموند ابتکار را از دست پاپ گرفت، تمام نخست کشیشان، امیران، خاوندان، و . کنفرانس انتخاب کرد

عدة . در اروپا هرکس، به جز سه پاپ و اطرافیانشان، به این ندا پاسخ گفتند. مجتهدین کلیسا را به شورا فراخواند

. ا تأنی و تأخیر به محل شورا آمدند که گردآمدن تمام اعضا شش ماه طول کشیدزیادي از محتشمان چنان ب

بیست و نه   شورا را بگشاید، از سه بطرك، 1414نوامبر  5سرانجام، وقتی که یوآنس بیست و سوم حاضر شد در 

رده نایب کاردینال، سی و سه اسقف اعظم، یکصدوپنجاه اسقف، یکصد رییس دیر، سیصد مجتهد علوم االهی، چها

بایست عدة اعضاي  رئیس دانشگاه، بیست و شش امیر، یکصدوچهل تن از نجبا، و چهار هزار کشیشی که می

این مجمع از زمانی که شوراي نیقیه . بزرگترین شوراي عالم مسیحیت را کامل سازند، فقط بخشی حاضر شده بودند

شهرك کنستانس، که . انجمن در تاریخ مسحیت بوداعتقادنامۀ کلیسا را تثبیت کرد، بزرگترین و مهمترین ) 325(

تقریباً شش هزار سکنه داشت، نه تنها در حدود پنج هزار اعضاي شورا را بخوبی جا و غذا داد، بلکه براي تأمین 

گرد، پزشک، خنیاگر، و هزار و پانصد روسپی را در خود  احتیاجات آنان عدة زیادي خدمتکار، منشی، کاسب دوره

انگیز پاپی مواجه شد که آن را احضار کرده  هنوز مقدمات کار خود را تهیه نکرده بود که با فرار شگفتشورا .پذیرفت

و شهوترانیهاي او را به   یوآنس بیست و سوم آگاه شده بود که دشمنانش آماده هستند شرح زندگی، جنایات،. بود

اگرگوریوس و بندیکتوس استعفا دهد، این ننگ از هیئتی به او اندرز داد که اگر او در آن واحد ب. شورا تسلیم کنند
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 20(او با این پیشنهاد موافقت کرد، اما ناگهان در لباس یک مهتر از کنستانس گریخت . دامنش سترده خواهد شد

 29در . اي در شافهاوزن به فردریک، مهیندوك اتریش و دشمن سیگیسموند، پناهنده شد و در قلعه) 1415مارس 

توانند داراي ضمانت  هاي او در کنستانس با جبر و تهدید از وي گرفته شده و نمی که تمام وعدهمارس اعالم کرد 

انقالبیترین سند رسمی تاریخ «آوریل، شورا فرمانی صادر کرد که، به گفتۀ یکی از مورخان،  6در . اجرایی باشند

القدس براي ستایش خداوند،  روح؛این سینود مقدس کنستانس، که یک شوراي عام است و قانوناً در »جهان است

 …. پایان دادن به شـقاق کنونی، و اتحاد و اصالح کلیساي خداوند از جهت سران و اعضاي آن تشکیل شده است

است و » کلیساي مجاهد«نمایندة  …کند که این سینود نخست اعالم می: کند مراتب زیر را مقرر، امر، و اعالم می

دارد؛ و هرکس، از هر مقام و منصب، از جمله خود پاپ، موظف است اوامر  ح مأخوذ میاختیار خود را مستقیماً از مسی

این شورا را در اموري که مربوط به ایمان و خاتمه دادن به شقاق و اصالح عمومی کلیسا از حیث سران و اعضاي آن 

هست، از جمله خود  کند که اگر هر کس، داراي هر وضع و منزلت و مقامی همچنین اعالم می. است اطاعت کند

ها، و دستورهاي این شوراي مقدس، یا هر شوراي مقدس دیگري که صحیحاً براي  پاپ، از اجراي فرمانها، اساسنامه

و، در  …پایان دادن به شقاق یا اصالح کردن کلیسا تشکیل شده باشد سر باز زند، به مجازات شایسته خواهد رسید

  .جسته خواهد شد به سایر وسایل عدالت توسل  صورت لزوم،

ترسیدند که از قدرت کالج کاردینالها در انتخاب پاپ  بسیاري از کاردینالها به این فرمان اعتراض کردند، زیرا می

  .بکاهد؛ شورا بر مخالفت آنان غالب شد، و پس از آن، کاردینالها فقط نقش کوچکی در فعالیتهاي آن داشتند

چون جواب قاطعی از او دریافت . وم فرستاد تا استعفاي او را اخذ کندآنگاه شورا هیئتی را نزد یوآنس بیست و س

در این گزارش او مشرك، ظالم، دروغگو، فروشندة . مه گزارش پنجاه و چهار اتهام را علیه او پذیرفت 25نداشت، در 

بسیار شدیدند، رد مقامات کلیسایی، خائن، شهوتران، و دزد خوانده شده بود؛ شانزده اتهام دیگر، به این عنوان که 

مه، شورا یوآنس بیست و سوم را خلع کرد، و او، چون مقاومت را بیهوده یافت، سرانجام این حکم را  29در . شدند

از  1418در . در مدتی که شورا ادامه داشت، سیگیسموند فرمان داد تا او را در قلعۀ هایدلبرگ زندانی سازند. پذیرفت

  .رد بینوایی در دستگاه کوزیمو د مدیچی مسکن و معاش یافتزندان خالص شد و به عنوان پیر م

اي در شهر کنستانس ابراز داشت؛ اما وقتی دوباره به کار بازگشت، خود را با مشکل  شورا پیروزي خود را با رژه

یرا هنوز ساخت، ز گانۀ کلیسا را دوباره برقرار می کرد، شقاق سه اگر پاپ دیگري انتخاب می. رو یافت اي روبه دوجانبه

گرگوریوس شورا را، با عملی که در آن واحد . کردند بسیاري از مسیحیان از بندیکتوس و گرگوریوس اطاعت می

حاضر به استعفا شد، مشروط بر اینکه به او رخصت دهند با اختیار : محیالنه و جوانمردانه بود، از این اشکال نجات داد

، شورا، که به این ترتیب فراخوانده شده 1415ژوییۀ  4در . مشروع سازدپاپی خود شورا را دوباره فراخواند و آن را 

اعتبار انتصابات اورا تأیید کرد، و او را به نمایندگی پاپ در آنکونا و حکومت آن   بود، استعفاي گرگوریوس را پذیرفت،

  .گرگوریوس دو سال آخر عمر را بآرامی در آنکوال گذرانید. شهر منصوب داشت

ژوئیه  26در . کرد، اما کاردینالهایش او را رها کردند و با شورا از درسازش درآمدند چنان مقاومت میبندیکتوس هم

او به دژ خانوادگی خود در والنسیا رفت و در نود سالگی، در حالی که خود را . شورا بندیکتوس را خلع کرد 1417

که به موجب آن تشکیل شوراي عام  - فرکونس - شورا درماه اکتبر فرمانی صادر کرد. دانست، درگذشت هنوز پاپ می

نوامبر یک هیئت انتخابی از جانب شورا کاردینال اودونه کولونا را به  17در . دیگري را ظرف پنج سال الزم دانسته بود

ونه سال  گونه پس از سی تمام عالم مسیحی این انتخاب را پذیرفت، و بدین. نام مارتینوس پنجم به پاپی برگزید

.اق کبیر پایان یافتتشوش شق
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شورا اینک نخستین منظور خود را انجام داده بود، اما پیروزیش در این مورد غرض دیگر آن را، که عبارت بود از 

. وقتی مارتینوس پنجم به پاپی برگزیده شد، تمام قدرتها و اختیارات مقام خود را قبضه کرد. اصالح کلیسا، نقض کرد

ر کنار کرد و خود به جاي او نشست و، با مهارتی متواضعانه و زیرکانه، با هریک از سیگیسموند را از ریاست شورا ب

با برانگیختن هر گروه بر سایر گروهها، . اي براي اصالح کلیسا منعقد ساخت نمایندگان ملل مختلف معاهدة جداگانه

ن عبارات مبهمی تنظیم کرد که هریک از آنها را به قبول حداقل اصالح وادار کرد؛ و مواد معاهدات خود را با چنا

شورا به تمایالت او تسلیم شد، زیرا . هرطرف براي حفظ منافع و آبروي خود هرطور که بخواهد بتواند تفسیر کند

اعضاي شورا سه سال زحمت کشیده بودند و آرزوي بازگشت به اوطان خود را داشتند، و فکر . بسیار خسته شده بود

آوریل  22از این رو در . تواند با دقت بیشتري به جزییات مسئلۀ اصالحات بپردازد کردند که شوراي دیگري می می

  .انحالل خود را اعالم کرد 1418

III – 1447-1418: پیروزي پاپ  

اي به نام  به رم برود، زیرا راهها در دست سرکرده  مارتینوس پنجم، گرچه خود یک نفر رمی بود، نتوانست فوراً

از این رو مارتینوس صالح در آن دانست که در ژنو بماند، بعد مدتی در مانتوا و سپس فلورانس  .براتچودا مونتونه بود

. ، از وضع شهر و ویرانی بناها و خرابی اخالق مردم آن متحیر شد)1420(وقتی سرانجام به رم رسید . توقف کند

  .ترین شهرهاي اروپا تبدیل شده بود پایتخت مسیحیت به یکی از عقب افتاده

گر مارتینوس با انتصاب کسان خود به مشاغل مهم و پر درآمد، مطابق معمول، از مقام خود سوء استفاده کرد، ا

او خود ارتشی . محتمالً براي آن بود که خانوادة خود را تقویت کند تا در واتیکان از امنیت مادي برخوردار باشد

بیشتر ایاالت پاپی . ت پاپی را از هر سو در فشار گذاشته بودنداما نیروهاي ناپل، فلورانس، ونیز، و میالن ایاال  نداشت،

خواندند، عمالً در دوران شقاق  بار دیگر به دست دیکتاتورهاي کوچکی افتاده بودند که گرچه خود را نایب پاپ می

اسقفان رم اي نسبت به  در لومباردي قرنها بود که روحانیان محلی رویۀ خصمانه. پاپی قدرت شاهی به هم زده بودند

در آن سوي آلپ مسیحیت نامنظمی وجود داشت که قسمت اعظم احترام خود را نسبت به دستگاه . کردند اعالم می

.کرد پاپ از دست داده بود و حمایت مالی را از آن دریغ می

هی براي گرچه وارث یک خزانۀ تقریباً خالی بود، وجو. مارتینوس با شجاعت و کامیابی با این مشکالت مقابله کرد

هاي رم طرد کرد، یک دژ آنان  اش راهزنان را از جاده اقدامات مقتدرانه. تجدید بناي قسمتی از پایتخت تخصیص داد

. نظم را در رم برقرار ساخت و قانون اجتماعی آن را تدوین کرد. را درمونته لیپو ویران ساخت، و سران آن را سر برید

جنتیله دا فابریانو، آنتونیو پیزانلو و مازاتچو را براي . ري خود منصوب داشتیکی از نخستین اومانیستها را به منشیگ

مردان باخرد و با شخصیت . تهیۀ فرسکوهایی در کلیساهاي سانتا ماریا مادجوره و سان جووانی التران استخدام کرد

اي عضویت کالج کاردینالها نامزد را، مانند جولیانو چزارینی، لویی آلمانی، دومنیکو کاپرانیکا، و پرسپرو کولونا را بر

دربار پاپ را تجدید سازمان داد و کارهاي آن را منظم کرد، اما براي تأمین مخارج آن راهی جز فروختن مشاغل . کرد

کلیسا به مدت یک قرن بدون اصالحات برپا مانده بود، اما بدون پول حتی یک هفته هم . و خدمات نیافت

متعاقب صدور فرمان . دهد؛ الجرم مارتینوس پول را ضروریتر از اصالحات دانست توانست به حیات خود ادامه نمی

عدة بسیار کمی از اعضاي . در پاویا انجمن کند 1423شوراي کنستانس، مجمعی را فراخواند تا در سال » فرکونس«

مطلق را در  وقتی که مجمع خواست اختیارات. این مجمع حاضر شدند؛ طاعون مجبورشان کرد که به سینا بروند

ترسیدند شغل خود را از دست بدهند، اطاعت  دست بگیرد، مارتینوس فرمان انحالل آن را داد و اسقفان، که می

توقیعی صادر کرد که در آن بتفصیل دربارة تغییرات  1425به منظور تسکین روح اصالحات، مارتینوس در . کردند

؛ اما در اجراي آن هزار مانع و ایراد پیش آمد و پیشنهادهاي اي در روش و بودجۀ دربار پاپ بحث شده بود پسندیده
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اي براي فرمانرواي خود فرستاد  یکی از فرستادگان آلمانی به رم نامه 1430در . مندرج در آن اندکی بعد فراموش شد

  :که تقریباً به منزلۀ ناقوس اصالحات بود

اي  از آلمان، به عنوان حقوق کلیسا، نیرنگ تازه هرروز براي پول درآوردن …آز در دربار رم به شدت حکفرماست 

همچنین دربارة دستگاه پاپ  …و ناراحتی بسیار برخاسته است؛ …از این رو سروصداي زیاد. شود ساز می

پرسشهایی پیش خواهد آمد در غیر این صورت سرانجام اطاعت بکلی از میان خواهد رفت تا مردم از این توقعات 

  .اخیر به گمان من براي بسیاري از کشورها قابل قبول خواهد بود جات یابند؛ و این شقآور ایتالیاییها ن شرم

رو شد که از یک راهب مؤمن فرقۀ فرانسیسیان، که دستگاهش براي  جانشین مارتینوس با مسایل بسیاري روبه

بایست  ی؛ پاپها میدستگاه پاپ بیشتر جنبۀ حکومتی داشت تا مذهب. سیاستمداري نامناسب بود، به جا مانده بود

توانستند قدیس باشند؛ ائوگنیوس چهارم گاهی قدیسی خود  همواره سیاستمدار و گاهی جنگجو باشند و ندرتاً می

افزود و او را بیحوصله  ساخت به مشکالت بیحد او می رأي و عبوس بود و نقرسی که همواره دستهایش را دردناك می

آشامید،  خورد، چیزي جز آب نمی زیست، بسیار کم می ، همچون مرتاضی میبا این حال. کرد و گریزان از اجتماع می

ورزید، زود  داد، به دشمنانش کینه نمی کرد، وظایف مذهبی خود را وجداناً انجام می خوابید، با جدیت کار می کم می

ن با حیا بود که در داشت، و چندا چیز براي خود نگاه نمی بخشید، هیچ بخشود، مال را با سخاوت می برخطاکاران می

.هذا کمتر پاپی به قدر او براي خود دشمن تراشید مع. داشت مجالس کمتر چشم از زمین برمی

اینان در ازاي رأیی که به او داده بودند، و براي . نخستین دشمنان وي کاردینالهایی بودند که او را انتخاب کرده بودند

امضا » کاپیتوال«وس، او را وادار ساخته بودند سندي به نام حفظ خود از یک حکومت فردي مانند حکومت مارتین

در این سند وعده داده شده بود که به آنان آزادي بیان، امنیت شغلی، و استفاده از نصف عایدات داده شود و در . کند

ر انتخابات پاپ در اي ایجاد کردند که مرتباً د سابقه» کاپیتوالسیونها«این . کلیۀ امور مهم با آنان مشورت به عمل آید

. به عالوه ائوگنیوس دشمنان نیرومندي از افراد خاندان کولونا براي خود به وجود آورد. شد دورة رنسانس تعقیب می

چون معتقد بود که مارتینوس به میزان فزون از حدي امالك کلیسا را به آن خاندان منتقل کرده است، فرمان داد تا 

ه کلیسا بازگردانند، و منشی سابق مارتینوس را، براي به دست آوردن اطالعاتی دربارة قطعات زیادي از آن زمینها را ب

کولونا به جنگ با پاپ برخاستند؛ پاپ آنان را به وسیلۀ   سران خانوادة. انتقال آن اراضی، در زیر شکنجه کشت

در همان . نی رم را برانگیختسربازانی که از فلورانس و ونیز اعزام شده بودند مغلوب ساخت، اما در این کار دشم

جلسات ) 1431(ضمن شوراي بال، که به وسیلۀ مارتینوس فراخوانده شده بود، در اولین سال حکومت پاپ جدید 

ائوگنیوس فرمان انحالل . خود را تشکیل داد و بار دیگر درصدد برآمد که تفوق شوراهاي عام را برپاپ تسجیل کند

امر او سرباز زدند، به او فرمان دادند تا در جلسات آن حضور یابد، و نیروهاي  شورا را صادر کرد؛ اعضاي شورا از

سران خانوادة کولونا از این فرصت براي انتقام استفاده کردند، انقالبی در . میالنی را براي حمله به او در رم فرستادند

یک قایق کوچک از راه تیبر فرا  ائوگنیوس با). 1434(شهر به راه انداختند، و یک حکومت جمهوري تأسیس کردند 

به فلورانس و سپس به بولونیا پناهنده شد؛ مدت نه سال . انداختند کرد، درحالی که مردم بر او تیر، نیزه، و سنگ می

  .بردند او و اعضاي دربارش در تبعید از رم به سر می

ظهار داشته بود، اعضاي این شورا قصد همانطور که اسقف تور بیپرده ا. اکثریت نمایندگان شوراي بال فرانسوي بودند

یاکرسی روحانیت را از ایتالیاییها بستانند، یا طوري آن را از قدرت بیندازند که مقر آن در هرجا که «آن داشتند که 

به صدور آمرزشنامه پرداخت، حکم : بنابراین، شورا اختیارات پاپ را یکی پس از دیگري قبضه کرد» .باشد فرقی نکند

صادر کرد، حق استفاده از عواید موقوفات را اعطا نمود، و مقرر داشت که مالیات موقوفات به جاي پاپ به  معافیت

و نامزدي ) 1439(ائوگنیوس بار دیگر فرمان انحالل شورا را صادر کرد؛ شورا باخلع او . داده شود) شورا(خود آن 
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براي تکمیل . گونه، شقاق تجدید شد بدین. به مقابله برخاست  وس هشتم ساووایی، به عنوان ناپاپ فلیکس پنجم،آمادئ

شکست ظاهري ائوگنیوس، شارل هفتم پادشاه فرانسه مجمعی از اسقفان، شاهزادگان، و حقوقدانان فرانسه در بورژ 

را صادر کرد » پراگماتیک سانکسیوس بورژ«الم و این مجمع تفوق شوراي عام را بر پاپها اع). 1438(ترتیب داد 

بایست از طریق انتخاب به وسیلۀ کشیشان محل واگذار شوند،  ؛ به موجب آن، مقامات روحانی از آن پس می)1438(

بکند؛ استیناف به دربار پاپ ممنوع شد، مگر پس از استفاده از تمام امکانات قضایی » هایی توصیه«توانست  اما شاه می

این دستور در حقیقت موجب تأسیس یک کلیساي . رانسه؛ و تحصیل مالیات موقوفات توسط پاپ قدغن شددر ف

یک سال بعد شورایی در شهر ماینتس اقداماتی براي تأسیس یک کلیساي ملی . مستقل فرانسوي به ریاست شاه شد

وحش «اسقف اعظم پراگ پاپ را کلیساي بوهم خود را در انقالب هوسیان از پاپ جداکرد؛ . در آلمان انجام داد

رسید که کلیساي رم چنان درهم شکسته است که دیگر امیدي به ترمیم آن  بدین ترتیب، به نظر می. نامید »مکاشفه

.نیست؛ اصالحات ملی مذهبی ظاهراً یک قرن پیش از ظهور لوتو برقرار شده بودند

شدند، بیزانسیها فکر  چون عثمانیان هر لحظه به قسطنطنیه نزدیکتر می. ئوگنیوس به وسیلۀ ترکان نجات یافتا

اي ضروري براي تحصیل  کردند که نجات آن شهر ارزش سازش با رم را دارد و اتحاد مسیحیت یونانی و رومی مقدمه

تا ) 1431(ي نزد مارتینوس پنجم فرستاد امپراطور یوحناي هشتم سفیر. کمک نظامی از جانب غرب خواهد بود

تا توضیح دهد ) 1433(شوراي بال فرستادگانی نزد یوحنا گسیل داشت . تشکیل شورایی از دو کلیسا را پیشنهاد کند

که شورا در قدرت از پاپ برتر است و تحت حمایت امپراطور سیگیسموند قرار دارد؛ و اگر کلیساي یونان حاضر باشد 

ائوگنیوس نیز سفیري از جانب خود فرستاد و . شورا معامله کند، پول و نیرو براي آن خواهد فرستادبه جاي پاپ با 

وعده داد که اگر پیشنهاد اتحاد به شوراي جدیدي که از طرف او در فرار تشکیل خواهد شد تسلیم شود، براي نجات 

اي را که هنوز  ن عده از روحانیان عالیرتبهپاپ آ. یوحنا پیشنهاد ائوگنیوس را پذیرفت. قسطنطنیه یاري خواهد کرد

بسیاري از اسقفان سرشناس، از جمله چزارینی و نیکوالي کوزایی، بال را . نسبت به او وفادار بودند به فرارا دعوت کرد

شوراي بال به کار خود . کردند که مهمترین مسئله مذاکره با یونانیان است به قصد فرارا ترك کردند، زیرا احساس می

  .ادامه داد، اما با خشمی رو به افزایش و حیثیتی رو به کاهش

تا آن هنگام میان کلیساهاي یونانی و رومی تقسیم شده بود، تمام اروپا  1054خبر اتحاد جهان مسیحیت، که از سال 

عدة  ، امپراطور بیزانس، یوسفوس، بطرك قسطنطنیه، هفده مطران یونانی، و1438فوریۀ  8در . را به هیجان آورد

در فرارا ائوگنیوس . زیادي از اسقفان، رهبانان، و دانشوران به ونیز که هنوز تا حدي یک شهر بیزانسی بود وارد شدند

پس از گشایش شورا، کمیسیونهاي . آنان را با جاللی پذیرفت که گویا در نظر یونانیان تشریفاتی بسیار ناچیز بود

رهبري پاپ، استعمال نان فطیر، ماهیت آالم اعراف، و صدور   دربارةمتعددي براي سازش دادن اختالفات دو کلیسا 

مدت هشت ماه دانشمندان و متخصصان مذهبی این نکات را . تعیین شد  القدس از پدر و پسر، یا از پدر یا پسر، روح

کوزیمو د مدیچی از در همان اوان طاعون در فرارا شایع شد؛ . مورد بحث قرار دادند، اما به هیچ موافقتی نایل نیامدند

این دعوت پذیرفته شد و . اعضاي شورا دعوت کرد که به فلورانس بروند و به خرج او و دوستانش در آنجا مسکن کنند

در آنجا ). 1439(دانند  برخی از مورخان تاریخ رنسانس را از زمان عزیمت آن یونانیان دانشمند به فلورانس می

، »شود القدس از پدر به میانجیگري پسر صادر می روح«نیان، که به موجب آن موافقت شد که فورمول مورد قبول یونا

بر سر آالم اعراف نیز موافقت  1439یکی است و تا ژوئن » شود از پدر و پسر صادر می«گوید  با فورمول رومی که می

. ا به هم خواهد زداولویت پاپ به مشاجرات شدید منتهی شد، و امپراطور یونانی تهدید کرد که شورا ر. حاصل شد

جو بود، تمهیدي براي سازش اندیشید که به موجب آن اقتدار  بساریون، اسقف اعظم نیقیه، که شخصی مصالحه

حل پذیرفته شد؛ و  این راه. ماند شد، اما حقوق و مزایاي موجود کلیساي شرق نیز محفوظ می جهانی پاپ شناخته می
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و مجلل آن سه سال پیش توسط برونللسکی ساخته شده بود، منشور  ژوئیه، در کلیساي جامعی که گنبد عظیم 6در 

اتحاد دو کلیسا به زبان یونانی توسط بساریون و به زبان التین توسط چزارینی قرائت شد؛ این دو اسقف یکدیگر را 

ورترین و بوسیدند؛ و تمام اعضاي شورا، به ریاست امپراطور یونانی در برابر همان ائوگنیوسی که تا آن زمان منف

.رفت، به زانو درآمدند مطرودترین مرد به شمار می

و موکبش به قسطنطنیه بازگشتند، با اهانت و ) روم شرقی(وقتی امپراطور یونانی . سرور عالم مسیحیت دیر نپایید

نجام داد، ائوگنیوس سهم خود را در معامله ا. رو شدند؛ روحانیون و مردم شهر تسلیم به رم را رد کردند بدزبانی روبه

کاردینال چزارینی در رأس ارتشی به مجارستان اعزام شد تا به نیروهاي الدیسالوس و هونیادي پیوندد؛ این نیروها 

به صوفیه گام نهادند، اما در وارنا از طرف سلطان  1443در نیش فاتح شدند، پیروزمندانه در شب عید میالد مسیح 

حاد در قسطنطنیه پیروز شد و بطرك گرگوریوس، که از اتحاد جمعیت ضد ات). 1444(مراد دوم منهزم شدند 

گرگوریوس با جنگ به سانتا سوفیا بازگشت و منشور اتحاد را در آنجا قرائت . پشتیبانی کرده بود، به ایتالیا گریخت

رفداران روحانیان ضد اتحاد کلیۀ ط. کردند ؛ اما از آن هنگام مردم از رفتن به کلیساي بزرگ تحاشی می)1452(کرد 

اتحاد را لعن کردند؛ از طلب مغفرت براي کسانی که هنگام قرائت منشور در کلیسا حضور داشتند امتناع ورزیدند، و 

بیماران را تحریض کردند که مردن بدون مراسم مذهبی را بر آموزش یافتن به دست کشیشان وحدت طلب ترجیح 

سلطان محمدثانی وضع را با . فلورانس را انکار کردند» حرامیسینود «بطرکان اسکندریه و انطاکیه و اورشلیم . دهند

به عیسویان آزادي عبادت داد؛ وجنادیوس را، که یکی از ). 1453(تبدیل قسطنطنیه به پایتخت عثمانی آسان کرد 

.دشمنان ثابت قدم اتحاد بود، به بطرکی برگزید

لسکی، جمهوري نامنظم رم و کولوناي آشوبناك را ، پس از آنکه سردار اعزامیش، کاردینال ویت1443ائوگنیوس در 

اقامت پاپ در فلورانس او را با تحول اومانیسم و . باسبعیتی بدتر از آن واندالها یا گوتها سرکوب کرد، به رم بازگشت

 اي به هنر به سرپرستی کوزیمو دمدیچی آشنا کرده بود، و دانشمندان حاضر در شوراي فرارا و فلورانس در وي عالقه

الوقوع قسطنطنیه ممکن بود از دست بروند یا منهدم شوند  که در صورت سقوط قریب –حفظ نسخ خطی کالسیک 

توانستند به زبان یونانی با  وي پودجو، فالویو بیوندو، لئوناردو برونی، و سایر اومانیستهایی را که می. برانگیخته بودند –

فرا آنجلیکو را به رم آورده و به او دستور داده بود تا . کرده بودیونانیان مذاکره کنند در دبیرخانۀ خود استخدام 

هاي برنزي را که گیبرتی براي تعمیدگاه فلورانس  چون دروازه. فرسکوهایی در نمازخانۀ ساکرامنتو در واتیکان بسازد

). 1433(بسازد ریخته بود پسندیده بود، فیالرته را مأمور ساخت که درهاي مشابهی براي کلیساي کهن سان پیترو 

ساز آنچه بر سردرهاي آن  که آن مجسمه - هرچند در آن زمان کمتر مورد تفسیر قرار گرفته بود -این نکته مهم بود

کلیساي عمدة مسیحیت التین قرار داده بود نه تنها شامل عیسی و مریم و حواریون بود، بلکه مارس و روما، هرو و 

ائوگنیوس، در همان ساعت پیروزي خود برشوراي بال، . و را نیز در برداشتلئاندر، زئوس و گانومدس، و حتی لدا و ق
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، وسعت رم به یک دهم رومی که در نشستوقتی که پاپ نیکوالوس پنجم بر کهنترین تخت سلطنت جهان 

از ونیز، ) هشتاد هزار نفر(رسید، و از حیث مساحت و جمعیت  محاط بود نمی) 275- 270(دیوارهاي آورلیانوس 

از زمان ویرانی آبراههاي عمده در نتیجۀ هجوم وحشیان، هفت تپۀ رم فاقد یک منبع . فلورانس، یا میالن کوچکتر بود

اطمینان شده بود؛ چند آبراهۀ کوچک هنوز باقی بودند و چند چشمه و شمارة زیادي آب انبار و چاه هنوز  آب قابل

هاي ناسالمی  بیشتر مردم در جلگه. نوشیدند وجود داشتند، اما قسمت زیادي از ساکنان شهر آب رود تیبر را می

تپۀ کاپیتولینوس در آن موقع . هاي مجاور بودزیستند که دستخوش طغیان رود و عفونت ماالریاي حاصل از باتالق می

تپۀ پاالتینوس یک کنج . چریدند یی بودند که بردامنۀ آن می)capri(کاپرینو نام داشت و وجه تسمیۀ آن بزها  مونته

روستایی تقریباً بالسکنه بود؛ قصرهاي قدیمی، که این تپه نام خود را از آنها مأخوذ داشته بود، اکنون چیزي جز 

قصبۀ کوچکی از حومۀ رم در آن سوي رود بود و ) شهرك واتیکان(بورگو واتیکانو . سنگ خاك گرفته نبودند معادن

برخی از کلیساها، مانند سانتاماریا مادجوره یا سانتا . به طرز درهم و نامنظمی گرد مزار پطرس حواري را گرفته بود

توانست با کلیساي جامع فلورانس یا میالن،  ایی در رم نمیچچیلیا از درون زیبا، اما از بیرون ساده بودند؛ هیچ کلیس

اي با چرتوزا دي پاویا، و هیچ عمارت شهرداري با پاالتتسو وکیو، کاستلو سفورتسسکو، کاخ دوجهاي ونیز،  هیچ صومعه

برخی با  هاي گلی و خاکی همانند بودند؛ تقریباً تمام خیابانها به پس کوچه. یا حتی کاخ مردم در سینا رقابت کند

یکی العاده، مانند جشن یا دیدار  قلوه سنگ مفروش بودند؛ فقط چندتایی در شب چراغ داشتند؛ و تنها در موارد فوق

.شدند از شخصیتهاي مهم، جارو می

کردند تأمین  هاي گاوي که در مزارع اطراف چرا می داري و تولید پشم و گله مایۀ اقتصادي شهر به طور جزیی از مرتع

کشاورزي مختصر بود و سوداگري هم به مقیاس کوچک . آمد اما به طور عمده از عایدات کلیسا به دست می شد، می

طبقۀ . گرفت؛ صنعت و تجارت، به سبب عدم امنیت حاصل از حمالت راهزنان، تقریباً از میان رفته بود انجام می

نجبا، که تقریباً مالک تمام . نیون، و عوامتنها طبقات عبارت بودند از نجبا، روحا –متوسط تقریباً وجود نداشت 

زمینهایی بودند که به دست کلیسا نیفتاده بودند، دهقانان خود را بدون رعایت نهی و ندامت مسیحی استثمار 

هرگونه شورش و مخالفتی را به وسیلۀ اراذل نیرومندي که در خدمت خود داشتند و براي زدن و کشتن . کردند می

گورستانها،  –و باالتر از همه دو خاندان کولونا و اورسینی  –هاي بزرگ  خانواده. ساختند کوب میکردند، من تربیت می

ها، و سایر ساختمانهاي عمومی رم یا نزدیک آن را تصاحب و به دژهاي کوچک تبدیل کرده  ها، تماشاخانه گرمابه

کوشیدند خود  الً مخاصم پاپ بودند، یا مینجبا معمو. بودند؛ و کاخهاي روستاییشان را براي جنگ مجهز ساخته بودند

شدند؛ پیوس  کردند که پاپها مجبور به فرار می گهگاه چنان اغتشاشی به پا می. او را برگزینند و بر او حکومت کنند

جنگیدن سیکستوس چهارم، و آلکساندر ششم با . گفت که کاش پایتختش شهر دیگري به جز رم بود دوم با البه می

  .ن، کوشش قابل بخشایشی بود براي تحصیل امنیتی در حوزة حکومت پاپاین گونه مردا

. توانستند خرج کنند رم معموالً تحت حکومت روحانیان بود، زیرا آنان عایدات متنوع کلیسا را در دست داشتند و می

شان تهیه کنند، و توانستند برای ساکنان شهر به ورود طال از چندین کشور، به شغلهایی که کشیشان با این عایدات می

توانستند ازهرگونه اصالحاتی که ممکن  مردم رم نمی. توانستند از آن محل بدهند متکی بودند به اعاناتی که پاپها می

توانستند انقالب کنند، به جاي آن  چون مردم نمی. بود از جریان چنین عوایدي به شهرشان بکاهد، خوشحال باشند

اي که شاید یک  در میدان ناوونا، مجسمه. نظیر بود د، که در نقاط دیگر اروپا بیشدن به هجاي تند و تیزي متوسل می

تجدید نام یافت و تبدیل به تابلویی شد  -احتماالً نام خیاطی که در آن نزدیکی بود –هرکول یونانی بود، به پاسکوینو 

رمیها، . تالیایی، که غالباً برضد پاپ بودبراي پر طنزترین جمالت، معموالً به شکل عبارات نیشدار به زبان التینی یا ای

آمدند و به خود  الاقل در موارد معین، مردمی مذهبی بودند؛ در این موارد براي دریافت برکت از پاپ گرد می
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کنند؛ اما وقتی که سیکستوس چهارم به سبب رنجوري از نقرس  بالیدند که با بوسیدن پاي او از سفرا تقلید می می

به . جویشان بود او را لعن کردند از مراسم تبرك حاضر شود، مردم رم با شدتی که خاص طبع کینهنتوانست در یکی 

عالوه، چون ائوگنیوس چهارم جمهوري رم را ملغا کرده بود پاپها فرمانروایان دنیوي شهر نیز شده بودند، و به همین 

این بدبختی پاپها بود که . گرفت ز تعلق میکنند به آنان نی جهت، مذمتهایی که مردم معموالً از دولتهاي خود می

.ترین مردم ایتالیا مستقر باشند بایست در میان بیقانون می

به عنوان سران یک سازمان . حق بودند اي از حکومت ذي پاپها در ادعاي خود برمیزان معینی از قدرت دنیوي و حوزه

کما اینکه در آوینیون هم واقعاً همین وضع را  توانستند خود را در اسارت هیچ کشوري ببینند، المللی نمی بین

توانستند با بیطرفی به عموم مردم خدمت کنند، تا چه رسد به  گونه در قید بودند، مشکل می چون بدین. داشتند

طور  همان(به طور محسوس جعلی بود » عطیۀ قسطنطین«گرچه . رؤیاي عظیم آنان براي حاکم بودن بر هر حکومتی

، که از طرف )750(، عطیۀ ایتالیاي مرکزي به پاپ توسط پپن )ستخدام واال به آن اذعان کردکه نیکوالس با ا

به نام خود سکه زده بودند، و قرنها  782پاپها از سال . ، یک حقیقت تاریخی بود)773(شارلمانی تأیید شده بود 

امی در یک حکومت مرکزي، در وحدت قدرتهاي محلی اعم از فئودالی و نظ. کرد کس با حق آنها معارضه نمی هیچ

این که پاپها از نیکوالوس پنجم تا کلمنس هفتم در . ایاالت پاپی نیز مانند سایر ممالک اروپا در شرف تحقق بود

طلبانی  کردند به اقتضاي پیروي از رسم زمان بود؛ و وقتی اصالح ایاالت خود مانند سالطین مستبدي حکومت می

کردند،  گفتند، اما آن را در کشور خود مذمت می یس، از دموکراسی کلیسا سخن مینظیر ژرسون، رییس دانشگاه پار

در زمانی که صنعت چاپ هنوز شروع نشده یا انتشار پیدا نکرده بود، هم کشور و هم . پاپها حق داشتند شکوه کنند

سال پیش از  کند، سی نیکوالوس پنجم هفت سال پیش از آنکه گوتنبرگ انجیل را چاپ. کلیسا آمادة دموکراسی نبود

آنکه چاپ به رم برسد، و چهل و هشت سال پیش از آنکه اثر آلدوس مانوتیوس براي نخستین بار چاپ شود، پاپ 

  .دموکراسی تجملی از خرد تعمیم یافته، امنیت، و آرامش است. شد

این . شد نامیده می) یو فعلیالتس(اي بود که در ایام باستانی التیوم  حکومت دنیوي پاپها مستقیماً مربوط به ناحیه

در وراي این ایالت، پاپها . ناحیه ایاالت کوچکی بین توسکان، اومبریا، سرزمین پادشاهی ناپل، و دریاي تیرنه بود

این چهار منطقه توأماً کمربند پهنی را در وسط . دانستند را نیز ملک خود می) رومانی قدیم(اومبریا، مارکه، و رومانیا 

توانستند،  دادند؛ آنها شامل بیست و شش شهر بودند که پاپها هروقت می یایی به دریایی دیگر تشکیل میایتالیا از در

به عالوه، سیسیل و تمام . کردند راندند یا آنها را میان حکام محلی قسمت می به وسیلۀ نایبهاي خود بر آنها فرمان می

کنتیوس سوم و فردریک دوم، به عنوان تیول مورد ادعاي اي میان پاپ اینو کشور پادشاهی ناپل، براساس موافقتنامه

. پاپها بود و پرداخت یک خراج ساالنه از طرف این ایاالت به حکومت پاپ سرچشمۀ نزاع بین امپراطوران و پاپها شد

 1107د، در لوکا، پیستویا، پیزا، سینا، و آرتتسو بو  باالخره کنتسا ماتیلدا تقریباً تمام توسکان را، که شامل فلورانس،

کردند، اما ندرتاً قدرت  پاپها بر تمام این ایاالت حقوق سلطنت فئودالی ادعا می. به موجب وصیت به پاپ واگذار کرد

  .تنفیذ ادعاي خود را داشتند

سیاست اروپایی با  حکومت پاپ، که از فساد داخلی، عدم صالحیت و استطاعت نظامی و مالی، درهم آمیختگی

هاي  اج امور دینی و دنیوي بغایت در مضیقه بود، طی قرون براي حفظ سرزمینهاي خود از سرکردهایتالیایی، و امتز

میالن مرتباً درصدد تملک بولونیا بود؛ ونیز راونا را تصرف . کرد نظامی محلی و تجاوز سایر ایاالت ایتالیایی کوشش می

براي مقابله با این . اندازي به التیوم برآمد تکرد و کوشید تا فرارا را نیز ضمیمۀ خود سازد؛ و ناپل در صدد دس

انگیختند و  کردند، بلکه ایاالت آزمند را علیه یکدیگر برمی حمالت، پاپها ندرتاً به ارتش کوچک مزدور خود اعتماد می

یک از آنها  کوشیدند تا با اعمال یک سیاست موازنۀ قوا مانع نیرومند شدن آن ایاالت شوند و نگذارند هیچ می
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ماکیاولی و گویتچاردینی در عقیدة خود، مبنی بر اینکه عدم اتحاد ایتالیا تا . تملکۀ پاپ را در حدود خود ببلعندمس

اي نداشتند جز اینکه به این طریق استقالل سیاسی و  حدي مربوط به این سیاست است، محق بودند؛ و پاپها نیز چاره

.روحانی خود را از راه قدرت دنیوي خویش حفظ کنند

دانستند همان روشی را اتخاذ کنند که فرمانروایان دنیوي در  پاپها، به عنوان فرمانروایان سیاسی، خود را مجبور می

و بعضی اوقات  –کردند  مشاغل یا موقوفات را به اشخاص با نفوذ و حتی مادونتر از آنان واگذار می. گرفتند پیش می

قاصد سیاسی را پیش برند، یا به ادیبان و هنرمندان پاداش یا تا دیون سیاسی خود را بپردازند، م -فروختند می

گاه مانند یولیوس دوم از . دادند هاي نیرومند ترتیب می ضمناً ازدواجهایی بین خویشان خود با خانواده. مئونتی رسانند

، که شاید »اريفحشاي اد«تا حدي با . کردند نیروي نظامی و گاه مثل لئو دهم از سیاست فریب و تزویر استفاده می

قوانین ایاالت . شدند ساختند و حتی از آن منتفع می از آنچه در سایر حکومتهاي زمان رواج داشت بیشتر نبود، می

شدند، زیرا چنین  شهرها سخت بود؛ دزدان و جاعالن توسط نواب پاپ به دارآویخته می -پاپی مثل قوانین سایر کشور

داد ساده  بیشتر پاپها تا آن حد که مراسم مقامشان اجازه می. بود شدت عملهایی در حکومتهاي آن زمان الزم

زیستند، و داستانهاي بدي که دربارة آنان گفته شده غالباً از ناحیۀ ساتیرنویسهاي غیر مسئول مانند برنی، یا از  می

معارضۀ شدید یا که با پاپ  –طلبان ناکامی مثل آرتینو، یا از طرف عمال مقتدر رومی مانند اینفسورا  سوي جاه

کردند  اما در مورد کاردینالهایی که امور سیاسی و مذهبی کلیسا را اداره می. اند جعل و منتشر شده -اند سیاسی داشته

کردند؛ بسیاري  دانستند و به همان طریق هم زندگی می باید گفت که آنها خود را سناتورهاي یک کشور ثروتمند می

کردند؛ و برخی با انتخاب  ختند؛ بسیاري دیگر از ادبیات و هنر حمایت میسا از آنان کاخهایی براي خود می

  .کردند پرداختند؛ اینان به طور کلی از رسم سست اخالقی زمان خود تبعیت می هایی براي خود به عشرت می معشوقه

اومانیسم یک . پاپها به عنوان قدرتهاي روحانی دورة رنسانس با مسئلۀ سازش اومانیسم و مسیحیت مواجه بودند

کن  مذهب نیمه مشرکانه بود، و کلیسا یک بار تصمیم گرفت شرك را، هم از حیث اعتقاد و هم از جهت هنر، ریشه

همت خود قرار داده بود؛ مثالً کلیساي جامع اورویتو تازه با  هاي شرك را وجهۀ سابقاً تخریب معابد و مجسمه. کند

هاي رومی، آورده شده بود؛ یکی از نمایندگان پاپ قطعاتی از مرمرهاي  خرابه مرمري بنا شده بود که از کارارا، بعضاً از

تئاتر فالویوس کار ساختمان  با مصالح آمفی 1461کولوسئوم را فروخته بود تا براي تهیۀ آهک سوخته شوند؛ در 

بار ارابۀ مرمر و  پاالتتسوونتسیا شروع شد؛ خود نیکوالوس شخصاً، در بحبوحۀ ذوق معماري خود، دو هزار و پانصد

تراورتن از کولوسئوم، سیرکوس ماکسیموس، و سایر ساختمانهاي قدیمی گردآورد تا کلیساها و کاخهاي رم را بنا 

برگرداندن آن رویه و حفظ و گردآوري و پرورش بقایاي هنر و ادبیات کالسیک رم و یونان مستلزم انقالبی در . کند

زیاد و مایۀ نهضت فرهنگ شرك جدید چندان نیرومند بود، و سران آن  حیثیت اومانیسم چنان. فکر روحانی بود

نهضت آنقدر به آن دلبسته بودند که کلیسا ناچار بود محلی براي این تحوالت در حیات مسیحی بازکند، یا پشتیبانی 

س پنجم بر اومانیسم کلیسا به سرپرستی پاپ نیکوالو. طبقات روشنفکر ایتالیا و شاید بعداً تمام اروپا را از دست بدهد

به مدت یک . آغوش گشود، با رشادت و سخاوت از آن جانبداري کرد، و ریاست ادبیات و هنر جدید را به عهده گرفت

به فکر ایتالیا داد و چنان از آن ) یا به قول فیللفو آزادي باور ناکردنی(چنان آزادي وسیعی ) 1534- 1447(قرن 

هاي تاریخ بشر  خشید که رم مرکز رنسانس گشت و از یکی از درخشانترین دورهحمایت کرد و به آن انگیزه و فرصت ب

.مند شد بهره

II – 1455- 1447  :نیکوالوس پنجم  

تومازو پارنتوچلی، که در سارتسانا با فقر پرورش یافته بود، به طریقی توفیق آن را یافت که شش سال در دانشگاه 

هاي رینالدو دلیی آلبیتتسی و پاال د  ، به فلورانس رفت و در خانوادهوقتی که پولش تمام شد. بولونیا تحصیل کند
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همینکه پولی به دست آورد، به بولونیا بازگشت، تحصیالت خود را ادامه . ستروتتسی وظیفۀ معلمی را به عهده گرفت

بولونیا، او را ناظر نیکولو دلیی آلبرگاتی، اسقف اعظم . داد، و در بیست و دو سالگی دکتراي االهیات را دریافت کرد

پاپ . خاندان خود ساخت و به فلورانس برد تا مالزم پاپ ائوگنیوس چهارم در دوران تبعید طوالنیش در آنجا باشد

اي با برونی، مارسوپینی،  دوستی صمیمانه. آنکه مسیحیت را از دست بدهد، اومانیست شد طی سالهاي تبعیدش، بی

این نامی بود که (بزودي تومازو سارتسانایی   به محفل ادبی آنان پیوست؛ مانتی، آوریسپا، و پودجو به هم زد و

تقریباً تمام عایداتش را در . از آتش عشق آنان به هنر و ادبیات باستانی گرم شد) اومانیستها به پارنتوچلی داده بودند

کرد که روزي  ري میگرفت، و اظهار امیدوا هاي خطی گرانبها وام می راه کتاب صرف کرد، براي خریدن نسخه

در حقیقت همین آرمان بنیانگذار . عایداتش به گردآوردن تمام کتابهاي بزرگ جهان در یک کتابخانه تکافو کند

هاي  کوزیمو او را براي تنظیم فهرست کتابخانۀ مارچانا به کار گرفت، و تومازو در میان نسخه. کتابخانۀ واتیکان بود

کند که نخستین پاپ رنسانس  دانست که خود را براي این آماده می  درست نمیاو . گذراند خطی بشادي روزگار می

، ائوگنیوس )1443(وقتی که اسقف اعظم مرد . مدت بیست سال در فلورانس و بولونیا به آلبرگاتی خدمت کرد.باشد

و قابلیت اداري او  پارنتوچلی را به جانشینی او منصوب کرد؛ و سه سال بعد، پاپ، که بسیار تحت تأثیر دانش و تقوا

هاي اورسینی و  سال بعد ائوگنیوس درگذشت؛ و کاردینالها، که بین فرقه. واقع شده بود، به کاردینالی ارتقایش داد

او پس از شنیدن خبر انتخاب خود، به . بست شده بودند، پارنتوچلی را به پاپی برگزیدند کولونا دچار اشکال و بن

توانست فکر کند که زنگنواز فقیر کشیشی، در برابر حیرت مغروران به پاپی  که می«: وسپازیانو دا بیستیتچی بانگ زد

اومانیستهاي ایتالیا شاد شدند و یکی از آنان، فرانچسکو باربارو، اعالم کرد که رؤیاي افالطون تعبیر » برگزیده شود؟

  . گشته و یکی از فیلسوفان شاه شده است

پاپ خوبی باشد، رم را از نو بنا کند، و : سه هدف داشت) نامید را به این نام میپارنتوچلی حال خود (نیکوالوس پنجم 

کرد، تقریباً در تمام   روي و صالحیت اداره می شغل عالی خود را با میانه. ادبیات و دانش و هنر کالسیک را احیا نماید

ناپاپ فلیکس پنجم چون تشخیص . نار آیدتوانست با آلمان و فرانسه هر دو دوستانه ک داد، و می ساعات روز بارعام می

داد که نیکوالوس بزودي مسیحیت التین را به خود خواهد گرواند، از ادعاهاي خویش دست برداشت و با رأفت 

؛ نهضت )1449(بخشوده شد؛ شوراي بال، که سر طغیان داشت اما در حال پاشیدگی بود، به لوزان رفت و منحل شد 

رسید؛ نیکوالوس احساس  تقاضاي اصالحات هنوز از آن سوي آلپ می. اق پاپی مرتفع شدشورایی به انتها رسید و شق

تواند اصالحات را عملی  دادند، نمی کرد که در برابر تمام شاغالنی که مشاغل خود را در نتیجۀ اصالحات از دست می

ینیون و بر اثر شقاق از دست سازد؛ در عوض امیدوار بود که کلیسا همچون پیشرو احیاي دانش حیثیتی را که در آو

پشتیبانی نیکوالوس از دانش با مقاصد سیاسی بستگی نداشت؛ بلکه از یک عاطفۀ . داده بود دوباره به دست آورد

هاي خطی سفرهاي پر رنجی به آن سوي آلپ انجام داده  او براي گردآوري نسخه. خاست می صمیم و تقریباً عاشقانه بر

  . لیانوس را در بال کشف کردبود؛ همو بود که آثار ترتو

حال که به عواید دستگاه پاپ دست یافته بود، عمالی به آتن، قسطنطنیه، و شهرهاي مختلف آلمان و انگلستان 

فرستاد تا کتب خطی یونانی یا التینی را، اعم از مسیحی یا مشرکانه، بخرند یا از آنها رونوشت بردارند؛ گروه بزرگی از 

. را در واتیکان مستقر ساخت؛ و تقریباً هر اومانیست برجستۀ ایتالیایی را به رم فرا خواندکاتبان و ویراستاران 

تمام دانشوران جهان در زمان پاپ نیکوالوس به رم آمدند، برخی به میل خود و «: نویسد آسا می وسپازیانو مبالغه

. داد  ر به وجد آمده باشد پاداش میاي که از موسیقی یا شع کار آنان را با سخاوت خلیفه» .بعضی به تقاضاي او

دریافت کرد؛ گوارینو داورونا براي ) دالر؟ 12,500(دوکاتو  500اثر توسیدید به التینی   لورنتسو واال براي ترجمۀ

پودجو مأمور . دوکاتو گرفت 500دوکاتو، و نیکولو پروتی براي ترجمۀ آثار پولوبیوس  1,500ترجمۀ آثار استرابون 
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ودوروس سیسیلی شد؛ تئودوروس گاتسا با محبت از فرارا جلب شد تا ترجمۀ جدیدي از آثار ارسطو ترجمۀ آثار دی

دوکاتو پیشنهاد شد که ایلیاد و  10,000تهیه کند؛ به فیللفومسکنی در رم و ملکی در روستا و دستمزدي به مبلغ 

قدر گزاف بودند که  این پاداشها آن. شداودیسه هومر را به التینی برگرداند، اما مرگ پاپ مانع اجراي این ترجمه 

پیشنهاد مرا «: برخی از دانشوران در قبول آنها تردید کردند، پاپ با این اخطار ماهرانه بر تردید آنان غالب آمد

گیر او را از رم به فابریانو راند،  هنگامی که یک بیماري همه» .بپذیرید، زیرا ممکن است نیکوالوس دیگري پیدا نکنید

ضمناً از آثاري که ممکن بود کالسیک . مترجمان و کاتبانش را با خود برد تا مبادا از آن مرض تلف شوندتمام 

دوکاتو جایزه براي کسی تعیین کرد که انجیل متی را در زبان اصلی  5,000. مسیحی خوانده شوند نیز غافل نماند

براي ترجمۀ آثار سیریل اسکندرانی، باسیلیوس کبیر،  جانوتتسو مانتی و جورج طرابوزانی را. پیدا کند و نزد او بیاورد

گرگوریوس نازیانزوسی، و گرگوریوس نوسایی، و سایر آثار آباي کلیسا استخدام کرد؛ مانتی و دستیارانش را مأمور 

این . ساخت که نسخۀ جدیدي از انجیل از روي متن عبري و یونانی تدوین کنند؛ این کار نیز با مرگ او عقیم ماند

هاي التین معجل و ناکامل بودند، اما براي اولین بار راه مطالعۀ آثار هرودوت، توسیدید، گزنوفون، پولوبیوس،  جمهتر

. توانستند یونانی بخوانند گشودند دیودوروس، آپیانوس، فیلن اسکندرانی، و تئوفراستوس را بر دانشجویانی که نمی

نان نمرده، بلکه به ایتالیا، که در روزگار پیشین یونان بزرگ خوانده یو«: ها چنین نوشت فیللفو در گفتگو از این ترجمه

مانتی، بیشتر بر سبیل حقشناسی تا از روي دقت، چنین حساب کرد که در هشت سال » .شد، هجرت کرده است می

پیش از هاي پنج قرن  هایی که از یونانی به التینی شده بودند بیش از ترجمه دورة سلطنت روحانی نیکوالوس ترجمه

داشت؛ چون خودش خوشنویس بود،  نیکوالوس ظاهر و شکل کتاب را نیز مانند متن آن دوست می. آن بودند

ها را بدقت بر روي کاغذ پوستی بنویسند؛ آنگاه اوراق کتاب در جلدي از  داشت که ترجمه منشیان مجرب را وا می

بتدریج که بر تعداد کتابها افزوده . ماند محفوظ می اي از خرابی هاي نقره شد و مجلد با گیره مخمل قرمز صحافی می

ساخت،  هاي کتب پاپهاي سابق را بزرگتر می و مجموعه - کتاب یونانی 352کتاب التینی و  824نهایتاً  –شد  می

در این موقع کتابهاي پاپ مجموعاً بالغ . مسئلۀ جا دادن کتابها و محفوظ نگاه داشتن آنها براي نسلهاي بعد پیش آمد

اي براي واتیکان یکی از  ساختن کتابخانه. شدند، و این بزرگترین گنجینۀ کتاب در اروپا بود ر پنج هزار مجلد میب

.بزرگترین آرزوهاي نیکوالوس بود

نیکوالوس ضمن آنکه دانشور بود، سازنده نیز بود، و از آغاز اشغال کرسی خود تصمیم گرفته بود که رم را شایستۀ 

رفت که صدهزار تایب به رم بیایند؛ اینان  رسید؛ انتظارمی فرامی 1450ال بخشش در س. رهبري جهان سازد

عمارات «کرد که دژ مسیحیت زایران را با  اي ببینند؛ حیثیت کلیسا و پاپ ایجاب می بایست شهر را چون ویرانه نمی

بسیار موجب آبرومندي «که  عماراتی» .فخیمی ببینند که ذوق و زیبایی را با تناسبهاي دلپذیر توأم ساخته باشد

گونه هدف کارهاي خود  اي بود که نیکوالوس در بستر مرگ ادا کرد و بدین ؛ این جمله»کرسی پطرس حواري باشند

هاي شهر را از نو بنا کرد، آبراهۀ آکوا ورجینه را تعمیر نمود و به هنرمندي مأموریت  او دیوارها و دروازه. را توجیه کرد

یی در دهانۀ آن بسازد؛ لئونه باتیستا آلبرتی را براي طراحی کاخها، میدانهاي عمومی، و خیابانهاي داد تا آبنماي زیبا

عریضی استخدام کرد که در طرفین داراي گذرگاههاي سرپوشیده باشند و رهگذران را از آفتاب و باران محفوظ 

. آنجلو را تعمیر کرد تجدید نمود، و قلعۀ سانتبسیاري از خیابانها را سنگفرش کرد، ساختمان بسیاري از پلها را . دارند

به امر او، برناردو روسلینو کلیساهاي . به ساکنان برجستۀ شهر وام داد تا قصرهایی بسازند که موجب زیبایی رم شوند

و  سانتاماریا مادجوره، سان جووانی التران، سان پائولو، و سان لورنتسو را، که در خارج دیوارهاي شهر قرار داشتند،

نیکوالوس . همچنین چهل کلیسایی را که گرگوریوس اول براي نگاهداري صلیب طرح کرده بود نوسازي کرد

اي براي یک کاخ جدید در واتیکان تهیه کرد که با باغهایش تمام تپۀ واتیکان را فراگیرد و پاپ و  طرحهاي شاهانه
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که بعداً (دهد؛ آنقدر زنده ماند تا اطاقهاي خودش کارمندانش، کاردینالهایش، و دفترهاي دربار پاپ را درخود جاي 

که اکنون تاالر (اش  تکمیل گشتند؛ کتابخانه) مورد استفادة آلکساندر ششم واقع و آپارتمان بورژیا خوانده شدند

و  بندتو بونفیلیی را از پروجا،. و اطاقهایی که بعداً توسط رافائل تزیین شدند به پایان رسیدند) نقاشی واتیکان است

این فرسکوها اکنون از میان (آندرئا دل کاستانیو را از فلورانس آورد تا فرسکوهایی بر دیوارهاي واتیکان بسازند 

و فرا آنجلیکو مسن را ترغیب کرد که به رم بازگردد و در نمازخانۀ خود پاپ ماجراهاي قدیس ستفانوس و .) اند رفته

گرفت که کلیساي کهن و در حال ویرانی سان پیترو را خراب کند آنجلیکو تصمیم . قدیس الورنتیوس را نقاشی کند

.و به جاي آن شگرفترین کلیساي جهان را بسازد؛ اجراي این نقشۀ جسورانه به زمان یولیوس دوم موکول شد

این عید را به عنوان جشن آرامش . نیکوالوس امیدوار بود که مخارج این ساختمان از عواید سال بخشش تأمین شود

عدة زایرانی که از هر سوي جهان . خاطر پذیرفتند گشته و اتحاد کلیسا اعالم کرد، و مردم اروپا این امر را به طیبباز

مسیحیت التینی به رم روآوردند از حیث عظمت بیسابقه بود؛ کسانی که این سیل جمعیت را به چشم دیده بودند 

جمعیتی در رم گرد آمده بود که پاپ مدت اقامت هر چنان . کردند آن را با حرکت دهها هزار مورچه مقایسه می

در یک مورد دویست نفر براثر فشار . زایري را نخست به پنج روز و بعد به سه روز و سپس به دو روز محدود کرد

ها را براي گشاد کردن معابر ورود به کلیساي  جمعیت به رود تیبر افتادند و مردند؛ نیکوالوس، پس از آن واقعه، خانه

آورند، عواید سال بخشش حتی از حد انتظار پاپ هم گذشت و  گرانبها می چون زایران هدایاي. ن پیترو خراب کردسا

سایر شهرهاي ایتالیا از . مخارج ساختمان جدید او و کارمزد دانشمندان و هزینۀ خرید کتابهاي خطی را تأمین کرد

؛ در رم »هرچه بود به رم رفت«گفت،  ن پروجا به شکوه میبردند، زیرا، به طوري که یکی از ساکنا کمبود پول رنج می

 2,500,000(فلورین  100,000داران، صرافان، و کاسبان استفاده بسیار کردند، و نیکوالوس توانست  مهمانخانه

شد بسیار  کشورهاي وراي آلپ از سیل طالیی که به ایتالیا سرازیر می. تنها در بانک مدیچی به ودیعه گذارد) دالر؟

.ناخشنود بودند

حکومت نیکوالوس برشهر، از نظرگاه خود او، مهذب و . حتی درخود رم نارضایتیهایی سعادت نوین را مختل ساختند

او با تعیین چهار تن از اهالی شهر براي انتخاب مأموران دولت و نظارت بر مالیاتها، تا حدي امید مردم را به . عادل بود

ورها و نجبایی که همگنانشان در دوران پاپی آوینیون و شقاق مذهبی بر رم اما سنات. حکومت جمهوري برآورد

اي که در برابر  کردند درحکومت این پاپ بشدت ناراضی شدند، و مردم نیز از تبدیل واتیکان به قلعه حکومت می

که توسط  افکار جمهوریخواهی،. مصون بود نفرت داشتند) از آن قبیل که ائوگنیوس را از رم طرد کرد(حمالت 

در سال جلوس . ساختند آرنالدو دا برشا و کوال دي رینتسو تبلیغ شده بودند، هنوز بسیاري از اذهان را منقلب می

نیکوالوس به تخت پاپی، یکی از شارمندان به نام ستفانو پورکارو نطق آتشینی ایراد و طی آن بازگشت خودمختاري 

فرمانداري آنانیی، محترمانه تبعید کرد، او پس از چندي به پایتخت نیکوالوس اورا، با انتصاب به . را تقاضا کرد

نیکوالوس او را به . بازگشت و در برابر جمعیتی که براي تماشاي کارناوال آمده بودند بانگ آزادیخواهی بر کشید

. آن شهر نشان دهدبولونیا تبعید کرد و کامالً آزادش گذاشت، جز اینکه مقرر داشت هر روز خود را به نمایندة پاپ در 

قرار . چینی علیه پاپ برانگیزد العزم توانست از بولونیا سیصد تن از پیروان خود را در رم به توطئه هذا ستفانو راسخ مع

پیترو مشغول به جا آوردن مراسم قداس  بود که در روز عید تجلی، هنگامی که پاپ و کاردینالها در کلیساي سان

اش براي تهیۀ پول جهت استقرار جمهوري به تصرف درآید، و خود نیکوالوس  خزانه هستند، به واتیکان حمله شود،

و، شب قبل از روز حملۀ معهود، به ) 1452سپتامبر  26(پورکارو بولونیا را مخفیانه ترك کرد . اسیر گردد

را تعقیب کردند،  ستفانو. اما غیبت او از بولونیا آشکار شد و چاپاري به واتیکان خبر رساند. گران پیوست دسیسه
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جمهوریخواهان اعدام او را به عنوان قتل نفس . ژانویه در سانت آنجلو سر بریدند 9یافتند، زندانی ساختند، و در 

  .تقبیح کردند؛ اومانیستها توطئه را به منزلۀ خیانت عظیم به پاپ محکوم ساختند

شمردند یکه خورد و  یکخواهیش او را جبار مینیکوالوس از کشف این موضوع که عدة زیادي از اهالی شهر با وجود ن

کشید، و از نقرس به عذاب آمده بود  برد، از نفرت مرارت می نیکوالوس، که از سوء ظن رنج می. یکباره عوض شد

اند  مسیحی وارد قسطنطنیه شده 50,000شد؛ وقتی به او خبر رسید که ترکها باگذشتن از روي نعش  بسرعت پیر می

. ، تمام جالل مسیحیتش غروري بیهوده به نظر آمد)1453(اند  را تبدیل به مسجد کرده سوفیاو کلیساي سانتا 

نیکوالوس به تمام قدرتهاي اروپایی متوسل شد تا به جهاد برخیزند و دژ فروافتادة مسیحیت شرقی را از نو تسخیر 

هاد تخصیص یابد، و خود تعهد کرد کنند؛ پیشنهاد کرد که یک دهم تمام عایدات اروپاي باختري به تأمین مخارج ج

که یک دهم تمام عواید دربار و دیوانخانۀ خود و سایر درآمدهاي کلیسایی را صرف این کار کند؛ و نیز اخطار کرد که 

اروپا به این سخنان چندان اعتنایی . اگر جنگ میان ملل مسیحی خاتمه نیابد، همۀ آنها را تکفیر خواهد کرد

آوري شده بود به منظورهاي دیگري خرج شده  شتند که پولی که از طرف پاپهاي قبلی جمعمردم شکوه دا. کرد نمی

داد؛ میالن از مشکالتی که براي ونیز در بازگرفتن برشا به  است؛ ونیز استقرار ارتباط تجاري را با ترکها ترجیح می

نیکوالوس به . نگریست اخشنودي میوجود آمده بود استفاده کرد؛ فلورانس بر از دست رفتن تجارت شرق براي ونیز ب

پس از آنکه از دیپلوماسی فرسوده شد و جزاي . واقعیت تسلیم شد و آتش زندگی در وجودش به سردي گرایید

.، در پنجاه و هشت سالگی، بدرود حیات گفت1455گناهان اسالف خود را دید، در 

وه رم را بازگردانده، بزرگترین کتابخانۀ آن زمان را نیکوالوس صلح را در داخل کلیسا دوباره برقرار ساخته، نظم و شک

دست خود را به جنگ نیالوده، از خویشاوندبازي اجتناب . تأسیس کرده، و کلیسا و رنسانس را با هم سازش داده بود

 باوجود عواید سرشار و. کرده، و کوشیده بود تا ایتالیا را از کشمکشی که ممکن بود به نیستی آن انجامد بازدارد

ورزید و فقط در  اي داشت؛ به کلیسا و کتابهایش مهر می شد، خود او زندگی ساده اش می اي که وارد خزانه بیسابقه

خردمند، عادل، خیرخواه، لطیف، آرامش طلب، مهربان، یار «یک وقایعنگار مهموم وقتی که او را . بذل مال مسرف بود

این . ساخت در حقیقت احساسات مردم ایتالیا را منعکس می نامید، می» و داراي تمام فضایل …مستمندان، متواضع

  .توانیم آن را معتبر بدانیم حکم از محکمۀ عشق صادر شده بود و پورکارو ممکن بود در آن تردید کند، ولی ما می

III – 1458-1455: کالیکستوس سوم  

ا که نتوانستند بر سر یک پاپ ایتالیایی توافق ایتالیاییه: تأثیر عدم اتحاد ایتالیا در انتخاب پاپ بعدي به نحو زیر بود

کنند، یک کاردینال اسپانیایی را به پاپی برگزیدند؛ این شخص آلفونسو بورخا بود که نام کالیکستوس سوم را براي 

توانستند به مرگ او در اندك زمانی، و برگزیدن یک  او هفتاد و هفت سال داشت؛ انتخاب کنندگانش می. خود برگزید

کالیکستوس کارشناس قانون کلیسایی و دیپلوماسی بود و به دانش . یگر و شاید مفیدتر مطمئن باشندپاپ د

اومانیستها، که در رم ریشۀ بومی نداشتند، در دوران . کالسیک، که نیکوالوس شیفتۀ آن بود، چندان اعتنایی نداشت

د را کامالًتعدیل کرده و هنوز در شغل منشیگري گذراندند؛ فقط واال بود که اکنون خوي خو پاپی او روزگار بماللت می

.پاپ مستقر بود

هایش را  ده ماه پس از تاجگذاریش، دو تن از برادرزاده. داشت کالیکستوس مرد خوبی بود، و کسان خود را دوست می

بیست و چهار،   به نامهاي لویس خوان د میال و روذریگو بورخا، و نیز دون خایمۀ پرتغالی را، که بترتیب بیست و پنج،

عیب دیگري نیز داشت، و آن ) آلکساندر ششم آینده(روذریگو . و بیست و سه سال داشتند، به کاردینالی رساند

این ). 1457(هذا کالیکستوس پرسودترین شغل دربار پاپ را به او داد  بازي؛ مع عبارت بود از تجاهرش به معشوقه

گونه بود  بدین. مان سال او را به فرماندهی قواي نظامی خود برگزیدپاپ در ه. شغل عبارت بود از ریاست دربار پاپ
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ها یا سایر بستگان خود، و  که خویشاوندبازي در دستگاه پاپ شروع شد و پاپهاي بعدي نیز مشاغل را به برادرزاده

را از مردم کشور کالیکستوس، در برابر خشم ایتالیاییها، اطرافیان خود . دادند حتی بعضی اوقات به پسران خویش، می

او در رم : پاپ دالیلی براي این کار در دست داشت. خویش، انتخاب کرد، و رم زیر نگین اهالی کاتالونیا واقع شد

خواست نزدیک خود مردانی داشته باشد  کردند؛ و از این رو می اجنبی بود؛ اشراف و جمهوریخواهان علیه او توطئه می

است، او را از  - جهاد –که در حالی که خود سرگرم مهمترین هدف خود  شناخت و مطمئن باشد که آنان را می

کوشید تا،  که همواره می - به عالوه، پاپ مصمم بود که دوستانی در کالج کاردینالها. کنند دسیسۀ دشمنان حفظ می

هیئت، که ضمن انتخاب پاپ، به حکومت او جنبۀ مشروطیت نیز بدهد و وادارش سازد که در تمام تصمیماتش از آن 

گونه که پادشاهان با  پاپها، درست همان. داشته باشد - در حکم مجلس سنا یا شوراي سلطنت است، تبعیت کند

در هر دو صورت برد با سلطنت مطلقه بود؛ . کاردینالها را نیز مغلوب کردند اشراف جنگیدند و آنان را شکست دادند،

المللی و وسیع و بغرنج شدن  صاد محلی، و رشد مناسبات بیناما شاید جانشین ساختن یک اقتصاد ملی به جاي اقت

  .کرد آن، در آن زمان تمرکز رهبري و قدرت را ایجاب می

. کالیکستوس آخرین کارمایۀ خود را بیهوده در کوشش براي برانگیختن اروپا به مقاومت در برابر ترکان صرف کرد

هنگامی که کاردینال پیکولومینی . جشن گرفت» بربرها«ومت وقتی که مرد، رم خاتمۀ قدرت او را به منزلۀ اتمام حک

  .به جانشینی او انتخاب شد، رم چنان شادي کرد که در زمان هیچ پاپ دیگر در دو قرن اخیر نکرده بود

  

IV – 1464-1458  :پیوس دوم  

لدینش فقیر بودند، اما وا. در شهر کورسینیانو، نزدیک سینا، شروع کرد 1405انئاسیلویو پیکولومینی کار خود را در 

کرد؛ این رشته مطابق ذوقش نبود، زیرا ادبیات را دوست  در دانشگاه سینا حقوق تحصیل می. نسبی عالی داشتند

در فلورانس . بخشید و او را براي تکالیف اداري و دیپلوماسی آماده کرد داشت؛ اما دانشگاه به ذهن او شوق و نظم می

در بیست وهفت سالگی با سمت . صیل کرد و از آن زمان به بعد اومانیست باقی ماندعلوم انسانی را نزد فیللفو تح

در آنجا به گروهی که مخاصم پاپ . منشیگري نزد کاردینال کاپرانیکا استخدام شد و با او به شوراي بال رفت

کرد؛ مدتی  یائوگنیوس چهارم بود پیوست؛ تا چندین سال پس از آن، از نهضت شورایی علیه قدرت پاپ دفاع م

همینکه تشخیص داد ستارة اقبال مخدومش رو به زوال است، اسقفی را راضی کرد . منشی ناپاپ فلیکس پنجم بود

همراه  1442بزودي شغلی در دفتر مخصوص شاه به دست آورد و در . تا او را به امپراطور فردریک سوم معرفی کند

.ماند و زندگیش تأمین بودتا مدتی در دستگاه او باقی . فردریک به اتریش رفت

در آن سالهاي سازنده پایبند به اصل متقنی نبود و فقط هدفش آن بود که هرچه زودتر از نردبان ترقی و کامیابی باال 

پرداخت، و این کار را با چنان عدم ثباتی  بدون ترس و تأسف، از مرامی به مرامی گروید، از زنی به زن دیگر می. رود

براي یکی از . ه نظر او و بیشتر معاصرانش تعلیمات مناسبی براي آموختن راه و رسم زناشویی بودکرد که ب تعقیب می

از . داد بدهد و دل سنگش را آب کند اي نوشت تا به دختري که ازدواج را به زنا ترجیح می دوستانش نامۀ عاشقانه

وي را پرورش دهد، و اذعان کرد که او چند طفل نامشروع خود یکی را براي پدر خویش فرستاد و از او خواست تا 

توانست براي اثبات صحت مقاصد خویش از  این ابلیس جوان می» .نه قدیستر از داوود است و نه عاقلتر از سلیمان«

رمانی به سبک بوکاتچو نوشت؛ این رمان تقریباً به تمام زبانهاي اروپایی ترجمه شد و اورا در . انجیل شاهد بیاورد

گرچه پیشرفت بیشتر او ظاهراً مستلزم ورود به حلقۀ کشیشان بود، از این کار . ه زحمت انداختزمان قدسیتش ب

او برضد تجرد . کرد، زیرا مانند قدیس آوگوستینوس از قدرت خویش در خودداري از شهوات شک داشت اجتناب می

  .نوشت اجباري کشیشان چیز می
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همان حساسیت به زیبایی که اخالقیات او را فاسد ساخته . مانده بود ایمانیها، نسبت به ادبیات وفادار در میان این بی

بود، عاشق طبیعت و دوستدار مسافرتش کرد و سبک نگارشش را متشکل ساخت تا اینکه به یکی از نویسندگان 

کرد  یاي قلمفرسایی م نوشت، در هر زمینه تقریباً همواره به التینی می. جذاب و ناطقان فصیح قرن پانزدهم بدل شد

و  –دار، محاورات، رساالت، تاریخ، سفرنامه، جغرافی، تفسیر، خاطرات، و یک کمدي  داستان، شعر، سخن نکته –

هاي دولتی را به عبارات  توانست نامه می. کرد همیشه با سالست و مالحتی که با شیواترین نثر پترارك برابري می

این یک خاصیت . نی مسحورکننده تنظیم یا بدون مقدمه بیان کندفصیح بیاراید، و نطقی را با حذاقیت انگیزنده و روا

اشعارش . آن زمان بود که انئا سیلویو توانست تقریباً از هیچ شروع کند و با نیش قلم خود را به مقام پاپی برساند

نوازشگر  الشعرایی را از دست عمق یا ارزش مستدامی نداشتند، اما چندان نرم و روان بودند که بتوانند تاج ملک

 آیینی اعتقادي و بی هایش چنان با روح و جادویی بودند که بی رساله). 1442(فردریک سوم براي او تأمین کنند 

همان «(» باژگونیهاي زندگی درباري«توانست از بحثی دربارة  او می. پوشاندند شان را با لعاب خوشنمایی می نویسنده

» طبیعت اسبان و توجه از آنها«اي در  به رساله) »شوند به دربار جاري می ریزند، بدیها نیز طور که رودها به دریا می

نشانۀ دیگري از روح زمان این بود که او در نامۀ مطول خود دربارة تعلیم و تربیت، به جز یک مورد، فقط از . بپردازد

اومانیستی را مورد آورد؛ جالل تحصیالت  کند و از وقایع روزگار شرك شاهد می نویسندگان مشرك نقل قول می

در آن نامه . کرد که پسرانش را براي مشقات و مسئولیتهاي جنگ آماده کند و به شاه اصرار می  داد، تأکید قرار می

یادداشتهاي مسافرتش در نوع خود بهترین آثار » شوند نه با قانون موضوعات جدي با اسلحه حل می«: گوید چنین می

بلکه   ساخت، اي نه تنها شهرها و مناظر روستایی را مجسم می تگی حریصانهبا دلبس. ادبی دورة رنسانس هستند

کرد؛ از زمان پترارك تا آن هنگام  صنایع، محصوالت، شرایط سیاسی، نظامات دولتی، آداب و اخالق را نیز تشریح می

نها فرد ایتالیایی بود که از قرنها پیش تا آن هنگام او ت. هیچ فرد ایتالیایی وصف روستاها را به آن خوبی نکرده بود

داشت؛ اهالی شهرها و قصبات آن را، که به جاي کشتن یکدیگر در کوچه، خود را با آبجو و فضا را  آلمان را دوست می

هاي  خواند؛ و یکی از گفته خود را شایق به دیدن چیزهاي متنوع می. ستود کردند، می با بانگها و آواهاي خود پر می

با گرداندن کلک روانش به تاریخ، » .گاه ممسک از پولش، و خردمند از دانشش راضی نیستهیچ «: مکررش این بود

، زندگانی فردریک سوم، وصف جنگهاي )دربارة مردان مشهور(شرح حالهاي مختصري از معاصران معروف خود 

بنویسد؛ » جهانتاریخ و جغرافی «تصمیم گرفت کتاب مفصلتري در . اي از تاریخ جهان را نوشت هوسیان، و خالصه

کریستوف کلمب این قسمت را با عالقۀ . این کار را در زمان پاپی خود ادامه داد و قسمت مربوط به آسیا را تمام کرد

  معاصر او،. از زمان نیل به مقام پاپی تا هنگام آخرین بیماریش، وقایع سلطنت خود را روز به روز نوشت. بسیار خواند

گاه بیش از پنج یا شش  هیچ  کرد؛ خواند و دیکته می رفت، همچنان می شب که به بستر می تا نیمه«: گوید می  پالتینا،

خواست و چنین  کرد معذرت می از اینکه وقت سلطنت روحانی خود را صرف کارهاي ادبی می» .خوابید ساعت نمی

دارد؛ ما براي نوشتن، از ساعات  کنیم ما را از انجام وظیفه باز نمی وقتی که ما براي کارهاي دیگر صرف می»  :گفت می

ایم تا بتوانیم به آیندگان  کاهیم؛ ما سنین پیري خود را از استراحتی که الزمۀ آن است محروم ساخته خواب خود می

امپراطور، انئاسیلویو را به سفارت نزد پاپ  1445در سال ».دانیم آن چیزي را برسانیم که شایستۀ به خاطر داشتن می

ه صدبار برضد ائوگنیوس چیز نوشته بود، چنان با فصاحت از او معذرت خواست که ائوگنیوس او را انئا، ک. فرستاد

کشیش شد و در چهل و یک سالگی با عفت  1446در . بخشود؛ و از آن روز به بعد روح انئا به ائوگنیوس تعلق گرفت

ادار نگاه داشت و با دیپلوماسی ماهرانه، فردریک را نسبت به پاپ وف. سازش کرد، و از آن پس زندگیش نمونۀ تقوا بود

سفرهایش به رم و سینا . کشیشان آلمانی را نسبت به پاپ بازگرداند-و گاه مزورانه، وفاداري برگزینندگان و نخست

عشق او را نسبت به ایتالیا دوباره در او بیدار کردند؛ بتدریج مناسبات خود را با فردریک قطع کرد و خود را به پاپ 
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خواست به جنب و جوش و فعالیتهاي سیاسی زادگاه خویش بازگردد، اما در رم در مرکز و  همواره می. ر ساختنزدیکت

اسقف  1449توانست بگوید که در شور و شر وقایع به مقام پاپی نخواهد رسید؟ در  کانون امور جاي داشت؛ که می

.کاردینال پیکولومینی شد 1456سینا و در 

براي کالیکستوس فرارسید، ایتالیاییهاي مجمع سري، براي جلوگیري از انتخاب کاردینال چون وقت تعیین جانشین 

کاردینالهاي ایتالیایی تصمیم گرفته بودند که مقام پاپ و کالج . استوتویل، رأي خود را به پیکولومینی دادند/ د

یم آن بود که یک پاپ غیر این نه فقط براي اغراض شخصی بود، بلکه از ب. میهنان خود بدهند مقدس را به هم

کس گناهان  هیچ. ایتالیایی ممکن است به نفع وطن خود کار کند یا مقام پاپی را بکل از چنگ ایتالیاییها درآورد

زمان جوانی انئا را بر او نگرفت؛ و سرانجام رأي کاردینال روذریگو بورخاي اسپانیایی اکثریت آرا را به نفع او تأمین 

نی تازه کاردینال شده بود، اکثریت اعضاي کالج او را به عنوان مردي مجرب، دیپلوماتی موفق هرچند پیکولومی. کرد

در زمان مأموریتش در آلمان آشفته، و دانشوري که معلوماتش مایۀ اعتال و آبرومندي بزرگترین مقام روحانی است 

  .دانستند شایستۀ آن مقام می

ماجرایش چنان به سالمت او دستبرد زده بود که از سن خود بسیار پیرتر او اکنون پنجاه و سه ساله بود، اما زندگی پر

رو شد و به همان جهت سفرش از  انگیزي روبه با طوفان وحشت) 1435(در مسافرتی از هلند به اسکاتلند . نمود می

به نزدیکترین  در آن طوفان نذر کرد که اگر نجات یابد، پاي برهنه. سلویس تا دانبار دوازده روز به طول انجامید

نذر خود را انجام داد و آن مسافت طوالنی را با پاي برهنه بر روي برف و یخ پیمود، به . زیارتگاه مریم عذرا برود

. به سنگ مثانه و سینه درد مزمن مبتال شد 1458در . نقرس مبتال شد، و مابقی عمر را در رنج آن مرض به سر برد

توانست  کس نمی اگر به خاطر صدایش نبود، هیچ«: گوید ه شد؛ پالتینا میاش رنگپرید چشمانش گود افتاد و چهره

اش از تمام پاپها کمتر  کرد، مخارج خانه جویی زندگی می در دوران پاپی با سادگی و صرفه» .بگوید که او زنده است

چون روستایی حقیري نه به عنوان پاپ، بلکه هم«رفت و  داد، به یکی از روستاها می هر وقت وظایفش اجازه می. بود

؛ گاه در زیر سایۀ درختان یا زیتونستانی، یا کنار چشمه یا نهر خنکی، مجمعی از روحانیان تشکیل »گذراند روزگار می

خود را سیلواروم آماتور ) سیلویو(سازي لفظی از روي نامش  با صنعت جناس. پذیرفت داد یا سفراي دولتها را می  می

  .نامید می) دوستدار جنگل(

اگر صفت پیوس را به . برد گرفته بود که ویرژیل مدام آن را به کار می» پیوس آینیاس«ام پاپی خود را از عبارت ن

متقی، : توان گفت که وي آن را اصل و مبناي زندگی خویش قرار داده بود معناي دیندار و پرهیزگار ترجمه کنیم، می

بود؛ از این رو محبت همه، حتی شکاکان رم، را به خود جلب رو و مالیم  شناس، نیکخواه و باگذشت، و میانه وظیفه

گاه درصدد پوشاندن عشقهاي  هیچ. او ازمرحلۀ شهوات جوانی گذشته و اخالقاً مردي منزه و پاپی نمونه بود. کرده بود

 سابق خود برنیامد و نکوشید تا تبلیغات ضد پاپی خودرا به نفع شوراي عام در آن اوقات مخفی کند؛ ضمن یک

اومانیستها، که منتظر حمایت ). 1463(توقیع، خاضعانه از خدا و کلیسا درخواست کرد که گناهانش را ببخشند 

سخاوتمندانه از جانب او بودند، از اینکه وي با وجود لذت بردن از محضرشان و دادن چند شغل به آنان در دربار پاپی 

او . کرد، از آن حمایت مأیوس شده بودند هاد با ترکان حفظ میداد و عواید پاپ را براي ج مواجب زیادي به ایشان نمی

داد و از تاراج آنها جلوگیري  هاي قدیمی را بدقت مورد مطالعه قرار می خرابه: همچنان در اوقات فراغت اومانیست بود

) نون نام داشتکه در آن هنگام آرپی(کرد؛ براي مردم آرپینو فرمان عفو عمومی صادر کرد، زیرا سیسرون در آنجا  می

مینو دا فیزوله را . فرمان ترجمۀ آثار هومر را داد، و پالتینا و بیوندو را در دبیرخانۀ خود استخدام کرد. متولد شده بود

غرور خود را با بنا کردن کلیساي . سازي و فیلیپینو لیپی را براي نقاشی کلیساهاي رم به آن شهر آورد براي مجسمه

اردو روسلینو، و کاخ پیکولومینی در زادگاهش کورسینیانو، که آن را از روي اسم خویش جامعی از روي طرحهاي برن
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مانند تمام نجیبزادگان فقیر، داراي غرور خاصی بود و بیش از آنچه به صالح کلیسا . پینتسا نام نهاده بود، اطفا کرد

.ورزید؛ واتیکان کندوي پیکولومینی شده بود  باشد به دوستانش اخالص می

فالویو بیوندو، منشی پاپ، از زمان نیکوالوس پنجم، نمایندة برجستۀ . دانشمند ستوده مایۀ سربلندي مقام او بودند دو

رنسانس بود؛ او شیفتۀ باستانشناسی بود و نیمی از زندگی خود را صرف تشریح تاریخ و بقایاي آن کرد؛ اما هرگز از 

نهاد و از مصاحبت او در  س او را همچون راهنما و دوستی ارج میپیو. اصالت آیین و اجراي مراسم مذهبی باز نماند

المعارفی درسه بخش نوشته بود و در  دایرة>برد، زیرا بیوندو  کرد لذت می سفرهایی که براي کشف آثار عتیق رم می

ن اثر بزرگتر از آ. آنها شکل زمین، تاریخ، نظامات، قوانین، مذهب، آداب، و هنر ایتالیاي باستان را ضبط کرده بود

. این کتاب اولین تاریخ انتقادي قرون وسطی بود. بود 1250تا  476تاریخ حجیم انحطاط و سقوط امپراطوري روم از 

بیوندو صاحب سبک نبود، اما مورخی با تمیز بود؛ به وسیلۀ این اثر، داستانهایی که شهرهاي ایتالیا دربارة اصل تروایی 

تدوین این کتاب حتی براي هفتاد و پنج سال عمر . اخته بودند از میان رفتندخود یا منشأهاي خیالی دیگري پرد

اي از دانش  ناتمام ماند؛ اما او براي مورخان بعدي نمونه) 1463(طلبانه بود، و به هنگام مرگ او  بیوندو خیلی جاه

  .وجدانی به جاگذاشته بود

در طرابوزان متولد شده و . نی که درحال ورود به ایتالیا بوداي بود از فرهنگ یونا  کاردینال یوآنس بساریون کانون زنده

در قسطنطنیه یک دورة کامل از شعر، آیین سخنوري، و فلسفۀ یونانی را طی کرده بود؛ بعداً تحصیالت خود را در 

د به نام اسقف نیقیه به شوراي فلورانس آمد و در اتحا. میسترا زیرنظر جمیستوس پلتون نوافالطونی ادامه داد

از طرف طبقات » اتحادیون«مسیحیت یونانی و التینی نقش مهمی ایفا کرد؛ پس از بازگشت به قسطنطنیه، او و سایر 

، و او به ایتالیا رفت و )1439(پاپ ائوگنیوس بساریون را کاردینال کرد . روحانی پایین و تودة مردم طرد شدند

، واال، وپالتینا از نزدیکترین دوستان وي بودند؛ واال او را اي از آثار خطی یونانی را با خود برد، پودجو  مجموعه

تقریباً تمام . نامید» دانشمندترین یونان شناس در میان مردم التین، و کاملترین دانشمند التین در میان یونانیان«

لطبیعۀ عایدات خود را صرف خریدن نسخ خطی یا خرج رونوشت برداشتن آنها کرد، و خود ترجمۀ جدیدي از مابعدا

کرد و، در رأس مکتب افالطونی، در  ارسطو به عمل آورد؛ اما چون شاگرد جمیستوس بود، از افالطون جانبداري می

افالطونیان در آن مبارزه پیروز شدند و . جست مشاجرات شدید آن زمان بین افالطونیان وارسطوییان شرکت می

یکوالوس پنجم بساریون را به عنوان نمایندة پاپ در بولونیا وقتی ن. فرمانروایی ارسطو بر فلسفۀ غرب به انتها رسید

فرشتۀ «انتخاب کرد تا بر رومانیا و مارکه حکومت کند، بساریون وظیفۀ خود را چنان خوب انجام داد که نیکوال او را 

شوریده بود،  او براي پیوس دوم مأموریتهاي مشکل دیپلوماتیک را در آلمان، که بار دیگر بر کلیساي رم. نامید» صلح

در اواخر زندگیش کتابخانۀ خویش را به موجب وصیت به ونیز واگذار کرد، و کتابهاي اکنون او قسمتی از . انجام داد

یک سال بعد، در حالی که . چیزي نمانده بود که به پاپی برگزیده شود 1471در . دهند کتابخانۀ مارچانارا تشکیل می

.د، درگذشتدر سراسر جهان علم و دانش مفتخر بو

مأموریتهاي او در آلمان تا حدي به این علت که مساعی پیوس دوم براي اصالح کلیسا دچار عدم موفقیت شده بود، و 

اي جهت جهاد احساسات ضد رومی را در آن سوي آلپ  اي هم به این سبب که کوشش براي تحصیل عشریه تا اندازه

اي از مشایخ روحانی براي تنظیم برنامۀ  طنت روحانیش کمیتهپیوس در آغاز سل. نتیجه ماند برانگیخته بود، بی

طرحی را که به وسیلۀ نیکوالي کوزایی تسلیم شده بود پذیرفت و آن را در یکی از . اصالحات مذهبی تعیین کرده بود

می از کس در رم خواهان اصالحات نیست؛ تقریباً هر مقام درجه دو اما پیوس دریافت که هیچ. توقیعات پاپی گنجاند

برد؛ جمود و مقاومت منفی پیوس را مغلوب کرد؛ در عین حال، مشکالتش با آلمان،  یک سوء استفادة کهن نفع می

بوهم، و فرانسه کارمایۀ او را از میان برد، و جهادي که در نظر داشت انجام دهد تمام هم او را به خود معطوف 
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اي نداشت جز اینکه به سرزنش کردن کاردینالها براي  چارهاو . کرد داشت و گردآوري پول هنگفتی را ایجاب می می

، در آخرین تذکاریۀ 1463در . ها، خود را راضی کند لهو ولعبشان، و با اصالحات کوچک و مقطعی در نظم صومعه

  :خود به کاردینالها، چنین نوشت

داریم، بر استران فربه و اسبان  اندوزیم، رفتاري متبختر کنیم، ثروت می گویند که ما براي لذت زندگی می مردم می

هاي گرد  گذریم، و در زیر کاله قرمز و باشلق سفید، چهره نشینیم، با شنلهاي بلند خود دامن کشان بر آنها می زیبا می

کنیم، و براي دفاع از دین  داریم، پول زیادي صرف مقلدان و طفیلیان می نمایانیم، تازي براي شکار نگاه می بر آنها می

در این اظهارات مردم حقیقتی نهفته است، بسیاري ازکاردینالها و کارمندان دیگر دربار . یازیم کار دست نمی به هیچ

و به این جهت . اگر به این حقیقت اذعان شود، تجمل و شکوه دربار ما بسیار زیاد است. کنند گونه زندگی می ما بدین

کنید در برابر  فکر می. دارند ه و معقول ما نیز گوش فرا نمیچندان مورد نفرت مردم هستیم که حتی به بیانات عادالن

باید تحقیق کنیم که پیشینیان ما به چه وسیله اقتدار و احترام کلیسا را به  …آوري چه باید کرد؟  چنین وضع شرم

 …نروي، عفت، عصمت، و غیرت براي ایما میانه. ما آن اقتدار را باید با همان وسایل حفظ کنیم …دست آوردند

.تحقیر دنیا و میل به شهادت کلیساي رم را اعتال بخشید و آن را سیادت جهان داد

پاپ، هنگامی که هنوز انئاسیلویو بود، یک دیپلومات همواره موفق بود، حال در معامالتش با قدرتهاي اروپایی مجبور 

کسیون بورژ پیروزي مختصري براي او لویی یازدهم با الغاي پراگماتیک سان. درپی را تحمل کند بود که ناکامیهاي پی

فراهم آورد؛ اما وقتی پیوس از یاري به خانوادة آنژو براي تسخیر مجدد ناپل امتناع کرد، لویی در حقیقت آن الغا را 

بوهم در طغیانی که یان هوس یک قرن پیش از لوتر آغاز کرده بود باقی ماند، و شاه جدید، ژرژ پودبرادي، . نسخ کرد

کشیشان آلمان همچنان در مقاومت علیه تحصیل عشریه از طرف پاپ با امیران آلمانی . کرد حمایت می از آن بشدت

متحد بودند و در تقاضاي قدیمی خود مبنی بر اینکه یک شوراي عام باید براي اصالح کلیسا و حکومت برپاپ 

ه هرگونه کوششی را براي تشکیل ، ک)1460(» اکسکرابیلیس«پیوس با صدور توقیع . ورزیدند تشکیل شود اصرار می

در این توقیع استدالل شده بود . کرد، به این تقاضا پاسخ گفت یک شوراي عام بدون ابتکار و رضایت پاپ محکوم می

که اگر مخالفان سیاست پاپ در هر زمان بتوانند چنین شورایی را تشکیل دهند، اختیارات پاپ همواره در خطر 

  .ل خواهد شدخواهد بود، و نظم کلیسا مخت

پاپ در همان روز تاجگذاریش . کرد این مشاجرات کوششهاي پاپ را در متحد ساختن اروپا علیه ترکان خنثا می

. وحشت خود را از پیشروي مسلمانان از کنارة رود دانوب به سوي وین، و از طریق بالکان به درون بوسنی، ابراز داشت

توانست بگوید که چه  سقوط به دست دشمنان مسیحیت بودند؛ که مییونان، اپیروس، مقدونیه، و صربستان در حال 

وقت از آدریاتیک خواهند گذشت و به ایتالیا حمله خواهند کرد؟ پیوس یک ماه پس از تاجگذاریش دعوتی براي تمام 

 امراي مسیحی فرستاد تا در مجمع بزرگی در مانتوا گرد آیند و براي نجات مسیحیت شرق از شر حمالت عثمانی

  .اي بیندیشند چاره

این تخت . با فاخرترین لباس رسمی، درحالی که برتخت روانی نشسته بود، وارد مانتوا شد 1459مه  27خود او در 

یکی از مهیجترین نطقهاي پاپی خود را در برابر جمعیتی عظیم ایراد . کردند روان را نجبا و خادمان کلیسا حمل می

اي که تمایل او را به جنگ ابراز دارد  ي آلپ به آنجا نیامد و هیچ یک نمایندهاما هیچ شاه یا امیري از ورا. کرد

پاپ » ملتمسات«بایست اصالحات مذهبی را به سامان رساند، آن قدر قوي بود که بتواند  روح ملیت، که می. نفرستاد

یک از آنان حتی فکر این را - یرا هیچکاردینالها به پاپ اصرار کردند که به رم بازگردد؛ ز. اثر سازد را در برابر شاهان بی

برخی از کاردینالها با جسارت از پاپ . داشت  هم که عشر عایدات خود را براي جهاد از دست بدهد دوست نمی

خواهد که آنان در گرماي تابستان مانتوا تب کنند و بمیرند؟ پاپ صبورانه منتظر امپراطور شد، اما  پرسیدند که آیا می
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ي آنکه به یاري مردي که در گذشته به او خدمت کرده بود برخیزد، به مجارستان، که خود را فردریک سوم به جا

فرانسه بار دیگر همکاري خود را با پاپ . ساخت، اعالن جنگ داد  براي مقاومت در برابر حمالت ترکان آماده می

س از اینکه مبادا متصرفاتش در دریاي ونیز، به سبب تر. مشروط به پشتیبانی او از مبارزة فرانسه با ناپل ساخته بود

سرانجام درماه اوت . از قبول درخواست پاپ خودداري کرد. اژه اولین قربانی جنگ اروپاي مسیحی با عثمانیان گردد

در سپتامبر، فرانچسکو سفورتسا وارد شد؛ سایر . فرستادگانی از طرف فیلیپ نیکو، دوك بورگونی، نزد پاپ آمدند

چهار ماه دیگر . اوتأسی کردند و کنگره نخستین جلسۀ خود را چهارماه پس از ورود پاپ تشکیل دادامراي ایتالیا به 

صرف مباحثه شد؛ سرانجام، در نتیجۀ موافقت با تقسیم سرزمین عثمانی یا بیزانس سابق بین نیروهاي فاتح، پیوس 

به موجب تصمیم این کنگره، . ه سازدموفق شد که بورگونی و ایتالیا را براي مبادرت به جنگ مقدس با خود همرا

ام، همۀ یهودیان یک بیستم، و جملۀ روحانیان یک دهم عایدات خود  بایست یک سی تمام غیرروحانیان مسیحی می

پاپ تقریباً با فرسودگی کامل به رم بازگشت، اما فرمان ساختن ناوگروهی را صادر . را به هزینۀ جهاد تخصیص دهند

.درد و سنگ مثانه، آمادة هدایت جهاد شد  سینه کرد و، با وجود نقرس و

پاپ، که شاید از خبر مسیحی بودن مادر سلطان . هذا، روحش از جنگ بیزار بود و آرزوي فتحی صلحجویانه داشت مع

اي به او نوشت  محمد ثانی تشویق شده و گمان کرده بود که سلطان یک محبت نهانی نسبت به دین مسیح دارد، نامه

  :دانست ترین منشآت او  توان از فصیح این نامه را می. جداً اصرار کرد که به انجیل عیسی ایمان آوردو ) 1461(

اگر شما مسیحیت را بپذیرید، هیچ امیري در جهان نخواهد بود که در جالل برتر از شما و در قدرت برابر با شما 

ه شما اکنون بزور تصرف کرده و با بیعدالتی نگاه ما شما را امپراطور یونانیان و مشرق خواهیم شناخت؛ و آنچ. باشد

عصر طالیی ! وه که در آن زمان چه صلح کاملی برقرار خواهد شد …. اید ملک شرعی شما خواهد بود  داشته

اگر شما با ما متحد شوید، تمام مردم . اند، باز خواهد گشت ها سروده آوگوستوس، که شاعران در مدحش قصیده

  !تواند به تمام جهان آرامش بخشد، و آن ارادة شماست یک اراده می. یحی خواهند شدمشرق زمین بزودي مس

هاي پاپ نیست،  دانست که آخرین وسیلۀ حمایتش در وعده محمد پاسخی نداد؛ معتقدات مذهبیش هرچه بود، می

ی پیوس وقتی متوجه این حقیقت شد، به گردآوري عشریۀ مذهب. بلکه در حمیت مذهبی مردم خودش است

منابع پرثروتی از سنگ زاج در خاك پاپ در تولفا، در مغرب التیوم، کشف شد و چندین  1462وقتی در . پرداخت

طولی . هزار تن به استخراج این مادة قیمتی براي رنگرزان به کار گماشته شدند، گشایشی در کارپاپ پدید آمد

پیوس اعالم کرد . فلورین در سال رسید 100,000از استخراج این سنگ براي دربار پاپ به  نکشید که عایدي حاصل

ترین  ایاالت پاپی اکنون غنی. اي بوده است از جانب خدا براي یاري به جنگ با ترکان که کشف این معادن معجزه

دوم، و ناپل در درجۀ سوم قرار داشت؛ و بعد از آن دو بترتیب   سرزمینهاي ایتالیا بودند؛ ونیز پس از آنها در درجۀ

.، فلورانس، مودنا، سینا، و مانتوا بودندمیالن

کشورهاي دیگر از . ونیز، که عزم راسخ پاپ را در جهاد با ترکان دید، در فراهم ساختن تدارکات جنگ تسریع کرد

رو  جا با مقاومت روبه یاري مثبت دریغ کردند و فقط وعدة کمک نسبی دادند؛ تحصیل مالیات براي جهاد تقریباً همه

اش را  نچسکو سفورتسا، بدین سبب که به ونیز وعده داده شده بود که مستملکات و تجارت از دست رفتهعزم فرا. شد

جنووا، که وعده داده بود هشت کشتی با سه ردیف پاروزن در اختیار جنگجویان گذارد، . بازگردانند، به سردي گرایید

اما پیوس اعالم کرد که به . ر فرصت بهتري باشددوك بورگونی به پاپ اصرار ورزید که منتظ. از دادن آنها ابا کرد

آنکونا خواهد رفت، در آنجا به انتظار ناوگروههاي پاپی و ونیز خواهد نشست، با آنها از راه دریا به راگوزا خواهد رفت، 

 و به اسکندر بیگ، امیر بوسنی، و ماتیاس کوروینوس، فرمانرواي مجارستان، خواهد پیوست، و شخصاً عملیات علیه

تقریباً تمام کاردینالها به پاپ اعتراض کردند؛ آنان هیچ میلی به عبور از بالکان نداشتند و . ترکان را اداره خواهد کرد
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هذا پاپ علیل صلیب جهاد را  مع. اند به پاپ اخطار کردند که سراسر بوسنی را بیماري طاعون و بدعتگذاران فراگرفته

  ).1464ژوئن  18(بار دیگر ببیند وداع گفت، و با ناو گروهش عازم آنکونا شد برگرفت، با رم که انتظار نداشت آن را 

در همان اوان، ارتشهایی که بنا بود در اختیار او قرار گیرند چنان ناپدید شدند که گویی جادوي مشرق زمین در آنها 

شان بیفایده بود؛ وقتی کارگر شده است؛ نیروهایی که فلورانس فرستاده بود چنان بد تجهیز شده بودند که وجود

، مشاهده کرد که تمام صلیبیونی که پیش از او در آنجا گرد آمده بودند از خستگی )ژوئیه 19(پیوس به آنکونارسید 

پس از خروج ناوگان ونیز از مردابهاي ساحلی، طاعون در میان . اند غذایی به ستوه آمده و فرار کرده انتظار و فرط بی

پیوس، که از پاشیده شدن ارتشهاي خود و ظاهر . به مقصد را دوازده روز به تعویق انداخت ملوانان شایع شد و وصول

. نشدن ناوگان ونیزي دلشکسته شده بود، در آنکونا دچار ضعف مفرط شد و مرضش تا سرحد مرگ شدت یافت

که خودش را به کنار پنجره سرانجام ناوگان ونیز پیدا شد؛ پاپ کشتیهاي خود را به استقبال آنها فرستاد و دستور داد 

ونیز سفاین ). 1464اوت  14(ببرند تا از آنجا بتواند لنگرگاه را ببیند، اما حین مشاهدة ناوگان زندگی را بدرود گفت 

آن شخصیت درخشان و قابل انعطافی که . خود را احضار کرد، سربازان باقیمانده متفرق شدند، و جهاد منتفی گردید

ک پیموده و به برترین سریر عالم مسیحیت برشده و منزلت آن سریر را با دانشی مهذب و با هاي ترقی را یک ی پله

نیکخواهی عیسوي خود باال برده بود، شرنگ ناکامی، حقارت، و شکست را تا آخرین درد آن در کشید؛ اما خطاهاي 

ا مرگ خود به شرم بدل ساخته کهولت جبران کرده و سخریۀ کاردینالهایش را ب جوانی خود را با فداکاري در سنین

.بود

V – 1471-1464 : پاولوس دوم  

اگر وقایعنگارانی را که . شود آموزد که خوي هر بزرگمردي پس از مرگش آشکار می زندگی مردان بزرگ به ما می

سدش برگردش هستند از نعمت اشباع کند، پس از مرگش او را قدسیتی جاودانی خواهند داد؛ اگر آنان را بیازارد، ج

پاولوس دوم . را به سیخی زهرآلود خواهند کشید، با مرکب رسوایی خواهند آلود، و با آتش کینه کباب خواهند کرد

باپالتینا نزاع کرد؛ پالتینا شرح حالی براي او نوشت که بیشتر نظرات آیندگان از او بر آن مبتنی است؛ در آن شرح، 

  .طمع معرفی شده است پاولوس دوم عفریتی از خودخواهی، عظمت طلبی، و

در آن ادعانامه مقداري حقیقت نهفته است، هرچند آن حقیقت چندان بیش از آن نیست که ممکن است در هر شرح 

مارکو، به صباحت  پیترو باربو، کاردینال سان. اش خیري از قهرمان خود ندیده باشد پیدا شود حال دیگري که نویسنده

وقتی به پاپی رسید، شاید برسبیل شوخی، . المنظر باشد چنین است ه صبیحخود مغرور بود، همانطور که هرکسی ک

نامیده شود؛ اما او را از این قصد منصرف ساختند؛ الجرم عنوان پاولوس ) خوش منظر(پیشنهاد کرد که فوروموسوس 

اري مجلل آراست دانست، درب در زندگی شخصی ساده بود، اما چون اثر شکوه و جالل را می. دوم را براي خود برگزید

پس از ورود به مجمع سري کاردینالهایی . کرد نوازي پرخرجی پذیرایی می و در آن از دوستان و مهمانانش با مهمان

که به پاپی انتخابش کردند، وعده داد که اگر به سلطنت روحانی برسد، با ترکان خواهد جنگید، عدة کاردینالها را به 

هیچ کس را پیش از سی   پاپ را در میان آنان به یک نفر تقلیل خواهد داد،بیست و چهار نفر و تعداد خویشان 

اما پس از انتخاب . سالگی به کاردینالی نخواهد رساند، و در مورد تمام انتصابات مهم با کاردینالها مشورت خواهد کرد

کاردینالها . ت، فراموش کردها را، به این عنوان که سنن و اختیارات کهن را باطل خواهند ساخ شدن، تمامی آن وعده

اي  خود او، که از خانواده. تسلی داد) دالر؟ 100,000(فلورین  4,000شان به حداقل  را با ارتقاي عایدات ساالنه

تاج . شناخت افکند قدر می بازرگان بود، امنیت حاصل از فلورین، دوکاتو، سکودو، و جواهري را که براقبال پرتو می

در دوران کاردینالیش، زرگران را براي ساختن . اشت که بهایش از بهاي یک قصر بیشتر بودگذ اي برسر می شاخه سه

گرفت؛ این اشیاي گرانبها را با بقایاي قیمتی هنر کالسیک  زیورهاي گوهرنشان، مدالها، و صدفهاي منقوش به کار می
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با تمام مال  .آورد میخته بود، گرد مارکو، که در دامنۀ کاپیتولینوس سا در قصر مجلل خویش به نام پاالتتسو سان

کرد، با معدلت بر آن فرمان  داد، و اگر رم را با رأفت اداره نمی کلیسایی تن نمی دوستیش، به خرید و فروش مقامات

برخی از این اومانیستها دبیران پاپ یا . ده استبه مناسبت نزاعش با اومانیستهاي رم، از او به بدي یاد ش .راند می

پاولوس، خواه . ارجتري داشتند؛ مانند منشیها و کارمندان دفتري دربار پاپ کاردینالها بودند، بیشترشان شغلهاي کم

جویی و خواه تصفیۀ کارمندان دفتري دربار پاپ، از پنجاه و هشت سینایی که پیوس دوم برآن  به عنوان صرفه

ود، تمامی هیئت را منحل ساخت، تکالیف آن را به سایر قسمتها واگذارد، و هفتاد اومانیست را بیکار کرد یا گماشته ب

فصیحترین اومانیستهاي اخراج شده بارتولومئو د ساکی بود که نام التینی پالتینا را به . تر گمارد به مشاغل پست

پالتینا از پاپ استدعا کرد که اخراج شدگان را . ر کرده بود، براي خود اختیا)نزدیک کرمونا(مناسبت زادگاهش، پیادنا 

پاولوس او را . وقتی پاولوس از قبول این خواهش امتناع کرد، او نامۀ تهدیدآمیزي به پاپ نوشت  دوباره به کار گمارد؛

ز بند نجات داد، دستگیر کرد و چهار ماه در سانت آنجلو در زیر زنجیرگران زندانی ساخت، کاردینال گونتساگا او را ا

  .کرد که پالتینا تحت نظر بودن را تحمل خواهد کرد اما پاولوس فکر می

رهبر اومانیستها در رم یولیو پومپونیو لتو نام داشت که بنا به روایتی فرزند نامشروع پرینچیپه سانسوورینو، اهل 

. استاد التینی در دانشگاه جانشین او شد و به عنوان. یولیو در جوانی به رم آمد، نزد واال تحصیل کرد. سالرنو، بود

چندان شیفتۀ ادبیات مشرکانه بود که گویی نه در رم زمان نیکوالوس پنجم یا پاولوس دوم، بلکه در رم زمان کاتوها 

هاي کشاورزي کالسیک وارو و کولومال را منقح ساخت و  نخستین کسی بود که نوشته. کند یا قیصرها زندگی می

نیمی از اوقات . به دانش توأم با فقر خود راضی بود. ا در پرورش تاکستان خود جداً به کار بستدستورهاي آنان ر

نام التینی پومپونیوس الیتوس را . گریست گذراند و برتباهی و هدم آنها می هاي تاریخی رم می خویش را در ویرانه

توانست جماعتی  هیچ تاالري درست نمی. ترف براي خود اختیار کرده بود و با لباس باستانی روم سر کالس درس می

آمدند جاي دهد؛ بعضی از دانشجویان او نیمه شب به محل درس  را که براي شنیدن سخنرانیهاي او گرد می

نگریست؛ واعظان آن را، به این عنوان که  دین مسیح را به نظر حقارت می. آمدند تا جایی براي خود فراهم کنند می

اش  خانه. آورد تا با روحیات مسیحی ؛ و دانشجویان خود را بیشتر با اخالقیات رواقی بار میکرد ریاکارند، تقبیح می

، با 1460حوالی سال . موزة آثار عتیق رومی و مکانی براي دانشجویان و استادان فرهنگ و ادبیات روم قدیم بود

کردند و چنان نامهایی را به  ار میاعضاي این محفل، یک آکادمی رومی تشکیل داد که اعضایش نامهاي مشرکانه اختی

روم » نبوغ«دادند؛ ایمان مسیحی خود را تبدیل به پرستش دینی  هنگام تعمید فرزندان خود به آنان نیز می

دادند، که طی آن  اي انجام می کردند؛ و سالروز پیدایش روم را با مراسم مشرکانه کردند؛ کمدیهاي التینی اجرا می می

برخی از اعضاي آن مجمع . بود» پونتیفکس ماکسیموس«یافتند و الیتوس  نام می» اهنک«اعضاي اجرا کننده 

.دیدند پیوسته خواب بازگرداندن جمهوري رم را می

یکی از رمیان گزارشی به پلیس پاپ داد مبنی بر اینکه آکادمی براي خلع و دستگیري پاپ  1468در اوایل سال 

اي در  موجب شایعه  این اتهام را تأیید کردند و به پاپ اطمینان دادند که، به بعضی از کاردینالها. کند سازي می زمینه

. پاولوس فرمان دستگیري الیتوس، پالتینا، و سایر سران آکادمی را صادر کرد. شهر، ترتیب قتل او داده شده است

. نزیه، مرخص شداي نوشت و اصالت آیین خود را اعالم داشت و پس از ت هاي خاضعانه پومپونیوس معذرتنامه

سخنرانیهاي تدریسی خود را از سرگرفت، اما طی آنها چنان به پیمان دینی خویش وفادار ماند که پس از مرگش 

اما پالتینا را براي به دست آوردن مدرك توطئه شکنجه . اش شرکت کردند چهل اسقف در تشییع جنازه) 1498(

. سال زندانی بود نا، با وجود تسلیم چندین معذرتنامه، به مدت یکجا پیدا نشد، اما پالتی دادند؛ چنین مدرکی در هیچ

پاولوس فرمان انحالل آکادمی را به عنوان آشیانۀ زندقه صادر کرد و تعلیم ادبیات مشرکانه را در مدارس رم ممنوع 
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شده بود، تصدي  جانشین او افتتاح مجدد فرهنگستان را به شرط اصالح اجازه داد و به پالتینا، که دیگر تایب. ساخت

پالتینا در آنجا مواد الزم را براي تدوین شرح حالهاي گویا و فصیحش از پاپها یافت . کتابخانۀ واتیکان را واگذار کرد

اما حق این بود . ، و وقتی که به داستان زندگی پاولوس دوم رسید، انتقام خود را از او گرفت)زندگینامۀ پاپهاي اعظم(

  .یکستوس چهارم بماند که بیشتر استحقاق آن را داشتکه این ادعانامه براي س

VI – 1484-1471: سیکستوس چهارم  

از هشتاد کاردینالی که براي انتخاب پاپ جدید گرد آمده بودند، پانزده تن ایتالیایی بودند، روذریگو بورخا اسپانیایی 

ین مجمع بعداً گفت که انتخاب کاردینال یکی از شرکت کنندگان در ا. استوتویل فرانسوي، و بساریون یونانی/ بود، د

فرانچسکو دال رووره نتیجۀ دسیسه و رشوه بوده است، اما این فقط بدان معنی بود که مشاغل مختلفی به کاردینالهاي 

براي رسیدن به مقام پاپی ) در میان ایتالیاییها(رأي دهنده وعده شده بود، انتخاب این پاپ بخوبی تساوي فرصت را 

چون در زمان کودکی کراراً بیمار . فرانچسکو در یک خانوادة فقیر در پکوریله، نزدیک ساوونا، بدنیا آمد. ادد نشان می

در نهسالگی به دیر فرقۀ فرانسیسیان فرستاده شد، و بعداً . شد، مادرش او را به امید شفا نذر قدیس فرانسیس کرد می

فلسفه و . رووره معلم بود، و نام آن خانواده را بر خود گذاشت مدت کوتاهی در خانوادة دال. وارد فرقۀ مینوریتها شد

االهیات را در پاویا، بولونیا، و پادوا تحصیل کرد و آنها را در آنجا و سایر نقاط به کالسهایی پر جمعیت تعلیم داد، 

ت سالگی با عنوان وقتی در پنجاه و هف .بدان سان که گویند تقریباً هر ایتالیایی دانشمند نسل بعد شاگرد او بود

اما تقریباً یکشبه، با . پاپی برگزیده شد، به عنوان یک عالمۀ مشهور و پاکدامن شهره بود  سیکستوس چهارم به

چون اروپا را بسیار متشتت و . ناگهانیترین تغییري که در تاریخ برجاي مانده است، سیاستمدار و جنگجو شد

اد با ترکان قیام کند، تصمیم گرفت تمام مساعی دنیوي خود را متوجه حکومتهاي آن را فاسدتر از آن یافت که به جه

در ایاالت پاپی قدرت عمدتاً منکوب فرمانروایان  –بندي و انشعاب وجود داشت  در ایتالیا نیز البته دسته. ایتالیا کند

گرفت، و در روم  نادیده می اي از اشراف وجود داشت که قدرت پاپ را محلی بود، در التیوم فرمانروایی ظالمانۀ خانواده

خاطر تصادمی که به علت ایستادن   اي داشتند که هنگام تاجگذاري او، به جماعتی از اوباش چنان رویۀ خودسرانه

سیکستوس تصمیم گرفت نظم را در رم برقرار . روان او را سنگباران کردند موکب سوارة پاپ واقع شده بود، تخت

. ایاالت زیاد کند، و ایتالیا را تحت فرمان واحد پاپ درآورد قدرت فرستادگان پاپ را در. سازد

چون خود را در محیطی مشوش محاط یافته بود، به بیگانگان اعتماد نداشت و سخت دربند مهر خانوادگی بود؛ 

نخستین لعنتی که براي او فراهم آمد از ناحیۀ . برادرزادگان حریصش را به مقامهاي پرقدرت و پردرآمدگماشت

اي از موقعیت خود  نی بود که بس مورد محبتش بودند، اما بسیار بد از کار درآمدند و چنان سوء استفادة طماعانهکسا

جوانی بود با . ریاریو بود) پیرو(گرامیترین برادرزادة او پیترو . ورزیدند کردند که تمام مردم ایتالیا بر آنها نفرت می

اما چندان شیفتۀ تجمل و لذات شهوانی بود که حتی  -ع، و سخیبا نشاط، مزاح، متواض -خویی نسبتاً دلپذیر

وپنج سالگی به  سیکستوس او را در بیست. هاي گرانبهاي پاپ نیز نتوانستند امیال این فرایار سابق را اطفا کنند عطیه

انس منصوب کرد و هاي اسقفی ترویزو، سنیگالیا، سپاالتو، و فلور ریاست حوزه و به ) 1471(مقام کاردینالی ارتقا داد 

پیترو همۀ اینها را، و . در سال به او داد) دالر؟ 1‘500‘000(دوکاتو  60,000عنوانهاي دیگري با درآمدي به مبلغ 

هاي برودري دوزي پر قیمت،  هاي گرانبها، پارچه حتی خیلی بیشتر، صرف ظروف نقره و طال، لباسهاي فاخر و فرشینه

از  - گرفت جشنهایی که می. ی پرخرج، و کارمزد نقاشان، شاعران، و دانشوران کردهاي پرجلوه، بازیهاي قهرمان کوکبه

 -اي که طی آن او و پسر عمش جولیانو، ورود الئونورا دختر فرانته را به رم خوش آمد گفتند جمله جشن شش ساعته

ن تا آن هنگام مقایسه شد آنها را با هر جشن پرخرجی از زمان لوکولوس یا نرو چنان مسرفانه بودند که بزحمت می

پیترو، که از فرط قدرت گیج شده بود، به رسم فاتحان قدیم، سفري به فلورانس، بولونیا، فرارا، ونیز، و میالن . کرد
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هاي فاخر نشان  هاي خود را با جامه معشوقه. نسب از احترامات شاهانه برخوردار شد جا مانند یک امیر عالی کرد و همه

اما هنگام بازگشتش به رم . اي پاپ شدن پس از مرگ عمو، و حتی در زمان زندگی او، چیدهایی بر داد، و زمینه

دوکاتو  200,000، به واسطۀ افراط در شهوات، در بیست وهشت سالگی مرد؛ و در حالی که ظرف دو سال )1474(

فرمانروایی ایموال  اپ وبرادرش جیروالمو به فرماندهی ارتشهاي پ. دوکاتو نیز مقروض شده بود 60,000خرج کرده و 

یک برادرزادة دیگر پاپ به نام لئوناردو دال رووره . ایم و فورلی منصوب شد؛ ما وصف او را در شرح این دو ناحیه گفته

هاي بیشمار  آخرین این برادرزاده. شحنۀ رم شد؛ و وقتی که مرد، برادرش جووانی به جانشینی او انتخاب گردید

بعداً با نام یولیوس دوم پاپ شد، و شایستۀ آن است که فصلی از این کتاب را به او تخصیص  جولیانو دال رووره بود که

دهیم؛ زندگی او تا حد معقولی با اعتدال قرین بود، و او، با گذشتن از هر مانعی، به نیروي خرد و خوي خویش 

.توانست به مقام پاپی ارتقا یابد

چنانکه گفتیم، لورنتسو د . سایر دولتهاي ایتالیا را مشوش ساخت هاي سیکستوس براي تقویت ایاالت پاپی، نقشه

مدیچی قصد تصرف ایموال را براي فلورانس داشت؛ سیکستوس او را با تدبیر از میدان به در کرد و خانوادة پاتتسی را 

فراد آن خانواده پاتتسی را تباه کند؛ ا  به جاي خاندان مدیچی به بانکداري پاپ گمارد؛ لورنتسو کوشید تا خانوادة

بروید و »  :سیکستوس با این توطئه موافقت نمود، اما قتل نفس را تقبیح کرد و به آنان گفت. درصدد قتل او برآمدند

نتیجۀ این تحذیر، جنگی بود که دو سال طول » .خواهید بکنید، مشروط بر آنکه کشتن در میان نباشد هر کار می

وقتی آن خطر مرتفع شد، . تاخت و تاز ترکان بر ایتالیا نزدیک شد، تا هنگامی که خطر )1480- 1478(کشید 

سلسلۀ دیکتاتور  1480در اواخر سال . سیکستوس خود را آزاد یافت تا ایاالت پاپی را از چنگ دشمنان در بیاورد

به اوردالفی در فورلی منقرض شد و مردم آن از پاپ تقاضا کردند که شهر را در اختیار خود بگیرد؛ سیکستوس 

جیروالمو پیشنهاد نمود که بعداً نوبت به تسخیر فرارا رسد؛ . جیروالمو فرمان داد که ایموال و فورلی را با هم اداره کند

فرانته، فرمانرواي ناپل، نیروهایی ). 1482(و سیکستوس و ونیز را اغوا کرد که در جنگ با دوکا ارکوله متحد شوند 

هایی  و میالن نیز به یاري فرارا برخاستند؛ و پاپ، که سلطنت خود را با نقشه براي دفاع از دامادش فرستاد؛ فلورانس

پاپ چون در جنوب از . براي استقرار صلح در اروپا آغاز کرده بود، دریافت که تمام ایتالیا را به جنگ کشانده است

داد، پس از یک سال هرج  ناحیۀ ناپل و در شمال از طرف فلورانس دچار مزاحمت بود، و اغتشاشات رم نیز رنجش می

وقتی ونیزیها از تأسی جستن به او خودداري کردند، آنان را تکفیر کرد و، براي . و مرج و خونریزي، با فرارا آشتی کرد

  .جنگیدن با متفق اخیرش، با فلورانس و میالن متحد شد

یکی از رسوم . یافتندنجباي پایتخت با سرمشق گرفتن از پاپ جنگجو خود را در تجدید مخاصمات خویش محق 

هنگام چپاول قصر . مؤدبانۀ مردم رم این بود که کاخ کاردینالی را که تازه به مقام پاپی برگزیده شده است غارت کنند

یکی از کاردینالهاي دال رووره، یکی از اشراف جوان به نام فرانچسکو دي سانتاکروچه به دست عضوي از خانوادة دال 

پاي دالواله انتقام خود را گرفت؛ خویشان دال واله با بریدن سر فرانچسکو  وح با بریدن پیجوان مجر. واله مجروح شد

کشمکش سراسر . مارگانی درآورد )پیترو(توزي کردند؛ پروسپرو دي سانتاکروچه تالفی این کار را با کشتن پیرو  کینه

چه درآمدند، و خانوادة کولونا از دالواله دفاع شهر را فرا گرفت؛ خانوادة اورسینی و نیروهاي پاپ به پشتیبانی سانتاکرو

هرچند –آنجلو اعدام گردید  لورنتسو اودونه کولونا دستگیر، محاکمه، و تا حد اقرار شکنجه شد؛ آنگاه در سانت. کردند

به ناپل  پروسپرو کولونا در جنگ علیه پاپ. پاپ تسلیم کرده بود امید نجات او به   برادرش فابریتسیو دو دژکولونا را به

روبرتو ماالتستاي ریمینی را براي هدایت نیروهاي پاپ به   سیکستوس،. پیوست، کامپانیا را چپاول کرد، و به رم تاخت

فاتحانه به رم بازگشت، و از تبی که در باتالقهاي . رم خواند؛ روبرتو قواي ناپل و کولونا را در کامپومورتو شکست داد

اي را که  جیروالمو ریاریو جاي او را گرفت، و سیکستوس توپخانه. ان سپردکامپانیا به آن مبتال شده بود ج
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اما، در حالی که روح پاپ خواهان جنگ بود، . کرد رسماً تبرك کرد اش علیه دژهاي کولونا هدایت می برادرزاده

ي خبر رسید که اوت به و 11در . او نیز از تب رنجور شد 1484در . جسمش تحت فشار بحرانهاي متوالی از پا درآمد

.اند؛ او از تصویب این صلح ابا کرد و روز بعد درگذشت متفقانش، با وجود اعتراض او، با ونیز صلح کرده

قبلی یولیوس دوم بود، همچنانکه جیروالمو ریاریو اعمال سزار بورژیا را تکرار   سیکستوس از بسیاري جهات نمونۀ

داشت، مقاصد خود را  که جنگ و هنر و قدرت را دوست میخوي امپراطورصفتی  سیکستوس، کشیش سخت. کرد می

او نیز، مانند پاپهاي جنگجوي . برد بدون تردید با نیرنگ، اما با نیرویی وحشیانه و شجاعتی راسخ، تا آخر پیش می

 شایع بود که چون پیترو و. کوشیدند با سیاه کردن نام او قدرتش را زبون سازند بعدي، دشمنانی پیدا کرد که می

کرد؛ کسان دیگري مانند اینفسورا آن دو  خواند، از آن دو سخاوتمندانه حمایت می  جیروالمو ریاریو را پسران خود می

ین نسبتهاي ولی حتی بدون ا 45 کردند، نمیدانستند و از اینکه او را اهل لواط بنامند خودداري  را عاشقان پاپ می

سیکستوس پس از تهی ساختن خزانۀ پري که پاولوس دوم . بیپایۀ ناپذیرفتنی، شهر سیکستوس به قدر کافی بد بود

. کرد خاطر برادرزادگانش، هزینۀ جنگهاي خود را با مزایده گذاشتن مشاغل روحانی تأمین می به جا گذاشته بود، به

دست آوردن هر مبلغی که بخواهد، فقط به قلم و  پاپ براي به«: کند یک سفیر ونیزي مخاصم از قول او چنین نقل می

؛ اما این موضوع دربارة بیشتر دولتهاي جدید نیز صادق است که اوراق قرضۀ با ربحشان به طرق »مرکب احتیاج دارد

ال این هذا، سیکستوس به اعم مع. کند فروختند تطبیق می مختلف با شغلهاي کم زحمت و پر درآمدي که پاپها می

خارج و  رویه قانع نبود؛ او در سراسر ایاالت پاپی فروش غله را به انحصار خود درآورده بود؛ بهترین نوع غله را به

این حیله را از سایر فرمانروایان زمان خود، مانند فرانته . فروخت مابقی را با سود نسبتاً سرشاري به اتباع خود می

گذاشت، زیرا این یک  مال بیش از سایر سوداگران سودجو بر متاع خود قیمت نمیفرمانرواي ناپل، یاد گرفته بود؛ محت

کردند  قانون نانوشتۀ اقتصاد است که بهاي یک محصول بسته به میزان گولخوري خریدار است؛ اما بینوایان شکوه می

س از خود قروضی به با وجود این تمهیدها و نظایر آن، سکیستو. که گرسنگی آنان مایۀ حشمت خاندان ریاریو است

.باقی گذاشت) دالر؟ 3,750,000(دوکاتو  150,000مبلغ 

زاي  او بدون توفیق کوشید تا باتالقهاي بیماري. شد المنفعه می قسمت معتنابهی از عایداتش صرف هنر و کارهاي عام

ي عمدة رم را راست، خیابانها. اطراف فولینیو را زهکشی کند، و الاقل خیال خشکاندن ماندابهاي پونتین را داشت

ها، و برجهاي شهر را به حال اول  پهن، و سنگفرش کرد؛ در منابع آب اصالحاتی به عمل آورد؛ پلها، دیوارها، دروازه

شود؛ کتابخانۀ جدیدي در واتیکان  بازگرداند؛ پلی بر رود تیبر بنا کرد که به نام خود او، پونته سیستو، نامیده می

را بر روي آن بنا کرد؛ گروه همسرایان سیستین را تأسیس کرد؛ بیمارستان خراب سانتو ساخت، و نمازخانۀ سیستین 

توانست هزار بیمار را در خود جا دهد، از نو ساخت؛ دانشگاه  متر درازا داشت و می 111سپیریتو را، که سالن اصلیش 

د، به روي مردم گشود؛ این نخستین رم را تجدید سازمان داد؛ و موزة کاپیتولین را، که پاولوس دوم تأسیس کرده بو

در دوران سلطنت روحانیش، و بیشتر تحت رهبري باتچو پونتلی، کلیساهاي سانتاماریا دله . موزة عمومی در اروپا بود

در سانتاماریا دل پوپولو، مینو دا . پاچه و سانتا ماریا دل پوپولو ساخته و بسیاري از کلیساهاي دیگر تعمیر شدند

؛ و )1477حد (گور مجللی براي کاردینال کریستوفورو دال رووره حجاري کردند  ئا برنیو سنگفیزوله و آندر

زندگی قدیس برناردینوسینایی را در چندتا از زیباترین فرسکوهاي   پینتوریکیو در کلیساي سانتاماریا این آراکوئلی،

گی و بدون تصنع براي عبادت نیمه نمازخانۀ سیستین از طرف جووانینو د دولچی بساد). 1484حد (رم رسم کرد 

این نمازخانه توسط مینو دا فیزوله داراي یک خلوتگاه مرمرین براي . خصوصی پاپها و روحانیان عالیرتبه طرح شد

هایی از زندگی  خزانۀ اشیاي مقدس شد؛ همچنین فرسکوهاي خوشنمایی بر دیوارجنوبی آن ترسیم شد که صحنه

سیکستوس براي این نقاشیها بزرگترین استادان . دهد از حیات عیسی را نشان می موسی، و بر دیوار شمالی مراحلی
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پروجینو، سینیورلی، پینتوریکیو، دومنیکو و بندتو گیرالندایو، بوتیچلی، کوزیمو روزلی، و پیرو : زمان را به رم خواند

. تن نقاش حاضر پیشنهاد کردسیکستوس یک پاداش اضافی براي بهترین تصویر از میان کارهاي پانزده . دي کوزیمو

دانست، دل به دریا زد و تصمیم گرفت که نقیصۀ  روزلی، که ضعف خود را در طراحی نسبت به سایر همگنانش می

خود را با رنگهاي درخشان جبران کند؛ همگنانش به افراط او در استعمال رنگ طالیی، و نیز رنگ الجوردي سیر، 

  .او دادخندیدند؛ اما سیکستوس جایزه را به 

پاپ جنگجو نقاشان دیگري را نیز به رم آورد و یک اتحادیۀ صنفی تحت حمایت عالیۀ قدیس لوقا براي آنان تأسیس 

، پس از 1472ملوتتسو در حدود سال . کرد؛ ملوتتسو دا فورلی بهترین آثار خود را براي سیکستوس تهیه کرد

سانتی آپوستولی یک فرسکو از صعود مسیح نقاشی کرد که تحصیل نزد پیرو دال فرانچسکا، به رم آمد و در کلیساي 

، تمام نقوش آن فرسکو، بجز )1702سال اتمام، (عالقۀ وازاري را برانگیخت؛ هنگامی که کلیسا تجدید ساختمان شد 

تصویرهاي فرشته و مریم عذراي عید بشارت در تاالر اوفیتسی بسیار ظریف و ملیح هستند، . محو شدند  چند تایی،

این تصویر در موزة . نوازد ها ویول و دیگري عود می هاي نوازنده است که در آن یکی از فرشته بهتر از آنها فرشته اما

در برابر . روي بوم منتقل شد شاهکار ملوتتسو به صورت فرسکویی در کتابخانۀ واتیکان نقاشی و بعداً به. واتیکان است

سیکستوس،   :طرزي نیرومند و مقرون به حقیقت نقاشی شده است ستونهاي پیراسته و سقف کتابخانه، شش چهره به

درحالی که با جبروت شاهانه جلوس کرده است؛ در سمت راستش پیترو ریاریو با نشاط قراردارد؛ در برابرش جولیانو 

انتصاب خود را به پژوهندة بلندگرا، در پیشش زانو زده و اعالم  چرده ایستاده است؛ پالتینا، آن دال روورة بلندباال و سیه

اند؛ این یک تصویر  سر او جووانی دال رووره و کنته جیروالمو ریاریو قرار گرفته شنود؛ و پشت ریاست کتابخانه می

.جاندار از دوران پرحادثۀ یکی از پاپهاست

یگر به آنها جلد د 1,100مجلد به زبانهاي التینی و یونانی بود؛ سیکستوس  2,527کتابخانۀ واتیکان شامل   ،1475در 

اومانیستها را دوباره مشمول لطف قرار داد، . افزود؛ و براي نخستین بار آن مجموعه را به روي تمام مردم گشود

فیللفو را به رم خواست؛ آن نویسندة مبرز با اشتیاق تمام به . پرداخت طور نامنظم می هرچند که پاداش آنان را به

. شد، عقب افتاد بالغ می) دالر 15,000(فلورین  600اش، که به  ساالنهسرایی پاپ پرداخت تا اینکه حقوق  مدیحه

یوآنس آرجیروپولوس را از فلورانس به رم دعوت کرد؛ در جلسات درس زبان و ادبیات یونانی این استاد، کاردینالها، 

دانشمند  - رگیومونتانوس–سیکستوس یوهان مولر . شدند اسقفها، و دانشجویان خارجی مانند رویشلین حاضر می

  ،)1476(آلمانی را نیز به رم آورد و او را مأمور ساخت تا تقویم یولیانوسی را تصحیح کند؛ اما مولر یک سال بعد مرد 

  .یک قرن به تعویق افتاد) 1582(و کار اصالح تقویم تا آغاز مجددش 

ت، نخستین پاپ دنیادار دورة این نکته جالب توجه بود که راهبی از فرقۀ فرانسیسیان، و استاد فلسفه و االهیا

اش به تبدیل سلطنت پاپ به یک قدرت  رنسانس بشود؛ یا بهتر بگوییم اولین پاپ زمان رنسانس که عالقۀ عمده

شاید بجز فرارا، که فرمانروایان توانایش خراج خود را صمیمانه به پاپ پرداخته بودند، . سیاسی در ایتالیا بود

اش براي پاپها، محق  اختن قدرت خود بر ایاالت پاپی، و امن کردن رم و حومهسیکستوس در کوشش براي استوار س

گونه که یولیوس دوم را بخشوده است، جنگهاي سیکستوس را براي این مقاصد نیز بر او  تاریخ ممکن است همان. بود

. دیگر بوده استببخشاید، و نیز ممکن است اعتراف کند که دیپلوماسی او فقط تعقیب اصول غیراخالقی کشورهاي 

تواند دربارة او ارفاق کند، اما هرگز از توطئۀ یک پاپ با آدمکشان، برکت دادن توپها، یا  تاریخ تا این اندازه می

جنگیدن او بشدتی که ابناي زمان را به وحشت اندازد خشنود نخواهد شد؛ مرگ هزار نفر در کامپومورتو از هر 

اخالقیات دربار رم در نتیجۀ خودپرستی جسورانه، . گینتر و فجیعتر بودکشتاري در نبردهاي ایتالیاي رنسانس سن

خرید و فروش مقامات کلیسایی به نحو بیشرمانه، و عیاشیهاي پرخرج خویشان سیکستوس، باز هم تدنی بیشتري 
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در هم به والحق آلکسان - یافت؛ با این کارها و سایر اعمال بود که سیکستوس راه را براي آلکساندر ششم هموار کرد

سیکستوس بود که تورکماذا را براي . نداي او جوابی مساعد داد و زمینه را براي انهدام اخالقی ایتالیا فراهم ساخت

بندوباري هجو گوییهاي آنان به  ریاست تفتیش افکار در اسپانیا تعیین کرد؛ سیکستوس بود که از حقد رومیان و بی

او به . داد تا از طبع هر کتابی که آنان را خوش نیاید جلوگیري کنندخشم آمد و به متصدیان تفتیش در رم قدرت 

اذعان کرده باشد؛ باوجود تمام  - در برابر لورنتسو، ناپل، فرارا، و ونیز - هنگام مرگ شاید به بسیاري از ناکامیهاي خود

رم را زیباتر و : بود سیکستوس به سه موفقیت مهم نایل آمده. تالشهاي او، خانوادة کولونا هنوزمنکوب نشده بود

  . سالمتر ساخته، هنر آن را تقویت کرده، و مقام شایستۀ پاپ را در میان سلطنتهاي اروپا بازگردانده بود

VII - 1492- 1484: اینوکنتیوس هشتم  

اوباش انبارهاي غلۀ پاپ را چپاول . شکست سیکستوس با آشوبی که پس از مرگ او بر رم پدیدار شد تأیید گشت

مراقبان واتیکان تمام اثاث آن را به یغما . بانکهاي جنوواییها هجوم، و به قصر جیروالمو ریاریو حمله بردند کردند، به

ها تشکیل شد؛ جیروالمو مجبور شد از نبرد خود  هاي اشرافی خود را مسلح ساختند؛ سنگرهایی در کوچه فرقه. بردند

ند؛ خاندان کولونا بسیاري از دژهایشان را دوباره تصرف شهر عقب بنشا با کولونا دست بکشد و سربازان خود را به

مشت وعده و رشوه میان کاردینال  یک مجمع سري از کاردینالها با شتاب در واتیکان تشکیل شد، و تبادل یک. کردند

س هشتم بورجا و کاردینال جولیانو دال رووره انتخاب جووانی باتیستا چیبو اهل جنووا را، که براي خود نام اینوکنتیو

  .را برگزیده بود، تأمین کرد

اینتوکنتیوس در موقع انتخاب به پاپی پنجاه و دو سال داشت؛ بلند باال و نیکوشمایل بود؛ چندان مهربان و آرام بود 

اي متوسط داشت؛ یکی از معاصرانش او را چنین وصف  گرایید؛ هوش و تجربه که خوبیش به ضعف خوشایند می

دست کم یک پسر و یک دختر داشت، و شاید هم بیشتر؛ ابوت آن دو را صادقانه » .ستزیاد عامی نی«: کند  می

گرچه نکته پردازان رم قطعات . معترف بود، و پس از پیشه کردن مشاغل روحانی ظاهراً تجرد اختیار کرده بود

اما وقتی که . گرفتند دربارة فرزندان او نوشتند، عدةکمی از رمیان بر باروري او درزمان جوانی خرده می نیشداري

. دادند هاي نارضایتی بروز می داد، مردم نشانه مراسم ازدواج فرزندان و فرزندزادگان خود را در واتیکان انجام می

او به پولیتسیانو . در حقیقت اینوکنتیوس راضی به این بود که پدربزرگ باشد و از مهر و آسایش خانوادگی برخوردار

اي از کتاب هرودوت را به او اهدا کند، اما جز این، دیگر دربارة اومانیستها خود را  رجمهدویست دوکاتو پرداخت تا ت

آنتونیو پوالیوئولو را براي ساختن ویالي بلودره . تعمیر و آرایش رم را با تأنی و به دست دیگران انجام داد. دردسر نداد

آن استخدام کرد؛ اماحمایت از ادبیات و هنر را   نمازخانۀ در باغ واتیکان، و آندرئا مانتنیا را براي نقاشی فرسکوهایی در

به هرحال، با همان روش خود، سیاست خارجی را نخست به کاردینال . به طور عمده به اعیان و کاردینالها واگذاشت

واج با پسر آن بانکدار مقتدر دختر پر جهیز خود مادالنا را براي ازد. دال رووره و سپس به لورنتسو دمدیچی واگذار کرد

پاپ، فرانچسکتو چیپو، پیشنهاد کرد، اینوکنتیوس پیشنهاد اورا پذیرفت، قرارداد اتحادي با فلورانس امضا کرد 

ترتیب، به مدت  بدین. ، و از آن پس به فلورانسیهاي مجرب و آرام رخصت داد که سیاست پاپ را اداره کنند)1487(

  .سال، ایتالیا از آرامش برخوردار بود  پنج

پس از مرگ سلطان محمدثانی . ر دوران حکومت اینوکنتیوس یکی از عجیبترین کمدیهاي تاریخ به وقوع پیوستد

، دو پسرش، بایزید دوم و جم، برسر تخت و تاج عثمانی به نزاع برخاستند؛ جم دربروسه شکست خورد و با )1481(

اوبوسون، مهین سرور / پیر د). 1482(اد تسلیم خود به شهسواران قدیس یوحنا در رودس خود را از مرگ نجات د

دوکاتو  45,000سلطان حاضر شد که به آن شهسواران . این شهسواران، از وجود جم براي تهدید بایزید استفاده کرد

در سال بپردازد، ظاهراً براي نگاهداري جم، و باطناً براي اینکه از انگیختن جم علیه سلطنت عثمانی، و استفاده از او 
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اوبوسون، براي آنکه چنین اسیر پرسودي هرچه بهتر و بیشتر محفوظ . ۀ متحد مجاهدان مسیحی مانع شودبه منزل

مصر، فردیناند و ایزابل اسپانیا، ماتیاس کوروینوس   سلطان. بماند، او را براي توقیف محترمانه به فرانسه فرستاد

مه حاضر بودند مبالغ گزافی براي انتقال جم به فرمانرواي مجارستان، فرانته حکمران ناپل، و پاپ اینوکنتیوس، ه

در این رقابت برد با پاپ بود، زیرا عالوه بر پرداخت دوکاتو به آن مهین سرور، وعدة مقام . قلمرو خودشان بپردازند

براي  کاردینالی نیز به او داد و به شارل هشتم پادشاه فرانسه یاري کرد تا به ازدواج با آن دوبرتانی، و تحصیل ملک او

اي  شد، با کوکبه  نامیده می» ترك بزرگ«، جم، که حال 1489مارس  13بدین ترتیب، در . کشور خویش، نایل شود

بایزید، . گذشت، به واتیکان وارد شد، و به صورتی مجلل و محتشمانه تحت نظر قرار گرفت شاهانه از خیابانهاي رم

براي پاپ چیزي  1492ت نگاهداري جم فرستاد؛ و در براي تأمین مقاصد شرافتمندانۀ پاپ، سه سال حقوق جه

برخی از . شکافته بودند اي بود که با آن پهلوي عیسی را داد، سنان نیزه فرستاد که، بنا به اطمینانی که خود می

 کاردینالها به صدق گفتار سلطان شک داشتند، اما پاپ ترتیبی داد تا آن یادگار را از آنکونا به رم آورند؛ وقتی آن

کاردینال بورجا آن را . سنان به پورتا دل پوپولو رسید، خود پاپ آن را گرفت و طی مراسم باشکوهی به واتیکان برد

.براي جلب احترام مردم بر افراشت، وآنگاه به نزد معشوقۀ خود رفت

مانند  .با وجود یاري سلطان به مئونت کلیسا، اینوکنتیوس از متعادل ساختن دخل و خرج کلیسا عاجز ماند

کرد؛ و چون  سیکستوس چهارم و اغلب فرمانروایان اروپا، کسر بودجۀ خود را با تعیین قیمت براي مشاغل تأمین می

و شش  با افزودن شمارة منشیان پاپ به بیست . این طریقه را پرسود یافت، مشاغل جدیدي براي فروش ایجاد کرد

. دوکاتو گرفت 2,500و دو نفر افزایش داد و از هریک   ه پنجاهزنان را ب دوکاتو تحصیل کرد؛ عدة پلمب 62,400نفر، 

چنین عملیاتی، اگر شاغالن آن مشاغل پول از . کار سنگین این آقایان گذاشتن یک مهر سربی بر فرمانهاي پاپ بود

ی بیمۀ آوردند، چیزي همچند روش کنون دست رفتۀ خود را نه تنها با مواجب بلکه با ارتشاي علنی به اضعاف در نمی

اقرار کردند که ظرف دو سال بیش از پنجاه فرمان جعل کرده و به   مثال دوتن از منشیان پاپ. دوران حیات بود

پاپ خشمناك فرمان داد تا آن دو را، به جرم فرا رفتن از . اي را مشمول غفران و معافیت ساخته بودند موجب آن عده

قابل  - از بخشودگیهاي قضایی تا مقام خود پاپ -در رم هر چیز) 1489(دار زنند و بسوزانند  حد خود در سرقت، به

گوید که با دختران خود  اینفسورا، که قولش قابل اعتماد نیست، از دو مردي سخن می. رسید فروش به نظر می

 وقتی از کاردینال بورجا پرسیده. زناکرده و بعد آنها را کشته بودند و با پرداخت هشت دوکاتو مرخص شده بودند

خداوند مایل به قتل گناهکار نیست، بلکه «: شود، بنا به روایت، جواب داده بود بودند که چرا عدالت اجرا نمی

به قصد اعمال «بندو بار بود؛ بزور  فرانچسکتوچیبو، پسر پاپ، یک رذل بی» .خواهد که او پول بدهد و زنده بماند   می

هاي اخذ شده در محاکم مذهبی رم به خود او  ظم جریمهشد، مراقب بود که قسمت اع ها می وارد خانه» شنیع

به کاردینال رافائلو ریاریو ) دالر 350,000(دوکاتو  14,000یک شب . باخت پرداخته شود، و با آن پولها قمار می

ردینال اما کا  پاپ کوشید تا آن مبلغ را براي او بازستاند،. باخت و شکایت نزد پدر برد که کاردینال او را فریفته است

  . اعتراف کرد که آن را براي پاالتتسو دال کانچلریا، که در دست ساختمان بود، خرج کرده است

به کالج کاردینالها اعضایی را افزود که در  -اشتغال آن به سیاست، جنگ، و امورمالی - دنیوي ساختن سلطنت پاپ

رغم وعدة خود  اینوکنتیوس، علی. شهور بودندقدرت اداري، نفوذ سیاسی، یا نیروي مالی کافی براي خرید شغل خود م

بیشتر این اعضاي جدید براي . براي محدود نگاه داشتن کالج کاردینالها به بیست و چهار عضو، هشت تن به آن افزود

گونه بود که منصب کاردینالی به جووانی د مدیچی سیزدهساله اعطا شد تا  چنان شغل مهمی نامناسب بودند؛ بدین

عالی بودند و از  بسیاري از کاردینالها صاحب تحصیالت. اي که به لورنتسو داده شده بود ایفا شود دهقسمتی از وع

مآب بودند و چند تن دیگر فقط وظایف  کردند؛ چند تنی از آنان قدسی ادبیات، موسیقی، تئاتر، و هنر حمایت می
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از آنان صراحتاً دنیوي بودند؛ وظایف بسیاري . شدند دینی کوچکی انجام داده بودند و هنوز کشیش محسوب نمی

کرد که مردان دنیاداري باشند و بتوانند از حیث دانش و تزویر با  سیاسی، دیپلوماسی، و مالی ایشان ایجاب می

کردند،  همترازان خود در حکومتهاي ایتالیا یا کشورهاي وراي آلپ برابري کنند؛ بعضی از آنان از اشراف رم تقلید می

ساختند، و براي حفظ خود از این اشراف، و نیز از اراذل رم و سایر کاردینالها، مردان  مستحکم می کاخهاي خود را

پاستور، مورخ بزرگ کاتولیک، در بحث از اعمال دنیوي کاردینالها شاید کمی در قضاوت تند  .داشتند میمسلح نگاه 

:درفته باش

. شمرد بدبختانه بسیار با اساس بود اینکه لورنتسو د مدیچی کالج کاردینالها را در زمان اینوکنتیوس هشتم کوچک می

از کاردینالهاي دنیوي، آسکانیو سفورتسا، ریاریو، اورسینی، سکالفناتوس، ژان دوالبالو، جولیانو دال رووره، ساولی،  …

اینان همه عمیقاً به فسادي آلوده بودند که در عصر رنسانس در میان . ودندتر از سایرین ب و روذریگو بورخا برجسته

این کاردینالها در کاخهاي مجلل خود، که به تمام تجمالت ظریف یک تمدن بسیار . طبقات عالی ایتالیا رایج بود

ط وسیلۀ زینتی مذهبی خود را فق  نمود که جامۀ زیستند؛ و چنان می مترقی مجهز بود، به سان امیران دنیوي می

دادند، در سبکسریهاي  کردند، ضیافتهاي مجلل می رفتند، قمار می به شکار می. آورند براي مقام خویش به شمار می

این موضوع . دانستند بندوباري اخالقی را براي خود مجاز می کردند، و هرگونه بی روزهاي کارناوال شرکت می

  .کرد مخصوصاً در روذریگو بورجا صدق می

دزدي، هتک ناموس، ارتشا،   اعمال زور،. کرد شد و آن را تشدید می سران در تشویش اخالقی رم منعکس می فساد

شد که شبانگاه  هر سپیده دم جسد مردانی در خیابانها دیده می. بازي، و انتقامجویی از امور روزمره بودند دسیسه

ه دست راهزنان گرفتار و گاه کامالً عریان زایران و سفیران در نزدیکی پایتخت مسیحیت ب. کشته شده بودند

یک قطعه از صلیب واقعی، که در قاب نقره . گرفتند هاي خود مورد حمله قرار می ها یا خانه زنان در کوچه. شدند می

قرار داشت، از خزانۀ اشیاي مقدس کلیساي سانتا ماریا در تراستوره دزدیده شد؛ بعداً آن چوب، در حالی که از قاب 

بیش از پانصد خانوادة رمی به . جا رایج بود ایمانی در همه چنین بی. ري شده بود، دریک تاکستان به دست آمدخود عا

هذا، شاید دربار پولپرست رم به متصدیان سودجو و  بدعتگذاري محکوم، ولی باپرداخت جریمه آزاد شده بودند؛ مع

حتی کشیشان نیز در دین . بودند، ترجیح داشت آدمکش تفتیش افکار، که در آن زمان به نهب اسپانیا دست زده

اي مسیحیان که «: کردند؛ یکی از آنان متهم بود که به جاي عبارات قداس کلماتی از خود قرار داده است تشکیک می

شد، پیمبرانی  اینو کنتیوس نزدیک می همینکه پایان سلطنت روحانی» .پرستید خوراك و پوشاك را چون خدا می

شد که وضع دوران را با  دادند، و در فلورانس بانگ ساووناروال شنیده می الوقوع خبر می از بالیی قریبظهور کردند که 

.دانست زمان ظهور ضد مسیح یکسان می

غوغایی در شهر رم به راه افتاد، و بازرگانان دکانهاي خود را  1492سپتامبر  20در »  :گوید وقایعنگاري چنین می

هاي خود بازگشتند، زیرا خبر مرگ پاپ  ارها و تاکستانها بودند شتابان به خانهمردمی که در کشتز. بستند

چگونه کاردینالها جم را تحت   :داستانهاي عجیبی از ساعات مرگ او گفته شد» .اینوکنتیوس هشتم منتشر شده بود

سان کاردینال  چهنظر مستحفظین مخصوص قرار دادند، تا مبادا فرانچسکتوچیپو او را به ملکیت خویش درآورد؛ 

اینفسوراي غیرقابل اعتماد کهنترین . بورجا و کاردینال رووره درکنار بستر مرگ او با یکدیگر دست به گریبان شدند

گوید که سه پسر، براي اینکه مقدار زیادي از خون خود را براي تزریق به  او می. داستانگوي ما دربارة مرگ پاپ است

بدنش، از مرگ   کوشیدند پاپ را، با وارد کردن خون به لف شدند و پزشکان میپاپ مشرف به موت داده بودند، ت

او . ارث براي خویشان خود به جا گذاشت و درگذشت) دالر؟ 600,000(دوکاتو  48,000اینوکنتیوس . نجات دهند

  .در کلیساي سان پیترو دفن شد، و آنتونیو پوالیوئولو گناهان او را با سنگ گور مجللی پوشاند
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فصل شانزدهم

  بورژیاها

1492 -1503  

  

I - کاردینال بورجا  

والدینش عموزادة یکدیگر . ، در خاتیوا، در اسپانیا به دنیا آمد1431ترین پاپ دورة رنسانس، در اول ژانویۀ  جالب توجه

وا، والنسیا، و روذریگو تحصیالت خود را درخاتی. بودند و هر دو به خاندان بورخا تعلق داشتند که تاحدي اشرافی بود

وقتی عمش کاردینال و سپس با عنوان کالیکستوس سوم پاپ شد، راه جدیدي براي پیشرفت آن . بولونیا انجام داد

از عزیمت به ایتالیا، نام خود را از بورخا به بورجا تبدیل کرد، در  پس. در مشاغل مذهبی بازگردید دانشجوي جوان 

. سالگی به مثمرترین شغل، که ریاست کل دربار پاپ بود، منصوب شد وشش سالگی کاردینال، و در بیست وپنج بیست

وظایف خود را با حذاقت انجام داد، شهرتی در مدیریت به دست آورد، با قناعت زیست، و دوستان بسیاري از هردو 

  .کشیش نبود - اما هنوز یعنی پیش از بیست و هفت سالگیش. پیدا کرد) زن و مرد(جنس 

شهوانی، خوي با نشاط، و فصاحت  نیکوشمایل بود و آن قدر از حیث رشاقت در رفتار، حرارت در جوانی چندان 

چون در محیط اخالقی سست ایتالیاي قرن . دیدند مزاحی مستمر نمایان بود که زنان مقاومت در برابر او را مشکل می

دادند، این  متلذذ شدن از زنان را میکرد که بسیاري از کشیشان به خود رخصت  پانزدهم بار آمده بود، و مشاهده می

. مند شود پوش نیز تصمیم گرفت از تمام مواهبی که خداوند به او و زنان اعطا کرده است بهره جوان هرزة ارغوانی

مالمت کرد، اما پاپ معذرت ) 1460(» مجلس رقص قبیح و گمراه کننده«پیوس دوم او را به سبب شرکت در یک 

در آن سال . را همچنان به منزلۀ دستیاري معتمد در مقام ریاست کل دربار باقی گذاشتروذریگو را پذیرفت و او 

ازدواج کرد، در  1482زاده یا ایجاد شد؛ وشاید دخترش جیروالما نیز، که در   پذرولویس،  نخستین پسر روذریگو،

  دگی کرد، در آن سال به رم آمد،در اسپانیا زن 1488پذرو تا سال . اند همان سال پدیدآمد؛ مادران این دو ناشناخته

روذریگو همراه پیوس دوم به آنکونا رفت و در آنجا به یک بیماري مقاربتی مبتال شد،  1464در . و پس از چندي مرد

.»تنها نخوابیده بود»  زیرا، بنا به گفتۀ پزشک معالجش،

. هنگام بیست و چهارساله بود، پیداکرداي نسبتاً دایمی به وانوتتسا د کاتانئی، که در آن  عالقه 1446حوالی سال 

وانوتتسا براي روذریگو . رها کرد 1476آرینیانو شوهر دادند، اما دومنیکو او را در / بدبختانه وانوتتسا را به دومنیکو د

، )که ما سزار خواهیم خواند(چزاره  1476جووانی، در  1474در : چهار فرزند آورد) کشیش شده بود 1468که در (

اند، و روذریگو گاه و  این چهار فرزند برسنگ گور وانوتتسا به او نسبت داده شده. جوفره 1481لوکرس، ودر  1480در 

این پدر و مادري مستدام نمایانندة یک اتحاد تقریباً تکگانی است، و شاید . دانسته است بیگاه آنان را از خود می

پدري مهربان  .دانستاي حدي از وفاداري و ثبات خانوادگی کاردینال بورجا را در مقایسه با سایر کشیشان بتوان دار

و خیرخواه بود، اما بسیار جاي تأسف است که مساعی او براي ترقی دادن فرزندانش همواره مایۀ اعتالي کلیسا 

لیمی براي وانوتتسا پیدا کرد و او را یاري داد تا زندگی وقتی روذریگو به مقام پاپی چشم دوخت، شوهر ح. شد نمی

وانوتتسا دوبار بیوه شد، باز ازدواج کرد، با عزلت و قناعت زیست، از نیل فرزندانش به شهرت . سعادتمندي داشته باشد

لگی چشم و ثروت شادمان شد، از جدایی خود از آنان رنج برد، شهرتی در پاکدامنی به هم زد، و در هفتاد و شش سا

لئو دهم حاجب خود را فرستاد تا در . و تمام اموال مهم خود را به کلیسا واگذار کرد) 1518(از جهان فرو بست 

  .مراسم تشییع جنازة او شرکت کند
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قضاوت  - یا نسبت به دوران جوانی خودمان - اگر ما بخواهیم دربارة آلکساندر ششم از نظر اخالقی زمان خودمان

معاصران او گناهان جنسی قبل از زمان پاپیش را فقط از لحاظ . ایم را از حس تاریخی نشان داده کنیم، بیبهرگی خود

حتی در . شدند دانستند؛ اما این گناهان در محیط اخالقی آن زمان صغیر و قابل بخشش محسوب می شرعی کبیر می

بود، عقیدة عمومی نسبت به عدول  مقام پاپی واقع شده نسلی که بین مالمت شدن او توسط پیوس دوم و نیل او به

خود پیوس دوم، عالوه برتولید فرزندانی ازراه عشق، یک بار از ازدواج . کشیشان از تجرد اجباري مالیمتر شده بود

کشیشان طرفداري کرده بود؛ سیکستوس چهارم چند فرزند داشت؛ اینوکنتیوس هشتم فرزندان خود را به واتیکان 

ن اخالق روذریگو را محکوم کرده بودند، اما هنگامی که مجمع سري براي انتخاب جانشین برخی از کشیشا. آورده بود

پاپ، از جمله نیکوالوس پنجم   پنج. اینوکنتیوس تشکیل شد، ظاهراً هیچکس با انتخاب او به این سمت مخالفت نکرد

ئولیت به او داده بودند، و ظاهراً نسبتاً متقی، موقوفات سودآوري به او عطا کرده و مأموریتهاي مشکل و مشاغل پرمس

آنچه مردم در . او نکردند» بچه سازي«به شوق  یک از آنان توجهی هیچ) غیر ازپیوس دوم، آنهم براي یک لحظه(

سال رئیس کل دربار پاپ بود و پنج پاپی که متوالیاً در  کردند این بود که او به مدت سی و پنج مالحظه می 1492

کرد، و  همین شغل منصوب کردند، شغل خود را با جدیت و حذاقیت اداره می د او را به این مدت به مسند رسیدن

او را  1486یاکوپو دا ولترا در . ساخت جالل ظاهري قصرش سادگی قابل مالحظۀ زندگی خصوصیش را پنهان می

ش، و باتمیز؛ و در قوي؛ ناطقی است آماده، تیزهو مردي است خردمند، الیق هرکار، و داراي شمی«: چنین وصف کرد

کرد؛ وقتی به  محبوب بود و آنان را با بازیها و نمایشهاي عمومی سرگرم می نزد رمیان » امور مهارتی بسزا دارد  ادارة

رم خبر رسید که غرناطه به دست مسیحیان افتاده است، او مردم را بایک صحنۀ گاوبازي به رسم اسپانیا مشعوف 

شرکت کردند به ثروت او نیز دلبستگی داشتند؛ زیرا، از  1492اوت  6جمع سري شایدکاردینالهایی که درم. ساخت

البته -برکت شغل اداري متمادي خود در زمان پنج پاپ، ثروتمندترین کاردینالی شده بود که تاریخ رم به یاد داشت

ان خود خواهد داد به او رأي آنان با اتکا به قول او مبنی بر اینکه هدایاي مهمی به انتخاب کنندگ. استوتویل/ به جز د

به کاردینال سفورتسا ریاست دیوانخانه، چند موقوفۀ پرسود، و کاخ بورژیا را در . وعدة خود وفا کرد دادند، و او نیز به 

کاردینال اورسینی اسقفیه و عواید کلیسایی قرطاجنه، شهرهاي مونتیچلی و سوریانو، و حکومت    رم وعده داد؛ به

توزیع «اینفسورا این بخشش بورجا را . را؛ و غیره) میورفه(ردینال ساولی چیویتا کاستالنا و ماریوکا مارکه را؛ به کا

آن دست زده بود  این کار غیر عادي نبود؛ هرکاندیدایی در مجامع سري سابق به. نام داد» انجیلی اموالش به بیچارگان

اینکه آیا رشوة پولی نیز درکار بود . کنند رت میگونه که کاندیداهاي مشاغل سیاسی امروزه به آن مباد همان - 

وسیلۀ گراردو، کاردینال نود وشش ساله، داده شد که  کرد به رأیی که اکثریت آرا را براي بورجا تأمین. مشخص نیست

اق آرا اتف  طرف برنده ملحق شدند و روذریگو بورجا را به سرانجام، تمام کاردینالها به » .مند نبود چندان از خرد بهره«

نام آلکساندر «: وقتی از او سؤال شد که چه نامی برخود خواهد گذاشت، پاسخ داد). 1492اوت  10(انتخاب کردند 

  .اي مشرکانه داشت این یک آغاز مشرکانه براي پاپی بود که شیوه. »ناپذیر شکست

II - آلکساندر ششم  

پاپی  هرگز انتخاب هیچ. که خود مردم کرده بودند سري در حقیقت انتخابی بود پاپی از طرف مجمع انتخاب بورجا به 

جماعات انبوه ازدیدن کوکبۀ . سان با شکوه نبود مردم را تا این اندازه مسرور نکرده بود، و هیچ تاجگذاریی بدان

ها، شهسواران و بزرگمنشان، کمانداران و سواران ترك، هفتصد کشیش،  تماشایی اسبان سفید، علمها و فرشینه

سال  آلسکاندر با آنکه شصت و یک. اندام، بسیار مسرور بودند پوش، و باالخره خود آلکساندر خوش اي رنگینکاردیناله

اي  قیافه«بارید و، به قول یک شاهد عینی،  داشت، هنوز کشیده قامت بود و از وجناتش سالمت مزاج، نیرو، وغرور می

فقط تنی چند . داد، مانند یک امپراطور بود می داشت، وحتی هنگامی که جمعیت را برکت» آرام و جاللی سرشار
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ازصاحبان افکار محتاط، مانند جولیانو دال رووره وجووانی د مدیچی، بیم آن داشتند که مبادا پاپ جدید، که پدري 

مهربان شناخته شده بود، قدرت خود را بیش از آنچه براي تنقیح و تقویت کلیسا به کار اندازد، در بزرگ کردن 

.خود اعمال کندخانوادة 

سال بین مرگ اینوکنتیوس و تاجگذاري آلکساندر، دویست و  در سی و شش . آلسکاندر کار خود را خوب آغاز کرد

را عبرت سایرین قرار داد؛ جانی به دار  پاپ جدید اولین قاتل دستگیر شده. بیست قتل مشهود در رم اتفاق افتاده بود

شهر این شدت عمل را ستود، جنایت قطع شد، . اش هم ویران گشت و خانه آویخته شد، برادرش نیز با اواعدام شد،

نظم دوباره در رم برقرار گشت، و تمام مردم ایتالیا از اینکه شخص نیرومندي در رأس کلیسا قرار گرفته بود خشنود 

نۀ ساختن سقف بنا کرد؛ هزی  آلکساندر عمارات زیادي در داخل و خارج رم. هنر و ادبیات دچار رکود شدند.شدند

دست آمده ازقارة جدید امریکا و اهدا شده از طرف فردیناند و  جدیدي را براي کلیساي سانتاماریا مادجوره با طالي به

ایزابل پرداخت، مقبرة هادریانوس را تبدیل به دژ مستحکم سانت آنجلو کرد، و درون آن را دوباره تزیین نمود تا 

تري براي پاپهایی که ممکن بود مورد ایذاي دشمنان قرار گیرند تهیه  کان راحتهایی براي زندانیان پاپی و م حجره

 1494رم در  بین آن دژ وکاخ واتیکان یک راهرو دراز سرپوشیده ساخت که اورا در زمان حملۀ شارل هشتم به. کند

استخدام شد تا آپارتمان  پینتوریکیو. پناه داد و کلمنس هفتم را از کمند لوتریها، به هنگام تاراج رم، نجات بخشید

چهارتا از این شش اطاق توسط لئو سیزدهم به حال سابق بازگردانده و به روي عموم . بورژیا را در واتیکان بیاراید

صورتی شادان، بدنی - نمایاند را از آلکساندرمی  یک تابلوي هاللی در یکی از آنها تک چهرة باروحی . گشوده شد

بنا . شود که درحال تعلیم خواندن به کودکی است اي دیده می ر اطاق دیگري تصویر باکرهد. اي فاخر نیرومند، باجامه

افزاید که آن  وازاري می. گفتۀ وازاري، این تصویري است از جولیا فارنزه که بنا به روایتی معشوقۀ پاپ بوده است به

  .صویري از پاپ در آنجا نمودار نیستنیز بوده است، اما هیچ ت» سر پاپ آلکساندر در حال ستایش او«تصویر شامل 

چند معلم سرشناس را به آنجا دعوت کرد و مواجب آنان را چنان مرتب پرداخت . آلکساندر دانشگاه رم را از نوساخت

داشت و از کمدیها و رقصهایی که دانشجویان دانشگاه براي جشنهاي  تئاتر را دوست می. که قبل از آن سابقه نداشت

سانسور  1501در . داد موسیقی سبک را به فلسفۀ سنگین ترجیح می. شد دادند خشنود می ب میخانوادگی او ترتی

  .مطبوعات را با فرمانی مبنی براینکه هیچ کتابی نباید بدون تصویب اسقف محل چاپ شود دوباره برقرار ساخت

خندید، و پیشنهاد سزار  میسخنان نیشدار مزاحان شهر  به. اما آزادي وسیعی براي ساتیرنویسی ومناظره قایل شد

رم شهر آزادي است که در آن هرکس «: به سفیر فرارا چنین گفت. بورژیا را مبنی برتنبیه این لیچارگویان رد کرد

ادارة امور کلیسا به ».دهم گویند، اما من اهمیت نمی مردم ازمن خیلی بد می. تواند هرچه بخواهد بگوید و بنویسد می

اینوکنتیوس هشتم خزانه را تهی و . گرفت لهاي سلطنت روحانیش به طرز مؤثري انجام میوسیلۀ او در نخستین سا 

براي اصالح وضع مالیۀ پاپ صرف تمام قدرت مالی آلکساندر الزم بود؛ دوسال وقت او «جا گذاشته بود؛  مقروض به

مخارج کاسته شد، اما امور از عدة کارکنان واتیکان و همچنین از » .گرفته شد تا توانست بودجه را متعادل سازد

آلکساندر . شد گرفتند و حقوق کارمندان سروقت پرداخته می اداري همچنان بدقت انجام می ضبط و ربط  مربوط به 

رئیس تشریفات او یک نفر . داد مراسم مذهبی پرزحمت شغل خود را با وفاداري، اما با بیصبري یک سوداگر، انجام می

او در . د بود که در جاودان ساختن شهرت و فضیحت مخدومش سهمی بسزا داشتنام یوهان بورخار آلمانی به

. خواست ندیده بماند کرد، حتی بسا چیزهایی که آلکساندر می دید ثبت می یادداشتهاي روزانۀ خود تقریباً هرچه می

با اومدت بیشتري  کرده بود داد؛ حتی به کسانی مانند کاردینال د مدیچی، که پاپ آنچه را که در مجمع سري وعده

یک سال پس از انتصابش به مقام پاپی دوازده کاردینال جدید . مخالفت کرده بودند، سخاوت بیشتري ابراز داشت

برعدة کاردینالها افزود؛ برخی از این کاردینالها مردان واقعاً الیقی بودند؛ بعضی به تقاضاي قدرتهاي سیاسیی منصوب 
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استۀ پانزدهساله، و سزار بورژیاي / ایپولیتو د - ؛ دوتن از آنان بسیار جوان بودندشدند که مصالحه با آنها صالح بود

هجده ساله؛ یکی از آنان، آلساندرو فارنزه ارتقاي خود را مرهون خواهرش جولیا فارنزه بود که بسیار کسان او را 

را به عنوان پاپ پاولوس سوم کردند روزي آلساندرو  بینی نمی رمیان تندزبان، که پیش. دانستند پاپ می  معشوقۀ

قویترین کاردینالهاي پیر، جولیانو دال رووره، از اینکه با وجود . نامیدند می» کاردینال پاچین«خواهند ستود، اورا 

آلکساندرکاردینال . حاکمیتش بر پاپ پیشین، اینوکنتیوس هشتم، چندان نفوذي در آلکساندر نداشت ناراضی بود

نشین خود در اوستیا رفت و  اسقف جولیانو، دریک لحظۀ خشم شدید، به . خود ساخته بودسفورتسا را مشاور محبوب 

یک سال بعد به فرانسه گریخت و از شارل هشتم تمنا کرد که به ایتالیا . گاردي از مردان مسلح براي خود تشکیل داد

  .فروشد، خلع نماید با بیشرمی می تجاوز کند، یک شوراي عام تشکیل دهد، وآلکساندر را، به این عنوان که مشاغل را

ایاالت پاپی . گر مواجه بود در همان اوان، آلکساندر با یک رشته مسائل سیاسی ناشی از فشار قدرتهاي ایتالیایی توطئه

نامیدند،  این دیکتاتورها، با آنکه خود را نمایندة کلیسا می. اي از دیکتاتوران محلی افتاده بودند بار دیگر به دست عده

ضعف پاپ اینوکنتیوس هشتم براي استقرار مجدد استقاللی استفاده کرده بودند که اسالفشان در زمان پاپی  از

برخی از شهرهاي قلمرو پاپ از طرف دولتهاي محلی تصرف شده . آلبورنوث یا سیکستوس چهارم از دست داده بودند

بنابراین . میالن تصاحب نموده بود 1488را در ناپل تسخیر کرد؛ و فورلی  1467بودند؛ مثال سورا و آکویال را در 

 -سلطۀ حکومت مرکزي پاپ و گرفتن مالیات از آنها بود نخستین تکلیف آلکساندر درآوردن این ایاالت تحت

او این مأموریت را به . گونه که شاهان اسپانیا، فرانسه، و انگلستان فرمانروایان فئودالی را منکوب ساخته بودند همان

.یا محول کرد که آن را با منتهاي سرعت و بیرحمی، آنچنانکه دهان ماکیاولی از تحسین بازماند، انجام دادسزار بورژ

شدیدتر از این وضع، که به رم نزدیکتر و رفع مزاحمت آن نیز فوریتر بود، خودسري شدید نجبا بود، که نظراً تابع پاپ 

نیوي پاپ از زمان بونیفاکیوس هشتم به این اشراف ضعف حکومت د. و عمالً مخاصم او و برایش خطرناك بودند

رخصت داده بود تا حکومت فئودالی قرون وسطایی خود را در امالك خویش حفظ کنند، قوانینی براي خود وضع 

کمی . جنگ یازند، و نظم و تجارت التیوم را برهم زنند نمایند، ارتشهایی تشکیل دهند، به میل خود و بیپروا دست به

خاب آلکساندر به پاپی، فرانچسکتو چیپو امالکی را که از پدرش اینوکنتیوس به او رسیده بود به مبلغ بعداز انت

اي در ارتش ناپل بود و  این اورسینی افسر عالیرتبه. ویرجینیو اورسینی فروخت  به) دالر 500,000(دوکاتو  40,000

الجیشی  گرفته بود؛ در حقیقت ناپل دو نقطۀ سوقبیشتر پولی را که براي خرید آن امالك پرداخته بود از فرانته 

اي با ونیز، میالن، فرارا، و سینا، با تجهیز یک  آلکساندر، با تشکیل اتحادیه. مستحکم در قلمرو پاپ به دست آورده بود

یا، فردیناند دوم پادشاه اسپان. العمل پرداخت ارتش، و بامستحکم ساختن دیوار بین سانت آنجلو و واتیکان، به عکس

مذاکره  ترسید که یک حملۀ مشترك علیه ناپل قدرت آراگون را در ایتالیا پایان دهد، آلکساندر و فرانته را به  چون می

دوکاتو به پاپ  40,000اورسینی، به منظور تحصیل حقی جهت نگاهداري امالك خریداري کرده، . تشویق کرد

م سیزده سال داشت، با سانچا نوة زیباي پادشاه ناپل نامزد پرداخت؛ و آلکساندر پسر خود جوفره را، که در آن هنگا

کریستوف کلمب جزایر . در ازاي وساطت فردیناند، آلکساندر هردو امریکا را به عنوان پاداش به او داد). 1494(کرد 

پرتغال . شته بودهند غربی را دوماه پس از انتخاب آلکساندر به پاپی کشف کرده و آنها را به فردیناند و ایزابل تقدیم دا

این فرمان ادعاي پرتغال را بر تمام زمینهاي . کرد ادعا می) 1479(دنیاي جدید را به موجب فرمان کالیکستوس سوم 

کرد که آن فرمان فقط ساحل شرقی  اسپانیا چنین احتجاج می. واقع در ساحل اقیانوس اطلس تنفیذ کرده بود

 4و 3(نزدیک بود با یکدیگر بجنگند که آلکساندر دو فرمان صادر کرد این دو کشور . شود اقیانوس اطلس را شامل می

 480و بنابر آن تمام نواحی مکشوفه را در غرب خطی فرضی از قلب شمال به قطب جنوب به فاصلۀ ) 1493مه 

کیلومتري مغرب جزایر آسور و رأس االخضر به اسپانیا،و آنچه در مشرق این خط بود به پرتغال تخصیص داد، 
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» عطیه«. وط بر اینکه اراضی مکشوفه مسکن عیسویان نباشند و فاتحان در مسیحی ساختن اتباع خود بکوشندمشر

  جزیزة شد که به زور شمشیر تصرف شده باشند، اما صلح را بین دو کشور شبه پاپ البته فقط قسمتهایی را شامل می

داد که غیر مسیحیان هم حقوقی بر زمینهاي مورد  یکس ظاهراً این اندیشه را به خود راه نم هیچ. کرد ایبري حفظ می

.سکونت خود داشته باشند

وقتی فرانته . ها را تقسیم کند، ولی نگاه داشتن واتیکان برایش امري دشوار بود توانست قاره گرچه آلکساندر می

. ه ملحق سازدشارل هشتم تصمیم گرفت به ایتالیا تعرض کند و ناپل را به فرانس) 1494(فرمانرواي ناپل مرد

اي دست زد؛ بدین معنی که از سلطان عثمانی کمک  العاده آلکساندر، که از خلع شدن خود بیمناك بود، به عمل فوق

یکی از منشیان خود را، به نام جورجو بوتچاردو، نزد بایزید دوم فرستاد، با این پیام که  1494در ژوئیۀ . خواست

خواهد در جهادي  ناپل، و خلع کردن یا مطیع ساختن پاپ را دارد و میشارل هشتم قصد دخول به ایتالیا، گرفتن 

آلکساندر پیشنهاد کرد که بایزید با پاپ، . علیه قسطنطنیه از جم به عنوان مدعی تاج و تخت عثمانی استفاده کند

ان است پذیرفت بایزید بوتچاردو را با تواضعی که خاص شرقی. ناپل، و شاید هم ونیز علیه فرانسه تشریک مساعی کند

اي از جانب خود، نزد  دوکاتو، که براي مخارج نگاهداري جم تخصیص داده بود، همراه با فرستاده 40,000و او را با 

بوتچاردو در سنیگالیا توسط جووانی دال رووره، برادر آن کاردینال ناراضی که وصفش قبالً آمد، . پاپ بازگرداند

در . اند از او گرفتند شد از سلطان به پاپ نوشته شده اي که گفته می پنج نامهدوکاتو را با  40,000آن . دستگیر شد

یک نامه پیشنهاد شده بود که آلکساندر جم را بکشد و جسد او را به قسطنطنیه بفرستد تا پس از وصول آن 

براي خود و تواند امالکی  عالیجناب می«براي پاپ ارسال گردد، که با آن ) دالر 3,750,000(دوکاتو  300,000

آلکساندر ادعا کرد که . کاردینال دال رووره رونوشت نامه را براي پادشاه فرانسه فرستاد» .فرزندانش خریداري کند

شواهد موجود بودن پیام آلکساندر را به بایزید . ها و داستانهاي مربوط به آنها را جعل کرده است کاردینال آن نامه

ونیز و ناپل نیز قبال وارد مذاکرات مشابهی با ترکها . دانند به او محتمال مجعول میکنند، اما جواب سلطان را  تأیید می

اي  دین نیز براي فرمانروایان، تقریباً مانند هرچیز دیگر، وسیله. فرانسواي اول نیز بعداً همین کار را کرد. شده بودند

  .براي قدرت است

کولونا، با ). 1494دسامبر (ه گذشت، و به رم نزدیک شد شارل آمد، از کشو دوست خود، میالن، و فلورانس وحشتزد

را  - بندر رم در دهانۀ رود تیبر -یک ناو گروه فرانسوي اوستیا. آماده شدن براي تجاوز به پایتخت، از او پشتیبانی کرد

سفورتسا، بسیاري از کاردینالها، از جمله آسکانیو . تصرف کرد و تهدید نمود که مانع ورود غله از سیسیل خواهدشد

هاي خود را به روي شاه گشود؛ نیمی از کاردینالها از  جانبداري خود را از شارل اعالم کردند؛ ویرجینیو اورسینی قلعه

آلکساندر در کاستلو سانت آنجلو پناه گرفت و سفیرانی فرستاد تا با فاتح وارد مذاکره . او خواستند که پاپ را خلع کند

یان برداشتن پاپ اسپانیا را برخود بشوراند؛ هدفش ناپل بود، که ثروت آن همواره خواست با از م شوند؛ شارل نمی

از این رو با آلکساندر صلح کرد، مشروط بر آنکه به ارتش وي اجازة . ساخت خاطر افسران او را به خود مشغول می

آلکساندر به این . را تسلیم کند عبور بالمانع از التیوم داده شود، پاپ کاردینالهاي طرفدار فرانسه را ببخشاید، و جم

شرایط تسلیم شد و به واتیکان بازگشت؛ آنگاه شارل سه بار در برابر او زانو زد، و پاپ با لطف مخصوصی او را از 

هاي مربوط به  گونه تمام نقشه رسمی فرانسه از پاپ را وعده داد؛ و بدین» اطاعت«شارل . پابوسی خودش بازداشت

فوریه، جم از  25در . ، شارل به ناپل حرکت کرد و جم را با خود برد1495ژانویۀ  25در . دخلع پاپ نقش برآب شدن

کس آن داستان را دیگر  اي، آلکساندر مزور به او یک سم تدریجی داده بود، اما هیچ به موجب شایعه. برونشیت مرد

.داند معتبر نمی
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او حال محتمال چنین اندیشیده بود که ایاالتی نیرومند، . به محض رفتن فرانسویان، آلکساندر شجاعت خود را بازیافت

او با ونیز، آلمان، اسپانیا، و . ارتشی خوب، و سرداري الیق الزم است تا پاپها را از شر نیروهاي دنیوي نجات دهد

ي طرد ظاهراً براي دفاع متقابل و جنگ با ترکان، و باطناً برا -)1495مارس  31(میالن یک اتحاد مقدس تشکیل داد 

نشینی کرد؛ آلکساندر براي اجتناب از او چندي در  شارل ملتفت قضیه شد و از راه رم به پیزا عقب. فرانسویان از ایتالیا

وقتی شارل به فرانسه گریخت، آلکساندر فاتحانه وارد رم شد؛ از فلورانس خواست که به . سر برد اورویتو و پروجا به 

ارتش پاپ را تجدید . ، که دوست فرانسه و دشمن پاپ است، طرد یا ساکت کنداتحادیه ملحق شود و ساووناروال را

سازمان داد؛ جووانی، بزرگترین فرزند زنده ماندة خود، را در رأس آن گذاشت؛ و فرمان داد تا دژهاي اورسینی طاغی 

ه به رم بازگشت، و اما جووانی سردار نبود؛ از این رو در سوریانو شکست خورد، مفتضحان). 1496(را تسخیر کند 

هذا، آلکساندر استحکامات  مع. بندوبار خود را، که شاید موجب مرگ زودرسش شدند، از سر گرفت عیاشیهاي بی

چون ظاهراً بر تمام موانع . فروخته شده به ویرجینیو اورسینی را دوباره به دست آورد و اوستیا را از فرانسه بازگرفت

آنجلو بسازد و غلبۀ پاپ را  د که فرسکوهایی بر دیوارهاي آپارتمان پاپ در سانتفایق آمد، به پینتوریکیو دستور دا

  .آلکساندر حال در اوج قوس صعودي خود بود. برشاه در آن بنمایاند

III - گنهکار  

ستودند؛ هرچند که آن دیپلوماسی متردد  مردم رم پاپ را براي ادارة امور داخلی و دیپلوماسی موفقیت آمیزش می

نمودند؛ و از  کردند؛ به سبب آراستن آشیانۀ فرزندانش سخت مذمت می هایش او را کمی مالمت می ي معاشقهبود؛ برا

. انتصاب عدة زیادي از اسپانیاییها، که قیافۀ اجنبی و زبان خارجیشان براي ایتالیاییان ناخوشایند بود، خشمگین بودند

اعمام کافی  ده دستگاه پاپ هم براي این بنی«: گوید ان مییکصد تن از خویشان پاپ به رم آمده بودند؛ یکی از ناظر

در آن هنگام خود آلکساندر از حیث فرهنگ، سیاست، و رسوم زندگی ایتالیایی بود، اما هنوز اسپانیا را » .نیست

لی ارتقا زد؛ نوزده اسپانیایی را به مقام کاردینا داشت؛ بسیاري از اوقات با سزار و لوکرس اسپانیایی حرف می دوست می

سرانجام رمیان حسود، نیمی بامزاح و . داد؛ وعدة زیادي خدمتکار و دستیار اسپانیایی در اطراف خود گردآورده بود

لقب دادند، و غرضشان این بود که پیشینیانش یهودیان اسپانیایی عیسوي شده » پاپ یهودیزاده«نیمی باخشم، او را 

ري از ایتالیاییان، مخصوصاً از طبقۀ کاردینالها، بیوفایی خود را به او ثابت آورد که بسیا آلکساندر چنین عذر می. بودند

بایست برگرد خود حامیانی داشته باشد که اخالصشان مبنی براین باشد که او را پیشتیبان خود  اند و او می کرده

قامات حساس و پرقدرت، به در ارتقاي خویشان خود به م - و تمام شاهان و امیران اروپا تا زمان ناپلئون -او.بدانند

تاچندي امیدوار بود که پسرش جووانی ممکن است در حفظ ایاالت پاپی به او کمک  .کردند میگونه استدالل  همین

یت او را در حکومت براشخاص کند، اما جووانی حساسیت پدر خود را نسبت به زنان به ارث برده بود، بدون آنکه قابل

آلکساندر چون مشاهده کرد از میان پسرانش فقط سزار اراده و حمیت الزم براي ایفاي نقشهاي سیاسی . دارا باشد

الزم در آن زمان پرشدت را داراست، موقوفات مختلفی در اختیار اوگذاشت که عواید آنها پول الزم را براي قدرت رو 

شد، یا به بستر  یا به حکومت شهري منصوب می: حتی لوکرس نرمخو یک آلت سیاسی بود. به افزایش او تأمین کند

کشاند  عالقۀ پاپ به لوکرس چندان شدید بود و او را به چنان ابراز مهري می. یافت دوك ثروتمند و متنفذي راه می

او در عشقبازي با پسرانش رقابت نمودند که  ساختند و چنان می که شایعه سازان بیعاطفه او را به زنا با وي متهم می

در دومورد از غیبت خود از رم، حفاظت اطاقهاي خویش در واتیکان را به لوکرس سپرد و به او اختیار داد که . کند می

گونه واگذاري قدرت به زنان در خاندانهاي  این . دار شود هاي پاپ را باز کند و تصدي تمام کارهاي عادي را عهده نامه

کراراً اتفاق افتاده بود، اما رم اشباع شده از لذات را کمی تکان  - مثالً در فرارا، اوربینو، و مانتوا - ایتالیا فرمانروا در

وقتی جوفره و سانچا پس از ازدواجشان از ناپل بازگشتند، سزار و لوکرس به استقبالشان شتافتند؛ و آلکساندر . داد می
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سایر پاپها براي مستور داشتن «: گوید گویتچاردینی می. شادمان بوداز اینکه هر چهار فرزند را نزدیک خود داشت 

خواندند؛ اما آلکساندر ازاینکه مردم آنها را فرزندان او بدانند خشنود   فضیحت خود فرزندان خویش را برادرزاده می

ولیا، محبوبۀ فعلیش، در ورزي پاپ را به وانوتتسا، معشوقۀ پیشین او، بخشوده بود؛ اما از معاشقۀ او با ج رم عشق».بود

رسید،  ریخت به پاي او می جولیا فارنزه به سبب زیبایی خود، و مخصوصاً موي زرینش که چون فرو می. شگفت بود

دوستانش او . انگیخت تر بودند بر می منظرة گیسوانش حتی اشخاصی را که از آلکساندر خیلی کم حرارت. مشهور بود

عزیز پاپ، زن جوانی که داراي زیبایی و فهم بسیار «: کند ودو او را چنین وصف میسان. نامیدند می) زیبا(را البال 

اینفسورا شرح حضور او را در ضیافت عروسی لوکرس در واتیکان داد، و  1493در » .است، و ملیح و نرمخوي است

یا به کار برد، و شاید در وي را همخوابۀ آلکساندر نامید؛ ماتاراتتسو، مورخ اهل پروجا، همین اصطالح را درباره جول

نامید، که معموالً عنوانی » عروس عیسی«او را  1494استعمال آن از اینفسورا تقلید کرد؛ و یک مزاح فلورانسی در 

اند که جولیا را تبرئه کنند، براین اساس که لوکرس تا آخر با او دوست  برخی از دانشوران کوشیده. است خاص کلیسا

جولیا دختري به نام الئورا زایید که  1492در . اي به یادبود او بنا کرد ینو اورسینی، نمازخانهبود و شوهر جولیا، اورس

 .بودشد، اما کاردینال آلساندرو فارنزه آن دختر را متعلق به آلکساندر تشخیص داده  رسماً فرزند اورسینی شناخته می

متولد شده و در یادداشت روزانۀ بورخارد به  1498شد که پاپ از زن دیگري یک پسر اسرارآمیز دارد که در  می گفته

این موضوع معلوم نیست، اما یک فرزند بیشتر یا کمتر چندان . عنوان کودك رومی ذکري از وي به عمل آمده است

  .اهمیتی ندارد

دریک جشن عمومی . آمده است که مزاجش با تجرد سازگار نمی آلکساندر بالشک مردي چنان شهوانی و دموي بوده

کرد و خوش  ، او با صداي بلند ابراز شادمانی می)1503فوریۀ (در واتیکان، که طی آن یک نمایش کمدي داده شد 

. اند هایی در پایین پاي او نشسته بود از اینکه جماعتی از زنان زیبا گردش را گرفته و با مالحت بسیار بر چارپایه

ظاهراً مانند بسیاري از کشیشان آن زمان احساس کرده بود که تجرد کشیشان اشتباهی از . درهرحال او مرد بود

مجاز بوده است و حتی یک کاردینال هم باید در التذاذ از مسرات و تحمل شداید معاشرت با زنان  ایلدبراندوجانب 

از طرف دیگر، . کرد او احساساتی از مهر شوهري به وانوتتسا، و محتمال عالقۀ پدرانه نسبت به جولیا، ابراز می. باشد

شد براینکه قانون  شد، حجتی شمرده می دلبستگی او به فرزندانش، که گاه بر وفاداري او به مصالح کلیسا غالب می

.بوده است کلیسا در مقرر داشتن تجرد براي کشیشان محق

آلکساندر در این سالهاي میانۀ سلطنت روحانی خویش، پیش از آنکه اعمال سزار بورژیا برآن سلطنت سایه افکند، 

گرفت، در زندگی خصوصی بسیار با نشاط،  گرچه خود را در مراسم عمومی سنگین و موقر می. فضایل بسیار داشت

اي  آمادگی داشت و همواره مستعد بود که از پنجرة خود به رژه بردن از زندگی نیکومنش، و باحرارت بود و براي لذت

اگر شمایلی . از مردان ماسکدار، با بینیهاي ساختگی دراز بسیار بزرگ به شکل آلت رجولیت، بنگرد و از ته دل بخندد

وار یکی از این شمایل، که بردی. از او را که توسط پینتوریکیو رسم شده شبیه بدانیم، او حال کمی فربه شده بود

هذا تمام داستانهایی که دربارة او گفته  مع. دهد اطاقهاي خصوصی او نقاشی شده است، او را درحال عبادت نشان می

دهند که او با امساك زندگی کرد، و غذایش چنان ساده بود که کاردینالها از حضور در سرمیز  اند متفقاً نشان می شده

  کرد؛ شب تا دیر وقت به کار مشغول بود و به ر و در صرف وقت و همت امساك نمیاما در ادارة امو. رفتند او طفره می

  .کرد طرزي فعال برتمام امور کلیسا در هر نقطه ازجهان مسیحیت نظارت می

اي  هاي او، حتی آنهایی که دربارة جولیا نوشته است، پر از عبارات پارسایانه نامه. اي بود؟ شاید نه آیا مسیحیت او بهانه

قدر مجذوب اخالقیات سست زمان خود  چندان مرد عمل بود، و آن. تند که درمکاتبات خصوصی ضرورت نداشتهس

مانند بسیار کسان که در . شد گشته بود، که گهگاه متوجه تناقض بین زندگی خود و اصول اخالقی مسیحیت می
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که، در شرایط موجود، سلطنت او به  کرد ظاهراً حس می. االهیات اصیل آیین هستند، در رفتار کامالً دنیوي بود

کرد که به صومعه و زندگی خصوصی متعلق  ستود، اما فکر می او قدوسیت را می. دولتمرد نیازمند است نه به قدیس

او . است نه به مردي که مجبور بود درهر قدم با جباران سودجو و سیاستمداران خائن و بیوجدان سروکار داشته باشد

  .ي آنان، همچنین بیشتر تمهیدات مشکوك اسالف خود، را در مقام پاپی اتخاذ کردسرانجام همان روشها

چون براي حکومت و جنگهاي خود محتاج به پول بود، مشاغل را فروخت، امالك کاردینالهاي متوفا را تصرف کرد، و 

هم معامالت صدور احکام معافیت و فرمانهاي طالق قسمتهاي م. بیشترین بهره را گرفت 1500از سال بخشش 

دوکاتو به او پرداخت  30,000گونه بود که الدیسالوس هفتم، پادشاه مجارستان،  دادند؛ بدین  سیاسی او را تشکیل می

اگر هنري هشتم چنین آلکساندري داشت که بتواند با او سودا . تا ازدواج او را با بئاتریچه، امیرزادة ناپل، فسخ کند

آلکساندر وقتی احساس کرد که مردم، به علت راهزنی و وجود امراض . ماند باقی می »دینمدافع «کند، تا آخر عمر 

و از لحاظ مالی امید او را برنیاورند، براي تأمین نظرات  مسري و یا جنگ، ممکن است در سال بخشش به رم نیایند

و در آن بتفصیل متذکر شد که مسیحیان براي تحصیل ) 1500مارس  4(یعی صادر کرد با پیروي از سوابق، توق  خود،

توانند مبالغی بپردازند؛ بهاي برائت از گناه ازدواج با خویشان را نیز تعیین کرد؛  بدون آمدن به رم، می. آمرزشنامه

معاف » تخلف از نظام«سایی و همچنین مبلغی را که یک کشیش باید بپردازد تا از عقوبت خرید و فروش مقامات کلی

محصالن این وجوه وعده دادند که کل مبلغ . دسامبر، سال بخشش را تا عید تجلی به تعویق انداخت 16در . شود

گردآوري شده صرف جهاد با ترکان خواهد شد؛ این وعده در مورد لهستان و ونیز ایفا شد؛ اما سزار بورژیا تمام عواید 

.خود براي بازگرداندن ایاالت پاپی کردسال بخشش را صرف نبردهاي 

دوازده منصب کاردینالی  1500سپتامبر  28آلکساندر، براي اینکه سال بخشش را با مراسم بیشتري برگزار کند، در 

نه به «گوید که این ترفیعات  گویتچاردینی می. دوکاتو عایدي به دست آورد 120,000جدید ایجاد کرد و از این راه 

نه کاردینال دیگر را با پرداخت مبلغی  1503در » .، بلکه به پردازندگان بیشترین مبلغ داده شدالیقترین کسان

در دیوانخانه ایجاد کرد؛ این » از هیچ«در همان سال، هشتاد شغل جدید . مناسب با منصب آنان به کلیسا افزود

ساتیرنویسی . دوکاتو فروخته شد 760لغ شغلها، بنا به گفتۀ یک سفیر ونیزي معاند به نام جوستینیانی، هریک به مب

آلکساندر کلیدها و محرابها را   ):1503(مجسمۀ پاسکوینو چسبانید  کاغذي را که این بیت بر آن نوشته بود به 

  .حق دارد، زیرا براي آنها پول داده است فروشد؛ می

گر اینکه پاپ طور دیگري دستور رسید، م به موجب قانون کلیسایی، دارایی هر کشیشی پس از مرگ او به کلیسا می

در زیر فشار سزار بورژیاي . کرد، جز در مورد کاردینالها آلکساندر همواره حکم معافیت از این موضوع را صادر می. دهد

گونه، مبالغ هنگفتی  فاتح اما مسرف، آلکساندر این شیوه را برگزید که ثروت کشیشان عالیمقام را تصاحب کند؛ بدین

برخی از کاردینالها با دادن هدایاي نفیس در هنگام نزدیک شدن مرگ، و برخی در اوان زندگی . شد عاید خزانۀ او

دست پاپ جلوگیري  خود با صرف مبالغ گزاف براي ساختن مقابر مجلل یا یادگاریهاي دیگر، از افتادن اموال خود به

اگر گفتۀ . وسط عمال پاپ تصرف شد، فوراً تمام اموالش ت)1503(وقتی کاردینال میکیل درگذشت . کردند می

کرد که  دست این عمال افتاد؛ اما آلکساندر شکوه می  دوکاتو به 150,000جوستینیانی را بپذیریم، باید بگوییم که 

  .دوکاتو پول نقد در آن میان وجود داشته است 23,832فقط 

دگیشان زیاد طول کشیده بود، به دست اي که زن با تعلیق بررسی بیشتري از ادعاي مسموم ساختن کشیشان عالیرتبه

هیچ مدرکی از اینکه آلکساندر «توانیم بپذیریم که، به موجب تحقیقات جدید،  آلکساندر یا سزار بورژیا، موقتاً می

کند، زیرا ممکن است او براي  این امر او را کامالً تبرئه نمی» .ششم کسی را مسموم کرده باشد به دست نیامده است

پردازیهاي موحش  نویسان، و سایر مزاحانی که نکته اما نتوانست از شر هجوگویان، رساله. زرنگ بوده باشدتاریخ بسیار 
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قبالً متذکر شدیم که چطور ساناتسارو پاپ و پسر او را، در کشمکش . فرستادند نجات یابد خود را براي رقیبان او می

سورا با قلم کوبنده و تند خود به کولونا خدمت کرد؛ و اینف. داد بین حکومت پاپ و ناپل، با ابیات کوبنده رنج می

آلکساندر، به منزلۀ جزئی از مبارزة خود . قدر یک هنگ سرباز ارزش داشت جرونیمو مانچونه براي بارونهاي ساولی به 

ح داده فرمانی صادر کرد که در آن جنایات و شرارتهاي ساولی و کولونا را بتفصیل شر 1501علیه اشراف کامپانیا، در 

که جنایات و سیئات آلکساندر و  - »نامه به سیلویو ساولی«-گزافه گوییهاي این فرمان در نامۀ مشهور مانچونه. بود

این سند به تعداد زیاد منتشر شد و در ایجاد این افسانه که . سزار بورژیا را مفصال وصف کرده بود، تعدیل شد

آلکساندر جنگ شمشیر را برد، اما دشمنان اشرافیش، که . ا کردآلکساندر عفریتی ضال و ظالم بود نقشی بسزا ایف

خصم او پاپ یولیوس دوم مانعی در راهشان ایجاد نکرد، جنگ کالم را بردند و صورتی را که از او ساخته بودند به 

.تاریخ منتقل کردند

ساخت ندرتاً  ندین برابر میکرد و به افتراهایی که حقیقت تقصیرات او را چ او به افکار عمومی چندان توجهی نمی

کرد که این کار با پیروي از اصول مسیحیت  او تصمیم داشت که کشوري نیرومند بسازد، و فکر می. داد پاسخ می

طبعاً برکسانی که  -تبلیغات، نیرنگ، دسیسه، انضباط، و جنگ –داري  به کاربردن وسایل مملکت. ممکن نیست

دادند، و همچنین بر اشخاصی که نفعشان در این بود که  وي ترجیح میکلیساي مسیحی ضعیفی را به یک حکومت ق

آلکساندر گاه بر زندگی خود تأملی . ایاالت پاپی در میان اشراف رم و قدرتهاي ایتالیایی بینظم باشد، ناگوار بود

از طریق  – فروش، زناکار، و حتی کرد که منصب کرد تا آن را با موازین انجیلی بسنجد، و آن وقت اذعان می می

بار، وقتی که ستارة سعدش ناگهان در حال افول به نظر رسید و تمام دنیاي  یک. منهدم کنندة جانهاست - جنگ

اخالقی ماکیاولی خود را از دست داد، به گناهان خویش اعتراف کرد، و  نمود، بی مغرور و مسرورش از هم پاشیده می

  .عهدکرد که خودش و کلیسا را اصالح کند

وقتی پذرو لویس مرد، آلکساندر اقدام کرد . داشت جووانی را حتی از دخترش لوکرس نیز بیشتر دوست می او پسرش

دوست داشتن آن پسر بسیار آسان بود، زیرا او نیکو منظر، . تا جووانی بر رأس دوکنشین گاندیا در اسپانیا قرار گیرد

آرایی؛ از این  خورد، نه رزم ورزي می او نه به کار عشقپدر مهر پرورش در نیافت که پسر . نمود مهربان، و شادمان می

جووانی یک زن زیبا را با ارزشتر از یک . جوان بیکفایتی خود را ثابت کرد  رو او را به سرداري ارتقا داد، و آن فرماندة

سا شام با برادرش سزار و چند مهمان دیگر در خانۀ مادرش وانوتت 1497ژوئن  14در . دانست شهر تسخیر شده می

از آن . خواهد خانم آشنایی را ببیند خورد؛ هنگام مراجعت، جووانی از سزار و سایر مدعوین جدا شد و گفت که می

یک . وقتی که پاپ متوجه ناپدید شدن او شد، پریشان گشت و منادي به اطراف فرستاد. پس دیگر زنده دیده نشد

اند؛ چون از او پرسیدند که  یده است که به رود تیبر انداختهقایقران اقرار کرد که در شب پانزدهم ژوئن جسدي را د

چرا گزارش نداده است، پاسخ داد که در دوران زندگیش صدها از این اجساد دیده و دانسته است که نباید خود را 

 رود را جستجو کردند و جسد پیدا شد، در حالی که نه جاي آن دشنه خورده بود؛ ظاهراً. دربارة آنها زحمت دهد

سوگ  اي به  آلکساندر چندان دلشکسته شد که در اطاق دربسته. دوکاي جوان مورد حملۀ چندین نفر واقع شده بود

.شدند ها شنیده می هایش چنان پربانگ بودند که در کوچه نشست و طعام نپذیرفت، و ندبه

جسد نزدیک قلعۀ . یه راضی کردفرمان داد تا قاتالن را جستجو کنند، اما شاید بزودي خود را به مسکوت ماندن قض

آنتونیو پیکو دال میراندوال به دست آمده بود، که دختر زیبایش بنابر شایعات توسط دوکا گمراه شده بود، بسیاري از 

معاصران وي، مانند سکالونا سفیر مانتوا، قتل دوکا را به آدمکشانی نسبت دادند که از طرف کنته استخدام شده 

برخی دیگر، از جمله سفیران فلورانس و میالن در رم، این جنایت . نوز هم تا حدي قابل قبولندبودند، و این اسناد ه

سازان  بعضی از شایعه. را منسوب به عضوي از قبیلۀ اورسینی دانستند که در آن هنگام با پاپ در حال جنگ بود
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ورتسا، شوهر او، کشته شده گفتند که جووانی با خواهرش لوکرس عشقبازي کرده و به دست اجیران جووانی سف

ودو ساله بود، ظاهراً میانۀ  سزار، که در آن هنگام بیست. کرد کس سزار بورژیا را متهم نمی در آن زمان هیچ. است

داشت؛ و تا چهارده ماه پس از آن  بسیار خوبی با برادر داشت؛ کاردینال بود و در مسیر خود به سوي ترقی گام برمی

کرد که برادرش او را پس  بینی هم نمی نکرده بود؛ از مرگ برادرش هیچ سودي نبرد؛ و پیشهم حرفۀ نظامی اختیار 

برد، او را به سرپرستی اموال برادر  آلکساندر، که در آن هنگام به سزار ظنی نمی. از بازگشت از خانۀ وانوتتسا ترك کند

اي است که توسط پینیا، سفیر  شود در نامه یعنوان قاتل احتمالی جووانی برده م اولین نامی که از سزار به. گماشت

تا هنگامی که سزار خوي خود را در نیروي . ، هشت ماه پس از آن واقعه، نوشته شده است1498فوریۀ  22فرارا، در 

دانست؛ پس از آن، ماکیاولی و  بیرحم خویش نشان نداده بود، افکار عمومی آن جنایت را منسوب به او نمی

، در مراحل بعدي ترقی خود، اگر برادرش زنده بود و )سزار(شاید او . ساب آن به او همرأي شدندگویتچاردینی در انت

  .کشت؛ اما در مورد آن قتل بخصوص کامالً بیگناه بود کرد، او رامی برسر سیاست حیاتی با او مخالفت می

، تسلیت آنان )1497ژوئن  19(داد اي از کاردینالها تشکیل  وقتی که پاپ براندوه خود از مرگ فرزند چیره شد، جلسه

بزرگترین «؛ این »داشتم دوك گاندیا را بیش از هرکس دیگر در جهان دوست می«را شنید، و به آنان گفت که 

ما به «: آنگاه چنین ادامه داد» .دانم مجازاتی از سوي خدا براي گناهانم می اي را که بر روح من وارد شده است ضربه

از این پس موقوفات به  …. زندگی خود را بهبود بخشیم و کلیسا را اصالح کنیم سهم خود مصمم هستیم که

پرستی گذشتیم؛ اصالح را از خود آغاز خواهیم  ما از خویش. اشخاص صالح و طبق رأي کاردینالها داده خواهد شد

نال تشکیل شد هیئتی از شش کاردی» .کرد و سپس به تمام مناصب کلیسایی خواهیم پرداخت تا کار به کمال رسد

کرد و یک توقیع اصالحات به پاپ عرضه داشت که اگر  این هیئت با جدیت کار می. تا یک برنامۀ اصالحی تنظیم کند

اما وقتی . شد، ممکن بود کلیسا را از اقدامات اصالحی و ضد اصالحی بعدي نجات دهد به موقع اجرا گذارده می

ه حاصل از انتصابات کلیسایی چگونه تأمین خواهد شد مطرح کرد، آلکساندر این سؤال را که عواید پاپ بدون وجو

دید، و سزار بورژیا  درهمان اوان لویی دوازدهم تهیۀ تجاوز مجدد به ایتالیا را می. جواب مناسبی براي آن عرضه نشد

که بتواند در  رؤیاي ساختمان سیاسی نیرومندي. بزودي درصدد برآمد که ایاالت پاپ را از حکام سرکش آنها بازستاند

داشت؛ او اصالحات  یک جهان سرکش و بیثبات قدرت مادي و مالی به کلیسا بدهد، خاطر پاپ را به خود مشغول می

انداخت؛ و سرانجام آنها را در کامیابیهاي پسرش، که در کار تسخیر قلمرویی براي او بود و  را روز به روز به تعویق می

.ساخت، فراموش کرد او را به یک شاه تمام عیار مبدل می

IV - سزار بورژیا  

سزار زرین موي و . آلکساندر دالیل بسیاري در دست داشت که از سزار، که حال بزرگترین پسرش بود، راضی باشد

خواستند باشند؛ نگاهی نافذ داشت؛ بلند باال، راست قامت،  گونه که بسیاري از ایتالیاییها می زرد ریش بود، همان

. توانست نعل اسبی را با دست خم کند دربارة او، همانند لئوناردو، گفته شده است که می. بت بودنیرومند، و با مها

شد؛ با اشتیاق یک تازي که از بوي خون  آوردند با قدرت سوار می اسبان سرکشی را که براي اصطبلش گرد می

در مسابقۀ گاوبازي در  در سال بخشش با جدا کردن سر یک گاو به یک ضربت،. رفت سرمست شود به شکار می

در یک مسابقۀ گاوبازي رسمی، که توسط خود او در میدان  1502ژانویۀ  2آورد؛ در  شگفت میدان رم، جماعتی را به

اش وحشیترین گاوي را که در آنجا رها شده بود از  پیترو ترتیب داده شده بود، به میدان تاخت و بتنهایی با نیزه سان

قدر کافی شجاعت و  دن از اسب، چندي نقش یک گاوباز را ایفا کرد؛ پس از آن، چون به پس از پیاده ش. پا درآورد

او این بازي قهرمانی را در رومانیا و همچنین در رم . مهارت خود را نشان داده بود، میدان را براي اهل فن خالی کرد

  .ا واگذاشتمعمول ساخت؛ اما پس از آنکه چند گاوباز کشته شدند، آن را براي اسپانیاییه
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جوانی «از معاصرانش او را  یکی. ایم اما اگر او را فقط یک عفریت نیرومند بدانیم، شخصیتش را درست درك نکرده

از حیث قیافه و «: کرد نامید؛ دیگري او را چنین وصف می می» بامهارت و دهاي سرشار، خلقی نیک، ونشاطی فراوان

اي ساده اما گرانبها، نگاهی فرمانروا، و  ردان در او مالحت رفتار، جامهم» .هوش بسیار برتر از برادرش دوك گاندیاست

داشتند؛  ستودند، اما دوستش نمی زنان او را می. دیدند که گویی جهان را به میراث برده است هیئت کسی را می

را تقویت کند، در  قدري که ذکاوت طبیعیش حقوق را، به . اندازد گیرد و زود دور می دانستند که آنان را سبک می می

چندان وقت نداشت، هرچند مانند هرکس » فرهنگ«براي مطالعۀ کتاب یا پرداختن به . دانشگاه پروجا فراگرفته بود

نهاد؛ وقتی  هنر را بسیار ارج می. زد سرود، بعدها نزد خدمتگزاران خویش الف شاعري می دیگر گاه و بیگاه شعر می

یدو عتیق نیست بلکه اثر یک جوان گمنام فلورانسی است، از خریدن آن کتاب رافائلو ریاریو، به این عذر که کوپ

.امتناع کرد، سزار قیمت خوبی براي آن پرداخت

اما آلکساندر چون بیش از آنچه امارت در اختیار داشته باشد، . او مسلماً براي مشاغل دینی ساخته نشده بود

). 1493(، و پس از آن به مقام کاردینالی ارتقایش داد )1492(رد اعظم والنسیا ک هاي اسقفی داشت، او را اسقف حوزه

کرد؛ آنها وسایلی بودند براي تأمین عایدي جهت جوانانی که خویشان  هیچ کس چنین مشاغلی را روحانی تلقی نمی

نجام سزار کارهاي مذهبی کوچک ا. متنفذ داشتند و ممکن بود براي تصدي اموال و امور پرسنلی کلیسا تربیت شوند

سپتامبر  19موجب فرمانی که در  چون زنازادگان از کاردینالی ممنوع بودند، آلکساندر، به . داد، اما هرگز کشیش نشد

اوت  16اما بدبختانه سیکستوس چهارم در . آرینیانو اعالم نمود/ صادر کرد، او را فرزند مشروع وانوتتسا و د 1493

داستانهاي «مردم، که معموالً دیده بودند . اعالم کرده بود» س دیوانخانهروذریگو، اسقف و رئی«سزار را فرزند  1482

  .خندیدند زدند و می  افکند، چشمک می برحقایق نابهنگام پرده می» قانونی

، اندکی پس از مرگ جووانی، سزار به عنوان فرستادة پاپ به ناپل رفت و این مسرت را یافت که شاهی را 1497در 

رم، با سماجت از پدر   از بازگشت به پس. لمس کردن تاج عشق به حکومت را در او برانگیختشاید . تاجگذاري کند

هیچ راهی براي معاف ساختن او از آن شغل . خود خواست که به او اجازه دهد از شغل کلیسایی خود دست کشد

چنین شد، و منصب کاردینالی او نبود، جز اعتراف پاپ در برابر هیئت کاردینالها به اینکه سزار فرزند نامشروع اوست؛ 

  .پس از آن، سزار با اشتیاق کامل به بازي سیاست بازگشت). 1498اوت  17(اعتبار گشت  بی

آلکساندر امیدوار بود که فدریگو سوم پادشاه ناپل سزار را به شوهري دخترش کارلوتا بپذیرد؛ اما فدریگو هواي 

ه بود، به فرانسه روي آورد، به این امید که یاري آن را به در پاپ، که سخت رنجیده خاطر شد. دیگري در سر داشت

این امر فرصتی به دست لویی دوازدهم داد تا فسخ یک ازدواج اجباري را، که در . بازگرفتن ایاالت پاپی تحصیل کند

در . ر شودموجب ادعاي خود او هرگز به مرحلۀ تمتع نرسیده بود، از پاپ خواستا شده بود و به جوانی به او تحمیل

دوکاتو پول براي خواستاري دختري از خاندان  200,000، آلکساندر سزار را با فرمان فسخ آن ازدواج و 1498اکتبر 

لویی، که از حکم طالق و از رفع ممانعت پاپ از ازدواج او با بیوة شارل هشتم خشنود . سلطنت به فرانسه فرستاد

آلبره، خواهر پادشاه ناوار، را کرد؛ به عالوه، عنوان دوکی دوتا از توابع / دسزار پیشنهاد همسري با شارلوت  شده بود، به

دوك  1499در مه . پاپ بر این سرزمینها ادعاي قانونی داشت. را به سزار اعطا کرد - به نامهاي والنتینوا و دیوئا –

و ثروتمند را به زنی گرفت؛ و شارلوت خوشخو، زیبا،  - شد که از آن پس در ایتالیا دوکا والنتینو خوانده می -جدید

این ازدواج پاپ را به . اهالی رم، که خبر این ازدواج را از پاپ شنیده بودند، شادمانی خود را با آتشبازي اعالم کردند

همان  1499آلکساندر در . بند اتحاد با شاهی انداخت که علناً قصد تعرض به ایتالیا و تسخیر میالن و ناپل را داشت

این اتحاد نتیجۀ تمام کوششهایی را که آلکساندر براي تشکیل . 1494بود که لودوویکو و ساووناروال در  اندازه مقصر

سزار بورژیا جزو . صرف کرده بود از میان برد و زمینه را براي جنگهاي یولیوس دوم آماده کرد 1495اتحاد مقدس در 
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به میالن، در التزام او بودند؛ کاستیلیونه، که در آنجا ، هنگام ورود لویی دوازدهم 1499اکتبر  6معاریفی بود که در 

غرور او با زیبایی . کند ترین مرد در میان ملتزمان شاه توصیف می بود، دوکا والنتینو را بلندباالترین و خوش قیافه

تیغۀ  بر» .آنچه باید کرد بکن، هرچه شد بشود«: بر نگین انگشترش این جمله حک شده بود. کرد منظرش برابري می

: شد حکاکی شده بود؛ و دو شعار بر دو طرف آن دیده می) ژولیوس سزار(شمشیرش مناظري از زندگی یولیوس قیصر 

آلکساندر، در این جوان دلیر و جنگجوي با نشاط، سرانجام آن ».کس طاس افکنده شده است؛ یا قیصر یا هیچ«

لویی . کرد یافت ر مجدد ایاالت پاپی جستجو میسرداري را که سالها براي رهبري نیروهاي مسلح کلیسا و تسخی

دار فرانسوي در اختیار او گذاشت؛ چهار هزار سرباز اهل گاسکونی و سویس و دوهزار سرباز مزدور   سیصد نیزه

براي افزودن . این ارتش کوچک بود، اما سزار به آغاز کردن ماجرا اشتیاق فراوان داشت. ایتالیایی استخدام شدند

به نیروي نظامی، پاپ توقیعی صادر کرد ودر آن جداً اعالم داشت که افرادي امالك کلیسا را غصب  سالح روحانی

کاترینا سفورتسا و پسرش اتاویانو، ایموال و فورلی را؛ پاندولفو ماالتستا، ریمینی را؛ جولیو وارانو، کامرینوا را؛ : اند کرده

ا؛ جووانی سفورتسا، پزارو را؛ حال آنکه این امالك از سالیان دراز حقاً آستوره مانفردي، فائنتسا را؛ گویدوبالدو، اوربینور

اند که از قدرت خود سوء استفاده کرده و رعایاي خودرا  همۀ اینان جبارانی بوده. اند و قانوناً به کلیسا تعلق داشته

طور که برخی از راویان ادعا  شاید همان. اند؛ و حال باید یا کنار روند یا با زور کنار گذاشته شوند استثمار کرده

. این موضوع نامحتمل است. دید اند، آلکساندر خواب ادغام این ایاالت را به صورت قلمرویی براي پسر خود می کرده

شهرهاي ایتالیا چنان غصبی را، که از - بایست دانسته باشد که نه جانشینانش و نه سایر کشور زیرا آلکساندرمی

شاید خود سزار هم . بود، مدت زیادي تحمل نخواهند کرد نونیتر و ناخوشایندتر میغصبهاي پیش از خود غیر قا

شد از اینکه دست نیرومندي  دید؛ ماکیاولی نیز چنین امیدي داشت و شاید خوشحال می خواب چنین ادغامی را می

تأکید گفت که قصدي جز اما سزار در اواخر زندگیش ب. را در کار اتحاد ایتالیا و طرد تمام متجاوزین به آن ببیند

.تسخیر ایاالت کلیسا براي کلیسا ندارد و خود فقط قانع به این خواهد بود که به عنوان مأمور پاپ حاکم رومانیا باشد

ایموال فوراً به قائم مقام سزار تسلیم شد و . سزار و ارتشش از جبال آپنن گذشتند و وارد فورلی شدند 1500در ژانویۀ 

گونه که دوازده سال  هاي شهر را به رویش گشودند؛ اما کاترینا سفورتسا، همان تقبال از او دروازهاهالی فورلی در اس

سزار براي صلح شرایط سهلی به او پیشنهاد کرد؛ اما او ترجیح . پیش کرده بود، قلعۀ شهر را با پادگانش نگاه داشت

. شدند و مدافعان را از دم شمشیر گذراندندپس از یک محاصرة کوتاه، قواي پاپ بزور وارد شهر . داد که بجنگد

از ترك . اي از واتیکان، در جناح بلودره، مسکن یافت کاترینا به رم فرستاده شد و به عنوان میهمانی اجباري در گوشه

پس . آنجلو منتقل شد حق خویش در فرمانروایی فورلی و ایموال امتناع کرد، کوشید تا فرار کند، و در نتیجه به سانت

از بدترین «. برانگیز داشت کاترینا زن دلیري بود، اما خویی جنجال. هجده ماه آزاد و در دیري معتکف شد از

همچون نقاط دیگر در رومانیا، گویی فرشتۀ انتقامی بود که از جانب   فرمانروایان فئودال بود، و سزار در سرزمین او،

ما نخستین فتح سزار کوتاه بود، سربازان خارجیش سر به ا».خداوند مأموریت دارد انتقام قرنها ستمگري را بگیرد

شورش برداشتند، زیرا سزار پول کافی براي پرداخت مخارجشان نداشت؛ هنوز این سربازان شورشگر آرام نشده بودند 

ست که به مدت کوتاهی آن را دوباره به د - که لویی دوازدهم واحدهاي فرانسوي را براي بازستاندن میالن از لودوویکو

سزار باقیماندة ارتش خود را به رم برگرداند و تقریباً از تمام احترامات وافتخارات یک سردار . احضار کرد - آورده بود

پاپ از هرزمان شادمانتر «: یک سفیر ونیزي گفت. آلکساندر از کامیابی فرزندش سرافراز بود. فاتح رومی برخوردار شد

عواید حاصل . هاي تسخیر شده گمارد و با اشتیاق به اندرزهاي او تکیه کردپاپ سزار را به نیابت خود در شهر» .است

سزار سپس طرح یک نبرد دیگر را ریخت؛ به پائولو . از سال بخشش و فروش مناصب کاردینالی خزانه را پرکردند

و آمد و چند تن از پائول. اي پیشنهاد کرد تا با نیروهاي مسلح خود به قواي پاپ بپیوندد اورسینتی مبلغ قابل مالحظه
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با این تمهید سزار ارتش خود را وسعت بخشید و رم را در غیاب نیروهاي پاپ از . نجباي دیگر نیز به او تأسی کردند

شاید با همین ترغیبات و وعدة تاراج بود که توانست از خدمات جان پائولو . حمالت بارونهاي ماوراي آپنن حفظ کرد

. مند شود و ویتلوتتسو ویتلی را براي هدایت توپخانۀ خود استخدام کند ز سربازان او بهرهبالیونی، فرمانرواي پروجا، و ا

. داران فرستاد، اماسزار دیگر به نیروهاي تقویتی فرانسه اطمینان نداشت لویی دوازدهم براي او هنگ کوچکی از نیزه

این . اولی مخاصم در التیوم حمله کردهاي تحت اشغال کولونا و س ، بنا به اصرار پاپ، به قلعه1500در سپتامبر 

بزودي آلکساندر توانست فاتحانه و با امنیت از میان مناطقی که سالها از . ها یکی پس از دیگري تسلیم شدند قلعه

رو شد، زیرا بارونهاي فئودال محبوب اتباع خود  او همه جا با ستایش مردم روبه. دست پاپ خارج بود گردش کند

هزار نفري داشت، با موکبی از  ، یک ارتش چهارده)1500اکتبر (عازم دومین نبرد بزرگ خود شد  وقتی سزار .نبودند

بینی رسیدن این ارتش، پاندولفو  با پیش. شاعران و کشیشان عالیرتبه، و نیز روسپیانی براي خدمت به سربازانش

عنوان نجاتدهندة خود مورد   ر سزار را بهماالتستا ریمینی را تخلیه کرد، و جووانی سفورتسا از پزاروگریخت؛ هردو شه

بورژیا شرایط . آستوره مانفردي در فائنتسا مقاومت کرد و مردم صمیمانه از او حمایت کردند. استقبال قرار دادند

محاصره تمام زمستان طول کشید؛ سرانجام . اي براي صلح پیشنهاد کرد؛ مانفردي آنها را نپذیرفت سخاوتمندانه

سزار با تمام اهالی به فتوت رفتار کرد، و دفاع . یافت وعدة مدارا، همراه با تمام ساکنان شهر تسلیم شدفائنتسا، با در

گرفت و در سلک ملتزمانش درآمد؛ برادر کهتر  دلیرانۀ مانفردي را چنان ستود که او ظاهراً مهر فاتحش را به دل

مدت دوماه سزار را در تمام . خواهند بروند می آستوره نیز همین کار را کرد، هرچند هردو آزاد بودند که هرجا

آنگاه، پس از رسیدن به رم، ناگهان به کاستلو . شد اي با آنها می جا رفتار محترمانه سفرهایش همراهی کردند و همه

چیزي . ، جسدشان بر روي رود تیبر دیده شد1502ژوئن  2یک سال آنجا بودند؛ بعد، در . سانت آنجلو افکنده شدند

مانند صد واقعۀ عجیب دیگر در تاریخ بورژیاها، . آن دو را محکوم کند معلوم نیست - یا آلکساندر - عث شد سزارکه با

  .توانند کشف کنند اطالع می آن حادثه نیز رازي است که فقط اشخاص بی

آن بود که کرد و بر  را نیز به سایر عناوین خود افزوده بود، نقشه را مطالعه می» دوك رومانیا«سزار، که حال 

اوربینو، . بایست تسخیر شوند کامرینو و اوربینو نیز می. مأموریتی را که از پدرش دریافت داشته است تکمیل کند

کرد، تقریباً یک ایالت نمونه بود؛ بنابر این،  گرچه قانوناً ملک پاپ بود، تا آنجا که رسم سیاسیات آن زمان اقتضا می

رفت، و شاید آن دو اکنون رضا داده بودند به  الیزابتا عملی زشت به شمار می خلع زوج محبوبی مانند گویدوبالدو و

کرد که این شهر سهلترین راه او را  اما سزار استدالل می. گونه که اسماً نایب پاپ هستند، رسماً نیز باشند اینکه همان

رتباط او را با پزارو و ریمینی به آدریاتیک قطع کرده است، و چنانچه در دست نیروهاي متخاصم باشد، ممکن است ا

دانیم که آیا آلکساندر با او موافقت کرد یا نه؛ اما چنین موافقتی غیرمحتمل است، زیرا در همین  ما نمی. قطع کند

بیشترمحتمل است که سزار پدر خود را . اوان او گویدوبالدو را وادار کرد که توپخانۀ خود را به ارتش پاپ امانت بدهد

هنگام لئوناردو دا وینچی  در این - 1502ژوئن  12سزار در . هاي خود را عوض کرده باشد نقشه فریب داده یا

عازم سومین نبرد خود شد، که ظاهراً هدفش کامرینو بود، اما ناگهان به جانب شمال روي  - سرمهندس ارتشش بود

خود را نجات دهد و شهر را بالدفاع آورد و چنان با سرعت به اوربینو نزدیک شد که فرمانرواي علیل آن فقط توانست 

اگر این حرکت با اطالع و موافقت آلکساندر انجام گرفته باشد، باید آن را یکی از ). ژوئن 21(به دست سزار اندازد 

کار  گرییی که در آن به قابل تحقیرترین خیانتها در تاریخ دانست، هرچند ممکن بود ماکیاولی را به مناسبت حیله

اي با اهالی شهر رفتار کرد، اما مجموعۀ هنري گرانبهاي دوکاي  سردار فاتح با نرمخویی مکارانه. د آوردرفته بود به وج

.شکست خورده را تملک کرد و آن را براي پرداخت مواجب سربازانش فروخت
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بود، تسخیر  در همان هنگام ویتلی، یکی از سرداران سزار، ظاهراً به اختیار خود، آرتتسو را، که مدتها جزو فلورانس

سزار آنان را با خوشخویی . شوراي شهر اسقف ولترا را با ماکیاولی به شکایت نزد سزار به اوربینو فرستاد. کرد

ام تا ستمگران را از میان  ام که نقش ستمگر را ایفا کنم، بلکه آمده من اینجا نیامده«: اي پذیرفت و گفت موفقانه

جلوگیري کند و آرتتسو را به تابعیت فلورانس بازگرداند، اما در عوض سیاست وعده داد که از اعمال ویتلی » .بردارم

اسقف وعدة اورا بیشائبه تلقی کرد، و ماکیاولی با . قاطعی از دوستی متقابل میان خودش و فلورانس خواستار شد

  :اي به شوراي شهر چنین نوشت شعف ناسیاستمدارانه

براي تحصیل . نماید نان دلیر است که هر امر بزرگی در برش کوچک میاین فرمانروا شکوهمند و بزرگوار است، و چ

شناسد نه خستگی؛ خود را نزد  سازد و نه خطر می  افتخار و مستملکات ارضی، خود را از هر آسایشی محروم می

ل بلند، او این صفات، با یاري اقبا. سازد و بهترین مردان ایتالیا را به خدمت خود برگزیده است سربازانش محبوب می

  .سازد را فاتح و مهیب می

سزار، مستقیم یا غیر . ژوئیه، کامرینو به نمایندگان سزار تسلیم شد، و ایاالت پاپی دوباره به خود او بازگشتند 20در 

مستقیم، چنان حکومت خوبی در ایاالت تسخیر شده برقرار کرد که ادعایش مبنی بر اینکه از میان بردارندة 

سزار . ت درآمد؛ بعداً تمام این ایاالت، به استثناي اوربینو و فائنتسا، از سقوط اوبس غمگین شدندستمگران است درس

با چند تن از برجستگان به میالن رفته است تا ) برادر الیزابتا و شوهر ایزابال(چون شنید که جان فرانچسکو گونتساگا 

رو شد، و فوراً لطف شاه  تالیا را پیمود، با دشمنان خود روبهلویی دوازدهم را به مخالفت با او برانگیزد، باشتاب عرض ای

شایان توجه است که تا این حد، و حتی پس از نیل به مشکوکترین کامیابیش، ). 1502اوت . (را به خود جلب کرد

یک اسقف، یک شاه، و یک دیپلومات، که بعدها به مناسبت زیرکیش مشهور شد، در ستودن سزار و پذیرفتن عدالت 

  .فتار و اهدافش شرکت کردندر

شارمندي خود را به او داده بود، از  ونیز، گرچه عنوان. کردند هذا، مردانی در ایتالیا بودند که آرزوي سقوط او را می مع

. دیدن اینکه ایاالت پاپی تا آن حد نیرومند شوند که برقسمت زیادي از سواحل آدریاتیک مسلط باشند، خرسند نبود

کیلومتر از آن فاصله داشت، در دست یک نابغۀ جوان و بیپرواي سیاسی و  12,5که فورلی، که فقط فلورانس از این

داوطلب پذیرش فرمانروایی او شد، اما او مؤدبانه از قبول آن  1502پیزا در دسامبر . جنگی باشد، بس ناراحت بود

طور که حین حرکت به کامرینو کرده  انکس مطمئن نبود که او راه خود راـ هم هذا، هیچ پیشنهاد امتناع کرد؛ مع

اي بود براي پوشاندن نفرتی که خود ایزابال و  هدایایی که ایزابال براي او فرستاد شاید پرده. تغییر نخواهد داد -بود

کولونا و ساولی، و تاحد کمتري اورسینی، به سبب . همچنین مانتوا علیه نهب اوربینو توسط سزار به هم زده بودند

. و از پا درآمده بودند، و فقط درصدد به دست آوردن فرصتی بودند که اتحادي علیه او تشکیل دهندفتوحات ا

که نفرات نظامی او را مشعشعانه رهبري کرده بودند، یقین نداشتند که بزودي نوبت تصرف اراضی » بهترین مردانش«

ترسید پروجا را از دست بدهد؛ جووانی  نی میجان پائولو بالیو. خود آنها، که بعضاً مورد ادعاي کلیسا بودند، نرسد

بنتیوولیو براي فرمانروایی خویش بر بولونیا نگران بود؛ پائولو اورسینی و فرانچسکو اورسینی، دوك گراوینا، 

. اي را بکند که با طایفۀ کولونا کرده بود دانستند چقدر طول خواهد کشید تا سزار با قبیلۀ اورسینی همان معامله نمی

و ) جبارفرمو(، که از مجبور بودن به ترك فرمانروایی خود به آرتتسو خشمناك بود، این مردان، و نیز اولیوروتو ویتلی

پاندولفو پتروچی سینایی و نمایندگان گویدوبالدو، را دعوت کرد تا در الماجونه در ساحل دریاچۀ ترازیمنو گرد آیند 

ي خود را علیه سزار به کار اندازند، او را دستگیر و خلع کنند، به در آنجا تصمیم گرفتند که نیروها). 1502سپتامبر (

این توطئه بس خطرناك بود و . حکومت او در رومانیا و مارکه خاتمه دهند، و فرمانروایان مخلوع را دوباره برگمارند

.هاي آلکساندر و پسرش را برهم زند کامیابی آن ممکن بود بهترین نقشه
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شورشهایی در اوربینو و کامرینو با پشتیبانی مردم به راه افتاد؛ پادگانهاي . خشان آغاز شداین دسیسه با فتوحات در

شده سر برافراشتند و براي بازگشت  جا فرمانروایان ساقط پاپ اخراج شدند؛ گویدوبالدو به کاخ خود بازگشت؛ در همه

اند  حدي تقلیل یافته کنند و نیروهایش به یسزار ناگهان دریافت که سردارانش از او اطاعت نم. به قدرت نقشه کشیدند

در این گیرودار، کاردینال فراري درگذشت؛ آلکساندر با شتاب . که او دیگر قادر به حفظ متصرفات خود نیست

دوکاتو ثروت باقیماندة او را تصاحب کرد و مقداري از موقوفات تحت اختیار او را فروخت؛ آنگاه وجوه حاصل  50,000

در همان اوان آلکساندر شخصاً با . به سزار داد؛ و او با آن یک ارتش شش هزار نفري تجهیز کرد از این راه را

هاي دلپذیري داد، و عدة زیادي از آنان را به اطاعت بازگرداند؛ بدان گونه که  آنان وعده گران وارد مذاکره شد، به توطئه

سزار معذرتهاي آنان را با . انگیز دیپلوماسی بود شگفت تا آخر اکتبر همۀ آنان با سزار آشتی کردند؛ این یک موفقیت

سکوتی آمیخته به بدبینی پذیرفت؛ و مالحظه کرد که، گرچه گویدوبالدو دوباره از اوربینو فرار کرده بود، خاندان 

.اورسینی هنوز دژهاي امیرنشین خود را با نیروهاي خویش در دست داشتند

این شهر بزودي . مان او، سنیگالیا واقع در ساحل آدریاتیک را محاصره کردنددر ماه دسامبر، سرداران سزار، به فر

پیکی در چزنا نزد دوکا فرستاده شد؛ او با . شخص سزار امتناع کرد  تسلیم شد، اما حاکم آن از واگذار کردن آن جز به

 - ر رأس توطئه قرار داشتندپس از رسیدن به آن شهر، چهار نفري را که د. هشتصد سرباز وفادار به سنیگالیا شتافت

بعد آنان را به مجلسی در کاخ . ظاهراً بگرمی پذیرفت -ویتلوتتسو ویتلی، پائولو و فرانچسکو اورسینی، و اولیوروتو

فرمان خفه کردن ) 1502دسامبر  31(فرمانداري دعوت کرد؛ چون در رسیدند، دستگیرشان ساخت و همان شب 

ینی تا هنگامی که سزار بتواند دربارة آنها با پدر خود مشورت کند، در زندان نگاه دو اورس. ویتلی و اولیوروتو را داد

  .ژانویه هردو تن کشته شدند 18داشته شدند؛ ظاهراً آلکساندر با نظر فرزند خود موافقت کرد، و در 

یی از این چهارنفر، که نه کرد که ایتالیا باید براي رها سزار از این ضربۀ ماهرانه در سنیگالیا بس سربلند بود و فکر می

کردند، از او سپاسگزار  تنها غاصب سرزمینهاي کلیسا بودند، بلکه بر رعایاي بیپناه خود نیز به طرز فاحشی ظلم می

به دام انداختن کسانی که «: شاید یک یا دوبار دچار عذاب وجدان شد، زیرا در برابر ماکیاولی چنین عذر آورد. باشد

ماکیاولی گفتۀ او را کامال تأیید نمود و سزار را » .کار دامگستري هستند شایسته است کهنهاند استاد  ثابت کرده

گر را  دلیرترین و خردمندترین مرد ایتالیا دانست، پائولو جوویو، مورخ و اسقف، نابود کردن این چهارتن دسیسه

سزار تهنیت گوید و صد ماسک براي او  استه سالمت را دراین دانست که به/ ایزابال د. نامید» ترین خدعه پسندیده«

لویی . انبساط خاطر او را فراهم آورد وسیلۀ   ،»پس از خستگیها و کشمکشهاي یک لشکرکشی پرافتخار«فرستاد تا، 

  .دانست» عملی که شایستۀ ایام پرافتخار روم است«دوازدهم این ماجرا را 

. ي علیه پسرش و شهرهاي بازگرفته شدة کلیسا ابراز داردساز آلکساندر حال آزاد بود که خشم کامل خود را از زمینه

موجب مدارك موجود، کاردینال اورسینی و خویشانش زمینۀ قتل سزار را فراهم آورده بودند؛ پس آن    ادعا کرد که، به

او  ؛ کاخ کاردینال را متصرف شد و تمام اموال)1503ژانویۀ  3(کاردینال و چند شخص مظنون دیگر را دستگیر کرد 

فوریه، شاید به سبب رنج روحی و فرسودگی، در زندان مرد؛ رومیان چنین  22کاردینال در . را مصادره کرد

اندیشیدند که پاپ او را مسموم کرده است، آلسکاندر به سزار توصیه کرده بود که خانوادة اورسینی را کامالً از رم و 

بازگشت به پایتخت را تأخیر انداخت . شت؛ شاید او نیز فرسوده بودکار ندا اي در این سزار عجله. کن کند کامپانیا ریشه

و شاید هم  –در این محاصره ). 1503مارس  14(و با کراهت عازم محاصرة دژ محکم جولیو اورسینی در چري شد 

د که سی کار برد؛ یکی از آنها برج متحرکی بو بورژیا بعضی از ماشینهاي جنگی لئوناردو را به - هاي دیگر در محاصره

جولیو تسلیم شد و با سزار به . شد آن را تا رأس دیوارهاي دشمن باال برد داد و می مرد جنگی را در خود جاي می

هاي اورسینی در سرزمین  واتیکان رفت تا تقاضاي صلح کند؛ پاپ تقاضاي او را پذیرفت، مشروط برآنکه تمام قلعه
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درهمان هنگام، پروجا و فرمو فرماندارانی را که سزار برایشان . پاپ به کلیسا واگذار شوند؛ این کار انجام گرفت

عنوان دوشس خود  بولونیا هنوز بازگرفته نشده بود، ولی فرارا لوکرس بورژیا را به. فرستاده بود با آرامی پذیرفتند

االت پاپی کامل تسخیر مجدد ای -که جانشینان آلکساندر آنها را اشغال کردند -بجز این دو امیرنشین بزرگ. پذیرفت

جزیزة ایتالیا، بجز کشور  وهشت سالگی خود را فرمانرواي سرزمینی یافت که در شبه بود؛ سزار بورژیا در بیست

.ترین و نیرومندترین مرد ایتالیا بود او اکنون به تصدیق عموم برجسته. پادشاهی ناپل، از حیث وسعت نظیر نداشت

رفت که همسر خویش را نزد  در این مرحله انتظار می. ر واتیکان گذراندچندي را، با سکوتی که معمول او نبود، د

کار را نکرد؛ او را نزد خانوادة خود در فرانسه گذارده بود، و او، در زمان اشتغال شوهرش به  خود فراخواند، اما این

دوشس . را هرگز دوباره ندیدفرستاد؛ اما او  نوشت و هدایایی می سزار گاه براي زنش نامه می. جنگ، فرزندي آورده بود

گذراند و منتظر شوهرش بود تا او را  فویی در دوفینه، ساده و منزوي زندگی می- دو واالنتینوا در بورژ، یا قلعۀ الموت

وقتی که سزار به بدبختی و تنهایی افتاد، کوشید تا نزد او برود؛ و هنگامی که سزار . فراخواند یا نزدش بیاید

شاید اگر سزار بیش از چند ماه . را سیاهپوش کرد و تا هنگام مرگ در عزاي او به سر برد درگذشت، او خانۀ خود

اي براي  دانست و وظیفه خواند؛ محتملتر آن است که او ازدواج خود را صرفاً سیاسی می داشت، او را فرا می فراغت می

سزار تا . داشت ا براي لوکرس نگاه میظاهراً فقط اندکی محبت در وجود او بود که بیشتر آن ر. کرد محبت حس نمی

حتی وقتی که معجال از اوربینو به  -ورزید مند باشد، به لوکرس مهر می آن حد که ممکن بود مردي به زنی عالقه

رفت تا با لویی دوازدهم دشمنان خود را محاصره کنند، مقدار زیادي از راه خود دورشد تا خواهرش را در  میالن می

در بازگشت از میالن دوباره به فرارا رفت، و هنگامی که . رس در آن هنگام به طرز خطرناکی بیمار بودلوک. فرارا ببیند

سزار براي زناشویی ساخته نشده . در آغوش داشت و نزد او ماند تا از خطر جست پزشکان مشغول فصد او بودند، او را 

توانست بگذارد زنی مالک  رادة قدرت بود که نمیهایی داشت، اما نه مدتهاي طوالنی؛ چندان مقهور ا بود؛ معشوقه

  .زندگیش شود

اما . شد کرد و روزها کمتر دیده می شبها کار می. هنگام اقامتش در رم خلوت اختیار کرده و تقریباً از نظرها پنهان بود

آنهایی را که  کوشید؛ دقیقاً مواظب مأموران خود در ایاالت کلیسا بود؛ حتی در این دورة استراحت ظاهري سخت می

کرد، و یکی از آنان را به علت ظلم و استثمار اعدام کرد؛ همواره براي  کردند تنبیه می از مقام خود سوء استفاده می

کسانی . کرد دیدن کسانی که در حکومت رومانیا، یا براي حفظ نظم در رم، به دستور او نیازمند بودند وقت پیدا می

امور مربوط، استفادة او را از هر فرصتی  ۀ او را، قدرت دستیازي مستقیمش را بهشناختند هوش مزوران را می که او

داشتند و سختگیري  سربازانش او را دوست می. ستودند براي احراز موفقیت، و مبادرت او را به عمل قطعی و مؤثر می

هاي  رهاي سیاسی، و خدعهها، مک پسندیدند؛ همچنین رشوه انضباطی او را، که به صالح خود آنان بود، باطناً می

. کردند شد، تصدیق می جنگی او را، که باعث کاستن از عدة دشمنان و تقلیل تلفات سربازانش درجنگ می

توانست برخرد مزورانۀ آنان پیشی گیرد و، در صورت  العمل و متهور می سیاستمداران از اینکه این سردار جوان سریع

.شدند د، مهموم میلزوم، با حذاقت و سخنوریشان مقابله کن

عالقۀ او به اختفا دستاویزي براي ساتیرنویسان ایتالیایی و همچنین موضوعی بود براي شایعاتی که سفر او اشراف 

یکی از . امروزه جداکردن حقایق از گزارشهاي تاریک غیرممکن است. دادند ساختند یا انتشار می مخلوع احتماال می

کردند و  اندر و پسرش روحانیان ثروتمند را به موجب اتهامات ساختگی دستگیر میداستانهاي زبانزد این بود که آلکس

شد که اسقف چزنا، براي جنایتی که  چنین ادعا می. ساختند اي گزاف، رها می ها یا جریمه پس از دریافت فدیه

. ص گشتدوکاتو به پاپ، خال 10,000چگونگی آن فاش نشد، در سانت آنجلو زندانی شد و پس از پرداختن 

توان گفت که این کار عدالت بود یا غارت؛ اما اگر بخواهیم انصاف را دربارة آلکساندر رعایت کنیم، باید در نظر  نمی
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هاي سودبخش  داشته باشیم که در آن زمان عادت دادگاههاي دینی و دنیوي این بود که، با جانشین ساختن جریمه

به گفتۀ جوستینیانی، سفیر کبیر ونیز، و ویتوریو سودرینی، . به جاي حبس پرخرج، منفعتی براي خود کسب کنند

توانستند با  شدند و اصالت آیین خود را فقط می سفیر کبیر فلورانس، یهودیان کراراً به اتهام بدعتگذاري جلب می

نیک با  چنین چیزي ممکن است؛ اما رم به رفتار نسبتاً. هاي قابل توجه به خزانۀ پاپ ثابت کنند  پرداختن اعانه

  .گشت شد و براي یهودي بودن به عقبات مذهبی دچار نمی یهودي بدعتگذار شناخته نمی  یهودیان مشهور بود و هیچ

بورژیاها، به موجب شایعات بسیار، متهم به مسموم کردن کاردینالها براي تسریع تصاحب اموال آنها جهت کلیسا 

که مورخان پروتستان عموماً  - از روي تکرار تا به موجب مدرك بیشتر - برخی از این قتلها چنان محرز بودند. بودند

بسیار «پذیرفتند؛ و به عقیدة پاستور، مورخ کاتولیک،  شایعات مربوط به آنها را تا زمان یاکوپ بورکهارت با تمیز می

متکی بر این استنتاج » .محتمل است که سزار کاردینال میکیل را براي بدست آوردن پول الزم مسموم کرده باشد

یک معین شماس به نام آکوینو دا ) که با آلکساندر دشمنی شدید داشت(این واقعیت بود که در زمان یولیوس دوم 

مورخی که در . کولوردو در زیر شکنجه اقرار کرد که کاردینال میکیل را به دستور آلکساندر و سزار مسموم کرده است

زور شکنجه تحصیل شده است بدبین باشد، و در این بدبینی  ه بهبرد ممکن است به اعترافی ک قرن بیستم به سرمی

هاي قبل یا  یک آمارگر کوشا نشان داده است که میزان مرگ درمیان کاردینالهاي زمان آلکساندر از آن دوره. معذور

رم خطرناك سال سلطنت آلکساندر، کاردینال ثروتمند بودن در  شک در آخرین سه اما بی. او زیادتر نبوده است بعد از

استه به شوي خود نوشت که در سخنان خود دربارة سزار جانب احتیاط را رعایت کند، زیرا / ایزابال د. شد تلقی می

شدن دوك گاندیا را به  داستان کشته) ایزابال(ظاهراً او » کند؛ سازي علیه خویشاوندان خود تردید نمی او در زمینه«

رفت که مبنایش ارسنیک بود؛ اگر این  یک سم تدریجی به نام کانتارال می دست سزار قبول کرده بود؛ در رم سخن از

آورد  ریختند، مرگی تدریجی به بار می می - وحتی شراب مقدس آیین قداس–سم را به شکل گرد در غذا یا مشروب 

ي بیش ا مورخان معاصر عموماً استعمال چنین سمی را در دوران رنسانس افسانه. که یافتن منشأ آن مشکل بود

تحقیقات بیشتري  .ساختندپندارند، اما باور دارند که در یک یا دو مورد بورژیاها کاردینالهاي ثروتمند را مسموم  نمی

.ممکن است این رقم را به صفر تنزل دهد

براي سرگرم ساختن آلکساندر و لوکرس، چندین زندانی  داستانهاي بدتري از سزارگفته شده است؛ از جمله آنکه،

محکوم به مرگ را در حیاطی رها کرد، و خود از محل امنی، با پرتاب تیرهاي مرگبار بر آنها، مهارت خویش را در 

تنها راوي این داستان کاپلو فرستادة ونیز است؛ اجراي چنین عملی از طرف سزار بعیدتر است . تیراندازي نشان داد

قسمت اعظم تاریخ پاپهاي رنسانس بنابر تبلیغات جنگی و دروغگوییهاي . ا دروغگویی از جانب یک دیپلوماتت

  .دیپلماتیک نوشته شده است

ترین داستانهاي مربوط به عملیات وحشیانۀ بورژیاها در یادداشتهاي روزانۀ بورخارد، رئیس تشریفات  باورنکردنی

اکتبر  30این یادداشت در وصف شامی که در . رسد ابل اعتماد به نظر میآلکساندر، ثبت شده است که معموالً ق

بلوطهایی که در  روسپیان برهنه براي برداشتن شاه: گوید در آپارتمان سزار بورژیا در واتیکان داده شده بود می 1501

تاراتتسو، مورخ این داستان در کتاب ما. دویدند کف اطاق ریخته شده بود، در پیش چشم آلکساندر ولوکرس، می

زیرا آن یادداشتها هنوز محرمانه (ماتاراتتسو آن را از یادداشتهاي بورخارد برنداشته است . پروجایی، نیزآمده است

: گوید ، بلکه از شایعاتی گرفته است که از رم خارج شده و در سراسر ایتالیا منتشر گشته بودند؛ ماتاراتتسو می)بودند

اگر چنین باشد، عجیب است که سفیر فرارا، که در آن زمان در رم بود و بعداً » .بودجا زبانزد   این موضوع همه«

مأموریت یافته بود دربارة اخالق لوکرس و مناسب بودن او براي ازدواج با ارکوله پسر دوکا ارکوله تحقیق کند، آن را 

را دربارة لوکرس به کشور خود  اما، چنانکه خواهیم دید، آن سفیر مساعدترین گزارش. درگزارش خود منعکس نکرد
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اما چگونه این حکایت در . گرفته یا به یک داستان افواهی وقعی ننهاده است داد؛ بنابراین، یا از آلکساندر رشوه

کند، و مشکل بتوان گفت که در آن  یادداشتهاي بورخارد وارد شده است؟ او به حضور در آن مجلس اعتراف نمی

گنجاند که خود به  وقایعی را می  وي در یادداشتهاي خود معموالً. اي اخالق محکم بودحاضر بوده است، زیرا او دار

آیا این داستان را دیگري در نسخۀ دستنویس . رأي العین دیده بود یا از طرف شخص موثقی برایش روایت شده بود

ه مربوط به دورة پس از وشش صفحه باقی مانده است که هم او وارد کرده بود؟ از نسخۀ دستنویس اصلی فقط بیست

ها  داستان مزبور در تمام این نسخه. از بقیۀ آن یادداشتها فقط چند نسخه باقی است. آخرین بیماري آلکساندر هستند

خواسته است مطالب خشکی را با یک قصۀ آبدار تلطیف کند،  ممکن است توسط کاتب معاندي، که شاید می. هست

براي یک بار گذاشته باشد که شایعه در یادداشتهایش راه یابد، یا اینکه در نسخۀ افزوده شده باشد؛ یا شاید بورخارد 

شاید داستان در مورد ضیافتی بوده است و این حاشیۀ فضیح از روي خیال . اصلی ذکري از شایعه بودن آن شده باشد

ناسبت خصومت کشورش با فرانچسکو پپی، سفیر کبیر فلورانس، که به م. دلیل نفرت بر آن افزوده شده باشد یا به

بورژیاها میانۀ خوبی با آنان نداشت، فرداي آن روزگزارش داد که پاپ تا دیرگاه شب گذشته در آپارتمان سزار بوده و 

باور . در گزارش او هیچ ذکري از روسپیان به میان نیامده است» .شده است صداي رقص و خنده شنیده می«از آنجا 

خواست دخترش را به وارث امیرنشین فرارا شوهر دهد، این ازدواج و اتحاد  زمان مینکردنی است که پاپ که در آن 

حال به  .سیاسی حیاتی حاصل از آن را با رخصت دادن به لوکرس براي حضور در آن مجلس به خطر انداخته باشد

  .خود لوکرس بپردازیم

V – 1519-1480: لوکرس بورژیا  

. ورزید ترسید، اما به دختر خود شدیداً مهر می ریست و شاید هم از او مینگ آلکساندر پسرش را به دیدة تحسین می

، از حرکات رقص )شد که سنگینیش موجب سردرد می(ظاهراً او از زیبایی متناسب دخترش، از گیسوان طالیی وي

یافت که  آن در میداد لذتی عمیقتر از  آمیز اندام چابک او، و از مهري که با آن گرفتاریها و مصایب پدر را تسکین می

نام نهاده » شیرین رخ«لوکرس باالخص زیبا نبود، اما در جوانی او را . از افسونگریهاي وانوتتسا یا جولیا برده بود

بندوباریهاي زمان خویش، تمام دلشکستگیهاي حاصل از طالق، و وحشت از قتل  بودند، در میان تمام خشونتها و بی

را تا پایان زندگی خویش حفظ » شیرین رخساري«او کشته شده بود، او آن شوهرش، که تقریباً در پیش چشمان 

اي که پینتوریکیو از او در کاخ بورژیا در  تک چهره. شد کرد؛ همین نکته بود که بارها الهامبخش شعراي فرارا می

.کند واتیکان نقاشی کرده با این وصفی که از او به هنگام جوانیش شده است کامالً تطبیق می

در تاریخی که معلوم . آمدند، براي تحصیل به صومعه رفت هم، مانند تمام دختران ایتالیایی که از عهده بر می او

در آنجا با جولیا فارنزه، . نیست، از خانۀ مادرش وانوتتسا به سراي دونا آدریانا میال، عموزادة آلکساندر، منتقل شد

لوکرس با تمتع از تمام مزایاي . العمري یافت دوستی مادام روایت معشوقۀ پدرش بود، عروس آدریانا، که بنا به

  .بودن، دوران صباوت خود را به خوشی گذراند، و آلکساندر از نشاط او مسرور بود خوشبختی، بجز حاللزاده

لوکرس از اینکه پدرش شوهري براي او انتخاب کرده است رنجیده . دوران این صباوت پر سرور با ازدواج خاتمه یافت

گونه دلتنگی بیش از آنچه خرد  طر نشد، در آن زمان این روش براي تمام دختران خوب و عادي بود، و هیچخا

آلکساندر نیز مانند هر فرمانرواي دیگري چنین . آورد، در بر نداشت برگزینی عشقهاي رمانتیک براي ما به بار می

در آن زمان ناپل با . ین نیز براي لوکرس معقول بوداندیشید که ازدواج فرزندانش باید منافع کشور را اعتال بخشد؛ ا

پاپ روش خصمانه داشت و میالن با ناپل دشمن بود؛ از این رو نخستین ازدواج لوکرس در سیزدهسالگی او را به 

السطنۀ میالن  وشش سال داشت و فرمانرواي پزارو و نایب جووانی سفورتسا برادرزادة لودوویکو، که در آن زمان بیست
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آلکساندر خانۀ زیبایی در کاخ کاردینال تسنو، واقع در نزدیکی واتیکان، براي دختر و . متعلق ساخت) 1493(بود 

  .سان از حظ پدرانه متمتع شد داماد خود ترتیب داد؛ وي بدین

ر آن لوکرس د. بایست در پزارو بماند؛ هنگام عزیمت به آن شهر، زن خود را نیز همراه برد اما سفورتسا براي مدتی می

. هاي دوردست، دور از پدر مهربان خویش و شهر با شکوه رم، بدحال بود و پس از چند ماه به پایتخت بازگشت کرانه

ژوئن  14در . ، او در پزارو ماند و زنش در رم1497بعداً جووانی در آنجا به او پیوست؛ اما بعد از عید قیام مسیح در 

ناتوانی جنسی تنها دلیل  - الق دختر خویش را از او خواستار شدآلکساندر، به سبب ناتوانی جنسی دامادش، ط

لوکرس، به سبب اندوه، یا به علت شرم، و . توانست باعث فسخ ازدواج شود  موجب قانون کلیسا می مشروعی بود که به

سازان رم  عهگاندیا کشته شد، و شای چند روز بعد، برادرش دوك. سازان در دیري منزوي شد یا براي نجات از شر شایعه

شوهر لوکرس . گفتند که وي، به سبب کوشش براي فریفتن لوکرس، به دست عمال سفورتسا کشته شده است

پاپ هیئتی را به ریاست دو . زنا با دختر خویش متهم ساخت ناتوانی جنسی خود را انکار کرد و آلکساندر را به

لوکرس سوگند خورد که شوهرش . مر رسیده است یا نهکاردینال تعیین کرد که معلوم سازند آیا ازدواج دخترش به ث

لودوویکو به جووانی . از او بهره نگرفته، و اعضاي آن هیئت به آلکساندر اطمینان دادند که دخترش هنوز باکره است

اد را پیشنهاد کرد که توانایی خود را باید به هیئتی، از جمله نمایندة پاپ در میالن، نشان دهد، اما جووانی این پیشنه

اي را که در آن به بهره نگرفتن از ازدواج اعتراف کرده بود امضا کرد؛ جهازلوکرس را که به  هذا اقرارنامه نپذیرفت، مع

لوکرس، که فرزندي براي جووانی . آن ازدواج باطل شد 1497دسامبر  20در : شد برگرداند دوکاتو بالغ می 31,000

پسري آورد که ظاهراً  1505خود زایید؛ اما سومین زن سفورتسا در  نیاورده بود، کودکانی براي دو شوهر بعدي

.متعلق به خود سفورتسا بود

قبال تصور شده بود که آلکساندر رشتۀ ازدواج دختر خود را با سفورتسا براي این گسسته است که از لحاظ سیاسی 

؛ محتملتر این است که لوکرس اي براي صحت این تصور موجود نیست وصلت پرثمرتري را ترتیب دهد؛ هیچ بینه

خواست  چون می. شوهر گذارد توانست اورا بی انگیز موضوع را به پدرش گفته بود، اما آلکساندر نمی حقیقت رقت

مقدمات آشتی با دشمن سرسخت پاپ، یعنی ناپل، را فراهم کند، به فدریگو، شاه ناپل، ازدواج لوکرس را با 

شاه موافقت کرد، و یک قرارداد . روع آلفونسو دوم، وارث فدریگو، پیشنهاد کردآلفونسو، دوك بیشلیه، پسر نامش دون

وکیل فدریگو در این مورد کاردینال سفورتسا عم جووانی، شوهر سابق ). 1498ژوئن (نامزدي رسمی امضا شد 

هراً اعمام جووانی از ظا. لودوویکو فرمانرواي میالن نیز فدریگو را به قبول پیشنهاد پاپ ترغیب کرده بود. لوکرس، بود

  .در ماه اوت مراسم عقد در واتیکان به عمل آمد. اي به دل نگرفته بودند ابطال ازدواج برادرزادة خود کینه

مشکلی باقی نگذاشت؛ وي هجدهساله و شوهرش هفدهساله بود، اما بدبختی  لوکرس با عاشق شدن برشوهر خود هیچ

سزار بورژیا، که پیشنهاد ازدواجش . یافت ت حتی به بستر ازدواج راه میاین زن و شوهر درمهم بودن آنان بود؛ سیاس

؛ آلکساندر با لویی دوازدهم، پادشاه فرانسه، که )1498اکتبر (در ناپل رد شده بود، براي اختیار همسر به فرانسه رفت 

ر ناراحت شده بود، دشمن سرسخت ناپل بود، متحد شد، دوك جوان بیشلیه، که از کثرت عمال فرانسوي در رم بسیا

السلطنگی سپولتو  آلکساندر، براي آرام ساختن او و رفع اندوهش، اورا به نایب. لوکرس دلشکسته شد. به ناپل گریخت

؛ آلفونسو در آنجا به او بازپیوست، آلکساندر آن دو را در نپی مالقات کرد، به دوکاي جوان )1499اوت (منصوب کرد 

  .در رم، لوکرس پسري زایید و او را به نام پدر خود روذریگو نامید. م بازگردانداطمینان داد، و هر دو را به ر

اي  خواه به این سبب که آلفونسو بسیار حساس بود، یا به این جهت که سزار بورژیا نشانه: دوران خوشبختی کوتاه بود

. و بورژیا نفرت او را با تحقیر پاسخ گفتآلفونسو نسبت به او بسیار نفرت پیدا کرد، . رفت شمار می از اتحاد با فرانسه به

، چند مرد شریر، هنگام خروج آلفونسو از کلیساي سان پیترو، به او حمله کردند؛ او چند 1500ژوئیۀ  16در شب 
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لوکرس به بالین او احضار شد و به . زخم خورد، اما توانست خود را به خانۀ کاردینال سانتاماریا در پورتیکو برساند

دیدن او غش کرد؛ اما زود به هوش آمد و با سانچا، خواهر شوهرش، مضطربانه از شوي خود پرستاري  محض ورود و

روزي سزار را . آلفونسو تدریجاً بهبود یافت. آلکساندر شانزده تن مستحفظ براي حفظ او از آسیب بیشتر فرستاد. کرد

  ده بود شک نداشت، تیروکمانی برداشت و پیکانی چون در اینکه سزار آن اشرار را مأمور کشتنش کر. درباغ مجاور دید

سزار مردي نبود که یک بار دیگر به . به سوي قصر پرتاب کرد؛ تیر از نزدیک سزار گذشت، ولی به او آسیبی نرساند

دشمن خود فرصت دهد؛ از این رو مستحفظان خود را احضار کرد و آنان را به اطاق آلفونسو فرستاد و ظاهراً فرمان 

مأموران سزار بالشی بر دهان آلفونسو گذاردند و آن را چندان فشردند تا مرد؛ شاید در پیش . و را به آنان دادکشتن ا

آلکساندر گزارش سزار را از آن حادثه پذیرفت، دستور داد تا آلفونسو را بدون سروصدا دفن . چشم زنش، خواهر سزار

.یدتوانست در تسالي دل لوکرس کوش کنند، و تا آنجا که می

امضا کرد و فرمان داد تا قداسهایی » ترین شاهزاده  بدبخت«هاي خود را با عنوان  لوکرس به نپی رفت و در آنجا نامه

شگفت آنکه سزار، دوماه ونیم پس از قتل آلفونسو، لوکرس را در نپی . براي آمرزش و آسایش روح شوهرش برپا دارند

لوکرس خویی صبور و قابل انعطاف داشت و ظاهراً قتل . د او ماندمالقات کرد و تمام شب را به عنوان میهمان نز

ظاهراً لوکرس این داستان . العمل طبیعی برادر خویش براي پیشگیري از کشته شدن خود دانست شوهر خود را عکس

ضاح را باور نداشت که برادرش اشرار را براي کشتن آلفونسو اجیر کرده بود، هرچند که این داستان محتملترین ای

لوکرس در بقیۀ زندگیش با شواهد بسیار ثابت کرد که عشقش به برادر خود برتمام . یکی دیگر از اسرار رنسانس است

شاید سزار نیز، مانند پدرش، لوکرس را باهمان عشق شدید اسپانیایی دوست . مصایب زندگی اوغالب گشته است

او . نامیدند می» دختر، زن، و عروس پاپ«اصم لوکرس را داشت؛ مزاحان رم یا، حتی بیشتر از آنها، ناپلیهاي مخ می

همۀ محققان تاریخ آن زمان باالتفاق معتقدند که این اسنادها تهمت . کرد این هزلها را نیز با بردباري تحمل می

  .ساخترا به مدت چند قرن فراهم ) لوکرس(اما همین تهمت وسیلۀ اشتهار او . اي بوده است ظالمانه

اینکه سزار آلفونسو را براي این کشته باشد که جفت سیاسی بهتري براي خواهر خود فراهم کند بسیار نامحتمل 

جوانی از  پس از چند صباحی عزاداري، لوکرس را براي ازدواج به یکی از افراد خاندان اورسینی، و پس از آن به. است

از آن پس . قدر پسر وارث تاج و تخت ناپل ارزنده و سودمند نبود لونا پیشنهاد کردند؛ که البته هیچ کدام بهخانوادة کو

خبري از ازدواج لوکرس نبود؛ در آن تاریخ همسري او با آلفونسو، پسر دوکا ارکوله  1500دیگر تا نوامبر سال 

آلکساندر محتمال امیدوار بود که هم . زدي انجام گرفتمراسم نام 1501فرمانرواي فرارا، پیشنهاد شد؛ و در سپتامبر 

فرارا تحت فرمانروایی دامادش قرار خواهد گرفت و هم مانتوا، که از مدتها پیش، از طریق ازدواج، با فرارا پیوند داشت، 

 درحقیقت در زمرة ایاالت پاپی در خواهد آمد؛ سزارهم با این نقشه موافقت کرد، زیرا امنیت بیشتري براي

به همان عللی که ذکر شد، ارکوله و . داد اي براي حمله به بولونیا به دست می ساخت وزمینه پیروزیهایش فراهم می

آنگولم براي همسري به آلفونسو پیشنهاد شده بود، اما / قبال کنتس د. آلفونسو در قبول پیشنهاد پاپ تردید داشتند

حتی در این صورت نیز مشکل . الغاي خراج ساالنۀ فرارا پیروز شد آلکساندر با تعهد دادن جهاز بزرگی به دختر خود و

توان قبول کرد که یکی از کهنترین و سعادتمندترین خاندانهاي فرمانروا در اروپا اگر داستانهاي مظلمی را که  می

نوز لوکرس را چون نه ارکوله و نه آلفونسو ه. شد دربارة لوکرس شیوع داشت باور کرده بود، حاضر به پذیرفتن او می

ندیده بودند، از رسم معمول در این گونه ازدواجها پیروي کردند؛ بدین معنی که از سفیر فرارا در رم خواستند تا 

:گونه پاسخ داد گزارشی دربارة شخص لوکرس و اخالق و کماالت او بفرستد، آن سفیر بدین

من خدمت بانوي بزرگوار لوکرس شرفیاب امشب، پس از صرف شام، دون جراردو ساراچینی و : فرمانرواي شهیر

ما دربارة مسائل مختلف بتفصیل . شدیم که به نام عالیجناب و اعلیحضرت دون آلفونسو احترامات الزم را تقدیم کنیم
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ما به این نتیجه رسیدیم که آن عالیجناب . العاده رئوف لوکرس بانویی است بسیار باهوش، دلربا، و فوق. گفتگو کردیم

عالوه، ضمن برخوردار بودن از لطف و مالحت، از هر  به. ت دون آلفونسو بسیار از او راضی خواهید بودو اعلیحضر

فردا براي اعتراف . از این گذشته مسیحی مؤمن و خداترسی است. داشتنی، و مبادي آداب است جهت متواضع، دوست

بسیار زیباست، . ربانی شرکت خواهد کرد به کلیسا خواهد رفت، و در هفتۀ عید میالد مسیح در مراسم تناول عشاي

سوء   توان هیچ طور خالصه، خلق وخویش چنان است که نمی به. انگیزتر است اما مالحت رفتار او از جمالش شگفت

  .1501دسامبر  25رم،  …. ظنی نسبت به او داشت؛ بلکه برعکس، ما منتظریم که بهترین رفتار را از او ببینیم

خاندان شهیر و واالجاه استه متقاعد شدند و دستۀ باشکوهی از شهسواران  وانس لوکاسخدمتگذار عالیجناب؛ ی

سزار بورژیا دویست سوار مجهز، همچنین نوازندگان و دلقکهایی، . فرستادند تا عروس را از رم تا فرارا مشایعت کند

ار خوشحال و سرافراز بود، آلکساندر، که بسی. براي سرگرم ساختن او طی ساعات پر رنج مسافرت، همراه او کرد

 187,500(دوکاتو  15,000اي به ارزش  نفر، از جمله پنج اسقف، با او فرستاد؛ همچنین جامه 180موکبی مرکب از 

 6لوکرس در . دوکاتو بود بر آن بیفزود 100نیمتنه که بهاي هریک  200دوکاتو  10,000، کالهی به قیمت )دالر؟

. رمانه با مادرش وانوتتسا، سفر خود را براي ملحق شدن به نامزدش آغاز کرد، پس از خداحافظی مح1502ژانویۀ 

آلکساندر پس از وداع با دخترش، که بریک اسب اسپانیایی با یراق کامل چرمین و زرین سوار بود، در طول موکب او 

ر مرد و زنی که همراهش رفت تا بار دیگر فرزند خود را ببیند؛ و هنگامی که او و هزا اي به نقطۀ دیگر می از نقطه

زد که دخترش را دیگر  آلکساندر حدس می. بودند حرکت کردند، چندان بر آنها نگریست تا از نظر ناپدید شدند

  .نخواهد دید

وهفت روز راهپیمایی، لوکرس در بیرون  پس از بیست. نه رم قبال چنین خروجی را دیده بود و نه فرارا چنان ورودي را

و هفت کماندار، هشتاد  اي از اشراف، استادان، پنجاه  آلفونسو را دید که با موکب سواره  دونشهر دوکا ارکوله و 

وقتی موکب عروس به . آید هاي فاخر به پیشباز می نواز، و چهارده ارابه حامل بانوان اشرافی با جامه شیپورچی و نی

هنگامی که به کاخ . ه لوکرس تهنیت گفتندکلیساي جامع شهر رسید، دو بندباز از رأس برجهاي آن فرود آمدند و ب

مردم از زیبایی و تبسمهاي دوکساي آیندة خود شادمان شدند؛ آلفونسو از . زندانیان آزاد شدند  دوکا رسید، همۀ

.داشتن چنین عروس شکوهمند و دلربایی مسرور بود

VI - انهدام خاندان بورژیا  

دخترش به فردي از یک خاندان سرشناس شوهر کرده و . دآخرین سالهاي آلکساندر ظاهراً خوش و سعادتمند بو

مورد احترام تمام مردم فرارا بود؛ پسرش مأموریتهاي خود را همچون سردار و مدیري الیق انجام داده بود، و ایاالت 

گوید که پاپ در آن سالهاي آخر عمرش بسیار  سفیر کبیر ونیز می. پاپی از یک حکومت عالی برخوردار شده بودند

هفتاد  1501در اول ژانویۀ » .ساخت چیز او را نگران نمی هیچ«ادمان و فعال بود؛ ظاهراً وجدانی آسوده داشت و ش

 5بعد از ظهر روز ».شود رسید که هرروز جوانتر می به نظر می«گفت،  سال داشت، اما، به طوري که همان سفیر می

ویالي کاردینال آدریانو دا کورنتو، که از واتیکان چندان ، آلکساندر، سزار، و چند تن دیگر در هواي آزاد 1503اوت 

در یازدهم اوت . ناپذیر بود همه تا نیمه شب در باغ ماندند، زیرا حرارت درون عمارت تحمل. دور نبود، غذا خوردند

 اوت پاپ و پسرش هر دو 12در . کاردینال مورد حملۀ یک تب شدید واقع شد که سه روز طول کشید و بعد قطع شد

در رم مطابق معمول صحبت از مسمومیت بود؛ در افواه شایع بود که سزار دستور داده . از تب و استفراغ بستري شدند

. اند است کاردینال را مسموم کنند تا ثروت او را مالک شود، و اشتباهاً غذاي زهرآگین را تقریباً تمام مهمانان خورده

که علت بیماري عفونت ماالریا بود که به واسطۀ ماندن مهمانان شب  مورخان اکنون با پزشکان معالج پاپ هماهنگند
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درهمان ماه تب ماالریا نیمی از اهل خانۀ پاپ را از پا افکنده . هنگام در هواي آزاد اواسط تابستان رم حاصل شده بود

  .ادبود، در بسیاري از موارد بیماري به هالکت انجامید؛ در رم صدها مرگ به همان علت اتفاق افت

توانست کنفرانسهاي  یافت که می گذراند؛ گاه چنان بهبود می اي بین مرگ و زندگی را می آلکساندر سیزده روز مرحله

بار چنان در فصد  گرفتند و یک پزشکان مرتباً از او خون می. اوت ورقبازي کرد 13سیاسی خود را از سر گیرد؛ در 

اوت درگذشت؛ بزودي جسدش سیاه و عفن شد و به  18پاپ در . افراط کردند که قدرت طبیعی او را از بین بردند

کردند و کفر  نجاران و باربران، در حالی که شوخی می«: گوید بورخارد می. شایعات مربوط به مسمومیت قوت داد

گام گفتند که هن سازان می شایعه» .گفتند، جسد باد کرده را بزور در تابوتی که براي آن تهیه شده بود جا دادند می

.برد مرگ پاپ، شیطان کوچکی دیده شد که روح او را به دوزخ می

شورشهایی برپا شد؛ کاتالونیاییها از شهر طرد شدند، یا در حین فرار . رمیان از درگذشت پاپ اسپانیایی شادي کردند

 23و  22 در. هاشان به دست اوباش غارت شد؛ یکصد مسکن آتش زده شدند و بکلی سوختند به قتل رسیدند؛ خانه

پرست  گویتچاردینی، میهن. رغم اعتراض کالج کاردینالها، وارد شهر شدند اوت نیروهاي مسلح کولونا و اورسینی، علی

  : فلورانسی، چنین گفت

مردم در کلیساي سان پیترو اجتماع کرده بودند و از دیدن آن . در تمام شهر رم یک شادي باور ناکردنی حکمفرما بود

انگیز و شهوت  انگیز، با ستمگري وحشت طلبی بیحد و خیانت نفرت آن افعی که با جاه - شدند یافعی مرده سیر نم

  .چیز، از مقدس گرفته تا ناپاك، تمام جهان را مسموم کرده بود دیوآسا، و با حرص سرشار خود در فروختن همه

  :گونه با گویتچاردینی همرأي است ماکیاولی بدین

کس مثل او با  اندیشید؛ هیچ چیز دیگر نمی و در تمام دوران زندگیش به هیچ کاري نداشت  آلکساندر جز فریب

شد، زیرا با این  هذا، در هر کار موفق می مع. داد که بعد آن را نقض نکند اي نمی سوگندهاي غالظ و شداد وعده

  .قسمت از جهان خوب آشنا بود

شد حقیقت  که دربارة آلکساندر در رم گفته مییکی اینکه داستانهاي : این محکومیتها بر دو فرض مبتنی بودند

مورخین کاتولیک . برد محق بود داشتند؛ و دیگر آنکه آلکساندر در روشهایی که براي بازگرفتن ایاالت پاپی به کار می

ها و  کنند، عموماً در محکوم ساختن شیوه درحالی که از حق آلکساندر در بازگرداندن قدرت دنیوي پاپ دفاع می

  :گوید پاستور شرافتمند چنین می. ت او همداستاننداخالقیا

تحقیقات انتقادي جدید دربارة . دادند دانستند و هرنوع جنایت کثیف را به او نسبت می مردم عموماً او را عفریتی می

اما اگرچه ما باید از قبول بدون تحقیق . او بهتر قضاوت کرده و برخی از اتهامات وارد بر او را رد نموده است

و هرچند مزاحی تلخ رمیان خواهان آن بود که  …داستانهاي گفته شده ازطرف معاصران آلکساندر برحذر باشیم

بادریدن حیثیت پاپ خود را اقناع کند، هنوز شواهد موجود علیه او چندان زیاد است که ما باید کوششهایی را که 

از نظرگاه مذهب کاتولیک، ممکن  …. ت بدانیماي با حقیق گیرد بازي ناشایسته براي روسفید کردن او انجام می

  .نیست پاپ را بتوان زیاد سرزنش کرد

ویلیام روسکو دراثر کالسیک خود به نام . اند مورخان پروتستان گاه روش بسیار ارفاق آمیزي با آلکساندر داشته

:ن بورژیا خوب گفتاز نخستین کسانی بود که دربارة آن پاپ خاندا) 1827(زندگانی و سلطنت روحانی لئودهم 

کوشید و  اینکه او در بزرگ ساختن خانوادة خود می. جنایات او هرچه بود، شک نیست که دربارة آن اغراق شده است

برد مورد تردید نیست؛ اما در  قدرت مقام بلند خود را براي استقرار سلطۀ دایمی پسر خویش بر ایتالیا به کار می

کردند،  طلبی خود با وسایلی به همان اندازه جنایت بار تالش می پا در اقناع جاهزمانی که تقریباً تمام سالطین ارو

در حالی که لویی پادشاه . انصافی است العاده در این مورد بی  متهم ساختن آلکساندر به هر فضیحت مخصوص و فوق
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خیانتی متصرف شوند و میان  کردند که کشور سلطنتی ناپل را با فرانسه و فردیناند پادشاه اسپانیا با هم توطئه می

آلکساندر البد خود را در منکوب ساختن  - کاري که بزرگترین لعنتها هم براي آن کم است - خود تقسیم کنند

بارونهایی که سالیان دراز سرزمینهاي کلیسا را با جنگهاي داخلی و منقاد  -دانست بارونهاي اغتشاش طلب محق می

ه سیادت پاپ برآنها مسلم بود، متالشی کرده بودند و ملک خود را با همان ساختن فرمانروایان کوچک رومانیا، ک

در مورد اتهام او به روابط نامشروع با . بودند که پاپ علیه آنها به کار برده بود  وسایل ناموجهی تحصیل کرده

خصال بزرگ  در درجۀ دوم، بدیهاي پاپ اگر با بسیاري از. اثبات عدم احتمال چنین امري مشکل نیست …دخترش

ترین  حتی سخت …. شدند، الاقل با آنها توأم بودند؛ و در بررسی خوي اونباید آنها را مسکوت گذارد جبران نمی

انگیز، فصاحت، هشیاري، و  اي شگفت رقیبانش اعتراف دارند که او مردي بوده است داراي نبوغ متعالی، حافظه

  .مدیریت ماهرانه در تمام امور مربوط به خود

تر از پاستور، اخالق و کماالت آلکساندر را به طور خالصه  کرایتن در موافقت با قضاوت روسکو، و بسیار رئوفانه اسقف

قضاوتی که بعداً توسط یک دانشمند پروتستان به نام ریچارد گارنت در تاریخ جدید کیمبریج دربارة . ذکر کرد

  :آلکساندر به عمل آمد چنین است

طبیعتاً شخصی که متهم به . کنجکاویهاي مورخان جدید، از دنائت مبرا شده است شک، با خصال آلکساندر بی

یک  اما هیچ. پرست به نظر رسد جنایات متعدد است و بالتردید عامل آن همه فضایح است باید متناوباً ظالم و شهوت

سفیر کبیر . بیعی او بودداد سرشاري احساسات ط آنچه اساس خوي او را تشکیل می. برازد از این دو صفت به او نمی

کند، بلکه مقصودش این است که داراي  نامد، اما از این اصطالح سوء اخالق او را اراده نمی ونیز او را شهوانی می

این خوي، ایتالیاییهاي خونسرد بیعاطفۀ . توانست بر احساسات و عواطف خود لگام زند خویی دموي بود و نمی

سویی در  انروایان و زمامداران عصر متعدد بودند و بیمشان از قدرت آلکساندر غرضمنش را، که در میان فرم دیپلومات

این . ساخت؛ و حال آنکه او در حقیقت انسانتر از امراي آن زمان بود ایشان نسبت به او ایجاد کرده بود، متحیر می

مالحظات روحانی و مذهبی چون تردیدهاي اخالقی و . مفرط در صدور اعمال نیک و بد از او مؤثر بود» شهوانیت«

در . گشت؛ هرچند از جهات دیگر معتدل و خویشتندار بود شدند، گاه به نوعی نفسانیت شدید گرفتار می مانع او نمی

داد، گواینکه در این مورد نیز کار الزمی را  ابراز محبت خانوادگی، خوي سرکش او را به نقض اصول عدالت سوق می

از طرف دیگر، خوشخویی و نشاطش او . ممکن نبود اجرا شود» آب مقدس«از عمالش با داد که به قول یکی  انجام می

از لحاظ فرمانروایی، چون بسیار مراقب رفاه اتباع خود بود، جزو  …کرد را از ظلم به معنی عادي کلمه حفظ می

اما . کرد بري میرفت؛ از جهت سیاست با بهترین سیاستمداران عصر برا بهترین فرمانروایان زمان به شمار می

دوراندیشی او، به واسطۀ فقدان اخالق سیاسی، خراب شده بود؛ از آن خرد عالی که مشخصات عصر را درك و سیر 

.کند بیبهره بود، و از ملک و اصول اخالقی اطالعی نداشت بینی می وقایع را پیش

حساسیت دارند، او را براي عشقهایش  آن کسانی از ما که به حساسیت آلکساندر نسبت به مالحت و دلرباییهاي زنان

آمد؛  نبود، که با مورخان خوب کنار می] پیوس دوم[عالیق همیشگی او فضیحتر از آن انئا سیلویو . کنند مالمت نمی

. همچنین در رسوایی از دلبستگیهاي یولیوس دوم، که زمان او را با لطف بسیار بخشوده است، شدت بیشتري نداشت

در . کند ورزیدند ذکري نمی ها و فرزندان خود مهر می قدر آلکساندر به معشوقه  دو پاپ نیز به تاریخ از اینکه این

حقیقت یک خوي خانگی و خانوادگی در آلکساندر بود که اگر قوانین کلیسا، رسوم ایتالیاي رنسانس، آلمان 

گناه او . ساخت  بتاً قابل احترام میدانست، او را مردي نس پروتستان، و همچنین انگلستان ازدواج کشیشان را مجاز می

با طبیعت منافاتی نداشت، اما با قانون تجرد کشیشان، که بزودي از طرف نیمی از عالم مسیحیت طرد شد، متضاد 

لوکرس، و نه شوهر   دانیم، نه وانوتتسا، نه توان گفت که مناسبات او باجولیا فارنزه شهوانی بود؛ تا آنجا که می نمی. بود
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مبنی برسروري بود که از جاذبۀ هر زن زیبایی   یچ یک اعتراضی به آن نداشتند؛ شاید دلبستگی او به آن زنجولیا ه

  .دهد به هر مردي دست می

یعنی  - مقاصد او کامال مشروع بودند. در قضاوت خود دربارة سیاست آلکساندر باید بین مقاصد و وسایل او فرق گذارد

از بارونهاي فئودال، و همچنین تسخیر مجدد ایاالت ) اساساً التیوم قدیم(» پطرس میراث«عبارت بودند از بازستاندن 

روشهایی که براي نیل به این مقاصد از طرف او به کار بسته شدند همانهایی بودند که سایر . کلیسا از جابران غاصب

یپلوماسی، خدعه، خیانت، جنگ، د - بندند و در زمان حاضر هم به کار می -بستند کشورها در آن زمان به کار می

خروج وي از اتحادیۀ مقدس، و جلب حمایت فرانسه و سربازان آن به قیمت تسلیم . نقض معاهدات، و ترك متحدین

برند و در جنگل  وسایل دنیوي، که کشورها به کار می و آن. میالن به فرانسه، جنایات بزرگی علیه ایتالیا بودند

دانند، وقتی به وسیلۀ پاپی که متعهد به رعایت اصول  دة از آن را ضروري میالملل استفا کشمکشهاي بیقانون بین

هر خطري که براي کلیسا از جهت افتادن به تابعیت یک دولت قاهر . سازد مسیحیت است به کار افتد، ما را آزرده می

د، برایش بهتر بود که دا اگر کلیسا مستملکات خود را از دست می -مانند تابعیت آوینیون از فرانسه -در پیش بود

فقیر باشد تا طرق دنیایی را براي نیل به مقاصد  جلیلتمام قدرت دنیوي خود را فداکند و مانند ماهیگیران دریاي 

کشوري را به دست آورد،  وجوهی براي نیل به هدف، کلیسا با اتخاذ چنین طرقی، و با صرف. سیاسیش به کار بندد

.اما ثلث عالم مسیحیت را از دست داد

. اي گرفتار یافت بینی نشده سزار بورژیا، پس از بهبود یافتن از مرضی که پاپ را کشته بود، خود را در خطرهاي پیش

او بودند،  توانست بیندیشد که او و پدرش در یک زمان از پا درآیند؟ وقتی که پزشکان مشغول خون گرفتن از که می

هایی را که از آنها گرفته شده بودند پس گرفتند؛ فرمانروایان مخلوع رومانیا، با تشویق  کولونا و اورسینی بزودي قلعه

که حال کامال عنان گسیخته   نشینهاي خود کردند؛ و پس از مرگ آلکساندر، اوباش رم، ونیز، آغاز به بازستاندن امارت

کان را غارت کنند و پولهایی را که سزار براي پرداختن مواجب سربازانش الزم داشت بودند، ممکن بود هر لحظه واتی

سزار چندتن مسلح به واتیکان فرستاد و کاردینال کازانوئووا را به زور شمشیر واداشت تا خزانه را تسلیم کند؛ . بربایند

 300,000دوکاتو طال و معادل  100,000سربازان . گونه سزار عمل قیصر پانزده قرن پیش از خود را تکرار کرد بدین

او در همان زمان، براي آنکه نیرومندترین دشمنش، کاردینال جولیانو دال . دوکاتو ظرف و جواهر براي سزار آوردند

چنین احساس کرد که اگر مجمع سري را وادار به انتخاب پاپی که با . رووره، به رم نرسد، کشتی و نیرو فرستاد

  .ند، نابود خواهدشدخودش مساعد باشد نک

کاردینالها اصرار کردند که نیروهاي سزار، اورسینی، وکولونا بیرون روند تا بتوان انتخاب پاپ را در محیطی خالی از 

سزار با سربازان خود به چیویتاکاستالنا رفت، و حال آنکه . هرسه گروه به این خواست تسلیم شدند. وحشت انجام داد

 1503سپتامبر  22در . لیا وارد شد و نیروهاي مخاصم بورژیاها را به مجمع سري هدایت کردکاردینال جولیانو به ایتا

او نام پیوس سوم را، . هاي مخالف در کالج کاردینالها برسرانتخاب کاردینال فرانچسکو پیکولومینی موافقت کردند فرقه

او مردي بود با دانش و تقوا، هرچند که پدر . ، براي خود برگزید)پیوس دوم(به افتخار عم خود انئاسیلویو پیکولومینی 

با سزار روشی دوستانه . کشید شصت و چهار سال داشت و از ورمی در پاي خود رنج می. یک خانوادة بزرگ نیز بود

  .اکتبر درگذشت 18اما پیوس سوم در . داشت و به او اجازه داد که به رم بازگردد

دریک . کاردینال دال رووره، که تواناترین فردکاردینالها بود، جلوگیري کند تواند از انتخاب سزار دریافت که دیگر نمی

که هنوز به (مالقات خصوصی با جولیانو ظاهراً قرار سازشی را گذاشت؛ به جولیانو پشتیبانی کاردینالهاي اسپانیایی را 

او را بر رومانیا و فرماندهیش را بر  امارت  وعده کرد، و جولیانو نیز قول داد که اگر انتخاب شود،) سزار وفادار بودند

جولیانو دال رووره به پاپی . جولیانو چند کاردینال دیگر را، به زور رشوه، با خود همراه ساخت. نیروهاي پاپ تأیید کند
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خواهد بگوید که او نیز  و نام یولیوس دوم را براي خود برگزید، چنانکه گویی می) 1503اکتبر  31(انتخاب شد 

  .یک آلکساندر بهتر است یا» قیصر«

.بینی کرده بودند نوامبر به تعویق افتاد، زیرا منجمان اقتران سعد ستارگان را در آن روز پیش 26تاجگذاري او تا 

ونیز منتظر ستارة سعد نشد؛ ریمینی را تصرف وفائنتسا را محاصره کرد و قصد خود را بر تسخیر هر قسمت از رومانیا 

یولیوس به سزار دستور داد به ایموال برود و . نیروهاي کلیسا به چنگ آورد اعالم داشتکه بتوان پیش از تجهیز 

سزار موافقت کرد و، به منظور سفر با کشتی به پیزا، به اوستیا . ارتش جدیدي براي حفاظت ایاالت پاپی فراهم کند

سزار در اینجا مرتکب . دست بکشد رفت؛ در اوستیا فرمانی از پاپ به او رسید که از حاکمیت خود بردژهاي رومانیا

داد بیماري قوة قضاوتش را مخدوش ساخته است؛ از اجراي فرمان پاپ خودداري کرد؛  خبطی شد که نشان می

یولیوس به . بایست بر او آشکار باشد که اکنون با مردي طرف است که الاقل به قدر خود او نیرومند است هرچند می

گویدوبالدو، که اکنون به . رم در خانۀ خود زندانی شد  ر اطاعت کرد، اما پس از ورود بهاو امر کرد به رم بازگردد؛ سزا

. حکومت اوربینو بازگشته و به فرماندهی ارتشهاي پاپ نیز منصوب شده بود، به مالقات بورژیاي ساقط شده رفت

بود خاضع نشان داد، کلمات سري سزار خود را در برابري مردي که به دست او از حکومت افتاده و اموالش تاراج شده 

هاي گرانبها را که از غارت اوربینو باقی مانده بودند به او بازگرداند، و از او  ها را به اوگفت، برخی از کتابها و پرده  قلعه

چزنا و فورلی تا آزادي سزار از قبول کلمات سري و تسلیم دژها امتناع کردند؛ . استدعا کرد که نزد پاپ شفیعش شود

لوکرس متضرعانه از شوهر . لیوس آزاد ساختن سزار را مشروط به این کرد که او سرداران خود را به تسلیم وا داردیو

آنگاه . هیچ کار نکرد) چون هنوز ولیعهد بود و به امارت نرسیده بود(خود خواست که به برادرش یاري کند، آلفونسو 

دانستند که یولیوس دوم  ا انجام نداد؛ شاید او و آلفونسو هر دو میاسته متوسل شد، اما او نیز خواهشش ر/ به ایزابال د

سرانجام، سزار به حامیان وفادار خود فرمان تسلیم داد؛ پاپ وي را آزاد ساخت و او هم به ناپل . مردي راسخ است

سزار زودتر از  شجاعت. نامه داد  در ناپل گونتسالو د کوردووا او را خوشامد گفت و امان ).1504آوریل  19(گریخت 

نزدیک (خواست آن را با کشتی به پیومبینو  عقل سلیمش به جا آمد؛ از این رو نیروي کوچکی تجهیز کرد و می

ببرد که به فرمان فردیناند پادشاه اسپانیا توسط گونتسالو دستگیر شد؛ یولیوس؛ که مصمم بود نگذارد سزار ) لگهورن

در ماه اوت سزار به اسپانیا برده شد . را به آن عمل تحریض کرده بود» یکشاه کاتول«یک جنگ خانگی به راه اندازد، 

آلبره پادشاه ناوار / زن بیوفایی دیدة او به برادر خود ژان د. لوکرس باز براي آزادي او کوشید. و در آنجا به زندان افتاد

سزار دوباره خود را مردي آزاد ، پس از دو سال حبس، 1506متوسل شد؛ طرح فرار تهیه شد؛ و سرانجام، در نوامبر 

یکی از امراي زیردست شاه ناوار به نام . بزودي فرصتی یافت تا محبت آلبره را تالفی کند. دید و به دربار ناوار رفت

کنت لرن بر مخدوم خود شوریده بود؛ سزار قسمتی از ارتش ژان را براي حمله به دژ ویانا هدایت کرد؛ کنت از دژ 

. ار هجوم برد و سزار هجوم او را دفع کرد و شکست خوردگان را با تهوري زیاده از حد تعقیب نمودبیرون آمد و بر سز

کنت، که نیروهاي خود را تقویت کرده بود، دوباره به سزار حمله کرد؛ قواي اندك سزار فرار کردند؛ خود او با یکی از 

ویک  در آن هنگام سی). 1507مارس  12( همراهانش پایداري کرد، و چندان جنگید که به ضرب شمشیر کشته شد

توانیم  در وجود سزار عواملی وجود داشتند که ما نمی. این مرگ پرافتخاري براي یک زندگی نامنزه بود.سال داشت

غرور بیشرمانۀ او، ترك کردن زن وفادارش، رفتار او با زنان به عنوان وسایل لذت زودگذر، قساوت اتفاقی او : بپذیریم

مانند هنگامی که نه تنها جولیو وارانو فرمانرواي کامرینو را محکوم به مرگ کرد، بلکه دو فرزند  -منانشنسبت به دش

اي با  این بیرحمیها به طرز بیشرمانه. او را نیز کشت، و ظاهراً فرمان مرگ دو برادر مانفردي را صادر کرد

اي را  اصل استوار بود که هدف هرگونه وسیلهمعموال براین . بخشایشگریهاي مردي که همنام او بود منافات داشت

او خود را در دروغ محاط یافته و توانسته بود دروغهاي بهتري بگوید، تا هنگامی که یولیوس به او . سازد مجاز می
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تقریباً مسلم است که از قتل برادرش جووانی مبرا بود؛ اما شاید اوباشی را که به دوك بیشلیه حمله . دروغ گفت

. شاید در نتیجۀ بیماري قدرت مقابله با بدبختیهاي خود را با رشادت و وقار از دست داده بود. بر انگیخته بودکردند او 

  .فقط مرگ او بود که پرتویی از نجات بر زندگیش افکند

نیرومند شدن او به آن سرعت، فراگرفتن هنر رهبري، سوداي سیاسی، و جنگ به آن . هذا محسناتی نیز داشت مع

او مأموریت مشکل بازگرداندن قدرت پاپ را در . اي بود که در او وجود داشت العاده ستلزم قابلیت فوقتندي، م

. جویی در وسایل بخوبی انجام داده بود الجیشی، و صرفه انگیز، مهارت سوق مستملکات پاپ با سرعت، حرکات شگفت

ترین حکومت و سعادتمندترین صلح را  ادالنهچون قدرت حکومت را نیز مانند نیروي فتح دارا بود، براي رومانیا ع

وقتی فرمان یافت که رومانیا را از وجود گردنکشان پاك کند، با چنان سرعتی عمل نمود که خود . تأمین کرد

با احساس غرور از چنین موفقیتهایی شاید در محقق ساختن رؤیاي . توانست برتر از آن کند یولیوس قیصر مشکل می

این رؤیا عبارت بود از تأمین چنان اتحادي براي ایتالیا که آن کشور بتواند . قدري شتاب کرده بودپترارك و ماکیاولی 

اما فتوحات . حتی اگر این اتحاد به زور جنگ و فتح حاصل شود .کنددربرابر قدرت متمرکز فرانسه و اسپانیا مقاومت 

بینی وي سبب شده بود که، به جاي نجات  هاي تند غیرقابل پیش شهایش،نیرویش، استتار مرموز او، و حملهاو، رو

.کردند نقایص شخصیت او کماالت ذهنیش را خراب می. دهندة ایتالیا، مایۀ وحشت آن کشور شود

و سعادت، با برادر از  او در سالهاي آخر عمر خویش تباین شدیدي، ازحیث فروتنی. اما لوکرس گوهر دیگري داشت

اش داشت؛ او که در رم هدف تیر تهمت بود، در فرارا به منزلۀ نمونۀ فضیلت زنانه نزد اهالی آن شهر  عزت افتاده

با کمی خویشتنداري، نشاط جوانی . در آنجا کوشید تا خوفها و محنتهاي گذشته را فراموش کند. محبوبیت داشت

آریوستو، تبالدئو، بمبو، وتیتو و ارکوله . دانه به رفع احتیاجات دیگران پیدا کرداي سخاوتمن خود را بازیافت و عالقه

کس براین توصیف چشمک  نامیدند؛ و هیچ می» زیباترین دوشیزه«ستودند و  ستروتتسی در اشعار خود او را می

لوکرس در این موقع . دکوشید تا خود نقش آبالر و لوکرس نقش هلوئیز را ایفا کن شاید بمبو می. زد آمیز نمی طعنه

» کمی التینی و کمتر از آن یونانی«زد، و  اسپانیایی، ایتالیایی، و فرانسه حرف می: رفت تاحدي زباندان به شمار می

اي از اشعار ستروتتسی را که خود چاپ  آلدوس مانوتیوس نسخه. گفت گویند که به تمام این زبانها شعر می. خواند می

اد، و در دیباچۀ آن اشاره کرده بود به اینکه لوکرس وعدة مساعدت به کار بزرگ چاپ آن کرده بود به او اختصاص د

  .کتاب را داده است

. ها، لوکرس وقت آن یافت که چهار پسر و یک دختر براي سومین شوهر خود بیاورد در میان تمام این مشغله

، چون فرصتی یافت که از فرارا 1506در . بودآلفونسو، به روش نسبتاً خونسردانۀ خود، از او بسیار راضی و مسرور 

السلطنگی خود برگزید، و او وظایف خود را چنان با حسن تدبیر انجام داد که اهالی  خارج شود، لوکرس را به نایب

  .فرارا مایل شدند آلکساندر را، براي اینکه یک بار سرپرستی واتیکان را به او محول کرده بود، ببخشایند

مر کوتاهش خود را وقف تربیت فرزندانش کرد، به اجراي خدمات خیریه همت گماشت، و از در سالهاي آخر ع

او . هفتمین فرزند خود را زاد، اما کودك مرده به دنیا آمد 1519ژوئن  14در . وابستگان متورع فرقۀ فرانسیسیان شد

نه، زنی که بیش از آنچه مرتکب گو ژوئن، درسی ونه سالگی، درگذشت؛ بدین 24در . دیگر از بستر زایمان برنخاست

  .اش گناه کرده بودند، چشم از جهان فرو بست گناه شده باشد درباره
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فصل هفدهم

  یولیوس دوم

1503 -1513  

  

I - جنگجو  

اگر ما تصویر ژرف و متفحصی را که رافائل از یولیوس رسم کرده است در برابر خود قرا دهیم، خواهیم دید که 

سرستبري که از شدت . از نیرومندترین اشخاصی بود که بر مسند پاپی تکیه زده بودندجولیانو دال رووره یکی 

فرسودگی و خضوع دیرگاه خم شده است، ابروي پهن باالجسته، بینی بزرگی که نشانۀ جنگدوستی است، چشمان 

اي مهموم که نمودار  فرورفتۀ نافذ، لبان بر هم فشرده از تصمیم، دستهایی که با خاتمهاي قدرت سنگین شده، و چهره

این است آن مردي که ایتالیا را ده سال در جنگ و اغتشاش نگاه داشت، آن را : سرخوردگی از ناکامیهاي قدرت است

از ارتشهاي خارجی آزاد ساخت، کلیساي سان پیترو را ویران کرد، برامانته و صد هنرمند دیگر را به رم آورد، میکالنژ 

داد و هدایت نمود، و به واسطۀ آنها کلیساي نوین سان پیترو، سقف زیباي نمازخانۀ  و رافائل را کشف کرد و پرورش

  .این بود یک مرد واقعی - سیستین، و نقوش اطاقهاي واتیکان را به جهان هدیه کرد

؛ چون برادرزادة )1443(در محلی نزدیک ساوونا متولد شد . خوي تند او شاید از هنگام والدت با او همراه بود

وهفت سالگی به مقام کاردینالی رسید؛ و پیش از آنکه به پاپی یعنی به مقامی برسد  وس چهارم بود، در بیستسیکست

بیش از سایر همگنانش به تجرد . وسه سال در آن منصب بماند پنداشت، مدت سی که آن را حق مسلم خود می

گذارد پایش را ببوسند، زیرا  پاپ یولیوس نمیاجباري وفادار نماند؛ رئیس تشریفاتش در واتیکان بعدها اظهار کرد که 

سه دختر نامشروع داشت، اما چندان سرگرم جنگیدن با آلکساندر . از شکل برگشته است» مرض فرانسوي«به سبب 

آن مهر غیرقابل کتمانی که آلکساندر با ابراز آن ریاکاري دلبستۀ بشر را  -بود که فرصتی براي ابراز مهر پدري نداشت

داشت، شایستگی او را براي مقام پاپی  او آلکساندر را به این عنوان که اسپانیایی متجاوزي است دشمن می. آزرد می

حتی با  -کوشید خواند، و تا آنجا که قدرت داشت براي برافکندن او می را فریبکار و غاصب می کرد، وي انکار می

.دعوت فرانسویان به تجاوز به ایتالیا

اگر یک یا دو مورد مسموم ساختن (طینت بود  پاپ بورجا با نشاط، دموي، و خوش. لکساندر بوداو ظاهراً نقطۀ مقابل آ

الغضب بود؛ ازجنگی به جنگ دیگر  ؛ یولیوس سختگیر، تندخو، بیحوصله، و سریع)احتمالی اشخاص را مستثنا کنیم

جنگید ویولیوس شخصاً؛ این  یآلکساندر با واسطۀ دیگران م. پرداخت، و هرگز جز به هنگام جنگ خوشحال نبود می

برد تا از جامۀ روحانی؛ اردوکشی و  ساله به سربازي تبدیل شده بود؛ از لباس نظامی بیشتر لذت می پاپ شصت

. گیري توپها و اجراي حمله به دشمن باشد خواست همواره ناظر نشانه داشت و می محاصرة شهرها را دوست می

پرداخت و هرگز  درپی از یک عمل بزرگ به یک اقدام مهم دیگر می لیوس پیتوانست بازي کند، اما یو آلکساندر می

یافت؛ زیرا دوست  توانست دیپلومات باشد، اما یولیوس دیپلوماسی را مشکل می آلکساندر می. نشست آسوده نمی

قول فراتر غالباً زبانش در خشونت و شدت از حد مع: اندیشد به آنان بگوید داشت آنچه را که دربارة مردم می می

شجاعتش نیز مانند زبانش حدي » .شد و این عیب به طرزي محسوس با افزایش سن او شدیدتر می«رفت،  می

شد، با جستن برروي دشمنان به محض بهبود یافتن، آنان را به  شناخت؛ هرچند در اردوکشیها گهگاه بیمار می نمی

  .افکند حیرت می
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کردن راه خود به مسند پاپی چند کاردینال را بخرد، اما این عمل را در  مانند آلکساندر مجبور شده بود براي هموار

پرستی را  اگر چه به اصالحات حاد و سریعی دست نزد، خویش. صادر کرد تقبیح نمود 1505توقیعی که به سال 

ید اوقاف و هذا، در فروختن عوا مع. کرد تقریباً بکلی برانداخت و ندرتاً خویشاوندان خود را به مقامی منصوب می

طور اصرارش در ساختن کلیساي  کرد، و افراط او در اعطاي آمرزشنامه، همین ترفیعات از آلکساندر پیروي می

کرد، مخارج جنگ و هنر را به موازات هم  عایدات خود را خوب اداره می. پیترو، موجب خشم آلمان شده بود سان

ر رم نظم اجتماعی را، که در سالهاي آخر زندگی آلکساندر د. پرداخت، و براي لئو مبلغی درخزانه باقی گذاشت می

اورسینی و کولونا را . مختل شده بود، برقرار کرد، و بر ایاالت کلیسا با انتصابات و سیاستهاي خردمندانه فرمان راند

شاوندان خود، هاي مقتدر را، از طریق وصلت با خوی هاي خود را دوباره اشغال کنند، و این خانواده رخصت داد تا قلعه

  .به مقام پاپ وفادار ساخت

ونیز . وقتی به قدرت رسید، ایاالت کلیسا را آشفته یافت و نیمی از مساعی آلکساندر و سزار بورژیا را خنثاشده دید

ا ؛ جووانی سفورتسا به پزارو بازگشته بود؛ خاندان بالیونی دوباره به پروج)1503(فائنتسا، راونا، و ریمینی را گرفته بود 

تسلط یافته بودند؛ و خاندان بنتیوولیو بر بولونیا چیره شده بودند؛ از دست رفتن عایدات این شهرها دیوانخانۀ پاپ را 

  یولیوس نیز مانند آلکساندر معتقد بود که استقالل روحانی کلیسا مستلزم تملک دایمی ایاالت . به انحالل تهدید کرد

برضد دشمنان ایتالیاییش، همان اشتباهات آلکساندر را  -آلمان و اسپانیاو همچنین  - پاپی است؛ و با دعوت فرانسه

فرانسه با فرستادن هشت هزار سرباز در ازاي سه منصب کاردینالی موافقت کرد؛ ناپل، مانتوا، اوربینو، . مرتکب شد

 –مختصر خود یولیوس در رأس قواي  1506در اوت . فرارا، و فلورانس تعهد کردند که نیروهاي کوچکی بفرستند

گویدوبالدو، دوك اوربینو، که دوباره به . رم را ترك کرد -چهارصد سوار، مستحفظین سویسی پاپ، وچهار کاردینال

دار بود؛ اما خود پاپ در رأس قواحرکت  امارت خود بازگردانده شده بود، فرماندهی نظامی نیروهاي پاپ را عهده

کرد نخواهد  جان پائولو بالیونی، که فکر می. ر ایتالیا دیده نشده بوداي طی چندین قرن هرگز د چنین منظره - کرد می

من «: پاپ زیر لب گفت. اي را شکست دهد، به پاپ تسلیم شد و تقاضاي بخشایش کرد توانست چنین اتحادیه

آنها وادار   ۀاید شما را به دادن کفارة هم بخشایم، اما براي اولین گناه کوچکی که مرتکب شده  گناهان بزرگ شما را می

با اطمینان از اقتدار مذهبی خود، یولیوس فقط با گارد کوچکی وارد پروجا شد، و وقتی از دروازه گذشت » .سازم می

ها را  توانست به سربازانش فرمان دستگیر کردن او و بستن دروازه که مستحفظینش هنوز نرسیده بودند، بالیونی می

ر آن نزدیکی ایستاده بود، از اینکه بالیونی فرصت گرانبهایی را از دست داده ماکیاولی، که د. بدهد، اما جرئت نکرد

توانست براي نخستین بار به  او می. توانست به کاري دست زند که نامش را جاودان سازد او می«. است در شگفت شد

او . ستکند کم مورد احترام ا کشیشان نشان دهد که چگونه کسی که مثل خود آنان زندگی و حکومت می

ماکیاولی نیز مانند بیشتر » .توانست به عملی دست زند که بزرگیش برتمام رسواییها و خطرات آتی بچربد می

اما بالیونی به سرخود، و شاید هم به روح . ایتالیاییان با قدرت دنیوي پاپها، و با خودپاپها که شاه نیز بودند، مخالف بود

.از مرگ نهاد تا به شهرت پس خویش، بیشتر ارج می

ارتش کوچک خود را از راههاي سخت آپنن . یولیوس مدت زیادي در پروجا توقف نکرد؛ هدف حقیقی او بولونیا بود

یولیوس . کردند، متوجه بولونیا شد به چزنا رهبري کرد، و سپس، هنگامی که فرانسویان از مغرب به آن حمله می

در این فرمان وعده داده شده بود که هرکس . وانشان تقویت کردحمله را با صدور فرمان تکفیر خاندان بنتیوولیو واع

جووانی بنتیوولیو فرار کرد، . هریک از آنان را بکشد، تمام گناهانش بخشوده خواهد شد؛ این طرز جدیدي از جنگ بود

ظلم شد به شهر وارد شد و به منزلۀ نجات دهندة مردم از  و یولیوس بر تخت روانی که روي دوش مردان حمل می

به میکالنژ دستور داد که مجسمۀ ستبري از او براي ). 1506نوامبر  11(مورد استقبال و تحسین قرار گرفت 
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در آن شهر سوار بر ارابۀ ظفر از خیابانها گذشت و مردم او را همچون . سان پترونیو بسازد، و بعد به رم بازگشت دروازة

  .قیصري فاتح تهنیت گفتند

. نبرده بود راونا، و ریمینی را دردست داشت، و گویی هنوز به روحیۀ جنگجویانۀ پاپ درست پی اما ونیز هنوز فائنتسا،

یولیوس، با به خطر انداختن ایتالیا به خاطر بازگرفتن رومانیا، فرانسه و آلمان و اسپانیا را براي منکوب ساختن ملکۀ 

حادیۀ کامبره چگونه با قدرت جواب دادند بعداً خواهیم دیدکه آن کشورها در ات. دعوت کرد) ونیز(آدریاتیک 

البته نه براي یاري به یولیوس، بلکه جهت مثله کردن ایتالیا وارد عمل شدند؛ در الحاق به آنها، یولیوس  - )1508(

درحالی که متحدینش با ارتشهاي خود به ونیز حمله . نفرت قابل توجیه خود را از ونیز برمهر ایتالیا برتري داد

ولیوس صریحترین توقیعات تکفیر و منع مراسم مذهبی را که تاریخ به خود دیده است علیه ونیز صادر کردند، ی می

پاپ فاتح شد؛ ونیز شهرهاي گرفته شده از کلیسا را به آن بازگرداند و ننگینترین شرایط را پذیرفت؛ فرستادگان . کرد

). 1510(الغاي فرمان منع و تکفیر را تحصیل کردند  ونیز طی تشریفات طوالنی، و با زانوزدن در برابر پاپ، عفو او و

یولیوس که حال از دعوت فرانسه به یاري خود نادم شده بود، سیاست خویش را تغییر داد و تصمیم گرفت فرانسویان 

وقتی سفیر کبیر فرانسه . را از ایتالیا براند، و خود را متقاعد ساخت که این تغییر سیاست مشیت خداوند بوده است

خواست شیطان «: ، یولیوس با خشم پاسخ داد»خواست خدا بود«تح فرانسویان را بر ونیز اعالم کرد و به او گفت ف

فرارا تیول مسلم پاپ بود؛ اما به واسطۀ امتیازاتی که . پاپ حال چشم جنگ طلب خود را به فرارا متوجه ساخت»!بود

آلفونسو،  پرداخت؛ به عالوه، دوك مختصري به پاپ می آلکساندر هنگام نامزدي لوکرس به آن داده بود، فقط خراج

پس از پیوستن به جنگ علیه ونیز به تقاضاي پاپ، از صلح کردن با ونیز به دستور او خودداري کرد و در اتحاد با 

با صدور  او نبرد خود را. یولیوس تصمیم گرفت که فرارا را کامالً به یکی از ایاالت پاپی تبدیل کند. فرانسه پایدار ماند

پسر بیعدالتی و ریشۀ «که در آن داماد یک پاپ براي یک پاپ دیگر ) 1510(یک توقیع تکفیر دیگر آغاز کرد 

هنگامی که نیروهایش در . یولیوس بدون اشکال زیاد، و با کمک ونیز، مودنا را تسخیر کرد. خوانده شده بود» خسران

ناگهان به او خبر رسید که ارتش فرانسه، که . ا را مرتکب شدآنجا مشغول استراحت بودند، اشتباه رفتن به بولونی

نیروهاي پاپ دورتر از آن بودند که به یاري . دستور کمک به آلفونسو را دریافت کرده بود، به دروازة شهر رسیده است

پ ستم دیده او بشتابند؛ در داخل بولونیا فقط نهصد سرباز بود؛ و مردم شهر، که از کاردینال آلیدوزي نمایندة پا

اي ناامید  یولیوس، که از تب به بستر افتاده بود، لحظه. بودند، براي مقاومت در برابر فرانسویان قابل اطمینان نبودند

شد و به فکر زهر خوردن افتاد؛ نزدیک بود معاهدة ننگینی را با فرانسه امضا کند که قواي کمکی اسپانیا و ونیز در 

  .، و یولیوس آنها را با تکفیر شدیدي بدرقه کردفرانسویان عقب نشستند. رسیدند

چون . در همان ضمن فرارا طوري مسلح شده بود که یولیوس نیروهاي خود را براي تسخیر آن ضعیف دانست

خواست از افتخار نظامی بینصیب بماند، نیروهاي خود را شخصاً براي محاصرة میراندوال، یکی از پاسگاههاي  نمی

وهشت سال داشت، با جنگیدن در زمستان تمام سنن  حال گرچه شصت). 1511(هدایت کرد مقدم امارات فرارا، 

داد، عملیات را رأساً  الجیشی را تحت نظر خود تشکیل می رفت، شوراهاي سوق در برف عمیق راه می. رزمی را شکست

که زندگی سربازي را دوست  داد نمود، نشان می هاي خود را بازدید می  کرد، عده هدایت و موضع توپها را تعیین می

خندیدند، اما غالباً شجاعت او را  گاه سربازان به او می. جست  دارد، و در رجزخوانی بر هر جنگجویی پیشی می می

وقتی تیر دشمن یکی از خدمتکاران او را کشت، او به قسمتهاي دیگر جبهه رفت؛ وقتی این قسمتها نیز . ستودند می

انداخت،  اش را در برابر خطر مرگ با القیدي باال می واقع شد، درحالی که شانۀ خمیده تحت آتش توپخانۀ میراندوال

پاپ فرمان داد که تمام سربازان فرانسوي . میراندوال پس از دو هفته مقاومت تسلیم شد. به جاي اول خود بازگشت

ازان فرانسوي شهر را ترك کرده شاید طبق یک قرار قبلی میان میراندوال و فرانسه تمام سرب. مقیم شهر کشته شوند
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او شهر را از غارت مصون داشت، و ترجیح داد که خوراك سربازان و پول الزم براي ارتش را با فروش هشت . بودند

.منصب کاردینالی جدید تأمین کند

ریخت و خواست در بولونیا استراحت کند، اما شهر بزودي از طرف ارتش فرانسه محاصره شد؛ او به ریمینی گ پاپ می

مردم بازگشت ستمگر خلع شدة خود را باشادي تهنیت گفتند؛ . فرانسویان خاندان بنتیوولیو را به امارت بازگرداندند

اي را که میکالنژ از او ساخته بود فرو آوردند و آن را به نام  اي را که یولیوس بنا نهاده بود ویران کردند، مجسمه قلعه

فونسو برنز آن را به مصرف ساختن توپی رساند که آن را، به افتخار پاپ، الجولیا نام آل. آلفونسو، دوك فرارا، فروختند

. یولیوس توقیع دیگري صادر و طی آن تمام کسانی را که قدرت او را در بولونیا برانداخته بودند تکفیر کرد. داد

ولیوس به در کلیساي سان فرانچسکو در ریمینی ی. نیروهاي فرانسوي این تکفیر را با بازگرفتن میراندوال پاسخ گفتند

در پیزا  1511امضا کنندگان تشکیل یک شوراي عام را در اول ستپامبر . سندي به امضاي نه کاردینال ملتصق یافت

  .خواستار شده بودند تا دربارة رفتار پاپ تحقیق کند

د، به رم بازگشت، اما به شکست سر یولیوس، درحالی که سالمت خود را از دست داده و از فرط بدبختی از پا افتاده بو

  :گوید گویتچاردینی می. فرود نیاورد

نویسان دربارة آنتایوس  داد که اسطوره گرچه پاپ خود را سخت ناامید یافته بود، وجناتش او را داراي صفاتی نشان می

روزي  تیره. شد ندتر میآمد، با خوردن به زمین، نیروم آنتایوس هر بار که با نیروي هرکول از پاي درمی. گفتند می

شد و با  اش قویتر می رسید، روحیه همان اثر را در پاپ داشت زیرا وقتی که بیش از پیش نومید و مهموم به نظر می

  .خاست صالبت و استقامت فکري بیشتر، مصممتر از هر بار، برمی

صادر  1512آوریل  19خ التران در براي مقابله باکاردینالهاي ناراضی، او فرمانی براي احضار یک شوراي عام در کا

هنگامی که نزدیک به کامیابی بود، به مرض . کوشید تا اتحاد سهمگینی علیه فرانسه تشکیل دهد روزوشب می. کرد

اوت چندان بیهوش ماند که  21مدت سه روز با مرگ دست به گریبان بود؛ در ). 1511اوت  17(سختی دچار شد 

مجمع سري را تشکیل دادند؛ در همان هنگام، پومپئوکولونا، اسقف ریتی، اهالی رم کاردینالها براي تعیین جانشینش 

اوت یولیوس به هوش آمد و برخالف دستور  22اما در . را به قیام علیه سلطۀ پاپ و تأسیس جمهوري دعوت کرد

ن را ناامید کرد؛ پزشکانش مقدار معتنابهی شراب نوشید؛ با شفا یافتن خود همه را به شگفت انداخت و بسیار کسا

اکتبر اعالم کرد که اتحادیۀ مقدسی از دولت پاپ، ونیز، و اسپانیا  5در . نهضت جمهوریخواهی یکباره زایل شد

چون بدین گونه تقویت شد، . نوامبر هنري هشتم از طرف انگلستان به این اتحادیه پیوست 17تشکیل داده است؛ در 

به . در پیزا اقدام کرده بودند خلع کرد و تشکیل آن شورا را ممنوع ساخت کاردینالهایی راکه براي تشکیل شوراي عام

فرمان پادشاه فرانسه، شوراي شهر فلورانس اجازة تشکیل شوراي ممنوع را در پیزا صادرکرد؛ یولیوس به فلورانس 

از  گروهی مرکب. سازي کرد اعالن جنگ داد و براي بازگرداندن خاندان مدیچی به حکومت آن شهر زمینه

؛ اما )1511نوامبر  5(وهفت کشیش با نمایندگان پادشاه فرانسه و برخی از دانشگاههاي فرانسه در پیزا گردآمد  بیست

 12(اهالی شهر چنان قیافۀ تهدیدآمیز داشتند و فلورانس چندان کراهت داشت که اعضاي شورا به میالن رفتند 

. هاي مردم در امان باشد انست تاحدي از طعنه؛ آنجا، تحت حفاظت پادگان فرانسوي، شورا تو)نوامبر

سویسیها را به وسیلۀ پول با خود همراه . یولیوس همینکه در این نبرد علیه اسقفان فاتح شد، دوباره به جنگ روکرد

کرد، و یک ارتش سویسی براي حمله به فرانسویان درمیالن فرستاده شد؛ آن حمله به موفقیت نینجامید وسویسیها 

فرماندهی گاستون دوفوا و با   ، فرانسویان، به)1512آوریل  11(در یکشنبۀ عید قیام مسیح . ت خود بازگشتندبه ایاال

کمک قطعی توپخانۀ آلفونسو، بر ارتش مختلط اتحادیه در راونا پیروزشدند؛ تقریباً تمام رومانیا به دست فرانسویان 

شورا در میالن فتح فرانسویان را با . کند، ولی او امتناع کرد کاردینالهاي یولیوس از او استدعا کردند که صلح. افتاد
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مه با تخت روان به کاخ التران رفت و پنجمین  2در . اعالم خلع پاپ جشن گرفت؛ یولیوس به این اعالم خندید

  .شوراي التران را گشود؛ اما بزودي آن را به حال خود رها کرد و با شتاب به میدان نبرد بازگشت

عالم کرد که آلمان علیه فرانسه به اتحادیۀ مقدس پیوسته است، سویسیها، که باردیگر با پول تطمیع شده مه ا 17در 

بودند، از طریق تیرول وارد ایتالیا شدند و به سوي ارتش فرانسه پیش راندند؛ این ارتش به علت مرگ رهبرش از هم 

تر بود، راونا، بولونیا، و حتی میالن را ترك گفتند، و فرانسویان، که اکنون تعدادشان از دشمن بسیار کم. گسیخته بود

خاندان بنتیوولیو بار دیگر گریختند، و یولیوس دوباره مالک . نشینی کردند کاردینالهاي مخالف پاپ به فرانسه عقب

ر فرارا، که توانست به تسخی ازاین فرصت براي تصرف پارما و پیاچنتسا نیز استفاده کرد؛ وحال می. بولونیا و رومانیا شد

نامه بدهد، به رم  آلفونسو پیشنهاد کرد که، چنانچه پاپ به او امان. دیگر به یاري فرانسه دلگرم نبود، امیدوار باشد

یولیوس آن پیشنهاد را پذیرفت؛ آلفونسو آمد و با مهربانی مورد عفو قرار . بیاید و تقاضاي عفو و شرایط صلح کند

اعتبار اعالم نمود و او را  نامۀ اورا بی ا با ناحیۀ کوچک آستی امتناع کرد، پاپ امانگرفت؛ اما وقتی که از تعویض فرار

رسانده بود، حیثیت خود را ) آلفونسو(نامۀ پاپ را به دوکا  فابریتسیو کولونا، که امان. تهدید به دستگیري و حبس کرد

و پس از گذشتن از چند حادثۀ سخت، به فرارا آلفونس. در خطر دید؛ ازاین رو به آلفونسو یاري کرد تا از رم فرار کند

.بازگشت و در آنجا مسلح ساختن دژها و باروهاي خود را از سرگرفت

. اي ازعلل مزاجی، به بستر افتاد  ، با مجموعه1513دراواخر ژانویۀ . حال دیگر کارمایۀ دیو آساي پاپ تمام شده بود

است؛ بعضی » مرض فرانسوي«گفتند که رنج او دنبالۀ  برخی میاي دربارة بیماري او وجود داشت؛  شایعات بیرحمانه

وقتی که دیگر معالجات در شفایش مؤثر نیفتاد، دستور . داشتند که نتیجۀ افراط در اکل و شرب است دیگر اظهار می

ناهکار دفن و کفن خود را داد، به شوراي التران توصیه کرد که کار خود را بالانقطاع ادامه دهد، اعتراف کرد که گ

تمام ). 1513فوریۀ  20(بزرگی است، باکاردینالهاي خود وداع کرد، و با همان رشادتی مرد که با آن زندگی کرده بود 

  .اي براي وداع با جنازة او و بوسیدن پاهایش گردآمدند مردم رم در مرگ او سوگواري کردند و جمعیت بیسابقه

پیترو، و  است او را در جنبۀ ناجی ایتالیا، بانی کلیساي سان براي ارزیابی کامل موضع یولیوس در تاریخ، الزم

اما معاصرانش او را بیشتر به چشم سیاستمدار و جنگجو . بزرگترین حامی هنر درمیان پاپها مورد بررسی قرار دهیم

اً آرام اینان از انرژي خارج از حساب او، لعنتهاي او، و خشم ظاهر. نگریستند، و در این نگرش هم محق بودند می

آنان  بودکردند که قادر به اعمال عطوفت و رحم  ترسیدند؛ اما در وراي شدت او، روحی را احساس می ناشدنی وي می

د؛ با این تفاوت که کردن کند که بورژیاها می دیدند که اوهمان قدر با خشونت و بدون تردید از ایاالت پاپی دفاع می می

ستودند؛ حتی وقتی که از  او هرگز درصدد بزرگ کردن خانوادة خود نبود؛ همه به جز دشمنانش اهداف او را می

او برایاالت . نگریستند برد به دیدة مذمت می  لرزیدند و وسایلی را که براي پیشرفت منظور به کار می تندزبانی او می

کرد، اما فتوحاتش دوام یافتند و ایاالت پاپی از آن پس نسبت به  یاها حکومت نمیبازگرفته شده به همان خوبی بورژ

مانند ونیز، لودوویکو،  - یولیوس نیز. به قدرت دنیوي پاپها خاتمه داد 1870کلیسا وفادار ماندند، تاهنگامی که انقالب 

یان و جانشینانش بهتر توانست ایتالیا با دعوت ارتشهاي خارجی به ایتالیا مرتکب خطا شد، اما از پیشین -و آلکساندر

شاید او ضمن نجات دادن ایتالیا آن را ضعیف نیز ساخت و به . را از این نیروها پس از استفاده از آنها، آزاد سازد

در بزرگی . توانند مناقشات خود را با جنگ در سرزمین آفتاب لومباردي حل کنند آموخت که چگونه می» بربرها«

 د داشت؛ درحمله به فرارا و گرفتن پیاچنتسا و پارما فریب حرص تملک را خورد؛ او نه تنها خواباوعناصر ظلم وجو

دید، بلکه، داعیۀ سروري خود را بر اروپا و تسلط بر شاهان آن را درسر  نگاهداري متصرفات مشروع پاپ را می

وراسلحه و با ریختن خون مسیحیان به خواست امپراطوري به ز می«گویتچاردینی او را از این لحاظ که . پروراند می

کند؛ اما  ، محکوم می»بایست بکوشد تا خود را سرمشق زندگی مقدس قرار دهد قلمرو روحانی وارد کند، حال آنکه می
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شد از او انتظار داشت که ایاالت پاپی را به ونیز و سایر مهاجمان واگذارد و، در زمانی که  در مقام و عصر یولیوس نمی

او . شناخت، بقاي کلیسا را فقط به علل روحانی به خطر اندازد ف او هیچ حقی مگر براي قدرتمندان نمیجهان اطرا

. بایست باشد، و زمان هم او را بخشود چنان بود که تحت کیفیات زمان می

II - 1513- 1492: معماري رم  

رکز خود را از فلورانس به رم منتقل در فرمانروایی او رنسانس م. پر دوامترین کار یولیوس دوم حمایتش از هنر بود

اوج  طور که بعداً در زمان لئو دهم ازجهت ادبیات و دانش به کرد، و در آنجا از حیث هنر به دورة اعتال نایل شد؛ همان

یافت؛ اما  یولیوس به ادبیات چندان توجهی نداشت؛ آن را براي روح پرآشوب خود بسیار ساکت و زنانه می. خود رسید

گونه، او همۀ هنرهاي دیگر را تابع معماري ساخت و  بدین. دادند اي هنر باطبیعت و زندگی او بهتر وفق مییادگاریه

کلیساي جدید سان پیترو را به منزلۀ نموداري از روح خود و نشانی از آن سلطنت روحانی که خود قدرت دنیوي آن 

نژ، رافائل، و صد هنرمند دیگر را تأمین کرده و بودجۀ اینکه او معاش برامانته، میکال. را نجات داده بود باقی گذاشت

فلورین در خزانۀ پاپ به جا گذاشته بود، یکی از  700,000چندین جنگ را فراهم ساخته بود، و با تمام این احوال 

  .شگفتیهاي تاریخ و یکی از عوامل اجراي اصالحات مذهبی است

هاي زیبایی  همو بود که گیوم دو مارسیا را از فرانسه آورد تا پنجره مثال. کس آن اندازه هنرمند به رم نیاورده بود هیچ

این خاصیت تصورات وسیع او بود که کوشید تا هنر . هاي رنگی براي کلیساي سانتا ماریا دل پوپولو بسازد با شیشه

رافائل جز یک گونه که نیکوالوس پنجم در مورد ادبیات کرده بود؛ نقاشی   مسیحی و مشرکانه را سازش دهد؛ همان

همسازي پیشین اساطیر کالسیک و فلسفه، االهیات و شعر عبرانی، و احساسات و ایمان مسیحی چه بود؟ اشراف و 

کشیشان عالیمقام و بانکدارها و بازرگانان، که حال در یک رم ثروتمند گردآمده بودند، از پاپ پیروي کردند و در 

هاي تنگ شهر قرون وسطایی رم  در زمان او کوچه. کوه سلطنتی بودندرقابت با یکدیگر کاخهایی ساختند که داراي ش

. به خیابانهاي عریض تبدیل شد؛ صدها کوچۀ جدید احداث گشت، یکی از آنها هنوز نام آن پاپ بزرگ را برخود دارد

  .هاي خود برخاست و موطن قیصري دیگر شد روم قدیم بار دیگر از خرابه

بیرون کاخها معموالً . سازي رواج داشت تا کلیساسازي ا کنیم، در رم بیشتر کاخاگر کلیساي سان پیترو را مستثن

یک نماي چهارگوش از آجر، سنگ، یا گچ؛ یک دروازة سنگی که معموال به یک طرح تزیینی : یکنواخت و ساده بود

زي که هیئت کلی آن هاي یک شکل، با نمایی مثلثی یا بیضوي؛ و قرنی آراسته شده بود؛ در هر طبقه ردیفی از پنجره

اي از تجمالت و تزیینات داشتند  در پس این روکار، ثروتمندان مجموعه. نمایانندة ذوق و دقت مخصوص معمار بود

یک محوطۀ مرکزي که محاط بود در چند رشته پلکان، یا : شد که کمتر در برابر دیدگان حاسد مردم آشکار می

اي براي کار و سوداگري یا  شد؛ در طبقۀ همکف اطاقهاي ساده تقسیم میهاي پهنی از مرمر به دو قسمت  وسیلۀ پله به

ذخیره کردن کاال بود؛ در طبقۀ اول، تاالرهاي وسیعی براي پذیرایی و تفریح، همچنین اطاقهاي محتوي آثار هنري، با 

خوش ساخت  جنس و هاي خوش کف مرمر یا کاشی رنگی، وجود داشت؛ اثاث زیبایی که از مبلها، فرشها، و پارچه

دیوارها با ستونهاي چهارگوش توکار مرمرین تقویت، و سقفها با مقرنسهاي مستدیر، مثلثی، لوزي . شدند تشکیل می

شد؛ دیوارها و سقفها منقش به نقوشی بودند که توسط هنرمندان مشهور رسم شده بودند و معموالً  یا مربع تزیین می

این بود که نجباي مسیحی و حتی روحانیان در میان مناظري از اساطیر زیرا حال رسم بر  - موضوع آنها مشرکانه بود

در طبقات باالتر اطاقهاي خصوصی آقایان و بانوان، خدمتگزاران با لباسهاي یراقدار، کودکان و . کهن زیست کنند

ند که، عالوه بسیاري از مردان چندان ثروتمند بود. هاي سرخانه و خدمه قرار داشتند پرستاران، و مربیان و معلمه

این ویالها . برکاخهاي شهري، ویالهاي روستایی داشتند تا بتوانند از غوغاي شهر و گرماي تابستان به آنها پناه برند

نیز غالباً حاوي وسایل راحتی و تزیینات تجملی و نقوش دیواري کار رافائل، پروتتسی، جولیو رومانو، و سباستیانو دل 
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هنر خودپسندانه بود که در آن ثروت حاصل از  کاخی و ویالیی از چند لحاظ یک این معماري  …. پیومبو بودند

اي قلیل خودنمایی  دسترنج زحمتکشان نادیدة بیشمار و سرزمینهاي دور، به شکل آرایشهاي خوشنما براي عده

خود را نه به تجمل در این مورد یونان باستان و اروپاي قرون وسطی روح بهتري نشان داده بودند، زیرا ثروت . کرد می

خصوصی، بلکه به معابد و کلیساهایی تخصیص داده بودند که ملک و مایۀ افتخار و الهام عموم بود؛ یا، به عبارت 

. خدا بود و هم خانۀ مردم  دیگر، هم خانۀ

. بود از معماران برجستۀ رم در زمان آلکساندر ششم و یولیوس دوم، دو تن برادر بودند و سومی برادرزادة آن دو

جولیانو دا سانگالو به عنوان مهندس نظامی در ارتش فلورانس کار خود را آغاز کرد؛ آنگاه به خدمت فرانته در ناپل 

جولیانو معمار براي . درآمد، و در نخستین روزهایی که جولیانو دال رووره به مقام کاردینالی رسید، با او دوست شد

اي تبدیل کرد؛ شاید به سفارش آلکساندر سقف بزرگ قاببندي شدة سانتا  قلعه جولیانو کاردینال دیر گروتا فراتا را به

کاردینال دال رووره . ماریا مادجوره را ساخت و آن را، با طالیی که نخستین بار از امریکا آورده شده بود، تذهیب کرد

فت، و وقتی که حامیش سرانجام در ساوونا ساخت، با او به فرانسه ر را در دوران تبعیدش مالزمت کرد، کاخی براي او

سان پیترو احضار   یولیوس او را براي تسلیم طرحهایی جهت کلیساي جدید. به پاپی برگزیده شد، با او به رم بازگشت

. خواهد دانست چه می کرد؛ وقتی که طرح برامانته ترجیح داده شد، جولیانو پاپ جدید را مالمت کرد؛ اما یولیوس می

دستیاري رافائل برگزیده    ه وهم از یولیوس بیشتر زیست، و بعداً در ساختن کلیساي سان پیترو بهسانگالو از برامانت

درهمان اوان برادر کهترش، آنتونیو دا سانگالو، نیز به عنوان معمار و مهندس نظامی . شد، اما دو سال بعد مرد

ا براي یولیوس ساخته بود؛ یک برادرزادة او به آلکساندر ششم از فلورانس آمده و کلیساي عظیم سانتاماریا دي لورتو ر

.را آغاز کرده بود - پاالتتسو فارنزه - ساختمان مجللترین کاخ رم 1512نام آنتونیو پیکونی دا سانگالو در 

وشش سال  ، پنجاه)1499(وقتی از میالن به رم آمد . بزرگترین نام در معماري این عصر از آن دوناتو برامانته بود

هاي رم او را بشدت ترغیب کرد که اشکال کالسیک را در ساختمانهاي رنسانس به کار  مطالعاتش از ویرانهداشت، اما 

در حیاط یک صومعۀ فرانسیسیان نزدیک سان پیترو، در مونتوریو، یک معبد کوچک گرد با چند ستون و یک . برد

کردند و مورد  معماران آن را مطالعه میاین بنا چندان شبیه عمارات باستانی بود که . قبه به سبک کالسیک ساخت

از آن پس برامانته به پدید آوردن یک . دادند، گویی یک شاهکار تازه کشف شدة هنر باستانی است سنجش قرار می

یولیوس مأموریتهاي  …. رشته شاهکار پرداخت؛ از جمله رواق سانتاماریا دله پاچه و حیاط خلوت سان دامازو

را تهیه کرد، عمارت بلودره را ) جادة یولیانی(» ویا جولیا«برامانته طرح . بسیاري به او دادمعماري و مهندسی نظامی 

قدر به کار   آن. به پایان رسانید، تاالرهاي جلوباز واتیکان را آغاز کرد و طرح یک کلیساي سان پیترو جدید را ریخت

او فرمان دهد تا مأموریتهایی را بپذیرد که داد، و یولیوس مجبور بود به  خود دلبسته بودکه به پول اهمیت نمی

هذا بعضی از رقبایش او را متهم به اختالس وجوه پاپ و استعمال مصالح پست در  معاشش را تأمین کند؛ مع

اش ملجأ محبوبی براي پروجینو،  دانستند که خانه سایرین او را مرد خلیق و سخاوتمندي می. ساختمانها کردند

  .رافائل، و سایر هنرمندان رم بود سینیورلی، پینتوریکیو،

اي به فاصلۀ چند صدمتر از  بلودره یک کاخ تابستانی بود که براي اینوکنتیوس هشتم ساخته شده بود و بر روي تپه

این کاخ نام خود را از منظرة زیبایی گرفته بود که در برابر آن گسترده بود؛ این نام به . بقیۀ واتیکان قرار داشت

یولیوس مدتها گردآوردندة آثار هنري . لفی که در عمارت کاخ یا حیاط آن قرار داشتند نیز داده شدهاي مخت مجسمه

اي از آپولون بود که در دوران پاپ اینوکنتیوس هشتم کشف شده بود؛  باستانی بود؛ یکی از اشیاي محبوب او مجسمه

شود، یکی  ، که اکنون آپولون بلودره نامیده میاین مجسمه. وقتی که پاپ شد، آن مجسمه را در تاالر بلودره قرار داد

اي براي متصل ساختن آن به   ساخت و نقشه اي براي کاخ برامانته نما و باغچه. هاي جهان شد از مشهورترین مجسمه
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هاي زیبا تهیه کرد، اما پیش از آنکه آن نقشه اجرا شود، خود او  خود واتیکان توسط یک رشته از بناها و باغچه

.و پاپ نیز زندگی را بدرود گفتدرگذشت 

اگر ما اصالحات مذهبی را به گردآوري پول براي ساختن کلیساي سان پیترو از طریق فروش آمرزشنامه نسبت 

دهیم، مهمترین واقعۀ زمان پاپی یولیوس را باید تخریب کلیساي کهنۀ سان پیترو و ساختن کلیساي جدیدي به 

برمزار پطرس حواري نزدیک میدان ) 326(اي کهنه توسط پاپ سیلوستر اول به موجب روایت، کلیس. جاي آن بدانیم

بسیاري از امپراطوران، شارلمانی به بعد، و نیز بسیاري از پاپها در آن کلیسا تاجگذاري کرده . نرون ساخته شده بود

ستطیل با یک شبستان شد، در قرن پانزدهم معبدي شده بود م کلیساي مزبور، که مرتباً بر وسعتش افزوده می. بودند

در زمان نیکوالوس پنجم، . هایی قرار داشتند  ها، و صومعه و دو راهه که در طرفینش کلیساهاي کوچک دیگر، نمازخانه

ترسیدند که  هاي فرسودگی یازده قرن در آن هویدا بود؛ شکافهایی در دیوارهاي آن پیدا شده بود، و مردم می نشانه

برناردو روسلینو و لئونه  1452در سال . ر یک مجلس دعا بر سر مؤمنان فرو ریزدهر آن ویران شود و شاید هم د

وقتی نیکوالوس مرد، کار نوسازي هنوز . باتیستا آلبرتی مأموریت یافتند که ساختمان را با دیوارهاي نو محکم سازند

 1505در . را تعطیل کردندبدرستی تمام نشده بود، و پاپهاي بعدي، که براي جهاد به پول محتاج بودند، آن کار 

هاي مختلف، تصمیم گرفت که کلیساي کهنه را ویران کند و به جاي آن، بر  یولیوس، پس از بررسی و طرد نقشه

چند معمار را دعوت کرد که کلیسایی به شکل صلیب . شد، ضریح جدیدي بسازد آنچه مزار پطرس حواري نامیده می

طبق . کنند و بر فراز برخوردگاه بازوهاي عرضی با بدنۀ آن گنبدي بسازندطرح ) با بازوهاي متساوي الطول(یونانی 

مترمربع بیش از کلیساي سان  9700مترمربع را فراگیرد، یعنی  24,150بایست  نقشۀ برامانته، این بناي شاهوار می

ه سال داشت، از وس آوریل، یولیوس، با آنکه شصت 11در . آغاز شد 1506کنی در آوریل  عملیات پی - پیترو امروزي

چون هم یولیوس . عمق زیادي پایین رفت تا سنگ بنیاد آن بناي شگرف را بگذارد یک نردبان ریسمانی لرزان به 

برامانته مرد، درحالی  1514در . رفت شد، کار بکندي پیش می بیشتر مصروف جنگ بود و بودجۀ او صرف این کار می

  .ع اجرا گذارده نخواهد شددانست طرح او هرگز به موق که خوشبختانه نمی

بیشتر کاردینالها شدیداً مخالف آن کار . بسیاري از مسیحیان خوب از فکر تخریب آن کلیساي گرامی ناراحت شدند

بودند و بسیاري از هنرمندان شکوه داشتند که برامانته ستونها و سرستونهاي صحن قدیم را با بیپروایی خرد کرده 

در ساتیري که سه سال پس از . آسیب از جاي درآورد توانست آنها را بی شتري میاست، در صورتی که با توجه بی

شد که چگونه وقتی برامانته به دروازة سان پیترو رسید، مورد مالمت   مرگ آن معمار منتشر شده بود، گفته می

د که برامانته نه افزای  می آنگاه ساتیرنویس چنین. پطرس حواري قرار گرفت و از ورود او به بهشت جلوگیري شد

بایست براي وصول به بهشت از زمین طی  تندي را که می ساختمان بهشت را دوست داشت و نه باال رفتن از شیب

من یک راه جدید، عریض، و آسان خواهم ساخت تا ارواح پیر و ضعیف «: گوید بعد شاعر از قول او چنین می. کند

وقتی » .هاي سرورانگیز براي مؤمنان خواهم ساخت ت نوینی با غرفهآنگاه بهش. بتوانند بر پشت اسب آن را طی کنند

زیرا جهنم . پطرس این پیشنهاد را رد کرد، برامانته گفت که حاضر است به دوزخ برود و جهنم جدید و بهتري بسازد

ا کلیساي مرا جداً، بگو که چه چیز ترا وادار کرد ت»  :اما پطرس چنین پرسید. قدیم حال باید بکلی سوخته شده باشد

» .پاپ لئو یک کلیساي جدید براي شما خواهد ساخت«: برامانته کوشید تا او را با این عبارت قانع کند» خراب کنی؟

».پس تا هنگامی که آن کلیسا تمام شود، شما پشت در بهشت خواهید ماند« : آنگاه آن حواري عیسی به او گفت

  .تمام شد 1626آن کلیسا در 
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III - وان رافائل ج  

  1508-1483: دوران تکامل -1

هاي جوانش بسیار سنگین  اي را، که گنبد طرح برامانته براي شانه ویک ساله پس از مرگ برامانته، لئو دهم نقاش سی

ترین، کامیابترین، و محبوبترین  بود، به مدیریت ساختمان کلیساي جدید سان پیترو برگزید؛ این نقاش خوشبخت

  .هنرمند تاریخ بود

جووانی بزرگترین نقاش اوربینو . هنگامی که در خانۀ پدرش جووانی سانتی در اوربینو زاده شد، اقبال یارش بوداز 

که همنام  -دهد که رافائل این تابلوها مبین استعدادي اندکند، اما نشان می. از جووانی چند تابلو باقی مانده است. بود

آمدند، مانند پیرو دال  هنرمندانی که به اوربینو می. خوگرفته بودبا محیط و هواي نقاشی  -زیباترین ملک مقرب بود

قدر با هنر زمان خود آشنا بود که بتواند شرح  شدند؛ و جووانی آن فرانچسکا، غالباً در خانۀ جووانی مقیم می

رافائل . دهدساز ایتالیایی در کتاب خود به نام تذکرة منظوم اوربینو ب اي دربارة چندین نقاش و مجسمه هوشمندانه

محتمال، تیموتئو ویتی، . فقط یازده سال داشت که پدرش درگذشت، اما ظاهراً هنر خود را به پسرش منتقل کرده بود

، پس از تحصیل نزد فرانچا، از بولونیا به اوربینو بازگشت، تعلیمات استاد را ادامه داد و آنچه را که از 1495که در 

در همان اوان، رافائل در محافل نزدیک به دربار . ود، براي رافائل به ارمغان آوردفرانچا، تورا، و کوستا فراگرفته ب

کند، شروع کرده بود به معمول  پرورش یافت وآن جامعۀ مهذبی که کاستیلیونه در کتاب درباري خود وصف می

آکسفرد پردة جالب  موزة اشمولیان در. ساختن نرمخویی، مالحت رفتار، و لطف بیان در میان طبقۀ باسواد اوربینو

. رود که تصویر او به قلم خودش باشد نسبت داده شده و تصور می) 1500و  1497بین (توجهی دارد که به رافائل 

تر و کمی  این وجناتی است که به صورتی تیره. و چشمان کم فروغی به سان شاعران دارد وش  اي دوشیزه چهره

این تصویر اکنون در نگارخانۀ . شود دیده می) 1506حد (م خودش متفکر در تصویر جالب دیگري از رافائل به قل

.پیتی موجود است

وضع جوانی را که در آن تک چهرة اولی نموده شده است در نظر مجسم کنید که در شانزدهسالگی از شهر ساکت و 

تالیا را فراگرفته بود، اما پروجینو، که شهرتش تمام ای. منظمی مثل اوربینو به پروجاي پر از خشونت و ستمگري برود

آنجا بود؛ عموهاي رافائل، که سرپرستی او را به عهده داشتند، احساس کردند که استعداد آشکار او شایستۀ پرورش 

توانستند او را به فلورانس نزد لئوناردو بفرستند تا از آن استاد روح مرموز  آنها می. به دست بهترین نقاشان ایتالیاست

ساخت، خاطر تمام  ما خوي خاص آن فلورانسی بزرگ، که او را در معاشقاتش کمی انحرافی میهنرش را بیاموزد؛ ا

کاریهاي فنی نقاشان فلورانسی  پروجا به اوربینو نزدیکتر بود، و پروجینو با تمام ریزه. کرد عموهاي خوب را مشوش می

پیترو وانوتچی کار کرد، در تزیین پس آن جوان زیبا مدت سه سال براي ). 1499(در شرف بازگشت به پروجا بود 

کامبیو به او یاري داد، به راز کار او مسلط شد، و دانست که تصویرهاي مریم عذرا را چگونه با همان مهارت استاد 

توانست آنها را از فالت  مخصوصاً آنهایی که در اطراف آسیزي بودند و رافائل می - هاي اومبریا تپه. خود نقاشی کند

داد که در عین زیبایی و جوانی داراي  هایی از مادران ساده و فداکاري می به آن استاد و شاگرد منظره - پروجا ببیند

  .تقواي قابل اطمینانی بودند، تقوایی که استنشاق هواي اطراف صومعۀ فرانسیسیان به روح آنان وارد کرده بود

ماند و وارث تمایلی شد که استادش براي  رافائل در پروجا) 1502(وقتی که پروجینو بار دیگر به فلورانس رفت 

براي کلیساي قدیس فرانسیس تاجگذاري مریم عذرا را رسم کرد،  1503در . نقاشی تصویرهاي مذهبی پیدا کرده بود

اند و به آسمان  که اکنون در موزة واتیکان است؛ حواریون و مریم مجدلیه برگرد یک تابوت سنگی خالی ایستاده

گذارد؛ و در همان حال فرشتگان لطیف باعود و  بر فرشی از ابرها، عیسی تاجی بر سر مریم می نگرند که در آن، می

مثالً سرها به طور مشخص از : عالیم بیشماري از نارسایی در تصویر هست. دهند دف مراسم شادي را انجام می
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اخت و انگشتها خشکند؛ و خود ها، چنان که باید، از گویایی بهره ندارند؛ دستها بدس یکدیگر جدا نیستند؛ چهره

اي که در مراسم  التحصیل شده سان دانشجوي تازه فارغ  نماید، به طور وضوح از مادرش پیرتر می عیسی، که به

اما در تصویر فرشتگان نوازنده، درهمان تابلو، باید . کند خواهد سخنرانی کند، ناشیانه حرکت می التحصیلی می فارغ

ها، و به کار بردن خطوط محیطی نرم براي اندامها،  افت حرکات و چین و شکن پارچهگفت که رافائل با تجسم لط

  .نمایاند نوید آیندة درخشان خویش را می

این تابلو ظاهراً قرین موفقیت شد، زیرا سال بعد یک کلیساي سان فرانچسکو دیگر، در چیتا دي کاستلو، واقع در 

در این تابلو اشکالی از . به وي سفارش داد - )بررا(دواج مریم عذرا،از –وهشت کیلومتري پروجا، مشابه آن را  چهل

اماخود مریم نشان مخصوص . برداریهایی از یک تصویر مشابه کار پروجینو وجود دارد پردة قبلی تکرار شده و نسخه

و بازو و  اش با طراوت و موقر است، و شانه صورت کشیده. سرش با تواضع خم شده -لطافت زنان رافائل را داراست

شود؛ در طرف  تر و با روحتر است دیده می اش داراي قوسی نرم است؛ در پس او زن زرین موي و زیبایی که فربه جامه

دراین تابلو تمام . دهد که رافائل شکل انسانی را با پشتکار بررسی کرده است راستش جوانی با لباس چسبان نشان می

.زیبا هستنداند و برخی از آنها  دستها خوب رسم شده

تقریباً در همین اوقات، پینتو ریکیو که در پروجا با رافائل آشنا شده بود، اورا به عنوان دستیار خود به سینا دعوت 

. هایی از چند فرسکو درخشان تهیه کرد که مبناي کار پینتوریکیو را تشکیل دادند در آنجا رافائل طرحها و نمونه. کرد

که در کتابخانۀ کلیساي جامع نقاشی شدند، آن قسمت از داستان زندگی انئاسیلویو را پینتوریکیو در این فرسکوها، 

درآن کتابخانه رافائل از مجسمۀ گروهی االهگان رحمت، که کاردینال . که برازندة آن پاپ بود منعکس ساخت

براي یاري به حافظۀ خود، هنرمند جوان یک طرح معجل، ظاهراً . پیکولومینی از رم به سینا آورده بود، به حیرت افتاد

گویا وي دراین سه پیکر برهنه دنیاي دیگري یافته و اخالقی را جسته بود که با آنچه در اوربینو . ازروي آن تهیه کرد

االهۀ زیباي پرنشاط شبیه بود تا به  دنیایی که در آن زن بیشتر به -و پروجا بر روح او منقش شده بود تفاوت داشت

. شد که حد اعالي پاکی و معصومیت قدر مشروع تلقی می ، دنیایی که در آن زیبایی همان»مادر غمگین خداوند«

جنبۀ مشرکانۀ رافائل، که بعداً موجب نقاشی تصاویر برهنه در حمام یک کاردینال شد و باعث گردید که او در 

با آن جهت طبیعت و هنر او اطاقهاي واتیکان فیلسوفان یونانی را در کنار قدیسان مسیحی قرار دهد، اکنون همگام 

درکارهاي رافائل، بیش از آن هر . یافت وجود آورد، پرورش می که بعداً قداس بولسنا و حضرت مریم سیستین را به

  .قهرمان دیگر رنسانس، دین مسیح و آیین باززادة مشرکانه در آرامشی هماهنگ زیستند

در آن شهر دو تصویر . بازگشت و اندك زمانی در آنجا ماندرافائل کمی پیش یا پس از سفر خود به سینا، به اوربینو 

صورتی از قدیس میکائیل و یکی از قدیس : براي گویدوبالدو رسم کرد که شاید نمایانندة غلبۀ دوکا برسزار بورژیا بود

ر ساختن دانیم، آن نقاش هرگز پیش از آن در نمودا تا آنجا که ما می. جورج، که هر دو اکنون در موزة لوور هستند

عمل در تصویر چنان توفیقی نیافته بود؛ قدیس جورج، درحالی که اسبش ازوحشت بر دو پا برخاسته و اژدهایی بر 

عقب برده است تا فرود آورد؛ با این وضع، قدرت آن شهسوار وحشتزاست، اما  پاي او آویخته است، شمشیر را به

دست  اش بود به رفت آن موفقیتی را که شایسته فائل رسام میکار، را با این. شمایلش از فرط لطف مسرور کننده است

. جوان دیگر را طلبیده بود گونه که پروجینو و صد نقاش همان - در این موقع فلورانس او را به سوي خود خواند.آورد

وط و ظاهراً او احساس کرد که اگریک چند در آن مراکز انگیزندة رقابت و انتقاد زندگی نکند، آخرین تحوالت خط

آمیزي و فرسکوسازي را فرانگیرد، و به پیشرفتهاي حاصل در کار رنگ لعابی و رنگ روغنی آشنا نشود،  ترکیب و رنگ

هرگز چیزي بیش از یک نقاش محلی نخواهد بود؛ استعدادش محدود خواهد ماند و شهرتش از زادگاهش فراتر 

.ردبه صوب فلورانس عزیمت ک 1504الجرم، در اواخر . نخواهد رفت
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هاي باستانی و قطعاتی از ابنیۀ کهن را که در آن شهر گردآوري شده  در آنجا با فروتنی معمول خود زیست؛ مجمسه

برداري نمود و با دقت بر الگوهایی که لئوناردو و میکالنژ براي نقاشی در تاالر  بود بررسی کرد از آثار مازاتچو نسخه

شاید با لئوناردو مالقات کرد، و مسلماً تا مدتی تحت نفوذ او قرار . تشورا در پاالتتسو و کیو ساخته بودند نگریس

نظر او چنین آمد که سواي تابلوهاي ستایش مجوسان، مونالیزا، و مریم عذرا، کودك، و قدیسه حنا، کار  به. گرفت

هاي  حضرت مریملئوناردو، نقاشیهاي مکاتب فرارا، بولونیا، سینا واوربینو، همچون مرگ، خشک و بیروحند، و حتی 

. اند کار پروجینو چیزي جز عروسکهاي قشنگ و زنان جوان روستایی نیستند که ناگهان داراي الوهیتی ناسازگار شده

هایی به آن لطافت کامیاب شده و چنان ته رنگهاي ظریفی را   چگونه لئوناردو در رسم خطوطی به آن رشاقت و چهره

، رافائل بوضوح از تصویر مونالیزا تقلید کرده بود، با این )تاالر پیتی(دونی اي از مادالنا پرداخته بود؟ در تک چهره

تفاوت که فقط تبسم اورا حذف کرده بود، زیرا بانو دونی ظاهراً متبسم نبود؛ اما هیکل نیرومند یک بانوي فلورانسی، 

هایی را که به  افت و رنگ پارچهکرد، و ب دستهاي نرم و گوشتالود و انگشترپوش او را که از ثروت رفاه او حکایت می

آنجلو دونی سیه چرده، هشیار، و (درهمان اوان، تصویر شوهر او . بخشیدند بخوبی رسم کرده بود اندامش جالل می

  .را نیز نقاشی کرد) درشت خوي

طیف و سان مارکو مالقات کرد و از حاالت ل اش در صومعۀ  از لئوناردو به فرا بارتولومئو پرداخت؛ اورا در حجره

احساسات گرمی که در تصویرهاي کار آن راهب غمگین وجود داشت، و همچنین از نرمی خطوط محیطی، ترکیب 

در رم مالقات کرد و  1541فرا بارتولومئو نیز به نوبۀ خود رافائل را در . هماهنگ، و رنگهاي پر و عمیق آنها متحیر شد

رافائل تا حدي بدین سبب . ایتخت مسیحیت در شگفت شداز ترقی سریع آن هنرمند در رسیدن به اوج شهرت در پ

شیوة دیگر بیازماید، از هریک از  توانست با معصومیت شکسپیر سرقت کند، یک روش را پس از یک  بزرگ شد که می

چینیها را، با حرارتی خالق، تبدیل به سبکی کند که  آنها عنصر گرانبهاي آن را بیرون کشد، و محصول این خوشه

  .خرده خرده سنت غنی نقاشی ایتالیا را جذب کرد و آن را بزودي منجز ساخت. متعلق به خود او بود بالشبهه

تصویرهایی ساخت که اکنون در سراسر جهان  1507- 1506و  1505- 1504هاي اقامت خود در فلورانس  در دوره

ان موجود است که شاید صورت به نام چهرة یک مرد جو در موزة بوداپست تابلویی. مسیحیت و ماوراي آن مشهورند

رافائل به قلم خود او باشد؛ جوان مشهود در تصویر، داراي همان کاله بره ونگاه یکبري است که در تصویر دیگري از 

شبیه است، رافائل هنگامی که فقط بیست و سه سال داشت، تصویر زیباي حضرت ) تاالر پیتی(رافائل به قلم خودش 

وش، دهان کوچک، و پلکهاي طرح لئوناردو  را رسم کرد که صورت کشیده، موي ابریشم )تاالر پیتی(مریم مهیندوك 

آن، در تضاد با روبندة سبز وجامۀ سرخ، دلربایی خاصی دارند، تماشاي این تصویر براي فردیناند دوم، مهیندوك 

نیز به همین ) یندوكمه(و نام گراندوکا  -برد توسکان، چندان لذتبخش بود که آن را در سفرهاي خود همراه می

نام ) تاالر اوفیتسی(اي  جهت به آن داده شده است، یک تصویر دیگر نیز که به همان زیبایی است حضرت مریم سهره

اي که گرفته است باز  دارد؛ عیساي کودك شاهکار تصویر نیست، اما قدیس یوحناي بازیگوش، که فاتحانه با سهره

، و چهرة مریم یک نمایش فراموش نشدنی است از مهربانی صبورانۀ یک گردد، به ذهن و چشم مایۀ مسرت است می

اي عمارت نازي را ویران  زلزله 1547رافائل این تصویر را به عنوان هدیۀ عروسی به لورنتسو نازي داد، در . مادر جوان

فقط شخصی مانند برنسن هاي آن بعداً با چنان مهارتی به هم چسبانیده شدند که  و آن تصویر را پاره پاره کرد؛ پاره

موزة (حضرت مریم در چمن . تواند بالیی را که برسر آن آمده بود حدس بزند اگر آن را در تاالر اوفیتسی ببیند می

دارد  هذا، رافائل در این تابلو منظرة جالبی را عرضه می تري از تصویرهاي حضرت مریم است؛ مع نوع کم موفقیت) لوور

باغبان زیبا . تابد هاي دوردست می ب آهسته برمزارع سبز، نهر آرام، شهر پربرج، و تپهکه در آن نور آبی رنگ غرو

تواند مشهورترین حضرت مریم فلورانسی محسوب شود؛ تقریباً نظیر حضرت مریم در چمن  به اشکال می) موزة لوور(
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عیساي کودك جبران  است؛ یوحناي معمدان در آن از سرتا پا بیریخت است و نقایص آن فقط با چهرة آرمانی

آخرین و . نگرد شود، که با پاي گوشتالود خود بر روي پاي برهنۀ مریم ایستاده و او را با اطمینان مهرآمیزي می می

که در آن مریم عذرا در زیر سایبانی ) تاالر پیتی(بهترین آن تصاویر در این دوره حضرت مریم در زیر سایبان است 

اند، و دو فرشته  کنند، دو قدیس در هرطرف او قرار گرفته سوان او را از هم باز میبرتخت نشسته است، دو فرشته گی

این تصویر بر روي هم به سبک معمول رسم شده و تنها به این علت شهرت یافته که . خوانند در کنار پاهایش آواز می

.کار رافائل است

هاي  براي راهبه. و مأموریت در آنجا انجام بدهدتوقف خود را در فلورانس قطع کرد تا به پروجا برود و د 1505در 

ترین تصاویر موزة هنري مترپلیتن نیویورك  دیرسانت آنتونیو یک محجر محراب رسم کرد که اکنون یکی از ارزنده

اي همانند است که وردزورث او را در شعر  در میان قاب خوش ساختی، مریم عذرا برتخت نشسته و به راهبه. است

؛ بر دامن او عیساي کودك دست خود را براي متبرك »اي که محو ستایش است راهبه«: ستاید خود چنین می

در - قدیسه سیسیلیا و قدیسه کاترین اسکندرانی –ساختن یوحناي کودك بلند کرده است؛ دو زن نیکو شمایل 

ري به مطالعه مشغول اند؛ و در پیشزمینه پطرس حواري چین بر جبین افکنده و بولس حوا جناحین مریم قرار گرفته

اند، مادر پسرش را  ، درحالی که فرشتگان گردش را گرفته»خدا-پدر«است؛ و در باالي آنها، در یک قاب تزیینی، 

در یک نقاشی تزیینی پاي محراب، عیسی روي کوه . سازد، و دنیا را برروي یک دست نگاه داشته است متبرك می

اند؛ و در تصویر دیگري مریم عیساي مرده را برخود تکیه داده  وابیدهخواند، درحالی که حواریون خ زیتون دعا می

هاي متضرع و اندیشمند و آرزومند  ترکیب کامل این مجموعه، چهره. بوسد پاهاي مجروح او را می  است و مجدلیه

حضرت  ها، صورت غمزدة پطرس که با تصویري رسم شده است، و رؤیاي بینظیر عیسی بر آن کوه، این تابلو قدیسه

رافائل ) 1506(در همان سال . سازد اولین شاهکار مسلم رافائل می) که براي خانوادة کولونا رسم شده بود(مریم را 

مریم عذرا، : براي خانوادة آنسیدئی کشید که چندان جالب نیست) گالري ملی لندن(تصویر دیگري از حضرت مریم 

دهد؛ در سمت چپ او، قدیس نیکوالي باري قرار  ندن میکه راست برتخت نشسته است، به کودك خود تعلیم خوا

گرفته است که در جامۀ روحانی خود بس مجلل است و هیئتی دانش پژوه دارد؛ در طرف راست مریم، یوحناي 

هنوز کودك است، و با انگشت ) عیسی(ساله شده، در حالی که همبازیش  معمدان ایستاده است که ناگهان سی

.کند اشاره می» پسر خدا«بشارت دهندة خود به 

براي ) لنینگراد(، در اینجا یک تصویر دیگر قدیس جورج )1506(رافائل ظاهراً بار دیگر از پروجا به اوربینو رفت 

اندام، به جاي شمشیر، نیزه داد؛ قدیس جورج زرهی  گویدوبالدو نقاشی کرد؛ این بار به دست آن شهسوار جوان خوش

شاید در همین سفر بود که . دهد ش یک مرحلۀ دیگر از مهارت رافائل را نشان میدر بردارد که رنگ آبی درخشان

براي دوستان خویش رسم کرد؛ در این تک چهره رافائل برة سیاهی بر ) تاالر پیتی(آشناترین تک چهرة خودش را 

شود؛ دهانی  نمیهاي مشکین به سردارد؛ صورتش هنوز پر از طراوت شباب است و اثري از ریش در آن دیده  موغوله

اش رازگوي روحی نظیف و تازه است که در برابر زیباییهاي جهان حساس  فروغ دارد؛ چهره کوچک و چشمانی کم

قدیسه «. تر خود را رسم کرد به فلورانس بازگشت و در آنجا برخی از تصویرهاي کم شهرت 1506در اواخر .است

، ارل کوپر 1780حوالی سالی . براي نیکولینی کوپر) ینگتنواش(و حضرت مریم و کودك ) لندن(» کاترین اسکندرانی

اش پنهان کرد و از فلورانس بیرون برد؛ این تصویر از بهترین کارهاي رافائل  سوم این تصویر را در آستر کالسکه

زرگتر یک تابلو ب). 1928(دالر در بهاي آن پرداخت تا آن را به مجموعۀ خود بیفزاید  850,000نیست، اما اندروملون 

این تصویر توسط آتاالنتا بالیونی  ): گالري بورگزه(تدفین مسیح : در فلورانس آغاز شد 1507توسط رافائل به سال 

بالیونی هفت سال پیش در کوچه برجسد پسر در حال مرگ خود . فرانچسکو در پروجا ساخته شد براي کلیساي سان
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با نمونه قرار دادن پایین آوردن . خواست حزن خود را بنمایاند زانوزده بود، شاید از طریق اندوه مریم بود که اومی

مسیح از صلیب،کار پروجینو، رافائل جماعت حاضر درصحنه را به شکلی ماهرانه و تقریباً با قدرتی نظیر قدرت مانتنیا 

که  جسم تکیدة مسیح مرده درحالی که دریک شمد توسط جوانی عضالنی و نیرومند و یک مرد ریشو: ترکیب کرد

اي، یک مجدلیۀ زیبا که با وحشت بر  شود، سر با شکوه یوسف رامه پیچد حمل می هنگام حرکت از رنج برخود می

آغوش زنان حاضر؛ هراندامی با یک وضع مختلف و در عین حال داراي  روي جسد خم شده، و مریم بیهوش شده در 

اي، و سبز که، با وجود  از رنگهاي سرخ، آبی، قهوهواقعیت تشریحی و مالحتی که خاص تصاویر کوردجو است؛ ائتالفی 

را در زیر آسمان شامگاه نشان  جلجتادهد، با دورنمایی که سه صلیب  می اي درخشان تشکیل  تیرگی اجزا، مجموعه

دوك جدید اوربینو، . جریان زندگیش را عوض کردرافائل در فلورانس دعوتی دریافت داشت که  1508در .دهد می

فرانچسکو دال رووره، برادرزادة یولیوس دوم بود؛ برامانته، خویشاوند دور رافائل، حال نزد پاپ محبوب بود؛ ظاهراً هم 

 .دوکا وهم آن معمار رافائل را به یولیوس توصیه کردند؛ بزودي دعوتی براي نقاش جوان فرستاده شد تا به رم برود

یولیوس، که . رافائل از رفتن به رم خشنود بود، زیرا دراین موقع رم مرکز پرتحرك جهان رنسانس بود نه فلورانس

خواست به چهار اطاقی  چهارسال در آپارتمان بورژیا زیسته بود، از نقاشیهاي تصویر مریم بر دیوار خسته شده بود؛ می

نش بود، و قصد داشت که آن اطاقها را با تصاویري تزیین کند نقل مکان کند که زمانی مسکن نیکوالوس پنجم نیکوم

  .رافائل به رم رفت 1508در تابستان . که با قامت پهلوانی و اهداف قهرمانیش موافق باشند

  1513-1508: رافائل و یولیوس دوم -2

میکالنژ . شده بودند از زمان فیدیاس تا آن هنگام، ندرتاً آن اندازه از هنرمندان در یک شهر و در یک موقع جمع

تراشید؛ برامانته در کار تهیۀ طرح کلیساي جدید سان پیترو بود؛ فرا  پیکرهایی براي آرامگاه عظیم یولیوس می

ساخت؛ پروجینو، سینیورلی،  جووانی ورونایی، استاد چوبکاري، براي مسکن پاپ در، صندلی، و دستگیره می

برخی از دیوارها را نقاشی کرده بودند؛ و آمبروجوفوپا، معروف به کارادوسو، پروتتسی، سودوما، لوتو، و پینتوریکیو قبال 

  .آورد رفت، از هرسو زر به دست می که چلینی زمان خویش به شمار می

آن اطاق از آن جهت چنان نام داشت که پاپ استینافها را در . مأمور کرد» تاالر امضا«یولیوس رافائل را به نقاشی در 

او از نخستین نقاشیهاي رافائل در آن اطاق چندان خشنود شده بود، و آن . کرد ها را امضا می ونامهشنید و عف آن می

جوان را چنان شایستۀ تجسم دادن به تصورات بزرگ تشخیص داده بود، که پروجینو، سینیورلی، و سودوما را مرخص 

. تا تمام دیوارهاي هرچهار اطاق را نقاشی کند نقاشیهاي آنان را محو کنند، و به رافائل فرصت داد فرمان داد تا. کرد

هذا روي بیشتر آنها با آب آهک پوشانده  رافائل پاپ را ترغیب کرد که بعضی از کارهاي نقاشان قبلی را نگه دارد؛ مع

دوکاتو  1200رافائل براي هر اطاق . داراي وحدت حاصل ازیک دست و یک مغز باشند شد تا تصویرهاي عمده

او اکنون . ونیم وقت صرف نمود دریافت کرد و براي دواطاقی که جهت یولیوس نقاشی کرد چهار سال) دالر 15,000(

.وشش سال داشت بیست

بایست وحدت دین و فلسفه، فرهنگ کالسیک و  تصویرها می: طرح نقاشی تاالر امضا بسیار عالی و شاهوار بود

شاید پاپ طرح کلی را خود تصور کرد و . انس نشان دهندمسیحیت کلیسا و کشور، و ادبیات و قانون را در تمدن رنس

در . انتخاب کرد - اینگیرامی و سادولتو، و بعداً بمبو و بیبینا -موضوعات را با مشورت رافائل و دانشمندان دربار خود

ر هیئت آبا نیمدایرة بزرگی که از یک دیوار تشکیل شده بود، رافائل دین را در قالب تثلیت و قدیسان، و االهیات را د

گونه که در آیین قربانی مقدس  و مجتهدان کلیسا مجسم ساخت که مشغول بحث از ماهیت دین مسیح، بدان

اینکه رافائل خود را چگونه براي این نخستین آزمایش آماده ساخت، از سی بررسی . است، هستند متمرکز شده

او تصویر واپسین داوري فرا . شود معلوم می مقدماتی که دربارة مناظره بر سرآیین قربانی مقدس به عمل آورد
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بارتولومئو را در صومعۀ سانتاماریانو نووا در فلورانس، و همچنین تابلو ستایش تثلیت خود را در کلیساي سان سورو، 

  .در پروجا، به خاطر آورد و طرح خود را برآنها مبتنی ساخت

خطوط . ترین شکاکان را به رموز ایمان معتقد سازد توانست سرسخت نتیجۀ این مساعی چندان با عظمت بود که می

اند؛ درباالي  نمایند که به جلو خم شده شوند، وفوقانیترین تصویرها را چنان می شعاعی در رأس قوس متالقی می

یک ابراهیم  - در باالترین نقطه، خداي پدر. بخشند قوس، خطوط متقاطع پوششی از سنگ مرمر به تصویر عمق می

کند؛ در پایین او پسر تا کمر  کرة ارض را در یک دست دارد، و با دست دیگر آن منظره را تبرك می -ارمهربان با وق

شود؛ در طرف چپ  حال ستایش دیده می برهنه است و گویی در صدفی نشسته؛ در سمت راست او مریم متواضعانه به

تاجی از صلیب بر سر نهاده، قرار گرفته او یوحناي معمدان، درحالی که هنوز عصاي شبانی خود را در دست دارد و 

سازد؛ عیساي منجی بر  القدس، یعنی شخصیت سوم تثلیث را مجسم می است؛ در پایین پاي او کبوتري معرف روح

آدم ابوالبشر به سان : اند ابر ضخیمی نشسته است و دوازده شخصیت عهد قدیم یا تاریخ مسیحیت گردش را فرا گرفته

رسیم که الواح  ریش دارد وبرهنه است؛ آنگاه به تصویر ابراهیم و سپس به موسی می - م شدهقهرمانان میکالنژ مجس

قانون را در دست دارد؛ داوود، یهوداي مکابی، پطرس و بولس، قدیس یوحنا در حالی که به نوشتن انجیلش مشغول 

مورد اختالف است؛ در  است، یعقوب حواري کبیر، قدیس استیفان، قدیس الورنتیوس، ودوتن دیگر که هویتشان

چرخند  پرند و می جهند، و فرشتگان دیگر در هوا چنان می میان آنها، درون ابرها، کروبیان و سرافیم درون و برون می

دو کروبی که انجیل در دست دارند، و ظرف مقدسی که نان . خوانند سوارند بر بال آوازهایی که خود می که گویی

اند که گویی آن جماعت آسمانی را از گروهی زمینی که ناظر آن  چنان قرار گرفته عشاي ربانی در آن نمایان است،

شوند که  برگرد این تصویر هیئتی از عالمان االهی دیده می. سازند کنند و در عین حال به آن متصل می است جدا می

خود، قدیس آوگوستینوس  آموز  قدیس هیرونوموس با وولگات و شیر دست: اند براي بررسی مسائل االهیات جمع شده

کند، قدیس آمبروسیوس با جامۀ روحانی خود، پاپها آناکلتوس و اینوکنتیوس  درحالی که مدینۀ االهی را تقریر می

سوم، فیلسوفان آکویناس و بوناونتوره و دانز سکوتس، دانتۀ عبوس با تاجی که گویی از خار ساخته شده است، فرا 

اي تصویر  ، وآخر از همه درگوشه)که انتقام دیگري است از آلکساندر ششم(اك آنجلیکو نجیب، ساووناروالي خشمن

هنرمند جوان در تمام این اشکال انسانی به حد اعالي فردگرایی . برامانتۀ طاس و زشت که دوست و حامی رافائل بود

فوق انسانی هست که  شرح باور نکردنی کرده است؛ و دربسیاي از آنها یک وقار رسیده و هر صورت را تبدیل به یک

شاید هنر نقاشی هرگز پیش از آن حماسۀ علویت ایمان مسیح را به آن . سازد کل تصویر و موضوع را باشکوه و واال می

.موفقیت نشان نداده بود

توانست عظمت نقش علم و فلسفه را در میان مردم نشان  وهشت سال داشت، می اما آیا همین جوان، که اکنون بیست

گفت و  کرده است؛ او با قلم موي خود سخن می لیلی در دست نداریم که نشان دهد رافائل زیاد مطالعه میدهد؟ ما د

زیست که در آن لغات چیزهاي کوچکی بودند، مگر اینکه در  شنید؛ در جهانی از شکل و رنگ می با چشمانش می

بایست با یک بررسی  او می - مدرسۀ آتن - براي نیل به مفهوم ذهنی عالی خود. اعمال مهم مردان و زنان ظاهر شوند

معجل، با مطالعۀ شتابان آثار افالطون و دیوگنس الئرتیوس و مارسیلیو فیچینو، و با گفتگوي خاضعانه با مردان 

اي است از پنجاه شخصیت نمایندة چندین قرن از  تابلو مدرسۀ آتن مجموعه. دانشمند به مقصود نایل شده باشد

این شخصیتها در یک لحظۀ جاودانی در زیر طاق قاببند یک رواق ستبر مشرکان  ثروت فکري یونان؛ همۀ

آنجا، بر دیواري که مستقیماً مقابل بزرگداشت االهیات در مناظره است، تجلیل فلسفه انجام گرفته است؛ . اند گردآمده

کند؛  کشور آرمانی خود اشاره میافالطون، با ابروانی به سان یووه، چشمانی فرو رفته، زلف و ریش سفید، با انگشت به 

اندامی زیبا و خویی خوش دارد، دست خود را  - خرامد سال جوانتر از اوست، آهسته در کنارش می سی  ارسطو، که
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خواهد ایدئالیسم بلند پرواز استاد خود را به زمین  درحالی که کف آن رو به پایین است دراز کرده، توگویی می

شمارد؛ آلکیبیادس مسلح با مهر به سخنان  را با انگشتان خویش می) افالطون(او  بازگرداند؛ سقراط استدالالت

کوشد موسیقی افالك را در جدولهاي متوافق بگنجاند؛ زن زیبایی که ممکن است  دهد؛ فیثاغورس می اوگوش می

اي مرمرین غنوده ه نویسد، دیوجانس، عریان و الابالی، بر پله آسپاسیا باشد؛ هراکلیتوس معماهاي افسوسی را می

هایی را به  بطلمیوس و زردشت کره کند؛ می است؛ ارشمیدس بر لوحی براي چهار جوان مجذوب اشکال هندسی رسم

براي اینکه  دود، یقیناً اندازند؛ پسري در سمت چپ با در دست داشتن چند کتاب مشتاقانه می این سو و آن سو می

اي مشغول یادداشت برداشتن است؛ درسمت  امضاي آن استادان را به رسم یادگار دریافت دارد؛ جوانی کوشا در گوشه

پسر ایزابال و محبوب یولیوس؛ و بار دیگر برامانته و خود رافائل، که اکنون  - امیرزادة مانتوا –چپ، فدریگو کوچک 

عدة زیادي از اشخاص دیگر در آن تصویر . نهان ساخته و تقریباً نامرئی استاي پ خطش تازه دمیده، خود را در گوشه

گذاریم؛ برروي هم چنین محیطی از عقال هرگز پیش از آن  نمایانند که بحث دربارة آن را به خبرگان خردمند وامی

ندن فیلسوفان نبود؛ آنجا سخنی از بدعتگذاري و زنده سوزا. نقاشی نشده و شاید هم هرگز به حیطۀ تصور نیامده بود

کرد، آن مسیحی  تحت حمایت پاپی که خود را با بحث بیهوده دربارة تفاوت یک اشتباه با اشتباهی دیگر کوچک نمی

جوان یکباره تمام این مشرکان را گردآورده، با خوي و خصال خودشان رسم کرده، و آنها را درجایی قرارداده بود که 

آلوده به خطاي خود را دربارة آنان مبادله کنند، و پاپ در فواصل میان بررسی اسناد  االهیون بتوانند ببینند و نظریات

 –این تابلو، و نیز تابلو مناظره، آرمان رنسانس است . بر آنها بنگرد و برجریان و تکوین تعاونی فکر انسان بیندیشد

این دوتابلو رقیب درمجموعۀ تصور، . ندکن جا با توافق زندگی می آرمانی که در آن شرك باستانی با دین مسیح در یک

.ترکیب، و مهارت فنی، اوج نقاشی اروپایی هستند که تاکنون هیچ کس به آن نرسیده است

هاي متعدد پیوستگی نداشت؛ از این رو  سومین دیوار آن اطاق از دو دیوار دیگر کوچکتر بود، به واسطۀ وجود پنجره

این . پس تصمیم گرفته شد که آن را با تصویر شعر و موسیقی بیارایند. تصویر یک موضوع واحد در آن ممکن نبود

در آن اطاق، که تصمیمات غیرقابل استیناف دربارة . کرد انتخاب خوبی بود، زیرا سنگینی فلسفه و االهیات را خنثا می

سرایی   با سکوت نغمهشد، جهانی از تصور متوافق و ملودیهاي نرم به وجود آمد تا، طی قرون،  مرگ و زندگی اتخاذ می

در این فرسکو پارناسوس، آپولون، بر فراز کوه مقدس، در سایۀ درختان غار نشسته است و از ساز خود . کند

داده است و سینۀ لخت خود  آورد؛ در سمت راست وي یکی از موزها با مالحت لم برمی» آهنگ هاي کوچک بی نغمه«

اراده بر  اي بی دهد؛ هومر اشعار شش وتدي خودرا با جذبه ان میرا به قدیسان و خردمندان دیوارهاي مقابل نش

کند؛ ساپفو، که زیباتر از آن  خواند؛ دانته، حتی در این مجلس زیبارویان و خنیاگران، قیافۀ عبوس خود را رها نمی می

گرانی که به  غمهزند؛ و ویرژیل، هوراس، اووید، تیبولوس، و سایر ن است که اهل لسبوس باشد، بر ساز خود زخمه می

ارجتري از ایتالیاي آن زمان  اند، با پترارك، بوکاتچو، آریوستو، ساناتسارو، و مشاهیر کم  دست زمان انتخاب شده

وخم و رؤیاهاي  و پیچ» زندگی بدون موسیقی اشتباه است،«کرد که  گونه، آن نقاش جوان ابراز عقیده بدین. آمیزند می

.ندازه اعتال بخشند که احتیاطهاي فزون از حد خرد و جسارتهاي االهیاتتوانند انسان را همان ا شعر می

بر دیوار چهارم، که آن نیز پیوستگی خود را به واسطۀ یک پنجره از دست داده بود، رافائل منزلت قانون در تمدن را 

طرف پنجره، قانون  در یک قاب تزیینی مستدیر، مثالهاي تدبیر، نیرو، و اعتدال را نقش کرد؛ دریک. نمایان ساخت

مدنی را در تصویر امپراطور یوستینیانوس در حال اشاعۀ مجموعۀ قوانین، و در طرف دیگر، قانون کلیسایی را در 

گویی به ارباب  اینجا، براي تملق. تصویر پاپ گرگوریوس نهم در حال نشر ملحقات قانون شریعت مجسم ساخت

ها، شش  در دایره. کرد، و تابلو نیرومند دیگري به وجود آورد تندخوي خود، یولیوس را مانند گرگوریوس تصویر

ضلعیها، و چارگوشهاي سقف زیباي اطاق، به رسم شاهکارهاي کوچکی مانند داوري سلیمان، و اشکال نمادي 
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شناسی، نجوم، و شعر مبادرت کرد؛ با این تصاویر و نظایر آنها، و چند مدالیون که توسط  االهیات، فلسفه، قانون

  .دوما رسم شده بودند، کار اطاق امضا به پایان رسیدسو

، وقتی 1511در . رافائل قدرت خود را در آنجا به مصرف رساند و دیگر هرگز به آن درجۀ اعال از هنر خویش نرسید

. که کار را در اطاق دیگر شروع کرد، نیروي تصور پاپ و نقاش ظاهراً سست شده و حرارت خود را از دست داده بودند

رفت که تمام آپارتمان خود را به اتحاد بین فرهنگ باستانی و مسیحیت تخصیص دهد؛  ز یولیوس چندان انتظار نمیا

شاید براي نمایان ساختن . هایی از داستانهاي دینی کند بایست چند دیوار را وقف صحنه حال طبیعی بود که او می

داستانی را از کتاب دوم مکابیان انتخاب کرد که در  اطاق قصد خود دایر به طرد فرانسویان از ایتالیا، براي یک طرف

از فرشتۀ ) م ق186(خواهند گنجینۀ معبد اورشلیم را بردارند و بگریزند  آن هلیودوروس و سپاهیان مشرکش، که می

شوند،  اي از ستونهاي بزرگ و قوسهایی که تدریجاً رو به عقب کوچکتر می بر زمینه. خورند جنگجو شکست می

درطرف راست یک فرشتۀ . جوید اس، کاهن بزرگ، در برابر محراب زانو زده است، و از قدرت االهی استعانت میاونی

دهندة آسمانی دیگر، براي حمله به کافر  کوبد، درحالی که دو نجات سوار تن سردار دزد را در زیر سم اسب خویش می

در سمت چپ، یولیوس دوم با وقار . روند اند، پیش می هاي دزدیده در اطرافش پراکنده شده بر زمین افتاده، که سکه

نگرد؛ در پایین پاي او، جماعت  شاهانه بر تخت نشسته است و با تحقیر آمیخته به نفرت بر متجاوزان مطرود می

و دوستانش مارکانتونیو ) که اکنون ریش دارد و موقر است(خورد، که رافائل  نامنظمی از زنان یهودي به چشم می

این تابلو در منزلت به . شوند دي گراورساز و جووانی دي فولیاري، عضو دبیرخانۀ پاپ، در میان آنان دیده میرایمون

رسد؛ کامالً معلوم است که به منظور تجلیل یک پاپ و یک موضوع زودگذر، وحدت  گرد مناظره و مدرسۀ آتن نمی

نمایاند و،  زمینۀ عقب آن معماري باشکوهی را میهذا، شاهکاري است جاندار که  ترکیب نادیده گرفته شده است؛ مع

.کند درنمایش حرکات غضبناك و عضالت پیچیده، با کارهاي میکالنژ رقابت می

، )نزدیک اورویتو(، کشیشی از قصبۀ بولسنا 1263در حدود سال . رافائل بر دیواري دیگر قداس بولسنا را نقاشی کرد

عیسی مشکوك بود، با دیدن قطرات خونی که از یک نان تازه تبرك  که نسبت به تبدیل نان مقدس به جسم و خون

به یادبود این معجزه، پاپ اوربانوس چهارم فرمان داد تاکلیساي جامعی . ریخت در شگفت شد شده در قداس فرو می

ا رافائل آن منظره ر. در آن معمول گردد) عید جسد(در اورویتو ساخته شود و هر ساله مراسم کورپوس کریستی 

نگرد، درحالی که دستیارانش که پشت  آن کشیش شکاك به نان خون چکان می. باشکوه و مهارت نقاشی کرده است

اند و گاردهاي سویسی که در  اند، از این منظره بغایت درشگفتند؛ زنان و کودکان در یک طرف ایستاده سر او ایستاده

ه طرز محسوسی داراي حالتی عاري از تعجبند؛ کاردینال توانند آن معجزه را ببینند، ب سوي دیگر هستند، چون نمی

نگرند؛ در  ریاریو و کاردینال شینر و سایر مقامات برجستۀ کلیسایی با حالتی مخلوط از تعجب و ترس به منظره می

کند، گویی در تمام آن  آن سوي محراب، یولیوس دوم، در حالی که براي دعا زانو زده است، با وقار ساکتی نگاه می

دار ساخته شده و، از  تصویر پاپ بر فرسکو گل و بوته. دانسته است که از زنان مقدس خون خواهد چکید مدت می

رافائل تصویرهاي خود را با مهارت در اطراف و باالي پنجره . لحاظ فنی، یکی از بهترین فرسکوهاي آن اطاقهاست

. و به تن و جامه رنگی عمیق و گرم بخشیده است رسم کرده، آنها را با استحکام خطوط و اجراي دقیق عمل آورده

گرچه هنوز جنگجویی . نمایاند اي است که او را در سال آخر عمرش می تصویر پاپ در حال زانو زدن، تک چهره

اش عالمت فرسودگی از مشقات و نبردها هویداست و نشان  نیرومند و جدي است، و هنوز شاه شاهان است، در چهره

  .شود یمرگ بوضوح دیده م

مریم عذرا با . چند تصویر فراموش نشدنی از حضرت مریم ساخت) 1513- 1508(رافائل ضمن این کارهاي بزرگش 

گردد که زهد متصنع در آن نمودار است، حضرت مریم خانۀ سفید تصویر  به سبک اومبریایی باز می) موزة لوور(تاج 
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خطوط ستبر و موجداري است که در تصاویر  اش داراي ملیحی است به رنگ صورتی و سبز وطالیی، و جامه

). 1936(دالر در ازاي این تصویر به دولت شوروي پرداخت  1,166,400اندرو ملون . سیبوالهاي میکالنژ به کار رفته

دهد؛  ، او را با کودکش درمیان ابرها نشان می)موزة واتیکان(تصویر دیگري از مریم، به نام حضرت مریم فولینیو 

کند؛ قدیس هیرونوموس، با جسمی فربه، اهدا کنندة تصویر را که  ان با تنی نزار به او اشاره مییوحناي معمد

کند؛ اینجا رافائل، تحت تأثیر سباستیانو دل پیومبو،  سیگیسموندو د کونتی، کنت فولینیو و رم، است به او معرفی می

. بر روي هم زیباست) موزة پرادو(یم ماهی حضرت مر. دهد هنرمند ونیزي، شکوه جدیدي از رنگ روشن به تصویر می

در سیما و خوي مریم؛ در کودك او، که هرگز تصویري نظیر آن حتی : این زیبایی در همۀ اجزاي تصویر وجود دارد

کند که جگرش بینایی پدر او را  می توسط خود رافائل نیز به وجود نیامد؛ در طوبیت جوان که به مریم ماهیی هدیه

کند؛ در سر با وقار قدیس هیرونوموس؛ این تابلو در  اي که طوبیت را هدایت می د؛ در جامۀ فرشتهباز گردانده بو

.ترکیب، رنگ، و نور با حضرت مریم سیستین قابل مقایسه است

. اي از اعتال رساند که فقط تیسین توانست دوباره به آن برسد سازي را به درجه باالخره رافائل در این دوره تک چهره

سازي یکی از موالید خاص رنسانس است و با محصول دیگر آن عصر درخشان، که آزادي پرافتخار فرد بود،  هرهتک چ

یکی از . هاي کار رافائل زیاد نیست، اما همۀ آنها در عالیترین سطح هنري قرار دارند شمار تک چهره. کند تطبیق می

توانست حدس بزند که این جوان نرمخو، سالم، و  که می. ها از آن بیندوآلتوویئی است عالیترین این تک چهره

ماند، شاعر نبود، بلکه بانکدار و حامی هنرمندان از رافائل تا چلینی بود؟  درخشان چشم، که زیباییش به دختران می

، پس از به کار بردن کوشش مجدانه اما 1556ودوسال داشت؛ در  هنگامی که این تصویر رسم شد، بیندو بیست

تصویر یولیوس روم، که اکنون در تاالر اوفیتسی . رساینده براي نجات استقالل سینا از فلورانس، درگذشتبیفایده و ف

توان گفت که این تصویر نسخۀ اصلی است که  نمی). 1512حد (است، بزرگترین تک چهرة متعلق به آن زمان است 

انگیزي که از  ست؛ و نسخۀ بدل شگفتبه دست خود رافائل رسم شده است، بلکه محتمال یک بدل چهرة هنرگاهی ا

از سرنوشت نسخۀ . کس جر تیسین، رقیب رافائل، برداشته نشده است آن در کاخ پیتی موجود است از طرف هیچ

  .اصلی اطالعی در دست نیست

ق پیش از اتمام نقاشیها، یولیوس چشم از جهان فرو بست، و رافائل متحیر ماند که آیا طرح تهیه شده براي چهار اطا

اما چگونه ممکن بود پاپی مانند لئو دهم، که وجود خود را به یک اندازه وقف هنر و شعر و دین . باید اجرا شود یا نه

کرده بود، در تعقیب نقشۀ سلف خود تردید کند؟ نقاش جوان اوربینویی لئو را صمیمیترین دوست خود یافت؛ آن 

  .سر برد دل به و حمایت یک پاپ زندهنبوغ زندة نشاط، شادترین سالهاي عمر خود را در پرت

IV – میکالنژ  

  1505- 1475: جوانی او -1

کرد و  مردي که با او در خوي و خشم و قدرت و عمق روح برابري می –ما نقاش و پیکرتراش محبوب یولیوس 

  .را براي آخرین قسمت این مبحث گذاشتیم - بزرگترین و غمگینترین هنرمند در تاریخ بشر بود

آرتتسو،  -نژ، لودوویکو دي لیوناردو بوئوناروتی سیمونی، شهردار شهرك کاپرزه، واقع در کنار جادة فلورانسپدر میکال

ها از سر لطف این قرابت  یکی از این کنته. هاي کانوسا خویشاوندي دوري دارد کرد که با کنته لودوویکو ادعا می. بود

اراي خون اشرافی است؛ ولی تحقیقات بیرحمانه نشان داد که بالید که د خود می را تصدیق کرد؛ میکالنژ همواره به

.کند اشتباه می

، در کاپرزه متولد شد؛ او 1475مارس  6میکالنژ، که مانند رافائل نام یکی از فرشتگان مقرب را برخود داشت، در 

توان  د، به طوري که میاو را به پرستاري در نزدیکی معدن سنگ مرمر ستینیانو سپردن. دومین پسر از چهار برادر بود
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سازي را  سازي را استنشاق کرده بود؛ بعداً خود او گفته بود که اسکنه و چکش مجسمه گفت از بدو تولد غبار مجسمه

در آنجا مدتی به . اش به فلورانس نقل مکان کرد وقتی که هنوز ششماهه بود، خانواده. با شیر خود مکیده است

هیچ التینی نیاموخت و، . ي بعد بتواند اشعار ایتالیایی خوبی بسراید، تعلیم یافتقدر که در سالها مدرسه رفت و، آن

برخالف بسیاري از هنرمندان زمان خویش، هرگز کامال به جذبه و شوق ادبیات باستان گرفتار نشد؛ او عبرانی بود نه 

  . کالسیک، روحاً بیشتر پروتستان بود تاکاتولیک

پدرش از این ترجیح متأسف بود، اما سرانجام به . داد شدة نقاشی است، ترجیح می نقاشی را به نوشتن، که نوع فاسد

آن تسلیم شد و میکل را در سیزدهسالگی نزد دومنیکو گیرالندایو، مشهورترین نقاش آن زمان در فلورانس، به 

ماند؛ سال اول شش نزد استاد ب» فراگرفتن نقاشی«بایست سه سال براي  طبق قرارداد، میکالنژ می. شاگردي گذاشت

میکل . فلورین، سال دوم هشت، و سال سوم ده فلورین بستاند، و احتماال مسکن و غذایش نیز به عهدة استاد بود

دوستش . هاي فلورانس به تعلیمات گیرالندایو افزود، و در هرچیز موضوعی براي هنر یافت مشاهدات خود را در کوچه

رفت تا شکل و رنگ ماهیان، رنگ چشم آنها، و سایر   اً به بازار ماهی فروشان میگونه، او غالب بدین«: گوید کوندیوي می

 ».برد قسمتهاي بدنشان را بررسی کند؛ آنگاه جزئیاتی را که دیده بود با منتهاي کوشش در نقاشیهایش به کار می

سازي  را به مجسمهاي با میل طبیعی وي مصادف شد و وي  هنوز یک سال نزد گیرالندایو نمانده بود که حادثه

سازي و  هاي آثار مجسمه  مانند بسیاري از هنرجویان دیگر، آزادانه به باغهایی که خانوادة مدیچی مجموعه. کشانید

هاي مرمرین با عالقه و  او ظاهراً از روي برخی از آن مجسمه. معماري خود را در آن قرارداده بودند دسترسی داشت

سازي در فلورانس   خواست یک مدرسۀ مجسمه ود، زیرا وقتی که لورنتسو میبرداري کرده ب مهارت مخصوص نسخه

ها براي او بفرستد، او فرانچسکو  تأسیس کند و از گیرالندایو خواهش کرد چند دانشجوي با استعداد در آن رشته

بگراید ناراضی بود؛ گراناتچی و میکالنجلو بوئوناروتی را فرستاد، پدر میکل از اینکه پسرش از یک هنر به هنري دیگر 

ترسید مبادا به کار سنگتراشی بپردازد؛ و در حقیقت میکل تا مدتی به این کار مشغول بود و قطعاتی از سنگ  می

میکالنژ » فاون«مجسمۀ مرمرین . سازي پرداخت اما بزودي به مجسمه. کرد مرمر براي کتابخانۀ لورنتسی تهیه می

یک تکه مرمر بیمصرف، و اینکه چگونه لورنتسو هنگام عبور از برابر آن داستان ساختن آن از : شهرت جهانی دارد

، و براثر گفتۀ او میکالنژ با یک ضربۀ چکش یکی از »یک خداي پیر اینهمه دندان سالم ندارد«مجسمه گفت 

برد و مانند جوان خشنود شده بود او را به خانه  لورنتسو که از قابلیت و محصول کارآن. داندانهاي فک باال را پراند

با لورنتسو، . در کاخ مدیچی زندگی کرد) 1492-1490(میکل مدت دو سال . پسر خویش با وي رفتار کرد

پولیتسیانو، پیکو، فیچینو، و پولچی بر سر یک میز غذا خورد و برترین سخنان را دربارة سیاست، ادبیات، فلسفه، و 

براي مخارج شخصی او ) دالر؟ 6.250(و ماهانه پنج دوکاتو لورنتسو اطاق خوبی در کاخ خود به او داد . هنر شنید

.خواهد به مصرف برساند به عالوه، میکالنژ مجاز بود که آثار هنري خود را هر طور که می. مواجب تعیین کرد

ر سالهایی که او در قصر مدیچی گذراند اگر به خاطر نزاعش با پیترو توریجانو نبود، شاید بهترین ایام عمرش به شما

مشت خود را به هم فشردم و «) چنانکه به چلینی گفته بود(پیترو یک روز از یک شوخی میکل رنجید، و . رفتند می

اي به بینیش زدم که احساس کردم استخوان و غضروف آن مثل بیسکویت در زیر مشتم فرو رفت؛ و این  چنان ضربه

اي داشت  نژ در هفتادوچهار سال بقیۀ عمرش بینی شکستهچنین شد، و میکال» .گور خواهد بود نشانۀ مرا او با خود به

  . که البته مایۀ خشنودیش نبود

میکل غالباً براي شنیدن آنها . کرد در همان سالها ساووناروال مواعظ آتشین خود را دربارة اصالحات مذهبی ایراد می

ساووناروال . هرگز فراموش نکردانداخت  اي را که بانگ خشمناك آن کشیش بر جانش می رفت و لرزه به کلیسا می

اي  وقتی ساووناروال مرد، شمه. درید کرد و خروشش سکوت کلیساي پرجمعیت را می تباهی ایتالیاي فاسد را اعالم می
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وحشتی از فساد روحی پراکنده در اطراف او، نفرتی وحشیانه از ظلم، و احساس : جا ماند از روح او در روان میکل به

آن خاطرات و ترسها در متشکل ساختن خوي او، و در هدایت مغار و قلم موي او مؤثر . ی موعودپیش از وقت آن تباه

آورد؛  نگریست، کلمات ساووناروال را به خاطر می بودند؛ وقتی در زیر سقف نمازخانۀ سیستین خوابیده بود و بر آن می

  .و را براي قرون و اعصار باقی گذاشتهنگام نقاشی واپسین داوري روح آن راهب را برانگیزاند و تقبیح شدید ا

سازي و نقاشی را ادامه داد و تجربۀ عجیبی به  مجسمه. لورنتسو درگذشت و میکل به خانۀ پدر بازگشت 1492در 

. رئیس بیمارستان سانتوسپیریتو به او اجازه داد تا دریک اطاق خصوصی اجساد را تشریح کند. تعلیمات خود افزود

اما باهمین کار . توانست غذا بخورد که تا چندي حالت تهوع داشت و بزحمت می میکل چندان تشریح کرد

یک بار وقتی که پیرو د مدیچی از او خواست تا یک آدم برفی بزرگ در حیاط کاخ بسازد، . کالبدشناسی را فراگرفت

پیرو او را ترغیب نمود  میکل این تقاضا را اجابت کرد،. فرصتی به دست آورد تا معلومات خود را در تشریح نشان دهد

میکالنژ، به انگیزة یکی از هوسهاي عصبیش، از  1494در اواخر ).1494ژانویۀ (که دوباره در کاخ مدیچی زندگی کند 

به موجب روایتی، او به واسطۀ رؤیاي یکی از دوستانش از سقوط . طریق کوههاي پر برف آپنن به بولونیا گریخت

به هر حال فلورانس در آن صورت  بینی کرده بود؛ شاید شم خود او آن اتفاق را پیش الوقوع پیرو آگاه شده بود؛ قریب

در بولونیا نقوش برجستۀ کار یاکوپو دال کوئرچا . رفت براي کسی که مورد لطف مدیچی بود جاي امنی به شمار نمی

م شد، و براي آن مجسمۀ براي اتمام آرامگاه قدیس دومینیک استخدا. را در نماي سان پیترونیو بدقت بررسی کرد

اي از خود بودند، او را که یک  سازان بولونیا، که داراي اتحادیه فرشتۀ زانو زده را ساخت؛ اما پس از این کار مجسمه

. اي او را از میان خواهند برد بود تحذیر کردند که اگر بخواهد کار از دست ایشان بگیرد، به وسیله» خارجی و طفیلی«

میکل به . رفت که بر رذیلت غالب شود وناروال اختیار فلورانس را در دست گرفته بود، و فضیلت میدر همان اوان، ساو

در فلورانس، لورنتسو دي فرانچسکو را، که فردي از یک شاخۀ خاندان مدیچی بود، حامی  ).1495(آنجا بازگشت 

به او توصیه کرد که سطح آن لورنتسو . براي او یک کوپیدو خفته ساخت که تاریخچۀ عجیبی دارد. خود یافت

مجسمه را طوري بسازد که عتیق بنماید؛ میکل این توصیه را به کار بست؛ لورنتسو آن مجسمه را به رم فرستاد و در 

 200دوکاتو فروخته شد؛ سوداگر مزبور آن را به رافائلو ریاریو، کاردینال سان جورجو، به  30آنجا به یک سوداگر به 

بعداً آن مجسمه به . نال حیله را کشف کرد، مجسمه را پس فرستاد، و پول خود را پس گرفتکاردی. دوکاتو فروخت

آن را دوباره تصاحب ) اوربینو(سزار بورژیا فروخته شد، که آن را به گویدوبالدو اوربینو داد؛ اما پس از تسخیر آن شهر 

» .در میان کارهاي عصر جدید بینظیر است« :ایزابال آن را چنین توصیف کرد. استه فرستاد/ کرد و براي ایزابال د

  .تاریخچۀ بعدي این مجسمه معلوم نیست

یکی از عمال ریاریو او . میکل، با تمام مهارت قابل انعطافش، در شهري که پر از هنرمند بود درآمد کافی تحصیل کند

پس . رم حامیان هنر فراوانند را به رم دعوت کرد و مطمئنش ساخت که کاردینال به او کار خواهد داد، و گفت که در

ریاریو سخاوتی . میکالنژ با امید فراوان به پایتخت عزیمت کرد و در خانوادة کاردینال محلی براي خود یافت 1496در 

از خود نشان نداد؛ اما یاکوپو گالو، یکی از بانکداران رم، میکل را مأمور کرد که یک مجسمه از باکوس و یکی از 

. یکی از این دو در کاخ بارجلو در فلورانس است، و دیگري در موزة ویکتوریا و البرت در لندن. شدکوپیدو برایش بترا

دهد؛ سر پیکر براي بدن آن  باکوس نمایندة نامطبوعی از خداي شراب است، زیرا او را در حال مستی مفرط نشان می

کوپیدو جوانی است به جلو . نمایاند ترکیب است و جسمی همچون گل نرم را می خیلی بزرگ است؛ اما تن آن خوش

خم شده و به یک قهرمان بیشتر شبیه است تا به یک خداي عشق؛ شاید نامی که میکالنژ به آن داده است 

اینجا نیز آن هنرمند از همان ابتدا کار خود را با نشان دادن . سازي، عالی است بیمناسبت نباشد؛ از لحاظ فن مجسمه

رجحانی یونانی براي آرمیدن نسبت به او بیگانه بود، مگر در مجسمۀ . دار متشخص ساختپیکر به وضعی فعال و جان
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ذوق یونانی مبنی بود بر کلیات، یعنی رسم انواع  - با همان استثنا –؛ بدین گونه )عزاي مریم در مرگ فرزند(پیتا 

او، جز در مورد . تمایل داشتکلی؛ میکالنژ بیشتر به ترسیم فردي، که در مفهوم ذهنی و در جزئیات واقعی باشد 

کرد؛ کار او نوعاً به خود او تعلق داشت؛ رنسانی نبود، بلکه جنبۀ خالقۀ منحصر به  باستانی تقلید نمی لباس، از اشکال

.فردي داشت

قرارداد . بزرگترین محصول این نخستین اقامت او در رم پیتا بود که اکنون یکی از افتخارات کلیساي سان پیترو است

؛ دستمزد )1498(وط به این مجسمه توسط کاردینال ژان دو ویلیه، سفیر فرانسه در دربار پاپ، امضا شده بود مرب

، و مدت ساختن آن یک سال بود؛ و دوست بانکدار میکل ضمانتنامۀ )دالر؟ 5‘ 625(دوکاتو  450مربوط به آن 

  :اي به این مضمون نوشت سخاوتمندانه

دهم که میکالنژ مذکور کار نامبرده را ظرف یک سال انجام دهد؛ آن  ن عالیجناب قول میمن، یاکوپو گالو، به گرامیتری

تواند عرضه بدارد؛ هیچ یک از استادان امروزي نتواند بهتر از آن به  کار بهترین مجمسۀ مرمرینی باشد که رم امروز می

رین کاردینال دستمزد او را طبق مواد دهم که آن گرامیت به میکالنژ مذکور قول می …و به همین ترتیب. وجود آورد

  .مشروحۀ فوق خواهد پرداخت

جامه زیاده از حد چیندار و : در این مجسمه از مریم، که پسر مردة خویش را بر دامن دارد، نقایصی چند مشهود است

تر گشاد است، سر مریم براي بدنش کوچک است، دست چپش با یک وضع نامناسب دراز شده، و صورتش بسیار جوان

  :گوید میکالنژ در پاسخ به ایرادي که متوجه این آخرین نقیصه شده بود، چنین می. نماید از چهرة پسرش می

کنند؟ چقدر بیشتر این مطلب دربارة  دانید که زنان عفیف طراوت خود را بیش از زنان بیعفت حفظ می آیا نمی

نی، من باز هم پیشتر ! آالیند باز نشده است آغوشش به اهوایی که جسم را می کند که هرگز  اي صدق می باکره

کنم که آن غنچۀ پاك جوانی عالوه بر آنکه به علل طبیعی در او حفظ شده است،  روم؟ این عقیده را فاش ابراز می می

  . آسا ایجاد شده باشد که جهان را به بکارت و طهارت ابدي مادر عیسی متقاعد سازد ممکن است چنان معجزه

تماشاگر این مجسمه بزودي با آن چهرة نجیبی که در اندوه و عشق آرام . ش و قابل بخشایش استاین یک خیال خو

اي که راضی به رضاي خداست و با چند لحظه بر دامن گرفتن جسد عزیز خود تسلی  است، با آن مادر داغدیده

ارد و از تمام اهانتها آزاد شود؛ همچنین با آن تن مجروحی که اینک نشانی از زخم بر خود ند یابد، مأنوس می می

جریان : اي ساده است تمامی جوهر و حزن و فدیۀ حیات در این مجموعۀ مجسمه. است، و حتی در مرگ زیباست

تولد؛ عشقی که میرایی ما را به   دهد؛ مسلم بودن مرگ به منزلۀ کفارة والدت، که با آن زن نسل بشر را مداومت می

فرانسواي اول حق داشت که این مجسمه . کند را با یک والدت جدید جبران می بخشد و هر مرگی مهربانی رفعت می

سازي هرگز کسی بر این کار تعالی نجسته است، مگر شاید آن  در تاریخ مجسمه. را بهترین کامیابی میکالنژ بخواند

  .را ساخته است) در موزة بریتانیایی(یونانی ناشناسی که مجسمۀ دمتر 

تن مجسمۀ پیتا نه تنها براي او کسب شهرت کرد، بلکه پولی نیز به او رساند که خویشاوندانش توفیق میکالنژ در ساخ

رسید از  پدرش با سقوط مدیچی عایدي مختصري را که از قبل لورنتسو باشکوه به او می. مند شدند هم از آن بهره

رش تهیدست بودند، از این رو میکل اي معتکف شده بود و دو برادر کهت دست داده بود؛ برادر مهتر میکل در صومعه

.کرد او از این وضع شاکی بود، اما از بذل مال دریغ نمی. متکفل مخارج خانواده شده بود

در اوت همان سال . به فلورانس بازگشت 1501کرد، در  شاید به این سبب که وضع مالی نزدیکانش ایجاب می

متر  4.10اي از مرمر کارارا به ارتفاع  ی کلیساي جامع قطعههیئت مدیرة ساختمان. مأموریت خاصی به او واگذار شد

هیئت مزبور از میکالنژ خواست که در صورت . داشت که به واسطۀ شکل نامنظمش یکصد سال بالاستفاده مانده بود
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ت اوت، هیئ 16میکالنژ حاضر شد دست خود را در آن راه بیازماید؛ در نتیجه، در . اي از آن در آورد امکان مجسمه

  :مدیرة ساختمانی کلیسا و اتحادیۀ پشمبافان قرارداد زیر را با او امضا کردند

را، که داراي چند ذراع » ایل جیگانته«انتخاب شده است تا آن مجسمۀ مذکر موسوم به  …استاد ارجمند میکالنژ

مواجب . ر به اتمام رسدکار باید ظرف دو سال از ماه سپتامب …. ارتفاع خواهد بود، طرح کند و به نحو کمال بسازد

بست، و  آنچه براي تکمیل الزم است، از قبیل کارگر، چوب. استاد در این مدت ماهانه پنج فلورین طال خواهد بود

غیره، توسط هیئت مدیرة ساختمانی براي او تأمین خواهد شد، و وقتی که مجسمه تکمیل شود، ناظران اتحادیه، و 

واهند کرد که آیا او سزاوار پاداش بزرگتري هست یا نه، و این امر به وجدان نیز هیئت مدیرة ساختمانی، تخمین خ

  . آنان بستگی خواهد داشت

میکالنژ بر روي آن سنگ سرکش دو سال و نیم کار کرد؛ با کوششی دلیرانه، و با استفاده از هر سانتیمتر ارتفاع آن 

ساختمانی کلیسا شورایی از هنرمندان درجه   یرة، هیئت مد1504ژانویۀ  25در . سنگ، مجسمۀ داوود خود را ساخت

. در کجا قرار دهند) شد که ایل جیگانته نامیده می(داوود را   اول فلورانس تشکیل داد تا تعیین کند که مجسمۀ

کوزیمو روزلی، ساندرو بوتیچلی، لئوناردو داوینچی، جولیانو و آنتونیو داسانگالو، : اعضاي این شورا عبارت بودند از

موافقتی بین آنان حاصل نشد و . ، و پیرو دي کوزیمو)پدر چلینی(لیپینو لیپی، داویدگیرالندایو، جووانی پیفرو فی

شوراي شهر با این نظر . موضوع را به خود میکالنژ واگذاشتند؛ او نظر داد که مجسمه را در صحن کاخ وکیو قرار دهند

اه نزدیک کلیسا تا کاخ چهار روز وقت چهل نفر را گرفت، براي موافقت کرد؛ اما کار انتقال آن مجسمۀ ستبر از کارگ

آن . گذراندن آن الزم آمد که دیوار باالي دروازة کاخ را بشکافند؛ بیست و یک روز دیگر صرف شد تا آن را برپا دارند

اي از  شانهسال در ایوان غیر مسقف کاخ، در معرض تغییرات جوي و تطاول اوباش و انقالب، به منزلۀ ن 369مجسمه 

به قدرت بازگشتند،  1513خاندان مدیچی، که در . جمهوري پرافتخار بازگشته و تهدیدي به متجاوزان، بر جاي ماند

آن را همان جا باقی گذاشتند؛ اما در قیامی که دوباره آنان را ساقط کرد، نیمکتی از پنجره به بیرون افکنده شد و 

) که در آن وقت جوانی شانزده ساله بود(یاتی و جورجو وازاري فرانچسکو سالو. مجسمه را شکست بازوي چپ

هاي آن را جمع کردند و نگاه داشتند، و دوکا کوزیمو، یکی از افراد خاندان مدیچی که بعداً روي کار آمد، فرمان  تکه

فرسوده  ، پس از آنکه از تغییرات جوي1873آن مجسمه در . داد تا آنها را به هم وصل و در جاي خود نصب کنند

شده بود، با زحمت بسیار به آکادمی هنرهاي زیبا منتقل شد و اکنون، به منزلۀ محبوبترین پیکر در فلورانس، صدر 

.آن آکادمی را اشغال کرده است

تراشیدن مجسمه از چنان سنگی مستلزم قدرتی قهرمانی بود، و از این حیث هرچه میکالنژ را بستاییم باز هم کم 

: شود از لحاظ زیباشناسی چند نقیصه در آن دیده می. ر اشکاالت فنی کار بخوبی فایق آمده بوداست؛ آن هنرمند ب

دست راست خیلی بزرگ است و گردن بسیار بلند، پاي چپ از زانو به پایین خیلی بلند است، سرین چپ به قدر 

وازاري داستانی در این . انستپیترو سودرینی، رئیس جمهوري، بینی مجسمه را بسیار بزرگ د. کافی برجستگی ندارد

گوید میکالنژ قدري خاك مرمر در دست خود پنهان کرد،  می. اي داشته باشد کند که شاید جنبۀ افسانه باره نقل می

تراشد؛ آنگاه پیش چشم رئیس جمهوري  از نردبان باال رفت، و چنان وانمود کرد که قسمتی از بینی را با اسکنه می

حاال خیلی بهتر «: ه در دستش بود از روي بینی فرو ریخت؛ چون چنین کرد، وي گفتقدري از خاك مرمري را ک

قالب شکوهمند مجسمه، که هنوز آماس عضالت : کند اثر کلی این مجسمه هرگونه انتقادي را خنثی می» .شد

کرده است، و قهرمانان بعدي میکالنژ را ندارد، وجنات قوي و در عین حال لطیف، منخرینی که از فرط هیجان باد 

آژنگ غضب و نگاه مصممی که هنگام آماده شدن داوود براي مقابله با جالوت و پرکردن فالخن خود با نشانۀ مرموزي 

. رود هان به شمار میج  معروفترین مجسمۀ استثنا،اینها مختصات پیکر داوودند که، با یک . از عدم اطمینان توأم است
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هیئت » .از تمام پیکرهاي دیگر، اعم از قدیم و جدید و التینی یا یونانی، برتر است«به گمان وازاري، این مجسمه 

با در نظر گرفتن تنزل قیمت پول . فلورین براي مجسمۀ داوود پرداخت 200مدیرة ساختمانی کلیسا به میکالنژ جمعاً 

برابر دانست؛ این مبلغ براي سی ماه  1952دالر در  5000وان این مبلغ را تقریباً با ت ، می1500و  1400بین سالهاي 

توان احتمال داد که میکالنژ در این مدت مأموریتهاي دیگري را  رسد؛ از این رو می کار تا حدي کم به نظر می

فان، ضمن اشتغال میکالنژ به در حقیقت هیئت مدیرة ساختمانی کلیسا و اتحادیۀ پشمبا. پذیرفته و انجام داده باشد

هایی از دوازده حواري عیسی براي کلیسا، به ارتفاع دو متر، استخدام کرده  داوود، او را براي ساختن مجسمه  مجسمۀ

ها به او دوازده سال وقت داده شد، با مواجبی به میزان دو فلورین در ماه؛ ضمناً قرار  براي پرداختن این مجسمه. بود

ها تنها چیزي که باقی  از این مجسمه. را آزادانه درآن انجام دهد اي نیز براي او ساخته شود تا کار انهبر این شد که خ

هاي کار  مانده است مجسمۀ قدیس متی است که نیمی از آن از یک قطعه سنگ برآمده است و به یکی از مجسمه

منظور میکالنژ را از تعریف مجسمه بهتر هنگامی که در آکادمی فلورانس به این مجسمه بنگریم، . رودن شبیه است

و نیز در یکی از اشعارش چنین » .سازي یعنی بزور درآوردن شکل از سنگ مجسمه«: گوید او می. یابیم در می

بخشد، و این  در یک سنگ سخت و مضرس تنها حذف سطح خشن آن است که به شکل موجودیت می«: گوید می

گفت که  و غالباً در صحبت از خود می» .یابد شوند، افزایش می رانده میهایی از سنگ پ موجودیت بتدریج که تکه

خواهد  تراشد که گویی می اش جستجو براي یافتن شکل مخفی در سنگ است، و سطح سنگ را چنان می وظیفه

.کارگر معدنی را که در زیر یک صخرة سقوط کرده دفن شده است پیدا کند

ري مجسمۀ حضرت مریم را ساخت که اکنون در کلیساي نوتردام در بروژ براي یک بازرگان فالند 1505در حدود 

ترین کارهاي آن هنرمند است ـ جامۀ مریم ساده  این مجسمه بسیار مورد ستایش قرار گرفته، اما یکی از پست. است

کند که  یتناسب است و چهرة مریم عبوس و گرفته است، گویی احساس م و موقر است، سر کودك با بدن او کامالً بی

براي آنجلو دونی نقاشی  1505باز هم عجیتر از آن تابلو حضرت مریم است که در . همه سر به سر اشتباه بوده است

مند بود و آن را بعضی  داد؛ او به جسم، ترجیحاً بدن مرد، عالقه در حقیقت میکالنژ زیاد به زیبایی اهمیت نمی. کرد

گاه به طرزي که مبین پند یا فکري باشد؛ اما کمتر به گرفتن زیبایی و  داد؛ اوقات با تمام نواقص مشهود نشان می

در تصویري که براي دونی رسم کرده است، با قراردادن صفی از جوانان . پرداخت محبوس ساختن آن در سنگ می

شرکانه توان گفت که او به روش م نمی. اي در پشت سر مریم، با ذوق سلیم معارضه کرده است عریان در پس دیواره

رفتار کرده است؛ زیرا او آشکارا مسیحی با ایمان و حتی مخلصی بود، اما اینجا نیز، مانند تصویر واپسین داوري، 

او همچنین به کیفیات وضع جسمانی، و آنچه هنگام تغییر . شیفتگی او به بدن انسان بر زهدش چیره شده است

بدین گونه، در این تصویر مریم به عقب . عمیقاً دلبسته بودگذرد نیز  حالت بدن بر اعضا و جوارح و عضالت بدن می

بود، اما  چنین هیئتی در پیکرتراشی بسیار بدیع می. شود تا کودك را از قدیس یوسف بگیرد و بر شانه گذارد خم می

  .قوي هنر او نیست گفت که نقاشی جنبۀ اندازد، میکالنژ بارها به تعریض می در نقاشی تصویر را از رونق می

او را دعوت کرد تا یک تصویر دیواري در تاالر شوراي کبیر کاخ وکیو رسم کند  1504بنابراین وقتی که سودرینی در 

بایست بسیار ناراحت شده  ـ درحالی که نقاشی دیوار مقابل به لئوناردو داوینچی، رقیب منفور او، واگذار شده بود ـ می

اش، جوانان زیبایی  ید ـ به سبب روش اشرافی او، جامۀ گرانبها و پرجلوهورز او به صد علت به لئوناردو نفرت می. باشد

ساز یقین  میکالنژ مجسمه. که مالزمش بودند، و موفقیت و شهرت بیشتري که تا آن زمان در نقاشی حاصل کرده بود

مونۀ مقدماتیش براي ن. نداشت که در نقاشی با لئوناردو برابري کند؛ اما جرئت به خرج داد و دست خود را آزمود

در این طرح تا حدي پیش رفته بود که به رم . متر مربع درست کرد 27تابلویی از کاغذ چسبانده بر کتان به مساحت 

شوراي شهر از این . سازي که ممکن بود در ایتالیا یافت شود احتیاج داشت یولیوس به بهترین مجسمه: احضار شد



٣١٢٠

کرد  مو را رها می شاید او متأسف نبود از اینکه مداد و قلم). 1505(ا برود اما میکالنژ را گذاشت ت. احضار ناراحت شد

.داشت بازگردد تا به هنر پرزحمتی که دوست می

   1513ـ  1505: ـ میکالنژ و یولیوس دوم2

. دندمیکالنژ ظاهراً بزودي دریافت که کارش با یولیوس بسیار مشکل خواهد بود، زیرا هر دو اخالقاً به یکدیگر شبیه بو

هر دو در روح و . پاپ مستبدالرأي و آتشین مزاج بود، و میکالنژ عبوس و مغرور: هر دو داراي خویی شدید بودند

کردند، از یک نقشۀ بزرگ به  شناختند، با هیچ رقیبی سازش نمی هایی بودند که هیچ سروري برخود نمی هدف اعجوبه

آسایی  بر زمان زده بودند، و با چنان قدرت جنونپرداختند؛ هر دو مهر شخصیت خود را  طرح بزرگتري می

  .رسید کوشیدند که وقتی مردند، ایتالیا فرسوده و خالی به نظر می می

خواست که حجم و شکوهش بزرگی او را حتی به اعقاب دور و  اي براي خود می یولیوس با پیروي از کاردینالها مقبره

که آندرئا سانسووینو در کلیساي سانتاماریا دل پوپولو براي کاردینال با حسرت بر آرامگاه زیبایی . فراموشکار برساند

متر پهنا داشته  5.5متر درازا و  8.3مزار شگرفی را پیشنهاد کرد که  میکل. نگریست آسکانیو سفورتسا ساخته بود می

پس گرفته شده  برخی نشانۀ ایاالت کلیسا باشند که به دست پاپ: بایست آن را زینت دهند چهل مجسمه می. باشد

سازي، شعر، فلسفه، واالهیات شخصیت بخشند، چه همه به دست آن پاپ غیر  بود؛ برخی به نقاشی، معماري، مجسمه

اند؛ بعضی پیشینیان بزرگ، مثال موسی، را بنمایانند؛ دو مجسمه یک جفت فرشته را مجسم  قابل مقاومت اسیر شده

در باالي این . کند د، و دیگري برورود او به آسمان تبسم میگری سازند که یکی بر رفتن یولیوس از جهان می

اي از بزنز  در سطح خارجی مقبره نقوش برجسته. بایست جسد پاپ را دربرگیرد ها تابوت سنگی بزرگی می مجسمه

این طرحی بود که به خروارها مرمر، هزاران . بایست شرح کامیابیهاي پاپ را در جنگ، حکومت، و هنر بدهند می

دوکاتو براي  2000یولیوس نقشۀ میکالنژ را پسندید، . ساز احتیاج داشت اتو، و سالیان درازي از عمر مجسمهدوک

میکل هنگامی که درآنجا بود . سنگ مرمر به او داد، او را به کارارا فرستاد، و دستور داد که بهترین سنگها را برگزینند

د که پیکر انسانی ستبر از آن بسازد و در باالي آن چراغدانی یک تپۀ مشرف به دریا را مشاهده کرد و به فکر افتا

وقتی مرمرهایی که . کرد درست کند که هادي دریانوردان باشد؛ اما مقبرة یولیوس حضور او را در رم ایجاب می

بهاي  خریده بود وارد رم شد و در میدانی کنار منزل او در نزدیکی کلیساي سان پیترو انباشه گردید، مردم از حجم و

  .آن به شگفت آمدند، و یولیوس شاد شد

برامانته، که براي کلیساي جدید سان پیترو به پول احتیاج داشت، بر این . انگیز به خود گرفت وضع بزودي شکلی غم

ترسید که میکالنژ جاي او را در نزد پاپ بگیرد؛ از این رو، نفوذ  نگریست؛ به عالوه می نقشۀ عظیم به چشم عداوت می

یولیوس نیز به سهم خود در فکر جنگ با پروجا و . را براي منصرف ساختن پاپ از ساختن مقبره به کار بردخود 

بایست منتظر زمان صلح  و مارس، خداي جنگ، را خدایی گرانبها یافت؛ بنابراین، آرامگاه او می) 1506(بولونیا بود 

او داده بود به مصرف خرید مرمر رسانده بود و از جیب ضمناً میکالنژ حقوقی دریافت نکرده و هرچه یولیوس به . باشد

روز شنبۀ مقدس سال . اي که پاپ در اختیار او گذاشته بود خرج کرده بود خود نیز مبلغی براي مجهز ساختن خانه

ه به واتیکان رفت تا پول بخواهد؛ به او گفته شد که دوشنبه باز گردد؛ این کار را کرد، اما به او گفتند که س 1506

شنبه بیاید؛ سه شنبه، چهارشنبه، و پنجشنبه نیز او را به همین ترتیب بازگرداندند؛ روز جمعه به او صراحتاً گفتند 

:میکل به خانه رفت و این نامه را به یولیوس نوشت. که پاپ دیگر مایل نیست او را ببیند

رسانم که از این پس  ین به استحضار شما میپدر بسیار مقدس، امروز به فرمان شما مرا از کاخ بیرون کردند، بنابرا

  . اگر مرا بخواهید باید سراغ مرا در جاي دیگري جز رم بگیرید
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در پودجیبونسی چاپارهاي پاپ با . آنگاه دستور داد اثاثی را که خریده بود بفروشند، و با اسب به فلورانس عزیمت کرد

اگر ما قول خود میکل را که . اده بود که فوراً به رم بازگردددر آن نامه پاپ به او فرمان د. اي به او رسیدند نامه

من فقط وقتی به رم «: العاده درستکردار بود بپذیریم، باید بگوییم که او به پاپ چنین پاسخ فرستاد شخصی فوق

  .ه دادآنگاه سفر خود را به فلورانس ادام» .خواهم آمد که پاپ تعهد کند شرایط مربوط به آرامگاه خود را بپذیرد

او براي موضوع خود هیچ جنگ حقیقیی را انتخاب نکرد، . حال او کار خود را دربارة طرح نمونۀ نبرد پیزا از سر گرفت

هاي  کردند ناگهان به نبرد فرا خوانده شدند، میکل دیگر به صحنه اي که سربازان که در رود آرتو شنا می اما در لحظه

ۀ مردان را در هر وضعی بررسی و نقاشی کند؛ اکنون آن فرصتی که در خواست تن برهن رزم اعتنایی نداشت؛ می

اي را در حال پوشیدن جوراب بر پاهاي  مردانی را در حال بیرون آمدن از رودخانه، عده. طلبش بود به دست آمده بود

ه بر تن خود، و اي دیگر را در حال پریدن بر روي اسب یا سوار بر اسب، برخی را در حال ساز کردن زر تر خود، عده

عقب در این تصویر وجود نداشت؛   دورنماي منظرة. نبرد نشان داد  بعضی را نیز کامالً عریان و دوان به سوي صحنۀ

وقتی که طرح تمام شد، . داد میکالنژ هرگز به منظره یا هر چیز دیگري در طبیعت، به جز پیکر انسانی، اهمیت نمی

در آنجا این دو طرح رقیب، منشأ . ر پاپ در کلیساي سانتا ماریا نووال قرار دادندآن را در کنار طرح لئوناردو در تاال

مکتبی براي عدة زیادي از هنرمندان ـ از جمله آندرئا دل سارتو، آلونسو بروگته، رافائل، یاکوپو سانسووینو، پرینو دل 

برداري کرد، آن را با شوقی  نسخهاز طرح میکالنژ  1513چلینی، که در حدود سال . واگا، و دهها تن دیگرـ شدند

در نمایش حرکت چندان مشعشع است که از نقاشیهاي قدیم یا جدید هیچ چیز «: کند زایدالوصف چنین توصیف می

گرچه میکالنژ ملکوتی در ایام اخیر عمر خود کار نمازخانۀ بزرگ . بر جاي نمانده است که به این حد از اعتال برسد

آن تصویر هرگز به مرحلۀ نقاشی » .، در نیمه راه هرگز دوباره به آن اوج قدرت نرسیدسیستین را به پایان رساند

. اند هاي بدلی متعددي که از روي آن تهیه شده باقی مانده هایی چند از نسخه طرح آن گم شد، و فقط پاره. درنیامد

داد  فلورانس فرستاد و فرمان میکرد، پاپ پیام پس از پیام به شوراي شهر  وقتی که میکالنژ روي طرح خود کار می

. گذراند الوقت می ترسید، به دفع داشت و بر جان او در رم می که او به رم بازگردد، سودرینی، که میکل را دوست می

پاپ، از او خواست که اطاعت کند، و گفت که پافشاري او در ماندن ممکن است روابط   پس از دریافت سومین نامۀ

ضمن تأخیر . اي به امضاي کاردینال ولترا خواست نامه میکل امان. و پاپ را به خطر اندازد آمیز بین فلورانس صلح

حال پاپ فرمان شدیدي فرستاد که میکالنژ باید ). 1506نوامبر (میکالنژ در حرکت، پاپ بولونیا را تسخیر کرده بود 

یولیوس، یک بار دیگر از راههاي پر برف آپنن میکل، با نامۀ سودرینی به . براي انجام مأموریت مهمی به بولونیا بیابد

دراین نامه سودرینی از پاپ استدعا کرده بود که مهر خود را به میکالنژ ابراز دارد و با او به محبت رفتار . عبور کرد

اي خشمگین پذیرفت، اسقفی را که جسارت ورزیده و آن هنرمند را به علت عدم اطاعت  یولیوس او را با قیافه. کند

خواهم  می«: زنش کرده بود از اطاق بیرون کرد، میکالنژ را با غرولند بخشود، مأموریتی خاص به او داد، و گفتسر

میکل از » .مجسمۀ مرا به مقیاسی بزرگ از برنز بسازي؛ قصد دارم آن را در نماي کلیساي سان پترونیو قرار دهم

درت خود در ریختن یک مجسمۀ نشسته به ارتفاع سازي بازگشته بود خوشحال بود، هرچند به ق اینکه به مجسمه

یولیوس هزار دوکاتو براي این کار فراهم کرد؛ میکالنژ بعداً گفت که تمام آن پول را به جز . متر اطمینان نداشت 4.3

چهار دوکاتو صرف مصالح کرده است و براي دو سال رنج او در بولونیا پاداشی جز آن مبلغ ناچیز باقی نمانده است؛ 

چلینی در این باره به برادر خود . کار همان قدر مأیوس کننده بود که کار چلینی در ریختن مجسمۀ پرسئوس آن

کنم؛ اگر بنا باشد که کار را از نو آغاز کنم، گمان ندارم که تا پایان آن  من شب و روز کار می«: بوئوناروتو چنین نوشت

در ماه مارس، میکل به فلورانس . رگ کلیساي جامع افراشته شدآن مجسمه بر سر در بز 1508در فوریۀ » .زنده بمانم
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به طوري که متذکر شدیم، سه سال بعد آن مجسمه . کرد که یولیوس را هرگز دوباره نبیند بازگشت و شاید آرزو می

  .براي ساختن توپ ذوب شد

با نهایت تأسف دریافت که  ت ومیکالنژ به رم بازگش. تازه به فلورانس رسیده بود که پاپ دوباره او را احضار کرد

یولیوس او را نه براي ساختن آرامگاه بزرگ خود، بلکه براي نقاشی بر سقف نمازخانۀ سیکستوس چهارم خواسته 

او در برابر مشکالت ژرفانمایی بر سقفی که حدود بیست و یک متر ارتفاع داشت مردد ماند و بار دیگر اعتراض . است

یولیوس باوعده و . ش؛ و اصرارش در اینکه رافائل براي آن کار بهتر است سودمند نیفتادکرد که پیکرتراش است نه نقا

ترسید و هم  ، میکل را وادار به اطاعت کرد؛ میکل هم از پاپ می)دالر؟ 37500(دوکاتو  3000وعید، و تعهد پرداخت 

، آن تکلیف شاق و ناخوشایند »ستاین کار حرفۀ من نی«گفت  غرید و می در حالی که هنوز می. به پول احتیاج داشت

بست نامناسبی را  براي استخدام پنج دستیار تعلیم یافته در طراحی به فلورانس کس فرستاد؛ چوب. دار شد را عهده

گیري و جدولسازي سقف، که نهصد و  بستی به میل خود ساخت؛ با اندازه که برامانته ساخته بود درهم ریخت و چوب

طرح کلی و زیر طرح براي هر قسمت آن، کار خود را آغاز کرد، بر روي هم   ، و با تهیۀسی متر مربع مساحت داشت

هاي  بررسیهاي مقدماتی بسیار انجام گرفت که برخی از آنها از نمونه. بایست در سقف گنجانده شود تصویر می 343

ف سقف بردند و آن را، در بست به طر وقتی که آخرین شکل تمام شد، زیر طرح را با دقت از روي چوب. زنده بود

اندود تازه چسباندند؛ آنگاه با آلت نوك تیزي خطوط زیر طرح را به سقف منتقل  جاي مخصوص خود، از پشت به گچ

.ساز نقاشی را آغاز کرد سپس آن را برگرفتند، و آن مجسمه. کردند

کار البته پیوستگی نداشت و . کردـ میکالنژ بر سقف سیستین کار  1512تا اکتبر  1508بیش از چهار سال ـ از مه 

میکل تنها . فواصلی در آن به وقوع پیوست، از جمله وقتی که میکل به بولونیا رفت تا پول بیشتري از یولیوس بخواهد

تر داشت؛ قسمتی از  اندود، شاید هم نقاشی تصویرهاي کم اهمیت نبود و دستیارانی براي ساییدن رنگ، تهیۀ گچ

اما پنج هنرمندي که او به رم خواسته . اند تري نیز در آن کار دخیل بوده که نقاشان کم مهارتدهد  فرسکوها نشان می

طرز تصور میکالنژ و طرح و رنگامیزي او چندان با سبک آنان و سنتهاي فلورانسی متفاوت . بود بزودي اخراج شدند

دانست چطور با دیگران بسازد، و این  ه، نمیبه عالو. دید تا کمک به حال خود بود که آنان را بیشتر مانع کار خود می

  بست، با رنج اما بآرامی، در خلوت بیندیشد و آن گفتۀ توانست بر فراز چوب ناسازگاري یکی از تسلیهاي او بود، زیرا می

وجود » .تواند به خود متعلق باشد فقط در تنهایی است که هنرمندي می«گفت؛  لئوناردو را به کار بندد که می

پاپ را در . افزود خواست آن کار بزرگ هر چه زودتر پایان یابد، بر اشکاالت فنی می س نیز، که با بیصبري مییولیو

کرد و با ابراز  شد و بر تصویرها نگاه می بست سست با کمک نقاش باال کشانده می نظر مجسم کنید که گاه از آن چوب

وقتی که من آنچه را که مستلزم اقناع «: ز درستی بودپاسخ میکل درسی ا» شود؟ کی تمام می«: پرسید خشنودي می

خواهی از این چوب ـ بست پایینت  می«: گفت شد و می پاپ از این جواب خشمگین می» .هنر است به جا آورده باشم

بست را، پیش از آنکه پرداختگري تصویرها به پایان رسد،  سرانجام میکل به شتاب پاپ تسلیم شد و چوب» اندازم؟

آنگاه یولیوس فکر کرد در بعضی نقاط آن تصاویر رنگ طالیی الزم است، اما میکل او را متقاعد ساخت که  برداشت

بست پائین آمد، فرسوده و  وقتی که میکل براي آخرین بار از چوب. پیامبران و حواریون نیست چنان رنگی برازندة

، که حال به نور ضعیف نمازخانه عادت کرده بود، گوید که چشمان او داستانی می. تکیده و پیش از وقت پیر شده بود

توانست تحمل کند؛ و به موجب روایت دیگري براي او حال آسانتر بود که کاغذ یا کتاب را  نور آفتاب را بزحمت می

.باالي چشم خود نگه دارد و بخواند تا آن را زیر چشم قرار دهد

شد؛ میکالنژ توانست او را به تهیۀ طرح  ریون تشکیل میطرح اصلی یولیوس براي سقف فقط از یک رشته تصویر حوا

بین آنها را با تصویر  میکل طاق محدب نمازخانه را به صد قسمت تقسیم کرد و فاصلۀ. وسیعتر و فخیمتر راضی کند
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رتر هایی در زیر قرنیزها یا روي سرستونها جاندا سه بعدي تصاویر را با پیکره ستونها و قالبها مشخص ساخت، و منظرة

در تابلوهاي بزرگتر، که متوجه بلندترین نقاط سقف بودند، میکالنژ داستانهایی از سفر پیدایش را نقاشی کرد؛ . ساخت

آیند ـ  کند؛ خورشید، ماه، و سیارات به امر خالق به وجود می نخستین عمل خلقت تاریکی را از روشنایی جدا می

اش با وزش باد در اهتزار  جسماً نیرومند است، و ریش و جامهخالق داراي پیکري ذوالجالل و صورتی عبوس است، 

است؛ قادر متعال در تابلو دیگر از همان تصویر داراي جسم ظریفتري است، دست راستش را براي خلق آدم دراز 

 کرده و با دست چپ فرشتۀ بس زیبایی را نگاه داشته است ـ این تابلو از شاهکارهاي نقاشی میکالنژ است؛ خداوند،

خورند و از باغ  آفریند؛ آدم و حوا از میوة درخت می که حال پیرتر است و شکلی پدرانه دارد، حوا را از دندة آدم می

خیزد؛ نوح مراسم قربانی را با مقدار  دارند؛ طوفان برمی شوند؛ نوح و پسرانش قربانیی به خدا تقدیم می عدن طرد می

باشند؛ هر چیز که در این تابلو هست عبرانی  وها نمایندة عهد قدیم میتمامی این تابل. آورد زیادي شراب به جا می

. است؛ میکالنژ به پیامبرانی متعلق است که اعالم کنندة لعن و تباهی هستند، نه انجیلیان مبشر مهر و رحمت

، و یونس رسم میکالنژ در بعضی فواصل بین قوسها تصویرهاي مجللی از دانیال، اشعیا، زکریا، یوئیل، حزقیال، ارمیا

: بینی کرده بودند در برخی فواصل دیگر کاهنان مشرکی را نقاشی کرد که بنا به روایت ظهور عیسی را پیش. کرد

وش، ناشاد و نیرومند؛  اي تیره قامت لیبیایی، که کتاب طالعی گشوده در دست دارد؛ سیبوالي کومه سیبوالي خوش

هاي فیدیاس رقابت  اي ـ تصویر این دو چنان است که با مجسمه اریتره موبد ایرانی دقیق و متفکر؛ سیبوالهاي دلفی و

ساز، که به یک هنر بیگانه  سازي دارند؛ و میکالنژ مجسمه کند؛ در حقیقت تمام این تصاویر نشانی از مجسمه می

، نقاش در مثلث بزرگ یک طرف سقف، و در دو مثلث طرف دیگر. کشانده شده، آن را به هنر خود تبدیل کرده است

غلبۀ داوود بر جالوت، به دار زدن هامان، و بریدن . در بیابان برنجینمار  ما هنوز در گیرودار عهد قدیم است؛ افراشتن

یک فکر ناگهانی،  سرانجام، گویی به انگیزش یک توافق غیرمنتظر و. دهد سر هولوفرنس به دست یهودیت را نشان می

ها مناظري از سلسله نسب مریم و  شود و در هاللها و قوسهاي باالي پنجره عهد قدیم خارج می میکالنژ از حیطۀ

.کند عیسی رسم می

کند؛ اما  آتن رافائل کامالً برابري نمی  یک از این تصاویر از حیث تصویر، ترسیم، رنگامیزي و اصول فنی با مدرسۀ هیچ

مکرر و دقیق هنرمند در این تصویرها   اثر کلی اندیشۀ. دهد رگترین موفقیت را در تاریخ نقاشی نشان میبر روي هم بز

در آن اطاقها ما کمال اعتال و ارج هنر را مشاهده . بسیار بیش از آن است که در نقاشی اطاقهاي پاپ به کار رفته

کلیسا نه تنها کمال فنی ژرفانمایی و تنوع بیمثالی از کنیم، و نیز اتحاد مهذب فکر مشرکانه و مسیحی را؛ اما در  می

، »قادر متعال«تصویر   خالقۀ  شود که در جنبۀ شود، بلکه جوالنگاهی از نبوغ احساس می ها دیده می کیفیات و قیافه

  .هنگام برگرفتن آدم از زمین، نمودار است

دهد، وگرچه موضع نقاشی او نمازخانۀ پاپهاست،  میاینجا میکالنژ بار دیگر به انفعال نفسانی مسلط خود آزادي کامل 

. داد تا به قالب جسم مانند یونانیان، او به چهره و وجنات آن کمتر اهمیت می. موضوع و هدف هنر بدن انسانی است

هیچ دورنمایی در آن تصاویر . اند اند که غالباً برهنه بر سقف سیستین در حدود پنجاه مرد و چند زن تصویر شده

ندارد، از گیاهان نیز اثري نیست مگر در مجسم ساختن خلقت نباتات، و نقوش تزئینی نیز به کار نرفته است؛  وجود

سینیورلی تنها نقاش و یاکوپو دال . تزیین و ارائه است  مانند فرسکوهاي سینیورلی در اورویتو، جسم انسان تنها وسیلۀ

هر فضاي کوچکی که در طرح کلی نقاشی بر . تن از آنها بودسازي بود که میکل در بند فراگرف کوئرچا تنها مجسمه

اي از زیبایی نداشت، ولی  اي پوشانده شده بود که چندان بهره سقف سیستین خالی مانده بود با یک تصویر برهنه

اي از کشش جنسی نیست، هر چه هست نمایش مستمر بدن انسان به  در آنها هیچ نشانه. نیرومند و قهرمانی بود

خدا معترف   گرچه برخی از اشخاص جبان به این وفور برهنگی در خانۀ. بزرگترین نمودار کارمایه و حیات است  منزلۀ
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دید،  جو بود، سعۀ صدر داشت و هنر بزرگ را وقتی می قدر که کینه بودند، یولیوس ایرادي نگرفت؛ او همان

عجیب و غیرقابل   لکه با آزاد گذاشتن انگیزةدانست که نام خود را نه با فتوحات جنگی ب شاید او می. شناخت می

  .گري در سقف نمازخانۀ پاپ، جاودان ساخته است الوهیت در میکالنژ براي جلوه محاسبۀ 

. میکالنژ در آن هنگام به سی و هشتمین زادروز خود نزدیک بود. یولیوس چهارماه پس از تکمیل سیستین درگذشت

ایتالیایی قرار داده بود؛ با نقاشی بر این سقف، خویشتن را  سازان تمام مجسمهبا مجسمۀ داوود و پیتا خود را در رأس 

. با رافائل برابر کرده و حتی بر او برتري جسته بود؛ ظاهراً جهان دیگري براي او نمانده بود که تسخیر نکرده باشد

هایش  نقاشیها و بالغترین مجسمهبایست زندگی کند، و مشهورترین  قرن دیگر می کرد که نیم یقیناً او بسختی باور می

دانست که آیا لئو نیز داراي همان انگیزة  از درگذشت پاپ بزرگ اندوهگین بود و نمی. اند وجود نیامده هنوز به عرصۀ 

  .در هر حال به شهر بازگشت و در انتظار فرصت مناسب نشست. هنري سلف خود هست یا نه

  

فصل هجدهم

  لئودهم

1513 -1521  

  

I – ل نوجوانکاردینا  

ترین اعصار تاریخ رم داد، مقام روحانی خویش را مدیون استراتژي  پاپی که نام خود را به یکی از درخشانترین و آلوده

لورنتسو دمدیچی به دست سیکستوس چهارم تقریباً از پا درآمده بود؛ اما امید داشت که قدرت . سیاسی پدر خود بود

، با عضویت یکی از افراد خانواده در کالج کاردینالها و وجود او در محافل اش و امنیت اعقابش در فلورانس خانواده

وسط سر . بنابراین فکر، دومین پسر خود، جووانی، را از اوان کودکی وقف کلیسا کرد. داخلی کلیسا، تامین خواهد شد

ت کلیسا شد و عواید به رسم کشیشان تراشیدند؛ بزودي قائم مقام متصدي موقوفا) 1482(جووانی را در هفتسالگی 

در هشت سالگی به ریاست حوزة دیرفون دوس در فرانسه برگزیده شد؛ در نهسالگی به . اضافی آنها را دریافت داشت

ریاست دیر ثروتمند پاسینیانو، و در چهاردهسالگی به ریاست دیر تاریخی مونته کاسینو، منصوب شد؛ پیش از 

سالگی به سمت منشی اول پاپ منصوب، و در  در هشت. را در اختیار داشت انتخابش به پاپی شانزده تا از این مقامات

  .شدچهاردهسالگی کاردینال 

در میان دانشوران، شاعران، . به آن جوان عالیمقام تعلیم و تربیتی داده شد که در دسترس ثروتمندترین اشخاص بود

ران، و فیلسوفان پرورش یافت؛ مربیش مارسیلیو فیچینو بود، یونانی را از دمتریوس خالکوندولس، و فلسفه سیاستمدا

هاي هنري و مکالمات هنري و مکالمات  از مجموعه. را از برناردو دابیبینا، که بعداً یکی از کاردینالهایش شد، آموخت

. که در سنین بلوغش مذهبی براي او شده بود، دریافت  مربوط به هنر در کاخ پدرش یا حوالی آن، ذوق زیبایی را،

و دستی مفرط و گاه بیپروا و آن زندگی پرنشاط و تقریباً اپیکوري را، که مشخص دوران کاردینالی  شاید آن گشاده

در سیزدهسالگی وارد . پاپی او بود و نتایج بسیار مؤثري براي جهان مسیحی به بارآورد، از پدرش فراگرفته بود

نشگاهی شد که پدرش دوباره در پیزا تأسیس کرده بود؛ در اینجا به مدت سه سال فلسفه، االهیات، قانون دا

وقتی که در شانزدهسالگی علناً اجازه یافت به کالج کاردینالها در رم ملحق . مدنی تحصیل کرد کلیسایی، و قانون 

شما وهمۀ ما که به سعادت  ):1492مارس  12(ه کرد هاي تاریخی روان شود، لورنتسو او را با یکی از جالبترین نامه
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شما دلبسته هستیم باید خود را مورد الطاف عالیۀ یزدان بدانیم، نه تنها براي افتخارات و نعماتی که به خاندان ما 

این موهبت، . ایم عطا شده است، بلکه مخصوصاً به این سبب که در شخص شما از بزرگترین منزلت برخوردار گشته

ی نفسه بسیار مهم است، با کیفیات مالزم خود و بویژه از لحاظ جوانی شما و موقع جهانی ما اهمیت بیشتري که ف

دهم این است که باید نسبت به خدا سپاسگزار  بنابراین، نخستین چیزي که من به شما تذکار می. کند کسب می

ردمندي، و مراقبت شما نیست، بلکه از باشید و همواره به خاطر آورید که حصول چنین منزلتی از شایستگی، خ

توانید آن را فقط با یک زندگی متقی، عفیف، و مثالی جبران کنید؛ و تکالیف شما  برکت لطف یزدان است که شما می

دهد قابلیت  اید که نشان می دست داده در اجراي این وظایف سنگینتر است، زیرا در سنین اولیۀ عمر خود شواهدي به

بنابراین بکوشید تا بار منزلت زودرس خود را با نظم زندگی و استمرار در آن  …. ف را داریدانجام این وظای

وقتی شنیدم که سال پیش به میل خود غالباً در آیین تناول . تحصیالتی که با حرفۀ شما مناسبند سبک سازید

فیض آسمانی راهی بهتر از کنم براي کسب  اید، بسیار خرسند شدم؛ گمان نمی عشاي ربانی و اعتراف شرکت کرده

دانم که اکنون که باید در رم یعنی آن شهر  من نیک می …. عادت دادن خود به اجراي این وظایف و نظایر آنها باشد

تأثیر سرمشق برهر چیز غالب است؛ . پراز بیعدالتی ساکن شوید، کار شما در پیروي از این نصایح مشکلتر خواهد بود

صادف شوید که مخصوصاً بکوشند که شما را فاسد کنند و به شرور سوق دهند؛ زیرا همان اما شاید شما با اشخاصی م

گونه که خود شما ممکن است دریابید، کامیابی زودگاه شما در نیل به این منزلت عالی چنان عظیم است که کسی 

مخفیانه، با انگیختن شما به از  اند شما را از وصول به آن عزت بازدارند نگرد؛ و آنها که نتوانسته حسد بر آن نمی بی

اند؛  اي افکنند که خود در آن فرو افتاده دست دادن محبوبیت عام، در تنزل آن خواهند کوشید تا شما را به ورطه

چون اکنون در میان برادران شما در کالج کاردینالها . دراین کوشش، جوانی شما براي آنها مایۀ اطمینان خواهد بود

من در حقیقت اعتراف . ارد، شما باید با استحکام بیشتري با مشکالت نامبرده مقابله کنیدفضیلت کمتر وجود د

کنم که آن  کنم که چند تن از آنان مردان خوب و دانشمندي هستند که زندگیشان سرمشق است، و توصیه می می

نصبتان شما را از همگنانتان در رقابت با آنان، به نسبتی که سن و غرابت م. زندگی را نمونۀ رفتار خود قرار دهید

هذا، باید از متهم شدن به ریا برحذر باشید؛ از هر تظاهري در  مع. سازد، مشهورتر و محترمتر خواهید شد ممتاز می

امیدوارم به مرور زمان این اندرز را بهتر از آنچه من . رفتار و بحث بپرهیزید، خود را خشک و خشن نشان ندهید

  .ید و به کار بندیدتوانم بیان کنم بفهم می

دانید که اگر کاردینالها چنان  با اینهمه، شما به اهمیت شایان اخالقی که باید دارا باشید آشنا هستید، زیرا نیک می

که باید باشند، جهان مسیحیت سعادتمند خواهد شد، زیرا در این صورت همواره آن کس که به پاپی برگزیده 

  پس بکوشید تا خود را چنان بسازید. ش عالم مسیحیت از او قوام خواهد یافتشود مرد خوبی خواهد بود که آرام می

ارائۀ طریق دربارة رفتار و گفتار . که اگر دیگران مانند شما شوند، ما بتوانیم انتظار یک برکت جهانی را داشته باشیم

لها و صاحبمنصبان دیگر زبانتان کنم که در محاوره با کاردینا بنابراین، فقط به شما توصیه می. شما کار آسانی نیست

هذا، در این نخستین سفرتان به رم صالح در این است که بیشتر در شنیدن  مع …. محترمانه و عاري از تصنع باشد

یک . در مراسم عام لباس خود و مخلفات آن را پایینتر از حد متوسط بگیرید نه باالتر از آن…. بکوشید تا در گفتن

پوشیدن لباس حریر و استعمال  …. نظم بر خدم و حشم و مسکن مجلل مرجح خواهد بودخانۀ زیبا و خانوادة م

ذوق شما در تحصیل چند عتیقۀ ظریف، یا گردآوري کتابهاي . جواهرات براي مردي در منصب شما مناسب نیست

زیدن عدة زیادي از ارزنده، و نیز در انتخاب چند تن مالزم دانشمند و نیکونسب بهتر نشان داده خواهد شد تا در برگ

غذاي خودتان ساده . بیش از آنچه به میهمانی روید، میهمانی بدهید؛ اما در هیچ یک افراط نکنید. اشخاص عادي

اي مثل شما دارند، چنانچه در حفظ سالمت خود دقت نکنند،  باشد و به قدر کافی ورزش کنید، زیرا کسانی که جامه
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یک قاعده هست که من آن را بیش از قواعد دیگر به . لی کم اعتماد کنیدبه دیگران خی …. بزودي علیل خواهند شد

این کار نه تنها به سالمت شما کمک خواهد کرد، بلکه باعث خواهد . صبح زود از خواب برخیزید: کنم شما توصیه می

گیرد، از قبیل  شد که کار روزانۀ خود را بهتر و سریعتر انجام دهید؛ و چون وظایف زیادي به منصب شما تعلق می

شاید  ….اجراي مراسم مذهبی، تحصیل، دادن بارعام، و غیره، به کار بستن این اندرز را بسیار سودمند خواهید یافت

مواظب باشید که این میانجیگري . در موارد مخصوص از شما تقاضا شود که براي تحصیل لطف پاپ میانجیگري کنید

این . نسبت به کسانی کریمتر است که او را با خواهشهاي زیاد زحمت ندهندزیاد تکرار نشود، زیرا او بنابر خوي خود 

ضمناً به خاطر داشته باشید که گاه باید با او در . موضوع را باید رعایت کنید تا مبادا او را رنجیده خاطر سازید

آن تواضع و حقارتی موضوعات مقبولتر سخن گویید؛ اگر مجبور شدید لطفی از او درخواست کنید، خواهش خود را با 

  .خداحافظ. توأم سازید که با خوي او سازگار است

رسیده بود که با شتاب به فلورانس بازگشت » مرکز بیعدالتی«لورنتسو کمتر از یک ماه بعد مرد، و جووانی تازه به آن 

او در فلورانس هنگام  یکی از بدبختیهاي نادر جووانی وجود. تا برادر مهتر خود پیرو را در وراثت متزلزلش یاري دهد

براي رهایی از خشم عنان گسیختۀ مردم شهر علیه خاندان مدیچی، جووانی به لباس یک راهب . سقوط پیرو بود

فرقۀ فرانسیسیان درآمد؛ بی آنکه شناخته شود، از میان جماعات مخاصم خود را به سان مارکو رسانید؛ و اجازه 

فراوان دیده بود اما در آن زمان تحت اختیار ساووناروال دشمن  خواست که به آن صومعه، که از اجدادش عطاي

پس خود را چندي درحومه مخفی ساخت، و آنگاه از کوهستان گذشت . راهبان او را پذیرفتند. پدرش بود، وارد شود

کرد؛ از رفتن به رم اجتناب   داشت، چون آلکساندر ششم را دوست نمی. تا در بولونیا به برادران خویش ملحق شود

و چند ) بعداً پاپ کلمنس هفتم(با برادرش جولیو . پول نماند مدت شش سال متواري یا دور از وطن بود، اما هرگز بی

  ).1500(سرانجام، پس از آشتی با آلکساندر، در رم مسکن گزید . تن از دوستانش به آلمان، فالندر، و فرانسه رفت

هدایاي گرانبهایی براي استادان . ، و بدون تظاهر بخشنده بوداو فروتن، مهربان. داشت همه کس او را دوست می

به گردآوري کتابها و آثار هنري پرداخت، و حتی عواید وسیعش . پیشین خود، پولیتسیانو و خالکوندولس، فرستاد

دگی از تمام هنرها و لطایف زن. کرد بزحمت کفایت یاریش به شاعران، هنرمندان، موسیقیدانان، و دانشمندان را می

شهرت شخصی «: کند هذا، گویتچاردینی، که هرگز نسبت به پاپها بیمهر نبود، او را چنین وصف می مند شد؛ مع بهره

زندگی متورع و غیرقابل «؛ و آلدوس مانوتیوس او را به مناسبت »عفیف را دارد و آدابش سرزنش ناپذیراست

.ستود» مالمتش

او را به عنوان نمایندة پاپ براي حکومت به بولونیا و رومانیا  دگرگونی زندگیش وقتی آغاز شد که یولیوس دوم

کرد و سربازان را تشجیع  با ارتش پاپ به راونا رفت، بدون سالح در میدان جنگ آمدوشد می). 1511(فرستاد 

ویان نمود، و براي برکت دادن مقتولین چندان در میدان شکست باقی ماند تا به دست سربازان یونانی اجیر فرانس می

پس از آنکه در اسارت به میالن برده شد، با مسرت مشاهده کرد که حتی سربازان فرانسوي چندان . فاتح اسیر شد

کنند، بلکه براي برکت یافتن و طلب بخشایش از او، و  توجهی به کاردینالهاي مخالف پاپ و شوراي سیار آنان نمی

از اسیر کنندگان نرمخوي خود گریخت، به نیروهاي . آیند شاید هم به خاطر پول سرشار او، مشتاقانه نزد وي می

اسپانیایی پاپ که پراتو را غارت کردند و فلورانس را گرفتند پیوست، و در بازگرداندن خاندان مدیچی به قدرت با 

رم احضار شد تا درمجمع انتخاب کنندگان جانشین یولیوس  چندماه بعد به ). 1512(برادرش جولیانو شرکت کرد 

  . ر یابدحضو
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چون از فیستول نشیمنگاه خود رنج . برد که خودش به پاپی انتخاب شود وهفت سال داشت وگمان نمی او هنوز سی

پس از یک هفته بحث، و ظاهراً بدون بند و بست، جووانی به پاپی برگزیده شد . برد، برتخت روان وارد مجمع شد می

  .مارس دفع شد 15هنوز کشیش نبود، اما این نقص در . ب کردو نام لئو دهم را براي خود انتخا) 1513مارس  11(

هاي مظلم آلکساندر و سزاربورژیا، و جنگها و اغتشاشات و  پس از دسیسه. همگان از انتخاب او متعجب و شاد شدند

طینتی، حذافت و  کشمکشهاي زمان یولیوس، مردم از انتخاب مرد جوانی که طبعی مساهل داشت و در خوش

شد،  حمایت از ادبیات و هنر مشهور بود و نیز از ریاست او بر کلیسا که احتماالً به صلح و سلم رهنمون میفروتنی، و 

حال آلفونسو فرارا، که چنان بیرحمانه مورد حملۀ یولیوس قرار گرفته بود، از آمدن به رم . کردند احساس آرامش می

مارس، هنگامی که لئو  17و آن امیر حقشناس در  لئو تمام حقوق امارت او را به وي برگرداند،. بیمی نداشت

این مراسم به طرز . خواست براي شرکت در مراسم تاجگذاري سوار اسب شود، رکاب مرکب او را نگاه داشت می

آگوستینو کیجی بانکدار ابزار شناوري تهیه کرد که، . دوکات هزینه برداشت 100,000اي پرخرج بود؛ و  بیسابقه

کرد، پس  سلطنت می) آلکساندر(یک بار ونوس «: لۀ امیدبخش به زبان التینی برآن نوشته شده بودوار، این جم کتیبه

دار دیگر دهان  یک سخن نکته» .کند فرمانروایی می) خرد(به پادشاهی رسید، و اکنون پاالس ) یولیوس(مارس  از او

سازان، و زرگران  شاعران، مجسمه» .مارس بود، پاالس هست، و من، ونوس، همواره خواهم بود«: گشت به دهان می

کس تحت چنان شرایط  هرگز هیچ. دادند کردند؛ اومانیستها به خود نوید بازگشت عصر آوگوستوس را می شادي می

.مساعدي از تحسین عمومی بر مسند پاپی جلوس نکرده بود

بگذار از منصب «: جولیانو چنین نوشتنویسان آن زمان را باور کنیم، خود لئو با شادي به برادرش   اگر عقاید یادداشت

رسد، نشانۀ بیحرمتی نبود، اما  این گفته، که مجعول به نظر می» .پاپی خود لذت بریم، زیرا خدا آن را به ما داده است

دستی آماده بود و، شاید از روي سادگی، از اینکه در اوان اقبال  نمایاند که براي مسرت و گشاده روح خرمی را می

  .دید بیخبر بود ی از عالم مسیحیت تدارك شورشی را علیه او میبلندش نیم

II – پاپ شادمان  

کاردینالهایی را که شوراي ضد پاپ را در پیزا و میالن تشکیل داده . لئو دهم سلطنت خود را با اقدامات نیک آغاز کرد

از دستیازي به اموال کاردینالهاي که  -و به این وعده وفا کرد -وعده داد. بودند بخشود، و تهدید شقاق پایان یافت

چند اصالح . شوراي التران را مجدداً گشود و نمایندگان را با التینی فصیح خود تهنیت گفت. متوفا خودداري کند

) 1514مه  3(کوچک در ادارة امور کلیسا انجام داد و از میزان مالیاتها کاست؛ اما فرمان مربوط به اصالحات مهمتر 

یافت، و بنابراین کوشش زیادي براي اجراي آن به عمل  أمورانی برخورد که که عایداتشان تقلیل میبه مخالفت زیاد م

این خوي او » .توان همه را راضی کرد من به موضوع خواهم اندیشید و خواهم دید که چگونه می«: گفت او می. نیاورد

  .بود، و خوي او سرنوشتش

، به قدر تصویر یولیوس )کاخ پیتی(وسط رافائل رسم شده بود ت 1519و  1517تک چهرة لئو، که بین سالهاي 

اندیش و قهرمان صفت نبود و  مشهور نیست، اما این موضوع تاحدي تقصیر خود لئو است، زیرا به قدر سلف خود ژرف

این تک چهره او را مردي درشت اندام با . بخشد نداشت آن روح پرارزشی را که به چهره و شکل خارجی عظمت می

اي سفید با  فربهیش در زیر جامه - دهد متی بلندتر از حد متوسط و جسمی سنگینتر از حد معمول نشان میقا

اي از پوست و شنلی سرخ پنهان شده است؛ دستهایش نرم و گوشتالود است و از انگشتریهاي متعددي که  حاشیه

زدیک بینش برچشم دارد؛ چشمانش کند عاري است؛ یک عینک مطالعه براي کمک به دیدگان ن معموال برانگشت می

این است لئو سرخورده از دیپلماسی و شاید ناراضی از اصالحات مذهبی . سنگین و جبینش اندکی پر آژنگ است

براي اینکه درست دربارة او . بندوبار، و آن پیرو با فرهنگ مذهب لذت که سلطنتش رم را محظوظ ساخته بود بی
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یک انسان، براي مردم و ازمنۀ مختلف، انسانهاي متعددي . تصویر او بیفزاییم حکم کرده باشیم، باید شرحی نیز بر

.تواند تمام خواص و خصال او را در یک تک چهره نشان دهد است؛ و حتی بزرگترین صورتساز نیز نمی

به براي هرکس کالمی دلپذیر داشت؛ از هرکس، . خاصیت اصلی لئو، که خوشبخت از مادرزاده بود، طینتی خوش بود

دید، و نسبت به عدة زیادي از اشخاص چنان  هاي اورا می ، بهترین جنبه)توانست آنها را بفهمد که نمی(جز پروتستانها 

هذا، این بشر دوستی مفرط در یاري به  شد؛ مع بخشنده دست بود که کرمش به زیان بودجۀ مسیحیت تمام می

هرورزي، و خوي با نشاطش حتی در بیماري و درد، دربارة تواضع، حذاقت، م. اجراي اصالحات مذهبی سهیم شد

گشت و گاه حرکت را براي او به  فیستولش، که کراراً مورد جراحی قرار گرفت، همواره باز می. (اند داستانها گفته

اما وقتی . گذاشت تا هرطور بخواهد زندگی کنند توانست، مردم را آزاد می تا آنجا که می.) کرد سکرات مرگ تبدیل می

گاه به طرز . طئۀ بعضی از کاردینالها را علیه جان خود کشف کرد، مهربانی و مالیمتش به شدت عمل تبدیل شدتو

شد، همچنانکه در مورد فرانچسکو ماریا دال روورة اوربینویی و جان پائولو بالیونی پروجایی  اي سختگیر می بیرحمانه

گهگاه شیوة ارباب سیاست را، که در دامشان افتاده بود، توانست مانند یک دیپلومات دروغ بگوید، و  می. چنان شد

اي  و نتیجه(بیشتر اوقات، مانند وقتی که بردگی هندیشمردگان امریکایی را منع کرد . کرد بهتر از خود آنان اجرا می

و بسیار کوشید تا از وحشیگري محاکم تفتیش افکار فردیناند کاتولیک جلوگیري کند، داراي نیات ) هم نگرفت

داد؛ در ایام صیام  باوجود اشتغالش به مسائل دنیوي، وظایف دینی خود را به وجه اکمل انجام می. خیرخواهانه بود

سودمندي «: اند که اورا به گفتن این جمله متهم ساخته. شد گرفت؛ و بین دین و نشاط منافات قایل نمی روزه می

؛ اما تنها مستند این گفتار یک اثر جدلی شدید به نام »داستان عیسی براي ما در طی تمام قرون شناخته شده است

بیل نوشته شده است؛ اما بل آزاداندیش  توسط یک انگلیسی گمنام به نام جان 1574کوکبۀ پاپها است که در حدود 

  .دانند و روسکو پروتستان هر دو این موضوع را افسانه می

سازي، نقاشی، موسیقی،  یابی شعر، مجسمه ۀ پدر ارجدر خان. لذات او از فلسفه تا اطوار دلقکها گسترده بود

تمام اشکال زیبایی را، شاید به جز  - خوشنویسی، تذهیب، نساجی، و ساختن آوندهاي ظریف بلورین را فراگرفته بود

م، منبع و نمونۀ آن، که زن باشد؛ وگرچه التذاد او از هنرهاي زیبا بالتمیز بود، حمایت از هنرمندان و شاعران را در ر

کرد؛  چندان بیقید بود که در فراگیري کامل فلسفه کوشش نمی. و سنن بزرگمنشانۀ اجدادش را در فلورانس ادامه داد

دانست که استنتاجات فلسفی تا چه حد غیرثابت است، و از این رو، پس از دوران تحصیل، خود را دربارة آنها  می

داد برایش کتاب، معموال تاریخ بخوانند یا به موسیقی  هنگام صرف غذا دستور می. انداخت چندان به زحمت نمی

خوش داشت؛ چند موسیقیدان در دربار خویش  در این قسمت ذوقی بسزا، گوشی حساس، و آوازي. داد گوش می

که به سبب زادنش در آرتتسو و مهارت (سرا  برناردو آکولتی بدیهه. دست بود داشت و نسبت به آنان بخشنده 

از کارمزدي که لئو به او ) شد نامیده می» اونیکو آرتینو«شعر و ساختن قطعات موسیقی  بینظیرش در سرودن

را بخرد؛ یک عودنواز یهودي قصري خرید و لقب کنت براي خود  پرداخت توانسته بود دوکنشین کوچک نپی می

با مراقبت و تشویق  دستۀ همسرایان واتیکان،. تحصیل کرد؛ گابریله مرینو، خواننده، به منصب اسقفی اعظم رسید

لئو . تصویر پاپ در حال خواندن یک نت موسیقی مقدس، کار رافائل، کامال بجا بود. اي نایل شد لئو، به تعالی بیسابقه

یکی از این آالت موسیقی ارگی . آورد آالت موسیقی را نیز به جهت زیبایی و هم به سبب آهنگ خوش آنها گرد می

.شناخت زیباتر بود بود و به تشخیص کاستیلیونه از تمام سازهایی که او می بود که با مرمر سفید تزیین شده

این امر با رسم پدر او و شاهان . اي شوخ و دلقک داشته باشد داشت که در دربار خود عده لئو همچنین دوست می

داشتند،  ست میمعاصر موافق بود و براي مردم رم، که خنده را پس از ثروت و روابط جنسی از همه چیز بیشتر دو

نگریم، در وقتی که نغمۀ اصالحات مذهبی در آلمان بلند  اعجایی نداشت؛ اکنون براي ما که به آن زمان واپس می
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دلقکها کبوتري را  –لئو از اینکه یکی از راهب . رسید بود، شوخی و هزل در دربار پاپ امري مستهجن به نظر می

فیل سفیدي را که از هندوستان آورده بودند، و . برد ه بخورد لذت میمرغ را در یک وهل یکباره ببلعد یا چهل تخم

این فیل به محض دیدن حضرت قدسی مآب سه بار زانو . سفارت پرتغال به او تقدیم کرده بود، با شادي پذیرفت

بدان  توانست شادي وي را برانگیزد، بردند که شوخ طبعی، بد شکلی، یا حماقتش می اگر کسی را نزد او می. زد می

پرداختن به چنین   اندیشیده است که گاه ظاهراً چنین می. مانست که قلب او را با کلید جادو گشوده باشند می

اي از  شمه. افزاید کند، و بر طول عمرش می کاهد، فکرش را از آالم دنیوي فارغ می تفریحهایی از درد جسمانیش می

داد که بنشینند و تماشا کنند، و آنگاه  کرد، به مردم اجازه می ي میگاه با کاردینالها ورقباز. خوي کودکان در او بود

  .کرد بین جماعت حاضر سکۀ طال پخش می

کرد و پس از مدتی اقامت در  شدن خود جلوگیري می از فربه. داشت شکار را بیش از تفریحات دیگر دوست می

اصطبل بزرگی با صد مهتر . گرفت ي آزاد بهره میرفت و از هوا واتیکان، که برایش به منزلۀ زندان بود، به روستا می

پزشکان او این عادتش را . عادت او بر این بود که تقریباً تمام ماه اکتبر را به شکار تخصیص دهد. داشت

آورد  هاي سنگینش را چندان درنمی کرد که پاپ چکمه پسندیدند، اما رئیس تشریفاتش پاري دوگراسی شکوه می می

ما با خواندن شرح سفرهاي روستایی . لئو بر این شکوه از ته دل خندید - » اند پایش را ببوسدتو کس نمی هیچ«که 

ها، دهقانان براي تهنیت  هنگام عبورش از جاده. آوریم پاپ، تصویر بهتري از آنچه رافائل رسم کرده است به دست می

دستی  پاپ این هدایا را چنان با گشاده. داشتند کشیدند و هدایاي کوچکی به او تقدیم می گفتن او کنار راه صف می

به دختران فقیري که درمیان مستقبلین بودند جهاز . شکار او بودند داد که مردم همواره منتظر سفرهاي پاداش می

تر از دو هزار خدمتگر  این مردم ساده او را صمیمانه. پرداخت داد؛ قرض بیماران و کهنساالن یا مردان معیل را می می

.داشتند میتیکان دوست او در وا

اما دربار لئو فقط مرکز خوشی و شادمانی نبود، بلکه محل مالقات دولتمردان مسئول و از جمله خود لئو نیز بود؛ 

ن، و موسیقیدانان گرامی کانون خرد و هوش رم و محلی بود که در آن مقدم دانشوران، مربیان، شاعران، هنرمندا

شدند و برخی از آنان نیز در آنجا منزل داشتند، صحنۀ امور رسمی کلیسا، پذیراییهاي تشریفاتی  شمرده می

دیپلوماتیک، ضیافتهاي مجلل، نمایشهاي دراماتیک یا موزیکال، انشاد اشعار، و جلوة هنر بود و بدون تردید مهذبترین 

زحمات پاپها از نیکوالوس پنجم تا خود لئو در اصالح وتزیین واتیکان، و در . شد دربار جهان در آن زمان محسوب می

زیرا اعتالي هنر در زمان یولیوس (تجمع نوابغ ادب و هنر و الیقترین سفیران اروپا، دربار لئو را نه از حیث هنر 

تا آن زمان، تاریخ آن . انید، بلکه از جهت ادبیات و شکوه فرهنگی دوران رنسانس به اوج اعتال رس)حاصل شده بود

  .حتی در دورة آتن پریکلس یا روم آوگوستوس –اندازه پیشرفت فرهنگی به خود ندیده بود 

. افزود یافت، بر سعادتمندي و وسعت شهر می همچنانکه طالي گردآوري شدة لئو در مجاري اقتصادي رم جریان می

هزار خانه در رم ساخته شد،  گذشت، ده و برمسند پاپی میسالی که از جلوس لئ در سیزده: گفت سفیر کبیر ونیز می

 - سوي آن شهر، به آنجا آمده و ساکن شده بودند وسیلۀ مهاجرانی که، باگرایش رنسانس از شمال ایتالیا به بیشتر به

لیت پائولوجوویو، که در دربار لئو فعا. مخصوصاً فلورانسیها براي کسب فیض مادي از پاپی که همشهري خودشان بود

رم هنوز شهرزیبایی مانند فلورانس یا ونیز نبود، اما اکنون، بنا به . کرد، جمعیت رم را هشتاد وپنج هزار تخمین زد می

لئو ضمن . نامید» میعادگاه جهان«مارچلو آلبرینی آن را  1537عقیدة عام، کانون مدنیت مغرب زمین بود؛ در 

یی و قیمت آنها را تعدیل کرد، انحصارات و احتکارات را از میان برد، تفریحات و ادارة امور خارجیش، واردات مواد غذا

مالیاتها را تقلیل داد، عدالت را برقرار کرد، کوشید تا ماندابهاي پونتین را بخشکاند، کشاورزي را در کامپانیا ترقی داد، 

مانند پدرش . ر رم ادامه دادوکار آلکساندر و یولیوس را در گشودن خیابانهاي جدید یا تعریض خیابانهاي موجود د
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هنرمندانی را براي ترتیب دادن نمایشهاي مجلل استخدام کرد، جشنهاي  - بازیهاي سیرکی و تفریحی ترتیب داد

. نمود، و حتی گاوبازي معمول در زمان بورجا را دوباره در میدان سان پیترو معمول ساخت کارناوال را ترویج

.یی جدید شرکت کنندخواست که مردم در شادمانی عصرطال می

نخست کشیشان، شاعران، طفیلیان، قوادان و روسپیان به رم . مردم شهر با اقتدا به پاپ عنان شادي را رها کردند

که از پرتو فیضان پاپها، و باالتر از همه لئو، صاحب موقوفات  -کاردینالها. سیراب شوند» باران زرین«شتافتند تا از 

اکنون غنیتر از اشراف کهن  - شد ها از اکناف جهان مسیحیت التین بر ایشان فرستاده میفراوانی بودند که عواید آن

اي  در کاخهاي شاهانه. درآمد در سال بودند) دالر 375,000(دوکاتو  30,000برخی از کاردینالها داراي . بودند

آنان خود را کامال . زین بودزمان م زیستند که تا سیصد نفر خدمه داشت و به آثار هنري و تمام تجمالت رایج  می

خواستند مانند  دانستند، مدیر، دیپلمات، و سیاستمدار بودند، سناتورهاي کلیساي رم بودند و می روحانی نمی

به خارجیانی که از آنان متوقع بودند با قناعت و خویشتنداري کشیشان زیست کنند . سناتوران زندگی کنند

سنجیدند نه بر مبناي  الجمال می مان خود، رفتار را براساس موازین علممانند بسیاري از مردان ز. خندیدند می

خود را در گروهی از . توان بعضی از احکام شریعت را نقض کرد االخالق؛ و معتقد بودند که با لطف و ذوق می علم

منش شام صرف  فنجیبزادگان جوان، موسیقیدانان، شاعران، و اومانیستها محاط کرده بودند و گاه با روسپیان اشرا

گویند که اینجا  مردم رم می«شکوه داشتند از اینکه سالونهایشان بدون زن است؛ به گفتۀ کاردینال بیبینا، . کردند می

بردند؛ و هنگامی که ایزابال  فرارا، اوربینو، و مانتوا رشک می به» .هیچ کمبودي نیست مگر بانویی که دربار را اداره کند

  .کردند اش را بر جشن یکطرفۀ آنان بگسترد، شادي می ه و لطف زنانهآمد تا جام استه می/ د

تر  یابی هنر اکنون به حد اعال رسیده بود، و هنر پروران از هر زمان گشاده دست آداب خوب، ذوق، گفتار نیک، و ارج

به تمدن پر برق در پایتختهاي کوچکتر نیز محافل فرهنگی وجود داشت، و کاستیلیونه مجلس انس اوربینو را . بودند

اما اوربینو جزیرة کوچکی از فرهنگ بود، درحالی که رم به رود و حتی دریا . داد شهر ترجیح می-و پربانگ و رم مادر

اش مسحور و  لوتر به رم آمد و از دیدن آن مشمئز شد؛ اراسموس نیز به آنجا سفر کرد و از مشاهده. مانست می

  .دوران سعد و خوشی بازگشته استدهها شاعر اعالم کردند که . مجذوب گشت

III – دانشوران  

فرمانی براي توأم ساختن دو مؤسسۀ علمی فقیر کالج کاخ مقدس، یعنی واتیکان، و کالج شهر  1513نوامبر  5در 

این مدارس . صادر کرد؛ این دو تبدیل به دانشگاه رم شدند و بزودي در بنایی تمرکز یافتند که ساپینتسا نامیده شد

ن آلکساندر پیشرفت کردند، ولی در زمان یولیوس کارشان به سستی گرایید؛ زیرا یولیوس بودجۀ آنها را صرف در دورا

داشت، تا اینکه او  لئو دانشگاه جدید را از لحاظ مالی خوب نگاه می. داد و شمشیر را بر کتاب ترجیح می کرد جنگ می

وهی دانشور فداکار و صمیمی استخدام کرد، به طوري که آن او گر. نیز به بازي پرخرج انهدام رقابت آمیز کشانده شد

دریافت ) دالر 6625تا  625(فلورین  350تا  50مؤسسه بزودي داراي هشتادوهشت استاد شد که ساالنه از 

لئو در سالهاي نخستین سلطنتش بسیار کوشید تا این دو کالج . رشتۀ پزشکی بتنهایی پانزده استاد داشت. کردند می

.به پردانشترین و مترقیترین دانشگاه در ایتالیا تبدیل کند توأم را

در دانشگاه رم یک کرسی به زبان عبري تخصیص یافت، و . یکی از کارهاي مهم او تأسیس شعبات زبانهاي سامی بود

ط آگاچو لئو از تألیف یک دستور زبان عبري توس. تزئو آمبروجو مأمور تدریس سریانی و کلدانی در دانشگاه بولونیا شد

چون شنید که سانته پانیینی مشغول ترجمۀ عهد قدیم از اصل . گویداچریو و اهداي آن به خودش استقبال کرد

  .اي از آن خواست، آن را پسندید، و تمام مخارج آن کار پر زحمت را به عهده گرفت عبري به زبان التینی است، نمونه
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دانشمند پیر یانوش السکاریس را، . نحطاط بود، دوباره برقرار ساختو نیز لئو بود که تعلیمات یونانی را، که درحال ا

داد، به رم خواند و به یاري او یک آکادمی یونانی تأسیس کرد که از  که در فلورانس فرانسه و در ونیز یونانی درس می

عمدة مانوتیوس، اي از جانب لئو به مارکوس موزوروس، شاگرد السکاریس و دستیار  بمبو نامه. دانشگاه مجزا بود

ده مرد جوان فرهیخته و متقی یا هر عدة بیشتري را که شما «و آن دانشور را دعوت کرد که ) 1513اوت  7(نوشت 

دانید از یونان استخدام کنید تا یک آموزشگاه عالی علوم آزاد تأسیس کنند و ایتالیاییها بتوانند از آنان دانش  الزم می

اي از آثار افالطون را که موزوروس تکمیل  یک ماه بعد، مانوتیوس نسخه» .را بیاموزند و استفادة صحیح از زبان یونانی

لئو این عمل را چنین پاس داشت که براي پانزده سال امتیاز مطلق به چاپ رساندن . کرده بود به پاپ اهدا کرد

. تشر کند، به خود او اعطا کردکتابهاي یونانی و التینی را که آلدوس منتشر کرده بود، یا در آن مدت ممکن بود من

در فرمانی که به این منظور صادر شده بود، پاپ مقرر داشته بود که هر کسی به آن حق تجاوز کند، تکفیر و جریمه 

طریقی بود ویژة دوران رنسانس که به موجب آن ناشر امتیاز انحصاري طبع و نشر » حق مخصوص طبع«این . شود

لئو بر آن امتیازنامه افزوده بود که نشریات آلدوس باید به . آورد داده بود به دست می آثاري را که براي تهیۀ آن پول

کالج یونانی در ساختمان خاندان کولوتچی بر . قیمت مناسب به فروش رسند؛ این توصیه به موقع اجرا گذارده شد

الزم براي دانشجویان چاپ  اي در آن برپاگشت تا کتابهاي درسی و شرحهاي تپۀ کویرینالیس تأسیس شد، و مطبعه

وارینو . در همان اوان یک آکادمی مشابه براي تحصیل یونانی توسط خاندان مدیچی در فلورانس تأسیس شد. کند

التینی را که تا آن زمان در  -کامرتی، که نام التینی فاوورینوس را براي خود برگزیده بود، بهترین فرهنگ یونانی

.تألیف کرد جهان رنسانس به وجود آمده بود

استخوان کتف «از ونیزیان . شوق پاپ براي ادبیات کالسیک تقریباً شکل یک فریضۀ دینی به وجود گرفته بود

پس از نیل به مقام پاپی، . اي است از یک قدیس بزرگ را با چنان زهدي پذیرفته بود که گویی بازمانده» لیویوس

ادبیات باستانی را بیابد، پاداش گزافی دریافت خواهد هاي خطی منتشر نشدة  بزودي آگهی کرد که هرکس نسخه

مانند پدرش به فرستادگان و منصوبان خود در سرزمینهاي خارجی دستور داد تا هر کتاب دستنویس ارزنده . داشت

را، اعم از آنکه مؤلفش مشرك یا مسیحی باشد، بیابند و بخرند؛ گاه براي همین منظور بخصوص نمایندگانی به خارج 

عمالش ظاهراً هر وقت که . کرد هایی از شاهان و امیران تقاضاي همکاري در پژوهش می داشت و طی نامه می گسیل

طور وضوح در مورد اولین شش کتاب از  ربودند، چنین امري به هاي خطی را بخرند، آنها را می توانستند نسخه نمی

ده بود، اتفاق افتاده بود؛ زیرا نامۀ بدیعی که پس از ها، اثر تاسیت، که در صومعۀ کوروي در وستفالی یافت ش سالنامه

  :تنقیح و نشر آن کتابها توسط پاپ یا از طرف او به هایتمرز عامل پاپ نوشته شده بود مؤید این موضوع است

اي را از آن کتابها با صحافی زیبا براي رئیس دیر و راهبانش فرستادیم تا آن را  ما نسخۀ تجدید نظر و چاپ شده

اما براي اینکه بفهمند این سرقت بیش از آنچه مضر باشد . اي آنچه از کتابخانه برگرفته شده است قرار دهندج به

  .مفید بوده است، به آنان براي کلیسایشان بخشایشی کامل عطا کردیم

را لئو آن کتاب خطی ربوده شده را به فیلیپو برو آلدو داد و به موجب دستوري وي را مکلف ساخت که متن آن 

  :لئو در دستورنامۀ خود چنین گفت. تصحیح و تنقیح کند و به طرزي زیبا اما مناسب به چاپ برساند

به  - سواي معرفت و عبادت حقیقی وجود خودش-ایم که خالق متعال ما حتی از روزگار نوجوانی به این فکر خوکرده

صیالتی که نه تنها موجب آراستگی و رهبري چیز برتر و سودمندتر از این تحصیالت عطا نفرموده است؛ تح انسان هیچ

تسلی، و در بهروزي   در تیره روزي مایۀ: زندگی انسانند، بلکه به هر وضع مخصوصی قابل اطالق و براي آن مفیدند

مسرتبخش و مایۀ افتخارند؛ تا آن حد که بدون آنها ما از تمام فضایل زندگی و تهذیبات اجتماعی محروم خواهیم 

عدة مردان دانشمند، و ذخیرة فراوانی : طور عمده منوط است به دو کیفیت بسط این تحصیالت ظاهراً بهتأمین و . بود
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اما در بارة نخستین از این دو، ما امیدواریم که، به لطف کردگار، میل جدي خود را به پاداش دادن و . از متون عالی

داده  ل از مدتها پیش شادي بزرگ ما را تشکیل میارج نهادن به شایستگیهاي آنان باز هم آشکارتر سازیم؛ این می

گذاریم که در این قسمت نیز اکنون فرصتی به ما دست داده  در مورد تحصیل کتب خداي را سپاس می …. است

  .است تا به سود بشر قیام کنیم

مین جهت فرمان هایی به سود بشریت خواهد بود، و به ه اندیشید که حکم کلیسا باید معلوم سازد چه نوشته لئو می

  .آلکساندر را براي سانسور کتابها از طرف کلیسا تجدید کرد

هذا، بیشتر آنها  برخی از کتابهایی که اسالف لئو گردآورده بودند متفرق شدند؛ مع) 1494(در غارت کاخ مدیچی 

کاردینال بود به مبلغ لئو این کتابهاي نجات یافته را در هنگامی که هنوز . سان مارکو خریداري شدند  توسط رهبانان

این کتابخانه پس از مرگ لئو به . خریده و به کاخ خود در رم منتقل کرده بود) دالر؟ 33,150(دوکاتو  2652

.ما از سرنوشت آن بعداً آگاه خواهیم شد. فلورانس بازگردانده شد

لئو  وقتی . وران احتیاج داشتکتابخانۀ واتیکان اکنون چنان بزرگ شده بود که براي مراقبت خود به گروهی از دانش

اصلمند و شاعر بود، در نطق و بیان یدي طوال . به مسند پاپی جلوس کرد، رئیس کتابخانۀ تومازو اینگیرامی نام داشت

پردازي وحدت ذهن مشهور بود؛ همچنین بازیگري زبردست بود که  پردازان برجسته به نکته داشت، و در میان نکته

چون در سال . یدرا در نمایشنامۀ هیپولوتوس، اثر سنکا، لقب فدرا را براي او تحصیل کردتوفیقش در ایفاي نقش فا

فیلیپو . در یک حادثۀ خیابانی به قتل رسید، فیلیپو برو آلدو، به جانشینی او، به سرپرستی کتابخانه تعیین شد 1516

و چنان شرح مهذبی به زبان التینی نام ایمپریا تقسیم کرد؛  تاسیت و یک روسپی دانشمند به محبت خود را بین 

جیروالمو . ها از آن کلمان مارو بود نوشت که در شش ترجمۀ مستقل به زبان فرانسه نقل شد؛ یکی از این ترجمه

کرد و به عبري  التینی و یونانی را تکلم می. کتابدار شد، مردي معتدل، دانشمند، و توانا بود 1519آلئاندرو، که در 

براي متوقف ساختن ) 1520(آوگسبورگ   در دیت. گفت که لوتر او را اشتباهاً یهودي خواند یچندان روان سخن م

پاولوس سوم او را کاردینال ساخت . موج نهضت پروتستان کوشید، و کوشش او بیشتر با خشم توأم بود تا با خرد

از اینکه . و، زندگی را بدرود گفت، اما چهار سال بعد، به علت توجه زیاد از سالمت خود و استعمال مکرر دار)1538(

هاي تقدیر،  و دو از این جهان برود، بس خشمگین بود و دوستان خود را از خشم خویش بر شیوه  باید در سن شصت

  .خاطر ساخت آشفته

اي از کتب داشت که به  خود آلئاندرو مجموعۀ قابل مالحظه. هاي خصوصی در رم فراوان بودند در این موقع کتابخانه

کاردینال گریمانی، که محسود اراسموس بود، هشت هزار جلد کتاب به زبانهاي . ب وصیت به ونیز واگذار کردموج

. مختلف داشت که براي کلیساي سان سالوادور در ونیز به میراث گذاشت؛ این کتابها در آنجا طعمۀ حریق شدند

به فرانسه بفرستد؛ کتابخانۀ مزبور در دریا از  کاردینال سادولتو کتابخانۀ گرانبهایی داشت که بر کشتی بار کرد تا

این مجموعه به . غنی بود - مثال کتابهاي پترارك -کتابخانۀ بمبو از آثار شاعران پرووانس و کتب خطی. دست رفت

غیر روحانیانی همچون آگوستینو کیجی و بیندو آلتوویتی نیز در گردآوري . اوربینو، و از آنجا به واتیکان انتقال یافت

  .کردند پژوهان، از پاپها و کاردینالها پیروي می تب، استخدام هنرمندان، و حمایت از شاعران و دانشک

خود از دانشوران بودند؛ برخی  بسیاري از کاردینالها. اي در رم زمان لئو فراوان بودند این گردآوران به نحو بیسابقه

پژوهی براي کلیسا سابقۀ ممتد داشتند، به  در دانش مانند اجیدیو کانیزیو، سادولتو، و بیبینا، به این جهت که

دادن به کسانی که تألیفاتشان را به آنان اهدا  بیشتر کاردینالها در رم، معموالً با صله. کاردینالی منصوب شدند

وچی، ریاریو، گریمانی، بیبینا، آلیدوزي، پتر - هاي بعضی از کاردینالها کردند، از علم و ادب حمایت نمودند؛ خانه می

از لحاظ تجمع روشنفکران و هنرمندان، فقط از  -فارنزه، سودرینی، سانسورینو، گونتساگا، کانیزیو، و جولیو د مدیچی
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واسطۀ خلق نکویش هم با رافائل دوست داشتنی رفاقت داشت و هم با  کاستیلیونه، که به. دست کم داشتند  دربار پاپ

.ادبی کوچکی بود منخو، از خود داراي انج میکالنژ عبوس و زننده

گفت، ممکن نبود بدون پاداش  داري به التینی می هرکس که سخن نکته. حامی درجۀ اول هنر و دانش بود لئو البته 

در ارکان اداري وسیع کلیسا مقامی بسزا  -و حال شعر نیز -مانند ایام نیکوالوس پنجم، دانشوري. از نزد او برود

آمدند یا  عضویت کلیسا در می  شدند؛ ازآنان باالتر به منشیگري روحانی برگزیده میآنها که کم ارجتر بودند به . داشت

شدند؛ برخی، مانند  شدند؛ ستارگان آسمان ادب، مانند سادولتو و بمبو، منشی پاپ می به مقام اسقفی نایل می

در رم بانگ بر افراشت؛ منشآت  آیین سخنوري سیسرون بار دیگر. یافتند سادولتو و بیبینا، به مقام کاردینالی ارتقا می

افتاد؛ اشعار ویرژیل و هوراس، به سان هزاران نهر، به مقصد نهایی خود،  گرفت و از قوام می در ادوار معین نضج می

سخن «: استه چنین نوشت/اي به ایزابال د بمبو سبک را بر بنیان پر وقري پیریزي کرد؛ در نامه. ریختند رود تیبر، می

دوست و همکار او یاکوپو سادولتو بیشتر اومانیستها را با تلفیق یک » .یسرون از پاپ بودن بهتر استگفتن به شیوة س

در میان کاردینالهاي این عصر مردان بسیار پاکدامنی وجود . سبک منزه التینی با اخالقیات مهذب شرمنده ساخت

هذا، برخی  مع. ودند و زندگی منزهتري داشتندتر ب داشتند، و اومانیستهاي لئو بر روي هم از آن نسل گذشته فرهیخته

بود که شخص شریف،  عادت براین جاري شده. از آنان درهر چیز، به جز ایمان مورد اعتراف خود، مشرك بودند

معتقدات و مشکوکاتش هرچه باشد، از کلیسایی که آن اندازه اخالقاً باگذشت بود و چنان سخاوتمندانه از هنر 

  .تقادآمیزي بر زبان نیاوردکرد سخن ان حمایت می

دانشور، شاعر، نمایشنویس، دیپلومات، خبره، نطاق، مشرك،  -برناردو دو ویتسی دا بیبینا جامع تمام این شرایط بود

 - سازد اي که رافائل از او رسم کرده است فقط قسمتی از کیفیات او را آشکار می چهره تک. کشیش، و کاردینال

پوشاند، و نشاط او را در زیر حجابی از  نمایاند، طاسی سر او را با یک کاله قرمز می ا میچشمان محیل و بینی تیز او ر

تیزپاي و تندگفتار و سبکروح بود، و به همین سبب از تغییرات زمان با تبسمی . دارد وقار غیرعادي مستور می

ریخت؛ اما با رفتن به اوربینو و ، با پسران او گ1494هنگامی که در خدمت لورنتسو باشکوه بود، در سال . گذشت می

قسمتی از اوقات فراغت خود براي نوشتن و به  پردازیهاي خویش، وصرف شیفته ساختن محفل ادبی مهذب آن با نکته

یولیوس دوم او را به رم . ، زیرکی خود را نشان داد)1508حد (صحنه آوردن یک نمایشنامۀ مستهجن به نام کاالندرا 

نتخاب لئو را به پاپی با حداقل جنجال و کشمکش چنان فراهم کرد که لئو او را فوراً به سمت برناردو وسیلۀ ا. آورد

. و شش ماه بعد کاردینالش ساخت. داري خانوادة پاپ برگماشت منشی اول کلیسا منصوب کرد، روز بعد او را به خزانه

جشنها را انجام دهد؛ نمایشنامۀ او در  دهندة بودند که وظیفۀ هنرشناس و سازمان مناصب عالی او مانع از این نمی

به سفارت پاپ به فرانسه فرستاده شد، اما چنان مهر فرانسواي . و پاپ را از آن بسیار خوش آمد. حضور پاپ اجرا شد

وقتی رافائل . اول را در دل گرفت که به رم خوانده شد، زیرا حساسیتش بیش از آن بود که شایستۀ دیپلوماسی باشد

تصویرها نمایانندة . ها را به انتخاب خود او از داستان ونوس و کوپیدو برگزید آراست، صحنه و را میاطاق حمام ا

کشاندند که هرگز چیزي از  سبک خاص بودند ومسیحیت را به جهانی می پیروزیهاي عشق بودند؛ تقریباً همۀ آنها به

.نا نشده است، تا آخر نسبت به او وفادار ماندکرد متوجه خوي مشرکانۀ بیبی لئو، که وانمود می. مسیح نشنیده بود

ترین  داشت، از فارسهاي ساده گرفته تا زیرکانه لئو نمایش را در تمام اشکال و درجات کمدیش دوست می

در  1518در . اي در کاپیتول باز کرد در نخستین سال سلطنت روحانیش، تماشاخانه. بیبینا و ماکیاولی» متشابهات«

کوشش جوانی براي فریفتن  -یشی از آریوستو به نام اي سوپوزیتی دید و از شوخیهاي دو پهلوي آنآن تماشاخانه نما

گونه نمایشهاي جشنی و تفریحی چیزي بیش ازکمدي محض بودند و قسمتهاي  این. از ته دل خندید - اي دوشیزه

، یک رقص باله، یک )فائل بودکه بخش دکور آن کار را(هاي هنري  زمینه: شدند، از قبیل را نیز شامل می  دیگري
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انبان، نی، و یک ارگ   آنتراکت با موسیقی به وسیلۀ گروهی از خوانندگان و ارکستري از عود، ویول، کورنت، نی

. پائولو جوویو اهل کومو بود. یکی از کارهاي تاریخی بزرگ دوران رنسانس در دوران پاپی لئو به وقوع پیوست.کوچک

ن و رم، به کار طبابت اشتغال داشت؛ اما چون با شور ادبیی که هنگام جلوس لئو به در آنجا، و همچنین در میال

مسند پاپی به راه افتاد انگیخته شده بود، ساعات فراغت خود را به نوشتن تاریخ زمان خودش به زبان التینی 

او رخصت داده شد که   به. شد این زمان از تعرض شارل هشتم به ایتالیا آغاز و به سلطنت لئو ختم می. تخصیص داد

از تحسین فراوان، و گفتن اینکه نوشتۀ او از زمان لیویوس تا آن  و لئو پس. را براي لئو بخواند  نخستین قسمتهاي آن

دستی معمول خود فوراً پاداشی به صورت مقرري دربارة او  هنگام فصیحترین و سلیسترین اثر بوده است، با گشاده

نامید براي ستودن حامی متوفایش، و آنچه را  می» خامۀ زرین«و، جوویو آنچه را که خود پس از مرگ لئ. برقرار کرد

در عین . کرد، به کار برد خواند جهت مذمت پاپ هادریانوس ششم، که اعتنایی به وي نمی می» کلک آهنین«که 

وقتی که رم در سال . درسانی 1547حال کار خود را بر روي تواریخ زمان خود ادامه داد و مطالب آن را تا سال 

غارت شد، او نسخۀ دستنویس خود را در یک کلیسا پنهان کرد؛ آن نسخه بعداً توسط سربازي پیدا شد و 1527

یابنده از مؤلف خواست تا کتاب خود را بخرد؛ پائولو به وسیلۀ کلمنس هفتم، که به آن دزد پیشنهاد کرد به جاي 

را در اسپانیا بپذیرد، از این اهانت رست؛ خود جوویو به اسقفی نوچرا اي  دریافت فوري مبلغی پول عواید موقوفه

تواریخ او، و شرح حالهایی که به آن افزوده شده بودند، به جهت سبک روان و جاندارش مورد ستایش . منصوب شد

خاصی اذعان جوویو با وجد . قرار گرفت، اما به سبب عدم دقت و پیشداوریهایی که در آن به کار رفته بود مذمت شد

اند،  دست بوده یا نبوده کرد که اشخاص داستان خود را برحسب اینکه خود آنان یا بستگانشان نسبت به او بخشنده

.مدح یا قدح کرده است

IV – شاعران  

همچنانکه در ژاپن دوران ساموراي از دهقان تا امپراطور به شعر گفتن . افتخار عمدة این عصر شعر آن بود

  سرودند؛ و تقریباً هرکس اصرار داشت به ر رم زمان لئو نیز از خود پاپ گرفته تا دلقکهایش شعر میپرداختند، د می

. داشت، و خود در آن فن مجرب بود گویی را دوست می بدیهه. اینکه آخرین اشعار خود را براي پاپ حلیم بخواند

داد؛ گاه با  اي پاداش می ریک را به گونهرفتند و وي معموالً ه شاعران همۀ جا با اشعار مطول خود در پی او می

هزار کتاب به . ساخت دار که مرتجال سروده شده بود، خود را قانع می جوابگویی به شاعران، به وسیلۀ یک سخن نکته

صله داد؛ اما براي جووانی ) دالر؟ 5,000(دوکاتو  400براي یکی از این کتب به آنجلو کولوتچی . نام اواهدا شده بود  

وسیلۀ کیمیاگري به او هدیه کرده بود، یک کیسۀ خالی  رلی، که یک رسالۀ منظوم دربارة هنر طالسازي بهاوگو

او وقت آن نداشت که تمام کتابهایی را که اهدایشان را پذیرفته بود بخواند؛ یکی از این کتب نسخۀ چاپ . فرستاد

نوس که مسیحیت را به منزلۀ زهري جانکاه تلقی، و اي بود از یک شاعر قرن پنجم رومی به نام روتیلیوس ناماتیا شده

از امحاي آن طرفداري کرده، و بازگشت به پرستش خدایان مردآساي مشرك را خواستار شده بود؛ لئو، که گمان 

است، فقط توقیعی داد که درآن اجازة چاپ کردن اشعار او  کرد نسبت به آریوستو در فرارا توجه کافی مبذول شده می

حماسۀ خود دریافت دارد، رنجیده  آریوستو، که امید داشت پاداشی مناسب با طول. لۀ دیگران منع کرده بودرا به وسی

  .خاطر گشت

سخاوت او غالباً بدان حد . تر راضی ساخت تر و کم قدرت لئو چون آریوستو را از دست داد، خود را به شاعران کم ارج

گویدو پوستومو سیلوستري، از نجباي پزارو، . داد بوغ پاداش میقدر ن کرد که به استعدادهاي سطحی به گمراهش می

با آلکساندر و یولیوس، به خاطر تصرف پزارو و بولونیا از طرف آنان، قویاً مبارزه کرده و قطعات انتقادي شدید نوشته 

دبختی آن در بود؛ اینک قصیدة شیوایی درمدح لئو نوشته و شادي ایتالیا را تحت رهبري پاپ جدید با اغتشاش و ب
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ایام پاپهاي پیشین مقایسه کرده بود؛ پاپ ارجگزار امالك مصادره شدة او را به او بازگرداند و وي را مالزم شکارورزي 

آنتونیو . از معاصرانش، مرگ او نتیجۀ پرخوري در سر میز لئو بود  قول برخی   به. خود کرد؛ اما گویدو بزودي مرد

شهرتی در ناپل به هم زده بود، هنگام انتخاب لئو شتابان به رم رفت و، به موجب  تبالدئو، که قبال از جنبۀ شاعري

دوکاتو از لئو صله گرفت؛ به هرحال پاپ به او نظارت و  500دار اشتهاآوري که گفت  روایت ناموثقی، براي شعر نکته

اي براي استعداد  ت پشتوانهگرچه ممکن اس اما پول» .گذران کند تابتواند مرفه«عوارض پل سورگا را واگذار کرد 

دار دیگري سرود؛ پس از مرگ لئو، به  تبالدئو اشعار نکته. تواند نبوغ شاعران را کفایت کند دانشوران باشد، ندرتاً می

اي ندارد جز اینکه  هیچ شکوه»  :گفت یکی از دوستانش می. غنود احسان بمبو محتاج شد، و همواره در بستر خود می

مدتی مدید براحتی، و خوابیده بر پشت، زیست و در هفتاد و چهارسالگی » .ب از دست داده استمیل خود را به شرا

پاپی، در نظم دستی پیدا کرده بود؛ همینکه از  فرانچسکو ماریا مولتسا، اهل مودنا، پیش از انتخاب لئو به .درگذشت

  اجرت کرد و در آن شهر چنان شیفتۀ یکشعر دوستی پاپ آگاه شد، والدین و زن و فرزندان خود را ترك و به رم مه

درمدح فاوستینا » پري رود تیبر«یک شعر شبانی تحت عنوان . بانوي رومی شد که همۀ آنان را فراموش کرد

پس از مرگ لئو، رم را ترك گفت و به موکب . مانچینی سرود، و توسط یک قاتل ناشناس شدیداً مجروح شد

اشعار . گو در دربار خود دارد گفتند سیصد شاعر، موسیقدان، و بذله می کاردینال ایپولیتو د مدیچی پیوست که

هاي او از حیث سبک  نغمه. هاي آریوستو نیز برتر بودند ایتالیایی مولتسا فصیحترین اشعار آن زمان، و حتی از منظومه

وي . شد ی دیگر گرفتار میشعلۀ عشق عشق نرسته به  با آن پترارك برابر ولی شورانگیزتر بود؛ زیرا مولتسا ازآتش یک

  .از مرض سیفیلیس درگذشت 1544در 

کار و زندگی مارکانتونیو فالمینیو آن دوره را به وجه خوشی . دو خرده شاعر بزرگ سلطنت لئو را افتخار بخشیدند

تیلیونه، مهربانی مستمر پاپ به مردان ادب، دوستی عاري از حقد فالمینیو، ناواجرو، فراکاستورو، و کاس - نمایاند می

فالمینیو . هرچند که هرچهار تن شاعر بودند، وزندگی پاکیزة این مردان درعصري که آزادي مفرط جنسی رواج داشت

پدر فالمینیو پسر . سرود درسراواله، واقع در ونتو، متولد شد؛ او فرزند جان آنتونیو فالمینیو بود که خود شعر می

ق و ترغیب کرد و او را در شانزدهسالگی به رم فرستاد تا شعري را شاعري تشوی خویش را، برخالف رسم معمول، به

لئو میلی به جهاد نداشت، اما از اشعار آن پسر خوشش . که در لزوم جهاد علیه ترکان نوشته بود به لئو تقدیم کند

؛ )1515(بینو آورد دست گرفت و او را به اور کاستیلیونه اختیار او را به. آمد و وسایل تحصیل او را در رم فراهم کرد

بعداً پدر فالمینیو پسرخویش را براي تحصیل فلسفه به بولونیا فرستاد؛ سرانجام شاعر ما در ویتربو تحت حمایت 

از قبول دوشغل عالی امتناع کرد، که یکی همکاري با سادولتو در . کاردینال انگلیسی رجینلد پول ساکن شد

رغم سوء ظنی که براي هواداري او نسبت به نهضت  علی. نتمنشیگري لئوبود، ودیگري منشیگري شوراي ترا

در تمام سفرهاي خود آرزوي زندگی آرام و . اي مورد حمایت چند کاردینال بود رفت، به وجه شایسته پروتستان می

ه اشعارش که تقریباً همه به زبان التینی بودند و از اقسام کوتا. هواي تمیز ویالي پدر را درنزدیکی ایموال داشت

سبک هوراس به دوستانش  هایی که به شدند، و نیز نامه قصیده، سرود شبانی، مرثیه، و سرود مذهبی تشکیل می

:گوید باشند؛ در یکی از اشعارش چنین می اما کن روستایی می   جملگی مبین عشق او به -نوشت می

  من شما را باز خواهم دید؛ از تماشاي درختانی که 

  د محظوظ خواهم شد؛ان به دست پدرم غرس شده

  و اندك خواب راحتی در اطاق کوچکم

  .مرا مسرور خواهد کرد
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گیري، که در عالم خیال براي خود  کرد با دوست گوشه از زندانی بودن در محیط پرغوغاي رم شکوه داشت و آرزو می

فکر افتخارات سطحی در «بخواند و » کتابهاي سقراطی«متصور ساخته بود، در کنج دنجی از یک ده بنشیند و با او 

هاي سرسبز را با در دست داشتن اشعار  رؤیاي گردش در دره. نباشد» شود وسیلۀ جماعات غیرمهذب اعطا می که به

مؤثرترین اشعار وي براي پدرش، هنگامی که اودرحال . پروراند ویرژیل وتئو کریتوس، به منزلۀ رفیق راه، در سر می

  :اند احتضار بود، سروده شده

  در، خوش و خرم زیستی؛تو اي پ

  نه بینوا بودي نه ثروتمند،

  به قدر کافی فصیح بودي،

  روح وجسمت همواره سالم بود؛

  .خوي خوشی داشتی و درپاکدامنی بینظیر بودي

  اي، اکنون که هشتادمین سال را به پایان رسانده

  .روي به کرانۀ مقدس اقلیم خدایان می

  برو، اي پدر، و فرزندت را نیز

  .جایگاه بلند آسمان ببر با خود به

در کرمونا متولد شده بود، . پذیري بیشتري داشت مارکو جیروالمو ویدا در سرودن اشعار براي مقاصد لئو انعطاف

التینی را بخوبی فراگرفته و چنان درآن زبان متبحر شده بود که حتی اشعار آموزشی را از قبیل درفن شعر، یا در 

لئو چندان مهر ویدا را به دل گرفته بود که در پی او . سرود ازي شطرنج بزیبایی میتربیت کرم ابریشم، یا دستور ب

فرستاد، پاداشهایی گزاف به او داد، واز اوتمنا کرد که با سرودن یک حماسۀ التین دربارة زندگی مسیح تاج افتخاري 

رد، اما لئو چندان نزیست که آن را ویدا سرودن این حماسه را تحت عنوان کریستیاد آغاز ک. برسر ادبیات عصر بگذارد

را به او واگذار کرد تا از عواید آن زندگی  کلمنس هفتم حمایت لئو را از ویدا ادامه داد، یک حوزة اسقفی. ببیند

ویدا گرچه به هنگام شروع آن ). 1535(خویش را تأمین کند، اما کلمنس نیز عمرش به انتشار آن حماسه وفا نکرد 

توانست درحماسۀ خود از گنجاندن آن اشارات اساطیري کالسیک که  قت اتمام آن اسقف بود، نمیو حماسه راهب و به

نظر کند؛ اما اکنون آن اشارات براي کسانی که درحال فراموش کردن اساطیر یونانی و  در زمان لئو معمول بود صرف

» خدا-پدر«ویدا از . ناهنجار آید سازند، ممکن است رومی هستند، و مسیحیت را به نوبۀ خود یک اسطورة ادبی می

جاي دیگري مسیح را . دهد نام می» فرمانرواي اولمپ«او   برد، و همچنین به نام می» پدر ابر فرآور خدایان«عنوان  به

. آورد تا خواستار مرگ مسیح شوند میدان می خواند؛ گورگونها، هارپیها، قنطورسها، و مارهاي نه سررا به  می» قهرمان«

باشد؛  ویرژیل در رسالۀ در فن شعر می ن ابیات ویدا خطاب به عیسی در کریستیاد نیست، بلکه خطاب بهظریفتری

:ترجمۀ معجلی از این ابیات چنین است

  !منورترین نور سرایندگان اي! مجد ایتالیا اي

  ستاییم، ما ترا با تاج گل می

  .سازیم دهیم و برایت ضریح می تو کندر می  و به

  خوانیم، هاي مقدس می ه بحق نغمهبراي تو هموار

  !سرا سالم برتو، اي مقدسترین نغمه. آوریم  خاطر می وترا با سرود تسبیح به

  شود، جالل تو از ستایش ما افزون نمی

  بیا، به فرزندانت بنگر،. و به صداي ما نیازي ندارد
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  روح گرم خود را به دلهاي پاك ما فرو ریز؛

  .اي دهبیا، پدر، خود را در ارواح ما ج

V – بازیابی و حفظ بقایاي هنر کالسیک  

پودجو، بیوندو، پیوس دوم، و دیگران تخریب . روح مشرکانۀ عصر با حضور و نجات هنر کالسیک اعتال یافت

هذا، این تخریب ادامه یافت و محتمال، همچنانکه پول رم را قادر ساخت  کردند؛ مع هاي کالسیک را مذمت می شالوده

سازندگان ابنیۀ جدید همچنان مرمرها را براي تبدیل . اي بسازد، تشدید شد ویران کهن عمارات تازه با مصالح بناهاي

مارکو مورد استفاده قرار داد؛  پاولوس دوم دیوار کولوسئوم را براي ساختن کاخ سان. ریختند ها می به آهک در کوره

معبد خورشید . هاي توپ تبدیل کرد به گلوله سیکستوس چهارم معبد هرکول را ویران، ویکی ازپلهاي رود تیبر را

. اي در سانتاماریا مادجوره، دو آبنما، و یک کاخ پاپی بر تپۀ کویرینالیس نمازخانه: مصالح این بناها را فراهم ساخت

 اي اعتنایی بودند؛ میکالنژ یکی از ستونهاي معبد کاستور و پولوکس را براي ساختن پایه هنرمندان خود تاراجگران بی

جهت مجسمۀ سوارة مارکوس آورلیوس به کاربرد، و رافائل قسمتی از یک ستون دیگر از همان معبد را براي ساختن 

کار رفته  تمام مرمر به تقریباً. مصالح نمازخانۀ سیستین از مقبرة هادریانوس برداشته شد. اي از یونس برگرفت پیکره

ها، و  ه شدند، وبراي همان کلیسا از سنگفرش زیر ستونها، پلهپیترو از ابنیۀ کهن برگرفت در ساختمان کلیساي سان

نماي مثلثی معبد آنتونیوس و فاوستینا، طاق نصرتهاي فابیوس ماکسیموس و آوگوستوس، و معبد رومولوس پسر 

سازندگان بناهاي جدید معابد کاستور و ) 1549-1546(درست در مدت چهار سال . ماکسنتیوس استفاده شد

قدر کافی  کردند که به ویران کنندگان چنین استدالل می. وس کایسار، وآوگوستوس را خراب کردندپولوکس، یولی

هاي متروك فضاي با ارزشی را اشغال کرده و مانع تجدید ساختمان  یادگارهاي دوران شرك باقی مانده است، ویرانه

ها  قدر آن ویرانه رود که به کار می یی بهمنظم شهر هستند و مصالح برگرفته شده در اغلب موارد براي ساختن کلیساها

در عین حال دست ویرانگر نامحسوس زمان، فوروم و دیگر . زیبا هستند وشاید هم بیشتر مایۀ رضایت خداوند باشند

محلهاي تاریخی را زیر طبقات متوالی خاك، آوار، و گیاهان مدفون ساخته بود، به طوري که فوروم در بعضی نقاط 

تر زیرسطح شهري که آن را دراحاطه داشت قرار گرفته بود؛ قسمتی از آن عمدتاً به چراگاه تخصیص م 13متجاوز از 

. زمان، تاراجگر تمام آن آثار بود. نام گرفته بود) مرتع گاوان(یافته و کامپوواتچینو 

ي حفظ یادگاریهاي ورود عدة زیادي از هنرمندان و اومانیستها میزان تخریب را به تعویق انداخت، و نهضتهایی برا

پودجو، . گردآوري کردند کاپیتولینهاي  ها و قطعات معماري را در واتیکان و موزه پاپها مجسمه. کهن به وجود آورد

ي باستانی، هرچه توانستند در خاندان مدیچی، پومپونیوس الیتوس، بانکداران، و کاردینالها، از آثار گرانبها و بقایا

هاي کالسیک به کاخها و باغها راه یافتند و تا قرن  بسیاري از مجسمه. هاي خصوصی خود جمع کردند مجموعه

ها  نوزدهم در آنجاها باقی ماندند؛ و نامهایی از قبیل فاون باربرینی، تخت لودو ویزي و هرکولس فارنزه از آن مجموعه

  .اند ریشه گرفته

اي جدید و بغرنج یافتند، تمام رم به  در نزدیکی حمامهاي تیتوس یک گروه مجسمه 1506حفاران در  وقتی که

جولیانو همینکه آن را . یولیوس دوم جولیانو دا سانگالو را براي بررسی آن فرستاد؛ میکالنژ نیز با او رفت. وجددرآمد

یولیوس دستور داد آن را براي کاخ بلودره » .ه استاین الئوکوئون است که در آثار پلینی وصفش آمد«: دید، بانگ زد

هاي  اعطا کرد؛ مجسمه) دالر؟ 7,500(دوکاتو  600بیاورند و به یابندة آن و پسرش یک مقرري سالیانه به مبلغ 

یک سال بعد یکی از آنان . چنین پاداشهایی هنرپژوهان را تشویق کرد. باستانی تا این اندازه ارزشمند شده بودند

شوق . گروهی دیگري، هرکول باتلفوس کودك، یافت و بزودي پس از آن آریادنۀ خفته از زیر خاك بیرون آمدپیکرة 

این دو احساس در لئو نیرومند . یافتن کتب خطی اکنون با عشق بازیابی و حفظ آثار هنر باستانی هماهنگ شده بود
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را یافتند؛ این دو » تیبر«و » نیل«هاي  وس و مجسمهبه اصطالح آنتینوئ حفاران، آن  در دوران پاپی او بود که. بودند

کاریهاي  توانست، جواهر و سنگهاي قیمتی، برجسته لئو هروقت که می. مجسمۀ اخیر در موزة واتیکان گذاشته شدند

رار خرید و آنها را نیز در واتیکان ق مدالی، و سایر آثار هنري متفرق را، که زمانی در تصرف خاندان مدیچی بود، باز می

با حمایت لئو، و آغاز کردن از کارهاي قبلی فرا جو کوندو دیگران، یاکوپوماتسوکی و فرانچسکو آلبرتینی ظرف . داد می

برداري کردند و رونوشتهاي خود را  هاي رومی پیدا کنند نسخه هایی که توانستند در ویرانه چهار سال از تمام کتیبه

این کار واقعۀ بزرگی در تاریخ باستانشناسی ). 1521(چاپ کردند  تحت عنوان سخنان خوش دربارة شهر قدیم رم

این نقاش جوان، با معاضدت ماتسوکی، . سرپرستی تحقیقات آثار عتیق منصوب کرد رافائل را به 1515لئو در .بود

اي به  نامه 1518در . اي تهیه کرد طلبانه آندرئافولویو، فابیوکالوو، کاستیلیونه، و دیگران، طرح باستانشناسی جاه

کلمات این نامه . لئونوشت و از او مصراً تقاضا کرد که اختیار کلیسا را براي حفظ تمام بقایاي آثار کهن به کار برد

  :ممکن است از آن کاستیلیونه باشند، اما عاطفۀ مندرج در آن داراي طنین رافائل است

بینیم، که مادر و  وفتۀ این شهر نبیل را میوقتی که الشۀ درهم ک …اندیشیم  چون بر الوهیت آن ارواح کهن می

چه بسیار پاپها که ویران کردن و زشت نمودن معابد،  …. شویم ملکۀ جهان است، تا چه حد اندوهگین می

گویم که تمامی این رم جدید، که اکنون ما بر  من بجرئت می. ها، طاقها، و سایر بناهاي کهن را رخصت دادند مجسمه

که زیبا باشند و با کاخها، کلیساها، و سایر بناها آراسته باشد، باآهکی استوار شده است که از  نگریم، هر قدر آن می

رساند که، حتی در مدت ده سال اقامت رافائل در رم، تا چه حد  این نامه می …. مرمرهاي قدیم به دست آمده است

کند  کهاي رمانسک و گوتیک را مذمت میکند، خامی و خشونت سب بر تاریخ معماري مرور می. خرابی وارد آمده است

هاي تکامل و ذوق  یونانی را به منزلۀ نمونه-، و نظامهاي رومی)اند در نامه، این دو سبک گوتیک و توتونی نامیده شده(

کند که گروهی از کارشناسان تشکیل شود؛ رم به چهارده منطقه، طبق تقسیمی که  ستاید؛ سرانجام پیشنهاد می می

توسط آوگوستوس مقرر شده بود، تقسیم شود؛ در هر یک از آن مناطق بازرسی دقیقی از بقایاي آثار  در زمان قدیم

مرگ زودرس رافائل، که بزودي پس از آن مرگ لئو نیز واقع شد، این . کهن به عمل آید و یادداشت برداشته شود

  .اقدام شایان را به تعویق انداخت

و برامانته نیز کارگر افتاد،   این نفوذ بر برونللسکی، آلبرتی،. نر و فکر احساس شدنفوذ بقایاي بازیافته در هر رشته از ه

گیبرتی و دوناتلو کوشش کرده بودند که . وار از اشکال قدیم شد تا اینکه در آثار پاالدیو کامال موجب تقلید بنده

روتوس خود کامالً اجرا کرد، میکالنژ روش کالسیک را در ب. کارهاي خود را براساس سبک کالسیک طرحریزي کنند

ادبیات االهیات مسیحی را به اساطیر مشرکانه تبدیل . اما در بقیۀ آثار خویش عواطف غیر کالسیک خود را به کار برد

آمیز را به خود گرفت و حتی  در نقاشی نفوذ کالسیک شکل موضوعات شرك. کرد و اولمپ را جانشین بهشت ساخت

خود رافائل، که خاطرش نزد پاپها گرامی بود، . آمیز را وارد عرصه کرد ۀ شركدر موضوعات مسیحی اشکال برهن

صورتهایی از پسوخه، ونوس، و کوپیدو بر دیوارهاي کاخها نقش کرد؛ و طرحهایی کالسیک و آرابسک وسیلۀ پیرایش 

.هاي هزاران بنا در رم شدند ستونها، قرنیزها، و کتیبه

لئو، تا مدتی که . بس آشکار در کلیساي جدید سان پیترو نمایان ساختهنر کالسیک پیروزي خود را به نحوي 

نگاه داشت، اما آن معمار پیر از مرض نقرس علیل شده بود، و » سرپرست ساختمانها«توانست برامانته را به عنوان 

لئو . اله بزرگتر بوداما فراجو کوندو ده سال از برامانتۀ هفتادس. فراجو کوندو مأمور شد که او را در طراحی یاري کند

برامانته در . جولیانو دا سانگالو را، که او نیز هفتاد ساله بود، به رهبري عملیات ساختمانی گماشت 1514در ژانویۀ 

لئو درخواست . بستر مرگ مصراً از پاپ درخواست کرد که آن کار را به دست یک مرد جوان، مخصوصاً رافائل، بسپارد

رافائل چندي با شوق، . رافائل جوان و فراجو کوندو پیر را سرپرست ساختمانها کرد 1514او را پذیرفت و در اوت 
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از «درکاري که با طبعش ناسازگار بود، مانند یک معمار کارکرد؛ گفت که از آن پس جز در رم کار نخواهد کرد، و این 

او کالم خود را با فروتنی » .تیعنی بزرگترین ساختمانی که انسان تاکنون دیده اس …عشق به بناي سان پیترو بود

  :دهد معمول خویش چنین ادامه می

 000،60هزینۀ این ساختمان به چند میلیون دوکاتو طال بالغ خواهد شد، در صورتی که پاپ فرمان داده است فقط 

شتاد فراتر رفته او مرا با راهب مجربی همکار کرده که سن او از ه. اندیشد چیز این کار نمی او به هیچ . دوکاتو بپردازند

مآبش تصمیم  رو حضرت قدسی  تواند زیست کند، و از این کند که این راهب بیش از این نمی پاپ احساس می. است

مند شوم و ورزیدگی بیشتري در هنر معماري، که آن راهب  گرفته است که من از تعلیمات آن هنرمند شخیص بهره

پذیرد و در بارة ساختمان با  حضور می پاپ هر روز ما را به …. ب کنمبر تمام اسرار زیبایی آن عمیقاً آگاه است، کس

  .گوید ما بتفصیل سخن می

رافائل، که . گیري کرد مرد، و در همان روز جولیانو دا سانگالو از گروه طراحان کناره 1515فراجوکوندو در اول ژانویۀ 

طرح صلیب التینی که بازوهاي آن نامساوي بودند  حال در رأس گروه قرار گرفته بود، طرح زمینی برامانته را با یک

ثابت کرد براي ستونهایش خیلی ) برادر زادة جولیانو(عوض کرد، و گنبدي براي آن طرح کرد که آنتونیو سانگالو 

حال در هر قدم مشاجره پیش . آنتونیو، به همترازي رافائل، به ریاست معماري منصوب شد 1517در . سنگین است

درهمان اوان بودجۀ . هاي نقاشی بود، شوق خود را در آن کار معماري از دست داد فائل، که غرق مشغلهآمد؛ و را می

ها پول بیشتري به دست آورد، و در نتیجه خودرا گرفتار نهضت  لئو تحلیل رفت، سعی کرد که با صدور آمرزشنامه

به  1546، تاهنگامی که میکالنژ در نکرد پیترو پیشرفت مهمی ساختمان سان ).1517(اصالح دینی آلمان یافت 

. تصدي آن برگزیده شد

VI – میکالنژ و لئو دهم  

یولیوس دوم براي تکمیل مقبرة خود، به مقیاسی کوچکتر از آنچه میکالنژ طرح کرده بود، پول کافی در اختیار 

رد و از کارگزاران لئو آن هنرمند در سه سال اول سلطنت لئو روي آن آرامگاه کارک. کارگزاران خویش گذارده بود

بیشتر آنچه از آن آرامگاه باقی مانده است شاید دراین دوره همراه با . مزد گرفت) دالر؟ 76,250(دوکاتو  6,100

این مجسمه پهلوان زیباي . مجسمۀ عیساي برخاسته متعلق به کلیساي سانتاماریا سوپرا مینروا، ساخته شده باشد

نوشته شده،  1518اي از میکالنژ، که در مه  نامه. با میانبندي از برنز پوشانده شد دهد که بعداً اي را نشان می برهنه

را هرگز پس  از او قرض کرد و آن) دالر؟ 800(گوید که سینیورلی چگونه به کارگاه هنري او آمد و هشتاد جولی  می

ذراع ارتفاع داشت و دستهایش از  او مرا درحال کار برمجسمۀ مرمرینی یافت که چهار«: افزاید آنگاه چنین می. نداد

هایی  بودند، یعنی ساخته) زندانیان(یا کاپتیوي ) اسیران(این مجسمه ظاهراً یکی از پریجونی » .پشت بسته شده بود

اي در موزة لوور مناسب این  مجسمه. بایست شهرها یا هنرهاي اسیر شده به دست پاپ جنگجو را مجسم کند که می

نی که فقط لنگی به کمر دارد و دستهایش چنان محکم به عقب بسته است که ریسمانها یک هیکل عضال: وصف است

بند باریک جامۀ دیگري ندارد؛ در این  اند؛ در نزدیکی آن اسیر ظریفتري است که جز یک سینه در گوشت فرو رفته

اي است از  نگند؛ نمونهآمیز ندارد؛ اعضاي بدن از حیث سالمتی و زیبایی هماه مجسمه ساختمان عضالت جنبۀ اغراق

چهار بردة نیمه تمام در آکادمی فلورانس ظاهراً براي ستونهاي زن پیکر روبناي مقبره در دست . کمال یونانی

شود از یک تخت زیباي حجیم،  پیترو در وینکولی تشکیل می مقبرة نیمه تمام در کلیساي سان. اند ساختمان بوده

داراي ریش دوشاخ و ابروي   عفریتی با اندام نامتناسب، -سی نشستهکاري ظریف، و یک مو ستونهایی با کنده

اگر ما شرح باور نکردنی وازاري را بپذیریم، باید بگوییم که . خشمناك، درحالی که الواح شریعت را در دست دارد

نسان، بلکه این مجسمه را بپرستند، نه به عنوان کار دست ا«شدند تا  یهودیان هر شنبه وارد آن کلیساي مسیحی می
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 -اي از راحیل است اي از لیئه، و در سمت راستش مجسمه در سمت چپ موسی مجسمه» .به منزلۀ یک شیء االهی

هاي باقیماندة مقبره با بیعالقگی در  مجسمه. نامید می» زندگی فعال و اندیشمند«هایی که میکالنژ  مجسمه

اي است از حضرت  در باالي مجسمۀ موسی پیکره: اند اي نامتناسب از طرف دستیاران میکالنژ ساخته شده مجموعه

تمامی این مقبره مجموعۀ بیتناسبی . مریم، و در پایین آن یک مجسمۀ نیمه خوابیده از یولیوس دوم با تاج پاپی

  .مغشوش، ستبر، نامتوافق، و سخیف: به وجود آمده است 1545تا  1506است که از کار مقطع در سالهاي متفرق از 

محتمال طی اقامتش در فلورانس فکر تمام کردن کلیساي  –ها در حال ساخته شدن بودند، لئو  ین مجسمهوقتی که ا

این آرامگاه مدیچی بود که مقابر کوزیمو، لورنتسو، و بسیاري از دیگر اعضاي . پروراند سان لورنتسو را در سر می

لئو از رافائل، جولیانو دا . آن را ناتمام گذاشته بودبرونللسکی کلیسا را بنا کرده، اما نماي . شد خانواده را شامل می

میکالنژ، ظاهراً به . آنیولو، آندرئا، و یاکوپوسانسووینو خواست تا طرحهایی براي جلوگاه کلیسا بسازند/سانگالو، باتچو د

توان  ا نمیصرافت طبع، طراحی از جانب خود فرستاد که لئو آن را به منزلۀ بهترین طرح پذیرفت؛ بنابراین، پاپ ر

لئو او را . اند چنانکه بعضی کرده –خاطر منصرف ساختن میکالنژ از ساختمان مقبرة یولیوس مالمت کرد  به

میکالنژ، پس از بازگشت به فلورانس، . فلورانس فرستاد، او از آنجا به کارارا رفت تا مرمر مورد لزوم را تحصیل کند به

ان نزاع نمود، و اخراجشان کرد؛ آنگاه به طرزي غیرفعال دربارة نقش دستیارانی براي آن کار انتخاب کرد، با آن

کاردینال جولیو د مدیچی، پسر عم لئو، مقداري از . او محول کرده بودند به اندیشه نشست نامأنوس معماریی که به

در سال (ام سرانج. مرمرهاي بیمصرف مانده را به کلیساي جامع تخصیص داد؛ میکل به خشم آمد، اما باز طفره رفت

لئو وي را از پیمان آزاد کرد، و حساب پولهایی را که به رسم مساعده به آن معمار پرداخته شده بود نیز ) 1520

او تفوق . وقتی سباستیانو دل پیومبو از پاپ تقاضا کرد به میکالنژ مأموریتهاي دیگر بدهد، لئو عذر خواست. نخواست

انگیزي  بینید، او مرد وحشت چنان که خود شما می«: ه مخاطب خود گفتداد، اما ب میکالنژ را در هنر تشخیص می

: سباستیانو جریان این مکالمه را به دوستش گزارش داد، و چنین افزود» .شود با او ساخت است و به هیچ وجه نمی

داري شما، کس نرساند و تنها وفاداري و پای انگیز شما ضرري به هیچ مآب گفتم که رویۀ وحشت من به حضرت قدسی«

چیز این شخص مشهور را  چه ».سازد انگیز می اید، شما را در نظر دیگران وحشت در کاري که خود را وقف آن نموده

داد و ضمناً  ساخت؟ در درجۀ اول کارمایۀ او بود، یک نیروي تباه کننده که جسم میکالنژ را عذاب می انگیز می وحشت

اي که آن کارمایه را در کنترل خویش  نه سالگی رسانید؛ ثانیاً قدرت ارادهسن هشتادو کرد که او را به چندان حفظ می

اي که توسط یک ارادة  کارمایه. گرفت شد، و هرچیز دیگر را نادیده می رهنمون می -هنر - گرفت به یک منظور می

طلبید، بر آن  اي که سنگ بیشکل را به مبارزه می آن کارمایه. متحد سازنده رهبري شود همواره نشانۀ نبوغ است

داد، همان قدرتی بود که دامن کشان و  زد تا به آن شکل و اهمیت می آویخت، و با خشم چکش و مغار می می

اندیشید،  گذشت، هیچ به لباس و پاکیزگی و تواضعات سطحی نمی ارزش ولی جذاب زندگی می  غضبناك بر ذخایر بی

ده، سالمت ناقص شده، و باالخره روحیۀ تحلیل رفته، که و کورانه با عبور از عهدهاي شکسته، دوستیهاي نقض ش

رفت؛ اما نتیجۀ کار او با همۀ این علتها عبارت بود از  کرد، به سوي مقصود پیش می جسم و روح را خرد می

اگر خداوند مدد «: گفت خود چنین می او. ها، و برخی از بهترین معماریهاي زمان ممتازترین نقاشیها، برترین مجسمه

درعصري که از حیث زیبایی اشخاص و  ».است پدید خواهم آورد ، من عالیترین اثري را که ایتالیا تا به حال دیدهکند

هایی پهن، اندامی   قدي متوسط، شانه. کرد درخشید، میکالنژ کمتر از هرکس دیگر جلب توجه می ها می شکوه جامه

هایی برون جسته در جلو گوشها،  ها، شقیقه از پس گونه باریک، سري بزرگ، ابروانی باال جسته، گوشهایی بیرون زده

این  -اي تیره و درهم رفته، یک بینی شکسته، چشمانی ریز و تیزنگاه، و زلف و ریشی نیمه خاکستري داشت چهره

شد،  پوشید که تقریباً جزئی از تنش می کرد و آن را چندان می لباسی کهنه در بر می. بود میکالنژ در ریعان شباب
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ازشستن خویش برحذر باش؛ چرك را با مالش از تنت در بیاور، اما «: کرد ویی نیمی از اندرز پدرش را اطاعت میوگ

آنچه در . جویی، بلکه با خست زیست؛ نه تنها با صرفه سان مردي بینوا می گرچه ثروتمند بود، به» .تنت را مشوي

در بولونیا او و سه کارگرش در یک اطاق . کرد یخورد، و گاه شام را با یک تکه نان سر م یافت می دسترس می

هنگامی که در عنفوان نیرومندي بود، معموال با لباس به «: گوید کوندیوي می. خوابیدند زیستند و دریک بستر می می

در بعضی  …. کند، زیرا استعداد مزمنی به گرفتگی عضالت داشت هایش را نیز نمی رفت و حتی چکمه رختخواب می

چنانکه » .آمد کند، پوست پایش باچرم بیرون می داشت که وقتی آنهارا می پا می هایش را چندان به کمهازفصلها چ

درحالی که بر ».بیعالقگی او به کندن لباس فقط براي این بود که مجبور به دوباره پوشیدنش نباشد«: گوید وازاري می

کارگران را به تنعم و تجمل  ده را به روشنفکران، و رنجبالید، بینوایان را به اغنیا، مردم سا نسب فرضی عالی خود می

تنهایی را دوست . کرد اش می بیشتر عایدي خود را صرف نگاهداري بستگان بیکاره. داد دولتمندان ترجیح می

کرد؛  یافت؛ هرجا که بود، رشتۀ افکار خود را دنبال می ناپذیر می داشت؛ صحبت پوچ با اذهان درجۀ سوم را تحمل می

وقتی کشیشی اظهار تأسف کرد از اینکه چرا میکالنژ . هی به زنان زیبا نداشت؛ و در نتیجۀ قناعت ثروتی اندوختتوج

من بیش ازحد زن درهنر خود دارم، و آن هم به قدرکافی مرا «: دار نشده است، چنین پاسخ گفت زن نگرفته و بچه

ودکان منند؛ و اگر زیاد ارزنده نباشند، الاقل چندي باقی اما دربارة اطفال، باید بگویم که آثار من ک. رنج داده است

او مردان را، هم براي مصاحبت وهم براي . توانست تحمل کند وجود زن را دراطراف خانه نیز نمی» .خواهند ماند

؛ کرد، اما همواره در موضع مادري نه در فتانی درخشان شباب زنان را نقاشی می. نهاد کارهاي هنري خود، رجحان می

جالب توجه است که هم او و هم لئوناردو ظاهراً نسبت به زیبایی جسمانی زن، که در بسیاري از هنرمندان منشأ و 

موجب آن بتوان میکالنژ را همجنسگرا دانست؛  شاهدي در دست نیست که به. مجسمۀ جمال است، غیرحساس بودند

گذراند و  ارا تمام روز را از صبح زود بر پشت اسب میدر کار. رسید ظاهراً تمام کارمایۀ او در کار وي به مصرف می

کرد، محاسبۀ  را بررسی می ها کرد؛ و شبها در کلبۀ خویش، در نور چراغ، نقشه سنگتراشان و راهسازان را راهنمایی می

ما ا  هایی از سستی و کندي ظاهري داشت؛ دوره. نمود داد، وطرح کارهاي روز بعد را تهیه می مخارج را انجام می

.شد اعتناییش واقع می گرفت و هر چیز دیگر، حتی غارت رم، مورد بی ناگهان تب خالقیت دوباره او را می

ندرتاً دوستی یا «. هرچند دوستان وفاداري داشت  کرد، چون در کار مستغرق بود، وقتی براي دوستیابی پیدا نمی

وپنج  ادار خود فرانچسکو دلیی امادوري، که بیستبه مصاحبت با نوکر وف» .خورد شخص دیگري بر سر میز او شام می

دهشهاي میکل، فرانچسکو را مردي ثروتمند ساخت، و . کرد و در بسترش شریک بود، قانع بود سال مواظبتش را می

کرد،  در مورد سایرین، میکالنژ خوي بد و زبان تندي داشت، بشدت انتقاد می. آن هنرمند از مرگ او دلشکسته شد

خواند، و عقیدة خود را دربارة تابلوهاي فرانچا به پسر  پروجینو را دیوانه می. شد د، و به هرکس ظنین میرنجی زود می

کامیابی و محبوبیت رافائل رشک  به» .سازد تا روزها پدرت شبها صورتهاي بهتري می«: گفت زیباي او چنین می

ان معاند یکدیگر بودند، و یاکوپو سانسووینو نامۀ کردند، حامیانش گرچه آن دو هنرمند یکدیگر را احترام می. برد می

خدا لعنت کند آن روزي را که تو از کسی خوب گفته «: توهین آمیزي براي میکل فرستاد و در آن چنین گفت

: چهرة دوك آلفونسو فرارا را دید، گفت هنگامی که تک. اتفاقاً چنین روزهایی در زندگی میکالنژ وجود داشت» .باشی

خوي تند و خیم » .وجود آورد، فقط تیسین سزاوار نام نقاش است تم که هنر بتواند چنین اثري بهگمان نداش«

شد؛ و در سنین پیري ترس دوزخ چندان  گاه تا سرحد جنون مالیخولیایی می. العمر او بود اش مصیبت مادام تیره

داد تا خداي خشمناك را خرسند  ز میپنداشت، و به دختران فقیر جها داد که حتی هنرخود را هم گناه می آزارش می

اکنون پانزده سال از آن زمانی که من یک ساعت از »  :اي به پدر خود نوشت و در آن چنین گفت نامه 1508در . سازد
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پس از آن نامه نیز ساعات زیادي از صحت برخوردار نبود، هرچند هنوز » .گذرد ام می سالمت مزاج برخوردار بوده

  .ر در پیش داشتوهشت سال دیگ پنجاه

VII – 1520 - 1513 :رافائل و لئو دهم  

اي هم  داشت، و تا اندازه االخالق را دوست می لئو، میکالنژ را تاحدي به این سبب از خود راند که مردان وزنان متعادل

و یک یک کلیساي جامع،  به این جهت که عشق زیادي به معماري، یا ستبري در هنر نداشت؛ او یک قعطه گوهر را به

لئو کارادوسو، سانتی دي کوال سابا، میکله ناردینی، و عدة زیادي از . داد یک بناي یادگاري ترجیح می  مینیاتور را به

سازي، و ساختن ظروف مقدس مشغول  سازي، سکه  کاري مدالی، مدالیون زرگران دیگر را به کار جواهرسازي، برجسته

اي قیمتی، یاقوت، یاقوت کبود، زمرد، الماس، مروارید، تاج پاپی، کاله اي از سنگه به هنگام مرگ، مجموعه. داشت می

باید . ارزش داشتند) دالر 000،500،2بیش از (دوکاتو 204,655بند گوهرنشان به جاي گذاشت که  اسقفی، و سینه

ادند که از تأثیر د متذکر بود که بیشتر اینها را از اسالف خود به ارث برده بود و قسمتی از خزانۀ پاپ را تشکیل می

.بود کاهش قیمت پول رایج مصون می

لئوناردو را . ورزید لئو در حدود بیست نقاش را به رم دعوت کرد، اما رافائل تقریباً تنها فردي بود که لئو به او لطف می

پطرس وارد رم شد و یک  1514فرا بارتولومئو در . است، اخراج کرد» وقت تلف کن«به این عنوان که  آزمود و، 

اما هوا و هیجان رم با طبع او ناسازگار درآمد و بزودي به آرامش صومعۀ   حواري و یک بولس حواري نقاشی کرد؛

کرد که آن هرزة بیپروا را اجازه دهد  داشت، اما ندرتاً جرئت می لئو کار سودوما را دوست می. فلورانسی خود بازگشت 

  .د مدیچی، در اختیار گرفته بود مبو را پسر عم لئو، جولیو سباستیانو دل پیو. آزادانه در واتیکان بگردد

داشتنی بودند که  طلبانی دوست هر دو لذت. رافائل، هم از حیث اخالق و هم از جهت ذوق، با لئو توافق داشت

ند لئو آن هنرم. پرداختند کردند که به بازي می قدر سخت کار می اما هر دو همان مسیحیت را لذتبخش ساخته بودند؛ 

هاي نمازخانۀ  تکمیل نقاشی مسکن شخصی پاپ، طرح الگو براي فرشینه  :با نشاط را با تکالیف زیادي مشغول داشت

رافائل این مأموریتها . و حفظ هنر کالسیک  سان پیترو،  تزیین تاالرهاي جلوباز واتیکان، ساختمان کلیساي  سیستین، 

آمیز، پنجاه  چند رشته فرسکو شرك اي نقاشی بیست تصویر مذهبی، را با نشاط و ذوق انجام داد، و عالوه بر آن بر

لئو از . هایی که هر یک از آنها ثروت و شهرت براي او در بر داشت وقت پیدا کرد چهره تصویر حضرت مریم، و تک

اتر خدمتگزاري او سوء استفاده کرد و از او درخواست نمود که جشنهایی ترتیب دهد، مناظري براي دکوراسیون تئ

و همچنین عشق، مرگ زودرسی براي رافائل پیش   شاید کار زیاد،. نقاشی کند، و شبیهی از یک فیل محبوب بسازد

که مثل پدر نزد من  …عمو سیمونۀ عزیز«اي به  در نامه. اما او اکنون در عنفوان نیرومندي و ریعان سعادت بود.آورد

مالمت کرده بود، با خوي خوشی آکنده از اعتماد به نفس را براي تجرد ممتدش ) رافائل(که او » گرامی هستی،

  :نویسد چنین می

ازدواج باید بگویم که من هر روز خرسندم از اینکه کسی را که شما براي من برگزیده بودید، یا در حقیقت  اما دربارة 

اکنون باید تشخیص دهید  و یقین دارم که شما …ام در این مورد، من از شما عاقلتر بوده. ام هر کس دیگر را، ندیده

 50و یک عایدي مطمئن به مبلغ   دوکاتو دارم، 3,000اي معادل  من در رم سرمایه. که وضعم همین طور بهتر است

دوکاتو براي نظارت بر تجدید ساختمان سان پیترو  300حضرت قدسی مآب مواجبی معادل . دوکاتو بیش از آن

خواهم به  عالوه بر این، آنچه براي کارهایم می …. م از من بریده نخواهد شدام برقرار کرده است که تا عمر دار درباره

کراون  1,200ام، و براي این کار باید  من تزیین یک تاالر بزرگ را براي حضرت قدوسیش آغاز کرده. دهند من می

  .ام ورم فراهم کردهبینید که من افتخاري براي خانواده و کش می  عموي عزیزم،  به این ترتیب،. طال دریافت کنم
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رافائل . ریشی مشگین گذاشته بود  شاید براي پوشاندن جوانی خود،. ویک سالگی به خیل مردان آگاه وارد شد در سی

. کرد دوکاتو خریده بود زندگی می 3,000و حتی شکوه، در کاخی که توسط برامانته ساخته شده و به   با راحتی،

هنگام حضورش در واتیکان، با موکب مجللی از شاگردان و . مانست یاش به لباس یک شریفزادة جوان م جامه

و رافائل   ؛»روید شما همچون سرداري با کوکبه به هر سو می»  :میکالنژ او را مالمت کرد و گفت. مراجعان همراه بود

د، اما عشق به او هنوز جوانی خوش طبع، و از حسد آزاد بو» .گردید، مثل یک دژخیم و شما هم تنها می«: پاسخ داد

اما همواره براي دیگران امیدبخش بود؛ به ) توانست باشد؟ چگونه می(رقابت داشت، به قدر سابق متواضع نبود 

اما، بر . نمود دوم و سوم نقش حامی را ایفا می  کرد، و حتی نسبت به نقاشان درجۀ دوستانش شاهکارهایی اهدا می

کردند بر آن  وقتی دو کاردینالی که از کارگاه هنري او دیدن می. و باشدگ ممکن بود به نحوي زننده بذله  حسب مورد،

از «: او چنین پاسخ داد –هاي حواریون خیلی سرخ است  مثالً گفتند که چهره - شدند که از تصویرهاي او ایراد بگیرند

کرد که وقتی اینان ببینند توان تصور  این امر تعجب نکنید، عالیجنابان؛ من آنها را عمداً چنین رسم کردم؛ آیا نمی

هذا تصحیحاتی را که در کار  مع» کلیسا تحت حکومت کسانی مثل شماست، از خجلت در آسمان سرخ خواهند شد؟

توانست  او می. هایی که براي کلیساي سان پیترو رسم کرده بود پذیرفت؛ مثال در نقشه شد بدون نفرت می او می

براي . آنکه از استقالل و اصالت اثر خود بکاهد هاي عالی هنرشان تهنیت گوید، بی اي از نقاشان را با تقلید از جنبه عده

.اینکه خودش باشد، به تنهایی احتیاج نداشت

توانست آنان را با آن  اگر او بشدت مجذوب زیبایی زنان نشده بود، نمی. کرد اخالقیات او کامال با رفتارش تطبیق نمی

او یک گروه معشوقه داشت، اما هر . ت نقاشیهاي خود براي کتاب مناظره نوشتغزلیاتی در پش. جذابیت نقاشی کند

وازاري . التذاذ از چنین سرگرمیهایی را دارد اندیشید که یک چنین هنرمند بزرگی حق کس حتی خود پاپ ظاهراً می

اقص گویی خود گوید، متوجه تن اي که در دو صفحه بعد می ومرج جنسی رافائل، ظاهراً در جمله پس از وصف هرج

» .کنند، در آسمان پاداش خواهند یافت او تقلید می  کسانی که از زندگی پرهیزکارانۀ«: آن جمله چنین است. نشد

وقتی کاستیلیونه از رافائل پرسید مدلهاي زنان زیبایی را که نقاشی کرده از کجا یافته است، او پاسخ داد که آنها را در 

زیادي از چنین   عدة یهایی ساخته که در زنان مختلف دیده است؛ از این رو او بهتصور خود از عناصر مختلف زیبای

هذا، مایۀ سالم وجانپروري درخوي و کارهایش هست؛ در زندگی هنریش یکپارچگی،  مع. هایی احتیاج داشت نمونه

سیاستهایی که نزدیک  او به. آرامش، و صفایی در میان کشمکشها، انشعابها، حسادتها، و تهمتهاي آن عصر وجود دارد

کرد که رقابتهاي احزاب و کشورها براي قدرت  بود لئو و ایتالیا را به تباهی کشانند اعتنایی نداشت؛ شاید احساس می

  .ارزش و یکنواخت تاریخ است و هیچ چیز جز اخالص به خیر، زیبایی، و حقیقت مهم نیست و امتیاز، بازي بی

در نخستین سالهاي . خدمت زیبایی قانع ساخت  ح متهورتر واگذارد، و خود را بهرافائل پیگیري از حقیقت را به اروا

 –و براي مصور ساختن طرد بربرها از ایتالیا  - با یک هوس ناگهانی. سلطنت لئو، تزیین تاالر الیودورو را ادامه داد

نقاشی ). 452(تخاب کرده بود دیواري اصلی اطاق، مالقات تاریخی آتیال و لئو اول را ان یولیوس براي دومین نقاشی

تصویر مورد تجدید . رافائل هنگامی به لئو اول وجنات یولیوس دوم را داده بود که لئو دهم به مسند پاپی جلوس کرد

جمعی، تابلو کوچکتري است که رافائل در طاق باالي  موفقتر از این تصویر بزرگ دسته. نظر قرار گرفت و لئو، لئو شد

در اینجا پاپ جدید، شاید براي یادبود فرارش از دست فرانسویان در میالن، موضوع . اشی کردپنجرة همان اطاق نق

رافائل تمام هنروري ترکیبی خود را براي دادن وحدت و . وسیلۀ یک فرشته، پیشنهاد کرد نجات پطرس را از زندان، به

چپ   در سمت: کرده بود به کار بردصحنه تقسیم  حیات به داستانی که جایگاه پنجرة اطاق نقاشی آن را به سه 

اي درحال بیدارکردن پطرس است، و در سمت راست، آن فرشته، حواري  شوند، در باال فرشته نگهبانان خفته دیده می

سازد بر سپر سربازان  اي که شبستان را روشن می درخشندگی فرشته. برد سوي آزادي می خواب آلود و حیرتزده را به
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سازد، این منظره را از لحاظ بررسی نور به یک  کند؛ و هالل ماه، که ابرها را سفید می کور می تابد و چشمشان را می

.کند صحنۀ تماشایی تبدیل می

برامانته بدون اجازة میکالنژ دوست خود را براي . آن هنرمند جوان در فراگرفتن هرشیوة جدید ولعی خاص داشت

شاید، با . رافائل بشدت تحت تأثیر قرار گرفت. اتمام آنها، برده بوددیدن فرسکوهاي سقف نمازخانۀ سیستین، قبل از 

اي احساس کرد که صاحب نبوغی برتراز خودش بود،  خضوعی که هنوز با غروري همراه بود، خود را در حضور نابغه

کوهاي اطاق هنگام رسم فرس او خود را به آن نفوذ جدید واگذاشت تا به. هرچند که از لطف ظاهر کمتر برخوردار بود

ظهور خداوند : این تصویرها عبارتند از. هلیودوروس در وجودش جریان یابد و در موضوعها و شکلها وي را یاري دهد

این نفوذ بار دیگر خود را در تصویر اشعیاي نبی، که براي . زار آتش گرفته به نوح، قربانی ابراهیم، رؤیاي یعقوب، و بوته

  .دهد کرد، نشان میکلیساي سانت آوگوستینوس نقاشی 

یک . شود سوزي بورگونامیده می تاالر آتش اش به رافائل کاردر اطاقی را آغاز کرد که از روي تصویر عمده 1514در 

فقط با ساختن عالمت صلیب، آتشی را که   ،)816-795(گوید که چگونه پاپ لئو سوم  افسانۀ قرون وسطایی می

شاید رافائل . کرد خاموش ساخت تهدید به سوختن می -اتیکان قرار داشتاي از روم که برگرد و یعنی ناحیه -بورگو

بااین . فرانچسکو پنی واگذار کرده بود فقط الگوي این نقاشی دیواري را تهیه کرده و نقاشی آن را به شاگردش جان 

ختالط داستان با ا. بهترین سبک داستانی رافائل رسم شده است  حال، ترکیب آن نقاشی بسیار نیرومند است و به

کالسیک و مسیحی، رافائل در سمت چپ یک آینیاس شکیل و عضالنی کشیدکه پدر پیر اما عضالنی خود، 

وجه کامل رسم شده است، از باالي دیوار آن  مرد برهنۀ دیگر، که به   یک. برد آنخیسس، را به محل امنی می

رافائلیتر از آن، یک مادر به . ین سه برهنه آشکار استساختمان مشتعل آویخته و آمادة افتادن است؛ نفوذ میکالنژ درا

مردي بسپارد که روي نوك پا بلند شده و دست  هیجان آمده است که از باالي دیوار آویزان شده تا طفل خود را به

طلبند، و پاپ از ایوان  میان ستونهاي عظیم گروههایی از زنان از پاپ یاري می. خود را از پایین دراز کرده است

.اینجا رافائل هنوز در رأس خط و حرفۀ خویشتن است. دهد که قطع شود آهسته به آتش فرمان می

مانده در اطاق، رافائل الگوهایی رسم کرد؛ و شاید در این کار حتی مورد یاري شاگردانش نیز  براي تصویرهاي باقی

در آن تابلو لئو سوم خود . و سوم را نقاشی کرداز روي این الگوها، پرینو دل واگا در باالي پنجره سوگند لئ. قرار گرفت

تنها فرد  –؛ بر دیوار خروجی یک شاگرد بزرگتر او، جولیو رومانو )800(سازد  را در برابر شارلمانی از گناه بري می

که به طرز قابل توجهی شبیه لئو (نبرد اوستیا را رسم کرد که در آن لئو چهارم  –برجستۀ رمی در هنر رنسانس 

دست او تصویرهایی  ؛ و در فضاهاي دیگر، شاگردان چیره)849(اعراب مهاجم را عقب نشاند ) رسد ه نظر میدهم ب

در یک تک چهرة نهایی، تاجگذاري . آرمانی از سالطین رسم کردند که بخوبی شایستۀ نماینده شدن در کلیسا بودند

ا مثل شارلمانی نقاشی شده است، در قیافۀ دیگري شود؛ و فرانسواي اول، که در اینج شارلمانی، لئو دهم، لئو سوم می

این تصویر نمایانندة مالقات لئو با فرانسوا در بولونیا در یک سال . رسد به آرزوي خود، که نیل به امپراطوري باشد، می

ی رافائل چند طرح مقدماتی براي تاالر چهارم که تاالر قسطنطین نام داشت تهیه کرد؛ این نقاش. است) 1516(قبل 

پس از مرگ او تحت حمایت کلمنس هفتم انجام گرفت؛ در همان اوان لئو دهم او را وادار کرد که به تزیین تاالرهاي 

خود رافائل . جلوبازي دست بزند که توسط برامانته ساخته شده بود تا حیاط سان داماسوس را در واتیکان احاطه کند

که ) 1519-1517(راي سقف یک تاالر پنجاه و دو فرسکو رسم کرد ساختمان این تاالرها را تمام کرده بود؛ حال او ب

فرانچسکو پنی،  کار نقاشی به جولیو رومانو، جان. نمایاند داستان کتاب مقدس را از بدو خلقت تا واپسین داوري می

نه ستونهاي پرینو دل واگا، پولیدورو کالدارا دا کاراوادجو، و چندتن دیگر واگذار شد؛ درحالی که جووانی دا اودی

این فرسکوها گاه موضوعاتی را . چهارگوش و زیرسوهاي طاقها را با تصاویر و نقوش آرابسک با گچ ورنگ تزیین کرد
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دادند که قبال بر سقف نمازخانۀ سیستین انجام گرفته بودند، اما با دستی سبکتر و باروحی  مورد استفاده قرار می

مانند آدم و حوا و   :جست الی نبود، بلکه حوادث دلپذیري از داستانها را میتر که طالب عظمت یا تع تر و با نشاط ساده

گیرند، مالقات سه فرشته با ابراهیم، اسحاق در حال در آغوش کشیدن رفقه،  فرزندانشان که از میوة بهشت بهره می

این نقاشیهاي . انداوود و بتشبع، و ستایش شبان یعقوب وراحیل برسرچاه، یوسف وزن فوطیفار، پیدا شدن موسی،

دنیایی از لطف  - توانند با نقاشیهاي میکالنژ قابل مقایسه باشند؛ زیرا دنیا و نوع آنها متفاوت است کوچک البته نمی

زنانه، نه نیروي مردانه؛ آنها نشانۀ رافائل سبکدل در آخرین پنج سال زندگی وي هستند، و تصاویر سقف نمازخانۀ 

.قدرتشسیستین نشانۀ میکالنژ در اوج 

مقام پاپی،   پس از انتصابش به . برد شاید لئو کمی بر آن سقف، و مجدي که برسلطنت یولیوس نشانده بود، رشک می

. فکر افتاد که خاطرة سلطنت روحانی خودش را، با آراستن دیوارهاي نمازخانۀ سیستین با فرشینه، جاودان سازد به 

نساجان فالندري برابري کنند، ولئو فکر کرد که در فالندر نقاشانی نیستند در ایتالیا بافندگانی نبودند که بتوانند با 

هاي کتاب اعمال رسوالن رسم  که ده زیرطرح از صحنه) 1515(او آن هنرمند را مأمور کرد . که بارافائل همتراز باشند

) 1630(، خریداري شدند تا از این زیرطرحها توسط روبنس در بروکسل براي چارلز اول، پادشاه انگلستان  هفت. کند

اینها جزو جالبترین نقاشیهایی هستند که تاکنون ساخته . که اکنون در موزة ویکتوریا و البرت لندن موجودند

رافائل در اینجا تمام معلومات ترکیب، کالبدشناسی، و اثر نمایشی خود را به کاربرد؛ در میان تمام آثار . اند شده

آساي ماهی، مأموریت عیسی به پطرس، مرگ آنانیاس،  که از صید معجزه نقاشی، فقط قطعات معدودي هستند

هرچند در این تصویر اخیر چهرة  -پطرس در حال معالجۀ مرد شل، یا بولس درحال وعظ در آتن برتر به شمار روند

  .زیباي بولس از فرسکوهاي مازاتچو در فلورانس دزدیده شده است

د، و درآنجا برنارت وان اورلی، که شاگرد رافائل در رم بود، برانتقال طرحها این ده زیرطرح به بروکسل فرستاده شدن

ها تمام، وهمۀ ده فرشینه تا  در مدت کوتاه سه سال، هفت تا از آن فرشینه. هاي حریر و پشمین نظارت کرد به پارچه

ن آویختند و برگزیدگان ها را بردیوارهاي سیستی ، هفت تا از این فرشینه1519دسامبر  26در . تکمیل شدند 1520

پاري دو گراسی در یادداشتهاي روزانۀ خود چنین . منظرة آنها شوري ایجاد کرد. رم را براي دیدن آنها دعوت کردند

الرأیند که در   ها متحیر شد؛ همگان متفق تمام جماعتی که در نمازخانه حضور داشت از دیدن این فرشینه»  :نوشت

هاي مربوط  ارزید؛ هزینه می) دالر 25,000(دوکاتو  2,000اي مجموعاً  هر فرشینه» .ستجهان چیزي از آنها زیباتر نی

لئو حال  .کردفرشینه به خالی شدن خزانۀ لئو کمک، و فروش آمرزشنامه و مشاغل بیشتري را ایجاب  به این ده

که او و رافائل با یولیوس و میکالنژ دریک نبرد هنري در همان نمازخانه مصاف داده و بایست احساس کرده باشد  می

  .جایزه را برده بودند

وصف موجز  -وهفت سالگی او بیشتر بود تا در هشتادونه سالگی میکالنژ که در سی -انگیز رافائل باروري شگفت

او نقشهایی براي . ه استحقاق جاودان ماندن داشتسازد، زیرا هر محصول اوشاهکاري بود ک صحیحی از اورا دشوار می

و طرحهایی براي . هاي جواهر ساخت انتقال برموزائیک، چوب، جواهر، مدال، سفالینه، ظروف برنزي، و جعبه

میکالنژ وقتی شنید که رافائل مدلی درست کرده که لورنتستولوتی از . هایی براي قصرها طرح کرد ها و نقشه مجسمه

مرمرینی از یونس درحال سوار شدن برنهنگ ساخته است، ناراحت شد، اما نتیجۀکار دوباره او را روي آن مجسمۀ 

کرد، زیرا دوست  او در معماري بهترکار می. رافائل نابخردانه ازعنصر تصویري خود عدول کرده بود –مطمئن ساخت 

به تصدي کار کلیساي سان پیترو گمارده  ، وقتی که1514در حدود . کرد او، برامانته، وي را در آن کار راهنمایی می

شد، دوست خود فابیو کالوو را به ترجمۀ اثر ویترویوس به زبان ایتالیایی گماشت؛ و از آن پس عاشق بیقرار سبکها و 

ادامۀ کار او در ساختمان تاالرهاي جلوباز، لئو را چندان خوشحال ساخت که او را به . شکلهاي معماري کالسیک شد
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رافائل چند کاخ غیرمشهور در رم ساخت و در طرح . م قسمتهاي معماري و هنري واتیکان منصوب کردمدیریت تما

هذا، ساختمان این ویال عمدتاً کار جولیو رومانی، به عنوان  ویال ماداما براي کاردینال جولیو د مدیچی شرکت کرد؛ مع

از شاهکارهاي معماري رافائل که هنوز برجاست  یکی. عنوان تزیینکار، بود معمار و نقاش، و جووانی دا اودینه به

هاي او ساخته شد؛ این کاخ هنوز جزو بهترین قصرهاي  پاالتتسو پاندولفینی است که پس از مرگش از روي نقشه

او، با یک وارستگی عالی منشانه، استعدادهاي خود را در خدمت خود کیجی صراف گذاشت، براي او . فلورانس است

که درخور ) 1514(لیساي سانتاماریا دل پوپولو ساخت، و براي اسبهایش چنان اصطبلهایی بنا کرد اي در ک نمازخانه

براي شناختن رافائل، و رم زمان لئو، ما باید یک لحظه درنگ کنیم و بر کیجی محتشم نظري . یک کاخ بودند

.بیفکنیم

VIII – آگوستینو کیجی  

ه بازرگانان ثروتمند و بانکداران، معموال از اصل غیررمی، که ثروتشان گرو  :آگوستینو نمونۀ یک گروه جدید در رم بود

. اشراف رم را تحت الشعاع قرارداده و سخاوتشان نسبت به هنرمندان و نویسندگان فقط از پاپها و کاردینالها کمتر بود

لگی، بزرگترین وام در سن چهل و سه سا. او در سینا متولد شده، و زیرکی اقتصادي گویی با خونش عجین شده بود

ازجمله (مخارج تجارت با چندین کشور . اعم از مسیحی یا کافر، بود  دهنده به جمهوریها و کشورهاي پادشاهی،

در . کرد، و با اجارة معادن، از یولیوس دوم، انحصاري در استخراج زاج و نمک به دست آورد را فراهم می) ترکیه

آلفونسو جرئت کرده بود  و آن اینکه دوك –به جنگ فرارا اقامه کرد  براي یولیوس دلیل دیگري جهت اقدام 1511

تجارتخانۀ او شعباتی در کلیۀ . را به قیمتی کمتر از آنچه آگوستینو قدرت خرید آن را داشته است بفروشد   نمک

ی در زیر صد کشت. شهرهاي بزرگ ایتالیا داشت، همچنین در قسطنطنیه، اسکندریه، قاهره، لیون، لندن، آمستردام

فرستادند؛ بهترین  نوردیدند؛ بیست هزار تن اجیر او بودند؛ چند سلطان براي او هدیه می پرچم او دریاها را در می

) دوکاتو وام داده بود 125,000که به آن (اسب او از طرف سلطان عثمانی فرستاده شده بود؛ هنگامی که به سفر ونیز 

شاید براي  - و از او خواست که ثروت خود را تخمین زند، پاسخ دادوقتی لئ. در صدر نشست» دوج«رفت، پهلوي 

) دالر 875,000(دوکاتو  70,000هذا، عایدي ساالنۀ او به  که چنان تخمینی غیرممکن است؛ مع -رهایی از مالیات

و روکشی از  ظروف نقره و جواهراتش، از حیث مقدار، برابر با آن تمام اشراف بود؛ تختخوابش از عاج بود. شد بالغ می

قصر و ویالهاي متعدد داشت که مزینترین آن ویال کیجی در . طالي گوهرنشان داشت؛ لوازم حمامش از سیم ناب بود

طرح این ویال توسط بالداساره پروتتسی تهیه، با نقاشیهاي پروتتسی، رافائل، سودوما، . ساحل باختري رود تیبر بود

به عنوان شاهوارترین کاخ از طرف اهالی  1512یین، وبه هنگام تکمیلش در جولیو رومانو، و سباستیانو دل پیومبو تز

.رم ستوده شده بود

، در اصطبلی که رافائل 1518درسال . در زمان قیصر را داشتند لوکولوسضیافتهاي کیجی تقریباً شهرت میهمانیهاي 

سانده بود، و پیش از آنکه حیوانهاي خوش پیکرتر از انسان در آن جاي گیرند، آگوستینو از پاپ لئو و تازه به اتمام ر

در آن میهمانی مجلل یازده . خرج برداشت) دالر؟ 25,000(دوکاتو  200چهارده کاردینال با شامی پذیرایی کرد که 

کیجی جستجو براي . مالزم میهمانان بودند بشقاب نقرة بزرگ و سنگین دزدیده شد، شاید به وسیلۀ خدمتگرانی که

وقتی که . یافتن آنها را ممنوع داشت و مؤدبانه اظهار تعجب کرد که چگونه خیلی بیش از آن به سرقت نرفته است

ها، و سایر اثاثۀ عالی برداشته شدند و صد اسب در جایگاه خود قرار  میهمانی به پایان رسید، قالی ابریشمین، فرشینه

ند ماه پس از آن، صراف شام دیگري داد، این بار در تاالر جلوباز ویال، که از بدنۀ ساختمان تجاوز کرده و چ.گرفتند

پس از هر دور غذا، تمام ظروف نقرة مورد استفاده در برابر چشم میهمانان به رود افکنده شد تا . برفراز رود معلق بود

از ختم ضیافت، خدمتکاران کیجی ظرفهاي نقره  پس. شود نمیآنان یقین حاصل کنند که هیچ بشقابی دوبار استفاده 
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در تاالر  1519اوت  28در شامی که در . هاي تاالر در رود افکنده شده بود بیرون کشیدند را با توري که در زیرپنجره

ه نقش در بشقابهاي نقره یا طالیی شام خوردند ک –از جمله پاپ لئو و دوازده کاردینال  - ویال داد، هر میهمانی

شعارها و نشان خانوادگی خود او را داشتند؛ هر میهمان باماهی، گوشت شکار، سبزي، میوه، تنقالت، و شرابی تغذیه 

  .شد که بتازگی از کشور یا محل خود او براي آن مجلس آورده شده بود

او مخارج تنقیح کتاب . کیجی کوشید تا این نمایش عامیانۀ ثروت را با حمایت سخاوتمندانۀ ادبیات و هنر جبران کند

اي براي  پینداروس را، که توسط کورنلیو بنینیو دانشور اهل ویتربو انجام گرفته بود، تأمین و در خانۀ خود مطبعه

چاپ آن تأسیس کرد؛ حروف یونانی ساخته شده براي آن مطبعه، از لحاظ زیبایی، از آن که آلدوس مانوتیوس 

یک سال ). 1515(این نخستین متن چاپ شده در رم بود . رده بود برتر بودها به کار ب دوسال پیش در چاپ چکامه

اگرچه آگوستینو مردي داراي تعلیمات متوسط بود، . بعد همان چاپخانه نسخۀ صحیحی از تئوکریتوس چاپ کرد

ل زیبایی ساخت؛ پس از پول و معشوقۀ خویش، تمام اشکا خود را با دوستی با بمبو، جوویو، و حتی آرتینو سربلند می

کرد و حتی در تعبیر  در واگذاري مأموریتها به هنرمندان، با لئو رقابت می. داشت را که ساختۀ هنر بودند دوست می

توانست  قدر آثار هنري داشت که می او درکاخها و ویالهاي خود آن. رفت مشرکانۀ رنسانس از او هم گاهی فراتر می

دانست، بلکه یک نگارخانۀ هنري عمومی  خویش را نه فقط خانۀ خود میظاهراً ویالي . اي را با آنها پرکند موزه

.شد شمرد که گهگاه به عامۀ مردم اذن ورود به آن داده می می

ترتیب داده شده بود و ما قبال از آن یاد کردیم، کیجی  1519اوت  28در همان ویال، در همان مجلس شامی که در 

زیست، ازدواج کرد؛ خود لئو مراسم عقد را انجام  ت سال گذشته را با او میسرانجام با معشوقۀ با وفاي خود، که هش

 10,000,000(دوکاتو  800,000ماترك او، که . کیجی هشت ماه بعد، چند روز پس از مرگ رافائل، درگذشت. داد

اي پیشه کرد،  لورنتسو، فرزند مهتر او، زندگی مسرفانه. ارزش داشت، به طور عمده میان فرزندانش قسمت شد) دالر؟

 - دوکاتو 1580در حدود  –ویال کیجی به کاردینال دوم آلساندرو فارنزه به مبلغ کمی . دیوانه خوانده شد 1553و در 

  .فروخته شد، و از آن زمان به بعد نامش به فارنزینا تغییر کرد

IX – آخرین مرحله: رافائل  

رافائل یک فرسکو در  1514در . ا نشاط دریافت داشته بودمأموریتهاي کوچکتري از آن بانکدار ب 1510رافائل از سال 

فضایی که به او براي این کار داده بودند باریک و نامنظم بود؛ رافائل با . کلیساي سانتاماریا دله پاچه براي او ساخت

به نظر فضاي نقاشی را مناسب  –اي، ایرانی، فریگیایی، تیبورتی  کومه –رسم تصویرهایی از چهار سیبوال در آن 

 - این صورتها زیبا و لطیفند. هایی که در کنار آنها رسم کرده بود پیراست رساند، و این تصاویر مشرکانه را با فرشته

کرد که آنها بهترین کار آن  ها باشد؛ وازاري گمان می اصوال کمتر ممکن بود رافائل صورتی بسازد که فاقد این جنبه

د از سیبوالهاي میکالنژ، به جز سیبوالي تیبورتی که در اینجا، درحالی که از آنها تقلید ضعیفی هستن. استاد جوانند

بینی کرده متوحش است، نقشی است اصیل و داراي قدرتی  فرط سالمندي فرتوت و از طالع بدي که پیش

رافائل و توان منشأ آن را به پیش از قرن هفدهم رساند، سوء تفاهماتی میان  که نمی به موجب داستانی. انگیز شگفت

دوکاتو دریافت کرده بود، ولی وقتی  500رافائل . دار کیجی، دربارة کارمزد مربوط به این سیبوالها، به وجود آمد خزانه

دوکاتو پرداخته شده تمام کارمزد او  500دار فکر کرد که آن  خزانه. که کار تمام شد، مبلغی عالوه بر آن طلب کرد

دار باید یک هنرمند با صالحیت براي ارزیابی فرسکوها تعیین کند، و آن  خزانهرافائل پیشنهاد کرد که . بوده است

میکالنژ، با وجود اینکه ظاهراً به رافائل رشک . شد کس میکالنژ باشد که سمت رسمی دارد؛ این پیشنهاد پذیرفته

را به اطالع کیجی رساند، دار این رأي  وقتی خزانه. ارزد دوکاتو می 100برد، رأي داد که در آن تصاویر هر سري  می

با او چندان مهربان باشید که خرسند »  :دوکاتو دیگر فوراً تأدیه شود، و چنین افزود 400آن بانکدار فرمان داد که 
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بایست در رفتار خود با  کیجی می».ها مزد حسابی بخواهد، من ورشکست خواهم شد اگر او براي نقش پرده. شود

را در ویالکیجی  -پیروزي گاالتیا -زیرا در همان سال رافائل براي او فرسکویی دلپذیررافائل مهربان و مراقب باشد، 

کوشید تا گاالتیا را  پولوفموس، سیکلوپ یک چشم، می. مبناي این فرسکو داستان چرخ فلک پولیتسیانو بود. ساخت

چه کسی با یک «خواهد بگوید  یگویی م - گرداند با آوازها و نواي نی خود بفریبد؛ گاالتیا با تحقیر از او روي می

در سمت چپ او . وار او را به دریا بکشند سپارد که کشتی صدف و عنان را به دو دلفین می -»کند؟ هنرمند ازدواج می

که کوپیدو از میان ابرها، براي شود، درحالی  نیرومندي دستگیر می تریتونیک حوري درشت پیکر شادمانه توسط 

گونه که تصویر  رسد و رافائل از تصویر زنان، بدان اینجا رنسانس مشرکانه به اوج فعالیت می. بارد تشویق عشق، تیر می

  .شود دهد، محظوظ می روشنش شکل دلخواه خود را به آنان می

. کند که ونوس و پیروزیهاي عشق را تجلیل میاو اطاق حمام کاردینال بیبینا را با فرسکوهایی تزیین کرد  1516در 

او خود را بازهم به نحو شهوانیتري به تهیۀ طرح براي سقف و لچکیهاي تاالر مرکزي ویال کیجی مشغول  1517در 

پسوخه، دختر یک پادشاه، . در اینجا هوس مطبوع خود را در تصویر داستانی از مسخ، اثر آپولیوس، به کار برد. ساخت

دهد که پسوخه را به  توز به پسر خود کوپیدو دستور می انگیزد؛ آن االهۀ کینه ا با زیبایی خود برمیحسد ونوس ر

شود تا مأموریت خود را انجام  ترین مردي که ممکن است پیدا شود گرفتار سازد؛ کوپیدو به زمین نازل می عشق پست

کند که کنجکاوي خود  کی مالقات، و به او امر میپسوخه را در تاری. شود دهد؛ اما در اولین برخورد عاشق پسوخه می

کند، و مسرور  خیزد، چراغی روشن می پسوخه به حکم ضرورت شبی از بستر برمی. را دربارة هویت او منکوب سازد

اي از روغن داغ برشانۀ  خورد و قطره از فرط شوق دستش تکان می. شود از اینکه با زیباترین خدا خفته است می

گوید،  کند، و او را درحال غضب ترك می را براي کنجکاویش مالمت می شود، پسوخه کوپیدو بیدارمی. زدری کوپیدو می

پسوخه غمناك . سازد آنکه تشخیص دهد که عدم کنجکاوي زن در چنین مواردي جامعه را دچار فساد اخالق می بی

سازد و به یوپیتر  مادر، محبوس میونوس کوپیدو را، به جرم سرپیچی از فرمان . شود در روي زمین سرگردان می

کند که در آن  یوپیتر مرکوري را مأمور آوردن پسوخه می. کند که انضباط آسمانی در شرف تباهی است شکایت می

کند که پسوخه را  یابد و از یوپیتر استدعا می کوپیدو از بازداشتگاه نجات می. شود هنگام بردة اهانت دیدة ونوس می

داند کدامیک از دعاهاي متضاد را بپذیرد، خدایان اولمپی را براي  خداي متعجب، که معموال نمی به او اعطا کند؛ آن

گیرد؛ خدایان  اوخود، که تحت نفوذ زیباییهاي مردانه است، جانب کوپیدو را می. کند مذاکره دربارة موضوع احضار می

زد، و به کوپیدو بدهد؛ و درآخرین صحنه، مراسم دهند که پسوخه را آزاد کند، او را االهه سا آماده به خدمت رأي می

ما یقین داریم که این داستان یک تمثیل دینی است . دارند ازدواج کوپیدو و پسوخه را با یک ضیافت بهشتی برپا می

اما رافائل و کیجی در . که در آن پسوخه نمایندة روح انسان است که وقتی با رنج مصفا شود، به بهشت خواهد رفت

سانه هیچ نشانۀ دینی ندیدند، بلکه به وسیلۀ آن فرصتی یافتند که اشکال کمال یافتۀ زن و مرد را مشاهده این اف

کند؛ لئو ظاهراً  شود که نقادي خشک مذهبی را خنثا می هذا، در شهوانیت رافائل ظرافت و لطفی دیده می مع. کنند

جولیو رومانو و . ط شکلها و ترکیب از آن رافائل استدر این تصویر فق. در آنها چیزي نیافت که مستوجب مالمت باشد

گلهاي جالبی برگرد آنها نقش کرد  فرانچسکو پنی آن مناظر را از روي طرح او نقاشی کردند؛ و جووانی دا اودینه تاج

ین مکتب رافائل به صورت کمربند انتقالی درآمده بود که محصول نهایی آن همواره به یق. که به میوه آراسته بودند

.شکلی از جمال و دلربایی داشت

همین جوان . آمیز با چنان توافقی که در کارهاي رافائل وجود داشت آمیخته نشده است هرگز هنر مسیحی و شرك

و بر سقفها با مردان وزنان   بسیاري از زنان داشت،   کرد، عشقی زودگذر به اي زندگی می دنیادوستی که مثل شاهزاده

وجود  بعضی از جذابترین تصویرهاي دوران تاریخ را به) 1520- 1513(، در طی همین سالها کرد می» بازي«برهنه 
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نگریست؛ پنجاه بار تصویر  با تمام شهوانیت معصومش، همواره به حضرت مریم به منزلۀ موضوع محبوبی می. آورد

اشی اوصرفاً بادست خود کار کرد، اما غالباً دراین گونه نق گاه شاگردي به او کمک می. حضرت مریم را نقاشی کرد

او حضرت مریم سیستین را براي صومعۀ سان سیستو در  1515در . کرد، آن هم با بخشی از زهد کهن اومبریایی می

یر، قدیس سیکستوس؛ ترکیب این تصویر کامال هرمی است؛ رئالیسم قانع کنندة شهید پ: نقاشی کرد پیاچنتسا

تر از آن که شاید؛ جامۀ سبز مریم عذرا،  قدیسه بارباراي با وقار، که قدري زیباتراز آن است که باید و خوش لباس

که در عین معصومیت نامرتب خود ) عیسی(برطیفی از رنگ قرمز، در حالی که با باد آسمانی در اهتزاز است؛ کودك 

گویی الفورنارینا، که (سادة گلگون حضرت مریم که کمی مهموم و متعجب است  رسد؛ صورت کامال انسانی به نظر می

هاي پس کشیده  ؛ پرده)اي واقع شده باشد، عدم شایستگی خود را حس کرده است ممکن است براي این تصویر نمونه

ر محبوب تمام عالم این است تصوی: سازند وسیلۀ فرشتگانی که در پشت مریم قرار دارند و او را به بهشت وارد می  به

آن که تقریباً به همان اندازه ظریف و شاید . مسیحیت، که بیش از تمام دستاوردهاي رافائل مورد قبول یافته است

  که حضرت مریم) موزة پرادو(انگیز است، خانوادة مقدس در زیر درخت بلوط است  ن رغم شکل معمولیش هیجا علی

خوي تصویر کمتر انجیلی و بیشتر انسانی است؛ مریم ) کاخ پیتی(ریم سدیا در حضرت م. شود مروارید نیز نامیده می

اي ساکت، درحالی که کودك فربه خود را با عشقی  یک مادر ایتالیایی جوان است، سالم و گلگون رخ و داراي عاطفه

گویی افسانۀ  مالکانه و حفظ کننده در آغوش فشرده است، و کودك نیز ترسان خود را به او فشرده است، چنان که

توانست بسیاري از تابلوهاي معروف به فورنارینا  می» حضرت مریمی«چنین . معصومان قتل عام شده را شنیده است

روح پرنشاط او از اندیشیدن و مصور ساختن رنج . رافائل تصاویر نسبتاً معدودي از عیسی نقاشی کرد.را جبران کند

، شاید با 1517در . ، غیرممکن بودن نمایش الوهیت را تشخیص داده بودبیزار بود؛ یا اینکه او نیز، مثل لئوناردو

همان  همکاري پنی، عیسی در حال حمل صلیب را براي صومعۀ سانتاماریا دلو سپازیمو واقع در پالرمو رسم کرد که به

ته است؛ کشتیی بنابه گفتۀ وازاري، آن تابلو سرنوشت جالبی داش. جهت آن تصویر لوسپازیمودي سیسیلیا نامیده شد

اي که تصویر در آن بود بر روي آب شناور شد و  برد در طوفانی راه خود را گم کرد؛ جعبه که آن را به سیسیل می

صندوق مزبور » .حتی خشم بادها و امواج چنین تابلویی را گرامی داشت«: گوید وازاري می. درجنووا به زمین نشست

بیش از کوه وولکان مشهور «شد، و تصویر در آن شهر نصب گردید و در آنجا  دوباره برکشتی نهاده و به پالرمو رسانده

در این تابلو عیسی فقط . فیلیپ چهارم، پادشاه اسپانیا، آن را مخفیانه به مادرید منتقل کرد  در قرن هفدهم،» .شد

رافائل در . نمایاند یگونه احساسی از مأموریت پذیرفته و انجام شدة خود را نم مردي است فرسوده و مغلوب و هیچ

پردة رؤیاي حزقیال در تجسم الوهیت کامیابتر شده است، هرچند او اینجا نیز خداي مهیمن خود را از خلقت آدم 

  .میکالنژ به عاریت گرفته است

 1513یک بانوي بولونیایی در پاییز . تابلو قدیسه سیسیلیا تقریباً همان قدر محبوب است که حضرت مریم سیستین

اي را در کلیساي سان جووانی دل مونته به  کردند نمازخانه کرد که نداهایی آسمانی شنیده بود که به او امر میاعالم 

دار شد و از عم خود، کاردینال  یکی از بستگان او ساختن آن نمازخانه را عهده. قدیسه سیسیلیا تخصیص دهد

اي را براي محراب  ار سکودو طال رسم تصویر شایستهمبلغ هز لورنتسو پوتچی، درخواست کرد که در برابر کارمزدي به

رافائل پس از آنکه رسم تصاویر آالت موسیقی را به جووانی دا اودینه واگذار کرد، نقاشی پرده را در . سفارش دهد

نیست  الزم. اي نیز همراه آن براي فرانچا ارسال داشت آن را به بولونیا فرستاد، و چنانکه دیدیم نامه. خاتمه داد 1516

بولس . باور کنیم که فرانچا چندان مسحور زیبایی آن تابلو شد که شکوه آن را، مدلول موسیقی تقریباً آسمانیش را

و از آن . وش او، نیز سیسیلیاي ملیح آن را یحیاي تعمید دهنده را در سرمستی دوشیزه -حواري را در مهموم اندیشی
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ها،  و سایه روشن جاندارش را بر جامه -یت جذابی تبدیل شده استکه در اینجا به معصوم –ملیحتر مجدلیۀ آن را 

.ها، و بر پاهاي مریم احساس نکرد پارچه

محصول یکی از ) موزة لوور(تابلو بالداساره کاستیلیونه . آمدند هنوز هم تصویرهاي شاهواري از دست او در می

و فقط در درجۀ دوم پس از تابلو یولیوس دوم، و هاي کار ا چهره ترین کوششهاي رافائل است که درمیان تک آگاهانه

بیند، بعد جامۀ پوستی و ریش  ابتدا انسان باشلق کرکدار اورا می. کارهاي او داراي جذابیتی مستمر است در میان تمام

 انگارد که گویی شاعر یا فیلسوفی است مسلمان یا ربی است که از چشم رامبران دیده انبوه او را؛ و او را چنان می

الذهن، احساساتی، و داغدیدة ایزابال را در  اش کشیش رقیق شده؛ آنگاه چشمان و دهان ظریف و دستهاي قالب شده

تابلو بیبینا کاردینال را . آورد؛ شخص باید پیش از خواندن کتاب درباري براین تصویر تأمل کند  دربار لئو به خاطر می

  .هاي خود خسته شده و با مسیحیت آشتی کرده استدهد که از ونوس در سالهاي اخیر عمر او نشان می

طور مسلم، تصویري است که وازاري آن را به  هذا، تقریباً به بانو مریم محجوب بدون شک از آن رافائل نیست، مع

وجنات او همانهایی هستند که رافائل براي تصویر مجدلیه وحتی . کند اي از معشوقۀ رافائل وصف می چهره منزلۀ تک

چرده و با  اینجا مریم سیه -ي نمازخانۀ سانتا چچیلیا، یا شاید براي حضرت مریم سیستین به کار برده بودسیسیلیا

انگیزي بر پیکرش  هاي دل درازي بر صورتش افتاده، گردنبندي از جواهر برگردن دارد، و جامه وقار است، حجاب

کردند نمایانندة  وحی که پیشینیان ادعا میاي که شاید کار رافائل باشد، اما به آن وض تک چهره. پیچیده است

لفظ الفورنارینا به معنی زن یا دختر نانوا است؛ اما چنین . است) گالري بورگزه(معشوقۀ اونیست، از آن الفورنارینا 

این بانو بخصوص جذاب . شوند ، هیچ دلیل حرفۀ صاحب نام نمی)نجار(یا کارپنتر   )آهنگر(نامهایی، مانند سمیث 

باور نکردنی  .یابد نمیسازد،  خص در او آن منظر محجوبی را که این گونه تمثالهاي نامحجوب را جذابتر مینیست؛ ش

رسد که آن بانوي محجبه همان کسی باشد که بخشندة خوشیهاي معجل است؛ اما گذشته از هرچیز،  به نظر می

رود وفادار  اش بیش از حدي که از هنرمندان انتظار می هذا او به معشوقه مع .از یک معشوقه داشته استرافائل بیش 

وقتی کاردینال بیبینا به او . بود، چون هنرمندان بیش از آنچه در برابر خرد حساس باشند، در مقابل زیبایی حساسند

اج کند، رافائل چون مأموریتهاي پرسودي از او گرفته بود، اصرار ورزید که با ماریا بیبینا، برادرزادة کاردینال، ازدو

اما ازدواج را ماه به ماه وسال به سال چندان به تعویق انداخت که، بنا به ). 1514(برخالف میل خود، موافقت کرد 

کرد؛  یر میشود که رافائل به این امید که کاردینال بشود تأخ وازاري متذکر می. روایتی، ماریا از فرط دلشکستگی مرد

درهمان اوان، آن نقاش ظاهراً . بازي یک مانع کوچک بود براي چنین مقام بلندي ازدواج یک مانع بزرگ و معشوقه

وقتی که فاصلۀ بین ویال . داشته است برده و در نزدیکی محل کارش نگاه می معشوقۀ خود را همواره با خویشتن می

شد،  اش موجب اتالف وقت بسیار می کرد، و مسکن معشوقه هیه میکیجی، که رافائل در آن طرح تاریخ پسوخه را ت

همین جهت کار تمام  به«: گوید بانوي مزبور را در یک قسمت از ویال ساکن ساخت؛ وازاري می) کیجی(آن بانکدار 

با این » باده پیمایی وحشیانه و غیر عادي«گوید، در نتیجۀ آن  معلوم نیست که رافائل، آن طور که وازاري می» .شد

.معشوقه مرده باشد

کاردینال جولیو د مدیچی رافائل و سباستیانو  1517در . آخرین تصویر او یکی از تفسیرهاي عالی داستان انجیل بود

دل پیومبو را مأمور کرد تا محجر محرابهایی براي کلیساي جامع ناربون، که پاپ فرانسوي اول او را به اسقفی آن 

سباستیانو از مدتها پیش احساس کرده بود که استعداد او الاقل با استعداد رافائل مساوي  .برگزیده بود، نقاشی کنند

او برخاستن الیعازر را موضوع . است، هرچند کمتر شناخته شده است؛ اینجا فرصتی یافته بود که خود رانشان دهد

اسطۀ رقابت تحریک شده بود، به سوي و رافائل، که به . خود قرار داد و یاري میکالنژ را در طراحی آن به دست آورد

  :او براي موضوع خود داستان ضمنی کوه تابور را از روي انجیل متی انتخاب کرده بود. نهایی ره سپرد فتح 
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و بعد از شش روز، عیسی پطرس و یعقوب و برادرش یوحنا را برداشته، ایشان را درخلوت به کوهی بلند برد؛ و در 

اش چون نورسفید گردید؛ که ناگاه  اش چون خورشید درخشنده و جامه ت و چهرهنظر ایشان هیئت اومتبدل گش

و چون به نزد جماعت رسیدند، شخصی پیش آمده، نزد  …. کردند موسی والیاس برایشان ظاهر شده، با او گفتگو می

ا در آتش و وي زانو زده، عرض کرد خداوندا برپسر من رحم کن، زیرا مصروع و بشدت متألم است، چنان که باره

    .شفادهندو او را نزد شاگردان توآوردم، نتوانستند او را . افتد مکرراً در آب می

در باالي کوه پیکر . اي برروي وحدتهاي زمان و مکان یکی کرد العاده رافائل این هردو صحنه را گرفت و با کوشش فوق

اش از نور آسمانی سپید و  هوا برخاسته، صورتش از فرط جذبه تغییر هیئت داده، و جامه ایان است که بهعیسی نم

درخشان شده است؛ دریک طرف او موسی ودر طرف دیگرش الیاس است؛ و در زیر پاي آنها سه حواري محبوبش 

راند؛ مادر آن پسر و یک زن  پیش میدر پاي کوه یک پدر ناامید پسر محجور خود را . اند هستند که برفالتی غنوده

اند،  دیگر، که هردو داراي زیبایی کالسیک هستند، در کنار پسرزانو زده و از نه حواري، که در سمت چپ مجتمع شده

دهد؛ دیگري به عیساي تغییر  خواند یکباره از دست می یکی از آنان تمرکز حواسش را برکتابی که می. خواهند شفا می

معموال شکوه قسمت باالي . تواند آن پسر را شفا دهد گوید که فقط اوست که می کند و می ه میهیئت داده اشار

گیرد و بعضی از خشونتها و شدتهاي  تصویر، که احتماال توسط خود رافائل تمام شده است، مورد تحسین قرار می

زمینه در  بهترین صورتها در پیشاما دوتا از . شود بخش پایین، که توسط جولیورومانو نقاشی شده بود، نکوهش می

دهد و دیگري آن زن که با شانۀ  اي که تمرکز حواس خود را از دست می یکی آن خواننده - قسمت پایین هستند

آغاز کرد، اما تا هنگام مرگش  1517رافائل کار برروي تبدل را در  .برهنه و جامۀ فروزان زانو برزمین زده است

دانیم شرح وازاري، که سی سال پس از آن واقعه نوشته شده، تا چه حد مقرون  ما نمی. نتوانست آن را به اتمام رساند

  :به حقیقت است

بند و بار، با تبی شدید به منزل  گساري بی پس از یک باده. حد افراط ادامه داد رافائل خوشگذرانی نهانی خود را به

احتیاطانه  پزشکان بی. الل مزاجش را بروز ندادبازگشت و پزشکان گمان کردند که سرما خورده است؛ چون علت اخت

درنتیجه او . گونه، وقتی که او بیش از هرچیز به تقویت احتیاج داشت، ضعیفش ساختند تجویز فصد کردند و بدین

اش را از خانه بیرون فرستاد و براي او وسایل ادامۀ یک  ابتدا مانند یک مسیحی مؤمن معشوقه. وصیت خود را کرد

آنگاه اشیاي خود را میان شاگردانش، کشیشی، از اوربینو، و یکی از بستگان خویش . تمندانه را مهیا کردزندگی شراف

جولیا رومانو، که همواره محبوب استاد خود بود، و جووانی فرانچسکو : شاگردانش عبارت بودند از. قسمت کرد …

، جمعۀ مبارك، درسی وهفت سالگی پایان داد پس از اعتراف و توبه، زندگی خود را در زادروزش. پنی اهل فلورانس

کشیشی که براي انجام مراسم مذهبی به بالین اوآمده بود، تا خروج معشوقۀ او از خانه، از ورود به ).1520آوریل  6(

کرد حضور او رافائل را از اقرار صمیمانۀ گناهانش، که قبل از  سبب که گمان می اطاق بیمار امتناع کرد؛ شاید بدین

آن معشوقه، پس ازآنکه حتی از تشییع جنازة متوفا منع شد، دچار چنان اندوهی . ش الزم بود، مانع خواهد شدآمرز

تمام هنرمندان رم تا . شد که ممکن بود به جنون انجامد؛ و کاردینال بیبینا وي را تحریض کرد که تارك دنیا شود

زادار شد؛ و یکی از منشیان و شاعران پاپ، بمبو شهیر لئو از فقدان نقاش محبوبش ع. لب گور به دنبال جنازه رفتند

اي براي گور رافائل در پانتئون به یک جمله ساده اکتفا  که در التینی و ایتالیایی هر دو فصیح بود، در نوشتن کتیبه

  .همین یک جمله کافی بود» .آن که اینجا خفته است، رافائل است«: کرد

پاي نقاشی سقف نمازخانۀ  چیز که در تعالی به او هیچ. نقاش عصر خود بودرافائل به عقیدة معاصرانش بزرگترین 

گرد پنجاه تصویر حضرت مریم کار رافائل  وجود نیاورد، اما میکالنژ نیز چیزي که در کل زیبایی به سیستین برسد به

وقتی که . ر ژرفتر بودمیکالنژ هنرمندي بزرگتر بود، زیرا در سه رشته دست داشت، و در فکر و هن. برسد ایجاد نکرد
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شاید » وجود آورد تواند به اي است از آنچه مطالعۀ عمیق می او نمونه«: این جمله را دربارة رافائل بر زبان راند

کاریهاي بسیاري از نقاشان دیگر، آنها را با استعداد جدي خود تبدیل به  مقصودش این بود که رافائل با تقلید از ریزه

افکند و بشدت راه  او در رافائل آن خشم خالق را، که بزودي زنجیر رهبري را به دور می یک سبک کامل کرده است؛

توان او را به تمام معنی معمول  نمود که نمی رافائل چندان با نشاط می. کند، احساس نکرد جدیدي براي خود باز می

ندانی از آن روح یا نیرویی که کلمه نابغه دانست؛ او کشمکشهاي درونی خود را چنان حل کرده بود که نشانۀ چ

کار رافائل محصول مهاجرت منجز بود نه . دهد نداشت سوي خالقیت و فاجعه حرکت می بزرگترین روانها را به 

اما . داد او خود را با نیازمندیها و هوسهاي یولیوس، پس از اولئو، و سپس کیجی وفق می. احساس یا اعتقاد عمیق

کرد؛ این طریق  ها نوسان می»معشوقه«ها و »حضرت مریم«بود که شادمانه میان  همواره آن جوان لغزش ناپذیري

.مسرورانۀ او براي سازش دادن شرك با مسیحیت بود

کس بررافائل احراز برتري نکرد؛ در ترتیب دادن عناصر دریک تصویر،  معنی صاحب فن، هیچ از لحاظ هنرمند به

شکل؛ در نتیجه،  زندگی او عبارت بود از وفاداري به. برابر نبوده استکس با او  هماهنگی اجزا، وانسجام خطوط، هیچ

اي که از یولیوس دوم رسم کرد، هیچ گاه عمیقاً وارد اسرار یا  جز در مورد تک چهره. همچنان در سطح اشیا باقی ماند

سان براي او بیمعنی بودند؛ یابی میکالنژ، هردو به یک کاریهاي لئوناردو وحس فاجعه تناقضات زندگی با ایمان نشد؛ ریزه

آنچه که . شهوت نشاط و زندگی، خلق کردن و مالک شدن زیبایی، و صمیمت دوست و عاشق براي او کافی بودند

در ایتالیا و » قبل از رافائل«گهگاه در پیکرتراشی گوتیک و نقاشی : سان در شأن رافائل گفت درست بود راسکین بدین

حضرت «شد تا  و تعالی ایمان و امید وجود داشت که ژرفتر وارد روح می فالندر، یک نوع سادگی، صمیمیت،

چیز هستند جز  هذا، یولیوس دوم و حضرت مریم مروارید همه مع. انگیز رافائل هاي زیبا و ونوسهاي شهوت»مریم

  .رسند؛ یولیوس بزرگتر و عمیقتر از مونالیزاست زنانه می سطحی؛ آنها به قلب بلندگرایی مردانه و رقت

کند، شکی  او ازما پرسشی نمی. سازد ترساند، و رافائل مارا آرام می آورد، میکالنژ ما را می شگفت می لئوناردو ما را به

نه بین . دارد آورد، بلکه زیبایی زندگی را همچون شرابی بهشتی به ما عرضه می انگیزد، و وحشتی به وجود نمی برنمی

آورد؛ هر چیز در او هماهنگی تضادهاست، که یک  وجود نمی بههوش وحس و نه میان بدن و روح، کشمکشی 

یازد جنبۀ آرمانی به دین، زن، موسیقی، فلسفه،  هنر او به هر چیز که دست می. آورد موسیقی فیثاغورسی پدید می

  .پراکند چون خودش خوشبخت و خوشحال است، آرامش و لطافت را به اطراف می. دهد تاریخ، و حتی جنگ می

گیرد، اما در عین حال  شود، رافائل پس از بزرگترین نوابغ در درجۀ دوم قرار می هاي اختیاري که از نبوغ میدر قیاس

.دانته، گوته، کیتس، بتهوون، باخ، موتسارت، میکالنژ، لئوناردو، و رافائل: با آنهاست

X –  لئوسیاس(لئو پولیتیکوس(  

اما او رئیس کشور . ت، لئو مجبور بود به بازیهاي سیاسی بپردازدمایۀ تأسف است که درمیان تمامی این هنرها و ادبیا

سرانی ماجراجو، ارتشهایی بزرگ، وفرماندهی نیرومند داشتند؛   زیست که نیروهاي آن سوي آلپ بود و در زمانی می

گونه   ند، همانلویی دوازدهم پادشاه فرانسه و فردیناند کاتولیک در هر لحظه ممکن بود بر سر تقسیم ایتالیا توافق کن

و ضمناً براي تقویت ایاالت پاپی و بزرگ کردن  -براي مقابله با این تهدیدات. که در تقسیم ناپل سازش کرده بودند

اش، لورنتسو، بر  که درآن هنگام توسط برادرش، جولیانو، و برادرزاده(لئو تصمیم داشت که فلورانس را  - خاندان خود

اي تحت فرمانروایی  چنتسا، پارما، مودنا، فرارا، و اوربینو متحد سازد و از آنها اتحادیهبا میالن، پیا) کرد آن حکومت می

افراد صدیق از خانوادة مدیچی قراردهد؛ و آنگاه آن سرزمینها را، با ایاالت موجود کلیسا، به منزلۀ سدي در برابر تجاوز 

ز طریق ازدواج، براي یکی از اعضاي خاندان خود از شمال متحد سازد؛ و اگر ممکن باشد، جانشینی سلطنت ناپل را، ا

. گونه نیرومند شده است، اروپا را در یک جهاد دیگر علیه ترکان رهبري کند تأمین کند؛ سپس، با ایتالیایی که بدین
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ت الاقل تا آنجا که به اتحاد و حفاظ - گونه پیشداوري به نفع مسیحیت با پاپها نداشت، این نقشه را ماکیاولی، که هیچ

  .بسیار پسندید؛ این بود فکر اصلی در نگارش کتاب شهریار - شد ایتالیا رهنمون می

لئو با تعقیب این هدفها، به کمک وسایل خیلی محدود نظامی که در اختیار داشت، تمام روشهاي کشورداري و 

و آدمکشی شایستۀ دروغگویی، پیمانشکنی، دزدي، . دیپلوماسی معمول درمیان شهریاران زمان خود را به کار بست

. رئیس یک کلیساي مسیحی نبود؛ اما تمام پادشاهان متفق الرأي بودند که این کارها براي نگاهداري ملک ضروریند

لئو، که ابتدا یک فرد خانوادة مدیچی بود و بعد پاپ شد، تا آنجا که فربهی، فیستول، شکارورزي، بخشندگی، و بنیۀ 

کرد تقبیحش  همۀ شاهان از اینکه او مانند یک قدیس رفتار نمی. ش خوب برآمدداد، از عهدة آن نق مالیش اجازه می

لئو به هنگام نیل به مقام پاپی تمام انتظارات را باطل ساخت، زیرا چنان «کردند؛ اما، به گفتۀ گویتچاردینی،  می

نگاشتند که زیرکی ا دشمنانش مدتی چنین می» .نمود که بیش از حد تصور خردمند، اما بسیار کمتر خوب است می

یا کاردینال بیبینا بود؛ اما چون وقایع سیر خود را ) کلمنس هفتم آینده(ماکیاولیش مربوط به نفوذ پسر عمش جولیو 

بایست با خود لئو سروکار داشته باشند، یعنی نه با شیر، بلکه با روباه، با  می) دشمنان(انجام دادند، آشکار شد که آنان 

زنده، محیل و غیرقابل محاسبه، اخاذ و کجرفتار، گاه ترسان و زمانی مردد، اما در انجام کار کسی که مؤدب بود و لغ

.قادر به اخذ تصمیم و پیش گرفتن یک سیاست راسخ

بگذارید مناسبات او را با ایاالت ماوراي پاپ به فصل دیگري موکول کنیم، و خود را اینجا به امور ایتالیا محدود سازیم 

او مزیت بزرگی بر . تري است تا سیاستهایش خالصه شرح دهیم، زیرا هنر زمان لئو موضوع زنده و آن را به طور

اسالف خود داشت، زیرا فلورانس، که با آلکساندر و یولیوس مخالفت کرده بود، حال شاد بود که جزیی از قلمرو او 

دار شهر اجدادش رفت، اهالی آن، با بستن باشد، زیرا او مزایاي بیشمار به شارمندان آن داده بود، و وقتی که به دی

و همچنین از رم، دیپلوماتها و نظامیان » نقطۀ اتکا«از آن . چندین طاق نصرت زیبا، از او صمیمانه استقبال کردند

مودنا را به  1514در . گسترد تا سرزمین خویش را وسعت بخشد خود را، و نیز حمایت خویش را از هنر، به خارج می

فرانسواي اول براي تجاوز به ایتالیا و تسخیر میالن آماده شد؛ لئو براي مقاومت در برابر او  1515ر د. دست آورد

ارتشی مهیا کرد و یک اتحادیۀ ایتالیایی تشکیل داد و به دوك اوربینو، که تیولدار حوزة روحانی و مقر پاپ بود، 

آن دوکا، فرانچسکو ماریا دال رووره، از . ا به او ملحق شودتواند گردآورد و در بولونی فرمان داد تا تمام قوایی را که می

پاپ به سببی گمان برد که او . آمدن سر باز زد، هرچند لئو بتازگی پول در اختیار او گذاشته بود تا به سربازانش بدهد

نچسکو را به رم به محض اینکه دستش از گرفتاریهاي خارجی باز شد، فرا. با فرانسه ارتباط مخفیانه برقرار کرده است

ها و پیامهاي الیزابتا  لئو او را تکفیر کرد و به استغاثه. جاي آنکه به رم برود، به مانتوا گریخت احضار کرد؛ دوکا به

اعتنا ماند؛ نیروهاي پاپ اوربینو را بدون مقاومت گرفتند،  استه، عمه و مادرزن آن امیر بیباك، بی/گونتساگا و ایزابال د

یک سال بعد، مردم شهر به پا ). 1516(عالم شد و لورنتسو، برادزادة لئو، دوك اوربینو گشت فرانچسکو مخلوع ا

خاستند و لورنتسو را طرد کردند؛ فرانچسکو ارتشی فراهم کرد و دوکنشین خود را بازستاند؛ لئو بشدت مشغول 

انۀ پاپ را تهی ساخت و آوري پول و نیرو شد؛ پس از هشت ماه جنگ، به مقصود رسید، اما مخارج جنگ خز جمع

  .نیت ایتالیا به پاپ و خانوادة اخاذ او را تبدیل به سوءنیت کرد حسن

فرانسواي اول براي تحصیل دوستی پاپ از فرصت استفاده کرد و ازدواج لورنتسو، دوك به امارت بازگشتۀ اوربینو، را 

در سال داشت، ) دالر؟ 125,000(کراون  10,000اوورنی، که عایدي جالب توجهی به میزان / با مادلن دو التور د

یک سال بعد، . و مادلن و جهازش را با خود آورد) 1518(لئو موافقت کرد؛ لورنتسو به فرانسه رفت . پیشنهاد کرد

مادلن، پس از زاییدن دختري که کاترینا نام یافت و بعدها کاترین دو مدیسی ملکۀ فرانسه شد، درگذشت؛ و اندکی 

شد که علت مرگ لورنتسو یک بیماري مقاربتی بوده است که  گفته می. رنتسو نیز از جهان رفتپس از آن، خود لو
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اي براي حکومت بر آن  لئو اکنون اوربینو را جزو ایاالت پاپی اعالم کرد و نماینده. وي در فرانسه به آن مبتال شده

  .اعزام داشت

انۀ ضعف سیاسی و عدم محبوبیت روز افزونش بودند، بایست با دو موضوع، که نش در میان این گرفتاریها، لئو می

راند، به فرانچسکو ماریا  یکی از سردارانش، جان پائولو بالیونی، که به عنایت پاپ بر پروجا فرمان می. مقابله کند

بالیونی ). 1520(نامه به رم کشاند و او را کشت  پیوسته و با او پروجا را گرفته بود؛ لئو بعداً جان پائولو را با دادن امان

این . نیز شرکت داشت) 1517(در یک توطئه براي کشتن پاپ به رهبري آلفونسو پتروتچی و سایر کاردینالها 

دستی او نیز نتوانسته بود از عهدة اجابت آنها برآید؛ به  کاردینالها چنان تقاضاهایی از لئو داشتند که حتی گشاده

ابتدا در نظر داشت که . ن پاپ از حکومت سینا خلع شده خشمناك بودعالوه، پتروتچی از اینکه برادرش با غمض عی

لئو را با دست خود بکشد، اما بعداً اغوا شد به اینکه پزشک لئو را با رشوه وادارد که، حین معالجۀ فیستول پاپ، وي را 

ت زندانی و پزشک پاپ و پتروتچی اعدام، و چندتن از کاردینالهاي همدس  این دسیسه کشف شد؛. مسموم سازد

.هاي گزاف آزادي خود را خریدند معزول شدند؛ برخی از آنان با پرداخت جریمه

دهشهاي او به خویشان، دوستان، . احتیاج لئو به پول اکنون سلطنت او را که سابقاً شادمان بود ناگوار ساخته بود

ربار بیسابقه؛ احتیاجات تمام نشدنی اش براي نگاهداري یک د هنرمندان، نویسندگان، وموسیقیدانان؛ مخارج مسرفانه

عایدي مرتب او، که . کشاند ساختمان کلیساي سان پیترو؛ هزینۀ جنگ اوربینو؛ و تهیۀ جهاد او را به ورشکستگی می

دست  ها به شد و از مقرریها و مالیاتهاي ساالنه و عشریه بالغ می) دالر؟ 5,250,000(دوکاتو  420,000ساالنه به 

امکفی بود، و تازه تحصیل آنها از اروپایی که از جریان آنها به رم ناراضی بود همواره مشکلتر هم آمد، کامال ن می

 889,000شغل جدید و قابل فروش ایجاد کرد که منصوبان به آنها جمعاً  1353لئو براي پرکردن خزانۀ خود . شد می

اغل پرهیزگارانه قضاوت کنیم؛ بیشتر مشاغل ما نباید دربارة این فروش مش. پرداختند) دالر؟ 11,112,500(دوکاتو 

شد به زیردستان واگذاشت؛ مبالغی که براي این  مسئولیتی بودند که حتی زحمات جزئی آنها را می کارهاي بی

شد؛ مواجبهاي صاحبان شغل، که به ده درصد کل  شد در حقیقت وامی بود که به پاپ داده می مشاغل پرداخته می

لئو در حقیقت چیزي را . گرفت الواقع ربحی بود که به پول آنان تعلق می گشت، فی می مبلغ پرداخته شده بالغ

کرد که ربح بسیار  بود، شکوه می نامیم؛ و بدون شک اگر او امروز می فروخت که ما امروز اوراق قرضۀ دولتی می می

مسئولیت و پر بهره را  این مشاغل بیبه هرحال، او نه تنها . پردازند پرداخته است بیشتري از آنچه دولتهاي کنونی می

سی و یک نفر را  1517در ژوئیۀ . زد داري، نیز دست می فروخت، بلکه حتی به فروش مشاغل عالیتر، مانند خزانه می

به مقام کاردینالی برگزید که بسیاري از آنان مردان الیقی بودند، اما بیشترشان صراحتاً به این سبب منصوب شدند 

گونه، کاردینال پونتستی پزشک، محقق، و  بدین. شود پول بدهند براي عزت و قدرتی که نصیبشان می توانستند که می

حتی . توانست بر روي هم نیم میلیون دوکاتو وارد خزانه کند دوکاتو پرداخت؛ قلم لئو در این مورد می 30,000مؤلف 

سهمی ) 1517اکتبر (در برانگیختن شورش لوتر » همعامل«ایتالیا نیز از این عمل تکان خورد؛ و در آلمان داستان این 

وقتی که در آن سال مهم و حساس، سلطان سلیم مصر را براي ترکان عثمانی فتح کرد، الحاح لئو براي . بسزا داشت

العاده به  طور فوق ارادة خود عمالی به سراسر عالم مسیحیت فرستاد تا به پاپ با اشتیاق بی. جهاد به جایی نرسید

.سان هزینۀ جهاد را تأمین کنند مرزشنامه بپردازند و بدینفروش آ

داشتند  کرد، و بانکداران چنین ربحهایی را به این جهت مقرر می گاه با ربح چهل درصد از بانکداران رم پول قرض می

ها، او در برابر برخی از این وام. ترسیدند دستگاه مالی بیدقت پاپ موجبات ورشکستگی آنان را فراهم کند که می

اندیشید، وقتی هم که  جویی می ندرتاً به صرفه. گذاشت ها، و جواهرات خود را به وثیقه می ظروف نقره، فرشینه

یازید؛ آکادمی مزبور  آمد، دست به حقوق اعضاي آکادمی یونانی خود و استادان دانشگاه رم می درصدد این کار برمی
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هاي هنگفتی به  داد و اعانه کاریهاي مسرفانۀ خود را ادامه میپاپ نیکو. به علت فقدان بودجه بسته شد 1517در 

فرستاد؛ افراد خاندان مدیچی را از جالل و پول  هاي سراسر جهان مسیحیت می ها، بیمارستانها، و نوانخانه صومعه

بر روي هم، . دآشامی خورد و می داد؛ حال آنکه خود به اعتدال می وار طعام می کرد، و میهمانان خود را حاتم اشباع می

دوکاتو  400,000خرج کرد و هنگامی که مرد، ) دالر؟ 56,250,000(دوکاتو  4,500,000در زمان سلطنت خود 

: لئو سه خزانۀ پاپی را خورده است»  :گفت اي که بر مجسمۀ پاسکوینو چسبانده بودند چنین می  مقروض بود؛ هجویه

وقتی که مرد، رم دچار یکی از بدترین شکستهاي مالی تاریخ » .او را خزانۀ یولیوس دوم، عواید لئو، و درآمد جانشینان

  .خود شد

پس از بازگرفتن اوربینو و پروجا، چنین به نظرش رسید که حاکمیت بر . آخرین سال زندگی او مشحون از جنگ بود

دوکا آلفونسو با . ري استفرارا و رود پو براي امنیت ایاالت پاپی، و قدرت آنها براي ممانعت از فرانسه در میالن ضرو

هاي نظامی و توپخانه براي فرانچسکو ماریا جهت استفاده از آنها علیه پاپ، بهانۀ الزم را براي جنگ به  فرستادن عده

دست داده بود؛ آلفونسو گرچه بیمار بود و پس از یک نسل مخاصمه با پاپ تقریباً فرسوده شده بود، با شجاعت 

  . ۀ مرگ پاپ نجات یافتمعمول خود جنگید و به واسط

. اي هم به سبب رنجها و هیجانات جنگ، مریض بود واسطۀ درد فیستول، و تا اندازه تا حدي به 1521پاپ نیز در اوت 

در نوامبر تنها به قدري بهبود یافت که بتوانند او را به ویالیش در مالیانا . شفا یافت، اما دوباره در ماه اکتبر بیمار شد

اکتبر به  25در . به وي خبر رسید که ارتش مشترك پاپ و امپراطور میالن را از فرانسویان گرفته است در آنجا. ببرند

در آن روز بسیار راه رفت و چندان عرق کرد که . رم بازگشت و مانند فاتحان جنگ بگرمی مورد استقبال قرار گرفت

کرد که پایان زندگیش  شد، و احساس می حالش بسرعت بدتر می. روز بعد، از فرط تب بستري شد. لباسش خیس شد

اند،  پیاچنتسا و پارما به نوبۀ خود از طرف نیروهاي پاپ تصرف شده در اول دسامبر، با آگاهی از اینکه. نزدیک است

شادمان شد؛ یک بار اعالم کرده بود که حاضر است براي افزوده شدن آن دو شهر به ایاالت کلیسا جان خود را با 

، ده روز پیش از اتمام چهل و پنجمین سال زندگی خویش، 1521دسامبر 2شب  در نیمه. درغبت تسلیم کن

بسیاري از مالزمان و برخی از اعضاي خاندان مدیچی هرچه را که توانستند به دست آورند از واتیکان . درگذشت

به اغواي آلفونسو یا شاید  - گویتچاردینی، جوویو، و کاستیلیونه گمان کردند که مسموم شده است. بیرون بردند

.فرانچسکو ماریا؛ اما او ظاهراً مانند آلکساندر ششم از ماالریا جان سپرده بود

فرانچسکو ماریا به . »از کام شیر«: آلفونسو از خبر مرگ پاپ خوشحال شد و مدال جدیدي با این عبارت ضرب کرد

اران، با وام دادن به پاپ، گویی اموال خود را در رم بانکد. بار دیگر به تخت خود دست یافت اوربینو بازگشت و یک

دوکاتو به پاپ وام  10,000، و  32,000، 200,000هاي بینی، گادي، و ریکازولی بترتیب  غارت کرده بودند؛ مؤسسه

دوکاتو به او قرض داده بودند، کاردینالها در  80,000، و کاردینال سالویاتی 150,000داده بودند؛ کاردینال پوتچی 

ب هرچیز که از چپاول نجات یافته بود براي خود حق تقدم قایل شدند؛ لئو بدتر از یک ورشکسته زندگی را تصاح

. برخی دیگر در محکوم کردن پاپ متوفا به منزلۀ بد اداره کنندة ثروت بزرگ، به مخالفان او پیوستند. بدرود گفته بود

هنرمندان، شاعران، و . کوکار در تاریخ رم، سوگواري کردنداما تقریباً تمام مردم رم براي او، به منزلۀ سخیترین نی

. دانشمندان دانستند که ریعان اقبالشان به انتها رسیده است، هرچند که هنوز از میزان بدبختی خود آگاه نبودند

با لئو به گور  - به طور خالصه همه چیز خوب –معرفت، هنر، رفاه عام، نشاط زندگی «: پائولو جوویو چنین گفت

اراسموس بدرستی مهربانی و انسانیت، بزرگواري و دانش، و . او مرد خوبی بود که به دست فضایل خود تباه شد».رفت

چون . اما لئو بسیار به زر خو کرده بود. هنر دوستی و هنرپروري او را ستوده و سلطنت لئو را عصري زرین نامیده بود

شده بود که به هنر؛ هرگز براي تحصیل درآمد رنج نکشید، هرچند قدر آشنا  در کاخ پرورش یافته بود، به تجمل همان
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شد؛ و وقتی که عایدات پاپ در اختیار او گذاشته شد، از میان انگشتان الابالیش بیرون  رو می دلیرانه با خطر روبه

ا تعقیب ب. ریخت شد، یا طرح جنگهاي پرخرج را می ریخت، درحالی که او با شادي دریافت کنندگان آن شاد می می

روشهایی که براي او از آلکساندر و یولیوس به میراث گذاشته شده بودند، و با میراث بردن موفقیتهاي آن دو، ایاالت 

توانست زیبایی یک گلدان را  او می. پاپی را از هر زمان قویتر ساخت، اما آلمان را با اسراف و توقعات زیاد از دست داد

شد  گرفت؛ به صد تحذیر که برایش فرستاده می ی را که در وراي آلپ انجام میببیند، اما نه اصالحات پروتستان

براي کلیسا، هم جالل بود و هم . خواست کرد، اما از ملتی که به شورش برخاسته بود طالي بیشتري می توجهی نمی

ادبیات بزرگی در زمان با تمام هنر پروریش، هیچ . او از تمام هنرپروران سخیتر بود، اما روشنگرتر نبود.ورزي تیره

توانست آثار بمبو و  کارهاي آریوستو و ماکیاولی برایش خیلی مشکل بودند، هر چند می. سلطنتش پدید نیامد

قدر ذوق یولیوس مطمئن و متعالی نبود؛ کلیساي سان پیترو یا تابلوهاي  ذوق هنریش به. پولیتسیانو را ارج نهد

داشت، اما به آن عظمت رازگو که هنر آن را به  و شکل زیبا را زیاد دوست میا. مدرسۀ آتن را ما به او مدیون نیستیم

نهاد، و مانند  کشید، لئوناردو را کمتر از حد ارج می از رافائل زیاد کار می. ورزید آراید چندان مهر نمی شکل زیبا می

داشت که بتواند به  ز آن دوست میاو آسایش را بیش ا. توانست راهی از خود میکالنژ به نبوغ او باز کند یولیوس نمی

.راندن بر اومایۀ تأسف است، زیرا او دوست داشتنی بود این گونه سخت حکم. عظمت رسد

زمان نام او را شاید بحق دریافت؛ زیرا گرچه او بیش از آنچه نقش خود را به زمان بدهد از زمان نقش گرفت، به 

چی و هنر پروري شاهواري را که در خانۀ پدرش دیده بود از هرحال او بود که میراث و ثروت و ذوق خاندان مدی

فلورانس به رم آورد و، با آن ثروت و ضمانت اجرایی مقام پاپی خود، انگیزة مهیجی براي چنان ادبیات و هنري فراهم 

آن را سرمشق او صد مرد دیگر را برانگیخت تا به جستجوي استعداد برخیزند، . آورد که در سبک و شکل متعالی بود

او بیش از هر پاپ دیگري . یابی و ارزش ایجاد کنند حمایت کنند، و براي شمال اروپا سابقه و معیاري جهت ارج

آمیز زندگی را  لذت شرك. بقایاي تاریخی رم کهن را حفظ کرد و کسان را تشویق نمود که با آنها به رقابت برخیزند

حمایت او از اومانیستهاي رم به . پذیر، خویشتنداري پیشه ساختهذا در رفتار خود، در یک عصر تقید نا پذیرفت؛ مع

تحت توجهات او، رم قلب فرهنگ اروپا . آنان یاري کرد که ادبیات و سبک کالسیک خود را به درون فرانسه بگسترند

اعران سازي، یا معماري کنند؛ دانشوران براي تحصیل، ش آمدند تا نقاشی، مجسمه شد؛ هنرمندان در آن شهر گرد می

اي رم، پیش از آنکه «: اراسموس چنین نوشت. پردازان براي در افشانی به آن روي آوردند سرایی، و نکته براي نغمه

ا، چه ژرفاي اي از کتابه در تو چه آزادي گرانبهایی هست، چه گنجینه …. غوطه زنم لتهفراموشت کنم، باید در رود 

تواند چنین جامعۀ ادبی پیدا  در چه جاي دیگر انسان می! معرفتی درمیان دانشمندان، و چه معاشرتهاي سودمندي

کاستیلیونۀ نیکخو، بمبو مهذب، السکاریس دانشمند، » کند، یا چنین تنوع و استعدادي در یک محل واحد بیابد؟

چنین کسانی را ما کجا در یک شهر و یک  -، سباستیانو، و میکالنژفراجو کوندو، رافائل، سانسووینوها، و سانگالوها

  دوران دهساله و در چنین جمعی خواهیم یافت؟
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فصل نوزدهم

  شورش عقلی

1300 -1534  

  

I  - علوم غریبه  

مورخی که با نفوذ مبرم عقاید . امتیاز، و مسئولیت یک اقلیت است  در هر عصر و هر ملت، تمدن محصول کوشش،

سازد؛ او انتظار ندارد که کشورهاي  پرستی خوشدل می آشناست، خود را به یک آیندة درخشان براي موهوم سخیف

کامل از مردان ناقص به وجود آیند؛ و نیز بر این امر واقف است که فقط عدة کمی از افراد هر نسل ممکن است چنان 

مردم   خاطر، به جاي پیروي از افکار گذشتگان یا قاطبۀ از قید رنجهاي اقتصادي آزاد باشند که بتوانند با قدرت و فراغ

اي چند مرد و زن بیابد که  مورخ همچنین شاد خواهد شد اگر بتواند در هر دوره. زمان خویش، باالستقالل بیندیشند

ت، به نیروي مغز خویش، به برکت زاده شدن در یک خاندان متنعم، یا زیستن در شرایط مساعد، خود را از قید خرافا

  .علوم غریبه، و زودباوري رها ساخته و به درك هوشمندانه و صادقانۀ جهل بیپایان خویش برکشانده باشد

پروردند و خود از آن بهره  بنابر این، در ایتالیاي دوران رنسانس، تمدن منحصر بود به معدودي از کسان که آن را می

کرد، گردونه  کاشت و معادن را استخراج می ، زمین را میشد مرد ساده ذهن عادي، که لژیون نامیده می. گرفتند می 

این مرد . برد، و شب هنگام چنان کوفته بود که یاراي فکر کردن نداشت برد، از بام تا شام رنج می کشید و بار می می

خود به گرفت، یا آنها را با کلبۀ اجدادي  عقاید، دین، و پاسخهاي خود را به معماهاي زندگی از جو اطراف خود می

او نه تنها شگفتیهاي دلفریب، الهامبخش، . کردند براي آنها کار کند گذاشت دیگران او را وادار می برد؛ می ارث می

  شد، اش به وسیلۀ بال، تلقین، و آثار هنري تجدید می آرامده، و مسحورکنندة االهیات نقلی را، که هر روز خاطره

بینی، پرستش آثار قدسیان، و  جادوگري، پیشگویی، طالع  د به اجنه،پذیرفت، بلکه در دستگاه فکر خود اعتقا می

. افزود داد، به آن االهیات می جویی را، که به اصطالح یک ما بعدالطبیعۀ مطرود از جانب کلیسا را تشکیل می معجزه

در حالی که مرد . دایمانی بیشتر موجب مزاحمت بو کرد که گاه از بی اي تلقی می را به منزلۀ مسئلهکلیسا این عقاید

قرن یا بیشتر از همگنان خود در آن سوي آلپ جلو بود، مرد عادي در جنوب کوههاي آلپ  متشخص در ایتالیا نیم

.پرست بود که اقرانش در شمال آن کوهها همان اندازه خرافه

سیسرون خود را با  بک هاي به س معتقد بودند و نوشته» نگهبانان غیبی محل«یا » همزاد«غالباً خود اومانیستها به 

سري  گوید که مانند سواران بی پودجو شادمانه از عفریتهایی سخن می. آمیختند آساي محیط خویش می روح جنون

خاستند تا زنان زیبا را از ساحل  یا از تریتونهاي ریشویی که از دریا برمی کردند،  که از کومو به آلمان هجرت می

اشاره کرد و اعتقاد » پربودن هوا از ارواح«ه سخت نسبت به دین بدبین بود، به امکان ماکیاولی، ک. کند بربایند یاد می

شوند ابراز  و عالیم آسمانی اعالم می  هایی از صور عجیب، پیشگویی و الهام، خود را به این امر که وقایع بزرگ با نشانه

چنین   سازد، ش از حد زرنگ میکنند آنان را بی فلورانسیها، که گمان داشتند هوایی که تنفس می. داشت

ها، در راهپیمایی به سوي   افتد؛ و گذشتن از بعضی کوچه پنداشتند که تمام وقایع مهم در روز شنبه اتفاق می می

پولیتسیانو از توطئۀ پاتتسی چنان بر آشفته بود که باران . گمان فرجام بدي خواهد داشت جبهۀ جنگ، بی

د به آن نسبت داد و از عمل جوانانی که، براي پایان دادن به باران، جسد مصیبتباري را که در پی آن واقع ش

مارسیلیو . گر اصلی را از خاك در آوردند و آن را پس از گرداندن در شهر به رودآرنو انداختند چشم پوشید دسیسه

رگان داراي اقتران بینی، و اعتقاد به اجنه نوشت و به این دلیل که ستا فیچینو شرحی در دفاع از غیبگویی، طالع
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آیا این فقط یک هوس عجیب بود؟ اگر اومانیستها . خود را از دیدن پیکو دال میراندوال معذور داشت  اند، نحس بوده

گونه فراغ بال یا تعلیمات  چگونه ممکن بود مردم عادي را، که داراي هیچ  توانستند چنین چیزهایی را باور کنند، می

قدرتهاي فوق طبیعی بیشمار است   فکر که جهاد طبیعی همچون کانون یا وسیلۀ فرهنگی نبودند، به خاطر این

  .مالمت کرد

توانست، تنها از      دانستند چندان زیاد بودند که شخص می اشیایی که مردم ایتالیا آنها را آثار مسیح یا حواریون می

کرد که صاحب  کلیسایی ادعا می. اهم کندهاي انجیلها را فر تمام لوازم تجسم صحنه  کلیساهاي رم دوران رنسانس،

بالید که مالک مقداري علف از آخوري است که عیسی را به  پارچۀ قنداق کودکی عیسی است؛ دیگري به خود می

شده از طرف مسیح  هایی از گرده نانها و ماهیهاي تبرك هنگام والدت در آن نهاده بودند؛ آن دگر از دارا بودن قطعه

کرد؛ و کلیساي دیگر به این  گر به داشتن میزي که آخرین شام بر آن گسترده بود مباهات میزد؛ یکی دی الف می

کلیساهاي . کرد که داراي تصویري است از مریم عذرا که توسط فرشتگان براي قدیس لوقا نقاشی شده است فخر می

کباب کردة قدیس  ونیز جسد مرقس حواري، یک بازوي قدیس جورج، یک گوش بولس حواري، مقداري از گوشت

  .کردند الورنتیوس، و چند تا از سنگهایی را که قدیس استیفان با آنها کشته شده بود به زایران ارائه می

گفتۀ آرتینو برخی از  به. تقریباً هر چیز، هر عدد، و هر حرفی از حروف الفبا داراي یک نوع قدرت جادویی بود

خوراندند، و براي تهیۀ  گوشت رو به فساد مردار انسانی به آنان می روسپیان رمی براي برانگیختن مهر عاشقان خود،

دهقانان آپولیایی . رفت عزایم به هزار منظور به کار می. دزدید چنین گوشتی اجساد مردگان را از گورستانها می

ا پرکرده ارواح نیک و بد فضا ر. تواند خود را با یک ورد مناسب از شر سگ هار نجات دهد گفتند که شخص می می

شد تا مردم را اغوا کند، بترساند، و قدرت یا تعلیم  شیطان غالباً یا به شکل خود یا به هیئتی دیگر ظاهر می. بودند

توانست آنها را باخود یار کند، از آن معلومات  جنها داراي مقدار زیادي معلومات خفی بودند که اگر کسی می. دهد

محکومشان  1474تا هنگامی که سیکستوس چهارم در سال (ر بولونیا برخی راهبان کرملی د. شد برخوردار می

اي اوراد مجرب خود  آموختند که در کسب دانش از شیاطین زیانی نهفته نیست؛ و وردگران حرفه چنین می) ساخت

یاري  ها به این موجودات  به گمان مردم، ساحره. بردند را در جلب کمک اجنه براي مشتریان پولدار خویش به کار می

به عقیدة مردم، این زنان با قدرت . نگریستند، دسترس داشتند کننده، که به آنها همچون عاشقان یا خدایان می

بینی کنند، در یک لحظه به مسافات دور پرواز نمایند، از درهاي بسته  توانستند آینده را پیش شیطانی خود می

توانستند عشق یا کینه به بار  شرور سهمگین ببارند؛ می بگذرند، و بر کسانی که خاطرشان را آزرده ساخته بودند

.آورند، موجب سقط جنین شوند، زهر بسازند، و با یک سحر یا نگاه باعث مرگ بشوند

، توسل به جادو را منع کرد، حقیقت )سومیس دزیدرانتس(اینوکنتیوس هشتم، به موجب توقیعی  1484درسال 

م پنداشت، برخی از طوفانها و طاعونها را به آنان نسبت داد، و شکوه کرد که برخی از قدرتهاي ادعایی ساحران را مسل

بسیاري از مسیحیان دور افتاده از اصالت آیین با ابلیسان اتحادي شیطانی برقرار کرده و، با توسل به سحر و جادو و 

پاپ به متصدیان . اند ارد ساختهانگیزي به مردان و زنان و کودکان و حیوانات و لعن و سایر فنون شیطانی، زیانهاي غم

این توقیع اعتقاد به جادوگري را به عنوان آیین رسمی . تفتیش افکار توصیه کرد که مراقب چنین اعمالی باشند

کلیسا تحمیل نکرد و مبدع تعقیب جادوگران نیز نبود؛ هم اعتقاد به سحر و هم مجازات گهگاهی ساحران خیلی 

فرمان مزبور را از روي ایمان راسخ به این دستور عهد قدیم صادر کرده بود که  پاپ. پیش از صدور آن وجود داشت

کلیسا چندین قرن به امکان نفوذ شیطانی در نوع بشر معتقد بود، اما پندار » .زن جادوگر را زنده مگذار«: گوید می

ار نقشی در تعقیب جادوگري پاپ دربارة حقیقت ساحري، اعتقاد به آن را ترغیب، و سفارش او به مأموران تفتیش افک

 1486در . درسال بعد از انتشار آن توقیع، تنها در کومو چهل و یک زن به جرم جادوگري سوزانده شدند. ایفا کرد
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مأموران تفتیش افکار در برشا چندین زن متهم به جادوگري را به مرگ محکوم ساختند، اما دولت از اجراي حکم سر 

، مجازات جادوگري بیشتر مطابق میل خواستاران 1510در . امر بسیار رنجیده خاطر شدباز زد و اینوکنتیوس از این 

 ، در دوران پاپی لئو1514در آن سال صدوچهل تن به سبب جادوگري در برشا سوزانده شدند، و در سال . آن بود

.نرمخو، سیصد تن دیگر در کومو به همین مجازات رسیدند

کسانی که خود را   عدة  محاکم تفتیش و چه به علل دیگر،  مردم به وسیلۀ چه در نتیجۀ برانگیختن حس لجبازي

سریعاً رو به افزایش نهاد؛ مخصوصاً در ایتالیاي مجاور   یا به گمان مردم پیشۀ جادوگري داشتند،  دانستند، جادوگر می

وپنج  هوري، بیستبه موجب گزارش مش. آلپ، ساحري از حیث ماهیت و مقیاس به صورت یک بیماري ساري درآمد

محاکم تفتیش  1518در سال . حضور یافته بودند» شنبه بازار جادوگران«اي نزدیک برشا در یک  هزار تن در جلگه

افکار هفتاد تن متهم به جادوگري را از اهالی آن ناحیه زنده سوزاندند، و هزاران تن از مظنونان به ساحري را زندانی 

در این هنگام . حبس دسته جمعی اعتراض، و در اعدامهاي بعدي مداخله کردشوراي شهر برشا برضد این . کردند

، امر کرد که هر مأموري که، بدون بررسی یا تجدید نظر آنها، )1521فوریۀ  15(لئودهم، در توقیعی به نام هونستیس 

شد، خدمات دینی در از اجراي محاکم تفتیش افکار سر باز زند، تکفیر شود، و اگر مرتکب این خطا یکی از جوامع با

شوراي شهر، با نادیده گرفتن آن فرمان، دو اسقف، دو پزشک برشایی، و یک مفتش دستگاه . آن جامعه معلق گردد

و دربارة عادالنه بودن احکام محکومیت   تفتیش افکار را مأمور کرد که بر تمام محاکمات بعدي جادوگران نظارت،

حکومت محل به نمایندة پاپ اخطار کرد . نستند متهمان را محکوم سازندتوا قبلی تحقیق کنند؛ فقط این اشخاص می

اما جهل و جنون   اي بود، این کار دلیرانه. کردن اموال آنان پایان دهد که به محکوم ساختن اشخاص به منظور مصادره

یک، هم دردنیاي مردم آزاري فایق آمد، و در دو قرن بعد، هم در سرزمینهاي پروتستان و هم در قلمروهاي کاتول

  . ها را در تاریخ بشر به وجود آورد جدید و هم قدیم سوزاندن اشخاص به جرم جادوگري ننگینترین لکه

داد؛ گروه اخیر در ایتالیا  را یاري می - بینان کف بینان، معبران، طالع -جنون آگاهی از آینده انواع مختلف پیشگویان

بینی داشت که اوقات  تقریباً هر دولت ایتالیایی یک عالم رسمی طالع. پامتعددتر و نیرومندتر بودند تا در بقیۀ ارو

یافت، بولونیا را ترك  یولیوس دوم تا طالع بینش وقت را مساعد نمی. کرد مساعد براي شروع کارهاي مهم را تعیین می

کنفرانسها را تعیین کردند که ساعات تشکیل  کرد؛ سیکستوس چهارم و پاولوس سوم اختربینان خود را مأمور می نمی

کنند به قدري عمومیت داشت که بسیاري از  اعتقاد به اینکه ستارگان برخوي و امور انسان حکومت می. کنند

یکی از . کردند بینی منتشر می اي به نام پیشگوییهاي مبتنی بر طالع استادان دانشگاه در ایتالیا ساالنه مجموعه

هنگامی که لورنتسو د مدیچی دانشگاه پیزا . بود» دانشمندانه«هاي  النامهدستاویزهاي آرتینو براي هجوگویی همین س

اي در نظر نگرفت، اما دانشجویان تشکیل آن را مصراً خواستار شدند، و او  بینی شعبه را از نو تأسیس کرد، براي طالع

بینی کرد، اما  ۀ سختی به طالعدر محفل دانشمندانۀ لورنتسو، پیکو دال میراندوال حمل. ناچار با خواستشان موافقت کرد

چه قدر خوشبختند «: گویتچاردینی بانگ برداشت. مارسیلیوفیچینو، که دانشمندتر از او بود، از آن دفاع کرد

دارند، حال آنکه اگر مردم دیگر یک  باور می بینانی که اگر در برابر صد دروغ یک راست بگویند، مردم به آنان طالع

بینی، که تا حدي کورکورانه به  هذا، طالع مع» .دهند گویند، تمام حیثیت خود را از دست میدروغ در برابر صد راست ب

اي خود را از اعتقاد به اینکه جهان دستخوش خواستهاي  داشت، تا اندازه اي علمی دربارة جهان گام بر می سوي نظریه

.گار توجه داشتاالهی یا شیطانی است رهانده بود و به یافتن یک قانون طبیعی عام و ساز

II – علم  

سانسور مطبوعات تا زمان اقدامات . تحول علم بیشتر به سبب موهوم پرستی مردم به تعویق افتاد تا مخالفت کلیسا

. اي در راه علم نبود انجام گرفت، مانع عمده) 1545 :تاریخ اتمام(ضد اصالح دینی، که متعاقب شوراي ترانت 
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دردوران ). 1463(آورد   ، مشهورترین منجم قرن پانزدهم، را به رم»مونتانوسرگیو «سیکستوس چهارم یوهان مولر 

انگیز خود  او هنوز واجد نظریۀ شگفت. کرد پاپی آلکساندر، کوپرنیک ریاضی و هیئت را در دانشگاه رم تدریس می

این مردان اهل کلیسا مبنی برحرکت انتقالی زمین نبود، اما نیکوالي کوزایی قبال به آن اشاره کرده بود، و هر دو 

این ضعف تا حدي به سبب غیبت . طی دو قرن چهاردهم و پانزدهم، تفتیش افکار در ایتالیا نسبتاً ضعیف بود. بودند

در . پاپها از رم و اقامتشان در آوینیون، نزاع آنان در دوران شقاق، و واقع شدن آنان تحت تأثیر روشنگري رنسانس بود

گابریله  1497در . مادیگرا به توسط محکمۀ تفتیش افکار در میالن محاکمه و تبرئه شدآمادئو د الندي  1440سال 

معتقد بود به اینکه مسیح «داسالو، پزشک آزاداندیش، به وسیلۀ حامی خود ازشر محکمۀ تفتیش مصون ماند، هرچند 

تر ازهر کشور دیگر  فرهنگ پیشرفته رغم تفتیش افکار، فکر در ایتالیا آزادتر و علی. »خدا نبود بلکه پسریوسف نجار بود

مدارس نجوم، حقوق، طب، و ادبیات ایتالیا مقصد دانشجویان از چندین . درقرن پانزدهم و اوایل قرن شانزدهم بود

هاي دانشگاهی خود در ایتالیا، به هنگام  سرزمین بودند، تامس لیناکر، پزشک و محقق انگلیسی، پس از اتمام دوره

، محرابی در آلپهاي ایتالیا بناکرد و، با انداختن آخرین نگاه به خاك ایتالیا، آن محراب را به بازگشت به انگلستان

  .و دانشگاه عالی جهان مسیحی به آن کشور تقدیم کرد  ،»مادر مهرپرور تحصیالت«عنوان 

) 1564-1514(پرستی در زیر و قشر آزادمنشی در رو، اگر علم در دو قرن پیش از وسالیوس  در این جو خرافه

پیشرفت مختصري کرد، بیشتر به سبب آن بود که حمایت و افتخار نصیب هنر، دانشوري، و شعر بود؛ و هنوز در 

مردي چون لئوناردو . رسید زندگی اقتصادي یا عقلی ایتالیا نداي روشنی براي روشها و افکار علمی به گوش نمی

کنجکاوي مشتاقانه به چندین علم دست یازد، اما کتابخانۀ توانست نظریۀ جهانی جامع و وسیعی اتخاذ کند و با  می

شناسی یا  بزرگی وجود نداشت؛ کالبد شکافی تازه آغاز شده بود، میکروسکوپ هنوز اختراع نشده بود تا به زیست

ر ها را بزرگ کند و ماه را نزدیک زمین آورد هنوز در اختیار بش پزشکی یاري کند، و هیچ تلسکوپی که بتواند ستاره

عشق قرون وسطایی نسبت به زیبایی به صورت کمال هنر تجلی کرده بود، اما از آن عشق قرون وسطایی به . نبود

انگیخت  اي را برمی طلبانه حقیقت چیزي باقی نمانده بود که مقوم علم شود؛ واحیاي ادبیات قدیم نوعی شکاکیت لذت

. ریزي آینده، به آرمانی ساختن ایام باستان پرداخته بود جاي وفاداري صبورانه نسبت پژوهشهاي علمی براي پی که به

رنسانس روح خود را به هنر باخته بود و آنچه براي ادبیات باقی گذاشته بود بسیار اندك بود؛ و از آن کمتر براي 

زمان در این معنی رنسانس فاقد فعالیت فکري متنوع یونانی دراوان بهروزي آن از . فلسفه و بازهم کمتر براي علم

.تا فلسفه راه را باز نکرد، علم نتوانست پیش برود. پریکلس واشیل تازنون رواقی و آریستارخوس منجم بود

شناسد، مشکل بتواند  بنابراین، طبیعی است که خوانندة بخصوصی که چندین هنرمند دوران رنسانس را به نام می

تی اسم آمریگو وسپوتچی را باید به یاد او انداخت، و اسم یک دانشمند رنسانس را به جز لئوناردو به خاطر آورد؛ ح

در حقیقت، جز در عالم جغرافیا وطب، کسی که نامش قابل . به قرن هفدهم متعلق است) 1642- 1564(گالیله 

، از )1321حد (اودریک اهل پوردنونه به عنوان مبلغ دینی به هندوستان و چین رفت . یادآوري باشد وجود نداشت

ران بازگشت، شرحی از مشهودات خود نوشت، و بر آنچه مارکوپولو یک نسل پیش از او گزارش داده بود، راه تبت و ای

را در سال ) هالی(دار هاله  شناس، پزشک، و جغرافیدان، ستارة دنباله پائولو توسکانلی، ستاره. وصف گرانبهایی افزود

پرخطر او در اقیانوس اطلس اطالعات الزم را مالحظه کرد، و مشهور است که به کریستوف کلمب براي سفر  1456

؛ )1497تاریخ اتمام، (آمریگو وسپوتچی فلورانسی چهار سفر به دنیاي جدید کرد . داد و وي را به آن کار تشجیع کرد

است؛ مارتین والدز  هایی از آن تهیه کرده خاك اصلی آن قاره را کشف و نقشه  ادعا نمود که نخستین کسی است که

ایتالیاییان را این امر خوش آمد و آن را در . ها، پیشنهاد کرد که آن قاره را امریکا بخوانند شر آن نقشهمولر، نا

  .هاي خود تبلیغ کردند نوشته
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که تقریباً  –علوم زیست شناسی آخرین دانشهایی بودند که به عرصه وارد شدند، زیرا نظریۀ خلقت مخصوص انسان 

این علوم بیشتر به . ساخت منشأ طبیعی او را غیر الزم و خطرناك می فحص دربارة –مقبولیت عالم داشت 

پیترو د . شدند پژوهشهاي علمی و مطالعاتی در گیاهشناسی طبی، باغبانی، گلپروري، و کشاورزي محدود می

، ولی در تدوین آن توجهی به )1306(کریشنتی در هفتاد و شش سالگی کتاب با ارزشی در راههاي کشاورزي نوشت 

لورنتسو د مدیچی در کاردجی یک باغ نیمه عمومی از . هاي با ارزشتر مسلمین اسپانیا در این زمینه نشده بود وشتهن

تقریباً تمام . توسط لوکاگینی در پیزا تأسیس شد 1544نباتات کمیاب داشت؛ نخستین باغ عمومی نباتات به سال 

پولیتو د مدیچی یک باغ وحش انسانی داشت که در آن فرمانروایان متعین داراي باغ وحش بودند، و کاردینال ای

  .اندام را از بیست ملیت مختلف گردآورده بود بربرهایی رعنا و خوش

III – پزشکی

پزشکان سهم بسزایی از . کند مترقیترین علم دانش پزشکی بود، زیرا انسان همه چیز را، جز اشتها، فداي سالمتی می

داد تا در سمت مشاور  دوکاتو می 2,000پادوا به یکی از آنان ساالنه . ده بودندثروت جدید ایتالیا را به دست آور

پترارك، با تأکید بر روي عواید این پزشک، . خدمت کند، و ضمناً او را آزاد گذاشته بود تا شخصاً نیز طبابت کند

انگشتریهاي درخشان و هاي ارغوانی و باشلقهاي پوستی آنها، و همچنین   العالج پزشکان، جامه خشمگینانه حق

  :وي پاپ کلمنس ششم را که بیمار بود از اعتماد به پزشکان بر حذر داشت. مهمیزهاي زرینشان را مذمت کرد

عقاید آنان همواره ضد و . سازد اند، و طبعاً چنین امري مرا هراسان می دانم که پزشکان گرد بستر شما را گرفته می

پزشکان، : چنانکه پلینی گفت. لنگد گفتن ندارد، از شرم در پشت دیگران می اي براي نقیض است، و آن که چیز تازه

کافی است کسی پزشک . کنند براي اینکه از طریق نوآوري نامی براي خویش کسب کنند، با جان ما معامله می

. خطرناکتر است هذا، دروغ پزشکان از هر دروغ دیگر خوانده شود تا مردم سخنان او را تا آخرین کلمه باور دارند؛ مع

گیرند، و  آنان فن خود را به هزینۀ ما یاد می. دارد فقط امید شیرین است که ما را از اندیشیدن دربارة این خطر بازمی

اي پدر بسیار واالمنش، این . تواند با بیشرمی بکشد آورد؛ تنها پزشک است که می حتی مرگ ما براي آنان تجربه می

مرگ من به «: این تحذیر را که بر گور مرد بدبختی کتیبه شده است به خاطر آر. نگردسته را به دیدة ارتش دشمن ب

در تمام سرزمینهاي متمدن، پزشکان، از این حیث که هم مطلوبترین فرد بوده و ».سبب طبابت پزشکان بسیار بود

  .اند اند، رقیب زنان بوده هم بیش از هرکس دیگر مورد هجو و طنز قرار گرفته

روحانیانی که با پزشکان و هنرمندان همکاري داشتند گاه . در پزشکی نهضت کالبدشناسی بوده استاساس ترقی 

موندینو د . گذاشتند اجساد مردگان را، از بیمارستانهایی که تحت نظر کلیسا بود، براي تشریح در اختیار آنان می

که به مدت سه قرن جزو ) 1316(سی نوشت اي به نام کالبدشنا لوتتسی نعشهایی را در بولونیا تشریح کرد و رساله

چند دانشجوي طب در بولونیا نعشی را از  1319درسال . دست آوردن اجساد مشکل بود هذا، به مع. کتب درسی بود

. گورستان دزدیدند و آن را نزد معلمی در دانشگاه شهر بردند؛ و معلم آن را به خاطر آموزش آنان تشریح کرد

رئه شدند، و از آن پس مقامات اداري شهر نسبت به استفاده از اجساد جانیان معدوم یا دانشجویان تعقیب اما تب

برنگاریو دا کارپی، استاد کالبدشناسی در بولونیا، به سبب تشریح یکصد . کردند بیکس براي تشریح غمض عین می

ده بود، این کار بزودي در تمام آغاز ش 1341پیزا، تشریح الاقل از سال  در دانشگاه. جسد، اعتباري شایان یافته بود

گونه تشریحها را رسماً  سیکستوس چهارم این. هاي ایتالیا، از جمله دانشکدة طب پاپ در رم، مجاز شد دانشکده

.رخصت داد

مردانی مانند آنتونیو بنیوینی، . باستانی فراموش شدة خود را بازیافت  کالبدشناسی در دوران رنسانس میراث

دوران  ، آلساندروبندتی، ومارکونتونیو دالتوره کالبدشناسی را از قیمومت عرب آزاد کردند، به آلکساندرو آکیلینی
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جالینوس و بقراط بازگشتند، وحتی کارهاي آن دو استاد مقدس را نیز مورد تردید قرار دادند؛ با شکافتن تمام 

ینی عملیات کالبدشناسی خود را به یافتن بنیو. اعصاب، عضالت، استخوانها، بر علم ابدان معرفت قابل توجهی افزودند

انگیز بیماري و درمانها  علل داخلی بیماریها معطوف داشت؛ رسالۀ او موسوم به دربارة چند علت مخفی و شگفت

در همان . بنیانگذار کالبدشناسی درمانی بود و کالبدشکافی را عامل مهمی در پیدایش طب جدید ساخت) 1507(

  .المللی متون طبی تسریع کرد زشکی را با تسهیل انتشار و مبادلۀ بیناوان، فن جدید پیشرفت پ

ترین پزشکان و  توانیم پسروي علم را در پزشکی مسیحیت التینی با مالحظۀ این موضوع دریابیم که پیشرفته ما می

و سورانوس بزحمت توانسته بودند به دانشی برسند که بقراط، جالینوس،  1500علماي کالبدشناسی آن عصر تا سال 

معالجه هنوز بر نظریۀ اخالط چهارگانۀ بقراط مبتنی بود . میالدي به آن رسیده بودند 200م و  ق 450در دورة میان 

نخستین تزریق خون انسانی توسط یک پزشک یهودي به بدن پاپ . رفت و فصد عالج کلیۀ بیماریها به شمار می

گیران و عزایم خوانان  جن. اي نرسید که دیدیم، به نتیجه و، همان گونه) 1492(اینوکنتیوس چهارم صورت گرفت 

شدند تا با خواندن اوراد مذهبی، یا واداشتن مریض به بوسیدن  هنوز براي معالجۀ ناتوانی و نسیان فراخوانده می

ا توسط حبها و داروه. افتاد بقایاي قدیسان، او را شفا دهند، شاید براي اینکه چنین معالجۀ تلقینی گاه سودمند می

التحریر، صیقلهاي مختلف، شیرینی، ادویه، و جواهر به کاالي خود، بردرآمد  عطاران فروخته شدند، که با افزودن لوازم

، و چند رسالۀ )1440حد (میکله ساووناروال، پدر آن راهب مشهور، کتابی به نام پزشکی عملی . افزودند خویش می

کرد، دیگري از مردان  وانی امراض مغزي در هنرمندان بزرگ بحث میها از فرا کوتاهتر نوشت؛ یکی از این رساله

  .راند که با استعمال روزانه مشروبات الکلی مدتی دراز زیسته بودند مشهوري سخن می

پزشکان کاذب هنوز بسیار بودند، اما عمل پزشکی تحت مقررات دقیقتر قانونی درآمده و تحصیل پروانۀ پزشکی 

هیچ پزشکی مأذون نبود سیریک مرض شدید را، ). 1500(ساله از تعلیمات پزشکی بود مستلزم طی یک دوره چهار

بار  داشت که پزشکان و جراحان ماهی یک قانون ونیز مقرر می. بینی کند بدون مشاوره با یکی از همکاران خود، پیش

بار در سال، معلومات خود را  براي مبادلۀ یادداشتهاي طبی گرد آیند و با گذراندن یک دورة کالبدشناسی، الاقل یک

بایست سوگند یاد کند که هرگز دورة معالجه را  هردانشجوي پزشکی هنگام فراغت از تحصیل می. دارند تازه نگاه

شود سهیم  طوالنی نسازد، در تهیۀ داروهایی که تجویز کرده است نظارت کند، و در بهاي دارو که به عطار داده می

تخمین  - پیچید به ده سولدو محدود کرده بود  اي راکه عطار می قیمت هر نسخه) 1368(همان قانون ونیزي . نشود

ها به پول امروز غیر ممکن است؛ ما از چندین مورد بیماري اطالع داریم که، به موجب قراردادهاي  ارزش این سکه

. العالج منوط بوده است به شفاي بیمار مخصوص، پرداخت حق

ان نسبت که فهرست عملیات و وسایل آن از حیث تنوع و صالحیت به جراحی مصر شهرت و اعتبار جراحی، به هم

ابداع کرد، و ماریانو سانتو ) 1451(برناردو داراپالو عمل عجانی را براي سنگ مثانه . گردید شد، افزودن می نزدیک می

هاي  ولیوس دوم، شیوهجووانی داویگو، جراح ی. مشهور شد) 1530حد (به خاطر عمل سنگ مثانه از راه برش عرض 

در حدود سال . شناختند جراحی پالستیک، که باستانیان آن را می. بهتري براي بستن شریانها و وریدها ابداع کرد

بینی، لب، و گوشهاي بریده و ناقص، با پیوند پوست از سایر جاهاي بدن، اصالح : در سیسیل باز ظاهر شد 1450

  .بزحمت قابل تشخیص بودند شدند، به نحوي که خطوط اتصال آنها می

چون آندرئا داندولو، دوج ونیز، نخستین کمیسیون شهرداري را براي بهداشت . رفت بهداشت عمومی رو به اصالح می

تمام غذاها و دواهایی را » کمیسیونهاي بهداشت«این . سایر شهرهاي ایتالیا از او پیروي کردند. عمومی تأسیس کرد

کردند و مبتالیان به بعضی بیماریهاي عفونی را از سایر مردم جدا  امتحان میشدند  که براي فروش عرضه می

کشتیهایی را که حامل مسافران و کاالهاي مشکوك  1374، و نیز در سال »مرگ سیاه«به سبب شیوع . ساختند می
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ش از ورود به شهر ، چنین مسافرانی را پی1377در راگوزا، به سال . دادند به عفونت بودند به بندرهاي خود راه نمی

 »روزهدورة چهل «مدت این بازداشت را به یک ) 1383(مارسی . داشتند روز در جایگاههاي مخصوص نگاه می سی

  .از همین شیوه پیروي نمود 1403تمدید کرد، و ونیز در سال 

بیمارستانی ساخت که  1305سینا در سال . روحانی و روحانیان افزایش یافتشمارة بیمارستانها به همت مردم غیر 

. ، بیمارستان بزرگ را در میالن تأسیس کرد1456در وسعت و خدمات پزشکی شهره بود، و فرانچسکو سفورتسا، در 

تین مؤسسه از ونیز جزیرة سانتاماریا دي ناتسارت را به یک بیمارستان امراض عفونی تبدیل کرد؛ این نخس 1423در 

هاي عمومی و  این مؤسسات از اعانه. فلورانس درقرن پانزدهم سی و پنج بیمارستان داشت. نوع خود در اروپاست

هاي جالبی از معماري بودند؛  برخی از بیمارستانها، مانند بیمارستان بزرگ، نمونه. مند شدند خصوصی فراوان بهره

بیمارستان چبو در پیستویا، جووانی دال روبیا را استخدام . آراستند می بعضی تاالرهاي خود را با آثار جانبخش هنري

اي از گل صورتگري براي تجسم مناظر مختلف بیمارستان بسازد؛ و نماي   کرد تا براي دیوارهایش نقوش برجسته

صورتگري  دست برونللسکی طرح شده بود، داراي مدالیونهاي دلپذیري از گل بیمارستان دیگري در فلورانس، که به

لوتر، که از بداخالقی رایج در . بود که توسط آندرئا دال روبیا در پشت بغلهاي قوسهاي رواق آن جاي داده شده بودند

سخت تکان خورده بود، و ضمناً تحت تأثیر مؤسسات خیریه و پزشکی آن نیز قرار گرفته بود،  1511ایتالیا در سال 

:ن وصف کرددر بحث خودمانی خود، بیمارستانها را چنی

اند، و از حیث خوراك و نوشیدنی، پرستاران دقیق، و پزشکان دانشمند وضعشان  در ایتالیا بیمارستانهاي زیبا بنا شده

کنند،  وقتی بیماري را وارد بیمارستان می. بسترها تمیزند و دیوارها به نقاشیهاي زیبا آراسته. آمیز است تحسین

دارند؛ یک  آوردند و آنها را محفوظ می کند در می صحیحی از آنها تهیه می هایش را در حضور ضباطی که صورت جامه

آیند  فوراً دو پزشک به بالین او می. خوابانند پوشانند و او را بربستري راحت با مالفۀ تمیز می روز جامۀ سفید بر او می

روند  ان بنوبت به بیمارستانها میبسیاري از زن ….آورند و خدمتکاران براي او خوراك و نوشیدنی در ظرفهاي تمیز می

پوشانند تا شناخته نشوند، هریک از این زنان چند روز  اینان رخسارهاي خود را می. پردازند و به پرستاري بیماران می

پرورشگاههاي بسیار خوبی هم براي  …. شود گردد و یکی دیگر جایگزین او می ماند و آنگاه به خانۀ خود باز می می

شوند، لباس مناسب  در فلورانس وجود دارد که در آن کودکان بخوبی تغذیه و تربیت می کودکان سرراهی

  .گیرند متحدالشکل دارند، و بر روي هم به نحوي شایسته مورد توجه قرار می

یک گرفتاري پزشکی غالباً این است که پیشرفتهاي قهرمانی آن در معالجه به وسیلۀ امراض جدید تقریباً خنثا 

له و سرخک، که پیش از قرن شانزدهم در اروپا تقریباً مجهول بود، در این موقع به عرصۀ وجود آمده بود؛ آب. شود می

نامی از آن نبود،  1477شایع شد؛ و اپیدمی تیفوس، که پیش از سال  1510اولین اپیدمی انفلوانزا در اروپا در سال 

انی و شیوع سریع سیفیلیس در ایتالیا و فرانسه در اواخر اما ظهور ناگه. فراگرفت 1528و  1505ایتالیا را در سالهاي 

اینکه آیا سیفیلیس پیش . دوران رنسانس را تشکیل داد ترین پدیده و آزمایش طب قرن پانزدهم بود که حیران کننده

در اروپا وجود داشت یا در آن سال با بازگشت کریستوف کلمب به آن آورده شد، هنوز مورد بحث  1493از سال 

  .عان است و در اینجا مجال پرداختن به آن نیستمطل

اي در یکی  ، فاحشه1463ژوئیۀ سال  25در . کنند برخی حقایق نظریۀ بومی بودن چنین مرضی را در اروپا تأیید می

گونه او را  از دادگاههاي دیژون شهادت داد که به یکی از خواستاران نامطلوب خود گفته است که کوفت دارد و بدین

، منادي 1494مارس  25در . شود بیش از این وصفی در گزارش مربوط دیده نمی. یب خود منصرف کرده استاز تعق

داشتند ابالغ » آبلۀ بزرگ«شهر پاریس ازجانب مقامات شهر مأمور شد که فرمان اخراج از شهر را به تمام کسانی که 

یک ارتش فرانسوي  1494در اواخر سال . ه باشددانیم این آبلۀ بزرگ چه بوده است؛ شاید سیفیلیس بود ما نمی. کند
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ناپل را اشغال کرد، چندي پس از آن مرضی در آنجا شایع شد که ایتالیاییها آن  1495فوریۀ  21به ایتالیا تجاوز و در 

ه آن بسیاري از سربازان فرانسوي ب. اند خواندند و ادعا کردند که فرانسویان آن را به ایتالیا آورده» مرض فرانسوي«را 

به فرانسه بازگشتند، آن مرض را در میان مردم منتشر  1495وقتی که سربازان فرانسوي در اکتبر . مبتال شده بودند

نامیده شد، به این گمان که سپاهیان فرانسه آن را در آنجا گرفته » بیماري ناپل«ساختند؛ ازاین رو در فرانسه 

ارتش فرانسه از ایتالیا، امپراطور ماکسیمیلیان فرمانی منتشر ساخت ، دوماه پیش از بازگشت 1495اوت  7در . اند بوده

توانست به ارتش فرانسه، که  ظاهراً نمی» مرض فرانسوي«نام برده شده بود، این » بیماري فرانسوي«که در آن از 

اسر اروپا به در سر» مرض فرانسوي«به بعد، اصطالح  1500از سال . هنوز از ایتالیا بازنگشته بود، نسبت داده شود

توان استنتاج کرد که اشاراتی دایر بر وجود سیفیلیس در اروپا  شد می از آنچه گفته. شد معناي سیفیلیس استعمال می

. اي براثبات آن دردست نیست هست، اما دلیل قانع کننده 1493پیش از سال 

توسط یک پزشک  1506و  1504منسوب دانستن منشأ این مرض به امریکا مبنی بر گزارشی است که بین سالهاي 

کند که در سفر  او حکایت می. منتشر نگردید 1539ایسال نوشته شد، اما تا سال / اسپانیایی به نام روي دیاث دل

بازگشت کریستوف کلمب، سکاندار کشتی آن دریاساالر مورد حملۀ تب سختی واقع شد که با بثورات جلدي همراه 

 -این بیماري جدید مبتال شده بودند در بارسلون ملوانانی را معالجه کرده است که بهافزاید که خود او  بود، و چنین می

نامید یکی  می» مرض فرانسوي«اوآن را با آنچه اروپا . بیماریی که پیش از آن هرگز در آن شهر شناخته نشده بود

 5گشتش از هند غربی در کریستوف کلمب پس از نخستین باز. دانست و احتجاج کرد که از امریکا آورده شده است

را » مرض فرانسوي«در همان ماه پینتور، پزشک آلکساندر ششم، اولین ظهور . به پالوس اسپانیا رسید 1493مارس 

بین بازگشت کریستوف کلمب و اشغال ناپل توسط ارتش فرانسه تقریباً دوسال گذشت، و این . در رم مالحظه کرد

از طرف دیگر معلوم نیست که بیماري شایع در ناپل در . تالیا گسترده شودمدت کافی بود که مرض از اسپانیا به ای

مقدار بسیار کمی استخوان، که ضایعات حاصل از یک نوع بیماري بر آن دیده . سیفیلیس بوده باشد 1495سال 

ن ضایعات توان حدس زد که ای شود، در میان بقایاي انسانی قبل از کریستوف کلمب در اروپا یافت شده است؛ می می

   .اند شدهبسیاري ازاین گونه استخوانها درمیان آثار قبل از کریستوف کلمب در امریکا پیدا . نشانۀ سیفیلیس باشند

. مبتال شدسزار بورژیا ظاهراً در فرانسه به آن . آوري گسترش یافت درهر حال این مرض جدید با سرعت وحشت

بسیاري از کاردینالها، و خود یولیوس دوم، به این بیماري گرفتار شدند؛ ولی ما باید در چنین مواردي امکان آلوده 

هاي جلدي  قرحه. شدن را در نتیجۀ تماس ساده با اشخاص یا اشیاي حامل میکرب فعال مرض از نظر دور نداریم

سیلین در  ند؛ در آن زمان جیوه همان قدر در معالجات رایج بود که پنیشد ازدیرباز در اروپا با پماد جیوه معالجه می

براي پیشگیري از . کردند شدند، زیرا جیوه را تبدیل به طال می زمان ما؛ جراحان و پزشکان کاذب کیمیاگر نامیده می

پذیرفتن مشتریان  در رم سلمانیان را از 1496یکی از قانونهاي سال . شد ابتال به بیماري سیفیلیس اقداماتی می

معاینۀ روسپیان به . کرد سیفیلیسی، و نیز از استعمال ادواتی که به وسیلۀ آنان یا براي آنان به کار رفته بود، منع می

کوشیدند تا با تبعید فواحش از این مشکل رهایی  گرفت، و برخی از شهرها می دفعات بیشتر و فواصل کمتر انجام می

نوعی آبلۀ مخفی در آنان «تبعید کردند، به این بهانه که  1496بولونیا چنین زنانی را در سال یابند؛ بدین گونه فرارا و 

دانست، و  کلیسا عفت را تنها عامل پیشگیري مورد احتیاج می» .خوانند هست که سایرین آن را برص ایوب می

.کردند بسیاري از روحانیان به همین قاعده عمل می

دوران رنسانس، به آن بیماري  جیروالمو فراکاستورو، یکی از اشخاص عالم و جامع نام سیفیلیس اولین بار توسط

در ورونا، در یک خانوادة اشرافی که قبالً پزشکان برجسته به جامعه تقدیم کرده : زندگیش خوش آغاز بود. اطالق شد

کرد، درهمان مدرسه  ل میباکوپرنیک در یک مدرسه تحصی. در پادوا تقریباً همه چیز تحصیل کرد. بود، متولد شد
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وچهار سالگی استاد منطق  فلسفه و کالبدشناسی را بترتیب نزد پومپو ناتتسی و آکیلینی آموخت، و خود در بیست

درحالی که ذخیرة شایانی از ادبیات کالسیک داشت، براي اشتغال به تحقیقات علمی، و باالتر از همه پزشکی، . شد

علم و ادب شخصیت جامعی براي او تأمین کرد و وي را قادر ساخت تا شعري به  این اتحاد. گیري اختیار کرد گوشه

). 1521(سیفیلیس یا مرض فرانسوي : عنوان آن شعر این بود. زبان التینی و به سیاق گئورگیک اثر ویرژیل بسراید

ت که میکرب ایتالیاییها از زمان لوکرتیوس در سرودن اشعار آموزشی زبردست بودند، اما چه کسی گمان داش

سیفیلیس بتواند موجب پدید آمدن شعري روان شود؟ سوفیلوس در اساطیر باستانی چوپانی بود که بر آن شد تا 

این کار آپولون را خشمگین . هاي او بود، بپرستد خدایان ناپیدا را نستاید، بلکه شاه را، که تنها صاحب قابل رؤیت گله

ضره بیاالید؛ سوفیلوس، در نتیجۀ تنفس آن هوا، به مرضی دچار شد که با ساخت و موجب شد که او هوا را با ابخرة م

فراکاستورو بر آن شد که تحقیق . طاولهایی بر سطح جلد او عفونت یافته بود؛ این داستان اصوالً ماجراي ایوب است

شته دیده نشده مرض موذي و عجیبی که هرگز در قرون گذ«گیري، علل بروز، و طرز معالجۀ  کند دربارة منشأ، همه

. و در آن زمان دست تطاول براروپا و شهرهاي مترقی آسیا و لیبی گشوده و ایتالیا را در آن جنگ شوم فراگرفته بود

او در این امر که آن بیماري از امریکا آمده باشد » .جنگی که به واسطۀ حملۀ گلها نام فرانسوي به آن مرض داده بود

ابتال . مان، در بسیاري از کشورهاي اروپایی که بسیار از هم دور بودند وجود داشتشک داشت، زیرا، تقریباً در یک ز

در اکثر . حتی چهارماه، در حال کمون بود …شد، بلکه تا مدت معینی، گاه یک ماه  به این بیماري یکباره ظاهر نمی

دن بثوري با یک قشر کمی پس از آن، پوست ب …. شد هاي کوچکی روي آلت شخص مبتال نمایان می  موارد قرحه

در بعضی  …. ساخت حتی استخوانها را نیز آلوده می …خورد و   آنگاه این بثور پوست را می …. آورد سخت در می

  .شد موارد لبان یا بینی یا چشمان، و در برخی دیگر آلت جنسی، بکلی خورده می

سخن رفته  - بردند چوب مقدسی که هندیشمردگان امریکایی به کار می« -  گایاكدر این شعر از معالجه با جیوه یا 

سیفیلیس، تیفوس،  –نثر، دربارة امراض عفونی مختلف  فراکاستورو در اثر بعدي خود، به نام امراض مسري، به. بود

خوانده شد تا سر پزشک شوراي ترانت از طرف پاولوس سوم فرا  1545در سال . وطرق سرایت آنها سخن گفت - سل

ورونا یادگاري باشکوه به یادبود او ساخت، و جووانی دال کاوینو شبیه او را بر مدالیونی که جزو زیباترین آثار از . باشد

  .رود حک کرد نوع خود به شمار می

این یکی از ترقیات . بخوانندنام واحد بال یا طاعون  چنین معمول بود که تمام امراض عفونی را به 1500پیش از سال 

کرد، و آماده بود تا  کیفیت هریک را تعیین می. داد علم پزشکی بود که اکنون امراض ساري را بروشنی تشخیص می

توانست در چنین  تنها اعتماد به بقراط و جالینوس هرگز نمی. با مرضی موذي و تندگیر مانند سیفیلیس مبارزه کند

فۀ پزشکی احتیاج به مطالعات تازه و مفصل عالیم، علل، و معالجات را بخوبی درك کرده بحرانی کافی باشد، زیرا حر

  .آید و در تجربۀ رو به وسعت و مرتبط خود دریافته بود که از عهدة این آموزش غیر منتظر برمی

جزو اشراف به واسطۀ همین کیفیات عالی، وفاداري به حرفه، و موفقیت عملی بود که اکنون طبقۀ واالتر پزشکان 

درحالی که حرفۀ خود را کامال دنیوي ساخته بودند، احترامشان بیش از رجال . رفتند بدون عنوان ایتالیا به شمار می

برخی از آنان نه تنها مشاور طبی بلکه مستشار سیاسی نیز بودند و از لطف امیران، اسقفان، و شاهان، و . دین بود

با ادبیات باستانی آشنایی داشتند، و به گردآوري . از آنان اومانیست بودند بسیاري. مالزمت آنان بهرة وافی داشتند

باالخره بسیاري از آنان . پرداختند؛ غالباً دوستان صمیمی هنرمندان بزرگ بودند کتابهاي خطی و آثاري هنري می

ت از موضوعی به در مطالعات و تعلیمات خود بسهول. آرمان بقراط را دربارة الحاق فلسفه به طب تشخیص دادند

اي، براي معروض ساختن آثار افالطون و ارسطو و آکویناس به  کردند، و به اخوت فلسفی حرفه موضوع دیگر مرور می
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گونه که در مورد آثار بقراط، جالینوس، وابوعلی  همان - بخشیدند اي می اي از حقیقت، انگیزه دلیرانه بررسی نوین و

.سینا کرده بودند

IV –  فلسفه  

توان با فلسفۀ مدرسی  محصول آن را نمی. نماید خستین نظر، رنسانس ایتالیا ظاهراً از حیث فلسفه بارور نمیدر ن

مشهورترین نام در فلسفۀ . »مدرسۀ آتن«رسد به   فرانسه در دورة ریعان آن، از آبالر تا آکویناس، مقایسه کرد، تا چه

برونو است که بررسی آثارش از دورة مطالعات ما در این جلد جوردانو ) اگر حد زمانی رنسانس را بسط دهیم(رنسانس 

آلود و دلیرانه اما   توان نام برد، اما اکنون کیست که پر گوییهاي شک جز او فقط پومپو ناتتسی را می. رود فراتر می

ین ترتیب انقالب ضعیف او را گرامی شمرد؟ اومانیستها دنیاي فلسفۀ یونانی را کشف، و آن را بدقت افشا کردند، و به ا

استادان فلسفۀ . فلسفی را قوام دادند؛ اما آنان غالباً، به جز واال، زرنگتر از آن بودند که عقاید خود را صریحاً ابراز دارند

پس از صرف هفت یا هشت سال تالش در آن بیابان، آن را یا براي ورود : دانشگاه به سنت مدرسی بسیار پایبند بودند

بست امنی کشانده  شان را شکسته و خردشان را به بن رك کردند، یا با تجلیل از موانعی که پاي ارادهها ت سایر رشته به

و از کجا معلوم است که بسیاري از آنان در محدود ساختن مساعی خفی، که با . بود نسل دیگري را به آن سوق دادند

کردند؟  یت فکري و اقتصادي بخصوصی حس نمیقالب عبارات نامفهوم ریخته شده بود، امن دقت و به نحو بیثمري به

مسائل . تر شده بود ها فلسفۀ مدرسی هنوز قوت داشت و با نزدیک شدن مرگ خود سرسخت در بسیاري از دانشکده

ها، مورد  کهن قرون وسطایی به طرق بحث قرون وسطایی با کوشش بسیار، و در نشریات غرورآمیز اعضاي دانشکده

  .گرفت تجدید نظر قرار می

کشمکش میان افالطونیان وارسطوییان، و انشعاب ارسطوییان به اصیل : دو عنصر براي احیاي فلسفه وارد عرصه شدند

در بولونیا و پادوا این کشمکشها به منازعات واقعی تبدیل شد و به صورت حیاتی و مماتی . آیینان و پیروان ابن رشد

نفوذ جمیستوس پلتون، بساریون، تئودوروس گاتسا، و سایر یونانیان،  اومانیستها بیشتر افالطونی بودند، در زیر. درآمد

توانند منطق  فهمیدند که مردم چگونه می اشکال می نوشیدند، و به ، اثر افالطون، الجرعه می»مکالمات«از شراب 

تصمیم اما این افالطونیان . خشک، ارغنون ناتوان، و روش میانۀ سنگین ارسطوي مدبر و محتاط را تحمل کنند

داشتند که مسیحی بمانند، و به همین سبب بود که مارسیلیو فیچینو، نمایندة آنان، عمر خود را وقف سازش دادن 

به این منظور، او به مطالعات وسیعی دست زد، و چندان دور رفت که به زردشت و . آن دو منظومۀ فکري کرد

مه کرد، پنداشت که آن رشتۀ ابریشمین را، که موجب فلوطین رسید و انئادها را ترج وقتی که به. کنفوسیوس رسید

کوشید تا این ترکیب را در االهیات . بسته شدن افالطون به مسیح خواهد بود، در رازوري نوافالطونی یافته است

اي از اصالت آیین، علوم غریبه، و هلنیسم تبدیل کند، و با تردید به یک نتیجۀ  افالطونی خود به مخلوط آشفته

این آیین فلسفۀ لورنتسو و محفل او شد، و . جهان است یی یا وحدت وجودي رسید و گفت که خداوند روحخدا همه

فلسفۀ آکادمیهاي افالطونی رم، ناپل، و جاهاي دیگر گردید؛ از ناپل به جوردانو برونو رسید؛ از برونو به اسپینوزا، و از 

.اسپینوزا به هگل منتقل شد، و هنوز هم زنده است

آیا . بایست به سود ارسطو گفت، مخصوصاً اگر بدان گونه بود که بتوان او را سوء تفسیر کرد زي هم میاما چی

دهد، یا آیا ابن رشد در خواندن در  گفت او خلود شخصی را تعلیم می آکویناس ارسطو را درست فهمیده بود که می

، راهی درست رفته بود؟ ابن رشد سهمگین، کرد نفس، به منزلۀ اثري که فقط خلود روح کلی نوع بشر را تصدیق می

آن غول فلسفۀ عرب که هنر ایتالیا از مدتها پیش او را زیر پاي قدیس توماس انداخته بود، چنان رقیب فعالی براي 

در پادوا بود که مارسیلیوس حرمت . تسلط بر ارسطوییان بود که هم بولونیا و هم پادوا از زندقۀ او به خشم آمده بودند

در پادوا بود که فیلیپو آلجري دا نوال، پیشتاز برونو که در نوال تولد یافته بود، آن  داد؛ا به خاطر کلیسا از دست خود ر
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. ه شداي از قیر جوشان انداخت اشتباهات وحشتناکی را مرتکب شده بود که به خاطر آن با نهایت تأسف در بشکه

، ظاهراً آیینی را تعلیم داد که به موجب آن روح )1499-1471(نیکولتو ورنیاس، با سمت استادي فلسفه در پادوا 

جهان، نه روح فرد، جاودان است؛ و شاگرد او آگوستینو نیفو همین مفهوم را در رسالۀ خود به نام دربارة عقل 

د تا دستگاه تفتیش افکار را با تمییز میان دو نوع حقیقت کوشیدن معموال شکاکان می. ارائه کرد) 1492(شیاطین 

کردند که یک قضیه ممکن است در فلسفه از  آنان چنین احتجاج می. تسکین دهند) رشد کرده بود گونه که ابن همان(

این  نیفو. تواند، به موجب کتاب مقدس یا فتواي کلیسا، پذیرفته شود استدالل رد شود، حال آنکه از لحاظ ایمان می

گونه بیندیشیم  گویند، و همان گونه سخن گوییم که بسیار کسان می ما باید همان«: اصل را متهورانه چنین ساده کرد

کرد، فکر خود را نیز عوض کرد و خویشتن را با اصالت  نیفو بتدریج که رنگ موي سرش تغییر می» .اي معدود که عده

مند را به  انشگاه بولونیا، مردان و زنان محترم و جماعات عالقهعنوان استاد فلسفه در د به. آیین سازگار ساخت

سازي و حرکات عجیب جالب توجه شده و با حکایات و مزاحهاي نغز مالحت  کرد که با شکلک سخنرانیهایی جلب می

  .وي از لحاظ اجتماعی کامیابترین رقیب پومپوناتتسی شد. یافته بودند

اما . لقب یافته بود) پتر کوچک(ت فلسفۀ رنسانس، به واسطۀ جثۀ کوچکش پرتو پیترو پومپوناتتسی، اعجوبۀ کوته قام

از وجنات او هویدا بود که مردي است . سر بزرگ، پیشانی سترگ، بینی برگشته، و چشمانی ریز و سیاه و نافذ داشت

در پادوا تحصیل کرد،  اي اشرافی زاد، فلسفه و طب را در مانتوا از سالله. گیرد که زندگی و فکر را بسیار جدي می

سنت  تمام. دانشنامۀ هر دو علم را در بیست و پنج سالگی گرفت، و خود بزودي در آن دانشگاه مقام استادي یافت

اگر فیثاغورس زنده «اش وانینی گفته بود،  طور که ستاینده بدبینی پادوا به او رسید و در او کمال یافت، و همان

حکمت همواره تجسم مجدد یا » .رشد در بدن پومپوناتتسی حلول کرده است ح ابنکرد که رو بود، چنین حکم می  می

.ماند پژواك صوتی است، زیرا در میان هزاران نوع وطی هزاران نسل از اشتباه، به یک حال باقی می

گرفت و داد، آنگاه باد جنگ بر سر شهر وزیدن  همچنان در دانشگاه پادوا تعلیم می 1509تا  1495پومپوناتتسی از 

پومپوناتتسی تا آخرین روز زندگی خود درآنجا ماند، سه بار ازدواج کرد، همواره . تاالرهاي دانشگاه تاریخی آن را بست

پیماید، مقایسه  اي که تن پیلی را می کرد، و خاضعانه خود را با استاد خویش، مانند حشره دربارة ارسطو سخنرانی می

خود را از آن خویش نداند، بلکه آنها را طوري عرضه بدارد که گویی تلویحاً یا  دانست که افکار او اصلح می. کرد می

اند،  روشهاي او گاه بسیار حقیر و ظاهراً تابع یک حجت مرده. اند تصریحاً در تفسیر اسکندر افرودیسی از ارسطو آمده

پوناتتسی ممکن است چنین اما چون کلیسا به تبع آکویناس ادعا کرد که آیین او همانا آیین ارسطو است، پوم

احساس کرده باشد که اثبات هر بدعتی به عنوان یک آیین واقعاً ارسطویی، اگر موجب زنده سوزاندن اثبات کننده 

 1513پنجمین شوراي التران، که در سال . نباشد، دست کم به نحوي خشم اصیل آیینان را برخواهد انگیخت

کردند روح در همۀ مردم یکی و غیرقابل انقسام است و روح  ا که ادعا میریاست لئو دهم تشکیل شد، تمام کسانی ر به

سه سال بعد، پومپوناتتسی اثر بزرگ خود را به نام در بقاي نقش، براي اثبات اینکه . فردي میراست محکوم کرد

روح در هر  بنابر تفسیر پیترو، ارسطو معتقد است که. نظریۀ محکوم شده کامال متعلق به ارسطو است، منتشر کرد

تواند  قدم وابسته است به ماده؛ مجردترین معرفت نهایتاً از احساس مشتق است؛ تنها از طریق جسم است که روح می

بر جهان عمل کند؛ نتیجه آنکه یک روح عاري از بدن، که پس از مرگ قالب خود زنده بماند، شبحی است بیعمل و 

ه عنوان فرزند کلیسا، مجازیم که به نامیرایی روح فرد معتقد باشیم، پومپوناتتسی چنین استنتاج کرد که ما، ب. زبون

گاه به خاطر پومپوناتتسی خطور نکرد که حجت او بر ضد  ظاهراً هیچ. اي نداریم اما به عنوان فیلسوف چنین اجازه

را جدي تلقی شاید او این آیین . مذهب کاتولیک، که به رستاخیز بدن و روح باهم معتقد بود، قدرتی نداشته است
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کس وي را جداً به  دانیم، هیچ تا آنجا که می. نکرد و به فکرش هم نرسید که خوانندگانش آن را جدي خواهند گرفت

  .سبب آن تعقیب نکرد

هاي قابل  راهبان فرقۀ فرانسیسیان دوج ونیز را واداشتند تا به سوزاندن تمام نسخه. آن کتاب گرفتار طوفان شد

در این باره به دربار پاپ اعتراض شد، اما بمبو و بیبینا در آن هنگام . و این کار انجام گرفتتحصیل آن فرمان دهد، 

منزلتی عالی در شوراهاي لئو داشتند و به او گفتند که استنتاجات آن کتاب کامال با اصالت آیین منطبق است، و 

ه دو حقیقت آگاه بود، اما اکتفا کرد به لئوگول نخورد، زیرا بخوبی از این حیلۀ کوچک مربوط ب. طور هم بود همین

پیترو تمکین نمود و در پوزش . اي در اطاعت خود از دین بنویسد اینکه به پومپوناتتسی دستور دهد تا شرح خاضعانه

در همان اوان، لئو آگوستینو نیفو را . بار دیگر تأکید کرد که کلیۀ تعالیم کلیسا را قبول دارد) 1518(کتاب سوم 

ت تا پاسخی به کتاب پومپوناتتسی بنویسد؛ چون آگوستینو جدل را دوست داشت، این مأموریت را با مأمور ساخ

این امر جالب است، و شاید هم مؤید نفور میان دانشگاهها و روحانیان است، که هنگامی . شادي و مهارت انجام داد

سه دانشگاه براي استفاده از خدمات او با که وضع پومپوناتتسی به سبب مخالفت متصدیان تفتیش افکار در خطر بود، 

مقامات شهر بولونیا، که ظاهراً تابع پاپ بودند ولی به فرانسیسیان اعتنایی نداشتند، . یکدیگر به رقابت برخاسته بودند

موقعیت استادي پومپوناتتسی را، با تمدید آن به مدت هشت سال دیگر، تحکیم کردند، و مواجب ساالنۀ او را به 

.افزایش دادند) دالر؟ 20,000(وکاتو د 1600

در . پومپوناتتسی در دو کتاب کوچکتر که آنها را در زندگی خود منتشر نساخت، نبرد شکاکانۀ خود را دنبال کرد

پزشکی دربارة . طبیعی باشند به علل طبیعی تحویل کرد رفت فوق دربارة اوراد بسیاري از نمودهایی را که تصور می

که به موجب ادعا مرهون اوراد و عملیات جادویی بود، شرحی به پیترو نوشت و پیترو او را به یک رشته معالجات، 

استخفاف آنچه مرئی و طبیعی است براي توسل جستن به یک علت نادیدنی، «: وي چنین نوشت. شک دعوت کرد

به عنوان » .ستگونه احتمال محقق براي ما تضمین نشده است، مضحک و سخیف ا که حقیقت آن به واسطۀ هیچ

گوید  کند و می پذیرد، اما همچون یک فیلسوف اعتقاد به آنها را طرد می فردي مسیحی، وجود فرشتگان و ارواح را می

با منعکس ساختن آموزش طبی خویش، بر ایمان رایج به منابع . که تمام علل در دستگاه االهی طبیعی هستند

باید مادي باشند یا  بیماریهاي جسمی را شفا بخشند، پس خود می توانستند اگر ارواح می: خندد مخفی معالجه می

براي مؤثر ساختن معالجات در یک بدن مادي به استعمال وسایل مادي دست زنند؛ آنگاه به طرزي مضحک ارواح 

. ددون کند که با بساط رنگارنگی از مشمعها، روغنها، و حبهاي خود به این سو و آن سو می معالج را چنان مجسم می

پذیرد، اما در این که  معجزات مذکور در کتاب مقدس را می. کند هذا، به خواص درمانی برخی گیاهان اذعان می مع

معجزات مظاهر . جهان تحت حکومت قوانین یک شکل والیتغیر است. کند عملیاتی طبیعی بوده، باشند شک می

توانند  اي بر ما مشهود است، و مردم آنچه را نمی غیرعادي قواي طبیعی هستند که قوا و روشهایشان فقط تا اندازه

بینی را   بدون تکذیب این نظریۀ علیت طبیعی، پومپو ناتتسی قسمت زیادي از طالع. دهند نسبت می بفهمند به خدا

نه تنها زندگیهاي مردم دستخوش حرکات اجرام سماوي است، بلکه تمام نظامات انسانی، از جمله . کند قبول می

. کند صدق می این امر حتی دربارة مسیحیت هم. پیمایند ن، طبق تأثیرات آسمانی، راه تعالی یا انحطاط میتمامی ادیا

اما، همچون فردي مسیحی، فوراً . هایی از مرگ مسیحیت پدیدار است گوید که در حال حاضر نشانه پومپوناتتسی می

.کند این نظریه را به منزلۀ امري سخیف رد می

عدم توافق . نام دربارة سرنوشت، بیشتر با سنت دین منطبق است، زیرا دفاعی است از ارادة آزادآخرین کتابش، به 

کند، اما در آگاهی خود از فعالیت آزاد و همچنین در لزوم افتراض  اختیار را با علم غیب و علم کل خدا اذعان می

در رسالۀ خود دربارة بقاي . باشد، راسخ است بایست داراي مسئولیت اخالقی نوعی آزادي انتخاب، اگر انسان واقعاً می



٣١۶٩

. تواند بدون مجازات و پاداش فوق طبیعی کامیاب شود نفس با این سؤال مواجه شده بود که آیا یک قانون اخالقی می

با غروري پرهیزگارانه معتقد بود که پاداش فضیلت خود فضیلت است نه یک بهشت پس از مرگ، اما معترف بود به 

از این رو مطلب را چنین توضیح کرد . توان فقط با بیم و امید فوق طبیعی به سوي تقوا سوق داد را میاینکه مردم 

اند، و مانند  که قانونگزاران بزرگ اعتقاد به وضع آینده را جانشین صرفه جویانۀ یک پلیس همه جا حاضر دانسته

  .شرارت انسان، توجیه کرد ها را، در صورت توانایی آنها برجلوگیري از افالطون القاي افسانه

اند، اما براي گنهکاران مجازاتهاي ابدي، تا آنان را  بنابراین، براي متقیان، پاداش ابدي در زندگی آن جهان قایل شده

قسمت اعظم مردم اگر کار خوب بکنند، عمل آنها بیشتر از ترس مجازات ابدي است تا خیر ابدي، . سخت بترسانند

تواند به تمام مردم، از هر طبقه که  و چون این عامل اخیر می. بیشتر معروفند تا جزاهاي نیکزیرا سزاهاي بد نزد ما 

اند که  باشند، سود رساند، قانونگزاران، باتوجه به تمایل آدمیان به شر، و با خواستن خیر عام، چنین اظهار عقیده کرده

  .بود، تا بدان وسیله مردمان را به تقوا سوق دهندوجهۀ نظر آنها نه حقیقت، بلکه فقط پرهیزگاري . روح جاودان است

اندیشید که بیشتر مردم فکراً چنان خام و اخالقاً چنان ددمنشند که باید چون کودکان یا علیالن با  پومپوناتتسی می

 این امور«: گوید دربارة مالحظات خود چنین می. صالح نیست که اصول فلسفی به آنان تعلیم گردد. آنان رفتار شود

ما باید حتی از مذاکره دربارة این . را نباید به مردم عادي منتقل کرد، زیرا آنان قابل دریافت چنین اسراري نیستند

کند، و با سادگی  او نوع بشر را به فیلسوفان و مردان دین تقسیم می» .چیزها با کشیشان جاهل نیز خودداري کنیم

ن هستند، و با دیگر مردم، از هر مقام و وضعی که باشند، همان اندازه تنها فیلسوفان خدایان زمی«باور دارد به اینکه 

در لحظات ضعیفتري از زندگی خود، حدود باریک ».تفاوت دارند که انسان حقیقی از تصویر انسان بر پردة نقاشی

ز فکر کردن در سالهاي آخر زندگیش خود را ا. ما بعدالطبیعه را تشخیص داد خرد انسان و بیهودگی محترمانۀ فلسفۀ

خواست آتش را، یعنی معرفت  دربارة آن فرسوده و حیران یافت و فیلسوف را به پرومتئوس تشبیه کرد که چون می

. اي ببندند و کرکسی همواره برجگرش منقار کوبد االهی را، از آسمان بدزدد، محکوم شد به اینکه او را به صخره

دستگاه تفتیش افکار او را به عنوان بدعتگذار تعقیب  ….است پرومتئوسجوید مانند  متفکري که اسرار االهی را می«

جدلهایی که او در آن شرکت کرد روانش را فرسودند و به ».کنند اي مسخره می کند و مردم او را همچون دیوانه می

راه . برد، تا سرانجام تصمیم گرفت که بمیرد مرض دیگر رنج می از یک مرض پس از. انهدام سالمتش کمک کردند

در برابر هرگونه استدالل و تهدیدي پایداري کرد، . چندان گرسنه ماند تا مرد: سختی را براي خودکشی انتخاب کرد

دن بر آن وحتی به قدرتی که براي وادار کردن او به خوردن اعمال کردند تسلیم نشد و با امتناع از خوردن و حرف ز

پس از گذشتن هفت روز از این روزة پیوسته، حس کرد که در نبرد خود به خاطر حق مردن پیروز . زور فایق آمد

کجا «: کسی پرسید» .روم با خشنودي از این جهان می«: گفت. تواند با آسایش سخن گوید شده است و حال می

دوستانش آخرین بار کوشیدند تا او را به خوردن وادار » .روند آنجا که همۀ میرندگان می«: و او پاسخ داد» روي؟ می

به دستور کاردینال گونتساگا، که شاگرد او بود، جسدش را به مانتوا بردند و در آنجا . کنند، اما او مرگ را رجحان داد

  .اي به یادبود او برپا داشتند دفن کردند و، با تساهلی که خاص دوران رنسانس بود، مجسمه

عوامل . کرد به شکل فلسفی درآورد شکاکیتی را که به مدت دو قرن برمبانی ایمان مسیحی حمله می پومپوناتتسی

هم دادند تا در اواخر قرن پانزدهم و اوایل قرن شانزدهم طبقات متوسط و عالی  زیر و بسیاري ازامور دیگر دست به 

عقاید اسالمی از طریق جنگهاي صلیبی،  شکست جنگهاي صلیبی؛ نشر  :»شکاکترین مردم اروپا سازند«ایتالیا را 

رومی انباشته از -تجارت، و فلسفۀ عرب؛ انتقال دستگاه پاپ به آوینیون و شقاق مضحک آن؛ کشف یک دنیاي یونانی

یا کلیسا؛ گسترش فرهنگ و رهایی روزافزون » کتاب مقدس«مردان خردمند و هنرهاي بزرگ و در عین حال فاقد 

اعتقادي خصوصی خود را در ایمانی که  د اخالقی و جهانگرایی روحانیان، حتی پاپها، که بیآن از مراقبت کلیسا؛ فسا
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ساختند؛ استفادة آنان از مفهوم اعراف براي گردآوري ثروت جهت اجراي مقاصد  داشتند ظاهر می علناً ابراز می

ل کلیسا از یک سازمان دینی به العمل افزایش طبقات بازرگان و ثروتمند در برابر سلطۀ کلیسا؛ و تبدی خویش؛ عکس

  .یک قدرت سیاسی غیر روحانی

از شعر پولیتسیانو و پولچی و فلسفه فیچینو آشکار است که محفل لورنتسو هیچ ایمان واقعی به زندگی اخروي 

نداشت؛ و عاطفۀ فرارا در تمسخري نمایان است که آریوستو از دوزخی که به نظر دانته به طرز وحشتناکی حقیقی 

بسیاري از سرکردگان نظامی آشکارا خداناشناس بودند؛ . تقریباً نیمی از ادبیات رنسانس ضد روحانی است. کند می بود

. درباریان بسیار کمتر پایبند دین بودند تا روسپیان؛ و یک شک مؤدبانه نشانه و مقتضاي خصلت مرد رادمنش بود

آمیز نشانۀ جهل  رجحان دادن دین مسیح بر فلسفۀ شرك پترارك متأسف بود از اینکه در ذهن بسیاري از دانشمندان

، کشف شد که بیشتر مردم طبقات عالی مراسم عید قیام مسیح را برگزار 1530در ونیز، در سال . شد محسوب می

روند و در آیین تناول عشاي ربانی شرکت  کنند، یعنی حتی سالی یک بار هم براي اعتراف نزد کشیش نمی نمی

هنگام رفتن به کلیسا براي شرکت در قداس  کرد که در میان طبقات تحصیلکرده در ایتالیا به ادعا می لوتر. کنند نمی

اما در مورد دانشگاهها، یک حادثۀ عجیب خوي ».بیایید تا با خطاي عام موافقت کنیم«: اي رایج است چنین جمله

شاگرد او سیمونه پورتسیو، که براي تدریس  کمی پس از مرگ پومپوناتتسی،. سازد استادان و دانشجویان را آشکار می

شنوندگان آن موضوع را دوست . در پیزا دعوت شده بود، کتاب آثار علوي ارسطو را به عنوان متن درس انتخاب کرد

پورتسیو ناچار آثار علوي را به » گویی؟ چرا دربارة روح سخن نمی»  :داشتند؛ چند تن از آنان با بیتابی بانگ زدند نمی

دانیم که آیا پورتسیو  ما نمی. نهاد و کتاب در نفس ارسطو را پیش کشید، و تمام شنوندگان سراپا گوش شدند یک سو

در آن سخنرانی اعتقاد خود را مبنی براینکه روح انسان از هیچ جهت اساسی با روح شیر یا گیاه تفاوتی ندارد ابراز 

و ظاهراً هم با . د، به نام دربارة ذهن انسان، تعلیم داددانیم که چنین چیزي را در کتاب خو داشت یا نه، اما می

مورد تعقیب محاکم تفتیش افکار اسپانیا قرار گرفت، حکایت  1528ائوجنیو تارالبا، که در سال . خطري مواجه نشد

وس اراسم. دادند کرد که به هنگام جوانی در رم نزد سه معلم تحصیل کرده است که همۀ آنان فناي روح را تعلیم می

یکی از کلیساییان . از اینکه در رم مبانی ایمان مسیحی در میان کاردینالها مورد بحث بدبینانه است متحیر بود

برعهده گرفت که سخافت اعتقاد به حیات آینده را براي او تشریح کند؛ سایرین به عیسی و حواریونش خندیدند، و 

اند که کارمندان پاپ به  کردند باگوش خود شنیده ادعا میسازد که بسیاري از آنان  خود اراسموس ما را مطمئن می

داشتند؛ هزاران کس که به  طوري که خواهیم دید، طبقات پایین ایمان خود را نگاه می به. گویند آیین قداس کفر می

 دهد که تقوا بایست مؤمن بوده باشند؛ و زندگی ویتوریا کولونا نشان می کردند می وعظهاي ساووناروال گوش می

وسطی با طالي  اما روح ایمان بزرگ با تیرهاي شک سوراخ شده، و شکوه افسانۀ قرون . توانست بر تربیت فایق آید می

  .انباشتۀ آن کدر گشته بود

V – گویتچاردینی

ذهن او یکی از تیزترین اذهان . کند طور خالصه تشریح می ذهن گویتچاردینی سرخوردگی بدبینانۀ آن زمانها را به

اي که  کاود متفحص، و محصول آن چون اثر نویسنده ، اما همچون نورافکنی که با شعاع خود آسمانها را میعصر بود

  .خردمندانه تصمیم به انتشار کتاب خود پس از مرگ گرفته است صادقانه بود

ه ایتالیایی از زمان کودکی سخنان نغز ب. اشرافی بود  فرانچسکو گویتچاردینی داراي مزیت زاده شدن در یک خانوادة

عم . بینی و متانت مردي که از موقع خود مطمئن است بپذیرد فصیح شنیده و دانسته بود که چگونه زندگی را با واقع

دار بود؛ پدرش التینی و  بزرگش چندین بار پرچمدار جمهوري بود؛ نیایش بنوبت بیشتر مشاغل عمدة دولتی را عهده

پدر بزرگ من، مارسیلیو فیچینو، «: فرانچسکو نوشت. جام داده بوددانست و چند مأموریت سیاسی ان یونانی می
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او قانون مدنی را . اما این امر مورخ ما را از ارسطویی شدن باز نداشت» .بزرگترین فیلسوف افالطونی جهان بود

آن بسیار سفر کرد، حتی به . تحصیل کرد و در بیست و سه سالگی به استادي حقوق دانشگاه فلورانس منصوب شد

سالگی با ماریا  وشش در بیست. هیرونیموس بوس را در فالندر مالحظه کرد» اختراعات غریب و وهمی«اندازه که 

ها برتري  زیرا خاندان سالویاتی، عالوه بر ثروتمند بودن، ازحیث نفوذ و قدرت بر سایر خانواده«سالویاتی ازدواج کرد، 

هذا، عشقی به تفوق و یک انضباط نفس کافی براي به وجود آوردن  مع».مند بود داشت، و به این چیزها بسیار عالقه

انگیزترین محصوالت  وهفت سالگی نوشته شده بود، یکی از شگفت تاریخ فلورانس او، که در بیست. هنر ادبی داشت

سیر قرنی که در آن نبوغ، یا میراث بازیافته اما رها شده از سنت خود، فزون ازحد شده و در چندین م -قرن بود

، محدود کرده 1509تا  1378آن کتاب خود را به قسمت کوتاهی از تاریخ فلورانس، از . مختلف به جریان افتاده بود

، تحلیل نافذي  اي بود از منابع بود، اما شرح مبسوط و دقیقی از آن دوره داده بود؛ همچنین محتوي بررسی منتقدانه

مایندة قدرت بیانی بود با سبکی ممتاز در زبان ایتالیایی که تاریخ از علل، و قضاوتی سنجیده و بیطرفانه؛ و نیز ن

  .توانست با آن برابري کند فلورانس ماکیاولی، که یازده سال بعد در ششمین دهۀ زندگی او نوشته شده بود، نمی

. تاده شدساله بود، به سفارت نزد فردیناند کاتولیک فرس ، درحالی که هنوز جوانی سی1512گویتچاردینی در سال 

فرماندار ردجو امیلیا و مودنا و پارما، : لئو دهم و کلمنس هفتم او را به فواصل کوتاهی به این مشاغل منصوب کردند

به فلورانس بازگشت و آلساندرو د مدیچی را  1534در سال . سپس استاندار رومانیا، آنگاه سپهبد تمام نیروهاي پاپ

در رساندن کوزیمو کهین به امارت فلورانس نقش بس مهمی  1537در  .طی آن دورة پنجسالۀ ستمگري حمایت کرد

وقتی که امید او به تسلط بر کوزیمو زایل شد، در یک ویالي روستایی عزلت گزید تا در یک سال آن ده . ایفا کرد

. شد، تألیف کند جلد شاهکار خود را، که تاریخ ایتالیا نامیده می 

گویتچاردینی در همان اوان آثار اومانیستها را . رسید سبک به اثر قبلی او نمی این کتاب از حیث ابتکار، قدرت، و

. گیبن است بررسی کرد و به لفاظی و ظاهرپردازي گرایید، حتی در این صورت هم سبکش باشکوه و پیرو نثر بدیع

حال دامنۀ بحث به سازد؛ درعین  عنوان فرعی کتاب، تاریخ جنگها، موضوع را به مسائل نظامی و سیاسی محدود می

این نخستین تاریخی است که نظام سیاسی اروپا . شود تمام اروپا در ارتباط با ایتالیا کشانده می سراسر ایتالیا و نیز به

کند که اغلب اطالعات دست  گویتچاردینی دربارة آن چیزي قلمفرسایی می. کند را یکجا و به هم پیوسته بررسی می

او اسناد را . گوید که خود در آن نقشی ایفا کرده است اواخر کتاب از وقایعی سخن میاولی دربارة آن دارد؛ و در 

اگر مانند معاصر مشهورش . کرد؛ اثر او بسیار دقیقتر وقابل اعتمادتر ازاثر ماکیاولی است آوري می بادقت وجدیت جمع

گوید که آن نطقها فقط از  نه میشود، صادقا به رسم قدیم اختراع کردن نطقها براي اشخاص داستان خود متوسل می

برد تا  داند، و همۀ آنها را به نحوي مؤثر به کار می حیث مادة اساسی حقیقت دارند؛ برخی از آن نطقها را موثق می

برروي هم، این تاریخ . هردو جهت مناظره را آشکار سازد، یا سیاستها و دیپلوماسی کشورهاي اروپایی را عیان کند

گونه که  همان. سازد ند تاریخ فلورانس، گویتچاردینی را بزرگترین مورخ قرن شانزدهم میحجیم، و کتاب ارجم

طور نیز شارل پنجم هنگامی که در بولونیا با گویتچاردینی بتفصیل سخن  ناپلئون در دیدن گوته بیتاب بود، همان

توانم صدتن را در  من می«: گفت چنین می. داشت گفت، اعیان و سرداران را در اطاق انتظار خود منتظر نگاه می می

او، از لحاظ ».توانم چنین مورخی را در بیست سال به وجود آورم یک ساعت در سلک نجبا و اشراف درآورم، اما نمی

بایست بر هیجانی که توسط  می. یک مرد دنیوي، کوششهاي فیلسوفان را براي شناخت جهان جدي نگرفت

چون مابعدالطبیه از حیطۀ علم ما خارج است، او . خندیده باشد - را دیده بوداگر آن  - پومپوناتتسی انگیخته شده بود

این . بدون شک تمام ادیان مبتنی بر فرضیات و اساطیر هستند. هاي رقیب را بیفایده تلقی کرد  جنگیدن بر سر فلسفه

ه نظر گویتچاردینی انسان عوامل اگر به نگاهداري نظم اجتماعی و انضباط اخالقی کمک کنند، قابل بخشایشند، زیرا ب
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گذرگاه زندگی، به وسیلۀ رسوم، اخالقیات،   بایست، در هر پیچ طبیعتاً خودخواه، فاقد اخالق، و بیقانون است؛ او می

اما وقتی که . قانون، یا قدرت مورد مراقبت قرار گیرد؛ و دین براي نیل به این مقاصد معموال ناگواري کمتري دارد

افتد، زیرا   اش باشد، جامعه به راه بدي می  اش بیش از اثر مهذب سازنده ه نفوذ فاسد کنندهدینی چنان فاسد شود ک

  :نویسد گویتچاردینی در یادداشتهاي سري خود چنین می. حمایتهاي دینی قانون اخالقی آن سست شده است

ست، نه تنها به این جهت که نی رویهاي کشیشان نامطبوع طلبی، طمع، و زیاده کس به اندازة من، دیدن جاه براي هیچ

که چنین شرارتی نباید در مردانی که وضع زندگیشان مبنی بر  …انگیز است، بل بدان سبب نفسه نفرت شرارت فی

مناسبات من با چند تن از پاپان مرا مایل ساخته است که عظمت  …. نسبت مخصوص با خداست محلی داشته باشد

اگر به خاطر این مالحظه نبود، من مارتین لوتر را مانند شخص خودم دوست . آنان را به زیان مصالح خود آرزو کنم

بل به این  …داشتم؛ نه براي اینکه خود را از قوانینی که به وسیلۀ مسیحیت بر من تحمیل شده است آزاد سازم می

ون جنایت و یک اي محدود بینم، تا مجبور شوند میان یک زندگی بد خاطر که این انبوه اراذل را در حدود شایسته

.زندگی بدون قدرت یکی را انتخاب کنند

قانون اخالقی شخصی او این بود که خود را در هر لحظه با هر . هذا، اخالق خود او چندان برتر از آن کشیشان نبود مع

در ق توانست به در کتابهایش نیز می. داشت  قدرت فایقی تطبیق دهد؛ اصول عمومی خود را براي کتابهایش نگاه می

  : ماکیاولی به خودپسندي مردم معتقد باشد

هذا، نخستین از آن دو براي دیگران سودمندتر  آورد، ریا محکوم و منفور است؛ مع سازد و تحسین می اخالص شاد می

با این حال، من باید آن کس را که روش معمول زندگیش باز و مخلصانه است بستایم، و . است تا براي خود شخص

هرچه بیشتر انسان در اخالص شهرت . برد کار می کس را که فقط در بعضی موارد بسیار مهم ریا به همچنین روش آن

  .شود یافته باشد، روش اخیر بیشتر کامیاب می

کشید، قدرت  او مراقب شعارهاي احزاب سیاسی مختلف در فلورانس بود؛ هر گروهی گرچه بانگ آزادي برمی

ه میل به احراز تسلط بر همگنان و ابراز تفوق برآنان براي انسان امري طبیعی نماید ک در بر من آشکار می.خواست می

سان که در میان مردمی که دوستدار آزادي هستند اندکند کسانی که نخواهند از هرفرصت مناسب براي  است؛ بدان

نیک مالحظه کنید و درست بر رفتار مردم یک شهر بنگرید؛ اختالفات آنها را . حکومت و سیادت بر آن استفاده کنند

بنابراین، کسانی که در صف مقدم شارمندان . بسنجید؛ آنگاه درخواهید یافت که غرض بیشتر تسلط است نه آزادي

کوشند، هرچند کلمۀ آزادي در دهان آنان باشد، بلکه آنچه دردل دارند عبارت است از  قرار دارند در تأمین آزادي نمی

اي است که شهوت تفوق در قدرت و عزت را به  آنان آزادي اصطالح ریاکارانه براي. افزایش مجال و برتري خودشان

  .دهد طرز دیگري جلوه می

نمود، و به مردم   کرد، تحقیر می او سودرینی، تاجر جمهوري طلب، را که به جاي اسلحه با طال از آزادي خود دفاع می

  :یا دموکراسی ایمان نداشت

وانگان است، زیرا ملت عفریتی است پراز اختالل و اشتباه؛ و معتقدات سخن گفتن ازمردم، صحبت کردن از دی

دهد که وقایع ندرتاً طبق  تجربه نشان می …. اش چندان از حقیقت دور است که اسپانیا از هندوستان بیهوده

که  اي بستگی دارند معموال با ارادة عده …سبب این امر آن است که معلولها  …. دهند انتظارات جماعت رخ می

  .معدودند، یا مقاصد و نیاتشان تقریباً همواره با آن اکثریت فرق دارد

گونه ایمانی نداشتند،نغمۀ دلنواز مسیحیت را  گویتچاردینی فردي بود از هزاران تن مردم ایتالیاي رنسانس که هیچ

شیدند، هیچ رؤیاي ک فراموش کرده بودند، به تهی بودن سیاست پی برده بودند، انتظار یک کشور آرمانی را نمی

دیدند، و در حالی که موج سهمگینی از جنگ و بربریت بر ایتالیا جاري شده بود، خود را کنار کشیده   خوشی نمی
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اي بودند که فکرشان آزاد شده و امیدشان برباد رفته بود؛ بسیار دیر به این کشف رسیده  بودند؛ پیر مردان غمزده

.شود رت آزاد میبودند که وقتی اسطوره بمیرد، فقط قد

VI – ماکیاولی  

  دیپلومات -1

این مرد دیپلومات، مورخ، . در این مبحث یک مرد دیگر باقی است که قرار دادن او در طبقۀ بخصوصی مشکل است

پرستی بود با آرمانی شریف؛ مردي که در هر کار  نویس، وبدبینترین متفکر زمان خود بود؛ بااین حال، میهن نمایشنامه

  .ه گرفت ناکام شد، اما در تاریخ نقشی ژرفتر از هر شخصیت زمان باقی گذاشتعهد که به

نیکولو ماکیاولی پسر یک حقوقدان فلورانسی بود؛ مردي باعایدي متوسط که شغل کوچکی در دستگاه دولتی و یک 

مات ادبی معمولی پسر این مرد، نیکولو، معلو. ویالي کوچک درسان کاشانو، به فاصلۀ شانزده کیلومتر از شهر، داشت

از تاریخ روم خوشش آمد، عاشق آثار لیویوس . را تحصیل کرد، خواندن التینی را بخوبی فرا گرفت، اما یونانی نخواند

تحصیل حقوق را آغاز . شد، و تقریباً براي هر نظام سیاسی و هر واقعۀ تاریخی روز نظیر آشکاري در تاریخ روم یافت

که در آن (به هنر رنسانس چندان وقعی ننهاد، و نسبت به کشف امریکا . به پایان نرساند گاه آن را کرد، اما ظاهراً هیچ

شاید احساس کرده بود که براثر این اکتشاف فقط صحنۀ . گونه دلبستگی از خود بروز نداد  هیچ) ایام صورت گرفته بود

، 1498در سال . ذ و شطرنج قدرتتنها عالقۀ قلبی و واقعیش سیاست بود، یعنی فن نفو. سیاست وسعت یافته است

  .ونه سالگی، منشی شوراي جنگی ده نفري شد و به مدت چهارده سال در آن مقام باقی ماند به سن بیست

ها؛ اما  ها و یادداشتها، خالصه کردن گزارشها، و نوشتن نامه کار او نخست کوچک و عبارت بود از تنظیم صورت جلسه

تهاي اروپا را از یک نظرگاه درونی مالحظه کند و بکوشد تا، با به کار انداختن چون داخل حکومت بود، توانست سیاس

طلب او احساس کرد که فقط زمان الزم  روح مشتاق، عصبی، و جاه. بینی کند  معلومات تاریخی خود، تحوالت را پیش

ي ونیز، پادشاه فرانسه، است تا او بتواند به مقامی شامخ برسد و آن نقش سیاسی شتابان را برضد دوك میالن، سنا

کمی بعد او به مأموریتی نزد کاترینا سفورتسا، کنتس ایموال وفورلی، فرستاده . پادشاه ناپل، پاپ، و امپراطور بازي کند

کاترینا زرنگتر از آن بود که تحت نفوذ او واقع شود؛ ماکیاولی ناچار دست خالی بازگشت، درحالی که از ). 1498(شد 

دوسال بعد باز او را آزمودند و همراه فرانچسکو دال کازا به عنوان نماینده به دربار لویی . گرفته بودناکامی خود عبرت 

دوازدهم، پادشاه فرانسه، فرستادند؛ دال کازا بیمار شد، و ریاست هیئت به عهدة ماکیاولی افتاد؛ او زبان فرانسه را 

اي  اي حکومت فلورانس چنان اطالعات دقیق و تحلیل شدهآموخت، به مالزمت دربار از کاخی به کاخ دیگر رفت، و بر

.فرستاد که در بازگشت به آن شهر دوستانش او را دیپلومات ورزیده خواندند

نقطۀ تحول در رشد فکري او مأموریتی بود که در آن به سمت کاردار اسقف سودرینی به اوربینو نزد سزار بورژیا 

دن به فلورانس براي تقدیم گزارش حضوري، ترقی خود را در جهان با پس از فراخوانده ش). 1502(فرستاده شد 

در ایموال به سزار پیوست و درست هنگامی به . در ماه اکتبر دوباره نزد سزار فرستاده شد. ازدواج کردن جشن گرفت

توطئه کرده سنیگالیا وارد شد که بورژیا از به دام انداختن و خفه کردن یا در قفس گذاشتن مردانی که برضد او 

اینها وقایعی بودند که تمام ایتالیا را برانگیختند؛ براي ماکیاولی، که حال آن غول آدمخوار را به . بودند شادمان بود

رو دید و مراسم بندگی  مرد عقاید، خود را با مرد عمل روبه. دید، اعمال او به منزلۀ درسهایی در فلسفه بود چشم می

بایست از فکر تحلیلی و نظري به یک کار خرد  وقتی فاصلۀ زیادي را که هنوز می  واناین دیپلومات ج. جا آورد به 

مردي را یافته بود که شش سال از خودش جوانتر بود، در . کننده بپیماید دید، آتش حسد در جانش زبانه کشید

ود را شهاب زمان ساخته ظرف دو سال بیش از ده ستمگر را ساقط کرده بود، به بیش از ده شهر فرمان داده بود، و خ

سزار بورژیا قهرمان فلسفۀ ! کرد، چقدر ضعیف بودند کلمات در بر آن جوان، که در استعمال آنها بسیار امساك می. بود
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طور که بعدها بیسمارك قهرمان نیچه شد؛ در آن ادارة قدرت مجسم، اخالقی بود که از خیر و  ماکیاولی شد؛ همان

  .بود براي موجودات فوق بشر اي  رفت؛ نمونه شر فراتر می

اند که  ، مالحظه کرد که برخی از اعضاي دولت بر او بدگمان شده)1503(ماکیاولی پس از بازگشت به فلورانس 

اش براي پیش بردن  اما طرحهاي مجدانه. فکرش، تحت نفوذ بورژیاي جسور، از طریق صواب منحرف شده است

پیروزي یکی از  1507در سال . وراي جنگی ده نفري را به او جلب کردمصالح شهر احترام گونفالونیر سودرینی و ش

تواند دفاع خود  او مدتها استدالل کرده بود که هر کشوري که خویش را محترم شمارد نمی. افکار اساسی خود را دید

د، چون هرگاه دشمنی توانند قابل اعتماد باشن را به سربازان مزدور واگذارد، زیرا چنین سربازانی به هنگام بحران نمی

گفت که یک گارد ملی  ماکیاولی می. تواند آنها و سر کردگانشان را بخرد طالي کافی دراختیار داشته باشد، همواره می

مرکب از شارمندان، و ترجیحاً دهقانان نیرومند معتاد به مشقت و زندگی در هواي آزاد، باید تشکیل شود و همواره 

دولت پس از . این گارد باید آخرین خط محکم دفاع جمهوري را تشکیل دهد. ب باشدداراي تجهیزات و تعلیمات خو

  .تردید بسیار، آن طرح را پذیرفت و ماکیاولی را مأمور اجراي آن کرد

پیزا . او این گارد را براي محاصرة پیزا رهبري نمود، و واحدهاي آن بخوبی از عهدة آن کار برآمدند 1508در سال 

.اولی در اوج عزت به فلورانس بازگشتتسلیم شد و ماکی

از سویس گذشت؛ شوق او با استقالل مسلح کنفدراسیون سویس ) 1510(در دومین مأموریت خود به فرانسه 

اگر : در بازگشت از فرانسه مشکل کشور خود را دریافت. انگیخته شد و چنین استقاللی را براي ایتالیا نیز آرزو کرد

جزیرة ایتالیا را تخسیر کند، چگونه امیرنشینهاي مجزاي  گرفت تمام آن شبه تصمیم می یک ملت متحد مانند فرانسه

  توانند براي حفاظت ایتالیا متحد شوند؟ آن می

یولیوس دوم، برآشفته ازاینکه فلورانس از همکاري در  1512در سال . آزمایش عالی گارد ملی او بزودي فرا رسید

رده بود، به ارتشهاي اتحادیۀ مقدس فرمان داد تا آن جمهوري را از پا درآورند و طرد فرانسویان از ایتالیا امتناع ک

خاندان مدیچی را به حکومت آن بازگردانند؛ گاردملی ماکیاولی، که مأمور دفاع از جبهۀ فلورانس در پراتو شده بود، 

چیها پیروز شدند، و ماکیاولی هم فلورانس تسخیر شد، مدی. در برابر سربازان مزدور اتحادیه تاب نیاورد و فرار کرد

وي منتهاي کوشش را براي آرام ساختن فاتحان کرد، و . شهرت خویش را از دست داد و هم شغل دولتی خود را

ممکن بود در آن کوشش کامیاب شود، اما دو جوان پر حرارت، که براي تأسیس مجدد جمهوري توطئه کرده بودند، 

کاغذهایشان فهرستی از نامهاي کسانی یافت شد که آن دو به حمایتشان مستظهر به دست مأموران افتادند؛ در میان 

او را دستگیر ساختند و چهار بار شکنجه کردند، اما چون هیچ مدرکی . بودند؛ این فهرست شامل نام ماکیاولی نیز بود

با زن و چهار فرزندش ترسید،  چون از دستگیر شدن می. از همدستی او با دستگیر شدگان به دست نیامد، آزاد شد

در آنجا تقریباً تمام پانزده سال باقیماندة عمر خود را گذراند و با فقري . ویالي اجدادي خود در سان کاشانو رفت به

شنیدیم، زیرا او آن کتابهاي  روزي نبود، شاید ما هرگز چیزي از او نمی اگر به خاطر آن تیره. توأم با امید زندگی کرد

  .ان دادن جهان شدند در همان سالهاي گرسنگی نوشتخود را که موجب تک

  نویسنده و انسان -2

رفت  گهگاه سواره به فلورانس می. انگیز بود براي کسی که در کانون سیاست فلورانس زندگی کرده بود، عزلت بس غم

ا نامه نوشت، اما چندین بار به مدیچیه. تا با دوستان قدیم سخن گوید و از هر فرصت براي یافتن شغلی استفاده کند

در نامۀ مشهوري به دوستش وتوري، که در آن هنگام سفیر کبیر فلورانس در رم بود، زندگی خود را . پاسخی نیافت

  .تشریح کرد و گفت که چگونه به نوشتن کتاب شهریار پرداخت
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خیزم و چند ساعتی  یبه هنگام طلوع آفتاب برم. ام  من از آغاز آخرین بدبختیهایم یک زندگی ساکت روستایی داشته

زنم که همواره مشکالت خود را،  کنم، چندي با دارافکنان گام می روم تا کار روز پیش را وارسی به یکی از جنگلها می

روم  اي می پس از ترك جنگل، به چشمه. نهند چه مربوط به خودشان باشد و چه به همسایگانشان، با من درمیان می

کتابی از دانته، پترارك، یا یکی از  - م براي پرندگان، در حالی که کتابی زیر بغل دارمو از آنجا به جایگاه دام گستری

خوانم، و عشق خودم  هاي عشقی آنان و تاریخ عشقهایشان را می شرح جذبه. شاعران کوچک چون تیبولوس یا اووید

روم، باعابران گفتگو  ي کنار راه میآنگاه به مهمانسرا. گذرد ها بخوشی می آورم، و وقتم در این اندیشه را به خاطر می

ها و هوسهاي  رسد، و سلیقه شنوم؛ چیزهاي مختلفی به گوشم می آیند می کنم، اخبار محلهایی را که از آنجا می می

دارد، یعنی تا وقتی که، درحال سرگرم بودن به  این کار مرا تا ساعت ناهار مشغول می. کنم نوع بشر را مالحظه می

. و دراز خود، هر چیز که این جاي محقر و این میراث کوچک من بتواند به من بدهد شتابان بخورمهاي دور  اندیشه

تمام روز . یابم در آنجا معموال میزبان، یک قصاب، یک آسیابان، و دو آجرساز را می. گردم بعدازظهر به مهمانسرا باز می

هایی که موجب هزار نزاع و مبادلۀ کلمات رکیک کنم، بازی آمیزم، کریکا و نرد بازي می را با این مردم خشن می

با . توان در شهر سان کاشانو شنید کنیم، و فریادهاي ما را می شوند؛ و ما غالباً برسر چند پشیز با هم کژتابی می می

. ریزم گراید، و من خشم خود را بر سرنوشت رسواي خویش فرو می آلوده شدن به این مذلت، خرد من به تیرگی می

هاي روستایی خود را، که به گل  گردم تا به کار نویسندگی بپردازم؛ در آستانۀ آن، جامه گاه به خانه باز میشبان…

پوشم؛ چون بدین گونه ملبس شدم، به دربارهاي کهن مردان  آورم و لباس اشرافی خود را می اند، بیرون می آلوده شده

شوم که تنها مال من است و براي همان من از  ایی تغذیه میشوم؛ و چون بگرمی پذیرفته شدم، با غذ باستانی وارد می

جویم؛ این مردان با انسانیت خاص خود  هاي اعمال آنان را می ام؛ و از گفتگو با آنان شرمسار نیستم و انگیزه مادر زاده

آورم،  یکنم، هیچ زحمتی را به خاطر نم گونه آزردگی نمی مدت چهار ساعت احساس هیچ دهند، به به من پاسخ می

گوید که  و چون دانته می. شود ترسم، از مرگ وحشتی ندارم، و تمام وجود من در آنان جذب می دیگر از مسکنت نمی

تواند بدون آنچه شنیده شده است محفوظ بماند، من آنچه را که از مکالمه با این ارجمندان به دست  هیچ علمی نمی

توانم، در این  ام که در آن، تا آنجا که می فراهم آورده» دربارة شهریاران«اي به نام  ام و جزوه ام یادداشت کرده آورده

دربارة ماهیت شهریاري و امارت، انواع آن، تحصیل این انواع، طرز نگاهداري آنها، و اینکه چرا از . کنم موضوع غور می

د، این یکی نباید شما را هاي معجل من توجه کرده باشی کنم؛ و اگر شما به هریک از نوشته روند بحث می دست می

این اثر مخصوصاً باید در بر یک شهریار جدید مطبوع افتد؛ و به همین جهت من آن را به عالیجناب . آزرده سازد

ظاهراً او با . ماکیاولی محتمال داستان را در اینجا خالصه کرده است ).1513دسامبر  10( …کنم جولیانو اهدا می

کتاب لیویوس کار خود را آغاز، و تفسیر خویش را فقط دربارة سه کتاب اول تمام  ده نوشتن گفتارهایی دربارة اولین

من گرانبهاترین «: او این گفتارها را، خطاب به تسانوبی بوئوندلمونتی و کوزیمو روچالي، با این عبارت آغاز کرد. کرد

» .ام شامل است ت طوالنی خود دریافتهکنم، زیرا هرچه را از تجربیات ممتد و مطالعا اي را که دارم تقدیم می هدیه

سازد که ادبیات، حقوق، و طب باستانی براي تهذیب نویسندگی و عمل قضاوت و طبابت تجدید  وي خاطر نشان می

او فلسفۀ . کند که اصول باستانی حکومت احیا شوند و در سیاستهاي معاصر به کار روند اند؛همچنین پیشنهاد می شده

برگزیند که استنتاجات حاصل از آن مؤید تجربه  کند، بلکه از تاریخ وقایعی را می خ اقتباس نمیسیاسی خود را از تاری

گیرد؛ گاه به طرزي عجوالنه استدالالت  هاي خود را تقریباً به طور کامل از لیویوس می  او نمونه. و فکر او هستند

.دهد مورد استفاده قرار می سازد و گهگاه قطعاتی از پولوبیوس را  خویش را بر افسانه مبتنی می

قدر دچار تأخیر  رفت، دریافت که تکمیل آن به طول خواهد انجامید و آن هنگامی که در تألیف گفتارها پیش می

اي شامل استنتاجات  از این روکار را قطع کرد تا خالصه. خواهد شد که به کار اهدا به یکی از مدیچیها نخواهد خورد



٣١٧۶

اي بیشتر احتمال خوانده شدن را دارد، و ممکن است بهتر محبت  ه چنین خالصهخود تنظیم کند؛ فکر کرد ک

طبق (گونه، اوکتاب شهریار  بدین. بر نیمی از ایتالیا فرمانروایی دارد جلب کند) 1513(اي را که درحال حاضر  خانواده

که آن را به جولیانو د مدیچی،  تصمیم گرفت. را در چندماه از آن سال تدوین کرد) عنوانی که خود او به آن داده بود

کرد، اهدا کند، اما جولیانو پیش از آنکه ماکیاولی تصمیم قطعی براي  که در آن زمان بر فلورانس حکومت می

پس آن را به لورنتسو، دوك اوربینو، اهدا و ارسال کرد، اما او ). 1516(فرستادن آن کتاب نزدش بگیرد، در گذشت 

، 1532کتاب دست به دست گشت و مخفیانه از آن رونوشت برداشته شد، و تا سال نسخۀ خطی . سپاسگزاري نکرد

درپی تجدید  از آن پس، در شمار کتابهایی درآمد که چاپشان پی. سال پس از مرگ مؤلف، چاپ نشد یعنی پنج

  .شدند می

این تصویر . وجود استتوانیم فقط یک چهرة او را بیفزاییم که در گالري اوفیتسی م به وصف ماکیاولی از خودش می

از این . دهد هاي گود، چشمان سیاه نافذ، و لبانی محکم بسته شده نشان می  پیکر باریکی را با رخسار رنگپریده، گونه

اي  توان قضاوت کرد که او بیشتر مرد فکر بوده است تا عقل، و بیشتر تیز هوش بوده است تا داراي اراده نگاره می

گریش بسیار آشکار بود؛ همچنین دولتمردخوبی نبود،  دیپلومات خوبی باشد، زیرا حیلهتوانست   نمی. دوستداشتنی

اش از دستکشی که محکم در دست گرفته و نمایندة منزلت نیمه  زیرا بسیار سختگیر بود؛ چنانکه در تک چهره

نوشت و لبان  ن چیز میاین مرد، که بیشتر مانند کلبیا. چسبید باشد هویداست، متعصبانه به افکار می  اشرافیش می

آراست که مردم راستش را نیز دروغ   پیچاند و چندان خود را به زیور کذب می خود را غالباً به نشانۀ طنز می

شمرد، و تمام اخالقیات را  پرستی آتشین بود، صالح مردم را قانون اعال می پنداشتند، در ژرفناي وجود خود میهن می

  .دانست یمادون اتحاد و نجابت ایتالیا م

ساخت؛ وقتی که از  وقتی که بورژیا در اوج قدرت بود، او را چون بتی مجسم می. خصال دوست نداشتنی بسیار داشت

رسوا » شورشگر برضد مسیح«را چون فردي جنایتکار و » قیصر درهم شکسته«آواز شد و  قدرت افتاد، با جماعت هم

کرد؛ وقتی که به مسند خود بازگشتند،  احت تمام محکوم میوقتی که مدیچیها بیرون بودند،آنان را با فص. ساخت

رفت، بلکه  ها می او نه تنها پیش از ازدواج خود و پس از آن به روسپیخانه. لیسید هایش را براي نیل به مقام می چکمه

ه حتی هایش چنان ناهنجارند ک  برخی از نامه. فرستاد گزارش کامل ماجراهاي خود را در آنجا براي دوستانش می

در سنین . اش، که حجیمترین شرح حال او را نوشته است، جرئت منتشر ساختن آنها را نداشته  بزرگترین ستاینده

نه راههاي خراب . دامهاي کوپیدو هنوز مرا گرفتار و مسحور دارند«: نویسد نزدیک به پنجاهسالگی، خود چنین می

تمام ذهن من مایل به عشق است، که به خاطر  …. مرا بترسانندتوانند صبر مرا به پایان رسانند و نه شبهاي تار  می

این چیزها قابل بخشایشند، زیرا مرد براي تکگانی خلق نشده است، اما آنچه در تعداد قابل » .آن از ونوس سپاسگزارم

وده است، هاي او که هنوز موجودند کمتر قابل بخشایش است؛ هرچند کامال بارسوم زمان موافق ب اي از نامه مالحظه

.دربارة زن اوست -حتی یک کلمۀ ساده - آمیز فقدان کامل یک کلمۀ محبت

نویسی گرداند، که در هر نوع آن با استادان فن برابري  در همان اوان، کلک تواناي خود را به انواع مختلف مقاله

قدرت و کامیابی نظامی را ، از برج عاج خود، به کشورها و سرداران، قانونهاي )1520(در رسالۀ هنر جنگ . کرد می

ارتش به زر محتاج نیست، بلکه به سرباز . ملتی که فضایل نظامی را از دست داده باشد محکوم به فناست. اعالم کرد

طال به » .آورد کند، بلکه سرباز خوب است که طال به وجود می طال بتنهایی سربازان خوب فراهم نمی«نیازمند است؛ 

. گردد، زیرا ثروت سازندة آسایش و فساد است د، اما قدرت از ملت ثروتمند زایل میشو سوي ملت قوي سرازیر می

بنابراین، ارتش را باید همواره مشغول داشت؛ جنگی کوچک که گهگاه واقع شود ابزار جنگی را آماده نگاه خواهد 

یاده نظام باید همواره عصب و رو شود؛ پ هاي محکم روبه است، مگر وقتی که با نیزه) و مؤثر(سواره نظام زیبا . داشت
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ارتشهاي مزدور موجب شرم و عامل عطلت و وسیلۀ تباهی ایتالیا هستند؛ هر کشور باید . بنیان ارتش به شمار رود

داراي یک گارد ملی از شارمندان خود باشد، یعنی محافظانی داشته باشد که براي کشور خود و زمینهاي خویش 

  .بجنگند

نویسی، یکی از مشهورترین داستانهاي ایتالیا را به نام بلفاگور، شیطان بزرگ  ع خود در داستانماکیاولی، با آزمودن طب

نویسی، کمدي  با عطف توجه به نمایشنامه. گوید نوشت، که دربارة نظام زناشویی با طنزي هوشمندانه سخن می

اي لحنی نوین و تعظیمی بدیع به دیباچۀ کمدي دار. برجستۀ صحنۀ تئاتر ایتالیاي رنسانس، ماندراگوال، را نوشت

داند چگونه  سازم از اینکه او نیز می هرگاه کسی بخواهد نگارنده را با بدگویی بترساند، شما را آگاه می: منتقدان بود

اي بهتر از آن خودش هستند تعظیم  او هرچند به کسانی که داراي جامه. بدگویی کند و در این کار واقعاً بینظیر است

  .کس در ایتالیا قایل نیست  گونه حرمتی براي هیچ  ا هیچکند، ام می

کالیماکو ستایش زیبایی . این نمایشنامه راز گوي عجیبی است از اخالقیات دورة رنسانس صحنۀ آن در فلورانس است

گیرد که اگر فقط به خاطر راحت خوابیدن  هرچند او را ندیده است، تصمیم می. شنود لوکرتسیا، زن نیچاس، را می

شود که لوکرتسیا همان قدر که زیبا است، محجوب هم هست، مشوش  چون آگاه می. هم شده است او را بفریبد

به دوستی رشوه . کند شنود نیچاس از آبستن نشدن زنش ناراحت است، امیدواري حاصل می شود، اما وقتی که می می

گوید شربتی دارد که  شود، به او می رو می وبهچون با نیچاس ر. دهد تا او را همچون پزشکی به نیچاس معرفی کند می

سازد، اما افسوس که پس از آنکه لوکرتسیا این دارو را بخورد، هر مردي که با او همخواب شود،  هر زنی را بارور می

گیرد؛ و نیچاس، با مهربانی معمول اشخاص   آنگاه انجام این کار مرگبار را خود به عهده می. بزودي خواهد مرد

اما لوکرتسیا درحفظ پاکدامنی خود سرسخت است؛ در . دهد ها نسبت به مصنفان آنها، به این پیشنهاد تن میداستان

شود؛ مادر لوکرتسیا، که در آرزوي   با این حال، ناکامی حاصل نمی. ارتکاب زنا و قتل نفس در یک شب، مردد است

عتراف به لوکرتسیا توصیه کند که به پیشنهاد آن دهد تا در مراسم ا اي بیتاب است، کشیشی را فریب می فرزندزاده

خوابد، و آبستن  نوشد، با کالیماکو در یک فراش می شود، شربت را می پزشک کاذب تن دهد، لوکرتسیا تسلیم می

سازد، نیچاس از پدر شدن  کشیش لوکرتسیا را از گناه منزه می: پذیرد داستان با خوشحالی همگانی پایان می. شود می

ربط و سبک نمایشنامه عالی، گفتگوي اشخاص آن . تواند بخوابد گردد، وکالیماکو می م خود خشنود مینامستقی

سازد، نه موضوع فریب آن است که در کمدي کالسیک از فرط  آنچه ما را متحیر می. دلپذیر، و طنزش نیرومند است

کشیش است براي توصیه کردن زنا  تکرار مبتذل شده است، و نه حتی کیفیت جسمانی عشق، بلکه آماده بودن یک

پاپ چندان از آن نمایش ). 1520(آمیز آن درحضور لئو دهم در رم دوکاتو، و نیز نمایش بسیار موفقیت 25در برابر 

جولیو به ماکیاولی . خرسند شد که از کاردینال جولیو د مدیچی خواست تا او را به عنوان نویسنده استخدام کند

.کرد) دالر؟ 3750(دوکاتو  300ورانس را در برابر کارمزدي به مبلغ پیشنهاد نوشتن تاریخ فل

قدر جنبۀ قاطع داشت که  ، که محصول این پیشنهاد بود، در تاریخنویسی تقریباً همان)1525-1520(تاریخ فلورانس 

ده بود؛ در نتیجۀ شتاب فاقد دقت ش: بدیهی است که آن تاریخ نقایص مهمی داشت. کتاب شهریار در فلسفۀ سیاسی

قسمتهاي اساسی آن از مورخان قبلی انتحال شده بود؛ بیش از آنچه باید به تحول نظامات پردازد، به کشمکش 

اما . گونه که روش مورخان پیش از ولتر بود  همان - ها پرداخته بود؛ و تاریخ فرهنگ را بکلی نادیده گرفته بود  فرقه

نوشته شده بود؛ شیوة آن واضح، نیرومند، و صریح بود؛ داستانهایی را که زبان ایتالیایی  اولین تاریخ بزرگی بود که به

جاي آن  منشأ زیبا براي فلورانس ساخته بودند به دور انداخت؛ روش وقایعنگاري سال به سال را ترك کرد و به یک

داده و، به موجب  یک شرح داستانی روان و منطقی داد؛ نه تنها حوادث، بلکه علل و معلولها را نیز مورد بحث قرار

ها و طبقات مخاصم و مصالح متضاد  اي، هرج ومرج سیاسی فلورانس را نتیجۀ کشمکش خانواده تحلیل روشن سازنده



٣١٧٨

یکی اینکه پاپها، براي حفظ استقالل قدرت دنیوي خود، : دو موضوع را مبناي این تحلیل قرارداده بود. دانسته بود

دیگر آنکه پیشرفتهاي مهم ایتالیا در دوران حکومت شهریارانی مانند تئودوریک،  ایتالیا را منقسم نگاه داشته بودند، و

اینکه کتابی با چنین تمایالت توسط مردي نوشته شده بود که در پی تحصیل . کوزیمو، و لورنتسو حاصل شده بود

شجاعت مؤلف و پول از پاپ بود، و اینکه پاپ کلمنس هفتم اهداي آن کتاب را بدون دلتنگی پذیرفت، نمودار 

.آزادمنشی فکري و مالی پاپ است

تاریخ فلورانس موجب شد که ماکیاولی به مدت پنج سال صاحب شغلی باشد، اما آرزوي دوباره شنا کردن او را در 

و ) 1525(وقتی که فرانسواي اول همه چیز جز شرافت و جان خود را در پاویا باخت . آلود سیاست اقناع نکرد رود گل

هایی براي پاپ و گویتچاردینی فرستاد و  م خود را در برابر شارل پنجم مستأصل یافت، ماکیاولی نامهکلمنس هفت

الوقوع ایتالیا به وسیلۀ اسپانیا و آلمان انجام داد  شد براي مقابله با تسخیر قریب براي آن دو آنچه را که هنوز می

انی دله بانده نره را مسلح سازد و قدرت و پول دهد، آن تشریح کرد؛ و شاید پیشنهاد او مبنی بر اینکه پاپ باید جوو

وقتی جووانی مرد و سپاهیان آلمانی به سوي فلورانس، که متفق ثروتمند و . سرنوشت شوم را اندکی به تأخیر انداخت

که قابل چپاول فرانسه بود، پیش راندند، ماکیاولی با شتاب به آن شهر رفت و به خواهش کلمنس گزارشی دربارة این

از طرف دولت  1526مه  18در . توان براي قابل دفاع ساختن آن از نو برپا داشت تهیه کرد باروهاي شهر را چگونه می

به هرحال آلمانها فلورانس را دور زدند و پیشروي خود را . تعیین شد» باروداران«مدیچی به ریاست هیئت پنج نفري 

نس به دست اوباش اسیر شد، فلورانس یک بار دیگر خاندان مدیچی وقتی که رم غارت و کلم. به سوي رم ادامه دادند

ماکیاولی شاد شد و با امید فراوان دوباره شغل سابق خود را، که . را طرد کرد و جمهوري را دوباره برقرار ساخت

ان ؛ رفتار او نسبت به خاند)1527ژوئن  10(تقاضاي او رد شد . دبیري شوراي جنگی ده نفري بود، خواستار شد

  .مدیچی، حمایت جمهوریخواهان را از او برگرفته بود

رفت و تن و روانش را  اخگر حیاتی زندگی و امید او رو به خاموشی می. ماکیاولی پس از این لطمه چندان نپایید

. زن، فرزندان، و دوستانش بر بستر او گرد آمدند. برد سخت بیمار شده بود و از تشنجات معدي رنج می. خست می

خانوادة خود را در فقر شدید . ان خود را به کشیش اعتراف کرد و، دوازده روز پس از رد تقاضایش، درگذشتگناه

در کلیساي سانتاکروچه . باقی گذاشت؛ ایتالیایی که اوآن قدر براي متحد ساختنش رنج برده بود درحال انهدام بود

هیچ ستایشی حق چنین مرد بزرگی را ادا «: شددفن شد و در آنجا گور با شکوهی با این کتیبه براي او ساخته 

این گور نشانۀ آن است که ایتالیاي سرانجام وحدت یافته گناهان او را بخشوده و رؤیاي او را به خاطر » .کند نمی

  .آورده است

فیلسوف  -3

ندازه فکر مستقل هیچ جاي دیگر این ا. را، تا آنجا که ممکن است، بیطرفانه بررسی کنیم» ماکیاولی«بگذارید فلسفۀ 

ماکیاولی در این ادعا که راههاي جدیدي در دریاهاي ناپیموده گشوده . یابیم و بیپروا دربارة اخالقیات و سیاست نمی

  .است محق بود

گونه بحث مابعدالطبیعه، االهیات، خداشناسی یا الحاد، و  در آن هیچ. فلسفۀ ماکیاولی منحصراً یک فلسفۀ سیاسی بود

شود؛ و خود اخالقیات نیز تابع سیاسیات، و حتی آلتی براي نیل به مقاصد سیاسی قرار  یده نمیجبر و اختیار د

او بیشتر به کشورها . بنا به ادراك او، سیاست هنر عالی ایجاد، تسخیر، حفاظت، و تقویت یک کشور است. گیرد می

و، جز در صورتی که به تعیین سرنوشت آن نگرد  افراد را فقط به عنوان اعضاي کشور می. مند است تا به بشریت عالقه

خواهد بداند که چرا کشورها اعتال  می. گونه توجهی به نمایش شخصیت آنان در صحنۀ زمان ندارد  کمک کنند، هیچ

  .ناپذیر خود را تا سرحد امکان به تعویق اندازند توانند فساد اجتناب شوند، و چگونه می یابند یا منقرض می می



٣١٧٩

  .کند گاه تغییر نمی  یس یک فلسفۀ تاریخ، یک علم حکومت، ممکن است، زیرا طبیعت انسان هیچبه گمان او، تأس

بینی کند، باید با گذشته  که هرکس بخواهد آینده را پیش -دلیل نیست و گفتۀ آنان بی - مردان خردمند گویند

شود که وقایع  ن حقیقت ناشی میاین امر از ای. مشورت نماید؛ زیرا وقایع انسانی همواره به حوادث گذشته شبیهند

گونه،  اند و خواهند شد؛ و بدین آیند که به عواطف همسان تحریک شده مزبور همیشه به وسیلۀ اشخاصی به وجود می

قدر که  من معتقدم که جهان همواره به یک گونه بوده است و همیشه همان …. لزوماً باید داراي یک نتیجه باشند

هرچند که آن خیر و شر، برحسب زمانهاي مختلف، به نسبتهاي متفاوت . م بوده استحاوي خیر بوده، شامل شر ه

  .اند میان ملتها تقسیم شده

اینجا ماکیاولی . ترین نظمهاي تاریخ، باید نمودهاي رشد و انحطاط تمدنها وکشورها را به شمار آورد  در میان آموزنده

آورد؛ صلح، آسایش؛ آسایش، بینظمی؛  می  دلیري صلح«. کند یاي با یک مسئلۀ بغرنج مقابله م با فرمول خیلی ساده

از این رو مردان خردمند . آید؛ از نظم، تقوا، و از این، جالل و دولتمندي از بینظمی نظم پدپد می. وبینظمی، تباهی

ز جنگجویان بزرگ پیش ا …رسد؛ و اند که عصر درخشان ادبیات پس از دوران تشخص نظامی فرا می مالحظه کرده

توان عمل و نفوذ افراد برجسته را نام برد؛  عالوه بر عوامل کلی در رشد و انحطاط، می» .اند فیلسوفان به وجود آمده

طلبی مفرط یک فرمانروا ممکن است دیدگان او را بر نارسایی منابع کشورش ببندد و کشور او را به  بدین گونه، جاه

بخت داور نیمی از اعمال «. نیز در اعتال و سقوط کشورها مؤثر است بخت و اقبال. جنگ با قدرت نیرومندتري بکشاند

هرچه مرد دالورتر باشد، کمترتابع اقبال است، » .گذارد تا نیم دیگر را خودمان رهبري کنیم ماست، اما باز ما را وا می

.شود یا کمتر به آن تسلیم می

تمام مردم طبیعتاً حریص، . شوند ی انسان متعین میکند که با ضعف طبیع تاریخ یک کشور از قوانین کلیی تبعیت می

  .فریبکار، مخاصم، ظالم، و فاسدند

هرکس بخواهد کشوري تأسیس و قوانینی براي آن وضع کند، باید چنین بیندیشد که تمام مردم بد هستند و هرگاه 

نهان بماند، باید آن را به یک اگر تمایل آنها به شر براي مدتی پ. فرصت یابند، خوي شریر خود را ابراز خواهند کرد

علت نامعلوم نسبت داد؛ وما باید چنین انگاریم که براي ارائۀ خود فرصت نیافته است؛ اما زمان از فاش کردن آن 

میل به تملک در حقیقت بسیار طبیعی و عادي است، و مردم هرگاه بتوانند، آن را به کار  …. قاصر نخواهد ماند

حال که چنین است، مردم را ».گیرند نه سرزنش هم همواره مورد ستایش قرار می خواهند بست؛ و به خاطر آن

یعنی آنها را قابل ساخت تا با نظم و ترتیب در  - توان فقط با استفادة متوالی از قدرت، فریب، و عادت خوب ساخت می

برقراري قوانین و سازمان قدرت از طریق ارتش و شهربانی، : اساس یک کشور این است. یک جامعه زندگی کنند

هرچه یک کشور مترقیتر باشد، . مقررات، و تشکیل تدریجی عادات براي حفظ پیشوایی و نظم در یک گروه انسانی

احتیاج به استعمال یا ابراز صریح قدرت در آن کمتر است؛ تنها آشنا ساختن مردم به اصول و رسوخ عادات الزم در 

  .سازي در دست یک پیکرتراش نرمند ونگذار یا فرمانروا، مانند گل مجسمهآنان کافی است، زیرا مردم در دست یک قان

ماکیاولی، که ستایشگرش، پائولو . بهترین وسیلۀ معتاد ساختن مردم طبقۀ شریر به رعایت قانون و نظم، دین است

  :نویسد نامد، با شوقی وافر دربارة دین چنین می جوویو، او را خداناشناس و هجوگو می

و بدین سبب  …دانستند هذا خدایان قانونهاي آن فرمانروا را کافی نمی مع …نیانگذار روم رومولوس بودهرچند که ب

نوما، که خود را با مردمی بسیار وحشی  …. سناي روم را ملهم ساختند تا نوما پومپیلیوس را به جانشینی او برگزیند

دین، همچون الزمترین و  رامش عادت دهد، بهخواست آنان را با صناعات صلح به اطاعت و آ رو دید و می روبه

مطمئنترین پشتیبان هر جامعۀ متمدن، متوسل شد و آن را برچنان بنیانهایی قرار داد که طی چندین قرن در 

جا ترس از خدایان بیش از آن جمهوري نبود؛ این ترس تمام اقداماتی را که سنا یا مردان بزرگ آن در نظر  هیچ
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کرد که با یکی از پریان ارتباط دارد، و آن پري آنچه را که او  نوما چنین وانمود می … .کرد داشتند تسهیل می

که به  …اي وجود نداشت گاه قانونگذار برجسته در حقیقت هیچ …. کند خواهد مردم انجام دهند به او تلقین می می

شدند؛ بسیار قانونهاي  اقع نمیقدرت االهی توسل نجوید، زیرا در غیر آن صورت قوانینش هرگز مورد قبول مردم و

نیکو هستند که اهمیتشان در برقانونگذار خردمند معروف است، اما دالیلشان به قدر کافی واضح نیست تا او را بر 

تحریض دیگران به تمکین از آنها قادر سازند؛ بنابراین، مردان خردمند براي رفع این مشکل به قدرت االهی توسل 

زیرا . ت دینی سبب عظمت جمهوریها بوده است، وعدم رعایت آنها موجد انهدام کشورهارعایت نظار …. جویند می

با ترس از شهریار نگاهداري شود که ممکن است تا  هرجاترس از خدا نباشد، کشور منهدم خواهد شد، مگر آنکه

.مدتی جبران نبودن دین را بکند

باید بیش از هر چیز  …خواهند خود را نگاه دارند می شهریاران و جمهوریهایی که…. اما عمر شهریاران کوتاه است

از تمام کسانی که ستوده  …. خلوص مراسم دینی را حفظ کنند و خود نهایت احترام را دربارة آن به جا آرند

اند بیشتر سزاوار ستایشند، و پس از آنان کسانی که جمهوریها و کشورهاي   اند، آنهایی که مؤسس ادیان بوده شده

ترین کسان آنها هستند که بر ارتشها فرمان رانده و مستملکات  پس از اینان، شایسته. اند را بنیان نهاده پادشاهی

به عکس، آن کسانی به بدنامی ولعن عام محکوم  …. توان مردان ادب را افزود به اینها می. اند کشور خود را بسط داده

اند، و دشمن فضلیت یا ادبیات  ورهاي پادشاهی را واژگون کردهاند، جمهوریها و کش اند که ادیان را منهدم ساخته بوده

  .اند بوده

کند و آن را، به این عنوان که نتوانسته است  ماکیاولی، با پذیرفتن دین به طورکلی، به مسیحیت عطف توجه می

یار به ملکوت و به عقیدة ماکیاولی، دین مسیح، باتوجه بس. دهد شارمندان خوبی بسازد، شدیداً مورد مذمت قرار می

  : کند تبلیغ فضایل زنانه، مردان را ضعیف می

قدما، به عکس، بزرگترین . سازد دارد که محبت این جهان را تحقیر کنیم، و ما را آرامتر می دین مسیح ما را وامی

جالل  رساند مگر مردانی را که به زیور دینشان هیچ کس را به سعادت نمی …یافتند خرسندیها را در این جهان می

آراسته بودند، مانند رهبران ارتشها و بنیانگذاران جمهوریها، درحالی که دین ما بیشتر حلیمان و اندیشمندان را 

این دین خیر اعال را در حقارت و بیچارگی روح و در کوچک شمردن امور این . تجلیل کرده است تا مردان عمل را

زرگی فکر در نیروي بدنی، و درهر چیز دیگري که به مردان جهان قرارداده است، درحالی که آن دگر آن را در ب

اي شده است براي شریران، که مردم را به خاطر رفتن به  بدین گونه، جهان طعمه …. دلیري بخشد دانسته است

 هرگاه دین مسیح طبق …. تر یافته است تا براي نفرت ورزیدن به آن بهشت و براي تسلیم شدن به بدبختی آماده

مؤسس خود حفظ شده بود، کشورها و قلمروهاي مسیحیت بیش از آنچه اکنون هستند متحد و سعادتمند وصایاي 

دلیل بزرگتري از این حقیقت براي انحطاط مسیحیت در دست نیست که هرچه مردم به کلیساي روم، . بودند می

ن دین بر آنها استوار است بسنجد وهرکس اصولی را که آ. مندند یعنی به رأس آن، نزدیکتر باشند کمتر از تدین بهره

حد از آن اصول به دور است، حکم خواهد کرد که روز انهدام یا سقوط  و ببیند که عمل و استعمال کنونی آن تا چه

مسلماً اگر قدیس فرانسیس و قدیس دومینیک مسیحیت را دوباره بر آن اصول استوار نکرده بودند، . آن نزدیک است

ها یا جمهوریهاي دینی، غالباً الزم است که آنها را به  براي تأمین دوام فرقه …. و شده بوداین دین اکنون کامال مح

  .اصول اصلیشان بازگرداند

  . دانیم که آیا این عبارات پیش از رسیدن خبر اصالحات پروتستان نوشته شده بودند یا نه ما نمی

این مردان . ، داروین، سپنسر، و رنان فرق داردشورش ماکیاولی بر ضد مسیحیت کامال با شورش ولتر، دیدرو، پپن

این وضع تا زمان نیچه ادامه داشت، و . االهیات مسیحی را رد کردند، اما اصول اخالقی آن را ستودند و نگاه داشتند
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ماکیاولی با باور نکردنی بودن اصول جزمی دین کاري ندارد، آن را . را مالیم ساخت» کشمکش میان دین و علم«

پذیرد که نوعی از دستگاه ایمان ما بعدالطبیعه  کند، اما االهیات را، با روشی مساعد، بر این اساس می ض میمسلم فر

کند اخالقیات آن و  آنچه را که او به نحو قاطعتري از مسیحیت طرد می. پشتیبانی ضروري براي نظم اجتماعی است

عشق آن به صلح است ومذمت آن از جنگ؛ این  مفهوم ذهنی آن از نیکی، نجابت، فروتنی، و عدم مقاومت است؛

او به سهم خود اخالق رومی را، که . فرض مسلم است که کشورها نیز مانند اتباعشان فقط پایبند یک قانون اخالقیند

طور مطلق  وقتی که رفاه کشور ما به«. دهد مبنی براین اصل است که امنیت مردم یا کشور قانون اعالست، ترجیح می

گونه مالحظۀ عدالت یا بیعدالتی، رحم یا ظلم، مدح یا قدح را نباید در ذهن خود راه دهیم،   ت، ما هیچدر نظر اس

اخالق به » .دهد بلکه، باکنار گذاردن تمام امور دیگر، باید آن راهی را پیش گیریم که وجود و آزادي ملت را نجات می

شود تا نظم و اتحاد و قدرت اجتماعی را  شور داده میطور کلی قانونی از رفتار است که به اعضاي یک جامعه یا ک

حفظ کنند؛ هر دولتی که در دفاع از کشور، خود را به آن دسته از اصول اخالقی محدود سازد که باید در وجود 

رو، یک دیپلومات موظف به رعایت قانون  از این. شارمندان خود رسوخ دهد، از انجام وظایف خود باز خواهد ماند

را توجیه   ؛ هدف وسیله»اش کند سازد، نتیجۀ آن باید تبرئه  وقتی که عملی او را متهم می«. مردم خود نیستاخالقی 

کوشد تا از مملکت خویش به هر طریق که ممکن باشد دفاع  هیچ مرد نیکی هرگز مرد دیگري را که می«. کند می

و »  هاي شرافتمندانه حیله«گیرند  ور انجام میها، ظلمها، و جنایاتی که براي حفظ کش حیله» .سازد کند متهم نمی

بایست  بنابر این، رومولوس کار خوبی کرد که برادرش را کشت، زیرا آن حکومت جوان یا می. هستند» جنایات کریم«

و هیچ حقی که مورد موافقت عام باشد وجود ندارد؛ سیاست، به » قانون طبیعی«هیچ . اتحاد یابد یا پاره پاره شود

.ورداري، باید کامال از اخالقیات جدا باشدمعنی کش

اگر این مالحظات را به اخالقیات جنگ اطالق کنیم، ماکیاولی به یقین معتقد است که آن اخالقیات صلحجویی 

در جنگ سوگند شکنی،   :کند فرمان موسی را نقض می جنگ عمال تمامی ده. شمارند مسیحی را مضحک و خائنانه می

هذا، اگر جامعه را حفظ یا تقویت کند،  نفس، و هتک ناموس هزاران زن معمول است؛ مع دروغگویی، دزدي، قتل

رود؛ هرگاه ارادة جنگ را از دست دهد، زوال  هرگاه کشوري از توسعه یافتن بازایستد، رو به انحطاط می. خوب است

ی، به منزلۀ شربتی مقوي صلح اگر زیاد به طول انجامد، ضعیف سازنده و گسلنده است؛ یک جنگ گهگاه. یابد می

داشتند؛  رومیان دوران جمهوري خود را همواره حاضر به جنگ می. گرداند براي ملیت، نظم و نیرو و اتحاد را باز می

کوشیدند؛ و هم آنان بودند که  گاه در اجتناب از جنگ نمی دیدند که با کشور دیگري مخاصمه دارند، هیچ وقتی می

نجم در مقدونیه و آنتیوخوس سوم در یونان فرستادند، به جاي آنکه منتظر شوند که ارتشی براي حمله به فیلیپ پ

فضلیت براي یک فرد رومی حقارت یا نرمخویی یا صلحجویی نبود، بلکه مردي، . آن دو شر جنگ را به ایتالیا آورند

  .کند اراده می» فضیلت«این است آنچه ماکیاولی از کلمۀ . مردانگی؛ و شجاعت توأم با کارمایه و هوشمندي بود

رود تا به آن موضوعی برسد که  از این نظر گاه کشورداري، که کامال از قیود اخالقی آزاد است، ماکیاولی پیش می

او بر انقسام، . یعنی نیل به آن اتحاد و قدرتی که براي آزادي جمعی ایتالیا الزم بود: مسئلۀ اساسی زمان او بود

یابیم که در زمان پترارك بس کمیاب  نگرد؛ و اینجا ما آن چیزي را می د باخشم میبینظمی، فساد، و ضعف کشور خو

داشت، نه براي آنکه شهرتش را کمتر دوست  یعنی آن مردي را که کشورش را بیش از شهرتش دوست می -بود

رجیان بود؟یک چه کسی مسئول منقسم نگاه داشتن ایتالیا، و از آن رو ناتوان ساختن آن در برابر خا. داشته باشد

 -شاهی چه آن حکومت جمهوري باشد و چه یکه - ملت جز در هنگامی که فقط از یک حکومت اطاعت کند

گونه که در فرانسه و اسپانیا هستند، هرگز متحد و شادمان نخواهد بود؛ و تنها سببی که مانع رسیدن ایتالیا به  همان
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طۀ دنیوي به دست آورده و در دست دارد، هرگز قدرت و زیرا با آنکه کلیسا یک سل. چنین حالتی است، کلیساست

   .سازدشجاعت آن نداشته است که باقی کشور را تسخیر کند و خود را تنها سلطان ایتالیا 

قدرت دنیویش، بل براي آن محکوم  خوریم؛ ماکیاولی کلیسا را نه به خاطر حفظ ما اینجا به یک طرز فکر جدید برمی

از این رو ماکیاولی . است کند که تمام منابع خود را براي آوردن ایتالیا در زیر یک حکومت سیاسی به کار نبرده می

سزار بورژیا را در ایموال و سنیگالیا ستود، زیرا به گمان خود، در آن جوان بیرحم احتمال و نوید یک ایتالیاي متحد را 

. اي را که وي براي تحقق بخشیدن به این آرمان قهرمانی اتخاذ کند توجیه نماید و آماده بود تا هر وسیلهدید؛  می

در رم از سزار روي گرداند، بیزاریش محتمال نتیجۀ خشم حاصل از عملی بود که بت او  1503وقتی که در سال 

  .آن رؤیاي خوش را نابود کند) ان ماکیاولیبه گم(مرتکب شده بود، یعنی اینکه گذاشته بود جامی از زهر ) سزار(

در نتیجۀ عدم اتحادي که دو قرن طول کشیده بود، ایتالیا به چنان ضعف مادي و انحطاط اجتماعی گرفتار شده بود 

دولتها و مردم به یکسان فاسد . توانست آن را نجات دهد فقط اقدامات شدید می) طبق بحث ماکیاولی(که حال 

گونه که در ایام انقراض روم باستان  همان. جنسی جاي حرارت و مهارت نظامی را گرفته بود فساد اعمال. بودند

یک جا به بربریان و جاي  -معمول بود، شارمندان دفاع شهرها و سرزمینهاي خود را به دیگران واگذار کرده بودند

داشتند؟ نه تنها  اي به وحدت ایتالیا ههایشان چه عالق هاي مزدور یا سرکرده  اما این دسته - دیگر به سربازان مزدور

آنان با قراردادهاي متقابل . اي در آنان نبود، بلکه زندگی و سعادتشان با انقسام ایتالیا بستگی داشت چنین عالقه

جنگ را به یک بازي تبدیل کرده بودند که به قدر سیاست امن بود؛ سربازان از کشته شدن اباداشتند و وقتی که با 

در این صورت ».ایتالیا را به بردگی و حقارت کشاندند«کردند و  شدند، فرار اختیار می رو می رجی روبهارتشهاي خا

توانست ایتالیا را متحد سازد؟ چگونه چنین کاري ممکن بود؟ مردان و شهرها بسیار متفرد و جانبگیر و  کسی می چه

وسایل صلحجویانه به یگانگی واداشت؛ تنها چاره آن  شد آنها را با تحریض به دموکراسی یا توسل به فاسد بودند و نمی

توانست  تنها یک دیکتاتور بیرحم می. هاي کشورداري، و با جنگ، به آنها تحمیل کرد بود که وحدت را با تمام حیله

کسی که به وجدان خویش اجازه ندهد او را بترساند، بلکه با دستی آهنین بکوبد و بگذارد تا آن هدف  - چنان کند

  .اند توجیه کند ی وسایلی را که براي انجامش به کار رفتهعال

که تألیف کتاب ظاهراً ) 1513(در همان سال . ما یقین نداریم که کتاب شهریار با چنین خویی نگاشته شده باشد

حتی اگر سران کشورها هم موافقت . فکر وحدت ایتالیا مضحک است«آغاز شده بود، ماکیاولی به دوستی نوشت که 

به عالوه، مردم هرگز با . ، ما ارتشی جز سربازان اسپانیایی، که مختصر ارزشی دارند، در اختیار نداریمکنند

لئو دهم، که جوان و ثروتمند و زیرك بود، به پاپی  1513اما در همان سال ».پیشوایانشان موافقت نخواهند کرد

وقتی که ماکیاولی . ان مدیچی متحد شدندرسید؛ فلورانس و رم، که تا آن زمان دشمن بودند، تحت رهبري خاند

دوك جدید در سال . اهداي کتاب را به لورنتسو، دوك اوربینو، منتقل ساخت، آن کشور به دست مدیچیها افتاده بود

طلبی و شجاعت بروز داده بود؛ ماکیاولی ممکن بود با نظر  وچهار سال داشت؛ و از خود جاه فقط بیست 1516

توانست آنچه را که  ، می)و تعلیمات ماکیاولی(که تحت رهبري و دیپلوماسی لئو  - یر بنگردبخشایش به این جوان دل

سزار بورژیا در دوران پاپی آلکساندر ششم آغاز کرده بود به انجام رساند؛ یعنی بتواند کشورهاي ایتالیا را، الاقل در 

. ه براي ممانعت از تجاوز خارجی نیرومند باشداي تبدیل کند ک شمال ناپل، با از میان بردن ونیز مغرور، به اتحادیه

اهداي شهریار به خاندان مدیچی، هر چند محتمال . شواهدي موجود است دایر بر اینکه لئو نیز همین امید را داشت

در درجۀ اول به منظور تحصیل شغلی براي مؤلف آن بود، شاید مبتنی براین فکر بود که خاندان مدیچی بتواند 

  .را تأمین کندوحدت ایتالیا 
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از طرح و روش صد رسالۀ قدیمی قرون وسطایی دربارة حکومت شهریاران پیروي   :شیوة کتاب شهریار قدیمی بود

از هیچ امیري نخواسته بود که چون قدیسان باشد و موعظه بر ! اما از جهت مضمون کامالً انقالبی بود. کرده بود

  :گفت به کار بندد، بلکه بر عکس چنین میکوهسار عیسی را در مسائل مربوط به تاج و تخت 

رسد که  تر می فهمد سودمند باشد، به نظر من شایسته چون قصد من نوشتن چیزي است که براي کسی که آن را می

اند که در  اشخاص جمهوریها و امارتهایی را وصف کرده بسیاري از. حقیقت واقعی مسئله را تعقیب کنم تا تصور آن را

کند بسیار فرق دارد با آنکه چطور باید  اند؛ زیرا اینکه کسی چگونه زندگی می و نه دیده شده حقیقت نه شناخته

هرکس آنچه را که روش معمول انجام کاري است به خاطر آنچه که باید روش آن کار باشد رها کند، دیر . زیست کند

خواهد کامالً طبق  مردي که میسازد؛  یا زود، بیش از تأمین حفاظت خود، موجبات تباهی خویش را فراهم می

رو، شهریاري که  از این. شود رو می فضیلت ادعایی خود رفتار کند بزودي درمیان انبوهی از شرور با انهدام خود روبه

خواهد مقام و موقع خود را حفظ کند الزم است بداند که چگونه باید به خطا دست زند و چگونه باید برحسب  می

.ده کند یا نکنداحتیاج از آن خطا استفا

بنابراین، شهریار باید جداً میان اخالق و کشورداري، و وجدان شخصی خود و خیرعام، فرق بگذارد؛ و باید آماده باشد 

او باید اقدامات . که براي کشور آن کاري را بکند که در مناسبات خصوصی اشخاص ممکن است شرارت خوانده شود

باید ارتشی نیرومند داشته باشد، زیرا . نتوان به خود جلب کرد، باید کشتنیمبند را کوچک شمرد؛ دشمنانی را که 

باید ارتش خود را همواره سالم، با انضباط، و مجهز نگاه . تواند از توپهاي خود بلندتر حرف بزند هیچ دولتمردي نمی

باید فنون دیپلوماسی را حال  در عین. دارد؛ و باید، با تحمل مشقات و خطرات آشکار، خود را براي جنگ تربیت کند

معاهدات هنگامی که براي ملت زیانبخش . تر است خرج نیز تحصیل کند، زیرا حیله و فریب گاه از زور مؤثرتر و کم 

تواند و نباید، وقتی که چنین احترامی به زیانش تمام  یک فرمانرواي عاقل نمی«باشند، نباید محترم شمرده شوند، 

مند شدن فرمانروا از  بهره».ب کنندة آن معاهدات از میان رفتند، برقول خود استوار ماندشود، و وقتی که علل ایجا می

اما اگر فرمانروایی باید میان ترس بدون عشق مردم از او، عالقۀ توأم با ترس مردم . حمایت عام تا حدي ضروري است

جماعت با «) گوید گفتارهاي خود میچنانکه در (از سوي دیگر . به او یکی را انتخاب کند؛ باید عشق را فدا کند

تیتوس، نروا، ترایانوس، هادریانوس، .  …گیرد تا غرور و ظلم انسانیت و نرمخویی آسانتر مورد حکومت قرار می

آنتونینوس، و مارکوس آورلیوس پاسداران امپراطور و لژیونها را براي دفاع از خود الزم نداشتند؛ نگاهبان آنان رفتار 

براي تأمین پشتیبانی مردم، شهریار باید هنر و دانش را حمایت کند، » .ت مردم و دوستی سنا بودنی خودشان و حسن

. بازیها و نمایشهاي عمومی ترتیب دهد، اصناف را محترم شمرد، و با این حال همواره جالل مقام خود را حفظ کند

با شهرهاي تابع، مانند . آزادي آسوده خاطر سازد نباید به مردم آزادي عطا کند، اما تا حد امکان باید آنان را با ظواهر

پیزا و آرتتسو در مورد فلورانس، باید در آغاز باشدت وحتی ظالمانه رفتار کرد؛ آنگاه وقتی که اطاعت برقرار شد، 

ظلم طوالنی و ناشی از عدم تشخیص در حکم خودکشی . توان با ترتیبات آرامتري عادي ساخت تابعیت آنها را می

. خواهد باشد انروا باید دین را حمایت کند و خود در ظاهر دیندار باشد، معتقدات باطنی اوهرچه میفرم.است

  .درحقیقت، براي شهریار، پرهیزگار به نظر آمدن بهتر است تا پرهیزگار بودن

م، گرچه شهریار به داشتن فضایل محتاج نیست، تظاهر به داشتن آنها برایش مفید است؛ مثالً خوب است که رحی

خو، دیندار، و صمیمی به نظر رسد؛ همچنین مفید است که واقعاً داراي این صفات باشد، اما باید  مخلص، پاکیزه

باید دقت کند که هیچ سخنی بر  …. عکس رفتار کند داراي ذهنی چنان قابل انعطاف باشد که به هنگام ضرورت به

شنوند سراپا  بینند و سخنش را می دة کسانی که او را میزبان نراند که مبین پنج خصلت مذکور نباشد، و باید به دی

ظاهرساز باشد؛ مردم چنان   انسان باید رفتار خود را رنگامیزي کند و بس. رأفت، ایمان، انسانیت، دین، و درستی باشد
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ی چند نگرد، و فقط تن هرکس فقط شما را می ….خورند اند که به آسانی گول می ساده و چنان غرق احتیاجات روزانه

.دانند که شما چه هستید؛ و آن چند تن هم جرئت مخالفت با عقیدة اکثریت را ندارند می

اندیشد که همۀ  کند و چنین می او کامیابی آلکساندر ششم را بررسی می. افزاید ماکیاولی به این تعلیمات مثالهایی می

ستاید، چون همواره  اتولیک، پادشاه اسپانیا، را میفردیناند ک. انگیز او هستند آنها کامالً مربوط به دروغ گفتن شگفت

وسایلی را که فرانچسکو سفورتسا با آن به سلطنت میالن رسید . کشید اي از دین بر عملیات نظامی خود می پرده

اما باالتر از همه، سزار . الجیشی، توأم با حیلۀ سیاسی این وسایل عبارت بودند از شجاعت و مهارت سوق. ستاید می

  .کند ژیا را همچون نمونۀ اعالي شهریار آرمانی خود ارائه میبور

دانم چگونه او را مالمت کنم؛ بلکه ترجیحاً به من چنین  شوند، نمی وقتی که تمام اعمال دوکا به خاطر آورده می

دانستند،  می او را ظالم …. اند براي تقلید عرض کنم نماید که باید او را به تمام کسانی که به مقام حکومت رسیده می

هذا، ظالم بودن او تمام قسمتهاي رومانیا را با هم آشتی داد، آن را وحدت بخشید، و به حالت صلح و وفاداري باز  مع

توانست رفتار خود را به نحو دیگري تنظیم کند، و فقط  با دارا بودن روحی بلند و هدفهایی پروسعت، نمی …. گرداند

داند امنیت خود را  بنابراین کسی که الزم می. هایش را عقیم کردند ي خود او نقشهآلکساندر و بیمار کوتاه شدن عمر 

در امارت جدید خویش فراهم سازد، دوستانی براي خود تهیه کند، با زور یا حیله بر دشمنان پیروز شود، در آن واحد 

اشد، کسانی را که قدرت ترس و محبت خود را در دل مردم خویش جاي دهد، نزد سربازان خویش متبوع و محترم ب

یا خرد آسیب رساندن به او را دارند نابود کند، نظم قدیم را تبدیل به نظم جدید سازد، جدي و رئوف باشد، بخشنده 

و آزادمنش باشد، ارتش ناصمیمی را منحل کند و ارتش نوینی بسازد، و دوستی خود را با شاهان و امیران به نحوي 

تر از اعمال این مرد  اي زنده یاري دهند و در آزار رساندن به او محتاط باشند، نمونهحفظ کند که او را با اشتیاق 

  . تواند داشته باشد نمی

کرد که روشها و منش او ، اگر به سبب بیماري همزمان پاپ و پسرش  ستود، زیرا احساس می ماکیاولی بورژیا را می

شهریار به دوکا لورنتسو جوان، و به میانجیگري او به لئو و  حال در پایان کتاب. انجامید نبود، به وحدت ایتالیا می

تر از یهودان،  میهنان خود را برده او هم. جزیره را فراهم کنند شود تا وسایل وحدت شبه خاندان مدیچی متوسل می

  دیده، نامد، و آنان را بدون رهبر، بینظم، مغلوب، حرمان تر از آتنیان می تر از ایرانیان، پراکنده ستمدیده

ایتالیا، چنانکه گویی بیجان شده است، منتظر کسی است «. داند غار تزده، متشتت، و مورد تاخت و تاز اجنبیان می

کند که کسی را بفرستد تا آن را از این جور و از بیشرمیهاي  از خدا مسئلت می …. که جراحاتش را درمان کند

ایتالیا آماده و مایل است که از پرچمی متابعت کند، اگر «. وضع وخیم است، اما فرصت مساعد» اجنبیان نجات دهد

و براي این کار چه کسانی بهترند از خاندان مدیچی، که بزرگترین خانوادة » .فقط کسی باشد که آن را برافرازد

ایتالیاست و اکنون در رأس کلیسا قرار دارد؟

هد ستود وصف کند، با چه عطشی براي انتقام، چه تواند عشقی را که ایتالیا نجات دهندة خویش را با آن خوا که می

ایمان راسخی، چه وفاداریی، و چه اشکهایی؟ چه دري بر روي آن کس بسته خواهد شد؟ چه کسی اطاعت را از او 

پس بگذارید خاندان جلیل شما . دریغ خواهد داشت؟ این سلطۀ وحشیانه در مشام همۀ ما همچون بویی عفن است

دار گردد، تا زادبوم ما  گیرند، عهده آن دلیري و امیدي که تمام امور شایسته به نیروي آن انجام میاین مأموریت را، با 

  :در زیر پرچم آن به مدارج شرف نایل گردد و تحت توجهات آن این کلمات پترارك به تحقق پیوندد

د، زیرا دلیري باستان در مردانگی بر ضد دیوانگی سالح برخواهد گرفت، و رزم میان آن دو بس کوتاه خواهد بو«

  ».رگهاي ایتالیا نمرده است
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  مالحظات -4

گونه، بانگی که دانته و پترارك به سوي امپراطوران اجنبی برداشته بودند اینجا متوجه خاندان مدیچی شده بود؛  بدین

اما لورنتسو . یندکرد، ماکیاولی ممکن بود آغاز آزادي را بب زیست و کمتر بازي می و در حقیقت اگر لئو بیشتر می

، یعنی سال مرگ ماکیاولی، تابعیت ایتالیا از یک قدرت 1527؛ و در 1521درگذشت، و لئو در  1519جوان در 

کار بستن تعلیمات ماکیاولی  سال به تعویق افتاد، تا آنکه کاوور آن را با به 343آزادي آن کشور . خارجی تکمیل شد

  .به دست آورد

از فرداي انتشار . اند کار بسته ق شهریار را محکوم ساخته و سیاستمداران دستورهاي آن را بهفیلسوفان تقریباً به اتفا

اما شارل پنجم آن را بدقت بررسی کرد، کاترین دو مدیسی آن را ). 1532( شهریار، هزارکتاب برضد آن منتشر شدند

مرگ هم آن را با خود داشتند؛ ریشلیو آن به فرانسه آورد؛ هانري سوم و هانري چهارم، پادشاهان فرانسه، حتی تا دم 

خواهد به نیروي اسمز مطالب آن را  گذاشت، چنانکه گویی می ستود؛ و ویلیام آو آرنج آن را زیر بالش خویش می را می

اي بر اعمال آیندة خویش،  نام ضد ماکیاول به منزلۀ دیباچه اي به فردریک کبیر، پادشاه پروس، رساله. خاطر سپرد به

اي  این تعلیمات البته براي بیشتر فرمانروایان چیز تازه. ی از دستورهاي شهریار هم فراتر رفته بود، نوشتکه حت

خواستند ماکیاولی را  خیالپرستانی که می. نبودند، جزآنکه به طرزي نابخردانه اسرار صنفی آنان را فاش کرده بودند

اي  هریار را نه براي ایضاح فلسفۀ خود، بلکه با کنایهیک سیاستمدار چپرو قلمداد کنند چنین پنداشتند که او ش

آمیز براي برمال ساختن نیرنگهاي فرمانروایان نوشته است، ولی گفتارها همان نظرات را با تفصیل بیشتري  مسخره

ما از ماکیاولی و نویسندگان نظیر او باید «: فرانسیس بیکن با لحنی بخشایشگرانه چنین نوشت. دهد شرح می

اینکه  اند مردم به چه کارهایی عادت دارند، نه  پوشی نشان داده گونه پرده ار باشیم که بصراحت و بدون هیچسپاسگز

  :قضاوت هگل هوشمندانه و سخاوتمندانه بود».چه کارهایی باید بکنند

ا، آن هذ ، همچون کتابی که شامل فجیعترین ظلمها باشد، غالباً با وحشت به دور افکنده شده است؛ مع»شهریار«

بود که او را برانگیخت تا اصولی برقرار ) واحد(کتاب محصول احساس شدید ماکیاولی از احتیاج به تشکیل یک کشور 

بایست کامالً از میان بروند؛  فرمانروایان و فرمانرواییهاي مجزا می. سازد که بشود کشورها را طبق آنها تأسیس کرد

زیرا آن وسایل شامل بیپرواترین شدت  …. کند منافات دارد پیشنهاد می اگرچه اندیشۀ ما از آزادي با وسایلی که او

بایست منکوب  عمل و انواع فریبها و آدمکشیها و نظایر آنهاست؛ با این حال، باید اذعان کنیم که آن جبارانی که می

  . هیچ طرز دیگري قابل سرکوبی نبودند شوند، به

داند که شکوهمند اما فاقد  العمل طبیعی ایتالیایی می همچون عکسومکولی در مقالۀ مشهوري فلسفۀ ماکیاولی را 

  .روح شجاعت بود و از مدتها پیش، به واسطۀ فشار جباران، به اصول مقرر در شهریار معتاد شده بود

در فلسفۀ او دین باردیگر، . ماکیاولی نمایندة مبارزة نهایی یک شرك احیاشده با یک مسیحیت ضعیف شده است

تنها فضایل مورد احترام، فضایل روم مشرك . باستان، خدمتگزار کشوري شده است که در حقیقت خداست مانند روم

شاید ماکیاولی . شجاعت، طاقت، اعتماد به نفس، و هوشمندي؛ تنها نامیرایی عبارت است از یک شهرت ناپایدار - است

دید تاریخ قرون وسطی و نبردهاي آیا او جنگهاي ش. دربارة نفوذ ضعیف سازندة مسیحیت مبالغه کرده بود

اش  قسطنطین، بلیزاریوس، شارلمانی، شهسواران پرستشگاه، شهسواران توتونی، و یولیوس دوم را، که هنوز خاطره

کرد، زیرا مردان، تا حدي مخرب و داراي  تازه بود، فراموش کرده بود؟ اخالقیات مسیحی برفضایل زنانه تکیه می

براي مقابله با آن وضع، تریاقی و همچنین آرمان معکوسی الزم بود تا به رومیان سنگدل صفاتی متضاد با آن بودند؛ 

شدند، و مردمان قانونشناسی که می کوشیدند تا خود را در حوزة تمدن  تئاتر، بربران خشنی که وارد ایتالیا می آمفی

مع منظم و صلحجو توجه داشتند، و فضایلی که مورد تحقیر ماکیاولی بودند به ایجاد جوا. ساکن سازند تبلیغ شود
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هدفشان تأسیس کشورهاي نیرومند و ) و، نظیر نیچه، خود او فاقد آنها بود(ستود  آنهایی را که ماکیاولی می

طلب و ایجاد دیکتاتورهایی بود که بتوانند میلیونها نفر را بکشند تا یگانگی به وجود آورند و کرة زمین را براي  جنگ

کرد، دربارة حفظ قدرت بسیار  او خیر فرمانروا را با خیر ملت خلط می. ود به خاك و خون بکشندتوسعۀ فرمانروایی خ

بر رقابت انگیزنده و . گرفت کرد، و هرگز فسادپذیري قدرت را در نظر نمی اندیشید، کمتر به تکالیف آن فکر می می

ان خود، یا حتی هنر روم باستان، بست و به هنر باشکوه زم شهرهاي ایتالیا دیده می - باروري فرهنگی کشور

به آزاد ساختن کشور از کلیسا یاري کرد، اما در معبود . در پرستش کشور بس مستغرق بود. اعتنا بود بسیارکم

طرز مشهودي از نظریۀ قرون وسطایی، مبنی بر اینکه کشورها  گرایی اتمیستی سهیم شد که به قراردادن یک ملیت

هر آرمانی به موجب خودخواهی . لی که مظهرش پاپ باشد تبعیت کنند، برتر نبودالمل بایست از اخالقی بین می

شد؛ و یک مسیحی صادق باید اذعان کند که خود کلیسا در تبلیغ و اجراي این اصل که  طبیعی مردم تحلیل می

و امان نامۀ نامۀ هوس در کنستانس،  همچنانکه در لغو امان(رعایت درست پیمانی نسبت به بدعتگذاران الزم است 

کرد که براي رسالت آن به عنوان یک  ، یک بازي ماکیاولی می)آلفونسو، امیر فرارا، در رم از این اصل پیروي شد

.قدرت اخالقی خطرناك بود

شویم که  رو می با این حال، یک عامل انگیزنده در صراحت ماکیاولی وجود دارد، با خواندن کتاب او، با این سؤال روبه

آیا دولتمردي مقید به اخالق است؟ این سؤالی است که ما جاي : اند فیلسوفان جرئت طرح آن را داشته عدة کمی از

اخالق فقط در میان : سرانجام ممکن است الاقل به یک نتیجه برسیم، و آن اینکه. یابیم دیگر به طرزي آشکار نمی

الممالک در انتظار تشکیل  ت؛ و اخالق بیناي وجود دارد که براي تبلیغ و اجراي اصول آن مجهز اس اعضاي جامعه

تا آن . الملل دارا باشد یک سازمان جهانی است که قدرت مادي و عقیدة عمومی الزم را براي نگاه داشتن حقوق بین

زمان ملتها مانند حیوانات جنگل خواهند بود و، هر اصولی که دولتهایشان پیش گرفته باشند، اعمال آنها همان است 

  .ار مرقوم استکه در شهری

کنیم که اساس و عنصر  چون بردو قرن از شورش عقلی در ایتالیا، از پترارك تا ماکیاولی، واپس نگریم، مشاهده می

که در  - مردم از کشف یک تمدن مشرکانه. آن فقط در کاهش دلبستگی به دنیاي دیگر و افزایش عالقه به زندگی بود

خ مضطرب نبودند و محرکات طبیعی به عنوان عناصر قابل بخشش در یک آن شارمندان از گناه اصلی یا مجازات دوز

نفس، و حس گناه قوت خود را از دست  کشی، کف ریاضت. شاد بودند -جامعۀ پر جنب و جوش پذیرفته شده بودند

رونق افتاده  ها از نداشتن نوآموز از داده و، در طبقات عالی نفوس ایتالیا، معنی خود را تقریباً گم کرده بودند؛ صومعه

قیود سنت و اطاعت از . بودند، و خود راهبان و کشیشان و پاپها، به جاي نشان مسیح، در طلب لذات دنیوي بودند

زندگی برونگراتر شده . مقامات مذهبی گسسته، و وزن سازمان عظیم کلیسا در افکار و مقاصد مردم سبکتر شده بود

ار کسان را از ترسها و تشویشهایی که اذهان قرون وسطایی را تیره گرفت، بسی و، گرچه گاه وضعی شدید به خود می

: اي را، به جز حیطۀ علم، جوالنگاه خود ساخته بود عقل عنان گسسته، با شوق وافر، هرصحنه. رهاند کرده بودند می

پس از  سرشاري آزادي هنوز چندان با نظم تجربه و حوصلۀ تحقیق همعنان نبود؛ این همعنانی در دوران سازندة

در همان اوان، در میان فرهیختگان، اعمال دینداري جا را براي پرستش خرد و نبوغ باز کرد؛ ایمان . آزادي حاصل شد

اي مانند بخت، سرنوشت، و طبیعت به قلمرو  آرمانهاي مشرکانه. پایدار تبدیل شد به بقاي روح به جستجوي شهرت

.تصور مسیحیت از خدا تجاوز کرده بودند

آزادي مشعشع ذهن، تضمینات فوق طبیعی اخالق را ضعیف کرده، و . بایست بهایی پرداخته شود ۀ اینها میبراي هم

نتیجۀ این وضع عبارت بود از ارتکاب منهیات، میدان دادن به . اصول دیگري هم یافت نشده بود که جاي آن را بگیرد
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ها را درهم  ی که سوفسطاییان یونان قدیم افسانهبدان حد که از زمان –غرایز و تمایالت، وفور شادمانۀ بداخالقی 

  .کوفته، فکر را آزاد کرده، و رشتۀ اخالقیات را گسسته بودند، نظیرش در تاریخ دیده نشده بود

  

  

فصل بیستم

  سستی اخالقی

1300 -1534  

  

I – ها و شکلهاي فساد اخالقی سرچشمه  

کند،  ین سطح اخالق یک عصر است وي را گمراه نمیگاه مانند وقتی که او در پی تعی پیشداوریهاي یک مورخ هیچ

در هر دو حال، استثناي مهیجی نظر او را جلب خواهد کرد و . مگر اینکه تحقیقات او دربارة انحطاط ایمان دینی باشد

 مثالً -اگر بخواهد با اثبات یک برنهاد به مسئله نزدیک شود. او را از توجه به میانگین ثبت نشده باز خواهد داشت

شرح ثبت . دید او بیشتر مبهم خواهد شد -شود اینکه بخواهد مدلل دارد که شک مذهبی موجب انحطاط اخالقی می

آثار . شدة وقایع نیز دو ارزشی هستند، یعنی برطبق یک غرض بخصوص ممکن است تقریباً هر موضوعی را ثابت کنند

توانند براي اثبات حلول فساد مورد استناد  توري میآرتینو، شرح حال چلینی به قلم خودش، و مکاتبات ماکیاولی و و

توان براي  هاي الیزابتا گونتساگا و آلساندرا ستروتتسی را می استه، و نیز نامه/ هاي ایزابال و بئاتریچه د قرار گیرند؛ نامه

  .تا گمراه نشودفقط خواننده باید مراقب باشد . ارائۀ تصویري از مهر خواهرانه و زندگی خانوادگی آرمانی نقل کرد

شاید عامل اساسی ازدیاد ثروتی . عوامل بسیاري وارد انحطاط اخالقی مالزم با اعتالي عقالنی دوران رنسانس شدند

ها و اعانات  بود که از موقعیت مهم ایتالیا در سر راههاي تجارت میان مغرب اروپا و شرق، و همچنین از عشریه

گناه، به همان نسبت که پول بیشتري براي . یافت، حاصل شده بود ن میاي که از صدها مسیحی به رم جریا ساالنه

: ساخت کشی را ضعیف می گسترش ثروت، آرمان ریاضت. یافت آمد، بیشتر رواج می تأمین مخارج آن به دست می

آنان، . ردندک فقر و ترس بود و حال با غرایز و وسایل آنان منافات داشت اعراض می  مردان و زنان از اخالقی که زاییدة

با دلبستگی روبه افزایش، نظریۀ اپیکور را، مبنی بر اینکه باید از زندگی بهره گرفت و تمام خوشیها را مباح دانست 

  .زیباییهاي فریبندة زن بر منهیات دین فایق آمد. شنیدند مگر آنکه مضارشان به ثبوت رسیده باشد، می

درپی،  جنگهاي پی  ها، کشمکش فرقه. بودن وضع سیاسی زمان بودشاید، در جنب ثروت، منشأ، مهم بداخالقی ثابت ن

ارتشهایی که ابداً پایبند قیود  –ورود روزافزون سربازان مزدور و از آن پس هجوم ارتشهاي بیگانه به خاك ایتالیا 

جبارانی گسستگی مکرر زراعت و تجارت براثر خرابیهاي حاصل از جنگ، و انهدام آزادي به وسیلۀ  -اخالقی نبودند

همۀ اینها زندگی مردم ایتالیا را دستخوش  - آمیز ساخته بودند که نیروي خودکامگی را جانشین حکومت مشروع صلح

مردم، در دریایی منقلب، کشتی خود را . را، که معموال حافظ اخالق است، شکستند» قشر رسوم«بینظمی ساختند و 

توانستند  نمود و نه کلیسا؛ از این رو، کسان تا آنجا که می نان مینه کشور قادر به حفظ آ. لنگر و سرگردان یافتند بی

جباران، که فوق قانون قرار . کردند؛ مردم قانون ناشناس، خود قانون شده بودند خود را با اسلحه یا باخدعه حفظ می

شان سرمشق ساختند و اعمال داشتند و زندگیشان کوتاه ولی پرجنب و جوش بود، خود را در هر لذتی مستغرق می

.شد اقلیت پولدار واقع می



٣١٨٨

ایمانی مذهبی در آزادساختن بدخویی بشري را باید با تمییز شکاکیت دینی اقلیت با سواد از زهد  تقویم نقش بی

روشنگري متعلق به اقلیتهاست، و رهایی از قیود امري فردي است؛ افکار یکباره و به هیأت . مستمر اکثریت آغاز کنیم

تنی چند از شکاکان ممکن بود برضد اشیاي مقدس کاذب، معجزات دروغین، و بخشایشهایی . شوند یاجتماع آزاد نم

، 1462در سال . دهند اعتراض کنند، اما مردم آنها را با بیم و امید پذیرفته بودند که در مقابل پول وعدة رستگاري می

خود به پل میلویوس رفت تا سر آندرئاس حواري پژوه بود، با چند تن از کاردینالهاي  پاپ پیوس دوم، که مردي دانش

را، که تازه از یونان رسیده بود، ببیند؛ و کاردینال بساریون دانشور، وقتی که عضو گرانبها در کلیساي سان پیترو 

آمدند، در سالهاي بخشش  مردم از اکناف براي زیارت به لورتو و آسیزي می. شد، یک نطق رسمی ایراد کرد نهاده می

پلکان (رفتند، و از سکاالسانتا  آوردند، براي ستایش صلیب از کلیسایی به کلیساي دیگر می گروه به رم روي میگروه 

مردم . کردند گفتند خود عیسی از همانجا به سوي کرسی پیالطس باال رفته است، با زانو صعود می ، که می)مقدس

ود براین معتقدات بخندند، اما کمتر ایتالیایی دوران توانا تا هنگامی که از سالمت مزاج برخوردار بودند، ممکن ب

ویتلوتتسو ویتلی، آن سرکردة خشن که با آلکساندر . رنسانس بود که در بستر مرگ خواهان مراسم مذهبی نباشد

ششم و سزار بورژیا جنگیده بود، پیش از آنکه به دست گماشتۀ سزار خفه شود، از پیکی به التماس خواست تا به رم 

ساز  اي یک مجسمۀ معجزه پرستیدند؛ تقریباً هر دهکده زنان مخصوصاً مریم عذرا را می. بخشایش پاپ را بطلبد رود و

هرخانۀ محقري یک صلیب و یک یا دو . ذکر با سبحه نوع مطلوبی از دعا شده بود) 1524حد (از او داشت؛ حال 

هاي شهر ممکن  میدانهاي ده و کوچه. سوخت غی میتصویر مقدس داشت، و در برابر یکی یا بیشتر از آنها همواره چرا

اعیاد . شد اي از عیسی یا مریم تزیین شوند که در یک سایبان مجزا یا یک طاقچه در دیوار نهاده می بود با مجسمه

دادند تا رنج خود را با شادمانی فراموش کنند؛ و هر ده  شدند که به مردم فرصت می مذهبی باشکوه وجاللی برگزار می

شد که  ها و ترتیب دادن بازیهایی می ل، یا کم وبیش در همان حدود، تاجگذاري یک پاپ موجب راه افتادن دستهسا

هنگامی که هنرمندان رنسانس معابد مسیحی . کرد براي دلبستگان به دوران باستان خاطرات روم قدیم را تجدید می

را مصور و نمایش و موسیقی و شعر را وارد عرصه پرداختند، قهرمانها و داستانهاي مسیحیت  ساختند و می را می

شدند، هیچ دینی در زیبایی به دین مسیح  کردند، و بخورهاي معطر به مراسم رنگین و باشکوه عیادت منضم می می

. رسید نمی

گونه  در شهرها، همان. اما این فقط یک طرف صحنۀ بسیار متنوع و متضادي بود که شرح آن به اختصار ممکن نیست

اما در مورد روستاها، آنچه را که قدیس آنتونینو، . بسیاري از کلیساها نسبتاً از جمعیت خالی بودند  ه چنین است،ک

  :گفته است، بشنوید دربارة دهقانان حوزة دینی خود می 1430اسقف اعظم فلورانس، در حدود سال 

در روزهاي تعطیل وقت کمی صرف مراسم  .جهند خوانند و می رقصند و می در خود کلیساها مردان گاه با زنان می

ها، یا به حال مجادله در جلو  کنند، بلکه بیشتر در میدانهاي بازي و میخانه مذهبی و شنیدن تمام دعاهاي قداس می

از دورغ و سوگندشکنی . گویند چون اندکی تحریک شوند، به خدا و قدیسانش ناسزا می. گذرانند کلیسا، وقت می

بسیاري از آنان حتی سالی یک بار هم به . شود و نه از بدترین معاصی نه از زنا ناراحت می وجدانشان  سرشارند؛

براي خودشان و  ….کنند کنند، و بس اندکند کسانی که درعشاي ربانی شرکت می گناهان خود اعتراف نمی

اي  کشیشان بخش به گله ….اندیشند به خدا یا سالمت روح خودشان ابداً نمی. شوند حیواناتشان به جادو متوسل می

دهند؛ از طریق وعظ، آیین اقرار به  گذارند، بلکه به پشم آن اهمیت می که به آنان سپرده شده است وقعی نمی

کنند و در همان خطاهایی ره  دهند، بلکه راه و رسم آنان را تعقیب می گناهان، یا اندرز خصوصی آنان را تعلیم نمی

  .سپرند که مقتدیانشان می
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ت از روي زندگی و مرگ طبیعی اشخاصی نظیر پومپوناتتسی و ماکیاولی تا حدي بدرستی چنین استنتاج ممکن اس

ایمان خود را به مسیحیت کاتولیک از دست  1500کنیم که قسمت بزرگی از طبقات تحصیلکرده در ایتالیاي سال 

یز دین مقداري از قدرت خود را در داده بودند، و تا حدي با احتمال خطا تصور کنیم که حتی در میان بیسوادان ن

عدة روزافزونی از مردم ایتالیا دیگر به منشأ االهی قانون اخالقی اعتقاد . مراقبت از زندگی اخالقی از دست داده بود

به محض اینکه دانسته شد که احکام شریعت ساختۀ انسان است، و همینکه تضمینات فوق طبیعی آنها . نداشتند

. جاي سپرد» حساب مقتضیات«محرمات برافتاد و به . از اعتبار افتاد، تأثیر آن از میان رفتدربارة بهشت و دوزخ 

آمد، حتی اگر از  حس گناه به محاق افتاد، قید وجدان سست شد، و هر کس آن کاري را کرد که به نظرش صالح می

وي باشند؛ بسیار کسان، خیلی خواستند خوب باشند، بلکه مایل بودند که ق مردم دیگر نمی. لحاظ سنت درست نبود

کند، یعنی همان  آن اصلی را که به موجب آن هدف وسیله را توجیه می -قبل از ماکیاولی، آن روشهاي زور و حیله را

ماکیاولی تصویر پس آیندي بود  اختیار کرده بودند؛ شاید اخالق -اصلی را که ماکیاولی براي شهریاران روا دانسته بود

حتی اگر ایمان «: پالتینا این جمله را به پیوس دوم نسبت داده بود. رگرد خود مشاهده کرده بوداز اخالقی که او ب

اما مردم چنین فیلسوفانه » .بایست پذیرفته شود مسیحی به واسطه معجزات تأیید نشده بود، به سبب اخالقیاتش می

توانیم  ما باید در این نشئه لذت ببریم، و میاگر دوزخ و بهشتی نیست، : گفتند کردند، بلکه با سادگی می استدالل نمی

توانست  تنها یک عقیدة عمومی هوشمندانه می. مشتهیات خود را، بدون ترس از مجازات پس از مرگ، اقناع کنیم

.جاي تضمینات فوق طبیعی را بگیرد؛ اما نه کشیشان به این کار قیام کردند، نه اومانیستها، و نه دانشگاهها

البته استثناهایی در میان آنان وجود داشت، . قاً همان قدر فاسد بودند که کشیشان مورد انتقاد آناناومانیستها اخال

از قبیل آمبروجو تراورساي، ویتورینو دا فلتره، مارسیلیوفیچینو،  - دانستند که نیکخویی را با آزادي عقلی موافق می

انی و رومی را زنده کرده بودند چنان مانند مشرکان اما اقلیتی بزرگ از مردانی که ادبیات یون ….آلدوس مانوتیوس

تحرك آنان، و گذشتنشان از شهري به شهر دیگر . کردند که گویی هرگز سخنی از مسیحیت نشنیده بودند رفتار می

به سان یک ممسک وام ده یا زن او، . دار شوند در طلب مئونت و افتخار، مانع از آن بود که ثبات یابند و درجایی ریشه

در گفتار خود خشن، و در جدلهاي . هاي خود مغرور بودند به نبوغ، درآمد، وجنات، و جامه. ورزیدند ه پول مهر میب

چنانکه . خویش عاري از نزاکت و بیگذشت بودند؛ در دوستیهایشان ایمانی وجود نداشت، و عشقهایشان زودگذر بود

شاید الزم   انیست بسپرد، تا مبادا اخالقش فاسد گردد؛گفتیم، آریوستو جرأت نکرد فرزند خویش را به یک مربی اوم

واال، پودجو، بکادلی، . ندید که آن پسر را از خواندن اورالندو فوریوزو، که از قباحت خوشاهنگ آکنده بود، بازدارد

یک  آیا: گونه خالصه کرده بودند وفیللفو در زندگی سست بنیان خود یکی از مسایل اساسی اخالقی و تمدن را بدین

یعنی ایمان به زندگی  - قانون اخالقی براي اینکه به طرز مؤثري عمل کند، باید حاوي تضمینات فوق طبیعی باشد

  اخروي، یا به یک منشأ االهی قانون اخالقی؟

II – اخالق کشیشان  

را  کلیسا ممکن بود احکام فوق طبیعی تورات و سنن مسیحی. داشتند اي می اگر کشیشان زندگی پاك و مخلصانه

هاي متضاد خوي غیر روحانیان را  اما بیشتر کشیشان رذایل و فضایل اخالقی زمان را پذیرفتند، و جنبه. حفظ کند

با احترام (کشیش بخش یک خدمتگر سادة دینی بود؛ معموالً تحصیالت مختصري داشت، اما عادتاً . منعکس ساختند

که روشنفکران زمان اعتنایی به آن نداشتند، اما . داشت اي زندگی نمونه) به عقیدة مخالف آنتونینوس فرخنده خوي

مردان نیکی  ها زندگی اشرافی داشتند، اما بسیاري از آنان اي از اسقفان و رؤساي صومعه عده. مردم دوستدار آن بودند

را شرمسار واري داشتند که دنیاداري پرسرور همگنانشان  بودند؛ و شاید نیمی از کاردینالها رفتار زاهدانه و مسیحی

ها، سازمانهاي کارگشایی، و سایر مؤسسات  ها، نوانخانه ها، مدرسه در سراسر ایتالیا، بیمارستانها، یتیمخانه. کرد می
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هاي بندیکتیان، مواظبین، و کارتوزیان، به سبب  راهبان فرقه. شدند اي بودند که به دست روحانیان اداره می خیریه

مبلغان در راه گسترش ایمان درسرزمینهاي شرك و میان مشرکان عالم . بودند سطح عالی اخالقی خود، مورد احترام

کردند و تواصل بیشتري به حق  رازوران خود را از شداید زمان پنهان می. رو بودند مسیحی باهزار خطر روبه

.جستند می

اران شاهد براي اثبات شد هز در میان این اخالص عبادت، زمینۀ اخالق درمیان روحانیان به قدري سست بود که می

همان پترارکی که تا پایان عمر به مسیحیت وفادار ماند و تصویر مساعدي از انضباط و قدسیت در صومعۀ . آن آورد

از داستانهاي . کرد زیست، رسم کرد، کراراً اخالق کشیشان آوینیون را مذمت می کارتوزیان، که برادرش در آنجا می

بندوبار  تانهاي مازوتچو در سدة پانزدهم و آثار باندلو در سدة شانزدهم، زندگی بیبوکاتچو در قرن چهاردهم تا داس

زندگی هرزه و کثیف «بوکاتچو از . روحانیان ایتالیا موضوعی است که کراراً در ادبیات ایتالیا نمودار شده است

وتچو راهبان و کشیشان را ماز. گوید سخن می» )زنا و همجنس گرایی(روحانیان از حیث گناهان طبیعی و غیرطبیعی 

تقوایی ذکر  گرایی، لئامت خرید و فروش مشاغل، و بی نامید؛ اعتیاد آنان را به زنا، همجنس» خدمتگزاران شیطان«

آرتینو، که با این فسادها . است تا در مقامات کلیسایی کرد؛ و اذعان نمود که در نظامیان سطح اخالق را عالیتر یافته

براستی «کنند؛  گفت که در شمار اشتباهات با گناهان کشیشان رقابت می ردن چاپگران میآشنا بود، در سرزنش ک

پودجو در راه برمال ساختن بداخالقی، ریا، طمع، » .خوددار یا عفیف یافتن رم آسانتر بود تا صحیح یافتن یک کتاب

دینو، اثر فولنگو، همین داستان را جهل، و کبر راهبان و کشیشان ذخیرة لغات هجایی خود را به اتمام رساند؛ اورالن

روند، در این صفات مذموم  ها، که امروز در زمرة فرشتگان و خدمتگزاران دین به شمار می ظاهراً راهبه. گوید می

ها چندان به هم  ها مخصوصاً در ونیز بسیار فعال بودند، زیرا در آن شهر دیرها و صومعه راهبه. شادمانه شرکت داشتند

ساخت؛ آرشیوي در ایتالیا شامل بیست جلد از سوابق  که همبستري آنان را با راهبان ممکن مینزدیک بودند 

هاي ونیز طوري  آرتینو دربارة راهبه. ها صورت گرفته است محاکماتی است که به سبب همخوابگی راهبان با راهبه

صف رم متانت خود را از دست گویتچاردینی، که معموالً حلیم است، در و. گوید که نقل آن ممکن نیست سخن می

ترین و  اي است از پست در صحبت از دربار رم، هیچ شدتی کافی نیست، زیرا یک فضیحت دایمی، و نمونه«: دهد می

اما . آیند و ممکن است آلوده به غرض باشند این گواهیها به نظر مبالغه آمیز می».آمیزترین حالت در جهان خجلت

  :ایی بشنویدحال سخنی از قدیسه کاترین سین

هاي مختلف، چه بر  چه بر روحانیان دنیوي یعنی کشیشان و اسقفان، چه بر راهبان فرقه –به هر سو بنگرید 

با   بینید؛ و گند تمام این شرور، هیچ چیز جز گناه نمی …روحانیان عالیمقام، اعم از کوچک و بزرگ، پیر یا جوان

. اند که از مراقبت روح دست شسته …نظر، طماع، و لئیم هستند تهچنان کو. آزارد عفونت گناهی کبیر، مشام مرا می

افتند و در  آشامند، و آنگاه فوراً به پلیدي می خورند و می نظم می اند، در بزمهاي بی از شکم خود خدایی ساخته …

ریزند که گ از مراسم دعا چنان می …کنند،  کودکان خود را با مال بینوایان تغذیه می …. خورند شهوت غوطه می

.گویی از زهر

توان مطمئناً انتظار داشت که بدون خشم از رفتار  اینجا نیز باید کمی تخفیف قایل شویم، زیرا از هیچ قدیسی نمی

  :ولی ما باید برآورد یک مورخ کاتولیک صادق را بپذیریم. انسانی سخن گوید

هاي مذهبی عادي و روحانیان  ر در میان فرقهترین روحانیان چنین وضعی داشتند، شگفت نیست اگ وقتی که بلندپایه

. طعم خود را از دست داده بود جهاننمک . نظمی بیش از پیش معمول شده باشد غیر راهب هرگونه معصیت و بی

از دیدارشان از رم، در زمان یولیوس دوم،  کشیشانی از این قبیل بودند که به اراسموس و لوتر مجال دادند تا پس …

اما اشتباه است اگر گمان کنیم که فساد کشیشان . آن داستانهاي کم وبیش اغراق آمیز را دربارة روحانیان بنویسند
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در رم از جاهاي دیگر بیشتر بود؛ دربارة سوء اخالق کشیشان تقریباً در هریک از شهرهاي شبه جزیرة ایتالیا شواهد 

چنانکه برخی از نویسندگان . وضع بسیار بدتر بود تا در رم - مثالً در ونیز - در بسیاري از نقاط. ر دست استمستند د

دهند، عجب نبود اگر نفوذ کشیشان تحلیل رفته بود و در بسیاري جاها  آن زمان با لحنی اندوهناك گواهی می

جار بود که پیشنهادهایی در لزوم ازدواج سوء اخالق کشیشان چندان ناهن. شد احترامی به روحانیت ابراز نمی

رعایت سه تعهد اساسی، که . ها وضعی بس اسفناك داشتند بسیاري از صومعه …. شد کشیشان از هر سو شنیده می

هاي  انضباط بسیاري از صومعه …. ها بکلی متروك شده بود عبارت بود از فقر، عفت، و طاعت، در بعضی از صومعه

  .زه سست شده بودها به همان اندا راهبه

اما این . ناپذیر بود، همانا فعالیت محاکم تفتیش افکار بود هاي جنسی و سورچرانی بخشش نظمی آنچه بیش از بی

، آمادئو دالندي ریاضیدان به اتهام مادیگري محاکمه، 1440در سال . فعالیتها در قرن پانزدهم در ایتالیا تقلیل یافت

ارچو، براي اینکه نوشته بود شخص نیکو کردار پیرو هر دین که باشد به بهشت گالئوتو م 1478در . ولی تبرئه شد

پزشکی به نام گابریله  1497در سال . خواهد رفت، به مرگ محکوم شد، اما پاپ سیکستوس چهارم او را نجات داد

یست، بلکه پسر داسالو، به میانجیگري بیمارانش، از عقبات مذهبی نجات یافت، هرچند که عقیده داشت مسیح خدا ن

ایجاد شده؛ جسم مسیح در نان مقدس قرار ندارد؛ و معجزات او  یوسف و مریم است که به همان وضع مضحک عادي

گونه یک افسانه، افسانۀ دیگري را از صحنه خارج  نه به نیروي االهی بلکه به واسطۀ نفوذ ستارگان انجام گرفته؛ بدین

ظاهراً به سبب انکار الوهیت مسیح و براي آنکه دوستان متنفذي نداشت،  جورجو دا نووارا، 1500در سال . سازد می

هاي  در همان سال، اسقف آراندا با گستاخی اعالم کرد که نه بهشت هست و نه دوزخ و آمرزشنامه. زنده سوزانده شد

افکار را در  ، وقتی که فردیناند کاتولیک کوشید تا تفتیش1510در سال . پاپ فقط وسایلی هستند براي کسب پول

ناپل معمول سازد، با چنان مقاومت محکمی ازطرف تمام طبقات مردم روبه رو شد که ناچار از مقصود خود دست 

. کشید

پیوس دوم یکی از پیشوایان فرقۀ دومینیکیان را . در میان فساد کلیسا، چند مرکز براي اطالحات سالم وجود داشتند

در . هایی را که قید اخالقیشان سست شده بود به انضباط درآورد سینا صومعه عزل کرد و در ونیز، برشا، فلورانس، و

را مرکزي براي مردان پرهیزگاري قرار » عبادتگاه عشق خدا«سادولتو، جیبرتی، کارافا، و سایر کلیساییان  1517سال 

ئاتینها را تأسیس کرد که در کارافا فرقۀ ت 1523در . آمیز رم در پناه باشند خواستند از دنیاگرایی شرك دادند که می

کاردینال کارافا از تمام موقوفات تحت نظر خود چشم . زیستند آن کشیشان آزاد طبق قوانین عفت و طاعت و فقر می

. پوشید و تمام اموال خود را میان فقیران پخش کرد؛ قدیس گائتانو، یکی دیگر از مؤسسان آن فرقه، همین کار را کرد

از آنان نجبا و ثروتمندان بودند، رم را از استقامت خویش در اجراي مقررات تحمیل شده به  این مخلصان، که بسیاري

آنتونیو ماریا  1533در سال . خود، و نیز از عیادت بیباکانۀ خود از بیماران مبتال به طاعون، به شگفت آورده بودند

یشان منظم بولس حواري نامیده شدند، اما اي شبیه فرقۀ مزبور از کشیشان تأسیس کرد که ابتدا کش تساکاریا جامعه

کارافا یک برنامۀ اصالحی یا کمکی براي . بزودي، به مناسبت کلیساي قدیس برنابا، به برناباسیان مشهور شدند

اجیدیو کانیزیو ). 1531- 1528(و جیبرتی اصالحات مشابهی در بخش ورونا انجام داد   کشیشان ونیز تنظیم کرد،

نوسی را اصالح کرد، و گرگوریو کورتزه اصالحات مشابهی در میان بندیکتیان در پادوا صورت فرقۀ زاهدان آوگوستی

ماتئو دي باسی، . ها شد عبارت بود از تأسیس فرقۀ کاپوسنها کوشش مهمی که در آن عصر در اصالحات صومعه.داد

قدیس فرانسیس را در عالم شهود  یکی از فرایارهاي دستۀ مواظبین فرقۀ فرانسیسیان در مونته فالکونه، فکر کرد که

» .خواهم که قانون من تا آخرین کلمه، آخرین کلمه، آخرین کلمه، اجرا شود می«: دیده و از او چنین شنیده است

. پوشد، باشلقی به آن شکل براي خویش اختیار کرد چون دانست که قدیس فرانسیس یک باشلق چهارگوشه می
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که شعبۀ جدیدي از فرانسیسیان تأسیس کند که ) 1528(م رخصت گرفت هنگامی که به رم رفت، از کلمنس هفت

) هاي دیگر آن فرقه از شاخه(باشد و، با رعایت آخرین قانون قدیس فرانسیس، » باشلق«عالمت مشخصۀ اعضاي آن 

میوه، و پوشیدند؛ درسراسر سال پا برهنه بودند؛ با نان، سبزي،  این فرانسیسیان خشنترین لباس را می. متمایز شود

هاي ساخته شده از چوب و گل زندگی  هاي تنگی در کلبه گرفتند؛ در حجره هاي سخت می کردند؛ روزه آب زندگی می

اي بود براي  این فرقۀ جدید اعضاي بسیار نداشت، اما سرمشق انگیزنده. کردند مگر پیاده کردند؛ و هرگز سفر نمی می

.هاي فقراي مسیحی وارد عرصه شد هفدهم در فرقه آن اصالح ذات وسیعتر که در دو قرن شانزدهم و

بسیاري از آنها خود به خود به وجود آمده و . برخی از این اصالحات به منزلۀ جوابی بودند به اصالحات پروتستانی

  .نشانۀ یک قوة حیاتی نجات دهنده در مسیحیت و کلیسا بودند

III – اخالق در روابط جنسی  

مردم غیر روحانی، و با آغاز از روابط جنسی، باید نخست متذکر شویم که مرد ذاتاً به  حال با پرداختن به اخالقیات

چندگانی متمایل است، و فقط نیرومندترین قیود اخالقی، میزان مناسبی از فقر و کار سخت، و نظارت دایمی زوجه 

و . متر بوده باشد تا در رنسانسمعلوم نیست که زناي محصنه در قرون وسطی ک. تواند تکگانی را به او تحمیل کند می

شد، به همان طریق در دورة رنسانس، در میان  گونه که در قرون وسطی زنا با آیین شهسواري تلطیف می همان

هرچه اختالف . یافت نرمش می  طبقات تحصیکرده، با آرمانی ساختن ظرافت و سحاریهاي روحی زن تربیت شده،

یافت، استقرار یک رفاقت عقلی جدید  اجتماعی میان زن و مرد کاهش میسطح تعلیم و تربیت و فرهنگ و موقعیت 

زندگی در مانتوا، میالن، اوربینو، فرارا، و ناپل با علو زنان دلربا و فرهیخته مالحت و . شد پذیر می بین زن و مرد امکان

  .یافت جنبش می

مزایاي . شدند د نسبتاً مجزا نگاه داشته میهاي اصیل از مردانی که به خاندان خودشان تعلق نداشتن دختران خانواده

افتاد که، بنا به روایت، زن جوانی پس  شد؛ گاه این تعلیم چنان مؤثر می عفت پیش از زناشویی جداً به آنان تعلیم می

شک منحصر به فرد بوده است، زیرا پس از مرگ او  آن زن بی. کرد از تجاوزي که به ناموسش شد، خود را در آب غرق 

در سردابهاي رم، زن جوانی از طبقۀ نجبا خود را براي اجتناب از . اي از او برپا دارد ی درصدد برآمد تا مجسمهاسقف

هاي رم  هتک عرض خفه کرد؛ جسد او با جالل فراوان، درحالی که تاجی از خار بر سرش نهاده بودند، از کوچه

ت قابل مالحظه بوده باشد، وگرنه مشکل بتوان براي بایس هذا، شمارة ماجراهاي قبل از ازدواج می مع. گذرانده شد

فرزند حرامزاده . شدند دلیلی جست اطفال نامشروع بیشماري که در هریک از شهرهاي ایتالیاي رنسانس یافت می

رفت، اما داشتن آن ننگ فاحشی نبود؛ مرد معموالً به هنگام ازدواج زن خود را ترغیب  نداشتن امتیازي به شمار می

حرامزاده بودن از قدر . که طفل حرامزادة خویش را به خانه بیاورد تا با سایر فرزندان آن مرد پرورش یابدکرد  می

دادن به یکی از  شد با رشوه نبود؛ وانگهی مشروعیت را می زد چندان مهم کاست و داغی که جامعه بر آن می کسی نمی

الحیت، پسران حرامزاده ممکن بود به ملک یا حتی به در نبودن وارثان مشروع یا با ص. اعضاي کلیسا به دست آورد

استه جانشین نیکولو /تاج و تخت برسند، همان گونه که فرانتۀ اول وارث سلطنت آلفونسو اول پادشاه ناپل، و لئونلو د

 به فرارا آمد، مورد پذیرایی هفت شاهزاده قرار گرفت که 1459وقتی که پیوس دوم در سال . سوم، امیر فرارا، شد

نیمی از . رقابت حرامزادگان با حاللزادگان منشأ مهمی از کشمکشهاي دوران رنسانس بود. همه نامشروع بودند

پردازند؛ و معموالً این داستانها فقط با مختصري شرم زودگذر به وسیلۀ  داستانها به شرح ماجراهاي هتک ناموس می

اواخر قرن پانزدهم، اخالق مردان جوان بخش خود را  روبرتو، اسقف آکوینو، در. شدند زنان خوانده یا شنیده می

اند که عفت از اصول کهنه است و مسألۀ بکارت  گوید که آن جوانان به او توضیح داده نامد و می بیشرمانه و فاسد می

.حتی زناي با محارم نیز طرفدارانی داشت. در شرف برافتادن
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اومانیستها با . یک قسمت اجباري از احیاي رسوم یونان باستان بوداما در مورد همجنس گرایی باید بگوییم که تقریباً 

پولیتسیانو، فیلیپو . دانست آنان را به آن کار معتاد می  نوشتند، و آریوستو همۀ نوعی محبت ادیبانه دربارة آن چیز می

منس هفتم به وجه میکالنژ، یولیوس دوم، و کل. ، بحق مظنون به آن کار بودند)وقایعنگار(ستروتتسی، و سانودو 

ضعیفتري متهم به آن بودند؛ قدیس برناردینو موارد این عمل شنیع را در ناپل چندان زیاد دید که آن شهر را به 

آرتینو این انحراف را در رم نیز به همان اندازه شایع یافت، و خود او در فاصلۀ . سرنوشت سدوم و عموره تهدید کرد

در . اي دیگر، از دوك مانتوا تقاضا کرد که پسر دلربایی براي او بفرستد معشوقهمیان زندگی با یک معشوقه و یافتن 

براي «، و »انگیز لواط در این شهر افزایش یافته چگونه گناه نفرت«شوراي ده نفري ونیز رسماً نوشت که  1455سال 

حظه کرد که برخی از مردان شورا مال. دو تن را در هر محلۀ ونیز برگزید تا آن عمل را محو کنند» دفع غضب االهی

» نوعی لواط«اند، و شورا این شیوه را  به پوشیدن جامۀ زنان پرداخته و بعضی از زنان لباس مردان را اختیار کرده

سر یک اصلمند و سر یک کشیش، که محکوم به اعمال همجنس گرایی شده بودند، در  1492در سال . نامید

  .انده شدپیاتتستا بریده وتنشان در مأل عام سوز

گرایی تا زمان  توانیم گمان بریم که همجنس اینها البته مواردي استثنایی بودند که آن را نباید کلیت داد، اما می

  .اقدامات ضد اصالح دینی در ایتالیاي رنسانس بیش از حد معمول وجود داشت

داشت آمار خود را در مورد  دوست می که -بنابر روایت اینفسورا. گونه سخن بگوییم توانیم همین در مورد فحشا نیز می

وجود » ثبت شده«روسپی  6,800نفري رم،  90,000، در میان نفوس 1490به سال  - نشین سنگینتر سازد رم پاپ

 11,654، تعداد 1509در ونیز، طبق آمار سال . شد داشت، و این رقم البته شامل روسپیان مخفی و غیر رسمی نمی

از تمام  کاتولوگ«داران جسور یک  یکی از چاپخانه. نفري آن شهر وجود داشت 300,000فاحشه در میان نفوس 

ها، و در  در راهها این روسپیان مشتري میخانه. منتشر کرد» روسپیان مهم و محترم ونیز، و نام و نشان و اجرت آنان

ی با یک فاحشه به عنوان چلینی از به سربردن شب. پیشه بودند شهرها مهمانان گرامی جوانان هرزه و هنرمندان عاشق

کند که خود او و جولیو رومانو نیز در  کند، و یک ضیافت شام هنرمندان را وصف می حکایت می» اي کوچک حادثه«

در یک سطح عالیتر، در . گوید از هر مردي خواسته شده بود که یک زن اهل دل باخود بیاورد جمع آنان بودند؛ و می

تن، از جمله چهار کاردینال و سه فاحشه، به آن  بود که چهارده 1519ر در سال مهمانی لورنتسو ستروتتسی بانکدا

.دعوت داشتند

هایی شدند که نسبتاً تحصیلکرده و داراي دلربایی اجتماعی  بتدریج ثروت و ظرافت افزون گشت، مردم طالب فاحشه

براي اقناع این خواست به وجود » رايهتای«اي از روسپیان به نام  باشند؛ و همانگونه که در آتن زمان سوفکل طبقه

به وجود آمدند که در لباس، » روسپیان نجیب«آمد، در رم اواخر قرن پانزدهم، و در ونیز قرن شانزدهم نیز گروهی از 

در » تر روسپیان ساده«درحالی که . کردند ترین بانوان رقابت می آداب، فرهنگ، و حتی زهد هفتگی با برجسته

از مشتریان   زیستند، هاي خویش می رومی در خانه» روسپیان نجیب«پرداختند، این  ار خود میها به ک خانه فاحشه

کردند، در  سرایی می زدند و نغمه خواندند، ساز می گفتند و می کردند، شعر می خود به طرزي مجلل پذیرایی می

هاي کمیاب  ها و نسخه سمههاي نقاشی و مج کردند، برخی از آنان به گردآوري پرده بحثهاي فرهنگی شرکت می

بسیاري از آنان براي همشأنی با . دادند جستند، و بعضی نیز مجالس ادبی تشکیل می آخرین کتابها مبادرت می

. مانند کامیال، پولوکسنا، پنتسیلیا، فاوستینا، ایمپریا، و تولیا –کردند  اومانیستها نامهاي کالسیک براي خود اختیار می

دار در مدح مریم عذرا یا قدیسان  ر ششم، یکی از شوخ طبعان بیشرم یک رشته سخنان نکتهدر دورة پاپی آلکساند

سروده بود و بعد، بدون احساس کوچکترین خجلتی، نظیر آن سخنان را در همان کتاب در ستایش روسپیان 
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ز رم در مرگش وقتی یکی از این روسپیان به نام فاوستینا مانچینی مرد، نیمی ا. متشخص زمان خویش گفته بود

  .کسان بسیاري بود که به یادبود وي غزلسرایی کرده بودند  سوگواري کرد، و میکالنژ از جمله

این زن، که از قبل حامی خود آگوستینو . ، زنی بود به نام ایمپریا د کونیاتیس»روسپیان نجیب«مشهورتر از تمام این 

خبۀ آثار هنري تزیین کرده و گروهی از دانشمندان، کیجی ثروتمند شده بود، خانۀ خویش را با اثاث مجلل و ن

شاید ایمپریا . سراي او بود هنرمندان، شاعران، و کلیساییان را برخود گرد آورده بود؛ حتی سادولتو متقی نیز مدیحه

ش سالگی او در بیست و ش. اي براي ساپفو در تابلو پارناسوس خود انتخاب کرده بود بود که رافائل او را به منزلۀ نمونه

سان گرگوریو دفن کردند و سنگ گور  او را با احترام در کلیساي). 1511(در ریعان زیبایی خود زندگی را بدرود گفت 

. اي به بهترین حجاري برایش ساختند و پنجاه شاعر در رثاي او اشعاري به سبک کالسیک سرودند مرمرینی باکتیبه

آراگونا، دختر نامشروع کاردینال آراگون، نیز به همان اندازه / ولیا دت.) ندهد دختر او خود را کشت تا تن به فحشا(

دستی و حقیر شمردن پول، فریبندگی رفتار و لطف  چون به سبب موي زرین و چشمان درخشان، گشاده. مشهور بود

ارا، در یک نامۀ سفیر مانتوا در فر. اي گرامی بود سخن بسیار ستوده بود، در ناپل، رم، فلورانس، و فرارا چون شهزاده

باید ورود یک بانوي نجیب را در محفل  ):1537(کند  استه، ورود او را چنین وصف می/ غیر سیاسی به ایزابال د

. توان او را موجودي االهی ندانست این بانو چنان در رفتار با نزاکت و در آداب دلرباست که نمی. خودمان وصف کنم

تواند با  در فرارا هیچ بانویی حتی ویتوریا کولونا، دوشس پسکارا، نمی …. خواند تمام آهنگها و آوازها را بالبداهه می

  .تولیا برابري کند

او مرتکب این اشتباه شد که . مورتو دا برشا تصویر جذابی از او رسم کرده است که گویی از آن یک راهبۀ نوآموز است

در نزدیکی رود تیبر مرد، و تمام ماترك او که حراج  در کلبۀ محقري. تر از دوام زیباییهاي خود داشت عمري طوالنی

در تمام دوران بینواییش عود و هارپسیکورد خود را نگاه داشته . عاید نداشت) دالر؟ 150(شد بیش از دوازده کراون 

  .در ابدیت عشق کامل: همچنین کتابی از خود باقی گذاشت که عنوانش این بود. بود

از رسم دوران رنسانس در سخن گفتن و چیز نوشتن دربارة عشق افالطونی اگر زنی  اي بود شک این عنوان نشانه بی

اي قراردهد براي انگیختن نوعی شیوایی شاعرانه که اورا  توانست مرتکب زنا شود، الاقل ممکن بود خود را وسیله نمی

. کردند ا به وي اهدا میستودند و آثار خود ر ساخت براي شعر و موجودي که مردان سر بر آستانش می موضوعی می

هاي افالطون دربارة عشق روحانی، در چند محفل احساس  ستایشگریهاي تروبادورها، کتاب زندگی نو دانته، و خطابه

بیشتر مردم به این فکر توجهی نداشتند و عشق . به وجود آورده بود - معموالً زن مردي دیگر - ظریفی از ستایش زن

ممکن بود غزلهایی در وصف یار بسرایند، اما هدفشان همبستري بود و، . خواستند میرا صادقانه به صورت نفسانی آن 

  .انجامید نویسان، از هر صد مورد این گونه عشقبازیها حتی یکی هم به ازدواج نمی رغم داستانهاي رمان علی

ا به وسیلۀ مشورتهاي نامزدیه. شد به هوسهاي زودگذر جسمانی وابسته ساخت ، و مال را نمی ازدواج امري بود مالی

در قرن . پذیرفتند گرفتند و اغلب جوانان بدون اعتراض جفت انتخاب شده براي خود را می خانوادگی صورت می

سن «رفت؛ در سدة شانزدهم  سالگی هنوز به شوهر نرفته بود ننگ خانواده به شمار می پانزدهم دختري که در پانزده

مردان، که از تمام مزایا و تسهیالت . صیالت عالیتر را براي دختر ممکن سازدسالگی رسانده شد تا تح به هفده» ننگین

در زمان . شدند که زن برایشان جهاز معتنابهی بیاورد فحشا برخوردار بودند، فقط در صورتی مجذوب ازدواج می

حکومت . ه بودندساووناروال، بسیار دختران شوهر کردنی بودند که، به سبب نداشتن جهیز، از ازدواج محروم ماند

تأسیس کرد که از آن به دوشیزگانی که هرساله مبلغ » دوشیزگان صندوق«فلورانس نوعی بیمۀ جهیز دولتی به نام 

در سینا چندان جوان عزب بود که دولت . داد اي براي تهیۀ جهاز می کمی به عنوان بیمه پرداخته بودند سرمایه

فرمانی صادر شد که تمام مردان   ،1454رد وضع کند؛ در لوکا، در سال مجبور شد موانع قانونی در راه مبارزه با تج
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زمانه »  :نوشت 1455آلساندرا ستروتتسی در سال . کرد ساله را از مشاغل دولتی منع می مجرد از بیست ساله تا پنجاه

؛ و این تنها چیزي بود اما مایل به زن گرفتن نبود  رافائل از پنجاه بانو تک چهره ساخت،» .براي ازدواج مناسب نیست

داد؛ لئوناردو برونی شکوه داشت  مراسم عروسی خود مبلغ کثیري پول را به هدر می. که میکالنژ در آن با او موافق بود

درحالی که مردم به قحط گرفتار بودند، شاهان، شهبانوان، . اش شده است از اینکه ازدواجش باعث اتالف تمام ارثیه

وقتی که آلفونسو بزرگمنش، پادشاه ناپل، ازدواج کرد، در ساحل . کردند ر خرج عروسی میدال 500,000وشاهزادگان 

با شکوهتر از آن، میهمانی اوربینو براي دوکا گویدوبالدو هنگامی بود که او . تن میز چید 3,000خیلج ناپل براي 

اي صف بسته بودند تا به عروس  بر شیب تپه هاي زیبا نوعروسش الیزابتا گونتساگا را از مانتوا آورد؛ بانوان شهر با جامه

گران سوار با صفوف آراسته  هاي زیتون در دست داشتند؛ نغمه پیشاپیش آنان کودکانشان شاخه. خیرمقدم بگویند

هنجار در نقش یک  و یک بانوي بسیار زیبنده و خوش  خواندند که به این مناسبت ساخته شده بود؛ سرودي را می

.کرد اي جدید وفاداري و مهر مردم را تقدیم میالنوع به دوکس ربۀ>

کرد، بدین گونه زن لورنتسو همچنان دوناکالریچه اورسینی  زن پس از ازدواج معموالً نام خانوادگی خود را حفظ می

بنابر آیین . مثل ماریا سالویاتی د مدیچی -هذا زن ممکن بود نام شوهر را به اسم خویش بیفزاید مع. شد نامیده می

رفت که در مراحل مختلف دوران زناشویی عشق میان زن و مرد نضج گیرد،  واج قرون وسطایی، چنین انتظار میازد

چنان که در شادي و اندوه، و خوشبختی و بدبختی شریک یکدیگر باشند؛ و ظاهراً در بسیاري از موارد چنین 

تر و حقیقیتر از آن ویتوریا کولرنا به  قتوانست عمی اي به جوانی نمی هیچ عشق دوشیزه. شد انتظاري برآورده می

هیچ صمیمیتی بیشتر از آن الیزابتا گونتساگا به . مارکزه پسکارا باشد، چه وي از چهارسالگی نامزد مارکزه شده بود

شوي خود نبود، که آن شوي علیل را در تمام بدبختیها و تبعیدهایش همراهی کرد و تا هنگام مرگ خود نسبت به 

  .دار ماندخاطرة او وفا

چون بیشتر ازدواجهاي طبقات عالی اتحادي دیپلوماتیک به خاطر منافع اقتصادي . با این حال زناي محصنه رایج بود

دانستند؛ و زن، گرچه ممکن بود از این امر  اي محق می و سیاسی بود، بسیاري از شوهران خود را به داشتن معشوقه

در میان طبقات متوسط، برخی از مردان گمان داشتند . گشود یا لب نمیبست  اندوهگین شود، معموالً دیده بر آن می

ماکیاولی و دوستانش ظاهراً از داستانهایی که دربارة بیوفاییهاي خود با یکدیگر رد و بدل . که زنا تفریح مشروعی است

، شوهر غالباً برعمل او گرفت وقتی که در این موارد زن با تقلید از شوي خود انتقام می. شدند کردند ناراحت نمی می

اسپانیاییها به ایتالیا از راه ناپل، و در پی آلکساندر ششم و  اما ورود. کشید پوشید و کاله غیرت را باالتر می چشم می

کرد که به  اسپانیایی را به زندگی ایتالیایی وارد ساخت، و در قرن شانزدهم شوهر احساس می» غیرت«شارل پنجم، 

. ري زن خود را با مرگ پاداش دهد و در عین حال مزایاي فطري خود را محفوظ نگاه داردحکم حمیت باید زناکا

اي نداشت جز اینکه جهاز خود را  شوهر ممکن بود زن خود را ترك گوید و هنوز کامیاب باشد؛ زن متروکه هیچ چاره

دامه دهد؛ دیگر اجازة شوهر سرپرستی ا باز خواهد، نزد کسان خویش باز گردد، و زندگی خویش را با تنهایی و بی

طورکلی، در  به. اي از جهیزیۀ او را داشت اي وارد شود، اما آن صومعه انتظار اعانه ممکن بود به صومعه. کردن نداشت

.گیرد کشورهاي التین، زنا به منزلۀ یک چارة جایگزین طالق مورد اغماض قرار می

IV - مرد رنسانسی  

او به قدر کافی نمونۀ چنان حالتی نبود تا . را به وجود آورد» مرد رنسانسی«امتزاج آزادي عقلی و سستی اخالقی 

مرد «واقعاً شایستۀ چنین عنوانی باشد؛ در آن عصر نیز مانند تمام اعصار دیگر چندین نوع تشخیص وجود داشت؛ 

گونه بود که  ندهقان دورة رنسانس هما. فقط جالبتر بود، شاید بدان جهت که شخصیتی استثنایی داشت» رنسانسی

 1500رنجبر ایتالیایی سال . سایر دهقانان، تا پیش از زمانی که اختراع ماشین کشاورزي را صنعتی ساخت، بودند
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کاسب . سازد مانند همگنان خود در رم دوران قیصرها و زمان موسولینی بود؛ در حقیقت حرفه است که مرد را می

اما کشیش رنسانسی با کشیش قرون وسطایی و کشیش عصر . بوددوران رنسانس مثل اقران خود در گذشته و حال 

ها یک حد  در میان این نمونه. توانست عشقبازي کند و بجنگد جدید تفاوت داشت؛ کم اعتقادتر وخوشگذرانتر بود؛ می

به  انگیز وجود داشت که لهو نوع و لعب زمان بود؛ نوعی از انسان که ما هنگام به خاطر آوردن رنسانس فاصل شگفت

کرد که دوباره متولد  دید، احساس می اندیشیم؛ یک نمونۀ منحصر به فرد در تاریخ که اگر آلکیبیادس او را می آن می

  .شده است

گشت که عبارت بودند از جسارت عقلی و اخالقی، ذهنی داشت تند، بیدار،  خصایص این نمونه برگرد دو کانون می

وجودي بود کامالً فردگرا و . کر، حساس در برابر زیبایی، و مشتاق شهرتقابل انعطاف، باز برروي هرگونه تصور و ف

کرد؛ ضعف و  مصمم به پروراندن تمام قدرتهاي بالقوة خویش؛ روحی مغرور داشت که خضوع مسیحیت را تحقیر می

بود در  چنین مردي ممکن. کرد شمرد؛ با عرفیات، محرمات، پاپها، و حتی گاه با خدا معارضه می ترس را خوار می

اعانه را در زیر رداي خویش  شهر فرقۀ آشوبگري را رهبري کند و در کشور ارتشی را؛ در کلیسا دهها موقوفه و منبع

ور قرون  در هنر، دیگر مانند یک پیشه. برد آورد و ثروت خود را براي صعود از نردبان قدرت به کار می گرد می

، که مهر »شخصی بود منفرد و مجزا«شرکت کند، نبود؛  عیوسطایی، که در گمنامی با دیگران در یک کار جم

کرد، و حتی گاه و بیگاه نام خود را بر  هاي نقاشی خود را امضا می پرده  زد، شخصیت خویش را برآثار خود می

مرد «میزان کامیابی این . پیتا کرد  کرد، همانگونه که میکالنژ بر مجسمۀ اي که ساخته بود حک می مجسمه

» مردي جهانی«خواست حد خود را بشکند و  هرچه بود، دایم در حال تکاپو و ناخرسندي بود؛ همواره می» رنسانسی

در تصور دلیر بود، در کار قاطع، در بیان فصیح، و در هنر ماهر؛ با ادبیات و فلسفه آشنایی داشت، و با زنان در  –باشد 

.کاخ و با سربازان در اردو مأنوس بود

آمیز شخصیتش بود، و محیطش بر او هیچ  هدفش ابراز موفقیت. داد فردگرایی او را تشکیل میسوء اخالق جزیی از 

کرد، چه قید تبعیت از کشیشان و چه وحشت از یک ایمان فوق طبیعی؛ براي  گونه قیدي از هیچ سو تحمیل نمی

با این حال فضایلی . زیدگ یافت بر می زد، و هر لذتی را که در راه خود می نیل به منظور به هر وسیله دست می

وقتی . گفت شخصی واقعگرا بود و، جز بازنی سرکش در برابر عشق، سخن بیهوده کمتر می. مخصوص به خود داشت

داد که با لطف و جوانمردي  آلود، خوش آداب بود، و حتی به هنگام آدمکشی ترجیح می که دست به قتل کسی نمی

حدت هدایت اراده داشت؛ تصور روم باستانی را از فضیلت، به فحواي کارمایه، نیروي شخصیت، و قدرت و. کار کند

کرد، و در مستعد بودن به رأفت بر  بیهوده ظلم نمی. افزود مردانگی، پذیرا بود، اما مهارت و هوشمندي را برآن می

ستگیش به خودستا و خودنما بود، اما این صفت جزیی بود از حس زیباشناسی او و دلب. رومیان قدیم برتري داشت

عشق به جمال را جانشین مهر . تقدیر او از جمال در زن و طبیعت، در هنر وجنات، رکن مهم رنسانس بود. آراستگی

آمد، یک اشرافیت با ذوق بیمسؤولیت پدید  شد و فایق می به اخالق ساخته بود؛ اگر نمونۀ چنین کسی افزون می

  .دش آمد که جایگزین نجباي بزرگزاده و ثروتمند می می

هذا، چنین موجودي فقط یکی از انواع متعدد مرد رنسانسی بود؛ چقدر تفاوت داشت با پیکو ایدئالیست، و با ایمان  مع

او به کمال اخالقی انسان؛ یا ساووناروالي عبوس، که چشم بر زیبایی بسته داشت، اما مجذوب استقامت اخالقی بود؛ 

پراکند؛ یا میکالنژ، که مدتها پیش از آنکه صحنۀ  باز برگرد خود مییا رافائل نجیب نرمخو، که زیبایی را با دستی 

پنداشت حتی در دوزخ هم رحم  کرد؛ یا پولیتسیانو خوش سخن، که می واپسین داوري را رسم کند، آن را طرح می

تلقین کند؛ یا  منش، که با کامیابی توانسته بود تعالیم زنون را به مسیح وجود دارد؛ یا ویتورینو دا فلتره، مرد راست

از ! دومین جولیانو د مدیچی، که دادگستري مهرآمیزش موجب شد تا برادر پاپش او را براي حکومت ناشایسته پندارد
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مرد «کنیم که موجودي به نام  این رو در پس هرکوششی، براي خالصه کردن و درست وصف کردن، ما مالحظه می

یک چیز با یکدیگر وحدت نظر داشتند، و آن اینکه زندگی هرگز  مردانی بودند که فقط در. وجود نداشت» رنسانسی

گفته بود، یا وانمود کرده بود که چنان » نه«قرون وسطی به زندگی . وجوشی نداشته است پیش از آن چنان جنب

  .»بلی«: گفت گوید؛ اما عصر رنسانس با تمام قلب و روح و قدرت خود می می

V –  زن رنسانسی

مقام او در تاریخ اروپا معموالً با ثروت بلند شده است؛ هرچند که . خشانترین مراحل آن زمان بودتجلی زن یکی از در

وقتی که بیمی از گرسنگی . یونان دورة پریکلس را، که بسیار به شرق نزدیک بود، باید از این موضوع مستثنا ساخت

خود را براي به دست آوردن زر به رنج سپرد؛ و اگر مرد بازهم  ره می نباشد، توسن خواهش مرد به سوي مخالف

اگر زن در . افکند، فقط براي این است که آن را به پاي زن ریزد، یا فداي کودکانی سازد که او برایش آورده است می

زن معموالً از خرد پایداري در برابر مرد و . دهد برابر مرد مقاومت کند، مرد مهر او را به حد پرستش افزایش می

اگر با این وصف زن ظرافت فکري و مالحت اخالقی . به گران خریدن مواهب مهرانگیز خود برخوردار استواداشتن او 

دهد؛ و در  عالیترین خرسندي را که مرد بتواند در کانون جاللش بیابد به او می  را به دلبریهاي جسمانی خود بیفزاید،

  .رساند سروري میازاي این موهبت، مرد او را در زندگی خود به باالترین درجۀ 

الحال در دوران رنسانس چنین نقش دلپذیري داشت؛ این سعادت فقط نصیب  اما نباید چنین انگاریم که زن متوسط

کردند، به کشیدن  عروسی را از تن به در می  معدودي از زنان سعادتمند بود، حال آنکه اکثریت زنان همینکه جامۀ

حال . شدند و تا لب گور به آن گرفتار بودند شدید خانواده سرگرم میداري و تحمل زحمتهاي  بارهاي سنگین خانه

  :دربارة وقت مناسب براي زدن زن، به سخنان قدیس برناردینو توجه کنید

. گویم که هرگز هنگامی که زنانتان آبستن هستند، آنان را نزنید، زیرا این کار بس خطرناك است به شما مردان می

شناسم که به مرغی که  من مردانی را می …. ، اما وقت صحیحی براي زدن انتخاب کنیدگویم که آنان را نزنید نمی

شکند، اما  اي را می گاه آن مرغی جامی یا کاسه. نهند تا به زنان خود گذارد بیشتر ارج می هر روز برایشان تخم می

اند مردانی که از زن خود،  چه دیوانه پس. زند مرد، از بیم آنکه مبادا ثمر او یعنی آن تخم را از دست دهد، او را نمی

اي بیش از آنچه مرد مناسب  توانند حرفی بشنوند، زیرا اگر زن کلمه که میوة زیبایی چون کودك در رحم دارد، نمی

وجود مرغی را که در تمام روز ) مردان(کند؛ اما شما  گیرد و به تنبیه او آغاز می می داند ادا کند مرد فوراً عصایی بر می

  .کنید سته بانگش بلند است، به خاطر تخمش تحمل میپیو

شد؛ این موضوع اصل عمدة  دختري از خانوادة خوب دقیقاً براي تحصیل و نگاهداري یک همسر سعادتمند تربیت می

زیست و از مربیان  برنامۀ تحصیلی او بود؛ تا چند هفته پیش از ازدواجش در خانه یا در صورت صومعۀ نسبتاً مجزا می

معموالً قدري التینی فرا . شد آموخت که به مردان طبقۀ خودش، به جز دانشوران، داده می ها تعلیماتی می اهبهیا ر

نواختن . کرد گرفت و از دور با شخصیتهاي برجستۀ تاریخ یونان و روم، و ادبیات و فلسفۀ آن آشنایی حاصل می می

عدة کمی از زنان . زد سازي یا نقاشی دست می به مجسمه گرفت، و گاه به طور تفننی یکی از آالت موسیقی را یاد می

پرداختند، مانند کاساندرا فدلی،  شدند و در مجامع عمومی با مردان به بحث دربارة مسائل فلسفی می دانشور می

مبارا، و گفتند، مانند کوستانتسا وارانو، ورونیکا گا چند زن خوب شعر می. فاضلۀ ونیزي؛ اما این امر بسیار استثنایی بود

کرد؛  اما زن تحصیلکردة دوران رنسانس جنبۀ زنانگی و مسیحیت و نیز اصول اخالقی خود را حفظ می. ویتوریا کولونا

.کرد داد که تب مقاومت را از یک مرد رنسانسی باالتر سلب می و این به او وحدتی از فرهنگ و خصلت می

کردند؛ حتی بدان حد که کتابهایی دربارة او بنویسند و  س میمردان با سواد آن عصر دلربایی چنین زنی را شدیداً ح

آنیولو فیرنتسوئوال، راهبی از صومعۀ . اي از زیباییهاي سحرانگیز او باشد بخوانند که حاوي تحلیل مفصل و محققانه
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عت اطالعی والومبروزا، دیالوگی با عنوان دربارة زیباییهاي زنان نوشت و این موضوع مشکل را با چنان مهارت و وس

توافقی منظم، «: او نفس زیبایی را، به روش افالطون و ارسطو، چنین وصف کرد. پرداخت که برازندة یک راهب نبود

شود که هریک از آنها به  طرزي مرموز از ترکیب، یگانگی، و پیوستگی اجزاي مختلفی حاصل می همسازیی که به

آنکه با اجزاي دیگر براي ترکیب یک جسم متصل شود، با  خودي خود متناسب و به یک معنی زیباست، اما پیش از

پردازد و معیاري براي زیبایی هریک  آنگاه به آزمایش دقیق هر جزء از قالب زن می» .آنها متفاوت و ناموافق است

روشن و اي باشد؛ پوست باید  ه گیسو باید انبوه، دراز، و بور یعنی داراي یک زردي مالیم نزدیک به قهو. کند تعیین می

درخشان باشد، اما سفیدیش به رنگباختگی نگراید؛ چشمان باید سیاه، درشت، و پر، و عنبیۀ آن سفید، اما کمی آبی 

زنندة تناسب است؛ دهان باید کوچک  باشند؛ بینی نباید برگشته باشد، زیرا این حالت مخصوصاً در یک زن بر هم

ها پهن و  بلند، اما سیب آدم نباید هویدا باشد؛ شانه  دن گرد کمیباشد، اما لبان پرگوشت؛ چانه گرد و گود باشد، گر

سینه برجسته باشد، از باال با شیبی مالیم به برآمدگی پستان پایین آید؛ دستها سفید و گوشتالو و نرم باشند؛ ساق پا 

وقت صرف کرده و کنیم که فیرنتسوئوال برسر این موضوع مقدار زیادي  ما مالحظه می. دراز باشد و خود پا کوچک

  .اي براي فلسفه کشف کرده بود مبحث جدید پسندیده

زن رنسانسی، که به این مواهب قانع نبود، مانند هر زن دیگر گیسوان خود را، تقریباً همیشه به رنگ بور، رنگ 

به پایان افزود؛ آن زنان روستایی که زیبایی خود را  هاي دروغین به آن می کرد و براي انبوه ساختنش مرغوله می

عالقه به استعمال عطر در ایتالیاي . کردند بریدند و براي فروش عرضه می رسانده بودند، دنبالۀ گیسوان خود را می

بایست معطر  گیسوان، کاله، پیراهن، جوراب، دستکش، و کفش، همه می: قرن شانزدهم به صورت جنون در آمده بود

اشیا که به  برخی«تن کیسۀ پولی که برایش فرستاده بود تشکر کرد؛ باشند؛ آرتینو از دوکا کوزیمو، براي معطر ساخ

میز آرایش زنان پر بود از لوازم آرایش که معموالً در » .اند آن زمان تعلق دارند هنوز عطر خود را از دست نداده

که در شهرهاي  سرخاب نه تنها به صورت، بلکه به پستانها نیز،. هاي زیبایی از عاج، نقره، و طال قرار داشت جعبه

مواد مخصوصی براي رفع لکۀ پوست، براق کردن ناخن، و نرم و صاف . شد بزرگ معموالً پوشیده نبود مالیده، می

شد؛ مروارید، الماس، یاقوت، یاقوت کبود، زمرد،  در گیسو و جامه گل گذارده می. شدند کردن پوست استعمال می

رفت؛ عالوه بر آن،  گوشواره به کار می) 1525پس از سال (، نیمتاج، و عقیق، بریل، زبرجد، و لعل در انگشتر، بازوبند

.از این گوهرها ممکن بود در روپوش سر، جامه، پاي افزار، و بادبزن استفاده شود

مخمل، حریر، و پوستهاي قیمتی با . ها قضاوت کنیم، جامۀ زنان پرزینت، سنگین، و ناراحت بود اگر از روي تک چهره

. آویخت هاي روي سینه می ها و حلقه از گیره -ها برهنه بود چنانکه شانه –ها آویزان بود، یا  از شانهچینهاي درشت 

هم پاشنه و هم کف کفش زنان . کشید شد، و دامن آن از پشت پا برزمین می پیراهن بلند زنانه با کمربندي بسته می

هذا، قسمت فوقانی آن غالباً از زریهاي ظریف  کند؛ مع ها حفظ ثروتمند بلند بود تا پاي آنان را از خاك و کثافت کوچه

شد و غالباً  دستمال، که در این موقع در میان طبقات عالی معمول بود، از کتان ظریف ساخته می. شد درست می

 رسید گاه باالي پیراهن به اطراف گردن می. اي از تور داشت، و با ابریشم مطرز شده بود خطوطی از گالبتون یا حاشیه

: سرافزار زنان به اشکال مختلف بود. رفت شد، و احیاناً ازحد سر هم باالتر می اي با نوارهاي فلزي منتهی می و به چینه

فرانسویانی که به مانتوا آمده  …. یا باشلقی که با چند سیم محکم شده بود، یا کالههایی برسان پسران یا جنگلبانان

ها و سینۀ  انگیزي با پرهاي گوهرنشان برسرنهاده و در زیر آن شانه  کاله شگفتدیدند مارکزا ایزابال بودند از اینکه می

هاي لخت زنان، که دیدة هوسناك مردان را به  واعظان از سینه. خود را تا نوك پستان عریان کرده است متحیر شدند

گفتۀ ساکتی، اگر برخی  گذشت که، به گهگاه عشق به برهنگی چندان از اندازه می. کرد، شکوه داشتند خود جلب می

بیشتر زنان خود را در شکمبندهایی محبوس . شدند آوردند، بکلی عریان می از زنان کفش خود را از پاي در می



٣١٩٩

چنان «: گفت آورد و می گونه که پترارك برشکم آنان رقت می شد، بدان ساختند که با چرخاندن کلیدي تنگتر می می

  ».شدند کشند که شهیدان براي دین متحمل عذاب می همانقدر رنج میفشرده است که آنان به خاطر خودسازي 

زنان متعین دورة رنسانس، با مسلح بودن به تمام این سالحها، جنس خود را از قیود قرون وسطایی و تحقیر راهبان 

ا مردان دربارة این زنان، با وضعی برابر، ب. بردند که تقریباً مساوي مردان شوند رهاندند و آن را چندان فرا می می

و یا با قدرتی مرد آسا، مانند کاترینا سفورتسا، بر   کردند؛ یا با خردمندي، مانند ایزابال، ادبیات و فلسفه بحث می

رفتند، و تعلیمات  پوشیدند، در پی جفت خود به میدان جنگ می راندند؛ گاه زره می شهرها فرمان می -کشور

شنید، از ترك کردن اطاق خود  زن رنسانسی وقتی خبر آشوبی را می. دکردن اندکی تلطیف می آمیز او را خشونت

توانست کلمات واقع بینانه را بدون از دست دادن نزاکت یا دلربایی خود  کرد، در برابر عقاید بردبار بود، و می امتناع می

دي براي خویش احراز رنسانس ایتالیا پر است از زنانی که، به واسطۀ هوشمندي یا تقواي خود، مقام بلن. بشنود

بیانکا ماریا ویسکونتی در غیاب شوهر خود، فرانچسکو سفورتسا، چنان با لیاقت بر میالن حکومت کرد که : کردند

تقوا، رأفت، نیکوکاري، و «گفت به او بیش از تمام ارتش اطمینان دارد؛ این زن در عین حال به مناسبت  شویش می

میلیاپیو، که شوهرش در جوانی او مرد، و او در مابقی زندگی خود چنان خاطرة یا ا. مشهور بود» زیبایی جسمانی خود

شویش را گرامی داشت که هرگز دیده نشد نظر مردي را به خود جلب کند؛ یا لوکرتسیا تورنابوئونی، مادر و مربی 

عفتی؛ یا کاترینا  متهم به بی استه؛ یا لوکرس بورژیاي نجیب ولی/لورنتسو بزرگمنش؛ یا الیزابتا گونتساگا؛ یا بئاتریچه د

اي که در کوردجو  کورنارو، که آزولو را مکتبی براي شاعران، هنرمندان، ورادمردان ساخت؛ یا ورونیکا گامبارا، شاعره

.محفل ادبی داشت؛ یا ویتوریا کولونا، االهۀ پاکدامن میکالنژ

ان جمهوري روم، به اضافۀ شریفترین خصایص ویتوریا، بدون خودنمایی مغرورانه، تمام فضایل آرام یک شیرزن دور

پدرش، فابریتسیو کولونا، ضابط کل کشور پادشاهی ناپل بود؛ : نیاکان او مردم متشخصی بودند. مسیحیت را دارا بود

آوالوس، / در کودکی با فرانته فرانچسکو د. بود  مادرش، آنیزه دامونته فلترو دختر فدریگو، دوك دانشمند اوربینو،

؛ عشقی که آن دو را پیش از عروسی و پس از آن )1509(پسکارا، نامزد شد، در نوزدهسالگی با او ازدواج کرد مارکزه 

) 1502(مارکزه در نبرد راونا . تر بود یگانه ساخت، از هر غزلی که طی نبردهاي فرانته میانشان رد و بدل شد شاعرانه

راي نوشتن کتاب عشقها استفاده کرد، و آن را به زن خویش زخمی تقریباً مهلک برداشت و اسیر شد، از اسارت خود ب

پس از رهاییش، نزد ویتوریا . استه ادامه داد/ هاي ایزابال د اما در همان اوان ارتباط خود را با یکی از ندیمه. اهدا نمود

نیروهاي . دید باز می درپی به میدانهاي نبرد شتافت، و زنش بندرت او را بازگشت و کوته زمانی نزد او ماند؛ آنگاه پی

اي برضد  به او پیشنهاد شد که اگر در توطئه. و به فتحی شایان نایل آمد) 1525(شارل پنجم را در پاویا رهبري کرد 

امپراطور شرکت کند، تاج و تخت ایتالیا نصیبش خواهد شد؛ مدتی دربارة این پیشنهاد فکر کرد، آنگاه آن را به شارل 

آن زن، که از . ، زن خود را به مدت سه سال ندیده بود)1525نوامبر (دگی را بدرود گفت هنگامی که زن. افشا نمود

بیست و دوسال ایام بیوگی خود را با نیکوکاري، تقوا، و   خبر است، کرد که بی بیوفاییهاي او بیخبر بود یا وانمود می

شوهر من فرانته، که به «: کردند، گفتچون او را به ازدواج مجدد ترغیب . وفاداري به خاطر شوي خود به سر آورد

هایی در  گیري سکوت آمیزي در ایسکیا و سپس در صومعه با گوشه» .براي من هنوز نمرده  نظر شما مرده است،

  در این شهر، در حالی که خود. اي روزگار گذرانید اورویتو و ویتربو، و پس از آن در رم، در یک عزلت نیمه صومعه

چندي تحت . ی مانده بود، با چندتن از ایتالیاییهایی که طرفدار اصالحات دینی بودند دوست شدظاهراً اصیل آیین باق

میکالنژ این خطر را پذیرفت و . نظر دستگاه تفتیش افکار بود و دوستی با او خطر متهم شدن به بدعتگذاري را داشت

.یک عشق شدید روحانی به وي یافت که هرگز جرأت نکرد از حد شعر بگذرد
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نان تحصیلکردة دوران رنسانس خود را بدون دستیازي به تبلیغ آزادي، و فقط با هوشمندي، لیاقت، مهارت و ز

در زمان . آزاد ساختند  استفاده از حساسیت روبه افزایش مردان نسبت به دلرباییهاي محسوس و نامحسوس خود،

شهرها در غیاب شوهرانشان؛ در اخالقیات، با  -در سیاست، با قدرتشان در ادارة کشور: خود به هر طریق نفوذ داشتند

اي که بر صد تصویر از مریم عذرا نمونه شد؛ و در  امتزاج آزادي خود با آداب نیک و تقوا؛ در هنر، با زیبایی مادرانه

ي دربارة زنان، مانند هر عصر دیگر، هجوها. ها و لبخندهاي خود به روي شاعران و دانشمندان ادبیات، با گشودن خانه

رنسانس . شود بیشمار گفته شده بود، اما در برابر هر بیت هجایی اشعاري هم در ستایش مخلصانۀ آنان سروده می

شدند؛ مردان دیگر نسبت به  بود؛ زنان وارد تمام میدانهاي زندگی می» دو جنسی«ایتالیا، مانند روشنگري فرانسه، 

و گفتارشان به ظرافت گراییده بود؛ تمدن، با تمام سستی آنان ستمگر و خشن نبودند و بر اثر نفوذ آنان، رفتار 

  .اخالقی و شدت خود، رشاقت و تهذبی یافته بود که از هزار سال پیش تا آن زمان نظیرش در اروپا دیده نشده بود

VI – خانه  

وضع در حالی که منازل مردم عادي همچنان به . تهذب روزافزون در شکل خانه و زندگی در آن تجلی کرده بود

اندود یا آهک اندود بودند؛ کفش با تخته سنگ فرش شده بود؛ یک  یعنی دیوارهایش گچ –سابق باقی مانده بود 

حیاط درونی داشت که چاهی در آن بود؛ و گرداگرد حیاط یک یا دو طبقه اطاقهایی بود که به وسایل سادة زندگی 

ثروتی . کرد روم امپراطوري را تجدید می  بود که خاطرة ها داراي شکوه و تجملی کاخهاي نجبا و نوکیسه -مجهز بودند

شد که اثاث، وسایل  سراهایی ریخته می که در قرون وسطی و در کلیساهاي بزرگ تمرکز یافته بود اکنون در مهین

ویال کیجی . آسایش، و تزییناتش بندرت ممکن بود در پایتختهاي امیران و شاهان آن سوي کوههاي آلپ یافت شود

تتسو ماسیمی، که هر دو توسط بالداساره پروتتسی طراحی شده بودند، شامل اطاقهاي تو درتویی بودند که و پاال

دار، یا سقفهاي قاببندي مطال، یا دیوارها و قوسهاي  هاي زنجیره هریک به ستونها و ستونهاي چهارگوش، یا قرنیزه

هر . پوش آراسته بود کفهاي مرمرین یا کاشیدار، یا گچبریها و نقوش آرابسک، یا  منقش با بخاریهاي مجسمه

هایی با نقشهاي دلپذیر داشت و چنان محکم بود که گویی  میزها، صندلیها، صندوقها؛ و قفسه  سرایی تختخوابها، مهین

هاي زیبا؛ بسترهایش نرم  نقره و سفالینه هاي حجیم آن انباشته بودند از ظرفهاي اند؛ گنجه براي یک قرن ساخته شده

. ها و روبستریهاي فراوان از کتان عطرآگین بادوام داشت هایش زیبا بودند و مالفه حت، فرشهایش ظریف و پردهو را

آنچه در این . ساختند کردند، و چراغها، مشعلها، و چلچراغها آنها را روشن می آتشدانهاي بزرگ اطاقها را گرم می

.کاخها نایاب بود، کودکان بودند

کلیسا و کتاب . روند شود، محدودیتهاي خانوادگی نیز رو به افزایش می اطفال افزون میچندان که وسایل پرورش 

حتی در . کرد طلبی ناباروري را به انسان توصیه می کرد که نفوس خود را زیاد کنند، اما راحت مقدس به مردم امر می

بسیار کم بودند؛ در شهرها، که کودکان هاي داراي شش فرزند  یاري هستند، خانواده  روستاها، که فرزندان در آن مایۀ

ها اصالً طفلی وجود  و در بسیاري از خانه - هرچه ثروتمندتر، کوچکتر –ها کوچک بودند  در آن سربار بودند، خانواده

توانستند داشته باشند از روي آثار نقاشان، تابلوهاي  هاي ایتالیاي چه کودکان زیبایی می اینکه خانواده. نداشت

ار دوناتلو و لوکا دال روبیا، و نیز از تندیسهایی نظیر جوانی یحیاي تعمید دهنده، کار آنتونیو روسلینو همسرایان ک

یگانگی خانوادگی، اخالص و عشق متقابل والدین و اطفال، در میان سستی . ، هویداست)موزة هنري ملی واشینگتن(

  .اخالقی آن ایام به طرز جالبی نمودار است

معموالً قرض یک عضو نامستطیع آن از طرف دیگر اعضا . حد اقتصادي، اخالقی، و جغرافیایی بودخانواده هنوز یک وا

بندرت ممکن بود فردي از افراد خانواده . و این به طرز فاحشی با فردگرایی آن عصر مباین است - شد پرداخته می

ان اعضاي آزادزاده شدة خانواده خدمتگزار. شهر خود را ترك گوید -بدون موافقت کسان خود ازدواج کند یا کشور
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شد، ولی  قدرت پدري فایق بود و در تمام موارد بحرانی از آن اطاعت می. گفتند بودند و سخن خود را آزادانه می

. مهرمادري در شاهدختان همان قدر شدید بود که در بینوایان. کرد حکومت می  معموالً مادر بود که برخانواده

کنم که شما  من غالباً آرزو می«: نویسد اش به خواهر خود ایزابال چنین می پسر شیرخوارهاسته دربارة / بئاتریچه د

دیدید، زیرا یقین دارم که شما هرگز نخواهید توانست از نواختن و بوسیدن او خودداري  بودید تا او را می اینجا می

وقایع جالب زندگی خود ترتیب داده بودند هاي متوسط دفتري از والدتها، ازدواجها، مرگها، و  بیشتر خانواده» .کنید

جد (در یکی از این دفترها، جووانی روچالي . اي وجود داشت که در خالل شرح آنها گاه اوصاف صمیمانه

این کلمات را، که سرفرازي فلورانسی از آن نمودار ) 1460حد (در اواخر زندگی خود ) نویسی به همین نام نمایشنامه

  :است، نوشت

در یک کشور مسیحی؛ نزدیک رم که مرکز عالم   گزارم که مرا موجودي متعقل و نامیرا آفرید؛ س میخدا را سپا

از  …. ترین کشور در جهان عیسویت؛ و در فلورانس، زیباترین شهر تمام جهان مسیحیت است؛ در ایتالیا، فرخنده

تمام پیشنهادهاي   ست سال داشت،خداوندمان به خاطر مادر ارجمند خود که، هرچند به هنگام مرگ پدرم فقط بی

براي زن  گزارم خداوندمان را کنم؛ همچنین سپاس می ازدواج را رد کرد و خود را وقف فرزندان خویش نمود تشکر می

داشت و با اخالص کامل از خانه و فرزندان خود مراقبت  خویش، که به همان اندازه ارجمند بود و مرا واقعاً دوست می

با یاد آوردن اینهمه . ار سالیان دراز وي را براي من حفظ کرد و مرگش بزرگترین فقدان بوده استکرد؛ که پروردگ می

شمار، اکنون در سنین پیري مایلم خود را از کلیۀ اشیاي دنیوي جدا کنم تا تمام روح خود را به  الطاف و نعمتهاي بی

.سپاس و نیایش تو اي خداوند و تو اي منبع زندة وجود تخصیص دهم

آنیولو پاندولفینی . هایی دربارة خانواده و طرز ادارة آن نوشتند رساله 1436دو مرد، و شاید هم یکی، در حدود سال 

اي به نام  کمی بعد لئونه باتیستا آلبرتی رساله. احتماالً نویسندة رسالۀ فصیحی به نام رسالۀ حکومت خانواده بود

هاي قبلی او شبیه است که بعض کسان هر دو را  ، چنان به رساله»اداقتص«رسالۀ خانواده تدوین کرد و کتاب سوم آن 

شاید هر دو آنها اصیل بوده، اما بدان جهت به هم شباهت . اند شکل مختلف رسالۀ واحدي به قلم آلبرتی دانسته

چالي مردي او نیز مانند رو. اند؛ ولی اثر پاندولفینی بهتر است اند که براساس رسالۀ اقتصاد گزنوفون بوده داشته

. داده است کرده و امور عمومی را سخاوتمندانه یاري می مستطیع بوده که به عنوان دیپلومات به فلورانس خدمت می

پسرانش از او . اي با سه پسرش ترتیب داد او رسالۀ خود را در اواخر زندگی خویش نوشت و آن را به شکل مکالمه

؛ اما او آنان را به این عنوان که خدمات دولتی مستلزم نادرستی، ظلم پرسند که آیا باید درپی خدمت دولتی باشند می

گوید که سرچشمۀ خشنودي انسان در خدمات  می. کند و دزدي، انگیزندة بدگمانی، و حسد و اهانت است منع می

د باید با زنی مر. و دوستان اوست  دولتی یا شهرت نیست، بلکه در زن و فرزندان او، کامیابی اقتصادي او، نام نیک او،

ازدواج کند که به قدرکافی از او جوانتر باشد تا به تعلیمات و دستورهاي سازندة او تمکین کند؛ و او باید در نخستین 

یک زندگی سعادتمند از به کار بردن . داري را به زن خود بیاموزد سالهاي زناشویی تکالیف مادري و هنرهاي خانه

  از سالمتی از طریق کف نفس، ورزش،: شود ، استعداد، وقت، و پول حاصل میجویانه و منظم سالمت جسمانی صرفه

خوراك معتدل؛ از استعداد به واسطۀ تحصیل علم و تشکیل یک اخالق شرافتمندانه به انگیزة دین و پیروي از 

هزینه، و  نیکخویان؛ از وقت به میانجیگري طرد بیکارگی؛ و از پول از راه محاسبۀ دقیق و معادل ساختن درآمد،

کند؛ بدان سان که نه تنها مسکنی در  مرد عاقل قبل از هرچیز پول خود را صرف تهیۀ مزرعه یا ملکی می. انداز پس

اش تهیه شود، بلکه غله، شراب، روغن، ماکیان، چوب، و سایر مایحتاج زندگیش به حد امکان  روستا براي او و خانواده

مند  تا فرزندانش از تسهیالت فرهنگی آنجا بهره  در شهر داشته باشد،اي  همچنین خوب است که خانه. تأمین شود
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اما خود خانواده باید هر قسمت بیشتر از سال را که بتواند در ویال و . شوند و برخی از هنرهاي صنعتی را فراگیرند

  :روستا بگذارند

اي  ال مزیت بزرگ و شرافتمندانهدر حالی که هر مایملک دیگري مستلزم کار و مورث خطر، ترس، و نومیدي است؛ وی

دربهار درختان سبز و آواي پرندگان شما را شاد و امیدوار  …. ویال همواره مخلص و مهربان است  در بردارد؛

ویال جایی است که . شود دهد؛ در سراسر سال غم از شما زایل می سازند؛ در پاییز کمی زحمت صد برابر سود می می

بشتابید به سوي آن، و بگریزید از غرور ثروتمندان و اهانت  ….دارند در آن گرد آیند مردان نیک و شرافتمند دوست

اگر من روستایی «: شخصی به نام جووانی کامپانو از طرف میلیونها دهقان به این اندرز چنین پاسخ داد .شریران

، اما چون کشاورز »یافتم درمیبآسانی نوازش سرور را «، هر آینه با این شرح خشنودي روستایی، »آفریده نشده بودم

  ».آنچه براي شما سرور است، براي من چیزي جز رنج نیست«ام،  بوده

VII – اخالق عمومی  

پاندولفینی الاقل در یک قضاوت محق بود، و آن اینکه اخالق تجاري و عمومی جنبۀ کمتر جذاب زندگی رنسانسی 

داد موفقیت بود نه فضیلت؛ حتی  ة اشخاص را تشکیل میدر آن زمان نیز، مانند حال، آنچه اساس حکم دربار. بود

در آن زمان نیز، مانند حال، . پاندولفینی راستکردار بیش از آنچه در طلب حیات جاودان باشد، در آرزوي ثروت بود

زر  شاهان و امیران نداي. کردند تا به آن دست یابند  پذیر می مردم مشتاق پول بودند و وجدان خود را چندان انعطاف

بسیاري : هنرمندان بهتر از آنان نبودند. گفتند را با خیانت به متحدان خود و گسستن جدیترین عهد خویش پاسخ می

دربار . دادند کردند، اما پول را پس نمی گذاشتند یا اصالً آغاز نمی گرفتند، کار خود را ناتمام می از آنان پول پیش می

  :بار دیگر سخنان بزرگترین مورخ عصر را بشنویدپاپ خود سرمشق بزرگی از شهوت پول بود؛ 

قاعدة انعامها و توقعات بیجا از حد  تعداد بی …. دار دامنگیر تقریباً تمام کارمندان دربار پاپ شده بود یک فساد ریشه

. شد به عالوه، اسناد از هر طرف به وسیلۀ کارمندان با نادرستی دستکاري و حتی با تزویر دگرگون می. گذشته بود

شگفت نیست اگر بگویم که از اکناف جهان مسیحیت بلندترین بانگ شکایت دربارة فساد و اخاذي کارمندان پاپ 

  .شود کرد شد که در رم هر کار را با پول می حتی گفته می. برخاسته بود

گاه ربح  - نتسامثالً پیاچ –کردند، شهرها  واعظان به آن حمله می. دانست کلیسا هنوز ربح گرفتن از پول را ربا می

دهنده را با محروم ساختن او از فیض مراسم مذهبی به هنگام مرگ، و ممنوع داشتن آداب تدفین مسیحی دربارة 

اما وام دادن با ربح ادامه یافت، زیرا در یک اقتصاد تجاري و صنعتی رو به توسعه، چنین . دادند کیفر می  اش، جنازه

اند که در  ه به میزانی بیش از بیست درصد وضع شد، اما مواردي را ذکر کردهقوانینی در منع مرابح. وامی ضروري بود

کردند،و انجمن شهر ورونا  مسیحیان در وام دادن با یهودیان رقابت می. درصد بهره به وام تحمیل شده است آن سی

د عمومی بیشتر هذا، عنا تر از آن یهودیان است؛ مع شکوه داشت از اینکه شرایط مسیحیان براي وام دادن سخت

فرقۀ فرانسیسیان این مشکل را براي . شد گر می  متوجه یهودیان بود و گاه به صورت هیجانات ضد سامی جلوه

شد حل کردند؛ از این وجوه به بیچارگان،  نامیده می» صندوق تبرع«هایی که  ها و هبه وامجویان بینوا از طریق اعانه

در اورویتو تشکیل شد، بزودي هر شهر  1463صندوق تبرع در سال نخستین . شد نخست بدون ربح، وام داده می

توسعۀ این صندوقها مخارج و تشکیالتی را ایجاب کرد، و پنجمین شوراي التران . بزرگ چنین صندوقی تأسیس کرد

رن برخی از عالمان االهی ق. اي متناسب با مخارج اداري بیفزایند به فرانسیسیان حق داد بر هر وام بهره) 1515(

صندوق «بر اثر رقابت . شانزدهم چون از این امر تجربه گرفته بودند، تعیین بهرة نازلی را براي وامها مجاز ساختند

اي، نرخ بهره در قرن شانزدهم بسرعت  ، و شاید هم در نتیجۀ صالحیت و همچشمی متزاید بانکداران حرفه»تبرع

.کاهش یافت
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در رژیم فئودالی، رعیت . رحمتر شد وابط شخصی میان کارفرما و کارگر، بیصنعت با توسعۀ خود، و با از میان رفتن ر

رفت که در بیماري، پیري، رکود   از خاوند او انتظار می: به موازات وظایف توانفرساي خود از برخی حقوق برخوردار بود

زحمتکشان چنین عملی را در شهرهاي ایتالیا اصناف براي طبقۀ باالتري از . اقتصادي، و جنگ از او نگاهداري کند

. توانست کاري پیدا کند، در گرسنگی خوردن آزاد بود ، وقتی که نمی»آزاد«دادند، اما به طور کلی کارگر  انجام می

کند بپذیرد؛ و آن شرایط هم سخت  کرد، ناچار بود آن را با شرایطی که کارفرما پیشنهاد می هنگامی که کاري پیدا می

سوداگران . داد افزود، اما دستمزد را بندرت افزایش می در امور تولیدي و مالی به منافع می هر اختراع و اصالحی. بود

هاي بسیار آنان در رقابت، و نیز  با یکدیگر همان گونه سختگیر بودند که با مستخدمان خود؛ ما چیزهایی دربارة حیله

کردند، قصد آنها  قتی که با یکدیگر همکاري میایم؛ و شمار آنان شنیده هاي بی در مورد قراردادهاي فریبنده و حیله

هذا، مواردي از حس شرافت در میان بازرگانان ایتالیایی وجود  مع. تباه ساختن رقیبان خود در شهرهاي دیگر بود

  .داران ایتالیا به سبب درستی خود در تمام اروپا مشهور بودند و سرمایه  داشت،

یابیم، و  در مکاتبات آن زمان شواهد بسیاري از روح مهر و محبت می. داخالق اجتماعی مخلوطی از سختی و عفت بو

با این حال . خویی با اسپانیاییان، یا در کشتار مردم با سربازان فرانسوي رقابت کنند توانستند در درنده ایتالیاییان نمی

جسته را در رم گرفته بود، با پایانی که گرد اشخاص بر بی  رحمانۀ توانست، در آن تهمت بی هیچ ملتی در اروپا نمی

. توانستند آرتینو را یک موجود االهی بدانند ملت ایتالیا برابري کند؛ و چه کسانی جز ایتالیاییان دورة رنسانس می

مناقشات خانوادگی با گسست رسوم و ایمان و اجراي ناقص قانون نضج گرفت؛ . شدت و قساوت خصوصی رواج داشت

در فرارا، تا سال . کشتند یکدیگر را در نسلهاي متوالی می ها اعضاي پرداختند، و خانواده یتوزي م مردم شخصاً به کینه

شد تا با چاقو به جان یکدیگر  ، دوئل کردن به قصد کشتن قانونی و معمول بود؛ حتی به پسران اجازه داده می1537

خریدن آدمکشان به . ح بیشمار بودندموارد ضرب و جر. کشمکش احزاب از هرجاي دیگر در اروپا تلختر بود. بیفتند

قصرهاي اشراف رومی پر بودند از چاقوکشان که، با یک اشاره . همان ارزانی بود که خریدن آمرزشنامۀ گناهان از پاپ

اي داشت، و زهرسازان داراي مشتریان بسیار بودند؛ مردم  هرکس دشنه. زدند از سوي ارباب، به قتل نفس دست می

کردند که  کسان بلندپایه الزام می. د مرگ هر شخص برجسته یا ثروتمندي را طبیعی انگارندتوانستن رم مشکل می

در رم از داستان . خوراکیها و نوشیدنیهایشان نخست در حضور خودشان به وسیلۀ شخص دیگر چشیده شوند

جرم زهرساز کافی  در مدتی که براي محو آثار –رفت که بتدریج  سخن می» زهر تدریجی«انگیز زهري به نام  شگفت

شد،  بایست همواره در حال خطر باشد؛ هر شب اگر از خانه خارج می هرکس در آن روزها می. کرد مسموم می –بود 

داد، خوشبخت بود؛ حتی در کلیسا هم  ممکن بود مورد کمین و دستبرد واقع شود؛ و اگر جان خود را از دست نمی

ذهن مرد رنسانسی درمیان این خطرها . مقابله با راهزنان آماده باشد بایست براي تأمین نداشت، و در شاهراهها می

.بایست همواره چون دم شمشیر تیز باشد می

در آرتتسو شورشی بر ضد گروهی از مأمورین ظالم فلورانسی به  1502به سال . ظلم، گاه دسته جمعی و ساري بود

یکی از قربانیان این حادثه را لخت و آویزان . ته شدندهاي آرتتسو کش صدها تن از فلورانسیها در کوچه. راه افتاد

. لقب دادند» مأبون«کردند و مشعل فروزانی را میان دوپاي او گذاشتند، و آنگاه جماعت شادمان نعش او را 

دربار فرارا که از یک سو به . داستانهاي مربوط به خشونت، ظلم، و شهوت به اندازة عقیده به خرافات مردم پسند بود

خودسري . ر شعر و هنر منور بود، از سوي دیگر از جنایات امیرانه و مجازاتهاي شاهانه وضعی دهشتبار داشتنو

  .اي براي خشونت ذوقی مردم بود ظالمانی مانند افراد خاندانهاي ویسکونتی و ماالتستا نمونه و انگیزه

یباً تمام نبردها درگیریهاي نسبتاً در نخستین روزهاي رنسانس تقر. شد اخالقیات جنگ با گذشت زمان بدتر می

به محض . دانستند کی از کارزار دست کشند جنگیدند و می مالیمی بودند میان سربازان مزدوري که بدون جنون می
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شد؛ و یک اسیر قابل فروش در برابر فدیه، از یک دشمن  فتح طرف دیگر مسلم می  کشته شدن چند تن از یک طرف،

به افراد اجازه   شدند، ها نیرومندتر، و ارتشها بزرگتر و پرخرجتر می»کوندوتیره«چندانکه  .کشته شده ارزشمندتر بود

غارت کنند؛ مقاومت  - شد که گاه داده نمی - شد که شهرهاي تسخیر شده را به جبران مواجب معمول خود داده می

حتی در این صورت، . گرفت ونی میانجامید، و با بوي خون، وحشیگري فز در برابر چپاول به قتل عام ساکنان شهر می

گوید وقتی که  گویتچاردینی می. ظلم ایتالیاییان در جنگ بسیار کمتر از آن اسپانیاییان و فرانسویان مهاجم بود

و زنان، از هر طبقه و دسته، حتی  …مرتکب خونریزي بسیار شدند«کردند،  کاپوا را تصرف 1501فرانسویان در سال 

تصاص داشتند، قربانی شهوت یا لئامت سربازان فرانسوي شدند، و بسیاري از این مخلوقات آنان که به خدمت خدا اخ

گرفت،  هرچه جنگهاي رنسانس قوت می» .در رم فروخته شدند –ظاهراً به مسیحیان  –بیچاره بعداً به قیمت نازلی 

.شد بردگی اسیران معمولتر می

بازي فریبکاري را  ه کشور وجود داشت، اما به طور کلی، حیلهمواردي از اخالص فرد به فرد و وفاداري شارمندان ب

گذاشتند و آنگاه در گرماگرم نبرد، براي دریافت قیمت بیشتري، با  سرداران خود را به معرض مزایده می. داد رونق می

ش قلم کردند و متحدان با یک نی دولتها نیز در بحبوحۀ جنگ متفق خود را عوض می. شدند دشمن وارد مذاکره می

کردند؛ دولتها محرمانه با قتل دشمنان  دادند لغو می هایی را که می امیران و پاپان امان نامه. شدند دشمن یکدیگر می

به عنوان نمونه، این موارد را . شد در هر شهر یا اردوگاهی خائن یافت می. کردند خود در سایر کشورها موافقت می

عۀ لودوویکو را به فرانسه فروخت؛ سویسیها و ایتالیاییها که لودوویکو را به برناردینو داکورته، که قل: کنیم ذکر می

فرانسویان تسلیم کردند؛ فرانچسکو ماریا دال رووره که نیروهاي تحت فرمان خود را، که متعلق به پاپ بودند، از رفتن 

چندانکه ایمان  …: فروخت 1530منع کرد؛ و ماالتستا بالیونی که فلورانس را در سال  1527به یاري پاپ در سال 

مذهبی تحلیل رفت، فکر درستی و نادرستی در بسیاري از اذهان به حس مقتضیات جاي سپرد؛ و چون دولتها از 

شود برخوردار نبودند، عادت به اطاعت از قانون محو شد، و الزم آمد که زور  مشروعیتی که با گذشت زمان برقرار می

  .کشی بود برابر ظلم دولتها ظالم تنها چاره در. جاي رسم را بگیرد

منش  سرانجام قرار شد که در سینا ادارة دارایی به یک راهب قدیس. فساد در تمام قسمتهاي اداري جریان داشت

گیري به حد  جز در ونیز، شهرت دادگاهها در رشوه. سپرده شود، زیرا هر متصدي دیگر مرتکب اختالس شده بود

گوید که یکی از طرفین دعوي به یک قاضی گاو نري رشوه  از داستانهاي خود می ساکتی در یکی. شیاع رسیده بود

دادگستري گران بود، بینوایان ناچار . داد، اما طرف دیگر یک گاو ماده و یک گوساله براي قاضی فرستاد و حاکم شد

تاحدي پیشرفت کرده بود، اما  خود قانون. یافتند و معموالً کشتن را از دادخواهی ارزانتر می. بودند از آن چشم پوشند

چینو دا پیستویا، بارتولوس  - زیستند در پادوا و بولونیا، پیزا و پروجا، حقوقدانان مشهور می. بیشتر از جنبۀ نظري

به . تفسیر این حقوقدانان از قانون رومی به مدت دوقرن بر قانونشناسی غالب بود. ساسوفراتویی، بالدو دلیی اوبالدي

جووانی دا لنیانو با رسالۀ . یافت شد، قانون دریایی و بازرگانی نیز بسط می جارت خارجی وسیعتر میهمان نسبت که ت

  .این رساله قدیمترین اثر شناخته شده دربارة قوانین جنگ است). 1360(جنگ خود راهی براي گروتیوس گشود 

مخصوصاً در فلورانس، نضج  دارایی،گرچه حفاظت زندگی و . اما عمل به قانون کمتر از جنبۀ نظري آن شایان بود

در تحقیق از شهود نیز، مانند بازرسی از متهم، . حقوقدانان فراوان بودند. توانست با جنایت برابري کند گرفت، نمی می

ممکن بود در قفسی از یکی از ) به مرگ(در بولونیا شخص محکوم . مجازاتها وحشیانه بودند. رفت شکنجه به کار می

بستند، آن را آهسته  اي می در سینا محکوم به مرگ را به ارابه. ویخته و در حرارت آفتاب گذاشته شودبرجهاي مایل آ

  کندند؛ در میالن، در حکومت جووانی ویسکونتی، میزبان پترارك، راندند، و گوشش را با انبر گداخته می در کوچه می
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وع شد که اسیران را به پارو زدن در کشتیهاي در اوایل قرن شانزدهم این رسم شر. شدند اسیران قطعه قطعه می

.راندند گونه، اسیرانی که پایشان زنجیر شده بود کشتیهاي یولیوس دوم را می کردند؛ بدین جنگی محکوم می

کرد، مبلغی باقی  هر مردي که وصیت می. توان از توسعۀ سازمانهاي خیریه یادکرد در برابر این وحشیگریها می

چون گدایان بیشمار بودند، برخی از کلیساها . ینوایان حوزة کلیسایی مربوط قسمت شودگذاشت تا میان ب می

کنونی تأسیس کرده بودند؛ کلیساي سانتا ماریا در کامپو سانتو، در رم، هر » مطبخهاي عام«اي شبیه به  آشپزخانه

هایی براي بیماران  تانها، جذامخانهبیمارس. کرد روز سیزده گدا را، و هر دوشنبه و جمعه دو هزار بینوا را، اطعام می

قدر فراوان بود که در ایتالیاي  چیز، و روسپیان تایب در ایتالیاي رنسانس همان شفاناپذیر، بینوایان و یتیمان، زایران بی

در مانتوا، لودوویکو گونتساگا بیمارستانی . پیستویا و ویتربو براي وسعت امور خیریۀ خود مشهور بودند. قرون وسطی

براي مراقبت از بینوایان و علیالن تأسیس کرد؛ و به آن سه هزار دوکاتو از بودجۀ دولت » بیمارستان بزرگ«نام  به

در ونیز انجمنی به نام پلگرینی، که تیسین و دو تن از افراد خانوادة سانسووینو در آن عضویت داشتند، به . اعانه داد

در سال . پرداخت داد، و به سایر کارهاي خیریه می جهاز می کرد، به دختران بینوا اعضاي خود کمک متقابل می

سازمان دیگري براي اخوت و ترحم در . فلورانس هفتادوسه سازمان شهري داشت که مختص امور خیریه بودند 1500

احیا شد؛ اعضایش افرادي عادي بودند  1475تأسیس شد، اما بزودي از میان رفت، این سازمان در سال  1244سال 

یازیدند و دوستی مردم را با مراقبت شجاعانه از  رفتند، به سایر کارهاي خیر دست می ه عیادت بیماران میکه ب

ها، هنوز یکی  سیاه و به حال سکوت از کوچه  کردند؛ عبور آنان به هیئت اجتماع با جامۀ مبتالیان به طاعون جلب می

ی به نام انجمن اخوت سان روکو بود؛ رم سازمان ونیز هم داراي سازمان مشابه. از مناظر جالب فلورانس است

گذشته است، و کاردینال جولیو د مدیچی در  سال از عمر آن  504اي به نام سودالیتی آو د دلوروزا که اکنون  خیریه

مؤسسۀ خیریۀ دیگري را تأسیس کرد تا از بینوایان غیر متکدي نگاهداري کند و وسایل کفن و دفن  1519سال 

اعانات خصوصی میلیونها تن، که نامشان ثبت نشده، تالش انسان را در برابر انسان، . اعت را فراهم سازدبض افراد بی

  .داد طبیعت، و مرگ تاحدي تخفیف می

VIII – آداب و تفریحات

در میان خشونت و نادرستی، زندگی پرغوغاي دانشجویان دانشگاه، و تندخویی و طبیعت مهربان دهقانان و رنجبران، 

  ایتالیا اکنون در بهداشت شخصی و اجتماعی، لباس پوشیدن،. نیک به عنوان یکی از هنرهاي رنسانس رشد کرد آداب

آداب غذا خوردن، طباخی، سخن گفتن، و تفریحات سرآمد تمام اروپا بود و در تمام این مراتب، بجز لباس، فلورانس 

نالید، و ایتالیاییان فقط تدسکو  ز کثافت شهرهاي دیگر میپرستانه ا فلورانس میهن. مقام پیشوایی را در ایتالیا داشت

عادت کهن رومی، که عبارت بود از استحمام مکرر، در طبقات . را مرادف خشونت زبان و زندگی قرار دادند) آلمانی(

اهان رفتند و، براي توبه از گن دادند و به آب گرم می تحصیکرده ادامه یافت؛ ثروتمندان زینتهاي خود را نشان می

لباس مردان همانقدر مجلل بود که لباس زنان، با . خوردند دستگاه هاضمه، هر سال مقدار زیادي آب گوگرددار می

انگیز کیسه مانند، از آن گونه که   آستینهاي تنگ و جورابهاي رنگین، و کالههاي شگفت: این تفاوت که جواهر نداشت

آمد و پوشندة  جوراب مردانه چندان بلند بود که تا باالي کمر می .شود در تصویر کاستیلیونه، کار رافائل، دیده می

اما از کمر به . شد ساخت که حرکاتش به رقصی سخیف شبیه می خود را به دو قسمت ناهماهنگ چنان منقسم می

از هایی  حتی دستکش و کفش حاشیه  باال، با نیمتنۀ مخمل و گردنپوش چیندار و توردار ابریشمی، گاه خوشنما بود؛

هایی پوشیده بود که  در یک نمایش رزمی میان لورنتسو د مدیچی و جولیانو، برادرش جولیانو جامه. تور داشت

  .ارزید دوکاتو می 8,000
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تامس کوریت، . در قرن پانزدهم انقالبی در آداب غذا خوردن پایدار شد، و آن استعمال چنگال به جاي انگشتان بود

این »  :کرد، از این رسم جدید متحیر شده بود و دربارة آن چنین نوشت ا سفر میدر ایتالی 1600که در حدود سال 

؛ همو در معمول کردن آن در انگلستان ».رود ام به کار نمی رسم در هیچ کشور دیگري که من در سفرهایم دیده

دادند امانت  ترتیب میکارد، چنگال، و قاشق از برنج وگاه از نقره بود و به همسایگانی که مجالس ضیافت . سهیم بود

ادویه . اما افراط در غذاهاي متنوع در ضیافتها اجباري بود  غذا، جز در مواقع مهمانی، ساده و مختصر بود،. شد داده می

براي خوشمزه ساختن غذا و انگیختن عطش، به طور  -فلفل، میخک، جوز هندي، دارچین، ابهل، زنجبیل، و غیره –

تاریخ رواج سیر را در . داشت ین رو، هر میزبانی به مهمانان خود شرابهاي متنوع عرضه میرفت؛ از ا فراوان به کار می

میخواري یا . مستند دانست، اما بدون شک خیلی پیش از آن مرسوم بوده است 1548توان به سال  ایتالیا می

فرانسویان یک دوره بعد، خوش رنسانس، مانند   ایتالیاییان دورة  شکمبارگی در ایتالیاي رنسانس چندان رواج نداشت؛

وقتی مردان از زنان خانوادة خود جدا بودند، ممکن بود یک یا دو روسپی را در مهمانیها . پرست غذا بودند نه شکم

تر وقت غذا را با موسیقی، انشاد  مردان منظم. کرد دعوت کنند؛ همان کاري که آرتینو به هنگام مهمان کردن تیسین

. داشتند خوش می اشعار، و مکالمات ادبی

گویی، به وسیلۀ رنسانس  هنر سخنوري، یعنی صحبت کردن به روش هوشمندانه با آراستگی و نزاکت و روشنی و بذله

مثالً در  –یونان و رم به این هنر آشنا بودند؛ و آن در نقاط مختلف ایتالیاي قرون وسطی نیز . از نو ابداع شد

و رم،   حال، در فلورانس، اوربینو،. تاحدي زنده نگاه داشته شده بود -دربارهاي فردریک دوم و اینوکنتیوس سوم

شاعران و فیلسوفان، سرداران و   نجبا و بانوانشان،: الیزابتا، و لئو دوباره نضج گرفته بود  بترتیب در حکومت لورنتسو،

د را با اشارت نمکین ملیح داشتند، بیان خو گاه طاعتی به دین ابراز می دانشوران، هنرمندان و موسیقدانان، گاه

این مکالمات چنان پسندیده بودند که بسیاري از مقامات و . شدند ساختند، و از سخنان یکدیگر محظوظ می می

این کار به افراط گرایید و زبان و . شدند تا لطف سخن دریافته و منعکس شود رساالت به شکل مفاوضات منتشر می

 رامبویهاوربینو جاي . انجام، افراط در این وضع از قدرت مردانۀ بیان کاستفکر بیش از حد متصنع و مهذب شد؛ سر

  .بموقع حمله کرد تا هنر سخنوري را براي فرانسه حفظ کند» زنان متصنع مضحک«فرانسه را گرفت، و مولیر به 

لیایی از آزادي موضوع و مدح و قدح چنان برخوردار بود که امروزه آداب اي قلیل، سخن ایتا رغم تصنع عده علی

رسید،  چون مکالمات عادي ندرتاً به گوش زنان شوهر نکردة خوش اخالق می. دهد اي را نمی اجتماعی چنان اجازه

عالیترین  اما سواي این موضوع، و حتی در. توان آشکارا بحث کرد رفت که دربارة مسایل جنسی می چنین گمان می

عفتی در تئاتر وجود داشت  محافل مردان، نوعی بیقیدي در شوخی جنسی، نوعی آزادي پرنشاط در شعر، و نوعی بی

مردان تربیت شده گاه اشعار هزلی بر . هاي کمتر عرضه شدنی دورة رنسانس است که در برما اکنون جزو جنبه

گویی و  جوانان براي اثبات بلوغ خود در هرزه. نوشت مینوشتند، و بمبو مهذب در مدح پریاپوس چیز  ها می مجسمه

آوردند  گفتند و گاه سخنان کفر آمیز بر زبان می مردان تمام طبقات ناسزا می. جستند ژاژخایی بر یکدیگر پیشی می

، و هذا، نه عبارات مؤدبانه در کشورهاي دیگر آن گونه پیراسته بود مع. که شامل مقدسترین نامها در دین مسیح بود

بوسیدند، و  دست او را می  سان آراسته؛ زنان هنگام ترك هر یک از دوست مردان صمیم خود، نه اشکال خطاب بدان

اي رسید  شد، و مالحظه در گفتار و کردار به مرحله هاي فراوان میان دوستان رد و بدل می مردان دست زنان را؛ هدیه

کتابهاي آداب و تشریفات ایتالیایی در آن سوي آلپ خواستاران . دآم سابقه به نظر می که در شمال اروپا عجیب و بی

  .بسیار داشتند

گونه  کرد؛ در تفریح نیز، همان هاي رقص، شمشیربازي، و سایر تفریحات نیز صدق می همین موضوع دربارة آموزشنامه

در میدانهاي فلورانس  در شبهاي تابستان دختران. که در مکالمه و کفرگویی، ایتالیا درجهان مسیحی پیشرو بود
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برد؛ در روستاها مردان و زنان جوان برروي چمن  نیمتاج نقره جایزه می ترین آنان یک رقصیدند، و شیرین حرکات می

رقصیدند؛  ها یا مجالس رقص رسمی، زنان با زنان یا مردان، و مردان با مردان یا زنان می درخانه. کردند ده پایکوبی می

.در رنسانس، بالت رونق داشت؛ شعر وحرکت به هنرها افزوده شده بود. نمایی بود و شیریندر هر حال، هدف مالحت 

آمیز به خود گرفته بود؛ لئو  ورقبازي حتی از رقص هم محبوبتر بود، در قرن پانزدهم در تمام طبقات شکلی جنون

که چگونه کاردینال رافائلو ریاریو گرفت؛ به یادآورید  گاه ورقبازي شکل قمار به خود می. دهم خود به آن عادت داشت

کردند، و ضمن آن بعضی اوقات  مردان گاه طاسبازي می. دوکاتو در بازي با پسر اینوکنتیوس هشتم، برد 14,000

در ونیز قمار . این کار نیز به صورت عشق مزمنی درآمده بود که قانون بیهوده درصدد عالج آن بود. گرفتند طاس می

شرافی را به تباهی کشانده بود که شوراي ده نفري دو بار فروش ورق یا طاس را ممنوع و هاي ا قدر خانواده آن

، »صندوق تبرع«. خدمتکاران را موظف کرد که هر وقت اربابانشان مقررات قانون ضد قمار را لغو کردند، گزارش دهند

که، الاقل تا واریز کردن وام خود، گرفت  گیران تعهد می توسط ساووناروال تأسیس شده بود، از وام 1495که در سال 

ورزیدند؛  هاي قیمتی عشق می نشستند و به مهره مردم موقر ساعتها به بازي شطرنج می. از قمار خودداري کنند

  .ارزیدند دوکاتو می 5,000هایی داشت که  جاکامو لوردانو در ونیز مهره

اشراف ایتالیا سواري، شمشیربازي و . گرفت نجام میجوانان بازیهاي مخصوص به خود داشتند که غالباً در فضاي باز ا

براي این گونه مسابقات شهرها، در تعطیالت معین، محلی را . آموختند بازي، و مشق جنگ تن به تن سواره می نیزه

ها و  کردند که زنان از پنجره ساختند؛ و معموالً این محل را طوري انتخاب می در میدان عمومی با ریسمان مجزا می

گونه رزمها به قدرکافی کشنده  چون این. ها بتوانند رزمجویان را ببینند و سوارکار محبوب خود را تشجیع کنند لکانهبا

بعضی جوانان متهور در کولوسئوم رم نوعی از گاوبازي را معمول کردند که در آن  1332از کار در نیامدند، در سال 

هاي کهن رم در جنگ  ؛ در آن مورد فقط هجده سوارکار از خانوادهبایست با نیزه با یک گاو بجنگد یک مرد پیاده می

گاه در رم و سینا تکرار شد، اما هرگز به  هایی گاه چنین مسابقه. باگاوان کشته شدند، و تنها یازده گاو به قتل رسیدند

. س را به یکسان برانگیختمسابقۀ اسبدوانی معمولتر بود و ذوق اهالی رم، سینا، و فلوران. مذاق ایتالیاییان خوش نیامد

کردند و شارمندان را  هاي دو، قایقرانی، تنیس، و بوکس ورزشهاي ایتالیایی را تکمیل می شکار، قوشبازي، و مسابقه

شد و دفاع شهرها به سربازان مزدور واگذار  داشتند، اما از لحاظ جمعی سودي از آنها عاید نمی فرداً ورزیده نگاه می

رغم رنجها و خطرها و وحشتهاي طبیعی و فوق طبیعیش، خوش بود؛ مردم شهر از  علی  ندگی،بر روي هم، ز .شد می

کرانۀ رودها، یا ساحل دریا برخوردار بودند؛ براي تزیین خانه و پیراستن شخص   لذت پیاده یاسواره رفتن به روستاها،

کلیسا در تعطیل . آوردند ی پدید میباغهاي زیبایی به اشکال هندس پروردند؛ و در جوار ویالهاي خود خود گل می

هاي ونیزي، رود آرنو در ونیز، رود مینچو در مانتوا،  در دریاچه. افزود سخی بود، و دولت تعطیالتی از خود به آنها می

هاي شهر، با  هاي بزرگی در کوچه یا، در روزهاي مخصوص، دسته. شد ورود تیچینو در میالن جشنوارة آب گرفته می

هاي موزیک  شدند؛ دسته هاي صنفی که به دست هنرمندان داراي شهرت جهانی تهیه شده بود، روان می هعلمها و اراب

و شب هنگام آتشبازي صور   خرامیدند، رقصیدند، مردان موقر می خواندند و می نواختند، دختران زیبا می می

چخماق که از کلیساي قیامت در  ، در فلورانس، سه سنگ»شنبۀ مقدس«در . آورد انگیزي در آسمان پدید می شگفت

افروخت، و شمع  گچی را بر می کردند، که آن نیز یک شمع اورشلیم آورده شده بودند، یک شمع پیهی را روشن می

اي که در میدان جلو کلیساي جامع قرار  شد، به ارابه اخیر، که با یک کبوتر مصنوعی در طول سیمی حرکت داده می

در کورپوس کریستی دستۀ نمایش دهندگان متوقف . زد رسید و آن را آتش می ود میداشت و عالمت گردونۀ کشور ب

اي را از تاریخ  شد بشنوند، یا صحنه شد تا اعضاي آن سرودي را که توسط دختران و پسران همسرا خوانده می می

اگر . ، ببینندشد آمیز، که توسط یکی از تشکیالت اخوت مذهبی نمایش داده می هاي شرك کتاب مقدس یا افسانه
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این دسته به سبک روم قدیم با . مورد استقبال قرار گیرد» دستۀ نصرت«آمد، ممکن بود با  شخص بزرگی به شهر می

اي که هنگام بازگشت یک سردار فاتح از جنگ آراسته  یافت، یعنی به شیوة دسته هاي مخصوصی ترتیب می گردونه

ها بیرون آمدند تا  دید، تمام مردم شهر از خانه 1513در سال  وقتی که لئو دهم فلورانس محبوب خود را. شد می

. عبور گردونۀ ظفر او را، که توسط پونتورمو نقاشی و تزیین شده بود، هنگام عبور از زیر طاق نصرتهاي بزرگ ببینند

شخصیتهاي هایی از  هفت گردونۀ دیگر، که شبیه. این طاق نصرتها در خیابان مرکزي نمایش دهندگان بسته شده بود

دادند؛ در آخرین گردونه، یک پسر برهنه، که او را با  مشهور تاریخ روم را در خود داشتند، موکب پاپ را تشکیل می

کرد؛ اما آن پسر چندي بعد در نتیجۀ اثر سمی  اکلیل رنگ کرده بودند، حلول عصر طالیی را با آمدن پاپ اعالم می

.آن رنگ، مرد

، »تدبیر«ها به وسیلۀ راکبان خود در فلورانس تصورات مجردي از قبیل  هاي دسته بهدر هنگام کارناوال، گاه ارا

پاریس و هلن یا   اي مانند افسانۀ نمودند، یا افسانه را می» فصلها«، و »بادها»  ،»عناصر«، یا »مرگ«و » بیم«، »امید«

لورنتسو قصیدة » نمایشی«براي چنین  کردند؛ باکوس و آریادنه را، همراه با آوازهاي مربوط به هر صحنه، مجسم می

در آن شبهاي کارناوال، همه، از کودکان بازیگوش گرفته تا کاردینالها، . مشهور خود را براي جوانی و نشاط نوشت

کردند که انتقام قیود ایام  پرداختند، و با چنان آزادیی عشقبازي می زدند، به شوخی و فریب می ماسک به صورت می

اما بدبختیهاي غیر منتظر  –، وقتی که فلورانس هنوز سعادتمند بود 1512در سال . گرفت وقت میروزه را پیش از 

را براي نمایش » ماسک پیروزي مرگ«پیرو دي کوزیمو و فرانچسکو گراناتچی  - فقط چند ماه با آن فاصله داشتند

شد و با پارچۀ  اي سیاه کشیده میعبارت بود از یگ گردونۀ ظفر بزرگ که با گاومیشه این ماسک. کارناوال ساختند

با داسی منقوش شده بود؛ برگرد آن اسکلت چند گور و » مرگ«سیاهی پوشیده شده بود که بر آن اسکلت بزرگ 

در پشت ارابه   قرار داشتند؛  هاشان استخوانهاي سفید درخشان در تاریکی نقش شده بود، اشباح هولناك، که بر جامه

از . د که باشلقهاي سیاهشان، هم در جلو هم در عقب، با سرهاي مرده نقاشی شده بودخرامیدن اشکال ماسکداري می

ها درست شده بودند، پیکرهاي دیگري برخاسته بودند که با تمهیدات هنر نقاشی همچون  قبرهایی که برروي ارابه

در پیش و . ردم باید بمیرندم  همۀ: خواندند که مضمونش این بود رسیدند؛ این اسکلتها آوازي می استخوان به نظر می

گونه، در مهمترین قسمت  بدین. رفتند که بر رویشان اجساد مردگان بود پس ارابه گروهی از اسبان مفلوك راه می

کارناوال، پیرو دي کوزیمو، با منعکس ساختن صداي ساووناروال خوشگذرانی ایتالیاییها را محکوم ساخت و آن بالیی 

.بینی کرد ود پیشرا که باید بر آنها نازل ش

IX – هنر نمایش  

زیرا غالباً تابلویی، معموالً از تاریخ انبیا، برروي . این عیدهاي ماسک و کارناوال یکی از مبانی هنر نمایش ایتالیا بودند

بسته شده بودند، اجرا   ها ضمن حرکت دسته، یا بر روي سکوهاي نمایشی موقت که در سر راه دسته یکی از ارابه

اي از داستان مسیحیت بود که توسط یکی از اصناف و گاه به  اما نخستین منشأ نمایش در ایتالیا مرحله .شدند می

شد که این کار را براي خویش وسیلۀ  اي متعلق به یکی از انجمنهاي برادري مذهبی اجرا می وسیلۀ بازیگران حرفه

ها  متون بعضی از این دیووتسیونه. گفتند می» تسیونه دیوو«این گونه نمایشها را در لغت ایتالیایی . کسب قرارداده بود

طبق یکی از آنها، مریم   دهند؛ مثالً، انگیزي را نشان می اند و نیروي نمایشی شگفت از دستبرد زمان محفوظ مانده

اي پسر : زند و بانگ می  خیزد، وار در جستجوي او برمی کند؛ دیوانه یابد و باز او را گم می عذرا عیسی را در اورشلیم می

اي؟ اي پسر ربانی من، وقتی که  اي بیرون رفته اي؟ اي پسر رئوف من، از چه دروازه اي پسر من کجا رفته! مهربان من

در قرن  »به خاطر محبت خدا، به من بگویید پسرم کجا، کجا رفته است؟! مرا ترك کردي، بسیار غمگین بودي

در عبادتگاه یکی از اصناف، یا در » نمایش مقدس«ري از نمایش به نام ت نوع پیشرفته  پانزدهم، مخصوصاً در فلورانس،
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دکور این نمایشها غالباً بغرنج و مبتکرانه . شد ناهارخانۀ یک صومعه، یا در یک کشتزار، یا در میدانی عمومی عرضه می

آویزان در هوا، و فرشتگان به  آسمانها معموالً با سایبانهایی که نقش ستاره بر آنها بود، ابرها به وسیلۀ پشمهاي  :بود

اي مواج پنهان شده بودند مجسم  هاي فلزي قرار گرفته و در آویزهاي پرده هایی که بر شبکه واسطۀ پسر بچه

لورنتسو د مدیچی و پولچی جزو . متن نمایش معموالً به شعر بود و نتهاي موسیقی براي ویول و عود داشت. شدند می

خود، » اورفئو«پولیتسیانو، در کتاب . کردند ایشهاي مذهبی را به صورت شعر تدوین میشاعرانی بودند که متن این نم

  .شکل نمایشهاي مقدس را با موضوعات مشرکانه تلفیق کرد

، که مدتها به »فارس«نمایشهاي. در همان اوان سایر اجزاي زندگی ایتالیایی در ایجاد هنر نمایش سهیم گردیدند

برخی از . شدند، حاوي عنصر اصلی کمدي ایتالیایی بودند هرهاي قرون وسطی اجرا میوسیلۀ مقلدان دوره گرد در ش

وسیلۀ مطلوبی » کمدیا دل آرته«این . دست بودند هاي ساده چیره بازیگران در تهیۀ بالبداهۀ گفتگو براي نمایشنامه

بود که ماسکها، یا اشخاص  در همین نمایشهاي فارس. اي ایتالیاییان بود براي پرورش نبوغ ساتیرنویسی و مضحکه

.پانتالون، آرلکن، پولچینال یا پونچینلو: کمدي مردم پسند، شکل و نام گرفتند

انجامید، نقش خود را با احیاي متون نمایش روم  اومانیستها، در منظومۀ بغرنجی از عوامل که به هنر نمایش می

کشف شد و انگیزة نوینی براي  1427ۀ پالوتوس در سال دوازده نمایشنام. باستان، و به صحنه آوردن آنها، ایفا کردند

سینا، و رم، کمدیهاي پالوتوس و ترنتیوس نمایش داده شدند؛   در ونیز، فرارا، مانتوا، اوربینو،. پیشرفت تئاتر ایجاد کرد

در سال . آورندسنتهاي کهن کالسیک به پرواز درآمدند و از فراز قرنها گذشتند تا بار دیگر تئاتر غیر مذهبی به وجود 

انتقال هنر نمایشی   براي نخستین بار به زبان ایتالیایی نمایش داده شد و زمینۀ  ، اثر پالوتوس،»منایکمی«، 1486

در اواخر قرن پانزدهم، دیگر نمایشهاي مذهبی مردم تحصیلکردة ایتالیا را به . باستانی را به دورة رنسانس فراهم آورد

گرفتند و وقتی که  آمیز به نحو روزافزونی جاي موضوعات مسیحی را می كکرد؛ موضوعات شر خود جلب نمی

هایی نوشتند، کارشان به سبک موهن  نویسان محلی، مانند بیبینا، ماکیاولی، آریوستو، و آرتینو، نمایشنامه نمایشنامه

هاي  تمام صحنه. ر داشتوزنندة پالوتوس عاري از نزاکت بود و با داستانهاي سابقاً محبوب عیسی و مریم تفاوت بسیا

گردد، تمام اشخاص مبتذل  هاي سطحی که به اشتباه در جنس یا هویت یا مقام باز می کمدي رم، تمام طرح و توطئه

و تمام خشونت و  –کرد  از جمله قوادان و روسپیان، که پالوتوس با آنها ذوق مردم فرومایه را اقناع می –نمایش 

  .دیگر در این کمدیهاي ایتالیایی ظاهر شد رذالت بازیهاي فرودستان کهن بار

هاي سنکا و بازیابی هنر نمایشی یونان، تراژدي هرگز در صحنۀ تئاتر رنسانس وضع پایداري  با وجود حفظ نمایشنامه

، اثر »سوفونیسبا«خواستند بیش از آنچه متأثر شوند، شاد گردند، و از این رو از  حتی طبقات عالی نیز می. پیدا نکرد

اثر جووانی روچالي، که در همان سال در باغ روجالي در فلورانس در حضور   ،»روزاموندا«، و )1515(تریسینو جان 

  . لئودهم نمایش داده شد، استقبال نکردند

اینکه . این از بدبختی کمدي ایتالیایی بود که وقتی شکل گرفت که اخالقیات ایتالیا به حضیض افتاده بود

توانست ذوق طبقات عالی ایتالیا را، حتی در  ي ماکیاولی می»ماندرا گوال«ي بیبینا و »کاالندرا«هایی مانند  نمایشنامه

سازد  شهر مهذب اوربینو، اقناع کند و بدون بلند کردن نداي اعتراضی در حضور پاپان اجرا شود، بار دیگر آشکار می

تاریخ (اقدامات ضد اصالحی با شوراي ترانت  وقتی که. تواند با فساد اخالق همعنان باشد که چگونه آزادي عقلی می

آغاز شد، اخالقیات کشیشان و غیر روحانیان شدیداً تحت نظر قرار گرفت، و کمدي رنسانس از دایرة ) 1545اتمام، 

  .تفریحات جامعۀ ایتالیا خارج شد
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X – موسیقی  

شد و رقص و  ها موسیقی نواخته می یکی از وجوه جبران کنندة کمدي ایتالیایی این بود که در فواصل میان پرده

مونتنی، که در . زیرا، پس از عشق، موسیقی تفریح وتسلی عمدة هر طبقه در ایتالیا بود. شد پانتومیم نمایش داده می

از دیدن روستاییانی که عود در دست داشتند و شبانانی که درکنار آنها اشعار «کرد،  در توسکان سفر می 1581سال 

اما این چیزي است که »  :افزاید مونتنی خود به این جمله چنین می» خواندند متحیر شده بود؛ ظ میآریوستو را از حف

نقاشی رنسانس هزار تصویر از مردمی دارد که در حال نواختن هستند؛ از فرشتگان » .توان دید در تمام ایتالیا می

پرداز، اثر ملوتتسو، گرفته تا شعف مردي  یم نغمهاند، یا از سراف عودنوازي که هنگام تاجگذاري مریم در پاي او غنوده

که در پردة کنسرت پشت هارپسیکورد نشسته است؛ و حال به آن پسري بنگرید که در مرکز تصویر سه مرحله از 

. خود آن نقاش است) آن پسر(برد که او  عمر انسان کار سباستیانو دل پیومبو، قرار دارد و شخص کمتر گمان می

هاي  در سرکار، در خیابان، در هنرکده  هاي خود، کند که در خانه طریق تصویري از مردمی رسم می ادبیات به همان

در قسمتهاي تغزلی   ها و نمایشهاي دینی و دنیوي، ها، در کلیساها، در دسته خانه ها و راهبه موسیقی، در صومعه

دکامرون به حیطۀ خیال کشیده است، مشغول  هاي تئاتر، یا در گردشهاي خارج شهر، از آن قبیل که بوکاتچو در پرده

هاي خود آالت موسیقی متنوع داشتند و مجالس خصوصی تشکیل  ثروتمندان در خانه. خواندن و نواختن هستند

.ایتالیا دیوانۀ موسیقی بود، و هنوز هم هست. زنان باشگاههایی براي نوازندگی و تحصیل موسیقی داشتند. دادند می

واره رونق داشتند و موسیقی عالمانه در ادوار معین خود را از آنها سرچشمه سیراب و جوان آوازهاي عامیانه هم

هاي مذهبی، حتی براي قسمتهایی از  کرد؛ ملودیهاي مردم پسند براي ساختن مادریگالهاي بغرنج، براي سروده می

در فلورانس مردم معتاد بودند «: گوید چلینی می. گرفت موسیقی دعاي قداس با تغییرات الزم مورد استفاده قرار می

خنیاگران کوچه و بازار آهنگهاي غمناك یا شاد را بر . و بخوانند و برقصند» که شبهاي تابستان در خیابانها گرد آیند

ها  ها یا جاده نواختند؛ مردم براي خواندن آوازهاي ستایش مریم، در برابر زیارتگاههاي او در کوچه عودهاي زیبا می

هاي مرموز کانالهاي پیچ در  د؛ در ونیز الحان هماهنگ از صدها قایق به سوي ماه بلند بود؛ و در سایهشدن جمع می

تقریباً هر ایتالیایی . کردند هایی نثار دختران مردد می پیچ، عاشقان، با امید فراوان و صدایی نیمگرفته، نغمه

صدها از این خرده آهنگهاي عامه . ان خود جور کندتوانست آواز بخواند و صداي خویش را به طور ساده با هماوای می

اند؛ معموالً کوتاه و عشقی هستند و براي صداي  به ما رسیده) هاي کوچک میوه(پسند تحت عنوان نام فروتوله 

در حالی که در قرون گذشته صداي تنور، . اند که پشتبندي از تنور، آلتو، و باس داشته باشد  سوپرانویی ساخته شده

، حال، در قرن پانزدهم، سوپرانو پشتگیر بودداشت و نام خود را نیز از همین خاصیت گرفته  می» نگاه«را ملودي 

این قسمت احتیاجی به  .شد میگفتند که در نت باالي سایر آهنگها نوشته  از این جهت آن را سوپرانومی - آهنگ بود

در  1562کاستراتی تا سال . (شد صداي زن نداشت، غالباً توسط یک پسربچه یا بافالستوي یک جوان بالغ خوانده می

).دستۀ همسرایان پاپ وارد نشده بود

ستیلیونه از درباریان خود مقدار کافی کا. اي از موسیقی الزم بود در میان طبقات تحصیلکرده معلومات قابل مالحظه

پرورد، بلکه بسیاري از اوقات حیوانات  که نه تنها اذهان مردان را می«کرد  اطالعات ذوقی در موسیقی طلب می

رفت که نت سادة موسیقی را با یک نگاه بخواند، با یکی  اي انتظار می از هر شخص تربیت شده» .کند وحشی را رام می

گاه مردم در یک . همراهی کند؛ و در هر مجلس در یک آواز دسته جمعی مرتجل شرکت جویداز آالت موسیقی 

دانشگاهها پس از سال . اي از آواز، رقص، و نواي آالت موسیقی بود کردند که شامل مجموعه شرکت می) باالد(» باالتا«

صدها دانشکدة موسیقی بود؛ ویتورینو  دادند؛ التحصیالن دانشنامه می هاي موسیقی بودند و به فارغ داراي دوره 1400

هاي موسیقی بدان جهت »کنسرواتور«موسیقی در مانتوا تأسیس کرد؛   یک مدرسۀ 1425دا فلتره در حدود سال 
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ها به عنوان مدارس موسیقی مورد استفاده قرار )یتیمخانه(داراي این نام هستند که در ناپل بسیاري از کنسرواتوریو 

هان در  اولریش  1476در حدود سال . ه از چاپ براي انتشار نت، موسیقی بیشتر گسترش یافتبا استفاد. گرفتند می

اتاویانو د پتروتچی در  1501رم یک کتاب دعاي کامل با حروف قابل انتقال براي نتها و خطوط چاپ کرد، و در سال 

  .هایی به مقیاس تجارتی آغاز کرد ونیز به چاپ موتتها و فروتوله

فرمانروا معموالً کلیساي محبوبی براي خود . موسیقی مهمتر از هر هنر دیگري، به جز آرایش شخصی، بوددر دربارها 

گزید که گروه همسرایانش مورد لطف او بودند؛ مبالغ هنگفتی براي جلب خوش آوازترین و خوشنوازترین افراد  برمی

و این کاري است که فدریگو  - کرد ودکی تربیت میپرداخت؛ خوانندگان جدیدي از ک از ایتالیا، فرانسه، و بورگونی می

گیوم . و از اعضاي گروه انتظار داشت که در مراسم کشوري و اعیاد درباري نیز شرکت کنند -در اوربینو انجام داد

دوفه، اهل بورگونی، به مدت یک ربع قرن رهبري موسیقی را دردربار ماالتستاها، در ریمینی و پزارو، و نیز در 

دو گروه خواننده براي  1460؛ گالئاتتسو ماریا سفورتسا حدود سال )1444-1419(دار بود   پاپ در رم، عهده نمازخانۀ

نمازخانه ترتیب داد و براي ادارة آنها ژوسکن دپره را، که در آن هنگام مشهورترین آهنگساز در اروپا بود، به فرانسه 

میالن، اورا به عنوان یک موسیقیدان خوشامد گفت، و باید تذکار لودوویکو سفورتسا به هنگام ورود لئوناردو به . آورد

رفت همراه آتاالنته میلیوروتی بود که در موسیقی و ساختن آالت طرب  داد که لئوناردو وقتی از فلورانس به میالن می

، بود که ارگ، و کالویکورد، لورنتسو گوسناسکو، اهل پاویا  یک شخص مشهورتر درساختن چنگ، عود،. شهرت داشت

نارچیسو، تستاگروسا، کوردیۀ : دربار لودوویکو پر بود از خوانندگان. میالن را یکی از اقامتگاههاي خود ساخته بود

پذروماریاي اسپانیایی در آن قصر، و نیز براي . فالندري، و کریستفورو رومانو، که بئاتریچه به او عشقی پاك داشت

رانکینو گافوردي در میالن یک مدرسۀ موسیقی خصوصی مشهور تأسیس کرد، و ف عموم، کنسرتهایی را رهبري می

استه عشقی سرشار به موسیقی داشت، آن را موضوع عمده براي /ایزابال د. دار شد کرد و خود تعلیمات آن را عهده

وقتی که دستور ساختن یک . نواخت تزیین خلوتگاه خود ساخته بود، و خودش چندین آلت موسیقی را خوب می

زیرا دستهاي ما به قدري «ویکورد به لورنتسو گوسناسکو داد، تأکید کرد که شستیهاي آن خیلی روان باشند، کال

زیستند؛ مارکتوکارا  دو موسیقدان شهیر در دربار او می» .توانیم بنوازیم ظریف است که اگر شستیها سفت باشند، نمی

به واسطۀ محبوبیتش براي   ساخت و، دریگالهاي جذابی میماهرترین عودنواز زمان، و بارتولومئو ترمبو نچینو که ما

.پوشی شد همین کار، وقتی زن بیوفاي خود را کشت، به مجازات نرسید و موضوع به عنوان مناقشۀ خانوادگی چشم

ها نماز  بهدر ونیز، بولونیا، ناپل، و میالن، راه. انداز شد ها طنین خانه ها، و راهبه موسیقی در کلیساها، صومعه  سرانجام،

سیکستوس چهارم گروه . آمدند خواندند که مردم براي شنیدن آن گرد می انگیز می شامگاهان را چنان هیجان

گروه همسرایان نمازخانۀ «یولیوس دوم به کلیساي سان پیترو . همسرایان نمازخانۀ مشهور سیستین را تأسیس کرد

گاه هنر موسیقی  کرد، این نمازخانه ذروه ین تربیت میرا افزود که خوانندگانی براي همسرایان سیست» یولیوس«

جهان التین در دورة رنسانس بود؛ بزرگترین خوانندگان از تمام کشورهاي کاتولیک مذهب جهان در آن گرد آمده 

فرانسه به شکل جدیدي از » هنرنو«مناجات هنوز نخستین قاعدة موسیقی کلیسایی بود، اما اینجا و آنجا . بودند

یک . آماده کرده بود) ویکتوریا(ن در گروههاي همسرایان مذهبی راه یافته و زمینه را براي پالسترینا و ویتوریا کنترپوا

رسید، اما در قرن پانزدهم  وقت به کار بردن هر آلت موسیقی غیر از ارگ در کلیسا مخالف جالل مذهبی به نظر می

در کلیساي . آن لطف و زینت موسیقیهاي دنیوي را بدهندچندین نوع آلت موسیقی وارد کلیسا شدند تا به موسیقی 

سال رهبري همسرایان را داشت و آنان را  مارکو در ونیز، استاد فالندري، آدریان ویالئرت بروژي، مدت سی و پنج سان

در فلورانس، آنتونیو سکوارچالوپی یک مدرسۀ . چنان براي اجراي آهنگها تربیت کرد که موجب رشک رم شد

آنتونیو به مدت یک نسل بر گروه خوانندگان کلیساي . ی تأسیس کرد که لورنتسو یکی از اعضاي آن بودهارمورن
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لئونه . کرد و آن کلیسا چنان با موسیقی پرطنین شده بود که هرگونه شک فلسفی را ساکت می  جامع ریاست کرد،

  :ایمان آورد باتیستا آلبرتی مردي شکاك بود، اما وقتی آواز گروه همسرایان را شنید،

دانم  من نمی. آزارد گاه نمی شوند، فقط موسیقی مذهبی است که هیچ تمام اشکال دیگر آواز با تکرار کسل کننده می

ها و دعاهاي کلیسا همان اثري را دارند که براي آن  نغمه گیرند، اما در خون من دیگران چگونه تحت تأثیر قرار می

. ناپذیر آکنده از احترام نسبت به خدا م روحی و القاي یک نوع رخوت وصفاند، یعنی براي تسکین آال تنظیم شده

آن صداهایی که کامل و حقیقی و  –شنود نرم نشود  سنگی است که وقتی زیر و بم منظم آن صداها را می کدام دل

نانی دهم که محال است من به آن کلمات یو به شما اطمینان می. ایقاعشان چنین شیرین و قابل انعطاف است

اندیشم  آنگاه می. جوید گوش بدهم و گریه نکنم که چارة بیچارگی انسان را از خدا می) »خداوندا، برما رحمت آور«(

.آورد که موسیقی چه نیرویی را براي نرم ساختن و آرام کردن ما با خود می

ان رنسانس، در آن از فرانسه رغم تمام این محبوبیتها، موسیقی تنها هنري بود که ایتالیا در قسمت اعظم دور  علی

در نتیجۀ محروم شدن از عایدات دستگاه پاپ به علت فرار پاپها به آوینیون، و با نارسا بودن فرهنگ دربار . عقب ماند

در ایتالیا . جباران در قرن چهاردهم، ایتالیا در آن زمان فاقد وسایل و روح الزم براي موسیقیهاي عالیتر بود

ها، که برپایۀ آهنگهاي تروبادورهاي پرووانسی بودند، در یک قالب موسیقی  شد، اما آن نغمه میمادریگالهایی ساخته 

منظم بود، بدان سان که شکل تصنیف از صالبت اصلی خود ) چند صدایی(شدند که حاوي یک پولیفونی  نهاده می

  .شد خارج می

الندینو، هر . از کلیساي سان لورنتسو در فلورانس بودارگنو  افتخار موسیقی قرن چهاردهم در ایتالیا فرانچسکو الندینو،

رفت؛ مردم او را به عنوان  چند از زمان کودکی کوربود، از واالترین و محبوبترین موسیقدانان زمان خود به شمار می

ویست اما حتی او نیز از فرانسه سرمشق گرفته بود، د. داشتند ارگنواز، عودنواز، آهنگساز، شاعر و فیلسوف معزز می

هنر نو از . را داد که فرانسه را یک نسل پیش فراگرفته بود» هنرنو«آهنگ غیر مذهبی او به تغزالت ایتالیا آن شکل 

گانی، که سابقاً در موسیقی کلیسا الزم بود،  یکی از این جهت که نظم دوگانی را نیز مانند نظم سه: دو جهت نو بود

اي  پاپ یوآنس بیست و دوم، که به هر زمینه. عطافتر ابداع کردنویسی بغرنجتر و قابل ان پذیرفت، و یک نت

منع او باعث تحول . کرد، به هنرنو همچون هنري غریب و فاسد حمله کرد و آن را ممنوع ساخت اندازي می  دست

به ( توانست تا ابد زنده بماند، گواینکه به هرحال یوآنس بیست و دوم نمی. اي در موسیقی ایتالیا شد نومید کننده

، هنرنو در موسیقی عالمانۀ فرانسه، و )1334(نمود؛ پس از مرگش در نودسالگی  گاه چنین می) عمر درازش  واسطۀ

  .کمی پس از آن در ایتالیا نیز، پیروز شد

وقتی که . دادند در آوینیون خوانندگان و آهنگسازان فرانسوي، فالندري، و هلندي گروه همسرایان پاپ را تشکیل می

یگر مقر پاپ شد، دستگاه پاپ با خود عدة زیادي خواننده و آهنگساز فرانسوي، فالندري، و هلندي آورد، و این رم بارد

تا زمان سیکستوس چهارم، تمام صداهاي گروه . موسیقیدانان خارجی و جانشینانشان بر موسیقی ایتالیا تسلط یافتند

وقتی . کرد لطۀ خارجی بر موسیقی دربارها حکومت میهمسرایان پاپ از آن سوي آلپ بود؛ و در قرن پانزدهم یک س

نام داشت، به عنوان ارگنواز  لورنتسویک تن هلندي را، که هاینریش ایساك  ،)1475حد (که سکوارچالوپی درگذشت 

و براي ) آوازهاي کارناوال(هاینریش براي تعدادي کانتی کارناشالسکی . کلیساي جامع فلورانس به جاي او برگزید

داد که آهنگهاي فرانسوي را دوست داشته باشد  ساخت و به لئو دهم، پاپ آینده، تعلیم می پولیتسیانو نت می تغزالت

گونه که مردم ایتالیا  شدند، همان تا چندي آوازهاي فرانسوي در ایتالیا خوانده می. و حتی به سبک آنها آهنگ بسازد

.پیش از آن اشعار تروبادورها را انشاد کرده بودند
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ن تجاوز موسیقیدانان فرانسوي به ایتالیا، که یک قرن پیش از تجاوز سربازان فرانسوي به آن کشور صورت گرفته ای

و ایتالیاییانی  - زیرا این مردانی که از شمال آمده بودند. انقالبی در موسیقی ایتالیا پدید آورد 1520بود، نزدیک سال 

و آن را براي به آهنگ در آوردن شعر غنایی ایتالیا مورد استفاده در هنر نو مستغرق بودند  -که تربیت کرده بودند

هاي  منظومه –و بعداً در اشعار تاسو و گوارینی  -ساناتسارو، و بمبو  در آثار پترارك، آریوستو،. قرار داده بودند

اقل براي این دلنشینی یافتند که تشنۀ موسیقی بودند؛ در حقیقت آیا شعر، اگر مخصوص آهنگ ساخته نشده بود، ال

ها، اثر پترارك، موسیقیدانان را قبالً مجذوب ساخته، و اکنون هر بیت  کتاب نغمه  نبود که به شیوایی برخوانده شود؟

در ادبیات جهان، اشعار پترارك به نحو کاملتر از آن هر . و بعضی از قطعات آن چندین بار، به آهنگ درآمده بود  آن،

غزلهاي کوچکی از شاعران گمنام نیز وجود داشتند که چون حاوي احساسی ساده . اند شاعر دیگر به موسیقی در آمده

  :خواندند، مثالً آوردند و سیمهاي هرسازي را به پاسخگویی فرا می و ماندگار بودند، تارهاي هر قلبی را به لرزه در می

  دخترانی زیبا در زیر درختان تابستانی دیدم

  کرد، میکه یکی از دیگري برگ و گل عاریت 

  .بافتند کنان تاجهاي گل می و همه زمزمه

  در میان آن خواهر خواندگان خوش اطوار، زیباترین دختر

  »!بگیر»  :چشمان دلربایش را به من گرداند و گفت

  .چون گم کرده عشقی مات ایستادم و هیچ نگفتم

  او قلب مرا خواند و تاج گل زیبایش را به من داد؛

  .مپس من تا لب گور بندة اوی

عبارت بود از یک چند صدایی که در » موتت«. آهنگسازان موسیقی کامل و بغرنج موتت را براي این اشعار برگزیدند

الشعاع یک  به جاي آنکه سه قسمت آن تحت - شد که با چهار یا هشت صدا خوانده می –آن تمام چهار قسمت 

مستقل آهنگ را   رنج کنترپوان و فوگ، چهار شاخۀکاري بغ قسمت واقع شود، داراي ارزش مساوي بودند، و تمام ریزه

یکی از زیباترین گلهاي  –گونه بود که مادریگال ایتالیایی قرن شانزدهم  بدین. کرد متوافق تبدیل می  به یک شاخۀ

سان  موسیقی، که در زمان دانته خدمتگر شعر بود، اکنون شریک همشأن او شده بود، بدان. شکوفان شد - هنر ایتالیا

ساخت که موجب  دو را با موسیقی یگانه می بلکه آن. کرد ساخت و احساس را تیره نمی دیگر لغات را مبهم نمیکه 

.شد تواماً روح را برانگیزند و با مهارت فنی خود ذهن فرهیختگان را شاد کنند می

سازي معطوف  مادریگالتقریباً آهنگسازان بزرگ قرن شانزدهم ایتالیا، حتی پالسترینا، گهگاه هنر خود را به 

زیست، و یک فرد ایتالیایی به نام کوستانتسو فستا، در  فیلیپ وردلو، یکی از فرانسویانی که در ایتالیا می. داشتند می

پس از آن دو، آرکادلت، ، سهمی مساوي دارند؛ چندي 1530و  1520افتخار ایجاد این شکل جدید، میان سالهاي 

در ونیز آدریان ویالئرت از رهبري . موسیقیدان فالندري مقیم رم، که نامش در اثر رابله آمده است، وارد میدان شد

  .گیري کرد تا بزرگترین مادریگالهاي زمان را بسازد گروه همسرایان کناره

موسیقی فراوان بودند، اما فقط ارگ بود که  آالت. شد مادریگال معموالً بدون همراهی یک آلت موسیقی خوانده می

سازي در اوایل قرن شانزدهم از اشکال موسیقی به وجود آمد که  موسیقی. جسارت همراهی با صداي انسان را داشت

بدین گونه، پاوان، سالتارلو، و ساراباند از حالت همراهی با رقص درآمدند و . مخصوص رقص و آوازهاي گروهی بود

شد، یک نواي سازي شد که سلف دور دست  ازي شدند؛ و موسیقی مادریگال، که بدون آواز اجرا میجزو آهنگهاي س

  .رود و از آن رو منشأ سمفونی به شمار می aسونات گشت
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پدال آن در آن قرن در آلمان و هلند ساخته شد و . ارگ در قرن چهاردهم تقریباً همانقدر تحول یافته بود که امروز

در آن زمان بیشتر . ایتالیا قبول آن را تا قرن شانزدهم به تعویق انداخت  ه و اسپانیا معمول گشت؛کمی بعد در فرانس

ارگهاي بزرگ کلیسایی خود از آثار . »جفتکن«و » قطعکن«ارگهاي بزرگ دو یا سه صفحۀ شستی داشتند با تعدادي 

ین عالقه به شکل در ساختن سایر آالت هم. کاري و نقاشی شده بودند هنریی بودند که توسط استادان طرح و کنده

شد؛ به شکل گالبی  ها بود، از چوب و عاج ساخته می عود، که آلت موسیقی محبوب خانه. موسیقی نیز به کار افتاد

؛ دستۀ آن با نقره یا برنج تزیین شده بود؛ و دستۀ کوك آن با  بود و سوراخهایی با طرح زیبا براي طنین صدا داشت

زد،  یک زن زیبا که عودي بر روي دامن خود داشت و به آن زخمه می. داد قائمه تشکیل می گردنش یک زاویۀ

چنگ، سیترن، پسالتریون، دلسیمیر، و گیتار نیز باب انگشتان . کرد شمایلی بود که هر ایتالیایی حساسی را بیقرار می

  .موسیقیدانان بودند

» تنور«هاي مختلف، از جمله نوع  دادند، ویولهایی با اندازه براي کسانی که آرشه کشیدن را به مضراب زدن ترجیح می

آن به نام ویوال دا گامبا که در کنار ساق پا » باس«شد، و نوع  آن به نام ویوال دا برانچو که روي بازو نگاه داشته می

ویولن  1540سال  ویوال دا گامبا همان بود که بعداً ویولونسل، و ویول در حدود. شد، وجود داشتند نگاه داشته می

 رنسانس همان اعتراضی را داشت که آلکیبیادس نسبت به. ادوات بادي از سازهاي زهی کمتر معمول بودند. شد

. وجود داشتند) نی لبک(انبان، شیپور، بوق، و فالژوله  هذا، فلوت، نی، نی ها؛ مع نواختن موسیقی با بادکردن گونه

. افزودند غوغاي خود را به موسیقیهاي گروهی می - )قاشقک(کاستانیت  طبل، تبیره، سنج، دایره، و –ادوات کوبی 

شستی که عالوه بر ارگ به سایر ادوات افزوده شده بود تا به   تمام آالت موسیقی منشأ شرقی داشتند، مگر صفحۀ

دهم ظاهر شد و دار، کالویکورد بود که درقرن دواز قدیمیترین این آالت شستی. طور غیرمستقیم زهها را بزند یا بکشد

افتادند به  سیمها با سیمزنهایی برنجی که با شستیها به کار می  شوري به پا کرده بود؛ در این آلت، در روزگار باخ

در قرن شانزدهم، کالویسمبالویا هارپسیکورد جاي آن را گرفت که زهایش با نوك پر، یا چرمی . آمدند ارتعاش در می

.شدند آمد، این ملخها بلند می وقتی که به شستیها فشار می. شدند زده می که به ملخهاي چوبی بسته شده بود،

اما در تعمید آلفونسو فرارا در . تمام این آالت هنوز تابع صدا بودند، و هنرمندان بزرگ رنسانس، آواز خوانان بودند

زن، و دایره زن  ، نی، از جشنی در کاخ سکیفانویا سخن رفته است که در آن کنسرتی توسط صد شیپورزن1477سال 

در قرن شانزدهم، حکومت فلورانس یک دسته موزیک رسمی استخدام کرد که چلینی یکی از اعضاي . اجرا شده بود

از طرف دیگر تکنوازي به حد جنون آمیز . اما هنوز براي اقلیت اشرافی - شد در این دوره کنسرتهایی داده می. آن بود

ن، بلکه براي شنیدن اجراي ارگنواز مشهوري مثل سکوارچالوپی یا اورکانیا به مردم همیشه نه براي دعا خواند. بود

نواخت، روح شنوندگان، بنا به روایت، به جهان  وقتی که پیتروبونو در دربار بورسو در فرارا عود می. رفتند کلیسا می

اما   ت پس از مرگ را نداشتند،نوازندگان بزرگ در روزگار خود مرفه و محبوب بودند و توقع شهر. کرد دیگر پرواز می

  .مند بودند در زندگانی خویش از معروفیتی بسزا بهره

کردند، استادان به مذمت  نوازندگان ابداع می: علم نظري موسیقی یک قرن پس از جنبۀ عملی آن ظاهر شد

راي سهولت تعلیم و در همان اوان، اصول پولیفونی، کنترپوان، و فوگ ب. نمودند و آنگاه تصویب می  پرداختند، می

وجه عمدة موسیقی رنسانس جنبۀ نظري و حتی پیشرفتهاي فنی نبود، بلکه غیرمذهبی شدن . انتقال ایجاد شد

ساخت موسیقی مذهبی نبود، بلکه  در قرن شانزدهم، آنچه پیشرفتها و تجربیات را ممکن می. روزافزون آن بود

آمیز هنر رنسانس  و با منعکس ساختن جنبۀ شرك  فه و ادبیات،در جنب فلس. مادریگالها و موسیقیهاي درباري بودند

اي در شعر عشق یافت؛  و سست اخالقیات، موسیقی ایتالیاي قرن شانزدهم از مراقبت کلیسا رها شد و انگیزه
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سلطۀ مریم به پایان رسید و اعتالي . کشمکش کهن بین دین و اعمال جنسی براي مدتی به پیروزي اروس انجامید

  .اما در هر دو حال، موسیقی خدمتکار ملکه بود. ز شدزن آغا

XI – دورنمایی از اوضاع

آیا اخالقیات ایتالیاي رنسانس حقیقتاً بدتر از آن سایر سرزمینهاي آن زمان بود؟ در این مورد مقایسه بس مشکل 

بسیار از سوء اخالقهاي  قرن آلکیبیادس در آتن داراي نظایر. اي بسته است به رجحان و انتخاب زیرا هربینه  است،

گرفت و  عصر رنسانس در روابط جنسی و سیاست بود؛ در آن زمان نیز سقط جنین به مقیاس زیاد صورت می

روسپیان تربیت شدة دانشمند وجود داشتند؛ یونان آن عصر نیز دریک زمان خرد و غرایز را آزاد ساخت، و 

. ن بودند، اخالقیات را به عنوان ضعف مورد حمله قرار دادندسوفسطاییانی که همانند تراسوبولوس در جمهور افالطو

در یونان باستان خشونت فردي کمتر بود تا در ایتالیاي ) در این موارد قضاوت ما محدود به تأثیرات مبهم است(شاید 

ما فساد  - از قیصر تا نرون - در طول یک قرن کامل از تاریخ روم. رنسانس، و فساد مذهبی و سیاسی نیز قدري کمتر

بینیم تا در رنسانس؛ اما حتی در آن زمان بسیاري از  بدتري در ازدواج آن زمان می زیادتري در دولت و شکست 

گیري و عشقبازي، بزرگترین  فضایل رواقی در خوي رومیان بود؛ قیصر، با تمام قابلیت و شوق متضادش در رشوه

  .سردار در ملتی سردار پرور بود

دیگري از سرزندگی عقالنی آن بود، اما، در مقایسه با روح جمعی قرون وسطی، از حیث فردگرایی رنسانس جهت 

فریبکاري سیاسی، خیانت، و جنایت در قرون چهاردهم و پانزدهم در فرانسه، . اخالق و سیاست وضع نامناسبی داشت

ور بودند که یک ماکیاولی به  بهره آلمان، و انگلستان همانقدر شایع بودند که در ایتالیا؛ اما آن کشورها چندان از خرد

آداب، نه اخالق، در شمال آلپ خشنتر . وجود نیاوردند تا اصول کشورمداري را بدان گونه تشریح کند و بر مال سازد

. بجز یک طبقۀ کوچک در فرانسه که افراد آن هنوز بهترین وجه رادمردي را حفظ کرده بودند - بود تا در جنوب آن

یافتند، همانقدر  فرانسویان چنانچه فرصتی مساوي می. ، شهسوار بایار وگاستون دو فوا بودندهاي این طبقه نمونه

کردند؛ » اختیار«دادند که ایتالیاییان؛ بنگرید که فرانسویان چگونه مرض سیفیلیس را  استعداد زنا از خود بروز می

و چهار معشوقۀ دوك فیلیپ دو  هاي منظوم فرانسوي توجه کنید؛ بیست همچنین به اختالط جنسی در افسانه

و آنگاه   بورگونی را در نظر بگیرید، همچنین آنیس سورل و دیان دوپواتیه را، که از معشوقگان شاهان فرانسه بودند،

  .کتاب برانتوم را نیز بخوانید

با ایتالیا رقابت توانستند در فساد اخالق  آلمان و انگلستان در دو قرن چهاردهم و پانزدهم چندان فقیر بودند که نمی

کردند از سستی اخالقی در زندگی ایتالیاییان در  بنابراین، مسافرانی که از آن دو کشور به ایتالیا سفر می. کنند

اگر دوزخ وجود داشته باشد، ایتالیا »  :از ایتالیا دیدن کرد، چنین استنتاج نمود 1511لوتر، که در سال . شگفت بودند

در  آمیز راجر اسکم، دانشور انگلیسی که قضاوت حیرت» .ام ین را من خود در رم شنیدهبرروي آن بنا شده است، و ا

:به ایتالیا سفر کرده بود، معروف است 1550حدود سال 

هذا، در آن  من خود زمانی در ایتالیا بودم، اما خدا را سپاسگزارم که مدت اقامتم در آن کشور فقط نه روز بود؛ مع

رتکاب گناه را در آن دیار به نحوي دیدم که در شهر واالي خودمان، لندن، طی نه سال ندیده من آزادي ا  اندك زمان،

ماند، بلکه هیچ کس به آن توجه  من گناه را در آن شهر چندان آزاد دیدم که نه فقط بدون مجازات می. بودم

  .ب مالمت نیستکرد، همانطور که در لندن کفش پوشیدن یا به جاي آن دمپایی به پا کردن مستوج نمی

ما به فساد ایتالیا ».یک انگلیسی ایتالیایی منش، شیطان مجسم است»  :کند اسکم سپس این مثل سایر را ذکر می

شناسیم و مردم غیر روحانی ایتالیا چندان کوششی  بیش از آن اروپاي آن سوي آلپ واقفیم، چون ایتالیا را بهتر می

با این حال، ماکیاولی، که . نوشتند دند و گاه کتابهایی در دفاع آن میکر براي پنهان ساختن فساد اخالق خود نمی
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؛ او آلمانها و »فاسدتر از تمام کشورها دانسته بود، و پس از آن فرانسه و اسپانیا را«چنین کتابی نوشته بود، ایتالیا را 

توان به قید  می. د، ستوده بودروم قدیم هستن  سویسیها را، به این عنوان که هنوز داراي بسیاري از فضایل مردانۀ

احتیاط چنین استنتاج کرد که ایتالیا بدان جهت دچار سوء اخالق شده بود که ثروتمندتر و حکومتش ضعیفتر بود و 

یعنی در تحولی که موجب  - تر بود قانون در آن کمتر سلطه داشت؛ و نیز بدان سبب که در تحول عقالنی پیشرفته

  .شود گسستگی اخالقی می

ترین این کوششها وضع مقررات  بیهوده. لیاییان کوششهاي قابل تحسینی براي جلوگیري از آن گسستگی کردندایتا

شهر پوشیدن جامۀ منافی عفت را ممنوع ساخته بود؛ اما غرور مردان و زنان با  - تحدیدي بود که تقریباً در هر کشور

کردند، اما در  ا فساد اخالقی را شدیداً مذمت میپاپه. آمد پا فشاري مرموزي برسختگیري گهگاهی قانون غالب می

هاي کلیسا با بیحالی روحانیان، یا  استفاده  شدند؛ کوششهایشان براي رفع سوء بعضی موارد با جریان به پیش رانده می

  ،شد؛ خود پاپها ندرتاً چنان شریر بودند که تاریخ وصفشان را کرده بود کوشش آنان براي حفظ منافع خود، خنثا می

: گوید گویتچاردینی می. اما بیشتر به احیاي قدرت سیاسی خود دلبسته بودند تا به بازگرداندن تمامیت اخالقی کلیسا

اي  کوششهاي دلیرانه» .شود که از شرارت مردان دیگر تجاوز نکند فاسد ما، خوبی پاپ وقتی ستوده می  در این زمانۀ«

د قدیس برناردینو سینایی، روبرتو دا لتچه، قدیس جووانی دا براي اصالح وضع توسط واعظان بزرگ زمان مانن

آنان گناه را با . وعظهاي آنان و شنوندگانشان جزیی از خیم و خوي عصر بود. کاپیسترانو، و ساووناروال معمول گردید

که از کردند  افزود؛ قهر آوران را دعوت می کردند که بر محبوبیتشان می چنان شرح و بسط پر حرارتی مذمت می

بضاعت را آزاد سازند و  کردند که وامداران بی انتقام دست بردارند و درصفا زندگی کنند؛ دولتها را ترغیب می

تبعیدشدگان را به وطن بازگرداند؛ گنهگاران سرسخت را به رعایت آیینهاي مقدسی که مدتها از طرف آنان متروك 

.گرداندند بود باز می شده

غرایزي که طی صدهزار سال از شکارورزي و وحشیگري تشکیل . شدند مندي ناکام میاما حتی چنین واعظان نیرو

اخالقی که پشتبند ایمان مذهبی، حجتی محترم، و قانونی استوار  - آوردند یافته بودند از یک شکاف اخالقی سر برمی

انست برخود فرمان راند و تو کرد، دیگر نمی آن کلیساي بزرگی که یک بار بر شاهان حکومت می. را از دست داده بود

انهدام تدریجی آزادي سیاسی در کشورها آن حس مدنی را که موجب حریت و نجابت جوامع . خویش را منزه سازد

با محروم گردیدن از حق . قرون وسطایی شده بود کند کرده بودند؛ و فردیت جاي جمعیت شارمندان را گرفته بود

به پیگیري از لذت پرداختند، و تجاوز خارجی ناگهان آنان را در گرما  شرکت در حکومت، و سرمستی از ثروت، مردم

ها و خیانتهاي خود را برضد یکدیگر به کار  شهرها به مدت دو قرن نیروها، حیله - کشور. گرم خوشی غافلگیر ساخت

ساووناروال،  واعظانی مانند. انداخته بودند؛ اکنون براي آنها غیرممکن بود که برضد یک دشمن مشترك متحد شوند

نتیجه یافته بودند، خواستار بالي آسمانی براي ایتالیا شدند؛ اینان ویرانی  که تمام استدعاهاي خود را براي اصالح بی

فرانسه، اسپانیا، و آلمان، که از پرداخت باج براي میسر ساختن جنگهاي . کردند رم و تباهی کلیسا را پیشگویی می

نگریستند که حال  اي می تالیایی به ستوه آمده بودند، با رشک و شگفتی برشبه جزیرهایاالت پاپی و تجمالت زندگی ای

پرندگان شکاري براي خوردن . انگیخت از اراده و قدرت افتاده بود و زیبایی و ثروتش میل به تجاوز و چپاول را برمی

  .مرغ ایتالیا گرد آمدند
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فصل بیست و یکم

  سقوط سیاسی

1494 -1534  

  

I – 1495-1494: کند ایتالیا را کشف می فرانسه  

شهرها به واسطۀ برآمدن طبقۀ متوسط، که با توسعه وادارة تجارت  - کشور. به یادآورید 1494وضع ایتالیا را در سال 

اي خود را، به سبب ناتوانی حکومتهاي  شهرها آزادي جامعه - این کشور. و صنعت ثروتمند شده بود، رشد کرده بودند

اقتصاد آنها، حتی وقتی که . در حفظ نظم درمیان کشمکشهاي خانوادگی و طبقاتی، از دست دادند نیمه دموکراتیک

آنها با یکدیگر رقابت شدیدتري داشتند تا با . رسیدند، اساساً محلی بود  ناوگان و کاالهایشان به بندرهاي دوردست می

یا به داخل مناطقی که یک زمان تحت سلطۀ ایتالیا کشورهاي خارجی؛ در برابر توسعۀ بازرگانی فرانسه، آلمان، و اسپان

گرچه ایتالیا مردي را زاد که امریکا را دوباره کشف کرد، اما اسپانیا بود که هزینۀ . داشتند بود، مقاومتی ابراز نمی

مسافرت او را تأمین نمود؛ در پی این کشف، تجارت آغاز شد؛ با بازگشت کریستوف کلمب، سیل طال جاري گشت، 

هاي اقیانوس اطلس و مدیترانه سعادتمند شدند، و مدیترانه دیگر کانون زندگی اقتصادي سفیدپوستان  کرانه ملل

فرستاد تا با دور زدن افریقا به هندوستان و چین بروند، تا بدین گونه از ممانعت مسلمانان  پرتغال کشتیهایی می. نبود

هاي راین ارتباط خود را با درون ایتالیا  بیشتر از طریق دهانه در خاورمیانه و خاور نزدیک اجتناب کند؛ حتی آلمانها

خریدند، حال  کشورهایی که مدت یک قرن منسوجات پشمی ایتالیا را می. ساختند تا از فراز کوههاي آلپ برقرار می

. کردند قویت میپرداختند، اکنون صرافان خود را ت بافتند؛ و ملتهایی که به بانکدارهاي ایتالیا سود می خود پارچه می

کردند حال بزرگترین یاري  ها، و پولهایی که زایران خرج می  پطرس، وجوه آمرزشنامه ها، مالیاتهاي ساالنه، پنی عشریه

در نسلی که مورد بحث ماست، که . اروپاي آن سوي آلپ به ایتالیا بودند؛ اما یک سوم اروپا آن موج را بزودي برگرداند

یتالیا شهرهاي آن را به درخشندگی و هنر عالی رساند، ایتالیا از لحاظ اقتصادي محکوم به در آن ثروت تراکم یافتۀ ا

  .تباهی بود

شهرها تقسیم شده  - درحالی که ایتالیا اقتصادیات مجزایی داشت و به کشور. ایتالیا از لحاظ سیاسی نیز محکوم بود

الطوایفی را به کشورهاي داراي سلطنت مطلقه  ملوكبود، در سایر جوامع اروپایی یک اقتصاد ملی انتقال از ایاالت 

ساخت و بارونها را به درباریان و  فرانسه خود را در زیر لواي لویی یازدهم متحد می. نمود آور می داد و الزام قوام می

تیل، تصرف کرد؛ اسپانیا با ازدواج فردیناند آراگون با ایزابل کاس پرست کشور تبدیل می شهرستانیها را به اتباع میهن

غرناطه، و تحکیم اتحاد مذهبی با خون، خود را یگانه ساخت؛ انگلستان خود را در زیر لواي هنري هفتم وحدت 

تکه بود که ایتالیا، یک شاه و امپراطور را به فرمانروایی خود برگزید و گاه به او  قدر تکه بخشید؛ و گرچه آلمان همان

انگلستان، فرانسه، اسپانیا، و آلمان ارتشهاي ملی از مردم خود . ایتالیا بجنگدشهرهاي -داد تا با کشور پول و سرباز می

ساختند و اشراف آنها سواره نظام و فرمانده تهیه کردند؛ شهرهاي ایتالیا قواي کوچکی از سربازان مزدور داشتندکه 

خواستند  کردند که نمی میهاي قابل خریدي کار  کردند؛ این قوا تحت رهبري کوندوتیره فقط به عشق غارت کار می

.فقط یک درگیري رزمی شدید الزم بود تا غیر قابل دفاع بودن ایتالیا را به ثبوت رساند. زخمهاي مهلک بردارند

فرانسه مهمترین حق را . هاي سیاسی براي کسب قدرت بودند نیمی از دربارهاي اروپا اکنون دستخوش توطئه

اورلئان، / جان گالئاتتسو ویسکونتی دختر خود والنتینا را به لویی د. داشت خواست، و براي این کار دالیل بسیار می

و، در ازاي این وصلت راحتبخش با یک خانوادة سلطنتی، وراثت امیرنشین ) 1378(اولین دوك اورلئان، داده بود 
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دانسته بود؛ و میالن را، در صورتی که در سلسلۀ خود امیر نسل ذکور مستقیم نباشد، حق دختر و فرزند ذکورش 

، چنین نسلی وجود نداشت؛ اما شارل، دوك اورلئان، چون پسر والنتینا )1447(وقتی که فیلیپو ماریا ویسکونتی مرد 

بود، خاندان سفورتسا را غاصب خواند و اعالم کرد که تصمیم دارد، در اولین فرصت، آن امارت ایتالیایی را تصرف 

ن، شارل، دوك آنژو، سلطنت ناپل را از پاپ اوربانوس چهارم، به منزلۀ پاداشی به عالوه، بنا به گفتۀ فرانسویا .کند

؛ خواناي دوم پادشاهی خود را، به موجب )1266(براي دفاع پاپ در برابر شاهان هوهنشتاوفن، دریافت کرده بود 

اینکه خوانا او را موقتاً به ؛ آلفونسو اول آراگون آن سلطنت را، به سبب )1435(آنژو واگذار کرده بود / وصیت، به رنه د

رنه کوشید تا آن پادشاهی را . پسر خواندگی خود برگزیده بود، ادعا کرد و با زور خاندان آراگون را بر تخت ناپل نشاند

سیکستوس  1482بگیرد، اما نتوانست؛ حق قانونی او پس از مرگش به لویی یازدهم پادشاه فرانسه رسید، و در سال 

در » .ناپل به او متعلق است«میانۀ خوبی نداشت، لویی را به تصرف آن دعوت کرد و گفت که  چهارم، که با ناپل

شهرهاي ایتالیا آغاز شده بود، از فرط - اي از کشور همان اوان، ونیز، که تحت فشار جنگی بود که توسط اتحادیه

  یی سرگرم وحدت بخشیدن به فرانسهلو. نومیدي به لویی متوسل شد تا به ناپل یا میالن، ترجیحاً هر دو، حمله کند

ناپلی که در دربارش  - بود، اما پسرش، شارل هشتم، ادعاي او را برناپل تعقیب کرد، به سخنان تبعیدیهاي آنژویی

بودند گوش داد، و گفت که تاج و تخت ناپل به آن سیسیل همبسته است که آن نیز حاوي تاج و تخت اورشلیم 

طلبانه به او القا شد، یا خود به این فکر افتاد، که ناپل و سیسیل را تسخیر کند، تاج  هاست؛ در نتیجه، این اندیشۀ جا

، اینوکنتیوس هشتم، که با ناپل 1489در سال . شاهی اورشلیم را بر سر گذارد، و آنگاه به جهاد برضد ترکان برخیزد

، با تهدید شارل به تکفیر، او را از عبور )1494(آلکساندر ششم . منازعه داشت، به شارل پیشنهاد کرد تا آن را بگیرد

که بعداً به نام یولیوس دوم براي راندن  –از آلپ منع کرد، اما دشمن آلکساندر، کاردینال جولیانو دال رووره 

به لیون نزد شارل رفت و او را به تعرض به ایتالیا و خلع آلکساندر تحریض  - فرانسویان از ایتالیا به جنگ دست زد

ناروال نیز دعوت دیگري بر آن افزود، به این امید که شارل، پیرو د مدیچی را در فلورانس و آلکساندر را در ساوو. کرد

سرانجام، لودوویکو میالنی، که از حملۀ ناپل . و بسیاري از فلوررانسیها از آن فرایار تبعیت کردند –رم خلع کند 

.در هر هنگام که او جنگ با ناپل را آهنگ کند، پیشنهاد کردترسید، عبور بالمانع از سرزمین میالن را به شارل،  می

براي حفظ . شارل چون بدین گونه توسط نیمی از ایتالیاییان تحریض شد، خود را براي تجاوز به ایتالیا آماده ساخت

ند، پادشاه کنته را به ما کسیمیلیان، پادشاه اتریش، و روسیون و سردانی را به فردینا -جناحین خویش، آرتوا وفرانش

اسپانیا، واگذار کرد؛ و براي صرف نظر کردن انگلستان از ادعاهاي خود بر برتانی، مبلغ هنگفتی به هنري هفتم 

. پیاده بود، در لیون گردآورد 22,000سوار و  18,000، ارتش خود را، که مرکب از 1494درمارس . پرداخت شد

سپتامبر، راپالو را از نیروي ناپل،  8اعزام گردید؛ این ناوگان، در ناوگانی براي امن نگاه داشتن فلورانس جهت فرانسه 

که در آنجا پیاده شده بود، پس گرفت؛ این برخورد اولیه چنان سخت و خونین بود که ایتالیایی را که عادت به کشتار 

وویکو میالن، و لود. در آن ماه، شارل و ارتشش از آلپ گذشتند و در آستی توقف کردند. معقول داشت متحیر ساخت

اما شارل، به علت مبتال شدن به آبله، . ارکوله، فرمانرواي فرارا، به استقبال او رفتند، و لودوویکو به او پول قرض داد

استحکامات سرحدي فلورانس . وي، پس از بهبود، قواي خود را از راه میالن به توسکان برد. نتوانست کاري انجام دهد

ممکن بود در برابر او پایداري کنند، اما پیرو د مدیچی شخصاً در صدد تسلیم کردن آنها و درسارتسانا و پیتراسانتا 

نوامبر، شارل و نیمی از ارتش او به صورت رژه از فلورانس گذشتند؛ مردم شهر آن موکب  17در . پیزا ولیوورنو برآمد

شکوه کردند، اما از اینکه از هتک  سوارة بیسابقه را با شگفتی نگریستند و از دزدیهاي کوچک سربازان مختصري

  .در ماه دسامبر، شارل به سوي رم روانه شد. ناموس خودداري کرده بودند، خرسندي نشان دادند
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براي ارتشش فقط عبور : شارل با مالیمت رفتار کرد. از دیدگاه آلکساندر، به مالقات شاه و پاپ اشاره کردیم  ما قبالً،

؛ و همچنین واگذاري جم را،که زندانی پاپ بود و ممکن بود در جنگ با ترکها به عنوان آزاد از التیوم را خواستار شد

مدعی تاج و تخت عثمانی و به منزلۀ متحدي مورد استفاده قرار گیرد، تقاضا کرد؛ و نیز داشتن سزاربورژیا را به 

، )1495ژانویۀ  25(ت کرد آلکساندر موافقت خود را اعالم داشت؛ ارتش فرانسه روبه جنوب حرک. گروگان خواست

.مشی دیپلوماسی خود را اصالح کند بورژیا کمی بعد فرار کرد، و آلکساندر توانست خط

آنکه مقاومتی در برابر خود بیند، فاتحانه، در زیر چتر بزرگی از پارچۀ زرین که توسط چهار  بی  فوریه، شارل، 22در 

او این پذیرایی باشکوه را با . دم از او استقبالی پر شور کردندشد، پاي به ناپل گذاشت و مر اصلمند ناپلی حمل می

کاستن از مالیاتها و بخشودن کسانی که با آمدن او مخالفت کرده بودند پاسخ گفت و، به تقاضاي بارونهایی که در 

راي لذت کرد، ب چون خود را در امان احساس می. داري را به رسمیت شناخت درونبوم کشور حاکم بودند، نظام برده

بوربون نوشت و وصف باغهایی را  اي پرشور به دوك بردن از آب و هوا و منظره به استراحت پرداخت؛ در این باره نامه

سازي،  به قول خود او، از بهشت بودن فقط حوایی کم داشتند؛ از معماري، مجسمه زیست و،  کرد که حال در آنها می

گروه منتخبی از هنرمندان ایتالیایی را با خود به فرانسه ببرد؛ در  و نقاشی آن شهر به شگفت آمد و تصمیم گرفت

ناپل چندان او را خوش آمد که اورشلیم و . اي از آثار ربوده شده را با کشتی به فرانسه فرستاد همان اوان مجموعه

  .جهاد خود را از یاد برد

را » مرض فرانسوي«شدند و  ها متمتع می نههنگامی که در ناپل توقف کرده بود و ارتشش از زنان ولگرد و روسپیخا

  .شد سازي می پراکندند، برضد او زمینه می

نجباي ناپل، به جاي آنکه براي یاري کردن به او در خلع شاهشان پاداش یابند، در بسیاري از موارد از امالك خود، به 

تمام . شارل را به خدمتگزارانش ادا کنندشدند وام  یا ملزم می  گشتند، نفع مالکان سابق که آنژویی بودند، محروم می

هایی که از  مگر با رشوه  گرفت، مشاغل کشوري به فرانسویان سپرده شده بود و هیچ چیز به دست آنان انجام نمی

اهانت را   با حقیر شمردن آشکار مردم ایتالیا،  کرد؛ ارتش اشغالگر، اخاذیهاي کارمندان ناپلی به نحوي فاحش تجاوز می

اي براي خود فراهم ساختند که  افزوده بود؛ در ظرف چند ماه، فرانسویان از چشم ایتالیاییان افتادند و کینه به آزار

  .وحشیانه منتظر فرصتی براي طرد متجاوزان بود

و سناي محتاط  فردیناند خشمناك، ماکسیمیلیان حسود،   ، آلکساندر پرتوان، لودوویکو پشیمان،1495مارس  31در 

 –یک ماه گذشت تا شارل، که با داشتن عصایی در یک دست و گویی . اي براي دفاع ایتالیا تشکیل دادند هونیز اتحادی

کشید، فهمید که اتحادیۀ  هاي ناپل قدرت خود را به رخ می در دست دیگر، در کوچه –که شاید عالمت کره بود 

را به عهدة پسر عمش، کنت مونپانسیه، واگذار ناپل   مه، ادارة 21در . جدید ارتشی براي جنگ با او فراهم کرده است

هزارنفري او راه خود را از  نیروي ده  درفورنووو، در کرانۀ رود تارو در ناحیۀ پارما،. کرد و ارتش خود را به شمال برد

مسدود  –که تحت رهبري جان فرانچسکو گونتساگا، مارکزة مانتوا، قرار داشت  –نفري  40,000طرف یک ارتش 

. ، نخستین آزمایش فرانسویان در برابر اسلحه و تاکتیک ایتالیاییان شروع شد1495ژوئیۀ  5در   ر آنجا،د. یافت

جنگید، نیروهاي خود را بد اداره کرد، چنان که فقط نیمی از آنها به کار افتاد؛  گونتسالو، هر چند که خود دلیرانه می

امان نبودند و بسیاري از آنان گریختند؛ شوالیه دوبایار،  ن بیایتالیاییان از لحاظ روحیه حاضر به جنگیدن با رزمجویا

نبرد . اي از تهور داد، و حتی خود شاه دلیرانه جنگید که جوانی بیست ساله بود، به مردان خود سرمشق انگیزنده

قی ماندند، و هر دو طرف ادعاي پیروزي داشتند؛ فرانسویان بنۀ خود را از دست دادند، اما فاتح میدان با  قطعی نبود؛

. شب هنگام بالمانع به سوي آستی ره سپردند، که در آنجا سومین دوك اورلئان با نیروهاي تقویتی در انتظارشان بود

.آسیب، به فرانسه بازگشت دیده اما تنی بی با شهرتی آسیب  در ماه اکتبر، شارل،
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، فرانسویان را از ناپل و کاالبریا بیرون راند و »سردار بزرگ«گونتسالو، ملقب به . نتایج ارضی تجاوز چندان مهم نبود

نتایج غیرمستقیم تجاوز بسیار مهم بود و ). 1496(سلسلۀ آراگون را، با تعیین فدریگو سوم به سلطنت، بازگرداند 

هایی به طول  مزدوران سویسی از این قاعده مستثنا بودند، نیزه. هاي مزدور ثابت کرد برتري یک ارتش ملی را بر عده

خطرناکی در برابر » خارپشت«دادند که به شکل  اي از گردانها تشکیل می تقریباً شش متر داشتند، و آرایش یکپارچه

ناپذیري این فاالنژ، که  توانست پیروزیهایی بسیار به دست آورد، اما بزودي شکست کردو می سوار نظام عرض اندام می

به پایان رسید   با ظهور یک توپخانۀ اصالح شده،  در مارینیانو، اي از آن آرایش معروف مقدونی بود، صورت احیا شده

شاید در این جنگ بود که توپها با آرایش روانه شدند که مانوور آنها را از حیث سمت و برد بسهولت ممکن ). 1515(

و به طوري که  با گاو؛) آنچنانکه تا آن زمان در ایتالیا معمول بود(شدند، نه  ساخت؛ این توپها با اسب کشیده می

توپهاي صحرایی و دژکوب به تعدادي چنان زیاد وارد میدان کردند که ایتالیا «فرانسویان   گوید، گویتچاردینی می

شهسواران فرانسوي، اعقاب قهرمانان فرواسار، در فورنووو با دالوري جنگیدند، اما این » .هرگز پیش از آن ندیده بود

در قرون وسطی صناعات دفاعی بر وسایل حمله غالب آمده بودند، . به زانودر آمدندشهسواران نیز بزودي در برابر توپ 

جنگهاي ایتالیا تا آن زمان چندان به مردم . اما حال حمله بر دفاع پیشی جسته و جنگ را خونینتر ساخته بود

اما اکنون تمام ایتالیا را  و بیشتر در میدانهاي نبرد مؤثر بود تا بر حیات اهالی غیرنظامی؛ رساند،  کشوري آسیب نمی

هاي لومباردي تا چه حد حاصلخیز است،  سویسیها در آن سال جنگ دانستند که جلگه. به خون و تباهی کشانده بود

فرانسویان نیز دریافتند که ایتالیا به قسمتهاي مجزایی تقسیم شده که منتظر . و از آن پس بارها بر آن حمله کردند

ل هشتم خود را در عشق مستغرق ساخت و دیگر چندان دربارة ناپل نیندیشید، اما شار. سرداري پیروزگر است

  .لویی دوازدهم آن آزمایش را از نو آغاز کرد. پسرعمو و وارثش روح قویتري داشت

II - 1505- 1496: شود حمله تجدید می

اکسیمیلیان از این اندیشه که م. پیش پردة کارزار را فراهم کرد –یعنی آلمانها  - » پادشاه رومیان«ماکسیمیلیان، 

دشمن بزرگش فرانسه ممکن است نیرومند شود و جناح او را با تسخیر ایتالیا تهدید کند، بس ناراحت بود؛ وانگهی 

اي  جزیره شنیده بود که ایتالیا سرزمین زیبا و ضعیفی است که هنوز به صورت یک کشور واحد در نیامده است و شبه

یی بر ایتالیا داشت؛ شهرهاي لومباردي هنوز عمالً تیول امپراطوري بودند و ماکسیمیلیان، او نیز ادعاها. بیش نیست

در حقیقت آیا لودوویکو به او . که در رأس امپراطوري روم قرار داشت، ممکن بود آن را به هرکس که بخواهد بدهد

ارت میالن را از او بگیرد؟ به عالوه، نداده بود تا در عوض ام) یا بیانکاي دیگري(یا زن ) فلورین(اي از پول  رشوه

تا وارد ایتالیا ) 1496(هم لودوویکو و هم ونیز به او متوسل شده بودند : بسیاري از ایتالیاییان او را دعوت کرده بودند

ماکسیمیلیان با نیروي مختصري آمد؛ . شود و به آنها در برابر تهدید یک حملۀ مجدد از طرف فرانسویان یاري کند

مکار ونیز او را به حمله بر لیوورنو، آخرین مخرج فلورانس در مدیترانه، تحریض کرد تا به این ترتیب سیاست 

نبرد ماکسیمیلیان به واسطۀ . کرد، ضعیف سازد فلورانس را، که هنوز با فرانسه متحد بود و همواره با ونیز رقابت می

دسامبر (ی خردمندتر شده بود، به آلمان بازگشت هماهنگی و حمایت نامکفی دچار شکست شد و او، در حالی که کم

به عنوان نوة والنتینا ویسکونتی، . ، دوك اورلئان با عنوان لویی دوازدهم پادشاه فرانسه شد1498در سال ).1496

ادعاهاي خانوادة خود را بر میالن فراموش نکرده بود؛ و به عنوان پسر عم شارل هشتم، وارث ادعاهاي آنژو بر ناپل 

در روز تاجگذاریش، عالوه بر القابی چند، عنوانهاي دوك میالن، پادشاه ناپل و سیسیل، و امپراطور اورشلیم را  .بود

براي باز کردن راه خود، معاهدة صلح با انگلستان را تجدید کرد و یک عهدنامۀ مشابه دیگر با اسپانیا . اختیار کرد

به منظور آغاز کردن یک جنگ « - ع در مشرق آدا، ونیز را با وعده دادن کرمونا و سرزمینهاي واق. منعقد نمود

مشترك با دوك میالن، لودوویکو سفورتسا، و هرکس دیگر به جز عالیجناب پاپ رم، به قصد بازگرداندن امارت میالن 
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دي قراردا) 1499مارس (یک ماه بعد . به اتحاد با خود کشاند -»به مسیحیترین شاه به عنوان میراث کهن و بر حق او

در ماه مه، . فلورین، به او سرباز بدهند 20,000با کانتونهاي سویس منعقد کرد تا، در ازاي یک اعانۀ ساالنه به مبلغ 

آلکساندر ششم را با دادن یک دختر فرانسوي از ساللۀ شاهان به زنی به سزار بورژیا، واگذار کردن امیرنشین والنتینوا 

لودوویکو در برابر این ائتالف خود را زبون . دد ایاالت پاپی، وارد اتحاد کردبه او، و وعدة یاري دادن به تسخیر مج

، لویی 1499اکتبر  6یافت و به اتریش گریخت؛ ظرف سه هفته امارت او در قلمروهاي ونیز و فرانسه ادغام شد؛ در 

  .اشتپیروزمندانه وارد میالن شد، و تقریباً تمام ایتالیا، به جز ناپل، مقدم او را گرامی د

مانتوا، فرارا، و بولونیا با شتاب تسلیم . درحقیقت تمام ایتالیا، بجز ونیز و ناپل، اکنون تحت سلطه و نفوذ فرانسه بود

فردیناند، پادشاه . فلورانس در اتحاد خود با فرانسه، که تنها نگاهبان آن در برابر سزار بورژیا بود، پایدار ماند. شدند

گون ناپل قرابت نزدیک داشت، در غرناطه با نمایندگان لویی وارد یک معاهدة مخفیانه اسپانیا، گرچه با سلسلۀ آرا

آلکساندر ششم، که براي تسخیر ). 1500نوامبر  11(براي تسخیر مشترك تمام ایتالیا در جنوب ایاالت پاپی شد 

کرد و تقسیم آن کشور  ا خلع میمجدد این ایاالت به یاري فرانسه نیازمند بود، با صدور فرمانی که فدریگو سوم ناپل ر

.نمود، همکاري کرد را بین فرانسه و اسپانیا تنفیذ می

اوبینیی اسکاتلندي، سزار بورژیا، و فرانچسکو دي سان /، یک ارتش فرانسوي به رهبري ستوارت د1501در ژوئیه 

ا را گرفت و غارت کرد، و رو به سورینو، محبوب خیانت پیشۀ لودوویکو، از درون کشور ایتالیا به کاپوا ره سپرد، آنج

فدریگو، که از طرف همه ترك شده بود، شهر را در ازاي پناهندگی راحت و یک مقرري سالیانه در . ناپل پیش رفت

در همان حال، گونتسالو د کوردووا، ملقب به سردار بزرگ، کاالبریا و آپولیارا براي . فرانسه به فرانسویان تسلیم کرد

پسر فدریگو، که تارانتو را پس از دریافت وعدة آزادي از گونتسالو تسلیم کرده   تسخیر کرد، و فرانته، فردیناند و ایزابل

وقتی که ارتش اسپانیا در مرزهاي میان آپولیا و . بود، به درخواست فردیناند، به عنوان اسیر به اسپانیا فرستاده شد

نزاع برخاست؛ و به دلخواه آلسکاندر، » دزدي«مرز دو  رو شدند، بین آن دو برسرخط آبروتتسی با فرانسویان روبه

اگر «: پاپ به سفیر کبیر ونیز گفت). 1502ژوئیۀ (اسپانیا و فرانسه بر سر تقسیم دقیق اموال غارتی وارد جنگ شدند 

گ بیشتر ثروتهاي حاصل از این جن »خداوند میان فرانسه و اسپانیا مناقشه ایجاد نکرده بود، ما حال کجا بودیم؟

هاي خود را  اوبینیی تقریباً بر سراسر جنوب ایتالیا تاختند، و گونتسالوعده/ نیروهاي د. جدید تا مدتی عاید فرانسه شد

 13(در آنجا یک حادثۀ قرون وسطایی آتش جنگ موحشی را بر افروخت . در شهر مستحکم بارلتا متمرکز ساخت

انیا، که از سرزنش یک افسر فرانسوي خشمگین شده بود، از فرماندة یک هنگ ایتالیایی در ارتش اسپ). 1503 فوریۀ

افسر فرانسوي گفته بود که ایتالیاییها زن صفت و . (سیزده فرانسوي خواست تا با سیزده ایتالیایی مصاف دهند

درحالی که آن بیست و شش رزمجو با یکدیگر مصاف . این پیشنهاد قبول شد؛ جنگ موقتاً قطع شد.) بزدلند

سربازان طرفین به تماشا ایستاده بودند، تا آنکه هر سیزده تن فرانسوي زخمهاي کاري برداشتند و اسیر دادند،  می

شدند، گونتسالو، با آن جوانمردي اسپانیایی که غالباً با بیرحمی اسپانیایی برابر بود، از جیب خود فدیۀ اسیران را داد 

  .و آنان را به ارتش خودشان باز فرستاد

یۀ نیروهاي سردار بزرگ را تازه کرد؛ این نیروها از بارلتا بیرون رفتند و محاصره کنندگان را پراکنده و این حادثه روح

، گونتسالو بدون مقاومت 1503مه  16در . مغلوب ساختند و یک بار دیگر فرانسویان را در چرینیوال شکست دادند

لویی دوازدهم ارتش دیگري . اند، قرار گرفت آمادهبراي تحسین فاتح  وارد ناپل شد و مورد ستایش مردم، که همواره

؛ در آن )1503دسامبر  29(هاي رود گاریلیانو به آن برخورد و شکستش داد  به مصاف گونتسالو فرستاد؛ او در کرانه

گونتسالو گائتارا، که آخرین دژ مستحکم فرانسه در . کرد، غرق شد هزیمت، پیرو د مدیچی، که با فرانسویان فرار می

اول (اي به فرانسویان پیشنهاد کرد که آن را بزودي پذیرفتند  شرایط جوانمردانه. نوب ایتالیا بود، محاصره کردج
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؛ وفاداري او در حفظ آن شرایط پس از خلع سالح فرانسویان، آنان را، که موارد نقض معاهدات را بسیار )1504ژانویۀ 

، لویی حقوق خود را )1505(با انعقاد معاهدة بلوا . خواندند» بسردار نجی«دیده بودند، چنان شیفته ساخت که او را 

بایست با فردیناند ازدواج کند و ناپل را به عنوان جهاز به او  در مورد ناپل به خویشاوند خود، ژرمن دوفوا، که می

که قبالً برسر  تاجهاي ناپل و سیسیل به تاجهایی. بدهد، واگذار کرد و بدین ترتیب، تاحدي آبروي خود را حفظ نمود

.پادشاهی ناپل ضمیمۀ اسپانیا شد. 1707ناپذیر فردیناند نهاده شده بودند اضافه شدند، و از آن پس، تا سال  سیري

III - 1516-1508: اتحادیۀ کامبره  

والی جنوب آن به اسپانیا تعلق داشت؛ شمال باختري، از جنووا تا میالن و از آنجا تا ح: ایتالیا اکنون نیمه خارجی بود

کرمونا، در زیر سلطۀ فرانسه بود؛ امارات کوچکتر نفوذ فرانسه را پذیرفتند؛ فقط ونیز و ایاالت پاپی نسبتاً مستقل 

ونیز در آرزوي بازارهاي اضافی و منابعی در خاك اصلی ایتالیا بود . بودند و گهگاه برسر شهرهاي رومانیا جنگ داشتند

د، یا آنهایی را که به واسطۀ وقوع در سرراههاي آتالنتیک به هندوستان مورد تا جاي آنهایی را که ترکها گرفته بودن

ونیز از مرگ آلکساندر و بیماري بورژیا براي تسخیر مجدد فائنتسا، راونا، وریمینی استفاده کرد؛ . تهدید بودند، پرکند

ادار کرد تا از نزاع غیر مسیحی ، لویی و ماکسیمیلیان را و1504در سال . یولیوس دوم آهنگ بازگرفتن آنها را داشت

. ونیز، و تقسیم مستملکات آن در خاك اصلی ایتالیا، به او ملحق شوند خود جلوگیري کنند و در حمله به 

یولیوس به . اي عاید نشد اي نداشت، و از این نقشه نتیجه اش چندان مایه ماکسیمیلیان قلباً مایل بود، اما خزانه

  .کوشش خود ادامه داد

امپراطور ماکسیمیلیان به این دسیسه ملحق شد، . توطئۀ بزرگی در کامبره برضد ونیز آغاز شد 1508دسامبر  10در 

پوردنونه، و فیوم را از سلطۀ امپراطوري خارج ساخته بود؛ حقوق امپراطوري اورا در ورونا و   زیرا ونیز گوریتسا، تریست،

لویی . سوي رم، براي تاجگذاري پاپ، دریغ ورزیده بود کش را بهپادوا نادیده گرفته بود؛ و عبور آزاد او وارتش کوچ

. وجود آمده بود دوازدهم به اتحادیه پیوسته بود، زیرا بر سر تقسیم شمال ایتالیا مناقشاتی بین فرانسه و ونیز به

کرد، بلکه منظور  ، زیرا ونیز نه تنها از تخلیۀ رومانیا خودداري)1509(فردیناند اسپانیا نیز به این اتحادیه پیوست 

نیروهاي دریایی در این . داشت پنهان نمی - پاپ بود که تیول مسلم - طلبانۀ خود را براي به دست آوردن فرارا جاه

اسپانیا شهرهاي سابق خود را در : موقع در صدد برآمدند تا تمام متصرفات ونیز را در خاك اصلی ایتالیا تصرف کنند

نیا را دوباره به دست آرد؛ ماکسیمیلیان پادوا، ویچنتسا، ترویزو، فریولی، وورونا را ساحل آدریاتیک بازگیرد؛ پاپ روما

انجامید، ایتالیا دیگر  کامیابی می اگر این نقشه به. بگیرد؛ لویی برگامو، برشا، کرما، کرمونا، و درة آدا را به چنگ آورد

طرزي خطرناك  رسید، ایاالت پاپی به رود تیبر میداشت، فرانسه و آلمان به رود پو و اسپانیا تقریباً به  وجود نمی

در این بحران هیچ ایالت ایتالیایی به ونیز یاري نکرد، . گشت شدند، و باروي ونیز در برابر ترکان منهدم می محاصره می

ز بدگمان در حقیقت فرارا، که بحق بر ونی. ورزي و زورمندي خود برانگیخته بود زیرا ونیز تقریباً تمام آنها را با طمع

گونتسالو نجیب، که با خشونت از طرف فردیناند طرد شده بود، خدمات خود را براي . بود، به اتحادیه ملحق شد

فرماندهی به ونیز پیشنهاد کرد؛ سناي ونیز جرئت نکرد پیشنهاد او را بپذیرد، زیرا تنها امید آن به بقا در این بود که 

.جدا سازدمتحدان را یکی پس از دیگري از اتحادیه 

ونیز حال شایستۀ همدردي بود، زیرا بتنهایی در برابر یک نیروي شکننده ایستاده بود؛ و هم بدان سبب که اغنیاي 

به هر بها که  –جنگیدند تا به پیروزي نایل آیند  وفادار و بینوایان زیر پرچمش یکسان و با لجاجتی باور نکردنی می

یمینی را به پاپ برگرداند، اما یولیوس خشمناك با طوفانی از تکفیر پاسخ سنا پیشنهاد کرد که فائنتسا و ر. باشد

مقارن همان احوال، پیشروي فرانسویان ونیز . گفت و نیروهاي خود را فرستاد تا شهرهاي رومانیا را از ونیز بازستانند

ز را در یکی از خونینترین در آنیادلو، فرانسویان ونی. را مجبور ساخت تا نیروهاي خود را در لومباردي تمرکز دهد
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حکومت نومید . مغلوب ساختند؛ آن روز شش هزار مرد در آنجا کشته شدند) 1509مه مه  14(نبردهاي رنسانس 

ونیز باقیماندة قواي خود را بازخواند، فرانسویان را واگذاشت تا تمام لومباردي را اشغال کنند، آپولیا و رومانیا را تخلیه 

تواند از آنها دفاع کند، و به آنها آزادي کامل داد که یا به  سا، و پادوا اعالم کرد که دیگر نمیکرد، به ورونا، ویچنت

ماکسیمیلیان با بزرگترین ارتشی که تا آن زمان . امپراطور تسلیم شوند یا، چنانچه بخواهند، در برابر او مقاومت کنند

روستاییان اطراف آنچه توانستند . پادوا را محاصره کرد آمد و -تن 36,000تقریباً –در آن نواحی هنوز دیده نشده بود

سربازان او مزاحمت تولید کردند؛ اهالی پادوا با آن دلیري که گواه بر حکومت خوب آنان در زیر لواي ونیز بود  براي

رد؛ ماکسیمیلیان، که بیتاب و همواره در صرف پول لئیم بود، آن محل را با نفرت به قصد تیرول ترك ک. جنگیدند

یولیوس ناگهان فرمان داد تا نیروهایش از محاصره دست بردارند، پادوا و ویچنتسا داوطلبانه به حکومت ونیز 

  .دست آورده بود، ارتش خود را منحل کرد لویی دوازدهم، که سهم خویش را از غارت به. بازگشتند

طنت پاپ خواهد بود، زیرا پاپها را در در این هنگام یولیوس تشخیص داد که پیروزي کامل اتحادیه شکستی براي سل

هنگامی که ونیز بار . ساخت کرد، خاضع می برابر کشورهاي شمالی، که در آنها اصالحات دینی طرفدارانی پیدا می

خورد که هرگز موافقت نخواهد کرد،  در حالی که سوگند می«توانست بخواهد پیشنهاد کرد، او  دیگر آنچه را که او می

کرد ملک طلق کلیساست، فرصت آن را یافت تا خشم  پس از به دست آوردن آنچه فکر می) 1510(» .موافقت کرد

صورت همسایگان نامطلوبی براي ایاالت  خود را متوجه فرانسویان سازد که، با در دست داشتن لومباردي و توسکان، به

گونه  یا نراند، هرگز ریش خود را نتراشد؛ بدیندر میراندوال سوگند خورد که تا فرانسویان را از ایتال. پاپی درآمده بودند

بربرها رابیرون «: پاپ به ایتالیا این شعار مهیج را داد. بودکه در تصویر کار رافائل با آن ریش مجلل نمودار شد

با ونیز و اسپانیا تشکیل داد و » جبهۀ اتحاد مقدس«یک  1511در اکتبر . هر چندکه بس دیر شده بود» !بریزید

، ونیز، برشا، و برگامو را، با همکاري 1512تا آخر ژانویۀ . یس و انگلستان را نیز به آن ملحق ساختبزودي سو

فرانسه بیشتر نیروهاي خود را در داخل کشور نگاه داشته بود تا با . مسرورانۀ شارمندان آن دو شهر، تسخیر کرده بود

.یک تجاوز احتمالی از طرف انگلستان و اسپانیا مقابله کند

گاستون دو فوا این . ودو ساله در ایتالیا باقی ماند ک نیروي فرانسوي زیر فرمان یک جوان جسور و مهذب بیستی

ارتش را نخست براي نجات بولونیاي محاصره شده هدایت کرد، سپس آن را براي مغلوب ساختن ونیزیان در ایزوال 

 11(ن را به فتح مشعشع ولی پرخرج راونا سوق داد دال سکاال، و پس از آن براي بازگرفتن برشا برد، و سرانجام آ

جنگید،  می انسان رنگین شد، و خود گاستون، که در جبهه 20,000آن آوردگاه با خون تقریباً ). 1512آوریل 

  .زخمهاي مهلک برداشت

اي  رد که متارکهماکسیمیلیان را تحریض ک. دست آورد زور اسلحه از میان رفته بود با مذاکره به یولیوس آنچه را که به

سرباز آلمانی راکه قسمتی از ارتش فرانسه بودند  4,000اتحادیه محلق شود؛ و  با ونیز امضا کند، برضد فرانسه به

نیروهاي فرانسوي، که به واسطۀ . تن به درون لومباردي پیش رفتند 20,000به اصرار او، سویسیان با . بازخواند

خود تقلیل یافته بودند، در برابر یک تودة همگرا از سربازان سویسی، ونیزي،  هاي آلمانی دادن عده پیروزي و از دست

نشینی کردند و پادگانهاي غیر کارآمدي در برشا، کرمونا، میالن، و جنووا  و اسپانیایی به سوي جبال آلپ عقب

بدبختی آشکار در آمده  دو ماه پس از نبرد راونا، از طریق دیپلوماسی پاپ، از یک» جبهۀ اتحادمقدس«. گذاشتند باقی

  .و فرانسویان را از خاك ایتالیا بیرون رانده بود؛ و یولیوس همچون منجی ایتالیا مورد ستایش قرار گرفت

به اصرار یولیوس، میالن به ماسیمیلیانو . فاتحان غنیمتهاي جنگی را قسمت کردند) 1512اوت (در کنگرة مانتوا 

لوگانو و سرزمین واقع در گوشۀ دریاچۀ مادجوره را دریافت کرد؛ فلورانس  سفورتسا، پسر لودوویکو، داده شد؛ سویس

ناچار شد که خاندان مدیچی را به امارت بازگرداند؛ پاپ تمام ایاالت پاپی را که توسط بورژیا تسخیر شده بود دوباره 
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ا بود که باز از تملک پاپ بر به دست آورد و عالوه بر آن، پارما، پیاچنتسا، مودنا، و ردجو را تحصیل کرد؛ فقط فرار

: او خارجیان را واقعاً از ایتالیا بیرون نرانده بود. اما یولیوس مسائل بسیار براي جانشین خود باقی گذاشت. کنار ماند

امپراطور ویچنتسا و ورونا را به عنوان پاداش  –سویسیها، به عنوان مستحفظانی براي سفورتسا، میالن را نگاه داشتند 

گري مزورتر از همۀ آنان بود، قدرت اسپانیا را در جنوب ایتالیا مستقر  کرد، و فردیناند کاتولیک، که معامله یمطالبه م

لویی دوازدهم یک ارتش دیگر براي تصرف میالن . نمود فقط قدرت فرانسه در ایتالیا پایان یافته می. ساخته بود

ژوئن  6(ار سرباز فرانسوي، از سویسیها شکست خورد فرستاد، اما آن ارتش در نووارا، با از دست دادن هشت هز

، از امپراطوري سابقاً وسیعش در ایتالیا، جز یک پایگاه متزلزل در جنووا باقی )1515(وقتی که لویی مرد ). 1513

، )سازد طوري که برانتوم ما را مطمئن می به(به عالوه . فرانسواي اول درصدد برآمد که تمامی آن را تصرف کند.نماند

در اوت . فرانسوا شنیده بود که سینیوراکلریچه در میالن زیباترین زن ایتالیاست، و با عشقی سوزان خواستار او شد

این ارتش بزرگترین نیرویی بود که . تن گذراند 40,000از معبر جدیدي در کوههاي آلپ ارتشی را به تعداد  1515

دادن با آن پیش آمدند؛ در مارینیانو، واقع در چند  سویسیها براي مصاف. شد در چنین کارزارهایی دیده می

؛ خود فرانسوا مانند )1515سپتامبر  14-13(مدت دو روز میان طرفین در گرفت  کیلومتري میالن، یک نبرد شدید به

 13,000جنگید و در همان محل، به وسیلۀ شوالیه دوبایار، به منصب شهسواري ارتقا یافت؛ سویسیان  یک روالن می

  .جا گذاشتند و همراه با سفورتسا میالن را ترك کردند؛ آن شهر باردیگر به چنگ فرانسویان افتاد به کشته

او بیطرفی میان شاه و امپراطور را جایز . مشاوران لئو دهم، چون در تصمیم مردد بودند، از ماکیاولی نظر خواستند

گویی در جنگ  قدر زبون خواهد بود که تح همانندانست؛ براین اساس که در صورت بیطرف ماندن، پاپ در برابر فا

لئو فرمان داد که . رو اتحاد با فرانسه را همچون راهی معتدلتر پیشنهاد کرد است؛ از این شرکت کرده و شکست خورده

سویسیان . فرانسوا و پاپ در بولونیا مالقات کردند تا شرایط اتحاد را تعیین کنند 1515دسامبر  11و در   شود، چنین

نشینی کردند؛ امپراطور، که باردیگر با ناکامی  ک عهدنامۀ صلح مشابه با فرانسه امضا کردند؛ اسپانیاییان به ناپل عقبی

جنگهاي اتحادیۀ کامبره، که در آن همعهدان متحدان خود را مانند . ونیز تسلیم کرد  رو شده بود، ورونا را به رو به

آخرین اوضاع این جنگها مانند اولینشان بود و هیچ نتیجۀ قطعی از  .حریف رقص عوض کرده بودند، به پایان رسید

درپی به خاطر تسلط بر اروپا در آن  آنها به دست نیامد، مگر اینکه ایتالیا میدان جنگ قدرتهاي بزرگ شد که پی

تالیا دوباره پاپ پارما و پیاچنتسا را به فرانسه واگذار کرد، و نیز مستملکات خودرا در شمال ای. دادند مصاف می

  ایتالیا ویران شد، لکن هنر و ادبیات، یا با انگیزة وقایع ناگوار، یا به. دست آورد، اما بنیۀ اقتصادیش تحلیل رفت به

.ترین روز هنوز در پی بود ولی تیره. سائق گذشتۀ درخشان، همچنان رونق داشت

IV - 1521- 1513: لئو و اروپا  

آن شاه جوان خوش قامت با شنل . را به جنگ جسارت و قدرت انداخت کنفرانس بولونیا حیثیت و دیپلوماسی

سر خویش،  هاي پیروزي در پر کاله خود و ارتشهایی چند در پشت اش، با نشانه زردوزي و پوستهاي سمور جامه

اه خواست پاپ را فقط به عنوان پاسبانی بر مسند خویش نگ درحالی که آرزوي بلعیدن ایتالیا را در سر داشت و می

اگر لئو شاه را به . لئو در برابر آن ارتش چیزي جز جالل مقام و تزویر موروثی افراد خاندان مدیچی نداشت. دارد، آمد

هایی با هر یک از آنها بر ضد  زمان عهدنامه جان امپراطور انداخت و با چابکی از سویی به سویی دیگر چرخید و در یک

باره قضاوت کنیم؛ او سالح دیگري نداشت و موظف بود که میراث کلیسا را دیگري امضاکرد، ما نباید صریحاً در آن 

  .کار بردند، مضافاً اینکه سرباز و توپ نیز داشتند رقیبان او نیز چنان سالحهایی را به. حفظ کند

ضد ظاهراً فرانسوا کوشید تا لئو را بر. قرارداد سریی که در آن کنفرانس منعقد شد تاکنون نیز مخفی مانده است

گفتن؛ » نه«اسپانیا با خود متحد سازد؛ لئو وقت خواست تا در آن باره فکر کند، و این یک راه دیپلوماتیک است براي 
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این برخالف سیاست دیرین کلیسا بود که بگذارد ایاالت پاپی از طرف یک قدرت هم از شمال و هم از جنوب محاصره 

قدرت فایقۀ یک ) 1438(این فرمان . سانکسیون بورژ بودلغو پراگماتیک  1516یک نتیجۀ قطعی معاهدة . شود

. پادشاه فرانسه داده بود شوراي عام را بر شوراي پاپها تصدیق کرده و حق انتصاب صاحبمنصبان عالیرتبۀ کلیسارا به

ت باقی فرانسوا با الغاي فرمان مزبور موافقت کرد، مشروط بر آنکه اختیار شاه در نامزد ساختن آن صاحبمنصبان به قو

براي پاپ این موضوع ممکن بود شکستی باشد، اما، با این پذیرش، لئو فقط آن رسمی . بماند؛ لئو این امر را پذیرفت

کلیسا و کشور را در فرانسه  گونه، بدون هیچ تمهیدي، پاپ کرد که قرنها در فرانسه سابقه داشت، و بدین را قبول می

ماند تا براي حمایت اصالحات دینی  فرانسه دیگر موردي باقی نمی ساخت که براي سلطنت طوري با هم نزدیک می

وانگهی، در همان حال، پاپ کشمکشی طوالنی میان فرانسه و دربار پاپ را بر سر اختیارات نسبی . کمک مالی کند

  .شوراها و پاپها خاتمه داد

اي پدر مقدس، «: فرانسوا گفت. یافتکنفرانس با استدعاي عفو از لئو براي جنگی که با سلف او کرده بودند پاپان 

زیرا ما در زمان . شما نباید از دشمنی با یولیوس دوم متعجب شوید، زیرا او همواره بزرگترین دشمن ما بوده است

  .ایم خود خصمی خطرناکتر از اوندیده

» .بود ار شدن میاو در حقیقت فرماندهی بسیار الیق بود و خیلی بیش از آنچه شایستۀ پاپ شدن باشد، سزاوار سرد

. لئو تمام این تایبان دلیر را بخشود و تبرك کرد، و آنان، پس از بوسیدن پاي او، محضرش را ترك گفتند

وقتی فردیناند دوم . اي از افتخار به فرانسه بازگشت و تا مدتی خود را با عشق و تجارت راضی کرد فرانسوا با هاله

نقشۀ تسخیر ناپل را کشید، شاید به این قصد که آن را وسیلۀ ، پادشاه فرانسه بار دیگر )1516(درگذشت 

هذا، عهدنامۀ صلحی با شارل اول، نوة فردیناند  مع. افتخارآمیزي براي کاستن از جمعیت زیاده از حد فرانسه قراردهد

و ) 1519(اما وقتی ماکسیمیلیان وفات یافت . و پادشاه جدید آراگون، کاستیل، ناپل، و سیسیل، منعقد ساخت

اش شارل براي جانشینی او به عنوان فرمانروایی امپراطوري مقدس در نظر گرفته شد، فرانسوا خود را از  فرزندزاده

لئو بار دیگروضعی . پادشاه نوزدهسالۀ اسپانیا براي پادشاهی اسپانیا مناسبتر یافت و جداً در صدد انتخاب شدن برآمد

کرد که اتحاد ناپل، اسپانیا،  بینی می داد، زیرا پیش انسوا را ترجیح میپاپ قاعدتاً حمایت از فر. خطرناك پیدا کرد

دهد و وي را از حیث   آلمان، اتریش، و هلند در زیر لواي یک فرمانروا چنان سیادت ارضی و مالی به او می

هذا، با خود  مع. زدبرهم خواهد  -که تا آن زمان حافظ ایاالت پاپی بود- سازد که موازنۀقوا را چندان نیرومند می نفرات

اندیشید که اگر با انتخاب شارل مخالفت کند و با این حال او انتخاب شود، وقتی که یاریش براي درهم شکستن 

لئو براي اعمال نفوذ خویش بس درنگ کرد، شارل . شورش پروتستانها الزم باشد، از بذل مساعدت دریغ خواهد کرد

پاپ چون هنوز در کار برقراري موازنۀ قوا بود، به فرانسوا . نام گرفت اول به امپراطوري برگزیده شد وشارل پنجم

). 1521مه 8(نوبۀ خود تردید کرد، لئو شتابان قراردادي با شارل منعقد نمود  وقتی که آن شاه به. پیشنهاد اتحاد کرد

و پیاچنتسا، یاري در برابر فرارا  بازگرداندن پارما  :امپراطورجوان تقریباً هرچیز را که دلخواه پاپ بود به او عرضه داشت

  .اي ولوتر، تسخیر مجدد میالن براي خاندان سفورتسا، و حفاظت ایاالت پاپی و فلورانس در برابر هر حمله

من و پسر عمم فرانسوا کامالً همراهیم؛ او میالن را «: امپراطور گفت. ، مناقشه تجدید شد1521در سپتامبر 

شد؛  وهاي فرانسوي در ایتالیا به وسیلۀ اوده دو فوا، ویکنت دو لوترك، رهبري مینیر» خواهد، و من نیز آن را می

لویز دو ساووا، مادر شاه، از . فرانسوا اورا بنا به خواهش خواهر لوترك، که در آن زمان معشوقۀ شاه بود، برگزیده بود

شده بود محرمانه به مجراي این انتصاب ناخشنود بود و پولی را که توسط فرانسوا براي ارتش لوترك فراهم 

. انداخت؛ در نتیجه، سربازان سویسی آن ارتش به سبب پرداخت نشدن مواجب خود فرار کردند هاي دیگر می هزینه

چون قواي نیرومند پاپ و امپراطور، که از طرف پروسیرو کولونا، مارکزة پسکارا، و گویتچاردینی مورخ رهبري 
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امپراطوري در آن شهر مردمی را که از مالیات گزاف ناراضی بودند به شورش شدند، به میالن رسیدند، حامیان  می

نشینی کرد، سپاهیان شارل و لئو میالن را تقریباً بدون خونریزي  لوترك از آن شهر به خاك ونیز عقب. برانگیختند

ن شد؛ و لئو در حالی گرفتند؛ فرانچسکوماریا سفورتسا، پسر دیگر لودوویکو، به عنوان واسال امپراطوري، دوك میال

).1521اول دسامبر (که به مراد دل خود رسیده بود، درگذشت 

V – 1523- 1522: هادریانوس ششم  

آدریان . گرفته بود به هر قیمت که شده مسیحی باشد پاپی که تصمیم: جانشین لئو در تاریخ رم شخصیتی نادر بود

در دونتر، و فلسفۀ » اخوان زندگی مشترك«دانش را از اي پست به دنیا آمد، زهد و  ددل در اوترشت از خانواده

وچهار سالگی به ریاست آن دانشگاه رسید؛ در چهل  در سی. مدرسی و االهیات را در دانشگاه لوون آموخت

براي مأموریتی به اسپانیا رفت و، باقابلیت اداري و پاکی  1515در سال . سالگی مربی شارل پنجم آینده شد وهفت

پس از مرگ فردیناند، . اسقفی تورتوسا برگزیده شد ردیناند را چنان شیفته ساخت که از طرف او بهاخالق خود، ف

در . السلطنۀ کاستیل شد نایب 1520کاردینال خیمنث را در حکومت اسپانیا، در غیاب شارل، یاري کرد؛ در سال  وي

ی کرد، و بدعتگذاران را با چنان حمیتی تمام مراحل این ترقی در هرچیز جز یقین دینی معتدل ماند؛ بسادگی زندگ

در مجمع . شهرت فضایلش به رم رسید، و لئو او را به کاردینالی تعیین کرد. تعقیب کرد که نزد مردم محبوبیتی یافت

برگزینندگان پاپ، که پس از مرگ لئو تشکیل شد، نام او، ظاهراً بدون اطالع خودش و شاید از طریق نفوذ شارل 

، یک فرد غیر 1378بار پس از  ، براي نخستین1522در دوم ژانویۀ . کاندیداي پاپی پیشنهاد شد پنجم، به منزلۀ

  . به پاپی برگزیده شد -، یک فرد توتونی1161و براي نخستین بار پس از –ایتالیایی 

مردم  توانستند ببخشند؟ چگونه رومیان، که دربارة هادریانوس چندان سخنی نشنیده بودند، چنین جسارتی را می

خشم «خواستند بدانندکه چرا واتیکان به  نویسان می خواندند؛ رساله» خون عیسی خائنان به«کاردینالها را دیوانه و

خواند، و دعاکرد که » اراذل کثیف«وجود آورد، کاردینالها را  آرتینو شاهکاري از قدح به. »آلمانی تسلیم شده است

کاردینالها خود را از ترس مخفی ساختند و . ت هجایی پوشیده شدمجسمۀ پاسکوینو از کلما. زنده به گور شوند

بسیاري از . گفتۀ خودشان، به آنان الهام بخشیده بود القدس نسبت دادند که، بنا به انتخاب هادریانوس را به روح

را بآرامی در کار ناتمام خود  هادریانوس. اصالحات کلیسا از رم خارج شدند» تبر«کاردینالها ازترس استهزاي مردم و 

چون ازشکوه ایتالیا بیخبر بود، . رم برسد اوت به تواند پیش ازماه دربار پاپ اطالع داد که نمی اسپانیا به پایان رساند و به

وقتی که سرانجام به رم . یکی از دوستان خود در رم نوشت که خانۀ محقر و باغی براي مسکن او در رم تهیه کند به

واداشت؛ اما وقتی  احترام نزارش بینندگان را تا حدي به رسید، رخسار زرد از ریاضت و تن که هرگز آن را ندیده بود

زد که یک دنیا با زبان  داند، و التینی را با چنان لهجۀ غلیظی حرف می که سخن گفت، آشکار شد که ایتالیایی نمی

.س شدنددر نتیجه، اهالی رم خشمگین و مأیو. ملیح و خوشاهنگ ایتالیایی تفاوت داشت

قسطنطین مناسب دانست تا براي   هادریانوس خود را در واتیکان زندانی احساس کرد و آن را بیشتر براي جانشینان

تمام . کردند، اخراج شدند تزیین اطاقهاي واتیکان را موقوف کرد، پیروان رافائل، که در آنجاکار می. پطرس حواري

شخصی خودرا به دوتن،  جز چهارنفر، مرخص کرد؛ خدمتگران   ه بود، بهمهترانی را که لئو براي اصطبل خود نگاه داشت

در روز کاهش ) دالر 12,50(آنان دستور داد که مخارج او را به یک دوکاتو  که هر دو هلندي بودند، تقلیل داد و به

ن شد که پایتخت از سستی اخالق در روابط جنسی، زبان، و قلم به وحشت افتاد و با لورنتسو و لوتر همداستا. دهند

دادند، اصالً توجهی نکرد؛  به هنرباستان، که کاردینالها آثارش را به او نشان می. مسیحیت مغاك بیعدالتی است

هاي  پرستی مذمت کرد؛ و برگرد کاخ بلودره، که حاوي نخستین مجموعه از مجسمه مجسمه را به عنوان بازماندة بت

که به نظر او  –خواست که دیواري نیز به دور اومانیستها و شاعران  میهمچنین . باستانی بود، دیواري بلند کشید
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هاي خود،  وقتی که فرانچسکو برنی، در یکی از تلخترین مقاله. بکشد - مشرکانی بودند که عیسی را تبعید کرده بودند

ه کرد، هادریانوس تهدید او را به عنوان بربري که قدرت فهم ظرافتهاي هنر، ادبیات، و زندگی ایتالیایی را ندارد مسخر

  .نمود که تمام ساتیرنویسان را در رود تیبر غرق خواهد کرد

اوبا . بزرگترین عشق هادریانوس این بود که وضع کلیسا را از اوضاع زمان لئو به وضع دوران عیسی باز گرداند

مشاغل . ز آنها مطلع شودتوانست ا پرداخت که می هایی در محیط کلیسا می صراحتی مستقیم به اصالح سوء استفاده

قراردادهاي لئو را براي پرداخت مقرري ساالنه، . زیادي را، با قدرتی که گاه بیمالحظه و بیتمیز بود، از میان برد

برداري از  تن کسانی که این مشاغل را به منظور بهره 255باکسانی که مشاغل کلیسایی را خریده بودند، لغو کرد؛ 

شد که  اصطالح، هم اصل را از دست دادند و هم فرع را؛ در سراسر رم فغانشان شنیده میپول خود خریده بودند، به 

خویشان هادریانوس که براي کارهاي کم . ایم، و یکی از این قربانیان کوشید تا پاپ را بکشد گفتند گول خورده می

به . هاي شرافتمندانه تأمین کنندشنیدند که بروند زندگی خود را با کار آمدند، جواب می زحمت وپر درآمد نزد اومی

هاي  پرستی و خرید وفروش مشاغل مقامات کلیسایی پایان داد، فساد دیوانخانه را بشدت مذمت کرد، جریمه خویش

سنگینی براي ارتشا و اختالس تعیین کرد، و کاردینالهاي خاطی را با همان شدت تنبیه کرد که کوچکترین منشیها 

به آنان گفت . هاي دینی خود بروند و وظایف اخالقی آنان را گوشزد کرد ا دستور داد به حوزهرا؛ به اسقفان و کاردیناله

گفت که درکاخ آنان گناه  کرد، اما می که سوء شهرت رم در تمام اروپا زبانزد است؛ خود کاردینالها را متهم نمی

) دالر 75,000(دوکاتو  6,000با حداکثر  خاتمه دهند و خود را پرستی از آنان خواست که به تجمل. ماند تنبیه می بی

روز  تمام دستگاه کلیساي رم از آنچه که پاپ درمدت هشت«: سفیر کبیر ونیز چنین نوشت. عایدي درسال قانع سازند

فساد تا . ماه سلطنت روحانی فعال هادریانوس اما نه هشت روزکافی بود و نه سیزده».وحشت افتاده است انجام داده به

شاند، اما همچنان برجاي ماند؛ اصالحات صدها کارمند را رنجاند و بامقاومت شدید و آرزوي مرگ چندي رخ پو

: گفت نالید؛ بارها می تواند براي اصالح مردم انجام دهد می پاپ از بیمقداري آنچه یک تن می. رو شد هادریانوس روبه

و به دوست دیرینش، - » .شود الب آن ریخته میعصري است که کار او به ق میزان مؤثر بودن اقدام یک نفر بسته به«

در میان ».دیتریش، چقدر براي ما بهتر بود وقتی که زندگی آرامی در لوون داشتیم«: گفت هیزه، نومیدانه چنین می

اوربینو را به . کرد توانست بامسائل بغرنج خارجی شرافتمندانه مواجهه می این محنتهاي داخلی، دوچندان که می

دیکتاتورهاي مخلوع از آن پاپ . مزاحمت در فرارا باقی گذاشت ریا دالرووره بازگرداند و آلفونسو را بیفرانچسکو ما

هادریانوس . طلب استفاده کردند و باردیگر قدرت را درپروجا، ریمینی، وسایر ایاالت پاپی به دست گرفتند صلح

بپذیرند و در دفع ترکها، که خود را براي حمله به اي را  شارل و فرانسوا ملتجی شد تا صلح کنند یا الاقل متارکه به

در عوض شارل با هنري هشتم پادشاه انگلستان معاهدةونیزر را . رودس آماده ساخته بودند، با یکدیگر متحد شوند

دسامبر، ترکها  21در . فرانسه بکنند  ساخت حملۀ هماهنگی به که آنها را متعهد می) 1522ژوئن  19(امضا کرد 

خواهند در آپولیا پیاده  که آخرین دژ مسیحی در مشرق مدیترانه بود، گرفتند و چنین شایع بود که می رودس را،

وقتی که جاسوسان ترك دررم دستگیر شدند، اضطراب به حدي رسید که . شوند و ایتالیاي پرآشوب را تسخیر کنند

همداستان شدن کاردینال . یادآورد م، به ق 216هانیبال، درکاناي درسال   خاطرة ترس تجاوز به شهر را پس از فتح

بافرانسوا،  -وزیر اعظم و محرم اسرار و نمایندة عمدة او در مذاکراتش براي برقراري صلح دراروپا–فرانچسکو سودرینی 

وقتی که هادریانوس آن توطئه را کشف کرد و . هادریانوس را پرکرد  سیسیل، جام اندوه سازي براي حمله به وزمینه

آنگاه، در . ه فرانسوا مشغول تمرکز نیرو در مرز ایتالیاست، بیطرفی را ترك کرد و با شارل پنجم متحد شددانست ک

موجب وصیت، اموال خودرا به   به). 1523سپتامبر  14(حالی که جسماً و روحاً شکسته بود، بیمار شد و درگذشت 

  . باشد خرج و آرامدستورش این بود که کفن ودفنش بدون  فقیران واگذاشت، و آخرین  
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برخی اشخاص . رم بیش از آنچه ممکن بود دربارة نجات شهر از شر ترکان شادي کند، در مرگ او ابراز مسرت کرد

اي چسبانید که  طبعی به درخانۀ پزشک پاپ نوشته گمان بردند که او به خاطر هنر مسموم شده است؛ و شوخ

آز،  آن پاپ مرده را با صد طنز آلوده ساختند؛ به روح. رساند می» سنا و مردم رم را از نجات دهندة وطن«سپاسگزاري 

میخوارگی، و بزرگترین سوء اخالق متهمش کردند؛ هرعملی که در دوران حکومت او انجام یافته بود، با بدخواهی و 

  مضحکه، 

بدون سوگواري خود را در رم، با گرایش به افراط، وسیلۀ مرگ » مطبوعات«شرارت تبدیل شد؛ حال آزادي بازماندة  به

توانست رنسانس را درك کند، اما اینکه رنسانس  بسیار موجب تأسف بود که هادریانوس نمی. فراهم ساخت

.توانست یک پاپ مسیحی را تحمل کند جنایت و جنونی بزرگتر بود نمی

VI - نخستین مرحله : کلمنس هفتم  

هادریانوس نزاع   هفته بر سر جانشین  ، به مدت هفتتشکیل شد 1523شوراي برگزینندگان پاپ، که در اول اکتبر 

جولیو د مدیچی پسر نامشروع آن . داشت و سرانجام مردي را نامزد کرد که، بنا به عقیدة عموم، مناسبترین کس بود

محو فیورتا، که بزودي از صحنۀ تاریخ   جولیانو دوستداشتنی بود که قربانی توطئۀ پاتتسی شده بود، و زادة معشوقۀ او،

یکی از این پسران لئو بود که جولیو را . لورنتسو آن پسر را به فرزندي پذیرفت و او را با پسران خود تربیت کرد. شد

از مانع قانونی نامشروع بودن نجات داد؛ او را اسقف اعظم فلورانس کرد، بعد به مقام کاردینالی رسانید، سپس او را 

وپنچ سال داشت؛  کلمنس در این موقع چهل. رت عظماي خود برگماشتمدیر امور شهر رم ساخت، و آنگاه به صدا

رم ارتقاي او را . کرد ثروتمند، دانشمند، خوش اخالق، ونیکو خصال بود؛ از ادبیات، دانش، موسیقی، و هنر حمایت می

ندترین بینی کرد که کلمنس هفتم بهترین و خردم بمبو پیش. با شادي به منزلۀ بازگشت عصر طالیی لئو پذیرفت

  .فرمانروایی خواهد بود که کلیسا تا آن زمان به خود دیده است

اي به  مند شده بود و عایدي ساالنه تمام موقوفاتی را که خود از آن بهره. او سلطنت خود را با لطف بسیار آغاز کرد

ۀ دهش، یا جلب آنان دوکاتو داشت، میان کاردینالها قسمت کرد؛ با حمایت دانشوران و منشیان به وسیل 6,000مبلغ 

به خدمت خود، آنان را نسبت به خویش وفادار ساخت؛ به دادگستري پرداخت؛ بسیار بارعام داد؛ با سخاوت کمتر اما 

با عقل بیشتري ازلئو، به سخاوت دست یازید؛ و با تواضع خود، نسبت به هرکس و هرطبقه، همگان را مجذوب 

  .ي نداشتهیچ پاپی چنان آغاز نیک و فرجام بد. ساخت

در حالی  - رفت کار پیمودن یک طریق سیاسی سالم میان فرانسوا و شارل در جنگی که تقریباً تا حدمرگ پیش می

 -سوم اروپا بر ضدکلیسا قیام کرده بود که ترکان در مجارستان به تاخت و تاز مشغول بودند، و در هنگامی که یک

چهرة مجلل کلمنس در اوایل دورة  تک. ی لئو نیز حدي فراتر داشتگرانبارتر از قدرت کلمنس بود؛ کمااینکه از توانای

او در اعمال خود آن تصمیم شدیدي را که در : پاپی، که به وسیلۀ سباستیانو دل پیومبو رسم شده بود، فریبنده است

بر  اش هویداست از خود نشان نداد؛ و حتی در آن تصویر آزردگی مختصري در پلک خستۀ فرو افتاده خطوط چهره

پیمود  او در فکر کردن راه افراط می. قرارداده بود کلمنس بیتصمیمی را سیاست خود. چشمان بیفروغش نمایان است

توانست صد دلیل به سود و  براي یک تصمیم می. جاي آنکه راهنماي خودسازد، جانشین عمل ساخته بود و آن را به

برنی، در شعري که پیشگوي . اند را بر تخت پاپ نشانده بوریدانصد دلیل به زیان آن یابد، چنان بود که گویی االغ 

:کند قضاوت آیندگان است، او را چنین هجو می

  پاپی است ساخته شده از تعارف،

  مناظره، بررسی، خوشخویی،

  از بعالوه، پس، اما، بلی،
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  …. طالحات بیهودهاتفاقاً، احیاناً، و چنین اص

  …. آمیز از پاي چوبین، بیطرفی تسلیم

  به سخن ساده و درست، چنان زنده خواهید ماند که ببینید

  .پاپ هادریانوس، به واسطۀ اعمال دورة پاپی او، قدیس شده است

ن یکی جان ماتئو جیبرتی، که طرفدار فرانسه بود، و دیگري فو: کلمنس دوتن را مشاور عمدة خود ساخته بود

ورزید؛ او فکر خود را میان این دو تن تقسیم کرده بود؛ و وقتی که تصمیم گرفت  شونبرگ، که به امپراطوري مهر می

ها و نیروهاي شارل و همچنین  تمام حیله -روزي فرانسه در پاویا فقط چند هفته پیش از تیره–با فرانسه متحد شود 

  .داده شده بود، بر سر خود و شهر خویش فرود آوردخشم یک ارتش نیمه پروتستان را که به سوي رم سوق 

ترسید و امیدوار  بهانۀ کلمنس این بود که از قدرت امپراطوري، که هم لومباردي و هم ناپل را در دست داشت، می

شوراي عام براي قضاوت  بود، با گرایش به فرانسوا، فرانسه را به مخالفت با عقیدةمزاحم شارل مبنی بر تشکیل یک

نفري از فرانسویان، ایتالیاییان، سویسیها، و آلمانها از  26,000وقتی که فرانسوا با یک ارتش . ة کلیسا برانگیزددربار

آلپ گذشت، میالن را گرفت، و پاویا را محاصره کرد، کلمنس، با مطمئن ساختن شارل از اخالص و دوستی خود، یک 

فلورانس و ونیز را به آن پیوست و با کراهت به فرانسوا اجازه  ؛)1524دسامبر  12(اتحادنامۀ محرمانه با او امضا کرد 

. شارل این فریب را هرگز نبخشود. داد تا در ایاالت پاپی سربازگیري کند و ارتشی از راه سرزمین پاپ به ناپل بفرستد

مخصوصاً از آن پاپ اند انتقام خواهم کشید؛  به ایتالیا خواهم رفت و از آن کسانی که مرا آزرده«: مؤکداً چنین گفت

کردند که لوتر پاپ  در آن لحظه برخی از اشخاص گمان می» .شاید مارتین لوتر یک روز مردي با اعتبار شود. جبان

خواهد شد، و چند تن از اطرافیان امپراطور به او اندرز دادند که با انتخاب کلمنس، به بهانۀ حرامزاده بودن او، 

  .مخالفت کند

تا در خارج پاویا به فرانسویان  به فرماندهی گئورگ فون فروندسبرگ و مارکزة پسکارا فرستاد شارل یک ارتش آلمانی

داران  اثر ساخت، و حال آنکه اسلحۀ آتشین اسپانیاییها نیزه تاکتیک ضعیف فرانسویان توپخانۀ آنان را بی. حمله کند

؛ )1525فوریۀ  25-24(خ تقریباً نابود شد سویسی را درهم شکست؛ ارتش فرانسه در یکی از قطعیترین نبردهاي تاری

کردند، به قلب دشمن تاخت و کشتاري شاهانه  نشینی می در حالی که نیروهایش عقب  :فرانسوا با دلیري بسیار جنگید

به راه انداخت؛ اسبش کشته شد، اما از جنگیدن دست برنداشت؛ سرانجام، در حالی که کامالً فرسوده شده بود، دیگر 

اي به مادر خود نوشت که غالباً  از چادري در اردوي فاتحان نامه. د، و با چندتن از فرماندهانش اسیر شدتاب نیاور

شارل، » .و جز تن خودم که سالم است- همه چیز جز شرافت از دست رفت«: بیش از قسمتی از آن نقل نشده است

. اي نزدیک مادرید بفرستند عهکه در آن هنگام در اسپانیا بود، فرمان داد تا او را به اسارت به قل

هاي   شهرهاي ایتالیا یکی پس از دیگري رشوه- حال تمام ایتالیا در ید قدرت او بود، و کشور. میالن به امپراطور گرایید

ترسید مبادا نیروهاي امپراطوري به ملک  کلمنس، که می. حیات خود ادامه دهند  مختلفی به او تقدیم کردند تا به

نند و شورشی در فلورانس بر ضد خاندان مدیچی به راه افتد، از اتحاد خود با فرانسه دست کشید و خود او تجاوز ک

السلطنۀ شارل در ناپل، امضا کرد که به موجب آن پاپ و  اي با شارل دوالنوي، نایب معاهده 1525در اول آوریل 

ا را به عنوان نایب امپراطور درمیالن کردند و فرانچسکو ماریا سفورتس امپراطور، مدیچی را در فلورانس حفظ می

دوکاتو  100,000بایست براي گستاخیهاي گذشته و خدمات آینده  شناختند؛ بنابر همان عهدنامه پاپ می می

اي که  چندي پس از آن کلمنس بر توطئه. ، که بسیار مورد نیاز نیروهاي امپراطوري بود، بپردازد)دالر؟ 1,250,000(

مارکزة پسکارا آن . رونه براي رها ساختن میالن از سلطۀ امپراطور چیده شده بود چشم پوشیدجیروالمو مو  وسیلۀ به

  .را به پاپ افشا کرد و مورونه زندانی شد
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پس از نرم کردن او با تقریباً یازده ماه حبس محترمانه، با شرایط . شارل با اسیر خود، فرانسوا، گربه صفت بازي کرد

بایست حقوق محرز یا ادعایی فرانسه را بر جنووا،  به موجب این شرایط، شاه می. او شد سنگینی حاضر به آزاد ساختن

میالن، فالندر، آرتوا، تورنه، بورگونی، و ناوار ترك گوید؛ کشتیها و نیروهایی، براي جنگ با رم یا ترکان، براي شارل 

اي براي اجراي این شرایط نزد  را به عنوان وثیقهفراهم کند؛ با الئونور، خواهر شارل، ازدواج کند؛ و پسران بزرگتر خود 

. این پسران یکی فرانسوا و دیگري هانري بود که بترتیب ده سال و نه سال داشتند. شارل به گروگان بفرستد

، فرانسوا به قید سوگند، اما با نیت معکوس، با تمام آن شرایط موافقت )1526ژانویۀ  14(موجب عهدنامۀ مادرید  به

عهدي را  پس از رسیدن به فرانسه، اعالم کرد که قصد ایفاي به. مارس رخصت یافت تا به فرانسه بازگردد 17در . کرد

مه فرانسوا،  22کلمنس به موجب قانون کلیسا سوگند او را باطل ساخت، و در . که بزور از او گرفته شده است ندارد

ساخت  را امضا کردند که آنان را متعهد می اتحادیۀ کنیاكکلمنس، ونیز، فلورانس، و فرانچسکو ماریا سفورتسا قرارداد 

- هر یک از کشور  آستی و جنووا را به فرانسه بازگردانند، میالن را به عنوان تیول فرانسه به سفورتسا بدهند، به

اي به مبلغ  شهرهاي ایتالیا مستملکات پیش از جنگش را پس دهند، آزادي اسیران فرانسوي را در برابر فدیه

 75,000اي به مبلغ  کراون تحصیل کنند، و ناپل را به یک امیر ایتالیایی واگذارند که خراج سالیانه 2,000,000

آنگاه امپراطور را صمیمانه به امضاي آن قرارداد دعوت کردند، با این قید که اگر سرباز زند، . دوکاتو به فرانسه بپردازد

.وهاي او را از ایتالیا بیرون رانداتحادیه با او چندان خواهد جنگید که تمام نیر

اي را که کلمنس با النوي امضا کرده شکسته  شارل عمل اتحادیه را به عنوان اینکه سوگندهاي فرانسوا و عهدنامه

توانست به ایتالیا برود، اوگود مونکادا را مأمور ساخت تا کلمنس را با  چون خود او در آن زمان نمی. است مذمت کرد

خود جلب کند؛ و اگر در این کار توفیق نیافت، با برانگیختن خاندان کولونا و عوام رم، شورشی برضد دیپلوماسی به 

مونکادا مأموریت خود را بخوبی انجام داد، پاپ را تحریض کرد که توافقی دوستانه با خاندان کولونا به . پاپ برانگیزد

سازي براي تسخیر رم  ولونا را فرصت داد تا به زمینهعمل آورد و گارد محافظ خود را منحل کند، و آنگاه خاندان ک

درحالی که عالم مسیحیت خود را با خیانت و جنگ مشغول داشته بود، ترکان به رهبري سلیمان قانونی . ادامه دهند

ترسید مبادا  کلمنس، که می). سپتامبر 10(و بوداپست را گرفتند ) 1526اوت  29(در موهاچ بر مجارها فایق آمدند 

خواهد شخصاً به بارسلون برود و شارل  ام اروپا نه فقط پروتستان بلکه مسلمان شود، به کاردینالها اعالم کرد که میتم

در آن هنگام، چنانکه در رم شایع بود، . را به آشتی با فرانسوا و متحدشدن با مخاصمان خود برضد ترکها راضی سازد

  .ن به ایتالیا حمله برد و پاپ را خلع کنداي بود تا با آ شارل در کار فراهم ساختن بحریه

هزار تن وارد رم شدند، برمقاومت ضعیفی که در برابرشان بود  سپتامبر خاندان کولونا با قوایی مرکب از پنج 20در 

. آنجلو فرار کرد/ غلبه کردند، واتیکان و کلیساي سان پیترو و بورگو و کیو را غارت کردند، و کلمنس به کاستل سانت

هایی که نقاشی کار رافائل بر آنها بود به دست تاراجگران افتادند و تاج پاپ،  پاپ کامالً تهی شد؛ حتی فرشینهکاخ 

یک سرباز شادمانه با جامۀ سفید و کاله قرمز . هاي پاپ به سرقت رفتند ظروف مقدس، گنجینۀ آثار قدیسان، و جامه

روز بعد، مونکادا تاج . ساخت قلید پاپ حاضران را متبرك میرفت و با وقاري تصنعی به ت پاپ به این سو و آن سو می

پاپ را به او برگرداند، وي را مطمئن ساخت که امپراطور بهترین نیات را دربارة پاپ دارد، و پاپ ترسان را مجبور 

  .ساخت یک متارکۀ چهار ماهه با امپراطوري امضا کند و خاندان کولونا را ببخشاید

در پایان ماه اکتبر به . هزار تن فراهم کرد بازگشته بود که کلمنس نیروي جدیدي مرکب از هفتمونکادا تازه به ناپل 

در همان حال از فرانسواي اول و هنري هشتم تقاضاي کمک . آن نیرو فرمان داد تا به استحکامات کولونا حمله برد

یک . پسري بود، هیچ نیرویی نفرستاد الوقت گذراند؛ هنري، که سرگرم کار مشکل پدید آوردن کرد؛ فرانسوا به دفع

فرانچسکو . وسیلۀ فرانچسکو ماریا دالرووره، دوك اوربینو، عاطل نگاه داشته شد ارتش دیگر پاپ که در شمال بود به
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توانست خلع شدن خود را از امارت خویش به دست لئو دهم فراموش کند و حقشناسی خاصی نسبت به  که نمی

را آزاد گذاشته بودند تا به امارت بازگردد، نداشت، ظاهراً در این مورد روش انتظارآمیز را هادریانوس و کلمنس، که او 

این شخص جووانی د مدیچی جوان، پسر خوش . یک رهبر دلیرتر با آن ارتش بود. کنار گذاشت و جداً وارد عمل شد

خواندند، زیرا  می» جووانی نوارسیاه«جوان را آن . میراث برده بود  منظر کاترینا سفورتسا، بود که روح متهور اورا نیز به

جووانی طرفدار عمل بر ضد میالن بود، اما فرانچسکو . هنگامی که لئو مرده بود، او نوار سیاه به جامۀ خود زده بود

.ماریا ارادة خود را بر او تحمیل کرد

VII – 1527: تاراج رم  

داد، عمال خویش را مأمور  نیرویی سحرآسا از دور حرکت میهاي خود را با  شارل، که هنوز در اسپانیا بود و مهره

 -اینان به یک کوندوتیرة تیرولی به نام گئورگ فون فروندسبرگ رجوع کردند. ساخت که ارتش جدیدي فراهم کنند

. دست آورده بود این شخص به مناسبت موفقیتهاي قواي مزدور آلمانی که به رهبري او جنگیده بودند، شهرتی به

توانست فراهم کند، اما عمالش وعده دادند که غنیمتهاي فراوان در ایتالیا به چنگ خواهند  چندان پولی نمیشارل 

ورزید و از کلمنس به عنوان خائن به  فروندسبرگ هنوز اسماً کاتولیک بود، اما سخت به لوتر ارادت می. آورد

گولدن که  38,000زن خویش را گرو گذاشت و با آالت  قلعه و سایر اموال خود و حتی زینت. امپراطوري نفرت داشت

اي بر سر پاپ  مرد ماجراجو و تاراج طلب را، که از شکستن نیزه 10,000بدین ترتیب به دست آمده بود، در حدود 

در نوامبر . دار آویزند مضایقه نداشتند، گردآورد؛ بنابه روایت، برخی از آنان کمندي با خود داشتند تا پاپ را با آن به

آلفونسو فرارا، با فرستادن چهار عراده از قویترین . الساعه از کوهها گذشت و به برشا سرازیر شد این ارتش خلق 1526

جووانی نوارسیاه در . توپهاي خویش براي فروندسبرگ، کوششهاي پاپ را براي خلع کردنش از امارت تالفی کرد

. وهشت سالگی در مانتوا درگذشت نوامبر به سن بیست 30نزدیکی برشا در زد و خوردي با مهاجمان تیرخورد و در 

  .دیگر کسی باقی نمانده بود تا دوك اوربینو را از عظمت باز دارد

ارتش اوباش صفت فروندسبرگ به محض مردن جووانی از رود پو گذشت و مزارع حاصلخیز آن را چنان منهدم کرد 

انگیزترین سرزمینی که تاکنون در جهان  رقت»  :ین گفتکه سه سال بعد سفیر کبیر انگلستان در وصف آن ناحیه چن

شارل به سبب ابراز . در میالن، فرمانده نیروهاي امپراطوري شارل، دوك دو بوربون بود» .مسیحیت وجود داشته است

گري از  رشادت در مارینیانو به مقام شهربان کل فرانسه ارتقا یافته بود؛ اما وقتی که مادر شاه زمینهاي او را با حیله

اینک، براي . چنگش درآورد، او به امپراطور گروید و در مغلوب ساختن فرانسوا در پاویا شرکت کرد و دوك میالن شد

به امپراطور . گردآوري یک ارتش دیگر براي شارل و تأمین مواجب سربازان آن، مالیات کمرشکنی بر میالنیها بست

هاي ساکنان شهر مسکن داده شده  که در خانه  سربازان او،. ه استنوشت که براي این منظور خون شهر را بکلی گرفت

بودند، چنان در دزدي، بهیمیت، و هتک ناموس افراط کردند که بسیاري از میالنیها خود را از فرط خشم و نومیدي 

یرون برد و آن را بوربون ارتش خود را از میالن ب 1527در اوایل فوریۀ . آویز کردند یا از بامها به کوچه انداختند حلق

تن بالغ  22,000این مخلوط عجیب و نامنظم، که اکنون به . با قواي فروندسبرگ در نزدیکی پیاچنتسا متحد ساخت

جا را  شد، از راه امیلیا رو به مشرق به حرکت درآمد، از شهرهاي مستحکم اجتناب ورزید، اما ضمن پیشروي همه  می

.لی باقی گذاشتغارت کرد و روستاها را پشت سر خود خا

وقتی بر کلمنس آشکار شد که نیروي کافی براي متوقف ساختن آن متجاوزان ندارد، به النوي متوسل شد تا ترتیب 

کلمنس و خاندان : السلطنه از ناپل آمد و شرایطی براي یک متارکۀ هشتماهه تنظیم کرد آن نایب. اي را بدهد متارکه

دوکاتو فراهم آورد تا به  60,000تح شده را با هم معاوضه کردند، و پاپ کولونا از جنگ دست برداشتند و نواحی ف

اش نزدیک به تهی شدن بود و  آنگاه چون خزانه. ارتش فروندسبرگ رشوه دهد و آن را بیرون ایاالت پاپی نگاه دارد



٣٢٣٢

ترم خواهند شمرد، السلطنۀ امپراطور رسیده مح پنداشت که فروندسبرگ و بوربون قراردادي را که به امضاي نایب می

به . اما وقتی که چپاولگران بوربون از شرایط متارکه آگاه شدند، به خشم آمدند. ارتش خود را به سیصد تن تقلیل داد

مدت چهارماه هزار گونه سختی را تحمل کرده بودند، فقط به این امید که رم را تاراج کنند، بیشتر آنان اکنون 

ند، و همه گرسنه بودند و هیچ پولی به آنان داده نشده بود؛ از این روبه این امر تن هاشان پاره بود و کفش نداشت جامه

از ترس اینکه مبادا . دوکاتو خریداري شوند، بویژه که فقط قسمتی از آن مبلغ به آنان برسد 60,000ندادند که با 

بوربون خود را در جاي » ! ول بدهپ! پول بده«بوربون متارکه را امضا کند، چادرش را محاصره کردند و فریاد زدند 

فروندسبرگ کوشید تا آنها را رام سازد، اما ضمن کوشش خود به . دیگري پنهان کرد و آنها چادر او را غارت کردند

دار شد، اما  بوربون فرماندهی را عهده. سکتۀ ناقص دچار شد، دیگر در نبرد شرکت نکرد، و یک سال بعد درگذشت

تواند  مارس به النوي و کلمنس پیغام فرستاد که نمی 29در . کرد به سوي رم پیشروي کندفقط پس از آنکه موافقت 

  .جلو سربازان خود را بگیرد و متارکه ناچار پایان یافته است

، وقتی که کلمنس یک )آوریل 8(در پنجشنبۀ مقدس . سرانجام، رم دریافت که قربانی مطامع ماجراجویان شده است

ساخت، شخص متعصبی که فقط به یک پیشبند  می پیترو متبرك در مقابل کلیساي سان نفري را 10,000جمعیت 

رم به سبب گناهان تو ! اي حرامزادة سدومی«: چرمی ملبس بود از مجسمۀ بولس حواري باال رفت و به پاپ بانگ زد

در » .ه روز دیگر خواهی دیداگر حرف مرا باور نکنی، نتیجۀ آن را چهارد! توبه کن و خود را تغییرده. ویران خواهد شد

گذشت و چنین بانگ  ها می شب عید قیام مسیح، این زاهد خشن، بارتولومئوکاروزي، مشهور به براندانو، از کوچه

بوربون، که شاید امیدوار بود مردان  ».با تو همان گونه رفتار خواهد شد که با سدوم و عموره! رم، توبه کن«: زد می

کلمنس پاسخ داد که . دوکاتو بپردازد 240,000پول راضی کند، به کلمنس پیام داد که باید خود را با مبلغ زیادتري 

سربازان بوربون رو به فلورانس راه افتادند، اما دوك اوربینو، گویتچاردینی، و مارکزة . اي بدهد شاید نتواند چنین فدیه

امات شهر دفاع کنند؛ سپاهیان بوربون، که سالوتتسو به قدر کافی سرباز آورده بودند تا به طور مؤثر در استحک

کلمنس، که درمتارکه راه نجاتی نیافته بود، برضد شارل . را در پیش گرفتند سان به مانع برخورده بودند، راه رم بدین

براي کمک پولی جهت دفاع، به ثروتمندان رم متوسل . بار دیگر به اتحادیۀ کنیاك پیوست و از فرانسه یاري خواست

کلمنس تا آن زمان . آنان بنرمی پاسخ دادند که بهتر است پاپ از راه فروش مناصب کاردینالی پولی تهیه کند شد، اما

هیچ فردي را، از راه فروش، به هیئت کاردینالها نیفزوده بود، اما وقتی که ارتش بوربون به ویتربو رسید، که با رم فقط 

پیش از آنکه نامزدان کاردینالی بتوانند پولی . دینالی را فروختکیلومتر فاصله داشت، پاپ ناچار شش مقام کار 67,5

وار به سوي رم پیش  هاي واتیکان سربازان گرسنۀ بوربون را دید که از کشتزارهاي نرونی ملخ بدهند، پاپ از پنجره

  .داشت حال او براي دفاع از رم، در برابر یک عدة بیست هزار نفري، فقط چهارهزار سرباز دراختیار. آیند می

نیروهاي رم با شلیک تفنگ آنان را پس . مه، قواي بوربون با استفاده از مه به دیوارهاي شهر نزدیک شدند6در 

داشتند، زیرا  اما مهاجمان از حملۀ مکرر دست برنمی. نشاندند، و خود بوربون، که زخمی شده بود، فوراً درگذشت

سرانجام نقطۀ ضعیفی را در جبهۀ دفاعی پیدا کردند، آن را . دناگزیر بودند که یا رم را بگیرند یا گرسنگی بخورن

کلمنس، . میلیشیاي رم و گاردهاي سویسی با رشادت جنگیدند، اما نابود شدند. شکافتند، و به درون شهر ریختند

اي دیگر  بیشتر کاردینالهاي مقیم رم، و صدها صاحبمنصب دیگر به سانت آنجلو گریختند؛ در آنجا چلینی و عده

اما حمله کنندگان از جهات مختلف وارد شدند؛ برخی از آنان . کوشیدند تا مهاجمان را با آتش توپخانه متوقف سازند

در پس پردة مه پنهان بودند، و بعضی چنان با فراریان مجروح مخلوط گشته بودند که تیراندازي توپخانه به آنان 

  .شهر را بکلی قبضه کردندبزودي متجاوزان . بدون کشتن مردم دهشتزده ممکن نبود
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دیدند  گشتند، هر زن، مرد، یا کودکی را که سرراه خود می ها می مهاجمان در حالی که به صورت یورش در کوچه

خون آشامی آنها وقتی افزون شد که به بیمارستان و یتیمخانۀ سانتوسپیریتو وارد شدند و تقریباً تمام . کشتند می

. پیترو گام نهادند و کسانی را که در آنجا بست نشسته بودند به قتل رساندند یساي سانآنگاه به کل. بیماران را کشتند

اي را که یافتند غارت کردند و برخی از آنها را به اصطبل مبدل ساختند؛ صدها کشیش، راهب،  هر کلیسا و صومعه

اطاقهایی که رافائل نقاشی سر تاراج شد و در  کلیساي سان پیترو واتیکان سربه. اسقف، واسقف اعظم کشته شدند

  :تمام مساکن رم غارت و بسیاري از منازل سوخته شدند؛ فقط دوخانه از شر حریق مصون ماند. کرده بود اسب بستند

استه و چند بازرگان /سرایی که کاردینال کولونا در آن سکنا داشت، و دیگري کاخ کولونا که در آن ایزابال د یکی مهین

دوکاتو به سران اشرار پرداختند تا از حمله در امان مانند، و آنگاه دوهزار تن  50,000ودند؛ اینان ثروتمند پناه گرفته ب

ها از  در بیشتر خانه. اي بپردازد هر قصري، براي حفظ خود در برابر یک عدة دیگر، مجبور بود باز فدیه. را پناه دادند

کردند؛ شکنجه  اگر از دادن پول ابا می  ود را بخرند؛شد تا در برابر مبلغ معینی جان خ تمام ساکنان خواسته می

ها بیرون  شدند؛ هزاران نفر کشته شدند؛ براي وادار ساختن والدین به افشاي نهانگاههاي پول، کودکان را از پنجره می

خود پسران دومنیکو ماسیمی میلیونر را پیش چشم . ها ماالمال بود از اجساد کشتگان انداختند؛ برخی از کوچه می

در تمام «بنا به روایت، . قتل رساندند اش را سوختند، و سپس خودش را نیز به کشتند، به دخترش تجاوز کردند، خانه

نیمی از اشرار فاتح ».شهر هیچ کس نبود که از سه سال بیشتر داشته باشد و مجبور به خریدن جان خود نباشد

دانستند و معتقد بودند که ثروت کلیسا از سرقت اموال  دزد میآلمانی بودند و بیشترشان پاپ و کاردینالها را مردمی 

براي تقلیل این ننگ، تمام اشیاي قیمتی قابل حمل کلیسا، از . سایر ملتها به دست آمده و نزد جهانیان ننگین است

قدیسان را جمله ظروف مقدس و آثار هنري، را گرفتند و براي ذوب کردن یا فدیه دادن یا فروختن بردند؛ اما بقایاي 

یک سرباز مانند پاپ ملبس شد؛ چند سرباز دیگر کاله کاردینالی برسرگذاشتند . بر نداشتند و برروي زمین پراکندند

لوتریهایی که جزو مهاجمان بودند از غارت اموال . و پاي او را بوسیدند؛ جماعتی در واتیکان لوتر را پاپ اعالم کردند

. هاي گزاف خواستند، و به آنان مراسم مذهبی جدیدي آموختند نان فدیهکاردینالها بسیار شادي کردند، از آ

ها و  گر نشاندند، درحالی که رویشان به عقب بود و تمام جامه برخی از کاردینالها را بر چارپایان «: گویتچاردینی گوید

. گرداندند هاي شهر می ر کوچهنشانهاي فاخر خود را در برداشتند؛ اشرار این کاردینالها را با مضحکه و تحقیر بسیار د

توانستند فدیۀ مورد تقاضا را بپردازند چنان شکنجه شدند که فوراً یا پس از چند روز  بعضی دیگر از آنان که نمی

یک کاردینال را در گوري نهادند و به او گفتند اگر تا زمان معینی فدیۀ خود را نپردازد، زنده به گور خواهد » مردند

کاردینالهاي اسپانیایی و آلمانی، که گمان داشتند از آزار . م و در آخرین لحظه پرداخته شدشد؛ آن فدیه فراه

ها و زنان محترم در رم مورد  راهبه. گونه مورد جفا قرار گرفتند که دیگران میهنان خود مصون خواهند ماند، همان هم

در برابر شوهران یا پدران خود هتک  زنان. ه شدندبرداري شهوانی به جایگاه اشرار برد تجاوز قرار گرفتند یا براي بهره

که پس از هتک عرض بس مهموم شده بودند، خود را در رود تیبر غرق  بسیاري از زنان جوان،. شدند ناموس می

فیلیبر، پرنس اورانژ، که به نیمه فرماندهی آن اشرار . هدم کتابها، آرشیوها، و آثار هنري بسیار شدید بود.کردند

هاي  واتیکان را با تبدیل آن به قرارگاه خود نجات داد؛ اما بسیاري از کتابخانه  رسیده بود، کتابخانۀ انضباط بی

دانشگاه رم چپاول و . هاي خطی گرانبها محو شدند اي و خصوصی به آتش کشیده شدند و بسیار نسخه صومعه

تب خطی و آثار با ارزش آن دستخوش هاي ک کولوتچی دانشور خانۀ خود را با مجموعه. کارمندانش پراکنده شدند

بالدوس، استاد دانشگاه، تفسیر خود را دربارة پلینی در دست غارتگران دید که با آن در . حریق و با خاك یکسان دید

]. نشد که کشته[شاعر اشعار خود را از دست داد، اما نسبتاً خوشبخت بود  مارونۀ . افروختند اردوگاه خود آتش می

کریستوفورو مارچلو دانشور را با کندن ناخنهایش شکنجه دادند؛ دو دانشمند دیگر . شاعر به قتل رسید پائولو بومبازي
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هنرمندان، پرینو دل واگا، مارکانتونیو . به نامهاي فرانچسکو فورتونو و خوان والدس خود را از فرط نومیدي کشتند

مکتب . هر چه داشتند به وسیلۀ اشرار به یغما رفتو بسیاري از همگنانشان مورد شکنجه قرار گرفتند و   رایموندي،

  .رافائل سرانجام پراکنده شد

کشته دفن  9,800دو هزار نعش از ناحیۀ واتیکان به رود تیبر افکنده شدند و . توان برشمرد تعداد کشتگان را نمی

ت، قیمت اشیاي دزیده به موجب یک برآورد کمتر از واقعی. شدند؛ بدون شک تلفات جانی بسیار بیش از اینها بود

  .تخمین زده شد) دالر 125,000,000(دوکاتو  3,000,000ها به  دوکاتو و میزان فدیه 1,000,000شده به 

مانند ایوب دردمند، . تاراج رم هشت روز طول کشید، و طی این مدت خود کلمنس از برجهاي سانت آنجلو ناظر بود

 ».دید نمیدادم و چشمی مرا  رحم بیرون آوردي؟ کاش که جان می پس براي چه مرا از«: کرد به خدا چنین شکوه می

در آن قلعه زندانی ماند، به این  1527دسامبر  7مه تا 6از . او از آن پس دیگر تا پایان عمر موي از رخسار نسترد 44

شارل، که هنوز در اسپانیا بود، از . یا هنري هشتم کمک بگیرد  سواي اول،امید که از ارتش دوك اوربینو، یا فران

رویهاي  مسئولیت زیاده. تسخیر رم شادمان شد، اما وقتی که از تاراج وحشیانۀ آن شهر آگاه گشت، بسیار ناراحت شد

شاید بدون اطالع او، ژوئن نمایندگان شارل،  6در . اشرار را از خود سلب کرد، اما از بیچارگی پاپ استفاده نمود

و نیز به ارتش   پاپ حاضر شد که به آن نمایندگان،. ننگینی را امضا کند کلمنس را وادار ساختند تا عهدنامۀ صلح

  چیویتا وکیا، هاي اوستیا،  دوکاتو بپردازد؛ شهرهاي پیاچنتسا، پارما، ومودنا، و قلعه 400,000امپراطوري، 

دوکاتوتحویل  150,000آنجلو را به شارل واگذارد و در آنجا زندانی باشد تا اولین چیویتاکاستالنا، و حتی خود سانت 

آنجلو بودند  تمام کسانی که در سانت. او بگیرد شود، و آنگاه به گائتا یا ناپل منتقل شود تا شارل تصمیم الزم را دربارة 

سربازان اسپانیایی و آلمانی به . مراه او بودنداجازه یافتند که از آن خارج شوند، مگر پاپ و سیزده تن کاردینالی که ه

 21گویتچاردینی در . مراقبت کاخ گمارده شدند و پاپ را تقریباً همیشه در یک مسکن کوچک تحت نظر گرفتند

اي را  تمام ظرفهاي طال و نقره» .گونه مالی که جمعاً ده سکودو بیرزد باقی نگذاشتند براي او هیچ«: ژوئن چنین نوشت

دوکاتو از  100,000سان  از غارت نجات داده بود، به اسیر کنندگان خود تسلیم کرد تا بدین  به هنگام فرار،که او، 

.خود را تأمین کند  فدیۀ

. تصرف کردند  ، و ونیز راونا را،)که فرارا بر آن حقوق قدیمی داشت(ردجو و مودنا را  در همان اوان، آلفونسو فرارا، 

تمام . براي سومین بار طرد کرد و عیسی مسیح را پادشاه جمهوري جدید اعالم نمود فلورانس خاندان مدیچی را

شد که حتی رقت کسانی را که گمان  اعم از مادي و روحانی، ظاهراً به چنان انهدامی کشانده می  دستگاه پاپ،

و   پرستی روحانیان، آز و فساد دربار پاپ، تجمل  گناهان پاپ،  کردند مجازاتی براي سست پیمانیهاي کلمنس، می

کرد، خبر سقوط رم را با وحشت  که درکارپنتراس بآرامی زندگی می  سادولتو،. انگیخت بیعدالتی رم الزم است برمی

فراوان شنید و افسوس آن روزهاي آرامی را خورد که بمبو و کاستیلیونه و ایزابال و صد دانشور و شاعر و حامی هنر 

رم فقط معبد دین «: اراسموس به سادولتو چنین نوشت. بودند فکر و هنر زمان کرده  آن شهر پرشور را کانون و ذروة

تر، و با ارزشتر  براي بسا کسان عزیزتر، زیبنده. و مسکن موزها نبود، بلکه مادر ملتها بود  پرورشگاه ارواح نجیب،  مسیح،

  ».که با تمام جهان مرتبط استدر حقیقت این خرابی مربوط به یک شهر نیست، بل …!از سرزمین خودشان بود

VII - 1530- 1527: شارل پیروزمند  

، کشتار، 1527نفر تقلیل داده بود؛ در سال  55,000به سراغ رم آمده و نفوس آن را به  1512طاعون در سال 

تن تحلیل برده بود؛ حال، در ژوئیۀ آن سال، طاعون در گرماي  40,000خودکشی، و فرار ظاهراً این جمعیت را به 

شدید تابستان بازگشته، با قحط و حضور مداوم غارتگران دست به هم داده، و رم را به صورت بیابان سهمگینی 

ها بار دیگر از اجساد انسانی انباشته شدند، بسیاري از نعشها در آفتاب پوسیدند، عفونت  کلیساها و کوچه. درآورده بود
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هذا، بسیاري از آنان، از جمله برخی از  اطاقهاي خود خزیدند؛ معبه حدي زیاد بود که زندانبانان و زندانیان به کنج 

ژوئیۀ  22آلمانی تا  2,500طاعون بیطرف بود، و متجاوزان را نیز بینصیب نگذارد؛ . از عفونت مردند  مستخدمان پاپ،

  .تغذیه عدة آن اشرار را به نصف تقلیل داد مردند؛ و ماالریا، سیفیلیس، و سوء 1527

ترسید مبادا پاپ محبوس جدایی او را از کاترین آراگونی  هنري هشتم، که می. جداً به فکر پاپ افتادندحریفان شارل 

در اوایل ماه اوت، . تصویب نکند، کاردینال وولزي را به فرانسه فرستاد تا براي آزاد ساختن پاپ با فرانسوا گفتگو کند

اتو کردند، به شرطی که پاپ و شاهزادگان فرانسه آزاد دوک 2,000,000آن دو شاه به شارل پیشنهاد صلح و پرداخت 

، )اوت 18(به موجب عهدنامۀ آمین . شارل از قبول این پیشنهاد امتناع کرد. و ایاالت پاپی به کلیسا بازگردانده شوند

وستند و بزودي ونیز و فلورانس به این اتحادیۀ جدید پی. هنري و فرانسوا با یکدیگر تعهد کردند که با شارل بجنگند

. طور غارت کردند که ارتش امپراطوري، رم را نیروهاي فرانسه جنووا و پاویا را تسخیر کردند، و این شهر اخیر را همان

  هذا، لوترك، مع. ترسیدند، به این اتحادیه پیوستند مانتوا وفرارا، که از فرانسویان حاضر بیشتر از شارل غایب می

.قوق سربازان خود را بپردازد، جرئت نکرد به رم حمله بردتوانست ح فرمانده فرانسوي، که نمی

امپراطور، که امیدوار بود محبوبیت خود را در کلیساي کاتولیک بازگرداند و از حرارت اتحادیۀ رو به رشد بکاهد، با 

زد، و دوکاتو بپردا 112,000فوراً   آزاد ساختن پاپ موافقت کرد، مشروط برآنکه کلمنس به اتحادیه کمکی نکند،

کلمنس آن پول را با فروش مشاغل کاردینالی، و با . گروگانهایی براي تضمین رفتار خود به دربار امپراطور بفرستند

دسامبر کلمنس، پس از هفت ماه حبس،  7در. تسلیم یک دهم عواید کلیسایی ناپل به امپراطور، فراهم کرد

از رم به   و در حالی که از فرط رنج نزار شده بود،  حقارت،با   مستخدمان، آنجلو را ترك کرد و ملبس به جامۀ  سانت

  .اورویتو رفت

در اورویتو در قصري مسکن گزید که سقفش شکم داده بود، دیوارهایش برهنه و شکافته بودند، و باد از هرسو در 

او را کز   بودند، نمایندگان انگلستان، که براي اجازة طالق از طرف هنري به مالقاتش آمده. اطاقهایش جریان داشت

. اش پنهان شده بود اش تا نیمه در ریش دراز و ژولیده کرده در بستري یافتند؛ در حالی که چهرة الغر و رنگ پریده

فوریه سربازان امپراطوري، که آنچه کلمنس  17در . زمستان را در آنجا به سر برد و سپس به ویتربو نقل مکان کرد

ترسیدند که مرض عدة بیشتري از آنها را بکشد، رم را تخلیه کردند و روبه  بودند و میتوانست بپردازد از او گرفته  می

ناپل به نزدیک آن شهر آورد، اما ماالریا از عده   لوترك اکنون ارتش خود را به امید محاصرة. جنوب به ناپل رفتند

). 1528اوت  29(نی کردند نشی سربازانش کاست، خود او را نیز کشت، و نیروهاي نامنظمش به سوي شمال عقب

 6که اینک امید یاري از جانب اتحادیه را از دست داده بود، خود را کامال در اختیار شارل گذاشت و در   کلمنس،

ها متروك و هزاران عمارت ویران شده بودند؛ مردم از  چهار پنجم خانه. اکتبر رخصت یافت که دوباره وارد رم شود

  .شدند پایتخت مسیحیت آورده بود حیران میماه پیش برسر  آنچه هجوم نه

شارل ظاهراً مدتی چنین اندیشیده بود که کلمنس را خلع کند، ایاالت پاپی را به کشور پادشاهی ناپل ضمیمه نماید، 

اما . خود، که اسقفی رم و تابعیت امپراطور باشد، بازگرداند رم را مقر امپراطوري خویش سازد، و پاپ را به وضع اصلی

ساخت؛ و  انداخت؛ زمینۀ جنگ داخلی را در اسپانیا فراهم می کار شارل را به دامن پیروان لوتر در آلمان میاین 

الجرم این . انگیخت که متحداً و با تمام قوا در برابر او مقاومت کنند لهستان، و مجارستان را برمی  فرانسه، انگلستان،

متحد وابسته و یاور دینی خود سازد و به یاري او ایتالیا را بین او و  نقشه را ترك کرد و به این نیت گرایید که پاپ را

در این عهدنامه مقرر : ، امتیازات مهمی به پاپ داد)1529ژوئن  29(به موجب عهدنامۀ بارسلون . خودش قسمت کند

ماسی یا زور دوباره شده بود که امارتهاي گرفته شده از کلیسا به آن باز پس داده شوند؛ خویشان مدیچی پاپ با دیپلو

پاپ در عوض موافقت کرد که ناپل را به . به حکومت فلورانس بازگردند؛ و حتی فرارا نیز به پاپ وعده داده شده بود
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تولیت شارل در آورد، به ارتشهاي او اجازة عبور از ایاالت پاپی را بدهد، و سال بعد در بولونیا با امپراطور مالقت کند 

.مش و تجدید سازمان ایتالیا را بدهندتا بین خود ترتیب آرا

السلطنۀ هلند، با لویزدوساووا، مادرفرانسوا، مالقات کرد و، به یاري  چندي پس از آن، مارگارت، عمۀ شارل و نایب

شارل شاهزادگان ). 1529اوت  3(کامبره را میان امپراطور و شاه ترتیب داد  سفیران و نمایندگان مختلف، پیمان

دوکاتو آزاد کرد؛ فرانسوا از تمام ادعاهاي فرانسه بر ایتالیا، فالندر،  1,200,000اي به مبلغ  رابر فدیهفرانسه را در ب

  .اینک سرنوشت متحدان فرانسه در ایتالیا به دست امپراطور بود. آرتوا، آراس، وتورنه چشم پوشید

. قاعد شدند که به یاري یکدیگر محتاجندشارل و کلمنس در بولونیا با یکدیگر مالقات کردند و مت 1529نوامبر  5در 

وقتی که در بولونیا . شگفت آنکه این نخستین دیدار شارل از ایتالیا بود؛ وي آن کشور را بدون دیدن آن فتح کرده بود

در برابر پاپ زانو زد و پاي مردي را که خود به خاك کشانده بود بوسید، این نخستین بار بود که دو شخصیت 

یکدیگر را  –کی نمایندة یک کلیساي رو به انحطاط و دیگري نمایندة یک کشور نوین و فاتح بود که ی –برجسته 

دیگر . اي نداشت جز این هم چاره –کلمنس غرور خود را نادیده گرفت و تمام اهانتها را بخشود . دیدند می

و شمال ایتالیا داشت؛  ناپذیري در جنوب شارل ارتشهاي مقاومت. توانست امیدي به فرانسه داشته باشد نمی

بازگرداندن فلورانس به خاندان مدیچی بدون مداخلۀ نیروهاي امپراطوري ممکن نبود؛ یاري امپراطور علیه لوتر در 

اساساً به شرایط قرارداد بارسلون وفادار ماند، : سخی و مدبر بود شارل. آلمان، و بر ضد سلیمان در شرق، الزم بود

ونیز را وادار ساخت که آنچه از ایاالت پاپی . نعقد شده بود که وي زیاد نیرومند نبودگرچه این قرارداد هنگامی م

به فرانچسکو ماریا سفورتسا اجازه داد، پس از پرداختن غرامت سنگینی، میالن منهدم شده را . گرفته است پس بدهد

ایمان را به فرماندهی  جبان یا بیزیر امپراطوري نگاه دارد؛ و کلمنس را تحریض کرد تا فرانچسکوماریا دال روورة 

گذاردن او به حکومت امارت خود، به منزلۀ  اتحاد اخیر آلفونسو با فرانسه را بخشود و با برجاي. اوربینو باقی گذارد

 100,000او را براي کمک به سپاهیان امپراطوري در حمله به رم پاداش داد؛ آلفونسو در عوض به پاپ   تیول پاپ،

اي براي  شارل براي تحکیم این ترتیبات از تمام امارتها خواست اتحادیه. ر مورد احتیاج او بود، پرداختدوکاتو،که بسیا

اي که دانته به خاطر  تشکیل دهند آن اتحادیه - جز حملۀ شارل -دفاع مشترك ایتالیا در برابر هرگونه حملۀ خارجی

چهارم متوسل شده بود، اینک از راه تابعیت مشترك  تشکیل آن به امپراطور هانري هفتم و پترارك به امپراطور شارل

کلمنس این اتحادیه را متبرك ساخت و تاج آهنین لومباردي و تاج . شد نسبت به یک نیروي خارجی تأمین می

اتحاد پاپ و امپراطور با خون  ).1530فوریۀ  24- 22(امپراطوري پاپی امپراطوري مقدس روم را بر سر شارل نهاد 

دوکاتو به فیلیبر،  70,000کلمنس، که تصمیم گرفته بود خاندان خود را به قدرت بازگرداند، . جیل شدفلورانسیها تس

، پرداخت تا ارتشی فراهم سازد و جمهوري اغنیا را، که )همان کسی که پاپ را در زندان نگاه داشته بود(پرنس اورانژ 

سرباز آلمانی و اسپانیایی را، که بسیاري از آنان در  20,000فیلیبر . در آنجا برقرار شده بود، براندازد 1527در سال 

این نیرو پیستویا و پراتو را اشغال و فلورانس  1529در دسامبر . غارت رم شرکت کرده بودند، به این مأموریت فرستاد

کیلومتر  1.5اهالی مصمم شهر براي آنکه مهاجمان را زیر آتش توپخانه بگیرند، هرخانه و دیوار را تا . را محاصره کرد

سو  در اطراف استحکامات شهر خراب کردند؛ و میکالنژ کار ساختن مجسمه را براي گورهاي خاندان مدیچی به یک

ماه ادامه یافت؛  بیرحمی مدت هشت  محاصره با کمال. ساختن وپرداختن باروها ودژهاي شهر پرداخت نهاد و به

کلیساها و . رسید دالر به فروش می 12,5موش به بهاي  یا نایاب شد که هرگربه موادغذایی در فلورانس چندان

راهبان . دادند تا براي تهیۀ خواربار و اسلحه تبدیل به پول شود ها ظرفهاي خود را، وزنان جواهر خویش را می خانواده

ر به نام فلورانسی دلی  یک. پرست، همچون فرا بندتو دا فویانو، روحیۀ مردم را با نطقهاي آتشین نگاه داشتند میهن

محاصره کنندگان حمله کرد؛ اما با از دست دادن دو  فرانچسکو فروتچی از شهر گریخت، سه هزار مردگردآورد، و به
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خود او اسیر شد؛ وي را نزد فابریتسیو مارامالدي، یکی از اهالی کاالبریا که بر سواره . هزار تن از آنان شکست خورد

در همان اوان . مارامالدي چندان به آن قهرمان دشنه زد که او جان سپرد. نظام امپراطوري فرماندهی داشت، بردند

اي با محاصره  ماالتستا بالیونی، سرداري که فلورانس براي رهبري دفاع خود استخدام کرده بود، قرارداد خائنانه

جمهوري فلورانس، که . سوي فلورانسیها برگرداند روي آنان گشود، و توپهاي خود را به کنندگان امضا کرد، شهر را به

آلساندرو د مدیچی دوك فلورانس شد و خانوادة خود ).1530اوت  12(مردم آن گرسنه و بیسامان بودند، تسلیم شد 

صدها تن، که براي نجات جمهوري جنگیده بودند، شکنجه، تبعید، یا . خویی خویش ننگین ساخت را با ظلم و درنده

ستادند و کلمنس او را در سانت آنجلو زندانی ساخت؛ به موجب روایت فرا بندتو را نزد کلمنس فر. شدند کشته 

کاخ (پاالتتسو دال سینیوریا  حکومت شهر منحل شد، نام. نامعلومی، آن راهب را چندان گرسنگی دادند تا مرد

شد برداشته و  نامیده می) گاو(تغییر یافت، و ناقوس بزرگ یازده تنی که الواکا ) کاخ ملی(به پاالتتسو وکیو ) حکومتی

این ناقوس در برج » .ما دیگر صداي گوشنواز آزادي را نشنویم«خرد شد تا، به گفتۀ یکی از وقایعنگاران آن زمان، 

  .خواند زیبایی قرارداشت که به مدت چندین نسل از فراز آن مردم را به مشاوره می

IX - کلمنس هفتم و هنر  

چی را تأیید کرد؛ کوششهاي او براي بازگرداندن رم به حال سابق رفتار پاپ دربارة فلورانس انحطاط خانوادة مدی

سباستیانو دل . نمایاند که آن خاندان را بزرگ ساخته بود اي از آن نبوغ اداري و ارجگزاري جمالشناسی را می بارقه

چشمان گود  پیومبو، که تصویر او را در زمان نوجوانیش ساخته بود، حال تک چهرة او را همچون پیرمردي غمناك با

رفته و ریش سفید رسم کرد که مشغول برکت دادن بود؛ رنج ظاهراً او را تأدیب و تا حدي تقویت کرده بود؛ براي 

حفظ ایتالیا از ناوگان ترك، که اکنون برمشرق مدیترانه مسلط بود، اقدامات جدي به عمل آورد؛ آنکونا، آسکولی، و 

 - رغم مخالفت کاردینالها علی -1532ژوئن  21با تحریض مجمع مشایخ فانو را مستحکم ساخت و هزینۀ این کار را 

با فروختن مشاغل . بردرآمد کشیشان ایتالیایی، از جمله کاردینالها، تأمین کرد% 50به وضع مالیاتی به میزان 

فتن حمایت اي براي تعمیر خرابیهاي امالك کلیسا، دوباره دایر کردن دانشگاه رم، و از سرگر کلیسایی تاحدي بودجه

با وجود خطر دزدي دریایی از طرف بربران در نزدیکی سیسیل، براي تأمین مقدار کافی . از دانش و هنر فراهم گشت

  .صورت پایتخت جهان غرب درآمد رم در مدت نسبتاً کمی دوباره به. غله اقدام کرد

رانس آمدند تا هنر زرگري را به اوج کارادوسو از میالن و چلینی از فلو. شهر رم هنوز از حیث هنرمند مستغنی بود

اعتالي آن در دورة رنسانس برسانند؛ این دو و بسیار کسان دیگر به کار ساختن گلهاي زرین و شمشیرهاي افتخار به 

هاي نمایشی سیار، مهرها براي  عنوان هدیۀ پاپ، ظروف براي محرابها، عصاهاي نقره براي مقامات کلیسایی و دسته

والریو بلی ویچنتسایی درج بس زیبایی از یک سنگ زجاجی . ا و انگشترها براي پاپان گمارده شدندکاردینالها، تاجه

درج، که حال یکی از اشیاي با ارزش کاخ پیتی  این . ساخت که بر روي آن مناظري از زندگی مسیح حک شده بود

  .است، به فرانسواي اول، در هنگام عروسی پسرش با کاترین دو مدیسی، هدیه شد

بزرگترین نقاشی زمان کلمنس در تاالر قسطنطین . از سرگرفته شد 1526تزیین اطاقهاي پاپ در واتیکان در سال 

میلویوس را تصویر کرد؛ فرانچسکوپنی غسل تعمید  و نبرد پل صلیبدر آنجا جولیو رومانو ظهور : انجام گرفت

.را رسم کرد قسطنطینین، و رافائلو دال کوله اهداي رم به پاپ سیلوستر از طرف قسطنط

اکنون تواناترین نقاش در رم سباستیانو لوچانی بود که  - و بعد از مهاجرت جولیو رومانو به مانتوا - پس از میکالنژ

حد (چون در ونیز متولد شده بود ). 1531(اپ گمارده شد، دل پیومبو لقب گرفت وقتی به طراحی مهرهاي پ

یکی از نخستین و بهترین تصویرهایش . ، این توفیق را داشت که از جان بلینی، جورجونه، و چیما هنر بیاموزد)1485

ی، که در آن هنگام در سه مرحله از عمر انسان بود که خود او در آن همچون جوانی دلپذیر میان دو آهنگساز خارج
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براي کلیساي سان جووانی . این دو آهنگساز یاکوب اوبرشت و فیلیپ وردلو بودند. ونیز بودند، نمایان است

و تقریباً در همان  -یا آن را براي جورجونه به پایان رسانید -کریزوستومو تصویر جانداري از آن قدیس رسم کرد

گویی به عصر زرینی پیش از دوران گناه تعلق دارند،  که زنان بخشنده تنشدر تابلو ونوس و آدونیس، ) 1510(هنگام 

سباستیانو شاید همچنین در ونیز تابلو مشهور خود تک چهرة یک بانو را . از روش شهوانی جورجونه تقلید کرده است

  .شد رسم کرد که مدتها به نام الفورنارینا به رافائل نسبت داده می

آن هنرمند جوان در . جی سباستیانو را به رم خواند تا در آراستن ویالکیجی کمک کندآگوستینو کی 1511در سال 

آن شهر رافائل را دید و تا چندي سبک تزیین مشرکانۀ او را تقلید کرد؛ در عوض، رموز رنگامیزي ونیزي را به او یاد 

آشنا گردید، و قصد خود را دایر بر  سباستیانو بزودي دوست صمیم میکالنژ شد، به تصور از عضالت انسان کامالً. داد

وقتی که کاردینال جولیو د مدیچی از او تصویري خواست، . تلفیق رنگامیزي ونیزي با شیوة میکالنژ اعالم داشت

سباستیانو مخصوصاً رستاخیز الیعازر را موضوع کار خود قرار داد تا با رافائل، . فرصتی یافت تا این روش را به کار برد

منتقدان ادعاي او را، مبنی براینکه در هنر با . هنگام مشغول تهیۀ تابلو تبدیل بود، به رقابت برخیزدکه در همان 

  . رافائل برابر است، به اتفاق آرا نقض نکردند

میل مفرط او به راحتی مانع رسیدن او . توانست بیشتر ترقی کند سباستیانو اگر به مهارت خود مغرور نشده بود، می

. خواست به خاطر زر یا به عشق سراب شهرت پس از مرگ خود را بفرساید وانی با نشاط بود که نمیج. به نبوغ شد

چهره اکتفا کرد، که در آن کار   پس از دریافت اجرت گزافی از حامی خود که پاپ شده بود، بیشتر به ساختن تک

  .فقط تنی چند از نقاشان بر او برتري یافتند

فرزند . انداز کرد بود و نام خود را به مدت یک نسل در آن سوي کوههاي ایتالیا طنین بالداساره پروتتسی بلندگراتر

  :خیزند هنرمندان غالباً از خاندانهاي کوچک برمی. (یک نساج بود

افراد طبقۀ متوسط نخست در پی فایدة آنی هستند، به این امید که در پیري فرصت براي پرداختن به زیبایی را 

بالداساره در .) دهند کنند، هنر زندگی را به زندگی هنري ترجیح می گرچه هنر را حمایت می داشته باشند؛ اشراف

ظاهراً همو بود که سقف تاالر . ، نقاشی را زیر نظر سودوما و پینتوریکیو آموخت و بزودي به رم رفت)1481(سینا زاد 

در همان . خوب یافت، تغییر زیادي در آن ندادالیودورو را در واتیکان نقاشی کرد؛ و رافائل چون آن را به قدر کافی 

هاي ابنیۀ باستانی شد؛ اندازة طرحهاي زمینی معابد و کاخهاي قدیمی را  اوان او نیز مانند برامانته دوستدار ویرانه

آنگاه متخصص به کار بستن ژرفانمایی در معماري . گرفت، و اشکال مختلف ستونها و سرستونهاي آنها را بررسی کرد

آن ). 1508(وقتی آگوستینو کیجی تصمیم گرفت ویال کیجی را بسازد، پروتتسی براي طراحی آن دعوت شد  .شد

بانکدار از نتیجۀ کار بالداساره، که عبارت بود از گچبري و قرنیز سازي در باالي نمایی به سبک رنسانس، خرسند شد 

. ، در رقابت با دل پیومبو و رافائل، تزیین کندو آن هنرمند جوان را مختار ساخت تا چندتا از اطاقهاي درونی را

بالداساره در سرسرا و بالکانۀ ستوندار، ونوس را در حال شانه زدن گیسوان خود، لدا و قویش را، ائوروپه و گاوش را، 

خت دانائه و رگبار طال را، گانومدس و عقابش را، و نیز مناظر دیگر را، براي عروج آن وامدهندة خسته از کار یکنوا

هایی از ژرفانمایی فزونتر  پروتتسی جلوة فرسکوهاي بالداساره را با حاشیه. روزانه به عالم رؤیاهاي زیبا، رسم کرد

کاري و مهارت به خرج داد که تیسین وقتی بر آنها نگریست، تصور کرد از  سازي چنان ریزه در این حاشیه. ساخت

انگیز رسم کرد،  اال، بالداساره با کلک خود صور معماري خیالدر تاالر طبقۀ ب. اند نقش برجستۀ سنگی ساخته شده

هاي  قرنیزهایی که بر ستونهاي زن پیکر متکی بودند، افریزهایی که بر نیمستونهاي منقش تکیه داشتند، و پنجره

ر پروتتسی عاشق معماري شده و نقاشی را به خدمت آن گماشته بود و د. شدند کاذبی که بردشتهاي زیبا گشوده می

ولی در این مورد باید استثنایی قایل شویم، و . کرد، اما تقلیدش بیروح بود این کار از تمام قوانین ساختمانی تقلید می
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رافائل قبالً ). 1517(آن مناظري از کتاب مقدس است که او در یک نیمگنبد کلیساي سانتا ماریا دله پاچه رسم کرد 

فرسکوهاي بالداساره بخوبی با این تصویر . یبوالها را نقاشی کرده بوددر این نیمگنبدها تصویر س) سه سال پیشتر(

کردند، زیرا اینها ظریفترین نقاشیهاي بالداساره بودند، در حالی که تصویرهاي رافائل در آنجا از بهترین  برابري می

  .کارهاي او نبودند

زیرا او را به جاي رافائل به عنوان سر معمار لئو دهم ظاهراً تحت تأثیر قابلیت انعطاف هنر پروتتسی واقع شده بود، 

تا او براي دکور کمدي بیبینا به نام الکاالندرا نقاشی ) 1521(، نیز مقرر داشت )1520(کلیساي سان پیترو گماشت 

: آنچه را از کار پروتتسی در سان پیترو باقی مانده طرح زمینی آن است؛ سایمندز آن را چنین وصف کرد. تهیه کند

  مرگ لئو، و بیمیلی جانشین او به » .اند هایی که تاکنون براي سان پیترو طرح شده زیباتر و جالبتر از نقشه بسیار«

در بولونیا نقشۀ پاالتتسو . هنر، موجب شد که پروتتسی رم را ترك گوید و نخست به سینا و پس از آن به بولونیا برود

وقتی که کلمنس هفتم . اي ساخت، اما آن نما هرگز تمام نشد هآلبرگاتی را طرح کرد و براي نماي سان پترونیو نمون

زمانی که اشرار . بهشت هنرها را دوباره گشود، پروتتسی به رم بازگشت و کار خود را در سان پیترو از سرگرفت

و  موقر«گوید که او متحمل محنتهاي خاصی شد؛ زیرا  وازاري می. امپراطوري رم را غارت کردند، او هنوز آنجا بود

اي  او را براي دریافت فدیۀ شاهانه» .منش بود، و آنها گمان کردند که روحانی عالیمقامی است با لباس مبدل نجیب

اي، وضع محقر خود را نشان داد و آنان فقط به این اکتفا کردند که همه   دستگیر کردند، اما او، با رسم تصویر استادانه

حکومت . او راه سینا را پیش گرفت و تقریباً برهنه به آنجا رسید. ایش سازندچیز را به جز پیراهنش از او بگیرند و ره

سینا، که از باز یافتن فرزند گریزپاي خود شاد شده بود، او را براي طرح استحکامات استخدام کرد، و کلیساي فونته 

این نقاشی . و نامیده شدا» شاهکار«جوستا او را مأمور کرد نقاشی دیواریی بسازد که از طرف منتقدان با گذشت  

.کرد الوقوع عیسی را به یک آوگوستوس ترسان اعالم می دیواري تصویر سیبوالیی بود که تولد قریب

اما بزرگترین کامیابی پروتتسی پاالتتسو ماسیمی دله کولونه بود که او پس از بازگشت به رم نقشۀ آن را تهیه کرد 

اخالف فابیوس ماکسیموس هستند و نامشان نیز از نام او مشتق است؛ کردند که  خاندان ماسیمی ادعا می). 1530(

ماکسیموس همان کسی بود که شهرت جاودانی خود را از تنبلی به دست آورده بود؛ نام خانوادگی خود را از ایوان 

این از خوشبختی پروتتسی بود که شکل . تاراج رم منهدم شده بود مسکن سابق خویش گرفته بودند که در ستوندار

او شکل بیضی را انتخاب . ساخت منحنی و نامنظم محل بنا طرح یک نقشۀ چارگوش کسل کننده را غیر ممکن می

کرد، با یک نماي رنسانسی و یک رواق به سبک دوریک؛ و در حالی که خارج بنا را ساده گرفته بود، داخل آن را 

نت و شکوهی بخشیده بود که خاص یک کاخ رومی زمان امپراطوري با ظرافتهاي توأم با تناسب و آراستگی یونانی زی

اش، در تنگدستی درگذشت، زیرا قدرت چانه زدن با پاپها، کاردینالها، و  رغم قابلیت چند جانبه پروتتسی، علی.بود

وقتی که پاپ پاولوس سوم شنید که او مشرف . د نداشتبانکدارها را براي دریافت مزدي که متناسب با مهارتش باش

پیترو را  اند که بتوانند کلیساي سان با خود اندیشید که از میان هنرمندان فقط پروتتسی و میکالنژ مانده  موت است، به

کرد، با این بالداساره از او تشکر . فرستاد) دالر؟ 1250(کروان  100پاپ براي آن هنرمند . از دیوار به گنبد برسانند

وازاري پس از بیان این مطلب که رقیبی او را مسموم کرده بود، ). 1535(وچهار درگذشت  حال در سن پنجاه

  ».گور تشییع کردند  سازان، و معماران رم جنازة او را تا لب تمام نقاشان، مجسمه«: گوید می

X – 1534- 1520: میکالنژ و کلمنس هفتم

ست که درمیان تمام بدبختیهاي خود بدخوییها و سرکشیهاي میکالنژ را با مهربانی یکی از اعتبارات کلمنس این ا

وقتی »  :گفت کلمنس می. تحمل کرد، مأموریتهاي زیاد به اوداد، و تمام امتیازات شایستۀ نبوغ را به او اعطا کرد

این کار را نکنم، او بدون اجازه  کنم بنشیند، زیرا یقین دارم اگر آید، من به او تکلیف می بوئوناروتی به دیدن من می
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که بعداً معلوم ) 1519(کلمنس حتی پیش از رسیدن به مقام پاپی، به آن هنرمند پیشنهادي کرد » .خواهد نشست

لورنتسو در فلورانس  سازي است؛ و آن پیشنهاد این بود که در کلیساي سان شد بزرگترین مأموریت حجاري و مجسمه

هاي آنان را  بسازد که آرامگاهی باشد براي مشاهیر خاندان مدیچی، طرح مقبره) جدید انبار(یک نوئووا ساگرستیا 

قابلیت انعطاف هنر تیسین هم واقف بود، از او نیز خواست   چون به. هاي مناسب تزیین کند بریزد، و آنها را با مجسمه

هاي ادبی  افی براي جا دادن مجموعههایی معماري براي کتابخانۀلورنتس چنان تهیه کند که آن بنا فضاي ک که نقشه

- 1526(پلۀ مجلل و دهلیز ستوندار این کتابخانه زیرنظر میکالنژ تکمیل شد   راه. خانوادة مدیچی را داشته باشد

  .هاي بوئوناروتی انجام گرفت ؛ کار ساختمان بقیۀ بنا بعداً به وسیلۀ وازاري و دیگر هنرمندان از روي نقشه)1527

به شکل یک چهارگوش ساده ساخته شده بود که با . شد شاهکار معماري خواند را به اشکال می» نمازخانۀ جدید«

هاي  هایی در طاقچه ستونهاي چهارگوش جدا شده و گنبد محقري برفراز آن بود؛ خاصیت اصلیش آن بود که مجسمه

میکالنژکار خود را  1525تمام شد، و در سال  1524درسال » نمازخانۀ مدیچی«این . تزیینی دیوار خود جاي دهد

  :اي به او نوشت نامۀ بیصبرانه اما محترمانه در این سال کلمنس. ها شروع کرد  برروي مقبره

هاي بستگان خویش  را با مقبره دانی که پاپها زندگی درازي ندارند؛ اکنون بینهایت آرزومندیم که آن نمازخانه تو می

کفایت تو  ازاین رو هردو را به. را بشنویم؛ همچنین دربارة کتابخانه بنگریم، یا به هر تقدیر خبر پایان یافتن آن

کنیم و از یزدان مسئلت داریم که ترا وادارد قلباً  صبر جمیل پیشه می) بنا به گفتۀ خودت(گذاریم، درعین حال  وامی

خدانگهدار، . نخواهد شد کار و پاداش از تو دریغ ام مطمئن باش که تا من زنده. وسیلۀ پیشرفت هردوکار را فراهم کنی

  .جولیو –. عنایت یزدان و تبرکات ما یارت باد

براي لورنتسو باشکوه؛ برادر کشته شدة او، جولیانو؛ لئودهم؛ کلمنس : مقرر بود شش مقبره در آن نمازخانه باشد

هین، دوك ؛ و لورنتسو ک)1516فت(» توانست بر کشوري فرمان راند که از فرط خوبی نمی«هفتم؛ جولیانو کهین 

اي از اعتالي  هذا، این دو نشانه مع. آنهم نه کامال هاي دو نفر اخیر تمام شد،  فقط مقبره). 1519فت (اوربینو 

سنگ روي این . گاه معماري آن دوران است گونه که نمازخانۀ سیستین ذروه سازي رنسانس هستند، همان مجسمه

گونه کوششی دراینکه تصویرها شمایل و وجنات  دهد و هیچ  میها خفتگان در آنها را در عنفوان شباب نشان  مقبره

مرد «جولیانو جامۀ یک فرمانده رومی را به تن دارد، و لورنتسوهمچون : خود را بنمایانند نشده است صاحبان

احتیاط فقدان واقعیت را درآن تصویرها خاطرنشان ساخت، میکالنژ  وقتی که یک تماشاگر بی. ي است»متفکر

پس از گذشت هزار سال از این زمان، که «: هنریش بود العادة او به بقاي پاسخ داد که نمایندة اطمینان فوقباکلماتی 

بر تابوت سنگی جولیانو دو پیکر برهنه » اهمیت خواهد داد که این وجنات واقعاً به آنان متعلق بوده است یا نه؟

ة روز است، ودر سمت چپ زنی که ظاهراً نشانۀ شب در سمت راست مردي است که گویا نمایند  :اند عقب خم شده به

این تغییرات فرضی شاید هم بکلی . اند نام داده شده» فلق«و » شفق«پیکرهاي مشابه خوابیده بر گور لورنتسو . است

مخفی خود، یعنی بدن انسان، بوده است، با » فتیش«ساز فقط ساختن پیکري از  موهومند؛ احتماالً مقصود مجسمه

آمد؛ شکل  معموال او از عهدة ساختن پیکرمرد بهتر برمی. ه قدرت مردانه و خطوط محیطی ظریف اندام زنتمام شکو

کند، با شکوهمندترین خدایان پارتنون برابر  ناتمام شفق، که یک روز پرفعالیت و خسته کننده را به شب تبدیل می

.است

، کلمنس دیگر نتوانست از هنر )1527(انی افتاد موقعی که رم به دست مزدوران آلم. جنگ کارهنر را مختل ساخت

در همان اوان . رسید، قطع شد می) دالر 625(کراون  50حمایت کند، و مواجب میکالنژ از دربار پاپ، که هرماه به 

وقتی که کلمنس با شارل سازش کرد و یک ارتش . فلورانس از دو سال آزادي حکومت جمهوري برخوردار بود

براي ساقط کردن جمهوري و بازگرداندن خاندان مدیچی به حکومت فرستاده شد، فلورانس میکالنژ اسپانیایی - آلمانی
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با یک بازي تقدیر، آن هنرمندي که در خدمت خاندان . براي دفاع شهر برگزید» کمیتۀ نه نفري«را به عضویت 

با حرارتی   به این سمت،پس از انتصاب . کرد مدیچی بود اکنون مهندسی شده بود که برضد آن خاندان کار می

  .زایدالوصف به طرح کردن و ساختن دژها و باروها پرداخت

شهري،  چه. پذیر نیست  شد که دفاع شهر با موفقیت امکان اما ضمن پیشرفت کار، میکالنژ بیش از پیش متقاعد می

ر توأم امپراطوري و پاپ مقاومت توانست دربرابر توپخانه و تکفی زمان که پراز نفاق و دورویی بود، می مانندفلورانس آن

به حال دهشت، به این امید که بتواند به فرانسه نزد پادشاه محبوب آن برود، از فلورانس  1529سپتامبر  21کند؟ در 

از . راه خود را در زمینی که تحت سلطۀ آلمانها بود بسته دید، موقتاً به فرارا وپس ازآن به ونیز پناه برد چون. فرار کرد

یامی به دوست خود باتیستا دالپاال، که عامل هنري فرانسواي اول در فلورانس بود، نوشت و از او پرسید که آیا ونیز پ

باتیستا از ترك پستی که براي دفاع شهر به او محول شده بود . تواند در فرار به فرانسه به میکالنژ ملحق شود می

که به وظیفۀ خود درشهر بازگردد، و او را آگاه ساخته بود که امتناع کرد و در عوض مؤکداً از میکالنژ درخواست کرد 

 29در حوالی . اگر چنان نکند، حکومت شهر دارایی او را ضبط خواهد کرد و خویشانش به بینوایی خواهند افتاد

  .کار خود در استحکامات فلورانس بازگشت نوامبر، آن هنرمند به

جوش وقت یافت تا مخفیانه بر آرامگاه مدیچیها کارکند، و همچنین به گفتۀ وازاري، اوحتی در آن ماههاي پرجنب و

آن تابلو، براي . هنري او بود، رسم کند براي آلفونسو فرارا تابلو لدا و قورا، که کمتر از کارهاي دیگرش مشخص خوي

شاید رفت؛ و  مردي که از لحاظ غریزةجنسی ضعیف ولی از نظر پیرایشگري قوي بود، اثري عجیب به شمار می

آلفونسو در . داد در این تابلو قو را در حال مجامعت با لدا نشان می. محصول ذهنی بود که موقتاً مغشوش شده بود

آوري که از جانب  پیام. گرا بود، اما موضوع این تابلو را ظاهراً خود او انتخاب نکرده بود فاصلۀ میان جنگها کمی هرزه

و براي   ،»این اثر بس جلف است»  :آن را دید اظهار نومیدي کرد و گفت  کهدوك براي گرفتن تابلو آمده بود، وقتی 

میکالنژ آن تصویر را به نوکر خود آنتونیو مینی داد؛ و او آن را به فرانسه بردکه در . بردن آن نزد دوك اقدامی نکرد

چنان درکاخ فونتنبلو باقی تصویر مزبور تا سلطنت لویی سیزدهم هم. آنجا به مجموعۀ هنري فرانسواي اول منتقل شد

تا چه حد این دستور . بود، تا یک صاحبمنصب عالیرتبه آن را منافی عفت دانست و دستور داد که آن را از میان ببرند

اي از این تصویر اکنون در   اجرا شد، یا بعداً سرنوشت این تابلو اصلی چه شد، معلوم نیست؛ آنچه مسلم است نسخه

.استگالري ملی لندن موجود 

میکالنژ . پس از آنکه فلورانس دوباره به دست خاندان مدیچی افتاد، باتیستا دالپاال و سایر سران جمهوري اعدام شدند

اما کلمنس دید که میکالنژ ارزش . دوماه در خانۀ یکی از دوستانش پنهان شد و هرلحظه منتظر چنین سرنوشتی بود

ي به خویشان فرمانروایش در فلورانس نوشت و از آنان خواست که آن ا پاپ نامه. زنده ماندن را بیش از مردن دارد

هنرمند را بیابند، با او مؤدبانه رفتار نمایند و پیشنهاد کنند که اگر مایل است کار بر سر مقابر خانواده را از سر گیرد، 

مورد مقبرة یولیوس اتفاق افتاده  میکل به این امر رضا داد، اما بار دیگر، همانطور که در. تا مقرریش از نو برقرار شود

بود، فکر پاپ و میکالنژ چیزي بیش از آن اندیشیده بود که از عهدة دست برآید و پاپ چندان نزیست که کاررا تمام 

ترسید حال که حامیش زندگی را بدرود گفته، آلساندرو  ، میکالنژ که می)1534(وقتی کلمنس درگذشت . شده ببیند

  .ساند، از نخستین فرصت براي فرار به رم استفاده کردد مدیچی به او آسیب ر

انگیز دارند، همچنین پیکر حضرت مریم مدیچی موقر، که میکالنژ آن را نیز در  ها منظري بسیار تیره و غم آن مقبره

آن مبالغه   دربارة وسعت دامنۀ(اند  مورخانی که به دموکراسی دلبسته. آن نمازخانه ساخته است، اندوه افزاست

اند که آن پیکرهاي خوابیده نمایانگر شهري هستند که از تسلیم خود به ظلم سوگوار  عموماً چنین انگاشته) کنند می

گذشته از هرچیز، آن تصویرها وقتی ساخته شده بودند که خاندان مدیچی : اما این تعبیر شاید واهی باشد. است
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اندان مدیچی حک شده بودند که همواره نسبت به میکالنژ راندند، براي پاپی از خ برفلورانس نسبتاً خوب فرمان می

بنابراین . مهربان بود، و به دست هنرمندي به وجود آمده بودند که از هنگام جوانی رهین منت آن خاندان بود

کرده است محکوم سازد، و  آماده می خواسته است خاندانی را که برایشان گورهایی توان تصور کرد که میکالنژ می نمی

نمایند  نه، چیزي که این شکلها می. اي که دال بر تحقیر آن دو باشد ندارند صویرهاي او از جولیانو و لورنتسو نشانهت

بس عمیقتر از عشق چند تن ثروتمند است به آزادي براي فرمانروایی بر بینوایانی که خاندان مدیچی نه فقط 

تصویرهاي مزبور بیشتر بیزاري میکالنژ از . شان هم بودندکردند؛ بلکه معموالً محبوب مزاحمتی برایشان ایجاد نمی

 - برد  آساي تعبیرناشدنی خویش رنج می دهند که از اعصاب خود و رؤیاهاي غول زندگی و خستگی مردي را نشان می

) سنگ(دید و تقریباً در هرکار خود را با مادة سخت و سرکش  مردي که هزاران گرفتاري و مانع در راه خود می

دین خود را از او   داد که زمان کرد و تشخیص می یافت؛ قدرت خود را کندتر از حد دلخواه احساس می رو می  روبه

دوستانی که فکراً با او برابر باشند نداشت؛ زن در : اي نبرد میکالنژ از خوشیهاي زندگی چندان بهره. کند مطالبه می

واالترین پیروزیهایش برآمدي بودند که از رنج و دردي  وحتی کرد؛ براو فقط هیکل ظریفی بود که آرامش را تهدید می

. اي مالیخولیایی، و شکستی گریزناپذیر توانفرسا، آهنگهایی تمام ناشدنی، اندیشه

اما وقتی که فلورانس به دست بدترین ستمگران خود افتاد و وحشت در آنجایی حکمفرما شد که وقتی لورنتسو با 

ند، هنرمندي که برمرمرهاي مقدس مدیچی انتقاد زندگی را، و نه صرفاً تئوري حکومت را خوشحالی بر آن فرمان می

انگیز زوال افتخار شهري را که زمانی پرورشگاه رنسانس بود نیز  کرد که آن اشکال غم را، حک کرده بود، احساس می

باعی نوشت که در حقیقت ، جامباتیستا ستروتتسی شاعر یک ر»شب«برداري از مجسمۀ  هنگام پرده. کنند مجسم می

  : یک تابلو ادبی بود

  بینی که بس دل انگیز خفته است، را اینجا می» شب«تو 

  .اي، از این سنگ ساخته شد این پیکر غنوده، به دست فرشته

  سنگ است، اما سنگی جاندار؛ اي مرد ناباور،

  .برانگیزش، بیدارش کن، با تو سخن خواهد گفت

در پاسخ رباعی فوق، . بخشود، اما آن را نپذیرفت بودکه به مناسبت نامش گفته شده  میکالنژ جناس تهنیت آمیزي را

  :سازد دو بیت گفت که بیش از تمام اشعارش خوي او را فاش می

  خواب من گرامی است، اما بیش از آن است که فقط سنگ باشد؛

  نی و بیشرافتی حکمفرماست،تا وقتی که ویرا

  .بزرگترین سود من ندیدن و احساس نکردن است

  .پس بیدارم مکنید، آهسته سخن گویید

XI – 1534-1528: پایان یک عصر  

کلمنس آن قدر بزیست تا یک واژگونی سیاسی دیگر به دست خود او اتفاق افتاد، و بدبختیهایش را با موجب شدن 

گسترش شورش لوتري در آلمان براي شارل پنجم اشکاالت و ). 1531(تکمیل کرد جدایی انگلستان از کلیساي رم 

پس، از پاپ تقاضاي تشکیل آن را کرد، . شوراي عام برطرف شوند رفت با تشکیل یک  خطراتی تولید کرد که امید می

بار دیگر به   بود، پاپ نیز، که از اعطاي ردجو و مودنا به فرارا غضبناك. و از عذرها و تأخیرهاي او خشمگین شد

با دومین پسر آن شاه ] کاترین دو مدیسی[پیشنهاد فرانسوا را مبنی بر ازدواج کاترینا د مدیچی . فرانسه روي آورد

اي با شاه منعقد کرد که به موجب آن متعهد شده بود در باز گرفتن میالن و جنووا به او  پذیرفت و قرارداد محرمانه

اي که بین پاپ و امپراطور در بولونیا صورت گرفت، شارل دوباره پیشنهاد کرد  ذاکرهدر دومین م). 1531(کمک کند 
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حلی براي سازش میان آنها پیدا کند، اما در خواستش  که یک شوراي عام از کاتولیکها و پروتستانها تشکیل شود تا راه

ا، نایب خود در میالن، کرد، اما دریافت که آنگاه تقاضاي ازدواج کاترینا را با فرانچسکو ماریا سفورتس. باز پذیرفته نشد

، کلمنس در مارسی با فرانسوا مالقات کرد و در 1533اکتبر  12در . دیر شده است، زیرا کاترینا قبالً فروخته شده بود

 این نقص بزرگی در پاپهاي خاندان مدیچی بود که خود. آنجا برادرزادة خود را به ازدواج هانري، دوك اورلئان، درآورد

. شمردند انگاشتند و گاه جالل خانوادگی خود را ارجمندتر از سرنوشت ایتالیا یا کلیسا می را یک سلسلۀ سلطنتی می

کلمنس کوشید تا فرانسوا را به آشتی با شارل تحریض کند؛ ولی فرانسوا امتناع کرد و جسارت را به جایی رساند که 

کلمنس این کار را . ها و ترکها را، برضد امپراطور، نادیده بگیرداز پاپ خواست اتحاد موقت میان فرانسه و پروتستان

. اقدامی بس افراطی دانست

عمر » .بایست خوشبختی کلیسا محسوب شود با این کیفیات، پایان گرفتن روزهاي زندگی پاپ می«: گوید پاستور می

بود، یعنی مدافع » دافع ایمانم«هنري هشتم به هنگام جلوس به تخت سلطنت هنوز . او حال بس طوالنی شده بود

خواست  اصیل آیینی در برابر لوتر؛ و شورش پروتستان هنوز تغییرات آیینی اساسی پیشنهاد نکرده بود، بلکه آنچه می

به هنگام مرگ کلمنس . فقط آن اصالحات کلیسایی بود که شوراي ترانت در یک نسل بعد به صورت قانون در آورد

ان، دانمارك، سوئد، نیمی از آلمان، و قسمتی از سویس از کلیساي رم بکلی گسسته ، انگلست)1534سپتامبر  25(

که براي آن آزادي فکر و زندگی که خوب یا بد از مشخصات دورة رنسانس به شمار  - بودند؛ و ایتالیا به سلطۀ اسپانیا

  مردم همان. کلیساي رم بود دورة پاپی کلمنس بدون شک بدترین دوران تاریخ. تسلیم شده بود -رفت مرگبار بود می

طور که از رسیدن کلمنس به مقام پاپی خشنود بودند، از مرگش نیز مسرور شدند، و اوباش رم کراراً گور او را ملوث 

  ».ساختند

  

  

ودوم فصل بیست

  افول اقبال ونیز

1534 -1576  

  

I - ونیز  تولد دوبارة  

ت و انحطاط، براي بقیۀ ایتالیا، براي ونیز عصري زرین این موضوع تا حدي عجیب و مرموز است که این دوران رقیب

بود، بسیاري از مستملکات خاوري خودرا به ترکان باخته بود،  ونیز از جنگلهاي اتحادیۀ کامبره رنج بسیار برده . بود

اً به دست تجارتش با مدیترانۀ خاوري کراراً بر اثر جنگ و دریا زنی مختل شده بود، و بازرگانیش با هندوستان تدریج

توانست معمارانی مانند سانسووینو و پاالدیو، نویسندگانی همچون آرتینو، و  پس چرا با این حال می. افتاد پرتغال می

نواخت، گروه  نقاشانی مانند تیسین، تینتورتو، و ورونزه را حمایت کند؟ درهمان دوران، آندرئا گابریلی ارگ می

شدند؛ موسیقی  سرود که درسراسر ایتالیا طنین افکن می و مادریگالهایی میکرد،  همسرایان سان مارکو را رهبري می

عشق آتشین غنی و فقیر بود؛ هیچ بنایی از حیث تجمل و آثار هنري باکاخهاي ساحل کانال بزرگ الف همسري 

نهاي عمومی هاي میدا زد، مگرقصرهاي بانکدارها و کاردینالهاي رم؛ دهها شاعراشعار خودرا در کوشکها ومیخانه نمی

شد، و  هاي دایمی ساخته می تماشاخانه. کردند کردند؛ بیش از ده گروه بازیگر نمایشهاي کمدي اجرا می انشاد می
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این زن، وقتی که زنان جاي مردان را در تئاتر . شهر بود» نمک«ویتوریا پیئسیمی، ملقب به جادوگر زیباي عشق، 

  .ماهري بود   شد، بازیگر، خواننده و رقاص گرفتند و حکومتشان در جهان نمایش آغاز می می

قدر توانیم گفت که گرچه ونیز از جنگ آسیب بسیار  ما در اینجا جز به توصیف مختصري نخواهیم پرداخت؛ همین

مستملکات خود را . آسیب مانده بودند ها و دکانهایش بی دیده بود، هرگز متجاوزي به خاکش گام ننهاده بود و خانه

تالیا باز به دست آورده بود و اکنون شهرهایی مانند پادوا، ویچنتسا، و ورونا از حیث فرهنگ، اقتصاد، درخاك اصلی ای

و  کولومبو: افراد مشهوري که در این شهرها یا از آنها برخاستند عبارت بودند از. رفتند و نبوغ تابع آن به شمار می

ونیز هنوز بر نواحی بازرگانی وسیعی در آدریاتیک یا نزدیکی . ناکورنارو در پادوا، پاالدیو در ویچنتسا، و ورونزه از ورو

صنعتهاي . هاي ثروتمندش هنوز گنجهاي دست نخورده از مکنت متحصل یا موروث داشتند خانواده. آن مسلط بود

آوردند؛ مثالً در همین زمان بودکه  قدیم آن هنوز پررونق بودند و بازارهاي جدیدي در جهان مسیحی به دست می

تفوق ونیز در محصوالت تجملی حفظ شد و تور ونیزي . شیشۀ ونیز به کمال رسید و شکل بلور ظریف به خود گرفت

رغم مراقبت مذهبی، ونیز هنوز به فراریان سیاسی و هنرمندان فراري نظیر  علی. براي نخستین بار شهرت یافت

. داد  پناه می - ساخت می که هزلهاي پرنشاطش را گهگاهی باادبیات زاهدانه عطرآگین - آرتینو

، در تجهیز ناوگانی مرکب از 1571در سال . نزدیک به پایان این دوره، ونیز دوبار قدرت و مقاومت خود را نشان داد

سفینۀ عثمانی را در نزدیکی لپانتودر خلیج کورنت شکست داد، در همکاري با اسپانیا و  224کشتی جنگی، که  200

پیروزي، که شاید موجب نجات اروپاي باختري براي جهان مسیحی شد، با سه روز  آن. پاپ نقش مهمی ایفا کرد

هاي   گون تزیین گردید؛ پرچمها و فرشینه هاي زرین و فیروزه ناحیۀ ریالتو با پارچه: آسا جشن گرفته شد شادي جنون

ها تابلوهایی  شد؛ و در کوچه ساختند؛ یک طاق نصرت بزرگ بر فراز پل ریالتو ساخته زیبا محوطۀ کانالها را رنگین می

همین مناسبت به راه  کارناوالی که بعداً به. از بلینی، جورجونه، تیسین، و میکالنژ به معرض نمایش گذاشته شدند

اي براي کارناوالهاي شادي بعدي شد؛ هرکس ماسکی  افتاد تا آن زمان از حیث عظمت در ونیز نظیر نداشت و نمونه

و دلقکهایی مانند پانتالون و تسانی نامشان . سپرد کرد و اخالق را موقتاً به فراموشی می زده بود و جست و خیزي می

  .در چندین زبان علم شد

، آتشسوزیهاي دهشتناك در کاخ امارت چند اطاق را ویران ساخت؛ تصویرهاي 1577و  1574سپس، در سالهاي 

پوردنونه، تینتورتو، و ورونزه پدید   ان ویوارینی، تیسین،زیبایی که به دست جنتیله دا فابریانو، برادران بلینی، برادر

در سرعت و تصمیمی که براي . آمده بودند یکسر نابود شدند؛ در ظرف دو روز، رنج هنري یک قرن معدوم شد

جووانی دا پونته مأمور شد که . بازگرداندن زیبایی درون کاخ به کار رفت، روح جمهوري چون نوري تابناك نمایان شد

ونه  انگیز تاالر شوراي کبیررا به بیست  اقها را به سبک سابقشان از نو بسازد؛ کریستوفورو سورته سقف شگفتاط

در . ورونزه، پالما جووانه، و فرانچسکو باسانو نقاشی شدند  بندي کرد؛ دیوارهاي تاالر توسط تینتورتو، قسمت نقشه

سقفها، درها،  -، تاالر سنا)آنتی کولجو(ش اطاق آن کولجو یا محل دیدار دوج با شورایش، پی - اطاقهاي دیگر

یاکوپو سانسووینو، پاالدیو، : این معماران عبارت بودند از. ها توسط بزرگترین معماران عصر طراحی شدند  وپنجره

 وازاري. در فلورانس زاده بود 1486آنتونیو دي یاکوپو تاتی به سال / یاکوپود .آنتونیو سکارپانیینو، و آلساندرو ویتوریا

کرد و  مادرش این تمایل را تشویق می. ، اما به نقاشی شوقی وافر داشت»رفت او با بیمیلی به مدرسه می»  :گوید می

پس یاکوپو به شاگردي نزد آندرئا . پدرش، که امیدوار بود او را به تجارت گمارد، تحت نفوذ زن خود قرار گرفت

چندان مهر آن پسر را به دل گرفت و او را چنان وجداناً تعلیم داد که آندرئا . کونتوتچی دي مونته سان ساوینو رفت

جوان از اقبال دوستی با آندرئا دل سارتو نیز  آن. یاکوپو اورا همچون پدر نگریست و نام اورا به اسم خود افزود

امی که در فلورانس ساز جوان هنگ مجسمه. برخوردار شد و شاید از او بود که رموز طراحی ملیح و جاندار را فراگرفت
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این مجسمه به سبب موازنۀ جسمی آن، و به واسطۀ . بود، مجسمۀ باکوس را، که اکنون درکاخ بارجلو است، ساخت

گلدان سبکوار بر . مرمر به کار رفته است، مشهور است  مهارتی که در پدید آوردن بازو و دست و گلدان از یک تکۀ

. باآندرئا مهربان بود و او را درنیل به اعتال یاري کرد) جز میکالنژ( هرکس. روي انگشتان باکوس قرارگرفته است

برامانته اورا مأمور ساخت که یک شبیه مومی از الئوکوئون . جولیانو دا سانگالو او را به رم برد و مسکنی به وي داد

شاید به واسطۀ نفوذ  .بسازد؛ این شبیه چنان خوب ساخته شده بود که براي کاردینال گریمانی از برنز ریخته شد

.سازي به معماري گرایید و بزودي سفارشهاي پرسود دریافت داشت برامانته بود که آندرئا از مجسمه

از آنجا به ونیز رفت تا از . هنگامی که تاراج رم آغاز شد، او نیز مانند سایر هنرمندان تمام اموال خود را از دست داد

ئا گریتی، دوج ونیز، از او خواست تا در ونیز بماند و ستونها و گنبدهاي آن طریق به فرانسه رخت کشد، اما آندر

). 1529(کاراو سنا را چندان خشنود ساخت که او را معمار رسمی کشور کردند . کلیساي سان مارکو را تقویت کند

دند از مارکو زحمت کشید، دکانهاي قصابی را که موجب کثافت میدان بو مدت شش سال براي اصالح میدان سان

  .مارکو دلبازي و وسعت کنونی را بخشید  هاي جدیدي احداث کرد، و به میدان سان میان برد، کوچه

نماي . بناي ضرابخانه را ساخت، و مشهورترین ساختمان خودرا، که کتابخانۀ وکیا نام داشت، آغاز کرد 1536در سال 

هاي  هاي زیبا، و مجسمه ونیایی، قرنیزها و بالکانهآن عمارت را با یک رواق دوگانه با ستونهاي سبکهاي دوریک و ی

اند؛ اما مضاعف  دانسته» زیباترین بناي غیر مذهبی در ایتالیا«برخی از صاحبنظران این کتابخانه را . تزیینی طرح کرد

به هر . توان با کاخ دوجها قابل مقایسه دانست  ساختن ستونهاکاري زیادي بوده است، و آن ساختمان را به اشکال می

. داران آن بنا را پسندیدند، بر مواجب سانسووینو افزودند، و او را از پرداخت مالیاتهاي جنگ معاف کردند حال خزانه

سانسووینو را به زندان افکندند و جریمۀ . یکی از قوسهاي بزرگ خراب شد وطاق قوسی فروریخت 1544در سال 

آن قوس وطاق قوسی . داران را به بخشودن و رها کردن او وا داشتند سنگینی از او گرفتند، اما آرتینو و تیسین خزانه

برج  سانسووینو دهلیز زیبایی در ضلع شرقی) 1540(در همان اوان . تکمیل شد 1553تعمیر، و ساختمان در سال 

رهاي در کلیساي سان مارکو د. تزیین کرده بود  هاي مفرغی و گلی ناقوس براي پاسبانان ساخته و آن را با مجسمه

برنجی براي خزانۀ اشیاي مقدس ساخت و از فرصت استفاده کرد و تصویري از خود و آرتینو و تیسین در میان نقوش 

.برجستۀ آن جا داد

لقب داده  ویراتوساین سه تن اکنون دوستانی وفادر شده بودند که محافل هنري ونیز از راه رشک به آنان تریوم 

کردند، و زنان زیبایی به محفل خود  بردند، دربارة کارهاي خود صحبت می شبهاي بسیار باهم به سرمی. بودند

او نیرومند و . یاکوپو از جهت محبوب بودن نزد زنان، و تیسین از حیث درازي عمر، با آرتینو رقابت کردند. آوردند می

مدت . تا سن هشتادوچهار از بینایی کامل برخوردار بود) دهند خان به ما اطمینان میبه طوري که مور(سالم ماند و 

وقتی پاولوس سوم او را دعوت کرد . کرد چهل سال هرگز نزد پزشک نرفت، تابستانها تقریباً همواره با میوه تغذیه می

کشور  و گفت که زندگی در یکدرخواست او را نپذیرفت   پیترو کار کند، که به عنوان سر معمار در کلیساي سان

کوزیمو،  ارکولۀ دوم، امیر فرارا، و دوك. جمهوري را براي خدمت زیردست یک فرمانرواي مستبد ترك نخواهد کرد

، به سن 1570در سال . حاکم فلورانس، بیهوده کوشیدند تا با پیشنهاد حقوق گزاف، او را به دربار خود جلب کنند

  .هشتادوپنج سالگی، درگذشت

این کتاب نام خود را به . آن سال یک اثر بینظیر به نام چهارکتاب معماري به وسیلۀ آندرئا پاالدیو تألیف شددر 

آندرئا، مانند بسیار کسان دیگر، به رم رفت و از عظمت . سبکی داد که در نقاط مختلف تا زمان ما دوام یافته است

سرستونهاي شکسته شد و آنها را ظریفترین اشکال معماریی  او دوستدار آن ستونها و. هاي فوروم به وجد آمد ویرانه

دانست که تا آن هنگام ممکن بود به تصور درآمده باشند؛ خاطرة ویتروویوس را تقریباً زنده کرد و در کتاب خود 
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در . کوشید تا شیوة ساختمانی رم را به آن اصولی برگرداند که به گمان او جالل رم باستان را به وجود آورده بودند

بایست از هر زینتی که خودبه خود از سبک ساختمانی برنیاید اجتناب کند و پایبند  نظر او ظریفترین معماري می

تناسب و ارتباط و همسازي با تمام اجزا دریک کل هماهنگ باشد؛ چنین معماریی ازلحاظ کالسیک باشکوه و 

  .تاي پاك، و مانند امپراطوري پروقار اس نیرومند، همچون باکره

برگرد . نخستین کار بزرگش، که بهترین کارش نیز بود، یکی از ساختمانهاي غیرمذهبی بسیار برجستۀ ایتالیاست

اي از ستونهاي باشکوه و نیرومند ساخت، و یک  زادگاه خود، ویچنتسا، مجموعه) عمارت شهرداري(پاالتتسودال راجونه 

الف  م بازیلیکا پاالدیانا کرد که با بازیلیکا یولیاي فوروم رمهستۀ غیرجالب گوتیک را تبدیل به بناي مستطیلی به نا

ردیفی از قوسها که ستونها و ستونهاي چهار گوش سبک دوریک را نگاه ). 1549 تاریخ اتمام،(زد  برابري می

 کاریهاي بس زیبا، یک ردیف دوم از قوسها برروي ستونهاي اي با کنده داشتند،فرسبی حجیم، طارمی و بالکانه می

اي که بر شهر مسلط بود و  مجسمه -درباالي هر پشت بغل - سبک یونیایی، یک قرنیز و طارمی به سبک کالسیک، و

توان با  من شک ندارم که این بنا را می»  :بیست و یک سال بعد، در کتاب خود چنین نوشت. داد آن را عظیم جلوه می

» .اند زیباترین ساختمانهایی دانست که تاکنون به وجود آمده ابنیۀ باستانی مقایسه کرد و آن را یکی از باشکوهترین و

.کرد، الفش ممکن بود معتبر باشد اگر او این مقایسه را با بناهاي شهري می

ثروتمندان به او . کرد بناي او از کتابخانۀ وکیاي سانسووینو برتر است پاالدیو قهرمان ویچنتسا شد که احساس می

شهر خود را ) 1580(دادند؛ پیش از مردنش  وحانیان ساختن کلیساها را سفارش میساختن کاخها و ویالها، و ر

تاالري براي ادارة امور شهر، همچنین یک موزة زیبا و یک تئاتر و . روم کهن تبدیل کرده بود» شهر«تقریباً به یک 

این دو . هاي آن شهر را ساختونیز او را فراخواند، و او در آنجا دو باب از بهترین کلیسا. اولیمپیکو باشکوه ساخت

حتی پیش از مرگش نفوذ نیرومندي در ایتالیا به هم زده . کلیسا بترتیب سان جورجو مادجوره و ردنتوره نام داشتند

در اوایل قرن هفدهم، اینیگوجونز سبک پاالدیو را به انگلستان آورد؛ این سبک در اروپاي باختري منتشر شد و . بود

  .بعداً به امریکا رسید

این سبک نماهاي . شاید رواج این سبک نوعی بدبختی بود، زیرا هرگز جالل معماري رومی را حقیقتاً به دست نیاورد

ساخت؛ این جزئیات از سادگی  ها آشفته می عمارت را با مجموعۀ درهمی از ستونها، قرنیزها، گچبریها، و مجسمه

اي به سبک باستانی، فراموش کرد که   بازگشت خاضعانه پاالدیو، باچنین. کاستند خطوط و روشنی بناي کالسیک می

به این جهت است که وقتی ما . یک هنر زنده باید مشخص زمان وخوي مخصوص خودباشد نه نمایندة یک عصر دیگر

آوریم، بلکه باالتر از همه  سازي آن را به خاطر نمی اندیشیم، نه معماري آن را ونه حتی مجسمه دربارة رنسانس می

کنیم که اندکی حاوي سنن اسکندریه و رم بودند، خود را از پیچشها و  نقاشیهاي آن را به ذهن متبادر میتمام 

  .قالبهاي ناهماهنگ بیزانسی آزاد ساخته و به ندا و رنگ موثق زمان تبدیل کرده بودند

II – 1556- 1492: آرتینو  

به جهان آمد تا آن سال را  1492مبارك به سال   ، در جمعۀ»تازیانۀ شاهزادگان و امیر باجگیران«پیترو آرتینو، 

پیترو، مانند . پدرش کفشگر فقیري در آرتتسو بود که نزد ما فقط به نام لوکا مشهور است. فراموش نشدنی سازد

دشمنانش مصراً مدعی . معروف شد» آرتینو«بسیاري از ایتالیاییان دیگر، به مرور زمان نام زادگاه خود را یافت و به 

گفت که مادرش دختر زیبایی به نام تیتا  کرد و می که مادر او فاحشه بوده است، اما خود او این امر را انکار می بودند

غفلت خود را در آغوش یک عاشق اصلمند به نام لویجی   اما در یک لحظۀ  داد، را مدل نقاشان قرار می بود که خود

کرد، زیرا اقران سرشناسی در میان  دگی خود احساس ننگ نمیآرتینو از حرامزا. باتچی قرارداد و او را آبستن شد
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خواند  متشخصان داشت و پسران مشروع لویجی، وقتی که پیترو به شهرت رسید، از اینکه آنان را برادران خویش می

.اما پدر او لوکا بود. شدند شرمنده نمی

د و چندان به تحصیل هنر پرداخت تا در چون دوازدهساله شد، در پس اقبال شتافت؛ در پروجا دستیار یک صحاف ش

در میدان بزرگ پروجا تصویر مقدسی بود . خود او چند تابلو نقاشی کرد. اي زبردست شد سالهاي بعد منتقد و خبره

. نمایاند که با خضوع تمام بر پاي عیسی افتاده است این تصویر مریم مجدلیه را می. که مردم او را بس گرامی داشتند

وقتی که . تبدیل کرد» آهنگی«او را به » دعاي«و عودي در دست مجدلیه نقاشی کرد و به این وسیله یک شب آرتین

خشمگین شدند، پیترو از پروجا خارج شد و رفت که بخت خود را در یکی از نقاط » شیرینکاري«مردم شهر از این 

ها، و در بولونیا با مهمانسراداري  خوانی در کوچهنان خود را در رم با نوکري، در ویچنتسا با آواز. دیگر ایتالیا بیازماید

خویی اخراج شد و به  اي اجیر شد، اما به جرم هرزه  مدتی در کشتیهاي پارویی خدمت کرد؛ آنگاه در صومعه. درآورد

آن بانکدار با او نامهربان نبود، اما . در آن شهر خدمتگري آگوستینو کیجی را پیشه ساخت). 1516(رم بازگشت 

اي دربارة زندگی یک شاگرد  هجو گزنده. برد و، که نبوغ مخصوص خود را پیدا کرده بود، از نوکري رنج میآرتین

دهد  کارهاي ناشایسته براي آشپزان و مباشران انجام می …شوید کند، ظرف می مستراح تمیز می«: آشپزنوشت که

اشعار خود را به چند تن از » .طرز یابندکه مواظبند تا بزودي تن او را زخم وزیل ببینند و با مرض فرانسوي م

. ترین ساتیرنویس رم است  الحال شهرت یافت که پیترو هوشمندترین و با قریحه میهمانان کیجی نشان داد، و فی

پاپ لئو از آنها خوشش آمد و به دنبال گویندة آنها فرستاد؛ از شوخیهاي خشن و . هایش به گردش افتادند نوشته

پیترو سه سال از زندگی راحت . را به عنوان نیمه شاعر و نیمه مقلد به جمع کارمندان خود افزود صریح اوخندید و او

  . و متنعمی برخوردار بود

چون مجمع کاردینالها در انتخاب جانشینی براي لئو به . ناگهان لئو درگذشت و آرتینو بار دیگر سرگردان شد

اب برگزینندگان و کاندیداها نوشت و آنها را به مجسمۀ پاسکوینو گذراند، او ساتیرهایی دربارة انتخ الوقت می دفع

وقتی که . چسباند؛ وچندان با هزل خود مزاحم متشخصان شد که دیگر دوستی در شهر برایش به جا نماند

هادریانوس ششم به پاپی برگزیده شد و مبارزة بس ناخوشایندي را براي اصالحات آغاز کرد، پیترو به فلورانس و 

هنگامیکه . در آن شهر، فدریگو او را با مواجب مختصري به شاعري دربار برگزید). 1523(به مانتوا گریخت سپس 

مرگ هادریانوس به دعاهاي مردم رم پاسخ گفت، یکی از ثروتمندان خانوادة مدیچی به سلطنت روحانی رسید؛ پیترو 

  .بازگشت) رم(خت نیز، مانند صدها شاعر، هنرپیشه، لوده، و مقلد، شتابان به پایت

جولیو رومانو بیست تصویر رسم کرده بود که اوضاع شهوانی . اما، تقریباً بالفاصله پس از رسیدن به رم، منفور شد

آقاي پیترو آرتینو «: گوید وازاري می. نمایاند؛ مارکانتونیو رایموندي گراوورهایی براي آنها ساخته بود مختلف را می

توانم بگویم که آیا آن تابلوها بدتر بودند یا هزلیاتی  گونه که من نمی هزلی نوشت، بدانبراي هر تصویر یک غزل بسیار 

آن تصاویر با اشعار هجایی مربوط به آنها در محافل روشنفکران دست به دست گشت » .که دربارة آنها گفته شده بود

رو از این امر آگاه شد و دوباره به راه تا به جیبرتی، ممیز مالی پاپ، رسید که در دشمنی با آرتینو مشهور بود؛ پیت

در این . چیز به جز شرافت خود بود، مسحور ساخت  در پاویا فرانسواي اول را، که در شرف از دست دادن همه. افتاد

سه مدیحه بترتیب در شأن کلمنس، . حال، با برگرداندن نیش قلم، چنان تغییر روشی داد که رم را متحیر ساخت

  پشیمان شد،) از مخالفت با او(نزد پاپ از او بخوبی سخن گفت، جیبرتی ) فدریگو(مارکزه . ساخت و فدریگو جیبرتی،

فرانچسکو برنی، تنها رقیب . درآورد» شهسواران رودس«کلمنس به دنبال وي فرستاد واورا، با تعیین مقرري، درعداد 

:او در میان ساتیرنویسان، او را در آن هنگام چنین وصف کرد
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راه خود را با اهانتهایی که در پردة لغات . کند کاریهاي اشراف شرکت می در تمام هرزه. خرامد امیران در رم می با جامۀ

اي را که در شهر زبانزد است  گوید و هر داستان هرزه خوب سخن می. گشاید مزورانه مستور است سودمندانه می

او با آنان محترمانه . دهند روند و به الطائلش گوش می راه می مردان خاندان استه و گونتساگا بازو در بازوي او. داند می

قریحۀ ساتیرنویسی او . کند دهند زندگی می با آنچه آنان به او می. کند، اما در برابر هرکس دیگر مغرور است رفتار می

آنچه او به آن احتیاج . شود نامند، شادمی ترساند؛ و وقتی که مردم او را مفتري بدسگال و بیشرم می مردم را از وي می

  .داشت یک مقرري ثابت بود، و آن مقرري را هم با اهداي یک شعر درجۀ دوم به پاپ به دست آورد

خواهد گفتۀ فوق را عمالً ثابت کند، از سفیر کبیر مانتوا  چنانکه گویی می. توانست این شرح را ناسزا انگارد آرتینو نمی

. تحصیل کند» دو جفت پیراهن ابریشمدوزي، و دوجفت کاله زرین …دوجفت پیراهن زردوزي«خواست که برایش 

. وقتی که وصول این اشیا طول کشید، آرتینو تهدید کرد که مارکزه را با یک قصیدة هجاییه نابود خواهد ساخت

» .گویم یداند که او چه زبانی دارد، بنابراین من دیگر چیزي نم عالیجناب می»  :سان تحذیر کرد  سفیر، فدریگو را بدین

: سفیر نوشت. بزودي چهار پیراهن زردوزي، چهار پیراهن ابریشمی، دو کاله زرین، و دو کاله ابریشمین رسید

  .توانست مثل یک دوك لباس بپوشد پیترو اکنون واقعاً می. »آرتینوحال راضی است«

آمیز دربارة  رتینو یک غزل توهینآ. این دومین دروة زندگی سعادتمند آرتینو در رم با دشنه خوردن او به پایان رسید

شخص دیگري از خانوادة جیبرتی، به نام آکیله دال . زن جوانی که در آشپزخانۀ ممیز پاپ استخدام شده بود ساخت

، دوبار دشنۀ خود را در سینۀ او فرو برد، و نیز دست )1525(ولتا، در ساعت دو بامداد در کوچه به آرتینو حمله کرد 

. زخم کشنده نبود و آرتینو بزودي شفا یافت. ساخت که موجب بریدن دو انگشت اوشد جروحراست او را چنان م

پیترو گمان برد که ممیز . اي نکردند تقاضاي دستگیري آکیله را کرد، اما نه کلمنس و نه ممیز او در این کار مداخله

به سوي مانتوا راه افتاد . سه زنی بپردازدنقشۀ قتل او را طرح کرده است، و تصمیم گرفت که بار دیگر در ایتالیا به پر

یک سال بعد، چون شنید که جووانی نوارسیاه مشغول ). 1525(و خدمت خود را در دستگاه فدریگو از سرگرفت 

آوري نیرویی براي پیشگیري از تجاوز فروندسبرگ است، عرق نهانی نجابت در او جنبید و صدوشصت کیلومتر   جمع

از این فکر که او، یک شاعر کوچک، ممکن است مرد عمل . در لودي به جووانی ملحق شود راه را سواره طی کرد تا

شود و حکومت ایالتی را براي خود تحصیل کند و به جاي آنکه شاعر بیمقدار امیري باشد خود امیر گردد، خون در 

وتمند بود، به او وعده داد در حقیقت آن فرمانده جوان، که به قدر دون کیشوت سخا. درآمده بود» رقص«رگهایش به 

اما جووانی دلیر به قتل رسید و آرتینو کاله خودي را که براي جنگیدن گرفته . که دست کم او را مارکزه خواهد کرد

.بود کنار گذاشت و به سوي مانتوا و قلم خود باز گشت

داشت،  ی که دوست نمیتدوین کرد و در آن براي کسان 1527آمیز براي سال  در این موقع یک سالنامۀ مسخره

چون به سبب حمایت ناقص و متزلزل پاپ از جووانی نوارسیاه خشمگین . بینی کرد سرنوشتهاي مضحک یا شوم پیش

  .کلمنس از اینکه فدریگو این دشمن بیحیاي پاپ را پناه داده است متحیر شد. بود، پاپ را نیز به باد مضحکه گرفت

ونیز  من به«: پیترو گفت. او توصیه کرد که از حیطۀ قدرت پاپ خارج شود کراون به آرتینو داد و به 100فدریگو 

اي در  وارد ونیز شد و خانه 1527در مارس » .خواهم رفت، فقط در ونیز است که فرشتۀ عدالت ترازویی دردست دارد

زیباترین «د او از منظرة آن سوي دریاچه و ازآمد و رفت کشتیها در مسیري که به قول خو. کنار کانال بزرگ گرفت

اي بس  نامه» .ام که براي همیشه در ونیز زندگی کنم تصمیم گرفته»  :بود مسحور شد، و چنین نوشت» شاهراه جهان

اش را، امنیت  ستایش آمیز به آندرئا گریتی، دوج ونیز، نوشت، زیبایی شاهوار ونیز را، دادگستري و قوانین عادالنه

من که شاهان را به وحشت «: سی و فراریان متفکر را ستود و آنگاه چنین افزودمردمش را، و پذیرفتن پناهندگان سیا

دوج او را، طبق ارزشی که خود او براي خویش » .سپارم خود را به شما، که پدر مردم خودهستید، می …ام انداخته
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ز او نزد پاپ شفاعت اش مقرر داشت؛ و ا قایل شده بود، پذیرفت؛ وي را از حمایت خود مطمئن ساخت؛ مواجبی درباره

هایی براي آرتینو فرستاده شد، او اقامت در ونیز را ترجیح داد و بیست و  گرچه از چندین دربار خارجی دعوتنامه. کرد

  .نه سال بقیۀ زندگی خود را با وفاداري در آنجا به سر برد

ند، زیرا یا از طریق سخاوت داد اثاث و آثار هنري که اودرخانۀ جدیدش گرد آورده بود برقدرت قلم اوشهادت می

خود تینتورتو سقف اطاقهاي . حامیانش به او اهدا شده و یا به سبب ترس آنان ازرسوایی برایش فراهم کرده بودند

دیوارهاي مسکن او باتصاویرکار تیسین، سپاستیانو دل پیومبو،  طولی نکشید که. خصوصی پیترو را نقاشی کرد

چند مجسمه کار یاکوپو سانسووینو وآلساندرو ویتوریا نیز در خانۀ او . تزیین شدند جولیورومانو، برونتسینو، ووازاري

هایی بود که از امیران، روحانیان عالیرتبه، سرداران، هنرپیشگان، شاعران،  یک مجري آبنوس محتوي نامه. بود

. صفحه، چاپ کرد 875ب، در ها را به صورت کتا موسیقیدانان، وبانوان نجبا براي اورسیده بود؛ بعداً او این نامه

در . شد که براي پیکر فربه او مناسب بود کاري و تختخوابی در منزل اویافت می ها و صندلیهاي کنده همچنین جعبه

گرفت، به  کرد، همسایگان بینوایش را دست می میان آن اشیاي تجملی و آثار هنري، آرتینو مانند امیري زندگی می

.کرد درپی خود پذیرایی می هاي پی داد، و از معشوقه گروهی از دوستانش ضیافت می

اي از  هایش به ناشران، و تا اندازه کرد؟ تا حدي ازفروش نوشته اي را فراهم می اوچگونه وسایل چنین زندگی مسرفانه

. دش ترسیدند و تحسینش را خواستار بودند براي او ارسال می مقرریهایی که توسط مردان و زنانی که از تحقیرش می

کردند توسط مردم هوشیار و مهم ایتالیا خریداري  هایی که از کلک او تراوش می ها، و نمایشنامه ساتیرها، اشعار، نامه

هاي او به فساد، ربا، ظلم، و  شدند که همه مشتاق بودند ببینند دربارة اشخاص و وقایع چه گفته است؛ و از حمله می

روالند خشمگین دو خط نوشت که دو  1532آریوستو در چاپ سال . دبردن بداخالقیهاي رایج درآن زمان لذت می

  :عنوان به نام پیترو افزود

  تازیانۀ امیران را بنگر

  یعنی پیترو وآرتینو ملکوتی را

  .یاد کنند» ملکوتی«ترین نویسندة بزرگ عصر، به عنوان  منش بزودي چنین رسم شد که از ناهنجارترین و دلقک

شدند؛ کتابفروشی درخیابان سن ژاك پاریس  ساتیرهاي او فوراً به فرانسه ترجمه می. گرفتشهرت اوسراسر اروپا را 

یکی از معاصران او . شد درانگلستان، لهستان، ومجارستان به آثار او اقبال فراوان می. ازفروش کتابهاي او ثروتمند شد

در رم، که قربانیان . شود درآلمان خوانده می گفت که آرتینو و ماکیاولی تنها مصنفان ایتالیایی هستند که آثارشان می

اگر بخواهیم برآورد خود او را . رسید هاي او در همان روز انتشار به فروش می زیستند، نوشته محبوب قلم او در آن می

 گوید که به عالوه، خود او می. رسید درسال می) دالر؟ 12,500(کراون  1,000هایش به  بپذیریم، عایدات او از نوشته

» .کراون طال از شکم امیران مختلف بیرون کشیده است 25,000کیمیاي کلک من بیش از «سال  درظرف هجده

اي  شارل پنجم یقه. شاهان، امپراطوران، دوکها، پاپها، کاردینالها، سالطین، ودزدان دریایی از جملۀ باجگزاران او بودند

کراون به او دادند؛ فرانسواي اول زنجیري به اوعطا  400 ارزید، وفیلیپ دوم یقۀ دیگري به ارزش کراون می 300که 

فرانسوا و شارل، با وعدة پرداخت مستمریهاي گزاف، درتحصیل لطفش با یکدیگر . ارزید کرد که از آن هم بیشتر می

پول  ورزیدم، اما من به او بس مهر می«: گفت آرتینو می. داد فرانسوا بیش از آنچه بدهد، وعده می. کردند رقابت می

سازي  اي که در آن صنعت شیشه ناحیه(هاي مورانو  درآوردن از او با تحریض سخاوتش هرگز براي سردکردن کوره

اما او از قبول آن امتناع . عنوان شهسواري بدون مقرري به او پیشنهاد شد» .کافی نبوده است) ونیز تمرکز یافته بود

است که هرکس ممکن است از آن باال رود و » کوتاهی«ار عنوان شهسواري بدون درآمد مانند دیو«: کرد و گفت

بدین گونه پیترو قلم خود را در اختیارشارل گذاشت و با آن گونه وفاداري که مرسومش نبود به » .مزاحمت ایجاد کند
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از او دعوت شد که در پادوا به حضور امپراطور برسد؛ به هنگام رسیدن به آن شهر، مانند یکی از . اوخدمت کرد

شارل از میان تمام حاضران آرتینو را براي سوارشدن درکنار خود . شاهیر، مورد ستایش مردم شهر قرار گرفتم

هاي شماآگاهند و  تمام رادمردان اسپانیا از نوشته»  :گشت به او گفت برگزید و هنگامی که درشهر با موکب خودمی

می، پسر یک کفشگر در سمت راست امپراطور آن شب، در یک ضیافت رس» .خوانند آنها را به محض چاپ شدن می

آرتینو، که . کرده بود، دعوتش را نپذیرفت» کشف«شارل او را به اسپانیا دعوت کرد، اما او چون ونیز را . نشسته بود

اینک در کنار فاتح ایتالیا نشسته بود، نخستین نمونۀ آن عصري بود که بعداً نیروي مطبوعات نامیده شد؛ همانند نفوذ 

.دیگر تازمان ولتر در ادبیات پیدا نشداو 

دار مربوط به  کنند، زیرا قدرت آنها بیشتردر اشارات نکته ساتیرهاي او اکنون توجه ما را چندان به خود جلب نمی

آنها قبول عامه داشتند، زیرا شاد نشدن از قدح دیگران سخت است، . وقایع همان زمان بودند و اهمیت پایدار نداشتند

تاختند، وتمام منابع زبان کوچه و بازار  ساختند و بر بزرگان و قدرتمندان با شجاعت می قیقی را برمال میفسادهاي ح

آرتینو از عالقۀ مردم به گناه و روابط جنسی، با نوشتن . کشاندند پرسود ادبی می» آدمکشی«را به حیطۀ ادبیات و 

ها، زنان شوهردار،  یانی بودند که دربارة اسرار واعمال راهبهکنندگان روسپ مکالمه. کتابی به نام مکالمات، استفاده کرد

تصنیف  …گفتگوهاي نانا و آنتونیا«: در پشت جلد کتاب چنین نوشته شده بود. گفتند و فواحش با یکدیگر سخن می

د ونیز، ، در شهر ارجمن1533طبقه از زنان، درماه آوریل  آرتینو ملکوتی براي میمون خود کاپریچو، و براي اصالح سه

جوید؛ شادي  آرتینو در این کتاب برطنز پرنشاط و جنون عنوان بخشی رابله پیشی می» .به چاپخانه داده شده

کند که در بایگانی  انگیزي استعمال می  سازد؛ و عبارات شگفت هجوگویانۀ خود را در لغات چهار حرفی آشکار می

اوصاف سرورآمیزي را شرح » .گذارم ابل یک پسته به داو میمن جان خود را در مق«مثالً، : ادبیات باقی مانده است

 - ».ام کنم تاکنون دیده ظریفترین اندام کوچکی که فکر می« - کند که مربوط است به یک زن زیباي هفدهساله  می

هاي شب به  با نیزه«که چون به مردي شصت ساله شویش داده بودند، به راه رفتن درخواب معتاد شد تا بدان وسیله 

حاصل شده این بود که روسپیان بیشتر از آن دوطبقه زنان » مکالمات«اي که از این  نتیجه» .زم تن به تن پردازدر

ها به عهد خود وفادار نیستند، درحالی که فواحش از حرفۀ خود ارتزاق  دیگر قابل ستایشند،زیرا زنان شوهردار و راهبه

مردم ایتالیا از این کتاب خشمگین نشدند، بلکه . فروشند بر مزد میخود را در برا  کنند و یک شب رنج شرافتمندانۀ می

.خوش خندیدند

این نمایشنامه نیز، مانند بیشتر . این کتاب روسپی بود: در این حال آرتینو مردمپسندترین نمایشنامۀ خود را نوشت

ه کردن نوکرها اربابانشان را، کرد که مبنی بودبر مسخر کمدیهاي ایتالیایی عصر رنسانس، از سبک پالوتوس پیروي می

اما آرتینو . سازي براي آنان، و ضمناً خدمت کردن به آنان از طریق یاري فکري و فراهم کردن وسایل بزم با زنان زمینه

گویی شهوانی و لوده منشانه، صمیمیتش با فواحش، نفرتش  وآن عبارت بود از روح بذله: از خود چیزي بر آن افزود

. ها و کاخهاي رم دیده بود و تجسم بیپرواي آن زندگی که در روسپیخانه -تر از همه دربار پاپو باال - ازدربارها

شد؛ و در یک مصرع مشهور، بهتان را  الوقتیها، کرنشها، و چاپلوسیهایی که از درباریان خواسته می ریاکاریها، ابن

ایشنامۀ دیگرش به نام تاالنتا شخص عمده نامید؛ این عذر پرمغزي بود براي زندگی خود او دریک نم» گویی حقیقت«

کند و، با استفاده از شور  می» بازي«اي که با چهار عاشق خود  گردد به فاحشه بازهم یک روسپی است و داستان برمی

نمایشنامۀ دیگرش به نام سالوس قرینۀ . آورد هاي مخصوص، از آنان پول درمی عشق آنان و به کار بستن شیوه

  .هاي مولیر دنبالۀ مهذب و بهبودیافتۀ کمدیهاي آرتینو هستند فرانسوي بود؛ در حقیقت، نمایشنامه ایتالیایی تارتوف

شفقت  - ساخت، رشتۀ درازي از آثار مذهبی نیز به وجود آورد را می» غزلهاي کوچه باغی«در همان سالی که او این 

قدیس توماس آکویناس، خدایگان آکوینو، و  مسیح، هفت دعاي توبه، زندگی مریم عذرا، زندگی کاترین باکره، زندگی



٣٢۵١

اما مورد . باشند می» دروغهاي شاعرانه«بودند، و پیترو خود اعتراف کرد که  اینها بیشتر از افسانه تشکیل شده . غیره

برخی محافل او را پایۀ کلیسا . ستایش متقیان قرار گرفتند و حتی ویتوریا کولوناي پرهیزگار نیز آنها را ستود

  .ستند و صحبت از این بود که او را کاردینال بکننددان می

ها صریحاً به  این نامه. هاي او بودند که شهرت او را محفوظ نگاه داشتند و باعث ثروت اندوختن او شدند شاید نامه

. ردندک قصد کسب هدایا، مستمریها، یا مراحم دیگر بودند؛ گاه آنچه را که باید داده شود، با وقت دادن آن، تعیین می

کرد، زیرا این کار براي افزودن بر قدرت  ها را تقریباً بالفاصله پس از نوشتن آنها چاپ و منتشر می آرتینو این نامه

زیرا ازطریق آنها به طور غیرمستقیم با مردان و زنان مشهور   ،»قاپیدند می«مردم ایتالیا آنها را . اخاذي آنها الزم بود

ها به طرز اصیل و جاندار و نیرومندي نوشته شده بودند که از عهدة هیچ یک از  ه نامهشدند؛ مضافاً به اینک آشنا می

به افراد خاندان بمبووامثال . آرتینو بدون آنکه درپی سبک باشد، صاحب سبک بود. آمد نویسندگان آن روز بر نمی

مانیستی زبان التینی و توجه خندید؛ پرستش او ساختند، می با روح می» صیقل زدن«آنها، که ابیات خودرا به زور 

  .اومانیستها را به صحت و رشاقت پایان داد

هاي خود یک قاعدة فایق  داند، خود را از تقلید مزاحم رها ساخته و در نوشته با ادعاي اینکه از ادبیات چیزي نمی

از زندگی وصف کند و  بیان از خود برآمده که، به زبانی مستقیم و ساده، تجربه و انتقاد او را: اختیار کرده بود

هاي ریاگرانه، چند » زباله«در میان تلی از این . نیازمندیهایش را به خوراك و پوشاك به اشخاص مورد نظر بفهماند

هاي مهرآگینی به یک روسپی دردمند، حکایاتی نیرومند از زندگی خانگیش،  نامه: شد؛ مثال الماس گرانبها نیز پیدا می

اي به تیسین که در فروزندگی تقریباً همسان تابلویی بود که تیسین یا ترنر ممکن بود  مهوصفی از غروب آفتاب در نا

اي به میکالنژ که در آن براي پردة واپسین داوري او طرحی پیشنهاد کرده بود  اي رسم کنند، و نامه از چنان منظره

.که از آن خود آن هنرمند مناسبتر بود

آن سه . صمیمترین دوستان مرد او تیسین و سانسووینو بودند. ال آرتینو بودادراك و ارجیابی هنر جزو بهترین خص

در این بزمها، وقتی که نوبت به بحث هنري . با هم بزمهاي فراوانی داشتند که معموالً به وجود زنان فاسد آراسته بود

ن کسانی که ممکن آمیزي براي تیسین به عنوا هاي ستایش نامه. توانست داد سخن بدهد رسید، آرتینو می می

. نوشت، و براي وچلی مأموریتهاي پرسودي تحصیل کرد که گویا خود هم در آنها سهیم بود بودحامی هنر او شوند می

. و پاپ را تحریض کرد که تیسین را براي رسم تصویرهایی از خودشان فراخوانند  آرتینو بود که دوج، امپراطور،

سانسووینو، که . وجود آورد آسا و مبتذل به هر بار شاهکاري از سرزندگی کوهچهرة آرتینو را ساخت و  تیسین دوبار تک

مارکو  را بر فراز دریک خزانۀ مقدس در کلیساي سان سازد، شبیه سر آن لوده کرد پیکري ازیک حواري می وانمود می

  .قرارداد و شاید میکالنژ درتابلو واپسین داوري، او را همچون قدیس برتولماوس نقاشی کرد

نمایشنامۀ سالوس در . اوتقریباً جامع جمیع رذایل و نیز متهم به لواط بود. آرتینو از تصویر خود هم بهتر بود هم بدتر

. بود» فاضالب عالی«گرفت آن را به کار برد، یک  زبانش، وقتی که واقعاً تصمیم می - مورد خود او کامالً مصداق داشت

روزي کلمنس، او را بیرحمانه  دبروز دهد؛ مانند وقتی که به هنگام تیرهگاه ممکن بود خوي نامردانه و ددمنش از خو

شرمسارم از اینکه او را به «: اي که بعداً نوشت؛ چندان مردانگی داشت که چنین گوید کرد؛ اما در نامه مسخره می

مقتدران و  جسماً جبانی بیشرم بود، اما شجاعت رسوا ساختن» .هنگام شدیدترین اندوهش بدان سان مذمت کردم

بخش بزرگی از مستمریها، . مرئیترین فضیلتش بخشندگی بود. انتقاد شدید از رایجترین سوء اخالقها را داشت

التألیف  از حق. بخشید ستاند، به دوستانش و به بینوایان می هایی را که می هاي خویش را، و نیز رشوه درآمدها، و هدیه

هاي آن هرچه ممکن است بیشتر به فروش  نظر کرد تا نسخه بود، صرفهایش، که به صورت کتاب منتشر کرده  نامه

داد که تقریباً او را  هرسال چندان هدیۀ عید نوئل به دوستانش می. رسند و شهرت و ارج زیادتري براي او فراهم آرند
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جز  را به کس من سخاوت هیچ«: گفت جووانی نوارسیاه به گویتچاردینی چنین می. رسانید به مرحلۀ ورشکستگی می

درمورد (یاري کرد تا تصویرهاي خود را بفروشند و  به دوستانش» .آقاي پیترو، به هنگام دارندگی او، قبول ندارم

. دار سلطنتی هستم آورد، گویی من خزانه هرکس به من رو می«: خود او چنین نوشت. از زندان آزاد شوند) سانسووینو

شود، هزینۀ او به گردن من  هرکس زندانی می. اید از خانۀ من تأمین شوداگر دختر بینوایی بستري باشد، مخارج او ب

آیند تا افزار و وسایل  سربازان بدون ساز و برگ، غریبان بدبخت، و سواران سرگردان بیشمار به خانۀ من می. افتد می

از آنان بسازد؛ برخی  اگرگاه بیست و دو زن در خانۀ خود داشت، براي این نبود که حرمسرایی» .خود را تکمیل کنند

یافتند؛ بنا به روایت، اسقفی یک جفت کفش  کردند و درخانۀ او پناهی می از آنان کودکان سرراهی را پرستاري می

ورزیدند و گرامیش  بسیاري از زنان، که مورد تمتع یا حمایت او بودند، به او عشق می. یکی از این زنان فرستاد براي

.نامیدند می» آرتینو«او خود را مغرورانه شمردند؛ شش روسپی سوگلی  می

طینت بود که هرگز قانون  او تمام روحیات حیوانی را به حد وفور داشت؛ در زندگی خصوصی خویش حیوانی خوش

که مردم متشخص  - و در آن زمان تا حدي در این اندیشه معذور بود -اندیشید چنین می. اخالقی را نیاموخته بود

اي را ندیده است که وجناتش حدي از حساسیت شهوانی را فاش  گفت هرگز دوشیزه به وازاري می .واقعاً فاقد اخالقند

صدها تن از . شد گر می شهوانیت خود او بس فاحش بود؛ اما نزد دوستانش فقط به صورت وجدي از خود جلوه. نسازد

تحصیالتی . شدند محظوظ مییافتند؛ امیران و کشیشان از مصاحبت با او  مردم او را مردي دوست داشتنی می

کاترینا و دو  مهرش به جووانی نوارسیاه، به. داند چیز را می شناسد و همه کس را می نمود که همه  نداشت، اما چنان می

  .فرزندي که برایش آورده بود، به پیرینا ریتچا، که نزار و مسلول و ملیح و بیوفا بود، جنبۀ انسانی داشت

زیستند واو رسم پدري  زن و شوهر با او می. منشی او شد و در خانۀ او مسکن گزید سالگی زن ریتچا در چهارده

اخالق خود را اصالح کرد، از میان تمام . دربارة آنان داشت؛ بزودي مهرپدرانۀ شدیدي نسبت به آن زن یافت

ت در همان هنگام که آنگاه، درس. معشوقگان خود فقط کاترینا و کودك او آدریا را، که زادة خودش بود، نگاه داشت

اي به  اي پیدا کند، یکی از اشراف ونیز، که زنش شیفتۀ آرتینو شده بود، اورا در محکمه رفت زندگی محترمانه می

آن اتهام را انکار کرد، اما جرئت مقابله با رسوایی و محاکمه را نداشت، زیرا . توهین به مقدسات و لواط متهم ساخت

آنان . ها با دوستان خود به سربرد از خانۀ خود فرار کرد و هفته. ا مرگ بودمحکومیت مستوجب حبس طوالنی ی

محکمه را وادار ساختند تا اتهام را وارد نداند؛ آرتینو پیروزمندانه به خانۀ خود بازگشت و مورد استقبال پرشور مردم 

داند، دلشکسته  اورا گناهکار می اما وقتی که از طرز نگاه پیرینا دانست که آن زن. در دو سوي کانال بزرگ واقع شد

آنگاه شوهر پیرینا اورا ترك کرد و، وقتی که پیرینا براي تسلی یافتن نزد آرتینو رفت، آرتینو او را معشوقۀ خود . شد

پیرینا مسلول شد و مدت سیزده ماه مشرف به موت بود؛ آرتینو بامهربانی بسیار از او پرستاري کرد و سالمت . ساخت

  درست در همان هنگام که آرتینو نسبت. دانداو را باز گر

آرتینو کوشید تا خود را قانع سازد که چنان . به او در اوج اخالص بود، او رهایش کرد و نزد معشوق جوانتري رفت

.وضعی بهتر است، اما از آن پس روحش متألم شد و پیري پیروزمندانه بر او دست یافت

رفت و از سوي  ها می از یک سو به روسپیخانه. قدرت جنسی خود باز نایستادزدن دربارة  فربه شد، اما هرگز از الف

خندید و آن را چیزي   می» پوچ«او، که در جوانی به قیامت همچون حرفی : شد دیگر بیش از پیش مؤمن به دین می

صب کاردینالی به رم رفت، به این امید که به من 1554در سال » .پندارند فقط اسافل ناس درست می«دانست که  می

درهمان سال به سبب . منصوب شود، اما یولیوس سوم فقط توانست عنوان شهسوار پطرس حواري به او دهد

معروف بود، بیرون رانده شد و مسکن کوچکتري دور » کازا آرتینو«اش از خانۀ خود، که به  نپرداختن مال االجاره

قسمتی از گناهان خود را . گی، به عارضۀ سکته درگذشتدوسال بعد، درشصت و چهارسال. ازکانال بزرگ اختیار کرد
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لوکا دفن شد؛ گویی  اعتراف کرده بود و آیین قربانی مقدس و تدهین نهایی دربارة اواجرا شده بود؛ در کلیساي سان

  :گویی این شعر را براي کتیبۀ احتمالی گور او گفته بود شخص بذله. نمونه و رسول شهوانیت نبود

  سکانی، اینجا خفته است،آرتینو، شاعر تو

  گفت، شاعري که از همه کس جز خدا بد می

  ».هرگز او را نشناختم«: و عذرش این بود

III – 1576-1530: تیسین و شاهان  

امپراطور، که سرگرم تجدید سازمان ایتالیا . ، در بولونیا، تیسین را به شارل پنجم معرفی کرد1530آرتینو در سال 

) دالر 21.50(تصویر خود در برابر او نشست و به آن هنرمند متحیر فقط یک دوکاتو بود، با بیحوصلگی براي 

دوکاتو از کیسۀ خود به آن کارمزد  150نامید،  می» بهترین نقاش معاصر«فدریگو امیر مانتوا، که تیسین را . پرداخت

ر بار دیگر با یکدیگر مالقات آن هنرمند و امپراطو 1532درسال . افزود و تدریجاً شارل را با خود همعقیده ساخت

، 1532(شارل با زره کامل : انگیزي از امپراطور رسم کرد در شانزده سال بعد، تیسین متوالیاً تصویرهاي حیرت. کردند

؛ شارل با کت زردوزي، نیمتنۀ قالبدوزي، شلوارك و جوراب ساقه بلند و کفش سفید، )این تصویر اکنون مفقود است

؛ شارل با زره درخشان، سوار بر )1538(؛ شارل با امپراطریس ایزابل )؟1533(سفید ناجور  و کاله سیاه با یک پر

اي سیاه و  این تصویر مخلوط مجللی است از رنگ و غرور؛ شارل با جامه -)1548(توسنی سرکش در نبرد مولبرگ 

و آن شاه مایۀ مباهات است که  براي آن نقاش). 1548(اي به اندیشه نشسته است  افزا، درحالی که در بالکانه اندوه

ها وجنات طبیعی شارل را  این تک چهره. تصویرشان، جز درمورد لباس، متوجه آرمانی ساختن موضوع نبوده است

را نشان » امپراطور«هذا،  نمایانند، همچنین پوست بد اورا، روح اندوهگین او را، و قابلیت نسبی او را براي ظلم؛ مع می

را که بارهاي سنگین مسئولیت بر دوش دارد؛ کسی را که داراي فکري سخت و مستبد بود  دهند؛ مرد مقتدري می

توانست مهربان باشد و تا حدقابل  با این حال، او می. که نیمی از مغرب اروپا را به زیر فرمان خویش آورده بود

تاد که به موجب آن او را اي فرس براي تیسین امتیازنامه 1533در . اي نخستین خست خود را جبران کند مالحظه

کنت کاخنشین و شهسوار مهمیز زرین نامید؛ و از آن سال تیسین رسماً نقاش دربار مقتدرترین شاه در جهان 

.مسیحی شد

در همان اوان، شاید به میانجیگري فدریگو، تیسین با فرانچسکو ماریا دال رووره، دوك اوربینو، که با الئونوراگونتساگا 

دختر ایزابال ازدواج کرده بود، وارد مکاتبه شد؛ چون فرانچسکو حال فرمانده کل ارتشهاي ونیز بود، او خواهر فدریگو و 

دهم بدنش را زره   مردي که نه: در آنجا تیسین تصویرهاي آنان را رسم کرد. زیستند و زنش دوکسا کراراً در ونیز می

که پس از ناخوشیهاي بسیار پریده رنگ و افکنده حال و زنی ) داشت زیرا تیسین برق زره را دوست می(پوشانده بود 

تیسین براي آن زن و شوهر تصویر مریم مجدلیه را بر روي چوب رسم کرد که فقط از لحاظ تنوع . رسید به نظر می

اي، که  رنگ و سایه روشنی که به موي خرمایی او داده بود جالب بود؛ و نیز تصویر زیباي دیگري با رنگ سبز و قهوه

تیسین براي جانشین فدریگو، دوکا گویدوبالدو دوم، . موسوم است و اکنون در کاخ پیتی است) زیبا(به نام البال  فقط

بنا به روایت، تیسین . که به ونوس اوربینو مشهور است) 1538حد (هاي هنري را ساخت »برهنه«یکی از کاملترین 

ده بود؛ اینک از آن شاهکار، بدون جزئیات آن، تقلید براي تکمیل ونوس خفته، اثر جورجونه، قدري روي آن کار کر

آرام، یک منظرة درونی از پرده سبز، یک   این تصویر فاقد آرامش کامل اثر جورجونه است و، به جاي یک زمینۀ. کرد

شود، درحالی که دو خدمتکار به دنبال  اي، و یک تخت سرخ رنگ در آن دیده می خوردة قهوه آویختنی چین

  .آن زن مناسب باشند» زرین«گردند که براي ملبس ساختن جسم  میهایی  جامه



٣٢۵۴

خصلتی مردانه و خویی مزورانه : پاولوس سوم نیز امپراطورمنش بود. تیسین پس از دوکا و امپراطور به پاپ پرداخت

د بهتر کرد؛ به همین جهت اینک براي تیسین فرصتی فراهم شده بو اي که دو نسل از تاریخ را شرح می داشت و چهره

، خود را جسورانه 1535پاولوس در بولونیا، به سال . کرد از زمانی که تک چهرة یکنواخت و رازدار امپراطور را رسم می

بود، با جامۀ گشاد و » چیرگی ناپذیر«وهفت ساله، که خسته اما  پاپ شصت. پردازي تیسین عرضه داشت به واقع

درحالی که سر دراز و ریش بزرگش بر بدنی که روزي نیرومند  خوردة روحانی خود در برابر آن نقاش نشست، چین

درخشید؛ این تصویر و تک چهرة یولیوس دوم، کار رافائل، از  بود خم شده بود و حلقۀ قدرت بر دست اشرافیش می

 پاپ 1545در سال . زنند این جهت که ممتازترین و ژرفترین تابلوهاي دوران رنسانسند، با یکدیگر الف برابري می

بلودره مسکن داده  آن هنرمند در کاخ. تیسین را، که خود او نیز حال شصت و هشت سال داشت، به رم دعوت کرد

شد و از طرف مردم شهر مورد احترام فراوان قرار گرفت؛ وازاري در نشان دادن شگفتیهاي رم باستانی و رنسانس به 

و در برخوردي، با نزاکت و ادب، آنچه را که دربارة او  حتی میکالنژ نیز به او خوشامد گفت. او سمت راهنمایی داشت

در آنجا . شد نگاري را یاد گرفته بود، نقاش بهتري می اینکه تیسین اگر چهره –به دوستان خود گفته بود پنهان کرد 

ه تر، و در میان دو نوة خاضع خویش، ک تیسین باردیگر تصویري از پاولوس ساخت؛ این بار پاولوس پیرتر، خمیده

تیسین براي یکی از . این تصویر نیز جزو عمیقترین آثار تیسین بود. بزودي برپاپ شوریدند، آزرده خاطرتر از پیش بود

ماه زندگی  پس از هشت. انگیزي از دانائه رسم کرد که اکنون در موزة ناپل است ها، اوتاویو فارنزه، تابلو شهوت این نوه

؛ به این امید که بقیۀ ایام عمر خود را در آنجا با آرامش و آسایش )1546(کرد در رم، آهسته از فلورانس به ونیز سفر 

در آنجا نه ماه ماند، آن دو . اما یک سال بعد امپراطور او را معجال از آن سوي آلپ به آوگسبورگ طلبید.زیست کند

اسپانیایی و توتونهاي تصویر امپراطور را که در باال ذکرشان رفت ساخت، و با هنر خود بزرگان باریک اندام 

تیسین در یک سفر دیگر به آوگسبورگ . کوهنشینی چون یوهان فریدریش، برگزینندة ساکس، را جاودان ساخت

فیلیپ دوم، پادشاه آیندة اسپانیا، را دید و چند تصویر از او رسم کرد؛ یکی از اینها، که اکنون در پرادو ) 1550(

باز هم زیباتر از این تصویرها، شبیه امپراطریس ایزابال، زن . رود ار میموجوداست، جزو شاهکارهاي رنسانس به شم

مرده بود، اما امپراطور چهارسال بعد تصویر متوسطی از او را، که کار یک  1539ایزابال در سال . پرتغالی شارل، است

این تصویر ممکن . کند نقاش گمنام بود، به آن هنرمند داد و از او خواست که آن را به یک اثر هنري کامل تبدیل

بایست جزو آثار  است شبیه امپراطریس نباشد، اما حتی اگر خیالی هم باشد، این تابلو موسوم به ایزابل پرتغال می

اش بس شاهانه است، و کتاب  در این تصویر، ایزابال رخساري مصفا و غمگین دارد، جامه. مهم تیسین محسوب شود

زمینۀ پشت سر این . لم آگاهی قبلی خود را از یک مرگ زودرس تسکین دهددعایی دردست دارد تا بدان وسیله ا

  .تیسین بارها براي رسم تک چهره به محضر نجبا رفت. اي و آبی تصویر دورنمایی است داراي رنگهاي تند سبز و قهوه

تادوپنج اکنون هف. قدر کافی سفر کرده است ، تیسین احساس کرد که به)1552(پس از بازگشتش از آوگسبورگ 

شاید اشتغال فراوانش موجب . کرد که چیزي به پایان زندگیش باقی نمانده است سال داشت و بدون شک فکر می

اي دراز از تابلوهاي مذهبی  در رشته. کرد مردن از یادش رفته بود درپی نقاشی می طول عمر او شده بود؛ چون پی

خاطرة  .بودریخ انبیا، از آدم تا عیسی، به دست داده تاریخی مصور و تماشایی از دین مسیح و تا) 1522-1570(

بهترین اما نامطبوعترین این تصاویر شهادت قدیس . و قدیسان را با تصویرهاي نیرومند خود تجدید کرد رسوالن

شود، درحالی  وسیلۀ سربازان و غالمان رومی کباب می اي به آن قدیس بر روي تابه): ، ونیز1558(الورنتیوس است 

هاي  گونه که چهره این تصویرهاي مذهبی، آن. زنند کنند و شالق می که براي افزودن بر رنجش او را با سیخ داغ می

اما  کند؛ از حیث ترکیب جسم انسانی عالی هستند، دهند، برما اثر نمی کار نقاشان فلورانسی ما را تحت تأثیر قرار می

سازد که  کنند؛ یک نگاه به پیکرهاي ورزیدة مسیح و حواریون آشکار می گونه احساس زهد در ما ایجاد نمی هیچ
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در . کش اندیشیده است نه به قدیسان ریاضت هاي فنی دلبسته بوده و به بدنهاي باشکوه می تیسین فقط به جنبه

داشت، سلطۀ خود را بر  عاتی را براي نقاشی عرضه میفاصلۀ میان بلینی و تیسین، مسیحیت، درحالی که هنوز موضو

.هنر ونیز از دست داده بود

قرن در هنر تیسین نیرومند  آن عنصر شهوانی، که یکی از لوازم هنر تصویري یا پالستیک است، به مدتی نزدیک یک

فیلیپ دوم، پادشاه . عدد ساختهاي مت چندین وجه تکرار کرد، و براي مدافعان ایمان ونوس او تابلو دانائه را به. ماند

بود؛ آپارتمانهاي سلطنتی درمادرید باتابلوهاي دانائه، ونوس » تصاویر اساطیري«اسپانیا، بهترین مشتري این 

وآدونیس، پرسئوس و آندرومده، یاسون و مدیا، آکتایون و دیانا، هتک ناموس ائوروپه، تارکوینیوس ولوکرتیا، دیانا 

مزین بود، و تمام آنها، بجز تصویر اخیر، پس ازسال ) که به ونوس پاردو نیز مشهور است(یوپه وکالیستو، و یوپیتر وآنت

دانستن این . اند، یعنی در زمانی که تیسین هفتاد و شش سال یا بیشتر داشت به وسیلۀ تیسین رسم شده 1553

ه در سنین جوانیش، انسان را به ساخت ک موضوع که آن استاد از هشتاد سالگی به بعد زنان برهنه را چنان مصور می

ونوسهاي زرین مویی  - برد دیاناهاي او، با موهاي خرمایی آشفته، از همان نوعند که ورونزه به کار می. آورد شگفت می

نقش شده همان زن ) ، واشینگتن1555(شاید آنکه در ونوس با آینه . یونانی زیباترند» آفرودیته«که تقریباً از هر 

تر شده بود؛ همان زن باردیگر همان ونوسی است که در تصویر موجود در پرادو به آدونیس  بهباشد که قدري فر

حتی در تابلو کوردجو نیز چنین نمایش شهوانی . کوشد تا او را از سگانش سگالش کند جوید و می تمسک می

اند، اما زمانی  ي پراکندهو هنوز ونوسهاي دیگري هستند که در تاالرهاي هنر. شود پرآشوبی از اندام زن دیده نمی

در این تابلو ونوس در حمام ایستاده . ونوس آنادیومنه که اکنون در بریجواتر هاوس است: نقششان در مغز تیسین بود

زن موبور -در گالري اوفیتسی) 1545حد (پنهان شده است؛ ونوس و کوپیدو ) در آب(و از زانو به پایین شرمگینانه 

حد (، در گالري بورگزه؛ ونوس با ارگنواز )1565حد (نوس ملبس تابلو تربیت کوپیدو آلمانی با دستهاي لطیف، و

این تصویر اکنون  - حواس خود را برموسیقی جمع کند] شاید به سبب جاذبۀ ونوس[تواند  اي که نمی ، نوازنده)1545

ین تابلوها فقط قسمتی از باید گفت که زنان ا. در موزة هنري مترپلیتن) 1560(در پرادو است، ونوس با عودنواز 

قدر که به زن دلبسته است، به طبیعت نیز عالقه دارد، و به همین  نمایانند؛ تیسین همان زیبایی سحرانگیز خود را می

.جهت در چند تا از این تابلوها دورنماهایی هست که گاه به قدر خود االهه زیبایند

اگر ونوسهاي او احساسی از شکل در . هاي او هستند چهره بزرگتر و ژرفتر از این تصویرهاي اساطیري تیسین، تک

سازند که تیسین به وسیلۀ آن نیروي هنري  هاي او قدرتی را فاش می شود، تک چهره آور نمی بردارند که هرگز کسالت

ع آثار هر سان که در انتقال خوي انسان تابلوهاي او مجموعاً، در مقایسه با مجمو نمایاند؛ بدان خود را به حد کمال می

حد (پوش مشهور است  توان از تصویر او از مردگمنامی که به مرد دستکش چیز را می  چه. نقاش دیگر، بینظیر است

اش با روح حساسش، که  که دستکشی دست چپ او وچینۀ سفید و لطیف یقه - ظریفتر یافت) ، موزة لوور1520

کمتر ) ، پیتی1533(کاردینال ایپولیتو د مدیچی  وار در چشمانش منعکس شده است، توافق دارد؛ تک چهرة آینه

هذا در صورت او آثار تزویر، حس هنري، و عشق به قدرت، که مشخص  مع  جنبۀ کنجکاوي از طرف نقاش دارد،

  . شود خاندان مدیچی است، دیده می

هزار نسخۀ چاپی آن به وجنات پادشاه فرانسه را مشهور ساخت، زیرا دهها ) ، موزة لوور1538حد (تابلو فرانسواي اول 

شکیل، و پیراهن  این تصویر، شاه را باکاله پردار، چشم شادمان، بینی شمشیروش، ریش. اکناف جهان فرستاده شد

شغل رسمی تیسین ایجاب . شاهی که ایتالیا را باخت، اما لئوناردو وچلینی و صد زن را برد -نمایاند ارغوانی می

اند؛ فقط سه چهرة استادانه  ز رسم کند؛ اکنون تقریباً همۀ این تصویرها گم شدهکرد که تصویرهایی از دوجهاي ونی می

اي زیبا دارد؛ آنتونیوگریمانی  رخساري زشت وجبه -)که پیش از تولد تیسین مرد(نیکولومارچلو : اند از آنها باقی مانده
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که لباسش کم  -ئاگریتیاش مجلل است؛ وآندر اش مرتاض مآب و جامه چهره - )در تصویر ایمان، درکاخ دوج(

تصویر کالریچه ستروتتسی . تر است، امارخسارش تمام جالل مصمم ونیز را در خود متمرکز ساخته است حشمت

هاي آرتینو، که  تک چهره. کرد، کیفیتی مخالف با امثال خود دارد نحیف، که آرتینو بیش از حد از آن تمجید می

این . نمایانند گونه که هست می را درست همان» رذل سحار«ند، آن ا وسیلۀ گرامیترین دوستش تیسین رسم شده به

از این تصویرها ظریفتر، تک چهرة بمبو . ها اکنون در کاخ پیتی و در مجموعۀ فریک در نیویورك موجودند تک چهره

یکی در میان بزرگترین تصاویر کار تیسین، . کاردینال شده بود) 1542(است؛ آن شاعر عاشقی که در آن هنگام 

صاحب تصویر  - که زمانی به دوك نورفک منتسب و به آن نام مشهور بود) 1542(ایپولیتو ریمینالدي حقوقدان است 

اي دارد، پیشانیش بلند و موي سبیل و ریشش تنک است، و لبانش فشرده، بینیش باریک و  اي رنگ آشفته موي قهوه

مردانی که در  -شناسیم اند، آنها را بهتر می مردانی داشته بینیم ایتالیا و ونیز چنین نگاهش نافذ است؛ وقتی که می

اي  مبارزه و اذهان نافذي که هر جنبه هاي قوي و آماده به هاي ظریف فقط حجابی بودند براي اراده  آنان بدنها و جامه

.کردند از تجربه و هنر را بسرعت درك می

را چندین بار رسم کرد، که آخرین آن در چهرة خود . جالبترین تصاویر کار تیسین از آن خود او است

بینیم که با گذشت ایام  ایستیم، رخساري می وقتی که در پرادو در مقابل این خودنگاره می. سالگی بود هشتادونه

پوشاند؛ ریش قرمزي  بیشمار چیندار و در عین حال مصفا شده است؛ شب کالهی دارد که موي سفید او را کامالً نمی

کند؛ چشمان آبی کمی تیره رنگ که  استنشاق می» قدرت«پوشاند؛ بینی بزرگی که  صورت را می که تقریباً تمام

یعنی آن آلتی را که نمایندة عشق هنوز  –بیند؛ دستش قلم مویی را گرفته است  مرگ را نزدیکتر از آنچه فرا رسد می

به مدت نیم قرن آقاي ونیز بود که به  - ناننه دوجها، نه سناتورها، نه بازرگا –همین قلم . مصرف نشدة او به هنر بود

بخشید و آن شهري را که صاحبش اقامت در آن را اختیار کرده بود، در  اشراف و شاهان زودگذر آن سامان ابدیت می

  .داد تاریخ رنسانس، در ردیف فلورانس و رم قرار می

به مناسبت «ونیز او را . ر اخاذ ساخته بوداو حال مردي ثروتمند بود، هرچند که خاطرة ناامنی قبلی اورا تا آخر عم

زیست که باغ وسیعی با  پوشید و در خانۀ راحتی می لباس شیک می. از برخی مالیاتها معاف کرده بود» مهارت نادرش

سازیم که شاعران، هنرمندان، نجبا، کاردینالها، و شاهان را به  انداز به دریاچه داشت؛ او را در آن خانه مجسم می چشم

به عقد ازدواجش درآمده بود، در سال  1525اي که، پس از داشتن دو پسر از او، در سال  معشوقه. کرد دعوت میآن 

دخترش . مرد؛ آنگاه تیسین آن آزادي تجردي را که تقریباً نیم قرن پیش از آن برخوردار بود از سرگرفت 1530

ز آن دختر ساخت، حتی موقعی که الوینیا به واسطۀ الوینیا مایۀ مسرت و مباهات او بود و او تصویرهاي مهرآگینی ا

یکی از دو پسر او، پومپونیو، التی بیمقدار شده و . فربهی از شکل دوشیزگی خارج شده و به هیئت بانوان درآمده بود

ثاري اند، و شاید در آ پدر پیر خود را دردمند ساخته بود؛ آن دگر، اوراتسیو، چند تابلو نقاشی کرد که مفقود شده دل 

دومنیکو تئوتو - محتمال یکی دیگر از شاگردان تیسین. که به سالهاي آخر زندگی پدرش منسوب است شرکت کرد

کرد، هرچند در تصویرهاي تنومند و مناظر شاد تیسین  در آن هنگام به او یاري می - »گرکو ال«کوپولوس معروف به 

.اثري از کار او وجود ندارد

در آن زمان . یافت کرد، و تنها شادي بیغش خود را در هنرخویش می ز نقاشی میتا اواخر پیري تقریباً هر رو

کنند، و دستش مهارت در ریزه کاري و چشمش تیزبینی را از  دانست که استاد است، تمام جهان ستایشش می می

برخی از . ددست نداده است؛ حتی قواي عقلی و نیروي تصورش هم ظاهراً قدرت خود را تا پایان عمر حفظ کرده بو

 -جز رافائل -شاید هیچ نقاش دیگري. آسا بودند کردند که آن تابلوها ناتمامند؛ با این حال معجزه خریداران شکوه می

روشن سازي  پردازي، و چنان مهارت مرموز در سایه هرگز داراي چنان تردستی فنی، چنان دقت در رنگامیزي و زمینه
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هذا،  سیم سریع و گاه عاري از دقت؛ بیشتر طرحهاي اولیۀ او آزمایشی بودند؛ معنقایص کار او عبارت بودند از تر. نبود

آورد که با رسم قلمی تابلو مدورو و  انگیزي به وجود می کرد، آثار شگفت هنگامی که وقت کافی در کار خود صرف می

هاي او چندان  ند، زیرا سوژهها مجبور بود تند کار ک چهره در رسم تک. کرد برابري می) موزة بونا، بایون(آنجلیکا 

دفعات زیاد و به مدت طوالنی در مقابل او بایستند یا بنشینند؛ بنابراین،  توانستند به مشغول و بیصبر بودند که نمی

کرد؛ شاید در پرداختن سروصورت سوژة خود  ساخت و پس از آن تصویر را تکمیل می المجلس می طرح سریعی فی

کرد و کمتر  اي خود در پرداختن به وجنات جسمی افراط می شیهاي غیرتک چهرهدر نقا. کرد قدري مبالغه می

کرد؛ اما  بینی و احساس با لئوناردو و میکالنژ برابري نمی ؛ در عمق و درون»به چنگ آرد«توانست عنصر روحی را  می

از طبیعت جهان و انسان در  شکوة آتشزا هیچ اندیشۀ درونگرا و هیچ! در مقایسه با آثار آنان، کار او چقدر سالم است

دید، زنان را   گونه که می یافت، مردان را همان گرفت که می طور می شود؛ تیسین جهان را همان تابلوهاي اودیده نمی

العیاري بود که جسم  مشرك کامل. شد کرد، و از تمام آنها محظوظ می گونه که بودند ادراك می دید همان هر وقت می

عذرا  کرد؛ حتی تصویرهایش از مریم ر معماري در تمام نودسال زندگی خود شادمانه برانداز میزنان را مانند یک اث

فقر، اندوه، و عدم امنیت زندگی در هنر تیسین چندان اثر نکرد؛ جز چند تصویر از . اند سالم، پر نشاط، و برازنده

.شهیدان، و از عیساي مصلوب، تمام کارهاي او سراسر زیبایی و نشاطند

در . شد و عمرش از حد متوسط زندگی یک ربع قرن فزونتر شده بود رفت و پیرتر می ش با نقاشی پیش میسن

وازاري، که او . هشتادوهشت سالگی به برشا سفر کرد و مأموریت سختی را براي نقاشی سقف کاخ شهرداري پذیرفت

در نودویک . یش مشغول کار استرا در نودسالگیش دیده بود، مشاهده کرد که در حال در دست داشتن قلم مو

این تصویر درخشان از رنگ و نیرومند از شخصیت . نقاشی کرد) موزة وین(سالگی تصویري از یاکوپو دا سترادا 

اما سرانجام دستش شروع به لرزیدن کرد، چشمانش ضعیف شد، و احساس کرد که زمان زهد فرا . پردازي است

گی، موافقت کرد که براي کلیساي فراري تابلویی از تدفین مسیح رسم ، در نودونه سال1576در سال . رسیده است

تابلو . دوتا از تابلوهاي او قبالً در آن کلیسا آویخته بودند. کند، مشروط برآنکه آرامگاهی در آنجا به او تخصیص دهند

ال طاعون در ونیز در آن س. تدفین مسیح را تمام نکرد و، یک سال پیش از آنکه یک قرن تمام زیست کند، درگذشت

خود تیسین نیز در همان زمان مرد؛ . مردند؛ یک چهارم جمعیت دستخوش بال شد شایع شد؛ هر روز دویست تن می

براي تشییع جنازة او دولت مقررات منع اجتماعات را ). 1576اوت  26(شاید نه به واسطۀ بال، بلکه به سبب پیري 

طور که خواسته بود، در کلیساي سانتاماریا گلوریوزا دئی  همان. خاك سپارندموقتاً لغو کرد تا او را با جالل رسمی به 

  .انگیز بود مرگ او پایان یک زندگی باشکوه و عصري شگفت. فراري، مدفون شد

IV – 1594-1518: تینتورتو  

ی کرد و قدر عظیم بود هجده سال دیگر زندگ شد، زیرا نیرو و روحی که همان محسوب نمی» پایان«هذا کامالً  مع

یاکوپو روبوستی پسر یک رنگرز بود؛ و به همین جهت ایتالیاییهاي  .هنوز نقاشی تابلو بهشت خود را در پیش داشت

طور که رنگامیز بزرگی شد،  در حقیقت، همان. هوسباز آن لقب مصغري را به او دادند که در تاریخ ثبت شده است

توانست آن راه طوالنی پر  با مسما بود؛ زیرا فقط یک روح مقاوم میقدر کافی  نیز شد، اما نام خانوادگیش به» رنگرز«

  . کشمکشی را بپیماید که یاکوپو به خاطر شاخصیت طی کرد

تقریباً نخستین خبري که از او داریم این است که او را در سن نامعلومی به شاگردي نزد تیسین فرستادند و پس از 

قضیه را از نظر گاه اخالف تینتورتو   قرن بعد در این باره شرحی نوشت، کارلو ریدولفی، که یک. چند روز اخراج شد

  :کند چنین وصف می
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جایی وارد شد که شاگردانش بودند، چند کاغذ دید که از الي یک میز بیرون زده است؛  خانه آمد و به وقتی تیسین به

یاکوپو خجوالنه گفت که . استو چون دید که برخی اشکال روي آنها رسم شده، پرسید چه کسی آن را کشیده 

کرد آن پسر مرد بس قابلی خواهد  بینی می آنگاه تیسین، که از آن آغاز پیش. دست او در رسم آن به کار رفته است

ها باال رفت و رداي خود را درآورد، بیتابانه  شد و موجب زحمت او را در هنر فراهم خواهد کرد، به محض آنکه از پله

بینیم که کمی حسد  رو می از این . اگرد ارشد خود دستور داد که یاکوپو را از آن خانه بیرون کندبه جیروالمو دانته ش

.کند در دل انسان کار می

. کند به آن اشاره می 1549اي در سال  ما مایلیم که این داستان را نپذیریم، اما آرتینو، دوست صمیم تیسین، در نامه

مشکل بتوان باور کرد که . رسد یري که دربارة آن شده است مشکوك به نظر میاخراج تینتورتو حقیقت دارد، اما تفس

تیسین، که به هنگام دوازدهسالگی آن پسر نقاش شاهان بود، بریک رقیب فرضی حسد ورزد یا آتیۀ درخشان 

ه خوبی آنها، محتمالً بیدقتی در رسم آن تصاویر بود، ن. بینی کند شاگردي را که تازه به مکتب او وارد شده بود پیش

یاکوپو در سراسر زندگی . اي در نقاشی تینتورتو بود که تیسین را ناراحت ساخت؛ این بیدقتی سالیان دراز نقیصه

ستود؛ تصویري را که تیسین به او داده بود چون گنجی حفظ کرده بود؛ و به دیوار کارگاه  خویش تیسین را بس می

طراحی میکالنژ و رنگامیزي «: داد آویخته بود نقاشی تشکیل می هنریش یک یادآور دایمی از آنچه هدفش را در

برداري و تجربۀ  به گفتۀ ریدولفی و بنا به روایت، یاکوپو پس از ترك تیسین تعلیماتی نگرفت، اما با نسخه».تیسین

هدات در مشا. براي آموختن کالبدشناسی انسان بدنهاي بسیار را تشریح کرد. جدي و ممتد خود را آزموده ساخت

مدلهایی از . کرد تاتمام جزئیات آن را در تابلوهایش به کار برد روزانۀ خود هر شیئی را با اشتیاق فراوان مالحظه می

کرد تا راهی براي ترسیم سه   اي رسم می پوشاند، و آنها را از هر زاویه ساخت، به آنها لباس می موم، چوب، یا مقوا می

هاي کار  هاي مرمرین فلورانس و رم، و نیز از مجسمه داد برایش قالبهایی از مجسمه دستور می. بعد در دو بعد پیداکند

هایی از آنها در سایه روشنهاي مختلف  داد و شبیه میکالنژ، بسازند و بفرستند؛ این قالبها را در کارگاه هنریش قرار می

شد و  آمد مسحور می اهر اشیا حاصل میاز اختالفاتی که در نتیجۀ تغییر مقدار و کیفیت و تابش نور در ظ. ساخت می

هاي سنگین بس دلبسته شد؛ در تصویر بازي  هاي تیره و سایه به زمینه. دهها تصویر در پرتو چراغ یا شمع ساخت

کوششی  در نیل به تعالی از هیچ. سایه روشن بردست و صورت و آویختنیها و عمارات و دورنماها و ابرها متخصص شد

شتابی فراوان و فقدان پرداختگري فاحشی در کارهایش وجود داشت که شاید جریمۀ خودآموزي  هذا، مع.باز نایستاد

کرد،  اثاث خانه را رنگامیزي می. تا چندین سال پس از رسیدن به سن بلوغ مجبور بود به دنبال فرصت بگردد. او بود

تزیینی با دستمزد نازل تهیه کنند، و خواست تا براي او کارهاي  ساخت، از بنایان می  ها فرسکو می در نماي خانه

هرکس طالب تصویرهاي تیسین بود؛ وتیسین . مارکو بفروشد را با نمایش آنها درمیدان سان کوشید تا تصویرهاي خود

وآرتینو مواظب بودند هیچ شخص ثروتمندي به کسی جز تیسین، یا در صورت غیبت او به بونیفاتسیو ورونزه، کار 

تازیانۀ «یا از داللی بیشرمانۀ آرتینو براي نقاشان محبوب خود متنفر بود، اما بعداً وقتی که آن یاکوپو گو. رجوع نکند

اي از جیب خود درآورد و چنین وانمود کرد که ابعاد  براي رسم تصویر خود نزد او رفت، آن هنرمند طپانچه» بزرگ

ترس او مورد استفادة یاکوپو واقع شد؛ از آن پس آن کالش مهیب از طپانچه ترسید و . گیرد بدن او را با آن اندازه می

وقتی که یاکوپو دیوارهاي وسیع جایگاه همسرایان کلیساي . اي دربارة تینتورتو پیش گرفت قلم پیترو روش مؤدبانه

تو دوکا 100، پیشنهاد کرد که برهنگی آنها را در ازاي )متر بود 15ارتفاع این دیوارها (مادونا دل اورتو را ساده یافت 

آنان شده » خراب کردن حرفۀ«نقاشان ونیز شکوه کردند که او با ارزان فروختن هنر موجب . بپوشاند) دالر؟ 1250(

.اما تینتورتو مصمم بود که نقاشی کند. است
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سان مارکو رسم تابلویی از قدیس  سکوئوال دي. شده بود ساله پیش از آنکه به نخستین پیروزي خود نایل آید، سی

داستان این تصویر در کتاب افسانۀ زرین تألیف یاکوپو و . رحال آزاد ساختن غالمی به مسابقه گذاشتمرقس را د

یک غالم پرووانسی نذرکرد که به زیارت قبر قدیس مرقس به اسکندریه برود؛ خدایگانش به وي : راجینه مسطور بود

چشمان او را در آورند، ولی سیخ آهنین به  اجازة رفتن نداد، اما او رفت؛ وقتی که بازگشت، موالیش فرمان داد تا

هاي آهنین هیچ اثري بر روي آنها  آنگاه فرمان داد که دست و پاي او را بشکنند، اما میله. چشمان او فرو نرفت

تصویر . اثر کرده است، آن برده را بخشود نگذاشتند؛ موال چون تشخیص داد که دخالت قدیس مرقس تنبیه او را بی

آن مبشر، درحالی که به : آن داستان را با رنگامیزي عالی، رئالیسم مقنع، و شدت تمثیلی وصف کردکار تینتورتو 

آید تا مرید خود را، که سرش نزدیک است به دست آن مغربی بریده  انجیل خود آویخته است، از آسمان فرود می

کوپو از هر فرصتی که آن داستان به یا. شود، نجات دهد، در حالی که بیست تن از اشخاص مختلف به نظاره مشغولند

هاي  داد استفاده کرد تا پیکرهاي نیرومند مردانه و زنانه رسم کند؛ عمل نور را بر مخملها، حریرها، و عمامه او می

. شرقی بررسی نماید؛ و آن منظره را از رنگهایی که به کاربردنشان را از جورجونه و تیسین آموخته بود اشباع کند

از آن رئالیسم تازه نقاشی کمی ترسیدند و، برسر اینکه آیا باید آن را بر دیوار بگذارند یا نه، به مناقشه  مدیران انجمن

پرداختند؛ تینتورتو متهور مغرورانه آن را از دست ایشان قاپید و به خانه برد، آنان نزد او رفتند و استدعا کردند که آن 

آمیزي براي  آرتینو پیام تحسین. تظر گذاشت و بعد تصویر را به ایشان دادرا برگرداند، او مدتی براي تأدیب آنان را من

  . او فرستاد؛ و حال دیگر راه براي رشد استعداد او باز بود

او براي . چندین کلیسا و چند تن از اعیان و امیران خواستار هنر او شدند. بزودي مأموریتهاي بسیار به او محول شد

د کیهانشناخت، االهیات، وآخرتشناسی مسیحیت را، از بدو خلقت تا واپسین داوري، در این خواستاران حماسۀ نیرومن

در قرن شانزدهم عدة کمی از نقاشان چنین بودند؛ هنر  - او مردي مؤمن به دین نبود. صد تابلو نقاشی بیان کرد

بهتري از داستانهاي آدم و اما یک نقاش چه موضوعات . مذهب او بود و او شب و روز خود را در راه آن فداکرده بود

خداي مصلوب شده، آالم و کرامات قدیسان، و اوج موحش تاریخ در احضار - انگیز انسان حوا، مریم و کودکش، قصۀ غم

طوالنی حضور حضرت مریم است بهترین تابلو این سلسلۀ  بیندیشد؟توانست  زنده و مرده به جایگاه داوري عیسی می

هیکل اورشلیم با شکوه کالسیک نقاشی شده : که تینتورتو براي کلیساي مادونا دل اورتو نقاشی کرد) 1556حد (

زن که به  شود؛ یک آغوش باز و ریش دراز استقبال می کوچک محجوب که از طرف کاهن بزرگ با » مریم«است؛ یک 

دهد؛ زنان دیگر و کودکانشان، که به طرز  م را به دختر خویش نشان میسبک مجلل فیدیاس رسم شده است و مری

هاي  کند؛وگدایان و چالقان نیم برهنه که روي پله اند؛ پیمبري که پیشگوییهاي معماآمیزي می جاندار نمایانده شده

ي بزرگ رنسانس کند و یکی از نقاشیها اند؛ این تصویري است که با بهترین آثار تیسین رقابت می معبد کوژ کرده

سان روکو او را براي تزیین اطاقهاي انجمن دعوت کرد  کامیابی تینتورتو وقتی تأیید شد که سکوئوال دي.است

جهت انتخاب صورتگري براي نقاشی سطوح وسیع دیوارها، مدیران فرقه از هنرمندان دعوت کردند تا ). 1564(

ل یک سقف جاگیرد و قدیس روك را با جالل نشان طرحهایی براي تصویري تسلیم کنند که در قسمت بیضی شک

درحالی که پائولو ورونزه، آندرئا سکیاوونه، و سایر نقاشان پیشطرحهایی براي این کار تهیه کردند، تینتورتو یک . دهد

داد؛ این بوم را  نشان می» زنده«تصویر کامل عیار رسم کرد که رنگامیزي مشعشعی داشت و عمل را به طرزي 

داد در جاي مخصوص آن چسباندند و رویش را پوشاندند؛ روزي که سایرین طرحهاي خود را عرضه داشتند، مخفیانه 

عذري که تینتورتو . او داد پوشش پرده را برداشتند؛ چون داوران و مسابقه دهندگان برآن نگریستند، مبهوت شدند

نقاشان . تواند کار کند تا نقاشی از روي زیر طرح یبراي این حیلۀ ناروا آورد این بود که به این طریق انگیزنده بهتر م

انجمن آن . دیگر بانگ زدند که او نیرنگ زده است؛ تینتورتو از مسابقه خارج شد، اما آن پرده را به انجمن هدیه کرد
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او مقرر دوکاتو براي تمام عمر در حق  100اي به میزان  تینتورتو را به عضویت خویش درآورد، ماهانه  پرده را پذیرفت،

  .داشت، و از او خواست که در عوض سه تصویر در هر سال براي انجمن بسازد

آن اطاقها کم نور بودند . پنجاه و شش تابلو در دیوارهاي اطاقهاي انجمن قرار داد) 1581- 1564(سال بعد  در هجده

 7گویی بیننده  خص بود، چنانکهکرد و رنگامیزیش نامش وتینتورتو ناگزیر بود که در نیمه تاریکی کارکند؛ تندکار می

این نقاشیها مشهورترین نمایشگاه آثار یک فرد واحد را در تاریخ ونیز . نگرد متر در پایین تابلو ایستاده و برآن می

رفتند، هنرمندان نیز  گونه که هنرآموزان براي بررسی کارهاي مازاتچو در فلورانس می دادند؛ و بعداً، همان تشکیل می

باران و رطوبت سالها این تصاویر را دستخوش فرسایش . آمدند این آثار به اطاقهاي انجمن در ونیز می براي مطالعۀ

بیست یا سی «: راسکین صد سال قبل چنین نوشت. قراردادند، اما هنوز ازحیث وسعت و قدرت هنري بسیار جالبند

که این کار به او سپرده شده بود مرد و فقط  سال پیش این تابلوها را پایین آوردند تا مرمت کنند، اما از قضا مردي

انگیز یک بار دیگر داستان مسیحیت را گفت، اما بدان گونه  تینتورتو در این موزة شگفت».یکی از آن تابلوها خراب شد

اي بود که مراحل  که هرگز پیش از آن نقاشی نشده بود؛ یعنی برخالف نقاشیهاي پیشین حاوي رئالیسم جسورانه

از جهان احساس آرمانی بیرون کشیده و آنها را در چنان محیط طبیعی قرار داده بود که افسانه ظاهراً  داستان را

قدرت مشاهده و تشخیص جزییات صحنه، احساس حیات در آن . تبدیل به تاریخی بدون شک و تردید شده بود

هاي گیاه غار در تصویر  ه ازمیان ریشهمانند آبی ک -دوحرکت قلم مو جزئیات، و منتقل ساختن آنها به دیوار با یک یا

شگفتی : او طبقۀ پایین اطاقها را به مریم تخصیص داد. اي بودند از آتش تینتورتو شدبارقه مریم مجدلیه دیده می

هاي گرانبها در ستایش  اش در عید دیدار، حیرت سادة او از هدیه خاضعانۀ مریم در عید بشارت، مالحت شرمگینانه

ت آهستۀ او بر پشت االغ در یک سرزمین آرام در تابلو فرار به مصر، یعنی به کشوري که از آن ، و حرک]مجوسان[

. دور واز این رو امن است) دهد که نیرومندترین بخش این گروه تصویري را تشکیل می(» قتل عام معصومان«صحنۀ 

ید یوحنا، تجربه کردن شیطان بر دیوارهاي اطاق فوقانی تینتورتو وقایع زندگی عیسی را مصورساخت؛ غسل تعم

عیسی را، معجزات، و آخرین شام؛ واقعیت این تصویر اخیر چندان غیرعادي بود که راسکین آن را چنین توصیف 

عیسی در انتهاي دور دست تصویر است، حواریون مستغرق در » .شناسم بدترین تصویري که من از تینتورتو می«: کرد

ان با در دست داشتن خوراکی در جنب و جوشند، و یک سگ نیز منتظر گفتن هستند، مستخدم خوردن یا سخن

در یک اطاق داخلی در طبقۀ فوقانی تینتورتو دو تا از بزرگترین آثار خود را نقاشی . است تا به او هم چیزي برسد

عیسی در : شوید آشام می مسیح در برابر پیالطس که دستهاي خود را از گناه تسلیم عیسی به آن جماعت خون. کرد

سفیدي که گویی کفن است، پیکري فراموش ناشدنی دارد؛ آرام در حال آزردگی و خستگی، و در   این تصویر، با جامۀ

مصلوب  - داند که تینتورتو آن را بهترین کار خود می –و آخر از همه . عین حال با وقار درجلو پیالطس ایستاده است

کند و از حیث قدرت و وسعت ترکیب درمهارت اجرا از آن  رقابت میکردن عیسی است که با واپسین داوري میکالنژ 

در مساحت سیزده متر از دیوار هشتاد شکل با اسبها، کوهها، برجها، و درختها، همه با حفظ جزئیات، رسم : برتر است

کنند و او تا  اي مصلوب می مسیح با رنج جسمی و روحی آشکار؛ یک دزد که او را بزور بر صلیب فرو افتاده: شده است

کند؛ دزدي دیگر، که هیوالیی است از قدرت و نیروي حاصل از یأس، که به وسیلۀ سربازان  آخرین لحظه مقاومت می

این سربازان چنان از سنگینی او خشمگینند که هیچ بر او شفقت  - شود خشن به سوي مرگ باال کشیده می

اند؛ تماشاگرانی که مشتاق دیدن رنج و  ر چسبیدهآورند؛ زنانی که به شکل یک گروه وحشتزده به یکدیگ نمی

انگیز زندگی بشري هیچ چیز جز رعدوبرق و  اي دور، آسمان عبوسی که به صحنۀ غم کسان هستند؛ و، در فاصله مرگ

.تینتورتو در اینجا به اوج اعتالي خود رسید و با بهترین نقاشان برابري کرد. دارد باران عرضه نمی



٣٢۶١

ین شاهکارهاي اطاقهاي انجمن هشت تصویر براي کلیساي همان انجمن افزود؛ این تصاویر بیشتر تینتورتو به تمام ا

یکی از این تابلوها، حوض بیت حسدا، اگر به خاطر وحشتزایی آن هم باشد، اثر . مربوط به خود قدیس روك بودند

آنجا جمعی کثیر از مریضان و در «: نقاش موضوع خود را از پاپ پنجم انجیل یوحنا گرفته است. اي است برجسته

  بیند، تینتورتو شفاي شالن را نمی. باشند ، منتظر استحمام در آن حوض شفابخش می»کوران و لنگان وشالن خوابیده

کند، بدون کوچکترین تغییر،  گونه که مشاهده می بیند و آنها را همان تنان را می بلکه آن جماعت بیماران یا افکنده

گویی این صحنه را از دوزخ دانته . دامهاي بدشکلشان، لباسهاي پاره و کثیفشان، و امید و یأسشانبا ان: نماید رسم می

.زوالبرداشته است لوردیا رمان 

شکوه  تاقانه بهتوانست با هنرش برناشایستگیهایی که میراث جسم انسانی است خشم گیرد، مش همان مردي که می

گوید و در تصویر برهنگان تقریباً با تیسین و کوردجو رقابت  بدنی که در عین زیبایی و سالمت است پاسخ می

گرچه ما ممکن بود انتظار داشته باشیم که روح پرآشوب و کلک سریع او در انتقال حس باستانی زیبایی در . کند می

بینیم که لباسی گوهرنشان  می) موزة لیون(رهاي دلپذیري از دانائه حال آرامش قصور ورزد، در سراسر اروپا تصوی

، مرکوریوس واالهگان )درسدن(، نجات آرسینوئه )مونیخ پیناکوتک(ونوس و هفایستوس   ،)اوفیتسی(دارد، لدا و قو

تصاویر اگر از بزرگترین «کرد که این تصویر اخیر  سایمندز گمان می …). کاخ دوجها(رحمت و باکوس و آریادنه 

هذا کاملتر از این تابلو، مبدأ کهکشان در گالري لندن  مع» .رنگ روغنی موجود نباشد، به هر حال زیباترین آنهاست

تجسم موضوع مانند سایر تصاویر  - در این تابلو، کهکشان از فشار کوپیدو بر پستانهاي ژونون پدید آمده است. است

وین، و تاالر واشینگتن شوشنا و بزرگان قوم را در چهار تابلو مختلف کار هاي لوور، پرادو، و  موزه. آن نقاش خوب است

یک زن جوان ونیزي که : پرادو اطاقی پر از تصاویر شهوانی کار تینتورتو دارد. دارند تینتورتو به بینندگان عرضه می

هوشربا در میان  کشد؛ حتی در نبرد ترکان و مسیحیان دو پستان اش پس می جامۀ خود را براي نمایاندن سینه

در موزة ورونا تابلویی به نام کنسرت از چند زن نوازنده وجود دارد که سه تن از آنان . دوبازوي سیمین نمایان است

گویی نواي  وقتی که چشم به قدر کافی از دیدن زیبارویان این تصویر محظوظ شد، آن وقت گوش. اند تاکمر برهنه

ها بهترین کار تینتورتو نیستند؛ نیرومندي او در نمایش زندگی مردانه و مرگ این تصویر. شنود  موسیقی آنان را می

توانست  دهند که او نیز، مانند جورجونه و تیسین، می قهرمانانه است؛ اما، با این حال، تصویرهاي مورد بحث نشان می

گونه نفی عفتی  ها هیچ»زيبرهنه پردا«و در تمام این . هاي دیگر حیات نیز بپردازد با دستی قوي به ترسیم جنبه

دانند و  ها برهنگی را امري طبیعی می شود؛ یک نوع شهوانیت سالم در آنها وجود دارد؛ این خدایان واالهه دیده نمی

خود متوجه آن نیستند؛ براي آنها یک جنبۀ الوهیت در این است که خورشید را با تمام رخسار و بدن خود تهنیت 

  .و توریها و بندها آزرده و زندانی نسازند ها  گویند و خود را با تکمه

فاوستینا او را . زنی گرفت پس از اجتناب از ازدواج به مدت تقریباً چهل سال، تینتورتو فاوستینا د وسکووي را به

براي شوهر خود هشت کودك آورد . چندان بینظم و بیچاره یافت که سرور خود را در پرستاري مادرانه از او جست

زیستند که ازکلیساي مادونا دل اورتر چندان دور  آنها در خانۀ محقري می. آنها نقاشان کم مهارتی شدند که سه تن از

شد، مگر براي نقاشی دریک کلیسا، کاخ، یا مرکز اخوت مذهبی در ونیز؛ در   نبود؛ و آن هنرمند کمتر از منزل دور می

دوك مانتوا مسکنی در قصر خود به او . گاه او ستودتوان او را از حیث تنوع و قدرت کارش فقط در زاد نتیجه می

شوهر . کرد، خوشحال بود فقط در هنرگاه خود، که تقریباً تمام شب و روز در آن کار می. پیشنهاد کرد، اما او نپذیرفت

لیایی، گیر، مستقل، مهموم، مالیخو قدر گوشه او تقریباً همان. کرد و پدر خوبی بود، اما توجهی به لذات اجتماعی نمی

در روح . کوشید تا بر او فایق آید ستود و همواره می که تینتورتو او را می -عصبی، پرحرارت، و مغرور بود که میکالنژ

نهاد؛  مانند میکالنژ، نیروي بدن و فکر و روح را بیش از زیبایی ظاهري ارج می. یا آثار او آرامش وجود نداشت
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او تصویري از خود . از تصنع هستند که آن تک چهرة حضرت مریم دونی قدر عاري تصویرهاي او از مریم عذرا همان

این تصویر را در هفتادودوسالگی خود رسم کرد؛ سر و . جا گذاشته است که اکنون در موزة لوور است نیز براي ما به

یق و انگیزي است، عم رخسار نیرومند و غم - خود میکالنژ باشد توانست متعلق به صورت او طوري است که می

.آساست، و از صد ناگواري و شدت نشان دارد حیرت

هاي دیگري نیز رسم کرد که مبین ژرفبینی او و تمامیت  تصویر او به قلم خودش بهترین اثر او بود، اما تک چهره

گرفت،  نگاري نیز مؤثر بود؛ و هرکس که براي تصویر در برابر وي قرار می پردازي او در چهره واقع. هنرش است

بسیاري از متشخصان ونیز از طریق تابلوهاي تینتورتو به ما . توانست به فریب دادن نسلهاي آینده امیدوار باشد نمی

دار؛ دراین رشته از تصویرها، باالتر  دوجها، سناتورها، امناي مالی، سه تن امین ضرب، و شش خزانه: اند شناسانده شده

اي هم  جزو این رشته چهره. نگاریهاي هنر ونیز است ترین تک چهرهاز همه تک چهرة یاکوپو سورانتسو بود که از بزرگ

  .از سانسووینو معمار و کورنارو صدساله است

این . ارزشتر از تصویر سورانتسو هستند  بریم کم هاي کار تینتورتو، تصاویري که اکنون نام می در مجموعۀ تک چهره

؛ تک چهرة )برشا(؛ تک چهرة یک پیرمرد )پرادو(د زرهپوش مر: تصویرها، که به اشخاص گمنام متعلقند، عبارتند از

تینتورتو خود را به هیئت  1574در سال ). کتابخانۀ مورگن در نیویورك(؛ و یک مور )ارمیتاژ، لنینگراد(یک مرد 

پیشخدمت دوج آلویزه موچنیگو درآورد، وارد ناو فرماندهی بوچنتائور شد، و مخفیانه یک پیشطرح مدادي از هانري 

اي از اطاقی که هانري سرشناسان را در آن بار داده بود، تینتورتو آن  سوم پادشاه فرانسه رسم کرد؛ بعداً، در گوشه

هانري چندان از آن خشنود شد که عنوان شهسواري را به آن نقاش پیشنهاد کرد، اما او استدعا . تصویر را کامل کرد

  .کرد که از پذیرفتن آن معذور شود

هایی در کاخ امارت  که پرده ، یعنی وقتی که با ورونزه مأموریت یافت1556راف ونیز در حدود سال آشناییش با اش

در تاالر شوراي کبیر تاجگذاري فردریک بارباروسا و تکفیر بارباروسا توسط آلکساندر سوم . نقاشی کند، آغاز شده بود

این تصویرها مجلس سنا را چنان خرسند . ي پوشاندداور را رسم کرد؛ در تاالر تفتیش، سراسر یک دیوار را با واپسین

تمام این چهار تصویر در حریق سال . او را براي جاودان ساختن خاطرة فتح لپانتو برگزید 1572ساختند که در سال 

سنا تینتورتو را به تزیین آنتی کولجو گماشت؛ در اینجا آن نقاش با رسم تصاویر  1574در . نابود شدند 1577

و االهگان رحمت، آریادنه و باکوس، کارگاه هفایستوس، و تعقیب مارس به وسیلۀ مینروا آن بزرگان قوم را مرکوریوس 

که دوجهاي زمان ) 1585- 1574(در تاالر سنا، تینتورتو یک رشته از تابلوهاي بزرگ نقاشی کرد . تحت تأثیر قرار داد

مارکو و  کلیساي سان: اند ماي آن میدان شاهوار رسم شدهاي از دورن این تابلوها بر روي زمینه. دهند او را نشان می

هاي درخشانش، یا برج ساعت، یا برج ناقوس، یا نماي مجلل کتابخانۀ وکیا، یا طاقگان مشعشع کاخ دوجها، یا  قبه

اي از   آنگاه، براي اعتال جستن به حد دلخواه آن حکومت مغرور، تصویر پیروزمندانه. مناظر مهی یا آفتابی کانال بزرگ

ونیز، ملکۀ دریاها بر سقف رسم کرد که به شکل زنی مجسم شده است که جامۀ باشکوه زن دوج را در بردارد، با 

یعنی مرجانها، صدفها، و  -گروههایی از ارباب انواع ستایشگر احاطه شده است، و از تریتونها و نرئیدها هدایاي آب

.کند را دریافت می - مرواریدها

بزرگ، سناي نومیدي ناپذیر ونیز تینتورتو را فراخواند تا دیوارهاي ویران شده را با تصویرهایی پس از وقوع حریق 

. اي از نبردي باشکوه را، تسخیر تسارا، رسم کرد در تاالر تفتیش، صحنه. بیاراید که خاطرة ویرانی را بکلی از یاد ببرد

ردریک بارباروسا در حال پذیرفتن فرستادگان پاپ و امپراطور ف: شوراي کبیر این صحنه را رسم کرد بر دیوار اطاق

عرض پیمان بندگی و عهد وفاداري از طرف شهرهاي تسخیر شده به نیکولو دا پونته، : دوج، و بر سقف این شاهکار را

که فرسکو کهنۀ گوارینتو را بر دیوار شرقی اطاق شورا بپوشاند، ) 1586(وقتی که سنا تصمیم گرفت .دوج ونیز
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این مأموریت و قطعات دیوار . وهشت سال داشت، براي آن کار بسیار مسن یافت را، که در آن هنگام شصت تینتورتو

اما . وهفت ساله تقسیم کردند وهشت ساله بود، و فرانچسکو باسانو سی را میان پائولو ورونزه، که در آن زمان پنجاه

د که جاي او را بگیرد و تمام دیوار را با یک تصویر تینتورتو پیشنهاد کر). 1588(ورونزه پیش از آغاز کار درگذشت 

سنا موافقت کرد، و آن پیرمرد، با یاري دومنیکو پسر و ماریتا دختر خود، در سکوئوال . شکوه بهشت بپوشاند

بایست تمام تصویر را تشکیل دهند  دالمیزریکوردیا، که در آن نزدیکی واقع شده بود، قسمتهاي پرده خود را که می

وقتی که تمام این . خود شاهکاري است، در موزة لوور قرار دارد چند طرح ابتدایی ساخت؛ یکی از آنها، که .گسترد

و دومنیکو درزها را با رنگامیزي مخفی ساخت، آن تصویر بزرگترین پردة ) 1590(قسمتها در جاي خود قرار گرفتند 

جماعاتی که براي دیدن آن . ت متر ارتفاع داشتودومتر طول و هف بیست - شد که تا آن زمان دیده شده بود نقاشی

انگیزترین نقاشی رنگ روغنی  شگفت« -پرده آمده بودند با راسکین همرأي شدند که آن اوج کامیابی نقاشی ونیز بود

سنا به تینتورتو اجرتی چنان گزاف داد که او قسمتی از آن را برگرداند، و این » .بیغش، مردآسا، و استادانه در جهان

.ر نیز مورد مالمت شدید همگنان خود قرار گرفتبا

دیوار پشت  شود و به زمان دست تطاول براین پرده گشوده است؛ امروز وقتی که شخص وارد تاالر شوراي کبیر می

بیند که  اي را می بیند، بل پرده گرداند، آن تصویري را که تینتورتو بر آن نصب کرده بود نمی دیهیم دوجها روي می

توان بزحمت  کشیده است که از پانصد شکلی که آن را پرکرده بودند فقط عدة کمی را می نان دودخورده و نمقرنها چ

ها، ایمان  متبرك شدگان ساده، باکره–لرزند  ها می هایی در میان دایره آن اشکال چونان دایره. با چشم تشخیص داد

گویی . اند همه برگرد مریم و پسرش اجتماع کرده- مقربپذیرندگان، شهیدان، انجیلیان، حواریون، فرشتگان، و مالئک 

و در وراي . نمایند، به خدایان حقیقی مسیحیت التین تبدیل شده بودند این دو، هر چند تا حد مناسبی زن و مرد می

. دارد که صدها شکل بیشمار دیگر از اشخاص را احساس کنیم تواند دیده شود، تینتورتو ما را وامی صد شکل که می

اند برگزیده شوند، در آن شانزده قرنی که از  ذشته از هر چیز، حتی اگر چند تنی از آنان که به بهشت خوانده شدهگ

بایست گروه کثیري از مؤمنان شادمان به بهشت وارد شده باشند؛ وتینتورتو همت به  بدو مسیحیت گذشته بود، می

اي بیجان نساخته  او آسمان را با وقار دانته. را نشان دهد آن گماشته بود که شمارة نسبتاً زیاد آنان و رستگاریشان

بود، بلکه همچون جایگاه عشرت تصورش کرده بود؛ و فقط آنان که آثار بشاشت از سیمایشان آشکار بود اذن ورود به 

  . اي بود ازاینکه هنرمند خوي ضد بشري خود را طرد کرده است این نشانه. یافتند آن را می

مهارت . ین باشد، زیرا، در همان سال پرده برداري از آن اثر بزرگ، ماریتا دختر بزرگش مرده بوداو حق داشت غمگ

آن دختر در نقاشی و موسیقی جزو خوشیهاي بزرگ دوران پیري پدرش بود، و حال که او از این جهان رفته بود، 

رفت  بق به کلیساي مادونا دل اورتو میبیش از سا. پدرش ظاهراً فکر دیگري نداشت جزاینکه او را در آن جهان ببیند

کرد، و در این  هنوز نقاشی می. نشست؛ سرانجام مردي خاضع شده بود و در آنجا ساعات متوالی به اندیشه و دعا می

اما در هفتادوهفت سالگی . اي از تصویرهاي قدیسه کاترین براي کلیسایی به همان نام رسم کرد سالهاي آخر مجموعه

وصیت خود را کرد، زن و فرزندان و . توانست بخوابد کشید که دیگر نمی مبتال شد و چنان درد می به بیماري معده

  .در کلیساي مادونا دل اورتو به خاك سپرده شد. از جهان رفت 1594مه  31دوستان خود را بدرود گفت، و در 

ها بایستیم و بکوشیم تا تصور  ریاچهاگر، پس از قایقرانی از میان ونیز، در هر گوشۀ شهر روبه روي این میکالنژ د

شود عظمت و جمعیت آن است، دیوارهاي  وارد می ذهنی خود را از هنر او عاري سازیم، نخستین اثري که بر ذهن ما

حجیم پوشیده از اشکال انسانی و حیوانی آن است، با هزار نوع زیبایی و زشتی، در اختالطی از ابدان که فقط این 

جا  ورزید، آنها را همه جست و بر آنها نفرت می این مرد، که از جماعات دوري می» .زندگی استاین «: عذر را دارد

  کرد، اي به اشخاص نداشت؛ اگر تک چهره رسم می ظاهراً چندان عالقه. کرد دید و با واقعیتی بیرحمانه تصویر می می
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هایی از موجودات  ندگی و تاریخ را در تودهیافت؛ ز او بشریت را یکپارچه درمی. براي آن بود که مزدي به دست آرد

کشند؛ چه نیرومند و برازنده اندام باشند،  برند، و رنج می دارند، لذت می کنند، دوست می دید که رقابت می انسانی می

هایی  خیز رسم کرد، زیرا فقط چنین پهنه هاي مهابت هایی از پهنه پرده. چه بیمار و علیل، و چه رستگار و چه ملعون

درحالی که برخالف تیسین هرگز بر رموز فنی هنر . دید مصور سازد دادند تا هرچه می ودند که به او میدان میب

آسا را برآورد؛ عظمت اطاقهاي کاخ دوج بیش از هرچیز  نگاري مسلط نشد، براي خود روش تصویرهاي غول چهره

کار او خام، خشن، و معجل است، . ي را متوقع باشیمگونه ظرافت پرداختکار بنابراین، ما نباید از او هیچ. مرهون اوست

زیرا حتی یک  -نقص او این خشونت سطح کار نیست. آورد اي به وجود می و گاه با یک حرکت تند قلم مو صحنه

کند،  اي است که انتخاب می بلکه خشونت نمایشی مرحله - سطح خشن ممکن است فحواي تصویر را روشن سازد

کند، و تکرار خسته کنندة  وي او است، غمی است که او زندگی را در آن غرق میآشفتگی ناسالم خیم و خ

گونه که میکالنژ مفتون هیئت جسم، و روبنس عاشق گوشت و پوست  جمعیتهاي اوست؛ او شیفتۀ عدد بود، همان

ناپذیري از  پایان اي، چه فردگرایی هذا، در این جماعات چه ثروتی از جزئیات پرمعنی، چه دقت و نفوذ مشاهده مع. بود

!اي در جایی که پیش از آن فقط تصور و احساس بود نهفته است اجزا، و چه رئالیسم جسورانه

هنرمندان دیگر . این هنري است با یک شیوة بزرگ: آخرین احساس ما در برابر این تصویرها پاسخی است مثبت

اند؛ اما اینجا، در  ق روح را چونان رامبران نقاشی کردهزیبایی را مانند رافائل، یا قدرت را همچون میکالنجلو، یا اعما

دهد، یا مؤانست  نمایاند، جماعات ساکت را در حین دعا نشان می در آنچه غوغاي شهر را می - هاي جهانی این پرده

هیچ هنرمند دیگري هرگز آن را . کیفیتی بشري نهفته است -سازد آمیز هزار خانه را مجسم می مغشوش یا الفت

زمانیکه در جلو آن تصویرهاي رنگ و رورفتۀ کاخ دوجها یا . گونه کامل رسم نکرده است بزرگ ندیده یا بدین چنین

کنیم که اگر  افتند؛ و ما احساس می هاي نقاشان بهتر از نظرما می ایم، پرده کلیساي سکوئوال دي سان روکو ایستاده

کرد، از همۀ آن  مانند یک گوهرساز پرداختکاري می آساي خود آن هنرمند رنگرز با به کار انداختن نیروي غول

  .بود نقاشان نقاشتر می

V - 1588- 1528: ورونزه

آندرئا . حال بگذارید کمی هم از برخی ستارگان درجۀ دوم هنر یاد کنیم؛ اینان نیز بخشی از درخشندگی ونیز بودند

اي در  کرد، وگاالتیاي زیبایی برجعبه صیل میاو نزد تیسین تح. ملدوال یک فرد سالوونی بود و سکیاوونه لقب یافت

شکل بزرگتري را ) ونیز(و در حضور مریم عذرا ) لنینگراد(در تابلویی به نام یوپیتر و آنتیوپه . کاستلو میالن ساخت

ا نقاشان اورا ستودند، حامیان هنر به او اعتنایی نکردند، و آندرئ. هایی با رنگامیزي مشعشع ساخت اختیار کرد و پرده

ساز و نوة کفشگري بود؛ اما  پاریس بوردونه پسر زین. اي مندرس بپوشاند ناچار شد اندام با وقار وریشدار خودرا با جامه

راه خود را در ونیز پر از مردم با استعداد تقریباً تا اوج  - شود که در هر مقامی ظاهر می -در دموکراسی پسندیدة نبوغ

نزد تیسین تحصیل کند؛ و چنان بسرعت در هنر خود رشد کرد که در از ترویزو آمده بود تا . شهرت گشود

به رسم چند تصویر مذهبی عالی دست زد، مانند . وهشت سالگی از طرف فرانسواي اول به پاریس دعوت شد سی

؛ و در تصویر ماهیگیري که انگشتر مرقس حواري را به دوج )میالن(و خانوادة مقدس ) واشینگتن(غسل تعمید مسیح 

اي که شهرت او را از اعصار گذراند و تا امروز حفظ کرد  به اوج هنر خود رسید؛ اما آن پرده) ونیز(کند  دیم میتق

اي ظریف به تن کرده  زنی تنومند و زرین موي که براي نمایاندن پستانهایش جامه–) اوفیتسی(ونوس واروس اوست 

زادگاهش باسانو نامیده  یاکوپو دا پونته، که به مناسبت  .کند میاست، درحالی که کوپیدو براي جلب توجه او غوغا 

شد، وقتی که تیسین تابلو دخول حیوانات به کشتی نوح او را خرید، به شهرت و ثروت مختصري دست یافت؛ چند 
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آنکه تصویري از انسان  هشتادودوسال زیست کند بی و توانست -)شیکاگو(مثال مرد ریشو  -تصویر خوب نقاشی کرد

  . باقی گذارد که از سر تا پا ملبس نباشد

این جوان نامش پائولوکالیاري بود و خویی داشت . اي از ورونا به ونیز آمد ساله وپنج جوان بیست 1553در حدود سال 

د از خود بود و فقط گاه دستخوش منش، اجتماعی، و منتق آرام، دوست: که بشدت باخوي تینتورتو مخالف بود

داشت و به آن  اي، موسیقی را دوست می مانند تینتورتو و تقریباً هر ایتالیایی تربیت شده. شد احساسات می

ونیزیان او . کرد گاه حامی هنري خود را دلسرد نمی  رنجاند، و هیچ سخی و شریف بود، هرگز رقیبی را نمی. پرداخت می

شناسد، هرچند که او ونیز را همچون وطن خویش و  میدند، و دنیا نیز او را به همین نام مینا می» ایل ورونزه«را 

معلمان بسیار در ورونا داشت، از جمله عمویش آنتونیو بادیله، که بعداً دختر . میهن عشق خود انتخاب کرده بود

رار گرفت، اما این عوامل، در تحول خویش را به ازدواج او درآورد؛ تحت تأثیر هنر جووانو کاروتو و بروزازورچی ق

هرگز از ابراز شگفتی بر تغییرات آسمان، که با . گرم هنر و زندگی ونیز مستحیل شدند سبکش، بزودي در تابش

شد؛  کرد، باز نایستاد؛ از زیبایی کاخها و لرزش سایۀ آنها در دریا متحیر می رنگهاي متنوع خود برکانال بزرگ بازي می

هاي حریر و  ی، که مشحون بود از درآمدهاي مطمئن، دوستیهاي هنري، آداب دلپسند، و جامهو بردنیاي اشراف

خواست  او می. برد انگیز بودند که اندام نرم زنان در زیرشان رشک می مخملی که در برابر حس المسه همان قدر هوس

راست؛ و از آن قانون شرافتی تقلید آ جزو اشراف باشد؛ مثل یک فرد اشرافی جامۀ خودرا به تور وپوستهاي قیمتی می

انگیز چندان  هاي فقیرانه یا غم به نقاشی مرد مستمند و صحنه. داد کرد که به طبقۀ علیاي مردم ونیز نسبت می می

خواست   زد؛ هدفش ضبط جهان درخشان و سعادتمند ثروتمندان ونیز بر پردة جاودان صورتگري بود؛ و می دست نمی

اعیان و بانوانشان، اسقفان و رؤساي . تواند باشد ظریفتر از آن تصویر کند که ثروت بدون هنر میآن جهان را زیباتر و 

.ها، و دوجها و سناتوران به او دلبسته شدند و بزودي چندین مأموریت به او واگذار کردند صومعه

راي شوراي ده نفري در کاخ ساله بود، از او خواستند تا سقفی را ب وپنج ، وقتی که هنوز بیست1553در اوایل سال 

اندازد رسم کرد که اکنون  اي به نام یوپیتر فساد را بر می در آنجا، با تشبیه آن شورا به یوون، نگاره. دوکی نقاشی کند

رقصیدند؛  این تصویر موفقیت خاصی کسب نکرد؛ اشکال سنگین آن به طرزي متزلزل در هوا می. در موزة لوور است

اما دوسال بعد خود را یافت ودر نقاشی پیروزي مردخاي بر سقف سان . امالً در نیافته بودپائولو روح ونیز را ک

سباستیانو به مرحلۀ استادي رسید؛ رخسار و پیکر آن شیر مرد یهود با نیرومندي رسم شده است و نقش کشیدن 

مارکو  یرد؛ امناي مالی سانخود تیسین ممکن بود با دیدن این تصویر تحت تأثیر قرار گ. اسبان حالتی حقیقی دارد

تیسین را مأمور ساختند تا تزیین کتابخانۀ وکیا را بامدالیونهاي مصور سازمان دهد؛ رسم سه تا از آنها را به ورونزه 

امناي مالی براي بهترین مدالیون یک زنجیر . دار شد سپرد، مابقی را هریک به نقاش دیگر، و یکی را نیز خود عهده

خواند،  نواخت، دیگري می یکی از آن زنان عود می- ردند؛ پائولو موسیقی را به شکل سه زن جوانطال جایزه تعیین ک

دمید،  ویک کوپیدو، که یک هارپسیکورد در دست داشت، و پان، که در نی خود می - زد وسه دیگر ویوال دا گامبا می

د را درحالی رسم کرده است که آن زنجیر دربرخی از تصویرهاي بعدي، ورونزه تک چهرة خو. ارائه داد و جایزه را برد

  .را بر پیکر دارد

خانوادة ثروتمند . پائولو چون براي نقاشی تزیینی شهرتی بسزا کسب کرده بود، حال یک مأموریت پرسود دریافت کرد

 ماچر نزدیک همان آزولویی است که کاترینا. ویالي مجللی در ماچر بنا کرد 1560منش باربارو در سال  و اعیان

خاندان باربارو براي این . زیست و بمبو با عشق افالطونی خود سرگرم بود اي در آن می کورونارو به صورت ملکه

کس را بجز برترین هنرمندان بر نگزیدند؛ آندرئا پاالدیو براي تهیۀ نقشۀ آن،  هیچ» زیباترین عشرتگاه دوران رنسانس«

سقفها و دیوارها و پشت بغلها و  چی، و ورونزه براي فرسکوسازيهایی گ آلساندرو ویتوریا براي تزیین آن با مجسمه
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خدایانی را که  -در طاق قوسی گنبد مرکزي اولمپ را نقاشی کرد. نورگیرها با مناظري از اساطیر مشرکانه و مسیحی

صفت هاي اثیري، آن هنرمند شیطان   درمیان منظره. شدند شناختند و هرگز پیر نمی تمام خوشیهاي زندگی را می

وجوش حیاتی شایستۀ آن است  یک شکارگر، یک میمون، و یک سگ رسم کرد که از حیث شکل و چابکی و جنب

نگرد، و این نیز بر آن؛ و در یک لحظۀ  اي بر یک کلفت می بر یک دیوار، نوکري از فاصله. که یک تازي آسمانی باشد

چنان بود که فقط ذوق لطیفتر به کار رفته در قصر  آن عشرتگاه. کنند جاودان آن دو نیز از طعام خدایان تغذیه می

.توانست از آن فراتر رود قبالي قاآن در چین می

پائولو در رسم این گونه . کرد الجزایر اروس، پائولو ناچار مأموریتهایی براي نقاشی برهنگان دریافت می در این مجمع

وبنسی که داراي رخسارهاي برازنده اما بیحالت بودند و تصاویر قوي نبود؛ او جامۀ فاخر و نرم را بر پیکرهاي نیمه ر

تابلو مارس و ونوس او، که اینک در موزة هنري مترپلیتن قرار دارد، . داد گیسوان زرین برجسته داشتند ترجیح می

یباست، و اما آن االهه در تابلو ونوس و آدونیس پرادو ز. دهد االهۀ فربه و عاري از ظرافتی را باپاي باد کرده نشان می

عالیترین . توانست نقاشی کند الشعاع سگی است که درپاي او غنوده است؛ پائولو بدون سگ نمی در جمال فقط تحت

اي از درختان تیره رنگ، کودکان بالداري که  زمینه: اي پائولو هتک ناموس ائوروپه در کاخ دوجهاست تصویر افسانه

شادمانه بر گاو مهرورزي نشسته است که یکی از پاهاي ) نم فنیقیشاهزاده خا(اندازند، ائوروپه  حلقۀ گل فرو می

این کازانوواي . شود که گاو کسی جز یوپیتر، به هیئتی بدیع و ناشناس، نیست لیسد و معلوم می قشنگ او را می

اي  لکهدهد، زیرا ائوروپه، که نیمی از تن خود را مانند م خوشبخت آسمانها در اینجا ذوقی االهی از خود نشان می

ارزد که سزاوار است انسان بهشت را به خاطر او از  پوشانده است، موفقترین ترکیب کمال زنانه است و چندان می

برد ادامه  زمینۀ دوردست تصویر، داستان را با نشان دادن گاو که ائوروپه را از روي دریا به کرت می. دست بدهد

  .داد) اروپا(اي  را به قارهنام خود » ائوروپه«دهد؛ در آن جزیره بود که  می

وهشت سالگی از هر چمنی گلی چید؛  تا سی. اي وافی برد پائولو پیش از آنکه به زن تسلیم شود، از وقت خویش بهره

هردو را براي نقاشی تربیت کرد، و بیشتر از . کارلو و گابریله –النا دوپسر براي او آورد . آنگاه با النا بادیله ازدواج کرد

اي در  مانند کوردجو مزرعه» .کارلو کوچولو بر من پیشی خواهد گرفت«بینی کرد که  پیش. از روي بصیرتسرمهر تا 

جویی اداره  سانت آنجلو دي ترویزو خرید، بیشتر سالهاي زناشویی خود را در آنجا گذراند، امورمالی خود را با صرفه

ین نقاش در ایتالیا بود و حتی از کشورهاي خارجی مطلوبتر) 1568(در چهلسالگی . شد کرد، و کمتر از ونتو دور می

وقتی که فیلیپ دوم از او خواست تا اسکوریال را تزیین کند، از ارجگزاري او . رسید هایی می نیز براي او دعوتنامه

   .تشکر کرد، ولی در برابر جاذبۀ آن دعوت پایداري به عمل آورد

پس از هزار تصویر که از  .کنددس را براي کلیساها و مؤمنان نقاشی مانند پیشینیان خود فراخوانده شد تا داستان مق 

: یابیم همه چیز را تازه و جذاب می) درسدن(حضرت مریم رسم شده بود، ما در تابلو حضرت مریم خاندان کوتچینو 

سازند، و پیکر به  فرط طبیعی بودن هیئتشان انسان را مشوش می پیشکشگران شکیل و سیه ریش، کودکانی که از

ازدواج در . توانست با آن برابري کند زنی با چنان زیبایی شاهوار که هنر ونیز هم بندرت می-شال سفید آراستۀ تقدیر

یک یا دو اش معماري رومی است،  زمینه. اي بود که ورونزه دوست داشت نقاشی کند درست همان صحنه) لوور(قانا 

تمام این کسان را طوري رسم کرد که گویی . اند، و صد کس با هیئت مختلف در آن نمایانند سگ در پیشزمینه

اي مهم باشد؛ و در میان آنها تیسین، تینتورتو، باسانو، و خودش را قرار داد، که هریک   هریک از آنها باید تک چهره

گذاشت؛ به همین  وقعی نمی) رئالیسم(برخالف تینتورتو، به واقعپردازي پائولو، . نوازند سازي زهی در دست دارند و می

اي رسم کند که مناسب با شهرکی از   جهت، در این تصویر به جاي آنکه شرکت کنندگان در آن ضیافت را به گونه

کسان و  باشد،» آوگوستوس«یهودا باشد، آنان را از میلیونرهاي ونیزي برگزید؛ کاخی را مصور ساخت که شایستۀ 
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اگر از روي تصاویر ورونزه حکم . سگان اصیلی را نقاشی کرد، و میزها را با غذاهاي لذیذ و شراب سحرآسا آراست

بینیم که در خانۀ شمعون فریسی  در موزة لوور وي را می: کنیم، مسیح در میان آالم خود میهمانیهاي مجلل داشت

شوید و در میان ستونهاي کورنتی زنان خوش پیکر  یش را میبه تناول مشغول است، درحالی که مریم مجدلیه پاها

شمعون مبروص به شام نشسته است؛ و در تابلو   درحرکتند؛ در تابلو دیگري که اکنون در تورینو است، در خانۀ

ار بینیم که در زیر ب اما در میان تابلوهاي دیگري از ورونزه، عیسی را می. خورد آکادمی ونیز، در خانۀ الو شام می

اي از برجهاي اورشلیم که در مسافتی دور  و، در زیر یک آسمان عبوس، با منظره) درسدن(صلیب ضعف کرده است 

پائولو  انگیز به خضوع و مالیمت گراییده پایان آن داستان غم). لوور(در زیر آن آسمان نمودارند، مصلوب شده است 

خورند، با کودکان  ان ساده، که درعمواس با مسیح شام میزایر: خودنگاره؛ گالري اوفیتسی، فلورانس،است: ورونزه

.کنند را نوازش می] در تابلو ورونزه[ناپذیر  دلپذیري که سگ اجتناب

قدیسه هلنا، که . هاي قدیسان است مهمتر از این تصویرهاي مربوط به عهد جدید، نقاشیهاي ورونزه از زندگی و افسانه

؛ قدیس )لندن(باشند  حمل صلیب می بیند که در حال د فرشتگانی را میاي زیبا برتن دارد، به گمان خو جامه

؛ قدیس هیرونوموس در بیابان، که از )کان(آنتونیوس در حال شکنجه به دست یک جوان عضالنی و یک حوري 

سان (کند  ؛ قدیس جورج، که با شور و شعف خاصی شهادت را استقبال می)شیکاگو(یابد  کتابهاي خود تسلی می

اي دلپذیر از دریا و  حاوي منظره –) بورگزه(؛ قدیس آنتونیوس در پادوا، در حال وعظ براي ماهیان )و، ونیزجورج

؛ قدیس مناس، که زرهی درخشان در بردارد )ونیز(کند  آسمان؛ قدیس فرانسیس که داغهاي مقدس را دریافت می

سانتا (انی، و ازدواج روحانی او با عیساي کودك ؛ قدیسه کاترین اسکندر)پرادو(رسد  ، و هموکه به شهادت می)مودنا(

سان (برند  ؛ قدیس سباستیانوس، درحال حمل پرچم ایمان و امید، هنگامی که او را به شهادتگاه می)کاترینا، ونیز

در اوفیتسی، و نیز در کلیساي  - شود رو می ؛ قدیس یوستینا که با خطري دوگانه با شهادت روبه)سباستیانو، ونیز

توان با آن تیسین یا تینتورتو مقایسه کرد، اما با این حال شایستۀ نام  تمام این تابلوها را نمی: وستینا در پادواقدیس ی

اي غمگین و  ، با ملکه)لندن(اینها خانوادة داریوش در برابر اسکندر است   شاید عالیتر از همۀ. هستند» شاهکار«

  .اند ر و با گذشت زانو زدهشهزاده خانم زیبایی که در پاي آن فاتح خوش پیک

گونه نیز آن را با رسم نقاشیهاي دیواري  طور که پائولو حرفۀ خود را با نقاشی در کاخ دوکی آغاز کرد، همان  همان

پس از . پرستی را شاد سازند این نقاشیها شایستۀ آنند که روح هر ونیزي میهن. بزرگ در آن کاخ به پایان رساند

، تزیین قسمتهاي نوساختۀ درون کاخ عمدتاً به تینتورتو و ورونزه واگذار شد؛ و بنا بود 1577و  1574سوزیهاي  آتش

در ساال دل . نه از ترکان و نه از پرتغالیان  هراسد، نه از جنگ، موضوع نقاشی خود ونیز باشد، که نه از حریق می

ی یازده تصویر تمثیلی رسم کردند که کولجو، پائولو و دستیارانش برسقف حکاکی شده و مذهب تاالر مالقاتهاي رسم

و ونیز، به  …نگرد اي که خود ساخته است برون می جدلها، که از میان شبکه …اش با بره» خضوع« -بس زیبایند

اي از پوست قاقم در بردارد و شیر قدیس مرقس آرام در پیش پایش غنوده است و از  اي که جامه صورت ملکه

در فضایی بیضوي در سقف، پیروزي ونیز را نقاشی کرد؛ آن شهر بیمثال را . دیاب افتخار می» صلح«و » عدالت«

کند؛ در پیش  اي رسم کرد که در میان خدایان شرك نشسته است و تاج جالل را از آسمان دریافت می همچون االهه

ور و بیتاب براي دفاع آن پاي او اعیان و بانوان اشرافی شهر و برخی از مورها قرار دارند؛ در پایین آنان جنگجویان مغر

  .این تصویر نمایندة اوج هنر ورونزه بود. اند و غالمبچگان زنجیر سگهاي شکاري را در دست دارند آماده

در همان تاالر شوراي  - تاجگذاري مریم عذرا - جاي فرسکو رنگباختۀ گوارینتو اي به براي رسم نگاره 1586در سال 

. و پذیرفته شد، و او آمادة ترسیم خود پرده شد که ناگهان به تب مبتال گشتطرح او ساخته . کبیر، وي را برگزیدند

آباي کلیساي سان . ، ونیزیان از شنیدن خبر مرگ آن نقاش، که هنوز جوان بود، متأثر شدند1588در آوریل 
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و بدان وسیله سباستیانو تقاضاي دفن او را در آن کلیسا کردند و جسدش را در زیر تصویرهایی که خود او رسم کرده 

.آن کلیسا را خانۀ هنر مذهبی خود ساخته بود به خاك سپردند

از لحاظ فنی . قرار داده است] تینتورتو[زمان قضاوت معاصرانش را معکوس ساخته و اورا زیر دست معاصر نیرومندش 

تصویرهاي گروهی . داشت تر بود؛ از جهت رسامی، ترکیب، و رنگامیزي در اوج نقاشی ونیز قرار او از تینتورتو فرادست

پرستندة «هایش روشن است؛ در جنب این  ها و مراحل داستانی او واضح و زمینه او مغشوش نیستند؛ صحنه

ورونزه همچنین بزرگترین نقاش تزیینی ایتالیاي رنسانس بود؛ . رسد به نظر می» امیر تاریکی«، تینتورتو »روشنایی

اي   یهایی در زمینۀ رنگ یا شکل بیندیشد؛ مانند مردي که ناگهان از پشت پردههمواره آماده بود تا به تغییرات یا تازگ

اي کشیده شده است؛ این تصویر در فرسکویی در ویالماچر موجود  گذارد که نیمی از آن بر روي دروازه گام پیش می

انگیز، و  غم قدر در خوشنمایی سطحی مستغرق بود که آهنگ مرموز فراهنگی، ناهماهنگیهاي اما او آن. است

چشمش بس تیز بود؛ هنرش بسیار . رسید سازد به گوشش نمی  هماهنگی ژرفتري که بزرگترین نقاشها را بزرگ می

ترکان در غسل تعمید  - آورد، را نقاشی کند  دید، و بیش از آنچه فقط به حیطۀ تخیل می شیفتۀ آن بود که آنچه را می

بایست بس دوستدار سگ بوده باشد، زیرا  او می. مواس، و سگها درهرجامسیح، توتونها در خانۀ الوي، ونیزیان در ع

پردازي   و با روشن  هاي جهان را مصور سازد، خواست روشنترین جنبه می. کرد تصویرهاي بسیاري از آنها رسم می

مندان درجهان او فقط اصل. را در درخشش نیمرنگ غروب شادي زندگی تصویر کرد» ونیز«بینظیري نیز چنین کرد؛ 

پیکر، بانوان شکوهمند، شاهزاده خانمهاي سحار، و دلبران زرین موي وجود دارند؛ هر نگارة درجه دوم او  خوش

  .تابلویی است از مجالس ضیافت

که  - موجب فرمانی از شوراي ترانت داند که چگونه مأموران تفتیش افکار، به تمامی جهان هنر این داستان را خوب می

و از او ) 1573(ورونزه را نزد خود احضار کردند  - شود لم هنر از تعلیمات ضاله باید اجتنابداشت در عا مقرر می

یعنی  –جاي داده است ) ونیز(الوي   پرسیدند که چرا آنهمه اشکال نامحترم و نامربوط را در تابلو ضیافت در خانۀ

مأموریت من این بود که «: انه چنین پاسخ گفتپائولو دلیر …. داران را ها، ژرمنها، دلقکها، و تبرزین طوطیها، کوتوله

. آن تابلو بزرگ بود و براي اشکال مختلف بسیار جا داشت. رسد تهیه کنم تصویر را آنچنانکه به نظر خودم خوب می

تا  - »گذارم که مرا خوش آید هرگاه فضایی خالی در تصویر محتاج به پرکردن باشد، من شکلهایی در آن می …

محکمۀ تفتیش به او . اي نیز براي نشاط بخشیدن به چشم تماشاگر اندازه ترکیب، و بدون شک تا حدي براي موازنۀ

آن بازجویی، در هنر ونیز، مشخص مرور از دوران . امر کرد که آن پرده را به خرج خود اصالح کند، و او چنان کرد

.رنسانس به دورة اصالحات کاتولیکی بود

، اما نفوذش از فراز نسلهاي آتیه پیشی جست تا در به قالب ریختن هنر ایتالیا، اي نداشت ورونزه شاگردان برجسته

بازیافت؛ روبنس هنر ) از رها کردن آن(اي طوالنی  تیپولو ذوق تزیینی او را پس از فاصله. فالندر، و فرانسه سهیم شود

تر ساخت تا با هیکل  ونزه را قدري فربهپائولو را بدقت بررسی کرد، رموز رنگامیزي او را آموخت، و زنان فربه تابلو ور

هاي خود از او سرمشق گرفتند؛  فالندري موافق آیند؛ نیکوالپوسن و کلود لورن براي استعمال زینت معماري در زمینه

بزم «نقاشان قرن هجدهم فرانسه در مناظر . و شارل لوبرن در طراحی نقاشیهاي دیواري وسیع از سبک او پیروي کرد

اشقان اشرافی بازي کننده در آرکادیا از ورونزه و کوردجو الهام جستند؛ اینجا هنر کسانی چون واتو و و ع» روستایی

فراگونار بنیان گرفت؛ و همینجا بود که برهنگان گلبدن بوشه و کودکان و زنان دلربایی که از ذهن گروز تراوش 

زي از نور آفتاب یافت که با آن لندن را روشن باز شاید در همینجا بود که ترنر چی. کردند به جهان هنر برخاستند

هنر، در راهی که از . به پایان رسید» ملکۀ آدریاتیک«گونه، با فروزش رنگامیزي ورونزه، عصر زرین  بدین.ساخت

ثمر رسیده و کوه هنر تا ستیغش  کمال فنی به. توانست گامی فراتر نهد جورجونه تا ورونزه پیموده بود، به اشکال می
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شده بود؛ حال گاه آهسته فرود آمدن بود؛ تا آن زمان که در قرن هجدهم تیپولو به نقاشی تزیینی پردازد و  پیموده

  .گولدونی، در آخرین جهش شکوه و جالل پیش از مرگ آن جمهوري، آریستوفان ونیز شود

VI – دورنمایی از اوضاع  

ا نقش آن را در میراث خود ارزیابی کنیم، ممکن کوشیم ت نگریم و با احتیاط می چندانکه به خوشروزي هنر ونیز می

درست است که . کردند الحال بگوییم که فقط فلورانس و روم در اعتال، شکوه، و وسعت با آن رقابت می است فی

نقاشان ونیزي، حتی تیسین، کمتر از نگارگران فلورانس در امیدها، احساسها، نومیدیها، و اندوههاي درونی مردمی که 

توانستند به ژرفاي روح برسند نفوذ  داشتند که نمی اطرخویش را چندان به جامه و جسم مشغول میغالباً خ

اگر . گردد محق است راسکین در این قول که پس از بلینی، و بجز لوتو، دین حقیقی از هنر ونیز زایل می. کردند می

ون بر اثر شقاق، دنیاگرایی آن دستگاه شکست جنگهاي صلیبی، پیروزي و گسترش اسالم، فساد دستگاه پاپ در آوینی

در زمان سیکستوس چهارم و آلکساندر ششم، و باالخره انتزاع آلمان و انگلستان از کلیساي رم ایمان را حتی در میان 

اي بهتر از خوردن و نوشیدن، وصلت کردن، و سپس  مؤمنان ضعیف کرده بود و براي بسیاري از ارواح نیرومند فلسفه

اما هنر مسیحی و هنر مشرکانه هرگز در . اقی نگذاشته بود، ونیزیان قدرت جلوگیري از آن را نداشتندناپدید شدن ب

کرد، در جنب آن ونوس را  همان کلکی که تصویر مریم را رسم می. اند اي نداشته جاي دیگر چنان همسازي رضامندانه

آمیز وتنپرورانه نبود؛  بنی بر زندگی تجملهذا آن هنر م مع. کرد کس شکوة مؤثري نمی ساخت و هیچ نیز مصور می

شد غالباً مردانی  کردند؛ و مردمی که تصویرشان به دست آنان رسم می هنرمندان خود به حد توانفرسایی کار می

راندند؛ یا زنانی بودند که بر چنین مردانی فرمانروایی  جستند یا برکشورها حکم می بودند که در نبردها شرکت می

اما با . توانستند در طراحی به گرد استادان فلورانسی برسند ان ونیزي چندان شیفتۀ رنگ بودند که نمینقاش .داشتند

؛ »تابستان رنگامیز است و زمستان طراح«: یک فرد فرانسوي وقتی چنین گفته است. این حال طراحان خوبی بودند

ار، قهوگی تابستان، و زردي خزان، باز هم اما این خطها در زیر سبزي به. درختان بیبرگ نمایشگر خط ساده هستند

وجود دارد، اما در رنگ » خط«هاي جورجونه، تیسین، تینتورتو، و ورونزه،  در زیر جالل رنگ، در پرده. موجودند

  .گونه که شکل سازمانی یک سمفونی در زیر سیالن آهنگ پنهان است مستحیل شده است، همان

اي که یک سویش زیر سلطۀ ترکان  مدیترانه - شد انه به انحطاط کشانده میدر همان زمان که اقتصاد ونیز در مدیتر

هنر و ادبیات ونیزي آهنگ  - شد رفتند خالی می بود و سوي دیگرش از اروپاییانی که در جستجوي طال به امریکا می

توانست خاطرة  میگونه واژگونی تجارت و جنگ ن هیچ. سرود، و شاید حق با هنرمندان و شاعران بود جالل ونیز را می

قرنی که طی آن موچنیگو، پریولی، و لوردانوها  - خاموش کند) 1580- 1480(انگیز را   پر مباهات یک قرن شگفت

ها آراسته، و سانسووینو و پاالدیو  ونیز امپراطوري را ساخته و نجات داده بودند؛ لومباردي و لئوپاردي آن را با مجسمه

کلیساها و کاخها پوشانده بودند؛ بلینی و جورجونه و تیسین و تینتورتو و ورونزه آن  ]انعکاس[آبهاي آن را با تاجی از 

پیشوایی هنر ایتالیا رسانده بودند؛ بمبو اشعار بینقصی سروده بود؛ و مانوتیوس میراث یونان و روم را به دامن  را به

بندوبار، در کنار کانال بزرگ، بر مسند  بیناپذیر و  اصالح» تازیانۀ شاهزادگان«دلباختگان آن فرو ریخته بود؛ و آن 

  .رسواسازي و اخاذي خود تکیه زده بود
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وسوم فصل بیست

  افول رنسانس

1534 -1576  

  

I - انحطاط ایتالیا  

ایاالت شمالی چنان . جنگهاي تهاجمی هنوز به پایان نرسیده بودند، اما ظاهر و خوي ایتالیا را عوض کرده بودند

. رستادگان انگلستان به هنري هشتم توصیه کردند که آنها را به عنوان تنبیه به شارل واگذاردویران شده بودند که ف

رم، پراتو، و پاویا مورد چپاول واقع . ونیز به وسیلۀ اتحادیۀ کامبره و بازشدن راههاي جدید بازرگانی منکوب شده بود

ود؛ پیزا خود را در کشمکش براي آزادي تباه کرده شده بودند؛ فلورانس به گرسنگی افتاده و از لحاظ مالی فقیر شده ب

فرارا خود را در نزاع طوالنی با پاپ بینوا ساخته و با یاري به حملۀ . بود؛ سینا از شورشهاي مکرر فرسوده شده بود

 کشور پادشاهی ناپل، مانند لومباردي، به دست ارتشهاي خارجی غارت شده و مدتی. نابکارانه بر رم مفتضح کرده بود

تنها تسلی براي ایتالیا . سیسیل اینک پناهگاهی بود براي راهزنان. هاي اجنبی رنج برده بود دراز در زیر سلطۀ سلسله

  .این بود که شاید تسخیرش به وسیلۀ شارل پنجم آن را از دستبرد ترکان نجات داده بود

ونیز محتاط استقالل خودرا : ست اسپانیا افتادبه د - با دو استثنا -)1530(حکومت ایتالیا به وسیلۀ موافقتنامۀ بولونیا 

ناپل، سیسیل، ساردنی، و میالن به اسپانیا تعلق . حفظ کرد، و تسلط پاپ مجازات دیده برایاالت کلیسا تأیید شد

ساووا و مانتوا، فرارا و اوربینو، که معموالً از شارل . هاي اسپانیایی واقع شدند السلطنه گرفتند و تحت حکومت نایب

ایت کرده یا در برابر او بیطرف مانده بودند، رخصت یافتند تا امیران محلی خودرا، به شرط رفتار خوب، باقی حم

فلورانس مجبور شد . الحمایۀ اسپانیا صورت تحت جنووا و سینا نظام جمهوري خود را حفظ کردند، اما به. بگذارند

  .ر نتیجۀ همکاري با اسپانیا برقرار ماندندسلسلۀ دیگري از فرمانروایان خاندان مدیچی را بپذیرد که د

آغاز  1303فرانسه در سال آنچه فیلیپ چهارم پادشاه . فتح شارل مشخص پیروزي دیگري از کشور نوین بر کلیسا بود

کرده بود توسط شارل و لوتردر آلمان، فرانسواي اول در فرانسه، و هنري هشتم در انگلستان تکمیل شد؛ و همۀ اینها 

قدرتهاي شمال اروپا نه تنها ضعف ایتالیا را کشف کرده بودند، بلکه ترس خود را . پاپی کلمنس انجام گرفتدر دورة 

خواري کلمنس به احترامی که نفوس ماوراي آلپ براي پاپ قایل بودند آسیب رساند . از پاپ نیز از دست داده بودند

.ساخت و آنها را از لحاظ فکري براي انفکاك از قدرت کاتولیک آماده

شهرهاي ایتالیا با یکدیگر خاتمه  - تا چندي به جنگهاي کشور. سلطۀ اسپانیا از برخی جهات براي ایتالیا نعمتی بود

نظم سیاسی را تا حدي براي مردم . نبردهاي خارجی را در خاك ایتالیا موقوف ساخت 1796-1559داد و در دورة 

کسانی که در آرزوي . ویران کنندة رنسانس بود آرام کرد و گاهتداوم بخشید و فردگرایی شدیدي را که گاه سازنده 

اما بزودي . خواستند به شکوه درآمدند نظم بودند سلطۀ اسپانیا را با احساس راحتی پذیرفتند؛ اما آنها که آزادي می

فی که مالیاتهاي گزا. بها و تاوان سنگین صلح در سایۀ انقیاد به اقتصاد زیان زد و روح ایتالیا را بشکست

گرفتند، شدت قوانین آنان، و انحصارات کشوري غله  ها براي نگاه داشتن جالل و نیروي نظامی خود می السلطنه نایب

پرستی بیهوده با یکدیگر رقابت  و سایر احتیاجات، صنعت و تجارت را دچار رکود کرد؛ وامیران محلی، که در تجمل

کشتیرانی . کردند اختن فعالیت اقتصادي پشتیبان خود، تعقیب میکردند، همان سیاست مالیاتی را، تاحد عقیم س می

این . توانستند خودرا از خطر دریازنان بربر حفظ کنند تاحدي به انحطاط افتاد که کشتیهاي پارویی موجود نمی

ی، که در سربازان خارج. بردند کردند و ایتالیاییان را به بردگی اعیان مسلمان می دزدان به سفاین و سواحل حمله می
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کردند، بیش از سهم  هاي ایتالیا مسکن داده شده بودند، آشکارا مردم و تمدنی را که زمانی بیرقیب بود تحقیر می خانه

  .آزار بودند قدر سایر عوامل مزاحم موجب  کردند، و تقریباً به خود به سست بنیانی روابط جنسی عصر کمک می

دور . حاصل از آن از خرابیهاي جنگ و مضار تسلط اسپانیا بادوامتر بود بدبختی دیگري دامنگیر ایتالیا شد که مصایب

میان ملتهاي آتالنتیک و آسیاي مرکزي، ) 1498(، و بازشدن یک راه تمام آبی به هند )1488(زدن دماغۀ امیدنیک 

یز، و از آنجا تا و خاور دور وسیلۀ حمل و نقل ارزانتري را فراهم کرد تا راه پرزحمت از جبال آلپ به جنووا یا ون

به عالوه، سلطۀ ترکان بر . اسکندریه، و سپس از راه خشکی به دریاي سرخ، و از آنجا باز از طریق دریا به هند

گذران از  مدیترانه آن راه را به سبب باجگیري، دریازنی، و جنگ خطرناك ساخته بود؛ و این موضوع در مورد راه

، تجارت ونیز و جنووا و امور مالی فلورانس روبه 1498پس از سال . دکر قسطنطنیه و دریاي سیاه بیشتر صدق می

خریدند که تجار مصري و   پرتغالیان فلفل موجود در هند را چندان زیاد می 1502تقریباً در اوایل سال . انحطاط رفت

حال آنکه در  بهاي فلفل در یک سال در بازار ریالتو یک ثلث باال رفت، و. یافتند ونیزي براي صدور چیزي نمی

در نتیجه، سوداگران آلمانی شروع به تخلیۀ کشتیهاي خود . رسید لیسبون به نصف قیمت رایج در ونیز به فروش می

 1504سیاستمداري ونیزي این مسئله را درسال . از ساحل کانال بزرگ و انتقال فعالیت خرید خود به پرتغال کردند

ین پیشنهاد دایر بود به برقراري یک اقدام مشترك براي تجدید ا: با پیشنهادي به دولت ممالیک مصر حل کرد

این نقشه را باطل  1517سیستم کانال قدیمی میان دلتاي نیل و دریاي سرخ؛ اما فتح مصر به دست ترکان در سال 

جۀ اصالح دینی هم سبب وهم نتی. در آن سال لوتر نظریات انقالبی خود را به درب کلیساي ویتنبرگ الصاق کرد.کرد

آمدند، واز عایدات حاصل  سبب به این جهت که از تعداد زایرانی که از شمال اروپا می: انحطاط اقتصادي در ایتالیا بود

مصري هند به یک مسیر دریایی، و توسعۀ  - اي از آمدن آنان کاست؛ نتیجه به این خاطر که تبدیل راه مدیترانه

وتمند و ایتالیا را فقیر ساخت؛ تجارت آلمان بیش از پیش از رود راین تجارت اروپا با امریکا، کشورهاي آتالنتیک را ثر

به مخرجهاي دریاي شمال راه سپرد و بتدریج از روآوردن به ایتالیا از راه کوههاي آلپ کاست آلمان از لحاظ بازرگانی 

ا بیرون کشید، و به وي کامالً از ایتالیا مستقل شد؛ یک حرکت و کشش قدرت، آلمان را از دام تجارت و مذهب ایتالی

  .اراده و قدرت قائمیت به ذات بخشید

تدریجاً ملل مدیترانه رو به انحطاط نهادند، زیرا . کشف امریکا حتی اثرات مداومتري برایتالیا داشت تا راه جدید هند

ه بودند، پیش از سرراه سفر مردم و کاالها بر کنار بودند؛ ملل آتالنتیک، که با تجارت وطالي امریکا ثروتمند شد

این انقالبی بود در راههاي تجارت انقالبی بزرگتر از آنچه تاریخ از زمان فتح تروا به وسیلۀ یونان و بازشدن راه . افتادند

فقط در نیمۀ دوم قرن بیستم بود که این انقالب . دریاي سیاه به آسیاي مرکزي بر روي سفاین یونانی ضبط کرده بود

  .الشعاع آن قرار گرفت ري به وسیلۀ حمل و نقل هوایی برابر شد، و آنگاه تحتنخست با تغییر راههاي تجا

به بینظمی سیاسی و انحطاط اخالقی خود ایتالیا، انقیاد و . آخرین عامل درافول رنسانس اصالحات کاتولیکی بود

فتن عایدات آن درنتیجۀ انهدام آن در زیر سلطۀ اجانب، از دست رفتن تجارت آن به نفع ملتهاي آتالنتیک، واز میان ر

آن موافقت . کم شدن زایران در دورة اصالحات، اینک تغییر مخرب اما طبیعی خوي و رفتار کلیسا افزوده شده بود

تنظیم نشده و شاید ناخودآگاه رادمردان با کلیسا به هنگام ثروتمندي و امنیت آن، که به موجب آن کلیسا آزادي 

ایمانی که براي مردم  - کرده بود، مشروط بر آنکه آنان ایمان مردم را مختل نسازند اي به آنان عطا فکري قابل مالحظه

اکنون با اصالحات مذهبی آغاز شده در آلمان، جدایی انگلستان از کلیسا،  -شعر، انضباط، وتسالي حیاتی زندگی بود

ت کلیسا آغاز کردند و نهضت اصالح وقتی که خود مردم به طرد آیینها و اختیارا. و تسلط اسپانیا به انتها رسیده بود

دینی حتی در خود ایتالیا پیروانی یافت، تمام بناي مذهب کاتولیک از بن تهدید شد و کلیسا، که خود را کشوري 

یکباره از تساهل و  - کرد بیند رفتار می و مانند هر کشور دیگري که موجودیت خود را در خطر می –شمرد  می
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. هراسی افتاد که محدودیتهاي شدیدي بر فکر، تحقیق، مطبوعات،و بیان برقرار کرد کاري پر آزادمنشی به محافظه

قدر بر مذهب اثر کرد که بر سیاست؛ و در تبدیل مذهب کاتولیک مالیم رسانس به اصیل آیینی  تسلط اسپانیا همان

دند نظام اسپانیایی پاپهایی که پس از کلمنس هفتم آم. سهیم شد) 1563- 1545(جامد کلیسا پس از شوراي ترانت 

.متحد ساختن کلیسا و کشور را در حاکمیت شدید بر زندگی مذهبی و عقلی اتخاذ کردند

یعنی هنگامی گه  –گونه که یک اسپانیایی نقش مهمی در استقرار تفتیش افکار در قرن سیزدهم داشت  همان

هاي مذهبی تأسیس شدند تا به  فرقه شورش آلبیگاییان درجنوب فرانسه با کلیسا سخت به معارضه پرداخته بود و

در قرن شانزدهم، شدت  -همان طریق اکنون نیز به - کلیسا خدمت کنند و حمیت ایمان مسیحی را تجدید نمایند

آن انجمن عیساي  - )1534(تفتیش افکار اسپانیایی وارد ایتالیا شد و یک فرد اسپانیایی فرقۀ یسوعیان را تأسیس کرد

هاي فقر، عفت، و طاعت را پذیرفته بود، بلکه به فعالیتهاي جهانی نیز گراییده بود تا ایمان مشهور که نه تنها سوگند

شدت مناظرات دینی در . جا در جهان مسیحی با بدعت و شورش ضددینی بجنگد صحیح را گسترش دهد و همه

ی را در ایتالیا به وجود عصر اصالح دینی، عدم تساهل کالونی، و جفاهاي مذهبی متقابل در انگلستان جازمیت همسان

لیبرالیسم تجملی . آیینی مبرز ایگناتیوس لویوالیی داد آورد؛ آیین کاتولیک مهذب اراسموس جاي خود را به اصیل

  .است ناشی از امنیت و صلح

آن نظارت بر مطبوعات که درحکومت پاپ سیکستوس چهارم آغاز شده بود، بابرقراري ممنوعیت طبع کتب ضاله در 

چاپ نظارت بر مطبوعات را آسان ساخت؛ مراقبت . تمدید شد 1571و تأسیس انجمن ممنوعیت در سال  1559سال 

پس در ونیز، که تا آن حد نسبت به پناهندگان ادبی و سیاسی . بر چاپگران آسانتر بود تا بر رونوشت برداران خصوصی

 1527و نظم لطمه خواهد زد، در سال مهربان بود، چون حکومت احساس کرد که افتراق مذهبی به وحدت اجتماعی 

ایتالیاییان درگوشه و کنار در . نظارت بر مطبوعات را برقرار کرد و در توقیف مطبوعات پروتستانی به کلیسا پیوست

مجسمۀ او را به رود تیبر انداختند و ) 1559(برابر این روشها مقاومت کردند؛ مردم رم به محض وفات پاولوس چهارم 

عاقبت مقامات مختار . اثر بودند سازمان، و بی  اما چنین مقاومتهایی مقطع، بی. کار را بکلی سوختندمرکز تفتیش اف

. چیره شد - که وقتی پرنشاط بودند –پیروز شدند و یک بدبینی اندوهبار و تسلیم به سرنوشت برروح مردم ایتالیا 

در ایتالیاي سابقاً رنگین متداول شد؛ گویی  - یکاله و نیمتنه و جوراب بلند و کفش مشک -حتی لباس تیرة اسپانیایی

  .مردم، درماتم جالل ناپدید شده و آزادي مرده، جامۀ عزا به تن کرده بودند

کشیشان، اینک که ایمانهاي رقابت کننده آنان را به . نشینی فکري همراه بود پیشرفت اخالقی تا حدي با این پس

هاي  رویها و سوءاستفاده ترانت بسیاري از زیاده اصالح، و پاپها و شورايکوشش برانگیخته بودند، تاحدي رفتار خود را 

دربارة اینکه آیا در اخالق غیر روحانیان نیز چنین کیفیتی صورت گرفته بود یا نه، . کلیسایی را برطرف کرده بودند

ا محارم، ادبیات منافی توان حکم کرد؛ ظاهراً گردآوري شواهد بینظمی جنسی، تولیدمثل نامشروع، زنا ب بسهولت نمی

قدر آسان است که در  همان 1576تا  1534عفت، فساد سیاسی، غارتگري، و جنایات وحشیانه در ایتالیاي سالهاي 

دهد که زنا، زناي محصنه، راهزنی، و قتل اصیل آیینی  تذکرة بنونوتو چلینی به قلم خودش نشان می. ایام پیشین آن

گونه اجرا  شکنجه غالباً دربارة شاهدان بیگناه همان: جنایی همچنان سخت بود قانون. ساخت آن زمان را آلوده می

احیاي . کندند شد که در مورد متهمان؛ و گوشت آدمکشان را هنوز پیش از دارزدن آنان، با انبر داغ ازتنشان می می

 1535که در سال پاپ پاولوس سوم وقتی . بردگی به منزلۀ یک نظام اقتصادي عمدة متعلق به همین دوره است

حدود . توان به بردگی گرفت جنگ با انگلستان را آغاز کرد، فرمان داد هر سرباز انگلیسی را که به اسارت درآید می

.این رسم رایج شد که بردگان و محکومان را در کشتیهاي بازرگانی و جنگی به کار گمارند 1550سال 
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او  -پاولوس سوم بزرگترین آنان بود. ان نسبتاً نیکوخصالی بودندهذا، پاپهاي این دوره در زندگی خصوصی خود مرد مع

. زرین خواهرش در روح آلکساندر ششم به منصب کاردینالی رسید همان آلساندرو فارنزه بود که به مناسبت تأثیر موي

درست است که پاولوس دوطفل حرامزاده به وجود آورد، اما چنین کاري در جوانی او رسمی مقبول بود؛ 

. وصف کند» آالیشی است مردي که آراسته به دانش و داراي خوي بی«توانست او را به عنوان  یتچاردینی هنوز میگو

هاي التینیش از حیث فصاحت با آن  تن اومانیست، توسط پومپونیوس الیتوس تربیت شده بود؛ نامه  همچون یک

با این . شایسته و متشخصی فراهم آورده بودکردند؛ متکلمی زبردست بود وبرگرد خود مردان  اراسموس برابري می

وشش ساله  حال، شاید کمتر به خاطر استعدادها و فضایلش انتخاب شده بود، تا براي سن و علتهاي مزاجیش؛ شصت

بود، و کاردینالها مطمئن بودند که بزودي خواهد مرد و به آنان فرصت خواهد داد تا براي انتخاب یک پاپ دیگر 

  .»سردواند«اما او مدت پانزده سال آنان را . وقوفات پر سودتري دریافت دارندبندوبست کنند و م

هاي رم را زهکشی،  به رهبري او، رئیس ادارة راه کوچه. سازترین ایام در تاریخ بود دورة پاپی او براي رم شادي

هاي زیبا  آنها خانهتسطیح، و تعریض کرد؛ میدانهاي عمومی بسیار احداث نمود، کوخها را ویران کرد و به جاي 

بزرگترین کار . ي رم شد»شانزلیزه«این خیابان، که کورسو نام داشت، . گونه یک خیابان را اصالح کرد ساخت، و بدین

). 1538(پاولوس به منزلۀ یک دیپلومات تحریض شارل پنجم و فرانسواي اول به امضاي یک متارکۀ دهساله بود 

و آن برقراري مصالحه میان کلیسا و پروتستانهاي آلمان بود؛ اما این  -شدتقریباً به یک هدف بزرگتري نیز نایل 

. صفتی که کلمنس هفتم فاقد آن بود -او شجاعت فراخواندن یک شوراي عام را داشت. کوشش دیر صورت گرفت

کلیسا را  هاي تحت ریاست او و با تصویبش، شوراي ترانت ایمان صحیح را دوباره تعریف کرد، بسیاري از سوء استفاده

اخالق را در میان کشیشان دوباره برقرار ساخت، و جهت حفظ ملل التین با یسوعیان براي  اصالح نمود، انضباط و

.کلیساي رم تشریک مساعی کرد

کامرینو را به نوة خود اوتاویو داد؛ و پیرلویجی پسر خویش را به . انگیز پاولوس قوم و خویش بازي او بود نقص غم

اي برضد نیاي   ا و پارما برگماشت؛ پیر لویجی به دست شارمندان ناراضی کشته شد و اوتاویو در توطئهتولیت پیاچنتس

پاولوس عشق به زندگی را از کف داد و دو سال بعد در هشتاد وسه سالگی به علت سکتۀ قلبی . خویش شرکت کرد

  .وم دریک قرن پیش سابقه نداشترومیان در مرگ او چنان عزادار شدند که از زمان پیوس د). 1549(درگذشت 

II – علم و فلسفه  

در آن علومی که بر االهیات اثر نداشت، ایتالیا چنان پیشرفت مالیمی کرد که از یک ملت بس مایل به هنر و ادبیات 

ه وارولی، ائوستاکی، و فالوپیوس، ک. اعتبار دانسته بود العمل علیه عقلی که وجدان را بی ساخته بود؛ آن هم در عکس

نیکولو تارتاگلیا راهی براي حل . ، به این عصر کوتاه متعلقندآمدهنامهایشان در مجموعۀ اصطالحات تشریح جدید 

). 1545(معادالت درجه سوم یافت و روش خود را به جرونیمو کاردان افشا کرد، که آن را به نام خود منتشر ساخت 

بایست سی و یک مسئله براي حل به  تارتاگلیا او را به یک مناظرة علمی دعوت کرد که در آن هریک از طرفین می

کاردان این دعوت را پذیرفت، اما، به رسم تحقیر، یکی از شاگردان خود را به حل مسائل . دیگري پیشنهاد کند

ماند و تارتاگلیا پیروز شد، اما کاردان تذکرة عجیب  آن شاگرد ازحل مسائل مورد بحث عاجز. تارتاگلیا، برگماشت

  .وجذابی از خود نوشت که نام اورا از فراموشی نجات داد

گرچه مادرم براي نازادن من داروهاي مختلف  :شود که تا پایان خصیصۀ بارز آن است آن کتاب با صداقتی شروع می

چون مشتري  …. به دنیا آمدم 1501سپتامبر  24در سقط جنین استعمال کرد، اما کوشش اوبه جایی نرسید، و من 

در عروج بود و زهره بر زایجۀ من چیره شد، جز در نیروي جنسی، علت مزاجی نیافتم؛ ضعف آن نیرو از بیست و یک 
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ویک سالگی موجب ناتوانی من در همبستري با زنان شد، و بساکه برسرنوشت خود مویه کردم و بربخت  سالگی یا سی

  .دیگر رشک بردمخوش مردان 

لکنت زبان داشت، در تمام دوران حیات از گرفتگی صدا ونزلۀ گلو رنج . این ضعف قوة جنسی یکی از ناتوانیهاي او بود

خونی، بواسیر، نقرس، خارش پوست، رشد سرطانی تکمۀ  برد؛ غالباً از سوء هضم، تپش قلب، فتق، قولنج، اسهال می

 1536در سال «. کشید، شکوه داشت ساالنه، که حدود هشتاد روز طول می یپستانی چپ، طاعون، و یک دوره بیخواب

العادة ادرار شدم، وگرچه تقریباً چهل سال است که به این رنج گرفتارم و هر روز از شصت تا صد  مبتال به ریزش فوق

امیابی شد؛ خود چون دربارة خود تجربۀ بالینی بسزایی داشت، پزشک ک».کنم ریزم، خوب زندگی می اونس پیشاب می

وحتی به اسکاتلند . را در ایتالیا به هم زد» پر خواستارترین طبیب«را تقریباً از هر چیز، بجز غرور، شفا داد؛ شهرت 

وچهار سالگی به ایراد سخنرانیهاي  در سی. فراخوانده شد تا اسقف شفاناپذیري را معالجه کند، و چنان هم کرد

، با عاریت گرفتن عنوانی 1545در سال . وپنج سالگی دربارة طب پرداخت در سی عمومی در میالن دربارة ریاضیات، و

منتشر کرد که در آن یاري مهمی به علم جبر داد که هنوز هم، ) کتاب کبیر(ماگنا  از رامون لول، کتابی به نام آرس

وجه شد معادالت درجه ظاهراً او نخستین کسی بود که مت. درحل معادالت درجه سوم، به دستور کاردان موسوم است

باتارتاگلیا، و مدتی دراز پیش از دکارت، متوجه به کاربردن جبر در . هاي منفی داشته باشند چهارم ممکن است ریشه

دانش فیزیکی ) 1557(دربارة نقاشی و رنگامیزي بحث کرد، در اشیاي مختلف ) 1551(در اشیاي ظریف . هندسه شد

رغم  علی. کتاب به دستنویسهاي چاپ نشدة لئوناردو بسیار مدیون بودندزمان خود را خالصه کرد؛ این هر دو 

جلد آن چاپ شده است و چندان شهامت داشت  138کتاب نوشت که  230ناخوشیها، سفرها، و محنتهاي توانفرسا، 

  .که برخی از آنها را بسوزاند

لوم غریبه و خودستایی آمیخت که احترام در دانشگاههاي پاویا و بولونیا طب تدریس کرد، اما علم خود را چنان با ع

در تعبیر خواب به . ها و صورت انسان اختصاص داد مجلد بزرگی به روابط میان سیاره. همکاران خود را از دست داد

تن از بزرگترین  هذا، ده مع. اندازة فروید مجرب و سخیف بود؛ به قدر فرا آنجلیکو به فرشتگان نگاهبان اعتقاد داشت

ارشمیدس، ارسطو، اقلیدس، : تاریخی صاحب دها را، که بیشترشان مسیحی نبودند، در آثار خود نام بردشخصیتهاي 

که همه،  -دانز سکوتس، و ریچارد سواینزهد  آپولونیوس پرگایی، آرخوتاس تارانتی، خوارزمی، کندي، جابر بن حیان،

زار بهتان برخود خرید، در زناشویی بدبخت کاردان صد دشمن براي خود ساخت، ه. به جز دانز سکوتس، عالم بودند

 1570در سال . اي بینتیجه کرد بیوفایش، مبارزه بود، و براي نجات فرزند ارشدش از اعدام، به جرم مسموم ساختن زن

در آن شهر به سبب قرض یا بدعتگذاري، یا هردو، دستگیر شد؛ اما گرگوریوس سیزدهم او را آزاد . به رم هجرت کرد

  .جبی در حقش مقرر داشتساخت و موا

اي بود »خود زندگینامه«این کتاب یکی از سه . در هفتادوچهارسالگی کتابی به نام کتابی دربارة زندگی خودم نوشت

تقریباً با همان اطناب و وفاداري مونتنی، خود را . که در آن زمان در ایتالیا چاپ شدند؛ هرسه کتاب بس جالب بودند

خود را به . کند  وي و عادات و محبت و نفرت و حاالت غیرطبیعی و رؤیاها تحلیل میجسماً، فکراً، و از جهت خ

سازد، و از  توزي متهم می لجاجت، ترشرویی،خوي غیراجتماعی، قضاوت عجوالنه، مخاصمت، دغلی در قمار، و کینه

فهرستی . کند یاد می» دمکه من در سالهاي ریاستم در دانشگاه پادوا مرتکب ش) عیاشانه(فجور زندگی سارداناپالی «

مخصوصاً آن قسمتی که مربوط به اهمال در  - کند ذکر می» ام کنم در آنها قصور ورزیده کارهایی که احساس می«از 

اما همچنین از هفتاد و سه کتابی که از او نام برده بودند، از معالجات موفقیت آمیز متعددش، . تربیت پسرانش است

سبب  به«از پیشگوییهایش، و از خطراتی که . سراید ناپذیري خود در محاوره سخن می از پیشگوییهایش، و از چیرگی

توانم خائنتر، دونتر،  چه حیوانی را می«: پرسد از خود می. کند شکوه می» نظریات نادرست کیشیم به من روي آورد
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اند، از  که به او خشنودي بخشیدهاما از بسا چیزها . دهد و هیچ پاسخی به این پرسش نمی» وفریبکارتر ازانسان بیابم؟

هاي محبوبش، عفت، و خواب،  جمله تنوعات زندگی، خوراك و نوشاك خوب، سفر دریایی، موسیقی، سگها و گربه

یک پرارزشتر و شادیبخشتر از شناسایی   آنها برسد، هیچ  تواند به از تمام مقاصدي که انسان می«. گوید سخن می

. انگیزي نایل شد کی بود، که در آن به معالجات شگفتحرفۀ محبوبش پزش» .حقیقت نیست

بزرگترین علماي زمان . پزشکی تنها علمی بود که دراین دورة انحطاط ایتالیا به پیشرفت نسبتاً مهمی نایل شد

تا  1537، و سالیوس از 1506تا  1496کوپرنیک از  - سالهاي بسیار به عنوان دانشجو و استاد در ایتالیا به سر بردند

رئالدوکولومبو، که به . ؛ اما براي افتخار بخشیدن بیشتري به ایتالیا، ما نباید آنان را از لهستان و فالندر بدزدیم1546

گردش ) 1558(عنوان استاد کالبدشناسی در پادوا جانشین وسالیوس شد، در اثري به نام دربارة کارکالبدشناسی 

نبود که سروتوس همان نظریه را دوازده سال پیش از آن عرضه  خون در ریه را شرح داد و شاید از این امر آگاه

کولومبو تشریح اجساد انسانی را در پادوا و رم، ظاهراً بدون مخالفت کلیسا، انجام داد؛ گویا به تشریح . داشته بود

هایی  و لوله اي گوش، طنابهاي صماخ، گابریله فالوپیوس، شاگرد وسالیوس، مجراهاي نیمدایره. سگان زنده نیز پرداخت

بارتولومئو ائوستاکی لولۀ اوستاشی گوش و . بردند کشف و شرح کرد را که تخمهاي نطفه را از تخمدانها به زاهدان می

همچنین دریچۀ اوستاشی قلب را وصف کرد و نام خود را به آن داد؛ ما کشف عصب مبعد، غدد فوق کلیوي، و 

اي از اعصاب  این پلها عبارتند از توده. ی پلهاي وارولی را مطالعه کردکستانتسو وارول. مجراي صدري را به او مدیونیم

  .در زیر سطح مغز

ودوسالگی مرد،  وارولی در سی. ارقامی دربارة اثرات داروها بر درازسازي عمر انسان در دورة رنسانس در دست نداریم

سالگی؛ از طرف دیگر میکالنژ تا وسه سالگی، و ائوستاکی در پنجاه فالوپیوس در چهلسالگی، کولومبو در چهل

یا  1467لویجی به سال . هشتادونه سالگی زیست، تیسین تا نودونه سالگی، و لویچی کورنارو تقریباً به مدت یک قرن

افراطها «این . توانست در خوردن و نوشیدن و عشقبازي افراط کند زودتر در ونیز زاد؛ چندان ثروتمند بود که می

تبی  …هایی از نقرس  درد، پهلودردهاي مکرر،نشانه وش علتهاي بسیار شوم، مانند شکمموجب شدند که من دستخ

، و یک عطش فروننشاندنی؛ این وضع ناهنجار امیدي براي من باقی نگذاشت، …خفیف که تقریباً همواره ادامه داشت

ن به او را ترك کردند و به او وقتی به چهلسالگی رسید، پزشکان دارو داد» «.جز اینکه مرگ آالم مرا به پایان رساند

مرا از خوردن هر غذایی، اعم از مایع  …. یک زندگی معتدل و منظم است«سفارش کردند که تنها امید او به شفا در 

به او اجازه دادند که گوشت » .شد، آن هم به مقدار خیلی کم یا جامد، منع کردند، مگر آنچه براي معلوالن تجویز می

اما همیشه به روش اعتدال؛ و او بزودي خوراك و نوشاك خود را بترتیب به دوازده و چهارده . بخورد و شراب بنوشد

 …من خود را از تمام رنجهاي مزاجی رها یافتم«گوید،  ظرف یک سال، چنانکه خود او به ما می. اونس تقلیل داد

سن هشتادو سه سالگی » تا حال«لمۀ مقصود او از ک -» ام بسیار سالم شدم، و از آن زمان تا حال همان گونه مانده

چنین یافت که این نظم و اعتدال جسمانی سالمت و خصایصی نظیر خود در فکر وخوي او نیز به وجود آورده . است

او را رها کردند؛ حتی » مالیخولیا، نفرت، و سایر عواطف زیانبخش …مغزش همواره وضعی روشن داشت؛ «است؛ 

. آمدند مام اشیاي قشنگ حال به نظر او زیباتر از پیش میپسندي او حدت یافت و ت حس جمال

در پادوا پیري را به آرامی و آسودگی گذراند، در کارهاي عمومی و عمرانی شرکت کرد و به آنها یاري داد، و در 

تینتورتو تک چهرة دلپذیري از . هشتادوسه سالگی یک زندگینامۀ شخصی به نام گفتاري دربارة زندگی معتدل نوشت

سري طاس، اما صورتی گلگون، چشمانی روشن و نافذ، چینهایی نمودار خیرخواهی، : او براي ما رسم کرده است

واسطۀ پیري تنک شده است، و دستهایی که، با وجود آنکه نزدیک به مرگ است، نمایانندة جوانی  ریشی سفید که به
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کردند زندگی پس از هفتاد سالگی رنج طوالنی  یدر هشتاد سالگی، با نشاط کامل، کسانی را که فکر م. اشرافی است

  :اي است به نزد خویش فرا خواند بیهوده

سان از پله  نشینم، چه یاري کسان براسب می بگذار آنان بیایند، ببینند، و از سالمت من در شگفت شوند که چگونه بی

شادي و آرامش . فکار نامطبوع آزادمروم، چقدر با نشاط خوش مشرب و راضی هستم، و چطور از غم و ا و تپه باال می

ام، در بهترین وضعند؛ زیرا من  سپاس خداي را که تمام حواس من، از جمله حس ذایقه …. کند هرگز مرا ترك نمی

خورم بیش از تمام غذاهاي گوارایی که در سالهاي بینظم زندگیم  اي که اکنون به حد اعتدال می از غذاي ساده

از  …. بینم آیم، در برابر خود نه یک یا دو، بلکه یازده فرزندزاده می قتی که به خانه میو …. برم خوردم لذت می می

و صدایم را بهتر، . خوانم من خود آواز می. برم آواز خواندن و نواختن آالت موسیقی مختلف به وسیلۀ آنان لذت می

مرده، و پیري خود را نیز با زندگی جوانانی بنابراین، زندگی من زنده است نه  …. یابم صافتر و بلندتر از هر زمان می

  .کنم که در خدمت شهوات خود هستند عوض نمی

، یک خطابۀ دیگر نوشت و شادي خود را از گرایش چند تن از »پر از سالمت و قدرت«در هشتادوشش سالگی، 

همواره «ونه اي دیگر نوشت وگفت که چگ در نودویک سالگی مقاله. دوستانش به روش زندگی خود او وصف کرد

 …خوانم روم و آواز می به عالوه بسیار ساعات دیگر را راه می …هشت ساعت در روز، و - با دست خودم -نویسم می

آه که صداي من چقدر زیبا و پر طنین  …. کنم که باید بخوانم خیزم، احساس می زیرا وقتی که از پشت میز بر می

از تمام افراد بشر براي زیستن با نظم  …استدعاي دوستانه«به نام  اي دیگر نوشت در نودودوسالگی مقاله» !شده است

مشتاقانه امیدوار بود که زندگی خود را به یک قرن برساند و، با تقلیل تدریجی حواس، احساسات، و » .و اعتدال

سالگی، و برخی گویند در نودونه  - آرام از جهان رفت 1566به سال . روحیۀ پرنشاط خود، به مرگی آسان نزدیک شود

گویند که زنش از تعالیم او پیروي کرد، تقریباً به مدت یک قرن . بعضی برآنند که در صدوسه یا صدوچهار سالگی

توانیم داشت که فیلسوفی بزرگ را در  ما انتظار نمی».کمال راحتی جسمی و آسایش روحی درگذشت«زیست، و در 

اي به نام در  کوپوآکونتسیو، یک ایتالیایی پروتستانی، در رسالهیا. چند سطر کوتاه و زمانی اندك مورد بحث قرار دهیم

جسارت آن را داشت که ) 1565(گریهاي شیطان  و در حیله) 1558(روش، راه را تا حدي براي دکارت آماده کرد 

ماریو . پیشنهاد کند تمام جهان مسیحی باید به چند اصل متفق علیه تمکین کنند که شامل عقیدة تثلیث نباشد

یتتسولی، با ذم سلطنت مداوم ارسطو درجهان فلسفه، راهی براي فرانسیس بیکن گشود؛ مشاهدة مستقیم را به جاي ن

اهل   برناردینو تلزیو،. نکوهش کرد» اثبات حقیقت کذب«استدالل استنتاجی توصیه نمود؛ و منطق را به عنوان هنر 

ورش بر صحبت ارسطو، به نیتتسولی و پیر الرامه ، در گسترش ش)1586- 1565(کوزنتسا، در دربارة طبیعت اشیا 

  :گفت تلزیو می. طبیعت باید از راه تجربۀ حواس ما درك و ایضاح شود: پیوست و به سود علم تجربی احتجاج کرد

خیزد؛ حرارت،  آید و برودتی که از زمین برمی حرارتی که از آسمان می : شود بینیم از دو نیرو منفعل می آنچه ما می

آورد و برودت انقباض و سکون؛ عنصر درونی تمام نمودهاي فیزیکی در تعارض این دو اصل  ع و حرکت بار میاتسا

هذا طبیعت  مع. یابند این نمودها، بدون دخالت الوهیت، طبق علل طبیعی و قوانین ذاتی جریان می. نهفته است

، جوردانو برونو، و فرانسیس بیکن بخشی از این تومازو کامپانال. بیحس نیست؛ در اشیا نیز مانند انسانها روحی هست

بایست تا حدي آزادي وجود داشته باشد که به تلزیو فرصت داد به مرگ  آن زمان در کلیسا می. افکار را گرفتند

  .دوازده سال بعد، دستگاه تفتیش افکار برونو را سوزاند). 1588(طبیعی بمیرد 

III - ادبیات  

از ورونا و آژن  1526وقتی که ژول سزار سکالیژر در سال : اکنون به انتها رسیده بودعصر بزرگ دانش پژوهی ایتالیا 

مجلد کتاب  179در آخرین دهۀ قرن پانزدهم، : به تأثیر جنگ بر تجارت کتاب توجه کنید. رفت، فرانسه مشعلدار شد
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در نخستین دهۀ قرن  جلد در ونیز چاپ شد؛ 1491جلد در ونیز رم، و  460جلد در میالن،  228در فلورانس، 

آکادمیهایی که براي . جلد کتاب به طبع رسید 536، و در ونیز 41، در رم 99، در میالن 47شانزدهم در فلورانس 

آکادمی افالطونی در فلورانس، آکادمی پومپونیوس الیتوس در رم، آکادمی جدید  - پژوهی تأسیس شده بودند دانش

این دوره از میان رفتند؛ تحصیل فلسفۀ مشرکانه، جز در فلسفۀ مدرسی شدة در  - در ونیز، آکادمی پونتانوس در ناپل

آکادمیهاي جدید به وجود آمدند که . ارسطو، مغضوب بود؛ و التینی به منزلۀ زبان ادبی جاي خود را به ایتالیایی داد

. رفتند ن شهر به کار میمنزلۀ مرکز انشاد اشعار براي شاعرا بیشتر به انتقاد زبان و ادبیات اختصاص داشتند و به

و اومیدي را داشت؛ ونیز پلگرینی را؛ پادوا ارتئی را؛ و هر انجمن ) 1572(گونه، فلورانس آکادمیا دال کروسکا  بدین

کشتند؛ شعرا در  کردند و نبوغ را می این آکادمیها استعداد را تشویق می. گرفت تري به خود می جدید نام احمقانه

. گریخت به فضاهاي دور دست می» الهام«پرداختند، و  به وسیلۀ پیرایشگران به کشمکش میاطاعت از قواعد موضوعه 

میکالنژ به هیچ آکادمی ادبی تعلق نداشت؛ گرچه او نیز مانند دیگران قریحۀ خود را در خودستاییهاي سخیف غرقه 

باطناً حاوي احساس و  ریخت، غزلهایش، که بظاهر خشن اما ساخت و آتش خود را در قالب سرد پترارك می می

لویچی آالمانی از فلورانس به فرانسه فرار کرد . روند فکري پرحرارت بودند، بهترین اشعار ایتالیاي آن زمان به شمار می

این شعر کشتکاري نام داشت ودر توأم ساختن کشاورزي باشعر دست کمی از . و شعري دربارة کشاورزي ساخت

برناردو تاسو، در بدبختیهاي زندگی خود، ماجراهاي پسر مشهور خویش تورکواتورا بازگو  .نداشتگئورگیک ویرژیل 

اش، که آمادیجی نام دارد، داستانهاي عشقی پهلوانی  ترین تصنعات زمانند؛ در حماسه تغزالت او از جملۀ برگزیده. کرد

انگیز آریوستو را از دست داده بودند،  مردم ایتالیا، که مزاح دل. سنگینی به شعر درآورد آمادي دوگل را با صالبت و

.آن حماسه را در گور فراموشی به خاك سپردند

این . داستان کوتاه یا نوول، از زمانی که دکامرون به آن شکلی کالسیک داده بود، همچنان رایج و مقبول بود

هاي خصوصی زندگی ایتالیایی را  شدند و معموالً حوادث دراماتیک یا صحنه می داستانها، که به زبان ساده نوشته

غالباً به صداي بلند براي شنوندگان حریص خوانده . شدند کردند، از طرف تمام طبقات مورد اقبال واقع می وصف می

گونه، تمام مردم  ینشدند، و هرچه شنوندگان بیسوادتر بودند، حرصشان به شنیدن آن داستانها بیشتر بود؛ بد می

العادة زنان رنسانس، که این حکایات را بدون   ایتالیا طالب شنیدن آنها بودند؛ امروزه ما ممکن است از تساهل فوق

ها  و وصف صحنه  عشق، هتک ناموس، ضرب و جرح، ماجرا، مزاح،احساسات،. شنیدند، به حیرت افتیم شرمساري می

.شد ها و اشخاص داستان استفاده می اي براي نمونه ند، و از هر طبقهداد موضوع این داستانها را تشکیل می

در سالرنو، تومازو د گوارداتی، معروف به مازوتچو، در سال . اي داشت نویس ماهر حرفه تقریباً هر شهري یک نوول

مفاسد  این نوول شامل پنجاه داستان بود که سخاوت امیران، بیعفتی زنان،. نوول کوچک را منتشر کرد 1476

گرچه این نوول از آن بوکاتچو نامهذبتر است، داستانهایش غالباً . کرد راهبان، و ریاکاري نوع بشر را مجسم می

در سینا، نوول کیفیتی بسیار شهوانی گرفت و صفحات خود را با . درخلوص، قدرت، و فصاحت برآن برتري دارند

یس مشهور داشت که سخافت و بیعفتی قلمشان آنان را نزد نو فلورانس چهار نوول. حکایاتی از عشق بیمحابا پرکرد

آنیولوفیرنتسوئوال بسیاري از داستانهایش را به مسخره کردن گناهان کشیشان تخصیص . همگان محبوب کرده بود

ن هایی را که اقرار گیرندگان بدان وسیله زنا داده بود؛ جریان وقایع را در یک صومعۀ آلوده به فساد وصف کرده و حیله

کردند تا ماترك خود را به صومعه واگذارند وصف کرده بود؛ و خود او هم در صومعۀ والومبروزا راهب  را ترغیب می

معروف بود، در داستانهاي مضحک ) نوعی ماهی(السکا   آنتونیو فرانچسکو گراتتسینی، که نزد ایتالیاییان به ایل. شد

حکایات خود را با چاشنی خونریزي » طعام«شت به نام پیلوکا، اما سرآمد اقران بود؛ در داستانهایش قهرمان شوخی دا

بیند،  آراست؛ از جمله، شویی را وصف کرده بود که زن خود را در حال زنا با پسر خویش می و روابط جنسی نیز می
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آنتون . گذارد تا خونریزان دربستر عشق بمیرند کند، ومی برد، چشم و زبانشان راجایکن می دست وپاي هردو را می

فرانچسکو دونی، کشیش و راهبی از سرویتها، ظاهراً به گناه لواط، از صومعۀ عید بشارت طرد شد؛ در پیاچنتسا به 

زلزلۀ «اي به نام مشئوم  توز آرتینو شد و رساله باشگاه فاجرانی که مرید پریاپوس بودند پیوست؛ در ونیز دشمن کینه

نوشت؛ درهمان اوان نوولهایی ساخت که » ضدمسیح ددمنش زمان ما دونی فلورانسی، با خرابۀ کولوسوس بزرگ و

  .شان مشهورند واسطۀ طنزها و سبک گزاینده به

در . بهترین نوول نویس آن زمان ماتئو باندلو بود که زندگیش جزء اعظم یک قرن و نیمی از یک قاره را فرا گرفت

در صومعۀ سانتاماریا . که عمویش ریاست آن را داشت بزودي وارد فرقۀ دومینیکیان شد. نزدیکی تورتونا متولد شد

کرد، و  دله گراتسیه در میالن پرورش یافت؛ گویا وقتی که لئوناردو آخرین شام را در ناهارخانۀ آن صومعه رسم می

مدت شش سال . شد، باندلو آنجا بود استه در کلیساي مجاور به خاك سپرده می/ همچنین وقتی که بئاتریچه د

دید که  کرد، و می وادة فرمانروا در مانتوا سمت لـله و مربی داشت؛ با لوکرتسیا گونتساگا بظاهر معاشقه میدریک خان

پس از بازگشت به میالن، فرانسویان را فعاالنه . کوشد تا پیري را به تعویق اندازد ایزابال با تمام نیرو و حیلۀ خود می

س از بدبختی فرانسویان درپاویا، خانۀ او آتش زده شد و کرد؛ پ آلمانی حمایت می –برضد قواي اسپانیایی 

آن کتابخانه شامل یک لغتنامۀ التینی بود که به دست او تألیف شده و . اش تقریباً یکسره منهدم گشت کتابخانه

 به فرانسه گریخت، به خدمت چزاره فرگوزو مرشد فرقۀ دومینیکیان درآمد، به وي خوب. تقریباً به اتمام رسیده بود

داستانی را که در آن سالها نوشته بود تدوین کرد، به  214در اوقات فراغت ). 1550(خدمت کرد، و اسقف آژن شد 

آنها کمال ادبی بخشید، مطالب آنها را که کمی بیشرمانه بودند با بخشایشگري اسقفانۀ خود پوشاند، و آنها را در سه 

در داستانهاي باندلو نیز، مانند ).1573(ز در لیون طبع کرد ؛ جلد چهارمی نی)1554(مجلد در لوکا به چاپ رساند 

دختري . گراید دیگر نوولها، طرح داستان بیشتر به عشق یا خشونت یا به اخالق فراریارها، راهبان، و کشیشان می

سازد  ر میستاند؛ شوهري زن زانیۀ خود را مجبو دلپسند انتقام خود را از عاشق بیوفایش، باکندن گوشت او با انبر، می

: شود اي که خود را به فجور سپرده است با طنز متساهلی وصف می تا فاسقش را با دست خویش خفه کند؛ صومعه

به عنوان مثال، دوشس مالفی از جمله . کنند انگیز فراهم می برخی از داستانهاي باندلو مطالبی براي درامهاي هیجان

باندلو با احساس و مهارت عشق رومئو مونتکیو وجولیتا کاپلتی را . کردداستانی است که وبستر طرح آن را از او اتخاذ 

اي از رومانتیکترین قطعۀ  اینک نمونه. سازد کند و عاطفۀ عشق آن دو را به روشی زنده به ما منتقل می وصف می

  : کتاب او

او تغذي کند، و در  رومئو، که جرئت نداشت بپرسد که دوشیزه کیست، کوشید تا چشمان خود را از منظرة دلپذیر

نگریست، آن زهر شیرین عشق را نوشید و با شگفتی تمام اجزاي بدن و اطوار او  حالی که تمام حرکات او را بدقت می

زیرا (جولیتا . گذشتند اي نشسته بود که در آن، وقتی که رقص در جریان بود، همه از برابرش می در گوشه. را پسندید

شناخت، با این حال،  و او نیز رومئو را نمی. ر صاحبخانه و فراهم کنندة آن جشن بوددخت) نام آن دوشیزه چنین بود

دید که زیباترین و ظریفترین جوانی است که ممکن است یافت شود، بس شیفتۀ منظر او شد و آهسته و  چون می

پایش را وجدي دانم چه مهري در دل خویش احساس کرد که سرا دزدانه تا چندي زیر چشمی بر او نگریست؛ نمی

پس وي را خوش آمد، که با او برقصد تا بهتر بتواند او را ببیند و سخنش را بشنود و با او سخن گوید؛ . سرشار گرفت

نوشد، از سخن وي  شدن بر وي از شراب چشمانش می طور که او به هنگام خیره در براو چنان بود که گویی همان

تمام هم رومئو مصروف بر این بود . داد ته بود و میلی به رقص نشان نمیخیزد؛ اما او تنها نشس شادي بیشتري بر می

که دوشیزة زیبا را عاشقانه نگاه کند، و آن دختر نیز فکري نداشت جز آنکه براو بنگرد، پس هر دو طوري به یکدیگر 

آمیخت؛ هر دو  یکرد و اشعۀ درخشان یکی با برق نگاه دیگري م نگریستند که چشمانشان گاه با یکدیگر تالقی می
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نگرند، چنان با رمز و اشاره که هر وقت چشمانشان با یکدیگر مصادف  آهسته دریافتند که به نظر مهر بر یکدیگر می

نمود که در آن لحظه جز کشف شعلۀ نوافروختۀ خود از راه  کرد، و چنان می آگین پر می شد، هوا را با آههاي عشق می

  .خواهند سخن گفتن، چیزي نمی

به جاي آنکه رومئو پیش از ژولیت از حال اغما بیرون . استان در اثر باندلو رقیقتر است تا در نمایشنامۀ شکسپیراوج د

شود و اثر زهري را که رومئو در لحظۀ نومیدي به هنگام مرگ ظاهري او نوشیده  آید، ژولیت پیش از رومئو بیدار می

کند و دو دلداده چند لحظه شادي  زهر را فراموش میدر شادي خود بر کشف این موضوع، . کند است احساس می

.کشد میمیرد، ژولیت با شمشیر وي خود را  بخشد و رومئو می  وقتی که زهر اثر خود را می. کنند می

IV - 1574-1534: شفق در فلورانس  

ط آسانتر از حکومت کردن در ریعان شباب آن است؛ انحطاط نیروي حیاتی راندن بر کشوري در حال انحطا  فرمان

، باآزردگی به تسلط )1530(فلورانس، که بار دیگر مغلوب خاندان مدیچی شده بود . کند انقیاد را تقریباً استقبال می

لورنتسینو  کلمنس هفتم تن داد؛ وقتی که آلساندرو د مدیچی، آن ستمگر تندخوي، به دست خویشاوند دور خود

فلورانس به شادي در آمد و، به جاي آنکه براي استقرار مجدد جمهوري از فرصت استفاده کند، ) 1537(کشته شد 

یک کوزیمو دیگر را پذیرفت؛ به این امید که او ممکن است خردمندي و کشورداري کوزیمو نخستین را از خود بروز 

شده بود؛ این کوزیمو جوان از ساللۀ لورنتسو، برادر همنام  نسل مستقیم کوزیمو پدر میهن قانوناً منقرض. دهد

گویتچاردینی عنان آن فرمانرواي جوان را، که در آن هنگام هجدهساله بود، به دست گرفت . ، بود)کوزیمو(پیشین او 

که مدیچی  اما فراموش کرده بود. و او را به فرمانروایی هدایت کرد، به این امید که خود قدرتی در پشت دیهیم باشد

کوزیمو . جوان پسر جووانی نوارسیاه، نوة کاترینا سفورتسا، و بدان سبب دست کم وارث دو نسل مقتدر و نیرومند بود

  .وهفت سال محکم نگاه داشت زمام امور را به دست خود گرفت و آن را به مدت بیست

. کرد؛ شدیدالعمل و ظالم بود اب میهرگاه یک سیاست بیرحمانه ایج. خصلت و حکومت او ممزوجی از نیک و بد بود

یک نظام جاسوسی برقرار کرد که . مانند مدیچیهاي پیش از خود به نگاهداري رسوم و ظواهر جمهوري پایبند نبود

وحدت ایمان مذهبی مقبول را تقویت و با . اي راه یافت و حتی کشیشان بخشها را به جاسوسی گماشت در هر خانواده

حرص مال و قدرت داشت، از انحصار دولتی غالت استفادة بسیار برد، از اتباع . کاري کرددستگاه تفتیش افکار هم

خود مالیاتهاي گزاف گرفت، نیم جمهوري سینا را ساقط کرد تا آن شهر را نیز مانند آرتتسو و پیزا جزو مستملکات 

تا حدي براي  ).1569(ند خود سازد، و پاپ پیوس پنجم را تحریض کرد تا به او لقب مهیندوك توسکان اعطا ک

و پلیس قابل اطمینان و یک دستگاه قضایی  جبران فرمانروایی استبدادي خود، طرز ادارة مؤثري برقرار کرد؛ ارتش

کرد، امور مالی را با  زیست، از تشریفات و تظاهرات پرخرج پرهیز می بسادگی می. حاذق و فسادناپذیر به وجود آورد

نظم و امنی که حال در . اي پر براي پسر و وارث خویش باقی گذاشت کرد، و خزانه یالعاده اداره م سختگیري فوق

کوزیمو . شد تجارت و صنعتی را احیا کرد که طی انقالبات متوالی رنجور شده بود ها و شاهراهها حفظ می کوچه

تقویت و توسعۀ صنایع  سازي را به عرصه آورد؛ یهودیان پرتغالی را براي مصنوعات جدیدي مانند مرجانسازي و شیشه

را توسعه داد و آن را به صورت بندري پرفعالیت در آورد؛ باتالقهاي مارما را خشکاند ) لگهورن(به کشور آورد؛ لیوورنو 

در سایۀ شدت عمل مبتنی بر اصل وجدان و . تا آن ناحیه و سینا را که نزدیک آن بود از شر ماالریا آزاد سازد

قسمتی از ثروت حاصل شده از مالیات را بدون اسراف و . انس، سعادتمندتر از سابق شدمنصفانه، سینا، مانند فلور

آکادمیا دلیی اومیدي را ارتقا داد و رسماً همشأن آکادمیا . باحس تمیز براي حمایت از ادبیات و هنر به کار انداخت

با وازاري و چلینی . انی وضع کندفیورنتینا ساخت و به آن مأموریت داد تا قواعدي براي استعمال صحیح زبان توسک

دوستی پیشه ساخت، سخت کوشید تا میکالنژ را به فلورانس بازگرداند؛ یک آکادمی طراحی تأسیس کرد و میکالنژ 
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که از حیث قدمت و اعتال ) 1544(در پیزا یک مدرسۀ گیاهشناسی بنیاد نهاد . را غیاباً به ریاست آن منصوب کرد

توانست استدالل کند که اگر حکومت خود  بدون شک کوزیمو می. درسۀ پادوا، قرار داشتفقط در درجۀ دوم، بعد از م

.شد کارهاي خوب نایل نمی کرد، به انجام این را با کمی شر و با مشتی آهنین آغاز نمی

وده انگیز خانوادگی، فرس االراده در چهل و پنج سالگی، به سبب تنشهاي قدرت و ماجراهاي غم  این فرمانرواي قوي

هنگام کوشش او براي زهکشی باتالقهاي  ، زن و دو پسرش از تب ماالریا، که به1562ظرف چند ماه، در سال . شد

کوشید تا خود را با عشق تسلی دهد، اما . یک سال بعد دخترش مرد. مارما به آن مبتال شده بودند، درگذشتند

در سلسلۀ . وپنج سالگی، درگذشت ، به سن پنجاه1574در . تر یافت شهوترانی نامشروع را از زناشویی کسل کننده

  .نسب خود به بهترین و بدترین وضع زیسته بود

فلورانس هرچند دیگر اشخاصی مثل لئوناردو و میکالنژ به وجود نیاورد و در این دوره هنرمندانی که با تیسین مهذب 

شت، درحکومت کوزیمو دوم به چنان بازخیزي الخصال، تینتورتو آذرخوي، یا ورونزة شادزي برابري کنند ندا  و جامع

. شد ازنسلی انتظار داشت که در میان شورشی عقیم و جنگی بیحاصل به بار آمده بود نیرومندي نایل آمد که می

گروهی که نظیرشان هرگز در «: حتی با این حال چلینی هنرمندان استخدام شده توسط کوزیمو را چنین وصف کرد

این گفته البته استخفافی از هنر ونیز است که معموال از طرف فلورانسیان به  -» .شود نمی این زمان در جهان یافت

بنونوتو دوکا کوزیمو را حمایتگري دانست که ذوقش بیش از سخایش بود، اما شاید آن فرمانرواي الیق . آمد عمل می

وازاري کوزیمو را چنین وصف . نستدا عمران اقتصادي و نظم سیاسی را حیاتیتر از تزیین هنرمندانۀ قصر خود می

» .دهد دارد و مورد عنایت قرار می تمام هنرمندان را، و درحقیقت همۀ مردان صاحب نبوغ را، دوست می»  :کند می

هاي  در نتیجۀ این کاوشها، مجسمه. کوزیمو بود که مخارج حفریات کیوسی، آرتتسو، و نقاط دیگر را تأمین کرد

هاي هنریی را که در   توانست، گنجینه تاحدي که می. یرا، خطیب، و مینروا کشف شدندمفرغی مشهور اتروسکی خیما

  هاي هنري خود را نیز بر آن افزود، و همۀ از کاخ مدیچی غارت شده بودند باز خرید، مجموعه 1527و  1494سالهاي 

کوزیمو این بناي . ود قرار داداي که ساختمان آن در یک قرن قبل توسط لوکا پیتی آغاز شده ب آنها را در آن قلعه

آماناتی و وازاري در  ).1553(حجیم را به دست بارتولومئو آماناتی بزرگتر ساخت و مسکن رسمی خود قرار داد 

آماناتی بود که باغهاي مشهور بوبولی را درپشت کاخ پیتی آراست و پل . فلورانس بزرگترین معماران زمان بودند

او همچنین نقاش . این پل در جنگ جهانی دوم ویران شد - )1570-1567(د آرنو بناکرد زیباي سانتا ترینیتا را بررو

سازي بر چلینی و جووانی دا بولونیا پیروز شد، و مجسمۀ ژونون   هاي مجسمه اي بود؛ در مسابقه ساز شایسته و مجسمه

کانۀ بسیار ساخته بود استغفار هاي مشر در سنین پیري از اینکه پیکره. دهد را ساخت که حیاط بارجلو را زینت می

رفت تا سلطۀ خودرا  دورة خود را طی کرده بود، و مسیحیت بار دیگر می) 1560(رنسانس مشرکانه اکنون . کرد

  . برذهن هنرمندان ایتالیایی استوار کند

این بود که یکی از تفریحات کوزیمو . ساز محبوب خود ساخت کوزیمو، بر رغم میل چلینی، باتچو باندینلی را مجسمه

باتچو نزد خودش بس محبوب بود؛ قصد خود را دایر بر پیشی جستن بر میکالنژ . مذمت چلینی را از باندینلی بشنود

اعالم کرد و سایر هنرمندان را چندان نکوهش کرد که یکی از نجیبترین آنان به نام آندرئا سانسووینو کوشید تا اورا 

اما مأموریتهاي هنري بسیاري که در فلورانس ورم به او واگذار شدند  کس از اونفرت داشت؛ تقریباً همه. بکشد

خواست از گروه پیکرة بغرنج الئوکوئون واقع در  وقتی که لئودهم می. نمایانند که استعدادش بهتر از خصالش بود می

ست تا آن کار را انجام کاخ بلودره نظیري ساخته شود تا به فرانسواي اول هدیه کند، کاردینال بیبینا از باندینلی خوا

. و در برابر حیرت همگان در این کار کامیاب شد. دهد؛ باتچو وعده داد که آن نظیر را از اصل خود زیباتر سازد

هاي اصلی براي فرانسواي اول فرستاد و کپیۀ باتچو را براي  کلمنس هفتم از نتیجۀ کار چندان خشنود شد که عتیقه
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باندینلی براي کلمنس و آلساندرو د . آن کپیه بعداً به تاالر اوفیتسی منتقل شد. کاخ مدیچی درفلورانس نگاه داشت

وکاکوس ساخت که در ایوان پاالتتسو وکیو در کنار مجسمۀ داوود  آسایی به نام هرکول مدیچی گروه پیکرة غول

اگر زلف هرکول «: در حضور کوزیمو به باندینلی گفت. داشت چلینی آن مجسمه را دوست نمی. میکالنژ گذاشته شد

هاي سنگین او انسان را به یاد  شانه …. قدر جمجمه برایش باقی نخواهد ماند که مغزش را نگاه دارد ترا بتراشند، آن

اند، بلکه از  هایش از طبیعت تقلید نشده سینه و ماهیچه. اندازند که به طرفین پاالن االغی آویخته باشند دو سبدي می

هذا، کلمنس آن هرکول را شاهکاري دانست، سازندة آن را با اعطاي   مع».اند رداري شدهب یک کیسۀ خربزة بد نسخه

باتچو این احساس را با دادن نام . اي نیز به او بدهد ملکی شایان پاداش داد، و وعده کرد که دستمزد قابل مالحظه

رین کارش ساختن آرامگاهی کلمنس به طفل حرامزادة خود، که بزودي پس از مرگ پاپ متولد شد، پاسخ گفت؛ آخ

شاید اگر از راه حسادت دو تن ). 1560(براي خودش و پدرش بود، و همینکه آرامگاه تمام شد، آن را فوراً اشغال کرد 

این . نوشتند جاودان نشده بود، امروز از شهرت بزرگتري برخوردار بود از هنرمندانی که به خوبی طراحی خود چیز می

.بودنددو تن وازاري و چلینی 

، و )1561(جووانی در دوئه زاد، راه خود را در جوانی به رم گشود . جووانی دا بولونیا یکی از رقیبان خوشخوتر او بود

پس از یک سال مطالعه در آنجا، یک نمونۀ گلی از کار خود نزد میکالنژ . ساز شود تصمیم گرفت که مجمسه

گرفت، با انگشتان فرسوده و شست سنگین خود فشاري به این  ساز پیر آن نمونه را در دست مجسمه. سالخورده برد

جووانی هرگز آن مالقات را فراموش نکرد؛ در . سو و آن سوي آن داد، و در چند لحظه آن را به گونۀ بهتري درآورد

به  عزم بازگشت. اي کوشید تا با غول هنرهمتراز شود تمام بقیۀ هشتادوچهار سال عمر خود با بلندگرایی بیتابانه

فالندر را داشت که یکی از نجباي فلورانس به او سفارش کرد آثار هنري گرد آمده در فلورانس را بررسی کند و به 

در آن شهر و نزدیک آن چندان هنرمند ایتالیایی بودند که پنج سال . مدت سه سال وي را در کاخ خود نگاه داشت

. گاه فرانچسکو، پسر دوکا کوزیمو، مجسمۀ ونوس او را خریدآن. طول کشید تا کار آن فالندري مورد قبول واقع شود

اي شد؛ کوزیمو او را براي شرکت درچنان کار پرمسئولیتی  اي جهت پیاتتسا دال سینیوریا وارد مسابقه براي طرح فواره

ه براي بس جوان یافت، اما نمونۀ او به قضاوت بسیاري از هنرمندان بهترین نمونه شناخته شد و شاید موجب گشت ک

ساز رسمی خاندان  پس از آن جووانی را به عنوان مجسمه. ساختن فوارة بزرگتري در بولونیا از او دعوت به عمل آید

وقتی که دوباره به رم رفت، وازاري او را به عنوان . مدیچی به فلورانس باز آوردند؛ در آن شهر هرگز بیکار نماند

یک گروه پیکره ساخت که بعداً هتک ناموس  1583در سال . کرد به پاپ معرفی» سازان فلورانس سلطان مجسمه«

وجهی واقعگرایانه در دست  قهرمانی قوي و عضالنی زن دلربایی را در بغل دارد که پیکر نرمش به: سابینها نام یافت

  .سازي از مفرغ در دوران رنسانس دارد آن قهرمان فشرده شده است و پشتش دلپذیرترین شکل را در مجسمه

ریدولفو گیرالندایو کوشید تا . سازان از نقاشان برتر و گرامیتر بودند مجموعۀ هنرمندان زمان کوزیمو، مجسمه در

اش که کار لوکرتسیا سوماریا است و اکنون  توانیم او را از روي چهره  شایستگی پدر را حفظ کند، اما نتوانست؛ ما می

داشت که مناظر تاریخی را به مقیاسی  قب به باکیاکا، دوست میفرانچسکو اوبرتینی، مل. در واشینگتن است بشناسیم

هرگونه  شد، داراي یاکوپو کاروتچی، که به مناسبت زادگاهش پونتورمو خوانده می. کوچک و با تفصیل زیاد رسم کند

هسالگی کوزیمو، و آندرئا دل سارتو تعلیم یافت؛ و در نوزد مزیت الزم و آغازي خوب بود؛ نزد لئوناردو، پیرو دي

این نقاشی تحسین میکالنژ را . جهان هنر را با نقاشیی که محو شده و اکنون وجود ندارد منقلب ساخت) 1513(

اما کمی پس از آن، » .برترین فرسکویی که تا آن زمان دیده شده بود«: برانگیخت، و از زبان وازاري چنین وصف شد

مسازیهاي سبک ایتالیایی را ترك کرد، اشکال خام و سنگین پونتورمو دوستدار گراوورهاي دورر شد، خطوط نرم و ه

در فرسکوهایی که در . آلمانی را ترجیح داد، و مردان و زنان را در هیئتهاي مغشوش جسمی و روحی ظاهر ساخت
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لید وازاري از این تق. هایی از آالم مسیح را به این شیوة توتونی نمایاند چرتوزا، در خارج فلورانس، رسم کرد، منظره

آیند تا شیوة ایتالیایی را فراگیرند بیخبر  آیا پونتورمو از این موضوع که ژرمنها و فالندریها به ایتالیا می«: منزجر شد

. با این حال، وازاري قدرت این فرسکوها را تصدیق کرد» بود که کوشید آن را همچون چیز بدي به دور اندازد؟

داد که نام مرگ در حضورش  او هرگز اجازه نمی. را بازهم بغرنجتر ساختپونتورمو، براثر ترسهایی بیخود، هنر خود 

کرد، مبادا براثر فشار جمعیت له شود و بمیرد؛ گرچه خود  برده شود؛ از شرکت درجشنها و جماعات خودداري می

از روز پیش هرروز بیش . کرد کس جز شاگرد محبوب خود برونتسینو اعتماد نمی مهربان و نجیب بود، تقریباً به هیچ

شد به آن رفت، و  شد، تاآنکه عادت یافت در اطاقی در طبقۀ دوم خانه بخوابد که فقط با نردبان می به عزلت مایل می

ساختن فرسکو در نمازخانۀ اصلی سان  - در آخرین مأموریت خود. کشید پس از برشدن به آن، نردبان را باال می

. همان نمازخانه مسکن گزید، و به هیچ کس اجازة ورود به آن را نداد مدت یازده سال بتنهایی کارکرد، در - لورنتسو

و وقتی که پرده از فرسکو برداشتند، دیده شد که شکلها به طرز بدي ) 1556(پیش از تمام کردن کار، درگذشت 

داده بود  حال او را از روي کاري که در بلوغ هنري سالمترش انجام. خارج از تناسب و رخسارها خشمگین یا غمناکند

کاله نرم پرداري به  - این کار عبارت بود از تک چهرة زیباي او گولینو مارتلی که اکنون در واشینگتن است. یاد کنیم

.اش درخشان، و دستانش بدون نقص است سر دارد، چشمانش اندیشمند، جامه

رشته از تصاویر جالب که بیشتر از به واسطۀ یک . آنیولیو دي کوزیمو دي ماریانو، که به برونتسینو تجدید نام یافت

تا دوکا » پدر میهن«اي از آنها، از کوزیمو   کاخ مدیچی شامل مجموعه: افراد خاندان مدیچی بودند، شاخصیت یافت

بهترین آنها . ها غالباً مطابق با واقعند چهره وش لئو دهم قضاوت کنیم، آن تک کوزیمو، است؛ و اگر از صورت کیسه

  .شکیل، مغرور، و آتشین دم -یک ناپلئون واقعی پیش از بوناپارت - )اوفیتسی(ی نوارسیاه متعلقند به جووان

شاید هنرمند محبوب دوکا کوزیمو مردي بود که این کتاب، یا هر کتاب دیگري دربارة رنسانس، نیمی از حیات خود 

سو در آن متولد شد قبالً چند اي که وازاري در آرتت خانواده. این شخص جورجو وازاري است. را به او مدیون است

گوید که نقاش پیر، پس از دیدن نقاشیهاي   لوکا سینیورلی بود و به ما می هنرمند پرورده بود؛ او از اقوام دور دست

کاردینال پاسرینی، که به قیمومیت ایپولیتو و آلساندرو . زمان کودکی جورجو، وي را به تحصیل طراحی تشویق کرد

ود، در اجراي یکی از اعمال سخاوتمندانه و روشن بینانۀ بیشمارش در حمایت از هنر، که باید د مدیچی تعیین شده ب

در ارزیابی اخالقیات دورة رنسانس مورد توجه قرار گیرد، جورجو را به فلورانس برد؛ در آنجا آن پسر چهاردهساله در 

ومیکالنژ شد، و تا پایان عمرش بوئوناروتی تحصیالت وارثان جوان ثروت و قدرت شرکت کرد، شاگرد آندرئا دل سارتو 

.کرد همچون خدایی اکرام می –با بینی شکسته و سایر عیوبش  –را ) میکالنژ(

در هجدهسالگی، پس از . از فلورانس طرد شد، جورجو به آرتتسو بازگشت 1527وقتی که خاندان مدیچی در سال 

بار دیگر مهربانی او را . ر و دو برادر جوان خویش یافتآنکه پدرش از طاعون مرد، خود را متکفل مخارج سه خواه

همشاگرد سابقش، ایپولیتو د مدیچی، او را به رم دعوت کرد؛ وي درآنجا به مدت سه سال با جدیت تمام . نجات داد

 آلساندرو، که پس از بازگشت دوبارة خاندانش به حکومت 1530هنر باستان و دوران رنسانس را مطالعه کرد؛ ودرسال 

هایی از  در آنجا تک چهره. فرمانرواي فلورانس شده بود، او را به کاخ مدیچی فراخواند تا در آنجا نقاشی و زندگی کند

اي از کاتریناي  این تابلوها شامل تصویري بودند از لورنتسو باشکوه در حالتی غمناك، و چهره. افراد آن خانواده ساخت

گویی . ورزید شد و گاه بارسم تصویر خود مخالفت می  بر نقاش حاضر میکه از روي هوس گاه در برا - جوان سرزنده

وقتی آلساندرو به قتل رسید، وازاري به سرگردانی افتاد و تا چندي . آگاه بود از اینکه روزي ملکۀ فرانسه خواهد شد

بایست براي او  می کنند، اما این تابلوها منتقدان جدید دربارة تابلوهاي او باخشونت حکم می. حامی هنري نداشت

شهرتی فراهم آورده باشند، زیرا در مانتوا جولیو رومانو او را نزد خود مسکن داد و در ونیز آرتینو نگاهبان نیرومند او 
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نشست، و آثار  کرد، با هنرمندان یا اعقاب آنان به گفتگو می رفت هنر آن محل را بدقت بررسی می هرجا که می. بود

چون به رم بازگشت، تابلو پایین آوردن مسیح از صلیب را براي بیندو . داشت یادداشت برمیآورد و  نقاشی راگرد می

ساز،  مند بود که بزرگترین مجسمه ازچنان اقبال زیادي بهره«گوید، این تابلو  طوري که او می به. آلتوویتی رسم کرد

بود که او را به کاردینال آلساندرو  همین میکالنژ».زیست ناخشنود نساخت نقاش، و معماري را که در آن زمان می

به وازاري پیشنهاد کرد که براي رهنمونی  1546فارنزة دوم معرفی کرد؛ و همان کاردینال فرهیخته بود که درسال 

درحالی که به . آیندگان باید تذکرة هنرمندانی را که ایتالیاي دویست سال گذشته را شاخص ساخته بودند تألیف کند

مار جداً در رم، ریمینی، راونا، آرتتسو، و فلورانس سرگرم بود، قسمتی از وقت خودرا صرف کار عنوان نقاش و مع

 1550در سال . بود» به انگیزة عشق به این هنرمندان ما«گفتۀ خودش،  هایی کرد که، به بیبهرة تنظیم سرگذشت

سازان ایتالیایی منتشر و،  و مجسمه بهترین معماران، نقاشان، ها را به عنوان سرگذشت نخستین چاپ این زندگینامه

.ضمن شرح فصیحی، آن را به دوکا کوزیمو اهدا کرد

داخل پاالتتسو وکیو را تغییر شکل داد و بسیاري از دیوارهاي آن را با . سرهنرمند کوزیمو بود 1572تا  1555از 

افکند که به واسطۀ ادارات  ینقاشیهایی که عظیمتر و باشکوهتر از پیش بودند تزیین کرد؛ ساختمان وسیعی را پ

درتکمیل کتابخانۀ لورنتس . دولتی آن به نام اوفیتسی مشهور شد واکنون یکی از تاالرهاي بزرگ هنري جهان است

اي را بنا کرد که کوزیمو را قادر ساخت از پاالتتسو وکیو و اوفیتسی  دار شد و راهرو سرپوشیده سمت رهبري را عهده

چندین ماه راصرف مسافرت و تحقیق  1567در سال . مقر جدید امارت درکاخ ویتی برود وکیو به در آن سوي پونته

در فلورانس درگذشت و  1574به سال . کرد و یک سال بعد نسخۀ جدید وبسیار بزرگتري از سرگذشت را انتشار داد

  .در جوار نیاکانش در آرتتسو به خاك سپرده شد

منتقدي باگذشت ) به جز چند طنزگزنده دربارة باندینلی(ی کوشا بود و هنرمندي بزرگ نبود، اما مردي نیک و محقق

نوول، جالبترین کتاب  اي، وگاه با سرزندگی یک با یک زبان توسکانی سادة خوشایند و تقریباً مکالمه. و باهوش بود

شحون از عدم دقت، اند؛ کتاب م تمام ادوار را براي ما به جاگذاشت، که بااستفاده از آن صدها مجلد به وجود آمده

. اشتباهات تاریخی، و تناقضات فراوان است، با این حال، از جهت اطالعات جذاب و تفسیر منصفانه بسیار غنی است

کتاب . کرده بود، وازاري براي ایتالیاي رنسانس انجام داد آنچه را که پلوتارك براي قهرمانان نظامی و مدنی یونان و رم

  .از آثار کالسیک ادبیات جهان باقی ماندوازاري قرنها به عنوان یکی 

V – 1571-1500 :بنونوتو چلینی  

آساي زیباي زندگی و هنر،  در آن عصر، در دربار کوزیمو، مردي بود که تمامی آن شدت و حدت، آن پژوهش جنون

ود؛ عالوه بخش سالمتی و مهارت یا قدرتی را که مشخص دوران رنسانس بود در خوي خودگرد آورده ب  آن غرور نشاط

بر آن، داراي نیروي برونریزي افکار و احساسات، ناگواریها، و موفقیتهاي خود در یکی از دلکشترین و فراموش 

توانست بوده  کس نمی بنونوتو نمایندة کامل نبوغ رنسانس نبود، همچنانکه هیچ. ها بود ناشدنیترین خود زندگینامه

یک از  کاستیلیونه، و نزاکت شادساز رافائل را فاقد بود؛ و بدون شک هیچباشد؛ تقواي آنجلیکو، تزویر ماکیاولی، خضوع 

هذا، همچنانکه ماجراهاي  مع. اعتنا به محاکم قضایی نبودند هنرمندان زمان به قدر بنونوتو خود مجري قانون و بی

وازاري، ما را به کنیم که کتاب او بیش از هر کتاب دیگر، حتی بیش از سرگذشت  خوانیم، احساس می مهیج اورا می

  :نویسد وي چنین می .شود پشت صحنۀ رنسانس، و به قلب آن، رهنمون می

با هر خوي و خصلتی که باشند، اگر کار درخشانی، یا کاري که ممکن است درخشان به شمار رود، کرده   مردان،  همۀ

ش را شرح کنند؛ اما نباید منش باشند، باید با دست خود سرگذشت خوی باشند، هرگاه مردانی شرافتمند و راست
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و هشتمین سال را پشت  این وظیفه اکنون بر من، که پنجاه . پیش از چهلسالگی به چنین مهم دقیقی دست یازند

.ام و در فلورانس یعنی زادگاه خود هستم، خطور کرده است سرگذاشته

بالد، اما در عین حال ما را  بر خود میاز حقیر زاده بودن خود، و از اینکه با آن خانودة خود را مشهور ساخته بود، 

در »  :شود رسم تحذیر چنین متذکر می ضمناً به. سازد که از اخالف یکی از سرداران یولیوس قیصر است مطمئن می

نامیدند، زیرا والدینش در ) خوش آمده(او را بنونوتو » .شود چنین اثري همواره موردي براي تفاخر به نسب یافت می

شاید با نقض تمام دستورهاي (پدربزرگش . بودند، و با آمدن او به نحوي دلپذیر شگفتزده شدندانتظار دختري 

پدرش . صدسال زیست؛ چلینی، که نیروي زیست او را به ارث برده بود، هفتاد و یک سال زندگی کرد) کورنارو

اي و فردي از  لوت نوازي حرفهمهندس، عاجکار، و عاشق نواختن فلوت بود؛ شیرینترین امیدش این بود که بنونوتو ف

نوازندگان دربار مدیچی شود؛ ظاهراً در سالهاي بعدي زندگیش از اینکه پسرش در ارکستر خصوصی پاپ کلمنس به 

  .آورد برد تا از زرگري او که از آن راه پول و شهرت به دست می نواختن فلوت پرداخته بود بیشتر لذت می

مبتال » تب هنر«بعضی از کارهاي میکالنژ را دید و به . ا بود تا آهنگهاي خوشاما بنونوتو بیشتر شیفتۀ اشکال زیب

زیر طرح نبرد پیزا را دید و چنان تحت تأثیر آن قرار گرفت که حتی سقف نمازخانۀ سیستین به دیدة او کمتر . شد

فلوت را، که حال در رغم الحاح پدرش، شاگرد یک زرگر شد، اما در عالم وفاداري فرزندي نواختن  علی. آمد شگفت

سخت . نمایاند در خانۀ فیلیپینولیپی یک کتاب نقاشی یافت که هنر باستانی روم را می. نظر او منفور بود، ادامه داد

هاي مشهور را با چشم خود ببیند؛ و غالباً با دوستان خود دربارة رفتن به پایتخت صحبت  تمایل یافت که آن نمونه

رفتند و سخت گرم  کار جوان به نام جامباتیستا تاسو، درحالی که بدون هدف راه میروز او و یک چوب یک. کرد می

مکالمه بودند، خود را در جلو دروازة سان پیرو گاتولینی یافتند؛ بنونوتو ناگهان متوجه شد که در نیمۀ راه میان 

پنجاه و سه کیلومتر با رم فاصله فلورانس و رم هستند؛ هر دو با جسارتی همچنان راه پیمودند تا به سینا رسیدند که 

چلینی آن قدر پول داشت که اسبی کرایه کند؛ آن دو برآن حیوان سوار شدند و؛ . پاهاي جان یاري نکرد. داشت

در آن هنگام من نوزده سال داشتم، همان اندازه نیز از عمر قرن . آوازخوانان و خندان، ما آن راه را تا رم پیمودیم«

کار زرگري یافت، آثار باستانی را مطالعه کرد، و چندان پول به دست آورد که مبالغی براي  در رم یک».گذشته بود

اما آن پدر بیقرار چندان در بازگشتش اصرار ورزید که بنونوتو پس از دوسال آهنگ فلورانس . تسلی پدرش بفرستد

چون فکر کرد که مضروب مرده . زد با یک جوان او را دشنه هنوز در آنجا درست مستقر نشده بود که در نزاعی. کرد

بر نقاشیهاي میکالنژ، در نمازخانۀ سیستین، و کارهاي رافائل، در ویالکیجی و واتیکان، . است، دوباره به رم گریخت

نیک نگریست؛ تمام اشکال و خطوط را در تصویر مردان و زنان، و فلزات و برگها مالحظه کرد؛ و بزودي بهترین زرگر 

چلینی چنان . را نخست به عنوان فلوت نواز استخدام کرد و آنگاه متوجه مهارتش در طراحی شد کلمنس او. رم شد

هاي رایج  یعنی سازندة نقوش سکه –کرد » سرطراح ضرابخانۀ پاپی«هاي زیبایی براي پاپ ساخت که پاپ اورا  سکه

این مهرها براي مهروموم » .هساله بودبه اندازة سر یک بچۀ دوازد«هر کاردینال مهري داشت که گاه . در ایاالت پاپی

ها را حکاکی  چلینی مهرها و سکه. ارزیدند می) دالر؟1250(کراون  100رفت و برخی از آنها  ها به کار می کردن نامه

کرد، وصد  ریخت، برروي مدال میناکاري برجسته می کرد، طرح مدالیونها را می تراشید و استوار می کرد، نگین می می

هاي مختلف هنر بایکدیگر خیلی فرق دارند،  این شعبه«: نویسد خوداو چنین می. کرد سیم و زر درست می نوع چیز از

بدان سان که هرکس که در یکی ازآنها زبردست باشد، اگر به دیگري دست یازد، مشکل ممکن است به همان 

سان کار آزموده شوم و در هر  به یکام تا در همۀ آنها  کامیابی نایل شود؛ در صورتی که من با تمام قدرت کوشیده

زند، اما  بنونوتو تقریباً در هر صفحه از کتاب خود الف می».ام مورد بخصوص نشان خواهم داد که به هدف خود رسیده

» خوش پیکري و تناسب جسمانی خود«از . داریم چنان دراین کار استوار است که سرانجام ما حرف او را باور می
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طبیعت چنان خویی شاد به من عطا نموده و اجزاي جسم را «. توانیم آن را انکار کنیم میگوید، و ما ن سخن می

در » .دار شوم، به اکمال رسانم خواستم عهده توانستم آنچه را که می سان نیک آفریده بود که من بسهولت می بدان

غالباً  …. اي به کار بردم مونهاندام بود که من وي را همچون ن دختري بس زیبا و خوش«میان این اشیاي دلپذیر، 

از یکی از این خوابها » .شود پس از افراط در التذاذ جنسی، خوابم گاه سنگین می …. کردم شب را با او صبح می

  .ظرف پنجاه روز شفا یافت و معشوقۀ دیگري گرفت. دید» مرض فرانسوي«وقتی بیدار شد که خود را کانون 

گذاشت، بر بیقانونی زندگی شهري  اي احکام کلیسا و کشور را زیرپا می  ان آسودهبینیم چلینی با چه وجد وقتی که می

نظام شهر رم آشکارا سست و بنیان گسسته بود؛ مردي که داراي غرایزي . شویم ایتالیا در قرن شانزدهم آگاه می

شد، هیجان و  مگین میبنونوتو هرگاه خش. خودش براي خود قانون باشد - بایست و گاه می –توانست  نیرومند بود می

موقعی که » رسانید؛ یافتم، جانم را به لب می اگر مفر و مخرجی براي آن نمی«کرد که  تبی در خود احساس می

دهها بار به نزاع پرداخت و، به طوري که » .خواستم انجام دهم بایست کاري را که می می«دید،  ازکسی جفایی می

با چنان قدرت و » مجرمی«اي را به گردن  دشنه. ا به جز یکی ذي حق بودسازد، درهمۀ آنه خود او ما را مطمئن می

. من او را درست در زیرگوش دشنه زدم«در مورد دیگر . فرو برد که آن مرد در دم جان داد» اي گاو کشانه«شدت 

المثل  ابه ضربخواستم او را بکشم، اما، بن نمی. در زیر دومین ضربت جان سپرد فقط دوضربه براو وارد ساختم، زیرا

) جز یک بار(چون همواره . بود که اخالقیاتش» مستقل«االهیات او همان اندازه ».کنند رایج، دردعوا حلوا قسمت نمی

رو براي کامیابی خود  و از این. دهد کرد که خدا طرفدار اوست و قدرت بیشتري به بازویش می بر حق بود، احساس می

  اش آنجلیکا یاري نکرد، ذا، وقتی که یزدان مسئول او را براي یافتن عشق گمشدهه مع. مر او را سپاسی شایسته گزارد

اي برزمین رسم  یک جادوگرسیسیلی شبانه او را به کولوسئوم ویرانه برد، دایره. براي کمک به شیاطین روي آورد

بنونوتو یقین کرد . ضار کردکرد، آتشی برافروخت، عطر بر آن پاشید، و با وردهاي عبري، یونانی، والتینی اجنه را اح

به خانۀ خود بازگشت و باقی شب را با . کنند بینی می که صدها شبح در پیش او برخاسته و وصل او را با آنجلیکا پیش

  .دیدن شیاطین به سر برد

وقتی که ارتش امپراطوري رم را غارت کرد، چلینی به کاستل سانت آنجلو گریخت و به تیراندازي باتوپ پرداخت؛ 

گیري ماهرانۀ او بود که محاصره  گوید که یکی از تیرهاي او بود که دوك بوربون را کشت؛ و نشانه ود او بتأکید میخ

دانیم این موضوع تا چه  ما نمی. را از آن قلعه دور نگاه داشت و پاپ و کاردینالها وخود بنونوتو را نجات داد  کنندگان

کراون  200دانیم که وقتی کلمنس به رم بازگشت، چلینی را، با  قدر موثق می حد صحت دارد، اما آن را همان

قدر  اگر من امپراطور ثروتمندي بودم، به بنونوتو همان«: حقوق در سال، یساول خود ساخت و گفت) دالر؟ 2,500(

داشت؛ اما چون اکنون ورشکستۀ نیازمندي بیش نیستم، به  دادم که حدودش تا حد دیدرس من ادامه می زمین می

چلینی، . پاولوس سوم حمایت کلمنس از بنونوتو را ادامه داد».ر تقدیر به او آنقدر نان خواهم رساند تا سیر شوده

شاید براي دلخوشی خود، پاسخ پاولوس را به کسی که به روش تلطف آمیز او دربارة بنونوتو معترض است، به طرزي 

بنونوتو، که در حرفۀ خود بینظیرند، شأنی باالتر ازقانون دارند؛  بدان که مردانی مانند»  :کند آمیز چنین نقل می  مبالغه

اما پیرلویجی پسر » .اند، خیلی باالتر هم هست ام برسرش آورده آوري که من شنیده وشأن بنونوتو، با آن بالیاي خشم

ندیهاي چلینی در حتی هنرم. پاپ، که به قدر خود بنونوتو در رذالت متهور بود، پاپ را بر ضد آن هنرمند برانگیخت

کارگاه خود در رم را ترك کرد و رو به فلورانس  1537فایق آمدن برچنین نفوذي ناتوان از کار درآمدند و در سال 

درسر راه خود درپادوا مورد پذیرایی بمبو قرار گرفت، تک چهرة کوچکی از اوساخت، و درعوض براي خود و دو . آورد

در آن شهر نیز . از زوریخ، لوزان، ژنو، و لیون گذشت تا به پاریس رسید. اشتهمراهش اسبابی به رسم هدیه دریافت د

خواست رقیب جدیدي در استفاده از پول امپراطور  جووانی د روسی، نقاش فلورانسی، نمی. دشمنانی براي خود یافت
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چلینی خودرا سرانجام به  براي خود پیدا کند؛ از این رو اشکاالتی در راه آن هنرمند نو رسیده فراهم کرد؛ و وقتی که

امپراطور رساند، او را شدیداً گرفتار جنگ یافت؛ باتنی بیمار و درحالی که سخت به درد وطن دچار بود، دوباره از 

با نهایت وحشت خود را از طرف . کوههاي آلپ گذشت، زیارتی از لورتو کرد، و از جبال آپنن گذشت تا به رم رسید

اي افکنده شد که درنجات آن یاري کرده بود؛ و   به همان قلعه. ي پاپ متهم یافتپیر لویجی به اختالس گوهرها

از آنجا گریخت، اما در حین فرار یک پایش شکست؛ دستگیر شد و این بار به مدت دو سال . چندین ماه حبس کشید

ه نیاز فوري داشت، به درخواست فرانسواي اول، که حال به خدمات او در فرانس. در یک حجرة زیرزمینی زندانی شد

شاه و دربارش را در فونتنبلو یافت؛ مقدمش را ).1540(یک بار دیگر از کوههاي آلپ به آن سو گذشت . مرخص شد

وقتی که ساکنان آن قصر از . بس گرامی داشتند و قصري در پاریس در اختیارش گذاشتند تا خانه و کارگاهش باشد

داشتند؛ و  فرانسویان رفتار و لحن سخن او را دوست نمی. از آن بیرون راند ترك آن امتناع کردند، چلینی آنان را بزور

وقتی که شنید چلینی اثاث . ورزید مادام دو اتامپ، معشوقۀ شاه، بر نافروتنی چلینی دربرابر بلندپایگی خود نفرت می

ان صفت یکی از این روزها آن شیط«ها بیرون ریخته است، فرانسواي اول را تحذیر کرد که  ساکنان قصر را از پنجره

آن شاه خوشخو را آن داستان خوش آمد، شرارت چلینی را به هنرش بخشود، و عالوه » .پاریس را غارت خواهد کرد

کراون هم براي هزینۀ سفر او از رم  500اي که در حق او مقرر داشت،  مواجب ساالنه) دالر؟ 8750(کراون  700بر 

اثر هنري که چلینی براي او به وجود آورد، مبلغی اضافه برحقوق مقرر به او  پرداخت و وعده کرد که در ازاي هر

بنونوتو چون آگاه شد که این همان شرایطی است که بیست و چهار سال پیش براي لئوناردو تعیین شده . بپردازد

  .بود، بر خود بالید

دادگاه علیه چلینی رأي . خود تعقیب کرد یکی از مستأجران طرد شده از قصر او را به اتهام دزدیدن قسمتی از اموال

  :گونه تغییر داد انگیز خود، جریان قضاوت را بدین اما چلینی، به رسم شگفت. داد

وقتی که شنیدم قضیه به ناحق به زیان من انجامیده است، براي دفاع از حق خود به دشنۀ بزرگی متشبث شدم که 

نخستین کسی که مورد حملۀ من . حهاي خوب با خود بردارمهمواره با من بود، زیرا من همیشه خوش داشتم سال

واقع شد شخص شاکی بود که مرا تعقیب کرده بود؛ یک شب به ساقها و بازوهاي او زخمهاي کاري زدم، اما دقت 

  .کردم که او را نکشم؛ زخمها چنان بود که او را از کار بردن هر دو پایش عاجز کرد

موضوع را بیشتر تعقیب کند، و چلینی توانست قدرت خود را در مجراهاي دیگري ظاهراً آن شاکی دیگر جرئت نکرد 

بینوا دختر جوانی به نام کاترینا داشتم؛ او را بیشتر به خاطر هنر خود «در کارگاه هنري خود در پاریس . به کار اندازد

مرد هم بودم، از او بهره ) نعالوه بر هنرمند بود(توانم بدون مدل کار کنم؛ اماچون  داشتم، زیرا نمی نگاه می

بنونوتو . کرد کاترینا، که در تن دادن بس سخی بود، با پاگولو میکري، دستیار چلینی، نیز همبستري می» .گرفتم می

خدمتگار او، روبرتا، او را به خاطر اینکه . وقتی از این امر آگاه شد، آن دختر را تا حد خستگی مفرط خویش کتک زد

بینی که در فرانسه  آیا نمی«: ک حادثۀ عادي، به آن شدت مجازات داده بود، مالمت کرد و گفتکاترینا را، براي ی

سازي از روي کاترینا را از سرگرفت؛  روز بعد، باز نمونه» هیچ شوهري نیست که همسرش به او بیوفایی نکند؟

مرا چنان ) کاترینا(ش، او درهمان حین باز چند کجروي عشقی روي داد؛ و سرانجام، مقارن همان ساعت روز پی«

در آن حیص  …. گونه چندین روز گذشت و همان اوضاع تکرار شد  بدین. گونه کوبیدمش خشمگین ساخت که همان

یک مدل دیگر او، به نام ژان، » .اي تمام کردم که بزرگترین اعتبار را برایم حاصل کرد و بیص کار خود را به شیوه

آن طفل بعداً » .و از آن به بعد من دیگر با او سر وکاري نداشتم«صداقی بخشید،  دختري برایش آورد؛ چلینی به مادر

.به دست پرستار خود خفه شد
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کرد، اما سرانجام بنونوتو چندان براي خود دشمن  فرانسواي اول تمام این کارهاي خالف قانون را با حوصله تحمل می

شاه به او رخصت نداد، اما چلینی مخفیانه گریخت و، . را بخواهدتراشید که ناچار شد از شاه اجازة بازگشت به ایتالیا 

در آن شهر جنبۀ بهتري از خوي ). 1545(پس از یک سفر بسیار سخت، خود را در زادگاه خویش فلورانس یافت 

. کوزیمو را کمتر از فرانسوا سخی یافت. خود را نشان داد و به مئونت خواهر خویش و شش دختر او کمکی بسزا کرد

به قالب ریخت، و ) در بارجلو(چنانکه رسم او بود، باز براي خود دشمن تراشید، اما مجسمۀ نیمتنۀ خوبی از دوکا 

اضطرابها، . گوید خود او داستان مهیجی از قالبگیري آن می. براي او ساخت -پرسئوس –مشهورترین اثر خود را 

ی انجامید که او را ناچار ساخت، درست هنگامی که رنجها، و در معرض حرارت و برودت قرار گرفتن او به تب سخت

کورة مخصوص آن کار، که خودش ساخته بود، درحال ذوب کردن فلز بود، به بستر رود، و تازه آن فلز هم براي 

قلع و   یک تکه. رفت که چلینی از بستر برخاست ماهها رنج داشت به هدر می. آسا کافی نبود پرکردن آن قالب غول

مقدار فلز با این کار به حد کفایت رسید؛ قالبگیري به موفقیت انجامید؛ و وقتی که . وي در آن ریختدویست ظرف ر

، همان قدر مورد ستایش قرار گرفت که هر مجسمۀ دیگر در فلورانس از زمان )1554(آن را در منظر عموم گذاشتند 

  .شدن داوود میکالنژ؛ حتی باندینلی از آن تمجید کرد ساخته

بنونوتو مدتها به انتظار . لینی از این دورة کمال به مرحلۀ عادي چانه زدن با دوکا، دربارة پرسئوس افتادداستان چ

خود بنونوتو از این . شود قطع می 1562ماجراي زندگی آن هنرمند ناگهان در سال . پول بود نشست، زیرا کوزیمو بی

دوبار ظاهراً به جرم ارتکاب جنایتی به  1556ال که او در س -که صدقش از جهات دیگر تا حدي ثابت شد - موضوع

اي دربارة هنرزرگري تألیف کرد؛ چلینی پس از آنکه  در آن سالهاي اخیر، چلینی رساله. کند زندان افتاد ذکري نمی

ازدواج کرد، و دو طفل مشروع بر کودك نامشروعی که در فرانسه  1564مدت نیم قرن بهرزگی عمر گذراند، در سال 

.به فلورانس در آن شهر به وجود آورده بود، افزود ده بود و پنج طفل نامشروع دیگر، که پس از بازگشتشپیدا کر

خزانۀ کلیساي . توان یافت و بازشناخت فقط چندتایی را می - که به واسطۀ کوچکی بآسانی قابل حملند -از آثار او

جلو داراي دو مجسمۀ نارکیسوس و گانومدس بار. سان پیترو شمعدان نقره مزینی دارد که به چلینی منسوب است

است که هر دو از مرمر ساخته شده و عالی هستند؛ تاالر پیتی، سینی و ابریقی از نقره دارد که به دست او ساخته 

اند؛ موزة لوور از او مدالیونی دارد که چهرة بمبو بر آن منقوش است، و نیز نقش برجستۀ زیبایی از مفرغ که پري   شده

شود؛ وین نمکدانی از او دارد که براي فرانسواي اول ساخته شده بود؛ مجموعۀ گاردنر در  فونتنبلو نامیده می دریایی

هاي متفرق براي  این نمونه. بستن حاوي مجسمۀ او از آلتوویتی است؛ تابلو مصلوب کردن عیسی در اسکوریال است

ی کوچکند؛ و حتی پرسئوس، در نتیجۀ افراط در هنرمند شناختن چلینی کافی نیستند؛ اینها براي شهرت او خیل

بزرگترین «او را در فن خود ) بنا به گفتۀ خود بنونوتو(هذا کلمنس هفتم   مع. کاري، قدري به غرابت گراییده است ریزه

یک نامه، که از میکالنژ به چلینی نوشته شده و هنوز هم . شناخت می» هنرمندي که تاکنون به جهان آمده است

ام که جهان تاکنون وصفش را  درتمام این سالها من شما را بزرگترین زرگري شناخته«: گوید ست، چنین میموجود ا

توانیم چلینی را در آن واحد نابغه والت، و هنرمندي استاد و آدمکشی بیباك  از آنچه گفته شد، می» .شنیده است

قشهایش دارد و ما را با اخالقیات زمان خودمان به او جالیی برتر از سیم و زر و نگین ن» خود زندگینامۀ«بدانیم که 

  .آورد سر سازش می

VI - هنرمندان کوچکتر  

سالگی خود ممکن بود هجوم  امانوئل فیلیبر در هشت. این عصر انحطاط براي ایتالیا رستاخیزي براي ساووا بود

سالگی وارث تاج و   در بیست و پنج). 1536(فرانسویان را به آن امیرنشین، و فتح آن را به دست آنان، دیده باشد 

در بیست و نه سالگی در پیروزي اسپانیاییان و انگلیسیان برفرانسویان، در سن . تخت آن سرزمین، اما نه خود آن، شد
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احیاي . و دو سال بعد فرانسه دیهیم کشور ویران و ورشکستۀ او را به وي تسلیم کرد. کانتن نقش مهمی ایفا کرد

شیبهاي جبال آلپ، در حیطۀ امارت او، کنام والدوسیان . ه دست او شاهکار دولتمردي استساووا و پیمونته ب

هاي کوچک آهک اندود تبدیل  بدعتگذار بود که تدریجاً کلیساهاي کاتولیک را براي عبادت کالونی به صومعه

وب سازد؛ امانوئل نخست پاپ پیوس چهارم عایدات کلیسایی یک سال را تفویض کرد تا او آن فرقه را منک. کردند می

اقدامات شدیدي معمول داشت، اما وقتی که آن اقدامات موجب مهاجرتهاي بزرگ شدند، او به سیاست تساهل 

دانشگاه جدیدي در تورینو تأسیس کرد، و بودجۀ . گرایید؛ ازحدت تفتیش افکار کاست و به فراریان هوگنو پناه داد

همواره در برابر زنش مارگریت . داشت، فراهم ساخت نام» هانی تمام علومصحنۀ ج«المعارف را، که  دایرة>تدوین یک 

درکارهاي سیاسی یاوریش . داد مارگریت اندرزهاي خردمندانه به او می. دو والوا مؤدب و کراراً نسبت به او بیوفا بود

امارتش، از جهت حسن   ،)1580(وقتی که امانوئل مرد . کرد، و برزندگی عقالنی و اجتماعی تورینو ریاست داشت می

. شاهان ایتالیاي متحد در قرن نوزدهم اعقاب همین امیر بودند. اداره، یکی از بهترین سرزمینها در اروپا بود

در همان اوان، آندرئا دوریا، که در جنگهاي اخیر با خیانتی بهنگام از فرانسه روي گردانده و متوجه اسپانیا شده بود، 

بانکداران آن شهر در تأمین هزینۀ نبردهاي شارل پنجم کمک کردند؛ و او آنان را . ظ کردرهبري خود را در جنووا حف

جنووا، که براثر انتقال فعالیتهاي بازرگانی از مدیترانه به اقیانوس اطلس به . با آزادگذاردن تسلطشان برشهر پاداش داد

لجیشی شد، گالئاتتسو آلسی پروجایی، شاگرد ا  اي سوق  اندازة ونیز زیان ندیده بود، دوباره بندري بزرگ و قلعه

وصف  ایتالیاوازاري ویا بالبی را شکوهمندترین خیابان در . میکالنژ، کلیساها و کاخهاي با شکوهی در جنووا ساخت

  .کند می

مرد، شارل پنجم نایبی  1535ود در فرمانروایی، در سال وقتی که فرانچسکو ماریا سفورتسا، آخرین فرد خاندان خ

. تابعیت صلح به همراه آورد و آن شهر کهن باردیگر سعادتمند شد. ازجانب خود براي حکمرانی برمیالن فرستاد

با لئونی، گراوورساز ضرابخانۀ میالن، در هنرهاي پالستیک کوچک  آلسی در آنجا پاالتتسومارینو زیبا را ساخت؛ و لئونه

متشخصترین فرد میالنی . مشهور سازد) با قلم خود(یافت تا علو هنري او را  کرد، اماچلینیی نمی چلینی رقابت می

زمان، قدیس کارلو بورومئو بود که در اواخر دوران رنسانس نقش قدیس آمبروسیوس را درزمان انحطاط دوران 

سالگی  ویک ت؛ عمویش، پیوس چهارم، اورا در بیستاو به یک خاندان اشرافی توانگر تعلق داش. باستان ایفاکرد

. وي در آن زمان شاید توانگرترین روحانی مسیحی بود). 1560(ودوسالگی اسقف میالن ساخت  کاردینال، و در بیست

اما او از تمام موقوفاتش، بجز اسقف اعظم نشینش، دست کشید؛ عواید آن را به مصارف خیریه رسانید؛ و تقریباً 

فرقۀ آمبروزیان را تأسیس کرد؛ یسوعیان را به میالن آورد؛ و . ي خود را صرف خدمت عبیدانه به کلیسا کردتمامی قوا

چون به ثروت و قدرت . تمام نهضتهاي اصالحی کلیسا را که نسبت به مذهب کاتولیک وفادار مانده بودند تقویت کرد

اختیارات قرون وسطایی باشد؛ قسمت زیادي از کارهاي  نشین او داراي تمام معتاد بود، مصر بود براینکه دادگاه اسقف

هاي زندان اسقفیۀ خودرا ازجانیان و بدعتگذاران پرکرد، و مدت  مربوط به قانون و نظم را در دست خود گرفت، دخمه

ادبیات و هنر، به واسطۀ عشق مفرط او به مطابقت با اصول مذهبی و . وچهار سال فرمانرواي واقعی شهر بود  بیست

خالقی، رونقی نگرفت؛ اما پلگرینو تیبالدي، معمار و نقاش، به واسطۀ حمایت او ترقی کرد و طرحی براي جایگاه ا

کردند، آن  ، هنگامی که تمام متشخصان فرار می1576در طاعون سال . همسرایان کلیساي جامع فراهم نمود

داریها، و دعاهاي خود  ي خستگی ناپذیر، شب زندهکاردینال در جایگاه خود ماند و بیماران و داغداران را با عیادتها

  .تسلی بخشید؛ و همین امر موجب بخشودگی شدت عملهاي سابقش شد

/ در چرنوبیو، واقع در ساحل دریاچۀ کومو، کاردینال تولومئو گالیو، که شاید اعتقادي به جهان دیگر نداشت، ویال د

هایی نقاشی کرد که شایستۀ برابر  نی، شاگرد مورتو، تک چهرهدر برشا، جامباتیستا مورو). 1568(استه را بنا کرد 
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ارزشتر از آثار  در کرمونا، وینچنتسوکامپی سنت خانوادگی نقاشی تصویرهاي کم .بودندنهادن با بیشتر آثار تیسین 

 7,000دوکاتو به پاولوس سوم، و تعهد پرداخت  180,000با پرداختن در فرارا ارکولۀ دوم . جاودانی را ادامه داد

آلفونسو دوم به آن شهر دورة . شهر خود با دستگاه پاپی پایان داد - دوکاتو خراج در سال، به مناقشات میان کشور

، اثر »وفا چوپان با«، اثر تورکواتو تاسو، و »رهایی اورشلیم«که در اشعار ) 1597-1558(دیگري از سعادت بخشید 

وقت ) به گفتۀ وازاري(جیروالمو دا کارپی هنر نقاشی را از گاروفالو فراگرفت، اما . جووانی گوارینی، به اوج اعتال رسید

خود را زیاده ازحد در راه عشق و عود صرف کرد، و چندان زود ازدواج کرد که نتوانست خود را گرفتار خودکامگی 

گرچه این دو شهر قرنها متعلق به میالن . ین عصر به اعتالي مهیج خود رسیدندپیاچنتسا و پارما در ا .نبوغ سازد

کرد و در سال  بودند، و آن دوکنشین اینک تابع شارل پنجم بود، پاپ پاولوس سوم آنها را به عنوان تیول پاپ ادعا می

د که آن دوکاي جدید براثر هنوز دو سال تمام نگذشته بو. آنها را به پسر خود، پیرلویجی فارنزه، اعطا کرد 1545

پاولوس ابتکار . شورش نجبا، که به عیاشی او خو کرده بودند اما از انحصار قدرت و نعمت او نفرت داشتند، کشته شد

امپراطور شارل بر میالن حکومت  طرح توطئه را بحق به فرانته گونتساگا نسبت داد، که در آن هنگام به عنوان نایب

ه نیروهاي امپراطوري، که آماده و در دسترس بودند، ناگهان پیاچنتسا را براي امپراطور کرد؛ و مالحظه کرد ک می

کمی پس از مرگ پاولوس، یولیوس سوم اوتاویو، پسر پیر لویجی، را به امارت پارما منصوب ). 1547(مسخر ساختند 

گونه  هیچ ).1586(مت کند کرد؛ چون اوتاویو داماد شارل نیز بود، تا زمان مرگش رخصت یافت که برپارما حکو

در آن شهر وینیوال، معمار ایتالیایی، پورتیکو د بانکی را براي گروهی از سوداگران . انحطاطی در بولونیا مشهود نبود

ساخت؛ آنتونیو موراندي بر دانشگاه شهر یک دبیرستان بزرگ افزود که به مناسبت حیاط زیبایش مشهور است؛ و 

پاپ پیوس  1563در سال . کرد معماري نوشت که از حیث نفوذ با اثر پاالدیو برابري میسباستیانو سرلیو یک رسالۀ 

سازي آن کار به  قسمت مجسمه. اي در میدان سان پترونیو بسازد چهارم تومازور لورتی پالرمویی را مأمور کرد تا فواره

م خودرا از شهري به دست آورده بود که یک هنرمند جوان فالندري واگذار شد که تازه از فلورانس آمده بود و شاید نا

جووانی دا بولونیا، یاجان بولونیا، نه مجسمه براي آبنماي عظیم نپتون . بزرگترین اثر خود را در آن به وجود آورده بود

هاي حوضک آبنما  برفراز این گروه پیکره یک مجسمۀ عظیم برهنه و نیرومند ازنپتون برافراشت؛ درگوشه. ساخت

دمان به قالب ریخت که با دولفینهاي جهنده سرگرم بازي هستند؛ در پایین پاي نپتون، چهار زن چهار طفل شا

 70,000بولونیا جان را به فلورانس باز فرستاد و . ریختند خوش اندام ساخت که از پستانهاي خود آب بیرون می

روح هنر شهرسازي . وي دریغ نداشت را، که صرف ساختن آن آبنماي با شکوه کرده بود، از) دالر؟ 875,000(فلورین 

  .هنوز در ایتالیا زنده بود

به شگفت  1527روزي سال  چون آخرین نگاه را بر رم دوران رنسانس بیفکنیم، از سرعت بازخیزي آن از تیره

تسلیم وي به . جلوگیري از خرابی کلمنس هفتم در مرمت ویرانیها مهارت بیشتري نشان داده بود تا در. آییم می

ل، ایاالت پاپی را نجات داده و عایدات آن دستگاه پاپ را یاري کرده بود تا نظم کلیسا را بازگرداند و رم را تا شار

اثر کامل اصالح دینی در تقلیل عواید مذهبی هنوز در خزانۀ پاپ احساس نشده بود؛ و در . حدي دوباره معمور سازد

.رسید احیا شده به نظر میحکومت پاولوس سوم روح و شکوه رنسانس براي یک لحظه 

جولیا . کردند آمدند یا شکل خود را عوض می برخی از هنرها در شرف زوال بودند و بعضی دیگر تازه به جهان می

اما در . هاي خطی بود کلوویو، یک تن کروآتی که نزد کاردینال فارنزه مسکن داشت، تقریباً آخرین تذهیبگر نسخه

هنرها افزوده شدند؛ و قداسهاي چندصدایی  کرمونا زاد؛ بزودي اپرا و اوراتوریو به وردي در کلودیو مونته 1567سال 

رفت، پرینو دل واگا و  قرن بزرگ نقاشی ایتالیا رو به پایان می. دادند پالسترینا بار دیگر از تقویت مجدد کلیسا خبر می

سازي اکنون شکل باروك به خود  مجسمه. ادندجانب تزیین سوق د  جووانی دا اودینه، جانشینان کهتر رافائل، هنر را به
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گرفته بود؛ رافائلو دامونته لوپو و جووانی دا مونتورسولی زیاده طلبیهاي استاد خود، میکالنژ، را فزونتر ساختند و 

وتابی  وجود آوردند که سعی شده بود اندامهایشان شبیه به اصل باشند؛ اما این کار را باچنان پیچ هایی به مجسمه

  . اي به خود گرفته بود ه ساختند که مجسمه شکل غریب وکژ گونههمرا

، و )1547(کاخ فارنزه و باغهاي واقع بر تپۀ پاالتینوس به دست میکالنژ اصالح . معماري اکنون پر رونقترین هنر بود

طراحی کرد آنتونیو دا سانگالو کهین نمازخانۀ پولین واتیکان را ). 1580(توسط جاکومو دال پورتا تکمیل شدند 

پاپ پاولوس سوم همین سانگالو را مأمور  -برد هاي پولین و سیستین راه می که به نمازخانه - در ساالرجا). 1540(

فرسکوسازي دیوارهاي آن را به وازاري و برادران   کرد تا طرح قاببندي تزیینی و مرمرسازي کف آن را تهیه کند،

اطاقهاي خصوصی پاپ . دا ولترا و پرینو دل واگا باگچکاري تزیین کرد وسیلۀ دانپله تسوکارو سپرد، و سقف آن را به

دومین کاردینال . کاریهاي پرینو، جولیو رومانو، و جووانی دا اودینه تزیین شدند در سانت آنجلو با فرسکوها و کنده

هاي  رو لیگوریو نقشه؛ پی)1549(استۀ معروف را ساخت / استه نزدیک تیوولی نخستین ویال از دو ویال د/ ایپولیتو د

آن را تهیه کرد؛ تسوکاروها کازینو آن را تزیین نمودند؛ و باغهاي مطبق آن هنوز نمودار ذوق ظریف و ثروت سرشار 

  .کاردینالهاي دورة رنسانسند

ي ها از بولونیا براي بررسی ویرانه. معروفترین معمار این عصر در رم یا حوالی آن جاکومو باروتتسی دا وینیوال بود

باستانی آمده بود؛ با تلفیق شیوة پانتئون آگریپا با شیوة باسیلیکاي یولیوس قیصر، سبکی براي خود به وجود آورد؛ 

. ها و قوسها، ستونها و سنتوریها را توأم سازد، و مانند پاالدیو کتابی براي اشاعۀ اصول خود نوشت کوشید تا قبه

ربو با طرح نقشۀ یک کاخ وسیع و تجملی دیگر براي کاردینال فارنزه نخستین پیروزي خود را در کاپراروال نزدیک ویت

اما مؤثرترین کار خود را در رم در . ؛ و ده سال بعد سومین کاخ را در پیاچنتسا ساخت)1549-1547(دست آورد  به

در این بناي . )1575-1568(ویال دي پاپا جولیو، براي پاپ یولیوس سوم، پورتا دل پوپولو، و کلیساي جزو انجام داد 

مشهور، که براي یسوعیان روبه قدرت ساخته شده بود، وینیوال طرحی براي تاالري با عرض و ارتفاع عظیم تهیه کرد 

این . ها مبدل ساخت؛ معماران بعدي این کلیسا را نخستین مظهر آشکار سبک باروك ساختند ها را به نمازخانه و راهه

، وینیوال به سمت سرمعمار کلیساي 1564در سال . ن بسیار پرزینتسبک مرکب است از اشکال منحنی و پیچا

  .پیترو جانشین میکالنژ گردید و در افتخار برافراشتن گنبد بزرگی که میکالنژ طرح کرده بود سهیم شد سان

VII – 1564- 1534 :آخرین مرحله: میکالنژ

وقتی که کلمنس درگذشت؛ او . مانده بود در سراسر این سالها میکالنژ همچون روحی سرکش از یک قرن دیگر زنده

پاولوس سوم و فرانچسکو ماریاي . برد که او حق استراحت یافته باشد پنجاه و نه ساله بود، اما هیچ کس گمان نمی

، به عنوان وکیل ترکۀ یولیوس دوم، براي )فرانچسکو(دوکا . جنگیدند اوربینویی بر سر بدن زندة او بایکدیگر می

ود غوغایی برپا کرده و قراردادي را که خیلی پیش از آن زمان به وسیلۀ میکالنژ امضا شده بود به تکمیل قبر عم خ

  :پاولوس به میکالنژ گفت. خواست اصالً سخنی در آن باره بشنود اما آن پاپ مستبد الرأي نمی. جریان انداخت

کنی؟ آن قرارداد  تم مرا ناامید میخواهم تو وارد خدمت من شوي، و حال که من پاپ هس سال است که من می سی«

دوکا اعتراض کرد، اما سرانجام به » .پاره خواهد شد ومن تورا وادار خواهم ساخت که براي من کارکنی؛ هرچه بادا باد

اطالع از اینکه آن قبر محکوم به ناقص ماندن است . اي کوچکتر از آنچه یولیوس آرزوي آن را داشت راضی شد مقبره

  .ن سالهاي آخر عمر غول هنر نقشی بسزا داشتدر تاریک ساخت

ساز، و نقاش واتیکان  پاپ پیروزمند حکمی صادر کرد که در آن میکالنژ را به سمت سر معمار مجسمه 1535در سال 

آن هنرمند به عضویت خانمان پاپ پذیرفته شد و . ها ستوده بود تعیین نموده و برتري او را درهر یک از این رشته

کلمنس هفتم کمی پیش . مواجب سالیانه براي تمام مدت عمر در حقش مقرر گشت) دالر؟ 15,000( کراون 1,200
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پاولوس . از مرگش از او خواسته بود فرسکویی از واپسین داوري در پشت محراب نمازخانۀ سیستین رسم کند

سازي کند نه  خواست مجسمه میکالنژ میلی به این کار نداشت؛ می. پیشنهاد کرد که این مأموریت باید انجام گیرد

 - بیست متر در ده متر - بایست نقاشی شود همان اندازة دیوار که می. نقاشی؛ با چکش و مغار شادتر بود تا با قلم مو

  .، به سن شصت، مهشورترین تصویر خود را آغاز کرد1535هذا، در سپتامبر  مع. ممکن بود وي را به تردید اندازد

اش از پاپ در بولونیا، نماي ناتمام سان  مقبرة ناقص ماندة یولیوس، انهدام مجسمه - ششاید ناکامیهاي مکرر زندگی

علو خشم «در او نوعی تلخکامی ایجاد کرده بود که خود را دراین  - هاي ناتمام افراد خاندان مدیچی لورنتسو، و مقبره

آن  - سوي او باز آمده باشندخاطرات ساووناروال ممکن بود پس از چهل سال به . یکباره بیرون ریخت» االهی

پیشگوییهاي وحشتزاي تباهی، آن مذمتهاي مربوط به شرارت انسان، فساد کشیشان، ظلم مدیچیها، غرور عقلی، 

سوزاند؛ حال آن شهید مرده از درونیترین  شادمانیهاي شرك آلود، و آن جهشهاي آتش دوزخ که روح فلورانس را می

خوانده بود، بار دیگر » دانته شناس« ن هنرمند غمگین، که لئوناردو وي راآ. گفت محراب مسیحیت دوباره سخن می

کرد تا پاپهاي آینده به مدت  ساخت و دهشتزاییهاي آن را بر دیواري رسم می غرق می» دوزخ«خود را در زقوم 

مان حال، در در ه. چندین نسل آن قضاي گریز ناپذیر را به هنگام خواندن قداس در برابر دیدگانشان داشته باشند

کرد، او، حتی وقتی که با قلم مو کار  زمانی پیش بدن انسان را تحقیر و مذمت می مسیح که تا کوته این دژ دین 

در پیچ و تابها و آژنگهاي . کرد ساز بود و جسم آدمی را درصد حالت و وضع مختلف مجسم می کرد، مجسمه می

میز مردگان، در فرشتگانی که فرمانهاي احضار مشئوم را درصورها آلود و اضطراب آ  برآمده از زجر، در برخاستن چرك

قدر کافی نیرومند هست که  دهد و با این حال به دمند، و در مسیحی که هنوز جراحات خود را نشان می می

.دانستند آساي خود کسانی را به آتش افکند که خود را برتر از احکام االهی می هاي ستبر و بازوهاي هرکول باشانه

شد، اصرار  این پیرایشگر عبوس، که روز به روز به دین مؤمنتر می. کرد سازي او نقاشیش را خراب می شوق مجسمه

، تا آن حد که فرشتگان، که هنر و شعر آنان را »بتراشد«داشت که از رنگ هم، مانند سنگ، بدنهاي حجیم و عضالنی 

نرمتن انگاشته بود، در دست او به پهلوانی بدل شدند که  چونان کودکان شادمان، جوانان خوش اندام؛ یا دوشیزگان

رفتند؛ و ملعونان و رستگاران، حتی اگر فقط به خاطر شباهتشان به الوهیت به  در پهنۀ آسمانها تنوره کشان پیش می

سان، شایستۀ نجات بودند؛ و حتی خود عیسی، با خشم شاهوار خویش، تجسد آن حضرت آدم شد که بر سقف  یک

چندان از اندازه برون است، بازوها و ساقها » گوشت«اینجا . خدایی به صورت و هیئت انسان  :ن نقش شده بودسیستی

سان بسیارند که مانع ازتعالی روح براي مشاهدة سزاي   هاي بادکرده آن  و ماهیچه» دوسر«چنان بیشمارند، و عضالت 

دانند  همه می. هاي متراکم و درهم کمی نابجا هستند هنهکرد که این بر خو فکر می حتی آرتینو هرزه. شوند گناه می

گفت که چنین نمایشی از جسم انسان بیشتر براي  که چگونه رئیس تشریفات پاولوس سوم، بیاجو دا چزنا، بشکوه می

ده پیراستن میخانه مناسب است تا نمازخانۀ پاپان؛ و میکالنژ با رسم تصویر بیاجو در میان ملعونان از او کین ستان

است؛ و وقتی بیاجو از پاپ درخواست تا فرمان دهد نقش وي را از میان بزدایند، او با مزاج گفت که حتی پاپ هم 

پاولوس چهارم سرانجام به اعتراضاتی از نوع شکوة بیاجو تسلیم شد و به . تواند هیچ روحی را از دوزخ نجات دهد نمی

آن تصویرها را با نیم شلواري بپوشاند؛ و چون چنین شد، رم به آن  تر دانیله دا ولترا دستور داد که قسمتهاي زننده

اش  مریم، که جامه -» دورنماي تاریک«واالترین شخصیت در آن . لقب داد) شلوار دوز(هنرمند بیچاره براگتونه 

ن آخرین پیروزي آن استاد در ترسیم چین و شکن پارچه است و نگاه آمیخته از نفرت و رحمش تنها عنصر جبرا

  .کامال ملبس است - خویی انسان است ه کننده در این الوهیت بخشی به درند

رم، که اکنون وارد یک . ، از آن نقاشی پرده برداشتند1541پس از شش سال رنج، در مراسم عید میالد مسیح سال 

ات و هنري بزرگ را به عنوان اثر خوبی از االهی شد، آن تصویر واپسین داوري العمل مذهبی بر ضد رنسانس می عکس
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هنرمندان ترکیب جسمانی آن شکلها را پذیرفتند و از . انگیزترین تمام نقاشیها شمرد وازاري آن را شگفت. پذیرفت

هاي عجیب و افراط در جسمانیت، آزرده نشدند،  فزونگراییهایی که در ترسیم عضالت به کار رفته بود، و نیز از قیافه

ن اطوار خاص استاد را پذیرفتند و مکتب خاصی را، که آغاز انحطاط هنر ایتالیا بلکه، برعکس بسیاري از نقاشان، ای

که به قسمتهایی از آن تصویر شکل نقش برجسته –حتی غیر روحانیان از کوتاه نماییهاي آن . بود، تشکیل دادند

متر، و  طی را سهو همچنین از حالت حاد ژرفانمایی، که ارتفاع شکلهاي پایین را دو متر، پیکرهاي وس - داد می

توانیم  نگریم، نمی ما، که امروز بر آن فرسکو می. آمدند داد، به شگفت می هیکلهاي فوقانی را چهار متر نشان می

بر  1762دانیله آن را آسیب رسانده و پوششهاي دیگري، که در سال » خیاطی«منصفانه دربارة آن فکر کنیم، زیرا 

ا را از اصالت خارج ساخته و غبار و دود شمع و تیره شدن طبیعی، که طی اند، کمی آنه تصویرهاي آن افزوده شده

. است اند، وضوح آن را از میان برده چهارقرن بر آن اثر کرده

اي که آنتونیو دا سانگالو براي  کار خود را بر دو فرسکو، در نمازخانه 1542پس از چند ماه استراحت، میکالنژ در سال 

داد، و آن دگر  یکی از این فرسکوها شهادت پطرس حواري را نشان می. اخته بود، آغاز کردپاولوس سوم در واتیکان س

. در اینجا نیز آن هنرمند پیرخود را در فزونگراییهاي شدید مستغرق ساخت. نمایاند ایمان آوردن بولس حواري را می

گفت که آنها را بررغم میل خود، و با  وقتی که این تصویرها را به اتمام رساند، هفتادوپنج سال داشت، و به وازاري

  .کوشش و خستگی زیاد، نقاشی کرده است

کرد؛ به گفتۀ خودش، چکش و مغار وي را درحال سالمت نگاه  سازي خود را پیر احساس نمی براي مجسمه

هنري  حتی در اوان نقاشی کردن واپسین داوري، گهگاه با مشغول داشتن خود به سنگ مرمر، در کارگاه. داشتند می

این پیکر شایستۀ . ساخت) در بارجلو(، بروتوس عبوس و نیرومند خودرا 1539در سال . جست خویش، تسلی می

کشی آلساندرو د مدیچی در  شاید قصد او از ساختن این مجسمه تصویب ظالم. ساز رم است بزرگترین مجسمه

یازده سال بعد، در حالی که خویی مالیمتر  .فلورانس، و نیز به جاي گذاشتن عالمت هشدار براي جباران آینده بود

را ساخت که در پشت محراب بلند کلیساي جامع فلورانس ) عزاي مریم در مرگ فرزند(یافته بود، مجسمۀ پیتا 

کرد و غالباً،  امیدوار بود که این مجسمه را به گور خود اختصاص دهد؛ از این رو با جهد فراوان برآن کار می. برپاست

اما یک ضربۀ بیش از اندازه . پرداخت معی بر روي کاله خویش استوار و روشن کرده بود، به آن میدرحالی که ش

نوکر او، آنتونیو . ناپذیر خراب یافت سخت چکش آن مجسمه را چنان آسیب رساند که میکالنژ آن را به حدي چاره

این پیکر براي مردي . ورانسی فروختمینی، آن را به هدیه از او خواست و پس از دریافت آن، مجسمه را به یک فل

بدن عیسی بدون فزونگرایی نمایانده شده است؛ تندیس مریم، که ناتمام . انگیز هفتادو پنج ساله محصولی است حیرت

درآمده است؛ و رخسار نجیب نیقودیموس، که باشلقی بر سر دارد، به گمان  مانده، مهري است که به قالب سنگ

.اندیشید ت بخوبی نمایانندة خود میکالنژ باشد که حال غالباً بر رنج عیسی میتوانس می  برخی از کسان،

مذهب او اساساً قرون وسطایی بود و با رازوري، پیشگویی، و اندیشۀ مرگ و دوزخ تیره شده بود؛ از بدبینی لئوناردو یا 

در اواخر زندگیش، شعر او بیش از . وداي نداشت؛ کتابهاي محبوبش انجیل و اشعار دانته ب رافائل بهره القیدي شادمانۀ 

  :پیش به مضامین مذهبی گرایید

  اکنون زندگی من از پهنۀ یک دریاي طوفانی گذشته،

  مانند زورقی ضعیف به آن بندري که مقصد همۀ آدمیان است،

  آیند که همگان پیش از واپسین قضا در آن فرود می

  .رسیده است  تا سزاي نیک و بد خود را در آن بیابند،

  دانم که آن خیال خوش، حال نیک می
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  که روح مرا برده و ستایشگر آن هنر زمینی ساخته بود،

  جویند، چگونه آنچه را که مردم همه چنین می  چسان بیهوده بود؛

  :آلوده است گناه

  این افکار عاشقانه، که چنان سبک آراسته بودند،

  اند؟ وقتی که مرگ دوگانه نزدیک است، چگونه

  .ترسم شناسم، اما از دیگري می قین مییکی را به ی

  تواند روح مرا آرام سازد، سازي نمی نه نقاشی و نه مجسمه

  کشاند، برمی» او«روحی که خود را به باال، به مهر 

  .که بازوانش براي در آغوش کشیدن ما بر روي صلیب گسترده است

اما آن غزلها بوضوح بیش از آنچه ابراز . کرد خود را مالمت آن شاعر پیر براي سرودن چند غزل در روزگار جوانی، 

اي پیر بودند،  هاي میکالنژ یا خطاب به بیوه صمیمترین منظومه. اي جسمانی بوده باشند، تمرین شاعري بودند عاطفه

وي براي تعلیم نزد . پرداخت تومازوکاوالیري یک اصلمند رومی بود که تفنناً به نقاشی می. یا به عنوان جوانی زیبا

. و معلم خود را شیفتۀ زیبایی رخسار و هیئت و ظرافت حرکات و سکنات خویش ساخت) 1532حد (کالنژ آمد می

میکل به عشق او گرفتار شد و غزلهایی با تحسینی چنان بیپروا در وصف او سرود که برخی از آنها میکالنژ را در میان 

ابراز احساساتی از مرد به مرد در دوران رنسانس، چنین . همجنسگرایان مشهور تاریخ همتراز لئوناردو ساخته است

نویسی  سرایی و نامه رایج بود؛ شیوة افراطی آنان در این کار جزئی از رسم چامه  حتی در میان غیر همجنسگرایان، 

که  میکالنژ، ظاهراً تا هنگامی –خارج از حیطۀ شعر  –هذا  مع. توان آن را سوء تعبیر کرد زمان بود، و از این رو نمی

  .ویتوریاکولونا را ندیده بود، نسبت به زنان دلبستگی خاصی نداشت

وهفت ساله  یعنی وقتی شروع شد که آن زن پنجاهساله و خود او شصت 1542دوستی میکالنژ با ویتوریا در سال 

خود را  شصت ساله روشن کند، ولی ویتوریا هنوز تواند آتش عشق را در دل مردي یک زن پنجاهساله بآسانی می. بود

دوستی ما استوار است و «: ویتوریا به میکالنژ نوشت. سال پیش مرده بود دانست که هفده پسکارا می  در بند مارکزة

اما   غزل براي او فرستاد که همه خوب بودند، 143ویتوریا » .زیرا با گره مسیحیت بسته شده است  مهر ما مطمئن،

او را با اشعاري داد که مشحون از حماسۀ اخالص و محبت، اما آلوده به درخور اعتنا نبودند؛ میکالنژ پاسخ غزلهاي 

گفتند؛ و شاید ویتوریا همدلی خود را نسبت  هنگام مالقات با یکدیگر، از هنر و دین سخن می. خودستایی ادبی بودند

؛ گویی در تقوا، مهربانی، و نفوذ او بر میکالنژ عمیق بود. کرد کوشیدند به او ابراز می به مردانی که در اصالح کلیسا می

گفت،  زد و سخن می وقتی که ویتوریا با او گام می. وفاداري آن زن جمیلترین عناصر روحی زندگی گرد آمده بود

به هنگام . کرد که دیگر مردي نباشد که پیش از آن بود دعا می) میکل(رفت؛ و او  مقداري از بدبینی او از میان می 

چنان فرو کوفته بود که گفتی کارش به «میکالنژ   تا مدتی دراز پس از آن،). 1547(د او بود مرگ ویتوریا، میکالنژ نز

کرد که چرا در آن واپسین لحظات صورتش را مانند دستانش نبوسیده  و خود را مالمت می» جنون کشیده است

وقتی که آنتونیو . شددار  است؟کمی پیش از مرگ ویتوریا بود که میکالنژ آخرین مسئولیت هنري خود را عهده

آن . سان پیترو را به عهده گیرد ، پاولوس سوم از میکالنژ خواست تا تکمیل کلیساي)1546(داسانگالو درگذشت 

ساز است نه معمار؛ شاید ناکامیابی خود را در ساختن نماي  خاطر بار دیگر تأکید کرد که مجسمه هنرمند آزرده

به «: افزاید پذیرفت؛ اما وازاري چنین می» تأسف بیپایان«ار کرد، و میکالنژ با پاپ اصر. بود لورنتسو از یاد نبرده سان

اش به شمار  آن هنرمند براي این کار، که اوج اعتالي حرفه» .گمانم حضرت قدسی مآب از جانب خدا ملهم شده بود
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با چنان قدرتی . ورزید اصرار می هر چند که پاپ کراراً در دادن آن به وي  از دریافت پاداش اضافی سر باز زد،  رفت، می

  . رفت به کار پرداخت که از یک مرد هفتادودوساله انتظار نمی

یک . چنانکه گویی کار سان پیترو چندان سنگین نیست، میکالنژ در همان سال دومأموریت دیگر را به عهده گرفت

ش آن را ستودند، و دو ردیف فوقانی طبقۀ سوم بر پاالتتسو فارنزه افزود، قرنیزي ساخت که همگان به سبب زیبایی

هاي وسیعی ترتیب داد که تا فراز تپۀ  پله. حیاطی را ساخت که به تشخیص وازاري بهترین حیاط در تمام اروپا بود

بعداً، درهشتاوهشت . رفت و بر قلۀ آن تپه مجسمۀ سوارة کهن مارکوس آورلیوس را قرارداد کاپیتولینوس باال می

ر این فالت، پاالتتسو دل سناتوره را با پلکان مضاعف مجلل آن ساخت؛ طرحهایی براي پاالتتسو سالگی، در انتهاي دو

حتی نتوانست آن . دئی کنسرواتوري دریک طرف تاالر سنا، و براي موزة کاپیتولین در یک طرف دیگر عرضه داشت

ط تومازو کاوالیري، وینیوال، و قدر زندگی کند که این طرحها به موقع اجرا درآید، اما ساختمانهاي مربوطه توس

  .هاي او تکمیل شدند جاکومو دال پورتا طبق نقشه

، این شک پیش آمد که آیا جانشین او، یولیوس سوم، میکالنژ را در سمت )1549(وقتی پاولوس سوم درگذشت 

و را براي ساختمان میکل طرح آنتونیو دا سانگال. پیترو، باقی خواهد گذارد یا نه خود، یعنی سرمعماري کلیساي سان

دوستان آن مرد از . شد، رد کرده بود براي اخالق عمومی خطرناك واقع می) به قول او(چنین کلیساي تاریکی، که 

. دنیا رفته دوکاردینال را اغوا کردند تا پاپ را آگاه سازند از اینکه بوئوناروتی در کار خراب کردن ساختمان است

درپی  زیرا پاپها در مدت زندگی میکالنژ پی(ا در زمان جانشین او، پاولوس چهارم یولیوس از میکالنژ حمایت کرد، ام

، دار و دستۀ سانگالو از نو به حمله آغاز وادعا کردند که آن هنرمند، که در آن زمان )رفتند آمدند و می می

اي کامال غیر عملی ه کند و نقشه سال داشت، حال کودك را پیدا کرده و بیش از آنچه بسازد خراب می هشتادویک

خواست، با پذیرفتن دعوتهاي مکرر دوکا کوزیمو،  افتاد؛ می میکل گاه به فکر استعفا می. براي سان پیترو در نظر دارد

خواست پیش از آنکه به معرض عمل درآید،  دوباره در فلورانس مسکن گزیند؛ اما طرح گنبد را قبالً ریخته بود و نمی

، پس از سالها تفکر دربارة آن مسئله، نمونۀ کوچکی از گل براي آن گنبد 1557در سال . مأموریت خود را ترك گوید

یک سال دیگر صرف ساختن نمونۀ . داد حجیم ساخت که پهنا و وزن آن خطرناکترین قسمت آن نقشه را تشکیل می

متر ارتفاع داشته  46و متر قطر  42بایست  گنبد می. گاه شد هایی براي ساختمان و تکیه بزرگی از چوب و طرح نقشه

بایست بر یک پایۀ قرنیزدار استوار شود که بر چهار قوس بزرگ بر  متر باشد؛ می 102.8باشد و رأسش از سطح زمین 

یک کالهک نورگیر یا گنبد کوچک روباز ساخته شود که . ملتقاي بازو یا قسمت وسطاي کلیسا متکی باشد

) از رأس گنبد(بایست ساخته شود که  ه باشد و یک بناي چلیپایی میویک متر در باالي قبۀ بزرگ قرار داشت بیست

گنبد قابل قیاسی . یافت متر ارتفاع می 132.6متر بلندتر باشد و برج آن بناي شاهوار را تشکیل دهد که جمعاً  9.75

 42.2وده بود ست» تفوق ناپذیر«که برونللسکی بر کلیساي جامع فلورانس ساخت و زیبایی آن را میکالنژ به عنوان 

. متر ارتفاع تا کالهک نورگیر داشت 107متر بلندي از زمین تا رأس، و جمعاً  91.4متر ارتفاع، و  40.5متر عرض، 

.ترین اقدام در تاریخ معماري رنسانس بود ساختن این دو گنبد جسورانه

ال هنر به فکر گرفتن یک بار دیگر دشمنان غول کهنس. جانشین پاولوس چهارم شد 1569پیوس چهارم در سال 

پاپ از قبول ). 1560(اي طوالنی فرسوده شده بود، استعفاي خود را تقدیم داشت  اوچون از مجادله. جاي او افتادند

آنگاه معلوم شد که . آن امتناع کرد، و میکالنژ تا پایان عمر در مقام سرمعماري کلیساي سان پیترو برقرار ماند

سازي رسمش بود، در معماري نیز غالباً بدون هیچ زمینۀ   طور که در مجسمه همان. ندمنتقدانش کامال بخطا نرفته بود

آورد و کمتر آنها را با کسی حتی با دوستان  کرد؛ بندرت طرحهاي خود را روي کاغذ می دیگري، جز فکر خود، کار می

اي رسم  شد، نقشه ک میگذارد، بلکه براي هر قسمت از ساختمان، همین که وقت ساختنش نزدی خود در میان می



٣٢٩۵

. جا نگذاشته بود از این رو، به هنگام مرگ، هیچ نقشه یا نمونۀ معینی از هیچ قسمت، به جز گنبد، از خود به. کرد می

. عوض کردند - ونیز نقشۀ برامانته را - آنان نقشۀ اورا. در نتیجه، جانشینان او آزادبودند که افکارخود را به کار بندند

. ود از تصور اساسی تلفیق یک صلیب یونانی با یک صلیب التینی با دراز کردن بازوي شرقی کلیسااین نقشه عبارت ب

تنها قسمت . متري 400ساخت، مگر از فاصلۀ  سازي آن بانماي بلندي که گنبد را از آن سونامرئی می وجبهه

ییرات مهم، به وسیلۀ جاکومو دال هاي او، بدون تغ ساختمان که به میکالنژ تعلق دارد گنبد آن است که از روي نقشه

با قوسهاي باشکوهی . این گنبد، بدون تردید، مجللترین منظرة معماري در رم است. افراشته شد 1588پورتا در سال 

گذارد، و به ستونها،  رود، تاج شاهواري برفراز بناي عظیم زیرخود می از ساقۀ گنبد تا کالهک نورگیر روي گنبد باال می

بخشد که از حیت شکوه با هربناي مشهوري در دنیاي  گوش، فرسبها، وسنتوریها وحدتی جامع میستونهاي چهار

پرستشگاه عیسی گنبد پانتئون را : دراینجا نیز مسیحیت با روزگار باستان سربه سازش گذاشت. کند قدیم برابري می

طور که برامانته عهد کرده بود  همان بار باسیلیکاي قسطنطین قرارداد؛) متر مجموع ارتفاع 43.2متر عرض در  43.2(

.و جسارت آن ورزید که ستونهاي کالسیک را به ارتفاع بلندي برپا دارد که در تاریخ باستان بینظیر بود

، به خواهش پاپ پیوس چهارم، قسمتی از حمامهاي 1563در سال . میکالنژ تا هشتادونه سالگی به کار ادامه داد

هاي شهر  او نقشۀ پورتاپیا را، که یکی از دروازه. ۀ سانتا ماریا دلیی آنجلی تبدیل کرددیوکلسین را به کلیسا و صومع

اي از یک کلیسا ساخت؛ وازاري، که شاید دلبستگی زیادي به معلم و  براي فلورانسیها در رم نمونه. بود، طرح کرد

انسان تاکنون برآن نگریسته  زیباترین بنایی که«: دوست پیر خود داشت، آن بناي پیشنهادي را چنین وصف کرد

  .؛ اما پول فلورانسیها در رم به انتها رسید و آن بنا هرگز ساخته نشد»است

. سالگی از سنگ مثانه به رنج افتاد در حدود هفتادوسه. سرانجام کارمایۀ باور نکردنی غول هنر به ناتوانی انجامید

من به دعا بیشتر «گوید،  داد، اما چنانکه خود او می میظاهراً به وسیلۀ دارو یا آبهاي معدنی مرض خود را تسکین 

اما دربارة وضع خود بگویم، من به «: دوازده سال بعد به یکی از برادرزادگان خود چنین نوشت» .ایمان دارم تا به دارو

و پشتم چنان  کمر. دارد سنگ مثانه مرا از ادرار باز می. سازند تمام رنجهایی دچارم که معموالً پیران را گرفتار می

  .رفت هذا تا نودسالگی در هرگونه هوایی بیرون می مع» .توانم از پله باال بروم خشک است که غالباً نمی

چندان پیرم که مرگ «: گفت به وازاري می. کرد مرگ را با وارستگی مذهبی و خوش خلقی فیلسوفانه استقبال می

یک نقش برجستۀ مشهور برنجی، که به دست دانیله دا ولترا » .کند که با آن بروم گیرد و امر می غالباً شنل مرا می

 1564در فوریۀ . دهد که از فرط رنج چین خورده و از کبر سن آشفته است ساخته شده است، صورتی را نشان می

روح خود را «وصیتی نکرد، اما فقط . زد روز به روز ضعیفتر شد و بیشتر اوقات را بر روي صندلی کهنۀ خود چرت می

، به سن 1564فوریۀ  18در » .براي خدا، بدنش را براي زمین، واموالش را براي نزدیکترین خویشانش به جاگذاشت

اش را به فلورانس بردند و باتشریفاتی که چندین روز طول کشید در کلیساي سانتا  جنازه. هشتادونه سالگی درگذشت

.رامگاه مجلل را براي او ریختوازاري با اخالصی فراوان طرح یک آ. کروچه به خاك سپردند

داوري برخی از معاصرانش، و همچنین قضاوت زمان، این است که، باوجود معایب بسیار، بزرگترین هنرمندي بود که 

: سان بدین -کند می» بزرگترین هنرمند«میکالنژ کامال مظهر آن تعریفی بود که راسکین از . تا آن زمان زیسته بود

بزرگترین «یعنی افکاري که  - ».شمارة بیشتري از بزرگترین افکار را گنجانده باشد کسی که در مجموع آثارش«

او در درجۀ اول یک استاد رسام بود که رسمهایش را دوستانش به » .دهند برند و اعتال می نیروهاي ذهن را به کار می

ما برخی از این رسمها را امروز در . ردندک داشتند و ضمناً دزدانه از آنها استفاده می ها عزیز می عنوان گرامیترین هدیه

طرحهایی براي نماي سان : بینیم در فلورانس یا در قسمت رسمهاي موزة لوور می) خانۀ میکالنژ(کازا بوئوناروتی 

قدر رقت به کار  لورنتسو، یا براي واپسین داوري، طرح زیبایی براي یک سیبوال، یک قدیسه آن که در تصورش همان
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ار لئوناردو، و رسم عجیبی که از جسد مردة ویتوریا کولونا کرد، با نمودار ساختن قیافۀ رازورانه و رفته که در آث

میکالنژ در یکی از مکالماتش، که گزارش آن از فرانثیسکو د هوالندا به ما رسیده است، تمام . پستانهاي پژمردة او

  :هنرها را به رسامی تحویل کرد

سازي، و معماري است؛ و همچنین اساس و سرچشمۀ  نشأ و عنصر نقاشی، مجسمهم …. علم طراحی، یا رسامی نیکو

 …. کسی که خود را استاد این فن کرده باشد صاحب گنجی است بزرگ. هر شکل نمایشی و تمام علوم نیز هست

  .اي از آن هنر تمام آثار مغز و دست انسانی یا خود رسم هستند یا شعبه

مند باشد به خط دلبسته  راح باقی ماند، زیرا خیلی بیشتر از آنچه به رنگ عالقهمیکالنژ در نقاشی خود همچنان ط

کوشید تا شکلی گویا رسم کند، در هنر وصفی انسانی مستقر سازد، یا ازطریق رسم فلسفۀ  بود؛ بیش از هر چیز می

یکی از گذارهایش میان  در. دست او دست فیدیاس یا آپلس و صدایش صداي ارمیا یا دانته بود. زندگی را منتقل کند

هایی را که سینیورلی در آنجا نقاشی کرده بود دیده بود؛ این  فلورانس و رم، او ظاهراً در اورویتو توقف کرده و برهنه

اي داد که با این حال به هر شیوة دیگري که تاریخ  تصاویر، به اضافۀ فرسکوهاي جوتو و مازاتچو، اشاراتی به شیوه

وي بسیار بیشتر و باالتر از دیگران، حتی بیش از لئوناردو، رافائل، و تیسین، براي . ت مانند نبودبراي ما حفظ کرده اس

کرد؛ به زیبایی، دورنما،  کاري معطل نمی خود را با تزیین و خرده. هنر خود اصالت آورد و اصالت را از آن هنر برآورد

ذهنش درگیر . موضوع کامل ولو عاري از زینت باشدگذاشت تا  داد؛ می زمینۀ معماري، و نقوش آرابسک اهمیت نمی

داد؛ مانند آنچه که در تصاویر سیبوالها،  یک رؤیاي عالی بود که به آن، تاحدي که از عهدة دست برآید، شکل می

کرد، اما آن  اي استعمال می هنرش جسم انسان را به عنوان وسیله .پیمبران، قدیسان، قهرمانان، و خدایان کرده است

.ل انسانی براي او تجسمات شکنجه شدة امیدها و وحشتهایش، فلسفۀ مشوشش، و ایمان دینی آتشناکش بودنداشکا

هاي خود را رنگ  هرگز مجسمه. سازي است سازي هنر گرامی و اصلی او بود، زیرا آن هنر برجستۀ شکل مجسمه

سازي  حد رنگین بود؛ و او مجسمه اندیشید که شکل کافی است؛ حتی مفرغ هم براي او بیش از کرد، چون می نمی

اي بود، »مجسمه«آورد  هرچه با نقاشی و معماري به وجود می. داشت خود را فقط به استفاده ازسنگ مرمر محدود می

توانست ساختمانی  توفیقی نیافت، زیرا بزحمت می) بجز آن گنبد عالی(در معماري . حتی گنبد کلیساي سان پیترو

اندام انسان، به تصور درآورد و بزحمت قادر بود اجازه دهد که یک بنا چیزي جز محفظۀ  را، جز در شرایط نسبتهاي

سازي در  مجسمه. خواست به جاي آنکه سطحها را عنصري از شکل کند، همۀ آنها را بپوشاند ها باشد؛ می مجسمه

آن را بزور بیرون کشد؛ اما آن کرد که او مصمم بود  وجود او تبی بود؛ به گمان او، مرمر با سماجت سري را پنهان می

در کوشش براي دادن یک شکل برونی به . سر در خود او بود و چندان پنهانی که فاش کردن کاملش امکان نداشت

رؤیاي درونی، دوناتلو او را کمی یاري کرد، دال کوئرچا بیشتر، و یونانیان کمتر؛ در موقوف ساختن قسمت عمدة 

ها، همچنانکه در مورد آرامگاه افراد خاندان مدیچی کرده  یباً یکنواخت کردن چهرههنرش به بدن و کلی ساختن و تقر

بود، با یونانیان توافق داشت؛ اما هرگز موفق نشد آن آرامش عاري از احساس را که یونانیان پیش از عصر هلنیستی 

براي . این موضوع باشدگذاشت که در بند  طبعش نمی -هاي خود بدهد دادند، به پیکره هاي خویش می به مجسمه

ها را براي سر  فاقد حس محدودیت و تناسب کالسیک بود؛ شاهانه. یافت شکلی که گویاي احساس نباشد موردي نمی

کرد، چنان که  دار می ساخت، باالتنه را نسبت به دست و پاخیلی ستبر، و عضالت را بیش از حد گره  خیلی پهن می

باید اذعان کرد که این . اند نی هستند که از فرط تقال تابیده شدهگویی تمام مردان و خدایان کشتی گیرا

  .فزونگراییهاي عجیب در کوشش و احساس، به هنرباروکی نشئت داد

یکی از . میکالنژ، به عکس رافائل، مکتبی تأسیس نکرد، اما چند هنرمند برجسته تربیت کرد و نفوذي سایر به هم زد

اي ساخت که تقریباً با آرامگاه خاندان  ي پاولوس سوم در کلیساي سان پیترو مقبرهشاگردانش، گولیلمو دال پورتا، برا
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سازي و نقاشی از افراط کاریهاي او تقلید کردند،  اما جانشینان میکالنژ در مجسمه. زند مدیچی الف همسري می

یک سنت، روش، سبک، و معموال یک هنرمند واالجاه ذروة . آنکه به عمق فکر و احساس و استادي فنی او برسند بی

باید  چنانکه پس از او می. رساند سازد و به پایان می اي از تحول را می نفسۀ او رشته خوي تاریخی است؛ برتري فی

کند؛ یک تصور، آرمان،  آنگاه یک خوي و سنت جدید آهسته رشد می. اي از تقلید ناگزیر و انحطاط به وجود آید دوره

گذرد تا نظمی دگرگونه یابد، یعنی نظمی اصیل و کاشف شکلی  صد تجربۀ عجیب مییا فن با پیچ و تاب از میان 

ما میرندگان عادي، حتی وقتی که جسارت حکم کردن دربارة . آخرین کالم در اینجا کیفیتی متواضع دارد.تازه

ن شرمنده شویم، به الزم نیست که از پرستش قهرمانا. ورزیم، نباید از تشخیص الوهیت آنان قاصر مانیم خدایان را می

شماریم، زیرا در عمر دراز خود  ما میکالنژ را معزز می. شرط آنکه حس تشخیص ما از معبدهاي آنان بیرون نباشد

بینیم که این آثار به اصطالح از خون و  ما می. سر به خالقیت ادامه داد و در هر رشتۀ مهم شاهکاري پدید آورد سربه

بینیم که از صد  می. اند اند و تا مدتی او را از رنج زایش رنجور کرده او بیرون آمدهگوشت او جداشده و از مغز و قلب 

اند؛ که یکی پس از دیگري، مانند نفوسی  قدر حرکت مداد وقلم مو، شکل گرفته هزار ضربۀ چکش و مغار، وهمان

توانیم بدانیم که خدا چیست، یا  ما نمی. اند نامیرا، جاي خود را درمیان اشکال پایدار زیبایی و شاخصیت اشغال کرده

بفهمیم که جهانی که این سان از خوب و بد، رنج وجمال، و خرابی و تعالی سرشته است چه ماهیتی دارد؛ اما در 

دهد، و  بخشد، به ماده معنی می اي که به هرج نظم می ورزد، در برابر نابغه حضور مادري که به کودك خویش مهر می

دهد،  بخشد، خود را به آن زندگی و ذهن قانونیی که خرد ادراك ناپذیرجهان را تشکیل می به شکل یا فکر اصالت می

  .یابیم چندانکه ممکن است، نزدیک می
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آخرین پیام

  

. اي ژرف و خرسند ساز است وجوش تجربه بررسی چنین مراحل بسیار واشخاص پرشمار این قرنهاي غنی و پر جنب

ه حتی در دوران محاقش مردانی مانند تینتورتو و ورونزه، آرتینو و وازاري، پاولوس ثروت این رنسانس چه اندازه بود ک

سوم و پالسترینا، سانسووینو و پاالدیو، دوکا کوزیمو و چلینی، و آثاري هنري نظیر اطاقهاي کاخ دوکی و گنبد سان 

زیستند، و با این حال،  ی، و جنگ میپرست در آن ایتالیاییانی که در میان شدت، آشوب، خرافه! وجود آورد پیترو را به

 -چنانکه گویی ایتالیا کوهی آتشفشان است –در برابر هرگونه زیبایی و هنرمندي، بس سر زنده و مشتاق بودند و 

سازیها و عشقهاي نامشروع خود  هاي گرم عواطف و هنرهاي خود را، معماریها و آدمکشیهاي خویش را، مجسمه گدازه

هاي خویش را، تصویرهاي مریم و نقشهاي عجیب خود را، سرودهاي مذهبی و اشعار ملمع خود را، نقاشیها و راهزنی

در آن ایتالیاییان دورة رنسانس، چه  - ریختند را، بیعفتیها و تقواهاي خویش را، و کفرها و دعاهاي خود را بیرون می

هاي ما از بقایاي  کنیم، و موزه ساس میما تا امروز نفس رساي آن الهام را اح! توانست نهفته باشد نیروي حیاتی می

  .آسا سرشارند هنري آن عصر پرالهام و جنون

پیش . کنیم تکرار اتهاماتی است که بر آن وارد شده قضاوت آرام دربارة آن عصر مشکل است و کاري که ما اکنون می

تنی بر استثمار اقتصادي ساده عمدتاً مب) با محدود ساختن این اصطالح به ایتالیا(از هرچیز باید گفت که رنسانس 

ثروت رم زیر فرمان پاپها از پولهایی فراهم شده بود که از . لوحانی بسیار به دست معدودي مردم زرنگ بوده است

کردند،  اي بود که ساعات طوالنی کار می آمد؛ شکوه فلورانس از عرق جبین رنجبران دونپایه میلیونها خانۀ اروپایی می

، و فرقشان با رعایاي قرون وسطایی این بود که در جالل مغرورانۀ هنر مدنی و انگیزة مهیج حقوق سیاسی نداشتند

کمونهاي جمهوري با اولیگارشی بازرگانی و سازي  از لحاظ سیاسی، رنسانس جایگزین. زندگی شهري سهیم بودند

ات و قانون اخالقی را سست از جهت اخالقی، شورشی مشرکانه بود که پشتبندهاي االهی. دیکتاتوریهاي نظامی بود

گیرد؛ دولت، آزاد از  بنیان ساخته و غرایز انسانی را سخت آزادگذاشته بود تا از ثروت جدید تجارت و صنعت بهره

.نظارت کلیسایی که خود دنیاگرا و مادي شده بود، خود را در حکومت، دیپلوماسی، و جنگ برتر از اخالق اعالم کرد

درجزئیات بر هنر گوتیک فایق بود، اما . زیبا، اما کمتر متعالی بود) دهد ن چنین ادامه میادعاي مخالفا(هنر رنسانس 

صالي یک . شد رسید؛ ندرتاً به کمال یونانی یا جالل رومی بالغ می در عظمت به وحدت در اثر کلی به پاي آن نمی

ه کن کرده، و به امیران و توانگران تازه اشرافیت ثروتمند بود که هنرمند را از افرازمند جداساخته، ازمیان مردم ریش

سازي را  او روح خود را به یک عصر باستانی مرده باخته بود ومعماري و مجسمه. به دوران رسیده وابسته ساخته بود

 - رومی کاذب بر کلیساهاي گوتیک چه سخافتی بود-هاي یونانی ساختن جبهه. بردة اشکال کهن واجنبی ساخته بود

سبکی که . شاید احیاي روش کالسیک در هنر اشتباهی اسفناك بود! در فلورانس و ریمینی کردکاري که آلبرتی 

مرد دیگر به نحو شایسته قابل زنده شدن نیست، مگر آنکه تمدنی که آن سبک رازگویش بوده است دوباره برقرار 

بزرگ هنر یونانی و رومی در عصر . شود؛ قدرت و سالمت سبک در توافق آن با زندگی و فرهنگ زمان خود آن است

یک قید صبورانه وجود داشت که فکر یونانی به آن صورتی آرمانی داده بود و خوي رومی غالباً آن آرمان را تحقق 

چه چیزي . بخشیده بود؛ اماآن قید نسبت به روح آزادیجو، عاطفی، مشوش، و افراط طلب رنسانس اجنبی بود

هاي مشابه، که داغ  آوري از پنجره چهارگوش منظم، و ردیفهاي کسالت توانست بیش از بام و سقف مسطح، نماي می

زد، باخوي ایتالیایی در دوقرن پانزدهم و شانزدهم معارض باشد؟ وقتی که معماري  باطله برکاخهاي رنسانس می

ل هنر ایتالیا از این یکنواختی و از سبک کالسیک تصنعی خسته شد، خودرا، مانند آن تاجر ونیزي که به سود غو

  .غارت شد، در میدان تزیین و شکوه مفرط رها کرد و از روش کالسیک به شیوة باروك افتاد
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سازي ضرور است؛ مادة مقاوم  زیرا قید براي مجسمه. توانست مبین رنسانس باشد سازي کالسیک نیز نمی مجسمه

سازي حرکت ثابت یا جامد  مجسمه. یردگ وتاب حاصل از رنجی را که طبیعتاً باید ناپایدار باشد بدرستی در برنمی پیچ

اي است صرف شده با مضبوط، و زیبایی یا شکلی است که به وسیلۀ سنگ یا فلزي که پس از قالبریزي  است، عاطفه

مقابر یا  سازي بیشتر وابسته به همین جهت بزرگترین کار مجسمه شاید به. آید منجمد شده است به وجود می

دوناتلو، . هستند که در آنها انسان سرانجام راحت حقیقی را یافته است) رمرگ فرزندعزاي مریم د(هاي پیتا  مجسمه

کوشید کالسیک باشد، همچنان تالشگر، آرزومند، و پیرو سبک گوتیک باقی ماند؛ میکالنژ براي  هرچند که می

امش جمالشناسی خواست آر خودش قانون بود، غولی بود محبوس درخوي خود و به میانجیگري بردگان و اسیران می

میراث بازیافتۀ کالسیک . براي آرامش الزم باشد بیقانون و پرهیجان بود را پیدا کند؛ اما همواره بیش از آن حد که

هاي شکوهمند غنی ساخت، اما تقریباً روان جوان  روح جدید را با نمونه: قدر که نعمت بود، زحمت هم داشت همان

شاید این عهد . ر زیر انبوهی از ستونها، سرستونها، فرسبها، و سنتوریها خفه کردد - که تازه به حد بلوغ رسیده بود - را

، از رشد یک هنر محلی و سازگار با خوي )حتی در باغها(باستان رستخیز یافته، این پرستش تناسب و هماهنگی 

.ر زبان مردم شدوسیلۀ اومانیستها مانع تحول ادبیات د زمان جلوگرفت، درست همان گونه که احیاي التینی به

نقاشی رنسانس در بیان اوضاع و عواطف زمان کامیاب شد و هنر را به چنان تهذب فنی رساند که هرگز برتر از آن 

انگیز، لباس شاهوار، و چهرة گلگون بود؛  تأکید آن در زیبایی شهوت. اما آن نقاشی نیز نقصهایی داشت. دیده نشده بود

سات شهوانی بودند و به اشکال جسمانی بیشتر توجه داشتند تا به فحواي حتی تصویرهاي مذهبی حاکی از احسا

رسند تا تصویرهاي موقر  جا مانده از قرون وسطی بیشتر به ژرفناي روح می مذهبی؛ و بسیاري از تابلوهاي صلیب به

غیرجذاب و نقاشان فالندري و هلندي به نقاشی رخسارهاي . باشند مریم عذرا که از یادگارهاي هنر رنسانس می

دربرابر ستایش بره، اثر وان . هاي ساده، و جستن راز خصال شخصی و عناصر حیات در پس آنها، جرئت ورزیدند جامه

تصویر یولیوس دوم، کار ! رسند چقدر سطحی به نظر می -هاي رافائل و حتی حضرت مریم - هاي ونیز آیک، برهنه

هاي بیغش  ي صورتگران ایتالیایی چیزي هست که با خود نگارهها رافائل، بینظیر است، اما آیا درمیان خود نگاره

سازي در قرن شانزدهم مبین برآمدن نوکیسگان و ولع آنان به دیدن خود در  چهره رامبران قابل قیاس باشد؟ رواج تک

رنسانس عصري درخشان بود، اما در میان تمام مظاهر آن اثري از خودنمایی و ناسرگی دیده . آینۀ شهرت است

هاي گرانبها، قالبی مجوف و مملو از قدرت متزلزل که پشتبندي از  اي از جامه نمایش خودپسندانه -شود یم

نیرومندي درونی ندارد و آماده است تا با کوچکترین حرکت یک جماعت شورشگر بیرحم، یا فریاد دور دست یک 

  .راهب گمنام و خشمناك، برزمین افتد

ایم، چه باید  گوار، نسبت به دورانی که ما آن را با تمام اشتیاق جوانی دوست داشتهخوب، دربرابر این ادعاي خشن و نا

رد . بگوییم؟ ما نباید در رد این ادعا بکوشیم، زیرا هرچند که مشحون است از قیاسهاي نابجا، بیشتر آن راست است

ضد آن است ناسودمند  دیگري که» نیم حقیقت«بر » نیم حقیقت«کند و افکندن یک  کردن صرف هرگز مجاب نمی

البته فرهنگ رنسانس روبنایی اشرافی بود . تر بیامیزیم است، مگر اینکه هر دو آنها را در یک نظریۀ بزرگتر و عادالنه

که بر پشت بینوایان رنجکش استوار شده بود؛ اما، افسوس، چه فرهنگی چنین نبوده است؟ بدون شک بیشتر ادبیات 

تواند نضج گیرد؛ حتی براي نویسندگان حقپرست هم رنجبران نامرئی  به اشکال می و هنر، بدون تمرکزي از ثروت،

ما از . کنند بافند، و مرکب درست می سازند، پارچه می کنند،با کشتگري خواربار فراهم می معادن زمین را استخراج می

؛ بسیاري از آنان عوایدي را که کنیم؛ برخی از آنان مستوجب خفه شدن به وسیلۀ سزار بورژیا بودند جابران دفاع نمی

اش لورنتسو، که  نمودند؛ و نیز به سود کوزیمو و نوه کردند در راه تجمالت بیهوده تلف می از قبل مردم تحصیل می

اما . گوییم فلورانسیان حکومت آن دو را واضحاً بر فرمانروایی بینظم توانگرساالري ترجیح داده بودند، سخنی نمی
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اخالقی باید بگوییم که آن تاوان آزادي عقلی بود؛ و هرچند تاوانی سنگین بود، آن آزادي دربارة سست بنیادي 

.ناپذیر جهان نوین است که امروزه براي روانهاي ما در حکم نفس کشیدن است طبیعی ارزش حق

ر آن کشور بودکه د. پژوهی فداکارانه، که رستاخیز ادبیات و فلسفۀ کالسیک را موجب شد، بیشتر کار ایتالیا بود دانش

توانستند با اراسموس یا شکسپیر  وجود آمد؛ گرچه هیچ یک از نویسندگان ایتالیایی زمان نمی نخست ادبیات جدید به

کرد، و انگلستان دورة الیزابت بذرگل شکوفان  برابري کنند، خود اراسموس آرزوي آهنگ آزاد ایتالیاي رنسانس را می

آریوستو و ساناتسارو سرمشق سپنسر و سیدنی بودند، و . دانست می -ن ایتالیایی مآبانگلیسیا –خود را مرهون ایتالیا 

معلوم نیست که اگر پومپوناتتسی و ماکیاولی، و . ماکیاولی و کاستیلیونه سرمشق انگلستان دورة الیزابت و جیمز اول

  .ستند آثار خودرا به وجود آورندتوان تلزیو و برونو راه را باعرق و خون خود باز نکرده بودند، بیکن و دکارت می

هاي شاهوار ابنیۀ رم و  انگیزي افقی و در سطح است، البته در صورتی که قبه بلی، معماري رنسانس به طرز غم

سبک گوتیک، که در کلیساسازي عمودي بود، منعکس سازندة دینی بود که . فلورانس را همواره مستثنا سازیم

داد؛ معماري  ساخت و امیدها و خدایان آن را در آسمان قرار می روح مجسم می زندگی خاکی ما را همچون تبعیدگاه

گذاشت و بندرت آنان را  کالسیک مبین دینی بود که الوهیتهاي خود را در درختان و رودها و درون زمین می

سبک کالسیک، که  .نگریست نشاند که ازکوه واقع در تسالی بلندتر باشد؛ براي یافتن الوهیت به باال نمی برکوهی می

شد آن را واگذاشت تا بمیرد؛ یک  توانست نمایندة رنسانس پرآشوب باشد، اما هرگز نمی چنان سرد و آرام بود، نمی

 - رقابت سخاوتمندانه آثار آن را حفظ کرد و آرمانها و اصول آن را به صورت یک قسمت از معماري امروز ما درآورد

سازي  لیا نه توانست با معماري یونانی یا گوتیک برابري کند، نه با مجسمهایتا. قسمتی که فقط سهیم است نه آمر

وجود آورد که  توانست هنرمندي به هاي گوتیک در شارتر و رنس؛ اما می یونانی، و نه شاید با طبقات پلکانی مجسمه

جسمۀ پیتاي آن با آرامگاههاي خاندان مدیچی را چنان بسازد که در ارزشمندي با کار فیدیاس برابري کنند، و م

  .تندیسهاي کار پراکسیتلس

اسپانیا در روزهاي . توان جست؛ این نقاشی هنوز نقطۀ اوج آن هنر در تاریخ است براي نقاشی فلورانس عذري نمی

گرکو به آن دوره رسید؛ فالندر و هلند در کارهاي روبنس و رامبران به   آرام والسکوئز، موریلیو، ریبرا، ثورباران، و ال

اند که خاص خودشان است و گاه تصویرشان  چینی و ژاپنی به مدارجی برشده نقاشان. نزدیک شدند، اما نه کامال آن

هذا  بینند؛ مع کند، الاقل از آن جهت که انسان را در منظري بزرگ می همچون آثاري مخصوصاً ژرف برما اثر می

منۀ غنیتري از بغرنجی، قدرت، و جانداري گرم رنگ، الشعاع دا فلسفۀ سرد و اصالت آمیخته با اندیشه آثارشان تحت

در حقیقت نقاشی رنسانس یک . گیرد که در هنر تصویري فلورانسیان، رافائل، کوردجو، و ونیزیان وجود دارد، قرار می

چنانکه در سقف سیستین دیده  –هنر شهوانی بود، هرچند که برخی از بزرگترین تصاویر مذهبی و همچنین 

دربارة . العملی سالم بود اما همان شهوانیت عکس. وجود آورد ها را به از روحانیترین و متعالیترین پرده برخی -شود می

کشی شدید  زن در چندین قرن ناگوار و نامساعد از یک ریاضت. قدر کافی مدتی دراز مذمت شده بود بدن انسان به

را تعالی  بدنهاي سالم انسان را تأیید کند، و هنر آن رو خوب بود که زندگی بار دیگر زیبایی اهانت دیده بود؛ از این

اي پس از مرگ خسته شده بود؛ پس به مرگ پشت  زنی، ووحشتهاي افسانه رنسانس از گناهکاري ذاتی، سینه. بخشد

. سرود اي پرنشاط و قیاس ناپذیر درشأن شادي کرد و به زندگی رو گرداند و، خیلی پیش از شیلر و بتهوون، قصیده

از ایتالیا، از صد راه، . نس، با بازخواندن فرهنگ کالسیک، به حکومت هزار سالۀ ذهن شرقی در اروپا پایان دادرنسا

دانشمندانی مانند . مژدة آزادي بزرگ از کوهها و دریاها گذشت و به فرانسه، آلمان، فالندر، هلند، و انگلستان رسید

. سارتو، پریماتیتچو، چلینی، و بوردونه رنسانس را به فرانسه بردند آلئاندرو وسکالیژر، و نقاشانی مانند لئوناردو، دل

سازان، و معماران ایتالیایی آن را به پست، کراکو، و ورشو منتقل ساختند؛ میکلوتتسو آن را به قبرس  نقاشان، مجسمه
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ود به انگلستان باز آوردند، و از ایتالیا کولت و لیناکر آن را با خ. برد؛ جنتیله بلینی با آن گستاخانه به استانبول رفت

. سوي شمال همچنان روان بود جریان افکار، اخالق، و هنر به مدت یک قرن از ایتالیا به. آگریکوال و رویشلین به آلمان

جدید » علوم انسانی«، تمام اروپاي باختري ایتالیا را مادر و پرستار تمدن و علم و هنر و 1600تا  1500از سال 

راد مردي و تصور اشرافی زندگی و حکومت از جنوب برخاست تا آداب کشورهاي شمال را به قالب دانست؛ حتی فکر 

گیاه پر رشد هنر  گونه، قرن شانزدهم، هنگامی که رنسانس در ایتالیا به انحطاط افتاد، عصري بود از رستن بدین. ریزد

  .در فرانسه، انگلستان، آلمان، فالندر، و اسپانیا

ي اصالح دینی و اصالحات کاتولیکی، و مناظرات االهیون و جنگهاي مذهبی، بر نفوذ رنسانس براي مدتی کشمکشها

چیره شد و آن را پوشاند؛ در سراسر یک قرن خونین، مردان براي آزادي و ایمان و عبادت به میل خود، یا به 

اما بر . ز خاموش شده استنمود که با برخورد ایمانهاي مبار خرسندي شاهانشان، جنگیدند؛ و صداي خرد چنین می

روي هم ساکت نبود؛ حتی در آن محیط وحشتناك، مردانی مانند اراسموس، بیکن، و دکارت آن صدا را دلیرانه 

منعکس ساختند و صالي نو و نیرومندتري در دادند؛ اسپینوزا فورمول جادویی براي آن یافت؛ و در قرن هجدهم روح 

و آناتول فرانس،  از ولتر و گیبن تا گوته و هاینه، تاهوگو و فلوبر، تا تن . ز نو زادرنسانس ایتالیا در روشنگري فرانسه ا

نوعی زنده از جنگ رست، و  این پیچ و تاب همچنان در میان انقالب و ضد انقالب، و پیشرفت و ارتجاع ادامه یافت، به

 -که در کشور فکر دوستان صمیمند -نديامروز در اروپا و امریکا ارواح مهذب و نیروم. صبورانه صلح را نجات بخشید

کنند؛  وجود دارند که از این میراث آزادي فکري، حساسیت جمالشناسی، و تفاهم دوستانه و مشفقانه تغذیه می

گیرند؛ و همواره در قلب خود، در  بخشایند و خوشیهاي حس، ذهن، و روح را در برمی غمهاي زندگی را به آن می

  .شنوند انگیز رنسانس را می وپها، آواي دلمیان آواهاي نفرت و غرش ت
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کتاب اول

  از ویکلیف تا لوتر

  3320___________________________________ 1517- 1300: کلیساي کاتولیک رومی:  فصل اول

I - خدمات مسیحیت  

II -  انحطاط کلیسا  

III -  پیروزي دستگاه پاپی  

IV - اوضاع در حال تغییر  

V - امه دعوا علیه کلیسااق  

  3339____________________1400-1308: ویکلیف، چاسر، و شورش بزرگ: انگلستان:  فصل دوم

I -  حکومت  

II -  جان ویکلیف  

III -  شورش بزرگ  

IV -  ادبیات جدید  

V -  جفري چاسر  

VI -  ریچارد دوم  

  3365_________________________________________1461- 1300: محاصره فرانسه:  فصل سوم

I -  صحنه فرانسه  

II - به سوي کرسی  

III - مرگ سیاه و بلیات دیگر  

IV - انقالب و احیا  

V -  شاه دیوانه  

VI - ها  زندگی در میان ویرانه  

VII - ادبیات  

VIII -  هنر  

IX - ژاندارك  

X - ماند  فرانسه زنده می  

  3391__________________________________________1515- 1453: ققنوس گالیا:  فصل چهارم

I - لویی یازدهم  

II -  ماجراي ایتالیا  
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III - پیدایش کاخها  

IV - فرانسوا ویون  

  3405_________________________________1509-1399: انگلستان در قرن پانزدهم:  فصل پنجم

I -  پادشاهان  

II -  ازدیاد ثروت انگلستان  

III - اخالق و آداب  

IV - اللردها  

V - هنر انگلیسی   

VI - ککستن و ملري  

VII -  اومانیستهاي انگلیسی  

  3421_______________________________________1515-1363: داستان بورگونی:  فصل ششم

I -  دوکهاي شاهمنش  

II -  روحیه دینی  

III -  بورگونی پر زرق و برق  

IV -  شارل دلیر  

V -  هنر در پست بومان  

  3435_________________________________________1460- 1300: اروپاي مرکزي:  فصل هفتم

I - زمین و کار  

II -  سازمان حکومت  

III - آلمان با کلیسا میستیزد  

IV -  رازوران  

V -  هنرها  

VI - گوتنبرگ  

  3450_______________________________________ 1517-1300: اسالوهاي مغرب:  فصل هشتم

I -  بوهم  

II - یان هوس  

III -  انقالب بوهم  

IV -  لهستان  

  3462_____________________________________ 1516-1300: هجوم ترکان عثمانی:  فصل نهم

I -  بیزانس شکوفایی دوباره  

II - ترکان عثمانی در بالکان  

III - آخرین سالهاي قسطنطنیه  

IV -  یانوش هونیادي  

V - اوج هجوم  
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VI - رنسانس مجارستان  

  3476_____________________ 1517-1300: کند پرتغال انقالب بازرگانی را آغاز می:  فصل دهم

  3481______________________________________________ 1517- 1300: اسپانیا:  فصل یازدهم

I -  صحنه اسپانیا  

II - غرناطه  

III -  فردیناند و ایزابل  

IV - هاي دستگاه تفتیش افکار  شیوه  

V - افکار  پیشرفت دستگاه تفتیش  

VI -  خروج بنی اسرائیل  

VII - هنر اسپانیا  

VIII -  ادبیات اسپانیا  

IX - مرگ شاه  

  3509______________________________________ 1517- 1300: پیشرفت دانش:  فصل دوازدهم

I -  جادوگران  

II -  آموزگاران  

III - دانشمندان  

IV -  درمانگران  

V -  فیلسوفان  

VI - مصلحان  

  3532_________________________________________ 1517-1492: فتح دریاها:  فصل سیزدهم

I -  کلمب کریستوف  

II -  امریکا  

III - آبهاي تلخ  

IV -  چشمانداز نو  

  3543___________________________________1517- 1469: اراسموس پیشگام:  فصل چهاردهم

I -  تحصیالت یک اومانیست  

II - اراسموس مشایی  

III -  اراسموس هجاگر  

IV -  اراسموس محقق  

V - اراسموس فیلسوف  

VI - انسان اراسموس  

  3561____________________________ 1517- 1453: آلمان در آستانه ظهور لوتر:  فصل پانزدهم

I -  عصر فوگرها  

II -  دولت  
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III -  آلمانی ها  

IV -  کمال هنر آلمان  

V - آلبرشت دورر  

VI -  اومانیستهاي آلمانی  

VII -  اولریش فون هوتن  

VIII -  کلیساي آلمان  

  

  کتاب دوم

  انقالب دینی

1517 -1564  

  3594___________________________1564-1517: اصالح دینی در آلمان: لوتر:  فصل شانزدهم

I -  تنسل  

II - پیدایش لوتر  

III - انقالب شکل میگیرد  

IV - توقیعها و تکفیرهاي پاپ  

V -  دیت ورمس  

VI -  رادیکالها  

VII - مبانی ایمان  

VIII -  االهیات لوتر  

IX - انقالبیون  

  3628_____________________________________ 1546- 1522: انقالب اجتماعی:  فصل هفدهم

I - اوجگیري شورش  

II - جنگ دهقانان  

III -  آناباتیستها به مرام اشتراکی می گروند  

   3646 ______________________1513-1477: اصالح دینی در سویس: تسوینگلی:  فصل هجدهم

I - کارهاي شگرف به مقیاس کوچک  

II - تسوینگلی  

III - اصالح دینی تسوینگلی  

IV -مسیح به پیش سربازان !  

  3656_____________________________________1536-1517: لوتر و اراسموس:  فصل نوزدهم

I -  لوتر  

II - بدعتگذاران نابردبار  

III - اومانیستها و اصالح دینی  

IV -  اراسموس و لوتر  
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   3674________________________________________ 1560- 1525: ها جنگ ایمان:  فصل بیستم

I - پیشرفت نهضت پروتستان  

II -  ناسازگاري دیتها  

III -  شیر ویتنبرگ  

IV - پیروزي آیین پروتستان  

  3690_______________________________________ 1564-1509: ژان کالون:  فصل بیست و یکم

I -  جوانی  

II -  عالم االهی  

III - ژنو و ستراسبورگ  

IV -  مدینه االهی  

V -  مناقشات کالون  

VI -  میکائل سروتوس  

VII - نداي رواداري  

VIII -  کالون در سالهاي آخر عمر  

  3716________________1559-1515: فرانسواي اول و اصالح دینی در فرانسه:  فصل بیست و دوم

I - ))شاه دماغ گنده ((  

II -  1515فرانسه در سال   

III -  مارگریت دو ناوار  

IV -  پروتستانهاي فرانسه  

V -  هاپسبورگ و والوا  

VI - جنگ و صلح  

VII - دیان دو پواتیه  

  3742______________________ 1529-1509: هنري هشتم و کاردینال وولزي : فصل بیست و سوم

I -  پادشاه نوید بخش  

II - وولزي  

III -  وولزي و کلیسا  

IV - ))پادشاه )) صالق  

  3758_________________________ 1535-1529: هنري هشتم و تامس مور:  فصل بیست و چهارم

I -  پارلمنت اصالح دینی  

II -  آرمان شهرگرا  

III -  شهید  

IV -  داستان سه ملکه  

  3773___________________________1547-1535: ها هنري هشتم و صومعه:  فصل بیست و پنجم

I - ها را برچیدند چگونه صومعه  
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II -  ایرلندیهاي خیرهسر  

III - پادشاه تمام عیار  

IV -  اژدها کنار میرود  

  3786________________________1558-1547: دوارد ششم و ماري تودورا:  فصل بیست و ششم

I -  دوران سرپرستی دیوك آو سامرست  

II -  دوران سرپرستی ارل آو واریک  

III - ملکه مهربان  

IV - ))ماري خون آشام ((  

  3805_______________________ 1561-1300: از رابرت بروس تا جان ناکس:  فصل بیست و هفتم

I - اسکاتلندیهاي خیره سر  

II -  شاهان اسکاتلند  

III - جان ناکس  

IV - جامعه عیسی مسیح  

  3820___________________________ 1560-1517: گسترش اصالحات دینی:  فصل بیست و هشتم

I -  نگاهی به اسکاندیناوي  

II -  اصالح دینی در سوئد  

III -  اصالح دینی در دانمارك  

IV -  آیین پروتستان در اروپاي خاوري  

V -  شارل پنجم و پست بومان  

VI -  اسپانیا  

  شورش کمونها  -1

  ستانهاي اسپانیا پروت -2

  امپراطور درمیگذرد  -3

  

  کتاب سوم

  بیگانگان بر دروازه

 1300  -1566  

  3839____________________________________1584- 1300: وحدت روسیه:  فصل بیست و نهم

I - مردم  

II -  امیران مسکو  

III -  ایوان مخوف  

  3853________________________ ) م1520-1258(ق  'ه 927- 656: نبوغ اسالم:  فصل سی ام

I -  ایلخانیان ایران  

II -  حافظ  
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III -  امیر تیمور  

IV -  ممالیک مصر  

V -  عثمانیها  

VI -  ادبیات اسالمی  

VII - هنر در آسیاي اسالمی  

VIII -  اندیشه اسالمی  

  3882___________________  )م1566-1520(ق  'ه 974-927: سلیمان قانونی:  فصل سی و یکم

I -  اسالم در افریقا  

II - ایران صفوي  

III -  سلیمان و مغرب زمین  

IV -  تمدن عثمانی ها  

  دولت  -1

  اخالق  -2

  ادبیات و هنرها  -3

V -  شخصیت سلیمان  

  3904__________________________________________ 1564-1300: یهودیان:  فصل سی و دوم

I - وم سرگردانق  

II - زیر شکنجه  

III - دومین دوران آوارگی  

IV - ،فن ادامه حیات  

V -  ،877/اندیشه یهودي  

  

  چهارمکتاب 

  پشت صحنه

 1517-1564  

  3929______________________________________1564- 1517: زندگی مردم:  فصل سی و سوم

I -  اقتصاد  

II - قانون  

III -  اخالق  

IV - آداب  

  3947________________________________________1564- 1300: موسیقی:  فصل سی و چهارم

I - سازها  

II - برتري فالندریها  

III - موسیقی و اصالح دینی  
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IV - پالسترینا  

  3958_______________________________ 1564- 1517: ادبیات در عصر رابله:  فصل سی و پنجم

I - چاپ کتاب  

II -  مدارس  

III -  دانشوران  

IV -  رنسانس فرانسه  

V -  رابله  

  زندگینامه  -1

  گارگانتوا  -2

  پانتاگروئل -3

  دلقک شاه -4

VI -  رونسار و پلئیاد  

VII - وایت و ارل آو ساري  

VIII -  هانس زاکس  

IX -  موز ایبریایی  

  3990________________________________ 1564- 1517: هنر در عصر هولباین:  فصل سی و ششم

I - ح دینی، و رنسانس هنر، اصال  

II -  هنر رنسانس فرانسه  

  )) بیماري ساختن(( -1

  هنرهاي فرعی  -2

III -  پیتر بروگل  

IV -  کراناخ و آلمانی ها  

V -  سبک تودور  

VI - باینهول  

VII - هنر در اسپانیا و پرتغال  

  4018_______________________________ 1565- 1517: علم در عصر کوپرنیک:  فصل سی و هفتم

I -  پرستش علوم غریبه  

II - انقالب کوپرنیکی  

III -  ماژالن و کشف زمین  

IV - یستشناسی رستاخیز ز  

V - وسالیوس  

VI - پیدایش جراح  

VII -  پاراسلسوس و دکترها  

VIII - شکاکان  
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IX -  راموس و فیلسوفان  

  

  کتاب پنجم

  اصالحات کاتولیکی

 1517-1565  

  4052____________________________________1565- 1517: کلیسا و اصالح:  فصل سی و هشتم

I -  مصلحان پروتستان ایتالیا  

II - مصلحان کاتولیک ایتالیا  

III - ویالیی و اصالح رهبانیت قدیسه ترسایی آ  

IV -  آیگناتیوس لویوالیی  

V - یسوعیان  

  4075________________________________________1565-1517: پاپها و شورا:  فصل سی و نهم

I - پاپها در بنبست  

II -  سانسور و دستگاه تفتیش افکار  

III -  شوراي ترانت  

  4090___________________________________________________________________پایان سخن
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  پیشگفتار

اصالح ((خاطره اش گرامی و روانش شاد باد شایسته است که با خواننده این کتاب تذکاري دوستانه دهیم تا بداند که 

: اگر میخواستیم نام صحیحی بر آن بگذاریم، میبایست بگوییم. ستنام درست و رسایی براي این کتاب نی)) دینی

، یا در این حدود، مشتمل بر تاریخ دینی ایتالیا، و 1564تا  1300تاریخ تمدن اروپا، به استثناي ایتالیا، در سالهاي ((

دود موضوعات مورد علت مرزبندي ح)). نیز تاریخ اجمالی تمدن اسالمی و یهودي در اروپا، افریقا، و آسیاي باختري

بحث این کتاب، با این دقت و چم و خم،آن است که در مجلد چهارم این تاریخ تمدن، یعنی عصر ایمان، تاریخ اروپا 

سخن  1576تا  1304باز گفته شد، و در مجلد پنجم، یعنی رنسانس، منحصرا در باب ایتالیاي سالهاي  1300تا سال 

از این روي، در مجلد . سخنی به میان نیامد، بلکه به عهده تعویق افتادرفت و از جشن اصالح دینی در آن کشور 

خواننده این کتاب خواهد . گرفته شود 1300حاضر، که جلد ششم از تاریخ تمدن ماست، باید دنباله سخن از سال 

روست که، در  و این از آن ;دید که بعد از آنکه یک سوم از این تاریخ گزارده شد، لوتر به روي صحنه قدم میگذارد

حقیقت، جنبش اصالح دینی را جان ویکلیف و لویی باواریایی در قرن چهاردهم آغاز کردند، یان هوس در قرن 

  .پانزدهم آن را ترقی داد، و در قرن شانزدهم با لوتر، آن راهب بیباك ویتنبرگی، به اوج خود رسید

نند از خواندن فصلهاي سوم تا ششم و نهم تا دهم چشم آنان که تنها به انقالب دینی این دوره دلبستگی دارند میتوا

اما کتاب تنها درباره این  ;پس، موضوع اصلی این کتاب اصالح دینی است.پوشند، و البته زیان هنگفتی نخواهند کرد

ما گفتار خویش را با بحثی کلی در باب دین، اثرات آن در فرد و جامعه، و مسائلی که در دو قرن  ;یک موضوع نیست

، آلمان را در 1382تا  1376انگلستان را در سالهاي . پیش از لوتر گریبانگیر کلیساي کاتولیک رومی بود آغاز میکنیم

ها و کشمکشهایی  از مدنظر خواهیم گذرانید و اندیشه 1485تا  1402، و بوهم را در سالهاي 1347تا  1320سالهاي 

یم بود، همچنان که پیش میرویم، خواهیم دید که چه سان را که از اصالحات لوتري ناشی شدهاند نظارهگر خواه

انقالبات اجتماعی متکی بر مرام اشتراکی دست در دست انقالبات دینی پیش میروند، آن گاه شمهاي از روایت ادوارد 

گیبن را در باب سقوط قسطنطنیه بیان خواهیم داشت و مشاهده خواهیم کرد که چه سان رسیدن ترکان به پشت 

کوششهاي  ;هاي وین به یک مرد امکان داد تا در یک زمان با یک امپراطور و یک پاپ به مبارزه قد افرازد دروازه

و اوضاع و احوال  ;اراسموس را در راه اصالح کلیسا با روش مسالمتآمیز و به وسیله خود کلیسا از نظر خواهیم گذرانید

داد و، از این رهگذر، درخواهیم یافت که ظهور وي تا چه حد  آلمان را در آستانه ظهور لوتر مورد مطالعه قرار خواهیم

در بخش دوم این کتاب، اصالح دینی را، به معنی اخص آن، که به وسیله لوتر و مالنشتون . محترم و ناگزیر بوده است

وئد آغاز در آلمان، تسوینگلی و کالون در سویس، هنري هشتم در انگلستان، ناکس در اسکاتلند، و گوستاو واسا در س

همچنین نگاهی به ستیزه طوالنی میان فرانسواي اول و شارل پنجم خواهیم  ;شد، مورد بررسی قرار خواهیم داد

هاي دیگر زندگی مردم اروپا را، در این نیم قرن پرآشوب، به زمانی دیگر موکول خواهیم کرد،  اما مطالعه جنبه. افکند

در بخش سوم به . حیح و فهم کامل جنبش اصالح دینی باز داردمبادا وقفه و درنگ بسیار ما را از دریافت ص

اسالم با اعتقاد، فرهنگ و نیروي  ;روسیه، ایوانها، و کلیساي ارتدوکس: نظر خواهیم افکند)) بیگانگان بر دروازه((

ه در بخش چهارم قدم ب. و کوشش یهودیان براي آنکه، در جهان مسیحیت، مسیحیانی واقعی بیابند ;مبارزهجویش

خواهیم گذاشت تا قانون و اقتصاد، اخالق و آداب، هنر و موسیقی، و ادبیات و علم و فلسفه اروپایی )) پشت صحنه((

در بخش پنجم خود را به جاي کلیسا خواهیم گذاشت و خواهیم کوشید . را در عصر لوتر مورد بررسی قرار دهیم

و ناگزیر از جسارت پرآرامش آن، در مقابله با طوفانی که  ;اصالح دینی را از دید کلیساي درخطر افتاده مطالعه کنیم

و باالخره در پایان این کتاب، رنسانس، اصالح دینی، آیین  ;از هر سو آن را فراگرفته بود، دچار اعجاب خواهیم شد

  .کاتولیک، و جنبش روشنگري را از دیدگاه وسیع تاریخ و فلسفه جدید مورد مالحظه قرار خواهیم داد
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زیرا تقریبا هر واژهاي که در این باب از زیر قلم آدمی بیرون میآید میتواند  ;حث ما دلکش، اما دشوار استموضوع ب

من کوشش بسیار کردهام تا از دایره بیطرفی پاي بیرون . وسیلهاي براي بحث و مشاجره و یا رنجش و دآلزردگی شود

و در دنیا چیزي دردناکتر و  ;تاثیر گذشته او قرار دارندنگذارم، اما نیک آگاهم که آرا و عقاید آدمی تا چه حد تحت 

خواننده این کتاب باید بداند که مرا یک کاتولیک مومن و پرشور بار آورده بودند و . خشمانگیزتر از بیطرفی نیست

ایی هاي مهربانی را که، با شکیب من، هنوز، خاطره نیک و سپاسانگیز آن کشیشان پارسا، یسوعیان فرزانه، و راهبه

و نیز باید بداند که من قسمت اعظم معلومات و  ;تمام، تندیها و سرکشیهاي جوانی مرا تحمل میکردند به یاد دارم

کمال و توسعه قواي ذهنی و اخالقی خود را مدیون سیزده سال تدریس در یک کلیساي پرسبیتري، در سایه 

دي، ویلیام ادمز براون، هنري سلون کافین، .ن سیتوجهات دانشمندان و فرزانگان پروتستان آیین پاکدلی چون جانث

بسیاري از شنوندگان باوفاي من در آن کلیسا یهودیان بودند، و عطش سیریناپذیرشان براي . و ادمند چفی هستم

عذر من در تعصبورزي کمتر از هر کسی مسموع . کسب دانش به من بصیرت و بینش تازهاي در درك ملت یهود داد

کسی که میداند هیچ اعتقادي، حتی اعتقاد داشتن به خرد، ایمان پایداري نیست، به همه ادیان  من به عنوان. است

احترام میگذارم و معتقدم که همگی ذراتی هستیم از ظلمت و تاریکی که در آرزوي خورشید به هر چیزي دست 

  .آگاهی نیست و دیگر اینکه در باب امور کلی و غایی جهان مرا بیش از طفل ابجد خوانی. مییازیم

که لغزشهاي مرا در فصلهاي مربوط به اسالم )) موسسه آسیایی((در پایان گفتارم، از دکتر آرثرآپم پوپ، بنیانگذار 

از دکتر گرسن کوئن، استاد االهیات یهودیت در امریکا که صفحات مربوط به تاریخ یهودیان را  ;تصحیح کردند

کاوفمن، استاد دانشگاه لوسآنجلس که بخش موسیقی این کتاب را  از دوست مهربانم هري ;بررسی و اصالح کردند

منتقدانه نگریستند، و باالخره از همسرم، که در نوشتن این کتاب با کمکهاي مداوم و راهنماییهاي روشنبینانهاش مرا 

  .یار و مددکار بوده است سپاسگزارم

این کتاب به بازار خواهد آمد که عصر خرد نام  اگر دست اجل مهلت دهد، پنج سالی پس از این، مجلد دیگري در پی

خواهد داشت، و واپسین مجلد تاریخ تمدن خواهد بود، که در آن از تاریخ تمدن و فرهنگ جهان تا دوران ناپلئون 

بعد از آن، ما همه را بدرود خواهیم گفت و از پی کار خویش خواهیم رفت، در حالی که از دل و . سخن خواهد رفت

ار خوانندگانی خواهیم بود که سنگینی مجلدات این تاریخ را بر دستهاي خویش تحمل کرده و بر جان سپاسگز

خطاهاي بیشماري که در خالل تالشمان در جهت تحلیل حال، به کمک گذشته ترکیبکننده آن، مرتکب شدیم به 

ن عمل دهد و گذشته حال زیرا حال، گذشته در هم نوشتهاي است براي آنکه به ما امکا ;دیده اغماض نگریستهاند

  .بازشدهاي است براي آنکه فهم و دانایی ما را بیفزاید

  ویل دورانت

   1957مه  12لوس آنجلس  

  

  

  

  

  

  

  



٣٣٢٠

فصل اول

  کلیساي کاتولیک

13001517  

  

I -  خدمات مسیحیت  

غرور در شباب زندگی، با تفوقی که از . دریافت و شناخت دین، آخرین مرحلهاي است که خرد آدمی بدان میرسد

آن هنگام که عمرمان چون آفتابی  ;جوانی احساس میکنیم، سنن دیرین و باور نکردنی آن را به دیده اکراه مینگریم

بر لب بام است و ما را به خود اعتمادي نیست، از حیات کامیاب دین در یک عصر مادي و علمی دچار حیات 

یکور، لوکرتیوس، ماکیاولی، هیوم، و یا ولتر صبورانه قد میشویم، و از اینکه از زیر ضربات مرگباري مانند ضربات اپ

رمز این قوام و دوام و تجدد حیات در چیست داناي فرزانه را بینش . راست کرده و به پا خاسته است متعجب میشویم

او میتواند جواب خود را با اذعان به این . و چشمانداز صد زندگی الزم است تا بدین پرسش پاسخ بسندهاي بدهد

هاي بیشماري هستند که علم، حتی در دوره کمال، نمیتواند آنها را بر مبناي  حقیقت آغاز کند که در زندگی پدیده

هنوز هیچ یک از قوانین . هاي طبیعی توجیه و تبیین کند روابط علت و معلولی، سنجشهاي کمی، و اسباب و انگیزه

ی شگفتانگیزي که علم فیزیک را میسر میسازد، میتواند آن نظم طبیع ;روانشناسی الهام و رمز کار را نگشوده است

دانش ما، در بیابان بیکران جهل و نادانی، سرابی دورگریز و . انگیزه ایمان و اعتقاد به معقولیت نظام عالم نیز باشد

به دو هاي ناشناخته جهان  با این وجود، زندگی به الادري بسنده نمیکند و براي توجیه پدیده. فریبنده بیش نیست

تنها  ;مبدا یکی طبیعی و دیگري فوق طبیعی توسل میجوید و به مقتضاي حال و زمان به یکی از آن دو روي میآورد

اما  ;اقلیت بسیار ناچیزي از افراد میتوانند، با وجود دلیل مخالف، مشکوك و مردد بمانند و به هیچ عقیدهاي رو نکنند

ها و رویدادها را به عوامل فوق طبیعی، که برتر از نوامیس  نند که پدیدهاکثریت عظیم افراد بشر خود را ناگزیر میبی

دین، پرستش عوامل فوق طبیعت، تسکین خشم و جلب حمایت آنها، با ستودن و عشق . طبیعتند، نسبت دهند

خویش بیشتر مردم زود از زندگی به ستوه میآیند، و چون نیروهاي طبیعی را مددکار و چارهساز . ورزیدن بدانهاست

و به جهان نظم و آنان به ادیان، که به زندگیشان شکوه و امید  ;نمیبینند، از قواي فوق طبیعی استعانت میجویند

اگر حوادث جهان را معلول مشیتی ازلی و االهی که غیرقابل  ;معنا میبخشند، مشکور و سپاسگزار روي میآورند

ایمان نداشتند، چگونه میتوانستند توحش و )) گمان و وهم برتر از خیال و((شناخت است نمیدانستند و بدان نیروي 

. درندهخویی بیپرواي طبیعت، خونریزي و نیرنگبازي تاریخ، و محرومیتها و محنتهاي خویش را تحمل و توجیه کنند

ین ما مشتاقیم تا باور کنیم که ا ;عالم اگر داراي علتی معلوم یا سرنوشتی محتوم نباشد، زندان عقل و اندیشه است

. درام بزرگ مولفی عادل و پایانی شریف دارد

به عالوه، براي ما تصور این امر دردناك است که طبیعت، با آنهمه رنج توانفرسا، آدمی را، با آن نیروي خرد و 

پرهیزکاري و اخالصی که به وي ارزانی داشته، تنها براي این آفریده است تا چون به اوج کمال خویش رسد، چراغ 

علم همیشه به انسان قدرت و نیروي . زیرا ما مشتاق بقا و ابدیت هستیم ;د را به دم مرگ خاموش سازدزندگی خو

بیشتر کم اهمیتتري میدهد و افزارهاي کار او را بهتر میسازد، ولی اغراض و نیات او را نادیده میگذارد و در باب 

به زندگی و تاریخ میبخشد چنان نیست که از  ارزشی که علم. مبادي، مقاصد، و ارزشهاي کلی چیزي بدو نمیآموزد

از این روي، مردم جزمیت و ایقان معتقدات دینی را بر ناپایداري و . دستبرد مرگ و زمان جهانخوار در امان باشد

و چون افکار مشتت و سرسامآور و آرا و عقاید ناموثق روح و جان آنها را  ;بیاعتمادي خرد و تعقل ترجیح میدهند
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ده میسازند، رهبري و راهنمایی کلیسایی بر حق، اعتراف صفابخش آن، و ثبات اصول و معتقدات کیشی خسته و مان

دیرین را با آغوش باز پذیره میشوند، و آنان که شرمناك از قصور، محروم از دیدار عزیزان، سیه روي از گناه، و 

ناه، تسکین یافته و سرشار از امید، و هراسان از مرگ بودند، به یاري و لطف حق، خود را وارسته از وحشت و گ

  . کند مهتدي بر صراط مستقیم و ابدیت احساس می

شعایر و آیینهاي دینی روح را  ;در همان حال، دین به جامعه و دولت توانایی و کفایتی عمیق و استادانه میبخشد

میشود و افراد را به گوشه  کلیساي بخش، محل انجمن ;پیوندند آرامش میدهند و چون رشتهاي نسلها را به هم می

کلیساهاي جامع به عنوان نتیجه و مظهر مفاخرت اتحاد . تاري به هم میبافد واز آن نسج جامعه را به وجود میآورد

هنرهاي دینی، زندگی را آراسته و زیبا میسازند، و موسیقی مذهبی نواي آرامبخش . شهرداریها به آسمان قد میافرازند

دین به قوانین اخالقی، که مغایر سرشت و طبیعت بشر اما مفید . و جامعه سرایت میدهد خود را تا عمق جان فرد

خداوند قادري ناظر اعمال ماست که نیکوکاران را بهشت سعادت : تمدن است، تقدس و اعتباري آسمانی اعطا میکند

  . ابدي وعده میدهد و بدکاران را به عذاب و لعنت جاوید میترساند

غرایز ما . انسانی داراي سندیت و اعتبار سپنجی و ناپایدار نیست، بلکه حتمیاالجرا و ابدي است احکامش چون احکام

این غرایز ما را مناسب آن  ;در طی صدها هزار سال که زندگی را در ناامنی و تعقیب شکار گذراندهایم شکل گرفتهاند

نیرو و . ر باشیم نه شارمندي آرام و متینمیسازند که شکارگري چابک و بیپروا، یا زنبارهاي حریص و سیریناپذی

شدت این غرایز که زمانی براي انسان ضروري بود اکنون از حد احتیاج جامعه درمیگذرد و باید خودآگاه یا ناخودآگاه، 

. روزي هزاران بار، جلو طغیان و سرکشی آنها گرفته شود تا جامعه و تمدن معنی و مفهوم پیدا کند

از اعصار پیش از تاریخ، از دین در راه اعتدال بخشیدن به درندهخویی و سبعیت انسان یاري و  ها و دولتها، خانواده

پدران و مادران، دین را وسیله نیکویی براي رام ساختن کودکان خودکام، و مالیم و خوددار ساختن . کمک گرفتهاند

دولتها از دیر زمانی  ;ب جوانان ستودهاندمربیان آن را به عنوان افزارگران قدري در تهذیب و تادی ;آنها ساختهاند

جویاي همکاري و معاضدت آن بودند تا، علیرغم خودپرستی مخرب و هرج و مرج طلبی طبیعت انسان، یک نظم 

اگر دین وجود نداشت، قانونگذاران بزرگی چون حموربی، موسی، لوکورگوس، و نوما : اجتماعی برقرار سازند

اما بدانها احتیاج نیفتاد، زیرا دین خود به خود و پیدرپی از نیاز و امید آدمی . دپومپیلیوس آن را اختراع میکردن

هاي برومند و سازنده  در طی هزار سال میان سلطنت قسطنطین تا ظهور دانته، که یکی از هزاره. آید بوجود می

به شخص عیسی  .تاریخ بشر است، کلیساي مسیحی موهبت و نیروي دین را به ملتها و کشورها ارزانی داشت

تجسمی االهی از فضایل ملکوتی بخشید، چنانکه بربرهاي وحشی ناهنجار، در برابر آن، یوغ تمدن مسیحی را 

کلیساي مسیحی کیشی پدید آورد که در آن، زندگی انسان جزئی هرچند ناچیز از یک . شرمگین به گردن افکندند

و مهم در میان هر یک از افراد بشر و خداوندي که وي را  نمایش عظیم و باشکوه جهانی بود و رابطه و پیوندي خطیر

آفریده بود قایل شد همان خداوندي که در کتاب مقدس با فرزند آدم سخن گفته و احکام اخالقی خویش را به وي 

 عرضه داشته بود، همان خداوندي که از ملکوت خود به زیر آمده و به کفاره گناهان و معاصی ابناي بشر رنج اهانت و

تحقیر و مرگ را بر خویشتن هموار ساخته و کلیسا را، که جایگاه تعلیمات وي و نماینده قدرت او در این جهان 

مردان مقدس و مجاهدي در راه  ;عظمت این درام مذهبی ساله به سال افزایش مییافت. خاکی بود، بنیان گذاشته بود

در . یهاي آنها سرمشق مومنان نسلهاي بعد قرار گرفتاشاعه و تبلیغ آن شربت شهادت نوشیدند، و سجایا و شایستگ

چنانکه حتی بر مردم  ;تفسیر و تعبیر این درام بزرگ، صدها نوع هنر بوجود آمد و صدها هزار اثر هنري پرداخته شد

ه، و مظهر لطف و زیبایی زنانه و عشق مادران)) زیباترین گل گلزار شعر((مریم عذرا، . گول عامی چیزي نامعلوم نماند

هر . هاي باعظمت و نقاشی و شعر و موسیقی شد موضوع هزاران سرود و نیایش دالنگیز و الهامبخش بناها و مجسمه
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روز، از میان هزاران هزار محراب، طنین رازورانه دعاي گیرا و باشکوه مراسم قداس با جالل و عظمتی متعالی و 

تحمل ریاضت و دادن کفاره، روان گناهکار و تائب را پاك و اقرار و اعتراف به گناه و . عارفانه به آسمان برمیخاست

آیین قربانی مقدس او را به نحو مهابانگیزي به مسیح  ;دعا و نماز او را تسلی میداد و نیرو میبخشید ;منزه میساخت

هشت روحش را از شوایب گناه تطهیر میکرد و براي دخول در ب) تدهین(و آخرین آیین قربانی مقدس  ;نزدیک میکرد

. دین در خدمت به مردم به ندرت به این مرحله از هنرمندي رسیده است. و ملکوت خدا آماده میساخت

کلیسا، در دورانی که بر اثر متانت کیش و عقیدهاش، فریبندگی و جادوي شعایر و مراسم دینیش، اخالق نجیبانه و 

هاي روحانیش جاي خالی  گستري محکمه بزرگوارانه پیروانش، دلیري و حمیت و درستکاري اسقفانش، و عدالت

میشد، ) 5241079حد (حکومت امپراطوري روم را میگرفت و مرجع نظم و صلح دنیاي مسیحیت در قرون تیرگی 

اروپا رستاخیز تمدن را در مغرب زمین، بعد از هجوم بربرها به ایتالیا، گل، . در اوج کمال اخالقی و ترقی خود بود

. راهبان سرزمینهاي بایر را آباد میساختند. ش از هر سازمان و موسسهاي به کلیسا مدیون استبریتانیا، و اسپانیا، بی

بیمارستانهاي . ها به بینوایان خوراك، به کودکان تعلیم و تربیت، و به مسافران و زائران جا و پناه میدادند صومعه

یار و همسر را به آغوش خود میپذیرفتند و عالیق و و ها زنان بی راهبه خانه. وابسته و به کلیسا تیمارگاه ناتوانان بودند

ها و زنان تارك دنیا قرنها معلم و مربی دختران  راهبه. عواطف مادرانه آنها را به سوي کارهاي اجتماعی سوق میدادند

ان، در همان اگر زبانهاي یونانی و التینی در برابر سیل جهالت و نادانی از میان نرفتند، بدان جهت بود که راهب. بودند

حال که سبب نابودي بسیاري از کتب ملل مشرك شدند، دستنویسهاي بیشماري را هم با نسخهبرداري از خطر 

هاي  در کتابخانه. فقدان و نابودي نجات دادند، و با نوشتن و خواندن یونانی و التینی، این دو زبان را زنده نگاه داشتند

کاسینو، و دیگر جاها بود که اومانیستهاي دوره رنسانس بر آثار گرانبهاي وابسته به کلیسا در سنگال، فولدا، مونته

مدت هزار سال، یعنی از زمان قدیس . تمدنهاي درخشانی که هرگز نام مسیح را نشنیده بودند دست یافتند

رده مکتب آمبروسیوس تا وولزي، تمام دانشوران، آموزگاران، قضات، دیپلوماتها، و وزراي ممالک اروپاي باختري پرو

چون این قرون بگوییم با تولد آبالر پایان پذیرفت، کلیسا به . در قرون تیرگی، دولت متکی بر کلیسا بود ;کلیسا بودند

ها و ساختن کلیساهاي جامع به سبک گوتیک دست زد، و به این طریق هم مردان علم و هم مردان  تاسیس دانشگاه

رسی، تحت حمایت کلیسا، کوشش و مساعی قدما را در تفسیر و تاویل فالسفه مد. خدا را در زیر بال خود جاي داد

هاي هنري اروپا از کلیسا  در طی نه قرن، تقریبا تمام رشته. حیات و مقدرات آدمی بر شیوه عقالنی از سر گرفتند

دوره حتی وقتی هنر رنگ شرکآمیز به خود گرفت، پاپهاي . الهام میگرفت واز پشتیبانی مادي آن برخوردار بود

  . موسیقی در متعادلترین صورتش زاده و پرورده کلیسا بود. رنسانس از حکایت آن دریغ نورزیدند

عالوه بر همه اینها، کلیسا، در اوج اقتدار به کشورهاي اروپایی یک قانون اخالقی و یک حکومت بینالمللی اعطا کرد، 

میشد وسیله توحیدبخشی براي دانش پژوهی و همان طور که زبان التینی که به وسیله کلیسا در مدارس تعلیم 

تحقیق در ادبیات و علم و فلسفه ملیتهاي گوناگون بود، و همچنان که آیین کاتولیک و مراسم و شعایر آن به اروپایی 

که هنوز به حکومتهاي ملی کوچک قسمت نشده بود وحدت دینی میداد، به همان طریق، کلیساي رم نیز، که مدعی 

االهی و پیشوایی و رهبري روحانی بود، خود را دادگاهی بینالمللی قلمداد کرد که همه زمامداران  مرجعیت و قدرتی

پاپ گرگوریوس هفتم این نغمه را به نام تشکیل . و دولتها میبایستی خود را در برابر آن از نظر اخالقی مسئول بدانند

) 1077(تسلیم شدن به گرگوریوس در کانوسا  یک جمهوري مسیحی اروپایی ساز کرد، و امپراطور هانري چهارم با

یک قرن بعد، پادشاه تواناتري، یعنی فردریک بارباروسا، پس از مقاومتی طوالنی، عاقبت در ونیز در . آن را تصدیق کرد

پاپ اینوکنتیوس سوم  1198در سال . برابر پاپ ناتوانتري، یعنی پاپ آلکساندر سوم، زانوي عبودیت بر زمین زد
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اعتبار دستگاه حکومت پاپها را تا بدانجا رساند که تا مدتی چنان به نظر میرسید که آرزوي گرگوریوس جامه  اقتدار و

. عمل پوشیده و دولتی اخالقی که فوق همه دولتهاست بوجود آمده است

دادند که کارگزاران دستگاه عدالتگستري پاپها نشان . اما این خواب پرشکوه را طبیعت پست و پلشت آدمی بر هم زد

شاهان و مردمان نیز  ;همچنان انسان ماندهاند، و چون انسانهاي دیگر، مغرض و مادي و غاصب و مال مردم ستانند

ثروت و دارایی روزافزون فرانسه غرور . که خود را اشرف مخلوقات میدانستند از هر نیروي فوق طبیعی نفرت داشتند

ختیار پاپ بونیفاکیوس هشتم بر امالك و دارایی کلیساي فرانسه به فیلیپ چهارم علیه سلطه و ا ;ملیش را برانگیخت

ماموران مخفی امپراطور پاپ سالخورده را سه روز در آنانیی به زندان افکندند، و . مبارزه برخاست و پیروز شد

وایان هاي اساسی جنبش اصالح دینی، که قیام فرمانر یکی از جنبه). 1303(بونیفاکیوس اندکی پس از آن درگذشت 

  . غیر روحانی علیه پاپها بود، از آنجا و از آن زمان آغاز شد

II 13071417: انحطاط کلیسا   

کلیسا کار خود را با صمیمیت . کلیسا در سراسر قرن چهاردهم گرفتار شکست و انحطاط سیاسی و فساد اخالقی بود

اخالقی، انضباطی، خانوادگی، علمی، و  به یک نظام باشکوه ;و اخالص واقعی پطرس حواري و بولس حواري آغاز کرد

و اینک در این وضع بود که به صورت یک دلبستگی شدید و مستمر به شهرتطلبی و ماالندوزي  ;بینالمللی ارتقا یافت

آنگاه او را بر آن داشت تا  ;فیلیپ چهارم وسایلی برانگیخت تا یک نفر فرانسوي به پاپی برگزیده شد. تنزل مییافت

پاپها مدت شصت و هشت سال چنان آشکارا وسیله مطامع و . ه آوینیون در ساحل رون منتقل سازدمقر خود را ب

پاپها، وحشتزده از این . زندانی شاهان فرانسه بودند که احترام و درآمدشان از ممالک دیگر به سرعت کاهش پذیرفت

ها، و  مناصب کلیسایی، صومعه هاي خویش را با مضاعف ساختن مالیاتهایی که براي رویداد، خزاین و گنجینه

هر که به یک مقام کلیسایی منصوب میشد، الزم بود که در سال اول . کلیساهاي محلی وضع شده بود پر ساختند

)annates (تمام درآمد حوزه خود، و در سالهاي بعد یک دهم آن را در دربار پاپ یعنی دستگاه اداري پاپ بپردازد .

یل گرفتن نشان اسقفی رشتهاي از پشم سفید که نشانه تایید سمت و قدرت او بود هر اسقف اعظم جدیدي براي تحو

وقتی کاردینال، اسقف اعظم، اسقف، یا رئیس دیري میمرد، دارایی شخصی او تمام . مبلغ هنگفتی به پاپ میپرداخت

صب او به خزانه پاپ در فاصله میان مرگ یک مامور کلیسایی و انتصاب جانشینش، عواید من. و کمال به پاپ میرسید

تحصیل . واصل میشد، و پاپها متهم بودند که، براي کسب این عایدي، در انتخاب جانشین شخص متوفا تعلل میورزند

و گاهی نحوه راي و  ;راي و نظر موافق دربار پاپ مستلزم آن بود که هدیهاي به عالمت سپاسگزاري تقدیم شود

. قضاوت بستگی کامل با کیفیت هدیه داشت

بیشتر مالیاتهایی که پاپها دریافت میداشتند وسیله شرعی تامین هزینه ادارات مرکزي کلیسایی بود که با موفقیتی رو 

مقداري هم براي پر ساختن کیسه  ;به خسران، به عنوان حکومت اخالقی جامعه اروپایی، انجام وظیفه میکرد

گیوم دوران، اسقف ماند، . ن هجوم آورده بودندروحانیان و افزایش روسپیانی به مصرف میرسید که به آوینیو

اگر کلیساي روم افراد :که در آن سخنانی از این قبیل مندرج بود) 1311(عریضهاي به شوراي وین تقدیم داشت 

پست و نابکاري را که مایه ننگ آدمیان و آلودگی دیگر مردمانند از آغوش خود بیرون میافکند، سراسر کلیساي 

زیرا کلیساي رم در همه سرزمینها بدنام است، و همه فریاد میزنند و در کشورهاي . ... یه میشدمسیح اصالح و تصف

و اینکه همه مسیحیان از . ... خارج شایع میسازند که خدمه آن از باال تا پایین به تعدي و تطاول دل نهادهاند

هاي آنان پرتجملتر و مسرفانهتر از روحانیان سرمشق پلشت شکمبارگی میگیرند سخت واضح و آشکار است، زیرا سور

  . جشنهاي شهریاران است
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هاي مسیح  گرگان در حمایت کلیسا به سر میبرند و از خون رمه((آلوارو پالیو، اسقف اسپانیایی، فریاد برداشت که 

شم ادوارد سوم، پادشاه انگلستان، که خود در وضع مالیات دستی توانا داشت، به پاپ کلمنس ش)). تغذیه میکنند

وظیفه جانشینان حواریون آن بود که رمه خداوند را به چراخوارگاه رهبري کنند نه آنکه آنها را ((یادآور شد که 

، روحانیان 1372در سال . در آلمان مالیاتگیران پاپ را گرفتند و آنها را زندانی، مثله، و خفه کردند)). سالخی کنند

  . مالیاتی را که پاپ گرگوریوس یازدهم وضع کرده بود نپردازند کولونی، بن، کسانتن، و ماینتس همقسم شدند که

. در میان تمام این طغیانها و نارضایتیها، پاپها همچنان مدعی تفوق کامل قدرت خود بر پادشاهان روي زمین بودند

آگوستینو تریونفو، تحت حمایت پاپ یوآنس بیست و دوم، در جواب حمالت ویلیام آکمی و  1324در سال 

و گفت که قدرت پاپ از جانب خداوند است، زیرا خلیفه و  نوشتسیلیوس پادوایی به حکومت پاپها، رسالهاي مار

شوراي عمومی کلیسا تنها به . قائممقام او بر زمین است و اطاعت پاپ، حتی اگر مستغرق در گناه باشد، واجب است

لحاد و بدعت آشکار میتواند وي را معزول کند، اما غیر از این، هیچ قدرتی، جز قدرت خداوند، فوق قدرت او جرم ا

وي میتواند شهریاران و امپراطوران را به دلخواه خود عزل کند، . قدرت او از قدرت تمام سالطین برتر است ;نیست

میتواند احکام فرمانروایان را باطل، و قوانین کشوري  ;شدحتی اگر خلع آنها موافق میل رعایا و انتخابکنندگانشان نبا

مقام پاپ برتر از مقام فرشتگان و . فرمان هیچ پادشاهی بدون موافقت و تایید پاپ معتبر نیست. آنها را لغو کند

یوآنس اینهمه را، از نظر . درخور همان ستایش و تقدیسی است که به مریم عذرا و دیگر قدیسان گزارده میشود

  . بود، پذیرفت وبا یکدندگی تمام بدان عمل کرد)) تاسیس کلیسا به دست پسر خدا((نطقی نتیجه عقیده شایع م

پاپهاي . با وجود این، فرار پاپها از رم، و تملقگویی و مداهنه آنان از فرانسه، پایه قدرت و حیثیت آنها را سست کرد

گویی میخواستند آوازه  ;نفر را از فرانسویان برگزیدند 113نفر داوطلب کالج کاردینالها،  134آوینیون از مجموع 

هایی که پاپها در طی جنگ صدساله به  حکومت انگلستان از قرضه. بندگی و قیادت خود را به گوش همه برسانند

در  .پادشاهان فرانسه میدادند دل آزرده و خشمگین بود، و از این روي، حمالت ویکلیف بدانها را زیرکانه نادیده گرفت

آلمان، امیرانی که در انتخاب امپراطور حق راي داشتند از دخالت پاپها در امر انتخاب پادشاهان و امپراطوران سر باز 

کلیساي رم چنان بیحیثیت شده که آیین ((روساي دیرهاي کولونی علنا اعالم داشتند که  1372در سال . زدند

هاي خودکامه، ایاالت پاپی التیوم، اومبریا، له  ایتالیا، کوندوتیره در)). کاتولیک در این نواحی جدا به خط افتاده است

اینان از دور اظهار تابعیتی نسبت به پاپ میکردند، ولی عایدي امالك آنها را برداشت  ;مارکه، رومانیا را تصرف کردند

متمرد را به وي ابالغ وقتی پاپ اوربانوس پنجم دو سفیر به میالن فرستاد تا حکم تکفیر یکی از نجباي . میکردند

کنند، برنابو ویسکونتی آن نجیبزاده متمرد آنها را به خوردن توقیعهاي پاپ، مشتمل بر پارشمن، نخ ابریشمی، و 

، دولت فلورانس، که با پاپ گرگوریوس یازدهم منازعه داشت، 1376در سال ). 1362(هاي سربی، مجبور کرد  مهره

هاي کلیسایی را بست، ساختمان دستگاه تفتیش افکار  ناحیه ضبط کرد، محکمه تمام امالك و دارایی کلیسا را در آن

را ویران کرد، کشیشانی را که ابراز مقاومت کردند به زندان افکند یا بر دار کرد، و از ایتالیا کمک خواست تا به قدرت 

 ، دارند اروپا را از دست میمعلوم شد که پاپهاي آوینیون، به خاطر سرسپردگی به فرانسه. مادي کلیسا پایان دهد

  . بار دیگر مقر پاپها را به رم انتقال داد 1377از این روي، گرگوریوس یازدهم در سال . دهند

، شوراي کاردینالها، با آنکه اکثر فرانسوي بودند، از ترس توده مردم رم یک )1378(هنگامی که گرگوریوس درگذشت 

چنان از خود . اوربانوس مردي خشن و انعطافناپذیر بود. پاپی برداشتند نفر ایتالیایی را به نام اوربانوس ششم به

تندمزاجی و در اصالحاتی که با طبع زعماي دستگاه ناسازگار بود سرسختی و اصرار نشان داد که کاردینالها بار دیگر 

، باطل اعالم به شور نشستند و انتخاب وي را، به عذر آنکه در شرایط نامساعد و تحت فشار صورت گرفته است

داشتند و روبر ژنوي را پاپ معرفی کردند، روبر، به نام کلمنس هفتم، در آوینیون به مسند پاپی نشست، در حالیکه 
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که به این طریق آغاز شد، ) 13781417(شقاق در حکومت پاپی . اوربانوس در رم همچنان خود را پاپ میدانست

هضت اصالح دینی آماده ساختند، ناشی از پیدایش دولتهاي کوچک مانند بسیاري از نیروهایی که زمینه را براي ن

نتیجه آن کوششی بود که فرانسه براي حفظ کمک اخالقی و مادي پاپ در نبرد خود با انگلستان ابراز  ;ملی بود

فالندر،  اما انگلستان، ;دولتهاي ناپل، اسپانیا و اسکاتلند، به تبعیت از فرانسه، کلمنس را رسما پاپ شناختند. داشت

بدین ترتیب، کلیسا سالح و آلت . آلمان، لهستان، بوهم، مجارستان، ایتالیا، و پرتغال اوربانوس را پاپ حقیقی دانستند

این طرف، شعایر و  ;نیمی از دنیاي مسیحیت نیمی دیگر را ملحد و کافر میدانست ;دست دو نیروي متخاصم شد

رت میگرفت بیاعتبار میشمرد و مدعی بود که کودکانی که آنها مراسم دینی را که به وسیله کشیشان آن طرف صو

تعمید میدهند، توبهکارانی که آنها میآمرزند، و محتضرانی که آنها تدهین میکنند همچنان گناهکار و ناپاك باقی 

ال اسالم، که در ح. خواهند ماند، و اگر مرگ ناگاه در رسد، یک سر به دوزخ و یا حداکثر به برزخ خواهند رفت

  . خندید گسترش و ترقی بود، به مسیحیت از هم گسیخته و متفرق می

ملیتهاي متخاصم، شقاق کلیسا را همچنان طوالنی  ;سبب سازش و رفع نفاق نشد) 1389(مرگ اوربانوس نیز 

د از چهارده تن از کاردینالهاي طرفدار اوربانوس پس از وي بونیفاکیوس نهم، سپس اینوکنتیوس هفتم، و بع. میکردند

، کاردینالهاي آوینیون )1394(هنگامی که کلمنس هفتم نیز درگذشت . وي گرگوریوس دوازدهم را به پاپی برداشتند

  . نخست کشیشی اسپانیایی را برگزیدند تا به نام بندیکتوس سیزدهم بر مسند پاپی نشیند

اما خویشان . ش کناره میگیردبندیکتوس اعالم داشت در صورتی که گرگوریوس هم بدو تاسی جوید، از مقام خوی

پادشاه فرانسه . گرگوریوس، که به دستگاه پاپی دل بسته بودند، گوش بدین سخنان نمیدادند و او را هم مانع میشدند

بندیکتوس را به کنارهگیري فرمان داد، بندیکتوس امتناع ورزید، فرانسه ناچار از تبعیت او دست برداشت و بیطرفی 

ه بندیکتوس به اسپانیا گریخت، کاردینالهاي دربار او به کاردینالهایی که از گرگوریوس اعتزال هنگامی ک. اختیار کرد

جسته بودند پیوسته و متفقا دعوتنامهاي براي تشکیل یک شوراي کلیسایی در پیزا، و انتخاب پاپی که مورد قبول 

را مستقر )) نهضت شورا((هاي نظري  فیلسوفان انقالبی، تقریبا در یک قرن پیش، پایه. همه باشد، صادر نمودند

ویلیام آکمی علیه یکی دانستن و عینیت دادن کلیسا با روحانیت به اعتراض برخاست و اعالم داشت که . ساخته بودند

ممکن است مجمع، قدرت خود را . کلیسا مجمع کل مومنان مسیحی است، و قدرت کل از قدرت هر یک از اجزا است

چنین شورایی البته قدرت آن را دارد که  ;مام اسقفان و راهبان تشکیل میشود تفویض کندبه شورایی عمومی که از ت

مارسیلیوس پادوایی اظهار . پاپ را برگزیند، تثبیت کند، مورد توبیخ قرار دهد، و یا از مسند فرمانروایی به زیر کشد

گونه کسی میتواند خود را باالتر چ ;داشت که شوراي عمومی، خردمندي و فرزانگی متمرکز شده عالم مسیحیت است

از آن بداند به عقیده وي، چنین شورایی نباید تنها منحصر به روحانیان باشد، بلکه خوب است که نمایندگان مردم 

، در مورد شقاق )1381(هاینریش فون النگنشتاین آلمانی، عالم االهی دانشگاه پاریس . نیز در آن شرکت جویند

بحث در باره منطقی بودن یا نبودن تفوقی که پاپها براي خود قایلند به کنار، آنچه مهم : کردکلیسا اینگونه اظهارنظر 

است این است که بحرانی رخ نموده است که خرد و منطق براي چاره آن فقط یک راه میشناسد و آن این است که 

ز این هرج و مرج مخرب و هالکتبخش تنها قدرتی وراي قدرت پاپها و باالتر از قدرت کاردینالها میتواند کلیسا را ا

. نجات دهد، و آن قدرت، شوراي عمومی کلیساست

بندیکتوس گرگوریوس را فرا خواند تا در برابرش حاضر . تشکیل شد 1409شوراي پیزا در بیست و پنجم مارس 

پاپ آلکساندر پنجم شورا نیز آن دو را معزول کرد و پاپ جدیدي برگزید و به وي، که . آنها اعتنایی نکردند ;شوند

بار دیگر شوراي عمومی کلیسا را تشکیل دهد، و سپس به اجالس خود  1412باشد، فرمان داد که پیش از ماه مه 

. به فیصله امور کمکی نکرد) 1410(مرگ آلکساندر . اینک، به عوض دو پاپ، سه پاپ وجود داشت. خاتمه داد



٣٣٢۶

انتخاب کردند، و یوآنس خودکامهترین و متمردترین پاپی بود که تا کاردینالها یوآنس بیست و سوم را به جانشینی او 

این کوندوتیره روحانی، بالداساره کوسا، هنگامی که به نیابت پاپ در بولونیا . به حال بر مسند پاپی نشسته بود

بنابر . ودحکومت میکرد، هر عملی را مشروع دانسته و بر هر کاري، حتی فحشا و قمار و رباخواري، مالیات بسته ب

اما وي پول داشت و . روایت منشی وي، آن حضرت دویست دختر باکره، زن شوهردار، و راهبه را لکهدار کرده بود

 شاید میتوانست ایاالت پاپی را تصاحب کند و به این طریق گرگوریوس را از راه بینوایی به کناره ;سپاهی جنگاور

  . گیري وا دارد

یتوانست تشکیل شوراي کلیسا را، که در پیزا قرار آن گذاشته شده بود، به تاخیر یوآنس بیست و سوم تا آنجا که م

آن را در شهر کنستانس افتتاح کرد، از سه بطرك، بیست و نه  1414هنگامی که در پنجم نوامبر سال . افکند

ه، بیست و شش کاردینال، سی و سه اسقف اعظم، صد و پنجاه اسقف، سیصد دکتر االهیات، چهارده نماینده دانشگا

امیر، صد و چهل تن از نجبا، و چهار هزار کشیشی که میخواستند بزرگترین شوراي تاریخ مسیحیت را، پس از 

که در آن اعتقادنامه تثلیث کلیسا مورد تصویب قرار گرفت، تشکیل دهند، تنها عده کمی آمده ) 325(شوراي نیقیه 

  : ن انقالبی فخیمی به شرح زیر صادر کرداین اجتماع عظیم فرما 1415در ششم آوریل . بودند

سینود مقدس کنستانس، که شوراي عمومی کلیساست و به یاري روحالقدس شرعا و قانونا براي ستایش خداوند و 

مقررات، ... خاتمه دادن به شقاق کلیسا و توحید و اصالح و تصفیه آن از پیشوا تا بقیه اعضا تشکیل شده است

نماینده قوه دفاعیه ... نخست اعالم میدارد که این سینود مقدس: چنین اعالم میدارد معنویات، و احکام خود را

و هر کس در هر مقام و رتبهاي، از جمله پاپ، در امور . کلیساست و قدرتش مستظهر و متکی به مسیح میباشد

د و اصالح سراسر کلیسا و مربوط به دین مجبور و موظف به فرمانبرداري و اطاعت از آن است، تا شقاق از میانه برخیز

نیز شورا اعالم میدارد که اگر کسی، از جمله پاپ، از احکام و دستورها و . اعضاي آن از باال تا پایین میسر شود

براي پایان دادن به شقاق یا اصالح کلیسا اعالم میدارد سرپیچی کند، محکوم به ... که این شوراي مقدس... مقرراتی

  . اگر الزم باشد، از دیگر مراجع تامین عدالت طلب یاري خواهد شدو ... کیفر خاص خواهد شد

چون از جانب . شورا استعفاي گرگوریوس دوازدهم، بندیکتوس سیزدهم، و یوآنس بیست و سوم را خواستار شد

مگر، یوآنس اعتنایی نشد، شورا به افشاي پنجاه و چهار اتهام از اتهاماتی که به وي زده شده بود از قبیل مشرك، ست

ولی از شانزده اتهام دیگر، به عذر آنکه بیش از حد شدید و زشتند،  ;دروغزن، غاصب، خائن، فاسق، و دزد موافقت کرد

گرگوریوس، که زیرکتر و . شورا یوآنس را مخلوع اعالم داشت 1415در بیست و نهم ماه مه . امتناع ورزید

روط بر آنکه نخست به وي اجازه داده شود که شورا را به انعطافپذیرتر از یوآنس بود، به کنارهگیري راضی شد، مش

شورا موافقت کرد، و پس از تشکیل مجدد آن، گرگوریوس استعفاي خود را تقدیم . فرمان خود به انجمن فرا خواند

در ششم ژوئیه، شورا، براي نشان دادن اصیل آیینی بیشتر خویش، یان هوس، مصلح بوهمی، را ). چهارم ژوئیه(داشت 

بندیکتوس به واالنس . شورا در بیست و ششم ژوئیه بندیکتوس سیزدهم را برکنار کرد. کوم کرد و در آتش سوزاندمح

کمیته  1417در هفدهم نوامبر . رفت و در آنجا در نود سالگی درگذشت، در حالی که هنوز خود را پاپ میدانست

تمام جهان مسیحیت او را به پاپی . نجم به پاپی برگزیدبرگزیننده شورا کاردینال اوتونه کولونا را به نام مارتینوس پ

  . شناختند، و به این طریق، شقاق حکومت پاپها پایان پذیرفت

مارتینوس . پیروزي و موفقیت شورا در این مورد آن را از تعقیب مقاصد دیگرش که اصالح کلیسا باشد باز داشت

ام قدرتها و اختیارات ویژه پاپ را به دست گرفت و پنجم، به محض آنکه به مسند فرمانروایی نشست، زمام تم

شورا . نمایندگان جمعیتهاي ملی را به جان هم انداخت و آنان را به پذیرفتن حداقل یک اصالح پوشالی قانع ساخت

. منحل شد 1418نیز، که خسته شده بود، به اقدامات او به دیده قبول نگریست، و در بیست و دوم آوریل 
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III - 14171513: ستگاه پاپیپیروزي د  

مارتینوس دستگاه اداري دربار پاپها را، براي آنکه موثرتر انجام وظیفه کند، از نو سازمان بخشید، اما براي تامین مالیه 

وي با توجه به این . آن راهی جز تقلید از روش حکمرانان غیرروحانی و فروش مناصب و مقامات کلیسایی نیافت

ود، بدون اصالح، مدت یک قرن پایدار بماند، ولی بدون پول یک هفته هم باقی نمیماند، مسئله که کلیسا توانسته ب

یک سال پیش از مرگ . چنین استنتاج کرد که احتیاج دستگاه به پول فعال بیش از احتیاجش به اصالحات است

ه که آژیر جنبش ، یک سفیر آلمانی که به رم آمده بود به مخدوم خویش نامهاي نوشت1430مارتینوس، یعنی در 

  :انداز است اصالح دینی در آن طنین

براي چاپیدن پول آلمان به دست ... حرص و طمع با تمام قدرت بر دربار رم حکومت میکند و هر روز وسیله جدیدي

ی یا آنکه، براي رهای ;بسا دشواریها که در باب حکومت پاپها پیش خواهد آمد... بر اثر بسیاري خشم و نفرت. ... میآورد

و این کار آخرین،  ;از استثمار خشمانگیز ایتالیاییها، یوغ اطاعت و فرمانبرداري باالخره از گردن فرو افکنده خواهد شد

  . چنانکه من میبینم، مورد قبول بسیاري از این کشورها قرار خواهد گرفت

ست دولتمردي هیچ اطالعی جانشین مارتینوس، با معلومات و تربیت یک فرایار فقیر فرقه فرانسیسیان که از سیا

حکومت پاپها هم . نداشت، به جنگ مشکالت و دشواریهایی که براي دربار رم بر روي هم انباشته شده بود رفت

و پاپها میبایست مردمی کاردان میبودند که دست کم یک پایشان  ;حکومت بر کلیسا و هم حکومت بر کشورها بود

اگر مشکالت مذاق ائوگنیوس چهارم را تلخ . آدم مقدس و پاکی باشند در این دنیا باشد، و به ندرت میتوانستند

در نخستین سالی که وي پاپ شد، شوراي بال بر آن شد تا بار دیگر تفوق . نمیکردند، ممکن بود مرد مقدسی بشود

از دیگري  شورا آنچه را که بنابر سنت در عهده پاپها بود یکی پس. قدرت شوراي عمومی کلیسا را بر پاپ تایید کند

و خواست که درآمد سال اول  ;بر مناصب کلیسایی مامور گماشت ;آمرزشنامه منتشر ساخت. به خود اختصاص داد

  . اسقف نشینها، که معموال به پاپ داده میشد، براي شورا فرستاده شود

ساووا، را به عنوان  شورا نیز او را مخلوع اعالم کرد و آمادئوس هشتم، دوك. ائوگنیوس به انحالل شورا فرمان داد

  . شقاق حکومت پاپ از نو شروع شد). 1439(ناپاپ، و با نام فلیکس پنجم، به حکومت کلیسا برگزید 

فرمان داد تا شورایی از اسقفان و نجبا و حقوقدانان  ;شارل هفتم، پادشاه فرانسه، شکست ظاهري پاپها را کامل کرد

وق قدرت شوراي عمومی بر قدرت پاپها مورد تایید قرار گرفت، و در این شورا بار دیگر تف. فرانسوي تشکیل شود

هاي وابسته به کلیسا میبایست  که به موجب آن، کارگزاران دستگاه) 1438(صادر شد )) پراگماتیک سانکسیون بورژ((

م دربار ارجاع دعاوي به محاک. داشت)) پیشنهاد و توصیه((ولی پادشاه حق  ;به وسیله روحانیان محلی انتخاب شوند

فرستادن . هاي فرانسه در حل آن درمانده یا آن را در صالحیت خود ندانسته باشند پاپ قدغن شد، مگر آنکه محکمه

. عایدي سال اول مناصب اسقفی نیز براي پاپ ممنوع شد

تس یک سال بعد، شوراي شهر ماین. در نتیجه این تصمیمات، یک کلیساي گالیکان بوجود آمد که شاه رئیس آن بود

بوهم نیز قبل از این از کلیساي . هم تصمیماتی اتخاذ کرد که هدف آن تاسیس کلیساي ملی مشابهی در آلمان بود

  . رم جدا شده بود، در هنگامی که به نظر میآمد بناي عظیم کلیساي رم در شرف اضمحالل است

یک شدند، حکومت بیزانس دریافت هنگامی که ترکان عثمانی به قسطنطنیه نزد. ترکان به فریاد ائوگنیوس رسیدند

که وقت آن رسیده است که مراسم قداس کلیساي رومی در پایتخت یونانی آن دولت برگزار شود، و به این طریق 

زیرا این اتحاد پیش درآمد تحصیل کمکهاي نظامی  ;کلیساي ارتدوکس یونانی با مسیحیت التینی از نو وحدت یابند

اسقفان و نجباي یونانی، سراپا لباس رزم در بر، به فرارا و سپس به . گریزي نبودو مالی مغربزمین بود، و از آن 

مذاکرات ). 1438(فلورانس رفتند تا با بزرگان کلیساي رم که به وسیله پاپ فرا خوانده شده بودند به کنکاش نشینند 
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وایی پاپ رم بر جهان مسیحیت یک سال طول کشید، و در نتیجه آن سازش میان دو گروه پدید آمد و اقتدار و فرمانر

در برابر  1439تمام اعضاي مجلس مشاوره، و در راس آنان امپراطور یونان، روز ششم ژوئیه . مورد تصدیق قرار گرفت

ائوگنیوس، همان پاپ ناتوانی که تا چندي پیش هیچ کس او را قبول نداشت و همه وي را تحقیر مینمودند، زانوي 

این سازش چندان دوامی نیافت، زیرا جامعه روحانی یونان و مردم آن کشور زیر . ین زدنداطاعت و فرمانبرداري بر زم

با این وجود، سبب شد که حکومت پاپها تا اندازهاي حیثیت از دست رفته خود را باز یابد، شقاق  ;بار آن نرفتند

  . تازهاي به وجود آید، و شوراي بال پایان پذیرد

که رنسانس ایتالیا سبب رفعت مقام و جاللت قدر آنها شد، قدرت دستگاه پاپی را حکومت متوالی چند پاپ مقتدر، 

نیکوالوس پنجم، با وقف . بدان درجه از عظمت رسانید که در روزگار پرفخامت اینوکنتیوس سوم هم نظیر نداشت

ید اومانیستها درآمد و عایدات کلیسا، به حمایت از دانشطلبی و هنر برخاست و خویشتن را موضوع تحسین و تمج

را ) دادن مناصب و مقامات مهم به اقربا و بستگان خویش(کالیکستوس سوم عادت پسندیده خویش پرستی . قرار داد

پیوس دوم، که مولفی باهوش اما پاپی کودن بود، به اصالح دستگاه . هاي فساد کلیسا شد بنیان نهاد، که یکی از پایه

از اسقفانی که به کمال و تقوا معروف بودند تشکیل داد و آن را به مطالعه  مجمعی. ها کمر بست دربار پاپی و صومعه

:در معایب و قصور کلیسا مامور کرد، و قصد خود را صریح و بیپیرایه با آنان در میان نهاد

من بر آنم که به تمام . دو چیز است که دل من بخصوص بر آنها قرار گرفته است، جنگ با ترکان و اصالح دربار رم

انجام این کار در درجه اول بستگی به اصالح دربار رم دارد، . امور روحانی رسیدگی کنم و نقایص آن را برطرف سازم

قصد من آن است که اقدام خود را با اصالح اخالق کارگزاران کلیسا در اینجا . که نمونه و سرمشق مراکز دیگر است

  . ت کلیسایی به اشخاص را بگیرمها و خرید و فروش مقاما آغاز کنم و جلو سو استفاده

اما در رم کسی گوش بدین سخنان . مجمع، نظرات پسندیدهاي ابراز داشت، و پیوس همه را در توقیعی درج کرد

از هر دو نفر کارگزار کلیسا، یا دو تن اسقف، یکی فاسد بود و به نحوي از انحا از راه  ;نمیداد و خواهان اصالح نبود

خونسردي و بیاعتنایی و مقاومت منفی اینها اقدامات پیوس را در راه اصالح . د را میانباشتاخاذي و ارتشا کیسه خو

در اواخر . از سوي دیگر، جهاد بیثمر و عقیم او با ترکان نیرو و مالیهاش را تباه کرد. کلیسا با شکست مواجه ساخت

  :لها شد و خطاب بدانها چنین گفتدوران حکومتش، براي واپسین بار، جهت اصالح کلیسا دست به دامن کاردینا

مردم میگویند که ما زندگی را به لهو و لعب میگذرانیم، ثروت میاندوزیم، با تکبر و نخوت حرکت میکنیم، و بر 

براي نخجیر، تازي میپرورانیم، و مبالغ هنگفتی صرف بازیگران و ... استرهاي فربه و اسبان برازنده سوار میشویم

باید گفت که سخنان آنها تا حدي حقیقت دارد، کاردینالها و . ي براي دین انجام نمیدهیمطفیلیها میکنیم، و کار

نهراسیم و حقیقت را بگوییم، تجمل و شکوه دربار ما . ماموران دربار ما زندگی را به این سان که گذشت میگذرانند

خنی به راستی میگوییم، به گفتهمان بیش از اندازه است، به همین جهت مردم از ما بیزار و متنفرند، و حتی وقتی س

ما باید تحقیق کنیم که پیشینیان ما به ... به نظر شما در چنین وضع شرمانگیزي چه باید کرد . گوش فرا نمیدارند

و بکوشیم تا با همان وسایل براي کلیسا کسب ... چه وسایلی آن همه قدرت و شایستگی براي کلیسا کسب کردند

ادگی، پاکی، غیرت، شور ایمان، خوار شمردن دنیا، و عشق به جانبازي در راه دین، اینها میانهروي، س. قدرت کنیم

  . وسایلی بودند که سبب اعتالي کلیساي رم و سروري آن برجهان شدند

با وجود زحمات و رنجهایی که پاپهاي مانند نیکوالوس پنجم و پیوس دوم و روحانیان پاکدل و کامل عیاري چون 

نو چزارینی و کاردینال نیکوالي کوزایی کشیدند، هرچه قرن پانزدهم به پایان خود نزدیک میشد، کاردینال جولیا

سیکستوس چهارم . پاولوس دوم تاجی بر سر نهاد که بیش از کاخی میارزید. فساد و تباهی دربار پاپها فزونی میگرفت

جنگیدند تقدیس  وپهایی را که براي وي میبرادرزاده خود را میلیونر ساخت، آزمندانه قدم در بازي سیاست نهاد، ت
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اینوکنتیوس هشتم براي . کرد، و مخارج منازعات خود را از راه به مزایده فروختن مناصب کلیسایی تامین کرد

آلکساندر ششم، مانند لوتر و کالون، تجرد کشیشان را کار باطلی شمرد و . فرزندانش در واتیکان جشن عروسی گرفت

. رجه از عصمت و پرهیزکاري که بایسته پاپی است برسد، پنج فرزند و یا بیشتر به وجود آوردپیش از آنکه بدان د

شهوترانیهاي او، چندان که ما گمان میبریم، به مذاق اهل زمانه ناخوش نیامد، زیرا در میان روحانیان عشقبازیهاي 

کرد و به شورش برانگیخت، سیاست دور از آنچه بیش از همه این کارها اروپا را دآلزرده . پنهانی مجاز و رایج بود

اخالق و فاقد اصول آلکساندر و بیرحمیها و قساوتهاي پسرش سزار بورژیا بود که ایاالت پاپی را دوباره به دست آورد و 

بورژیاها در سیاست و لشکرکشیهایشان تمام آن روشهاي جنگی و قتل . بر عایدات و قدرت مورد نیاز کلیسا افزود

و براي ایجاد یک کشور مقتدر ) 1513(که اندك زمانی بعد در کتاب شاهزاده ماکیاولی محبوب و تدوین  عامهایی را

  . یا یک ایتالیاي متحد ضروري دانسته شد به کار بستند

. پاپ یولیوس دوم، در جنگ با حکومت غارتگر و آزمند ونیز و فرانسویان مهاجم، دست سزار بورژیا را از پشت بست

یتوانست، از واتیکان، که برایش به مثابه زندانی بود، میگریخت و سپهساالري لشکریانش را خود به وي هر وقت م

اروپا از اینکه پاپها نه تنها . از زندگی در اردوهاي جنگی و زبان خشن و ناهنجار سربازان لذت میبرد. عهده میگرفت

  . مانده بوددر کارهاي دنیوي بلکه در امور نظامی غرق شدهاند، مات و مبهوت 

. با وجود این، از تحسین چنین مرد جنگاور و نیرومندي که براي پاپی ساخته نشده بود خودداري نمیتوانست کرد

شرح خدمات او به عالم هنر و حمایتش از رافائل و میکالنژ، که بصیرت و قدرت تمیز او را میرسانید، سخنی بود که 

جدید سانپیترو را بنیان نهاد و به کسانی که در بناي آن شرکت داشتند همو ساختمان کلیساي . بر سر هر بازاري بود

در زمان فرمانروایی او بود که لوتر به رم آمد و به چشم خویش، به . به جاي مزد، براي اولین بار، آمرزشنامه اعطا کرد

دیگر هیچ فرمانروایی . درا که مرکز عالم مسیحیت بود دی)) منجالب بیعدالتی و گناه((گفته لورنتسو د مدیچی، آن 

در اروپا حکومت پاپها را حکومتی اخالقی که تمام ملل را به صورت یک کشور مشترکالمنافع مسیحی به هم پیوسته 

چون دین و ایمان . خود حکومت پاپها نیز، به عنوان یک دولت غیرروحانی، جنبه ملی پیدا کرده بود. باشد نمیدانست

به بخشهاي کوچکی با حکومتهاي ملی منقسم شد که به هیچ قانون اخالقی فوق قدیم سستی گرفت، سراسر اروپا 

  . و اروپا مدت پنج قرن مبتال به جنگهاي داخلی شد ;ملی یا بینالمللی پایبند نبود

براي آنکه درباره پاپهاي عهد رنسانس منصفانه داوري کرده باشیم، باید آنها را در شرایط زمانی عصري که میزیستند 

 ;اروپاي شمالی خطاهاي آنها را خوب میتوانست احساس کند، زیرا مالیه آنها را تامین میکرد. مطالعه قرار دهیممورد 

و لئو دهم ) 14471455(اما تنها کسانی که ایتالیاي تجملپرست و پرزرق و برق میان دوران نیکوالوس پنجم 

با آنها تنی چند از آنها شخصا متقی و پرهیزگار . ندرا میشناختند با مالیمت و مدارا بدانها مینگریست) 15131521( 

بودند، اکثرشان این عقیده رایج دوران رنسانس را قبول داشتند که دنیا در همان حال که دام دیو و جایگاه هزاران 

آنگاه به  در نظر آنان، پاپ بودن و. اندوه بود، میتوانست مکان زیبایی نیز براي زندگی پراشتیاق و سعادت ناپایدار باشد

. آور نبود زندگی از پی کسب لذت روي کردن ننگین و شرم

براي آباد و زیبا ساختن رم، که هنگام استقرار آنان در آوینیون دچار ویرانی و . اما پاپها فضایل و محاسنی نیز داشتند

نگفرش کردند، به مرمت باتالقها را خشکانیدند، خیابانها را س. زشتی و کثافت بسیار شده بود، کوشش فراوان کردند

ها پرداختند، آب انبارها را تعمیر کردند، کتابخانه واتیکان و موزه کاپیتولین را بنیان نهادند، بیمارستانها را  پلها و جاده

توسعه دادند، موسسات خیریه برپاي داشتند، کلیساهاي جدید ساختند و کلیساهاي قدیم را اصالح کردند، شهر رم 

و باغها، زیبا ساختند، دانشگاه رم را از نو سامان بخشیدند، اومانیستها را در احیاي ادبیات و فلسفه  را با احداث کاخها

و هنر پشتیبانی کردند، نقاشان و پیکرتراشان و معماران را که امروز آثارشان میراث گرانقدر تمام بشریت است به کار 
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یونها نفر را چاپیدند و میلیونها صرف آبادي و عمران گماشتند و در سایه حمایت خود گرفتند، و سخن کوتاه، میل

اما این، به نسبت، از آنچه که پادشاه فرانسه صرف  ;براي بناي کلیساي سانپیترو بیش از اندازه خرج کردند. کردند

اکنده و و شاید بناي کلیساي سانپیترو را تبدیل ثروتهاي پر ;ساختمان فونتنبلو، ورساي، و قصر لوار کردند بیشتر نبود

بیشتر پاپها در خلوت زندگی سادهاي . ناچیز و ناپایدار به جالل و عظمتی پایدار براي مردم و خدایشان میدانستند

و تنها هنگامی که نظام و  ;و برخی، چون آلکساندر ششم، با پرهیزگاري و امساك فوقالعادهاي میزیستند ;داشتند

آنها حکومت کلیسا را، که تنها در این اواخر . اسراف تن دادند آداب و مذاق جامعه ایجاب کرد، به تجملپرستی و

  . ضعیف و ناتوان شد و مورد سرزنش قرار گرفت، به مرتبه ارجمند و باشکوهی از قدرت ارتقا دادند

IV - اوضاع در حال تغییر  

رد، اروپا دستخوش اما در همان حال که به نظر میرسید کلیسا عظمت و اقتدار خویش را دوباره دارد به دست میآو

هاي بناي مسیحیت التین را سست  یک سلسله تحوالت اقتصادي، عقالنی، و سیاسی بود که آهسته آهسته پایه

  . میکرد

هر خرمنی . معموال دین در جامعه کشاورزي، و علم در جامعهاي که داراي اقتصاد صنعتی است رشد و ترقی میکند

دهقان فروتن، که بازیچه هواست و فرسوده رنج، در همه جا قواي فوق . تنشانهاي از معجزه زمین و اراده آسمان اس

براي جلب مساعدت آسمان دعا میکند و به نظام مذهبی فئودالی، که وفاداري و اطاعت را . طبیعی را در کار میبیند

دار، و صراف شهري در سیر تدریجی آن از خان به خاوند و شاه و خدا میداند، گردن مینهد، کارگر، بازرگان، کارخانه

ماشینآالت و . علل مادي نتایج منظم و معلومی دارند ;در دنیایی زندگی میکنند که همه چیزش مطابق حساب است

رشد و ترقی اقتصاد . را در کار بینند)) قوانین طبیعی((جداول حساب، آنها را برمیانگیزند تا در همه جا سلطه 

فعالیت از روستاها به شهرها، روي کار آمدن طبقه سوداگر، توسعه اقتصاد  صنعتی و مالی قرن پانزدهم، انتقال کار و

محلی و بیرون آمدن آن به صورت اقتصاد ملی و بینالمللی، براي دینی که با نظام فئودالی و تغییرات غمافزاي مزارع 

ف باجگیریهاي سوداگران هم مخالف تضییقات کلیسا و هم مخال. مناسبت کامل داشت عالمت شوم و بدیمنی بود

هایی که میداد گردن  کلیسا با یک تردستی مشعشعانه شرعی به ضرورت بهرهگرفتن در برابر قرضه ;فئودالها بودند

حقوقدانان و سوداگران به تدریج . به کلی مورد بیاعتنایی قرار گرفت)) ربا((، قانون دیرین منع 1500در سال  ;نهاد

قانون نیز پیروزمندانه سنن و اعتباري را که در عهد امپراطوري . ت گرفتندجاي نجبا و روحانیان را در اداره حکوم

روم داشت دوباره به دست آورد، گرایش امور را به مرحله مادي و مدنی رهبري کرد، و خود آهسته آهسته جاي 

دادند، و هاي کشوري اختیارات قضایی خود را توسعه  دادگاه. قوانین کلیسایی را در نظامات زندگی مردم گرفت

. هاي کلیسایی راه زوال گرفتند محکمه

کشورهاي سلطنتی جوان، که درآمدهاي بازرگانی و صنعتی آنها را غنی و مقتدر ساخته بود، روز به روز بیشتر خود را 

 پادشاه خوش نداشتند که آنها نمایندگان یا سفراي پاپها، که جز پاپ قدرتی را به. از زیر سلطه کلیسا بیرون کشیدند

در . رسمیت نمیشناختند، در قلمرو حکومت رحل اقامت افکنند، و کلیساي هر ملتی دولتی شد در میان همان دولت

نیروي قضایی و مالی کلیسا را سخت ) 1353(و قانون مودیان مالیاتی ) 1351(انگلستان، قانون نظارت قضایی 

از لحاظ نظري نسخ شده بود، ولی پادشاه ، پراگماتیک سانکسیون بورژ 1516در فرانسه، در سال . محدود کرد

مجلس سناي ونیز . ها و دیرها را در دست داشت همچنان حق انتخاب اسقفان اعظم، اسقفان، و روسا و نواب صومعه

در . اصرار داشت که حق انتصاب ماموران عالیرتبه کلیسایی را بر مناصب و موقوفات کلیساي ونیز به دست آورد

و در  ;ایزابل، با انتصاب افرادي در مناصب خالی روحانی، پاپها را مورد بیاعتنایی قرار دادنداسپانیا، فردیناند و 

امپراطوري مقدس روم، آنجا که گرگوریوس هفتم، در منازعه علیه هانري چهارم، حق اعطاي مناصب را براي پاپها 



٣٣٣١

سیصد بنفیس و هفت حوزه اسقفی  حفظ کرده بود، اینک سیکستوس چهارم به امپراطوران حق برگزیدن مامور براي

پادشاهان اغلب از این قدرتها سواستفاده میکردند و نورچشمیها را بر آن مناصب میگماشتند، و آنان درآمد و . میداد

رد بسیاري از . عایدي مربوط به دیر و اسقفیه خود را دریافت میداشتند، اما مسئولیت وظایف را به گردن نمیگرفتند

  . حانی را میشد تا اینگونه مناصب غیرروحانی دنبال کردهاي رو سواستفاده

کلیسا هنوز . در این میان، محیط عقلی و فکري پیرامون کلیسا هم دچار تغییر و تحولی شد که به زیان آن بود

هایی که بنیاد نهاده  اما در مدارس و دانشگاه ;دانشپژوهان و محققان ساعی و شرافتمندي در آغوش خود میپرورد

گوش فرا دارید و ببینید . اقلیتی پرورش یافت که شیوه تفکرشان براي مردان متدین و پاك کلیسا خوشایند نبود بود،

: ، در باب اینان چه میگوید1420قدیس برناردینو، در حوالی سال 

د، یکه ها و کشیشان دنیادوست را میبینن بسیاري از مردم چون پستی و فرومایگی زندگی راهبان و زاهدان و راهبه

هایشان است اعتقاد ندارد، و آنچه را درباره  خورند، و چه بسیار ایمانشان را از دست میدهند، به آنچه باالتر از خانه می

کیش ما نوشته شده است حقیقی نمیدانند، بلکه گمان میبرند که این همه ساخته و پرداخته اندیشه آدمی است و 

از ... و معتقدند که روحی وجود ندارد، نیز... مقدس به چشم تحقیر مینگرند آنها به آیینهاي. ... الهام ربانی نیست

دوزخ نمیهراسند و آرزوي بهشت نمیکنند، بلکه به چیزهایی ناپایدار دل بستهاند و میگویند که براي آنها بهشت، 

  . همین جهان است

این قاعدهاي کلی است که چون ثروت  گمان میرود که طبقه سوداگر چندان متقی و پایبند به دین نبوده است، زیرا

گاور مدعی است که سوداگران انگلیسی به زندگی پس از مرگ اعتنایی ندارند و . فزونی گیرد، دین راه زوال میپیماید

زیرا هیچ کس  ;آن کس که لطف و شیرینی زندگی را دریافته باشد و از آن بهره نگیرد، ابلهی بیش نیست((میگویند 

شکست مسیحیان در جنگهاي صلیبی تردید و حیرتی دیرپا در میان آنها پدید )). روز بود فردایینمیداند کز پس ام

  . آورد که چرا خداي مسیح اجازه داده است تا اسالم بر مسیحیت چیرگی یابد

و لورنتسو ) م 1432(کوششهاي نیکوالي کوزایی . فتح قسطنطنیه به دست ترکان این تردید و حیرت را تجدید کرد

به حیثیت کلیسا ضربتی مهلک وارد ساخت و )) عطیه قسطنطین((در بیپایه و جعلی نشان دادن ) م 1439( واال

کشف و انتشار متون کالسیک، شکاکیت را جان تازهاي بخشید، . ادعاي حکومت کشوري کلیسا را سست گردانید

کلیساي مسیحی بوجود آمده بود، پرده زیرا این آثار از روي یک دنیا دانش و هنر، که دراز زمانی پیش از پیدایش 

بیرون از آغوش مسیحیت، دانش و رستگاري ((درحالیکه پنجمین شوراي التران اعالم داشته بود که  ;برمیگرفت

کشف امریکا و گسترش سفرهاي اکتشافی به شرق، صدها قوم جدید را به اروپاییان شناساند که از )). بوجود ندارد

هاي  تند و یا بدان معتقد نبودند، اما خود ادیانی داشتند که مانند مسیحیت داراي جنبهتعلیمات مسیح اطالعی نداش

باز میگشتند با خود تعدادي از کشیشها )) کافران((سیاحانی که از سرزمینهاي . مثبت و از نظر اخالقی سودمند بودند

ها و بازارها، با  آیینهاي خارجی، در بندرگاه این ;و ادیان بیگانه و آداب و شعایر مربوط بدانها را به ارمغان میآوردند

  . آیینها و معتقدات مسیحیت تالقی میکرد و جزمیت و یقین را از هر دو جانب میکاستند

فلسفه، که در قرن سیزدهم کنیزك مطبخی علم کالم به شمار میرفت و هم خود را صرف پیدا کردن بنیانهاي 

با ظهور ویلیام آکمی و مارسیلیوس پادوایی، آزادي خود را به دست آورد عقالنی براي دین میکرد، در قرن چهاردهم، 

و در قرن شانزدهم با روي کآر آمدن پومپوناتتسی، ماکیاولی، و گویتچاردینی رنگ تهورآمیز و پرشور مادي و 

ماکیاولی  در حدود چهار سالی پیش از آنکه لوتر ایرادات خود را علیه کلیسا اعالم دارد،. شکاکیت به خود گرفت

:انگیزي کرد پیشگویی شگفت
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اگر دین مسیحیت را مطابق احکام بانی آن حفظ میکردند، جهان مسیحیت، از نظر حکومت و اشتراك منافع، 

دلیلی بزرگتر از این حقیقت براي فساد کلیساي رم نمیتوان یافت که آنان که . متحدتر و سعادتمندتر از این میبود

و هرکس اصولی را که مبناي این مذهب است بررسی میکند و اختالف عظیم آنها را با  .بدان نزدیکترند فاسدترند

  . شعایر و آداب و اعمال فعلی میبیند، معتقد میشود که نابودي یا تنبیه آن نزدیک است

V -  اقامه دعوا علیه کلیسا  

رون چهاردهم و پانزدهم میبستند آیا الزم است که رئوس اتهاماتی را که کاتولیکهاي پاکدامن و مومن بر کلیساي ق

در الیحه  .بودبار دیگر از نظر بگذرانیم نخستین و دردناکترین اتهام کلیسا، پولدوستی و ماالندوزي بیش از حد آن 

، ادعا شده بود که کلیسا نیمی از ثروت علیه کلیسا جمعآوري و اقامه کرد) 1522(، که دیت نورنبرگ ))صد شکایت((

تاریخنویسان کاتولیک یک سوم دارایی آلمان و یک پنجم دارایی فرانسه را متعلق . و دارایی آلمان را در تصاحب دارد

، سه چهارم همه ثروت فرانسه از آن 1502ولی طبق محاسبه یک نماینده تاماالختیار پارلمان، در  ;به کلیسا میدانند

آنچه مسلم است . متاسفانه آمار دقیقی در دست نیست تا بتوان صحت و سقم این تخمینها را معلوم کرد. دکلیسا بو

این است که در ایتالیا یک سوم اراضی، به نام ایاالت پاپی، به کلیسا تعلق داشته، و در بقیه نقاط نیز کلیسا ملکهاي 

   .استپردرآمدي را صاحب بوده 

بیشتر کسانی که از خود ملکی به میراث میگذاشتند، ) 1: شش عامل سبب شدند که اراضی تحت تملک پاپها درآیند

ها  و چون کلیسا در تنظیم و تصویب وصیتنامه ;براي کلیسا کنار مینهادند)) بیمه آتشسوزي((سهمی نیز به عنوان 

چون اموال و امالك کلیسا از ) 2. وانستند چنین میراثگذاریهایی را تشویق کننددست داشت، کارگزاران آن میت

دستبرد دزدان، سربازان، و دولتها بیشتر در امان بودند، عدهاي از مردم امالك خود را به قیمومیت کلیسا وا 

قشان را مسترد میگذاشتند و کلیسا مانند رعیت خود از آنها مواظبت و حراست میکرد و، هنگام مرگ تمام حقو

عدهاي دیگر تمام یا بخشی از امالکشان را به کلیسا وامیگذاشتند، بدان شرط که در ایام پیري و ناتوانی از . میداشت

صلیبیون، براي فراهم ) 3. در این مورد کلیسا به مثابه بیمه کهولت و ناتوانی بود ;آنها نگاهداري و تیمارخواري کند

هایشان را راه بیندازند، زمینهاي خود را به کلیساها فروخته، یا به رهن گذاشته، و یا ساختن پولی که با آن لشکرکشی

هاي رهبانی اصالح و آباد شده بود، به کلیسا تعلق  صدها هزار جریب زمین بایر، که به وسیله فرقه) 4. سپرده بودند

) 6. اگر بود، مشکالت فراوانی در بر داشت زمینی که به تصرف کلیسا درمیآمد قابل انتقال به غیر نبود، و یا) 5. گرفت

ولی گاهی برخی از پادشاهان لعن و تکفیر کلیسا را نادیده میگرفتند و بر  ;امالك کلیسا معموال از مالیات معاف بود

. امالك کلیسا مالیات میبستند یا، با تدبیرهاي شرعی، قسمتی از دارایی منسوب به کلیسا را ضبط میکردند

روپاي شمالی، در صورتی که کلیسا عایداتی را که از امالك آنجا و یا از طریق اعانات اشخاص متدین به فرمانروایان ا

خشم آنها از این بود  ;دست میآورد در داخل مرزهاي ملی به مصرف میرسانید، چندان از ثروت آن گلهمند نمیبودند

. اري استکه میدیدند طالهاي شمال، به صورت هزاران نهر کوچک، به سوي رم ج

کلیسا خود را عامل عمده حفظ نظامات اخالقی، نظم اجتماعی، تعلیم و تربیت، ادبیات و دانش پژوهی، و هنر 

براي برآوردن این خواست، کلیسا نیازمند سازمانی وسیع با . کشورها در این امور بدان متکی بودند ;میدانست

  . ضع میکرد و به جمعآوري پول میپرداختو براي تامین این هزینه، مالیات و ;هزینهاي گزاف بود

بسیاري از اسقفان هم فرمانرواي مدنی و هم . حتی بر یک کلیسا هم تنها با خواندن دعاي ربانی نمیشد حکومت کرد

بیشترشان از طرف مقامات غیرروحانی منسوب میشدند و اشرافزادگانی بودند  ;فرمانرواي روحانی قلمرو خود بودند

مالیات میگرفتند و مانند شاهزادگان  ;مل و عشرتطلبی عادت و مبانی اخالقی سستی داشتندکه به زندگی پرتج

گاهی، در انجام کارهاي متعدد خویش، لباس رزم در بر میکردند، سپهساالري سپاهیانشان را به  ;ولخرجی میکردند
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دینالها به ندرت براساس دینداري انتخاب کار. عهده میگرفتند، و با این اعمال، مقدسان مسیحی را به لجن میکشیدند

آنها بیشتر به لحاظ ثروت یا وابستگیشان به یک مقام سیاسی و یا داشتن قدرت مدیریت بدین  ;و پرهیزگاریشان بود

آنان به خویشتن به دیده راهبانی که در زیر بار تعهدات و پیمانهاي مذهبی گرانبارند . مقام برگزیده میشدند

. را سیاستگران و سناتورهاي یک ایالت توانگر و نیرومند میدیدندنمینگریستند، بلکه خود 

در بسیاري از موارد، کشیش و پیشواي روحانی نبودند و نمیگذاشتند کاله سرخ اسقفی، آنها را از لذتهاي زندگی 

انند خدام کلیسا چون به امور دنیوي آلوده گشتند، اغلب م. کلیسا فقر مسیحی را فداي قدرت کرد. محروم سازد

هاي کشوري در برابر  دادگاه. فساد در نهاد آدمی و سنن زمانه بود. عمال حکومتهاي معاصر، پست و پولکی شدند

و انتخاب شدن هیچ پایی، از لحاظ دادن رشوه به پاي انتخاب  ;فریبایی پول، به نحو رسوایی انگیزي، رام میشدند

ها در دادگاه رم پرداخت  یک مورد خارجی، بزرگترین رشوه صرفنظر از این. شدن شارل پنجم به امپراطوري نمیرسید

اما حصر و  ;هاي مناسبی تعیین شده بود براي اموري که در دستگاه اداري دربار پاپها انجام میشد حقالزحمه. میشد

از هر هر حرامی را میشد حالل کرد و . ماالندوزي کارمندان، آن را تا بیست برابر مقدار شرعی و قانونیش باال برد

انئاسیلویو، پیش از آنکه به . جرم، و حتی گناهی، میشد برائت حاصل کرد، به شرط آنکه انگیزه کافی ارائه میشد

یک نسل بعد، . در رم همه چیز فروختنی بود و هیچ چیز را بدون پول نمیشد بدست آورد: مسند پاپی نشیند، نوشت

بعد از . اي خواند که الطاف خویش را به پول میفروشد))فاحشه((را راهب ساووناروال، با اهانتی اغراقآمیز، کلیساي رم 

لودویک فون پاستور )). بیشرمی دربار پاپ به اوج خود رسیده است: ((یک نسل دیگر، اراسموس خاطرنشان کرد

یی که ها مقدار غیرمتعارف انعامها و رشوه. ... فساد عمیقی بر تمام کارمندان دستگاه پاپی حکمفرما بود :مینویسد

از این روي . به عالوه، ماموران از هر جانب به تعریف و حتی جعل اسناد میپرداختند. مطالبه میشد از اندازه بیرون بود

شگفت نیست اگر از تمام نقاط دنیاي مسیحیت فریاد اعتراض نسبت به فساد و رشوه ستانی کارمندان دستگاه پاپی 

  . به آسمان بلند است

از مبلغ ناقابلی که براي احراز به مقام کشیشی . م جایی براي تجلی سجیه و فضیلت فقر نبوددر کلیساي قرن پانزده

چرب کردن ((پرداخت میشد، تا پولهاي هنگفتی که کاردینالها براي ترفیع خو میدادند، هر انتصابی تقریبا مستلزم 

روش ادارات وابسته به کلیسا، یا نصب هاي پوالندوزي پاپها عبارت بود از ف یکی از راه. روساي مافوق بود)) سبیل

آلکساندر ششم . اشخاصی به مقامات کلیسایی و حتی کاردینالی که حاضر بودند کمک اساسی به هزینه کلیسا بکند

دوکات  760اداره جدیدي تاسیس کرد و از هر یک از اشخاصی که بر راس آن ادارات منصوب کرد،  80

دبیر داشت ایجاد کرد و رویهمرفته از  101یا دفترخانهاي که )) کالج(( یولیوس دوم. دریافت داشت) دالر19000(

تن را به مباشرت دربار  141تن را به مقام پردهداري و  60لئو دهم . دوکات استفاده برد 74000فروش مناصب آن 

نظر گیرنده و  مواجبی که به این ماموران پرداخته میشد، از. دوکات از آنان دریافت داشت 202000پاپی برگزید و 

به نظر لوتر، فاسدترین نوع خرید و فروش مقامات کلیسایی  ;دهنده، به مثابه پیشپرداخت سالیانه یک قرارداد بود

. همین بود

در هزاران مورد، منتصبان از بنفیس خود بخش کلیسایی، حوزه دیر، اسقفنشین که درآمدش صرف عیش و 

مثال کاردینال . بسا که یک شخص، مستمریبگیر غایب چندین شغل بودچه . عشرتشان میشد، فرسنگها به دور بودند

دوکات  7000از منصبهاي مختلف، سالیانه درآمدي برابر ) پاپ آلکساندر ششم آینده(فعالی چون روذریگو بورخا 

سقف در یک زمان، هم ا) پاپ یولیوس دوم بعد(به دست میآورد، و دشمن وي، کاردینال دال رووره ) دالر 1750000(

اعظم آوینیون، هم اسقف بولونیا و لوزان و کوتانس و ویویه و ماند و اوستیا و ولتري، و هم رئیس دیرهاي نونانتوال و 

بود که کلیسا کارگزاران عمده خود را، و در بسیاري از موارد دانش )) چند منصبی((با همین روش . گروتافراتا بود
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به این طریق، پتر ارك، منقد تندزبان پاپهاي آوینیون، از مقرري . یکردپژوهان و شاعران و دانشمندان را، حمایت م

  . زیست منصب بیمسئولیتی که آنان به وي واگذاشته بودند می

اراسموس، که هزاران خطا و حماقت کلیسا را به باد تمسخر و هجا میگرفت، مرتب مقرري ثابتی از کلیسا دریافت 

را بر مسیحیت قرون وسطی وارد آورد، سالها از مستمري مقامات و مناصب کوپرنیک، که مهلکترین ضربات . میداشت

  . زیست کلیسایی، که مستلزم حداقل صرف وقت و انصراف از پژوهشهاي علمی بود، می

اخالق ): ((1485(اسقف تورچلو گفته است . ، اتهام فساد اخالق فردي روحانیان بود))چند منصبی((شدیدتر از اتهام 

از چهار فرقه رهبانی که در اواخر قرن )). است، آنها براي عموم مایه دردسر و دآلزاري شدهاند روحانیان فاسد

هاي فرانسیسیان، دومینیکیان، کرملیان، و آوگوستینوسیان، غیر از فرقه  سیزدهم تاسیسی یافته بودند، یعنی فرقه

نظامات و قوانین رهبانی، که در تب . آخري، بقیه به نحو شرمانگیزي از تقوا و پرهیزگاري دست کشیده بودند

دینداري و شور مومنان قدیم وضع شده بود، اینک بر طبیعت آدمی، که هر روز بیشتر خود را از زیر بار ترس و 

هزاران تن از راهبان و فرایارهاي مسیحی که . وحشت قواي فوق طبیعی بیرون میکشید، بیش از حد گران میآمد

رنج کار بدنی آسوده ساخته بود، خدمات مذهبی را به غفلت سپردند، از چهار دیواري ثروت اشتراکیشان آنها را از 

ها به بادهنوشی نشستند، و به دنبال  دیرهایشان قدم به بیرون نهادند، به ولگردي پرداختند، در میان میخانه

باره فرایارهاي هم مسلکش راهبی از فرقه دومینیکیان، موسوم به جان برومیار، در . عشقورزي سرگردان دیارها شدند

  : چنین میگوید

. ... بر غذاهاي لذیذ حریص شدهاند و از خواب شیرین تلذذ میجویند... آنان که بایستی بینوایان و فقر را پدر باشند

همهشان در . ... عده بسیار معدودي، با منت فراوان، در سر نماز صبحگاهی و یا مراسم قداس حاضر میشوند

از این روي، اکنون مجامع راهبان را فاحشهخانه مردمان . واري اگر بگوییم در ناپاکی غرق شدهاندشکمبارگی و بادهخ

. نامند هرزه و محل بازیگران می

هاي مردانه و زنانه تفاوت چندانی با  بسیاري از صومعه: ((یک قرن بعد از او، اراسموس این اتهام را تکرار کرد

ارك از نظام انضباطی، خداترسی، و تقواي راهبان صومعه کارتوزي، که برادرش  پتر.)) هاي عمومی ندارند فاحشهخانه

هاي هلند و بخش خاوري  چند تا از صومعه ;در آنجا زیسته است، تصویر منصفانه و شایستهاي به ما ارائه میدهد

ب تقلید مسیح شد و سبب تالیف کتا)) برادران همزیست((آلمان هنوز آن روح تقوا و دانشپژوهی را که موجد فرقه 

، راهبان این قسمت از آلمان را، )1490حد (با وجود این، یوهانس تریتمیوس، رئیس دیر شپونهایم . حفظ کرده بودند

  :با شدتی مبالغهآمیز، چنین مورد اتهام قرار داد

. ... نخوردهاند چندان بیاعتنایی میکنند که گویی هرگز براي حفظ آنها سوگند... اینان به میثاقهاي سه گانه مذهبی

با تصرف علنی . ... تمام روز را به زشتگویی و یاوهسرایی میگذرانند و همه وقتشان را وقف بازي و شکمبارگی کردهاند

از خداوند ابدا نمیترسند و به او محبتی . .... هر یک در خانه خصوصی خود بسر میبرند... امالك خصوصی مردم

میثاق فقر . ... یستند، و شهوات جسمانی را بر نیازهاي روحانی ترجیح میدهندبه زندگی پس از مرگ معتقد ن ;ندارند

دود گناهان و هرزگیهاي . ... را خوار میدارند، از عفت و پاکدامنی به دورند، و اطاعت و فرمانبرداري را مسخره میکنند

  . آنان همه جا را فرا گرفته است

): 1503(ندیکتیان به فرانسه رفته بود، با گزارش تاسفباري بازگشت هاي ب گیژونو، مشاور پاپ، که براي اصالح صومعه

ها میلولند، قداره میبندند، مال میاندوزند،  بسیاري از راهبان قمار میبازند، لب به لعن و نفرین میآالیند، در قهوهخانه

) دنیاپرست(تهاند که کلمه آن قدر در فکر دنیا فرو رف((، و ))چون بادهخواران عیاش زندگی میگذارند((زنا میکنند، 

اگر من بخواهم همه آنچه را که با چشم دیدهام بیان کنم، سخن سخت به درازا . ... دنیا دوستیشان را نمیترساند
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ها، عده زیادي از راهبان نسبت به کارهاي  بر اثر افزایش بینظمی و بیانضباطی در دیرها و صومعه.)) خواهد کشید

د مردم قرار داده بود دستگیري از مستمندان، تیمارداري بیماران و مسافران، و تعلیم و نیکی که آنها را مورد اعتما

فقدان انضباط در دیرهاي فرانسه و زندگی ): ((1516(پاپ لئو دهم میگفت . تربیت راه بیاعتنایی در پیش گرفتند

نه حاکم، و نه مردم، برایشان ارزش و نامتعادل و بیرون از رویه راهبان چنان باال گرفته است که هیچ کس، نه پادشاه، 

را، محتمال با شدتی بیش از ) 1490یعنی (یک تاریخنویس اخیر کاتولیک وضعیت این زمان )). احترامی قایل نیست

:اندازه، چنین خالصه میکند

ران و اسناد و مدارك بیشمار این زمان را بخوانید حکایات تاریخی، سرزنشها و مالمتهاي اخالقیون، هجاهاي شاع

فساد : ادبیات، توقیعات پاپی و احکام سینودها در آنها چه نوشته شده است هیچ، جز همان حقایق و همان شکایات

براي پی بردن به بینظمیهاي  ;و تعداد بیشمار دزدان و فاسقان... زندگی رهبانی، از میان رفتن نظم و انضباط و اخالق

اعمال نکوهیده در . ... حی را که نتیجه تحقیقات قضایی است بخوانیمداخلی اکثر دیرهاي بزرگ، باید گزارشات مشرو

زندگی راهبانه از راهبهخانه رخت . ... میان کارتوزیان به حدي زیاد بود که آوازه بدنامی آنها در همه جا شیوع داشت

اکز عیاشی و بینظمی همه اینها دست به دست یکدیگر دادند تا این محرابهاي دعا و نیاز را به مر. ... بربسته بود

  . تبدیل کنند

گناه عمده . روحانیان آزاد البته اگر با نظر مدارا به صیغه و متعهگیري بنگریم از راهبان و فرایارهاي مسیحی بهترند

اما پولی که بدانها پرداخت میشد چنان کم بود و کارشان چندان سخت که نه . کشیشان بخشها جهل و نادانیشان بود

وقت براي تحصیل و مطالعه داشتند، و چنانکه از دینداري و پارسایی مردم برمیآید، همیشه مورد احترام پسانداز و نه 

مورد اتهام بیعفتی که در  73در نورفک انگلستان، از . شکستن عهد و میثاق تجرد امري شایع بود. و محبت بودند

مورد، و در لمبث از  24مورد،  126از  به همین طریق در ریبن ;موردش درباره کشیشان است 15ضبط شد،  1499

درصد کل مجرمین را تشکیل میدادهاند، در حالی که شمارشان کمتر  29یعنی بر روي هم کشیشان  ;تا 9مورد،  58

. برخی از کشیشان اقرار نیوش از زنان تایب و معترف تقاضاهاي نامشروع میکردند. درصد کل جمعیت بوده است 2از 

هاي  در رم، کشیشان صیغه. در آلمان تقریبا همگی از این فیض بهرهور بودند ;یغه و متعه داشتندهزاران تن از آنها ص

اجازه بدهید . بنابر بعضی اخبار، در این شهر صدهزار نفري، شش هزار روسپی زندگی میکردند ;متعدد نگاه میداشتند

  : بار دیگر از یک تاریخنویس کاتولیک نقل قول کنیم

طبقه روحانیت در چنان وضعی باشد، جاي شگفتی نیست که همه گونه بینظمی و شرارت و  وقتی که باالترین

اما اگر کسی . ... نمک زمین طعم خود را از دست داده بود. گنهکاري در میان راهبان و کشیشان آزاد تداول عام یابد

ه است، زیرا مدارك و شواهد تصور کند که فساد و انحطاط روحانیت در رم بیش از جاهاي دیگر بود، به خطا رفت

از این . ... مستند نشان میدهند که در تمام شهرهاي شبه جزیره ایتالیا فساد و هرزگی گریبانگیر کشیشان بوده است

روي، تعجبآور نیست که نویسندگان معاصر، با تحسر و تاسف، از انحطاط روحانیت یاد میکنند و میگویند که 

ار خود را از دست داده است، و در بسیاري از نقاط کسی براي کشیشان کمترین روحانیت در همه جا نفوذ و اعتب

فساد اخالق آنان به حدي زیاد بود که زمزمه تحصیل اجازه ازدواج براي کشیشان به گوش . ارزشی قایل نیست

شت، بلکه باید به به طرفداري از این کشیشان شهوتران، باید بگوییم که صیغهگیري آنها را نباید هرزگی پندا. میرسید

به روحانیان، بیآنکه خود  1074آن به چشم یک قیام عمومی علیه قانون تجرد نگریست که پاپ گرگوریوس هفتم در 

، به 1054همچنان که کلیساهاي ارتدوکس روسی و یونانی، پس از شقاق سال . مایل باشند، تحمیل کرده بود

اما چون قوانین . کلیساي رم نیز همان حق را خواهان بودندکشیشان خود اجازه ازدواج دادند، اینک روحانیان 

آردوئن، اسقف آنژه، . گیري و رفیقهبازي میپرداختند کلیساي آنها این امر را مردود دانسته بود، ناچار به صیغه
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که روحانیان اسقفنشین او صیغهگیري را گناه نمیشمارند و کوششی براي کتمان آن به عمل ) 1428(گزارش داد 

، مردم چنین وصلتهایی را بدون اشکال دانستند و براي حفظ دختران و 1500در پومرانی، در حوالی سال . یآورندنم

در جشنهاي عمومی، مطابق معمول، بهترین جا به کشیشان و همسرانشان داده  ;زنان خویش آن را تشویق کردند

در شوراي ) 1499(رد از مقرش بیرون راندند در شلسویگ، اسقفی را که خواسته بود جلو این اعمال را بگی. میشد

کنستانس، کاردینال زابارال پیشنهاد کرد که اگر نمیتوان جلو صیغهبازي کشیشان را گرفت، پس باید بدانها اجازه 

، خاطرنشان کرد که دادن حق )1431(امپراطور سیگیسموند، در پیامی که براي شوراي بال فرستاد . ازدواج داد

پالتینا، تاریخنویس معاصر انئاسیلویو و کتابدار کتابخانه . ن سبب تصفیه اخالق عمومی خواهد شدازدواج به کشیشا

اگر . واتیکان، از قول وي نقل میکند که پاپ مذکور تجرد کشیشان را خوب اما تاهلشان را خوبتر میدانسته است

در نزد حواریون و کلیساي شرق  صیغهگیري کشیشان را شورش بجا و برحقی علیه قانون سخت و خشنی بدانیم که

. سابقه نداشته است، وضع اخالقی کشیشان پیش از جنبش اصالح دینی وضوح و روشنی بیشتري خواهد یافت

به . نارضایتی و شکایتی که سرانجام چون جرقهاي آتش انقالب اصالح دینی را برافروخت، فروش آمرزشنامه بود

، پطرس حواري به اسقفان، و اسقفان به )16،19انجیل متی، (ري واسطه قدرتی که ظاهرا مسیح به پطرس حوا

کشیشان داده بودند، روحانیان صالحیت داشتند که اشخاص تایبی را که به گناه خود اعتراف میکردند، با تعیین 

. ولی نمیتوانستند آنها را از این کفاره معاف دارند ;وزخ ببخشایندکفارهاي براي جرایم آن گناهان و مکافاتشان در د

به این ترتیب، تنها عده بسیار معدودي از تایبان تا هنگام مرگ به انجام کفارات مقرر برمیآمدند، و الزم بود براي آنکه 

ه مهربان آن را به مثابه کامال از گناه پاك شوند، پس از مرگ نیز روحشان چندي در عالم برزخ، که خداوند بخشایند

از سوي دیگر، بسیاري از قدیسان از راه تقدس و پارسایی . دوزخی موقتی براي تطهیر ارواح قرار داده بود، به سر برند

و مسیح، با مرگ خود،  ;و شهادت به ثوابهایی نایل آمده بودند که براي جبران لغزشها و خطاهایشان بسیار زیاد بود

به موجب نظریه کلیسا، میشد این ثوابها را به منزله گنجینهاي . جینه ثوابهاي قدیسان افزوده بودثواب بیپایانی بر گن

دانست که کلیدش را پاپ در اختیار داشت، و او میتوانست تمام یا قسمتی از کفاره گناهکار تایب و معترف را از این 

معموال خواندن دعا و نماز بسیار، دادن صدقه، کفارهاي که کلیسا براي جبران گناه مقرر میداشت . گنج جبران کند

رفتن به زیارت، شرکت در جنگهاي صلیبی علیه ترکان یا دیگر بیدینان، وقف پول، و انجام کارهایی عمرانی و 

. اجتماعی چون خشکانیدن باتالق و ساختن جاده و پل و بیمارستان یا کلیسا بود

و از این روي،  ;هاي کشوري سنتی دیرین و قدیم بود دادگاهبه جاي کیفر، در ) غرامت(پرداخت جریمه نقدي 

شخصی که . هنگامی که کلیسا نیز به جاي کفاره گناهان این رسم را معمول داشت، خشم و اعتراضی برنینگیخت

هاي کلیسا معافیتی جزئی یا کلی  اعتراف میکرد و بخشیده میشد، با پرداخت این جریمه یعنی دادن پولی براي هزینه

صیل میکرد، و این معافیت نه براي ارتکاب گناهان بعدي، بلکه براي آن بود که روحش روز، ماه، یا سالی از عذاب تح

. در غیر این صورت، تمام مدتی را که براي کفاره و تطهیر گناهانش الزم بود میبایست در آنجا بسر برد ;برزخ برهد

. ، هنگام اعتراف شخص تایب، به وسیله کشیش بخشوده میشدمعصیت گناه ;آمرزشنامه جرم گناه را از میان نمیبرد

ناشی از گناهانی بود که معصیتشان رد عمل ) نه ابدي(هاي موقتی  بنابر این، آمرزشنامه عفو قسمتی یا تمام جریمه

  . اعتراف و تعیین کفاره آمرزیده شده بود

، یعنی کسانی ))بخشایش دهندگان((و طماعی  دیري نگذشت که این فرضیه زیرکانه و بغرنج، بر اثر سادهلوحی مردم

اجازه داده شده )) کارچاق کنها((از آنجا که به این . ها بودند، صورت دیگري به خود گرفت که مامور توزیع آمرزشنامه

بود که چند درصدي از وجوه دریافتی را خود برداشت کنند، بعضی از آنها در باب توبه و اعتراف و نماز تاکیدي 

دند و خریدار را آزاد میگذاشتند تا آمرزشنامه را برگ معافیت از همه چیز، از توبه، اعتراف، آمرزش طلبی، و نمیورزی
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، تامس گسکوین، 1450در حدود سال . کفاره گناه، تعبیر کند و آن را کال منوط و مربوط به پولی که میدهد بداند

  :رئیس دانشگاه آکسفرد، شکایت میکرد که

من پروایی ندارم که در برابر خداوند چقدر گناه و کار زشت میکنم، زیرا با اعتراف و طلب ((میگویند، امروز گناهکاران 

من آمرزشنامه . ها برایت حاصل میکنم آمرزش در نزد کشیش و خریدن آمرزشنامه پاپ کال از تمام معاصی و کفاره

زیرا )) ده آن، به عوض داو و شرط، بردهامپاپ را به چهار یا شش پنس خریدهام، یا در بازي تنیس با توزیع کنن

... ها را به دو پنس، گاهی به دو جرعه شراب یا آبجو آمرزشنامه فروشان در سراسر کشور پراکندهاند و آمرزشنامه

  . فروشند حتی به جاي مزد فاحشهاي، یا در ازاي السیدن با او می

این  1478و پاپ سیکستوس چهارم در  ،1420، پاپ مارتینوس پنجم در 1392پاپ بونیفاکیوس نهم در 

ها و سو تعبیرها را مکررا تخطئه کردند، اما آنها براي جلب عایدي چندان در فشار بودند که نمیتوانستند  سواستفاده

آن قدر مکرر در مکرر، و براي موارد مختلف و متوارد، توقیع . اقدام موثري براي جلوگیري از این کار به عمل آورند

هاي  بودند که مردم تحصیلکرده ایمان و اعتقادي به نظر آنان ابراز نمیداشتند و کلیسا را به سواستفادهصادر کرده 

 1510هایی که یولیوس دوم در  در بعضی موارد، همچون آمرزشنامه. بیشرمانه از سادگی و امید انسانها متهم میکردند

ها طوري بود که جز جنبه پولی تعبیر دیگري  صادر کردند، عبارتبندي رسمی آمرزشنامه 1513و لئو دهم در 

یک فرایار عالیرتبه فرقه فرانسیسیان با خشم بیان میکند که چگونه در تمام کلیساهاي آلمان . برنمیداشت

به رم روند در آنها پول بریزند، و براي ) 1450(صندوقهایی گذاشته بودند تا آنها که نتوانسته بودند در سال بخشش 

این فرایار فرانسیسی، نیم قرن . ها دریافت دارند از کفارات و گناهان خویش، از همان آمرزشنامه معافیت و آمرزش

اجازه . هاي آنان را میچاپد ها و وسایل دیگر، دارد ذخیره پیش از لوتر، مردم آلمان را آگاه ساخت که رم با آمرزشنامه

:بیطرفی قابل تحسینی بیان میکند نقل قول کنیم بدهید باز هم از تاریخنویس کاتولیکی که مطلب را با صراحت و

ها از اینجا سرچشمه میگرفت که مومنان، پس از آنکه به  تقریبا تمام نادرستیها و سوتعبیرهاي مربوط به آمرزشنامه

عادت همیشگی به گناه خویش اعتراف میکردند و به کفاره و حدي که برایشان تعیین میشد به عنوان یگانه وسیله 

مرزش گردن مینهادند، اغلب میدیدند که از آنها درخواست میشود تا به نسبت وسع خویش اعانهاي نقدي هم موثق آ

بپردازند این اعانات نقدي، که براي کارهاي خیر پرداخت میشد و فقط جنبه فرعی داشت، در بعضی موارد، شرط 

با آنکه در . ... ی هدف یگانه بخشودگی شدچه بسیار که به جاي نیکی و پاکی روح، نیاز پول. ... عمده بخشایش شد

عبارتبندي توقیعات پاپی از اعتقاد و نظریه کلیسا تجاوز نمیشد، و اعتراف و توبه و طلب آمرزش و پرداختن به 

کارهاي عامالمنفعه کماکان شرط اساسی آمرزش به شمار میرفت، جنبه مالی موضوع کامال روشن بود، و ضرورت 

ها  به تدریج آمرزشنامه. قدي، به بیشرمانهترین وجهی، در سر لوحه کار قرار داده شده بودتقدیم داشتن اعانات ن

صورت زد و بندهاي مالی به خود گرفت و به بروز کشمکش میان کلیسا و قدرتهاي کشوري، که همیشه براي خود 

  . سهمی از این کار میخواستند، انجامید

یله کشیشان براي به جا آوردن مراسم قداس، که تصور میشد سبب پذیرش و تقاضاي مزد و پیشکشی و هدیه به وس

. تخفیف مجازات روح مرده در عالم برزخ خواهد شد، به اندازه آمرزشنامه فروشی جنبه مادي و پولی پیدا کرده بود

رهانند و مجرمان خداترس و پرهیزگار براي این کار مبالغ هنگفتی میپرداختند تا روح دوست یا آشنایی را از عذاب ب

بینوایان شکایت میکردند که چون بر اثر نداري و فقر . یا محنتهاي خویش را پس از مرگ در عالم برزخ سبک کنند

نمیتوانند آمرزشنامه بخرند، یا براي خواندن دعا به کشیشان پول بدهند، پس باید گفت آنچه که ملکوت خدا را 

و کریستوف کلمب در عین تاسف پول را میستود و  ;روحنصیب آدمی میسازد ثروت مادي است نه غنا و سالمت 

)). آن کس که پول دارد میتواند ارواح را رهسپار بهشت سازد: ((میگفت
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بسیاري از مردم از مصونیت و معافیت روحانیان . هزاران شکایت و نارضایتی دیگر قطر ادعانامه علیه کلیسا را میافزود

دیت نورنبرگ . محاکم روحانی و نادیده گرفتن جرایم آنها دلی پرخون داشتنداز قوانین و الزامات کشوري و مسامحه 

اعالم داشت که با ارجاع پرونده یک مجرم روحانی به یک دادگاه روحانی عدالت اجرا نخواهد شد، و  1522در سال 

دم علیه هاي کشوري نشود، دیري نخواهد گذشت که مر هشدار داد که اگر طبقه روحانی تابع قوانین دادگاه

  . البته این قیام همان موقع شروع شده بود. کلیساهاي آلمان قیام خواهند کرد

دور کردن مذهب از اخالق، تاکید نهادن بر اصیل آیینی به جاي : شکایات و دعاوي دیگر علیه کلیسا از این قرار بود

شدن مذهب در مراسم و آداب  ، غرق)اگر چه مصلحان کلیسا در این مورد گناهشان بیش از کلیسا بود(حسن عمل 

ظاهري و تشریفاتی، تنبلی و تناسانی راهبان، فریفتن مردم سادهلوح از راه معجزات و آثار متبرك دروغین، 

سواستفاده از اختیار تکفیر و طرد، سانسور نشریات به وسیله روحانیان، تجسس و ظلم و اجحاف دستگاه تفتیش 

ي هزینه جنگهاي صلیبی با ترکان جمعآوري گشته بود براي مقاصد دیگر، و افکار، استفاده سو از پولهایی که برا

  . ادعاي روحانیان فاسد و فاجر بر این که تنها عامل اجراي تمام شعایر مذهبی به جز تعمید هستند

: لودویگ فون پاستور میگوید. همه عوامل فوق به احساس ضد روحانی اروپاي کاتولیک آغاز قرن شانزدهم دامن زد

یک )). نفرت و تحقیر مردم نسبت به روحانیان فاسد، در این ارتداد و از دین برگشتگی بزرگ، عامل کوچکی نبود((

که ... خود را چنان از روي کینهتوزي در بیدینی غرق کردهاند((شکایت میکرد که مردم  1515اسقف لندنی در سال 

  )). ملعون خواهند شمرد روحانیی را، حتی اگر در معصومیت و پاکی چون هابیل باشد،

در وین، . اراسموس میگوید که در میان عوام لفظ کشیش، راهب، و روحانی از بدترین فحشها و ناسزاها بوده است

شغل کشیشی، که زمانی پرخواهانترین شغلها بود، در بیست سال پیش از جنبش اصالح دینی، متقاضی و داوطلبی 

  . پیدا نکرد

مردان ایتالیایی پرشوري چون . یاد مردم براي اصالح کلیسا از رئیس تا مرئوس بلند بوددر سراسر دنیاي مسیحیت فر

آرنالدو دا برشا، یوآکیم دا فیوري، و ساووناروالي فلورانسی، بیآنکه از آیین کاتولیک روي برگردانند، بر عملیات سو 

ن، مسیحیان پاکدل و پاکدین همچنان با وجود ای. کلیسا تاختند، ولی دو تن از آنها زنده زنده طعمه آتش شدند

اومانیستهایی چون اراسموس، کولت، مور، و بوده . امیدوار بودند که اصالح به دست فرزندان خلف کلیسا انجام پذیرد

کنارهگیري مصممانه . از هرج و مرج و آشوبی که از قیام علنی علیه کلیسا ممکن بود درگیر شود هراس داشتند

خرقه بیدرز و ((هر شکاف و انشعاب دیگري که بر  ;اي رم در حد خود لطمه بزرگی بودکلیساي یونان از کلیس

کلیسا مکرر، و اغلب با حسن نیت کامل، . آمد حیات خود مسیحیت را به خطر میافکند وارد می)) یکپارچه مسیح

از سطح اخالق توده مردم  هاي خود را اصالح و تصفیه کند و اصول اخالقی مادي را که برتر کوشید تا افراد و دادگاه

اما طبیعت و سرشت  ;دیرها بارها براي برقرار ساختن مجدد قوانین انضباطی خویش سخت کوشیدند. باشند بپذیرد

آدمی این همه را نادیده گرفت، شوراهاي عمومی چه سعیها کردند که کلیسا را اصالح کنند، اما از پاپها شکست 

لئو . ند، اما از کاردینالها و اصول تشریفاتی دستگاه اداري خود شکست خوردندپاپها آستین اصالح باال زد ;خوردند

مردان روشنفکر کلیسا، چون نیکوالي کوزایی، موفق به . ، خود بر بیهودگی همه اقدامات مینالید1516دهم، در 

. اصالحات محلی شدند، اما حتی این اصالحات محلی عمري زودگذر داشتند

ست و دشمن به قصور و کوتاهیهاي کلیسا میشد مدارس را به هیجان آورد، کرسیهاي خطابه حمالتی که از جانب دو

روز به روز و سال به سال، اندیشه و خشم مردم باال . را متشنج ساخت، و چون سیلی در دنیاي ادبیات جریان یافت

پهناورتر از تمام دگرگونیها و  گرفت، تا اینکه سد احترام و سنن را شکست و انقالبی دینی، که عظیمتر و عمیقتر و

  . تبدالت سیاسی دنیاي جدید بود، اروپا را در بر گرفت
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-I حکومت  

، در برابر بزرگان روحانی و )پلنتجنت(، ادوارد دوم، ششمین پادشاه خاندان پالنتاژنه 1308در بیست و پنجم فوریه 

ولت و نجبا، که در دیر وستمینستر گرد آمده بودند، موقرانه تاج بر سر نهاد و به رسم شاهان انگلستان سوگند اعیان د

  :یاد کرد

اسقف اعظم کنتربري، اعلیحضرتا، آیا پیمان میکنید که قوانین و رسومی را که شاهان باستانی انگلستان، پیشینیان 

کردهاند خاصه قوانین، رسوم، و امتیازاتی را که شاه ادوارد مقدس،  راستین و دیندار شما، به مردم انگلستان اعطا

سلف بزرگ شما، به روحانیان و مردم ارزانی داشتند، حامی و پشتیبان باشید، و با سوگند خویش این پیمان را موکد 

  . پیمان میبندم که چنین کنم: میسازید شاه

ه دست گرفتن زمام قدرت، به خداوند، به کلیساي مقدس، به اعلیحضرتا، سوگند یاد میکنید که پس از ب: اسقف اعظم

  . خورم سوگند می: روحانیان، و به مردم وفادار باشید و بدانها صلح و آرامش ارزانی دارید شاه

سوگند میخورید که در تمام داوریهاي خویش عدالت، برابري، انصاف، شفقت، و حقیقت را با همه قدرت : اسقف اعظم

  . سوگند میخورم که چنین کنم: رعایت کنید شاه

اعلیحضرتا، پیمان میبندید که به قوانین و رسوم پسندیده و درستی که مردم قلمرو شاهی شما بر : اسقف اعظم

میگزینند احترام گذارید، و آیا به خداي بزرگ سوگند یاد میکنید که با همه توانایی خویش به دفاع و تقویت آنها 

  . ورم و تعهد میکنمسوگند میخ: همت گمارید شاه

ادوارد دوم پس از آنکه چنین سوگند یاد کرد، و چنانکه باید مسح و یا روغنهاي مقدس تقدیس گشت، حکومت را به 

زندگی شناعتباري با پیرز گوستن، که به منزله اشخاص فاسد و ناالیق واگذاشت و خویشتن را یکسر به دست 

، و ادوارد و )1312(بارونها به شورش برخاستند، گوستن را گرفتند و به قتل رساندند. دربار وي بود، سپرد گانومدس

. انگلستان را مطبع اولیگارشی فئودالی خود ساختند

شق جدیدي اسکاتلندیها ادوارد را در بنکبرن شکست دادند، و وي چون رسوا از این شکست بازگشت، خویش را با ع

زن ادوارد، ایزابل دو فرانس، که چنین مورد بیمهري و . تسلی داد، و اي عشق جدید هیو ل دسپنسر سوم بود

بیاعتنایی قرار گرفته بود، به دستیاري محبوبش، راجر د مورتیمر، توطئهاي چید و وي را از سلطنت خلع کرد 

و پسر پانزدهسالهاش  ;)1328( مورتیمر به قتل رسید و سال دیگر، در قلعه بارکلی، به دست یکی از عمال ;)1326(

  . به نام ادوارد سوم به سلطنت نشست

که به موجب آن، ) 1322(یکی از حوادث مهم و ارجمند تاریخ انگلستان در این عهد، استقرار و پایهگذاري سنتی بود 

ز سنن دیرین پادشاهان انگلستان آن یکی ا. ارزش و اعتبار هر قانونی منوط به موافقت و تصویب یک مجلس ملی بود

را که از نجبا و روحانیان عالیمقام تشکیل شده بود، به )) شوراي سلطنتی((بود که چون در کاري فرو میماندند، 

، ادوارد اول، که همزمان مشغول جنگ با فرانسه و اسکاتلند و ویلز بود و به 1295در سال . مشورت فرا میخواندند

شارمند داراي (دو نفر )) شهر، شهرك، و قصبهاي((ی نیازي شدید داشت، فرمان داد تا از هر نقدینه و مردان جنگ

نخستین پارلمنت )) شوراي سلطنتی((، و از هر ایالت یا استانی دو شهسوار،به یک مجمع ملی که با )حق راي
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نها بایستی ترغیب شوند تا به از این روي، نمایندگان آ ;شهرها پول داشتند. انگلستان را تشکیل میدهند گسیل شوند

استانها پر از مالکان آزاد بودند، و اینان میتوانستند نیرومندترین کمانگیران و نیزهوران را به خدمت  ;شاه راي دهند

ادعاي یک . وقت آن رسیده بود که این نیروها به هم پیوندند و بناي حکومت بریتانیایی را پی افکنند ;کشور بگمارند

رهایی  1400با آنکه شهرها از زیر سلطه خاوندان بزرگ رهایی یافته بودند یا تا سال . ل در میان نبوددموکراسی کام

حکومت همچنان در دست نجبا و روحانیان . یافتند حق راي شهرنشینان منحصر به اقلیت کوچکی از مالداران بود

الی سرف یا مستاجر آنها بودند، و سازمان و اینان بیشتر زمینهاي مملکت را در تصرف داشتند، اکثریت اه ;باقی بود

  . رهبري نیروهاي مسلح کشور را خود بر عهده داشتند

در کاخ سلطنتی در وستمینستر تشکیل ) مجمع ملی در زمان حکومت ادوارد سوم بدین نام خوانده شد(پارلمنت 

جانب راست پادشاه  اسقفهاي اعظم کنتربري و یورك همراه هجده اسقف و روساي بزرگ دیرها در. میشد

پرینس آو ویلز و  ;پنجاه دیوك، مارکوئس، ارل، وایکاونت، و بارون بر سمت راست جلوس میکردند ;مینشستند

هاي پشمی مینشاندند  و قضات کشور نیز که آنها را بر مخده ;شوراي سلطنتی نزدیک به تخت سلطنت گرد میآمدند

خاطرنشان سازند، حضور مییافتند تا نکات و مواد قانونی را یادآور تا اهمیت حیاتی پشم را در بازرگانی انگلستان 

معروف شدند سر برهنه در پایین نردهاي )) عوام((هنگام افتتاح جلسه، شهرنشینان و شهسواران که بعدها به . شوند

دو مجلس باال و به این طریق، مجمع ملی داراي  ;که آنان را از روحانیان عالیقدر و خاوندان جدا میکرد میایستادند

شاه یا رئیس تشریفات وي براي هر دو مجلس نطقی ایراد میکرد و موضوعاتی را که باید مورد ). 1295(پایین بود 

در آنجا  ;آنگاه عوام به تاالر دیگري میرفتند که معموال تاالر بحث دیر وستمینستر بود. شور قرار گیرد بیان میداشت

یی ))سخنگو((چون شور پایان میپذیرفت، آنان از میان خود، . میدادندپیشنهادهاي شاه را مورد بحث قرار 

شاه در پایان جلسات، . برمیگزیدند تا نتیجه را به مجلس باال گزارش دهد و درخواستهاي آنها را به سمع شاه برساند

ین را منحل دوباره دو مجلس را فرا میخواند، به درخواستهایی که از وي شده بود جواب میگفت، و آنگاه مجلس

. میکرد، تنها شاه قدرت تشکیل و انحالل پارلمنت را داشت

در بسیاري از موارد . هر دو مجلس مدعی آزادي بحث و گفتگو بودند و معموال از این موهبت برخورداري تام داشتند

ر چند مورد، شاه ناچار د ;آرا و عقاید خود را بیپروا و با شدت به شخص فرمانروا اظهار میداشتند و یا به او مینوشتند

در عمل،  ;از لحاظ تئوري و نظر، وظیفه قانونگذاري با پارلمنت بود. نقادان بسیار گستاخ را امر به زندان میفرمود

اما عموما اعضاي  ;بیشتر قوانینی که از تصویب پارلمنت میگذشت لوایحی بودند که وزیران پادشاه تسلیم کرده بودند

خود را ارائه میکردند و تا هنگامی که جلب رضایت آنان نمیشد، به لوایح مالی راي مجلسین نظرات و ایرادات 

بود که با باال رفتن هزینه اداره امور و داراتر شدن شهرها بر )) نیروي مالی((یگانه حربه مجلس عوام همین . نمیدادند

  . سلطنت نه سلطنت مطلقه بود، نه مشروطه. قدرت مجلس عوام افزود

مستقیم نمیتوانست در قوانینی که به تصویب پارلمنت رسیده بود تغییري دهد یا قانون جدیدي وضع  شاه به طور

او احکام و فرمانهایی . ولی در قسمت بیشتر سال، مجلسی وجود نداشت تا از اقدامات پادشاه جلوگیري کند ;کند

ستن او انتخابی نبود، بلکه ارثی و بر بر تخت سلطنت نش. صادر میکرد که بر سراسر حیات مردم انگلستان اثر داشت

اطاعت و فرمانبرداري و وفاداري نسبت به او، با  ;شخص وي، از نظر دینی، مقدس محسوب میشد. حسب نسب بود

و اگر اینها کفایت  ;تمام قدرت، به وسیله دین، سنت، قانون، تعلیم و تربیت، و تحلیف و سوگند به افراد تلقین میشد

به موجب این قانون، چون شخص طاغی به مملکت را دستگیر کنند،  ;نت به کمک میرسیدنمیکرد، قانون خیا

میبایست او را کشان کشان از میان کوچه و خیابان به پاي چوبه دار برند، اندرونهاش را بیرون کشند و در برابرش به 
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زمام حکومت را به دست ، در هجدهسالگی، 1330ادوارد سوم، در سال . آتش افکنند، و سپس بر سر دارش کنند

  : یکی از تاریخنویسان معاصرش میگوید. گرفت و یکی از پرحادثهترین سلطنتهاي تاریخ انگلستان را آغاز کرد

تا آن زمان که زیادهروي در مجالست با زنان او را نشکسته بود، )). اندامش زیبا و چهرهاش به سان خدایان بود((

و تا  ;بیشتر شوالیه بود تا سیاستگر، اغلب از سیاست داخلی کشور غافل میمانداز آنجا که . سراپا هیئت شاهان داشت

در طی سلطنت . وقتی که پارلمنت هزینه لشکرکشیهاي او را تامین میکرد، تمام قدرتها را به دست آن سپرده بود

معهذا، . ی ساقط کردطوالنی خود، بدین امید که فرانسه را ضمیمه قلمرو پادشاهی خویش کند، فرانسویان را از هست

تن  722پس از آنکه برج مدور وینزر را با کار اجباري . در وجودش شوالیهگري و جوانمردي و میل به زنان جمع بود

فرواسار . ها ریاست کرد ساخت، میز گرد شهسواران محبوب خود را تشکیل داد و بر بسیاري از نیزهبازیهاي شوالیه

وشید تا کاونتس آو سالزبري دلربا را بفریبد، اما مودبانه شکست خورد، آنگاه طی داستانی نقل میکند که ادوارد ک

در یک . این داستان موثق نمینماید. مسابقهاي تشکیل داد تا جان خویش را از لذت دیدار زیبایی او سیراب سازد

د، و شاه آن را برگرفت افسانه دلفریب آمده است که کاونتس، هنگامی که در دربار میرقصید، زانوبندش به زمین افتا

این عبارت، شعار گروه شهسواران داراي نشان گارتر )). رسوا باد آن که در این باب فکر بد به خود راه دهد: ((و گفت

. تشکیل شد 1349شد که به وسیله ادوارد در حدود سال ) زانوبند(

ه شوهر داشت، خود را به پادشاه آزمند الیس با آنک ;دست یافتن بر الیس پررز آسانتر از کاونتس آو سالزبري بود

در مقابل، مقدار زیادي زمین از پادشاه ستاند و چنان بر وي تسلط یافت که پارلمنت به اعتراض  ;تسلیم کرد

ملکه فیلیپا این همه را به شکیبایی تحمل کرد، او را بخشید، و ) فرواسار، وظیفهخوار زودباور ملکه، میگوید. (برخاست

چون مشیت االهی بر آن ((ز وي خواهش کرد که فقط تعهدات او را به موسسات خیریه انجام دهد، و در بستر مرگ ا

  )). قرار گرفت تا ترا به جهان دیگر فراخواند، گوري جز در کنار من انتخاب مکن

ادوارد . ردقول داد که چنان کند، به نزد الیس بازگشت، و جواهرات ملکه را به او تقدیم ک)) سرشک ریزان((پادشاه، 

در آن زمان جنگ در زمره واالترین و مهمترین کارهاي شاهان . در نبردهایش با نیرو، دالوري، و مهارت میجنگید

فرمانروایانی که جنگاور و سلحشور نبودند حقیر و خوار شمرده میشدند و در تاریخ انگلستان سه تن از این گونه  ;بود

ه دریا زند و به تحریف تاریخی کوچکی تن در دهد، میتواند بگوید که اگر کسی دل ب. شاهان از سلطنت خلع شدند

  . مردن به مرگ طبیعی ننگی است که از شرم آن آدمی را پرواي زنده ماندن نیست

پیشرفت و ترقی وي در دارایی و قدرت منوط به لیاقت و  ;هر یک از نجیبزادگان اروپایی براي جنگ تربیت میشد

مردم براثر جنگ دچار صدمات فراوان میشدند، ولی تا زمان سلطنت . سالحهاي جنگی بوددلیري او در بکار بردن 

فرزندانشان داستان پیروزیهاي شهسواران قدیم را میشنیدند و  ;ادوارد سوم به ندرت خود در جنگها شرکت میکردند

ستایشها، تجلیل میکردند و  آن عده از پادشاهانشان را که بیشتر خون بیگانگان را ریخته بودند، با برگزیدهترین

. بردند خاطره صدمات و مصایب جنگ را از یاد می

هنگامی که ادوارد قصد تسخیر فرانسه را کرد، تنها معدودي از مشاورانش جرئت ورزیدند و او را به مصالحه اندرز 

وجدان ملی بیدار گفتند اما وقتی که جنگ یک نسل طول کشید و حتی پشت مالداران در زیر بار مالیات خم شد، 

چون پیروزمندي لشکرکشیهاي ادوارد جاي خود را به شکست داد، بیم . شد و فریاد صلحطلبی از همه جا برخاست

، بر اثر خدمات صادقانه و خردمندانه 1370تا سال . ورشکستگی اقتصاد ملی، نارضایتی را به شورش نزدیک کرد

هنگامی که این پهلوان فرزانه درگذشت، جاي او را، که رئیس . دسرجان چندوس، در جنگ و سیاست، برد با ادوارد بو

شوراي سلطنتی بود، پسر ادوارد، دیوك آو لنکستر، گرفت، که به مناسبت آنکه در گان یا گنت متولد شده بود، جان 

ت و هاي خویش را از ثرو جان الابالی زمام حکومت را به چنگ دزدانی افکند که گنجینه. آو گانت نامیده میشد
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در پارلمنت، تقاضاي اصالح باال گرفت و برخی از پاکدالن، به خاطر بازگشت سعادت ملی، . دارایی مردم میانباشتند

نامیده )) امیر سیاه((شاید پسر دیگر ادوارد، که به لحاظ لباس سیاه نبرد . مرگ عاجل شاه را از خداوند آرزو کردند

درگذشت، در حالیکه شاه پیر همچنان زنده  1376ولی وي در سال میشد، میتوانست قدرتی به دستگاه دولت دهد، 

خاطیان و قانونشکنان را به زندان افکند، الیس پررز را از دربار  ;پارلمنت خوب آن سال اصالحاتی را مقرر داشت. ماند

نت، ادوارد پس از تفرق و انحالل پارلم. بیرون راند و اسقفان را متعهد ساخت که اگر وي بازگشت، تکفیرش کنند

قوانین و مقررات موضوعه را نادیده گرفت، زمان قدرت را بار دیگر در کف جان آو گانت نهاد، الیس را به بستر شاهی 

سرانجام، پادشاه لجوج به مرگ تن داد . بازخوان، و هیچ یک از اسقفان حتی به توبیخ و سرزنش وي لب نگشودند

تت و آشفتگی اقتصادي و سیاسی و انقالب مذهبی، به نام ریچارد دوم، پسر یازدهساله امیرسیاه در میان تش) 1377(

  . به سلطنت رسید

II - 13201384: جان ویکلیف   

چه شرایطی باعث شد که انگلستان، در قرن چهاردهم، اصالح مذهبی را از سر گیرد به احتمال قریب به یقین، 

حانیان مراتب باال با تجرد از در صلح خواهی درآمده رو. اخالقیات روحانیان در این امر نقش دومی را داشته است

اما گمان میرود که وي یک مورد کامال استثنایی . گفته میشد که اسقفی به نام برنل داراي پنج پسر بوده است ;بودند

غذاي  ویکلیف، النگلند، گاور، و چاسر همه در بیان این نکته متفقند که راهبان و فرایارهاي مسیحی راغب. بوده باشد

اما گمان نمیرود که خشم و غضب بریتانیاییها از چنین انحرافات و گمراهیها، یا از کار زنان . خوب و زنان بدکارهاند

تارك دنیا که چون بر سر خدمت میآمدند، قالده سگ در کفی و پرندهاي دست آموز بر دستی داشتند، و یا از 

انگلیسی شوخ طبع، در مورد اخیر، براي شیطان دستیاري . (اشدمسابقه گذاشتن راهبان در وردخوانی انگیخته شده ب

معین ساخته است که کارش جمعآوري هجاهایی است که، در این مسابقه تقدسآمیز ناقص کردن کلمات، از زیر زبان 

 درمیرفته است، و براي هر یک از اشتباهات لفظی)) جهندگان و تازندگان و جست و خیززنندگان و سبقتگیران((این 

). و در هم جویدگی کلمات، یک سال عذاب جهنم براي گنهکاران مقرر داشته است

آنچه رگ مالی توده مردم و دولت را میآزرد و آنها را به خشم برمیانگیخت، ثروت روزافزون و کوچنده کلیساي 

قاد راسخ آنها بر این در برخی موارد، روحانیان یک دهم درآمد خود را به دولت میپرداختند، ولی اعت. انگلستان بود

عالوه بر آنکه اسقفان و راهبان . بود که بدون موافقت و رضایت شوراهاي روحانی نمیتوان مالیاتی بر آنها وضع کرد

بزرگ نمایندگان آنها در مجلس اعیان بودند، به طور مستقیم، یا به طریق وکالت، در شوراهایی که تحت ریاست 

میشد گرد میآمدند و درباره تمام امور مربوط به مذهب و روحانیت تصمیم  اسقف اعظم کنتربري یا یورك تشکیل

معموال شاه از میان طبقه روحانی، که باسوادترین طبقه جامعه بود، پایوران عالیرتبه دولت را انتخاب . میگرفتند

هاي شاهی قابل  اهدادخواست مردم عادي علیه روحانیان، در باب دارایی و امالك کلیسا، در محاکم و دادگ. میکرد

. هاي کلیسایی بود لیکن حق رسیدگی و قضاوت درباره مجرمان روحانی منحصرا در اختیار دادگاه ;دادرسی بود

کلیسا در بسیاري از شهرها امالك خود را به اجاره میداد، و قضاوت و دادرسی در جرایم مستاجران را، حتی در امر 

نفرت مردم را برمیانگیخت، ولی آنچه بیش از همه سبب و انگیزه خشم همه اینها خشم و . جنحه، حق خود میدانست

و طغیان میشد، سیل دارایی و ثروت کلیساي انگلستان بود که به جیب پاپها در قرن چهاردهم به آوینیون، یعنی 

ن مقداري بود تخمینا، آن مقدار از پول مردم انگلستان که به جیب پاپها سرازیر میشد بیش از آ. فرانسه سرازیر میشد

  . بردند که پادشاه و دولت انگلستان خود می

قوانینی گذشت که قسمت بیشتر هزینه دولت را بر امالك . دستهاي به مخالفت با روحانیان در دربار تشکیل شد

، ادوارد سوم از پرداخت خراجی که شاه جان، پادشاه انگلستان، متعهد شده 1333در سال . کلیسایی تحمیل میکرد
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، قانون نظارت بر امالك به سلطه پاپها بر اعضا یا عواید مناصب کلیساي 1351در سال . به پاپها بپردازد سرباز زدبود 

انگلیسیهایی را که در باب اموري که پادشاه آن را در ) 1353(نخستین قانون نظارت قضایی . انگلستان خاتمه داد

در سال . دادخواست میدادند متمرد خواند) دربار پاپ(انه هاي کشور میدانست، به محاکم بیگ حیطه اقتدار دادگاه

، مجلس عوام رسما ادعا کرد که مودیان مالیاتی پاپ منابع هنگفتی از مالیاتها را براي پاپ میفرستند و 1376

  . کاردینالهاي مجهواللمکان فرانسوي از مناصب کاردینالی انگلستان ثروتهاي کالن میاندوزند

نیت در دربار با جان آو گانت بود، که حمایتش از جان ویکلیف سبب شد این مصلح بزرگ رهبري مخالفان روحا

در هیپسول،  1320جان ویکلیف، نخستین مصلح انگلیسی، در حدود سال . کشته نشود و به مرگ طبیعی درگذرد

هیات در همان در آکسفرد تحصیل کرد و به مقام استادي اال. نزدیک دهکده ویکلیف در شمال یورکشر، زاده شد

بعدها به مقام کشیشی رسید و از طرف پاپها . مدت یک سال رئیس کالج بیلیل بود 1360در حدود . دانشگاه رسید

و در همان حال همچنان  ;در کلیساهاي بخشها به مناصب و مقاماتی که داراي وظیفه و مستمري بودند گمارده شد

رساالت بسیاري به روش فلسفه . بسیار، اعجابآور و حیرتانگیز است فعالیت عادي وي. به تدریس در دانشگاه ادامه داد

دو کتاب درباب جدلیات، چهار کتاب خطابه و وعظ، و مقاالت  ;مدرسی درباره مابعدالطبیعه، االهیات، و منطق نوشت

ز آن جمله کوتاه اما سلیس و رسا درباره چیزهاي مختلف تالیف کرد، که مقاله معروف رساله درباره حکومت مدنی ا

بیشتر آثار وي به زبان التینی ناهنجار و غیرقابل فهمی نوشته شده بودند که، جز براي دستور زبان نویسان، . است

هاي تند و آتشینی نهفته بود که  ولی در خالل همان ابهام و ناهنجاریها چنان اندیشه. مایه دردسر هیچ کس نمیشدند

، از کلیساي کاتولیک رومی جدا ساخت، بوهم را در آتش جنگهاي سال پیش از هنري هشتم 155انگلستان را، 

  . هاي اصالحی یان هوس و مارتین لوتر را، پیش از آنان، به سمع جهانیان رسانید داخلی افکند، و تقریبا تمام اندیشه

اصل  ویکلیف با گذاشتن پاي مخالفت در پیش، و پذیرش منطق و فصاحت آوگوستینوس، بنیان عقیده خویش را بر

به نظر وي، خداوند لطف و عنایت . تقدیر ازلی گذاشت، که هنوز هم به مثابه مغناطیس االهیات آیین پروتستان است

خویش را شامل حال آن کس که بخواهد میکند و سعادت و شقاوت هر فردي را از روز ازل براي ابدالدهر معلوم کرده 

ست که کننده آن مورد لطف و عنایت االهی و از بندگان حست عمل سبب رستگاري نیست، بلکه نشانه آن ا. است

ما مطابق سرنوشتی که مشیت االهی به حکم تقدیر براي ما معین فرموده است عمل میکنیم، یا . خاص درگاه اوست

  . اگر گفتار هراکلیتوس را معکوس سازیم، سرنوشت ما منش و شیوه سلوك ماست

اده بودند که بر اثر نافرمانی و سرپیچی نه تنها خود آن را از دست دادند، بلکه تنها آدم و حوا داراي اختیار و آزادي ار

اطاعت و وفاداري ما نسبت به وي . خداوند فرمانرواي جهان مطاع همه ماست. ذریه آنها نیز از آن محروم شدند

رانسه فئودال نیست نظیر ف ;مستقیم و بالواسطه است، و مانند سوگند وفاداري یک انگلیسی به پادشاه خویش است

که به میانجی نیاز باشد و آدمی، به واسطه خاوند، تبعیت و وفاداري خود را نسبت به ایلخان و از او به پادشاه اظهار 

پس  ;از این روي، پیوند و ارتباط میان خالق و خلق پیوندي مستقیم است و مستلزم واسطه و میانجی نیست. دارد

بدین منوال، همه مسیحیان خود . آنها رابط الزم میان خدا و مردمند، مردود است ادعاي کلیسا و کشیشان بر اینکه

آدمی تنها  ;خداوند مالک کل زمین و آسمان و مافیهاست. کشیشند، و نیازي به تعیین شخصی به نام کشیش نیست

کسی که گناهکار . دبه عنوان رعیت مطیع و فرمانبردار میتواند که بر چیزي که چیزهاي این جهان تملک داشته باش

است، چون گناه سبب طغیان وي علیه خداوندگار میشود، حق تملک را از دست میدهد، چه مالکیت برحق مستلزم 

از سوي دیگر، چنانکه از کتاب مقدس برمیآید، مسیح میخواست که حواریون، جانشینان آنها، و . معصومیت است

پس کلیسا یا کشیشی که داراي ثروت و تمول است، چون از . شندنمایندگان رتبهدار آنها صاحبان مال و منالی نبا

. باشد فرمان مسیح تجاوز کرده، گناهکار است و در نتیجه، انجام شعایر مذهبی از جانب وي فاقد اعتبار می
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دانست، از االهیات خویش یک کمونیسم و آنارشیسم نظري  ها را چندان سخت نمی ویکلیف، که گویی این گفته

 ;کرد، آن کس که معصوم و مورد تایید االهی است با خداوند در تملک تمام کاالهاي این جهان شریک است استنتاج

چنانکه (مالکیت فردي و خصوصی و حکومتی . به عبارت دیگر، درستکاران در همه چیز به شکل اشتراکی سهیمند

. و گناهکاري ذاتی انسان است) آدمی یعنی سرشت(نتیجه گناه حضرت آدم ) برخی از فالسفه مدرسی تعلیم میدادند

در جامعهاي که فضیلت بر آن فرمانروا باشد، نه مالکیت فردي وجود دارد نه قوانین کلیسایی و دولتی ساخته و 

ویکلیف از آنجا که میترسید افراطیون، که در این زمان در اندیشه انقالب بودند، عقاید وي را به . پرداخته ذهن بشر

. هري آن تعبیر کنند، چنین بیان داشت که مرام اشتراکی وي فقط جنبه تصوري و معنوي داردمعناي لفظی و ظا

لوتر نیز در سال . قدرتهاي موجود، چنانکه بولس حواري تعلیم داده، عطیه خداوند است و باید از آنها اطاعت کرد

  . عینا همین نکته را در مورد انقالب تکرار کرد 1525

مونیسم ویکلیف را به مذاق خویش خوشگوار ندیدند، ولی حمالت وي را به روحانیت و دسته مخالف روحانیان ک

بار دیگر پارلمنت انگلستان از پرداخت خراج مقرره  1366هنگامی که در سال . مالکیت کلیسا سخت پرمعنا یافتند

این فرمان مجلس دفاع  از)) روحانی طرفدار شاه((شاه جان به پاپ خودداري کرد، ویکلیف نامزد شد تا به عنوان 

در ژوئیه . ادوارد سوم درآمد کلیسایی بخش لوتر ورث را، ظاهرا به عنوان کارمزد، به وي بخشید 1374در سال . کند

ویکلیف مامور شد تا به نمایندگی از طرف مقام سلطنت به بروژ رود و با عمال پاپ درباره امتناع انگلستان از  1376

هنگامی که جان آو گانت بر آن شد که حکومت را به ضبط . ه داشت، مذاکره نمایدپرداخت خراج، که هنوز ادام

بخشی از امالك کلیسا وارد کند، از ویکلیف دعوت کرد تا از نظر وي در یک سلسله سخنرانی که در لندن ایراد 

و طرفدارانشان وي را  و از آن زمان، روحانیان) 1376سپتامبر (ویکلیف این دعوت را پذیرفت . میکند به دفاع برخیزد

کورتنی، اسقف لندن، بر آن شد تا با تعقیب ویکلیف به عنوان بدعتگذار، به . آلت دست جان آو گانت محسوب داشتند

، در کلیساي جامع سنت پول، در برابر 1377ویکلیف را فراخواند تا در فوریه . طور غیرمستقیم، بر جان ضربت زند

. وي حاضر شد، اما جان آو گانت و انبوهی مالزم مسلح نیز همراه او بودند. شورایی از نخست کشیشان حاضر شود

غوغایی برپا شد، ویکلیف صحیح و سالم به آکسفرد  ;هایی آغاز کردند سربازان با برخی از تماشاگران مشاجره

در ماه . به رم فرستاد کورتنی اتهامنامه مشروحی با نقل پنجاه و دو بند از آثار ویکلیف تهیه کرد و براي پاپ. بازگشت

مه، پاپ گرگوریوس یازدهم توقیعی صادر کرد و هجده مسئله از مسائل مندرج در آثار ویکلیف را، که بیشتر آنها از 

رساله درباره حکومت بودند، دال بر ارتداد شمرد و به اسقف اعظم، سایمن سادبري، و اسقف کورتنی فرمان داد تا 

در صورت اثبات، آنان دستور داشتند . م بدان آرا و نظرات معتقد و پایبند است یا نهتحقیق کنند آیا ویکلیف هنوز ه

. که وي را توقیف سازند و در زنجیر کنند و منتظر دستورهاي بعدي باشند

اما ویکلیف در این زمان نه تنها تحت حمایت جان آو گانت و لرد پرسی آو نورثامبرلند بود، بلکه افکار عمومی نیز از 

بحث . در پارلمنتی که در ماه اکتبر تشکیل شد، احساسات مخالف روحانیان شدت و فزونی داشت. پشتیبانی میکرداو 

درباره سلب دارایی و مالکیت کلیسا براي عدهاي از اعضاي پارلمنت شیرین و فریبنده بود، زیرا حساب میکردند که 

 1500ارل،  15، و روحانیان واالمقام است، میتواند مخارج پادشاه، با ثروتی که اینک در اختیار اسقفان، روساي دیرها

در این هنگام فرانسه خود . لیره هم براي خویشتن نگاه دارد 20000سپردار را تامین کند و ساالنه  6200شهسوار، و 

لهانه بود که بنابراین، چقدر اب ;را آماده میساخت تا به انگلستان لشکر کشد، و خزانه دولت انگلستان تقریبا خالی بود

بگذارند عمال و ماموران پاپ ثروت بخشهاي کلیسایی انگلستان را جمع کنند و براي یک پاپ فرانسوي و کالج 

مشاوران پادشاه از ویکلیف خواستند تا درباره سوال . کاردینالها، که اکثریت اعضاي آن فرانسوي بودند، ارسال دارند

آیا کشور انگلستان شرعا میتواند، در این هنگام که ضرورت دفع : ((ودسوال این ب ;آنان بیندیشد و اظهارنظر کند
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حمله اجنبیان حتمی است، از ارسال ثروت مملکت به کشورهاي خارجی، حتی اگر پاپ به سرزنش و عیبجویی 

اسخ ویکلیف در رسالهاي بدین سوال پ)) برخیزد یا به نام فریضه فرمانبرداري خواهان ارسال آن باشد، جلوگیري کند

پاپ نمیتواند ثروت و نقدینه : ((وي نوشت. داد و در نتیجه خواستار جدایی کلیساي انگلستان از دربار رم شد

چون احسان و خیرخواهی باید در خود کشور آغاز شود، . ... کلیساهاي انگلستان را مطالبه کند، مگر به عنوان صدقه

ود نیازمند آن است، نه تنها احسان نیست، بلکه حماقت و فرستادن اعانات و صدقات کشور به خارج، در حالی که خ

ویکلیف در برابر این قسمت سوال که کلیساي انگلستان جزئی از کلیساي کاتولیک یا عمومی است و )). ابلهی است

به استناد کتاب مقدس، کشور انگلستان . ((باید از آن تبعیت کند، استقالل روحانی کلیساي انگلستان را توصیه کرد

این گفتار که بعدها زبان حال )). باید یک پیکر مقدس باشد و روحانیان، خاوندان، و عوام باید اعضاي این پیکر باشند

هنري هشتم شد، چنان تند و تهورآمیز بود که مشاوران شاه به ویکلیف دستور دادند که بیش از آن در این باب 

. سخنی نگوید

دسامبر، توقیعی  18اسقفان که به قتل ویکلیف کمر بسته بودند، در  ;ول شدنوامبر موک 28اجالس آینده پارلمنت به 

را که دال بر محکومیت ویکلیف بود منتشر ساختند و از رئیس دانشگاه آکسفرد خواستند تا فرمان پاپ را در مورد 

حق خلع  1322ال دانشگاه در س. در آن زمان، دانشگاه در اوج استقالل فکري خود بود. دستگیري ویکلیف اجرا کند

قید نظارت  1367رئیس ناالیقی را، بدون مشورت با مافوق رسمی او، یعنی اسقف لینکن، بدست آورده، و در سال 

نیمی از دانشگاه به پشتیبانی ویکلیف، دست کم بدان دستاویز که حق دارد . اسقفان را از دست و پاي خود بریده بود

رئیس دانشگاه از اطاعت امر اسقفان سرباز زد و اعالم داشت که هیچ مقام . ندآزادانه عقاید خود را بیان کند، برخاست

روحانی، در امور عقیدتی، حق فرمان دادن به دانشگاه را ندارد، و در همان حال ویکلیف را اندرز گفت تا براي مدتی 

در . کنجی بنشیند ولی آن کدام مصلحی است که بتواند زبان در کام کشد و خاموش در ;سکوت و خاموشی گزیند

هنگامی که . ، ویکلیف در برابر شوراي اسقفان در لمبث حاضر شد و از عقاید خویش به دفاع پرداخت1378مارس 

استماع دفاعیه وي در شرف آغاز بود، نامهاي از مادر شاه ریچارد دوم به دست اسقف اعظم رسید که در آن خواهش 

در جریان محاکمه، انبوهی از خالیق از کوچه . یکلیف خودداري شودشده بود که از دادن حکم قطعی بر محکومیت و

و خیابان بزور راه به درون کشیدند و ندا در دادند که مردم انگلستان نمیتوانند بپذیرند که در کشور دستگاه تفتیش 

بار دیگر، بی اسقفان تحت فشار دولت و ملت صدور حکم را به تعویق افکندند، و ویکلیف . افکار وجود داشته باشد

 ;مارس درگذشت 27پاپ گرگوریوس یازدهم در . آنکه صدمه و آزاري ببیند، و در حقیقت پیروزمند، به خانه بازگشت

ویکلیف حمله را از . چند ماه بعد، شقاق در حکومت پاپی روي داد و قدرت آن، و اقتدار و اعتبار کلیسا را تضعیف کرد

اشت، که بیشتر آنها به زبان انگلیسی بود، و دامنه بدعتها و طغیانها را سر گرفت و رساالت و مقاالت متعددي نگ

  . وسعت داد

در این ایام وي را براي ما مردي تصویر کردهاند که ستیزه و مباحثه چون فوالد آبدیدهاش کرده و گذشت عمر، در 

د و منطق خود را شاید تا سرحد او رازور نبود، بلکه مبارز و خالق بو. امور مذهبی و اخالقی، سختگیرش ساخته بود

فرایارهایی را که به مردم تعلیم . قریحه وي، در هجو و بدگویی، اینک یکسره لجام گسسته بود. بیرحمی رسانده بود

مکمن دزدان، النه ((ها  میگفت بسیاري از صومعه. فقر میدادند، اما خود ثروت میاندوختند، تقبیح و تحقیر میکرد

با این نظر، که از ثواب و نیکی اعمال قدیسان میتوان براي نجات ارواح )). و شیاطین است ماران و جایگاه دیوان

. مسیح و حواریون آموزهاي در مورد رواداري تعلیم نداده بودند. زیانکاران در برزخ استفاده کرد، به مبارزه برخاست

آنان که با . ... انه پولهاي آنان را میربایندنخست کشیشان مردم را با آمرزشنامه یا بخشش دروغین میفریبند و ملعون((

اگر پاپ توانایی آن را داشت که ارواح گناهکاران )). قیمتهاي گزاف از این دروغزنها آمرزشنامه میخرند ابله و بیخردند
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 ویکلیف با شدت و حرارت روزافزونی. را از عذاب برزخ نجات دهد، چرا، به نام احسان و دین، یکباره چنین نمیکرد

هاي مختلف میفریبند و بیعفت  ها را به راه زنان، دختران، بیوهزنان، و راهبه... بسیاري از کشیشان((ادعا میکرد که 

هاي غیرروحانی کیفر داده شود آن دسته از نایب  تقاضا داشت که جنایات و جرایم روحانیان در دادگاه)). میسازند

گناهان مالداران  ;تملق میگفتند و فقیران را خوار و پست میشمردندکشیشان را به باد ناسزا گرفت که ثروتمندان را 

را بوفور و به آسانی میبخشیدند، اما تهیدستان را به خاطر آنکه نمیتوانستند مطامع آنها را برآوردند و بدانها عشریه 

و مردم را با ذکر  به نخجیر میرفتند، بازهاي دستآموز میپروردند، قمار میباختند، ;دهند تکفیر و طرد میکردند

معیشت بینوایان را میدزدند، اما با ((نخست کشیشان انگلیسی را متهم ساخت که . معجزات دروغین میفریفتند

فقط براي خودنمایی )). براي پول بیش از خون مسیح ارزش قایلند((آنان .)) ستمکاري و ظلم به مخالفت برنمیخیزند

به لهو و لعب و تجمل زندگی  ;دن مراسم مذهبی از مردم اجرت میطلبندو تظاهر عبادت میکنند، و براي به جا آور

و روباهانی مکار و ... دزد((آنان همگی  ;بر اسبان فربه با زین و برگ سیمین و زرین سوار میشوند ;میگذرانند

کلیف حتی از لوتر در اینجا، حدت و طعن زبان وی)). و بوزینگانی شهوت پرستند... شکمباره... گرگانی مزور.... بدایشند

این کار دربار . ... خرید و فروش مقامات کلیسایی امري است که در تمام دوایر کلیسا شایع است. ((هم شدیدتر است

رم بیشترین صدمه را به مار وارد میسازد، زیرا در هه جا، و زیر مقدسترین رنگها، رواج دارد و زمینهاي ما را از ثروت 

، طرد و تکفیر کردن یکدیگر، و )در هنگام شقاق و جدایی(بت شناعتبار و ننگآور پاپها رقا)). و خالیق تهی میسازد

باید مردمان را به هوش آورد و بر آن دارد که از پاپها، تا آنجا که اینان تعلیمات ((ستیزه بیآزرمانه براي کسب قدرت 

مسیح جایی  ;فرمانروا و حتی پادشاه است((پاپ یا کشیش، در عالم روحانی، )). مسیح را پیروي کنند، تبعیت نمایند

. نداشت که در آن سر بر بالین استراحت نهد، اما مردم میگویند که این پاپ بیشتر از نصف امپراطوري را صاحب است

)). اما پاپ بر تخت مینشیند و فرمانروایان را وادار میسازد تا بر پاي وي بوسه زنند... مسیح متواضع و فروتن بود... 

 رسولاست که رد رساله اول یوحناي ) دجال(ویکلیف میخواسته است زیرکانه بگوید که پاپ همان ضد مسیح شاید 

به نظر . که منادیگر آمدن مجدد مسیح است. مکاشفه یوحناي رسول میباشد وحشآمدنش پیشگویی شده، و همان 

مسیح و شاگردانش در فقر و . ویکلیف، راه حل مسئله این بود که کلیسا از تمام قوا و تملکات مادي دست بکشد

فرایارها و راهبان باید مال و منال . تهیدستی به سر برده بودند، پس شایسته بود که کشیشان نیز بدانها تاسی جویند

کشیشان . هاي خویش روي کنند فه و متجمالنه را کنار بگذارند و بار دیگر به قواعد و مقررات سخت فرقهو زندگی مر

آنها باید به غذا و لباس بسنده )). باید با خوشحالی، از دست دادن فرمانروایی و آقایی جهان مادي را تحمل نمایند((

اگر روحانیان، با بازگشت به . ده میشود زندگانی را بسر برندکنند و تنها از صدقاتی که از روي میل و اختیار بدانها دا

فقر انجیلی، از امالك خویش دست برندارند، بر عهده دولت است که پا پیش گذارد و اموال آنها را ضبط و مصادره 

ه است حکمرانان و شاهان باید به اصالح کشیشان همت گمارند و آنها را به پذیرفتن فقري که مسیح دستور داد. کند

نباید در این راه از لعن و تکفیر پاپ بهراسند، زیرا نفرین هیچ کس، جز نفرین و لعنت خداوند، گیرا و . ((مجبور کنند

ویکلیف، به جاي قبول عقیده پاپ . قدرت آنان از اوست ;پادشاهان تنها در برابر خداي تعالی مسئولند)). موثر نیست

کومتهاي غیرروحانی را تابع و فرمانبردار کلیسا میدانستند، میگفت که گرگوریوس هفتم و بونیفاکیوس هشتم که ح

کشیشان باید به وسیله . دولت باید در امور دنیوي خود را باالتر از همه بداند، و باید بر تمام اموال کلیسا نظارت کند

. شخص پادشاه تعیین شوند

ویکلیف در این باره عقایدي اظهار میدارد . دارد قدرت کشیش در حقی است که وي براي انجام امور و شعایر مذهبی

وي اعتراف و اقرار محرمانه را ضروري نمیداند و از اعتراف علنی، که . که بعدها از دهان لوتر و کالون شنیده میشود

... اعتراف محرمانه در نزد کشیش. ((مورد تصدیق و پذیرش مسیحیان نخستین بود، پشتیبانی و حمایت میکند
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هاي اخیر جناب شیطان است، زیرا نه مسیح و نه پس از وي شاگردانش به چنین کاري  ست و از ساختهضروري نی

این گونه اعتراف، آدمی را بنده زرخرید کشیشان میکند و گاهی در مقاصد اقتصادي و سیاسی مورد )). اقدام نکردهاند

ن است که راهب و راهبهاي با یکدیگر مرتکب با این اقرار نیوشی و بخشایش محرمانه ممک(( ;سواستفاده قرار میدهد

یک آدم معمولی نیکوکار میتواند فرد گناهکاري را بهتر و موثرتر از کشیشان پست و دغلکار آمرزش .)) گناه شوند

به طور کلی، ما باید به ارزش و اعتبار . ولی حقیقت امر این است که تنها خداوند بخشاینده گناهان است ;عطا کند

هیچ کشیشی هم، چه خوب . بی که به وسیله کشیش گنهکار یا مرتدي انجام میگیرد مشکوك باشیمیک عمل مذه

براي ویکلیف چیزي . باشد و چه بد، نمیتواند نان و شراب آیین قربانی مقدس را به جسم و خون مسیح تبدیل کند

این معجزه خداوندي را انجام  زشتتر از این نبود که برخی از کشیشانی که وي میشناخت مدعی بودند که میتوانند

مسیح به . ویکلیف مانند لوتر منکر قلب ماهیت بود، اما حضور حقیقی مسیح را در این مراسم انکار نمیکرد. دهند

حاضر )) روحا، واقعا، حقیقتا، و موثرا در این آیین((نحوي رمزآمیز، که نه ویکلیف و نه لوتر در پی توضیح آن بودند، 

. شد معدوم و نیست نمی) بنابر تعلیم کلیسا(نان و شرابی که  بود، اما همراه با

موجود بودن جسم و خون مسیح در ماده فطیر ((ها را بدعتآمیز نمیدانست، ولی نظر وي در باب  ویکلیف این اندیشه

دوست جان آو گانت با شتاب خود را به آکسفرد رساند تا از . بسیاري از طرفدارانش را به وحشت افکند)) و شراب

، اما ویکلیف امتناع ورزید و عقاید خود )1381(خویش بخواهد بیش از این درباره آیین قربانی مقدس سخنی نگوید 

یک ماه بعد، آتش انقالب اجتماعی در انگلستان شعلهور شد ). 1381مه (تایید و تاکید کرد )) شهادتنامه((را در یک 

ه تقبیح و برگشتن از عقاید و اصولی که مالکیت جامعه و افراد را به هر و تمام مالداران را به وحشت افکند و آنان را ب

بدین ترتیب، ویکلیف بیشتر پشتیبانان خود را در . نحوي، خواه روحانی و خواه غیرروحانی، تهدید میکرد واداشت

ي، دستگاه دولت از دست داد، و قتل اسقف اعظم سادبري به دست شورشیان سبب ارتقاي مصممترین دشمن و

کورتنی احساس کرد که اگر بگذارد عقاید و آراي ویکلیف در . اسقف اعظم کورتنی، به مقام سر اسقفی انگلستان شد

هاي اقتدار و سلطه  باب آیین قربانی مقدس انتشار یابد، نه تنها اعتبار و آبروي روحانیت خواهد رفت، بلکه پایه

وي از تمام روحانیان دعوت کرد که در صومعه  1382 در ماه مه سال. اخالقی کلیسا نیز متزلزل خواهد شد

پس از آن، شورا را وادار ساخت تا بیست و چهار . در لندن گردآیند و شورایی تشکیل دهند)) فرایارهاي سیاه((

همچنین، حکم غیرقابل ردي  ;مسئلهاي را که از آثار ویکلیف استخراج کرده بود مردود، و دلیل بیدینی او اعالم دارند

رئیس دانشگاه آکسفورد فرستاد تا از تدریس و سخنرانیهاي مولف آن مسائل، تا اثبات دینداري وي، ممانعت به  به

شاه ریچارد دوم به رئیس دانشگاه دستور داد تا ویکلیف و تمام پیروانش را اخراج کند، و این امر را باید . عمل آید

ویکلیف، . یک بود به سقوط و خلع وي از سلطنت منجر شودناشی از عکسالعمل وي در برابر انقالب دانست، که نزد

  . که ظاهرا هنوز به وسیله جان آو گانت حفاظت میشد، به مقر کار خود در لوترورث رفت

تعریف و تمجیدهاي جان بال، یکی از روساي عمده انقالب، چنان هراسانش ساخت که به انتشار چندین مقاله و 

از داشتن هر گونه عقیده سوسیالیستی ابا کرد و از  ;یان برکنار و جدا دانسترساله دست زد و خود را از شورش

. پیروان خویش خواست تا از حکمرانان خود در این جهان، به امید پاداش جهان دیگر، صبورانه فرمانبرداري کنند

تشکیل داد تا  ))کشیشان فقیر موعظهگر((معهذا، همچنان به نوشتن رساالت ضدکلیسایی ادامه داد و هیاتی از 

. مردمانی بودند که تحصیالتی ناقص داشتند ها))اللرد((برخی از این . تعلیمات اصالحی وي را در میان مردم بپراکنند

فقیران مسیحی اولیه پوشیدند و چون  اینان همه خرقه پشمینی سیاه می. و برخی نیز از معلمان دانشگاه آکسفرد

شعارشان . در آنان حرارت و حمیت کسانی وجود داشت که مسیح را از نو بازیافته باشند ;پاي برهنه راه میرفتند

آنها بر لغزش ناپذیري و مسلم بودن تعلیمات کتاب مقدس در برابر سنتهاي  ;تقریبا چون شعار پروتستانها بود
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تاکید داشتند و سخنرانی و وعظ به زبان بومی را در برابر به رمز و راز انجام  اغفاآلمیز و دروغین تعلیمات دینی کلیسا

ویکلیف براي این کشیشان غیر رسمی و مستمعین با . دادن مراسم مذهبی به یک زبان خارجی پیشنهاد میکردند

مذهبی بسیار  سواد آنها، به انگلیسی خشن ولی پر حرارتی، در حدود سیصد وعظ و سخنرانی ایراد کرد و مقاالت

از آنجا که میل زیادي داشت که مردم به مسیحیت، آنچنان که در عهد جدید آمده است، باز گردند، بر آن  ;نوشت

تا . شد که کتاب مقدس را، که تنها مرجع و راهنماي راستین حقایق مذهبی است، با عدهاي از یارانش ترجمه کند

طبقات تحصیلکرده با یک  ;ب مقدس به انگلیسی ترجمه شده بود، فقط بخشهاي پراکندهاي از کتا)1381(آن زمان 

ترجمه فرانسوي آشنا بودند، و یک ترجمه آنگلوساکسونی نیز، که براي انگلستان زمان ویکلیف غیر قابل فهم بود، از 

ی نشاندن کلیسا چون دیده بود برخی از بدعتکاران، مانند والدوسیان، براي به کرس. عهد شاه الفرد باقی مانده بود

هایی که از نظر کلیسا موثق و درست  عقاید خویش از کتاب مقدس استفاده بسیار میبرند، مردم را از خواندن ترجمه

ها و  هاي دلخواه دسته دانسته نشده بود منع کرد، از این راه از شدت تشتت و هرج و مرجهاي عقیدتی، که از ترجمه

اما ویکلیف اعتقاد راسخ داشت که . اب مقدس بروز میکرد، کاسته بودتعبیر و تفسیرهاي اختیاري مردم از متون کت

ظاهرا وي خود عهد جدید را ترجمه کرد، و . کتاب مقدس باید در اختیار هر انگلیسی زبانی که خواندن میداند باشد

گ ترجمه کامل کتاب مقدس ده سالی پس از مر. ترجمه عهد قدیم را به نیکولس هرفرد و جان پروي واگذاشت

ویکلیف به پایان رسید این ترجمه از روي ترجمه التینی هیرونوموس به عمل آمده بود، نه از روي متن عبري عهد 

سبک و شیوه آن نمودار عظمت نثر انگلیسی نبود، اما در تاریخ انگلستان واقعه . قدیم یا متن یونانی عهد جدید

اما فرمان مرگ از . س ششم ویکلیف را به رم فراخواند، پاپ اوربانو1384در سال . حیاتی و مهمی به شمار میرفت

. فرمان وي نیرومندتر بود

در لوترورث دفنش . ، این مصلح رنجور در مراسم قداس دچار فلج شد، و سه روز بعد جان سپرد1384دسامبر  28در 

و در نهري که از آن  استخوانهایش را از گور بیرون آوردند) 1415چهارم مه (کردند، اما به حکم شوراي کنستانس 

تمام . هایش همه جا گشتند و هر چه را به دست آوردند نابود کردند به دنبال نوشته. نزدیکی میگذشت افکندند

قیام علیه دنیا دوستی روحانیون، و خواستاري : عناصر برجسته جنبش اصالح دینی در تعلیمات ویکلیف وجود داشت

و  ;از اختیار به تقدیر ازلی ;ا به کتاب مقدس، از آکویناس به آوگوستینوسروي آوردن از کلیس ;نظام اخالقی شدیدتر

مخالفت با فروش آمرزشنامه، اعتراف محرمانه، و قلب  ;از رستگاري بر اثر حسن عمل به مشیت و توفیق االهی

فراخواندن  ;ماعتراض بر انتقال ثروت ملی به ر ;پایین آوردن کشیشان از مسند میانجیگري میان خدا و خلق ;ماهیت

که راه را براي هنري هشتم (و حمله به مالکیت روحانیون بر اموال دنیوي  ;دولت به عدم اطاعت از دستگاه پاپها

اگر شورش بزرگ سبب نمیشد که دولت از پشتیبانی ویکلیف دست بردارد، جنبش اصالح دینی ). هموار ساخت

. بست ر آلمان درگیر شود، در انگلستان ریشه میاحتماال همان زمان، یعنی صد و سی سال پیش از آنکه د
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و البته این رقمی قطعی نیست و نسبت به  ;سه میلیون نفر برآورد شده است 1307جمعیت انگلستان و ویلز در سال 

. وس داردکه دو میلیون و پانصد هزار نفر فرض شده است افزایشی قلیل و نامحس 1066جمعیت این دو منطقه در 

این رقم نشان میدهد که پیشرفت فنون کشاورزي و صنعتی در این دوره بسیار بطئی بوده است، و قحطی و مرض و 

جنگ از افزایش جمعیت بشر در این جزیره بارور ولی کوچک، که منابع آن هیچگاه براي زندگی عده کثیري بسنده 

از . رم مردم دهقان، و از این عده نیمی سرف بودهانداحتمال میرود که سه چها. نیست، بشدت جلوگیري کردهاند

  . این نظر، انگلستان یک قرن از فرانسه عقب بود
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خاوندان زیردستنواز یا خودپسند : زندگی در دست دو گروه میچرخید. امتیازات طبقاتی بیش از سایر نقاط اروپا بود

ها، بر کنار از خدمات محدودي که براي شاه انجام بارون. از طرفی، و خدمتگزاران امیدوار یا خشمگین از طرف دیگر

دیوکهاي لنکستر، نورفک، و باکینگم داراي امالکی . میدادند، مالک و صاحب تمام قلمرو خود و بلکه وراي آن بودند

خاوند فئودال . امالك خاندان نویل و پرسی هم دست کمی از این نداشتند. بودند که با امالك شاه برابري میکرد

او را  ))جامه((ران واسال و سپرداران آنها را مجبور میکردند تا به او خدمت کنند، از وي دفاع نمایند، و شهسوا

دختر یک بازرگان ثروتمند  ;مع هذا امکان داشت که شخصی از یک طبقه به طبقه باالتر ارتقا یابد. بپوشند

اگر چاسر زنده میشد، از اینکه میدید نوهاش عنوان داچس . ت با بارونی ازدواج کند و صاحب نام و نشان شودمیتوانس

در  ;طبقات متوسط تا آنجا که میتوانستند آداب و رسوم اشرافی را اخذ و اقتباس میکردند. دارد، به شگفت میآمد

یري نگذشت که همه مردان مستر یا موسیو و همه زنها انگلستان یکدیگر را مستر و در فرانسه موسیو مینامیدند، و د

، تقریبا معادن انگلستان در دست استخراج 1300در سال . پیشرفت صنعت از کشاورزي سریعتر بود .ماداممسترس یا 

یکی از ارقام بزرگ تجارت خارجی کشور را تشکیل  نقره، آهن، سرب، و قلع استخراج میشد، و صدور فلزات ;بود

در این قرن بود که صنعت پشم در .)) پادشاهی زیر زمین از پادشاهی روي زمین پر ارجتر بود((به گفته عوام، . میداد

خاوندان هر روز مقدار بیشتري از زمینهاي خود را، که قبال به . انگلستان رواج گرفت و این کشور را غنی ساخت

ان و مستاجران خویش براي کارهاي معمولی واگذاشته بودند، مسترد میداشتند و مناطق وسیعی را به پرورش غالم

سوداگران پشم . زیرا از فروش پشم بیش از شخم زدن و کاشتن زمین سود عاید میشد ;گوسفند اختصاص میدادند

اتهاي هنگفت به ادوارد سوم، که مسبب تباهی و ها و مالی میتوانستند قرضه ;تا مدتی توانگرترین تجار انگلستان بودند

هاي پارچه  ادوارد، که نمیتوانست ببیند پشم خام انگلستان براي خوراك کارخانه. سیه روزگاري آنها شد، بپردازند

و به ) به بعد 1331(بافی فالندر بدان سرزمین روان میشود، بافندگان فالندري را ترغیب کرد تا به بریتانیا کوچ کنند

در آخر قرن . هاي خارجی را قدغن کرد آنگاه صدور پشم و ورود پارچه. ستور آنان یک کارخانه نساجی بر پاي داشتد

چهاردهم، صنعت پارچه بافی جاي تجارت پشم را گرفت و یکی از منابع عمده ثروت قابل تبدیل انگلستان شد و به 

. داري رسید مرحله نیمه سرمایه

همکاري صنایع و فنون متعددي چون ریسندگی، بافندگی، قصاري، رنگرزي، پنبهزنی، و  الزمه صنعت جدید، تعاون و

اصناف صنعتی قدیم نمیتوانستند آن توحید مساعی منظمی را که براي تولید اقتصادي الزم است به . پرداختگري بود

هزینه و رتق و فتق آن را خود مالکان و اربابان متهور و بیباك متخصصان را در سازمانی گرد آوردند و  ;وجود آورند

ولی در هر حال، چنین نظامی، چنانکه در فلورانس و فالندر وجود داشت، هنوز در انگلستان پدید . به دست گرفتند

هاي  هاي کوچک، زیر نظر استادکار و شاگردانش و چند تن کارگر مزدور، یا در کارخانه کارها در دکه ;نیامده بود

هاي رعیتی، آنجا که انگشتان شکیباي کدبانوي خانه  آب استفاده میکردند، و یا در خانهکوچک روستایی که از قوه 

اصناف صنعتکار با نظام جدید به جنگ . پس از فراغت از کارهاي منزل به کارگاه بافندگی میچسبید، انجام میگرفت

فایق آمد و کارگران، که براي اما افزایش تولید نظام جدید بر همه مخالفتها  ;برخاستند و دست به اعتصاب زدند

ها  فروختن مهارت و کار خود با یکدیگر رقابت میکردند، هر روز بیشتر بازیچه دست سرمایهگذاران و مدیران کارگاه

در روزهاي  ;در مورد لباس و مکان خویش القید بودند... دست به دهان زندگی میکردند((رنجبران شهري . شدند

همه افراد ذکور محکوم به خدمت اجباري .)) دند، و در روزهاي بد گرسنه میماندندخوب، خوب میخوردند و مینوشی

فقر و نداري ناگوارتر بود، اگر چه شاید . در کارهاي عمومی بودند، اما ثروتمندان، به جاي کار، پول میپرداختند

سامان دادن به شغل خویش  گدایان رو به فزونی نهادند و براي حفظ و. شدتش به پایه ابتداي قرن نوزدهم نمیرسید

. ها، و اصناف از بینوایان سخت اندك و ناساز بود دستگیري و اعانه کلیساها، صومعه. متشکل گشتند
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اما نه چون بلیه و محنتی آسمانی که بر بنینوع بشر مقدر  ;بر این صحنه قدم گذاشت) طاعون(ناگهان مرگ سیاه

ردم انگلستان در اقلیمی میزیستند که براي رویش نباتات بیش از م. شده باشد، بلکه به مثابه انقالبی اقتصادي

کشتزارها در سراسر سال سبز و خرم بودند، اما مردم از نقرس، تنگی نفس، رماتیسم،  ;سالمتی انسان مساعد بود

و با  اهالی، از هر طبقه که بودند، غذا زیاد میخوردند. عرقالنسا، سل، استسقا، و امراض چشم و پوست مینالیدند

این روزها کمتر کسی به : ((نوشت 1340ریچارد رول در حدود سال . مشروبات الکلی خویشتن را گرم نگاه میداشتند

ها،  گند دباغخانه ;اصول بهداشتی جامعه بسیار ابتدایی بود.)) سالگی چهلسالگی میرسد، و از آن کمتر به پنجاه

ها آب  اکثریت از جویها و چاه ;خانه ثروتمندان آب جاري داشتتنها . خوکدانیها، و مستراحها هوا را آلوده میکرد

طبقات پایین براي وبا و طاعون، که هر . برمیداشتند و نمیتوانستند آن را به مصرف استحمام هفتگی خویش برسانند

ه طاعون غدهاي از نورماندي ب 1349در . چند یک بار جمع کثیري را تلف کرد، شکارهاي حاضر و آمادهاي بودند

، 1375، 1368، 1361در سالهاي  ;یک سال بعد، از آنجا به اسکاتلند و ایرلند راه یافت ;انگلستان و ویلز سرایت کرد

بار دیگر در انگلستان شیوع یافت و در این حمالت متعدد، بر روي هم، از هر سه نفر  1464، 1438، 1390، 1382

  . انگلیسی یک تن را نابود کرد

و شاید یکی از علل سواستفاده و بدکاریهایی که در کلیساي انگلستان فریاد شکایت  ;نیون مردندتقریبا نیمی از روحا

همه را برانگیخت این بود که کلیسا، بر حسب احتیاجی که داشت، عدهاي از اشخاصی را که فاقد صالحیت و 

به یک نسل، ساختن  زیرا، نزدیک ;هنر و صنعت صدمه بسیار دید. سجایاي الزم بودند به خدمت خود گماشت

اخالقیات مردم سستی گرفت، قیود خانوادگی از هم گسیخت، و بیبندوباریهاي جنسی . بناهاي کلیسایی متوقف شد

قوانین نیز چون . سدهایی را که قانون ازدواج به خاطر رفاه و نظم جامعه به دور آنها کشیده بود در هم شکستند

طاعون و جنگ دست به دست یکدیگر دادند تا زوال و انحطاط نظام . ادندمجري نداشتند، اغلب در بوته فراموشی افت

بسیاري از روستاییان، چون فرزند یا دستیارانشان را از کف دادند، امالك مورد اجاره خویش . مالکانه را سرعت بخشند

و برابر اجرت پیشین به مالکان مجبور شدند کارگران آزاد را با اجرتی معادل د ;را رها ساختند و به شهر روي آوردند

مزدوري گیرند و اجارهداران تازهاي با شرایط سهلتري پیدا کنند و خدمات فئودالی را به پرداختهاي پولی تبدیل 

مالکان، چون خود مجبور بودند که براي هر چه میخرند قیمت بیشتري بپردازند، از دولت تقاضا کردند که . سازند

رئوس مطالب  ;به تقاضاي آنان پاسخ داد) 1349ژوئن  18(ی با صدور فرمانیشوراي سلطنت. مزدها را تثبیت کند

  : فرمان چنین است

جز در برابر ... از آنجا که توده کثیري از مردم، خاصه کارگران و خدمتکاران، بر اثر وباي اخیر تلف شدهاند و بسیاري

ریوزگی را بر کار کردن ترجیح میدهند، ما با کارمزد فوقالعاده زیاد حاضر به خدمت نیستند، و برخی حتی تنبلی و د

در نظر گرفتن ناراحتیهاي غمافزایی که، مخصوصا بر اثر فقدان دهقانان و اینگونه رنجبران، پس از این به وجود 

 1: خواهد آمد، پس غور و مشورت با اسقفان، نجباي مملکت، و مردان فرزانه که ما را یاري دادند، مقرر میداریم که

ه داراي توانایی بدنی و سن کمتر از شصت باشد و ممر معیشتی نداشته باشد، چون از وي تقاضاي کار هر کس ک

شود، باید بدان کس که از وي تقاضا نموده است خدمت کند، در غیر این صورت به زندان افکنده خواهد شد، تا آنکه 

. ضامن و کفیلی پیدا شود و او را به کار بگمارد

  . دمتگزاري قبل از پایان مدت مقرر، کار و یا خدمتش را ترك گوید، محکوم به حبس استاگر کارگر یا خ .2

  . ... مزد فقط بر مبناي اجرتهاي پیشین به خدمتکاران پرداخت میشود، نه بیشتر .3

  ...  .اگر پیشهور یا کارگري مزدي بیش از آنچه که باید پرداخته شود بطلبد و یا بگیرد، به زندان افکنده میشود .4

  . خوراك و اغذیه به قیمت مناسب فروخته میشود. 5
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  . هیچ کس حق ندارد به گدایی که توانایی کار کردن دارد اعانه دهد .6

مجبور به صدور قانون  1351نه کارگران بدین فرمان اعتنایی کردند و نه کار فرمایان، چنانکه پارلمنت در نهم فوریه 

پرداخت نشود، و براي تعداد زیادي از مشاغل و اجناس  1346از نرخ سال  کارگران شد، تصریح کرد که مزد بیش

اعالم شد، روستاییانی که زمینشان را پیش از فسخ  1360به موجب تصویبنامه دیگري که در سال . قیمت معین کرد

ر پیشانیشان داغ اجاره یا سرآمدن قرارداد آن ترك گویند بایستی بزور باز آورده شوند و، به صالحدید امناي صلح، ب

علیرغم این کوششها و . نیز اقدامات مشابهی، با شدت بیشتري، انجام گرفت 1381و  1377میان سالهاي . زده شود

اما نزاعی که از این راه میان کارگران و دولت درگرفت آتش جنگ طبقاتی را شعلهور  ;تحکمات، اجرتها باال رفت

  . رار دادساخت و سالح جدیدي در کف خطیبان انقالب ق

دهقانانی که هنوز سرف بودند آزادي میخواستند و آنان که آزاد . هاي متعدد داشت انقالبی که در گرفت علل و انگیزه

هاي مالکانهاي را که هنوز از آنان طلب میشد خواستار بودند و اجارهداران براي تقلیل اجارهبهاي  بودند الغاي بهره

برخی از شهرها هنوز تابع اصول فئودالی و تحت . پاي میفشردند) دالر 67,1(ساالنه هر جریب زمین به چهار پنس 

در جوامع آزاد، کارگران از اولیگارشی بازرگانان . نظارت خانهاي فئودال بودند و آرزوي حکومت مستقل در سر داشتند

اي کلیسایی، سو تدبیر کارگر و کشاورز، حتی کشیشان بخشه. نفرت، و مزدوران از فقر و نبودن تامین شکایت داشتند

. و اداره حکومت را در واپسین سالهاي سلطنت ادوارد سوم و نخستین سالهاي پادشاهی ریچارد دوم سرزنش میکردند

سپاهیان انگلستان مرتب در جنگها شکست خوردهاند و چرا باید به خاطر این  1369میپرسیدند که چرا پس از سال 

بر دوش آنان گذاشته شود آنان به ویژه از اسقف اعظم سادبري و رابرت هیلز، شکستها هر روز بار مالیات سنگینتري 

صدراعظم پادشاه جوان، و جان آو گانت متنفر و بیزار بودند و آنها را مسبب فساد و بیلیاقتی دستگاه دولت 

ماده ساختن اللردهاي موعضهگر با این شورش پیوستگی و ارتباطی نداشتند، ولی تعلیمات آنها در آ. میدانستند

و وات  ;هاي ویکلیف را با نظر تصدیق مینگریست جان بال، مغز متفکر انقالب، اندیشه. اذهان براي انقالب موثر بود

بال، چنانکه فرواسار میگفت، . تایلر، که سلب مالکیت مادي کلیسا را خواستار بود، از تعلیمات ویکلیف پیروي میکرد

مورد تکفیر قرار  1366ه به پیروانش عقاید اشتراکی تعلیم میداد، و در سال کشیش دیوانهاي از ایالت کنت بود ک((

آنگاه مبلغ و خطیبی سیار شد که ثروت فسادانگیز اسقفان و خاوندها را تقبیح میکرد و خواستار بازگشت . گرفت

د، به ریشخند پاپهاي دوره شقاق کلیسا را، که در پی قسمت کردن خرقه مسیح بودن. روحانیت به فقر انجیلی شد

هنگامی که آدم بیل میزد و حوا پشم میرشت، چه کسی آقا : روایتی این شعر معروف را به وي نسبت میدهد.)) گرفت

و ارباب بود فرواسار با آنکه سخت شیفته اشرافیت انگلستان است، نظریات منتسب به بال را به تفصیلی که حاکی از 

  :هواخواهی است، نقل میکند

تا زمانی که اساس مالک و  ;تا وقتی که همه چیز اشتراکی نشود، انگلستان روي آسایش نمیبیند یاران خوب من،

! آه، آنها چه زشت با ما رفتار میکنند. رعیت برچیده نشود و جز خود ما کسی آقاي ما نباشد، کارها سامان نمیگیرد

دان یک پدر و مادر، یعنی آدم و حوا، نیستیم آنها به چه دلیل ما را چنین در اسارت نگاه داشتهاند مگر ما همه فرزن

ما را بنده خطاب میکنند، و اگر کار خود را انجام ندهیم، به ... آنها چه چیز افزون از ما دارند که آقاي ما باشند

او جوان است، و ممکن است که به سخنان ما . بیایید به نزد شاه رویم و با وي گفتگو کنیم. ... تازیانهمان میبندند

هایمان پاسخ مساعدي بدهد، و اگر چنان نکرد، برماست که خود براي بهتر ساختن  وش فرا دارد و به خواستهگ

  . بال سه بار دستگیر شد، و هنگامی که انقالب درگرفت، در زندان بود. زندگیمان به پا خیزیم
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اهرات گرویی شاه در شرف از دولت به ورشکستگی نزدیک میشد، جو. بر نارضایتیها افزود 1380مالیات سرانه سال 

وضع شد ) دالر 10000000(لیره  100000مالیاتی برابر . دست رفتن بود، و جنگ با فرانسه مخارج تازهاي میطلبید

  . که هر یک از اهالی که بیش از پانزده سال داشت مجبور به پرداخت آن بود

ن از پرداخت آن طفره رفتند و از جلو ماموران هزاران ت. این مالیات تازه عناصر پراکنده انقالب را وحدت بخشید

چون دولت ماموران جدیدي براي . مالیات گریختند، در نتیجه، مبالغ دریافتی از مبلغ مورد نظر خیلی کمتر بود

در برنتوود، عمال سلطان را به ضرب . وصول گسیل داشت، مردم گرد آمدند و با زور به مقاومت با آنها برخاستند

در لندن اجتماعات . و در فابینگ، کرینگم، و سنتآلبنز این صحنه تکرار شد) 1381(یرون راندندسنگ از شهر ب

آنها شورشیان روستاها را تشجیع کردند تا به سوي پایتخت راه  ;عظیمی براي اعتراض به این مالیات تشکیل شدند

ق شاه را تحت فشار قرار دهند و به وي به این طری((افتند و به انقالبیونی که در لندن گرد آمدهاند بپیوندند تا 

هنگامی که دستهاي از ماموران مالیات براي وصول .)) بقبوالنند که دیگر نباید در انگلستان سرف وجود داشته باشد

، تودهاي از شورشیان درهاي 1381در ششم ژوئن . به کنت وارد شدند، با یک مقاومت انقالبی روبهرو شدند

روز بعد، شورشیان واتتایلر را به . شکستند، زندانیان را آزاد ساختند، و قلعه را غارت کردندسیاهچالهاي راچیستر را 

ظاهرا کهنهسربازي بوده است، زیرا سپاه . از احوال و پیشینه این مرد چیزي به دست نیست. رهبري خود برگزیدند

در هشتم ژوئن، این . ز خود واداشتآشفته و نامنظم انقالبی را نظم و ترتیب بخشید، متحد ساخت، و به اطاعت ا

جمعیت که هر دم بر انبوه آن افزوده میشد و مسلح به تیر و کمان و چماق و تبر و شمشیر بود و از هر سوي سیل 

در دهم ژوئن . انقالبیون نواحی اطراف کنت بدان میپیوست، به خانه مالکان، قضات، و عمال دولتی بدنام حمله بردند

قصر اسقف اعظم سادبري را غارت کردند، زندانها را گشودند  ;و مورد استقبال مردم قرار گرفتندبه کنتربري رسیدند 

شهرها یکی پس . اکنون تمام ناحیه کنت شرقی به ارتش انقالب گرویده بود. هاي ثروتمندان را چپاول کردند و خانه

توانگران به نقاط دیگر . مگین میگریختنداز دیگري قیام میکردند، و عمال و ماموران محلی از برابر این طوفان سه

انگلستان فرار کردند، یا خویشتن را در جاهاي دور از نظر پنهان ساختند، و یا با دادن کمک به جنبش انقالبی از 

در یازدهم ژوئن، تایلر سپاه خود را به سوي لندن حرکت داد و در . نابودي بیشتر خود جلوگیري به عمل آوردند

. بال به انقالبیون پیوست و سخنرانیهاي آتشین خود را از سر گرفت ;ل را از زندان آزاد ساختمیدستن، جان با

 ;میگفت که اینک آن حکومت دموکراسی مسیحی که وي آرزوي آن را میکرده و خواستار آن بوده است آغاز میشود

ي اجتماعی از میان خواهد رفت، و هر همه نابرابریها ;دیگر نه توانگري خواهد بود نه بینوایی، نه آقایی نه بندهاي

  . کس براي خود پادشاهی خواهد شد

در همین زمان، قیامهاي مشابهی در نورفک، سافک، بورلی، بریجواتر، کیمبریج، اسکس، میدل سکس، هارتفرد، و 

افشاري اهالی بریسنت ادمند اسقفی را که براي تحمیل حقوق فئودالی دیر بر مردم شهر زیاد پ. سامرست روي داد

در کولچیستر، شورشیان چند بازرگان فلورانسی را به خاطر آنکه در تجارت بریتانیا دخالت . کرده بود سر بریدند

ها، و احکامی را که مالکیت خاوندها یا  ها، قراردادنامه هر کجا امکان یافتند، طومارها، اجارهنامه. میکردند کشتند

از اینجاست که مردم کیمبریج منشورهاي دانشگاه را . نابود کردندفرمانبرداي و عبودیت خودشان را میرسانید 

. سوختند، و هر سندي را که در آرشیو صومعه شهر والتم یافتند در آتش افکندند

در روز دوازدهم انقالبیون کنت  ;در یازدهم ژوئن سپاه شورشی اسکس و هارتفرد به نواحی شمالی لندن نزدیک شد

تمز، رسیدند، از طرف شاهدوستان مقاومتی که مبتنی براساس و نقشهاي باشد به عمل به ساوثوارك، در آن سوي 

تایلر براي شاه پیامی فرستاد و از او تقاضاي مالقات . ریچارد دوم، سادبري، و هیلز در برج لندن پنهان شدند. نیامد

در . انقالبیون داخل شهر آنها را گشودندهاي شهر را بست، اما  شهردار لندن، ویلیام والورث، دروازه. شاه نپذیرفت ;کرد
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سیزدهم ژوئن، قواي شورشی کنت به پایتخت داخل شدند و مورد استقبال گرم مردم قرار گرفتند، و هزاران کارگر 

تایلر زمام نظم سپاهیان خود را به خوبی در کف داشت، ولیکن خشم آنها را با اجازه دادن به نهب و . بدانها پیوستند

جمعیت یکی از انقالبیون را که در هنگام  ;در اینجا هیچ چیز به سرقت نرفت. ان آو گانت فرو نشاندتخریب قصر ج

اسبابهاي گرانبها را از . اما همه چیز را نابود کردند ;تخریب کاخ میخواست جام سیمینی را بدزدد به قتل رسانید

سپس خانه را  ;زش را تکهپاره و جواهرات را خرد کردندها، و دیوارکوبهاي پرار ها، پرده پنجره به بیرون افکندند، آویزه

تا به بن آتش زدند،و برخی از شورشیان سرخوش، که تا سرحد کرختی در انبار کاخ شراب نوشیده بودند، طعمه 

دهقانان و کشاورزان، با به خاطر آوردن . ریختند) ارك قضات انگلیسی(پس از آن، شورشیان به تمپل . حریق شدند

ات اسناد بردگی و مزدوري آنها را نوشته یا مالیات امالك و دارایی آنها را تعیین کرده بودند، در آنجا نیز اینکه قض

زندانهاي نیوگیت و فلیت منهدم شدند و . همه مدارك را طعمه حریق ساختند و عمارات را سراپا به آتش کشیدند

انقالب، که کار انتقام قرنی را در روزي انجام داده  شبانگاه، لشکر. زندانیان خوشبخت آنجا به سیل جمعیت پیوستند

  . بود، خسته و کوفته در کوچه و خیابانهاي شهر جاي گرفت و به خواب فرو رفت

از این روي، براي او پیغام فرستادند . شوراي سلطنتی آن شب گفتگو و مالقات میان شاه و تایلر را بهتر از امتناع یافت

دم روز  سپیده. هاي شمال لندن، به نام مایالند، با ریچارد مالقات کند یکی از حومه که فردا صبح با پیروانش در

چهاردهم ژوئن، شاه چهاردهساله جان خود را به خطر افکند و با تمام اعضاي شوراي سلطنتی، جز سادبري و هیلز 

سپاه خصم راه خود را باز  این هیئت کوچک از میان. که جرئت بیرون آمدن نداشتند، از برج لندن قدم بیرون نهاد

تایلر نیز در راس بخشی از شورشیان . کرد و به سوي میعاد، که شورشیان اسکس در آنجا گرد آمده بودند، پیش رفت

: هاي شورشیان را برآورد متعجب شد تایلر از اینکه شاه حاضر بود تقریبا تمام خواسته. کنت رهسپار مایالند شد

هاي مالکانه و بیگاریها باید پایان گیرند، اجازه بهاي امالك مورد  ان ملغا شود، بهرهبندگی بایستی در تمام انگلست

اجاره باید به همان اندازه که آنها میگویند تقلیل یابد، و فرمان عفو عمومی باید تمام کسانی را که در شورش شرکت 

هاي انقالبیون، یعنی تسلیم وزرا و  تهلیکن شاه از برآوردن یکی از خواس. داشتند مشمول بخشایش شاهانه قرار دهد

ریچارد گفت که تمام کسانی که به خیانت و سواستفاده متهمند طبق موازین . بدانها، امتناع ورزید)) خائنان((دیگر 

. قانونی محاکمه و، اگر مجرم تشخیص داده شدند، مجازات خواهند شد

آنها سادبري . وي به سرعت به سوي برج لندن تاختند تایلر و جمعی از خاصان ;این پاسخ شورشیان را خرسند نکرد

وي را به درون حیاط برج کشیدند، بزور به زمینش . را در نمازخانه برج مشغول خواندن دعاي مراسم قداس یافتند

پس . نشاندند، سرش را بر روي کنده درختی نهادند، و جالد ناآزمودهاي، با هشت ضربه تبر، سرش را از تن جدا کرد

 ;تاج اسقف اعظم را، با میخی، بر جمجمهاش استوار ساختند. ن شورشیان هیلز و دو نفر دیگر را گردن زدنداز آ

ساعات بازمانده آن روز . سرهاي کشتگان را بر نیزه کردند و در میان شهر گرداندند و بر دروازه پل لندن نصب کردند

رتی فالندریها رنجیده خاطر بودند، به جمعیت دستور سوداگران لندنی، که از رقابت تجا. به کشت و کشتار صرف شد

رمز تشخیص ملیت شخص مظنون آن بود که به او نان و . دادند که هر فالندري را در پایتخت یافتند به قتل رسانند

ر آن د. اگر که به آلمانی جواب میداد، سرش را بر باد داده بود ;پنیر نشان میدادند و میخواستند که نام آنها را بگوید

روز ماه ژوئن، بیش از صد و پنجاه تن از بیگانگان بازرگان و بانکدار در لندن به قتل رسیدند، و بسیاري از قضات، 

. مودیان مالیاتی، و پیروان جان آو گانت، در زیر ضربات تبر و تیشه انتقامجویان، جان به جان آفرین تسلیم کردند

نیمه شب، انقالبیون پیروزمند بار دیگر . بستانکاران را به قتل رساندندشاگردان استادان خود را کشتند و بدهکاران 

  . سر بر بالین استراحت نهادند
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چون خبر این حوادث به گوش شاه رسید، از مایالند بازگشت، ولی به جاي رفتن به برج لندن به قصر مادرش نزدیک 

یان اسکس و هارتفرد، شادمان از حکم در این میان جمع کثیري از میان شورش. کلیساي جامع سنت پول رفت

در پانزدهم ژوئن، پادشاه براي باقیمانده انقالبیون . هایشان رهسپار شدند معافیت و بخشش خویش، به سوي خانه

  . پیغام فرستاد و از آنان خواهش کرد تا با وي در دشتهاي سمیثفیلد، در خارج الدرزگیت، مالقات کنند

ش از آنکه در میعاد حاضر شود، چون بر جان خویش میترسید، اعتراف کرد و آیین ریچارد بی. تایلر موافقت کرد

مقدس را به جا آورد و سپس با دویست تن مالزم، که در زیر لباسهاي عادي خود شمشیر بسته بودند، به وعدهگاه 

لت نامطمئن بودن درخواستهاي جدیدي کرد که، به ع. در سمیثفیلد، تایلر همراه یک نفر محافظ به پیش آمد. رفت

گزارشات، ماهیت اصلی آنها معلوم نیست، ولی ظاهرا ضبط و مصادره امالك کلیسا و توزیع دارایی آن در میان مردم 

تایلر به دستیارش فرمان داد تا . یکی از مالزمان شاه تایلر را دزد خواند ;مشاجرهاي درگرفت. از آن زمره بوده است

هردار لندن، در میانه حایل شد، تایلر با خنجر به والورث ضربتی وارد کرد، ولی، از والورث، ش. آن مرد را نابود کند

والورث با شمشیر کوتاهی تایلر را مجروح . آنجا که وي در زیر قباي خود زره پوشیده بود، این زخم بر او کارگر نیامد

ر بر اسب پرید و به سوي سپاه تایل. ساخت، و یکی از سپرداران ریچارد دوباره شمشیرش را به تن او فرو کرد

شورشیان از این امر، که . به زمین افتاد و جان سپرد)) خیانت، خیانت((شورشیان بازگشت و،در حالی که فریاد میزد 

با آنکه عده آنها تقلیل یافته . خیانت مسلم بود، برافروختند و تیرها را در چله کمان نهادند و آماده تیراندازي شدند

احتمال قریب به یقین  ;تن بالغ میشدند 20000آنها زیاد بود و، چنانکه فرواسار حساب کرده است، به بود، باز عده 

آیا : ((اما در این حال، ریچارد بیباکانه اسب پیش تاخت و فریاد برآورد. میرفت که بر همراهان شاه چیرگی یابند

پشت سر من به . رچه بطلبید به شما خواهم دادپادشاه خود را میکشید بیایید، من رئیس و رهبر شما خواهم شد و ه

شورشیان . و آهسته پیش راند، در جایی که نمیدانست که وي را تبعیت خواهند کرد یا نه)). دشتهاي بیرون بیایید

. ختند ابتدا مردد ماندند، سپس به دنبال وي به راه افتادند و بسیاري از محافظان پادشاه با آنها درآمی

سرعت بازگشت و به سوي شهر تاخت و به اعضاي انجمن شهرداري نواحی بیست و چهارگانه لندن پیام اما والورث به 

بسیاري از شارمندانی که در آغاز . فرستاد که، با نیروهاي مسلحی که میتوانند تدارك ببینند، فورا به وي ملحق شوند

هر که اندك تمکنی داشت، . رت مضطرب شدندکار به هواخواهی شورشیان برخاسته بودند اینک از این همه قتل و غا

از این روي والورث فورا یک سپاه هفت هزار نفري را، که گویی از دل زمین . جان و مال خود را در خطر میدید

با این سپاه به سمیثفیلد بازگشت، به شاه ملحق شد، و وي را در حصر . جوشیده بود، گوش به فرمان خویش یافت

ریچارد موافقت نکرد زیرا شورشیان هنگامی که جان وي در کفشان . و قمع شورشیان را کردگرفت، و پیشنهاد قلع 

پس بدانها اعالم داشت  ;اکنون وي نیز میبایست از خود بزرگواري و جوانمردي نشان دهد ;بود بر او بخشوده بودند

  . که میتوانند متفرق شوند و کسی متعرض آنها نخواهد شد

هاي خود گریختند، تنها  یاغیان لندنی به بیغوله ;و هارتفرد در حال ناپدید گشتند بازمانده شورشیان اسکس

سپاهیان مسلح والورث از عبور آنها از میان شهر جلوگیري کردند، اما ریچارد فرمود که . شورشیان کنت باقی ماندند

جاده قدیمی کنت را در پیش آنها به ایمنی از شهر خارج شدند و، آشفته و نامرتب، . هیچ کس متعرض آنان نشود

آه، پسر عزیزم، اگر بدانی چقدر براي تو : ((شاه به نزد مادرش، که اینک اشک شوق میریخت، بازگشت. گرفتند

اما اینک شاد . من خوب میفهمم شما چه میگویید. این طور است مادر: ((و شاه جواب داد!)) دلواپس و مضطرب بودم

  )). زیرا امروز هم میراث از دست رفته خود و هم کشور انگلستان را نجات بخشیدم. باشید و شکر خداوند را بجا آورید

ریچارد، در پانزدهم ژوئن، احتماال به تحریک والورث، شهردار لندن که جان وي را نجات داده بود، فرمانی صادر کرد 

هر را ترك گویند، و مجازات که به موجب آن تمام کسانی که در سال گذشته ساکن لندن نبودهاند میبایستی این ش
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ها، و اجارهنشینهاي لندن را در پی اینگونه اشخاص  والورث و سپاهیانش تمام خیابانها، کوچه. نافرمانی را مرگ نهادند

در میان کشته شدگان شخصی بود به نام جک سترا که، . گشتند، بسیاري را دستگیر کردند، و عدهاي را کشتند

در این اثنا، . رده بود که شورشیان کنت قصد داشتند تایلر را به پادشاهی بردارندظاهرا تحت شکنجه، اعتراف ک

هایی را که در چهاردهم  هیئتی به نمایندگی از جانب یاغیان اسکس به والتم آمد و از پادشاه تصویب رسمی وعده

ها را داده است و  آن وعده ریچارد پاسخ داد که وي در آن روز از بیم جان. ژوئن به شورشیان داده بود خواستار شد

و تهدید کرد که هر کس .)) شما بنده بودهاید و بنده خواهید ماند: ((حاضر به انجام آنها نیست، و در مقابل گفت

نمایندگان خشمگین، چون بازگشتند، یاران خود را به . دست به قیام مسلحانه زند سخت طعمه انتقام خواهد شد

 28(ي شوریدند، اما سپاهیان والورث با قتل عام فجیعی این شورش را خواباندندعدها ;انقالب مجدد فرا خواندند

در دوم ژوئیه، پادشاه، به تحریک اطرافیانش، تمام منشورها و احکام بخشایش و عفوي را که هنگام شورش ). ژوئن

. ر انقالب باز گذاشتراه را براي تحقیقات قضایی درباره هویت و رفتار شرکت کنندگان د ;صادر کرده بود لغو کرد

. جان بال را در کاونتري گرفتند. صد و ده نفر، و یا بیشتر، محکوم به مرگ شدند ;صدها نفر دستگیر و محاکمه شدند

. وي بیباکانه به نقش موثر خود در طرفداري از اصول انقالب اعتراف کرد و از درخواست بخشش از شاه امتناع ورزید

و احشایش را بیرون آوردند، چهار شقهاش کردند، و سرش را با سر تایلر و جک سترا، به وي را به دار آویختند، امعا 

در سیزدهم نوامبر، ریچارد شرح کارهاي خود را به پارلمنت تقدیم داشت . جاي سر سادبري و هیلز، زیور پل ساختند

لب آزادي سرفها باشند، و گفت، در صورتی که نخست کشیشان، اعضاي مجلس اعیان، و نمایندگان مجلس عوام طا

اما اعضاي پارلمنت تقریبا همه مالک بودند و نمیتوانستند حق شاه را به بخشیدن امالك . وي نیز آرزومند آن است

کشاورزان افسرده . از این روي، روابط فئودالی موجود میان مالک و رعیت را تثبیت و تایید کردند ;خود تصویب کنند

  . هایشان بازگشتند س به کارگاهبه کشتزارها، و کارگران عبو

IV - ادبیات جدید  

تحول زبان آنگلوساکسون را به  1066هجوم نورمانها در سال . زبان انگلیسی بتدریج محمل مناسبی براي ادبیات شد

کم کم لغات و اصطالحات جدیدي به وجود . انگلیسی متوقف کرد، و زبان فرانسه براي مدتی زبان رسمی کشور شد

گمان میرود که جنگ طوالنی با . اساس آلمانی بودند، ولی با لغات و قواعد گالیک آمیختگی داشتند آمد که در

زبان انگلیسی زبان  1362در سال . فرانسه سبب شده باشد که مردم انگلستان علیه تسلط زبانی دشمن بشورند

لمنت به زبان انگلیسی ایراد کرد، ، نخست وزیر کشور، با نطقی که هنگام افتتاح پار1363حقوقی محاکم شد، و در 

حتی تا زمان فرانسیس (دانشمندان، تاریخنویسان، و فالسفه. سابقهاي به جاي گذاشت که بعدا حکم قانون پیدا کرد

همچنان براي آنکه آثارشان در خور فهم ملل مختلف باشد، به زبان التینی مینگاشتند، اما، از این زمان به بعد، ) بیکن

. نوشتند نویسان به زبان انگلیسی میسرودند و میشاعران و درام

بود به نام ) ارائه یک داستان مذهبی به صورت درام)) (میستري((قدیمیترین درام موجود به زبان انگلیسی، یک 

در میدلندز نمایش داده شد، و داستان آن مشاجره لفظی میان مسیح  1350که در حوالی سال )) جان آزاري دوزخ((

در قرن چهاردهم، رسم آن بود که اصناف شهر یک مجموعه از این میستریها را به . دهانه دوزخ بود و شیطان در

وسایل و  ;را براي نمایش فراهم میساخت)) کتاب مقدس((هر صنفی صحنهاي معموال از  ;نمایش میگذاشتند

اط پرجمعیت برپا میشد، به بازیگران نمایش را بر ارابهاي حمل میکرد، و بر صحنهاي معمول آن زمان، که در نق

. را نمایش میدادند)) کتاب مقدس((هاي بعدي آن داستان  در روزهاي بعد، اصناف دیگر، صحنه. تماشا میگذاشت

 1400در سال . است 1328قدیمیترین نمونه این نوع نمایش مجموعه میستریهاي چستر مربوط به سال 

دیرزمانی . نتري، ویکفیلد، تاونلی، و لندن نمایش داده میشدندهاي مشابهی در یورك، بورلی، کیمبریج، کاو مجموعه
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)) میراکل((، از میستریهاي التینی یک نوع درام دیگر بوجود آمده بود که آن را 1182پیش از این، یعنی در حدود 

حوالی در . مینامیدند، و موضوع آن معطوف به معجزات و کرامات و مصیبتهاي برخی از قدیسان بود) درام معجزات(

مورالیتی با روي صحنه آوردن . بود) درام اخالقی)) (مورالیتی((، نوع دیگري از درام پیدایش یافت که نام آن 1378

به اوج ) 1480حد )) (آدمیزاد((این نوع نمایش با پیدایش درام  ;یک قصه یا داستان نکتهاي اخالقی را بیان میداشت

دیگر اطالع داریم که در آن موقع بدون شک )) فرم دراماتیک((یک همچنین در قرن چهاردهم از . کمال خود رسید

اما اینترلود بازي و نمایشی نبود که میان بازیها  ;است) میان پرده)) (اینترلود((مدتها از عمر آن میگذشته است، و آن 

ع اینترلودها محدود به موضو. یا نمایشات دیگر اجرا میشد، بلکه نمایشی بود که میان دو یا چند بازیگر انجام میگرفت

موضوعات دینی یا اخالقی نبود، بلکه امکان داشت که موضوع آن غیرمذهبی، خندهدار، کفرآمیز، و حتی مستهجن 

ها، و یا در حیاط  خنیاگران اینترلودها را در بارون نشینها یا تاالر اصناف، در شهر یا میدان دهکده. باشد

، نخستین تماشاخانه شناخته شده 1348اکستر، در  ;ه میآوردندهاي شلوغ و پرمشتري روي صحن مسافرخانه

  . انگلستان را بر پا ساخت

و این تماشاخانه، بعد از بناهاي کالسیک رومی، نخستین ساختمان اروپایی بود که مخصوصا و براي همیشه وقف 

رالیتیها، تراژدیهاي با روح تئاتر از تکامل و تحول اینترلودها کمدي، و از تکامل میستریها و مو. نمایش و بازیگري شد

ترین و قویترین اشعار آن زبان است،  نخستین منظومه بزرگ انگلیسی، که یکی از شگفت. الیزابتی بوجود آمد

. از شرح حال گوینده آن، جز آنچه از خود شعر برمیآید، چیزي معلوم نیست.نام دارد)) رویایی در باب پیرز شخمزن((

 1332ل خود شاعر بپنداریم، باید نامش را ویلیام النگلند بدانیم و زمان تولدش را نزدیک به اگر شعر را ترجمه احوا

وي، چنانکه از اشعارش برمیآید، به مراتب کوچک روحانی رسیده، ولی هیچگاه به مقام کشیشی نایل . تصور کنیم

در مراسم قداس )) مزامیر داوود(( به لندن رفته و در آنجا نان بخور و نمیري، از راه خواندن کتاب. نیامده است

چشمانی آزمند و جسمی شهوتران، مرتکب ((زندگی را به هرزگی میگذرانده، و با . مردگان، به دست میآورده است

همراه زنی، که ظاهرا همسرش بود، و با دختري که از وي داشته، در کلبهاي در کورنهیل زندگی  ;گناه میشده است

بلندباال و الغراندام وصف میکند که قباي تیرهاي، متناسب با نومیدیهاي غمانگیزش، خود را مردي . میکرده است

،و هر بار بر )1394، 1377، 1362(منظومه خویش را دوست میداشت و سه بار آن را منتشر ساخت . میپوشیده است

ی و صوتی در اوزان مانند شعراي آنگلوساکسون، قافیه بکار نمیبرد، بلکه از یک نوع جناس حرف. طول آن افزود

منظومه خود را چنین آغاز میکند، شاعر که بر تپه مالورن بخواب رفته است، و در عالم . جست نامتساوي سود می

گوناگون توانگر و بینوا، نیک و بد، پیر برنا میبیند، و در میان آنها زنی است زیبا و بزرگزاده )) دشتی پر از مردم((رویا 

من مال دنیا ((ویلیام در برابر او زانو به زمین میزند و با التماس از وي میپرسد، . که مظهر کلیساي مقدس است

هاي  چون همه گنجینه: زن جواب میدهد)). نمیطلبم، اما به من بگوي که چه سان روح خویش را رستگاري بخشم

ز راست نگوید، و به راستی آن کس که زبان راستگویی دارد و ج... جهان را بیازمایی، راستی را از همه بهتر مییابی

  . ماند و به خداوندگار ما مسیح می... کارگزارد، و بد هیچ انسانی را نخواهد، چنین کس براي خود خدایی است

در رویاي دوم، گناهان کبیره هفتگانه را میبیند، و در بررسی هر یک از آنها، بشر زبون را با هجوي نیرومند به 

تن را به بدبینی میسپارد، آینده بشر را تباه میبیند، و پایان جهان را انتظار براي مدتی خویش. محاکمه میکشد

شرافتمند، صمیمی، : وي برزگر نمونهاي است. شخمزن وارد داستان میشود) Peter(میکشد، سپس پیرز 

هیزکار با زن و فرزندش زندگی را به دینداري میگذراند، و فرزند باوفا و پر ;سخاوتمند، مورد اعتماد، سختکوش

در رویاهاي بعدي، ویلیام همان پیرز را به صورت تجسم انسانی مسیح، به صورت پطرس حواري، و به . کلیساست

شاعر میگوید روحانیان دیگر . صورت یک پاپ میبیند پاپی که در شقاق کلیسا و ظهور ضدمسیح دارد ناپدید میشود
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مردم ساده لوح را میفریبند، و توانگران را به خاطر  ;بسیاري از آنها فاسد و فاجرند ;آن نخبه ناجیه نیستند

. چیزهاي مقدس را وسیله سوداگري میسازند، و بهشت را به پولی میفروشند. چشمداشتی که از آنها دارند میبخشند

در این غرقاب، وظیفه مسیحی واقعی چیست ویلیام میگوید، وي باید باز دامن همت به کمر زند، از مفاسد و رسومی 

  . د راه رستگاري او شده است بگذرد، و خود مسیح را که کامل و جاویدان است بجویدکه س

به اندازه خود مبهم است، و کنایات پیچیده و پرابهام آن خوانندگانی را که روشن و صریح )) پیرز شخمزن((منظومه 

بر فرومایگان و نادرستان،  ;استاما شعري بیریا و صادقانه . نوشتن را وظیفه اخالقی نویسنده میدانند خسته میسازد

هاي حیات آدمی را به روشنی تمام تصویر میکند، و از لحاظ زیبایی و گیرندگی  بی هیچ تبعیضی، میتازد، صحنه

اثر چاسر، )) هاي کنتربري قصه((احساس به چنان مقام رفیعی میرسد که در ادبیات قرن چهاردهم انگلستان، جز 

پیرز براي انقالبیون انگلستان مظهر و نمونه دهقانی دستکار . وذ آن شایان مالحظه استتاثیر و نف. دست باالیی ندارد

و تا دوره  ;را توصیه میکرد تا وي را سرمشق خویش قرار دهند) 1381(و بیباك بود، جان بال شورشیان اسکس 

ها  آمد، نام وي در خاطرهجنبش اصالح دینی، چون پاي انتقاد از نظام مذهبی قدیم و لزوم نظام جدیدي به میان می

شاعر، در پایان رویاهایش، بار دیگر از پیرز پاپ به پیرز برزگر باز میگردد و نتیجه میگردد که بزرگترین و . زنده میشد

در این صورت به انقالب دیگري نیاز  ;واپسین انقالب آن است که همه ما چون پیرز ساده، و درعمل مسیحی باشیم

وي مالک . دیگر این عهد، کمتر از ویلیام النگلند رمانتیک و دوستدار پیچیدگی و ابهام استجان گاور، شاعر . نیست

او نیز . توانگري از ایالت کنت بود که دانش مدرسی بسیار اندوخته و بر ابهام و پیچیدگی سه زبان تسلط یافته بود

وحشت داشت و از گستاخی دهقانان، که زمانی به زیانکاریهاي روحانیان را به باد انتقاد گرفت، اما از بدعتهاي اللردها 

غله و آبجو خرسند بودند و اکنون گوشت و شیر و پنیر میخواستند، مبهوت مانده بود، گاور میگفت سه چیز چون 

  . زمامشان از دست بشود، بر هیچ کس و هیچ چیز ترحم روا نمیدارند، آب، آتش، و توده مردم

، چون این جهان را خوار میداشت و از جهان دیگر میترسید، در عهد پیري در گاور از آنجا که مردي اخالقی بود

معاصرانش اخالق وي را . دیري معتکف شد و سالهاي آخر عمر را در کوري و گزاردن نماز و خواندن دعا به سر برد

  . روي میآوردند تحسین میکردند و از خلق و خوي و شیوه نگارشش متاسف بودند، و براي رفع مالل و تنوع به چاسر

V - 1400- 1360: جفري چاسر  

توانایی آن را داشت که با گامهاي بلند خویش . او مردي بود سرشار از خون و آبجو انگلستان شادکام آن عهد

مشکالت طبیعی حیات را پشت سر گذارد، با طبع بخشایشگر خود خلش خارهاي جانگزاي موانع را نادیده انگارد، و 

  . قلم هومر، و روحی پرشور چون روح رابله، وجوه مختلف حیات مردم انگلستان را تصویر کندبا کلکی به جامعیت 

)) شوسایر((بود و احتماال )) کفاش((معنی اسمش  ;هاي زبانش، اصلی فرانسوي داشت نامش، چون بسیاري از واژه

به یاد میآورند تا ما را دستمایه اخالف ما نیز نامهایمان را به بازي میگیرند و تنها براي آن ما را . تلفظ میشد

 ;از زندگی و کتاب معلومات بسیاري اندوخت. او فرزند یک میفروش لندنی، جان چاسر، بود. بلهوسیهاي خود سازند

نام جفري چاسر رسما در زمره  1357در سال . اشعارش لبریز از دانش مردان و زنان، ادبیات و تاریخ است

اسیر شد، اما با پرداخت  ;دو سال بعد براي جنگ به فرانسه رفت. نس ثبت بودخدمتگزاران خاندان دیوك آو کلر

)) مباشران مجلس پادشاه((وي را از  1367در سال . خونبهایی که ادوارد سوم هم در اداي آن سهمی داشت آزاد شد

و اغلب خانوادهاش را ادوارد بسیار سفر میکرد، . دارد) دالر 333،1(مارك  20میبینیم که مقرري ساالنهاي در حدود 

   1366در سال . از قرار معلوم چاسر نیز از همسفران بود و انگلستان را در ضمن سفر سیاحت میکرد. به دنبال داشت

ریچارد دوم مستمري . و با اندك اخالقی، تا دم واپسین، با او به سر برد ;با فیلیپا، زنی که ندیمه ملکه بود، ازدواج کرد

هدایا و صالت اشرافی . بر آن افزود) دالر 1000(پوند  10پرداخت، و جان آو گانت ساالنه  ساالنه او را همچنان
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دیگري نیز دریافت میداشت که میتواند نشان دهد چرا چاسر، که زیر و بم حیات و جزئیات زندگی را بدان خوبی 

. میدید، شورش بزرگ موردنظرش قرار نگرفته است

رسوم پسندیده آن بود که براي ستایش شعر و فصاحت، مردان ادب را به ماموریتهاي در آن روزگاران، یکی از آداب و 

از این روي، چاسر را با دو نفر دیگر به نمایندگی براي عقد یک قرارداد تجارتی به . سیاسی به خارج میفرستادند

  . نیز همراه سر ادوارد بارکلی به میالن رفت 1378، و در سال )1372(جنووا گسیل داشتند 

کسی چه میداند شاید در آنجا بوکاتچو رنجور و پترارك سالخورده را مالقات کرده باشد، اما به هر صورت، سفر ایتالیا 

در آنجا با فرهنگ و تمدنی روبرو شد که درخشانتر، دقیقتر، و ادبیانهتر از . براي وي الهامی دگرگون کننده داشت

از آن پس نفوذ و تاثیرات . کم آثار التینی، احترام تازهاي قایل شد براي آثار کالسیک، دست ;فرهنگ انگلستان بود

ها، قالبهاي شعري، و موضوعات  فرانسوي، که آثار و اشعار نخستین وي را شکل داده بود، جاي خود را به اندیشه

  . سرانجام چون به وطن خود بازگشت، هنرمندي تمام عیار و متفکري با کمال بود. ایتالیایی داد

ممکن است چنین بپنداریم که مستمریهاي . نگلستان آن زمان، کسی نمیتوانست تنها از راه شاعري زندگی کنددر ا

دالر 10000، جمع درآمد ساالنه وي حدود 1378پس از سال  ;چاسر براي تامین جا، غذا، و لباس وي کافی بودهاند

با وجود این، چاسر . رري ساالنهاي دریافت میداشتعالوه بر آن، زنش نیز از پادشاه و جان آو گانت مق ;امروزي میشد

) 13741386(مدت دوازده سال . خود را نیازمند میدید که با تصدي مشاغل مختلف دولتی بر درآمد خویش بیفزاید

در طی این مدت، اطاقهاي برج آلدگیت را  ;خدمت میکرد)) ممیز و بازرس گمرك و اعانات نقدي دولت((به عنوان 

مبلغ نامعلومی به سسیلیا شومپنی پرداخت تا شکایت خود را علیه وي، به اتهام  1380در سال . شتدر اختیار دا

ناگاه خود را نماینده  1386و در  ;ایالت کنت منصوب شد)) امین صلحی((پنج سال بعد به . تجاوز، مسترد دارد

  . ختپردا در خالل این کارها و گرفتاریها بود که به گفتن شعر می. پارلمنت دید

، به خانه میشتابد و ))محاسبات پایان میگیرد((در منظومه خانه شهرت، خویشتن را چنین وصف میکند که چون کار 

مینشیند، و از همه جهت چون زاهدي معتکف )) خاموش چون سنگی((خود را در میان کتابهایش غرق میکند، 

قریحه خود را به آفرینش کتابها، سرودها، و ((و  ;ردزندگی میگذراند، جز آنکه با فقر و تجرد و عبودیت میانهاي ندا

سرودها و نغمات فاسقانه و شهوتناك ((به ما میگوید که در جوانی . میگمارد)) تصنیفات کوچک منظوم و مقفا

تسلی فلسفه اثر بوئتیوس را به نثر زیبایی ترجمه کرد، و نیز قسمتی از داستان گل سرخ، اثر . سروده است)) بسیار

هاي کوچک و بزرگ  به گفتن اشعاري پرداخت که میتوان آنها را منظومه. ولوریس، را به شعري عالی برگردانیدگیوم د

قبل از ما پیشبینی کرد . خانه شهرت، کتاب دوشس، مجلس شوراي مرغان، و افسانه زنان خوب از آن جملهاند ;نامید

ها آزمایشهاي آرزومندانه اما کوچک و از نظر  این منظومه. انیمکه توانایی آن را نداریم که آنها را از ابتدا تا انتها بخو

. هاي اصلی بر اروپا بود موضوع و قالب، تقلیدهاي صریحی از نمونه

بیتی  2730اما بر  ;در منظومه ترویلوس و کرسیدا، که از زیباترین اشعار اوست، باز به تقلید و حتی ترجمه ادامه داد

از این . بیت افزود، که از ماخذي دیگر و یا ساخته ذهن وقاد خودش بود 5696داشت، که از فیلوستراتو بوکاتچو بر

کار قصدش فریفتن و گولزدن نبود، چه به کرات ماخذ کارش را ذکر میکند و از اینکه به ترجمه همه متن نپرداخته 

دیگر کاري مشروع و سودمند در آن زمان، چنین انتقاالتی از ادبیاتی به ادبیات . است از خوانندگان پوزش میطلبد

  . دانستند بود، زیرا حتی آنان که تحصیالتی کرده بودند زبانی جز زبان مادري خویش نمی

آنچه هنر نویسندهاي را نشان  ;موضوع و طرح در نظر درامنویسان یونان و انگلستان عصر الیزابت کاالیی همگانی بود

مه معایبی که بر آن گرفتهاند، نخستین منظومه بزرگ روایی زبان ترویلوس چاسر، علیرغم ه. میداد، قالب و فرم بود

شاید زیباترین : ((روستی میگوید ;میشمارد، و چنین است)) طوالنی و تا حدي مالآلور((سکات آن را . انگلیسی است
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اشند، تمام شعرهاي بلند، هرچند زیبا ب. و این نیز سخنی درست است)). منظومه بلند روایی زبان انگلیسی باشد

بیت طول بکشد، به همان سرعت که میل و  8386و اگر تاثري  ;جوهر شعر، تاثیر و انفعال است ;ماللتبار میگردند

براي آنکه زنی به بستر زفاف کشانده شود، هرگز به این همه . اشتیاق به اتمام میرسد، شعر نیز به نثر تبدیل میشود

هاي  هاي بیجا، نغمه رات و تسلیم و تسامح خویش، به این خطابهو عشق هرگز در تردیدها به تفک ;شعر نیاز نیست

تنها میسی سیپی نثر ریچاردسن است که میتواند با این نیل نظم، در روانشناسی . مصنوع، و سالست نظم نیاز ندارد

حتی اطناب مخل، لفاظی بیپایان، و تعقیدي که از اظهار فضل معهذا،  .کندعشق از لحاظ وسعت مجال برابري 

از این گذشته، ترویلوس داستانی فلسفی . خودسرانه شاعر پدید آمده است نمیتواند ارزش و زیبایی آن را از میان برد

رد ن)) عمرو((از نظرش مدتی دور ماند، با )) زید((است که چه سان زن براي عشقورزي آفریده شده است و چون 

در منظومه ایلیاد، . یکی از قهرمانان آن، پانداروس، سخت زنده و واقعی ترسیم شده است. عشق باختن میگیرد

پانداروس سپهساالر لشکر لوکیایی در نبرد ترواست، اما در اینجا، دالل محبتی سودرسان، با تدبیر، و ناخداترس است 

  . شود رهنمون می)) گناهی پرلذت((که عاشقان را به سوي 

ترویلوس سلحشوري است که در دفع یونانیان خویشتن را از یاد برده است، و مردانی را که بر سینه نرم زنان به 

اما خود در یک نگاه، دیوانهوار، به کرسیدا دل میبندد و  ;عشقورزي مشغول و بنده شهوت و شکمبند سرزنش میکند

بیت طول  6000کرسیدا پس از انتظاري دردانگیز . ندیشداز آن پس جز به زیبایی، آزرم، نجابت، و مالحت او نمیا

میکشد تا این سپاهی کمرو عشق خود را بدو اعتراف کند خود را در آغوش وي میاندازد، و ترویلوس یک باره هر دو 

  . هاي هراسانگیز از وي گریخت، و هم محاصره و هم رستگاري را از یاد برد همه اندیشه: جهان را از یاد میبرد

از آنکه خویشتن را براي رسیدن بدین وجد و بیخودي خسته و مانده میکند، چاسر با شتاب بساط سعادت و پس 

. خوشبختی عاشق و معشوق را به سوگ جدایی مبدل میکند و بدین وسیله منظومه خویش را از ماللتباري میرهاند

را در مقابل آزادي آنتنور، که به اسارت چون پدر کرسیدا به نزد یونانیان گریخته است، ترواییان غضبناك دخترش 

دو دلدار، مغموم و دلشکسته، از یکدیگر جدا میشوند و سوگند میخورند که براي . افتاده است، به یونانیان میبخشند

زیبایی مردانه دیومدس چنان . کرسیدا چون به میان یونانیان میرسد، نصیب دیومدس میشود. ابد به هم وفادار بمانند

با مشاهده . یر میسازد که گوهري را که در طی یک کتاب نگاه داشته است، در یک صفحه تسلیم او میکنداو را اس

. این امر، ترویلوس، به جستجوي دیومدس، خود را در میدان جنگ میافکند، ولی به زخم نیزه اخیلس از پاي درمیآید

و سپس با شکسته نفسی آن را به  ;ان میدهدچاسر حماسه عشقی خود را با دعاي پرهیزگارانهاي درباره تثلیث پای

  )). از لطف و کرم به اصالح آن پردازد((نزد گاور میفرستد تا 

نقشه و طرح کار بسیار درخشان بود . آغاز کرد 1387هاي کنتربري را در سال  به احتمال قوي، چاسر سرودن قصه

هاي آبجو بسیار خالی  آنجا که چاسر پیمانه(ساوثوارك  گروه متنوعی از مردم بریتانیاییها را در مسافرخانه تبرد این در

و داستانها و  ;در سفر زیارتیشان به مزار تامس ا بکت، در کنتربري، همراه آنها رفت ;به هم ملحق ساخت) کرده بود

ي چنین تدابیري، برا. هایی را که در طی نیم قرن در مغز جهاندیده شاعر جمع شده بود در دهانشان گذاشت اندیشه

بوکاتچو . پیوستن داستانهاي متعدد به هم، بارها پیش از او به کار گرفته شده بودند، اما این برترین و بهترین همه بود

دکامرون تنها مردان و زنان یک طبقه را انتخاب کرده بود، و بر اثر عدم توصیف و مقابله شخصیتهاي ((براي نوشتن 

چاسر یک مسافرخانه آدم خلق کرد که چنان جورواجور و واقعی هستند . مختلف، آنها را تجسم واقعی نبخشیده بود

آنها زندگی . که از انگلیسیهاي بیحس و حرکت و پوشالی که تاریخ به ما عرضه میدارد حقیقیتر به نظر میرسند

و  ;میکنند، به مفهوم لفظی کلمه حرکت میکنند، عشق میورزند، اظهار نفرت میکنند، میخندند، و گریه میکنند
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شنویم، بلکه از رنجها، منازعات، و  همچنان که در طول جاده ناهموار پیش میروند، ما نه تنها داستانهایشان را می

. شویم هایشان آگاه می فلسفه

چه کسی از اینکه ابیات دالنگیز بهاري آغاز این منظومه را نقل کنیم زبان به اعتراض خواهد گشود هنگامی که 

فرو میریزد و تا ژرفناي خشکی و قحطزدگی زمستان رخنه میکند، و تاکها، در شراب  رگبارهاي جانبخش بهاري

نیرویی که به گلها جان تازه میبخشد، خود را میشویند، هنگامی که نسیم، با نفس گرم و شیرینش، در هر دشت و 

خود در برج حمل سیر ها دامن میکشد، و خورشید نوبهاري بر نیمه مدار  هاي نو رسته و جوانه بیشهاي، بر شاخه

  ... میکند، و پرندگان کوچکی که شب را با دیدگان باز خفتهاند به نغمهسرایی میپردازند

  ... در آن هنگام، مردم آرزوي زیارت دارند

  ... و عزم دیدار قدیسان سرزمینهاي دور و بیگانه را میکنند

آرزوي رفتن به زیارت، و حرکت به سوي در ساوثوارك، در تبرد، همچنان که من با دلی آکنده از اخالص در 

  . کنتربري خفته بودم، شبانگاه، بیست و نه تن، دستهجمعی، به مسافرخانه درآمدند

  . همه زایر بودند و قصد داشتند که به سوي کنتربري روند ;هر یک از طبقهاي بودند و بتصادف با هم آشنا شده بودند

  : پیش درآمد بینظیر، با وصفی کوتاه و عجیب معرفی میکندسپس چاسر آنها را یکی پس از دیگري، در آن 

در میان آنها شهسواري بود، مردي بسیار برجسته، که از نخستین روزي که بر پشت اسب نشسته جز راه مردانگی، 

  . ... حقیقت، افتخار، گشادهدستی، و ادب نپیموده بود

  . ... خاطر دین مقدسمان، تن به تن نبرد کرده بوددر پانزده جنگ مرگبار شرکت جسته بود، و در ترامی سن، به 

با همه ناموري، دانا و خردمند بود، و رفتارش، چون دوشیزگان محبوب و پرآزرم، هرگز تا به حال، در همه زندگیش، 

. به هیچ کس، و در هیچ پیشامدي، سختی زشت و ناهنجار نگفته بود

  . براستی شهسواري حقیقی و کامل عیار بود

  ... شهسوار سپرداري جوان بود، عاشق پیشه و آتشین مزاجو پسر 

  . خفت که در تب و تاب عشق، چون هزاردستان، تا سپیدهدم نمی

  : و مباشري که در منادمت شهسوار و سپردارش بود، و یک زن دلفریب

سنلویی بود، و  نیز راهبهاي با آنها بود، ناظمه دیري، که تبسمی شیرین و شرمناك داشت، و بزرگترین سوگندش به

به مادام اگالنتین شهرت داشت، و چه خوب سرودهاي مذهبی را میخواند، با صدایی که به شایستهترین وجهی در 

چندان خیرخواه و دلسوز بود که اگر میدید موشی در تله افتاده یا مرده و مجروح شده است، سخت . ... بینی میافکند

  . گریست می

  . ... و شیر و یا نان سفید غذایشان میداد، و اگر یکیشان میمرد، به تلخی زاري میکرد توله سگهایی داشت که با کباب

هاي پرزرق و برق سبزرنگ به گردن آویخته بود، که از وسط  بازوبندي از مرجان به بازو بسته، و گردنبندي از مهره

عشق پیروز ((و سپس جمله  Aآن، گل سینهاي زرین، با تابشی بس درخشان، آویزان بود، بر روي آن نخست حرف 

  . حک شده بود)) است

است، و یک فرایار که در کار بیرون )) عاشق شکار((پس از آن، یک راهبه دیگر، سه کشیش، راهبی سرخوش که 

  :هاي مومنان است کشیدن صدقه از کیسه

خوشایند بود که از وي  اگر چه ممکن بود بیوهزنی کفش بر پاي نداشته باشد، ولی احوالپرسیهاي تقدسآمیز او چنان

  . نیز صدقه ناچیز خود را دریافت میداشت

:چاسر، یک دانشجوي جوان رشته فلسفه را بیشتر از همه دوست میدارد



٣٣۶١

هایش را میشد  نیز دبیري از آکسفرد با آنها بود، جوانی، منطق از سالها پیش آموخته، اسبی داشت که از الغري دنده

  . بود، اما ظاهري فریبنده، و نگاهی خیره داشتشمرد، و خودش نیز چندان چاق ن

  . جامهاش نخ نما شده بود، زیرا از کلیسا درآمدي نمیگرفت، و چندان الهوتی بود که از پی کسب مال دنیا نمیرفت

هاي زیبا  ترجیح میداد که در کنار بسترش بیست جلدي کتاب قرمز و سیاه از آثار فلسفی ارسطو داشته باشد تا جامه

  . ... ت طربو آال

  . ... گفت اندیشهاش تنها از پی کسب دانش بود، و به راستی سخنی بیش از حد لزوم نمی

  . گفتارش سرشار از فضایل اخالقی بود، با شادي فرامیگرفت، و با شادي میآموخت

اندیشه و سرشار از ((بینوایی )) کشیش بخش((آنجا بود که وصفش بزودي خواهد آمد، و )) زن اهل باث((و نیز یک 

درست بر قله دماغش زگیلی رسته بود و بر آن دستهاي ((که )) آسیابان((، و یک ))دهقان((، و یک ))کردار مقدس

  )): داعی((، و یک ))ضابط((، ))کارپرداز((و یک )) ;موي، چون موهاي سرخ میان گوش ماده خوك پیري

ز او بهتر نمییافتید، به خاطر شیشهاي شراب، اجازه خدمتگزاري سر به زیر و مهربان بود، اگر در صدد برمیآمدید، ا

  . بخشید میداد که هر جوانی صیغهاي را یک سال نگاه دارد، و او را کامال می

  ... مهربانی همراه بود)) آمرزشنامه فروش... ((و با او

  . هایی که گرماگرم از رم میرسید که انبانی در پیش رو داشت، لبریز از آمرزشنامه

 ،))آشپز((،))سمسار((، ))صباغ((، ))نساج((، ))درودگر((، ))مالک((، ))حقوقدان((، ))بازرگان(( :و همچنین

است که در آغوش )) گنده((که با کمرویی در کناري ایستاده است و چنان )) جفري چاسر((، و خود ))کشتیران((

میزبان آنها، صاحب . ))و همیشه به زمین مینگرد، گویی در جستجوي خرگوشی است((گرفتنش مشکل است 

و خود نیز  ;مسافرخانه تبرداین، دست کمی از او ندارد، و سوگند میخورد که محفلی شادیانگیزتر از این ندیده است

پیشنهاد میکند، براي آنکه نود کیلومتر راه طی کنند، هر یک از  ;بر آن میشود که با آنها برود و راهنمایشان باشد

ن و دو داستان هنگام بازگشتش بگوید، و آن کس که داستانش از همه زیباتر بود، چون زایران دو داستان هنگام رفت

متحرك آماده )) کمدي انسانی((صحنه این  ;همه موافقت میکنند. شامی بخورد)) به خرج همه ما((مراجعت کردند، 

ه دو دوست، به نام پاالمون مودب اولین داستان را روایت میکند، که چگون)) شهسوار((زیارت آغاز میشود، و  ;میشود

و آرسیته، دختري را هنگام گل چیدن در باغی میبینند و هر دو عاشق او میشوند و با یکدیگر به نبرد تن به تن و 

. مرگباري با نیزه برمیخیزند تا هر که پیروز شود، دخترك را به عنوان جایزه مسابقه ببرد

گیز، ناگاه درطی یک سطر، پس از این داستان شوالیهاي مطنطن، چه کسی میتواند باور کند که قلمی چنین خیاالن

در حال بادهخواري بوده است، و خود پیشبینی میکند که )) آسیابان((بپردازد اما )) داستان آسیابان((به هرزهدرایی 

اقت چاسر از جانب او و خودش که بایستی با کمال درستی و صد. مغز و زبانش به مطالب ناشایست خواهد لغزید

آکنده از ((داستانها را بازگو کند از خواننده پوزش میطلبد، و خواننده عفیف و با آزرم را به خواندن داستانهایی که 

با لحن شیرین مذهبی آغاز میشود، )) داستان ناظمه دیر. ((اندرز میدهد)) اخالق، تقدس، و پاکی است... نجابت

که تصور میشود یهودیان او را کشتهاند، و اینکه چگونه  سپس افسانه دردناك کودکی مسیحی را باز میگوید

در . سرپرست روحانیان شهر، به حکم وظیفه، یهودیان را توقیف میکند و بعضی از آنها را تا دم مرگ شکنجه میدهد

چاسر پس از این زهد و تقوا، یکسر به هجایی شدید در باب فروشندگان )) داستان آمرزشنامه فروش((پیش درآمد 

هنگامی که لوتر این موضوع را در شیپور جنبش اصالح دینی به  ;ها میپردازد هگرد آثار متبرك و آمرزشنامهدور

، شاعر ما ))داستان زن اهل باث((و بعد از آن، در پیش درآمد . گوش جهانیان میرساند، قرنها از عمر آن گذشته است

زن و مرد است که از دهان )) تجرد((بانگیز علیه این داستان اعتراضی آشو. به اوج قدرت و حضیض اخالق میرسد
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زنیکه از دوازدهسالگی تا کنون پنج بار شوهر کرده،  ;هرزه زنی که در زناشویی صاحب تجربه است بیرون میآید

چهارتاي آنها را به خاك سپرده است، و حاال چشمانتظار شوي ششمین است که بیاید و التهاب جوانیش را فرو 

  :نشاند

  ... ه ما فرمود که بزرگ شویم و تولید نسل کنیمخداوند ب

  . ولی از دفعات ازدواج سخنی به میان نیاورد، و نگفت که دو بار یا هشت بار عروسی کنید

پس چرا مردم ازدواج را گناه میشمارند سلیمان پادشاه را درنظر آورید، من شنیدهام که هزار، یا افزون بر این، زن 

!... ه من اجازه میداد تا به تعداد نیمی از زنان او شوهر اختیار کنمداشت، و اي کاش خداوند ب

  . دریغ و درد که عشق همیشه گناه محسوب شده است

را باز )) داستان داعی((در اینجا نه اعترافات وظایفاالعضایی او را نقل میکنیم، و نه توصیفات مردانه مشابهش در 

هنگامی که به افسانه گریزلداي فرمانبردار . می غرور، تن به فروتنی میدهدمیگوییم آنجا که چاسر، براي مطالعه آناتو

نه بوکاتچو و نه پتراك هیچ یک این افسانه  ;میرسیم، هواي قصه روشن و صاف میشود)) داستان دبیر آکسفرد((در 

  . اند را، که رویاي مردي به ستوه آمده است، بدین خوبی بازنگفته

شاید . اسر در پیش درآمد کتاب به ما وعده میدهد، تنها بیست و سه تا را باز میگویداز پنجاه و هشت قصهاي که چ

. چاسر، مانند خوانندگان، احساس میکرده که پانصد صفحه کافی است، و شاید چشمه خلق و ابداعش خشکیده بود

دیده خواهد حتی در نهرهاي جوشان نظمش عبارات گآللود کم نیستند، که چشم خردمند سخن شناس آن را نا

گویی شاعر در  ;معهذا، جریان آرام و عمیق ابیات ما را سبکبال پیش میبرد و شادابی و طراوت میبخشد. گرفت

برخی از قصایدي . ساحلی سبز و خرم میزیسته است، نه در دروازه لندن گرچه رود تمز از آنجا نیز چندان دور نبود

با وجود این، تصویر متحرکی  ;اند مشقهاي یکنواخت ادبیندکه در سپاس و ستایش زیباییهاي طبیعت سروده شده

و به این طریق، آدمها و  ;که شاعر ارائه میدهد، بر اثر طبیعی بودن و صراحت و روشنی احساس و بیان، جاندار است

آداب و سلوکشان را در یک مشاهده دست اول نشان میدهد، چنانکه به ندرت در صفحات یک کتاب بدان میتوان 

. و اینهمه استعاره و تشبیه و تمثیل را، مگر تنها نویسندهاي چون شکسپیر بتواند دوباره بپرورد ;یافتدست 

از منبر وعظ باال میرود و، مانند کبوتري که بر شیروانی انباري نشسته باشد، سرش را به جانب )) آمرزشنامه فروش(((

هایش به کار گرفت، به  ی، که چاسر آن را در نوشتهگویش میدلند شرق.))) شرق و غرب، رو به جمعیت، تکان میدهد

واژگان این گویش در همان زمان هم، براي بیان تمام ظرایف و لطایف فکر، لغت و : وسیله او زبان ادبی انگلستان شد

  . اکنون، براي اولین بار، زبان گفتاري مردم انگلستان محمل هنري بزرگ چون ادبیات شد. توانایی کافی داشت

چاسر داستانهایش را از هر جا که توانسته اقتباس کرده . آثار چاسر، مانند آثار شکسپیر، بیشتر دست دوم استماده 

را از دکامرون، و چندتایی را از فابلیوهاي فرانسوي )) گریزلدا((را از تسئیده اثر بوکاتچو، )) داستان شهسوار: ((است

ه بسیاري از هزلیات چاسر باشد، اما جانگزاترین داستانهایش تواند توجیه کنند ماخذ اخیر می. اقتباس کرده است

بدون شک، وي مانند درامنویسان عصر الیزابت معتقد بود که گاه و بیگاه . ماخذ و منبعی جز طبع وقاد شاعر ندارند

مردان زنان و . باید به خواننده نوالهاي از داستانهاي شنیع و زشت داد تا وي را به فراخواندن اثر تحریک کند

و به عالوه، به قول خود چاسر، همه از آبجوهاي بسیار ارزان  ;داستانهاي او مطابق شان و منزلت خود سخن میگویند

هاي او بیضررند، و از انواع طنزهاي تمام عیار انگلیسیهاي مرفه دوران پیش از رواج  بیشتر طنزها و لطیفه. سرمستند

. اند به نحو شگفتانگیزي با بذله گویی مدرن بریتانیایی آمیخته شده خشکی و نزاکت پیرایشگري بشمار میروند، که

چاسر از معایب، گناهان، جنایات، حماقتها، تکبر، و یاوهسرایی انسان کامال آگاه بود، اما با وجد همه اینها زندگی را 

بفروشند، از در هاي خود را زیاد گران  دوست میداشت و میتوانست با همه کس، جز آنان که میخواستند یاوه
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زن اهل ((در داستان . به ندرت چیزي یا کسی را متهم یا محکوم میسازد، او فقط توصیف میکند. سازگاري درآید

در . زنان مراتب پایین طبقه متوسط را مورد هجو قرار میدهد، اما از سرشاري نیروي حیاتی آنان لذت میبرد)) باث

ایات زننده او، کنایات شوهري است که با قلم خود نانوانیهاي شبانه زبانش را باره زنان زبانی تند و بیادبانه دارد، کن

با وجود این، از عشق و محبت با لطافت و رقت سخن میراند، و آن را یکی از غنیترین موهبتها و . تالفی میکند

وي بزرگ . ید آورندخوشیها میداند، و تصاویري که از زنان خوب پرداخته است چندان هستند که یک تاالر نقاشی پد

اما به .)) کارهاي بزرگ کند بزرگ میداند((و شرفی را که مبتنی بر نسب باشد مردود میشمارد و تنها آن کس را که 

طبقه عوام به علت تلون مزاجشان اعتمادي ندارد، و هر که را که بخت و بزرگی خود را به عوام پسندي و قبول عام 

  . شمارد حمقی بیش نمیمنوط سازد، یا با عوام درآمیز، ا

دغلبازیهاي کیمیاگران را نشان داد، و با آنکه . پرستی عهد خویش به دور بود وي به مقدار بسیار زیادي از خرافه

براي پسرش رسالهاي . بعضی از قصهگویان کتابش از علم احکام نجوم سخن به میان میآورند، خود آن را رد میکند

چاسر مرد بسیار عالمی نبود، و گرنه آن . را از دانش نجومی رایج نشان میدهد در باب اسطرالب نوشت که اطالع وي

صفحات کتاب خود را از نقل . را برمال میکرد، زیرا دوست داشت که دانش و علم خود را در اشعارش ارائه دهد

بعضی از مسائل و . از سنکا نقل قول میکند)) زن اهل باث((قولهایی که از بوئتیوس کرده گرانبار ساخته است، حتی 

شاید، مانند هر . مشکالت فلسفی و االهیات را بیان میکند، اما در برابر آنها نومیدانه شانه به باال میافکند و میگذرد

شخص جهاندیده دیگري، میداند که یک فیلسوف دوراندیش عقاید نهانی خود را در باب مسائل مافوقالطبیعه بر همه 

  . کس آشکار نمیکند

، در ))داستان داعی((سیحی مومنی بود هجویات بیرحمانه و خشونتبار او در باره فرایارها، در مقدمه و متن آیا او م

ادب انگلستان دست باالیی ندارد، اما چنین حمالتی مکررا به وسیله مردان متقی و پارسا به برادران مذهبی میشده 

از لوتر نمیتوانست میان علم قبلی االهی بر وقایع  وي نیز بیش ;گاهگاهی در بعضی از اصول دینی شک میکند. است

ترویلوس را بر آن میدارد که مسئله جبر را تفسیر کند، اما در . و حوادث جهان و اراده انسان هماهنگی و سازش بیابد

آن دو  اعتقاد خود را به بهشت و دوزخ تایید میکند، اما به تفصیل بیان میدارد که. پایان کتاب آن را مردود میشمارد

از بدي و شري که آشکارا با خیر مطلق بودن . سرزمینهایی هستند که هنوز هیچ سالکی ازشان بازنگشته است

خداوند سازگاري ندارد حیرت میکند، و آرسیته را بر آن میدارد که مسئله عدالت خدایان را با زبانی سرزنشآمیز و 

:گستاخانه، چون سرزنشهاي عمر خیام، به پرسش گیرد

اید  خدایان ستمگري که بر جهان حکومت میرانید و همه جهانیان را محکوم آن گفتار و اراده ازلی خویش کردهاي 

اید، آیا آدمی در نظرتان بیش از گله گوسفندي ارزش دارد که در آغل  که بر لوح دگرگونی ناپذیر سرنوشت نویسانیده

د، اسیر میگردد، به زندانش میافکنند، و بیماري و شو خویش خفته است زیرا او نیز، چون دیگر بهایم، کشته می

کاهند، و دریغا که، بیشتر اوقات، معصوم و بیگناه است، این چه عدالتی است، این چه  مصیبتهاي بزرگ جانش را می

دانایی قبلی است که شکنجه و عذاب مجرمان دامنگیر مظلومان و بیگناهان شود از این گذشته، جانور چون میمیرد، 

  . ... آن را درد و رنجی نیست، اما انسان پس از مرگ نیز باید دوباره رنج بکشد و زاري کند دیگر

  . من جواب این سواالت را به خدایان وامیگذارم

هاي  بر منظومه ناتمام قصه. چاسر کوشید تا، در سالهاي واپسین عمر، دوباره به پارسایی و تقواي جوانی دست یابد

فه کرد، و از خداوند و مردم، به خاطر هزلیات و سخنان ناشایستی که بر زبان رانده بود، کنتربري توبهنامهاي اضا

برگناهان و تقصیرات خویش سوگواري خواهم کرد و ... تا پایان زندگی خود((طلب بخشایش کرد، و اظهار داشت که 

دگیش جاي به تفکرات در این سالهاي واپسین، شادي و نشاط زن)). در پی تحصیل رستگاري روحم خواهم بود
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در . مالیخولیایی مردي سپرد که، در هنگام فرسایش و زوال تندرستی و حواس، شور بیپرواي جوانی طلب میکند

ده سال بعد، با . و دیگر بیوتات سلطنتی کرد)) دبیر کارهایمان در کاخ وستمینستر((،، ریچارد دوم او را 1381سال 

به هر حال، کارهایش بیش  ;ظر میرسید که کلی شکسته و ناتوان شده استآنکه هنوز پنجاه سال بیش نداشت، به ن

نقدینهاش تمام شد . دیگر او را دست اندرکار شغل دیگري نمیبینیم. از حد تواناییش بود، و از منصب خود معزول شد

ادل ، ریچارد مقرري ساالنهاي مع1394در . و براي شش شیلینگ و هشت پنس از پادشاه در خواست کمک کرد

اما این پول کافی نبود، و چاسر از پادشاه تقاضا کرد . بیست پوند برایش مقرر داشت که تا آخر عمر بدو پرداخت شود

هنگامی که در همان سال از وي به خاطر بدهی ). 1398(که سالیانه خمرهاي شراب نیز بر آن بیفزاید، و موفق شد 

درگذشت و در دیر  1400وي در بیست و پنجم اکتبر . چهارده پوند شکایت شد، از پرداخت آن عاجز بود

اولین و بزرگترین شاعر از خیل شاعرانی که در آنجا سنگینی گامهاي با طمانینه : وستمینستر به خاك سپرده شد

 .میکنندمرگ را بر سینه خود احساس 

VI -  ریچارد دوم  

ریچارد : ((هالینشد میگوید)). را، بگذار بر زمین نشینیم و در مرگ پادشاهان داستانهاي اندوهبار سردهیمخداي ((

دوم خوش اندام و خوش صورت بود، و اگر رفتار و سلوك شرارتبار و نافرمانی پیرامونیان وي را دگرگون نمیساخت، 

کتابدوست بود، و )). ایبند لذایذ جسمانی بودولخرج، جاه طلب، و سخت پ. ... طینت و نهادي پاك و نیکو داشت

در هنگام شورش بزرگ، از خود دالوري، حضور ذهن و خردمندي نشان . چاسر و فرواسار را یاري و معاضدت میکرد

اما پس از شورش، که سستی و ضعف در همه چیز راه یافته بود، وي نیز خود را به دست خوشگذرانی و تجملی  ;داد

دسته مخالف نیرومندي به . مام امور مملکت را در کف جمعی از وزیران مسرف و ویرانکار افکندمکنتبار سپرد و ز

، و هنري آو بالینگبروك، نوه ادوارد )ارل آو ارندل(رهبري تامس آو وودستاك، ملقب به دیوك آو گالستر، ریچارد 

  . سوم، علیه این افراد تشکیل شد

تسلط داشتند، ده نفر از یاران ریچارد را به دادگاه جلب کردند، و پس از  1388سال )) پارلمنت بیرحم((این دسته بر 

پادشاه، که هنوز جوانی بیست و سه ساله بود، دامن همت به کمر  1390در سال . اثبات اتهام همه را به دار آویختند

ان انتخابی ملت زد و مدت هفت سال مطابق قانون اساسی یعنی در هماهنگی کامل با قوانین، سنن، و نمایندگ

مرگ ملکه، آن آو بوهمیا، ریچارد را از نفوذ معتدل و سودمندي که این زن در وي داشت محروم . حکومت راند

، به امید آنکه رشته صلح میان فرانسه و انگلستان را مستحکم سازد، با ایزابل دختر شارل 1396در سال . ساخت

هفتساله بیش نبود، وي جوهر و نیروي خود را بر ندیمان و سوگلیهاي اما از آنجا که ایزابل کودکی . ششم ازدواج کرد

ملکه جدید عدهاي فرانسوي را که ملتزمان رکاب بودند با خود به لندن آورد، و اینان رسوم و . ذکور و اناث صرف کرد

هنگامی که . ردندآداب فرانسوي، و احتماال نظریه سلطنت مطلقه فرانسویها، را براي دربار انگلستان به ارمغان آو

الیحه شکایتآمیزي علیه اسراف و ولخرجی بیش از حد دربار نزد ریچارد فرستاد، وي متکبرانه  1397پارلمنت سال 

پاسخ داد که این امور خارج از دایره صالحیت پارلمنت است، و نام نمایندهاي را که پیشنهاد دادخواهی نموده بود 

. ریچارد او را مورد عفو قرار داد ;ده معترض را به مرگ محکوم کردپارلمنت، از ترس، نماین. استفسار کرد

پادشاه، که گمان توطئهاي علیه خود . اندك زمانی پس از این، گالستر و ارندل، به طور ناگهانی، لندن را ترك گفتند

جان  1399در سال ). 1397(ارندل را گردن زدند، و گالستر را خفه کردند . میبرد، فرمان داد تا آنها را دستگیر کنند

ریچارد، که براي لشکرکشی به ایرلند احتیاج به پول  ;آو گانت در گذشت و امالك پردرآمدي از خود به جاي گذاشت

هنري آو بالینگبروك، پسر تبعید شده جان آو . داشت، درمیان ترس و وحشت اشرافیت، دارایی دیوك را ضبط کرد

نگامی که شاه سرگرم برقراري صلح و آرامش در ایرلند بود، با سپاهی اند که گانت، که از ارث پدر محروم شده بود، ه
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ریچارد چون به انگلستان . به سرعت بر شمار آن میافزود، در یورك پیاده شد و نجباي قدرتمند به وي پیوستند

ز خود رمیده دید بازگشت، سپاه دشمن را چنان بر لشکر خود افزون یافت و یاران را، به خاطر ترسی موهوم، چنان ا

که خویشتن و تاج و تخت سلطنت را به بالینگبروك تسلیم کرد، و وي به نام هنري چهارم به پادشاهی نشست 

آغاز شده بود، پایان پذیرفت، و سلسله  1154به این طریق، سلسله پالنتاژنه، که با هنري دوم در سال ). 1399(

ریچارد دوم در سن سی و سه سالگی . تام مییافت، شروع شداخت 1461لنکستر، که با سلطنت هنري ششم در سال 

در زندان پانتیفرکت، شاید به علت شدت سرماي محبس، درگذشت و یا، چنانکه هالینشد و شکسپیر تصور میکردند، 

  ) 1400.(به دست عمال شاه جدید به قتل رسید

  

  

فصل سوم

  محاصره فرانسه

13001461  

  

I  -صحنه فرانسه  

هاي وژ و آلپ تا  به هیچ وجه کشور عظیمی که اینک از دریاي مانش تا دریاي مدیترانه و از کوه 1300فرانسه سال 

بخش بزرگی از ناحیه جنوب باختري آن گویین و . از جانب خاور به رون میرسید. اقیانوس اطلس گسترده است نبود

  . طوري انگلستان شده بودضمیمه امپرا) 1152(آکیتن /گاسکونی بر اثر ازدواج هنري دوم با الئونور د

در سمت شمال، انگلستان ایالت پونتیو و آبویل را تصرف کرده بود، و با آنکه پادشاهان انگلستان این ایاالت را به 

  . عنوان تیول شاهان فرانسه در دست داشتند، به تمام معنا چون پادشاهی بر آنجا حکومت میراندند

به امپراطوري مقدس روم تعلق داشت که فرمانروایان آن عموما آلمانی ) آزادایالت (پرووانس، دوفینه، و فرانش کنته 

شاهان فرانسه به طور غیرمستقیم، یعنی به میانجی و واسطه خویشان نزدیک خود، بر امیرنشینهاي والوا، آنژو، . بودند

ورنی، بخش اعظم النگدوك، و ایل اما بر نورماندي، پیکاردي، شامپانی، پواتو، او ;بوربون، و آنگولم فرمانروایی داشتند

دو فرانس ایالت شمال مرکزي فرانسه که شامل حوالی پاریس میشد به طور مستقیم و به عنوان شاه حکومت 

آرتوا، بلوا، نور، لیموژ، آرمانیاك، و والنتینوا تحت تسلط امیران فئودالی بود که گاهی اسما تابع و خدمتگزار . میکردند

برتانی، بورگونی، و فالندر تیول فرانسه بودند، ولی، . د، و زمانی به جنگ با آنها برمیخاستندپادشاهان فرانسه بودن

به شمار میرفتند که درمعنا مانند یک ایالت مستقل )) تقریبا دوکنشینهاي شاهانهاي((چنانکه شکسپیر میگوید، 

  . فرانسه هنوز فرانسه نبود. رفتار میکردند

در تمام اروپاي . پاترین تیولنشین فرانسه، در آغاز قرن چهاردهم، ایالت فالندر بودحیاتیترین و در عین حال گریز

مرزهاي آن، در . هاي آلپ تنها فالندر میتوانست از نظر رشد و توسعه اقتصادي با ایتالیا برابري کند شمال رشته کوه

در . ، گان، ایپر، و کورتره را دربر دارداجازه بدهید ما آن را ناحیهاي بدانیم که بروژ. زمان و مکان، سخت متغیر بود

لوون را شامل خاور رود سکلت، دوکنشین برابان قرار گرفته است که در آن زمان آئورس، مالین، بروکسل، تورنه، و 

معموال . هاي اسقفی مستقل لیژ، کامبره، و ایالت انو، در اطراف واالنسین، واقع شدهاند در جنوب فالندر، حوزه. میشد

در جانب شمال، هفت امارت نشین کوچک و جود . مسامحتا شامل برابان، لیژ، کامبره، و انو هم میشد)) درفالن((

این نواحی تا قرن هفدهم یعنی زمانی که امپراطوري آنها از رامبران . داشتند که تقریبا هلند امروز را تشکیل میدادند
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نرسیدند، ولی صنعت و تجارت و جنگ طبقاتی، فالندر و  تا باتاویا امتداد یافت به باروري و شکوفایی در خور خود

هر روز صد . کیلومتر بروژ را به دریاي شمال میپیوست 19ترعهاي به درازاي . را به لرزه افکنده بود 1300برابان سال 

ئاسیلویو ان. سفینه تجارتی از آبهاي آن گذر میکردند و کاالي تجارتی سه قاره را از صدها بندر به فالندر میآوردند

زرگران بروژ قسمت بزرگی از نیروي نظامی شهر را تشکیل . شهر بروژ را یکی از سه شهر زیباي جهان میدانست

 تن میشد، به وجود می 189000بافندگان گان بیست و هفت هنگ از نیروي مسلح آن را، که بالغ بر  ;میدادند

آزادي و غرور چیرهدستی اعطا کرده بود اینک، در  سازمان صنفی قرون وسطایی، که به مرد صنعتگر عظمت. آوردند

 سرمایه،برابر صنایع فلزي بافندگی فالندر و برابان، جاي خود را به یک نظام سرمایهداري میداد که در آن، کارفرما 

تهیه میکرد و بدانها که دیگر مورد پشتیبانی و حمایت صنفی  ها مواد خام، و ماشین آالت کار براي کارگران کارگاه

هزاران تن از کار .داخل شدن در یک صنف کاري دشوار شد. نبودند از روي کار کرد یا به طور مقاطعه مزد میپرداخت

یافتند کاري موقتی می ;از شهري به شهري واز کارگاهی به کارگاهی میرفتند ;گران به روزمزدي و دورهگردي افتادند

هاي کثیف زندگی کنند، و برایشان چیزي جز لباسهاي تنشان باقی  که اجرت ناچیز آن مجبورشان میکرد در محله

  . افکار کمونیستی در میان پرولترها و دهقانان ظاهر شد. نمیماند

مه مردمی که از قوت ه ;بینوایان میپرسیدند چرا باید آنها گرسنه باشند و انبارهاي بارونها و اسقفان لبریز از آذوقه

کار فرمایان نیز به نوبه خویش از مخاطراتی که . بازوي خود نان نمیخورند طفیلی و سربار جامعه محسوب میشدند

سرمایه گذاري آنها را تهدید میکرد، از نامرتب و ناموثق بودن مواد خام، از خراب شدن کاالیشان در کشتی، از تنزل و 

گ و حقه بازي رقیبان، از اعتصابهاي پی در پی کارگران، که اجرتها و قیمتها را باال تغییر بازارهاي فروش، از نیرن

میبرد و ارزش پول را متغیر میساخت و سود برخی از آنها را تا سرحد توانایی پرداخت بدهیهایشان تنزل میداد، 

د اهالی بروژ و ایپر به پشتگرمی لویی دونور، کنت فالندر، بیش از حد از کار فرمایان طرفداري میکر. شکایت میکردند

. دهقانان همجوار، علم طغیان بر افراشتند، لویی را خلع کردند دیرها را چاپیدند، و چند تن از میلیونرها را کشتند

مع هذا شورشیان کشیشان را به انجام  ;کلیسا فرمان داد تا کشیشان از انجام امور مذهبی در نقاط انقالبی ابا ورزند

پیش از دیدرو، سوگند خورد که تا همه کشیشان به دار  450کردند و یکی از رهبران شورشی، سال  وظیفه وادار

فیلیپ ششم به یاري او آمد،  ;لویی از مخدوم خود، پادشاه فرانسه، کمک طلبید. آویخته نشوند آرام نخواهد گرفت

کنت را باز گردانید، و فالندر را تابع  ، شهردار بروژ را به دار زد،)1328(نیروهاي شورشی را در کاسل شکست داد 

. فرانسه ساخت

صنعت اغلب در مرحله صنایع دستی مانده بود اما لیل، دوئه، . به طور کلی فرانسه کمتر از فالندر صنعتی شده بود

هاي بد، و راهداري و باجگیري  راه. کامبره، و آمین شلوغی شهرهاي نساجی فالندري همجوار را منعکس میکردند

هاي طبیعی در سراسر  ها یک رشته شاهراه ها و رودخانه ودالها تجارت داخلی را به زحمت میافکند، ولی وجود ترعهفئ

طبقه سوداگر، که رو به ترقی میرفت، بر اثر اتحاد و مواصلت . فرانسه به وجود میآورد که براي بازرگانی سودمند بودند

هاي از مقام و ثروت رسید که اشرافیت را، که از لحاظ زمین ، در مملکت به درج1300با شاهان، در حوالی سال 

اینان اصناف را . حکومت شهرها در دست بازرگانان متنفذ بود. ثروتمند و از لحاظ پول فقیر بود، به وحشت انداخت

بقه انقالبی در اینجا نیز، چون فالندر، ط. زیر نظر داشتند وبا شدت تولید و داد و ستد را در انحصار خود گرفته بودند

  . آمد رنجبر داشت به جوش و خروش می

موج . معروف است)) انقالب چوپانان((، روستاییان بینوا به انقالبی دست یازیدند که در تاریخ به 1300در سال 

، به درون شهرها فرو ریختند و پرولترهاي خشمگین و آزرده خاطر را نیز به دنبال خود 1251انقالبیون، چون سال 

به پیشوایی یک راهب انقالبی، پابرهنه و بدون سالح، به سوي جنوب رهسپار شدند و بیتالمقدس را مقصد . دشوراندن



٣٣۶٧

چون گرسنه بودند دکانها و مزارع را به به باد یغما گرفتند، و چون در برابرشان به مقاومت . و هدف خود اعالم داشتند

در پاریس، زندانها را گشودند و . تش مسلح تبدیل شدندپرداختند ابزار جنگ جستجو کردند به این طریق به یک ار

فیلیپ ششم خویشتن را در قصر لوور پنهان ساخت، نجیبزادگان و اشراف به . سپاهیان سلطنتی را درهم شکستند

ارتش انقالبی، که فقر و تهیدستی . هایشان مخفی شدند قالع خویش پناه جستند، و بازرگانان از ترس در خانه

اکنون تعداد افراد آن به چهلهزار تن، از زن و مرد، بیدین و دیندار، . ار آن افزوده بود، از شهر گذشتپایتخت برشم

هنگامی که در اگ مورت بر . در وردن، اوش، و تولوز، تمام یهودیانی را که به دست آوردند کشتند. بالغ شده بود

لت در کارکاسون آنها را در حصار گرفت و از رسیدن ساحل دریاي مدیترانه گرد آمدند، قواي نماینده تاماالختیار دو

معدودي را هم که  ;آذوقه بدانها جلوگیري کرد، و آن قدر صبر کرد تا همه شورشیان از گرسنگی یا وبا جان دادند

  . زنده مانده بودند خود به دار آویخت

و طاغی افکنده بود حکومت فرانسه، از این چه نوع حکومتی بود که فرانسه را در چنگال ثروتی آزمند و فقري بیقانون 

پادشاهان تواناي قرن سیزدهم خاوندهاي فئودال را مطیع دولت ساخته و، . بسیاري جهات، قویترین حکومت اروپا بود

مجلس (با یک دستگاه مدنی و کشوري ورزیده، قوه قضایی و اداري ملی را تشکیل داده بودند و گاهی نیز اتاژنرو 

اتاژنرو در اصل به یک مجمع عمومی از صاحبان امالك، و سپس به یک . براي شور فرا میخواندندرا ) عمومی طبقاتی

دربار . مجلس مشورتی اطالق میشد که از نمایندگان اشراف، روحانیان، شهرنشینان یا طبقه متوسط تشکیل میگشت

 ;هاي مجلل و پرشکوه به هم آمیختندفرانسه آنجا که دوکها، کنتها، و شهسواران نیرومند با زنان ابریشمپوش در جشن

هاي نمایشی طمطراق دوران شوالیه گري را حفظ میکرد مورد  ها در مسابقه آنجا که غلتبانی موقرانه و برخورد نیزه

میدانست و سوگند میخورد که )) مهمترین مقر شهسواري جهان((یوهان، شاه بوهم، پاریس را . ستایش همه اروپا بود

پاریس را دیده بود، آن را با شور و هیجان  1331پترارك، که در سال . آن زندگی نمیتوان کردیک لحظه بیرون از 

: کند کمتري وصف می

پاریس گرچه چنانکه شهرت دارد نیست، و این شهرت زاده دروغ پردازیها و گزافهگوییهاي اهالی آن است، اما بدون 

تر از آن ندیدهام، در عین حال، دانشمندترین مردان بیگفتگو، من جز آوینیون شهري کثیف. شک شهر بزرگی است

زمانی بود که فرانسویها را به . هاي جهان در آن جمعند در آنجا زندگی میکنند، و به سبدي میماند که نادرترین میوه

خاطر آداب و رسوم وحشیانه و ناهنجاري که داشتند بربر به شمار میآوردند، اما اکنون وضع کامال دگرگون گشته 

. خوش مشربی، عشق به اجتماع، آسانگیري، و شوخطبعی و بذله گویی از مشخصات و سجایاي اخالقی آنهاست. است

از هر فرصتی براي نمایاندن خویش سود میجویند، و با شوخی، خنده، نغمهسرایی، خوردن، و آشامیدن، با غم و اندوه 

دیان را بزور ضبط و مصادره کرد، براي پسرش خزانهاي فیلیپ چهارم، با آنکه اموال پرستشگاهیان و یهو. ستیزند می

و از خود وارثی جز یک ) 1316(لویی دهم پس از سلطنت کوتاهی در گذشت ). 1314(تقریبا خالی به ارث گذاشت 

دستهاي از مخالفان، سلطنت را . پس از اند فترتی، برادرش، فیلیپ پنجم، تاج بر سر نهاد. زن آبستن باقی نگذاشت

 1316ن دختر چهار ساله لویی خواستار شدند، اما مجلسی که از نجبا و روحانیان تشکیل شد فرمان معروف براي ژا

قوانین و آداب و رسوم متداول در میان فرانکها، بیهیچ گفتگو، دختران را از سلطنت محروم : ((را تصویب کرد

، این فرمان دختر وي را نیز از به تخت )1322(هنگامی که خود فیلیپ بدون داشتن فرزند ذکور در گذشت .)) میکند

به احتمال قوي، هدف از وضع این قوانین آن بود . شدنشستن مانع آمد، و برادرش، شارل چهارم، به پادشاهی اعالم 

ادوارد سوم  1312ه انگلستان ازدواج کرده و در سال که ایزابل دو فرانس، دختر فیلیپ چهارم، که با ادوارد دوم پادشا

فرانسویها مصمم بودند که نگذارند هیچ پادشاه انگلیسی بر فرانسه . را به دنیا آورده بود از سلطنت محروم سازند

. حکومت کند
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ه یک سال ادوارد سوم ک. هنگامی که شارل چهارم بدون داشتن فرزند ذکور درگذشت، سلسله کاپسینها به پایان آمد

پیش به پادشاهی انگلستان رسیده بود، به عنوان نوه فیلیپ چهارم و مستقیمترین جانشین و وارث زنده اوگ کاپه 

با  ;مجلس ادعاي وي را رد کرد. مدعی تاج و تخت فرانسه شد و ادعاي خود را به مجلس اشراف فرانسه عرضه داشت

از سلطنت بهرهاي ندارد، نمیتواند ناقل تاج و تخت  1322و  1316ن این استدالل که مادر ادوارد، که خود بنا بر قانو

وي با . هاي فیلیپ چهارم، کنت دو والوا، را به شاهی برگزینند بارونها ترجیح دادند که یکی از برادرزاده. به وي باشد

نت خاندان بوربون نام فیلیپ ششم به تخت نشست و سلسله والوا را، که تا زمان پادشاهی هانري چهارم و شروع سلط

، به آمین آمد و 1329بر فرانسه حکومت داشت، آغاز کرد، ادوارد نخست اعتراض کرد، اما بعد، در سال ) 1589(

نسبت به فیلیپ ششم، به عنوان حکمران فئودال ایاالت گاسکونی، گویین، و پونتیو، اظهار بندگی و وفاداري کامل 

بر زیرکی و حیلهگریش افزود، سر از اطاعت باز زد و دوباره خواب  چون ادوارد بزرگ شد و به همان نسبت. کرد

  . نشستن بر تخت دو کشور خیاالتش را آشفته ساخت

مشاوران سلطنتی، وي را مطمئن ساختند که فیلیپ، شاه جدید، پادشاه ضعیف النفسی است که دریکی از 

زمان براي آغاز کردن جنگ . ترك گفته استلشکرکشیهاي صلیبی به سرزمین مقدس، از ترس، فورا میدان نبرد را 

  . صدساله مقتضی به نظر میرسید

II - 1348-1337: به سوي کرسی   

رد و انکار ادعاي وي فقط نخستین . ، ادوارد رسما ادعاي خود را بر تاج و تخت فرانسه تجدید کرد1337در سال 

سال به شاهان انگلستان تعلق  138ي مدت پس از هجوم نورمانها بر انگلستان، نورماند. بهانه و علت جنگ بود

اکنون بسیاري از نجیبزادگان انگلیسی، که  ;)1204(فیلیپ دوم دوباره آن را فتح کرد و به فرانسه باز گردانید  ;داشت

. از اعقاب نورمانها بودند، جنگی را که در پیش بود به صورت اقدامی براي تصرف مجدد سرزمین مادریشان میدیدند

هواي گویین از بوي تاکستانها . رم و شارل چهارم قسمتی از گویین را به تصرف خویش در آورده بودندفیلیپ چها

عطرآگین بود، و تجارت شراب بوردو براي انگلستان چنان نعمت گرانبهایی بود که نمیشد، تنها به خاطر آنکه چند 

اسکاتلند دشمن همجوار انگلستان بود، و  .سالی مرگ ده هزار سرباز انگلیسی به تعویق افتد، آن را از دست داد

دریاي شمال پر از . فرانسویها،در جنگهاي اسکاتلندیها با انگلیسیان، چه بسا که جانب اسکاتلندیها را گرفته بودند

نیروي دریایی انگلستان بر آن آبها و بر آبهاي دریاي مانش و خلیج بیسکی ادعاي فرمانروایی داشت و  ;ماهی بود

. فالندر براي پشم انگلستان بازاري حیاتی بود. انسوي را، که حرمت ادعاي وي را شکستند، توقیف کردکشتیهاي فر

نجیبزادگان انگلیسی که از گوسفندهایشان پشم به دست میآوردند، و بازرگانان انگلیسی که آن را به فالندر صادر 

به مهمترین بازار فروش آنها اعطا کنند دل میکردند، از استقاللی که پادشاهان فرانسه با حسن نیت میخواستند 

. خوشی نداشتند

، کنت فالندر، ظاهرا به توصیه فیلیپ ششم که از توطئه انگلیسیها میترسید، فرمان داد تا همه 1336در سال 

انگلستان ادوارد سوم متقابال تالفی کرد و دستور داد که همه فالندریهاي ساکن . بریتانیاییهاي آنجا را به زندان افکنند

هاي بافندگی فالندر بر اثر فقدان  در ظرف یک هفته، کارخانه. را بازداشت کنند، و صدور پشم را به فالندر ممنوع کرد

در گان، . ها و خیابانهاي شهر ریختند و کار خواستند کارگران چون سیل به کوچه ;مواد خام از کار باز ایستادند

آبجوسازي به نام یاکوب وان آرتولده را به  ;اطاعت کنت باز کشیدند صنعتگران و کارخانهداران متحدا دست از

). 1337(حکومت شهر برگزیدند و سیاست وي را در جلب دوستی و ورود دوباره پشم انگلستان پشتیبانی کردند 

ادند و و همه فالندر به دیکتاتوري آرتولده گردن نه ;کنت فالندر به پاریس گریخت ;ادوارد قرق صدور پشم را شکست

، ادوارد سوم، به پیروي از شیوه 1337در اول نوامبر . قبول کردند که دوشادوش انگلستان با فرانسه بجنگند
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هاي قدیم، رسما به فیلیپ ششم پیام جنگ فرستاد و متذکر شد که انگلستان، پس از سه روز حمله به فرانسه  شوالیه

  . را آغاز خواهد کرد

در این ). 1340(، نبردي دریایی بود که در سواحل فالندر در سلویس رخ داد نخستین تصادم بزرگ جنگ صدساله

پس از این نبرد، در همان سال، ژان دو . کشتی ناوگان فرانسه را نابود کرد 172کشتی از  142نبرد، ناوگان انگلستان 

ر آن داشت تا وي را به رسالت والوا، خواهر فیلیپ و مادرزن ادوارد، صومعه فونتنل را ترك گفت و پادشاه فرانسه را ب

وي پس از گذشتن از خطرات متعدد، به چادر سران سپاه انگلستان بار یافت و . صلح به اردوي انگلیسیها گسیل دارد

براثر . هاي برانگیخت وساطت دلیرانه او پادشاهان دو کشور را به متارکه نه ماه. آنها را به قرار مذاکرهاي راضی ساخت

  . دوام یافت 1346نس ششم، صلح تا کوششهاي پاپ کلم

بافندگان سازمان یافتهگان اشراف رنجبر پست بومان به . در این آرامش موقتی، آتش جنگ طبقاتی افروخته شد

آنان اعالم داشتند که آرتولده حکمرانی جبار و ستمگر است که بیتالمال عمومی را حیف و میل . شمار میآمدند

آرتولده پیشنهاد کرده بود که فالندر پرینس آو ویلز را به عنوان . بورژوازي استمیکند و آلت دست انگلیسیها و 

هنگامی که آرتولده از سلویس به گان . و ادوارد سوم به سلویس آمد تا این کار را قوام بخشد ;فرمانرواي خود بپذیرد

ا آورد که یک میهن وي براي نجات جان خویش دلیله. بازگشت، جمعیت خشمناك خانهاش را در محاصره گرفت

پرست واقعی فالندري است، اما مردم به سخنش گوش نکردند، او را به میان کوچه و خیابان کشیدند و در زیر 

بافندگان در گان دیکتاتوري پرولتاریا اعالم داشتند و نمایندگانی به ). 1345(ضربات مشت و لگد هالکش کردند 

اما قصاران گان با فندگان سر به مخالفت برداشتند، . ا به شورش برانگیزندشهرهاي دیگر فالندر فرستادند تا کارگران ر

مردم از حکومت جدید خسته شدند، و لویی دومال، که اینک . آنها را از کار بر کنار کردند، و بسیاریشان را کشتند

وارد سوم به نورماندي چون زمان متارکه به سر آمد، اد. کنت فالندر بود، همه شهرها را به زیر سلطه خود در آورد

، دو سپاه فرانسه و انگلستان، در ناحیه کرسی، با 1346در بیست و ششم اوت سال . لشکر کشید و آنجا را تاراج کرد

سرداران و سربازان دو سپاه به دعا و مراسم قداس گوش فرا  ;هم روبهرو شدند و خود را آماده نبردي قطعی ساختند

آنگاه . ت و خون عیسی مسیح بود خوردند و نوشیدند، و نابودي خصم را خواستار شدنددادند، از نان و شرابی که گوش

ادوارد، امیرسیاه، در آن روز اعجاب و تحسین پدر را . با درنده خویی و دلیري جنگیدند و به هیچ کس امان ندادند

بنابر . ماندند، پایداري کردفیلیپ ششم تا وقتی که فقط شش تن از سربازانش بر عرصه میدان جنگ باقی  ;برانگیخت

در این جنگ . تخمین فرواسار که نامطمئن و اغراقآمیز به نظر میرسد، تنها در یک نبرد سی هزار تن کشته شدند

هاي کوتاه مردانه به حمله پرداخته بودند، در برابر دیواري از  هاي فرانسوي، که با نیزه شوالیه. فئودالیسم نیز مرد

و کمانداران  ;ه سنانهاي خود را به سینه اسبهاي آنان نشان گرفته بودند، از تکاپو بازماندندنیزهداران انگلیسی، ک

سال  968کوکب اقبال و عظمت دیرپاي سواره نظام، که . ها میریختند انگلیسی از جناحین باران تیر بر سر شوالیه

پیاده نظام قوام یافت و تفوق : وال گرفتدرخشیدن آغاز کرده بود، از این زمان به بعد ز) آدریانوپل(پیش درادرنه 

در جنگ کرسی، توپخانه تا حدي مورد استفاده واقع شد، اما صعوبت پر کردن و . نظامی اشرافیت رو به انحطاط نهاد

از این روي، ویالنی سودمندي آن را . حرکت دادنش آن را بیش از آنکه ثمربخش باشد اسباب زحمت میساخت

. کردآن  بار محدود به صداي وحشت

ادوارد، پس از فتح کرسی، نیروي خود را به محاصره کاله برد و باروهاي شهر را به زیر آتش گلوله توپ گرفت 

ا در اهالی شهر مدت یک سال مقاومت ورزیدند، اما چون از گرسنگی بیم جانشان میرفت، شرط ادوارد ر). 1347(

و آن شرط چنین بود که شش تن از معاریف شهر طناب بر گردن و کلید شهر در  ;امان دادن به بقیه اهالی پذیرفتند

  شش تن داوطلب شدند، و چون در برابر پادشاه قرار گرفتند، وي دستور داد تا آنها را گردن . دست به نزد او آیند
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پادشاه آنها را به وي بخشید، و ملکه  ;ها را از پادشاه خواستار شدملکه انگلستان پا درمیانی کرد و بخشش آن. بزنند

آري، در عرصه تاریخ، زنان برجستهتر از پادشاهان جلوه میکنند، و براي . هایشان بازفرستاد آنان را بسالمت به خانه

. خیزند متمدن کردن مردان، شجاعانه به جنگی یاس آمیز بر می

جزئی از انگلستان محسوب میشد و پایگاه نظامی و بازرگانی آن در بقیه قاره اروپا به  1558کاله از این زمان تا سال 

ادوارد دوباره آن را محاصره کرد، و خود با هیئت  ;، مردمش سر به شورش برداشتند1348در سال . شمار میرفت

ومون در ستیز تن به تن یک شهسوار فرانسوي به نام اوستاش دو ریب. ناشناس در تاراج و قتلعام اهالی شرکت جست

هنگامی که شهر دوباره به تصرف انگلیسیان . دوبار او را بر زمین افکند، لیکن ادوارد بر وي غلبه یافت و زندانیش کرد

خاوندان انگلیسی و پرینس آو ویلز از میهمانان پذیرایی  ;درآمد، ادوارد اعیان و اشراف اسیر شهر را به ضیافت خواند

  : فت، ادوارد ریبومون را چنین مخاطب قرار داددر این ضیا ;کردند

من شما را بر .... آقاي اوستاش، شما در جهان مسیحیت دلیرترین شهسواري هستید که من در نبرد با دشمن دیدهام

  . نهم همه شهسواران دربار خویش در دلیري و شجاعت برتر می

آقاي  :و بر سر شوالیه فرانسوي گذاشت و گفت و با این سخن، پادشاه انگلستان تاج گرانبهاي خود را برداشت

و از شما خواستارم که به خاطر من آن را تا پایان این سال بر سر .... اوستاش، من شما را بدین تاج مفتخر میسازم

میدانم که شما شهسواري سرزنده و عاشق پیشهاید و مصاحبت با زنان و دختران را دوست میدارید، از این . نهید

نیز آزادي شما را به شما ارزانی میدارم و از دادن . ر کجا میروید بگویید که من آن را به شما بخشیدهامروي، به ه

  . شما میتوانید به هرجا که دلخواهتان است بروید ;خونبها معافتان میسازم

به سرحد  در جاي جاي کتاب فرواسار، در بحبوحه آزمندي و خونریزي، شوالیهگري باستانی زنده میگردد و تاریخ

  . هاي شاه آرثر نزدیک میشود افسانه

III  -1349- 1348: مرگ سیاه و بلیات دیگر   

بر سر انگلستانی که از تاراج فرانسه فرخنده حال بود، و فرانسهاي که از شکستهاي پیاپی احوال پریشان داشت، 

و وبا حادثهاي عادي به شمار در تاریخ قرون وسطی طاعون . ناگهان طاعون بزرگ، بیهیچ گونه ترحمی، فرو افتاد

این بلیه، در طی سی و دو سال از قرن چهاردهم، چهل و یک سال از قرن پانزدهم، و سی سال از قرن . میآید

با جنگ و  مالتوسی،به این طریق، طبیعت و جهل بشري، این دو عامل ثابت . شانزدهم، اروپا را ویران و تباه کرد

مرگ سیاه از این بلیات بدتر و . قحطی دست به دست هم دادند تا از تولید مثل بیرویه آدمی جلوگیري کنند

این مرض از ایتالیا به پرووانس و فرانسه، و شاید . مشئومتر، احتماال مصیبتزاترین رویداد طبیعی در اعصار تاریخی بود

. شرقی که در بندر مارسی وارد خشکی شدند، از خاور نزدیک به اروپا سرایت یافتسر راستتر، به وسیله موشهاي 

نفر، و شاید بر روي هم  000,000,25، در اروپا 000,50، در پاریس 000,30بنابر یک روایت مشکوك، در ناربون 

را علت آن را از پزشکی چارهاي بر نمیآمد، زی. بر اثر ابتال بدان مردند)) یک چهارم جمعیت جهان متمدن((

آنچه طب آن روزگار توصیه  ;)کشف کردند 1894کیتاساتو و یرسن باسیل طاعون غدهاي را در سال (نمیدانست 

میکرد، رگ زدن، مسهل، خوردن داروهاي تقویتی و محرك بهداشت خانه و تن و ضد عفونی کردن با بخارات سرکه 

عالجه بیماران سرباز زدند، ولی اکثریت عظیم آنها مردانه معدودي از پزشکان و کشیشان، از بیم واگیري، از م. بود

کاردینالی که در  24از . هزاران تن از طبیبان و روحانیان در این راه جان سپردند ;خود را بدین بوته آزمایش افکندند

 207قف، اس 375تن، و از  25اسقف اعظم،  64و بر همین منوال، از  ;تن مردند 9زنده بودند، سال بعد  1348سال 

. تن چشم از جهان فروبستند
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چون فقرا بیش از ثروتمندان مردند، از این رهگذر کمبود کارگر پیدا . شیوع بیماري در تمام شئون زندگی اثر گذاشت

کار براي مدتی خریدار بسیار پیدا . آمد، هزاران جریب زمین ناکشته ماند، و میلیونها ماهی به مرگ طبیعی تباه شد

مزدشان را باال بردند، از قبول شرایط فئودالی باقیمانده شانه خالی کردند، دست به شورشی زدند که  کارگران. کرد

سرفها . حتی کشیشان براي حقوق بیشتر به اعتصاب برخاستند ;مدت نیم قرن اعیان و ثروتمندان را به ستوه آورد

و طبقه سوداگر و کاسبکار بر اشرافیت کشتزارها را ترك گفتند و به شهرها هجوم آوردند، صنعت توسعه یافت، 

شدت رنج و عظمت . احساسات عمومی براي اصالحات معتدلی انگیخته شده بود. زمیندار چیرگی بیشتري پیدا کرد

فاجعه مغزهاي بسیاري از مردم را فرسود و سبب بروز اختالالت مغزي شد، گویی همه مردم، هماهنگ، رو به جنون 

قرن سیزدهم، تقریبا برهنه در میان کوچه و خیابان ظاهر )) تازیانه زنان((، چون 1349میرفتند، چنانکه در سال 

هاي فاضله و کفاره  شدند و به عنوان توبه، با تازیانه، به زدن خویش پرداختند واز فرارسیدن واپسین داوري، مدینه

یشه خوانان، خوابگزاران، فالگیران، مردم با اشتیاق و توجهی بیش از حد، به یاوه سراییهاي اند. همگانی سخن گفتند

براي . ایمان واقعی سستی گرفت و خرافه پرستی رایج شد. پزشکان قالبی، و حقه بازان دیگر گوش فرا میدادند

برخی آن را ناشی از قران بیموقع زحل، مشتري، و مریخ . طاعون علتهاي عجیب و شگفت آوري قایل میشدند

در . ها به وسیله جذامیان و یهودیان میانگاشتند شی از مسموم ساختن آب چاهو برخی دیگر آن را نا ;میدانستند

شیرازه نظامات اجتماعی، براثر کشته ). 13481349(پنجاه شهر، از بروکسل تا برسالو، یهودیان را قتل عام کردند 

دچار زوال و  حتی کار جنگ نیز. شدن هزاران پاسبان، قاضی، مامور دولت، اسقف، و کشیش، از هم گسیخته شد

، جنگ صدساله، با متارکه اکراه آمیزي، به عهده تعویق )1356(از محاصره کاله تا نبرد پواتیه  ;وقفهاي گذرا شد

 و در همان حال، صفوف پیاده نظام از مردانی پر شد که، از شدت فقر، زندگی را بر مرگ چندان رجحانی نمی ;افتاده

الگی مصیبت طاعون و رنج شکست را با ازدواج با بالنش دو ناوار فیلیپ ششم در سن پنجاه و شش س. نهادند

پسرش ژان دوم، ملقب به . هجدهساله، که او را براي پسرش در نظر گرفته بود، تسکین داد، و هفت ماه بعد درگذشت

ان براي دفاع آنان را از پرداخت مالیات معاف داشت، به آن ;، براستی براي اشراف و نجیبزادگان خوب بود))ژان نیکو((

براي پرداخت غرامت جنگ،  ;از زمینهایشان در برابر انگلیسیها کمک رساند، و آداب و رسوم شوالیهگري را حفظ کرد

در عیار پول رایج تقلب روا داشت، بارها بر طبقات پایین و متوسط جامعه مالیات بست، و با دبدبه و کوکبه بسیار، 

نفري او را، که از  15000سپاهی خود، لشکر 7000در آنجا امیر سیاه، با . شد براي جنگ با انگلیسیها، روانه پواتیه

در این نبرد خود ژان، که از سر . شهسواران، اسکاتلندیها، و نوکران تشکیل شده بود، تار و مار و قلع و قمع کرد

و بارونها و شهسواران  حمیت میجنگید و ابلهانه مردان جنگیش را رهبري میکرد، همراه با پسرش فیلیپ، هفده ارل،

بسیاري از گرفتاران جنگی، با پرداخت خونبها، درجا آزاد شدند، و بسیاري دیگر . و سپردارهاي بیشمار اسیر شدند

امیر سیاه با شاه فرانسوي شاهانه . نیز، با تعهد اینکه تا عید میالد مسیح فدیه خود را به بوردو بیاورند، آزاد شدند

  . انگلستان بردرفتار کرد و وي را به 

IV - 1380-1357: انقالب و احیا   

نادرستی و بیلیاقتی دولت، کاهش بهاي پول، . پس از مصیبت پواتیه، سراسر فرانسه دستخوش هرج و مرج شد

خونبهاي گزاف شاهان و شهسواران، ویرانیهاي ناشی از جنگ و طاعون، و مالیاتهاي کمرشکنی که بر کشاورزي و 

نوزده ساله، یک  دوفنشارل دو والوا، . ه شد ملت فرانسه را از نومیدي به انقالب برانگیختصنعت و بازرگانی بست

اتاژنرو از استانهاي شمالی را به پاریس فرا خواند تا مالیاتهاي جدیدي وضع کند و تشکیل یک حکومت پارلمانی را در 

پاریس و شهرهاي دیگر از مدتها پیش مجلسهایی داشتند، اما اینها هیئتهاي کوچک منتخبی . هده گیردفرانسه به ع

بودند که معموال از حقوقدانان تشکیل میشدند و کار آنها راهنمایی حکمرانان محلی یا شاه از لحاظ قانونی، و ثبت 



٣٣٧٢

اتاژنرو، که ائتالف زودگذر روحانیت و بورژوازي بدان این . فرمانها و احکام آنان به عنوان قسمتی از قانون فرانسه بود

نظام بخشیده بود، شوراي سلطنتی را مورد خطاب قرار داد که چرا با آن همه پولی که صرف جنگ شده، حاصلی جز 

به حکم شورا، بیست و دو تن از عمال دولتی . بیانضباطیهاي لشکري و شکستهاي شرم آور به دست نیامده است

و به ماموران خزانه دولت فرمان داده شد تا مبالغی را که متهم بودند از صندوق دولت اختالس  توقیف شدند،

تحدیداتی براي حقوق ویژه سلطنتی قایل شد، و حتی بر آن شد که ژان نیکو را از سلطنت خلع . کردهاند بازگردانند

، پادشاه ناوار، که ))شارل بد((وم، ملقب به و پسرانش را از جانشینی محروم کند، و اورنگ شاهی فرانسه را به شارل د

اعضاي اتاژنرو او  ;تواضع و فروتنی ناشی از حزم دو فن باعث تسکین خاطر اتاژنرو شد. از اعقاب اوگ کاپه بود بسپارد

را به عنوان نایب السلطنه تایید کردند و اعتبار الزم براي تجهیز یک لشکر مسلح سی هزار نفري در اختیارش قرار 

وي را از مداخله در ضرب سکه بر  ;در عین حال، از او خواستند که ماموران فاسد یا نادان را از کار برکنار کند ;دنددا

قضاوت را به داشتن . هاي دولت کردند حذر داشتند و یک هیئت سی و شش نفري را مامور نظارت بر کارها و هزینه

یدگی به امور، و معوق بودن کارهاي قضاییشان متهم خدم و حشم و اسباب و لوازم بیش از حد، تنبلی در رس

ساختند، و مقرر داشتند که از این به بعد جلسات محاکم باید در سپیده دم، یعنی همان هنگام که شارمندان 

نجبا را نیز از ترك فرانسه و  1357سال )) فرمان بزرگ. ((شرافتمند به دکانها یا کشتزارهایشان میرفتند تشکیل شود

ن به جنگهاي خصوصی منع کرد و به اولیاي محلی دستور داد که هر یک از نجبا را که از این فرمان عدول پرداخت

در نتیجه، اشرافیت به اطاعت از شوراي بخشها، نجبا به اطاعت از طبقه سوداگر، و شاه و شاهزاده . کرد بازداشت کنند

. و نجبا به اطاعت از نمایندگان مردم در آمدند

دو فن فرمان را در ماه مارس امضا . ار قرن پیش از انقالب کبیر، میخواست داراي حکومت مشروطه شودفرانسه، چه

انگلیسیها براي آزاد ساختن پدرش . کرد و در آوریل از اجراي آن به طفره زدن پرداخت و آن را نادیده گرفت

ردم در پرداختن مالیات اهمال و م. خونبهاي کمرشکنی خواستند و تهدید کردند که به سوي پاریس پیش میآیند

شارل، که براي پول . کندي میکردند، و دستاویز و بهانه تازهشان این بود که وضع مالیات تنها برعهده اتاژنرو است

و در این میان با  ;بار دیگر تشکیل جلسه دهد 1358نقد سخت در مضیقه بود، از اتاژنرو دعوت کرد که در اول فوریه 

در دوم فوریه اتین مارسل، بازرگان ثروتمندي که . بهاي پول رایج بر درآمد و نقدینه خود افزودتنزل دادن بیشتر 

بود و مدت یک سال بر پاریس )) فرمان بزرگ((رئیس صنف بازرگانان و یکی از عناصر موثر در تقریر و تنظیم 

نی آبی و سرخ پوشیده بودند، به حکومت داشت، با گروهی از افراد مسلح که باشلقهایی به رنگ پرچم رسمی شهر یع

شارل را به علت تخلف از احکام اتاژنرو مورد عتاب قرار داد، و چون شاهزاده از قبول . قصر سلطنتی وارد شد

فرمانبرداري سرباز زد، مارسل به همراهانش دستور داد تا دو پیشکار سلطنتی را که از دوفن پاسداري میکردند به 

. آنها بر لباس شاه فواره زدچنان که خون  ;قتل رسانند

که تنها اتاژنرو حق وضع ) 1358مه (اتاژنرو جدید از این ضرب و شتم بیباکانه وحشتزده شد معهذا با تقریر این حکم 

  . قانون فرانسه را دارد و شاه باید به صالحدید آن به کارهاي مهم اقدام کند، بر آتش انقالب دامن زد

ز پاریس گریختند، و بسیاري از ماموران اداري مناصب و مشاغل خود را از بیم جان ترك بسیاري از نجبا و روحانیان ا

مارسل شهرنشینان را به جاي آنها برگماشت، و براي مدتی بازرگانان پاریسی زمام حکومت فرانسه را به دست . گفتند

م پاریس خواست تا سران انقالب را دوفن به اتفاق نجبا به پیکاردي پناهنده شد، لشکري بیار است و از مرد. گرفتند

مارسل پایتخت را براي دفاع آماده ساخت، باروهاي جدیدي بر گرد آن کشید، و قصر لوور را، که . به وي تسلیم کنند

در این هنگام که پاریس دستخوش انقالب بود، دهقانان وقت را . در آن زمام مقر و مظهر سلطنت بود، اشغال کرد

اینانی که هنوز سرف بودند، این قربانیان مالیاتهاي سنگین : اربابانشان در دهات مقتضی یافتند براي گرفتن انتقام از
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براي مجهز ساختن زندگی مخدومان و تادیه خونبهاي آنان، این غارت شدگان سربازان و راهزنان، این شکنجه 

ان طاعون، و این پایمال شدگان هاي با رنج به دست آمده، این مصیبتزدگ دیدگان براي افشار کردن محل اندوخته

ها و دژ کاخهاي توانگران حمله بردند، کاردهایشان گلوي هر  جنگ، با خشمی بیحد و قیاس، به پا خاستند، بر قلعه

نجیبزادهاي را که به چنگشان افتاد بریدند، و عطش و گرسنگیشان با شراب سردابها و اغذیه انبارهاي بارونها فرو 

اینک هزاران تن  ;نام داده بودند)) ژاك نیک نهاد((به دهقانان خوش طینت و پاك سرشت  نجبا بنابر سنت. نشست

اربابانشان را : از این ژاکها، که کاسه صبرشان لبریز شده بود، در ژاکري یا ژاکبازي راه افراط و وحشیگري پیمودند

زیور و لباسهاي پر زرق و برق مردگان را بر  کشتند، بانوانشان را مورد تجاوز قرار دادند، وراث آنها را نابود کردند و

  . زنان خود پوشاندند

مارسل، که امیدوار بود انقالب دهقانان دوفن را از حمله به پاریس باز دارد، هشتصد تن از مردان خود را به یاري 

نورماندي و بسیاري دوشسهاي اورلئان و . دهقانان، که به این طریق تقویت شده بودند، به مو تاختند. دهقانان فرستاد

از زنان بلندپایه و عالی نسب دیگر، که بدانجا پناهنده شده بودند، چون لشکر انبوه غالمان و مستاجران را دیدند که 

ولی بناگاه، چون رمانهاي آرثرشاه، . مانند سیل به درون شهر سرازیرند زندگی و عفت خویش را برباد رفته یافتند

گروهی از شهسواران که از جنگهاي صلیبی باز میگشتند به مو حمله بردند بر جان  ;رویدادي معجزه آسا رخ نمود

نجبا از . هاي نزدیکشان انداختند دهقانان افتادند هزاران تن از آنها را کشتند و دسته دسته به میان رودخانه

تن دهقان را خواه  20،000ها بیرون آمدند و، محض تنبیه، غرامتی سنگین از روستاها مطالبه کردند، و  مخفیگاه

قواي دوفن به پاریس نزدیک شد، و راه ورود آذوقه را به ). 1358ژوئن (گناهکار و خواه بیگناه، بیرون از شهر کشتند 

مارسل که امید نداشت به وسایل دیگر به مقاومت موافقت آمیزي نایل آید، تاج سلطنت را به شارل . شهر قطع کرد

ژان مایار، دوست و دستیار . و بر آن شد که سپاهیان وي را به درون شهر راه دهد بد، پادشاه ناوار، تقدیم داشت

مارسل چون این نقشه را عذر و خیانت میدانست، پنهانی با دوفن مصالحه کرد و در سیویکم ژوئیه، به اتفاق دیگران 

  . مارسل را با تبري به قتل رساند

ا اعتدال و احتیاط به کار پرداخت، هم خویش را مصروف تدارك ب. دوفن در پیشاپیش سپاه مسلح نجبا وارد شهر شد

کسانی که براي ایجاد سلطنتی براساس پارلمان کوشیده . خونبهاي پدرش و تقویت روحیه و اقتصاد فرانسه کرد

بودند، اینک دست از تکاپو برداشتند و خود را به دامن سکوت و گمنامی افکندند، نجبا و اعیان برگرد تخت شاهی 

  . لقه زدند و اتاژنرو آلت دست پادشاهی نیرومند شدح

به مالحظه دیوارهاي جدیدي که بر گرد پاریس  ;ادوارد سوم با لشکر تازهاي در کاله پیاده شد 1359در نوامبر 

کشیده بودند بر آن حمله نبرد، ولی دهات و روستاهاي پیرامون آن را، از رنس تا شارتر، چنان از آذوقه و غالت تهی 

مطابق این شرایط، فرانسه . شارل با شرایط فضیحتباري تقاضاي صلح کرد. د که پاریس باز دچار گرسنگی شدکر

نیز پواتو، پریگور،  ;گاسکونی و گویین را، آزاد از هر گونه پیوند و وابستگی به شاه فرانسه، به انگلستان تسلیم کرد

 ،3000000ژنوا، لیموزن، و بیگور را به انگلستان واگذار کرد، و کرسی، سنتونژ، روئرگ، کاله، پونتیو، اونیس، آنگوموا، آ

در عوض، ادوارد و جانشینانش از هر گونه ادعایی بر تاج و تخت فرانسه صرف . کراون براي استرداد شاه تقدیم داشت

تان به امضا شد و یک سوم فرانسه در زیر لواي حکومت انگلس 1360پیمان صلح برتینیی در هشتم مه . نظر کردند

آنژو و دوك دو بري، به عنوان گروگان و ضامن وفاداري فرانسه /دو پسر ژان یعنی دوك د. جوش و خروش افتاد

ژان در میان هلهله و شادي نجبا و ساده دالن به پاریس . نسبت به پیمان نامه صلح به انگلستان گسیل شدند

زنش از انگلستان فرار کرد، ژان خود به انگلستان آنژو پیمان شکنی کرد و براي پیوستن به /چون دوك د. بازگشت

بازگشت تا به جاي پسرش گروگان و ضامن وفاداري فرانسه باشد، و نیز بدان امید که شرایط متارکه را اندکی 
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گري و مردانگی، بساط  ادوارد از وي چون میهمانی پذیرایی کرد و به افتخار این سمبل و مظهر شوالیه. معتدلتر کند

در لندن در گذشت و در کلیساي جامع سنت پول به خاك  1364ژان در اسارت، به سال . ادي گستردسور و ش

. و دوفن در سن بیست و شش سالگی، با نام شارل پنجم بر اورنگ پادشاهی فرانسه نشست ;سپرده شد

که میدانست چه ي بود که مردم به وي دادند حتی اگر این شایستگی بدان جهت باشد ))خرمند((وي شایسته لقب 

دست راستش همیشه متورم و بازویش فلج . سان، بیآنکه دستی به چنگ گشاید، نبردها را به سود خویش پایان دهد

از آنجا که تا . گویند شارل بد او را مسموم کرده و بدین روزگار انداخته بود. از این روي نمیتوانست نیزه بر گیرد ;بود

تمام ادارات دولتی را  ;بود مشاورانی حازم و دوراندیش به گرد خویش جمع کرد حدي مجبور به انزوا و گوشه نشینی

از نو سامان داد، قوه قضایی را اصالح کرد، ارتش را بهبود بخشید، به ترویج صنعت پرداخت، بهاي پول را تثبیت، از 

ه اساس تحریر و ترجمه متون ادبیات و هنر پشتیبانی به عمل آورد، و در قصر لوور کتابخانه شاهانهاي تشکیل داد ک

هاي فئودالی تسلیم  در برقرار ساختن باج راه. کالسیک فرانسوي در عهد رنسانس، و هسته کتابخانه ملی فرانسه شد

نجبا شد، ولی با برگماشتن یک فرمانده کل قوا، که مرد گندمگون، پهنبینی، ستبرگردن، و کله گندهاي به نام برتران 

بر تمام )) عقاب برتانی((، آنها را تحت کنترل خود قرار داد ایمان به برتري و تفوق این دوگکلن اهل برتانی بود

در . فرماندهان انگلیسی، در تصمیم شارل براي آزاد ساختن فرانسه از زیر حکومت انگلستان سهمی شایان داشت

  . رسما به ادوارد سوم اعالم جنگ داد 1369سال 

درك وي از  ;عام سه هزار تن زن و مرد و کودك به اعالمیه جنگ شارل پاسخ دادامیرسیاه با محاصره لیموژ و قتل 

لیکن این کشت و کشتار ثمر نبخشید، همه شهرهاي جلو راه او، از لحاظ . تعلیمات سپاهی همین اندازه بود

دشتهاي خالی استحکامات، سپاه و آذوقه خود را آماده دفاع کرده بودند و براي امیر چارهاي جز این نبود که در 

دوگکلن از مقابله با وي . هاي متروك دهقانان را ویران کند تاخت و تاز کند، غالت و خرمنها را آتش زند، و خانه

علیق و آذوقه داران سپاه را به دام افکند و اسیر  ;خودداري کرد، اما عقبه لشکر امیر را مکرر مورد حمله قرار داد

همین طور هم شد، و . ستان از گرسنگی جان به جان آفرین تسلیم کنندساخت و منتظر ماند تا سپاهیان انگل

دوگکلن پیش رفت، یکیک شهرهایی را که به انگلستان واگذار شده بود پس گرفت، و . انگلیسیان عقبنشینی کردند

سه، به پس از دو سال سپهساالري قابل تحسین و وفاداري نسبت به شاه، انگلیسیها از تمام ایاالت و شهرهاي فران

. هاي پیرنه رسید حدود فرانسه براي نخستین بار به کوه. استثناي بوردو، برست، شربور، و کاله، بیرون رانده شدند

اکنون شارل و فرمانده سپاه او میتوانستند در آستانه پیروزي، با افتخار تمام، در یک سال چشم از جهان فروبندند 

)1380 .(  

V - 1422- 1380: شاه دیوانه

شارل ششم هنگام . قمار سلطنت موروثی، ابلهی دوست داشتنی را جانشین حکمرانی الیق و با کفایت کرد اکنون

عموهایش تا سن بیست سالگی به نیابت وي سلطنت راندند و او را به خود واگذاشتند  ;مرگ پدرش دوازدهساله بود

که در همان ایام نیمی از اروپا به آستانه در حالی  ;تا بی آنکه احساس مسئولیتی کند، در فسق و عیاشی بزرگ شود

 ;کارگران بروژ، کاله سرخ برسر نهاده، با انقالبی گذرا، به هتل دو ویل ریختند 1359در سال . انقالب قدم میگذاشت

چومپی  1378طبقات پایین ایپر قیام کردند و مردم را به جهاد مقدسی علیه توانگران فرا خواندند در  1366در سال 

دهقانان و کشاورزان النگدوك، که از گرسنگی رو به مرگ  1379در . رانس دیکتاتوري پرولتاریا برقرار کرددر فلو

به جنگ نجبا و روحانیون )) هر کس را که دستهاي لطیف دارد بکشید((میرفتند، به پیشوایی مردي که فرمان میداد 

. در کولونی شورش کردند 1396ر لندن، و در د 1381در ستراسبورگ، در سال  1380کارگران، در سال . برخاستند

رنجبران شورشی روان بز از تنومندي را . ، در گان یک حکومت انقالبی زمام امور را در دست داشت1382تا  1379از 
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شارل ششم ). 1382(به شاهی برگزیدند، و در پاریس مردم، با کلوخ کوبهاي سربی، مالیات گیران پادشاه را کشتند 

زمام دولت را به دست گرفت و مدت چهار سال چنان خوب سلطنت و حکومت کرد که مردم به وي  1388در سال 

دیگر زنش را نمیشناخت، و از او که برایش بیگانه بود . دچار جنون شد 1392اما وي در سال . دادند)) محبوب((لقب 

ضعترین خدمتگزاران نیز به وي دیري نگذشت که متوا. خواهش میکرد که از مداخالت ابرام آمیز خود دست بدارد

مدت پنج ماه جامه خود را عوض نکرد و چون سرانجام بر آن شدند که وي را استحمام کنند، ده . اعتنایی نمیکردند

سی سال تمام تاج فرانسه بر سر ابله قابل ترحمی . تن با تالش برخاستند تا توانستند بر اکراه و تنفر وي غالب آیند

  . شاهی جوان و نیرومند انگلستان را براي حمله مجدد به فرانسه مجهز میکرددر حالی که پاد ;بود

سرباز از انگلستان به سمت فرانسه حرکت  11000کشتی جنگی و  1300هنري پنجم با  1415در یازدهم اوت سال 

نه به دفاع آرفلور شجاعا. این سپاه در روز چهاردهم، نزدیک آرفلور در دهانه رود سن، به خشکی قدم نهاد. کرد

سربازان انگلیسی، سرخوش از پیروزي و مبتال به بیماري اسهال شتابان رهسپار کاله . برخاست، لیکن ثمر نبخشید

فرانسویان که از شکست کرسی و ). اکتبر 25(هاي فرانسوي برخوردند  در آژنکور، نزدیک به کرسی، به شوالیه. شدند

لیکن گل و الي، بسیاري از اسبان آنها را از . ان به سواره نظام بودپواتیه عبرت نگرفته بودند، همچنان پشتگرمیش

و بقیه نیز که موفق به پیشروي شدند با تیرکهاي سرتیزي که سپاهیان انگلستان به طور مایل در  ;حرکت باز داشت

ي حمله اسبان رمیدند و بازگشتند و بر لشکریان خود. پیرامون کمانداران خویش نصب کرده بودند مواجه شدند

انگلیسیها، با چماق و تبر و شمشیر، به جان این سپاه بینظم و درهم آشفته افتادند و با امتیازي غیر قابل  ;آوردند

تن نوشتهاند، در  1600تاریخنویسان فرانسوي تعداد کشته شدگان انگلیسی را در این نبرد . سنجش پیروز شدند

  . نفر به قتل رسیدند 11000حالی که از فرانسویها 

اهالی شهر ابتدا آذوقه و سپس اسبان و سگان و . هنري به فرانسه بازگشت و روان را در محاصره گرفت 1417در 

  . براي صرفهجویی در مواد غذایی، زنان و کودکان و پیرمردان را از شهر بیرون افکندند ;هایشان را خوردند گربه

گرسنه و بی پناه میان . بوري بیابند، لیکن موفق نشدنداینان کوشیدند تا از میان صفوف لشکریان انگلیسی راه ع

چون شهر . فرانسوي جان سپرد 50000در آن محاصره بیرحمانه . دوستان و دشمنانشان باقی ماندند، و جان سپردند

 300000تسلیم شد، هنري لشکریانش را از قتل عام آنهایی که زنده مانده بودند باز داشت، اما آنها را به پرداخت 

  . راون غرامت محکوم ساخت، و چندان در زندانشان نگاه داشت که مبلغ فوق وصول شدک

فرانسه به امضاي . به پاریسی که در فساد و بینوایی و توحش و جنگ طبقاتی غرق بود قدم گذاشت 1419در سال 

یها همه چیز حتی فرانسو) 1420(به موجب پیمان تروا . تن درداد 1360قراردادي تحقیرآمیزتر از قرارداد سال 

شارل ششم دختر خود کاترین را به هنري پنجم داد و وعده کرد که تاج و . شرافت خود را به انگلستان تسلیم کردند

و براي اینکه ابهام و شک و تردیدي در  ;اختیار امور فرانسه را به دست او سپرد. تخت فرانسه را به وي ارث بدهد

فرانک،  000,24ملکه ایزابل، با گرفتن مقرري سالیانهاي برابر . یش محروم کردمیان نباشد، دو فن را از فرزندي خو

بدین تبهکاري و بیعفتی اعتراضی نکرد، و در حقیقت در دربارهاي آن زمان براي یک زن بسیار مشکل بود که پدر 

از زد، و سپاهی از قبول عهدنامه سر ب. ولیعهد، که بر جنوب فرانسه حکمرانی داشت. فرزند خویش را بازشناسد

ضمنا پادشاه انگلستان در قصر لوور  ;متشکل از جنگجویان گاسکونی و آرمانیاك را براي ادامه جنگ از نو سامان داد

گویی میکروبهاي اسهال خونی پیمان تروا را  ;دو سال بعد هنري پنجم به مرض اسهال درگذشت. سلطنت میکرد

  . قبول نداشتند
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، هنري ششم پادشاه انگلستان تاج سلطنت )1422(ي رخت از این سرا بربست چون شارل ششم هم به دنبال و

دیوك آو بدفرد به نیابت وي بر فرانسه  ;فرانسه را نیز بر سر نهاد، ولی از آنجا که هنوز بیش از یک سال نداشت

  . حکومت کردوي با شدت تمام اما با عدالت چنانکه از یک نفر انگلیسی بایسته بود، بر فرانسه . حکومت راند

از این جا میتوان به وضع فرانسه در آن روزگار . راهزن در یک سال از بن برانداخت 10000راهزنی را، با به دار زدن 

ها را مخاطره آمیز ساخته و حتی شهرهاي بزرگی چون پاریس و  سربازان از خدمت مرخص شده شاهراه. برد پی

بدبختی و ویرانی ناشی از جنگ چون طوفانی دوزخی و هالکت بخش  در نورماندي،. دیژون را به خطر افکنده بودند

دهقانان و . حتی در النگدوك که خوشبختتر از سایر شهرها بود، ثلث جمعیت از بین رفته بود ;در تالطم بود

نهان میشدند، هاي فئودالها و یا باند دزدان، به شهرها فرار میکردند، یا در غارها پ کشاورزان، از برابر لشکریان یا دسته

و یا در کلیساها تحصن اختیار میکردند بسیاري از دهقانان دیگر به سوي مایملک ناچیز و ناپایدار خود باز نمیگشتند، 

. بلکه در شهر میماندند و از راه دریوزگی و دزدي زندگی میکردند و یا از گرسنگی یا ابتال به طاعون میمردند

در  1422در سال . خود رها شده و به دست تباهی و زوال سپرده شده بودندکلیساها، کشتزارها، و شهرها به حال 

مردم . نفري شهر در یوزگی میکردند 300000تن، از جمعیت  80000خانه خالی وجود داشت و  24000پاریس 

. ها و خیابانها را پر کرده بود فریاد اطفال گرسنه فضاي کوچه. گوشت و امعا و احشاي سگان را میخورند

VI - ها  زندگی در میان ویرانه  

ژوفروا دو . در این گیرودار، امور اخالقی چنان بود که از یک چنین ناتوانی اقتصادي و ضعف حکومتی انتظار میرفت

، اما از این دو، تنها قسمتی )1372حد (النور الندري دو کتاب براي راهنمایی فرزندانش در این هرج و مرج نوشت 

و آن اثري است لطیف و لبریز از عشق و اضطراب پدري که نگران  ;باقی مانده است که خطاب به دختران اوست

باکرگی دختران خویش است، زیرا در عهدي زندگی میکنند که گناهان کریمانه، زنان را به خفت و سبکیهاي پست و 

  . ناشرافتمندانه میکشاند، و تا چشم بر هم زنی گوهر عفت از دست رفت است

کتاب، اوضاع و احوال . ها را ادعیه و نمازهاي مکرر میداند بهترین راه مقاومت در برابر چنین وسوسهشهسوار خوب ما 

  . سازد عصري را که هنوز پایبند احساسات و افکار مدنی و مفاهیم اخالقی است منعکس می

. رخورد میکنیم، مالک ثروتمند اهل برتانی، ب)ره(هفتاد سال بعد با شخصیت مهیب و ترسناك مارشال دو رتس 

یکی یکی  ;عادت وي بر آن بود که کودکان را، به بهانه آنکه سرود دینی تعلیمشان کند، به کاخ خود دعوت میکرد

اما او . آنان را میکشت و به عنوان قربانی تقدیم شیاطین و اجنهاي میکرد که وي قدرت سیاه جادویی از آنها میطلبید

که به فریادهاي جانخراش سرودخوانان کوچولوي شکنجه دیده یا درحال  و روایت کردهاند ;براي لذت هم میکشت

چهارده سال تمام زندگی وي بدین منوال گذشت تا سرانجام پدر یکی از مقتولین . مرگ خویش قاه قاه میخندید

اما  ;)1440(او به همه چیز اعتراف کرد و به دار آویخته شد . جرئت به خرج داد و وي را به قتل فرزندش متهم کرد

زیرا مردانی از طبقه او بندرت به پاي میز محاکمه کشیده میشدند،  ;فقط بدان لحاظ که دوك برتانی را رنجانده بود

با وجود این، اشرافیتی که وي از آن برخاسته بود قهرمانان ناموري چون . گناه و جرمشان هر چه میخواست باشد

، نیز که آنهمه مورد عشق و ستایش فرواسار بودند پرورانده بود و یوهان، شاه بوهم، یا گاستون فوبوس، کنت دوفوا

. اپسین گلهاي شوالیه گري در چنین لجنزاري شکوفا شد

همه مقامات، از باال . ظلم، خیانت، و فساد دامنگیر همه بود. در این وانفساي عمومی اخالق مردمان نیز دستی داشت

دسات رواج کامل داشت ژان شارلیه دو ژرسون شکایت میکرد که بیشتر توهین به مق. تا پایین، رشوهستانی میکردند

دغلکاران، جاعالن، دزدان، ولگردان، و گداها روزها سد معبر . قمار و کفر گویی میگذرد ورقبازي،اعیاد مقدس به 

در پاریس، در محلی  ;چه را به دست آورده بودند به عیاشی صرف کنندمیکردند و شبها گرد هم جمع میشدند تا آن
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، انجمن میکردند، و این نام را بدان جهت به آن محل داده بودند که تمام گدایان ))مجمع معجزات((به نام 

  . یافتند ناقصالخلقه روز، شب سالم و تندرست در آنجا حضور می

طرفدار )) پیروان حضرت آدم((فرقهاي به نام . تقریبا همگانی بود لواط فراوان، فحشا امري عمومی، و زناکردن

تصاویر جلف و . برهنگی بودند و عمال بدین کار میپرداختند، تا آنکه دستگاه تفتیش افکار آنها را به جاي خود نشاند

نیز خرید و  بنابر گفته ژرسون، حتی در کلیساها و در روزهاي مقدس ;مستهجن مثل امروز خریدار فراوان داشتند

نیکوال دو کلمانژ، . هاي عاشقانه براي زنان نجبا و اشراف میساختند شاعرانی از زمره دشان چکامه. فروش میشدند

معشوقه داشتن . مینامید)) محرابهاي مخصوص شعایر ونوس((ها و دیرهاي آن منطقه را  سرشماس بایو، صومعه

زیرا ازدواجهاي شاهان و بسیاري از ازدواجهاي نجبا و اشراف شاهان و شاهزادگان امري عادي و بدیهی تلقی میشد 

زنان بزرگزاده، علنا و رسما، درباره رفع مشکالت . به خاطر رقابتهاي سیاسی بود، نه براساس عشق و محبت

در پاریس عشرتکدهاي  1401، دوك بورگونی، در سال ))فیلیپ جسور((آمیزشهاي جنسی با هم بحث میکردند 

ر میان این هرزگیها و فسادهاي اخالقی که زاده پول بود، زنان پارسا و مردان شرافتمندي نیز زندگی د. تاسیس کرد

میکردند که نشان کوچکی از آنها، در کتاب عجیبی به نام مناژیه دو پاري که به دست کامل مرد شصت ساله 

ص شرافتمند و پاکدامن با یکدیگر من معتقدم که وقتی دو نفر شخ: ، باقی مانده است)1393(ناشناسی نوشته شده 

جز عشق یکدیگر نمیاندیشند و به نظر من، چون در کنار هم مینشینند، به کسی جز .... عروسی میکنند، به عشقی

.... همدیگر را تنگ در آغوش میگیرند و با هیچ کس جز یکدیگر به زبان و اشاره سخنی نمیگویند ;یکدیگر نمینگرند

  . همه آن است که به یکدیگر لذت و شادي رسانند و به کام دل یکدیگر کار کنندشادي، عشق و آرزوي آنها 

، محاکمه و کشتن حیوانات به جرم آزار رساندن و )1321(و جذامیان ) 1396، 1384، 1306(تعقیب و آزاد یهودیان 

ق داشت، از زمره یا جفتگیري کردن با آدمیان، به دار آویختن در انظار عمومی که انبوه عظیمی تماشاگر مشتا

در قبرستان کلیساي اینوسان، در پاریس، تعداد مردگان جدیدي . تصاویري است که این قرن را به خوبی میشناساند

که میخواستند دفن کنند به حدي زیاد بود که اجساد را، به محض آنکه تصور میرفت گوشتشان از استخوان جدا 

هاي دو سوي معابر بر روي  را، بیآنکه تمییزي در میان باشد در دخمه شده است، از خاك بیرون میآوردند و استخوانها

در آنجا دکانهایی برپا کرده بودند، و روسپیان در آنجا  ;مع هذا، همین معابر، میعادگاه عمومی بودند ;هم میانباشتند

رقص ((ابلویی از ها رنج، بر یکی از دیوارهاي گورستان ت نقاشی، پس از ماه 1424در سال . پی مشتري میگشتند

نقاشی کرد که در آن شیاطین با زنان و مردان و کودکان، دستاندر میان، چرخ میزدند و پایکوبی میکردند، و )) مرگ

و این خود موضوعی نمادین براي معرفی هنر عصر  ;باقدمهایی شاد، آهسته آهسته، به سوي دوزخشان میبردند

دورر، هولباین، و بوس آن را  ;صورت نمایشنامه به روي صحنه آوردند ، در بروژ، آن را به1449در سال . نومیدي شد

به نظر او  ;دشان زندگی را سراسر به ناسزا میگیرد. شعر این دوره سرشار از بدبینی است. در آثارشان تصویر کردند

.)) زشتی میگردد همه چیز بر مدار((و نتیجه میگیرد که  ;دنیا پیري فرسوده، مضطرب، آزمند، بزدل، و فرومایه است

واپسین .)) و ما در دنیایی که پیر و فرسوده است زندگی میکنیم: ((ژرسون نیز در این باب با وي همعقیده است

پیرزنی میاندیشید که هر دردي که وي در انگشتان پاهایش احساس میکند نشان آن است که . داوري نزدیک بود

زیرا بنا بر عقیده عوامالناس در . ین وي در این باره منصفانه بودتخم. روح انسانی دیگر به دوزخ سرنگون گشته است

. سی سال اخیر هیچ کس قدم در بهشت ننهاده بود

در چهلساله . اینک باید دید در میان ملت شکست دیدهاي که رو به انحطاط و زوال میرفت، دین در چه حال بود

. دانی بودند، تحت حمایت و فرمانبردار شاهان فرانسه بودندآغاز جنگ صد ساله، پاپها، که در چهار دیوار آوینیون زن

بیشتر مالیاتها و درآمدهایی که پاپها از سراسر اروپا جمع میکردند به کیسه این پادشاهان فرو میریخت تا بنیه مالی 
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بلغ م) 13451355(آنها را در جنگ با بریتانیا، که جنگ مرگ و زندگی بود، تقویت کند کلیسا طی یازده سال 

پاپها بارها کوشیدند تا جنگ را پایان بخشند، . به مقام سلطنت مساعده داد) دالر 84800000(فلورین 3392000

صدها . کلیسا از این جنگ، که یک قرن تمام باعث ویرانی و تاراج فرانسه شد، زیان بزرگی برد. لیکن موفق نشدند

شهسواران . ون پایه در فساد عصر خود نقش بزرگی داشتندو روحانیون د ;کلیسا و صومعه از دست رفت، یا ویران شد

مردم در همان حال که پا بر روي تمام . و خدمتگزاران، جز در هنگام جنگ یا زمان مرگ، به دین اعتنایی نمیکردند

  . آویختند قوانین و احکام دینی میگذاشتند هراسان به دامن دین و کلیسا می

 ;و عتبات مقدس مادر خدا میآورند، و براي تسلی یافتن بدو پیشکش میکردندپولها و صدقات خود را به محرابها 

فرر همه در یک جذبه مذهبی ) ونسان(هاي پرشور فرایار ریچارد یا قدیس و یثنته  هنگام گوش فرا دادن به موعظه

ا لمس کنند، شکم بدان امید که چون وي ر ;هاي کوچکی از مریم عذرا داشتند ها مجسمه برخی از خانه. فرو میرفتند

. مقدسش از هم باز شود و اقانیم ثالثه اب، ابن، و روحالقدس به کمک آنها شتابند

آیی نه تنها یکی از معتبرترین دانشمندان زمان، بلکه /پیشوایان فکري کلیسا در این دوره بیشتر فرانسوي بودند پیر د

یکی از سیاستمداران کلیسا که در شوراي . ش بودیکی از تواناترین و فساد ناپذیرترین رهبران کلیساي عهد خوی

زمانی که مدیر کالج ناوار در پاریس بود، یکی از . کنستانس شقاق و جدایی دستگاه پاپی را التیام بخشید، همو بود

ژان دو ژرسون از پست بومان دیدار کرد و سخت تحت تاثیر رازوري . شاگردانش در االهیات به مقام ارجمندي رسید

هنگامی که به ریاست دانشگاه پاریس . فرار گرفت)) برادران همزیست((وك و دینداري و پارسایی جدید فرقه رویسبر

، بر آن شد که این شیوه جدید تورع را، حتی در آن موقع که خودپرستی و اعتقاد به وحدت وجود )1395(رسید 

اشت و هر شش آنان، تحت تاثیر سخنان شش خواهر د. مکتب رازوري عیبجویی میکرد، به مردم فرانسه ارائه کند

ژرسون خرافه پرستی توده مردم، حقه بازیهایی . مستدل و شیوه زندگی او، تا پایان زندگی مجرد و با کره باقی ماندند

لیکن تصدیق میکرد که  ;را که به نام علم احکام نجوم، جادو، و درمانهاي سحري صورت میگرفت محکوم میدانست

وي میگفت که دانش ما . است، از آنجا که بر تخیالت آدمی کارگر میافتند، داراي اثر باشند سحر و طلسمات ممکن

ما حتی یک سال شمسی را به طور دقیق  ;درباره اختران ناقصتر از آن است که به ما اجازه پیشگویی و پیشبینی دهد

مانی که به ما میرسد از میان مواد موضع واقعی ستارگان را، به علت آنکه نورشان تا ز ;نمیتوانیم محاسبه کنیم

ژرسون طرفدار یک دموکراسی محدود و تفوق شوراها در . مختلف میگذرد و انکسار مییابد، نمیتوانیم تعیین کنیم

شاید علت این تضاد اندیشه را . و بیش از آن، خواهان یک حکومت سلطنتی نیرومند براي فرانسه بود ;کلیسا بود

در عهد خویش و در . ش، در آن زمان که به نظم بیش از آزادي احتیاج داشت، توجیه کردبتوان از روي وضعیت میهن

فضایل او، چنانکه گوته گفته است، تراویده ذات او بود و کژ اندیشیهایش . شیوه و رسمی که داشت، مرد بزرگی بود

و در  ;را بهبود بخشید جنبش اصالح دینی را به خلع پاپهاي متخاصم رهبري کرد و کلیسا. زاده محیط و زمان

  . محکوم ساختن یان هوس و ژروم پراگی به مرگ دست داشت

مردمی عامی . هایشان را باشکوه تمام میآراستند در میان فقر و تهیدستی عامه، افراد طبقات باال خود و خانه

هاي  دید هزینهطبقات متوسط، با وجود قانون تح ;هاي ساده چسبان، بلوز، شلوار، و چکمه میپوشیدند نیمتنه

شخصی، به تقلید از پادشاهان، قباهاي بلندي به تن میکردند که گاهی رنگ ارغوانی و زمانی حاشیه خز داشت نجبا 

پوشیدند و کاله پرداري به سرمیگذاشتند که هنگام کرنش  لباسهاي چسبان و جورابهاي بلند و شنلهاي زیبا می

نصب میکردند تا بانشان نجابت کم پیدایی که )) شاخ((اي کفششان ه برخی ازمردان برپنجه. زمین را جاروب میکرد

هاي مخروطی را، که به سان برج کلیسا بود، دوست میداشتند و با  زنان بزرگزاده کاله. بر سر داشتند تطبیق کند

شکوه پوشیدن ژاکتهاي تنگ و شلورهاي رنگین گشاد، خود را باریک اندام میساختند، دامن بلند لب خزشان را با 
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هاي زیبایشان را در معرض تماشا میگذاشتند، در حالی که صورتشان را باروبند  تمام به روي زمین میکشیدند وسینه

ما نیز امروز همین شیوه را . دکمه، که قبال تنها براي تزیین بود اینک براي بستن به کار میرفت. و نقاب میپوشاندند

بفت، گالبتون، جواهر براي تزیین مو، گردن، دست، لباس و کفش حتی هاي زري و زر ابریشم، پارچه. تکرار میکنیم

در زیر این تاللو و درخشندگی، تقریبا همه زنان  ;پیکر زنان چاق و تنومند را میآراست و پر زرق و برق میساخت

. طبقه باال تا سرحد تابلوهاي روبنس پیش رفته بودند

هاي پیش باقی مانده بود، جز آنکه به کار بردن شیشه امري هاي مردم فقیر و تهیدست به همان شکل قرن خانه

هاي گذشته برجی تاریک و اندوهزا  توانگران دیگر چون دوره) هتلهاي(هاي شهري  همگانی شده بود، اما ویالها و خانه

اي پیش هاي عریض گردان، طارمیه نبود، بلکه ساختمانهاي وسیع و مجهزي بود که حیاطهاي پهناور و فواره دار، پله

آمده داشت و پشت بامهاي بسیار سراشیبی که سینه آسمان را میشکافت و برفها را از شیبهاي تند خود فرو 

هاي خانواده، اطاق مستخدم، انبار، جاي مستحفظ و در بان،  در آنها، عالوه برتاالر بزرگ و خوابگاه ;میلغزاند

حد (و شاتودون ) 1390حدود (ی ازکاخها چون پیرفون برخ. رختشویخانه، سرداب جاي شراب، و نانوایی وجود داشت

همچند قصر سلطنتی لوار بودند قصري که بهتر از قصرهاي دیگر زمان باقیمانده است خانه سرمایهدار بزرگ ) 1450

عصر، ژا کور، در بورژ است که به اندازه یک محله وسعت دارد و داراي برجی از سنگ حجاري شده به سبک گوتیک، 

  . هاي سبک رنسانس است و گچبریهاي زیبا، و پنجره ها کتیبه

ها را در این زمان با صرف پولهاي گزاف  اندرون خانه. دالر بوده است 4000000گویند هزینه این قصر به پول امروز 

میزها وصندلیهاي  ;بخاریهاي دیواري باشکوه که دست کم نیمی از کاخ و ساکنان آن را گرم میکردند: آراستند می

نیمکتهاي مخدهداري که در کنار دیوارهاي  ;ین و ستبري که با رنجی توانفرسا حکاکی و منبتکاري شده بودندسنگ

هایی که ظروف سیمین وزرین و بلورهاي زیباتر را در معرض تماشا  جالباسیهاي عظیمو قفسه ;پرده کوب قرار داشتند

وط صیقل خورده یا سفالهاي لعاب خورده فرشهاي ضخیم، و کف اطاقهایی که مفروش از چوب بل ;میگذاشتند

و تختهاي آسمانهدار وسیعی که گنجایش آن را داشتند که آقا و خانم و یک یا دو بچه آنها را درخود  ;میناکاري شده

بر روي این تختهاي نرم و لطیف، زنان ومردان قرن چهاردهم و پانزدهم لخت و برهنه میخوابیدند، زیرا  ;جاي دهند

  . خوابی وجود نداشت که عایق میان تنها شودهنوز پیراهن 

VII - ادبیات

) 1322 31(کتاب پوستیالئه پرپتوائه . در میان این ویرانیها، نویسندگان زن و مرد به کار تالیف و تصنیف ادامه دادند

 به فهم نص کتاب مقدس کمک بزرگی کرد و راه را براي عهد جدید) نیکوالوس لورانوس(اثر نیکوالي لیرایی 

داستانهاي این زمان برگرد حکایات عاشقانه سبک . اراسموس و ترجمه آلمانی لوتر از کتاب مقدس هموار ساخت

کتاب . هاي شوالیهاي مانند گل و گل سفید دور میزد چون صد داستان جدید تالیف آنتوان دو ال سال، یا افسانه

منتشر شد و تقریبا  1370مینامید، در حدود سال ، طبیب لیژي، که خود را سرجان مندویل ))ژان ریشدار((سفرنامه 

. این کتاب شرح مسافرتهاي خیالی نویسنده به مصر، آسیا، روسیه و هلند است. همین اندازه خیالی و افسانه آمیز بود

خانهاي که ((از . ذکر شده دیدار کرده است)) انجیلهاي چهارگانه((وي مدعی بود که از تمام سرزمینهایی که در 

، از ))نقطهاي که آب گرم کردند تا خداوند ما عیسی پاي حواریون را بشوید((، از ))عذرا به مکتب میرفتمریم 

ستون مرمري ((، و از ))خود را در آن مخفی ساخت تا شیر پستانهاي مقدسش را بدوشد((کلیسایی که حضرت مریم 

آنجاها که شیر پر ((، و از ))و مرطوب استهمین کلیسا که وي پشت مقدسش را بدان تکیه داد و هنوز از شیر پاك ا

ژان ریشدار در توصیف چین هنر را به اوج اعتال میرساند، آنجا که فصاحت .)) ارج او تراوید و هنوز صاف و سفید است

هر جا که فرصتی دست میدهد، به بحثهاي علمی . و سالست بیان او را فضل فروشیهاي بیجا مختل نمیکند
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آن قدر از سمت مشرق به سفر خود ادامه داد تا به میهن ((ه از مردي سخن میگوید که میپردازد، مثل وقتی ک

نوشید، لیکن در )) چشمه جوانی((وي دوبار از . ، که یادآور پاسپارتو، قهرمان کتاب ژول ورن، است))خویش رسید

این . کونت دایم وي در لیژ بودحالی که نقرس وي را فلج و چالق ساخته بود به اروپا بازگشت، و این احتماال نتیجه س

  . سفرنامه به صد زبان ترجمه شده و یکی از آثار پرشور دوره اخیر قرون وسطی به شمار میرود

 1338وي به سال . یکی از آثار به مراتب برجستهتر ادبیات فرانسه در قرن چهاردهم، وقایعنامه، اثر ژان فرواسار است

در بیست و چهار سالگی به لندن سفر کرد تا در نظم  ;به شعر گفتن روي آورد در واالنسین زاده شد و در آغاز زندگی

به مقام منشیگري او رسید، با اشراف انگلیسی تماس یافت، . خویش را نثار قدم فیلیپا آو انو، همسر ادوارد سوم، کند

عشق به مسافرت او را . تو چنان بصراحت در تاریخ خویش به ستایش آنان زبان گشود که نمیتوان او را بیطرف دانس

چون به انو بازگشت، به مقام کشیشی رسید و از روحانیان . از جاي برکند و به اسکاتلند، بوردو، ساووا، و ایتالیا کشاند

بار دیگر . در این هنگام تصمیم گرفت که کتاب خود را از نو به نثر بنویسد و بر مقدار آن بیفزاید. کلیساي شیمه شد

چون به شیمه بازگشت، خود را وقف . رانسه سفر کرد و با کوششی تمام به جمع مدارك پرداختدر انگلستان و ف

که چون من از این سراي رخت بر بندم، مورد احتیاج فراوان ... اتمام وقایعنامه کرد این تاریخ دل انگیز و بزرگ مرتبه

.)) شرافتمندانه، دالوري و شجاعت را عرضه بداردهاي برجسته و  تا دالوران را دل ببخشد و به آنان نمونه... خواهد بود

صفحهاي به قصد آنکه  1200آن کس که خواندن این کتاب عظیم . هیچ رمان و داستانی فریباتر از این تاریخ نیست

ها را نیز چنان گیرا و دلفریب مییابد که با شادمانی و فراغت بال  دره. فقط بر قلل شامخ آن سیاحتی کند آغاز نماید

فریفته . این کشیش، مانند پاپ یولیوس دوم، به هیچ چیز چون جنگ عالقمند نیست. جا را از مدنظر میگذراند همه

اشرافیت، سلحشوري، و عمل است مردم عادي تنها وقتی در تاریخ او راه مییابند که دستخوش مجادالت و نبردهاي 

میجوید، بلکه برنظرات و روایات مغرضانه یا پیرایهدار با ها را ن در بیان وقایع، علل و انگیزه. اربابی و اشرافی باشند

یک وقایعنگار ساده است، اما بهترین . در نقل وقایع، ادعاي فیلسوفی نمیکند. اطمینانی بیش از حد اعتماد میورزد

. نگاران است وقایع

هایی را که  دها، و فارسها صحنهمیستریها، مورالیتیها، میراکلها، اینترلو. از مشخصات این عصر شیوع و رواج درام است

ها روز به روز دنیاییتر و مادیتر میشد، و شوخیها و  موضوع نمایشنامه. موقتا در شهرها بر پا میشدند مجسم میکردند

و مردم هیچ گاه از تماشاي . اما هنوز قسمت اعظم بازیها موضوعی مذهبی داشت ;مطایبات به حد زنندگی میرسید

انجمن آالم ((معروفترین صنف و گروه تئاتري آن عصر، . را نشان میدادند سیر نمیشدند)) مسیحآالم ((نمایشهایی که 

بود که در پاریس قرار داشت و در روي صحنه آوردن داستان توقف کوتاه مسیح در )) خداوند گار ما، عیسی مسیح

  . بیت بالغ میشد35000ان بود، بر یکی از این گونه نمایشهاي آالم مسیح، که به قلم آرنوگرب. اورشلیم متخصص بود

. برپا شد)) انجمن علم خوشدلی((در تولوز یک  1323در سال . شاعري نیز براي خود اصناف و انجمنهایی داشت

تحت حمایت این انجمن، شاعران براي احیاي هنر و روح تروبادورها به رقابت برخاستند انجمنهاي ادبی مشابهی نیر 

پادشاهان . هموار ساختند)) آکادمی فرانسوي ریشلیو((ن تشکیل شدند و راه را براي تاسیس در آمین، دوئه، و واالنسی

دوك آنژو )) رنه نیکو((آنژو، ملقب به /و نیز بزرگان واالمقام، شاعران، خنیاگران، و دلقکهایی خاص خود داشتند، رنه د

کون، واکس آن پرووانس، از جمعی از و لورن، و پادشاه اسمی ناپل در دربارهاي متعدد خود در نانسی، تاراس

گویندگان و هنرمندان حمایت میکرد و چنان با بهترین قافیه پردازان دربار خویش رقابت میکرد که به وي لقب 

شارل پنجم از اوستاش دشان، که در وصف زنان نغمات دلکش میسرود، حمایت میکرد . دادند)) آخرین تروبادور((

بیت، زناشویی را مردود و محکوم  12000سرود و در )) آینه ازدواج((اي بلند به نام دشان چون ازدواج کرد منظومه

  . اي روزگار محنتزا، اي زمانه فاسد، اي آسمان گستاخ و بی آزرم: شمرد، و از نکبت و پستی زمانه ناله سرداد
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نیست که من بر همه شما گریه اي زمین بیثمر و نازا و بیفایده، اي مردمی که آکنده از غم و اندوهید، آیا جاي آن 

روز ما، : کنم، زیرا در جهان فردا، که سخت اندوهبار و سراسر آشفته و پر از تبهکاري است، چیز امیدبخشی نمیبینم

. روزگار محنت و زاري است

امی که هنگ. کریستین دوپیزان، از آنجا که دختر پزشک ایتالیایی شارل پنجم بود، در پاریس نشو و نما و تربیت یافت

شوهرش وفات کرد، سرپرستی سه کودك و سه تن از بستگانش بر عهده او ماند، و کریستین این مهم را با نوشتن 

از آنجا که نخستین زن سراینده اروپاي . اشعار لطیف و تاریخ میهن پرستانه به نحو معجزه آسایی به انجام رساند

آلن شارتیه خوشبختتر بود، زیرا اشعار . عظیم و ستایش استباختري است که از درآمد قلم خود میزیسته، شایسته ت

، که با بیانی شیرین و موزون زنان را به خاطر آنکه زیباییهایشان را از نظر ))پریروي بیرحم((عاشقانهاش چون 

میپوشانند به سرزنش میگیرد چنان جوامع اشرافی را مسحور کرد که گویند ملکه آینده فرانسه مارگارت شاهزاده 

اتین پاسکیه، یک قرن بعد، این . خانم اسکاتلندي، دهان شاعر را هنگامی که بر نیمکتی به خواب رفته بود بوسید

چون بسیاري از این رویداد متعجب و حیران بودند زیرا اگر حقیقت را : داستان را با بیانی شیرین توصیف میکند

با عطا کرده بود شاهزاده خانم بدانان گفت که از بخواهید طبیعت به آلن روحی زیبا در جسمی سخت زشت و نازی

این کار نباید متعجب باشند، زیرا وي آرزوي بوسیدن خود شاعر را نداشت، بلکه آرزوي بوسیدن آن لبانی را داشت 

  . آمدند که چنین کلمات دلنشین و پر ارجی از آنها بیرون می

اما . را برادر زاده شارل ششم و پدر لویی دوازدهم بودزیباترین سراینده این عصر به شعر گویی حاجتی نداشت، زی

در انگلستان به اسیري به ) 14151440(اورلئان، در آژنکور به اسارت افتاد و مدت بیست و پنج سال /شارل دوك د

ا ت. در آنجا دل اندوهگین خویش را با سرودن اشعاري لطیف درباره زیبایی زنان و فاجعه فرانسه تسلی میداد. سر برد

  : مدتی همه مردم فرانسه نغمه بهاري او را زمزمه میکردند

  . عروس سال جامه سرما، باد، باران و هواي ناخوش را از تن به در کرده است

  . و بر آن است که لباسی از زر از خورشید خندان واز بهار دل انگیز به تن کند

ا میزنند که عروس سال جامه سرما را فرو پرندگان جنگل و وحوش صحرا، یکی به نغمه و دیگري به خروش، صد

حتی در انگلستان هم دوشیزگان پریچهرهاي بودند که شارل چون آن زیبارویان پر آزرم را مینگریست، . هشته است

  : سپرد هاي خویش را به فراموشی می اندوه

مه نیکیهاي گزیده در او ه! خداوندا، دیدن او چه زیباست، او که اندامی دالرام دارد و چنین خوب و مهربان است

  . نگیزندا نیکیهایی که ستایش آدمی را بر می ;جمعند

  . از دیدن او هیچ کس خسته نمیشود، زیرا زیباییش هر روز طراوت و شادابی دیگري دارد

  ! خداوندا دیدن او چه زیباست، او که اندامی دالرام دارد و چنین خوب و مهربان است

گشت به فرانسه داده شد، قصر خود را، که در بلوار قرار داشت، مرکز ادبیات و هنر قرار چون سرانجام به وي اجازه باز

در همین جا بود که فرانسوا ویون، با وجود بینوایی و آن همه جرایمی که مرتکب شده بود، مورد استقبال قرار  ;داد

ند، و این تقصیر را در اشعاري چون برف پیري برسرش نشست، از شرکت در شادي و سرور یاران جوان بازما. گرفت

  : نغز پوزش خواست اشعاري که بعدا کتیبه گور او شد

  . اند، سالم برسان ز من جمع یاران را که به دلجویی گرد هم نشسته

  . یافتم، اگر میتوانستم بدانان بپیوندم و بگوي که چقدر خود را خوشبخت و شادمان می
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اکنون جوانی رفته و  ;اران دور گذشته، جوانی برزندگیم فرمانروایی داشتدر روزگ.اما پیري مرا به زنجیر کرده است

و زندگانی آزادي، چنان که در پاریس داشتم، نخواهم  ;من که عاشقی شیدا بودم، دیگر طعم عشق را نخواهم چشید

  !... بدرود اي روزگار خوش گذشته، بدرود که دیگر چون تو ایامی نخواهم داشت. داشت

  ن را سالم برسان زمن جمع یارا

VIII -  هنر  

هنرمندان این زمان فرانسه بر گویندگانش برتري داشتند، لیکن آنان نیز از فقر جانگزاي کشورشان در رنج و عذاب 

هیچ کس دستی گشاده براي حمایت از آنها نداشت، نه شهري، نه کلیسایی، و نه شاهی، بخشها که غرور و . بودند

معابد با شکوه، به سابقه ایمانی تزلزل ناپذیر، نشان داده بودند، براثر گسترش اقتدار  نخوت اصناف خود را با ساختن

کلیساي . شاهان و توسعه اقتصاد محلی به صورت اقتصاد ملی، نیروي خود را از دست داده یا بکلی نابود شده بودند

اراتی که در قرون دوازدهم و فرانسه بیش از این قادر نبود که الهامبخش یا بانی بناهاي حیرت آوري چون عم

امیدي که در . ایمان مردم، چون قدرت مالی آنها، سستی گرفته بود. سیزدهم در این سرزمین بر پا گشته بودند باشد

آن قرون انگیزه دست یازیدن به جنگهاي صلیبی یا بناي کلیساهاي جامع شده بود، جذبه و شور زاینده و بارور خود 

چه در عالم معماري در دوران امیدبخش تر پیشین آغاز شده بود بیشتر از آن بود که قرن آن. را از دست داده بود

، روان نمازخانهاي )1351(معهذا، ژان راوي کلیساي نوتردام پاریس را تکمیل کرد . چهاردهم بتواند آن را تکمیل کند

، جبهه باشکوه باختري کلیساي ، و در پواتیه)1302(مخصوص حضرت مریم برکلیسایی که وقف همو شده بود افزود 

) به بعد 1275(سبک شعاعسان در طرحهاي معماري گوتیک اینک ). 1379(آن حضرت را در این عهد بنا کردند 

بتدریج جاي خود را به سبک گوتیک هندسی داد که بر اشکال هندسی اقلیدسی بیش از خطوط شعاعی تاکید 

، که در جنگ جهانی دوم 1308(زیباي کلیساي سنپیر در کان ، برج )13201325(کلیساي جامع بوردو . میورزید

هاي قشنگی که بر کلیساهاي تاریخی کوتانس  ، نمازخانه)1335(، شبستان جدید کلیساي جامع اوسر )خراب شد

که مایه رفعت شکوه ) 13181546(افزوده شد، و نیز کلیساي باشکوه سنت اوان ) 1375(و آمین ) 1386 1371(

  . اند ان شد، همه بدین سبک ساخته شدهمعماري شهر رو

در ربع اخیر قرن چهاردهم، آن هنگام که فرانسه خود را فاتح جنگ صد ساله میپنداشت، معماران فرانسوي سبک 

ها، و  گوتیک جدیدي ارائه کردند که روحی شاداب، کندهکاریهاي اغراق آمیز، و نقش و نگارهاي خیالپرور سر پنجره

طاقیهاي چهارخم، یعنی طاقی نوك تیزي که از امتداد . ذرانیهاي بیپروا حکایت میکردند داشتتزییناتی که از خوشگ

یک کمان به وجود آمده بود، جاي خود را به طاقیی داد که بیشباهت به زبانه شعله نبود، و از یک کمان شکسته 

تون دیگر مورد استفادهاي سرس ;معروف بود)) سان شعله((و به همین مناسبت سبک آنها به سبک  ;تشکیل میشد

جایگاه همسرایان با حوصله تمام کندهکاري، و با ضریح آهنین مشبک . ستونها یا خیارهدار، یا مارپیچ بودند. نداشت

و گنبدها پهنهاي از طاقهاي جلی و خفی تودرتو  ;آویزها، شکل گلفهشنگ داشتند ;کاري بسیار ظریف مسدود میشد

از صورتهاي هندسی مستحکم قدیم دور شده و شکلهاي من در آوري بیشمار و  ها ستونهاي میان پنجره. بودند

ساختمانها در زیر تزیینات ظاهري ناپدید شده  ;ها گویی سراسر از نقش و نگار بودند مناره. بیدوامی پیدا کرده بودند

ري آغاز کرد و تا ، در کلیساي جامع آیین، جاوهگ)1375(سبک جدید نخست در نمازخانه سن ژان باتیست . بودند

، نمونهاي از ظرافت معجز آساي آن به صورت کلیساي سن 1436در سال . در سراسر فرانسه شیوع یافت 1425

شاید احیاي شجاعت و ارتش فرانسه به وسیله ژاندارك و شارل هفتم، توسعه و رشد نیروي . ماکلو در روان برپا شد

تمایل طبقه تازه به دوران رسیده بورژوازي به تزیینات بیش از حد تجارتی آنچنانکه به وسیله ژاك کور ممثل شد، و 

سبک گوتیک، . و پر خرج، به سبک شعلهسان کمک کرد تا در نیمه نخستین قرن پانزدهم تسلط خود را حفظ کند
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به همان صورت زنانه خود باقی ماند، تا آنکه شاهان فرانسه و نجیبزادگان آن کشور، هنگام بازگشت از جنگ، 

. هاي معماري کالسیک عهد رنسانس را با خود از ایتالیا به سوغات آوردند دیشهان

پادشاهان و دوکها کلیساها را . پیشرفت و ترقی معماري مدنی حاکی از شیوع فلسفه و بینش دنیا دوستی آن عهد بود

ا تحت تاثیر قرار دهند، و کافی دانستند و براي خویشتن به ساختن قصرها و کاخهاي باشکوه پرداختند، تا هم مردم ر

 ;هاي خود میکردند شهرنشینان توانگر مبالغ هنگفتی خرج خانه. هاي خود را در آنها جایگزین کنند هم معشوقه

برخی از بیمارستانها، چون بیمارستان بون با زیبایی . شهرداریها ثروت خود را با بناي هتل دو ویلها به رخ میکشیدند

در آوینیون پاپها کاردینالها . ایه تسکین آالم و بهبودي میشد طرح افکنده شده بودندروحبخش و طراوت آوري که م

لیکن معماران، نقاشان و پیکرتراشان فرانسوي، در این ایام  ;گرد آمدند و هنرمندان مختلف را از نو تقویت کردند

 ;را بنا نهاد) 1369(و باستیل  )13641373(شارل پنجم کاخ ونسن . بیشتر برگرد پادشاه یا نجیبرادهاي جمع بودند

و آندره بونوو فعال را مامور کرد تا پیکره فیلیپ ششم، ژان دوم، و خودش را براي آراستن مقبره سلطنتی در کلیساي 

لویی داورلئان کاخ پیرفون را پیافکند، و ژان، دوك دو بري، با آنکه نسبت به رعایایش بسیار ). 1364(سندنی بتراشد 

  . کی از بزرگترین حامیان هنر در طی تاریخ به شمار میرفتسختگیر بود، ی

و این تنها یکی از سلسله نسخ تذهیبکاري وي بود که میتوان ) 1402(بونوو، براي وي کتاب مزامیر را مصور ساخت 

براي همین مخدوم هنرشناس . گفت، به مثابه موسیقی مجلسی هنرهاي گرافیک نزدیک به نقطه اوج قرار دارند

ر دو هسدین تمام کتب ادعیه را، جهت انجام فرایض شرعی، از ادعیه کوچک و ادعیه نیک تا ادعیه بزرگ، ژاکما

نیز برادران پول، ژانکن و هرمان مالوئل، اهل لیمبورگ براي دوك ژان ادعیه بسیار ارجمند را مصور . نقاشی کرد

هایی  ست که مناظر مختلف فرانسه و صحنهو آن مجموعهاي از شصت و پنج مینیاتور ظریف و زیبا) 1416(ساختند 

این . از زندگی مردم را نشان میدهد نجبا در حال شکار، رعایا در حال کار، و روستاها و دشتها پوشیده از برف

آنژو، /مینیاتورها، که در موزه کنده در شانتیی حتی از دیده جهانگردان پنهان است، و مینیاتورهایی که براي رنه د

زیرا در قرن پانزدهم  ;یده شدهاند، تقریبا واپسین پیروزي در صنعت تذهیبکاري به شمار میروندشاه نیکو، کش

حکاکی روي چوب، و مکاتیب مترقی نقاشی دیواري و نقاشی روي سه پایه، که در فونتنبلو، آمین، بورژ، تور، مولن، 

را از رواج افکندند و این در صورتی است  آوینیون، و دیژون روي کار آمدند، به رقابت با فن تذهیب برخاستند و آن

بونوو و برادران وان آیک سبکهاي . که استادانی را که براي دوکهاي بورگونی به کار مشغول بودند در شمار نیاوریم

نقاشی فالندري را در فرانسه رواج دادند، و هنر ایتالیایی، دیر زمانی پیش از آنکه سپاهیان فرانسوي ایتالیا را مورد 

اجم قرار دهند، توسط سیمونه مارتینی و دیگر نقاشان ایتالیایی آوینیون، و حکومت سلسله آنژرون در ناپل ته

، نقاشی فرانسوي برپاي خود ایستاد و رشد و 1450در آغاز سال . در هنر فرانسوي رسوخ تمام یافت) 12681435(

. اکنون در موزه لوور است اعالم داشت موجودیت خود را با تابلو پیتاي ویلنوو، اثر هنرمندي ناشناس، که

هفت سال . در تور زاده شد 1416وي در . ژان فو که نخستین شخصیت شناخته شده فرانسوي در هنر نقاشی است

هاي معماري کالسیک در  در ایتالیا به تعلیم پرداخت، و سپس، در حالی که به استفاده از زمینه) 14401447(

این تمایل در قرن هفدهم، در نقاشانی چون نیکوال پوسن و . ود، به فرانسه بازگشتنقاشی رغبت و تمایل یافته ب

با وجود این فوکه چند تکچهره نیز کشید که با قدرت تمام شخصیت افراد را . کلودلورن به حد عشق و جنون رسید

اراده و چندان متقی  اسقف اعظم، ژوونال دز اورسن، صدراعظم فرانسه، مردي است چاق، عبوس و با. منعکس میکنند

اتین شوالیه، خزانهدار کشور، مردي مالیخولیایی که عدم امکان گردآوري  ;و پارسا نیست که به کار سیاستگري نیاید

خود شارل هفتم، پس  ;پول، بدان سرعت که دولت قادر به خرج کردن آن باشد، وي را رنجور و معذب ساخته است

آنیس با آن چهره سرخش در نقاشی فوکه به صورت دوشیزهاي پرابهت و  ;از آنکه آنیس سورل از وي مردي ساخت
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ژان فوکه براي شوالیه کتاب ادعیهاي تذهیب کرد . هایی برجسته، در آمده است خونسرد، با چشمان فروهشته و سینه

یک مدالیون . هاي لوار به شادي و بشاشت مبدل ساخت هاي عبیر آگینی از دره و ماللت دعاها و نمازها را با صحنه

تصویر او چون تصویر را فائل که . میناکاري در موزه لوور، فوکه را آنچنان که به چشم خویش میآمده به ما مینمایاند

بر اسب سوار است شاهانه نیست، بلکه تصویر هنرمندي ساده است که قلم مو به دست دارد و لباس کار پوشیده 

و فقر و تهیدستی یک قرن بر پیشانی او اثر  ;ارد وهم مصمم استهم اضطراب د ;هم مشتاق است و هم دو دل ;است

به هر حال زندگی او، بیآنکه اتفاق ناگواري برایش رخ دهد، به رفتن از ناحیهاي به ناحیه دیگر گذشت، . گذشته است

ختی به موفقیت پس از سالها رنج و س. و سرانجام بدانجا ارتقا یافت که نقاش مخصوص اعلیحضرت لویی یازدهم شد

  . گذرد که مرگ فرا میرسد دست میآید، اما دیري از آن نمی

IX - 1431-1412: ژاندارك   

فرانسه از . ، فرزند مطرود و محروم شده از سلطنت شارل ششم خود را به نام شارل هفتم پادشاه خواند1422در سال 

و بیاعتنا و ترسو، که بیست سال بیش زیرا این جوان بیحال . شدت ناامیدي چشم امید بدو دوخت، لیکن نومیدتر شد

نداشت، خود نیز به ادعاي خویش زیاد پایبند نبود، و احتماال مانند همه فرانسویها، در اینکه فرزند مشروع پدر باشد 

تک چهرهاي که فوکه از وي کشیده است چهره غمگین و زشتی را نشان میدهد که زیر چشمانش باد . مشکوك بود

سخت مذهبی بود، روزي سه بار به دعاي مراسم قداس گوش میداد، و . ار درازي داردکرده است و بینی بسی

ها و  بقیه اوقات را در میان معشوقه. نمیگذاشت ساعتی از ساعات عبادت بگذرد و فریضه آن ساعت را به جاي نیاورد

ات خود و بسیاري از جواهر. هاي بیشمارش به سر میبرد، واز زن پرهیزگارش داراي دوازده فرزند شد همخوابه

لیکن  ;لباسهاي اسالفش را به گرو گذاشت تا پول آن را صرف مقاومت نیروهاي فرانسوي در برابر سپاه انگلستان کند

اینان همه، به استثناي ژان دونواي با . خود دل جنگ نداشت و کار نزاع را به دست وزیران و ژنرالهاي خود واگذاشت

به حسادت با . اورلئان، نه غیرت جنگ داشتند و نه زیرك و هوشیار بودند/ك دحمیت، فرزند نامشروع لویی، دو

. یکدیگر به نزاع برخاستند

، عملیات جنگی متشکلی براي )1428(هنگامی که سپاه انگلستان به سمت جنوب راند تا اورلئان را در محاصره گیرد 

اگر اورلئان . اورلئان در سرپیچی از لوار قرار دارد. دبینظمی و هرج و مرج قانون روز بو ;مقابله با آنها صورت نگرفت

سقوط میکرد، همه ایاالت جنوبی، که اینک با دودلی به شارل هفتم تکیه کرده بودند، به ایاالت شمالی میپیوستند و 

ز شمال و جنوب چشم به سرانجام این محاصره داشتند و براي آنکه دستی ا. سراسر فرانسه مستعمره انگلستان میشد

  . غیب برون آید و کاري بکند، دعا میکردند

حتی روستاي دورافتاده دومرمی، در مرز خاوري فرانسه، که در حالتی میان خواب و بیداري به سر میبرد، با شوري 

روستاییان آن سامان احساسات، عقاید، و ایمانی کامال قرون وسطایی . میهنپرستانه و مذهبی پی جوي این نزاع بود

یقین داشتند که ارواح در فضاي  ;عیشتشان از طبیعت بود، لیکن در دنیایی فوق طبیعت میزیستندم ;داشتند

. پیرامونشان به سر میبرند، و بسیاري از زنان روستایی سوگند میخوردند که این ارواح را دیده و با آنها سخن گفتهاند

را شیاطین و دیوهایی میپنداشتند که دم خود را  مردان و زنان آن دیار، چون دیگر نقاط روستایی فرانسه، انگلیسیها

اي را ))دوشیزه((بنابر یک پیشگویی که در میان ده شایع بود، روزي خداوند . در دنبالچه کتشان پنهان کردهاند

زن شهردار . برخواهد انگیخت تا فرانسه را از لوث این دیوان پاك سازد و به واسطه شیطانی جنگ پایان بخشد

  . شمداشتها و امیدها را در گوش دختر تعمیدي خویش، ژان، زمزمه میکرددومرمی این چ

ژان، در . گذشت آر، دهقانی سعادتمند و بختیار بود، و محتمال بدین داستانها وقعی نمی/پدر ژان، موسوم به ژاك د

رتب، وبا ایمان و م. به رفتن کلیسا شایق بود. میان این مردم پارسا، به پرهیزگاري و تقوا و خداترسی معروف بود
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در باغچه . حمیت، نزد کشیش به گناهان خویش اعتراف میکرد، و با کارهاي خیر محلی خود را سرگرم میساخت

یک روز هنگامی که در حال روزه بود، چنین پنداشت که نور . کوچکی که داشت پرندگان و ماکیانها را دانه میداد

ژان فرزند مطیع و فرمانبرداري باش و همیشه به : ((ه بدو میگویدعجیبی بر فراز سرخود میبیند و صدایی میشنود ک

شاید برخی تغییرات فیزیولوژیکی در این عهد، که . ، وي سیزده سال داشت)1424(در این هنگام .)) کلیسا برو

ه به میشنید ک)) نداهایی((در طی پنج سال بعد، . تاثرپذیرترین دوران حیات است، وي را آشفته و متوهم کرده بود

وي اندرزهایی گوناگون میدادند، تا آنکه سرانجام چنان به نظرش رسید که میکائیل، فرشته مقرب درگاه االهی، به 

به نزد بودریکور . ... تو پادشاهی وي را بدو باز خواهی گرداند. اي ژان، به یاري پادشاه فرانسه برو: ((وي فرمان میدهد

اي دختر : ((گفت)) صدا((و دفعه دیگر .)) را به نزد پادشاه راهنمایی خواهد کرد که در و کولور فرمانده است برو، او تو

زیرا تا . و تاجگذاري کند)) خدا، تو باید دوفن را به رنس رهنمون کنی تا در آنجا بشایستگی مسح و تدهین شود

ی االهی است مشکوك شارل رسما از جانب کلیسا براي پادشاهی تدهین نمیشد، فرانسه در اینکه سلطنت وي موهبت

 اما اگر روغن مقدس بر سرش میریختند، فرانسویها به دنبال وي دست اتحاد به هم میدادند و فرانسه نجات می. بود

پدرش . پس از تردیدي طوالنی و رنج خیز، ژان الهامات و رویاهایی را که میدید در نزد پدر و مادرش فاش کرد. یافت

ی چنین ماموریت خیال انگیزي را به عهده گیرد یکه خورد و گفت نه تنها او را از فکر اینکه دختر ساده و معصوم

و براي آنکه دخترش را بیشتر از این کار . بدین کار اجازه نخواهد داد، بلکه به دست خویش غرقش خواهد کرد

شد، و براي آنکه ژان این ادعا را منکر . منصرف کند، یک جوان دهاتی را بر آن داشت که مدعی ازدواج با او شود

بکارت خویش را که در نزد قدیسان گروگان پیمان خویش کرده بود، حفظ کند وهم به فرمان مقدسی که میشنید 

در آنجا، فرمانده ). 1429(گوش فرا دارد، به نزد عمویش گریخت و او را واداشت که وي را به و کولور برساند 

هفدهسالهاش را گوشمالی خوبی بدهد و به نزد والدینش بازگرداند، بودریکور عموي ژان را نصیحت کرد که برادرزاده 

اما هنگامی که ژان با زور راه خود را باز کرد و به حضور او در آمد و موکدا اعالم داشت که از جانب خداوند گسیل 

حتی با آنکه شده تا پادشاه را در نجات اورلئان کمک کند، فرمانده الفزن و کولور در برابر این سخن نرم شد و 

هنگامی که دستوري . میاندیشید که دخترك جنزده شده است، کس به شینون فرستاد تا رضایت خاطر شاه را بطلبد

شاهانه فرا رسید، بودریکور به دوشیزه شمشیري عطا کرد، مردم و کولور بدو اسبی بخشیدند، و شش تن سرباز 

شاید براي آنکه از تعدي مردان مصون بماند . همراه وي بروندموافقت کردند که در سفر دراز و پر مخاطره به شینون 

و آسانتر بتواند بر اسب سوار شود، و نیز سربازان و فرماندهان نظامی به چشم قبول در وي بنگرند، لباس مردانه 

  وتاه نظامی نیمتنه چرمی، لباس چسبان، جوراب بلند، پا تا به و مهمیز پوشید و گیسوانش را به سان موي پسران ک

. کرد از میان شهرهایی که از وي چون جادوگري بیم داشتند و به سان قدیسی میپرستیدند آرام و با وقار گذشت

با آنکه پادشاه جامهاي . کیلومتر راه را در یازده روز طی کرد، به حضور شاه و شوراي سلطنتی رسید 735پس از آنکه 

چنین آوردهاند، و چگونه میتوان دست (شاهانه را نمینمود، ژان فقیرانه بر تن داشت که به هیچ وجه شکوه و هیبت 

اي دو فن شکیبا، : ((در حال وي را بازشناخت و باکمال ادب او را سالم داد) افسانه را از تاریخ حیات وي کوتاه کرد

و پیام میفرستد و پادشاه آسمانها به وسیله من براي ت. نام من ژان ال پوسل است. ... خداوند به تو طول عمر عطا کند

میگوید تو در رنس تدهین خواهی دید و تاج بر سر خواهی نهاد و خلیفه پادشاه آسمانها، که پادشاه فرانسه نیز 

کشیشی که در آن موقع قاضی عسکر ژان بود بعدها گفت که ژان در خلوت پادشاه را از اینکه .)) هست، خواهی شد

خی از محققان میاندیشند که وي، از نخستین مالقات خود با بر. فرزند مشروع پدر خویش است مطمئن ساخت

شارل، جامعه روحانی را ترجمان واقعی نداهاي درونی خویش یافت و، در مشورتهاي خویش با پادشاه، از 

شارل، که هنوز . اسقفان به وساطت او به تغییر و جابه جا کردن سرکردگان پرداختند. راهنماییهاي آنان پیروي کرد
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وي مشکوك بود، او را به پواتیه گسیل داشت تا دانشمندان آنجا وي را بیازمایند، آنان زرتشتی و شرارتی در  از کار

زیرا این . برخی از زنان را برگماردند تا بکارت وي را بیازمایند، و در این مورد نیز خرسندي حاصل شد. کار او ندیدند

  . ویژه پیامآوران خداوند میدانستنددانشمندان نیز، چون خود ژان، دوشیزگی را امتیاز 

چون وي آوازه . در اورلئان، دونوا به پادگان شهر اطمینان داده بود که بزودي خداوند کسی را به یاري آنان میفرستد

ژان را شنید، در حالی که تا حدي به امیدها و آرزوهاي خود ایمان آورده بود، از دربار خواهش کرد که فورا وي را نزد 

ژان را جامه رزمی سپید دربر کردند، پرچم سفیدي که نشان خانواده سلطنتی . دربار بدین کار رضایت داد. ستداو بفر

فرانسه بر آن دوخته شده بود در کف نهادند، بر اسب سیاهی نشاندند، و با جمعی کثیر، که براي محاصره شدگان 

آوریل  29(خلی براي ورود به شهر کار سختی نبود پیدا کردن مد. آذوقه حمل میکردند، به سوي دونوا روانه کردند

زیرا انگلیسیها تمام اطراف شهر را در محاصره نگرفته بودند، بلکه سپاه دوسه هزار نفري خود را که کمتر از ) 1429

. پادگان اورلئان بود، میان ده دوازده برج، که موقعیت سوق الجیشی داشتند، در گرداگرد شهر تقسیم کرده بودند

م اورلئان، که به وي به چشم تجسم مریم عذرا مینگریستند، با اطمینان خاطر، به هرجا که وي میرفت، حتی به مرد

و  ;چون دست به دعا برمیداشت، آنان نیز دعا میکردند ;او را در کلیسا همراهی میکردند ;جاهاي خطرناك میرفتند

هاي خویش دست کشیدند و کوشیدند تا، بیآنکه  قهبه فرمان او، سربازان از معشو. چون میگریست، گریه میکردند

یکی از فرماندهان به نام الایر، که این کار را . سخن زشتی از دهانشان بیرون آید، مافیالضمیر خویش را بیان دارند

همین . غیر ممکن یافته بود، از طرف ژان دستوري دریافت داشت که به عصاي صاحبمنصبی خود سوگند یاد کند

خداوندگارا، از تو مسئلت مینمایم که براي الایر : ((اهل گاسکونی بود که این دعاي معروف را بر لب راند کوندو تیره

ژان براي تالبت، فرمانده انگلیسی، .)) همان را انجام دهی که اگر الایر خدا بود و تو فرمانده، براي تو انجام میداد

گ، برادرانه با یکدیگر متحد شوند و براي رهائی سرزمین نامهاي فرستاد و پیشنهاد کرد که دو سپاه، به جاي جن

چند . تالبت این امر را بیرون از حد ماموریت خویش میدانست. مقدس از چنگ ترکان به سوي فلسطین پیش روند

روزي بعد از این، قسمتی از پادگان شهر، بی آنکه دو نوا یا ژان را خبر دهند، در آن سوي بار و پراکنده شدند و به 

سربازان انگلیسی مردانه جنگیدند و فرانسویها مجبور به عقب نشینی شدند، . یکی از سنگرهاي انگلیسی حمله بردند

این بار . اما دونوا و ژان چون زا این تصادم آگاه شدند، سوار شدند و سربازان خود را به حمله مجدد فراخواندند

فرداي آن روز، فرانسویها بر دو باروي دیگر . از دست دادندپیروزي نصیب فرانسویها شد و انگلیسیها موضع خود را 

در دومین نزاع تیري  ;در تمام این احوال، ژان شخصا در بحبوحه نبرد بود. حمله بردند و آنها را مسخر ساختند

مند در این میان، توپخانه نیرو. شانهاش را مجروح کرد، اما همینکه زخمش را بستند، دوباره به میدان جنگ بازگشت

ژان . کیلویی خود را بر سر آن فرو ریخت 55هاي  گیوم دویزي قلعه انگلیسی له تورل را به زیر آتش گرفت و گلوله

منظره قتل عام شدن پانصد تن انگلیسی را که، پس از سقوط قلعه، به دست فرانسویهاي پیروزمند انجام شد نادیده 

هشتم (اصره کافی نیستند، و به سوي شمال عقب نشینی کردتالبت بدین نتیجه رسید که افراد وي براي مح. گرفت

دست خداوند را یاور خویش )) دوشیزه اورلئان((همه مردم فرانسه خوشحال و شادمان شدند، زیرا در وجود ). مه

د اما انگلیسیها او را ساحر و جادوگر اعالم کردند و سوگند خوردند که وي را، زنده یا مرده، به چنگ خواهن ;میدیدند

شاه وي را با بوسهاي سالم گفت و . ژان، فرداي روز پیروزیش، عازم دیدار پادشاه شد که از شینون پیش آمد. آورد

نقشه او را مبنی بر رفتن به رنس، یعنی رهسپار شدن از این سوي فرانسه بدان سو و گذشتن از میان نواحی دشمن، 

با نیروهاي انگلیسی مصاف دادند، پی در پی پیروز شدند، و با  سپاهیان او در مناطق مون، بوژنسی، و پاته. قبول کرد

او چون میدید که یک سرباز فرانسوي . قتل عامهاي انتقامجویانه خاطر دوشیزه وحشتزده اورلئان را مکدر ساختند

 یک اسیر انگلیسی را میکشد، از اسب پیاده میشد، سر کشته را بر دامن میگرفت، و به دنبال کشیش اقرارنیوش
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در روزه پانزدهم ژوئیه، پادشاه به رنس در آمد و در روز هفدهم، در کلیساي باشکوهی، طی مراسم . میفرستاد

آرك که از دومرمی به رنس آمده بود، دختر خود را،که هنوز لباس / ژاك د. پرهیبتی، تدهین شد و تاج بر سر نهاد

وي فرصت . گترین شهر مذهبی فرانسه اسب میراند، دیدمردان بر تن داشت و با جالل و شکوه تمام در خیابانهاي بزر

براي . را غنیمت شمرد و، به میانجیگري و شفاعت دخترش، دهکده خود را یک سال از پرداخت مالیات معاف کرد

اگر خداوند بخواهد، وقت : ((لحظه گذرایی، ژان چنین اندیشید که ماموریت وي به انجام رسیده است، و با خود گفت

لیکن تب و شور جنگ در خون وي .)) ه برود و به اتفاق برادر و خواهرش به تیمار داري گوسفندان پردازدآن است ک

از آنجا که نیمی از فرانسه وي را الهام شده و مقدس میشمارند خود اینک تقریبا از یاد برد که . رخنه کرده بود

بت، تنبیه و سرزنششان میکرد، و آنان را از با مح ;نسبت به سربازانش سختگیر بود. قدیسی است، و جنگجویی شد

یک بار که آنان را در معیت دو فاحشه دید، . همه آن چیزهایی که مایه دلخوشی سربازان است محروم میساخت

چنان خشمگین شد که شمشیر برکشید و با چنان ضربت مردانه بر یکی از فواحش زخم زد که شمشیر از میان 

هنگامی که پادشاه به پاریس، که هنوز در تصرف سپاه انگلستان بود، حمله برد،  .شکست و زن در حال جان سپرد

در آن هنگامی که براي پاك کردن نخستین خندق از وجود دشمن پیشتازي میکرد و به خندق  ;وي به دنبال او بود

ویت روحیه افراد، در دوم نزدیک میشد، تیري بر ران او فرو نشست، لیکن وي از میدان جنگ کناره نگرفت و، براي تق

تن تلفات دادند و به جان وي، که  1500. حمله آنان به جایی نرسید و با شکست مواجه شد. گیرودار نبرد باقی ماند

عدهاي از زنان فرانسوي، که بر وي . میاندیشید با دعا میتوان آتش توپ و تفنگ را خاموش کرد، لعنت فرستادند

هشتم سپتامبر (ز نگونبختی او بودند و او را به خاطر آنکه در روز تولد مریم عذراحسد میبردند، در انتظار نخستین رو

وي با سپاه خود به سوي کومپینی عقب . سربازان را به حمله و قتل عام رهبري کرده است مالمت کردند) 1429

انه بر محاصره کنندگان ژان شجاع. نشست، لشکریان بورگونی، که با انگلیسیها متحد بودند، او را در محاصره گرفتند

ولی پیش از آنکه خود را به  ;حمله برد، لیکن حمله وي دفع شد و وي آخرین نفري بود که به عقب نشینی تن داد

دشمنان او را از اسب فرو کشیدند و به اسارت نزد یوهان، فرمانرواي . ها به رویش بسته شد شهر برساند، دروازه

. یوهان او را محترمانه در دژ بولیو و دژ بوروووا نگاه داشت). 1430مه  24(لوکزامبورگ، بردند 

فرمانرواي مافوق او، فیلیپ نیکو، دوك . این نیکبختی، فرمانرواي لوکزامبورگ را دچار حیص و بیص خطرناکی کرد

یدوار بودند انگلیسیها به وي فشار میآوردند تا ژان را بدانها تسلیم کند، چه ام ;بورگونی، قیمت گزافی مطالبه میکرد

آنان . که سیاست کردن او طلسم وجودي وي را که به فرانسویها چنان دل و جرئت داده بود، خواهد شکست

پیرکوشون، اسقف بووه، را، که به جرم پشتیبانی از انگلیسیها از اسقف نشین خود رانده شده بود، به نزد فیلیپ 

 ;هست، دوشیزه را بخرد و به نزد مقامات بریتانیایی بیاوردفرستادند و به وي پول و اختیارات دادند تا، هر گونه 

دیوك آو بدفرد، که بر دانشگاه پاریس . درازاي این خدمت، وعده کردند که اسقف اعظم نشین روان را بدو بدهند

وشون، نظارت داشت، دانشمندان آنجا را وادار کرد تا فیلیپ را راضی کنند تا ژان را به عنوان جادوگر و بیدین، به ک

چون این مذاکرات به جایی . که رئیس روحانی منطقهاي بود که ژان را در آنجا دستگیر کرده بودند، تحویل دهد

. به یوهان و فیلیپ پیشنهاد کرد) دالر 250،000(کراون طال  1000نرسید، کوشون براي گرفتن ژان رشوهاي برابر 

در نتیجه این کار، فالندر، . به تمام ناحیه فروبومان قدغن کرد چون این نیز کفایت نکرد، دولت انگلستان صدور کاال را

عاقبت یوهان، بر اثر پافشاري زنش، و . که غنیترین سرچشمه درآمد و عایدات دیوك بود به خطر ورشکستگی افتاد

در آنجا، . فیلیپ، علی رغم لقب نیکویش، رشوه را قبول و دوشیزه را به کوشون تسلیم کردند، و وي او را به روان برد

با آنکه بظاهر زندانی دستگاه تفتیش افکار بود، وي را، تحت حفاظت انگلیسیها، در برج قلعهاي که در اختیار ارل آو و 
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برپایش پایبند نهادند، و با زنجیري که از روي سینهاش میگذشت به تیري . اریک، حاکم روان، بود محبوس کردند

. محکم بستند

ریاست محکمه را کوشون عهده دار . شروع شد و تا سیام ماه مه ادامه یافت 1431فوریه محاکمه او در بیست و یک 

بود، یکی از روحانیون زیردست وي نقش مدعی را داشت، یک راهب از فرقه دومینیکیان نماینده دستگاه تفتیش 

. ده، بدعت و بیدینی بوداتهام وار. افکار بود، و چهل تن از عالمین االهی و حقوق جز و اعضاي هیئت منصفه بودند

کلیسا، براي جلوگیري و دفع جادوگران و ساحرانی که به اروپا هجوم آورده و مایه زحمت شده بودند، هر گونه ادعا به 

  . الهام االهی را بدعت اعالم داشته و مجازات و کیفر آن را مرگ معین کرده بود

یعی دارند، میسوزاند، و عقیده عمومی، خواه روحانی و خواه جادوگران را، به جرم آنکه ادعا میکردند قدرتهاي فوق طب

. العاده خود را از شیطان دریافت میدارند عامی، بر آن بود که کسانی که چنین ادعاهایی دارند نیرو و قدرت خارق

نکه قدرت درنظر آنان، عدم تمکین وي از ای. گمان میرود که بعضی از دادرسان درباره ژان نیز همین پندار را داشتند

یی بود که او را جادوگر و ))نداها((کلیسا را قائم مقام قدرت مسیح بر روي زمین بداند بدتر از ادعاي وي بر شنیدن 

مع هذا، سادگی بی غل و غش جوابها و خداترسی و نیک . عقیده اکثریت افراد محکمه همین بود. شیاد معرفی میکرد

مرد بودند و چه بسا که براي این دختر نوزدهساله، که طعمه ترس انگلیسیها آنان . اندیشی بدیهی او آنها را تکان داد

پادشاه : ((واریک با صراحتی که خاص سربازان است میگفت. شده بود، در دل احساس شفقت و ترحم میکردند

ناهکار و انگلستان پولی گزاف براي به دست آوردن او پرداخته است، و به هیچ وجه حاضر نخواهد شد که وي، خواه گ

بعضی از دادرسان بر آن شدند که کار وي را به شخص پاپ احاله کنند، تا .)) خواه بیگناه، به مرگ طبیعی در گذارد

ژان تمایل خود را بدین کار ابراز داشت، اما امتیاز قایل . هم وي و هم محکمه را از زیر سلطه انگلیسیها رهایی بخشند

او به تفوق و برتري قدرت پاپ در امور دینی اذعان داشت، لیکن در : ب کردشدن میان قدرتهاي پاپ کار وي را خرا

مورد آنچه که خود به فرمان نداهایی که شنیده بود انجام داده بود، داوري هیچ کس را جز شخص خداوند قبول 

ود، وي را به ها استنطاق خسته شده ب از آنجا که بر اثر ماه. داوران همه تصدیق کردند که این بدعت است. نداشت

اما چون آگاه شد که با این کار بدان محکوم میشود . انکار سخنانش وادار کردند و انکار نامهاي به امضاي او رساندند

سربازان انگلیسی . که سراسر عمر را در حیطه قضایی انگلیسیها در زندان به سر برد، انکار خود را باز پس گرفت

ن تهدید کردند که اگر دوشیزه را به مرگ محکوم نسازند، همه را خواهند محکمه را در محاصره گرفتند و داورا

. در سی یکم ماه مه، معدودي از قضات گرد آمدند و دخترك بینوا را به مرگ محکوم کردند. کشت

 براي کاردینال وینچستر و روحانیان عالیقدرش. صبح همان روز، در میدان روان توده انبوهی از هیزم برهم انباشتند

هشتصد تن سرباز انگلیسی به . که انگلیسی بودند، و براي کوشون و داوران محکمه، در همان نزدیکی، دو سکو بستند

یک راهب اسب آوگوستینوسی به نام ایزامبار، که واپسین دم . دوشیزه بر ارابهاي به میدان آوردند. حال پاس ایستادند

 ;ژاندارك خواهش کرد که به وي صلیبی بدهند. همراه او بود به قیمت جان خود وي را مساعدت و یاري کرده بود،

  . یک سرباز انگلیسی صلیبی را که از دو تکه چوب درست کرده بود به وي داد

ایزامبار . ژاندارك آنرا پذیرفت لیکن خواهش کرد صلیبی هم که به وسیله کلیسا تبرك شده باشد به او ارائه دهند

ظهر فرا رسیده بود و سربازان از تاخیري که . وي صلیبی از کلیساي سن سووور بطلبندمامورین را وادار کرد که براي 

و مردانش دخترك را از کف )) مگر خیال دارید اینجا ناهار بخورید((فرمانده آنان میپرسید . رخ داده بود میغریدند

هره او بلند نگاه داشت، و یک ایزامبار صلیب متبرك کلیسا را در برابر چ. کشیشان ربودند و برجاي سوختن بستند

هاي آتش در  هنگامی که شعله. ها را آتش زدند هیمه. هاي هیزم رفتند راهب از فرقه دومینیکیان با وي به فراز توده

اطراف پاهاي او زبانه کشید، چون راهب را هنوز در کنار خویش دید، از وي خواهش کرد که فرو رود و خود را نجات 
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. بی، قدیسان، میکائیل فرشته مقرب، و مسیح را به یاري طلبید، و در نهایت درد و عذاب سوختدهد آنگاه نداهاي غی

ما از دست شدیم، ما : ((یکی از کاتبان درگاه پادشاه انگلستان قضاوت و فتواي تاریخ را پیش بینی کرد و فریاد برآورد

رل هفتم فرمان داد تا بار دیگر مدارکی را که ، به امر شا1455پاپ کالیکستوس سوم، در سال .)) قدیسی را سوزاندیم

حکم و ) فرانسه اکنون پیروز بود( 1456و در  ;به استناد آنها ژان را محکوم ساخته بودند مورد بررسی قرار دهد

، پاپ بندیکتوس 1920در . دادگاه، به وسیله دادگاه تجدیدنظر، مردود و غیر عادالنه اعالم شد 1431فتواي سال 

  . شیزه اورلئان را در شمار قدیسین محسوب داشتپانزدهم دو

X - 1453- 1431: ماند فرانسه زنده می   

شاید دونوا و الایر بدون وجود وي هم میتوانستند اورلئان را  ;درباره اهمیت نظامی ژاندارك نباید زیاد اغراق کنیم

در چند جنگ سبب پیروزي و در تاکتیک جنگی وي، که عبارت از حمله متهورانه به سپاه دشمن بود، .نجات دهند

فیلیپ، دوك بورگونی، که . انگلستان سنگینی هزینه جنگ صد ساله را داشت احساس میکرد. بقیه مایه شکست شد

جدایی وي تسلط . از جنگ خسته شد و جداگانه با فرانسه پیمان صلح بست 1435متحد انگلستان بود، در سال 

. و آنها پادگانهاي بیگانه را یکی پس از دیگري بیرون راندند ;گردانید انگلستان را بر شهرهاي مفتوحه جنوب سست

، که هفده سال تمام در تصرف بریتانیاییها بود، سپاهیان آنها را بیرون راند، و شارل هفتم 1436پاریس در سال 

یت یک پادشاه شگفت اینجاست که وي، که تابه حال سایه بیبو و خاص. سرانجام در پایتخت خود حکمرانی آغاز کرد

بود، اینک فراگرفته بود که چه سان حکومت کند چگونه وزراي با کفایت برگزیند، چگونه ارتش را سازمان بخشد، 

چه . چگونه بارونهاي گردنکش را به انقیاد درآورد، و خالصه به آنچه براي آزاد کردن کشورش الزم است دست یازد

ان تا حدي سبب این تغییر احوال شده بود، اما هنوز آن قدر زبون و چیز سبب این تغییر احوال شده بود تلقینات ژ

مادر زن متشخص . ضعیف بود که وقتی که دخترك دلیر را به پاي مرگ بردند، براي نجاتش کوچکترین اقدامی نکرد

و . شویق کردآنژو، با پندهاي گرانبهاي خود وي را کمک و یاري داد و به استقبال از دوشیزه ت/ و بزرگ وي، یوالند د

آنیس . اگر به روایت اعتماد روا داریم دلداري را که مدت ده سال در قلب پادشاه حکمرانی کرده بود به دامادش سپرد

چون در کودکی یتیم شد، ایزابل، دوشس لورن، تربیت وي را برعهده گرفت . سورل دختر مباشري از اهالی تورن بود

. ، یک سال پس از مرگ ژان، دوشس وي را به دربار شینون برد1432سال  در. و او را نیک و مبادي آداب بار آورد

یوالند وي را دختري . هاي دالنگیز وي گرفتار آمد و چشم تصاحب بدو دوخت شال در دام زلف بلوطی رنگ و خنده

کرد تا بدین  رام شدنی یافت و، به امید آن که به وسیله او بتواند در شاه نفوذ پیدا کند، دختر خود ماري را راضی

آنیس تا دم مرگ در این نامهربانی و خیانت وفادار ماند، و یکی از . واپسین معشوقه شوهرش به چشم قبول بنگرد

را ستود که بهتر )) بانوي زیبا((پادشاهان بعدي، فرانسواي اول، پس از تجارب زیادي که در اینگونه امور اندوخت، این 

از زالل لبان وي شهد خرد و دانایی ((شارل .راي فرانسه خدمت انجام داده است و بیشتر از هر راهبه صومعه نشینی ب

. و آنیس را اجازه داد تا وي را از شرمساري تناسانی و جبن به در آورد و از وي مردي کوشا و با اراده بسازد)) نوشید

، ژاك کور که خزانه مملکت ریشمون شهربان که ارتش وي را سامان داد: مردان قدرتمندي را به دور خود جمع کرد

. را قوام بخشید، و ژان بورو که توپخانهاش نجباي گردنکش را به زانو در آورد انگلیسیها را آهسته آهسته به کاله راند

مردي که شجره نسب عالی یا دودمان اشرافی نداشت، مدرسه . ژاك کور، در عالم اقتصاد، خود یک کوندو تیره بود

فرانسویی بود که میخواست با ونیزیها، جنوواییها، و کاتالونیاییها در تجارت با . بگر زبردستی بودکم رفته بود، اما حسا

داراي هفت سفینه بازرگانی مجهز بود که مردانش راجانیان . مشرق زمین مسلمان به رقابت برخیزد و موفق شود

و پرچم کشتیهاي او به تمثال مادر خدا  اجیر و ولگردانی که از کوچه و خیابان گرفته شده بودند تشکیل میدادند،

فرانک بود، اندوخت، در حالی  27000000بزرگترین ثروت عهد خود در فرانسه را، که مبلغی درحدود . مزین بودند
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، شارل به وي ماموریت ضرب سکه و 1436در سال . که هر فرانکی، در مقایسه با ارزهاي ناتوان ما، برابر پنج دالر بود

باشور و شوق تمام از تصمیم  1439اتاژنرو سال . هاي دولت را سپرد آن، سرپرستی درآمد و هزینهاندکی پس از 

)) دستورالعملها((شارل براي بیرون راندن انگلیسیها از خاك فرانسه پشتیبانی کرد، و به وسیله یک سلسله 

ه تا به حال به وسیله رعایا به خاوند به پادشاه اختیار داد که تمام مالیاتهاي فرانسه را مالیاتهایی ک) 14431447(

. فئودال پرداخت میشدند دریافت دارد

از این زمان به بعد، سلطنت . بالغ شد) دالر 45000000(کراون  1800000به این ترتیب، درآمد خزانه دولت به 

موکراسی طبقه متوسط ایاالت بینیاز شد و توانست در برابر رشد و ترقی د)) قوه مالی((فرانسه برخالف انگلستان از 

هایی را که براي پیروزي فرانسه بر انگلستان الزم بود به دست داد، اما از  این سیستم ملی مالیاتی هزینه. مقاومت کند

آنجا که شاه میتوانست نرخ مالیاتی را باال ببرد، وسیله خوبی براي اعمال زور پادشاهان شد، و همین خود یکی از علل 

و کارهاي او  ;هاي مالی و مالیاتی نقش مهمی ازنظر راهنمایی داشت ك کوردر این توسعهژا. گشت 1789انقالب 

، به اتهام آنکه عدهاي را براي مسموم 1451در سال . سبب تحسین بسیاري، و نفرت معدودي از قدرتمندان شد

تمام اموالش . ید شدساختن آنیس سورل اجیر کرده است اتهامی که هرگز به اثبات نرسید دستگیر و محکوم به تبع

وي به رم گریخت، در آنجا به دریاساالري ناوگان پاپ رسید، و براي آزاد ساختن . را نیز به نفع دولت ضبط کردند

، در سن شصت و یک سالگی، 1456در کیوس مریض شد، و هم در آنجا به سال . رودس رهسپار آن دیار شد

ژاك کور شیوه سکه زنی شرافتمندانه مستقر ساخت، در طی این مدت، شارل هفتم به راهنمایی . درگذشت

هاي ویران را از نو بنا کرد، صنعت و تجارت را ترقی داد، و حیات اقتصادي فرانسه را از ورشکستگی نجات  دهکده

ارتشهاي خصوصی را منحل کرد و سربازان آنها را، در خدمت خود، به صورت نخستین ارتش مستقر اروپا، . بخشید

فرمان داد که در هر بخش کلیسایی یک تن از شارمندان دالور، که به وسیله همشهریانش ). 1439(متشکل کرد 

انتخاب میشود و از پرداخت همه گونه مالیاتی معاف میشود، خویشتن را مسلح گرداند، به کار بردن افزارهاي جنگی 

  . ندان خود به خدمت شاه درآیدرا مشق کند، و آماده باشد تا هر گاه احتیاج افتاد، درحال، با دیگر همان

  . همین تیر اندازان آزاده بودند که سپاه انگلستان را از فرانسه بیرون راندند

انگلیسیها از . امضا کرده بود درهم بشکند 1444، شارل مجهز و آماده بود که قرار داد متارکهاي را که در 1449در 

ا را ضعیف کرده بود، و امپراطوري رنگ باخته خود را در جنگهاي داخلی آنه. این امر متعجب شدند ویکه خوردند

 1427در سال . فرانسه قرن پانزدهم، چون هند قرن بیستم، پرخرجتر از آن یافتند که قادر به نگاهداري آن باشند

سپاهیان . پوند بدو سود رساند 57000پوند تمام شد، در حالی که فقط  68'000نگاهداري فرانسه براي انگلستان 

آنها بیش از اندازه بر کمانداران و تیرکهاي نوك تیز و تاکتیکهایی که سبب . یتانیایی دلیرانه اما نابخردانه جنگیدندبر

شکست سواره نظام فرانسه در کرسی و پواتیه شده بود اعتماد ورزیدند، لیکن این تاکتیکها در نبرد فورمینیی 

در  ;، انگلیسیها بیشتر نواحی نورماندي را تخلیه کردند1449در  .در برابر توپهاي بوروکاري از پیش از نبرد) 1450(

. پایتخت آن، روان، را از دست دادند 1451سال 

تمام ناحیه گویین دوباره به . تالبت بزرگ در نبرد کاستیون شکست خورد و کشته شد، بوردو تسلیم شد 1453در 

، دو کشور پیمان صلحی امضا کردند 1453در نوزدهم اکتبر  .تنها کاله براي انگلیسیها باقی ماند. فرانسه تعلق گرفت

  . که به جنگ صد ساله پایان داد
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فصل چهارم

  ققنوس گالیا

1453 -1515  

  

I - 1483-1461: لویی یازدهم  

بر خالف میلش او را به ) 1436(در سیزدهسالگی . لویی، فرزند شارل هفتم، یک دو فن استثنایی و دردسر انگیز بود

ا مارگارت شاهزاده خانم اسکاتلندي، که یازده سال داشت، مجبور کردند، و او با بی اعتنایی به وي و گرفتن ازدواج ب

ماگارت، که زندگی خود را وقف شعر کرده بود، با مرگی زودرس آرامشی . هاي متعدد انتقام خود را بازستاند معشوقه

لویی دوبار !)) تفو بر این زندگی. از زندگی سخن مگوییدبا من : ((گویند در دم مردن گفته بود ;)1444(ابدي یافت 

. بر ضد پدرش شورید، در دومین بار به فالندر گریخت، و با خروش فراوان منتظر زمانی شد که قدرت به دست آورد

و فرانسه، براي مدت بیست و دو سال، حکومت  ;و آرزوي او را بر آورد) 1461(شارل خود را از گرسنگی به کشتن داد

  . یکی از عجیبترین و بزرگترین پادشاهان خود را گردن نهاد

. چشمانی بی اعتماد و بینی دراز داشت. الغر، زشت، ساده، و مالیخولیایی بود. لویی اکنون سی و هشت سال داشت

چون زایري بینوا قباي خاکستري زمختی میپوشید و کاله نمدي کهنهاي به سر . مانند یک روستایی به نظر میآمد

یگذاشت، به سان قدیسی عبادت میکرد، و چنان سلطنت میراند که گویی شاهزاده را، پیش از آنکه ماکیاولی متولد م

کوکبه و دبدبه فئودالیسم را نکوهش میکرد، بر آداب و سنن میخندید، مشروعیت سلطنت خویش . شود، خوانده است

در قصر خفه و غمانگیز تورنل، در . وحشت میافکندرا به پرسش میگرفت، و با سادگی خود همه سالطین زمان را به 

با آنکه براي دومین بار ازدواج کرده بود، به سان مرد . پاریس، یا در کاخ پلسی له تور، در نزدیکی تور، به سر میبرد

همان چند مستخدم و ندیمی را که در  ;گرچه همه فرانسه را داشت، تنگ چشم و خسیس بود. مجري زندگی میکرد

با این حال، حقیر . تبعید با او بودند نگاه میداشت، و چنان غذا میخورد که تدارکش براي هر دهقانی میسر بودهنگام 

  . و ناچیز نمینمود، بلکه ابهت شاهی تمام عیار را داشت

حکومت خویش، از صورت تفرقه همه سجایا و صفات خویش را فداي این تصمیم کرده بود که فرانسه را، زیر چکش 

ی بیرون آورد و وحدت سلطنت و توحید قدرت بخشد و، با ایجاد یک حکومت مرکزي، آن را از میان خاکستر خانخان

. و ویرانیهاي جنگ به سوي زندگی و قدرت جدیدي رهنمون شود

براي رسیدن بدین مقاصد و هدفهاي سیاسی، با ذهنی روشن و زیرك و خالق ناآرام، شب و روز میاندیشید و مانند 

صلح را بسختی میتوانست : ((کومین میگوید. کاري را تا سرانجام نمییافت، انجام شده به شمار نمیآورد قیصر هیچ

. اما در جنگ نیز بختیار نبود و از این رو سیاست بازي، جاسوسی، و رشوه را بر اعمال زور ترجیح میداد.)) تحمل کند

ویش همراه میکرد، و گروه کثیري جاسوس داشت که در دیگران را با تشویق و ترغیب، و مداهنه یا ترس، با مقاصد خ

. به وزیران ادوارد چهارم، پادشاه انگلستان، پنهانی مستمري و حقوق میداد. داخل و خارج براي وي کار میکردند

اهانت را تحمل میکرد، از در تسلیم در میآمد، پستی و زبونی را طاقت میآورد، و منتظر میشد تا فرصت پیروزي یا 

در تمام . لغزشهاي بزرگی مرتکب شد، لیکن با زیرکی و تدبیري بالبداهه همه را جبران کرد. ام به دست آوردانتق

معهذا، وقت زیادي به ادبیات و هنر تخصیص . جزئیات امر حکومت دقت و رسیدگی میکرد و چیزي را از یاد نمیبرد

، و از انقالبی که مطبوعات قادر به ایجاد آن در هاي خطی جمع میکرد میداد، عالقه بسیاري به خواندن داشت، نسخه

از مصاحبت مردان صاحب علم، خاصه اگر بوهمی به معنایی که پاریسیها میدانستند . جامعه بودند آگاهی داشت
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در ایامی که در فالندر به سر میبرد، با کنت شاروله براي تشکیل انجمنی از دانش پژوهان و . بودند، لذت میبرد

آنتوان . ضل فروشیهاي خود را با داستانهاي دل انگیزي به سیاق بو کاتچو چاشنی میدادند همدست شدمحققان که ف

بر توانگران سختگیر، و بر بینوایان بیاعتنا . دو ال سال، در صد داستان جدید، برخی از این داستانها را ذکر کرده است

ط، که نیرومندترین تکیه گاه او بودند، مهر اصناف صنعتکاران را دشمن میداشت، و به مردم طبقه متوس ;بود

پس از انقالبی که در پرپنیان . و با آنان که مخالف وي بودند، در هر طبقه، در کمال بیرحمی رفتار میکرد ;میورزید

در ستیزه خود با نجبا، . رخ نمود، فرمان داد تا هریک از شورشیان تبعیدي را که پرواي بازگشتن کرد مثله کنند

دشمنان و خیانتکاران خاص را در قفسهایی آهنین، که دو متر و نیم طول، دو متر و نیم و عرض، و دو متر  برخی از

این قفسها اختراع اسقف وردن بودند، که خود بعدها، مدت چهارده سال، دریکی از آنها . ارتفاع داشت، زندانی کرد

. ي دفع نجبا و زمامداران به کمک آن احتیاج داشتدر عین حال، لویی سخت پایبند کلیسا بود، زیرا برا. محبوس شد

را مکرر در )) آوه ماریا((تقریبا همیشه تسبیحی در دست داشت و، با شور و التهاب یک راهبه محتضر، دعاي ربانی 

در نیمروز براي سالمت و صلح )) آوه ماریا((، دعاي آنژلوس را، که خواندن سرود1472در سال . مکرر زمزمه میکرد

به زیارت مزارهاي متبرك میرفت، از اشیاي مقدس صورت برمیداشت، مقدسان را براي . بود، مرسوم داشتکشور 

چون مرد، . آنکه به خدمت خویش گیرد رشوه میداد، و پیکره مریم عذرا را جهت کمک به خویش به جنگ میبرد

. تمثال خود او را نیز، به سان قدیسی، بر دروازه دیري در تور نقش کردند

چون به پادشاهی رسید، فرانسه را ترکیب از هم پاشیدهاي از . ا اشتباه کاریهایش فرانسه جدید را به وجود آوردب

از این ترکیب از هم گسیخته ملتی پدید آورد که، در دنیاي مسیحیت التین، از . حکومتهاي فئودالی و روحانی یافت

بندرها را مرمت کرد، صادرات را . لمان معدنکاو و به فرانسه آورداز ایتالیا ابریشمباف، و از آ. همه ملل نیرومندتر بود

رونق بخشید، کشتیرانی کشور را تحت حمایت گرفت، بازارهاي فروش جدیدي براي صنایع فراهم ساخت، و حکومت 

توسعه دریافت که . فرانسه را با طبقه نوظهور بورژوازي، که قدرت بازرگانی و مالی کشور را در دست داشت،متحد کرد

براي حمایت و اداره . تجارت و بازرگانی در داخل مرزهاي محلی و ملی احتیاج به تشکیالت نیرومند و متمرکزي دارد

طبقه کشاورز، آهسته آهسته، خود را زیر یوغ سرفداري، که مایه . کشاورزي کشور دیگر احتیاجی به فئودالیسم نبود

دیگر آن زمان که خاوندهاي فئودال براي خود قانون وضع میکردند . رکود و کسادي کار زراعت بود، رهایی میبخشید

به وسایل مختلف، خواه . و به نام خویش سکه میزدند و در قلمرو و امالك خویش پادشاهی میکردند گذشته بود

و اموال حقوق آنها را، در تعدي و تجاوز به امالك . زشت و خواه زیبا، وي آنها را یکی یکی به تسلیم و اطاعت واداشت

و یک سرویس پستی دولتی دایر کرد که از سراسر امالك آنها میگذشت  ;دهقانان در هنگام شکار، محدود ساخت

آنها را از نزاعهاي خصوصی بر حذر داشت، و تمام دیونی را که از گذشته به پادشاهان فرانسه بدهکار بودند، ). 1464(

  . و از پرداخت آن تعلل کرده بودند، مطالبه کرد

اتحادیه رفاه ((، نمایندگان پانصد خانواده از نجبا در پاریس گرد آمدند و 1464در سال . آنان او را خوش نداشتند

  . عرضشان آن بود تا، تحت نام مقدس رفاه مردم، امتیازات خویش را محفوظ دارند. را تشکیل دادند)) عمومی

ه نواحی شمالی فرانسه را هم به دو کنشین خود بیفزاید، کنت شاروله، که وارث تاج و تخت بورگونی بود، به خیال آنک

. شارل، دوك دو بري، برادر لویی، به برتانی گریخت و سرداري انقالب را به عهده گرفت. بدین اتحادیه پیوست

وي تنها امید . اگر اینان با یکدیگر متفق میشدند، کار لویی ساخته بود. دشمنان و سپاهیان از هر سو بر شاه شوریدند

به جنوب تاخت، از رود آلیه گذشت، و سپاه یکی از دشمنان را به . آن بود که آنان را در حال تفرقه در هم شکند

سپس به سوي شمال بازگشت و، درست بموقع به پاریس رسید و جلو لشکریان بورگونی را، که  ;تسلیم واداشت

سپاهیان بورگونی . و طرف براي پیروزي کوشیدنددر نبرد مونلري، هر د. میخواستند به پایتخت وارد شوند، گرفت
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لویی وارد پاریس شد، و ارتش بورگونی با متحدینش بازگشت و شهر را در . شکست خوردند و عقب نشینی کردند

لویی از آنجا که نمیخواست مردم پاریس را از گرسنگی به کشتن دهد، طبق پیمان کونفالن . محاصره گرفت

نورماندي نصیب برادرش شارل . شمنان میخواستند زمین، پول، و مقام بدانها تسلیم کرد، همه آنچه را که د)1465(

از رفاه و آسایش مردم سخنی به میان نیامد، بلکه براي آنکه پول الزم فراهم آید، باز و بر دوششان مالیات . شد

جنگ شد و او را به اسارت در دیري نگذشت که شارل با فرانسوا، دوك برتانی، وارد . لویی منتظر فرصت شد. بستند

اما فرانسوا، که بدرستی حدس زده بود . لویی به نورماندي لشکر کشید و، بدون خونریزي، آن را مسخر ساخت. آورد

فرمانرواي )) شارل دلیر((لویی خواهان برتانی نیز هست، با دوك شاروله که اینک به نام دوك شارل، ملقب به 

لویی در اینجا تمام فوت و فنهاي سیاستگري . ا هم بر این پادشاه متجاوز حمله آورندبورگونی شده بود متحد شد تا ب

با فرانسوا جداگانه پیمان صلح بست، و موافقت کرد که در پرون، در کنفرانسی، اختالفات خود را با . را به کار بست

دي دست باز کشد و وي را در بیتالمال در اینجا، شارل وي را به زندان افکند و مجبور کرد تا از پیکار. شارل حل کند

، اما دو سال بعد، این خیانت )1468(لویی، در حضیض انحطاط و قدرت و شهرت، به پاریس بازگشت . لیژ سهیم کند

شارل بر آن . و هنگامی که شارل در گلدرالند سرگرم بود، سپاه خود را به سن کانتن، آمین، و بووه راند ;را تالفی کرد

ولی لویی، که از زن پرستی ادوارد خوب آگاه . چهارم را به اتحاد و همدستی باخویش علیه لویی برانگیزد شد تا ادوارد

به عالوه، وعده کرد که کاردینال دو بوربون  ;بود، وي را دعوت کرد که به پاریس آید و با زنان پاریس خوش بگذراند

از روي میل، هر گناهی را که وي از راه عشق یا زن ((را، به عنوان کشیش اقرار نیوش سلطنتی، به وي بسپارد تا 

با تدبیر و زیرکی، شارل را به جنگ با سویس کشاند، و چون در این نبرد شارل .)) بازي مرتکب میشود ببخشاید

و نجباي بورگونی را با پول، و مردم ) 1477(کشته شد، لویی نه تنها پیکاري بلکه سراسر بورگونی را به تصرف درآورد 

. را از راه گرفتن یک معشوقه اهل بورگونی، خرسند و آرام ساخت آن

اکنون خود را به حد کافی قوي و نیرومند مییافت که به سراغ بارونها برود، بارونهایی که اغلب با وي به جنگ بر 

که در سال  بسیاري از بزرگانی ;میخاستند و کمتر به نداي وي براي جنگیدن با دشمنان فرانسه پاسخ مثبت میدادند

جانشین این عده به تجربه . علیه وي توطئه کرده بودند اینک مرده، یا بر اثر زیادي سن از کار افتاده بودند 1465

 ;آموخته بودند که از چنین پادشاهی، که سر اشراف خیانتکار را میبرد و اموالشان را مصادره میکند، باید ترسید

لویی، که . اشتگان پنهانی، و پولی هنگفت براي خریدن و رشوه دادن داردپادشاهی که سپاهی گران از ماموران و گم

  . ترجیح میداد پول رعایاي خود را تلف سازد تا جانشان را، سردانی و روسیون را از اسپانیا خرید

که رنه را بر آن میداشت . آالنسون و بلوا را از طریق لشکر کشی گرفت. روشل را از راه مرگ برادرش به دست آورد

، 1483در . یک سال بعد نیز آنژو و من ضمیمه قلمرو سلطنت شدند). 148(پرووانس را به پادشاهی فرانسه واگذارد 

فالندر،که به پشتیبانی و کمک لویی علیه امپراطوري مقدس روم نیازمند بود، ایالت آرتوا را با دو شهر توانگر آراس و 

ها، پارلمانهاي داخلی، و بخشهاي تحت تابعیت قانونی شاه، لویی براي با مقهور ساختن بارون. دوئه به وي تسلیم کرد

فرانسه آن وحدت ملی و قدرت اداري متمرکزي را ایجاد کرد که، ده سال بعد، هنري هفتم براي انگلستان، فردیناند 

ار چیزي جز آن نبود که با اینکه نتیجه این ک. و ایزابل براي اسپانیا، و آلکساندر ششم براي ایاالت پاپی فراهم آوردند

زیرا سبب  ;سلطنتی را جانشین سلطنتهاي متعدد کند، اما این امر در آن زمان پیشرفتی بزرگ محسوب میشد

ها و گویشها به  ها و ارزش پول رایج، شکل دادن لهجه تقویت نظم داخلی و امنیت خارجی، تثبیت مقادیر و اندازه

نجبا قدرت زیادي . اما این سلطنت هنوز سلطنت مطلقه نبود. فرانسه شدگونه زبان، و پیش بردن رشد ادبیات بومی 

نجبا به عذر آنکه براي رفاه میجنگند، ماموران . و براي وضع مالیات جدید، رضایت و موافقت اتاژنرو الزم بود ;داشتند

المتی شاه و امنیت دولتی و ادارات به عذر آنکه حقوق و درآمدشان ناچیز است، و روحانیون به عذر آنکه براي س
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شاه مجبور به رعایت و حفظ عقاید و آراي مردم و آداب و . کشور دعا و عبادت میکنند از پرداخت مالیات معاف بودند

. رسوم جامعه بود

پارلمانهاي محلی هنوز بر آن بودند که فرمان پادشاه تنها وقتی در ایاالت آنها حکم قانون پیدا میکند که مورد 

  . باز شده بود)) دولت یعنی من((با وجود این، راه براي لویی چهاردهم و ادعاي . آنها قرار گیرد پذیرش و تصویب

خویشتن را در کاخ پلسی له تور محبوس کرده . با همه این پیروزیها، لویی روز به روز جسما و روحا فرسودهتر میشد

اشتباهات و . گریست، و از کسی دیدن نمیکردبا بدگمانی به همه مین. میترسید وي را بکشند یا مسموم کنند. بود

بیلیاقتیها را ظالمانه کیفر میداد، و گاهگاهی لباسهایی میپوشید که ابهت و گرانقدري آنها نقطه مقابل قباي کهنه 

 سالها از رنج. چنان الغر و رنگ باخته بود که آنان که او را میدیدند زنده بودنش را باور نداشتند. ابتداي سلطنتش بود

، حمله دیگري 1483در بیست و پنجم اوت . و زحمت بواسیر در عذاب بود، و گاهگاهی دچار حمالت سکتهاي میشد

  . و پنج روز بعد در گذشت ;او را الل ساخت

 ;رعایا از مرگ او شادمان شدند، زیرا براي لشکرکشیها، شکستها، و پیروزیهایش بر آنها مالیاتهاي کمر شکن بسته بود

مع هذا، . مداري ستمگرانه او، به همان اندازه که فرانسه نیرومندتر شده بود، مردم فقیرتر شده بودنددر ایام زما

نسلهاي بعد، از اقدامات وي، از مقهور شدن نجبا، از تجدید سازمان قواي مالی و اداري و دفاعی کشور، از پیشرفت 

  . و متحد سود فراوان بردندصنعت و تجارت، از زیاد شدن مطبوعات، واز تشکیل یک کشور جدید 

اگر همه روزهاي زندگی لویی را برشماریم تا در یابیم در کدامیک شادمانی و سرور وي بر درد و : ((کومین مینویسد

رنجش افزون بوده است، این ایام خوش را چنان معدود مییابیم که بسختی در برابر هر بیست روز اندوهبار، یک روز 

  . او و نسل معاصرش براي سعادت و عظمت آینده فرانسه تالش و فداکاري کردند.)) آورد شادي آور به حساب خواهیم

II - ماجراي ایتالیا

مدت هشت سال، آن دو بوژو، خواهرش که فقط ده سال از وي . شارل هشتم هنگامی که پدرش مرد، سیزدهساله بود

هاي حکومت را تقلیل داد، یک چهارم  هزینه. راند بزرگتر بود، به عنوان نایب السلطنه، خردمندانه بر فرانسه حکومت

مالیات سرانه را بر مردم بخشید، بسیاري از تبعیدشدگان را باز خواند، عده زیادي از زندانیان را آزاد کرد، و با موفقیت 

ایی که براي دوباره به دست آوردن نیمه پادشاهیه) 1484(ها و اقدام بارونها را در جنگ احمقانه شان  تمام توطئه

هنگامی که برتانی با اورلئان، لورن، آنگولم،اورانژ، و ناوار در شورش دیگري . لویی از آنها سلب کرده بود درهم شکست

علیه وي متحد شد، سیاستمداري خردمندانه وي و سپهساالري لویی دو ال ترموي همه را مغلوب کرد، و او با برقرار 

که دو کنشین بزرگ خود را به عنوان جهاز به دربار فرانسه میآورد،  ساختن مواصلت میان شارل و آن دو برتانی

پس از آن، نایب السلطنه از حکومت و فرمانروایی کناره گرفت و سی و ). 1491(پیروزمندانه بدین آشوب خاتمه داد 

  . یک سال بازمانده عمرش را در فراموشی آرامش بخشی به سر برد

بینی قوزدار، دهان گشاد، و  ;کوتاه قد، پهن، الغر، و لنگ بود. گري به شمار میآمددی)) آن((ملکه جدید، از هر لحاظ، 

با آنکه . چنانکه از یک زن اهل برتانی بایسته بود، تیزهوش و ممسک بود. صورتی به سبک گوتیک کشیده داشت

باس زرین بپوشد و در ساده لباس میپوشید و اغلب پیراهن و روسري سیاه به تن میکرد، میتوانست در مواقع رسمی ل

و در واقع او بود، نه شارل، که شاعران و هنرمندان را حمایت میکرد و ژان بور دیشون را به . زیر بار جواهرات بدرخشد

آن هیچ گاه برتانی و رسوم و آداب آن را، که سخت عزیز میداشت، به . ترسیم ادعیه آن دو برتانی مامور ساخت

و براي اصالح  ;با کوشش تمام، خیاطی میکرد. در زیر حیا و آزرم مستور میداشتغرور خوبش را . فراموشی نسپرد

  . ورزید اخالق و رفتار شوهرش و دربار مجاهدت می



٣٣٩۵

به زنان، بیش از آنکه بنیه نحیف وي اجازه ((برانتوم، که به نوشتن شایعات بی اساس عادت دارد، میگوید که شارل

از زشتی ملکه چندان گلهمند نمیتوانست باشد، . به یک معشوقه بسنده کرد پس از ازدواج،.)) میداد، عشق میورزید

قیافهاش نادلپسند، چشمانش بزرگ و بیرنگ و نزدیک بین، لب . زیرا خود نیز سري بزرگ و دراز و پشتی گوژ داشت

نیک سرشت، اما . زیرینش کلفت و افتاده، سخن گفتنش بطئی، و دستانش داراي انقباضات ناگهانی تشنجآمیزي بود

خواندن داستانهاي شوالیهاي را دوست داشت، و اندیشه فتح ناپل را براي . مهربان، و گاهی سخت خیال اندیش بود

خاندان آنژون، تا زمانی که به وسیله آلفونسو . فرانسه، و تسخیر بیتالمقدس را براي جهان مسیحیت در سر میپروراند

ادعاي سلطنت بر آن دیار از  ;)12681435(اپل را در دست داشتند پادشاه آراگون بیرون رانده شدند، سلطنت ن

شوراي سلطنت وي او را تنها و . و اینک به وسیله شارل از سرگرفته شد ;دوکهاي آنژو به لویی یازدهم انتقال یافت

بودند  اما اعضاي آن امیدوار ;آخرین کسی در جهان میدانست که توانایی رهبري سپاهی را در یک جنگ بزرگ دارد

و باور داشتند که تسخیر ناپل سبب تسلط بازرگانی فرانسه در  ;که از طریق سیاسی راه را براي پیروزي هموار سازند

براي حفظ جناحین مملکت، آرتوا و فرانش کنته را به ما کسیمیلیان اتریشی، و سردانی و . ناحیه مدیترانه خواهد شد

و بر آن بودند که، در ازاي این بخششهاي کوچک فرانسه، . تسلیم داشتندروسیون را به فردیناند، حکمران اسپانیا، 

با وضع مالیاتهاي سنگین، گرو نهادن جواهرات، و وام گرفتن از بانکداران جنووایی و . نیمی از ایتالیا را به دست آورند

ش کشتی جنگی فراهم لودوویکو، نایب السلطنه میالن سپاهی بالغ بر چهل هزار سرباز، یکصد توپ، و هشتاد و ش

خواهرش دور شود، با خوشحالی )) آن((همسرش و )) آن((، شارل، که شاید بیمیل نبود که از 1494در سال . آوردند

زنان آنجا را  ;از وي استقبال شایانی به عمل آمد) که با ناپل خرده حسابهایی داشت(در میالن . پایتخت را ترك گفت

ش، در ضمن لشکر کشی، ردیفی فرزند نامشروع به جاي گذاشت، اما جوانمردانه از به دنبال خوی. مقاومتناپذیر یافت

 ;تجاوز به دختري رام نشدنی، که خدمتگزار مخصوص اتاق خوابش وي را به دام شهوت او افکنده بود، خودداري کرد

اون به دخترك کر 500جشن ازدواج آنها را سرپرستی کرد، و جهازي معادل  ;در عوض، به دنبال عاشقش فرستاد

مناظر آن، شیوه  ;)1495(ناپل نیرویی نداشت که در برابر او بتواند مقاومت کند، و شارل بآسانی وارد شهر شد . داد

وي ظاهرا یکی از آن مردان خوشبخت فرانسوي بود . آشپزي، و زنانش او را خوش آمد، و بیتالمقدس را فراموش کرد

ی، که بعدها به علت انتشار سریع آن پس از بازگشت سپاهیان به فرانسه که، در این لشکر کشی، به امراض مقاربت

آلکساندر ششم، و نیز ولودوویکو نایب السلطنه میالن )) اتحاد مقدس. ((نامیده شد، گرفتار نیامد)) مرض فرانسوي((

ب نشینی از میان شارل را به تخلیه ناپل و عق) که اینک تغییر راي داده و از اتحاد با شارل روي گردانده بود(

سپاه وي، که سخت تقلیل یافته بود، در فورنووو به جدالی سخت دست . ایتالیایی که دشمن وي بود مجبور کرد

. ، با شتاب به سوي فرانسه عقب نشست، و رنسانس را، همراه امراض مسري، به ارمغان آورد)1495(گشود 

ه در آن هنگام بیست و دو سال داشت، براي نخستین بار چنان در نبرد فورنووو بود که پیر تراي، سنیور دو بایار، ک

وي در کاخ . را به دست آورد)) شوالیه پاك و بیباك((دالوري و شجاعتی از خود نشان داد که نیمی از لقب مشهور 

ه بایار، در دو فینه، زاده شد و از خاندان بزرگی بود که سرانش، در طی دو قرن گذشته، در میدان جنگ جان داد

دو اسب در زیر رانش تلف . در نبرد فورنووو، چنان به نظر میرسید که پیر نیز خواهان ادامه این سنت است. بودند

شدند، یکی از پرچمهاي دشمن را به چنگ آورد، و از طرف پادشاه حق شناس خویش به دریافت شهسواري مفتخر 

داول بود، وي همه فضایل شوالیه گري را در خود در دورهاي که زورگویی و هرج و مرج و خیانتکاري امري مت. شد

 ;وظیفه شناس و وفادار بود، بی آنکه پست و فرومایه باشد ;جمع داشت بزرگوار و بلند نظر بود، بی آنکه متظاهر باشد

و در جنگهاي متعددي که کرد، چنان روحیه بشاش و مهربانی  ;محترم و معزز بود، بی آنکه مغرور و دل آزار باشد

شارل تا سه سال پس . ما باز از او سخن به میان خواهیم آورد. مینامیدند)) شوالیه نیکو((که معاصرانش او را  داشت
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سپس هنگامی که در آمبواز به تماشاي یک مسابقه تنیس میرفت، سرش باشدت  ;از لشکرکشی به ایتالیا زنده ماند

از . و وارد آمد، در سن بیست و هشت سالگی درگذشتبه در زهوار در رفتهاي خورد و، بر اثر صدمهاي که به مغز ا

اورلئان رسید، و او به نام لویی /آنجا که همه فرزندانش پیش از وي در گذشته بودند، سلطنت به برادرزادهاش دوك د

اورلئان، بود، اینک سی و شش سال /وي، که فرزند هفتاد سالگی پدرش، شارل د). 1498(دوازدهم به تخت نشست 

و رفتارش  ;اخالق وي، براي آن ایام، به نحو غیرمتعارفی منحط مینمود. ز نظر تندرستی رنجور و ضعیف بودداشت و ا

. چنان بیریا و دوستداشتنی بود که دیري نگذشت که ملت فرانسه، علی رغم جنگهاي بیهودهاش، به وي مهر آورد

اما . گفت، وي را به بیحرمتی متهم داشتند هنگامی که در سال جلوسش ژان دو فرانس، دختر لویی یازدهم، را طالق

او را در این کار تقصیري نبود، زیرا لویی یازدهم، آن پادشاه اندوهگین و انعطافناپذیر، وي را که یازده سال پیش 

نداشت به ازدواج با این دختر زشت مجبور کرده بود، و او هیچ گاه نتوانست نسبت به وي مهري در دل خویش پدید 

هاي پسر پاپ، سزار بورژیا  این روي، آلکساندر ششم را با وعده یک عروس فرانسوي، یک ایالت، و دادن هزینهاز . آورد

بر آن داشت تا، براساس قرابت نسبی و همخونی، این ازدواج را ملغا و فرمان ازدواج وي را با آن دو برتانی، که اینک 

زن و شوهر در بلوا سکونت اختیار کردند و در . صادر کندبیوه بود و دو کنشین برتانی جهیز وي به شمار میرفت، 

. فرانسه نمونه شاهانه محبت و وفاداري شدند

وي چون لویی یازدهم نیز . لویی دوازدهم نمودار مردي است که منش و اخالقش بر هوش و عقل وي برتري دارد

ارها را به یاران برگزیده کاردان هوش نبود، اما خوشنیت و خوشرفتار بود و به حد کافی هوشیاري داشت که ک

و این  ;آمبواز، واگذاشت/امور اداري و بخش زیادي از کارهاي سیاسی را به دوست زندگیش، ژرژ، کاردینال د. بسپارد

روحانی دور اندیش و مهربان چنان خوب به رتق و فتق امور پرداخت که مردم بوالهوس و متلونالمزاج هر گاه کار 

مردم از اینکه بار مالیاتهایشان، ابتدا .)) آن را به ژرژ واگذارید: ((انه باال میافکندند و میگفتندخطیري پیش میآمد، ش

پادشاه با آنکه در ناز و نعمت پرورده شده بود، تا آنجا که . یک دهم و سپس یک سوم، کاهش یافت، حیران شدند

فروش مقامات اداري را . ز از سو استفاده باز داشتهاي خود و دربارش را تقلیل داد و نزدیکان را نی میسر بود، هزینه

یک سرویس پستی دولتی براي کارهاي محرمانه دایر . منسوخ، و قبول هدایا و تحف را به وسیله دادرسان ممنوع کرد

کرد، و خویش را مقید ساخت که، براي تصدي مقامات اداري خالی، از میان هر سه تنی که به وسیله قوه قضائیه 

. یشوند یکی را برگزیند، و هیچ یک از کارمندان دولت را پیش از اثبات جرم یا عدم کفایت معزول نکندانتخاب م

برخی از کمدي نویسان و درباریان صرفه جوییهاي وي را تمسخر گرفتند، لیکن وي سخنان مضحکهآمیز آنان را با 

. حقیقت سودمندي وجود داشته باشد در میان هرزه دراییهایشان ممکن است گاهی: ((خوشرویی میشنود و میگفت

من بیشتر مایلم که درباریان به خست و تنگ ...بگذارید خود را مشغول دارند، به شرط آنکه حرمت زنان را نگاه دارند

مطمئنترین وسیله براي شادمان ساختن وي آن .)) چشمی من بخندند، تا مردم از اسراف و ولخرجیم گریان باشند

به وي، )) پدر مردم((ملت فرانسه، با دادن لقب . ت و سود رساندن به خلق بدو نشان دهندبود که راهی براي خدم

. فرانسه هیچ گاه خواب چنین خوشبختیها را ندیده بود. سپاسگزاري خود را ابراز داشت

ر شاید غرض لویی و دیگ. جاي تاسف است که دوران خوشبختی آورد سلطنت او را حمله به ایتالیا لکه دار ساخت

پادشاهان فرانسه از این لشکرکشیها آن بود که نجباي جنگ طلب و مزاحم را، که ممکن بود سلطنت نیمبند و 

پس از دوازده سال پیروزي در ایتالیا، لویی . وحدت ملی را با جنگهاي داخلی به مخاطره افکنند، از میان بردارند

و بعد از آن هم، در نبردي که در گینگات اتفاق  ;دوازدهم مجبور شد سپاه خود را از این شبه جزیره عقب بکشد

نام دادهاند، زیرا سواره نظام )) جنگ مهمیزها((این جنگ را به تمسخر . ، از انگلیسیها شکست خورد)1513(افتاد
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و از آن به  ;لویی ناچار به قبول صلح شد. فرانسوي، با شتاب و سرعتی غیر عادي، از میدان جنگ فرار اختیار کرد

  . خویشتن را به پادشاهی فرانسه خرسند ساختبعد، 

آن براي وي وارثی به وجود نیاورده بود، و ). 1514(مرگ همسرش، آن دو برتانی، سلسله غمهاي او را کامل ساخت 

آنگولم، که اینک وارث بعدي تاج و / لویی با نارضایتی حاضر شد که دخترش کلود را به عقد ازدواج فرانسوا، کنت د

یارانش او را بر آن داشتند که، در پنجاه و دو سالگی، زن سومی بگیرد و، با به وجود . میشد، در آوردتخت محسوب 

وي ماري تودور، خواهر شانزدهساله هنري هشتم، را به . آوردن فرزند ذکور، حسرت سلطنت را بر دل فرانسوا بگذارد

ی است اصرار داشت، پادشاه رنجور را به زندگی ملکه جدید، که به هر آنچه زاده زیبایی و جوان. زنی اختیار کرد

و براي دامادش فرانسهاي شکست ) 1515(لویی سه ماه پس از عروسی درگذشت . لذتبخش اما فرسایندهاي کشاند

  . را به یاد داشت، به ارث گذاشت))پدر مردم((خورده اما خوشبخت، که محبتها و خدمات 

II -  پیدایش کاخها

نري فرانسه، جز معماري کلیسایی، زیر نفوذ یک حکومت سلطنتی مقتدر و اثرات تاخت و هاي ه اکنون تمام رشته

بناهاي کلیسایی همچنان به سبک گوتیک شعله سان، که زوال و انحطاطش در . تازهاي آن در ایتالیا قرار داشت

ود این، ساختمان برخی از با وج. تزیینات فوقالعاده و پرداختن به ریزهکاریهاي بیش از حد هویدا بود، ساخته میشد

کلیساي سن ولفرام در آبویل، کلیساي سنت اتین دومون در : کلیساهاي بزرگ و با شکوه در این عهد آغاز شد

پاریس، و مقبره کامل اما کوچکی که مارگارت اتریشی به یادبود شوهرش فیلیبر دوم، دوك دوساووا، در برو ساخت از 

به خاطر . سردر شمالی کلیساي جامع روان. هاي تازهاي پیدا کردند باییها و جلوهبناهاي قدیمی نیز زی. این زمرهاند

پولی که براي خرید آمرزشنامه داده . نام گرفت)) سر در کتاب((هاي کتابی که در حیاط آن گذاشته بودند،  قفسه

و از این روي  ;رسید میشد تا در ایام روزه بزرگ صرف کره خوري شود، به مصرف بناي برج زیباي جنوبی آن کلیسا

آمبواز براي ساختن نماي باختري، به همان سبک /کاردینال د. نامیدند)) برج کره((فرانسویان به تمسخر آن را 

بووه براي کلیساي جامعش، که شاهکاري بود، در قسمت جنوبی آن . گوتیک شعله سان، پول کافی تدارك دید

سانلیس، تور، و  ;ام نماها و سردرهاي بناي اصلی برتري داشتمحرابی ساخت که سر در و پنجره خورشیدیش بر تم

ژان لو تکسیه، در شارتر، برج مناره دار مجللی بنا کرد و ضریح باشکوهی جهت  ;تروا کلیساهاي خود را مرمت کردند

بناي  در پاریس. هاي معماري رنسانس با طرحهاي گوتیک بود، ساخت جایگاه همسرایان، که نشانهاي از اختالط ایده

  . استادانه برج سن ژاك بازمانده مرمت یافته کلیسایی است که در آن عهد براي یعقوب حواري کبیر ساخته شده بود

تاالرهاي عمومی با عظمتی در آراس، . بناهاي باشکوه شهري هرج و مرج و جنگ و جدال این عهد را جبران میکنند

، یک 1505در گرنوبل، به سال . ورو، اورلئان، و سومور برپا شدنددوئه، سنتومر، نوایون، سن کانتن، کومپینی، درو، ا

این کاخ را روبر آنگو و روالن لورو . بنیاد یافته بود 1493بنا نهاده شد، و کاخ باشکوهتري در روان در )) کاخ عدالت((

ت یافت، و در جنگ این کاخ در قرن نوزدهم از نو تزیین و مرم ;به سبک گوتیک پر نقش و نگاري طرح افکنده بودند

  . جهانی دوم کامال ویران شد

کلیسا به رقیت دولت درآمده و لذتهاي اینجهانی جاي . این قرن، نخستین قرن پیدایش کاخهاي فرانسوي بود

پادشاهان، که خود خدایانی انگاشته میشدند، براي آسایش خویشتن در  ;توشهاندوزي براي جهان دیگر را گرفته بود

یا )) دژ کاخها((، 1530و  1490در فاصله سالهاي . وار کاخهایی چون بهشت مسلمانان پی افکندندهاي رود ل کناره

شارل هشتم، چون از لشکرکشیهاي ناپلی خود بازگشت، از معماران . دادند)) کاخهاي ییالقی((قالع جاي خود را به 

وي با خود فراجووانی جوکوندو، معمار . خواست تا قصري به عظمت قصرهایی که در ایتالیا دیده است برایش بنا کنند

، منبتکار، و نوزده هنرمند ایتالیایی دیگر، )بوکادور(ایتالیایی، گویدوماتتسونی، مجسمه ساز و نقاش، دومنیکو برنابئی 
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. او قبال قلعه قدیمی آمبواز را مرمت کرده بود. از جمله یک معمار منظره ساز یعنی دومنیکو پاچلو، را همراه آورد

نون این هنرمندان ماموریت داشتند تا به یاري بنایان و صنعتگران فرانسوي آن را، به سبک ایتالیایی، به صورت اک

توده عظیمی از برج و بار و و سر مناره و قر نیز و : نتیجه فوقالعاده عالی بود. با شکوه در آورند)) مقر سلطنتی((یک 

 ;ناره شیبی که مشرف بر رود آرام لوار بود، به آسمان قد برافراشتستون و خوابگاه و طارمی با جاللی شاهانه، بر ک

. نوع جدیدي از معماري به وجود آمده بود

این شیوه، یعنی به کار بردن برجهاي گوتیک در قصرهاي سبک رنسانسی، و استفاده از شکلها و ریزهکاریهاي 

  . سرسخت سبک را رنجیده خاطر ساختکالسیک به جاي تزئینات سبک شعله سان، میهن پرستان و طرفداران 

هاي روزن دار و خاکریزها هنوز به شیوه قرون  باروها، ستونهاي استوانهاي شکل، بامهاي بلند و سراشیب کنگره

اما روحیه  ;وسطی بودند و آدمی را به یاد زمانی میافکندند که خانه شخص میبایستی هم قصر و هم دژ او باشد

ها را با خطوط مستقیم فراخی بخشید  پنجره ;یان پوشش عظیم جنگیشان بیرون آوردجدید محلهاي سکونت را از م

درون ساختمانها را با ;تا نور آفتاب را یکسر به درون فرستند، و آنها را با کالبد و قابی از سنگ تراشخورده زیبایی داد

و از بیرون آنها را  ;یمی مزین ساختهاي اسل ها، و نقوش و کتیبه نیمستونهاي کالسیک، گچبریها، مدالیونها، مجسمه

هاي حیرتبخش پرتجمل، تاریکی جاي به  در این خانه. ها و معموال جنگلی براي شکار محصور کرد با باغها، فواره

عشق به . روشنی پرداخت و وحشت و غم قرون وسطی جاي خود را به اعتماد، بیپروایی، و شادمانی عهد رنسانس داد

  . شدزندگی در معماري سبکی 

اگر نشئت و توسعه کاخها را بدین قرن، که نخستین قرن پیدایش کاخهاست، منتسب بداریم، اعتبار و انتسابی ناحق 

بسیاري از کاخهاي این عهد قبال به صورت قلعه و دژ وجود داشتند و تنها اصالح و تجدید بنایی در . بدان دادهایم

در قرن هجدهم حالتها . آنها کمال و ظرافتی اشرافی یافتدر قرن شانزدهم و هفدهم، شکل . آنها به عمل آمد

هنگامی که شارل هفتم ژاندارك . دگرگون شد، و حماسه عظیم ورساي جاي غزل نشاطآور کاخهاي ییالقی را گرفت

و وقتی لودوویکو ایل مورو،  ;، آن بنا به حد کافی کهنسال بود)م 1429(را در کاخ قلعه شینون به حضور پذیرفت 

تسخیر دوباره میالن به دست لویی دوازدهم، به عنوان زندانی وارد لوش شد، آن دژ به عنوان مقر و زندان  پس از

، ژان بوره، وزیر کشور لویی یازدهم، قلعه قرن سیزدهم النژه را به 1460در حوالی . شاهی تاریخچهاي طوالنی داشت

ز هم یکی از بهترین کاخهاییست که باقی مانده صورتی که در اساس قرون وسطایی بود تجدید بنا کرد گرچه هنو

، در شومون کاخ دیگري به سبک قرون وسطی ساخت، و برادرش، کاردینال، کاخ 1473آمبواز، در اوان /شارل د. است

. که در انقالب کبیر فرانسه، بی هیچ مالحظه و درنگی، ویران شد) 14971510(قلعه معظمی در گایون بنیاد نهاد

اورلئان لونگویل براي آن /و کاردینال د) 1464(کاخ شاتودون را تجدید بنا کرد )) حرامزاده اورلئان((دونوا، کنت 

 ;کاخ بلوا هنوز قسمتهایی از بناي قرن سیزدهم خود را دارد. جناح جدیدي به سبک مختلط گوتیک رنسانس ساخت

هاي رنسانسی براي  اي گوتیک و پنجرهه لویی دوازدهم، از ترکیب هماهنگ سنگ و آجر، یک جناح خاوري با دروازه

. آن بنا کرد، لیکن منتهاي شکوه آن در انتظار فرانسواي اول بود

ها و جدار تزیینی پشت محرابها  مجسمه سازي گوتیک، با زیبایی و ظرافت بیپایان، در کندهکاریهاي استادانه مقبره

کلیساي برو، همان اندازه ظریف و زیباست که پیکره سیبوالآگریپا، در جدار تزیینی پشت محراب  ;جلوه گر شد

اما، در این میان هنرمندان ایتالیایی استقالل، قرینه سازي، و لطافت سبک رنسانس را به . هاي شارتر و رنس مجسمه

مراوده میان، فرانسه و ایتالیا بر اثر رفت و آمد روحانیان، دیپلوماتها، بازرگانان، و . مجسمهسازي فرانسه افزودند

ورود اشیاي هنري ایتالیایی، خاصه اشیاي مفرغی کوچک، ناقل ذوق و فرم هنر کالسیک و . افران، افزونی گرفتمس

این هنرمندان ایتالیایی . آمبواز، این جنبش شدت یافت/با روي کار آمدن شارل هشتم، ژرژ و شارل د. رنسانس شد
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مقابر شاهان فرانسه در کلیساي . ی شاهان تاسیس کردندایتالیایی شده را در پایتخت ییالق)) مکتب آمبواز((بودند که 

سن دنی یادگاري تاریخی است که تحول پیکر تراشی را از عظمت با وقار سبک گوتیک به ظرافت پرنرمش و 

تزیینات سرورآمیز طرحهاي رنسانس نشان میدهد و، در آنجا که مرگ پیروزي مطلق دارد، باز شکوه و سلطه زیبایی 

، دیر زمانی 1467و در  ;زاده شد 1431وي در . این تحول سبک در میشل کولومب تجلی مییابد. دهد را صال می

تندیسهاي گالیک، . یاد میشد)) بزرگترین مجسمه ساز کشور فرانسه((پیش از حمله فرانسه با ایتالیا، از او به عنوان 

هایی ساخت که هنوز صالبت سبک  آنها مجسمهکولومب از جنووا مرمر وارد کرد و با  ;بیشتر، تقریبا همه از سنگ بود

. گوتیک در عدم لطافت و نرمش آنها اثر داشت، لیکن در قالی از نقش و نگارهاي فراوان کالسیک قرار گرفته بودند

شهسواري بیروح بر اسبی : تراشید)) قدیس جورج در پیکار با اژدها((براي کاخ گایون نقش برجسته عظیمی به نام 

مریم عذراي ((در . هایی به طرح رنسانس آن را در میان گرفتهاند و ستونها و قالببریها و کتیبه توسن سوار است

که براي کلیساي سن گالمیه در سنگ کنده شده است، کولومب موفق شد که ظرافت و نرمش کامل سبک )) ستون

و گویا همو بوده است که در ایام  ;ایتالیایی را در آزرم و شفقت چهره و خطوط صاف گیسوان فروهشته مریم بنمایاند

نقاشی فرانسه، به یک اندازه، . )1496(پیري نقشهاي مقبره استر را در کلیساي نایب نشین سولسم تراشیده است 

کار خود را تقریبا با یک نوع واقعگرایی )) زربرخاستن لعا((نیکوال فرومان در تابلو . تحت نفوذ ایتالیا و هلند قرار گرفت

را )) بوته سوزان((آنژو تابلو سه لته /از آوینیون به اکس آن پرووانس رفت و براي رنه د 1476اما در . هلندي آغاز کرد

 در این تابلو، که لته میانی آن مریم عذرا را بر تخت نشان میدهد، همه چیز زمینه، مریم سبزه روي و. نقاشی کرد

مشکین موي، موساي با عظمت، فرشتگان خوبچهر، سگ گله تیزگوش و هوشیار، و گوسفندان با اطمینانش داراي 

چنین تحول سبکی در کارهاي . در این پرده، نفوذ ایتالیا در سرحد کمال است. خصوصیات سبک ایتالیایی است

شارل هفتم و سپس با لویی دوازدهم به ایتالیا  وي با. که احتماال ژان پرآل است، نیز به چشم میخورد)) استاد مولن((

چون بازگشت، در نیمی از هنرهاي رنسانس مینیاتور، نقاشی دیواري، تک چهره نگاري، مجسمه سازي، و  ;سفر کرد

در نانت مقبره با هیبت فرانسواي دوم، دوك برتانی، را طرح افکند و کولومب حجاري کرد و . معماري استاد شده بود

هاي زیباي حامیان هنر خود، آن و پیر دو بوژو، را به یادگار گذاشت که اینک در موزه لوور آویخته  ک چهرهدر مولن ت

در حالی که تذهیبکاران فالندري مدتها بود . صنایع مستظرفه نفاست دوران اخیر قرون وسطی را حفظ نکردند. است

هاي دالنگیز  نیاتورهاي ژان بوردیشون، یعنی افسانهمی ;به موضوعات دنیوي و مادي و مناظر طبیعی روي آورده بودند

ادعیه آن دو ((مربوط به مریم عذرا و فرزندش، تراژدي جلجتا، رستاخیز پیروزمندانه مسیح، و زندگی قدیسان، در 

نشان بازگشت، به سادگی و دین داري قرون وسطی است طرح ضعیف، زمینه کالسیک، رنگ غنی ) 1508)) (برتانی

برعکس شیشهبندهاي منقوش این زمان از . مگی در محیطی که ظرافت و احساسی زنانه از آن میتراودو ه. و خالص

هایی که نور را میشکستند و به درون کلیسا  سبک طبیعت گرایی فالندري تاثیر گرفته بودند، که در نظر اول با پنجره

براي اوش، روان، و بووه نقاشی و رنگ شدهاند هایی که در این دوره  مع هذا، شیشه. میتاباندند نامتناسب مینمایند

  . شمهاي از شکوه و عظمت قرن سیزدهم را در خود دارند

هاي سفالگري لیموژ، که مدت یک قرن خاموش بودند، اینک دوباره روشن گشتند و، با ظروف مینا کاري نیم  کوره

استادانی که کنده کاري روي چوب  شفاف خود، با ظروف نقاشی شده ایتالیایی و اسالمی به رقابت پرداختند،

راسکین جایگاه همسرایان کلیساي جامع آمین را بهترین . میکردند چیره دستی و مهارت خویش را از یاد نبرده بودند

هاي رنگین اواخر قرن پانزدهم در کاخ بریساك توجه ژرژساند  فرشینه. نمونه کنده کاري روي چوب فرانسه میدانست

موزه گوبلن فرشینهاي . هاي پرارج موزه کلونی در پاریس گشت لب کرد، و یکی از گنجینهبه خود ج 1847را در 

دارد که عدهاي موسیقیدان را نشان میدهد که در باغی از گل سوسن  1500سخت زنده و جاندار از حدود سال 
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خاك را گامهاي . بود قرن پانزدهم براي تمام هنرهاي فرانسوي، جز ساختن کاخها، دوره بیحاصلی. مشغول نواختنند

لیکن تنها در اواخر عهد مردم فرصت و  ;سربازان شخم زده، و خونریزي ایام جنگ پرقوت و حاصلخیز گردانیده بود

تک چهرهاي . وسیله آن را داشتند تا تخم و بذر خرمنی را که فرانسواي اول آن را میدروید در این زمین آماده بکارند

مینیاتورهاي شاگردش بوردیشون آرامش  ;دار دورانی پر از زبونی و اضطراب استکه فوکه از خود کشیده است نمو

. خانوادگی لویی دوازدهم را در دومین ازدواجش، و آسایش شادیبخش سرزمین بهبود یافتهاي را منعکس میکند

. بودبراي فرانسه، شب اتفاقات ناگوار و بدبختی زا پایان یافته و سپیده دم خوشبختیها در شرف دمیدن 

IV -1480-1431: فرانسواویون  

یکی از . مع هذا، در همین قرن پر کشمکش و پرهرج و مرج، یک شاعر شهیر و یک تاریخنویس بزرگ به وجود آمد

نتایج اقتصاد ملی و مرکزي آن بود که زبان مردم پاریس زبان ادبی فرانسه شد و مولف، خواه اهل برتانی بود، یا 

گویی براي نشان دادن رشد و بلوغ فرانسه بود که فیلیپ دو . اثر خود را بدین زبان مینوشتبورگونی، و یا پرووانس، 

وي لقب خود را از نام زادگاهش، کومین . خود برگزید، نه زبان التینی را)) خاطرات((کومین زبان فرانسه را براي بیان 

خود در دربار بورگونی پرورش . نجم بودخاندانی معتبر داشت، زیرا جدش دوك فیلیپ پ. که در فالندر است، گرفت

)) شارل دلیر((هنگامی که کنت شاروله لقب . یکی از کارگزاران کنت شاروله شد) 1464(یافت و در سن هفدهسالگی

یافت و لویی یازدهم را در پرون اسیر کرد، کومین از رفتار دوك متغیر گشت و، شاید هم چون سقوط و زوال وي را 

لویی وي را رئیس خلوت خویش گردانید و و با پول و مال . روي خرد به خدمت پادشاه گروید پیش بینی میکرد، از

در این میان، کومین به تالیف دو کتاب، که از . و شارل هشتم او را به ماموریتهاي مهم سیاسی فرستاد ;توانگر ساخت

و )) و تاریخ سلطنت لویی یازدهم خاطرات، وقایع،((یکی کتاب . زمره ادبیات تاریخی به شمار میروند، دست زد

هایی هستند که، به دست مردي که جهان را  ، و این هر دو سرگذشت))وقایع سلطنت شارل هشتم((دیگري کتاب 

 خوب میشناخته و خود در حوادثی که بیان میکند دست داشته، با نثري روشن و ساده به زبان فرانسه تحریر یافته

البته در این دو کتاب . ثروت فوقالعاده ادبیات فرانسه در زمینه کتب خاطرات استاین کتابها، گواه گنجینه . اند

وضوح و شیرینی آنها به پاي کتابهاي فرواسار،  ;اشتباهاتی هست، مقدار زیادي از آنها صرف توصیف جنگها شده است

ی یازدهم را میستاید، در برابر مولف در همان حال که زمامداري فاقد اصول لوی ;یا ویالر دوئن، و یا ژوئنویل نمیرسد

با وجود . اش چه بسیار سبب ابتذال میشوند فایده انحرافات و گریزهاي بی. خداوند نیز تواضع و فروتنی بسیار میکند

در حوادث تاریخی روابط علت و معلولی را جستجو  ;این، کومین نخستین تاریخنویس فیلسوف دنیاي جدید است

به طور عینی، شیوه سلوك قهرمانان را مورد  ;، و موجبات امور را تجزیه و تحلیل میکندها خصوصیات، انگیزه. میکند

داوري قرار میدهد و حوادث و اسناد و مدارك دست اول را، براي روشن ساختن طینت آدمی و طبیعت دولت، 

چاردینی حق تقدم و پیشی بررسی میکند، در این موارد، و نیز از لحاظ بدبینی نسبت به نوع بشر، بر ماکیاولی و گویت

ها، و نه چیزهاي دیگر، هیچ یک، نمیتواند ما را از  نه علت طبیعی، نه دانش خود ما، نه عشق و محبت همسایه: دارد

... تجاوز به دیگران باز دارد، یا از حفظ مال خویش و غصب دارایی دیگران، به هر وسیله که باشد، مانع شود،

و نیکان هر روز بیشتر رو به ترقی  ;ر طرز فکري که دارند، روز به روز بدتر میشوندبداندیشان و تبهکاران، به خاط

وي نیز چون ماکیاولی امیدوار است که کتابش شهریاران را بکار آید و آنان را یکی دو تدبیر زمامداري . میروند

ما شهریاران را بایسته است که ممکن است فرمایگان رنج خواندن این خاطرات را بر خویشتن هموار نسازند، ا: بیاموزد

  . ... زیرا در آن اطالعاتی فرا چنگ خواهند آورد که رنجشان را جبران خواهد ساخت. ... بدین رنج تن در دهند
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از این روي آگاهی از  ;زیرا با آنکه شهریاران و دشمنان همیشه یکسان نیستند، اما کارهایشان اغلب همانند است

یکی از بزرگترین اسباب خردمندي انسان مطالعه در تواریخ ... ت سراسر بیفایده نیستآنچه درگذشته روي داده اس

  . و اینکه فراگیرد که اقدامات و تدابیر خود را از روي نمونه و سرمشقهاي گذشتگان طرح افکند... است

  . زیرا زندگی آدمی سخت کوتاه، و براي اندوختن تجارب الزم ناپسند است

او را )) خاطرات((خردمندترین فرمانرواي مسیحی عهد خویش، باکومین همعقیده بود و کتاب  امپراطور شارل پنجم،

  . راهنما و برنامه روزانه خویش میشمارد

یک روایت )) آمادي دو گل((از داستان  1508در . توده مردم رمان، فارس، و هجویه را بیشتر دوست میداشتند

بازیگران همچنان به نمایش دادن میستریها، مورالیتیها، فارسها، و  هاي متعددي از گروه. فرانسوي انتشار یافت

هاي اخیر همه چیز و همه کس،  در نمایشنامه.ادامه میدادند) نمایشهاي کمدي با شخصیتهاي احمق(ها ))سوتی((

یک .ودپیر گرینکور استاد مسلم این نوع نمایشنامه ب. حتی کشیشان و شاهان، مورد تمسخر و شوخی قرار میگرفتند

  . نسل تمام سوتی مینوشت و خود با شور و حرارت و موفقیت آنها را بازي میکرد

روي صحنه آمد و تا  1464، نخست در سال ))جناب پیر پاتلن((یابندهترین فارس در ادبیات فرانسه، یعنی فارس 

  . جان میدهد پاتلن وکیل مدافع بینوا و فقیري است که براي دعوا و مرافعه. همچنان بازي میشد 1872

بزازي را بر آن میدارد که به وي شش ذرع پارچه بفروشد، و شب هنگام براي صرف شام و گرفتن بهاي آن به منزل 

هنگامی که بزاز به خانه او میرود، پاتلن را میبیند که در بستر افتاده و، به تظاهر، از شدت تب هذیان میگوید . او رود

قضار را در نیمه راه  ;بزاز با خشم و نفرت خانه او را ترك میگوید. بی اطالعی میکندو از پارچه و دعوات به شام اظهار 

شبان رمه خویش را میبیند و او را متهم میسازد که پنهانی عدهاي از گوسفندانش را فروختهاست و چوپان بیچاره را 

تلن به تورش میخورد، و وي او را بر چوپان درصدد پیدا کردن یک وکیل مدافع ارزان برمیآید و پا. به دادگاه میکشاند

بع ((آن میدارد که در محکمه خود را به ابلهی و حماقت بزند و تمام پرسشهاي قاضی را با صداي گوسفند، یعنی 

چوپان او را عاجز کرده و رفتار بزاز، که اینک هم از چوپان و هم از وکیل مدافع )) بع بع((قاضی، که . پاسخ دهد)) بع

بگذارید به این :((عبارتی میگوید که در فرانسه مشهور و زبانزد است. ذهنش را مشوب ساخته استشکایت میکند، 

و سرانجام، از آنجا که از این غوغا یک کلمه حسابی و منطقی دستگیرش نمیشود، اقامه دعوي .)) گوسفندها بپردازیم

و به این  ;))بعبع: ((وي فقط پاسخ میدهد پاتلن، که پیروز شده است، از چوپان مزد میطلبد، لیکن. را باطل میکند

این داستان روح و جان یک مجادله و مباحثه . گوش وکیل مدافع زیرك و فریبکار را میبرد لوح  طریق چوپان ساده

، قهرمان این داستان، یعنی پاتلن را به ))پانورژ((امکان دارد که رابله، هنگام خلق . گالیک را بخوبی نشان میدهد

. و مولیر خود تجسم دوباره گرینگور و منصف ناشناس این نمایشنامه باشد ;است خاطر داشته

او مردي بود که دروغ . یکی از شخصیتهاي فراموش نشدنی ادبیات فرانسه در قرن پانزدهم فرانسوا ویون است

اما با دلیل و به میگفت، دست به دزدي میزد، فریبکاري و روسپی بازي میکرد، و مانند پادشاهان و نجباي معاصرش، 

  . چندان فقیر و تهیدست بود که حتی نمیتوانست نامش را از آن خود بداند. مناسبت، آدم میکشت

با نام فرانسوا دو مونکوربیه متولد شد، در فقر و طاعونی که پاریس را تاراج میکرد پرورش یافت، و کشیشی  1431در 

فرانسوا نام خانوادگی او را بر خود نهاد و آن را زشت و بی . فتمهربان به اسم گیوم دو ویون او را به فرزندي پذیر

وسیله  ;گیوم فریبهاي شوخیآمیز، تنبلی، و از مکتب گریختنهاي او را تحمل میکرد. اعتبار اما جاویدان ساخت

لی در خود غرور تس) 1452(تحصیل او را در دانشگاه فراهم آورد، و هنگامی که فرانسوا درجه لیسانس هنر گرفت 

پس از آن نیز، مدت سه سال، جا و غذا و پوشاك وي را در صومعه سن بنوا تدارك دید، و در . بخش احساس کرد

  . انتظار آن نشست تا استاد به مرحله رسیدگی و کمال رسد
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و  شک نیست که وقتی فرانسوا از دینداري و تقوا به شعر و شاعري، و از االهیات به دزدي و دغلکاري روي آورد، گیوم

پاریس پر از آدمهاي هرزه، روسپی، رند و دغلکار، دزد، گدا، الفزن،دالل محبت، و . مادرش سخت اندوهناك شدند

خود نیز مدتی داللی محبت  ;مست بود، و این جوان بیپروا و گستاخ تقریبا در میان همه این طبقات دوستانی داشت

براي . ی در صومعه را یکنواخت و خسته کننده مییافتشاید بیش از حد تعلیمات مذهبی دیده بود و زندگ. میکرد

، کشیشی به نام فیلیپ شرموا 1455در پنجم ژوئن . فرزند یک کشیش، بخصوص، به کار بستن ده فرمان دشوار است

در نتیجه، وین نیز چنان به ناحیه  ;با وي به نزاع برخاست و با کاردي لبش را مجروح کرد) چنانکه فرانسوا میگوید(

شاعر ما، که اینک در میان یارانش همچون پهلوانی بود ولی در . ه ران او زخم زد که یک هفته بعد درگذشتکشال

میان اجتماع مجرمی بود که پاسبان تعقیبش میکرد، از پاریس فرار کرد و نزدیک به یک سال در نواحی اطراف به 

  . سر برد

انش خشکیده بود و چشم مراقبت به ژاندارمها دوخته بود ، در حالی که پوست بر استخو))پژمرده و رنگباخته((سپس 

به دختر . و گاهی جیبی را میزد و زمانی قفل دکهاي را میشکست، و گرسنه غذا و محبت بود، به پاریس بازگشت

. جوان بورژوایی عاشق شد، و دختر تا زمانی با وي به سر برد که توانست عاشقی پهلوانتر بیابد، که فرانسوا را کتک زد

) 1456(در این اوان . از او یاد میکند)) دلدار بینی کج من((مع هذا، مهر فرانسوا به وي افزونتر شد، لیکن بعدها 

زیرا دیون و خساراتی که بایستی تادیه  ;منظومه وصیتنامه کوچک را، که وصایاي کوچک شاعرانه اوست، تصنیف کرد

در این وصیتنامه عشق خود را به دلبر . خفت به سر خواهد بردکند فراوان بودند و او نمیدانست کی زندگی خود را 

، و ))معشوقهاش را فروتنانه بدانها بپوشاند((خسیس به باد سرزنش میگیرد، جورابهایش را براي روبر واله میفرستد تا 

به .)) ببازد سه بافه از حصیر به میراث میگذارد تا بر زمین برهنه نخسبد و بر آنها نرد عشق((براي پرنه مارشان 

به خوبرویی )) باخته و کرخت و محتضر رنگ((را میبخشد و قلبش را )) خرده موهاي ریش و گیسویش((آرایشگرش 

. گذارد وا می)) چنان لجوجانه وي را از دیدار خود محروم کرد((که 

، با سه تن دیگر، 1456در شب عید میالد مسیح، سال . پس از بخشیدن اینهمه ثروت، خویشتن را محتاج نان میبیند

با سهمی که از این سرقت بدو میرسد، باز رحل اقامت به بیرون . از کولژ دو ناوار میدزدد) دالر 12500(پانصد کراون 

وي را در جرگه شاعرانی که  1457مدت یک سال از منظر تاریخ ناپدید میشود، و سپس در زمستان . افکند شهر می

ویون در مسابقات شعري و هنرنماییهاي شاعران آن مجلس . شدهاند میبینیم اورلئان جمع/در بلوا به گرد شار د

شرکت جست، و بایستی مایه خرسندي و نشاط شارل شده باشد، زیرا وي چند هفته از او به عنوان میهمان خویش 

در خاطر آن دو بعد از آن، گویا مزاح یا نزاعی سبب تک. شاعر را پر ساخت)) پولخوار((پذیرایی کرد و کیسه سوراخ و 

  . شد و فرانسوا راه سفر در پیش گرفت و اعتذا نامهاي به نظم درآورد

در مقابل صلهاي، شعري براي ژان دوم، دوك دو بوریون، بسرود و سپس پرسه زنان  ;آواره جنوب شد تا به بورژ رسید

تن صله و وام، خوردن میوه و از روي اشعارش میتوانیم او را مجسم سازیم که از راه گرف. تا به روسیون پیش رفت

ها نرد عشق  فندق، و ربودن مرغ از مزارع کنار جاده زندگی میگذاشته، با دخترکان روستایی و روسپیان میکده

ها میگریخته  ها آوازخوانان و سوتزنان راه میسپرده، و در شهر از چشم پاسبانان به سوراخ سنبه میباخته، بر روي جاده

او را گم میکنیم، و بعد ناگهان وي را در زندان اورلئان مییابیم که به مرگ محکوم شده است اما بار دیگر رد . است

اورلئان، /ما نمیدانیم چه چیز وي را به زندان کشیده بود، فقط میدانیم که در ژوئیه همان سال ماري د). 1460(

  . عمومی زندانیان جشن گرفت دختر دوك شاعرمنش اورلئان، رسما وارد شهر شد، و شارل ورود او را با بخشش

اما دیري . ویون، در حالی که از شدت شادي سر از پاي نمیشناخت، از مرگ نجات پیدا کرد و زندگی از سر یافت

باز دستگیر شد و، با در نظر گرفتن جرایم گذشتهاش، او را به . نگذشت که گرسنگی بار دیگر او را به دزدي کشاند
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آنجا چهار ماه تمام در میان . ر دهکده مون سور لوار، نزدیک اورلئان، افکندنددرون سیاهچال تاریک و خیسی د

موشها و وزغها به سر برد، لب زخم خورده خویش را به دندان گزید، و سوگند خورد که از این جهان دون همت، که 

جهانیان دون همت و اما همه . دزدان را به دست مکافات میسپارد و شاعران را از گرسنگی میکشد، انتقام بگیرد

چون به ویون گفتند  ;لویی یازدهم، هنگامی که از اورلئان میگذشت، بار دیگر عفو عمومی اعالم کرد. نامهربان نبودند

اینک در سی  ;باز به پاریس یا حوالی آن شتافت. هاي محبسش رقصید که آزاد شده است، از شدت شعف بر کاه

زرگترین اشعار دوران حیات خود را بسرود و بر آنها نام ساده تصنیفها نهاد، سالگی، پیر و شکسته و طاس و بی پول، ب

اما آیندگان چون دیدند باز بسیاري از آن اشعار به صورت میراث بخشیهاي طعنه آمیزند، آن را وصیتنامه بزرگ نام 

گدایان کور داده شود تا  در این منظومه، ویون عینکش را براي بیمارستان به ارث میگذارد تا به). 14611462(دادند

. هاي کلیساي اینوسان خوب را از بد، و فرومایه را از بزرگوار تشخیص دهند بلکه آنها بتوانند در میان اسکلتهاي دخمه

در آن سن کم، چنان وحشت مرگ بر جانش نشسته بود که بر فناي زیبایی نوحه سر میدهد و در چکامه زیبارویان 

  :دیروز چنین میسراید

فلورا، آن زیباروي رومی، به سر میبرد، و در کدامین دیار، طائیس و آرخیپیادس، : گویید که در کدامین سرزمینمرا ب

  . آن دو دالرام بیهمتا، جاي دارند

اخو، زیباتر از زیبارویان خاکی نژاد، آن که چون بر کنار رودي که در جریان است، و یا بر مردابها، نامش را بر زبان 

ویون این گناه طبیعت را، که ما  ،هوا ترا پاسخ میگوید، کجاست راستی را برفهاي پارسال به کجا رفتند آوري، از میان

سوزناکترین و . را با زیباییها میفریبد و سپس آن را در میان بازوانمان پوچ و تباه میکند، غیر قابل بخشش میداند

  : بادردانگیزترین شعر وي قطعهاي است به نام مرثیه سکان ساز زی

کجاست آن دو دیده درخشان، که  ;کجاست آن پیشانی صاف و بلورین، و آن ابروان کمان و گیسوان طالیی

  . فریفتند خردمندترین کسان را می

و آن بینی کوچک و زیبا، و آن گوشهاي قشنگ و دوست داشتنی، و کجاست آن چاه زنخدان، و آن لبان برجسته 

  . سرخ و لطیف

زیبا به عضوي زیباتر پیش میرود، و هیچ اندامی از قلم نمیافتد و سرانجام، بر تباهی این  توصیف همچنان از عضوي

  : همه زیبایی نوحه گري آغاز میشود

. پستانها سراسر پژمرده و تباه گشتند، و آن سرین، که چون دوتیه بود، نابود شد

  . نندرانها دیگر به ران شبیه نیستند، بلکه به سوسیس خشک و پژمردهاي میما

  : و به این طریق، وین، که دیگر نه خواستار عشق و نه عاشق زندگی است، خویشتن را تسلیم خاك میکند

اما دریغ که کرمهاي خاکی بهره کوچکی از آن خواهند  ;و من نیز تن خویش را به خاك که مادر ماست، وامی گذارم

  . برد، چه، گرسنگی سالها آن را فرسوده است

اه حقشناسی به پدر خواندهاش تقدیم داشت و، به عنوان تحفه وداع، براي مادر پیرش چکامهاي کتابهایش را از ر

از راهبان : از همه، جز آنان که وي را زندانی کردند، طلب رحمت کرد. سرشار از نیاز و فروتنی درباره مریم عذرا سرود

زنان هرزهاي که همه زیباییهایشان را در معرض تماشا ((ها، از بازیگران و سرایندگان، از فاسقان و طفیلیها، از  و راهبه

از پاکدالن و ... از عربدهجویان و شعبده بازان و معلق زنان شادمان، از لوطی عنتریها با بساط گسترده شان.. میگذارند

  : بنابراین.)) ساده دالن، مرده و زنده من از این مردم، از همه تمناي بخشایش دارم

آرزومند است که چون مرگ او را در ربود، و بر ! اي ویون بینوا، بزرگ و کوچک پایان میپذیرده در اینجا وصیتنامه

  ... فراز سرش ناقوسها طنین افکندند، به خاك او قدم نهید
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: اي شهریار، که چون زغن یکسالهاي سر به زیر داري، گوش فرادار که، چون میخواست واپسین دم را برآرد، چه کرد

  . احساس میکرد پایانش نزدیک است، جرعهاي پر درنگ شراب سرخ نوشیددر آن هنگام که 

به نزد گیوم دو ویون به  1462در . با همه این وصایا و وداعها، جام زندگی وي بدان رودي که گمان میبرد لبریز نشد

بر اثر شکایت کولژ دو  ;اما قانون جرایم او را از یاد نبرده بود. صومعه بازگشت، و مادرش از آمدن او شادمانیها کرد

ناوار، وي را دستگیر کردند و تنها بدان شرط که پول دزدي شش سال قبل را باز دهد، حاضر به آزاد ساختن وي 

شاعر در شب آزادیش، بر اثر شور بختی، با دو تن . شدند قرار بر آن شد که، تا سه سال، هر سال چهل کراون بپردازد

دو بر اثر مستی به نزاع و عربده جویی پرداختند و در آن میان کشیشی را مجروح  آن. از دوستان جنایتکار قدیم بود

مع . ویون، که ظاهرا در این جرم گناهی نداشت، به خانه رفت و براي آرامش خاطر به درگاه االهی دعا کرد. کردند

پس، در نهایت حیرت و وي را، با بستن آب به گلویش تا حد انفجار، شکنجه دادند و س. هذا، دوباره دستگیر شد

و . مدت چند هفته در زندانی تنگ و تاریک، در میان بیم و امید، به سر برد. تعجبش، او را به مرگ محکوم کردند

:چون مرگ را در انتظار خود و یارانش میدانست، قصیده جانگزایی ساخت و با جهان و جهانیان وداع کرد

انید، دل خویش را بر ما سخت مگردانید، چه اگر بر ما بینوایان ترحمی اي مردم، اي برادران که بعد از ما زنده میم

  . روا دارید، خداوند نیز بر شما رحمت خواهد آورد

  . ایم اینک ما پنج شش تن را میبینید که از چوبه دار آویخته

  . و گوشت تنهایمان، که نیک فربه بود، کم کم خورده میشود، میپوسد، و متالشی میگردد

اي مردم، مگذارید کسی بر ما غمزدگان بخندد، بلکه دعا کنید، شاید  ;نهایمان نیز خاك و خاکستر میشوندو استخوا

  . ... خداوند بر ما ببخشاید

باران ما را شسته و غسل داده است، خورشید ما را خشک کرده و سوزانده است، و زاغان و کالغان، با منقارهایی که 

  . ان را بیرون آورده، و موي ابروها و ریشهایمان را، به جاي دستمزد، برکندهاندپوست و گوشت را میدرند، دیدگانم

هنوز زخم پرندگان، بیش از ریزش میوه درختان، در وزش پر شتاب و  ;هرگز، حتی یک لحظه، ما را آسایش نیست

  . آید متغیر باد بر دیوار باغستانها، بر سر ما فرود می

  . شاید خداوند بر ما ببخشاید ;به ریشخند گیرند، بلکه دعا کنید خداي را، اي مردم، مگذارید ما را

ویون، که هنوز پاك نا امید نبود، زندانبانش را بر آن داشت که پیامش را به پدر خواندهاش برساند تا وي از این حکم 

زند خوانده ناخلف را گیوم دو ویون، که حاضر بود هفتاد و هفت بار فر. غیر عادالنه به دادگان پارلمان استیناف دهد

ببخشاید، بار دیگر به شفاعت از شاعر که بدون شک فضایلی هم داشت که چنین عشق بیپروایی در دل پیرمرد 

حکم سابق ... مقرر داشت که((، بنابر مدارك موجود، دادگاه 1463در سوم ژانویه . کشیش پدید آورده بود برخاست

.)) و توابع آن اخراج شود... فرانسوا ویون مذکور مدت ده سال از پاریسمحکمه لغو و، نظر به سوابق و فساد اخالق، 

تا رخت سفر بر بندم و کسانم را ((فرانسوا در چکامه سرور آوري از دادگاه سپاسگزاري کرد و سه روز مهلت خواست 

ر پدر خوانده و مادرش دادگاه با تقاضاي او موافقت کرد، و از قرار معلوم، براي واپسین بار، به دیدا.)) بدرود گویم

توشه و بار سفرش را بست، کیسه پول و شیشه شرابی را که گیوم مهربان به وي داد گرفت و، در حالی که . شتافت

  . دیگر ما را از او خبري نیست. دعاي خیر پیرمرد همراهش بود، از دروازه پاریس و تاریخ، هر دو، خارج شد

گاه چون در چکامه ببولی . ش گفتار، و دنیا به شیرین سخنی نیاز داشتاو دزد بود، اما یک دزد شیرین سخن و خو

از زنانی که میل و آرزویش را برآورده نمیساختند با القاب و صفات زشت و مستهجن یاد  ;چاقه خشن و بد زبان بود

ناهانش در باره او ولی ما به خاطر خطاهایی که در برابر گ. در توصیف جزئیات بدن آدمی، بیپروا و گستاخ بود ;میکرد
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وي . مرتکب شدند، و به خاطر روح سر زنده و مهربان و موسیقی شورانگیز اشعارش، اینهمه را بر او میبخشاییم

  . مکافات کردار خویش را خود دید و تنها ثواب آن را براي ما گذاشت

  

فصل پنجم

  انگلستان در قرن پانزدهم

1399 -1509  

  

I - پادشاهان  

اوون گلنداور در ویلز براي مدتی سلطه . لطنت رسید، خویشتن را با شورشی بزرگ روبرو دیدچون هنري چهارم به س

، اما سلطان آینده، هنري پنجم، که اینک پرینس آو ویلز بود، با یک تاکتیک )14011408(انگلیسیها را برانداخت 

هاي ویلز متواري زیست، و چند  پرتگاهاوون گلنداور هشت سال از بیم جان در قالع و . مدبرانه نظامی بر او غلبه کرد

هنري پرسی، ارل آو نورثامبرلند، همزمان با . ساعت پس از آنکه هنري دلیر او را بخشید، جان به جان آفرین داد

هایی که هنگام یاري نجبا در خلع  شورش گلنداور قیام کرد و عدهاي از نجباي شمال را علیه پادشاه، که به وعده

که در آثار شکسپیر (، فرزند بیپروا و گستاخ ارل ))هاتسپر((هنري . ا داده بود وفا نمیکرد، شوراندریچارد دوم به آنه

با شتاب و با سپاهی نابسنده، به شروزبري تاخت و با پادشاه مصاف داد ) بیجهت شخصیت درخور ستایشی یافته است

سپرد، هنري چهارم مردانه در مقدمه سپاهش  در این نبرد، هنري با ابراز تهور و دالوریهاي احمقانه جان). 1403(

، چنان شجاعتی از خود نشان داد که موجب پیروزي در نبرد ))پرینس هال((جنگید، و فرزند عیاش و بیخیالش، 

این شورشها و دیگر اغتشاشات براي هنري وقت و رغبتی باقی نگذاشت که به . آژنکور و هم غلبه بر فرانسه شد

از روي ندانمکاري با پارلمنت نزاعها کرد، و سرانجام سلطنتش در  ;جش از دخل زیادتر شدمملکتداري بپردازد، خر

میان آشفتگیهاي مالی و محنتها و بالیاي جسمانی، چون برص و پایین افتادگی روده راست و امراض مقاربتی، به 

بال ... اب بسیار و دلخوشی اندكبا رنج و اضطر... در سن چهل و شش سالگی((و چنانکه هالینشد میگوید، . پایان آمد

بنابر روایت و درامهاي شکسپیر، هنري پنجم در جوانی زندگی بی بند و بار خوشی داشته .)) سفر به جانب خدا گشود

است، و حتی یک بار براي گرفتن زمام حکومت از دست پدرش پدري که امراض مختلف او را ناتوان و بیکفایت 

وقایعنگاران معاصر تنها به عیاشیهاي او اشارت . سبیده بود به توطئه برخاسته استساخته، لیکن همچنان به قدرت چ

مردي که  ;تغییر کد و مرد دیگر شد((نشستن بر تخت سلطنت میکنند، ولی ما را اطمینان میدهند که پس از 

د، اینک سراسر آن کس که مصاحب میگساران و دختر کان شوخ و شنگ بو.)) میکوشید شریف و موقر و با آزرم باشد

و عالوه بر  ;هم خویش را صرف آن میکرد که جهان متحد مسیحی را علیه ترکان، که پیش میآمدند، رهبري کند

مقصود و هدف دومین او با سرعتی حیرتانگیز جامه عمل پوشید، و براي مدتی، . این، نخست فرانسه را مسخر سازد

شاهزادگان آلمانی در برابرش سر تعظیم فرود آورند و به . دیک پادشاه انگلیسی بر اریکه سلطنت فرانسه تکیه ز

خالصه، وي در لشکر کشی، در تدارك آذوقه براي . ستایشش پرداختند و بر آن شدند که وي را امپراطور سازند

اما  ;سپاهیانش، در عشق و محبتی که به لشکریانش داشت، و در بیپروایی و دلیریش در جنگها با قیصر برابري میکرد

). 1422(ناگهان، با آنکه هنزو جوانی سی و پنج ساله بود، بر اثر ابتال به تب، در بوادوونسن چشم از جهان فرو بست 

محبوبیت او سبب شده بود که مالیات . مرگ وي فرانسه را از اسارت نجات داد، اما انگلستان را پاك به ویرانی کشید

تادیه دیون خویش پردازند، اما پسرش، هنري ششم، هنگامی که دهندگان، براي جلوگیري از ورشکستگی دولت، به 
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به پادشاهی رسید نه ماه بیش نداشت و توالی ناخوشایند قائممقامان فاسد سلطنت، و سرداران ناالیق، خزانه دولت را 

ن جوا. فرمانرواي جدید هیچگاه هیبت و هیئت شاهی پیدا نکرد. تهی ساخت و وامی غیر قابل جبران پدید آورد

مردم  ;ظریفی بود که اعصابی بغایت ضعیف داشت، عاشق دین و کتاب بود، و از شنیدن نام جنگ به خود میلرزید

. انگلستان از اینکه پادشاهی از دستشان به در رفته، و اینک قدیسی جانشین وي شده است، سوگوار و ماتمزده بودند

سال بعد، وزیران او پیماننامه صلحی را . ، دیوانه شد، مانند شارل ششم، پادشاه فرانسه1452هنري ششم، در سال 

  . که حاکی از شکست انگلستان در جنگ صد ساله بود امضا کردند

، هنري، که در آن هنگام اندکی 1454در . ریچارد، دیوك آو یورك، دو سال به عنوان نایب السلطنه حکومت راند

مگین، به دستاویز آنکه از اعقاب ادوارد سوم است، ادعاي دیوك خش. عقل خود را باز یافته بود، وي را معزول کرد

پادشاهان سلسله لنکستر را غاصب خواند و به همراهی سالزبري، واریک، و دیگر بارونها آتش جنگ . سلطنت کرد

  . گلها گل سرخ عالمت خانوادگی لنکستر، و گل سفید عالمت خانوادگی یورك بود را برافروخت

، بارونها را در خودکشی خستگیناپذیر اشرافیت آنگلو )14541485(ل طول کشید این جنگ، که سی و یک سا

سربازان، که بر اثر صلح بیجا از خدمت آزاد . نورمان به جان یکدیگر افکند و انگلستان را بر زمین فقر و ویرانی نشاند

ها گشودند و هر آن  ها و دهکدهشده بودند، بیزار از اینکه زندگی روستایی از سر گیرند، دست به چپاول و غارت شهر

، اما پسرش ادوارد، )1460(دیوك آو یورك در جنگ کشته شد . کس را که سد راهشان شد، بی هیچ بیمی، کشتند

در همان حال، مار گریت  ;ارل آو مارچ، جنگ را بیرحمانه ادامه داد، تمام اسرا را از هر طبقه و دودمانی به قتل آورد

مارچ در تاوتن پیروزي . رد صفت هنري، سپاه درندهخو و بیپرواي لنکستر را رهبري میکردآنژو، ملکه دالور و م/د

، سلسله لنکستر را برانداخت، و خود به نام ادوارد چهارم، نخستین پادشاه سلسله یورك، به سلطنت )1461(یافت 

. نشست

ریچارد . نوبل، ارل آو واریک، بوداما در حقیقت کسی که براي شش سال بعد بر انگلستان حکومت میراند ریچارد 

در مملکتداري و سیاست . رئیس یک دودمان توانگر و پر جمعیت بود و شخصیتی نافذ و در عین حال جاذب داشت

بود که در نبرد تاوتن پیروز شد )) واریک تاجبخش((این . همان اندازه دقیق و زیرك بود که در جنگ شجاع و دالور

در حالی که واریک چنان  ;پادشاه چون از جنگ برآسود، خویشتن را وقف زنان کرد. اندو ادوارد را به پادشاهی رس

) زیرا مارگریت هنوز مشغول جنگ بود(بخوبی به رتق و فتق امور پرداخت که تمام ایاالت جنوب تاین و خاور سورن 

امی که ادوارد واقعیت را هنگ. به اطاعت وي گردن نهادند و وي را به همه چیز، جز نام پادشاهی، مفتخر ساختند

ادوارد را از انگلستان بیرون راند و هنري  ;نادیده گرفت و به مخالفت با وي برخاست، واریک به مارگریت پیوست

ولی ادوارد، به یاري . ، و بار دیگر زمام حکومت را به دست گرفت)1470(ششم را اسما دوباره به سلطنت باز گردانید 

از هال گذشت، در بارنت واریک را شکست داد و به قتل رساند، سپاه  ;عظیم تجهیز کرد سربان بورگینیونها، سپاهی

و پس از آن با دل  ;، و دستور داد که هنري ششم را در برج بکشند)1471(مارگریت را در تیوکسبري درهم شکست 

  . راحت به پادشاهی پرداخت

میداند و )) یکی از خوشسیماترین مردان عصر خود((ا کومین او ر. در این هنگام، ادوارد سی و یک سال بیش نداشت

با ضبط امالك نویل، قبول یک رشوه .)) به هیچ چیز به اندازه زن، رقص، تفریح، و شکار عالقه نداشت((میگوید 

. کراون به خاطر صلح از لویی یازدهم خزانه خود را دوباره پر ساخت50000کراونی نقد، و وعده سالی  125000

ن بابت آسایش خاطر یافت، پارلمنت را، که تنها منفعتش براي وي راي دادن به لوایح مالی دولت بود، به وقتی از ای

افراط در آسایش و . و چون خویشتن را در ایمنی و نعمت دید، به تن پروري و عشرت طلبی پرداخت. فراموشی سپرد

سرانجام در چهل و یک سالگی، در حالی که در  و ;خوراك او را فربه، و زیاده روي در عشقبازي وي را فرسوده ساخت
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یکی ادوارد پنجم که : از ادوارد دو پسر به جاي ماند). 1483(نهایت فربهی جسم و اوج قدرت شاهی بود، جان سپرد

عموي آنان، ریچارد، دیوك آو گالستر، در طی . دوازدهساله بود، و دیگري ریچارد دیوك آو دیوك، که نه سال داشت

ته نخست وزیر مملکت بود، و با چنان کوشش، جدیت، پرهیزگاري، و مهارتی به اداره امور پرداخته شش سال گذش

پشت گوژ، سیماي )) اندام بیقواره((بود که اینک، که خویشتن را نایب السلطنه اعالم میداشت، هیچ کس، علی رغم 

باده قدرت یا بدگمانی بجا از  ریچارد، بر اثر سرمستی از. ، به مخالفت وي برنخاست))عبوس، و شانه کجش

در ششم . هایی که براي برکناري او میشد، چند تن از بزرگان را به زندان افکند و یکی را به سیاست رسانید توطئه

و در پانزدهم ژوئیه، دو شاهزاده جوان در برج لندن به قتل  ;خود را به نام ریچارد سوم پادشاه خواند 1483ژوئیه 

، )1485(رو شد  بار دیگر اشراف و نجبا قیام کردند، و این بار رهبر آنان بازورث روبه. علوم نیسترسیدند قاتل آنان م

بیشتر سربازان ریچارد از جنگیدن ابا کردند و ریچارد، که پادشاهی و اسبش را یکجا از دست داده بود، در نبرد 

ریچمند، به نام هنري هفتم، به سلطنت نشست و با مرگ او سلسله یورك به پایان آمد و ارل آو . نومیدانهاي جان داد

. سلسله شاهان تودور را، که با الیزابت به پایان میآمد، آغاز کرد

هولباین در . هنري، در زیر تازیانه احتیاجات، صفات و فضایلی را که در خور چنان مقامی بود در خویشتن پرورش داد

را بلند قامت، باریک اندام، بیریش، متفکر، و با شفقت نشان داده  فرسکویی که بر دیوار وایتهال از وي نقش کرده، او

ولی در این تصویر بسختی زیرکیها، حسابگریهاي پنهانی، برودت طبع، غرور، و سرسختی دیر پاي اما  ;است

انعطافپذیر وي، که انگلستان را از فقر و تشتت دوران هنري ششم به ثروت و قدرت مرکزي عهد هنري هشتم 

، زیرا از زبان رسا و قوه اغواي آن در امور ))پول را دوست میداشت((بیکن میگوید هنري . ، نموده شده استرسانید

پول میستاند یا بزور )) خیرخواهی((با استادي تمام بر مردم مالیات میبست، از نجبا و اشراف از راه . سیاسی آگاه بود

ه دولت و کاهش میزان جرم، آزمندانه بزهکاران را به از آنان هدیه و پیشکش میگرفت و، براي پر ساختن خزان

به بعد، در میان پادشاهان انگلستان، او نخستین کسی بود که دخل و  1216از . هاي سنگین محکوم میکرد جریمه

از روي شعور و وقوف، هم . خرجی متعادل داشت، و سخاوتها و کارهاي خیرش از شدت خست و امساکش میکاست

ره امور مملکت میکرد، و براي آنکه زحمتش به ثمر رسد، خوشیهاي خود را سخت محدود کرده خویش را صرف ادا

به هیچ کس اعتماد و اطمینان نداشت،  ;سوظن مداوم، که بدون علت هم نبود، زندگیش را تیره و تار ساخته بود. بود

ك، مقصود خود را برآورده مقاصدش را مخفی میکرد، و به هر وسیله که میتوانست، خواه مطمئن و خواه مشکو

را تاسیس کرد تا، در جلسات سري، نجباي گردنکشی را که نیرومندتر از آن بودند )) دادگاه تاالر ستاره. ((میساخت

و سال به سال، اشرافیت منهدم و زهوار در  ;هاي محلی بیمی به دل راه دهند به محاکمه کشد که از قضات یا دادگاه

اقویا از نبودن و فقدان آزادي و بیکاره ماندن . بیشتر به انقیاد اطاعت سلطنت وا میداشت رفته و روحانیت بیمزده را

اما کشاورزان و دهقانان سختگیریهاي این پادشاه را، که اربابان آنها را به زیر مهمیز  ;پارلمنت با خشم تام دم میزدند

اطر مساعی خردمندانهاش در پیشبرد صنعت و و بازرگانان و صاحبان صنایع، به خ ;انضباط کشیده بود، میبخشیدند

دولتی  ;وقتی او به سلطنت رسید، انگلستان دستخوش هرج و مرج ملوکالطوایفی بود. تجارت، از وي سپاسگزار بودند

ناتوان و بدنام داشت که مردم نه از آن اطاعت میکردند و نه بدان وفادار بودند، اما چون درگذشت، براي هنري هشتم 

. رم، منظم، داراي اقتصادي متعادل، متحد، و آرام باقی گذاشتکشوري محت

II - ازدیاد ثروت انگلستان  

هنوز از رعایا، بزور، حق بردگی گرفته میشد و حتی در . سودي به حاصل نیاورده بود 1381ظاهرا شورش بزرگ سال 

دور زمینهاي عمومی سرعت حصار کشی به . مجلس اعیان الیحه آزادي کامل تمام سرفها را رد کرد 1537سال 

تامس . هزاران تن از رعایاي بی زمین آواره شهرها شدند و به صورت کارگران بیچیز و مستمندي در آمدند ;گرفت
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زمینها که تمام نیروي خود : این جنبش از بعضی لحاظ خوب بود. مور میگفت گوسفندان جاي کشاورزان را گرفتند

، تنها یکدهم جمعیت 1500ه بودند دوباره پر از نیتروژن شدند، و در سال را بر اثر چراي گوسفندان از دست داد

طبقهاي از کشاورزان روي کار آمدند که در زمینهاي خود کشاورزي میکردند، و بتدریج به توده مردم . سرف بودند

دید آورده و انگلستان چنان صفت و سجیه مستقل و ممتازي دادند که بعدها ملتهاي مشترکالمنافع بریتانیا را پ

  . اساسنامه نا نوشته آزادي بیسابقهاي را پی افکندند

همینکه صنعت و تجارب وجهه ملی یافت و اقتصاد پولی با بازرگانی خارجی ارتباط پیدا کرد، فئودالیسم از حیز 

عت دادن کار یا وقتی که رعایا براي خاوند کار و تولید محصول میکردند، دل و دماغ و انگیزهاي براي وس. انتفاع افتاد

اما هنگامی که کشاورز آزاد و سوداگر آزاد توانستند کاالي تولیدي خویش را در بازار آزاد . اختراع و ابداع نداشتند

روستاها مواد غذایی بیشتري به شهرها . بفروشند، شور منفعتطلبی ضربان نبض اقتصاد ملی مملکت را تندتر کرد

بتوانند دیون خود را بپردازند، کاالهاي بیشتري تولید میکردند، مبادله مازاد و شهرها، براي آنکه  ;گسیل میداشتند

  . تولید از حدود مالی و انحصارات صنفی گذشت و در سراسر انگلستان و ماوراي دریاها منتشر شد

را در  تبدیل شدند و از طرف پادشاه اجازه یافتند که کاالهاي انگلیسی)) شرکتهاي بازرگانی((بعضی از اصناف به 

در حالی که در قرن چهاردهم بیشتر تجارب انگلستان به وسیله کشتیهاي . خارج از مملکت به فروش رسانند

ایتالیایی انجام میگرفت، اکنون بریتانیا خود کشتیهایی ساخته بود که به دریاي شمال، کرانه اقیانوس اطلس، و 

انان اتحادیه هانسایی از این نوآمدگان بیزار و متنفر بودند و، بازرگانان جنووایی و بازرگ. دریاي مدیترانه سفر میکردند

اما هنري هفتم، که اعتقاد مبرم داشت که . از راه دریازنی و بازداشت کشتیهایشان در بنادر، به نزاع با آنها برخاستند

دیگر دولتها  پیشرفت و ترقی انگلستان مستلزم تجارب خارجی آن است، کشتیرانی را زیر حمایت دولت گرفت و با

بازرگانان بیپروا و ((، 1500در سال . معاهدات بازرگانیی بست که سبب استقرار صلح و نظم بازرگانی دریایی شد

پادشاه آینده نگر، که به تجارت با چین و ژاپن چشم . انگلیسی بازرگانی دریاي شمال را در کف داشتند)) ماجراجوي

ایتالیایی که آن زمان در بریستول به نام جان کبت زندگی میکرد، ماموریت دوخته بود، به جووانی کابوتو، دریانورد 

، کبت در این سفر به کشف نیوفندلند قناعت کرد، و )1497(داد که معبري شمالی در میان اقیانوس اطلس بجوید 

وبست، و پسرش وي در این سال چشم از جهان فر. به اکتشاف ساحل البرادور تا دالور نایل آمد) 1498(در سفر دوم 

به احتمال زیاد، نه پادشاه و نه دریانورد او نمیدانستند که با این سفرهاي . سبستین، به خدمت دولت اسپانیا درآمد

اکتشافی بنیان امپریالیسم بریتانیا گذاشته میشود، و دروازه دنیایی به روي تجارت و مستعمره نشینهاي انگلستان 

. گردد ، مایه قدرت و تجارت انگلستان میگشوده میشود که، بر اثر گذشت زمان

نظم اقتصادي سبب پایین آمدن نرخ بهره، . وضع تعرفه گمرکی در این میان صنایع داخلی راجان تازهاي بخشید

یکی از . و احکام و لوایح دولتی، شرایط کار و مزد را سخت تحت انضباط درآورد. گاهی تا حدود پنج درصد، شد

از نیمه ماه مارس تا نیمه ماه سپتامبر، هر صنعتگر و کارگري ): 1495(این باره چنین است  فرمانهاي هنري هفتم در

  . باید صبح پیش از ساعت پنج بر سر کار حاضر شود

و نباید تا ... وي نیم ساعت براي خوردن صبحانه، و یک ساعت و نیم براي خوردن ناهار و نیز خوابیدن وقت دارد

و از نیمه ماه سپتامبر تا نیمه ماه مارس، هر صنعتگر و کارگري باید ... ش دست کشدساعت هشت بعداز ظهر از کار

  . و روز حق خفتن ندارد... در سپیده دم سرکار حاضر باشد و تا شب از کار دست نکشد

کارگران در روز یکشنبه، و بیست و چهار روز تعطیل دیگر سال، استراحت داشتند و به تفریح و باده گساري 

تعیین شد و، طبق اخباري که به ما )) قیمتهاي عادالنهاي((از طرف دولت براي بسیاري از اجناس . ختندمیپردا
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از قرار معلوم، سطح اجرت کارگران، به نسبت . رسیده، آنان که گرانتر از نرخ مقرر میفروختند بازداشت میشدند

  . وزدهم بوده استقیمتها در اواخر قرن پانزدهم، باالتر از سطح اجرت در اوایل قرن ن

تبلیغات نیمه کمونیستی . شورشهاي کارگري این عهد انگلستان نشانه نقایص اقتصادي و آزادي حقوق سیاسی است

شما از همان خمیر مایه سرشته شدهاید که نجبا ((تقریبا همه ساله ادامه داشت، و به کارگران مکرر گفته میشد که 

ازي و تفریح میگذرانند و شما با رنج و زحمت سر میکنید چرا آنها در این پس چرا آنان زندگیشان را به ب ;و اشراف

بر ضد محصور کردن زمینهاي عمومی طغیانهاي بسیار صورت گرفت، و نیز، )) دنیا همه چیز دارند و شما هیچ ندارید

از جوش و خروشهایی که در این دوره، بیش از هر چیز، . گاه و بیگاه، میان بازرگانان و صنعتگران مجادالتی بر پا شد

  . به خاطر آزادیهاي داخلی و بودن نمایندگان کارگر در پارلمنت و تقلیل مالیات در میگرفته است اخباري میشنویم

، نیروي عظیم و منظمی از کارگران شهري و کشاورزان به سوي لندن رهسپار شدند و در بلک 1450در ژوئن سال 

تمام مردم طبقه پایین، چه از :((تظلمات آنها را به صورت سند منظمی ارائه دادرهبر آنان، جک کید، . هیث اردو زدند

قانون کارگران باید ملغا .)) لحاظ مالیات و خراج و دیگر اجحافات، نمیتوانند از محصوالت و دسترنج خود زندگی کنند

سپاهیان هنري ششم و . رددولت کید را به طرفداري از کمونیسم متهم ک. شود، و وزارتخانه تازهاي تشکیل گردد

در میان حیرت و تعجب همه، ). 1450ژوئن  18(مالزمان عدهاي از نجبا در سون اوکس با شورشیان رو به رو شدند 

براي خاموش کردن آتش فتنه آنان، شوراي سلطنتی دستور داد . شورشیان پیروز شدند و به داخل شهر لندن ریختند

وزرایی که بر اثر اجحاف و ستمگریهایشان سخت مورد نفرت شورشیان بودند را  که لردسی و ویلیام کراومر دو تن از

شورشیان . در چهارم ژوئیه آنان را به انقالبیون، که برج لندن را در حصار گرفته بودند، تسلیم کردند. دستگیر کنند

به نوشته هالینشد، سرهایشان بنا . آنها را به محاکمه کشیدند، و چون از دفاع خودداري کردند، گردن هر دو را زدند

را بر سر نیزه کردند و با شور و شعف در میان خیابانها گرداندند و گاه و بیگاه این دو سر بریده را به هم نزدیک 

اسقف اعظم کنتربري و اسقف وینچستر قرارداد . میکردند و لبهایشان را، در بوسهاي خونین، به هم میچسباندند

. هاي آنان را برآورده ساختند، و بدانها عفو عمومی ابالغ کردند رساندند، برخی از خواستهصلحی با شورشیان به امضا 

دولت او را طاغی اعالم  ;اما جک کید به قلعه کوینز بارو در شبی حمله برد. شورشیان موافقت کردند و پراکنده شدند

هشت . خمی سخت برداشت و کشته شدداشت، و در دوازدهم ژوئیه، هنگامی که میخواستند او را دستگیر کنند، ز

. عفو کرد)) در میان شادمانی و خوشحالی رعایایش((تن از همدستان او به مرگ محکوم شدند، و بقیه را پادشاه 

III -  اخالق و آداب  

بیشتر انگلیسیها، چه مرد و چه زن، و : ، به دولت متبوع خود چنین گزارش داد1500سفیر کبیر ونیز، در حدود سال 

به هیچ کس جز خود نمیاندیشند و به دنیایی  ;عاشق خویشتن و متعلقات خویشند... هر سنی، زیبا و خوشاندامنددر 

، و از ))به انگلیسیها میماند((و هر گاه بیگانه زیبا و خوش اندامی را میبینند، میگویند،  ;جز انگلستان فکر نمیکنند

لیسیها بگویند که قسمت اعظم این توصیف، اگر تغییرات ممکن است انگ.)) اینکه انگلیسی نیست متاسف میشوند

اما شک نیست که آنان، از نظر جسم و منش و . الزم در آن داده شود، با احوال بسیاري از مردم جهان سازگار است

. دنامی چنان از ته دل سوگند یاد میکردند که حتی ژاندارك آنها را نیک سیرت می. زبان، نژادي نیرومند و قوي بودند

زنانشان صریح و بیپرده سخن میگفتند، و از مطالب و موضوعات جسمی و جنسی چنان با آزادي گفتگو میکردند که 

و طرز رفتار . شوخیها و مطایباتشان، چون زبانشان، خشن و ناهنجار بود. احتماال متجددان امروزي را متحیر میساخت

یک قانون تشریفاتی سخت الزم بود تا اخالق و رفتار مردم را آنها، حتی در طبقه اشراف، از خشونت برکنار نبود، و 

آن روحیه پر شوري که انگلیسیهاي عصر الیزابت را به هیجان میآورد، در قرن پانزدهم، تازه داشت شکل . تهذیب کند

از  هر کس میبایست پاسبان و نگاهدار خود باشد، کلوخ انداز را با سنگ پاداش دهد، و در موقع ضرورت. میگرفت
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همین جانوران درنده آدمی نام میتوانستند سخاوتمند، جوانمرد، و حتی در جاي خودش رقیقالقلب . کشتن نهراسد

نامه مارگارت پاستن به شوهر  ;هنگامی که سرجان چندوس مرد، پهلوانان گریه کردند و اشک ریختند. باشند

اما گفتنی است که همین بانوي با . شناسد، نشان میدهد که عشق، زمان و مکان و دودمان نمی)1443(بیمارش 

. شفقت و رحمدل سر دخترش را، به علت امتناعش از ازدواج با کسی که والدینش برگزیده بودند،شکست

دختران را باوقار و آزرم بار میآوردند تا بتوانند خویشتن را در برابر مردان، که چون جانوران درنده در پی شکار آنان 

ازدواج بیشتر حادثهاي براي نقل و انتقال . زیرا دوشیزگی، در بازار زناشویی، سرمایه هنگفتی بود ;بودند، حفظ کنند

دختران شرعا در دوازدهسالگی و پسران در پانزدهسالگی میتوانستند، حتی . دارایی از خاندانی به خاندان دیگر بود

ریع معامله اموال، ازدواج فرزندان، همینکه به سن اما در طبقات باال، براي تس. بدون اجازه پدر و مادر، ازدواج کنند

از این روي، ازدواجی که بر پایه عشق و محبت صورت گیرد . هفت میرسیدند، به وسیله پدر و مادر انجام میگرفت

گناه پلید :((هالینشد مینویسد. نادر بود، و طالق ممنوع، و زنا و بیعفتی، خاصه در میان طبقه اشراف، امري عمومی

ادوارد چهارم، پس .)) ی و فحشا و معصیت زشت زناکاري و بیعفتی در همه جا، خاصه در دربار پادشاه، شایع بودهرزگ

این زن، با وفاداري بیعفتانهاي، به . از بیعفت ساختن خوبرویان متعدد، جین شور را به عنوان سوگلی خویش برگزید

هنگامی که ادوارد مرد، ریچارد سوم، ظاهرا . وست خوبی بوددر دربار براي بسیاري از متظلمان د ;ادوارد خدمتها کرد

براي آنکه عیوب و مفاسد برادرش را به همه نشان دهد و بر معاصی خویش پرده کشد، دستور داد تا جین را با جامه 

 جین در بینوایی تا به سن پیري زیست و مورد. سپیدي که نشان توبه و ندامت بود در خیابانهاي لندن بگردانند

  . تحقیر و اهانت همان کسانی قرار گرفت که روزي کمکشان کرده بود

. مردم انگلستان، که اکنون پیرو و طرفدار قانونند، در طی تاریخ هیچ گاه چون آن زمان دور از قانون و طاغی نبودهاند

زگشته بودند در نجبا و اشرافی که از نبرد فرانسه با ;صد سال جنگ، مردم را حیوان صفت و درنده خو کرده بود

حرص و آز اشراف و سوداگران . انگلستان به جان یکدیگر افتادند و سربازان آزاد شده را در تیول خود به کار گماشتند

سوداگران کاالي تقلبی میفروختند . سرقتهاي کوچک بیشمار رخ میداد. به پول تمام قوانین اخالقی را لگدمال میکرد

یک بار تقلب در جنس و مقدار کاالي صادراتی به تجارت خارجی انگلستان لطمه . ندهاي نادرست به کار میبرد و وزنه

به )) پیشکشی((قضات تقریبا بدون دریافت . ارتشا عمومیت داشت. بازرگانی دریایی با دریا زنی همراه بود. شدیدي زد

ماموران . ر دو جانبداري کنندبه دادرسان رشوه داده میشد تا در محاکمه از متظلم، ظالم، و یا ه ;قضا نمینشینند

 فالستافمالیاتی را تطمیع میکردند تا حکم معافیت صادر کنند، و افسرانی را که براي سربازگیري میرفتند، مانند 

. شکسپیر، چنان میفریفتند که شهري را بکلی از قلم بیندازند

 ;مردم، مانند امروز، دیوانه پول بودند. ل، یک سپاه انگلیسی را که به فرانسه هجوم میبرد اغوا کردنددشمنان، با پو

شالده بناي اخالق . شاعرانی چون چاسر، با آنکه آزمندي بشر را به باد نکوهش گرفته بودند، خود بدان میپرداختند

گانشان به توطئه و جنگ و بطالت میپرداختند، به اجتماعی اگر با زندگی ساده توده مردم که در همان حال که بزر

تمام طبقات، جز سوداگران و پرولترها، . فکر زندگی و تولید نسل بودند جوش نخورده بود، هر آینه سرنگون میشد

  . بیشتر سال را تا آنجا که میتوانستند در خارج از شهر به سر میبردند

هاي اربابی  دفاعی خود را از دست داده بودند، آهسته آهسته به خانهها، که از زمان توسعه و ترقی توپها جنبه  قلعه

تاالر . هاي فقیرانه و متوسط همچنان با گل و چوب ساخته میشدند آجر جاي سنگ را گرفت، اما خانه. تبدیل شدند

داد و به صورت ها، که زمانی براي تمام کارها قابل استفاده بود، اندازه و عظمت پیشین خود را از دست  مرکزي خانه

هشتی کوچکی درآمد که به یک اطاق نشیمن بزرگ، چند اطاق کوچک، و یک اطاق پذیرایی براي گفتگوهاي 

ها، که گاهی شیشه بند منقوش داشتند،  پنجره ;در خانه توانگران، به دیوارها فرشینه آویخته بودند. دوستانه باز میشد
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دود اجاقها، که قبال از میان در و پنجره و منافذ سقف خارج . ختندصحن اطاقها را که سابقا تاریک بود، روشن میسا

و یک بخاري بزرگ دیواري به اطاق نشیمن وقار و  ;میشد، اینک جمع میشد و از توي دودکش راه به بیرون میبرد

اگر به آثار . فرش هنوز چیز نادري بود ;سقف را با تیر و کف اطاق را با سفال میپوشاندند. شکوه فوقالعادهاي میداد

ادبی اراسموس بیش از اظهارات صریحش اعتماد کنیم، تقریبا کف همه اطاقها از گل و بوریایی است که از باتالقها 

میآورند، و چندان، از روي مسامحه، دیر به تعمیر آن میپردازند که گاهی مدت بیست سال همچنان باقی میماند و در 

از این . و ماهی، و کثافات بی نام و نشان دیگر جمع میشود... مانده آبجو زیر آن آب دهان قی، ادرار سگ و آدم، پس

  . روي، با تغییر آب و هوا، بخاري از آن متصاعد میشود که به عقیده من تعفنش از همه اجزاي سازنده آن بیشتر است

هاي مرفه میز ناهار خوري  ها، زیبا و مجلل بودند، در خانه تختخوابها، با کندهکاریها و پوششهاي گل آذین و آسمانه

نزدیک آن، یا در تاالر، یک قفسه، میز قفسه دار، و یا . شاهکار عظیمی از چوب گردو یا بلوط کنده کاري شده بود

اطاقی که قبال خاص گفتگو بود، . میزي با پوشش زیبا قرار داشت که براي جلوه فروشی یا تزئین چیده شده بود

براي آنکه از مصرف روغن چراغ جلوگیري شود، غذاهاي اصلی در روز روشن . رفتاینک براي غذا خوردن به کار می

مردان براي آنکه گیسوان بلندشان به میان غذا . در پنج بعداز ظهر)) شام((در ساعت ده صبح و )) ناهار:((صرف میشد

 ;نیر، به کار میرفتچنگال در موارد بخصوص، چون خوردن ساالد یا پ. نیفتد، در سر میز کاله به سر میگذاشتند

مهمان کارد خود را همراه داشت و آن را . به چشم میخورد 1463استعمال آن به شیوه جدید براي نخستین بار در 

. در غالف کوچکی که به گریبان بسته بود حمل میکرد

تمال مورد تا نیمه قرن شانزدهم، دس. نزاکت آن زمان چنان اقتضا میکرد که غذا را با سرانگشتان تناول کنند

استعمال نداشت و رسم بر آن بود که بینی را با همان دستی که کارد را به کار میبردند پاك کنند، نه با دستی که 

دستمال سفره براي مردم ناشناخته بود، ولی از کسانی که غذا میخوردند، تقاضا میشد که دهان و . غذا میخوردند

ناهار معمولی یک آدم متشخص بر پانزده تا  ;سنگین و رنگین بودندخوراکها . دندانشان را با رومیزي پاك نکنند

هاي رنگینتري داشتند و روزانه بیش از صد تن از ملتزمان رکاب،  خاوندان بزرگ سفره. بیست نوع غذا بالغ میشد

ن مهمان براي سفره واریک تاجبخش روزانه شش گاو میکشتند، و گاهی پانصد ت. ها را غذا میدادند مهمانان، و خدمه

آبجو نوشابه . سبزیها کم، یا اگر بود کسی نمیخورد ;گوشت خوراك عمومی و ملی بود. بر سر سفره او غذا میخوردند

نوشیدن شراب، چون فرانسه یا ایتالیا عمومیت نداشت، اما جیره معمولی هر نفر در روز،  ;ملی مردم به شمار میرفت

هرگز آب نمینوشند، مگر ((که انگلیسیها ) 1470حد (تسکیو میگفت سرجان فور. ها، یک گالن آبجو بود حتی راهبه

. در جامعه اشرافیت، لباسها عالی و باشکوه بودند.)) در فرایض مذهبی، یا به عنوان کفاره گناه، و یا به طلب بخشایش

هاي  وانگران کالهت. مردم ساده قبایی بی آالیش، یا روپوش، و یا جامهاي آستین کوتاه که مناسب کار بود میپوشیدند

هاي فانتزي آستین پفی، و جوراب شلوار چسبان و بلند را دوست میداشتند  خز یا پردار، قباهاي گل آذین یا نیمتنه

اسافل اعضا را چنان برجسته نشان میداد که گویی آدمی به فتق دچار است، و کفل را آنچنان که ((که به گفته چاسر 

خود چاسر هنگامی که شاطربچه خانه توانگران بود لباسی با رنگ تند .)) هتابیگویی ما تحت میمونی است در شبی م

در قرن پانزدهم کفشهاي نوك دراز قرن چهاردهم . میپوشید که یک پاچه جوراب شلوارش سرخ و دیگري سیاه بود

ه گر چه صورت ظاهر از لباس خانمها بپرسید، خدا میداند ک((اما اگر . از رواج افتاد و پنجه کفشها پهن یا مدور شد

هایشان از شهوت پرستی و غرور آنها  تنگی بیش از حد جامه((، اما ))برخی از آنها سخت بی آالیش و خوشایند بود

به هر حال، تصاویري که از آن زمان به دست ما رسیده نشان میدهند که جنس لطیف خود را سر .)) حکایت میکرد

وسایل سرگرمی و تفریح متعدد بود، و از شطرنج، تخته نرد، و طاس . ه استهاي بلند و تنگ میپوشانید تا پا در جامه

ورق بازي در اواخر قرن پانزدهم . بازي آغاز میشد و به ماهیگیري، شکار، تیراندازي، نیزه بازي، و سوارکاري سر میزد
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رقص و موسیقی . میپوشانندبه انگلستان راه یافت، و انگلیسیها هنوز هم شاه و ملکه ورق را به شیوه آن زمان لباس 

هنري پنجم در  ;تقریبا همه انگلیسیها در آوازهاي دسته جمعی کلیسا شرکت میجستند. به اندازه قمار شیوع داشت

ساختن آهنگ با جان دانستبل، که از آهنگسازان مشهور زمان بود، برابري و رقابت میکرد، و آوازخوانان انگلیسی در 

کشتی میگرفتند،  ;مردان تنیس، هندبال، فوتبال، گوي بازي، و حلقه بازي میکردند. ندسراسر قاره اروپا معروف بود

مردم براي دیدن آکروباتها و بندبازان، . مشت زنی میکردند، خروس جنگ میدادند، و خرس و گاومیش رام میکردند

پادشاهان و نجبا عدهاي  .که با حرکات خطرناك خود قدما را سرگرم و متجددان را مبهوت میساختند، گرد میآمدند

شعبده باز، دلقک، و تردست در التزام رکاب داشتند ولرد او میسرول نامی از طرف پادشاه یا ملکه سرپرستی بازیها و 

ها  در میخانه: زنان همه جا آزادانه در میان مردان رفت و آمد میکردند. جشنهاي هفته میالد مسیح را عهده دار میشد

نظر تماشاگران را از ) جشنهاي نظامی(ه به شکار میرفتند، با باز صید میکردند، و در تورنواها باده مینوشیدند، سوار

این زنان بودند که به رهنمایی ملکه، در میان همنبردان، داوري میکردند و تاج  ;هماوردان به خود معطوف میداشتند

. زرین را به برنده جایزه میدادند

ها خاکی یا  جاده. مع هذا، هیچ کس در خانه نمیماند و این بالي تکگانی بود ;بر بودرفتن به سفر با رفتن به سقر برا

ها جالب بودند، اما کثیف و آکنده از  مسافرخانه. و دزدان زن و مرد و نژاد و طبقه و مذهب نمیشناختند ;گلی بودند

مسافرانش میگذاشتند، و براي  ها سلیطه لوندي داشتند که در اختیار تقریبا همه مسافرخانه. سوسک، موش، و کک

اغلب، افرادي مسلح توانگران را همراهی  ;توانگران با اسب، و بینوایان پیاده طی طریق میکردند. پاکدامنی جایی نبود

هاي نوظهوري به مسافرت میرفتند که با اسب کشیده میشدند و گفته  میکردند، بسیاري از ثروتمندان با کالسکه

. ه در قرن پانزدهم به وسیله مردي از اهالی مجارستان، در روستاي کوچ، اختراع شده بودمیشد که این نوع کالسک

با اینهمه، ازشتر  ;هاي خاوندها کنده کاري شده، منقش، طالکاري شده، و با مخده و پرده و فرش بودند کالسکه

 ;از گذشته، و نه بدتر بودندکشتیها نه بهتر . ناراحتتر و، چون کشتیهاي کوچک ماهیگیري، لرزان و متموج بودند

  . شاه ژان را از بوردو به لندن آورد دوازده روز در راه بود 1357سفینهاي که در سال 

اما از همه مردان شهر  ;شهرها فقیرتر از آن بودند که پاسبانی جز افراد داوطلب اجیر کنند. جرم و جنایت رواج داشت

آن عده معدودي که گرفتار میآمدند به . را دنبال میکردند بپیوندند انتظار میرفت که به کسانی که با هیاهو مجرمی

جزاي شبروي، سرقت، ایجاد حریق، توهین به مقدسات، و نیز آدمکشی و خیانت . مجازاتهاي شدید محکوم میشدند

و  دار زدن بود، و مجرم را به هر درختی که مناسب مییافتند حلق آویز میکردند و جسدش را براي عبرت دیگران

شکنجه کردن متهم و شاهد، هر دو، در زمان ادوارد چهارم رواج گرفت . خوراك کالغان همچنان آویخته میگذاشتند

. بر تعداد وکالي مدافع افزوده شد. و مدت دویست سال دوام یافت

. ه باشیمشاید قضاوت ما درباره آن عهد نامنصفانه باشد، و ما وحشیگریهاي دوران روشنفکري خویش را از یاد برد

سرجان فورتسکیو، قاضیالقضات عهد هنري ششم، اوضاع عصر خویش را خیلی برتر از آنچه ما میاندیشیم میدانست و 

فورتسکیو در یکی از دیالوگهایش، به نام در . در این باب دو اثر نوشت که زمانی سخت مشهور و معروف بودند

، محاکمه متهم را به وسیله هیئت منصفه تمجید میکند، به ستایش قوانین انگلستان، قوانین این کشور را میستاید

کار بردن شکنجه را به باد نکوهش میگیرد، و مانند هزاران فیلسوف دیگر، شهریاران را رهنمونی میکند که خدمتگزار 

 در کتاب سلطنت، یا حکومت انگلستان، با لحنی که روحیه میهن پرستی از آن هویداست،. مطیع قانون خلق باشند

اتاژنرو کمتر مورد  ;در فرانسه مردم را بدون محاکمه علنی محکوم میکنند: فرانسه و انگلستان را با هم مقایسه میکند

سرجان فورتسکیو، پس از آنکه در . و پادشاه هر وقت احتیاج باشد بر دوش مردم مالیات میبندد ;مشورت قرار میگیرد
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حتی ((همه دولتها باید مطیع پاپ باشند و : چنین به پایان میبرداین مقایسه وطن خویش را برتري میدهد، سخن را 

  .)) پاي او را ببوسند

IV - اللردها  

، اسقف اعظم ارندل بار دیگر قوانین شرعی را بر تمام قوانین غیر شرعی ارجح شمرد و تکذیب فتوا و 1407در سال 

کلیسا، که از حمالت . در خورد محکومیت شمرد فرمان پاپ یا تردید در آن را، به عنوان بدعت غیر قابل بخشایشی،

دادن . ویکلیف بر آسوده بود، در قرن پانزدهم، توش و توان گرفت و ثروت روزافزون به میان صندوقهاي آن روان شد

آنان که آفتاب : پول به کشیشان، براي انجام عبادت یا ساختن نمازخانه، نوع جدید و شایعی از اعانه دادن بود

لب بام بود به کلیسا پول میدادند تا به نامشان نمازخانهاي احداث شود و با خواندن نماز و دعا ارواحشان عمرشان بر 

تن از روساي دیر،  26تن اسقف و  20از آنجا که در مجلس اعیان، در برابر . را در رسیدن به عالم ملکوت مدد کنند

هنري هفتم و سپس هنري . منت در اختیار کلیسا بودتن غیر روحانی وجود داشتند، اکثریت کرسیهاي پارل 47تنها 

هشتم ، براي جبران این کمبود، ابرام ورزید که پادشاهان حق دارند از میان روحانیان واجد شرایط هر کدام را که 

ا و این امر، که اختیار مراتب روحانی را در کف شاه مینهاد، راه ر ;بخواهند به مقام اسقفی یا ریاست دیري برگزینند

در این میان، موعظه گران فقیر . براي ادعاي هنري هشتم بر تفوق مقام سلطنت بر کلیساي انگلستان هموار ساخت

یک راهب وقایعنگار، با اغراق و  1382در . هاي ضد کلیسایی خود را در همه جا منتشر میکردند ویکلیف اندیشه

وفایی، بسرعت افزایش مییابند و سراسر کشور را اینان، چون گیاهان در موسم شک((وحشتزدگی، گزارش میدهد که 

ها، خاصه بافندگان  کارگران کارخانه.)) از هر دو نفر عابري را که میبینید، یکی پیرو ویکلیف است... فرا میگیرند

، اللردها چندان خود را نیرومند یافتند که قطعنامه 1395در سال . نورفک، مستمعین صاحبدل پیروان ویکلیف بودند

در این بیانیه آنان با تجرد کشیشان، عقیده به قلب . اخانهاي از اصول نظرات خود به پارلمنت تقدیم داشتندگست

ماهیت، شبیه پرستی، زیارت، نماز و دعا براي مرده، ثروت کلیسا، اشتغال روحانیان و کارمندان کلیسایی در ادارات 

هاي دفع یا حبس دیو و جن، و پرستش قدیسان کلیسا دولتی، ضروري بودن اعترافات در نزد کشیش، مراسم و آیین

در بیانیه دیگر، توصیه نمودند که همه مردم باید کتاب مقدس را مرتب بخوانند و از مفاد آن، که . مخالف کرده بودند

هاي شخصی  جنگ را به عنوان امري مردود در قوانینی بودند که هزینه. باالتر و فوق احکام کلیساست، متابعت کنند

از سوگند خوردن نفرت و  ;هاي بی آالیش مجبور کنند را تحدید، و مردم را به خوردن غذاهاي ساده و پوشیدن جامه

)) حقیقت این است((یا )) من یقین دارم((در هنگام ضرورت، با عباراتی نظیر  ;اکراه داشتند و از آن اجتناب میکردند

  . ي رفته رفته در بریتانیا شکل میگرفتها و نظرات پیرایشگر افاده سوگند میکردند، اندیشه

آمیختند، اما بیشتر آنها از حمله به  هاي سوسیالیستی را با عقاید مذهبی می معدودي از واعظان پیرو ویکلیف اندیشه

مالکیتهاي خصوصی خودداري میکردند و در پی جلب پشتیبانی شهسواران و طبقات متوسط و همچنین دهقانان و 

 1381با وجود این، طبقات باال فراموش نمیکردند که با چه مذلتی از انقالب اجتماعی سال . دندآم پرولترها بر می

جان به در برده بودند، و کلیسا در وجود آنها آمادگی تازهاي، براي حمایت از خویشتن به عنوان نیروي مقوم اجتماع، 

  . میدید

، اسقفان 1397در سال . ا را تهدید و به سکوت مجبور کردریچارد دوم، با توقیف نمایندگان اللردها در پارلمنت، آنه

)) چون کشورهاي دیگر پیرو مسیحیت((انگلیسی عرضحالی به شاه تقدیم داشتند و مجازات بدعتگذاران سرسخت را 

ان ، هنري چهارم و پارلمنت او فرم1401به هر حال، در سال . اما ریچارد تا این حد با آنها موافق نبود. خواستار شدند

بنابراین فرمان، اشخاصی را که یک محکمه روحانی بدعتگذار . را صادر کردند)) سوزاندن بدعتگذاران((معروف 

در همین سال، یک کشیش از فرقه . بازگشتناپذیر اعالم میداشت میسوزاندند و تمام کتب ضاله را نابود میکردند
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اشت کردند، و چون به تکذیب عقاید خویش پرداختند، با آنها دیگران را بازد ;اللردها به نام ویلیام ساتري را سوزاندند

، پرینس آو ویلز عرضحالی به هنري چهارم تقدیم داشت مبنی بر اینکه تبلیغات 1406در سال . به مدارا رفتار کردند

. کند ها بناي جامعه را به ویرانی تهدید می اللردها و حمالت آنان به دارایی صومعه

ا تعقیب و مجازات آنان با شدت بیشتر ادامه یابد، لیکن اشتغال اسقفها به مسائل ناشی از شقاق در پادشاه فرمان داد ت

، کلیسا یک خیاط اللرد به نام جان 1410در سال . حکومت پاپی موقتا آنها را از تعقیب موضوع منصرف ساخت

آتش زنند، پرینس هال از بدباي خواست که ها را  پیش از آنکه هیمه. بدباي را به مرگ محکوم کرد و در بازار سوزانید

لیکن بدباي نپذیرفت و از توده هیزمها به سوي مرگ  ;از عقاید خویش دست باز کشد و به او مال و جان وعده کرد

، به نام هنري پنجم، به سلطنت رسید و سیاست دستگیري و توقیف بدعتگزاران را با 1413پرینس هال در . باال رفت

یکی از دوستان شخصی وي، سرجان اولد کاسل، لرد کوبم، بود که برخی از خوانندگان آثار . شدت دنبال کرد

اولد کاسل در میدانهاي نبرد به ملت انگلستان خدمات شایانی . شکسپیر بعدها وي را با فالستاف شبیه دانستهاند

میکرد و به کارهاي آنان با نظر کرده بود، لیکن در قلمرو نفوذ خویش، یعنی هر فرد شر و کنت، از اللردها حمایت 

اسقفان سه بار وي را به محاکمه خواندند، و او هر سه بار از حاضر شدن در برابر دادگاه امتناع . مسامحه مینگریست

، در تاالر محاکمه کلیساي سنت پول، 1413سرانجام، در برابر فرمان پادشاه سر تعظیم فرود آورد و در سال . ورزید

اولد کاسل تاکید . سال پیش ویکلیف به محاکمه خوانده شده بود، در برابر اسقفان حاضر شدآنجا که سی و شش 

دادگاه او را . کرد که مسیحی متدینی است، اما عقاید اللردها را درباره اعتراف و آیین قربانی مقدس تکذیب نکرد

س بگیرد، به وي چهل روز مهلت بدعتگذار اعالم داشت، در برج لندن محبوس کرد، و بدان امید که سخنانش را پ

به شنیدن این خبر، اللردهاي اطراف لندن سر به شورش برداشتند و . اولد کاسل، در عوض توبه، از برج گریخت. داد

کوشش آنان به جایی نرسید، وعدهاي از رهبران آنها گرفتار و به دار ). 1414(کوشیدند تا شاه را دستگیر کنند 

عاقبت دستگیر شد، و چون دولت  ;ه سال در کوهستانهاي هر فرد شر و ویلز متواري بوداولد کاسل س. آویخته شدند

و کلیسا هر دو میخواستند داد خود را از وي بستانند، اول به عنوان خائن به دارش آویختند و سپس به عنوان 

و تعقیب اللردها تقریبا صورت در مقایسه با دیگر مجازاتها و آزارگریها، مجازات ). 1417(بدعتگذار به آتشش افکندند 

ما از چند گروه اللرد . ، تنها یازده تن به جرم بدعتگذاري محکوم شدند1485تا  1400میان سالهاي . معتدلی داشت

اللردها هنوز فعالیت داشتند، و تا مس من، که مدعی بود  1518تا . وجود داشتهاند اطالع داریم 1521که تا سال 

شش تن دیگر از اللردها  1521در سال . درآورده است، در این سال به آتش افکنده شد هفتصد نفر را به کیش خود

هنگامی که هنري هشتم جدایی انگلستان را از کلیساي رم اعالم داشت، مردم این تغییر و تحول را . را سوزاندند

  . اند را هموار ساختهاللردها میتوانستند ادعا کنند که آنان تا حد زیادي، راه  ;بدون سر و صدا پذیرفتند

، رجینلد پیکاك، اسقف چیچستر، کتابی منتشر کرد که، به شیوه هوسبازانه آن عهد، نامش را ردیه بر 1450در سال 

این کتاب صریحا ردیهاي بر عقاید اللردها بود و در آن وجود یک نهضت نیرومند . مالمتگران افراطی روحانیت نهاد

هدف این کتاب آن بود که جلو این افکار را با زندانی کردن و . م گرفته شده بودمخالف روحانیت در میان مردم مسل

این اسقف پرشور و با حمیت . سوزاندن نباید گرفت، بلکه باید با دالیل عقالنی با آنها مباحثه و نظراتشان را رد کرد

رفت، و دید که دارد، از راه چندان از عقل و استدالل دم زد که خود عاشق عقل شده و در خطر بدعتگزاري قرار گ

وي در یکی . دلیل و برهان عقالنی، برخی از عقاید و استدالالت اللردها را، که از کتاب مقدس ماخوذ است، رد میکند

هاي خود به اسم رساله درباره ایمان، به طور صریح، عقل را باالتر از کتاب مقدس میداند و آن را معیار و  از نوشته

باالخره، پیکاك در ردیه خود میافزاید که . د مرحلهاي که اروپا دویست سال دیگر بدان رسیدمحک حقیقت میشمار

حواریون در نوشتن  ;ارسطو مرجعیت مسلم و غیر قابل تردیدي نیست ;اولیاي کلیسا همیشه در خور اعتماد نیستند
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اسقفان انگلیسی پیکاك . وده استجعلی و ساختگی ب)) عطیه قسطنطین((اند، و  دست نداشته)) اعتقادنامه رسوالن((

هاي خویش،  و وي را در انتخاب میان دوشق، یکی سوختن و دیگري انکار گفته) 1457(متکبر را به محاکمه خواندند 

از مقام اسقفی خلع  ;آزاد گذاشتند، پیکاك، که سوختن را دوست نمیداشت، انکار نامهاي در برابر مردم قرائت کرد

). 1460(ا آخرین روز زندگی، در دیر ثورنی به سر برد شد، و تنها و منفرد، ت

V -1509-1300: هنر انگلیسی   

هاي ضد روحانی و بدعتگذاري، مذهب هنوز آن اندازه نیرو و توانگري داشت که معماري انگلیسی را  با وجود اندیشه

جامع و قالع و قصور را فراهم توسعه بازرگانی و غنایم جنگی هزینه بناي کلیساهاي . به مرحلهاي از کمال برساند

هایی که تا آن زمان بر دانش پژوهی ساخته شده  هاي کیمبریج و آکسفرد را با احداث زیباترین خانه ساخت و دانشگاه

مصالح ساختمانی انگلستان، از مرمر پوربک و مرمر سفید ناتینگم گرفته تا چوبهاي . بود جالل و شکوه بخشید

هاي مخروطی با شکوه و سقفهاي  االت مختلف، به کار ساختن برجهاي اشرافی و منارهجنگلهاي شروود و آجرهاي ای

تیربست زشتی که از یک دیوار به دیوار . چوبینی میرفتند که به اندازه طاقهاي قوسی سنگی گوتیک استحکام داشتند

ط طاقی بلند باالي سر را هاي پیش آمدهاي داد که با حمالهاي ستبر بلو دیگر کشیده میشد، جاي خود را به زبانه

کلیساي جامع . برخی از زیباترین کلیساهاي انگلستان، بدین سبک، شبستانهاي خود را طاق زدند. نگاه میداشتند

ها و گل میخهاي آن با طرحهاي تزیینی و بادزنی سقف دیر کلیسایی  سلباي سقفی از چوب بلوط داشت که تویره

هاي پیچ در پیچ سنگی،  ، و بازوي جنوبی کلیساي جامع گالستر، با شبکهباث، جایگاه همسران کلیساي جامع ایلی

ها، قاببند دیوارها و شباك جایگاه همسرایان به کار  طرحهایی که در تزیینات توري سر در پنجره. برابري میکرد

یک ساختمان  میرفت، نام خود را به سبکهاي معماري بعد دادند که اغلب در یک زمان رواج داشتند و حتی گاهی در

از اشکال اقلیدسی در طرحهاي خود سود ) 1315 1250حد (سبک گوتیک هندسی مزین . به هم میآمیختند

، به جاي اشکال معین هندسی، )13151380حد (سبک گوتیک منحنی مزین . میجست، مانند کلیساي جامع اکستر

  . فرانسه را نوید میداداز خطوط مواجی استفاده میکرد که، با احتیاط، سبک شعله سان معماري 

که در قوس چهار خم معمولی گوتیک ) 13301530حد (سبک گوتیک قائم . مانند پنجره جنوبی کلیساي لینکن

رنگهاي تند شیشه بند منقوش . خطوط عمودي و افقی به کار میبرد، مانند نمازخانه هنري هفتم در دیر وستمینستر

ها،  در این پنجره. به رنگ نقرهاي و خاکستري کمرنگ درآمده بودند قرن سیزدهم اینک مالیمتر و روشنتر شده، یا

هاي مسیحیت برابري میکرد تا هنر گوتیک را به  هاي شوالیهاي، که در حال بر افتادن بود، با افسانه نمایش جلوه

  . واپسین مرحله کمال و در عین حال انحطاط آن برساند

ساختمان شبستان فعلی دیر وستمینستر . جذبهاي به خود دیده استانگلستان بندرت از لحاظ معماري چنان شور و 

ما کمتر میتوانیم رنج و زحمت مغز و دستهایی را که در طی آن همه سال، براي ). 13761517(سه قرن طول کشید 

 عظمت تجدید بناي قلعه وینزر دست کمی از. هاي عالی و بینظیري پدید آوردند درك کنیم نوابغ انگلیسی، مقبره

، )1344(در آنجا ادوارد سوم برج بزرگ مدور را بر شالدهاي عظیمتر، از نو ساخت : ساختمان دیر وستمینستر نداشت

بناي نمازخانه سنت جورج را با نیمکتهاي زیباي همسرایان، طاق بادزنی و شیشه بند  1473و ادوارد چهارم، در سال 

عالی به سبک گوتیک منحنی براي حضرت مریم، و یک برج  آلن د والسینگم یک نمازخانه بسیار. منقوش آغاز کرد

در کلیساي جامع گالستر یک برج مرکزي، یک طاق قوسی براي جایگاه همسرایان، . فانوسی در کلیساي ایلی ساخت

وینچستر . پنجره مجللی در جانب مشرق، و رواق وسیعی که طاقهاي بادزنی آنها از عجایب معماري انگلستانند بنا شد

کاونتري به همین . ان عظیم کلیسایش را وسیعتر ساخت و نماي جدیدش را با طرحهاي گوتیک قائم پوشاندشبست
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در پیتربره طاقی به سبک بادزنی . سبک کلیسایی پی افکند که در جنگ دوم جهانی فقط مناره با شکوهش باقی ماند

  . ساخته شد که حیرت افزاست

برجها تاج شکوهندهاي . یگاه همسرایانش در این عهد اختتام پذیرفتندشبستان یورك مینستر و برجهاي غربی و جا

بود که بر فرق معماري این عصر میدرخشیدند، کالجهاي مرتن و ماگدالن در آکسفرد، دیرفونتینز، کنتربري، 

نیوکالج ویلیام آو ویکم . گالستنبري، داربی، تانتن، و صدها آرامگاه دیگر را برجهاي زیبا، جالل و عظمت بخشیدند

ویلیام آو وینفلیت، معمار نود و اند ساله دیگر، حیاط چهار گوش بزرگی . آکسفرد را به سبک گوتیک قائم طرح افکند

در کینگز کالج کیمبریج نمازخانهاي ساخته شد که شاهکار این دوران است، و . را در ایتن، به همین شیوه، پی ریخت

را به  تیمون آتنیرا با تعلیم و تربیت آشتی میداد و  کالیبانمسرایانش ها و طاق قوسی و نیمکتهاي جایگاه ه پنجره

. کشانید عبادت می

و غیر روحانی چون مدارس، قالع، دژها،  در سبک گوتیک قائم سادگی و مادیتی وجود داشت که براي بناهاي عمومی

به همین سبک بود که ارلهاي واریک در قرون چهاردهم و . تاالرهاي اصناف، و تاالرهاي عمومی کامال مناسب مینمود

، که بازرگانان پایتخت بدان ))تاالر اصناف لندن. ((پانزدهم قلعه معروف خود را در نزدیکی لیمینگتن بنا نهادند

سراسر سوخت، که کریستوفررن آن را  1666در سال  ;بنا شد 1435تا  1411ند، در فاصله سالهاي مباهات میکرد

. اندرون جدیدي براي آن ساختند که بمبهاي جنگ دوم جهانی آن را ویران کردند 1866در سال  ;تجدید بنا کرد

رح گوتیک قائم به کار بردند که هایشان، یک نوع ط هاي شهر، در وادارهاي عمودي میان پنجره حتی دکانها و مغازه

ها و طارمیهاي پیش آمده شان، به افسون شکوه و عظمتی گذرا، ما را  همراه با سردرهاي کنده کاري شده و کتیبه

هایی که براي نماي  مجسمه. مجسمه سازي این عهد انگلستان همچنان در وضع متوسط خود باقی ماند. فریبند می

ها براي  هاي کلیساهاي لینکن واکستر، پستتر از عماراتی بودند که این مجسمه مهکلیساها ساخته میشد، چون مجس

شباك محراب در کلیساهاي جامع وستمینستر و دیر سنت آلبنز زمینه و . تزیینشان طرح افکنده شده بودند

بهترین . ندها شدند، لیکن اینها ارزششان کمتر از آنند که بر سنگینی داستان ما بیفزای جایگاهی براي مجسمه

هاي زیبایی از ادوارد دوم کلیساي جامع گالستر، از بانوالئونور  مجسمه.هاي یادبود مقابر بودند ها، مجسمه مجسمه

ماده این . پرسی در بورلی مینستر، از هنري چهارم و مله ژان در کنتربري، از ریچارد د بیچم در واریک تراشیده شدند

سمهسازان انگلیسی بهترین نمونه هنر خود را در کندن گل و بته و شاخ و مج. ها معموال مرمر سفید بود مجسمه

نیمکتهاي جایگاه : بر روي چوب نیز کندهکاریهاي زیبایی صورت میگرفت. برگ سرزمین سبز و خرمشان نشان دادند

توانفرساست، همسرایان در کلیساي وینچستر، ایلی، گالستر، لینکن، و ناریچ با زیبایی خود، که زاده رنج و دقتی 

در انگلستان این دوره، نقاشی در زمره خرده هنرها محسوب میشد، و از این . نفس بیننده را در سینه حبس میکنند

. تذهیبکاري هنوز صنعت دلپسندي به شمار میرفت. روي، آثار آن خیلی عقبتر از آثار فالندري و فرانسوي بودند

)) کتاب مزامیر((و رابرت آو اورمسباي . ک مجلد داستان پرداختبراي تذهیب ی) دالر6600(پوند  66ادوارد سوم 

زیباترین ((تذهیب شدهاي به کلیساي جامع ناریچ اهدا کرد که کتابخانه بودلیان آن را، در مجموعه تذهیبات خویش،

روي ، با ظهور نقاشی دیواري و نقاشی 1450هنر مینیاتور سازي پس از سال . قلمداد کرده است)) نسخه انگلیسی

. شانزدهم، با روي آمدن معجزه جدید چاپ، رخت از میان بربست تخته، رو به انحطاط نهاد و در قرن 

VI -  ککستن و ملري  

در تاریخ نامعلومی از قرن پانزدهم، مولفی که اینک نامش از یادها رفته است، معروفترین نمایش مورالیتی انگلستان 

، ))زیبایی((، ))دانش: ((است که شخصیتهایش تجریدات ذهنی صرفندآدمیزاد داستانی تمثیلی . را پدید آورد

)) مرگ((، ))اعتراف((، ))خویشاوندي((، ))دوستی((، ))کارهاي نیک((، ))مال((، ))حواس پنجگانه((، ))نیرو((، ))عقل((
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ن احکام وي را نادیده لب به شکایت میگشاید که از هر ده تن، نه ت)) خداوند((در مقدمه، )). خداوند((و )) آدمیزاد((و 

را به زمین گسیل میدارد که خاکیان را آگاه سازد که، دیر یا زود، باید به نزد وي بازگردند و )) مرگ((میگیرند، و 

را میبیند که جز به زن و )) آدمیزاد(( ;، در یک آن، بر زمین نزول میکند))مرگ. ((حساب اعمال خویش را باز دهند

میگوید که هنوز )) آدمیزاد. ((رمان میدهد که وي همراهش به سوي ابدیت رهسپار گرددف)) مرگ. ((پول نمیاندیشد

اما  ;هزار پوند رشوه میدهد)) مرگ((توشه سفر برنگرفته است، التماس میکند که اندکی به وي مهلت داده شود، و به 

تانش را که میخواهد در این تنها ارفاقی که در حقش میکند آن است که موافقت میکند تا هر یک از دوس)) مرگ((

میخواهد که در این سفر بزرگ به وي ملحق شود، اما )) دوستی((از )) آدمیزاد. ((سفر بی بازگشت همراه آورد

  :گستاخانه بهانه میآورد و از رفتن امتناع میورزد)) دوستی((

  ... همراهم و از تو جدا نخواهم شددر خوردن و نوشیدن و دست افشاندن، و به همنشینی با زنان شورانگیز رفتن، با تو 

  . ، پس در این سفر دور و دراز نیز مرا همراهی کن))آدمیزاد((

  . نه، قبول کن، من در این سفر با تو نخواهم آمد)): دوستی((

  . اما اگر خیال جنایت داري، یا میخواهی کسی را بکشی، ترا از صمیم قلب مدد خواهم کرد

. پوزش میطلبد)) انگشت پایم درد میکند((توسل میجوید، و او نیز از رفتن به بهانه آنکه  ))خویشاوند((به )) آدمیزاد((

  . آید میرود، اما او چنان سخت گرفتار است که کمکی از دستش بر نمی)) مال((به سراغ )) آدمیزاد((

وي را بکلی از یاد ) )آدمیزاد((، از اینکه ))کارهاي نیک(( ;میرود)) کارهاي نیک((به نزد )) آدمیزاد((عاقبت 

رهنمونش میکند، و )) اعتراف((به نزد )) دانش(( ;معرفی میکند)) دانش((نبردهاست، شادمان میشود و او را به 

به میان گور نزول )) آدمیزاد((همراه )) کارهاي نیک((آنگاه  ;او را از لوث گناه میشوید و تطهیر میکند)) اعتراف((

  . نی خود، ورود گناهکار تایب و تطهیر یافته را به بهشت خوشامد میگویندمیکند و فرشتگان، با آواي آسما

مولف این نمایشنامه تقریبا در پروراندن داستان، که شکل دراماتیک ناخوشایندي دارد، پیروزي یافته است، اما این 

خص زیرا یک ش ;تجسم یک کیفیت به صورت یک شخص هرگز کار یک شخص را نمیکند. پیروزي کامل نیست

و هنري  ;ترکیب شگفت انگیزي است از اضداد و، جز در مواردي که جزو یک جمع میباشد، منحصر به فرد است

. بزرگ است که بتواند جمع را در فردي مشخص، مثال در هملت یا دون کیشوت، در اودیپ یا پانورژ، تجسم بخشد

ننده جاي خود را به درامهاي جاندار انسانهاي یک قرن دیگر تجربه و استادي الزم بود تا نمایشهاي اخالقی خسته ک

. تغییرپذیر تئاتر الیزابتی بدهند

ویلیام ککستن، که در کنت زاده شده بود، . رویداد بزرگ ادبی انگلستان قرن پانزدهم، تاسیس نخستین چاپخانه بود

موعهاي از داستانهاي فرانسوي وي، در ایام فراغت از کار، به ترجمه مج. به عنوان یک بازرگان به بروژ مهاجرت کرد

از ((اما دستهاي او، چنانکه خود میگوید، ;دوستانش نسخ دستنویس این داستانها را از وي میخواستند. دست زد

  . شده بود)) از بسیاري نگریستن بر کاغذهاي سفید تار((، و چشمانش ))بسیاري نوشتن فرسوده و نا استوار

تسل خود این فن . چاپخانهاي را که اولریش تسل در آنجا برپا کرده بود دیدهنگامی که به کولونی رفت، احتماال 

کوالر مانسیون در بروژ چاپخانهاي دایر کرد، و ککستن از آن براي  1471در . جدید را در ماینتس فرا گرفته بود

ستمینستر، به انگلستان بازگشت و یک سال بعد، در و 1476ککستن در سال . هاي خویش سود جست تکثیر ترجمه

تنها  ;در این هنگام وي پنجاه و پنج سال داشت. وسایل و دستگاه چاپی را که با خود از بروژ آورده بود به کار انداخت

پانزده سال از عمرش باقی بود، ولی در همین مدت به چاپ نود و هشت کتاب، که چند تاي آنها را خود از التینی و 

انتخاب عنوان کتاب، و شیوه جالب و دلپسندش در نوشتن دیباچه، اثري پایدار  .فرانسه ترجمه کرده بود، توفیق یافت

ورد، همکار آلزاسی وي، انقالب /چشم از دنیا فروبست، وینکین د 1491چون ککستن در . بر ادبیات انگلستان گذاشت
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اي با شکوه آرثر شاه و یکی از شاهکارهاي دالنگیز نثر انگلیسی را، به نام داستانه 1485ککستن در . را ادامه داد

نویسنده عجیب این کتاب، در حدود شصت سال پیش احتماال در زندان . برخی از شهسوارانش، چاپ و منتشر کرد

 1445در سال . بیچم، ارل آو واریک، بود/سرتامس ملري در جنگ صد ساله جزو مالزمان ریچارد د. جان سپرده بود

از آنجا که به آزادي و بی بند و باري ایام جنگ خو گرفته بود، از تنهایی به به نمایندگی از واریک به مجلس رفت، اما 

 100خانه هیوسمایث را مورد تهاجم قرار داد، و به زن هیو تجاوز کرد، از مارگارت کینگ و ویلیام هیلز  ;تنگ آمد

 2گاو،  7. در آمیخت دوباره به خانه هیوسمایث هجوم برد و دوباره با زن وي ;شیلینگ با تهدید و تخویف گرفت

باور . دوبار دیر فرقه سیسترسیان در کومب را تاراج کرد، و دوبار به زندان افتاد. گوسفند دزدید 335گوساله، و 

نکردنی است که مردي با این روحیه کتابی را که اکنون مرگ آرثر مینامیم، و به مثابه واپسین نغمه آیین شوالیه 

لیکن، پس از یک قرن جر و بحث، همه بر آن شدهاند که این داستانهاي لطیف  ;شدگري در انگلستان است، نوشته با

. و شادیبخش حاصل ایام محبس سرتامس ملري است

هاي آرثرند که در اینجا تسلسلی منطقی پیدا کرده و به شیوهاي  بیشتر این داستانها ماخوذ از صورت فرانسوي افسانه

وي جامعه اشراف انگلستان را، که در بحبوحه وحشیگریها و . شته شدهاندکه لطافت و فریبندگی زنانهاي دارد نو

دغلکاریهاي جنگ رسوم شوالیهگري را از یاد برده است، فرا میخواند تا به آداب و رسوم شهسواران عهد آرثر تاسی 

فتیهاي بسیار، با آرثر، پس از شهوتپرستیها و بیع. جوید، و تخلفات و زیانکاریهاي خود و او را به فراموشی سپارد

بر انگلستان و ) وینچستر(گوینور زیبا اما حادثهجوي خویش، در کنج آسایش مینشیند و از پایتخت خود در کیملت 

هیچ  میخواهد که در برابر وي پیمان بندند که)) شهسوار میزگرد(( 150در حقیقت بر تمام اروپا حکومت میراند و از 

هرگز ستم نکنند، بلکه آنان را که در خور ترحمند مورد . ... دست نیاالیندگاه به کسی تخطی نکنند و به خیانت 

  . و همیشه زنان پاکدامن را تا پاي جان یاري کنند... ترحم قرار دهند

هاي بیبدیل پرسر زنان و دختران وصفناپذیر است، ترکیبی از  موضوع این کتاب را، که سراسر مملو از مبارزات شوالیه

غرق . تریسترم و النسلو زن پادشاهان خود را میفریبند، اما شجاع و بزرگمنش هستند. میدهدعشق و جنگ تشکیل 

در سالح نبرد، با خود و خفتان و نقاب، با یکدیگر رو به رو میشوند و، بیآنکه یکدیگر را بشناسند، چهار ساعت تمام 

  . شوند شته به خون میتا آنکه، در کشاکش جنگ، شمشیرهایشان کند و آغ ;دست و پنجه نرم میکنند

اي شهسوار، سخت دلیرانه میجنگی، من هرگز شهسواري به : آنگاه، باالخره، سر النسلو لب به سخن گشود و گفت

اي شهسوار، : سر تریسترم پاسخ داد. اگر ترا ناپسند نمیآید، نام خویشتن به من بازگوي ;استادي تو در جنگ ندیدهام

سخت راست گفتی، اما اگر کسی نام مرا بپرسد، هرگز : کراه دارم، سر النسلو گفتمن از گفتن نام خویش به دیگران ا

و او . نیک گفتی، پس من میخواهم که نامت را به من بازگویی: سر تریسترم پاسخ داد. از گفتن آن روي نمیگردانم

ت، دریغا که من به به شنیدن این سخن، سر تریسترم گف. اي شهسوار سترگ، نام من سر النسلو دو الك است: گفت

اي : سر النسلو گفت. تو همان یلی هستی که من در جهان بیش از هرکس دوست میدارم ;چه کاري دست یازیدهام

به شنیدن این سخن، سر . بدرستی نام من سر تریسترم دو لیون است: او گفت. شهسوار دلیر، نامت را به من بگو

و پس از آن سر النسلو زانو بر زمین زدن و شمشیرش را تسلیم ! شنوماي مسیح بزرگوار، چه می: النسلو فریاد برآورد

آنگاه هر دو به سوي سنگ پیش رفتند، بر . ... سر تریسترم نیز زانو زد و شمشیرش را به سر النسلو تقدیم کرد. کرد

  . و بیش از صد بار یکدیگر را بوسیدند... آن نشستند، کالهخودهایشان را برداشتند

و )) بانو((میان این دنیاي با روح و لطیفی که در آن هیچ کس در تالش معاش نیست و زنان همه چقدر فرق است 

هاي رسمی و پرشوري که افراد پراکنده خانوادهاي را، به سبب  هاي پاستن آن نامه پاکدامنند، با دنیاي واقعی نامه

جان پاستن در لندن یا اطراف آن به کار  ;محبت و احتیاجات مادیشان، در انگلستان قرن پانزدهم به هم میپیوندد
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جان همه کاره است، سختگیر  ;ها را تربیت میکند قضاوت مشغول است، و زنش مارگارت، در امالکشان در ناریچ، بچه

زنی است متواضع، با کفایت، و خجالتی که از فکر  ;و مارگارت همه تسلیم و اطاعت است ;و تنگ چشم، اما صالح

مع هذا، در اینجا نیز . بلی، گوینورهاي دنیاي واقعی چنین بودند. ه باشد به خود میلرزدآنکه شوهرش را آزرد

. احساسات لطیف، شور و اشتیاق دو جانبه، و حتی عشق و پرستش در کار است

مارجوي بریوز به سرجان پاستن دوم عشق خود را اعتراف میکند، و از اینکه جهیزي که به خانه وي میتواند بیاورد 

ولی اگر مراهمان اندازه دوست داشته باشی که من ترا، از :((برابر ثروت او ناچیز است، اشک شرم میریزد و میگویددر 

ها و شکایات  واو، که صاحب ثروت و امالك پاستن است، علی رغم گالیه. ((نزد من نمیروي و مرا تنها نمیگذاري

در زیر ظواهر ناهنجار این قرن . جهان فرو میبنددبستگانش، با وي ازدواج میکند و خود دو سال بعد چشم از 

  . پرآشوب، دلهاي نازك و پرشفقتی نیز وجود داشتند

VII  - اومانیستهاي انگلیسی  

از اینکه پژوهش پرشور ایتالیاي دوران کوزیمو و لورنتسو د مدیچی در فرهنگ و هنر کالسیک تنها انعکاسی کوچک 

زیرا بازرگانان انگلیسی به ادبیات و کتاب کمتر توجهی داشتند و نجبا و  ;مدر انگلستان داشته است نباید تعجب کنی

بنا بر تخمین سرتامس مور، در آغاز قرن شانزدهم، چهل درصد مردم . اعیانش، از بیسوادي، خود را شرمنده نمییافتند

براي . هگاه دانشمندان بودندهاي تابعه آن هنوز یگانه حامی و پنا کلیسا و دانشگاه. انگلستان سواد خواندن داشتهاند

انگلستان مایه سرافرازي است که در این شرایط، و در میان نابسامانیها و اضطرابات عظیم جنگ، مردانی چون 

و آن قدر از گرما و  ;گروسین، لیناکر، التیمر، وکولت برخاستند که آتش شور و شوق ایتالیا بر دلهایشان موثر افتاد

به این  1499نتقل کردند که چون اراسموس، آن فرمانرواي مطلق عالم ادب اروپا، در سال روشنایی آن به انگلستان م

  . جزیره قدم گذاشت، خویشتن را در وطن خود احساس کرد

اومانیستهایی که خویشتن را وقف مطالعه در فرهنگ و تمدن مسیحی و مشرکانه کرده بودند مورد سرزنش معدودي 

ولی روحانیان بزرگی چون  ;از ایتالیا بیم داشتند)) یونانیها((رفتند که از رهاورد این ي ذاتی قرار گ))ترواییها((از 

ویلیام آو وینفلیت، اسقف وینچستر، ویلیام وارم، اسقف اعظم کنتربري، جان فیشر، اسقف راچیستر، و بعدا کاردینال 

  . تامس و ولزي دلیرانه به دفاع از آنها برخاستند

، دانشمندان جوان این کشور به تبی گرفتار شدند که )1408(زولوراس به انگلستان آمد از زمانی که مانوئل کری

هامفري، دیوك آو گالستر، چون از . احساس میکردند چارهاش تحقیق و مطالعه یا عیاشی در شهرهاي ایتالیاست

آورد که بعدها نصیب موزه ایتالیا بازگشت، شوقی بیپایان براي جمع کتب خطی داشت و، از این راه، کتابخانهاي گرد 

جان تیپ تافت، ارل آو ووستر، در فرارا نزد گوارینو داورونا، و در فلورانس نزد یوآنس آرجیروپولوس . بودلیان شد

ویلیام تیلی، راهب اهل سلینگ، در پادوا، . تحصیل علم کرد و، بیش از اخالق، کتاب به انگلستان به ارمغان آورد

و چون بازگشت، کتب کالسیک بسیار از آثار کالسیک شرك همراه ): 14641467(د بولونیا، ورم کسب دانش کر

. آورد، و در کنتربري به تدریس زبان یونانی مشغول شد

بار دیگر به ایتالیا رفت، لیناکر با وي  1487هنگامی که تیلی در سال . یکی از شاگردان پرشور او تامس لیناکر بود

آثار  ;در نزد پولیتیانوس و کالکوندیلیس، در فلورانس، تحصیل کرد. شور باقی ماندهمراه شد و دوازده سال در آن ک

و چون به انگلستان بازگشت، چنان در همه علوم  ;یونانی را در ونیز براي آلدوس مانوتیوس تصحیح و منتشر کرد

لیناکر، گروسین، و التیمر در . ماهر بود که هنري هفتم وي را براي تعلیم آرثر، پرینس آو ویلز، به دربار فرا خواند

تقریرات و دروس آنان  ;را براي تحصیل زبانها و ادبیات کالسیک پدید آوردند)) نهضت آکسفرد((آکسفرد یک 

در میان اومانیستهاي انگلستان، . الهامبخش جان کولت و تامس مور شد و حتی توجه شخص اراسموس را جلب کرد
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آثار جالینوس را  ;زبانهاي التینی و یونانی را مثل زبان مادریش میدانست. دلیناکر از همه جامعتر و نام آورتر بو

و ثروتش را براي ایجاد کرسی  ;را تاسیس کرد)) کالج سلطنتی پزشکان((;پزشکی علمی را پیش برد ;ترجمه کرد

یتانیا استقرار به وسیله او، علم و دانش جدید چنان در بر: اراسموس میگوید. طب در آکسفرد و کیمبریج وقف نمود

  . یافت که دیگر لزومی نداشت انگلیسیها براي تحصیل آن به ایتالیا روند

به انگلستان بازگشت، در  1492در . ویلیام گروسین هنگامی که در فلورانس به لیناکر ملحق شد، چهل سال داشت

میترسیدند مبادا متن اصلی  کالج اکستر در آکسفرد اطاقهایی اجاره کرد و، علی رغم اعتراضات محافظهکارانی که

عهد جدید ترجمه مستند هزار ساله هیرونوموس را، که به زبان التینی بود، یعنی وولگات را، از رواج و اعتبار بیفکند، 

گروسین، به طور قطع و یقین، مردي اصیل آیین و متدین، و حیات . به تدریس هر روزه زبان یونانی پرداخت

اصوال در نهضت اومانیسم انگلستان هرگز، مانند برخی از دانشمندان . ب و خدشهاي بوداخالقیش مبرا از هر گونه عی

اومانیستهاي انگلیسی . عهد رنسانس ایتالیا، عقاید ضد مسیحی، حتی به صورت پوشیده و نهانی، به وجود نیامد

ترین آنها از اینکه رئیس میراث مسیحیت را باالتر از تمام آراستگیهاي معنوي و تربیت عقالنی میشمردند، و بزرگ

. کلیساي سنت پول باشد اضطرابی به خود راه نمیداد

جان کولت بزرگترین پسر سرهنري کولت بود، و وي بازرگانان توانگري بود که بیست و دو فرزند داشت و دوبار به 

. تب اومانیسم مبتال شد کولت جوان در آکسفرد، براثر تعلیمات لیناکر و گروسین، به. مقام شهرداري لندن رسیده بود

با اراسموس و . ، به فرانسه و ایتالیا سفر کرد1493در سال )). مشتاقانه بلعید((آثار افالطون، فلوطین، و سیسرون را 

و سبکسري و هرزگی کاردینالها و پاپ . بوده در پاریس دیدار کرد، تعلیمات ساووناروال در فلورانس او را برانگیخت

با این ثروت . چون به انگلستان بازگشت، ثروت پدر براي وي به ارث مانده بود. وي را تکان دادآلکساندر ششم در رم 

را در آکسفرد بر همه ترجیح )) طلبگی((میتوانست در سیاست یا در تجارت به مقام منیعی برسد، لیکن او زندگی 

ت و به تقریر درباره رساله به رومیان، روایتی را که میگفت تنها کشیشان حق تعلیم االهیات دارند نادیده گرف. داد

  . انتقاد و تصحیح و توضیح وولگات را جایگزین فلسفه مدرسی کرد ;پرداخت

شنوندگان و خوانندگان بیشمارش از شیوه نو بیان او، و تکیه و تاکیدش بر اینکه خداشناسی واقعی به نیکی گذراندن 

در آکسفرد دیده است، او را قدیسی توصیف  1499در سال اراسموس، که وي را . زندگی است، جانی تازه گرفتند

تاج پاکی را تا هنگام مرگ از سر ((میکند که پیوسته در معرض وسوسه شهوات و عشرتطلبی قرار داشت، لیکن 

  . راهبان بی بند و بار ایام خود را به باد سرزنش گرفت و ثروتش را براي مصارف خیر و االهی تقدیم داشت)). نیفکند

واقعیت و حقیقت لفظی و ادبی . آن را، علی رغم معایبش، دوست میداشت ;مخالف و دشمن وفادار کلیسا بودوي 

وي سندیت کتاب مقدس را . سفر پیدایش را مورد پرستش قرار میداد، اما در منزل بودن کتاب مقدس شک نمیکرد

مسیحیت مضر نمیپنداشت، براي اقرار نیوشی  باالتر از احادیث و روایات کلیسا میدانست، فلسفه مدرسی را معنا براي

کشیشان اعتباري قایل نبود، و حضور واقعی مسیح را در نان مقدس عشاي ربانی با تردید تلقی میکرد، از این رو 

  : شمرد کولت دنیا دوستی روحانیان را مردود می. سرمشق و پیشرو مصلحان مذهبی بعد بود

اسقفی شایسته و موید باشد، از خود به کاري دست نمییازد،مگر به ... مینامیم اگر بلند مرتبهترین اسقف، که ما پاپش

اما اگر به خواست خود به کاري اقدام ورزد، در این صورت، موجودي زهرآگین . تقدیر خداوندي که در نهاد اوست

اعضاي کلیساي درگذشته، سالها حال بر این منوال بوده است و اکنون به درجهاي رسیده است که همه ... است 

کلیساي از هم پاشیده ما از مرگ چندان ... مسیح خود مدد نکند... بنابراین، اگر. مسیح بدان زهر مسموم شدهاند

آه از بیدینی و ناپارسایی پلید کشیشان بی آزرمی که عصر ما مملو از آنهاست، این کشیشانی که از ... فاصلهاي ندارد،
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! ان پلشت، ناگهان به کلیسا، به عبادتگاه مسیح، و به عبادت خداوند میشتابندخداوند بیم ندارند و از آغوش روسپی

  . روزي دست انتقام االهی بر آنان فرود خواهد آمد

به ریاست کلیساي سنت پول منصوب شد، از فراز منبر رفیع این کلیسا، وي علیه فروش  1504کولت در سال 

چندین بنفیس را داشته باشد سخن راند، گفتارهاي او، مخالفان هاي اسقفی و اینکه یک تن بتنهایی اختیار  حوزه

لیناکر، گروسین، و مور، که دیدار اراسموس . خشمگین را برانگیخت، لیکن اسقف اعظم وارم او را تحت حمایت گرفت

و دیري آنان را برانگیخته بود، آزاد از محافظه کاري و توجه به فلسفه مدرسی آکسفرد، اینک در لندن مستقر شدند 

همه چیز براي یک رنسانس انگلیسی آماده به . نپایید که مورد پشتیبانی هنري هشتم، شاهزاده جوان، قرار گرفتند

  .نظر میرسید، رنسانسی که، همراه با یک جنبش اصالح دینی، آرام و بدون سر و صدا بود

 

فصل ششم

  داستان بورگونی

1363 -1515  

  

I -  دوکهاي درباري  

اسبت موقعیت جغرافیاییش که، در دامنه شرقی فرانسه، پیرامون دیژون قرار داشت، و نیز از آنجا که، بورگونی، به من

بر اثر زمامداري خردمندانه دوکهایش، از جنگ صد ساله چندان صدمهاي ندید، مدت نیم قرن، نامآورترین ایالت 

ه کاپسینها بودند، برافتادند و دوکنشین هنگامی که دودمان دوکهاي بورگونی، که از سالل. مسیحی ماوراي آلپ بود

بورگونی به پادشاهی فرانسه بازگشت، ژان دوم آن را به چهارمین پسرش، فیلیپ، به پاس دالوریهاي او در نبرد پواتیه 

فیلیپ جسور، در چهل و یک سالگی که دوك بورگونی بود، چنان خردمندانه حکومت و از روي ). 1363(واگذاشت 

و در نتیجه . د که نواحی انو، فالندر، آرتوا، و فرانش کنته را ضمیمه دوکنشین خود ساختسیاست ازدواج کر

بورگونی، که بظاهر ایالتی از ایاالت فرانسه بود، خود مملکت مستقلی شد که بازرگانی و صنعت فالندر آن را توانگر 

  . کرد و حمایت از هنرمندان آن را نام آور ساخت

شته اتحادها و زد و بندها، قلمرو قدرت خویش را به نهایت رساند، چنانکه فرانسه خود را ، با یک ر))ژان بی ترس((

اورلئان، که به جاي برادر دیوانهاش شارل ششم بر فرانسه حکومت میراند، با /لویی، دوك د. ناچار به جلوگیري دید

اما آدمکشانی که  ;مند را بگیردامپراطوري مقدس روم طرح دوستی و اتحاد ریخت تا جلو آن دوك بی ترس و ناخرد

ژان اجیر کرده بود وي را مهلت ندادند، میان بورگینیونها و آرمانیاکها طرفداران پدر زن لویی، کنت آرمانیک بر سر 

، پسر وي، )1419(کنترل سیاست فرانسه نزاع شدیدي در گرفت و در نتیجه ژان در زیر خنجر یک آدمکش جان داد 

ابستگی خود با فرانسه چشم پوشید و بورگونی را با انگلستان متحد ساخت و تورنه، نامور، فیلیپ نیکو، بکلی از و

با فرانسه آشتی کرد، آن کشور را  1435چون در سال . برابان، هوالند، زیالند، لیمبورگ، ولوون را ضمیمه آن کرد

اسد و با انتقال لوکزامبورگ، لیژ، وادار ساخت تا دو کنشینی وي را، که عمال در حکم سلطنت بود، به رسمیت بازشن

خود رسیده بود و، در قدرت و ثروت، با هر یک از اکنون بورگونی به اوج عظمت . کامبره، واوترشت موافقت نماید

بگیرد، زیرا از )) نیکو((ممکن نبود فیلیپ از مردمان حساس و رحمدل لقب . کشورهاي مغرب زمین برابري میکرد

اما براي وطن فرزندي فرمانبردار و مدیري کاردان، و براي شانزده . ی بیجا به دور نبودحیله گري و ظلم و خشمگین

زنان را شاهانه دوست میداشت، داراي بیست و چهار معشوقه بود، نماز میخواند، . فرزند نامشروعش پدري مهربان بود

. الیا کانون هنر مغرب زمین نمودهایش دیژون، بروژ، و گان را بعد از ایت روزه میگرفت، صدقه میداد، و پایتخت
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سلطنت طوالنی او بورگونی و ایاالت تابع آن را چنان در نعمت و فراوانی غرقه کرد که بندرت برخی از رعایا درباره 

گناهان و لغزشهایش لب به قیل و قال گشودند، شهرهاي فالندري در زیر سلطه او رنج میبردند و بر سازمانهاي 

از دست رفته خود، که جاي به یک اقتصاد ملی و حکومت مرکزي پرداخته بود، زاري  صنفی و آزادیهاي محلی

فیلیپ و پسرش شارل بر شورشهاي آنان غالب شدند، اما براي استمالت از آنها قرارداد صلحی منعقد . میکردند

پیش از فیلیپ . شودساختند، زیرا میدانستند عایدات عظیم دو کنشین آنها، از صنعت و تجارت این شهرها تامین می

نواحی راین سفال به قطعاتی تقسیم شده بودند که، چه از لحاظ قانون و سیاست و چه از لحاظ نژاد و زبان، با یکدیگر 

وي آنها را به صورت ایالت متحدي درآورد، بدانها نظم و هماهنگی داد، و از دارایی و ثروت آنها  ;اختالف داشتند

. حمایت کرد

ها در بروژ، گان، لیژ، لوون، بروکسل، و دیژون بی آنکه فلورانس دوره کوزیمو د مدیچی را استثنا مجامع بورگینیون

دوکها شیوه شوالیه گري . به شمار میرفتند) 14201460(کنیم، مترقیترین و عاشقانهترین مجامع اروپایی این دوره 

و انگلستان تا حدي  ;)1429(را تاسیس کرد )) پشم زرین((فیلیپ نیکو فرقه  ;را با تمام صور آن حفظ کرده بودند

عظمت و شکوه شوالیه گري را، که ظاهر خشن آداب و رسوم انگلیسیان را تلطیف کرد و به لشکرکشیهاي هنري 

هاي فرواسار و ملري درخشیدن گرفت، از بورگینیونهاي متحد خود دریافت  پنجم جالل و شکوه بخشید و در نوشته

ه قدرتهاي مستقل خود را از دست داده بودند، بیشتر مانند درباریان میزیستند و چنان زیبا نجباي بورگینیون، ک. کرد

  . لباس میپوشیدند و دالنگیز رفتار میکردند که زیبنده طفیلی گري و بیعفتی است

ه گویی بازرگانان و کارخانه داران چون پادشاهان جامه به تن میکردند، زنانشان را چنان میآراستند و میپروردند ک

تحت لواي فرمانروایی چنان دوك دوست داشتنیی، تکگانی کسر شان به . صحنه را براي روبنس مهیا میساختند

ژان اهل بورگونی،  ;ها طفل حرامزده از خود به جاي گذاشت ژان هاینسبرگ، اسقف عیاش لیژ، ده. شمار میرفت

مردان گزیده، در این دوران اصالح نژاد، چنین به بسیاري از  ;اسقف کامبره، سی و شش فرزند و نوه نامشروع داشت

ها  در لوون، فاحشه. روسپیان، تقریبا همه وقت و به هر قیمتی، در حمامهاي عمومی یافت میشدند. دنیا آمده بودند

  . خود را میهمانخانه دار معرفی میکردند و به دانشجویان جا و منزل میدادند

 ;هاي متحرك میپرداختند هنرمندان مشهور به ترتیب نمایش و تزیین صحنه .ها فراوان و سخت مجلل بودند جشنواره

و مردم از چهار سوي مرزها، از خشکی و دریا، به بورگونی سرازیر میشدند تا این نمایشهاي باشکوه را، که در آنها 

. زنان برهنه نقش خدایان و پریان قدیم را بازي میکردند، تماشا کنند

II -  روحیه دینی  

در این اجتماع پرجوش و خروش با تغایر شدیدي به چشم میخورد، وجود قدیسان و رازورانی است که در زیر  آنچه

یان وان رویسبروك . رایت فرمانروایی همین دوکها براي هلند، در تاریخ مذهبی جهان، مقام رفیعی تحصیل کردند

وسی، در گرونندال نزدیک واترلو، اعتکاف در یک دیر آوگوستین) 1343(در پنجاهسالگی . کشیشی اهل بروکسل بود

مع  ;وي میگوید که روحالقدس خامه او را راهنمایی میکند. جست و خویش را وقف تفکرات و تالیفات رازورانه کرد

  . هذا، مشرب وحدت وجودي وي به انکار بقاي فرد تمایل دارد

و ذات شخص براي همیشه ... میکند  چون از همه حاالت بیخود گشتیم، خداوند خود در وجود فرد مقدس حلول

هنگامی به مرتبه هفتم توان رسید که، فارغ از همه دانشها و دانستگیها، در خود به یک ناشناختگی . ... فانی میگردد

هنگامی که، در وراي تمام اسمایی که به خداوند یا مخلوقات میدهیم، در یک بینامی ابدي سپري  ;بیپایان برسیم

هنگامی که همه این ارواح متبرك را در نظر آوریم که اساسا مستهلک شدهاند و در ذات ... کنیم شویم و خود را گم

  . اند حالت، گم و فانی گشته برتر خویش، در ظلمتی نامعلوم و بی
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هاي غیر مذهبی زیادي بگارها، بگینها، و برادران آزاد  هاي آلمانی اطراف راین، دسته در این زمان، در هلند و سرزمین

جویی، و  روان وجود داشتند که جذبات رازورانه آنها را اغلب به تقوا و پارسایی، خدمات اجتماعی، خاموشی و صلح

گریت گروت، اهل دونتر، پس از آنکه در کولونی، پاریس، و پراگ کسب . انگیختند گاهی استنکاف از عبادت بر می

آورد و تحت تاثیر او عشق به خداوند را محور اساسی  دانش کرد، روزهایی بسیار با رویسبروك در گرونندال به سر

، در شهرهاي هلند، به زبان بومی براي مردم به موعظه )1379(چون به مقام شماسی رسید . حیات خویش قرار داد

مردم کار و کسب و خوراکشان را رها . مستمعانش چنان زیاد بودند که کلیساها گنجایش آنها را نداشتند. پرداخت

براي کوبیدن )) پتکی((گروت، با آنکه از لحاظ عقیده سخت متعصب و خود . د تا به سخنانش گوش فرادهندمیساختن

بدعتگذاران بود، مع هذا سستی اخالق کشیشان و نیز عوامالناس را به باد انتقاد گرفت، و مسیحیان را به زیستن 

الم داشت و اسقف او ترشت حق موعظه کردن را از کلیسا وي را بدعتگذار اع.مطابق او امر و اخالقیات مسیح فراخواند

، که در ))برادران همزیست((یکی از پیروان گروت به نام فلوریس را دویخنچون براي فرقه . تمام شماسها سلب کرد

دونتر تحت رهبري گروت میزیستند و، بی آنکه میثاق رهبانی بسته باشند، خویشتن را به کارهاي )) خانقاه برادري((

علیم، نذر و نیازهاي مذهبی، و دستنویس کردن نسخ خطی مشغول میداشتند، قانون نیمه کمونیستی نیمه یدي، ت

، هنگامی که از دوستی پرستاري میکرد، به مرض طاعون گرفتار شد و 1384گروت، به سال . راهبانهاي طرح افکند

دویست خانقاه برادري در هلند و آلمان  او نفوذ خود را بر)) مجمع برادري((لیکن  ;در چهل و چهار سالگی درگذشت

مجامع برادري در برنامه مدارس خود مقام مهمی به آثار کالسیک میدادند و بدین ترتیب راه را براي مدارس . گسترد

مجامع برادري از صنعت چاپ، . یسوعیان، که در نهضت اصالحات کاتولیکی دنبال کار آنها را گرفتند، هموار ساختند

آلکساندر هگیوس، . آن، استقبال کردند و براي انتشار تقدس و پارسایی جدید خود از آن سود جستندبه محض ظهور 

نمونه کامل آن دسته از معلمانی است که شاگردان خوشبخت هیچ گاه فراموششان نمیکنند ) 14751498(در دونتر، 

. اند آن معلمین مقدسی که فقط براي تعلیم و راهنمایی شاگردان زنده

رنامه درسی را اصالح کرد، مطالعه در متون کالسیک را در متن آن قرار داد، و آراستگی سبک انشاي التینی او وي ب

زیرا در زمان حیات بقیه  ;ها و کتابهایش باقی نماند چون مرد، از وي چیزي جز جامه. ستایش اراسموس را برانگیخت

گردان وي در دونتر، که شهرت عالمگیر دارند، نام نیکوالي در میان شا. داراییش را پنهانی به بینوایان بخشیده بود

  . کوزایی، اراسموس، رودولفوس آگریکوال، ژان دو ژرسون، و نویسنده کتاب تقلید مسیح را میتوان ذکر کرد

احتمال میرود . ما به طور یقین نمیدانیم این کتاب نفیس را که دفترچه تواضع و فروتنی است چه کسی نوشته است

توماس آکمپیس در خلوت حجره خویش در دریمونت . یسنده آن توماس هامرکن، اهل کمپن در پروس، باشدکه نو

هاي آباي کلیسا، و قدیس برنار جمع آوري کرد که در  سنت آگنس، نزدیک زوئوله، عباراتی را از کتاب مقدس، نوشته

وه رویسبرگ و گروت متکی بود و آنها را، با تفسیر و تبیین آرمان خداپرستی و پارسایی غیرمادي و غیر دنیوي به شی

  . بیانی سلیس و ساده، به زبان التینی بازگو کرد

براي تو، از بحث و مناظره درباره تثلیث چه حاصل، اگر که از تواضع و فروتنی عاري باشی و در نتیجه در نظر اب، 

ات برجسته مقدس و دادگر نمیسازد، ابن، و روحالقدس ناخوشایند حقیقت آن است که مرد را سخنان بزرگ و کلم

و گفتار تمام پیامبران )) کتاب مقدس((اگر همه . بلکه این زندگی باتقواست که وي را در نزد خداوند عزیز میگرداند

را از حفظ بدانی، ترا از آن چه سود تواند بود اگر عشق خدا در دلت نباشد و لطف وي ترا شامل نگردد، همه چیز، جز 

بزرگترین نشانه خردمندي خوار داشتن دنیا و روي . د و خدمت به وي، پوچ در پوچ و یاوه و هیچ استعشق به خداون

زیرا فینفسه خوب است، و ... مع هذا، علم و دانش از هر نکوهشی مبراست . ... کردن به سوي ملکوت آسمانهاست

ات بافضیلت، همیشه، بر آن برتري ولی وجدان پاك و حی. خداوند نیز مردمان را به تحصیل آن امر فرموده است
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آن کس براستی بزرگ است که در چشم خود . آن کس براستی بزرگ است که عشقی بزرگ در سینه دارد... دارد

آن کس براستی خردمند است که از همه عالیق دنیا،  ;خوار مینماید و مراتب و مقامات رفیع را به چیزي نمیشمارد

... لب عنایت مسیح چشم بپوشدکه در حکم سرگین است، به خاطر ج

براستی، زندگی ... از قیل و قال مردان تا آنجا که میتوانی بپرهیز، زیرا پرداختن به امور دنیوي مانع و سد بزرگی است

مهم آن است که انسان زندگی را در اطاعت به سر برد و مافوقی ... کردن بر جهان خاکی مصیبت و بینوایی است

حجرهاي که آدمی مدام در آن ... اطاعت کردن از فرمان راندن بهتر است. به اختیار خویش باشدداشته باشد، نه آنکه 

  . شود زندگی میکند دلنشین می

در کتاب تقلید مسیح سالمت و آرامشی است که سادگی و بالغت عمیق گفتارها و تمثیال حضرت مسیح را منعکس 

پیشه و سفسطه گریهاي آن، دارویی مفیدتر از تقلید مسیح براي جلوگیري کردن از برتنیهاي عقل فضول . میسازد

نیز، چون از مقابله با مسئولیتهایی که در زندگی بر دوش داریم مضطرب میشویم، پناهگاهی مطمئنتر از . نیست

اما آن کیست که به ما بیاموزد که، در گردش طوفانزاي جهان، مسیحیانی . توماس آکمپیس نمییابیم)) انجیل پنجم((

  معنی واقعی کلمه باشیم به

III - 1465- 1363: بورگونی پر زرق و برق  

علی رغم وجود اشخاصی چون توماس آکمپیس، که به جهان با دیده اکراه مینگریستند و فعالیتهاي عقالنی را خوش 

لیپ نیکو، دوکها، و در راس آنها فی. نمیداشتند، ایاالت تحت فرمانروایی بورگونی فعالیت فکري شایان توجهی داشتند

 1426مدارس افزون گشتند و دانشگاه لوون، که در . خود کتاب گرد میآوردند و ادبیات و هنر را تشویق میکردند

ژرژ کاستلن، در کتاب وقایع . تاسیس شد، دیري نپایید که به صورت یکی از مراکز معتبر تعلیم و تربیت اروپا در آمد

ا سخنوري بسیار و فلسفه پردازي اندك، اما با نثر فرانسوي روشن و دوکهاي بورگونی، تاریخ این دوك نشین را، ب

هاي خصوصی، براي  گروه. زیبایی که فرواسار و کومین نیز در ایجاد آن دست داشتهاند به رشته تحریر کشیده است

زبانی  دو. تشکیل دادند)) سالنهاي سخنوري((ها،  همچشمی و رقابت در نطق و شعر و روي صحنه آوردن نمایشنامه

در جنوب، و گویشهاي )) رومیایی والونها((که در قلمرو حکومت دوکهاي بورگونی رایج بود، یعنی زبان فرانسه یا 

  . آلمانی فالندریها و زبان هلندي در شمال، در پرورش گویندگان با هم رقابت میکردند

ساختمان کلیساي وسیع آنورس با . دوك نشین بورگونی خویشتن را به بهترین وجهی در عالم هنر جلوه گر ساخت

کلیساي متناسب و زیباي سن پیر، که در جنگ دوم جهانی  ;تمام شد 1518آغاز و در  1352هاي بسیارش در  راهه

مردم شهرها چندان توانگر بودند که میتوانستند ساختمانها یا تاالرهایی عمومی . در لوون پی افکنده شد. ویران گشت

. راه خدا میساختند بنیاد نهند به عظمت کلیساهایی که در

اسقفانی که در لیژ حکومت میراندند، براي سکونت خویش و اعضاي اداري حکومت، قصري بنا کردند که در پست 

 1410، شهرداري بروکسل در فاصله سالهاي 1325تاالر اصناف گان در سال . بومان در زیبایی و عظمت نظیر نداشت

تا  1377هتل دوویل، که بناي آن از . ساخته شدند 1463تا  1448صله سالهاي ، و شهرداري لوون در فا1455تا 

به طور انجامید، در این عهد بر بناهاي دیگر بروژ افزوده شد، و سپس بر فراز آن گلدستهاي ناقوسی ساخته  1421

ن حال که این در هما. که شهرت عالمگیر دارد و براي آوارگان دریا نشان رسیدن به خشکی است) 13931396(شد 

ساختمانهاي با عظمت گوتیک مبین غرور و تفاخر شهرها و بازرگانان بودند، دوکها و جامعه اشرافی بورگونی قصور و 

هنرمندان فالندري، که بر اثر . ها و نقاشی و نسخ تذهیبکاري شده بسیاري میآراستند معابد خویش را با مجسمه

فیلیپ جسور هفت تن از نوابغ واقعی را براي تزیین . یش بازگشتندبه شهرهاي خو. جنگ از فرانسه وحشت داشتند

  . کاخ تابستانی خویش در شارتروز دو شامول دیري کارتوزي، نزدیک دیژون گرد آورد
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چون ماروي مرد . ، ژان دو ماروي را مامور کرد تا براي وي آرامگاه باشکوهی در شارتروز بسازد1386فیلیپ در سال 

شاگردش کلوس د ) 1406(ر هلندي کار وي را ادامه داد، و چون سلوتر چشم از جهان بربست ، کلوس سلوت)1389(

ساختمان پایان پذیرفت، و استخوانهاي دوك را که اینکه هفت  1411باالخره در سال . وروه بناي آرامگاه را ادامه داد

ن دستور داد تا آن گور باشکوه را مجمع انقالبی دیژو 1793در سال . سال از مرگش گذشته بود در آن قرار دادند

آباي ساده دل کلیسا، که خط مشی  1827در سال . و وسایل و تزیینات درون آن پراکنده یا نابود شد ;ویران کنند

  . سیاسی تازهاي داشتند، قطعات و آثار بازمانده را گردآوردند و در موزه دیژون جاي دادند

و در پایین آن،  ;ر پاره سنگ عظیمی از مرمر سفید و زیبا خفتهانددوك و همسرش، دوشس مارگریت دو فالندر، زی

. یک گروه چهل تایی، که تنها آثار بازمانده از نود مجسمهاند، با اندوهی خاموش و زیبا بر مرگ دوك زاري میکنند

مریم عذرا : )13911394(براي سر در نمازخانه شارتروز، سلوتر و شاگردانش پنج مجسمه عالی و باشکوه تراشیدهاند 

اطاعت و احترام فیلیپ و مارگریت را، که به وسیله یحیاي تعمید دهنده و قدیسه کاترین اسکندرانی به حضورش 

در حیاط دیر، سلوتر شاهکار خود را به نام چاه موسی بر پاي داشت و آن پایه سنگی است . معرفی میشوند، میپذیرد

زکریا، اشعیا و دانیال تراشیده شدهاند، و در اصل، صحنه مصلوب هاي موسی، داوود، ارمیا،  که بر فرازش مجسمه

از مجسمه اخیر، جز سر مسیح، که تاجی از خار بر آن است و سخت با وقار و . کردن مسیح نیز بر باالي آن بوده است

وي مردانه و در اروپا، از عهد اعتالي هنر رومی، مجسمهاي با چنین نیر. چیزي باقی نمانده است: اندوهگین مینماید

. بیباکی منحصر به فردي دیده نشده بود

: مینیاتورسازان هنوز هواخواهانی داشتند. نقاشان نیز، چون مجسمهسازان، سلسله باشکوهی را تشکیل میدادند

نابغه گمنامی  ;پرداختپول هنگفتی ) 1414حد (ویلیام، کنت انو، براي نقاشی و تذهیب ادعیه بسیار خوب نوتردام 

با ترسیم بندري که کشتیها در آن ) شاید این هنرمند گمنام هویبرخت وان آیک بوده باشد(که آن را نقاشی کرد 

لنگر انداخته یا بادبان کشیدهاند، مسافرانی که در حال پیاده شدن، دریانوردان و باربرانی که به کارهاي مختلف 

ند، امواجی که بر ساحل هاللی شکل دریا میشکنند، و ابرهاي سفیدي که دزدانه از گوشه و کنار آسمان سرك مشغول

این اثر، که نشاندهنده . میکشند، سرمشق و جاي پایی براي هزاران نقاش منظره کش پست بومان باقی گذاشت

ملخیور برودرالم، اهل . یم شده استحمیت موشکافانه خالق آن است، بر صفحهاي به اندازه یک کارت پستال ترس

شارتروز دو شامول را با قاببند چوبی معتبري، که قدیمیترین نقاشی روي تختهاي است که  1392ایپر، در سال 

هاي دیر  اما برودرالم و هنرمندانی که دیوارها و مجسمه. بیرون از ایتالیا ترسیم شده، روشنی و زیبایی بخشید

ند از همان رنگ لعابی سنتی که آمیختهاي از رنگ با یک ماده ژالتینی بود استفاده شارتروز را رنگامیزي کرد

با این تمهیدات، نشان دادن درجه اختالف سایه و ته رنگ، و نیمه شفاف کردن رنگمایه دشوار و نشدنی  ;میکردند

گان، آزمایشهایی با رنگ و ، ژاك کومپر، اهل 1329دیر زمانی پیش، یعنی در سال . بود، و رطوبت آن را خراب میکرد

در طی صد سال آزمایش و خطا، نقاشان فالندري تکنیک جدید را تکمیل کردند و این تکنیک در . روغن کرده بود

وقتی که هویبرخت وان آیک و برادر کوچکترش یان . ربع اول قرن پانزدهم انقالبی در هنر ترسیمی پدید آورد

ون در گان نقاشی کردند، نه تنها برتري و مزیت روغن را براي رنگسازي به ستایش بره را براي کلیساي جامع سن باو

از آن زمان به بعد، کلیساي سن باوون . بلکه یکی از شاهکارهاي فوقالعاده عالم نقاشی را پدید آوردند. اثبات رسانیدند

  . زیارتگاه هنر دوستان جهان شد

شش قاببند تاشویی است که بر )) محور تاریخ هنر((به قول گوته، ، بزرگترین نقاشی قرن پانزدهم یا، ))فرم((از لحاظ 

متر درازا و  35,3چون آن را باز کنند . روي چوب نقاشی شدهاند و بر هر طرف آن دوازده تصویر ترسیم شده است

جهاي هایش شهري با بر در قسمت میانی ردیف پایین، دورنمایی است خیالی که در فراسوي تپه. متر پهنا دارد 26,4
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و در  ;در جلو، چشمه آب حیات قرار دارد ;سر به فلک کشیده به چشم میآید که اورشلیم مقدس را مجسم میسازد

عقبتر، قربانگاهی دیده میشود و برهاي که نماد مسیح است و جان و خون خویش را جهت آمرزش گناهکاران ایثار 

شهدا، فرشتگان و قدیسین، مغروق و مجذوب در ستایش،  در پیرامون آن، کاردینالها و پیامبران، حواریون و. میکند

در قسمت میانی ردیف باال، شخص بر تخت نشستهاي که به شارلمانی سامی نژاد خیري میماند، به . ایستادهاند

عنوان خداوند پدر ترسیم شده است که براي تجسم حضرت الوهیت نابسنده، ولیکن تصور شرافتمندانهاي از یک 

عظمت این نقاشی تنها در یک تصویر آن است، و آن تصویر مریم عذراست . و یک داور دادگر استحکمران خردمند 

اما چندان که عفیف و  ;که به صورت زنی از نژاد توتونی، با خطوط چهره بسیار ملیح و موي بور، ترسیم شده است

در سمت چپ . صویر نشده استبدین نجابت ت)) حضرت مریم سیستین(( ;زیبا نیست. پاکدامن و با آزرم مینماید

در این ((در منتها الیه جانب چپ، آدم، برهنه و نحیف و غمگین، که گویی : مریم گروهی از فرشتگان ایستادهاند

در جانب راست خداوند پدر، یحیاي تعمید دهنده با . ترسیم شده است.)) بیچارگی یا ایام سعادتمندي را میکند

در منتها الیه راست، حوا، برهنه و . ابانگردي سخت با شکوه است ایستاده استلباسی که براي چوپان موعظه گر بی

این تصویر نیز، چون تصویر برهنه . اندوهگین و زیبا، در حالی که بر بهشت از دست رفته میگرید، ترسیم شده است

بر باالي . د، ناراحت میکردآدم، تا مدتی فالندریهاي بی احساس را، که نه در زندگی و نه در هنر با برهنگی آشنا بودن

. کشد سر حوا، قابیل برادرش هابیل را می

در ردیف میانی، فرشتهاي در . قاببندهاي پشت این نقاشی چند لته، از برتري و علو قاببندهاي پیشین، فروتر است

بخشند را تجسم می)) عید بشارت. ((جانب چپ و مریم در جانب راست، که به وسیله اطاقی از هم جدا شدهاند

در پایین . ها به سیاق همه نقاشیهاي فالندري پرشکوهند ها یکنواخت، دستها فوقالعاده ظریف و زیبا، و جامه چهره

 ;هاي آن را محو و نابود کرده است شعري به زبان التینی نوشته شده که چهار مصراع است گذشت زمان برخی از واژه

آن هنرمند بینظیر و چیرهدست، این کار خطیر را آغاز . ان آیکهویبرخت و: ((معناي آنچه باقی مانده چنین است

کرد، و یان، آن که پس از هویبرخت در هنر نقاشی در مرتبه دوم قرار دارد، به خواهش یودوکوسوید کار را ادامه 

راع واپسین، و در مص. این ابیات، که در ششم ماه مه سروده شدهاند، شما را به تماشاي پایان کار فرا میخوانند... داد

وید و زنش . را، که سال پایان یافتن نقاشی است، اعالم میدارند 1432برخی از حروف، از روي ارزش عددیشان، سال 

چه مقدار از این نقاشی به وسیله هویبرخت و چه مقدار به وسیله یان ترسیم گشته، . بانی وهبه کننده این اثر بودند

لذا کتیبه فوق تا زمانی که تمام نقاشی نابود شود، همچنان به . واهد شدمسئلهاي است که خوشبختانه هرگز حل نخ

  . خواهد ماندقوت خود باقی 

شاید بتوان گفت که در این تصویر، که در تاریخ هنر نقاشی آن را یک مبدا میدانند، اشخاص و نکات جزئی زاید و 

ها، حیوانات، سنگ، و جواهر با صبر و ایمانی  ها، شاخه تمام مردان، زنان، فرشتگان، گلها، شکوفه: م بسیارندغیر الز

درخور ستایش و قهرمانانه ترسیم شدهاند همان چیزي که میکالنژ را، که معتقد بود در واقع گرایی نقاشان فالندري 

اما در ایتالیاي آن عصر، . وم شده است، سرگرم میساختتم و موضوع اصلی فداي نشان دادن جزئیات زاید و درجه د

و در هنر ترسیمی دورانهاي بعد نیز تنها نقاشی . هیچ اثري از نظر وسعت، ادراك، یا تاثیر به پاي این نقاشی نمیرسید

داوینچی،  اثر لئوناردو)) آخرین شام((سقف نمازخانه سیستین اثر میکالنژ، فرسکو واتیکان اثر رافائل، و شاید تابلو 

در همان عهد نیز در سراسر ادبیات اروپا از این تابلو سخن . پیش از آنکه دستخوش خرابی شود، بر آن برتري دارند

الفونسو بزرگمنش از یان وان آیک خواهش کرد که به ناپل رود و براي وي مردان و زنانی با موهاي طالئی، . میرفت

. نند ولی در جنوب ایتالیا نظیر ندارند، ترسیم کندآواز میخوا)) ستایش بره((چنانکه در پرده 
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، لیکن از زندگی پر رونق برادرش یان تا حدي میروداز منظر دید ما بیرون  1432هویبرخت وان ایک پس از سال 

مان مقامی با دولت و مکنت بود و او را به عنوان سفیر خود کرد که در آن ز)) پیشکار((فیلیپ نیکو او را . مطلعیم

در حدود بیست و چهار تابلو موجود به وي منسوبند که هر یک . برجستهاي از بورگونی به کشورهاي خارج فرستاد

 ;درسدن مریم عذرا و کودك را از وي دارد، که پس از ستایش بره، اثر وان آیک، بینظیر است. تقریبا شاهکاري است

ین از داشتن مردي با گل میخک چهرهاي عبوس و گرفته که به نحوي شگفتانگیز با گلی که در دست دارد برل

 23در ملبورن تابلو حضرت مریم اینس هال با رنگامیزي درخشانش، با آنکه اندازهاش  ;هماهنگ است به خود میبالد

رت مریم و کانن وان در پائله را دارد که بروژ نقاشی حض ;دالر دارد 250000سانت بیش نیست، ارزشی معادل 15ر د

در آن حضرت مریم از فرق سر تا نوك پا با زیبایی و شکوه تمام، و کانن مصاحبش با تن فربه و سرطاس و چهره 

نقاشی دیگري از یان که در لندن است  ;هاي بزرگ قرن پانزدهم است مهربان تصویر شدهاند و یکی از تک چهره

سرش را، که تازه با هم عروسی کردهاند، در درون خانهاي که با آینه و چلچراغ آراسته است جووانی آرنولفینی و هم

کلکسیون فریک در نیویورك بتازگی، با قیمتی گران اما از راهی نگفتنی نقاشی مریم عذرا و کودك با . نشان میدهد

موزه واشینگتن تصویري از عید  ;ده استها، باربارا و الیزابت را که از لحاظ رنگ بسیار غنی است به دست آور قدیسه

در موزه لوور،  ;بشارت دارد که، به خاطر عمق فضا و شکوه جامه جبرائیلش، اثري برجسته و ممتاز به شمار میرود

تصویر حضرت مریم ورولن صدر اعظم، با منظره دلفریب رودخانه پرپیچ و خم، پلی مملو از جمعیت، شهري با برج و 

. بیننده را به خود مجذوب میسازد ;هاي مرتفع که سینه به نور خورشید میسایند ، و رشتهاي از تپهبارو، باغهاي پرگل

ها چنان که  در تمام این نقاشیها، گذشته از رنگامیزي سراسري، کوششی مردانه به خرج رفته است که بانیان پرده

تفکرات و احساساتش، که بر اثر گذشت بوده و به نظر میآمدهاند تصویر شوند و زندگی صاحب تصویر، و چگونگی 

ها روحیه  در این تک چهره. زمان چنان قیافهاي را که مبین چنین شخصیتی است پدید آورده است، مجسم شود

ایدئالیستی قرون وسطی به کنار نهاده شده، و به جاي آن از سبک جدید طبیعت گرایی، که شاید انعکاس دنیا 

. قدرت پیروي شده است با تمام. دوستی طبقه متوسط باشد

در این سرزمین بارور و در این عهد هنر پرور، نقاشان بسیار دیگري چون پتروس کریستوس، ژاك داره، و روبرکامپن 

ما در برابر همه آنها سر تعظیم فرود میآوریم و به سراغ روژه دو ال . به مقام شهرت و افتخار رسیدند) استاد فلمال(

وي در سن بیست و هفت سالگی در زادگاه خویش تورنه چنان نام و نشانی کسب . رویمپاستور، شاگرد کامپن، می

کرد که اهالی شهر دو بار، و هر بار سه برابر مقداري که به یان وان آیک شراب داده بودند، به وي شراب تقدیم 

، از آن زمان به بعد، به نام مع هذا، روژه دعوتی را که از او شده بود تا نقاش رسمی بروکسل گردد پذیرفت و. داشتند

، که سال بخشش عام بود، در سن 1450در سال . خود صورت فالندري داد و خویشتن را روژه وان در وایدن خواند

. پنجاه و یک سالگی به رم رفت، با نقاشان ایتالیایی مالقات کرد، و به عنوان یک شخصیت مشهور جهانی شناخته شد

در  1464هنگامی که در سال . وغن در ایتالیا بر اثر نفوذ وي پیشرفت کرده باشدگمان میرود که نقاشی رنگ و ر

  . رفت بروکسل چشم از جهان فرو بست، مشهورترین نقاش اروپا به شمار می

از وي آثار متعددي به جاي مانده است، او نیز فیلیپ نیکو، رولن که چهل سال صدراعظم فیلیپ بود شارل دلیر، و 

ن را موضوع نقاشیهاي خود قرار داده است، یکی از تابلوهاي او که زیبایی غیرقابل توصیفی دارد بسیاري از بزرگا

میباشد که اینک در گالري ملی واشینگتن قرار دارد و در آن ستیزه جویی و دینداري و آزرم و )) تک چهره یک بانو((

اما در  ;واند با یان وان آیک رقابت کندوایدن در تک چهره سازي رمانتیکتر از آن بود که بت. غرور همه جمعند

در . نقاشیهاي مذهبی او رقت، لطافت احساس، و کششی عاطفی است که در هنر مردانه و واقعگراي یان وجود ندارد
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 تابلوهاي روژه روح نقاشیهاي فرانسوي یا ایتالیایی، و حالت نقاشیهاي قرون وسطایی، در قالب نقاشی فالندري، جلوه

  . اند گر شده

جبرائیل، : روژه، مانند نقاشان ایتالیایی، رویدادهاي پر روح داستان مریم عذرا و فرزندش را بر پرده نقاشی ثبت کرد

 ;ستایش مجوسان ;پسر خدا در طویله ;که به دختر وحشتزدهاي خبر میدهد که بزودي مادر پسر خدا خواهد شد

مادر، که در  ;دیدار مریم با الیصابات: خویش میکشد قدیس لوقا، که تصویر مریم عذرا در حال پرستاري از کودك

پایین آوردن مسیح از  ;مصلوب کردن مسیح ;حضور مسیح در هیکل ;اندیشه لذتبخش فرزند خود فرورفته است

تهیه شده است ولی )) ستایش بره((در این صحنه آخر، که احتماال براي رقابت با . رستاخیز، و واپسین داوري ;صلیب

این تابلو براي رولن ترسیم شده، و اینک در بیمارستان . نمیرسد، روژه به اوج هنر خویش رسیده استبه پاي آن 

در قاببند چوبی وسط، حضرت مسیح بر کرسی داوري نشسته . زیبایی است که آن مرد بزرگ دربون ساخته است

هاي سپید  فرشتگانی که جامه در دو سوي او. است، اما قیافهاش از مسیح میکالنژ ترحمآمیزتر و مهربانتر است

در زیر پاي آنان، میکائیل، فرشته مقرب، در حال . درخشان در بردارند افزارهاي مرگ و سوگش را حمل میکنند

در جانب چپ، حضرت مریم به ستایش و تضرع زانو بر زمین  ;سنجش اعمال نیکان و بدان در ترازوي اعمال است

ر گزاري میخوانند، و در سوي دیگر، گناهکاران با وحشت به درون دوزخ در در یک سو، رستگاران نماز شک ;زده است

اثر دیگري از روژه که به همین اندازه شهرت دارد یک نقاشی سه لته است که در آنورس میباشد و هفت . میغلتند

ذهبی گم شده براي آنکه مبادا ما گمان بریم که جذبات م. هاي رمزي و کنایی نشان میدهد آیین مقدس را با صحنه

دقایق اندام این . است، روژه خوبرویی را در حال استحمام نقاشی میکند که دو جوان از روزنی وي را دزدانه مینگرند

. زن چنان غیرعادي است که هیچ گاه خاطر آدمی را خرسند نمیسازد

IV -1477-1465: شارل دلیر  

روژه وان در وایدن . دلیر، باد هوا شد و از میان رفتهمه این جوش و خروش و هیجان، بر اثر خلق و خوي تند شارل 

همان که سپاهیان پدرش  ;او را به صورت جوان سیه موي جدي و زیبارویی، که کنت شارول بود، تصویر کرده است

فیلیپ نیکو چون نا شکیبایی وي را . را به پیروزیهاي خونخوارانهاي رهبري کرد و بیصبرانه انتظار مرگ او را میکشید

، حکومت را به وي تفویض کرد و از اشتیاق و جاهطلبی و نیروي جوانی او غرق لذت 1465حساس کرد، در سال ا

شارل از اینکه قلمرو حکومتش به ایاالت شمالی و جنوبی تقسیم شده و از لحاظ مکانی و زبانی دچار جدایی و . گشت

رخی از این ایاالت باید تابع پادشاه فرانسه، و به خاطر و نیز از اینکه به خاطر ب ;تفرقه است متغیر و رنجیده خاطر شد

شارل آرزو داشت که بورگونی بزرگ را، چون . بعضی دیگر فرمانبردار امپراطور آلمان باشد بیشتر دلخون گشت

قرن نهم، به قلمرویی پادشاهی میان فرانسه و آلمان تبدیل کند که از لحاظ جغرافیایی متصل، و از ) لورن(لوترینگن 

حتی گاهی میاندیشید که مرگ بموقع چند تن از ولیعهدها سبب خواهد شد . نظر سیاسی یک کشور سلطنتی باشد

براي تحقق . که تاج و تخت فرانسه و انگلستان و آلمان به او رسد و او را به مرتبه بزرگترین شخصیتهاي تاریخ برساند

رعایایش را بیش از پیش به زیر بار  ;ا تشکیل دادبخشیدن بدین خواب و خیاالت، بهترین ارتش مقاومت اروپا ر

و به جسم و فکر خویش، به دوستان و  ;خویشتن را به کارهاي سخت و آزمایشهاي شاق عادت داد ;مالیات کشید

  . دشمنانش، دمی مهلت استراحت و آرامش نداد

هاي  ا شارل با فنون جنگی و حیلهاما، در هر حال، لویی یازدهم هنوز بورگونی را تابع و ملک فرانسه میدانست و ب

شارل با نجباي شورشی فرانسه علیه لویی همدست شد، چند شهر دیگر را به تصرف آورد، و . برندهتري وارد نبرد شد

در این نزاع، لیژ و دینان به پشتیبانی فرانسه بربورگونی . خصومت پایدار پادشاه بیباکی چون لویی را براي خود خرید

. از متعصبان دینان تمثال شارل را به دار آویختند و او را فرزند حرامزاده کشیشی تبهکار خواندندعدهاي  ;شوریدند
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 ;شارل باروهاي شهر را در زیر آتش گلوله ویران کرد، و سربازانش را سه روز تمام به غارت و چپاول شهر گماشت

ساختمانهاي شهر را آتش زد و هشتصد تن از تمام  ;مردان را سراسر به اسارت گرفت و زنان و کودکان را تبعید کرد

و کنت شاروله، به نام  ;در ژوئن سال بعد، فیلیپ درگذشت). 1466(انقالبیون را دست و پا بسته به رود موز افکند 

با لویی جنگ را از سرگرفت و بزرو وي را به مساعدت و همکاري در محاصره . شارل دلیر، رسما زمامدار بورگونی شد

اهالی شهر، که از گرسنگی نزدیک به هالکت بودند، همه دارایی خویش را . رر شورش مینمود، وادار کردلیژ، که مک

اما او بدین معامله راضی نشد، شهر را تا واپسین خانه و محراب  ;براي مصون ماندن جانشان به شارل تقدیم داشتند

وردن مراسم قداس بودند بزور گرفتند، و سپاهیانش جامها را از دست کشیشانی که مشغول به جاي آ ;غارت کرد

جهان، با آنکه بدین ستمگریها ). 1468(تمام اسیرانی را که نمیتوانستند خونبهاي سنگین بپردازند غرق میکردند 

عادت داشت، نمیتوانست نه سختگیریهاي شارل و نه، برخالف رسم و آداب فئودالی، به زندان افکندن و اهانت کردن 

هنگامی که گلدر الند را فتح کرد و آلزاس را به چنگ آورد و با مداخله در امور . ش را بر وي ببخشایدبه پادشاه متبوع

کولونی و محاصره نویس انگشت پاي امپراطوري آلمان را لگد کرد، همه همسایگانش براي جلوگیري از او قد علم 

ته بود، بر اثر ظلم و شرزگی و گستاخی، پیتر وان ها گنباخ، مردي که وي به فرمانروایی آلزاس برگماش. کردند

و چون بازرگانان سویسی در زمره قربانیان پتر بودند،  ;شارمندان را چنان به خشم آورد که او را گرفتند و به دار زدند

و طالهاي فرانسه از لحاظ سوق الجیشی در سویس پخش میشد، و کانتونهاي این کشور با توسعه قدرت شارل 

شارل نویس را ترك ). 1474(در خطر میدیدند، کنفدراسیون سویس به وي اعالم جنگ داد  آزادیهاي خویش را

به این طریق، براي نخستین بار، دو بخش انتهایی دو کنشین خود را  ;لورن را فتح کرد ;گفت و به سمت جنوب راند

شارل  ;ترین جنگاوران قرن بودندسویسیها دلیر. هاي ژورا گذراند و به وو وارد شد به هم پیوست، و سپاهش را از کوه

سپاهیان بورگونی با بینظمی تمام ). 1476(را یک بار در نزدیکی گرانسون و بار دیگر در نزدیک مورا شکست دادند 

سویس سرباز، و . لورن نیز، چون فرصت یافت، شورید. هزیمت کردند، و شارل از شدت اندوه، نزدیک بود دیوانه شود

شارل لشکر جدیدي گرد آورد، با متحدین در نزدیکی نانسی جنگید، . ه انقالب دامن زدفرانسه پول فرستاد و ب

نیمی از . در فرداي جنگ، تنش را، که مرده خوران برهنه کرده بودند، یافتند). 1477(شکست خورد، و به قتل رسید 

. ام چهل و چهار سال داشتوي در این هنگ. آن در گودال آبی فرو رفته، و صورتش در میان یخها منجمد گشته بود

. بورگونی بار دیگر به فرانسه ملحق شد

V - 1515- 1465: هنر در پست بومان  

آشفتگیهاي سیاسی بسیاري از بافندگان را به . پس از مرگ فیلیپ نیکو، فالندر جنوبی براي مدتی راه زوال پیمود

مواد خام را از چنگ شهرهاي فالندري بیرون  توسعه و ترقی صنعت پارچه بافی بریتانیا تجارت و ;انگلستان تاراند

بروکسل، مالین، وواالنسین به علت . هاي انگلیسی حتی در خود بازارهاي فالندر پر بودند ، پارچه1520در . آورد

داشتن تور، فرش، فرشینه، و جواهرات مرغوبتر، نامور به علت داشتن چرم، لوون به علت داشتن دانشگاه و آبجو از 

کوششهاي  ;، بستر ترعهاي که بروژ را به دریا میپیوست از گل و الي آکنده شد1480در سال . دندرونق نیفتا

  . مردانهاي براي پاك کردن آن به خرج رفت، لیکن باد و خاك قویتر بودند و توفیقی حاصل نشد

نتیجه بازرگانان و  در ;به بعد، کشتیهاي اقیانوس پیما دیگر نمیتوانستند یکسره تا بروژ پیش روند 1494از سال 

سپس کارگران بروژ را ترك گفتند و به آنورس، که کشتیهاي بزرگ از راه کشندانهاي رود سکلت میتوانستند تا کنار 

آنورس با صادر کنندگان انگلستان معاهدات تجارتی بست و در تجارت بریتانیا با دیگر . آن پیش آیند، رفتند

   .کشورهاي قاره اروپا، با کاله شریک شد
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در هلند زندگی آدمی بسته به سدها و بندهاست که مرتب باید تجدید بنا شوند و هر لحظه بیم خراب شدنشان 

صنعت عمده هلند گرفتن و . بعضی از بندها شکستند و بیست هزار تن از مردم غرق شدند 1470در سال . میرود

ولی همه، جز گرتگن توت سنت یان، به علت  بسیاري از نقاشان این عهد از هلند برخاستند،. دودي کردن ماهی بود

  . فقر کشورشان به فالندر رحل اقامت افکندند

هاي آجري  در آنجا، حتی در شهرهایی که صدمه دیده بودند، شهرنشینان با تجمل بسیار لباس میپوشیدند و در خانه

ار آراس یا بروکسل میآویختند، و هاي ک بر دیوارهایشان فرشینه. بزرگ، که اثاثه گرانبها داشتند، زندگی میکردند

کلیساهاي زیبا و با عظمتی را چون کلیساي . ظروف برنجین کار دینان به اطاقهایشان تاللو و درخشندگی میداد

  . نوتردام دو سابلون در بروکسل، و سن ژاك در آنورس بنا کردند، و سالن شهرداري شهر گان را پی افکندند

با هنرهاي نذري رشوه به آسمان  ;مینشستند تا تک چهره آنها را ترسیم کنند ;آنها از نقاشان حمایت میکردند

شاید مشرب خاکی و مادي آنها سبب شد که نقاشی . گذاشتند و زنانشان را در خواند کتب آزاد می ;میدادند

تاکید ورزد  گرایی و تصویر مناظر طبیعی، حتی در نقاشیهاي مذهبی، فالندري، در دومین دوران شکوفاییش، بر واقع

. ها و مزارع بجوید و موضوع خود را در خانه

وي از . سبک واقع گرایی را دیرك بوتس، با اغراق و غلوي که معموال از مبدعان و مخترعان انتظار میرود، آغاز کرد

د و براي در لوون رحل اقامت افکن ;در آنجا نزد روژه وان در وایدن تلمذ کرد ;زادگاه خویش، هارلم، به بروکسل آمد

عید فصح در یک خانواده ((را همراه با یک قاببند جالب به نام )) آخرین شام((کلیساي سن پیر نقاشی چند لته 

ترسیم کرد که گویی نیتش این بوده است که آخرین شام، تجلیل از یک اصیل آیینی عبري است که هنوز )) یهودي

شهادت ((هاي همین کلیسا،  بوتس، براي یکی از نمازخانه. یشودبه وسیله یهودیانی که به یهودیت پاي بندند برگزار م

ها را از  دو نفر دژخیم چرخی را میگردانند که روده: را با واقع گرایی تکاندهندهاي نقاشی کرد)) قدیس اراسموس

چهار اسب، از چهار سوي، )) شهادت قدیس هیپولیتوس((اندرون قدیسی که برهنه است بیرون میکشد، در تابلو 

، شوالیهاي که مطمع ))سر بریدن شهسوار بیگناه((در . میتازند و اندامهاي قربانی مقدس خویش را از هم میگسلند

تن بی سر او، غرق در خون، . عشق بی سرانجام شهبانویی قرار گرفته است، به اتهام هتک او، سرخود را برباد میدهد

بوتس خشونت آثار خود را با . به خواب راحتی فرورفته استجلو صحنه افتاده و سر بی تنش، بر دامن بیوه داغدار، 

در این نقاشیها رنگهاي روشن و زنده، و گاه . ها میدهد جبران میکند رضایت پر آرامشی که به میرندگان و مرده

هاي مرده و بیروح  لیکن طرحهاي متوسط، پیکرهاي خشک، و چهره ;منظره یا دورنمایی زیبا، به چشم میخورد

گمان میرود که هوگو وان درگوس . نشان میدهد که زمانه همیشه در و تخته را خردمندانه به هم جور نمیکند انسانها

هاي نوابغی است که  وي یکی دیگر از نمونه. گرفته باشد. تخلص خویش را از نام گوس، که یکی از توابع زیالند، است

شهرت نقاشی فالندري از . جمع نقاشان گان پذیرفتند، وي را به م1467هلند پرورده و از دست داده است، در سال 

اینجا پیداست که یک تاجر ایتالیایی در فالندر وي را براي کشیدن یک نقاشی سه لته براي بیمارستان سانتاماریا 

آن را که به وجود آورد ((هوگو عبارت . نوئووا در فلورانس، فلورانسی که خود پر از نقاشان هنرمند بود، برگزید

را موضوع کار خویش قرار داد، پیکر مریم عذرا که، به اندازه یک انسان ایستاده است فریبایی و جادوي )) تایدمیس

واقع گرایی . منظره زمستان توفیق تازهاي است در زمینه تبعیت از طبیعت ;آثار رافائل و تیسین را پیشگوئی میکند

خاطر به دست آوردن آرامش بیشتري جهت خلق شدید، ترکیب بندي اصیل، طرح صحیح، و تجسم وي شاید به 

وارد دیري در نزدیکی بروکسل  1475آثارش، یا براي تسکین ترسهاي دینی که بیهوده گرفتار آنها بود، در حدود 

عقیده به اینکه . مدام شراب نوشید) چنانکه یکی از برادران راهب میگوید(در آنجا به کار خویش ادامه داد و . شد
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قدر داشته است که او به لعنت ابدي گرفتار آید زندگانیش را سیاه کرد و سرانجام به دیوانگیش خداوند چنان م

  . کشانید

، فدریگو، دوك اوربینو، به دنبال نقاشی که کتابخانهاش را تزیین 1468و سپازیانو دا بیستیتچی میگوید که در حوالی 

.)) ا نمیشناخت که بتواند با رنگ و روغن بدین کار بپردازددر ایتالیا کسی ر((زیرا  ;کند، کسی را به فالندر فرستاد

یکی از دوستان وان در گوس، به نام یوست وان واسنهوف، این دعوت را پذیرفت، به اوربینو رفت، و در آنجا به اسم 

انجمن ((وي براي دوك دانشمند اوربینو بیست و هشت تصویر از فالسفه، و براي . یوستوس وان گان شهرت یافت

با آنکه همه این آثار، از لحاظ سبک، شیوه . کشید)) رسم آیینهاي مقدس((یک محجر محراب به نام )) برادري اوربینو

فالندري دارند، لیکن از مبادله تاثیرات هنر ایتالیایی و فالندري در یکدیگر نفوذ استفاده از رنگ و روغن و واقع گرایی 

. کنند م و فنون ایتالیایی در هنر فالندري حکایت میفالندري در هنر ایتالیا، و نفوذ ایدئالیس

هانس مملینگ، با آنکه سندي از مسافرت وي به ایتالیا نداریم، در نقاشیهایش لطافت و ظرافتی به کار برده که گمان 

چشمه میرود از نقاشان کولونی، یا از روژه وان در وایدن، اخذ کرده، یا از ونیز و نواحی مسیر راین به ماینتس سر

هانس در نزدیکی ماینتس متولد شده است، و گمان میرود که نامش را از زادگاهش مملینگن گرفته . گرفته باشد

سه سال بعد، در آنجا یک مسافر . ، آلمان را ترك گفت و به فالندر و بروژ رهسپار شد1465در حدود سال . باشد

این تابلو، با آنکه، . م عذراي تاجدار را برایش ترسیم کندانگلیسی به اسم سرجان دان به وي سفارش داد که تابلو مری

از لحاظ درك و ترکیب بندي، معمولی و مطابق اصول قراردادي جاري بود، قدرت فنی و لطافت احساس و پارسایی 

یحیاي تعمید دهنده به سبک واقع گرایی فالندري، و یوحناي حواري براساس . حرفهاي مملینگ را نشان میداد

فرد گرایی در هنر، به صورت تک چهره نهانی مملینگ که از پشت ستونی سرك  ;سم فرا آنجلیکو ترسیم شدندایدئالی

  . میکشد، در این پرده جلوه گر شد

مملینگ مانند پروجینو، که یک نسل پس از وي میزیست، صدها پرده از حضرت مریم نقاشی کرد که همگی داراي 

ها در برلین، مونیخ، وین،  این تابلوها اینک بر دیوارهاي موزه ;ی هستندشفقتی مادرانه و صفا و آرامشی ملکوت

فلورانس، لیسبون، مادرید، پاریس، لندن، نیویورك، واشینگتن، کلیولند، و شیکاگو آویخته شده اند، دو تا از بهترین 

ا آنکه همه اشخاص استادانه آنها در بیمارستان سن ژان بروژ قرار دارند، در تابلو عروسی رازورانه قدیسه کاترین، ب

لیکن در  ;همچنین در تابلو ستایش کودك، برد با چهره مریم است ;نقاشی شدهاند، صورت مریم از همه افضل است

در یک نقاشی بزرگ سراسري که در مونیخ است، مملینگ . اینجا، تصویر مرد مجوس صحنه را تسخیر کرده است

 ;و در نقاشی دیگري که در تورن است ;مسیح را تجسم بخشیده استتمام داستانها و رویدادهاي اصلی زندگی 

داستان آالم مسیح را با کشیدن جمعیتی از زنان و مردان گوناگون، که شمردن آنان حتی براي شخصی چون بروگل 

ها  رشتهبراي جعبه ارگ صومعهاي در ناخرا، در اسپانیا، نقاشی سه لته مسیح در میان ف. دشوار بوده است، باز میگوید

و  ;هاي نوازنده اثر ملوتتسو دا فورلی، که چند سال پیش ترسیم شده بود، برابري میکرد را نقاشی کرد که با فرشته

براي خریدن این اثر پرداخت، خود ) دالر 1200000(فرانک  240000مبلغ  1896موزه آنورس، هنگامی که در سال 

گر به نام واپسین داوري براي یاکوپوتانی، نماینده لورنتسو د یک محجر محراب چند پارچه دی. را مغبون نمیدانست

آن را با یک کشتی به مقصد ایتالیا فرستادند، اما در راه به چنگ ناخداي کشتی بازرگانی  ;مدیچی در بروژ، کشید

. نتزیگ فرستادها را برگرفت و تابلو را به کلیساي مریم در دا کوچکی، متعلق به اتحادیه هانسایی، افتاد و او نقدینه

: هاي شایان تحسینی توفیق یافت، از جمله مملینگ در این آثار عمده، و در قاببندهاي منفرد، به تصویر تک چهره

تک چهره مارتین وان نیوونهو و تک چهره یک زن که با کاله بلند و انگشتریهاي فراوانش جبروتی دارد در بیمارستان 

لندن، تک چهره یک پیرمرد در نیویورك، و تک چهره مردي با تیر در  بروژ، تک چهره یک مرد جوان در گالري
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البته کارهاي وي در عمق و الهام به پاي آثار تیسین یا رافائل و یا هولباین نمیرسند، اما ظاهر کار را با . واشینگتن

آدم و حوا و  تصویرهاي برهنهاي که مملینگ بر حسب تصادف کشیده است، چون. مهارت استادانهاي نشان میدهند

  . بتشبع در گرمابه، چندان فریبندگی ندارند

مملینگ، در پایان زندگیش، براي بیمارستان بروژ، بقعه گوتیکی را که براي تدفین استخوانهاي قدیسه او رسوال پی 

در هشت قاببند چوبی سرگذشت زندگی این زن مقدس را باز گفت که چگونه وي با . افکنده شده بود تزیین کرد

چگونه با یازده هزار دختر باکره بر  ;هزاده کونون نامزد شد ولی ازدواج خود را به خاطر زیارت رم به تاخیر افکندشا

هاي سرد و لغزان آلپ گذر داد، و  کشتی نشست، از راین به بال راند، و همراهانش را به امید گرمی برکات پاپ از کوه

زن مقدس به دست هونهاي مشرك، در کولونی، شربت شهادت  چگونه، هنگام بازگشت، این یازده هزار و یک تن

کار پاتچو این خرافه دلپسند را با طرحهاي دقیقتر و رنگهاي زیباتري براي مدرسه ) 1488(نه سال بعد . نوشیدند

  . سانتا اورسوال در ونیز نقاشی کرد

ارش را یکجا در در نظر آورند و مورد در مورد مملینگ، یا هر نقاش دیگري، کمال بی انصافی است اگر که مجموعه آث

زیرا هر یک از آثار براي زمان و مکان معینی نقاشی شده، و ناقل احساس غنایی نقاش در آن مورد . قضاوت قرار دهند

آن کس که آنها را یکجا مورد مداقه قرار میدهد، یکجا نیز نارساییهاي طبع او را نارسایی شیوه، تنگی . خاص است

هاي محجوبی که با مویهاي طالیی فروهشته از مریم کشیده  ها، و حتی یکسانی چهره واختی تک چهرهحدود کار، یکن

اما قلم موي نقاش بندرت بر  ;ها بظاهر زیبا یا واقعیند و با رنگهاي روشن و صاف میدرخشند چهره. است در مییابد

در زنانی که مملینگ ترسیم کرده . ست مییابداندوه، حیرت، اشتیاق، آرزو، و روحی که در زیر این ظاهر نهفته است د

است نیروي حیات نیست، و چون آنان را برهنه تجسم میبخشد، شکمهاي بزرگ و پستانهاي کوچکشان ما را دلتنگ 

شاید امیال و آرزوهاي ما هم قابل  ;شاید در آن روزگاران، این گونه اندامها مورد پسند بودهاند. و افسرده میسازند

، به فتواي همه )1495(مع هذا، باید اعتراف کنیم که مملینگ وقتی دیده از دنیا فرو بست . ینندتعلیم و تلق

اگر چه هنرمندان دیگر به نقایص کار وي بیش از . هاي آلپ بود طرفداران و رقیبانش، سرآمد نقاشان شمال رشته کوه

نگامیزي با وي در خور مقایسه و برابري عیوب آثار خود واقف بودند، اما در لطافت سبک و خلوص احساس و شکوه ر

. رقیب بود نفوذ وي بر مکتب نقاشی فالندر مدت یک نسل بی. نبودند

از هلند به بروژ آمد و افسون احساس لطیف مملینگ 1483وي در حوالی سال . گیرارد داویت این شیوه را ادامه داد

شاید هر دو مدل واحدي براي این کار  ;ملینگ یکسانندهاي وي از حضرت مریم با کارهاي م پرده. در او کارگر افتاد

، در نشان دادن زیبایی )موزه واشینگتن)) (استراحت در هنگام فرار به مصر((در برخی از تابلوهایش، مانند . داشتهاند

اي داویت در ساله. پرمتانت مریم عذرا با مملینگ برابري میکند، و در تصویر و ترسیم کودك بر او برتري مییابد

مکتب نقاشی بروژ با وي به پایان آمد، در حالی که . کهولت به دنبال تجارت رفت و در آنورس رحل اقامت افکند

  . مکتب نقاشی آنورس با کونتین ماسیس فعالیت خود را آغاز کرد

ر د)) صنف نقاشان قدیس لوقا((وارد ) 1491(در سن بیست و یک سالگی . ماسیس فرزند یک آهنگر اهل لوون بود

که در آن هرودیاس با )) ضیافت هرودس((اما گمان نمیرود که قدیس لوقا، اگر هم زنده میبود، بر تابلو . آنورس شد

هاي خون را از  که یوسف رامهاي دلمه)) تدفین مسیح((خنجري سر بریده یحیاي تعمید دهنده را نیش میزند، یا بر 

ماسیس، از آنجا که دوبار ازدواج کرده و هفت فرزند به . گیسوي جسد بیجان مسیح میکند، به دیده قبول بنگرد

از این روي، منظره فاحشهاي که پیرمرد رباخواري را . خاك سپرده بود، اعصابی از پوالد و قلمی تلخ و جانگزا داشت

ه میفریبد و یا، به صورت مالیمتر، بانکداري که طالهایش را میشمرد و زنش با تحسین و حسادت وي را مینگرد توج

در یکی از این . با وجود این، مریمهایی که ماسیس کشیده است از تابلوهاي مملینگ انسانیترند. او را جلب میکند
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مریم، مانند همه مادران، فرزندش را میبوسد و نوازش میکند، و رنگهاي آبی روشن، ارغوانی، و ) در برلین(ها  پرده

ماسیس در تک چهره سازي، با توفیقی بیش . زیباییش میافزایندسرخی که در رنگآمیزي لباس او به کار رفتهاند بر 

، که در موزه ))بررسی یک تک چهره((هایشان مینمایاند، تابلو مشهور  از مملینگ، سجایاي قهرمانانش را در چهره

دیک میخواست تصویر نز 1517هنگامی که پتر گیلیس در . ژاکمار آندره در پاریس است، از این زمره به شمار میرود

کونتین در مورد گیلیس بخوبی از . به حقیقتی از خود و اراسموس براي تامس مور بفرستد، به ماسیس توسل جست

، در برابر تک چهرهاي که هولباین از همین دانشمند کشیده بود، ))تک چهره اراسموس((عهده برآمد، ولی بدبختانه 

به آنورس آمدند، نسبت به ماسیس، به عنوان پیشواي هنر ) 1526(و هولباین ) 1520(هنگامی که دورر . از نظر افتاد

  . فالندري، شایستهترین احترامات را مرعی داشتند

 گاه. در همین میان، اصیلترین، و در عین حال هجاییترین، هنرمند تاریخ نقاشی فالندر در شهر برابان ظهور کرد

هاي زشت  یا چهره) در مادرید(ان دادن مسیح به مردم گاهی در نقاشیهاي ماسیس، مثال در میان تماشاگران تابلو نش

، سرهایی ترسیم شده بودند که مانند طرحهاي هجوآمیز لئوناردو )در نیویورك(و بدترکیب تابلو ستایش مجوسان 

هیرونیموس بوس کشیدن چنین اشکال و صور عجیب را شیوه خویش . داوینچی در نهایت غرابت و خشمناکی بودند

زاده شده و بیشتر عمرش را در همین ) در شمال برابان، یعنی جنوب هلند فعلی(آنجا که در بوالودوك از . قرار داد

وي مدتی به ترسیم . ناحیه صرف کرده بود، بانام فالندریش سرتوخنبوس، و باالخره بوس تنها، شهرت یافت

در مادرید است، به عرف و موضوعات مذهبی اشتغال داشت، و در برخی از تابلوهایش، چون ستایش مجوسان که 

شاید در کودکی وي را با . لیکن حس هجو گراي او بر قدرت تخیل و هنرش چیره گشت. واقعیت تمایل یافته بود

داستانهاي جن و پري قرون وسطی، و غولهایی که از پشت هر صخره و هر درخت به آدمی چشم دوخته بودند، 

هاي دوران کودکی روح و روان خویش را از وجود آنها  یز آن لولهو اینک وي با ترسیم ریشخندآم ;ترسانده بودند

هاي زشتی که بر دامن بشریت چسبیده بود، از  بوس، با حساسیت یک هنرمند، از وصله. میپالود و شفا میبخشید

شادي بود،  هاي خوفناکی، که ترکیبی از خشم و ها، بیزار بود و آنها را با قیافه ها، زشتها، و ناقصالخلقه عجیبالخلقه

. ساخت مجسم می

در تابلو ستایش  ;جلو پرده را پوزه گاوي اشغال کرده بود) در کولونی(هاي توصیفی مانند میالد مسیح  حتی در صحنه

مع هذا، . ها و راهروهاي طاقدار، بر مریم عذرا و طفلش چشم دوختهاند روستاییان، از میان پنجره) نیویورك(مجوسان 

حی که از استادي کامل وي حکایت میکند، پطرس حواري و سلطان سیاهپوستی را کشیده در همین پرده، با طر

اما بوس هر چه بیشتر میرود، مجالس زندگی مسیح . است که عظمت و شکوهشان دیگران را تحتالشعاع قرار دادهاند

آمده ناخوشایند پر  هاي حیوانی، چشمهاي دریده و وحشی، بینیهاي بزرگ، و لبان حریص و جلو را با ترسیم چهره

از یوحناي  ;هاي قدیسان مسیحی است میرسیم هایی که موضوعشان افسانه از این که بگذریم، به پرده. میسازد

لیکن در گوشه همین  ;حواري تصویري در میان منظره فوقالعادهاي از جزایر و دریا کشیده است که شگفتانگیز است

، و با دم موش و پاهایی چون پاي حشرات ترسیم شده، که صبورانه به پرده دیوي متفکر با جامه باشلقدار راهبان

در پرده وسوسه کردن شیطان قدیس آنتونیوس را بر گرداگرد این زاهد گوشه . انتظار میراث بردن جهان نشسته است

، نشین نومید جمعی روسپی سرمست و موجودات خیلی خارقالعاده کوتولهاي که پاهایش بر شانهاش روییده است

پرندهاي که پاهاي بز دارد، زنی که پاهایش پاي گاو است، موشی که بر دو پا نشسته، و سراینده دوره گردي که 

بوس اشکال عجیب و غریب کلیساهاي جامع سبک گوتیک را میگرفت . جمجمه اسبی بر کله دارد ترسیم کرده است

  . ساخت انگیز می و از آنها جهانی شگفت
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هایی از زندگی مردم را ترسیم میکرد چون تابلو پسر مرد  گاهگاهی صحنه. سخت به دور بودوي از شیوه واقع گرایی 

پرده سفر در هنگام خرمن او از شادیهاي ماه مه . اما اینجا نیز در نشان دادن زشتی، فقر و ترس اغراق میکرد ;ولخرج

ها همه چیز در کمال  الي کومه یونجهدر با)). همه سروته یک کرباسیم((حکایت نمیکند، بلکه توصیف تلخی است از 

مرد جوانی براي دختري که آواز میخواند موسیقی مینوازد، پشت سر آنها، عاشق و معشوقی : حسن و آرزومندي است

باالي سر آنها، مسیح در میان ابرها بر آسمان پر  ;یکدیگر را میبوسند، و فرشتهاي زانوي ستایش بر زمین زده است

دالله  ;روي زمین، آدمکشی دشمن خود را که بر زمین افتاده است با زخم خنجر از پاي درمیآورداما بر . گشوده است

ها پیشکشی  کشیش فربهاي از راهبه ;پزشک چاچول بازي دوا میفروشد ;محبتی دختر جوانی را به فاحشگی میخواند

است، گروهی از دیوان، به کمک در جانب ر. میستاند، و چرخهاي یک گاري سرمستان از خود بیخبر را زیر میگیرد

فیلیپ دوم، پادشاه اسپانیا، که سلطان غم و افسردگی نیز بود، این . بوزینگان، نفرین شدگان را به دوزخ میکشانند

. آویخته، و در کنار آن تابلوي مشابهی به نام لذت دنیا قرار داده بود) اسکوریال(پرده را در قصر خویش 

مردان برهنه آب تنی میکنند، صفی از برهنگان، سوار بر جانورانی که نیمی از تنشان پیرامون استخري که زنان و 

در جلو پرده، دو . خار و تیغ از هر سوي به میان تصویر راه جستهاند ;واقعی و نیمی وهمی و خیالی است، در حرکتند

  . آنها را مینگرد تن از برهنگان هماغوش یکدیگر میرقصند و پرنده غول پیکري، با نگاهی فیلسوفانه،

ها و به خود  و بر پرده دیگر شکنجه ;بر پردهاي خلقت حوا، به عنوان سرچشمه همه شرارتها، ترسیم یافته است

این تابلو ترکیب عجیبی است از طرحهاي دقیق و استادانه و تخیالت یک . پیچیدنهاي گناهکاران نشان داده شدهاند

ت که، حتی در سپیده دم تجدد، میلیونها تن در عالم مسیحیت بوده آیا ممکن اس. مغز بیمار تجسم واقعی بوس

هایی از این قبیل داشته اما نتوانسته باشند آن را ابراز دارند آیا بوس نیز یکی از همین  باشند که کابوسها و دلهره

د دارد او را در عهد میلیونها تن نبود بسختی میتوان چنین باور داشت، زیرا تصویري که از وي در کتابخانه آراس وجو

مردي است که میداند چگونه خود را با شرایط  ;پیري نشان میدهد که در نهایت حدت ذهن است و نگاهی نافذ دارد

براستی اگر وي همچنان اسیر این . حیات منطبق سازد، و خشم هجاگر وي نتوانسته است او را در خود فرو برد

معاصرانش آثار او را، نه از آن . ن استادانه بر پرده نقاشی رقمشان زندتخیالت خوفناك میبود، هرگز نمیتوانست چنی

هاي مذهبی بودند، بلکه از آن جهت که شوخیهاي مصوري بودند، دوست میداشتند، و  لحاظ که نشان دهنده دلهره

بروگل این دیوها  یک نسل بعد، پیتر. هایی که از روي گراور آثار وي چاپ شدهاند، پیداست این از بازار پر رونق نسخه

و چهارصد سال بعد،  ;را از صحنه بیرون میراند و، به جاي آنها، به تصویر مردمان تندرست و شادمان میپردازد

هنرمندانی، با مغزهاي بیمار، اختالل و پریشان حواسی عصر خود را، با ترسیم تخیالت زننده و کنایهآمیزي که یاد 

  . یسازدآورنده هیرونیموس بوس هستند، منعکس م

وي . برد نقاشی که بیشتر متمایل به رعایت اصول قراردادي است این فصل را در تاریخ نقاشی فالندري به پایان می

، احتماال پس 1503او در سال  ;نام او یان گوسارت است. در موبوژ زاده شده است و از این روي به مابوز شهرت دارد

به دربار فیلیپ، دوك بورگونی یکی از ثمرات  1507در . فت، به آنورس آمداز آنکه این فن را از داویت در بروژ فراگر

هاي فیلیپ نیکو دعوت شد و با وي به سفر ایتالیا رفت، و چون بازگشت، قلمش لطافت و نرمشی خاص یافته،  معاشقه

او، براي نخستین بار ي ))آدم و حوا((تابلو . و عشق شگفتی به تصویر پیکرهاي برهنه و اساطیر مشرکان پیدا کرده بود

  . دهد در هنر فالندري، نقش پیکرهاي برهنه را زیبا و گیرنده جلوه می

هاي فربه و  ، با بچه فرشته))قدیس لوقا در حال کشیدن حضرت مریم((و )) ها مریم با کودك و فرشته((هاي  پرده

، به احتمال قوي، ))اندوه در میان باغ((و تابلو  ;نماي بناهاي رنسانسی در پشت سر، بازگوي شیوه ایتالیایی هستند

پس از یان وان آیک، هیچ . اما هنر گوسارت در تک چهره سازي بود. نمایش نور مهتاب خود را مدیون هنر ایتالیاست
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پیداست، به بررسی ) موزه لوور)) (تک چهره یان کار و ندلت((نقاش فالندري نتوانسته است، بدان خوبی که در 

در این تابلو، نقاش هنر خود را در ترسیم صورت و دستها متمرکز ساخته است و . بپردازدسجایاي اخالقی کسی 

دودمان پولدار، قدرت اداره، و روح ذهنی را، که در زیر بار اداره امور جدي و سختگیر شده است، بخوبی نشان 

گوسارت آن . ، به پایان بردماسیس دوره اول نقاشی فالندري را، که با وان آیک به مقام عظمت رسیده بود. میدهد

دسته از تکنیکهاي جدید، لطافت تزیین، ظرافت خطوط، سایه روشنهاي استادانه و دقیق چهره سازي را از ایتالیا با 

نقاشی فالندري را از شیوه ذوق بومی خویش دور ) به استثناي بروگل(خود به ارمغان آورد که در قرن شانزدهم 

ر روبنس و وندایک به اوج خود میرسید، آن را در حالت تعلیقی که از عظمت و زیبایی بر میکرد و، تا زمانی که با ظهو

  . داشت کنار نبود نگاه می

شارل دلیر از خود پسري به جاي نگذاشت، اما دخترش ماري را نامزد ماکسیمیلیان اتریشی کرد، بدان امید که 

اما لویی یازدهم این دوکنشین را تصرف کرد، و ماري . ندخاندان هاپسبورگ از بورگونی، در برابر فرانسه، حمایت کن

امتیازات ((در آنجا، براي آنکه فرمانرواي قانونی ایاالت فالندر، برابان، انو، و هوالند باشد، پیمان نامه . به گان گریخت

ضا کننده را امضا کرد، که به موجب آن بدون موافقت این ایاالت، یا مجالس ایاالت ام) 1477فوریه )) (گروت

اصطالح )) مدخل شادمانی((پیماننامه و فرمانهاي دیگر، از آن جمله اعطاي آزادي محلی به برابان که اهالی آن را 

اوت (اما ازدواج ماري با ماکسیمیلیان . کرده بودند، هلند به یک جنگ صد ساله براي تحصیل استقالل دست یازید

وفات یافت،  1482ماري چون در سال . ت بومان گشودپاي خاندان نیرومند هاپسبورگ را به پس) 1477

، نایبالسلطنگی )1494(و هنگامی که وي به امپراطوري برگزیده شد . ماکسیمیلیان به مقام نیابت سلطنت رسید

، خواهرش مارگارت اتریشی، به وسیله امپراطور، )1506(چون فیلیپ مرد . پست بومان را به پسرش فیلیپ واگذاشت

سال داشت،  15وقتی که پسر فیلیپ، شارل پنجم آینده، که در آن زمان . کل این منطقه منسوب شدبه فرماندهی 

، هلند، در زیر لواي حکومت یکی از زیرکترین فرمانروایان تاریخ، جزئی از امپراطوري )1515(به سن قانونی رسید 

  . پهناور هاپسبورگ شد

فصل هفتم

  اروپاي مرکزي

1300 -1460  

  

I - ر زمین و کا  

از آنجا که آدمی زنده رخصت و مساعدت اوضاع طبیعی است، ناچار نیروهاي طبیعت بر سر نوشتش حکمفرمایی 

ها، دور از هم، زبانها و عقاید دینی  هاي بیشمار قسمت میکنند، و این گروه ها، رودها، و دریاها او را به گروه کوه ;دارند

ره و لباس و آداب و رسومشان، که زاده شرایط اقلیمی هستند، متفاوتشان را تکامل میبخشند و رنگ و خصوصیت چه

عدم تامین، آنها را بر آن میدارد تا بیگانگان را به چشم بدگمانی بنگرند و مظاهر . اختالف بیشتري پیدا میکنند

ها،  درهها و  همه آن تفاوتهاي ارضی جالب کوه. خارجی و آداب و رسوم غریب اقوام دیگر را منفور و مردود بدارند

ها، خلیجها و نهرها که اروپا را به جهانی با مواهب مختلف تبدیل ساختهاند جمعیت این قاره کوچک  ها و تنگه شاخابه

ها قومی منقسم میکنند که اختالفات و تفاوتهاي خود را با دیگران گرامی داشته و خویشتن را در زندان خود  را به ده

آدمی از  ;در این افتراق و چندگونگی، خود فریبندگی و لطفی هست. دساختهاي از نفرت موروث محبوس کردهان

مع هذا، در زیر و در وراي این . دنیایی که مردمش همه داراي افسانه و اساطیر و مطایبات یکسانی باشند بیزار است
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، و این وحدت مغایرتها، طبیعت و احتیاج مردم این سامان را به وحدت و به هم پیوستگی اقتصادي مجبور کرده است

دیده . با پیشرفت اختراعات و دانش، که سدها و مرزها را در هم میشکنند، روز به روز آشکارتر و ضروریتر میشود

تیزبین و دور از تعصب یک تاریخنویس، از نروژ گرفته تا سیسیل، و از روسیه تا اسپانیا، مردم را از آن لحاظ که لباس 

ورد، بلکه از آن جهت مینگرد که در پی اشتغاالتی هستند که منش و شخصیت و گویش متفاوتی دارند به نظر نمیآ

شخم میزنند و کشت میکنند، زمین را در پی فلزات میکاوند، پارچه میبافند، خانه و : افراد را یکسان شکل میبخشند

و به ایجاد نظامات  هاي خویش تجارت میکنند، معبد و مدرسه میسازند، کودکان را پرورش میدهند، با مازاد فرآورده

براي یک لحظه، ما باید اروپاي مرکزي را با . اجتماعی، که نیرومندترین اندام دفاع و بقاي انسان است، میپردازند

  . چنین وحدتی مورد مداقه قرار دهیم

در  کار عظیم و اصلی انسان در اسکاندیناوي غلبه بر سرما، در هلند چیرگی بر دریا، در آلمان تسخیر جنگلها، و

، دوره 1300در سال . سرنوشت کشاورزي و جاي زیست بدین پیروزیها بستگی داشت ;ها بود اتریش تسلط بر کوه

 1347اما، در فاصله سالهاي . گردش زمینهاي زراعتی در اروپا امري رایج شد و باروري و محصول زمین را افزون کرد

ا به کام مرگ کشید،و فناي آدمیان حاصلخیزي زمین ، طاعون مرگ سیاه نیمی از جمعیت اروپاي مرکزي ر1381تا 

تن از جمعیت  30000تن، و برسالو  20000تن، کراکو  14000در ظرف یک سال، ستراسبورگ . را متوقف کرد

مردم با صبر و شکیبایی فوقالعادهاي . مدت یک قرن، کانهاي هارتس بدون استفاده ماندند. خود را از دست دادند

. زدن، و برگرداندن خاك را از سرگرفتندکارهاي قدیم، شخم 

در آخن و دورتموند زغال، در ساکس قلع، در هارتس سرب،  ;سوئد و آلمان استخراج آهن و مس خویش را افزودند

سیل فلزات در کام صنایعی که در حال رشد . در سوئد و تیرول نقره، و در کارینتیا و ترانسیلوانی طال استخراج میشد

  . یافت و، با ترقی صنایع، بازرگانی اشاعه می بود فرو میریخت

آلمان، که در کار استخراج فلزات سرآمد دیگر کشورهاي اروپایی بود، طبعا در صنایع فلزگري نیز پیشوایی داشت، 

هایی که به  به مدد چکشها و دستگاه ;هاي بلند براي نخستین بار در قرن چهاردهم در این کشور پدید آمدند کوره

نورنبرگ مرکز صنایع آهنکاري شد و به خاطر توپها و زنگهاي . ار میکردند، شیوه کار فلزات دگرگون گشتقوه آب ک

صنعت و بازرگانی، شهرهایی چون نورنبرگ، آوگسبورگ، ماینتس، شپایر، و کولونی را استقالل . مرغوبش شهرت یافت

ن، ماین، لش، و دانوب شهرهاي جنوب آلمان را، رودهاي رای. دادند و آنها را به صورت کشور شهرهایی بیرون آوردند

در مسیر این خطوط ارتباطی، موسسات بزرگ مالی و . در ارتباط با ایتالیا و مشرق، سرآمد دیگر شهرها ساختند

تجارییی به وجود آمدند که در نقاط مختلف و دور دست بازارهاي فروش و نمایندگی داشتند و، در قرن پانزدهم، 

در قرن چهاردهم، این اتحادیه هنوز نیرومند بود و زمام بازرگانی . از اتحادیه هانسایی درگذشت قدرت و ثروتشان

ایاالت اسکاندیناوي با هم متفق شدند تا بر  1397دریاي شمال و دریاي بالتیک را در دست داشت، اما در سال 

ود به حمل و نقل کاالي خویش اندك مدتی بعد، هلندیها و انگلیسیها خ. قدرت انحصارگرانه آن شکست آورند

تخمهاي خود را، به جاي  1417حتی شاه ماهیها نیز بر ضد اتحادیه به توطئه برخاستند و از سال . مبادرت جستند

  . دریاي بالتیک، به دریاي شمال ریختند

ام بدان دست در نتیجه، لوبک، که ستون اتحادیه بود، تجارت شاه ماهی را از دست داد و راه زوال گرفت، و آمسترد

در زیر این وضع اقتصادي رو به پیشرفت، آتش جنگ میان روستا و شهر، خاوندان و سرفها، . یازید و ترقی یافت

اشراف و سوداگران،اصناف بازرگانی و اصناف صنعتی، سرمایه داران و پرولترها، روحانی و عامی، و کلیسا و دولت 

اري برافتاده یا در حال برافتادن بود، اما در کشورهاي دیگر اروپاي در سوئد و نروژ و سویس، نظام سرفد. درگیر بود

در دانمارك، پروس، سیلزي، پومرانی، و براندنبورگ، که روستاییان با پاك کردن . مرکزي از نو توش و توان میگرفت
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. را برقرار ساختجنگلها آزادي خود را به دست آورده بودند، حکومت نظامی اشراف دوباره در قرن پانزدهم سرفداري 

خشونت و سختگیري این اشرافزادگان آلمانی را نسبت به رعایا از یک ضربالمثل دهقانان براندنبورگی میتوان 

در سرزمینهاي . آنها براي اسبهاي ارباب طول عمر آرزو میکنند تا مبادا بر دوش سرفهایش سوار شود ;دریافت

به (اقدامی که براي برده کردن اسالوهاي ساکن این منطقه کردند  بالتیک، بارونها و شهسواران توتونی، در نخستین

هر بیکاري را که در شهر یا ((، مجبور شدند )لهستان بود 1409علت کمبود کارگر که نتیجه مرگ سیاه، و جنگ 

گان به اسارت بگیرند، و با کشورها و دولتهاي همجوار معاهداتی براي استرداد پناهند)) ها درگذر بود روي جاده

طبقه بورژوازي سوداگر، که نقطه مقابل بارونها، و از این جهت مورد عنایت امپراطوران بود، در شهرداریها نفوذ . بستند

اصناف صنعتی مجبور به انقیاد . کامل داشت، چندان که در بسیاري از موارد انجمن شهر و اطاق بازرگانی یکی بودند

در اینجا نیز، چون . اشت گردن نهادند، و از وحدت عمل محروم شدندگشتند، به اجرتهایی که شهرداري مقرر مید

گاه . انگلستان و فرانسه، صنعتگرانی که غرورشان درهم شکسته شده بود به پرولترهاي بیپناه و بیدفاعی تبدیل شدند

کردند و  صنعتگران نورنبرگ اعضاي انجمن شهر را دستگیر 1348در سال . و بیگاه کارگران دست به شورش میزدند

در . مدت یک سال بر شهر حکومت راندند، لیکن سپاهیان امپراطور بازرگانان بزرگمنش را دوباره به قدرت رسانیدند

آتش انقالبهاي دهقانی در . صادر شد که به موجب آن گوش اعتصابگران را میبریدند 1358پروس، فرمانی در سال 

شعله ور ) 1434(، و در نروژ و سوئد )1432(ورگ، وراینالند در ساکس، سیلزي، براندنب) 1441و  1340(دانمارك 

ها و افکار انقالبی در شهرها و  اندیشه. اما این انقالبها سستتر و نااستوارتر از آن بودند که کاري از پیش برند ;گشت

کایزر  اصالحات((یک انقالبی دو آتشه بینام رسالهاي نوشت و در آن  1438در سال . ها اشاعه داشتند دهکده

صحنه آهسته آهسته براي جنگ سال . خیالی را، براساس اصول سوسیالیستی، مورد تفسیر قرار داد)) سیگیسموند

  . دهقانان آماده میشد 1525

II - سازمان حکومت  

از این روي، ممکن است تاریخ گاهی از شاهان  ;نظم ما در تمدن و آزادي است، و اغتشاش قابله استبداد و دیکتاتوري

وظیفه شاهان در قرون وسطی آن بود که فرد را بتدریج از زیر یوغ حکومتهاي محلی رها سازند و . نیکی نام بردبه 

  . اختیار قانونگذاري، دادرسی، مجازات، ضرب سکه، و جنگ را در کف یک قدرت متمرکز قرار دهند

ن ساده بهتر آن میدانستند که در بارونهاي فئودال بر از دست رفتن حکومتهاي محلی زاري میکردند، اما شارمندا

در . کشورشان یک فرمانده، یک پول، و یک قانون وجود داشته باشد، و به آنچه رخ میداد به چشم رضا مینگریستند

آن ایام که نیمی از مردم بیسواد بودند، بندرت کسی آرزو میکرد که شاهان یکسره از جهان ناپدید شوند و دنیا را به 

. سستی که مردم خود اندیشیده بودند واگذارندقانونها و تدابیر 

ماگنوس دوم، شاه سوئد، قوانین متضاد و متغایر قلمرو . اي داشت اسکاندیناوي در قرن چهاردهم پادشاهان برجسته

در دانمارك، اریک چهارم بارونهاي گردنکش ). 1347(شاهی خود را به صورت قانون نامه ملی یکدستی بیرون آورد 

کریستوفر دوم بر این استواري خلل وارد کرده، و  ;رمان آورد و قدرت مرکزي را استواري و نیرو بخشیدرا به زیر ف

لیکن، سرآمد . والدمار چهارم از نو به تقویت آن کوشید و کشور خود را یکی از نیروهاي عمده سیاست اروپا گردانید

باهاکون ششم، شاه ) 1363(در دهسالگی . ، بوداسکاندیناوي در این عهد مارگریت، دختر والدمار)) شاهان((همه 

از نظر خون و ازدواج چنان مینمود که در تقدیر اوست که . نروژ، که فرزند ماگتوس دوم شاه سوئد بود، ازدواج کرد

، با پسر پنجسالهاش، )1375(چون پدرش چشم از جهان فرو بست . این دو سلطنت به هم پیوسته را وحدت بخشید

اگ شتافت و روحانیون و بارونهاي شوراي برگزینندگان را بر آن داشت تا اوالف را به پادشاهی، و وي اوالف، به کپنه

 ;، فرزندش تاج سلطنت نروژ را نیز به ارث برد)1380(هنگامی که شوهرش درگذشت . را به نیابت سلطنت برگزینند
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حزم و کاردانی و شجاعت این زن . در آنجا نیز مارگریت نیابت سلطنت یافت ;اما چون ده سال بیش نداشت

معاصرانش را، که با بیکفایتی یا ستمگري مردها آشنا بودند، به حیرت افکند، و خاوندان فئودال دانمارك و نروژ، پس 

از آنکه بر بسیاري از شاهان فرمانروایی کرده بودند، حکم این شهبانوي خردمند و خیرخواه را با افتخار تمام گردن 

، سیاست خردمندانه مادرش او را وارث تاج )1385(چون اوالف به سن قانونی رسید . پشتیبان گشتند نهادند و وي را

با مرگ وي چنان مینمود که نقشه دوراندیشانه مارگریت براي متحد  ;دو سال بعد، اوالف مرد. و تخت سوئد گردانید

طنتی دانمارك، که وارث ذکوري براي ولی شوراي سل ;ساختن کشورهاي اسکاندیناوي عقیم و بی نتیجه گشته است

تاج و تخت آن کشور نمیدید که در حفظ نظم و آرامش با مارگریت درخور مقایسه باشد، قانون اسکاندیناوي را، که 

مارگریت به اسلو رفت و در آنجا ). 1387(مخالف حکمرانی زنان بود، منسوخ کرد و او را نایب السلطنه کشور گردانید 

و یک سال بعد، نجیبزادگان و اعیان سوئد، که شاه ) 1388(ه نیابت سلطنت نروژ برگزیده شد براي تمام عمر ب

مارگریت موفق شد که . ناالیقی را از سلطنت معزول ساخته بودند، وي را به عنوان ملکه خویش به سلطنت برگزیدند

ي شوراي سلطنتی سه کشور را به ، و1397در سال . هر سه کشور را به قبول پادشاهی نوه خواهریش، اریک، وادارد

در آنجا، سوئد و نروژ و دانمارك اعالم داشتند که، با حفظ آداب و رسوم و قوانین خویش، . کالمار در سوئد فراخواند

اریک به شاهی برگزیده شد، اما، چون پانزدهساله . براي همیشه متحدند و در زیر لواي یک حکومت به سر میبرند

در مقام نیابت سلطنت باقی ماند، هیچ یک از فرمانروایان آن عهد اروپا چنین ) 1412(مرگ  بود، مارگریت تا زمان

. قلمرو حکومتی وسیعی نداشتند و چنین با موفقیت حکمرانی نکردند

در زمان وي، کشورهاي متحد به صورت یک امپراطوري دانمارکی بیرون آمدند . اریک از خردمندي او بهرهاي نداشت

در این امپراطوري، نروژ زوال یافت و مقام رهبري . کپنهاگ داشت و بر هر سه مملکت حکومت میراند که شورایی در

انگلبرکت انگلبرکسن در سوئد علیه  1443در . ادبی خود را، که از قرن دهم تا سیزدهم حفظ کرده بود، از دست داد

الکان، و شهرنشینان در آربوگا تشکیل داد مجمعی از بزرگان، اسقفان، خرده م. استیالي دانمارك به شورش برخاست

. ، و این مجمع عظیم، پس از پانصد سال، به صورت مجلس ملی سوئد، یعنی ریسکداگ امروز، درآمد)1435(

یک سال بعد، قهرمان انقالب به قتل رسید و کنوتسن به . انگلبرکسن و کارل کنوتسن به نایبالسلطنگی انتخاب شدند

در این ). 1470(پس به طور متناوب به عنوان شاه، تا زمان مرگش بر سوئد حکومت راند عنوان نایبالسلطنه، و س

بر نروژ حکومت راند،  1814بر دانمارك و تا  1863میان کریستیان اول سلطنت سلسله اولد نبورگ را، که تا سال 

اوج تاریخ و ادبیات . گرفت، ایسلند تحت حکومت دانمارك قرار )1381(در زمان نایبالسلطنگی مارگریت . آغاز کرد

این جزیره دیگر سپري شده بود، اما هنوز به اروپاي آشفته و به هم ریخته درس فراموش شدهاي در باب حکومت 

  . منظم و با کفایت میداد

در این زمان، سویس داراي قویترین حکومت دموکراسی جهان بود قهرمانان تاریخی این کشور شکستناپذیر، 

اوري، شویتس، واونتروالدن ) کانتونهاي جنگلی(نخست کانتونهاي آلمانی زبان . دهنده آن هستندکانتونهاي تشکیل 

  ). 1219(تشکیل دادن ) اتحادیه(براي حمایت و دفاع از یکدیگر متحد شدند و یک کنفدراسیون 

ون سویس، با ، کنفدراسی)1315(پس از پیروزي تاریخی کشاورزان سویسی بر سپاه هاپسبورگ در ناحیه مورگارتن 

: کانتونهاي تازهاي نیز بدان ملحق شدند. آنکه اسما مطیع امپراطوري مقدس روم بود، عمال استقالل واقعی داشت

نام شویتس بر تمام  1352در . 1353، و برن در 1352، گالروس و تسوگ در 1351، زوریخ در 1332لوسرن در 

الل، و حکومت داخلی موجب تشکیل کانتونها بودند و آنها، موانع طبیعی، استق. کانتونهاي کنفدراسیون شمول یافت

ها و جریان رودهایشان به کدام سوي بود، زبان و آداب و رسوم فرانسوي، آلمانی، و یا ایتالیایی  بسته به آنکه شیب دره

ن انتخاب نیز هر یک براي خود قانونی داشتند که از مجلسهایشان، که نمایندگانش را شارمندا ;را پذیرفته بودند
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دامنه امتیازات و حقوق افراد از کانتونی به کانتون دیگر، و در زمانهاي مختلف، متفاوت بود، اما . میکردند، میگذشت

گر . همه کانتونها سیاست خارجی واحدي داشتند و اختالفات داخلیشان را به حکمیت یک دیت فدرال وا میگذاشتند

یخاستند،اما قانون اساسی کنفدراسیون آنها نمونه الهامبخشی در حکومت چه کانتونها گاهی با یکدیگر به ستیزه برم

کنفدراسیون سویس، براي دفاع از . فدرال التقاط حکومتهاي مستقل محلی تحت قوانین و شرایط مشترك گشت

مه افراد آزادي و استقالل خود، تعلیمات نظامی را براي تمام افراد ذکور، و خدمت سربازي را در هنگام احضار براي ه

پیاده نظام سویسی، که تعلیمات شاق نظامی دیده و مجهز به نیزه بودند، ترس . ده تا شصت ساله اجباري اعالم کرد

کانتونها، براي افزودن درآمد خود، هنگهاي پیاده . انگیزترین و گران قدرترین لژیون جنگی اروپا به شمار میرفتند

دالوري سربازان سویسی، چون کاالي بازرگانی، ((یدادند، و تا مدتی نظام خود را به دولتهاي خارجی به اجیري م

فرمانروایان اتریشی هنوز در سویس ادعاي حقوق فئودالی داشتند، و یکی دوبار براي تحصیل .)) خرید و فروش میشد

ن را ، در نبردهایی که شایستگی آ)1388(و در نافلس ) 1386(لیکن در سمپاك . این حقوق به زور متوسل شدند

، 1446دارند که به عنوان نخستین سند آزادي و دموکراسی به خاطر سپرده شوند، شکست خوردند، در سال 

. عهدنامه کنستانس بار دیگر تبعیت ظاهري سویس را از امپراطوري، و آزادي عملی آن را مورد تایید قرار داد

III - ستیزد  آلمان با کلیسا می  

فدرال، لیکن بخشهاي تشکیل دهنده آن تحت حکومت مجالس دموکرات نبودند، آلمان نیز چون سویس کشوري بود 

بلکه فرمانروایانشان شهریارانی روحانی یا غیر روحانی بودند تنها تبعیت مختصري از پیشواي امپراطوري مقدس روم 

نبورگ، کارینتیا، بعضی از این ایاالت باواریا، وور تمبرگ، تورینگن، هسن، ناسو، مایسن، ساکس، براند. میکردند

برخی دیگر . اتریش، و پاالتینا تحت حکومت دوکها، کنتها، مارکگرافها، و دیگر صاحبمنصبان غیر روحانی بودند

ماگدبورگ، ماینتس، هاله، بامبرگ، کولونی، برمن، ستراسبورگ، سالزبورگ، تریر، بال، و هیلدسهایم از نظر سیاسی، 

در حدود صد شهر از فرمانروایان خود،  1460اما تا سال  ;هاي اعظم بودندبه درجات مختلف، تابع اسقفها یا اسقف

در هر یک از این قلمروها، نمایندگان سه . خواه روحانی و خواه غیرروحانی، فرمان آزادي عمل تحصیل کرده بودند

مزبور از آنجا که دیت  ;اجتماع میکردند) ایالتی(طبقه اعیان، روحانیان، و عوام، گاه و بیگاه، در یک دیت محلی 

مناطق تحت . اختیار قدرت مالی را در دست داشت، میتوانست تا حدي جلو سلطه و اقتدار شهریاران را بگیرد

براي انتخاب شاه از . فرمانروایی شهریاران و شهرهاي آزاد نمایندگانی به رایشستاگ، یا دیت امپراطوري، میفرستادند

این شورا را معموال شاه بوهم، دوك ساکس، مارکگراف براندنبورگ، کنت  اعضاي ;دعوت میشد)) دیت برگزینندگان((

به انتخاب آنان، شاه برگزیده میشد، که تنها . کاخنشین، و اسقفان اعظم ماینتس، تریر، و کولونی تشکیل میدادند

همین جهت، به  ;پس از آنکه پاپ تاج امپراطوري بر سرش مینهاد، پیشواي امپراطوري مقدس روم به شمار میرفت

شاه پایتخت خود را اصوال در نورنبرگ، اما اغلب در جاهاي . داشت)) شاه رومیها((قبل از تاجگذاري رسمی، لقب 

اقتدار و حیثیت وي بیشتر منوط به سنت و آیین و مقام بود، نه امالك و . دیگر، و حتی گاهی در پراگ قرار میداد

براي تامین هزینه . و خطه تحت فرمان خود مالک جاي دیگري نبودمانند همه شهریاران فئودال، جز ایالت . قدرت

مالی اداره امور کشور و تجهیزات جنگی محتاج موافقت رایشستاگ یا دیت برگزینندگان بود، و این احتیاج حتی 

جی مردان بزرگ و با اقتداري چون شارل چهارم یا سیگیسموند را به شکستها و ناکامیهاي تحقیرآمیزي در امور خار

اضمحالل سلسله هوهنشتاوفن به دست پاپهاي نیرومند قرن سیزدهم، امپراطوري مقدس روم را، . محکوم میساخت

. میالدي به وسیله پاپ لئو سوم و شارلمانی تاسیس شده بود، دچار ضعف و سستی جانکاهی کرد 800که در سال 

هنگامی که در . یش، بوهم، هلند، و سویس بوداین امپراطوري مجموعه از هم گسستهاي از آلمان، اتر 1400در سال 

دو گروه متخاصم از اعضاي دیت برگزینندگان در یک روز دو شخص، یعنی لویی باواریایی و فردریک،  1314سال 
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یو آنس بیست و دوم از . دوك اتریش، را به شاهی برگزیدند، نزاع میان امپراطوري مقدس و دستگاه پاپی باال گرفت

آوینیون انتخاب این هر دو را به عنوان شاه، نه امپراطور، به رسمیت شناخت و اعالم داشت، از آنجا مقرپاپی خود در 

که تنها پاپ قدرت آن را دارد که بر سر شاهی تاج امپراطوري گذارد، باید وي را داور اعتبار این انتخاب قرار داد، و از 

اطوري مقدس در فاصله میان مرگ یک امپراطور و انتخاب این گذشته، به عقیده وي، به عقیده وي، اداره امور امپر

. فردریک و لویی ترجیح دادند اختالف میان خود را از راه جنگ حل کنند. مپراطور جدید باید در دست پاپ باشد

در ناحیه مولدورف سپاه فردریک را در هم شکست، خود وي را به اسیري گرفت، و از آن پس  1322لویی به سال 

یو آنس به وي فرمان داد که از مقام و منصب خویش استعفا کند و . قدرت کامل یک امپراطور را پیدا کرداختیار و 

لویی از فرمان سر باز زد، و پاپ وي را . در دربار پاپی به عنوان یک شورشی ضد کلیسا براي محاکمه حاضر شود

از قبول حکومت وي امتناع ورزند، و بر  و به تمام مسیحیان امپراطوري مقدس دستور داد که) 1324(تکفیر کرد 

روحانیان و کشیشان مناطقی که پادشاهی وي را به رسمیت میشناختند، گزاردن و به جاي آوردن تکلیف شرعی و 

در بیشتر نقاط آلمان، فرمانهاي پاپ را به چیزي نشمردند، زیرا آلمانیها نیز چون انگلیسیها . مذهبی را قدغن کرد

در آن ایام که ایمان مردم و قدرت پاپها هر روز بیشتر . چاکر و یا همدست فرانسه میدانستند پاپهاي آوینیون را

سستی میگرفت، این طرز اندیشه در اذهان رسوخ یافته بود که نخست خویشتن را میهن پرست و سپس مسیحی 

ت و نهضت پروتستان، که یک آیین کاتولیک، که یک نوع فرا ملی گرایی است، راه فساد و تباهی در پیش گرف. بدانند

بنابر توقیع پاپ . در این گیرودار، لویی مورد پشتیبانی متحدین مختلف قرار گرفت. نوع ملی گرایی است، ظهور کرد

، اعتقاد به امتناع مسیح و حواریون از داشتن امالك و اموال بدعت تلقی شد، و پاپ به )1323(یوآنس بیست و دوم 

را، که از مومنین به این عقیده بودند، )) روحانیگران فرقه فرانسیسان((داده بود که گروه  دستگاه تفتیش افکار دستور

بسیاري از کشیشان داغ بدعت را به خود پاپ چسبانیدند، از ثروت بی حد و حصر کلیسا ابراز . به محاکمه احضار کند

پیشواي گروه روحانیگران، میکائل . نامیدند)) ضد مسیح((وحشت نمودند، و حتی برخی از آنان پاپ سالخورده را 

لویی، که از ). 1324(چزنا، اقلیت کثیري از همکیشان خود را آشکارا به اتحاد و بیعت با لویی باواریایی رهنمونی کرد 

یوآنس بیست و دوم، که خود را پاپ ((هواخواهی آنان جسارتی یافته بود، در زاکسنهاوزن اعالمیهاي علیه 

و  ;اخت و وي را مردي خون آشام و بیعدالت خواند که در پی نابود کردن امپراطوري استمنتشر س)) میخواندند

. تقاضا کرد که شوراي عمومی کلیسا تشکیل شود و پاپ را به جرم بدعتگذاري به محاکمه کشد

این دو . جرئت و جسارت لویی، با آمدن دو تن از استادان دانشگاه پاریس به دربار وي در نورنبرگ، افزونتر شد

مارسیلیوس پادوایی و یوآنس یاندونی بودند که کتاب آنها، به نام مدافع صلح، با حمالت تندي که به دستگاه پاپی 

در آنجا چه میبینید جز عدهاي طفیلی که :((آنان نوشته بودند. آوینیون کرده بود، به گوش پادشاه خوشایند آمده بود

شند و مناصب آن را خرید و فروش میکنند چه چیز در آنجا، جز ازدحام درآمد مشاغل و مناصب کلیسایی را باال میک

که مایه شرم و رسوایی مردم شرافتمندند، میشنوید در آنجا حق ... و هاي و هوي عدهاي وکیل پست و حیله باز

این دو مصنف تحت تاثیر وعاظ فرقه .)) مظلومان لگدمال میشود، مگر آنکه پول دهند و حق خود را بازخرند

آلبیگاییان و والدوسیان قرن سیزدهم، و دویست سال پیشتر از لوتر، اظهار داشتند که دین مسیحیت باید منحصرا بر 

در  ;شوراي عمومی کلیسا را باید امپراطور به اجالس فراخواند، نه پاپ. شالوده تعلیمات کتاب مقدس قرار گیرد

ود، و پاپ، مانند هر کس دیگر، باید از امپراطور اطاعت انتخاب هر اسقفی نظر و رضایت امپراطور نیز باید جلب ش

لویی، که از شنیدن این سخنان به وجد آمده بود، تصمیم گرفت که به ایتالیا رود و به دست مردم رم تاج . کند

، با سپاهی کوچک و عدهاي از روحانیان فرقه فرانسیسیان و دو نفر 1327لویی در آغاز سال . امپراطوري بر سر نهد

در ماه آوریل آن سال، . یلسوفی که نوشتن نطق افتتاحیه خود را بدانها واگذار کرده بود، بدان جانب عزیمت کردف
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اما خاندان . یوآنس و مارسیلیوس را تکفیر کرد و لویی را به ترك ایتالیا فرمان داد ;پاپ توقیعات تازهاي صادر کرد

در . ن پادشاه رسمی لومباردي، تاج آهنین شهر را بر سرش نهادندویسکونتی در میالن از لویی استقبال کردند و، عنوا

لویی در میان ابراز احساسات شدید مردم، که از انتقال مقر حکومت پاپها به آوینیون رنجیده  1328هفتم ژانویه 

راخواند، مردم را به یک اجتماع عمومی در کاپیتول ف ;در قصر واتیکان استقرار جست ;خاطر بودند، وارد شهر رم شد

مردم به انتخاب وي به امپراطوري . و در آنجا در برابر جمعیت حاضر شد تا تاج امپراطوري بر سرش گذاشته شود

رضایت دادند و در هفدهم ژانویه شاراکولونا، شهربان سالخورده شهر همان مردي که یک ربع قرن پیش با پاپ 

د کرد نیمتاج امپراطوري را بر سر لویی نهاد و باردیگر، براي بونیفاکیوس هشتم به نزاع برخاست و او را به مرگ تهدی

. یک لحظه، پیروزي دولت رو به ترقی را بر کلیساي منحط مجسم ساخت

براي خلع لویی از تمام مناصب، . پاپ یوآنس، که اکنون هفتاد و هشت سال داشت، به شکست خود تن در نمیداد

زداشتن روحانیان از به جاي آوردن فرایض مذهبی، به مردم رم دستور داد جهاد عمومی اعالم داشت و، با تهدید به با

لویی متقابال به عملی دست زد که سلف تکفیر شدهاش، . که لویی را از شهر برانند و دوباره فرمان وي را گردن نهند

رمانی صادر کرد و پاپ بار دیگر مردم را به یک مجمع عمومی دعوت کرد، در آنجا ف. هانري چهارم، را به خاطر میآورد

. هاي کشوري حوالت داد را به بدعت و ستمگري محکوم ساخت و از مقام پاپی خلع نمود، و مجازات وي را به دادگاه

و لویی، درست برعکس لئو سوم و  ;انجمنی از روحانیان و عوام رم، به فرمان او، پطر کوروارایی را به پاپی برگزیدند

دنیاي مسیحیت از ). 1328مه  12(ر پطر گذاشت و وي را پاپ نیکوالوس پنجم خواند شارلمانی، تاج پاپی را بر س

این کار دچار حیرت شد و، درست در طول همان خطوطی که اروپاي بعد از جنبش اصالح دینی تقسیم شده بود، به 

  . دو اردوي متخاصم قسمت شد

لویی ریاست روحانی پایتخت را به . چند رویداد کوچک محلی وضع را به نحو غم انگیزي دگرگون ساخت

مارسیلیوس به عدهاي از کشیشان که در رم باقی مانده بودند فرمان داد که، علی رغم . مارسیلیوس پادوایی سپرد

مارسیلیوس دستور داد  ;برخی از آنها امتناع ورزیدند ;حکم پاپ، مراسم قداس و دیگر فرایض دینی را به جاي آورند

بسیاري از مردم رم این کار را . و یک راهب آوگوستینوسی را به النه شیران کاپیتول افکندآنان را شکنجه کردند 

ایتالیاییها هیچ گاه محبت توتونها را به دل خود راه نداده بودند، و هنگامی که سربازان آلمانی از بازارها . افراطی دیدند

یی براي نگاهداري و هزینه سربازان و مالزمانش به لو. نان و مواد غذایی گرفتند و پول نپرداختند، شورش درگیر شد

براي طبقه غیر روحانی، و برابر ) دالر 250000(فلورین  10000پول احتیاج داشت، از این روي خراجی معادل 

خشم و بیزاري مردم چنان باال گرفت و وضع چنان تهدید آور . همین مبلغ براي روحانیان و یهودیها معین ساخت

روز . عقب نشینی از ایتالیا آغاز شد 1328در چهارم اوت . ت را براي بازگشت به آلمان مناسب دیدشد که لویی وق

هاي طرفداران و هواخواهان لویی را ویران، و اموال آنان را  بعد، سپاهیان پاپ شهر رم را متصرف شدند و کاخها و خانه

. ت و جنایت خود مشغول شدندمردم مقاومتی به خرج ندادند، و دوباره به عباد. مصادره کردند

او، که از  ;لویی در پیزا با آمدن ویلیام آکمی، مشهورترین فیلسوف قرن چهاردهم، اندوه شکست را فراموش کرد

تو با : ((زندان پاپ در آوینیون گریخته بود، چون به حضور لویی رسید، بنا به روایتی که چندان موثق نیست، گفت

وي قلمی توانا و پرشور داشت، اما نمیتوانست .)) ا من با قلم خود از تو دفاع کنمشمشیر خود از من حمایت کن ت

گیبلینها، هواداران ایتالیایی مخالف . لویی تمام هیئت حاکمه ایتالیا را بر ضد خود شورانده بود. وضع را دگرگون کند

جزیره حکومت برانند، و هنگامی که پاپ او، بر آن امید بودند که، به نام وي و به سود و صالح خویش، بر آن شبه 

به عالوه، لویی آنها را وادار  ;دیدند لویی تمام قدرتها و امتیازات حکومت را براي خویش میخواهد، آزرده خاطر گشتند

از آنجا که نیروهاي وي متناسب مدعاهایش . ساخت تا براي پر کردن خزانهاش مالیاتهاي ناصوابی بر مردم ببندند
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. هان ایتالیایی، حتی خاندان ویسکونتی، دست از طرفداري او برداشتند و با پاپ از در آشتی در آمدندنبودند، هواخوا

او را، یوغ بر گردن، به نزد یوآنس بیست و دوم . نا پاپ نیز، چون خود را تنها یافت، به ماموران پاپ تسلیم شد

س او را بخشید، به عنوان اسرافکاري تایب در ، یوآن)1328(وي خود را بر پاي پاپ افکند و عفو طلبید  ;کشاندند

  . آغوش گرفت، ولی به زندان ابد محکوم ساخت

لویی به آلمان بازگشت، سفیران پی در پی به آوینیون فرستاد، و براي تحصیل عفو و تایید پاپ پوزشهاي بسیار 

از مخاصمت با وي باز ) 1334(اما یوآنس او را نبخشید و تا دم مرگ  ;خواست و سخنان خویش را پس گرفت

هنگامی که انگلستان در جنگ صد ساله داخل شد و درصدد اتحاد با لویی برآمد، لویی تا حدي مقام و . نایستاد

با . به عنوان پادشاه فرانسه، درود فرستاد: ادوارد سوم او را به امپراطوري شناخت و براي وي ;منزلت خود را بازیافت

ن دو قدرت اساسی علیه حکومت پاپها به وجود آورده بود، مجمعی از نخست کشیشان استفاده از فرصتی که اتحاد ای

در رنس تشکیل شد و اعالم داشت که شهریاري را که شوراي برگزینندگان  1338ژوئیه  16و شهریاران آلمان در 

یی که در فرانکفورت و شورا ;آلمان به شاهی برگزیند هیچ قدرت و مقامی نمیتواند عزل، یا آن انتخاب را باطل کند

بنا بر راي این شورا، دادن . احکام پاپ را درباره لویی پوچ و باطل اعالم کرد) 1338سوم اوت (آم ماین تشکیل شد 

. عنوان امپراطور و قدرت مربوط بدان در اختیار شوراي برگزینندگان امپراطوري بود و احتیاجی به تایید پاپ نداشت

ت پاپ بندیکتوس دوازدهم اعتنائی نکردند، و گامی به سوي جنبش اصالح دینی پیش آلمان و انگلستان به اعتراضا

لویی، که از این پیروزي بیباکتر شده بود، بر آن گشت که نظرات مارسیلیوس را سراسر به کار بندد و زمام . رفتند

و مشاغل کلیسایی برداشت و ماموران دست نشانده پاپ را از مناصب . امور روحانی را، چون امور مادي، به دست گیرد

پولی را که ماموران مالیاتی دستگاه پاپی براي یک جنگ صلیبی گرد . از جانب خود کسانی به جاي آنها برگماشت

ازدواج مارگارت کارینتیایی وارث قسمت اعظم ناحیه تیرول را برهم زد و او را به عقد پسر  ;آورده بودند ضبط کرد

شوهر مطرود مارگارت، برادر . بت خونی داشت که شرعا مانع وصلت آنان میشد، درآوردخود، که با وي به درجهاي قرا

بزرگش شارل، و پدرشان شاه یوهان فرمانرواي بوهم سوگند خوردند که از او انتقام بگیرند، کلمنس ششم، که در 

است و تدبیري ماهرانه، به مقام پاپی رسیده بود، فرصت را براي دفع دشمن کهنسال پاپها مناسب دید، با سی 1342

اعضاي شوراي برگزینندگان را یکی یکی متقاعد ساخت که صلح و آرامش در اروپا مستقر نخواهد شد، مگر آنکه 

شارل، با وعده حمایت  ;لویی از امپراطوري برافتد و شارل، شاهزاده بوهمی، به جاي وي بر تخت امپراطوري نشیند

دیت برگزینندگان در رنس تشکیل جلسه داد و به اتفاق آرا شارل را شاه  1346در ژوئیه . پاپ، بدین کار رضایت داد

لویی، که از دربار آوینیون جوابی به درخواستهاي خود مبنی بر اطاعت نشیند، خود را آماده . آلمان اعالم داشت

افتاد و در شصت  در این میان، روزي هنگام شکار از اسب به زیر. ساخت که تا پاي جان از تاج و تختش دفاع کند

. شارل چهارم، با داشتن مقام شاهی و امپراطوري، بخوبی حکومت راند). 1347(سالگی چشم از جهان فرو بست 

اما وي، خواه در آلمان و . آلمانیها او را، به علت آنکه مقر امپراطوري را شهر پراگ قرار داده بود، دوست نمیداشتند

تجارت و صادرات را مورد حمایت قرارداد، از باج و عوارض . مور کشور پرداختخواه در مملکت خود، به اصالح اداره ا

راه کاست، پول رایج مملکت را برمبناي شرافتنمندانهاي استوار ساخت، و با سلطنت خویش، نزدیک به یک نسل، 

نام منشور زرین ، با صدور یک سلسله دستورها و قوانین به 1356در سال . سراسر اروپا را صلح و آرامشی نسبی داد

  . گر چه تنها معدودي از آن اسناد بیشمار به مهر طالیی امپراطوري ممهور بودند در تاریخ شهرتی زودگذر یافت

شاید به اعتقاد اینکه غیبت طوالنیش از آلمان چنین کاري را ایجاب میکند، به هفت تن از برگزینندگان اختیاراتی 

چنان مقرر شده بود که برگزینندگان سالی یک بار انجمن . تالشعاع قرار میدادندداد که تقریبا اقتدار امپراطوري را تح

آنان در قلمرو . شاه یا امپراطور تنها به مثابه قوه اجرایی آنها بود. کنند و براي کشور آلمان قوانینی وضع نمایند
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دند و اختیار ضرب مسکوك، حکومت خویش از قدرت قضایی کامل و حق مالکیت بر تمام معادن و کانها برخوردار بو

هدف منشور زرین آن بود که به حقایق موجود، . باال بردن مالیاتها، و تا حدي اختیار صلح و جنگ را در دست داشتند

اما . قدرت قانونی بخشد و بر شالوده آنها، از قلمروهاي مختلف شهر یاران، یک فدراسیونی تعاونی به وجود آورد

داخلی قلمرو حکومت خود غرق شدند که مسئولیت بزرگتر خود را، به عنوان رایزن برگزینندگان چنان در امور 

استقالل محلی برگزینندگان این حسن را داشت که . امپراطوري، از یاد بردند، چنان که از آلمان تنها نامی باقی ماند

. کمک کرد حمایت برگزیننده ساکس را زا لوتر میسر ساخت، و در نتیجه به انتشار نهضت پروتستان

). 1378(هاي هنگفت توانست والیتعهدي امپراطوري را براي پسرش تامین کند  شارل در دوران پیري، با دادن رشوه

برگزینندگان، که . داشت ونسسالوس چهارم فضایلی نیز داشت، اما الکل و زادگاهش را بیش از هر چیز دوست می

ه جاي او روپرت سوم را به فرمانروایی برداشتند، که در تاریخ و ب) 1400(سلیقه او را نمیپسندیدند، خلعش کردند 

سیگیسموند، امیر لوکزامبورگ، که در نوزدهسالگی به پادشاهی مجارستان . اثري از خویشتن به جاي نگذاشت

سیگسموند . شاه رومیها شد و دیري نگذشت که به مقام امپراطوري رسید 1411، در )1378(برگزیده شده بود 

خویش سیما، مغرور، سخاوتمند، مهربان، و در  ;با کماالت و سجایاي مختلف، و شخصیتی گیرا داشت مردي بود

چندین زبان میدانست و، بعد از زن و قدرت، ادبیات را بیش از هر چیز دوست . جاي خود نیز ظالم و ستمگر

. ابله با بحران را نداشتنیات خیرش میتوانستند دوزخ را به بهشت مبدل سازند، اما دل و جرات مق. میداشت

چند قانون سودمند و عالی گذرانید، و  ;شرافتمندانه کوشید تا نقایص و نابسامانیهاي حکومت آلمان را برطرف سازد

لیکن اقدامات و کوششهاي او، بر اثر خودکامگی و بیچالی برگزینندگان و عدم تمایل  ;برخی را به موقع اجرا گذاشت

در سالهاي آخر عمر، نیروي مالی و بدنی خود را در جنگ با . ت ترکان، ثمري نبخشیدآنان به جلوگیري از پیشرف

مرد، اروپا بر مرگ وي، که زمانی صداي ترقی اروپا بود و در  1437هنگامی که در . هوسیان شوشی بوهم از دست داد

  . همه کاري، جز تحصیل عظمت، قرین ناکامی گشت، ماتم گرفت

برشت، را که از خاندان هاپسبورگ بود به برگزینندگان بوهم، مجارستان، و آلمان توصیه سیگیسموند داماد خود، آل

آلبرشت دوم پادشاهی سه کشور را به دست آورد، اما قبل از آنکه بتواند کفایت و لیاقتی از خود نشان دهد، . کرده بود

پسري به جاي نماند، اما  از وي). 1440(در یکی از لشکرکشیهایش علیه ترکان به مرض اسهال، در گذشت 

. برگزینندگان تاج شاهی و امپراطوري را به یکی دیگر از افراد خاندان هاپسبورگ یعنی فردریک دوك ستیرتا سپردند

و در نتیجه، مقام امپراطوري موروثی آن  ;از آن به بعد، قرعه پادشاهی مرتب بر یکی از امیران هاپسبورگی میافتاد

پادشاهان سلسله . فردریک سوم اتریش را به یک مهیندوکنشین تبدیل کرد. طلب شد دودمان با استعداد و جاه

به این طریق،  ;و والیتعهد امپراطوري، معموال، مهیندوك اتریش بود ;هاپسبورگ وین را پایتخت خود قرار دادند

ونیهاي شمالی خوش مشربی، و نرمخویی اتریشیان و وینیها، چون عنصر لطیف زنانهاي، با خشونت مردانه توت

  . درآمیخت

IV -  رازوران

لویی باواریایی، ویکلیف در انگلستان، و یان : در قرون چهاردهم و پانزدهم، تخم جنبش اصالح دینی افشانده شد

در . هوس در بوهم نمایشی را که مقدر بود لوتر، هنري هشتم، کالون، و ناکس به روي صحنه آورند تمرین میکردند

ریع التزاید روحانیان و معافیت آنها از پرداخت مالیات براي مردم و دولت بار جانکاهی بود که اسکاندیناوي ثروت س

طاعنان مدعی بودند که نیمی از سرزمین دانمارك در تملک کلیساست و کلیسا حتی . تحملش از طاقت بیرون بود

مهاي دینی بودند با حسادتی مشئوم و نجبا به مالکیتهایی که تنها متکی بر اعتقاد نا. بر خود کپنهاگ استیال دارد

در سویس استقالل مباهات آمیز کانتونها . ناخجسته مینگریستند، و حتی اصیل آیینان نیز مخالف کلیسا بودند
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مردم . در ماگدبورگ اسقف اعظم و روحانیان را بیرون راندند 1433در . مقدمهاي براي ظهور تسوینگلی و کالون بود

استادي از دانشگاه  1449در . در پاسا و اسقف را در قلعهاش محاصره کردند. فان شوریدندبامبرگ علیه حکومت اسق

، خطاب به پاپ نیکوالوس پنجم، از شوراي عمومی کلیسا دفاع کرد و قدرت آن )آنجا که لوتر درس میخواند(ارفورت 

هم، در سراسر آلمان انعکاس شورش پیروان یان هوس در کشور همجوار، یعنی بو. را فوق قدرت پاپها اعالم داشت

جماعات والدوسیان، در گوشه و کنار، آرمانهاي بدعتگذارانه و نیمه کمونیستی سابق را مخفیانه حفظ کرده . یافت

  . تورع خود به نوعی رازوري گرایش پیدا کرده بود که با بیدینی چندان تفاوتی نداشت. بودند

هب وحدت وجودي درآمد که از حدود تعلیمات کلیسا درگذشت و در آثار یوهانس اکهارت، رازوري به صورت یک مذ

جزئی از ) استاد(این راهب فرقه دومینیکیان چندان دانشمند بود که لقب مایستر . حتی دین رسمی را نادیده گرفت

همین هاي فلسفی او با چنان نثر التینی منسجم و عالمانهاي تحریر یافته بودند که اگر تنها  نوشته. نامش شده بود

اما یوهانس در دیر خود در کولونی . رساالت از وي باقی میماندند، هرگز نه شهرتی و نه آسیبی متوجهش میشد

به پیروي از . بیباکانه، به زبان آلمانی، دم از وحدت وجودي میزد که دستگاه تفتیش افکار را علیه خود برمیانگیخت

کوشید تا احساس مقاومت ناپذیر خویش را از یک خداي دیونوسیوس آریوپاگوسی و یوهانس سکوتوس اریگنا، می

اکهارت این دریاي همه جاگیر لوهیت را نظیر یک شخص یا یک روح تصور نمیکند، . بیان دارد)) همه جا حاضر((

میداند که در آن ... گردابی بدون شکل و بدون حالت، و ابدیتی خاموش و بیکران... وحدت مطلق محض((بلکه آن را 

القدس متفاوت نمینمایند، آنجا که هیچ کس آسایش ندارد، مع هذا در آنجا جرقه روح بیش از  ر و روحپدر و پس

  . به نظر وي اصوال چیزي جز این الوهیت بی شکل وجود ندارد.)) است از آرامش برخوردار است وقتی که در خود

. مسیح را، در یک آن به وجود آوردخداوند پدر، مرا، و پسرش . خداوند همه چیز است، و همه چیز خداوند است

چشمی که من با آن خداي را . باالتر از این بگویم، او در من خود را موجودیت داد، و در خودش مرا به وجود آورد

. چشم من و چشم خداوند یکی است... میبینم همان چشمی است که خداوند با آن مرا مینگرد

و از همین راه ما میتوانیم با وجود اقدسش بیواسطه ارتباط یابیم، و  ;در هر فردي پرتوي از ذات احدیت وجود دارد

روح آدمی نه بر اثر انجام فرایض کلیسایی، و نه به میانجیگري کتاب . میتوانیم ذات خویش را با ذات او عینیت دهیم

هر چه آدمی بیشتر از . مقدس، بلکه تنها به وساطت شعور کل میتواند به خداوند تقرب جوید و به دیدار او نایل شود

مقاصد و اغراض دنیوي چشم پوشد و خویشتن را نادیده انگارد، آن پرتو االهی که در وجودش هست درخشانتر و 

با خداوند ((نورانیتر میگردد تا آنجا که سراسر وجودش را فرا میگیرد و سرانجام جانش با جانان در میآمیزد و بکلی 

دوري از خداوند به منزله دوزخ : مکان نیستند، بلکه حاالت و مقامات روحندبهشت و برزخ و دوزخ )). یکی میشود

از این . به نظر اسقف اعظم کولونی، بسیاري از این قضایا بوي بدعت میدادند. است، و وحدت با وي به منزله بهشت

  ). 1326(روي، اکهارت را به محاکمه فراخواند 

نبرداري از کلیسا را تائید کرد، و اظهار داشت که باید به گفتارهاي او به اکهارت ایمان و دینداري خود و اطاعت و فرما

اکهارت به پاپ یوآنس بیست و دوم . مع هذا، اسقف کولونی او را محکوم کرد. چشم اغراقات و مبالغات ادبی نگریست

ز سوختن در آتش متوسل شد و تقاضاي دادرسی مجدد کرد، ولی قبل از آنکه پاپ جواب دهد، مرگی بموقع او را ا

تعلیمات او را دو تن شاگرد فرقه دومینیکیان، که میدانستند چه سان عقاید وحدت وجودي او را ). 1327(نجات داد

هاینریش زوزو، شانزده سال تمام با ریاضتهاي شاق زاهدانه خویشتن را . در چارچوب دین نگاه دارند، منتشر ساختند

کند، و ادعا کرد که خون زخمهاي مسیح را در دهان خویش احساس کرده نام عیسی را بر روي قلبش  ;شکنجه کرد

کتاب کوچک حکمت ابدي خود را به زبان آلمانی به رشته تحریر درآورد، زیرا معتقد بود که خداوند آن را  ;است

راسبورگ و خویش میخواند و در ست)) مقدسترین استاد((یوهانس تاولر اکهارت را . بدین زبان بر وي الهام کرده است
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 ;همین تاولر است که لوتر کتاب االهیات آلمانی را بدو منسوب میدارد. را تعلیم میداد)) فنا فیا((بال عقیده رازورانه 

  . کتابی که با شعار ساده خود خدا، مسیح، و ابدیت وي را سخت برانگیخت

وردن مراسم و اعمال دینی غفلت میورزیدند کلیسا به رازورانی که اصول اعتقادات آن را نادیده میگرفتند و از به جا آ

. و ادعا میکردند که بدون استعانت و وساطت کشیشان و تعالیم شرع به خداوند میرسند به چشم مراقبت مینگریست

در اینجا نطفه عقاید عصر جنبش اصالح دینی بسته شد عقیده به داوري خصوصی، عقیده به اینکه هر کس کشیش 

کلیسا مدعی بود که . انیت تنها کار نیک نیست، بلکه داشتن ایمان پاك و منزه استخویشتن است، و مالك حق

و اعتقاد داشت که وجود . الهامات فوق طبیعی ممکن است از ناحیه شیاطین و دیوانگان، یا خداوند و قدیسان باشد

این . ود جلوگیري کندیک راهنماي موثق و بر حق ضروري است تا از اینکه دین دستخوش اوهام و االهیات فردي ش

. سازد اختالف عقیده هنوز هم مردمان شریف عهد ما را از یکدیگر جدا می

V - هنرها  

سبک گوتیک مدتها پس از آنکه در ایتالیا و فرانسه در برابر تاثیرات معماري کالسیک به سبک معماري دوران 

ر رونق اروپاي مرکزي اینک با کلیساهایی رنسانس درآمد، در آلمان همچنان به صورت خویش باقی ماند، شهرهاي پ

گر چه این کلیساها چون معابد و مقابر معظم فرانسه نبودند، : که بدین شیوه ساخته میشدند شکوه بیشتري مییافتند

اوپساال ساختن کلیساي جامع خود را . اما روح آدمی را با زیبایی آرام و عظمت متواضعانه خویش اعتال میبخشیدند

کلیساي اخیر داراي بلندترین برج گوتیک جهان  ;آغاز کرد 1377، و اولم در 1283ایبرگ ساکس در ، فر1287در 

، و دانتزیگ کلیساي مریم را در 1382، شترالزوند کلیساي مریم را در 1304وین کلیساي سن شتفان را در . است

ستراسبورگ کلیساي خود را  ;دندکولونی و آخن یک جایگاه همسرایان بر کلیساي جامع خود افزو. آغاز کرد 1425

کسانتن کلیساي سن ویکتور را، که در جنگ دوم جهانی . تکمیل کرد 1439که گویی موسیقی مجسم بود، در 

. نورنبرگ به چهار کلیساي مشهوري که تورع را با ذوق و هنر پرورش میداد مباهات میکرد. منهدم شد، بنا کرد

. هاي مدور خورشیدي خود را از قرون چهاردهم و پانزدهم دارد و پنجرهنماي مجلل ) 1477 1278(کلیساي اورنتس 

بام سراشیب آن، . یکی از آثار برجسته و دوستداشتنی این عهد بود) 1476 1304(کلیساي جامع سن شتفان 

اي کلیس 1309در اوان . در جنگ ویران شد 1945ها را با سقف واحدي میپوشانید، این بنا در مارس  شبستان و راهه

 1498در  ;جایگاه جدیدي براي همسرایان بر آن افزود 1361و در  ;هاي خود پرداخت زبالدوس به تجدید بناي راهه

کلیساي حضرت . شیشه بند منقوش در آن جاي گرفت 1510تا  1360از  ;برجهاي جناح باختري تکمیل شدند

م تقریبا ویران شد، ولی اینک تجدید بنا با راهه سرپوشیده پر از مجسمهاش در جنگ جهانی دو) 13551361(مریم 

هر روز هنگام ظهر، چهار مجسمه، که نماینده چهار تن از اعضاي شوراي برگزینندگانند، در ساعت  ;شده است

تراش . مشهور نماي بنا به شارل چهارم، در سپاس از صدور منشور زرین، به طور خستگی ناپذیري تعظیم میکنند

هاي چوبی و سنگی حضرت مریم در کلیساهاي برسالو، هالگارتن،  نجار بود، اما مجسمهها هنوز زمخت و ناه مجسمه

  . زبالدوس نورنبرگ از وقار و عظمت بیبهره نبودند

هایشان را نیز آراستند،  ها و خانه شهرها نه تنها به زیبا کردن کلیساهایشان برخاستند، بلکه بناهاي عمومی، مغازه

با بامهاي دو شیب، در این زمان آغاز شد، این شیوه به شهرهاي آلمان یک نوع زیبایی هاي نیمه چوبی،  ساختن خانه

راتهاوس، یا تاالر شورا، مرکز فعالیتهاي . سازد قرون وسطایی بخشید که چشم متجددین را به تحسین خیره می

، و قسمتهاي چوبکاري آنها مدنی و گاهی دیدارگاه اصناف بزرگ بود، بر دیوارهاي این تاالرها فرسکوهایی نقاشی شده

) 14101450(تاالر شوراي بر من . معموال با کمال و استحکامی که شیوه نژاد توتونها است کنده کاري شده بودند

سقفی از تیرهاي کنده کاري شده، پلکان مارپیچی با جانپناه و تیرکهاي منبتکاري شده، و چهلچراغهاي پر زرق و 
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، آنجا که نخستین انجمن اتحادیه هانسایی تشکیل )13601571(شوراي کولونی تاالر . برقی به شکل کشتی داشت

تاالر شوراي برونسویک، که یکی  ;، آنجا که عهدنامه وستفالی به امضا رسید)1335(تاالر شوراي مونستر  ;جلسه داد

نجا که شوراي ، آ)1405(و تاالر شوراي فرانکفورت آم ماین  ;از شاهکارهاي معماري گوتیک قرن چهاردهم بود

در مارینبورگ، میهن سروران . برگزینندگان با امپراطور جدید ناهار میخورند همه در جنگ جهانی دوم منهدم شدند

تاالر شوراي نورنبرگ مقابل . را پی افکندند) 13091380(بزرگ فرقه توتونی بناي معظم دویچهوردن شلوس 

 ;از شد تا جلسات رایشستاگ امپراطوري در آنجا تشکیل شوندآغ 1340ساختمان آن در  ;کلیساي زبالدوس قرار دارد

در بازار . از صورت قرون وسطایی این کوشک، بر اثر تعمیرات و تجدید بناهاي متعدد و مکرر، چیزي باقی نمانده است

بر  و) به بعد 1361(را طرح افکند )) چشمه زیبا((جلو کلیساي حضرت مریم یک مجسمهساز پراگی، هاینریش پارلر، 

ها، کلیساها، و بناهاي غیر  نورنبرگ با مجسمه. هاي قهرمانان مسیحی، یهودي، و مشرك را تراشید فراز آن مجسمه

هاي پر پیچ  کوچه. است) 12501550(مذهبیش نمودار روحیه آلمانی، در برترین و بهترین وجه آن، در طی سه قرن 

مردي که بعدها پاپ پیوس دوم شد درباره آن چنین نوشته با وجود این،  ;و خم آن بیشتر باریک و ناهموار بودند

وقتی انسان از فرانکونیاي سفال فراز میآید و این شهر پرشکوه را مشاهده میکند، براستی جالل و شکوه آن را : است

اس هایش بر شدت احس ها و تناسب خانه چون آدمی به داخل آن پاي میگذارد، زیبایی خیابانها و کوچه. عظیم میبیند

. به همان اندازه که براي عبادت و پرستش شایستهاند، در خور تحسینند... کلیساهایش . اولیه میافزاید

. هاي اهالی به کاخ شاهزادگان میماند خانه. کوشک امپراطوري سر به آسمان بر افراشته و همه شهر را در زیر دارد

  . ردم عادي نورنبرگ مسکن دهند، خوشحال خواهند بودهاي پر تجمل م بحقیقت، اگر پادشاهان اسکاتلند را در خانه

در شهرهاي آلمان صنایع و هنرهاي دستی کوچک، چون کندهکاري و ظریفکاري روي عاج، چوب، مس، مفرغ، آهن، 

هاي  هنرمندان و بافندگان فرشینه. نقره، و طال در این دوره به آخرین درجه کمال و ترقی قرون وسطایی خود رسید

استادان مینیاتور در آستانه  ;کندهکاران راه را براي ظهور دورر و هولباین هموار ساختند ;طرح افکندند اعجاب آوري

و نجاران هنرمند اسباب و اثاثیه مجلل ساختند . ظهور گوتنبرگ به تذهیبکاري و مصور ساختن نسخ خطی پرداختند

اقوسهایی ریختند که صدایشان از خوبی در حد ریخته گران در قرن پانزدهم براي کلیساها ن ;و کنده کاري کردند

در نورنبرگ و دیگر شهرها، از . موسیقی تنها یک هنر نبود، نیمی از اوقات فراغت مردم بدان صرف میشد. کمال است

  . درامها و آوازهاي مردم پسند، کارناوالهاي بزرگ ترتیب میدادند

مردم طبقه متوسط بر . ف عاشقانه مردم را بیان میداشتندهاي عامیانه روح خداترسی و تقوا یا احساسات لطی ترانه

) استاد آواز)) (مایستر زینگر((صنفهاي مختلف براي ربودن جایزه  ;حملهور شدند) پولیفونی(مشکالت چند صدایی 

در  1311اولین مدرسه معروف مایسترزینگر در سال . در مسابقه پرغوغاي آواز خوانی با هم به رقابت بر میخاستند

اینتس دایر شد، سپس در ستراسبورگ، فرانکفورت آم ماین، و ورتسبورگ، زوریخ، آوگسبورگ، نورنبرگ، و پراگ م

)) زاینگر((و )) دیشتر((، ))شولفرویند((، ))شولر((دانشجویانی که از چهار مرحله . مدارس دیگري تشکیل شدند

هنگامی که . میگرفتند) استاد)) (مایستر((نوان موفق بیرون میآمدند ع) شاگرد، دوست مدرسه، شاعر، و آوازهخوان(

شهرنشینان واقع گرایی پر شور خود را بر بالهاي آواز بستند، نغمات رمانیتک و ایدئالی غزلسرایان آلمانی از آسمان به 

. زمین کشیده شد

گرایی به خود از آنجا که طبقه سوداگر بر شهرها تسلط داشت، تمام هنرها، به جز معماري کلیسایی، رنگ واقع 

از این روي، پیکر و بدن آدمی در . آب و هواي سرد، و بیشتر اوقات مرطوب، براي برهنگی مناسبتی نداشت. گرفتند

هنرهاي این منطقه افتخار و ستایشی را که در ایتالیاي عهد رنسانس یا یونان باستان تحصیل کرده بود به دست 

را نقاشی کرد، بر آنان لباسی پوشاند )) سلیمان و ملکه سبا((س، پرده هنگامی که کونراد ویتس، اهل کنستان. نیاورد
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به هر حال، عدهاي از شهرها چون اولم، سالزبورگ، وورتسبورگ، فرانکفورت، . که مناسب زمستان مناطق آلپ است

اي مدارس آوگسبورگ، مونیخ، دارمشتات، بال، آخن، نورنبرگ، هامبورگ، کولمار، و کولونی، در قرن پانزدهم، دار

در این ((آمده است که  1380هاي سال  در یکی از وقایعنامه. هایی به جاي ماندهاند نقاشی بودند و از همه آنها نمونه

صورت مردمان . زمان، نقاش مشهوري در کولونی میزیست که نامش ویلهلم بود و نظیر او در تمام کشور پیدا نمیشد

استاد ویلهلم یکی از چندین استاد پیشقدم .)) ن آدمهاي زنده مینمودندرا چنان دقیق و استادانه مینگاشت، که چو

او و استادانی چون استاد برترام، استاد فرانکه، استاد سنت ورونیکا، و استاد نمازخانه هایسترباخر، که  ;این عهد بود

و موضوعات انجیلی را با  بیشتر زیرنفوذ مکتب فالندري قرار داشتند، شیوهاي در نقاشی دیواري آلمان پدید آوردند،

  . ختند عواطف دینی، که لحن و آهنگ آن را نزد اکهارت و دیگر رازوران آلمانی میتوان جست، در آمی

در کولونی چشم از دنیا فرو بست، این شیوه مقدماتی را به کمال رسانید، و با او ما  1451شتفان لوختر، که در سال 

او را، که اینک مایه مباهات کلیساي جامع )) ستایش مجوسان((تابلو . سیمبه اوج نخستین مکتب نقاشی آلمانی میر

چهره ملیحی : کولونی است، میتوان با بیشتر نقاشیهایی که قبل از نیمه قرن پانزدهم کشیده شده، است مقایسه کرد

شرهاي خردمندان مجوس مشرق که ب ;یک کودك شاداب ;از مریم عذرا که در عین غرور محجوب و شرمناك است

و رنگآمیزیی که، بر اثر  ;ترکیب بندي اصیل تابلو ;به سان مردان آلمانی دارند، اما کامال خردمند و دانا جلوه میکنند

و )) مریم عذرا زیر سایبان گل سرخ((در تابلوهاي . به کار بردن رنگهاي آبی و سبز و طالیی، روشن و تابناك است

دران ایدئال و جوان آلمانی، با زیبایی لطیف و غرق در تفکر، با تمام ها ما ، چهره))ها حضرت مریم با بنفشه((

آلمان در آستانه . استادیهاي فنی هنر قرون وسطی، که به طور مشهود به سوي تجدد گام برمیداشت، تصویر شدهاند

  . بزرگترین عصر تاریخ خود قرار گرفته بود

VI - گوتنبرگ

ري در طی سه قرن موجب شدند که دوره جدیدي در تاریخ جهان آغاز چه چیز به قرون وسطی پایان داد علل بسیا

فتح  ;توسعه آشنایی اروپاي احیا شده با اسالم ;شکست در جنگهاي صلیبی: شود و قرون وسطی به سرآید

 ;رستاخیز فرهنگ و تمدن مردمان مشرك عهد کالسیک ;قسطنطنیه که به خوابهاي خوش اروپاییان پایان داد

روي کار  ;بازرگانی بر اثر مسافرتهاي ناوگان هانري دریا نورد، کریستوف کلمب، و واسکو دو گاما گسترش و توسعه

توسعه حکومتهاي ملی که با قدرت و اقتدار  ;آمدن طبقه سوداگر که از نظر مالی سبب تمرکز حکومت سلطنتی شد

  . چاپو فن  ;فراملی پاپها مبارزه میکردند، قیام پیروزمندانه لوتر علیه پاپها

کتابها گرانبها بودند، و . پیش از ظهور گوتنبرگ، تعلیم و تربیت و دانش اندوزي تقریبا تماما در دست کلیسا بود

تنها معدودي از مولفان پیش از مرگ خواننده . نسخه برداري کاري رنج خیز و اغلب همراه با بیدقتی و اشتباه بود

، یا به فرقهاي از راهبان میپیوستند، با جیرگی و وظیفهاي که از طرف فراوان مییافتند، آنان از راه تعلیم میزیستند

از . ها به دست میآوردند زندگی خود را به سر میبردند ثروتمندان میگرفتند، یا از طریق مشاغلی که در صومعه

حتی اگر . بودناشرانی که آثارشان را چاپ میکردند پولی دریافت نمیداشتند، یا اگر میداشتند، سخت اندك و ناچیز 

ها،  صومعه ;ها بسیار ولی کوچک بودند کتابخانه. ناشري بدانها حقالزحمهاي میپرداخت، حق چاپ آنها محفوظ نبود

کلیساهاي جامع، مدارس، و برخی از شهرها مجموعه، کتب اندك و ناچیزي داشتند که بندرت از سیصد مجلد تجاوز 

شارل . یداشتند و برخی را به میزها یا رحلهاي کلیسا زنجیر کرده بودندکتابها را در اطاقهاي در بسته نگاه م. میکرد

. یعنی نهصد و ده مجلد کتاب داشت ;پنجم، پادشاه فرانسه، کتابخانهاي داشت که به کثرت کتاب مشهور بود

ه هامفري، دیوك آو گالستر، در کتابخانهاش ششصد مجلد، و کتابخانه کلیساي نایب نشین مسیح در کنتربري، ک

در . ، دو هزار مجلد کتاب داشت1300بزرگترین کتابخانه بیرون از دنیاي بیرون از دنیاي اسالم بود، در سال 
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وي در رساله . انگلستان کتابخانهاي که بیش از همه شهرت عمومی داشت کتابخانه ریچارد دو بري سنت ادمند بود

د و از زبان آنها، از بدرفتاري حیوانات دوپایی که زن با محبت تمام از کتابهایش سخن میران) 1345(دوستداري کتاب 

  . هاي کتانی و ابریشمی مرغوب معاوضه کنند نام دارند، شکایت میکند که اصرار دارند آنها را با پارچه

طبقه سوادگر، با . ها افزون شدند و میزان سواد مردم باال رفت، احتیاج به کتاب نیز افزایش یافت همین که مدرسه

ها  زنان طبقات متوسط و باال، از راه خواندن، به دنیاي افسانه ;را در عملیات صنعتی و بازرگانی سودمند یافتسوادي 

، دیگر آن دورانی که روحانیون تنها افراد باسواد به شمار میرفتند به 1300در سال . و داستانهاي شورانگیز راه یافتند

  . پایان رسیده بود

ه کتاب، بیشتر از فراوانی روز افزون کاغذ و پیدایی یک نوع مرکب روغنی، راه را به روي تقاضا و احتیاج مبرم مردم ب

 ;مسلمانان در اسپانیا در قرن دهم، و در سیسیل در قرن دوازدهم، کارخانه کاغذ سازي دایر کردند. گوتنبرگ گشود

هنگامی که فن چاپ روي کارآمد،  ;سیداین صنعت از آنجا در قرن سیزدهم به ایتالیا، و در قرن چهاردهم به فرانسه ر

هاي کتانی در اروپا معمول  در قرن چهاردهم چون بافت پارچه. از عمر صنعت کاغذ سازي در اروپا صد سال میگذشت

و در نتیجه قیمت کاغذ تنزل پیدا کرد، و  ;هاي آن، ماده خام ارزان قیمتی براي ساختن کاغذ گشت شد، دور انداخته

. همراه با توسعه و باال رفتن میزان سواد مردم، زمینه را براي چاپ کتاب فراهم ساخت در دسترس بودن آن،

بابلیها کلمات یا عالمات را بر روي آجر، و رومیها . خود چاپ، همچون مهر و باسمه زنی، از مسیحیت کهنسالتر است

ها، و صحافان بر  بافندگان بر پارچهها،  کوزه گران بر کوزه. و بسیاري از ملل دیگر بر روي مسکوکات نقش میکردند

بزرگان عهد باستان یا دوران قرون وسطی چون اسناد را با مهر خویش . جلد کتابها عالمات و نقوشی چاپ میزدند

. ها و ورقهاي بازي از همین روشها استفاده میشد در ایجاد نقشه. ممهور میساختند، در حقیقت کار چاپ را میکردند

نقوش و تصاویر باسمهاي چوبی یا فلزي در چین و ژاپن به قرن هشتم مسیحی و حتی پیش  قدمت چاپ با حروف و

چاپ باسمهاي در سال . چینیها پیش از قرن دهم، به این شیوه، پول کاغذي یا اسکناس چاپ زدند. از آن میرسد

اپ ترجیح میدادند، و از ولی مسلمانان خوشنویسی را بر چ ;در مصر روي کار آمد 1300در تبریز، و در حوالی  1294

هاي فرهنگی و همچنین تمدنی که از مشرق به مغرب رسیده است، به تکامل و ترقی آن  این روي، چون دیگر پدیده

فن حروفچینی یعنی چاپ با حروف یا کلمات مجزا و قابل انتقال براي هر کلمه یا حرف دیر زمانی پیش، . برنخاستند

 60000وانگ چن براي چاپ کتابی در باب فالحت در حدود  1314در سال . ود، در چین دایر ب1041یعنی از سال 

وي نخست با نقشهاي فلزي آزمایش کرد، لیکن دریافت که قالبهاي فلزي به خوبی . نقش چوبی متحرك به کار برد

کلمه  40000ی چاپ با حروف قابل انتقال براي زبانی که داراي الفبا نبود ول. قالبهاي چوبی مرکب به خود نمیگیرند

بنابراین، چاپ باسمهاي تا قرن نوزدهم در چین عمومیت و رواج . مجزا داشت نه مناسب بود و نه مزیتی داشت

نقش حروف و . یک امپراطور کرهاي کتب بسیاري با حروف فلزي قابل انتقال چاپ کرد 1403در سال . داشت

میر چینی درست کردند، و در این قالبها ماده سازنده کلمات بر چوبهاي سخت کنده شد، از روي آنها قالبهایی با خ

  . حروف فلزي را ریختند

بنابر روایات هلندي، که  ;در اروپا، چاپ کردن با حروف قابل انتقال نخست بایستی در هلند رشد و توسعه یافته باشد

هبی با حروف متحرك یک سالنامه مذ 1430میرسد، الورنس کوستر، اهل هارلم، در سال  1569قدمت آنها به سال 

، یعنی زمانی که آلمانهاي کولونی چاپخانهاي 1473دیگر تا سال . اما این روایت قطعیت ندارد ;فلزي چاپ کرده است

اما این افراد بایستی شیوه جدید را در . در اوترشت برپا کردند، نامی از چاپ با حروف قابل انتقال در هلند نمیشنویم

. ، در ماینتس و در یک خانواده نیکبخت به دنیا آمد1400وهان گوتنبرگ، در حوالی سال ی. ماینتس فرا گرفته باشند

قسمت اعظم چهل سال اول زندگیش . نام پدرش گنسفالیش بود، اما یوهان نام خانوادگی اصلی مادرش را ترجیح داد
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شغول تجربه اندوزي بوده را در ستراسبورگ گذرانید، و چنان پیداست که در آنجا در کندن و ریختن حروف فلزي م

با یوهان فوست، زرگر ثروتمند، قراردادي  1450در بیست و دوم اوت . شارمند ماینتس شد 1448در حوالی . است

سکه بالغ شد، گرو  1600سکه طالي هلندي، که بعدا به  800بست و به موجب آن چاپخانهاش را در نزد فوست به 

منتشر ساخت به وسیله گوتنبرگ  1451پاپ نیکوالوس پنجم در سال به احتمال قوي، آمرزشنامهاي که . گذاشت

فوست استرداد پول  1455در سال . 1454چند نسخه موجود داراي قدیمترین تاریخ چاپند، یعنی  ;چاپ شده بود

فوست به . خود را خواستار شد، و گوتنبرگ، چون از عهده پرداخت آن برنمیآمد، چاپخانهاش را به وي تسلیم کرد

برخی معتقدند که این . یله پتر شوفر، که گوتنبرگ وي را براي حروفچینی استخدام کرده بود، کار را ادامه دادوس

براي هر یک از حروف، اعداد، : شوفر بود که، از این زمان به بعد، سبب پیشرفت و تکامل افزارها و فن جدید چاپ شد

آن حروف، یا عدد، و یا عالمت بر شانه آن نقر گشته بود، و عالمات نقطه گذاري، میخهایی از فوالد ساخت که شکل 

این میخها در یک قالب فلزي جاي میافتادند و سپس قالب بزرگتري این قالب و حروف را مرتب در خود نگاه 

در این چاپخانه، همان . ، گوتنبرگ، با پولی که قرض کرد، چاپخانه دیگري به راه انداخت1456در سال . میداشت

باشد، به چاپ رسانید  گوتنبرگال بعد، اولین کتاب چاپی خود را، که نسخه معروف و زیباي کتاب مقدس سال یا س

سپاهیان آدولف ناسویی شهر  1462در سال . صفحه بزرگ دو ستونی دارد 1282و آن کتاب عظیمی است که 

  . چاپخانه داران و کارگرانشان گریختند و این فن جدید را در سراسر آلمان منتشر کردند. ماینتس را غارت کردند

گوتنبرگ هم، که . ، در ستراسبورگ، کولونی، بال، اوگسبورگ، نورنبرگ، و اولم چاپخانه وجود داشت1463به سال 

حرانهاي مالی، که یکی پس از دیگري وي با ب. یکی از پناهندگان بود، در التویل مستقر شد و کار خود را از سر گرفت

یک مقرري کلیسایی در اختیار او  1465گریبانگیرش میشدند، با رنجی جانکاه مبارزه کرد، تا اینکه آدولف در 

  . سه سالی پس از این، گوتنبرگ درگذشت. گذاشت که عایدي آن وي را حمایت میکرد

وف قابل انتقال به وسیله دیگران ترقی و تکامل مییافت، بدون تردید، اگر گوتنبرگ هم زاده نمیشد، فن چاپ با حر

. و این واقعیت نه تنها در مورد چاپ، بلکه درباره تمام اختراعات صادق است ;زیرا زمان ضرورت آن را ایجاب میکرد

راع به وسیله گیوم فیشه، اهل پاریس، نوشته شده است استقبال پرشور مردم را از این اخت 1470نامهاي که در سال 

در آلمان روش شگفت انگیز جدیدي براي چاپ کتاب ابداع شده است، و آنها که در این کار استادند : ((نشان میدهد

نور این اختراع بزودي از آلمان بر تمام نقاط جهان خواهد ... این فن را در ماینتس فرا گرفته و در دنیا پراکندهاند

اتبان به اعتراض برخاستند که رواج چاپ وسیله معاش آنها را از ک. اما عدهاي نیز آن را خوش نداشتند.)) تافت

اشراف با آن، به نام آنکه کار کتاب را به ابتذال میکشاند، دشمنی داشتند و از اینکه قیمت . دستشان گرفته است

از اینکه  زمامداران و روحانیان،. ها، که همه از نسخ خطی تشکیل شده بودند، کاهش میپذیرفت میترسیدند کتابخانه

با وجود همه اینها، صنعت . هاي مخرب باشد، مضطرب و دلواپس شده بودند ممکن بود این فن وسیله انتشار اندیشه

یا اینکه پیش از سال  ;، دو نفر آلمانی چاپخانهاي در رم دایر کردند1464در . چاپ پیروزمندانه راه خود را گشود

این  ;سه تن آلمانی اختراع جدید را به پاریس آوردند 1470در  ;نددو نفر آلمانی چاپخانهاي در ونیز گشود 1469

به انگلستان،  1476به اسپانیا، در  1474به مجارستان، در  1473به سویس، در  1472، به هلند،در 1471اختراع در 

با سعی  چاپ و انتشار کتب در نورنبرگ. به قسطنطنیه رسید 1490به سوئد، و در  1483به دانمارك، در  1482در 

و کوشش خاندان کوبوگر، در پاریس با خاندان استین، در لیون با دوله، در ونیز با آلدوس مانوتیوس، در بال با آمرباخ 

دیري نگذشت که نیمی از اروپا . و فروبن، در زور یخ با فروشاوئر، و در لیدن با خاندان الزویر رواج و رونق بسیار یافت

یک دانشمند اهل بال براي . اب یکی از عناصر پرهیجان عصر اصالح دینی گشتبه خواندن افتاد، و عشق به کت

در همین لحظه، یک گاري پر از آثار کالسیک، از بهترین چاپهاي آلدینه، از ونیز فرا رسیده ((دوستش مینویسد که 
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ود، براي هر زیرا همین که بار خالی ش. چیزي نمی خواهی اگر میخواهی به من بنویس و فورا پول بفرست. است

مردم فقط قیمت کتاب را میپرسند و براي به دست آوردنش چشم یکدیگر را . کتاب سی خریدار قد علم میکنند

. به این طریق، انقالب چاپ با حروف قابل انتقال ادامه یافت.)) بیرون میآورند

ت، زیرا باید وقایع نیمی از تاریخ بیان داشتن تمام نتایجی که از این انقالب حاصل آمد بیرون از حوصله این کتاب اس

ولی شاید در این گفتار  ;اراسموس آن را بزرگترین همه اختراعات جهان شمرد. فکري دنیاي جدید را تحریر کرد

اختراعاتی چون زبان، آتش، چرخ، کشاورزي، خط، قانون، و حتی ابداع کوچکی چون اسم عام کوچک شمرده شده 

یمت را، که با سرعت هم افزایش مییافت، جایگزین نسخ خطی خصوصی و نایاب صنعت چاپ، متون ارزان ق. باشند

نسخ چاپی دقیقتر و خواناتر از نسخ خطی بودند، و با یکدیگر چنان تشابه داشتند که محققان کشورهاي مختلف . کرد

اغلب، . ندمیتوانستند، با مراجعه دادن یکدیگر به صفحات مشخص از چاپ معینی، با هم معاضدت و همکاري کن

فن . کیفیت فداي کمیت میشد، اما اولین کتابهاي چاپی، از هر لحاظ، نمونه و سرمشق هر چاپ و صحافی بودند

چاپ، با انتشار کتب ارزان راجع به دین، ادبیات، تاریخ، و علوم، مردم را با این امور آشنا ساخت و به صورت بزرگترین 

درست است که رنسانس زاده این فن . ي آن به روي همه کس گشوده بودها و ارزانترین دانشگاهی درآمد که دروازه

شریف نبود، اما راه دوران روشنگري و انقالبات آزادیخواهانه کشورهاي متحد آمریکا و فرانسه را صنعت چاپ هموار 

آنها را از  فن چاپ، کتاب مقدس را در دسترس و تملک همه قرار داد و مردم را براي شنیدن دعوات لوتر، که. ساخت

بعد از آن نیز خرد گرایان را اجازه داد که از کتاب  ;پیروي پاپ به تبعیت از کتاب مقدس فرا میخواند، آماده ساخت

فن چاپ به سلطه روحانیان بر علم و دانش، و نیز به استیالي آنها در امر تعلیم و . مقدس به عقل توسل جویند

انه را رواج داد، زیرا زبان التینی نمی توانست تعداد خوانندهاي را که براي زبان و ادبیات عامی ;تربیت، پایان بخشید

در . ارتباطات بینالمللی و معاضدت و همکاري دانشمندان را آسان ساخت. اشاعه صنعت چاپ الزم بود فراهم آورد

ان و حامیان طبقه اشراف کمیت و کیفیت ادبیات موثر افتاد، زیرا نویسندگان و مصنفان را، ذوقا و ماال بیش از مخدوم

و روحانی بر طبقات متوسط متکی و محتاج گردانید و، پس از گفتار، آسانترین وسیله براي انتشار و اشاعه الطائالتی 

  . شناسد شد که جهان ما تا این زمان می

فصل هشتم

  اسالوهاي مغرب

1300 -1517  

  

I - بوهم  

که همراه امواج گاهی به جانب مغرب، به سوي الب، گاهی به  پیش از این اسالوها چون کاالهاي آب آوردهاي بودند

هاي اورال، و حتی به سوي شمال، به طرف  جانب جنوب، به سوي مدیترانه، زمانی به سوي مشرق، به طرف کوه

سپس، در قرن سیزدهم، شهسواران توتونی و لیوونیایی در مغرب، و مغولها و تاتارها  ;اقیانوس شمالگان، روان بودند

در قرن چهاردهم، بوهم پیشواي امپراطوري مقدس روم و رهبر جنبش اصالح دینی . ر مشرق جلو آنها را گرفتندد

و لهستان با کشور وسیعی چون لیتوانی متحد شد و به صورت قدرت عظیمی بیرون آمد که طبقه  ;پیش از لوتر بود

در قرن پانزدهم، روسیه خود را از زیر سلطه . باالي اجتماع آن را مردمی سخت فهمیده و با فرهنگ تشکیل میدادند
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اسالوها، چون موج عظیمی . تاتارها بیرون کشید و قلمروهاي درو افتادهاش را به صورت کشور پهناوري سامان داد

  . که از مد دریا برخیزد، ناگاه وارد صحنه تاریخ شدند

پس از مقدمه و پیش . م به سر آمد، با مرگ ونسسالوس سوم، سلسله باستانی پرمیسل در بوه1306در سال 

درآمدي که با روي کار آمدن شاهان کوچکی سپري شد، شوراي برگزینندگان، که از بارونها و روحانیان تشکیل 

اقدامات و کارهاي دالورانه او ) . 1310(میشد، با انتخاب یوهان لوکزامبورگی به شاهی، سلسله جدیدي را آغاز نهادند

و چون  ;براي وي زیستن بدون تورنواها سخت بود. را خواه ناخواه پایگاه شوالیه گري کردمدت یک نسل کشور بوهم 

در آن روزگار این یک لطیفه . این مبارزات چنانکه باید قانعش نمی کردند، به هر نقطه اي از اروپا لشکر میکشید

شهر برشا هنگامی که در .)) ردبدون استعانت خداوند و پادشاه، بوهم هیچ کاري نمی توان ک((شایع شده بود که 

سپاهیان ورونایی، باخبر شدن از آمدن  ;و وي وعده آمدن داد ;محاصره سپاه ورونا افتاد، از او درخواست کمک کرد

برشا، برگامو، کرمودنا، پارما، و حتی میالن، به رضایت خود، وي را، در ازاي حمایت . او، دست از محاصره باز کشیدند

، و فردریک دوم، ملقب به )ریش قرمز(آنچه را که فردریک اول، ملقب به بارباروسا. ع خود شناختنداز آنه سلطان متبو

اعجوبه جهان، نتوانسته بودند به زور سپاه و سالح به دست آوردند، این پادشاه، تنها با سحر و جادوي نام خود، به 

به تاوان آن ، محبت مردم را از روي سلب  لیکن، ;جنگهاي دلیرانه وي بر وسعت قلمرو بوهم افزودند. دست آورد

کردند مردمی که نمی توانستند او را ببخشایند، زیرا غالبا از کشورشان دور مانده ، اداره امور آن را به دست فراموشی 

، هنگامی که در لیتوانی به یک جهاد 1336در . سپرده و حتی سخن گفتن به زبان مردم آنجا را فرا نگرفته بود

با وجود این، چون شنید که ادوارد سوم پادشاه انگلستان در . رفت، به مرضی گرفتار شد که او را نابینا کردمذهبی می

نورماندي پیاده شده و به سوي پاریس در حرکت است، با پسرش شارل و پانصد شهسوار بوهمی از اروپا گذر کرد تا 

چون سپاهیان فرانسه عقب . ه انگلستان جنگیدندپدر و پسر در جبهه کرسی علی. به یاري پادشاه فرانسه بشتابد

نشینی آغاز کردند، پادشاه نابینا فرمان داد تا دو تن از شهسواران اسبشان را از دو طرف به اسب او بر بندند و وي را 

دشاه اراده خداوند بر این تعلق گرفته است، مردم نباید بگویند که پا((به مقابله انگلیسیهاي پیروزمند برند، و گفت 

خود نیز زخمهاي کاري برداشت، و  ;پنجاه تن از شهسوارانش پیرامون او کشته شدند.)) بوهم از میدان نبرد گریخت

ادوارد جنازهاش را با این پیام شاهوار به نزد شارل . در لحظه اي که میمرد، او را به چادر پادشاه انگلستان بردند

شارل چهارم در پهلوانی به پاي پدر نمی رسید، ولی از او .)) تامروز دیهیم شوالیه گري سرنگون گش: ((فرستاد

. معامله و مذاکره را بر جنگ ترجیح میداد، ولی چندان جبان نبود که به هر مصالحه اي تن در دهد. خردمند تر بود

صلح و  در دوران سی و دوساله سلطنتش اسالوها و آلمانها را در. با وجود این، مرزهاي پادشاهیش را گسترش داد

حکومت را سامانی نو داد، دادگستري را اصالح کرد، و پراگ را یکی از شهرهاي زیباي . آرامشی نامنتظر نگاه داشت

در آنجا، به سبک قصر لوور، کوشکی شاهانه و دژ معروف کارلشتین را به عنوان خزانه اسناد دولتی و . اروپا گردانید 

اي تظاهر و تبختر نبودند، بلکه براي آنکه بنیه مالی شایسته و محفوظی این جواهرات بر. جواهرات سلطنتی پی افکند

وي ماتیو دو آراس را براي طرح کلیساي جامع . براي پشتوانه پول رایج مملکت تشکیل دهند در آنجا قرار گرفتند

از ظلم و ستم مصون کشاورزان را . سن ویتوس، و تومازو دامودنا را براي نقاشیهاي دیواري کلیساها و کاخها فراخواند

چیزهاي مفیدي را که خود از تمدن و  ;)1347(دانشگاه پراگ را بنیاد نهاد. داشت و تجارت و صنعت را رونق داد

هاي فکري و عقالیی را که در  فرهنگ فرانسه و ایتالیا کسب کرده بود به ملت خویش انتقال داد و تخم آن انگیزه

دربار وي مرکز اومانیستهاي بوهمیی شد که پیشوایشان اسقف . کاشت ها انقالب هوسیان منفجر گشت در اندیشه

جووانی داسترزا، دوست پترارك بود، پترارك شاعر مشهور ایتالیایی، شارل را بیش از تمام پادشاهان عصر خود 

میاندیشید و اما شارل بهتر از وي  ;در پراگ با وي دیدار کرد و از او خواست که به تسخیر ایتالیا کمر بندد. میستود
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در کلیساي جامع پراگ  ;دوران سلطنت او، با وجود صدور منشور زرین، عصر طالیی تاریخ بوهم بود. احساس میکرد

این  ;مجسمه نیمتنه باشکوه و زیبایی از او باقی است که لبخندي بر لب دارد و از سنگ آهک تراشیده شده است

هجده سال ) 1378(ارم هنگامی که پدرش، شارل چهارم، مردونسسالوس چه. مجسمه یاد او را زنده نگاه میدارد

حسن خلق و عشقی که به رعایایش داشت، اعتدال وي در وضع مالیات برآنان، و زیرکی و فراستش در اداره . داشت

 امور مملکت همه را دوستدار او گردانید، جز نجبا و اشراف را که میاندیشیدند محبوبیت وي امتیازات آنها را به خطر

عصبانیت و تندخوییهاي اتفاقی، و اعتیاد و تمایل وي به مشروبات براي آنان بهانه و دستاویزي شد که وي . افکند می

ناگهان از قصر ییالقیش سربر آوردند، او را به زندان افکندند، و تنها بدان شرط که  1394در . را از سلطنت بردارند

کشمکشهاي تازه اي . چ کاري دست نیازد، دوباره به سر کارش آوردندبدون اجازه شورایی از نجبا و روحانیان به هی

وي ونسسالوس، برادرش، را دستگیر ساخت و . نجبا سیگیسموند، شاه مجارستان، را به یاري فرا خواندند ;رخ دادند

شدید ونسسالوس چند سال بعد از زندان گریخت و به بوهم بازگشت، مورد استقبال ) . 1402(در حبس به وین برد

  . بقیه تاریخ سلطنت او با تراژدي حیات یان هوس آمیخته است. مردم واقع شد، و تاج و تخت خویش را به دست آورد

II -1415- 1369: یان هوس   

ونسسالس، به خاطر آنکه آلمانها را با دیده خشم و بیزاري، و بدعتگذاري را با تسامح و اغماض مینگریست، هم منفور 

اثر نفوذ سریع معدنچیان، صنعتکاران، سوداگران، و دانشجویان آلمانی به بوهم، میان توتونها و  بر. بود و هم محجوب

اگر یان هوس نماد قیام و مقاومت مردم علیه استیال قدرت آلمانها . چکها خصومت نژادي شدیدي ایجاد شده بود 

نسسالوس هیچ گاه از یاد نمی برد که این و. نمی بود، اینهمه مورد حمایت و پشتیبانی آنها و شاهان قرار نمی گرفت

خواهرش، آن، به ازدواج . اسقفهاي آلمانی بودند که شورشی را که منجر به خلع وي از سلطنت شد رهبري کردند

ریچارد دوم پادشاه انگلستان درآمده، اقدامات ویکلیف را براي جدا ساختن انگلستان از کلیساي کاتولیک رومی دیده، 

آدلبرت رانکونیس وجوهی براي فرستادن دانشجویان بوهمی به  1388در سال . هواخواهی کرده بودو یحتمل از آن 

برخی از این دانشجویان در انگلستان آثار ویکلیف را به چنگ آوردند، از . دانشگاه پاریس یا آکسفرد به ارث گذاشت

اهل کرمزیر، و کونراد والدهاوزر دور افتادن عامه میلیچ، . آنها رونویس تهیه کردند، و با خود به بوهم به ارمغان آوردند

ماتیاس، اهل یانوف، و . و روحانیان را از جاده اخالق به باد نکوهش گرفتند و مردم پراگ را از خواب بیدار ساختند

امپراطور و حتی ارنست، اسقف اعظم، بدین نهضت به چشم قبول . هاي آنان را ادامه دادند توماس شتیتنی موعظه

کلیساي ویژه اي به نام نمازخانه بیت لحم در پراگ تاسیس شد تا جنبش اصالح کلیسا را  1391و در  ;ستندنگری

وي در دهکده هوزینتس زاده شده بود، و . یان هوس سخنران و واعظ این نمازخانه شد 1402در سال . رهبري کند

 1390در حدود سال . به هوس کوتاه کرد از این روي به یان هوزینتسی شهرت داشت، لیکن بعدها خود این اسم را

قصدش آن . براي تحصیل به پراگ آمد و، چون بضاعتی نداشت، از راه خدمت به کلیساها معیشت خود را میگذرانید

جوانان دانشگاهی )) بوهمی((بود که کشیش شود، مع هذا، به رسم زمانه، به آنچه که فرانسویان بعدها شیوهخوش 

به مدیریت داخلی  1401در . درجه فوق لیسانس گرفت و به تدریس در دانشگاه پرداخت  1396در . نامیدند گروید

در همان سال به مقام کشیشی رسید و زندگی خود . دانشکده هنرها و فنون دانشکده مطالعات کالسیک برگزیده شد

حم بود، نامورترین خطیب از آنجا که رئیس نمازخانه بیت ل. را به صورت زندگی آمیخته با ریاضت یک راهب درآورد

بسیاري از مشاهیر و بزرگان دربار جزو مستمعین او بودند، و ملکه سوفیا وي را کشیش . پراگ به شمار میرفت

هوس به زبان چک وعظ میکرد و به جماعت پیرو خود یاد داده بود که با خواندن سرودهاي . مخصوص خود گردانید

. مذهبی در اداي فریضه شرکت جویند
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که وي را متهم ساختند بعدها تاکید کردند که، از همان آغاز کار، هوس تشکیالت ویکلیف را درباره ناپدید شدن  آنان

بدون تردید، وي بعضی از آثار . نان و شراب از میان عناصر مخصوص و متبرك آیین قربانی مقدس، بازگو کرده بود

. که هنوز با حواشی و یادداشتهایی که بر آنها نوشته موجودندویکلیف را خوانده و از آنها رو نوشتهایی تهیه کرده بود 

من یقین دارم که ویکلیف رستگار میشود، اما حتی اگر ((':هنگامی که او را محاکمه میکردند، اعتراف کرد که

)) .میاندیشیدم که او رستگار نیست، بلکه از جمله محکومین و مردودین است، باز آرزو میکردم که روحم با وي باشد

هاي او چهل و یک  عقاید ویکلیف چندان در دانشگاه پراگ قبول عام یافت که دفتر کلیسا از نوشته 1403در سال 

مورد استخراج کرد و تسلیم استادان دانشگاه کرد و پرسید که آیا باید از شیوع این عقاید در دانشگاه جلوگیري شود 

ی دادند، اما اکثریت مقرر داشتند که هیچ یک از اعضاي دانشگاه، چند تن از استادان، از جمله هوس، پاسخ منف. یا نه

هوس این . چه به طور خصوصی و چه به طور عمومی، نباید از این چهل و یک عقیده دفاع یا هواخواهی کنند

 روحانیان پراگ از ژبینک، اسقف اعظم، خواستند که وي را از 1408زیرا در سال  ;ممنوعیت و قدغن را نادیده گرفت

اسقف اعظم، که در آن هنگام با پادشاه در مجادله بود، با احتیاط تمام بدین کار . این بابت سرزنش و مالمت کند

ولی هنگامی که هوس از عقاید و نظریات ویکلیف علنا جانبداري کرد، ژبینک او و چند تن از یارانش را . پرداخت

مه دادند، ژبینک فرمان داد که تمام روحانیان از انجام و چون آنان به وظیفه کشیشی خود ادا ;)1409(تکفیر کرد 

فرایض مذهبی در پراگ دست باز کشند، و امر کرد که در بوهم تجسس کنند و همه تالیفات ویکلیف را جمع آوري 

دویست نسخه از آثار ویکلیف یافتند و به نزد او آوردند و ژبینک آنها را در حیاط قصرش  ;کنند و به وي تحویل دهند

یوآنس وي را فراخواند تا در  ;هوس به یوآنس بیست و سوم، که تازه برمسند پاپی نشسته بود، شکایت برد. سوزاند

. برابر دربار پاپی حاضر شود، لیکن هوس نپذیرفت

، پادشاه ناپل، به پول احتیاج داشت، اعالم کرد که )الدیسالوس(پاپ، که براي جهاد علیه النسلو  1411در سال 

چون این خبر در پراگ اعالم شد، از آنجا که به نظر اصالح طلبان . هاي جدیدي به مردم اعطا خواهد شد مهآمرزشنا

چنان میآمد که نمایندگان و عمال پاپ آمرزشنامه را به خاطر پول میفروشند، هوس و پشتیبان بزرگش ژروم پراگی 

رد پرسش قرار دادند، و به اقدام کلیسا که براي علنا برضد فروش آمرزشنامه به موعظه پرداختند، وجود برزخ را مو

هوس در کار نکوهش و مالمت پاپ از این نیز پیشتر رفت و او را . گردآوري پول خون مسیحیت را میریخت تاختند

قسمت اعظم مردم طرفدار نظرات هوس بودند و عمال پاپ را چنان مورد . دزد و غاصب و حتی ضد مسیح نامید

سه تن جوان که . ر دادند که پادشاه هر گونه وعظ یا عملی را علیه اعطاي آمرزشنامه قدغن کرداستهزا و فحاشی قرا

هوس از آنان شفاعت کرد و گفت که  ;این حکم را نادیده گرفتند براي محاکمه به انجمن شهر فراخوانده شدند

  . لیکن محکوم گشتند و آنها را گردن زدند ;سخنرانیهاي او آنها را برانگیخته است

پاپ در این هنگام هوس را تکفیر کرد، و چون هوس آن را نادیده گرفت، یوآنس روحانیان هر شهري را که هوس در 

هوس، به نصیحت شاه، پراگ را ترك گفت و مدت دو ). 1411(آن توقف میکرد از انجام خدمات مذهبی منع نمود

رگترین آثار خود را، برخی به زبان التینی و در این دو سال، وي بز. سال در روستاهاي بیرون شهر منزوي زیست

تقریبا در تمام آثار، الهامبخش وي ویکلیف است، و بعضی نیز شاید بوي بدعتهایی را . بعضی به زبان چک، نوشت

هوس پرستش . میدهند که بازماندگان فرقه والدوسیان در قرون دوازدهم و سیزدهم با خود به بوهم آورده بودند

با تهدید و مالمت . اعتراف سرگوشی، و آب و تاب بیش از اندازه مراسم دینی را مردود شمردشمایل و مجسمه، 

در رساله اي به نام خرید و فروش . آلمانها و طرفداري از اسالوها به نهضت خویش رنگ قومی و مردمپسندانه اي داد

یی مشغول بودند مورد حمله قرار اشیاي متبرك، روحانیانی را که به خرید و فروش اشیاي مقدس و مقامات کلیسا

در کتاب خطاهاي ششگانه مزد گرفتن کشیشان را براي انجام وظایف مذهبی در هنگام تعمید، تایید، قداس،  ;داد
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و عقیده  ;عده اي از روحانیان پراگ را به فروختن روغن مقدس متهم کرد ;ازدواج، و یا تدفین محکوم ساخت

خرید و فروش اشیاي متبرك بشود نمیتواند اعمال و شعایر مذهبی را به  ویکلیف را، کهگفت کشیشی که مرتکب

اوست و هم سبب نابودي او )) دفاعیه((رساله درباره کلیسا هم رساله . طور صحیح انجام دهد، مورد تایید قرار داد

هوس، به . کشیده شدند بدعتها و عقایدي را که به اتهام آنها او را سوزاندند از البه الي اوراق این کتاب بیرون. شد

پیروي از ویکلیف، به تقدیر ازلی معتقد بود و، مانند ویکلیف، مارسیلیوس، و ویلیام آکمی، میگفت که کلیسا نباید 

مانند کالون معتقد بود که کلیسا نه روحانیان بتنهایی و نه همه مسیحیان، بلکه مجموع . داراي مایملک دنیوي باشد

و  ;پیشوا و رئیس کلیسا نیز مسیح است، نه پاپ ;ست چه در آسمان و چه در زمینرستگاران و نجات یافتگان ا

پاپ، چه از نظر ایمان و چه از نظر اخالق، معصوم و مصون از خطا و . راهنماي مسیحیان کتاب مقدس است، نه پاپ 

افواه شایع بود که در  در آن زمان افسانه اي در. او نیز ممکن است گناهکاري لجوج یا بدعتگذار باشد ;لغزش نیست

بنابراین افسانه، پاپ قالبی، یوآنس هشتم، در خیابانهاي رم،  ;)حتی در نزد ژرسون(نزد عده اي صحت و اعتبار داشت 

هوس این افسانه را دستاویز کرد و بر  ;بی هیچ مقدمه اي، کودکی به دنیا آورد و جنسیت خویش را آشکار ساخت

هوس آن بود که وقتی باید از پاپی تبعیت و اطاعت کرد که دستورهایش مطابق ماحصل کالم . پاپها تاختن گرفت

وگرنه شوریدن علیه پاپ خطا کار اصل است و قیام کردن برضد او، در حقیقت، ((هاي مسیح باشند،  قوانین و گفته

صم در شهر شوراي عمومی کلیسا براي خلع سه پاپ متخا 1414هنگامی که در سال .)) اطاعت کردن از مسیح است

کنستانس تشکیل شد و برنامه اصالح کلیسا را طرح افکند، به نظر میآمد که فرصت مناسبی براي آشتی دادن 

امپراطور سیگیسموند، که وارث مسلم ونسسالوس چهارم بدون فرزند بود،براي . هوسیان و کلیسا پیش آمده است

از این روي، پیشنهاد کرد که هوس به کنستانس . ودبرقرار ساختن وحدت مذهبی و صلح و آرامش در بوهم دلواپس ب

برود و براي مصالحه با کلیسا اقدام کند، و تعهد کرد که در این سفر خطرناك، براي رفتن به کنستانس و، در صورتی 

نیز در شورا به وي اجازه داده  ;که که راي شورا مورد قبول او نبود، در بازگشت به بوهم به وي تامین جانی بدهد

با وجود آنکه یارانش او را از این سفر برحذر میداشتند و . ود که، علنا و در برابر مردم، منویات خویش را بیان داردش

در همان ). 1414اکتبر (نگران او بودند، هوس همراه سه تن از نجباي چک و عده اي از دوستان عازم کنستانس شد 

ر هوس به کنستانس رفتند تا با ادعانامهاي که تنظیم کرده زمان، شتفان پالچی و دشمنان و مخالفان بوهمی دیگ

. بودند وي را در برابر شورا متهم کنند

اما وقتی که شتفان پالچی صورتی از بدعتهاي ملحدانه هوس . در آغاز ورود با هوس در نهایت ادب و آزادي رفتار شد

دادند و از پاسخهاي او برایشان مسلم شد که با  را در برابر شور گذاشت، وي را فرا خواندند و مورد بازجویی قرار

هوس در زندان بیمار شد، چنان که به مردنش . بدعتگذاري بزرگ سروکار دارند، و فرمان دادند تا به زندانش افکنند

سیگیسموند، از . پاپ یوآنس بیست و سوم پزشک مخصوص خود را براي معالجه وي گسیل داشت. چیزي نمانده بود

اما پاسخ شنید که شورا ضامن عمل  ;امان نامه اي را که وي به هوس داده نقص کرده است، شکایت کرداینکه شورا 

و تعهد او نیست و دخالت در امور روحانی از اقتداري وي خارج است، و کلیسا حق دارد که، براي به محاکمه کشیدن 

به قلعه گوتلیبن، که بر کنار راین قرار داشت،  در ماه آوریل، هوس را. دشمنان دین، قوانین مملکتی را نادیده بگیرد

در این میان، دوست . در آنجا او را به زنجیر بستند، و چنان بدو اندك غذا دادند که بار دیگر بیمار شد ;بردند

هاي کاردینالها  هاي شهر، کلیساها، و خانه بدعتگذار وي، ژروم پراگی، با شتاب وارد کنستانس شده، بر دروازه

نامه اي میخ کرده، و از امپراطور و شورا تقاضا نموده بود که به وي خط امان و اجازه صبحت در مال عام  درخواست

لیکن در بین راه توقف نمود و علیه  ;بر اثر اصرار دوستان هوس، شهر را ترك گفت و رهسپار بوهم شد. داده شود
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ند و به کنستانس بازگردانیدند و به زندان وي را گرفت. طرز رفتار و سلوك شورا با هوس وعظ و سخنرانی کرد

. افکندند

. در پنجم ژوئیه، و سپس در هفتم و هشتم، پس از هفت ماه بازداشت، هوس را با زنجیر در برابر شورا حاضر کردند

ارد نظر او را درباره چهل و پنج مطلبی که از آراي ویکلیف استخراج شده و از آراي مردوده بودند جویا شدند، اکثر مو

آنگاه مطالبی را که از کتاب خود وي، درباره کلیسا، بیرون کشیده بودند در برابرش . را رد و معدودي را تصدیق کرد

درست (وي اظهار تمایل کرد که از هر رایی که شورا با استناد به کتاب مقدس رد کند، وي نیز دست بکشد  ;نهادند

داشت که کتاب مقدس را همه کس نمی تواند تعبیر و تفسیر کند، شورا اظهار ).کاري که لوتر در شوراي و رمس کرد

واز هوس خواست که تمام مطالب و آراي مستخرج از کتابش را،  ;بلکه این کار به عهده اولیا و پیشوایان کلیساست

رجع و هنگامی که اعالم داشت که پیشوا و م ;هوس امتناع ورزید. بدون هیچ گونه کتمان و پرده پوشی، تکذیب کند

دنیوي یا روحانی وقتی مرتکب گناه و لغزش کبیر شود دیگر حاکم و فرمانرواي شرع و قانونی به شمار نمی آید، نیت 

  . خیري را که امپراطور مردد درباره او داشت نیز از دست داد

خواهد  اینک سیگیسموند هوس را آگاه ساخت که اگر شورا وي را محکوم کند، خط امان او نیز خود به خود باطل

پس از سه روز بازجویی و اسنتطاق، و کوششهاي بیهودهاي که از جانب امپراطور و کاردینالها براي واداشتن او . شد

شورا به وي و به اعضاي خود چهار هفته مهلت داد تا . هایش شد، او را به زندانش باز گرداندند به انکار و تکذیب گفته

گرفتن درباره آنچه پیش آمده بود براي شورا دشوارتر و بغرنجتر از هوس مسئله را خوب وارسی کنند، زیرا تصمیم 

چطور میشد بدعتگذاري را زنده گذاشت و بر تمام سیاستهایی که به اتهام بدعتگذاري در گذشته صورت گرفته . بود

یی به زیر کشیده بود، داغ بطالن نکشید و آنها را جنایات غیر انسانی ندانست این شورا، که پاپها را از مسند فرمانروا

چگونه میتوانست قبول کند که یک کشیش ساده بوهمی از اطاعت او امرش سر باز زند آیا کلیسا، همچنانکه دولت 

سالح جسمانی اجتماع محسوب میشد، سالح روحانی جامعه نبود و مسئولیت نظام اخالقی اجتماع را، که به قدرت و 

ود تا اساس جامعه برقرار بماند، بر عهده نداشت حمله کردن به این مرجع و مرجعی غیر قابل انکار و بحث نیازمند ب

یک قرن دیگر . مصدر در نظر شورا گناه آشکار بود، همچنانکه سالح برگرفتن برضد شاه خیانت مسلم محسوب میشد

. یش بازگوید وزنده بماندها تکامل پذیرند و لوتر بتواند همین سخنان را در دفاع از خو وقت الزم بود تا عقاید و اندیشه

امپراطور . براي آنکه هوس، به صورت ظاهر هم که شده است، آراي خویش را پس بگیرد، اقدامات بیشتري شد

 ;اما وي همیشه همان پاسخ نخستین را میداد. پنهانی گماشتگانی به نزد او فرستاد تا با وي در این باره گفتگو کنند

در ششم ژوئیه . که از روي کتاب مقدس نادرست تشخیص داده شود پس بگیرد او حاضر بود هر یک از نظراتش را

هاي  ، در کلیساي جامع کنستانس، اعضاي شورا ویکلیف و هوس را محکوم کردند، فرمان دادند تا نوشته1415سال 

تن او کندند و  در حال، جامه روحانیت را از. هوس را بسوزانند، و خود او را براي مجازات به مقامات دولتی سپردند

براي آخرین بار، به او . هاي هیزم را براي سوزاندنش برهم انباشته بودند، کشانیدند وي را به بیرون شهر، که توده

  . پیشنهاد شد که از عقاید خود برگردد و جان خویش را برهاند، لیکن نپذیرفت

لحظه اي که وحشت و ترس بر او چیره شده  ژروم در. هاي آتش او را در حالی که سرود میخواند در میان گرفت شعله

). 1415سپتامبر  10(بود، و از این لحاظ درخور بخشایش است، در برابر شورا از تعلیمات دوست خود تبري جست 

تقاضاي صحبت کرد، و پس . در زندان به تدریج ترسش زایل شد و شجاعت خود را بازیافت . دوباره به زندانش بردند

اما به جاي آنکه به وي اجازه دهند که درباره وضع خود  ;)1416مه  23(و را در شورا حاضر کردند از درنگی طوالنی ا

ژروم با فصاحتی شورانگیز، . سخن گوید، نخست از او خواستند که به چند اتهامی که بر او زده شده است پاسخ گوید
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ه عنوان منشی پاپ، یوآنس بیست و سوم، که پودجو براتچولینی را آن اومانیست شکاك ولی سیاسی ایتالیایی که ب

  : در شوراي کنستانس حضور یافته بود به هیجان آورد، به عمل شورا اعتراض کرد و گفت

این چه بیعدالتی است که مرا از اینکه ساعتی مجال دهید تا از خویشتن دفاع کنم محروم میسازید من سیصد و 

اي براي دفاع از خود داشته باشم، در حالی که دشمنان من  چهل روز در زندانی کثیف بودهام، بی آنکه وسیله

اذهان شما علیه من، به عنوان یک بدعتگذار، شایبه تعصب پذیرفته . همیشه گوش شما را با سخنان خود آکنده اند

شما پیش از آنکه بدانید من چگونه مردي هستم و بر چه راه و رسمی میباشم، در قضاوت خویش محکومم . است

شما، همچون همه آدمیان، خطا . میرایید، نامیرا و ابدي نیستید ;مع هذا، شما انسانید شما خدا نیستید. یدساختها

هر چه ادعاي شما بر اینکه چراغ راه بشریتتان بشمارند بیشتر باشد، باید براي نشان دادن عدالت و حقانیت . پذیرند

و نیز براي خویشتن  ;ادگاه مطرح است، عقبه و خلفی ندارممن، که دعوایم در این د. خود به جهانیان محتاطتر باشید

اما معتقدم که این همه مردان خردمندي که در این شورا گرد  ;سخن نمیگویم، زیرا مرگ پایان زندگی همه ماست

تی، زیرا عمل آنها، با بنیان نهادن پیشینه اي براي بیعدال ،آمده اند نباید به عملی دست یازند که بیدادگرانه باشد

. رساند بیش از کیفري که مرا بدان مجازات میکنند به بشریت زیان می

سرانجام، چون بدو اجازه داده . اتهامات را یک یک بر او خواندند، و او همه را پاسخ گفت، بی آنکه از آنها تبري جوید

روم برخی از حوادث ژ. شد که سخن بگوید، صمیمیت و شور و التهابش همه اعضاي شورا را تحت تاثیر قرار داد

خاطر نشان ساخت که چه سان  ;تاریخی را، که در آنها مردانی را به خاطر اعتقاداتشان کشته بودند، بررسی کرد

و اعالم داشت که گناهی بزرگتر از این نیست که جمعی از  ;قدیس استفانوس را روحانیان به مرگ محکوم کردند

شورا امیدوار بود که وي، با درخواست بخشش، جان خویش را از . دروحانیان دست به خون روحانی دیگري بیاالین

اما ژروم، به جاي طلب غفران، تبریهاي سابق خود را انکار، و ایمان و اعتقاد خویش را به آراي ویکلیف و . مرگ برهاند

عدالت به در هوس تاکید کرد و سوزاندن هوس را جنایتی دانست که بزودي دست خداوند، به انتقام آن، از آستین 

چون از گفتار خود توبه نکرد، . هاي خویش تجدید نظر و دقت کند شورا چهار روز بدو مهلت داد تا در گفته. میآمد

هنگامی که دژخیمان به پشت سر او . بیدرنگ، او را به همانجا بردند که هوس را سوزانده بودند). مه 30(محکوم شد

اگر از مرگ  ;بیایید و آنها را در برابرم بیفروزید: ((م بدانها فرمان دادها را آتش زنند، ژرو رفتند تا توده هیمه

  . و به ترنم سرودهاي دینی پرداخت، تا آنکه دود او را خفه کرد.)) میترسیدم، هرگز بدینجا نمی آمدم

III - 1436-1415: انقالب بوهم  

مجمعی از نجباي بوهم و موراوي . شدچون خبر مرگ هوس به وسیله پیکها، به بوهم رسید، یک انقالب ملی برپا 

بنابراین  ;)1415سپتامبر  2(نامهاي به امضاي پانصد تن از بزرگان چک رسانیدند و به شوراي کنستانس فرستادند 

از این رو،  ;استشهاد نامه، هوس یک کاتولیک متدین و درستکار بود که کشتن او توهین به کشور وي محسوب میشد

م داشته بودند که تا جان در بدن دارند، براي دفاع از قوانین و تعلیمات مسیح در برابر عقاید و امضا کنندگان نامه اعال

در بیانیه دیگري، اعضاي مجمع اعالم داشتند که از این پس تنها از آن . تعلیمات خود ساخته انسانها، خواهند جنگید

باشند، و قضاوت در باب این توافق و سازگاري  عده از احکام پاپ تبعیت خواهند کرد که با نص کتاب مقدس سازگار

خود دانشگاه بر هوس، به عنوان شهید راه حق، درود فرستاد و زبان به تحسین و . بر عهده دانشگاه پراگ است

شوراي کنستانس فرمان داد که نجباي شورشگر در برابر دادگاه حاضر شوند و . ستایش ژروم، که در بند بود، گشود

لیکن  ;شورا به بستن دانشگاه حکم کرد: هیچ کس اعتنایی ننمود. تی که بدان منتسبند پاسخ گویندبه اتهامات بدع

. اکثریت استادان و دانشجویان همچنان به کار خویش ادامه دادند
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یکی از پیروان هوس به نام یا کو بک شترژیبویی پیشنهاد کرده بود که خوب است شیوه  1412در حوالی سال 

سیحیت که مراسم آیین قربانی مقدس را به هر دو صورت، یعنی هم با نان و هم با شراب، معمول مسیحیان صدر م

هوس نیز، هنگامی که این اندیشه درمیان پیروانش از باال تا . میداشتند در سراسر عالم مسیحیت از نو عمل شود

کرد و دست کشیدن از آن را، به  شوراي کنستانس این رسم را قدغن. پایین طرفدار پیدا کرد، آن را تصدیق نمود

پس از مرگ هوس، دانشگاه پراگ و . دستاویز آنکه این کار خطر ریختن خون مسیح را به همراه دارد، الزم شمرد

نجبا، به پیشوایی ملکه سوفیا، به جاي آوردن مراسم تناول عشاي ربانی را به هر دو شیوه، بنابر دستور خود مسیح، 

، 1420طرفداران هوس، در سال . شد)) اوتراکیان((و جام شراب عشاي ربانی نماد انقالب  ;دبدون اشکال اعالم داشتن

: این مواد چهارگانه عبارت بودند از. را به عنوان خواستهاي اساسی خود ارائه دادند)) مواد چهارگانه پراگ((قطعنامه 

تنبیه و کیفر بدون درنگ کسانی  ;با شراببه جاي آوردن مراسم آیین قربانی مقدس به هر دو صورت هم با نان ، هم 

تبلیغ بدون مانع و رادع کالم خداوند، به عنوان تنها معیار و  ;که به خرید و فروش مقامات کلیسایی دست میزنند

پایان دادن به مالکیتهاي مادي بی حد و حصر کشیشان و راهبان، اقلیت دو آتشه اي از  ;ماخذ حقایق و اعمال دینی

ون احترام گذاشتن به اشیاي متبرك، مجازات اعدام، اعتقاد به برزخ، و به جاي آوردن مراسم قداس را میان انقالبی

  . در انقالب هوسیان تمام عناصر جنبش اصالح دینی لوتري جمع بود. براي مرده مردود شمردند

سا را به دولت منتقل می پادشاه وقت، ونسسالوس، که در آغاز، احتماال به علت آنکه این نهضت اموال و امالك کلی

ساخت، از آن هواخواهی کرده بود، اینک چون میدید اقتدار و سلطه روحانی و مدنی هر دو به خطر افتاده است، 

ي که بر پراگ افزوده بود تنها اشخاص ضد هوسی را به عضویت انجمن شهر ))شهر جدید((در . متوحش شد

، جماعتی 1419ژوئیه  30در . راي سرکوبی بدعتگذاران صادر کردندبرگماشت، و اینان قوانین و احکام جزایی شاقی ب

ها به  از هوسیان به درون شهر جدید ریختند، بازور راه خود را به سوي مقر انجمن گشودند، اعضاي انجمن را از پنجره

ز هوسیان را به مجمعی از مردم شهر تشکیل شد وعدهاي ا. بیرون افکندند، و در آنجا یارانشان کار آنها را ساختند 

ونسسالوس انتخاب جدید را معتبر شمرد، و سپس بر اثر سکته قلبی در گذشت . عضویت انجمن شهر برگزید

به . نجباي بوهم پیشنهاد کردند که سیگیسموند را، در صورتی که مواد چهارگانه پراگ را معتبر شناسد). 1419(

از تمام مردم چک خواست که به اطاعت کامل  ;کرد سیگیسموند با آنها مخالفت. پادشاهی خویش برمی گزینند

پاپ جدید، . سر باز زده بود، سوزاند)) جام مخصوص عشاي ربانی((و یک نفر بوهمی را که از انکار  ;کلیسا درآیند

). 1420(مارتینوس پنجم، علیه بدعتگذاران بوهم اعالم جهاد کرد، و سیگیسموند با لشکري جرار عازم پراگ شد 

یان  ;از تمام شهرهاي بوهم و موراوي، سربازان پرشور جدید گسیل شدند ;بانه، سپاهی تشکیل دادندهوسیان، ش

آنها دوبار سپاهیان . زیزکا، شهسوار یکچشم شصت ساله، آنها را تعلیم داد و به فتوحاتی باور نکردنی رهبري کرد

ون خبر رسید که مردان زیزکا پیش می سیگیسموند لشکري دیگر تدارك دید، اما چ. سیگیسموند را در هم شکستند

. آیند، سپاه جدید با بینظمی تمام، و بدون آنکه اصوال چشمش به دشمن افتد، پا به هزیمت نهاد

پیرایشگران زیزکا، سرمست از این پیروزیها، اکنون این اندیشه را از مخالفان خود اخذ کردند که اختالفات مذهبی را 

صومعه ها را غارت، راهبان  ;ن طوفانی ویرانگر، سراسر بوهم و موراوي وسیلزي را نوردیدندچو ;باید با زور از میان برد

آلمانهاي ساکن بوهم، کهخواستند همچنان کاتولیک . را قتل عام، و مردم را به قبول مواد چهارگانه پراگ وادار کردند

، )14191436(و مدت هفده سال تمام در تمام این احوال، . بمانند، شکارهاي مناسبی براي سپاهیان هوسی شدند

بوهمیان بومی به . عناصر مغایر و متضادي با هم جمع شده و انقالب بوهم را پدید آورده بودند. بوهم بدون شاه بود

ثروت و غرور و تبختر آلمانیهاي ساکن کشورشان به چشم نارضایتی مینگریستند، و آرزو میکردند که آنها را از 

نجبا آرزوي امالك کلیسا و روحانیان را میبردند، و آنها را مستحق طرد و محرومیت  .سرزمین خویش برانند
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و طبقه متوسط در آن  ;پرولتاریا بر آن امید بود که خویشتن را از زیر یوغ اربابان طبقه متوسط رها سازد ;میدانستند

ت میراند و گاهی حکومت بوهم را آرزو که قدرت ناچیز خویش را، در برابر قدرت اشراف در دیتی که بر پراگ حکوم

سرفها، خاصه آنها که در امالك متعلق به کلیسا کار میکردند، خواب تقسیم و تصاحب . تعیین میکرد، افزایش دهد

  . آن سرزمینهاي مقدس رادیدند

انقالبیون عده اي از روحانیان فرو دست، که مورد اجحاف و چپاول روحانیان عالیقدر قرار گرفته بودند، به طور ضمنی 

را پشتیبانی میکردند و براي آنها مراسم و شعایر مذهبی را، که کلیسا به جاي آوردنش را قدغن کرده بود، به جاي 

هنگامی که هوسیان با تکیه به قدرت و سپاه خود بر قسمت اعظم بوهم تسلط یافتند، اختالف مقاصد آنها . آورند می

نجبا پس از آنکه بیشتر امالکی را که . تشنه بودند، پراکنده و متفرق کردهایی که به خون یکدیگر  را، به صورت دسته

هاي روحانی اصیل آیین بودند تصاحب کردند، احساس نمودند که باید آتش انقالب را خاموش کنند  در تصرف دسته

را براي کلیسا در همان حال که سرفهایی که این زمینها و امالك . و از وضعی که زمانه پیش آورده است سود جویند

شخم میزدند و میکاشتند براي تقسیم آنها در میان خود و کسب آزادي غوغا انگیخته بودند، نجبایی که صاحب 

زیزکا به . امالك کلیسا شده بودند میخواستند که کشاورزان با همان شرایط پیشین براي اربابان جدید کار کنند

چون از ستیزه . وتراکیان محافظه کار را در پراگ به محاصره گرفتحمایت از کشاورزان برخاست و، براي مدتی، این ا

)) انجمن برادري هورب((خسته شد، تن به مصالحه در داد، سپاهش را به مشرق بوهم عقب کشید، و فرقه اي به نام 

وصیت  در گذشت، 1424هنگامی که در سال . بنیاد نهاد که کارش تبلیغ مواد چهارگانه پراگ و کشتن آلمانیها بود

. کرد که از پوستش یک کوس جنگی بسازند

در شهر تابور دسته دیگري از هوسیان تشکیل شد که مدعی بود الزمه مسیحیت واقعی، داشتن سازمان حیات 

هاي کوچکی از والدوسیان، بگارها، و دیگر فرق بدعتگذار رام  مدتها پیش از ظهور هوس، گروه. کمونیستی است

این دسته ، تا زمانی که . که آرمانهاي دینی را با آرمانهاي کمونیستی در آمیخته بودند نشدنی در بوهم میزیستند

ولی  ;سپاهیان زیزکا قدرت و سلطه کلیسا را در بسیاري از شهرهاي بوهم برانداخت، در آرامش و سکوت به سر میبرد

  . ه دست گرفتاینک عقاید خود را آشکار ساخت و پیشوایی و رهبري دینی و عقیدتی تابور را ب

بیشتر افراد این دسته منکر حضور واقعی مسیح در مراسم عشاي ربانی بودند، و اعتقاد به برزخ، نماز خواندن براي 

مرده، و کلیه آیینهاي مقدس، جز تعمید و تناول عشاي ربانی، را مردود میشمردند، و احترام گذاشتن به اشیاي 

قصدشان آن بود که آداب و مراسم مذهبی ساده . رد سرزنش قرار میدادندها، و قدیسان را مو متبرك، تصاویر، مجسمه

کلیساي عهد حواریون را بازگردانند و با تمام شعایر و تشریفاتی که در صدر مسیحیت وجود نداشت مخالفت 

که به دستشان ها، ارگها، و تزیینات پرشکوه کلیسا اعتراض داشتند و این تزیینات را، در هر کجا  به نمازخانه. میکردند

آنها، مانند پروتستانهاي آینده، پرستش خداوند را به تناول عشاي ربانی، نماز، خواندن کتاب . میرسید، نابود میکردند

و این فرایض به وسیله روحانیانی که از لحاظ پوشش و جامه با مردم غیر . مقدس، وعظ، و ترنم سرود محدود کردند

بیشتر تابوریان مرام اشتراکی را از اعتقاد به هزاره رجعت و سلطنت مسیح  .روحانی فرقی نداشتند راهبري میشد

بزودي مسیح مراجعت میکند تا ملکوت خود را در زمین برقرار سازد، در شاهنشاهی : نتیجه گرفتند و استنباط کردند

انین انسانی،نه مالیات و نه او مالکیت معنا نخواهد داشت، نه کلیسا خواهد بود و نه دولت، نه امتیازات طبقاتی و نه قو

و براستی مسیح چه خوشحال میشد اگر وقتی باز میگشت، میدید که امتش مدینه فاضله آسمانی او را  ;ازدواج

یکی از  ;این اصول و فروض را در تابور و چند شهر جامه عمل پوشانیدند. پیشاپیش بر روي زمین به وجود آورده اند

 ;همه چیز اشتراکی است، هیچ کسی بتنهایی مالک چیزي نیست((میگوید که استادان آن زمان دانشگاه پراگ 

آنان میگویند که همه باید برادران و خواهران همشان یکدیگر . مالکیت گناه غیرقابل بخششی به شمار میرود
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االتی، از فلسفه هم قدم فراتر گذاشت و سلسله رس ;یک کشاورز بوهمی، به نام پتر خلچیکی، فیلسوف شد.)) باشیم

وي . چون رساالت تولستوي، به زبان چک به رشته تحریر کشید و نوعی آنارشیسم صلحجویانه را تبلیغ و توصیه کرد

اقویا و توانگران را مورد حمله قرار داد، جنگ و مجازات اعدام را جنایت شمرد، و خواستار اجتماعی شد که در آن 

  ن خود را دستور داد که مسیحیت را طابقالنعل بالنعل، چنانکه در پیروا. خاوند، سرف، و قانون وجود نداشته باشند

از  ;به مال دنیا و راه و رسم آن پشت بگردانند ;تنها افراد بالغ را غسل تعمید دهند: کتاب عهد جدید مییابند، بپذیرند

ر ارادي زندگی در فق ;سوگند خوردن، دانش اندوزي، امتیازات طبقاتی، سوداگري، و زندگی شهرنشینی بپرهیزند

تابوریان . و دولت را بکلی به فراموشی سپارند)) تمدن((و  ;کندن و کاشتن زمین را بر دیگر کارها ترجیح نهند ;کنند

مترقیان (به رادیکالهاي معتدل و مترقی تقسیم شدند  ;این فلسفه صلحجویی را با خلق و خوي خود سازگار ندیدند

با گذشت چند سال، از . ، و سرانجام کار دو دست از گفتگو به نزاع کشید)دندبرهنگی و اشتراك زنان را تبلیغ میکر

و پیشوایان صلح و آزادي جاي  ;عدم تساوي لیاقتها و استعدادها، نابرابري قوا و امتیازات و باالخره اموال حاصل آمد

. کار گرفتندخود را به قانونگذاران بیرحم و ستمگري دادند که نیروي مستبدانه خویش را بخوبی به 

بارونها و شهرنشینان هوسی . جهان مسیحیت با ترس و وحشت به نغمه این مسیحیت اشتراکی تصوري گوش میکرد

در بوهم آهسته آهسته وجود کلیساي رم را، به عنوان یگانه سازمان نیرومندي که میتوانست از انحالل قریبالوقوع 

از این روي، هنگامی که شوراي بال آنان را به مصالحه دعوت کرد، و . نظام موجود اجتماع جلوگیري کند، آرزو کردند

هیئتی از جانب شورا، بدون دستور و تایید پاپ، به بوهم آمد و به امضاي یک سلسله پیمانها . شادمان گشتند

آنها این پیمانها چنان بودند که هم هوسیان مهربان حاضر به خدمت میشدند، و هم کاتولیکها میتوانستند  ;پرداخت

چون تابوریان از تصدیق و تصویب این ) . 1433(را، به لحاظ رد و قبول مواد چهارگانه پراگ، تفسیر و تاویل کنند 

هاي متدین و مومن بوهم همدست شدند، برتابوریان منشعب شده  معاهدات سرباز زدند، هوسیان محافظه کار با دسته

دیت بوهم با سیگیسموند از در صلح و ). 1434(شان خاتمه دادند تاختند و آنها در هم شکستند، و به تجربه اشتراکی

اما سیگیسموند، که عادت داشت پیروزیهایش را با تاجی از پوچی ). 1436(آشتی در آمد و او را به پادشاهی پذیرفت 

قدرت در اغتشاش و آشفتگی پس از مرگ او، گروه متدینین اصیل آیین، در پراگ . بر سر نهد، سال بعد در گذشت 

سردار محلی مقتدري به نام ژرژ پودبرادي سپاهی از هوسیان تشکیل داد، پراگ را فتح کرد، یان روکیکانا را، . یافتند

که از اوتراکیان بود، دوباره در مقر اسقف اعظم نشین مستقر ساخت، و خود زمام فرمانروایی بوهم را به دست گرفت 

ه رسمیت شناختن روکیکانا ابا ورزید، اوتراکیان بر آن شدند که به هنگامی که پاپ نیکوالوس پنجم از ب). 1451(

دیت بوهم، در سال . کلیساي ارتدوکس یونانی بپیوندند، اما سقوط قسطنطنیه به دست ترکان نقشه آنها را برهم زد

ت، او را ، چون مشاهده کرد که زمامداري مدبرانه ژرژ پود برادي نظم و آرامش را در کشور مستقر ساخته اس1458

  . به پادشاهی برگزید

با موافقت دیت، سفیري به دربار پاپ . ژرژ پود برادي اینک نیروي خود را براي استقرار آرامش مذهبی به کار انداخت

پاپ امتناع ورزید، و به . را تصدیق و تصویب کند)) پیمانهاي پراگ((و تقاضا کرد که پاپ ) 1462(پیوس دوم فرستاد 

ژرژ پودبرادي به توصیه . یین قربانی مقدس را به دو صورت در هر نقطه اي که باشد، قدغن کردجا آوردن مراسم آ

از تمام شاهان اروپا دعوت کرد که فدراسیونی دایمی از تمام  1464یک حقوقدان آلمانی، گرگور هایمبورگ، در سال 

ه نیرومندي باشد، تا به قدرت آن بتوان دول اروپایی تشکیل دهند که داراي قوه مقننه و مجریه، ارتش، و قوه قضائی

زیرا دستگاه حکومت پاپها، که  ;پادشاهان بدین دعوت پاسخی نداند. تمام مشاجرات بینالمللی آینده را سامان بخشید

پاپ پیوس دوم ژرژ . از نو نیرو گرفته بود، قویتر از آن بود که اتحادیه ملل قادر به مخالفت و نافرمانی از آن باشد

دي را بدعتگذار اعالم داشت،رعایاي او را در شکستن پیمان بیعت آزادي بخشید، از قواي مسیحی درخواست پودبرا
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ماتیاس کوروینوس شاه مجارستان عهده دار این مهم شد و به بوهم حمله برد، و عده اي از ). 1466(عزل وي را کرد 

اج و تخت را به الدیسالوس، فرزند کازیمیر ژرژ پودبرادي ت). 1469(نجباي کاتولیک تاج شاهی بر سرش نهادند 

چهارم پادشاه لهستان، سپرد و خود، در حالی که مصایب جنگ و رنج استسقا و فرسودهاش ساخته بود، در سن 

بوهم چکوسلواکی فعلی وي را پس از شارل چهارم بزرگترین پادشاه خود ). 1471(پنجاه و یک سالگی درگذشت 

. کند م از او یاد میمیداند و به افتخار و احترا

نجبا از ضعف پادشاه، که زاده . دیت بوهم الدیسالوس دوم را به شاهی قبول کرد، و ماتیاس به مجارستان بازگشت

شمار نمایندگان شهر و قصبات ;جوانی او بود، سود جستند و قدرت سیاسی و اقتصادي خویش را استحکام بخشیدند

که خواب مدینه فاضله دیده بودند بیش از پیش به زیر یوغ سرفداري  را در دیت بوهم کاستند و کشاورزانی را

در سال . گریختندهزاران تن از مردم بوهم در گیرودار انقالب، و عکسالعمل ناشی از آن، به کشورهاي دیگر . کشیدند

  . کوتناهورا را امضا کردند و خویشتن را متعهد صلح سی ساله اي ساختنداوتراکیان و کاتولیکها عهدنامه  1485

تشکیل دادند و خویشتن ))کلیساي برادري((پیروان خلچیکی در مشرق بوهم و موراوي فرقه مسیحی جدیدي به نام 

ي کاتولیک مرجعیت کلیسا 1467این فرقه در . وقف زندگی ساده دهقانی کردند)) عهد جدید((را، بر مبانی تعلیمات 

با انکار برزخ ورد پرستش قدیسان، بر لوتر و اعتقاد  ;کشیشانی از آن خود را به خدمات کلیسایی گماشت ;را رد کرد

و نخستین کلیساي جدیدي شد که به مسیحیت به معناي واقعی آن عمل  ;وي به داوري از روي ایمان سبقت گرفت

در گیرودار جنگ سی ساله )) برادران موراویایی((این . فتند، صد هزار تن عضویت آن را پذیر1500تا سال . کرد

و هنوز هم به صورت جماعات متفرقی  ;تقریبا بکلی برافتادند، اما تحت پیشوایی یان کومنیوس زندگی از سر گرفتند

اداري در اروپا، افریقا، و امریکا وجود دارند با بردباري و اغماض مذهبی، دینداري و خداپرستی متواضعانه، و وف

. صلحجویانه نسبت به اصولی که تعلیم میکنند دنیاي فاجر و شکاك ما را دچار حیرت و اعجاب ساخته اند

IV -1505-1300: لهستان  

حال  ;حفظ صلح، حتی در مناطقی که موانع طبیعی وحدت و مصونیت آنها را تامین کرده است، دشوار است

از یک سو، یا سوهاي مختلف همجوار همسایگان آزمند است  بیندیشید که حفظ آن در سرزمینهایی که مرزهایش

لهستان قرن چهاردهم در زیر فشار شهسواران توتونی، لیتوانیایی، مجار، موراویایی، بوهمی، و . چه دشوارتر میباشد

ک هنگامی که الدیسالوس کوتاه امیر بزرگ لهستان کوچ: آلمانی که بر مرزهایش هجوم میآوردند نیمه جان شده بود

آلمانیها در لهستان بزرگ لهستان باختري از . ، خود را با دشمنان متعددي رو به رو دید)1306(لهستان جنوبی شد 

مارکگراف براندنبورگ براي از میان  ;جنگجویان توتونی، دانتزیگ و پومرانی را تسخیر کردند ;اطاعت او سرباز زدند

الدیسالوس، درمیان این . وهم، مدعی تاج و تخت لهستان بودو ونسسالوس سوم، پادشاه ب ;برداشتن او توطئه چید

لهستان کوچک و بزرگ را به  ;دریاي مشکالت، راه خود را به زور اسلحه، به نیروي سیاست، و از راه ازدواج گشود

چون در هفتاد و ). 1320(صورت کشور واحدي یگانگی بخشید و در کراکو، پایتخت جدید شاهنشاهی، تاج برسر نهاد

  . ، اورنگ نا آرام سلطنت خود را براي یگانه پسرش، کازیمیر کبیر، به ارث گذاشت)1333(ه سالگی درگذشت س

سیلزي . زیرا او معامله و مصالحه را بر جنگ ترجیح میداد. کازیمیر سوم غبطه خوردند)) کبیر((شاید بعضی بر لقب 

یشتن را با به دست آوردن گالیسی، نواحی اطراف لووف، را به بوهم، و پومرانی را به جنگجویان توتونی واگذاشت و خو

وي دوران سلطنت سی و هفت ساله خود را وقف مملکتداري کرد، . مازوویا، و نواحی اطراف و رشو دلخوش ساخت

عده اي از حقوقدانان، .)) دیگر کشور چون اژدهاي چند سر نمینمود((مناطق مختلف را زیر یک قانون آورد، چنانکه 

وحدت بخشیدند )) قوانین کازیمیر((ري او، قوانین متغایر و آداب و رسوم متفاوت ایاال مختلف را به صورت تحت رهب

هاي معاصر، نمونه اي از بشر دوستی میانه رو و  و این نخستین قانون نامه لهستانی است و، در مقایسه با قانون نامه
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دیگر اقلیتهاي نژادي و دینی حمایت کرد، تحصیل علم و کازیمیر از یهودیان، ارتدوکسهاي یونانی، و . معتدل است

، و در سراسر کشور چنان بناهاي محکمی برپاي )1364(دانشگاه کراکو را بنیان نهاد . هنر را تشویق و ترویج نمود

کازیمیر . داشت که میگفتند چون به سلطنت رسید، لهستانی از چوب و تخته یافت، ولی از نو آن را از سنگ ساخت

 ;مینامیدند)) پادشاه کشاورزان((ن خردمندانه همه جوانب اقتصاد مملکت را ترقی داد که دهقانان وي را چنا

  . و همه طبقات به او لقب کبیر داده بودند ;بازرگانان، در امنیت صلح، کارها را بر وفق مراد خویش مییافتند

بدان ) 1370(لویی بزرگ شاه مجارستان، سپرد  از آنجا که فرزند ذکور نداشت، تاج و تخت خود را به برادرزادهاش

هاي فرهنگی و تمدنی که سلسله آنژون از  امید که کشور خود را به حمایت شاه نیرومندي واگذارد و سهمی از انگیزه

اما لویی چنان در مجارستان گرفتار بود که لهستان را به فراموشی . ایتالیا و فرانسه به ارمغان آورده بود نصیب برد

آنها را از ) 1374)) (امتیاز کوشیتسه((براي آنکه نجباي مغرور را در غیاب خود مطیع نگاه دارد، با فرمان . ردسپ

. پرداخت مالیات معاف داشت و به مقامات عالیه اختیار مطلق داد

پارلمان کشور، که سیم نامیده میشد، دختر  ;، بر سر جانشینی او جنگ در گرفت)1382(پس از مرگ لویی 

اما آشوب و اغتشاش وقتی فرونشست که یاگیلو، امیر بزرگ لیتوانی، با  ;شناخت)) شاه((ازدهسالهاش یادویگا را ی

یاگیلو سرزمین وسیع خود را با لهستان وحدت بخشید و، در کار حکومت، شخصیت ). م 1386(یادویگا ازدواج کرد 

  . مقتدري از خود نشان داد

گدیمیناس و پسرش آلگیرداس تقریبا . دادهاي مهم قرن چهاردهم محسوب میشودترقی و توسعه لیتوانی یکی از روی

تمام نواحی روسیه باختري پولوتسک،پینسک، سمولنسک، چرنیگوف، والینی، کیف، پودولیا، و اوکرائین را ضمیمه 

ریاران بزرگ این وضع براي بعضی از ایاالت قرین مسرت بود، زیرا با پیوستن به شه. حکومت مشرکانه خویش کردند

هنگامی که یاگیلو . ، که روسیه خاوري را در تیول داشتند، در امان میماندند)آلتون اردو(از سلطه اردوي زرین تاتارها 

، امپراطوري لیتوانی، که پایتخت آن ویلنا بود، از دریاي بالتیک تا دریاي سیاه، و )1377(جانشین آلگیرداس شد 

این هدیه اي بود که یاگیلو به همسرش یادویگا پیشکش کرد لهستان جهیزي بود . تقریبا تا خود مسکو، امتداد داشت

وي یک کاتولیک رومی بار آمده و در  ;یادویگا هنگام عروسی فقط شانزده سال داشت. که یادویگا به خانه او برد

وشش سال داشت و یاگیلو سی . محیطی پرورش یافته بود که از فرهنگ و تمدن التینی عهد رنسانس برخوردار بود

اما به مسیحیت گروید، تعمید یافت، نام مسیحی الدیسالوس دوم بر خود نهاد، و قول داد که همه  ;بیسواد و کافر بود

  . مردم لیتوانی را به آیین مسیحیت در آورد

ه در اصل ک)) فرقه صلیب. ((این وصلت بموقعی بود، زیرا پیشروي شهسواران توتونی هر دو کشور را به خطر میافکند

خود را وقف مسیحی کردن اسالوها کرده بود، اینک تبدیل به جماعتی از فاتحان نظامی شد که کارشان آن بود که 

به زور شمشیر هر جا را که میتوانستند از کافران یا مسیحیان میگرفتند و نظام سرفداري ستمگرانهاي بر کشاورزان 

ور از تختگاه خود در مارینبورگ بر استونی، لیوونیا، کورالند، مهین سر 1410در . آزاد آن دیار تحمیل میکردند

سپاهیان استاد بزرگ و )) جنگ شمالی((در . پروس، و پومرانی خاوري فرمان میراند و راه لهستان را به دریا بسته بود

برگ باهم روبرو یاگیلو، که هریک بنابر روایات از صد هزار مرد جنگی تشکیل شده بود، در نزدیکی گرونوالد یا تانن

شهسواران توتونی شکست یافتند و چهارده هزار اسیر و هجده هزار کشته به جاي گذاشتند مهین ). 1410(شدند

از آن روز، فرقه صلیب با سرعت راه انحطاط پیمود، تا آنجا که در پیمان صلح تورون . سرور نیز در میان کشتگان بود

  . د دانتزیگ را به عنوان دروازه دریا به لهستان واگذاشتپومرانی، پروس باختري، و بندر آزا) 1466(

کازیمیر با آنکه . لهستان به اوج وسعت، قدرت، و هنر خود رسید) 14471492(در دوران سلطنت کازیمیر چهارم 

خود بیسواد بود، پسران خود را مجال تحصیل کامل داد و از این راه به تحقیر و مالمت شهسواران، که سواد و 
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ملکه یادویگا، در هنگام مرگ، تمام جواهرات سلطنتی خویش را براي گشایش . ن را عار میداشتند، پایان دادآموخت

ادبیات، همچنین فلسفه و علوم، به . مجدد دانشگاه کراکو هبه کرد دانشگاهی که در قرن بعد کوپرنیک را میپرورد

فایت  1477در سال ). 1478(به التینی نوشت  خود را)) تاریخ لهستان((یان دلوگش . زبان التینی تدریس میشد

شتوس، اهل نورنبرگ، به کراکو دعوت شد، وي مدت هفده سال در آنجا توقف کرد و شهر را در عالم هنر آن زمان به 

نیمکت براي همسرایان، یک محجر محراب عظیم به  147شتوس در کلیساي حضرت مریم . مقام ارجمندي رسانید

ر، با تصویري از صعود مریم عذرا که در گیرایی دست کمی از نقاشیهاي تیسین ندارد، و هجده مت 10در  12و 2ابعاد 

قاببند چوبی، که زندگی مریم و فرزندش را نشان میدهند، نقاشی و کنده کاري کرد قاببندهاي شتوس، با آنکه از 

اخته شده بودند، در خور مقایسه چوبند، با درهاي مفرغی کار گیبرتی، که یک نسل پیش براي تعمیدگاه فلورانس س

با این . وي در کلیساي جوامع کراکو سنگ قبر فوقالعاده زیبایی از مرمر سرخ رگه دار براي کازیمیر چهارم تراشید. اند

در دوران پادشاهی پسرکازیمیر، سیگیسموند اول . آثار، مجسمه سازي گوتیک در لهستان به اوج و پایان خود رسید

لهستانی شیوه رنسانس ایتالیایی را پذیرفت مذهب لوتري نیز از راه آلمان نفوذ یافت، و دوران ، هنر )15061548(

  . جدیدي آغاز شد

  

فصل نهم هجوم

  ترکان عثمانی

1300 -1516  

  

I - 1373-1261: شکوفایی دوباره بیزانس   

لوگوس قرار گرفت، بی بدون خونریزي در زیر فرمان سلسله جدید پاالیو 1261امپراطوري روم شرقی، که در سال 

قلمرو متصرفات آن، بر اثر پیشروي مسلمانان در آسیا و اروپا، . آنکه خود بخواهد، در حدود دو قرن دیگر دوام آورد

گسترش قلمرو اسالوها در پشت مرزهاي آن، و قطعه قطعه شدن بخشهایی از آن به دست دشمنان مسیحی نورمانها، 

صنعت در شهرهاي امپراطوري آهسته . قسطنطنیه را غارت کردند، کاهش پذیرفت 1204جنوواییها، و ونیزیها که در 

آهسته جنب و جوشی داشت، اما محصوالت و کاالي تولیدي آن بار کشتیهاي ایتالیایی میشدند که منفعتی به خزانه 

ند باالتر از طبقه از طبقه متوسط، که زمانی از شماره بیرون بود معدودي بیش باقی نمانده بود. دولت نمیرسانیدند

متوسط، اشراف و نجبا و نخستکشیشان مسرف و ولخرج قرار داشتند که لباسهاي فاخر و مجلل میپوشیدند و از 

پایینتر از طبقه . حوادث تاریخ درس عبرت نگرفته، جز امتیازات طبقه خویش، همه چیز را فراموش کرده بودند

بانی که به دینداري و خداپرستی چاشنی سیاست میزدند، راه: متوسط، طبقه متالطم و بی آرامی قرار داشت

کشاورزانی که از مالکیت به اجارهگیري افتاده بودند زارعانی که از اجارهگیري به ظلمات نظام سرفداري لغزیده 

بودند، پرولترهایی که خواب مدینه فاضلهاي را میدیدند که در آن برابري و مساوات باشد در سالونیک انقالبی در 

اشرافیت را تار و مار کرد، کاخها و کوشکها را دستخوش یغما ساخت و یک حکومت جمهوري نیمه ): 1341(رفت گ

اشتراکی روي کار آورد که مدت هشت سال رتق و فتق امور را به دست گرفت و سپس به دست سپاهیانی که از 

و بازرگانی بود، اما چون گذشته قسطنطنیه هنوز مرکز پر جنب و جوش تجارت . پایتخت فرا رسیدند سرکوب شد

)) هاي ویران بسیار، و مزارعی که در داخل شهر کشت شدهاند خانه((از  1330یک سیاح مسلمان در سال . آباد نبود

در داخل : ((در باب آن مینویسد 1409روي گونثالث د کالویخو، دیپلمات اسپانیایی در حوالی سال  ;سخن میگوید
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بلی، .)) هاي بزرگ و باشکوه قرار دارند اما بیشتر آنها ویران و مخروبند ساها، و صومعهپایتخت همه جا قصرها، کلی

. رخت بربسته بودعظمت و جالل از ملکه شهرهاي بوسفور 

در گیرودار این انحطاط و زوال سیاسی میراث نامیراي ادبی و فلسفی یونان باستان با سنتهاي بیزانسی در معماري و 

در مکتبهاي آنجا . تا واپسین نغمه پرشکوه فرهنگ و تمدن امپراطوري روم شرقی را ساز کندنقاشی به هم آمیخت 

گر چه از غور در آثار اپیکور، به عنوان فیلسوفی . هنوز آثار افالطون، ارسطو، و زنون رواقی تفسیر و تاویل میشدند

. و بر آنها تفسیرهاي نو مینوشتند ملحد، پرهیز میکردند دانشمندان و ادیبان متون کالسیک را اصالح میکردند

ماکسیموس پالنودس، سفیر روم شرقی در ونیز، مجموعه اشعار یونانی را به چاپ رسانید، متون کالسیک التینی را به 

سیرت زندگانی . یونانی ترجمه کرد و میان امپراطوري روم شرقی و ایتالیا رابطه فرهنگی جدیدي برقرار ساخت

وي در عین حال که صدر . رنسانس دوران سالله پاالیولوگوس را به خوبی نشان میدهدتئودوروس متوکیتس این 

نیکفوروس . اعظم آندرونیکوس دوم بود، یکی از دانشمندترین و پرکارترین محققان زمان خویش بشمار میرفت

امی و با شور و اشتیاق، از صبح تا شام، به تم: ((گرگوراس، که خود عالم و تاریخنویس نامداري است، درباره او میگوید

اما در شب بعد از آنکه کاخ را ترك  ;خود را وقف کارهاي جامعه میکرد، گویی با دانشاندوزي هرگز رابطهاي نداشت

)) میگفت، یکسره غرق در مطالعه میشد، چنان که گویی دانشمندي است که بکلی از عالیق دنیوي بریده است

در قرن چهاردهم نظیر نداشت، کتب بسیار در تاریخ و فلسفه و نجوم نوشت  تئودوروس، به یونانی فصیح و زیبایی که

وي نیز مقام و ثروت و خانه خویش را از دست . در انقالبی که به عزل مخدوم ولینعمت او انجامید. و اشعار نغز سرود

ساویر در کورا، که شورشیان وي را به زندان افکندند، اما چون بیمار شد، بدو اجازه دادند به صومعه سن . داد

دیوارهاي آن را با زیباترین موزائیکهاي تاریخ امپراطوري روم شرقی زینت و جالل بخشیده بودند، برودو تا آخر عمر 

امپراطور یوحناي ششم،  ;در عالم فلسفه، جدال در میان افالطونیان و ارسطوییان باز باال گرفت. در آنجا بماند

گمیستوس شناخته . در حالیکه افالطون خداي گمیستوس پلتون به شمار میرفتکانتاکوزنوس، مدافع ارسطو بود، 

فلسفه را در بورسه واقع در آسیاي صغیر، هنگامی که آن شهر  ;شدهترین فیلسوف سوفسطایی یونانی جدید بود

چون  ;تمرکز پیشرفت و ترقی ترکان عثمانی بود، آموخت و نیز از استادي یهودي اصول تعلیمات زردشت را فراگرف

در میسترا استقرار . به زادگاه خود پلوپونز آن زمان مورئا بازگشت، به احتمال قوي دیگر به مسیحیت اعتقادي نداشت

رساله اي در فلسفه نوشت که، مانند یکی از رساالت افالطون،  1400در سال . جست و مقام قضا و استادي یافت

ده بود که دین باستانی یونان را جایگزین مسیحیت و اسالم نوامیس نام داشت در این رساله، گمیستوس بر آن ش

پلتون . شمرده بود)) مثل ((با این فرق که، جز زئوس، خدایان اولمپ را مظهر متشخص فرایندهاي خالق یا  ;سازد

مع هذا، شاگردان بسیاري به گرد شمع حکمتش . نمی دانست که دین ساختنی نیست، بلکه به وجود آمدنی است

بساریون و . مقدر چنین بود که یکی از آنان، یوآنس بساریون، در ایتالیا کاردینالی اومانیست گردد ;ندمیچرخید

گمیستوس، هر دو، همراه امپراطور یوحناي هشتم، براي شرکت در شوراي کلیساهاي رومی و یونانی، که براي لحظه 

شته و باهم در آشتی در آمده بودند، به فرارا و اي اختالفات خود را در مسائل مربوط به االهیات و سیاست کنار گذا

در فلورانس، گمیستوس براي جمعی از گزیدگان و بزرگان در باب افالطون تقریراتی کرد و ). 1438(فلورانس رفتند 

را، که اشاره اي ) کامل(در آنجا بود که لقب پلتون . آتش رنسانس ایتالیا را، که مقدمات آن فراهم بود، مشتعل ساخت

چون به میسترا بازگشت، از . داشت، بر نام خویش افزود ))) افالطون((صورت التینی (و پالتون ) پر(گمیستوس  به

تجدید حیات ). 1450(جر و بحث در باب االهیات دست کشید، اسقف اعظم شد، و در نودوپنج سالگی درگذشت 

وعات و اشکال آثار هنري هنوز رنگ روحانی موض. هنر، همچون تجدید جوانی ادبیات، از وقایع برجسته این عهد است

داشتند، لیکن گاهی منظره اي، پرتوي از طبیعت گرایی، یا گرمی رنگها و لطافت طرحها به موزائیکها حیات و طراوت 
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به معرض تماشا گذاشته شده اند ) مسجد جامع کهریه(آن دسته از این آثار که اخیرا در صومعه کورا . میبخشید

در . زندگیند که تاریخنویسان مغرب زمین معترفند که در آنها اثري از نفوذ هنر ایتالیایی میبینندچنان سرشار از 

ساختن فرسکو، که آهسته آهسته جایگزین موزائیک در تزیین کلیساها و کوشکها میشد، سلطه موضوعات روحانی و 

هاي مذهبی و زندگی  نار افسانهمذهبی سستی گرفت و تصاویر تجملی و خیالی و رویدادهاي غیر روحانی، در ک

شمایلسازان به شیوه باستانی یونانی چنگ زدند و آثاري پدید آوردند با پیکرهاي . قدیسان، جلوه گري آغاز کردند

هایی که به نور تقوا و تدینی بی آالیش درخشان بودند چیزي که در اخالق مردم زمانه ذره اي از آن  الغر و چهره

یاتور بیزانسی در این زمان دستخوش انحطاط شدیدي بود، اما بافتن طرحهایی با ابریشم یافت نمی شد نقاشی مین

خرقه آستین گشاد معروف به . هنوز به ایجاد شاهکارهایی میانجامید که در دنیاي غرب همال و نظیر نداشتند 

بی رنگ، هنرمندي طرح و بر زمینه اي از ابریشم آ: از کارهاي قرن چهاردهم یا پانزدهم است)) خرقه شارلمانی((

هایی از زندگی  نقشه اي ریخته، و صنعتگر چیره دستی نخهاي سیمین و زرین را در زمینه ابریشمین بافته، و صحنه

در سالونیک، صربستان، مولداوي، و روسیه نیز در این عهد . مریم، مسیح، و قدیسان مختلف را پدید آورده است

  . ازندهاي از این قبیل بافته شدندهاي بر هایی با طرحها و نقشه پارچه

همچنانکه قرن سیزدهم به پایان خود نزدیک میشد، فرانکها، که . اکنون یونان بار دیگر، مرکز هنرهاي بزرگ شده بود

با قالع ممتاز و مشخص خود اماکن باستانی را اشغال کرده بودند، راه را براي احیاي قدرت امپراطوري روم شرقی باز 

امپراطور یوحناي پنجم، پاالیولوگوس، پسرش مانوئل را به مورئا فرستاد تا به عنوان  1348ل در سا. کردند

وي مقر خویش را برفراز تپهاي قرار داد که مشرف بر اسپارت قدیم . زمام حکومت آنجا را به دست گیرد)) دسپوتس((

. ایتخت جدید روان شدنداشراف، اربابان پیشین، راهبان، هنرمندان، دانشوران، و فالسفه به پ. بود

هاي معظم بنا شدند، که سه تا از آنها فرسکوهاي قرون وسطایی خود را در دل کلیساهایشان محفوظ داشته  صومعه

اینها زیباترین . اند، فرسکوهاي دیر متروپولیس و پریبلپتوس از قرن چهاردهم، و دیر پانتاناسا از آغاز قرن پانزدهم

طراحی دقیق، زیبایی و لطافت سیال نقشها،و عمق و . طوالنی هنر بیزانسی هستندنقاشیهاي دیواري در تاریخ 

در حقیقت، چه  ;درخشش رنگها این آثار را با بهترین فرسکوهاي همین ایام در ایتالیا قابل مقایسه و برابري میسازند

دوتچو باشند که خود همه  بسیار ممکن است که اینها مقداري از لطف و تازگی خود را مرهون چیمابوئه، جوتر، یا

  . باشند سخت مدیون بیزانس می

هایی برپا شده  بر ساحل خاوري یونان، برفراز ارتفاعات کوه آتوس، در قرن دهم و از آن پس در بیشتر قرون صومعه

راهنماي ((یک . در قرن چهاردهم صومعه باشکوه پانتوکراتور و در قرن پانزدهم صومعه معظم سن پول: بودند

ها را به مانوئل پانسلینوس، اهل  یونانی از قرن هجدهم بهترین نقاشی دیواري موجود در این نهانگاه)) نقاشی

وي در هنر خویش چنان مهارت و استادي نشان داد که سرآمد هنرمندان قدیم و جدید : ((سالونیک، منسوب میدارد

شاید وي از نقاشان قرن یازدهم یا  ;دست نیستاما از زمان زندگی و آثار مانوئل هیچ گونه اطالع موثقی در .)) شد

  . و نیز کسی نمی تواند بگوید کدام یک از نقاشیهاي کوه آتوس اثر سرپنجه هنرمند اوست ;شانزدهم باشد

. در همان حال که هنر بیزانسی در این شور و شوق واپسین سر میکرد، دولت امپراطوري روم شرقی راه زوال میسپرد

کشتیهاي جنووایی و ونیزي بر دریاي سیاه نظارت . و نامنظم بود و نیروي دریایی در حال تباهیارتش از هم پاشیده 

دسته اي از سربازان مزدور کاتالونیا، . داشتند، و دریازنان در دریاي اطراف مجمع الجزایر یونان تاخت و تاز میکردند

تصرف در آورند، تجارت در تنگه داردانل را ممنوع گالیپولی را به  1306، در سال ))گروه بزرگ کاتالونیایی((به نام 

هیچ حکومتی از عهده آنان برنیامد، و چندان به  ;)1310(کردند، و در آتن حکومتی جمهوري از دزدان تشکیل دادند
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، پاپ کلمنس پنجم توطئه اي 1307در سال . حال خویش ماندند که قدرت و شدت علمشان سبب نابودیشان شد

  . ناپل، و ونیز براي فتح مجدد قسطنطنیه همدست شد چید و با فرانسه،

توطئه نگرفت، اما امپراطوران روم شرقی را چنان از دنیاي مسیحیت غرب به وحشت افکند که براي جلوگیري از 

تنها وقتی این ترس از میان رفت که ترکان عثمانی به . پیشرفت مسلمانان نیرو و شجاعتی از خود نشان ندادند

  . امپراطوري رسیده بودندهاي  دروازه

امپراطور یوحناي ششم، کانتاکوزنوس، که  1342در سال . برخی از امپراطوران خود سبب نابودي خویشتن گشتند

اورخان کشتیهاي جنگی خویش را به یاري او  ;گرفتار جنگهاي داخلی بود، از اورخان سلطان عثمانی کمک خواست

امپراطور، به نشانه سپاسگزاري، دختر خود تئودورا را به وي، که . ف آوردفرستاد و کمک کرد تا سالونیک را به تصر

. زن یا زنان دیگري نیز داشت، به زنی داد

هنگامی که یوحناي پنجم، پاالیولوگوس، به خلع وي کمر بست، . سپاهی دیگر براي وي فرستاد6000سلطان 

مرد جنگی دیگر براي سلطان  20000اي گسیل یوحناي ششم، کانتاکوزنوس، کلیساي قسطنطنیه را غارت کرد، بر

در آن لحظه که بظاهر پیروزي یافته بود، مردم . عثمانی پول فرستاد، و دژي نیز در شبه جزیره تراکیا بدو وعده داد

انقالبی یکشبه او را از امپراطوري به تاریخنگاري کشاند . قسطنطنیه او را خائن شمردند و برضدش به پاي خاستند

در صومعه اي اعتزال جست و، به عنوان واپسین کوشش براي غلبه بر دشمنانش، به نوشتن تاریخ دوران ). 1355(

چون سائلی به دربار . یوحناي پنجم، پاالیولوگوس، از وقتی که به تخت نشست، یک دم آسایش نداشت. خود پرداخت

مام رعایاي خود را به اطاعت دستگاه و، درازاي دریافت کمک علیه ترکان عثمانی، وعده کرد که ت)1369(رم رفت 

  . در برابر محراب بلند کلیساي سان پیترو، بیعت خویش را از کلیساي ارتدوکس یونانی پس گرفت. پاپی در آورد

پاپ اوربانوس پنجم، علیه کافران ترك، به او قول مساعدت داد و به تمام شهریاران مسیحی توصیه کرد که به او 

در عوض کمک، یوحنا را در ونیز، به غرامت وامهاي یونان، . ود به کارهاي خویش گرفتار بودنداما اینان خ. کمک کنند

یوحنا تهیدست تر از پیش به  ;پسرش، مانوئل، پولهاي وام را آورد و پدر را آزاد ساخت. گروگان نگاه داشتند

هنگامی که در اقدام بعدي . دقسطنطنیه بازگشت و، به علت شکستن پیمان آیین ارتدوکس، مطرود رعایایش واقع ش

خود براي کسب کمک از مغرب نیز نومید شد، مراد اول، سلطان عثمانی، را قیم و فرمانرواي خود شناخت و پیمان 

. کرد که به سپاهیان عثمانی کمک نظامی کند و فرزند دلبند خود، مانوئل، را به گروگان پیمان خویش فرستاد

  . ز تسخیر روم شرقی چشم پوشید، و در پی به اطاعت درآوردن بالکان رفتسلطان مراد براي مدتی آرام شد، ا

II -1396- 1300: ترکان عثمانی در بالکان  

اسالوهاي سخت کوش درواالکیا، بلغارستان، صربستان، بوسنی، . تا این زمان، قرن چهاردهم اوج تاریخ ملل بالکان بود

یپرداختند، زمین را به زیر کشت میبردند، گله چرانی میکردند، و و آلبانی جنگلها را میبریدند، به استخراج معدن م

از دریاي آدریاتیک تا دریاي سیاه، و از دریاي سیاه تا دریاي بالتیک، . مجدانه برشمار جانشینان خویش میافزودند

ب بودند و در مسیر راه اسالوها، ایتالیاییها، مجارها، بلغارها، یونانیها، و یهودیها دست اندر کار تجارت میان شرق و غر

  . آنان شهرهاي جدید سر از خاك به در میکردند

پدرش، ستفان او روش سوم، وي را با تجاوز از رسم . بزرگترین مرد تاریخ صربستان، در این عهد، ستفان دوشان است

ارث مسلم خویش، ، را بر او گذاشت و، به عنوان و))جان((تکگانی به وجود آورد و نام محبت آمیز دوشا، به معناي 

هنگامی که فرزندي مشروعتر براي او روش زاده شد، و او نیز نامی که نشان عالقه . تاج والیتعهدي برسرش نهاد

دستور داد که خفهاش کنند و خود مدت یک نسل  ;مندي پدر بود دریافت داشت، ستفان پدر را از سلطنت خلع کرد

وي از همه مردان عهد خویش بلند قامت ((معاصرانش مینویسد که یکی از . با قدرت تمام بر صربستان حکومت راند
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مردم صربستان همه قصور و عیوب او را میبخشیدند، زیرا پیروزمندانه .)) تر، و نگریستن به وي وحشتناکتر بود

کارنانیا، لشکر بزرگی تشکیل داد و تربیت کرد، استادانه آن را سپهساالري نمود، و بوسنی، آلبانی اپیروس، آ. میجنگید

در آنجا مجلسی از نجبا تشکیل داد،  ;پایتختش را از بلگراد به سکوپلیه برد. آیتولیا، مقدونیه، و تسالی را تسخیر کرد

قانون ((نتیجه این کوشش، که  ;و فرمان داد که این مجلس قوانین ممالک مختلف قلمرو حکومت او را یکسان سازد

امل حقوقی و ترقیات مدنی را نشان میدهد که دست کمی از اروپاي باختري بود، مرحلهاي از تک)) نامه تزار دوشان

هنر صربی، که از نظر مالی و احتماال انگیزه و الهام از این ارتقا و اعتالي سیاسی سیراب میشد، در قرن . ندارد

ند که موزائیکهاي کلیساهاي معظمی پی افکنده شد. چهاردهم، باهنر معاصر خود در قسطنطنیه و مورئا برابري میکرد

دوشان  1355در سال . آنها آزادتر و جاندارتر از آن بودند که روحانیت محافظه کار مرکز یونان معموال اجازه میداد

از آنان پرسید که ترجیح میدهند به کجا حمله برند، به امپراطوري روم  ;سپاهیان خود را براي آخرین بار گردآورد

!)) پیش به سوي قسطنطنیه: ((و او فریاد برآورد ;دادند که به هر جا وي برگزیند سربازان پاسخ. شرق یا مجارستان

. ولی در راه بیمار گشت و مرد

. امپراطوري وي چندان ناجور و متباین بود که رهبریش جز به دست مردي تیز هوش با نیرویی منظم امکان نداشت

ک لحظه افتخارآمیز، بر دیگر نواحی بالکان تفوق حاصل بوسنی کناره گرفت و تحت فرمانروایی ستفان ترتکو، براي ی

ایالت واالکیا، که . بلغارستان، در زمان حکومت جان آلکساندر، واپسین دوران عظمت و بزرگی خود را طی کرد. کرد

و بر دلتاي حاصلخیز و بارور دانوب مسلط ) 1290حد (زمانی جزو امپراطوري روم شرقی بود، خود را جدا ساخت 

بلیه ترك بر این دولتهاي کوچک که از تمرکز ). 1349(ولداوي تبعیت خود را نسبت به مجارستان شکست م. شد

میگریختند، حتی قبل از آنکه یوحناي پنجم، پاالیولوگوس، امپراطوري روم شرقی را تیول سلطان مراد اول اعالم 

ه یاري یوحناي ششم، کانتاکوزنوس، به پیش سلیمان، پسر جنگاور سلطان اورخان، لشکریان ترك را ب. دارد، نازل شد

) . 1353(راند و، به عنوان پاداش، قلعه ژیمپ را، که در جانب اروپایی داردانل قرار داشت، دریافت و یا تسخیر کرد

هنگامی که زمینلرزه باروهاي شهر گالیپولی را که در آن نزدیکی قرار داشت فرو ریخت، سلیمان به شهر بیپناه 

وت او مستعمره نشینهاي ترك از آناطولی گذشتند و بر ساحل شمالی دریاي مرمره تا خود قسطنطنیه به دع. تاخت

  پنج سال بعد، سلطان مراد ). 1361(سلیمان با سپاهی جرار به تراکیا حمله برد و ادرنه را تسخیر کرد . پراکنده شدند

ترکان عثمانی، مدت یک قرن، ملل متفرق  از آن جاست که. این شهر را پایتخت اروپایی امپراطوري خویش ساخت

. دهند بالکان را هدف حمالت خود قرار می

پاپ اوربانوس پنجم به اهمیت نفوذ و گسترش تدریجی ترکان در اروپا پی برد، و جهان مسیحیت را به جنگ صلیبی 

در کناره . ي ادرنه راندنددیگري فراخواند، لشکري مرکب از سپاهیان صربستان، مجارستان، و واالکیا دلیرانه به سو

در گیرودار باده نوشی و عیش و عشرت، سپاه نسبتا کوچکی از  ;رود ماریتسا، پیشرفت بیمانع خود را جشن گرفتند

و بسیاري که  ;بسیاري پیش از آنکه بتوانند سالح برگیرند، کشته شدند. ترکان با شبیخون خود غافلگیرشان کرد

صوفیه تسلیم شد  1385در سال ). 1371(بقیه فرار کردند  ;نی کنند، غرق گشتندکوشیدند با عبور از رود عقب نشی

سالونیک را گرفتند، و با فتح  1387نیش، و در  1386ترکان در . و نیمی از بلغارستان به دست ترکان عثمانی افتاد

  . هاي سراسر یونان به روي آنان گشوده شد آن، دروازه

ستفان ترتکو نیروهاي خود را . اي مدت یک سال، جلو سیل ترکان عثمانی را گرفتبوسنی با دفاع قهرمانانه خود، بر

یک سال بعد، ). 1388(با سپاهیان صربی، به فرماندهی الزار اول، متحد ساخت و ترکان را در پلوچنیک شکست داد 

لشکر موتلف  در کوسووو، با. سلطان مراد با لشکري که مسیحیان بسیاري جزو آن بودند به جانب مغرب راند

یک جنگجوي صربی، به نام میلوش . صربستان، بوسنی، مجارستان، واالکیا، بلغارستان، آلبانی و لهستان روبه رو شد
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به چادر سلطان راه یافت،  ;کوبیلیچ چنان نمود که سربازي مطرود است و میخواهد به سلطان اخباري گزارش کند

مراد، بایزید اول، ترکان را با شجاعتی خشماگین به جنگ رهبري  پسر و جانشین. وي را کشت، و خود نیز کشته شد

صربستان خراجگزار ترکان گشت و پادشاه  ;شاه الزار به دست ترکان افتاد و سرش برباد رفت. کرد و پیروز گشت

، که ایالت واالکیا 1392در سال . جدیدش، ستفان الزارویچ، مجبور شد که سپاه و سالح براي سلطان بایزید بفرستد

تنها بلغارستان و امپراطوري روم شرقی . تحت حکومت جان شیشمن بود، در زمره ایاالت خراجگزار عثمانی درآمد

  . کردند هنوز از خویشتن دفاع می

 ;پس از یک محاصره سه ماهه، ترنووو، پایتخت آن، سقوط کرد. سلطان بایزید به بلغارستان هجوم برد 1393در سال 

اعیان بزرگ شهر به مجلس مذاکره اي دعوت شدند و جملگی  ;اخهاي آن طعمه حریق گشتندکلیساها بیحرمت، و ک

، شاه مجارستان، اروپا را به برگرفتن /پاپ دوباره جهان مسیحیت را به جهاد خواند و سیگیسموند. به قتل رسیدند

سپاهی تحت فرماندهی کنت دو فرانسه با آنکه گرفتار جنگ مهلکی با انگلستان بود، . سالح و بسیج سپاه دعوت کرد

برگزیننده کاخنشین  ;کنت هوهانزولرن مهین سرور شهسواران مهمان نواز با پیروانشان فرا رسیدند ;نور گسیل داشت

جان شیشمن از متابعت با سلطان سرباز زد و با سپاهیانش به متحدین  ;دسته اي از اسبان باواریابی هدیه آورد

  . ه مجارستان، با عثمانیها بجنگدپیوست تا، به فرماندهی پادشا

مرد جنگی بود، صربستان را در نوردید و پادگان ترکان را در نیکو پول در  000,60سپاه متحدین، که مشتمل بر 

جنگجویان فرانسوي که سري گرم از باده و عشق زنان داشتند، چون اطالع یافتند که بایزید با سپاهی . حصار گرفت

و چنین الف  ;تا حلقه محاصره را درهم شکند، وعده کردند که او و سپاهش را نابود کنند گران از آسیا پیش میآید

بایزید نیز، به نوبه خود، . هایشان به جاي خود خواهند نهاد زدند که اگر آسمان به زیر افتد، آن را با نیروي نیزه

. ار خواهد دادسوگند خورد که آخور اسبش را بر محراب بلند کلیساي سان پیترو، در رم، قر

شهسواران فرانسوي در ابتدا آنها، و سپس . هنگهاي ضعیف سپاه خود را، براي فریفتن دشمن، در مقدمه قرار داد

آنگاه، دلیرانه به فراز تپهاي تاختند و، درست در . سواره نظام ترك را تار و مار کردند 5000ینی چري، و بعد  10000

نجبا شرافتمندانه . مرد نیزه دار 40000اصلی لشکر عثمانی مقابل دیدند آن سوي، خویشتن را با قسمت اعظم و 

و پیاده نظام متحدین، بر اثر فرار و عقب نشینی آنها دچار  ;جنگیدند، کشته یا اسیر شدند، یا به هزیمت رفتند

الزارویچ، پادشاه لیکن در همین هنگام، ستفان  ;با وجود این، آلمانها و مجارها ترکان را عقب راندند. بینظمی شد

مسیحی به جنگ همکیشان خود آمد و جنگ بزرگ نیکوپول را به نفع سلطان تمام کرد  5000صربستان، با 

سلطان بایزید با دیدن اجساد بیشمار سربازان خود در میدان نبرد و شنیدن سخن افراد پادگان نجات یافته، ). 1396(

اسیر جنگی را قتل عام 10000ند، دیوانه شد و فرمان داد تا که میگفتند محاصره کنندگان اسراي ترك را کشتها

از طلوع آفتاب . تن از شهسواران، به خاطر خونبهایی که وعده کردند، از کشتن نجات یافتند 24کنت دو نور و . کنند

ن را تا بعد از ظهر، درمیان تشریفاتی خونین، چندین هزار مسیحی را گردن زدند، تا عاقبت، سرکردگان ترك سلطا

بلغارستان ایالتی از ایاالت امپراطوري  1878از آن روز تا سال . واداشتند که از ریختن خون بقیه صرف نظر کند

  . پس از این پیروزي، بایزید قسمت اعظم یونان را مسخر ساخت، و آنگاه قصد قسطنطنیه کرد. عثمانی بود

III - 1453-1373: آخرین سالهاي قسطنطنیه   

از آنجا که اراده آن را . یچ دولتی چون دولت روم شرقی، سزاوار سقوط و اضمحالل نبوده استدر تاریخ جهان، ه

نداشت که از خود دفاع کند، و نیز قادر نبود که یونانیان سفسطه گر را متقاعد سازد که جنگیدن و مردن در راه وطن 

وسووو و نه در جنگ نیکوپول، مددي شیرین و افتخارآمیز است، براي لشکریان مسیحی، نه در نبرد ماریتسا و ک

دوازده هزار سرباز براي سلطان تجهیز کرد، و این سپاهیان امپراطوري روم شرقی بودند که  1379در سال . نفرستاد
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به فرمان یوحناي هفتم، پاالیولوگوس، شهر فیالدلفیا را در آسیاي صغیر مجبور به تسلیم در برابر ترکان عثمانی 

از امپراطوري روم شرقی، جز ) 1402(می که بایزید محاصره قسطنطنیه را از سر گرفتهنگا). 1390(کردند 

فرمان سلطان بایزید بر دو سوي ساحل دریاي مرمره و تقریبا بر تمام آسیاي صغیر : پایتختش، چیزي باقی نمانده بود

  . روپایی خویش تاخت و تاز میکردداردانل را زیر نظارت داشت، و در میان دو پایتخت آسیایی و ا. و بالکان روان بود

یونانیان، که از گرسنگی مشرف به . چنان به نظر میآمد که واپسین ساعت عمر شهر محصور به پایان رسیده است 

. مرگ بودند، از باروهاي شهر به پایین میلغزیدند و، براي سیر کردن شکمشان، خود را به ترکان تسلیم میکردند

این شخص تیمور لنگ بود . پیدا شد و دنیاي مسیحیت را نجات داد)) کافر کیشی((ی ناگاه، از شرق مسلمان، منج

چون سیل سپاهیان تاتار به جانب غرب خروشید، بایزید . که قصد داشت جلو بسط و جسارت دولت عثمانی را بگیرد

و سپاه ترك و تاتار د. دست از محاصره قسطنطنیه کشید و با شتاب بازگشت تا نیروي خود را در آناطولی جمع آورد

سیل ترکان عثمانی مدت یک نسل . بایزید شکست خورد و گرفتار گشت ;)1402(در آنکارا باهم مصادف شدند 

  . به نظر میرسید که خداوند باالخره به فریاد مسیحیان رسیده است ;فروکش کرد

یونان و قسمتی از تراکیا را دوباره به  در دوران فرمانروایی خردمندانه مانوئل دوم، امپراطوري روم شرقی بیشتر نواحی

اما سلطان محمد اول، دیگر بار، ارتش ترك را نظام بخشید و سلطان مراد دوم، پس از شکستی بزرگ، . دست آورد

مسلمانان هنوز از این عقیده الهام میگرفتند که اگر در راه اسالم . آن را به سوي پیروزیهاي درخشانی رهبري کرد

اگر بهشت و حورالعینی هم موجود نمی بود، اشکالی نداشت، زیرا دختران و زنان . هشت میروند کشته شوند، به ب

  . اما مسیحیان چنین اغماض و گذشتی نداشتند. زیباي یونانی کار آنها را میکردند

در کرت هنگامی که ونیزیها . کاتولیکهاي یونانی از کاتولیکهاي رومی بدشان میآمد، و خود نیز منفور آنها بودند

کاتولیکهاي یونانی را گرفتار ساختند و به خاطر آنکه کلیساي رم و قدرت پاپی را به رسمیت نمیشناختند قتل عام 

کردند، پاپ اوربانوس پنجم در تهنیت گفتن به فرمانرواي ونیز، به خاطر حمایتی که از یگانه کلیساي حقیقی کرده 

و روحانیان دون پایه امپراطوري روم شرقی با هر گونه اقدامی که براي توده مردم ). 1350(بود، با پترارك هماواز شد 

و یکی از نجباي روم شرقی اعالم داشت که ترجیح  ;اتحاد مجدد مسیحیت یونانی و التینی میشد مخالفت میورزیدند

الت بالکان از بیشتر کشورها و ایا. میدهد ترك عمامه به سر را در قسطنطنیه ببیند تاکاردینال سرخ کاله رومی را

همسایگان خود بیش از ترکان نفرت داشتند، و بعضی ترجیح میدادند که به اطاعت مسلمانان درآیند، زیرا جزیه اي 

به عالوه، کسی را به  ;که اینان از آنها میطلبیدند بمراتب کمتر از مالیاتهایی بود که فرمانروایان مسیحی میخواستند

  . شمردند دند، و گرفتن چهار زن را هم جایز میجرم ارتداد و الحاد مجازات نمیکر

اما شورشی که در بالکان در گرفت او را مجبور . سلطان مراد دوم حمله به قسطنطنیه را از نو آغاز کرد 1422در سال 

و یوحناي هشتم، پاالیولوگوس، با دادن خراج سالیانه هنگفتی به ترکان، توانست  ;ساخت که دست از محاصره بکشد

. سلطان مراد یونان و سالونیک و قسمت اعظم آلبانی را دوباره فتح کرد. امشی نسبی به سلطنت پردازدبا آر

سپاه متحدي از صربها و مجارها، به فرماندهی یانوش  ;صربستان، تحت رهبري ژرژ برانکوویچ مردانه ایستادگی نمود

، بر صربستان )1456(خر عمرش، یعنی نود سالگی و برانکویچ تا آ) 1444(هونیادي، مراد را در کونوویتزا شکست داد 

به دست آورد، با امپراطور ) 1448(مراد پس از پیروزیهایی که در وارنا و در جنگ دوم کوسووو . حکومت راند

سلطان محمد دوم، ). 1451(قسطنطین یازدهم، پاالیولوگوس، معاهده صلحی بست، به ادرنه بازگشت، و درگذشت 

عهدنامه اي را که قسطنطین بسته شده . ست و یک سالگی به تخت امپراطوري عثمانی نشستملقب به فاتح، در بی

شاید هم براي (بود معتبر شمرد،و برادرزاده خود، اورخان، را گسیل داشت تا در دربار قسطنطنیه پرورش یابد

تري به خطر افکندند، هنگامی که دیگر دولتهاي اسالمی قدرت وي را در آسیاي باخ). جاسوسی او را فرستاده بود
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سلطان محمد سپاه خود را از تنگه بوسفور عبور داد و قلمرو فرمانروایی خود را در اروپا به وزیرش خلیل پاشا سپرد 

قسطنطین، که متاسفانه خردش به اندازه شجاعتش نبود، به . که به دوستداري امپراطوري روم مترقی معروف بود

یرگی نگاهداري برادرزاده سلطان دو برابر نشود، امپراطوري روم شرقی اورخان وزیر اطالع داد که اگر مستمري و ج

ظاهرا قسطنطین پنداشته بود که انقالب آسیا . را، به عنوان مدعی تاج و تخت سلطنت عثمانی، برخواهد انگیخت

لک غرب یا اما وي فراموش کرده بود که با مما ;فرصت مناسبی براي ضعیف گردانیدن قدرت ترکان در اروپاست

سلطان محمد با دشمنان مسلمان خود، و همچنین با ونیز، واالکیا، بوسنی، و مجارستان . جنوب از در اتحاد درآیند

چون به اروپا بازگشت، قلعه مستحکمی بر ساحل بوسفور، مشرف بر قسطنطنیه، ساخت و به این طریق . صلح کرد

. ا و اروپا تضمین کرد و تجارت دریاي سیاه را سراسر زیر نظر گرفتعبور بالمانع لشکریان خود را از میان دو قاره آسی

هاي توپی که تا آن  آهنگران مسیحی را براي ریختن بزرگترین لوله. هشت ماه تمام سپاه و سالح و لوازم گرد آورد

دشمن فرو کیلو بر باروهاي  360هایی به وزن  این توپها میتوانستند گلوله ;زمان دیده شده بود به خدمت گرفت

سپاه، براي آخرین بار، قسطنطنیه را در  140000اعالم جنگ داد و با  1452سلطان محمد در ژوئیه سال . ریزند

  . محاصره گرفت

سربازان خویش را، که هفت هزار تن بیش نبودند به . قسطنطین، با عزمی ناشی از نومیدي، به دفاع از شهر برخاست

هاي سربی کوچکی به  لهاي سوزان، و سالحهاي آتشین ناهنجاري که گلولهتوپهاي کوچک، نیزه، تیروکمان، مشع

شبها، جز اندکی، نمی خوابید و کار مرمت خرابیهایی را که روزها توپهاي . اندازه گردو پرتاب میکردند مجهز ساخت

ابر ناوهاي جنگی با وجود این، استحکامات دفاعی شهر در بر. عثمانی بر دیوارهاي شهر وارد میآوردند نظارت میکرد

در بیست و نهم ماه مه، ترکان نبردکنان از میان . خمپاره انداز و توپهاي عظیم ترکها هر لحظه بیشتر ویران میشد

. خندقی که انباشته از جسد کشتگانشان بود عبور کردند و از شکاف باروهاي ویران به درون شهر وحشتزده ریختند

امپراطور جوان  ;یونانیان، در پایان کار، دلیرانه جنگیدند. هاي جنگی گم شدفریاد محتضران در ناله شیپورها و کوس

چون . همه جا در معرکه نبرد شمشیر میزد، و بزرگانی که با وي بودند، تا آخرین نفر، در دفاع از او جان سپردند

قباي )) جدا سازد آیا یک تن مسیحی پیدا نمی شود که سر مرا از تن: ((ترکان درمیانش گرفتند، فریاد برآورد

شاهانهاش را از تن بیرون کرد، چون سربازي ساده جنگید، و در میان سپاه کوچک بهمریختهاش گم شد، و دیگر 

. کسی از او نشانی بازنیافت

آنگاه وحشیانه دست به . ترکان پیروزمند هزاران نفر را قتل عام کردند، تا آنکه مردم دست از مقاومت بازداشتند

درمیان مغلوبان، هر فرد بالغی را که کارآمد یافتند به . ه سالهاي دراز بدان امید بسته بودند، گشودندیغماي شهر، ک

اربابان و رعایاي . ها را چون دیگر زنان مورد تجاوز قرار دادند در جنون بیتفاوت هتک، راهبه ;غنیمت گرفتند

م باز کردند و یکدیگر را همشان و بالتفاوت در مسیحی، عاري از لباسهایی که مقام و طبقه آنها را مینمودند، چش

هنگامی که سلطان محمد دوم مسلمانی را دید که، از راه  ;غارت و چپاول شهر بی حساب و کتاب نبود. بردگی یافتند

دینداري، مرمر سنگفرش صحن کلیساي سانتاسوفیا را نابود میکند، با شمشیر شاهی وي را به دیار عدم فرستاد و 

  . ت که تمام بناها باید سالم بمانند تا بعدا، سر صبر، سلطان مصالح آن را به یغما برداعالم داش

در آن هر چه نشان از  ;کلیساي سانتاسوفیا، پس از تغییرات و تطهیرات خاصی، به صورت مسجد ایاصوفیه درآمد

در روز . در فراموشی ماندند مسیحیت بود محو گردید و موزائیکهاي آن در زیر پرده سفیدي از گچ، مدت پانصد سال،

فتح شهر، یا در جمعه بعد، موذنی از بلندترین مناره ایاصوفیه باال رفت و مسلمانان را براي گزاردن نماز به درگاه 

  . سلطان محمد دوم، در مشهورترین عبادتگاه مسیحیت، فریضه اسالمی به جاي آورد. خداي پیروزمند فراخواند
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سدي که اروپا را بیش از هزار سال از سیالبهاي آسیا . ان اروپایی را به لرزه افکندفتح قسطنطنیه پشت تمام شاه

آن دین و دولتی که صلیبیون امیدوار بودند آن را به درونیترین بخش آسیا . حفظ کرده بود، شکسته شده بود

هاي مجارستان راه خود  دروازهبتازانند، اینک از فراز الشه امپراطوري روم شرقی، و از میان کشورهاي بالکان، تا پشت 

دستگاه پاپی، که در آرزوي آن بود که دنیاي مسیحیت یونانی به فرمان رم گردن نهد، اینک با ترس و . را گشوده بود

هاي بازرگانی، که زمانی بر  راه. وحشت میدید که میلیونها تن از مردم اروپاي جنوب خاوري به دین اسالم میگروند

کشورهاي غربی گشوده بودند، اکنون به دست بیگانگان افتادند و میتوانستند در زمان صلح با روي کشتیهاي تجارتی 

  . باجها و عوارض سنگین، و در ایام جنگ با توپ و آتش به روي آنها بسته شوند

در در حالی که نفوذ و عظمت آن، هردو،  ;هنر بیزانس، که از زادگاه خود رانده شده بود، در روسیه پناهگاه یافت

شروع شده بود، اینک سرعت  1397مهاجرت دانشوران یونانی به ایتالیا و فرانسه، که از . مغرب زمین ناپدید شدند

از یک لحاظ هیچ چیز از میان . و ایتالیا را با رهاوردي که از یونان باستان آورده بودند پربار ساخت. بیشتري یافت

و در جریان  ;شرقی نقش خود را در تاریخ جهان به پایان برد امپراطوري روم. نرفت تنها آنچه باید بمیرد مرد

. پیشرفت قهرمانانه اما خونین، و بزرگوارانه اما پست بشریت، جاي به دیگري پرداخت

IV - 1456- 1387: یانوش هونیادي   

ا، تن میشد، ترکیب ناثابت و متغیري بود از مجاره 700000جمعیت مجارستان، که در قرن چهاردهم بالغ بر 

، کروآتها، روسها، ارمنیها، واالکها، و صربها، و اهالی )کومانها(، قیچاقها)پاتسیناکها(سلوواکها، بلغارها، خزرها، پچنگها 

در . به طور خالصه، اقلیتی از قوم مجار بر اکثریتی از قوم اسالو فرمانروایی میکرد: پانونیا، اسالوونیا، و بوسنی

و از آنجا که  ;هاردهم، سوداگران طبقه متوسط و پرولتاریاي صنعتی پدید آمدندشهرهاي تازه و نوظهور، در قرن چ

  . بیشترشان از مهاجران آلمانی، فالندري، و ایتالیایی بودند، تعصبات قویم جدیدي بر معماي نژادي سابق افزوده شد

یان آمد، جنگی که بر به پا) 9071301(هنگامی که اندراش سوم چشم از جهان فرو بست و با مرگش سلسله آرپاد 

و مجارستان تنها وقتی روي صلح و آرامش به خود دید که  ;سر تاج و تخت در گرفت سبب تفرق بیشتر ملت گردید

). 1308(آنژو نهادند /طبقه اعیان و نجبا سلطنت را امري انتخابی کردند و تاج قدیس ستفان را بر سرشارل روبر د

هاي صنعتی و تجارتی را از ایتالیا با خویشتن به  گري را از فرانسه، و ایدههاي فئودالیسم و شوالیه  شارل اندیشه

معادن طالي مجارستان را توسعه داد، اقدامات بزرگ را تشویق نمود، پول رایج مملکت را ثبات بخشید، . ارمغان آورد

کشور مجارستان در  .دستگاه دادگستري را تصفیه کرد، و وضع اداري مملکت را برمبناي شایسته اي بنیان نهاد

دوران سلطنت شارل و پسرش لویی به کشوري غربی تبدیل شد که خواستار جلب کمک دول غرب علیه مشرق 

  . یافت زمینی بود که با سرعت بسط می

دوازده سال در ) ((نه بدان خوبی(، و )13421382)) (چهل سال با میمنت در مجارستان((ولتر میگوید که لویی اول 

مع هذا، این شهریار . دادند، و وي براستی شایسته این عنوان بود) بزرگ(رعایایش به وي لقب . راند لهستان حکومت

را در اروپاي باختري کمتر میشناسند، زیرا فرمانرواي مردمانی نبود که بتوانند فضایل و ناموري او را در میان ملل 

هاي کارپات  شهریاري به نام لویی بزرگ در کوه چه معدودند کسانی که میدانند در قرن چهاردهم. دیگر بپراکنند

در وجود او تربیت و اخالق مدنی با احساسات شوالیه گري و سلحشوري، شور و غیرت سربازي، و .)) میزیسته است

گاهی براي آنکه انتقام قتل برادر خویش را در ناپل بگیرد، یا بنادر دالماسی را از . درك عالی به هم آمیخته بودند

که مجارستان را از دست داشتن به دریا محروم ساخته بود، بازستاند، و گاهی با آوردن ایاالت کروآسی، بوسنی، ونیز، 

و بلغارستان شمالی به زیر حکومت مجارستان، به منظور جلوگیري از توسعه طلبی صربها و ترکها، دست به جنگ 

و دادن سرمشق، درمیان طبقه اشراف رواج داد و سطح  آرمانهاي شوالیه گري و جوانمردي را، با صدور احکام. مییازید
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در طی سلطنت او و پدرش، سبک گوتیک به زیباترین صورتی در مجارستان جلوه گر . اخالق و رفتار مردم را باال برد

هاي برجسته و ممتازي، چون مجسمه قدیس جورج که اینک در پراگ  نیکوالي کلوژي و پسرانش مجسمه ;شد

اما این بنا و بسیاري از مفاخر قرون وسطایی  ;لویی دانشگاه پچ را بنیاد نهاد 1367در سال . است، تراشیدند

. مجارستان، در منازعات توانفرساي آن کشور با ترکها، از میان رفت

که به وي امکان اتخاذ سیاستی دوراندیشانه میداد، ) 13871437(سیگیسموند اول، داماد لویی، سلطنت درازي یافت 

لشکر عظیمی به جنگ بایزید به نیکوپول برد، و از آن مهلکه تنها خود جان . رهاي او بیش از قدرتش بوداما کا

براي محکم ساختن مرز  ;او تشخیص داده بود که پیشرفت ترکان بزرگترین مشکل فعلی اروپاست. سالمت باز آورد

 ;انوب و ساوا دژ بزرگ بلگراد را پی افکندجنوبی کشور، توجه بسیار و پولهاي هنگفت صرف کرد، و در ملتقاي رود د

و  ;اما چون به امپراطوري بر گزیده شد، ناچار مجارستان را، در طی غیبت طوالنیش در آلمان، به فراموشی سپرد

  . مسئولیت وي با الحاق سلطنت بوهم به امپراطوري، بی آنکه توانایی او افزون شده باشد، بیشتر شد

در این گیرودار و آشفتگیها، نامدارترین قهرمان ملی . ان مهاجم به مجارستان حمله بردنددو سال پس از مرگ او، ترک

یانوش هونیادي نام خود را از قلعه هونیادي، که در ترانسیلوانی واقع است، دارد و آن دژي بود . مجارستان ظهور کرد

بر اثر پیروزیی . انی تربیت جنگی یافتیانوش از همان آغاز جو. که به پدرش، به پاس خدمات نظامی، اعطا شده بود

: و پادشاه جدید مجارستان ;که در نبرد زمندریه بر ترکان عثمانی به دست آورد، خویشتن را از اقران ممتاز ساخت

دفع ترکان عثمانی هدف اصلی و اساسی . الدیسالوس پنجم، وي را فرمانده کل نیروهاي دفاعی در برابر ترکان کرد

گامی که ترکان وارد ترانسیلوانی شدند، وي سپاهیان تعلیمدیده جدیدي را که از میهن پرستی و هن. زندگی او بود

در این جنگ سیمون کمنی، مردي که محبوبترین قهرمان . به جنگ آنها برد. سپهساالري او الهام گرفته بودند

ه دریافته بود که ترکان در پس سیمون ک. ادبیات مجارستان است، براي نجات فرمانده خویش جان خود را قربان کرد

هایشان را با یکدیگر بدل کنند، و در زیر حمالت و  شناختن هونیادي و کشتن او هستند، خواهش کرد که جامه

سلطان ). 1442(ضربات متمرکز دشمن جان سپرد، در حالی که هونیادي لشکریان را به فتح و پیروزي رهبري کرد 

هونیادي، با یک عقب نشینی دروغین، آنان را فریفت و به معبر  ;هه فرستادسپاهی جدید به جب 80000مراد دوم، 

. باریکی کشاند که هر بار جز بخشی از آنها نمی توانستند جنگید، و باز حیله جنگی او موثر افتاد و پیروز گشت

امت جنگی معتنابهی سلطان مراد، که اغتشاشات آسیا او را به وحشت افکنده بود، پیشنهاد مصالحه کرد و به دادن غر

شاه الدیسالوس و متحدینش با نمایندگان سلطان مراد در شهر سگد پیمان متارکه اي امضا کردند که . رضایت داد

الدیسالوس به کتاب مقدس، و فرستادگان ترك به قرآن سوگند  ;متعاهدین را به حفظ صلح ملزم میساخت

ده پاپ در بودا، با در نظر گرفتن وضع موجود، موقع را براي اماکاردینال جولیانو چزارینی، نماین). 1442(خوردند

یک ناوگان جنگی ایتالیایی میتوانست در داردانل راه  ;مراد سپاهیان خود را به آسیا برده بود. حمله مناسب میدید

پیمان کاردینال چزارینی، که در کفایت و درستی خود را انگشتنما ساخته بود، میگفت که . بازگشتن او را ببندد

هونیادي طرفدار صلح بود، و سپاهیان صربی از نقض معاهده صلح سر باز . بستن با کافر، مرد مسیحی را مقید نمیکند

. سفراي دول غربی با چزارینی همداستان بودند و وعده فرستادن پول و سپاه براي این جهاد مقدس میدادند. زدند

قواي جدیدي که سفراي محترم وعده کرده . ترکان حمله برد الدیسالوس تسلیم عقیده آنان شد و شخصا به مواضع

. مرد جنگی بود، دریاساالر ایتالیایی را اغفال کرد و داخل اروپا شد 60000لشکر عثمانی، که بالغ بر . بودند نرسیدند

در ) 1444. (نفري الدیسالوس وارد کرد 20000مراد در وارنا، واقع بر ساحل دریاي سیاه، شکست مدهشی بر سپاه 

هونیادي پیشنهاد عقب . این نبرد پرچمدار سپاه ترك پیمان نامه بیحرمت شده صلح را بر سرنیزه اي کرده بود

هونیادي تقاضا کرد که پادشاه در عقبه لشکر بماند، الدیسالوس به جلو  ;نشینی کرد، الدیسالوس فرمان پیشروي داد
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ان سپرد، لیکن آبرو و شرف از دست رفتهاش را باز چزارینی گرچه در نبرد ج. جبهه جنگ شتافت و کشته شد

چهار سال بعد، هونیادي براي جبران خسارات کمر همت بر میان بست، راه خود را از میان صربها، که به . نیافت

نبرد سهمگینی رخ داد که سه روز  ;چشم دشمن در او مینگریستند، گشود، و در ناحیه کوسووو با ترکان مقابله کرد

چند روزي در باتالقها . لشکریان مجارستان تارومار شدند هونیادي، در فرار، با آنها همداستان شد. طول کشیدتمام به 

جنگجویان صربی وي را شناختند، او را گرفتند و . پنهانی زیست و چون از گرسنگی به مردن افتاد، از خفا بیرون آمد

ر هیچ گاه به این سوي صربستان سپاه نراند، و آزادش ترکان از او قول گرفتند که دیگ. به ترکان تحویل دادند

  . ساختند

سلطان محمد دوم گلوله توپهایی را که باروهاي قسطنطنیه را شکافته . بلگراد را محاصره کردند 1456ترکان در سال 

هارتی که از هونیادي، با شجاعت و م. اروپا هرگز چنان بارانی از گلوله ندیده بود . بودند متوجه ارك شهر گردانید

سرانجام، محاصره شدگان وحشت جنگ را بر رنج . صفحه شعر و ادب مجارستان محو نخواهد شد، به دفاع برخاست

مرگآور گرسنگی ترجیح دادند، از دژ بیرون تاختند جنگ کنان به سوي توپهاي دشمن راه بردند، و چنان نیروي 

هونیادي چند . ال، مجارستان از حمله مسلمانان در امان بودخصم را تارومار و نابود کردند که از آن پس، تا شصت س

کشور مجارستان همیشه از وي به عنوان یکی از بزرگترین مردان تاریخ با . روز بعد از این دفاع دلیرانه، تب کرد و مرد

. افتخار یاد میکند

V - 1481- 1453: اوج هجوم  

در زمره  1804از پا درآمد و تا  1459بستان سرانجام در سال صر. ترکان در این زمان تسخیر بالکان را از سر گرفتند

سلطان محمد دوم کورنت را با محاصره آن، و آتن را بی آنکه دستی به شمشیر رود فتح . متصرفات ترکان باقی ماند

نی آنها توجهی سلطان فاتح، چون قیصر، با آتنیها، به احترام نیاکانشان، بمدارا رفتار کرد و به آثار باستا). 1458(کرد 

میبایست هم که چنین بمدارا و مالیمت رفتار کند، زیرا نه تنها انتقام جنگهاي صلیبی، بلکه . عالمانه مبذول داشت

به علت شیوه فرهنگ ) راگوزا(بوسنی، که پایتخت و بندرگاه آن، دوبروونیک . انتقام نبرد ماراتون را هم بازستانده بود

پذیرفت و با چنان آسانی و سرعتی به  1463یافته بود، حکومت ترکیه را در )) آتن اسالوونیک جنوب((و تمدنش 

دلیرترین دشمن ترکان در نیمه دوم قرن پانزدهم اسکندر بیگ . دین اسالم گروید که مغرب زمین را به حیرت افکند

هایی که براي  اما افسانه. بودنام حقیقی او ژرژ کاستریوتا، و محتمال از یک دودمان متوسط اسالوونیایی . آلبانیایی بود

گویند که در عهد . هموطنانش سخت گرانبهایند او را از خون شاهان اپیروت، و جوانی حادثه جو معرفی میکنند

سلطان دالوري و . کودکی به عنوان گروگان به سلطان مراد دوم داده شد و در دربار عثمانی در ادرنه پرورش یافت

شت که با وي مانند فرزند خویش رفتار مینمود، و او را یکی از سرکردگان سپاه ترکان رفتار او را چندان دوست میدا

پس از آنکه بارها سپهساالري ترکان را در نبرد با مسیحیان بر . کرد، ژرژ به دین اسالم گروید و اسکندر بیگ نام یافت

ت باز کشید و پایتخت آلبانی، کرویه، را از از دین اسالم دس. عهده داشت، از ارتداد خود توبه نمود و فرار اختیار کرد

سلطان محمد دوم، براي تادیب وي، ). 1442(دست فرمانرواي ترك آن بیرون آورد و رسما سر به شورش برداشت 

پی در پی سپاه فرستاد، و اسکندر بیگ، با سرعت و نبوغی که در به کار بردن نیرنگهاي جنگی داشت، همه را 

ان محمد، که گرفتار مجادالت بزرگتري بود، با وي به متارکه دهسالهاي رضایت داد سرانجام، سلط ;شکست داد

اما مجلس سناي ونیز و پاپ پیوس دوم اسکندر بیگ را به نقض صلح و تجدید جنگ ترغیب کردند ). 1461(

   .سلطان محمد مسیحیان را کافر و بی ایمان و پیمانشکن خواند، و به محاصره کرویه باز آمد). 1463(
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اما،  ;اسکندر بیگ چنان با حدت و شدت از شهر دفاع کرد که سلطان مجبور شد بار دیگر از محاصره آن دست بکشد

از در تسلیم درآمد و آلبانی به صورت ایالتی  1479کرویه در ). 1468(در میان ویرانیهاي پیروزي، اسکندر بیگ مرد 

. از ایاالت ترکیه درآمد

، و )در قدیم، ائوبویا(د، سلطان سیریناپذیر عثمانی، مورئا، طرابوزان، لسبوس، نگروپونته در این گیرودار، سلطان محم

یکی از لشکرهاي او از ایزونتسو گذشت و ایتالیاي شمال خاوري را تا سی و پنج  1477در سال . کریمه را تسخیر کرد

ونیز وحشتزده، که براي حفظ تملکات . کیلومتري و نیز غارت کرد و سپس، گرانبار از غنایم، به صربستان بازگشت

خویش در دریاي اژه و دریاي آدریاتیک زمانی دراز و لجوجانه جنگیده بود، از تمام ادعاهاي خود بر کرویه و 

  . دوکات به ترکان تقدیم داشت 10000سکوتاري صرف نظر کرد و غرامتی در حدود 

بود، اینک از آن به خاطر صلح با کافران و حفظ آن صلح  اروپاي باختري، که در وقت ضرورت از یاري ونیز دریغ کرده

ترکها اکنون به دریاي آدریاتیک رسیده بودند، و فقط آبهایی که قیصر با کرجیهاي پارویی از آن . بیزاري میجست

این آبها  سلطان محمد سپاهی از ترکان را از 1480در سال . عبور کرده بود آنان را از ایتالیا، رم، و واتیکان جدا میکرد

تن سکنه آن را  22000آنها بآسانی اوترانتو را گرفتند، نیمی از . گذر داد تا پادشاهی ناپل را مورد حمله قرار دهد

  . کشتند، بقیه را به بردگی بردند، و اسقف اعظمی را چون خیار تر به دو نیم کردند

اول، شاه ناپل، به منازعات ) فرانته(فردیناند  .سرنوشت مسیحیت و تکگانی در ترازوي قضا و قدر باال و پایین میرفت

سلطان محمد سرگرم محاصره . خود با فلورانس خاتمه داد و بهترین نیروهاي خود را به بازگرفتن اوترانتو فرستاد

رودس تا زمان سلطان سلیمان قانونی مسیحی  ;رودس بود، ولی در گیرودار آن کار خطیر چشم از جهان فروبست

سیل پیشروي ترکان عثمانی براي لحظهاي ). 1481(کان اوترانتو را ترك گفتند و به آلبانی بازگشتند تر ;باقی ماند

  . راکد ماند

VI -1490- 1456: رنسانس مجارستان   

در نیم قرن امنیت و آسایشی که هونیادي براي مجارستان تامین کرده بود، پسرش، ماتیاس، کوروینوس، ملت 

ماتیاس هنگامی که به تخت نشست، شانزده سال بیش نداشت و از چهره و . خود رسانیدمجارستان را به دوره تاریخ 

پاهایش نسبت به باالتنهاش کوتاه بودند، و از این روي تنها هنگامی که بر اسب : اندام شاهواري برخوردار نبود

از تاجگذاریش . ا داشتاما به هر حال سینه و بازو و قوت و شجاعت یک گالدیاتور ر. مینشست بلند قامت مینمود

دیري نگذشته بود که با یک شهسوار آلمانی، که پیکري ستبر و زوري بسیار داشت و در مسابقه قهرمانی بودا بر تمام 

قبل از نبرد، ماتیاس شهسوار آلمانی را تهدید کرد که اگر با تمام . رقیبان چیره گشته بود، تن به تن مبارزه کرد

تاریخنویسان مجارستان ما را اطمینان میدهند که . ر خواهد داد وي را مجازات کنندقدرت و مهارتش نجنگد، دستو

ماتیاس چون بالغ شد، سرباز و . پادشاه جوان با استفاده از همین دو راهی بر رقیب غول پیکر خود پیروز شد

سیلزي را تسخیر کرد، اما موراوي و  ;هر کجا با ترکان روبه رو شد، آنها را شکست داد ;سپهساالر نیکی از آب درآمد

چهار بار با امپراطور فردریک سوم جنگید، وین را گرفت، و اتریش را ضمیمه قلمرو خویش . از عهده فتح بوهم برنیامد

. نخستین امپراطور اتریش هنگري از مردم مجارستان بود ;)1485(ساخت 

در اینجا نیز، مانند اروپاي  ;چیره گردانیدندپیروزیهاي او، براي مدت گذرایی، قدرت سلطنت را بر اعیان و اشراف 

در بودا، و در کاخ شاهی ویسگراد، دربار . باختري، تمرکز دولت و ایجاد حکومت مرکزي مسئله عمده کشور بود

بزرگانی از درجات مختلف سمت . سلطنتی ماتیاس، چون همه دربارهاي آن عصر، از عظمت و شکوه بهرهمند بود

هاي مجلل، و ملتزمین  و سفیران و فرستادگان دربارش با لباسهاي فاخر، کالسکه ;را داشتند خدمتگزاري و نوکري او

سیاست و خط مشی زمامداري ماتیاس زیرکانه، غیر رسمی، دلپذیر، . با دبدبه و کوکبهشان مشهور خاص و عام بودند
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در عین حال، وي . با پول میخرید آنچه را که به دست آوردنش از راه جنگ گرانتر تمام میشد ;و سخاوتمندانه بود

هاي دولتی را از نو سامان بخشد و شخصا چون مدیري محتاط و  فرصت آن را یافت که، با عالقهمندي، تمام دستگاه

با لباس مبدل در میان مردم، سربازان، و درباریان . دقیق و داوري بیطرف، رنج کار را بر خویشتن هموار سازد

ماموران دست اول را بازرسی میکرد، و نارساییها، بیکفایتیها، و بیعدالتیها را بدون ترس رفتار و طرز سلوك  ;میگشت

براي حمایت ضعفا در برابر اقویا، و رعایا در برابر اربابان آزمند، هر . و بدون رعایت آشنایی و دوستی جبران میکرد

کشور بود، ماتیاس روحانیان را خلع و در همان حال که کلیسا همچنان مدعی مالکیت . آنچه میتوانست انجام داد

نصب میکرد و تحت انضباط در میآورد، و هنگامی که یک پسر هفتساله ایتالیایی را به سر اسقفی مجارستان نصب 

بازرگانان فرارا، با مطایبتی که برازنده انتصاب ماتیاس بود، براي اسقف . کرد، براي یک لحظه لذت دیوانگی را دریافت

  . دست اسباب بازي فرستادنداعظم جدید یک 

ماتیاس با بئاتریچه، شاهزاده آراگون، ازدواج کرد و روحیه بشاش ناپلی و سلیقه و ذوق لطیف ایتالیایی  1476در سال 

وصلت میان مجارستان و ناپل به مناسبت وابستگی پادشاهان . نوه آلفونسو بزرگمنش را به مجارستان خوشامد گفت

ماتیاس خود، چه از نظر . ن صورت گرفت، و بیشتر بزرگان دربار بودا تربیت یافته ایتالیا بودنددو کشور به خانواده آنژو

. دوره رنسانس ایتالیا بود)) حکمرانان خودکام((تمایالت فرهنگی، و چه از نظر زمامداري بر شیوه ماکیاولی، شبیه 

ولودوویکو ایل مورو به لئوناردو  ;رستادلورنتسو د مدیچی براي او دو لوحه مفرغی برجسته از کارهاي وروکیو ف

داوینچی سفارش داد که براي پادشاه مجارستان تابلویی از حضرت مریم بکشد، و به نقاش هنرمند اطمینان داد که 

فیلیپینو لیپی نیز تصویر .)) وي ارزش تصاویر بزرگ را چنان خوب باز میشناسد که تنها معدودي به پاي او میرسند((

ت مریم براي ماتیاس کوروینوس نقاشی کرد، و شاگردانش کاخ شاهی را در استرگوم با فرسکوها دیگري از حضر

احتمال میرود که زرگر مشهور  ;یک مجسمه ساز ایتالیایی از بئاتریچه مجسمه نیمتنه زیبایی ساخت. آراستند

بند تو دامایانو . افکنده باشدمیالنی، کارادوسو، مصلوب کردن مسیح را، که اثري استادانه است، در استرگوم طرح 

تزیینات کاخ پادشاه را در بودا حجاري کرد، و هنرمندان مختلف ایتالیایی طاقچه محراب کلیساي قسمت قدیمی 

  . پایتخت را به سبک رنسانس ساختند

 حتی در شهرهاي ;نجبا و اسقفان نیز، در حمایت و پشتیبانی هنرمندان و دانشمندان، به پادشاه تاسی جستند

ساختمانهاي زیبا، چه عمومی و چه کلیسایی، نه تنها در بودا، . معدنی، توانگرانی بودند که ثروتشان را وقف هنر کردند

صدها مجسمه ساز و نقاش این عمارات را تزیین . بلکه در ویسگراد، تاتا، استرگوم، نادي واراد، و واچ پیافکنده شدند

در کوشیتسه . اي از یانوس هونیادي و دیگر قهرمانان مجارستان تراشیدهاي برجسته جووانی دالما تا مجسمه. کردند

و )) استاد ستفان((در آنجا براي سکوي مرتفع محراب کلیساي سنت الیزابت، . مکتبی واقعی از هنرمندان تشکیل شد

، در هاي وسط آن که مجسمه) 14741477(هنرمندان دیگر جدار پشت محراب عظیم و پر کاري کنده کاري کردند 

در کلیساي بخش بستر چبانیه، دسته دیگري از . هاي ایتالیایی هستند تراش و لطافت و زیبایی، کامال مانند مجسمه

هنرمندان لوحه سنگی بزرگی به نام مسیح در زیتونستان تراشیدند که جزئیات دقیق و تاثیر در اماتیک آن 

ه جاي ماندهاند، داراي همان حدت گیرایی و هنري نقاشیهاي مجارستان نیز، که از آن عهد ب. اعجابانگیز است

، که اینک در موزه بوداپست است، مشهود ))اس.ام.استاد((هستند، چنانکه در پرده دیدار مریم با الیصابات، کار 

تقریبا تمام آثار هنري مجارستان در این دوره پرعظمت، در یورشها و حمالت قرن شانزدهم ترکان عثمانی . میباشد

  . اند ها در استانبول هستند، و آنها را ترکان فاتح بدین شهر آورده بعضی از مجسمه. ا ناپدید شدندنابود ی

در دربار خود از اومانیستها، خواه . ماتیاس بیشتر به ادبیات عالقهمند بود تا نقاشی و مجسمه سازي و دیگر هنرها

آنتونیو بونفینی . نها مقرریهاي کافی مقرر میداشتبیگانه و خواه بومی، استقبال میکرد و، از درآمد دولت، براي آ
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یانوش ویتز، اسقف اعظم استرگوم، کتابخانهاي از . تاریخی درباره سلطنت او، به سبک لیویوس، به زبان التینی نوشت

. آثار کالسیک تشکیل داد و اعتباري براي فرستادن دانشجویان به ایتالیا، جهت فراگرفتن زبان یونانی، تخصیص داد

یکی از این دانشجویان اعزامی، که یانوش پانونیوس نام داشت، هفت سال در فرارا به سر برد و اجازه ورود به مجمع 

و چون به مجارستان بازگشت، درباریان را با شعرهاي نغزي که به زبان التینی  ;لورنتسو را در فلورانس به دست آورد

  . حیرت افکند میسرود، و رسایلی که به زبان یونانی مینوشت، به

چون پانونیوس به زبان یونانی سخن میگوید، انسان گمان میبرد که در قلب آتن زاده شده : ((بونفینی مینویسد

شاید، در ربع اخیر قرن پانزدهم، تنها در ایتالیا میشد مجمعی از دانشوران و هنرمندان را چون مجمعی که .)) است

در بودا  1497انجمن ادبی دانوب، که در سال . یافت میداشتند پیدا کردجیرگی و معیشت خود را از دربار ماتیاس در

. تشکیل شد، یکی از قدیمیترین انجمنهاي ادبی دنیاست

ها و آثار هنري  کاخ او موزه مجسمه. ماتیاس کوروینوس، مانند مدیچیهاي معاصرش، کتاب و اثار هنري جمع میکرد

براي خرید کتاب، که اکثرا نسخ خطی مذهب و ) دالر 000,750(فلورین  000,30بنابر روایات، وي ساالنه . شده بود

مع هذا، مانند فدریگو دا مونته فلترو، دوك اوربینو، با آثار چاپی مخالفتی . مصور گرانقیمت بودند، صرف میکرد

کتابخانه . رد، یعنی سه سال قبل از آنکه صنعت چاپ به انگلستان برسد، چاپخانهاي در بودا برپا ک1473در  ;نداشت

کوروینوس، که هنگام مرگ ماتیاس ده هزار جلد کتاب داشت، بهترین کتابخانه قرن چهاردهم در کشورهاي خارج از 

هاي آنها، با شیشه بندیهاي  این کتابها در قصر بودا، در دو تاالر بزرگ، جاداده شده بودند که پنجره. ایتالیا بود

هاي کتابها سراسرکنده کاري شده، و در جلو کتابها، که اکثر با پوست  قفسه. منقوششان، مشرف بر دانوب بودند

به نظر میرسد که ماتیاس . هاي دیوار کوب مخملی آویخته شده بودند گوساله صحافی و تجلید شده بودند، پرده

به یکی از . تحداقل کتاب لیویوس، براي ترغیب خواب، مورد استفاده او بوده اس ;برخی از کتابها را خوانده بوده است

شما براي رسیدن به جالل و شکوهی که آلوده به ! آه شما دانشمندان چه خوشبخت هستید:((اومانیستها مینویسد

کوشش شما بر آن است تا تاج خداوندان  ;براي به دست آوردن تاج شاهی نمیکوشید ;خون است تالش نمیکنید

.)) ر آن دارید که آشوب و غلغله جنگ را به فراموشی سپاریمشما حتی میتوانید ما را ب. شعر و فضیلت را بر سر نهید

اشراف متنفذ بر . برقرار ماند) 1490(قدرت متمرکزي که ماتیاس ایجاد کرد تنها چند صباحی پس از مرگش 

ارتش سر از فرمانبرداري . الدیسالوس دوم تسلط یافتند و عایداتی را که صرف هزینه سپاهیان میشد به جیب زدند

نجبا و اشراف، که از پرداخت مالیات معاف شده بودند، درآمد و نیروي خود را در . سربازان به خانه رفتند. باز زد

عیاشی و هرزگی به هدر میدادند، در حالی که سپاه اسالم بر مرزها فشار میآورد، و دهقانان استثمار شده اندیشه 

دهقانان، . ه ترکان اعالم جهاد داد و داوطلب خواستدیت مجارستان علی 1514در سال . انقالب در سر میپروراندند

چون خویشتن را مسلح یافتند، . که مرگ و زندگی برایشان تفاوتی نداشت، گروه گروه، به خدمت زیر صلیب در آمدند

این اندیشه در سرشان افتاد که در وقتی که دشمنان خانه زادشان، اربابان منفور، این قدر نزدیکند، چرا به کشتن 

سراسر مجارستان را  ;وحشیانه رهبري کرد)) ژاکري((کان بروند سربازي به نام گیورگی دوژا آنها را به نوعی تر

لگدمال ساختند، قصرها را سوختند، و از نجبا و اعیان هر که را به چنگشان افتاد، از زن و مرد و کودك، قتل عام 

سربازان مزدور گرفتند و آنها را مسلح ساختند و بر نجبا از تمام اطراف و اکناف تقاضاي کمک نمودند، . کردند

. ترین وجهی مورد شکنجه قرار دادند دهقانان انقالبی و بی انضباط و تشکیالت چیره شدند، و رهبرانشان را به فجیع

سپس دوژا را بر تختی آهنین که چون آتش سرخ بود  ;دوژا و یارانش را دو هفته بی خورد و خوراك نگاه داشتند

و به یاران گرسنهاش  ;دند، تاجی از آهن تافته بر سرش نهادند، و عصاي سلطنتی تافته از آهن در دستش نهادندنشان
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بلی، از توحش به تمدن . اجازه دادند که گوشت کباب شده تن او را، در حالی که هنوز هوشیار بود، بکنند و بخورند

. راهی دراز است، اما از تمدن به توحش گامی بیش نیست

انقالب ((مقرر داشت که ) 1514)) (قانون سه جانبه((اما  ;هقانان را قتل عام نکردند، زیرا از وجود آنها گریزي نبودد

براي همیشه داغ بی ایمانی و پیمانشکنی بر پیشانی زارعان نهاده است، و آنان از این زمان آزادي خود را از ... اخیر

همه چیز، از هر ... ه قید و شرطی، برده و خدمتگزار اربابانشان هستنددست دادهاند و براي همیشه، و بدون هیچ گون

.)) و نیز، حق ندارد که علیه ارباب اقامه دعوي کند ;نوع که باشد، ملک طلق ارباب است و زارع را بر آن حقی نیست

  .دوازده سال بعد، مجارستان به تصرف ترکان عثمانی درآمد

   

  

فصل دهم

  کند را آغاز می پرتغال انقالب بازرگانی

13001517  

  

کشور کوچک پرتغال، تنها به خاطر امتیازي طبیعی، که ساحلی بودن آن است، و در سایه شجاعت و اقدام به کارهاي 

از آنجا که در سال . خطیر، و دیگر هیچ، در این عهد خود را یکی از نیرومندترین و توانگرترین کشورهاي اروپا گردانید

ور پادشاهی بنیاد یافته بود، حکومت، زبان، و تمدن و فرهنگ آن در دوران سلطنت به عنوان یک کش 1139

، که مدبر، مصلح، سازنده، مربی، حامی هنر، و استادي ))کشاورز((محبوبترین فرمانرواي آن، دینیز معروف به 

از چند قتل احتیاطی،  پسر او، آلفونسو چهارم، پس. کارآزموده در ادبیات و عشق بود، صورت مستقر و پایداري یافت

سلطنتی کریمانه آغاز نهاد که در آن، افزایش تجارت و داد و ستد با انگلستان دو کشور را از نظر مناسبات سیاسی به 

آلفونسو از روي حزم، براي تاکید اتحاد خویش با ایالت کاستیل . چنانکه هم اکنون نیز ادامه دارد ;هم نزدیک ساخت

  . پدرو را به ازدواج با دوناکوستانزا مانوئل برانگیختکه رو به ترقی بود، پسر 

. پدرو، با این شاهزاده خانم ازدواج کرد، اما همچنان به اینس دکاسترو، که خود از دودمان شاهی بود، مهر میورزید

، آلفونسو پس از تردیدهاي زیاد ;پس از مرگ کوستانزا، اینس خار راه دومین ازدواج مصلحتی و سیاسی پدرو بود

، کاموئش، که میلتن پرتغال به شمار میرود، شرح این داستان مشهور را در حماسه )1355(دستور داد او را بکشند 

  : ملی خویش لوزیاد آورده است

  ... بدین گونه، آن گروه خون آشام براي کشتن اینس پیش آمدند

  ... شمشیرهاي آن درندگان در سینه سپید او به خون آغشته شدند

  . ی دیوانه وار، خود را سرخگون ساختند، هنوز دست انتقام االهی بر سر آنها فرود نیامده استو، در خشم

جنایتکاران را به قتل رسانید، جنازه محبوب  ;اما پدرو دو سال بعد، چون به تخت و تاج رسید، انتقام او را بازستاند

شاهزادگان دوباره به خاك سپرد و با ر خویش را از دل خاك بیرون آورد، تاج شهبانویی بر سرش نهاد، و نظی

. سختگیري و خشونتی که از این حادثه سوگآور سرچشمه میگرفت به سلطنت پرداخت

اول ) فرناندو(فردیناند . داستان عاشقانه دیگري، که البته این اندازه اعتال ندارد، پادشاهی جانشین او را از هم پاشید

نامزدي خود را با یک شاهزاده خانم کاستیلی به هم زد، و . مبیرو، از دست داددل و جان در راه لئونور، همسر امیر پو
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، لئونور مقام نیابت )1383(پس از مرگ فردیناند . با لئونور، علیرغم مخالفت شوهرش و کلیساي رسوا، ازدواج کرد

  . سلطنت یافت، دخترش بئاتریس را ملکه ساخت و به خوان اول، شاه کاستیل، به زنی داد

مجمع قانونگذاري کویمبرا سلطنت پرتغال را  ;دم از اینکه در آتیه تابع حکومت کاستیل خواهند شد، شوریدندمر

دولت کاستیل بر آن شد که بئاتریس را با . انتخابی اعالم داشت و ژان، پسر پدرو و اینس، را به پادشاهی برگزید

تن کماندار از انگلستان به یاري خواست، و لشکریان  500ژان بر فور لشکري تدارك دید، . اعمال زور بر تخت نشاند

در آلژوبرو تا شکست داد مردم پرتغال از آن زمان هر سال این روز را به عنوان  1385کاستیلی را در چهاردهم اوت 

  . گیرند روز استقالل پرتغال جشن می

و سلسله سلطنتی اویش، که دو قرن سلطنت چهل و هشت سالهاي را آغاز کرد، و با پادشاهی ا)) ژاك بزرگ((اکنون 

. امور اداري مملکت را سازمانی نو داد، و قانون و دستگاه قضایی را اصالح کرد. بر پرتغال حکومت راند، روي کار آمد

در اینجا نیز، چون اسپانیا، دانشوران تا قرن هجدهم به التینی . زبان پرتغالی زبان رسمی، و ادبیات پرتغالی آغاز شد

که ) 1400حد (اما واسکو دا لوبیرا، به زبان بومی خویش، داستانی پهلوانی را به نام آمادي دو گل نوشت . مینوشتند

هنر ملی در کلیساي سانتاماریا ویکتوریا، که به وسیله . ترجمه آن یکی از مردمپسندترین کتابهاي غیر دینی اروپا شد

این کلیسا در اندازه با  ;ه بود، به نحو فاخرانهاي تجلی یافتژان اول در بطالیه به یادبود نبرد آلژوبروتا ساخته شد

هاي تزئینی نوتردام در پاریس برابري  کلیساي جامع میالن، و در تودرتویی و پرکاري شکوهمند پشتبندها و سر مناره

ستخوانهاي نمازخانهاي با طرح و تزییناتی بسیار ظریف و زیبا بر این کلیسا افزوده شد تا ا 1436در سال . میکند

  . را در آن دفن کنند)) شاه حرامزاده((

پدر  ;دوارته جانشین او شد و تقریبا به همان خوبی زمامداري کرد. پسرانش نیز سبب بزرگداشت و افتخار وي گشتند

ر هانري دریانورد انقالب بازرگانیی را که مقدر بود نقشه کره زمین را تغیی ;و مجموعه قوانینی براي کشور تنظیم داد

، هانري بیست و یک ساله را به عنوان فرمانده آن )1415(هنگامی که ژان اول سبته را از مورها گرفت . دهد آغاز نهاد

  . پایگاه مهم سوق الجیشی، که درست آن سوي تنگه جباللطارق است، باقی گذاشت

باختري یافت میشدند این  توصیفات مسلمانان از تمبوکتو، سنگال، و طال و عاج و بردگانی که در ساحل افریقاي

رود سنگال، . جوان جاهطلب را برانگیختند، و او تصمیم گرفت که نواحی مزبور را سیاحت کند و ضمیمه پرتغال سازد

هاي نیل و ایالت مسیحی  که مطلعین او را از آن خبر داده بودند، امکان داشت که به جانب مغرب، به طرف سرچشمه

این صورت، میشد از میان آفریقا راهی دریایی از دریاي آدریاتیک به دریاي سرخ، و در  ;حبشه، جریان داشته باشد

آنگاه، انحصار تجارت مشرق، که اینکه در دست ایتالیا بود، میشکست و پرتغال قدرت  ;بنابراین به هندوستان، گشود

ي مسیحی از دو جانب مناطق تسخیر شده همه مسیحی میشدند، آفریقاي اسالمی را دولتها. بزرگ دریایی میشد

هانري . شمال و جنوب در حصار میگرفتند، و دریاي مدیترانه براي تجارت و دریانوردي مسیحیان امن و بیخطر میشد

. اندیشه آن نداشت که راهی به دور آفریقا بیابد، اما نتیجه تاریخی کارش همین شد

رتغال و اروپا، یک موسسه تهاتري غیر رسمی در ساگرش، در منتهاالیه جنوب خاوري پ 1420هانري در حدود سال 

چهل سال تمام او و یارانش، که گروهی از ستاره شناسان و . براي کسب اطالعات و اقدامات دریایی بنیاد نهاد

نقشهکشان اسالمی و یهودي در زمره آنها بودند، نظریات و شرحها و توصیفات سیاحان و مالحان را گردآوري و 

اي کم قدرتی را،که به نیروي بادبان و زدن پارو حرکت میکردند و گنجایش بیش از سی تا بررسی کردند و کشتیه

مادرا را، که  1418یکی از ناخدایان هانري در سال . شصت تن را نداشتند، به تحقیق در دریاي پرخطر فرستادند

مستعمره نشینهاي  ;ددریانوردان جنووایی هفتاد سال پیش بدان رسیده و سپس از یادش برده بودند، کشف کر

پرتغالی به توسعه و بسط منابع آن پرداختند، و دیري نگذشت که شکر و دیگر محصوالت مادرا هزینهاي را که صرف 
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و این استفاده دولت پرتغال را بر آن داشت که تقاضاهاي هانري را براي  ;مستعمره ساختن آن شده بود جبران کردند

دیده بود، به  1351هانري که جزایر آسور را بر روي یک نقشه ایتالیایی سال . دپول و اعتبار به نظر قبول تلقی کن

این گوهرهاي  1444تا  1432این کار انجام گرفت و از . گونزالو کابرال ماموریت داد که برودو آنها را پیدا کند

  . گرانقدر دریایی، یکی پس از دیگري، تاج شاهی پرتغال را آراستند

دریانوردان .هر چیز دیگر هانري را به خود میخواند و در دل او فتنه برمیانگیخت، افریقا بود اما آنچه که بیش از

در ). 13411346(کیلومتري ساحل باختري، یعنی تا بجادور، را سیاحت کرده بودند  1450کاتالونیایی و پرتغالی تا 

مالحان و دریانوردان را از اینکه در پی  آنجا تحدب و پیشآمدگی بیش از اندازه قاره بزرگ در دل دریاي آدریاتیک،

ناچار به اروپا بازمیگشتند، در حالی که براي معذوریت خویش  ;یافتن راهی به جنوب بر آیند مایوس میکرد

داستانهاي هراس انگیزي از بومیهاي خوفناك و دریاي پر از نمک، که پارو بسختی سینه آبهایش را میشکافد، حکایت 

. ین خود اطمینان میدادند که هر فرد مسیحی که پا از بجادور آن سوتر گذارد، زنگی میشودمیکردند و به مستمع

  با چنین معاذیري به ساگرش بازگشت، هانري دوباره به وي فرمان پیشروي داد، و  1433ناخدا ژیلیانش نیز در سال 

به . حیح و روشنی براي او بیاورددستور داد که از سرزمینها و دریاهاي ممنوعه آن سوي دماغه بجادور اطالعات ص

، و سخت متعجب شد )1435(کیلو متري آن طرف بجا دور پیش رود 2400این ترتیب ژیلیانش وادار شد که تا 

هاي ارسطو و بطلمیوس در زیر آفتاب سوزان آن جز صحراي خشک  هنگامی که در آن منطقه از استوا، که بنابر گفته

شش سال بعد، نونوتریشتاون باز هم دورتر رفت و به . جا را سبز و خرم یافتنمیتوانست وجود داشته باشد، همه 

این بومیان بالفاصله  ;دماغه بالنکو رسید، و با خویشتن برخی از سیاهپوستان تنومند و قوي هیکل آنجا را باز آورد

نخستین  ;ه کار گماشتندخاوندهاي فئودال آنها را در کشتزارهاي پرتغال ب. تعمید یافتند و به بردگی گرفته شدند

اینک، شاهزاده دریانورد پشتوانه مالی تازهاي . نتیجه مهم زحمات و کوششهاي هانري، افتتاح تجارت برده آفریقا بود

کشتیهایش اسما براي سیاحت و اکتشاف و اشاعه دین به سفر میرفتند، و در عمل طال و عاج و برده . پیدا کرد

آورد که به کشت و زرع زمینهاي فرقه نظامی و )) صورسیاه(( 165با خود  1444ال ناخدا النزاروته در س. میآوردند

:را چنین وصف میکند)) مورهاي سیاه((گمارده شدند، یک پرتغالی معاصر اسارت این )) عیسی مسیح((رهبانی 

هر که را توانستند کشتند یا و خود را بر روي آنها افکندند و ! پرتغال! سان ژرژه! سانت یاگو: ((یاران ما فریاد برآوردند

در آنجا مادرانی را میدیدید که کودکانشان را به سینه چسبانیده بودند و فرار میکردند، شوهرانی را . گرفتار کردند

بعضی . هر کس به بهترین وجهی که میتوانست، میدوید ;میدیدید که دست زنانشان را گرفته بودند و میگریختند

عدهاي دیگر  ;هایشان پنهان سازند بقیه بر آن شدند که خویشتن را در زوایاي کلبه ;خود را به دریا افکندند

باالخره خداوند، که به همه پاداش . ولی یاران ما آنها را یافتند... هاي انبوه مخفی کردند کودکانشان را در زیر بوته

ی که در راه تعالی او کشیده بودند، به میدهد، به مردان ما نیز در آن روز بر دشمن پیروزي عطا کرد و، به جبران رنج

  . تن را، از زن و مرد و کودك، گفتار ساختند 165غیر از آنچه کشتند، 

در اینجا باید اضافه کنیم که مسلمانان شمال آفریقا . برده آفریقایی به پرتغال آورده شدند 900بیش از  1448تا سال 

ساي قبایل سیاهپوستان افریقا خود از پرتغالیها برده در بسط تجارت برده پیش کسوت مسیحیان بودند، و رو

  . در دست ددان آدمی نام، انسان کاالیی شد براي خرید و فروش. میخریدند و بدانها طال و عاج میدادند

النزاروته دهانه رود  1446در  ;رسید) دماغه سبز(، دینیز دیاش به دماغه بلندي به نام راساالخضر 1445در سال 

در همین سال شاهزاده هانري . کاداموستو جزایر کیپ ورد را کشف نمود 1456در  ;یاحت کردسنگال را س

درگذشت، ولی اقدامات وي، بر اثر جنبشی که بدان بخشیده بود، ونیز منافع اقتصادیی که از آن عاید میشد، ادامه 

و باالخره، نیم قرن  ;)1484(و رسید دیوگوسائو به رودخانه کنگ ;)1471(ژوآئو دا سانتارم از خط استوا گذشت . یافت
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بعد از نخستین سفر اکتشافی هانري، بارتولومئو دیاش، در میان طوفانها و کشتی شکستنها، راه خود را گشود و 

 ;در آنجا از اینکه میدید میتواند به جانب شرق پیش براند، خوشحال شد). 1486(جنوبیترین نقطه آفریقا را دور زد 

لیکن مردان خسته و مضطربش وي را به  ;رو به رو قرار داشت و تقریبا در دسترس او بودهندوستان درست در 

بارتولومئو، به سوگ یارانی که دریاي متالطم و طوفان خیز کشتیهایشان را شکسته بود، راس . بازگشتن مجبور کردند

در انحناي این منطقه میدید، نام این  ولی شاه ژان دوم، که هندوستان را ;جنوبی قاره آفریقا را دماغه طوفانها نامید

. پیشرفتگی را دماغه امید نیک نهاد

دیاش و پادشاه هیچ یک زنده نماندند تا تحقق این رویا را رویاي یک راه سراسر آبی به هندوستان که اینک همه 

افتخاري که کریستوف ، شاه مانوئل، که نسبت به ثروت و 1497در سال . پرتغال را به هیجان آورده بود مشاهده کنند

. کلمب نصیب اسپانیا کرده بود غبطه میخورد، واسکو دو گاما رامامور ساخت تا آفریقا را دور بزند و به هندوستان برود

 8000روز و طی  137ناخداي هشت ساله، بر اثر طوفان، مجبور شد که راه غیرمستقیمی را در پیش گیرد، و پس از 

 7250سپس، با گذشتن از صدها خطر و تحمل هزاران محنت و طی . ید نیک رسیدکیلومتر راه آبی، به دماغه ام

. روز دیگر به کالیکات، که نقطه ارتباطی مهم تجارت شرق غرب و شمال جنوب در آسیا بود، رسید 178کیلومتر راه، 

همینکه قدم . گر انداخت، یعنی ده ماه و دوازده روز بعد از حرکت از لیسبون، لن1498در آنجا، در روز بیستم مه سال 

با شجاعت و . به خشکی گذاشت، به عنوان دزد دریایی توقیف شد، و بزحمت از کیفر و مرگ حتمی نجات یافت

سخنوري قابل تحسینی بر سو ظن هندیان و حسادت مسلمانان چیره گشت و براي کشور خود، پرتغال، اجازه تجارت 

و در  ;، دارچین، میخک، و جوز هندي واحجار کریمه برکشتی زد بار گرانی از ادویه فلفل، زنجبیل ;تحصیل کرد

عاقبت، پرتغالیها راهی به هندوستان . بیست و نهم اوت، کالیکات را براي سفر دشوار یکسالهاي به لیسبون ترك گفت

خشکی و یافتند و از هزینه سنگین انتقال کاال از یک کشتی به کشتی دیگر و دادن باج و عوارض راه و صدمات راه 

نتایج اقتصادي کشف این را، مدت یک . آبی قدیم، که از ایتالیا تا مصر یا عربستان و یا ایران میگذشت، آزاد گشتند

  . قرن، براي اروپا مفیدتر از نتایجی بود که از کشف آمریکا عاید شده بود

سپانیایی اشتباها در دریاي کارائیب پرتغال، مغرور از اینکه به هندوستان واقعی رسیده است در حالی که دریانوردان ا

اما در . به هیچ وجه کوششی براي یافتن یک معبر غربی به خرج نداد 1500به جزایر هند غربی افتادهاند، تا سال 

و باز در  ;این سال، پدرو کابرال، که در مسیر خود به سوي هند از راه افریقا دور افتاده بود، تصادفا به برزیل رسید

آمریگووسپوتچی، که در زیر پرچم پرتغال ناورانی  1503در سال . سپار کورته رئال البرادور را کشف کردهمان سال، گ

ترشیتاون دا کونیا جزیره آتالنتیک جنوبی را کشف نمود که اینک  1506و در  ;میکرد، به ریو دالپالتا و پاراگه رسید

ان سودي نمیدیدند، در حالی که هر محمولهاي که از نام او را برخود دارد، اما زمامداران پرتغال در برزیل چند

. هندوستان میرسید خزانه سلطنتی و جیب سوداگران و دریانوردان را پر میساخت

از آنجا که بازرگانی در آن زمان همیشه احتیاج شدید به حمایت ارتش داشت، دولت پرتغال تجارت جدید را زیر 

هایی براي خویشتن درست کرده  از دیر زمانی پیش، در هندوستان پایگاهتجار مسلمان، . نظارت کامل خود قرار داد

جنگ و تجارت و پول و خون در انقالب  ;هاي تواناي هند علیه پرتغالیان با آنها همدست شدند برخی از راجه. بودند

د پرتغال آلفونسو آلبوکرك نسختین حکمران هن 1509در سال . بازرگانی وسیعی که در گرفته بود به هم آمیخت

وي در جنگهاي پی در پی خود با مسلمانان و هندیان، عدن و هرمز را در ساحل عربی، گوآ را در هند، و ماالکا . شد

از ماالکا یک میلیون دوکات غنیمت به پرتغال . هاي پرتغالی ساخت را در شبه جزیره ماله تسخیر کرد و در آنها پایگاه

. نجاه سال فرمانرواي مسلم تجارت اروپا با هندوستان و جزایر هند شرقی شدبه این طریق، پرتغال مدت صدو پ. آورد

و از اینکه جوزهندي، جوز ) 1512(بازرگانان پرتغالی قلمرو تجاري خود را در جانب خاور تا جزایر مولوك بسط دادند 
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آلبوکرك . ل گشتندرا از محصوالت هند مطبوعتر و ارزانتر یافتند خوشحا)) جزایر ادویه((بویا، و میخک این 

جهانخواري سیري ناپذیري داشت، با بیست کشتی به دریاي سرخ رخت سیاحت بربست، و به پادشاه مسیحی حبشه 

پیشنهاد کرد که مشترکا ترعهاي از نیل علیا به دریاي سرخ حفر، و به این طریق، با برگردانیدن مسیر رود نیل، مصر 

وي در همانجا، به  ;فتگی اوضاع سبب شد که آلبوکرك به گوآ برگرددمسلمان را به بیابان خشکی مبدل کنند، آش

و در  ;هاي تجارت کوشنشین و سیام را به روي پرتغالیان گشود سال بعد، دوارته کویلیو دروازه. ، مرد1515سال 

  . فرنائو پرز د آندراده باکانتون و پکن روابط تجارتی برقرار کرد 1517

ونه امپریالیسم جدید اکنون به بزرگترین درجه بسط خود در جهان رسیده بود، و تنها امپراطوران پرتغال نخستین نم

. هاي یک چنین امپراطوریی به رویش گشوده شده بودند رقیب آن در این باب اسپانیا بود که با کشف امریکا دروازه

ختلف دور دست، پهلو لیسبون مرکز پر رونق تجارت شد، و بر آبهاي آن کشتیهاي بازرگانی، از سرزمینهاي م

بازرگانان اروپاي شمالی میتوانستند بیشتر اجناس و کاالهاي آسیایی را در اینجا با ارزانترین قیمت به . میگرفتند

. ایتالیا بر زمانی که تجارت مشرق زمین بکلی در انحصارش بود نوحه میکرد. نه در ونیز و یا جنووا. دست آورند

مب، واسکو دو گاما، و لوتر ضربات مهلک خود را در یک نسل بر آن فرود آورده رنسانس ایتالیا، که کریستوف کل

بودند، آهسته آهسته رنگ میباخت، در حالی که پرتغال و اسپانیا فرمانروایان دریاهاي باز، پیشگام و طلیعه دار 

  . شدند باروري و شکوفایی کشورهاي کنار اقیانوس اطلس می

) 14341554(فرنائولوپس، که مدت بیست سال . ات و هنر نیز بازارگرمی یافتدر سایه این عظمت و جالل، ادبی

مشغول نوشتن کتاب پر حجم خود به نام کروناکاس بود، تاریخ پرتغال را به گیرایی یک داستان، و یا قدرت توصیف و 

رادر ادبیات پرتغال  ژیل ویسنته باب درام نویسی. تجسمی که با سبک فرواسار برابري میکنند، به رشته تحریر کشید

). 1500حد (هاي کوچکی که براي دربار، و صحنه هایی که براي جشنهاي عمومی مینوشت افتتاح کرد  با نمایشنامه

یک مکتب نقاشی پرتغالی، که انگیزه و راهنمایی کار را از نقاشان فالندري گرفته بود، موفق شد با خصوصیات و 

در تابلو چند لته با ابهتی که براي صومعه سن و ) 14501472مط (الوس نونوگونس. سجایاي ویژه خود پدید آورد

شش قاببند آن از لحاظ منظره و تجسم ابتدایی است، : نسان کشیده است، بامانتنیا، و حتی وان آیک رقابت میکند

ت واقع اما پنجاه و پنج تک چهرهاي که ترسیم نموده است، و بهترین آنها تک چهره هانري دریانورد است، قدر

شاه مانوئل، ملقب به نیکبخت، براي آنکه خاطره سفر پیروزمندانه واسکودوگاما را . گرایی هنر او را مشخص میسازند

زنده نگاه دارد، ژوآئو دکشتیلیو را برگماشت تا در نزدیکی لیسبون، به سبک گوتیک شعله سان، صومعه پر شکوه و 

  . صر طالیی تاریخ خود قدم نهاده بودپرتغال به ع). 1500حد(معظم بلم را پی افکند 
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فصل یازدهم

  اسپانیا

1300 -1517  

  

I  -1469- 1300: صحنه اسپانیا  

آن را از حمالت خارجی مصونیتی نسبی : هاي اسپانیا حافظ و در عین حال مسبب سرنوشت غمانگیز آن بودند کوه

ز انباز گشتن آن در اندیشه و فکر بخشیدند، لیکن پیشرفت اقتصادي و وحدت سیاسیش را معوق گذاشتند، و ا

هاي  در زاویه کوچکی از شمال غرب، جمعیت نیمه بیابانگردي از باسکها گله. اروپایی جلوگیري به عمل آوردند

گوسفند خود را، هماهنگ با انقباض و انبساط فصول، از دشتها به تپه سارها باال میبردند و از تپه سارها به دشت باز 

نکه بسیاري از باسکها سرف بودند، همه ادعاي بزرگزادگی میکردند و ایاالت سهگانه آنان، تحت با آ. میگردانیدند

ایالت ناوار به صورت پادشاهی جداگانهاي . فرمانروایی نامنسجم ایالت کاستیل یا ناوار، حکومتی از خویشتن داشتند

، و بقیه تابع حکومت فرانسه )1515(ساخت باقی ماند، تا آنکه فردیناند کاتولیک بخش جنوبی آن را ضمیمه کاستیل 

بدین  1409، و سیسیل در 1354به دنبال آن بالئار در  ;به تصاحب آراگون درآمد 1326ساردنی در سال . گشت

آراگون با صنعت و بازرگانی واالنس، تاراگونا، ساراگوسا، و بارسلون پایتخت ایالت کاتالونیا در . سرنوشت گرفتار آمدند

کاستیل وسیعترین و نیرومندترین پادشاهی اسپانیا بود و بر شهرهاي پرجمعیت اوویذو، . ن توانگر میشدقلمرو آراگو

پادشاهان کاستیل در . لئون، بورگوس، والیاذولیذ، ساالمانکا، قرطبه، سویل، و تولدو، که پایتختش بود، استیال داشت

  . باختند ها قمار سلطنت می ردن بزرگترین حصهاسپانیا بر بیشترین جمعیت حکومت میراندند و براي به دست آو

حکومت کرد، قوانین و محاکم کاستیل را اصالح نمود، جنگجویی نجبا و  1350تا  1312آلفونسو یازدهم، که از 

. اعیان را متوجه مورها کرد، ادبیات و هنر را زیر حمایت گرفت، و خویشتن را به عشق معشوقهاي پرزا سرگرم ساخت

آینده ) پذرو ستمگر(پسر مشروعی زایید که در گمنامی، غفلت، و آزردگی بزرگ شد و پذرو ال کروئل زنش براي او 

چنان نه فرزند حرامزاده دیگر آلفونسو را آشکارا نومید و ) 1350(به تخت نشستن پذرو در پانزدهسالگی . گشت

که عروس پذور، بالنش هنگامی . یدمحروم ساخت که همگی تبعید گشتند، و مادرشان لئونورا د گوثمان به قتل رس

دو بوربون، بدون دعوت از فرانسه فرا رسید، پذرو با وي ازدواج کرد، دو شب با او به سرآورد، سپس فرمان داد تا به 

ها زیباییش  و با معشوقه خود، ماریا د پاذیلیا، ازدواج کرد که بنابر افسانه) 1361(اتهام توطئه مسمومش کردند 

و فریبنده بود که شهسواران درباري آبی را که وي در آن آبتنی کرده بود، در جذبات عشق، به  چندان مستی بخش

پذرو در نزد طبقات پایین، که تا لحظه تلخ واپسین طرفدار و پشتیبانش بودند، سخت گرامی . جاي شراب مینوشیدند

ند او را به چنان نیرنگها، جنایات، و اما سو قصدهاي مکرري که نابرادریها، براي عزل وي کرد ;و وجیه المله بود

سرانجام هانري، کنت تراستامارا، . اهانتهایی سوق داد که مانع از آن شد که داستان این دوستی رنگ و رونق بگیرد

بزرگترین پسر لئونورا، به قیام متشکلی دست زد، پذرو را به دست خویش به قتل آورد، و به نام هانري دوم براریکه 

قضاوت درباره ملتها از روي رفتار و کردار پادشاهانشان کاري است دور از انصاف، ). 1369(ل تکیه زد سلطنت کاستی

در همان حال که . زیرا پادشاهان با ماکیاولی هم عقیدهاند که اخالق براي سالطین ساخته و پرداخته نشده است

به ده میلیون تن بالغ میشدند،  1450، که در فرمانروایان دست اندرکار قتل و جنایت بودند، مردم خواه فرد یا ملت

با اینکه به پاکی خون خویش میبالیدند، ترکیب ناپایداري از سلتها، فنیقیها، کارتاژیها، . تمدن اسپانیا را میآفریدند

رزانی پستترین طبقه اجتماع را بردگانی معدود و کشاو. رومیها، ویزیگوتها، واندالها، عربها، بربرها، و یهودیها بودند
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ها، و سوداگران شهرها  باالتر از آنها، صنعتگران، صاحبان کارگاه ;به صورت سرف بودند 1471تشکیل میدادند که تا 

در  ;باالدست آنها، به ترتیب بزرگی و اهمیت، شهسواران، نجباي متکی به شاه، و نجباي مستقل قرار داشتند ;بودند

خود سلسله مراتبی داشتند که از کشیش بخش تا اسقف، رئیس دیر،  برابر طبقات غیر روحانی، روحانیان نیز براي

هر شهر داراي انجمن و شوراي مخصوص خود بود و نمایندگانی براي ملحق . اسقف اعظم، و کاردینال را شامل میشد

ام از لحاظ نظري، فرمان و اجک. ایالتی و ملی میفرستاد) مجلس نمایندگان(شدن به نجبا و روحانیان به کورتس 

مزد، شرایط کار، قیمت اجناس، و نرخ . شاهان براي آنکه حکم قانون یابند، میبایست از تصویب این کورتسها بگذرند

عوامل زیادي باعث عدم رونق و جنب و . سود به وسیله انجمنهاي شهرداري یا شوراي اصناف تعیین و تنظیم میشد

دولتی و محلیی که بر صادرات و واردات تعقل میگرفت،  انحصارطلبی شاهان، عوارض: جوش در امر بازرگانی بودند

اختالف مقیاس اوزان و مقادیر، بی اعتباري پولهاي رایج، راهزنان، دریازنان مدیترانه، حرمت مذهبی ربح، و تعقیب و 

در . تندآزار مسلمانان که کارهاي صنعتی و تجارتی در دستشان بود و یهودیان که بر اقتصاد و مالیه کشور استیال داش

براتها صادر  ;هاي بانکی آن را تضمین کرد یک بانک دولتی در بارسلون گشایش یافت و دولت سپرده 1401سال 

  . بیمه دریایی تاسیس گشت 1435و در  ;شدند

اسپانیاییها، همچنانکه روح آنتی سمیتیسم را با اصل و نسب سامی به هم آمیختند، حرارت و گرمی افریقا را نیز در 

هوشی تیز و ذهنی کنجکاو . یش محفوظ داشتند، و مانند بربرها به نادره گویی و شدت عمل مایل بودندخون خو

استقالل و استغناي غرورآمیز روح و شکوه و . داشتند، در عین حال سخت زودباور بودند و به نحو دهشتناکی خرافاتی

جوینده و مکتسب بودند، و میبایست . ادندهایشان را، حتی در هنگام فقر و محنت، از دست نمینه کوکبه کالسکه

کار را عار میداشتند و از آن روي میگردانیدند، . باشند، اما بینوایان را تحقیر نمیکردند و تملق توانگران را نمیگفتند

تناسان و تن پرور بودند، مع هذا نیمی از دنیاي جدید را . لیکن با بردباري تمام سختی و مشقت را تحمل میکردند

از استقبال خطر، حتی اگر استقبال کننده کس دیگري میبود، . تشنه ماجراجویی، بزرگی، و عشق بودند. کردند فتح

گاو بازي، که بازمانده یک سنت کرتی و رومی بود، تقریبا بازي و ورزش ملی محسوب میشد، زیرا  ;لذت میبردند

ولی اسپانیاییها مانند . زهوشی میآموختتظاهري باشکوه، پرزرق و برق، و دقیق بود و شجاعت و مهارت و تی

لذات و شادمانیهاي خود را به نحو اسفناکی به دست ) و برعکس انگلیسیهاي عصر الیزابت(انگلیسیهاي امروز 

رفتار و . ها در افسردگی خشک خلق و خوها انعکاس یافته بود هاي دامنه سراشیب کوه خشکی خاك و سایه. میآوردند

همه اسپانیاییها بزرگوار و شریف بودند، ولی معدودي از  ;امل بود و از بهداشتشان بمراتب بهترسلوك افراد، موقر و ک

شرافت و پاکدامنی  ;کارها و مسابقات پهلوانی در میان ناپاکی عوام پیدایش پذیرفت. آنها مرد حمام و گرمابه بودند

ها، که در روزهاي هفته ساده و  طبقات باال، جامهدرمیان . زنان در اسپانیا خدایانی بودند زندانی ;وجهه مذهبی یافت

هاي پر چین،  ها، یقه سنگین بود، در روزهاي یکشنبه و ایام جشنها و عیدها با جلوه و زرق و برق ابریشمها، منگوله

و مردان کفشهاي پاشنه بلند میپوشیدند . دامنهاي باد کرده، یراق دوزیها، و زردوزیها شکوه و عظمت دیگري مییافتند

زنان، که از سحر و فریبایی طبیعی خویش راضی نبودند، با بزك و زینت و نقابهاي مرموز  ;به خویشتن عطر میزدند

کشش و کوششهاي جنسی، به هزار صورت و به هزار لباس، در جریان . مردان را مسحور فریفته خویش میساختند

هاي دیوانهوار را  پاکدامنی جلو عشقها و پویهتهدیدهاي هراس آور روحانیت، حکم اعدام، و حفظ شرافت و  ;بود

. گذشت لیکن، ونوس بر همه چیرگی داشت، و باروري زنان از حاصلخیزي زمین در می ;میگرفت

به پاپهاي رم چندان اعتنایی نداشت و بارها، حتی در آن حال که . در اسپانیا، کلیسا متحد جداییناپذیر دولت بود

 ;اپذیر، را بر اریکه سلطنت پاپی مینشاند، خواستار اصالح و تصفیه دستگاه پاپی بودآلکساندر ششم، آن مرد اصالحن

هایی را که به وسیله پاپ یولیوس دوم، براي تجدید بناي  کاردینال خیمنث انتشار و توزیع آمرزشنامه 1513در سال 



٣۴٨٣

در این باب فردیناند منتظر . شد در نتیجه، شاه رئیس کلیساي اسپانیا. کلیساي سان پیترو، صادر شده بود قدغن کرد

در اسپانیا براي متحد ساختن کلیسا و دولت، و ملیت و مذهب احتیاجی  ;آن نشد که هنري هشتم به وي تعلیم دهد

کلیساي اسپانیا تحت لواي حکومتی که براي حفظ نظم اخالقی، ثبات، استحکام جامعه و سر به راه . به اصالح نبود

اعضاي آن، حتی . اهانه بدان تکیه کرده بود، از امتیازات اساسی ویژهاي برخورداري داشتنگاه داشتن توده مردم آگ

. هاي کوچک، تنها مطیع و تابع محاکم کلیسایی و روحانی بودند در فرقه

از محصول و درآمد دیگر مستملکات . زمینهاي وسیعی از مملکت را در تصرف خود داشت که مستاجر نشین بودند

در . نیز از مالیات معاف بود ;میکرد، و از این عشریه تنها یک سوم را به خزانه دولت میپرداختعشریه دریافت 

اخالقیات کشیشان و قوانین انضباطی دیرها ظاهرا . مقایسه با دولت، از کلیساي دیگر کشورها، جز ایتالیا، توانگرتر بود

د جاهاي دیگر، متعهگیري کشیشان امري رایج لیکن، مانن ;در سطحی باالتر از حد معمول قرون وسطی قرار داشت

هاي پیرنه رو به انحطاط  زهد و ریاضت، در همان حال که در شمال کوه. بود و بدان به چشم اغماض نظر کرده میشد

حتی عاشقان، خود را تازیانه میزدند تا مقاومت دلبرهاي دلسوز و محجوب را . میرفت، در اسپانیا مداومت داشت

  . ا از لذت مازوخیستی برخوردار گردنددرهم بشکنند، ی

مردم نسبت به شاه و کلیسا سخت وفادار بودند، زیرا براي آنکه بتوانند با دلیري و پیروزمندي با دشمنان بسیار 

جهاد (نزاع بر سر غرناطه به گونه یک سانتافه  ;قدیمی خود یعنی مورها بجنگند، احتیاج به نظم و آرامش داشتند

در روزهاي مقدس مذهبی، زن و مرد و کودك، از توانگر تا بینوا، در پشت سر عروسکهاي بزرگی . ارائه گشت) مقدس

ها و خیابانهاي شهر، با وقار و طمانینه، خاموش یا سرود  که مظهر مریم عذرا یا یکی از قدیسان بودند، در میان کوچه

در مقابل  ;جایگاه ابدي خود، اعتقاد مبرم داشتندبه دنیاي روحانی، به عنوان سرمنزل واقعی و . گویان راه میافتادند

از بدعتگذاران سخت نفرت داشتند و آنها را خائن به وحدت و . آن، زندگی خاکی خوابی اهریمنی و ناپایدار بود

زیرا سوزاندن آنها کمترین کاري بود که  ;جنبش ملی میدانستند، و بر سوزانیدن آنها اعتراض و ایرادي نداشتند

و اگر هم  ;طبقات پایین کمتر مدرسه و مکتب به خود میدیدند. د براي خداي خشمناك خود انجام دهندمیتوانستن

  . میدیدند، تحصیالتشان تقریبا سراسر مذهبی بود

کورتز نیرمند، که در میان مشرکان مکزیکی به مراسمی شبیه آیین قربانی مقدس مسیحیان برخورده بود، شکوه 

حدت و شدت آیین کاتولیک در اسپانیا بر اثر . ا بدانهاآموخته تا فاتحان را مشوش سازدمیکرد که شیطان این رسم ر

رقابتهاي اقتصادي با مسلمانان و یهودیان، که رویهمرفته تقریبا یک دهم جمعیت اسپانیاي مسیحی را تشکیل 

بدتر  ;ا این وضع بسیار بد بودمورها غرناطه حاصلخیز را در دست داشتند، و از لحاظ اسپانیاییه. میدادند، افزون گشت

از آن، مدجنون بودند، یعنی آن دسته از مورهایی که در میان اسپانیاییهاي مسیحی میزیستند و هنوز به مسیحیت 

در نیامده بودند و مهارت و چیره دستی آنان در کار و صنعت و فالحت مایه غبطه مردمی بود که بیشترشان به طرق 

  . د زمین بودندابتدایی و توانفرسا پایبن

اسپانیاي مسیحی هزار سال تمام آنها را مورد تعقیب و آزار قرار داده . نابخشودنیتر از آنها، یهودیان اسپانیایی بودند

مالیاتهاي غیر عادالنه بر آنها تحمیل کرده بود، بزور از آنها وام گرفته بود، امالك و اموالشان را مصادره کرده و : بود

هاي مسیحی  ها و موعظه ها آنها را به استماع خطابه اجبارا تعمید داده بود، حتی در کنیسه خودشان را کشته یا

مجبور کرده و بزور مسیحی گردانیده بود و در عین حال کیفر قانونی مسیحیانی را که به دین یهود بگروند مرگ قرار 

ند جایی که مجبور بودند میان شرم و خجالت از آنها براي مباحثه با عالمان االهی مسیحی نامنویسی میکرد. داده بود

شکست و هالکت و خطر پیروزي، یکی را انتخاب کنند، اغلب به آنها و مدجنون فرمان داده شده بود که عالمت 

بر جامه خویشتن بدوزند، و آن معموال وصله دایره شکل سرخی بود که بر سر شانه قباهایشان ) غیار(ممیزهاي 
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پزشکان آنها نمیتواستند . استخدام و به مزدوري گرفتن خدمتگزار مسیحی را نداشتندیهودیان حق . میدوختند

بیماران مسیحی را معالجه کنند یا برایشان نسخه بنویسند، اگر یک مرد یهودي با زنی مسیحی وصلت میکرد یا 

. همخانه میشد، سزایش مرگ بود

استال در ناوار را به قتل عام پنج هزار یهودي و  هاي راهبی از فرقه فرانسیسیان مسیحیان خطبه 1328در سال 

هاي فرنان مارتینث مردم را، در تمام مراکز مهم اسپانیا  موعظه 1391در سال . سوزاندن خانه هایشان بر انگیخت

 1410در . تحریک به کشتن هر یهودیی که به چنگشان میافتاد و از گرویدن به مسیحیت امتناع میورزید کردند

، و سپس دیگر شهرها، تحت تاثیر فصاحت بیان ویثنته فرر، آن مرد مقدس متعصب، دستور دادند که والیاذولیذ

هاي آن از غروب تا طلوع آفتاب فردا  که دروازه)) جودریه((یا )) الحما((هاي بخصوصی  یهودیان و مورها را در محله

نفک ساختن آنها از خیل مسیحیان، براي حفظ و احتمال میتوان داد که این اقدام، یعنی م ;بسته بودند، زندانی کنند

  . مصونیتشان بوده است

یهودیان بردبار و زحمتکش و تیزهوش، حتی در زیر این تضییقات و فشارها، از هر فرصتی براي تکامل و پیشرفت 

آنها را تحت بعضی از شاهان کاستیل، چون آلفونسو یازدهم و پذرو ال کروئل، . سود جستند و افزودنتر و داراتر شدند

  . حمایت گرفتند و یهودیان نام آور و هوشمند را، در کار حکومت، مناصب عالی دادند

آلفونسو دون یوسف اثیخایی را وزیر مالیه خود کرد و یهودي دیگري به نام شموئیل بن وقار را طبیب مخصوص 

مملکت محکوم شدند، و در زندان اینان از مقامات خویش سو استفاده کردند، به توطئه علیه شاه و  ;خویش ساخت

وي در زمان سلطنت پذرو خزانه دار کل مملکت  ;شموئیل ابوالعفیا نیز به همین سرنوشت دچار شد. جان سپردند

، شموئیل در تولدو کنیسه 1357سه سال پیشتر، یعنی در . بود، ثروت بیکرانی اندوخت، و به فرمان شاه به قتل رسید

آن را در زمان فردیناند به کلیساي ال ترانسیتو مبدل ساختند، و اینک به عنوان یادبود  ;زیبا و سادهاي ساخته بود

هنگامی : حمایت پذرو از یهودیان سبب بدبختیشان گشت. هنر عبري موري اسپانیا، به وسیله دولت نگهداري میشود

و هنگامی ). 1355تولدو، (کردند  یهودي را قتل عام 1200که هانري، کنت تراستامارا، او را خلع کرد، سربازان فاتح 

هاي پست فرانسه اجیر گرفته شده بودند به  را که به وسیله دو گکلن از میان طبقات و توده)) یاران آزاده((که هانري 

هزاران تن از یهودیان اسپانیایی تعمید یافتن را بر . اسپانیا آورد، کشت و کشتارهاي فجیعتري به وقوع پیوست

، چون شرعا مسیحی شناخته شدند، از ))نوکیشان((این . قتل عام با برنامه قبلی ترجیح دادندوحشت بدرفتاري و 

برخی از آنها . نردبان اقتصادي و سیاسی راه به باال بردند و در مشاغل دولتی، و حتی در کلیسا، مقامات واالیی یافتند

ستعداد و شایستگی آنها در امور مالی سبب شد ا. روحانیان بلند مرتبه، و بعضی دیگر رایزن و مشاور پادشاه گشتند

بعضی . که در گرد آوري و ترتیب عایدات دولت مقام مقام برجسته و ممتازي یابند، و حسادت دیگران را برانگیزند

خویشتن را در رفاه و آسایشهاي اشرافی غرقه ساختند، و بعضی اموال و امالك خویشتن را، به نحوي اهانتآمیز، به رخ 

هاي مسیحی که  با وجود این، خانواده. دادند) خوك(کاتولیکهاي خشمناك به نوکیشان نام مارانو . کشیدند دیگران

بیش از ثروت داراي اصل و نسب بودند و یا به شایستگی و لیاقت یهودیان احترام میگذاشتند، با آنها پیوند ازدواج 

فردیناند کاتولیک و تور کماذا، . نشان با خون یهودیان آمیختاز این راه، مردم اسپانیا، بویژه طبقات باال، خو. میبستند

پاپ پاولوس چهارم، هنگام جنگ با فیلیپ دوم، او و . مامور تفتیش افکار، در تبار خویش رگه یهودي داشتند

. نامید)) تخم هرزه یهودیها و مورها((اسپانیاییها را 

II -1492-1300: غرناطه   

باغهاي میوه، ... شهري است که در دنیا چون آن شهري نیست: ((ف میکندابن بطوطه غرناطه را چنین وص

معنی .)) بناهاي باشکوه ساختهاند((و در آن .)) درختستانها، مرغزارهاي پر گل، و تاکستانها شهر را در میان گرفتهاند
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است و این شاید به )) پردانه((فاتحانش بدان نام مسیحی گراناذا دادند که به معنی  ;نام آن در عربی معلوم نیست

غرناطه نه تنها شهر،بلکه ایالتی را که خرث د ال فرونترا، خائن، آلمریا، . علت داشتن درختان انار فراوان بوده است

پایتخت . ماالگا و قصبات دیگر جزو آن بودند شامل میشد و بر روي هم جمعیتی در حدود چهار میلیون نفر داشت

و  ;یک دهم کل جمعیت آن بود، مانند برج دیده بانی، مشرف بر درهاي پهناور بود این منطقه وسیع، با جمعیتی که

بارویی، با هزار برج، شهر را از حمله . این دره به علت آبیاري دقیق و کشاورزي علمی، سالی دو بار محصول میداد

نهاي عمومی، آبنماها در میدا ;اشراف در بناهاي وسیع با طرحهاي زیبا سر میکردند. دشمنان در امان میداشت

و در تاالرهاي معظم قصر الحمرا، امیر یا سلطان یا خلیفه با درباریانش  ;حرارت و سوزش آفتاب را خنکی میبخشیدند

یک هفتم کل محصوالت کشاورزي را حکومت میبرد، و احتماال همین مقدار، در ازاي اداره اقتصادي و . میزیست

فرمانروایان و نجبا مقداري از درآمد خود را به هنرمندان، . خته میشدرهبري نظامی، به کیسه طبقه حاکمه ری

شاعران، دانشوران، علما، تاریخنویسان، و فالسفه میدادند، و هزینه دانشگاهی راکه دانشوران مسیحی و یهودي در آن 

بنیان جهان :((بودبر سر در مدرسه در پنج سطر نوشته شده . کرسی استادي، و گاهی ریاست، داشتند تامین میکردند

زنان نیز آزادانه از .)) دانش دانایان، دادگري بزرگان، نیایش نیکان، و دلیري دالوران: بر چهار چیز نهاده شده است

اما  ;در میان مورهاي غرناطه نام زنان دانشور بفراوانی به گوش میخورد. زندگی فرهنگی جامعه برخورداري داشتند

از برانگیختن به عشقهاي پر شور و حتی کارها و سر سپردگیهاي شهسوارانه باز  دانش اندوزي و تحصیل، زنان را

زنان به خاطر موزونی اندامها، زیبایی بدنها، مواجی و بلندي گیسوان، :((یکی از مردم آن زمان میگوید. نمیداشت

.)) از و معروفندفریبندگی و شیرینی گفتار ، و عطر نفسهایشان ممت... سپیدي دندانها لطافت و سبکی حرکات

مردم لباسهاي فاخر . پاکیزگی و نظافت و نظافت فردي و بهداشت عمومی از جهان مسیحیت معاصر فراتر بود

مسابقه هاي قهرمانی ،و یا نمایشهاي باشکوه ،روزهاي جشن واعیاد را . میپوشیدند و رفتار و آدابی بزرگوارانه داشتند

و تندي و تعدي نیز یکباره رخت برنبسته بود، اما  ;اري و آسانگیري بودمدار اخالقیات بر بردب.روشنی میبخشیدند 

یک تاریخنویس اسپانیایی . سخاوت و شرافتمندي مورها چندان بود که مسیحیان را به ستایش بر میانگیخت

ی خود ما به دستکاري و امانت چندان بود که به گفتار و قول آنها بیش از سند کتب((غرناطه )) شهرت اهالی:((میگوید

در میان این ترقیات عالی، عشرتطلبی و خوشگذرانی براي رشد خود شیره حیات و قدرت ملت .)) میشد اعتماد کرد

. ساخت و بروز ناهمسازیها و اختالفات داخلی زمینه را براي حمالت خارجی آماده می ;را میمکید

ت میبخشید و بر توانگري و ثروتش میافزود، اسپانیاي مسیحی، که آهسته آهسته امارتهاي خود را استحکام و وحد

بدین نواحی مسلمان نشین محصور در قلمروهایش، که دینشان به مسیحیت رنگ شرك و بی اعتقادي میزد و 

. هاي خطرناکی بودند که به روي سپاهیان دشمن کافر باز بودند، با خصومتی رشگآمیز مینگریست بندرهایشان دروازه

. ي پربار و حاصلخیز اندلس میتوانست خشکی و لم یزرعی زمینهاي بایر شمال را جبران کنداز این گذشته، کشتزارها

هاي مختلف و پادشاهان متخاصم دچار تفرقه بود، غرناطه چنین در  تنها به علت آنکه اسپانیاي کاتولیک میان دسته

سالیانه به کاستیل خراجی  که) 1457(حتی در این هنگام نیز این امارت نشین آزاده پذیرفت . آزادي میزیست

امیر گردنکشی به نام علی ابوالحسن از فرستادن این خراج که ضامن صلح بود سرباز  1446هنگامی که در . بفرستد

. زد،هانري چهارم بیش از آن درباده خواري وهرزگري غرق بود که بتواند وي را به اطاعت و فرمانبرداري مجبور سازد

ینکه بر تخت شاهی کاستیل نشستند، سفیرانی به نزد امیر فرستادند و تجدید خراج گذشته اما فردیناند و ایزابل، هم

به شاهتان بگویید امیران غرناطه که خراج میدادند مردهاند، حاال : ((علی با گستاخی جواب داد. را خواستار شدند

ه نبود که فردیناند بیش از تمام امیر بیپرواي غرناطه آگا.)) ضرابخانه ما، به جاي سکه، تیغه شمشیر ضرب میزند

امیر تاخت و تاز مرزي مسیحیان را بهانه ساخت، به قصبه مرزي  ;آهنهاي ضرابخانه مورها اراده و استقامت دارد
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مارکی ). 1481. (مسیحی زهرا تاخت، آن را تسخیر کرد، و تمام اهالی آن را به غرناطه آورد و به بردگی فروخت

. از همین جا، فتح غرناطه شروع شد). 1482(غارت قلعه مورهاي عالمه تالفی کرد  کادیث کار او را با نهب و

ابوالحسن چنان فریفته یکی از کنیزکان خود گشت که زنش، سلطانا عایشه، . عشق، جنگ را دشوار و بغرنج ساخت

دیل مینامند، برانگیخت مردم را به خلع او و به تخت نشاندن پسرش ابوعبدا محمد یازدهم، که اروپاییان او را بوئب

یک سپاه اسپانیایی براي محاصره ماالگا رهسپار آن دیار شد، لیکن در معابر . ابوالحسن به ماالگا گریخت. 1482(

ابوعبدا محمد، . کوهستانی آجارکیه، به دست سپاهیانی که نسبت به امیر وفادار مانده بودند، تقریبا سراسر نابود شد

به رشک آمده بود، با سپاهی گران از غرناطه بیرون آمد تا به نیروهاي مسیحی، که در که از فتوحات نظامی پدرش 

دلیرانه جنگید، اما شکست یافت و اسیر شد، و آزادي خود را با وعده . نزدیکی لوسنا موضع گرفته بودند، حمله برد

در این میان، . به دست آورددوکات خراج ساالنه به حکومت اسپانیا  000,12کمک به مسیحیان علیه پدرش و دادن 

میان پدر و پسر و عمو بر سر غرناطه . ، خویشتن را امیر غرناطه گردانید)دالور(عمویش ابوعبدا، معروف به الزغل 

پدر مرد، پسر الحمرا را گرفت، عمو به گواذیخ عقب نشست و از آنجا، هرگاه که فرصتی . جنگی سه جانبه درگرفت

ابوعبدا محمد، به تقلید از پدر، تعهد خود را با دولت اسپانیا شکست و از . یی حمله میبردمییافت، به سپاهیان اسپانیا

  . فرستادن خراج سر باز زد و پایتخت خود را براي مقاومت در برابر هجوم گریزناپذیر مسیحیان آماده ساخت

. آورند برگماشتند به عمل میسپاهی را به ویران کردن دشتهایی که آذوقه غرناطه را  000,30فردیناند و ایزابل 

سپاهیان اسپانیایی . آسیاها، انبارهاي غله، کشتزارها، تاکستانها، زیتونستانها، و باغهاي مرکبات پایمال و ویران شدند

و این محاصره آن  ;ماالگا را در حصار گرفتند، مبادا از آنجا به غرناطه، یا از غرناطه به آنجا، مواد غذایی حمل شود

هایی را که در شهر یافت میشدند کشتند و خوردند، و سپس از  یافت که اهالی اسبها و سگها و گربه قدر ادامه

فردیناند اهالی را به تسلیم بدون قید و شرط . ها و صدها جان سپردند، یا بر اثر ابتال به امراض مردند گرسنگی ده

ا اعیان و بزرگان را با گرفتن تمام ثروت و مایملک مجبور کرد، دوازده هزار تن از بازماندگان را به اسیري گرفت، ام

اینک تمام امارت نشین غرناطه، به جز پایتخت آن، در دست . الزغل تسلیم شد. آنها به عنوان خونبها آزاد گذاشت

  . مسیحیان بود

سانتافه بنا  فردیناند و ایزابل، فرمانروایان کاتولیک، برگرد ارگ محصور، براي سپاهیان خود، شهري واقعی به نام

سواران مور از . نهادند و به انتظار نشستند تا گرسنگی شهري را که مایه مباهات اندلس بود به چنگ آنها در اندازد

شهسواران، با شهامت و شجاعتی همانند . غرناطه بیرون تاختند و شهسواران اسپانیایی را به نبرد تن به تن فراخواندند

دیناند، چون دید که جنگجویانش یکی یکی به خاك هالك میغلتند، بدین بازي اما فر ;آنها، پاسخ مثبت دادند

ابوعبدا محمد، با دستهاي از سپاهیان خود، بر محاصرین حمله برد، لیکن شکست یافت و عقب : خطرناك خاتمه داد

سیحیت اسالم نیز چون م. از سالطین ترکیه و مصر درخواست کمک کرد، اما به تقاضایش جوابی نرسید. نشست

. گرفتار تفرقه شده بود

ابوعبدا محمد عهد نامهاي را امضا کرد که افتخار و احترام غیر منتظرهاي نصیب  1491در بیست و پنجم نوامبر 

به موجب آن، مردم غرناطه میتوانستند اموال، زبان، لباس، مذهب، و آداب و رسوم خود را حفظ . فاتحان ساخت

تا سه سال از  ;ي بومی و به وسیله دادرسان و قوانین خودشان رسیدگی میشدندها دعاوي آنها در دادگاه ;کنند

. پرداخت مالیات معاف بودند و پس از آن تنها همان قدر که به فرمانروایان مسلمان میپرداختند از آنان اخذ میشد

و براي  ;نجا رخت سفر بربندنداسپانیاییها شهر را اشغال میکردند، ولی همه مورها میتوانستند، اگر دلشان بخواهد، از آ

  . شد آنان که قصد کوچیدن به افریقاي مسلمان را داشتند وسیله رفتن فراهم می
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و این شورش  ;با وجود این، مردم غرناطه به تسلیم شدن ابوعبدا محمد اعتراض کردند و سر به شورش برداشتند

و خود، همراه ) 1492ژانویه  2(دیناند تسلیم کرد چنان ابوعبدا محمد را به وحشت افکند که کلیدهاي شهر را به فر

با خویشاوندان و پنجاه سوار، از میان صفوف سپاهیان مسیحی گذشت و رهسپار امارت نشین کوهستانیی شد که به 

ها میگذشت، برگشت تا  عنوان یک فرمانرواي تابع کاستیل میبایست بر آن حکومت کند، هنگامی که از میان گردنه

  . بار به غرناطه، آن شهر شگفت انگیزي که از دستش رفته بود، بنگردبراي آخرین 

مادرش او را به خاطر سرکشی که اینک از چشمش روان . نامیده میشود)) آخرین آه امیرمور((این نقطه مرتفع هنوز 

میان، در این .)) چونان زنی، بر آنچه به مردانگی نتوانستی حفظش کنی اشک میریزي:((بود مالمت کرد و گفت

کاردینال مندوثا صلیب سیمین بزرگی برفراز قصر الحمرا برافراشت، و . سپاهیان اسپانیایی به درون شهر سرازیر شدند

سال اسالم را از اسپانیا  781فردیناند و ایزابل در میدان بزرگ شهر زانو زدند تا سپاس خداوندي را که پس از 

  . برانداخته بود به جاي آورند

III  -و ایزابل  فردیناند  

، و جلوس فردیناند بر تخت آراگون، براي اسپانیا ایام )1379(یک قرن فاصله میان مرگ هانري، کنت تراستامارا 

روي کارآمدن عدهاي فرمانرواي ناتوان سبب شد که نجبا و اعیان با منازعات خویش شیرازه نظم . آیش و آمادگی بود

جنگهاي داخلی چندان  ;انتقام گیریهاي خصوصی رواج داشت ;ودحکومت غافل و فاسد ب ;کشور را از هم بگسلند

ها براي بازرگانی نا امن شدند، و مزارع آن قدر لگدکوب سپاهیان شد که زارعان آنها  مکرر به وقوع پیوستند که جاده

بیشتر  ، که به موسیقی و شعر)14061454(به دنبال حکومت طوالنی خوان دوم، شاه کاستیل . را ناکشته میگذاشتند

از آنکه بتواند به امور مملکت رسیدگی کند عالقه داشت، سلطنت مصیبتزاي هانري چهارم آغاز شد که بر اثر عدم 

لیاقت در اداره امور، فساد، نامنظم ساختن پول رایج، و اتالف درآمد و عایدي کشور در راه طفیلیهایی که در چشمش 

بنابر وصیت، تاج و تختش را به خوانا، که وي را دختر خود مینامید، وي، . یافت)) هانري بیکفایت((عزیز بودند لقب 

نجبا و اعیان مالمتگر اصل و نسب و شایستگی او را مورد ایراد قرار دادند و خوان را بر آن داشتند که . واگذار کرد

حکومت خوانا را بار مشروعیت نسبت و ) 1474(اما خوان در هنگام مرگ . خواهر خود، ایزابل، را به جانشینی برگزیند

ایزابل و فردیناند از همین اغتشاش و آشفتگی، که هر کوششی را عقیم میگذاشت، نظم و حکومتی . دیگر تایید کرد

. پدید آوردند که مدت یک قرن اسپانیا را نیرومندترین دولت اروپا گردانید

مقدمات این ) 1469(الهاش فردیناند سیاستمداران با ترغیب ایزابل هجده ساله به ازدواج با پسر عموي هفده س

فردیناند، در هنگام . عروس و داماد هر دو از پشت هانري، کنت تراستامارا، بودند. پیروزي و موفقیت را فراهم ساختند

از این روي، ازدواج او و ایزابل سه ایالت را به  ;ازدواج، شاه سیسیل بود و با مرگ پدر حکومت آراگون را نیز مییافت

پاپ پاولوس دوم از دادن فرمانی که ازدواج پسر عمو و دختر عمو را از نظر . ادشاهی نیرومندي به هم پیوستصورت پ

فردیناند، پدرش، و اسقف اعظم بارسلون سند مورد احتیاج را جعل  ;دستگاه پاپی مشورع اعالم دارد خودداري کرد

مشکل دوم ازدواج آنها از . س چهارم تحصیل کردندپس از تکمیل مراحل ازدواج، سند اصیلی از پاپ سیکستو. نمودند

یک سو فقر عروس بود، که برادرش به ازدواج او به چشم قبول نمینگریست، و از سوي دیگر نداري داماد که پدرش 

یک وکیل دعاوي یهودي راه این سیاست بارور و . سرگرم جنگ بود و نمیتوانست عروسی شاهانهاي تدارك بیند

) 1474(هموار ساخت، و ایزابل هنگامی که ملکه کاستیل شد  سوئلدو 20000ن قرضهاي به مبلغ سودمند را با داد

  . این دین را ادا کرد

ر گرفت جنگی که در تورو د. آلفونسو پنجم، شاه پرتغال، که با خوانا ازدواج کرده بود، مدعی تاج و تخت کاستیل شد

سه سال بعد، آراگون به فردیناند ). 1476(فردیناند سپاهیان کاستیل را به پیروزي رسانید . این دعوي را فیصله داد
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ایزابل همچنان ملکه کاستیل . اینک سراسر اسپانیا، جز غرناطه و ناوار، در زیر فرمان یک حکومت بود. به ارث رسید

. و سیسیل فرمانروایی داشت و در حکومت کاستیل نیز با زنش شریک بود فردیناند بر آراگون، ساردنی، ;باقی ماند

اداره امور داخلی کاستیل را ایزابل در دست داشت، لیکن صدور فرمانها و احکام سلطنتی در اختیار هر دو بود، و بر 

یگر بود، آنها را صفات و سجایاي آنها، که مکمل و متمم یکد. هاي جدید سر هر دو فرمانروا ضرب شده بود روي سکه

درباریانش میگویند که ایزابل در زیبایی بینظیر بود و معنی این حرف آن است که . موثرترین جفت تاریخ گردانید

ایزابل بیش از فردیناند به . قامتی میانه، چشمانی آبی، و گیسوانی شاه بلوطی که به سرخی میزد: نسبتا زیبا بود

ایزابل میتوانست حمایتگر شاعران باشد . کم هوشتر و در عوض دلرحمتر از او بودمدرسه رفته و درس خوانده بود، اما 

براي اعترافات و . و با فیلسوفان محتاط به گفتگو پردازد، اما همصحبتی کشیشان را بر این هر دو ترجیح مینهاد

وهري بیوفا ازدواج کرده با آنکه با ش. راهنمایی خود، سختگیرترین و ترشروترین کشیشان عالم اخالق را بر میگزید

گر چه در عهدي میزیست که چون دوران ما . بود، گمان میرود که تا پایان عمر به پیمانی که بسته بود وفادار ماند

درمیان ماموران و کارگزاران فاسد و سیاستمداران . اخالقیات سستی تمام داشت ،ام او نمونه شرم و آزرم حبنسی بود

 ;مادرش او را سخت اصیل آیین و پارسا بار آورده بود. ه بیپروا، رك، و فسادناپذیر باقی ماندگمراه، او تنها کسی بود ک

ایزابل این صفات را در وجود خویش تا سر حد زهد و تورع پرورش داد، و در دفع و سرکوب بدعتگذاري همان اندازه 

راپا مهر و مالطفت، و براي دوستانش نسبت به کودکانش س. سختگیر و بیرحم بود که در امور دیگر مهربان و دلجو

ایمان و تعصبش وي را . ها، و بیمارستانها بیدریغ کمک میکرد به کلیساها، صومعه. ستونی از وفاداري و حقشناسی بود

شجاعت اخالقی و جسمانیش از تمام . از اینکه بعضی از پاپهاي عهد رنسانس را مطرود و ملعون ندارد مانع نمیشد

خانمان براندازترین  ;با نجباي قدرتمند و گردنکش درافتاد و آنها را به تسلیم و انضباط واداشت ;وداطرافیانش بیش ب

فقدانهاو مصیبتها را با آرامش تحمل مینمود و با شجاعتی که به دیگران نیز سرایت میکرد با سختیها وخطرات جنگ 

هاي شاهانه فوق  و جامه ;خردمندانه میدانست حفظ عظمت وجالل شهبانویی را، در میان مردم ،کاري. روبه رو میشد

لیکن در خلوت، ساده و حتی با امساك لباس . العاده گزاف میپوشید و جواهرات بیبدیل به خویشتن میآویخت

رنج کارهاي خطیر . میپوشید و اوقات فراغتش را به برودري دوزي براي کلیساهایی که دوست میداشت صرف میکرد

در اصالحات اساسی پیشقدم میشد و عدالت را با  ;شعور، برخود هموار میساختحکومت را، با آگاهی و 

میخواست کشورش را از بینظمی ناشی از قانون شکنی نجات دهد و  ;سختگیریهایی که شاید الزم نمیبود اجرا میکرد

پائولوجوویو،  خارجیان معاصرش، چون. مطیع و فرمانبردار قانون سازد، و به این طریق بدان صلح و آرامش بخشد

گویتچاردینی، وسنیور دو بایار، او را در ردیف تواناترین فرمانروایان عصر میگذراند و به زنان قهرمان و شکوهمند عهد 

. کنند باستان مانند می

مردم کاستیل فردیناند را، به . پرستیدند رعایایش، در همان حال که با شاه بزحمت به یک جوال میرفتند، او را می

حتی در آن هنگام که از پیروزیهاي ناشی از زمامداري، . نکه یک نفر بیگانه آراگونی بود، نمیتوانستند ببخشندعلت آ

آنها اخالق سرد و محتاط وي را با . سیاستگري، و جنگجویی او میبالیدند، در او لغزشها و خطاهاي بسیار میدیدند

رفتار صریح ملکه، امساك وي را با گشاده دستی ملکه، تنگ  مهربانی و گرمی ملکه، ناراستیهاي از روي حساب او را با

چشمی و خرده نگري او نسبت به یارانش را با پاداشهاي سخاوتمندانهاي که ملکه به خدمتگزارانش میداد، و عشق 

گمان . دورزیها و هرزگیهاي بعد از ازدواج او را با عصمت و پاکدامنی ملکه میسنجیدند و آنها را زننده و گران مییافتن

نمیرود که به دلیل استقرار و تاسیس دستگاه تفتیش افکار، یا استفادهاي که او از احساسات و تعصبات دینی آنها در 

آنها از جهاد علیه بیدینی، فتح غرناطه، اخراج یهودیها و . جنگ میکرد، نسبت به او اظهار بیمیلی و تنفر نموده باشند

مردم آن کارها و اقدامات فردیناند را که آیندگان . د استقبال کردندمورهایی که به مسیحیت نگرویده بودن
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نمیپسندیدند دوست میداشتند، در هیچ کجا اعتراضی مناسب با شدت و شاقی قوانین، از قبیل بریدن زبان به علت 

امتیازات شخصی آنها متوجه این امر بودند که وي، هر جا پاي . کفر گویی، و زنده سوزانیدن به جزاي لواط، نمیبینیم

در نظر داشتند که وي گر چه بیشتر  ;یا سیاست ملت در میان نباشد، میتواند دادگر و حتی مالیم و آسانگیر باشد

مایل است مغزها را در مذاکرات و معاهدات به کار بیندازد تا سربازان را در جنگها، اما میتواند سپاهیانش را با چابکی 

بودند که خست و امساك او نه براي آن است که پولها را صرف تجمالت و راحت و متوجه  ;و بیمهابا رهبري کند

طلبیهاي شخصی کند، بلکه براي این است که آن را به زخم اقدامات خطیر و پر خرجی که مایه عظمت و بزرگی 

یداریش در عادت پارسایانهاش، ثبات و پا: مردم با چشم رضا و قبول به خصلتهاي او مینگریستند. اسپانیاستبزند

بدبختی و ادبار، میانه رویش در هنگام توانگري، بینایی و بصیرتش در انتخاب یاران و همدستان، وقف خستگیناپذیر 

. خویش در کار حکومت، و تعقیب مقاصد دیر رس و صعب الوصول به وسایل احتیاطآمیز و ابرام توام با انعطاف

مگر نه این بود که فرمانروایان  ;رد سیاسی، نادیده میگرفتندهاي مکررش را، به عنوان یک م دورویی و خلف وعده

پادشاه :((ها میکوشیدند تا وي را بفریبند و اسپانیا را چپاول کنند وي با قیافهاي سهمگین میگفت دیگر با همین شیوه

.)) ا گول زدهاماحمق دروغ میگوید، من ده بار، و بلکه بیشتر، او ر ;فرانسه شکایت میکند که دوبار او را فریفتهام

که همه ... کارهایش را((ماکیاولی زندگی فردیناند را با دقت مورد مطالعه قرار داد، زیرکی و هوشمندي او را نشان داد،

گویتچاردینی . خواند)) بزرگترین پادشاه جهان مسیحیت((ستود، و وي را )) بزرگ و برخی فوق العاده بودند

ریار چه اختالف بزرگی وجود داشت، و چه ژرف و نهانی مقاصد و احکام خود میان گفتار و کردار این شه:((مینویسد

بعضی فردیناند را مردي نیکبخت میدانستند، اما در حقیقت بختیاري او نتیجه تدارك .)) را به منصه ظهور میرسانید

فضایل و رذایل او را هنگامی که . و تجهیزات دقیق براي مقابله با حوادث، و استفاده آنی و بیدرنگ از فرصتها بود

براي سنجش در کفه ترازو مینهیم، آنچه مسلم مینماید آن است که وي از هر وسیلهاي، خواه زشت وخواه زیبا، براي 

ارتقاي اسپانیا از تفرقه و ناتوانی به قدرت و یگانگی، سود جسته است قدرت و وحدتی که اسپانیا را، در یک نسل بعد، 

. دیکتاتور اروپا گردانید

برادري ((استقرار امنیت مالی وجانی در کاستیل، احیاي فرقه : ها با ایزابل همکاري میکرد فردیناند در کلیه زمینه

ها، پایان دادن به روابط  جلوگیري در راهزنی در جاده ;به عنوان یک میلیشیاي محلی براي حفظ نظم)) مقدس

ایی و اصالح قانون، بازگرفتن امالك دولتی که هاي قض نامشروع جنسی در دربار، سازمان دادن مجدد دستگاه

و باالخره مجبور کردن نجبا و اعیان به اطاعت کامل از مقام  ;پادشاهان پیشین به نور چشمیها بخشیده بودند

در این جا نیز، مانند فرانسه و انگلستان، آزادیها و آشفتگیهاي دوران فئودالیسم ناچار جاي خود را به یک . سلطنت

مجامع و محاکم ایالتی  ;بخشهاي شهرداریها نیز امتیازات خود را تسلیم کردند. کزي و سلطنت مطلقه دادندامنیت مر

در زیر لواي . بندرت تشکیل میشدند، و اگر هم میشدند، تنها به خاطر آن بود که به لوایح مالی دولت راي دهند

  . ی زد و جان سپردحکومت این پادشاه سختگیر، دموکراسی سست بنیاد موجود دست و پای

از برخی از اموال، و از تمام حقوق و امتیازات دادرسی )) شهریاران کاتولیک((حتی کلیساي اسپانیا در برابر این . 

پاپ سیکستوس ;ست ایزابل با شدت و حدت تمام به اصالح و تصفیهاخالقیات کشیشان کمر ب ;کشوري محروم شد

چهارم مجبور شدکه حق انتصاب روحانیان عالیقدر کلیسا را در اسپانیا به حکومت واگذارد، و روحانیان قدرتمندي 

چون پذرو گونثالث د مندوثا و خیمنث د ثیسنروس تا بدانجا رسیدند که در عین حال هم اسقف اعظم تولدو وهم 

از آنجا که در خانواده . ند پادشاه، شخصیتی مقتدر و مثبت داشتکاردینال خیمنث، مان. صدر اعظم کشور بودند

در بیست سالگی از دانشگاه ساالمانکا در رشته . شریف اما تهیدست متولد شده بود، در کودکی به کلیسایش سپردند
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مدتی نایب اسقف و سرپرست مندوثا در اسقف نشین . قانون مدنی و قانون کلیسایی هر دو، درجه دکترا گرفت

  . سیگوئنثا بود

چون با وجود موفقیت و پیروزمندي مردي دل افسرده و بی اعتنا به مال و منال و مقامات دنیوي بود، وارد ریاضت 

بر : تنها زهد و ریاضت او را دلخوش میساخت ;فرقه فرانسیسیان شد)) مواظبین((کشترین گروه رهبانی اسپانیا گروه 

پی روزه میگرفت، خود را تازیانه میزد، و پیراهنی مویین در زیر لباس بر روي زمین سرد و سفت میخوابید، پی در 

ایزابل متقی و پارسا این راهب الغر اندام ریاضت کش را به عنوان کشیش اقرار نیوش و  1492در سال . تن میکرد

و به زندگی خیمنث پذیرفت، به شرط آنکه به وي اجازه داده شود همچنان در دیر بماند . راهنماي خود برگزید

. راهبانه خویش بر طبق سنت فرانسیسیان ادامه دهد

هنگامی . فرانسیسیان وي را به عنوان پیشواي محلی خود برگزیدند و به فرمان او به اصالحات دشواري تن در دادند

قاومت، به لیکن پس از شش ماه م ;، از قبول آن امتناع ورزید)1495(که ایزابل وي را نامزد اسقف اعظمی تولدو کرد 

در این هنگام نزدیک به شصت سال داشت، و گمان میرود . فرمان پاپ که او را به خدمت میخواند، قبول نمود

با آنکه رهبر روحانیان اسپانیا و رئیس شوراي سلطنتی . آرزویش از صمیم قلب آن بود که چون راهبی زندگی کند

هاي با شکوه و پر زرق و برقی که الزمه شغلش بود  جامه در زیر. بود، همچنان به زهد و ریاضت کشی ادامه میداد

با وجود . قباي ساده و خشن راهبان فرقه فرانسیسیان، و در زیر آن پیراهن مویین قدیم را کماکان بر تن داشت

ی مخالفت روحانیان عالیرتبه، ولی به پشتیبانی ملکه، اصالحاتی را که از خود شروع کرده بود در تمام جماعات رهبان

مثل آن بود که به قدیس فرانسیس، صرف نظر از فروتنی و افتادگیش، ناگهان قدرت و استعداد قدیس برنار . اجرا کرد

  . و قدیس دومینیک داده شود

این مرد مقدس موقر و اندوهناك را خوش نمیآمد که دو تن یهودي به مسیحیت نگرویده را در دربار مورد عنایت 

او و اسحاق ابراونل عایدات و درآمدهاي . ار معتمد و مطمئن ایزابل، آبراهام سنیور بودیکی از مشاوران بسی. ببیند

شاه و ملکه در این هنگام توجه خویش را . کشور را براي فردیناند جمع کردند و هزینه نبرد غرناطه را فراهم ساختند

آیینها را به مسیحیان پاکدلی  مخصوصا به نوکیشان معطوف داشته بودند و امید داشتند که گذشت زمان این نو

ایزابل، بخصوص، دستور داده بود که براي تعلیم آنها کتابی حاوي مسائل مذهبی، به صورت پرسش و  ;مبدل سازد

با وجود این، بسیاري از آنها پنهانی به دین قدیم خویش وفادار بودند و این وفاداري به معتقدات  ;پاسخ، تهیه کنند

نفرت کاتولیکها از یهودیانی که تعمید نیافته بودند براي مدتی . ان منتقل میساختنداجدادي را به فرزندانش

، )1467(آشوبها و شورشهایی علیه آنها در تولدو . باال گرفت)) نومسیحیان((فرونشست، در حالی که بیزاریشان از 

  . درگیر شد) 1474(، و سگوویا )1472(، قرطبه )1470(والیاذولیذ 

نژادي نیز پیداکرد، و شاه و ملکه جوان در اندیشه آن بودند که براي تقلیل آشوب و بینظمی، و مشکل مذهبی رنگ 

و راهی به خاطرشان . متحد و متجانس ساختن اقوام، زبانها، و عقاید، و ایجاد امنیت و آرامش اجتماعی راهی بیابند

  . نرسید جز آنکه دستگاه تفتیش افکار را در اسپانیا مستقر سازند

IV - هاي دستگاه تفتیش افکار  شیوه  

امروز ما در باب منشا و مقصد جهان و آدمی چندان مشکوکیم، و عقایدمان با یکدیگر چندان متفاوت است که در 

تعصب کنونی ما بیشتر . ایم بیشتر نقاط از سیاست و آزار مردمی که معتقدات دینی مخالفی دارند دست باز کشیده

بر اصول و مبادي سیاسی و اقتصادي ما ایراد کنند، و وحشت عقیدتی و فکري خویش دامنگیر آن کسانی میشود که 

را بر این زمینه توجیه میکنیم که هر گونه شک و تردید در این اصول و مفروضات جا افتاده، وحدت ملی و بقاي ما را 

بیش از ما به مسائل مذهبی  به خطر میافکند، تا نیمه قرن هفدهم، مسیحیان، یهودیان، و مسلمانان با حدت و شدتی
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و به آنان که بر این اصول و معتقدات  ;شرایع و االهیات آنان ستودنیترین و موثقترین مایملکشان بود ;توجه داشتند

هر دسته، . ایراد میگرفتند، چون کسی مینگریستند که بر بنیان و شالوده نظم جامعه و ریشه حیات بشریت تیشه زند

  . ش، به تعصب آبدیده شده بود و بر پیشانی دیگران داغ کفر و بیدینی میزددر جزمیت اعتقادات خوی

دستگاه تفتیش افکار در میان مردمی که اصول معتقدات مذهبی آنها از تاثیر تعلیم و تربیت و سیر و سیاحت بر کنار 

یحیان قرون وسطی، تقریبا تمام مس. مانده و خردشان پاي بسته عادات واوهام است سریعتر و زودتر بسط مییابد

تحت تاثیر تحصیالت کودکی و محیط پیرامونشان، معتقد بودند که کتاب مقدس، کلمه به کلمه، گفته خداست و 

از این دو مقدمه نتیجهاي که حاصل میآمد . عیسی، که پسر خدا باشد، مستقیما کلیساي مسیحت را بنیاد نهاده است

تهاست، و عمل به دستور و تعالیم مذاهب غیر مسیحی بخصوص ضد خداوند خواستار مسیحی شدن تمام مل: این بود

از این گذشته، چون بدعت بایسته عذاب و کیفر جاودانی بود، . مسیحی اهانتی بزرگ به ذات باري تعالی است

که با یافتن و مجازات ) و براستی عدهاي اعتقاد قلبی بدین امر داشتند(کیفردهندگان آن میتوانستند معتقد باشند 

  . کردن ملحدان، عدهاي از بیدینان بالقوه، و شاید شخص خویشتن، را از عذاب ابدي دوزخ میرهانند

. احتمال میرود ایزابل نیز، که در پرتو تعلیمات و مصاحبت متشرعان زندگی میگذاشت، در این معتقدات سهیم بود

ارهاي از این عقاید شک داشت، لیکن وي اما فردیناند، از آنجا که مردي جهاندیده و سختی کشیده بود، شاید در پ

ظاهرا معتقد بود که وحدت عقاید دینی کار حکومت بر اسپانیا را آسانتر میکند و وي را براي دفع دشمنان توانگرتر 

، توقیعی صادر کرد و بدانهااختیار داد که 1478پاپ سیکستوس چهارم به تقاضاي او و ایزابل، در اول نوامبر . میسازد

را که در قانون کلیسایی و االهیات صاحب درجه باشند، به عنوان هیئت مفتشه برگزینند و بدعتگذاران شش کشیش 

یکی از خصوصیات مهم این توقیع آن بود که اجازه انتخاب و انتصاب . را بجویند، استنطاق کنند، و به کیفر برسانند

هاي دومینیکیان یا فرانسیسیان بود، به  فرقه اعضاي دستگاه تفتیش افکار را، که قبال از اختیارات محلی روساي

در اینجا، مانند آلمان پروتستان و انگلستان قرن بعد، براي سه نسل، مذهب مطیع . فرمانروایان اسپانیا اعطا کرده بود

اما صورت ظاهر قضیه چنین بود که فردیناند و ایزابل مفتشین را معین مینمودند، و آنگاه . و دست نشانده دولت شد

به این  ;مرجعیت و اعتبار دستگاه تفتیش افکار ناشی از همین فرمان پاپ بود ;پاپ فرمان انتصاب آنها را صادر میکرد

طریق، دستگاه تفتیش افکار یک موسسه روحانی و عضوي از اعضاي کلیسا بود که خود عضوي از اعضاي دولت به 

فردیناند و ایزابل . پردازد و درآمد آن را کال دریافت بداردبرعهده حکومت بود که هزینه این دستگاه را ب. شمار میرفت

از میان تمام وسایل . بر جزئیات کار آن نظارت و مراقبت میکردند، و از حکم و راي آن میشد بدانهااستیناف داد

، مالی و انگیزه و محرك وي در این خوشایندي، در اصل. حکومت و فرمانروایی، این یکی در نزد فردیناند گرامیتر بود

هاي  البته اموال محکومین مصادره میشد و به ضبط او درمی آمد، اما وي، در عین حال، از گرفتن رشوه. مادي نبود

هدف او نفع مادي نبود، بلکه اتحاد و . هنگفت از متهمان ثروتمند براي نسخ کردن حکم دستگاه امتناع میورزید

. یگانگی اسپانیا بود

فکار اختیار داده شده بود که، از میان روحانیان و غیر روحانیان، کسانی را به عنوان مامور به اعضاي دستگاه تفتیش ا

سراسر دستگاه تفتیش افکار زیرنظر یکی از عمال  1483پس از سال . تحقیق و مامور اجرا به یاري خود برگزینند

صالحیت . شد گفته می)) فتش کلم((دولت، یعنی مفتش عالی دستگاه تفتیش افکار، قرار گرفت که معموال به او 

دستگاه به یهودیان یا مورهایی که به  ;قضایی و حوزه عمل دستگاه تفتیش افکار شامل تمام مسیحیان اسپانیا میشد

تهدیدهاي آن متوجه نوکیشانی بود که گمان میرفت به دین قدیم خود،  ;مسیحیت نگرویده بودند کاري نداشت

یهودیانی که به  1492تا سال  ;ند، و یا مسیحیانی که متهم به بدعتگذاري بودندیعنی یهودیت یا اسالم، بازگشتها

کشیشان راهبان، و فرایارها درخواست معافیت از تفتیش . مسیحیت نگرویده بودند مصونتر از تعمیدیافتگان بودند
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آن ایستادگی کردند، لیکن یسوعیان مدت نیم قرن در برابر صالحیت قانونی  ;افکار نمودند، اما در خواست آنها رد شد

و در قرنهاي بعد، حتی این  ;تنها قدرتی که فوق قدرت مفتش کل بود، مقام سلطنت بود. سرانجام از پاي درآمدند

دستگاه تفتیش افکار از تمام ماموران غیر روحانی مساعدت و همکاري میطلبید، و . قدرت نیز نادیده گرفته شد

  . شنید معموال جواب مساعد می

پیش از آنکه دیوان محاکمات آن در شهري . اه تفتیش افکار قوانین و آیین دادرسی خاص خود را داشتدستگ

را به گوش مردم میرسانید و از آنها میخواست که هر کس )) فرمان ایمان((تشکیل شود، از فراز منابر کلیساها 

ا به خبرچینی و به متهم ساختن آنها ر ;بدعتگذاري سراغ دارد به سمع اعضاي دستگاه تفتیش افکار برساند

.) در قرن شانزدهم، اتهام خویشان نزدیک پذیرفته نبود. (همسایگان، دوستان، و خویشاوندان تحریض و تشویق میکرد

و آن کس که بدعتگذاري را میشناخت و اورا رسوا نمیساخت  ;به خبرچینان قول رازپوشی کامل و حمایت داده میشد

اگر یهودي تعمید یافتهاي هنوز امید آمدن . داشت، به لعن و تکفیر و نفرین گرفتار میشدیا در خانه خویش پنهان می

اگر روز سبت را روز ستایش و  ;اگر آیین یهودي پرهیز از غذا را رعایت میکرد ;مسیحاي دیگري را در سر میپرورانید

مقدس یهودي را، به هر صورت که  اگر اعیاد ;استراحت میدانست،یا براي آن روز جامه زیرین خویش را عوض میکرد

اگر فرزندانش را ختنه میکرد یا بدانها نامی عبري میداد، یا بی آنکه نشان صلیب رسم کند آنها  ;باشد، جشن میگرفت

اگر با حرکت دادن سر، نماز به جاي میآورد، یا یکی از مزامیر کتاب مقدس را، بی آنکه سرود  ;را دعا و تبرك مینمود

اینها و اعمال دیگري از این قبیل، : اگر هنگام مرگ رو به دیوار میکرد ;ش را بر آن بیفزاید، میخواندتسبیح یا ستای

به موجب . که مفتشان نشانه بدعت پنهانی میشمردند، میبایستی فورا به دستگاه تفتیش افکار گزارش داده شوند

مظان اتهام بدعتگذاري احساس میکرد  نامیده میشد، هر آن کس که خویشتن را در)) شرح بخشایش((قانونی که 

در این صورت او را جریمه میکردند، و یا به کفاره گناهش به کاري . میبایست بیاید و به تقصیر خویش اعتراف کند

. شد اما اگر چنین شخصی بدعتگذار دیگري را لو میداد، بخشوده می ;وامی داشتند

ن و ماموران تحقیق در اختیار آنها گذاشته میشدند بررسی مفتشان مدارك و اسنادي را که به وسیله خبرگزارا

 ;هنگامی که اعضاي محکمه بر جرم بدعتگذاري کسی متفق میشدند، حکم بازداشت او را صادر مینمودند ;میکردند

. دندمتهم را دور از دیگران نگاه میداشتند و به کسی، جز عمال و ماموران محکمه، اجازه دیدار و گفتگو با او را نمیدا

او را ملزم میساختند که براي خود بستر بیاورد و هزینه حبس و نگاهداري خود را . معموال او را به زنجیر میکردند

بقیه اموال و دارایی او  ;اگر براي این منظور پول کافی نمیپرداخت، به حد کفایت از اموال وي حراج میکردند ;بپردازد

ار ضبط میشد، مبادا که چیزي از آن مخفی کنند و یا آنکه، براي فرار از نیز به وسیله ماموران دستگاه تفتیش افک

در بعضی موارد مقداري از دارایی متهم را، براي نگاهداري آن عده از افراد خانواده او که . مصادره، به فروش رسانند

  . فروختند نمیتوانستند کار کنند، می

اه، که راي خود را صادر کرده و او را مجرم شناخته بود، از وي هنگامی که زندانی را براي محاکمه میآوردند، دادگ

محاکمه محرمانه و پنهانی بود، و متهم را سوگند غالظ و . میخواست تا برائت خویش را از جرم منتسبه ثابت کند

وي گفته  اقاریر شهود علیه وي، و نام آنها به. شداد میدادند که در صورت آزاد شدن، چیزي از جریان آن فاش نسازد

  . دانستند مفتشان، براي حفظ و حمایت خبرگزاران، خویشتن را از این عمل معذور می ;نمیشد

تنها از او میخواستند که کوتاهی و قصور خویش رااز . در آغاز به متهم نمیگفتند که چه اتهاماتی بر او زدهاند

اگر اعتراف و اقرار وي . تگذاري میشناسد بازگویدمعتقدات و عبادات مقرر اعتراف کند و نام تمام کسانی را که به بدع

به وي اجازه میدادند . اگر از اقرار سر باز میزد. هیئت دادرسی را قانع میساخت، به کیفري غیر از مرگ محکوم میشد

در بسیاري از . در این حین، او را در زندانی مجرد محبوس میکردند ;تا براي دفاع از خود وکیل مدافعی برگزیند
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کشاندند، و زندان مجرد  ها به درازا می معموال محاکمه را ماه. ارد، براي آنکه از او اقرار بگیرند، شکنجهاش میکردندمو

متهم را تنها . و غل و زنجیر کافی بود که متهم را به اعتراف و اقرار آنچه که مورد نظر اعضاي محکمه بود وادار سازد

ت اعضاي محکمه، بر مبناي اینکه شواهد و مدارك موجود بر احتمال جرم وقتی مورد شکنجه قرار میدادند که اکثری

اغلب حتی بعد از فتواي محکمه نیز شکنجه را، به امید آنکه ترس . اما نه به طور یقین داللت دارد، موافقت مینمودند

که اعضاي محکمه از چنین مینماید . و وحشت ناشی از نام شکنجه متهم را به اعتراف وا دارد، به تعویق میافکندند

صمیم قلب معتقد بودند که شکنجه به منفعت متهمی است که در واقع مجرم شناخته شده است، زیرا از راه مجبور 

حتی اگر بعد از اعتراف و اقرار به مرگ محکوم شود، میتواند از  ;ساختن به اقرار جزا و کیفر سبکتري نصیبش میشود

در هر صورت اقرار . برخورداري یابد و روح خویش را از عذاب دوزخ برهاند بخشش و آمرزش کلیسا، در هنگام مردن،

براي مجبور ساختن متهم به معرفی همدستانش در امر بدعتگذاري و یا در جرمی که مرتکب  ;به جرم کافی نبود

ک حقیقت شهود ضد و نقیض گورا شکنجه میکردند تا معلوم شود کدام ی. شده بود، باز از شکنجه کمک گرفته میشد

قید سنی . غالمان و کنیزان را شکنجه میکردند تا علیه ولینعمتان خویش گواهی و شهادت دهند ;را میگویند

اما قوانین  ;دختر سیزدهساله و زن هشتاد ساله را یکسان عذاب میکردند ;نمیتوانست کسی را از شکنجه برهاند

اشخاص ضیعفالقلب، و یا آنها را که به بدعتگذاریهاي دستگاه تفتیش افکار اسپانیا معموال شکنجه زن شیرده، یا 

شکنجه نمیبایست چندان ادامه . کوچک، چون اعتقاد به اینکه زنا از گناهان صغیره است، متهم بودند منع کرده بود

و هر وقت که پزشک حاضر در شکنجهگاه دستور میداد،  ;یابد که شکنجه شونده را فلج سازد یا از کار بیندازد

شکنجه تنها میبایست در حضور مفتشانی که مامور رسیدگی بدان جرم بودند، یک سردفتر،  ;متوقف گردد بایستی

گاه میشد که . طرق شکنجه در جاها و زمانهاي مختلف متفاوت بودند. یک کاتب، و نماینده اسقف محل اجرا شود

که او را ببندند، چنان که نتواند ممکن بود . دستهاي متهم را به پشتش میبستند، و سپس با آنها میآویختندش

ممکن بود که طنابی چند بر اطراف بازوان و  ;حرکت کند، و آنگاه چندان آب در گلویش بریزند که به خفگی افتد

هایی که  میگویند شکنجه. ساقهایش ببندند و چندان محکم کنند که در گوشتهاي تنش فرو رود و به استخوان برسد

هایی بود که قبال توسط تفتیش افکار پاپها و  ر اسپانیا اعمال میشد مالیمتر از شکنجهاز طرف دستگاه تفتیش افکا

  . شکنجه اصلی و عمده، همان حبس طوالنی بود. هاي غیر روحانی آن عصر اجرا میشد محکمه

ي مجازاتها دستگاه تفتیش افکار تنها مدعی، قاضی، و دادرس نبود، بلکه احکام اخالقی و دینی نیز منتشر میکرد و برا

در بسیاري از موارد، قسمتی از مجازات را به عذر سن، جهل، فقر، مستی، و یا خوشنامی متهم و . درجاتی قایل میشد

باالتر از آن، مجبور ساختن متهم به انکار و تکذیب بدعت . تایب میبخشید، کمترین مجازات، توبیخ رسمی بود

معموال تایب ملزم بود در مراسم قداس به . ا آخر عمر نشاندار میکردخویش در مال عام بود، که شخص بیگناه را نیز ت

مینامیدند، )) سان بنیتو((طور مرتب شرکت جوید و قبایی که تصویر صلیب مشتعلی بر آن نقش شده بود، و آن را 

کوي و برزن  ممکن بود او را در حالی که باالتنهاش را برهنه کرده و گناهانش را بر آن نقش کرده بودند در. بپوشد

ممکن بود از شهر، و گاهی . گاه میشد که اخالف وي را براي همیشه از کارهاي عمومی محروم میکردند. بگردانند

صد یا دویست ضربه تازیانه )) تا حدي که بر تندرستیش لطمهاي وارد نیاید((گاه او را . بندرت از اسپانیا، تبعید کنند

ممکن بود به زندان و یا اعمال شاقه محکوم شود و این . چون مردان اجرا میشداین مجازات درباره زنان نیز  ;میزدند

و ممکن بود که به پرداخت غرامتی سنگین و یا مصادره . مجازات اخیر را فردیناند به حال دولت مفیدتر میدانست

ا پس از مرگ اموالش محکوم شود، در چند مورد، که تنی چند از مردگان به بدعتگذاري متهم شدند، متهمان ر

به کسانی که از . محاکمه کردند و به ضبط اموالشان محکوم ساختند، و به این طریق وارثان آنها از ارث محروم ماندند

بدعتگذاري مردمان فوت شده خبر میدادند، سی تا پنجاه درصد آنچه را که به دست دستگاه تفتیش افکار میافتاد 
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قضاوت مرجوع به گذشته میترسیدند، به مفتشان به عنوان بیمه، علیه ضبط و خانوادهیی که از این داوري و . میدادند

ثروت بالي جان صاحبش بود و وسوسهگر خبرچینان، مفتشان، و . میپرداختند)) وجه المصالحه((مصادره ماترکشان، 

دست آوردن  چون پول به کیسه اعضاي دستگاه تفتیش افکار جاري شد، دیگر براي حفظ دین، به اندازه به. حکومت

. طال، حرارت به خرج نمیدادند، و فساد، از راه دینداري، در همه جا پیچید

این مجازات خاص کسانی بود که به بدعتگذاریهاي بزرگ متهم بوده، مجرم . زنده سوزانیدن، کیفر و جزاي نهایی بود

یا خاص آنهایی بود که بموقع  ;بودند شناخته شده، و قبل از اعالم راي نهایی دادگاه به گناهان خود اعتراف نورزیده

به تقصیر خویش اعتراف ورزیده، و چون مورد بخشایش قرار گرفته و از گناه تطهیر یافته بودند، دوباره پیرامون 

دستگاه تفتیش افکار ادعا میکرد که خود کسی را به قتل نرسانده، بلکه محکومان را تحویل . بدعتگذاري گشته بودند

اما به هر حال دستگاه میدانست که قوانین جنایی مملکت کیفر بدعتگذاریهاي بزرگ را، در . ده استمقامات دولتی دا

  . اند صورتی که مجرم به گناه اعتراف نورزیده و توبه نکرده باشد، سوختن قرار داده

. میدهد حضور رسمی ماموران کلیسا در مراسم سوزاندن، مسئولیت و دخالت کلیسا را در این کار بروشنی نشان

گشت، بلکه سراسر جریان وحشتناك و موثر محکومیت و کیفردهی  تنها برسوزاندن اطالق نمی)) اجراي قانون دین((

و غرض از آن تنها ترسانیدن و مرعوب ساختن گناهکاران بالقوه نبود،  ;شخص بدعتگذار با این عنوان خوانده میشد

جریان محاکمه و . ت و دادن درس عبرت و اخالق به مردمان بودبلکه به خاطر نشان دادن شمهاي از داوري روز قیام

آنها را که به مرگ محکوم گشته بودند به میدان بزرگ شهر میبردند و، به ردیف، بر : کیفردهی در آغاز ساده بود

اعضاي دستگاه تفتیش افکار بر سکویی در روبه روي محکومان با جالل و جبروت  ;باالي تلی از هیزم میبستند

 ;براي آخرین بار به محکومان فرصت اقرار و اعتراف داده میشد، سپس حکم دادگاه اعالم میگشت ;ینشستندم

اما چون این سوزاندنها مکرر گشت و مقدار زیادي . ها را آتش میزدند و به زجر و عذاب محکومان پایان میدادند هیمه

، جریان محاکمه و کیفردهی مفصلتر و پر ابهتتر شد و از ابهت و نیرویی را که از لحاظ روانشناسی داشت از دست داد

هر وقت امکانپذیر بود، اجراي آن را همزمان با تاجگذاري، . به صورت یک صحنه مجلل و عظیم نمایشی درآمد

اعضاي دولت و شهرداري، افراد دستگاه . ازدواج، و یا آمدن یک شاه، ملکه، و یا شاهزاده اسپانیایی قرار میدادند

در . فکار، کشیشان و راهبان محلی دعوت میشدند و در نتیجه ملزم بودند تا در این تشریفات شرکت جویندتفتیش ا

شب کیفردهی، این بزرگان به هم ملحق میشدند و با تشریفات پر ابهتی در خیابان اصلی شهر راه میافتادند تا صلیب 

براي آخرین بار، . کلیساي عمده شهر نصب کنندسبزرنگ دستگاه تفتیش افکار را بر فراز محراب کلیساي جامع یا 

بسیاري در این هنگام تسلیم میشدند و محکومیت آنها به زندان ابد، یا  ;کوشش میشد که از محکوم اقرار بگیرند

صبح فردا زندانیان را، که عبارت بودند از شیادان، کفرگویان، مردان . زندان براي مدت معینی، تخفیف پیدا میکرد

زنان دو شوهره، بدعتگذاران، مرتدها، و بعدها پروتستانها، از میان انبوه متراکم جمعیت به میدان شهر دوزنه یا 

گاهی تمثال محکومان غایب و صندوق استخوان اشخاصی را که پس از مرگ به بیدینی محکوم گشته . میبردند

جایگاه، اعضاي دستگاه تفتیش افکار،  در میدان، برفراز سکویهاي. بودند، در زمره زندانیان، به میدان میآوردند

گاهگاهی، شاه نیز در این مراسم حضور  ;کشیشان و راهبان، و مقامات و ماموران دولتی و کشوري مینشستند

خطابهاي تقریر میشد، و پس از آن از تمام حضار سوگند و پیمان وفاداري به دستگاه مقدس تفتیش افکار . مییافت

. یساختند که بدعتگذاري را به هر صورت و در هر جا که باشد تعقیب کنند و خبر دهندمیگرفتند و آنان را ملزم م

اگر تصور کنیم که . پس از آن، زندانیان را یک به یک در برابر محکمه میآوردند و حکم دادگاه را بر آنها میخواندند

انیان در این مرحله روحا و جسما، گمان میرود که زند ;محکومان از خود دلیرانه دفاع میکردهاند، به خطا رفتهایم

حتی در این زمان اگر کسی به خطا و جرم خود . چندان فرسوده بودهاند که توانایی دفاع از خویشتن را نداشتهاند
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در این صورت، دستگاه تفتیش افکار به تازیانه زدن، ضبط اموال، و حبس ابد . اقرار میکرد، از مرگ نجات مییافت

گناهکار پس از اعالم حکم تن به اقرار میداد، وي را ترحما، پیش از سوزاندن، خفه  اگر شخص. بسنده میکرد

آنان که جرمشان . و چون این اقرارهاي بازپسین دم زیاد بود، زنده سوزانیدن محکوم بندرت اتفاق میافتاد ;میکردند

وم میشدند و به این طریق، به بدعتگذاري عمده بود اما تا دم آخر منکر آن میشدند، از آخرین آیینهاي مقدس محر

تایبان و تطهیریافتگان را دوباره به زندان . تصور دستگاه تفتیش افکار، براي همیشه در کام دوزخ عذاب میکشیدند

توبهناکردگان را تحویل مقامات دولتی میدادند و، از راه دینداري، ماموران را از اینکه خونی ریخته شود  ;میبردند

موران محکومان را از میان جمعیت انبوهی که از اطراف براي دیدن این منظره تماشایی گرد ما. برحذر میداشتند

وقتی به محلی که براي کیفردهی آماده شده بود میرسیدند، آنان را که اقرار کرده . آمده بودند به خارج شهر میبردند

به آتش آنقدر . زنده طعمه آتش میساختند بودند خفه میکردند و سپس میسوزاندند، و آنان را که اعتراف نکرده بودند

. سوخت میدادند که از اجساد جز خاکستر چیزي باقی نماند، و آن را نیز بر دشتها یا بر روي نهرها میپاشیدند

در حالی که معتقد بودند، به کفاره بدعتهاي  ;هایشان باز میگشتند کشیشان به کلیساها، و تماشاگران به خانه

. قربانی کردن انسان از نو رواج یافته بود. ي مناسبی به خداوند تقدیم داشتهانداهانتآمیز، پیشکشها

V - 1516- 1480: پیشرفت دستگاه تفتیش افکار   

. براي ناحیه سویل منصوب کردند 1480نخستین اعضاي دستگاه تفتیش افکار را فردیناند و ایزابل در سپتامبر 

اینان مایل به حمایت . د و به دامن خاوندهاي فئودال در آویختندبسیاري از نوکیشان سویل به دهستانها گریختن

پناهندگان بودند، ولی اعضاي دستگاه تفتیش افکار به تکفیر و مصادره اموال تهدیدشان میکردند، و خاوندها، از ترس، 

دست یازند،  در خود شهر، عدهاي از نوکیشان بر آن شدند که به مقاومت مسلحانه. پناهندگان را تسلیم مینمودند

. کسانی که در توطئه دست داشتند گرفتار آمدند و دیري نگذشت که سیاهچالها پر شدند ;لیکن رازشان فاش گشت

و نخستین مراسم سوزاندن در آتش دستگاه تفتیش افکار  ;محاکمات با شتابی خشم آلود، پشت سرهم، آغاز شد

تن طعمه  298تا چهارم نوامبر همان سال، . رد برپا شدبا سوزانیدن شش زن و م 1481اسپانیا در روز ششم فوریه 

  . تن به حبس ابد محکوم شدند 79آتش گشتند و 

، به تقاضا و معرفی فردیناند و ایزابل، پاپ سیکستوس چهارم، فرایاري از فرقه دومینیکیان را، به نام 1483در سال 

وي خشکه مقدس فسادناپذیر و متعصبی . برگماشت توماس دتورکماذا، به ریاست دستگاه تفتیش افکار سراسر اسپانیا

بود که تجمل و خوشگذرانی را خوار میداشت، با حرارت کار میکرد، و خوشحال بود که در موقعیت فعلی میتواند با 

اعضاي دستگاه تفتیش افکار را به خاطر مالیمت و . تعقیب و ریشه کن کردن بدعتگذاران به مسیح خدمت کند

بسیاري از تبرئه شدگان را دوباره به محاکمه خواند، و دستور داد تا از ربیهاي  ;اد سرزنش گرفتمداراگریشان به ب

یهودي تولدو به زور شکنجه، حتی اگر تا سرحد مرگ باشد، نام نوکیشانی را که دوباره به دین یهود گرویدهاند 

ایش به دیده تحسین نگریسته بود، اینک پاپ آلکساندر ششم، که در آغاز تالش و استغراق وي را در کاره. بازجویند

بدو فرمان داد که دو مفتش کل دیگر را در  1494از شدت عمل و سختگیریهاي او لرزه بر پشتش افتاد، و در سال 

تور کماذا نفوذ خود را بر این دو دستیار حفظ کرد و همچنان رئیس و پیشواي با عزم دستگاه . کار خود شریک سازد

در آورد که قدرتش پهلو به پهلوي قدرت )) امپراطوریی در امپراطوري((ماند، و آن را به صورت تفتیش افکار باقی 

به تحریک وي، دستگاه تفتیش افکار در سیوداد رئال طی دو سال . فرمانروایان اسپانیا، یعنی فردیناند و ایزابل، میزد

. تایب را به مجازات رسانید 181و پناهنده را مصادره کرد،  220تن را سوزانید،امالك  52، )14831486(

نفر از یهودیان تعمیدیافته رابازداشت، و  750مفتشان چون مرکز خود را به تولدو منتقل ساختند، در ظرف یک سال 

یک پنجم داراییشان را ضبط کردند، و محکومشان ساختند که در لباس توبه کاران، شش جمعه، از کوي و بر زن 
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همان سال، مراسم سوزاندن در تولدو برگذار شد ). 1486(ف شاهدانه خویشتن را تازیانه زنند شهر عبور کنند و با الیا

همین کارها در والیاذولیذ، گواذالوپه، و دیگر شهرهاي کاستیل به . تن دیگر برشمار تایبان افزوده گشتند 1650و 

  . موقع اجرا گذاشته شد

ها را به  کالنتران شهر تروئل دروازه. ه تفتیش افکار مقاومت کردآراگون با شجاعتی ناشی از نومیدي در برابر دستگا

این امر سبب شد که کلیسا کشیشان را از به جاي آوردن فرایض و شعایر  ;روي اعضاي دستگاه تفتیش افکار بستند

طاعت، فردیناند حقوق و مستمري شهرداریها را نپرداخت و، براي مجبور ساختن مردم به ا ;دینی در شهر باز دارد

کشاورزان اطراف، که همیشه با شهریها خصومت داشتند، به یاري دستگاه تفتیش افکار . سپاهی بدانجا گسیل داشت

زیرا به آنها وعده داده شده بود که با متهم ساختن اربابانشان، از پرداخت اجاره و دیونی که دارند آسوده  ;شتافتند

ي دستگاه تفتیش افکار اختیار داد که هر کس را که گمان میکنند در تروئل تسلیم شد، و فردیناند به اعضا. میشوند

به )) نومسیحیان((با )) کهنه مسیحیان((در ساراگوسا بسیاري از . این مخالفت دست داشته است از شهر تبعید کنند

ار دیوان هنگامی که، علی رغم اعتراض آنها، دستگاه تفتیش افک ;اعتراض علیه دستگاه تفتیش افکار همدست شدند

این اشتباه مرگ آوري بود، زیرا ). 1485(محاکمات خود را تشکیل داد، بعضی از نوکیشان یکی از اعضا را کشتند 

اسقف اعظم محل، با دادن وعده ))! نوکیشان را بسوزانید((اهالی وحشتزده به خیابانها ریختند و فریاد برآوردند که 

یک تن از فراز برجی  ;ام توطئهگران گرفتار شدند و به مجازات رسیدندتقریبا تم ;رسیدگی سریع مردم را آرام ساخت

هاي  دیگري شیشه چراغی را شکست و خرده ;که در آنجا محبوسش کرده بودند خود را به پایین افکند و جان سپرد

مفتشان خودداري کورتس شهر واالنس از دادن اجازه عملیات به . آن را بلعید، و ماموران او را در زندانش مرده یافتند

پادشاه، . در نتیجه، واالنس نیز تسلیم شد ;فردیناند به عمال خود دستور داد که همه مزاحمین را گرفتار سازند ;کرد

اتفاق  ;به پشتیبانی از دستگاه تفتیش افکار، عناصر استقالل طلب آراگون را یکی پس از دیگري مورد تجاوز قرار داد

شمشیرسپاهیان تواناتر از آن بود که ایالت یا شهري بنتهایی در برابرش مقاومت کلیسا و سلطنت اسلحه تکفیر و 

پاپها به استفاده از . نفر به بدعتگذاري محکوم و صدها تن طعمه آتش شدند 983تنها در واالنس  1488در . ورزد

قامات دولتی در این دستگاه تفتیش افکار به عنوانافزاري در دست دولت چگونه مینگریستند بدون شک، از نظارت م

و از قرار معلوم شفقت آنها برانگیخته میشد و در برابر غرامتهاي سنگینی که براي تبرئه از حکم  ;کار بیزار بودند

. دستگاه تفتیش افکار به دولت پرداخته میشد ساکت نمیتوانستند بنشینند

در . د قربانیان آن را تحت حمایت خود گرفتندچند تن از پاپها کوشیدند تا جلو پیشرفت آن را بگیرند، و در چند مور

پاپ سیکستوس چهارم توقیعی صادر کرد که اگر اجرا میشد، بساط دستگاه تفتیش افکار از آراگون  1482سال 

وي شکایت کرده بود که ماموران دستگاه تفتیش افکار، بیش از آنکه دلسوز دین و مذهب باشند، . برچیده میشد

سیحیان خوب و مومن را، به شهادت مشکوك دشمنان و غالمانشان، زندانی ساخته، شکنجه شیفته طال و پولند و م

وي فرمان داد که در آینده هیچ مفتشی نباید بدون حضور و موافقت نماینده اسقف محلی . کرده، و سوزانیدهاند

یان دستگاه تفتیش افکار و زندان ;و نام وادعاي تهمت زنندگان باید به اطالع متهم برسد ;دست به کارتفتیش بزند

و به آنها که به حکم دستگاه تفتیش افکار  ;باید در زندانهایی که زیر نظر اسقف نشین اداره میشوند محبوس گردند

اعتراض دارند باید اجازه داده شود که از مقام پاپ تقاضاي دادخواهی کنند و، در این صورت، جریان محاکمه تا صدور 

و تمام کسانی که به بدعتگذاري متهمند، چون به گناه خویش اقرار نمودند و توبه  ;ندفرمان پاپ باید معوق بما

تمام محاکمات و احکامی که در . کردند، باید مورد بخشایش قرار گیرند و ازآن پس از تعقیب و آزار در امان باشند

د که تمام کسانی که از آن به گذشته برخالف این مقررات و شرایط جاري شده بودند باطل و ملغا شدند، و اعالم ش

  . بعد این مقررات را رعایت نکنند تکفیر خواهند شد
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این فرمان فرمان روشنبینانهاي بود و کمال و تمامی آن نشان میدادکه از روي خلوص و صفاي باطن صادر شده 

ي تحصیل آن مع هذا، باید درنظر آوریم که این فرمان منحصر به آراگون بود شهري که نوکیشانش برا. است

هنگامی که فردیناند از اجراي فرمان سرپیچید و مامور ابالغ آن را توقیف کرد و به . رادمردانه به پاي خاسته بودند

اعضاي دستگاه تفتیش افکار دستور داد که چون سابق به کار خویش ادامه دهند، پاپ سیکستوس قضیه را دیگر 

نوکیشان ناامید و مستاصل سیل پول به رم روان . را معلق ساخت دنبال نکرد و، پنج ماه بعد، اجراي توقیع خود

رم پولها را پذیرفت، براي آنها امان  ;ساختند و از احضار و احکام دستگاه تفتیش افکار تامین و بخشودگی خواستند

و پاپها،  ;ی نکردندنامه و آمرزشنامه فرستاد، اما اعضاي دستگاه تفتیش افکار اسپانیا، به حمایت فردیناند، بدان اعتنای

که به دوستی فردیناند و خراج ساالنه اسپانیا احتیاج مبرم داشتند، براي اجراي احکام خود پافشاري به عمل 

گاهگاهی، . ها، که مردم براي به دست آوردن آنها پول میدادند، ابتدا صادر و سپس لغو میشدند آمرزشنامه. نیاوردند

پاپ آلکساندر . دند و مفتشین را، به اتهام عدم اجراي آنها، به رم فرا میخواندندپاپها بر سر فرمانهاي خود میایستا

یولیوس دوم فرمان داد که یکی از . ششم کوشید که از سختگیریهاي دیوان محاکمات دستگاه تفتیش افکار بکاهد

پاپ لئو، آن مرد . ر کرداعضاي دستگاه را، به نام لوثرو، به جرم خطاکار محاکمه کنند، نیز مفتشان تولدو را تکفی

. شریف و دانشمند، عقیده به سوزانیدن بدعتگذاران را بدعتی قابل سرزنش و توبیخ اعالم کرد

اینک ببینیم مردم اسپانیا در برابر دستگاه تفتیش افکار چه واکنشی نشان دادند طبقات باال و اقلیت تحصیلکرده در 

  . به مسیحیان با عملیات آن موافق بودندقاط ;برابر آن اندکی مقاومت و مخالفت نمودند

جز دشمنی ونفرت نسبت به محکومان، اظهار . جمعیتی که هنگام برگزاري مراسم سوزاندن به تماشاگرد میآمدند

در بعضی نقاط، همین تماشاگران بر سر قربانیان میریختند و آنها را میکشتند، مبادا با . ترحم و شفقتی نمیکردند

. مسیحیان درخرید اموال حراجی محکومان سر و دست میشکستند. یش از سوختن نجات یابنداعتراف و طلب بخشا

تن  96496تن سوخته و  800,8به  1488تا  1480تعداد آنها را در خالل سالهاي  لورنتهشماره قربانیان چقدر بود 

تن محکوم به  450,291سوخته و  912,31به  1808تا  1480ر، و در فاصله سالهاي محکوم به مجازاتهاي دیگ

این ارقام اغلب حدسی هستند، و امروز تاریخنویسان پروتستان آنها را بکلی . مجازاتهاي سنگین تخمین میزند

را دو  1504و  1480یک تاریخنویس کاتولیک شماره سوخته شدگان بیان سالهاي . مخدوش و اغراق گویی میدانند

ارناندو د پولگار، دبیر مخصوص ایزابل، تعداد . را نیز دوهزار تن دیگر میداند 1758هزار تن، و از آن تاریخ تا 

ثوریتا، یکی از دبیران دستگاه تفتیش افکار، الف میزد . را به دوهزار تن تخمین میزند 1490سوختگان پیش از سال 

البته در بیشتر شهرها و حتی نواحی تابع اسپانیا، مانند . آتش افکندهاند که تنها در سویل چهار هزار تن رابه کام

به بعد، تعداد آنان  1500از سال . بالئار، ساردنی، سیسیل، هلند، و امریکا، قربانیان دستگاه تفتیش افکار فراوان بودند

نیا در آن شبان و روزان در چه اما هیچ آماري نمیتواند نشان دهد که مردم اسپا. که طعمه آتش میشدند تقلیل یافت

اشخاص، چه مرد و چه زن، حتی در جرگه خانوادگی خویش مراقب و مواظب کلمه به . ترس و وحشتی سر میکردند

کلمه سخنان خود بودند، مبادا سخنی انتقادآمیز، برحسب اتفاق، آنها را به یکی از زندانهاي دستگاه تفتیش افکار 

  . فکري و ذهنی بود که در تاریخ نظیر نداشت تفتیش افکار فشاري. روان سازد

آیا دستگاه تفتیش افکار در آنچه میخواست موفق شد بلی، در رسیدن به هدفی که خود اعالم داشته بود، یعنی 

آنان که میاندیشند دستگاه تفتیش افکار همیشه بیفایده و . رهایی دادن اسپانیا از بدعتگذاري آشکار، توفیق یافت

همین دستگاه تفتیش افکار بود که آلبیگاییان و هو گنوها را . فریبند اطل میاندیشند و خویشتن را میبالثمر است ب

در فرانسه، کاتولیکها را در انگلستان عصر الیزابت، و مسیحیان را در ژاپن نابود ساخت و، در قرن شانزدهم، جماعات 

از سوي دیگر، به احتمال قوي، همین . محل کردقلیلی راکه در اسپانیا به نهضت پروتستان التفاتی داشتند مض
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دستگاه تفتیش افکار بود که نهضت پروتستان را در آلمان، اسکاندیناوي، و انگلستان، بر اثر ترسی که از استقرار آیین 

. کاتولیک در مردم به وجود میآورد، تقویت نمود

رخشان و طالیی تاریخ اسپانیا، عصري که از مشکل است که بگوییم دستگاه تفتیش افکار در پایان دادن به عصر د

اوج اعتالي این عصر باظهور سروانتس . چه سهمی داشت) 14921660(کریستوف کلمب تا والسکوئز ادامه یافت 

. ، صد سال پس از استقرار و گسترش تفتیش افکار در اسپانیا، فرا رسید)15621635(و لوپه دوگا ) 15471616(

ل و در عین حال علت تمایالت انحصاري و شدید مردم اسپانیا نسبت به آیین کاتولیک دستگاه تفتیش افکار معلو

  . در آنها پرورش یافته بود)) کافر((و این روحیه مذهبی بر اثر قرنها مجادله با مورهاي  ;بود

ثر پیروزیهاي شاید ناتوان شدن اسپانیا بر اثر جنگهاي توانفرساي شارل پنجم و فیلیپ دوم، و ضعف اقتصادي آن بر ا

بریتانیا بردریا، و سیاست و خط مشی پول دوستانه حکومتش در زوال و انحطاط آن بیش از دستگاه تفتیش افکار 

تعقیب و آزار جادوگران درمیان پروتستانها، در شمال اروپا و انگلستان جدید، قرابت زیادي به اعمال . موثر بوده باشد

و شگفت آن است که در نظر دستگاه تفتیش افکار اسپانیا جادوگري توهم و دستگاه تفتیش افکار در اسپانیا داشت 

تفیتش افکار و تعقیب و . فریبی بودکه، بیش از آنکه سزاوار تنبیه و مجازات باشد، درخور ترحم و دلسوزي بود

. انستسوزاندن جادوگران، هر دو، مظهر عصري هستند که شرع و االهیات آن گونه آدمکشی را کاري ضروري مید

همچنانکه قتل عامهاي میهن پرستانه دوران ما ناشی از ضرورت آدمکشی به خاطر اعتقادات سیاسی و نژادي 

ما باید بکوشیم تا این گونه نهضتها را در شرایط زمانی آنها بفهیم، ورنه امروز این نهضتها چیزي جزجنایات . میشوند

ی خطرناکتر و مرگ آورتر از ایمانی خشک و اعتراضناپذیر براي فکر بشر، دشمن. تاریخی غیرقابل بخشایش نیستند

  . نیست

VI - خروج بنی اسرائیل  

غرض دستگاه تفتیش افکار آن بود که همه مسیحیان را، چه کهنه و چه نو، بترساند و دست کم به رعایت ظواهر 

دیان تعمیدیافته از دین دین وادار سازد، بدان امید که بدعتگذاري درنطفه بمیرد، و دومین یا سومین نسل یهو

به هیچ وجه قصد آن درمیان نبود که به یهودیان تعمید یافته اجازه خروج از اسپانیا . اجدادي خویش دست باز کشند

هنگامی که اینان بر آن شدند که کوچ کنند، فردیناند و دستگاه تفتیش افکار جلوشان را گرفتند و اما  ;داده شود

اگر به این عده اجازه داده . تن در اسپانیاي مسیحی باقی ماندند 235000نها در حدود از آ: یهودیان تعمید نیافته

میشد که عبادات و مراسم دینی خود را به جاي آورند و آن را تبلیغ کنند، وحدت ملی چگونه میسر میشد تورکماذا 

به مسیحیت در آورند، یا از این وضع را امکانناپذیر میدانست، و سفارش کرد که یاهمگی را بزور تعمید دهند و 

امابه . وي از ارزش اقتصادي استعداد یهودیان در بازرگانی و مالیه آگاه بود. فردیناند مردد بود. اسپانیا بیرون برانند

وي گفته بودند که آنان نوکیشان را شماتت میکنند و برآنند که، حتی اگر پنهانی هم شده است، آنان را به یهودیت 

شک مخصوص وي، ریباس آلتاس، که یهودي تعمیدیافتهاي بود، متهم شد که بر طوق گردنش پز. بازگردانند

اتهامی  ;گلولهاي از طال آویخته است که در آن تصویري از وي در حال بیحرمتی کردن به مسیح مصلوب قرار دارد

در آنها یک پیشواي یهودي  نامه هایی جعل کردند که). 1488(مع هذا، پزشک بیچاره را سوزاندند  ;باور نکردنی بود

اهل قسطنطنیه به رئیس یهودیان اسپانیا توصیه کرده بود که از مسیحیان تا آنجا که میتوانند بدزدند و مسموم 

او را چندان شکنجه دادند  ;یک نوکیش را به اتهام آنکه فطیر متبرك در کوله بارش یافتهاند باز داشت کردند. کنند

رد که در آن ادعا میشد که شش تن نوکیش به همراه شش تن یهودي یک کودك مسیحی که اقرار نامهاي را امضا ک

را کشتهاند تا قلبش را در یک آیین جادویی، که نتیجهاش مرگ تمام مسیحیان و اضمحالل مسیحیت بوده است، به 

با  ;افت نشداعترافات شکنجه شدگان با یکدیگر منافات داشت، وهیچ جا خبري از یک کودك گمشده ی. کار برند
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و دو نفر از این چهارتن را، پس از آنکه با گازانبرهاي داغ و آتشین تکه پاره  ;وجود این، چهار یهودي را سوزاندند

در هر حال، این وقایع  ;ممکن است اینها و اتهامات مشابهشان در فردیناند موثر افتاده باشد. کردند، به آتش افکندند

 5(هنگامی که غرناطه تسلیم شد . اخراج یهودیان تعمیدنیافته از اسپانیا آماده ساخت و اتهامات افکار عمومی را براي

و نتیجه فعالیتهاي صنعتی و بازرگانی مورها عاید اسپانیاي مسیحی گشت، سهمی که یهودیان ) 1491نوامبر 

ه مقدسی مردم، بر در این میان، تعصبات و خشک. مسیحی نشده در پیشرفت اقتصادي کشور داشتند ناچیز جلوه کرد

اثر مراسم سوزاندن و وعظهاي راهبان، چنان انگیخته شد که صلح و امنیت جامعه، بدون آنکه دولت یهودیان را یا 

، که یکی از سالهاي پرهیاهوي 1492مارس  30در . تحت حمایت گیرد و یا از اسپانیا بیرون راند، امکانناپذیر بود

تمام یهودیان تعمید نیافته، از خرد و کالن و توانگر و . فرمان تبعید را صادر کردندتاریخ اسپانیاست،فردیناند و ایزابل 

دراین . جزاي آن که باز میگشت مرگ بود ;ژوئیه اسپانیا را ترك گویند و دیگر بازنگردند 31ناتوان، میبایست تا روز 

آنها تنها . میرفت از سر خود باز کنند مهلت کوتاه، یهودیان میبایست اموال و امالك خود را به هر قیمت که به فروش

میتوانستند اموال منقول و بروات و حواله هایشان را همراه ببرند، اما اجازه بردن پول رایج، خواه طال و خواه نقره، 

 آبراهام سنیور و اسحاق ابراونل مبلغ هنگفتی به فردیناند و ایزابل تقدیم داشتند تا فرمان تبعید را مسترد. رانداشتند

از طرف مقام سلطنت اتهامی به یهودیان زده نشد، جز قصد اغفال و بازگردانیدن نوکیشان . دارند، ولی آنها نپذیرفتند

در فرمان متممی، مقرر شد که مالیاتهاي تا آخر سال تمام اموال و خرید و فروشهاي یهودیان اخذ . به دین سابق

ر رسید قابل تادیه بودند، و تبعیدیان میتوانستند به توسط وکیل طلبهاي آنان از مسیحیان یا مورها تنها در س. شوند

یا نماینده خود، اگر چنین کسی پیدا میکردند، طلب خود را مطالبه کنند و یا حواله مطالبات خود را، با تنزیل، به 

. حیان افتاددر این شتاب قهري، دارایی یهودیان به قیمت ناچیزي به چنگ مسی. مسیحیانی که خریدارآنند بفروشند

هاي خود را  بعضی از یهودیان، از شدت یاس، خانه. خانهاي در ازاي استري فروخته شد، و تاکستانی به تکه لباسی

ها را  کنیسه. و بعضی دیگر خانه هایشان را به شهرداریها واگذاشتند) احتماال براي گرفتن حق بیمه آن(آتش زدند 

گورستانهاي قوم یهود را به چراگاه بدل . تغییري به کلیسا مبدل ساختندمسیحیان به تصاحب در آوردند تو با اندك 

. طی چندماه، قسمت اعظم ثروت بیکرانی که یهودیان اسپانیایی در ظرف قرنها گرد آورده بودند تباه شد. کردند

  . قریب پنجاه هزار تن از یهودیان قبول مسیحیت کردند و اجازه اسکان یافتند

قبل از خروج، تمام پسران و . سپانیا را ترك گفتند و سفر دور و دراز و اندوه آوري را آغاز کردندبیش از صد هزار تن ا

جوانان پیران را کمک کردند، و توانگران دست . دخترانی را که بیش از دوازده سال داشتند به عقد یکدیگر درآوردند

مسیحیان خوب و . در گاري، و یا پیاده آغاز شد سفر دور و دراز آنان بر پشت اسب و استر، یا.بینوایان را گرفتند

اما ربیها پاسخ رد . نیکدل چه عامی و چه روحانی در منازل میان راه، آنها را به قبول تعمید و مسیحیت فراخواندند

دادند و پیروان خود را مطمئن ساختند که خداوند، با پدید آوردن معبري در دریا، آنها را به سرزمین موعود رهبري 

  . واهد کرد، همچنانکه پدرانشان را رهبري نموده بودخ

مهاجران، که در کادیث گرد آمده بودند، با یک دنیا امید به دریا چشم دوختند تا آب از هم بشکافد و آنان، بی آنکه 

ور با اما چون واقعیت رویاي شیرینشان را بر هم زد، براي عب. پر قبایشانتر شود، به آن سو، به افریقا، روان شوند

طوفان کشتیهاي آنها را، که بیست و پنج فروند بودند، از هم دور ساخت و پانزده . کشتی پولهاي گزاف پرداختند

کشتی را دوباره به ساحل اسپانیا راند، و بسیاري از مسافران نومید این کشتیها قبول تعمید کردند، زیرا سرگیجه و 

تن از یهودیان، که کشتیشان در نزدیکی سویل شکسته بود، گرفتار و  پنجاه. دلهره دریا را از آن بدتر یافته بودند

هزاران تن یهودي دیگر از جبل طارق، ماالگا، . مدت دو سال زندانی شدند، و سپس به غالمی و بردگیشان فروختند
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آنها را به  واالنس، و یا بارسلون گذشتند و دریافتند که، در سراسر جهان مسیحیت، تنها ایتالیاست که بانوعدوستی

  . دهد خاك خود راه می

عده کثیري یهودي از قبل درآنجا وجود داشتند، و برخی از آنها در . مناسبترین مقصد براي مهاجران پرتغال بود

اما ژان دوم از کثرت یهودیانی که از . حمایت پادشاهان دوست منش پرتغال به مقامات مالی و سیاسی رسیده بودند

. ر حدود هشتاد هزار تن متوحش شداسپانیا آمده بودند د

درمیان آنها طاعون شیوع یافت و به . بدانها هشت ماه مهلت توقف داد، به شرط آنکه پس از آن پرتغال را ترك گویند

ژان، با فراهم ساختن کشتیهاي ارزان . مسیحیان نیز سرایت کرد، و آنها اخراج بالدرنگ یهودیان را خواستار شدند

اما آنها که خود را بدین کشتیها سپردند مورد تجاوز قرار گرفتند و اموالشان  ;ان را تسهیل کردقیمت، حرکت مهاجر

یکی از . بسیاري را بر سواحل متروك افکندند تا از گرسنگی جان سپارند و یا به غالمی مورها در افتند ;به غارت رفت

طاعون درمیان مسافرانش بیداد میکرد، اجازه  کشتیها، که دویست و پنجاه یهودي بر آن بودند، به علت آنکه هنوز

دریازنان خلیج بیسکی کشتی دیگري را . نیافت که در هیچ بندري لنگر اندازد و چهار ماه تمام آواره دریاها بود

در آنجا، کشیشان و دادرسان مسیحی  ;گرفتند، اموال مسافران رابه یغما بردند، و سپس کشتی را به ماالگا راندند

چون پنجاه تن از آنها مردند، . ا مختار گذاشتند که یا قبول مسیحیت کنند و یا از گرسنگی جان سپارندیهودیان ر

هنگامی که هشت ماه مهلت به . مقامات محلی آب و نانشان دادند، و فرمان دادند که به سوي افریقا بادبان بر کشند

کودکانی . پرتغال باقی مانده بودند به بردگی فروخت پایان رسید، ژان دوم آن دسته از مهاجران یهودي را که هنوز در

را که کمتر از پنج سال داشتند از پدر و مادرشان جدا کردند و به جزیره سنت تامس فرستادند تا آنها را مسیحی بار 

و  از آنجا که هیچ التجا و التماسی نمیتوانست ماموران را از اجراي حکم باز دارد، برخی از مادران خود. آوردند

جانشین ژان، یعنی مانوئل، نفس نجاتبخشی به . فرزندانشان را غرق کردند تا داغ جدایی آنان بر دلهایشان ننشیند

آنهایی راکه ژان به بردگی گرفته بود آزاد ساخت و واعظان را از تحریک مردم علیه آنان باز : جان یهودیان دمید

بوط به قتل کودکان مسیحی به دست یهودیان خودداري کنند، ها فرمان داد که از طرح دعاوي مر به دادگاه ;داشت

اما در این میان، مانوئل به ایزابل، دختر و وارث فردیناند و . زیرا این دعاوي داستانهاي کینه توزانهاي بیش نیستند

با ازدواج  فردیناند و ایزابل. ایزابل، نرد عشق باخت و خواب آن دید که دو پادشاهی رادر زیر یک بستر متحد سازد

وي و دخترشان موافقت کردند، بدان شرط که تمام یهودیان تعمیدنیافته را، خواه بومی و خواه مهاجر، از پرتغال 

مانوئل، که دوست میداشت افتخار از پی افتخار نصیبش شود، موافقت کرد و فرمان داد که تمام یهودیان . بیرون ریزد

چون دید که تنها معدودي قبول تعمید ). 1496(یا پرتغال راترك گویند  و مورهاي قلمرو او یا به مسیحیت گرایند،

نمودند، نیز چون نمیخواست شیرازه بازرگانی و صنعت کشور راکه یهودیان با استعدادهاي عالی خود به هم بافته 

. اجبارا تعمید دهندبودند بگسلد، دستور داد که تمام کودکان کمتر از پانزده سال یهودي را از والدینشان جدا کنند و 

من به چشم : ((اسقفی میگوید. روحانیان کاتولیک بااین عقیده مخالفت ورزیدند، لیکن سودي نکرد و فرمان اجرا شد

بعضی از یهودیان، به .)) خویش دیدم که کودکان را از گیسوانشان گرفته بودند و به لب حوض تعمید میکشاندند

مانوئل خشمگین شد، موعد عزیمتشان را به تعویق افکند، و . ا کشتنداعتراض، نخست فرزندان و سپس خودشان ر

مردان را از ریش، و زنان را از گیسوانشان گرفتند و به کلیسا . سپس فرمان داد که همگی را بزور تعمید دهند

ششم نوکیشان پرتغالی عریضهاي براي پاپ آلکساندر . کشاندند، و چه بسیار از آنها که در راه خود را کشتند

احتمال دارد که مساعد حال  ;از پاسخ وي چیزي نمیدانیم ;فرستادند و میانجیگري و شفاعت وي را خواستار شدند

به تمام یهودیانی که بزور تعمید یافته بودند بیست سال مهلت ) 1497مه (یهودیان بوده باشد، زیرا مانوئل بعدا 

اما . ها را به اتهام پیروي از دین یهود به محاکمه فراخوانندقانونی داد، که در طی این بیست سال نمی توانستند آن
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 ;مسیحیان پرتغالی به رقابتهاي اقتصادي یهودیان،خواه تعمید یافته و خواه نیافته، با دیده انزجار مینگریستند

ک هنگامی که یکی از یهودیان در وجود معجزهاي که مسیحیان مدعی بودند درکلیسایی در لیسبون وقوع یافته ش

دوهزار یهودي کشته، و  ;سه روز تمام، قتل عام یهودیان ادامه داشت ;)1506(کرد، مردم قطعه قطعهاش کردند 

و دو تن  ;روحانیان عالیمقام کاتولیک شورش را به باد مذمت گرفتند و مردود دانستند. صدها تن زنده به گور شدند

ازاین واقعه که . تحریک کرده بودند، به مرگ محکوم ساختنداز فرایارهاي فرقه دومینیکیان را، که مردم را به شورش 

. بگذریم، مدت یک نسل تقریبا صلح و آرامش برقرار بود

. مورها باقی بودند: خروج پرمشقت بنی اسرائیل از اسپانیا پایان پذیرفت، اما وحدت دینی مورد انتظار حاصل نیامد

اسقف اعظم، ارناندود . اهالی مسلمان نیز تضمین شده بوداگر چه غرناطه تسخیر گشته بود، لیکن آزادي مذهب 

تاالورا، که به فرمانروایی غرناطه مامور شده بود، این ضمانت را با دقت زیاد رعایت میکرد و بر آن بود که، از راه 

رد خیمنث با چنین مسیحیتی مخالف بود، و ملکه را تحریک ک. مهرورزي و دادگستري، مردم را به مسیحیت درآورد

که حفظ عهد و پیمان با کافران لزومی ندارد، واورا به صدور فرمانی که مورها را مجبور به قبول مسیحیت و یا ترك 

خیمنث خود به غرناطه رفت، باالي دست تاالورا زد، مساجد رابست، تمام کتب . وادار ساخت) 1499(اسپانیا میکرد 

. ساخت، و برتعمید دادن اجباري غیر مسیحیان نظارت کردهاي عربی را که به دستش افتاد طعمه آتش  و نوشته

در شهر و در ایالت . مورها همینکه از دیدرس کشیشان خارج میشدند، آب مقدس را از چهره کودکانشان میستردند

از طرف مقام سلطنت صدور  1502مطابق فرمانی که در دوازدهم فوریه . شورشهایی برخاست، و در هم شکسته شد

مورها . آوریل مهلت داشتند که میان مسیحیت و تبعید یکی را برگزینند 30مسلمانان کاستیل و لئون تا  یافت، تمام

زبان به اعتراض گشودند که نیاکان آنها، هنگامی که بر قسمت اعظم اسپانیا حکومت میراندند، به تمام مسیحیان 

  . تراضات در فردیناند و ایزابل موثر نیفتاداما این اع. تحت فرمانروایی خود، بدون استثنا، آزادي مذهب بودند

پسران کمتر از چهاردهسال، و دختران کمتر از دوازدهسال حق نداشتند با پدران و مادرانشان از اسپانیا خارج شوند، 

ران هزا. و به خاوندان فئودال اجازه داده شد که غالمان مور خود را، به شرط آنکه بر آنها غل و زنجیر نهند، نگاه دارند

تر از یهودیان، تعمید پذیرفتند و به نام موریسکوها، به جرم  تن از مورها اسپانیا را ترك گفتند، و بقیه، فیلسوفانه

در طی قرن . بازگشت به دین سابق، جاي یهودیان تعمید یافته را در تحمل مجازاتهاي دستگاه تفتیش افکار گرفتند

را  1502کاردینال ریشلیو فرمان . اسپانیا را ترك گفتندشانزدهم سه میلیون مسلمان بظاهر مسیحی شده 

برجستهترین حادثه اسپانیا، از زمان حواریون به این ((نامید، اما فرایار بلدا آن را )) وحشیانهترین فرمان تاریخ((

اکنون وحدت مذهبی تامین گشته است، و دمیدن سپیده دورانی پر برکت و ((میدانست، و میافزود که )) طرف

اسپانیا، با اخراج بازرگانان، صنعتگران دانشوران، پزشکان، و علماي یهودي و مسلمان، .)) سته نزدیک استخج

و مللی که آنها را پذیرا گشتند، هم از نظر اقتصادي و هم از نظر فکري، سود فراوان  ;گنجینه بیحسابی را از دست داد

شناختند، پاك تسلیم روحانیان شدند و حق اندیشیدن  ن نمیمردم اسپانیا، که از این زمان به بعد جز یک دی. بردند

در حالی که  ;خوب یا بد، اسپانیا در شرایط قرون وسطایی باقی ماند. را، جز در چارچوب سنن مذهبی، از دست دادند

. اروپا، بر اثر انقالبهاي اقتصادي، فکري، دینی، و اختراع چاپ، به سوي تجدد شتافت

VII -  هنر اسپانیا  

هاي  مردم از سکه. ماري اسپانیایی، با سبک پابر جاي گوتیک، روحیه قرون وسطایی آن را بخوبی نشان میدهدمع

ها کمک میکردند که پادشاهان و بزرگان، براي اداي دین یا اجراي سیاست  مراودي اکراهی نداشتند، زیرا این سکه

ین و با ابهت و گزاف براي قدیسان محبوب خود و ها، و نقاشیهاي پرتزی مذهبی خود، کلیساهاي جامع عظیم، مجسمه

تا  1298کلیساي جامع بارسلون میان سالهاي . یا حضرت مریم،که این چنین پرشور مورد پرستش بود، بسازند
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ها و خیابانهاي کوچک، ستونهاي بلند، دروازده نامشخص، و  درمیان شلوغی کوچه: آهسته آهسته باال آمد 1448

هاي متعدد، هنوز هم آدمی را از تالش و گرماي روز  ه آسمان میساید، و ایوانهاي آن، با فوارهگنبد باشکوهش سینه ب

واالنس، تولدو، بورگوس، لریذا، تاراگونا، ساراگوسا، و لئون معابد پیشین خود را وسعت دادند و . به خود پناه میدهند

و پامپلونا عمارات جدیدي پی افکنده شدند  و در همان حال، در شهرهایی چون اوئسکا ;یا تعمیر و تزیین کردند

ایوان کلیساي پامپلونا از مرمر سفید ساخته شده و با ظرافت تمام حجاري شده است و پهلو به پهلوي حیاطهاي قصر 

چندان ((مجمع عمومی کلیساي جامع سویل بر آن شد که کلیساي جامعی بنا نهد که  1401در سال . الحمرا میزند

معماران مسجدي را که .)) د که چون آیندگان بدان بنگرند، ما را در ساختن آن دیوانه پندارندعظیم و زیبا باش

میبایست کلیسا در جاي آن بنا شود ویران ساختند، لیکن به پیها، کف بندي، و مناره خیر الداي باشکوه آن دست 

 ;درآمدیعترین بناي گوتیک جهان در سراسر قرن پانزدهم سنگ روي سنگ باال رفت، تا عاقبت به صورت وس ;نزدند

کلیساي نوتردام دو پاري میتواند، با قامت برافراشته، در : ((عظمت این کلیسا چندان است که به قول تئوفیل گوتیه

لی که کلیساي جامع سویل وسیع درهر صورت، کلیساي نوتردام دو پاري کامل است، در حا)) صحن آن قدم بزند

. نقاش، ازموریلیو تا گویا، براي تزیین این غار غول پیکر خدایان زحمت کشیدند 38مجسمه ساز و  67. است

، گیلر موبوفی، یک از معماران اسپانیایی، به مجمع عمومی کلیساي جامع خرونا پیشنهاد کرد که 1410حوالی سال 

هاي جانبی آن تقسیم میکنند بردارد و، با زدن تنها یک  کلیسا را به شبستان و راههستونها و قوسهایی را که اندرون 

این کار انجام گرفت واینک کلیساي جامع خرونا . متر، دیوارها را در زیر سقف قرار دهد 22و  2اطاق قوسی به عرض 

زي، و براي هنر شکست این کار براي فن مهندسی پیرو. داراي بزرگترین طاق قوسی گوتیک دنیاي مسیحیت است

هاي دیگري نیز، که البته این اندازه حیرتانگیز نبودند، در پرپینیان، منرسه، آستورگا، و  در قرن پانزدهم عبادتگاه. بود

 ;با بناي یک کلیساي جامع دژنما بر جالل و عظمت خود افزود 1472سگوویا در سال . والیاذولیذ ساخته شدند

  . به اتمام رسانید 1507ا در سیگوئنثا صومعه مشهور خود ر

تقریبا در تمام شهرهاي معتبر اسپانیا، به استثناي مادرید، . ساختن کلیساي جدیدي را آغاز کرد 1513ساالمانکا در 

و اندرونهاي  ;کلیساهاي جامعی ساخته شدند که عظمت و ابهت نماي خارجی آنها شکوه فوق العادهاي داشتند

مع هذا،  ;به خود راه نمیدادند، ارواح وحشتزده را به خداپرستی و پارسایی میکشانیدتاریکشان، که نور خورشید را 

رنگهاي روشن و درخشان نقاشیهاي اسپانیایی، حجاریهاي الوان، و برق و تاللو جواهرات و طال و نقره بدانهادرخشش 

رور، وحشتزده سرتسلیم فرود آورده اینها منازل روح اسپانیایی هستند که، با همه تندپروازیهاي غ. و روشنی میدادند

با وجود این، شاهان، نجبا، و شهرها براي ساختن کاخها وبناهاي پرخرج پول کافی داشتند، پذروال کروئل، . است

طرح افکنده  1181فردیناند و ایزابل، و شارل پنجم بناي القصر را در سویل، که به وسیله یک معمار مور در سال 

و از این  ;تجدید بناي القصر، که بکرات انجام گرفت، توسط مورهاي غرناطه صورت پذیرفت ;از نوساختند. شده بود

دون پذرو انریکوئث نیز در سویل، به همین شیوه ساراسنی، . رو، این کاخ را میتوان نیمچه خواهر قصر الحمرا دانست

که تصور میشد قرینه کاخی باشد، ) دبه بع 1500(براي دوکهاي آلکاال بناي مجللی به نام قصر پیالطس بنیاد نهاد 

در تاالر عام واالنس، سالن طالکاري . که پیالطس بر فراز رواق آن مسیح رابه دژخیمان سپرد تا به صلیب کشند

که در شکوه زیبایی با تاالر بزرگ کاخ دادگستري ) 1500(شدهاي جهت جلسات کورتس محلی بنیاد نهاده شده بود 

. کرد ونیز رقابت می

هاي مرمري، فلزي سنگی، و چوبی  و کلیساهاي اسپانیا پر از مجسمه ;ه سازي هنوز خادم معماري و دین بودمجسم

هایی ریاضت کشیده و  هاي متعصب مذهبی، با قیافه تورع و پرهیزگاري، در اینجا، به صورت چهره ;مریم عذرا بودند

گ و تاریکی و اندوه شبستان کلیساها شدت و مهابت هاي رن ها در زیر ورقه زاهدانه، تجسم یافته بود، که این چهره
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جدارهاي تزیینی پشت محراب شباکهاي کندهکاري و نقاشی شده آن سوي سر در محراب مایه . بیشتري مییافتند

از خوف مرگ، به هنگام مردن، مبالغ هنگفتی براي گردآوري و نگهداري . توانگران. فخر و مباهات هنر اسپانیایی بود

کارگرانی که سطوح و )) دورادورها((طراحان، کندهکاران، . رمند و چیره دست به ارث میگذاشتندکارگران هن

آنان که مهارتشان در رنگامیزي ردا و لباس )) استوفادورها((هاي مجسمه یا ضریح را مطال یا مرصع میساختند و  بدنه

ها، به رنگ گوشت و پوست  ن بدن مجسمههنرمندانی که در رنگ زد)) انکارنادورها((ها بود و  و تزیینات مجسمه

در پشت محراب . اینها بنوبت یا همه با هم بر روي بقعهاي کار میکردند. واقعی، تخصص داشتند از این زمره بودند

ها و داستانهاي  مرکزي کلیساي جامع سویل، جدار تزیینیی قرار دارد که داراي چهل و پنج خانه است و افسانه

 ;)14831519. (هایی رنگین و یا زرین به سبک گوتیک، مجسم میسازد ا، در قالب مجسمهمحبوب آیین مسیحیت ر

و در نمازخانه سنت جیمز در کلیساي جامع تولد و داستان زندگی محترمترین قدیس اسپانیایی در چوب سیاه کاج، 

  . به همین سبک، کنده کاري و تذهیب و زراندود شده است

ن را نیز میساختند، اما تنها بر سنگ گورشان که معموال در کلیساها و دیرها مجسمه شاهزادگان و نخست کشیشا

از این روي، دونامنسیا انریکوئث، دوشس . قرار میگرفت، زیرا بزرگان و امرا این اماکن را مدخل بهشت تصور میکردند

موزه انجمن اسپانیایی، در آلبوکرك، را در گوري از سنگ گذاشتند که به ظرافت تمام تراشیده شده بود و اکنون در 

و پابلو اورتیث براي کلیساي جامع تولدو تابوت سنگی مجلل و منقوشی براي دون آلوارود لونا و  ;نیویورك قرار دارد

در دیر کارتوزي میرافلورس، در نزدیکی بورگوس، خیل دسیلوئه، به سبک ایتالیایی، مقبره . همسرش ساخت

ایزابل چنان از این قبور شاهانه خوشش آمد که هنگامی که . ن ملکه طرح افکندباشکوهی براي پدر و مادر و برادرا

، در )مینامید)) احمق من((که چندان جسور و بیپروا بود که ملکه او را میلوکو (غالم بچه محبوبش، خوان دپاذیلیا 

ر ساخت تا براي وي قبري نبرد غرناطه تیر به سرش خورد و جان به جان آفرین تسلیم کرد، دسیلوئه را دوباره مامو

و خیل براي بار دیگر موفق شد اثري بیافریند که با  ;چون قبور شاهان بتراشد، تا جسدش را در آن جاي دهند

  . بهترین تراشکاریهاي ایتالیایی آن زمان برابري کند

نیا پذیراي در عین حال، هنر هیچ کشوري چون اسپا ;هنر هیچ کشوري چون هنر اسپانیایی مشخص و ممتاز نیست

نخست از نفوذ هنر مورها، که از دیر زمانی پیش در آن شبه جزیره رواج داشته ولی . نفوذ هنر خارجی نبوده است

تحتتاثیر مورها بود که ظرافت سبک و  ;هایش از هنر ایران و بینالنهرین آب میخورده است، سخن باید گفت ریشه

ایبریایی شد، چنانکه در هنر هیچ یک از کشورهاي مسیحی نظیر میل شدید به تزیین و ریزه کاري وارد شیوه هنر 

در هنرهاي کوچک ظریف، که تزیین و نقش و نگار مقام معتبري داشت، اسپانیا از استادان ساراسنی تقلید . ندارد

نها، در کوزه گري به تمام و کمال در دست مدجنون بود که تنها رقیب آ. کرد، و هیچ گاه از حد تقلید پا فراتر ننهاد

ساخت ظروف لعابدار، چینیها بودند، و کاشیهاي رنگینشان، بخصوص کاشیهاي آبی، به سقفها، دیوارها، کفها، حوضها، 

نفوذ سبک و استادي هنر مورها منسوجات اسپانیها . و محرابهاي بناهاي اسپانیاي مسیحی جالل و شکوه داده بودند

هاي زیادي  این نفوذ در زمینه. هاي عالم مسیحیت قرار داد اترین بافتهنظیر مخمل و ابریشم توري را نیز در زمره زیب

در چرمسازي اسپانیا، در سبک آرابسک شباکهاي فلزي، در ظرف نان عشاي ربانی، در : خود را بروز میداد

. کندهکاریهاي چوبی جدارهاي تزیینی پشت محراب، در نیمکتهاي جایگاه همسرایان، و همچنین در طاقهاي قوسی

. تاثیرات بعدي از ناحیه نقاشی بیزانش و سپس نقاشی فرانسه، بورگونی، هلند، و آلمان در هنر اسپانیا رخنه کرد

نقاشی و مجسمه سازي اسپانیایی واقع گرایی حیرتانگیز خود را از هلندیها و آلمانیها گرفت مریم عذاري تابلوهاي 

د مادر مسیح مصلوب باشد، پیر تصویر شده است درست برخالف اسپانیایی الغر و به گونهاي بارز، بدان حد که بتوان
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در قرن شانزدهم، تمام این نفوذها و تاثیرات، در برابر . گفته میکالنژ که معتقد بود دوشیزگی مانع زوال جوانی است

. پیروزي سبک ایتالیایی در تمام اروپا، ناچیز و محو شدند

و این شاید بدان علت بود که هنرمندان مورد،  ;د، اما تکامل آن کند، بودنقاشی اسپانیایی نیز از این تحول پیروي کر

فرسکوهاي کاتالونیایی، که در قرون دوازدهم و سیزدهم بر روي گچ . در این زمینه، دیگر یاري و راهگشایی نکردند

ر قرن چهاردهم، بازار با وجود این، د: کشیده شدند، از نظر طرح از نقاشیهاي پیش از تاریخ غاز آلتامیرا پست ترند

 ;هزاران نقاش به ترسیم نقاشیهاي عظیم دیواري و محجرهاي محراب بزرگ پرداختند ;نقاشی اسپانیا سخت گرم بود

یان  1428در سال . ترسیم شدهاند، بیش از حد استحقاق باقی ماندهاند 1345برخی از این آثار، که در حدود سال 

سه سال بعد، شاه آراگون لویس دالمو را براي . ود مکتب فالندري را بدانجا بردوان آیک از اسپانیا دیدن کرد و با خ

را، که سراپا سبک فالندري دارد، ترسیم )) مریم عذاري مشاوران((لویس چون بازگشت، تابلو  ;مطالعه به بروز فرستاد

سته آهسته رنگهایشان را با روغن از آن پس نقاشان اسپانیایی، با آنکه هنوز رنگ بی روغن را ترجیح میدادند، آه. کرد

  . آمیختند می

، 1447وي خیلی زود، یعنی در . به اوج خود رسید) 1498 'فت(دوره پیشقدمان نقاشی در اسپانیا با بارتولومه برمخو 

تابلو . که بر دیوار تاالر موزه پرادو آویخته است، براي خود کسب نام و شهرت کرد)) سانتودومینگو((با ترسیم پرده 

، که جزو کلکسیون لیدي الدلو ))قدیس میکائیل((، که موزه گاردنر بستن آن را خرید، و تابلو ))قدیسه انگراسیا((

اما بهتر از این دو، و شاید بهتر از همه آثار . است، تقریبا با آثار رافائل که یک نسل بعد ظهور کرد برابري میکنند

بارسلون است که در آن هیرونوموس با کله طاس و عینک، و مریم با  در کلیساي جامع) 1490)) (پیتا((برمخو، تابلو 

چهره تیره به رنگ پوست زنان اسپانیایی، در حالی که فرزند بیحال و الغر و مردنی خود را در آغوش دارد، ترسیم 

ست تابلو تک پشت سر آنها، برج و باروي بیتالمقدس به دل آسمان فرو افتاده تابلو فرو رفته و در سمت را. شدهاند

چهره ستمگرانهاي از کانن دسپال، با موي شانه نکرده و ریش نتراشیده، نقاشی شده است که شبیه یک دزد دریایی 

در اینجا لطافت و زیبایی . دارد)) تصور زشت و درد انگیزي برمحو از بشریت((توبه کار اما محکوم است و حکایت از 

ایی بدل میشود و واقع گرایی پیروزي خود را در هنر اسپانیایی جشن سبک ایتالیایی به نیرو و شدت سبک اسپانی

شهسواري از فرقه ((نفوذ سبک فالندري به وسیله فرناندو گالکوس ادامه یافت، و این سبک در تابلو . میگیرد

یکی از این . حیرتانگیز میگوئال سیتیوم، یک نقاش فالندري که در خدمت ملکه ایزابل بود، پدید آمد)) کاالتراوا

اما پس از آن، دگر باره، نفوذ سبک ایتالیایی، بر اثر بازگشت . هاي گالري ملی در واشینگتن است زیباترین تک چهره

وي در ایتالیا با پیرو دال فرانچسکاو ملوتتسودا . پذرو بروگته بعد از تجربهاندوزیهاي طوالنی در ایتالیا، قوت گرفت

هنگامی که فدریکو، دوك اوربینو، براي تزیین و نقاشی . ریایی آنها قرار گرفتفورلی کارکرد و تحت تاثیر شیوه اومب

، )1482(پس از مرگ دوك . را انتخاب کرد)) پیترو اسپانیایی((قصر خود پی نقاش میگشت، یوستوس وان گان و 

و آویال را نقاشی پذرو شیوه هنر اومبریایی را با خود به اسپانیا آورد و محجرهاي معروف محراب کلیساهاي تولدو 

والسکوئز شهریاران ((تابلوهایی که در لوور، بررا، پرادو، و کلیولند بدو منسوبند شهرت فعلی او را به عنوان . کرد

تایید نمیکنند، اما کارهاي او، از لحاظ طراحی و ترکیب بندي، بر تمام آثاري که پیش از وي در اسپانیا به )) کاتولیک

. دوجود آمدهاند رجحان دارن

هاي خارجی با نبوغ بومی درآمیخت و راه را براي آثار کاملتر آلونسو کوئلیو و ال گرکو در عهد فیلیپ  بتدریج انگیزه

. دوم، و پیروزیهاي درخشان والسکوئز، ثورباران، و موریلیو در قرن هفدهم، که عصر طالیی اسپانیاست، آماده ساختند

اما در عین حال میراثی اجتماعی است از نظم و مهارت که در طی زمان به نبوغ موهبتی فردي است از نیرو و اراده، 

  . نبوغ، هم زاده و هم ساخته میشود. وجود میآید و به هنگام رشد و ترقی جذب میشود
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VIII - ادبیات اسپانیا  

از یکدیگر تاثیر  در عالم ادبیات، نفوذ ایتالیا میبایست در انتظار بماند، در حالی که اسپانیا و فرانسه قرون وسطی

احتمال میرود که تروبادورهاي پرووانس قالبها و تخیالت شعري خود را از مسلمانان و مسیحیان اسپانیا . میپذیرفتند

و خواهش ) 1388(با وجود این، خوان اول، شاه آراگون، سفیري به نزد شارل ششم شاه فرانسه فرستاد  ;گرفته باشند

)) حکمت شادیبخش((تولوز به بارسلون بیایند و در آنجا انجمن خود را، به نام کرد که عدهاي از تروبادورها از 

در بارسلون و تورتوسا مسابقات شعري به شیوه پرووانس برپا شد و سرودن و . این کار انجام گرفت ;تشکیل دهند

ن دوره گرد غزلهاي سرایندگا. خواندن اشعار در میان اقلیت با سواد آراگون و کاستیل به صورت میلی سرکش درآمد

  . خواندند عاشقانه، جنگی، و دینی را همراه نغمه ساده سازهایشان براي مردم می

. در نسل بعد، خوان دوم، پادشاه کاستیل، از اشعاري که به پیروي از شعراي ایتالیایی سروده میشدند پشتیبانی کرد

ل، آنجا که اسپانیاییها حکومت داشتند، و از طریق ها و اوزان و مضامین شعري ایتالیایی از طریق ناپل و سیسی جلوه

دانشگاه بولونیا، که جوانان اسپانیایی چون بورژیاها در آنجا تحصیل میکردند، به شبه جزیره ایبري راه یافتند و براي 

غزلهاي شعراي اسپانیایی، دوره به دوره، در . دانته و پترارك رقباي پرشوري در زیان کاستیلی پیدا شدند

) هایی که از نظر احساسی شوالیهاي، و از نظر قالب و سبک پترارکی بودند هایی از چکامه مجموعه)) (انسیونروسک((

مارکوئس دسانتیلیانا آن مرد سیاستمدار، دانشمند، شاعر، و حامی شاعران قالب ترانه را از شعر . گرد آوري میشدند

خوان دمنا، با خلوص . اوان، تاریخ ادبیاتی براي اسپانیا نوشت ایتالیایی گرفت و وارد ادبیات اسپانیا کرد و در همان

، به تقلید از دانته، سرود که در استقرار زبان کاستیلی به عنوان یک زبان ))البیرنت((تمام، شعري حماسی به نام 

ن خوان در این میان، دو. دانته در جان دادن به زبان توسکانی)) کمدي االهی((ادبی همان اهمیت را داشت که 

رام ((شکسپیر افسانه باور نکردنی پتروکیو را در  ;مانوئل با نوشتن داستانهاي در اماتیک بر بوکاتچو سبقت گرفت

. از یکی از همین داستانها گرفت)) کردن زن پتیاره

ونث به وسیله گارثیا ارد 1500در حدود سال )) آمادي دو گل. ((رمان همچنان مقبول طبع همه نوع خوانندهاي بود

به اسپانیایی ترجمه شد، و او خوانندگان خود را از اطمینان داد که در متن پرتغالی اصالحات فراوانی به عمل آورده 

آمادي را، که پسر نامشروع یک شاهزاده خانم . و از آنجا که این اثر گم شده است، سخن او را رد نمیتوانیم کرد ;است

یک شهسوار اسکاتلندي او را از آب میگیرد و  ;ایی به آب میسپاردخیالی بریتانیایی است، مادرش از ترس رسو

لیسوارت، شاه انگلستان، هنگامی که در قلمرو حکومت خود در . آمادي، در آینده، غالم بچه ملکه اسکاتلند میشود

اتلند ملکه اسک. تالش چیرگی بر یک یاغی غاصب است، دختر دهسالهاش، اوریانا، را به دربار اسکاتلند میفرستد

و او جواب .)) این کودکی است که به تو خدمت خواهد کرد: ((آمادي دوازدهساله را به خدمت او میگمارد و میگوید

و کودك این سخن را در دل نگاه داشت و خردمندانه به حفظ آن کوشید، چندانکه . داد که از این امر خوشحال است

و به این طریق، عشقشان . ش از خدمت کردن به اوریانا خسته نشدو هیچ گاه در همه زندگی...هرگز آن را از یاد نبرد

اما آمادي، که به هیچ وجه نمیدانست اوریانا وي را دوست میدارد، و چه اندازه  ;تا زمانی که زنده بودند دوام آورد

 ;آمیز میپنداشتهاي درونی خود را به اوریانا، به لحاظ بزرگی و زیبایی او، کاري جسارت دوست میدارد، گفتن اندیشه

  . و از این روي، جرئت نکرد که سخنی در این باب با وي بگوید

اوریانا نیز، با آنکه آمادي را در دل دوست میداشت، پایبند آن بود که با وي، بیش از آنچه با دیگران میگوید، نباید 

از همه میتواند دوست داشته  اما دیدگانش از اینکه به قلبش نشان میدادند چه چیزي را در دنیا بیش ;گفتگو کند

  . یافتند باشد تشفی خاطر می
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شاید مایه آسایش باشد اگر بگوییم عشق آنها، پس از محنتهایی که قبل از ازدواج در افسانه به همان اندازه زیاد است 

زرگواري در این داستان طوالنی، لحظات مهربانی و عشق و ب. که پس ازدواج در زندگی واقعی، به پیروزي میانجامد

و سروانتس، که سوگند خورده بود همه رمانهاي این گونه را نابود سازد، از این داستان به عنوان بهترین  ;زیاد است

  . آنها صرف نظر کرد

رمان، براي درام، که بتدریج از قالب میستریها، مورالیتیها، فارسهاي عامیانه، و ماسکهاي درباري بیرون آمده بود، 

است هنگامی که دیالوگها  1492قدیمترین زمان در تاریخ درام اسپانیا سال . گشت سرچشمه و سر منشا

)) السلستینا((فرناندود روخاس، یکی از نوکیشان، با نوشتن . ي خوان دل انسینا به روي صحنه آورده شدند)گفتگوها(

بیست و دو صحنه تقسیم نمایشنامه اخیر سراسر به صورت گفتگو و به . قدم دیگري به سوي درام برداشت) 1499(

اما تجسم زنده شخصیتها و گفتگوهاي گیراي متن،  ;شده بود، آنقدر طوالنی بود که نمیشد به روي صحنهاش آورد

در همان . کلیسا هم مروج و هم مانع دانش اندوزي و تحصیل علوم بود. راه را براي کمدیهاي کالسیک اسپانیا باز کرد

ی بازرسی اندیشه ها بود، روحانیان بلند پایه در راه دانش و تعلیم و تربیت سعی حال که دستگاه تفتیش افکار در پ

به اسپانیا آمدند، اخبار نهضت اومانیتسها را  1487آنگیرا، که در سال /ایتالیاییهایی نظیر پیترو ماتیره د. وافر میکردند

ربشر دوستانه اي که در آنجا بدانها سرایت و اسپانیاییهایی که در ایتالیا تحصیل میکردند با شو ;به ارمغان آوردند

پیترو مارتیره به تقاضاي ملکه، در دربار او براي تعلیم زبان و ادبیات کالسیک، . کرده بود، به موطنشان باز گشتند

. همچنان که هفتصد سال پیش از او آلکوین چنین اقدامی در دربار شارلمانی نموده بود ;مدرسه اي تاسیس کرد

خود پیترو اولین . م خوانا چنان ساعیانه به تحصیل زبان و ادبیات التینی پرداخت که ره جنون پیمودشاهزاده خان

دو کلمه آخر این  ;)به بعد 1504(نوشت )) دربوس اوکنانیس ات نووو اوربه((تاریخ اکتشافات امریکا را تحت عنوان 

ازاین اصطالح براي نامیدن امریکا کرده ) 1502(ال همراه با استفادهاي که و سپوتچی قب)) نووو اوربه((عنوان، یعنی 

. پدید آید)) دنیاي جدید((بود، سبب شد که 

کاردینال خیمنث، که ایمانی به استحکام و برندگی پوالد داشت، به نهضت کالسیک گرایید و براي پیشبرد آن به 

در . دانشگاه آلکاال را بنیان نهاد 1508کالج سان ایلدفونسو، و در سال  1499وي در سال . تکاپو و کوشش برخاست

نه زبان شناس، زیر نظر خود او، به یکی از پیروزیهاي بزرگ عصر رنسانس در عالم تحقیق و تتبع  1502آنجا در سال 

اپ کامل کتاب مقدس مسیحیان به بود نخستین چ کومپلوتومو آن چاپ کتاب مقدس چند زبانی  ;نایل آمدند

مولفان به متن عبري عهد قدیم و متن یونانی عهد جدید، موازي متون و یا در حاشیه، ترجمه هفتادي . زبانهاي اصلی

  . و ترجمه التینی هیرونوموس، وولگات و تفسیر سریانی اسفار خمسه راملحق ساختند

را به روي هیئت تحقیقی خیمنث گشود، و سه تن یهودي پاپ لئو دهم درب گنجینه نسخ خطی کتابخانه واتیکان 

کامل گشت، اما  1517کار تالیف و ترتیب کتاب در . تعمید یافته معلومات عبري خود را در اختیار آنان گذاشتند

خیمنث، که مرگ خود را پیش بینی میکرد، یاران دانشمند را ترغیب کرد . چاپ نشد 1522شش مجلد آن تا سال 

تلف مکنید تا کار بزرگی را که شروع کرده ایم به پایان بریم، مبادا گردش روزگار حامی شما را از کفتان  وقت را((که 

یا من خداي ناخواسته بر عزاي آنان که خدمتشان در نظرم از همه ثروتها و افتخارات جهان گرانبهاتر است  ;به در برد

. ات دوستانش، چند ماه پیش از مرگ به وي هدیه شدواپسین مجلد این کار عظیم، همراه تعارف.)) سوگوار شوم

وي . خیمنث بدانها گفت که هیچ یک از اقدامات دوران وزراتش، به یمن کار آنها، چنان نام و اعتباري نداشته است

همچنین براي چاپ آثار ارسطو، بر همین سیاق، و الحاق یک ترجمه جدید التینی به آن نقشه اي طرح کرده بود، 

  . اهی عمر درازش بدو مجال ندادلیکن کوت
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IX - مرگ شاه

وي، با همه سختگیریهایش، زنی بود که . ایزابل، در این ماجراي بزرگ، از وزیر پرشور و نیروي خود در گذشته بود

 1496در سال . مصایب و سوگهایی را که از جنگ سنگینتر و جانگزاتر بودند تحمل میآورد ;احساساتی عمیق داشت

دوتاي دیگر در  ;از ده فرزندش، پنج تا یا مرده به دنیا آمدند و یا در دوران طفولیت مردند. دست داد مادرش را از

عزیزترین دخترش، که ملکه  1498یگانه پسرش، تنها وارث و مایه امیدش، و در  1497در . اویل جوانی جان سپردند

درمیان این ضربات روحی . از جهان فرو بستندپرتغال بود و شاید میتوانست به کشور و حدت و یگانگی بخشد، چشم 

  . داد فاجعه دیوانه شدن تدریجی دخترش خوانا نیز، که اکنون وارث مسلم تاج و تخت بود، او را رنج می

از وي دو پسر، که ). 1496(خوانا با فیلیپ زیبا، دوك بورگونی، پس امپراطور ماکسیملیان اول، ازدواج کرده بود 

فیلیپ به عنوان تلون مزاج، یا به . یکی شارل پنجم و دیگري فردیناند اول ;اشند، به دنیا آورده بودامپراطوران آینده ب

خوانا . علت بیکفایتی خوانا، او را نادیده گرفت و با یکی از زنان دربار خود در بروکسل رابطه نامشروع برقرار ساخت

سر این کار سوگند خورد که دیگر هرگز با زنش  دستور داد که موهاي سر زن افسونگر را بتراشند، و فیلیپ بر

وصیتنامهاش را نوشت، و در آن  1504در دوازدهم اکتبر . ایزابل چون این اخبار را شنید، بیمار گشت. همبستر نشود

مقرر داشت که وي را به سادهترین صورتی به خاك سپارند و پولی را که از این راه صرفهجویی میشود به فقرا 

امااگر شاه، سرور من، جاي دیگري را براي ((را در صومعه فرانسیسیان در قصر الحمرا دفن کنند، و افزود  بدهند، و او

استراحتگاه ابدي خود برگزید، وصیت من آن است که جنازه ام را به نزد او انتقال دهید تا نزدیکی جسمهاي ما نشانه 

شاید، به خواست خداي بزرگ، جانهاي ما در دنیاي دیگر و  ;پیوندي باشد که در این جهان از آن برخورداري داشتیم

چشم از جهان فرو بست، و چنان که وصیت کرده  1504وي در بیست و چهارم نوامبر سال .)) از آن بهره مند باشند

اما پس از مرگ فردیناند، استخوانهاي او را بیرون آوردند و در کنار وي، در کلیساي جامع  ;بود به خاك سپرده شد

من از . ...جهان گرامیترین گوهر خود را از دست داد: ((پیترو مارتیره در مرگ او نوشت . ناطه، دفن کردندغر

همجنسان وي، در اعصار گذشته و در حال، کسی را نمیشناسم که شایسته آن باشد که نامش را در ردیف این زن 

لی دور بود، و الیزابت ملکه انگلستان هنوز روي کار مارگریت ملکه سوئد ازدید پیترو خی.)) (بیهمتا بتوان برزبان آورد

ایزابل، در وصیتنامه خود، فردیناند را در کاستیل نایب السلطنه فیلیپ که در هلند سخت مشغول بود و .) نیامده بود

ادن تاج فردیناند، بدان امید که از افت. خوانا، که هر روز بیشتر در ژرفاي جنون تسلی بخش فرو میرفت، قرار داده بود

و تخت اسپانیا توسط پسر فیلیپ، یعنی شارل به دست خاندان هاپسبورگ جلوگیري کند، در سن پنجاه و سه 

اما این ازدواج براکراه  ;)1505(سالگی با شتاب تمام با برادرزاده هفدهساله لویی دوازدهم ، ژرمن دو فوا، ازدواج کرد 

فیلیپ، که اینک ادعاي . افزود و یگانه و ارثش، در اوان طفولیت، مردو نفرت بزرگان کاستیلی از مخدوم آراگونی آنان 

و فردیناند ناچار به پادشاهی ) 1506(بزرگان او را استقبال نمودند  ;تاج و تخت کاستیل را میکرد، به اسپاینا آمد

نایب السلطنگی سه ماه بعد، فیلیپ بدرود حیات گفت و فردیناند، به نام دختر دیوانه اش، . آراگون قناعت کرد

به بعد هرگز از  1507زنده بود، لیکن از  1555خواناي دیوانه اسما ملکه باقی ماند، تا سال . کاستیل را از سرگرفت

از استحمام و پوشیدن لباس ابا میکرد، و سرتاسر روز از میان پنجره اطاقش  ;کاخ شاهی، در تورذسیلیاس، خارج نشد

. شوهر بیوفایش، شوهري که هنوز هم دوستش میداشت، در آن دفن شده بودچشم به قبرستانی میدوخت که جنازه 

فارغ از نفوذ . فردیناند، در زمان نایب السلطنگی، مطلق العنانتر از زمانی که عنوان شاهی داشت حکومت میراند

نی را دوباره خود او، پیش از این، روسیون و سردا. مالیمت بخش ایزایل، سجایاي مثبت و تند شخصیت او بروز کرد

  . ناپل را براي او تصرف کرد 1503گونثالو دکورذووا نیز در سال  ;)1493(به چنگ آورده بود
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این کار پیمانی را که میان فیلیپ و لویی دوازدهم در لیون امضا شده و به موجب آن پادشاهی ناپل میان اسپانیا و 

ن اطمینان داد که فیلیپ برخالف دستور او به بستن اما فردیناند به جهانیا. فرانسه تقسیم شده بود نقض میکرد

چون ). 1506(با کشتی به ناپل آمد و شخصا تاج و تخت شاهان ناپل را متصرف شد  ;چنین پیمانی پرداخته است

آن کاپیتان بزرگ را ) 1507(گمان میبرد که گونثالو تخت ناپل را براي خویشتن میخواهد، هنگام بازگشت به اسپانیا

 کاري که بیشتر مردم اسپانیا آن را تحقیري ناشایست می ;ود همراه آورد، و از رنج خدمت مرخصی اعطا کردنیز با خ

 آهسته آهسته، سرچشمه هاي نیرو و اراده او می. فردیناند برهمه چیز، جز گردش ایام، تسلط یافته بود. دانستند

کار حکومت را به غفلت . چیره میگشت ساعات استراحتش طوالنیتر میشد، و خستگی زودتر بر جانش. خشکید

استسقا و تنگی نفس . ناشکیبا و بی آرام گشت، و نسبت به وفادارترین خدمتگزارانش سوظنی بیمار گونه یافت ;سپرد

به جنوب، به اندلس، شتافت و امیدش آن  1516در ژوئیه . نفس کشیدن در شهر برایش مشکل بود ;او را ناتوان کرد

در راه مریض گشت، و همراهانش او را براي پذیره شدن مرگ آماده . ر هواي آزاد آنجا بگذراندبود که زمستان را د

فرزند نامشروع خود، اسقف اعظم ساراگوسا، رانایب  ;وي خیمنث را براي نیابت سلطنت کاستیل نامزد کرد. ساختند

سالگی و در سال چهل و دوم ، در سن شصت و چهار 1516و در بیست و سوم ژوئیه  ;السلطنه آراگون قرار داد

  . سلطنتش، رخت از این سراي بیرون برد

شگفت نیست اگر ماکیاولی او را ستوده است، زیرا پادشاهی بود که مفاد کتاب شاهزاده را، بیش از آنکه مولفش آن را 

ت خود را از فردیناند مذهب را وسیله سیاست ملی و نظامی قرار داد، احکام و دستورا. نوشته باشد، به کار بست

عبادات خداپرستانه پرساخت، لیکن هیچ گاه نگذاشت که مالحظات اخالقی مانعی براي رسیدن به امیال و منافع 

هیچ کس در لیاقت و استعدادش، شایستگیش در نظارت بر حکومت و انتخاب وزرا و سپهساالران، . شخصیش باشند

خودش شخصا نه آزمند بود و . جنگ نمیتواند شک کند پیروزیهاي خدشه ناپذیرش در کار سیاست و اجراي قوانین

آزمندي او به خاطر کشورش  ;بیشتر شهوت قدرت طلبی داشت تا میل به خوشگذرانی و تجمل پرستی ;نه خسیس

در دوران حکومت او آزادیهاي  ;به دموکراسی عقیدهاي نداشت. بود که میخواست آن را به وحدت و قدرت رساند

اعتقاد مسلم او آن بود که فقط با بسط و توسعه رسوم و سنن و قوانین . ند و از بین رفتندمحلی دستخوش فترت شد

پیروزي او و ایزابل آن . محلی قدیم نمیتوان بر ملتی با این همه حکومتها، ادیان و زبانها پیروزمندانه فرمانروایی کرد

وي راه را براي شارل . و ناتوانی سازند بود که حکومت سلطنتی را جایگزین آنارشیسم، و قدرت را جایگزین ضعف

پنجم که با وجود غیبت طوالنیش از مملکت تفوق شاهانه اش را حفظ کرد، و براي فیلیپ دوم که تمام امور حکومت 

براي رسیدن بدین هدف، وي به آنچه ما امروز آن را تعصب وحشیانه . را در مغزي بیکفایت تمرکز داد، هموار ساخت

. اما در نظر معاصرانش این پیروزي درخشانی براي مسیحیت بود ;سانی مینامیم متهم گشتو ستمگري غیر ان

خیمنث، به عنوان نایب السلطنه کاستیل، استبداد مطلق سلطنت را، شاید به مثابه تنها راه جلوگیري از بازگشت 

حکومت کرد و تمام اقدامات و با ارادهاي انعطاف ناپذیر . با آنکه اکنون هشتاد سال داشت. فئودالیسم، حفظ کرد

هنگامی که بعضی از بزرگان و . کوششهاي فئودالها و شهرداریها را براي به دست آوردن قدرتهاي گذشته درهم کوبید

اعیان از او پرسیدند که به چه حقی امتیازات آنها را سلب کرده است، وي به مقام خود اشاره اي نکرد،بلکه توپهایی را 

با وجود این، میل او به قدرت و مقام، کمتر از وظیفه شناسیش بود، . ود داشتند بدانها نشان دادکه در حیاط قصر وج

. زیرا بارها از شاه جوان، شارل، خواست که فالندر ربا ترك گوید، به اسپانیا آید، و زمام حکومت را خود در دست گیرد

ولی مشاوران . یدار او به شمال شتافت، خیمنث براي د)1517سپتامبر 17(هنگامی که شارل قصد آمدن کرد 

فالندري شارل با نجبا و بزرگان کاستیل همداستان شدند و گزارش بدي از وضع اداره امور و شخصیت حضرت 

چندان که شاه، که جوان نپخته هفدهساله اي بود، نامه اي به خیمنث فرستاد و از خدمات او  ;کاردینال به شاه دادند
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ات و گفتگو را به زمانی دیگر موکول کرد، و دستور داد که به قلمرو اسقفی خود، تولدو، برود تشکر نمود و وعده مالق

نامه دیگري که این پیرمرد غیور را از تمام مناصب و مقامات . و به استراحتی که شایسته سن و سال اوست بپردازد

زیرا وي در هشتم  ;عمیقتر سازدسیاسیش میافکند دیرتر از آن بدو رسید که زخم تحقیري را که در دل داشت 

با آنکه ظاهرا مردي فساد ناپذیر و غیر قابل تطمیع بود، مردم . ، در سن هشتاد و یک سالگی مرده بود1517نوامبر 

. متعجب بودند که چگونه آن همه ثروت را، که طبق وصیتنامهاش براي دانشگاه آلکاال گذاشت، جمع کرده است

حوادث بعدي نشان . ا پایان داد که سراسر آکنده از افتخار، وحشت، و مردان با اقتدار بودمرگ او دورانی را در اسپانی

میدهند که پیروزي واسطه سلطنت مطلقه بر کورتس و مجالس محلی، آن وسیله و ماده اي را که شخصیت و منش 

 ;دسترس او خارج ساخت اسپانیایی میتوانست به وساطت آن استقالل و باروري خود را ابراز و نگاهداري کند از

اخراج  ;هاي اصیل اسپانیایی در باب بدایت و نهایت کاینات تمام شد وحدت دین به قیمت رکود و سرکوفتگی اندیشه

یهودیها و مورهاي مسیحی نشده تجارت و صنعت اسپانیا را، درست در آن هنگام که کشف دنیاي جدید بسط و 

گرفتار شدن روزافزون اسپانیا در سیاست بازي و جنگ با  ;بست ویران کردتکامل بازرگانی را ایجاب مینمود، از پاي 

به عوض عطف توجه و دست زدن به کارهاي خطیر براي ) و سپس آلمان و فالندر و انگلستان(فرانسه و ایتالیا 

اما . لت نهادپیشبرد و توسعه مهاجر نشینهایش در امریکا، بار سنگین غیر قابل تحملی بر دوش بنیه مالی و انسانی م

ما با زبانی درباره اسپانیاي دوران فردیناند و . اینها که ما میگوییم به پشت نگریستن و قضاوت گذشته در حال است

در آن عهد، تمام جمعیتهاي . ایزابل قضاوت میکنیم که براي تمام اقوام اروپایی همعصر آنها نامفهوم بوده است

تمام حکومتها  ;و آناباتیستها، گرفتار تعصبات و خصومتهاي دینی بودند مذهبی، به استثناي معدودي از مسلمانان

تمام  ;فرانسه و ایتالیاي کاتولیک، و آلمان و انگلستان پروتستان براي ایجاد وحدت مذهبی به زور متوسل میشدند

اختن ثروتشان، همه براي بقاي خود و گسترش مرزها، یا افزون س ;کشورها گرسنه طالهاي هند غربی یا شرقی بودند

مسیحیت، براي تمام حکومتهاي مسیحی، قانونی براي اخذ روش و . هاي سیاسی دست میزدند به جنگ یا خدعه

شاهان ماکیاولی را ترجیح  ;مسیح براي مردم بود. شیوه سلوك نبود، بلکه وسیله اي براي حکومت و قانون بود

  .اما چه کسی میتوانست دولت را با موازین تمدن آشنا کند دولت تا اندازه اي مردم را متمدن کرده بود،  ;میدادند

  

  

فصل دوازدهم

  پیشرفت دانش

1300 -1517  

  

I -  جادوگران  

دو قرنی که تاریخ آن به طور اجمال در فصول پیشین این کتاب نگاشته شده است، هنوز بخشی از دورانی است که، 

مح دوران حیات اروپا از قسطنطین تا کریستوف کلمب بنابرسنت، قرون وسطی نامیده میشود و میتوان آن را بتسا

از آنجا که اکنون برآنیم تا وضع علوم، تعلیم و تربیت، و فلسفه اروپاي باختري را در قرون . دانست) 3251492(

چهاردهم و پانزدهم به طور مختصر مورد بررسی قرار دهیم، باید به یاد داشته باشیم که، در این عهد، علوم عقلی 

در میان . به دست آوردن خاك و هوا در جنگل انبوه خرافه و تعصب و ترس، ناچار به منازعه و تالش بود براي

قحطی، وبا، و جنگ، در هرج و مرج نظام ناپایدار و ازهم گسیخته حکومت پاپها، مردم، از زن و مرد، جواب و علت 
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میخواستند به وساطت آنها نیرو و قدرتی  ;ستندبدبختیهاي غیرقابل تعقل بشر را در قواي مکنون و اسرار آمیز میج

سحرانگیز براي ضبط و ربط امور بیابند و مفرو گریزگاهی مرموز جهت گریختن از واقیعت تلخ و ناگوار به دست 

در میان سحر و جادوگري، احضار مردگان و کفبینی، گفتن حوادث به وسیله جمجمه خوانی و عدد خوانی و . آورند

و پیشگویی، تعبیر خواب و قران سرنوشتساز ستارگان، استحاله هاي شیمیایی و شفا بخشیهاي عیبگویی و تطیر 

. معجزه آسا، وقواي مکنونه حیوانی و معدنی و گیاهی، حیات عقالنی جامعه پیشرفتی مشکوك و مخاطره آمیز داشت

ما، پنهانی، به یکی از آن امور و و هر یک از  ;همه این کارهاي عجیل و غریب تا زمان ما جاوید و پایدارمانده اند

  . رسد چیزي که هست، نفوذشان در اروپاي امروز به پاي سلطه شان در قرون وسطی نمی ;معتقدات پا یبندیم

در احوال ستارگان نه تنها براي راهنماییهاي دریایی و یا تعیین زمان اعیاد مذهبی، بلکه براي پیشگویی اتفاقات و 

تاثیرات نافذ و ساري آب و هوا و فصول، ارتباط میان جذر و مد . فردي نیز مطالعه میشد وقایع زمینی و سرنوشتهاي

دریا با ماه، قمري بودن حیض زنان، و وابستگی و ارتباط فالحت و کشاورزي با اوضاع و احوال آسمان، ادعاي علم 

موجهی پیش بینی کرد، ادعاي  احکام نجوم را، مبنی براینکه از روي کیفیت آسمان امروز میتوان حوادث فردا را

و خواننده حریص و آزمند بسیار ) مثل حاال(چنین پیشگوییهایی به طور مرتب و منظم چاپ میشدند . جلوه میداد

شاهان و شاهزادگان پرواي آن نداشتند که به لشکرکشی، جنگ، سفر، و یا پی افکندن بنایی بپردازند، مگر . داشت

هنري پنجم، پادشاه انگلستان، . نها اطمینان میدادند که ستارگان درمقام سعدندآنکه منجمان و اخترشناسان به آ

براي اطالع از وضع آسمان، همیشه اسطرالبی با خود همراه داشت، و هنگامی که ملکه وضع حمل میکرد، زایجه و 

همان اندازه گرامی  در دربار روشنفکر ماتیاس کوروینوس، علماي علم احکام نجوم. طالع کودك را از روي آن میدید

. بودند که اومانیستها

مردم معتقد بودند که اختران را فرشتگان راهنمایی میکنند، و هوا پر است از ارواح نامرئی که برخی بهشتیند و 

بعضی از مردها احتالم  ;شیاطین و دیوان در همه جا، بویژه درمیان بستر اشخاص، کمین کرده اند. بعضی دوزخی

و عالمان االهی نیز به واقعیت این  ;زنها آبستنیهاي بیمناسبت خود را بدانها منسوب میداشتند خود، و بعضی از

افراد ساده لوح و زودباور، درهر قدم و در هر لحظه، میتوانستند قدم . همخوابیهاي دوزخی به چشم قبول مینگریستند

ی داراي صفات و خصوصیاتی فوق طبیعی هر شی طبیع. از دنیاي محسوس به عالم موجودات و قواي جادویی گذارند

  . کتابهاي روز بودند)) پرفروشترین((کتابهاي مربوط به سحر و جادو جزو . بود

اسقف کائور را به اتهام جادوگري شکنجه کردند، تازیانه زدند، و پس از آنکه اعتراف نمود که مجسمه مومی پاپ یو 

ق قانون جادو چون تندیسش بسوزد، زنده زنده سوزانیدند آنس بیست و دوم را سوزانده است تا خود او نیز طب

مردم معتقد بودند که اگر قرص فطیر عشاي ربانی را که کشیش متبرك ساخته است بشکافند، از آن خون ). 1317(

شهرت کیمیاگران دستخوش فترت و زوال گشته بود، اما تحقیقات پرارج و مغلطه هاي پرزرق و برق . مسیح میچکد

در همان حال که فرمانهاي شاهان و پاپها داغ بطالن برپیشانیشان میزدند، برخی از . ان ادامه داشتندآنها همچن

شهریاران را، با وعده آنکه علم کیمیا خزاین به ته رسیده آنها را از نو پر خواهد ساخت، به جانبداري از خود 

شده بود همه چیز را شفا میبخشد البته جز  ساخته آنهارا، که ضمانت)) طالي خوردنی((و مردم ساده  ;میفریفتند

علم .) طال هنوز هم به وسیله بیماران و پزشکان براي معالجه باد مفاصل به کار میرود.(ساده لوحی را میبلعیدند

تقریبا همه . پزشکی، در هر قدم، باعلم احکام نجوم و االهیات و دغلکاري حکیمباشیها مجادله و منازعه داشت

از  ;را با آن صورت فلکی که بیمار در آن زاده شده، یا مبتال به مرض گشته بود مرتبط میدانستند پزشکان علت مرض

اگر در وقتی که قمر در برج ثور ): ((1363(این روي، شگفت نبود اگر گی دوشولیاك جراح بزرگ آن عصر نوشت 

رین اسناد چاپی در این باره، یکی از قدیمیت.)) است کسی در ناحیه گردن زخم بردارد، جراحتش خطر ناك است
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در ماینتس چاپ شده و در آن، از نظر نجومی، ساعات سعد براي گرفتن خون معین  1462تقویمی است که در 

میلیونها تن از مسیحیان، شاید به علت . امراض مسري را بیشتر نتیجه اقتران منحوس ستارگان میدانستند. گشته اند

هزاران تن از کسانی که به مرض خنازیر گرفتار . وجه درمانهاي ایمانی شدندآنکه از پزشکی خیري نمیدیدند، مت

ظاهرا آغاز این رسم با لویی یازدهم بود . بودند به نزد پادشاه فرانسه یا انگلستان میرفتند تا بر اثر مسح آنان شفا یابند

معجزه آسا دست یازد، و تصور که تقدس و پارسامنشی وي مردم را بدین اعتقاد میافکند که میتواند به کارهاي 

میکردند که این قدرت او به اعقاب و جانشینانش رسیده است و فیض آن از طریق ایزابل دو والوا، ما در ادوارد سوم، 

عده بیشتري براي شفا به زیارت قبور قدیسان میشتافتند، و برخی از . شاهان انگلستان را هم شامل گشته است

مثال نمازخانه سن ویتوس پاطوق بیماران داالرقص بود، زیرا وي را . رمان در آوردندقدیسان را به صورت متخصص د

قبر پیر دو لوکزامبورگ، کاردینالی که در هجدهسالگی بر اثر ریاضت مرده . متخصص درمان این بیماري میدانستند

تن  1964ستخوانهایش، بود، مقصد و خانه حاجات شد و، ظرف پانزده ماه پس از مرگش، از خاصیت معجزه انگیز ا

راجر کلرك  1382در سال . حکیمباشیهاي حقه باز کارشان رواج گرفت، اما قانون سد راهشان شد. بیمار شفا یافتند

را که ادعا میکرد امراض را با به کار بردن افسونهایی درمان میکند، محکوم ساختند که ظروف قاروره بر گردنش 

. ردانندآویزند و سواره بر گرد شهر لندن بگ

بیشتر اروپاییان به سحر و جادو، یعنی قدرت اشخاص در مطیع ساختن ارواح پلید و کمک گرفتن از آنها، اعتقاد 

قدیس بونیفاکیوس و قدیس آگوبار اعتقاد به جادوگري : قرون تیرگی، از این لحاظ، نسبتا دوره روشنگري بود. داشتند

پاپ گرگوریوس  ;متهمان به سحر و جادو، کیفر اعدام معین کرد شارلمانی براي ;و سحر را گناه و باطل شمردند

ولی تاکیدي که وعاظ و . هفتم تفتیش و استنطاق جادوگران را به بهانه عامل بروز طوفان یا وبا بودن ممنوع ساخت

انه و روحانیان بر واقعیت دوزخ و حیله ها و خدعه هاي شیطان میگذاشتند، برا اعتقاد مردم به حضور آنی و شریر

اتهام جادوگري دامن بسیاري از مردم را از هر طبقه و دسته، از جمله . همه جایی شیطان یا یکی از یارانش میافزود

، آنگران دو مارینیی را، که یکی از اشراف بود، به جرم ساحري به دار 1315در سال . پاپ بونیفا کیوس هشتم، گرفت

ستور داد اشخاص مختلف و ناشناسی را کیفر دهند اینان متهم پاپ یوآنس بیست و دوم د 1317و در  ;آویختند

یوآنس، مکرر توسل به شیاطین را مردود شمرد و دستور . بودند که با استمداد از شیاطین، قصد جان پاپ را کرده اند

شیطانی  به مجازات مرتکبین داد، لیکن مردم احکام او را تاییدي بر اعتقاد خویش به وجود و قابل حصول بودن قواي

بر شمار متهمان به سحر و جادو افزوده شد، و بسیاري از آنها مصلوب یا زنده زنده  1320پس از سال . تاویل میکردند

دو ساحر گیر . در فرانسه، این عقیده شایعی بود که شارل ششم را به وسیله جادو دیوانه کرده اند. طعمه حریق شدند

در سال ). 1397(چون توفیق نیافتند، هر دو را گردن زدند  ;دو بازگردانندافتادند و عهدهدار شدند که عقل وي را ب

مدرسه االهیات دانشگاه پاریس رساله اي شامل بیست و هشت بند منتشر کرد که جادو و سحر را محکوم  1398

. م داشتژرسون بحث در باب وجود یا اعمال شیطان را بدعت اعال. میکرد، اما اثرات اتفاقی آن را مسلم میدانست

جادوگري فن به کار بردن جادو به وسیله اشخاصی بود که، به پندار مردم، در مجامع شبانه یا در ایام سبت، شیطان 

به عقیده عوام الناس، جادوگران . را، به عنوان پادشاه دیوانی که آنها میخواستند به فرمان خود درآورند، میپرستیدند

رستش، بر قواي طبیعی دست مییافتند و آنگاه، براي آنکه بدبختی و مصیبت بر در ازاي این پ. که معموال زن، بودند

دانشمندانی چون اراسموس و تامس مور واقعیت جادوگري را قبول . سر کسی بیاورند، قوانین طبیعی رانقض میکردند

اغلب خدام . دانشگاه کولونی آن را تایید کرد ;بعضی از کشیشان کولونی در حقیقت آن مشکوك بودند ;داشتند

که دیدارهاي پنهانی شبانه دستاویزي براي ) و تاریخنویسان عامه نیز تا حدي با آنها همعقیده اند(کلیسا مدعی بودند 

بسیاري از جادوگران یا به علت . روابط نامشروع و بی بندو باري جنسی و کشاندن جوانان به فسق و فجور بوده است
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رهایی از عذاب و شکنجه، به کارهاي شیطانییی که آنها را بدانها متهم میداشتند تخیالت واوهام جنون آمیز، یا براي 

حکم فرصت و استمهالی را براي مسیحیت )) سبتهاي جادوگران((نیز ممکن است که این  ;اعتراف میکردند

می بوده که ستمدیده و زجر کشیده داشته، و یا پرستش نیمه تفننی و نیمه انقالبی شیطان در برابر آن خداي بیرح

بسیاري از لذات را محدود دانسته و بسیاري از ارواح را به عقبات دوزخ محکوم ساخته بود، و یا اینکه این آیینهاي 

پنهانی یادآور و تاییدبخش آیینها و جشنهاي مشرکانه مربوط به خدایان زمین و کشتزار و جنگل، یا حاصلخیزي و 

  . ا بوده اندزایش، و یا باکوس، پریاپوس، کرس، و فلور

محاکم کشوري و کلیسایی براي سرکوب ساختن آنچه که به نظرشان کفر آمیزترین شرارتها وتبه کاریها بود همدست 

عمال  1484، و بویژه پاپ اینوکنتیوس هشتم در 1451، 1437، 1409، 1374چند تن از پاپها در سالهاي . شدند

ران به مثابه ملحدان لجام گسیخته رفتار کنند، زیرا جرایم و دسیسه دادگاه تفتیش افکار را مامور ساختند تا با جادوگ

ها یشان ثمره کشتزارهاي زمین و زهدانهاي زنان را میخشکاند، و دعاوي و الفهایشان ممکن بود همه جامعه را به 

جادوگر : ((گفتکه می) 18023(پاپها، کلمه، به کلمه به جمله اي از سفر خروج استناد میکردند . دیو پرستی بکشانند

چندان سخت نمیگرفتند و به مجازاتهاي  1446هاي روحانی پیش از سال  با وجود این، دادگاه.)) را زنده مگذار

دادگاه تفتیش  1446در سال . کوچک بسنده میکردند، مگر آنکه مجرم بخشوده شده اي دوباره مرتکب جرم میشد

نام وودوا،  ;دوزاده مرد و زن را در آراس به کام آتش افکند 1460در  ;افکار چندتن جادوگر را در هایدلبرگ سوزانید

و جادوگران فرانسه داده شد، چندان باقی ماند تا پس از گذشتن ) والدوسیان(که بدانها و به طور کلی به بدعتگذاران 

ر امریکا، از اقیانوس اطلس به لغت وودوئیسم، براي اطالق به جادوگري سیاهان در مستعمره نشینهاي فرانسه د

یا کوب شپرنگر، مفتش دومینیکی دستگاه تفتیش افکار که از اشاعه علنی  1487در سال . موجودیت بخشید

. جادوگري میترسید، یک راهنماي رسمی براي تعقیب و پیدا کردن جادوگران منتشر کرد به نام پتک ساحران

)) بزرگترین و عجیبترین یاد بود خرافات جهان((ماکسیمیلیان اول، که در آن زمان شاه رومیها بود، در مقدمه این 

شپرنگر مینویسد که این زنان تبهکار با بهمزدن مایه اهریمنانه اي در یک دیگ، و یا به . نامه توصیه آمیزي نوشت

میتوانند مردان را  ;وسایل دیگر، میتوانند افواج ملخ و کرمهاي میوه را براي خوردن و نابود کردن خرمنی احضار کنند

تنها با  ;میتوانند شیر زنان را خشک گردانند، یا جنینی را ساقط کنند ;از نظر جنسی ناتوان و زنان را عقیم سازند

بعضی از آنها کودکان را میدزدند، کباب میکنند، و . یک نگاه میتوانند عشق یا نفرت، و مرگ یا بیماري پدید آورند

میتوانند خود یا دیگران را به  ;د، و چگونگی هوا را پیشگویی کنندمیتوانند اشیا را از مسافات دور ببینن. میخورند

شپرنگر متعجب است که چرا زنان بیشتر از مردان به جادوگري میپردازند، و جوابی . صورت حیوانات وحشی درآورند

ها همیشه آلت که به نظرش میرسد آن است که زنان سبکمغزتر و حساستر از مردانند، و میافزاید که، عالوه بر این، زن

از زمان او به بعد، حمله . وي، در طی پنج سال، چهل و هشت تن از این گونه زنان را سوزانید. دست شیطان بودهاند

روحانیت و کلیسا بر سحر و جادوگري شدت یافت و در قرن شانزدهم، تحت نظارت کاتولیکها و پروتستانها هر دو، به 

یکی از  1554در . هاي خوفناك، اعصار نوین بر قرون وسطی پیشی گرفته انددر این گونه درنده خویی. اوج خود رسید

جادوگر را  000,30سال، دست کم  150ماموران تفتیش افکار الف زده بود که دستگاه مقدس تفتیش افکار، در طی 

. کشاندند سوزانیده است، وگر نه تمام جهان را به نابودي می

آگوستینو . ابطال خرافات نوشته شدند که خود همگی شامل خرافات بودند در این عهد کتابهاي بسیاري در رد و

تریونفو رساله اي خطاب به پاپ کلمنس پنجم نوشت و وي را به غیرقانونی شمردن کارهاي مکنونه توجه داد، اما 

پاپ . ستخود تریونفو معتقد است که اگر پزشکی، موقع معین و خاصی از گردش ماه، فصد کند، غیرقابل بخشایش ا

وي از شیوع و تداول روز . نمود) 1327(و جادوگري ) 1317(یوآنس بیست و دوم حمالت شدیدي به کیمیاگري 
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افزون آنچه که قربانی کردن در راه شیاطین میشمرد، از پیمان بستن با ابلیس، و از ساختن مجسمه و حلقه و شربت 

دین کارها پرداختند تکفیر کرد، اما حتی خود وي نیز به براي اغراض جادویی دل خونی داشت و تمام کسانی را که ب

بزرگترین دشمن علم احکام نجوم، در این عهد، نیکول او رسم بود که در سال . تاثیر احتمالی این اعمال معتقد بود

وي به علماي علم احکام نجوم، که نمیتوانستند جنس . ، هنگامی که سمت اسقفی لیزیور را داشت، درگذشت1382

او . ك متولد نشده را معین کنند، اما بعد از تولد او سرنوشتش را در عالم خاکی پیشگویی میکردند، میخندیدکود

وي، پس از چهارده قرن، مساعی و کوششهاي سیسرون را . رسم میگفت که چنین طالعبینیهایی داستان پیرزنهاست

وي در گرما گرم مشکوك بودن . و امثال آنها نوشت تکرار کرد و کتاب درباره پیشگویی را برضد فالگیران خوابگزاران،

. نسبت به علوم غریبه قبول میکند که برخی از حوادث را میتوان به عنوان کار شیاطین یا فرشتگان توجیه کرد

و گمان میبرد که اگر یک آدم جانی به درون آینه اي بنگرد، آینه کدر  ;را قبول داشت)) چشم زخم((عقیده به 

وي معجزاتی را که در کتاب مقدس داستانشان . میتواند دیواري را سوراخ کند)) تیز چشم((نگاه آدم میشود، و یک 

آمده است میپذیرد، اما هر جا که علل طبیعی کافی براي ایجاد حادثه اي درمیان است توجیه آن را برمبناي علل 

ی با علل و جریانات طبیعی، فورا جادو را نیکول میگوید بسیاري از مردم، به علت عدم آشنای. فوق طبیعی رد میکند

آنها، تنها با شنیدن، آنچه را که ندیده اند میپذیرند و از این راه یک افسانه مثل افسانه جادوگري که از . باور میکنند

این قدیمترین اشاره اي است که به افسانه (طناب معلقی در هوا باال میرفت به صورت یک عقیده عمومی درمیآید 

او رسم استدالل میکند و نتیجه میگیرد که شیوع و تداول عمومی یک عقیده نمیتواند ). رفتن از طناب شده استباال 

حتی اگر عده زیادي از مردم ادعا کنند که شاهد حادثه اي بوده اند که مخالف تجربیات . دلیل واقعیت آن باشد

رنگ، شکل، وصداي اشیا با . می سخت خطا پذیرندزیرا حواس آد. طبیعی ماست، باید در قبول آن تردید روا داریم

ممکن است شیئی که در حالت سکون است متحرك به نظر آید . مسافت، روشنی، و وضع عضو حاسه تفاوت میکند

یک سکه در ته ظرف پراز آبی دورتر مینماید تا همان  ;و، برعکس، آنچه که در حال حرکت است ساکن به نظر رسد

ه عالوه، ما ادراکاتمان را از راه تصدیق و حکم تعبیر و تفسیر میکنیم، و این نیز خود ب. سکه در یک ظرف خالی

او رسم میگوید همین خطاهاي حواس و قضاوت میتوانند بسیاري از امور عجیب و غریب . میتواند سبب اشتباه شود

. را، که به قواي فوق طبیعی یا جادویی نسبت داده شده اند، توجیه کنند

نین پیشرفتهاي دلیرانه به سوي یک روح علمی، خرافه هاي قدیم همچنان باقی ماندند، یا فقط تغییر با وجود چ

ادوارد سوم، پادشاه انگلستان، براي به دست آوردن  ;اعتقاد به خرافات تنها منحصر به توده عوام نبود. صورت دادند

به شارل پنجم، پادشاه . ت مبلغ هنگفتی پرداختپیالهاي که بدو اطمینان داده بودند متعلق به پطرس حواري بودهاس

شارل از  ;فرانسه، در سنت شاپل پیاله اي نشان دادند که مدعی بودند محتوي مقداري از خون مسیح است

در چنین محیطی . دانشمندان و عالمان االهی پرسید که آیا این امر حقیقت دارد، و آنها با احتیاط جواب مثبت دادند

  . تربیت، علم، پزشکی، و فلسفه براي رشد و ترقی نزاع میکردندبود که تعلیم و 

II - آموزگاران  

سوادآموزي، در نظام کشاورزي تجمل گرایی مسرفانه اي بود، . ترقی تجارت و صنعت سبب رونق تعلیم و تربیت شد

در انگلستان . را پذیرفتقانون، با اندکی درنگ و تامل، این تغییر . اما در دنیاي متمدن بازرگانی ضرورت کامل داشت

همان قانونی را  ;که اجراي قانون پیشین را دستور دهد) 1391(مالکان و خاوندان فئودال از ریچارد دوم خواستند 

که مطابق آن سرفها حق نداشتند بدون رضایت خاوند فرزندشان را به مدرسه فرستند، و اگر هم میفرستادند، مجبور 

ریچارد در خواست آنها را نپذیرفت، و در زمان سلطنت جانشین او فرمانی صادر شد . دبودند جبران کار او را بنماین

بر اثر قانون آزادي تعلیم و تربیت، مدارس ابتدایی . که هر پدر و مادري میتوانند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند
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دبستانها به همت کلیساها، بیمارستانها،  در شهرها، ;در روستاها، مدارس وابسته به دیرها دایر ماندند. افزایش یافتند

معموال معلمان . حضور در ین مدارس، حتی در روستاها، اختیاري اما عمومی بود. موقوفات، و اصناف تاسیس گشتند

تاکید برنامه درسی . از جمله کشیشان بودند، اما در قرن چهاردهم شماره مربیان غیر روحانی فزونی گرفت

حتی در دبیرستانها، تازیانه و . ، نمازهاي اصلی، خواندن، نوشتن، حساب، آواز، و شالق زدن بودبرکاتشیسم، اعتقادنامه

 و والدین با او هم.)) روح کودکان را باید مطیع شناخت: ((یک دانشمند علوم االهی میگفت. سیله تعلیم و تربیت بود

ر تنبلش دستور داد تا چنانکه اصالح نشد، اگنس پاستن به معلم سرخانه پس. عقیده بودند، و شاید هم چنین باشد

من دوستتر میدارم که وي در زیر ضربات چوب معلم بمیرد تا اینکه بر اثر قصور و نادانی ((و گفت که )) او را بزند((

و ) گرامر(در دبیرستانها آموزش دروس دینی ادامه یافت و گراماتیکا، که نه تنها دستور زبان .)) به چاه هالکت درافتد

نشا، بلکه زبان و ادبیات پیراسته کالسیک روم را هم شامل بود، افزوده شده شاگردان پسر بچه هاي متوسط با ا

 بیتفاوتی، خواندن و نوشتن التینی را به عنوان موضوعی ضروري براي تجارت خارجی و نیز مشاغل کلیسایی می

)) برادران همزیست((ومان و آلمان توسط فرقه بهترین دبیرستانهاي این عهد آنهایی بودند که در پست ب. آموختند

ویلیام آوویکم، اسقف ثروتمند و فعال وینچستر . شاگرد داشت 2000یکی از این دبیرستانها در دونتر . تاسیس شدند

بزرگان، به طریق : ، سابقه پسندیدهاي به جاي گذشت)1372(باتاسیس نخستین مدرسه دولتی رایگان در انگلستان 

یا عمومی، به مدرسه کمک میکردند تا وسایل تحصیالت مقدماتی را براي عده محدودي از کودکان اعانه خصوصی 

) 1440(هنري ششم، به تقلید از این کار، مدرسه ایتن را با قدرت مالی بسیار زیادي بنیان نهاد . برگزیده فراهم سازد

. سازدتا شاگردانی را که میخواستند وارد کینگز کالج کیمبریج شوند آماده 

. تعلیم و تربیت زنان از مرحله ابتدایی تا باال، به استثناي معدودي از بزرگزادگان، محدود و منحصر به خانه بود

بسیاري از زنان طبقه متوسط، مانند مارگارت پاستن، به نوشتن انگلیسی سلیس و روان قادر شدند، و معدودي تا 

بچه هاي اشراف یا تعلیماتی وراي آنچه در مدرسه بود تربیت  پسر. حدي با ادبیات و فلسفه آشنایی پیدا کردند

تا هفتسالگی زیر دست زنان خانه تعلیم میگرفتند، سپس به عنوان غالم بچه به نزد خویشاوندان و یا . مییافتند

و در آنجا، برکنار از محبتهاي زیاد، خواندن، نوشتن واجبات مذهبی، و آداب . بزرگان همجوار فرستاده می شدند

در چهاردهسالگی به مقام سپرداري خدمتگزاري و مالزمت . رسوم اجتماعی را از خانمها و کشیش محل میآموختند

اکنون سواري، تیراندازي، راه و رسم شکار، نیزه پرانی، و جنگجویی را فرا . خداوندگار و مخدوم خود میرسیدند

. ندگذاشت میگرفتند و دانش کتابی را به فرود دستان خویش وا می

در آن حال که . در این میان، یکی از گرامیترین میراثهاي قرون وسطی، یعنی دانشگاه، در کار ترقی و تکامل بود

. آتش شوق ساختن کلیساها و بناهاي مذهبی به سردي میگرایید، شور و حرارت تاسیس کالج و مدرسه باال میگرفت

و کالجهاي اکستر، اوریل، لینکن، آل سولز، ماگدالن،  در این عهد، آکسفرد شاهد تاسیس نیوکالج، کوینز کالج،

این موسسات هنوز کالج به معناي امروزي نبودند، بلکه تاالرها و . بریزنوز، کورپوس کریستی، و مدرسه االهیات بود

  . زیستند تها یک دهم دانشجویان آکسفرد در آنها می. اماکنی براي سکونت شاگردان برگزیده بودند

دانشگاهی را، در کالسهاي مدارس و یا سالنهاي سخنرانی پراکنده در شهر، روحانیون آموزش  بیشتر درسهاي

راهبان فرقه هاي بندیکتیان، فرانسیسیان ، دومینیکیان، و دیگر فرایارها در آکسفرد براي خود کالجهایی . میدادند

دانزسکوتس و ویلیام آکمی،  ;بیرون آمدندبرخی از نامورترین مردان قرن چهاردهم از این آکادمیهاي رهبانی . داشتند

دانشجویان حقوق در اینس آوکورت، در لندن، . که هر دو بر االهیات اصیل آیین لطماتی وارد آوردند از آن جملهاند

  . از تعلیم و تدریس آنها برخوردار شدند
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دشمنی اردوهاي  1355در . در آکسفرد میان شارمندان و رداپوشان دانشگاه هیچ گونه عشق و عالقهاي نبود

با . متخاصم به جنگ علنی کشید، و چندان قهرمان به قتل رسیدند که آن سال به سال قتل عام بزرگ مشهور شد

، محصلین سخت نافرمان و )1350(هاي انگلستان آغاز شده بود  آنکه شالق و تازیانه زدن دانشجویان در دانشگاه

ورزش در داخل دانشگاه قدغن بود، جوانان نیرویشان را صرف کفر گویی، از آنجا که زور آزمایی و . زحمت افزا بودند

ها روزگار پررونقی داشتند، شماره دانشجویانی  ها و روسپیخانه از دولت سر آنها میخانه ;میگساري، و هرزگی میکردند

و پس از دفع  ;سیدکه در آکسفرد حضور مییافتند از اوجی که در قرن سیزدهم داشت فروافتاد و به حدود هزار تن ر

  . ویکلیف، بر اثر نظارت اسقفان بر آکسفرد، از آزادیهاي دانشگاهی سخت کاسته شد

محافظه کاران پسرهاي خود را از آکسفرد بیرون . کیمبریج ازمباحثات ویکلیف و هراس اللردها سود فراوان برد

ن پانزدهم، این دو موسسه شاگردان یکسانی به این طریق، در آخر قر ;آوردند و به دانشگاه جدید کیمبریج فرستادند

کینگز کالج، کوینز کالج، سنت کاترینز کالج، جسس کالج، کریستز کالج، سنت جانز کالج، و کالجهاي جدید . داشتند

دیگري چون کالجهاي مایکل هاوس، یونیورسیتی یا کلیر، پمبروك گانویل و کایوس، ترینیتی، و کورپوس کریستی، 

اینها مانند تاالرهاي مسکونی دانشگاه آکسفرد، تبدیل به کالج به معناي امروزي آن . ساخته شدند در کناره رودکم،

 و در طی قرن پانزدهم معلمان بیشتري آنها را براي تدریس برمی گزیدند و شاگردان بیشتري در آنها گرد می ;شدند

در این میان، ایرلند و اسکاتلند . مه داشتندکالسها از ساعت شش صبح آغاز میشدند و تا پنج بعداز ظهر ادا. آمدند

هاي سنت اندروز، گالسگو، ابردین، و ترینیتی کالج دوبلن را پی افکندند  نیز، با وجود بنیه ضعیف مالیشان، دانشگاه

 در فرانسه، تعلیم. چهار دانشگاهی که مقدر بود، نسل بعد نسل، نوابغی تحویل دنیاي عقلی مجمعالجزایر بریتانیا دهند

با وجود این، با توجه به احتیاج روز افزون . و تربیت، مانند همه چیزهاي دیگر، از جنگ صد ساله صدمه فراوان دید

ها نیز بر جذابیت سنتی مشاغل کلیسایی افزوده شد و انگیزه  جامعه به حقوقدان و پزشک، فریبندگی این رشته

پرووانس، پواتیه، کان، بوردو، -آن- گرنوبل، اورانژ، اکس هاي جدیدي چون آوینیون، اورلئان، کائور، تاسیس دانشگاه

دانشگاه پاریس، در قرن چهاردهم، شاید به علت آنکه اساس سلطنت مطلقه داشت . واالنس، نانت، و بورژ را پدید آورد

کار دادگاه با پارلمان مبارزه و مجادله میکرد، پادشاه را اندرز میگفت،  ;از هم میپاشید، مرکز قدرت و نیروي ملی شد

ها، شناخته شده  استیناف را در االهیات فرانسوي انجام میداد، و در نزد بیشتر مربیان قاره اروپا به نام دانشگاه دانشگاه

با وجود این، چنین شهرت یافته بود . هاي خارجی و ایالتی از شمار شاگردان آن کاست روي کار آمدن دانشگاه. بود

تعداد دانشجویان  1490و در  ;، هزار معلم و ده هزار دانشجو داشت1406ر سال که دانشکده هنرهاي آن، تنها د

. این عده تقریبا در پنجاه کالج جا داده شده بودند. هاي دانشگاه پاریس نزدیک به بیست هزار تن بود کلیه رشته

 ;دانگیشان بود تا مذهبشاناخالق دانشجویان بیشتر مکمل مر ;قوانین انضباطی اینجا آسانتر و مالیمتر از آکسفرد بود

  . و زبانهاي عربی، یونانی، کلدانی، و عبري در برنامه درسی گنجانده شده بودند

هاي  هاي بزرگ خود را در قرن سیزدهم در پالنسیا، ساالمانکا، و لریذا بنیان نهاده بود و اینک دانشگاه اسپانیا دانشگاه

. ن، ساراگوسا، پالما، سیگوئنثا، واالنس، آلکاال، و سویل تاسیس کرددیگري در پرپینیان، اوئسکا، والیاذولیذ، بارسلو

به هر حال، در دانشگاه  ;ها کلیت و مطلقیت داشت، و االهیات بر آنها حکومت میکرد نظارت کلیسا بر این دانشگاه

لیسایی تخصیص آلکاال چهارده کرسی به دستور زبان، ادبیات، و فن سخنوري، و دوازده کرسی به االهیات و قانون ک

تن بالغ  7000تعداد دانشجویان آن به  1525در . آلکاال براي مدتی بزرگترین مرکز تربیتی اسپانیا شد. داده شده بود

حقوق یک استاد از روي تعداد شاگردانش معین میشد، و بر . به دانشجویان بیبضاعت هزینه تحصیلی داده میشد. بود

اگر آنها، در مدت خدمت، جلب رضایت اولیاي دانشگاه را  ;کناره گیري کنند استادان الزم بود که پس از چهار سال

، در لیسبون دانشگاهی 1300دینیز، شاه پرتغال، به سال . کرده بودند، شایستگی انتخاب و انتصاب مجدد داشتند



٣۵١۶

مایه افتخار آن  تاسیس کرد، لیکن شورش و اغتشاش دانشجویان سبب شد که آن را به کویمبرا انتقال دهد، که امروز

شارل  1347در سال . فعالیتهاي فکري این عهد در اروپاي مرکزي بیشتر و شدیدتر از فرانسه و اسپانیا بودند. است

هاي دیگري  دانشگاه. چهارم دانشگاه پراگ را پی افکند، که بزودي رهنماي فکري و دهان سخنگوي مردم بوهم گشت

دلبرگ، کولونی، بودا، وورتسبورگ، الیپزیک، روستوك، لوون، تریر، فرایبورگ نیز در کراکو، وین، پچ،ژنو،ارفورت، های

، ماینتس، توبینگن، کپنهاگ، اوپساال، فرانکفورت آن )براتیسالوا(ایم برایسگاو، گرایفسوالد، بال ،اینگولشتات،پرسبورگ 

از دانشجو ومباحثات و مشاجرات  این تاسیسات تربیتی، در نیمه دوم قرن پانزدهم،. رد اودر، و ویتنبرگ پدید آمدند

ها را کلیسا تامین  بیشتر هزنیه مالی این دانشگاه. شاگرد داشت 18' 338تنها کراکو، در یک زمان، . در غلیان بودند

اما شاهزادگان ، نجبا، شهرها، و سوداگران نیز در دادن  ;میکرد، و طبعا خواستار موافقت و سازش فکري آنها بود

فردریک ، برگزیننده ساکس، قسمتی از هزینه دانشگاه ویتنبرگ . وسایل تحصیلی کمک میکردند هزینه ها و تدارك

  . را، از راه فروش آمرزشنامه هاییی که پولشان را به رم مسترد نمیداشت، فراهم کرد

ها رشد و  ها بر کرسی فلسفه تکیه زده بود، در حالی که او مانیسم در بیرون از دانشگاه فلسفه مدرسی در دانشگاه

هاي آلمان، در دوره اصالح دینی، ریزه خوار خوان کلیسا بودند، به  از این روي ، بیشتر دانشگاه. تکامل مییافت

دانشگاه ارفورت ، یعنی آنجا که لوتر تحصیل کرد، و دانشگاه ویتنبرگ ، یعنی آنجا که لوتر : استثناي دو دانشگاه مهم

  . تدریس کرد

III  - دانشوران  

آثار کالسیک ((روح زمان به . تمایالت علمی در نزد دانشمندان و عالمنماها بیشتر از مردم عادي نبودقبول عام 

درعلم حساب، . حتی باب شدن دوباره مطالعه زبان یونانی، علم یوناین را ندیده گرفت ;تمایل داشت)) یونانی و التینی

ارقام عربی هندي . از فرهنگ التینی جدایی ناپذیرند به نظر میآمد که این عالمات ;ارقام رومی مانع پیشرفت بودند

نیز ، چون اسالمی محسوب میشدند، به کاربردنشان دال بر بیدینی بود، و از این جهت در دنیاي مسیحیت ، خاصه 

ادراه بازرسی و ممیزي فرانسه، تا قرن هجدهم، ارقام زمخت و . نواحی شمال آلپ ، بسردي مورد قبول قرار گرفتند

، چند ماهی پس از ) 1349(مع هذا،تامس بردواردین، که به مرض طاعون درگذشت . ار رومی را به کار میبردناهنج

اینکه خود را وقف خدمت به تعدادي از قواعد و قضایاي مثلثاتی اسقف اعظم کنتر بري کرد، تعدادي از قواعد و 

ردش ، ریچاردوالینگفرد، رئیس دیر سنت آلبنز، شاگ. قضایاي مثلثاتی عربی را به دنیاي ریاضی انگلستان معرفی کرد

  و کتاب وي نخستین اثر مهمی بود که در باب مثلثات در اروپاي باختري  ;از ریاضیدانان برجسته قرن چهاردهم بود

جاي آموختن االهیات در راه علم صرف کرده بود  وي در چهل و سه سالگی، در حالی که بر عمري که به. نوشته شد

. میگریست، به مرض برص درگذشت

وي ، با . نیکول اورسم، با آنکه شغل کلیسایی پرفعالیتی داشت، موفقیتهاي شایسته در پارهاي از علوم به دست آورد

ن افزایش یک تابع، راه را تکامل دادن راه علمی استفاده از مختصات و به کار بردن اشکال هندسی براي نمایش داد

وي ، مانند عده اي . اندیشه وي متوجه بعد چهارم هم شد، لیکن آن را رد کرد. جهت هندسه تحلیلی هموار ساخت

از معاصرانش ، به قانون گالیه سرعت جسم ساقط با افزایش مدت سقوط آن به طور منظم افزایش مییابد اشارهاي 

ما با هیچ نوع آزمایشی نمیتوانیم ثابت کنیم که آسمان : ((نوشت ارسطواز او رسم در تفسیري بر رسالهاي . کرد

دالیلی وجود دارد که بخوبی نشان میدهند این زمین است که روزانه ((، بلکه))گردش روزانهاي دارد و زمین ندارد

ه به نظام بطلمیوسی برگشت نمود، اما در گشایش راه جهت کوپرنیک کمک وي دوبار.)) حرکت میکند، نه آسمان

وقتی مالحظه میکنیم که در قرون وسطی هنوز دوربین نجومی و عکاسی براي مشاهده و ثبت اجرام . شایانی کرد

سماوي وجود نداشته است، از دقت و هوش و نیروي منجمان این عهد، خواه مسلمان و یهودي و خواه مسیحی، 
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ژان دو لینیه، پس از سالها رصد و مشاهده شخصی، محل چهل و هشت ستاره را با چنان دقت و . رخود میبالیمب

و نیز مقدار انحراف و میل دایرهالبروج  ;صحتی معین کرد که تنها مشاهدات منجمان مسلمان با آن قابل مقایسه بود

بر آن شدند که  1344ژان دومور و فیرمن دو بووال در  را، تا هفت ثانیه اختالف با جدیدترین تخمینها، محاسبه کرد،

فوریه، براي مدت چهل  29تقویم یولیانی را که از گردش خورشید جلو افتاده بود باحذف هر چهار سال یک بار روز 

صورت نگرفت، و هنوز هم محتاج تفاهم میان ادیان و  1582اما این اصالح تا سال  ;سال آینده، اصالح کنند

روز، علم آثار علوي را از علم  2556ویلیام مرل، استاد دانشگاه آکسفرد ، با ثبت اوضاع جوي و هوایی  .ملتهاست

رصد کنندگان و دریانوردان گمنامی، در قرن پانزدهم ، انحراف عقربه مغناطیسی را . احکام نجوم استقالل بخشید

که با زاویه کوچک اما مهمی به سوي نصف کشف کردند و پی بردند که عقربه درست به جانب شمال نمیایستد، بل

 النهار نجومی تمایل دارد، واین زاویه انحراف، چنانکه کریستوف کلمب دریافته بود، از نقطه اي به نقطه دیگر فرق می

بزرگترین و بلندمرتبهترین شخصیت علوم ریاضی و نجومی این عهد، یوهانس مولر بود که به مناسبت تولدش . کند

وي در . لی نزدیک کونیگسرگ، در فرانکونیاي سفال، در تاریخ به نام رگیومونتانوس مشهور استدر مح) 1436(

چهاردهسالگی وارد دانشگاه وین شد همانجا که گئورگ فون پورباخ اومانیسم و آخرین پیشرفتهاي علوم ریاضی و 

به سر حد کمال رسیدند، وزودهم  این هر دو مرد زود. ها را به جامعه آلمانی معرفی نمود احکام نجوم ایتالیایی

مولر، که مصمم بود یونانی بیاموزد تا بتواند متن اصلی . سالگی پورباخ در سی و هشت سالگی، و مولر در چهل: مردند

یونانی را نزد گوارینو داورونا آموخت، و تمام متون التینی یونانی  ;المجسطی اثر بطلمیوس را بخواند، به ایتالیا رفت

چون به وین بازگشت، این علوم را در آنجا تدریس کرد، و چنان توفیقی . ره علم نجوم و ریاضی را خواندموجود دربا

و پس از آن نیز به نورنبرگ  ;به دست آورد که ماتیاس کورونیوس او را براي تدریس به دانشگاه بودا دعوت نمود

مولر این رصدخانه را با افزارها و . ایی رابنا کرددر آنجا ، یکی از توانگران برایش نخستین رصد خانه اروپ ;دعوت شد

به یکی از دوستان ریاضیدان خود  1464در نامه اي که در . وسایلی که خود ساخته یا اصالح کرده بود مجهز ساخت

اگر عنان آن را بازنکشم، . نمیدانم که قلمم راه به کجا خواهد برد: ((نوشته است، رایحه پاك علم به مشام میخورد

مسائل مختلف، یکی پس از دیگري، بر مغزم خطور میکنند و ، در آن میان، . ام کاغذهایم را سیاه خواهد کردتم

پاپ سیکستوس چهارم او را، براي  1475در سال .)) بعضی چنان فریبا هستند که نمیدانم کدام یک را براي تو بگویم

. سالی بیشتر نپاییددر آنجا زندگی رگیومونتانوس . اصالح تقویم، به رم فراخواند

رساالتی در باب ریاضیات، فیزیک، و علم احکام . کوتاهی دوران زندگی نگذاشت وي به موفقیتهاي بیشتري نایل آید

تنها جزئی از این تالیفات صورت کتاب . نجوم طرح افکنده بود و میخواست آثار کالسیک این علوم را به چاپ رساند

سطی پور باخ را تکمیل کرد و رساله اي به نام درباره مثلثات نوشت که اولین وي تلخیص المج. یافت و باقی ماند

) تانژانت(ظاهرا وي نخستین کسی است که استفاده از ظل . کتابی است که مستقال در باب مثلثات نگاشته شده است

. آسان کردندو ظل او کار محاسبات کوپرنیک را ) سینوس(را در محاسبات نجومی توصیه کرد، و جدولهاي جیب 

روش او در محاسبه طول و . زیجهاي او دقیقتر و صحیحتر از تمام زیجهایی بودند که قبل از وي تهیه شده بودند

یک سالنماي نجومی منتشر ساخت که  1474وي در سال . عرض جغرافیایی براي دریانوردان موهبتی عظیم بود

  . نشان میداد موقعیت و وضع روزانه ستارگان را در سی و دو سال آینده

پیش بینی میکند و شکم گرسنه  1504فوریه  29از روي این کتاب است که کریستوف کلمب گرفتن ماه را در 

رصدهاي رگیومونتانوس درباره ستاره دنباله دارهاله مطالعات نجوم جدید را درباره دنباله . ملوانان خود را پر میسازد

تقریرات دلپسند او در باب علوم . وران حیات بیش از کتابهایش بوداما نفوذ شخصی وي در د. داران بنیان گذاشت

و آن شهر را، به خاطر داشتن  ;درایجاد نشاط و ذوق فکري نورنبرگ در دوران جوانی دور ر سهم شایانی داشتند
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ه، با رنگ یکی از شاگردانش، به نام مارتین بهایم، بر روي پوست گوسال. نقشه ها و افزارهاي دریایی، مشهور ساختند

جغرافیاي . که هنوز در موزه ملی آلمان در نورنبرگ محفوظ است) 1492(قدیمیترین کره جغرافیایی را ترسیم نمود 

کشتیهاي تجارتی . جدید را مالحان، بازرگانان، مبلغان، سفیران، سربازان، و زایران به وجود آوردند نه جغرافیدانان

راهنامه هاي . تفاده میکردند که احتماال ساخته و پرداخته خود آنها بودندکاتالونیایی از نقشه هاي بسیار خوبی اس

از آنجا که . بنادر مدیترانه آنها، در قرن چهاردهم، همان اندازه صحیح و دقیق بود که نقشه هاي ناورانی عهد ما

هاي جدیدي را، از  راه هاي بازگانی قدیم شرق و غرب به دست ترکان عثمانی افتاده بود، صادر کنندگان اروپایی راه

فرایار فرانسیسی، اودریکو دا پوردنونه، پس از آنکه سه سال در پکن به سر برد . طریق مغولستان گشودند

. شرح مسافرت خود را از راه هند و سوماترا به چین، و بازگشتش را از راه تبت و ایران مکتوب ساخت) 13231326(

. از رفتن خویش، درمقام سفیر، به دربار امیر تیمور بیان داشته است  کالویخو، چنانکه خواهیم دید، شرح جالبی

در نیکو پول به دست ترکان عثمانی اسیر شده بود ، مدت سی سال در  1396یوهان شنیتبر گرباواریایی، که در سال 

سیبري  ترکیه، ارمنستان، گرجستان، روسیه، و سیبریه سرگردانی کشید و در کتاب خود، سفرنامه ، به توصیف

، خوان 1500در سال . این توصیف نخستین اظهار نظر یک تن از اهالی اروپاي باختري به شمار میرود  ;پرداخت

دالکوسا، یکی از ناخدایان کریستوف کلمب، نقشه گستردهاي از تمام دنیا منتشر ساخت و براي اولین بار سیاحتها و 

در قرن پانزدهم ، جغرافیا، درحکم یک . در روي نقشه نشان داداکتشافات مخدوم خود و واسکو دو گاما و دیگران را 

اثر کاردینال پیر ) 1410(از یک نظر، پرنفوذترین رساله جغرافیاي قرون وسطی صورت جهان . درام متحرك بود

مود، پی)) اگر باد مساعد بوزد، میتوان در چند روز((این رساله، به بیان این مطلب که اقیانوس اطلس را  ;آیی بود/د

این تنها یکی از چند رساله اي است که این روحانی هوشمند و . کریستوف کلمب را به سفر بزرگ خویش برانگیخت

زیرك در باب نجوم، جغرافیا،علم آثار علوي، ریاضی، منطق، مابعدالطبیعه،روانشناسی، و اصالح تقویم و کلیسا نوشته 

صرف مطالعات غیر روحانی کرده است، جواب داد که علماي چون وي را مالمت کردند که بیشتر اوقاتش را . است

وي تاحدي درعلم احکام نجوم نیز به چشم علم . االهیات باید خویشتن را با پیشرفت علوم هماهنگ سازند

مینگریست و، برمبانی آن، وقایع و تغییرات بزرگی را براي صد سال آینده جهان مسیحیت، و حوادث تکان دهنده اي 

در قرن چهاردهم، بهترین اندیشه هاي علمی در رشته فیزیک پیدا . براي جهان پیش بینی کرد 1789را در سال 

، اساس نظریه جدید ما را درباره تشکیل رنگین کمان بیان داشت و آن را )1311'فت(دیتریش فون فرایبورگ . شدند

دان در فیزیک نظر به کارهاي بزرگی ژان بوری. نتیجه دوانکسار ویک انعکاس اشعه خورشید در قطرات باران دانست

. میشناسندجاي تاسف است که وي را تنها به خاطر داستان االغش، که محتمل است از وي نباشد،  ;نایل آمد

وي نه تنها براي . تدریس کرد، و در دانشگاه پاریس تحصیل و ) 1300قبل از (بوریدان در نزدیکی آراس زاده شد 

گردش روزانه زمین دلیل میآورد، بلکه نظریه عقول ملکی را، که ارسطو و آکویناس براساس آن گردش و راهنمایی 

بوریدان میگفت براي توجیه گردش آنها به هیچ چیز احتیاج . اجرام سماوي را تفسیر میکردند، درعلم نجوم رد کرد

در آغاز خداوند به آنها داده است، و قانون حرکت قانونی که مدعی است جسم  نیست، جز استناد به جنبشی که

در این مورد بوریدان برگالیله، دکارت، و . متحرك تا هنگامی که نیرویی مانع آن نشود به حرکت خود ادامه میدهد

یی دارند برحرکات عالوه براین، وي گفته که همان قوانین مکانیکیی که بر زمین حکمروا. نیوتن پیشی جسته است

این قضایا، که اکنون چنین آسان و پیش پا افتاده مینمانید، در آن عهد ، . سیارات و کواکب نیز فرمانروا هستند

این تحقیقات، تقریبا ، آغاز فیزیک نجومی را . ضربات ویران کننده اي بر بنیان عقاید قرون وسطایی فرود میآوردند 

. زنند بر صفحه تاریخ رقم می
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گردان بوریدان نظریات وعقاید او را به آلمان و ایتالیا بردند، و لئوناردو داوینچی، کوپرنیک، برونو، و گالیله تحت شا

برد و ) 1364(آلبرت اهل ساکس این عقاید را به دانشگاهی که خود در وین تاسیس کرده بود . تاثیر آنها قرار گرفتند

آلبرت اولین کسی بود که ) . 1386(ر هایدلبرگ بنیان نهاده بود مارسیلیوس فون اینگهن نیز به دانشگاهی که د

. وي در پیشبرد نظریه وجود مرکز ثقل درتمام اجسام شرکت جست. عقیده ارسطو را در باب عدم امکان خال رد کرد

 ;نموداصول تعادل اجسام ساکن و شتاب متشابه به اجسام ساقط را، که از عقاید گالیله است، قبل از وي پیش بینی 

هاا بر اثر جریان آب، و باال آمدن تدریجی سطح زمین بر اثر آتشفشانی، از  نیز اظهار داشت که فرسایش تدریجی کوه

لحاظ زمین شناسی، دو نیروي موازنه گر را تشکیل میدهند عقیده اي که سخت مور توجه لئورناردو داوینچی قرار 

از اصول ساختمان آسیاهاي بادي درکار پمپ کردن . صل شددر مکانیک عملی پیشرفتهاي متوسطی حا. گرفته بود

نیروي آب را در تخلیص و تصفیه فلزات . آب ، خشکانیدن خاك، کوبیدن غالت، ودیگر کارهاي روزمره استفاده میشد

. و اره کشی، حرکت دادن دمه هاي کوره و چکشهاي مکانیکی، و گردانیدن ماشیهاي ابریشم ریسی به کار میبردند

هاي مرتفع بزرگ، در قرن  کوره. فوالد به مقدارشان شایان توجهی تهیه میشد. توپ ریخته و سوراخ میگشتلوله 

در قرن : ذکري رفته است 1373از کندن چاه به وسیله ماشین در سال . چهاردهم، در شمال اروپا کار گذاشته شدند

، تلمبه اي 1348خطی، متعلق به سال  در یک نسخه ;پانزدهم ، ساخت مفتولهاي فلزي در نورنبرگ معمول بود

  . ترسیم شده است که از بستن دلوهاي متعدد بریک زنجیر بی انتها درست شده بود

قدیمیترین ) 1405حد (در طرحی که به وسیله مهندسی از فرقه هوسیان، به نام کونراد کیزر، کشیده شده است 

دو بازوي متحرك به طور متناوب : عکس دیده میشودنمودار تبدیل حرکت مستقیم متناوب به حرکت مستدیر و بال

. گردانند استوانه اي را میگردانند درست همان طور که پیستونها میللنگ یک اتومبیل را می

هاي بهتر براي اندازه گیري وقت ضرورت  هر قدر که صنعت و تجارت پیش میرفت، به همان اندازه ساخت دستگاه

ن، در تمام فصول، روزها را به اوقات مساوي تقسیم کرده بودند و در تابستانها طول راهبان و دهقانا. بیشتري مییافت

در زندگی شهري لزوم یکسان بودن تقسیمات زمانی بیشتر بود، و در قرون . اوقات را بیشتر از زمستان میگرفتند

. متساوي تقسیم میکردند سیزدهم و چهاردهم ساعتهایی اختراع شدند که روزها را، در تمام فصول سال ، به بخشهاي

 1370و در سال  ;در بعضی نقاط، ساعات مانند زمان سنجهاي نظامی عصر ما از یک تا بیست و چهار شماره میشدند

برخی از ساعتها، مانند ساعت سان گوتاردو درمیالن ، در هر ساعت ، به تعداد تمام ساعاتی که از روز گذشته بود، 

، روز را به دو نیمه مساوي، هر نیمه دوازده ساعت، تقسیم 1375در سال . م آور بودو این، افراطی سرسا. زنگ میزند

گردش این چرخ به . ساختمان ساعتهاي مکانیکی براساس آونگی بود که آهسته آهسته چرخی را میگردانید. کردند

زمان معینی، تنها وسیله دنده هاي یک چرخ دنگ کنترل میشد، و چرخ دنده اخیر آنقدر مقاومت داشت که در مدت 

توصیف  1217تقسیم بندي زمان براین منوال درحوالی سال . به اندازه یک دنده، به چرخ اولی اجازه گردش میداد

نخستین ساعتهاي مکانیکی را در بر جهاي ناقوس یا برج کلیساها، که از قسمت اعظم شهر قابل رویت . شده است 

). 13261335(به وسیله ریچارد والینگفرد در دیر سنت آلبنز نصب شد  یکی از قدیمترین آنها. بودند، کار گذاشتند

در ساعتهاي . این ساعت نه تنها ساعات و دقایق روز، بلکه جزر و مد دریا و حرکات ماه و خورشید را هم نشان میداد

واندن ، خروسی را در حال خ) 1352(ساعت کلیساي جامع ستراسبورگ ;بعدي هنرهاي دیگري نیز به کار برده شد

سه مجوس ، و پیکره یک انسان رانشان میداد که بر روي آن زمان مناسب براي خون گرفتن از هر یک از اعضا نموده 

در ساعت کلیساي جامع ولز تصویر متحرك خورشید براي نشان دادن ساعات ، حرکت ستاره کوچکی . شده بود

ر همین شیوه براي نشان دادن روزهاي ماه به کار رفته بریک دایره داخلی براي نشان دادن دقیقه، و دایره دیگري ب

بر . و هرگاه ساعت زنگ میزد، بر سکوي باالي صفحه آن چهار سوار هویدا میشدند و به یکدیگر حمله میبردند ;بودند
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باالي ساعتی از قرن پانزدهم، در ینا، سرگاو میشی تعبیه شده بود که دهان مخوفش را براي گرفتن سیب طالیی از 

این . و به محض اینکه میخواست آن را به کام کشد، مرد دستش را با سیب عقب میکشید ;دست یک زایر میگشود

 1506ساعت مشابهی که در . این ساعت هنوز وجود دارد ;کمدي صدها سال، هر روز و در هر ساعت ، ادامه داشت

نمایش خنده آور خود را از سر  1953در نورنبرگ نصب شده بود و در جنگ دوم جهانی بسختی صدمه دید، در 

نوار ظریفی از فوالد، به ): 1450حد (براي ساختن ساعتهاي مچی و بغلی، فنر مارپیچی جایگزین آونگ شد . گرفت 

شکل دایره یا استوانه، پیچیده شده بود و، با باز شدن تدریجی خود، همان کاري را میکرد که آونگ در گردانیدن 

برخی به بزرگی یک  ;در آخر قرن پانزدهم، ساعتهاي مچی به هر شکل و نوعی یافت میشدند. چرخ دنده انجام میداد

) 1510(ساخت پترهله )) تخم مرغی نورنبرگ((کف دست ، و برخی به کوچکی یک بادام، و بسیاري چون ساعتهاي

چرخ دنگ و چرخ و ) آونگ(اصلی که در ساختمان ساعت از آن استفاده شده بود، یعنی وزنه . بیضی شکل بودند

ها هزار اختراع ماشینی  و به این طریق، ساعت مکانیکی پدر ده ;دنده، براي مقاصد و اغراض دیگري نیز به کار رفت

در همان حال که علوم فیزیکی به این طریق از انقالب صنعتی خبر میدادند، کیمیاگري نیز بتدریج به . دیگر شد

خر این عهد، بیسموت، روي، ترکیبات گوگرد، ترکیبات آنتیموان، فلوئور کیمیاگران، تا آ ;صورت علم شیمی درمیآمد

از راه . به تقطیر الکل و تبخیر جیوه دست زدند. قلیایی فرار، و اجسام و عناصر دیگري را کشف و توصیف نمودند

کنون به کار اتر، تیزاب سلطانی، و یک ماده سرخرنگ که از رنگهایی که ا. تصعید گوگرد، اسید سولفوریک ساختند

روش تجربی را، که بزرگترین ارمغان علم قرون وسطایی به دنیاي جدید است، . برده میشوند عالیتر بود درست کردند

  . براي علم شیمی به میراث گذاشتند

. هاي فالحتی و یا گیاهنامه هایی بود که شرح گیاهان طبی را در برداشتند شناسی هنوز محدود به سالنامه گیاه

گمان میبرد که انواع جدید، خاصه درمیان گیاهان، از تکامل طبیعی انواع قدیمی به ) 13251397(سه اي هانري ه

کلکسیون حیوانات شاهان یا پاپها، اماکن پرورش حیوانات، . و این نظریه پانصد سال پیش از داروین بود. وجود میآیند

اجتماع زنبوران عسل، و یا کرم ابریشم نوشته شده  هاي دامپزشکی، رساالتی که درباره شکار، ماهیگیري، درمانگاه

بودند، جنگاه و مجموعه هایی که قصه حیوانات و جانوران را با مفاهیم ضمنی اخالقی و مذهبی در بر داشتند، و 

اثر گاستون سوم، کنت فوا، کم و بیش مواد ) 1387(کتابهایی مربوط به نگاهداري و پرورش باز، چون آینه فوبوس 

کالبدشناسی و زیستشناسی، ناچار بیشتر از تشریح جانوران و . براي علم جانور شناسی فراهم میساختند الزم را

جراحات سربازان ، و گاهگاهی، در مواقعی که قانون به تشریح جنازه مرده احتیاج داشت، از جسد انسان براي 

نسان، حتی پیکر انسان مرده، دالیل مسیحیان شریف براي جلوگیري از تشریح پیکر ا. پیشرفت خود سود میجستند

در . معقولی داشتند، زیرا معتقد بودند که جسم انسان در روز واپسین داوري باید دست نخورده و کامل از گور برخیزد

در نواحی شمالی آلپ، پیش از  ;سراسر قرن چهاردهم، به دست آوردن الشه براي مطالعات تشریحی کاري مشکل بود

با وجود این، در . بسیار معدودي از پزشکان کالبدشکافی و تشریح جسد انسان را دیدهبودند ، تنها عده1450سال 

برانگیخت تا ) که آن زمان تحت فرمانروایی دربار پاپی بودند(، گیدو شولیاك، مقامات آوینیون را 1360حدود سال 

در ونیز،  1368شکافی جسد در سال عمل کالبد . جسد جنایتکاران را براي کالبد شکافی به مدارس پزشکی واگذارند

در وین در برابر دانشجویان طب صورت  1404در لریذا، و در  1391در فلورانس، در  1388در مونپلیه، در  1377در 

نتایج این کار براي علم پزشکی بی حد . نخستین سالن کالبد شکافی در دانشگاه پادوا ساخته شد 1445و در  ;گرفت

  .و حصر بود
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IV - انگراندرم  

و حتی  ;اروپاي شمالی در زمینه علم و عمل پزشکی، همچون هنر و ادبیات، نیم قرن یا بیشتر از ایتالیا عقب بود

تنها به آن مقدار از دانش پزشکی دست داشت که هزار سال پیش جالینوس و سورانوس بدان  1300ایتالیاي سال 

بزرگترین جراحان این  ;فرد پیشرفتهاي شایان توجهی کردنداما مدارس پزشکی مونپلیه، پاریس، و آکس. رسیده بودند

شغل پزشکی اکنون پیشه کامال متشکلی بود و از امتیازات و حقوق خود با شور و تعصب دفاع . عصر فرانسوي بودند

هاي طبی، عطارها،  اما از آنجا که شماره بیماران بیش از حدي بود که پزشک وجود داشت، فروشندگان گیاه ;میکرد

  . ماماها، حکیمان دوره گرد، و دالکان در همه جا به رقابت با پزشکان مجرب برخاستند

مردم، که بر اثر زیست بد بیماریها را به خانه تن خود راه میدادند و سپس خواستار شناسایی حتمیبیماري و معالجه 

هدف تمام پزشکان گرفتن ((گفت  فرواسار. یکشبه آن بودند، معموال از پزشکان تاجر مسلک و قاتل شکایت میکردند

جراحان جالب توجه ترین طبیبان این . گویی این امر خصلت ویژه تمام جهان متمدن نبود)) دستمزد بیشتر است

  . دانستند البته پزشکان هنوز آنها را همسر و همشان خود نمی. عصر بودند

پزشکی خود نمیپذیرفت، مگر آنانکه درحقیقت، دانشگاه پاریس در قرن چهاردهم هیچ دنشجویی را در مدارس 

حتی رگ زدن، که به صورت یک درمان عمومی . سوگند یاد کنند که به هیچ گونه عمل جراحی دست نخواهند زد

مردم هنوز ازدالکها استفاده هاي . درآمده بود، براي پزشکان قدغن بود و میبایست به اشخاص پستتر واگذار شود

راح اینک بتدریج کارهاي دالکی را به کنار میگذاشتند و در جراحی تخصص اما دالکان ج ;گوناگون میکردند

 1540در انگلستان، آنها تا . ، در حدود چهل تن از این دالکان جراح در پاریس وجود داشتند1365در سال . مییافتند

)) یی که کشنده نباشندزخمها((درمانگري آنها را محدود به  1372در فرانسه، فرمان سال . به کار خود ادامه میدادند

بنابر تخصصی که داشتند میبایست انجام )) استادان جراح((و از آن به بعد، عملیات جراحی بزرگ را قانونا  ;کرد

  . یافت مدرسه سلطنتی جراحان در ادنبورگ تاسیس 1505در سال . دهند

جا داشت . ویی و گی دو شولیاك استدر نیمه اول قرن چهاردهم، بزرگترین نامها در عالم جراحی نام هانري دو موند

که فرواسار بنویسد که موندویی، با احتیاج فراوانی که داشت تا آخر عمر فقیر و تهیدست ماند و، با وجود ابتال به 

اولین کتاب جراحیی که به وسیله یک ) 13061320(کتاب جراحیهاي او . نفس تنگی و سل، کار خود را ادامه داد

ت با چنان شایستگی و تمامیتی کلیه مباحث را دربرداشت که مقام و موقعیت جدیدي براي فرانسوي نوشته شده اس

کمک برجسته وي به علم جراحی، به کار بستن و تکامل بخشیدن روشی بود که از تئودوریک . جراحان به دست آورد

امل زخم، جلوگیري از چرك این روش بر مبناي پاك کردن ک ;بورگونیونی در بولونیا، براي زخمبندي فرا گرفته بود

وي در دفاع از این ابداعات، در برابر قبول بی چون و . کردن آن، محفوظ داشتنش از هوا، و مرهم گذاري با شراب بود

مولف جدید در برابر مولف قدیم چون کوتولهاي :((چراي نظریات پزشکان قدیمیی چون جالینوس و دیگران، نوشت

نسل بعد از او .)) وي آنچه را که غول میبیند میبیند، و حتی بیشتر از آن ;است که بر دوش غولی جاي دارد

گی دو شولیاك دریک خانواده روستایی، نزدیک دهی که نام وي از آن . مشهورترین جراح قرون وسطی را پدید آورد

یم او را در تولوز، گرفته شده است، به دنیا آمد و چنان خاوندان این ده را تحت تاثیر قرار داد که آنها هزینه تعل

در آوینیون به مقام پزشکی پاپ رسید و مدت بیست و  1342وي در سال . مونپلیه، بولونیا، و پاریس بر عهده گرفتند

هنگامی که مرگ سیاه بر آوینیون سایه انداخت، وي در محل ماموریت . هشت سال در این منصب خطیر باقی بود

او نیز، مانند هر . و خود نیز گرفتار گشت و تنها توانست جان سالم به در برد خود ایستاد، به درمان مبتالیان پرداخت،

بروز طاعون را گاهی نتیجه اقتران نحس ستارگان و گاهی بر اثر اعمال : انسان دیگر، دچار خطاهاي فاحش میشد

ش ساده زخمبندي وي را با رد کردن رو ;یهودیان، که قصد داشتند تمام جهان مسیحیت را مسموم سازند، میدانست
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اما در بیشتر موارد با . موندویی، و بازگشت به شیوه ضماد و مشمع انداختن، پیشرفت جراحی را به تاخیر انداخت

کاملترین، منظمترین، ) 1363(کتاب جراحیهاي بزرگ او . هاي پیشه بزرگ خود آشنا بود بهترین و جدیدترین شیوه

. شانزدهم درباره جراحی نوشته شده بود و عالمانهترین رسالهاي بود که قبل از قرن

حتی . نظافت شخصی شان و مقامی نداشت. بهداشت فردي و اجتماعی با پیشرفتهاي پزشکی هماهنگ و همگام نبود

  . پادشاه انگلستان فقط هفتهاي یک بار استحمام میکرد، و گاهی نیز آن را از برنامه حذف میکرد

آن عبارت از وانهاي بزرگی بود که شستشو کنندگان، گاهی زن و مرد با هم، هاي عمومی داشتند و  آلمانها گرمابه

در سراسر اروپا . عدد از این وانها داشت 168، بتنهایی 1498اولم، در سال . برهنه در آنها مینشستند و یا میایستادند

بسیاري از شهرها داراي یک . شدها، سالها، و یا نسلها پوشیده می به استثناي طبقه اشراف، اما نه همیشه یک جامه ماه

ها مجبور بودند از نزدیکترین چشمه یا چاه آب  اغلب خانواده. منبع آب بودند، اما آب آن به چند خانه بیشتر نمیرسید

این گونه  1371تا آنکه در سال  ;هواي لندن از بوي گند گوسفندها و گاوهاي کشتار شده متعفن و آلوده بود. بیاورند

هاي اجارهاي  خانه. بوي مستراحها از خیال انگیزي و لطافت منظره زندگی روستایی میکاست. شدکشتارها قدغن 

ها حتی یک مستراح هم نداشتند و  بسیاري از خانه ;لندن براي تمام مستاجرین و ساکنان فقط یک مستراح داشت

مطابق  ;راح به رود تمز میریختندهزاران هزار مست. اهالی به آنها نجاسات خود را در حیاط یا کوچه خالی میکردند

، بر اثر بروز مکرر طاعون، 1388در سال . این امر قدغن شد، ولی عمال همچنان ادامه یافت 1357دستوري، در سال 

: پارلمنت انگلستان نخستین قانون بهداشتی را براي تمام مردم انگلستان وضع نمود

امعا و احشا، و نیز الشه حیوانات و دیگر پلشتیها، در میان  به خاطر آنکه بسیاري از نجاسات فاضالبها و کثافات

و به علت آنکه هوا بغایت ناپاك و متعفن است و هر روز ... ها، و آبهاي دیگر ریخته و گذاشته میشوند خندقها، رودخانه

و تصویب میشود  موافقت... و نیز مسافران و دیگران میشوند... امراض و بیماریهاي غیر قابل تحملی دامنگیر ساکنان

... هر کس چنان چیزهاي پلشت یا زیانبخشی را بیرون افکند یا بگذارد... که، در سراسر کشور انگلستان، اعالم گردد

  . وگرنه، به فرمان اعلیحضرت پادشاه، مستوجب جریمه و غرامت است... باید همه را بکلی پاك و محو کند

، )1377(، مارسی، به تقلید از دوبروونیک 1383در سال . ی اعالم شددر همین اوان، در فرانسه نیز دستورهاي مشابه

بیماریهاي . صادر نمود) قرنطین(دستور جدا ساختن مبتالیان به طاعون را از دیگر اشخاص براي مدت چهل روز 

ه در ، و دیفتري و آبل)1508 1468(واگیردار و مسري یکی پس از دیگري ظهور میکردند بیماري عرقزا درانگلستان 

با آنکه وضعی بهداشتی مردم . اما کشندگی و مسمومیت این امراض به شدت بیماریهاي پیشین نبود) 1492(آلمان 

 16بیمارستان، و یورك بتنهایی  460انگلستان  1500در سال . سامانی نداشت، بیمارستان نسبتا فراوان بود

  . بیمارستان داشت

هآمیز یا ستمگریهاي وحشیانه بیرون آمد و جنبه محافظتهاي نیمه درمان جنون بتدریج از صورت احترامات خراف

، جسد دختري را که ادعا کرده بود روح القدس است، به دستور کلیسا، از قبر بیرون 1300در سال . علمی پیدا کرد

، اسقف 1359در سال . آوردند و سوزانیدند و دو زن را که به ادعاي او اظهار اعتقاد کرده بودند طعمه آتش ساختند

اعظم تولدو به مقامات کشوري دستور داد که یک نفر اسپانیایی را که اعتراف کرده بود برادر میکائیل است و هر روز 

راهبی به نام خوان . موضوع تاحدي در قرن پانزدهم اصالح شد. به تماشاي بهشت و دوزخ میرود، زنده زنده بسوزاندند

دیوانگانی که در خیابانهاي والیاذولیذ مورد تمسخر و هاي و هوي اوباش  خوفره، که دلش از شفقت و ترحم نسبت به

از کار او در شهرهاي دیگر  ;)1409(قرار میگرفتند لبریز شده بود، تیمارستانی در آن شهر براي آنها تاسیس کرد 

به صورت  1402در لندن تاسیس شده بود، در  1247بیمارستان سنت مري آو بتلیم، که در سال . پیروي کردند

. به صورت بدلم تصحیف و مترادفی براي تیمارستان شد) بیت لحم(تیمارستانی درآمد، و کلمه بتلیم 
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سیفیلیس . جذامیان هنوز مطرود جامعه بودند، اما مرض جذام در قرن پانزدهم تقریبا از صفحه اروپاي باختري برافتاد

ه بزرگ، که قبال در فرانسه شناخته شده بود، بروز کرده شاید این بیماري از تکامل بیماري آبل. جاي آن را گرفت

در ایتالیا پیدا  1495در اسپانیا و در سال  1493این بیماري در سال  ;باشدو شاید هم سوغات آمریکا بوده  ;باشد

و برخی از شهرهاي آلمان چنان  ;نامیدند)) مرض فرانسوي((ا در فرانسه سرایت آن به حدي وسیع بود که آن ر ;شد

و میشنویم که از همان . مورد نهب و غارت این بیماري قرار گرفتند که تقاضا کردند از پرداخت مالیات معاف شوند

مچون پیشرفت و ترقی علم پزشکی، ه. کردند زمانها، مثال اواخر قرن پانزدهم، براي درمان آن از جیوه استفاده می

  . زمان ما، با پیدایی بیماریهاي ناشناخته مسابقهاي دالورانه داشته است

V - فیلسوفان  

و  ;هاي فلسفی بودند گذشته بود، فلسفه هنوز توش و توان زیادي داشت با آنکه عصر فیلسوفانی که مبتکر دستگاه

تغییر نقطه نظر فالسفه به . دادبراستی، در قرن چهاردهم، بناي معتقدات جزمی دنیاي مسیحیت را سراپا تکان 

متفکران درجه اول اکنون بیشتر توجه خود را یا چون بوریدان : تسلط عالمان االهی و متشرعان در فلسفه پایان داد

به علم، یا چون اورسم به اقتصاد، یا چون نیکوالي کوزایی به سازمان کلیسا، و یا چون پیر دوبوا و مارسیلیوس 

این بزرگان از نظر فکري کامال همپایه آلبرتوس ماگنوس، توماس آکویناس، . وف داشته بودندپادوایی به سیاست معط

  . سیژر دو برابان، بوناونتوره، و دانز سکوتس بودند

فلسفه مدرسی چه به عنوان شیوه و روشی براي بحث و توجیه، و چه به عنوان کوششی براي نشان دادن توافق میان 

در زمره آباوقدیسان کلیسا  1323آکویناس در . هاي شمال سلطه خود را حفظ کرده بود هعقل و دین هنوز در دانشگا

قرار گرفت، و از آن پس دومینیکیان پیرو او، خاصه در لوون و کولونی، دفاع از عقاید او را، در برابر هر گونه حملهاي، 

ري، قدیس آوگوستینوس و دانز سکوتس فرانسیسان، به عنوان مخالفت ناشی از وفادا. باعث افتخار خوش میدانستند

یک راهب آزاده دومینیکی، به نام گیوم دوران، با گرویدن به سکوتس فرقه خود را دچار تزلزل . را ترجیح میدادند

. نوشتن تفسیر عظیمی را که در پیري به پایان رسانید شروع کرد) 1308حد (دوران در سی و هشت سالگی . ساخت

هر ((رفت، اول ارسطو و بعد آکویناس را به کنار گذاشت، و تعقل را فوق سندیت و گفتار همچنانکه بتدریج پیش می

در همان حال که در االهیات یک معتقد اصیل آیین باقی ماند، با احیاي . دانست)) استادي، هر چند مشهور و بزرگ

تنها اشیاي منفرد : م آکمی باز کردفلسفه اصالت تصور کلی آبالر، راه را براي فلسفه اصالت تسمیه آشتیناپذیر ویلیا

دوستان گیوم دوران . تصورات مجرد یا کلی فقط براي سهولت، به وسیله ادراکات ذهنی، ساخته میشوند ;وجود دارند

میخواندند و خویشتن را بدین امید )) دوران سختگیر((مخالفانش او را  ;مینامیدند)) استاد صاحب عزم((او را 

. نجام آتش دوزخ او را نرم خواهد ساختدلخوش میداشتند که سرا

سراسر زندگی او از . ویلیام آکمی سختگیرتر از او بود، اماچندان منتظر نماند که مرگش با سوختن در آتش فرا رسد

قیل و قال و مجادالت گرم بود، و تنها به زندان افتادنهاي گاه و بیگاهش این حرارت و گرمی را سردي میبخشید، یا 

در فلسفه هیچ . نوشتن به شیوه مدرسی شور و حرارت عقایدش را در زیر لفاف عبارات پنهان میداشتاجبارش به 

قضایاي فلسفی خود را با شور و شوق بیان میکرد، و هنگام . مرجع و ماخذي جز تجربه و تعقل مورد قبولش نبود

اي زندگی، و مقاصدش شبیه ولتر و شاید، زندگی، رویداده. دفاع از نظریاتش نیمی از اروپا را به شنیدن بر میانگیخت

  . از نظر تاثیر و نفوذ، به همان بزرگی بود

به احتمال قوي در اواخر قرن سیزدهم در آکم، از توابع  ;بدرستی نمیتوان گفت که در کجا و کی متولد شده است

زهوشی بود، به امید آنکه یقینا در اوان کودکی وارد فرقه فرانسیسان شد و، چون نوجوان بسیار تی. ساري، به دنیا آمد

در آکسفرد، و شاید در پاریس، تحت . چراغ تابانی براي کلیسا خواهد شد، در دوازدهسالگی او را به آکسفرد فرستادند
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زیرا با آنکه واقعپردازي سکوتس را  ;نفوذ راهبی هوشمند و زیرك از فرقه فرانسیسیان، یعنی دانز سکوتس، قرار گرفت

عقالنی او را از فلسفه و االهیات میگیرد و تا سر حد شکاکیتی که معتقدات مذهبی و قوانین علمی را رد میکند، نقد 

ظاهرا . شش سال در آکسفرد درس داد، و شاید در پاریس نیز تدریس کرده باشد. یکسان نسخ میسازد پیش میبرد

ري بر ارسطو و پتروس لومباردوس، و هنگامی که هنوز جوان تازه کار بیست و اند سالهاي بود تفسی 1324پیش از 

  . نافذترین کتابش، مدخل کل منطق، را نوشت

در نخستین بررسی، این کتاب به بیانات ماللتباري از منطق میماند سراسر پر است از اصطالحات فنی و نامرتبط، 

ویلیام آکمی از . افیهازنجیرهاي از تعریفات بیروح، تقسیمبندیهاي اصلی و فرعی، انتزاعات و طبقه بندیها و موشک

نارسایی الفاظ و اصطالحاتی را که در فلسفه به کار میرفت مورد تفحص قرار  ;اطالع کامل داشت)) داللت((مبحث 

وي از بناي گوتیک . داد، و نیمی از وقتش را صرف آن کرد که به اصطالحات فلسفی دقت و صراحت بیشتري ببخشد

ی بود و، همچون یک سلسله قوسهاي فوق هم، بر مبناي یکدیگر قرار تجریدات ذهنی، که ساخته فکر قرون وسط

نامیده میشود )) تیغ آکم((ما در آثار موجود او، بصراحت، قضیهاي را که در روایات به نام . گرفته بودند، نفرت داشت

، مکرر در آثار او آمده اما همین اصل، با عباراتی دیگر.)) تکثیر جواهر و ذوات، بدون احتیاج، ضرورت ندارد:((نمییابیم

وقتی میتوانیم چیزي را با جواهر و علل کمتر بیان داریم، بیهوده :((یا ;))بدون ضرورت نباید به تکثر پرداخت:((است

اما در . آکویناس آن را پذیرفته، و سکوتس به کارش برده بود. البته این اصل تازهاي نبود.)) نباید به تفصیل بپردازیم

. به سالح مرگباري براي نابود ساختن صدها خیال مرموز و صدها تجرید ذهنی بزرگ تبدیل شددست ویلیام آکمی 

با به کار بردن این اصل در مبحث معرفتشناسی، ویلیام آکمی اظهار داشت که الزم نیست ماخذ و سرچشمه دریافت 

تعبیر و (، ادراك )س زنده شدهاحسا(از حواس، خاطره . معرفت و شناسایی مادي را در چیزهایی وراي حواس بجوییم

، فکر )بیرون افکندن خاطره(، ادراك قبلی یا بصیرت )تالیف خاطرات(، تخیل )تفسیر احساس به میانجی خاطره

هیچ چیز نمیتواند . ((نشئت میگیرد) تفسیر و تعبیر خاطرات به میانجی اندیشه(، و تجربه )مقایسه میان خاطرات(

و این همان نظریه .)) قرار گرفته باشد) احساس(د، مگر آنکه موضوع حس خارجی قرار گیر) فکر(موضوع حس درونی 

آنچه را که مابیرون از هستی خویش درمی یابیم، افراد . اصالت تجربه الك است که سیصد سال پیش از او ارائه شد

الفاظی که بر این حقایق . داهاها، بویها، فشارها، مزاجها، و ص اعیانند اشخاص، اماکن، اشیا، اعمال، اشکال، الوان، مزه

. یا اغراض ابتدایی نامیده میشوند و مستقیما به واقعیتها و اعیان خارجی مربوطند)) الفاظ مفاهیم اولی((داللت دارند 

از ادراك و انتزاع وجوه مشترك تصورات مشابهی که به این طریق دریافت شدهاند، مفاهیم کلی و مجردي چون 

الفاظ ((شیرینی، موسیقی، و فصاحت براي ما حاصل میشوند که الفاظ داللت کننده بر آنها را انسان، فضیلت، بلندي، 

این مفاهیم کلی و انتزاعی . میگوییم، و این الفاظ به مفاهیم حاصل از تصورات نخستین مربوطند)) مفاهیم ثانوي

مهاي فکري یا تعقلی در عالم علم، الفاظ، عالمات، و نامهایی هستند که براي تعمی ;قابل تجربه با حواس نیستند

این مفاهیم ذات و حقیقت نیستند و بیرون . میباشند) و در عین حال خطرناك(فلسفه، و االهیات فوقالعاده سودمند 

تعقل بس عالی و باشکوه .)) بیرون از ذهن، همه چیز منفرد و، از لحاظ شمارش، یک است. ((از ذهن وجود ندارند

یعنی یا به تصور ذوات فرد و یا انجام  ;قتی صحیح و بامعنی است که به تجربهاي مربوط باشداست، اما نتیجه تعقل و

در غیر این صورت، نتیجه آن باطل است و شاید چیزي جز تجریدات ذهنی گمراهکننده . اعمال فردي بینجامد

  . نباشد

اندیشه . الطائالت گفته و نوشته شدهاندبر اثر همین اشتباه خلط تصورات با اشیا، و مفاهیم کلی با حقایق چه بسیار 

ویلیام آکمی از . کلی و مجرد تنها وقتی عمل خرد را انجام میدهد که به حکم معینی درباره چیز معینی منتهی شود

وي اعالم میدارد که ما . ، با تهور و بیباکی ویرانگري، قدم در میدان فلسفه و االهیات میگذارد))اصالت تسمیه((این 
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زیرا تجارب ما تنها به افراد اعیان در زمان و  ;عه و علم، هردو، تعمیمهاي پوچ و بی اساسی بیش نیستندبعدالطبی

که از )) قوانین طبیعی((و تنها خودپسندي ماست که براي قضایاي کلی و  ;مکان بسیار بسیار محدود مربوط است

معرفت ما مخلوق افزارها، و نتیجه . میشود این حقیقت ناچیز تجربی استنتاج کردهایم کلیت و اعتبار ابدي قایل

و این معرفت در زندان ذهنمان محبوس  ;)و این نظریه کانت است پیش از کانت(روشهاي ادراك ما از اشیاست 

. است، و نباید آن را حقیقتی عینی و نهایی درباره چیزي پنداشت

س یا ادراك ما، خواه بیرونی و خواه درونی، در و هیچ گاه به احسا ;اما روح، آن نیز یک تجرید و مفهوم ذهنی است

تعقل و . ي که در هر عمل یا اندیشهاي خود را وارد میکند))خود((آنچه ما درك میکنیم اراده است، یعنی  ;نمیآید

ارادهاي است که به وسیله اندیشه، مقاصد  ;عقل، اراده متفکر است ;عقل، با همه شکوه و جاللشان، افزارهاي ارادهاند

مانند (ویلیام آکمی . خود خداوند تیز جلو تیغ این فلسفه میافتد.) این همان نظریه شو پهناور است. (د را میجویدخو

نظر ارسطو را، که . هیچ یک از دالیل و براهینی را که براي اثبات وجود خدا اقامه میشود نتیجه بخش نمییابد) کانت

به  ;د که به یک محرك اصلی یا علت اولی معتقد شویم، رد میکندمیگوید سلسله محرکات یا علل ما را بر آن میدارن

محرکات و علل به همان اندازه ناموجه و غیرقابل پذیرش است که محرك بیحرکت )) سیر قهقرایی و بیپایان((نظر او 

گاه علم از آنجا که هیچ چیز جز از راه ادراك مستقیم دانسته نمیشود، ما هیچ . و علت بیعلت فلسفه االهی ارسطو

قادر مطلق یا الیتناهی بودن، یا عالم کل یا خیر مطلق . روشن و واضحی از وجود داشتن خدا به دست نمیتوانیم آورد

اب، ابن، (بر همین منوال، اعتقاد به وجود سه وجود . بودن، و شخص بودن خداوند نیز از راه تعقل قابل اثبات نیستند

د به صورت انسان براي جبران ساختن نافرمانی آدم و حوا، و یا وجود جسم در یک خدا،یا تجلی خداون) و روح القدس

اعتقاد به وجود خداي واحد نیز . پسر خدا در نان متبرك عشاي ربانی خیلی کمتر تاب استدالل عقالنی میآورد

یجه خدایان زیرا چه بسا دنیاهایی متعدد، و در نت ;منطقیتر و عقالنیتر از اعتقاد به وجود خدایان متعدد نیست

  . متعددي براي حکومت بر آنها، وجود داشته باشند

ها و آوازها و هنرهاي دالنگیز آن، از اخالقیات آن که موهبت و  به این ترتیب از بناي باشکوه دیانت مسیح، از افسانه

هاي االهیات،  یرانهعطیه خداداد پنداشته میشد، و از امید توانایی بخشش چه چیز باقی میماند ویلیام آکمی در برابر و

که آن را عقل به چنین وضعی افکنده بود، به خود آمد و نومیدانه کوشید تا نظام اجتماعیی را که بر شالوده قوانین 

. اخالقی بنیان نهاده شده بود قوانین اخالقیی که خود براساس عقاید دینی برپا ایستاده بودند از ویرانی نجات دهد

با آنکه خدا را اثبات نمیتوان کرد، به احتمال قوي خدا . ا در پیشگاه ایمان قربانی کندسرانجام بر آن شد که عقل ر

) مانند ابن رشد و دانزسکوتس(ما باید . وجود دارد، و اوست که به هر یک از ما روحی جاویدان عطا فرموده است

)) فضول پیشه((نچه را که عقل میان حقیقت دینی و حقیقت فلسفی امتیاز بگذاریم و، با کمال فروتنی و ایمان، آ

افزوده شده بود، به کفاره گناه )) عقل عملی((انتظار آنکه کلیسا این دنبالچه الحاقی را که به پاس . نمیپذیرد بپذیریم

پاپ یوآنس بیست و دوم دستور داد تا . انتقادهاي ویلیام آکمی از عقل محض، بپذیرد انتظاري بیرون از حد بود

وي را احضار کرد تا در برابر محکمه  ;این فرایار جوان را به زیر مهمیز تحقیق روحانیت کشند)) دبدعتهاي نادلپسن((

همراه دو تن دیگر از راهبان  1328ویلیام آکمی حاضر شد، زیرا وي را در سال . پاپ، در آوینیون، حاضر شود

برقایق  ;تند و به اگ مورت رفتنداما دیري نگذشت که هر سه از زندان گریخ. فرانسیسی در زندان پاپ میبینیم

پاپ آنها را . کوچکی سوار شدند، سپس یک کشتی کوچک بادبانی آنها را برگرفت و به پیزا نزد لویی باواریایی برد

ویلیام همراه لویی به مونیخ رفت، در آنجا به مارسیلیوس پادوایی ملحق  ;تکفیر کرد، لویی تحت حمایتشان گرفت

یسی مخالف پاپ رحل اقامت افکند، و از آنجا سیلی از کتاب و رساله بر ضد قدرت و شد، در یک صومعه فرانس

. بدعتهاي ملحدانه پاپها به طور کلی، و پاپ یوآنس بیست و دوم بخصوص، منتشر ساخت
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همچنانکه در مبحث مابعد الطبیعه شکاکیت سکوتس را پشت سر نهاده بود، اکنون نیز در نظریه عملی خود نهضت 

خود را در مورد عقاید و آیینهایی که )) تیغ((وي . سایی مارسیلیوس پادوایی را به اسنتتاجات خطیري کشاندضد کلی

کلیسا بر مسیحیت اولیه افزوده بود به کاربرد و بازگشت به ایمان و پرستش سادهاي را که در عهد جدید مندرج بود 

الهیات، صدها عقیده از عقاید جزمی کلیسا را به محکمه در رساله جنگجویانهاي، به نام صد گفتار در ا. خواستار شد

مثال اگر مریم مادر . عقل کشید و نشان داد که بسیاري از آنها منطقا مهمالت و الطائالت غیر قابل قبولی هستند

ویلیام آکمی نشستن پاپها را در . ، پس مریم مادر پدر خویش است)از جمله مریم(خداست و خدا پدر همه ماست 

حواریون، و معصومیت و بیگناهیشان را مورد پرستش قرار داد، عکس آن را ثابت کرد، و نشان داد که بسیاري از جاي 

او طرفدار طرز رفتار مالیمتري با بدعتگذاران شد و پیشنهاد کرد که . پاپها بدعتگذار، و بعضیشان جنایتکار بودهاند

میپنداشت آنچه براي دنیاي مسیحیت الزم است برگشتن از او . بیان همه عقاید، جز آراي سخیف عمدي، آزاد باشد

کلیسا را نباید به روحانیت . کلیسا به مسیح، و از ثروت و قدرت به سادگی در زندگی و فروتنی در حکمرانی است

تمام افراد و اعضاي این جامعه، از جمله زنان، . خالصه کرد، بلکه باید آن را تمام جامعه و دنیاي مسیحیت دانست

و این شورا باید پاپ را تعیین کند و به او فرمان  ;باید براي ایجاد شورایی عمومی نمایندگانی، از جمله زنان، برگزینند

  . کلیسا و دولت باید تحت ریاست یک نفر باشند. دهد

نها حق آ. خود دولت باید تابع اراده مردم باشد، زیرا حکومت غایی و نهایی کره خاك به دست آنان سپرده شده است

کنند، بدان شرط که وي براي رفاه و بهبود حال  خود را در اداره امور و قانونگذاري به شاه یا امپراطور تفویض می

اگر شخص فرمانروا مرتکب . اگر صالح عمومی ایجاب کند، مالکیت خصوصی باید ملغا شود. همه قوانینی صادر کند

رزد که موجودیت و بقاي کشور به خطر افتد، عدالت حکم میکند جنایت بزرگی شود، یا از اداره امور چنان غلفت و

. که مردم وي را برکنار کنند

آبجو مونیخ نمیتوانست جاي شراب پاریس را بگیرد و وي را . ما از سرنوشت و پایان کار ویلیام آکمی کم اطالع داریم

ا نداشت که از حریم امن امپراطور بیرون او خویشتن را با یوحناي حواري مقایسه میکرد، اما جرئت آن ر. تسلی دهد

بنابر آنچه یک وقایعنگار فرانسیسی آورده است، انقالب واپسین سالهاي حیاتش باعث شد که از بدعتهاي . آید

و ممکن است که ویلیام بدینجا  ;شاید مصالحه لویی با کلیسا این امر را سبب شده باشد. کفرآمیز خود بازگردد

در هر صورت، هنوز در عنفوان زندگی . عیت و حقیقت مذهب شک کردن از تهی مغزي استرسیده باشد که در واق

  . درگذشت 1350یا  1349بود که از مرگ سیاه سال 

ها از جر و بحثی که  دانشگاه ;مدتها پیش از مرگش، به عنوان با نفوذترین متفکر عهد خویش، شناخته شده بود

ي از عالمان االهی با این نظر وي که اصول اساسی مسیحیت را از راه تعقل بسیار. درباره فلسفه او میشد میلرزیدند

و اعتقاد به تمایز میان حقیقت فلسفی و حقیقت مذهبی در قرن چهاردهم  ;نمیتوان اثبات کرد همعقیده بودند

کتبی از در آکسفرد م. چندان رایج و شایع بود که سازش ضمنی میان تحقیقات علمی و تبلیغات مذهبی در عصر ما

کما اینکه آبالر، سیصد سال پیش، فلسفه اصالت تصور (نام نهاد )) حیات جدید((پیروان وي تشکیل شد و برخود 

این . و بر واقعپردازي سکوتس و آکویناس درمباحث ما بعدالطبیعی لبخند تمسخر زد) کلی خود را چنین نامیده بود

  . وزمند بودندهاي اروپاي مرکزي، پیر متجددان، بخصوص در دانشگاه

هوس در پراگ، و لوتر در ارفورت، فلسفه اصالت تسمیه تعلیم میکردند، و شاید هم همین فلسفه آنها را به سمت 

، اما )13391340(اولیاي دانشگاه در پاریس تعلیم عقاید ویلیام آکمی را قدغن کردند . چنان انقالباتی رهنمون شد

و چه بسیار  ;او را پرچمدار آزادي فکر نامیدند و مورد تحسین قرار دادندبسیاري از دانشجویان و برخی از استادان 

گمان میرود به . ها یا خیابانهاي شهر به جان هم افتادند هاي مخالف که، چون دوران ما، با حرف و مشت در کافه گروه
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اخت و آن را محکوم عنوان عکس العمل علیه فلسفه او بود که توماس آکمپیس، در کتاب تقلید مسیح، بر فلسفه ت

ویلیام آکمی، حتی اگر او را گویندهاي بیش ندانیم، در قیام دولت ملی در برابر کلیساي جهانی سهم شایانی . شمرد

تبلیغات وي، براي بازگشت به فقر روحانی، در ویکلیف موثر افتاد و حمالت جانانهاش بر پاپها، و نیز توسل و . داشت

لوتر وي را  ;به کتاب مقدس و مسیحیت اولیه، راه را براي لوتر آماد ساختمراجعه پی در پی او از کلیسا 

اعتقاد وي به اصالت اراده و اصالت فرد، پیشاپیش، از روحیه . نامید)) معتبرترین واصیلترین استاد فلسفه مدرسی((

اش در محدود بودن عقیده ;شکاکیت او به راموس، مونتنی، و احتماال اراسموس رسید. بیپرواي رنسانس خبر میداد

براي حفظ )) به عقل عملی((و کوشش او در توسل  ;علم و معرفت به تصورات ذهن، بیان قبلی نظریه بار کلی بود

به شمار میرود، اما ) پیرو اصالت تصور(با آنکه از نظر فلسفی از فالسفه ایدئالیست . دین، کانت را به خاطر میآورد

اخذ علم، در میان زنجیر فلسفه تجربی انگلستان، که از راجر بیکن و فرانسیس تاکید وي بر احساس به عنوان تنها م

بیکن شروع میشود و به توسط هابز، الك، هیوم، میل، و سپنسر به برتراند راسل میرسد، به او مقام شامخی بخشیده 

ثیر بعید انگیزهاي براي سیر و بررسیهاي اتفاقی او درعلم فیزیک درك وي از قانون جبر، و نظریهاش در باب تا. است

اثر کلی و عمومی آثار او، مانند آثار دانز سکوتس، آن بود که فرض . متفکران از ژان بوریدان تا آیزك نیوتن شد

. اساسی فلسفه مدرسی را، که مدعی بود اصول دین مسیح را میتوان از راه تعقل اثبات کرد، از پاي بست ویران کرد

. دهم وجود بیفروغ بعد از مرگی داشت، هرگز از زیر آن ضربات قد راست نکردگر چه فلسفه مدرسی تا قرن هف

VI - مصلحان  

در همان حال که ابن خلدون مشغول بنیان گذاشتن جامعهشناسی اسالم بود، پیر دوبوا، نیکول اورسم، مارسیلیوس 

. و ترتیب علمی اشتغال داشتند پادوایی، و نیکوالي کوزایی به مطالعات متشابهی در عالم مسیحیت اما نه بدان نظم

دوبوا بامتوجه ساختن حمالت وسیع فکري به دستگاه پاپی، و خواندن سرود ستایش براي فیلیپ چهارم، پادشاه 

. فرانسه، به همان کاري دست یازیده بود که ویلیام آکمی و مارسیلیوس پادوایی در خدمت لویی باواریایی کرده بودند

و رساله درباره تسخیر ) 1308(ي مردم فرانسه از پادشاه در مخالفت با پاپ بونیفاکیوس در رسالهاي به نام استدعا

این حقوقدان پر شور توصیه کرد که پاپها هر چه زودتر بایستی قدرتها و داراییهاي ) 1305(مجدد سرزمین مقدس 

 ;لمرو حکومت خود جلوگیري کنندبایستی حکمروایان اروپا از اجراي احکام پاپها در ق ;دنیوي خود را به دور افکنند

به نظر دوبوا، از اینها گذشته، . بایستی کلیساي فرانسه کلیساي رم را رها سازد و مطیع قدرت و قانون کشوري شود

همه اروپا باید در زیر فرمان پادشاه فرانسه، به عنوان امپراطور، متحد شوند و پایتخت خود را قسطنطنیه، که در حکم 

و  ;براي رسیدگی به منازعات ملتها، باید یک محکمه بین المللی تاسیس شود . م است، قرار دهندسنگري علیه اسال

. اگر یک کشور مسیحی علیه کشور مسیحی دیگري به جنگ دست یازد، بایستی مورد تحریم اقتصادي قرار گیرد

آمد که کسی بدین  به نظر نمی. زنان باید از همه امتیازات تربیتی و حقوق سیاسی که مردان دارند برخوردار باشند

دو . پیشنهادات توجه زیادي کند، اما این نظریات وارد جریانات فکریی شد که بنیان دستگاه پاپی را سست گردانید

قرن بعد از دوبوا، هنري هشتم، که بدون شک هرگز نام او را نشنیده بود، نظرات پیشنهادي او وویکلیف را در عرصه 

ر آغاز قرن نوزدهم، ناپلئون براي مدت کوتاهی اروپا را تحت حکومت فرانسه وحدت بخشید و دیانت دنبال کرد، و د

دوبوا جزو آن طبقه نوظهور از حقوقدانان بود که آرزو داشتند جاي روحانیان را در . پاپ را تابع و اسیر دولت گردانید

. کنیم و رونق پیروزي او زندگی می او در مبارزه خویش پیروز شد، و ما امروز در اوج. اداره حکومت بگیرند

یکی از روشنترین،  1355او رسم، که در دیگر میدانهاي دانش و تجربه شور و انقالب پدید آورده بود، حدود سال 

بیپیرایهترین، و رساترین رسالت ادبیات اقتصادي را، به نام درباره اصل، ماهیت، قانون، و تغییرات پول، به رشته 

فایده آن عام است و نباید منحصر به شاه  ;فته او، پول یک کشور تعلق به جامعه دارد، نه شاهبه گ. تحریر کشید
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، اما نباید ضرب و چاپ آن را .شخص فرمانروا، یا حکومت، باید انتشار و صدور پول را منظم و آسان سازد ;باشد

آن شاهی که در کار ضرب سکه تقلب روا . دو باید عیار فلز مسکوکات را پاك و بیغش نگاه دار ;وسیله انتفاع قرار دهد

مقرر )) قانون گرشم((همچنانکه دو قرن بعد (به عالوه، پول تقلبی درست را هم از رواج میافکند . دارد دزد است

مردم پول درست را پنهان یا صادر خواهند کرد و مسکوکات تقلبی و کم بها، از راه دریافت مالیات و غیره، .) میدارد

هاي او رسم آرمان و آرزوي محض نبودند، بلکه وي آنها را در مقام  اندیشه. کومت دغلکار خواهد شدنصیب خود ح

هنگامی که شاگردش به نام شارل پنجم بر تخت سلطنت نشست،  ;معلمی به پسر ژان دوم، پادشاه فرانسه، تعلیم داد

ست و بر شالوده صحیح و شرافتمندانهاي پس از یک بار کم بها ساختن اجباري مسکوکات، از اندرزهاي استاد سود ج

  . بناي مالیه ویران فرانسه جنگزده را تجدید عمارت کرد

پیرو آشتیناپذیر اصالت فرد بود و مغرور به عقل و : مارسیلیوس پادوایی طبیعتی شادابتر و پرشورتر از اورسم داشت

. پسر سر دفتري از اهل پادوا بود. بودفلسفه سیاسیش را جز ناگسستنی زندگی پر شور خود ساخته  ;شجاعت خویش

احتمال دارد که عقاید تند ضد کلیسایی او نتیجه محیط آکنده به شکاکیتی باشد که  ;در دانشگاه تحصیل طب داد

فلسفه ابن رشد در دانشگاه پادوا ایجاد کرده بود همان شکاکیتی که پترارك نیز در همان نسل با آن رو به رو شد، 

در . مارسیلیوس از اینجا به پاریس رفت و مدت یک سال رئیس دانشگاه پاریس بود. یحش کوشیدلیکن به رد و تقب

با همکاري اندك یوآنس یاندونی مهمترین و پرنفوذترین رساله سیاسی قرون وسطی را، به نام مدافع  1324سال 

واقع خواهد شد، به نورنبرگ  مولفان، از آنجا که میدانستند کتابشان مورد طرد و تکفیر کلیسا. صلح، تالیف کرد

گریختند و خود را در سایه حمایت امپراطور لویی باواریایی، که در آن زمان با پاپ سر مخالفت برداشته بود، قرار 

آنها انتظار نداشتند که مرد پرخاشگر و ستیزه جویی چون پاپ یوآنس بیست و دوم دفاع جنگجویانه آنها را از . دادند

در این کتاب آمده بود که نزاع میان کلیسا و دولت صلح اروپا را به هم زده . باري تحمل کندصلح با آرامش و برد

است، و اروپا تنها وقتی سامان میگیرد و به بهترین وجهی حفظ میشود که کلیسا با همه اعضا و دارایی خود تحت 

بنابر آنچه در این کتاب . ان او هستندتبعیت همان شاه یا امپراطوري قرار گیرد که افراد و داراییهاي دیگر به فرم

آمده، تحصیل مال اشتباه فاحشی بوده که کلیسا از اول مرتکب شده است، زیرا در کتاب مقدس چیزي که این کار را 

. مجاز بدارد موجود نیست

که مردم  همان طور. مولفان کتاب مدافع صلح، مانند ویلیام آکمی، کلیسا را به سراسر جامعه مسیحی اطالق میکنند

روم، در قانون روم، فرمانروایان واقعی سرزمین خود بودند و اختیار و قدرت خود را تنها از طریق کفالت و نمایندگی 

به شوراها، به مجلس سنا، و یا به امپراطوران واگذار میکردند، جامعه مسیحیت نیز باید، از طریق دادن وکالت، اختیار 

و اینان باید در برابر مردمی که به آنها وکالت  ;که روحانیان باشند، واگذار کنند و قدرت خود را به نمایندگان خود،

به نظر مارسیلیوس، ادعاي پاپها بر اینکه تفوق و برتري خود را از پطرس حواري اخذ کردهاند . دادهاند مسئول باشند

ه است، و اسقفان رم نیز، در سه پطرس اختیار و قدرتی بیش از دیگر حواریون نداشت: یک اشتباه تاریخی بیش نیست

ریاست نخستین شوراهاي عمومی کلیسا با امپراطور . قرن اول مسیحیت، بر اسقفان پایتختهاي دیگر تفوقی نداشتند

یک شوراي عمومی، که اعضاي آن را مردم جامعه مسیحی به آزادي تمام برگزیده . یا نمایندگان او بود، نه با پاپها

هاي آباي کلیسا را مورد تفسیر قرار دهد، آیین کاتولیک را تعریف کند، و کاردینالها  و نوشته باشند، باید کتاب مقدس

همه جامعه روحانی، از جمله پاپها، در تمام امور کشوري و دنیوي باید تابع . را برگزیند، و آنها پاپ را انتخاب کنند

د روحانیان، تثبیت کلیساها و کشیشها، عزل اجازه انتصاب، افزایش و کاستن تعدا. حقوق و قوانین مدنی باشند

کشیشان ناالیق، نظارت بر اعانات مدارس و درآمدهاي کلیسایی، و دستگیري از مستمندان با اضافه درآمد کلیسا باید 

پادشاهان، که . در اینجا نیز آواي بلند و پر هیبت روي کار آمدن دولت و حکومت ملی به گوش میرسد. با دولت باشد
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بانی طبقات نو دولت متوسط، خاوندان و بخشها را مطیع خود ساخته بودند، اینک خویشتن را آن اندازه به پشتی

فرمانروایان غیر روحانی . نیرومند احساس میکردند که ادعاهاي کلیسا را بر تفوق داشتن بر قدرت کشوري منکر شوند

آن شدند تا در قلمرو حکومت خویش همه امور از فساد و زوال اقتدار فکري و بین المللی کلیسا سودجستند و بر 

این نکته اساسی نزاعی بود که کار آن در . حیاتی رعایا، از جمله دین و کلیسا، را تحت نظارت و سلطه خویش گیرند

در سال . (هاي ختم قرون وسطی بود دوران جنبش اصالح دینی یکسره شد، و پیروزي دولت بر کلیسا یکی از نشانه

م، در اوج قیام خویش علیه کلیسا، دستور داد تا کتاب مدافع صلح را به خرج دولت ترجمه و چاپ هنري هشت 1535

مارسیلیوس، مانند ویلیام آکمی و لوتر، پس از آنکه پیشنهاد کرد که قدرت مردم جانشین قدرت کلیسا شود، .) کنند

 ;ولت را جایگزین قدرت مردم سازدبه خاطر حفظ جامعه و نیز امنیت جان خویش مجبور شد که قدرت و اختیار د

وي در وراي پیروزي دولت چشم انتظار روزي بود که مردم . اما شاهان را تا سرحد غوالنی با قدرت مطلق باال نبرد

در کار . عمال بتوانند به کار حکمرانی، که از مدتها پیش همه نظریات حقوقی آن را حق مردم میدانست، بپردازند

هر جامعه مسیحی باید نمایندگان خود را جهت شرکت : ت، مارسیلیوس طرفدار دموکراسی بوداصالح کلیسا و روحانی

هر بخش کلیسایی باید کشیشان خود را انتخاب نماید، در کارشان نظارت کند، و  ;در شوراي عمومی کلیسا برگزیند

. یتوان طرد و تکفیر کردهیچ یک از اعضاي بخش را بدون موافقت بقیه اعضا نم ;در صورت لزوم معزولشان سازد

مارسیلیوس همین اصول را اما با تغییراتی که از روي تامل و دودلی در آن داده شده بود براي حکومت کشوري 

: پیشنهاد کرد

ما، بنابر حقیقت و بنابر عقیده ارسطو، اعالم میداریم که قانونگذار، یعنی اولین و موثرترین علت قانون، باید مردم 

مه شارمندان، یا بخش وزینتر آن، که در مجمع عمومی شارمندان، به اراده و اختیار، خواست و راي یعنی ه ;باشند

میگویم بخش و زینتر، و از این سخن هم شماره افراد و هم خصایص آن را، در جامعهاي که . ... خود را بر زبان میراند

وزینتر آن، یا مستقیما به وضع قانون میپردازند  تمام شارمندان، یا بخش. قانون براي آن وضع میشود، منظور میدارم

. اما این عده قانونگذار به معنی دقیق کلمه نیستند و نمیتوانند باشند ;و یا این وظیفه را به عده معدودي وامی گذارند

ن آن م... آنها تنها در مواردي و براي مدتی که از طرف قانونگذار اصلی بدانها اختیار داده شده است عمل میکنند

. کس را شارمند میگویم که در جامعه مدنی شرکت دارد و، بنابر مرتبه و مقامش، از حق راي و قضاوت برخوردار است

تنها بر اثر تدبیر و اراده همه جامعه ... با این تعریف، کودکان، بردگان، بیگانگان، و زنان از شارمندان متمایز میشوند

کثریت از هر یک از اجزاي خود بیشتر آمادگی دارد و میتواند عیوب قانونی را ا.... است که بهترین قانون پدید میآید

  . که براي وضع ارائه شده است تشخیص دهد، زیرا کل جامعه با ارزشتر و نیرومندتر از هر یک از اجزاي خود است

ات متامالنه آن را سخنی برجسته و برازنده است، و شرایط زیستی آن عهد نیز تغییر) 1324(و این براي زمان خود 

حتی مارسیلیوس از تساوي حق راي براي همه افراد بالغ اروپا هواخواهی نمیکرد اروپایی . کاري موجه نشان میدهد

که بزحمت از ده تن یکی خواندن میدانست، و تفهیم و تفاهم مشکل، و اختالفات طبقاتی در ساروج زمان مستحکم 

امل، که در آن قانون و خط مشی سیاسی را فقط شماره افراد تعیین در حقیقت وي مخالف دموکراسی ک. شده بود

تمایل داشت که افراد قدرت سیاسیی متناسب )) زوال و فساد یک حکومت جمهوري((و براي التیام این  ;میکرد، بود

ب را با ارزشمندیشان در جامعه داشته باشند گرچه نمیگفت که چگونه و به وسیله چه کسی باید این ارزش و تناس

فرمانروایی را که از طریق گزینش انتخاب ((او براي حکومت پادشاهی جا باقی گذاشت، اما افزود که . باز شناخت

وظیفه شاه آن است که وکیل و .)) میشود باید بر آنان که از طریق توارث به حکومت میرسند بسی ترجیح نهاد

. امعه بحق میتواند وي را برکنار سازدو اگر شدیدا بدرفتاري پیشه کند، ج ;خدمتگزار جامعه باشد
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حقوقدانان رومی و فیلسوفان مدرسی . ها و افکار داراي یک ریشه قرون وسطایی و حتی باستانی بودند این اندیشه

پاپ خویشتن . خود دستگاه پاپی یک نوع سلطنت انتخابی بود. مرتبا زمام حکومت را نظرا در کف مردم نهاده بودند

و توماس آکویناس باجان آوسالزبري در باب حق مردم در برانداختن شاهان  ;مینامید)) مه خداوندخدمتگزار خد((را 

اما در جهان مسیحیت بندرت این افکار تا سرحد یک قاعده و دستور صریح و .گردنکش قانونشکن همعقیده بود

دهمی، اندیشه اصالح دینی اینجا، در وجود این مرد قرن چهار. روشن براي حکومت انتخابی توسعه یافته بودند

  . پروتستان و فکر انقالب کبیر فرانسه یکجا جمع آمده بود

وي خیلی سریع . مارسیلیوس آن قدر از زمان و عصر خویش پیش بود که نمیتوانست مزاحم و مایه دردسر نباشد

یی با پاپها از در آشتی درآمد، هنگامی که لو. همراه لویی باواریایی ارتقا یافت، و خیلی زود با سقوط او راه زوال گرفت

ظاهرا . ما از نتیجه کار بیاطالعیم. از وي خواستند که مارسیلیوس را به عنوان یک نفر بدعتگذار از کار برکنار سازد

مرد، در حالی که هم مردود کلیسایی بود که با آن جنگیده بود و هم مطرود دولتی که  1343مارسیلیوس در سال 

اگر طبقه نوخاسته حقوقدانان به دولت قدرت و اختیاري برابر با قدرت و اقتدار . کوشیده بودبراي ارتقا و رفعتش 

حقوقدانان بر ویرانه قوانین فئودالی و . کلیسا نمیداد، موفقیتهایی که در عهد او به دست آمدند غیر ممکن میبودند

دولت را باال بردند، و سال به سال، این قانون  ))قانون تحققی((محلی، و در کنار و اغلب بر ضد قوانین کلیسایی، بناي 

مدارس حقوق مونپلیه، اورلئان، و پاریس . شاهی یا مدنی سلطه و شمول خود را بر امور مختلف زندگی مردم گسترد

قانوندانهاي متهور و زیرکی بیرون دادند که براي مخدومان خویش از قانون رومی، در برابر ادعاي پاپها، نظریه موهبت 

این افکار در فرانسه شدیدتر و نیرومندتر بودند، و . هی بودن سلطنت و قدرت مطلق داشتن پادشاهان را ساختنداال

این افکار در اسپانیا نیز شیوع یافت و . تکامل پذیرفت)) شاه خورشید مثال((و )) دولت یعنی من((سرانجام به اندیشه 

و حتی در انگلستان، که حکومت براساس  ;فیلیپ دوم باز کردراه را براي سلطنت مطلقه فردیناند، شارل پنجم، و 

مجلس . مجلسین بود، ویکلیف از اقتدار و اختیار بیپایان شاه و موهبت االهی بودن مقام سلطنت سخن ساز کرد

اعیان و عوام به مخالفت با این نظر برخاستند، و سرجان فورتسکیو تاکید کرد که شاه انگلستان، بدون موافقت 

منت، حق وضع و صدور قانون ندارد، و قضات انگلیسی، به مناسبت سوگندي که یاد کردهاند، مقیدند که درباره پارل

اما در دوران سلطنت هنري هفتم، هنري هشتم، و الیزابت،  ;شاه چنان که شایسته و سزاوار اوست حکم کنند

میان دو عقیده متغایر قدرت مطلقه پاپها و . میزندانگلستان نیز در برابر این فرمانروایان مطلق العنان زانو به زمین 

آنها معتقد بودن  ;یا االهی چسبیدند)) قانون طبیعی((قدرت مطلقه پادشاهان، برخی از متفکران ایدئالیست به عقیده 

عدالت االهی تخم آن را در وجدان آدمی کاشته، و در انجیلهاي چهارگانه به زبان لغت جاري ساخته است، و آن فوق 

لیکن این اندیشه در پس پرده باقی ماند، گاه  ;نه دولت و نه کلیسا بدین اندیشه توجهی نکردند. قوانین بشري است

جلوه گر شد و گاه در بوته نسیان افتاد، اما زندگی بیفروغ خویش را همچنان ادامه داد، تا آنکه در قرن هجدهم در 

کلیسا و (ه سربرآورد، و نیز در انقالبی که این هر دو قدرت مطلقه اعالمیه استقالل آمریکا و اعالمیه حقوق بشر فرانس

. را که بر بشریت حکمرانی کرده بودند واژگون ساخت نقشی کوچک اما گویا به عهده داشت) سلطنت

در دوران زندگی . نیکوالي کوزایی ابتدا با قدرت مطلقه دستگاه پاپی جنگید و سپس خویشتن را بدان تسلیم کرد

. ویش، بهترین چهره مسیحیت را به آلمانیی که همیشه با چشم بدگمانی به کلیسا مینگریست نشان دادمتنوع خ

در زیر شخصیت مقتدر خویش بهترین سجایاي . فیلسوف، مدیر، عالم االهی، قانوندان، رازور، و دانشمند بود

در کوزا نزدیک تریر زاده شد . ده بودسازندگان قرون وسطی را، که با روح و زندگی خویش سازگار یافته بود، جمع کر

در یک . در مدرسه فرقه برادران همزیست در دونتر، هم دانش اندوخت و هم پارسایی و اخالص آموخت). 1401(

در پادوا، از فلسفه سراسر  ;سالی که در هایدلبرگ به سر برد، نفوذ فلسفه اصالت تسمیه ویلیام آکمی در او موثر افتاد
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 ;در کولونی، سنت دینی فلسفه آلبرتوس ماگنوس و توماس آکویناس را جذب کرد ;داري یافتشک ابن رشد برخور

  . همه این عناصر در وجود او به هم آمیختند تا وي را کاملترین فرد مسیحی عصر خویش سازند

به نام مشاهده رساله کالسیکی  ;هیچ گاه آن حال رازورانهاي را که از مایستر اکهارت به وي رسیده بود از دست نداد

عبارت ) رساله آپولوگیا دو کتاي ایگنورانتیاي(االهی در رازوري نوشت و، در دفاع فلسفیی که از این مشاهدات کرد 

را از راه تعقل مدلل وي اصالت تعقل فلسفه مدرسی را که میخواست االهیات . را سکه زد)) نادانی آموخته((معروف 

از نظر کلی، . حقیقت در ذات خدا مخفی است ;میاندیشید که دانش بشر سراسر نسبی و نامطمئن است ;دارد رد کرد

علم احکام نجوم را منکر بود، اما در برابر گمراهی و ضاللت عصر از پاي درآمد و به برخی از محاسبات نجومی 

وي در گیرودار زندگی، که آکنده از . به پایان خواهد رسید 1734 مثال حساب کرد که دنیا در سال. پرداخت

خواهان تجربه بیشتر و اندازهگیریها و مقیاسات . هاي علمی آشنایی داشت فعالیتهاي کلیسایی بود، با آخرین اندیشه

زمین ((او اعتقاد داشت که  ;مدت سقوط اجسام مختلف را از ارتفاعات مختلف حدس زد ;دقیقتر در کار علم بود

ستارگان، با آنکه ممکن است ثابت به نظر رسند، .)) نمیتواند ساکن باشد، بلکه چون دیگر ستارگان حرکت میکند

زمین مرکز عالم نیست، مگر از آن لحاظ که بگوییم هر نقطهاي را  ;حرکت میکنند، هیچ مداري کامال مستدیر نیست

اهی اقتباسات خردمندانه از پیشینیان، و گاهی نتیجه بصیرت این نظریات گ. میتوان مرکز یک عالم الیتناهی دانست

. و بینش درخشان خود او بودند

نیکوال به بال رفت تا به شوراي روحانیی که در آنجا تشکیل شده بود، درخواستهاي یکی از دوستانش  1433در سال 

ما او بعدها از موقعیت استفاده کرد درخواست وي رد شد، ا. را نسبت به مقام و مقر اسقف اعظمی کولونی عرضه دارد

نیکوال . و به شورا که اکنون گرفتار اختالف با پاپها بود اثري را تقدیم کرد که در عالم فلسفه لحظهاي خوش درخشید

ها و شرایطی بود براي سازش میان شوراها و  این اثر را سازواري دنیاي کاتولیک نامید، و هدف کلی آن پیدا کردن راه

و در تمثیل استادانهاي دنیاي مسیحیت را به پیکر جانداري تشبیه کرد و کلیسا را به صورت وحدتی حیاتی ا. پاپها

نیکوال، به . مجسم نمود که بدون همکاري متوازن تمام اندامها، قادر به انجام کاري موفقیتآمیز نیست) ارگانیک(

ه وسیله سر راهنمایی شوند، میگفت که تنها یک عوض آنکه چون پاپها از این تمثیل نتیجه بگیرد که اعضا باید ب

وي آنچه را که آکویناس و مارسیلیوس . شوراي عمومی میتواند عناصر و اجزاي وابسته به هم کلیسا را توحید بخشد

  :گفته بودند تکرار کرد و، در عباراتی خیاالنگیز، آنچه را که بعدها روسو و جفرسن باز میگفتند اقتباس نمود

از آنجا که طبق ... اگر قانونی متناقض با آن باشد، نمیتواند با ارزش باشد ;متکی بر قانون طبیعت استهر قانونی 

منحصرا بسته به رضایت و موافقت تابعان آن ... ناموس طبیعت همه آدمیان آزادند، پس از موجودیت هر حکومتی

  . آید پدید می قدرت الزامی هر قانونی از این موافقت و رضایت ضمنی یا علنی... است

مردم، که قدرت و حکومت از آنهاست، حق خود را براي وضع یا اجراي قانون، از طریق انتخاب نماینده، به گروه 

حقانیت این گروه ناشی از رضایت خود رعایا یا مردم  ;کوچکی که به سالح سواد و تجربه مجهزند تفویض میکنند

ا، از راه برگزیدن نماینده، به شوراي عمومی کلیسا وا میگذارد، هنگامی که جامعه مسیحیت نیز قدرت خود ر. است

پاپ نمیتواند براساس عطیه خیالی . این شوار، به وکالت از طرف مردم، نماینده قدرت و حکومت دینی است

قسطنطین مدعی داشتن قدرت مطلق در وضع و صدور قوانین مذهبی باشد، زیرا سند مذکور جعلی و افسانه محض 

اما همین شورا میتواند او را، اگر ناشایست و نامناسب  ;پ این حق را دارد که شوراي عمومی را تشکیل دهدپا. است

  . این اصول درباره شهریاران نیز صادق است. تشخیص داد، معزول کند

اما شاه یا  ;به احتمال قوي، سلطنت انتخابی، در شرایط یاس آور فعلی، بهترین نوع حکومت براي بشریت است

فرمانروا نیز، چون پاپ، باید هر چند وقت یک بار مجلس نمایندگان را به اجتماع فراخواند، و باید به احکام و اوامر آن 
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به مقام کاردینالی ارتقا یافت، و  1448در سال . زندگانی بعدي نیکوال سرمشقی براي نخست کشیشان بود. گردن نهد

ت و حرارتی که به هلند و آلمان کرد سینودهاي ایالتی را تشکیل در سفر پرفعالی. شخصا مصلح آیین کاتولیک گشت

ها را اصالح کرد، برهمخوابهگیري کشیشان تاخت، برنامه  ها و راهبه خانه داد، انضباطهاي روحانی را احیا نمود، صومعه

. ی، باال بردتحصیالت روحانیان را بیشتر ساخت، و سطح اخالقیات عوام الناس و روحانیان را، دست کم براي مدت

نیکوالي کوزایی، به سان فرشته نور و آرامش، درمیان تاریکی و آشوب :((ترتیمیوس، رئیس دیر دانشمند، مینویسد

وحدت کلیسا را مسترد داشت، بر اقتدار پیشوا و رهبر عالیقدر آن افزود، و تخم گرانبهاي زندگی  ;آلمان ظاهر شد

آثار کالسیکهاي باستانی را دوست . هاي دیگر، اومانیست نیز بود وین و پیشهنیکوال، عالوه بر عنا.)) نوینی را افشاند

میداشت و تحصیل و مطالعه این آثار را تشویق میکرد، و بر آن بود که سلسله عظیمی از نسخ خطی یونانی را، که 

در کتاب . ودوي از صبر و بردباري یک محقق واقعی برخوردار ب. خود از قسطنطنیه آورده بود، به چاپ رساند

مکالمهاي در باب صلح، که درست در همان سالی که قسطنطنیه به دست ترکان افتاد تالیف یافت، خواستار تفاهم 

و در . صلحجویانه میان ادیان مختلف شد و مذاهب مختلف را شعاعهاي متعدد حقیقت سرمدي واحدي دانست

رمستی و تفرعن شده بود، سخنان درست و سپیده دم افکار نو، هنگامی که ارتقاي آزادي اندیشه سبب س

: بزرگوارانهاي بر زبان قلم راند

هر چه انسان پیرتر . دانستن و اندیشیدن، و با چشم خرد جمال واقعیت را دیدن، همیشه مایه انبساط خاطر است

کوشش در همچنان که عشق و محبت، جان جان است، ... میشود، لذتی که از این راه عایدش میگردد بیشتر میشود

درگیرودار جنبشهاي زمان، رنجها و اضطرابات روزانه، . پی کسب دانش و کشف حقیقت نیز جان خرد و اندیشه است

و در پی آن باشیم که روز به روز  ;و تضادها و تناقضات حیات باید سر برداریم و نگاه خود را بر گنبد آسمان افکنیم

توانایی دلها و مغزهاي خود، از ثمرات فکري بشري در طی قرون و  اصل همه خیرها و زیباییها، از ظرفیت و... از

اما همیشه به خاطر بسپاریم  ;اعصار، و از آثار شگفتانگیز طبیعت پیرامون خود تصور و دریافتی استوارتر داشته باشیم

اگر از این . شندکه بزرگی واقعی در فروتنی است، و علم و حکمت تنها وقتی سودمند است که برجانهاي ما حکمروا با

  . آمد گونه نیکوالها بیشتر میبودند، لوتري به وجود نمی

  

فصل سیزدهم

  فتح دریاها

1492 -1517  

  

I - کریستوف کلمب  

چنان بود که در این عهد کسی خطرات سفر در اقیانوس اطلس را به جستجوي هند یا )) سرنوشت روشن و مسلم((

سال، در یک افسانه، از جزیره آتالنتیس در آن سوي دریا سخن رفته  مدت دو هزار. بر خویشتن هموار سازد)) ختا((

هاي بعدي، دروراي اقیانوس اطلس چشمهاي وجود داشت که آبش به آدمی جوانی ابدي  و بنابر افسانه ;بود

تسلط ترکان بر قسمت خاوري دریاي  ;شکست مسیحیان در جنگهاي صلیبی به کشف آمریکا انجامید. میبخشید

و بند آمدن یا بسته شدن راه خشکی به وسیله عثمانیان در قسطنطیه، و به وسیله حکومتهاي ضد مسیحی  مدیترانه،

ایتالیا و فرانسه ممکن بود، . در ایران و ترکستان، جریان قدیمی تجارت شرق و غرب را پرهزینه و مخاطرهآمیز کردند
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بچسبند، اما پرتغال و اسپانیا، که در اقصاي غرب با وجود مشکالت جنگ و راهزنی، همچنان به ته مانده این تجارت 

  . قرار داشتند، دورتر از آن بودند که این کار برایشان نفعی داشته باشد

اسپانیا باقی مانده بود، . پرتغال از طریق افریقا براي خود راهی به شرق بازکرد. مشکل آنها پیدا کردن راهی جدید بود

بر اثر پیشرفت دانش، از مدتها پیش . رب در پی جستن راهی به شرق باشدو چارهاي نداشت جز آنکه از جانب غ

اشتباهات و خطاهاي علم در کم تخمین زدن پهناي اقیانوس اطلس، و تصور آنکه . کرویت زمین امري مسلم شده بود

سکاندیناوي در مالحان ا. آسیا در آن سوي دیگر آماده فتح و اکتشاف است، خود بر آتش بیباکی دریا نوردان دامن زد

کریستوف کلمب،  1477در سال . به البرادور رسیده و از وجود یک قاره بزرگ خبر آورده بودند 1000و  986سال 

)) وینلند((و از قرار معلوم، روایات غرورآمیز سفر لیف اریکسن را به  ;اگر به گفته خود او اعتماد کنیم، به ایسلند رفت

  . شجاعت و دالوري فراوان بود. قدام به این ماجراي بزرگ ضرورت داشت پول بوداکنون تنها چیزي که براي ا. شنید

کریستوف کلمب در وصیتنامهاش، که قبل از عزیمت به سومین سفر براي عبور از اقیانوس اطلس نوشته بود، از 

  درست است که وي در . جنووا به عنوان زادگاه خویش نام برده است

ا به نام اسپانیایی کریستوبال کولون میخواند، نه نام ایتالیایی کریستوفور و کولومبو، هاي موجود همیشه خود ر نوشته

اما به احتمال قوي علت این امر آن است که وي به زبان اسپانیایی مینوشته، در اسپانیا میزیسته، و براي فرمانروایان 

. ا متولد شده بوده استاسپانیایی به سفرهاي اکتشافی خود میرفته، نه به خاطر آنکه در اسپانی

اینکه کریستوف  ;گمان میرود که نیاکان وي یهودیان مسیحی شده اسپانیایی بودهاند که به ایتالیا مهاجرت کردهاند

پدرش نساج بود، و ظاهرا . کلمب در رگهاي خود خون و غیرت عبري داشته است دلیلی تقریبا متقاعد کننده دارد

بنابر ترجمه احوالی که پسرش فردیناند از وي نوشته . نا شغل پدر را دنبال میکردکریستوفوو مدتی در جنووا و ساوو

اما در اسناد دانشگاه نامی از او  ;است، در دانشگاه پاویا به تحصیل ستارهشناسی، هندسه، و هیئت پرداخته است

ها به دریا  همه راه نیست، و خود وي میگوید که در چهارده سالگی به شغل مالحی افتاده است، زیرا در جنووا

 ;کشتیی که وي با آن به سوي لیسبون میرفت مورد حمله دریازنان قرار گرفت و غرق شد 1476در سال . میرسید

هاي کشتی، شناکنان پس از طی حدود ده کیلومتر، به ساحل  کریستوف کلمب نقل میکند که به یاري شکسته پاره

میگوید که چند ماه بعد، . تصور فوقالعادهاي هم برخوردار بوده است شاید این دریاساالر بزرگ از قدرت ;رسیده است

در آنجا ازدواج کرد، رحل . با داشتن سمت ناخدایی، به انگلستان، سپس به ایسلند، و بعد از آن به لیسبون رفت

نري پدر زنش دریانوردي بود که خدمت شاهزاده ها. اقامت افکند، و به کار نقشه کشی و نقشه نگاري پرداخت

در سال . دریانورد را کرده بود، بدون شک، کریستوف کلمب از او داستانهاي پر تب و تابی از ساحل گینه شنیده بود

با عالقه و توجه فراوان، کتاب . ، احتماال با سمت افسري، به یک ناوگان پرتغالی که به المینا میرفت پیوست1482

زدن افریقا از طریق دریا سخن میراند خوانده و یادداشتهاي بسیاري معروف پاپ پیوس دوم را که در آن از امکان دور 

  . برداشته بود

میدانست که استرابون در قرن اول میالدي از اقدامی . اما مطالعاتش، بیشتر و بیشتر، او را به مغرب متمایل میساخت

پس از گذشت :((که میگفتبا این کلمات سنکا آشنا بود . که براي دور زدن کره زمین شده بود سخن گفته است

سالها، عهدي فراخواهد رسید که حصار دریاها خواهد شکست و قاره عظیمی پیدا خواهد شد، تیفوس پیامبر دنیاهاي 

وي سفرنامه .)) دیگر آخرین نقطه زمین تصور نخواهد شد - ایسلند–جدیدي را به جهانیان نشان خواهد داد، و توله 

کیلومتري قاره آسیا جاي میداد، خوانده  400,2چین ستایشها میکرد و ژاپن را در  مارکوپولو را، که از ثروت و نعمت

  . بر نسخه کتاب صورت جهان،اثر پیردرآیی، بیش از هزار یادداشت نوشت. بود
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و از ترکیب و  ;کیلومتر پذیرفت 32000تا  29000حدس و تخمین شایع آن زمان را درباره اندازه محیط زمین 

 7000ه مارکوپولو در مورد محل ژاپن بدین نتیجه رسید که نزدیکترین جزایر آسیایی باید در حدود تالیف آن، با گفت

از نامهاي که طبیب فلورانسی، پائولو توسکانلی، به آلفونسو پنجم، شاه پرتغال نوشته . کیلومتري غرب لیسبون باشند

یدن به هند، در مقایسه با دور زدن افریقا، راهی پائولو گفته بود که راه نزدیکتر براي رس ;اطالع داشت) 1474(بود 

کریستوف کلمب براي توسکانلی نامه نوشت و . است که با رفتن هفت هزار کیلومتر به جانب غرب یافت خواهد شد

. نقشه او نضج گرفت و در مغزش جوش و خروشی برانگیخت. پاسخی تشویقآمیز دریافت داشت

اه پرتغال، پیشنهاد کرد که شاه سه کشتی براي یک سیاحت اکتشافی به ژان دوم، ش 1484وي در حدود سال 

و بالدرنگ فرماندار تمام )) دریا ساالر بزرگ اقیانوس((کریستوف کلمب را  ;یکساله در اقیانوس اطلس مجهز سازد

نصیب و یک دهم تمام عایدات و فلزات گرانبهایی را که از آن مناطق  ;سرزمینهایی که کشف خواهد شد قرار دهد

). چنانکه پیداست اندیشه گسترش و ترویج مسیحیت، فرع بر مالحظات مادي بود. (کشور پرتغال میشود به وي دهد

 3850کریستوف کلمب عرض اقیانوس اطلس را  ;شاه پیشنهاد او را به مجمعی از دانشمندان ارائه کرد، اما رد شد

این مسافت تقریبا با فاصله میان . (ت کوچک و اشتباه بودکیلومتر تخمین زده بود، این رقم، به نظر دانشمندان، سخ

دو دریا نورد پرتغالی نقشه مشابهی به شاه ژان  1485در سال .) جزایر کاناري و جزایر هند غربی تطبیق میکرد

ژان، دست کم، دعاي خیر خود را بدرقه راه آنها ساخت، . پیشنهاد نمودند، اما تعهد مالی آن را خود تقبل کردند

اما چون راهی را که بیش از اندازه در جهت شمالی بود تعقیب نمودند، با  ;)1487(ریانوردان بادبان بر کشیدند د

، شاه وي را به )1488(کریستوف کلمب دوباره پیشنهاد داد. بادهاي سخت غربی مواجه شدند و با نومیدي بازگشتند

حکومت . افریقا را دور زده و پیروزمند بازگشته بود حضور طلبید، اما وي درست موقعی رسید که بارتولومئو دیاش

پرتغال، که از یافتن راه آفریقا به هند سرخوش بود، مسئله پیداکردن راه غربی از طریق اقیانوس اطلس را به 

کریستوف کلمب به جنووا و ونیز روي کرد، ولی در آنجا نیز به پیشنهادات وي اعتنایی ننمودند، زیرا . فراموشی سپرد

  . نها توجه خود را به راه خاوري شرق معطوف داشته بودندآ

کریستوف کلمب برادرش را مامور کرد تا به انگلستان رود و عقیده هنري هفتم، پادشاه آن دیار، را بپرسد، هنري او را 

ائه کرده هنگامی دعوتنامه به دست کریستوف کلمب رسید که وي پیشنهاد خود را به اسپانیا ار. به مذاکره فراخواند

بلند باال و و الغر بود، صورت کشیده، بشره سرخگون و کک  ;او در حدود چهل و دو سال داشت) 1488(اکنون . بود

و مکی، بینی عقابی، چشمان آبی، و موهاي قرمز روشنی داشت که به خاکستري میزد و دیري نمیگذشت که سفید 

بصیر، در خوردن و نوشیدن میانه رو، و سخت پارسا  پسر و دوستانش او را محجوب، خوش برخورد، موقر،. میشد

دیگران مدعی بودند که مردي خودبین بوده، عناوینی را که به دست میآورده به رخ دیگران . توصیف کردهاند

هایش نسب خود را باال میبرده، و براي گرفتن سهم بیشتري از طالهاي دنیاي جدید  میکشیده، در خیال و نوشته

  . اما در هر صورت او بیش از آنچه میخواست ارزش داشت. میزده استآزمندانه چانه 

گاهی از ده فرمان پاي بیرون مینهاد، چنانکه در قرطبه، بعد از مرگ زنش، زنی به نام بئاتریث انریکوئث از او پسر 

هاش، زندگی کریستوف کلمب، با آن که در زمان حیات و پس از آن، طبق وصیتنام). 1488(نامشروعی به دنیا آورد 

از آنجا که بسیاري از بزرگان آن دوران که عصر سرخوشی بود از این . مرفهی براي او تدارك دید، با وي عروسی نکرد

در این . کودکان حرامزاده فراوان داشتند، گمان نمیرود که کسی به این یکی به چشم بدبینی و خشم نگریسته باشد

ایزابل رسیدگی بدان را بر عهده ). 1486اول مه (انرواي کاستیل، عرضه کرد میان، او درخواست خود را به ایزابل، فرم

مجمع مزبور، پس از مدتها تاخیر، آن را به دلیل غیر . مجمعی از مشاوران خود به ریاست اسقف اعظم تاالورا گذاشت

با وجود این، . تعملی بودنش رد کرد و اعالم داشت که آسیا دورتر از آن است که کریستوف کلمب گمان برده اس
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براي وي مقرر داشتند و، طبق نامهاي، به تمام ) دالر 840(سکه مراودي  12000ایزابل و فردیناند ساالنهاي برابر 

شاید قصدشان آن بود که از این راه حق خود را بر نقشه . شهرداریها دستور دادند که به او جا و خوراك رایگان بدهند

مب آن را، که ممکن بود به کشف قاره جدیدي منجر شود، در اختیار شاه دیگري او حفظ کنند، مبادا کریستوف کل

اما هنگامی که مجمع تاالورا، پس از بررسی نقشه، دوباره آن را رد کرد، کریستوف کلمب بر آن شد که . بگذارد

  . پیشنهاد خود را تسلیم شارل هشتم پادشاه فرانسه کند

با تحصیل اجازه شرفیایی مجدد او به حضور ملکه ایزابل، وي را از این کار  فرایارخوان پرث رئیس صومعه الرابیدا،

  . سکه دیگر برایش ارسال داشت تا هزینه راه کند و به اردوگاه سانتافه بیاید 20000ایزابل . منصرف کرد

یگر طرح پیشنهاد اما مشاورانش بار د ;ایزابل با مهربانی تمام به تقاضاي او گوش فرا داد ;کریستوف کلمب چنان کرد

در این لحظه مهم و قاطع، یک یهودي تعمید ). 1492ژانویه (وي را رد کردند، و او ناچار آماده عزیمت به فرانسه شد 

لویس دسانتاندر، وزیر مالیه فردیناند، ایزابل را به نداشتن تخیل و جرئت . یافته چرخ تاریخ را به گردش افکند

، وي را با نوید مسیحی کردن مردم آسیا برانگیخت، و پیشنهاد کرد که خود، به مبادرت به کارهاي خطیر مالمت کرد

چند تن یهودي دیگر، چون دون اسحاق ابراونل، خوان . یاري عدهاي از دوستان، هزینه مالی سفر را تامین کند

ا براي تدارك پول الزم ایزابل برانگیخته شد و جواهرات خود ر. کابررو، و آبراهام سنیور، از نظر وي پشتیبانی کردند

مراودي وام  1400000از انجمن برادریی که خود خزانهدارش بود . سانتاندر احتیاجی بدان ندید. عرضه داشت

مرادوي  250000و کریستوف کلمب همه این مبلغ را به اضافه  ;مراودي بر آن افزود 350000از جیب خود  ;گرفت

  . اوراق الزم را امضا کرد 1492شاه در هفدهم آوریل سال . داشتدیگر دریافت 

زیرا جایی که کریستوف کلمب امید  ;همان زمان یا بعدا، نامهاي به عنوان خان ختا نوشت و به کریستوف کلمب داد

. ه کشف کرده است همان دیار استو تا آخر عمر نیز میپنداشت که جایی را ک ;داشت بدان رسد چین بود، نه هند

، با هشتاد و هشت سرنشین و ))نینیا((و )) پینتا((و دو کشتی ) کشتی پرچمدار او)) (سانتاماریا((در روز سوم اوت، 

. آذوقه یکساله، به دل دریا بادبان برکشیدند

II - آمریکا  

ب نهند، در انتظار بادهاي مساعد مشرق به جنوب، به سوي جزایر کاناري راندند و پیش از آنکه روي به جانب مغر

، اما )سپتامبر 6(پس از درنگی طوالنی در جزایر کاناري، در امتداد مدار بیست و هشت درجه به پیش راندند . ماندند

امروز ما میدانیم که گذشتن از . مسیر آنها چندان جنوبی نبود که بادهاي تجارتی مساعد آنها راکامال همراهی کنند

هوا خوب بود، کریستوف کلمب در دفتر . بیتر مسافت و زحمات رسیدن به امریکا را کمتر میکندمسیري جنو

سی و سه روز با )) هوا چون هواي بهار اندلس است، تنها نغمه بلبل به گوش نمیرسد:((یادداشت خود نوشته است

کم و کسر، به یارانش  کریستوف کلمب مسافتی را که هر روز میپیمودند، با اندکی. اضطراب و هیجان گذشت

اما چون سرعت خود را بیش از آنچه بود حدس میزد، گزارشهاي وي، بیآنکه بخواهد درست از آب در  ;میگفت

مالحان بیش از پیش، خود را در دل بیکران دریا . میآمدند، آرامش دریا ادامه داشت، و او مسیر خود را تغییر داد

نینیا در نهم اکتبر به عرشه کشتی پرچمدار کریستوف کلمب درآمدند و  ناخدایان پینتا و. گمشده احساس میکردند

کریستوف کلمب وعده داد که اگر تا سه روز دیگر به خشکی نرسیدند، . تقاضاي بازگشت فوري به اسپانیا نمودند

خاموش وي آنها را هم با همان تمهید  ;چنان خواهد کرد، در روز دهم اکتبر، جاشویان کشتی خودش نیز شوریدند

. در یازدهم اکتبر، شاخه سبز درختی را که غرق در گل بود از آب دریا گرفتند و اعتمادشان به ناخدا بازگشت. ساخت

و ! خشکی! خشکی: در ساعت دو صبح بعد، در زیر روشنی ماهتاب، روذریگو تریانا، دیده بان کشتی نینیا، فریاد برآورد

  . سرانجام به خشکی رسیدند
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سه ناخدا با قایق، همراه . ، برکنار ساحل دیدند))همه خوش قامت بودند((، بومیان برهنه را، که چون سپیده دمید

  . زانو زدند، زمین را بوسیدند، و شکر خداي را به جاي آوردند ;عدهاي از مردان مسلح، به ساحل رفتند

یناند، ایزابل، و مسیح تصاحب نام داد و به نام فرد) نجات دهنده مقدس(کریستوف کلمب آن جا را سان سالوادور 

  : کریستوف کلمب مینویسد. بومیان وحشی با ادبی متمدنانه، برده گران آینده خود را به زادگاه خویش راه دادند. کرد

براي آنکه دوستی آنها را جلب کنیم زیرا من میدانستم که آنها مردمی هستند که با محبت بهتر میتوان از توحش 

هاي  هاي قرمز و گردنبندهایی از مهره حیت معتقدشان ساخت تا با زور به برخی از آنها کالهنجاتشان داد و به مسی

با ما دوست شدند و چندان . و چیزهاي کم بهاي دیگر دادم که سخت مایه خوشحالیشان شد... شیشهاي رنگین

و ... طی و طنابهاي پنبهايدوست ماندند که حیرت کردیم، بعدها، شناکنان، به کشتیهاي ما در آمدند و برایمان طو

و باالخره، با کمال حسن .... هاي شیشهاي کوچکی دادیم چیزهاي بسیار دیگر آوردند، ما نیز در عوض بدانها مهره

، که بعدها روسو، شاتوبریان، و ))وحشیان مهربان و خوش برخورد((خبر . نیت، هر آنچه را داشتند با ما مبادله کردند

از جمله چیزهایی که کریستوف کلمب در همان . همان وقت و همان جا شروع شده باشد ویتمن را فریفت، بایستی

هاي بومی دیگري هستند که میکوشند آنها را به  ابتدا دریافت، آن بود که بومیان این جزیره آماج حمالت دسته

دو روز پس از رسیدن . ردهاندو خود آنان نیز، یا اجدادشان، همین معامله را با بومیان اولیه جزیره ک ;بردگی بگیرند

.... این بومیها در به کار بردن سالح مهارتی ندارند:((به خشکی، دریا ساالر در دفتر یادداشت خود مطلب مهمی نوشت

اما افسوس که طالیی در سان سالوادور وجود .)) هر کس بخواهد، میتواند با پنجاه مرد آنان را مطیع خویش سازد

در بیست و هشتم اکتبر، . ر، ناوگان کوچک به جستجوي سیپانگو ژاپن و طال بادبان برکشیددر چهاردهم اکتب. نداشت

کوشیدند تا با مالحان سرود آوه مار یا را بخوانند و  ;بومیان آنجا نیز خوش قد و قامت بودند. در کوبا پهلو گرفتند

ان اشاره کردند که در داخل جزیره، هنگامی که کریستوف کلمب به آنها طالنشان داد، چن. عالمت صلیب رسم کنند

کریستوف کلمب، که این نام . مینامیدند، میتوان مقداري به دست آورد) کوباي مرکزي(در جایی که آن را کوباناکام 

هاي کامل سیاسی  اشتباه گرفته بود، دو تن اسپانیایی را با اعتبار نامه) خان بزرگ چین(را با کلمه ال گران کان 

بومیان همه  ;فرستادگان، بی آنکه خان را بیابند، با اخبار خوشی بازگشتند. ن حاکم خیالی را بیابندگسیل داشت تا آ

به عالوه، آنها نخستین اروپاییانی بودند که خبر از تنباکو و توتون . جا با حسن استقبال آن دورا پذیرفته بودند

ه برگهاي تنباکو را به صورت سیگار لوله کرده و در بینی آنها بومیان را، از زن و مرد، دیده بودند ک ;آمریکایی آوردند

و بزور پنج تن از جوانان بومی ) دسامبر 4(کریستوف کلمب نومیدانه لنگر برکشید . خویش فرو بردهاند و دود میکنند

  . یا مردنداما همه اینان در راه اسپان. را، به عنوان مترجم، و هفت زن بومی را، براي تسالي خاطر آنها، با خود برد

کریستوف کلمب در . در این میان، ناخدا یکم مارتین آلونسوپینثون براي به دست آوردن طال با کشتی خود رفته بود

بومیان از او استقبال کردند و برایش جشن وشادیبرپا  ;چهار هفته در آنجا ماند. پنجم دسامبر به هائیتی رسید

تختگاه خان نزدیکتر پنداشت، اما در شب عید میالد مسیح، که وي مقداري طال به دست آورد، و خود به . نمودند

هاي زیر دریایی به گل نشست، و  قصد داشت به عنوان خوشترین روز زندگیش جشن برپا کند، کشتی پرچمدار بر تپه

یان کشتی نینیا خوشبختانه آن قدر نزدیک بود که میتوانست جاشو. ها آن را خرد کردند لطمات موج و ضربات صخره

را نجات دهد، و بومیان مهربان با کرجیهایشان، قبل از آنکه کشتی به زیر آب فرو رود، براي رهانیدن محموله آن 

رئیس قبیله کریستوف کلمب را با پذیرایی گرم و طال تسلی داد و مطمئن ساخت که در هائیتی از این . تالش کردند

االر خدا را به خاطر طالها سپاس گفت و به خاطر شکستن در یاس. فلز هالکت آور به مقدار زیادي یافت میشود

کشتی بخشود و در یادداشتهاي روزانهاش نوشت که اکنون ایزابل و فردیناند به آن حد ثروت دارند که سرزمین 

کریستوف کلمب چندان تحت تاثیر پذیرایی گرم بومیان قرار گرفت که عدهاي از مالحان . مقدس را تسخیر کنند
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ي سکونت باقی گذاشت تا، در هنگامی که خود براي دادن گزارش اکتشافاتش به اسپانیا میرود، جزیره را خود را برا

پوزش و معذرتش مورد قبول واقع شد، زیرا  ;، پینثون با پینتا بدو ملحق شد1493در ششم ژانویه . سیاحت کنند

. انویه به سوي اسپانیا بادبان گشودندآنها در شانزدهم ژ. کریستوف کلمب نمیخواست تنها با یک کشتی بازگردد

بادهاي مخالف در سراسر ماه ژانویه میوزیدند، و طوفان هولناکی در دوازدهم . سفرشان سفري دراز و پرمحنت بود

چون به آسور نزدیک شدند، . متر بیشتر نبود، به زیر لطمات موج گرفت 21فوریه کشتیهاي کوچک را، که طولشان 

رفت، باشد که زودتر به اسپانیا رسد و خبر کشف آسیا را به گوشها رساند، نینیا، دور از پینثون دوباره دور گ

به )) زیارتگاه مریم عذرا((نیمی از جاشویان، بیشتر به خاطر زیارت  ;)فوریه 17(سانتاماریا، در آسور لنگر انداخت 

یستوف کلمب دور از ساحل جوش میزد و مقامات پرتغالی آنها را توقیف کردند و، در همان حال که کر. ساحل رفتند

 ;پس از آن، آزادشان کردند و نینیا دوباره بادبان کشید و راه افتاد. خود را میخورد، چهار روز در زندان نگاه داشتند

اما طوفانی دیگر آن را از مسیرش منحرف کرد، بادبانهایش را گسست، و سرنشینانش چنان نومید و مایوس گشتند 

ند چون به خشکی رسند، اولین روز را روزه بگیرند و به نان و آب خالی بسازند و ده فرمان را رعایت که سوگند خورد

در سوم ماه مارس، ساحل پرتغال را از دور دیدند، با آنکه کریستوف کلمب میدانست که به کار خطیري دست . نمایند

کیلومتر راه باقیمانده تا پالوس را تنها با یک  360مییازد، تصمیم گرفت که به عنوان سفیر در لیسبون پیاده شود و 

ژان دوم بگرمی او را به حضور پذیرفت، نینیا تعمیر شد و در پانزدهم مارس، چنانکه کریستوف کلمب . بادبان نپیماید

که  سفر آنها از روزي که این بندر را ترك گفته تا زمانی. به بندر پالوس بازگشت)) با رنج و وحشت بیپایان((میگوید،

  . روز طول کشیده بود 193بدان بازگشته بودند 

مارتین پینثون چند روزي بیشتر، در جانب شمال باختري اسپانیا، قدم به خشکی نهاده و ورود خود را به اطالع 

نینیا پینتا ناچار به بندر پالوس آمد و، یک روز بعد، . اما آنها وي را به حضور نپذیرفتند. فردیناند و ایزابل رسانده بود

  . پینثون از ترس بیآبرویی به منزل خود گریخت، به بستر رفت، و دیگر دیده نگشود. پهلو گرفت

III  -آبهاي تلخ

دریا ((وي مدت شش ماه دردر بار باقی ماند و به لقب . شاه و ملکه از کریستوف کلمب در بارسلون پذیرایی کردند

وي . ز دریاي اقیانوس وش، اقیانوس اطلس در غرب آسور بودمفتخر شد البته منظور ا)) ساالر دریاي اقیانوس وش

شده )) نایب السلطنه و فرمانده کل جزایر و سرزمینهاي آسیا و هند((فرماندار دنیاي جدید، یا چنانکه خود میگوید 

ردیناند به از آنجا که شایع بود ژان دوم، شاه پرتغال، مشغول تجهیز ناوگانی براي عبور از اقیانوس اطلس است، ف. بود

پاپ اسپانیایی در یک . معین سازد)) دریاي اقیانوس وش((پاپ آلکساندر ششم متوسل شد که حقوق اسپانیا را بر 

کیلومتري غرب آسور و جزایر کیپ ورد به شمال و  435، در طول یک خط فرضی که از )1493(سلسله توقیعات 

ه اسپانیا، و تمام سرزمینهاي غیر مسیحی مشرق را به جنوب کشیده میشد، تمام سرزمینهاي غیر مسیحی مغرب را ب

جنگ امري مسلم مینمود که دولتهاي متخاصم، مطابق  ;پرتغال از قبول این مرزي امتناع ورزید. پرتغال تخصیص داد

، موافقت کردند که این خط مرزي، براي اکتشافات پیشین در امتداد مداري )1494ژوئن  7(عهدنامه تورذ سیلیاس 

کیلومتري مغرب این جزایر  2220کیلومتري مغرب جزایر کیب ورد، و براي اکتشافات بعدي از  1500در واقع 

جزایر (ناحیه جدید، در توقیعات پاپی، ایندیز .) انتهاي خاوري برزیل در مشرق خط مرزي دوم قرار میگیرد. (بگذرد

ده کریستوف کلمب را، که میپنداشت به آسیا آنگیرا عقی/دانشورانی چون پیتر و مارتیره د ;نامیده شد) هند غربی

  . رسیده است، پذیرفتند، و این تصور و پندار همچنان باقی ماند تا آنکه ماژالن کره زمین را دور زد

فردیناند و ایزابل، به امید طال، کریستوف کلمب را با ناوگانی مرکب از هفده کشتی و هزار و دویست مالح و جاشو و 

اهلی براي تشکیل و راه انداختن بساط دامپروري در جزایر هند غربی، و پنج تن روحانی براي  عده زیادي حیوانات
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سفر دوم . توبه دادن و آمرزیدن اسپانیاییهاو تعمید دادن بومیان مجهز ساختند و به سفر اکتشافی جدیدي فرستادند

دیده بان چشمش به ) روز سفر اول در برابر هفتاد(سی و نه روز بعد . از سویل شروع شد 1493سپتامبر  25در 

کشتیها در آنجا پهلو . جزیرهاي افتاد که کریستوف کلمب، به مناسبت آنکه روز یکشنبه بود، بدان دومینیکا نام داد

او از میان غریبترین گروه جزایر آنتیلهاي کوچکتر گذشت، و . نگرفتند، زیرا در یاساالر در پی شکار بزرگتري بود

این جزایر هنوز به نام جزایر  ;نام داد)) یازده هزار باکره((ثرت شماره آنها قرار گرفت که آنها را چنان تحت تاثیر ک

اندك مدتی در آنجا توقف  ;کریستوف کلمب به رفتن ادامه داد تا پورتوریکو را کشف کرد. مشهورند) باکره(ورجین 

ه قبل درهائیتی به جاي گذاشته بود چه آمده کرد، و سپس با شتاب پیش راند تا دریابد بر سر مالحانی که ده ما

براي خود در این  ;آنها جزیره را گشته و زنان و طالهاي بومیان را دزدیده بودند. یک تن از آنها باقی نمانده بود. است

ل برخی با هم نزاع کرده و یکدیگر را به قت ;منطقه حاره بهشتی برپا کرده و هر یک با پنج زن نرد عشق باخته بودند

. و بقیه نیز همگی به دست بومیان خشمگین از پاي درآمده بودند ;رسانده بودند

سرنشینان و بارها را براي  1494دریاساالر در دوم ژانویه . ناوگان، در طول ساحل هائیتی، به جانب مشرق راند

مان شهر و تعمیر کشتیها، تشکیل ماندگاه دیگري، که آن را ایزابل نام داده بود، پیاده کرد پس از نظارت بر ساخت

چون نتوانست آن را دور زند، معتقد شد که قاره آسیا همان است و شاید این شبه . براي سیاحت کوبا حرکت کرد

اما کشتیهایش  ;به اندیشه آن افتاد که آن را دور زند تا، به این طریق، کره زمین را دور زده باشد. جزیره ماله باشد

هاي  ، در حالی که نمیدانست ساکنان ماندگاه)1494اکتبر  29(به هائیتی بازگشت . ندبراي چنین کاري مجهز نبود

اسپانیاییها به : وقتی دریافت که اینان نیز چون پیشینیان رفتار کردهاند، سخت متحیر شد. جدید چگونه سرکردهاند

و بومیان نیز، بتالفی،  ;ربوده بودندها را براي بردگی  زنان بومیان تجاوز کرده، آذوقه هایشان را دزدیده، و پسر بچه

مبلغان براي تعمید دادن و معتقد ساختن بومیان به مسیحیت، کوچکترین . بسیاري از اسپانیاییها را کشته بودند

یکی از کشیشان، همراه جاشویان ناراضی، با کشتی به اسپانیا بازگشته بود تا در باب ذخایر . اقدامی نکرده بودند

وي . اکنون، کریستوف کلمب خود به یک تاجر مبدل شده بود. آوري به شاه و ملکه خود بدهد هائیتی گزارش یاس

هزار و پانصد برده اسیر گرفت، چهارصد تن را در اختیار ساکنان اروپایی  ;هیئتهایی براي شکار برده به جزیره فرستاد

بازماندگان را در سویل فروختند، اما  ;اه مردنددویست تن از اینها در ر. آنجا گذاشت و پانصد تن را به اسپانیا فرستاد

ها چون نتوانستند خود را با آب و هواي سرد آنجا و یا وحشیگري تمدن سازگار سازند، در ظرف چند سال همه  برده

کریستوف کلمب برادرش بارتولومه را با دستورهایی در مورد تغییر مکان دادن ساکنان از ماندگاه ایزابل . تلف شدند

مارس 10(به جاي گذاشت و خود به سوي اسپانیا حرکت کرد ) تروخیو امروز(اندگاه بهتري به نام سانتو دومینگو به م

بردگان و قطعاتی از طال را که آورده بود به حضور شاه و . و پس از نودوسه روز سفر پر محنت به کادیث رسید) 1496

زیرا اخبار ناموثق اذهان  ;که شک و تردیدها را برطرف سازد گر چه زیاد نبود، اما آن اثر را داشت ;ملکه پیشکش کرد

در . درباریان را مشوب کرده بود و آنها ریختن آن همه پول را در اقیانوس اطلس کار خردمندانهاي نمیدانستند

  . شوري دریا با خون او در آمیخته بود. یاساالر از ماندن در خشکی ناراحت بود

شاه و ملکه رضایت دادند، و او . ی براي سفري دیگر و آزمودن بخت به او بسپارندتقاضا کرد که دست کم هشت کشت

  . دوباره به دل دریا بادبان کشید 1498در ماه مه 

در سی و یکم . در سفر سوم، تا دهمین مدار عرضی به سمت مشرق راند و سپس از آنجا به جانب مغرب روان شد

و در سی و یکم اوت، شاید  ;در یاساالر پارسا نام آن را ترینیداد گذاشتژوئیه، جاشویان جزیره بزرگی را دیدند که 

بعد از سیاحت خلیج پاریا، به جانب . یک سال پیش یا یک سال بعد از وسپوتچی، به سرزمین امریکاي جنوبی رسید

انده بودند، اما ساکنان این سومین مستعمره باقی م. شمال باختري راند، و در سی و یکم اوت به سانتردومینگو رسید
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به جاي گذاشته بود، از مرض سیفیلیس رنج میبردند و به دو  1496یک چهارم گروه پانصد نفري اسپانیایی، که در 

کریستوف کلمب، براي آنکه آتش دشمنی میان . دسته متخاصم تقسیم شده بودند که هر لحظه بیم جنگشان میرفت

د و بومیان ساکن در آنها را نیز بدانها به بردگی داد، و این قانون آنها را فرو نشاند، به هر یک قطعه زمینی بخشی

سختی، نومیدي، نقرس، و درد چشم او را فرسوده بود و اینک این مشکالت نیز بیشتر . مستعمرات اسپانیایی شد

یهات گاهی ابري تیره آسمان ذهنش را میپوشاند، عصبانی، نزاع طلب، سختگیر، آزمند، و در تنب. درهمش میشکست

به این طریق، دست کم بسیاري از اسپانیاییها از اینکه زیر فرمان یک ایتالیایی باشند  ;و مجازاتهایش بیرحم شد

کریستوف کلمب دریافت که مسئله اداره مستعمرات با تربیت و خلق و خوي او . ناراضی بودند، و ادعاها داشتند

سیل داشت و از ایزابل و فردیناند درخواست نمود که یک نفر دو کشتی به اسپانیا گ 1499در اکتبر . سازگاري ندارد

. مامور شاهی، به دستیاري وي در امر حکومت، بدان جزیره بفرستند

شهریاران سخن او را مدرك ساختند، فرانثیسکو د بوباذیلیا را گسیل داشتند، اما پا از حد تقاضاي دریا ساالر فراتر 

بوباذیلیا، هنگامی که . س، حتی کریستوف کلمب، اختیارات کامل دادندنهادند و وي را بر همه چیز و همه ک

کریستوف کلمب در سفر دریا بود، به سانتودومینگو وارد شد و شکایت مردم را از طرز حکومت کریسوفورو و 

 هنگامی که کریستوف کلمب. برادرانش، بارتولومه و دیگو، بر جزیرهاي که اینک هیسپانیوال نامیده میشد شنید

پس از تحقیقات بیشتر، سه برادر را در . بازگشت، بوباذیلیا دستور داد وي را به زندان افکنند و در غل و زنجیر نهند

چون به کادیث رسیدند، کریستوف کلمب نامه تاثر انگیزي به دوستان ). 1500اول اکتبر (زنجیر به اسپانیا فرستاد 

  : درباري خود نوشت

. اکتشاف سرزمینهاي مغرب به خدمت این شاهزادگان در آمادهام هفده سال میگذرد از زمانی که براي مبادرت به

با وجود این، من در این باب پافشاري . هشت تن از آنان مرا به گفتگو خواندند، و آنچه را بر آن بودم شوخی پنداشتند

جزیره، بلکه  1700دارد بیشتر است و و بر اثر آن، سرزمینی را که وسعتش از آنچه که در افریقا و اروپا قرار ... کردم

در آن هنگام . این همه را، به خواست خداوند، در مدت هفت سال فتح کردم... زیادتر، را به زیر سلطه آنها درآوردهام

که امید پاداش داشتم و در آرزوي استراحت بودم، به ناحق زندانی گشتم و در زیر بار گران زنجیر بدینجا گسیلم 

اساس افتراهاي ساکنان، که سر به طغیان برداشته بودند و میخواستند همه چیز را به تصاحب خویش بر.... داشتند

  . اند درآورند، مرا کینه توزانه متهم داشته

من از شما که مسیحیانی پاکدین و با حمیت و مورد اعتماد شاه و ملکه هستید، عاجزانه استدعا دارم که بذل توجه 

سر بخوانید، و مالحظه کنید که چه سان مرا، که از کشوري دور دست به خدمت این هاي مرا سرا کنید، نوشته

در پایان عمر، بدون دلیل از افتخار و شرف و دارایی محروم داشتهاند کاري که نه با عدالت ... شاهزادگان درآمدهام

. راست میآید و نه با شفقت

شش هفته گذشت تا فرمان آزاد کردن کریستوف  ;دهم بودفردیناند سرگرم تقسیم کردن پادشاهی ناپل با لویی دواز

شاه و ملکه در قصر الحمرا آنان را به حضور پذیرفتند، . کلمب و برادرانش را صادر کرد و آنها را به دربار فراخواند

نابر ب. اما دیگر مقام سابق را، در دنیاي جدید، بدانها محول نکردند ;تسالي خاطر دادند، و نعمت و عزت بخشیدند

میان آنها بسته شده بود، شاه و ملکه وعده کرده بودند که کریستوف کلمب را  1492پیمان یا موافقتی که در 

دون نیکوالس . اما اکنون وي را براي این کار مناسب نمییافتند ;فرمانرواي تمام سرزمینهایی که کشف میکند بسازند

اما در یاساالر را اجازه دادند که همچنان از دارایی و حقوق  ;کردندد اوواندو را به فرمانروایی جزایر هند غربی نامزد 

کریستوف کلمب، در باقی عمر، به صورت مردي توانگر . خود، و از طالها و تجارت سانتو دومینگو برخوردار باشد

. جازه سفر دهندبا اصرار تمام از شاه و ملکه خواست که بار دیگر وي را ا. اما وي بدینها راضی و خرسند نبود. زیست
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نفعی عایدشان خواهد شد یا نه، )) تسلط بر جزایر هند غربی((و آنها، با آنکه هنوز بدرستی نمیدانستند که از 

، کریستوف کلمب با 1502مه  9در . خویشتن را آن اندازه مدیون او یافتند که بار دیگر ساز سفر او را فراهم کنند

برادرش بارتوموله و پسرش فردیناند، چهارمین سفر خود را از کادیث  چهار کشتی و صد و چهل سرنشین، از جمله

ژوئن طوفانی را در هوا و عارضهاي را در مفاصل خود احساس کرد  29در  ;ژوئن به مارتینیک رسید 15در . آغاز کرد

شتی بادبان در بندر اصلی سی ک. و در نقطهاي از ساحل هائیتی، نزدیک سانتودومینگو، پناه گرفت و لنگر انداخت

کریستوف کلمب به فرماندار پیغام فرستاد و از طوفانی که در دل آسمان و دریا میجوشید . عزیمت بر کشیده بودند

او واندو پیام تحذیر او را گوش نکرد و . آگاهش ساخت، و گفت که بهتر است در اعزام کشتیها اندکی درنگ روا دارد

کشتیهاي کریستوف کلمب اندکی آزار دیدند، اما همه ناوگان فرماندار، جز  ;طوفان در رسید. کشتیها را بیرون فرستاد

  . جان پانصد تن، از جمله بوباذیلیا، از دست رفت و مقدار عظیمی طال در کام دریا جاي گرفت ;یکی، غرق شدند

ب راند تا به جانب غر. اکنون کریستوف کلمب، بدون کوچکترین نگرانی، دشوارترین قسمت سفر خویش را آغاز کرد

در . و ساحل نیکاراگا و کوستاریکا را، به امید یافتن معبري براي دور زدن کره زمین، تفحص کرد ;به هندوراس رسید

هاي کریستوف کلمب  ، طوفانی از باد و باران درگیر شد که قدرت دیوانه آساي آن را از نوشته1502دسامبر  5

. هیچ امیدي به زنده ماندن نداشتم. ودم که از دست شده باشدنه روز تمام چون کسی ب: بروشنی میتوان دریافت

گذاشت به پیش  باد نه تنها نمی. هرگز امواج را چنان سهمگین، و در یارا چنان خشمناك و پوشیده از مه ندیده بودم

نین، که ناچار در آن اقیانوس خو. رویم، حتی فرصت آن را نمیداد که به خشکی نزدیک شویم و در کناري پناه گیریم

آسمان را هیچ گاه چنان وحشتناك ندیده بودم یک شب و یک . چون دیگی میجوشید و زیر و زبر میشد، باقی ماندیم

آذرخش با چنان شدتی فرو میافتاد که گمان میبردم هم اکنون دکلها و بادبانهایم را . روز چون کورهاي مشتعل بود

در تمام این . ا میزد که گفتی آنها را متالشی خواهد کردبرق با چنان خشم و وحشتی بر کشیته ;درهم میپیچد

مردانم چنان . مدت، آب از آسمان فرو میریخت نمیگویم باران میبارید، زیرا براستی طوفان نوح دیگري برپا شده بود

. کردند خسته و کوفته شده بودند که، براي رهایی از این مصایب، آرزوي مرگ می

بر دل آب افتاد گویی براي افزون ساختن وحشت و مخافت باد و باران و برق، و خطر گردبادي در نزدیکی کشتیها 

کریستوف کلمب کتاب .)) آبفشانی گردان آب را تا سینه ابرها باال برد((هاي زیر دریایی و آنگاه  نزدیک بودن تپه

احوم خواند، و سپس با مقدس را بیرون آورد و از روي آن داستان مسیح را در هنگام آرام ساختن طوفان کفر ن

شمشیرش در دل آسمان صلیب رسم کرد، و بدان وسیله ارواح خبیث را از میان ستون گردباد دریایی بیرون کرد، و 

پس از گذشت دوازده روز هر اسناك، خشم آسمان و دریا فرو نشست و . شگفتا که گویند ستون آب فورا فرو ریخت

در آنجا، با اندوه . ه انتهاي خاوري کانال پاناماي فعلی لنگر انداختناوگان کریستوف کلمب در نقطهاي نزدیک ب

را جشن گرفتند، در حالی که نمیدانستند اقیانوس کبیر  1503و روز اول سال  1502بسیار، عید میالد مسیح سال 

  . کیلومتر از آنها فاصله دارد 64تنها 

که با قایق کشتی پرچمدار به جستجوي آب شیرین  مصایب و بدبختیهاي دیگري پیش آمدند، سیزده تن از مالحان،

همه، جز یک تن اسپانیایی، کشته شدند و قایق نابود  ;از دهانه رودي باال رفته بودند، مورد حمله بومیان قرار گرفتند

دو تا از کشتیهاي ناوگان چنان کرم خورده بودند که میبایست رهایشان کنند، و دو تاي دیگر، چنان ترکهایی . شد

سرانجام کرمها ثابت کردند که  ;رداشته بودند که شب و روز تلمبه هایشان، براي بیرون ریختن آب، در کار بودندب

در آنجا، ). 1503ژوئن  25(ناچار کشتیها را بر کنارهاي از سواحل ژامائیک به خشکی نشاندند  ;قویتر از آدمیانند

اندند، آنان براي تامین غذایشان به دوستی ناپایدار بومیانی مالحان و جاشویان واژگونبخت یک سال و پنج روز باقی م

دیگومندث، که شجاعت آمیخته به آرامشش کریستوف . که خود به حد کافی براي خوردن نداشتند وابسته بودند
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کلمب را از اینکه یکباره در نومیدي غرق شود باز میداشت، داوطلب شد که با یک کرجی که از تنه خالی شده 

مسافت سانتودومینگو . د همراه شش تن مسیحی و ده تن بومی، براي گرفتن کمک، به سانتودومینگو روددرخت بو

در طی این اقدام خطرناك، . کیلومتر از یان مسافت بکلی دور از سواد ساحل بود 130کیلومتر بود، و  732تا آنجا 

کشتیی براي  1504اوواندو نمیتوانست تا مه مندث به مقصد رسید، ولی . آبشان تمام شد و چند تن از بومیان مردند

چندان کاستند که نزدیک . در ماه فوریه، بومیان ژامائیک از غذاهایی که به ملوانان میدادند. نجات دریاساالر بفرستد

 29کریستوف کلمب سالنماي نجومی رگیومونتانوس را، که خسوفی را در . بود اسپانیاییها از گرسنگی تلف شوند

از این روي، روساي بومیان را فراخواند و آنان را آگاه ساخت که، چون از . بینی کرده بود، همراه داشتفوریه پیش 

دادن غذاي کافی به مردان وي امتناع ورزیدهاند، خداوند در خشم شد و بر آن است که ماه را از صفحه آسمان 

شد، با شتابی هر چه تمامتر غذا و خواروبار آنان سخن وي را به ریشخند گرفتند، اما چون خسوف حادث . ناپدید کند

. به کشتیها آوردند

کریستوف کلمب نیز آنها را مطمئن ساخت که به دادگاه خداوند دعا میکند تا ماه را دوباره نمایان سازد و خواهد 

  . ماه دوباره در آسمان هویدا شد ;گفت که بومیان از این به بعد مسیحیان را بخوبی خوراك خواهند داد

چهار ماه گذشت تا آنکه کمک رسید، و تازه کشتیی که اوواندو فرستاده بود چندان شکاف و ترك پیدا کرده بود که 

کریستوف کلمب همراه برادر و پسرش با کشتی محکمتري، پس از . فقط توانست خود را به سانتودومینگو باز رساند

شاه و ملکه از اینکه وي طالي بیشتر و یا راهی که به . دیک سفر دراز و طوفانی، در هفتم نوامبر به اسپانیا رسیدن

نه فردیناند و نه ایزابل، که در آستانه مرگ بود، وقت نداشتند که . اقیانوس هند رسد نیافته بود رنجیده خاطر شدند

ایدات هائیتی عشریه سهم او از ع. دریاساالر سپید موي را، که سرانجام از دریا به خانه بازگشته بود، به حضور پذیرند

هنوز واصل میشد، از فقر ایمنی داشت، آنچه وي را عذاب میداد نقرس بود، سرانجام هنگامی که فردیناند حاضر شد 

سال بود بزحمت توانست رنج سفر دور و دراز به دربار  58وي را به حضور طلبد، کریستوف کلمب که پیرتر از سنش 

بدو وعده شده بود از شاه  1492م عناوین، حقوق، و عایداتی را که در تما. را، تا سگوویا، بر خویشتن هموار سازد

کریستف کلمب . و ملک پر درآمدي در کاستیل به او اعطا کرد. هاي او اشکال نمود فردیناند در خواسته. خواستار شد

 1506بیستم ماه مه  و همراه با دربار به ساالمانکا و والیاذولیذ رفت، و در آنجا، فرسوده و دلشکسته، در ;نپذیرفت

  . هیچ کس چون او نقشه جهان را دگرگون نساخته بود. درگذشت

IV - چشم انداز نو  

را ظاهرا نخستین )) دنیاي جدید((نام . اکنون که راه باز شده بود، صدها دریانورد دیگر به سوي دنیاي جدید شتافتند

وي را مدیچی به اسپانیا فرستاد . امش بر قاره امریکاستبار بازرگان فلورانسی، آمریگو وسپوتچی، به کاربرد که اینک ن

او توانست برنده مقاطعه آماده ساختن دوازده کشتی  1495در سال . تا کار یک بانکدار فلورانسی را سامان بخشد

که به دوستانش ) 15031504(هاي بعدي او  خود نیز به تب اکتشاف دچار شد و، چنانکه از نامه. براي فردیناند شود

مینامید سفر کرده است، و در یکی از این )) دنیاي جدید((در فلورانس نوشته پیداست، چهار بار به جایی که آن را 

به  1497ژوئن  24همچنانکه جان کبت در . به سرزمین امریکاي جنوبی رسیده است) 1497ژوئن  16(سفرها 

ساحل ونزوئال را رویت کرد، میتوان  1498جزیره کیپ بر تن در خلیج سنت الرنس رسید و کریستوف کلمب در 

به خشکی ) 1000حد (هاي خودش، اولین اروپاییی دانست که بعد از لیف اریکسن  وسپوتچی را هم، به اعتبار نوشته

آشفتگی و نادرسیتهایی که در گزارش وسپوتچی وجود دارد سایه شک و تردید بر . نیمکره غربی رسیده است

کریستوف کلمب، که تا آن زمان میبایست به قابل اعتماد بودن  1505تنی است که در اما گف. ادعاهاي او میافکنند
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به مقام  1508وسپوتچی در سال . وسپوتچی پی برده باشد، به وسیله او نامهاي براي دیگو، پسر دریاساالر، فرستاد

. اسپانیا منصوب شد، و تا آخر عمر در آن مقام باقی ماند)) رئیس دریانوردان((

مارتین والدزمولر، استاد هیئت . چاپ شد) لورن(در سن دیه  1507هاي او در آوریل  ه التینی یکی از نامهترجم

وي نظر . دانشگاه سن دیه، این نامه را در کتاب خود به نام مدخل هیئت، که همان سال به چاپ رساند، نقل کرد

آمریگو یا آمریکا به جایی که امروز امریکاي  وسپوتچی را قبول کرد و قابل اعتماد شمرد، و پیشنهاد کرد که نام

، گرهارد مرکاتور در نقشه معروف خود نام آمریکا را برتمام نمیکره غربی 1538در سال . جنوبیش میدانیم داده شود

به اتفاق آلونسو د  1499نباشد، در سال  1497در این باره توافق کامل هست که وسپوتچی، اگر سال . اطالق کرد

، یعنی بالفاصله بعد از کشف اتفاقی برزیل به وسیله 1500در سال . ل ونزوئال را سیاحت کرده استاوخذا ساح

کابرال، ویسنته پینثون، که در نخستین سفر کریستوف کلمب ناخداي کشتی نینیا بود، ساحل برزیل را در نوردید و 

وپونثه دلئون، که در آرزوي چشمه  ;رسید، واسکو نونیث د بالبوآ به اقیانوس کبیر 1513در . آمازون را کشف کرد

  . جوانی بخش بود، فلوریدا را کشف کرد

اکتشافات جغرافیایی که با شاهزاده هانري دریانورد آغاز شد، با واسکو دو گاما پیش رفت، کریستوف کلمب آن را به 

اریخ را، پیش از اختراع هواپیما، اوج رسانید، و ماژالن موفق شد کره زمین را دور بزند و بزرگترین انقالب بازرگانی ت

باز شدن دریاهاي غربی و جنوبی به روي دریانوردي و تجارت، به دوران مدیترانه در تاریخ تمدن جهان . به وجود آورد

هر چه بیشتر طالي امریکا وراد اسپانیا میشد، زوال اقتصادي . پایان داد و دوران اقیانوس اطلس را آغاز نهاد

دیترانه، حتی شهرهاي جنوبی آلمان چون آور گسبورگ و نورنبرگ که از لحاظ تجارتی با ایتالیا کشورهاي پیرامون م

کشورهاي اطراف اقیانوس اطلس دنیاي جدید را جایگاهی براي مازاد جمعیت، انرژي . مربوط بودند، سریعتر میشد

این امر در اروپاي باختري . آوردندذخیره، و جانیان خود یافتند و بازارهاي خوبی براي کاالهاي اروپایی به دست 

وجود اختراعات ماشینی و تجهیز بیشتر قواي تولیدي ضرورت پیدا کرد، و در نتیجه، به انقالب  ;انگیزه صنعت شد

گیاهان و سبزیهاي جدیدي، چون سیب زمینی، گوجه فرنگی، کنگر فرنگی، کدو، و ذرت، از امریکا . صنعتی انجامید

وفور طال و نقره قیمتها را باال برد، بازار کارخانه داران را . وپا را رونق و توانگري بخشیدندوارد شدند و کشاورزي ار

رواج داد، کارگران و وام گیرندگان و خاوندان فئودال را به ستوه آورد، و رویاي اسپانیا را براي تسخیر دنیا هستی 

. بخشید، و بر هم زد

مسیحیت بر نیمی از . فیایی با نتایج اقتصادي و سیاسی آن برابري میکردنتایج و اثر فکري و اخالقی اکتشافات جغرا

کره زمین انتشار یافت، و به این طریق، کلیساي کاتولیک رومی در دنیاي جدید پیروانی یافت که شمارشان از آنچه 

ن مردم امریکاي التین زبان اسپانیایی و پرتغالی زبا. بر اثر جنبش اصالح دینی در دنیاي قدیم از دست داد بیشتر بود

اما از راه این اکتشافات، در اخالق مردم اروپا پیشرفتی به دست . شدند و ادبیاتی غنی و مستقل به وجود آوردند

قانونشکنی وحشیانه مستعمره نشینان، با بازگشت دریانوردان، مالحان، و مهاجران، به اروپا سرایت کرد و  ;نیامد

د و باریها جنسی شد، فکر اروپاییان بر اثر کشف آنهمه ملیتها و و مردم گوناگون، با موجد تعدیهاي متعصبانه و بی بن

عقاید جزمی و اصول دینی مذاهب بزرگ دستخوش  ;آداب و رسوم و تمدنهاي متفاوت، سخت به هیجان آمد

قینیات متضادشان، و حتی هنگامی که پروتستانها و کاتولیکها، به پیروي از ی ;برخوردها و ستایشهاي دو جانبه شدند

  . آتش جنگهاي ویرانگري را دامن زدند، آن یقینیات به شکها و به دنبال آن به رواداري دوران روشنگري بدل میشدند

باالتر از همه اینها، غرور موفقیت، درست در هنگامی که کوپر نیک بر آن بود تا از اهمیت کیهانی کره زمین و 

مردم میپنداشتند که شجاعت فکري بشر بر دنیاي ماده چیرگی . ی شده بودساکنان آن بکاهد، الهامبخش ذهن آدم

اما اکنون، با تلخیصی بجا، به شعار !)) نه دورتر:((شعار قرون وسطی در مورد جبل طارق این بود. یافته است
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اکنون، . یرسیدهمه چیز ممکن به نظر م ;دنیا باز و گشاده بود ;همه حدها برداشته شده بودند. تبدیل شد!)) دورتر((

  . با جنبشی خوشبینانه و بیباك، تاریخ جدید آغاز شد

  

فصل چهاردهم

  اراسموس پیشگام

1469 -1517  

  

I  -تحصیالت یک اومانیست  

وي پسر دوم روحانی . ، در روتردام یا نزدیک آن به دنیا آمد1469، یا 1466بزرگترین اومانیست این عهد به سال 

اندکی پس از این واقعه، . مادرش، که دختر بیوه یک طبیب بود، مارگارت نام داشت دون پایهاي به نام خرارد بود و

. بر او نهادهاند) محبوب مطلوب(نمیدانیم که چگونه نام محبتآمیز دسیدریوس اراسموس . پدر به مقام کشیشی رسید

فرقه ((حصیل به مدرسه آموزگاران نخستینش او را خواندن و نوشتن زبان هلندي آموختند، اما هنگامی که براي ت

زیرا در آنجا  ;در دونتر رفت، وي را به خاطر آنکه به زبان بومی خود سخن میگفت جریمه کردند)) برادران همزیست

مع هذا، برادران . درس عمده زبان التینی بود و پارسایی و تقوا، چون انضباط و فرمانبرداري، بشدت رعایت میشد

و اراسموس استادي شگفتانگیز خود . ی و فلسفی یونان و روم را تشویق میکردندهمزیست مطالعه برخی از متون ادب

  . را در زبان و ادبیات التینی ابتدا در دونتر به دست آورد

پدر دارایی اندکی براي پسرانش به ارث گذاشت، اما سرپرستهایشان بیشتر آن . پدر و مادرش هر دو مردند 1484در 

آنها اعتراض کردند، زیرا . به سوي زندگی رهبانی، که احتیاجی به پول نداشت، راندند را از بین بردند و جوانان را

اما سرانجام اغوا شدند اراسموس را با وعده دسترسی بر کتب  ;میخواستند براي ادامه تحصیل به دانشگاهی بروند

رابخوارهاي شد که در ش) ((چنانکه اراسموس گزارش میکند(پسر بزرگتر تسلیم سرنوشت شد و . بسیار فریفتند

دسیدریوس در نایب نشین امائوس در شتاین، به عنوان یک راهب .)) عیاشی دست کم از شرابخوارگی نداشت

و حتی رسالهاي  ;کوشش بسیار نمود که به زندگی رهبانی عالقه پیدا کند. آوگوستینوسی،سوگند رهبانیت یاد کرد

سازد که دیر رهبانیت مناسبترین جا براي جوانی است که روحی  به نام در مذمت دنیا نوشت تا خویشتن را متقاعد

رعایت سوگند و پیمان . اما شکمس از روزه گرفتن مینالید و از بوي ماهی میآشفت. آزمند و شکمی بیمار دارد

رئیس . و شاید کتابخانه صومعه آثار کالسیک کم داشت ;فرمانبرداري از پرهیزگاري و پاکدامنی کسالت آورتر بود

. مهربان دیر بر او شفقت آورد و به عنوان کاتب و منشی نزد هانري برگنی، اسقف کامبره، گسیلش داشت

او به مردان . اما اراسموس هر جا که بود پایی نیز جاي دیگر داشت. رتبه کشیشی یافت 1492اراسموس در سال 

اریس چنان رایحه خوشی از دانشطلبی و پ. ها بردهاند رشک میبرد جوانی که از مدارس محلی خود رخت به دانشگاه

پس از چند سال خدمت پر . شهوترانی به بیرون میپراکند که مغزهاي تند و حساس را از دوردست مستی میبخشید

کوشش، اسقف مخدوم خویش دسیدریوس را بر آن داشت تا، با اندك پولی که قدرت ادامه حیات بدو دهد، به 

ها را به تحلیل  یصبري و ناشکیبی به تقریرات استادان گوش میکرد، اما کتابخانهآنجا با ب. دانشگاه پاریسش فرستد

در . در بازیها و میهمانیها شرکت میجست، و گاهی مذاق جان را از سرچشمه زیباییهاي زنان سیراب میساخت. میبرد

با وجود . از روسپیان است یکی از مکالمات خود یادآور میشود که شادیبخشتر راه یاد گرفتن زبان فرانسه آموختن آن

موسیقی سحرانگیز کلمات دري را به روي او میگشاد که به دنیایی  ;این، عشق و شور راستین او براي ادبیات بود
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گاهی آتن عهد افالطون و اوریپید و زنون و اپیکور چنان  ;یونانی را نزد خود آموخت. خیالی و سرورانگیز راه میبرد

و این هر دو شهر چندان به نظر واقعی جلوه میکردند  ;عهد سیسرون، هوراس، و سنکا آشناي ذهن او میشد که روم

سنکا به نظر او، چون بولس حواري، مسیحی تمام عیاري بود و این امتیاز را هم داشت که . که ساحل چپ رود سن

دل قرون : ختیار خویشبه ا.) نکتهاي که شاید سلیقه اراسموس در آن صایب نبود(صحیحتر و ظریفتر از او مینوشت 

عطیه ((از انشاي ظریف و بیان بیپرواي واال، که سند جعلی . را کاوید و لورنتسوواال، ولترناپل، را کشف کرد

را به باد انتقاد گرفته، اشتباهات و خطاهاي بزرگ هیرونوموس را در وولگات باز نموده بود، و نیز از )) قسطنطین

خود . شرب اپیکوري خردمندانهترین جهان بینی نیست لذت فراوان برداستدالالتش در باب آنکه فلسفه و م

اراسموس بعدها، در میان تعجب و بهت عالمان االهی و تسلی خاطر کاردینالها، از پی آشتی دادن اپیکور و مسیح 

ه ترقی فلسفه اصالت تسمیه رو ب ;هنوز انعکاس تعلیمات دانز سکوتس و ویلیام آکمی در پاریس باقی بود. برخاست

این گریزها و پشت پا زدنها به . داشت و بعضی از اصول دینی را، چون قلب ماهیت و تثلیث، به مخاطره میافکند

اصول و بنیان دین، ایمان تعبدي کشیش جوان را ویران کرد و او را مردي باقی گذاشت که، جز ستایش عمیق 

  . اخالق و کردار مسیح، به هیچ کس نظر نداشت

براي آنکه بر درآمد خویش . یل او به کتاب، تقریبا چون عیب و گناهی بزرگ، برایش گران تمام شداعتیاد و تما

با وجود این، چندان نداشت که آسوده . بیفزاید، به دانشجویان درس خصوصی میداد، و با یکی از آنها زندگی میکرد

یکی از گوشت و  ;هام هر دو خالی استکه پوست و کیس((به اسقف کامبره نامهاي استغاثهآمیز نوشت . زندگی کند

. و اسقف، با میانه روي ویژه خود، بدان پاسخ داد.)) لطف خود را چون همیشه از من دریغ مدارید ;دیگري از پول

یکی از شاگردان، لرد آو ویر، او را به قلعه خود در تورنهام در فالندر دعوت کرد، و اراسموس از اینکه لیدي آن آوویر 

اما  ;این زن به احوال او پی برد و با دادن هدیهاي کمکش کرد ;نابغه و سخن شناس یافت خوشحال شدرا مخدومی 

آنجا، در ). 1499(شاگرد توانگر دیگري به نام ماونتجوي او را به انگلستان برد . هدیه نقدي او بزودي پایان پذیرفت

ن لذت بخش و مودب یافت که عمر به سر رفتهاش هاي بزرگ اشرافی در ییالقات، دانشمند رنجدیده دنیایی چنا خانه

هاي بیشمار و غیر قابل تقلیدش، که اینک  پیشرفت خود را در یکی از نامه. در رهبانی برایش خاطره نفرتباري شد

:باروحترین یادگار اوست، به دوستی در پاریس گزارش داد

اي کاش میدانستی که در اینجا چه ... پرواز میگیري اگر خردمند باشی، تو نیز بال میگشایی و به این دیار. میگذرانیم

اینجا زیبا رویانی دارد که چهرهاي ملکوتی : از میان این همه، من فقط یکی را به تو میگویم!... ناز و نعمتی وجود دارد

ی وصف از این گذشته در اینجا رسمی وجود دارد که بدرست... دارند، و آن قدر خوب و مهربانند که به گفتن نمیآید

اگر  ;هر جامیروي، با بوسه استقبالت میکنند و چون قصد رفتن میکنی، با بوسه بدرقه ات مینمایند. نمیتوان کرد

هر جا انجمنی باشد، در آغوش کشیدن کار درود و بدرود را ... بازگردي، دوباره سالمت را با بوسه پاسخ میگویند

مزه آن لبان لطیف و خوشبوي را میچشیدي، آروز میکردي که اگر تو یک بار، فقط یک بار، ! آه فاوستوس. میکند

اراسموس در خانه ماونتجوي در گرینیچ . مسافر باشی، اما نه چون سولون فقط ده سال، بلکه همه عمر و در انگلستان

هنري مور در این هنگام بیست و دو سال داشت، اما آن قدر مشهور بود که دانشمند ما را به . با تامس مور آشنا شد

ها همان اندازه او را  در آکسفرد، دوستی و رفاقت خودمانی میان دانشجویان و دانشکده. هشتم آینده معرفی کند

 ;در آنجا به جان کولت عالقهمند شد. هاي ییالقی ها و در آغوش گرفتنهاي بتان خانه فریفته خود ساخت که بوسه

با جامه عمل پوشانیدن به تعلیمات مسیح، مردم زمان خویش را ، ))طرفدار و قهرمان االهیات قدیم بود((وي با آنکه 

  : اراسموس تحت تاثیر پیشرفت اومانیسم در انگلستان قرار گرفت. دچار حیرت ساخته بود
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چه کسی از چنین دنیاي . هنگامی که به گفتارهاي کولت گوش فرا میدارم، گویی سخنان خود افالطون را میشنوم

گفتی نخواهد شد از آراي لیناکر چه چیز عمیقتر، تندتر، و دل انگیزتر وجود دارد مگر کامل دانش گروسین دچار ش

طبیعت نجیبتر، شیرینتر، و نیک بختتر از تامس مور خلق کرده است این بزرگان بر اراسموس تاثیرات عمیقی به 

اج و مست از می آثار او، که جوانی متکبر و متلون المز. جاي گذاشتند و فوالد طبع وي را آبدیدهتر ساختند

کالسیک و رایحه دلپذیر وجود زنان بود، به دانشمندي جدي و زحمتکش تبدیل شد که نه تنها در پی پول و شهرت، 

تصمیم خود را براي ) 1500ژانویه (هنگامی که انگلستان را ترك گفت . بلکه آرزومند موفقیتی پایدار و بزرگ بود

زیرا آن را اساس مسیحیت واقعیی میدانست که، بنابر فتواي  ;فته بودبررسی و چاپ متن یونانی عهد جدید گر

مصلحان دینی و اومانیستها، در زیر اندودي از عقاید و آراي دینی دیگر، که در طی قرون بر روي هم انباشته شده، 

. ناپدید گشته است

مامور گمرك دوور پولی را . ساخت واپسین ساعات سفر انگلستان خاطرات خوش دیدار او را از این کشور تیره و تار

زیرا قانون انلگستان خروج  ;میشد، ضبط کردند) دالر 2000(پوند  20که یاران انگلیسی بدو داده بودند، و بالغ بر 

مور، که در آن هنگام هنوز حقوقدان بزرگی نبود، به اشتباه او را اندرز داده . طال و نقره را از کشور ممنوع کرده بود

نه انگلیسی شکسته بسته، و نه التینی سلیس و متکبرانهاش . دهایش را به پول فرانسه تبدیل کندبود که پون

به . و اراسموس، بی پول و تهیدست، به عزم فرانسه سوار کشتی شد ;نتوانستند قانون را از مجراي خود منحرف سازند

  ..))به دریا نرفته، زیان کشتی شکستگان بردم((گفته خودش، 

II - س مشاییاراسمو  

این کتاب . خود را چند ماهی در پاریس مستقر ساخت و نخستین اثر مهم خویش را به نام جامع االمثال منتشر کرد

احیاي دانش ادبیات قدیم سبب شده بود . ضرب المثل و نقل قول، بیشتر از نویسندگان کالسیک بود 818مجموعه 

سندگان یونانی یا رومی زینت دهند، و این براي خود سبکی که مردم آراي خود را با نقل گفتارهاي کوتاهی از نوی

و این سبک تا قرن هجدهم در  ;شده بود، که اعتالي آن را در رساالت مونتنی و تشریح مالیخولیا، اثر بر تن، میبینیم

ال به اراسموس بر هر یک از ضرب المثلها تفسیر کوتاهی نوشته بود که معمو. سخنوري دیوانی انگلستان دوام آورد

در کتاب ((مثال آورده بود که . رغبت و تمایالت عمومی جاري اشارت داشت و هجوي خردمندانه چاشنی آن بود

مقدس آمده است که کشیشان گناهان مردم را میبلعند، و هضم آن را چنان دشوار مییابند که ناچار باید بهترین 

چندان فروش رفت  ;نویسندگان و سخنوران نعمت بزرگی بود این کتاب براي.)) شرابها را بنوشند تا آنها را تحلیل برد

  . که اراسموس توانست یک سال، بی استعانت دیگران، سرکند

به عالوه، اسقف اعظم، ویلیام وارم، که از کتاب علی رغم نیشها و کنایه هایش خوشش آمده بود، براي مولف آن 

اما اراسموس حاضر نبود به خاطر انگلستان  ;پیشنهاد کردهدیهاي نقدي فرستاد و منصبی کلیسایی در انگلستان بدو 

در هشت سال بعد، چند بار کتاب امثال خود را با تجدید نظر چاپ کرد و شماره ضرب . از بقیه اروپا صرف نظر کند

از متن التینی به انگلیسی،  ;در زمان حیاتش، شصت چاپ از آن به عمل آمد. رسانید 3260المثلهایش را به 

  . کتب عهد خویش بود)) پرفروشترین((و خالصه، از زمره  ;ي، ایتالیایی، آلمانی، و هلندي ترجمه شدفرانسو

به امید آنکه پولی فرا چنگ آورد، به . با اینهمه، درآمد آن اندك بود، و غذایی که به اراسموس میرسید کافی نبود

و از او خواست ) 1500دسامبر  12(ي نوشت درس میداد، نامها)) لیدي آن آو ویر((دوستش جیمزبات، که به پسر 

به او خاطر نشان ساز که من، با دانش خویش، تا چه حد بیش از روحانیون دیگري که در زیر بال حمایت خود  :که

هاي معمولی میگویند، و من چیزهایی مینویسم  آنها موعظه. گرفته است به او خدمت میکنم و نام و اعتبار میبخشم

در کشورهاي مختلف جهان، همه  ;مهمالت ابلهانه آنها را، جز در یکی دو کلیسا، کسی نمیشنود. دکه پایدار میمانن
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چنان روحانیانی همه جا فراوانند، مردانی چون من قرنها . کسانی که یونانی و التینی میدانند سخنان مرا میخوانند

قدر خرافه پرست باشی که به خاطر یک  میگذرد و بندرت یافت میشوند، همه اینها را به او بگوي، مگر آنکه آن

  . دوست چند دروغ مصلحتآمیز نگویی

چون از این راه نتیجهاي حاصل نشد، اراسموس در ماه ژانویه باز به بات نامه نوشت و پیشنهاد کرد که به لیدي آن آو 

پنج سکه طال براي من  تو خود چهار یا:((ویر بگوید که وي قوه بینایی خود را دارد از دست میدهد، و افزوده بود

چون بات بدین کار مبادرت نکرد، اراسموس مستقیما به لیدي آن .)) بفرست، و سپس از پولی که لیدي میدهد بردار

آو ویر نامه نوشت و او را همرتبه زنان قهرمان تاریخ، و همشان زیباترین سوگلیهاي حرم حضرت سلیمان شمرد و 

اراسموس مبلغ . با این یاوه سرایی واپسین،لیدي آن آو ویر تسلیم شد. کردبرایش شهرت و آوازهاي ابدي پیشگویی 

رسم آن زمان نویسنده را از اینکه چنین دست . هنگفتی از جانب او دریافت داشت و بینایی چشمانش را باز یافت

پر خوانندهترین گدایی پیش مخدومانش دراز کند معذور میدارد، زیرا ناشران هنوز توانایی آن را نداشتند که حتی 

اراسموس میتوانست بهترین ممر درآمد را داشته باشد بنفیسها، اسقف نشینها، و . نویسندگان را تحت حمایت گیرند

وي چنین پیشنهاداتی را بارها رد کرد، زیرا میخواست آزاد بماند و بر پاي اندیشهاش قید . حتی بعدها کاله کاردینالی

  . زاد باشد و گدایی کند، نه آنکه در بند فساد و تباهی افتدترجیح میداد که آ. و زنجیر نیفتد

آدریان اوترشتی، رئیس دانشگاه آنجا، به وي پیشنهاد . از طاعون گریخت و به لوون رفت 1502اراسموس در سال 

. چون به پاریس بازگشت، بر آن شد تا معیشت خود را از راه قلم زدن به دست آورد. اما او نپذیرفت ;استادي کرد

بدون تردید، این شکاك شوخ . کتاب التزام اخالقی سیسرون، هکابه اوریپید، و دیالوگهاي لوکیانوس را ترجمه کرد

  : اراسموس به دوستی نوشت 1504در . طبع در تربیت ذهن و سبک نگارش اراسموس تاثیري بسزا داشته است

همه چیز را به مسخره میگیرد و  ;آوردلوکیانوس با چه شوخ طبعی و سرعتی ضربت خود را فرود می! خداوندا

سختترین حمالتش متوجه فالسفه و رواقیان . نمیگذارد چیزي، بی آنکه رنگ مسخرگی گیرد، از زیر قلمش بگریزد

فالسفه را به خاطر تصورات و فرضیات فوق طبیعی، و رواقیان را به علت خودبینی غیر قابل تحملشان دست ... است

لقب ملحد بدو دادند مزیتی افتخارآمیز از ناحیه بدبینی و خرافه پرستی خدایان را نیز، با همان هنگامی که ... میاندازد

. بیپروایی، به باد تمسخر گرفت

وي . همراه کولت به زیارت آرامگاه قدیس تامس ا بکت در کنتر بري رفت) 15051506(در دیدار دومش از انگلستان 

) کولت)) (گراتیا((در یکی از مکالمات خود میآورد و بیان میدارد که چه گونه شرح این سفر را، با نامهاي افسانهاي، 

پیشنهاد کرد که حق بود مقداري از ثروتی که صرف تزیین کلیسا شده است براي التیام آالم بینوایان کنتربري به کار 

واقعا از پستان مبارك  چگونه راهب شیري را که ;میرفت، و با این سخن راهب راهنمایشان را رنجیده خاطر ساخت

، که میبایست همه آنها را با ))مقدار حیرت انگیزي استخوان مرده((چگونه  ;مریم عذرا ریخته بود بدانها نشان داد

چگونه گراتیان از بوسیدن کفشهاي کهنهاي که میگفتند بکت میپوشیده طفره  ;احترام ببوسند، به آنها ارائه نمود

نوان نهایت لطف خود، یادبود مقدسی را به گراتیان ارائه داد و آن پارچهاي بود که رفت، چگونه مرد راهنما، به ع

قدیس بکت عرق پیشانیش را با آن پاك و بینیاش را در آن خالی کرده بود و هنوز آثار آب دماغ مقدسش در آن پیدا 

که بر بشریت میگریستند، به  دو دانشمند، در حالی. بود و حال گراتیان از دیدن آن به هم خورد و روي درهم کشید

  . لندن بازگشتند

اراسموس مامور  ;پزشک هنري هفتم دو پسرش را به ایتالیا میفرستاد. در آنجا بخت خوش به اراسموس روي کرد

ها  وي همراه جوانان یک سال در بولونیا توقف کرد، کتابخانه. همراه آنان شود)) راهنما و سرپرست((شد تا به عنوان 

وي، تا این زمان، جامه . و روز به روز بر شهرت خود به دانشطلبی، تبحر در زبان التینی، و خردمندي افزود را بلعید،
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این جامه را از تن بیرون کرد و ) 1506(کاننهاي آوگوستینوسی را میپوشید رداي سیاه و قباي بلند و باشلق، اکنون 

و ادعا کرد که براي این کار از پاپ یولیوس دوم، که  جامه یک کشیش معمولی را، که کمتر انگشت نما بود، پوشید

به دالیلی که بر ما نامعلوم . در آن زمان به عنوان یک فاتح نظامی در بولونیا به سر میبرد، کسب اجازه نمود است

 1508اما در . به انگلستان بازگشت و در دانشگاه کیمبریج به تدریس زبان یونانی پرداخت 1506است، اراسموس در 

باز او را در ایتالیا مییابیم که چاپ تجدید نظر شده و بزرگی از امثال خود را براي چاپخانه آلدوس مانوتیوس درونیز 

و فریفته زندگی مرفه، آداب و طرز رفتار مهذب، و رشد فکري ) 1509(از آنجا گذارش به رم افتاد . آماده میکند

 ;هایمشرکانهدر مرکز جهان مسیحیت او را به خود مشغول داشتاثرات آشکار موضوعات وآدابوآیین. کاردینالها شد

آنچه بیش از همه خاطر اراسموس را آزرد، مشی، حمیت، و . همچنانکه در سال پیش لوتر را به وحشت افکنده بود

مکرر  اما با کاردینالهاهم، که از غیبتهاي ;موافقت داشت در این باب، با لوتر. اشتغاالت نظامی پاپ یولیوس دوم بود

آنها ورود اراسموس را به مجامع خود خوشامد گفتند و پیشنهاد . پاپ جنگجو بگرمی استقبال میکردند، موافق بود

کردند که اگر در رم مستقر شود، مشاغل و مناصبی بدو خواهند داد که بی آنکه انجام وظیفه کند، مقرري آنها را 

. دریافت خواهد داشت

شهر ابدي میخواست در دل وي ریشه کند، ماونتجوي بدو نوشت که هنري هفتم دست در همان حال که مهر این 

مرده است و دوست اومانیستها، به نام هنري هشتم، بر تخت نشسته است و اگر اراسموس به انگلستان باز گردد، همه 

  :بدو رسید همزمان با نامه ماونتجوي، نامهاي هم از خود هنري هشتم. درها و مزیتها به روي او گشوده است

احترام و ارزشی که آن زمان من در دل خویش نسبت به شما . آشنایی ما وقتی شروع شد که من کودك بودم

هاي خود کردهاید، و به خاطر استفادهاي که از استعداد و  احساس میکردم، به مناسبت ذکري که از من در نوشته

شما تا اینجا این بار . تهاید، افزونتر شده استشایستگیهاي خود در راه پیش بردن حقیقت مسیحیت مبذول داش

سنگین را بتنهایی به دوش کشیدهاید، اما اکنون به من این افتخار را بدهید که، تا آنجا که قدرت و تواناییم اجازه 

بنابراین، پیشنهاد میکنم که .... بهبود حال شما براي همه ما گرانبهاست.... میدهد، شما را کمک و حمایت کنم

به انگلستان بیایید و یقین بدانید که بر دل و دیده . یشه توقف در نقاط دیگر را بکلی از خانه ذهن خود دور سازیداند

به . آنها، چنان که آرزوي شماست، نظر بلندانه و افتخارآمیز تلقی خواهند شد ;شرایط خود را بازگویید. ما جاي دارید

. گشتن خسته شوید، این کشور را خانه دوران پیري خود خواهید ساختیاد دارم که یک بار گفتید وقتی از در به در 

ما اکنون از . از این روي، به نامه همه آنچه خوب و مقدس است،از شما میخواهم که به وعده خویش تحقق بخشید

... اریمما حضور شما را در میان خود از همه داراییهایمان گرانبهاتر میشم. ارزش فضایل و نصایح شما آگاه هستیم

ما نیز از شما چیزي نمیخواهیم، جز آنکه قلمرو حکومت ما را خانه خود  ;شما اوقات فراغتتان را براي خود میخواهید

  . بنابراین، اراسموس عزیز به نزد من بیایید و بگذارید که حضورتان جواب دعوت من باشد... بدانید

ر رم، حتی اگر به وي منصب کاردینالی میدادند، میبایست چگونه میشد دعوتی چنین مودبانه و کریمانه را رد کرد د

در انگلستان، در میان دوستانی با نفوذ و تحت حمایت پادشاهی نیرومند، میتوانست آزادانهتر . زبان در کام کشد

را که به وي  هاي باشکوه، و کاردینالهایی او، با اندکی اکراه، اومانیستهاي رم، کاخها و کتابخانه. بنویسد و در امان باشد

  . دوباره از آلپ عبور کرد، به پاریس رفت، و از آنجا رخت به انگلستان برد. اظهار لطف کرده بودند بدرود گفت

III - اراسموس هجاگر

آیا هنري با بستگان خارجی یا . پنج سال در آنجا ماند و، در تمام آن مدت، از پادشاه جز سالم و درودي اتفاقی نشنود

وارم  ;ماونتجوي با هدیهاي به فریادش رسید. رگرمی داشت اراسموس انتظار کشید و خود را خوردخویشان داخلی س

و جان فیشر، اسقف راچیستر و رئیس دانشگاه کیمبریج، وي را  ;درآمد یک کلیساي محلی را در کنت بدو اعطا کرد
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براي آنکه این درآمدرا تا سرحد توانایی . به استادي زبان یونانی برگماشت) دالر 1300(پوند  13با سالیانهاي برابر 

نگاه داشتن یک پیشخدمت و یک اسب باال برد، آثارش را به دوستانش، که معموال به خواست او پاسخ میدادند اما 

  . پاسخشان به حد کفایت نبود، تقدیم داشت

ب خویش را به نام در مدح در سال اول سومین دفعه اقامت خود در انگلستان، و در خانه تامس مور، مشهورترین کتا

است )) مور((عنوان یونانی التینی شده آن، انکومیوم و موریاي، نوعی بازي لفظی با نام . دیوانگی، در هفت روز، نوشت

اراسموس این اثر را دو . بود)) دیوانگی((به معنی ) mria(و موریا )) دیوانه((یونانی به معنی ) moros(اما موروس 

این ). 1511(دستنویس نگاه داشت، آنگاه سفري کوتاه به پاریس کرد تا آن را به چاپ رساند  سال همچنان به صورت

تا دیر  ;رابله آن را خواند، نه، بلکه بلعید. کتاب در زمان حیاتش چهل بار تجدید چاپ، و به چندین زبان ترجمه شد

  . دید می)) یدر دست هر کس((، میلتن در کیمبریج نسخهاي از آن 1632زمانی بعد، یعنی 

موریا در معنایی که اراسموس آن را به کار برده است تنها جنون، یاوه گویی، نادانی، و ابلهی معنی نمیدهد، بلکه 

استعداد طبیعی، غریزه، عواطف، و سادگی و صفاي ناشی از بیسوادي راهم، در برابر خردمندي، تعقل، حسابگري، و 

ما را متوجه میسازد که نژاد بشر هستی خود را مدیون دیوانگی است، اراسموس در این کتاب . عقل، شامل میشود

زیرا مگر از رغبت مرد به زن، که به هزار شکل جلوه میکند، و ستایش پر شور مرد از جسم زن، و شهوت سیرایی 

دواج با ناپذیرش به همخوابگی چیزي عبثتر وجود دارد آیا مرد اگر به هوش باشد، براي تسکین شهوت هرگز قالده از

یک زن را به گردن خواهد افکند آیا زن اگر به هوش باشد، به خاطر لذتی آنی، رنج و محنت زاییدن و مادر شدن را 

تحمل خواهد کرد آیا خنده آور نیست که بشریت حاصل فرعی این فرسایش و استهالك دو جانبه باشد اگر زن و 

  . د خواهد شدمرد از روي تعقل از این کار باز ایستند، بشریت نابو

اگر عقل بر وجود آدمی فرمانروایی کند، آیا از . از این مثال، وجوب دیوانگی و حماقت خردمندي آشکار میشود

شجاعت اثري میتوان یافت خوشبختی امکانپذیر خواهد بود آیا کتاب جامعه سلیمان راست نمیگوید، آنجا که اظهار 

چه کسی با وقوف برآینده )) میافزایدکه علم را بیفزاید حزن را  در کثرت حکمت کثرت غم است، و هر((... میدارد 

خوشبخت میبود جاي شکر است که علم و فلسفه رواجی ندارد، و مردم بدانها التفات نمیکنند، و از این راه بر نادانی 

از ابعاد دقیق خورشید و ماه و ستارگان، به همان آسانی که از تنگ ((نجمان م. حیاتی نژاد بشر لطمهاي وارد نمیآید

.)) طبیعت به ناچیزي حدسیات و فرضیات آنها میخندد((اما .)) و دیگچه حرف میزنند، با شما سخن میرانند

لحیل منطقی و وقت و هوش خود را درباره لطایف ا. تر میکنند فیلسوفان پیچیدگیها را پیچیدهتر، و مبهمات را مبهم

متافیزیکی، که نتیجه شان جز باد هوا نیست، زایل میکنند، چه خوب بود که ما، به جاي سپاه و سرباز، این مهمالت 

گمراه کننده، همه راه گریز در )) روده درازیهاي((را به جنگ ترکان میفرستادیم، زیرا در این صورت در برابر این 

امروز آنچه آنها به نام پزشکی بدان عمل میکنند ترکیبی از (( ;ر نیستندپزشکان از فالسفه بهت. پیش میگرفتند

سراسر جریان پیگیر خلقت جهان را تا یک ذره ناچیز، به  :اما عالمان علوم االهی.)) دورویی و نیرنگ بیش نیست

ستین ما سر زد، نحوه دقیق گناهکاري ذاتی را، که از پدر و مادر نخ. وسیله قدرت مطلق باري، به شما خواهند گفت

نطفه جهان دهنده ما در رحم باکره مریم عذرا .... و شما را قانع خواهند ساخت که چه سان... تشریح خواهند کرد

و در قرص تقدیس شده فطیر عشاي ربانی به شما نشان خواهند داد که چگونه ممکن است حوادثی، بی . بسته شد

چگونه کسی میتواند، در یک زمان، در چند جا باشد، و چگونه .... دندآنکه فاعل و کننده داشته باشند، به حصول پیون

  . جسم مسیح، در آسمان با جسم وي بر صلیب، و جسم وي در عشاي ربانی فرق دارد

لوله ((نیز بر مزخرفات و الطایالتی که بر آن نام معجزات و کرامات مینهند اشباح و قبور شفابخش، احضار شیطان، و 

  . ندیشیدا بی)) ل که ساخته و پرداخته دست خرافاتندهایی از این قبی
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از آنان که بازار . این مهمالت براي کشیشان و روحانیانی که دست به کار آنند دکان خوبی است و درآمدي بیرنج دارد

ح دغلباز بخشایشدهی و آمرزشنامه فروشی را گرم نگاه میدارند، چه بگویم که اینان حساب زمان و توقف یکایک اروا

هاي  ها و عفونامه را در برزخ نگاه میدارند و مدت ماندنشان را، از روي میزان وجوهی که از راه فروش این آمرزشنامه

آنانی که وانمود میکنند با او  ;وقاحت آور به دست میآورند، کم و زیاد میکنند یا درباره آن دیگران چه میتوان گفت

که برخی از شیادان مذهبی براي تفریح یا به احتمال (و انداختن تسبیح  راد سحرانگیز و یا سر هم بندي کردن ادعیه

میتوانند ثروت، افتخار، شادي، طول عمر، برنایی در عهد پیري، و ) قویتر براي جلب منفعت، ساخت و پرداختهاند

هبان، فقیران، حتی بعد از مرگ جایگاهی در دست راست عیساي نجاتدهنده فرا چنگ آرند این هجا ادامه مییابد و را

  . گیرد مفتشان، کاردینالها، و پاپها را در بر می

. راهبان با گداییشان مردم را به ستوه میآورند و گمان میکنند با زبورخوانیهاي خوابآورشان بهشت را فتح میکنند

غیره  آنها در فن به چنگ آوردن عشریه، صدقه، درآمدهاي اتفاقی، و(( ;کشیشان معمولی تشنه و گرسنه پولند

پاپها، به . تمام روحانیان، از هر طبقه و مرتبه و رنگی که باشند، با سوزاندن جادوگران موفقند.)) زیرکتر و نیرنگبازترند

تشریفات و ... خاطر ثروت، افتخارات، حق حکومت، مناسب، وضع دستورات شرعی، بی بند و باري، فروش آمرزشنامه

به مال اندوزي، خط مشی مادي و اینجهانی، و جنگهاي خونینشان، به هیچ ، حرص ))مالیاتگیري، تکفیرها و تحریمها

چنین کلیسایی، جز به صدقه سر حماقت و سادگی و ساده لوحی و گولی . وجه به حواریون مسیح شباهتی ندارند

روپسیوس مارتین د. بشر، چگونه میتواند زنده بماند کتاب مدح دیوانگی عالمان االهی را به خشمی آشکار برانگیخت

باید بدانید که کتاب شما، حتی در میان آنان که پیش از این ستایشگر سر سپرده شما بودند، :((به اراسموس نوشت

اما هجوي که اراسموس در این ویرانگري خندهانگیز به کار برده بود، در مقایسه با اثر .)) ناراحتی تولید کرده است

مقارن با سال مرگ ) 1513(پسین سال تدریس اراسموس در کیمبریج سومین و وا. بعدیش، بسیار نرم و مالیم بود

. در پاریس هجونامه یا دیالوگی به نام یولیوس اکسکلوسوس منتشر شد 1514در سال . پاپ یولیوس دوم بود

اما نسخه رساله دست به دست  ;اراسموس، جز انکار صریح، کوشش بسیار نمود که تعلق آن را به خود مکتوم بدارد

جا دارد که آن را در اینجا به عنوان . مور، از روي بی احتیاطی، آن را در زمره آثار اراسموس قلم زد ;انش گشتدوست

پاپ جنگجوي متوفا دروازه بهشت را به روي خود بسته میبیند، و . نمونه تندي از سبک اراسموس هجاگر ذکر کنیم

. پطرس حواري با سماجت تمام دروازه را پاس میدارد

  ... ام.من یولیوس لیگوریایی هستم، پی. این مسخره بازي بس است: سیولیو

پونتیفکس ((ام یعنی .پی! احمق فرومایه: یولیوس) بزرگترین بال)) (پستیس ماکسیما((ام چیست .پی! ام.پی: پطرس

  ). بزرگترین پونتیفکس)) (ماکسیموس

  . هم باشی)) بهترین((داخل شوي، مگر آنکه  نمیتوانی... باشی) بزرگترین)) (ماکسیموس((اگر سه بار هم : پطرس

و )) اقدس((و )) قدوس((بیش نبودهاي براي من که )) قدیسی((تو که در تمام این قرنها ! فضولی موقوف: یولیوس

  . بودهام، و احکامم نیز آن را نشان میدهند، فضولی میکنی)) ذات تقدس((و )) اقدسیت((

هاي  نشانه! هوم. بگذار کمی دقیقتر به تو بنگرم... یده شدن فرقی نیستآیا میان قدیس بودن و قدیس نام: پطرس

 ;اما در زیر آن لباس خونین رزم پوشیدهاي. رداي کشیشان بر تن داري... بیدینی و ناپارسایی در تو فراوان است

وي شراب، و چشمها وحشی، دهان گستاخ و اهانتگر، جبین بیشرم، تن سراسر مجروح از زخم گناه، نفس آلوده به ب

تو ... با این وضع تهدیدآمیز که بخود گرفتهاي، اکنون به تو میگویم که هستی . مزاج شکسته از افراط در هرزگی

... یولیوس امپراطوري که از دوزخ بازگشتهاي

  ... به یاوه گوییهایت خاتمه بده، و گرنه تکفیرت میکنم: یولیوس
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تو کشیشی بیش نیستی، شاید . بهترین حقوق: ه حقی یولیوسمرا تکفیر میکنی ممکن است بدانم با چ: پطرس

نخست باید شایستگی و استحقاق خود را براي دخول نشان : پطرس! کشیش هم نباشی، به تو میگویم در را باز کن

 ;آیا دین و اعتقاد واقعی را به کسی آموختهاي: منظور از شایستگی و استحقاق چیست پطرس: یولیوس... دهی

اما اگر ثمري دارد، بگذار بگویم که در آنجا راهبانی . من به جنگ سرگرم بودم. ، این کار را نکردهامنه: یولیوس

  . هستند که مراقب و محافظ دینند

بسیاري را به : آیا، با دادن سرمشق پاکی و دینداري، ارواح مردمان را به سوي مسیح متوجه کردهاي یولیوس: پطرس

  . ام تارتاروس روانه کرده

  . آه، معجزه و کرامت دیگر از رواج افتاده است: آیا معجزه یا کرامتی از تو بروز کرده است یولیوس: سپطر

یولیوس شکستناپذیر نباید به سواالت یک ماهیگیر : آیا در دعاهاي خود کوشا و با پشتکار بودهاي یولیوس: پطرس

که من یک تن لیگوریایی هستم، و مانند نخست آن. تو خواهی دانست که من کیستم و چیستم. گدامنش جواب دهد

کاردینال . پاپ مرا با امالك کلیسا توانگري داد. مادرم خواهر پاپ بزرگ، سیکستوس چهارم، بود. تو یهودي نیستم

تبعیدم کردند، از کشور خویش بیرونم  ;به سیفیلیس گرفتار شدم. بدبختیها و مصیبتهایی نیز دامنگیرم شد. شدم

بخشی به واسطه کمک  ;و چنان شد که میپنداشتم.... ه این احوال میدانستم که باالخره پاپ میشومراندند، اما در هم

کرزوس نیز نمیتوانست پولی را که الزم بود  ;ها فرانسویها، بخشی به وسیله نزول، و بخشی دیگر از طریق قولها و وعده

و بیشتر از آنچه که پاپهاي پیش از من ... فق شدماما من مو. بانکدارها شرح آن را به تو خواهند گفت ;تدارك ببیند

  . ام کردهاند، براي کلیسا و مسیح کار انجام داده

منصبها و ادارات جدیدي درست کردم و آنها را . درآمد کلیسا را افزون ساختم: چه کردهاي یولیوس: پطرس

آنگاه بولونیا را ضمیمه . ري از پیش نمیرودبدون پول کا. از نو سکه زدم، و از این راه مبلغ کالنی اندوختم... فروختم

ها را پاره  عهد نامه. همه شاهزادگان و شهریاران اروپا را به حرف شنوي از خود واداشتم... مقر مقدس پاپ ساختم

و بعد از خود، پنج میلیون در خزانه  ;رم را از کاخهاي با شکوه پر ساختم ;کردم و سپاهیان جرار به میدان جنگ بردم

  ... به جاي گذاشتم پاپی

  ... زیرا درآمد آنجا را خواهان بودم: چرا بولونیا را گرفتی یولیوس: پطرس

  درباره فرارا چه میگویی : پطرس

به من تهمت بچه . دوك آنجا لئیم حق ناشناسی بود، مرا به فروختن مشاغل و مناصب کلیسایی متهم کرد: یولیوس

ر خودم میخواستم که میشد بدو اعتماد کرد و از این راه به کلیسا خدمت من دوکنشین فرارا را براي پس... بازي زد

. او، درست در آن زمان، کاردینال پاویا را خنجر زده بود. نمود

آیا تو مرتکب جنایاتی : زن نه، زن نه، اما داشتن کودك چه عیبی دارد پطرس: چه پاپ و زن و بچه یولیوس: پطرس

  ... براي رسیدن به مقصود، اینها که چیزي نیستند: بودي یولیوسکه بدانها متهمت میداشتند شده 

چه ! برکنار کردن پاپ چه الطائالتی: آیا براي برکنار کردن یک پاپ فرومایه و رذل راهی نیست یولیوس: پطرس

  ... کسی میتواند باالترین مرجع و قدرت جامعه را برکنار کند

را بدو تذکر دهد، اما خود شورا باید به رضایت و موافقت پاپ  تنها شوراي عمومی کلیسا میتواند خطاهاي پاپ

  . از این روي، به خاطر هیچ جنایتی، هر چه میخواهد باشد، او را نمیتوان برکنار کرد.... تشکیل شود

  . نه، حتی به جرم پدر کشی: حتی به جرم قتل یولیوس: پطرس

  . نه، حتی به جرم هتک: حتی به جرم زنا یولیوس: پطرس

  . نه، حتی اگر ششصد بار چنین عملی شود: حتی به جرم فروختن مقامات کلیسایی یولیوس: طرسپ
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  . نه، حتی به جرم توهین به مقدسات: حتی به جرم مسموم ساختن و زهد خوراندن یولیوس: پطرس

فزایی، هیچ اگر ششصد جرم دیگر نیز بر آنها بی: حتی اگر همه این جرایم از یک نفر سرزده باشد یولیوس: پطرس

  . قدرتی نمیتواند پاپ را عزل کند

  . امتیازات تازهاي است براي جانشینان من که شریرترین و پستترین افراد باشند و از مکافات نیز ایمن: پطرس

مردم باید به پا خیزند و با سنگ . ... بدبخت آن کلیسایی که نمیتواند چنین غولی را از پشت خود بر زمین افکند

اگر شیطان نایب منابی میخواست، کسی را بهتر از تو ... ده روها مغز این فرومایگان را متالشی کنندسنگفرش پیا

آیا بسط دادن کلیساي مسیح اقدام : یولیوس ;تو به عنوان یک پیشواي مذهبی براي مسیح چه کردهاي. نمییافت

  ... نیکی نیست

  .... چگونه کلیسا را بسط دادهاي: پطرس

  ... کاخها، خدمتگزاران، سپاهیان، و ادارات پرساختم رم را از: یولیوس

  ... وقتی که مسیح کلیسا را بنیاد نهاد، از این قبیل چیزها نداشت: پطرس

آه تو به آن روزها میاندیشی که خود پاپ بودي و عدهاي اسقف گدامنش و بینوا دورت را گرفته بودند و : یولیوس

اکنون به کلیساهاي معظم ما، به اسقفانی که هر یک ... آن زمان فرق داردحاال خیلی با . داشتی از گرسنگی میمردي

به کاردینالهایی که خدم و حشم باشکوه دارند، و به اسبان و استرانی که زین و یراقشان از طال و ... به شاهی میمانند

. جواهر و نعلشان از سیم و زر است نگاه کن

ونیتفکس، در تخت روان زرین، بر روي دوش سربازان، حمل میشدم و چون باالتر از همه اینها، خود من، بزرگترین پ

به غرش توپها و آواي کرناها و صداي طبلها گوش . پادشاهان به سوي جمعیتی که مرا میستودند دست تکان میدادم

و به . اشندبه ماشینهاي جنگی، به جمعیتی که فریاد میزنند، به مشعلهایی که در خیابان و میدان نور میپ. فرادار

... این همه را تماشا کن، و ببین که پر شکوه و با عظمت نیستند... پادشاهان زمین که به پابوس من آمدهاند، بنگر

  . میبینی که در برابر من تو چه اسقف گدا و بینوایی هستی

شی را بر آن داشتم تا من روم کافر کی.... حقه بازي، رباخواري، و نیرنگ ترا پاپ کرده است! اي فرومایه وقیح: پطرس

بولس از شهرهایی که غارت کرده، از لشگریانی که درهم . به مسیح بگراید، تو آن را دوباره به ورطه کفر افکندهاي

 ;بلکه از کشتی شکستنها، غل و زنجیرها، مرارتها و تازیانه خوردنها حرف میزد... شکسته و کشته سخن نمیگفت

. مجد و بزرگواري سردار مسیحیت اینها بود. ن شاگرد و پیرو مسیح، اینها بودافتخارات و پیروزیهاي او، به عنوا

  ... مباهات او به جانهایی بود که از چنگ شیطان رهانیده بود، نه به پولهایی که جمع کرده بود

  . این حرفها براي من تازگی دارد: یولیوس

ین سپاهیان و فتوحات نظامی دیگر فرصتی نداشتهاي ها، با ا با این زد و بندها و عهد نامه. بله، ممکن است: پطرس

تو مثل  ;تو تظاهر میکنی که مسیحی هستی، در حالی که از ترکها هم بدتري. ... که به خواندن انجیلها بپردازي

اگر میان تو و آنها فرقی باشد، در آن است که تو از آنها . ترکها فکر میکنی و مثل ترکها بی بند و بار و شهوترانی

  ... تريبد

  ... به روي دیگري چرا، اما نه به روي چون تویی: پس دروازه را باز نمیکنی پطرس: یولیوس

دیري نمیگذرد که  ;آنها هم اکنون دارند پایین را غارت میکنند. اگر تسلیم نشوي، مقامت را بزور میگیرم: یولیوس

  . شصت هزار ملعون به پشتیبانی من برمیخیزند

وقتی کلیسا چنین پیشوایی داشته باشد، براي من جاي شگفتی نیست !... اي کلیساي بدبخت! اي آدم بیچاره: پطرس

با وجود این، در همان حال که چنین غول ستمگري، که مظهر . که تنها معدودي اجازه ورود به اینجا را بخواهند
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تعظیم قرار میگیرد، مردمان خوب  بیعدالتی و بی انصافی است، تنها به خاطر آنکه نام پاپ برخود دارد مورد تکریم و

  . هم در دنیا باید فراوان باشند

شخصی بدین فرومایگی که در اینجا تصویر گشته است هرگز نمیتوانست ایتالیا . این انتقاد البته سخت یکطرفه است

ا کشف و میکالنژ و رافائل ر ;به جاي سان پیتر و قدیم کلیساي جدیدي بنا نهد ;را از وجود مهاجمان پاك سازد

و  ;تمدن مسیحی و تمدن کالسیک را در واتیکان با هم توحید بخشد ;راهنمایی کند و سبب بسط هنرشان شود

چهرهاش، در زیر دست هنرمند رافائل، چون تک چهره یولیوس دوم در گالري اوفینسی از کار درآید متفکري ژرف 

حال که همه کشیشان را به فقر حواریون فرا میخواند،  و اراسموس بینوا، در همان. اندیش، با دقت و احتیاطی جانکاه

این امر که کشیشی چنین ادعانامه ! خود براي به دست آوردن پول دست التماس به سوي دوستانش دراز میکرد

دومین سال قیام لوتر  1518در سال . هالکت بخشی علیه یک پاپ به قلم آرد روح انقالبی آن زمان را نشان میدهد

همه آن را  ;در اینجا، یولیوس اکسکلوسوس را همه جا میفروشند:((از آنورس به اراسموس نوشتپتر گیلیس 

شگفت نیست اگر مصلحان دینی بعدها اراسموس را به خاطر آنکه شیپور .)) و همه درباره آن گفتگو میکنند ;میخرند

. انقالب را نواخت و خود گریخت مالمت کنند

به بعد،  1497از سال . قلمی اراسموس دنیاي فکري اروپاي باختري را برانگیختیکی دیگر از آثار  1514در سال 

و قصدش بظاهر تعلیم سبک نوشتار و گفتار التینی  ;اراسموس به تالیف دیالوگهایی به شیوه خودمانی دست زده بود

تا جوانان مدرسه را از اما در خالل مطالب بسیار متنوع، موضوعات روزمره زندگی را مورد بحث قرار داده بود  ;بود

دوستش، بیاتوس رنانوس، با اجازه خود او، مقداري از این مکالمات را تحت . بیحالی و خرفتی روزانهشان به در آورد

قواعد مکالمات روزمره، به قلم اراسموس روتردامی، که نه تنها براي پیرایش زبان کودك، بلکه براي اصالح ((عنوان 

در چاپهاي بعدي، مکالمات دیگري نیز بر کتاب افزوده شد، و به صورت یکی از . چاپ کرد)) اخالق او نیز مفید است

  . اساسیترین تالیفات اراسموس بیرون آمد

این کتاب مجموعه عجیبی است از بحثهایی جدي درباره ازدواج و اخالقیات، ترغیب و اندرز به پارسایی و دینداري، 

ها و شوخیهاي تند و خارج از ادب تلفیق شده،  و اعتقادات انسانی، که با کنایهنشان دادن پوچیها و نارواییهایی آداب 

و سراسر به زبان مصطلح و عامیانه التینی است که نوشتن بدان یقینا سختتر از نوشتن به زبان رسمی و عالمانه بوده 

ین، به شیوهاي شادیبخش هیچ کتابی بهتر از ا:((درباره آن چنین میگوید 1724یک مترجم انگلیسی در سال . است

گر چه این نظر تا اندازهاي اغراقآمیز است، اما .)) ها را بر نمیاندازد و در عین حال آموزنده، عقاید و آراي پاپها و خرافه

را وسیلهاي ساخته است )) کتاب درسی انشاي التینی((شک نیست که اراسموس، با شیوه شیرین و پرطنز خود، این 

اراسموس خرید و فروش آثار متبرك، سو استفاده از تکفیر، مال . تبهکاري روحانیان بتازدکه مجددا بر قصور و 

هاي  اندوزي نخست کشیشان و کشیشان، معجزات دروغینی که از زودباوري و ساده لوحی مردم آب میخورند، افسانه

و تضاد و تناقض تکاندهنده قدیسان که براي مقاصد مادي ساخته و پرداخته شدهاند، بی اعتدالی در روزه گرفتن، 

باوفاترین هواخواهان و . میان مسیحیت کلیسا و مسیحیت مسیح را مورد حمله قرار میدهد و آنها را محکوم میسازد

زن جوانی را که میخواهد بکارتش را حفظ کند اندرز . مشتریان مسیحیت را یک مشت راهب روسپی ستا میداند

ها بیشتر در معرض خطر است تا در  عفت آدمی در صومعه... ره پرهیز کنآن راهبان فربه شکمبا((میدهد که از 

عشق به زناشویی را میستاید و آن را برتر از  ;از اینکه به دوشیزگی اینهمه بها دادهاند اظهار تاسف میکند.)) خارج

دواج، به خاطر حسرت میخورد که چرا مردمی که اسب خوب را با اسب خوب جفت میکنند، در امر از. تجرد میشمارد

و پیشنهاد میکند که از  ;جلب منافع و مادیات، دختران تندرست و شاداب خود را به مردان بیمار شوهر میدهند

با . ازدواج اشخاص مبتال به سیفیلیس، یا اشخاص ناتوان، و یا آنهایی که به مرضهاي سخت دچارند جلوگیري شود
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کودکان را اندرز میدهد که به مردم هنگامی که عطسه . یآمیزدهاي بسیار هزل را م هاي جدي، گفته این اندیشه

خدا :((و زن آبستنی را با دعایی بینظیر درود میفرستد ;))ضرطه میزنند((نه وقتی که  ;بگویند)) عافیت باد((میکنند 

فارش میکند، ختنه کردن را س.)) به همان آسانی که به میان رفته است، بیرون آید... کند این باري که در شکم داري

)) مرد جوان و فاحشه((گفتگوي طوالنی میان .)) چرا که از شدت خارش و نعوظ، و در نتیجه از همخوابگی، میکاهد((

. انجامد به اصالح اطمینانبخش زن می

  . منتقدان زبان به شکایت گشودند که این مکالمات، از لحاظ تعلیم انشاي التینی، شیوه تند و جسورانهاي دارند

شارل پنجم تعلیم آنها را در مدارس . دي ادعا میکرد که این گفتارها تمام جوانان فراییورگ را به فساد میکشاندمنتق

من، در بستر مرگ، پسرانم را از :((لوتر در این مورد با امپراطور همعقیده بود. جرمی دانست که مکافاتش مرگ بود

 24000اندکی پس از انتشار، . سبب موفقیت کتاب شد خشم و غیظ. ((خواندن مکالمات اراسموس منع خواهم کرد

در آن میان اراسموس  ;تنها کتاب مقدس فروشی بیشتر از آن داشت 1550تا سال  ;نسخه از آن به فروش رفت

  . تقریبا کتاب مقدس را هم از آن خود کرده بود

IV - اراسموس محقق  

در آنجا نامهاي از رئیس . ات، راه به بندر کاله بردترك گفت و، در میان مه و گمرک 1514انگلستان را در ژوئیه 

صومعه فراموش شدهاش در شتاین دریافت داشت که اطالع و تذکر داده بود که مدتهاست اجازه مرخصی او تمام 

این نامه پشت او را لرزاند، زیرا، . شده است و بهتر است هر چه زودتر بازگردد و باقی عمر را به توبه و تقوا گذراند

اراسموس . ابق قوانین شرع، رئیس صومعه میتوانست از قواي کشوري بخواهد که وي را به حجرهاش بازگردانندمط

اما دانشمند سرگردان، براي آنکه این قضیه بار دیگر . پوزش خواست و رئیس صومعه نیز موضوع را تعقیب نکرد

ست که برایش از پاپ لئو دهم معافیت از موجب پریشانی خاطرش نشود، از دوستان با نفوذ خود در انگلستان خوا

  . الزامات و تعهدات رهبانی بطلبند

در همان حال که این گفتگوها درگیر بود، اراسموس از طریق راین به بال رفت و نسخه مهمترین اثرش را، که 

انتشار به فروبن تصحیح انتقادي متن یونانی عهد جدید و ترجمه و تفسیر جدید آن به زبان التینی بود، براي چاپ و 

آماده کردن متن سالها : این کار، که زاده عشق و مایه افتخار بود، هم براي مولف و هم براي ناشر خطرناك بود. داد

احتمال داشت که کلیسا هر گونه ترجمه و  ;طول کشیده بود، و چاپ و انتشارش کاري دشوار و پر هزینه بود

مدتهاي مدید با نام وولگات مورد تصدیق قرار گرفته بود، محکوم بدارد  اصالحی را بر ترجمه التینی هیرونوموس، که

. اراسموس با تقدیم کتاب به پاپ لئو دهم یکی از خطرات را از میان برد. و فروش کتاب هزینه چاپ آن را درنیاورد

تینی خود را، در اراسموس متن یونانی تصحیح شده و ترجمه ال. فروبن باالخره کتاب را منتشر کرد 1516در فوریه 

معلومات یونانی اراسموس اندك بود، و به این سبب در اغالط . ستونهاي متوازي، روبه روي هم قرار داده بود

از نظر تحقیق و علم، این چاپ از متنی که عدهاي از . بیشماري که در متن راه یافته با حروفچینها سهیم است

در دسترس  1522م کردند فروتر است، اما کتاب اخیر تا سال براي کاردینال خیمنث فراه 1514محققان در سال 

این دو کتاب نشانگر آغاز توجه اومانیستها به ادبیات صدر مسیحیت، و شروع پژوهشهاي انتقادي . مردم قرار نگرفت

ر رشته اخیر در قرن نوزدهم بدانجا رسید که کتاب مقدس را نوشتهاي انسانی، و حاصل فک. درباره کتاب مقدس است

. و قلم خطاپذیر آدمی دانست

این یادداشتها به التینی روشن و مصطلحی نوشته شده . یادداشتهاي اراسموس در مجلد جداگانهاي به چاپ رسیدند

بحثها با آنکه به طور . و خواننده بسیار پیدا کردند ;بودند و براي همه فراغ التحصیالن مدارس آن روز قابل فهم بودند

در . قاید مورد پذیرش کلیسا بودند، اما راه بسیاري از کشفیات بعدي را از پیش بازنمودندکلی در چهار چوب ع
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را، که در تاکید تثلیث است، ) 705(رساله اول یوحناي رسول )) عبارت یوحنایی((نخستین چاپ، جمله معروف به 

. قرن چهارم است، حذف میکنند هاي در متون پیراسته و موثق امروز نیز عبارت مذکور را، که از افزوده ;حذف کرد

و دوازده آیه آخر انجیل مرقس را ) 1108، 5307(داستانی زنی را که در حال زنا گرفتار شده بود از انجیل یوحنا 

مکررا فرق میان مسیحیت اولیه و مسیحیت زمان جاري را . چاپ کرد، اما متذکر شد که ممکن است الحاقی باشند

  : نوشت) 37.  23(، درباره انجیل متی به این طریق. جلوه گر میساخت

هیرونوموس چه میگفت اگر میدید که شیر مریم عذرا را، به خاطر پول، در معرض تماشا نهادهاند و به آن، بیشتر از 

هاي صلیب واقعی را که به  جسم مقدس مسیح احترام مینهند او چه میگفت اگر این روغنهاي اعجازآمیز، این پاره

ی بزرگ شده است مینگریست اینجا با شلق قدیس فرانسیس، آنجا دامن زیرین مریم عذرا، و یا اندازه باریک کشت

و آنها را نه به عنوان وسایلی براي یاري مذهب، بلکه به عنوان ... شانه سر قدیسه حنا را به معرض تماشا گذاشتهاند

شان و ریاکاري راهبانی است که صفا و اصل و جوهر دین به مردم نشان میدهند، و این همه ناشی از آز و حرص کشی

خصیها :((...آنجاکه میگوید) 12.  19(اند، از آنجا که ادعا میشد در انجیل متی  سادگی مردم را به بازي گرفته

:تجرد راهبان توصیه شده است، اراسموس چنین نوشت)) به جهت ملکوت خدا خود را خصی نمودهاند... میباشند که

 ;را نیز که، بر اثر دغلکاري یا ترس، به زندگی مجردانه افتادهاند از زمره این طبقه میشماریم ما آن دسته از مردمان

از این روي، اگر آشکارا همخوابه نگاه دارند، کشیش  ;زندگیی که در آن مجازند زنا کنند، اما اجازه ندارند زن بگیرند

به عقیده من، پدران و مادرانی که قصد دارند . ندمسیحی هستند، اما اگر شرعا ازدواج کنند، در آتش سوزانده میشو

کودکانشان را به سلک کشیشان مجرد بفرستند بهتر است آنها را در کودکی اخته کنند، نه اینکه آنها را بکل، 

  . هاي شهوانی رها کنند برخالف میلشان، در برابر وسوسه

ارند، فوج فوج و خیل خیل از هر نوع، و آشکار اکنون کشیشان بسی :نوشت) 103(و درباره رساله اول به تیموتاوس 

قسمت اعظم آنها به شهوترانی هتک زنان و دختران، و هرزگی وفسق آشکار . است که معدودي از آنان پاکدامنند

افتادهاند، یقینا بهتر است به آنهایی که نمیتوانند مجرد زندگی کنند، اجازه داده شود که براي خود زنان شرعی 

  . بار جلوگیري شود د، تا به این طریق از این ناپاکی و آلودگی قبیح و مصیبتاختیار نماین

افزود، عقیده اساسی مصلحان دینی بزرگ را، که بازگشت از کلیسا ) 30.  11(باالخره، در یادداشتی که برانجیل متی 

  : به مسیح بود، منعکس ساخت

یز انسانی را بر آنچه که وي شخصا مقرر داشته بود براستی یوغ مسیح خفیف و بار او سبک میبود اگر احکام ناچ

زیرا در جهان چیزي نیست که آن قدر  ;مسیح به ما فرمانی جز آنکه یکدیگر را دوست بداریم، نمیدهد. نمیافزودند

بنابر قانون طبیعت، روال همه چیزهابر آسانی . تلخ و ناگوار باشد که محبت نتواند آن را شیرین و در خور تحمل سازد

و هیچ چیز جز فلسفه مسیح، که هدف نماییش باز گردانیدن عفت و کمال به طبیعت ساقط شده است، با  ;است

کلیسا بر این فلسفه چیزهاي بسیاري افزود که برخی را، بی هیچ گونه تعصب .. سرشت و طبع آدمی سازگاري ندارد

ماهیت و تمایز اقانیم سه گانه در ذات باري ... مثال تمام آن عقاید فلسفی را که درباره... مذهبی، میتوان حذف کرد

هایی که  چه روزه!.. هایی که در باب لباس کشیشان وضع کردهاند چه قانونها و چه خرافه... تعالی اظهار شده است

اقتدار و اختیار پاپها و سو استفاده از آمرزشها و ...در باب پیمان بستن و سوگند یاد کردن راهبان!... مقرر شدهاند

حکومت )) انجیل((کاش میشد که مردم رضایت دهند و بگذارند که مسیح با قوانین ... معافیتها چه میتوانیم بگوییم

کند، و دیگر در پی آن نباشند که براي تقویت فرمانروایی خودکامانه و ضد روشنفکري خویش، قوانین بشري را به 

  ! یاري طلبند
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. تاب را قرین موفقیتی ساختند که مولف و ناشر هر دو را به تعجب افکندبه احتمال قوي، این یادداشتها بودند که ک

چاپ نخست در طی سه سال تمام شد، و چاپ جدیدتر، با تجدید نظر، تا زمان مرگ اراسموس شصت و نه مرتبه 

ت آن را منتقدان بسیاري از اغالط و اشتباها ;انتقاداتی هم که از کتاب شد بسیار شدید بودند. دیگر به چاپ رسید

و دکتر یوهان اك، استاد دانشگاه اینگولشتات و معارض اصلی لوتر، گفتار اراسموس را، در باب اینکه  ;برمال ساختند

ولی پاپ لئو دهم با نظر قبول به . انشاي یونانی عهد جدید فروتر از آثار دموستن است، سخنی یاوه و ننگآمیز شمرد

اما شوراي  ;ز اراسموس خواست که در مورد عهد قدیم نیز این کار را بکنداین کار نگریست، و پاپ هادریانوس ششم ا

ترانت ترجمه اراسموس را مردود دانست و وولگات هیرونوموس را یگانه ترجمه موثق التینی از کتاب مقدس اعالم 

اثر، از نظر  دیري نگذشت که عهد جدید اراسموس از نظر علمی و تحقیقی مقام خود را از دست داد، اما این. داشت

کار او راه را براي ترجمه کتاب مقدس به زبانهاي بومی، که . تاریخ افکار، همچنان حادثهاي پر اهمیت باقی ماند

آرزو میکنم که : در بندي از مقدمه پر شور کتاب چنین آمده است. بزودي همه گیر میشد، آسان و هموار ساخت

آرزو میکنم که آن کلمات شریف به تمام زبانها ... را بخوانند)) رساالت بولس حواري((ضعیفترین زنان انجیلها و 

آرزوي من آن است که . ترجمه شوند تا نه تنها اسکاتلندیها و ایرلندیها، بلکه ترکها و ساراسنها نیز آنها را بخوانند

رفت و آمد  مرد نساج، با آهنگ ;پسرك شخمزن، همچنانکه به دنبال گاو و خیش است، آنها را براي خود بخواند

ممکن ... ماکوها، آنها را در زیر لب زمزمه کند، و مسافر دلخسته سنگینی و اندوه سفر را با خواندن آنها سپري سازد

است که روزي از پرداختن به دیگر مطالعات انگشت تاسف بگزیم، اما خوشبخت کسی است که چون مرگ به 

کلمات مقدس، به روشنی تمام، تصویر مسیح را در حال  این. باشد)) کتاب مقدس((سراغش آید، در کار مطالعه 

وعظ، شفابخشی، مرگ، و رستاخیز در برابرتان مجسم میسازند و او را چنان تشخص و واقعیت میبخشند که اگر خود 

. دیدید وجود میداشت، شاید او را بهتر و واقعیتر از این نمی

متن انتقادي بر ترجمه هیرونوموس، و به  1516، در نوامبر اراسموس، که از کفایت چاپخانه فروبن خوشحال شده بود

و در متن مورد پذیرش سنکا  ;هاي آباي کلیسا را به چاپ رسانید دنبال آن متون تجدید نظر شده کالسیک و نوشته

  . اینها خدمت بزرگی به عالم تحقیق و پژوهش بودند ;بیش از چهار هزار غلط را تصحیح کرد

مبادرت بدین کارهاي مهم ایجاب میکرد که مکرر در بال ). 1517(د را از نو به قلم آورد مشروح روایت عهد جدی

در این . اما تعلق خاطر جدیدي سکونت وي را، در نزدیکی دربار شاهی، در بروکسل تثبیت کرد ;رحل اقامت افکند

پانزده سال بیشتر  ;ده بودزمان، شارل فقط پادشاه کاستیل و حکمران هلند بود و هنوز امپراطور شارل پنجم نش

و چه زود از مغزش خطور کرد  ;نداشت، اما اندیشه تابناك او به دلبستگیهاي متنوع و رنگارنگی عطف توجه مینمود

. که اگر بزرگترین نویسنده عهد در زمره مشاوران خاص او باشد، چه بسا بر رونق و درخشندگی دربارش افزوده شود

در . ، منصب افتخاري را با سالیانهاي اندك پذیرفت)1516(س، هنگام بازگشت از بال بدین کار فرمان داد و اراسمو

اما او سر باز زد و به دوستی یادآور  ;کورتره منصبی کلیسایی، همراه با وعده یک حوزه اسقفی، بدو پیشنهاد کردند

یپزیگ و اینگولشتات وي را براي هاي ال از دانشگاه.)) خوابی برایم دیدهاند که گفتنش تو را سرگرم خواهد کرد:((شد

فرانسواي اول سعی کرد تا او را با درخواست چاپلوسانهاي، جهت پیوستن به دربار . تدریس دعوت کردند، اما نپذیرفت

. ولی اراسموس، باکالمی که مظهر نزاکت و ادب بود، تقاضاي او را رد کرد ;فرانسه، از شارل جدا سازد

اراسموس به لندن رفت و نامه  1517در مارس . عافیت خواسته شده را به لندن فرستاددر این میان، پاپ لئو دهم م

لئو، عالوه بر مدارك و اسناد رسمی، . پاپ را، که او را از قید الزامات و تعهدات رهبانی آزاد میساخت، دریافت داشت

  :شخصا نیز نامهاي براي او فرستاده بود
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زندگی و خوي ممتاز و بسیار نیک تو، استادي نادر و شایستگیهاي ! تو بادفرزند گرامی، تندرستی و دعاي خیر بر 

بلند پایه ات که نه تنها از آثار مطالعات تو که در همه جا بزرگ داشته میشوند پیداست، بلکه دانشمندترین کسان 

نی پادشاه انگلستان و هاي توصیهآمیزي که دو تن از نامورترین شهریاران، یع نیز بر آن همداستانند و باالخره نامه

به ما نوشتهاند، با دالیل کافی ما را متقاعد میسازند تا ترا مورد مرحمت خاص و منحصر [ فرانسه]شهریار کاتولیک 

بنابراین، با کمال میل، خواهش ترا برآوردیم و آمادهایم تا، هرگاه که خود بخواهی و یا تصادف . خویش قرار دهیم

تر شامل حال تو سازیم، و بدرستی معتقدیم که کوششهاي مقدس ترا، که با پشتکار پیش آورد، محبت خویش را بیش

  . تمام در راه منفعت عموم هستند، بایستی، با پاداشهاي بسنده، به مساعی واالتري تشویق نمود

رافتمندانهاي شاید این رشوه خردمندانهاي بود براي آنکه اراسموس را به رفتار بهتر با کلیسا برانگیزد، شاید اشاره ش

اما به هر حال اراسموس هیچ گاه این اظهارات ادب پاپ را فراموش نکرد و  ;از یک دربار اومانیست و بردبار بود

همیشه، به لحاظ این بردباري و شکیباییی که کلیسا در برابر نیش انتقادات او نشان داده بود، بریدن از آن را دشوار 

  . یافت می

V -  اراسموس فیلسوف  

موس چون به بروکسل بازگشت، بر اثر استقبال صمیمانهاي که دربار سلطنتی از او کرد، بیشتر خود را مجبور به اراس

کار مشاورت خصوصی خود را جدي گرفت، و نمیدانست که نویسندگان بزرگ بندرت به نیرو و استعداد . احتیاط دید

به نام تربیت یک شاهزاده مسیحی نوشت که  ، با عجله، رسالهاي1516در سال . زمامداري و سیاستگري مجهزند

در اهدانامه آن به شارل، با . پراست از عقاید مبتذل و ناخوشایند پیش از ماکیاولی درباره چگونگی رفتار پادشاه

. این از عنایت االهی است که قلمرو شما بی آنکه به کسی صدمه رسد، به دست آمده است:((بیپروایی تمام، نوشت

اراسموس، .)) لح و آرامش را در این خطه حفظ کنید، خردمندي و دانایی شما بهتر جلوه گر خواهد شداگر بتوانید ص

از مردم باك داشت و از آن به عنوان  ;مانند بیشتر فالسفه، حکومت سلطنتی را بیضررترین نوع حکومت میدانست

ه قوانین و سیاسیات نمیپسندید، و هرج و بحث و مذاکره عوام را دربار ;یاد میکرد)) هیوالي متلونالمزاج چند سر((

اما شهریار مسیحی خود را از متمرکز ساختن ثروت بر . مرج ناشی از انقالب را بدتر از ستمگریهاي شاهان میشمرد

ها کاست و بر شمار  باید از تعداد صومعه ;عقیده داشت که مالیات را باید بر چیزهایی تجملی بست. حذر میداشت

باالتر از همه اینها، در میان ایاالت مسیحی نباید نزاع و ستیزه درگیرد و حتی با ترکان نیز نباید و  ;مدارس افزود

به این طریق، امپراطوري  ;ما با پارسایی و تقوایمان زودتر میتوانیم بر ترکان غلبه کنیم تا با سالح و سرباز. ((جنگید

از جنگ جز جنگ پدید نمیآید در حالی .)) ((خواهد کردمسیحیت با همان سالحی که بنیاد یافته است از خود دفاع 

هنگامی که شارل و فرانسوا آهنگ ستیز کردند، اراسموس مکرر در .)) که از ادب ادب، و از عدالت عدالت برمیخیزد

براي لحظهاي گذران، به خاطر جلب رضایت پادشاه فرانسه، از او تعریف کرد و پرسید که . مکرر خواهش صلح نمود

. ، به سر راه دهد))پاکترین و پر رونقترین بخش جهان مسیحیت است((ی میتواند فکر جنگ با فرانسه را، که چه کس

: رسد به اوج بالغت و شور صلحدوستی می) 1517(او در کتاب ناله صلح 

 تنها بر جنگهایی که در این سالهاي اخیر به وقوع. از فاجعه جنگهاي قدیم خاموش میگذرم و چیزي نمیگویم

کجاست سرزمین یا دریایی که مردم به ظالمانهترین وجهی در آن نجنگیده باشند . پیوستهاند تکیه خواهم کرد

آنها ! کجاست رودي که با خون شهیدان جنگ، با خون مسیحیان، رنگین نشده باشد اي واي از این ننگ بزرگ

همه این جنگها، که زاده ... یگر را میدرندستمگرانهتر از غیر مسیحیان با هم میستیزند، وحشیانهتر از دزدان یکد

اسقفان، کاردینالها، و ... خودرایی شاهزادگان بود، به زیان کلی مردم، که هرگز بدان منازعات میلی نداشتند، انجامید

پاپها، که نمایندگان و خلفاي مسیح بر روي زمینند، هیچ یک از اینکه دست به جنگ بیازند، یعنی به چیزي که 
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اي اسقفان که بر جایگاه ...میان کاله اسقفی و خود جنگی چه قرابتی هست. رد اکراه مسیح بود، شرم ندارندآنهمه مو

چگونه جرات دارید، در همان حال که احکام دین و اوامر حواریون را میآموزید، آنچه را نیز که ! حواریون تکیه زدهاید

هر چند بیدادگرانه باشد، که بر ((صلحی نیست،  ...بوي جنگ از آن به مشام میرسد به مردم تعلیم نمایید

ممکن است که شهریاران و سپهساالران از جنگ بهرهاي ببرند، اما توده .)) دادگرانهترین جنگها رجحان نداشته باشد

ممکن است گاهی الزم شود که ملتی براي دفاع از خویش بجنگد، اما . مردم را از آن جز سوك و زیان حاصلی نیست

. تر آن است که دشمن را به پولی و رشوهاي بخرند، نه آنکه دست به جنگ بیاالیند ونه موارد نیز خردمندانهدر این گ

پادشاهان مشاجرات و اختالفات خود را به پاپ وا میگذارند، البته در زمان یولیوس دوم که خود حکمرانی جنگجو بود 

، میتوانست با عدالت کامل در این ))ند، شریف، و پرهیزگارپاپ دانشم((این کار عمال امکان نداشت، اما لئو دهم، آن 

اراسموس ملی گرایی را نفرینی میداند . گونه موارد داوري نماید و بر یک دادگاه بینالمللی به نحو موثري ریاست کند

زو آر: ((و با زمامداران، براي ایجاد یک کشور جهانی، مجادله میکند و میگوید;که طوق گردن بشریت شده است

به عقیده من، اگر : ((بوده را میبخشاید که فرانسه را دوست داشت، اما میگوید)). میکنم که مرا اهل دنیا بخوانند

روابط خود را با اشیا و اشخاص بر چنان پایهاي قرار دهیم که همگی جهان را کشور خود بدانیم، پندارمان بیشتر بر 

جنبش اصالح دینی، که روح ملی گرایی در ترقی بود، کمترین اراسموس در دوران .)) مبناي فلسفی استوار است

ما نباید .)) برترین و عالیترین چیز آن است که آدمی شایسته نژاد بشر باشد((به نظر او . حس میهن پرستی را داشت

تها از اراسموس انتظار داشته باشیم که تصوري واقعی از طبیعت بشر، یا از علل جنگ، و یا از چگونگی سلوك دول

او هیچ گاه با مسئلهاي که ماکیاولی در همان سالها با آن دست به گریبان بود روبه رو نشد اگر دولتی . داشته باشد

قواعد و قوانین اخالقییی را که به رعایا سفارش میکند خود به کار بندد، آیا باقی میماند کار اراسموس بریدن 

او حتی به مسیحی بودن . قائم به ذات و مثبتی بنیان نهد هاي خشکیده درخت حیات بود، نه آنکه فلسفه شاخه

زیرا  ;مع هذا، در وجود دوزخ شک داشت ;بارها اعتراف کرد که بر دین حواریون است. خویش نیز اعتماد نداشت

آنان که وجود خداوند را انکار میکنند خداناشناستر از آنهایی نیستند که وي را چنین سنگدل و بیرحم :((مینویسد

نابودي تمامی ((گمان نمیرود که وي عهد قدیم را کالم خداوند دانسته باشد، زیرا از صمیم قلب .)) ویر میکنندتص

.)) را، اگر که این کار آتش خشمی را که بر سر رویشلین افروخته شده است خاموش سازد، خواهان است)) عهد قدیم

نسبت دادن قوانین نااستوار خود به خدایان مردم را به به روایات موجود درباره مینوس و نوما، و اینکه چگونه با 

از اینکه . و احتماال زمامداري و قانونگذاري موسی راهم از آن قبیل میدانست ;اطاعت از آنها واداشتند، میخندید

 آیین قربانی مقدس را یک نماد میدانست،. تامس مور دالیل مربوط به بقاي فردي را میپذیرفت اظهار شگفتی میکرد

از قرار معلوم در مسئله تثلیث، تجسم مسیح، و زادن مسیح از باکره شک داشت و مور ناچار شد از  ;نه یک معجزه

وي، در برابر یکی از مکاتباتش که اعالم میداشت اراسموس محرمانه در نزد وي به بی اعتقادي خود اعتراف کرده 

چون فروش آمرزشنامه، روزه گرفتن، زیارت، توبه، در اعمال و آداب دینی مسیحیت زمان خود، . است، دفاع کند

رهبانیت، تجرد روحانیان، پرستش آثار متبرك، ستاییدن و نماز بردن بر قدیسان، و سوزاندن بدعتگذاران اشکال 

بسیاري از عبارات کتاب مقدس را با تعبیرات عقالیی یا استعاري توجیه . میکرد و آنها را به باد پرسش میگرفت

تان آدم و حوا را با افسانه پرومتئوس میسنجید، و معتقد بود که نباید کتاب مقدس را لفظ به لفظ تفسیر داس ;میکرد

وي شکیات . ، تحلیل میکرد))عذاب و ناراحتی دایمی وجدان، که ناشی از ارتکاب گناه است((عذاب دوزخ را به . کرد

لی بخشی نداشت که به جاي اساطیر قدیم بدانها ارائه هاي تازه و تس خود را در میان مردم شایع نساخت، زیرا افسانه

پارسایی و دینداري ایجاب میکند که گاهی حقیقت را از مردمان بپوشانیم، باید احتیاط ((از این روي، نوشت که . کند

زم شاید ال... کنیم و آن را همیشه آشکار نسازیم، چنان که مهم نیست که کی، کجا، یا به چه کسی آن را نشان دهیم
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با وجود این تمایالت شدید به استدالالت .)) است سخن افالطون را بپذیریم که دروغ براي مردم سودمند است

هیچ گاه از عشق به مسیح، به انجیلها، و به . عقالنی در امور دینی، اراسموس در ظاهر مردي متدین و مومن باقی ماند

از زبان یکی از . اپرستی و تقوا میکوشید دست برنداشتآیین و آداب نمادینی که کلیسا با آنها در اعتالي خد

اگر چیزي هست که همه مسیحیان بدان عمل میکنند و با کتاب مقدس :((شخصیتهاي کتاب مکالمات بیان داشت

اراسموس خواب آن را )) مباینت و ناسازي ندارد، من آن را بدین دلیل که دیگران را نیازرده باشم رعایت میکنم

را جایگزین االهیات مدرسی سازد، و کوشید تا آن را با اندیشه متفکران بزرگتر یونان و )) لسفه مسیحف((میدید که 

را به کاربرد، و نمیتوانست قبول )) الهام یافته االهی((درباره افالطون، سیسرون، و سنکا عبارت . روم هماهنگ گرداند

. چشم بپوشد)) قدیس سقراط((میتوانست از ستایش بندرت  ;کند که این مردان از نجات و رستگاري محروم باشند

در موارد دیگر، به مردم ((از کلیسا خواست تا اصول اساسی مذهب مسیح را تا آنجا که ممکن است تقلیل دهد و 

اما خواهان نظر و ) چه کسی میتواند باشد(وي طرفدار رواداري کامل نسبت به تمام عقاید نبود .)) آزادي عقیده بدهد

اما باید تصدیق کنیم که  ;ایدئال و آرمان مذهبی او تقلید از مسیح بود. ك مالیمتري با بدعتهاي مذهبی بودطرز سلو

. اعمال خودش کمتر از مسیحیت انجیلی بود

IV -  اراسموس انسان  

در بیشتر اوقات در فالن) 1517(اکنون باید دید اراسموس به عنوان یک انسان واقعا چگونه میزیست در این هنگام 

مجرد بود و با نوکري زندگی میگذاشت، اما اغلب دعوت و مهمان نوازي . بروکسل، آ نورس، و لوون اقامت داشت

ذوق و . شخص توانگري را که مصاحبت با وي را براي خود یک امتیاز اجتماعی و یک بزم فکري میشمارد میپذیرفت

ین و تربیت یافته و مهذب بود که دایما از احساسات و اعصابش تا بدان حد نازن ;سلیقهاي مشکل پسند داشت

شراب فراوان مینوشید، و از استعداد و نیرویی که در مقاومت با آن . هاي مبتذل و عوامانه زندگی رنج میبرد جنبه

اما  ;ممکن است که یکی از علل بروز نقرس و سنگ مثانه که وي را میآزرد همین باشد. داشت بر خود میبالید

، که چهل و پنج یا 1514در سال . که شراب، با باز کردن شریانها، دردش را تسکین میبخشد خودش گمان میبرد

که جز شراب نباید ...مردي رنجور و خاکستري موي: ((چهل و هشت سال داشت، خویشتن را چنین وصف نمود

یآمد، شاید مزاج صفراییش باروزه میانهاي نداشت، و از ماهی بدش م.)) از آنچه میخورد مسرور باشد((و باید )) بنوشد

کم میخوابید و، مانند تمام کسانی که ذهنی مشغول دارند، وقتی براي آسایش . در فلسفه االهی او اثر گذاشته بود

چون از مطالعات عادي روزانهام دور میافتم، گویی با خود . ((دوستان و کتاب مایه تسلی خاطرش بودند. نمیشناخت

اینکه وي با سماجت یک کشیش بخش کلیسایی از این و آن .)) تابخانه من آنجاستخانه من آنجاست که ک...نیستم

ژان لو  ;او به طور منظم از ماونتجوي و وارم مقرري دریافت میداشت. پول میطلبید، بخشی، براي خرید کتاب بود

حق تالیفهایی که وي  ;، براي او فرستاد)دالر 7500(فلورین  300سوواژ، صدراعظم بورگونی، مبالغ متنابهی، مثال 

اگر در پی پول میرفت،  ;تهمت پولدوستی را از خود رد میکرد. دریافت میداشت بیش از تمام مولفان عصر خویش بود

در همان حال، از پذیرفتن مقامات . براي آن بود که مرد بیسامانی بود و از تنهایی و بی یاوري دوران پیري میترسید

. کمک میکرد، اما از آزادي محرومش میساخت، سر باز زدپر سود که به ازدیاد درآمد او 

دستان حساس، . صدا و بنیهاي ضعیف داشت. کوتاه و الغر و پریده رنگ بود. قیافهاش در برخورد اول گیرایی نداشت

بینی بلند و تیز، چشمان آبی خاکستریش که به هوشمندي میدرخشید،و سخنانش گفتارهاي توانگرترین و 

 1517کونتین ماسیس در سال . رین مغز آن دوران برجسته و درخشان آدمی را تحت تاثیر قرار میدادندسریعاالنتقالت

. تصویري از او کشیده است، غرق در نوشتن، که قباي ضخیمی براي جلوگیري از سردي اطاقهاي آن قرنها بر تن دارد

گراوور جالبی از  1526زغال، و در یک طراحی با  1520دورر در سال . این تصویر به تامس مور اهدا شد بود
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خود . ما قیافهاي کامال هلندي بخشیده است)) اروپایی خوب((در اینجا، ذوق آلمانی نقاش به . اراسموس ساخت

هولباین در تصاویر و تک .)) اگر شکل من چنین است، فرومایه بزرگی هستم: ((اراسموس درباره آن گفته است

ها در تورن،  یکی از این تک چهره. کشید برهمه نقاشان دیگر سبقت جست هاي بیشماري که از اراسموس چهره

دیگري در انگلستان، سومین در بال، و بهترین همه در لوور است تمام این تابلوها، که به وسیله بزرگترین نقاش تک 

اراسموس دانشمند ) تکچهره موزه لوور(در اینجا . چهره شمال نقاشی شدهاند، کارهاي برجسته و استادانهاي هستند

چهره آرام، متفکر، و تا حدي مالیخولیایی یک فیلسوف را به خود گرفته که، با اکراه، به بیدقتی بیطرفانه طبیعت و 

باید به هر چه که سرنوشت ما پیش آورد گردن : ((نوشت 1517اراسموس در سال . میرندگی نبوغ تسلیم گشته است

یعنی همان آرامش خاطر و رواداري فلسفه رواقی که )) آماده ساختهامنهاد، من ذهن خود را براي هر پیشامدي 

جالل و بزرگی را دوست میدارد، اما ((درباره جوان جاهطلبی نوشت که . اراسموس هیچ گاه واقعا بدان دست نیافت

راي به با وجود این، اراسموس، مانند بسیاري از بزرگان، شب و روز ب.)) نمیداند بزرگی و عظمت چه سنگین است

. دست آوردن این شبح رمنده تالش کرد

او میتوانست بیشرمانه . فضیلتهایش اسراري هستند که تنها بر دوستانش آشکارند ;خطاها و معایبش چشمگیرند

دست گدایی دراز کند، اما به همان سادگی نیز میتوانست ببخشاید و چه بسیار جانها که در پرتو گرماي ستایشهاي 

امی که رویشلین مورد حمالت پففر کورن قرار گرفت، اراسموس به دوستانی که در میان کاردینالهاي هنگ. او بالیدند

او .رم داشت نامه نوشت و، در به دست آوردن تامین و مصونیت براي آن عبري دان رنجدیده، کمک و یاري خواست

تاب انتقاد نداشت و . عید نمینمودفاقد فروتنی و حقشناسی بود، و این از کسی که مورد لطف شاهان و پاپهاست ب

او . و گاهی جواب انتقاد را با بد زبانی، که شیوه آن عصر پر مجادله بود، میداد ;سخت آزرده خاطر و خشمگین میشد

. آن عصر، که حتی دانشمندان رنسانس در آن دست داشتند، سهیم بود) یهود ستیزي(در نهضت آنتی سمیتیسم 

ادبیات را هنگامی دوست میداشت که به : ن حد که شدید بودند، ظریف و دقیق نیز بودندامیال و رغبتهاي او به هما

اما علم، مناظر  ;لباس فلسفه درمیآمد، و به فلسفه هنگامی عشق میورزید که منطق را براي زندگی فرو میگذاشت

در میدان علم میخرامیدند هاي نجومی که  بر دستگاه. طبیعی، موسیقی، و هنر را یکسره به بی اعتنایی سپرده بود

هاي بیشمار او تعریفی از آلپ، یا معماري آکسفرد و  در نامه. میخندید و ستارگان آسمان نیز او را همراهی میکردند

براي یولیوس ) 1509(هاي میکالنژ که هر دو هنگام توقف اراسموس در رم  کیمبریج، و یا نقاشیهاي رافائل و مجسمه

هاي مذهبی اصالح طلب بعدها گوش او را  سرودهاي شورانگیز دسته. ت نمیشوددوم مشغول کار بودند یاف

بذله گوییهایش معموال زیرکانه و مودبانه، گاهی چون مطایبات رابله، اغلب گوشه دار، و یک بار غیر انسانی .میآزرد

دن آنها، به مناسبت اگر سوزان: ((چنانکه پس از شنیدن خبر سوزانیدن چند تن بدعتگذار، به دوستی نوشت ;بودند

وي نه تنها چون همه .)) آنکه زمستان نزدیک است، قیمت سوخت را باال ببرد، کمتر دلم به حالشان خواهد سوخت

انسانها طبیعتا خودپرست و خودخواه بود، بلکه به آن خودستایی و تکبر پنهانی که بدون آن نویسنده یا هنرمند در 

چاپلوسی و تملق را دوست میداشت، و علی رغم . رد خواهد شد میدان میدادحمالت بیرحمانه این دنیاي بیتفاوت خ

داوران برجستهاي میگویند که من بهتر از تمام نویسندگان : ((به دوستی گفت. رد این گونه اتهامات، با آن موافق بود

نوشت،  انسه را بد میفر. این سخن بیان واقع بود، اگر چه فقط در مورد زبان التینی باشد.)) زنده جهان مینویسم

ولی در  ;، و یونانی را به طور ناقص))عبري را بسیار کم میدانست((تنها کمی به انگلیسی و هلندي حرف میزد، 

. التینی استادي و تبحر کامل داشت، و آن را چون زبان زندهاي، در بیان جزئیات غیر التینی زمانش، به کار میبرد

در آن شروع شده بود خطاهاي او را به خاطر بیان با روحش، سبک پرشکوهش، قرنی که عشق به آثار کالسیک تازه 

هاي سیسرون برابري  هایش در لطافت و ادب با نامه نامه. فریبایی بدیع گفتارش، و برندگی نیشخندهایش بخشید
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ت خاص خودش از این گذشته،زبان التینیی که او مینوش. میکنند، و در با روحی و نکته گویی از آنها در میگذرند

. سال پیش 1500با روح، پرنیرو، و قابل انعطاف بود، نه انعکاس زبان مرده  ;تقلید از زبان سیسرون نبود ;بود

هاي پترارك، بعد از فیض گفتگوهایش که مرتبه اول را داشتند، آرزوي هر دانشمند و شهریاري  هایش چون نامه نامه

چند مجلد . روزي بیست نامه دریافت میداشته و چهل نامه مینوشته است میگوید شاید با اندکی اغراق ادیبانه. بودند

از آنها در زمان زندگیش زیر نظر خود مولف، که بخوبی از استقبال آیندگان خبر داشت، بزیبایی به زیور طبع آراسته 

مور، کولت، و لئو دهم، هادریانوس ششم، مارگریت ملکه ناوار، سیگیسموند اول شاه لهستان، هنري هشتم،. شدند

هنگامی که : ((مور، آن دانشمند فروتن و پر آزرم، مینویسد. پیرکهایمر از زمره کسانی بودند که با وي مکاتبه داشتند

از مغزم خطور میکند که به آیندگان قرنهاي آتی به عنوان دوست اراسموس معرفی میشوم، نمیتوانم از ابراز احساس 

هیچ یک از نویسندگان معاصرش به پاي او نمیرسد، مگر آنکه لوتر را یک شهرت .)) تکبر و غرور جلوگیري کنم

یک کتابفروشی اهل آکسفرد گزارش داد که یک سوم تمام کتابهاي فروشی او از  1520در سال . نویسنده بپنداریم

. آثار اراسموس بودهاند

ها،  ان و پیروانش در بسیاري از دانشگاهدشمنان وي، خاصه درمیان علماي علوم االهی لوون، فراوان بودند، اما شاگرد

در . و او مانیستها در سراسر اروپا، به عنوان نمونه و سرمشق و رهبر خود، او را میستودند و برایش درود میفرستادند

میدان ادبیات او و آثارش و حدتبخش نهضت رنسانس و جنبش اومانیسم بودند ستایش و توجه آنها به آثار کالسیک 

یس و یکدست التینی، و توافق بزرگوارانه آنها در این باب که نباید از کلیسا برید و نباید اساطیر و انشاي سل

گریزناپذیر توده مردم را به هم زد، کلیسا را آماده ساخت تابه آزاد فکري طبقات تحصیلکرده چشمک زند و اصالح 

اراسموس مانند همه اومانیستها از ارتقاي لئو . هدمنظم نارواییها و پوچیها و الطایالت روحانی را، از داخل، اجازه د

رویاي آنها جامه حقیقت پوشیده بود مردي که او ما نیست، دانشور، بزرگوار، و  ;دهم به مقام پاپی خوشحال شد

بدون تردید، اکنون تصفیه کلیسا . توحید بخش رنسانس و مسیحیت بود بر بزرگترین اورنگ فرمانروایی تکیه زده بود

مردم آیین دوست داشتنی و دین تسلی دهنده  ;تعلیم و تربیت اشاعه پیدا میکرد ;یافت تمام تحقق می مشبا آرا

  . شد و اندیشه و ذهن بشر آزاد می ;خود را حفظ میکردند

از  1517اما در نهم سپتامبر سال . تقریبا تا آستانه ظهور لوتر، اراسموس این امید را در دل خود حفظ کرده بود

متاسفم، در این قسمت از جهان، انقالب بزرگی در شرف : ((تامس، کاردینال یورك، عبارتی مشئوم نوشت آنورس به

  . در مدتی کمتر از دو ماه، انقالب درگرفت.)) وقوع است
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فصل پانزدهم

  آلمان در آستانه ظهور لوتر

1453 -1517  

  

I -  عصر فوگرها  

. بقات مردم آلمان، به استثناي شهسواران، رو به ترقی داشتنددر نیم قرن آخر پیش از جنبش اصالح دینی، تمام ط

به احتمال قوي، بر اثر ترقی وضع و مقام دهقانان و کشاورزان بود که کراهت و خشم آنها از ناتوانیها و نابسامانیهاي 

مین را با معدودي برده، اقلیتی صاحب زمین، و جمع کثیري اجاره نشین بودند و اجازه بهاي ز. موجود تندتر شد

از اخاذیها و مطالبات : اجاره نشینها از رفتار خاوندان مینالیدند. پرداختند محصول، کار، یا پول به خاوندان فئودال می

از اینکه خاوندان  ;از دوازده و گاهی شصت روزي که هر سال بنا بر عرف بایستی براي آنها بیگاري کنند: تحمیلی آنها

آنها میتوانستند از آبهایش ماهی بگیرند، از چوب درختهایش استفاده کنند، و یا زمینهایی را که، بنابر سنت، 

از ویرانی و صدماتی که شکارگران و تازیهاي خاوندان در  ;دامهایشان را در آن به چرا ببرند پس گرفته بودند

و  ;نظارت خود مالکان بودهاي محلی که زیر  از دخالت و اعمال نفوذ خاوندان در دادگاه ;مزارعشان به بار میآوردند

باالخره از مالیات بر ارثی که هنگام درگذشت سرپرست خانواده و بیمراقب ماندن زمین دامنگیر خانواده اجاره نشین 

دهقانان صاحب زمین نیز از زیادي نرخ مرابحه وامهایی که براي برداشت محصول گرفته بودند، و از ضبط . میشد

یرك که به دهقانانی وام میدادند که آشکار بود در سر موعد قادر به اداي آن نیستند، مزارع به وسیله وام دهندگان ز

تمام طبقات کشاورز از پرداخت مالیات ساالنهاي که کلیسا بر محصوالت و احشام آنها میبست . دلی پر خون داشتند

در . ایی پراکنده به راه انداختنداین ناراضیان در سراسر قرن پانزدهم، براي تقسیم اراضی، شورشه. خودداري میکردند

یک کفش روستایی را یک پوتین واقعی که از  ;کشاورزان پیرامون و رمس به شورش بیثمري برخاستند 1431سال 

آن را بر سر چوبی میکردند و یا تصویرش را بر عملها نقاشی  ;مچ تا زانو بند میخورد به عنوان پرچم خود برگزیدند

در سال . هاي انقالبی کشاورز در عهد لوتر شد نام مناسبی براي دسته)) گروه کفشیان((لمه از آن زمان، ک. مینمودند

است که ملکوت گاوچرانی به نام هانس بوم اعالم داشت که مادر خدا در عالم مکاشفه بر او معلوم گردانیده  1476

همه  ;یا خاوندي وجود نخواه داشت دیگر امپراطور، پاپ شاه، شاهزاده، و ;آسمان بزودي در زمین برقرار خواهد شد

زمین جنگل، آب، و مرتع  ;همه از ثمرات زمین یکسان بهره خواهند برد ;مردان برادر، و همه زنان خواهر خواهند بود

کشیشی به وي  ;هزاران تن از کشاورزان براي شنیدن سخنان هانس به نزد او شتافتند. مشترك و مجانی خواهند بود

اما هنگامی که هانس به پیروانش گفت که در گرد آمدن . ورگ با بردباري به نداي او لبخند زداسقف وورتسب ;گروید

سربازان اسقف به روي  ;بعدي هر سالحی را که به دستشان میافتد با خود بیاورند، اسقف دستور داد دستگیرش کنند

. جمعیتی که براي نجات او آمده بودند آتش گشودند، و شورش فرو نشست

دهقانان قلمرو فرمانروایی رئیس دیرکمپتن در آلزاس به دیر او هجوم بردند و ادعایشان آن بود که  1491ل در سا

دو سال . امپراطور فردریک سوم میان آنها مصالحه برقرار ساخت ;وي با جعل اسناد آنها را به بردگی کشانده است

تشکیل دادند و خواستار خاتمه دادن به حقوق )) گروه کفشیان((بعد، تیولداران زیر دست اسقف ستراسبورگ یک 

بر آن نقشه بودند که شهرك شلتشتات را . فئودالی، مالیاتهاي کلیسایی، نسخ همه دیون، و قتل کلیه یهودیان شدند

مقامات دولتی از نقشه آنها اطالع یافتند، رهبران شورشیان . تصرف کنند و از آنجا نیروي خود را در آلزاس بپراکنند
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، 1502در سال  ;فتند و شکنجه کردند و به دار آویختند، و بقیه را با ارعاب به تسلیم و اطاعت وادار کردندرا گر

  . تشکیل دادند که هفت هزار تن عضو آن بودند)) گروه کفشیان((کشاورزان اسقف شپایر یک 

، و اعاده آنچه ))بان و کشیشانگرفتن و کشتن تمام راه((ادعایشان عبارت بود از برانداختن کامل نظام فئودالیسم، 

روحانیان و  ;دهقانی، هنگام اعتراف، از این نقشه پرده برداشت. که معتقد بودند مرام اشتراکی اجدادشان بوده است

  . توطئه گران اصلی را شکنجه کردند و به دار کشیدند ;نجبا در کشف توطئه همداستان شدند

صرف نظر از  ;ابهی در نزدیکی فرایبورگ ایم برایسگاو تشکیل داد، یوس فریتس، در نهان، نهضت مش1512در سال 

دهقانی که مجبور به پیوستن به این دسته . خدا، امپراطور، پاپ، تمام مالکیتها و حقوق فئودالی میبایست لغو شوند

 ;ردندمقامات محلی رهبران را دستگیر و شکنجه ک. شده بود رازشان را در نزد کشیش اقرار نیوش خود فاش کرد

در سال . دهقانان بپیوندد 1525شورش در نطفه کشته شد، اما یوس فریتس آن قدر زنده ماند که به شورش سال 

هاي  گروه: دهقان بر آن شد که به فئودالیسم خاتمه دهد 90000، در ستیریا و کارینتیا، اتحادیهاي مرکب از 1517

عاقبت امپراطور ماکسیمیلیان، که با جنبش آنها  ;کشتند آن مدت سه ماه بر قالع و دژها حمله بردند و خانها را

در نتیجه، آنها را به صلحی ناخواسته  ;همدل اما از شدت عملشان منزجر بود، ارتش کوچکی به مقابله شان فرستاد

 اما صحنه براي جنگ دهقانان و مرام اشتراکی آناباتیستهاي آلمان دوران جنبش اصالح دینی آماده شده. مجبور کرد

بیشتر صنایع همچنان در شکل دستی . در این میان، انقالب حیاتیتري در صنعت و تجارت آلمان جریان داشت. بود

باقی مانده بودند، جز آنکه هر روز بیشتر تحت نظارت مقاطعهکاران و کارفرمایانی قرار میگرفتند که مواد اولیه و 

. فروختند میخریدند و می سرمایه کار را فراهم میساختند و محصوالت تولید شده را

شمشهاي . شد از استخراج نقره، مس، و طال منافع هنگفتی عاید می. صنایع معدنی پیشرفت سریعی حاصل کرده بود

طال و نقره وسیله مناسبی براي اندوختن ثروت شده بودند، و پولهایی که براي تحصیل حق استخراج به امراي صاحب 

ننده ساکس که لوتر را تحت حمایت خود گرفت برخی از آنها را قادر میساختند تا زمین داده میشدند خاصه به برگزی

مسکوکات نقره قابل اعتمادي ضرب شد، پول رایج فراوان گشت، . در برابر پاپ و امپراطور از خود مقاومت نشان دهند

روف نقره از لوازم عمومی زندگی ظ. و عبور از اقتصاد کاالیی به اقتصاد پولی تقریبا سیر خود را به کمال رسانیده بود

ظروف نان و  ;ها میز و صندلیهایشان را از نقره سخت میساختند بعضی از خانواده. تمام طبقات متوسطه و باال بود

هایی، همه از سیم و زر، کلیساهاي آلمان را پر  هاي اشیاي متبرك، و حتی مجسمه جامهاي شراب عشاي ربانی، جعبه

. به یک اصالح دینی، که ضبط اموال و ثروت کلیسایی را اجازه دهد، متمایل ساخته بودندکرده، و شاهزادگان را 

چون میدید مهمانخانه داران در ظروف سیمین نوشابه میآورند  1458در سال ) بعدا پاپ پیوس دوم(انئاسیلویو 

ت پایین، که با زینتهاي کدام زنی است، نه تنها در طبقه اشراف، بلکه در میان طبقا:((وي میگوید ;متعجب میشد

سالحها و کالهخودها، ... زرین ندرخشد آیا الزم است که از زین و برگ اسبان، که پوششی از طالي ناب دارند، و از

جاي صرافان یهودي . سرمایه داران، در این زمان، قدرت سیاسی عظیمی داشتند)) که از طال گرانبارند، سخنی بگویم

خانوادهایی چون ولزر، هوخشتتر، وفوگر و همه اینها از اهالی آو  ;اي مسیحی گرفتنده آلمان را شرکتهاي خانواده

یوهان فوگر، که فرزند بافندهاي بود، . گسبورگ بودند که در قرن پانزدهم مرکز مالی جهان مسیحیت به شمار میرفت

، از خود باقی )دالر 75000(فلورین  3000ثروت کوچکی، در حدود ) 1409(خود تاجر پارچه شد و هنگام مرگ 

  . هفتمین ثروتمند آو گسبورگ بود) 1469(وي به هنگام مرگ  ;پسرش، یاکوب، تجارت پدر را بسط داد. گذاشت

پسران یاکوب، اولریش، گئورگ، و یاکوب دوم، با دادن پیش پرداخت به شاهزادگان آلمان، اتریش، و مجارستان، در 

گذاریهاي  از این سرمایه. شرکت اجدادي را قدرت و تفوق بخشیدندازاي عایدات معادن، زمینها، و یا شهرها، 

  . ثروتمندترین خانواده اروپا شدند 1500چنان که در سال  ;حسابگرانه، خاندان فوگر منافع هنگفتی بردند
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 وي، با بررسی و مطالعه تمام جوانب. یاکوب دوم، بزرگترین نابغه این خاندان، مردي بیباك، بیرحم، و کوشا بود

میخواست همه . کسب، پیشرفتهاي دفترداري، تولید، داد و ستد، و سرمایه، خویشتن را صبر و پرهیزگاري آموخت

و میخواست که هر یک از افراد خاندان فوگر، در برابر منفعت خاندان  ;چیز را، جز خاندان خود، قربانی شرکت سازد

و هیچ گاه نگذاشت که  ;در شرکت قدرتی نداردمقرر داشت که هیچ کس، جز یک فوگر،  ;سر تسلیم فرود آورد

با شرکتهاي دیگر براي کنترل قیمت و فروش کاالهاي مختلف پیمان . دوستیهاي سیاسی او در وامهایش اثر گذارد

با بازرگانان آو گسبورگ معاهده بستند که بازار و نیز را، از  1498به این ترتیب، وي و برادرانش در سال  ;میبست

فلورین به سیگیسموند،  150000خاندان فوگر  1488در سال . مضیقه گذارند و قیمت را باال ببرند لحاظ مس، در

مهیندوك اتریش، قرض داد و، به عنوان وثیقه، اجازه بهره برداري از کانهاي نقره شوارتس را، تا زمان پس دادن وام، 

جهت دست یافتن و استخراج معادن مس و نقره با خاندان تورتسو، از مردم کراکو،  1492فوگرها در . به دست آورد

افراد  1501در . براي محصوالت، پیمان ازدواجی دوجانبه بستند)) باالترین قیمت ممکن((مجارستان، و حفظ 

از این . خاندان فوگر سرگرم عملیات وسیعی در استخراج معادن آلمان، اتریش، مجارستان، بوهم، و اسپانیا بودند

و در داد و ستد ابریشم، مخمل، خز، ادویه، مرکبات، آالت و افزار جنگی،  ;فتند و صادر میکردندبا گذشته، پارچه می

در سال . یک بنگاه حمل و نقل سریعالسیر و یک خط پستی خصوصی احداث کردند ;و جواهرات دست داشتند

در  ;گیلدر میرسید 791,196، هنگامی که یاکوب دوم رئیس منحصر به فرد شرکت شد، دارایی موجود آن به 1511

برآورد شد یعنی، ) دالر 50000000(گیلدر  202,021,2، یعنی دو سال بعد از مرگ او، دارایی شرکت 1527سال 

. درصد سود بر سرمایه اصلی اضافه شده بود 50سال، هر سال  16در مدت 

ش فوگر وامهاي زیادي به فردریک سوم اولری. قسمتی از این منافع نتیجه روابط خاندان فوگر با امپراطوران و پاپها بود

بسط قدرت خاندان هاپسبورگ در قرن شانزدهم،  ;یاکوب دوم دالل عمده ماکسیمیلیان اول و شارل پنجم بود ;داد

با آنکه یاکوب شرایطی را که کلیسا براي مرابحه مقرر میداشت و . بر اثر وامهاي خاندان فوگر، امکانپذیر گشت

اجناس و کاالهاي مورد استفاده عموم میکردند مردود )) قیمت عادالنه((ن براي تثبیت اقداماتی را که روحانیا

او و اولریش  ;همچنان بر آیین کاتولیک بود و به روحانیان براي پرداخت بهاي ترفیعاتشان پول قرض میداد ;میشمرد

یاکوب فوگر، در سالهاي ). 1494(ردند اداره امور مالی پاپها را در آلمان، اسکاندیناوي، بوهم، و مجارستان به دست آو

عدهاي از کاتولیکها به علت رباخواري، بعضی از . آخر عمر، محترمترین و در عین حال منفورترین مردم آلمان بود

هاي زیادتر منصب یا قدرتی را از چنگشان به در کرده بود، برخی از بازرگانان به  بزرگان به سبب آنکه با دادن رشوه

ارت و داد و ستد را در انحصار خویش گرفته بود، بسیاري از کارگران به علت آنکه قوانین قرون خاطر آنکه تج

وسطایی کسب و دارایی را پایمال کرده بود، و اکثریت پروتستانها به خاطر آنکه پول آلمان را به کیسه پاپها میریخت 

 ;به نزد او، چون فرمانروایی، سفیر میفرستادنداما امپراطوران، شاهان، شاهزادگان و نخستکشیشان . بر او میتاختند

تک چهره او را به عنوان یک شخص واقعبین، ساده، و عبوس ترسیم کردند، و  دورر، بورکمایر، و هولباین مهین

یاکوب کوشید تا با ساختن صد و شش خانه براي کاتولیکهاي . عطا کرد)) کنت امپراطوري((ماکسیلیمیان بدو عنوان 

براي دفن استخوانهاي خود، نمازخانه زیبایی در کلیساي سنت آنا . بدهدبورگ کفاره ثروت خود را مستمند آو گس

اگر چه میلیونها گیلدر از خود باقی گذاشت، اما  ;و در حالی که شهره تقدس و پارسایی بود، درگذشت ;پی افکند

. طبیعت او را از بزرگترین موهبتها محروم ساخته بود ;به جاي نماندفرزندي از او 

آغاز دوران سرمایه داري، توسعه امتیازات انحصاري شخصی، و سلطه بازرگانان پولدار بر خاوندان فئودال صاحب 

، به تبعیت از صنعت استخراج معدن و نساجی آلمان در آخر قرن پانزدهم. زمین را، در آلمان، باید از زمان او دانست

در قرون . ها و مبانی سرمایه داري سازمان گرفته بود شیوه فالندر و ایتالیاي یکصد سال پیش در امر نساجی، بر پایه
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حقوق و امتیازات صاحب دارایی را  ;وسطی، دارایی شخصی را تا حدودي یک نوع ودیعه و امانت عمومی میدانستند

شاید در اندیشه صاحب . رصت، وسیله، و مصونیت میداد، محدود میکرداحتیاجات صنفی، که تشکیالت آن به وي ف

دارایی، بر اثر نفوذ حقوق رومی که اکنون رویه حقوقی آلمان را تحتالشعاع قرار داده بود چنان خطور کرد که 

هاي فوگر، در نظر افراد خاندان. اندیشید که حق دارد با دارایی خود هر آنچه میخواهد بکند ;مالکیتش مطلقیت دارد

یک کاال و باال بردن بهایش، تبانی براي تحدید تولید و کنترل داد و )) احتکار((ها ))ملک التجار((هوخشتتر، و دیگر 

بازرگانها، در . ستد، و فریفتن خرده بازرگانان از طریق سرمایهگذاریهاي توطئهآمیز کار غلط و نادرستی نمینمود

هاي شهر میگماشتند تا کاالي بخصوصی را که وارد میشود تماما بخرند،  ر دروازهبسیاري از موارد، نمایندگان خود را ب

آمبروز هوخشتتر تمام نقره خام موجود را . و به این طریق میتوانستند آن را به هر قیمتی که بخواهند دوباره بفروشند

لفل، به ارزش یک شرکت آلمانی مقدار بسیار زیادي ف. درصد باال برد 75خرید، سپس قیمت فروش را 

گیلدر، از شاه پرتغال با قیمتی بیشتر از حد معمول خرید، بدان شرط که شاه از دیگر صادر کنندگان فلفل 600000

بر اثر این گونه سازشها و کسب امتیازات انحصاري، و نیز بر اثر افزایش ثروت و . به آلمان قیمت بیشتري مطالبه کند

شدن ذخیره فلزات گرانبهاي که از اروپاي مرکزي و امریکا استخراج میشد، میان  ازدیاد تقاضا، و همچنین بر اثر زیاد

لوتر بشکوه . ، قیمتها با سرعتی باال رفتند که تنها در دوران ما نظیري براي آن میتوان یافت1520تا  1480سالهاي 

زندگی میکرد، اینک با دویست در مدتی کوتاه، بر اثر رباخواري و آزمندي، آن کس که قبال با صد گیلدر : ((میگوید

  . و این اظهر منالشمس است.)) گیلدر هم نمیتواند زندگی کند

عصر جدید فوگرها نابرابریهاي اقتصادي را، که اروپا از  ;قرون وسطی شاهد نابرابریهاي بزرگ در قدرتهاي سیاسی بود

بعضی از بازرگانان سرمایه دار آو . افزودزمان میلیونرها و بردگان امپراطوري روم تا به حال نشناخته بود، بر آن 

. ثروت داشتند) دالر 25000000(فرانک 5000000گسبورگ یا نورنبرگ، هر کدام، در حدود 

بسیاري از آنها با پرداخت پول در زمره اشراف صاحب زمین درآمدند، براي خودنمایی نشان شجاعت و نجابت 

یو آخیم هوخشتتر و . جبران ساختند)) صرف پولهاي هنگفت((را با  خانوادگی بر سینه آویختند، و فقدان بزرگزادگی

یا در یک جلسه بازي  ;خرج کردند) دالر 125000(فلورین  5000فرانتس باومگارتنر، تنها در یک ضیافت، 

د، هاي سوداگران ثروتمند، که متجمالنه تزیین و هنرمندانه آراسته شده بودن خانه. فلورین برد و باخت نمودند10000

خطیبان، نویسندگان، انقالبیون، و قانونگذاران با . نجبا و روحانیان و پرولتاریا را یکسان به خشم و نفرت برمیانگیخت

باید آنها را چون گرگ از شهر بیرون راند، ((گایلرفون کایزرسبرگ تقاضا کرد که . هم به تهدید انحصارگران برخاستند

اولریش فون هوتن دزدان را .)) ند، و از وجودشان جز بال، تشنگی، و فقر نمیتراودزیرا نه از خدا و نه از انسان ترس دار

و اظهار داشت که بازرگانان از همه اینها  ;بازرگانان، قضات، کشیشان، و شهسواران: به چهار طبقه تقسیم کرد

ار و سختگیري با پشتک((از تمام مقامات کشوري خواست که  1512مجلس رایشستاگ کولونی در سال . دزدترند

مجامع و مجالس دیگر نیز مکرر از این گونه احکام . عمل کنند)) علیه شرکتهاي سرمایه دار، رباخوار، و محتکر... تمام

بعضی از قانونگذاران خودشان در شرکتهاي بزرگ تجارتی سرمایه . صادر نمودند، اما هیچ کدام فایدهاي نداشت

از سهام از در آشتی در میآمدند، و بسیاري از شهرها، در سایه بسط بی  داشتند، و مجریان قانون با گرفتن حصهاي

  . سپردند مانع و رادع تجارت، راه ترقی و پیشرفت می

ماینتس، شپایر، ورمس، کولونی، ) رگنسبورگ(ستراسبورگ، کولمار، مس، آوگسبورگ، نورنبرگ، اولم، وین، راتیسبوتا 

. گ، لوبک، و برسالو مراکز پررونق صنعت، بازرگانی، و ادبیات و هنر بودندتریر، برمن، دورتموند، هامبورگ، ماگدبور

را تشکیل میدادند آنها براي خود قانون وضع میکردند، به )) شهرهاي آزاد((این شهرها، و هفتاد و هفت شهر دیگر،

 ;اطور نبودنددیتهاي محلی و امپراطوري نماینده میفرستادند، و از نظر سیاسی مطیع فرمان هیچ کس جز امپر
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با آنکه این شهرها تحت . امپراطور نیز از لحاظ مالی و نظامی مدیون کمکهاي آنها بود و به آزادیشان تخطی نمیکرد

 ;فرمانروایی اصنافی بودند که بازرگانان بر آنها سلطه داشتند، تقریبا هر یک سازمان پدر ساالري براي رفاه عامه بودند

، مزد و قیمت، و مرغوبیت کاال را، با توجه به حمایت و حفظ ضعفا از تعدي اقویا، و تا بدان حد که تولید و توزیع

  . نمودند فراهم ساختن مایحتاج زندگی براي همه، تنظیم می

مع هذا،  ;بنامیم)) شهرك((تن جمعیت نداشتند، 52000ما امروز باید این گونه شهرها را، از آنجا که بیش از 

ز پیش از نیمه قرن نوزدهم کمتر نبود، و از هر زمان دیگري پیش از عهد گوته پر رونقتر جمعیت آنها در هیچ زمانی ا

  : ناپذیر نوشت درباره آنها با شوري توصیف 1458انئاسیلویو، آن ایتالیایی متکبر، در سال . بودند

یک از کشورهاي اروپا  بدون اغراق میتوان گفت که هیچ... آلمان هیچ گاه توانگرتر و باشکوهتر از امروز نبوده است

چنان نو و با طراوت به نظر میرسند که گویی همین دیروز . شهرهایی به زیبایی و خوبی شهرهاي آلمان ندارند

در سراسر اروپا جایی شکوهمندتر از کولونی، با آن ... ساخته شدهاند، و در هیچ شهر دیگري اینهمه آزادي نیست

در . انگیز، شارمندان باوقار، رودهاي آرام، و کشتزارهاي بارورش، نمیتوان یافتکلیساها، تاالرها، برجها، کاخهاي شگفت

وین کاخها و کلیساهایی دارد که حتی ایتالیا بر آنها . ثروت و توانگري شهري برتر از آوگسبورگ در دنیا وجود ندارد

  . برد رشک می

عمارت فوندا . یتالیاي پر رونق آن زمان بودآو گسبروگ تنها مرکز مالی آلمان نبود، بلکه حلقه اصلی تجارت با ا

کوتدسکو در ونیز، که دیوارهایش را جورجونه و تیسین نقاشی کردند، بیشتر به همت بازرگانان آوگسبورگی ساخته 

بازرگانانش به . آو گسبورگ از آنجا که تا این حد با ایتالیا مرتبط بود، نهضت رنسانس ایتالیا در آن طنین افکند. شد

از دانش پژوهان و هنرمندان برخاستند، و بعضی از سرمایه دارانش، از لحاظ فرهنگ و آدابدانی، اما نه اخالق،  حمایت

، سیاستمدار، بازرگان، 1493از این روي، کونراد پویتینگر، کالنتر یا شهردار آو گسبورگ در . سرمشق دیگران شدند

  . و سوداگر بودمحقق، حقوقدان، التینی دان، یونانشناس، عتیقه شناس، 

خیابانهاي آن هنوز به شیوه قرون وسطی پر پیچ و . نورنبرگ بیشتر مرکز هنرها و صنایع دستی بود تا ثروت و صنعت

هاي  بامهاي سفالی سرخرنگ، شیروانیهاي بلند، پنجره. خم و، بر اثر طارمیهاي پیش آمده، سایه گیر بودند

  . ر آب پگنیتس، منظره درهم و برهم اما گیرایی داشتبالکوندارش، در برابر زمینه روستایی و رود پ

نداشتند، اما شاداب و سرحال بودند و دوست )) بریز و بپاش((مردم در اینجا چون آوگسبورگ ثروتمند نبودند و

در اینجا بود که هانس . میداشتند که در جشنها و اعیادي چون کارناوالهاي ماسک، لباس، و رقص خودنمایی کنند

در اینجا بود که آلبرشت دورر نقاشی و کنده  ;هاي دلکش و پرشور خود را عرضه کردند ایسترزینگرها نغمهزاکس و م

در اینجا بود که زرگران و نقرهکاران زبردست شمال آلپ گلدانهاي گرانبها، ظروف  ;کاري آلمان را به اوج خود رسانید

ز کاران، با مفرغ، هزاران نوع گل و گیاه و جانور و و در اینجا بود که فل ;هاي کوچک ساختند کلیسایی، و مجسمه

در اینجا باسمهکاران چندان  ;ها و معجرهایی زیبا در آوردند پیکره آدمی طرح افکندند، یا آهن را به صورت نرده

  . اند آورده فراوان بودند که ما اینک متحیریم چگونه معیشت خود را به دست می

ر هنري شدند، زیرا هر صنف یا شرکت یا خانواده توانگري براي گور قدیس حامی کلیساهاي شهرها انبار و موزه آثا

زیرا در آنجا، بدون هیچ گونه ((رگیومونتانوس نورنبرگ را براي سکونت برگزید،. خود اثر هنري زیبایی سفارش میداد

ر آنجا براي من تماس و د ;آورم زحمتی، تمام وسایل و افزارهاي مخصوصی را که براي نجوم الزم است به دست می

زیرا نورنبرگ، از دولتی سر بازرگانانش که مدام در سفرند، مرکز اروپا . یافتن با دانشمندان همه کشورها آسانتر است

از مشخصات و امتیازات نورنبرگ آن بود که مشهورترین بازرگان آن، یعنی ویلیبالد پیرکهایمر، یک .)) شده است

 می)) افتخار بزرگ آلمان((اراسموس پیرکهایمر را . گر هنر، و دوست جانی دورر بوداومانیست پر اشتیاق، یک حمایت
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سفرهاي واسکو دو گاما و کریستوف کلمب، سلطه ترکان بر دریاي اژه، و جنگهاي ماکسیمیلیان با ونیز تجارت . نامید

هاي بزرگ، به سوي  ر مسیر رودخانهصادرات و واردات آلمان به طور روزافزونی د. میان آلمان و ایتالیا را بر هم زدند

قدرت و ثروت از آوگسبورگ و نورنبرگ به کولونی،  ;دریاي شمال، دریاي بالتیک، و اقیانوس اطلس جریان یافتند

افراد خاندانهاي فوگر و ولزر، با مستقر ساختن مرکز . هامبورگ، بر من، و باالتر از همه به آنورس رخت بربست

انتقال پول و تجارت آلمان به سمت شمال، از لحاظ اقتصادي، . ن جریان را تندتر کردندعملیات خود در آنورس، ای

. آلمان شمالی را از ایتالیا جدا کرد و چندان نیرومند ساخت که توانست از لوتر در برابر امپراطور و پاپ حمایت کند

  . آلمان جنوبی، شاید به دالیل مغایري، کاتولیک باقی ماند

II -دولت  

آلمان در این دوره بحرانی چگونه بود شهسواران، یا پایینترین طبقه نجبا، که در سالهاي پیش به عنوان  حکومت

دست نشانده خاوندهاي فئودال بر دهات و روستاها فرمانروایی داشتند، اینک مقام و اهمیت نظامی و اقتصادي و 

  . سیاسی خود را از دست داده بودند

شهریاران یا شهرها استخدام میشدند و به سالحهاي آتشین و توپخانه مجهز میگشتند، سپاهیان مزدور، که به وسیله 

ثروت بازرگانی ارزشها و قیمتها . ساختند آختند، تارومار می سواره نظام شهسواران را، که هنوز از ناچاري شمشیر می

هاي استقالل خود را مستقر  ها پایهشهر. را باال میبرد و مالکیت زمین را، به عنوان منبع قدرت، از اهمیت میافکند

شهسواران، با چپاول کاالهاي تجارتیی که از مسیر آنها . میساختند، و شهریاران در پی تمرکز قدرت و قانون بودند

میگذشتند، تا حدي انتقام میگرفتند، اما هنگامی که بازرگانان و شهرداریها زبان به اعتراض گشودند، شهسواران ادعا 

کومین آلمان این عهد را مجموعه آشفته قالعی میداند که از آنها . دارند به جنگهاي خصوصی بپردازندکردند که حق 

برخی از . با مالزمان مسلح خویش براي قتل و غارت بازرگانان، مسافران، و کشاورزان بیرون میریزند)) بارونهاي دزد((

  . بریدند دند میدست راست بازرگانانی که چپاول میکر: شهسواران رسمی گذاشتند

گوتس فون برلیشینگن با آنکه خودش دست راستش را در هنگام خدمت به شاهزاده متبوعش از دست داده بود، به 

جاي آن دست آهنینی تعبیه کرد و سپاهیان شهسواران را نه تنها در غارت بازرگانان، بلکه در یغما بردن شهرهایی 

دوست او، فرانتس فون زیکینگن، مدعی ورمس ). 1512(ي کرد چون نورنبرگ، دارمشتات، مس، و ماینتس رهبر

شد، توابع آن را غارت کرد، اعضاي انجمن شهر را گرفت، شهردار را شکنجه کرد، در برابر تمام سپاهیان امپراطوري 

طور که براي دستگیري او آمدند مقاومت به خرج داد، و تنها با دریافت اعانه نقدي ساالنهاي براي خدمت به امپرا

بیست و دو شهر سوابیا، که عمده ترینشان آواگسبورك، اولم، فرایبورگ، واکنستانس . موقتا سر تسلیم فرود آورد

این اتحادیه و ). 1488(بودند، با عدهاي از نجباي درجه یک براي تجدید سازمان اتحادیه سوابیایی همداستان شدند 

 ;گرفت، و سبب شد که جنگهاي خصوصی غیر قانونی اعالم شوندهایی از این قبیل، جلو دزدي شهسواران را  اتحادیه

)) میدان حکمروایی قدرتها((اما آلمان، در آستانه ظهور لوتر، میدان آشوب و هرج و مرجهاي سیاسی و اجتماعی و 

 امیران، خواه روحانی و خواه غیر روحانی، که ناظر این آشفتگی و هرج و مرج بودند، بر اثر پول پرستی و. بود

فرومایگی، مسکوکات و حقوق گمرکی مختلفشان، رقابتهاي اغتشاشانگیزشان در کسب مال و مقام، و تحریف حقوق 

رومی به نفع خودشان براي تحصیل اقتدار و اختیار مطلق و به ضرر مردم و شهسواران و امپراطور، بر آن دامن 

در ساکس، ویتلسباخ در پاالتینا، دوکهاي خاندانهاي بزرگی چون هوهانزولرن در براندنبورگ، وتین . میزدند

مانند فرمانروایان مطلقالعنان و غیر مسئول رفتار ) در اینجا از خاندان هاپسبورگ در اتریش نام نمیبریم(وورتمبرگ 

اگر قدرت امپراطور کاتولیک بر امیران و شهریاران آلمان میچربید، نهضت اصالح دینی یا شکست میخورد . میکردند
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سر باز زدن امیران و شاهزادگان از اطاعت رم گام دیگري بود که به سوي استقالل مالی و . یق میافتادیا به تعو

  . شد سیاسی برداشته می

فردریک سوم منجم و کیمیاگر بود و . شخصیت امپراطوران این عهد وضع حکومت مرکزي را برجستهتر نشان میدهد

گراتس مشغول ساخته بود که گذاشت بوهم، شلسویگ هولشتاین،  چندان خود را با آرامش وجدانگیز باغهاي خود در

اما در اواخر سلطنت پنجاه و سه سالهاش با نامزد ساختن . اتریش، و مجارستان خود را از امپراطوري جدا سازند

هنگامی که . ماري، وارث شارل دلیر دوك بورگونی براي پسرش، ماکسیمیلیان، شاهکار سیاسی بزرگی به خرج داد

ماکسیمیلیان اول با . در جنگ، در بستري از یخ، جان داد، خاندان هاپسبورگ هلند را به میراث برد 1477رل در شا

آنکه به امپراطوري برگزیده شد، هیچ گاه تاجگذاري نکرد، و فرمانرواییش را در حالی آغاز کرد که از هر لحاظ از آن 

ن منظر، حساسیت متواضعانه، شادابی پرهیجان، سخاوت سراسر امپراطوري از حسن خلق، حس. بوي موفقیت میآمد

مثل این بود که یک ایتالیایی اوج رنسانس  ;و جوانمردي، و دالوري و مهارتش در نیزهاندازي و شکار خوشحال شدند

 شهریاري خردمند و دوراندیش و((حتی ماکیاولی تحت تاثیر قرار گرفت و او را . بر اریکه سلطنت آلمان تکیه زده بود

خداترس، حکمرانی عادل، سپهساالري بزرگ، دالور در مخاطرات، و چون سختجانترین سربازان در برابر خستگی 

سپهساالر بزرگی نبود، و آن عقل و خرد بدبین کلبی را )) ماکس((اما . شمرد)) نمونه فضایل شاهوار بسیار... پرطاقت

بر آن خیال بود که عظمت امپراطوري مقدس روم را با به . که براي شخصیت شاهزاده، اثر ماکیاولی، الزم بود نداشت

بارها، در جنگهاي بیثمري که دیت آلمان از  ;دست آوردن مجد نفوذ و مستملکات پیشینش در ایتالیا بدان بازگرداند

ر، را بدان فکر افتاد که یولیوس دوم، آن پاپ دالو ;تامین هزینه آنها امتناع میورزید، به آن شبه جزیره لشکر کشید

مانند شهریار معاصرش شارل هشتم، پادشاه (وي . برکنار کند و خود را به مقام پاپی و امپراطوري هر دو برساند

اما از لحاظ . جاهطلبیهاي داخلی خود را به عنوان مقدمات الزم براي حمله قاطعی به ترکان معذور میشمرد) فرانسه

قادر نبود که مقدمات و وسایل را به دست آرد تا در نتیجه  ;مالی و جسمی نمیتوانست به اقدام خطیري دست یازد

براي اصالح . گاهگاهی چنان به بینوایی میافتاد که پول پرداخت ناهارش را نداشت ;غایت و هدف را آرزو بتواند کرد

با در نتیجه، هر چه کشته بود  ;اداره امور امپراطوري رنج بسیار کشید، ولی خود اصالحات خویش را نقض کرد

پس از نومیدي بسیار در جنگ، روي به سیاست پدر . از قدرت خاندان هاپسبورگ زیاد دم میزد. مرگش از میان رفت

وي اندکی دیوانه بود، اما اسپانیا را  ;براي پسرش فیلیپ، خوانا، دختر فردیناند، را برگزید. و ازدواجهاي سیاسی آورد

یگرش فردیناند را با لویی و آن، پسر و دختر الدیسالوس پادشاه نوه خود ماري و نوه د 1515در . به جهیزي داشت

مجارستان، نامزد کرد و قدرت خاندان هاپسبورگ را به نهایت گسترش ) تا آنجا که قدرت ترکان اجازه میداد(بوهم 

با . بهترین وجهه شخصیت ماکسیمیلیان عشق و تمجیدش نسبت به موسیقی، دانش، ادبیات، و هنر بود. رسانید

ما مطمئنیم که وي میتوانست به آلمانی،  ;اشتیاق تمام به مطالعه تاریخ، ریاضیات، و زبانهاي گوناگون پرداخت

التینی، ایتالیایی، فرانسوي، اسپانیایی، فالندري، و به زبان والونها سخن بگوید، و در یکی از لشکرکشیهایش، با هفت 

گویشهاي جنوب و شمال آلمان، تا حدي به سرمشق و . ردفرمانده خارجی با هفت زبان مختلف خودشان گفتگو ک

کوشش و تقالي او، به صورت لهجهاي عمومی درآمد، که بعد زبان رسمی حکومت آلمان، کتاب مقدس لوتر، و 

در گیرودار جنگهاي بیشمارش، به تالیف و تصنیف کتب کوشید، و آثاري در باب علم انساب، . ادبیات آلمانی گشت

هاي آلمانی طرح  براي گردآوري آثار قدیمه و کتیبه. ي، شکار، و ترجمه احوال خویش از او باقی ماندتوپخانه، معمار

به پاپها براي اصالح تقویم پیشنهادي کرد که هشتاد سال . وسیعی افکند، اما باز بیپولی نقشهاش را نقش بر آب نمود

یس حقوق، ریاضیات، شعر، و خطابه در آن ایجاد کرد، دانشگاه وین را از نو سامان داد، کرسی تدر. بعد موثر واقع شد
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اومانیستهاي ایتالیایی را به وین دعوت کرد و به . و براي مدتی آن را به صورت فعالترین مرکز علمی اروپا درآورد

. کونرادوس کلتس توانایی داد که در آنجا یک آکادمی شعر و ریاضیات باز کند

کهایمر را مورد عنایت و تفقد قرار داد، و رویشلین رنجدیده را کنت کاخنشین اومانیستهایی چون پویتینگر و پیر 

به پتر فیشر، فایت شتوس، بورکمایر، دورر، و دیگر هنرمندانی که در عهد سلطنت او ظهور . امپراطوري گردانید

راسته و مزینی دستور داد تا در اینسبروك، براي استراحتگاه ابدي جسمش، قبر آ. کردند ماموریتهایی واگذاشت

هاي زیبایی از تئودوریک  هنگام مرگش ناتمام باقی ماند، ولی این خود فرصتی شد که پتر فیشر مجسمه ;ساخته شود

  . هایش بزرگ میبود، در عظمت رقیب اسکندر و شارلمانی میشد اگر ماکسیمیلیان به اندازه نقشه. و آرثر را بتراشد

تک چهره زیبایی از او کشید مردي فرسوده و طعم واقعیت چشیده که  دورر در واپسین سالهاي زندگی امپراطور

در روي زمین براي : ((این روح سرکشی از زمانی شاداب بود، اینک میگفت. خست جنونآمیز روزگار او را شکسته بود

ناکامیا اما ماکسیمیلیان در !)) دریغ اي سرزمین بینواي آلمان:((، و سرشک تحسر میریخت))من شادي وجود ندارد

حتی اگر از نظر پیشرفتهاي اقتصادي (او هنگامی که مرد، آلمان و امپراطوري مقدس روم را . بیش مبالغه میکرد

جمعیت افزون شده، و تعلیم و تربیت توسعه یافته . نیرومندتر از زمانی که به پادشاهی رسید به جاي گذاشت) باشد

ري نمیگذشت که نوهاش، با به ارث بردن نیمی از اروپاي باختري، وین به فلورانسی دیگر تبدیل شده بود، و دی ;بود

  . نیرومندترین حکمران جهان مسیحیت میشد

III  -1517- 1300: آلمانیها  

چنانکه . به احتمال قوي، آلمانیها در این زمان تندرستترین، نیرومندترین، سرزندهترین، و پربارترین مردم اروپا بودند

راناخ و هولباین برمی آید، مردانشان تنومند و گردن کلفت بودند، سري بزرگ و دلی توانا از آثار ولگموت، دورر، وک

خداپرستی  ;خشن اما سرخوش بودند ;داشتند، و حاضر بودند جهان را یکباره بخورند و با نوشیدن آبجو تحلیلش برند

نکه افزارهاي مخوف شکنجهاي که میتوانستند ظالم و ستمگر باشند، چنا ;خود را با نفس پرستی متعادل میساختند

در مورد جنایتکاران به کار میبردند شاهد این مدعاست، اما میتوانستند با شفقت و سخاوتمند نیز باشند، و بندرت به 

در آلمان، در برابر دستگاه تفتیش افکار، مردانه مقاومت . هاي جسمانی میدادند درندگی و تعدیات مذهبی خود جلوه

روحیه نیرومند آنها، که بیشتر براي شوخیهاي مستانه ساخته شده بود تا . آن را مقهور میساختند میکردند و معموال

بذله گوییهاي خشک، احساس منطق و زیبایی را در آنها کند میساخت و آنها را از لطافت و رقتی که مغز فرانسوي و 

اما در اندیشه آلمانی  ;رستیشان گم شده بودرنسانس ناتوان و نزار آنها در انجیل پ. ایتالیایی داشت محروم میکرد

رحم وجود داشت که آنها را به درهم شکستن قدرت رم  اثري پابرجا، کوشایی و دقتی منظم، و شجاعتی وحشی و بی

. قادر میساخت، و هم اکنون وعده آن میداد که به مقام بزرگترین دانش پژوهان تاریخشان برساند

هر خانه خوبساختهاي، حتی در . استحمام امري عمومی بود. یها پاك و نظیف بودنددر مقایسه با ملل دیگر، آلمان

هاي عمومی بیشمار، مانند روم قدیم، کارهایی غیر از استحمام  در حمام. نواحی روستایی، براي خود حمامی داشت

)) مشت و مال((;ا بیارایندنیز صورت میگرفت، در آنجا مردان میتوانستند اصالح کنند، و زنان میتوانستند موهایشان ر

معموال زن و مرد، در حالی که . رواج داشت، باده نوشی و قمار مجاز بود، و میشد از مالل تکگانی اندکی رهایی جست

عفیفانه خود را پوشانده بودند، با هم استحمام میکردند، اما قانونی علیه عشقبازي والس زدنها وجود نداشت، و 

در دنیا حمامهایی مناسبتر ((از بادن بادن دیدن کرده است خاطر نشان میسازد که  1417 دانشمندي ایتالیایی که در

آلمانیهاي این عهد را نمیتوان در اصول اخالقی و دینی .)) از حمامهاي اینجا براي آبستن ساختن زنان وجود ندارد

ر سنجش با معیار و میزان ما، درست است که گفتگوها، مکاتبات، ادبیات، و شوخیهایشان گاهی، د. سختگیر دانست

کوچک و بزرگ باده بیش از . خشن و ناهنجار مینمایند، ولی این خشونت مناسب بدنها و روحهاي نیرومند آنها بود
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ارفورت در نظر لوتر پارسا و  1501در سال . حد مینوشیدند و در جوانی در اعمال جنسی زیاده روي میکردند

فرمانروایان آلمانی، خواه روحانی و خواه غیر روحانی، با . نمینمود)) ش بیشفاحشه خانه و شرابخانها((خداترس 

قدیس آوگوستینوس و قدیس توماس آکویناس موافق بودند که براي مصون ماندن زنان از هتک و تجاوز باید 

  . فاحشگی را مجاز دانست

فهاي ستراسبورگ و ماینتس از فاحشه میخوانیم که اسق. ها داراي پروانه کار بودند و مالیات میدادند روسپیخانه

ها عوایدي دریافت میداشتند، و اسقف وورتسبورگ روسپیخانه شهرداري را به عنوان تیول پردرآمدي به گراف  خانه

در بزرگداشت میهمان، از جمله میهماننوازیها یکی آن بود که خانهاي پر از زن در اختیارش . فون هننبرگ داد

به این طریق چنان خوب پذیرایی کردند و ) 1434(و اولم ) 1414(در برن [ اول]موند از شاه سیگیس ;میگذاشتند

گاهی زنان، بدون . رضایت خاطرش را برآوردند که در مال عام از میزبانانش به خاطر این میهمان نوازي تشکر کرد

از این رقابت غیر منصفانه  روسپیان رسمی نورنبرگ 1492در سال  ;هایی غیر رسمی دایر میکردند پروانه، روسپیخانه

هاي غیر رسمی را غارت کنند و ببندند، و چنین  اجازه یافتند که روسپیخانه 1508در سال  ;به شهردار شکایت بردند

هاي اخالقی، گراییدن به فحشا، به عنوان یک گناه کوچک و عادي،  در دوران اخیر قرون وسطی، در قانون نامه. کردند

  . آن را کاري در خور مرگ گردانید 1492شاید انتشار مرض سیفیلیس در . قابل بخشش و اغماض بود

عشق را نتیجه طبیعی، نه علت معقول، زناشویی . ازدواج، مانند جاهاي دیگر، وسیلهاي براي توحید ثروتها و اموال بود

عروسیها در . صرف نامزدي همان محدودیتهایی را ایجاب میکرد که مستلزم قیود عروسی بود. محسوب میداشتند

جشن عروسی ممکن بود یک یا دو هفته به درازا . میان تمام طبقات با تشریفات و تجمل پرستی و اسراف همراه بود

اقتدار مرد از لحاظ نظري مطلق . به دست آوردن یک شوهر همان اندازه گران خرج بود که نگاه داشتن یک زن. کشد

مالحظه میکنیم که خانم دورر براي خود . شتر از گفتار معلوم میگشتو بی چون و چرا بود، اما در عمل واقعیتش بی

زنان نورنبرگ چنان بیپروا بودند که امپراطور ماکسیمیلیان را نیم برهنه از بستر بیرون . حقوقی قایل بوده است

سانه کهنه و بنا بر یک اف. کشیدند، شالی به کمرش افکندند، و در میان خیابان به رقص شبانه شادیبخشی انگیختند

کمربند ((قدیمی، برخی از مردان طبقه باالي آلمان قرن چهاردهم، هنگامی که به سفري دور و دراز میرفتند، یک 

اثر و نشانه این رسم . آهنی به دور کمر و رانهاي زنانشان میبستند، قفل میکردند، و کلیدش را با خود میبردند)) عفت

اما در موارد معدودي که موثق به نظر میرسند، زن یا  ;انزدهم میتوان دیدرا در ونیز قرون وسطی و فرانسه قرن ش

معشوقه کمربند را به اختیار خود میبست و کلیدش را به شوهر یا عاشق خود میسپرد تا وي را از وفاداري خود 

. مطمئن سازد

به طور متعارف هشت یا ده نگار ارفورتی حساب میکند که هر زن و شوهري  یک وقایع. زندگی خانوادگی رونق داشت

فرزندان حرامزاده و نامشروع نیز جزو این عده به شمار . هایی که پانزده اوالد داشتند کم نبودند خانواده. فرزند دارند

در قرن پانزدهم استعمال نام . میرفتند، زیرا این کودکان، که فراوان هم بودند، پس از ازدواج پدر، به خانه او میرفتند

این نام اغلب بر شغل و پیشه اجدادي یا زادگاه داللت داشت و گاهگاهی نیز شوخی . داول پیدا کردخانوادگی ت

حتی . در خانه و مدرسه انضباطی سخت حکمفرما بود. کوتاهی بود که در دل زمانه خشن و سختگیر نطفه میبست

. شت، جز براي پدر و معلم نبودناکس، امپراطور آینده، کتکهاي بسیار نوش جان کرد، اما اگر این کار رنجی دا

با پلکانهاي فراخ، طارمیهاي محکم، اثاثه جاگیر، صندلیهاي تشکدار، ) 1500حد (هاي آلمانی در این زمان  خانه

هاي پوشیده از فرشینه، کفهاي  هاي شیشه رنگی، تختخوابهاي آسمانه دار، دیواره صندوقهاي منبتکاري، پنجره

هایی  هاي پر از کتاب یا گل و یا آالت موسیقی یا ظروف سیمین، و آشپزخانه ، قفسهمفروش با قالی، نجاریهاي محدب

ها بیشتر از چوب  نماي خانه. هاي اروپا بودند که با افزارهاي الزم جهت سورهاي آلمانی میدرخشید، راحتترین خانه
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ها و خیابانها را  روشنی کوچه رخبامهاي پیشامده و بالکنهاي پنجره دار جلو. بود، و از این روي آتشسوزي فراوان

جز در شبهاي جشن و شادي، از چراغ در . تنها معدودي از خیابانها، در شهرهاي بزرگ، سنگفرش بودند. میگرفتند

خرده مجرم، چون خوکها و گاوهایی که در کوچه و . ها، امنیتی وجود نداشت شبها، بیرون از خانه. خیابانها اثري نبود

براي جلوگیري از جرم و جنایت، به مجازاتهاي سخت توسل . شهربانی وجود نداشت. ان بودمحل ول میگشتند، فراو

  . جسته میشد

زبان کسانی را که کفر میگفتند و یا به . جزاي سرقت مرگ، و سزاي دزدیهاي کوچک بریدن هر دو گوش بود

ون اجازه به شهر باز میگشتند از نمودند بیرون میکشیدند، در نورنبرگ چشم تبعیدیاتی را که بد مقدسات توهین می

زنانی که شوهرانشان را میکشتند زنده به گور میشدند یا سیخ داغشان میکردند و سپس به . آورند حدقه بیرون می

در میان آالت و افزار شکنجه که قبال در قلعه نورنبرگ عرضه شده بود، صندوقهاي مملو از تراشه . دار آویختند

هایی بودند که اندامها را میکشیدند و  دستگاه ;را در زیر فشار آنها له میکردندسنگهاي تیزبود که محکوم 

هایی بودند که مجرم را از نشستن، دراز  دستگاه ;منقلهایی بودند که با آنها کف پاها را میسوزاندند ;میگسیختند

نام داشت و محکوم را با ) )دوشیزه ملعون آهنین((و باالخره ماشینی بود که . کشیدن، یا خوابیدن باز میداشتند

بازوان پوالدین بر سینه تیغه دار خود میفشرد، و سپس، خونین و از هم دریده و شکسته، در گودالی پر از خنجر و 

ارتشا . اخالق سیاسی نیز با اخالق سست عمومی هماهنگی داشت. هاي نوك تیز گردان میافکند تا جان سپارد میله

تقلب در اجناس، با آنکه دو تن را در نورنبرگ به جرم تقلب در شراب زنده به گور . ودشایع، و در طبقات باال بدتر ب

یعنی قربانی کردن اخالق در راه پول مانند هر قرن ) سودپرستی(پرستش سوداگري . ، رایج بود)1456(ساختند 

شتابزده، مبالغ هنگفتی براي مع هذا، همین شارمندان، . پول مدار ارزیابی همه اشیا بود نه انسان ;دیگري، شدید بود

در زمان پاپها، مردم با شادي و خلوص بسیار دو دستی احسان میکردند، : ((لوتر مینویسد. امور خیریه هدیه میکردند

نیاکان ما، بزرگان و شاهان، شاهزادگان و دیگر مردم، از . صدقه میدادند، بناي خیر میساختند، و میراث میگذاشتند

.)) دستی بلی، تا حد لبریزي به بخشهاي کلیسایی، امور تحقیقاتی، و روحانیان کمک میکردند روي شفقت و با گشاده

هاي این عهدي که خود را از قید روحانیت و کلیسا رها میساخت یکی آن بود که بیشتر اعانات خیریه را براي  از نشانه

  . لیساکمک به مستمندان در اختیار انجمن شهرها میگذاشتند نه در ید اولیاي ک

هنگامی که قدرت و فرمانروایی در ضبط و ربط امور اقتصادي بر اشرافیت نسب و والدت پیشی گرفت، آداب و عادات 

لوتر و هوتن  ;باده خواري گناهی عمومی بود. خشنتر و ناهنجارتر گشت در فرانسه و انگلستان نیز چون آلمان بود

نیرنگبازي ایتالیاییها، دست کجی اسپانیاییها، و تکبر ((از  هردو آن را محکوم ساختند، گر چه هوتن آن را بهتر

بعضی از بدمستیها ممکن است ناشی از ادویه تندي بوده باشد که در طبخ غذاها به کار . میدانست)) فرانسویها

ا مردم چنگال از قرن چهاردهم به آلمان راه پیدا کرده بود، ام. آداب غذا خوردن ناهنجار و ساده و آسان بود. میرفت

حتی در قرن شانزدهم واعظی استعمال چنگال را تحریم کرد و آن  ;هنوز ترجیح میدادند که با دست خوراك بخورند

.)) اگر خداوند میخواست که ما چنگال به کار بریم، هرگز به ما انگشت نمیداد((را خالف اراده خدا شمرد و گفت 

به پوشیدن کاله نمدي، نیمتنه کوتاه، و شلواري که آن را روي مردمان کارگر . لباسها مجلل و پر زرق و برق بودند

طبقات متوسط، عالوه بر اینها، جلیقه و . کفشهاي ساقه بلند یا چکمه میانداختند یا توي آن میکردند قانع بودند

 اما بزرگزادگان و صاحبان حسب و نسب در تزیین و تجمل. پوشیدند قباي جلو باز آستردار یا مطرز به خز می

در این هر دو طبقه کاله مردان پارچه گرانبهایی بود که . لباسهایشان با صاحبان ثروت رقابتی بسیار شدید داشتند

قباهاي رویی، با رنگهاي درخشان، طراز خز . پیچ در پیچ برهم افتاده و با پر، قیطان، مروارید، یا طال مطرز شده بود

ن تاجهاي زرین یا روسریهاي زربفت میپوشیدند، یا گیسوانشان را با زنان توانگرا. داشتند یا نقره دوزي شده بودند



٣۵٧١

هاي لطیف به سر میافکندند و در زیر چانه گره  اما زنان با آزرم و محجوب دستمالی از پارچه. نوارهاي زرین میبافتند

فلورین  4000گایلر فون کایزرسبرگ مدعی است که لباس بعضی از زنان شیک پوش بیش از . میزدند

زلفهاي مردان  ;مردها ریششان را میتراشیدند، اما موي سرشان را بلند نگاه میداشتند. میارزیده است) دالر100000(

هاي خیاالنگیز موهاي  انگیز گیسوان دورر، و شکنجه هاي مباهات حلقه ;با دقت تعلیم و آرایش داده میشد

کونرادوس کلتس . طبقه یا براي خودنمایی بود انگشتري، مثل حاال، عالمت تشخص. ماکسیمیلیان را مالحظه کنید

در . میگفت که مد لباس در آلمان زودتر از جاهاي دیگر تغییر میکند، و این امر در مورد مرد و زن هر دو صادق است

اعیاد و جشنها فراوان بودند، و در . الشعاع قرار میدادند ایام جشن، گاهی مردها در خوشپوشی و تجمل زنان را تحت

روح تفریحات و نمایشهاي شادیانگیز قرون وسطی ادامه داشت، و فرصت مناسبی براي آسودن از رنج کار و  آنها

هنوز  ;عید کریسمس، با وجود صبغه کافرانهاش، هنوز یک عید مسیحی بود. تخلف از احکام مذهبی به شمار میرفتند

مشتق از ) Kermis(هر شهر یک کرمیس . ستدرخت کریسمس به بازار نیامده بود، چه آن از ابداعات قرن هفدهم ا

در . یا عید قدیس حامی خود را جشن میگرفت)) قداس((، به معناي mis، و ))کلیسا((، به معنی Kerkلفظ آلمانی 

این جشن، زن و مرد با هم در کوچه و خیابان میرقصیدند، شادي بر همه جا حکمفرما بود، و هیچ قدیس واعظی 

چنانکه . رقص گاهی به صورت جنوبی مسري بیرون میآمد. یخته عشرتطلبی را آرام سازدنمیتوانست نشاط لجام گس

در بعضی از این . همین وضع پیش آمد 1412، یا در ستراسبورگ در سال 1374در مس، کولونی، واکس در سال 

ل میجستند و، موارد، مبتالیان، که خود را طلسم شده و جنزده میپنداشتند، براي شفا به رقص قدیس ویتوس توس

مردها براي بروز . مانند برخی از جوانهاي دیوانه عصر ما، از بسیاري رقص خویشتن را به هالکت میافکندند

هزاران تن، از مرد و . استعدادهاي دیگر خود به امور دیگري چون شکار یا مسابقه خطرناك نیزه بازي میپرداختند

با شادي و شعفی دردناك بر پشت اسبان . هانه سفر خود میساختندزن، به مسافرت میرفتند و زیارت مرقد قدسی را ب

هاي  هاي ناهموار و مهمانخانه ها یا تخت روانها راه میسپردند و رنج و ناراحتی جاده یا استران، و یا درمیان کالسکه

یر رود راین، اشخاص معقولتر، هنگامی که برایشان فراهم میآمد، با قایق در مس. پلشت را بر خود هموار میکردند

یک خط پستی، که بر روي همه باز بود،  1500در سال . دانوب، یا دیگر نهرهاي باشکوه اروپاي مرکزي سفر میکردند

همه و همه اینها تصویر مردمی رانشان میدهند که نیرومندتر، سرزندهتر، و . شهرهاي معتبر را به یکدیگر پیوست

وندان فئودال را بر دستهاي خود، و بار استثمار را بر پشت خویش تحمل کامیابتر از آنند که بیش از این دستبند خا

علی رغم همه پراکندگیهاي سیاسی، احساس نیرومند ملت پرستی آلمانها زنده و پایدار ماند و جلو امپراطورانی . کنند

ینی هم امپراطوري نهضت اصالح د ;که خود را باالتر از ملیتها، و پاپانی که خود را فوق طبیعت میدانستند گرفت

در نبرد هزار و پانصد ساله میان توتونها و رومیها، بار دیگر چون . مقدس روم و هم سلطنت پایان را در هم میشکست

. قرن پنجم، پیروزي به روي آلمان لبخند میزد

IV -کمال هنر آلمان  

اما حقیقتی مسلم است که درست  شاید نتوانیم باور کنیم،. این کمال و بلوغ نخست خود را در هنر جلوه گر ساخت

هنرمندان آلمانی، به ) 1520(تا مرگ رافائل ) 1452(در اوج رنسانس ایتالیا یعنی از زمان تولد لئوناردو داوینچی 

خاطر استادي و صنعتگریشان در چوب، آهن، مس، مفرغ، نقره، طال، کنده کاري، نقاشی، مجسمه سازي، و معماري، 

 1484فلیکس فابري، اهل اولم، شاید بیشتر از روي میهن پرستی تا بیطرفی، در . اشتنددر سراسر اروپا خواهان د

هنگامی که کسی میخواهد یک کار هنري مفرغی، سنگی، یا چوبی داشته باشد، صنعتگران و هنرمندان :((نوشت

ارابهسازان آلمانی من خود به چشم خویش دیدهام که جواهرسازان، زرگران، حجاران، و . آلمانی را استخدام میکند

در .)) آنها در هنرمندي حتی از یونانیها و ایتالیاییها در گذشتهاند ;در میان اعراب آثار اعجاب آوري پدید میآوردند
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آلمانها در عالم : ((حدود پنجاه سال بعد، پائولو جوویو، که یک نفر ایتالیایی است، این گفتار را صادق یافت و نوشت

آنها بوده است میگیرند و پیش میبرند، و ما ایتالیاییهاي تنبل بایستی نیازمند شویم که به  هنر هر آنچه را پیش از

معماران آلمانی در فلورانس، آسیزي، اورویتو، سینا، بارسلون، و بورگوس به .)) دنبال صنعتگر خوب به آلمان بفرستیم

فایت شتوس کراکو را مسخر خود . واستندکار اشتغال داشتند، و از آنها براي اتمام کلیساي جامع میالن کمک خ

  . کرد ساخته بود، دورر در ونیز با افتخار و بزرگی قرین بود، و هولباین کهین در انگلستان غوغا می

با اینهمه، یک نسل . البته اوج و عظمت معماري کلیسایی با گذشتن قرون سیزدهم و چهاردهم به زوال گراییده بود

به سبک گوتیک ) 14701488)) (تاالر کهن شهر((و ) 14681488(یساي حضرت مریم از مردم مونیخ به ساختن کل

در دو دهه آغاز قرن شانزدهم، فرایبرگ در ساکس عمارت جایگاه همسرایان کلیساي خود را . متاخر اشتغال داشتند

س را تمام کرد، و تکمیل کرد، در آوگسبورگ نمازخانه فوگر بنیاد گرفت، کلیساي جامع ستراسبورگ نمازخانه الورن

در قسمت معماري روستایی و . پنجره بالکوندار زیبایی بر کشیش خانه کلیساي زبالدوس در نورنبرگ افزوده شد

هاي چوبی، طارمیهاي گل آذین، و  هاي فریبایی با بامهاي سفالین سرخرنگ، باالخانه شهري، در این عهد، کلبه

به این ترتیب، در آب و هواي سخت . تاب و ریزش برف ساخته شدندها از تابش آف رخبامهاي وسیع براي حفظ پنجره

هاي آلپ در ناحیه باواریا  هاي خود، با شکوه و عظمت رشته کوه میتنوالد، آلمانهاي بیباك، با زیبایی ساده و گرم خانه

. به مقابله برخاستند

ازان کوچک فراوان بودند، و بعضی مجسمه س. مجسمه سازي تاج شکوهمند افتخاري بود که بر فرق زمان میدرخشید

از آنها، چون نیکوالوس گرهارت، زیمون الینبرگر، تیلمان ریمنشنایدر، و هانس باکوفن، اگر در کهکشان هنري 

نورنبرگ تنها در یک نسل سههنرمند پرورد که . کوچکتري قرار میگرفتند، هر کدام ستاره قدر اولی به شمار میرفتند

در . داستان زندگی و کار فایت شتوس داستان دو شهر بود. تالیاي آن زمان نظیر نداشتنددر هیچ یک از شهرهاي ای

. نورنبرگ پرورش یافت، و به عنوان یک مهندس، پل ساز، معمار، حکاك، مجسمه ساز، و نقاش شهرت پیدا کرد

سان، که گویاي  سپس در سی سالگی به کراکو رفت و بهترین اثر خود را در آنجا، به سبک گوتیک متاخر شعله

، با پول کافی به نورنبرگ بازگشت، خانه 1496در . خداترسی و تاثر پذیري لهستانیها هر دو است، به وجود آورد

در اوج کامیابی، بر اثر شرکت . تازهاي خرید، و زن جدیدي گرفت که برایش پنج کودك بر هشت فرزند سابق افزود

. یش را داغ کردند و خارج شدن از نورنبرگ را بر او قدغن ساختندگونه ها. شاید غیر عمد در تقلبی دستگیر شد

، اما شتوس تا پایان زندگی )1506(امپراطور ماکسیمیلیان او را بخشود و حقوق مدنیش را به وي باز گردانید 

م سال((اثر بزرگی را که نشان دهنده عید بشارت یا  1517در . دردناك و طوالنیش همچنان یک مطرود باقی ماند

هاي چوبی بیش از همه به کمال نزدیکند در  دو تا از پیکره هایی را که در میان مجسمه. است تراشید)) فرشتگان

حلقهاي از گل سرخ محصور ساخت، و به دور این مجموعه سبحهاي تراشید که از آن هفت مدالیون که شادیهاي 

ه همه از چوب زیزفون بود، تصویر نا دالنگیز و غیر مریم عذرا را مجسم مینمود آویخته بودند، و بر فراز این کل، ک

این ترکیب شکننده از طاق جایگاه همسرایان کلیساي لورنتس آویزان بود، و هنوز هم . جالبی از خداوند پدر قرار داد

شتوس براي کلیساي زبالدوس . به عنوان گنجی که یادگار روزهاي آرام و پرشکوه این شهر است آویخته است

در همان سال، . ، که در نوع خود هرگز نظیري نیافت)1520(لوب کردن مسیح را از چوب تراشید مجسمه مص

پسرش آندرئاس، نایب دیر فرقه کرملیان در نورنبرگ، براي او ماموریتی تحصیل کرد، و آن طراحی و ساخت محراب 

. الح دینی نورنبرگ را فرا گرفتهنگامی که شتوس در کار آفرینش این اثر بود، جنیش اص. کلیسایی در بامبرگ بود

  فایت خود همچنان به کیش پر زرق و برقی که  ;آندرئاس را چون کاتولیک باقی ماند، از نیابت دیر بر کنار ساختند
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هاي ساختن محراب کلیسا متوقف شد، و لذا کار ناتمام  الهامبخش هنر او بود وفادار ماند پرداخت مخارج و هزینه

ال پایان عمر را در کوري تنهایی و بیکسی به سربرد زنانش پیش از وي مرده بودند فرزندانش شتوس ده س. باقی ماند

او را ترك کرده بودند و روزگار نیز بیش از آن در فلسفه االهی غرق شده بود که متوجه شود بزرگترین کندهکار 

. دهد ، از دست می)1533(چوب تاریخ را در نودوسه سالگی 

مان زمان، هنرمند مفرغ کاري میزیست که در رشته خود چون شتوس بینظیر بود اما زندگی در همان شهر و در ه

پتر فیشر مهین، در گوشه معروفترین اثرش خود را به شکل کارگري ساده، جدي، . آرامتر و سعادتمندانهتري داشت

ده است وي و پنج پسرش کوتاه، چهارشانه، با ریشی انبوه و پیشدامنی از چرم، چکش و اسکنه در دست تصویر کر

وقت صرف ) 1519 1508(براي خلق شاهکار خود یعنی آرامگاه زبالدوس قدیس حامی شهر نورنبرگ یازده سال 

در نیمه کار هزینه ساختنش تمام شد و ناقص ماند تا آنکه آنتون توشر اهالی  ;کردند این کار خطیر و پرخرج بود

  . که براي اتمام کار الزم بود بپردازند) دالر 000,20(گیلدر  800شهر را واداشت که مبلغ 

که در فلورانس است قابل مقایسه به ) 1348(با محراب اورکانیا  ;این شاهکار عظیم در نظر اول جالب و گیرا نیست

ولیسکها و ماهیهایی که ساختمان آرامگاه بر پشت آنها قرار دارد براي حمل چنان بار سنگینی مناسب  ;نظر نمیرسد

اما معاینه دقیقتر کمال و تمامیت اعجاب آور اجزا را هویدا میسازد تابوت منقوش و سیمین وسط از چهار . نیستند

در پیرامون آن ستونهاي مفرغی یک . سوبا برجستهکاریهایی که معجزات قدیس زبالدوس را نشان میدهند مزین است

اشیده شده، و در باال با فلزکاري مشبک زیبایی سایه بان گوتیک، که با ظرافت تمام و ریزهکاریهاي عهد رنسانس تر

ها، در زوایا و جاهاي مناسب آسمانه  به هم متصل گشته است، قد برافراشتهاند، روي ستونها، در اطراف پایه

هاي واقعا بیشماري را از مخلوقات و قهرمانان مسیحی، عبرانی، و مشترك چون تریتونها،  سرستونها، هنرمندان پیکره

نرئیدها، سیرنها، موزها، فاونها، هرکول، تسئوس، شمشون، پیامبران، عیسی، حواریون و فرشتگانی که  قنطورسها،

برخی از این تمثالها هنوز صیقل . موسیقی مینوازند یا با شیر و سگ به بازي و تفریح مشغولند جایگزین ساختهاند

و همه بر روي  ;ر دوناتلو یا گیبرتی میباشندبسیاري دیگر تمام و داراي دقت و صراحتی چون آثا ;نیافته و خشتند

هاي پطرس، بولس، متی، و یوحنا با تابلو چهار  پیکره. هم، به طور روشن، به تجسم متنوع زندگی کمک میکنند

  . کنند حواري کار دورر، که هفت سالی بعد در همین نورنبرگ ترسیم گشته است، برابري می

هیچ شهریار یا امیري به نورنبرگ نمیآمده است، بی آنکه به کارگاه  هاي آغاز قرن شانزدهم میگویند در دهه

آثار او، از قندیل بزرگ برنجی و . و بسیاري خواستار و خریدار هنر وي بودهاند ;مجسمهسازي پترفیشر سري بزند

. ا بودندچند شاخه کلیساي لورنتس تا آرامگاه ماکسیمیلیان اول در اینسبروك در کلیساهاي متعدد در معرض تماش

هرمان فیشر کهین، . پسران پنجگانهاش دنبال کار او را در مجسمهسازي گرفتند، اما دو تن از آنها پیش از وي مردند

، براي آرامگاه کاردینال کازیمیر در کلیساي جامع کراکو، )1517(که در سی و یک سالگی رخت از جهان بربست 

. نقش برجسته زیبایی از مفرغ ریخت

رمندان خاندان فیشر در مفرغ سازي، وفایت شتوس در چوبکاري چیره دست بودند، آدام کرافت نیز در همچنانکه هن

کسی که (وقایعنگاران آلمانی، او و پترفیشر مهین و زباستیان لیندناشت . حجاري سرآمد همه معاصران خود بود

ند و دوست جانی و مخلص تصویر را سه هنرم) برگزینندگان چاپلوس را بر ساعت کلیساي مریم عذرا طرح افکند

هر روز آدینه، حتی در ایام پیري نیز، به دیدار یکدیگر میشتافتند، و چنانکه از . آنها چون برادر بودند. ((کردهاند

آنگاه، در حالی . طرحهایی که در این مالقاتها میساختند بر میآید، چون سه شاگرد به مطالعه و تحقیق میپرداختند

آدام، که گمان میرود در همان سال که فیشر .)) ی را کامال از یاد برده بودند، از هم جدا میشدندکه گرسنگی و تشنگ

زاده شده بود، در سادگی، شرافتمندي، پارسایی و عالقهمندي به تصویر یا تجسم خود به او ) 1460(متولد شد 
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با نقشهاي برجستهاي از آالم حضرت براي کلیساي زبالدوس و آرامگاه زبالدوس شرایر را  1492در سال . میمانست

هانس ایمهوف که مل التجاري بود، تحت تاثیر زیبایی آنها، کرافت را مامور ساخت که . مسیح و رستاخیز تراشید

آدام این جایگاه آیین مقدس را به . جایی براي گذاشتن نان و شراب مقدس عشاي ربانی در کلیساي لورنتس بسازد

ه سبک گوتیک متاخر ساخت که معجزه کندهکاري در سنگ است، و پلهپله به ارتفاع صورت ظرف بلند و باریکی ب

متر میرسد و هر چه باالتر میرود باریکتر میشود، تا آنکه به صورت انحناي دلپذیر سر عصایی بیرون میآید،  19، 5

ارند، و بر سطوح ستونهایش از بسیاري تصاویر مقدسان جاندار به نظر میرسند، درهایش را فرشتگان پاس مید

تمام این بناي وسیع به نحو خارقالعادهاي بر . چهارگوش آن نقشهاي برجستهاي از زندگانی مسیح ترسیم گشتهاند

در این تندیسهاي . پشت تندیس خمیده سه انسان ایستادهاست و این سه آدام کرافت و دو تن از دستیاران اویند

دستها خشن و ریشها  ;کهنه و براثر رنج و زحمت پاره و ژندهاند ها جامه: شخصی اثري از مجامله و تعارف نیست

هنگامی که این شاهکار حیرتآور به پایان . هاي فراخ و رو به باال غرق در تصویر و ساختن اثرند ژولیدهاند و چهره

جالسی از رسید، کرافت دوباره به حجاري موضوع مورد عالقه خود رو نمود و، بر سینه هفت ستون از سنگ سیاره، م

یکی از آنها، یعنی . شش تا از این ستونها هم اکنون در موزه ملی آلمان است. داستان آالم مسیح کندهکاري کرد

تدفین مسیح نمونه کامل هنر توتونی است که واقع گرایی بیپرواي آن، براي بیان ایمان و تقواي واقعی، احتیاجی به 

  . شاخ و برگهاي تخیلی ندارد

مینیاتورسازان هنوز چندان خواستار . ت قرون وسطایی همچنان در خرده هنرها ادامه داشتندموضوعات و حاال

هنرمندان بزرگی چون دورر و هولباین براي شیشهبند منقوش طراحی . داشتند که صنف کامیابی را تشکیل میدادند

د به اوج خود رسیده بود، کلیساي این هنر، که در فرانسه و انگلستان راه زوال میپیمود، در آلمان این عه. میکردند

نه تنها . هاي رنگینی شدند که در دنیا شهرت دارند لورنتس و کلیساي جامع اولم و کولونی در این عهد صاحب پنجره

شهرهایی . هایی با شیشهبند منقوش داشتند هاي شخصی پنجره کلیساها، بلکه تاالرهاي اصناف، قصرها، و حتی خانه

به فلزکارانی که : گ، راتیسبونا، کولونی و ماینتس به هنرمندان صنعتکار خود میبالیدندچون نورنبرگ، آوگسبور

به زرگرانی که حاصل دسترنجشان، از قاشق  ;ها قفلها، و سینیهاي باشکوه میساختند مشعلها، قندیلها، طشتکها، کوزه

هاي  هاي زیبا، جامه ه قالیها و فرشینهبه پارچه بافانی ک ;گرفته تا میز عشاي ربانی سراسر اروپا را توانگر میکرد

به زنان پارسایی که، براي پوشاندن کشیشان و محرابها با  ;روحانی و لباسهاي پر زرق و برق طبقه اشراف را میبافتند

باسمهکاران هرگز بیش از این . هاي ابریشمین و برودري دوزي شده، انگشتان و چشمان خود را میفرسودند پارچه

ند، میخائل ولگموت عالوه بر نقاشی کردن دو پنجره معظم براي کلیساي لورنتس، چندین شاهکار مهارت نداشتها

. براي محراب از چوب کند و سپس به دورر آموخت تا بر او پیشی گیرد

حکاکی یعنی کندن نقوش در چوپ یا مس، در قرن پانزدهم پیشرفت فراوان کرد و هنري کامل شد، که پهلو به 

بعضی از حکاکیهاي او، چون . مارتین شونگاوئر تکمیلش کرد. بزرگترین نقاشان آن را پروردند. یزدپهلوي نقاشی م

وسوسه کردن شیطان قدیس آنتونیوس ((، و ))قدیس یوحنا در پاتموس((، ))حمل صلیب((، ))تازیانه زدن مسیح((

وسیله حکاکی کلیشه متداول و معمول  مصور ساختن کتاب به. ، در همه ادوار از بزرگترین آثار به شمار میروند))را

مشهورترین نقاشیهاي زمان به صورت کلیشه، که در کتابفروشیها و . شد و بسرعت جاي تذهیب و نقاشی را گرفت

لوکاس وان الیدن یکی از نوابغ زودرس این رشته . بازارها و اعیاد بآسانی به فروش میرسیدند، نسخه برداري شدند

را حکاکی کرد، و ) 1510)) (اکه هومو((، در شانزدهسالگی )ص()) حضرت محمد((مثال سالگی ت است، در چهارده

کلیشه خشک به وسیله  1480در حدود سال . در حکاکی چهره ماکسیمیلیان بر روي مس به کمال نزدیک شد

، در طول روي کار آمد، و آن چنان بود که با افزاري نوك تیز)) استاد خانه کتاب((هنرمند ناشناسی معروف به 
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چاپ تیزابی خطی، یعنی پوشاندن سطح فلز با موم، . خطوط طرح با بریدن فلز، حاشیه برجستهاي ایجاد میکردند

کندن نقشه در موم، و سپس گود کردن خطوط طرح با ریختن اسید، از نقش و نگار روي اسلحه تا کندهکاري روي 

گمان میرود که دانیل هوپفر که یک  ;بودند ترقی یافتهاي فلزیی که نقوش چاپ تیزابی خطی آنها قابل چاپ  ورقه

بورکمایر و دورر این فن جدید . به وجود آورده باشد 1504نفر اسلحه ساز بود، نخستین اثر چاپ تیزابی خطی را در 

تاد نیز لوکاس وانالیدن به احتمال قوي آن را از دورر فرا گرفت، اما پس از اندکی از اس ;را به طور ناقص به کار بردند

  . قدم فراتر نهاد و به درجه کمال رسید

نقاشان آلمانی تحت تاثیر مکتبهاي نقاشی هلندي و  ;از نظر هنر نقاشی، این قرن بزرگترین دوره نقاشی آلمان است

ایتالیایی و مملینگ جالي وطن کرده خودشان در نیمه دوم قرن پانزدهم شدت و خشونت سبک گوتیک را پشت سر 

ظرافت خطوط و اشکالی که با نرمش تمام در مناظر طبیعی سیر میکردند و زندگی خانگی  گذاشتند و به

. پیروزمند را منعکس میساختند روي آوردند)) بورژوازي((

تصویرهاي تک پارچه . موضوعات به طور عمده همچنان مذهبی باقی ماندند، اما مطالب غیر روحانی نیز بیشتر شدند

حراب کشیده میشد گرفت، و وقف کنندگان توانگر دیگر بدان راضی نبودند که در کنار جاي تصویرهایی را که بر م

عدهاي از مومنان در گوشه تصویر زانو به زمین زنند بلکه خواستار تابلوهایی بودند که سراسر وقف تجسم خود آنها 

ند، نامشان را در پاي آثارشان رقم خود نقاشان نیز از گمنامی قرون وسطی به در آمدند و تفرد و تمایز یافت. شده باشد

که نزدیک به )) زندگی مریم عذرا(( هنوز استاد تابلو . میزدند، و به این طریق نام خود را مخلد و جاوید میساختند

به جاي مانده است، مریم )) مریم عذرا و قدیس برنار((در کولونی کار میکرده، گمنام است از وي تابلو  1470سال 

قیافه راهب  ;اك آلمانی است که از پستانش در برابر راهبی مخلص براي کودك شیر میدوشدعذرایش دختري پ

میخائل پاخر یکی از اولین نقاشانی است که نام و اثرش . بسختی یوزخدا را به خاطر میآورد که آبالر را تعقیب میکرد

یمی را که وي کندهکاري و نقاشی کلیساي سنت ولفگانگ در سالز کارگوت هنوز محراب عظ. هر دو به ما رسیدهاند

  . این اثر یازده متر طول دارد ;نشان میدهد) 14791481(کرده است 

مارتین شونگاوئر دقت و . مطالعه و بررسی قواعد ژرفانمایی در این تابلوها در پرورش هنر آلمانی سهیم بوده است

  . در تابلوهاي خود جمع کردباریک بینی یک حکاك زبر دست، و لطافت احساس روژهوان در وایدن را 

، در کولمار رحل اقامت افکند، و در آنجا مکتبی در نقاشی و حکاکی به )1445حد (شونگاوئر در آوگسبورگ زاده شد 

شهرهاي پر رونق . وجود آورد که در رساندن این هنرها به کمالی که در دورر و هولباین میبینیم نقش بزرگی داشت

در آوگسبورگ، که مرکز تجارت . هنر آلمان را از کولونی و شهرستانهاي شمال میربودندجنوب بتدریج مقام پیشوایی 

با ایتالیا بود، هانس بورکمایر ریزهکاریهاي تزیینی نقاشی ایتالیایی را وارد تابلوهاي خود کرد، و هانس هولباین مهین 

ویش را به پسرانش آمبروز و هانس که هانس هنر خ. تزیین هنر ایتالیایی را با وقار و سنگینی سبک گوتیک آمیخت

از آمبروز بر صفحات تاریخ اثري نماند، اما هانس . با شیفتگی تمام در تابلوهایش تصویر کرده است، منتقل ساخت

بزرگترین هنرمند پیش از دورر، ماتیاس گوتارت نایهارت بود . یکی از افتخارات آلمان، سویس و انگلستان شد) پسر(

در میراث سالدار اجتماعی هنر، وي . ک محقق در نزد آیندگان به ماتیاس گرونوالد مشهور شدکه، براثر خطاي ی

جادوي نقاشی را از شونگاوئر در کولمار آموخت، عطش سیري ناپذیر خود را در طلب شهرت و کمال بدان افزود 

به احتمال قوي در آنجا ). 1479(درگان و شپایر و فرانکفورت صبورانه مشق کرد و ستراسبورگ را خانه خود ساخت 

خود دورر . اولین شاهکار خود را به وجود آورد، و آن دو تک چهره از فیلیپ دوم فرمانرواي هانولیشتنبرگ و زنش بود

گرونوالد، چون دوباره به دوره گردي افتاد، چندي . نیز در عمق تاثیر و لطافت ترسیم عالیتر از این نمیتوانست آفرید

جا که تابلو تک چهره یک مرد را که اینک در موزه نیویورك است کشید کارکرد، و بار دیگر در با دورر در بال آن
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در زلیگنشتات اقامت گزید و در آنجا باالخره شیوه  1503در سال . نورنبرگ با دورر به حکاکی روي چوب پرداخت

ز و قدرتی تراژیک است، هاي کتاب مقدس با احساس شورانگی مشخص و پخته خود را، که نمایش ترسیمی صحنه

، اما هنگامی که گرونوالد در تمجید و )1509(آلبرشت، اسقف اعظم ماینتس او را نقاش دربار ساخت . پرورش داد

ازدواجی نامیمون کرد و به انزوایی مالیخولیا آور ). 1526(هواخواهی از لوتر اصرار ورزید، از آن مقام معزولش کرد 

. هاي سیاهی به جاي گذاشته باشد ی آن در سایه روشن هنرش نقطهگرایید که احتمال دارد تاریک

براي صومعهاي در ایزن  1513شاهکار او به احتمال قوي بزرگترین نقاشی آلمان نقاشی چند لتهاي است که در 

یی قاببند چوبی وسطی آن مریم عذرا را با کودکش با رنگ طالیی درخشانی به شیوه ترنر در زمینه دریا. کشیده است

اما برجستهترین تابلو این مجموعه تابلو مخوف مصلوب کردن مسیح است که مسیح را در . دور دست نشان میدهد

بدنش سراسر از جراحت و عرق آلوده به خون پوشیده است، اندامهایش براثر کشش  ;درد و عذاب دم مرگ مینمایاند

ش کرده و مریم مجدلیه از خشم و اندوهی باور درد پیچیده و کج شدهاند، حضرت مریم در آغوش یوحناي حواري غ

مثل تابلو سرایندگی : نیز هر یک براي خود نقاشی بزرگی هستند)) مرقع((تابلوهاي دیگر این . نکردنی مرتعش است

فرشتگان در صحنهاي که یک ساختمان سبک گونیک را نشان میدهد و با سرخ درخشان و قهوهاي ترسیم گشته 

یا تابلویی که همو را به صورت زاهد گوشهنشینی  ;ر وسوسه کردن شیطان قدیس آنتونیوس رایا تابلو وحشتآو ;است

و یا هیوالیی به سبک کار بوس که ظاهرا مظهر و نمودار  ;در یک جنگل غیر طبیعی با درختان پوسیده نشان میدهد

بر خط و قالب و تجسم، این از لحاظ برتري و سلطه رنگ و نور و احساس . رویاهاي هراسناك قدیس آنتونیوس است

اثر، که طغیان اغراق آمیز قدرت پیکر نگاري است، اوج نقاشی گوتیک آلمانی را در آستانه غلبه خط و منطق در دورر 

هاي نهان وجودش از رازوري قرون وسطاي آلمان آب میخورد، اما دست آز و اشتیاق به  نشان میدهد دورري که ریشه

  . ایی دوران رنسانس دراز کرده بودسوي اومانیسم و هنر ایتالی

V -  1528-1471 :دوررآلبرشت   

 ;هیچ ملتی چون ملت آلمان چنین یکدل و یکزبان یکی از فرزندان خود را به عنوان نماینده هنرش برنگزیده است

سالگرد ، یعنی 1928در ششم آوریل سال . ملت آلمان از کاتولیک و پروتستان، شمالی و جنوبی، دورر را برگزیدهاند

چهارصدمین سال وفاتش، مجلس رایشستاگ در برلین و انجمن شهر نورنبرگ، سیاسیات و معتقدات دینی را به کنار 

در این میان عدهاي از اشخاص . تجلیل به عمل آورند. گذاشتند تا از هنرمندي که محبوبترین هنرمندان آلمان است

گیلدر  110دالر بخرند، تابلویی که دورر خود 1000000ه خبره بیهوده کوشیدند که تابلو جشن تاج گل سرخ را ب

. براي ترسیم آن دریافت کرده بود) دالر 2750(

آلبرشت سومین کودك از فرزندان . پدرش زرگري از مردم مجارستان بود که در نورنبرگ سکونت گزیده بود

ی با مداد و زغال و قلم، و کندهکاري در کارگاه پدرش، طراح. هجدهگانه او بود که اغلب در طفولیت درگذشته بودند

خود به تجربه فرا گرفت که به همه چیز با ریزبینی و دقت بنگرد و اشیا و موضوعات را،  ;با قلم حکاکی را آموخت

هایی که کشیده، چنان است که  از این روي، در برخی از تک چهره ;خستگیناپذیر، با همه جزئیاتشان تجسم بخشد

پدر امیدوار بود که پسرش زرگر دیگري از آب درآید، اما چون شوق او . مجزا ترسیم شده است گویی هر مویی به طور

آلبرشت آهسته ). 1486(را در بسط هنرش دید، به خواسته وي تسلیم شد و او را به شاگردي نزد ولگموت فرستاد 

خداوند به من پشتکار داده بود (( :خود میگفت. نبوغ او در بلند همتی، پشتکار، و شکیباییش نهفته بود ;پیش میرفت

چون فرصتی .)) اما مجبور بودم رنج و ناراحتی بسیاري را از دستیارانش تحمل کنم ;و از این روي خوب یاد میگرفتم

. براي مطالعه بدنهاي برهنه نداشت، اغلب به حمامهاي عمومی میرفت و آپولونهایی چنان که در آنجا میدید، کشید

دوستی با شیفتگی او را چنین وصف . وزگاران از لحاظ زیبایی و برازندگی اندام، آپولونی بودخود وي نیز در آن ر
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چهرهاش هوشمند، . ... بدنی داشت که از لحاظ ساختمان و قامت تماشایی، و برازنده مغز بزرگ او بود :میکند

. مند، و ساقهایش استوار بودندگردنش برافراشته، سینهاش فراخ، کمرش باریک، رانهایش نیرو.... دیدگانش درخشان

اما دستهایش، اگر آنها را میدیدید، میگفتید که هرگز چیزي به ظرافت آنها ندیدهاید و سخنانش چندان شیرین و 

  . بزرگ بودند که آدمی آرزو میکرد هیچ گاه پایان نپذیرند

آنچه میتوانست از . که استاد مرده بود، اما دریغ )1492(راه به کولمار کشید  ;کندهکاریهاي شونگاوئر او را فریفتند

اصوال در . برادرانش شونگاوئر آموخت، سپس به بال رفت و در آنجا از گرونوالد راز نقاشیهاي مذهبی را دریافت

در بال به حلیه طبع آراسته  1492هاي قدیس هیرونوموس، که در  یکی از چاپهاي نامه. طراحی دستی توانا داشت

ویري از آن قدیس داشت که کار دورر بود، و چندان مورد پسند واقع شد که عدهاي از شد، در صفحه عنوان تص

 ;اما پدرش او را مجبور ساخت که به خانه بازگردد و ازدواج کند. ناشران براي آثار بعدي او با هم به رقابت برخاستند

شویی را با آگنس فراي آغاز کرد دورر به نورنبرگ بازگشت و زندگی زنا. در غیبتش براي او زنی انتخاب شده بود

یک سال پیش خود را به صورت جوانی با لباس و آرایش مویی تقریبا زنانه، مغرور اما بیاعتماد به خود و ). 1494(

مغرور به چهره و نیز ریشی که تازه بر چهرهاش روییده بود خویشتن را به صورت  1498در . جهان، نقاشی کرده بود

این یکی از  ;مهاي گرانبها و کالهی منگولهدار، و مویهاي مجعد فروآویخته ترسیم کردجوانی بزرگزاده، با جا

هم بار دیگر خود را نقاشی کرد و این بار جامهاي سادهتر دارد  1500در سال . هاي روزگار است بزرگترین خودنگاره

و چشمان متفکرش با نگاهی هایش فرو ریخته است باریک مینماید،  و صورتش در میان گیسوان بلندي که بر شانه

گمان میرود در اینجا دورر بعمد خود را شباهتی تخیلی به مسیح داده است، و این البته الف . رازورانه میدرخشد

بیدینی نیست، بلکه ظاهرا ناشی از اعتقاد راسخ اوست بر اینکه هنرمند از جانب خداوند الهام میگیرد و دهان گویاي 

هایش را افزون میساخت، بلکه در بسیاري از  نه تنها خود نگاره. هدار کوشش وسعی او بودغرور پشتیبان و نگا. اوست

گاهی محجوب و فروتن میشد و در نهایت اندوه به . نقاشیهاي دیگرش هم جایی براي ترسیم خود در نظر میگرفت

مان را باال میگیریم و همه چون ما را میستایند، دماغ: ((به پیر کهایمر گفته بود ;محدودیتهاي خویش آگاه میگشت

از غرور و .)) اما شاید در پشت سر، استادي استهزاگر بر خوشباوري ما لبخند میزند ;آن ستایشها را باور میکنیم

نخوت که بگذریم، دورر مردي خوشخو، پارسا، باوفا، سخاوتمند، و تا آنجا که وضع زمانه اجازه میداد خوشحال و 

. سعادتمند بود

که به زنش چندان دلبستگی نداشته است، زیرا اندکی پس از عروسی، راه سفر ایتالیا را در پیش گرفت گمان میرود 

نام )) پس از آنکه یک هزار سال در کمین بودهاند((هنرها در ایتالیا )) رشد مجدد((از آنچه بدان . و او را تنها گذاشت

ادبیات، فلسفه، و هنر کالسیک در دوره رنسانس سهم و با آنکه هرگز در آن رستاخیز . میداد، چیزهایی شنیده بود

موثري نداشت، بیاندازه شایق بود که آنچه را به ایتالیاییان در نقاشی و پیکر تراشی و در نثر و نظم برتري داده بود 

اما  ;دبیشتر ایام را در ونیز، که نهضت رنسانس در آنجا هنوز به شکوفایی تمام نرسیده بود توقف کر. دست اول ببیند

از طریقی که بر ما معلوم نیست، انگیزهاي در وي به وجود آمد که، چون ) م 1495(چون به نورنبرگ بازگشت 

از پیر ) دالر 2500(فلورین  100با وام گرفتن  1507در سال . جرقهاي، باروري ده سال بعد وي را سرعت بخشید

کارهاي مانتنیا و سکوارچونه را در پادوا مورد . ر آنجا ماندکهایمر، دوباره به ایتالیا رفت و این بار یک سال و نیم د

مطالعه قرار داد، از روي آنها طرحهایی تهیه کرد و دیري نگذشت که بلینی و دیگر نقاشان ونیز وي را طراح کامل 

ها را که تابلو جشن تاج گل سرخ، که دورر براي کلیساي آلمانی در ونیز ترسیم کرد، حتی ایتالیایی. عیاري شناختند

طبقه فئودال ونیز به وي پیشنهاد کردند که اگر در . هنوز آلمانیها را مردمی وحشی میدانستند به تحسین وا داشت

آنجا رحل اقامت افکند، منصب و شغلی دایمی در اختیار او مینهند، اما همسر و یارانش از وي خواستند که به 
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هنرمند در ایتالیا خیلی باالتر از آلمان است، و بر آن شد که در  دورر دریافت که مقام اجتماعی. نورنبرگ باز گردد

در اینجا من براي خود آقایی هستم، اما در وطنم یک طفیلی، یعنی ((نوشت که . بازگشت همان مقام را خواستار شود

هاي هنرمندان واز از غوغایی که هنر در ایتالیا به پا کرده بود، از تعداد و کشمکش.)) از لحاظ تولید مادي بیخاصیتم

هنگامی که یاکوپو د باربري اصول . بحثهاي عمیق و شورانگیزي که در باب مسائل هنري در میگرفت حظ میبرد

نظریات پیرو دال فرانچسکا و دیگر ایتالیاییها را در باب تناسبات ریاضی بدن کامل انسان براي وي شرح داد، دورر 

در ایتالیا اگر چه .)) ل براستی بر پادشاهی اقلیمی ترجیح داشته استشرح این اصو((خاطرنشان ساخت که براي وي 

در همان حال که آثار خودش کامال . تنها از راه مطالعه در تندیسهاي کالسیک، با برهنگی در هنر آشنایی یافت

بسیار  باشور و شوق) کالسیک(توتونی و مسیحی باقی ماندند تحسین و ستایش ایتالیاییان را از هنر کافر کیش 

پذیرفت و، در سلسله مقاالت طویلی، کوشید تا اسرار هنر ایتالیایی را از نظر ژرفانمایی، تناسب و رنگ به هموطنانش 

براثر سفرهاي دوگانه دورر به ایتالیا سبک گوتیک در نقاشی آلمانی به پایان آمد و آلمانیهاي نسلی که در . بیاموزد

. عالم هنر نفوذ ایتالیا را به جان خریدار بودند میدان دین سلطه رم را رد میکردند، در

دورر خود در کشاکش و هیجان خالق اما گیج کننده میان قرون وسطی و رنسانس، میان الهوت آلمانی و ناسوت 

ایتالیایی، باقی ماند و شور و شادابی زندگیی که در ایتالیا با آن آشنایی یافته بود هرگز اندیشه قرون وسطایی مرگ را 

ها موضوع بقیه نقاشیهایش همچنان مذهبی، و چه بسیار رازورانه، باقی  جز تک چهره. امال از جانش بیرون نراندک

حتی در آثار . یک خط کامل را در نقاشی بیش از تقلید مسیح میستاید. با وجود این، دین حقیقی او هنر بود. ماند

. حتی در چیزهاي پیش پا افتاده زندگی روزمره نشان داددینیش شوق و رغبت انگیزه بخش هنرمند را در تمام اشیا، 

ها و  مانند لئوناردو داوینچی، تقریبا هر چه را میدید میکشید صخره، جویبار، درخت، اسب، سگ، خوك، چهره

ساق پاي چپش را چنان که از زوایاي مختلف . شکلهاي زشت و موجودات خیالی با شکلهاي حیرتانگیز یا وحشتناك

نقاشی کرد و بالشی را با ضربات مشت به هفت شکل مختلف بیرون آورد تا قدرت قلم خستگیناپذیر  دیده میشود

اثري را با ترسیم جانوران بیشمار شلوغ میساخت، و گاهی شهري را بتمامی در زمینه تابلویی . خویش را بیازماید

آلمانیها را دوست میداشت، . مینمودزندگی و کارهاي مردم روستایی را باذوق و شوخ طبعی تصویر . نقاشی میکرد

هاي سرخگونشان را بیدریغ نقاشی میکرد، و همیشه آنها را با لباسهاي گرانبهایی چون  هاي بزرگ و چهره کله

هاي زمستانی و شال گردن، که خاص هواي سرد آلمان است، در محیطهایی که  شارمندان توانگر و پوشیده در جامه

طرحهاي او گنجینه مردمشناسی نورنبرگ . داشتند، حتی در رم یا فلسطین، نشان میداداصال با آن لباسها تناسبی ن

هاي شهر بودند که آنان را با نقاشی چهرهشان از مرگ ایمنی میبخشید، اما ))ملک التجار((حامیان عمدهاش . است

تیسین . یافت مینموداز دوکها، شهریاران صاحب راي امپراطوري و باالخره خود ماکسیمیلیان هم سفارشهایی در

بیشتر دوست میداشت که شاهان و اشراف را تصویر کند، ولی دورر به نقاشی چهره مردان متوسط عالقهمند بود، و 

تنها . مینمود)) شهردار آوگسبورگ((نقشی که از امپراطور بر روي چوب کند، چنانکه لویی دوازدهم گفته بود، مانند 

. ق یافت و آن در تک چهره تخیلی شارلمانی بودیک بار دورر در تجسم اشرافیت توفی

سیوشش تک چهرهاي که از دورر باقی ماندهاند، به علت سادگی، احساس، واقعیت، و تجسم شخصیت، لذتبخشترین 

سر بزرگ، صورت عبوس، موي : به تصویر هیرونیموس هولتسشوهر، سناتور نورنبرگی، بنگرید. آثار او به شمار میروند

فراخ، ریش مرتب و آراسته، دیدگان نافذي که گویی مراقب سیاستمداران است، و معهذا سایه یک  تنک بر پیشانی

یا به تصویر . مردي خوش قلب، خوشخو، و خوش اشتها را مجسم میسازد ;چشمک در آنها رنگ نهاده است

وح دانشمندي را در خود کله بزرگی به سان کله گاو ر: گرامیترین دوست دورر یعنی ویلیبالد پیرکهایمر نگاه کنید

و آن کیست که در پس چهره پرچین و پهن . نهان داشته است و احتیاجات معدي گارگانتوا را به خاطر میآورد
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فردریک خردمند، برگزینندهاي را باز شناسد که به خاطر حمایت از لوتر با پاپی به مخالفت برخیزد تقریبا همه تک 

یا برنهارد فون رشتن،  ;کرل، که دقت شدیدش حتی در رگهاي دستش هویداستها گیرا و دل انگیزند، اوزولت  چهره

یا یاکوب موفل، شهردار نورنبرگ  ;با نیمتنه دلکش آبی، کاله پهن با شکوه و دیدگان متفکر هنرمندي مجذوب

چهره پدر یا دو تک  ;نمونهاي عمیق از اخالص و فداکاري جدي که راز عظمت و کامیابی شهر را بر ما روشن میسازد

 1497نقاشی شده و یکی بکلی فرسوده و از کار افتاده که در  1490دورر، یکی خسته و مضطرب از رنج کار که در 

ترسیم گشته است یا تک چهره یک مرد شریف در موزه پرادو، که صورت مجسم مردانگی است و غبار ظلم و طمع بر 

به دست گرفته و با تردید به زندگی زناشویی خیره گشته یا الیزابت توخر، که حلقه عروسیش را  ;آن نشسته است

در تک . یا تک چهره یک بانوي ونیزي دورر میبایست به ایتالیا رود تابر زیبایی نیز چون قدرت دست یابد ;است

هر  ;هایی که از مردان کشیده است بندرت لطافت و آراستگی به چشم میخورد، ظرافت که اصال در کار نیست چهره

بیشتر به واقعیت )). آنچه براي آدمی سودمند نیست زیبا هم نیست: ((میگفت. ، همه قدرت شخصیت استچه هست

میگفت که هنرمند میتواند از یک شی زشت یا موضوع . و انتقال وفادارانه آن توجه داشت تا زیبایی صورت یا شکل

وفاداري، زیبایی و لطافت را به زنان واگذاشت،  همه پشتکار و: او از توتونها بود. نامقبول طرحی یا تصویري زیبا بکشد

  . و سراسر هم خود را متوجه قدرت کرد

نقاشی نمایشگر هنر و استادي او و نیز سازگار ذوقش نبود، ولی سفرهاي ایتالیا او را برانگیخت تا براي تسلط بر رنگ 

ساي قلعه سانش در ویتنبرگ تابلو براي فردریک خردمند، برگزیننده ساکس، و کلی. نیز چون خط طلب استادي کند

در اینجا اسلوب تناسب و ژرفانمایی  ;در سدن شهرت یافت)) محراب((سه لتهاي نقاشی کرد که بعدها به نام 

یک دختر آلمانی به جاي مریم عذرا، یک : ایتالیایی شخصیتهاي تابلو را که کامال آلمانی هستند، شکل بخشیدهاند

نتیجه شاهکاري مقاومت  ;تونیوس، یک خدمتگزار کلیسا به جاي قدیس سباستیانوساستاد آلمانی به جاي قدیس آن

قدیسی یوسفی باشکوه، و مریمی به سان : زیباتر از آن تابلو تزیینی محراب پاومگارتنر در مونیخ است. ناپذیر است

ها شلوغ کردهاند، تابلو  ل کوتولهاما جلو پرده را تصاویر نامعقو ;هاي عمارات رومی دخترکان در برابر دورنمایی از خرابه

، که در گالري نقاشی اوفیتسی است، عظمت و غلبه رنگ را در جامه آبی مریم و لباسهاي پر ))ستایش مجوسان((

یهودي زیبایی را )) مسیح در میان مجتهدین کلیسا. ((زرق و برق و شکوهمند سالطین مشرق بخوبی مشهود میسازد

میان عدهاي دانشمند ریشو، یا صورتهاي چروکیده نشان میدهد کاریکاتور هراسناکی  با گیسوان پرشکنج دخترانه در

با بزرگترین نقاشیهاي ایتالیایی این عهد در )) جشن تاج گل سرخ. ((است که چهرهاش همه دماغ و دندان است

ین تابلو بزرگترین ا. ترکیب ماهرانه اجزا، زیبایی و جذابیت مادر و کودك هر دو و شکوه کلی رنگ برابري میکند

در . نقاشی دورر است، اما آدمی باید رنج سفر دور و دراز به پراگ را بر خویشتن هموار سازد تا به دیدن آن موفق آید

در موزه )) حضرت مریم، کودك، و قدیسه حنا((وین و برلین تابلوهاي قشنگی از حضرت مریم کار دورر هست و تابلو 

محبت آلمانی را در چهره مریم عذرا، وزن سامی سیه چردهاي را به صورت نیویورك یک دوشیزه حساس و با 

در اینجا یک هنرمند آلمانی براي  ;قاببندهاي آدم و حواي موزه پرادو نیز عالی و بیمانندند. مادرش نمایش میدهد

. نوازد لحظهاي دیده آدمی را با تجسم بدن برهنه و زیبا و تندرست زنی می

پاداش در برابر زحمت نقاشی، و شاید براثر اجبار به تکرار موضوعهاي کهن مذهبی، دورر هر روز مایوس از نابسندگی 

زیرا در اینجا از روي یک  ;بیشتر به کار کندهکاري روي چوب و حکاکی، که اصیلتر و سودبخشتر بود، روي میآورد

و میشد همان نقش را براي چاپ در هزاران  لوحه میشد هزاران کپیه برداشت و بآسانی به تمام بازارهاي اروپا فرستاد،

و در آن زمان هیچ کس به پاي  ;هنر دورر در پرداخت خط، و میدان هنر نماییش طراحی بود. کتاب فراهم ساخت
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اراسموس در طراحی او را . در این فن حتی ایتالیاییهاي مغرور از دقت و مهارتش در تعجب مانده بودند. وي نمیرسید

  : گوید از دنیاي باستان میسنجد و میبا استاد طراحی 

اما دورر، با آنکه در دیگر موارد نیز در خور تحسین است، چیست که با یک رنگ ... آپلس از رنگ کمک میگرفت

آتش، شعاع : تناسب، هماهنگی نه، او حتی آنچه را که نمایش نمیتوان داد، به نمایش در میآورد.... نتواند مجسم سازد

همه محسوسات و عواطف و باالخره اندیشه آدمی را چنان که در حرکات بدن انعکاس مییابد و ... خشآذر... نور، تندر

این چیزها را او با خطوط مناسب و بجا در برابر چشم قرار میدهد با خطوط سیاه با . حتی صدا را تجسم میبخشد

انگیزتر نیست که دورر آنچه را آپلس با آیا این شگفت . وجود این اگر بر آنها رنگ بیفشانید، اثر را خراب میکنید

کند دورر تعریف و ستایش اراسموس را با تهیه کلیشه چهرهاي  نوازش و استعانت رنگ میساخت، بدون آن خلق می

این کلیشه به پاي نقاشی . که از روي نقاشی ماسیس، نه از چهره خود استاد، طرح افکنده بود پاسخ داد) 1526(از او 

با وجود این، در نمایش دادن تا و سایه لباس و چینهاي  ;از تابلو هولباین نیز بسیار فروتر استماسیس نمیرسد و 

. صورت و دست و ناصافی اوراق کتاب شاهکار بینظیري است

از دورر بیش از هزار طرح براي ما به جاي مانده است که بیشتر آنها، از لحاظ تجسم صور واقعی، مذهبی، یا خیاالت 

یکی پیر و خردمندي است که با دقت تمام  ;برخی به طور واضح کاریکاتورند. له عجایب و معجزاتندواهی از جم

یا فقط گیاه و علف محض، چون )). کارگاه مفتولسازي((گاهی موضوع طبیعت بیجان است، چون  ;کشیده شده است

جانوران در اطراف اشخاص معموال گیاهان و )) سر والروس((یا حیوان و جانوري است چون )) یک قطعه چمن((

در موضوعات مذهبی توفیق کمتر از همه حاصل شده است، اما  ;))حضرت مریم با جمعی از حیوانات((میلولند، چون 

و باالخره طرحهایی است در بررسی  ;را از جمله مستثنا بدانیم)) دستهاي یک حواري در حال دعا((باید طرح بینظیر 

تا از طرحهاي خود را به  250دورر در حدود )). اورفئوس((یا )) آپولون((یونانی، چون  هاي هنرمندانه اساطیر و افسانه

این دو دسته ممتازترین بخش میراث او . صورت چاپ چوبی، و صدتایی را به صورت کندهکاري روي مس بیرون آورد

وبی را به دیگران واگذاشت بعدها چاپ چ ;تا اوایل قرن شانزدهم، خود طرحها را بر فلز یا چوب میکند. به شمارند

ابتدا به مصور . هاي زندگی آثار متنوعی رسم کند تنها براثر این گونه مساعدتها بود که میتوانست در تمام زمینه

بیست سال بعد،  ;اثر زباستیان برانت آغاز کرد)) کشتی ابلهان((و )) شهسواري از تورن((ساختن کتبی چون 

رسم کرد، قلمش را در ترسیم بدنهاي برهنه )) کتاب ادعیه ماکسیمیلیان((راي تصویرهاي دلکشی با قاب و حاشیه ب

اما این هر دو در هنر  ;موفقیتی نصیبش نشد)) حمام زنان((توفیق یافت، اما در )) حمام مردان((و در لوحه  ;آزمود

. جهش انقالبی بودند آلمانی، که ترسیم برهنگی را به عنوان امري زشت و ننگین ممنوع ساخته بود، به مثابه یک

زنان پارسا و متدین اکنون . کارهاي چاپ چوبی که زندگی مریم عذرا و آالم مسیح را نشان میدادند مشهور بودند

و  ;میتوانستند با نظاره به اثري که نامزدي یوسف و مریم را نشان میداد، از ته دل آن را مورد تفکر قرار دهند

همه آن چیزهایی را مشاهده میکردند که به )) اقامت خانواده مقدس در مصر((ر آلمانیهاي دوستدار عقل از اینکه د

زندگی یک خانواده توتونی گرمی و رفاه میبخشید، لذت میبردند مریم در حال دوخت و دوز بود، یوسف به کار خود 

سی و هفت چاپ . اشتغال داشت، و بچه فرشتگان، بی آنکه کسی از آنها بخواهد، هیمه به درون خانه میکشیدند

داستان رنج و مرگ مسیح را به هزاران خانه بردند و )) آالم بزرگ((و یازده کندهکاري بزرگتر )) آالم کوچک((چوبی 

مکاشفه ((لوتر برانگیختند سلسله دیگري از کندهکاریهاي او وقف تصویر )) عهد جدید((میل مردم را براي ترجمه 

چنان روشن و )) جنگ قدیس میکائیل با اژدها((و )) چهار سوار مکاشفه((برخی از آنها چون  ;شد)) یوحناي رسول

  . اندیشیدند می)) مکاشفه یوحناي رسول((جاندار بودند که آلمانها قرنها از دریچه آثار دورر به 
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گاه و بیگاه به چاپ تیزابی خطی بدون استعانت اسید . چاپ چوبی به هنر پر زحمتتر کندهکاري روي آورد

)) هبوط آدم. ((معموال با قلم حکاکی کار میکرد ;که به طریق سایه روشن است)) خانواده مقدس((انند میپرداخت م

مجسمهاي است از مس که از نظر شکل درخور یونانیان، و از نظر تناسب و توازن در خور ایتالیاییهاست، به اضافه گل 

. براي وي و مردم زمان او مفهومی عادي داشتو گیاه و جانوران بسیاري که خاص دور بودند و تقریبا هر کدامش 

کشمکش فضیلت و ((و )) هیوالي دریا((تنهاي برهنه زنان بازیبایی و تناسبی که در هنر آلمانی بیسابقه بود در 

شانزده کندهکاریی که . در زمینه این دو اثر، مناظر طبیعی و زیبایی رقم زده شده بودند ;به فلز جان دادند)) لذت

قدیس ((را به وجود میآورند به زیبایی و گیرندگی آالمی که در چاپ چوبی شدهاند نیستند، اما )) کوكآالم مح((

پنج سگ، یک اسب، یک جنگل، فوجی از پرندگان، سلسلهاي از قالع بر فراز : پر از طرحهاي جاندار است)) اوستاش

و صیاد زیبا را به ترك کشتن صید و یک تپه، گوزنی که پیکر مصلوب شده مسیح را در میان شاخهاي خود دارد 

. تبدیل شدن به یک قدیس تحریص میکند

شهسوار، . دورر در سه کندهکاري بزرگ به عنوان یک استاد طراح و رسام به اوج هنرمندي رسید 15131514در 

ه بر سواري سراپا اسلحه و ترشروي را، ک: مرگ و شیطان تجسم نیرومند یک موضوع اندوهبار قرون وسطایی است

هاي زشت و ناهنجار مرگ و شیطان در میان گرفتهاند، اما سوار باعزمی  توسنی به سبک وروکیو سوار است، پیکره

به نظر باور کردنی نمیآید که حادثهاي چنین  ;استوار به پیش میتازد تا پیروزي فضیلت و تقوا را بر هر دو نشان دهد

خت، قدیس هیرونوموس در اطاق کارش جنبه آرامتري از پیروزي مفصل و لطیف را بتوان بر لوحی از فلز منقوش سا

قدیس سالخورده باکله طاسش به روي دفتر خم شده و ظاهرا در پرتو هالهاي که برگرد  ;مسیحیت را نشان میدهد

جمجمهاي با سکوتی پر از فصاحت  ;شیر و سگی آرام در روي زمین دراز کشیدهاند ;سر دارد به نوشتن مشغول است

و چیزکی که در نظر همه اهل جهان به کاله زن قدیس میماند از دیوار آویزان است  ;ستان پنجره خیره مینگرداز آ

ها و اشعه آفتاب با وسواس و دقتی عجیب ترسیم  اطاق با تسلط و مهارت تمام بر علم ژرفانمایی کشیده شده و سایه

ا داده است فرشتهاي را نشان میدهد که در میان باالخره کندهکاریی که دورر بدان عنوان مالیخولی. گشته است

از بند  ;هاي یک ساختمان نیمه تمام نشسته و مخلوطی از افزارهاي مکانیکی و آالت علمی در پیش پاي اوست ویرانه

سر را متفکرانه بر دستی تکیه داده و  ;گریبانش کیسهاي و کلیدي چند، که نشان ثروت و قدرت است، آویخته

آیا این فرشته متفکر در پی آن نیست که در یابد . ی متحیر، نیمی هراسان به پیرامونش دوخته استدیدگان را نیم

سرانجام این همه رنج، این ساختن و ویران کردن، این ثروت و قدرت طلبی، این سرابی که حقیقتش نام کردهاند، و 

است چه خواهد بود آیا ممکن است که  این شکوهمندي علم و عقل که بعبث با مرگ گریز ناپذیر به نزاع برخاسته

دورر، درست در آغاز قرن جدید، به مسئلهاي پی برده باشد که براثر پیروزي علم، براثر پیشرفت وسایل اما الیتغیر 

و نقاشی بعد نقاشی کشید و، با شکیبایی و به این طریق دورر طرح از پس طرح  میشودماندن مقاصد گریبانگیر بشر 

کوششی سخت که با تعلل لئوناردو داوینچی و فراغت بال رافائل تفاوت بسیار داشت، پیش رفت تا قدم به دوران لوتر 

پول  ;جنگ جهانی دوم آن را ویران کرد ;خانهاي خرید که مایه شهرت نورنبرگ شد 1508در سال . گذاشت

دو طبقه پایین آن از سنگ بودند و طبقات سوم و چهارمش نیمی . صل از نو بنیاد افکندسیاحان آن را به صورت ا

در اینجا . و برفراز رخبام پیش آمدهاي دو طبقه دیگر در زیر بام دو شیب کز کرده بودند ;چوب و نیمی گچاندود

ي بود و از اینکه دورر این آگنس کدبانوي ساده ا. مدت نوزده سال، دورر با زن سترونش زندگی متوسطی را گذرانید

دورر در عوالمی . همه وقت خود را صرف مطالعات بیفایده یا گفتگو با دوستان با ده خوار میکرد تعجب مینمود

در اجتماعات کامال او را به فراموشی سپرده بود و اغلب بی او به سفر  ;جوالن میکرد که بیرون از حد اندیشه او بودند

به هلند برد، خود با بزرگان یا میزبانش غذا میخورد و زنش را میگذاشت تا با خدمتگزار  هنگامی که وي را ;میرفت
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مادر ده سال دیگر  ;مادرش، که بیوه مانده بود، به خانواده او پیوست 1504در . خانه در آشپزخانه غذا صرف کند

یانگیزد که این اندازه هم در نظر تک چهرهاي که دورر از وي کشیده است شفقت ما را نسبت به زنش بر م. زنده ماند

دوستان دورر آگنس را سلیطهاي دانستهاند که نتوانسته است در جذبه حیات معنوي . دورر گیرندگی نداشته است

. شوهرش سهیم باشد

. در سالهاي واپسین زندگی استاد هنرمند نورنبرگ در سراسر اروپا به نام پیشوا و مایه افتخار هنر آلمان شهرت یافت

در سال براي وي مقرر ساخت این ) دالر 2500(فلورین  100امپراطور مستمري متوسطی در حدود  1515ر سال د

  . داد هایش را نمی پول نامنظم پرداخت میشد، زیرا درآمد ماکسیمیلیان هیچ گاه کفاف نقشه

آن را از شارل  هنگامی که ماکس مرد، مستمري قطع شد و دورر تصمیم گرفت که به پست بومان رود و تجدید

مقدار زیادي از طرحها و نقاشیهاي گوناگون خود را همراه برد تا در هلند یا فالندر به فروش رساند یا . پنجم بخواهد

یادداشتهاي روزانهاش از این . مبادله کند، و به این طریق بر آن بود که تقریبا تمام هزینه سفرش را از این راه بپردازد

تقریبا اما نه کامال، در صمیمیت و صحت مانند سفرنامهاي است که بازول دو ) 1521ئیه ژو 1520ژوئیه (مسافرت 

خرج، خرید، فروش، دیدارها و افتخارانش در این سفر همه در آن یادداشتها ضبط شدهاند و دقت . قرن بعد نوشت

ه عنوان یک هنرمند از پی وي را به عنوان یک شهروند درباره دقایق مالی و خوشنودي و شعف قابل بخشایش او را ب

پس از آنکه به دنبال شارل چندین شهر را زیر پا گذاشت، توفیق یافت که . بردن به نبوغ خویش، نشان میدهند

از توانگري . مستمري ساالنه خود را از نو برقرار سازد و بقیه سفرش را صرف دیدن مناظر و قهرمانان پست بومان کرد

و بروژ، از نقاشی چند لته بزرگ برادران وان آیک در کلیساي جامع سن باوون و از  و زیبایی شهرهاي گان، بروکسل،

به دیدن اراسموس، لوکاس وان . ندیده بود متعجب ماند)) مانند آن را در سرزمین آلمان((کلیساي جامع آنورس که 

اف هنرمندان تجلیل شد، و در شهرها از طرف اصن ;الیدن، برنارت وان اورلی، و دیگر مشاهیر پست بومان نایل آمد

. باالخره در باتالقهاي پشهخیز زیالند به ماالریا دچار گشت، که سالمتی وي را در باقی عمر از میان برد

رساله لوتر را به پنج سکه نقره خریدم، و یک سکه هم براي : ((در یک فقره از یادداشتهاي دورر چنین آمده است

به وي خبر رسید که لوتر را هنگام بیرون آمدن از ) 1521مه (ر آنورس د.)) آن مرد بزرگ دادم)) محکومیت((

دورر نمیدانست که ربودن لوتر طبق نقشهاي براي نجات آن مصلح بزرگ صورت .)) به خیانت گرفتهاند((دیتورمس 

و  در یادداشتش به دفاعی پرشور از آن مرد انقالبی برخاست،. گرفته است، و میترسید مبادا کشته شده باشد

  :اراسموس را به جانبداري از وي فرا خواند

به این ترتیب این مرد که روحالقدس دلش را روشن ساخته است تا دنبال کننده دین و ایمان واقعی باشد، ناپدید 

اگر رنج و صدمهاي دیده است، در راه دفاع از حقیقت مسیحیت در برابر پاپهاي نامسیحی بوده است که ... شده است

دیی که مسیح به ما داده است رفتار میکنند، خون و عرق ما را میکشند تا خویشتن در تنپروري سر کنند، برخالف آزا

هیچگاه شیره آدمیان را تحت قوانین بشري، چنانکه اکنون تحت ! اي خدا. اگر چه مردم در گرسنگی جان دهند

و کیشی که لوتر در کتابهایش اعالم  همه کس میبیند که عقیده... حکومت پایان رم میکشند، ظالمانه نکشیدهاند

ما باید این کتابها را از آنکه طعمه حریق شوند . مطابق است)) انجیل مقدس((داشته چه روشن و تا چه حد با 

شما اي مسیحیان ... در عوض شایسته است که کتبی را که علیه او نوشتهاند به کام آتش بیندازیم ;محفوظ بداریم

این مرد بزرگ دلسوزي کنید و دست دعا به جانب خداوند بردارید که کس دیگر را براي  پاکدین، با من در فقدان

اي اراسموس روتردامی، تو در کجایی آیا این بیعدالتی و ستمگري بیحساب آنانی را که بر ما . رهبري ما بفرستد

گرچه پیر و  ;بحکومت میکنند میبینی اي شهسوار مسیح، سخن مرا بشنو و به یاري خداوند گار ما بشتا

باشد که خداوند .... اي اراسموس صداي خود را به من بشنوان. ...اما توانی که تاج شهادت برسر نهی... سالخوردهاي
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هنگامی که دورر به نورنبرگ بازگشت، سعی خود را سراسر، با تاکید بیشتر بر ! که داور توست، در تو جالل یابد

بزرگترین سلسله نقاشیهاي خود را به نام چهار  1526در سال . کرد ، صرف هنر مذهبی))انجیلهاي چهارگانه((

 ;حواري تکمیل نمود، که البته نامش نامتناسب بود، زیرا مرقس انجیلی از جمله حواریون دوازدهگانه به شما نمیرفت

دو قاببند . باشد)) هانجیلهاي چهارگان((اما شاید همین اشتباه حاکی از اندیشه پروتستانی در باب بازگشت از کلیسا به 

است که مونیخ جنگزده گنجینه مشهور هنري خود را در آن )) خانه هنر((چوبی از تابلوها جزو دارایی مباهات انگیز 

  . گرد کرده است

یکی از این دو تصویر یوحنا و پطرس است و دیگري مورقس و بولس و هر چهار تن ملبس به ردایی با شکوه و 

ها نشان تسلیم شدن دورر به  این جامه ;ن ماهیگیر اشتراکی مسلک کمترین مناسبتی نداردرنگینند که با آن قدیسا

هاي بزرگ و پهن و تصویرها گرایش وي را به محیط آلمانی تایید  خیالبافیهاي سبک ایتالیایی است، در حالی که کله

ناحین یک نقاشی سه لته را در به احتمال قوي این تصویرهاي باشکوه براي آن طرح افکنده شدهاند که ج. میکنند

. یک کلیساي کاتولیک تشکیل دهند

دورر از دنبال کردن نقشه دست بازکشید و . شوراي شهرداري نورنبرگ نداي اصالح دینی در داد 1525اما در سال 

جیلهاي ان((هایی افزود که اهمیت  دو قاببند چوبین را که کشیده بود به شهر هدیه کرد و بر هر یک از آنها کتیبه

با وجود کلیدهایی که در دست پطرس است و معموال مظهر من جانب ا بودن قدرت . را تاکید میکنند)) چهارگانه

  . کلیسا محسوب میشود این تصاویر را باید پیمان پروتستانی دورر دانست

حتی در . شکست حمالت متناوب تب ماالریا روح و جسم او را درهم. اینک تنها دو سال از عمرش باقی مانده بود

تصویري از خود کشیده بود که چون مردي با اندوه بسیار، انسانی برهنه، پریشان احوال، فرسوده، بیمار و در  1522

  . معهذا تا دم واپسین از کار باز نایستاد. تعب درد، شالق و تازیانه آالم مسیح را در دست داشت

فلورین، به اندازه  6000، عالوه بر )1528ششم آوریل (ت هنگامی که در پنجاه و هفت سالگی چشم از جهان فروبس

پیر . کافی طرح، چاپ چوبی و کندهکاري باقی گذاشت که بیوه افسرده و دلتنگش تا آخر زندگی براحتی به سر برد

 سوگوار بود، نوشته ساده و کوتاهی بر سنگ)) بهترین دوستی که در زندگی داشتم((کهایمر، که در عزاي او به عنوان 

دورر با قربانی کردن بزرگترین وظیفه و کار هنر .)) از آلبرشت دورر، آنچه فانی بود اینجا نهفته است: ((قبر او نگاشت

وي چندان مسحور آن بود  ;در راه کارهاي کوچکتر، مقام متعالی یک هنرمند را در عالم هنر و خالقیت از دست داد

ایدار اشخاص، اشیا، و اماکن را در زیردست خویش ببیند که بیشتر که جان گرفتن و مخلد ماندن صور زودگذرد و ناپ

هم خود را وقف تجسم واقعیت از زیبا و زشت و با معنی و بیمعنی کرد و تنها گاهی عناصر پراکنده ادراك حسی را 

ه به ما در تخیلی خالق به هم آمیخت و شکل داد و سپس، در قالب خط یا رنگ، زیباییهاي کمال مطلوبی را آفرید ک

ولی او به نداي زمان خود . هدفی براي تعقیب کردن میدهند یا رویاهایی داناییبخش یا آرامشبخش عطا میکنند

قلم یا مداد، افزار حکاکی یا قلم  ;در چوب و مس شرح حالی از نسل آرزومند و زاینده خود حک کرد. پاسخ داد

دورر آن دوره  ;میخرامیدند در چهرهشان نمایان ساختمویش روح پنهان مردان قدرتمندي را که در صحنه آن عهد 

. ها و اعتراضات و رویاها و حیرتش از وراي چهارصد سال براي ما زنده کرد را با تمام شوق و اخالص وترس و خرافه

  . دورر آلمان بود

VI - اومانیستهاي آلمانی  

سیل کتاب از . سواد اشاعه یافت. و شوقی داشت در عالم ادبیات نیز، چون در عالم هنر و زندگی، آلمان این دوره شور

شانزده ناشر در بال دوازده تا در آوگسبورگ، بیست و یکی در کولونی، و بیست و چهار تا در نورنبرگ به سراسر 

تجارت کتاب . آنتون کوبرگر بتنهایی بیست و چهار چاپخانه و صد کارگر در استخدام داشت. آلمان جریان پیدا کرد
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هاي عمده تجارت محسوب  ي شلوغ بازرگانی فرانکفورت، سالزبورگ، نورد لینگن، و اولم، یکی از رشتهدر بازارها

و دیگري روایت میکند که .)) امروز همه میخواهند بخوانند و بنویسند: ((یک نفر آلمانی آن زمان میگوید. میشد

هر شهري براي محصلین  ;ها افزود مدرسه در شهرها بر شمار.)) براي کتابهاي تازهاي که مینویسند پایانی نیست((

هاي  و دانشگاه ;در این نیم قرن نه دانشگاه جدید تاسیس شدند. فقیر اما با استعداد بورسهاي تحصیلی تدارك دید

آکادمیهاي ادبی در ستراسبورگ، . وین، هایدلبرگ، وارفورت آغوش خود را به روي علم و دانش نوگشودند

. برگ، و ماینتس روي کار آمدندآوگسبورگ، بال، وین، نورن

هاي هنري، و  ها، گنجینه شارمندان توانگري چون پویتینگر، پیرکهایمر، و خود امپراطور ماکسیمیلیان در کتابخانه

روحانیان بزرگی نظیر یوهان فون دالبرگ، اسقف . کیسه پولشان را به روي دانشوران و محققان مشتاق گشودند

  . ی، اسقف اعظم ماینتس، در زمره حامیان روشنفکر دانشوري و شعر و هنر بودندورمس، و آلبرشت براندنبورگ

هاي آباي  کلیساي آلمان، به رهنمونی پاپها، از نهضت رنسانس استقبال کرد، اما بر مطالعه متون مقدس و نوشته

 1500و  1453سالهاي  ترجمه التینی کتاب مقدس معروف به وولگات در آلمان میان ;کلیسا از نظر زبانی تاکید نهاد

انتشار عهد جدید : پیش از ترجمه لوتر، بیست ترجمه آلمانی از کتاب مقدس وجود داشت ;بیست وشش بار چاپ شد

و خواندن عهد قدیم  ;آماده ساخت)) انجیلهاي چهارگانه((در میان مردم آنها را براي مبارزه لوتر در باب تضاد میان 

  . از خصوصیات جنبش پروتستان است دخیل بود در یهودیت گرایی مجدد مسیحیت، که

آلمان مانند . نهضت اومانیسم در آغاز و پس از هواخواهی از لوتر بیشتر از جنبش ایتالیا در فلسفه االهی موثر بود

مانند آن از امتیاز مغلوب گشتن و تربیت یافتن به وسیله امپراطوري روم برخوردار  ;ایتالیا گذشته کالسیک نداشت

دانش پژوهی آن در این عهد بندرت از تحقیق در  ;با دنیاي قدیم غیر مسیحی پیوند مستقیمی نداشت ;نبود

رنسانس آن در حقیقت بیشتر احیاي مسیحیت اولیه بود تا تجدید حیات ادبیات و . هاي آباي کلیسا در گذشت نوشته

  . نهضت رنسانس آلمان در جنبش اصالح دینی غرق شد. فلسفه یونان و روم

پودجو براتچولینی، انئاسیلویو، و دیگر اومانیستهاي . ا وجود این نهضت اومانیسم آلمان از ایتالیا سرمشق میگرفتب

دانشجویان، زایران، روحانیون، بازرگانان، و  ;ایتالیایی به آلمان آمدند و تخم نهضت را بدین سرزمین آوردند

، حتی بیآنکه بخواهند، گرده رنسانس را با خود به آلمان حمل سیاستمداران آلمانی به ایتالیا رفتند و چون بازگشتند

رودولفوس آگریکوال، پسر یک کشیش جز هلندي، در ارفورت، کولونی، ولوون درس فراوان خواند، سپس هفت . کردند

ورمس  سال دیگر نیز در ایتالیا به مطالعه زبان التینی و یونانی پرداخت، و براي تدریس در گرونینگن، هایدلبرگ، و

انشاي التینی . در حیرت بود - آزرم، سادگی، شرافت، تقوا، و پاکدامنی  -روزگار از سجایا و فضایل نادر او . بازگشت

ازالتیوم کمتر التینی ((پیشگویی کرد که دیري نمیپاید که آلمان  ;مینوشت که شایسته قلم سیسرون بود

وال، از اراسموس التینی دانی به جهان تحویل داد که در روم و براستی درنسل بعد، هلند، زادگاه آگریک.)) نمینماید

در سفر رم آگریکوال به تبی دچار شد که براثر آن در . عهد تاسیت و کوینتیلیانوس نیز زندگی برایش آسان میبود

یاکوب ویمفلینگ که خلق و خویش همان اندازه تند و ). 1485(هایدلبرگ به سن چهل و دو سالگی درگذشت 

)) مربی آلمانی((این . د که انشاي التینش نرم و لطیف، در نفوذ، اما نه در محبوبیت با آگریکوال رقابت میکردخشن بو

ها  که مصمم بود آلمان را از لحاظ تعلیم و تربیت و ادبیات به مقام ایتالیا برساند، براي سیستم مدارس عمومی نقشه

ال پیشبینی کرد که ترقی فکري بشر اگر پا به پاي پیشرفتهاي طرح کرد، انجمنهاي عالمانه تشکیل داد، و در عین ح

  . اخالقی نباشد، بسیار خطرناك است

یا ثمر همه  ;فایده همه معلومات ما چیست اگر شخصیت و منشمان به همان اندازه بزرگوار نباشد: ((وي میپرسید

 ;ل اگر همسایه خود را دوست نداریمیا از همه دانشمان چه حاص ;کوششهاي ما چیست اگر پارسا و خداترس نباشیم
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آخرین نفر از این اومانیستهاي اصیل، یوهانس )) یا منفعت همه خردمندیهایمان چیست اگر متواضع و فروتن نباشیم

روزگار ساختن دیر و : ((، علی رغم منصبی که داشت، نوشت1496تریتمیوس، رئیس دیر شپونهایم، بود که در سال 

کلتس، اومانیست دیگر این عهد تریتمیوس را چنین .)) ن ویران کردنشان فرا رسیده استصومعه به سر آمده و زما

هنوز .... از نوشیدن میپرهیزد، غذاهاي حیوانی را مکروه میدارد و مانند نیاکانمان در آن هنگام که: ((وصف میکند

در زندگی کوتاهش )). میکندپزشکان جوشانده مخصوص نقرس و تب نمیساختند، با سبزي، تخم مرغ و شیر زندگی 

در زبانهاي التینی، یونانی و عبري، و ادبیات آنها مهارت داشت و با اراسموس، ماکسیمیلیان و : جامعالعلوم گشت

آن عهد توفیقات او را تنها  مردم عامی ;برگزینندگان امپراطوري و دیگر مشاهیر و بزرگان زمان نامهنگاري میکرد

به هر حال وي در پنجاه و چهار . براساس این نظریه توجیه میکردند که داراي قدرتهاي فوق طبیعی مرموزي است

مانند . کونرادوس کلتس پر حرارتترین و فعالترین اومانیست آلمان بود). 1516(سالگی چشم از جهان فروبست 

در ایتالیا، لهستان  ;هاي سیاسی است، از شهري به شهري میرفت ساندن نامهسیاستمداران شتابزدهاي که کارشان ر

و مجارستان دانش آموخت و در کولونی، هایدلبرگ، کراکو، پراگ، ماینتس، وین، اینگولشتات، پادوا، و نورنبرگ به 

الی را چون آنها هاي کهنس هاي روسویتا و نقشه نسخ خطی فراموش شده پربهایی را چون نمایشنامه. تدریس پرداخت

هر جا میرفت دانشجویان را به گرد خود جمع میکرد و شور و شوق . که به پویتینگر داد و به نام اوست کشف کرد

، امپراطور فردریک سوم در 1447در . خود را در شعر، ادبیات کالسیک، و آثار باستانی آلمان بدانها تلقین مینمود

کلتس در ماینتس انجمن ادبی پرنفوذ و پررونق راین را تاسیس . سر او نهادنورنبرگ تاج ملکالشعرایی آلمان را بر 

این انجمن دانشمندان، عالمان االهی، فالسفه، پزشکان، تاریخنویسان، شعرا و قانونگذارانی از قبیل ). 1491(کرد 

تمیوس، رویشلین و حقوقدان برجسته و نامدار اولریش تسازیوس، دانش پژوهان و محققانی از قبیل پیرکهایمر، تری

که افتخارا ) 1501(ویمفلینگ را شامل میشد، در وین، با پولی که ما کسیمیلیان داد، آکادمی شعري برقرار ساخت 

کلتس ظاهرا در جریان مطالعات . جزو دانشگاه محسوب میشد، و در آن آموزگاران و دانشجویان در یک جا میزیستند

آیا ((و )) آیا روح بعد از مرگ زنده خواهد بود((داده بود و سئواالتی چون  و بررسیهایش ایمان دینی خود را از دست

در مسافرتهایش به زنان بسیار دلبستگی یافت، اما این دلبستگیها هرگز . بر زبان میراند)) براستی خدایی وجود دارد

ندیشه و تفکر، چیزي شیرینتر از در زیر آفتاب عالمتاب، براي رهایی از قید ا: ((بشادمانی میگفت. به ازدواج نینجامید

)). هماغوشی با ماهرویان نیست

ائوبانوس هسوس . هاي پیش از لوتر، این شک غیر اخالقی در میان او مانیستهاي آلمانی شایع گشت در واپسین دهه

یان امور که بیشتر از نظر ب) 1514(به التینی فصیح و سلیسی کتاب هروئیدس کریستیانا را به تقلید از اووید نوشت 

هاي عاشقانهاي از مریم مجدلیه به عیسی و  وي در این کتاب نامه ;غیر اخالقی بدان میماند تا از لحاظ قالب و شکل

از مریم عذرا به خدا پدر گنجانید و براي آنکه کردار و گفتارش را تطابق دهد چون چلینی، زندگی بیبند و باري براي 

باده خواران را بست، و نوشیدن یک سطل آبجو در یک نفس برایش چیزي  در باده نوشی دست همه ;خود ترتیب داد

پس از . ولی کونرادوس موتیانوس روفوس موفق شد که میان شکاکیت و مذهب سازشی دوستان برقرار سازد. نبود

ا قانع آنکه در دونتر، ارفورت و ایتالیا به تحصیل و مطالعه پرداخت، خویشتن را به منصب کلیسایی متوسطی در گوت

شاگردان شایان ستایشی به گرد خود جمع کرد و بدانها آموخت که )). خانه آرامش: ((ساخت و بر در خانهاش نوشت

اما آگاهشان ساخت که باید شکیات خود را در اصول عقاید  ;بدانند)) احکام فالسفه را برتر از احکام کشیشان((

  . وم کلیسایی از توده مردم بپوشانندمسیحیت، با پیروي بزرگوارانه از شعایر و آداب و رس

مراد ما از ایمان تطابق میان آنچه میگوییم با حقیقت نیست، بلکه سازگاري با اعتقادي است که در باب : ((میگفت

به جاي آوردن مراسم قداس را براي مردگان بیفایده روزه .)) امور االهی، بزور و از روي سودجویی استقرار یافته است
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معتقد بود که کتاب مقدس محتوي . خوشایند و اعتراف و اقرار نیوشی را کاري شاق میدانست ورد میکردگرفتن را نا

یونانیان و  ;و احتمال دارد که مسیح بر سردار نمرده باشد ;هاي بسیاري است چون داستان یونس و ایوب افسانه

. مسیحی بودهاند و بدون تردید به بهشت میروندرومیان تا آنجا که با شرافت و افتخار زیستهاند، بیآنکه خود بدانند، 

هاي ادبی و لفظیشان در نظر گرفت، بلکه باید اثرات اخالقی آنها را  شعایر و آداب مذهبی را نباید از لحاظ جنبه

اگر این شعایر و آداب برنظم اجتماعی و فضیلتهاي فردي میافزایند، باید بدون چون و چرا آنها را  ;ملحوظ داشت

موتیانوس از شاگردانش زندگی باطهارت و منزهی را خواستار بود و در سالهاي واپسین عمر سوگند خورد  .پذیرفت

مطالعاتم را وقف تقوا و پارسایی خواهم ساخت و از شاعران، فیلسوفان، یا تاریخنویسان چیزي جز آنچه براي ((که 

). 1526(لسفه زیسته بود، با برکات کلیسا مرد او که با تسلیهاي ف.)) پیشرفت مسیحت مفید باشد فرا نخواهم گرفت

خشم و نفرتی که به طور طبیعی، براثر شکاکیت او مانیستهاي اخیر در میان مومنان پدید آمده بود بر روي هم جمع 

یوهان رویشلین، بنابر سنت قرون وسطی، و . شد و یکباره به روي آرامترین و مهربانترین دانشمند زمان فروریخت

از . نستن زبان التینی که زبان آموزشی اروپایی باختري بود، از مراکز علمی متعددي کسب معلومات کردبراثر دا

هاي فرایبورگ، پاریس، بال، اورلئان و پواتیه در لینتس، میالن،  مدرسه دستور زبان زادگاه خودش و نیز در دانشگاه

به پیروي از . ونانی، عبري، و حقوق پرداختفلورانس، ورم با شور و حرارتی بیش از حد به تحصیل التینی، ی

در بیست سالگی یک فرهنگ لغت التینی تالیف کرد که . اومانیستهاي آلمان، نامش را به صورت التینی در آورد

 ;در رم، یوآنس آرجیروپولوس عبارت مشکلی از توسیدید به وي داد تا ترجمه کند. چندین بار تجدید چاپ شد

هاي آلپ گریخته  یونان به وراي کوه: ((آن را ترجمه کرد که یونانی پیر با اعجاب گفترویشلین چنان بالبداهه 

. این دانشجوي آزمند علم نمیگذاشت هیچ یک از ربیها بگذرند، مگر آنکه کلمهاي عبري از آنها بیاموزد)). است

یک عبارت عبري را براي موتیانوس مدعی است که شنیده است رویشلین به یک دانشمند یهودي ده سکه طال داده تا

پیکو دال میراندوال رویشلین را تشویق کرد . وي تشریح کند اما این خواب خوش یک اومانیست بیش نمیتواند باشد

رویشلین ترجمه هیرونوموس را با اصل عبري عهد قدیم مقایسه کرد و در آن کتاب، که . که از قباله حکمت بیاموزد

در سن سی و هشت سالگی . لی از اشتباهی میشماردند، خطاهاي بسیار یافتعلماي االهی معموال آن را سند خا

فرهنگ لغت عبري و دستور زبانی که تالیف کرد مطالعه و . به استادي عبري دانشگاه هایدلبرگ منصوب شد) 1493(

بر اندیشه تحقیق در زبان عبري و عهد قدیم را برمبناي علمی استوار ساخت و در نفوذ شدید کتاب مقدس یهودیان 

بتدریج تحسین و ستایش او از زبان و ادبیات عبري توجه او را نسبت به آثار کالسیک یونان و . پروتستانی اثر گذاشت

  . الشعاع قرار داد روم تحت

که خداوند به وساطت آن با آدمی سخن گفته . زبان عبري زبانی پاك، فشرده، و دقیق است زبانی است: ((مینویسد

در تمام پژوهشها و مطالعاتش اصالت آیین خود را .)) ا آن با فرشتگان رویاروي گفتگو کرده استاست، و انسان ب

ها و تعلیماتش از روي اخالص سرتعظیم در برابر قدرت  گرچه بر آن زنگاري از رازوري زد، در تمام نوشته. حفظ نمود

در . را قهرمان رنسانس آلمان گردانیدبه هم آمیختن شگفت انگیز حوادثی چند وي . و مرجعیت کلیسا فرود آورد

یوهانس پففر کورن، یک ربی یهودي که کشیش شده بود، کتابی به نام آینه یهود انتشار داد و در آن  1508سال 

سیاست و آزار کردن یهودیان را نکوهش، و دامن آنها را از لوث جنایات ساختگی و دروغینی که مردم بدانها منتسب 

به . ما از آنان خواست که دست از رباخواري و اعتقاد به تلمود بردارند و به مسیحیت بگروندا ;میساختند پاك کرد

پشتیبانی راهبان فرقه دومینیکیان کولونی نامهاي به امپراطور تسلیم نمود که تمام کتب عبري را جز عهد قدیم باید 

اظی با مسیحیت پیوند مییابند به پففر کورن ماکسیمیلیان دستور داد که تمام آثار ادبی یهودي که به لح. نابود کرد

هاي ارفورت، کولونی، ماینتس و هایدلبرگ و یا کوب وان هوخستراتن، رییس  تسلیم شوند و به وسیله دانشگاه
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همه .دستگاه تفتیش افکار کولونی، و رویشلین به علت تبحري که در زبان و دانش عبري دارد، مورد بررسی قرار گیرد

عقیده منفرد و در اقلیت مانده رویشلین در تاریخ . راي دادند که کتابها باید ضبط و سوخته شوند به جز رویشلین،

یک دسته : وي کتب یهودیان را به هفت دسته بخش نمود. آزادي و رواداري دینی، حادثه برجستهاي به شمار میرود

اما بقیه، از جمله تلمود،  ;ا را سوزانیدو باید آنه ;آنها هستند که مسیحیت را سخت به مضحکه و ریشخند گرفتهاند

به عالوه یهودیان، هم به عنوان . راحتی اگر به خاطر سودمندیشان از نظر دانش پژوهی باشد، باید مصون داشت

. رعایاي امپراطوري و هم به خاطر آنکه مجبور به رعایت الزامات مسیحیت نیستند، حق آزادي اندیشه و تفکر دارند

خوانده بود که از کتبی که پیشنهاد نابودي آنها را کرده است )) خري((تبات خصوصی، پففرکورن را رویشلین، در مکا

  . داند بدرستی چیزي نمی

پففر کورن بدین تعارفات در کتاب آینه دستی پاسخ داد و به رویشلین به عنوان آلت دست و رشوهخوار یهودیان 

کورن را با سنگ پاسخ داد و این امر طوفانی از خشم در میان رویشلین در رساله عینک کلوخهاي پففر . حمله برد

مدرسه االهیات کولونی از رویشلین گالیه کرد که کتابش سبب شادي بیش از حد یهودیان شده . مردم برافروخت

رویشلین به پاپ لئو دهم . ما کسیمیلیان فروش آن را قدغن کرد. است، و از وي خواست که آن را جمع آوري نماید

لئو . پاپ بررسی مسئله را به عدهاي از مشاوران ارجاع کرد، و آنها اعالم داشتند که کتاب بیضرر است ;وسل شدمت

. اقامه دعوي را تعلیق نمود اما اومانیستهاي پیرامون خود را مطمئن ساخت که به رویشلین صدمهاي نخواهد رسید

برابر دستگاه تفتیش افکار کولونی، رویشلین را به بیدینی  در این میان پففر کورن و یارانش در فرقه دو مینیکیان، در

رم رسیدگی  ;اسقف اعظم کولونی مداخله کرد و دعوي را به رم ارجاع نمود ;و خیانت به آیین مسیح متهم ساختند

ه نوبه دومینیکیان هم ب. بدان را در اختیار دادگاه اسقف نشین شپایر گذاشت، و دادگاه مزبور رویشلین را تبرئه نمود

هاي کولونی، ارفورت، ماینتس، لوون، و پاریس دستور دادند که کتابهاي  و دانشکده ;خویش از رم دادخواهی کردند

. رویشلین سوزانیده شوند

از حوادث شایانی که نشانه بارز رشد و نیروي زندگی فرهنگی آلمان در این دوره است شماره بزرگان و مشاهیري 

اراسموس، پیرکهایمر، پویتینگر، اوکوالمپادیوس اهل بال، فیشر اسقف : ین برخاستنداست که به دفاع از رویشل

راچیستر، اولریش فون هوتن، موتیانوس، ائوبانوس، هوس، لوتر، مالنشتون، و حتی عدهاي از روحانیان عالیقدر که 

اه و سه شهر از شهرهاي آلمان برگزینندگان امپراطوري، شاهزادگان، و پنج. مانند ایتالیا طرفدار اومانیستها بودند

هاي روشنگر مردم  هاي مدافعانش جمع آوري و تحت عنوان نامه نامه. پشتیبانی خود را از رویشلین اعالم داشتند

هاي مردم گمنام به جناب  اومانیستها کتاب کوبنده نامه 1515در سال ). 1514(درباره یوهان رویشلین چاپ شد 

این کتاب یکی از امهات کتب هجو در . را به میدان فرستادند) بیات دانشگاه کولونیاستاد اد(اورتوئینوس گراتیوس 

هاي بسیار منتشر شد، و  چاپ دیگري از آن با افزوده 1516چنان توفیقی بدست آورد که در سال . تاریخ ادبیات است

تیوس، و دشمن رویشلین مولفان خود را راهبان پارسا، ستایندگان گرا. سال بعد نیز ذیلی بر آن به چاپ رسید

) شیر بزدوش(مثال نیکوالوس کاپریمولگیوس . قلمداد، و خویشتن را با القاب عجیب و غریب معرفی کرده بودند

نویسندگان، با انشاي التینی مغلوطی . ، و کونرادوس اونکبونک)چرغندساز(، سیمون وورست )دباغ(یوهانس پیفکس 

بار آنها ) مراد اومانیستهاي آلمانی است)) (شاعران((بودند، از چرندیاتی که که عمدا به تقلید از سبک راهبان نوشته 

در همان حال جهل و نادانی احمقانه،  ;مشتاقانه از سیاست رویشلین استفسار کرده بودند ;کرده شکایت نموده بودند

ي فالسفه مدرسی، ناهنجاري و خشنونت اخالقیات و افکار خود را بر مال ساخته بودند، در قالب پرسشهاي جد

پرسشهاي مضحکی مطرح کرده بودند، در تخفیف جرم کارهاي نکوهیده از کتاب مقدس شاهد آورده، و اقرار نیوشی، 

. فروش آمرزشنامه، پرستش آثار متبرك، و اقتدار و مرجعیت پاپها را غیر مستقیم به بازي و مسخره گرفته بودند
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هاي چاپ اول را  تنها بعدها معلوم گشت که بسیاري از نامه ;عاجز مانددنیاي ادب آلمان از شناختن مولف این کتاب 

پاپ لئو دهم، . کروتوس روبیانوس، اهل ارفورت، یکی از شاگردان موتیانوس، و بقیه را اولریش فون هوتن نوشته است

را از پرداخت  رویشلین را طرد نمود، اما وي ;که خشمش برافروخته شده بود، خواندن و داشتن کتاب را قدغن کرد

رویشلین که شصت و پنج سال داشت، خسته و فرسوده از کار دست ). 1520(حق محاکمه شپایر معاف داشت 

  . کشید، به عالم گمنامی پناه برد و در تابش خیره کننده جنبش دینی گم شد

ها به منازعه با  نشگاهاز یک سوي، بیشتر دا ;در این کشمکش بزرگ و بیامان، جنبش اومانیسم آلمان نیز ناپذیر گشت

از سوي دیگر مصلحان مذهبی، که گرفتار نبردي مرگ خیز بودند و نهضت خود را به یاري ایمانی  ;آن برخاستند

کمتر وقتی براي مطالعه و بررسی  ;مذهبی، که بر پایه رستگاري فردي در جهان دیگر استوار بود، تقویت میبخشیدند

اومانیستهاي آلمانی خود زمینه این . ود زندگی آدمی در جهان خاکی داشتندتمدن باستانی یونان و روم و یا بهب

شکست را با نپرداختن از ادبیات یونانی به فلسفه آن، با سرگردانی در مشاجرات و مباحثات ناهنجار، و با نوعی 

. رازوري که بمراتب از رازوري اکهارت فروتر بود، فراهم ساختند

یادگاري دیرپایتر و ((دستور زبانها و فرهنگهاي لغتی، که رویشلین امیدوار بود  ;انداز آنان اثر بزرگی برجاي نم

با وجود این چه کسی میداند که اگر اومانیستها . ، دیري نگذشت که منسوخ و فراموش شدند))ماندنیتر از برنج باشد

لوتر پرواي آن داشت که . بودنداندیشه مردم آلمان را تا حدي از وحشت و هراس هواخواهان پاپها رهایی نبخشیده 

ضربات داوودوار خود را بر تتسل فرود آورد پیروان رویشلین و موتیانوس اقلیت نیرومند و فعالی را در ارفورت، آنجا 

که لوتر چهار سال تحصیل کرد، تشکیل میدادند، و بزرگترین شاعر آلمان این عصر، که از جنبش اومانیسم مایه و نوا 

  . رشور نهضت اصالح دینی شدمیگرفت، منادي پ

VII  -اولریش فون هوتن  

هر چه بود جوش و خروش و باروري حیرت  ;پیش از لوتر، در آسمان ادب آلمان ستاره قدر اولی وجود نداشت

. ها از آن استقبال میشد شعر مینوشتند براي آنکه بلند خوانده شود، و از این روي، در قصرها یا کلبه. انگیزي بود

و نمایشهاي آالم حضرت مسیح کماکان روي صحنه میآمدند و تقوا و دینداري خشن مردم را، با رغبت میستریها 

نمایشهاي عامیانه آلمانی کامال جنبه دنیایی و غیر روحانی  1450در سال . شدیدشان به فن نمایش، میپوشاندند

لطیفه . و گاه مستهجنی وارد میشدند هاي مذهبی، فارسهاي خندهانگیز خام حتی در جریان نمایشنامه. یافته بودند

شوخیها و غوغاهاي تیل اویلنشپیگل، آن شعبده باز دورهگرد، در سراسر آلمان  ;گویی در ادبیات، رونقی بنام داشت

 1515در سال  ;هاي شادي انگیزش عارف و عامی را نادیده نمیگذاشتند فریاد شادمانی بر میانگیختند و لطیفه

با گذشت زمان، بار دیگر ادبیات، چون هنر، راهبان و کشیشان را در . یور طبع آراسته شدسرگذشت و ماجرایش به ز

  . هاي ادب رخنه یافت هجو در تمام جلوه. حال رهسپاري به دوزخ تصویر کرد

هیچ کس چنین شاهکار با روح و شادیبخشی . اثر زباستیان برانت بود) 1494(موثرترین هجونامه زمان، کشتی ابلهان 

در طی سفر ناوگان را فراموش (برانت یک ناوگان . ز یک استاد حقوق و ادبیات کالسیک دانشگاه بال انتظار نداشترا ا

ابلهی پس از . را تصور کرد که سرنشینانش ابلهانند و میخواهند از دریاي زندگی عبور کنند) کرد و آن را کشتی نامید

طبقه دیگر ضربات تازیانه شوخیهاي هجو آمیز هیئت داوران را طبقهاي بعد از  ;ابلهی دیگري به روي صحنه میخرامد

هیچ کس نه کشاورز و گدا و قمار باز و خسیس و رباخوار و عالم احکام نجوم و قانوندان عالمنما و . به جان میخرد

 خودنما و فیلسوف و کشیش و هیچ چیز نه غرور مردمان جاه طلب و تنبلی دانشجویان و پولدوستی بازرگانان و

نادرستی پیلهوران از تیغ زبان او در امان نمیماند، و برانت تنها بدان فرد کاتولیک مومن پارسا احترام میگذارد که در 

این کتاب، که به زیبایی تمام چاپ شده و با طرحهاي . زندگی خویش چنان رفتار میکند که بهشت را تواند یافت
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 ;سته شده بود، به چندین زبان و در سراسر اروپاي باختري راه یافتباسمهایی که نیش داستانها را تیزتر میکردند آرا

. پس از کتاب مقدس، کشتی ابلهان پرفروشترین کتاب این عهد بود

برانت ضربات تازیانه، هجو خود را بمالیمت بر روحانیان فرود آورد، اما توماس مورنر، فرایاري از فرقه فرانسیسیان، 

مورنر . ها را هدف هجوي تندتر، ناهنجارتر و زیرکانهتر از هجویات برانت قرار داد اهبهراهبان، کشیشان، اسقفان، و ر

 با هزاران چاپلوسی مردم را میدوشد و سپس قسمتی از ریزه ;میگوید کشیش بیشتر از دین فریفته پول است

ها پنهانی نرد عشق  راهبه خواریهاي خود را به اسقف باال دستش میدهد تا بدو اجازه نگاهداري یک همخوابه را بدهد،

اما مورنر نیز چون برانت طرفدار . ها میرسند میبازند و، بیآنکه بیشتر از همه فرزند داشته باشند، به مقام ریاست راهبه

لوتر را به باد سرزنش گرفت و ابلهی از زمره ابلهان شمرد و در شعر رقتانگیزي، تحت  ;وفادار ماندن به کلیسا بود

  . اعتقادات مسیحی، بر زوال و انحطاط آیین مسیحیت و هرج و مرج دنیاي دین نوحه سرایی کردعنوان در زوال 

ها نشان سرزنش و مالمتی بود که حتی کاتولیکهاي مومن و وفادار به کلیسا نثار  اگر مقبولیت عظیم این هجویه

را براي اصالح کلیسا به دست هاي پرشورتر اولریش فون هوتن هر گونه امیدي  روحانیان خویش میساختند، هجویه

اولریش در خانوادهاي از شهسواران فرانکونیا زاده شد، در . خود کلیسا فرو نهاد و علنا مردم را به انقالب خواند

پس از شش سال کارآموزي و . یازدهسالگی او را به صومعه فولدا فرستادند و انتظار داشتند که به مقام راهبی برسد

از راه  ;به سرودن و خواندن شعر پرداخت ;و زندگی دورهگردي یک طلبه را پیشه کرد) 1505(آزمایش گریخت 

گدایی امرار معاش مینمود و اغلب بیمسکن و بیپناه بود، اما چندان به دست میآورد که با دخترکی که نشان خود را 

  . در خونش باقی گذاشته بود، نرد عشق ببازد

خوي و طینت او تندي و  ;چپش اکثر براثر زخم و آماس از کار میافتادپاي  ;جثه کوچکش را تب تحلیل برده بود

  . داند می)) بر روي هم دوست داشتنی((زود رنجی یک فرد علیل را پیدا کرد، اما ائوبانوس هسوس وي را 

ه هم اسقف مهربان و دلسوزي وي را به وین برد، در آنجا مورد استقبال اومانیستها قرار گرفت، با آنها میانهاش ب

هاي زهر آگینی علیه پاپ  هجویه ;در پاویا و بولونیا به مطالعه و تحصیل پرداخت. خورد، و رخت به ایتالیا کشید

و سپس در حالی که همیشه  ;براي سیر کردن شکمش به یک سپاه مهاجم آلمانی ملحق شد ;یولیوس دوم ساخت

. قرین درد و رنج بود، به آلمان بازگشت

گیلدر  200ویش لبخند زودگذري زد، قصیدهاي در وصف آلبرشت، اسقف اعظم جوان، سرود و در ماینتس بخت به ر

دربار آلبرشت در این هنگام مجمع اومانیستهایی بود که بسیاري از آنان . پاداش دریافت داشت) دالر 5000(

 ;اي مردم گمنام کمک کرده در آنجا بود که اولریش فون هوتن به نوشتن نامه. آزاداندیشان جسور و بیپروایی بودند

به کمک گیلدرهاي . اراسموس را مالقات نمود فریفته دانش بسیار، هوش، و شیرین گفتاري آن محقق بزرگ شد

آلبرشت و مساعدتهاي پدر مهربان و رحمدلش دوباره به زیر آفتاب ایتالیا برکشید و در هر نقطه که توقف کرد، آبروي 

از مرکز حکومت پاپ نامه بیدار باشی براي کروتوس . را ریخت)) اي علوم االهینسل ریاکار و فاسد راهبان و علم((

میتوانی .... آنچه را تو میجویی دیگر در اینجا نمیتوان یافت ;دوست من از دیدن رم چشم فروپوش :روبیانوس فرستاد

میتوانی به .... ا دارياز راه چپاول و غارت دیگران زندگی کنی، دست به جنایت بیاالیی، و به مقدسات توهین رو

بلی اگر این همه را مرتکب شوي اما پول به رم بیاوري، محترمترین  ;شهوترانی پردازي، خدا و بهشت را انکار کنی

تو میتوانی حتی آمرزش گناهان آیندهات را بخري، با این  ;در اینجا فضیلت و برکات آسمانی را میفروشند. مردمانی

  . ز دیوانگی نیستترتیب، خوب و درستکار بودن ج

به )) عطیه قسطنطین((با کنایهاي شیطنت بار، چاپ جدید رساله کوبنده و مخرب لورنتسو را در باب سند مجعول 

و پاپ را اطمینان داد که پاپهاي پیشینش همه جابر، دزد، و غاصبانی بودهاند که ) 1517(لئو دهم هدیه کرد 
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این کتاب به دست لوتر افتاد و . وزي و کسب عایدي خویش کردهاندمجازات و مکافات جهان دیگر را وسیله مال اند

  . آتش خشم وي را علیه پاپها و دستگاه فرمانرواییشان فروزان ساخت

با وجود تندي و سرزنشی که در بسیاري از اشعار اولریش فون هوتن وجود داشت، این اشعار براي او شهرت 

در نورنبرگ کونراد پویتینگر از او پذیرایی . به وطن بازگشت 1517 وي در سال. پراکندهاي در آلمان پدید آوردند

ضمنا . و به پیشنهاد این دانشمند و محقق توانگر، ماکسیمیلیان هوتن را به مقام ملکالشعرایی مفتخر ساخت ;کرد

اولریش هنگامی که . آلبرشت او را به خدمات سیاسی گماشت و ماموریتهاي مهم و دوردستی چون پاریس به وي داد

 ;، آلمان را بر اثر ایرادات لوتر علیه فروش آمرزشنامه آشفته و برافروخته یافت)1518(فون هوتن به ماینتس برگشت 

و شاید از اینکه مخدوم مرفهالحال خود را نیز به نحو ناراحت کنندهاي گرفتار این ماجرا یافت، لبخندي بر لبانش 

هوتن مردد . ال کایتانوس و به اتهام بدعتگذاري به آوگسبورگ احضار کردندلوتر را براي مواجهه با کاردین. شکفته شد

از نظر عاطفی و مالی، با اسقف اعظم پیوندي استوار یافته بود اما در خون خود آوایی میشنید که وي را به  ;ماند

. جنگ میخواند از این رو بر اسبش سوار شد و به آوگسبورگ تاخت

VIII - کلیساي آلمان  

لیساي آلمان در دوران جوانی لوتر براستی چگونه بود در آمادگی روحانیان عالیقدر براي قبول انتقاد از کلیسا وضع ک

عدهاي ملحد در آن میان بودند که در گردش زمانه نامشان . و منتقدان از آن اشارهاي بدین امر میتوان یافت

ردانی هستند که چون اپیکور میاندیشند و درمیان ما م((اراسموس خاطرنشان میسازد که . فراموش شده است

رازورانی بودند که وجوب وجود . در میان اومانیستها شکاکانی وجود داشتند.)) معتقدند که روح نیز با بدن میمیرد

بر جنبه درونی مذهب در برابر آداب و . کلیسا یا کشیش را به عنوان رابط و واسطه میان خدا و خلق انکار میکردند

در اینجا و آنجا جمعیتهاي کوچکی از والدوسیان وجود داشتند که میان . مال ظاهري تاکید مینهادندشعایر و اع

. و در مشرق آلمان گروهی از هوسیان میزیستند که پاپ را ضد مسیح میخواندند ;روحانی و عامی فرقی قایل نبودند

). 1466(عنوان کالهبرداري تخطئه کردند در اگر دو برادر یعنی یوهان ولوین آوگسبورگی فروش آمرزشنامه را به 

فروش  ;یوهان فون وزل، یک استاد ارفورتی، سرنوشت و تقدیر آدمی را تعیین شده به وسیله مشیت االهی اعالم نمود

من از پاپ، کلیسا، و شوراي : ((و ندا در داد ;آمرزشنامه، شعایر مذهبی، و دعا و ستایش قدیسان را مردود شمرد

وي به وسیله دستگاه تفتیش افکار محکوم شد سخنان خود را پس .)) فقط به مسیح ایمان دارم کلیسا بیزارم و

  ). 1481(گرفت، و در زندان جان سپرد 

وسل گانسفورت که بغلط به نام یوهان وسل شهرت یافته است، در مسائلی چون اعتراف به گناه، توبه و بخشش، 

اب مقدس را یگانه قانون و رهنماي ایمان، و ایمان را یگانه راه فروش آمرزشنامه و برزخ چون و چرا نمود و کت

اگر . ((در باب وسل گفته است 1522خود لوتر در سال . و این، دریک جمله، همه تعلیمات لوتر بود ;رستگاري شمرد

هاي ما تا  ندیشهتوافق ارواح و ا ;من آثار او را قبال میخواندم، دشمنانم میگفتند لوتر همه چیز را از وسل گرفته است

معهذا، در آلمان مذهب کم وبیش در حال شکوفایی بود، و اکثریت عظیم مردم مومن به کلیسا و، در .)) این حد است

خانواده آلمانی تقریبا براي خود کلیسایی بود که . فاصله میان گناهکاري و شرابخواریشان، متقی و خداپرست بودند

دعا مکرر در مکرر خوانده میشد، و در هر خانهاي یک کتاب . ه شمار میرفتمادر مسئله گوي آن و پدر کشیش آن، ب

وجود داشت که در آن داستانهاي مربوط به )) کتب مصور((براي آنها که سواد نداشتند . فرایض خانوادگی موجود بود

د که تصاویر حضرت تمثال و شمایل مریم عذرا همان اندازه فراوان بو. زندگی مسیح، مریم و قدیسان نقاشی شده بود

یا کوب شپرنگر، بازرس دستگاه تفتیشافکار، . خواندن دعا و اوراد و انداختن تسبیح از کارهاي رایج بودند ;عیسی

: و یک دعاي آلمانی تثلیث در اندیشه عوام چنین بود ;کانونی براي تعلیم خواندن ورد از روي سبحه تاسیس کرد
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گر چه در غوغایی که . بعضی از روحانیان مانند مردم متدین بودند.)) پسر باد مجد و جالل از آن مریم عذرا، پدر، و((

بدون تردید بزرگمردان بادین و ایمان و وفاداري  ;سفلگی و نادرستکاري برپا کرده بودند، نامشان کمتر شنیده میشد

کشیش بخش، . یشدبودند که اعمال و افکارشان سبب ایجاد و حفظ چنین خداترسی و پرهیزگاري همه جاگیري م

اما گمان میرود که آلمانیهاي شیردل بر این کار، به عنوان  ;خواه و ناخواه، صیغه یا مطابق قانون عرف زن داشت

مگر نه این بود که خود پاپها نیز، در این عهد  ;التیامی در هرج و مرج جنسی کشیشان، به چشم اغماض مینگریستند

د اما روحانیان سوگند خورده یعنی آنها که تابع قوانین یک دیر یا یک پرشور و شهوت، علیه تجرد شوریده بودن

بندیکتیان وضعیت نیمه دنیایی و نیمه . صومعه بودند اکنون خود دستاندر کار یک اصالح و تصفیه جدي بودند

ات نظامی راهبانهاي براي خود درست کردند، و فرقه سلحشوران توتونی همچنان به بیبند و باریهاي اخالقی و اجحاف

اما فرایارهاي دومینیکی، فرانسیسی، و آوگوستینوسی به رعایت  ;و آزمندي و طماعی دنیاییشان ادامه میدادند

در این اصالح و تصفیه، . هاي خود بازگشتند و عمال به کارهاي مفید و خیرخواهانهاي دست یازیدند مقررات فرقه

نوسی بودند که وفاداري خود را نسبت به پیمانها و سوگندهاي ها زاهدان آوگوستی غیورتر و باحمیتتر از همه فرقه

رهبانی چون فقر، پاکدامنی، و اطاعت حفظ میکردند و در عین حال چندان دانشمند بودند که بسیاري از کرسیهاي 

 شکایاتی. هنگامی که لوتر تصمیم به راهب شدن گرفت، داخل همین فرقه شد. هاي آلمان را اشغال نمایند دانشگاه

بعضی . که از روحانیان آلمان میشد بیشتر از نخست کشیشان و به مناسب ثروتهاي بیکران و دنیا پرستی آنان بودند

از اسقفان و روساي دیرها مجبور بودند امور اقتصادي نواحی بزرگی را که به تملک کلیسا درآمده بودند رتق و فتق 

اهب سرتراشیدهاي بودند، خاوندان فئودالی به شمار میرفتند که آنها خواه کاله اسقفی بر سر داشتند و خواه ر. کنند

و میگفتند برخی از آنها،  ;این عده از خدمه کلیسا برده جهان بودند، نه مرد خدا. اغلب نیز آسانگیر و با شفقت نبودند

اسقف و تاریخنیویس یک . هایشان را به دنبال دارند، به دیتهاي ایالتی یا فدرال رهسپار میشوند در حالی که معشوقه

کاتولیک دانشمند، یوهانس یانسن، اتهاماتی را که در آستانه جنبش اصالح دینی به کلیساي آلمان زده میشد، شاید 

  : با شدتی بیش از حد معمول، چنین خالصه میکند

تضاد میان عشق خداپرستی و آز جهان دوستی، میان پرهیزگاري خداپسندانه و خودجویی و خودخواهی 

براثر زیادي بیش از حد . اترسانه، در تمام مراتب روحانی، چون دیگر طبقات اجتماعی، آشکارا به چشم میخوردناخد

. هاي دینی و توجه و مراقبت از روح یکسر به فراموشی سپرده شدند این گونه صفات در میان خدام مذهبی، موعظه

از هر طبقه و مقام و فرقهاي، به صورت اشتیاق براي  آزمندي، گناه دامن گیر و وسوسهانگیز قرن، در میان روحانیان،

کلیساي آلمان توانگرترین . باالبردن اجارهبها، درآمد، مالیات، و عایدیهاي کلیسایی تا آخرین حد جلوهگر بود

مطابق حساب، تقریبا در حدود یک سوم تمام امالك غیر منقول کشور در دست . کلیساي دنیاي مسیحیت بود

ن امر که مقامات روحانی همیشه در پیافزون ساختن داراییهاي خود بودند بیشتر آنها را در خور کلیسا بود و ای

. بناها و موسسات کلیسایی، در بسیاري از شهرها، قسمت اعظم زمینها را فراگرفته بودند. سرزنش و مالمت میساخت

روحانیان فرودستی که . جود داشتدر میان خود کشیشان از نظر درآمد، تضاد و اختالف بسیار شدید و مشخص و

مقرري رسمیشان از عواید و عشریات نقاط مختلف تامین میشد، اغلب براثر فقر و تنگدستی اگر نگوییم براثر و سوسه 

آن مجبور میشدند به داد و ستدهایی که برازنده مقامشان نبود دست یازند، و در نتیجه مورد تحقیر مردم بخش خود 

رف، روحانیان باالدست از ثروتی فراوان و بیش از اندازه بهرهمند بودند و بسیاري از آنها پروایی از آن ط. قرار گیرند

نداشتند که آن را به طریق زنندهاي به رخ مردم بکشند و خشم و نفرت توده عوام، حسادت طبقات باال، و سرزنش و 

هاي مادي از اشیاي  ه شکایت از سو استفادهدر بسیاري از نقاط، صداي مردم ب... مالمت مغزهاي جدي را برانگیزند
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از پولهاي مکرري که به رم فرستاده میشد، از مالیات ساالنهاي که اسقف جدید به پاپ میداد، و از حس . ... متبرك

  ... ها احساس تلخ نفرتباري علیه ایتالیایی. سکوتها بلند بود

ون هنبرگ، اسقف اعظم، که فرزندان حقیقی کلیساي بتدریج در سینه مردم، حتی در اندیشه مردانی چون برتولت ف

ایتالیاییها باید به آلمانیها به خاطر خدماتشان ((نوشت که  1496وي در نهم سپتامبر . ریشه دوانید. مقدس بودند

اگر آلمان میتوانست ادعاها و .)) پاداش دهند، نه آنکه با غصب و دزدیدن پولهایشان خون روحانیان را بمکند

روح وطن پرستی، . پاپها را نادیده بگیرد، ممکن بود که دنیادوستی و مال پرستی اسقفان خود را ببخشاید اخاذیهاي

که هر روز بیشتر قوت میگرفت، ادعاي پاپها را بر اینکه هیچ امپراطوري بودن تایید پاپ قانونا امپراطور نیست و 

کشمکش میان طبقات روحانی و کشوري بر . د میشمرداختیار عزل امپراطوران و پادشاهان با دستگاه پاپی است مردو

هاي کشوري و روحانی، معافیت روحانیان از تقریبا  سر انتصاب ماموران کلیسایی، برخورد اختیارات قضایی محکمه

نجباي آلمانی با رنجشی آزمندانه به اموال پرارزش کلیسا . تمام الزامات و قوانین کشوري همچنان ادامه داشت

ها، که مدعی بخشودگی از مالیات بودند، در تولید و تجارت با آنها  ، و سوداگران از اینکه دیرها و صومعهمینگریستند

نزاع در این مرحله بیشتر بر سر منافع و مالحظات مادي بود تا اختالف در اصول و . رقابت میکردند اندوهگین بودند

  : یک تاریخنویس کاتولیک دیگر میگوید. عقاید دینی

ان عقیده عمومی بر این بود که دستگاه اداري رم، در باب مالیات، فشار غیر قابل تحملی بر مردم وارد در آلم

و اجر و مزدي که براي اجراي فرایض ... ها، عواید سال اول اسقف نشینها بارها از اینکه حقالمحاکمه... میسازد

اال برده میشود، و از اینکه بدون رضایت و توافق کلیسایی خواسته میشد به طور نامناسب و بر خالف شریعت و قانون ب

هاي بیشمار جدیدي منتشر میشوند، و نیز از اینکه مالیاتهاي پیدرپی به عنوان جنگهاي  اسقفهاي کشور، آمرزشنامه

. ... صلیبی اخذ میشوند و به مصارف دیگري میرسند شکایت میشد، حتی کسانی که سرسپرده کلیسا و پاپ بودند

در . اند ف میکردند که شکایات و نارضایتیهاي مردم آلمان از رم، از نظر مالی، اکثر صحیح و بسیار بجا بودهاغلب اعترا

مارتین میر، دبیردیتریش، اعظم ماینتس خالصه خطاهایی را که سبب آزردگی آلمان از دربار پاپ شده  1457سال 

  :کرد بودند، هنگام حمله به کاردینال پیکولومینی با خشم چنین بیان

انتخاب اسقفان اغلب بدون هیچ دلیلی به تعویق افکنده میشود و امتیازات و مقامات، از هر نوعی، براي کاردینالها و 

به خود کاردینال پیکولومینی سه درآمد و مقام کلیسایی، به صورتی غیر معمول که هیچ . دبیران پاپها حفظ میگردد

بیشمار داده میشوند، عواید انتصاباتی هاي  وعده. آلمان اعطا شده استکس تا به حال نشنیده، در سه تا از ایاالت 

ساالنه اسقف نشینها و دیگر مالیاتها با شدت و سختی مطالبه میشوند، مهلتی داده نمیشود، و این نیز هویداست که 

اسقف نشینها به آنها که شایستهترند واگذار نمیگردد، بلکه به . ستانده میشود از مبلغ قانونی معهود مقدار بیشتري

هاي جدیدي منتشر، و مالیاتهاي  کسانی که بیشتر رشوه میدهند داده میشود، براي اندوختن پول، هر روز آمرزشنامه

ایی را که باید در دادخواهیه. جنگی بیشتري تحمیل میشود، بی آنکه نظر و رضایت اسقفان آلمانی خواسته شود

و  ;کشور انجام گیرند باشتاب به محاکم پایی ارجاع میکنند، با آلمانیها چون مردمان وحشی اما ثروتمند رفتار میشود

سالهاي بسیار است که آلمان بر خاك سیاه نشسته و بر فقر ... به هزار حیله زیرکانه، چشمه پولهاي آنها را میخشکانند

اکنون برآنند که یوغ  ;اما اکنون بزرگان آن گویی از خواب برخاستهاند. ((ه کرده استو سرنوشت دردناك خود نوح

هنگامی که کاردینال پیکولومینی باعنوان .)) بردگی رم را از گردن فروافکنند و آزادي قدیم خویش را به دست آورند

گیلدر براي  500,20ون ایزنبورگ از دیترف ;، این اعتراضات را نادیده گرفت)1458(پیوس دوم به مقام پاپی رسید 

دیتر از پرداخت آن امتناع ورزید و اعتراض کرد که ). 1459(انتصاب وي به مقام اسقفی اعظم ماینتس مطالبه کرد 
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پیوس وي را تکفیر کرد، دیتر حکم تکفیر را . مبلغ مزبور از مبالغی که از پیشینیان اخذ میشده خیلی بیشتر است

  . ز شاهزادگان آلمان به پشتیبانی او برخاستندنادیده گرفت، و چندتن ا

دیتر یک حقوقدان نورنبرگی را به نام گرگور هایمبورگ بر آن داشت تا احساسات مردم را درباب تفوق شوراي 

هایمبورگ به فرانسه رفت تا شاید به یک اقدام ائتالفی علیه دستگاه پاپی توفیق . عمومی کلیسا بر پاپها برانگیزاند

. اي مدتی چنین به نظر میرسید که ملتهاي شمالی حلقه اطاعت رم را از گردن فرو خواهند افکندبر. یابد

اما عمال پاپ هواداران و متحدین دیتر را یکی یکی از او جدا کردند و پیوس، آدولف ناسویی را به جاي دیتر به 

وي براي رهبران و  ;یتر شکست یافتد ;سپاهیان دو اسقف اعظم در نبردي خونین با هم جنگیدند. اسقفی برگماشت

فرمانروایان آلمان پیام بیدار باشی فرستاد که اگر با یکدیگر از در اتحاد در نیایند، مکرر جنبش آزادیبخش آنها دچار 

  . و این اعالمیه یکی از نخستین اسنادي بود که به وسیله گوتنبرگ چاپ شدند ;شکست خواهد شد

پس از آنکه مبلغ هنگفتی از ارز آلمان در سال بخشش عام . یروزي پاپها خاموش نشدآتش نارضایتی آلمانها با این پ

  . به رم سرازیر شد، دیت آوگسبورگ تقاضا کرد که مقداري از آن پول به آلمان برگردانده شود 1500

بار بیش از  صداي امپراطور ماکسیمیلیان به شکایت بلند شد که عایدي و پولی که پاپ از آلمان بیرون میکشد صدها

هنگامی که با پاپ یولیوس دوم در جنگ بود، به یکی از  1510در سال . درآمد خود وي از این کشور است

براي  ;اومانیستها، یعنی ویمفلینگ، دستور داد که صورتی از شکایات و دل گرانیهاي ملت آلمان را از پاپها تهیه کند

م به مغزش خطور کرد، اما ویمفلینگ، به استناد آنکه امیران مدتی اندیشه جدا کردن کلیساي آلمان از دستگاه ر

با وجود این، تمام پیشرفتهاي اقتصادي این قرن راه را . آلمانی از وي پشتیبانی نخواهند کرد، از این کار بازش داشت

ا، که سرانجام، اختالف اساسی منافع و مالحظات مادي جنبش اصالح دینی آلمان ر. براي قیام لوتر باز کردند

خواستار قطع جریان پولهاي آلمان به ایتالیا بود، به مخالفت با رنسانس ایتالیا، که از طالهاي آلمان نیاز مالی شعر و 

  . هنرش را سیراب میساخت، برانگیخت

روح انقالبی نفرت : ((پاستور شرافتمند مینویسد. در میان مردم، عقاید ضد مذهبی پا به پاي دینداري پیش میرفتند

، که <!مرگ برکشیشان>((فریاد ... کلیسا و روحانیت در میان طبقات مختلف مردم در سراسر اروپا موج میزد از

شدت و حدت این دشمنی و خشم عمومی آن .)) زمانی در نهان و زیرلب گفته میشد، اینک شعار همگان شده بود

قدرت بود، در آلمان بسختی جرئت آن را داشت  قدر زیاد بود که دستگاه تفتیش افکار، که آن زمان در اسپانیا در اوج

رساالت شدیداللحن باران حمله بر سر کلیساي آلمان میریختند، اما شدت آن هرگز به پاي . که کسی را محکوم کند

هاي  ها و جمعیت بعضی از راهبان و کشیشان نیز به ستون حمله پیوستند و دسته. حمالتی که به رم میشد نمیرسید

 1500زایرانی که از مراسم سال بخشش عام . تجمل پرستی و اسرافکاري روحانیان مدارج باال انگیختندخود را علیه 

  بازگشتند داستانهاي وحشتناکی اغلب مبالغه آمیز از هرزگیها و سم خورانیدنهاي پاپها، از الف و گزافها و اجحافهاي 

یاري از آلمانیها سوگند خوردند که همچنانکه نیاکان بس. کاردینالها واز شرك و پول دوستی عمومی به ارمغان آوردند

قدرت رم را درهم شکستند، آنها یا فرزندانشان نیز بار دیگر بینی آن نیروي ستمگر را به خاك خواهند  1476آنها در 

 دیگران تحقیري را که پاپ گرگوریوس هفتم در کانوسا، نسبت به امپراطور هانري چهارم روا داشته بود به. سایید

آلئاندرو، سفیر پاپ، لئو دهم را از انقالب  1521در سال . خاطر آوردند و اندیشیدند که زمانی انتقال فرا رسیده است

قریبالوقوع علیه کلیسا آگاه ساخت و گفت که، پنج سال پیش، از بسیاري از آلمانیها شنیده بوده است که منتظرند 

. دهانش را علیه رم بگشاید)) احمقی((

امل و علت روحانی، عقالنی، عاطفی، اقتصادي، سیاسی و اخالقی پس از قرنها ممانعت و سرکوفتگی جمع هزاران ع

میشدند و گردبادي نیرومند میانگیختند که اروپا را به بزرگترین دگرگونی و انقالب، پس از فتح رم به دست قبایل 
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مقر پاپی به آوینیون و شقاق دستگاه پاپی، از ضعف و سستی دستگاه حکمرانی پاپها براثر انتقال : وحشی، میکشانید

هم پاشیدن بناي نظامات رهبانی و تجرد کشیشان تجمل پرستی نخست کشیشان، فساد دربار پاپ، فعالیتهاي 

دنیوي پاپها، نحوه سلوك و اخالق آلکساندر ششم، جنگلهاي یولیوس دوم، سرخوشیهاي بیبند و بار لئو دهم، خرید و 

ها، غلبه اسالم بر مسیحیت در جنگهاي صلیبی و نبردهاي ترکان عثمانی،  داد و ستد آمرزشنامه فروش آثار متبرك و

آشنایی متفرق با ادیان غیر مسیحی، نفوذ فلسفه و علوم اسالمی، اضمحالل فلسفه، مدرسی در فلسفه غیر عقالنی 

کلیسا، کشف فرهنگهاي سکوتس و شکاکیت ویلیام آکمی، شکست جنبش شوراها براي اصالح و تصفیه دین و 

باستانی مشرك و اکتشاف امریکا، اختراع چاپ، انتشار و توسعه سواد و تعلیم و تربیت، ترجمه و خواندن کتاب 

که درك و تشخیص (مقدس، درك تضاد و مغایرت میان فقر و سادگی حواریون و تمول مسرفانه و پرتشریفات کلیسا 

دي آلمان و انگلستان، روي کار آمدن و ترقی طبقه سومی که از تضییقات ، تراکم ثروت و استقالل اقتصا)تازهاي بود

و مطالبات روحانیان متنفر بود، اعتراض علیه فرستادن و جریان پول آلمان به رم، افتادن قانون و حکومت به دست 

ادبیات بومی،  مقامات کشوري، شدت یافتن ملی گرایی و قدرت یافتن حکومتهاي مطلقه، نفوذ ملی گرایانه زبانها و

میراثهاي انقالبی والدوسیان و ویکلیف و هوس، و خواهش و داعیه رازورانه براي دینی که جنبه تشریفاتی و آیین 

همه این علل و بواعث اکنون به صورت سیالبی از قدرت . ظاهري آن کمتر و جنبه شخصی و درونی آن بیشتر باشد

طی را درهم شکنند، همه بندها و مقررات با بگسلند، اروپا را به به هم میپیوستند تا قشر آداب و رسوم قرون وس

هاي گوناگون درآوردند، بیشتر و بیشتر مبانی و دلخوشیهاي معتقدات قدیمی را از میان بردارند،  صورت ملتها و فرقه

  . ندو شاید آغاز پایان یافتن فرمانروایی مسیحیت را بر حیات عقالنی و فکري انسان اروپایی اعالم دار

  

فصل شانزدهم

  اصالح دینی در آلمان: لوتر

1517 -1524  

  

I -  تتسل  

آغاز جنبش اصالح دینی در روزگار پاپی . ها را صادر کرد پاپ لئو دهم معروفترین آمرزشنامه 1517مارس  15در روز 

لئو . ، مینمایدمرد که آن همه ثمرات و مبانی روحی رنسانس را در رم گرد آورده بود دردناك، ولی طبیعی و بموقع

فرزند لورنتسو باشکوه، اکنون سر کرده خاندان مدیچی به شمار میرفت جنبش رنسانس به همت همین خاندان در 

لئو مردي بود دانش پژوه، شاعر بلندهمت، مهربان و گشاده دست، و دوستدار . فلورانس آغاز شد و گسترش یافت

فاسد، از اخالقیات خوبی برخوردار بود و با طبع شوخ خویش،  در محیطی. ادبیات یونان و روم کهن و هنرهاي زیبا

براي ساکنان شهري که پریشانی و بینوایی قرن پیش را تازه، پشت سرنهاده بودند، نمونه نشاط و زنده دلی به شمار 

لئو مصالح خاندان خویش را از مصالح کلیسا چندان . همه خطاهاي وي، مگر سطحی بودنش، جزیی بودند. میرفت

وي . جدا نمیساخت و اندوخته دربارش را در راه شاعران و جنگهایی که ارزش آنها محل تردید است بر باد میداد

مردي بود بردبار و با گذشت، چنانکه از خواندن هجویات کتاب مدح دیوانگی ارامسموس درباره سران کلیسا لذت 

ت نانوشته عدول نکرد که کلیساي روزگار رنسانس به میبرد، و در سراسر دوران پاپی جز در چند مورد، از این موافق

فیلسوفان، شاعران و دانشمندانی که معموال به زبان التینی سخن میگفتند آزادي قابل مالحظهاي میبخشید تا 

  . هاي خویش را از اقلیت تحصیلکرده در میان نهند، ولی معتقدات جامد و الیتغیر توده مردم را متزلزل نسازند اندیشه
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که از خاندان صراف توانگري برخاسته و به بذل و بخشش خو گرفته بود از ایثار دارایی خویش، بویژه در راه  لئو

وي خزانه دربار پاپ را با اندوخته سرشار آن از یولیوس دوم به ارث برد و قبل از مرگش آن . دیگران، دریغ نمیورزید

کلیساي عظیمی را که به دست یولیوس آغاز گشته بود به  شاید وي چندان دربند آن نبود که ساختمان. را تهی کرد

پایان رساند، ولی نمیتوانست از احداث ساختمان تازه براي کلیساي کهن سان پیترو، که روبه ویرانی میرفت، چشم 

. ندعظیم را ناتمام رها کمبلغ هنگفتی در کار کلیساي تازه صرف شده بود، و براي کلیسا ننگ بود که این کار . بپوشد

را، با اندك  1517گویا براي فراهم آوردن هزینه هنگفت ساختمان تازه همین زیارتگاه بود که وي آمرزشنامه سال 

فرمانروایان انگلستان، آلمان، فرانسه، و اسپانیا، که میدیدند ثروت ملی آنان به صورت . اکراهی، به معرض فروش نهاد

به  ;لئو در برابر فرمانروایان توانا نرمش پیشه کرد. اعتراض گشودند بهاي آمرزشنامه به رم سرازیر میشود، زبان به

که (براي جلب موافقت شارل اول  ;هنري هشتم اجازه داد که یک چهارم وجوه گردآوري شده را شخصا برداشت کند

ت بدو وام دوکا 175000، با فروش آمرزشنامه در اسپانیا، )چندي بعد به نام شارل پنجم بر اریکه امپراطوري نشست

و با فرانسواي اول قراردادي بست که فرمانرواي فرانسه به موجب آن مجاز بود بخشی از درآمد کلیسا را در  ;داد

با این . آلمان چون فرمانرواي توانایی نداشت که با پاپ چانه بزند، از ارفاق کمتري برخوردار شد. فرانسه نگاه دارد

ین به امپراطور ماکسیمیلیان اختصاص داد و به خاندان فوگر اجازه داد فلور 3000حال، پاپ مبلغ ناچیزي معادل 

فلورین پولی را که به آلبرشت براندنبورگی وام داده بودند تا وي، با پرداخت آن به پاپ، مقام اسقف اعظمی 20000

رده در طول ده خویش را بر شهر ماینتس تثبیت کند از در آمد فروش آمرزشنامه برداشت کنند، بدبختانه شهر نامب

سه بار اسقف اعظم خویش را از دست داده و، براي تثبیت مقام دو اسقف اعظم اول، مبلغ گزافی ) 15041514(سال 

به پاپ پرداخته بود، و اسقف اعظم سوم، آلبرشت، براي آنکه شهر را از پرداخت چنین پولی براي بار سوم معاف کند، 

سقف اعظم جوان اجازه داد که، عالوه بر ماینتس، در شهرهاي ماگدبورگ و پاپ به ا. ناگزیر از وام گرفتن شده بود

با هریک از مبلغان آلبرشت، نمایندهاي از خاندان فوگر همراه بود و بر دخل و . هالبرشتات نیز آمرزشنامه پخش کند

ي میشدند در خرج آنان نظارت میکرد و یکی از کلیدهاي گاو صندوقی را که وجوه گردآوري شده در آن نگاهدار

. اختیار داشت

عامل اصلی آلبرشت، یوهان تتسل، فرایار فرقه دومینیکیان، بود که در کار گردآوري پول تجربه و اشتهار فراوان 

معموال در ماموریتهاي خود از پشتیبانی روحانیون محلی . کار عمده او فروش آمرزشنامه بود 1500از سال . داشت

ي در میآمد، روحانیان، صاحبمنصبان، و مسیحیان سادهدل، با شمعها و درفشها و هر گاه به شهر. برخوردار بود

بالشتکهاي مخمل یا زرینی که فرمان آمرزش پاپ بر آن قرار داشت، در صفوف مطول، سرودخوانان، به استقبالش 

ات با ابهتی، تتسل به با چنین تشریف. میشتافتند، و در همان هنگام آواي ارگها و ناقوسهاي کلیساها در شهر میپیچید

کسانی که از گناهان خود توبه میکردند، و به تناسب وسع و توانایی خویش وجهی براي تامین هزینه ساختمان 

  : کلیساي جدید سان پیترو میپرداختند، فرمان آمرزش همگانی پاپ را به طرز شیوایی ابالغ میکرد

رکت آالم و مصایبی که متحمل شد، ترا ببخشاید، و با بشود که خداوند ما عیسی مسیح بر تو ترحم کند و، به ب

اختیاري که از جانب خداوند، رسوالن متبارکش، پطرس و بولس، و پاپ مقدس در این نواحی به من تفویض شده 

است، ترا از جمیع فتواهاي کلیسایی، به هرسان که صادر شده باشند، و از همه گناهان و نافرمانیها و زیادهرویهایت، 

ترا از کیفر . ندازه که سنگین باشند، و حتی از گناهانی که بازخواست آنها در صالحیت مقام پاپ است میبخشایمهر ا

و پاکی و معصومیتی را که به هنگام ... گناهانت در برزخ معاف میدارم، و حق شرکت در آیینهاي مقدس کلیسایی

هاي عقوبت به رویت بسته  چشم از جهان بربندي، دروازهغسل تعمید از آن برخوردار بودي به تو باز میگردانم تا چون 



٣۵٩۶

هاي فردوس شادي و نیکبختی به رویت گشوده گردند، و هرگاه مرگ اکنون به سراغت نیاید، این فیض  شود و دریچه

. به نام پدر، پسر و روحالقدس. و برکت تا هنگام مرگ به قوت خویش باقی خواهد ماند

. یان با نظریه رسمی کلیساي زمان درباره فروش آمرزشنامه به مومنان سازگار بوداین سوداگري ماهرانه نزد مسیح

باز . تتسل اگر هم از گرفتن اعتراف مومنی که میخواست آمرزش را وقف روح مردهاي در برزخ کند صرف نظر میکرد

: نین مینویسدتاریخنویسی کاتولیک در این باره چ. از نص دستورهاي اسقف اعظم نشین خود منحرف نشده بود

تتسل هنگامی که لزوم پرداخت پول را بدون چشمداشت ندامت و اعتراف به گناه براي آمرزش روح مردگان، به 

عنوان عقیدهاي مسیحی تبلیغ میکرد، به گمان خویش ماموریتی را که از جانب کلیسا به وي سپرده شده بود به 

عصر خویش، تعلیم میداد که خرید آمرزشنامه هر روحی را، وي همچنین، به پیروي از نظریه شایع در . جاي میآورد

با چنین پیش فرضی، تعلیمات تتسل عمال گویاي آن ضربالمثل معروف . بیاستثنا، از کیفر گناه رستگار خواهد ساخت

توقیع پاپی به هیچ وجه .)) از آتش دوزخ میرهد) گناهکاري(چون سکهاي در صندوق به صدا درآید، روح ((بودند که 

نه ... این برداشتی بود که از نظریه مهم مکتب مدرسی در قرون وسطی ریشه میگرفت. چنین مطلبی را تجویز نمیکرد

 1517میکونیوس، فرایار فرقه فرانسیسیان که گویا کینه دومینیکیان را به دل داشت به سال . از تعلمیات کلیسا

او با فروش . میگوید و تبلیغ میکند باورنکردنی است آنچه این راهب گمراه: ((اقدامات تتسل را چنین گزارش کرد

. هاي ممهور به مردم، به آنان وعده میدهد که حتی گناهانی هم که در آینده مرتکب بشوند بخشوده خواهد شد نامه

چرا که همه اینان  ;به گفته او، قدرت پاپ بیش از قدرت همه حواریون، کروبیان، قدیسین، و حتی مریم عذراست

این سخن به احتمال زیاد مبالغهآمیز است، ولی چنین توصیفی از .)) سیحند، ولی پاپ با خود مسیح برابر استتابع م

شایعه مشابهی را که با تردید به مارتین . طرف یک شاهد عینی گواه به انزجاري است که سخنان تتسل برانگیختند

فرض محال، هرگاه کسی از مادر خداوند هم هتک  لوتر نسبت میدهند، مبنی بر اینکه تتسل در هاله گفته بود، به

ناموس کرده باشد، باز با خرید آمرزشنامه از گناه مبرا خواهد گشت، نشان دهنده خصومت مشابهی نسبت به سخنان 

هایی گرفت مبنی بر اینکه هرگز چنین داستانی  تتسل از مقامات دولتی و کلیسایی هاله گواهینامه. تتسل است

  . ل سوداگر و فروشندهاي زبردست بود، اما نه کسی که وجدان خویش را کامال زیر پا نهدتتس. نشنیدهاند

. آمد، نامی از او در تاریخ نمیماند در نمی ساکس،چنانچه تتسل به قلمرو فرمانروایی فردریک خردمند، بر گزیننده 

. پاکدامن و دوراندیش بود و از نظر عقیدتی مخالفتی با فروش آمرزشنامه نداشت فردریک فرمانروایی

اثر از قدیسین در کلیساي قلعه سان خود در ویتنبرگ گردآورده بود و براي تکریم این آثار، و سپس براي  19000وي

ض فروش نهاد و تتسل را هایی به امضاي پاپ به معر فراهم آوردن هزینه ساختمان پلی بر رود تورگاو، آمرزشنامه

با این حال، وي حاضر نشد پولی را که به منظور . ها را به مردم گوشزد کند مامور ساخت که فواید این آمرزشنامه

به پاپ آلکساندر ششم تحویل دهد، و ) 1501(جنگی همه جانبه با ترکان از راه فروش آمرزشنامه گردآوري شده بود 

رد که جنگ با ترکان به مرحله عمل درآید و چون جنگ در نگرفت، فردریک پرداخت آن را به زمانی موکول ک

در آن زمان، فردریک، به علت عدم تمایل به خروج مسکوکات ساکس . خردمند پول را به دانشگاه ویتنبرگ بخشید

تتسل به  ولی. را در سرزمین خود منع کرد 1517به خارج، شاید به دلیل گزافهگوییهایی تتسل، تبلیغ آمرزشنامه، 

تنی . قدري به مرزهاي ساکس نزدیک شد که ساکنان ویتنبرگ براي خرید آمرزشنامه از مرز گذشتند و نزد او رفتند

را براي تایید ارزش اعتبارشان نزد مارتین لوتر، که استاداالهیات دانشگاه )) هاي پاپ نامه((چند از خریداران، این 

تتسل از این خودداري آگاه شد و لوتر را به . ش آمرزشنامه پاپ خودداري کردلوتر از تایید ارز. ویتنبرگ بود، آوردند

  . باد نکوهش گرفت، و بدین سان نام وي رد تاریخ باقی ماند
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لوتر بیدرنگ مسائل خود را، . تتسل در سنجش ستیزهجویی و سرسختی این استاد االهیات دچار اشتباه شده بود

خود لوتر . ها، به زبان التینی، طرح ریخت فتاري در توضیح فضیلت آمرزشنامهمشتمل بر نودوپنج ماده، زیر عنوان گ

لوتر هنوز کاتولیک مومن و پا بر . آمیز نمیشمرد، و حقا نیز نمیتوان آن را ضاللت آمیز تلقی کرد مفاد آن را ضاللت

ها و سو  آمرزشنامه وي بدین وسیله میخواست دعاوي گزاف. جایی بود و قصد نداشت با کلیساي کاتولیک درافتد

وي دریافته بود که فروش آمرزشنامه ندامت را، که الزمه آمرزش گناه است، . استفاده فروشندگان آنها را بر مال سازد

مارتین هنوز منکر . از دلها زدوده و گناه را چون متاع کم ارجی در معرض معامله با سوداگران دوره گرد نهاده است

شایش گناه انسان نبود، و عقیده داشت که وي میتواند کسانی را که از گناه خویش اختیارات روحانی پاپ در بخ

ولی از نظر وي قدرت . پشیمان گشتهاند از کیفرهایی که کلیسا در این جهان بر آنان تحمیل کرده است رهایی بخشد

خویش نزد خداوند براي آنان  پاپ در آزاد کردن ارواح از برزخ، و یا تخفیف کیفر گناهکاران، از این حد که با ادعیه

از این گذشته لوتر استدالل میکرد که همه مسیحیان بالقوه در برکاتی ). 22تا  20مواد (شفاعت کند، فراتر نمیرود 

. که مسیح و قدیسین فراهم آوردهاند سهیمند، حتی اگر پاپ با اعطاي آمرزشنامه این برکات را به آنان تفویض نکند

این : ((رویها و گزافهگوییهاي مبلغان و فروشندگان آمرزشنامه نمیدانست، ولی بکنایه میگفتوي پاپ را مسئول تند

تبلیغات لجام گسیخته درباره آمرزشنامه حرمت پاپ را، حتی نزد روشنفکرانی که پیوسته از زبان عوام میشنوند که 

روي مهر و دلسوزي ارواح دیگر را از چرا پاپ در حالی که به خاطر ساختمان لیسا گروهی از مردم را میآمرزد، از 

، لوتر متن مسائل خویش را 1517اکتبر  31در نیمروز ) 82و  81مواد .)) (عذاب دوزخ نمیرهاند، از میان برده است

  . به در اصلی نمازخانه کاخ فردیک در ویتنبرگ نصب کرد

فردریک آثار قدیسین را در این نمازخانه  به شمار میرفت،)) همه قدیسین((در اولین روز ماه نوامبر هر سال، که روز 

در معرض تماشاي مردم مینهاد و جمعیت انبوهی در آن روز به کلیسا روي میآورد طرح علنی مسائل، که ناشر آن به 

و دري که لوتر براي نصب  ;هاي قرون وسطی بود منظور دفاع از عقاید خود ترتیب میداد، از سنتهاي قدیمی دانشگاه

لوتر دعوتنامه مودبانهاي به مضمون زیر به . گزید معموال نوعی تابلو اعانات دانشگاهی محسوب میشدرساله خود بر

  : متن خویش منضم ساخت

نظر به عالقهاي که به دین و ایمانمان و روشن ساختن مفهوم آن داریم، مسائل زیر را در محفلی که به ریاست 

ات و االهیات دانشگاه ویتنبرگ، در این دانشگاه برپا میشود مورد عالیجناب، پدر روحانی، مارتین لوتر، استاد ادبی

از کسانی که نمیتوانند حضورا در این مناظره شرکت جویند در خواست میشود . بحث و تبادل نظر قرار خواهیم داد

  . نظرات خویش را کتبا ارسال دارند

  . لمانی برگردانید و در میان مردم پخش کردبراي آنکه همه مردم نظرات وي را دریابند، لوتر متن را به زبان آ

. عالوه بر این، با بیباکی و شهامت در خور ستایشی، نسخهاي از آن را براي آلبرشت، اسقف اعظم ماینتس، فرستاد

  . بدین سان، نهضت اصالح دینی با ادب و پارسایی، و بدون نقشه قبلی، آغاز شد

II -  پیدایش لوتر  

عیی موجب شدند که راهب گمنامی که در شهر کوچک سه هزار نفري میزیست چون چه عوامل موروثی یا اجتما

داوود، رهبري انقالب دینی را به دست گیرد پدر مارتین، هانس، مردي تندخو و سختگیر و مخالف روحانیان، و 

تکوش و هر دو سخ. مادرش زن محجوب و کمرو و پارسایی بود که روزگار خویش را با نیایش خداوند سپري میکرد

. هانس در مورا به کشاورزي اشتغال داشت و سپس در معادن مانسفلد کارگري پیشه کرد. صرفهجو بودند

پس از وي، شش فرزند دیگر به این خانواده افزوده . در آیسلبن چشم به جهان گشود 1483نوامبر  10مارتین در 

بدنی نمیشناختند، چنانکه مارتین میگوید، هانس و گرته براي تربیت فرزندان خویش وسیلهاي جز تنبیه . شدند
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. روزي پدرش وي را چنان با بیرحمی به تازیانه بست که پدر و فرزند مدتها کینه یکدیگر را آشکارا به دل گرفتند

  . مادرش نیز یکبار وي را به جرم دزدیدن گردویی چنان مضروب ساخت که خون از تنش روان شد

زندگی سخت و جانفرسایی که با آنها داشتم مرا : ((روزگار کودکی یاد میکرد، نوشتمارتین سالها بعد، هنگامی که از 

تصویري که والدین مارتین از خدا براي او ترسیم .)) بر آن داشت که به صومعهاي پناه ببرم و به جرگه راهبان بپیوندم

یگذشت، تحمیل کننده فضیلت آنها خدا را چون پدر سختگیر، داور ب. میکردند نمودار خو و سیرت خود آنان بود

خشک و خالی از سرور و نشاط، طالب شفاعت مداوم، و آفرینندهاي که بیشتر آفریدگان خویش را به دوزخ میفرستد 

و  ;هر دو آنان به وجود انواع ساحران، اجنه، فرشتگان و شیاطین ایمان داشتند. به فرزندان خویش شناسانده بودند

زندگی آمیخته به معتقدات دینی هراس . هوم در ذهن مارتین تا پایان عمر باقی ماندندهاي مو بسیاري از این اندیشه

انگیز و انضباط سختی که مارتین در خانه بدان خود گرفته بود در تشکل معتقدات و شخصیت روزگار جوانی وي 

  . موثر بودند

چنانکه  ;باحثات دینی رواج کامل داشتدر آموزشگاه مانسفلد نیز، که مارتین در آن تحصیل میکرد، تنبیه بدنی و م

مارتین در سیزدهسالگی به دبیرستانی . روزي وي را به علت غلط صرف کردن اسمی، پانزده بار به تازیانه بستند

و در چهاردهسالگی به مدرسه سنت گئورگ در آیزناخ  ;وابسته به یک انجمن برادري دینی، در ماگدبورگ راه یافت

مارتین هیچ گاه این سخن او را که براي . را با آسایش نسبی، در خانه بانو کوتا سپري کردانتقال یافت و سه سال 

این عطیهاي بود که مارتین چهلودو سال براي به . مرد در جهان چیزي گرامیتر از مهر زن نیکخو نیست از یاد نبرد

اط و زندهدلی و تمایل به در این محیط تازه مناسب، تجلیات طبیعی جوانی، چون نش. دست آوردن آن کوشید

وي به آواي دلنشینی آواز میخواند و بچابکی عود . آمیزش و رك گویی، اندك اندك در مارتین پدیدار گشت

  . مینواخت

برنامه تحصیلی این دانشگاه بر محور . پدر کامیاب مارتین، فرزندش را به دانشگاه ارفورت فرستاد 1501به سال 

لیکن نظریات ویلیام آکمی، که پیرو فلسفه  ;نوز از فلسفه مدرسی پیروي میکرداالهیات و فلسفه میچرخید و ه

ظاهرا به تاثیر نظریه ویلیام آکمی بود که لوتر دریافت پاپها و شوراهاي . اصالت تسمیه بود، در آن دانشگاه غالب بود

ان ناسازگار مییافت که مارتین فلسفه مدرسی را با ذوق و سلیقه خویش چن. کلیسایی نیز ممکن است خطا ورزند

  . ستود.)) شد زبالهاي که به نام فلسفه تدریس می((یکی از دوستانش را به سبب نیاموختن 

ولی وي، که به . اومانیستها نیز در دانشگاه ارفورت اندك نفوذي داشتند، و اندیشه آنان تا اندازهاي در لوتر اثر بخشید

در دانشگاه ارفورت، لوتر اندکی یونانی و . جه اومانیستها قرار گیردجهان پس از مرگ میاندیشید، نتوانست مورد تو

، به دریافت دانشنامه فوق 1505در سال . شمهاي نیز عبري آموخت و آثار کالسیک برجسته التینی را مطالعه کرد

خه گرانبهایی پدر مارتین، که به کامیابی فرزندش میبالید، هنگام فراغت از تحصیل، نس. لیسانس در ادبیات نایل شد

از کورپوس یوریس کیویلیس را به او اهدا کرد، و از اینکه دریافت فرزندش تصمیم گرفته است علم حقوق بیاموزد 

ولی هنوز بیش از دو ماهی از ورود به دانشکده حقوق نمیگذشت که مارتین بیست و دو ساله با نادیده . خشنود شد

. ت پیشه سازدگرفتن اکراه پدر، ناگهان تصمیم گرفت رهبانی

وي، که براي زندگی عادي توام با فعالیت آفریده شده بود، . این تصمیم نشان دهنده تضادي در خوي مارتین بود

به تاثیر همین تلقینات، میپنداشت که . هنوز در بند توهمات دینیی بود که در خانه و مدرسه به او تلقین کرده بودند

  . در حکم نافرمانی از خداي قادر مطلق کیفر دهنده است انسان ذاتا خطاکار است و ارتکاب گناه

او که اکنون . وي نمی توانست معتقدات اکتسابی خویش را در اندیشه و کردار با تمایالت درونیش هماهنگ سازد

دوران پر شور و التهاب بلوغ را میپیمود، به جاي آنکه آن را مرحلهاي از رشد خود تلقی کند، بدان چون دامی 
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خدایی که در اندیشه وي نقش بسته بود خدایی عاري از شفقت و . یست که شیطان در راه او گسترده استمینگر

عیسی فرزند مهربانی نبود که  ;او جاي کوچکی داشت)) پروحشت((چهره تسلی بخش مریم در االهیات  ;مهربانی بود

را آن همه در کلیساها میکشیدند، یعنی او عیساي واپسین داوري بود که تصویرش  ;هیچ چیز از مادرش دریغ ندارد

فکر دایم دوزخ مانع از آن میشد که ذهن شدیدا مذهبی خود . مسیحی که گناهکاران را از آتش ابدي دوزخ میترساند

طوفان دهشتناکی ) 1505ژوئیه (روزي که از خانه پدرش به ارفورت باز میگشت . را در جریان لذات زندگی رها سازد

مارتین این پیشامد را به منزله اخطار خدا بري توبه و طلب . رختی را در برابر وي خاکستر ساختبرخاست و صاعقه د

ولی جز در درون چهار دیوار صومعه که وي را از جهان، از تمایالت جسمانی، و از . رستگاري از گناه پنداشت

این روي در همان هنگام، با  هاي شیاطین مصون دارد، در کجا میتوانست به این رستگاري دست یابد از وسوسه

  . خداي خویش عهد بست که اگر از طوفان جان سالم به در برد، رهبانیت پیشه سازد

مارتین از آن میان یکی را، که متعلق به زاهدان آوگوستینوسی بود و به . در ارفورت بیست صومعه وجود داشت

خویش را گردآورد، براي آخرین بار با آنان به سپس دوستان . رعایت دقیق مقررات رهبانی اشتهار داشت، برگزید

در صومعه با فروتنی آمیخته به غرور، . بادهگساري و آوازخوانی پرداخت، و بامداد فردا چون نوآموزي به صومعه درآمد

پیوسته سرودهاي دینی را در نوعی حالت جذبه، که او را از خود بیخود . پستترین و شاقترین کارها را به دوش گرفت

روزه میگرفت و . ساخت، میخواند و، به امید اینکه دیوها را از تن خود براند، شبها در خوابگاه سردي به سر میبردمی

من راهب : ((خود وي روزهایی را که در صومعه سپري ساخته بود چنین یاد میکند. تازیانه به تن خویش مینواخت

اگر راهبی از راه ... ا با چنان دقتی به جاي میآوردم کهمتقی و پارسایی بودم، و مقررات و انضباطات فرقه خویش ر

و هرگاه نیل به این فیض و برکت به درازا میکشید، آماده بودم با ... رهبانیت بتواند به فردوس راه یابد، من نیز بتوانم

ا تا سرحد به جاي آوردن مقررات فرقه رهبانی خویش، و با اشتغال به مناجات، مطالعه، و اعمال دیگر، خویشتن ر

یک بار مارتین ناپدید شد و دوستانش پس از چند روز وي را بر کف حجرهاش مدهوش .)) مرگ زجر و شکنجه دهم

آنان عودي فراهم ساختند، یکی از راهبان آن را نواخت و سرانجام مارتین به نواي عود به هوش آمد و از . یافتند

ین سوگند فقر و پاکدامنی و اطاعت یاد کرد، و در ماه مه سال مارت 1506در ماه سپتامبر . دوستانش سپاسگزاري کرد

. بعد به مقام کشیشی ارتسام یافت

آنان به وي اطمینان دادند که مسیح، با تحمل رنج صلیب، . فرایارهاي همجرگه مارتین اندرزهاي دوستانه به او دادند

مطالعه آثار . روي نجات یافتگان گشوده استهاي فردوس را به  کفاره گناهان فطري انسان را داده است و دروازه

رازوران آلمان، بویژه تاولر، مارتین را به رستگاري از گناه فطري بشر و پیوستن به خداي عادل قادر مطلق امیدوار 

چندي بعد، یکی از رساالت یان هوس به دست وي رسید و تردیدهاي عقیدتی ناشی از مطالعه این رساله . ساخت

چرا مردي که این سان مسیحی وار و با چنین خامه توانانی ((در شگفت بود که . را افزونتر کردند رنجهاي روحی وي

کتاب را با دل ... هاي آتش جان سپرده باشد هاي خویش را به رشته نگارش میکشیده است، باید در میان شعله اندیشه

ان آوگوستینوسی، چون پدري مارتین را زیر یوهان فون شتاوپیتس، نایب اسقف ایالتی زاهد.)) دردمند بر هم نهادم

هاي قدیس آوگوستینوس  نظر گرفت و وي را بر آن داشت که، به جاي تن در دادن به ریاضت، کتاب مقدس و نوشته

راهبان نیز با اهداي نسخه التینی کتاب مقدس، که در آن روزها کمیاب بود، دلبستگی خویش را به آرامش . را بخواند

  . نمایان ساختندفکري دوست خود 

)) عادل به ایمان زیست خواهد نمود((به عبارت ) 1701(لوتر روزي در رساله به رومیان  1509یا  1508در سال 

این عبارت اندیشه لوتر را درباره رستگاري، اندکاندك، دستخوش دگرگونی کرد و این اندیشه بدو دست داد . برخورد

، که هرگز گناه وي را در برابر خداي الیتناهی جبران نخواهند کرد، بلکه که انسان نه با به جاي آوردن کارهاي نیک
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لوتر در . با ایمان راسخ و استوار به مسیح و کفاره دادن او در راه بشر خطاکار میتواند به رستگاري دست یابد

لی اینکه خداوند، تقدیر از: هاي قدیس آوگوستینوس با عقیده دیگري مواجه شد که هراس درونیش را تازه کرد نوشته

قبل از آفرینش جهان، گروهی از مردم را براي رستگاري برگزیده و جمعی را به لعنت ابدي گرفتار کرده است، و بر 

سرانجام، لوتر از اندیشه آوگوستینوس روي برتافت و اعتقاد . گزیدگان از برکت جانبازي مسیح رستگار خواهند گشت

  . به مسیح راسختر شدوي به رستگاري بشر، در پرتو ایمان 

لوتر، به سفارش شتاوپیتس، به صومعه آوگوستینوسی دیگري در ویتنبرگ انتقال یافت و در دانشگاه  1508به سال 

ویتنبرگ . این شهر، نخست به عنوان مدرس منطق و فیزیک و سپس به عنوان استاد االهیات، به کار پرداخت

شهري فقیر و بیاهمیت با ((یکی از معاصران لوتر آنجا را . مند بودپایتخت شمالی و به ندرت اقامتگاه فردریک خرد

مردمی بیاندازه میگسار و پررو و ((از نظر لوتر نیز ساکنان این شهر . توصیف کرده است)) هاي کوچک و کهنه خانه

لمان شیوع اهالی ویتنبرگ در میان ساکنان ایالت ساکس، که میگساري در آن بیش از همه ایاالت آ. بودند)) عیاش

کیلومتري مشرق این شهر، تمدن به پایان  5,1به گفته لوتر، در . داشت، به زیادهروي در میخوارگی اشتهار داشتند

  . ساخت در چنین جایی، لوتر روزها را بیشتر به تنهایی و انزوا سپري می. میرسید و توحش و بربریت آغاز میشد

وي را همراه یک  1510ممتاز و انگشتنما بوده است، زیرا در اکتبر  پیداست که لوتر در این هنگام در میان راهبان

نخستین دیدار وي از شهر رم با احترامی . فرایار، با ماموریت نامعلومی، نزد زاهدان آوگوستینوسی به رم فرستاندند

: و فریاد برآورد توام با خوف و هراس همراه بود، زیرا چون به شهر رسید، به زانو در آمد، دست به آسمان برداشت،

لوتر هنگام اقامت در رم همه فرایض زیارت را به جاي آورد، به آثار قدیسین و آباي !)) سالم بر تو اي رم مقدس((

هاي کلیساي سانپیترو را بر زانوان خویش پیمود، از کلیساهاي بسیاري دیدن کرد، و آن قدر  کلیسا احترام نهاد، پله

نبوده که والدین او در این هنگام از جهان رفته باشند تا او روح آنان را از عذاب آمرزشنامه خرید که گویی بیمیل 

لوتر از فوروم رم باستان نیز دیدن کرد، ولی ظاهرا هنر رنسانس، که به دست رافائل، میکالنژ، و . دوزخ رهایی بخشد

، تا چند سال پس از زیارت رم، از لوتر. صدها تن دیگر پایتخت را زینت میبخشید، در اندیشه وي اثري بر جاي ننهاد

ولی ده سال  ;دنیا پرستی روحانیان و تباهی اخالقیی که در آن روزگار دامنگیر ساکنان شهر بود سخنی بر زبان نراند

نام برد، پاپها را بدتر از امپراطوران روزگار بتپرستی خواند، و دربار )) پلید((چون شهري  1510بعد، ناگهان از رم سال 

به گمان، قوي لوتر به . به باد نکوهش گرفت)) دوازده دختر لخت در آن میز شام را میآرایند((چون جایی که  پاپ را

  . محفل روحانیان بلندپایه کلیسا راه نیافته و از این روي آلودگی بیچون و چراي آنان از نزدیک آشنا نبوده است

را بسرعت پیمود و به مقام نایب اسقف ایالتی فرقه  مراتب مدرسی) 1511فوریه (لوتر پس از بازگشت به ویتنبرگ 

وي، عالوه بر تدریس کتاب مقدس، به طور مداوم در کلیساهاي نواحی اطراف شهر سخن میراند و با . خود رسید

دانشمند کاتولیک برجستهاي درباره وي چنین گفته . صداقت و کاردانی بسیار وظایف خویش را به انجام میرسانید

  : است

هاي رسمی وي براي کسانی که ایمانشان سست گشته است دلگرم کننده، و براي لغزش خوردگان مشحون از  نامه

هاي او نمودار عواطف عمیق دینی و بندرت تعلیمات عملی هستند، گرچه از خالل آنها نصایحی به  نامه. غمخواریند

ویتنبرگ را فرا گرفت،  1516ون به سال با آنکه طاع. چشم میخورند که با معتقدات مسیحیت اصیل سازگار نیستند

. وي باکی به دل راه نداد و، به رغم اندرز دوستانش، محل ماموریت خویش را ترك نگفت

االهیات ((وي اکنون از . لوتر اندك اندك از معتقدات رسمی کلیسا روي برتافت) 15121517(در خالل این سالها 

روحانیان را، که پندها و  1515در سال . تدریس میشد تفاوت داشتسخن میگفت که با آنچه قبال در ارفورت )) ما

در سال . داستانهاي پرداخته بشر را به جاي تعلیمات مسیح به خورد مردم میدادند، مسئول تباهی جهان خواند
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بنی نسخه خطی ناشناسی که به زبان آلمانی بود به دست لوتر افتاد، و لوتر مضمون آن را با اعتقاد خویش، م 1516

لوتر . بر امکان رستگاري بشر در پناه ایمان، چنان سازگار یافت که این کتاب را به نام االهیات آلمانی منتشر کرد

  . فروشندگان آمرزشنامه را، که از سادگی تنگدستان بهره میگرفتند، به باد نکوهش گرفت

حناي رسول آمده است، یکسان و برابر هاي خصوصی خود پاپ را با ضد مسیح و دجال، که در رساله اول یو در نامه

، که به دعوت گئورگ، دوك ساکس آلبرتی، براي ایراد موعظه به درسدن رفته بود، در 1517در ماه ژوئیه . خواند

دوك، به گمان اینکه تاکید اهمیت . سخنانش استدالل کرد که انسان تنها با ایمان به مسیح میتواند رستگار شود

سه ماه بعد، راهب . ، بر لوتر خرده گرفت))ممکن است مردم را گستاخ و سرکش سازد((القی ایمان به جاي فضایل اخ

  . بیباك، با ارائه نظرات متضمن در لوحی که بر در کلیساي ویتنبرگ آویخته بود، جهان را به مبارزه خواند

III  - انقالب شکل میگیرد  

راهبی با : است 1517گویاي شخصیت لوتر در سال  بر چوب تراشیده تا اندازهاي 1520نقشی که کراناخ به سال 

قرق ترشیده، قامت متوسط، اندام نسبتا باریک، چشمان درشت و نافذ، بینی بلند، چانه حاکی از عزم و اراده، و 

با وجود این، آنچه لوتر را به نوشتن مسائل خود واداشت خشمی . چهرهاي که گواه بر تهور و شهامت صاحب آن است

اسقف محل در این متن به مطلبی که از نظر مسیحیت ضاللت آمیز باشد بر . د، نه تهوري تو خالی و بیپایهصادقانه بو

خشمی که این متن برانگیخت براي . نخورد، ولی به لوتر گوشزد کرد که تا مدتی مطلب دیگري در این باره ننویسد

ه شتاوپیتس گفت که بزرگترین آرزوي وي کناره ، لوتر ب1518در ماه مه . خود لوتر غیر مترقبه و هراس انگیز بود

  . او به مبارزه بشدت عالقمند بود ;لیکن، لوتر خودش را فریب میداد. گیري و گذراندن زندگی آرامی است

و، بدین  ;هزاران نفر در انتظار چنین اعتراضی بودند. هاي آلمانی شد مسائل مطروحه لوتر موضوع صحبت تحصیلکرده

فروش آمرزشنامه کاهش . رو خورده ضد کلیسایی چندین نسل از یافتن صداي خود به وجد آمدترتیب، احساسات ف

خود تتسل، با برخورداري از . لیکن بسیاري از برجستگان نیز براي مقابله با این اعتراض قد علم کردند ;یافت

با تجویز ((ي در این رساله و). 1517دسامبر (کمکهایی، رسالهاي مشتمل بر صد و شش ماده بر ضد لوتر منتشر کرد 

چون رساله مزبور به . ، به لوتر پاسخ گفته بود))معتقدات قشري و جامد کلیسا، که با موازین علمی سازگار نبود

ویتنبرگ رسید، دانشجویان دانشگاه بر سر فروشنده آن ریختند و هشتصد نسخه از رساله را در میدان بازار شهر 

موعظه در باب آمرزشنامه و ((لوتر در موعظهاي به نام . ، این عمل را تقبیح کردآتش زدند لوتر، در عین خرسندي

من به فریاد افرادي که با حقایق من : ((، جواب تتسل را داد و با همان روحیه مبارز خود نتیجه گرفت که))فیض

لقوم کسانی برمیآیند که کیسه خود را تهی مییابند و مرا گمراه میخوانند وقعی نمیگذارم، زیرا این فریادها از ح

یاکوب وان هوخستراتن،اهل کولونی نیز لوتر را به باد ناسزا .)) اندیشه تاریکشان حقایق کتاب مقدس را در نیافته است

یوهان اك، نایب رئیس دانشگاه اینگولشتات، در . گرفت و پیشنهاد کرد که وي را بر دیرکی ببندند و آتش بزنند

در آلمان و ) یعنی بدعتهاي هوس)) (زهر بوهمی((لوتر را به پراکندن ) 1518مارس (کی رساله، خویش به نام اوبلیس

در رم سیلوستر پریریاس، ناظر مطبوعاتی پاپ یک دیالوگ منتشر کرد که . ایجاد تزلزل در ارکان کلیسا متهم کرد

ر مورد آمرزش گناهان، تا حد در آن از تفوق و مرجعیت پاپ با گزافهگویی جانبداري کرد و بویژه نظریه خود را د((

و ) 1518آوریل (لوتر در پاسخ معارضان رسالهاي به التینی به نام تصمیمات، نوشت .)) اغراق آمیزي بسط داد

هایی از آن را براي اسقف محل و پاپ فرستاد و به هر دو آنان اطمینان داد که فرمانبردار و تابع سنت دیرینه  نسخه

: پاپ لئو دهم به نیکی یاد شده استدر این رساله از . کلیساست

گرچه اکنون در کلیسا مردان دانشمند و پاکدامن بسیارند، ولی دریغا که در روزگار ما حتی اینان قادر به کمک به 

اکنون، سرانجام، پاپ عالیقدري چون لئو دهم بر راس کلیسا جاي دارد که فضل و پاکدامنی و ... کلیسا نمیباشند



٣۶٠٢

ولی در روزگاري که رشته امور این سان از هم گسیخته . دي و افتخار همه مردم نیکدل استدانش وي مایه خرسن

است، از دست این مهربانترین مردان، که سزاوار آن است که در روزگار بهتري فرمانروایی کند، بتنهایی چه کاري 

خود رم اکنون . ... ا را رهبري کنندما سزاوار آنیم که پاپهایی چون یولیوس دوم و آلکساندر ششم کلیس... ساخته است

در کجاي دنیاي مسیحی بیش از شهر رم، که اکنون چون . بیش از هر جاي دیگري بر مردان پاك نیشخند میزند

گیرند لوتر سپس به نحو غیر عادي در برابر پاپ سر  بابل گشته است، مردم بهترین اسقفان را به باد سخریه می

  : آورد تعظیم فرود می

مرا، به مقتضاي میل خود، جان ببخش، . بارك، با آنچه هستم و دارم، خویشتن را بر پاهاي مقدس تو میافکنمپدر مت

من فرمان ترا چون فرمان مسیح، که در تو زندگی میکند . گردن بزن، فراخوان، معزول بدار، تایید فرما، و یا توبیخ کن

. اوار مرگ باشم، از آن نیز رو گردان نخواهم شدهرگاه سز. و با زبان تو سخن میگوید، به جا خواهم آورد

با اینهمه، همانگونه که مشاوران لئو تشخیص دادند، رساله تصمیمات لوتر شوراي نمایندگان همه کلیساهاي جهان را 

وي همچنین ثوابهاي اضافی . بر پاپ مرجح دانسته و از آثار قدیسان و زیارت امکنه مقدس با بیاعتنایی یاد کرده بود

قدیسان را به دیده انکار نگریسته و تمام ملحقاتی را که پاپها در طی سه قرن گذشته بر معتقدات و تشریفات مربوط 

ها، و فروش آمرزشنامه منبع اصلی درآمد پاپ بودند، و  آثار قدیسین، زیارتگاه. ها افزوده بودند رد کرد به آمرزشنامه

ه، تهیه وسایل تفرج، پیش بردن جنگها، و اتمام ساختمان کلیسا و لئو در فراهم آوردن هزینه اجراي طرحهاي خیری

بدین ترتیب، لئو، که سخت مستاصل شده بود، به خالف . سر و سامان دادن به امور اداري آن به تنگ آمده بود

ه گذشته که ستیزهجویی لوتر را غوغاي عادي و زودگذر در میان راهبان میپنداشت، این بار خود رشته امور را ب

  ). 1518ژوئیه  7(دست گرفت و لوتر را به رم فراخواند 

حتی رئوفترین پاپها هم اگر میخواستند رفتاري مالیم با لوتر پیش . این احضاریه لوتر را در وضع دشواري قرار داد

رانش گیرند باز او را با احترام در گوشه صومعهاي رومی نگاه میداشتند، و پس از چندي خاطره لوتر از ذهن طرفدا

از این روي، نامهاي به گئورگ شپاالتین، قاضی عسکر فردریک بر گزیننده، نوشت و بدو گوشزد کرد که . زدوده میشد

فردریک درخواست لوتر را . شاهزادگان آلمان باید از استرداد اجباري شارمندان خود به ایتالیا جلوگیري کنند

از این گذشته، امپراطور . بخشیده بود نظر مساعد داشت پذیرفت، زیرا به لوتر، که دانشگاه ویتنبرگ را رونق

از ((ماکسیمیلیان، با توجه به اینکه در معامله با رم از وجود لوتر میتوان استفاده کرد، به فردریک سفارش کرد که 

ی بر در همین هنگام، امپراطور براي رسیدگی به درخواست پاپ، مبن.)) هیچ گونه مساعدتی به این راهب دریغ نورزد

پاپ در خواست کرده . وضع مالیات تازه برا فراهم آوردن هزینه جهاد با ترکان، دیت آوگسبورگ را بر پا ساخته بود

بود که روحانیان یک دهم، و مسیحیان عادي یک دوازدهم درآمد خویش را به این منظور به دربار پاپ تحویل دهند، 

دیت این درخواست پاپ را رد کرد و در مقابل . ار آماده سازندو هر پنجاه خانواده یک مرد را براي شرکت در پیک

دیت به نماینده پاپ در آلمان یادآور شد که تا . یادآور مظالمی شد که توسط لوتر عنوان و باعث شهرتش شده بودند

ن، به مصارف کنون بارها به بهانه جهاد با ترکان از مردم آلمان پول گرفته شده، ولی این پول، به جاي جهاد با ترکا

و دیگر اینکه عواید  ;دیگر رسیده است و مردم آلمان این بار از ارسال پول به ایتالیا جدا خودداري خواهند کرد

کلیساهاي آلمان تا کنون به جیب کشیشان ایتالیایی ریخته شدهاند و پولی را که دربار پاپ به عنوان درآمد نخستین 

کلیسایی و بهاي دعاوي شرعی، گرفته است بر دوش مردم آلمان سال خدمت اسقفان، و حق انتصاب مقامات 

شدت لحن پاسخ دیت به درخواست پاپ چنان بود که، به گفته یکی از نمایندگان، در سراسر تاریخ . سنگینی میکند

تار امپراطور ماکسیمیلیان، با توجه به سرکشی شاهزادگان آلمانی، به پاپ نوشت که در رف. آلمان مانند نداشته است

. خویش با لوتر جانب احتیاط را رها نکند، ولی بدو وعده داد که هر گونه بدعتگذاري را در آلمان سرکوب سازد
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روي و اعتدال پاپ  تاریخنویس پروتستانی پیروزي انقالب دینی را به میانه. لئو ناگزیر نرمش و مدارا پیشه کرد

ه رم چشم پوشید و در عوض به او پیشنهاد کرد که در پاپ از قصد خویش براي احضار لوتر ب. منتسب کرده است

دیت آوگسبورگ، نزد کاردینال کایتانوس، به اتهاماتی که در مورد سرکشی از مقررات کلیسایی و بدعتگذاري بدو 

پاپ به نماینده خویش نیز دستور داد که لوتر را، در صورت عدول از معتقداتش و . نسبت داده میشد پاسخ گوید

به سر سپردگی به پاپ ببخشاید و او را به مقامات بگمارد، در غیر اینصورت، از مقامات دولتی بخواهد که  آمادگی وي

به فردریک )) گل سرخ زرین((مقارن همان هنگام، لئو آمادگی خویش را براي اعطاي . لوتر را به رم بفرستد

دي و رضایت خویش از فرمانروایان ابراز برگزیننده پارسا اعالم داشت با اعطاي این نشان، پاپ حد اعالي خشنو

  . لئو شاید اکنون بر آن بود که فردریک را براي جانشینی امپراطور تقویت کند. میداشت

اکتبر  1214(لوتر، در پناه گارد محافظ شخص امپراطور، در دیت آوگسبورگ با کاردینال کایتانوس روبه رو شد 

ود و در پاکی انگشتنما، ولی درست متوجه دستورات پاپ نشد و تصور کاردینال در معتقدات دینی ورزیده ب). 1518

مطالب در نظر کاردینال صرفا . کرد که، بجاي ایفاي نقش یک سیاستمدار، باید وظیفه قضاوت را به عهده بگیرد

د مجاز آیا راهبی که سوگند یاد کرده است که از مقامات باالتر خود اطاعت کن: مسئله نظم و مقررات کلیسایی بود

هایی را در میان مردم بپراکند که از نظر کلیسا مطرودند کاردینال به جاي  است آشکارا از آنان انتقاد کند و اندیشه

رسیدگی به صحت و سقم دعاوي لوتر، از وي تعهد خواست که حرفش را پس بگیرد و بار دیگر آرامش کلیسا را برهم 

لوتر بدون اظهار ندامت به ویتنبرگ بازگشت، و کاردینال . مبادله شد میان لوتر و نماینده پاپ سخنان درشتی. نزند

لوتر گفت و شنود . فردریک از اجابت این تقاضا سر باز زد. کایتانوس از فردریک خواست که لوتر را به رم گسیل دارد

براي دوستش و به نسخهاي که وي . خویش با نماینده پاپ را با آب و تاب نوشت و در میان مردم آلمان پخش کرد

این اثر ناقابل را براي شما میفرستم تا مالحظه کنید که آیا من : ((نتسل لینک فرستاد، نامهاي به این مضمون افزود

به نظر من او از ترکان بدتر . در ادعاي خویش مبنی بر اینکه ضد مسیح بر دربار پاپ حاکم است بر حق نیستم

یک اصالح دینی ((تاد و لحن مالیمتري داشت، لوتر درخواست کرد که در نامهاي که براي دوك گئورگ فرس.)) است

و بدین سان، لوتر، براي اولین بار، اصطالحی را به کار برد  ;))هاي مادي و معنوي صورت گیرد عمومی در تمام زمینه

. که بعدها نام این جنبش تاریخی شد

، خیلی مواهب منصوب به 1518نوامبر  9ی مورخ لئو کوشش خویش را براي مصالحه افزایش داد و، در توقیع پاپ

به موجب این توقیع، خرید آمرزشنامه باعث بخشودگی گناهان و جرایم نمیشد و فقط . ها را رد کرد آمرزشنامه

همچنین، به موجب همین . خریدار را از مجازاتهاي مقامات کلیسایی نه مجازاتهاي مقامات غیرکلیسایی میرهاند

ات گناهکار از کیفر اخروي، پاپ تنها میتوانست با ادعیه خویش نزد خداوند براي وي شفاعت کند توقیع، در مورد نج

نوامبر،  28در روز . و از پروردگار بخواهد که قسمتی از ثوابهاي اضافی مسیح و قدیسین را به مردگان تفویض کند

یز در همان ماه جوانی از نجباي ساکس به نام لئو ن. لوتر، در مقابل داوري پاپ، از شوراي کلیسا تقاضاي استیناف کرد

را نزد فردریک ببرد، و در ضمن )) گل سرخ زرین((کارل فون میلتیتس را، که از مقامات پایین رم بود، مامور کرد که 

  . را به فرمانبرداري وا دارد)) بچه شیطان((بآرامی و بی سر و صدا، لوتر آن 

نکه دید نیمی از مردم آلمان دشمنی پاپ را به دل گرفتهاند دچار شگفتی میلتیتس، پس از رسیدن به آلمان، از ای

در ساکس، شدت . از هر پنج تن دوست خودش در آوگسبورگ و نورنبرگ، سه تن از لوتر هواداري میکردند. شد

ی میکرد احساسات ضد پاپی به جایی رسیده بود که ناگزیر وي خود را از هر گونه نشانی که او را نماینده پاپ معرف

در یافت که با استدالل، بهتر از ارعاب، میتواند با  1519ژانویه  3(ولی چون در آلتنبورگ به لوتر برخورد . مبرا ساخت

در این هنگام لوتر ظاهرا به حفظ وحدت و یکپارچگی جامعه مسیحی غرب صمیمانه عالقمند بود و از . وي کنار آید
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افق کرد که در صورت سکوت مخالفان، وي نیز خاموش بنشیند، نامهاي به لوتر تو: این رو، سخاوتمندانه گذشت کرد

آشکارا به لزوم نمازگزاردن براي قدیسین، واقعیت دوزخ، و سودمند بودن آمرزشنامه  ;پاپ بنویسد و از او اطاعت کند

در ضمن، قرار . مانندو به مردم سفارش کند که به کلیسا وفادار ب ;هاي کلیسایی اذعان کند در نجات انسان از کفاره

شد که جزئیات توافق آنان، براي بررسی و تصویب نهایی، به یک اسقف آلمانی که مورد اعتماد طرفین باشد تسلیم 

میلتیتس، که از توافق خویش با لوتر بسیار خشنود مینمود، به الیپزیک رفت، تتسل را احضار کرد و، پس از . شود

تتسل، پس از این پیشامد، به صومعه خویش . ي او را از مقام خود خلع کردنکوهش تندروي، دروغگویی و اختالس و

وي در بستر مرگ نامه محبت آمیزي از لوتر دریافت ). 1519اوت  11(بازگشت و اندکی بعد بدرود زندگی گفت 

 ;استداشت به این مضمون که فروش آمرزشنامه تنها فرصتی براي آشوب پیش میآورد، ولی علت اصلی آشوب نبوده 

در .)) عصیان مردم بر ضد کلیسا از اعمال او ریشه نگرفته، بلکه این کودك پدر دیگري داشته است((و دیگر اینکه 

 29(لئو طی نامه دوستانهاي . روز سوم مارس نیز لوتر نامهاي حاکی از اطاعت و سرسپردگی کامل به پاپ نوشت

مارس، با تردید بارزي،  13با این حال، لوتر در روز . قبل کرد، لوتر را به رم دعوت نمود و هزینه سفر وي را ت)مارس

و سپس، با توجه به اوضاع و .)) در شگفتم که آیا پاپ ضد مسیح است یا از حواریون مسیح: ((به شپاالتین نوشت

. احوال، مصلحت خویش را در این دید که در ویتنبرگ بماند

وي بویژه از پشتیبانی . کنان ویتنبرگ از لوتر پشتیبانی میکردنداکثریت قریب به اتفاق استادان، دانشجویان و سا

به وي، در سن بیست و یک سالگی، کرسی زبان یونانی  1518اومانیست و عالم االهی جوانی که فردریک به سال 

) مین سیاهز(عم نامدار وي، رویشلین، نام این استاد را که فیلیپ شوارتسرت . دانشگاه را سپرده بود بسیار شادمان بود

این روشنفکر هواخواه جنبش اصالح دینی، که داراي جثه ریز و نحیف، . بود به نام یونانی مالنشتون برگردانیده بود

چهره دلپسند، پیشانی بلند، و چشمانی خجالتی بود، لنگان لنگان راه میرفت و چنان محبوبیتی در ویتنبرگ داشت 

)) مردي واجد همه فضایل((رد میآمدند، و خود لوتر، که وي را چون که پانصد تا ششصد دانشجو بر پاي کرسی وي گ

مالنشتون مردي است با :((اراسموس درباره وي گفته است. ستوده است، با فروتنی در میان شاگردان او جاي میگرفت

و بود، به همان اندازه که لوتر مردي تندخو و ستیزه ج.)) حتی دشمنانش از او به نیکی یاد میکنند ;طبع آرام

با . تا جایی که لوتر گاهی اعتدال و میانهروي وي را نکوهش میکرد ;مالنشتون آرامش و مصالحه را دوست میداشت

وجود این، لوتر، به کسی که در سرنوشت و رفتار آنهمه با او مخالف بود محبت نشان میداد، و این احساس خود 

  . گویاي شریفترین و آرامترین فضایل لوتر بود

هاي من جنگ و طوفان  از همین روي، از نوشته ;زه جو خلق شدهام تا با مفسدان و شریران درافتممن ستی

هاي درختان را از راه خویش برکنیم، و چون جنگلبانی راه را صاف و هموار سازم،  ها و تنه من باید ساقه. برمیخیزد

اري که خداوند به وي ارزانی داشته است، با ولی استاد فیلیپ به نرمی و خاموشی میخرامد و، از برکت استعداد سرش

  . خوشحالی کشت و کار و بذر افشانی و آبیاري میکند

آندرائاس بود نشتاین، که به نام زادگاهش . در دانشگاه ویتنبرگ استاد دیگري بود که بیش از مالنشتون درخشید

و در سی سالگی کرسی ) 1504(سید کارلشتات نامآور شد، در بیت و پنج سالگی به استادي دانشگاه ویتنبرگ ر

وي با نشر رسالهاي مشتمل بر صدوپنجاه  1517آوریل  13در روز . فلسفه و االهیات توماس آکویناس بدو سپرده شد

کارلشتات، که ابتدا با لوتر مخالف بود، . و دو ماده، بر ضد خرید و فروش آمرزشنامه، قیام تاریخی لوتر را تسریع کرد

.)) وي از خود من نیز پرشورتر است: ((اخواهان پرحرارت وي شد، چنان که لوتر درباره او گفتپس از چندي از هو

. چون اوبلیسکی اثر اك برضد لوتر انتشار یافت، کارلشتات با طرح چهارصد و شش موضوع از نظرات لوتر دفاع کرد

ها و سنتهاي کلیسایی بود، که یکی از موضوعهایی که وي پیش کشید تقدم و برتري مرجعیت کتاب مقدس بر فرمان
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اك درخواست کرد که او و کارلشتات با یکدیگر، در برابر . رکن اصلی جنبش اصالح دینی آلمان را تشکیل میداد

اك سیزده . کارلشتات پیشنهاد وي را بیدرنگ پذیرفت، و لوتر مقدمات مناظره را فراهم ساخت. مردم، مناظره کنند

ما هیچ گاه منکر برتري کلیساي کاتولیک رومی بر : ((د کرد، یکی از پیشنهادها این بودمسئله را براي مناظره پیشنها

نبودهایم و کسی را که بر جاي پطرس نشسته است، همواره، جانشین وي و  سیلوسترکلیساهاي دیگر قبل از زمان 

ولی در واقع این لوتر بود که در تصمیمات خود ادعا کرده بود، که در قرون اول تاریخ )) .ایم نماینده مسیح شناخته

از این رو لوتر نظرات اك را حمله به عقاید خود . کلیسا، اسقف رم هیچ گونه مزیتی بر اسقفان دیگر نداشته است

ن ترتیب، لوتر مصمم شد که به و بدی ;تلقی کرد و مدعی شد که پیشنهادات اك پیمان سکوت او را منتفی کردهاند

. پشتیبانی از کارلشتات در مباحثه شرکت کند

، این دو مرد رزمجو همراه مالنشتون و شش تن دیگر از استادان ویتنبرگ و دویست دانشجوي مسلح 1519در ژوئن 

ان از سرزمینی در واقع کاروان آن. به سالح و زره، چنان که گویی به کارزار میروند، به الیپزیگ رهسپار شدند

میگذشت که ساکنان آن با لوتر دشمن بودند در اجتماعی که به ریاست گئورگ، دوك ساکس آلبرتی، با حضور 

هاي نو و کهن به  جمعیت تهییج شده در تاالر کاخ پالیسنبورگ برپا شده بود، اك و کارلشتات بر سر اندیشه

ه این اندیشه بود که فردا امپراطور تازهاي در فرانکفورت در الیپزیگ کمتر کسی ب). ژوئن 27(زورآزمایی پرداختند 

پس از چندین روز مناظره، استداللهاي ماهرانه اك کارلشتات را از پاي درآورد و لوتر . آم ماین برگزیده خواهد شد

 لوتر مردي تیزهوش و خطیبی توانا، ولی در عین حال بیپروا و. تصمیم گرفت به جاي وي در مناظره شرکت جوید

رك گو بود، او با سرسختی مرجعیت اسقف رم را در نخستین ادوار تاریخ کلیسا انکار کرد و به حاضران، که اکثرشان 

هاي وي مخالف بودند، یادآور شد که هنوز هم کلیساي ارتدوکس یونانی تفوق رم را بر کلیساهاي دیگر  با اندیشه

یان هوس را، که شوراهاي کلیسایی هم ممکن است اشتباه هاي  چون اك لوتر را متهم کرد که اندیشه. قبول ندارد

اك به مراد خویش، که ) ژوئیه پایان یافت 8که در روز (در این مناظره . کنند، و خیلی از عقاید هوس درست بودهاند

بر بدین سان، شالوده اصالح دینی از اختالف عقیده . عبارت بود از اتخاذ سندي دال بر بدعتگذاري لوتر، دست یافت

سر مسئله نسبتا ناچیز خرید و فروش آمرزشنامه به اختالف نظر درباره مرجعیت پاپ و فرمانروایی وي بر دنیاي 

  . مسیحیت گسترش یافت

اك به رم بازگشت، گزارشی از نتیجه مناظره به دربار پاپ تسلیم داشت، و در ضمن آن پیشنهاد کرد که لوتر تکفیر و 

که تندروي و شتابزدگی را جایز نمیشمرد، هنوز امیدوار بود که براي رفع بحران و  ولی لئو،. از کلیسا اخراج شود

از این گذشته، پاپ از آلمان چنان دور بود که نمیتوانست عمق و وسعت . اختالف راه حل مسالمت آمیزي یافت شود

اروس شپنگلر، و اشخاص سرشناس و با نفوذي، چون هیرونیموس هولتسشوهر، التس. عصیان انقالب را در یابد

و اومانیستها  ;دورر براي کامیابی وي دعا میخواند ;ویلیبالد پیر کهایمر، به هواخواهی از لوتر سخن میگفتند

به آوگسبورگ  1518اولریش فون هوتن، پس از آنکه به سال . هاي بیشماري در نکوهش پاپ پخش میکردند رساله

وري پول جهت جنگ با ترکان به باد نکوهش و سخریه گرفت و آرزو رسید، دراشعار خویش فرمان لئو را دایر به گردآ

اولریش چون داستان مناظره الیپزیگ را شنید، از لوتر . هاي خالی از آلمان بازگردند کرد که گماشتگان پاپ با کیسه

به این نیز وي . چون رهاننده آلمان نام برد، و از آن پس، خامه وي در جنبش اصالح دینی نقش شمشیر را ایفا کرد

قناعت نکرد و به شهسواران فرانتس فون زیکینگن، که در آرزوي انقالب میسوختند، پیوست و زکینگن را بر آن 

لوتر از پشتیبانی آنان سپاسگزاري کرد، گرچه او کسی نبود . داشت که با نیروهاي مسلح خویش از لوت حمایت کند

  . دکه براي صیانت جان خویش از نیروي قهریه یاري جوی
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حد (، اولریش فون هوتن متن آلمانی کهنی را که در روزگار امپراطوري هانري چهاري 1520در ماه مارس 

و این کتاب  ;نوشته شده و از هانري در برابر پاپ گرگوریوس هفتم پشتیبانی کرده بود منتشر ساخت) 10561106

ت هانري از پاپ، به شارل پنجم، امپراطور را، به عنوان مظهر آرزوي ملت آلمان براي گرفتن انتقام خفت و شکس

اولریش فون هوتن، که آزادي ملت آلمان از سلطه رومیان را واجبتر از پس راندن ترکان از . جوان، تقدیم داشت

نیاکان ما فرمانبرداري از رومیان را، که در آن هنگام رشیدترین و : ((اروپاي مرکزي میشمرد، چنین نوشت

ولی ما نه تنها در برابر این مردان فرومایهاي که . ودند، مایه ننگ و خفت میشمردندرزمجوترین مردم جهان ب

خویشتن را به شهوتپرستی و تحمل سپردهاند سر تسلیم فرود آوردهایم، بلکه دسترنج ما نیز شهوات آنان به هدر 

منتشر کرد و این  یکی از دو رشته محاورات منظوم خود را 1520اولریش فون هوتن در ماه آوریل .)) میرود

. هاي لوتر، بیشتر از هر اثر مدون دیگري آرزوي ملت آلمان را به رهایی از سلطه رم برانگیخت محاورات، پس از نوشته

پاپ سردسته راهزنان است و همدستان وي نام : ((و مینویسد. یاد میکند)) هیوالي خون آشام((وي از رم به نام 

آیا هنگام آن نرسیده است که ما . ناپاکی، لجنزار کثافت و هاویه ژرف نابکاري استرم دریاي ... کلیسا بر خود مینهند

اراسموس به اولریش فون هوتن هشدار داد، که چون خطر زندانی )) براي درهم ریختن این کانون نکبت به پا خیزیم

ن پنهان شد، ولی از اولریش از آن پس در دژهاي زیکینگ. شدن درکمین اوست، حمالت خویش را به رم تعدیل کند

ها را مصادره کند و از  وي به فردریک برگزیننده سفارشکرد که دارایی همه صومعه. مبارزه و ستیزهجویی بازنایستاد

  . پولی که هر سال به رم سرازیر میشود در خود آلمان استفاده شود

لوتر رسالهاي به نام  1520ر سال در بها. با این حال، شهر کوچک ویتنبرگ همچنان کانون اصلی انقالب باقی ماند

رئوس مطالب منتشر کرد که در آن با شدیدترین لحنی به تازهترین و قطعیترین دعاوي االهیات کاتولیک درباره 

: مرجعیت و فرمانروایی پاپ بر کلیسا، پاسخ داد

که امیدوارم چنین (د اگر رم داراي چنین عقیدهاي است و با آگاهی پاپ و کاردینالها این عقیده را تعلیم میده

در این صورت آزادانه اعالم میدارم که ضد مسیح حقیقی در پرستشگاه خدا نشسته و بر رم این بابل ). نباشد

در صورتی که دیوانگی رومیها این سان ادامه یابد، چارهاي . ... و دربار پاپ معبد شیطان است ;نازپرورده فرمان میراند

، شاهان، و شاهزادگان، براي کوبیدن این النه فساد نیروهاي خویش را گرد آورند و به نخواهد بود جز آنکه امپراطوران

ما که دزدان را به چوبه دار میکشیم، راهزنان را با شمشیر به ... جاي سخن، به زور شمشیر آفات جهان را براندازند

ها و کاردینالها، و این هاویه رم را که جاي خود مینشانیم، و بدعتگذاران را آتش میزنیم، چرا این تبهکاران، این پاپ

چندي بعد در همان  کلیساي خدا را به تباهی کشیدهاند بزور درهم نکوبیم و دستان خویش را در خون آنان نشوییم

اي به نام درباره شرایع کتاب مقدس منتشر کرد که در آن کتاب مقدس را مافوق پاپها، ))کتابچه((سال، کارلشتات 

اگر لوتر نیز . مقدم خواند)) ها رساله((را بر )) انجیلهاي چهارگانه((و شوراهاي کلیسایی شمرد و  احادیث و سنتها،

هاي بولس و آوگوستینوس، و از اعتقاد به سرنوشت مقدر  چنین میاندیشید، آیین پروتستان به این اندازه از نوشته

ل تورات توسط موسی، و همچنین اصالت کامل این رساله، از آن روي که نگارش پنج کتاب او. بشر، الهام نمیگرفت

لیکن نحوه استدالل آن سست  ;، را مورد تردید قرار داده بود، براي زمان خویش تازگی داشت))انجیلهاي چهارگانه((

بود، زیرا اصالت کتاب مقدس را با احادیث قرون اولیه میسنجید و سپس حدیث را، که معیار صحت واصالت کتاب 

لوتر، که حمایت مالنشتون و کارلشتات و اولریش فون هوتن و زیکینگن وي را دلیر کرده بود، . کردمقدس بود رد، می

  : به شپاالتین نوشت 1520ژوئن  11در روز 

. هرگز با آنان آشتی نخواهم کرد. خشم و کینه رمیها، چون مالطفت آنان، برایم زننده است. کار را یکسره کردهام

دیگر هراسی از ... من نیز با آنان معامله، به مثل خواهم کرد ;ت محکوم کنند و بسوزانندبگذار آنچه را از آن من اس
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آنان ندارم و سرگرم نگارش کتابی درباره اصالح مسیحیت میباشم که در آن، با لحنی که سزاوار ضد مسیح است، بر 

  . ام پاپ تاخته

IV –ها و تکفیرهاي پاپ  توقیع  

طی توقیعی به نام تکفیر، اصول چهل و یک گانه لوتر را تقبیح کرد و از مردم  ، لئو دهم1520ژوئن  15در روز 

پاپ در همین توقیع از لوتر خواسته بود که به خطایاي . هایی را که شامل نظریات اوس بسوزانند خواست که نوشته

عیین کرده بود که پاپ همچنین ضرباالجل شصت روزه ت. خویش اعتراف کند و به میان خیل مومنان مسیح باز گردد

همه  ;هرگاه لوتر در طی آن از آمدن به رم و پس گرفتن سخنان خویش امتناع ورزد، از کلیسا و مسیحیت طرد شود

مومنان وي را از خود برانند، مجامع دینی سرزمینهایی که لوتر در آنها اقامت میگزیند تحریم شوند، و فرمانروایان و 

. کومت خویش اخراج، و یا او را به رم تسلیم کنندمقامات سیاسی لوتر را از قلمرو ح

او، که . لوتر با نشر یکی از سه رسالهاي که حاوي برنامه انقالب مذهبی در آلمان بود به ضرباالجل پاپ پاسخ گفت

هاي خویش را براي استفاده طبقه روشنفکر به زبان التینی منتشر میکرد، اکنون چون آلمانی  تاکنون اندیشه

رساله خود را به نام نامه سرگشاده به اشراف مسیحی ملت آلمان درباره اصالح مسیحیت به زبان آلمانی  وطنپرستی

بود که یک سال قبل به نام شارل )) جوان نجیبی((از جمله کسانی که لوتر در این رساله از آنان یاري جست . نوشت

ند وي را سرور ما ساخته است تا آرزوهاي بلندي را خداو: ((لوتر از شارل چنین یاد میکند. پنجم به امپراطوري رسید

را که مقام پاپ به دور خویش کشیده بود به باد انتقاد )) سه دیواري((وي همچنین .)) در دلهاي بسیاري بیدار سازد

تمایز موجود بین روحانیان و مسیحیان عادي، حق پاپ در تفسیر مضامین کتاب مقدس براي مسیحیان، و : میگیرد

لوتر معتقد بود که همه این دیوارها باید سرنگون و . ون و چراي او در فراخواندن شوراهاي عمومی کلیساحق بیچ

  . نابود شوند

لوتر را عقیده بر این بود که اوال میان روحانیان و مسیحیان عادي تمایزي موجود نیست، زیرا هر مسیحی هنگام 

بدون مالحظه ((نروایان و مقامات سیاسی باید قدرت خویش را از این روي، فرما. غسل تعمید به مقام کشیشی میرسد

هر تعلیمی که با این مخالف باشد زاده . ... اینکه با نظر پاپ، یا اسقفان، و یا کشیشان برخورد میکند اعمال کنند

ه ثانیا هر مسیحی، از آن روي که خود یک کشیش است، حق دارد مضامین کتاب مقدس را ب.)) استنباطات رم است

ثالثا کتاب مقدس یگانه مرجع و معیار ایمان و کردار ماست، و این کتاب به . تشخیص و سلیقه خویش تعبیر کند

هرگاه او بخواهد، به حربه تکفیر از انعقاد . هیچ وجه فراخواندن شوراي کلیسا را منحصر به اختیارات پاپ نمیکند

مانند عملی که از دیوانگان سر میزند خوار شماریم، و به برماست که اقدام وي را ((شوراي کلیسایی جلوگیري کند، 

الزم است هر چه زودتر شوراي کلیسایی برپا شود و به انحرافات .)) یاري خداوند، وي را بزور به جاي خود بنشانیم

باید  این شورا. پاپ، که براي خویشتن بارگاهی باشکوهتر از دربار پادشاهان آراسته است، رسیدگی کند)) وحشتزاي((

را که در )) حشرات موذي((از چپاول عواید کلیساي آلمان توسط روحانیان ایتالیا جلوگیري به عمل آورد و شماره آن 

  . رم مقامات کلیسایی را قبضه کردهاند و با دسترنج ملت آلمان زندگی میکنند، به یک صدم کاهش دهد

در اینجاست که ما به لب مطلب . ... به ایتالیا میرود سکه نقره از آلمان 300000تخمین زدهاند که هر سال بیش از 

ما که دزدان را ... چرا ما آلمانیها باید اجازه دهیم که دسترنجمان از راه یغما و دزدي به کیسه پاپ فرو ریزد... میرسیم

راي اینکه وي به دار میکشیم و راهزنان را گردن میزنیم، چگونه است که این هرزه رومی را به حال خود گذاردهایم ب

بزرگترین دزد و راهزنی است که تا کنون به جهان آمده است، و همه این کارهاي ننگین را به نام مسیح و پطرس 

حواري مرتکب میشود چه کسی میتواند تخطیات وي را بیش از این نادیده گیرد و لب فرو بندد چرا کلیساي آلمان 

یان آلمان باید گریبان خویش را از چنگ رم برهانند و، به رهبري باید الینقطع به یک دولت خارجی باج دهد روحان
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هاي فقراي مسیحی باید کاهش یابد، به روحانیان باید اجازه  شماره فرقه. اسقف ماینتس، کلیسایی ملی تشکیل دهند

محجوریت،  احکام. زناشویی داده شود، و کسی نباید قبل از سی سالگی براي پیوستن به نظام رهبانی سوگند یاد کند

کلیساي . منسوخ شوند) ها جز یکشنبه(زیارت اماکن مقدس، برگزاري مراسم قداس براي مردگان، و ایام تعطیل 

به . زیرا کلیسا با سوزاندن هوس، اماننامه امپراطور را وقیحانه نقض کرد ;آلمان باید با هوسیان در بوهم مصالحه کند

همه قوانینی که به دست کلیساي رم وضع .)) ب پیروز شویم نه با آتشما باید بر مخالفان دین، با کتا((هر حال، 

  . شدهاند باید منسوخ شوند، و روحانیان و افراد مسیحی باید تابع قوانین یکسانی باشند

خویش را به بهاي گزافی به ما میفروشند، غارتگري و )) اختیارات((باالتر از همه ما باید نمایندگان پاپ را، که 

یش را مشروع و قانونی قلمداد میکنند، سوگندها و نذرها و پیمانهاي خویش را میشکنند، و براي توجیه آزمندي خو

هرگاه مکر و حیله دیگري هم در . ... فرومایگی خویش صالحیت پاپ را به رخ ما میکشند، از سرزمین آلمان برانیم

اپ گوش فرا بده، تو نه تنها پاکترین مرد اي پ. میان نمیبود، همین کارها ثابت میکردند که پاپ ضد مسیح است

باشد که خداوند هر چه زودتر تخت ترا در هم شکند و به قعر دوزخ سرنگون  ;جهان نیستی، بلکه از همه گناهکارتري

اي خداي من مسیح، لحظهاي بر زمین بنگر، روز داوري خود را زودتر فرارسان، و النه شیطان را در رم فرو !... کند

مالت مستقیم لوتر، بر مردي که بر سراسر اروپاي باختري فرمان میراند، شور و التهابی در ملت آلمان این ح! ریز

آنان که محتاطتر و دوراندیشتر بودند حمالت لوتر را به پاپ تند و خشن و بیپروا میدانستند، ولی کاري . پدید آورد

. ترین حوادث تاریخ آلمان به شمار میرفت ورانهکه به دست لوتر آغاز شده بود در نظر اکثریت مردم یکی از مته

. هاي ویتنبرگ همگی به تجدید چاپ آن پرداختند نخستین چاپ نامه سرگشاده لوتر بزودي نایاب شد و چاپخانه

هاي جغرافیا جایی به نام سرزمین آلمان  گر چه هنوز بر نقشه ;آلمان نیز مانند انگلستان آماده پذیرش ملی گرایی بود

همانگونه که یان هوس بر ملی گرایی بوهمی . نمیخورد، مردم آلمان به موجودیت ملی خویش پی برده بودندبه چشم 

کن کرد، لوتر نیز علم  تکیه میکرد، و همچنانکه هنري هشتم نه آموزه کاتولیک بلکه قدرت پاپ را از انگلستان ریشه

هر جا که نهضت پروتستان پیروز . لمان برافراشتطغیان را نه در خطه االهیات بلکه در زمین بارور ملی گرایی آ

. آمد میشد، درفش ملیت به اهتزاز در می

لوتر نیز با . ، اك و جیروالمو آلئاندرو توقیع پاپ را، دایر به تکفیر لوتر، به مردم آلمان ابالغ کردند1520در سپتامبر 

این رساله، که نخست براي . پاپ پاسخ دادبه ) اکتبر 6(نشر دومین مانیفست خویش به نام اسارت بابلی کلیسا 

استفاده عالمان االهی و دانشمندان به زبان التینی تدوین شده بود، در اندك زمانی به آلمانی برگردانیده شد و، به 

همان اندازه که نامه سرگشاده در تاریخ کلیسایی و سیاسی آلمان اثر بخشیده بود، معتقدات دینی مردم آلمان را 

لوتر در این رساله استدالل میکند همان گونه که یهودیان مدتها در بابل اسیر و زندانی . رگونی ساختدستخوش دگ

بودند، کلیسا نیز، که به دست مسیح بنیانگذاري شده و وصف آن در کتاب عهد جدید آمده است، بیش از هزار سال 

. خالق و آیینهاي مسیحی به تباهی گراییدهانددر طول این مدت، ایمان و ا. است که در زندان پاپهاي رم رنج میکنند

از آنجا که مسیح هنگام آخرین شام به شاگردانش نان و شراب داد، حق با پیروان یان هوس است و آیین قربانی 

کشیش نان و شراب را به خون و جسم . مقدس، بنا به میل و سلیقه مسیحیان، به هر دو صورت میتواند برگزار شود

خود مسیح در آیین قربانی مقدس  .زدنمیکند، و چنین معجزهاي از هیچ کشیشی سرنخواهد  واقعی مسیح مبدل

روحا حضور دارد و با میل و قدرت خویش، نه با قلب ماهیت معجزه آساي نان و شراب توسط کشیش، به دل مومنان 

یه رسمی کلیساي زمان خویش را، که کشیش، هنگام اجراي مراسم قداس، مسیح را به لوتر این نظر. راه میجوید

عنوان کفاره گناهان انسان براي پدر وي قربانی میکند، به عنوان عقیده هراس انگیزي طرد کرد، ولی بر این عقیده 

لوتر، همراه . ایرادي نداشتکه خداوند به انسان اجازه داده است تا وي را براي آمرزش گناهان انسان بر صلیب کشد 
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زناشویی آیین مقدس دینی نیست، زیرا در سخنان : این پیچیدگیهاي دینی، پارهاي مسائل اخالقی را نیز پیش کشید

  . مسیح به نکتهاي بر نمیخوریم که گواه بر تلفیق زناشویی با فیض و رحمت پروردگار باشد

از نظر تقدس از زناشویی ما کمتر نبودهاند و میان زناشویی ما و زناشوییهایی که در روزگاران کهن صورت گرفتهاند ((

  . از این روي زناشویی مسیحیان با غیر مسیحیان بالمانع است.)) زناشویی بیایمانان تمایزي موجود نیست

نیز  همچنانکه من با بیدین و یهود و ترك و ملحد میآمیزم و میخورم و مینوشم، با هریک از آنان میتوانم زناشویی((

بیدین نیز، چون پطرس . به مقررات بیپایهاي که ما را از زناشویی با پیروان ادیان دیگر باز میدارند تن میدهید. بکنم

ظر جنسی زن در صورتی که همسر وي از ن.)) انسان و مخلوق خداوند است لوسی،حواري، بولس حواري، و قدیسه 

ناتوان باشد، باید مجاز باشد که با رضایت همسر، براي تولید نسل، با مرد دیگري درآمیزد، و فرزندي که بار میآورد 

هر گاه همسر وي به این امر تن در ندهد، زن باید مجاز باشد که شوهر خویش را طالق . باید از آن همسر وي باشد

لوتر سپس فرمان تکفیر را به سخریه . شاید داشتن دو همسر بهتر باشدلیکن طالق واقعه رقتانگیزي است، و . گوید

شنیدهام که پاپ، براي واداشتن من به توبه و پس گرفتن عقایدم، توقیعاتی براي تکفیر من : ((میگیرد و مینویسد

این سخنان  .))هر گاه چنین باشد، مایلم این کتاب نیز بخشی از توبه نامه من به شمار آید. ... صادر کرده است

با وجود این، وي از پاي ننشست و بار . نیشدار باید میلتیتس را از امکان میانجیگري میان لوتر و پاپ نومید میکردند

و از او خواست که طی نامهاي، انصراف خویش را از حمله به شخص پاپ ) 1520اکتبر  11(دیگر از لوتر دیدن کرد 

میلتیتس نیز متقابال وعده داد که پاپ را . ا درباره اصالح دینی تعدیل کندبه لئو اطالع دهد و، در ضمن، نظریاتش ر

میخواند، )) دهقان دهقانزاده((ولی لوتر سی و هفت ساله، که با غرور خویشتن را . بر آن دارد تا توقیع خود را لغو کند

س حواري و خاندان مدیچی به جاي استغفار چون پدري که فرزندش را پند دهد، به پاپ چهل و پنج ساله وارث پطر

لوتر در این نامه از خود پاپ به نیکی یاد میکند، ولی دستگاه پاپ را، به سبب فساد و تباهی آن در . نامه نوشت

زبانزد همه مردم است و بر آن خردهاي نمیتوان ... نیکنامی و زندگی بیآالیش تو: گذشته و حال، محکوم میکند

ري نمیتواند این واقعیت را انکار کند که دربار تو از بابل و سدوم نیز تباهتر گشته ولی نه تو و نه کس دیگ. ... گرفت

. ... من براي چنین دستگاهی احترام قایل نیستم - است و، آنچنانکه من میبینم، در منجالب فساد غوطهور است 

لئو . ... و جهنم شده است ها، و قلمرو گناه و مرگ کلیساي رم آلودهترین کمینگاه دزدان، شرمآورترین فاحشهخانه

من از اینکه تو در این هنگام بر مسند پاپی نشستهاي اندوهناکم، زیرا تو برازنده آنی که در روزگار بهتر و ! واالمقام

از این روي، لئو عزیز، به سخن فریبکارانی که درصددند ترا بر جاي خدا . ... مناسبتري کلیسا را رهبري کنی

تو خادم خادمانی و مقامت، بیش از هر مقام دیگر، ... به انجام رسانی، گوش مده... خواه تو استتا آنچه را دل...نشانند

  . قابل ترحم و خطرناك است

آنان که . ... مگذار آنانی که ادعا میکنند تو فرمانرواي جهانی و آسمان و دوزخ و برزخ زیر فرمان تو است، ترا بفریبند

)) کتاب مقدس((کسانی که مدعیند تعبیر . یساي جامع میشمارند در اشتباهندترا برتر از شوراهاي کلیسایی و کل

منحصرا در صالحیت توست فریبکارند، زیرا بدین سان میخواهند بر کارهاي پلید خویش در کلیسا سرپوشی نهند، و 

نان کسانی که سخن کوتاه، به جاي سخ. دریغا که شیطان به دست آنان در زمان اسالف تو به کلیسا راه یافته است

  . ترا تحلیل میکنند، به اندرزهاي کسانی گوش فرا دار که ترا به فروتنی و خدمتگزاري ترغیب میکنند

وي در این مانیفست، که به آن رسالهاي در . لوتر همراه این نامه، سومین مانیسفت خویش را نیز نزد پاپ فرستاد

اشتباه نکرده باشم، این مجملی از تمام زندگی شخص مسیحی اگر : ((مینویسد) 1520نوامبر (آزادي مسیحی نام داد 

لوتر عقیده اساسی خویش را در این رساله با لحن قاطع بیان میکند، و مینویسد که تنها ایمان است، نه کردار .)) است

از درخت به  بار. ((زیرا کردار نیک از ایمان ریشه میگیرد ;نیک، که انسان را مسیحی میسازد و از کیفر دوزخ میرهاند
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کسی که به خداوند و جانبازي نجاتبخش مسیح ایمان راسخ دارد، از آزادي کامل .)) عمل میآید، نه درخت از بار

زیرا  ;آزادي از نفس بهیمی خود، از تمایالت پست، از محکومیت به عذاب ابدي، و حتی از شریعت: برخوردار است

ین ایمانی ریشه میگیرند براي درست کردار بودن نیازي به فرمان انسانی که فضایل اخالقی وي، خود به خود، از چن

با این وصف، این انسان آزاده باید خدمتگزار همه مردم باشد، زیرا هر گاه وي با همه نیروي خویش براي نجات . ندارد

و، با محبت،  وي، با ایمان، به خدا پیوسته است. دیگران و خویشتن نکوشد، از رضا و خشنودي برخوردار نخواهد شد

هنگامی که لوتر سرگرم نوشتن رساالت . هر مسیحی با ایمان کشیش و خدمتگزار خدا و خلق است. به همنوع

آنها فرمان تکفیر لوتر را در . تاریخی خود بود، اك و آلئاندرو در برابر نخستین امواج انقالب ایستادگی میگردند

در  ;ر نورنبرگ، پیرکهایمر و شپنگلر را وادار به استغفار کردندد ;مایسن، مرسبورگ، و براندانبورگ اعالم داشتند

ماینتس، اسقف اعظم، آلبرشت، پس از اندکی مدارا با انقالبیون، اولریش فون هوتن را از دربار خویش بیرون راند و 

ماینتس، لوون، و در اینگولشتات، کتابهاي لوتر را تحریم و ضبط کردند و در  ;ناشران کتابهاي وي را به زندان افکند

در الیپزیگ، تورگاو، و دوبلن، مردم متن توقیع پاپ را از در و دیوار کندند، به کثافت . کولونی آنها را آتش زدند

در ارفورت، بسیاري از استادان و روحانیان توقیع پاپ را متفقا تقبیح کردند و دانشجویان  ;آلودند، و پاره کردند

ریختند سرانجام، اك از محلی که یک سال قبل پیروزیهایی در آن کسب کرده بود هاي موجود را به رودخانه  نسخه

لوتر در رساالت شدیداللحن خویش فرمان پاپ را تقبیح کرد و در یکی از آنها پشتیبانی خویش را از نظریات . گریخت

است شاه شاهان را موجود حقیري که جرئت کرده ((، به عنوان 1520اوت  31لوتر در روز . یان هوس اعالم داشت

نوامبر از شوراي آزاد کلیسایی رسما تقاضاي  17، از امپراطور شارل تقاضاي حمایت کرد و در روز ))مخاطب قرار دهد

چون دریافت که گماشتگان پاپ کتابهاي وي را میسوزانند، تصمیم گرفت که . تجدید نظر در حکم پاپ را نمود

دسامبر در خارج دروازه الستر  10ویتنبرگ دعوت کرد که در روز )) کوشاي جوانان پارسا و((از : معامله به مثل کند

در این اجتماع، لوتر توقیع پاپ را با جمعی دیگر از احکام کلیسایی و کتابهاي حاوي عقاید و آراي . شهر گرد آیند

سا، فلسفه توماس و با این عمل، یکباره بر ضد مقررات کلی ;عالمان االهی مدرسی، به دست خویش، در آتش افکند

دانشجویان نیز کتابهاي مشابهی را گردآوردند و در آتش افکندند و تا . آکویناس، و اقتدار کلیسا علم طغیان برافراشت

رستگاري تنها براي کسانی میسر است که از : دسامبر لوتر اعالم داشت 11در روز . شامگاه آتش را نگاه داشتند

  . نی پاپ را تکفیر کرده بودراهب آلما. حکومت پاپ سرپیچی کنند

V - 1521: دیت ورمس   

اکنون بازیگر دیگر در صحنه نمایان میشود که تا سی سال در مناقشات بین عالمان االهی و دولتها نقش موثري ایفا 

ی شارل پنجم، امپراطور آینده، سلطنت را توام با زندگ. در فصلهاي آینده بارها به این بازیگر برخواهیم خورد. میکند

نسب وي از جانب پدر به امپراطور ماکسیمیلیان و ماري دوبورگونی، دختر شارل دلیر، و از . اندوهباري به ارث برد

پدر وي، فیلیپ زیبا، در بیست و شش سالگی به پادشاهی کاستیل رسید، و . طرف مادر به فردیناند و ایرابل میرسید

ناي دیوانه، هنگامی که شارل شش ساله بود، دیوانه شد و مادرش، خوا. در بیست و هشت سالگی بدرود زندگی گفت

، در )1500فوریه  24(شارل درگان، پایتخت ایالت فالندر، زاده شد . تا سن پنجاه و پنج سالگی فرزندش زنده ماند

هیچ کدام از . بروکسل پرورش یافت، و تا هنگام عزلت نهاییش در اسپانیا خوي و زبان فالندري خویش را حفظ کرد

ولی او، با استفاده از فرصت، زبانهاي آلمانی، اسپانیایی، ایتالیایی، و . دو کشور اسپانیا و آلمان وي را عفو نکردند

این اسقف . آدریان اوترشتی، با کامیابی ناچیزي، کوشید به او فلسفه بیاموزد. فرانسه، و سکوت پنج زبان را فرا گرفت

با وجود این، احتماال در اواسط عمر، وي مجذوب شکاکیت  ;قین کردنیک نفس معتقدات اصیل مسیحی را به او تل

هاي اراسموس، از عقاید قشري و جامد کلیسا  مشاوران و درباریان فالندري خویش شده بود که، به پیروي از اندیشه
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شارل . ندگروهی از پیشوایان مذهبی از شیوع آزادي دینی در قلمرو فرمانروایی وي دلخوش نبود. روي بر میتافتند

خاطرات فیلیپ دوکومین،  ;همچنانکه میکوشید به پارسایی و پاکدامنی زیست کند، فنون جنگی را نیز فرا گرفت

و از روزگار کودکی خویشتن را با رموز سیاست و اصول غیر  ;تاریخنویس و سیاستمدار فرانسوي، را مطالعه کرد

  . اخالقی کشورداري آشنا ساخت

. فرمانروایی فالندر، هوالند، و فرانش کنته را با داعیه حکومت بر بورگونی به ارث برد) 1506(شارل پس از مرگ پدر 

در شانزدهسالگی به نام شارل اول، . در پانزدهسالگی حکومت را به دست گرفت و سخت سرگرم اداره کشور شد

سالگی هواي امپراطوري به سرش در نوزده. پادشاه اسپانیا، سیسیل، ساردنی، ناپل و مستعمرات امریکایی اسپانیا شد

فرانسواي اول، پادشاه فرانسه، نیز که تصادفا در همان هنگام آرزوي جلوس بر اریکه امپراطوري را در سر . زد

ولی شارل با صرف . میپرورانید، با ارتشا و بذل و بخشش، دل برگزینندگان امپراطوري را به دست آورده بود

شارل براي فراهم آوردن چنین مبلغ هنگفتی ناگزیر شد ). 1519(فلورین بر رقیبش چیره گشت 850000

ولی  ;از آن پس، شارل و خاندان فوگر از حمایت یکدیگر برخوردار شدند. فلورین از خاندان فوگر وام بگیرد543000

همه بر : چون شارل از پس دادن وام طفره رفت، یاکوب فوگر دوم یادداشت شدیداللحنی به مضمون زیر به او نوشت

روشن است که اعلیحضرت بدون پشتیبانی من نمیتوانستند از مفاخر امپراطوري برخوردار شوند، و این را با گواهی 

با نهایت احترام، درخواست .... منظور من هرگز سود شخصی نبوده است. ... کتبی همه نمایندگان میتوانم ثابت کنم

. می که پرداختهام، با بهره آن، بیدرنگ به من پس داده شودامر فرمایند وا... دارم اعلیحضرت از روي بزرگواري

همچنین هنگامی . شارل، با واگذاري درآمد گمرکی بندر آنورس به خاندان فوگر، قسمتی از دین خویش را ادا کرد

ي از که تاخت و تاز ترکان در مجارستان خاندان فوگر را از هستی ساقط کرده بود، شارل با اعطاي امتیاز بهرهبردار

از آن پس کلید بسیاري از مسائل تاریخ سیاست به دست بانکداران . کانهاي اسپانیا این خانواده را از نیستی نجات داد

جوانی که در نوزده سالگی به فرمانروایی اروپاي مرکزي و باختري جز انگلستان، فرانسه، پرتغال و ایاالت پاپی . افتاد

شارل با اندام کوتاه و . این ضعف دگرگونیهاي دوران او را شدت بخشید رسیده بود وضع جسمانی ضعیفی داشت، و

نحیف، رنگ پریده، سیماي خوشایند، بینی نوك تیز عقابی، چانه ستیزهجو، آواي ضعیف، و رفتار موقرش جوان 

. ولی بزودي دریافت که کشورداري مستلزم سکوت، مدارا و دوري جستن از مردم است ;مهربان و نیکنفسی بود

این شاهزاده دوراندیشتر و باتدبیرتر از آن : ((، به لئو دهم چنین گزارش داد1520آلئاندرو، پس از دیدار وي به سال 

وي، جز در مورد .)) آید است که به سن وي میآید، و آنچه در مغز وي نهفته بیش از آن است که از سیماي او برمی

بندرت با بحرانها  ;است، از هوش و درایت بهره چندانی نداشتقضاوتش درباره مردم، که نیمی از سیاست کشورداري 

کاهلی تن و اندیشه نیروي تحرك را از او گرفته بود مگر هنگامی که وضع غیر عادي اتخاذ تصمیمات . درمیافتاد

انی شارل کارد. در این صورت، با اتخاذ تصمیم ناگهانی و با خیره سري با آن مقابله میکرد. جدي را ضروري میساخت

  . و مهارت را صرفا از راه تجربه اندوخته بود

، براي تاجگذاري به آخن، پایتخت شارلمانی کبیر، 1520اکتبر  23شارل پنجم، که همسال قرن خود بود، در روز 

فردریک برگزیننده که براي شرکت در مراسم تاجگذاري به آخن میرفت، بر اثر ابتال به بیماري نقرس، . عزیمت کرد

  . در اینجا آلئاندرو بار دیگر از او خواست که لوتر را دستگیر و زندانی کند. ی بازمانددر کولون

اراسموس، در ضمن پشتیبانی از لوتر، به فردریک گوشزد کرد که . فردریک اراسموس را براي مشاوره نزد خود خواند

ا وجهه همت خویش ساختهاند از کلیسا گرفتار وضع اندوهباري است و سزاوار نیست مردانی را که اصالح کلیسا ر

دو اشتباه از لوتر سر زده : ((چون فردریک اشتباهات اساسی لوتر را جویا شد اراسموس پاسخ داد. تالش باز داشت

فردریک نظر وي را درباره .)) یکی آنکه به تاج و تخت پاپ تاخته، و دیگر آنکه شکم راهبان را تهی ساخته است ;است
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فردریک، پس از این . اسموس گفت که این توقیع با بزرگ منشی لئو دهم ناسازگار استار. توقیع پاپ جویا شد

مشاوره، به سفیر پاپ اطالع داد که چون لوتر تقاضاي فرجام کرده است، قبل از روشن شدن نتیجه دادرسی، نمیتوان 

. وي را بازداشت کرد

ود که در صورت برگزیده شدن به امپراطوري، اجازه وي به برگزینندگان وعده داده ب. پاسخ امپراطور نیز همین بود

با وجود این، امپراطور ناگزیر شد، . نخواهد داد هیچ فرد آلمانی، قبل از دادرسی منصفانه، در خاك آلمان محکوم شود

از  زیرا پادشاهی وي بر اسپانیا استوارتر ;با توجه به موقعیت خویش در برابر مخالفان کلیسا، محافظهکاري پیشه کند

امپراطوري او بر آلمانی بود که با هرگونه حکومت متمرکز مخالفت میورزید، و روحانیان اسپانیا حاضر نبودند از 

از این گذشته جنگ با فرانسه بر سر حاکمیت میالن در . پادشاهی که با مخالفان کلیسا مدارا کنند فرمانبرداري کنند

هاي فراوانی  رشته. نگ، به اندازه یک سپاه، براي او ارزش داشتپیش بود و پشتیبانی پاپ از امپراطور در این ج

براي امپراطور . امپراطوري مقدس روم را به مقام پاپ پیوسته بودند و زوال یکی از این دو به زیان دیگري میانجامید

ند، بویژه آنکه امکان نداشت سرزمینهاي پهناور و پراکنده زیر فرمان خویش را بدون پشتیبانی معنوي کلیسا اداره ک

عالوه بر این، امپراطور براي حمایت از مجارستان در برابر تعرض . مقامات شامخ را وي به دست روحانیان سپرده بود

  . ترکان به یاري مالی و پشتیبانی معنوي کلیسا نیازمند بود

آن داشت که دیت  این عوامل و مالحظات، بیش از تشنجی که راهب سرکش آلمانی پدید آورده بود، شارل را بر

) 1521ژانویه  27(ولی در تجمع نجبا، روحانیان، و نمایندگان شهرهاي آزاد . امپراطوري را در ورمس برپا کند

نیروهایی که، از قرنها پیش، زمینه را براي اصالح دینی آماده میساختند . موضوع اساسی مذاکرات دیت قیام لوتر شد

گروه انبوهی ((تاریخنویس کاتولیکی نقل میکند که . خ اروپا خودنمایی کردندهاي تاری در یکی از تماشاییترین صحنه

همه مردم : خود آلئاندرو در این باره چنین مینویسد.)) از نجباي آلمان قیام لوتر را ستودند و از او پشتیبانی کردند

. که در خاك آلمان برپا شودسراسر جهان خواستار شورایی است . اند آلمان براي پیکار با رم اسلحه به دست گرفته

چهره مارتین را با ... مردم توقیعات پاپ را مسخره میکنند، و بسیاري از آنان از شرکت در آیین آمرزش سرباز میزنند

این تصاویر با چنان سرعتی به فروش رفتند . مردم این تصویرها را میبوسند ;هالهاي بر گرد سر وي تصویر کردهاند

هرگاه که در خیابان نمایان میشوم، مردم آلمان به شمشیرهاي ... ه یکی از آنها دست یابمکه من نتوانستم حتی ب

امیدوارم پاپ آمرزش کامل خویش را از من دریغ ندارد و در صورتی . خویش دست میبرند و دندان به هم میفشرند

  . که حادثه ناگواري براي من روي دهد، از برادران و خواهرانم نگاهداري کند

شماره این رساالت چنان . رساالتی که بر ضد پاپ انتشار مییافتند شور و هیجان مردم آلمان را دامن میزدسیل 

فزونی یافته بود که آلئاندرو با خشم و انزجار، بانگ بر میدارد که حتی یک ارابه هم گنجایش این اوراق ننگ آور را 

ر ابرنبورگ، که از ورمس بیش از چند کیلومتر فاصله در همین هنگام، اولریش فون هوتن از دژ زیکینگن د. ندارد

اي سوداگران رسوا، از محراب ! گم شوید، اي گرازان پلید: نداشت، بیانیه آتشینی بر ضد روحانیان آلمان منتشر کرد

چگونه جرئت میکنید وجوهی را که براي مصارف !... محرابها را به دستان ناپاك خویش نیاالیید! کلیساها دور شوید

دینی گردآوري شدهاند مصروف عیش و عشرت و تجمل سازید، در حالی که مردان درستکار از گرسنگی رنج 

آیا نسیم آزادي را که وزیدن گرفته است نمیبینید نفوف و محبوبیت روز افزون . ها دیگر سر رفتهاند میکشند حوصله

ارنیوش امپراطور، را بر آن داشت که، به امید لوتر در میان مدرم آلمان، ژان گالپیون، راهب فرانسیسی و کشیش اقر

هاي لوتر را  وي نخستنی نوشته. سازش و مصالحه، با گئورگ شپاالتین، قاضی عسکر مخصوص فردریک تماس بگیرد

گالپیون به شپاالتین . ستود، ولی از اسارت بابلی کلیساي او چون پتکی یاد کرد که بر فرق وي فرود آمده باشد

کتاب مقدس چون مومی است ((چ نظام عقیدتی نمیتواند صرفا بر کتاب مقدس استوار باشد، زیرا گوشزد کرد که هی
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وي به لزوم اصالح فوري کلیسا اذعان داشت، و در .)) که هر کسی به میل و سلیقه خویش میتواند آن را کش دهد

هاي  ه کلیسا را از این سو استفادهخداوند او و همه شاهزادگانی را ک((واقع به امپراطور خویش هشدار داده بود که 

وي همچنین وعده میداد که شارل در طی پنج سال آینده به اصالحات اساسی .)) مغرورانه نرهانند کیفر خواهد داد

گالپیون پس از آنهمه حمالت تند و بیپرواي لوتر به دستگاه رهبري کلیسا، هنوز معتقد بود که اگر . دست خواهد زد

ولی لوتر، که در ویتنبرگ از این تشبثات آگاه شده بود از . خود بردارد، مصالحه امکانپذیر استلوتر دست از عقاید 

. مصالحه سر باز زد

دیت با این پیشنهاد . مارس، آلتاندرو به دیت پیشنهاد کرد که بیدرنگ فرمان محکومیت لوتر را صادر کند 3در روز 

از این روي، شارل لوتر . شنیدن سخنان لوتر به محکومیت راي دهدمخالفت ورزید و اعالم داشت که نمیتواند قبل از 

از تعدي و تعرض نباید هراسان باشی زیرا : ((هایش به ورمس فراخواند و بدو نوشت ها و نوشته را براي دفاع از اندیشه

ند به هوس داده دوستان لوتر، با یادآوري وعده حمایتی که امپراطور سیگیسمو.)) از حمایت ما برخوردار خواهی بود

آدریان اوترشتی، که اکنون کاردینال تورتوسا بود و اندك . بود، کوشیدند وي را از اجابت دعوت امپراطور باز دارند

زمانی پس از آن به پاپی رسید، از شاگرد پیشینش، امپراطور، خواست که وعده حمایت خویش را از لوتر پس بگیرد و 

در . لوتر در روز دوم آوریل ویتنبرگ را به عزم حضور در دیت ترك گفت. رداو را دستگیر کند و به رم گسیل دا

ارفورت جمعیت انبوهی، که چهل تن از استادان دانشگاه نیز در آن میان جاي داشتند، از لوتر چون قهرمانی استقبال 

بیدرنگ به ویتنبرگ باز چون لوتر به ورمس نزدیک شد، شپاالتین شتابان بدو خبر داد که به شهر در نیاید و . کردند

ها دیو در ورمس موجود است، لیکن از حضور در  اگر چه به اندازه سفالهاي پشت بام خانه: ((لوتر پاسخ داد. گردد

در نزدیکی ورمس، دستهاي از شهسواران به استقبال لوتر شتافتند و وي را تا شهر مشایعت .)) دیت سرباز نخواهم زد

مارتین در ورمس پیچیده بود، و هنگام ورود وي قریب دو هزار تن از ساکنان شهر خبر ورود ). آوریل 16(کردند 

آلئاندرو مینویسد که مردم همگی به دیدن وي آمده بودند و استقبالی که از او به . کجاوه حامل او را در میان گرفتند

انی، در شورایی حضور یافت که آوریل، با جامه رهب 17لوتر در روز . عمل آمد حضور شارل را در شهر از یادها برد

امپراطور و شش تن برگزینندگان، انبوهی از شاهزادگان و نجبا و شارمندان و نخست کشیشان، و نیز جیروالمو 

بر میزي نزدیک لوتر . آلئاندرو، با اسناد رسمی و اختیاراتی که از جانب پاپ بدو داده شده بود، در آن گرد آمده بودند

یوهاك اك نه آن کسی که در الیپزیگ با لوتر مناظره کرده بود، بلکه نماینده رسمی اسقف . کتابهاي وي قرار داشت

اعظم تریر از لوتر پرسید که آیا این کتابها را وي تصنیف کرده، و آیا حاضر است همه بدعتهایی را که در آنهاست 

ا باخته بود، با لحن آهسته و تردیدآمیزي لوتر، که در برابر امپراطور و مقامات کلیسایی اندکی خویشتن ر. انکار کند

پاسخ داد که کتابها را او نوشته است، ولی براي پاسخ دادن به پرسش دوم از دیت مهلت خواست تا اندکی بیشتر 

  . درباره آن بیندیشد

داشت لوتر، پس از بازگشت به محل اقامت خود، پیامی از اولریش فون هوتن دریافت . شارل یک روز به او مهلت داد

تنی چند از نمایندگان دیت نیز پنهانی با لوتر تماس . که در آن از وي تقاضا شده بود در عقیده خویش استوار بماند

ظاهرا، بسیاري دریافته بودند که پاسخ نهایی لوتر سرآغاز . گرفتند و وي را به پایداري در عقدیهاش نشجیع کردند

  . تحولی در تاریخ جهان خواهد شد

جمعیت چنان در تاالر موج میزد که حتی برگزینندگان . بعد با عزم راسختري در دیت حضور یافت مارتین روز

اك بار . امپراطوري بسختی توانستند راه را به سوي صندلیهاي خویش بگشایند، و بسیاري از حاضران برپا ایستادند

هاي خود را انکار کند لوتر پاسخ داد  تهدیگر روي به مارتین کرد و پرسید که آیا حاضر است تمام یا قسمتی از نوش

سخن لوتر را قطع !)) نه((امپراطور با فریاد . که ایرادهاي وي بر کجرویهاي کلیسا به تصدیق همگان موجه و بجاست
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هرگاه از عقیده در این : ((ولی لوتر به گفتار خویش ادامه داد و این بار خود شارل را مخاطب قرار داد و گفت. کرد

و هرگاه معلوم شود که به درخواست  ;ل کنم، راه را براي ستمگري و کفر دامنهدارتري هموار خواهم کردمورد عدو

لوتر درباره آن قسمت از .)) امپراطور مقدس روم چنین کردهام، عمل من نتایج شومتري به بار خواهد آورد

ا کتاب مقدس مغایرت دارد پس هایش که جنبه عقیدتی داشت اعالم کرد که حاضر است هر آنچه را که ب نوشته

: در اینجا اك به زبان التینی به لوتر اعتراضی کرد که نمودار نظریه رسمی کلیساي آن روزگار است. بگیرد

یگانه مرجع و معیار ایمان و اعتماد ماست بهانهاي است که همواره )) کتاب مقدس((مارتین مدعاي تو مبنی بر اینکه 

چگونه میپنداري که تو تنها .... تو جز تکرار خطاهاي ویکلیف و یان هوس کاري نمیکنی. بدعتگذاران عنوان کردهاند

را دریافتهاي آیا گمان میبري تشخیص تو صایبتر از ادراك این همه مردان نامدار )) کتاب مقدس((کسی هستی که 

مل، بنیانگذاري شده، به است و از همه آنها داناتري تو حق نداري ایمان درست ما را که به دست مسیح، شارع کا

همت حواریون در جهان گسترش یافته، خون شهیدان بر آن صحه نهاده، به تصویب شوراهاي مقدس کلیسایی 

و پاپ و امپراطور ما را از بحث درباره آن برحذر داشتهاند مورد تردید ... رسیده، توسط کلیسا توصیف و تشریح شده

هاي خود و اشتباهات موجود در آنها را انکار میکنی یا نه لوتر  ه آیا نوشتهمارتین، با صراحت پاسخ بده ک. قرار دهی

  : پاسخ تاریخی خود را به زبان آلمانی ادا کرد

تا گناه من به شهادت .... همچنانکه اعلیحضرت و سروران محترم انتظار دارند پاسخ خود را ساده و روشن بیان میکنم

من مرجعیت پاپ یا شوراهاي کلیسایی را قبول ندارم، زیرا (یر به ثبوت نرسد و یا برهانی انکار ناپذ)) کتاب مقدس((

من نه میتوانم و نه حاضرم سخنانم را انکار . نظریات آنان ناقض یکدیگر بودهاند، وجدانم اسیر کالم خدا خواهد بود

  . آمین. خداوند مرا یاري کند. کنم، زیرا هر آنچه با وجدانم مخالف باشد ناصواب و نامطمئن است

لوتر پاسخ داد . اك اعتراض کنان گفت که نمیتوان ثابت کرد مصوبات شوراهاي کلیسایی متضمن اشتباه بوده است

! ی استکاف: ((ولی امپراطور، با تغیر، سخن وي را قطع کرد و گفت ;که حاضر است از این اشتباهات پرده برگیرد

لوتر خسته و .)) چون او منکر صالحیت شوراهاي کلیسایی است، حاضر نیستیم بیش از این سخنان وي را بشنویم

مهمترین لحظه تاریخ نوین ((ناراحت به اقامتگاه خود باز گشت ولی اطمینان داشت، در زمانی که کارالیل آن را 

   .خوانده است وظیفه خویش را درست انجام داده است)) بشر

او، که در ناز و نعمت بزرگ شده و به اقتدار خو گرفته بود، . امپراطور هم مانند راهب سخت مشوش شده بود

میاندیشید که هر گاه افراد کتاب مقدس را شخصا تفسیر کنند و در رد یا قبول فرمانهاي مدنی یا کلیسایی به 

اهد گسست، زیرا این نظم از نظر وي بر قانون تشخیص یا انگیزه وجدان خویش آزاد باشند، نظم اجتماع از هم خو

آوریل گروهی از شاهزادگان  19امپراطور در روز . اخالقی ناشی از معتقدات مذهبی و احکام ما بعدالطبیعه استوار بود

دست  و فرمانروایان با نفوذ را نزد خود خواند و بیانیهاي را به زبان فرانسه درباره ایمان و کردار مسیحی، که ظاهرا به

:خود او نوشته شده بود به آنان ارائه داد

نسب من به دودمان کهن امپراطوران مسیحی ملت نجیب آلمان، به شاهزادگان کاتولیک اسپانیا، به دوکهاي بزرگ 

نیاکان من تا پاي جان به کلیساي رم وفادار بوده و از ایمان کاتولیک و حرمت . اتریش، و به دوکهاي بورگونی میرسد

راهبی که یکتنه بر ضد مسیحیت هزار ساله قیام . من نیز برآنم که میسر آنان را طی کنم. ار دفاع کردهاندپروردگ

از این روي، تصمیم گرفتهام سرزمینهاي خویش، جان دوستان، تن خود، خون خود، زندگی . کرده در اشتباه است

یدن مدافعات خیرهسرانه دیروز لوتر، از اینکه تا پس از شن.... خود و روح خود را در گرو حراست از دین و ایمانم نهم

مرا با وي کاري نیست، و او میتواند در زیر  ;کنون در برابر او و بدآموزیهاي او خاموش نشستهام تاسف میخورم

از این پس با وي چون . ولی حق ندارد سخنی بر زبان راند و بلوا و آشوب برپا سازد ;حمایت من به موطنش باز گردد
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ذاري رسوا رفتار خواهم کرد، و از شما تقاضا دارم، همچنانکه وعده دادهاید، آمادگی خویش را به پشتیبانی از بدعتگ

  . اقدامات من اعالم دارید

فردریک، برگزیننده ساکس، و لودویگ، برگزیننده . چهار تن از برگزینندگان به درخواست شارل پاسخ مساعد دادند

هاي حاوي نشان  آوریل، افراد ناشناسی اعالمیه 19در همان شب . طور سر باز زدندکاخنشین، از قبول تقاضاي امپرا

گروهی از . انقالب اجتماعی آلمان را، که کفش دهقان بود، بر سر در شهرداري و بناهاي دیگر ورمس نصب کردند

کلیسا سازش کند، ولی سران کلیسا که هراسان شده بودند پنهانی با لوتر تماس گرفتند و از او درخواست کردند با 

آوریل ورمس را به قصد ویتنبرگ  26لوتر در روز . لوتر از نظریاتی که در دیت ورمس اعالم داشته بود عدول نکرد

با . لئو دهم طی فرمانی اخطار کرد وعده امپراطور، مبنی بر صیانت جان لوتر، باید محترم شمرده شود. ترك گفت

ماه مه، ماموران  6ا پس از سررسیدن مهلت وعده حمایت امپراطور، در روز وجود این، فردریک از ترس آنکه مباد

امپراطور در صدد دستگیري لوتر برآیند، به رغم تمایل لوتر، تصمیم گرفت وي را طی یک حمله ساختگی در بین راه 

  . برباید و در دژ وارتبورگ پنهان کند

در . به دست آلئاندرو تهیه شده بود، در دیت مطرح کرد ماه مه امپراطور پیش نویس فرمان ورمس، را که 6در روز 

  :این قطعنامه، لوتر متهم شده بود که

آیینهاي . زناشویی را ملوث کرده، اعتراف به گناه را از اعتبار انداخته، و جسم و خون خداوند ما را منکر شده است

او، با انکار آزادي اراده انسان، بیدین . ستمقدس را به ایمان کسی که در این آیینها شرکت میجوید، واگذار کرده ا

این مرد دیو سیرت، در نقاب رهبانیت، خطاهاي از دین برگشتگان پیشین را در مرداب متعفنی جمع . شده است

و  ;او منکر این است که پاپ مفتاح آسمانها را به دست دارد. کرده و خود نیز خطاهاي تازهاي بر آنها افزوده است

تعلیمات وي نتیجهاي جز عصیان و . یق میکند که دست خویش را به خون روحانیان بیاالیندمسیحیان را تشو

او چون جانور درندهاي زندگی . سرکشی، تفرق و جدایی، جنگ و کشتار، غارتگري و نابودي مسیحیت در بر ندارد

زیان او . خوار و ناچیز میشمارد میکند، فرمانهاي پاپ را آتش میزند، و تکفیر مقامات کلیسایی و قدرت فرمانروایان را

ما براي آنکه وي را از کجروي باز داریم، کوشش . براي نظم اجتماع بیش از زیانی است که به قدرت کلیسا میزند

معیار و مرجعی براي ایمان خویش نمیشناسد و آن را به دلخواه خویش )) کتاب مقدس((بسیار کردیم، ولی او جز 

پس از انقضاي این مدت، کسی . ... آوریل آغاز میشود 15روز به او مهلت دادیم، که از  ما بیست و یک. تعبیر میکند

  . ها زدوده شوند کتابهاي وي باید از خاطره. پیروان او نیز باید محکوم شوند. مجاز نیست وي را پناه دهد

دیت، که . م انتقال داددو روز پس از طرح فرمان لئو دهم حمایت سیاسی خویش را از فرانسواي اول به شارل پنج

و این فرمان در روز  ;شماره اعضاي آن اکنون با خروج بسیاري از نمایندگان کاهش یافته بود، فرمان را تصویب کرد

آلئاندرو خدا را سپاس گفت و دستور داد کتابهاي لوتر را، هر جا بیابند، . ماه مه رسما از طرف شارل انتشار یافت 26

  . بسوزانند

VI - هارادیکال  

دوران اقامت لوتر در دژ کهن وارتبورگ، به فاصله دو کیلومتر آیزناخ بر فراز کوهی بنا شده و از نظر امپراطور و 

در یکی از ) 1522فوریه  29تا  1521مه  4(لوتر قریب ده ماه . جهانیان پنهان بود، چون زندگی در زندان سپري شد

ارت بودند از تختخواب، میز، بخاري، و تنه درختی که به جاي اطاقهاي نیمه تاریک دژ زندگی کرد که اثاث آن عب

چند تن سر باز مسلح از دژ نگاهبانی میکردند، ماموري محوطه داخلی آن را حراست میکرد، . چهار پایه به کار میرفت

را از تن به  لوتر به خاطر راحتی و احتماال تغییر قیافه، جامه رهبانی. و دو پسر جوان به خدمت لوتر اشتغال داشتند

گاهی خویشتن . در کرد، لباس شهسواران را پوشید، ریش انبوهی گذاشت، و به نام مستعار یونکر گئورگ خوانده شد
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هاي اطراف دژ سرگرم میکرد، ولی چون به یاد میآورد که ضد مسیحهاي بسیاري هنوز  را با شکار جانوران در بیشه

و بیخوابی، و پرخوري و افراط در نوشیدن آبجو، وي را فربه و ناتوان  بیکاري. زندهاند، از کشتن خرگوش لذت نمیبرد

سوختن در آتش براي من : ((لوتر، چون اشرافزادگان آلمانی، کج خلقی و بددهنی میکرد و چنین مینوشت. کرده بود

ندرز داد که یک ولی وزیر فردریک بدو ا. میخواهم در میان مبارزه باشم. ... گواراتر از پوسیدن در گوشه عزلت است

با وجود این، شارل هرگز درصدد برنیامد لوتر را دستگیر و . سال در این دژ پنهان شود تا آتش خشم شارل فرو نشیند

آیا ممکن : از خود میپرسید. شک و تردید، در انزوا، آرامش اندیشه و وجدان را از لوتر سلب کرده بود. زندانی کند

شد و همه فقیهان و متشرعین در اشتباه باشند آیا سزاوار است که وي اقتدار کیش است تنها او حقیقت را دریافته با

حاکم را درهم کوبد آیا اصل قضاوت انفرادي زمینه ساز انقالب و مرگ قانون نیست اگر حکایتهاي کوتاهی را که لوتر 

دند و میپنداشت که دیوها با در مجموعه داستانهایش نوشت باور داشته باشیم، در آن دژ صداهایی او را آشفته میکر

. میگفت که چند بار شیطان را دیده است و یک بار شیطان بر سر و صورت وي گردو میانداخت. وي سخن میگویند

به روایت داستان معروفی، یک بار لوتر از جاي برجست و دواتش را به سوي شیطان پرتاب کرد، ولی دوات به او 

هایی به دوستان و دشمنان، تالیف رساالت  برکنار ماند، خویشتن را با نوشتن نامهها  براي آنکه از این وسوسه. نخورد

یک بار هم با شتاب به ویتنبرگ سفر کرد تا انقالب . دینی، و ترجمه کتاب عهد جدید به زبان آلمانی سرگرم میکرد

  . را سر و سامان بخشد

در ارفورت، دانشجویان، . وي را جریتر ساخته بوددفاعهاي بیباکانه لوتر در دیت ورمس و زنده ماندن او پیروان 

صنعتگران، و دهقانان با اماکن عمومی تاختند، چهل کلیساي روستایی و چند کتابخانه و استاد مربوط به اجاره زمین 

در پاییز همان سال پرهیجان، فرایارهاي ) 1521ژوئن (را از بین بردند، و اومانیستی را از پاي درآوردند 

هاي قشري،  کانون اندیشه((سی ارفورت صومعه خویش را ترك گفتند، به پیروان لوتر پیوستند، و کلیسا را آوگوستینو

هنگامی که مالنشتون در ویتنبرگ . خواندند)) و بیغوله مردان آزمند، پرنخوت، بیایمان، مکار، دورو، و آسایش طلب

، استاد )1521(مباحث االهیات تفسیر میکرد اعتقادات پروتستانها را به صورت منظمی در کتاب اصول همگانی 

همکار وي، کارلشتات، اظهار داشت که باید مراسم قداس به زبان مردم آلمان برگزار شود، نان و شراب آیین قربانی 

مقدس بدون اعتراف لفظی به گناه و روزهداري مقدماتی به مومنان داده شوند، پیکرهاي دینی از کلیساها برچیده 

خود وي در چهلسالگی با دختر پانزدهسالهاي زناشویی . انیان اعم از راهب و کشیش آزاد زناشویی کنندشوند، و روح

لوتر زناشویی همکار خویش ) 1522ژانویه  19(کرد و، بدین سان، راه را براي زناشویی روحانیان دیگر هموار ساخت 

ویتنبرگی ما دختران خود را به راهبان  آیا همشهریهاي! اي داد: ((را صحه گذاشت، ولی در همان هنگام نوشت

که در ) 1521نوامبر  21(متعاقب آن، لوتر رساله درباره سوگندهاي رهبانی را براي شپاالتین فرستاد )) خواهند داد

از آنجا که این رساله بیش از اندازه رك و بیپرده نوشته شده بود، شپاالتین . آن از انکسار سوگندها دفاع کرده بود

لوتر در این رساله غرایز جنسی را طبیعی و سرکوب ناپذیر خوانده و اظهار نظر کرده . را به تعویق انداختچاپ آن 

سالها . بود که سوگند تجرد راهبان چون دامی است که شیطان براي آلودن انسان به گناه در راه وي گسترده است

. ناشویی تاثیري در آغاز انقالب دینی آلمان نداشتولی ظاهرا تعلل وي در ز ;سپري شد تا خود لوتر نیز زناشویی کرد

، مالنشتون آیین تناول مراسم قداس را به دو صورت 1521سپتامبر  22در روز . آتش انقالب همچنان زبانه میکشید

اکتبر، اجراي مراسم قداست  23در روز . و بدین سان اوتراکیان بوهمی به آرزوي دیرین خویش رسیدند ;بر پا داشت

. نوامبر، سیزده تن از راهبان صومعه خود را ترك گفتند و زناشویی کردند 12در روز . معه لوتر متوقف شددر صو

دسامبر، گروهی از دانشجویان و اهالی  3در روز . اندك زمانی پس از آن، نیمی از راهبان آلمانی به آنان تاسی جستند

ز محرابها راندند، و جمعی از مومنان را که در برابر پیکر شهر با کارد به کلیساي بخش ویتنبرگ تاختند، کشیشان را ا
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روز بعد، چهل تن از دانشجویان، محرابهاي صومعه فرانسیسیان را در . مریم عذرا نماز میخواندند سنگباران کردند

را تایید در همان روز، لوتر، که هنوز در خفا میزیست، پنهانی به شهر آمد و زناشویی راهبان . ویتنبرگ ویران کردند

گرچه اعمال زور همیشه مذموم نیست، ولی مستلزم : ((کرد، ولی روحانیان و مردم را از خشونت برحذر داشت و گفت

  . بامداد روز بعد، لوتر به وارتبورگ بازگشت.)) تجویز مقامات رسمی است

ز طغیان و سرکشی نوشت و اندکی بعد لوتر رسالهاي به نام اندرز صادقانه به همه مسیحیان براي بازداشتن آنان ا

لوتر از آن بیمناك بود که اگر انقالب دینی شتاب زیادي به خود بگیرد یا به . براي طبع و نشر نزد شپاالتین فرستاد

ولی نخستین صفحات این . جنگ طبقاتی مبدل شود، نجبا را از خود روگردان سازد، و در نتیجه به ناکامی انجامد

  :م و توسل به نیروي قهریه، مورد نکوهش قرار گرفترساله، به علت تشویق به قیا

قیام خطرناکی قریبالوقوع مینماید و در صورت وقوع چنین قیامی ممکن است کشیشان، راهبان، اسقفان، و همه 

زیرا بار محرومیت مالی و جسمی و . مگر آنکه مجدانه به اصالح خویش همت گمارند. روحانیان کشته یا تبعید شوند

مردم دیگر قادر و مایل نیستند بار این . ش مردم سنگینی میکند و آنان را براي قیام آماده ساخته استروحی بر دو

محرومیت را بر دوش کشند، و هر آن ممکن است دهقانان، همان گونه که تهدید میکنند، با چوب و چماق و 

شاید اینان به . فرا گرفته است خرسندممن از اینکه میبینم ترس و وحشت روحانیان را . خرمنکوب بلوایی برپا سازند

هر گاه ده تن روحانی میداشتم و چندان مورد عنایت خداوند قرار میگرفتم .... خود آیند و از ستمگري دست بکشند

هر ده تن را در راه آزادي دهقانان ستمکش . که آنان را با تسلیم به مرگ یا با قیام عمومی به سزاي اعمالشان برسانم

شورش : جویی از آن خداست با این وصف، لوتر مردم را از اعمال زور برحذر میدارد و مینویسد که انتقام. فدا میکردم

منطق ندارد و بیگناهان بیش از تبهکاران از آن زیان میبرند از این روي، هر شورشی، هر چند هم که هدف آن 

هر گاه توده مردم سر ... از ثمره اصالحاتندزیانهاي ناشی از شورش همیشه بیش . معقول و موجه باشد، ناپسند است

به شورش بر میدارند، خوب را از بد تمیز نمیدهند، مقصد مشخصی ندارند، و در نتیجه بیدادگري هراس انگیزي 

. من همیشه با قربانیان شورش همدرد بوده و هستم.... جامعه را فرا میگیرد

مراسم قداس در کارلشتات با جامه  1521میالد مسیح سال  در روز عید. انقالب کم و بیش به آرامی ادامه یافت

غیرمذهبی و به زبان آلمانی بر پا شد و از حاضران دعوت به عمل آمد تا با در دست داشتن نان فطیر و نوشیدن از 

در همان زمان، گابریل تسویلینگ، از پیشوایان جامعه . جام مخصوص مراسم، برادري خود را اعالم دارند

. وسیان، مردم را ترغیب کرد که تصاویر دینی را در آتش بریزند و محراب کلیساها را در همه جا ویران کنندآوگوستین

تسویکاو بزرگترین شهر  ;که از تسویکاو رسیده بودند آتش انقالب را دامن زدند)) پیامبرانی((دسامبر،  27در روز 

قیام مسلحانه . ان صنایع بر آن حکومت میکردندبا جمعیت انبوهی کارگر بافنده، که صاحب. صنعتی آلمان بود

توماس مونتسر که کشیش . تابوریان در بوهم در میان کارگران این شهر جنب و جوشی سوسیالیستی پدید آورده بود

کلیساي سنت کاترین، وابسته به کارگران بافنده، بود مظهر آمال کارگران و از پشتیبانان سرسخت اصالح دینی به 

تعلیم لوتر، مبنی بر اینکه کتاب مقدس یگانه مرجع و تکیهگاه ایمان است، این پرسش را پیش آورده  .شمار میرفت

مونتسر و دو تن از یاران وي نیکوالس شتورخ . بود که چه کسی صالحیت دارد مضامین این کتاب را تفسیر کند

در صالحیت آنان است، زیرا از مدعی بودند که تعبیر کتاب مقدس تنها  -بافنده و مارکوس شتوبنر دانشمند 

نامبرده ادعا میکردند که روح خداوند به آنان آموخته است که غسل )) پیامبر((سه تن . روحالقدس الهام گرفتهاند

تعمید قبل از رسیدن به بلوغ جایز نیست، زیرا آیینهاي مقدس در صورتی سودمندند که انسان داراي ایمان باشد، و 

اینان پیشگویی میکردند که عمر جهان بزودي به سر خواهد رسید و در این . ایمان داشت از کودك نمیتوان انتظار

از پی آن، خداوند بر اساس نظم اشتراکی بر جهان . فاجعه همه بیدینان، بویژه کشیشان اصیل آیین، نابود خواهند شد
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نامبرده از شهر تبعید )) مبرپیا((، شورش کارگران بافنده در هم شکست و سه 1521به سال . فرمان خواهد راند

مونتسر به پراگ رفت، و پس از آنکه از این شهر نیز رانده شد، در آلشتت، از شهرهاي ساکس، به کشیشی . شدند

شتورخ و شتوبنر نیز به ویتنبرگ رفتند و در غیاب لوتر در مالنشتون و کارلشتات تاثیر . کلیسایی منصوب گشت

  . مثبتی ایجاد کردند

ژانویه همان سال، یاران  22در روز . ، جامعه آوگوستینوسی در ویتنبرگ بکلی منحل شد1522نویه ژا 6در روز 

کارلشتات، که در انجمن شهر اکثریت داشتند، فرمان دادند که همه تصاویر دینی از کلیسا برچیده شوند و مراسم 

کارلشتات دستور داد که . نشود قداس جز به شکل سادهاي که کارلشتات پیشنهاد کرده است در کلیساها برگزار

پیکره مسیح مصلوب را نیز چون دیگر تصویرها از کلیساها برچینند، و مانند مسیحیان قدیم موسیقی را در آیینهاي 

آهنگهاي نشئت آور ارگ اندیشه انسان را به این جهان برمیگرداند و، هنگامی : ((مذهبی کلیساها ممنوع کرد و گفت

ارگها و ... و مصایب مسیح فرو رویم، خاطره پوراموس و تیسبه را در ذهن ما زنده میسازدکه باید در فکر رنجها 

چون گماشتگان شوراي شهر در برچیدن تصاویر از کلیساها کوتاهی .)) ها بسپارید ترومپتها و فلوتها را به تماشاخانه

سیح مصلوب را از دیوارها برکندند و هاي م کردند، پیروان کنارلشتات به کلیساها ریختند و تصاویر دینی و پیکره

کارلشتات با آنکه خود مردي فاضل و دانشمند . کشیشانی را که در برابر آنان ایستادگی میکردند سنگباران کردند

بود، به پیروي از نظریه پیامبران تسویکاو مبنی بر اینکه خداوند همچنانکه در کتاب مقدس سخن گفته است با مردم 

میگوید و با ساده دالن از راه دل و جان بیشتر سخن میگوید تا با خواص از راه زبان و کتاب، نیز مستقیما سخن 

اعالم داشت که مدرسه و مطالعه مخل ایمان است و مسیحیان واقعی باید از کتاب و آموزش دوري جویند و با 

مور، از تدریس دست کشید و  یکی از پیروان کارلشتات به نام گئورگ. پیشهوري و برزگري در بیسوادي زیست کنند

گروهی از دانشجویان به تاثیر افکار وي دانشگاه را ترك . به والدین سفارش کرد که فرزندانشان را از مطالعه باز دارند

. هایشان بازگشتند هاي دستی به خانه گفتند و براي اشتغال به حرفه

د، با از میان رفتن قدرت و مرکزیت کلیسا نظم اجتماع لوتر از بیم آنکه مبادا، همچنانکه مخالفانش پیش بینی میکردن

از هم بپاشد، با نادیده گرفتن تحریمهاي امپراطور و نصایح فردریک، نهانگاه خویش را ترك گفت و با جامه کشیشی 

در این شهر ایراد کرد،  1522مارس  9وي، طی هشت موعظهاي که از روز . و فرق تراشیده به ویتنبرگ شتافت

خود  ;ان، اهل کلیسا و ساکنان شهر را به حفظ نظم و آرامش فراخواند و مردم را از اعمال زور برحذر داشتدانشگاهی

از من : ((لوتر در مواعظ خویش به ساکنان ویتنبرگ گفت. او فقط و فقط با نوك قلم میلیونها تن را آزاد ساخته بود

از این روي، با ارتکاب  ;است خویش به شما برگزیدپیروي کنید، من نخستین کسی بودم که خداوند براي ارائه خو

گمان مبرید که با امحاي چیزهایی که مورد سو ... این اعمال، بیآنکه با من مشورت کرده باشید، دچار اشتباه شدهاید

ممکن است مردي از شراب و زنان استفاده ناشایست . استفاده واقع میشوند میتوانید سو استفاده را ریشهکن کنید

، در این صورت آیا باید شراب را تحریم کرد و زنان را نابود ساخت روزگاري مردم ماه و خورشید و ستارگان را کند

لوتر همچنین ساکنان ویتنبرگ را از ایجاد )) از این روي، آیا باید آسمان را از وجود اینها پاك ساخت. میپرستیدند

و مراسم قداس به  ;هاي مسیح مصلوب، موسیقی ، پیکرههاي دینی مزاحمت براي مردمی که به حفظ تصاویر مجسمه

وي ترتیبی داد که . رسم کهن عالقمند بودند بر حذر داشت و گفت که خود وي نیز به تصاویر دینی عالقمند است

مراسم قداس در برخی کلیساهاي ویتنبرگ به صورت پیشین برگزار شود و در برخی دیگر تناول عشاي ربانی با نان 

آنچه به نظر لوتر به آیین تناول . در محراب باالیی، و تناول عشاي ربانی با نان و شراب در محراب کناري فطیر تنها

هشت . عشاي ربانی قدر و اهمیت میداد ایمان کسانی بود که در آن شرکت میجستند، نه شکل و نحوه اجراي آن

لوتر تمام آینده خود را در . نمایان ساختند هاي او را موعظه لوتر در آن هشت روز درخشانترین و مسیحیترین جنبه
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پیامبران تسویکاو کوشیدند که لوتر . گرو بازگرداندن نظم و آرامش به ویتنبرگ گذاشت، و در این راه نیز توفیق یافت

لوتر . را با خود همراه سازند و، براي اثبات اینکه از خدا الهام گرفتهاند، ادعا کردند که قادرند افکار وي را بخوانند

لوتر غیبگویی آنان را به . پیشنهاد آنان را پذیرفت و پیامبران نامبرده گفتند که لوتر قلبا با آنان همعقیده است

کارلشتات نیز به فرمان شوراي شهر، که اعضاي آن اکنون . شیطان منتسب کرد و فرمان داد که شهر را ترك گویند

کلیساي اورالمونده شد و از منبر همان کلیسا لوتر را به نام  تغییر کرده بودند، از مقامات خویش معزول و کشیش

کارلشتات پیش از کویکرها، که دو قرن بعد پدیدار . به باد دشنام گرفت)) و پاپ تازه ویتنبرگ. روحانی شکم پرست((

پوشید، از شدند جامه روحانیت را به دور افکند و نیمتنه ساده خاکستري به تن کرد، از همه القاب و عناوین چشم 

بخوانند، از دریافت مزد کشیشی سر باز زد و هزینه زندگی را با شخم )) برادر آندرئاس((پیروانش خواست که وي را 

زدن زمین فراهم کرد، دعا را بر دارو و پزشکی ترجیح داد، چندگانی در زناشویی را با تعالیم کتاب مقدس سازگار 

لوتر، به درخواست فردریک، براي پاسخگویی به دعاوي . را حفظ کرد خواند، و فقط جنبه صوري آیین قربانی مقدس

وقتی شورش . کارلشتات به اورالمونده رفت، ولی ساکنان اورالمونده وي را سنگسار کردند و از شهر خویش راندند

ر و پذیرفته دهقانان سرکوب شد، کارلشتات از بیم آنکه مبادا به جرم تحریک تحت تعقیب قرار گیرد، به لوتر پناه آو

، 1541این رادیکال خسته، بعد از مدتها سرگردانی، در دانشگاه بال به استادي استخدام شد و سرانجام، به سال . شد

  . در همین شهر بآرامی، در یک فضاي دانشگاهی، چشم از جهان فرو بست

VII -  مبانی ایمان  

 200فردریک سالی . سا و دانشگاه ادامه دادلوتر به عنوان یک کشیش و یک استاد روش ناهمگون خود را در کلی

مستمري براي او مقرر کرده بود، و دانشجویانی که بر پاي درس وي مینشستند نیز هر یک به ) دالر 000,5(گیلدر 

لوتر با راهب دیگري که او نیز چون خود وي جامه غیرمذهبی . فراخور توانایی خویش مبلغ ناچیزي به او میپرداختند

  . در صومعه راهبان آوگوستینوسی میزیست و دانشجویی به خدمت وي اشتغال داشت به تن داشت،

رختخواب من، که عرق آلوده بود، در سراسر سال : ((خود وي از اشتغاالت سنگینش در این سالها چنین یاد میکند

یاد زندگی آشفتهام  نهادم که به پس از کار توانفرساي روز، شب را با چنان خستگی سر بر بالین می. دست نمیخورد

چون کولیها میخورم و مانند آلمانیها : ((کار سنگین اشتهاي وي را افزونتر کرده بود، چنانکه مینویسد.)) نبودم

با تهور به زبان ساده و با حرارت سخن میگفت که سخنان وي شنوندگان را .)) خداي را سپاس باد، آمین. میآشامم

لیکن خوشترین ساعات زندگی وي هنگامی بود  ;نج و نواختن فلوت نداشتتفریحی جز بازي شطر. مجذوب میکردند

لوتر بیگمان سرسختترین و شکستناپذیرترین مرد مبارز تاریخ . که هواخواهان پاپ را به باد حمله و دشنام میگرفت

ر اجازه داده بود لوت. هاي او تقریبا همگی ستیزهجویانه، عتابآمیز، و در همان حال آمیخته به مزاح است نوشته. است

خود وي نیز، هرگاه که . که مخالفانش آثار خویش را براي استفاده چند تن ادیب، به زبان برتر التینی، منتشر سازند

هاي انتقادي او به زبان  روي سخنش با جهان مسیحیت بود، عقاید خویش را به زبان التینی مینوشت، ولی بیشتر نامه

ورا از التینی به زبان آلمانی برگردانیده میشدند، زیرا انقالبی که وي رهبري میکرد آلمانی نوشته شده بودند و یا ف

در میان نویسندگان آلمان کسی را نمیشناسم که آثارش از نظر استحکام و روشنی سبک نگارش، . انقالب ملی بود

. هاي لوتر برابري کنند نوشتهبیپروایی و تندي سخن، تشبیهات و استعارات دلپسند، و کلمات عامیانه مردم آلمان با 

لوتر از فن چاپ، که تازه پا به عرصه هستی نهاده بود، به نحو موثري استفاده کرد و، در واقع، نخستین کسی بود که 

در آن روزگار که هنوز روزنامه و مجلهاي وجود نداشت، کتاب، . ماشین چاپ را وسیله جنگ و اشاعه فکر قرار داد

از برکت عصیان لوتر، شماره کتابهاي چاپی . وصی یگانه وسیله نشر افکار به شمار میرفتندهاي خص رساله، و نامه

چهار پنجم این کتابها به پشتیبانی از جنبش . رسید 1524جلد در سال  990به  1518جلد در سال  150آلمان از 
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فروش میرفت، کتابهاي لوتر در  در روزگاري که کتابهاي اصیل آیینان بسختی به. اصالح دینی لوتر نوشته شده بودند

این کتابها، عالوه بر کتابفروشیها، به دست کتابفروشان دورهگرد . زمره کثیراالنتشارترین مطبوعات آلمان جاي داشت

نسخه از کتابهاي لوتر به  1400و دانشجویان به مردم عرضه میشدند، تنها در یک نمایشگاه در شهر فرانکفورت 

، 1519از سال . کتابهاي لوتر از هر کتاب دیگري بیشتر خریدار داشتند 1520یس سال حتی در پار. فروش رفتند

: ، اراسموس نوشت1521در سال . کتابهاي لوتر به کشورهاي فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، هلند و انگلستان صدر میشدند

ر در میان مردم برپا ساخته شور و هیجانی که لوت. کتابهاي لوتر در همه جا و به هر زبانی به چشم میخوردند((

. اهتمام مصلحان دینی به نشر کتاب، کانون مطبوعات را از جنوب به شمال اروپا منتقل کرد.)) باورنکردنی است

  . گوتنبرگ زمینه را براي پیدایش لوتر فراهم ساخت ;اختراع فن چاپ جنبش اصالح دینی را پدید آورد

کتاب مقدس قبل از آن هجده بار به زبان آلمانی ترجمه . قدس استبرجستهترین اثر لوتر ترجمه آلمانی کتاب م

ولی اینها که همگی از متن التینی وولگات هیرونوموس به آلمانی برگردانیده شده بودند، مغلوط و از نظر . شده بود

ز واژهنامه در آن زمان هنو. ترجمه کتاب مقدس از متن اصلی کار دشواري بود. انشا و عبارت پردازي ناپسند بودند

هر صفحه کتاب مقدس شامل صدها نکته مبهم بود که درك و تعبیر آنها  ;عبري و یونانی به زبان آلمانی موجود نبود

لوتر براي ترجمه کتاب عهد . و از اینها گذشته، زبان آلمانی هنوز خام و نارس بود ;کار مترجمان را دشوار میکرد

به دست اراسموس تنقیح شده بود،  1516ترجمه التینی آن در سال جدید از متن یونانی کتاب، که به انضمام 

لوتر پس از . به پایان رسید و سال بعد انتشار یافت 1521ترجمه این بخش کتاب مقدس در سال . استفاده کرد

ی دوازده سال تالش فرساینده، به یاري مالنشتون و چند تن از دانشمندان یهودي، کتاب عهد قدیم را نیز به آلمان

زیرا ادبیات آلمان را رونق بخشیدند و زبان  ;ها، با همه نقایص خود، اهمیتی تاریخی دارند این ترجمه. برگردانید

هاي لوتر، از آنجا که عمدا به زبان توده مردم نوشته  با این وصف، ترجمه. ساکس علیا را زبان ادبی آلمان ساختند

سزاوار نیست ما زبان : ((ه نگارش را بدین گونه توجیه کرده استخود وي این شیو. میشدند، فاقد ارزش ادبی بودند

هایشان، از کودکان در  این زبان را باید از مادران در خانه. هاي التینی بیاموزیم آلمانی را چون چهارپایان از نامه

ن صورت است که تنها در ای ;و هنگام ترجمه از آنان یاري جست... ها، و از مردم معمولی در بازارها آموخت کوچه

از این روي، ترجمه لوتر .)) مردم ما را در خواهند یافت و خواهند دانست که به زبان آلمانی با آنان سخن میگوییم

همان اثر را در آلمان بخشید که ترجمه کتاب مقدس، صد سال بعد، در زمان پادشاهی جیمز در انگلستان بر جاي 

از . ده کردند و هنوز از برجستهترین آثار منثور ادبیات آلمان به شمار میروندهاي لوتر زبان آلمانی را زن ترجمه. نهاد

زمان حیات لوتر، صد هزار نسخه از ترجمه کتاب مقدس وي در ویتنبرگ، و مقداري نیز به صورت غیر مجاز در نقاط 

د، بیش از هر کتابی در آلمان این کتاب، با آنکه در براندنبورگ، باواریا، و اتریش تحریم شده بو. دیگر به چاپ رسیدند

ترجمه کتاب مقدس زبانها و ادبیات بومی را دوشادوش جنبشهاي ملی زنده و جایگزین زبان التینی . انتشار یافت

. ساخت و اضمحالل کلیساي جهانی را در سرزمینهایی که هنوز زبان التینی در آنها رواج نیافته بود تسریع کرد

ر خویش را به بررسی و ترجمه کتاب مقدس سپرد، به پیروي از نظریه قرون وسطایی لوتر پس از آنکه سالها از عم

گر چه وي به پارهاي از سنتهاي دینی . اصالت االهی کتاب مقدس، این کتاب را مبناي ایمان و اعتقاد خود قرار داد

، ایرادي نداشت، به که در کتاب مقدس نیامدهاند، مانند تعمید کودکان و برگزاري مراسم سبت در روز یکشنبه

کلیسا اجازه نمیداد عقاید و فرایضی چون اعتقاد به برزخ، بخشایش گناهان با خرید آمرزشنامه، و پرستش مریم عذرا 

انتشار رساله لورنتسو واال، که در آن ادعا . و قدیسین را، که مجوزي در کتاب مقدس ندارد، به مسیحیت ملحق کند

کهنهترین فریب تاریخ است، ایمان هزاران تن از مسیحیان اروپا را به )) سطنطینعطیه ق((شده بود سند معروف به 

  . اصالت احادیث دینی و اعتبار فرمانهاي کلیسایی سست کرده بود
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بسیاري از مسیحیان حدیث را ساخته بشر و فاقد اعتبار . این رساله را به آلمانی برگردانید 1537لوتر خود در سال 

لوتر عقل را نیز در برابر ایمان و . ا همه ساکنان اروپا کتاب مقدس را وحی منزل تلقی میکردندمیدانستند ولی تقریب

گستاخانه برآنیم که عظمت ... ما انسانهاي درمانده: ((چنانکه مینویسد. وحی پروردگار سست و ناتوان میپنداشت

دگان نابینا به پرتو شکوه آفریدگار ما، چون موشهاي کور با دی... شگفتیهاي غیر قابل ادراك خدا را در یابیم

لوتر سپس اضافه میکند که انسان نمیتواند هم کتاب مقدس و هم عقل را بپذیرد، زیرا این دو را باهم .)) مینگریم

  . سازگاري نیست

چه . تمام موارد ایمان مسیحی که خداوند بر ما مکشوف ساخته است، در ترازوي عقل، ممتنع، بیمعنی و نادرستند

تر از این که مسیح هنگام آخرین شام گوشت و خون  تر و ممتنع معنی بی) از نظر عقل ناقص و فریبکار ما( امري

یا مردگان در واپسین روز از گور برخیزند یا اینکه مسیح، فرزند ... خویش را، براي خوردن و آشامیدن، به ما بدهد

مردي برسد، و سرانجام با درد و رنج بر صلیب جان سپارد خدا، در رحم مریم عذرا جاي گیرد، از او تولد یابد، به سن 

روسپیی که زخمهاي جرب و خوره سراپاي . ... و معروفترین روسپی شیطان... عقل بزرگترین دشمن ایمان است ... 

 و در... و بر چهرهاش فضله بپاشید... او را با همه فرزانگیش به زیر پابیفکنید لگدمال کنید. وي را پوشانیدهاند

  . حوضچه تعمید غرقش کنید

لوتر فیلسوفان مدرسی را، که آنهمه سرسپرده عقل بودند و میکوشیدند اصول دین مسیح را با عقل به ثبوت رسانند و 

  . کرد سازش دهند، سرزنش و تقبیح می)) ملعون، خودبین و مشرك حیلهگر((مسیحیت را با فلسفه ارسطو 

یکی آنکه، به جاي تشریفات مذهبی، موعظه را مرکز تعلمیات : قل پیروي کردبا این وصف، خود لوتر در دو مورد از ع

و دیگر آنکه، در نخستین روز قیامش، اعالم داشت که هر مومنی حق دارد اسفار کتاب مقدس را  ;دینی قرار داد

یار اصالت و لوتر مطابقت مضمون اسفار کتاب مقدس با تعالیم مسیح را مع. شخصا و بدون وساطت کلیسا تعبیر کند

هر یک از اسفار کتاب مقدس که مضمون آن با تعالیم مسیح ناسازگار است، گرچه : ((اعتبار آنها میشناخت و میگفت

هر آنچه با تعالیم مسیح سازگاري دارد، ولو ... به دست پطرس حواري یا بولس حواري نوشته شده باشد، از خدانیست

از همین روي، وي براي رساله یعقوب که مضمون .)) باشد، وحی خداست از یهودا، پیالطس، یا هرودس بر جاي مانده

رساله ((آن با عقیده بولس حواري، درباره برائت از گناه به یاري ایمان، مغایرت داشت ارزشی قایل نبود و آن را 

و موید عقیده (رساله به عبرانیان نیز، از آن جهت که توبه را پس از تعمید معتبر نمیشمارد . میخواند)) پوشالی

لوتر مکاشفه یوحناي رسول را نیز در بدو امر کتابی نامفهوم، متضمن وعد و . نزد لوتر اعتباري نداشت) آناباتیستهاست

سومین کتاب اسدراس را به رود الب خواهیم : ((میگفت. وعیدهاي بی سروته، و از نظر رسالت بیارزش میشمرد

ظریات لوتر را درباره کتاب مقدس، علیرغم منطق از هم گسیختهاش، منتقدان متاخر این کتاب بیشتر ن.)) افکند

 ;هیچ یک از تعالیم پیامبران در آن زمان به صورت نوشته درنیامدهاند: ((لوتر گفته است. صایب و بجا تلقی کردهاند

لفان کاتولیک لوتر مخا.)) کتاب امثال سلیمان اثر سلیمان نیست... شاگردان و پیروانشان سخنان آنان را گرد آوردهاند

نظریات وي را درباره کتاب مقدس غرض آلود و یکطرفه میپنداشتند و پیشگویی میکردند که انتقادات وي موجب 

خواهد شد که منتقدان دیگر نیز اصالت سایر اسفار کتاب مقدس را انکار کنند، و در نتیجه از کتاب مقدس اثري که 

. مبناي ایمان باشد بر جاي نخواهد ماند

 می. لوتر، جز در مواردي که اشاره شد، کتاب مقدس را، به طور مطلق و لفظ به لفظ، اصیل و وحی االهی میدانست

درباره داستانهاي باغ عدن و . اگر داستان یونس و ماهی در کتاب مقدس نبود، بدان چون افسانه پوزخند میزدم: گفت

مه، معتقد بود که چون کتاب مقدس وحی آسمانی است، با اینه. مار، و یوشع و خورشید نیز عقیده مشابهی داشت

تعبیر استعاري اراسموس و دیگران از داستانهاي . این داستانها را همراه دیگر روایات آن باید قطعی و واقعی شمرد
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خود وي چون به . کتاب مقدس، به منظور تطبیق آنها با موازین عقلی، به نظر لوتر نوعی خداناشناسی محسوب میشد

به آرامش روحی دست یافته بود، به ) آن گونه که در انجیل تجلی کرده است(فلسفه در پناه ایمان به مسیح  جاي

در مقابل اومانیستها، که به آثار کالسیک روزگار بتپرستی دل . کتاب مقدس چون آخرین پناهگاه خویش مینگریست

: وهبت االهی براي دلداري بشر میشمرد و میگفتبسته بودند، لوتر کتاب مقدس را نه ساخته اندیشه انسان، بلکه م

این کتاب، بمراتب بیش از آنکه از عقل انسان ساخته است، به ما میآموزد که چگونه ایمان و امید و نیکخواهی را ((

و هنگامی که شیطان ما را در سر پنجه خویش میفشارد، کتاب  ;ببینیم و احساس کنیم و به آنها تمسک بجوییم

و چگونه پس از زندگی پست و ناچیز ما  ;میآموزد که چگونه این فضیلتها تاریکی و ظلمت را میزدایندمقدس به ما 

چون از او پرسیدند که به چه دلیل کتاب مقدس وحی .)) در این جهان، زندگی دیگري هست که جاودانه است

ته باشند کسی نمیتواند چنین ایمان زیرا جز مردانی که از خدا الهام گرف ;تعلیمات آن: ((خداست، بسادگی پاسخ داد

  .)) ژرف و تسلی بخشی را بنیان نهد

VIII - االهیات لوتر گرچه لوتر  

االهیات خویش را بر مفاهیم لفظی کتاب مقدس بنیان نهاده بود، ادراکات وي از این کتاب، بیآنکه خود بداند، از 

ولی االهیات او  ;از وي فردي متجدد ساخته بود ملی گرایی لوتر. گرفتند سنتهاي دینی اواخر قرون وسطی ریشه می

بیشتر این . قیام وي بیشتر بر ضد سازمان و آیینهاي کلیسا بود تا علیه اعتقادات کاتولیکها. به عصر ایمان تعلق داشت

ا از او حتی در عصیان خود نیز بیشتر از هوس و ویکلیف پیروي کرد ت. اعتقادات هم تا پایان عمر با لوتر باقی ماندند

مشی تازهاي، لوتر نیز مانند آنان کتاب مقدس را تنها راهنماي ایمان میدانست و نقش پاپها، و شوراها، و سلسله 

و مانند آنان از حمایت دولت محلی برخوردار  ;مانند آنان پاپ را ضد مسیح میخواند ;مراتب کلیسایی را نفی میکرد

این . ندد نمودار تحول دینی اروپا از قرن چهاردهم تا شانزدهم استرشتهاي که ویکلیف را به هوس و لوتر میپیو. بود

 ;هاي آوگوستینوس میرسید که به تقدیر ازلی و رحمت االهی اعتقاد داشت رشته از نظر االهیات به اندیشه

هاي بولس حواري که هرگز شخصا مسیح را ندیده و  هاي خود آوگوستینوس نیز مبتنی بودند بر رساله اندیشه

با نشئت و گسترش نهضت پروتستان، بیشتر مواریث تمدن روزگار قبل از مسیح مسیحیت را ترك . خته بودنشنا

پیامبران یهودي بر ارسطوي فیلسوفان  ;هاي یونانی آن چیره شدند هاي یهودي مسیحیت بر جنبه جنبه ;گفت

هان حضرت آدم مبدل کرد که این بولس سرنوشت عیسی را به کفاره گنا ;مدرسی و افالطون اومانیستها غالب آمدند

و  ;کتاب عهد قدیم کتاب عهد جدید را تحتالشعاع قرارداد ;کاري است که بیشتر در خط پیامبران است تا حواریون

. سایه یهوه سیماي مسیح را در تاریکی فرو برد

از فیض و رحمت االهی گرچه وي با آب و تاب . لوتر خدا را آنچنان میشناخت که پیامبران یهود تصویر کرده بودند

او درباره درستی و . سخن میگفت، از نظر او آفریدگار همان خداي انتقامجوي یهود بود، و مسیح نیز داور نهایی

هاي به خود راه نمیداد و میپنداشت که آفریدگار تقریبا همه جهانیان را گرفتار  اصالت داستانهاي عهد قدیم شبه

ه، و با یک دم خشمگین و یک حرکت انگشت سرزمینها و ملتها و امپراطوریها طوفان ساخته، سدوم را به آتش کشید

خداوند تنها معدودي از مردم را براي رستگاري برگزیده و بیشتر ((وي همچنین عقیده داشت که . را نابود کرده است

ا براي کاهش مجازات ها افسانه وساطت مریم عذر با اشاعه این اندیشه.)) آنان را به لعنت ابدي گرفتار کرده است

همراه . انسان از یادها رفت و جاي خود را به این هراس سپرد که همه گنهکاران در واپسین داوري کیفر خواهند دید

آن، این افسانه نیز بر سر زبانها افتاد که خداوند جانوران درنده، حشرات موذي، و زنان تبهکار را مامور مجازات 

لوتر این اندیشه را در سر میپرورانید که ما از خدا، جز اینکه وي را عقل کل بدانیم، گاهی نیز . گنهکاران کرده است

روزي به عالم االهی جوان و مصدعی که از او پرسیده بود خداوند قبل از آفرینش کاینات چه . آگاهی چندانی نداریم
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لوتر بیچون و چرا به بهشت .)) دسرگرم بناي دوزخ براي کسان گستاخ، خایف و فضولی چون تو بو((میکرد پاسخ داد 

براي دلداري فرزندانش، که از سرنوشت توله . و دوزخ عقیده داشت و در انتظار بود که عمر جهان بزودي به سر آید

سگهایشان در جهان آینده اندیشناك بودند، بهشت را جاي خوشی توصیف میکرد که مسکن موجودات دالنگیز 

او نیز، مانند توماس آکویناس، . ، است))با موي زرین تابان چون سنگهاي بهادار((بسیار، از جمله سگان ناز پرورده 

لوتر گاهی انسان را حد فاصل فرشتگان خوب و . ارواح نیکوکار را باور داشت و آنان را موجوداتی بیجسم میپنداشت

این عقیده ظاهرا از  ;میدادبد میپنداشت و سرنوشت نهایی انسان را به اعمال و ستمگیري انسان در این میان نسبت 

لوتر، چون مردم قرون وسطی، جهان را جوالنگاه دیوان و اجنه و شیاطین . آیین زردشت به االهیات لوتر راه یافته بود

میشمرد، معتقد بود که اینان، با گرفتار ساختن بشر در دام وسوسه و گناه و نگونبختی، وي را به دوزخ سوق 

... هاي تاریک براي آزردن مردم کمین کردهاند ها، درون آبها، در بیابانها و در جاده بیشه شیاطین بسیار در:(( میدهند

پارهاي از این عقاید را ممکن است به تدبیر آگاهانه لوتر .)) گروهی از آنان نیز در میان ابرهاي انبوه سیاه جاي دارند

هاي باقی نمیگذارد  وي درباره شیاطین شبه براي ترسانیدن مردم از موجودات سماوي تعبیر کرد، ولی صراحت سخن

و حتی )) شیطان را خوب میشناسم،:(( چنانکه میگفت ;که وي شیطان را موجودي واقعی تلقی میکردهاست

گاهی براي خوشایند شیطان نی مینواخت، و زمانی، براي ترساندن شیطان . گفتگوهاي شیاطین را نقل میکرد

هاي موهوم درباره شیطان چنان در ذهن وي جایگزین شده بودند که  اندیشه. فتنگونبخت، وي را به باد دشنام میگر

هر گاه صداي انقباض دیوارهاي اطاقش در شبهاي سرد وي را از خواب بیدار میکرد، با نسبت دادن این صداها به 

، و طاعون را به او عوارض ناگوار و هراس انگیزي چون تگرگ، تندر، جنگ. شیطان دوباره به خواب آرام فرو میرفت

لوتر از آنچه ما امروز قوانین طبیعی مینامیم آگاه نبود و همه . شیطان، و حوادث مطلوب را به خدا منتسب میکرد

به عقیده او عقیده داشت که شیطان . هاي کهن توتونی را درباره صداهاي آزار دهنده ارواح معتبر میشمرد افسانه

این پندار کهن را که دیوان میتوانند با زنان همبستر شوند و آنان را . ودبیشتر به صورت افعی و میمون ظاهر میش

توصیه میکرد کودکانی را که در نتیجه آمیزش دیوان با زنان به دنیا میآیند در آب خفه . باردار سازند قبول داشت

. ستدان لوتر به سحر و جادو نیز اعتقاد داشت و سوزاندن جادوگران را وظیفه مسیحیان می. کنند

اعتقاد به وجود شیاطین، و . بسیاري از معاصران کاتولیک و پروتستان لوتر نیز چون او گرفتار این پندارها بودند

پراکندگی آنان در همه جا، در قرن شانزدهم بیش از هر زمانی در اروپا شیوع داشت، و همین اشتغال فکري درباره 

  . نهاد شیطان اثر نامطلوبی در االهیات پروتستان بر جاي

بیش از هر عاملی، فلسفه وي را تاریک و مبهم  است،اعتقاد لوتر به اینکه انسان ذاتا شریر و مستعد ارتکاب گناه 

داده و سرسپرده  وي معتقد بود که انسان، در نتیجه نافرمانی آدم و حوا، مشابهت خود را به پروردگار از دست. ساخت

هاي مردم آن مسیحی  جهان و توده.... کسی بالفطره مسیحی و دیندار نیست.((غرایز و تمایالت خویشتن شده است

حتی کارهاي .)) شریران همیشه بیش از پاکدالن و خداپرستانند... نیستند و هیچ گاه نیز مسیحی نخواهند بود

است  ;زیرا انسان سرسپرده غرایز و تمایالت طبیعی خویشتن. ارندناپسند متقیان بر کارهاي پسندیده آنان غلبه د

ما ((لوتر عقیده داشت که.)) هیچ انسان درستکاري نمیتوان یافت، حتی یک تن((همان گونه که بولس حواري گفت، 

و اعمال و مقاصد و نیات ما، هر چند هم که پاك و مطلوب باشند، در برابر ... همگی فرزندان خشم و غضبیم

به جاي )) کارهاي نیک((منظور لوتر از. علی رغم تمام کارهاي نیک، همه ما مستحق عقوبتیم.)) ناهانمان ناچیزندگ

روزهگرفتن، زیارت، گزاردن نماز براي قدیسین، : آوردن آن فرایضی بود که کلیساي کاتولیک از پیروانش انتظار داشت

داري و دادن اعانه به کلیسا با وجود این، او همه کارهاي اجراي مراسم قداس براي مردگان، خرید آمرزشنامه، عزا

گرچه لوتر مقام نیکخواهی و محبت را در بهبود وضع اجتماع . انسان را، صرف نظر از نوع و ماهیت آنها، در نظر داشت
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خوردار از نظر دور نمیداشت، معتقد بود که، حتی به یاري چنین فضایلی، انسان از رحمت و برکت ابدي آفریدگار بر

و بصراحت میگویم کسی که  ;نمیشماردانجیل اشتغال به کارهاي نیک را براي رستگاري انسان کافی .((نخواهد شد

اهان هر مقدار کار نیکی که به دست بهترین افراد صورت گیرد نمیتواند گن.)) منکر این مدعاست دروغ پرداز است

تنها جانبازي نجاتبخش مسیح رنجها و مرگ . آنان را، که در حکم هتک حرمت خداي الیتناهی است، جبران کند

همان  ;و تنها ایمان به این کفاره است که ما را از دوزخ رهایی میبخشد ;پسر خدا میتواند کفاره گناهان انسان شود

بان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان زیرا اگر به ز: ((گونه که بولس حواري به رومیان گفت

تنها همین ایمان است که انسان را از عقوبت گناهانش .)) آوري که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت

، هر که ایمان آورده تعمید یابد:((خود مسیح گفته است. گشاید معاف میسازد و راه رستگاري را به روي وي می

از همین روي،لوتر مصرا از مسیحیان خواستار بود که، .)) نجات یابد، و اما هر که ایمان نیاورد، بر او حکم خواهد شد

مطالبی که وي در این باره نوشت بسیاري از عالمان . به جاي اتکا به اعمال خویش، به تقویت ایمانشان همت گمارند

  : دادند االهی را برآشفتند، ولی گناهکاران را دلداري

عیسی مسیح سرفرود آورده است تا گناهکاران بار گناهان خویش را بر پشت وي نهند و بدین سان از مرگ رهایی 

براي متقیان چه دلداریی باالتر از این که به این ترتیب گناهان من و شما و همه جهانیان را بر دوش وي نهند ... یابند

وقتی ببینید که وي بار گناهان شما را بر دوش میکشد، آنگاه از گناه، !... سازدتا او بار گناهان همه ما را برخود هموار 

مسیحیت جز آن نیست که شما در همان زمان که دستتان به گناه آلوده است احساس . مرگ، و دوزخ خواهید رست

یم بره خدا گناهان کنید که از گناه مبرا گشتهاید و بار گناهانتان بر دوش مسیح نهاده شده است همین بس که بدان

. گناه، گرچه روزي هزار بار مرتکب زنا یا جنایت شویم، ما را از او دور نخواهد ساخت. جهان را بر دوش کشیده است

به یاري وي شتابد و )) انجیل((آیا مژدهاي خوشتر از این هست که وقتی کسی در منجالب گناه غوطهور است

اهانت آمرزیده خواهند شد چون انسان به او توکل کند، گناهانش بخشوده آنگاه گن ;ایمان و اعتقاد داشته باش:گوید

. میشوند و دیگر مشکلی نمیماند که انسان براي گشودن آن تالش کند

. ممکن است لوتر این سخنان را براي دلداري کسانی نوشته باشد که از گناهان خویش هراسان و آشفتهخاطر بودند

ولی در اثر این سخنان بسیاري از . اشت که در آنها گناهانش را نابخشودنی میپنداشتوي بیگمان روزهایی را به یاد د

چون سکهاي در صندوق به صدا درآید، گناه پا ((چون تتسل معتقد بودند که ((مسیحیان گناه را ناچیز میگرفتند و

زش گناه توسط کلیسا،دادن اعانه لوتر در حقیقت ایمان را جایگزین اعتراف به گناه نزد کشیشان، آمر.)) به فرار مینهد

. از آن جالبتر، توصیفی است که لوتر پر جوش و خروش از خود گناه کرده است. و خرید آمرزشنامه کرد ;به کلیسا

  . هاي خود سماجت ورزید، بهتر آن است که مرتکب یکی دو گناه بشویم میگفت که هر گاه شیطان در وسوسه

ید، بنوشید، بازي کنید، سخنان رکیک بر زبان رانید و خوش باشید، انسان با یاران خوشگذران خویش معاشرت کن

گاهی ناگزیر است، براي ابراز انزجار خویش از شیطان، دست به گناه بیاالید و به شیطان مجال ندهد که او را به 

  ... استکسی که بیش از اندازه از گناه هراسان باشد گمراه . خاطر کارهاي ناچیز، مشوش و هراسان سازد

این حرفهاي وسوسهانگیز و مضحک، که لوتر ! کاش میتوانستم گناهی بیابم که به یاري آن شیطان را گوشمالی دهم

چنانکه گروهی از پیروان لوتر ارتکاب  ;ضمنی و گذرا بر زبان میآورد، موجد تعبیرات نادرست و گمراه کننده میشدند

  . نداشتندفحشا، زنا، و آدمکشی را ناچیز و اغماض پذیر پ

یکی از استادان پیرو لوتر ناگزیر به واعظان لوتري گوشزد کرد که، درباره برائت از گناه در پناه ایمان، کمتر سخت 

غرض او داشتن اعتقاد درونی به یک  ;منظور لوتر از ایمان صرفا درك روشنفکرانه از یک قضیه نبود. سخن گویند

که فیض و رحمت االهی که با مرگ نجاتبخش مسیح به انسان ارزانی و اطمینان داشت  ;عقیده عملی و حیاتی بود
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شده است خلق و سیرت فرد مومن را آنچنان بهبود خواهد بخشید که لذت اتفاقی تن گزندي به او نمیرساند و ایمان 

یک دست لوتر صمیمانه از مسیحیان خواستار بود که به کارهاي ن. بزودي گناهکار را به سالمت روحی باز میگرداند

  : و تنها با این عقیده، که به جاي آوردن کار نیک براي رستگاري انسان کافی است، مخالفت میورزید و میگفت ;زنند

و چه عاملی خلق و .)) کار نیک انسان پاکدل و نیک سیرت نمیآفریند، ولی از انسان پاکدل جز کار نیک سر نمیزند((

. مسیح نیت انسان را بهبود میبخشد ایمان به خدا و

از چه راهی انسان به چنین ایمان نجاتبخشی دست مییابد نه با لیاقت و شایستگی خویش، بلکه به یاري موهبتی که 

همچنانکه بولس حواري، با اشاره به . آفریدگار به گروه برگزیده خود، بدون توجه به استحقاق آنان، ارزانی میدارد

بنابراین، هر که را میخواهد رحم میکند، و هر :((م برانگیخت، گفته استاینکه خداوند فرعون را براي اعمال ظلم و ست

بنا به تقدیر ازلی، برگزیدگان براي نیل به سعادت اخروي انتخاب شدهاند و دیگران، )) که را میخواهد سنگدل سازد

  . بیهیچ رحمت، محکوم به عذاب ابدي جهنم هستند

را رستگار و باقی را به لعنت ابدي گرفتار کرده است، اوج ایمان  اعتقاد به لطف و شفقت خداوندي که فقط معدودي

به نظر میرسد که او از شکنجه انسانهاي مفلوك ... ایمان به اینکه خداوند در لعن و عذاب ما محق است ;ما میباشد

رئوف و  لذت میبرد و بیشتر سزاوار نفرت است تا عشق اگر میتوانستم به یاري منطق درك کنم که چگونه خداوند

  . ماند دادگر میتواند چنین خشمگین و بیانصاف باشد، دیگر نیازي به ایمان نمی

مالحظه میکنیم که لوتر در مبارزه با کلیساي متمایل به شرك و الحاد روزگار رنسانس از قدیس آوگوستینوس نیز 

لوتر صرفا از آن روي به . تاسی جست)) باور دارم، زیرا باورنکردنی است((فراتر رفت و به ترتولیانوس، که گفته است 

با این وصف، میپنداشت که عقل و منطق وي را پایبند  ;تقدیر ازلی اعتقاد داشت که از نظر عقل باور نکردنی بودند

آن گونه داد سخن میداد، )) آزادي مسیحیان((این عالم االهی، که روزي درباره . این عقیده باورنکردنی ساخته است

، در رساله اسارت اراده، استدالل میکرد که اگر خدا در همه جا حاضر و از همه امور آگاه است، باید )1525(این زمان 

و اگر از هر پیشامدي قبل از وقوع اطالع دارد، بنابر این هر اتفاقی باید  ;منشا همه اعمال، از جمله اعمال انسان، باشد

، مانند اسپینوزا، چنین نتیجه میگرفت که انسان، مانند لوتر. آنچنان که وي پیش بینی و مقدر کرده است روي دهد

شگفتآورتر آنکه همین پیش بینی االهی نه .)) قطعه چوب، پاره سنگ، کلوخ یا ستون نمک، از خود ارادهاي ندارد((

نی و تنها از فرشتگان بلکه از خود خدا نیز آزادي را سلب میکرد، زیرا او نیز باید آنچنان عمل کند که قبال پیش بی

یکی از افراطیون از عقاید لوتر نتیجه گرفت که انسان حق دارد به میل . پیش بینی او تقدیر اوست. مقدر کرده است

جوانی بردارش را سر برید و گناه آن را به دوش خدایی انداخت که وي را آلت : خویش به هر کاري دست زند

به ضرب لگد از پاي درآورد و بانگ برداشت که  و منطقدانی همسرش را ;بیارادهاي در دست خویش ساخته است

بیشتر این نظریات را، که االهیات قرون وسطی نیز متضمن آنها بود لوتر با ثبات و .)) خواست پدر تحقق یافته است((

  . هاي بولس حواري و آوگوستینوس استنتاج کرده است پایداري انکارناپذیري از اندیشه

 ;رت طرد نظریات کلیساي روزگار رنسانس، از االهیات قرون وسطی پیروي کندپیداست که لوتر حاضر بود در صو

براي او پذیرفتن این نظریه که خداوند از ازل سرنوشت مردم را مشخص و مقدر ساخته است آسانتر از آن بود که 

تابع و پیرو نخست لوتر کلیسا را به، جاي سازمانی . اقتدار و مرجعیت پاپهاي ننگین و مالیات گیرنده را گردن نهد

با وجود این، هنگامی که عبارات زیر از خامه وي تراوش . کشیشان، جامعهاي از مومنان به خدا و آالم مسیح میشمرد

مانند یهودیان، (هایی جز طریق عیسی مسیح  همه کسانی که درصددند از راه: ((میکردند، با پاپها همداستان گشت

به خدا تقرب جویند، در تاریکی هولناکی رهسپارند، و از ) عتگذاران، و غیرهترکان، پاپ پرستان، قدیسین کاذب، بد

این عبارات صداي پاپ بونیفاکیوس هشتم و .)) همین روي سرانجام باید بمیرند و در زیر بار گناهانشان مدفون شوند
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انقالبیترین .)) نیست در خارج از کلیسا رستگاري: ((را اینک در ویتنبرگ طنین افکن ساخته بود) 1302(شوراي رم 

او کشیشان را نه مجریان . جنبه االهیات لوتر عزل روحانیان از مقامات شامخی بود که در کلیسا به دست آورده بودند

الزم و اجتنابناپذیر آیینهاي مقدس میدانست و نه مقامات ممتازي که بین انسان و خدا وساطت کنند، بلکه آنان را 

لوتر . ط هر جماعتی برگزیده میشوند تا خواستهاي روحی آن جماعت را برآورده کنندخدمتگزارانی میشمرد که توس

همچنین عقیده داشت که روحانیان، با زناشویی و آوردن فرزندان، هاله تقدس را، که اینچنین به جامعه روحانیت 

ن که همگی برابرند لوتر عقیده داشت که روحانیان در میان مسیحیا. قدرت بخشیده است، فروزانتر خواهند کرد

، ولی هر فرد مسیحی محق و قادر است که، به هنگام لزوم، وظایف روحانیان انجام دهد ))حق تقدم خواهند داشت((

راهبان باید از عزلت و کنارهگیري خودخواهانه و تن پرورانه دست . و حتی توبهکاران را از عواقب گناه معاف سازد

مردي که دست به کار شخم زدن است، و زنی که در . و به زور بازو زندگی کنند بردارند و، چون دیگر مردم، زناشویی

آشپزخانه فعالیت میکند، بیش از راهبی که با تکرار اوراد و ادعیه نابخردانه و تحمیق کننده وقت میگذراند خدا را 

عقیده داشت که ستایش  لوتر. انسان باید در ادعیه رو به خدا آورد،نه به قدیسین نیمه افسانهاي. خدمت میکند

قدیسین ارتباط دوستانه و تسلی بخش انسان زنده با مرده مقدس نیست، بلکه در حقیقت نوعی بازگشت به بت 

. رود پرستی و شرك ابتدایی به شمار می

لوتر همچنین آیینهاي مقدس را، که تا آن روز وسیلهاي در دست کشیشان براي اعطاي فیض و رحمت االهی به 

در نزد او آیینهاي مقدس قدرت معجزه آسایی نداشتند و تاثیر آنها بستگی . حسوب میشد، کم ارج گرفتمومنان م

انتصاب مقامات کلیسایی، تقدس زناشویی، تایید، و تدهین . داشت به ایمان کسانی که در این آیینها شرکت میجویند

و مجوزي در کتاب مقدس وجود نداشت، و دین تازه  نهایی، به عقیده لوتر، در شمار آیینهایی بودند که براي آنها مبنا

آیین تعمید، از آن روي که یحیاي تعمید دهنده آن را به جاي آورده بود، میبایست . میبایست این آیینها را ترك کند

، لوتر درباره اعتراف به گناهان عقیده داشت که با آنکه براي آن مبنایی در کتاب مقدس نمیتوان یافت. پایدار بماند

 ;لوتر آیین قربانی مقدس را از دیگر آیینهاي مقدس معتبرتر میشمرد. بماندمیتواند به قوت و اعتبار خویش پایدار 

د ولی این پندار را که کشیش با سخنان افسونگر خویش نان را در این مراسم به جسم حقیقی مسیح مبدل میساز

با این وصف عقیده داشت که مسیح در آیین قربانی مقدس حضور مییابد و نان و شراب را . بیپایه و کفر آمیز میخواند

 وي به جاي سحر و افسون کشیشان، آیین قربانی مقدس را، معجزه مداوم خدا می. با ذات خویش همگوهر میسازد

کل و تبدیل مراسم قداس به عشاي ربانی و اعتقاد او به نظریات لوتر، درباره آیینهاي مقدس، لزوم تغییر ش. شمرد

اینکه آمرزش نه با انجام دادن کارهاي نیک بلکه در سایه ایمان میسر است، قدرت روحانیان را در شمال آلمان 

در . هاي مذهبی و قوانین مدون کلیسایی اضمحالل قدرت کشیشان را تسریع کرد مخالفت او با دادگاه. متزلزل کردند

هاي مدنی سپردند و قدرت از کلیسا به دولت منتقل  هاي مذهبی جاي خویش را به دادگاه وپاي پیرو لوتر، دادگاهار

ها را به دست گرفت و اموال  دولت انتصاب مقامات کلیسایی و اداره مدارس کلیسایی و موسسات خیریه صومعه. شد

اما کلیسا عمال تابع و فرمانبردار . هم منفک شدندگرچه به صورت ظاهر دولت و کلیسا از . کلیسا را مصادره کرد

جنبش لوتري، که بر آن بود تا همه شئون زندگی انسان را تابع موازین دینی سازد، بیآنکه خود بداند و . دولت گشت

  . بخواهد، به تفوق قوانین زمینی بر زندگی انسان که مبناي زندگی امروزي است، یاري کرد

IX -انقالبیون  

از اسقفان خواهان خاموش کردن لوتر و پیروانش شدند، او خطابهاي صادر کرد که تقریبا به مثابه اعالم چون گروهی 

نخست ) 1522ژوئیه (در رسالهاي که لوتر به نام علیه نظام روحانی کاذب پاپ و اسقفان منتشر ساخت . انقالب بود

  . خواست که آنان را بزور از مقامات خویش براندازندخواند، و از همه آلمانیهاي پاکدل )) بزرگترین گرگان((کشیشان را
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ها زیر و رو گردند، تا اینکه روح یک تن تباه  سزاوارتر است که همه اسقفان کشته شوند و همه سازمانها و صومعه

 چه لزومی دارد آنان که با دسترنج و عرق جبین. این بتپرستی و یاوه گویی اسقفان همه را به گمراهی میکشاند ;شود

هر گاه آنان به نداي خدا گوش میدادند و به تهذیب ... دیگران زندگی را با هوا و هوس به سر میبرند زنده بمانند

ولی هر گاه از فرمان خدا سرپیچند، و به تکفیر و سوزاندن و کشتن ... خویش همت میگماشتند، خدا نیز با آنها میبود

استحقاقی جز آن دارند که مردم با قیام همگانی آنان را از روي  مردم و اعمال زشت و ناپسند دیگر دست یازند، آیا

همه کسانی که با ایثار جان و مال، و با به مخاطره انداختن . زمین براندازند چنین پیشامدي ما را خشنود خواهد کرد

. ندا فرزندان گرامی خدا و مسیحیان حقیقی. حیثیت خویش، اسقفان را نابود کنند

وي، که از تحریم و ترجمه کتاب . نانکه با کلیسا درافتاده بود، با دولت نیز دست و پنجه نرم میکردلوتر اکنون، همچ

رسالهاي درباره قدرت فرمانروایان سیاسی  1522عهد جدیدش، در قلمرو فرمانروایان متعصب، برآشفته بود در پاییز 

بر عقیده بولس حواري در این باره که مسیحیان باید از در رساله نامبرده لوتر . و حدود فرمانبرداري از آنان انتشار داد

  . قدرتهاي سیاسی فرمان برند و این قدرتها ناشی از خواست خداست صحه نهاده بود

که، گرچه مسیحیان : وي استدالل میکرد. این نظریه با عقیده پیشین لوتر درباره آزادي مطلق مسیحیان وفق نمیداد

ور و قانون به زیان یکدیگر استفاده نخواهند کرد، الزم است با تبعیت از قانون براي نیازي به قانون ندارند و از ز

اکثریت غیر مسیحی مردم جهان سرمشق و نمونه شوند، زیرا بدون تبعیت از قانون، طبع سرکش و گنهکار بشر رشته 

میآید قدرت دولت به سر  با این حال، در آنجا که پاي روح انسان به میان. نظم اجتماع را از هم خواهد گسیخت

این فرمانروایانی که گمان میبرند حق دارند مطبوعات مورد نیاز مردم را تعیین و معتقدات آنان را مشخص . میرسد

فراموش نباید کرد که فرمانرواي فرزانه همواره در جهان نادر و کمیاب بوده، و از آن کمیابتر . سازند کیستند

فرمانروایان و شاهزادگان، . اینان معموال مردمی فرومایه و بزرگترین ابلهان بشرند. ستفرمانرواي دیندار و پرهیزکار ا

زندانبانان و دژخیمان خدایند، و آفریدگار آنان را مامور تنبیه شریران و حفظ نظم و آرامش ظاهري اجتماع کرده 

من براي شما به )) را بر روسا میریزدذلت ... خداوند((گوش فرا دارید که میگوید )) مزمور صد و هفتم((به . ... است

خدا قسم میخورم که هرگاه، بر اثر کوتاهی و خطاکاریتان، این گفتار در حق شما تحقق یابد، گرچه چون ترکان 

بیشتر این گفتار . بیباك و نیرومند باشید، تباه خواهید گشت و یاوه سراییهایتان سرنوشت شما را تغییر نخواهند داد

انزجار از اعمال فرمانروایان، آنان را براي قیام ... مردم اکنون به اندیشه فرو رفتهاند و ... فته است، زیراتا کنون تحقق یا

مردم نه میتوانند و نه میخواهند که بیش از این گستاخیها و ستمگریهاي ... همگانی متشکل و آماده ساخته است

خداوند، پیش از این، از گناهان . ر خردمندانه پیشه سازیدشاهزادگان گرامی و سروران عزیز، رفتا. شما را تحمل کنند

  . روزگاري که مردم را، چون جانوران، شکار و مهار میکردید سپري شده است. شما نخواهد گذشت

دوك گئورگ از فردریک برگزیننده . یکی از وزیران باواریایی بیانیه لوتر را دعوت خائنانه مردم به انقالب خواند

ولی فردریک تا پایان غوغا خونسردي و متانت همیشگی  ;نتشار این بیانیه ننگین جلوگیري کندخواست که از ا

مارس  19(اگر فرمانروایان و شاهزادگان آلمان نامهاي را که لوتر به ونتسل لینک نوشته بود . خویش را از دست نداد

دگان را در سر پنجه خود میفشرد، فایق ما بر ستمگریهاي پاپ که شاهان و شاهزا((میخواندند، چه میگفتند ) 1522

یا اگر توصیف لوتر را از کلیسا میدیدند، چه )) در این صورت آیا نمیتوانیم خود شاهزادگان را سرکوب کنیم ;آمدیم

من معتقدم تنها یک کلیساي مسیحی همگانی در جهان هست که همان جامعه قدیسین ((واکنشی ابراز میداشتند 

در این جامعه یا جهان مسیحی همه چیز اشتراکی است، دارایی هر کسی از آن همگان است، و به عقیده من، ... است

این سخنان لوتر را، که زاییده احساسات آنی و زودگذر او بودند، نباید جدي گرفت، زیرا .)) به خود او تنها تعلق ندارد

روشها و معتقدات اوایل قرون وسطی را او در سیاست و دینداري مردي محافظهکار، و حتی مرتجع، بود و میخواست 
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ابقاي جامعه روستائی، که لوتر از . او خویشتن را نه نو آور بلکه زنده کننده سنتهاي گذشته میشمرد. زنده کند

لوتر محکوم کردن . کودکی بدان خود گرفته بود، با اندك اصالحی به نفع انسانها، وي را قانع و خشنود میساخت

با بازرگانی خارجی . ساي قرون وسطی را تایید میکرد و ربح را اختراع شیطان میپنداشترباخواري از طرف کلی

میخواند، و کسانی را که با خرید کاال به بهاي ارزان و فروش آن به قیمت )) مشغله پلید((مخالف بود، بازرگانی را 

به دزدي ((ها همدست میشدند، انحصارگران را، که براي ازدیاد بهاي کاال. گزاف گذران میکردند سرزنش میکرد

متهم میکرد و معتقد بود که، مقامات دولتی حق دارند دارایی آنان را مصادره کنند و خودشان را از کشور )) آشکار

در رساله  1524به سال .)) بر گردن خاندان فوگر افسار بزند((لوتر، که میپنداشت هنگام آن رسیده است که .)) برانند

:باخواري با لحن تهدید آمیزي چنین نوشتدرباره سوداگري و ر

ولی من شنیدهام که خود . شاهان و شاهزادگان موظفند بر این امر نظارت، و براي دفع آن مقررات شاقی وضع کنند

شما شاهان با دزدان همدست : ((آنان در این کار نفع میبرند، و بدین سان پیشگویی اشعیا به حقیقت پیوسته است

ا مردم را به جرم دزدیدن یک نیم گیلدر به دار میکشند، ولی با کسانی که همه جهان را غارت شاهان م. گشتهاید

دزدان بزرگ دزدان کوچک را به دار میکشند، و همان گونه که سناتور رومی کاتو گفته ... کردهاند سوداگري میکنند

خداوند سرانجام با .)) انظار نمایان میشونداست دزدان کوچک در زندان به سر میبرند و دزدان با سیم و زر آزادانه در 

شهزادگان و تجار دزدان : ((اینان چه خواهد کرد خداوند با آنان همانگونه رفتار خواهد کرد که حزقیال گفته است

و  ;خداوند آنان را چون سرب و برنج ذوب خواهد کرد، چنان که گویی شهري در آتشگدازان است. همدستی هستند

  . و آن روز زود فرا رسید. آن روز میترسم که بسیار نزدیک باشد.)) ي خواهد ماند و نه تماجريدیگر نه شهزادها

  

فصل هفدهم

  انقالب اجتماعی

1522 -1536  

  

I - 1524- 1522: اوجگیري شورش  

 1522در سال . شهسواران گرسنه با بیتابی در انتظار روزي بودند که بر شاهزادگان، سران کلیسا، و صرافان بشورند

کاهلی و بیگارگی سربازان زیکینگن را فرسوده کرده بود و تصرف اراضی غنی و  ;ارل پنجم در اسپانیا به سر میبردش

لوتر از مردم آلمان درخواست . اولریش فون هوتن مردم را به قیام فرا میخواند. حاصلخیز کلیسا ساده و آسان مینمود

ماه اوت گروهی از شهسواران در النداو  13در روز . بردارندکرده بود که زورگویان و ستمگران خویش را از زمین 

زیکینگن تریر را محاصره کرد و از مردم خواست که براي بر انداختن اسقف اعظم، حاکم . پیمان همکاري بستند

  . ولی ساکنان شهر به درخواست او پاسخ ندادند ;شهر، با وي همدست شوند

زیکینگن . آنان را به دست گرفت و پنج حمله مهاجمان را در هم شکست اسقف اعظم سربازانی گردآورد و فرماندهی

اسقف اعظم به یاري شاهزادگان مجاور به دژ زیکینگن، . از محاصره دست برداشت و به دژ خود در الندشتول بازگشت

. درگذشتتسلیم شد و فرداي آن روز  1523مه  6زیکینگن در دفاع از قلعه، زخم مهلکی برداشت و در روز . تاخت

شهسواران لشکریان خویش را رها کردند، به شاهزادگان تسلیم شدند، و به باجی که دهقانان به فئودالها میپرداختند، 

  . و ممر اصلی معاش آنان بود، اکتفا کردند
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 ;)1522دسامبر  19(لوتر، که این سرانجام شوم را پیش بینی میکرد، خیلی زود پاي خود را از شورش کنار کشید 

مهیندوك فردیناند به برادرش، امپراطور  1522در سال . ی از جهات دیگر ستاره اقبال وي همچنان اوج میگرفتول

اهداف لوتر چنان در سراسر امپراطوري ریشه دوانیده است که از هر هزار تن یک تن نیز از آن مبرا : ((شارل، نوشت

در نورنبرگ کلیساهاي لورنتس و . روي میآوردند ))محراب زناشویی((راهبان و کشیشان دسته دسته به .)) نیست

را، که اصطالح اصالح طلبان دایر بر لزوم استوار ساختن ایمان بر کتاب مقدس بود، )) کالم خدا((زبالدوس عبارت 

به شهري درمیآمدند و منبرها را تصرف در شمال آلمان آزادانه از شهري )) انجیلی((وعاظ . شعار خویش ساختند

میخواندند، بلکه )) نوکران لو کیفر((اینان نه تنها پاپها و اسقفان را . منبرهاي تازه بر پا میداشتندمیکردند و 

با این وصف، بسیاري از فرمانروایان سیاسی . نکوهش میکردند)) ستمگران بیعدالت((فرمانروایان سیاسی را به نام 

ورگ، اولریش اهل وورتمبرگ، ارنست اهل ، کازیمیراهل براندنب)فلیپ شکوهمند(آلمان، چون فیلیپ هسهاي 

  . حتی ایزابل، خواهر امپراطور، نیز از پیروان لوتر بود. کردند لونبورگ، و یوهان اهل ساکس از لوتر هواخواهی می

وي در نامهاش ). 1521(مربی قدیم شارل، آدریان اوترشتی، اکنون به نام هادریانوس ششم بر مسند پاپی نشسته بود 

  ):1522(برگ، ضمن تقاضاي بازداشت لوتر، به پارهاي از خطاهاي کلیسا نیز با صراحت اعتراف کردبه دیت نورن

  . اند بر همه ما روشن است که در، طول سالیان متمادي، مفاسد کراهت آور بسیاري به مقر پاپها راه یافته

بنابر این، شگفت آور . ه گشته استمقدسات مورد سو استفاده قرار گرفتهاند، از احکام سرپیچی شده، و همه چیز تبا

همه ما، از نخست کشیشان گرفته تا . نیست اگر فساد از باال به پایین، از پاپها به روحانیان، سرایت کرده باشد

... از این روي.... روحانیان، از راه راست منحرف شدهایم، و دیر زمانی است که کار پسندیدهاي از ما سر نزده است

چیز، با همه نیروي خویش با اصالح دربار رم، که شاید همه این فسادها از آن سرچشمه گرفته باید، قبل از هر 

  . همه جهانیان در انتظار چنین اصالحی هستند. باشند، همت گماریم

شورا راي داد که فردریک برگزیننده به اقدامات لوتر رسیدگی کند، ولی این پرسش را نیز پیش کشید که چرا لوتر 

با توجه به نارسایی . رم پرده برداشتن از روي تبهکاریهایی که اکنون رسما مورد تایید پاپ است محکوم شودباید به ج

اعترافات پاپ، شورا نامهاي مشتمل بر صد شکایت مردم آلمان از کلیسا براي هادریانوس فرستاد و تقاضا کرد که 

  . ریاست امپراطور، در خاك آلمان بر پا شود شورایی ملی براي رسیدگی به این شکایات و رفع موجبات آنها به

دیت نورنبرگ، که نجبا بر آن تسلط داشتند، با ابراز همدردي، با شکایت آلمانیها از انحصارگرانی که خویشتن را به 

کمیتهاي که از طرف شورا براي تحقیق برگزیده شده بود، با ابراز . قیمت زیان مردم توانگر میساختند رسیدگی کرد

هایی به شهرهاي عمده آلمان فرستاد و نظر  ي، شکایت آلمانیها را از انحصارگران مورد رسیدگی قرار داد و نامههمدرد

شهر اولم انحصارگران را مضر و . خواست که آیا باید براي انحصارگران محدودیتهایی قرار دهد یا آنها را نابود کند

شهر آوگسبورگ . رگانی به پدر و پسر و داماد محدود شودهاي باز خطرناك خواند و تقاضا کرد که مالکیت موسسه

  : مقر خاندان فوگر، از بازرگانی نامحدود و حقوق بیوه زنان و یتیمان بدین سان دفاع کرد

هر کشوري که تجارت آن . ثروت و دارایی خویش را مدیون تجارت است) بلکه سراسر جهان(جهان مسیحیت 

محدود کردن ... هر جا که بازرگانان بیشترند کار فراوانتر است... میابترندشکوفاتر باشد، مردمش آسودهتر و کا

هر چه تعداد بازرگانان و وسعت فعالیتشان بیشتر باشد، نفع بیشتري ... فعالیتهاي شرکتهاي بازرگانی غیر ممکن است

ان را به زیان این کشور ترك بازرگانان هر گاه در خاك آلمان از آزادي کامل برخوردار نباشند، آلم. عاید مردم میشود

بهتر است ... اگر بازرگانی نتواند بیش از مقدار معینی تجارت کند، با سرمایه اضافی خویش چه کند. خواهند گفت

بازرگانان را آزاد گذارید و براي توانایی و سرمایه آنان حدودي قائل نشوید، برخی از مردم از محدود کردن سودي که 
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این بیدادگري در حق بیوه زنان، یتیمان، و کسان دیگري است که . گیرد سخن به میان آوردهاندباید به سرمایه تعلق 

. کنند گذاري در این شرکتها گذران می با سرمایه

گیلدر محدود کرد و مقرر داشت که منافع شرکتها هر دو سال 50000دیت، به موجب فرمانی، سرمایه شرکتها را به 

دولتی به حساب شرکتها رسیدگی کنند، پول به نرخ رباخوارانه وام داده نشود، هیچ یکبار توزیع شوند، مقامات 

بازرگانان به شارل پنجم متوسل . بازرگانی در ربع سال بیش از میزان مقرر خرید نکند، و نرخها را قانون تثبیت کند

اري از شهرها از انحصار تجارت سود از آنجا که کالنتران بسی. شدند، و او، به دلیلی که گذشت، از آنان پشتیبانی کرد

  . میبردند، پس از اندك زمانی، از فرمان دیت نورنبرگ جز کاغذ پارهاي برجاي نماند

حضور ) 1524ژانویه (کاردینال لورنتسو کامپدجو، که به نمایندگی پاپ وقت، کلمنس هفتم، در جلسات تازه شورا 

فرستاده پاپ، که هنگام عبور از آوگسبورگ با استهزاي . ش کشیدیافته بود، بار دیگر درخواست بازداشت لوتر را پی

ولی . مردم مواجه شده بود، براي اجتناب از تظاهرات خصمانه ساکنان نورنبرگ ناگزیر شد پنهانی به این شهر درآید

ري، در آنجا نیز، با خفت و سرافکندگی، ناظر آیین قربانی مقدسی شد که به دو شکل مختلف، به دست کشیش لوت

فرستاده پاپ به . برگزار شد و سه هزار تن از اهالی شهر، و در میان آنان خواهر امپراطور، در آن شرکت جسته بودند

دیت هشدار داد که هرگاه شورش دینی بسرعت سرکوب نشود، قدرت دولت متزلزل خواهد شد و نظم اجتماع از هم 

به شورش، سرکشی، ((هاي براي سرکوبی جنبش لوتري، دیت به او پاسخ داد که هر اقدام جابران. خواهد پاشید

هاي دیت هنوز پایان نیافته بود که آتش انقالب اجتماعی زبانه  مشاوره. خواهد انجامید)) و ویرانی دامنهدار... کشتار

  . کشید

II - 1526-1524: جنگ دهقانان  

دشواریها و . لمان ترغیب کرده بودانقالب دینی برزگران را براي بهرهبرداري بیشتر از اقتصاد در حال رشد آ

اکنون که لوتر . محرومیتهایی که چندین بار دهقانان را به عصیان واداشته بودند هنوز بر دوش آنان سنگینی میکردند

با کلیسا درافتاده، شاهزادگان را رسوا کرده، سدهاي ترس و انضباط را فرو ریخته، همه مومنان را به مقام کشیشی 

در آلمان آن . آزادي مسیحیان را اعالم داشته بود، زمینه از هر زمانی براي شورش و انقالب آمادهتر بودارتقا داده، و 

روز دولت و کلیسا چندان با هم بستگی داشتند و روحانیان در حفظ اجتماع چنان نقش موثري ایفا میکردند که 

برادران ((والدوسیان، بگارها و فرقه . شتهتک حرمت و امحاي اقتدار آنان هر مانعی را از راه انقالب بر میدا

طبع و نشر کتاب . دعاوي افراطی دیرین خویش را درباره مفهوم مضامین کتاب مقدس تکرار میکردند)) همزیست

این کتاب پرده از سر سپردگی . عهد جدید چون ضربه مهلکی بر پیکر نظام سیاسی و دینی آن روز فرود آمد

شهاي دنیوي برداشت و مردم را با زندگی اشتراي حواریون و همدردي مسیح با روحانیان به طبایع بشري و رو

از این جهت، کتاب عهد جدید براي افراطیون آن عصر در حکم مانیفست کمونیست . محرومان و ستمکشان آشنا کرد

ی از میان میرفت دهقانان و پرولتاریا این کتاب را نوید دهنده آرمانشهري تلقی کردند که در آن مالکیت خصوص. بود

. شدند و تنگدستان وارث زمین می

، که قلمی هم به دست ))مرد شنکش((این . ، رسالهاي به نام یحیاي شن کش در آلمان انتشار یافت1521در سال 

در رساله دیگري، که به دنبال این رساله در همان سال انتشار یافت، از . داشت خواستار پشتیبانی دهقانان از لوتر شد

در یکی دیگر از رساالت این سال، به قلم یوهانس . تاییان درخواست شده بود که بر روحانیان کاتولیک بشورندروس

ابرلین، تقاضا شده بود به همه مردان حق راي داده شود، حکام و ماموران دولت از شوراي منتخب مردم فرمان ببرند، 

مانند قرون وسطی تثبیت شود، و آموزش التینی، همه سازمانهاي سرمایهداري منحل شوند، بهاي نان و شراب 

به نام نیازمندیهاي ملت  1522رساله دیگري، که به سال . یونانی، عبري، نجوم و پزشکی به همه کودکان داده شود
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همه باجها، ((آلمان انتشار یافت و تالیف آن بغلط به امپراطور متوفا، فردریک سوم، نسبت داده میشد، لزوم الغاي 

گیلدر،  000,10، امحاي قوانین رومی و کلیسایی، تجدید سرمایه شرکتهاي بازرگانی به ))ها و جرایم گذرنامه عوارض،

. ها، و توزیع درآمدها میان تنگدستان را پیش کشیده بود عزل روحانیان از مقامات دولتی، مصادره دارایی صومعه

. انیان با تعلیمات کتاب عهد جدید مخالف استاعالم داشت که دادن عشریه به روح 1524اوتوبرونفلس در سال 

یکی از وعاظ . درهم آمیخته بودند) مدینه فاضله(واعظان اعتقادات پروتستان را با تخیالت خویش درباره آرمانشهر 

دیگري . مدعی شد که درهاي فردوس را به روي دهقانان گشودهاند، ولی نجبا و روحانیان بدان راه نخواند یافت

مونتسر، کارلشتات و هوبمایر در مواعظ خویش به . از پرداخت پول به کشیشان یا راهبان برحذر داشتدهقانان را 

یا مجتهدین کلیسا ... کشیشان و روساي دیرها... که برزگران، معدنچیان، و غلهکاران بهتر از((مردم گوشزد میکردند 

حتی بهتر از لوتر از ((را فراتر نهاد و گفت که اینان کارلشتات پا )) ;میتوانند انجیل را دریابند و به مردم بیاموزند

 پیشگویی می 1524تقویمهاي نجومی و علماي علم احکام نجوم وقوع شورشی را در سال )) عهده این کار برمیآیند

شهرنشینان و روستاییان قهرا دست ((که ) 1523(یوهانس کوکلیوس، اومانیست کاتولیک، به لوتر، هشدار داد . کردند

ها و سخنان رکیک بیشماري که بر ضد پاپها و مقامات کشوري در میان مردم پخش  نامه... شورش خواهند زدبه 

ولی فراموش نباید کرد که لوتر و واعظان و ناشران .)) میشوند، یا به گوششان میرسند، ذهن آنان را زهرآگین کردهاند

. ورش واداشت خشم و نارضایی آنان بودآنچه دهقانان را به ش. ها موجد اصلی شورش نبودند این نامه

هاي انقالب را تیزتر  شعله((هاي پیروان سرسخت و افراطی لوتر  میتوان گفت که انتشار متن آلمانی انجیل و اندیشه

و خشم و نارضایی دهقانان را با توهماتی درباره آرمانشهر، تعدیات حساب نشده، و انتقامجویی گستاخانه در )) کرد

  . هم آمیخت

وي، که واعظ . تومانس مونتسر، با سخنان تند و افراطی خویش، بیش از دیگران شورش و آشوب را دامن میزد

کار، با شمشیر  پرست و محافظه همه بیدینان، اعم از کهنه((، خواست که )1522(منتسب کلیساي آلشتت بود 

او همچنین .)) را به آنان تفویض کنندزیرا بیدینان حق حیات ندارند، مگر آنکه برگزیدگان این حق . کشته شوند

  . از،شاهزادگان تقاضا کرد که مردم را در عصیان کمونیستی بر ضد روحانیان و سرمایهداران رهبري کنند

جامعه ((چون شاهزادگان به تقاضاي مونتسر پاسخ ندادند، وي از مردم خواست که خود شاهزادگان را نیز براندازند و 

و آپولیوس، نویسنده داستان االغ طالیی، در اندیشه خویش پروراندهاند برپا ... افالطون مهذبی مانند جامعهاي که

همه چیز اشتراکی است، و مایملک اشخاص، در صورت اقتضا، باید براي برآوردن : ((مونتسر نوشت.)) سازند

را بشنود و از آن روي  هر شاهزاده، کنت، یا بارونی که این حقیقت. نیازمندیهاي مردم در میان آنان تقسیم شود

فردریک برگزیننده سخنان وي را به .)) برتابد سزاوار است که سرش را از تن جدا کنند، یا او را به چوبه دار بیاویزند

عنوان مزاح تحمل کرد، ولی برادر او، یوهان، و عموزدادهاش، دوك گئورگ، براي اخراج مونتسر از حوزه کشیشی 

و )) اسرائیل((رسول خشمگین از آن پس آواره شهرهاي مختلف شد و آزادي ). 1524(خودش با لوتر همدست شدند 

  . ملکوت قریبالوقوع خدا بر زمین را به مردم اعالم داشت

هاي بافندگیش کارگران زیادي را در آن گرد آورده  مونتسر سرانجام شهر آزاد مولهاوزن در تورینگن را، که کارگاه

هاینریش پفایفر، راهب پیشین، قبل از او، با پشتیبانی اقشار پایین . ش مناسب یافتبودند، براي پیشبرد مقاصد خوی

مونتسر برنامه افراطی خویش را به . طبقه متوسط، جنبشی براي اخراج اشراف متنفذ از شوراي شهري برپا کرده بود

مسلح پفایفر و مونتسر اشراف ، پیروان 1525مارس  17در روز . کارگران شهر و کشاورزان روستاهاي مجاور ابالغ کرد

  . تاسیس کردند)) شوراي جاویدان((را از مقامات خویش برانداختند و براي اداره امور شهر یک 
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ها بیرون ریختند و امالك کلیسا را مصادره کردن وجود این،  به گفته مالنشتون، رادیکالهاي فاتح راهبان را از صومعه

ر را در باره عقاید و اقدامات مخالفان نمیتوان بیطرفانه و خالی از غرض تلقی روایت هیچ یک از عالمان االهی این عص

شهر مولهاوزن حکومت اشتراکی به خود ندید، زیرا پفایفر، که عمال از مونتسر تواناتر بود، شورش را در جهت . کرد

ی از کارگران و دهقانان مونتسر که در انتظار یورش سربازان امپراطور بود، سپاه. مصالح طبقه متوسط رهبري کرد

سپس به . تشکیل داد و آن را با توپهاي سنگینی که در دیر فرایارهاي پا برهنه ریخته شده بود مسلح ساخت

شمشیرهاي خویش را ! تا وقتی آتش گرم است، از پیشروي باز نایستید! به پیش: ((سربازانش فرمان پیشروي داد

همزمان با شورش مولهاوزن قیام دهقانان جنوب آلمان را به آشوب کشیده !)) همواره با خون دشمنان گرم نگاه دارید

، که در شتولینگن امید دهقانان را براي بهرهبرداري از زمین بر باد داده بود محتمال، از )1524(طوفان و تگرگ . بود

. عواملی بود که شورش را دامن زد

ادي کشاورزان سرسخت و زحمتکش سویس از بند این ناحیه در مجاورت شافهاوزن و سویس قرار داشت، و آز

، هانس مولر، به 1524اوت  24در روز . فئودالیسم در میان دهقانان این منطقه شور و هیجانی پدید آورده بود

تشکیل )) انجمن برادري انجیلی((تحریک مونتسر، گروهی از دهقانان شتولینگن را گردآورد و از آنان دستهاي به نام 

دیري نپایید که رعایاي ناراضی رئیس دیررایشنو، اسقف . یاد کرد که دهقانان سراسر آلمان را آزاد سازدداد و سوگند 

، شماره دهقانان 1524در پایان سال . کنستانس، و کنتهاي وردنبورگ، مونتفورت، لوپفن، و زولتس به او پیوستند

مالیات به دولت، عشریه به کلیسا، و باج به  این دهقانان از پرداخت. تن رسیده بود 30000مسلح جنوب آلمان به 

نمایندگان آنان در . فئودالها سرباز زدند و سوگند یاد کردند که تا پاي مرگ از تالش براي آزادي خویش باز نایستند

 را تنظیم)) مواد دوازدهگانه((ممینگن، به رهبري یا به تاثیر افکار پروتستانهاي پیروتسوینگلی، بیانیهاي مشتمل بر 

  . که نیمی از آلمان را به خون و آتش کشید) 1525مارس (کردند 

اخیرا بسیاري از . صلح و رحمت خویش را توسط مسیح ارزانی دارد )این بیانیه(خداوند به خوانندگان مسیحی 

نو  ))انجیل((آیا ثمره : را به سخریه گرفتهاند و میپرسند)) انجیل((دشمنان مسیحیت، با توجه به تشکل دهقانان، 

براي برانداختن، و شاید براي کشتن روحانیان و فرمانروایان ... همین است و آیا مردم به جاي فرمانبرداري باید

کشوري، آشوب و بلوا برپا سازند این بیانیه، نخست به منظور رفع مذلت از کالم خدا و سپس براي توجیه نافرمانی، نه 

  . دهد گیران بیدین و یا بکار پاسخ می آشوبگري دهقانان، از نظر مسیحیت به این خرده

تقاضاي عاجزانه و عزم راسخ همه ما این است که در آینده هر جامعهاي حق داشته باشد کشیش خویش را خود  .1

  ... برگزیند یا او را از کشیشی عزل کند

را تجویز کرده است،  نیز آن)) عهد جدید((دادن عشریه را واجب شمرده و کتاب )) عهد قدیم((از آنجا که کتاب  .2

عشریه باید توسط کشیشی که هر جامعهاي براي . ما عشریه غالت را، آنهم به صورت صحیح، پرداخت خواهیم کرد

خویشتن برمیگزیند گردآوري شود، و پس از رفع نیازمندیهاي کشیش، مازاد آن در میان تنگدستان قریه تقسیم 

واهد شد، زیرا خداوند این موجودات را براي استفاده بشر آفریده عشریه چارپایان به هیچ وجه پرداخت نخ... شود

... است

تا کنون عرف و عادت چنین بوده است که زورمندان ما را مملوك خویش محسوب دارند این عادت از آن روي که  .3

)) مقدس کتاب. ... ((مسیح همه ما را با ریختن خون خویش بازخرید کرده و آزادي بخشیده است تاسف آور است

ما، تا جایی که مسیحیت اجازه میدهد، از . ... حکم میکند که ما آزاد زیست کنیم، و ما این آزادي را بازخواهیم یافت

از روي رضا و رغبت فرمان خواهیم برد، و ) که خداوند آنان را تعیین کرده است(فرمانروایان منتخب و برگماشته 
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، یا ما را از سرف بودن آزاد خواهند کرد، یا ثابت میکنند که ما به موجب یقین داریم که آنان، چون مسیحیان راستین

  ... ایم باري سرف بودن آفریده شده)) انجیل((تعلیمات 

  ... خدمات سنگین روزافزون ما را به ستوده آورده است .6

دامنی از طرف دولت به سزاوار است ماموران پاک. ناتوانی دهقانان در پرداخت اجاره زمین آنان را برآشفته است .8

هر رنجبري استحقاق دارد مزد . ... وضع و درآمد اراضی رسیدگی کنند و براي آنها ماالالجاره عادالنهاي تعیین کنند

  . ... خویش را دریافت دارد

  ... هاي عمومی توسط پارهاي از مردم ما را دل آزرده ساخته است غضب چراگاه .10

ما نه چنین باجی را پرداخت خواهیم کرد، و نه اجازه خواهیم . گان باید متروك شوداخذ باج از بازماندگان مرد. 11

  ... داد دسترنج یتیمان و بیوه زنان به یغما رود

ثابت شود که یکی از مواد این بیانیه بیجا و نادرست است ما از آن عدول )) کتاب مقدس((هر گاه با استناد به  .12

  . خواهیم کرد

سخنان نیمه انقالبی لوتر وي را تشجیع کرده بود، نسخهاي از بیانیه را براي لوتر فرستاد و از او  رهبر دهقانان، که

. انتشار یافت، به تقاضاي دهقانان پاسخ گفت 1525لوتر در رساله اخطار براي صلح، که در ماه آوریل . یاري خواست

و پس از اشاره به اتهامات روز افزون  ;ستودوي آمادگی دهقانان را براي سنجش اعمالشان با موازین کتاب مقدس 

کسانی که وي را موجد آشوب و شورش میدانستند، مسئولیت خویش را در این باره تکذیب کرد و پافشاري خود را 

  : با این حال، وي از نکوهش زورمندان باز نایستاد. بر تبعیت از قانون به آنان یادآور شد

رش شیطانی نمیتوان شمرد، مگر شما شاهزادگان و خاوندان، بویژه شما کسی را در سراسر جهان مسئول این شو

مقدس اذعان دارید، تعالیم آن در دلهاي )) انجیل((اسقفان کور و کشیشان و راهبان دیوانه، را که با آنکه به حقیقت 

ست که با چپاول از این گذشته، از دست شما، در مقام فرمانروایی، کاري جز این ساخته نی. سخت شما کارگر نیست

دسترنج زیر دستانتان براي خویشتن زندگی مجلل نخوت آمیزي بیارایید، تا جایی که تحمل و بردباري ستمکشان و 

چون شما خشم خدا را برانگیختهاید، هر گاه راه و روش خویش را اصالح نکنید، غضب خداوند ... تنگدستان به سرآید

ش و خروشند و این براي آلمان ثمري جز ویرانی و قتل و خونریزي نخواهد دهقانان در جو... بر شما فرود خواهد آمد

. داشت مگر آنکه توبه و پشیمانی ما خدا را بر آن دارد که از چنین پیشامدي جلوگیري کند

انی لوتر به امرا و خاندان توصیه کرد که حقانیت بسیاري از تقاضاهاي دهقانان را بپذیرند، و از آنها خواست تا با مهرب

لوتر همچنین اشتباهاتت دهقانان را خیلی صریح بیان کرد و آنان را از اعمال زور و . به وضع آنان توجه کنند

لوتر . وي به دهقانان گوشزد کرد که توسل به زور آنان را پریشانتر از گذشته خواهد کرد. انتقامجویی برحذر داشت

. را متوقف میکند و خود او را در مظان اتهام قرار میدهد پیش بینی کرده بود که شورش و تعدي جنبش اصالح دینی

او با اخذ عشریه توسط کلیساهاي محلی مخالفت کرد و به مقامات کشوري حق داد که براي تامین هزینه دولت از 

منحصر بود به آزادي روحی، و این با سرفداري و حتی )) آزادي مسیحیان((از نظر لوتر . مردم مالیات بگیرند

  . اري مباینت نداشتبردهد

آیا ابراهیم و پیامبران دیگر بردهداري نمیکردند سخنان بولس حواري را بخوانید ببینید درباره خدمتگزاران که در آن 

اجابت ... سازگار نیست)) انجیل((از این روي، سومین ماده بیانیه شما با . زمان همه از بردگان بودند، چه تعلیم میدهد

و برابري مردم ممکن نیست، زیرا حکومت جهانی، بیآنکه افراد آن ... را یکسان و برابر خواهد کرداین تقاضا همه مردم 

  . نابرابر و از آنان برخی آزاد، بعضی زندانی، جمعی مالک، و گروهی رعیت باشند، پایدار نخواهد ماند
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جمعی از کنتها و خاندان و  :برد ن نمیاگر از آخرین اندرز لوتر استقبال میشد، آلمان آنچنان از خونریزي و خرابی زیا

اعضاي انجمنهاي شهري را گرد آورید و مشکالت خویش را با آنان در میان نهید و بگذارید آنان مشکالت را، پس از 

بررسی، دوستان چارهجویی کنند شما خاوندان از خیرهسري بپرهیزید و زورگویی و ستمگري خویش را کاهش 

دهقانان نیز باید تبعیت کنند و از پارهاي از . هوایی براي زیستن به دست آورنددهید تا تنگدستان فضایی و 

  . درخواستهاي خویش که از بلند پروازي آنان سرچشمه میگیرد چشم بپوشند

ولی رهبران شورش احساس میکردند که هنگام عقب نشینی سپري شده است، و در هر گونه سازشی سرانجام آنان 

گروهی از آنان در اعتقاد . از این روي، لوتر را به خیانت متهم کردند و به شورش ادامه دادند. به کیفر خواهند رسید

خویش به برابري انسانها چندان دور رفتند که پیشنهاد کردند اشراف و نجبا کاخهاي خویش را رها کنند و چون 

نان را گردنفرازتر از مردم دیگر روستاییان و شهرنشینان زیست کنند، و بر اسب سوار نشوند، زیرا اسب سواري آ

رهبران شورش همچنین عقیده داشتند که کشیشان از این پس باید خویشتن را خدمتگزار نه فرمانرواي . میسازد

کارگران شهري . کلیساي خویش بدانند و در صورت سرپیچی از تعلیمات کتاب مقدس، از مقامات خود برکنار شوند

ه انحصار مقامات دولتی به اشراف و توانگران، اختالس دارایی ملت توسط کارمندان نیز با دهقانان هماواز شدند و ب

براي رستگاري : ((یکی از رهبران افراطی شورش میگفت. فاسد، و افزایش نرخها و قلت مزد خویش اعتراض کردند

و .)) تان تقسیم شودروح انسان، بهتر است دست سران کلیسا از تنعم و تجمل کوتاه و دارایی آنان در میان تنگدس

هاي گمرکی، و اتخاذ پول و  ندل هیپلر و فریدریش وایگانت ضرورت مصادره اموال کلیسا، الغاي عوارض راه و تعرفه

. اوزان و میزانهاي یکسان براي سراسر امپراطوري را پیش کشیدند

 ،دار فویرباخر مهمانخانهگئورگ متسلر و مترن : هاي گوناگونی به چشم میخورند در میان رهبران شورش، چهره

و دو تن شهسوار به نامهاي فلوریان گیر و گوتس فون  ;جمعی از سربازان پیشین و کشیشان ;یالکین رورباخ آشوبگر

هاوپتمان و گوته این . برلیشینگن، که در شورش بدفرجام زیکینگین شرکت داشتند و شورشیان را رهبري میکردند

هر یک از اینان فرماندهی یک دسته از شورشیان را به عهده . اند خویش ساخته دو مرد اخیر را قهرمان داستانهاي

با این حال، در بهار . هاي شورشی دیگر هماهنگ میکرد داشت بندرت عملیات خویش را با نقشه و اقدامات دسته

شورشی  در هایلبرون، روتنبورگ، و وورتسبورگ حکومت. ، شورش ناگهان چند ناحیه آلمان را فرا گرفت1525

در فرانکفورت آم ماین، حکومت شورشی اعالم داشت که . متشکل از نمایندگان کارگران ادارات شهري را تصرف کرد

در روتنبورگ، شورشیان . از این پس اختیارات انجمن شهر، شهردار، پاپ و امپراطور را در دست خویش خود گرفت

ذهبی را در هم شکستند، نمازخانهاي را با خاك یکسان هاي م کشیشان را از کلیساي جامع بیرون ریختند، مجسمه

شهرهاي تابع خاوندان فئودال سر به . و انبار شراب کلیساها را پیروزمندانه خالی کردند) 1525مارس  27(ساختند 

تقریبا . طغیان برداشتند، و شهرهاي اسقف نشین الغاي امتیازات روحانیان و تصرف امالك کلیسا را خواستار شدند

ه ساکنان دوکنشین فرانکونیا، همچنین اسقفان شپایر و بامبرگ، و روساي دیرهاي کمپتن و هرتسفلد، که هم

ویلیام، کنت هنبرگ، رعایاي خویش . غافلگیر شده بودند، تعهد کردند اصالحات پیشنهادي دهقانان را تحقق بخشند

برادر : ((ضار کردند و به آنان چنین گفتندشورشیان گئورگ و آلبرشت، کنتهاي اهل هوهنلوهه را اح. را آزاد کرد

گئورگ و آلبرشت، سوگند یاد کنید که از ین پس با دهقانان برادر خواهید بود، زیرا شما اکنون دیگر دهقانید نه 

بسیاري از روحانیان دون پایه نیز که . بسیاري از شهرهاي آلمان با آغوش باز از شورشیان استقبال کردند.)) مالک

  . نیان حاکم و با نفوذ را به دل داشتند از شورشیان پشتیبانی کردندکینه روحا

 4(نخستین بر خورد شدید شورشیان با مخالفان در شهر الیپهایم، واقع در کرانه دانواب و نزدیک شهر اولم، روي داد 

صرف تن دهقان، به رهبري کشیش سرسختی به نام یاکوب وهه، شهر را به ت 3000نزدیک به ) 1525آوریل 
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کلیساي شهر را تاراج کردند ارگ کلیسا را در هم شکستند از جامه . هاي شراب را سرکشیدند درآوردند، خمره

و تمسخر کنان در . کشیشان چاروق درست کردند، و یکی از دهقانان را با جامه روحانی بر محراب کلیسا نشاندند

ابیایی، به سرکردگی فرمانده کاردانی به نام گئورگ سربازان مزدور اتحادیه سو. برابر وي سر تعظیم فرود آوردند

مهاجمان وهه و . انضباط و وحشتزده را به تسلیم وا داشتند فونتروخسس الیپهایم را محاصره کردند و دهقانان بی

. یاران دیگر وهه نیز پراکنده شدند. هاي روستاییان را به آتش کشیدند چهار تن از یارانش را سر بریدند و کلبه

سه گروه از شورشیان، به سرکردگی متسلر، گیر، و رورباخ، شهر ) یادبود مصلوب ساختن مسیح(روز جمعه مبارك  در

را، که فرمانرواي آن، کنت لودویگ فون هلفنشتاین، به شقاوت و سنگدلی معروف ) در نزدیکی هایلبرون(واینسبرگ 

اي تسلیم شرایط ترك مخاصمه، خویشتن را به دیوار نمایندگان دهقانان، بر). 1525آوریل  15(بود، محاصره کردند 

  . ولی کنت و سوارانش ناگهان بر سر آنان تاختند و همه را کشتند. شهر رسانیدند

شورشیان در روز عید قیام مسیح، به یاري جمعی از ساکنان واینسبرگ به شهر رخنه کردند و چهل مرد مدافع را از 

. ، و شانزده شهسوار به دست مهاجمان اسیر شدند)راطور ماکسیمیلیان متوفادختر امپ(کنت، همسرش . پاي درآوردند

رورباخ، بیآنکه با متسلر و گیر مشورت کند، به کنت و سوارانش فرمان داد که از میان صفوف دهقانان مسلح به دشنه 

ازاي ضبط همه کنت به شورشیان پیشنهاد کرد که، در . و سر نیزه به سوي سرنوشت اندوهبار خویش روان شوند

کنتس نیز، که . داراییش، از کشتن او چشم بپوشند، ولی این پیشنهاد را به عنوان بهانهاي براي وقت کشی رد کردند

رورباخ فرمان داد دو مرد وي را . بیهوش بر زمین افتاده بود، تضرع کنان درخواست میکرد همسرش را زنده بگذارند

هنگامی که کنت از برابر دهقانان مسلح به سوي مرگ گام بر . قامجویان باشدبر دست بلند کنند تا شاهد شادمانی انت

  . کردند میداشت، دهقانان فریادکنان از ستمگریهاي وي یاد می

تو برادر مرا به سیاهچال افکندي، زیرا هنگامی که تو از کنارش میگذشتی، کالهش را از سر : ((یکی فریاد میکشید

تو موجب شدي دستهاي پدر من ... تو بر گردن ما مثل گاو یوغ میگذاشتی: ((شیدنددیگران فریاد میک.)) برنداشت

اسبان و سگان شکارچیان تو محصول کشتزار مرا لگدمال ... بریده شوند، زیرا خرگوشی را در کشتزارش کشته بود

ت به دیار نیستی فرستاده در طول نیم ساعت شانزده شهسوار از پی کن.)) تو تا آخرین دینار ما را ربودهاي... کردهاند

  . به کنتس اجازه داده شد که در دیري عزلت گزیند. شدند

در . ها را غارت میکردند یا باج سنگینی از آنها میگرفتند شورشیان صومعه. شورش تقریبا سراسر آلمان را فراگرفته بود

ا به کشتن روحانیان پیرو در هیچ جا شورشیان قصد خویش ر: ((گفته میشود 1525آوریل  7نامهاي به تاریخ 

ها و کاخهاي اسقف نشینها، و ریشهکن کردن آیین کاتولیک از روي زمین پنهان  کلیساي کاتولیک، تخریب صومعه

این سخن ممکن است گزاف باشد، ولی مالحظه میکنیم که در باواریا، اتریش، و تیرول، که نهضت . نمیدارند

ورشیان شهرهاي بسیاري را به تصرف در آوردند و لزوم تطبیق مواعظ پروتستان در آنها ظاهرا سرکوب شده بود، ش

در ماینتس، . روحانیان را با تعلیمات کتاب مقدس، که هسته عقیده پروتستانها بود، به مهیندوك فردیناند قبوالندند

با پرداخت باجی به  اسقف اعظم آلبرشت از برابر طوفان گریخت، ولی نماینده او با تایید مواد دوازدهگانه دهقانان، و

آوریل، اهالی بامبرگ اختیارات فئودالی را از اسقف خویش  11در روز . گیلدر، اسقفیه را نجات داد 15000مبلغ 

در آلزاس، شورش . هاي وفاداران به کلیساي کاتولیک را غارت کردند سلب کردند، کاخ وي را به آتش کشیدند، و خانه

 28در روز . ایان ماه آوریل جان همه مالکان و کاتولیکها را به مخاطره انداختبا چنان سرعتی گسترش یافت که در پ

دهقان مسلح برتسابرن، مقر اسقف ستراسبورگ، یورش برد و صومعه شهر را تاراج  20000آوریل، سپاهی مرکب از 

به آنان بپیوندد، و تقاضا  ماه مه، دهقانان شهر را تسخیر کردند و از هر چهار مرد یکی را وادار کردند 13در روز . کرد

در بریکسن، واقع در تیرول، . کردند همه صاحبمنصبان، جز امپراطور با راي مردم انتخاب و یا از کار برکنار شوند
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میکائل گاسمایر، منشی پیشین اسقف، گروهی از شورشیان را بسیج کرد، به جان روحانیان اصیل آیین افتاد، صومعه 

هاي رودهاي این و آدیجه  وقایعنگار مخالفی وضع دره. ، و تا یک سال از تعدي باز نایستاد)مه 12(محلی را غارت کرد 

فتنه و آشوب و تعدي چنان دامنگیر شده بود که مردان خوشنام : ((را در این هنگام چنین توصیف کرده است) اچ(

ه حتی مردان پاکدامن را اغوا دزدي و چپاول چنان عادي گشته بود ک. نیز جرئت نمیکردند در معابر نمایان شوند

ها را تاراج کردند و ساکنان شهر را واداشتند که  در فرایبورگایم برایسگاو، دهقانان کاخهاي اشراف و صومعه.)) میکرد

در همان هنگام دستهاي از دهقانان اسقف و ورتسبورگ را از ). مه 24(ملحق شوند )) انجمن برادري انجیلی((به 

در ماه ژوئن، شورشیان ماتیاس النگ، اسقف اعظم نیرومند . دوخته وي به عیش و نوش پرداختندکاخش راندند و با ان

در نویشتات، لودویگ، برگزیننده . و جنگاور، را از کاخش در سالزبورگ تا قلعهاش در خارج شهر تعقیب کردند

شام دعوت کرد و درخواستهاي دهقان مسلح قرار گرفته بود، رهبران شورشیان را به  8000کاخشین، که در محاصره 

فرومایگان با فرمانرواي خویش نشستند، و یکدل و : ((یکی از معاصران وي گفته است. آنان را با خوشرویی پذیرفت

در همان هنگام که آلمان صحنه این حوادث ناگوار بود، لوتر در چاپخانه .)) یکرنگ، به خوردن و نوشیدن پرداختند

لحن تند این رساله ). 1525نیمه ماه مه (دهقانی غارتگر و جانی را به طبع رسانید  ویتنبرگ رساله علیه جماعات

لوتر، که از تندروي و لجام گسیختگی شورشیان، . شاهزادگان و دهقانان، و سران کلیسا و اومانیستها را به تعجب آورد

وختن آتش فتنه و آشوب متهم میکرد امکان از هم پاشیدن نظم و قانون در آلمان، و شایعاتی که خود وي را بر برافر

: هراسان شده بود، این بار آشکارا جانب مالکان را گرفت

در کتاب قبلی خیال نداشتم دهقانان را محکوم کنم، زیرا آنان آمادگی خود را به اصالح خویشتن و اتخاذ راه و روش 

هاي خود، چون سگان  فراموش کردن وعده ولی قبل از آنکه به خود آیم، دهقانان، با... مناسب اعالم داشته بودند

آنچه از آنان سر میزند ناشی از شیطان است، ... وحشی به تعدي و راهزنی دست زدند و فتنه و آشوب بر پا کردند

از آن پس، به ... ناچارم از روي گناهان پرده برگیرم... که بر مولهاوزن فرمان میراند - مونتسر-بویژه شیطان اعظم 

... واهم آموخت که در اوضاع و شرایط کنونی چگونه رفتار کنندفرمانروایان خ

از این روي، آن که . کسی که آشوبگریش به اثبات رسیده باشد فرمان خدا و قانون امپراطوري را زیر پا نهاده است

بیوه و شورش کشتار و خونریزي همراه میآورد، زنان را ... زودتر وي را نابود کند کارش بجا و درخور ستایش است

بنابر این، بر هر کسی فرض است که در خفایا آشکارا ... کودکان را یتیم میکند، و همه چیز را زیر و رو میسازد

و به یاد داشته باشد که چیزي زهر آگینتر، زیانبخشتر و شیطانیتر  ;آشوبگران را بکوبد، مجروح کند، یا از پاي درآورد

هرگاه شما او را نکوبید، او شما و . د که انسان سگ هار را از پاي درآوردکشتن آشوبگران بدان میمان. از شورش نیست

  ... بسیاري دیگر را خواهد گزید

  :لوتر وجود مطلبی را، در کتاب مقدس که مجوزي براي مالکیت اشتراکی باشد رد کرد

فتهاند زندگی رسوالن و دارایی کسی را از آن همگان نمیشناسد مگر در مورد کسانی که آزادانه تصمیم گر)) انجیل((

به خالف دهقانان . آمده است سرمشق خویش سازند)) کتاب اعمال رسوالن((حواریون را، آن گونه که در باب چهارم 

دیوانه ما، که سر به طغیان برداشتهاند، حواریون درخواست نمیکردند دارایی کسی گرچه از آن هرودس یا پیالطس 

در صوتی که دهقانان ما میخواهند دارایی . از دارایی خویش چشم پوشیده بودندباشد به مردم واگذار شود، و تنها 

گمان ! به مسیحیت اینان آفرین باید گفت ;دیگران را از دست آنان بربایند و دارایی خود را براي خویشتن نگاه دارند

  . اند نمیکنم شیطانی در دوزخ مانده باشد، زیرا همه شیطانها در کالبد دهقانان رسوخ کرده

لوتر در همین رساله به فرمانروایان کاتولیک وعده میدهد که هرگاه شورشیان را بدون دادرسی به کیفر اعمالشان 

به فرمانروایان پروتستان نیز اندرز میدهد که براي پایان دادن به طغیان و . برسانند، وي از گناهان آنان خواهد گذشت
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ولی هرگاه شورشیان از سماجت و سرسختی باز نایستند، شمشیر . نکنندآشوب از دعا و استغفار و گفتگو فرو گذار 

خویش را بیدرنگ از غالف بیرون کشید، زیرا هر امیر و خاوندي باید با یاد داشته باشد که خادم خداست و، با غضب، 

آن را بر ضد چنین ، و شمشیر براي آن به او داده شده است که )13رساله به رومیان، باب (انتقام از بدکاران میکشد 

هرگاه تنبیه سرکشان از او برآید گرچه این تنبیه مستلزم کشتار و خونریزي باشد و از آن ... کسانی به کار برد

هر گاه کسی گمان برد . ... خودداري کند، مسئول همه کشتارها و تبهکاریهایی خواهد بود که اینان مرتکب میشوند

که گفته شد سخت و ناگوار است، بجاست به یاد داشته باشد که شورش  که تنبیه سرکشان و آشوبگران، به سانی

. تحمل ناپذیر شده است، و در صورت ادامه آن باید در انتظار نابودي جهان نشست

از بخت بد لوتر، اعتراضات او هنگامی به دست مردم رسید که اشراف سرکوبی شورشیان را آغاز کرده بودند، و از 

بسختی میتوان باور . تان به ناحق مسئول کشتارها و جنایات مخالفان شورش شناخته شدهمین روي مصلح پروتس

  . کرد که سخنان لوتر در خاوندان و فرمانروایانی که هستی آنان به مخاطره افتاده بود اثر کرده باشد

. عبرت شود مصلحت آنان اقتضا میکرد شورش را با چنان سنگدلی و خشونتی فرونشانند که براي آیندگان مایه

هاي دلفریب، سرگرم کردند  اشراف و مالکان مدتی دهقانان ساده دل را با گفتگو درباره شرایط سازش، و با دادن وعده

  . و بسیاري از اردوهاي آنان را از هم پاشیدند، و در خالل آن نیروهاي خویش را براي سرکوبی شورش بسیج کردند

فردریک که در یافته بود خود او و شاهزادگان دیگر، ) 1525مه  5(ذشت در گرماگرم آشوب، فردریک برگزیننده درگ

با زروگویی و ظلم و ستم دهقانان را به شورش واداشتهاند، تندروي و اعمال خشونت را براي تنبیه دهقانان جایز 

شت که ولی یوهان میپندا. نمیدانست و به جانشینش، دوك یوهان، موکدا سفارش میکرد که از تندروي بپرهیزد

از این روي پس از مرگ برادر، نیروهاي خویش را همراه  ;سیاست برادرش به حد افراط نرم و سازشکارانه بوده است

سربازان دوك هانري اهل برونسویک، و فیلیپ، الندگراف هسن، به سوي سنگر مونتسر در خارج شهر مولهاوزن به 

مرد جنگی بود، جز از نظر نفرات تناسبی وجود  8000 میان نیروهاي متخاصم، که هریک متشکل از. حرکت درآورد

ها ساخته شده بود  نقص تجهیزات، فقدان انضباط، و ضعف روحیه دهقانان را هر چند به توپهایی که در خانه. نداشت

مجهز بودند، در برابر سربازان ورزیده و تعلیمدیده دوك ناتوان کرده بودند مونتسر درصدد برآمد با سخنوري روحیه 

. دهقانان را تقویت کند، و به این منظور رهبري آنان را هنگام نیایش خداوند و خواندن سرودهاي دینی برعهده گرفت

). 1525مه  15(دهقانان در نخستین برخورد نظامی، صدها تن کشته دادند و به شهر فرانکنهاوزن متواري شدند 

تن از زندانیان را به مرگ محکوم  300ز پاي درآوردند و تن از آنان را ا 5000مهاجمان دهقانان را تعقیب کردند و 

درخواست زنان به این شرط . زنان محکومان براي بخشایش همسران خویش به شاهزادگان متوسل شدند. کردند

پذیرفته شد که آنها مغز دو کشیشی را که دهقانان را به شورش ترغیب کرده بودند، در برابر شاهزادگان فاتح، 

مونتسر که پنهان شده بود، دستگیر شد و پس از آنکه در زیر زجر و شکنجه به گناهان خویش اعتراف . متالشی کنند

سرباز وي را، که از شهر دفاع  1200مهاجمان سپس به مولهاوزن تاختند و پفایفر و . کرد، سرش را از تن جدا کردند

ان کشته شدند، ولی ساکنان شهر با پفایفر و دیگر رهبران شورش به دست مهاجم. میکردند، سرکوب ساختند

. از کیفر رستند) دالر 10،000،000(گیلدر  4000پرداخت تاوانی به مبلغ 

مقارن همان ایام، تروخسس با مسالمت بوبلینگن را تسخیر کرد و از روز دیوارهاي شهر سنگر شورشیان را به توپ 

سس از پاي درآمدند، و بدین سان شورش در بازماندگان دهقانان شورشی به دست سواران تروخ). مه 12(بست 

تروخسس پس از آن واینسبرگ را به خاکستر مبدل کرد و یاکلین رورباخ را، که مسبب . وورتمبرگ پایان یافت

سپس نیروهاي خویش را براي سرکوبی شورش به سوي کونیگسهوفن و . بود، آتش زد)) کشتار واینسبرگ((
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ا تسخیر کرد، و هشتاد و یک تن از شورشیان را براي عبرت دیگران سر برید اینگولشتات پیش راند، و ورتسبورگ ر

  . فلوریان گیر از وورتسبورگ به سوي سرنوشت نامعلومی گریخت و به مردان افسانهاي پیوست). ژوئن 5(

 گوتس فون برلیشینگن بموقع تسلیم شد، بعدها در صف سربازان شارل پنجم با ترکان جنگید، و در هشتاد و یک

ژوئن، و ممینگن اندکی پس از آن، به  20روتنبورگ در روز ). 1562(سالگی در کاخ خود دیده از جهان فرو بست 

شورش آلزاس با کشتار دوتا شش هزار تن از دهقانان در شهرهاي لیپشتاین و . دست نیروهاي اشراف سقوط کردند

شماره دهقانان مقتول، که بسیاري از آنان پس از  مه، تنها در آلزاس، 27تا روز ). مه 18و  17(تسابرن سرکوب شد 

مارکگراف . هواي این شهرها با تعفن اجساد درهم آمیخته بود. تسلیم کشته شده بودند، از بیست هزار تجاوز میکرد

کازیمیر، دهقانانی را که به او تسلیم میشدند سر میبرید، به دار میکشید، دستشان را قطع میکرد، یا چشمشان را از 

سرانجام، شاهزادگان خردمند براي جلوگیري از سبعیت اشراف مداخله کردند، و دیت . دقه بیرون میآوردح

یکی از . آوگسبورگ، در پایان ماه اوت، از فاتحان خواست که مجازات و غرامت شورشیان مغلوب را تخفیف دهند

شورش در )) ن فراهم خواهیم کردهرگاه همه شورشیان کشته شوند، چگونه دهقا: ((نجباي فیلسوف مشرب پرسید

هاي انقالبی را در  ، میکائل گاسمایر یکی از افراطیترین برنامه1526در ژانویه . اتریش یک سال به طول انجامید

که به کالم خدا ) یعنی غیر پروتستانها)) (خداناشناسان((سرتاسر تیرول اعالم داشت، و در خواست کرد که همه 

کلیساها از تصاویر دینی و صندوقهاي  ;م عادي جور و ستم روا داشتهاند کشته شوندتخطی کرده و یا در حق مرد

و تنها  ;دیوارها و باروها و دژهاي شهرها ویران شوند ;اشیایی مقدس تخلیه شوند، و مراسم قداس متروك شود

ان بالغ برگزیده شوند پولی ماموران کشوري و داوران با راي عمومی مرد ;روستاها باقی بمانند، و همه مردم برابر شوند

عشریه گردآوري شده به کلیساي اصالح شده، یا به تنگدستان  ;به عنوان باج یا اجاره زمین به فئودالها پرداخت نشود

گاسمایر . و دولت نرخها را تثبیت کند ;معادن ملی شوند ;ها به مدرسه و بیمارستان تبدیل شوند صومعه ;داده شود

  . راي سرکوبی وي فرستاده میشدند پس راندمدتی نیروهایی را که ب

مهیندوك فردیناند براي سر او جایزه تعیین کرد، و این جایزه نصیب دو . ولی سرانجام ناگزیر شد به ایتالیا پناه برد

زیانهاي جانی و مالی . در خانهاش در شهر پادوا، از پاي در آوردند 1528آدمکش اسپانیایی شد که وي را به سال 

در . شورش دهقانان چنان سنگین و دهشتناك بود که آلمان مانند آن را جز در جنگ سی ساله به خود ندید ناشی از

تن از شورشیان در قلمرو  10000قریب . تن کشته شدند 130000جریان شورش، و متعاقب آن، تنها از دهقانان 

 12000بالید که به دست تواناي خویش جالد تروخسس به خود می. اتحادیه سواییابی به دیار نیستی فرستاده شدند

دهقانان صدها کاخ و صومعه را با خاك یکسان کردند، صدها شهر و روستا ویران یا از . تن از محکومان را کشته است

ها  خانمان در گذرگاه دهقان بی 50000بیش از . سکنه خالی شدند و یا از غرامتهاي سنگین به تهیدستی افتادند

دهقانان بسیاري از . شماره یتیمان و بیوه زنان به نحو اندوهناکی فزونی یافت. ها پناه بردند ه بیشهمتواري شدند و یا ب

اسنادي را که بهره مالکانه را مشخص میکردند آتش زده بودند، و اسنادي که پس از پایان شورش تنظیم شدند، دین 

دهقانان از آزادي نسبی برخوردار شدند، ولی در در اتریش، بادن، و هسن . دهقانان را به فئودالها سنگینتر کردند

در مشرق رود الب، دهقانان تا قرن نوزدهم نتوانستند زنجیر بردگی را  ;مناطق دیگر کشور زنجیر بردگی محکمتر شد

جنبشهاي دموکراتیک در نطفه خفه شدند، سانسور کتب، توسط فرمانروایان کاتولیک و . از گردن خویش بگسلند

و عشق به زندگی و هنر و ادب، که رنسانس به دلها دمیده بود،  ;اومانیسم از رونق افتاد ;ایش یافتپورتستان، افز

  . جاي خویش را به االهیات، تقوا، و اندیشه آخرت سپرد

با آنکه لوتر بارها شورش را تقبیح کرده و دهقانان را از تعدي و . جنگ دهقانی، اصالح دینی را در آلمان متوقف کرد

آرزوهاي اقتصادي در جامه تعبیرات لوتر : برحذر داشته بود، شورش رنگ نهضت پروتستان به خود گرفت زورگویی
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شارل پنجم شورش دهقانان را . نظام اشتراکی یگانه راه بازگشت به روزگار حواریون به شمار آمد. نمایان گشت

ها به دست دهقانان  ها را با غارت صومعهمحافظهکاران مصادره اموال کلیسا توسط پروتستان. خواند)) جنبش لوتري((

در جنوب آلمان شاهزادگان و خاوندان مرعوب شده وفاداري خویش را نسبت به کلیساي رم . دریک ردیف قرار دادند

در نقاطی چون بامبرگ و وورتسبورگ، حتی گروهی از مالکان و زمینداران به جرم داشتن مذهب . تجدید کردند

دهقانان نیز جنبش اصالح دینی را دامی براي اغواي خود دانستند و از آن روي برتافتند، و خود . لوتري اعدام شدند

تا سالها پس از شورش، لوتر چنان در نزد مردم . خواندند)) کاسه لیس شاهزادگان((و )) دکتر دروغ پرداز((لوتر را 

بر بالین پدر  1530نتوانست در سال آلمان منفور بود که بندرت جرئت میکرد ویتنبرگ را ترك گوید، چنانکه حتی 

کارهایی که خدا به دست من براي : ((چنین نوشت 1525لوتر در روز پنجم ژوئن . مشرف به مرگش حضور یابد

جهان انجام داده از یادها رفته است و اکنون خاوندان، کشیشان و دهقانان همه با من مخالفند و جان مرا تهدید 

به نیکوالس فون  1525مه  30در روز . در برابر مخالفان به خاك بیفتند و استغفار کند لوتر مردي نبود که.)) میکنند

زیرا  ;همه دهقانان کشته شوند بهتر از آن است که شاهزادگان و صاحبمنصبان نابود شوند: ((آمسدورف نوشت

به نام نامه سرگشاده  در ماه ژوئیه همان سال رسالهاي.)) روستاییان بدون رخصت االهی شمشیر به دست گرفتهاند

درباره کتاب دشوار علیه دهقانان منتشر کرد که در آن مخالفان را الیق پاسخگویی ندانسته و گفته است اینان ثابت 

فرمانروایان باید یقه این افراد را بگیرند و آنان . کردند که مانند دهقانان قلبا یاغی و سرکشند و مستحق ترحم نیستند

. زدارندرا از زبان درازي با

. اگر گمان میبرند که این پاسخ تند، جابرانه، و براي بستن دهان مردم است، در تشخیص خویش راه خطا نرفتهاند

پاسخ آنان مشتی است که خون از دهانشان جاري . سرکشان مستحق پاسخ مستدل نیستند، زیرا از استدالل گریزانند

چنین مردمی . اید با گلوله گشود، چنان که سرشان از تن جدا شودگوش آنان را ب... دهقانان گوش شنوا ندارند. سازد

حاضر .... آن که سخن شفقت آمیز خدا را نشنود، ناگزیر باید فرمان جالد را گردن نهد. به چنین مشتی نیازمندند

ه باشد، هر گاه اراده وي به قصاص تعلق گرفت. ... زیرا گوش من به فرمان خداست. نیستم درباره ترحم سخنی بشنوم

چرا از ترحم سخن گوییم آیا شائول با ترحم به عمالقه هنگامی که خدا از او انتظار داشت مجري خشم و قصاص او 

ولی چرا هنگامی که . شما از آن روي از ترحم سخن میرانید که دهقانان سرکوب شدهاند... شود، گناه نورزید 

و تعدي و آتش سوزي دست زده بودند، از ترحم سخن دهقانان سر به طغیان برداشته و به غارتگري و کشتار 

نمیگفتید چرا آنان به شاهزادگان و خاوندان رحم نکردند و قصد داشتند همه آنان را نابود کنند لوتر استدالل میکرد 

ولی در مقامات ملی  ;گذشت و ترحم آنجایی براي مسیحیان واجب است که حقوق و مصالح خود آنان در میان باشد

ي آنها موظفند عدالت را بر رحم و شفقت مقدم دارند، زیرا طبع سرکش و گنهکار بشر، که از آدم و حوا به او و کشور

  .کند رسیده است، وجود حکومت، قانون و کیفر را براي حفظ نظم اجتماع اجتناب ناپذیر می

لیتی است در قبال مسئولیت ما در برابر جامعهاي که جنایت هستی آن را تهدید میکند، سنگینتر از مسئو

هرگاه مقاصد دهقانان جامه عمل میپوشید، هیچ انسان راستکرداري از گزند آنان در امان . جنایتکاران بر عهده داریم

تعدي و  ;نمیبود و هر کسی که دیناري بیش از دیگران داشت ناگزیر بود به سبب آن متحمل زجر و شکنجه شود

عاقبت هم به  ;زنان و کودکان به رسوایی کشیده میشدند ;ایانی نمیداشتزورگویی که به دست آنان آغاز شده بود پ

آیا از دهقانانی که شکم خویش را پر کرده و به . جان یکدیگر میافتادند، و امنیت و آرامش از همه جا رخت برمیبست

به جبر و عنف خران داراي مشت خواهند شد و مردم را ... قدرت دست یافتهاند گستاختر و القیدتر میتوان یافت

  . فرمانبردار خویش خواهند کرد
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امروزه نظم اجتماعی چنان پابرجاست که ما تداومش را . اظهارات تند لوتر درباره جنگ دهقانان براي ما تعجب آورند

ولی تاراج بیمالحظه اموال . همیشگی میپنداریم و با افرادي که این نظم را با خشونت بر هم میزنند مدارا میکنیم

به دست دهقانان، و خطرهایی که شورش براي نظم و قانون و حکومت و دستگاه تولید و توزیع در آلمان پدید مردم 

حوادثی که در جریان شورش، و از پی آن، روي دادند، نگرانی لوتر را از . آورد، لوتر را در وضع بغرنجی قرار داده بود

از این گذشته، مخالفت لوتر را با شورش دهقانان ممکن  .امکان عقیم ماندن انقالب دینی در آلمان موجه میسازند

و  ;است معلول حق شناسی وي از شاهزادگانی دانست که در ویتنبرگ، ورمس، و وارتبورگ از او حمایت کرده بودند

ارل شاید هم لوتر از آن بیمانک بود که نجبا و شاهزادگان آلمان، با روگردانی از جنبش اصالح دینی، وي را در برابر ش

نزد لوتر، آزادي پرستش خداوند و رستگاري به تشخیص و انگیزه وجدان . پنجم و کلمنس هفتم تنها و بیپناه گذارند

براي انسان چه تفاوت . شخصی یگانه آزادیی بود که ارزش داشت انسان براي تحصیل آن مبارزه و جانبازي کند

میشود، بر ده یا شاهزاده باشد به زبان دیگر، لوتر عقیده  داشت که در این جهان فانی و زودگذر، که به ابدیت منتهی

داشت که انسان، به شرط آزادي روحی و برخورداري از فیض و رحمت االهی، باید به وضعی که در این جهان براي او 

. فراهم است، بسازد

پیش بینی کرده و گفته بود که  زیرا او وقوع انقالب اجتماعی را. با این وصف، دهقانان حق داشتند از لوتر دلگیر شوند

چنین انقالبی، حتی در صورتی که مردم در جریان آن دست خویش را به خون اسقفان بیاالیند، وي را خشنود 

از این گذشته، خود لوتر انقالب را دامن زده، نظم اجتماع را متزلزل ساخته، و اختیارات دولت را در برابر . خواهد کرد

در . همچنین او به مصادره اموال کلیسا توسط مقامات کشوري اعتراض نکرده بود. بود قدرت االهی ناچیز گرفته

زمانی که صندوق راي بر ایشان غیر قانونی بود و هر روز ستمگران به تجهیز نیروهاي خود مشغول بودند، چه راه 

هداف آنان را تقدیس، دیگري جز اعمال خشونت براي دهقانان وجود داشت دهقانان احساس کردند که آیین جدید ا

مخالفت لوتر با قیام، گروهی از . اعمال و امیال آنان را تحریک، و در آخرین لحظه، پشت آنان را خالی کرده است

بسیاري از آنان، به رهبري مبلغان یسوعی، به آغوش کلیساي کاتولیک باز  ;دهقانان را از دین روگردان ساخت

یونی که لوتر آنان را طرد کرده بود کتاب عهد جدید را منادي نظام اشتراکی و جمعی نیز به پیروي از افراط ;گشتند

  . پنداشتند

III  -1536-1534: آناباتیستها به مرام اشتراکی میگروند  

همان شور و حرارتی که گروهی از معاصران ما را سرسپرده نظامهاي اقتصادي کرده است، در قرن شانزدهم، اقلیتهاي 

تعمید (افراطیترین فرقه مسیحی این عصر آناباتیستها . و جنبشهاي انقالبی گوناگون کردمذهبی گردنکشی را پیر

این فرقه، مصرانه خواهان غسل تعمید در سن بلوغ بود و، به پیروي از یحیاي تعمید دهنده، . بودند) دهندگان مجدد

ي خود خواهان قبول مسیحیت اعتقاد داشت که غسل تعمید در واقع زمانی باید داده شود که فرد به میل و رضا

دستهاي از آنان، که از هانس دنک و لودویگ هتسر پیروي . هاي چندي تقسیم شده بود این فرقه نیز به شاخه. باشد

میکردند، منکر الوهیت مسیح بودند و عقیده داشتند که مسیح صرفا روحانیترین مردم بود و نه با جان دادن بر 

دنک وجدان فردي را از کلیسا، دولت و حتی کتاب مقدس . د، گناهان ما را باز خریدصلیب بلکه با زندگی بیمانند خو

آنان، به . بسیاري از آناباتیستها اخالق و رفتار بیآالیش پیشه ساخته بودند و جامه ساده به تن میکردند. برتر میشمرد

نین با مقاومت مسلحانه در برابر پیروي از منطق نسنجیده لوتر درباره آزادي مسیحیان، با حکومت جابرانه و همچ

آناباتیستها، با استناد به اینکه کشتن انسانها گناه دارد، از زیر بار خدمت سربازي شانه . حکومت، مخالفت میکردند

آنها، مانند مسیحیان، اولیه سوگند نمیخوردند و از یاد کردن سوگند وفاداري به شاهزادگان یا . خالی میکردند

درود آناباتیستها چون درود یهودیان، مسلمانان، و کویکرها که یک قرن بعد پدید آمدند . یزدندامپراطور سر باز م
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گرچه لوتر، تسوینگلی، کالوهن و ناکس در مخالفت با رواداري دینی با پاپها .)) سالم خدا بر تو باد((عبارت بود از 

یکی از آنان، بالتازار هوبمایر، . ه کار میبستندهمداستان بودند، آناباتیستها روا داري دینی را تبلیغ میکردند و ب

آناباتیستها از مشاغل دولتی و نزاع و مرافعه ). 1524(نخستین بار رسالهاي در دفاع از رواداري دینی منتشر کرد 

این فرقه یک قرن بعد از پتر خلچیکی، به پیروي از او، پدید آمد، و سه قرن قبل از تولستوي، از . پرهیز میکردند

برادران ((هاي تابوریان یا  گروهی از آنان، به پیروي از اندیشه. ارشیسمی نظیر آنارشیسم تولستوي پیروي میکردآن

، از اشتراك اموال و دارایی مردم، و برخی نیز در صورتی که گفتار راویان مخالف را بپذیریم از اشتراك ))موراویایی

انتظار داشتند که مردم به  ;اي حصول این منظور جایز نمیدانستندبا این حال، اجبار را بر. زنان، هواداري میکردند

و معتقد بودند که، پس از استقرار فرمانروایی  ;میل و اختیار خویش جامعهاي مبتنی بر تعاون و همکاري پدید آورند

  . خدا بر زمین نظام اشتراکی خود به خود جهانگیر خواهد شد

شفه یوحناي رسول، در انتظار بازگشت مسیح بودند، و گروهی از آنان ادعا تمام آناباتیستها، به استناد کتاب مکا

آنان عقیده داشتند که پس از بازگشت مسیح، همه بیدینان یعنی . میکردند که از روز و ساعت بازگشت مسیح آگاهند

که مقید به قانون و همه مردم جز خود آناباتیستها به شمشیر خدا از روي زمین نابود خواهند شد، و برگزیدگان، بیآن

آنها، به امید . نکاح زناشویی باشند، در فردوس زمینی به سر خواهند برد و از همه مواهب خدا متنعم میشوند

  . فرارسیدن چنین روزي، با رنج و زحمت، و زندگی با یک زن، میساختند و خود را آبدیده میکردند

ت از صلح طلبی والدوسیان جنوب فرانسه و بگارهاي هلند اینان ممکن اس. آناباتیستها نخست در سویس پدید آمدند

در گوشه و کنار این کشور، از جمله بال، روشنفکرانی برنامه جوامع اشتراکی را طرحریزي کردند، . اشاعه یافته باشند

فل اثر تامس مور، نیز ممکن است در اندیشه متفکرانی که در مح) مدینه فاضله(پارهاي از مضامین کتاب یوتوپیا 

سه تن از این متفکران، کونراد گربل و فلیکس مانتس، اهل زوریخ، و . آمدند نفوذ کرده باشند اراسموس گرد می

. کردند بالتازار هوبمایر، اهل والدسهوت، در آن سوي مرز اتریش آناباتیستها را رهبري می

یا )) روحانیگران((تیست به نام مونتسر به والدسهوت، و کارلشتات به زوریخ رفت، و فرقه آنابا 1524در سال 

پیروان این فرقه لزوم تعمید بزرگساالن و بازگشت قریبالوقوع مسیح را تبلیغ . در زوریخ تاسیس شد)) برادران((

  . میکردند و با رباخواري، اخذ مالیات، خدمت سربازي، گردآوري عشریه و سوگند خوردن مخالف بودند

را با نظریات پروتستانی خویش، که شامل لزوم نظارت )) وراي کبیر زوریخش((در همین هنگام، اولریش تسوینگلی 

و از برادران خواست که مخالفت خویش را با دولت و تعمید کودکان پس  ;مقامات کشوري بر دین بود، همراه کرد

ژانویه  17. (کرد از این روي شورا آنان را به مناظره علنی دعوت. برادران از قبول این درخواست سرباز زدند. بگیرند

و چون نتوانست آنها را اقناع کند، فرمان داد پدران و مادرانی که از تعمید کودکانشان خودداري کردهاند ) 1525

)) لعنت بر زوریخ((آناباتیستها شورا را تقبیح کردند، تسوینگلی را اژدهاي پیر خواندند، و با فریاد . شهر را ترك گویند

رهبران آناباتیستها دستگیر و تبعید شدند، و در نتیجه مجال یافتند نظریات خویش را . اختنددر خیابانها به تظاهر پرد

نهضت آناباتیستی به شهرهاي سن گال و آپنتسل گسترش یافت در برن و بال . در شهرهاي دیگر اشاعه دهند

هزارو دویست تن از . تهیجانی بر پا کرد، و هوبمایر تقریبا همه ساکنان والدسهوت را شیفته نظرات خویش ساخ

، به امید اینکه خداوند ))اندیشه مکنید که چه خواهید خورد((مردان و زنان آپنتسل، به پیروي مسیح که گفته است 

  . روزي رسان است، دست از کار و کوشش کشیدند

سرکوبی شورش  ، به آناباتیستها پیوستند، ولی پس از1525مردم بسیاري، بر اثر پیروزي زودگذر دهقانان در بهار 

ژوئیه (شوراي زوریخ نخست مانتس . دهقانان، مالکان سویس از هیچ اقدامی براي امحاي آناباتیستها فروگذار نکردند

در بارویی ((، و متعاقب آن گربل و هوبمایر را بازداشت کرد و فرمان داد که تمام آناباتیستهاي متمرد را )1525
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 ;گربل در بازداشتگاه تلف شد)). تا همگی تلف شوند و بپوسند((ان ننهند و آب و نان در دسترس آن)) زندانی کنند

مانتس را در آب خفه کردند، هوبمایر توبه کرد و آزاد شد، و سپس توبه خود را شکست و به تبلیغ اهالی آوگسبورگ 

کانتونهاي . دهتسر را به جرم پیروي از نهضت آناباتیستی و زناکاري در کنستانس سر بریدن ;و موراوي پرداخت

از این فرقه، جز چند دسته ناچیز  1530پروتستان و کاتولیک یکسان به قلع و قمع آناباتیستها پرداختند، و در سال 

  . مخفی در سویس، چیزي بر جاي نماند

مردمی که به این نهضت میگرویدند، با . مقارن این زمان، نهضت آناباتیستی بسرعت در جنوب آلمان گسترش مییافت

دنک و هوبمایر در میان بافندگان و اقشار پایین طبقه متوسط شهر . و حرارت، معتقدات آن را تبلیغ میکردند شور

در شهر تیرول، معدنچیان تنگدست و محروم، که کینه صاحبان معادن، یعنی . آوگسبورگ نفوذي به هم رسانیدند

در . ش دهقانی به نهضت آناباتیستی گرویدندخاندان فوگر و هوخشتر، را به دل گرفته بودند، پس از سرکوبی شور

ولی  ;ستراسبورگ، کشاکش کاتولیکها و پروتستانها به آناباتیستها مجال داد که بسیاري را به سوي خویش بکشند

کسانی که از اشتراك اموال سخن میگویند ((به مقامات کشوري هشدار داد که  1528انتشار رسالهاي در سال 

ر بین تنگدستان و توانگران و شوراندن مردم بر فرمانروایانی که از جانب خدا برگزیده قصدي جز ایجاد دشمنی د

و دیت شبایر  ;در همان سال، دستخط شارل پنجم تعمید مجدد را در شمار جنایات کبیره جاي داد.)) شدهاند ندارند

جانوران وحشی، بیدرنگ و بدون  ، با تایید دستخط امپراطور، فرمان داد که آناباتیستها در همه جا، مانند)1529(

گویی، نتایج صدور این فرمان را چنین توصیف  وقایعنگار آناباتیست، شاید با گزافه. دادرسی به مرگ محکوم شوند

. کرده است

گروهی را به خاکستر مبدل ساختند، و برخی را نیز بر آتش بریان  ;جمعی را شکنجه دادند و تنشان را دو نیم کردند

با شمشیر . دیگران را از شاخه درختان حلق آویز کردن... شتشان را با گازانبر گداخته از تن جدا کردندکردند و گو

آنانی را که جوانتر بودند به ... برخی در زندانهاي تاریک از گرسنگی پوسیدند... گردن زدند، و یا در آب خفه کردند

باقی را از موطن خویش به ... ر سیماي بسیاري دیده میشدآثار گداختگی ب... تازیانه بستند و به سیاهچالها افکندند

  . ها و غارها پناه بردند ها و پیشه بسیاري از ترس به کوه. دیار بیگانه راندند

تنها در . دو هزار تن از آناباتیستها کشته شدند 1530به گفته زباستیان فرانک، که در همان زمان میزیست، در سال 

  . اس، ششصد تن آناباتیست به مرگ محکوم شدندانسیسهایم، از شهرهاي آلز

در سالزبورگ، آن عده از آناباتیستها را که از عقیده خویش عدول کرده بودند ارفاقا پیش از آنکه در آتش بسوزانند، 

آناباتیستها به یاد ). 1528(سر بریدند، و کسانی را که در عقیده خویش پا برجا بودند بر آتش مالیمی بریان کردند 

  . هداي خویش اشعار مهیجی سرودند، و سرایندگان این اشعار نیز به شهادت رسیدندش

در پروس و وورتمبرگ، . آناباتیستها، با وجود این کشتارهاي بیرحمانه، نیرومندتر شدند و به شمال آلمان کوچ کردند

یک تاریخنویس، دره ورا در  به گفته. گروهی از نجبا آناباتیستها را، چون کشاورزانی صلحدوست و فعال پذیرفتند

ساکس از آناباتیستها موج میزد، و در ارفوت آنان ادعا میکردند که براي ارشاد جهان مشرف به مرگ سیصد مبلغ به 

اکناف جهان فرستادهاند، در لوبک یورگن و ولنوور، که به پیروي از شخصیت آناباتیستی متهم بود، مدتی اداره شهر 

در موراوي، هوبمایر با تعدیل عقاید آناباتیستها درباره نظام اشتراکی توفیقی به ) 15331534(را به دست گرفت 

به جاي اشتراك اموال، عبارت است از اطعام گرسنگان، سیراب ((وي تعلیم میداد که نظام اشتراکی، . دست آورد

هانس هوت، که پیرو .)) آنزیرا ما مباشر دارایی خویش هستیم، نه مالک  ;ساختن تشنگان، و پوشانیدن تن برهنگان

مونتسر بود، با متقاعد کردن آناباتیستهاي موراوي، به اینکه نظام اشتراکی مستلزم اشتراك اموال است، آنان را از 

. در این شهر وي را آتش زدند و زنش را به رود دانوب افکندند. هوبمایر به وین گریخت. هوبمایر روگردان کرد
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تز را مرکز حکومت اشتراکی خویش کردند و در اینجا، چنانکه گویی ظهور ناپلئون را هوت و پیروانش شهر اوسترلی

آناباتیستهاي مزبور، که . پیش بینی کرده باشند، از خدمت سربازي سر باز زدند و هر گونه جنگی را تقبیح کردند

یک قرن برپا نگاه  خویشتن را به کشاورزي و صنایع کوچک سرگرم کرده بودند، حکومت اشتراکی خویش را قریب

مالکان با مالحظه اینکه آناباتیستهاي موراوي با تالش سخت و صادقانه خویش اراضی آنان را آباد میکنند، از . داشتند

لوازم و ادوات کشاورزي را سران مزارع اشتراکی  ;کشتزارهاي آنان اشتراکی اداره میشدند. آنان حمایت میکردند

قسمتی از درآمد مزارع به عنوان اجاره زمین به مالک تعلق میگرفت و  ;انان مینهادندفراهم میکردند و در اختیار دهق

 400واحد اجتماع، به جاي خانواده، جوامع مرکب از . مازاد آن به تناسب احتیاج دهقانان، در میان آنان تقسیم میشد

گرچه . شترکی در اختیار داشتندتن بود که آشپزخانه، رخشویخانه، آموزشگاه، بیمارستان و آبجوسازي م 00,20تا 

در طی . مردان بیش از یک زن نمیگرفتند، ولی کودکان پس از دوران شیرخوارگی به جامعه اشتراکی تعلق داشتند

از هم پاشید، اعضاي این جامعه یا به ) 1622)) (فرمان امپراطوري((جنگهاي سی ساله، جامعه اشتراکی موراوي به 

گروهی از تبعید شدگان به روسیه و جمعی نیز به مجارستان . زادگاه خویش تبعید شدند آیین کاتولیک گرویدند یا از

  . در بخشهاي آینده کتاب بازهم به آنان برخواهیم خورد. کوچ کردند

شاگرد وي، یان . در هلند، ملخیور هوفمان، دباغ سوابیابی، عقاید آناباتیستها را با کامیابی کمنظیري تبلیغ میکرد

یدن به این نتیجه رسید که بیش از این نمیتوان در انتظار اورشلیم نوي بود که انجیل وعده داده است، و ماتیس در ل

ماتیس دوازده رسول به اکناف هلند فرستاد تا مژده . این اورشلیم را باید بیدرنگ، و در صورت لزوم با زور، ایجاد کرد

تواناترین آنان دوزنده جوانی به نام یان بوکلسون بود که در  تاسیس قریبالوقوع اورشلیم نو را به مردم اعالم دارند،

یان با آنکه . میشناسند)) پیامبر((تاریخ وي را به نام یوهان لیدنی و در اپراي مایربر، آهنگساز آلمانی، او را به نام 

یوا و اراده تحصیالت چندانی نداشت، جوانی بود تیزهوش، داراي تخیل سرشار، ظاهر مطبوع و خوشایند، بیان ش

  . هایی نوشته و روي صحنه آورده و اشعاري نیز سروده است او نمایشنامه. آهنین

هاي توماس مونتسر، به این نتیجه رسید که همه اشکال مسیحیت، جز آن که مولهاوزن  پس از آشنایی با اندیشه

یان ماتیس، به نهضت آنابایتسها در بیست و چهار سالگی، به تاثیر سخنان . اند دریافته است، ناقص و نارسا بوده

و در همان سال براي تبلیغ معتقدات این فرقه به مونستر، پایتخت ثروتمند و پرجمعیت و ستفالی،  ;)1533(پیوست 

  . رهسپار شد

شهر مونستر، که نام خویش را از نام صومعه مجاور خود گرفته بود، جامعهاي فئودالی و تابع اسقف و شوراي کلیساي 

ساکنان شهر، که . دموکراسی نیز، به موازات گسترش صنعت و بازرگانی، تا حدي به شهر راه یافته بود. جامع بود

. نماینده هفده صنف بودند، سالی یکبار هیئتی مرکب از ده تن را براي برگزیدن اعضاي شوراي شهر انتخاب میکردند

، طبقات پایین 1525در سال . ر نیز تسلط داشتولی طبقه توانگر، که در سیاست کارآزموده بود، طبعا بر شوراي شه

شورا . به شوراي شهر تسلیم کردند)) درخواست((مردم شهر، که از قیام دهقانان به هیجان آمده بودند، سی و شش 

واعظی لوتري به نام برنارد روتمان، به . پارهاي از این درخواستها را پذیرفت، ولی بیشتر آنها را نادیده گرفت

هالی، از یان ماتیس درخواست کرد که گروهی از آناباتیستهاي هلند را به یاري ساکنان ناراضی شهر نمایندگی ا

هیئت . ((، یوهان لیدنی، و چندي پس از او، خود یان ماتیس به مونستر رسیدند1534ژانویه  13در روز . بفرستد

ساکنان . و هزارتن سرباز به مونستر فرا خواند، از بیم قیام ساکنان ناراضی شهر، اسقف فانتس فون والدك را با د))نظم

شهر، به رهبري ماتیس، روتمان، و یوهان لیدنی، در خیابانها با سربازان اسقف جنگیدند، آنان را از شهر بیرون راندند، 

آناباتیستها در  ;انتخابات شوراي شهر تجدید شد). 1534فوریه  10(و حکومت نظامی مونستر را به دست گرفتند 
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. ابات پیروز شدند و دو تن از همکیشان خویش را، به نام کنیپر دولینگ و کیپنبرویک، به شهرداري برگزیدندانتخ

  . بدین سان، فصل تازهاي در تاریخ مونستر آغاز گشت

. و بیم آن میرفت که نیروهاي مخالف دیگر نیز به آنان بپیوندند ;سربازان تازه نفس اسقف شهر، را محاصره کردند

ازه شهر، براي رفع خطر داخلی، فرمان داد همه ساکنان غیر آناباتیست مونستر یا از نو تعمید بگیرند یا شهر شوراي ت

این فرمان بیرحمانه، مردان و زنان کهنسال و کودکان پابرهنه را ناگزیر کرد که در سردترین روزهاي . را ترك گویند

. که براي دشمن کار میکرد با بیرحمی از پاي درمیآوردند طرفین متخاصم هر کس را. زمستان آلمان از شهر بگریزند

هنگام جنگ، شوراي شهر منحل شد و جاي خود را به مجمع همگانی و کمیته امنیت اجتماعی داد، که در هر دو 

، و از آن )1534آوریل  5(ماتیس در یورش بر سربازان محاصره کننده شهر کشته شد . رهبران دینی اکثریت داشتند

  . ان لیدنی زمام امور شهر را شاهانه به دست گرفتپس یوه

نظام اشتراکی مونستر، مانند هر نظام اشتراکی سختگیري که براي حفظ موجودیت خویش تالش میکند، رنگ 

زیرا مردم نابرابر خلق شدهاند، و تنها در صورتی حاضرند دارایی خویش را با هم در  ;اقتصادي جنگی به خود گرفت

آزادي داخلی بر حسب امنیت خارجی تغییر میکند، و نظام  ،طر مشترکی هستی آنان را تهدید کندمیان نهند که خ

. شکند اشتراکی زیر فشار صلح درهم می

ساکنان محاصره شده مونستر که نابودي خویش را در صورت پراکندگی قطعی میدیدند، تحت تاثیر ایمان دینی و 

رویاي کتاب مکاشفه یوحناي رسول درباره اورشلیم نو، نومیدانه به  بالغت رهبران خویش، براي تحقق بخشیدن به

)) مشایخ اسباط دوازدهگانه بنیاسرائیل((تن در دادند اعضاي کمیته امنیت اجتماع )) حکومت دینی سوسیالیستی((

ل خویش نزد یوهان، شاید براي تحکیم موقعیت متزلز. ملقب شد)) پادشاه اسرائیل((خوانده شدند، و یوهان لیدنی به 

مهاجمان، . مردم سادهدل، شهر خویشتن را با جامه فاخري که از تبعید شدگان توانگر بر جاي مانده بود، آراست

رهبران رادیکال مونستر را متهم میکردند که، بدون توجه به گرسنگی ساکنان محاصره شده شهر، پرخوري پیشه 

ست، زیرا میدانیم که رهبران شهر بیشتر اموال توقیف شده را براي اثبات این مدعا، قرینهاي در دست نی. ساختهاند

هاي فاخر به  تنگدستترین همشهریان ما اکنون جامه: ((در میان مردم پخش کردند، چنانکه یکی از اهالی شهر نوشت

  . کشیدند اهالی شهر، باشکوه و جالل، گرسنگی می.)) تن کردهاند

اموال مردم ((به گفته یکی از مخالفان، رهبران شهر فرمان دادند که  .نظام اشتراکی مونتسر محدود و آزمایش بود

اشتراکی شود، ولی عمال مایملک ساکنان شهر به استثناي جواهرات، فلزات بهادار و ذخایر جنگی به خود آنان تعلق 

. داشتندخوراك مشترکا صرف میشد، ولی تنها کسانی از آن استفاده میکردند که در دفاع از شهر شرکت . داشت

براي برآوردن )) خادم((سه . هنگام صرف خوراك آیاتی از کتاب مقدس همراه سرودهاي دینی خوانده میشدند

و براي تهیه مایحتاج نیازمندان، توانگرانی که در شهر مانده بودند اجبارا از  ;نیازمندیهاي تنگدستان تعیین شده بودند

ها در میان آنها تقسیم شده  در داخل شهر به تناسب افراد خانواده اراضی واقع. مازاد دارایی خویش چشم میپوشیدند

به گواهی فرمانی که در این زمان صادر شده بود، در جامعه اشتراکی مونستر مرد تسلط و برتري دیرین . بودند

  . خویش را بر زن خود حفظ کرده بود

اي مذهبی زیر نظر مقامات دولتی تشویق رقص، مسابقه، و نمایشه. رهبران شهر قوانین اخالقی سختی وضع کردند

. و زنا از جرایم کبیره به شمار آمد ;فحشا تحریم گشت ;براي میخوارگی و قمار کیفر سنگینی تعیین شد ;شدند

ندیمه ((کثرت زنان، که معلول خروج مردان از شهر بود، رهبران را ناگزیر به صدور فرمانی کرد که هر زن مجردي را 

گروهی از . زنان مجرد این را بر تجرد و تنهایی ترجیح دادند. در واقع صیغه شوهر او، میساخت، و ))زن شوهردار

  . کاران شهر که با این فرمان مخالف بودند شورشی بر پا کردند و شاه را به زندان افکندند محافظه
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لیم نو، زنان نقش مردانهاي در این پیروزي اورش. ولی سربازان آنان، در حال مستی، به دست آناباتیستها کشته شدند

با بیرحمی و سنگدلی ) به گفته وقایعنگاران مخالف(یوهان از زندان آزاد شد، و زنان متعددي گرفت، و . ایفاد کردند

یوهان باید داراي خصال ممتازي بوده باشد، زیرا هزاران تن از مردم فرمان وي را با خرسندي گردن . حکومت کرد

. کردند نبازي میمینهادند و در راه او جا

هنگامی که یوهان براي درهم شکستن حلقه محاصره دشمن از مردم یاري خواست، شماره زنانی که به درخواست 

براي استمداد از )) رسوالنی((چون درصدد برآمد . وي پاسخ دادند بیش از آن بود که برا جنگ ضرورت داشت

مرد کوشیدند صفوف سربازان دشمن را بشکافند، ولی همگی  هاي آناباتیست دیگر به خارج گسیل دارد، دوازده گروه

یکی از زنان غیور شهر که از داستان یهودیت به هیجان آمده بود، به قصد کشتن . به دام افتادند و کشته شدند

  . او نیز دستگیر و کشته شد ;اسقف، به سفوف دشمن تاخت

سط برادران مونستري خویش را نکوهش میکردند، اما گر چه گروهی از آناباتیستهاي آلمان و هلند اعمال زور تو

ساکنان کولونی، تریر، آمستردام، و لیدن براي پیروزي انقالب مونستر دعا . بیشتر آنان انقالب مونستر را میستودند

مارس  25و  22(براي تقویت انقالبیون محصور در مونستر، پنجاه کشتی از آمستردام حرکت کردند . میخواندند

مارس، دستهاي از آناباتیستها  28در روز . ولی همه این کشتیها به دست مقامات دولتی هلند تار و مار شدند، )1535

به پیروي از انقالبیون مونستر، صومعهاي را در نزدیکی فریسالند غربی تسخیر کردند و در آن سنگر بستند، ولی اینان 

  . نیز با دادن هشتصد کشته سرکوب شدند

کار پروتستان و کاتولیک را در سراسر امپراطوري بر آن داشت که  شورش نیروهاي محافظه گسترش روز افزون

اندر میداد با بدعتگذاران نورسته کلیسا  1528لوتر، که در سال . خویشتن را براي سرکوبی آناباتیستها تجهیز کنند

مالنشتون نیز عقیده .)) و مار شوندآشوبگران کافر به زور شمشیر تار: ((توصیه کرد 1530بنرمی رفتار شود در سال 

شهرهاي آلمان یکی پس از دیگري پول و مرد جنگی براي یاري اسقفی که مونستر را محاصره . لوتر را تایید کرد

براي تقویت محاصره کنندگان مونستر، مالیات تازهاي در ) 1535آوریل  4(و دیت ورمس  ;کرده بود فرستادند

ا کمکهایی که دریافت میکرد، حلقه محاصره را تنگتر ساخت و ساکنان شهر را از اسقف، ب. سراسر آلمان وضع کرد

  . آذوقه و مایحتاج دیگر محروم کرد

یوهان، شاه مونستر، چون دید قحطی بر ساکنان شهر زور آور شده و مردم روحیه خود را باختهاند، اجازه داد تا 

کودکان، و برخی از مردان، فرصت را براي گریز از شهر  بسیاري از زنان و. کسانی که مایلند شهر را ترك گویند

سربازان اسقف، مردانی را که از شهر میگریختند زندانی میکردند و یا به قتل میرسانیدند، ولی زنان را . مغتنم شمردند

اجمان، از با نشان دادن قسمتی از دیوارهاي بیدفاع شهر به مه)) مهاجران((یکی از . به خدمات گوناگون وا میداشتند

و از پی آنان چند ) ژوئن 24(نیرویی از دهقانان جنگجو به راهنمایی وي دروازه شهر را گشودند . مرگ نجات یافت

قحطی و گرسنگی مردان شهر را چنان ناتوان کرده بود که تنها هشتصد تن از آنان قادر . هزار سرباز به شهر ریختند

در بازار شهر سنگر بستند و پس از آنکه مهاجمان وعده دادند در  اینان نیز نخست. بودند اسلحه به دست گیرند

ولی مهاجمان با عهدشکنی همه آنان را به . صورت خروج از شهر به جان آنان گزندي نخواهد رسید، تسلیم شدند

د، از هاي شهر را جستجو کردند و چهارصد تن دیگر از شورشیان را، که پنهان شده بودن مهاجمان خانه. قتل رساندند

یوهان و دو تن از یاران وي را به دیرکی بستند و گوشتشان را با گازانبر گداخته از تن جدا کردند، و . پاي در آوردند

زبان آنان را از جاي میکندند و سرانجام .)) مردمی که در بازار شهر گرد آمده بودند از بوي تعفن بیمار شدند((

. بردند هایی در قلبشان فرو می دشنه
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از آن پس، همه مقامات شهري به فرمان اسقف . ف پیروزمندانه به شهر بازگشت و زمام امور را به دست گرفتاسق

در سراسر امپراطوري، آناباتیستها از بیم جان خویش آن . درآمدند و آیین کاتولیک نیز بار دیگر در شهر قوام گرفت

با وجود این، بسیاري از این بدعتگذاران صلح . میراندند عده از همکیشان خود را که هواخواه اعمال زور بودند از خود

رهبران . لوتر و مالنشتون به فیلیپ هسهاي توصیه کردند که همه آناباتیستها را نابود کند. طلب به شهادت رسیدند

ت محافظه کار عقیده داشتند از کسانی که با گستاخی نظام اقتصادي و سیاسی کشور را تهدید میکردند با چنان شد

  . و بیرحمیی باید انتقام گرفته شود که براي آیندگان مایه عبرت شود

آناباتیستها از این آزمایش تلخ عبرت گرفتند، تحقق نظام اشتراکی مطلوب خویش را به پایان هزارهاي که کتاب 

. مکاشفه یوحناي رسول وعده میدهد موکول کردند، و شکیبایی و سادگی و تقوا و صلحجویی پیش گرفتند

، پیروان هلندي و آلمانی خود را چنان ماهرانه )1531(منوسیمونس، کشیش کاتولیک، که به آناباتیسم گرویده بود 

همه سختیها را از سر گذراندند و توانستند در هلند، روسیه و آمریکا جوامع کشاورزي )) منونیتها((هدایت کرد که 

کویکرهاي انگلیسی، و باتیستهاي امریکایی همبستگی آشکاري به در بین آناباتیستهاي بر اروپا، . استواري بر پا کنند

ولی صلحجویی کویکرها و مخالفت آنها با سوگند خوردن، و اعتقاد باتیستها به لزوم تعهد گرفتن . چشم نمیخورد

سالمندان، محتمال از همان سنتها و معتقداتی ریشه گرفتهاند که در سویس، هلند، و آلمان به شکل نهضت 

ها تمایل و آمادگی آنان به همزیستی با پیروان مذاهب  یکی دیگر از وجوه مشترك این فرقه. تیستی نمودار شدندآنابا

که در روزگار سختی و تنگدستی، و به هنگام شهادت، آنان را در ایمان خویش استوار کرده  معتقداتی . استدیگر 

ولی آنان با صداقت، جانبازي، و انساندوستی خویش میراث گرانبهایی براي ما  ;بود با فلسفه بیثبات ما سازگار نیست

  . بر جاي نهادند و انسانیت ما را جال و روشنی بخشیدند

فصل هجدهم

  اصالح دینی در سویس: تسوینگلی

1477 -1531  

  

I  -کارهاي شگرف به مقیاس کوچک  

به استحکام کنفدراسیون آنها انجامید، احساسات ملی ) 1477(ویس در دفع حمله شارل دلیر پیروزي کانتونهاي س

مردم سویس را تقویت کرد، و به آنان چنان نیرویی بخشید که توانستند در برابر امپراطور ماکسیمیلیان، که 

س از شکست بورگونی، ولی پ. میخواست سویس را ضمیمه امپراطوري مقدس روم سازد، با سرسختی ایستادگی کنند

لکن در دیت ستانس  ;اختالف نظر بر سر چگونگی تقسیم غنایم نزدیک بود آتش جنگ داخلی را در سویس برافروزد

، زاهد فیلسوفی به نام نیکوالوس فون در فلوئه که سویسیها وي را به نام برادر کالوس میشناسند آنها را به )1481(

  . مصالحه وا داشت

، بال 1481و زولوتورن در سال ) فریبور(ایاالت فرایبورگ . وستن کانتونهاي تازه وسعت یافتکنفدراسیون با پی

بدین سان، شماره . به عضویت کنفدراسیون پذیرفته شدند 1513، و آپنتسل در سال 1501وشافهاوزن در سال 

تند، به استثناي فرایبورگ کانتونهاي عضو کنفدراسیون به سیزده رسید، که ساکنان آنها به لهجه آلمانی سخن میگف

کانتونهاي مذکور یک جمهوري فدرال تشکیل . و برن که اهالی آنها عالوه بر آلمانی با زبان فرانسه نیز آشنا بودند

نمایندگان . دادند که اعضاي آن در امور داخلی خود مختار، و در امور خارجی تابع مجلس قانونگذاري مشترك بودند

با این حال، جمهوري فدرال سویس بر اساس . نتونهاي عضو جمهوري برگزیده میشدندمجلس فدرال بتساوي از کا
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دموکراسی کامل اداره نمیشد، زیرا برخی از جماعتهاي کوچکتر، مثل واسالها، از حق راي محروم بودند و در اختیار 

، 1512تا  1500ل در سا. سویس هنوز بدانجا نرسیده بود که نمونه صلحجویی شود. کانتونها قرار میگرفتند

کانتونهاي جمهوري فدرال از آشفتگی وضع ایتالیا استفاده کردند و بلینتسونا، لوکارنو، لوگانو و سرزمینهاي دیگر 

ولی پس از . هاي آلپ به قلمرو خویش افزودند و سپاهیان خویش را به دولتهاي خارجی اجاره دادند جنوب کوه

، کنفدراسیون از توسعه طلبی چشم پوشید و بیطرفی پیش گرفت و، با )1515(هزیمت سربازان سویس در مارینیاتو 

صنعتگران تیزهوش، و بازرگانان پرمایه خویش، یکی از درخشانترین و پیشروترین ارشاد و تربیت برزگران سرسخت، 

. تمدنهاي تاریخ را بنیان نهاد

این، اومانیستهایی که در بال به دور فروبن با وجود . کلیساي سویس نیز مانند کلیساي ایتالیا به فساد آلوده بود

در اخالقیات آن عصر، برخورداري کشیشان . واراسموس گرد آمده بودند از آزادي و حمایت کلیسا برخوردار بودند

یکی از اسقفان سویس براي هر فرزندي که کشیشان تابع او به جهان . ها قابل تحمل بود سویس از خدمات متعه

وي شکوه . گیلدر از این راه جمعآوري کرد 1522ر مطالبه میکرد، و در طی یک سال مبلغ میآوردند چهار گیلد

ها میروند، مستی میکنند، و اوقات خویش را با قمار میگذرانند ولی گله او  داشت که بسیاري از کشیشان به میخانه

   .دادند ظاهرا از این بود که کشیشان در ازاي ارتکاب این اعمال به او پولی نمی

اسقف . برخی از ایاالت، بویژه زوریخ، نظارت دولتیان بر کشیشان را آغاز کردند و بر امالك کلیسا مالیات بستند

  . کستانس ادعا میکرد که زوریخ از آن اوست و اهالی شهر باید فرمان وي را گردن نهند و به او عشریه بپردازند

، 1510در سال . به نحو موثري از دعاوي وي پشتیبانی کند ولی پاپ آنچنان سرگرم سیاست ایتالیا بود که نتوانست

پاپ یولیوس دوم، در ازاي استفاده از سربازان ژنو، به شوراي این شهر اجازه داد که باري اصالح وضع دیرها، و 

در بدین سان، هفت سال قبل از آنکه لوتر مسائل معروف خویش را بر . ها، و اخالق عمومی تدابیري اتخاذ کند صومعه

کلیساي ویتنبرگ الصاق کند، نطفه اصالح دینی، با تسلط دولف بر کلیسا در زوریخ و ژنو بسته شد، همین تحول راه 

  . را براي ادغام کلیسا و دولت، به اشکال گوناگون، به دست تسوینگلی و کالون هموار کرد

II -تسوینگلی  

ر این حقیقت را به ثبوت میرساند که مردان بزرگ در دیداري از زادگاه هولدرایش یا اولریش تسوینگلی یک بار دیگ

منطقیترین و ناکامترین مطلحان دینی زندگی را در کلبه محقري در . هاي محقر چشم به جهان گشودهاند خانه

دهکده کوهستانی ویلدهاوس، در هشتاد کیلومتري جنوب خاوري زوریخ، که اکنون بخشی از کانتون سن گال است، 

هاي تنگ، و کف  این کلبه تاریخی، با شیروانی کوتاه، دیوارهاي چوبین زمخت، و پنجره). 1484ه ژانوی(آغاز کرد 

پوشیده از الوار ناهموار، و تختخواب چوبی تنومند، و میز و قفسه کتاب، از محیطی سخن میگوید که انسان را ناگزیر 

حبمنصبان ارشد قریه و مادرش خواهد مغرور پدر اولریش از صا. میکرد که از جهان روي برتابد و به آخرت دل بندد

از . اولریش سومین پسر از هشت پسر خانواده بود که براي جلب تحسین دو خواهر باهم رقابت میکردند. کشیشی بود

  . روزگار جوانی، دست تقدیر همه موجبات را براي رسیدن اولریش به مقام کشیشی فراهم کرده بود

یی را در قریه مجاور به نام وسن، عهدهدار بود، در تربیت او با پدر و مادرش عموي تسوینگلی، که ریاست کلیسا

وي با آشنا کردن تسوینگلی با اومانیسم، وسعت نظري به او داد که سرانجام وي را از لوتر و کالون . همکاري میکرد

در چهاردهسالگی در برن  ;چون به دهسالگی رسید، وي را به یک مدرسه التینی زبان در بال فرستادند. متمایز نمود

از شانزده تا هجده سالگی . به کالجی راه یافت که دانشمندي متبحر در ادبیات کهن یونان و روم آن را اداره میکرد

در این سالها با . تحصیالت خود را در دانشگاه وین، که تحت نظر کونرادوس کلتس در اوج اومانیسم بود،ادامه داد

در هجدهسالگی به بال . فلوت، و دولسیمر خستگی ناشی از تحصیل را از تن بیرون میکردنواختن عود، چنگ، ویولن، 
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مخالفت خویش را با خرید و فروش آمرزشنامه و تجرد روحانیان و  1508بازگشت و نزد توماس ویتنباخ، که از سال 

بیست و دو سالگی، پس از  در. برگزاري مراسم قداس به رسم کاتولیکها ابراز میداشت، به تحصیل االهیات پرداخت

تسوینگلی اولین مراسم قداس خویش را با حضور . اخذ دانشنامه فوق لیسانس، به مقام کشیشی منصوب شد

بستگانش در زادگاه خود، ویلدهاوس برگزار کرد، و با صد گیلدري که در آنجا براي او گردآوري شد، مقام کشیشی 

. وس خریدکلیسایی را در گالروس، سی کیلومتري ویلدها

. تسوینگلی در اینجا، همچنانکه وظایف خویش را با شوق و حرارت به جاي میآورد، از تحصیل و مطالعه باز نایستاد

با عالقه وافر آثار هومر، و پینداروس،  ;براي اینکه متن اصلی کتاب عهد جدید را بخواند، زبان یونانی را فرا گرفت

وبوس، سنکا، پلینی کهین، و تاسیت را مطالعه کرد و بر آثار لوکیانوس، ذیمقراطیس، پلوتارك، سیسرون، قیصر، لی

اراسموس را  ;تسوینگلی با پیکو دالمیراندوال و اراسموس مکاتبه داشت. هجانویس شکاك، تفسیري نوشت

ر بالین ، هر شب قبل از آنکه سر ب)1515(با احترام از او دیدن کرد  ;میخواند)) برجستهترین فیلسوف و عالم االهی((

وي، مانند اراسموس، با فساد کلیسا و تعصب و جمود فکري و تکفیر فیلسوفان و . نهد، قطعهاي از آثار وي را میخواند

پیوستن به سقراط و سنکا، در ((میگفت که برایش . شاعران هواخواه فرهنگ یونان و روم باستان به مبارزه پرداخت

با  ;روحانیت وي از التذاذ جسمی باز نمیداشت. ت پاپها شریک شودجهان ابدي، گواراتر از آن است که در مقدرا

دیگر اعضاي کلیسا . ادامه داد) 1514(و این آمیزش را تا هنگام زناشویی  ;برخی از زنان سخاوتمند درمیآمیخت

هواخواه فرانسه در ظاهرا رابطه وي را با زنان نادیده میگرفتند، و پاپها به خاطر حمایت او از دربار پاپ، در برابر جناح 

به عنوان قاضی عسکر  1515و  1513در سال . سالی پنجاه فلورین به او میپرداختند 1520گالروس، تا سال 

ولی پس از دیدن جنگهاي ناوارو و . سربازان مزدور سویس به ایتالیا رفت و سربازان را به پشتیبانی از پاپ تشویق کرد

  . به خدمت دولتهاي بیگانه بناي مخالفت نهادمارینیانو، با واداشتن سربازان سویسی 

جناح فرانسوي برگالروس چیره شد، و تسوینگلی ناچار این شهر را ترك گفت و مقام کشیشی  1516در سال 

در اینجا بود که وي سالها قبل از آنکه لوتر با کلیساي . کلیسایی را در آینزیدلن، در کانتون شویتس، به عهده گرفت

اعالم داشت که مسیحیت باید منحصرا بر کتاب  1517در سال . به تبلیغ عقاید پروتستانی پرداخت کاتولیک درافتد،

و به اسقف اعظم خویش، کاردینال ماتائوس شینر، گوشزد کرد که براي مقام پاپی مبنا و مجوزي  ;مقدس استوار شود

به باد انتقاد گرفت و راهبان فرقه ، خرید و فروش آمرزشنامه را 1518در ماه اوت . در کتاب مقدس وجود ندارد

را )) زیارت باعث آمرزش گناهان، و خطاها و عقوبتها خواهد شد((بندیکتیان را ترغیب کرد تا لوحی که مضمون شعار 

، تسوینگلی، به دعوت کلیساي بزرگ زوریخ، به عنوان 1518اوت  10در روز . هاي مجلل مریم عذرا بردارند از زیارتگاه

. ، به آن شهر ثروتمند رهسپار شد))کشیش مردم((

هایی که در مقام تازه خویش  در طی موعظه. شخصیت و خلق و اندیشه تسوینگلی اکنون به حد بلوغ رسیده بودند

 ;ایراد داشت، همه کتاب عهد جدید را، جز مکاشفه یوحناي رسول که وي عالقهاي بدان نداشت، تفسیر کرد

گرچه از او تصویري در . در ساختن شخصیت لوتر داشت، چندان ملهم نبود تسوینگلی از رازوري، که سهم بسزایی

دست نیست، اما معاصرانش وي را مردي خوبرو، خونگرم، گلگون چهره، و داراي آواي گرم و دلنشینی که مردم را 

ن ساده تسوینگلی بالغت لوتر و احاطه وي را بر کتاب مقدس نداشت ولی با سخنا. مسحور میساخت توصیف کردهاند

وي در مبارزه با خرید و فروش آمرزشنامه از پشتیبانی . هاي خویش کرد و بیآالیش همه مردم زوریخ را مفتون اندیشه

، برناردین سامسون، فرایاري از فرقه فرانسیسان میالن، به 1518در ماه اوت . مقامات متبوع خویش برخوردار بود

هایی را که روي پارشمن  او آمرزشنامه. ئو دهم را به مردم بفروشدهاي پاپ ل سویس آمد تا مانند تتسل آمرزشنامه

هایی که روي کاغذ نوشته شده و  نوشته شده بودند به بهاي یک کراون به توانگران میفروخت، ولی بهاي آمرزشنامه
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ز عذاب دوزخ او ادعا میکرد که با تکان دادن انگشت خویش ارواح مردگان را ا. مخصوص تهیدستان بودند، ارزانتر بود

تسوینگلی، با پشتیبانی اسقف کنستانس، به اقدامات وي اعتراض کرد و پاپ، که ظاهرا از حوادث . رهایی میبخشد

  . آلمان عبرت گرفته بود، ناچار فرستاده خویش را از سویس فراخواند

گلی همچنان در در این مدت تسوین. ، طاعون یک سوم ساکنان زوریخ را در عرض شش ماه تلف کرد1519در سال 

زوریخ ماند و شب و روز به یاري و پرستاري بیماران پرداخت، تا جایی که نزدیک بود بیماري خود وي را نیز از پاي 

. ولی پس از آنکه تندرستی خویش را بازیافت، مردم زوریخ مهر وي را بیش از هر کسی به دل گرفته بودند. درآورد

ر و دورر، به پاس خدمات جانبازانه تسوینگلی به مردم زوریخ، به او تهنیت بزرگان شهرهاي دور دست، چون پیرکهایم

، تسوینگلی به مقام کشیشی ارشد کلیساي بزرگ زوریخ ارتقا یافت و با نفوذ و قدرتی که 1521در سال . گفتند

. کسب کرده بود آشکارا جنبش اصالح دینی در سویس را اعالم داشت

III - اصالح دینی تسوینگلی  

نگلی بیآنکه خود متوجه باشد، به مقتضاي معلومات غیر معمول خود، شیوه خدمات کشیشی را در کلیساي تسوی

تا آن روز برنامه نیایش مسیحیان در کلیساها تقریبا منحصر بود به اجراي مراسم قداس و تناول . خویش تغییر داد

را بر مراسم دینی تفوق بخشید و آن را تسوینگلی موعظه . عشاي ربانی، و وعظ و خطا به ناچیز شمرده میشدند

چون نفوذ و قدرت وي فزونی یافت، با پشتکار بیشتري به احیاي سادگی سازمان و مراسم . وسیله تعلیم ساخت

قیام لوتر و رساله درباره کلیسا، اثر هوس، تاثیر عمیقی در اندیشه تسوینگلی بر جاي . مسیحیت اولیه همت گماشت

وي . ، رهبانیت، و اعتقاد به برزخ، و شفاعت قدیسین را آشکارا به باد انتقاد گرفت1520در سال . نهاده بودند

همچنین اعالم داشت که مسیحیان، همچنانکه کتاب مقدس تعلیم داده است، در دادن عشریه به کلیسا باید آزاد و 

شوراي کانتون . ري کرداسقف وي از او خواست که سخنان خویش را پس گیرد، ولی تسوینگلی پافشا. مخیر باشند

زوریخ نیز، به پشتیبانی از تسوینگلی، به کشیشان ساکن قلمرو فرمانروایی خویش فرمان داد که سخنی مغایر با 

، تسوینگلی شوراي کانتون زوریخ را بر آن داشت که سربازان 1521در سال . تعلیمات کتاب مقدس بر زبان نرانند

چون . یک سال بعد، تحریم شورا شامل همه کشورهاي خارجی شد. دارد سویسی را از خدمت در سپاه فرانسه باز

کاردینال شینر، با نادیده گرفتن تصمیم شورا، به سربازگیري براي پاپ در خاك سویس ادامه داد تسوینگلی به دیگر 

رید، خون هر گاه کاله وي را بفشا((زیرا  ;اعضاي کلیسا گفتن بیجهت نیست که کاردینال کاله سرخ بر سر مینهد

تسوینگلی چون دریافت که کتاب مقدس پرهیز از گوشت را .)) نزدیکترین بستگان شما از البهالي آن خواهد چکید

در موسم روزهداري تحریم نکرده است، به اعضاي کلیسایش اجازه داد که مقررات کلیسا را در این مورد نادیده 

تسوینگلی در پاسخ خویش به اسقف، در . نس روبه رو شداین پیشنهاد تسوینگلی با اعتراض اسقف کنستا. بگیرند

کتاب آغاز و انجام، شورش همگانی را بر ضد کلیسا پیشبینی کرد و به سران کلیسا اندرز داد که به پیروي از قیصر 

تسوینگلی، با ده کشیش دیگر، از اسقف درخواست کرد که . هایشان را برخود بپیچند و بآرامی در عزلت بمیرند جامه

در این هنگام خود تسوینگلی با آنا راینهارد، ). 1522(با تجویز زناشویی کشیشان به فساد دستگاه کلیسا پایان دهد 

، یک سال قبل از آنکه لوتر با کاتارینا فون بورا 1524در سال . که معشوقه یا همسر غیر رسمی وي بود، به سر میبرد

  . ستزناشویی کند، تسوینگلی با آنا پیمان زناشویی ب

این جدایی قاطع از کلیسا به دنبال دو مباحثه روي داد که مناظره لوتر و اك را در الیپزیگ به یاد میآوردند و 

پیشنهاد تسوینگلی مبنی بر اینکه اختالف نظر او و . هاي قرون وسطایی بودند انعکاس طرد مباحثات مدرسی دانشگاه

شوراي . یرد بر جمهوري نیمه دموکراتیک سویس ناگوار نیامدمخالفان محافظهکارش بیطرفانه مورد قضاوت قرار گ

کبیر زوریخ، با استفاده از اختیارات قانونی خویش در مورد مسائل دینی، از اسقفان خواست که نمایندگانی به شورا 
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 25(متعاقب آن، نزدیک ششصد نماینده براي گفتگویی حاد و هیجان انگیز در تاالر شهر گرد آمدند . گسیل دارند

:تسوینگلی شصت و هفت پیشنهاد به شورا تسلیم داشت) 1523ژانویه 

  .... بدون تایید کلیسا ارزشی ندارد خطاکارند)) انجیل((همه کسانی که میگویند .1

  . ... تجلی کرده است)) انجیل((حقیقت به طور جامع و آشکار در  .15

م اعالي کشیشی جاي میدهند به مقام شامخ مسیح مسیح یگانه کشیش اعالست، و آنان که خویشتن را در مقا .17

  . بیحرمتی میکنند

از این روي، مراسم . مسیح، با جان دادن بر صلیب، خویشتن را براي آمرزش گناهان مومنان فدا کرده است .18

  ... قداس قربانی کردن مسیح نیست، بلکه یادبود قربانی شدن مسیح بر صلیب است

از این روي، استفاده از هرگونه خوراکی در . نچه را مسیح فرمان نداده به جاي آرندبر مسیحیان واجب نیست آ .24

  ... هر زمان براي آنان مجاز است

  ... بنابر این همه مردان میتوانند زناشویی کنند ;هر آنچه خدا جایز دانسته و منع نکرده صواب است .28

  . و تعالیم مسیح ندارد)) کتاب مقدس((اقتدار به اصطالح روحانی کلیسا مبنا و مجوزي در . 34

، اقتدار مقامات کشوري ))21.22انجیل متی (( ;2.5)) انجیل لوقا((با وجود این، مسیح با تعالیم و زندگی خویش . 35

  ... را تایید کرده است

اج زنان فضاحتی شرمآورتر از تحریم زناشویی براي کشیشان نمیشناسم، در صورتی که آنان مجازند با پرداخت ب .49

  !... را براي خویشتن صیغه کنند

  ... خوریم به مطلبی درباره برزخ برنمی)) کتاب مقدس((در  .57

 همه پیشوایان مسیحی باید بیدرنگ توبه کنند و صلیب مسیح را سرمشق خویش قرار دهند، وگرنه نابود می. 66

  . هم اکنون تیشه بر ریشه آنان نهاده شده است. شوند

یب اسقف کنستانس، از بحث مشروح درباره نظریات تسوینگلی سر باز زد و پیشنهاد کرد که، این یوهان فابر، نا

تسوینگلی با این پیشنهاد مخالفت کرد، زیرا . ها یا شوراي عمومی کلیسا ارجاع شوند نظریات براي بررسی به دانشگاه

شورا نظر . ره نظریات وي تصمیم بگیرنددر دسترس بودن انجیل به زبانهاي بومی به مردم امکان میداد شخصا دربا

تسوینگلی را صایب دانست و وي را از گناه بدعتگذاري مبرا شناخت و به همه روحانیان زوریخ فرمان داد که در 

بدین سان، در سویس نیز چون آلمان، دولت بر . هاي خویش سخنی مغایر با تعلیمات انجیل بر زبان نرانند موعظه

  . کلیسا چیره شد

. ري از روحانیان زوریخ، که اکنون دولت پرداخت مزد آنان را تضمین کرده بود، فرمان شورا را گردن نهادندبسیا

بسیاري از کشیشان زناشویی کردند، به زبان بومی مردم را تعمید دادند، اجراي مراسم قداس را در کلیساهاي خویش 

گروهی از مردم زوریخ به کلیساها ریختند و . ترك کردند، و از اداي احترام به شمایل مذهبی اجتناب جستند

تسوینگلی چون از بروز اغتشاش در شهر آشفته شده بود، مجادله دیگري . ها و تصاویر مذهبی را نابود کردند مجسمه

اکتبر  26(تن روحانی، براي بررسی وضعی که پیش آمده بود، برپا کرد  350تن غیر روحانی و  550با حضور 

شد که شورا مردم شهر را از تعدي برحذر داشت و به کمیتهاي، که تسوینگلی هم عضو آن بود، نتیجه آن ). 1523

تسوینگلی بسرعت رسالهاي به نام سخن کوتاه . ماموریت داد براي آشنا کردن مردم با اصول دین رسالهاي بنگارد

روحانیان کاتولیک به این . هاي آن را براي روحانیان کانتون زوریخ ارسال داشت درباره مسیحیت نوشت و نسخه

رساله اعتراض کردند و دیت کنفدراسیون سویس که در لوسرن تشکیل میشد، این اعتراض را تایید کرد، و در عین 

  . ولی شوراي زوریخ همه اعتراضات را بیپایه شمرد. حال خواهان اصالحات در کلیسا شد
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و اعترافنامه ) 1525(نی درباره دین راست و ناراست تسوینگلی عقاید خویش را به نحو مشروحتري در رساالت التی

وي در این رساالت عقاید اساسی کلیساي روزگار خویش را درباره خداي سهگانه، هبوط آدم . گنجانید) 1530(ایمان 

نیاکان ((و حوا، تجسم مسیح، زادن مسیح از باکره، و کفاره شدن مسیح را پذیرفت، ولی گناهکاري ذاتی را میراث 

تسوینگلی نیز مانند لوتر معتقد بود که انسان هرگز . بشر نمیدانست، بلکه آن را تمایل فطري انسان میشمرد)) هاولی

نمیتواند با اعمال نیک خود رستگار شود، بلکه باید به این عقیده ایمان بیاورد که مسیح با شهادت خود گناهان آدمی 

کالون همعقیده بود و میپنداشت که آفریدگار هر اتفاقی، و سرنوشت  وي درباره تقدیر ازلی با لوتر و. را بازخریده است

ولی او عقیده داشت خداوند تنها . هر انسانی، را از ازل مقدر کرده است، و پیش بینی او به حقیقت خواهد پیوست

ز جهان که در طفولیت ا) از والدین مسیحی(همه کودکان  ;کسانی را که از انجیل روي برتافتهاند محکوم میکند

درمیگذرند، حتی در صورتی که تعمید نگرفته باشند، به گروه نجات یافتگان خواهند پیوست، زیرا کودك گناه 

، و کتاب مقدس از آن آگاه ))مکان پرسودي براي سازندگان آن است((دوزخ واقعیت دارد، ولی برزخ  ;نمیشناسد

رفا نمادهایی سودمند براي یادآوري فیض و رحمت از آیینهاي مقدس معجزهاي سرنمیزند، و این آیینها ص ;نیست

به اعتراف و اقرار نزد کشیش نیازي نیست، زیرا هیچ کشیشی، مگر خدا، قادر نیست گناهان انسان را  ;پروردگارند

 ;با این حال براي انسان سودمند است که مشکالت روحی خویش را با کشیش کلیساي خود در میان نهد ;بیامرزد

نی تناول واقعی جسم مسیح نیست، بلکه نمادي است از پیوستگی روحی انسان با خدا و جامعه آیین عشاي ربا

تسوینگلی آیین قربانی مقدس را بخشی از برنامه پرستش کلیساي اصالح شده قرار داد و آن را با دادن نان . مسیحی

بیشتر . چهار بار محدود کرد و شراب به حاضرین برگزار کرد، ولی اجراي آن را، به جاي هر یکشنبه، به سالی

هاي مراسم قداس در کلیساي اصافلح شده برجاي ماندند، با این تفاوت که هنگام اجراي آن کشیش و جمعیت  جنبه

باقی اجتماعات کلیسایی را تسوینگلی به موعظه اختصاص داد، و . باهم آن را به زبان آلمانی سویس تالوت میکردند

. م اعتقاد مسیحیان را مقدم بر اجراي مشتی مراسم دینی قرار دادبدین سان تنویر افکار و تحکی

از آنجا که کتاب مقدس لغزشناپذیر، به جاي کلیساي لغزش ناپذیر پیشین، اکنون یگانه وسیله ارشاد مسیحیان و 

و گروهی  مبناي منحصر به فرد ایمان آنان شده بود، متن ترجمه آلمانی لوتر به زبان آلمانی سویس برگردانیده شد،

این کتاب . از دانشمندان عالمان االهی، به رهبري لئو بود، مامور شدند همه کتاب مقدس را به زبان آلمانی برگردانند

، چهار سال قبل از آنکه متن اصالح شده ترجمه کتاب مقدس لوتر انتشار یابد، توسط کریستیان 1534در سال 

زوریخ، به تبعیت از دومین بند ده فرمان، و به منظور احیاي  شوراي. فروشاوئر در دسترس مردم سویس نهاده شد

سنتهاي دیرین یهودیت، دستور داد شمایل مذهبی، آثار منتسب به قدیسین، و اشیاي زینتی را از کلیساي شهر 

 حتی ارگها را از کلیساها خارج کردند، و مدخل وسیع و با شکوه کلیساي بزرگ زوریخ صورت مالل آوري به. بردارند

پارهاي از این شمایل، چون موهوم پرستی را دامن میزدند، سزاوار نابودي بودند، ولی برخی چنان شکوه . خود گرفت

خود . و ابهتی به کلیساها بخشیده بودند که هاینریش بولینگر، جانشین تسوینگلی، بر فقدان آنها افسوس خورد

تهاي معجزه کنندهاي نمیپرستیدند مخالفتی نداشت، ولی هایی که مردم آنها را جون ب تسوینگلی با تصاویر و پیکره

به کلیساهاي روستایی شهرستان زوریخ اجازه داده . امحاي آنها را به منظور از میان بردن بت پرستی نادیده گرفت

کاتولیکها از قوانین مدنی برخوردار . شد که، در صورت تمایل اکثر اعضاي خویش، شمایل مذهبی را حفظ کنند

شرکت در مراسم قداس جریمه داشت، و تناول ماهی به جاي . ولی از دستیابی به مشاغل دولتی منع شدند بودند،

ها، جز یکی، یا بسته شدند یا به صورت  ها و راهبهخانه همه صومعه. گوشت در روزهاي جمعه را قانون منع کرد

مراسم روزهاي . گفتند و زنا شویی کردند ها را ترك ها صومعه و راهبان و راهبه ;بیمارستان و آموزشگاه درآمدند

  . یادبود قدیسین، زیارت اماکن مقدس، آب مقدس، و برگزاري مراسم قداس براي مردگان متروك شدند
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تحقق نیافت، اصالحات تسوینگلی هنگامی آغاز شد که لوتر هنوز به صورت  1024گرچه همه این اصالحات تا سال 

، شهر زوریخ براي حل و فصل مسائل مبرم و 1524در ماه نوامبر . جست راهب مجردي در مراسم قداس شرکت می

میان تسوینگلی و شورا سازشی به عمل آمد، . فوري دولت یک شوراي خصوصی مرکب از شش عضو تشکیل داد

و شورا نیر  ،بدین معنی که تسوینگلی مقررات امور کلیسایی و کشوري را تنظیم کرد و به دست این شورا سپرد

بدین ترتیب، کلیسا و دولت در سازمان واحدي ادغام شدند، تسوینگلی . او را، در این هر دو زمینه، پذیرفت رهبري

یگانه منشا قانون به ) چون قران در جهان اسالم(رهبر غیر رسمی این سازمان شد، و در این سازمان کتاب مقدس 

قدیم بود، با رهبري تسوینگلی جامه عمل  رهبري کشور توسط پیامبران، که کمال مطلوب کتاب عهد. شمار آمد

. پوشیده بود، همان طور که بعدها در مورد کالون چنین شد و به رهبري تسوینگلی در زوریخ جامه عمل پوشید

تسوینگلی پس از پیروزي سریع و کامل خویش در کانتون زوریخ، براي بسط شکل تازه ایمان کهن، توجه خود را به 

  . ین سویس معطوف کردکانتونهاي کاتولیک نش

VI -به پیش، سربازان مسیحی!  

برن، بال، . اصالح دینی تارو پود کنفدراسیون سویس را از هم گسیخته بود و به نظر میرسید که در پی زوال آن است

ج پن. شافهاوزن، آپنتسل، و گریزون از زوریخ هواداري میکردند، لیکن کانتونهاي دیگر با آن بناي دشمنی نهاده بودند

کانتون لوسرن، اوري، شویتس اونتروالدن، و تسوگ براي سرکوبی هواداران هوس، لوتر، و تسویگلی اتحادیه کاتولیکی 

فردیناند مهیندوك اتریش، از همه کشورهاي کاتولیک خواست تا براي سرکوبی پروتستانها ). 1524(تشکیل دادند 

در روز . ن هاپسبورگ به سویس، به آنان وعده مساعدت دادمشترکا اقدام کنند، و به امید بازگردانیدن سلطه خاندا

ژوئیه، همه کانتونهاي سویس، به استثناي شافهاوزن و آپنتسل، توافق کردند که نمایندگان زوریخ را در دیتهاي  16

اقدامات  زوریخ و تسوینگلی با اعزام مبلغانی براي اشاعه اصالح دینی در ناحیه تورگاو به. آینده کنفدراسیون نپذیرند

یارانش وي را آزاد ساختند و، در راس یک جمعیت  ;مخالفان پاسخ گفتند یکی از این مبلغان دستگیر و زندانی شد

ژوئیه . (لجام گسیخته، صومعهاي را غارت کردند و به آتش کشیدند و شمایل مذهبی را در چندین کلیسا نابود کردند

اراسموس، که در بال . وحیه نظامی طرفین متخاصم برانگیخته شدسه تن از رهبران شورش اعدام شدند، و ر). 1524

هاي  با چهره((با بیم و هراس ناظر این جریان بود، مسیحیان متدینی را میدید که به تحریک واعظان خویش، 

برافروخته از خشم و نفرت، چون جنزدگان و جنگجویانی که به تحریک فرماندهان آماده حمله مهیبی هستند، از 

  . شش کانتون تهدید کردند که اگر زوریخ گوشمالی نشود، از کنفدراسیون خارج خواهند شد.)) ا خارج میشوندکلیس

تسوینگلی، که فرماندهی جنگجویان را به دست گرفته بود، به دولت زوریخ پیشنهاد کرد که سپاهیان و تجهیزات 

رشی در تیرول، در پشت جبهه فردیناند، آتشی با برانگیختن شو ;با فرانسه متحد شود ;جنگی خویش را افزایش دهد

ها به آنها واگذار خواهد  و به تورگاو و سن گال وعده دهد که، در ازاي پشتیبانی از زوریخ، مالکیت صومعه ;برافروزد

وي سپس، براي مصالحه با اتحادیه کانتونهاي کاتولیکی، پیشنهاد کرد که دیر معروف سن گال را به زوریخ . شد

و توماس مورنر را، که هجونویس لوسرن بود و مصلحان دینی را  ;اتحادیه خویش را با اتریش بر هم زنند ;نندواگذار ک

چون اتحادیه کاتولیکی این شرایط را با ریشخند تلقی کرد، زوریخ به . به باد ناسزا گرفته بود، به زوریخ تسلیم دارند

ژانویه  28(و آنان نیز این فرمان را اجرا کردند  ;اشغال کنندنمایندگانش در سن گال فرمان داد که دیر نامبرده را 

. در ماه فوریه، با حوادثی که در بال روي داد، تشنج شدت یافت). 1529

وي نام خویش را به . بود، یوهانس هاوسشاین به دوش داشت)) آتن سویس((رهبري پروتستانهاي این شهر را، که 

اندکی پس از  ;اوکاالمپادیوس در دوازدهسالگی اشعار التینی میسرود. ده بودبرگردانی) چراغ خانه(اوکوالمپادیوس 

وي، به عنوان کشیش . آن، در زبان یونانی تبحر یافت، و پس از رویشلین، برجستهترین استاد زبان عبري شد
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شت که در کلیساي سنمارتن و استاد کرسی االهیات دانشگاه، خویشتن را مصلح دینی و اخالقی خواند و اعالم دا

اعترافل و اقرار به گناه، اعتقاد به قلب ماهیت و  1521در سال . مسائل دینی به هیچ گونه گذشتی تن نخواهد داد

، وي برنامه 1525در سال . ، لوتر از او به نیکی یاد کرد1523در سال . پرستش مریم عذرا را مورد انتقاد قرار داد

رستگاري ما از خدا ((ولی نظریه تقدیر ازلی را رد کرد و گفتن که . پذیرفتتسوینگلی، از جمله تعقیب آناباتیستها را 

چون شوراي بال، که اکنون پروتستانها بر آن تسلط داشتند، آزادي عبادت را .)) و محکومیت ما در دست خود ماست

 8در روز . شود ، او کوالمپادیوس به شورا اعتراض کرد و خواست که اجراي مراسم قداس تحریم)1528(اعالم داشت 

، هشتصد تن در کلیساي فرانسیسان گرد آمدند و از شورا درخواست کردند که مراسم قداس تحریم 1529فوریه 

. شود، همه کاتولیکها از مقامات دولتی برکنار شوند، و اساسنامه دموکراتیکتري تدوین و به موقع اجرا گذارده شود

داي آن روز، هنگامی که شورا هنوز سرگرم رسیدگی به این تقاضاها فر. شورا به بحث درباره این درخواست پرداخت

هنگام ظهر به کلیساها ریختند، و هر شمایلی را که  ;بود درخواست کنندگان با تبر و چکش در بازار شهر گرد آمدند

  : استاراسموس این ماجرا را در نامهاي به پیرکهایمر چنین شرح داده . بر سر راه خود یافتند نابود کردند

آهنگران و کارگران تصویرها را از کلیساها بیرون ریختند و به پیکره قدیسین و حتی به پیکره مسیح مصلوب توهین 

ها پیکرهاي  در کلیساها، داالنها، ایوانها، و صومعه. بسیار کردند، و شگفت اینجاست که از قدیسین معجزهاي سر نزد

. هر آنچه را سوختنی بود در آتش افکندند و باقی را در هم شکستند. دفرسکوها را با آب آهک محو کردن. سالم نماند

  . هیچ چیز بهادار و دوستداشتنی از گزند آنان مصون نماند

اراسموس، بیاتوس رنانوس، و تقریبا همه استادان، . شورا سرانجام اجراي مراسم قداس را در کانتون زوریخ تحریم کرد

مپادیوس پس از این پیروزي دو سال زنده ماند، و اندك زمانی پس از مرگ او کوال. دانشگاه بال را ترك گفتند

. تسوینگلی چشم از جهان فرو بست

شوراي زوریخ، . ، یکی از پروتستانهاي زوریخی را که براي تبلیغ به شهر شویتس آمده بود آتش زدند1529در ماه مه 

خود تسوینگلی نقشه پیکار را طرح کرد و . عالم جنگ دادبه تحریک تسوینگلی، به اتحادیه کانتونهاي کاتولیکنشنین ا

کیلومتري جنوب زوریخ، الندمان ابلی، اهل  16در کاپل، . فرماندهی سپاهیان کانتون زوریخ را شخصا به عهده گرفت

گالروس، از تسوینگلی در خواست کرد، که چون با اتحادیه کاتولیک سرگم مذاکره است، پیشروي سربازان خویش را 

 ;تسوینگلی، به گمان اینکه در پشت این درخواست حیلهاي نهفته است، فرمان پیشروي داد. ساعت متوقف کند یک

ولی متفقان برنی و سربازان خود او، که وراي مرزهاي عقیدتی و ایالتی آماده طرح دوستی با سربازان دشمن بودند، از 

طول انجامید، و سرانجام مسالمت جویی سویسیها بر مذاکرات آتش بس شانزده روز به . اجابت فرمان سرباز زدند

صلح کاپل به . به امضا رسید 1529ژوئن  24دشمنی و کینهتوزي چیره شد و نخستین پیمان صلح کاپل در روز 

کانتونهاي کاتولیکنشنین تعهد کردند که به زوریخ غرامت بپردازند و از اتحاد نظامی : پیروزي تسوینگلی انجامید

طرفین متخاصم متعهد شدند که به خاطر اختالف مذهبی به یکدیگر حمله نکنند، و  ;ش چشم بپوشندخویش با اتری

تابع دو یا چند کانتون مردم حق داشته باشند با اکثریت آرا نظامی دینی خویش را )) سرزمینهاي مشترك((در 

ا درخواست وي براي آزادي با این وصف، پیمان صلح کاپل تسوینگلی را چندان خشنود نکرد، زیر. تعیین کنند

از این روي، وي براي این پیمان سرانجام ناپایداري پیشبینی . تبلیغات دینی در کانتونهاي کاتولیک پذیرفته نشد

در خالل این مدت، تشبثاتی براي وحدت کانتونهاي پروتستان سویس . صلح کاپل بیست و هشت ماه پایدار ماند. کرد

م اکنون اختالف خویش با کلمنس هفتم را کنار گذارده بود، و همین امر همکاري شارل پنج. با آلمان صورت گرفت

ولی پروتستانها نیز اکنون خود قدرت سیاسی نیرومندي . پاپ و امپراطور را براي سرکوبی پروتستانها آسان میکرد

ولم، آوگسبورگ، و ساکنان بسیاري از شهرهاي این کشور، چون ا ;نیمی از مردم آلمان پیرو لوتر بودند. بودند
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بسیاري از شهرهاي . ورتمبرگ، ماینتس، فرانکفورت آم ماین، و ستراسبورگ، از تسوینگلی هواخواهی میکردند

پیداست که تهدیدات پاپ و امپراطور . سویس نیز، بر خالف روستانشینان آن، به آیین پروتستان گرویده بودند

تنها مانعی که در راه یگانگی . ت خویش دست یگانگی به هم دهندپروتستانها را ناگزیر میکرد که براي حفظ موجودی

  . هاي مختلف پروتستان بود آنان خود نمایی میکرد اختالف نظرهاي موجود در االهیات فرقه

فیلیپ هسهاي، با فراهم آوردن زمینه مالقات لوتر، مالنشتون، و پروتستانهاي دیگر آلمان با تسوینگلی و 

ی دیگر از پروتستانهاي سویس، در دژ خویش در ماربورگ، براي تامین یگانگی پروتستانها اوکوالمپادیونس و جمع

تسوینگلی به منظور نزدیکی . هاي پروتستان باهم مالقات کردند ، رهبران فرقه1529سپتامبر  29در روز . پیشگام شد

ست از ذهن لوتر زدود، و با پروتستانهاي آلمان گذشت زیادي کرد این توهم را که وي منکر الوهیت مسیح ا

ولی از این اعتقاد خویش که آیین قربانی . اعتقادنامه نیقیه و همچنین عقیده جازم به گناهکاري ذاتی را پذیرفت

این جسم : ((لوتر با گچ روي میز مذاکره نوشت. مقدس به جاي معجزه صرفا یادبود فداکاري مسیح است عدول نکرد

یح بود و لوتر هیچ برداشتی غیر از یک تعبیر تحتاللفظی از این عبارت را این کالم منتسب به مس.)) من است

رهبران پروتستان در چهارده ماده به توافق رسیدند، ولی درباره مفهوم و مقام آیین قربانی مقدس در میان . نپذیرفت

وي .)) ماستروح تو جز روح : ((لوتر دست دوستی تسوینگلی را پس زد و گفت) اکتبر 3(آنان نفاق افتاد 

اعترافنامهاي مشتمل بر هفده ماده تنظیم کرد که یکی از مواد آن قلب ماهیت بود، و شاهزادگان هواخواه خویش را 

مالنشتون که از رهبر خویش لوتر پشتیبانی میکرد، . از اتحاد با کسانی که همه این مواد را نپذیرند برحذر داشت

به پیروان تسوینگلی گفتیم وجدان : ((فرانس چنین خالصه کرده استگفت و شنود رهبران پروتستان را در این کن

این جمله مبین .)) آنان چگونه اجازه میدهد در حالی که معتقدات ما را اشتباه میشمارند، ما را برادر خویش بدانند

تسوینگلی را ، لوتر به آلبرشت، دوك پروس، هشدار داد که هیچ یک از پیروان 1532در سال . روحیه آن روزگار است

انتظار عدول لوتر از اعتقادات قرون وسطایی و . به خاك خویش راه ندهد، وگرنه به لعنت ابدي گرفتار خواهد شد

نفوذ دینی قرون وسطی در اندیشه وي چنان بود که میپنداشت هرگاه یکی از . پذیرش سریع تجدد، انتظار زیادي بود

لوتر . ندیشه وي فرو خواهد ریخت و مفهوم زندگی بر باد خواهد رفتاصول ایمان و اعتقاد او متزلزل شود، جهان ا

. قرون وسطاییترین انسان نو بود

. تسوینگلی پس از این ناکامی به زوریخ، که ساکنان آن اکنون از حکومت استبدادي وي به تنگ آمده بودند، بازگشت

اختالفات مذهبی تجارت و داد و ستد را بین  ;هاي شخصی مردم را به ستوه آورده بودند قوانین سخت تحدید هزینه

و مواعظ . صنعتگران از اینکه هنوز در دستگاه دولتی نفوذ ناچیزي داشتند ناراضی بودند ;کانتونها متوقف کرده بودند

تسوینگلی چون دید نفوذ . تسوینگلی، که اکنون با مسائل سیاسی درهم آمیخته بودند چون سابق بر دلها نمینشستند

ر وي در شهر کاهش یافته است، از شورا درخواست کرد که به او اجازه دهد زوریخ را ترك گوید و مقام و اعتبا

  . ولی شورا تقاضاي وي را نپذیرفت ;کشیشی کلیسایی را در خارج شهر به عهده بگیرد

ي شارل پنجم ، رساله اعترافنامه ایمان را برا1530در سال . از این پس تسوینگلی خویشتن را سرگرم نوشتن کرد

سال بعد، تسوینگلی رساله تشریح کوتاه و ساده ایمان مسیحی . فرستاد، ولی شارل هیچ اشارهاي به دریافت آن نکرد

در این رساله، تسوینگلی، چون اراسموس ادعا کرده بود که مسیحیان، یهودیان و . خود را براي فرانسواي اول فرستاد

و هرکول، تسئوس، سقراط، آریستیدس، نوما پومپیلیوس  ;اهند یافتبت پرستان شریف بسیاري را در فردوس خو

. کامیلوس، کاتوها، و سکیپیوها، در کنار آدم، ابراهیم، اسحاق، موسی، و اشعیا، در حضور خداوند خواهند بود

صه حیات خالصه آنکه، از آغاز تا انجام جهان، هیچ انسان نیکدل و پاك اندیشه و درست پیمانی نیست که پا به عر((

چه صحنهاي از این خوشتر و دالنگیزتر و عالیتر میتوان به تصور . نهاده باشد و نتوان او را در حضور خداوند دید
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و اسقف بوسوئه، که با لوتر مخالف بود،  ;لوتر از این سخن چنان برآشفت که تسوینگلی را به بیدینی متهم کرد)) آورد

  . شد درباره بیدینی تسوینگلی با وي همداستان

تصمیم گرفتند که کانتونهاي کاتولیک نشین را وادارند تا  1531مه  15مجمع نمایندگان زوریخ و متقفان آن در روز 

چون این کانتونها از تفویض آزادي دینی سرباز زدند، . آزادي تبلیغ دینی را در سرزمینهاي خود تامین کنند

ولیکها وارد جنگ شوند، ولی متفقان زوریخ محاصره اقتصادي را تسوینگلی پیشنهاد کرد که زوریخ و متفقان آن با کات

کانتونهاي کاتولیک که دستشان از واردات کوتاه شده بود به کانتونهاي پروتستان اعالم جنگ . بر جنگ ترجیح دادند

بار دیگر نیروهاي متخاصم صف آرایی کردند، تسوینگلی فرماندهی را به دست گرفت و نمونهاي براي . دادند

نفري  000,8مرد رزمجو بود، بار دگر در کاپل با نیروي  1500نیروي تسوینگلی، که مرکب از . سربازانش شد

کاتولیکها بر پروتستانها چیره شدند و . و میان آنها جنگ خونینی درگرفت) 1531اکتبر  11(کاتولیکها رو به رو شد 

د تن زویخیی بود که به دست دشمن کشته تسوینگلی، که چهل و هفت سال از عمرش میگذشت، از جمله پانص

لوتر چون از مرگ تسوینگلی . کاتولیکها بدن وي را قطعه قطعه کردند و بر روي تودهاي از فضله آتش زدند. شدند

  . خواند)) پیروزي ما((آگاه شد آن را کیفر خدا در حق مرد بیدین و 

نجات یابد، ولی خالف آن را براي وي پیش بینی  از صمیم قلب آرزو دارم تسوینگلی: ((به روایتی، وي گفته است

در زوریخ، هاینریش بولینگر جانشین .)) میکنم، زیرا مسیح گفته است آنان که وي را انکار کنند محکوم خواهند شد

. و در بال، اوسوالد میکونیوس پس از مرگ اوکوالمپادیوس، رهبري پروتستانها را به دست گرفت ;تسوینگلی شد

هاي شهر، اسکان پناهندگان  خود را از سیاست کنار کشید و خویشتن را به سرپرستی آموزشگاه بولینگر پاي

گرچه وي اعدام سروتوس را تایید کرد، . سرگرم کرد) صرف نظر از اعتقاد آنها(پروتستان، و دستگیري از نیازمندان 

و لئویود، نخستین اعترافنامه سویسی  بولینگر، با همکاري میکونیوس. به آزادي همه ادیان کم و بیش اعتقاد داشت

، و موافقتنامه )1536(را، که در طول عمر یک نسل سند رسمی نظریات تسوینگلی به شمار میرفت، تدوین کرد 

با کالون امضا کرد . تیگورینوس را، که پروتستانهاي زوریخ و ژنو را در کلیساي اصالح شده واحدي به هم پیوست

ات دفاعی، آیین کاتولیک، بر اثر پیروزي کاپل، بسیاري از سرزمینهاي از دست رفته را در با وجد این اقدام). 1549(

هاي مخالف، در طول تاریخ، نیرو گرفته یا از رونق  مکتبهاي االهی همراه با پیروزي یا شکست جناح. سویس باز یافت

 ;و زولوتورن به آیین کاتولیک گرویدند هفت کانتون لوسرن، اوري، شویتس، تسوگ، اونتروالدن، فرایبورگ،. افتادهاند

کانتونهاي دیگر سویس، در میان این دو . و چهار ایالت زوریخ، بال برن، و شافهاوزن در آیین پروتستان پایدار ماندند

والنتین چودي، جانشین تسوینگلی در گالروس، بامدادان براي کاتولیکها . بلوك، بیطرفی خویش را حفظ کردند

وي کاتولیکها و پروتستانها را به . ا میداشت و شامگاهان براي پروتستانها از انجیل سخن میگفتمراسم قداس برپ

چودي شرح وقایع روزگار خویش را با چنان . همزیستی ترغیب میکرد، و آنها نیز با بردباري وي را پذیرفته بودند

حتی در این روزگار هم میسحیانی . دبیطرفی نوشته است که از روي آن تمایالت مذهبی وي را نمیتوان تشخیص دا

  . وجود داشتند
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فصل نوزدهم

  لوتر و اراسموس

1517 -1536  

  

I - لوتر  

اکنون که از شرایط اقتصادي، سیاسی، اخالقی، دینی، و فکریی که جنبش اصالح دینی را در آلمان پدید آورد به 

ریم که در آلمان مردي، ندانسته، در عصیانی که اختصار سخن گفتیم، باید این را هم از شگفتیهاي تاریخ به شمار آو

لزومی ندارد که نقش قهرمان را بیش از اندازه . قارهاي را دگرگون کرد، همه این تاثیرات را یکجا جمع آورده است

اگر لوتر هم اطالعت از کلیساي کاتولیک رومی را ادامه میداد، تحوالت تاریخی شخصیت دیگري را  ;مهم جلوه دهیم

لیکن ترس و وحشت و، در عین حال ایستادگی سرسختانه راهبی خشن، در برابر استوارترین سازمانها و . زیدبر میگ

  . شوند مقدسترین سنتهاي اروپا، قلب را به تپش میاندازند و بار دیگر یادآور میزان فاصله انسان از گل یا بوزینه می

، و در چهل و سه سالگی 1526بود لوکاس کراناخ در سال این مظهر آمال زمان و این اوج تاریخ آلمان چگونه مردي 

لوتر، وي را به جثه درشت، گیسوان مجعد سیاه، چهره جدي و سختگیري که اندکی شوخ طبعی در آن نمایان است، 

. بینی درشت و چشمان سیاه درخشان که به عقیده دشمنانش برق شیطان از آنها ساطع بود ترسیم کرده است

از او  1532در تصویر دیگري که کراناخ در سال . ادهاش وي را برازنده سیاستمداري نمیساختسیماي ساده و گش

در . کشیده است، لوتر را مردي فربه و شاداب، با چهره گوشتالو و پهن که نشاط زندگی از آن میبارد مالحظه میکنیم

رداي استادي به تن میکرد و زمانی  گاهی. ، لوتر جامه رهبانی را کنار گذاشت و لباس عادي به تن کرد1524سال 

همسرش گله میکرد که مرد بزرگی . لوتر رفو و ترمیم لباس خود را دون شان نمیدانست. کت و شلوار عادي میپوشید

  . کند هاي شلوار فرزندش استفاده می چون او براي وصله زدن شلوار خویش از پاره

ذیه طبیعی میشمرد و، مانند بولس حواري، میاندیشید که وي رابطه جنسی را چون تغ. لوتر بسادگی زناشویی کرد

هاي قرون وسطایی، جماع  لوتر، به تاثیر اندیشه. زناشویی براي مرد مناسبتر از آن است که در آتش محرومیت بسوزد

ا وي حفظ بکارت ر.)) خداوند از این گناه میگذرد((میدانست، ولی عقیده داشت که را حتی در بین زن و شوهر گناه 

... هرگاه براي واعظ انجیل: ((براي زن در حکم نقض فرمان خدا براي تولید نسل و تکثیر بشر تلقی میکرد، و میگفت

خداوند زناشویی را مرهمی براي درد و  ;میسر نیست، بدون داشتن همسر، پاك زیست کند، بهتر است زناشویی کند

هرگاه خداوند در این باره با : ((سخره میپنداشت و میگفتوي شیوه تولید نسل را قدري م.)) رنج تنهایی ساخته است

لوتر، به پیروي از سنتهاي گذشته و .)) من شور میکرد، به او توصیه میکردم که انسان را، چون آدم، از خاك بیافریند

ت آفریده ادراك آلمانیها از مقام و وظیفه زن عقیده داشت که خداوند زن را تنها براي تولید نسل، آشپزي، و مناجا

اگر زن در نتیجه تولید نسل .)) ((هر گاه دست زن را از خانهداري دور کنید، کار دیگري از او برنخواهد آمد. ((است

زن باید به همسرش مهر ورزد، احترام .)) خسته شود و بمیرد، زیان ندارد، زیرا وي به همین منظور آفریده شده است

زن باید در محیط خود یعنی خانه بماند،  ;د با مهربانی بر زنش فرمانروایی کندمرد نیز بای. گذارد، و از او فرمان برد

نباید سخن ((در بین زن و مرد . ها تاثیر میگذارد لیکن در آنجا حرکت یک انگشت زن بیش از دو مشت مرد روي بچه

بیشتر مردان، از زنان تحصیلکرده لوتر، مانند .)) ، زیرا دارایی آنان به هر دو تعلق دارد))از مال من و تو به میان آید

. کاش زنان قبل از آنکه لب به سخن بگشایند، دعاي ربانی را با خود میخواندند: ((به زنش میگفت. بیزار و گریزان بود

نقایص زنان را در خفا و : ((با این حال وي از نویسندگانی که درباره زنان هجویاتی میسرودند اکراه داشت، و میگفت
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علی رغم رك گویی لوتر درباره مسائل جنسی و ازدواج، .)) زیرا زن موجود نحیفی است... باید اصالح کردبا مهربانی 

در روزگار پیشین زنان . کیسو زیاترین زینت زن است: ((چنانکه میگفت ;نسبت به مظاهر زیبایی بیاحساس نبود

دارم که گیسوان زنان بر پشت آنان آویزان دوست . باکره، جز هنگام عزاداري، گیسوان خویش را بر پشت میافشاندند

در این مورد، لوتر با پاپ آلکساندر ششم، که به گیسوان بلند جولیا فارنزه .)) (این منظره چقدر زیبا و دلرباست ;شود

روزي بشوخی گفت . آنچه لوتر را به زناشویی واداشت ظاهرا نیاز و تمایل جنسی وي نبود.) دل باخت، همسلیقه بود

ولی مدتها طول کشید تا او . ي خرسندي خاطر پدرش، و آزردن شیطان و پاپ، به زناشویی تن در داده استکه برا

پس از آنکه گروهی از زنان راهبه به . و این تصمیم تا اندازهاي برایش گرفته شد ;براي زناشویی تصمیم بگیرد

سرانجام راهبهاي به نام کاتارینا فونبورا . هدها را ترك گفتند، لوتر درصدد برآمد آنان را شوهر د سفارش وي صومعه

کارتارنیا مدتی مهر دانشجوي . که از خاندان محترمی برخاسته بود ولی نمیخواست دل مردان را برباید، تنها ماند

جوانی از خاندانهاي قدیمی رم را به دل گرفت، ولی چون در جلب او موفق نشد، براي پرهیز از گرسنگی، به خدمات 

ولی کاتارینا، که دکتر گالتس را . لوتر دکتر گالتس را براي زناشویی به او پیشنهاد کرد. شغول شدخانگی م

در این هنگام لوتر چهل و دو . نمیپسندید، پاسخ داد که آقاي آمسدورف یا دکتر لوتر را براي زناشویی ترجیح میدهد

ناشویی خویش با کاتارینا میدانست، ولی پدرش بدو لوتر عدم تجانس را مانع ز. ساله بود و کاتارینا بیست و شش ساله

. توصیه کرد که دودمانی از خود برجاي گذارد

فردریک خردمند دیر پیروان قدیس . زن و شوهر شدند 1525ژوئن  27بدین سان، راهبه و راهب پیشین در روز 

این . در سال افزایش داد) دالر 7500(گیلدر  300آوگوستینوس را براي زندگی به آنان بخشید و حقوق لوتر را به 

لوتر یک مزرعه خرید که کارتارینا آن را دوست . گیلدر فزونی یافت 500گیلدر و سپس  400مبلغ چندي بعد به 

کارتارینا شش فرزند زایید و با پشتکار و وفاداري به پرورش فرزندان خویش و فراهم آوردن . میداشت و اداره میکرد

. از آبجو سازي گرفته تا پرورش ماهی و ماکیان و خوك، و کشت سبزي همت گماشت همه نیازمندیهاي خانواده،

میخواند و اشاره میکرد که هرگاه تبعیت بیولوژیکی مرد را از زن فراموش میکرد، )) سرور من، کاتی(( لوتر وي را

نهاي ناگهانی خشم شوهرش لیکن کاتارینا ناگزیر بود با عدم مآل اندیشی و توفا. کاتارینا او را سر جایش مینشاند

لوتر حتی از دریافت حق . لوتر براي پول ارزشی قایل نبود و درآمد خویش را با بذل و بخشش برباد میداد. بسازد

هایی که لوتر به کاتارینا یا  نامه. تالیف کتابهایش که نشر آنها سود سرشاري براي ناشر در برداشت، خودداري میکرد

میدهند که مهر و عاطفه وي به همسرش روزافزون، و زندگی خانوادگی آنان قرین  درباره وي نوشته است نشان

گرنبهاترین موهبتی که : ((آنچه لوتر در جوانی شنیده بود، سرانجام درباره خودش تحقق یافت. خوشبختی بوده است

لوتر پدر مهربان و  .))خداوند ممکن است به مرد ارزانی دارد همسري پاکدامن، مهربان، خداترس، و خانهدار است

هاي خود  بچه]در صورت لزوم . ((دلسوزي بود، گویی از روي غریزه میدانست که چگونه انضباط و مهر را باهم بیامیزد

وي سرودهایی براي فرزندانش تصنیف کرده بود و . تنبیه کنید، ولی تشویق و پاداش را هم در کنار ترکه بگذارید[ را

روحی که از پیکار با امپراطور نمیهراسید با مرگ دختر چهاردهساله دلبندش، . نان میخواندآنها را همراه نواي عود با آ

خداوند در طول هزار سال موهبتی به ارزش دختري که به من بخشیده به هیچ : ((میگفت. ماگدالنا، درهم شکست

خداي : ((ي دعا میخواند و میگفتهنگام بیماري ماگدالنا، لوتر شب و روز براي بهبود و.)) اسقفی ارزانی نداشته است

عزیزم، با آنکه دخترم را بسیار دوست دارم، هرگاه اراده تو بر آن تعلق گیرد که وي را از من بازستانی، با خشنودي او 

لناي دلبندم، دختر کوچک من، میدانم که براي تو دشوار است : ((و به دخترش میگفت.)) را به دست تو خواهم سپرد

  . رت دل برکنیدر اینجا از پد
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لوتر .)) بلی پدر عزیزم، اراده خداوند براي من محترم است: ((لنا پاسخ میداد)) ولی آیا حاضري نزد پدر دیگرت بروي

در مرگ ماگدالنا مدتها بتلخی گریست، هنگامی که وي را به خاك میسپردند، لوتر، چنانکه گویی با انسان زندهاي 

دختر دلبندم، بزودي از مرگ برمیخیزي و چون ستارهاي در آسمان خواهی : ((سخن میگفت نزد خود زمزمه میکرد

لوتر، که !)) شگفتآور است که انسان بداند او در صلح آرمیده است، و با این حال ماتمزده و اندوهگین باشد. درخشید

و در صومعه وسیع  به داشتن شش فرزند قانع نبود، یازده کودك یتیم برادران و خواهران خود را به فرزندي پذیرفت

وي چون پدر دلسوز به پرورش این کودکان همت میگماشت و ساعتهاي متوالی با آنان به بحث . اقامتگاهش جاي داد

گاهی همسرش کارتارینا از اینکه آنان وقت لوتر را به خود اختصاص دادهاند زبان به شکایت . و گفتگو میپرداخت

فقرهاند، از نظر  6596را یادداشت کردهاند، و این یادداشتها، که بالغ بر  برخی از این کودکان گفتارهاي وي. میگشود

کمیت، ظرافت، و حکمت، با مجموعه یادداشتهاي بازول، نویسنده انگلیسی زندگی سمیوئل جانسن، و سخنان 

سی است که خود لوتر این گفتارهاي سر میز را تنقیح و اصالح نکرده است، و کمتر ک. مضبوط ناپلئون برابري میکند

لوتر واقعی را نه از بگومگوهایش در زمینه االهیات، بلکه از . سخنان خصوصیش چنین به گوش جهانیان رسیده باشد

  . این گفتارهاي سر میز میتوان شناخت

هیچ عقل سلیمی تمایل وي را به اغذیه مطبوع، آبجو، . لوتر همچنانکه نویسندهاي توانا بود، از زندگی نیز تمتع میبرد

لوتر میتوانست از روي احتیاط و . وسایل آسایشی که کاتارینافون بورا در خانه فراهم میآورد نکوهش نخواهد کرد و

مآالندیشی تمایالت جسمی خویش را کتمان کند، ولی التذاذ جسمی، قبل از آنکه پیرایشگران انگلستان آن را مذموم 

حتی اظهارات . ي دوران اصالح دینی امري عادي و طبیعی بودشمارند، براي ایتالیاییهاي روزگار رنسانس و آلمانیها

لوتر مردي پرخور بود، ولی پرخوري خویش را با . صریح اراسموس درباره اعضاي بدن انسان ما را به تعجب میاندازند

یها گرچه خود وي در استعمال نوشابه افراط میکرد، اما میخوارگی را براي آلمان. روزهداري طوالنی جبران میکرد

در اینجا باید به خاطر داشت که، در روزگاري که آب نوشیدنی آلوده بود، آبجو براي آلمانیها، . عیب ملی میشمرد

با این حال، قرینهاي در دست نیست که لوتر با . چون شراب براي ایتالیاییها و فرانسویها، در حکم آب آشامیدنی بود

خود وي استعمال نوشابه را این گونه توجیه . سرمست ساخته باشدزیادهروي در نوشیدن آبجو خویشتن را مسموم یا 

اگر خداوند از گناه من در مصلوب کردن وي با شرکت در مراسم قداست در طول بیست سال گذشته : ((کرده است

وتر خطاها و کوتاهیهاي ل.)) درگذرد، از استعمال گهگاهی نوشابه نیز به منظور اداي احترام به او چشم خواهد پوشید

به اصول الیتغیر میتازد، ولی خود به  ;از دیدگان ما پنهان نمیمانند، او از فروتنی دم میزند، اما خود مغرور است

به موهوم پرستی میخندد، لیکن خود  ;اصولی عقیده دارد که الیتغیر است و مخالفان را سخت به باد دشنام میگیرد

مجموع این صفات نشان : اما خود در عمل هیچ تساهل نمیشناسد نابردباري را نکوهش میکند، ;پایبند خرافات است

میدهد که لوتر نمونه استحکام و تقوا نیست، بلکه مردي است چون طبیعت متغیر که با آتش جنگ گداخته شده 

در کوبیدن مخالفان تردیدي به خود راه ندادم ولی اگر نمک نسوزاند، چه کاري از آن : ((خود وي گفته است. است

اسقفان  ;و ضد مسیح یاد میکرد)) بذر شیطان((از پاپها به نام  ;لوتر فرمانهاي پاپ را به فضله تشبیه میکرد)) یآیدبرم

مراسم رتبه بخشیان کشیشان را با گذاردن  ;میخواند)) هاي تهی مغز بوزینه((، فریبکاران بیایمان، و ))حشرات((را 

راهبان را از  ;شفه یوحناي رسول آمده است، یکسان تلقی میکردنشان جانوران بر پیشانی انسان، که در کتاب مکا

بر پوستین خداي متعال ((تشبیه میکرد که )) ککهایی((آدمکشان پست تر میشمرد، یا دست کم آنها را، به 

درباره روحانیان .)) ما تحت آدمی تنها اندامی است که پاپ بر آن نظارت ندارد: ((درباره پاپ میگفت.)) چسبیدهاند

کاردینالها، اسقفهاي اعظم، اسقفها، و ... رود راین کوچکتر از آن است که همه غاصبان رومی: ((کاتولیک عقیده داشت

خدا آنان را چون شهرهاي سدوم و عموره با ((و در این صورت بهتر است که )) ;روساي دیرها را در خود جاي دهد
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جانوري : ((یاد امپراطور یالیانوس میاندازد که گفته استاین سخنان انسان را به .)) صاعقه به خاکستر مبدل کند

ولی خود لوتر، چون کالیو، از نرمش و میانهروي خویش در .)) لجام گسیختهتر از عالم االهی خشمگین نمیتوان یافت

بسیاري از مردم گمان میکنند که من با پاپها با سرسختی رفتار میکنم، ولی من خویشتن را براي . شگفت بود

کاش نفس من چون آذرخشی بود که پاپ و دربارش را در کام خود فرو میبرد و . یمت و گذشت سرزنش میکنممال

تا زندهام از نفرین و سرزنش فرومایگان باز نخواهم ایستاد و درباره آنان سخن پاکی بر ... به خاکستر مبدل میکرد

  . ر آنکه در همان هنگام بر آنان نفرین بفرستمزیرا براي من نیایش خداوند میسر نیست، مگ... زبان نخواهم راند

چگونه )) نام پاپ پرستان ملعون باد: ((بیآنکه اضافه کنم)) نام تو مقدس باد،: ((چگونه میتوانم به خداوند بگویم

روزي نیست که این )) حکومت پاپ سرنگون شود: ((بیآنکه آرزو کنم)) فرمانروایی تو بپاید،: ((میتوانم به مسیح بگویم

هرگاه که خشم بر من چیره میشود، خوب مینویسم، خوب . خشم به من الهام و نیرو میبخشد... دعا را بر زبان نرانم 

  . کند زیرا خشم جریان خون را در عروقم تندتر و ذهن و هوش مرا تیزتر می ;دعا میخوانم، و خوب سخن میگویم

بسیاري از واعظان و ((گسکه، کاردینال دانشمند،  به گفته. این گونه الفاظ تند از ویژگیهاي آن روزگار بود

ناسزاگویی و پرخاشگري از صفات روشنفکران مبارز بود .)) رسالهنویسان اصیل آیین نیز، از این نظر، چون لوتر بودند

چون همسر لوتر . مردم پرخاشگري را میپسندیدند و رعایت ادب را در سخنوري به ترس و بزدلی حمل میکردند

ترکه را با کارد نانبري : ((، پاسخ میشنید))شوهر عزیزم، تو بسیار بد دهن شدهاي: ((ن به او میگفتسرزنش کنا

پاسخ مالیم میتوانست خشم انسان را فرو .)) میتوان قطع کرد، ولی انسان براي بریدن تنه درخت به تبر نیازمند است

در واقع نیز، . توانست به آرامی و مالیمت سخن گویدمرد پیکار جو نمی. نشاند، ولی قادر نبود قدرت پاپ را براندازد

. پیکار با پاپ و امپراطور تنها از دست مردان سرسخت و پرخاشگر ساخته بود

مبارزه با پاپ و امپراطور، لوتر را مردي سرسخت، بااراده قوي متکی به نفس، پایبند به اصول، الیتغیر، و نابردبار 

در سالهاي میانه عمر، نمونه مردمداري و نشاط بود و یار . ت نیز بیبهره نبودولی او از مهربانی و مالطف ;ساخت

. در این هنگام، وي مردي فروتن بود و دهقانزادگی خویش را هنوز به یاد داشت. غمخوار نیازمندان به شمار میرفت

تا به جاي آنها کتاب  فروتنی وي به حدي بود که چاپ مجموعه مقاالت خود را ناچیز شمرد و از مردم درخواست کرد

وقتی موعظه میکرد، با زبان . باز میداشت)) کلیساي لوتري((او پیروان خود را از استفاده نام . مقدس را مطالعه کنند

دشمنانم چنان بر کارهاي من : ((شوخیهاي وي روستامنشانه و ناهنجار بودند مثال میگفت. شنوندگان سخن میگفت

زنان از (( ;))نبرگ بادي از من رها شود، آنها بوي آن را در دم احساس خواهند کردچشم دوختهاند که هرگاه در ویت

لوتر به موسیقی عالقه وافر داشت و .)) پرواي کروبیان چادر به سر میکنند، و من از پرواي دختران شلوار میپوشم

کاتولیک رومی، بر براي مسیحیان آلمان سرودهاي مالیم و شورانگیزي تصنیف کرد که چون سرودهاي کلیساي 

  . شدند خوانده می) چند صدایی(اساس پولیفونی 

پس از ... اعتقاد راسخ دارم که... دلبستگی خویش را به موسیقی با هیچ چیزي معاوضه نخواهم کرد: ((میگفت

 زیرا موسیقی انسان را به وجد میآورد و او را از آسایش خاطر. االهیات، هیچ هنري با موسیقی برابري نمیکند

اعتقاد لوتر موجب شده بود که او در امر اخالق چندان سخت نگیرد، زیرا بنابر این اعتقاد، کار .)) برخوردار میکند

نیک، بدون ایمان به اینکه مسیح با خون خود گناهان آدمی را باز خریده است، رستگاري نمیآورد و ارتکاب گناه هم، 

به مالنشتون، که از خطاهاي ناچیزش رنج . را منتفی نمیکند در صورتی که چنین ایمانی برجاي بماند، رستگاري

خداوند تنها از گناه کسانی در میگذرد که از صمیم قلب گناه . با تمام نیرو گناه بکن: ((میبرد، از روي مزاح میگفت

، از سخنان با این حال. ولی کسانی را که به زبونی میکوشند براي گناه خویش چاره اندیشند خوار میشمارد)) ;ورزند

: قدر مسلم این است که لوتر در مسائل اخالقی سختگیر نبود، و میگفت. مزاحآمیز لوتر نمیتوان اتخاذ سند کرد
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من خوشی را هر جا که باشد میجویم و (( ;))خداي مهربان مایل است که ما بخوریم و بیاشامیم و خوش باشیم((

لوتر پیروان خویش را اندرز میداد که . وجدان آسوده خوش باشیم خداي را شکر که ما اکنون میتوانیم با. قبول میکنم

  . روزهاي یکشنبه بزمی بیارایند و رقص و پایکوبی کنند

رقص را . وي تفریح را تجویز میکرد، شطرنج باز ماهري بود، و ورقبازي را تخلف بیضرري براي افراد نابالغ میدانست

من نیز مایلم : ((و دختران جوان در محیط سالم میشمرد، و میگفتوسیله آبرومندي براي آمیزش و آشنایی پسران 

گروهی از .)) در مجالس رقص شرکت کنم، ولی میترسم که در این صورت جوانان دیوانهوار بر گرد خویش نچرخند

سزاوار : ((ولی لوتر با آنان مخالفت میکرد و میگفت. واعظان پروتستان براي تحریم نمایش به دست و پا افتاده بودند

نیست مسیحیان نمایش را، از آن روي که گاهی اعمال منافی عفت در آن به چشم میخورد، منع کنند، زیرا در این 

رویهمرفته ادراك لوتر از نشاط زندگی، براي کسی که .)) صورت خواندن کتاب مقدس را نیز باید تحریم کنند

و خداوند نه تن از هر ده تن را به دوزخ خواهد .)) وستهر تمایل غریزي دور از خدا یا مخالف خواست ا((میپنداشت 

. خودش از اعتقادات دینیش بهتر بود. افکند، شگفت آور نمینماید

لوتر اندیشه نیرومندي داشت، ولی عوارض جوانی و طبع پیکار جوي وي مانع از آن بودند که از هوش و اندیشه 

چون همه معاصران خویش، به اجنه، جادوگران، دیوان، . دتواناي خویش براي بنیانگذاري حکمتی عقلی یاري جوی

با آنکه عالمان علم احکام . وزغهاي شفابخش، و جنهایی که زنان را در گرمابه یا بستر باردار میسازند اعتقاد داشت

اپذیر از آن روي که بر دالیل انکار ن((وي ریاضیات را . نجوم را تحقیر میکرد، خود گاهی روش آنان را پیش میگرفت

ولی تقریبا مثل  ;و نجوم را از آن جهت که میتوانست به آسمانها دست یابد، میستود ;، گرامی میداشت))استوار است

لوتر عقیده . هاي کوپرنیک را، که با مضامین کتاب مقدس ناسازگار بودند، نمیپسندید تمام معاصران خود، اندیشه

  . فراتر رود داشت که استدالل بشر نباید از سرحد ایمان دینی

مصلحان دینیند که . بدون شک، لوتر درست تشخیص داده بود که احساسات، بیش از استدالل، اهرم تاریخ است

فیلسوفان در هر نسلی جهل بزرگ حکم جز درباره کل را در جامه عبارات تازهاي  ;جهان را به جنبش درمیآورند

دالل بود، لوتر دعا میخواند، و هنگامی که اراسموس به امرا از این روي، هنگامی که اراسموس سرگرم است. میپوشانند

اظهار بندگی میکرد، لوتر با خدا سخن میگفت و سخن او گاه چون مردي که با سرسختی براي خدا جنگیده باشد 

نار وي، با ایمان به اینکه خداوند در ک. آمرانه، و گاهی چون کودکی که در فضاي الیتناهی گم شده باشد عاجزانه بود

کینه همه جهانیان را پذیرفتهام، از امپراطور و پاپ . ((اوست، با بزرگترین مشکالت درمیافتاد و بر آنها چیره میشد

در او چنان جرئتی بود که با همه دشمنان درمیافتاد، زیرا ! ولی چه باك، با نام خدا به پیش. گرفته تا مالزمان آنان

لوتر از آنچه نزد او . نیت خویش و درستی مقصدش تردیدي به خود راه دهدشعور وي به آنجا نمیرسید که درباره حقا

  . محقق بود و میبایست انجام گیرد رو گردان نبود

II - بدعتگذاران نابردبار  

نکته آموزنده و جالب توجه اینجاست که چطور لوتر بعد از استحکام قدرت خویش، از بردباري در برابر صاحبان آرا و 

یکی از ایرادهاي پاپ لئو دهم در توقیع تکفیر این بود که . ي برتافت و به اصول جزمی دل بستنظریات مخالف رو

لوتر در نامه سرگشاده به اشراف .)) سوزانیدن بدعتگذاران مخالف خواست آفریدگار است((میگفت لوتر عقیده دارد 

ته باشد مضامین کتاب مقدس همه مسیحیان را کشیش تلقی کرد تا هر کسی حق داش) 1520(مسیحی ملت آلمان 

بدعتگذاران را نه با آتش، بلکه با کتاب ((وي در همین نامه پیشنهاد کرده بود که . را به تشخیص خویش تعبیر کند

:، چنین نوشت)1522(چندي بعد، در رساله درباره قدرت فرمانروایان سیاسی .)) باید مجاب کرد
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میخواهم این نکته را چنان روشن ... که بر روح مردم فرمان راندخداوند، جز به خویشتن، به کسی اجازه نمیدهد 

سازم که همه مردم آن را بپذیرند، و اشرافزادگان، شاهزادگان، و اسقفان ما دریابند که به تحمیل عقیده خاصی به 

روایان این از آنجا که دینداري و بیایمانی اموري خصوصی و وجدانیند، فرمان. ... مردم چه اشتباهی مرتکب میشوند

جهان باید به کار خویش بپردازند، کسی را با زور به قبول عقیدهاي وادار نکنند، و مردم را براي قبول هر عقیدهاي 

ایمان و ... زیرا ایمان را به زور نمیتوان بر کسی تحمیل کرد ;که براي آنان مطلوب و پسندیده است آزاد بگذارند

  . شوند مورد تعرض قرار گیرند، نیرومندتر میبیایمانی، هنگامی که بدون اجازه خدا 

آنان را از . ((از فردریک خواست که با مونتسر و دیگر دشمنان وي مدارا کند) 1524آوریل  21(لوتر در نامهاي 

پیکار و برخورد آزادانه ... پیدایش دستجات مختلف و جنگ بر سر کالم خدا اجتناب ناپذیرند است. صحبت بازمدارید

، که برخی از مردم لزوم اعدام آناباتیستها را مطرح کرده بودند، لوتر 1528در سال .)) ه خداوند واگذاریمعقاید را ب

نیز  1530در سال . پیشنهاد کرد که تا زمانی که بلوا و آشوبی از آناباتیستها سرنزده است، به تبعید آنان اکتفا شود

درست است که در این سالها خود لوتر چنان سخن . یابدتوصیه کرد که کیفر کفرگویان از اعدام به تبعید کاهش 

را نابود کنند، ولی این مجادله لفظی را نباید )) پاپ پرستان((میگفت که گویی انتظار داشت خداوند یا پیروان او همه 

سال، و در ژوئن همان )) ;هیچ گاه بازور و کشتار از انجیل دفاع نخواهم کرد: ((نوشت 1521در ژانویه . جدي گرفت

با این حال وي با تهدید کشیشان براي . دانشجویان ارفورت را که به کشیشان حمله میکردند به باد نکوهش گرفت

، اعمال زور را به منظور تحمیل 1529در ماه مه . آنکه عقاید دینی خویش را اندکی تعدیل کنند مخالفت نمیکرد

براي ما نه مقدور و نه سزاوار است : ((، اظهار داشت1531ل و در اواخر سا ;آیین پروتستان به کاتولیکها تقبیح کرد

ولی براي مرد مومن و سرسختی چون لوتر دشوار بود که، پس از تثبیت نسبی .)) که دینی را به مردم تحمیل کنیم

مردي که خویشتن را مدافع کالم خدا میدانست نمیتوانست به عقایدي که به . موقعیت خود با مخالفان مدارا کند

تا سال . لوتر قبل از همه با یهودیان بناي ناسازگاري نهاد. ظر وي با کالم خدا ناسازگار بودند مجال خودنمایی دهدن

زیرا مردان خرفت، ابله، ((وي استدالل میکرد که یهودیان را براي حفظ معتقدات دینیشان نباید سرزنش کرد،  1537

با یهودیان چنان رفتار کردهاند که هر مسیحی ترجیح میداد به و سبکسرما پاپها، اسقفان، سوفسطاییان، و راهبان 

هر گاه خود من یهودي میبودم و این مردن سخیف را میدیدم که از مسیحیت دم میزنند، آرزو . یهودیت بگرود

میکردم که گر از شوم و مسیحی نباشم، و از همه شما استدعا دارم که با یهودیان به مهربانی رفتار کنید و کتاب 

لوتر گویا دریافته بود که . مقدس را به آنان بیاموزید، زیرا تنها در این صورت است که آنها به ما روي خواهند آورد

و مزامیر داوود، و با اتخاذ )) کتابهاي انبیا((آیین پروتستان با الغاي رهبانیت و تجرد راهبان، با تجلیل عهد قدیم، 

) البته خود لوتر را در اینجا باید مستثنا شمرد(تهاي آیین کاتولیک محدودیتهاي جنسی شدیدتري نسبت به محدودی

ولی خود داري یهودیان از گرایش به آیین پروتستان و . هاي یهودیت را به آیین مسیح باز میگرداند پارهاي از جنبه

که فردریک  هنگامی. اکراه لوتر از رباخواري وي را نخست با صرافان یهودي و سپس با همه یهودیان دشمن کرد

در گفتارهاي سر میز، لوتر . ، لوتر حاضر نشد براي آنان میانجیگري کند)1537(یهودیان را از ساکس بیرون میراند 

خواند و آنان را به دو شلواري تشبیه کرد که از پارچه واحدي )) بیچارگان خداناشناس((را )) یهودیان و پاپ پرستان((

قوم کله ((ر، دشمنی لوتر با نژاد سامی به اوج شدت رسید و یهودیان را به نام در سالهاي آخر عم. دوخته شده باشند

هاي آنان را  شق، بیایمان، پرنخوت، تبهکار، و منفور، به باد دشنام گرفت و پیشنهاد کرد که همه مدارس و کنیسه

. طعمه حریق کنند

و این را براي ... هنم بر سرشان فرود آوریدو هرگاه از دستتان برآید، آتش ج ;آنان را با گوگرد و زفت آتش زنید

هاي آنان را خرد و خراب  خانه. تجلیل خداوند ما و مسیحیت انجام دهید تا خدا بداند که ما بحق مسیحی هستیم
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ربیهاي آنان را، ولو به قیمت . شان را از آنان بگیرید))کتاب مقدس((ها و حتی ))تلمود((کتابهاي دعا، ... کنید

آنان را از رباخواري بازدارید و همه پول و ذخایر نقره و . معابر را به رویشان ببندید. علیم باز داریدمرگشان، از ت

  . و هرگاه این اقدامات کفاف نکردند، آنها را چون سگان درنده از خاك آلمان برانید. طالیشان را از آنان بازستانید

اجازه نمیدهم که کسی، : ((نیز مستبدتر شده بود، نوشت ، که از پاپ1522در سال . کاش لوتر به سن پیري نمیرسید

در سال .)) آن که عقاید مرا نپذیرد، نجات نخواهد یافت. حتی فرشتگان، درباره عقاید من داوري و اظهار نظر کنند

  : تمایزات ظریفی قایل شد 1529

مخالفان ما . مخل ایمان دیگران شود کسی را نباید به اظهار ایمان ناگزیر کرد، ولی به کسی نیز نباید مجال داد که

هرگاه بدین سان قانع نشوند و ایمان نیاورند، لب فروبندند و به . ایرادهاي خویش را بگویند و پاسخ آنها را بشنوند

  ولی، براي اجتناب از آشفتگی کار، در صورت امکان، ما نباید در کشور واحدي از ... آنچه میخواهند ایمان داشته باشند

حتی بیایمانان را باید مجبور کرد که ده فرمان را بپذیرند، در مجامع کلیسایی حضور . ت مخالف رنج بریمتعلیما

. یابند، و به صورت ظاهر با دیگران همرنگ شوند

لزوم مبانی استوار ایمان و اصول جزمی مشخصی که مسیحیان براي آن زندگی کنند و در راه آن ((لوتر اکنون درباره 

هاي  همچنانکه انقسام تضعیف کننده مسیحیت به شاخه. با کلیساي کاتولیک هماواز گشته بود) )جان سپارند

گوناگون، در قرون نخستین میالدي، کلیسا را بر آن داشت که اصول ایمان و معتقدات خویش را مشخص کند و 

قاد به آزادي اندیشه و وجدان در هاي تازه، که در نتیجه اعت هواداران عقاید ناسازگار را از خود براند، کشاکش فرقه

وي نگرانی خویش را . جرگه پروتستانها پدید آمده بود، لوتر را قدم به قدم از بردباري به سوي اصول جزمی سوق داد

هر کسی اکنون به خود جرئت میدهد که انجیل را : ((از تشتتی که در جرگه پروتستانها افتاده بود چنین ابراز داشت

لوتر که از سرزنشهاي کلیساي کاتولیک، .)) هان و سوفسطاییان کودن همگی عالم االهیات گشتهاندابل. موشکافی کند

که او را بانی هرج و مرج در شئون اخالقی و عقیدتی میدانست، یکه خورده بود، با کلیسا هماواز شد و، براي حفظ 

در پاسخ این سوال که . شد)) ن ایمانستو((نظم اجتماع، خواستار پایان بحث و تثبیت یک مرجع مقتدر به عنوان 

این مرجع چه میتواند باشد، اهل کلیسا، کلیسا را نام میبردند و میگفتند تنها چنین سازمان زندهاي میتوان خود و 

 ;ولی لوتر میگفت که تنها و آخرین مرجع کتاب مقدس است ;کتاب مقدس را با تغییرات اجتناب ناپذیر سازش دهد

  . ند که کتاب مقدس کالم خداستزیرا همه اذعان دار

، که وي آن را کتاب مصون از خطا میپنداشت، به عبارتی برخورد که آن را فرمان ))سفر تثنیه((لوتر در باب سیزدهم 

... باشد... یا پسر، یا دختر تو، یا زن هماغوش تو... برادرت ... و اگر : ((خدا براي کشتار کفار و بدعتگذاران تلقی میکرد

به ...)) دست تو اول به قتل او دراز شود ;البته او را به قتل رسان... بر وي رحم نکند و بر او شفقت منماچشم تو 

استناد همین فرمان هراس انگیز بود که کلیسا در قرن سیزدهم آلبیگاییان را تارو مار کرد، و دستگاه تنقیش افکار 

خشونت و تند زبانی خویش، هیچ گاه به شدت کلیساي  لوتر، با وجود. پاپ، کفار و بدعتگذاران را به آتش کشید

، 1525در سال . کاتولیک با مخالفان رفتار نکرد و تا جایی که میتوانست کوشید تا آنان را با مسالمت خاموش کند

آناباتیستها و پیروان تسوینگلی از مقررات سانسور در ساکس و )) معتقدات مخرب((لوتر براي از میان بردن 

بر مزمور هشتاد و دوم نوشت، به مقامات دولتی سفارش کرد  1530در تفسیري که در سال . گ یاري جستبراندنبور

کسانی را که ((که همه بدعتگذارانی را که مردم را به فتنه و آشوب و سلب مالکیت خصوصی وا میدارند، و همچنین 

تضییقات دینی در . نابود کنند)) ر الوهیت مسیحنداز جمله آنانی را که منک... عقایدشان با موازین ایمان مغایرت دارند

سرزمینهاي پیرو لوتر به آنجا رسید که زباستیان فرانک گفت آزادي اندیشه و گفتار در میان ترکان عثمانی بیش از 

ر در ناگفته نماند که لوت. و لئو بود، پیرو تسوینگلی مانند کارلشتات، لوتر را پاپ تازه خواند ;ایاالت تابع لوتر است
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در آخرین . پایان عمر، چون نخستین سالهاي قیامش، در برابر اصحاب عقاید مخالف گذشت و بردباري پیشه کرد

موعظه خویش، پیروانش را از توسل به زور براي برانداختن عقاید مخالف برحذر داشت و به آنان سفارش کرد که 

. ند درباره آنان داوري خواهد کرد تحمل کنندکاتولیکها و آناباتیستها را تا واپسین داوري، که خود خداو

بوتسر، اهل ستراسبورگ، مقامات . سایر مصلحان دینی بیش از لوتر درباره اصحاب عقاید مخالف سختگیري میکردند

را نابود کنند و حتی به زنان و کودکان و )) دروغین((مناطق پروتستان نشین را ترغیب میکرد که مروجان مذاهب 

مالنشتون، که مالیمتر از دیگران بود، حبس . وي اینان را از آدمکشان پست تر میخواند. یز ترحم نکننداحشام آنان ن

چرا بیش از خداوند بر اینان ترحم : ((و کشتار آناباتسیتهاي آلمان را توسط دستگاه تفتیش افکار میستود و میگفت

  . دوزخ خواهد افکند زیرا وي عقیده راسخ داشت که خداوند آناباتیستها را به)) کنیم

مالنشتون توصیه میکرد که کسانی که تعمید کودکان گناهکاري ذاتی، و حضور واقعی مسیح را در آیین قربانی 

وي همچنین براي گروهی از انشعابیون، که به امکان رستگاري مشرکان ایمان . مقدس انکار میکنند مستحق اعدامند

داشتند ایمان به مسیح میتواند گناهکار بالفطره را از گناه مبرا کند،  داشتند، و نیز براي فرقه دیگري که تردید

و از دولت خواست  ;مالنشتون از اعدام سروتوس، چنانکه بعدا خواهیم دید، خشنود گشت. خواستار کیفر اعدام شد

تابهاي مخالف وي تقاضا کرد که همه ک. که حضور منظم در مراسم مذهبی پروتستانها را براي همه مردم اجباري کند

برخالف لوتر که . هاي تسوینگلی و پیروانش در ویتنبرگ ممنوع شد عقاید لوتر تحریم شوند، در نتیجه خواندن نوشته

میخواست کاتولیکها از سرزمینهاي تابع شاهزادگان پروتستان اخراج شوند، مالنشتون براي آنان تقاضاي تنبیه بدنی 

یعنی آیین لوتري از وظایف قانون مدنی است )) قانون االهی((اشاعه و حراست ولی هر دو آنان در این باره که . کرد

لوتر همچنین معتقد بود که در صورت وجود دو فرقه دینی مختلف در ایالت واحدي، اقلیت باید . همداستان بودند

تستانها ایاالت کاتولیک به زبان دیگر، وي عقیده داشت که کاتولیکها ایاالت پروتستان نشین، و پرو. تابع اکثریت باشد

  . نشین را ترك گویند، و در صورت استکاف بشدت گوشمالی شوند

مقامات پروتستان، به تقلید کاتولیکها، در صدد برآمدند که معتقدات دینی مردم را در سرزمینهاي تابع خویش 

کاتولیکها فرمان داد در به این منظور شوراي شهر آوگسبورگ عبادت کاتولیکها را تحریم کرد و به . یکسان کنند

در پایان این مهلت، سربازان ). 1537ژانویه  18(صورت نپذیرفتن آیین تازه، در ظرف هشت روز، شهر را ترك گویند 

ها را تصرف کردند، محرابها و شمایل مذهبی کلیساهاي کاتولیک را از بین بردند، و  امالك کلیساها و صومعه

و متعاقب آن،  ;فرانکفورت آم ماین به آوگسبورگ تاسی جست. شهر بیرون راندند ها را از کشیشان، راهبان، و راهبه

مصادره اموال کلیساهاي کاتولیک و الغاي مراسم آیینی کاتولیکها، در همه سرزمینهایی که در تصرف پروتستانها 

ر سرزمینهاي تفتیش مطبوعات که قبال در ایاالت زیر سلطه کاتولیکها معمول شده بود، د. بودند معمول شد

و یوهان، برگزیننده ساکس، به تقاضاي لوتر و مالنشتون، طبع و فروش  ;پروتستان نشین نیز به موقع اجرا نهاده شد

: ، و اعالم داشت)1528(و مطالعه نشریات پیروان تسوینگلی و آناباتیستها و تعلیم و تبلیغ عقاید آنان را ممنوع کرد 

اعم از خودي یا بیگانه که از این دستور تخلف کند، موظف است مراتب را به  هر کس در صورت برخورد به کسانی،((

کسانی که این متخلفان را بشناسند و به ... مقامات محلی اطالع دهد تا متخلفان به موقع دستگیر و مجازات شوند

. مقامات محلی معرفی نکنند، اموالشان مصادره یا خودشان اعدام خواهند شد

به ) 1530(اعترافنامه آوگسبورگ . ر مخالفان را نیز چون تفتیش مطبوعات از کاتولیکها آموختندپروتستانها تکفی

خود لوتر تکفیر را . کلیساي لوتري اجازه داد تا هر فردي را که یکی از عقاید اصولی کلیسا را انکار کند از خود براند

سو استفاده کرده و مردم را به ستوده آوردهاند ما  گرچه پاپها به شیوه شرمآوري از تکفیر: ((این گونه توجیه میکرد

  .)) باید همان گونه که مسیح فرمان داده است، از آن به نحو شایستهاي استفاده کنیم
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III - اومانیستها و اصالح دینی  

تقاد اعتقاد آشتیناپذیر مصلحان دینی به اصول جزمی، بدزبانی و مخالفت آنان با آثار هنري و معلومات غیر دینی، اع

آنان به االهیات مبتنی بر تقدیر ازلی، عدم عالقه آنان به معلومات غیردینی، ایمان آنان به جن و دیو و دوزخ و بهشت 

هاي متخاصم، اومانیستها را از جنبش اصالح دینی رو  و رستگاري پس از مرگ، و انقسام آیین پروتستان به شاخه

فرهنگ کالسیک دوران بتپرستی، و آیین پروتستان رجعتی به طریقت از آنجا که اومانیسم بازگشتی به . گردان کرد

قدیس آوگوستینوس، مسیحیت ابتدایی، و حتی یهودیت روزگار تدوین کتاب عهد قدیم بود، برخورد این دو جنبش 

اومانیستها نفوذ شایان توجهی در میان کاتولیکها به هم . کشاکش دیرین فرهنگ هلنیسم را با یهودیت زنده کرد

پاپها نه تنها با اومانیستها . رسانیدند، و در دوران نیکوالوس پنجم و لئو دهم، دستگاه پاپی را زیر نفوذ خود درآوردند

سر سازگاري داشتند، بلکه آنان را، با این توافق ضمنی که آثارشان، بیآنکه به ایمان مسیحیان خللی وارد آورد، و براي 

اکنون، با پیدایش . شار یابد، در کشف آثار ادبی و هنري گمگشته یاري میکردنداستفاده اهل فضل به زبان التینی انت

اومانیستها دریافتند که اروپاي توتونی به سخنان دالفروز واعظانی که به زبان عوام درباره خدا،  ;آیین پروتستان

ها بر مجادالت اومانیست. جهنم، و رستگاري فردي سخن میگویند بیش از فرهنگ اشرافی آنان اهمیت میدهد

پرحرارت لوتر با اك، کارلشتات، و تسوینگلی، بر سر مسائلی که از نظر آنان مرده و مدتها پیش به فراموشی سپرده 

هایی میشمردند که اساطیر  آنان به االهیات دلبستگی نداشتند و دوزخ و بهشت را افسانه. شده بودند، ریشخند میزدند

اینان آیین پروتستان را خیانتی به رنسانس میدانستند و عقیده . حقیقت بودند یونان و روم بیش از آنها مقرون به

داشتند که این آیین با بازگردانیدن اندیشه انسان به آن سوي طبیعت، اشاعه عقاید موهوم و نامعقول، و افسونگري، 

. شده آنان را دربند میکشندکه قرون وسطی را در تاریکی فرو برده بود، مردم را به قهقرا میکشانند و افکار آزاد 

تحقیر مقام عقل توسط لوتر، و تجلیل وي از ایمانی که به دست پروتستانها در قالب افکار جامد و الیتغیر ریخته شد، 

هرگاه همه رویدادهاي جهان، مانند قهرمانیها، جانبازیها، و آثار نبوغ و کمال انسان، را . اومانیستها را خشمگین کرد

ی خدا بدانیم که قهرا به دست انسان ناتوان و بال اراده تظاهر میکند از علو شخصیت انسان، که پیکو مخلوق دانش ازل

دالمیراندوال با چنان تجلیلی از آن یاد کرده است، چه اثري بر جاي میماند اومانیستها با آنکه کلیسا را نکوهش 

اتوس رنانوس، توماس مورنر، و زباستیان برانت، و برخی از آنان، چون ویمفلینگ، بی ;میکردند، آن را ترك نگفتند

بسیاري از اومانیستها که نخست قیام لوتر را براي تصفیه . باري اثبات وفاداري خویش به کلیسا به تالش افتادند

کلیسا از آلودگیهاي ننگآور میستودند، پس از تشکیل مکتب االهیات پروتستان و بروز اختالف نظر در میان مصلحان 

ویلیبالد پیر کهایمر، که به جرم هواداري از لوتر از طرف پاپ تکفیر شده بود، از بدزبانی . ازلوتر روي برتافتنددینی، 

، که وي هنوز از وضع کلیساي 1529در سال . لوتر چنان برآشفت که پاي خویش را از انقالب پروتستان کنار کشید

:کاتولیک ناخشنود بود، چنین نوشت

امات لوتر در آغاز امر درست و سودمند مینمود، زیرا هیچ نیکمردي نمیتواند از اشتباهات و انکار نمیکنم که اقد

از این روي اقدامات لوتر مرا نیز، چون جمعی دیگر، به . مفاسدي که تدریجا به مسیحیت راه یافتهاند خشنود باشد

ت پیشین از میان برخیزد، اشتباهات قبل از آنکه اشتباها. ولی سخت فریب خورده بودم ;تصفیه کلیسا امیدوار کرد

اشتباهات مسیحیان ... تحمل ناپذیري که مفاسد سابق در برابر آنها به بازي کودکان میمانند به مسیحیت راه یافتند

لوتر با زبان سرکش و بیحیاي خود یا دچار دیوانگی گشته و یا ... انجیلی دنائت پاپها را تحمل پذیر و گوارا کردهاند

  . پلید شده است اسیر ارواح

مینامید، اندکی بعد وي را به )) ستاره سحري ویتنبرگ((او که روزي لوتر را . موتیانوس با پیر کهایمر هم عقیده بود

هاي مردم گمنام خویش راه پیشرفت لوتر را هموار  کروتوس روبیانوس، که با نامه. به باد سرزنش گرفت)) دیوانه((نام 
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رویشلین نامه مودبانهاي به لوتر نوشت، و اك را از . غوش کلیساي کاتولیک بازگشتبه آ 1521کرده بود، در سال 

ولی خواهر زادهاش مالنشتون را براي پیروي از عقاید لوتر . باز داشت ;سوزانیدن کتابهاي لوتر در اینگولشتات

از هواداران لوتر یوهانس دوبنک کوکالیوس، که نخست . سرزنش کرد و خود در آغوش کلیساي کاتولیک جان سپرد

:با وي بناي مخالفت نهاد و ضمن نامه تندي به سرزنش او پرداخت 1522بود، در سال 

ما در ریشه کن ! استغفراهللا. گمان مبر که ما از گناهان و تبهکاریهاي روحانیان درمیگذریم یا از آن دفاع میکنیم((

ولی مسیح اصطالحات ... پشتیبان تو خواهیم بودکردن این مفاسد تا جایی که از راه مشروع صورت گیرد، یار و 

، و تهدیدهایت به شمشیر و ))فاضالب((، و ))النه شیطان((، ))فواحش((، ))ضد مسیح((توهینآمیز تو را، نظیر 

  ! لوتر، مسیح به تو نیاموخته است که با آنان اینگونه رفتار کنی. خونریزي و کشتار را تعلیم نداده است

هنگام نکوهش لوتر از یاد برده بودند که اسالف ایتالیایی آنان، چون فیللفو، پودجو براتچولینی، و  اومانیستهاي آلمان

لیکن نحوه پیکار لوتر تنها نمود بیرونی . بسیاري دیگر، با سخنان توهین آمیز خویش این بدعت را بر جاي نهادند

دم آلمان اندوهگین بودند و این را معلول از هم آنان نیز چون لوتر، از انحطاط اخالق و آداب مر. دعاوي آنان بود

روگردانی پروتستانهاي از آموزش، . توسط لوتر میدانستند)) کارهاي نیک((پاشیدگی قدرت کلیسا و انکار فضیلت 

اعالم برابري دهقانان و فضال از طرف کارلشتات، و سبکداشت علم و ادب توسط لوتر، اومانیستها را آزرده خاطر کرده 

اراسموس، به نمایندگی از طرف اومانیستها و با تصدیق اندوهبار مالنشتون، اعالم داشت که هر جا جنبش لوتري . بود

پروتستانها در جواب اراسموس اظهار داشتند که این شکایات از آن . پیروز شده، علم و ادب به انحطاط گراییده است

در طول عمر یک نسل، بازار . یخ کافران کالسیک میدانندجهتند که اومانیستها علم و ادب را منحصر به آثار و تار

) جز هجویات(کتابها و رساالت حاوي مشاجرات دینی چنان در آلمان و سویس رونق گرفت که براي مطبوعات دیگر 

ز هایی چون چاپخانه فروبن در بال و چاپخانه آتالنزه در وین، که کتابهاي پر مغ در نتیجه، چاپخانه. خوانندهاي نماند

تعصب و تنگ نظري دینی رنسانس نورسته آلمان را از رونق انداخت، و . و آموزنده چاپ میکردند، ورشکست شدند

  . مسیحیت نیز دوران رنسانس آلمان را از گرایش به فرهنگ و تمدن دوران شرك بازداشت

. دینی وفادار ماندند گروهی از اومانیستهاي آلمان، چون ائوبانوس هسوس و اولریش فون هوتن، به جنبش اصالح

براي تدریس به ارفورت بازگشت،  1533ائوبانوس هسوس از پی کار و مشغله از شهري به شهري درآمد و در سال 

). 1540(به شاعري روي آورد، و سرانجام زندگی را در ماربورگ بدرود گفت  ;ولی دانشگاه این شهر را متروك یافت

در شهر . سویس گریخت و در راه براي رفع گرسنگی دست به دزدي زد اولریش فون هوتن پس از سقوط زکینگن به

، گرچه اراسموس را به علت نپیوستن به مصلحان 1522(بال، بیمار و نومید، در صدد برآمد از اراسموس دیدن کند 

زان اراسموس اولریش فون هوتن را نزد خود نپذیرفت و گفت که آتش بخاري وي چندان سو. دینی ترسو خوانده بود

پس از آن، اولریش شعري درباره اراسموس سرود، عتاب، و تهدید کرد که . نیست که استخوانهاي وي را گرم کند

اراسموس طفره رفت و به او اندرز داد که اختالفاتش را . هرگاه اراسموس پولی به او نپردازد، آن را منتشر خواهد کرد

. هوتن نسخهاي از هجونامه خویش را پنهانی منتشر کردولی اولریش فون . با وي از اره مسالمت فیصله دهد

اراسموس چون از آن آگاه شد، با همدستی روحانیان شهر، شوراي بال را بر آن داشت که این هجو سراي مزاحم را از 

ولی چون مردم مولهاوزن بر . اولریش فون هوتن شعر عتاب را به چاپ رسانید و به مولهاوزن گریخت. شهر اخراج کند

تسوینگلی، ). 1533ژوئن (و تاختند، از آنجا نیز به زوریخ گریخت و در این شهر به دست تسوینگلی گرفتار شد ا

هان، بر این مردم مخرب، هوتن مخوف، بنگرید که چگونه بر : ((مصلحی که حاال انسانتر از این انساندوست بود، گفت

سر پاپ فرود آورده است، جز سخن پاك و مالطفت آمیز  از زبان وي، که طوفانی بر! مردم و کودکان مهربانی میکند

در همان هنگام، اراسموس با شتابزدگی رسالهاي به نام سپر اراسموس در برابر افتراهاي هوتن نوشت و .)) تراود نمی
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اج وي به این نیز قناعت نکرد و نامهاي درباره دروغهاي شاعر به شوراي زوریخ نوشت و اخر. عتاب هوتن را پاسخ داد

مشاجرات عقیدتی و بیماري سیفیلیس براي . ولی اولریش در این موقع مشرف به مرگ بود. او را از شهر خواستار شد

سرانجام، با یک دست لباس و یک قلم، در سی و پنج سالگی، در یکی از جزایر دریاچه زوریخ، . او رمقی نگذارده بودند

  ). 1523اوت  29(چشم از جهان فرو بست 

IV -1536- 1517: وس و لوتراراسم  

روش کدام یک به سود . تاریخنویسان و فیلسوفان درباره واکنش اراسموس نسبت به اصالح دینی اختالف نظر دارند

بشریت بود یورش مستقیم لوتر به کلیسا، یا روش مسالمت جویانه اراسموس براي اصالح هنگامی که در این باره 

مرد جنگجوي سرسخت آهنین ارادهاي که عمل را وسیله وصول به : یممیاندیشیم، به دو چهره مختلف بر میخور

لوتر اساسا مردم عمل بود، . مقصد قرار داده بود، و مرد آرام سازشکاري که از احساسات و تفکر الهام میگرفت

ن هاي لوتر به اوایل قرو محتواي اندیشه. هایش جنبه عملی داشتند تصمیماتش را بیدرنگ عملی میکرد، و نوشته

هرگاه از االهیات وي بگذریم، بیباکی و قاطعیت وي، . وسطی تعلق داشت، و نتایج آن به آغاز روزگار نو مربوط میشد

لوتر با لحن مردانه و قاطع، به زبان آلمانی، با ملت خویش سخن . به یاري ملیگرایی آلمان، روزگار نو را بنیان نهادند

اراسموس آثار خویش را به سبک ادیبانه، براي . درت جهانی رهبري میکردمیگفت و آلمانیها را براي برانداختن یک ق

احساسات وي تندتر از آن بود که با قاطعیت . استفاده جهانیان و اقلیت دانشگاه دیده شهري، به زبان التینی مینوشت

اراسموس مردي . در روزگاري که لوتر به جنگ دامن میزد، وي به صلح و آرامش دل بسته بود. به کاري دست زند

او از عمل به تفکر، و از اطمینان بیپروا به شکاکیت احتیاط آمیز روي . میانهرو بود و از افراط تندروي اکراه داشت

وسعت نظر وي به جایی رسیده بود که راستی و ناراستی را در کنار هم میدید، هر دو سوي مطلب را . آورده بود

. ماند د، و خود در میان آنها درمیمیسنجید، میکوشید آنها را باهم سازش ده

هایی از آن را براي کولت و  ، نسخه1518در ماه مارس . اراسموس مسائل نود و پنج گانه لوتر را تایید و تحسین کرد

ها  آیا چیزي ننگینتر از این آمرزشنامه. بارگاه رم شرم و حیا را کنار نهاده است: ((مور فرستاد، و به کولت نوشت

  : در ماه اکتبر همان سال به دوست دیگري نوشت)) میتوان یافت

به نظر . هاي او ناجور و ناسازگارند میشنوم که همه نیکمردان از لوتر پشتیبانی میکنند، گرچه گفته میشود که نوشته

... من، مسائل مطروحه او همه را خشنود کرده است، مگر معدودي را که از اعتقاد مردم به برزخ گذران میکنند

ت مطلقه کلیساي کاتولیک رومی بالي مسیحیت است، گرچه گروهی از واعظان بیشرم بنیکی از آن یاد حکوم

با این حال، نمیدانم آیا مقرون به مصلحت است که بر این زخم گشوده انگشت نهاده شود چرا که این از . میکنند

اراسموس اکنون . پاپ همدست شوند ولی میترسم که آنان براي بهرهبرداري از غنایم با. وظایف شاهزادگان است

وي به تاسیس بخش زبان دانشگاه این شهر یاري کرد، و خود استادي . بیشتر وقت خویش را در لوون میگذراند

شارل پنجم براي وي حق بازنشستگی تعیین کرد،  1519در سال . زبانهاي التینی، یونانی، و عبري را به عهده گرفت

ولی با توجه به اینکه او نیز  ;پذیرفت که به آزادي جسمی و فکري او خدشه نزند و اراسموس این حق را به شرطی

انسان بود، این حق بازنشستگی، و آنچه وي از اسقف اعظم ویلیام وارم و لرد ماونتجوي دریافت میکرد، در روش وي 

  . اند در قبال اصالحات کلیسا بیاثر نبوده

. پاپها و شوراهاي کلیسایی کشید، اراسموس گرفتار تردید و دودلی شد چون قیام لوتر از تقبیح آمرزشنامه به طرد

وي هنوز به کلیسا به دیده احترام . وي امیدوار بود که به یاري حسن نیت پاپ اومانیست بتوان کلیسا را اصالح کرد

االهیات زمان  گرچه اراسموس. مینگریست و آن را بنیان شایان احترامی براي نظام اجتماع و اخالق فردي میشمرد

خویش را موهوم میشمرد، اجتماع را ناتوانتر از آن میدانست که بتواند به تشخیص و قضاوت خویش مراسم و 



٣۶۶٧

و عقیده داشت اقلیت روشنفکر است که با تنویر افکار عمومی به رشد شعور  ;معتقدات دینی سودمندتري بیافریند

  . کرد زمینه قیام لوتر انکار نمی وي نقش خویش را در آماده کردن. اجتماع یاري میکند

رساله مدح دیوانگی او، که با تحقیر راهبان و عالمان االهی لبه حمالت لوتر را تیزتر کرده بود، هنوز در سراسر اروپا 

هاي لوتر متهم کردند،  چون راهبان و عالمان االهی وي را به تخمگذاري براي جوجه. دست به دست میگشت

لوتر مدح دیوانگی و .)) راست است، من تخم ماکیان گذاردم، ولی لوتر خروس جنگی بار آورد: ((اراسموس پاسخ داد

هاي اراسموس را خوانده بود، و به دوستانش میگفت که هدف وي صرفا این است که شکل و  تقریبا همه نوشته

به  1519مارس  18روز لوتر در نامه احترام آمیزي که در . ترکیب روشنتري به نیات این اومانیست شهیر ببخشد

اراسموس نوشت دوستی وي را براي خویش مغتنم خواند و تلویحا از او خواست که پشتیبانی خود را از وي دریغ 

اراسموس اکنون ناگزیر بود از لوتر و کلیساي کاتولیک یکی را برگزیند، و انتخاب هر یک از این دو براي او . ندارد

و هر گاه همراه لوتر با کلیساي کاتولیک در  ;بر جبن و ناتوانی وي حمل میشدطرد لوتر . دشواریهایی در پی داشت

میافتاد، نه تنها حقوق بازنشستگی و حمایت لئو دهم را در برابر عالمان االهی مخالف اصالحات از دست میداد، بلکه 

. بانفوذ، چشم بپوشد ناچار میشد از شیوه خاص خویش براي اصالح کلیسا، از طریق تهذیب افکار و رفتار مردان

اراسموس میپنداشت که شیوه او براي اصالح کلیسا قرین موفقیت بوده و از این راه توانسته است مردانی چون پاپ، 

اسقف اعظم ویلیام وارم، اسقف جان فیشر، جان کولت، تامس مور، فرانسواي اول، و شارل پنجم را با افکار خویش 

تضعیف کلیسا، که هستی آن به نظر آنان براي ثبات اجتنابناپذیر بود مخالفت اینان قطعا با طرد یا . همراه کند

ولی، به عقیده اراسموس، میشد از آنان براي کاهش موهومات و ستمگري در نظام دینی موجود، تهذیب و . میکردند

ترك . یاري جست تعلیم روحانیان، رام کردن راهبان، و گسترش آزادي فکري به منظور اعتالي اندیشه و شعور مردم

این روش و توسل به زور، که یکپارچگی مسیحیان را از هم میپاشید، و تن دادن به االهیات معتقد به تقدیر ازلی و 

  . انکار فضیلت کارهاي نیک، نزد آنان و خود اراسموس، در حکم دیوانگی بود

از همین روي، در ماه . ی، امیدوار بوداراسموس هنوز به رفع اختالفات طرفین، در صورت خودداري آنها از ستیزهجوی

در ماه آوریل همان سال . فوریه به فروبن سفارش کرد از چاپ آثار لوتر که فتنه و آشوب را دامن میزند خودداري کند

نیز از فردریک برگزیننده تقاضا کرد لوتر را که مرتکب گناهی نشده و آماج گناهان دیگران بوده است در پناه خویش 

  : مه به لوتر چنین پاسخ داد 30رانجام در روز و س. گیرد

وصول نامه شما که حاکی از ذکاوت و هوشمندي و سرشار از روح مسیحی است مرا . عزیزترین برادر همکیشم

این مردم را به هیچ . زبان من از شرح هیجانی که کتابهاي شما در اینجا بر پا کردهاند ناتوان است. خشنود ساخت

به آنان ... عد کرد که کتابهاي شما به یاري من نوشته نشدهاند و من پرچمدار فرقه شما نیستموجه نمیتوان متقا

  . میگویم که شما را نمیشناسم، کتابهایتان را نخواندهام و از این روي، مضامین آنها را نه تایید میکنم و نه تقبیح

به آنان . دایی راه بیاندازند کتابهایتان را بخوانندهمچنین، به آنان اندرز میدهم قبل از آنکه درباره شما چنین سر و ص

گوشزد میکنم موضوعهایی که شما درباره آنها قلمفرسایی میکنید از آن گونه موضوعهایی نیستند که از منبر کلیسا 

ولی این سخنان . و چون در پاکی سیرت شما تردیدي نیست، لعن و تقبیح شما بیمورد است ;درباره آنها بحث شود

ولی اسقفان . خود من بیش از همه آماج تهمت و عداوتم... وش آنان فرو نمیرود و آنان را از دیوانگی باز نمیدارددر گ

. کنند همگی از من پشتیبانی می

در اینجا نیز داراي دوستانی، بخصوص خود من، . شما در انگلستان، بویژه در میان بزرگان آنجا، دوستان خوبی دارید

تا حد امکان، خویشتن را با فعالیت ادبی سرگرم . خاطر شما بیاورم که حرفه من ادبیات است ناگزیرم به. هستید

ولی اساسا فکر میکنم که زبان خوش، بیش از عداوت و زورگویی، در . میکنم و میکوشم از مجادله دوري جویم
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، کسانی را سرزنش کنید که به نظر من، براي شما نیز زیبنده است که، به جاي نکوهش پاپ... دشمنان اثر میبخشد

سنتهاي کهن را . این اصل را در مورد شاهان و شاهزادگان نیز رعایت کنید. از قدرت پاپ استفاده ناشایست میکنند

  . از استدالل آرام بهتر از مجادله میتوان نتیجه گرفت. در یک لحظه نمیتوان ریشه کن کرد

شما را دیده و از )) تفسیري بر مزامیر((من کتاب . م دوري جوییدخونسرد باشید و از خش. از فتنه و آشوب بپرهیزید

مسیح روح خویش را براي عظمت یافتن خویش و بهبود وضع جهان به شما ارزانی داشته ... آن بسیار خشنود گشتهام

الب لوتر علی رغم این طرد محتاطانه لوتر از طرف اراسموس، عالمین االهی لوون وي را به نام سلسلهجنبان انق. است

، آلئاندرو به لوون آمد و توقیع پاپ را مبنی بر تکفیر لوتر در شهر 1520اکتبر  8در روز . به باد حمله و دشنام گرفتند

دانشمندان شهر، به پیروي از آلئاندرو، اراسموس را از . انتشار داد و اراسموس را محرك مخفی انقالب لوتر خواند

اراسموس به کولونی رفت و، چنانکه دیدیم، نزد فردریک، برگزیننده ساکس، ). 1520اکتبر  9(دانشگاه اخراج کردند 

دسامبر، وي بیانیه معروف به پندنامه اراسموس را به فردریک برگزیننده  5در روز ). نوامبر 5(از لوتر دفاع کرد 

نیکمردان و  ;ستفرستاد و در آن اظهار داشت که درخواست لوتر براي دادرسی توسط داوران بیطرف عادالنه ا

و این نیازمندي  ;جهان نیازمند حقیقتی است که صرفا مبتنی بر انجیل باشد ;دوستداران انجیل کمتر به لوتر میتازند

  . چنان نیرو گرفته است که بآسانی نمیتوان آن را فرونشاند

پنجم نوشت و پیشنهاد کرد  اراسموس، عالوه بر این، با همکاري یوهان فابر، راهب فرقه دومینیکیان نامهاي به شارل

در . که شارل، هنري هشتم، و لویی دوم، شاه مجارستان، براي رسیدگی به دعاوي لوتر دادگاه بیطرفی تشکیل دهند

  : درخواست کرد که با لوتر به انصاف رفتار شود) دسامبر 6(نامه دیگري به کاردینال کامپدجو 

معدودي از مردم به خاطر منافع شخصی خویش بر ... کینه میورزندبه تشخیص من، آنان که انسانترند کمتر با لوتر 

با بودن این همه ... هنوز کسی به دعاوي وي پاسخی نداده و بر او خرده نگرفته است... ضد او غوغا برپا کردهاند

ایش هاي او به دیده، ست اسقفان بدسیرت، آیا سزاوار است مرد بیآالیش که مردان برجسته و بزرگوار به نوشته

هاي وي از اذهان مردم است، و این  مینگرند، مجازات شود مقصد آنان صرفا نابود کردن خود او و زدودن اثر نوشته

  .. تنها در صورتی مقدور است که خطاکاري وي به ثبوت رسد

 هرگاه صاحبان. اگر طالب حقیقت هستیم، هر کسی باید آزادانه و بدون خوف و هراس عقیده خویش را بیان کند

عقاید خاص مورد تشویق و تقدیر قرار گیرند و مخالفان به دست زجر و شکنجه سپرده شوند، سخن حق به گوش 

باور نکردنی است که خود پاپ لئو دهم به . نفرتانگیزتر و نابخردانه تر از توقیع پاپ نمیتوان یافت... نخواهد رسید

میدانم که . خش آن بودند اوضاع را وخیمتر ساختهاندصدور چنین توقیعی مبادرت کرده باشد، و کسانی که مامور پ

مخالفت شاهزادگان با پاپ خطرناك است، و من، بویژه هنگامی که کاري از دستم ساخته نیست، نمیتوانم بیباکتر از 

فساد و آلودگی دربار پاپ ممکن است مستلزم اصالحات عمیق و فوري باشد، ولی من و امثال من . شاهزادگان باشم

من شخصا ترجیح میدهم اوضاع به همین منوال بماند، تا آنکه . نیستیم این مسئولیت را به دوش گیریمموظف 

به شما اطمینان میدهم که اراسموس همواره پیرو وفادار کلیساي رم ... انقالب نتایج غیر قابل پیش بینی به بار آورد

ت و کینهتوزي کنار نهاده شوند، هرگاه کارها به دست ولی به نظر من و بسیاري دیگر، هر گاه عداو. بوده و خواهد بود

مردان الیقتر و آگاهتري سپرده شوند، و هرگاه پاپ به میل خویش رفتار کند و نگذارد دیگران نیات خویش را بر او 

. تحمیل کنند، رفع اختالفات بآسانی میسر خواهد شد

جیگري را به روي اراسموس بست و دشمنی او با لوتر با حمالت روز افزون خویش به کلیساي کاتولیک راه میان

. از مردم خواست دست خویش را در خون اسقفها و کاردینالها بشویند 1520کلیساي رم به جایی رسید که در ژوئیه 

ژانویه  15در روز . چون لوتر توقیع فرمان لئو دهم را آتش زد، اراسموس حیرت خویش را از این عمل ابراز داشت
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نامهاي از وفاداري اراسموس به کلیساي رم ابراز خشنودي کرد، و در همان هنگام به آلئاندرو دستور  ، پاپ طی1521

با نزدیک شدن اجالسیه دیت ورمس، یکی از امراي آلمان اراسموس را براي . داد که با اومانیستها خوشرفتاري کند

اراسموس از . یگر خیلی دیر شده استپشتیبانی از لوتر به دیت فراخواند، ولی اراسموس در پاسخ گفت که د

خودداري لوتر و سرسپردگی به کلیساي رم، که به نظر وي اصالح دینی را به جلو میانداخت اندوهگین شد و از 

  :به دوستی چنین نوشت 1521در فوریه . امکان درگیر شدن جنگ داخلی در آلمان به هراس افتاد

مردان معینی رنج میبرد، و بسیاري خویشتن را براي اصالح کلیسا  همه مردم دریافته بودند که کلیسا از ستمگري

که کسی را یاراي آن نیست حتی ... این مرد اکنون روشی در برابر کلیسا پیش گرفته است. آماده ساخته بودند

ن اکنو)) اسارت بابلی کلیسا. ((شش ماه قبل، وي را از کینهتوزي بر حذر داشتم. سخنان صحیح وي را تایید کند

  . بسیاري را از او رو گردان ساخته است، و هر روز تبهکاریهاي تازهاي از او سر میزند

میپندارد همه مشکالت ((لوتر که اکنون از پشتیبانی اراسموس نومید شده بود، وي را به نام صلحطلب ترسویی، که 

آلئاندرو و عالمان االهی لوون، با نادیده در همان هنگام، . از خود راند)) را به مهربانی و نیکخواهی میتوان فیصله داد

اراسموس . گرفتن دستورهاي لئو دهم، اراسموس را به اتهام پیروي مخفیانه از لوتر آماج حمالت خویش قرار داده بود

چون از این وضع به ستوه آمده بود، به این امید که در پناه رنسانس کهن جنبش اصالح دینی را از یاد برد، رهسپار 

در همین شهر بیاتوس رناتوس آثار  ;بال در این هنگام سنگر اومانیستهاي سویس بود). 1521نوامبر  15( بال شد

تاسیت و پلینی کهین را تنقیح و منتشر کرد، به آثار ولیوس پاترکولوس دست یافت، و بر چاپ کتاب عهد جدید که 

ناشرانی میزیستند که برخی از آنان، چون  در این شهر، چاپچیان و. به دست اراسموس ترجمه شده بود نظارت کرد

فروبن با چنان عالقهاي هم خویشتن را مصروف . هانس آمرباخ و یوهان فروبن، در شمار دانشمندان و محققان بودند

.)) براي خانواده خود به جاي مال دنیا، آبرو و حیثیت باقی گذاشت((چاپ نشریاتش کرده بود که به گفته اراسموس 

هاي فروبن و بونیفاکیوس آمرباخ  و هولباین در اینجا تک چهره ;ز عمر خویش را در این شهر سپري کرددورر سالها ا

اراسموس هفت سال قبل از . را به نحو استادانه و دلفریبی تصویر کرد و موزه شهر را با مجموعه آثار هنري آراست

ن شیفته محیط شهر شد که وضع آنجا را به زبان آنکه بال را اقامتگاه خویش قرار دهد، پس از یک دیدار کوتاه، چنا

:گزاف آمیزي چنین توصیف کرد

گویی من در پناهگاه خدایان شعر و سخن به سر میبرم، جایی که وجود جنبشی از دانشمندان و فرزانگان در آن 

اري از آنان با زبان در اینجا کسی نیست که به زبانهاي التینی و یونانی آشنا نباشد، و بسی. امري عادي و طبیعی است

یکی را میبینید که در مطالعات تاریخی سرآمد اقران است، یکی در وادي االهیات به اجتهاد . عبري نیز آشنایی دارند

رسیده است، یکی در ریاضیات تبحر دارد، دیگري به تحقیق آثار کهن سرگرم است، و یکی دیگر در علم حقوق 

  ... ه است که در یک چنین جامعه کاملی زیست کنمتا کنون بخت یار من نبود. ورزیده است

اراسموس، در بال نزد فروبن ! در میان این مردم چه دوستی بیآالیش و چه خرمی و یکرنگی به چشم میخورد

. میزیست و مشاور وي در کارهاي ادبی بود، بر نشریات وي دیباچه مینوشت، و آثار آباي کلیسا را تنقیح میکرد

که یکی از آنها هنوز در همان شهر قرار ) 15231524(هاي معروفی از وي کشیده است  چهره هولباین در بال تک

دارد، یکی دیگر که به اسقف اعظم ویلیام وارم اهدا شده بود اکنون در میان مجموعه آثار هنري ارل آو رد نور است، و 

در اینجا به برجستهترین . مار میرودسومی که امروز در موزه لوور نگاهداري میشود از شاهکارهاي هولباین به ش

اومانیست زمان برمیخوریم که با روپوش پشمین ضخیم، و کالهی که تا گوشهاي وي را پوشانیده است، در کنار میز 

، آثار کوفتگی، ناتندرستی، )وي در این هنگام پنجاه و هفت ساله بود(تحریرش ایستاده است و، در سالهاي میانه عمر 

موهاي سفید . هاي متخاصم قشري زمان از سیمایش نمودارند ناشی از ناکامی در به هم آوردن گروه اندوه و پریشانی
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پریشانی که از زیر کاله بیرون ریختهاند، لبان عبوس باریک، چهره ظریف ولی نیرومند، بینی باریک و تیز، و مژگان 

در روز . ست جنبش اصالح دینی استپرپشتی که بر چشمان خستهاش فرو ریختهاند نمودار شهادت رنسانس به د

، پاپ تازه، هادریانوس ششم، نامهاي به اراسموس نوشت که لحن آرام آن هر دو طرف متخاصم را 1522اول دسامبر 

  : به تحسین وا داشت

بر شماست که آنانی را که توسط لوتر منحرف شدهاند به راه راست ارشاد کنید، و آنانی را که هنوز به راه راست 

نیازي به گفتن نیست که من این بدعتگذاران را، بیآنکه طبق قوانین امپراطوري ... ارند در ایمانشان استوار داریدرهسپ

من هنوز همانم که . میدانید که طبع من با خشونت ناسازگار است. به کیفر رسند، با آغوش باز خواهم پذیرفت

در اینجا کتابهاي مورد نیازتان در دسترس شما . اییدنزد من به رم بی. هنگامی که باهم همدرس بودیم میشناختید

اجابت این دعوت برایتان . در اینجا مجال خواهید یافت که با من و مردان دانشمند دیگر شور کنید. خواهند بود

  :هاي سري، اراسموس دل خویش را به پاپ گشود پس از مبادله نامه. پشیمانی به بار نخواهد آورد

هر گاه تندرستی به من اجازه دهد، با . انتظار راهنمایی دارند، و میخواهند به حضورشان باریابمآن مقام مقدس از من 

درباره نگارش مطالبی بر ضد لوتر، باید به عرض برسانم که من چنین ... طیب خاطر به زیارتشان مفتخر خواهم شد

ولی هیهات که محبوبیت من اکنون . استشما تصور میکنید که کالم من هنوز قدرت خود را دار. دانش و علمی ندارم

کاهن اعالي دانش، و .... روزگاري من سلطان ادب، ستاره درخشان آسمان آلمان. به بغض و عناد تبدیل شده است

دستهاي به بهانه اینکه با لوتر مخالفت . ولی وضع من اکنون دگرگون گشته است. قهرمان االهیات مهذب بودم

متهم میکنند، و دسته دیگر از آن روي که با لوتر مخالفم مرا به باد دشنام و ناسزا  نمیکنم مرا به هواخواهی او

بدخواهان . من با لوتر کامال مخالفم. دانند در رم و برابان مرا بدعتگذار، شقاق افکن، و از دین برگشته می... میگیرند

من میتوانم صدها نکته از بولس حواري ارائه . براي اثبات توافق من با لوتر پارهاي از سخنان مرا دستاویز ساختهاند

  ... کنند دهم که لوتر را به خاطر طرح آنها محکوم می

راهبانی که خویشتن را نگهبان . بهترین مشاوران شما آنهایی هستند که اعمال نرمش و مالیمت را پیشنهاد میکنند

  ... سازند ارند از کلیسا رو گردان میکلیساي متزلزل میپندارند کسانی را که قادرند کلیسا را برپا نگاه د

اعمال زور خونریزي ... ولی عقیده من جز این است. گروهی میپندارند که چارهاي جز اعمال زور نمانده است

مسئله اساسی این نیست که بدعت سزاوار چه کیفري است، بلکه این است که راه . دهشتناکی بر پا خواهد کرد

هرگاه نظر مرا بخواهید، میگویم که ریشه بیماري را بیابید و کسانی را که ... ت چیستخردمندانه براي مقابله با بدع

و . بگذارید آنچه روي داده است گوشمالی االهی تلقی شود. کسی را به کیفر نرسانید. موجد بیماریند از کلیسا برانید

  صاحبان . ل خدا نیز باید از آن درگذردهر گاه خداوند از گناه من در گذرد، نماینده و رسو. عفو همگانی اعالم کنید

آنگاه بگذارید . در صورت امکان، باید بر مطبوعات نظارت شود. قدرت میتوانند از وقوع انقالب خونین جلوگیري کنند

هرگاه . دنیا ببیند و بداند که شما براي ریشهکن کردن مفاسدي که همه را دلریش ساختهاند صادقانه به پا خاستهاید

مقام مقدس بدان تعلق گیرد که به ریشه مفاسدي که اشاره کردم پی برند، بهتر است نمایندگان معتمد اراده آن 

پس از آنکه اینان در کشورهاي مختلف با مردان فرزانه تبادل . خویش را به سراسر قلمرو کلیساي رم گسیل دارند

. نظر کنند، علل بیزاري مردم از وضع کلیسا بر شما روشن خواهد شد

با دل شکسته دار فانی را وداع  1523دریانوس نگونبخت که نیات نیکش بر توانایی وي غلبه داشتند، در سال ها

سرانجام، . جانشین وي، کلمنس هفتم، چون اسالف خویش کوشید اراسموس را به جرگه مخالفان لوتر درآورد. گفت

لوتر و اصالح دینی را به باد دشنام و ناسزا اراسموس در برابر پاپ سر تمکین فرود آورد، ولی به جاي آنکه شخص 

وي استدالل کرد که از ) 1524(در رساله آزادي اراده . گیرد، بحثی بیطرفانه و اصولی درباره آزادي اراده پیش کشید



٣۶٧١

با وجود . رمز آزادي اخالقی انسان سر در نمیآورد و قادر نیست آن را با علم و قدرت الیتناهی آفریدگار سازش دهد

، براي هیچ اومانیستی مقدور نبود بدون انکار قدرت و منزلت شامخ انسان و مفهوم زندگی وي در جهان، عقیده به این

از نظر . این نیز یکی از موجبات ناسازگاري جنبش اصالح دینی با رنسانس بود. تقدیر ازلی و دترمینیسم را گردن نهد

کیفر میدهد از ارتکاب گناه ناگزیرند نظریه سخیف و بیپایهاي  اراسموس اعتقاد به اینکه مخلوقات خدایی که گناه را

در االهیات لوتر، بدترین جنایتکار . بود)) پدر آسمانی همه انسانها((شناخته میشد و در حکم کفرگویی به مسیح، 

سی ک. شهید بیگناهی است که دست تقدیر وي را به گناه سوق داده و توسط خدا به عذاب ابدي گرفتار شده باشد

که به تقدیر ازلی معتقد است چگونه میتوان به کاري سازنده دست زند، یا براي بهبود بخشیدن به زندگی بشر همت 

گمارد اراسموس این واقعیت را دریافته بود که سرنوشت اخالقی بشر مخلوق شرایط بسیاري است که تغییر آنها از 

است که بدون آن زندگی براي وي مفهوم و ارزشی نخواهد  با این حال، انسان خواهان آزادیی ;دست او ساخته نیست

به هر حال، اراسموس از استدالل خویش نتیجه میگرفت که ما باید به جهل و نادانی، و همچنین به ناتوانی . داشت

خویش براي سازش دادن آزادي اخالقی انسان با علم و قدرت الیتناهی آفریدگار، اذعان کنیم، و باید که کشف پاسخ 

همچنین میباید از هر فرضی که انسان را به مقام عروسک خیمهشببازي  ;این معضل را به واپسین داوري واگذاریم

کلمنس، پس از دریافت این . تنزل میدهد و خدا را سنگدلتر از هر انسان ستمگري در تاریخ میشناساند بپرهیزیم

کهایی که انتظار داشتند اراسموس به پروتستانها اعالم بسیاري از کاتولی. فلورین به اراسموس پاداش داد 200رساله، 

  . جنگ دهد از لحن سازشکارانه و فیلسوفانه کتاب وي ناخشنود شدند

مالنشتون که نظریه تقدیر ازلی را در رساله اصول همگانی مباحث االهیات خویش گنجانیده بود، بر اثر استدالل 

او نیز هنوز به امکان مصالحه . رساالت بعدي خویش حذف کرداراسموس، تغییر عقیده داد و این نظریه را از 

، از نظریه تقدیر ازلی )1525(ولی لوتر، پس از درنگ بسیار، در رساله اسارت اراده . پروتستانها و کاتولیکها امیدوار بود

:با سرسختی دفاع کرد

فرمان میبرد، و اگر شیطان بر آن سوار  هرگاه که خدا بر آن سوار باشد، از خدا. طبع انسان به جانور بارکش میماند

سوارکاران براي تصاحب آن همچشمی ... بشر قادر نیست سوار خویش را برگزیند. شود، راه شیطان را میپیماید

در برابر . خداوند با اراده الیتغیر، ابدي و قطعی خویش همه امور را پیشبینی، مقدر، و الزماالجرا کرده است... میکنند

  . شود وي، آزادي اراده از انسان سلب میاراده قاطع 

شایان توجه است که لوتر، هنگام انکار آزادي اراده انسان، نه چون برخی از متفکران قرن هجدهم بر حکومت قانون و 

علت بر کاینات معتقد بود و نه چون بسیاري از متفکران قرن نوزدهم تمایالت و در نتیجه اراده انسان را مخلوق 

وي از آن روي منکر آزادي اراده انسان بود که قدرت الیتناهی . محیط، و شرایط زندگی وي میدانستتوارث، وضع 

آفریدگار را موجد همه رویدادهاي جهان و اعمال انسان میشمرد، و در نتیجه عقیده داشت که رستگاري یا 

با این منطق تلخ مردانه مواجه خود لوتر . محکومیت ما معلول خواست خداوند است، نه مرهون فضایل یا گناهان ما

آگاهی از این واقعیت که خداي رحیم و بخشنده گروهی از مردم را به ناحق از خود میراند و به لعنت ابدي  :شود می

چنین ادراکی ظالمانه و تحمل ناپذیر مینماید، . گرفتار میکند، براي عقل سلیم و شعور طبیعی بشر تلخ و ناگوار است

از استشعار به این واقعیت چنان نومیدیی به خود من . در روزگاران گذشته بدان اعتراض کردهاندو بسیاري از مردم 

انسان از این واقعیت به یاري هوش و تشخیص زیرکانه رهایی نخواهد . دست داد که میگفتم کاش آفریده نمیشدم

ید به یادداشت که هرگاه بتوان عدل و با... این واقعیت را، با آنکه ناگوار است، شعور طبیعی باید گردن نهد ;یافت

نصفت خدایی را که این همه مردم را بدون استحقاق به لعنت ابدي میسپارد با شعور انسانی دریافت، در آن صورت 

  . وي را خدا نتوان خواند



٣۶٧٢

به  براي پی بردن به روحیه مردم قرن شانزدهم همین بس که بدانیم رساله اسارت اراده در عرض یک سال هفت بار

. این رساله، سرانجام، یکی از مهمترین مآخذ االهیات پروتستان گشت. زبان التینی و دوبار به زبان محلی انتشار یافت

همین رساله بود که کالون را به تقدیر ازلی و برگزیدگی گروهی از مردم براي رستگاري یا محکومیت معتقد ساخت، 

  . ، انگلستان، و امریکا اشاعه یافتو توسط پیروان وي در فرانسه، هلند، اسکاتلند

، ولی اندیشه لوتر به مذاق مردم )15261527(اراسموس در پاسخ لوتر رسالهاي در دو جلد به نام مدافع انتشار داد 

هاي  حتی در این هنگام، اراسموس از تالش براي به هم آوردن و نزدیک ساختن اندیشه. آمد آن روزگار خوشتر می

به کسانی که با وي مکاتبه میکردند سفارش میکرد که ادب و بردباري پیشه . یکها فرو گذار نمیکردپروتستانها و کاتول

او هنوز امیدوار بود که کلیساي کاتولیک با زناشویی روحانیان و برگزاري آیین تناول عشاي ربانی به هر دو . سازند

و اجازه دهد که هر  ;ا به مقامات کشوري بسپاردطریق کاتولیک و پروتستان موافقت کند، پارهاي از امال وسیع خود ر

کسی مسائل مورد اختالف در آیین تناول عشاي ربانی، چون تقدیر ازلی، آزادي اراده، و حضور واقعی مسیح، را به 

اراسموس به گئورگ، دو ساکس، سفارش کرد که با آناباتیستها . فراخور سلیقه و عقیده شخصی خویش تعبیر کند

سوزانیدن خطاکاران دور از انصاف است، مگر در صورت دست زدن به فتنه و : ((کند، و به او نوشتانسانی رفتار 

، 1533نوشت، ولی در  1524اراسموس این نامه را در سال .)) آشوب که قانون براي آن کیفر مرگ تعیین کرده است

در اسپانیا، که برخی . را تایید کرد به انگیزه دوستی یا ضعف پیري، توقیف و حبس مخالفان دینی به دست تامس مور

از اومانیستهاي آن از اراسموس هواخواهی میکردند، راهبان مامور دستگاه تفتیش افکار آثار اراسموس را مو شکافی 

با وجود این، وي از نکوهش فساد اخالق راهبان و تقبیح عقاید ). 1527(گذاري متهم کنند  کردند تا وي را به بدعت

، آشکارا اظهار داشت 1528در سال . که به نظر وي جنبش اصالح دینی را دامن میزد، باز نایستادقشري و جزمی، 

ها  آنچه در بسیاري از صومعه((و )) هاي مردان و زنان به مراکز فسق و فجور مبدل شدهاند بسیاري از صومعه((که 

یوز، گمراه کننده زنان، محرك بدعت، ، راهبان را در1532در سال .)) کمتر به چشم میخورد عفت و پاکدامنی است

. دزد میراث، و جاعل گواهینامه خواند

اراسموس در همان هنگام که جنبش اصالح دینی را به باد نکوهش گرفته بود، از هیچ اقدامی براي اصالح کلیسا 

چنانکه  ;کلیسا شوداو نه میتوانست پاي خویش را از کلیسا کنار کشد، و نه میتوانست شاهد تجزیه . فروگذار نمیکرد

اراسموس چون شنید سربازان .)) تا روزي که کلیساي بهتري نیابم، کلیساي موجود را ترك نخواهم گفت: ((میگفت

  . ، هراسان گشت)1527(پروتستان و کاتولیک امپراطور شهر رم را تاراج کردهاند 

کنون میدید که پاپ و امپراطور با هم دست ولی ا. وي امیدوار بود که شارل پنجم کلمنس را به سازش با لوتر وادارد

نومیدي وي هنگامی شدت یافت که مصلحان دینی طی شورشی شمایل مذهبی را در کلیساهاي . به گریبان شدهاند

به مردم باید : ((یک سال قبل از آن، خود وي پرستش شمایل مذهبی را تقبیح کرده بود). 1529(بال نابود کردند 

کاش این شمایل وجود نمیداشتند، تا مردم ادعیه خویش را به خود مسیح . ایی بیش نیستندآموخت که اینها عالمته

ولی او چپاول کلیساها را . این دقیقا همان اعتقاد لوتر بود.)) ولی در هر کاري اعتدال پسندیده است. ادا میکردند

ت و به شهر فرایبورگ ایم از آن پس اراسموس بال را ترك گف. واکنش وحشیانه و مخالف آزادي تلقی میکرد

مقامات شهر او را با تجلیلی بسیار پذیرفتند و کاخ ناتمام . برایسگاو، که یکی از توابع کاتولیک نشین اتریش بود، رفت

چون حق بازنشستگی که امپراطور به او میپرداخت نامرتب به . ماکسیمیلیان اول را براي اقامت در اختیارش نهادند

ولی راهبان و عالمان االهی فرایبورگ وي . فوگر تامین هزینه زندگی وي را به عهده گرفت دستش میرسید، خاندان

اراسموس به بال  1535در سال . را، به نام شکاك مخفی و محرك اصلی آشوب آلمان، آماج حمالت خویش ساختند

رزند یوهان، او را به خانه خود نمایندگان استادان دانشگاه شهر به پیشواز وي رفتند و هیرو نیموس فروبن، ف. بازگشت
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وي از زخم معده، اسهال، ضعف . اراسموس اکنون شصت و پنج سال داشت و غبار پیري بر سیمایش نشسته بود. برد

دستهاي متورم تصویري که دورر از او کشیده است  ;دستگاه گوارش، نقرس، و سرماخوردگی مداوم رنج میبرد

اسموس آخرین سالهاي عمر را در خانه میگذرانید و بیشتر اوقات در رختخوابش ار. عوارض بیماري را نمایان میسازند

درد بیماري و حمالت پی در پی پروتستانها و کاتولیکها نشاط و خوشرویی را، که باعث محبوبیت او نزد . آرمیده بود

هاي احترامآمیزي از  با وجود این، هر روز نامه. دوستانش شده بود، از او گرفت و وي را کج خلق و ترشرو ساخت

شاهان، نخست کشیشان، زمامداران، دانشمندان، و سرمایهداران به دست وي میرسیدند، و دوستاران علم و ادب خانه 

با آنکه میدانست چراغ . ، اسهال شدیدي به او عارض شد1536ژوئن  6در روز . او را زیارتگاه خویش ساخته بودند

نیوشی بر بالین خویش احضار نکرد، و بدون اجراي مراسم دینی،  عمرش رو به خاموشی است، کشیش اقرار

ساکنان شهر جنازه وي را ). ژوئن 12(همچنانکه نام مریم و مسیح را پیوسته بر زبان میراند، چشم از جهان فرو بست 

قفان بال اومانیستها، چاپچیان و اس. با مراسم پرشکوهی تشییع کردند و در بزرگترین کلیساي شهر به خاك سپردند

اراسموس در . داستانها میگوید)) احاطه بیهمتاي وي به همه علوم((بر گور وي سنگی نهادند که هنوز پابرجاست و از 

وصیتنامه خود میراثی براي مقاصد مذهبی نگذاشت، بلکه همه دارایی خویش را براي نگاهداري بیماران و 

  . ان با استعداد وقف کردسالخوردگان، تهیه جهیز دختران تنگدست، و آموزش جوان

در گرماگرم . آیندگان روش اراسموس را متناسب با نفوذي که رنسانس در خودشان داشته است ارزیابی کردهاند

مصلحان دینی وي را متهم . هاي مسیحی وي را جبون و ابنالوقت میپنداشتند انقالب دینی تقریبا همه دسته

  . ه پرش تشجیع کرده، و سپس پاي خود را از معرکه کنار کشیده استمیساختند که آنان را، لب پرتگاه کشانده، ب

، 1758در سال . شوراي ترانت وي را بدعتگذار خداناشناس خواند و مطالعه آثارش را براي کاتولیکها تحریم کرد

نوزدهم که در اواخر قرن . هوریس والپول وي را انگلی خواند که قادر به درك حقیقت بود، ولی از بیان آن بیم داشت

حوادث تند و ((غبار جنگهاي دینی فرونشسته بود، تاریخنویس دانشمند و فرزانه پروتستانی تاسف میخورد که 

روش مالیم، در نهایت امر، از هر روشی مطمئنتر . خشونت آمیزي مقاصد عالمانه اراسموس را عقیم و بالاثر ساختند

لوتر کارگردان جنبش اصالح دینی قرن شانزدهم بود، ولی . یستاست، و براي پیشرفت بشر عاملی موثرتر از فرهنگ ن

و تاریخنویس کاتولیکی روش )) اگر قرار باشد این اصالحات ادامه یابد، چارهاي جز توسل به روش اراسموس نیست،

کاري که . اراسموس، از نظر اندیشه، به روزگار دیرتر و علمیتر و عقالنیتر تعلق داشت.)) اراسموس را عقالیی مینامد

به دست وي آغاز شد و در کشاکش انقالب دینی عقیم ماند در زمان مناسبتري توسط متفکران قرن هفدهم از 

ولی پس از آنکه کار وي به ثمر رسید و شور و هیجان فرو نشست، مردم  ;ظهور لوتر اجتنابناپذیر بود.)) سرگرفته شد

پناه شکیبایی و بردباري متقابل، براي تنویر افکار، به تالش  بار دیگر به اراسموس و رنسانس روي خواهند آورد و در

  . آرام و مداوم دست خواهند زد
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فصل بیستم

  ها جنگ ایمان

1525 -1560  

  

I -1530- 1525: پیشرفت نهضت پروتستان  

ه چه نیرویی هستی نهضت نوخاسته پروتستان را در برابر دشمنی پاپ و امپراطور حفظ کرد تورع رازورانه، مطالع

کتاب مقدس، اصالح دینی، رشد فکري، و سرسختی و بیباکی لوتر بتنهایی نمیتوانستند پیروزي نهضت پروتستان را 

شاید بتوان پیروزي پروتستانها . تضمین کنند، چه این عوامل را ممکن بود در جهت دیگري سوق داد یا مقید ساخت

لمان به نگاهداري دارایی آلمان در خود آلمان، استفاده تمایل مردم آ: را بیش از همه معلول عوامل اقتصادي دانست

از امالك کلیسایی براي مقاصد غیردینی، کوتاه کردن دست پاپ و ایتالیاییها از خاك آلمان، و پایان دادن به دخالت 

جبات هنگام بررسی مو. مقامات امپراطوري در اختیارات ارضی، قانونی، و مالی شاهزادگان، شهرها، و ایاالت آلمان

ترکان عثمانی، پس از تسخیر . پیروزي نهضت پروتستان، عوامل سیاسی خاصی را نیز نباید از نظر دور داشت

قسطنطنیه و مصر، امپراطوري خویش را در شبه جزیره بالکان تا داخل مجارستان گسترش داده و شهر وین را 

شارل پنجم . ی را از حوزه مدیترانه کوتاه کنندمحاصره کرده بودند، و هر آن بیم آن میرفت که دست بازرگانان مسیح

و مهیندوك فردیناند براي مقابله با یورش مسلمانان به یگانگی آلمان و اتریش، و همچنین به پول و نفرات پروتستانها 

چنان به خود امور اسپانیا، فالندر، ایتالیا، و کشاکش فرساینده با فرانسواي اول امپراطور را . و کاتولیکها، نیازمند بودند

وي با وظیفه خوار خویش، اراسموس، . سرگرم ساخته بودند که نمیتوانست در جنگ داخلی آلمان فعاالنه دخالت کند

اختالفات او با کلمنس هفتم و پاولوس سوم گاهی به جایی . درباره نیاز کلیسا به اصالحات اساسی اتفاق نظر داشت

تنها دوستی امپراطور و پاپ بود که میتوانست . رم را تاراج کنند میرسید که وي به سپاهیانش اجازه میداد شهر

  . نیرویی براي مقابله با انقالب دینی فراهم سازد

شهرهاي آلمان نهضت پروتستان را به سود . لوتري آیین رسمی نیمی از آلمان شده بود)) بدعت((، 1527تا سال 

اینها کمترین توجهی به دین ندارند، و : ((ه میگفتچنانکه مالنشتون با دل افسرد ;خویش تشخیص داده بودند

شهرهاي آلمان با گرایش به .)) خویشتن از قیود اسقفان استهدفشان منحصرا به دست گرفتن اختیارات و رهایی 

با این حال، بیشتر . آیین پروتستان خویشتن را از مالیات و محاکم اسقفان رهانیدند و امالك کلیسا را تصاحب کردند

اعضاي بخش کلیسایی سنت اولریش شهر ماگدبورگ در . آلمان صمیمانه طالب آیین سادهتر و منزهتري بودندمردم 

دیري نپایید که ). 1524(محوطه کلیسا گرد آمدند و هشت تن را براي انتخاب واعظان و اداره امور کلیسا برگزیدند 

آیین پروتستان در آوگسبورگ چنان ریشه . شدآیین عشاي ربانی به رسم لوتري در همه کلیساهاي این شهر معمول 

بیشتر ). 1524(دوانیده بود که وقتی کامپدجو به نمایندگی پاپ به این شهر آمد، مردم وي را ضد مسیح خواندند 

و جانشین وي، مارتین بوتسر، و همچنین ) 1523(ساکنان ستراسبورگ به راهنمایی ولفگان فابریتسیوس کاپیتو 

در نورنبرگ، سرمایهداران بزرگی چون التساروس . تان را پذیرفته بود، به آیین تازه گرویدنداولم، که دین پروتس

کلیساهاي زبالدوس و لورنتس، ). 1526(شپنگلر و هیرونوموس با ومگارتنر معتقدات لوتر را به شوراي شهر قبوالندند 

هاي لوتر  کنان برونسویک همچنان از نوشتهسا. بیآنکه از آثار هنري کاتولیک چشم پوشند، مراسم لوتري را پذیرفتند

استقبال میکردند، سرودهاي وي را آشکارا میخواندند، و به مطالعه کتاب عهد جدیدي که به دست لوتر ترجمه شده 

بود ابراز عالقه میکردند که هر گاه کشیشی نقل قول غلطی از انجیل میکرد، اعضاي کلیسا اشتباه وي را اصالح 
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، شوراي شهر فرمان داد که واعظان جز درباره تعلیمات کتاب مقدس سخن نگویند، آیین تعمید را سرانجام. میکردند

تا سال ). 1528(به زبان آلمانی اجرا کنند، و آیینهاي مقدس را به دو شیوه پروتستان و کاتولیک به جاي آورند 

، و )تالین(ریگا، روال ) تارتو(دورپات نهضت پروتستان هامبورگ، برمن، روستوك، لوبک، شترالزوند، دانتزیگ،  1530

در آوگسبورگ، هامبورگ، برونسویک، و شترالزوند مردم . تقریبا همه شهرهاي سوابیایی امپراطوري را فرا گرفت

هاي  شاید این اقدام واکنشی در برابر استفاده کلیسا از تصاویر و پیکره. شمایلهاي مذهبی را در کلیساها ویران کردند

. هاي تمسخر آمیز و پرسود بود اشاعه افسانهمذهبی براي 

ساخته بود، اکنون در مییافتند که آیین پروتستان )) مردان مستقل((امیران آلمانی، که آیین کاتولیک آنان را نماینده 

نه تنها مقام دولت را اعتال میبخشد، بلکه خود تابع و فرمانبردار دولت است و آنان را فرمانرواي دینی و کشوري 

، که پس از ))استوار((یوهان، ملقب به . یسازد، و دستشان را براي استفاده از امالك و دارایی کلیسا باز میگذاردم

و پس از مرگ او،  ;، به خالف سلف خویش، به آیین لوتري گروید)1525(فردریک خردمند، برگزیننده ساکس شد 

فیلیپ شکوهمند، الندگراف هسن، و یوهان، به . دفرزندش، یوهان فریدریش کیش پروتستان را در ساکس قوام بخشی

، امیران دیگري چون )1526(منظور حفظ و گسترش آیین پروتستان شهرهاي گوتا وتورگاو را متحد ساختند 

اولریش  ;ارنست، فرمانرواي لونبورگ، اوتو و فرانتس، فرمانروایان برونسویک لونبورگ، هانري، فرمانرواي مکلنبورگ

  آلبرشت اهل پروس، مهین سرور . برگ نیز، در قبول و اشاعه آیین پروتستان به آنان تاسی جستندفرمانرواي وورتم

شهسواران توتونی، به اندرز لوتر، پیوند خویش را با رهبانیت گسیخت، زناشویی کرد، اراضی تابع فرقه خویش را از 

به یاري نیروي شخصیت و بالغت  لوتر در زمان حیاتش،). 1525(دست کلیسا خارج کرد، و خود دوك پروس شد 

. خود، نیمی از آلمان را پیرو خویشتن ساخت

هاي  ها را ترك گفته بودند و جامعه رغبتی به نگاهداري صومعه ها صومعه از آنجا که بسیاري از راهبان و راهبه

نهایی که ساکنانشان به ها را، جز آ باقیمانده نشان نمیداد، شاهزادگان آلمان در سرزمینهاي زیر فرمان خویش صومعه

ها قرار گذاشته بودند  گرچه شاهزادگان با نجبا و شهرها و برخی دانشگاه. آیین پروتستان گرویده بودند، منحل کردند

لوتر با . که از امال مصادره شده کلیسا مشترکا استفاده شود، در موارد بسیاري قول و قرار خویش را زیر پا نهادند

ر آموزشی از امالك کلیسایی مخالف بود و شتابزدگی نجبا را در مصادره ابنیه و اراضی کلیسا استفاده غیر دینی و غی

نجبا مقدار ناچیزي از غنایم را به مدارس و موسسات خیریه اختصاص دادند و باقی را براي خویشتن . نکوهش میکرد

به هر .)) ام انجیل کلیسا را تاراج کنندنجبا قصدي جز این نداشتند که به ن): ((1530(مالنشتون نوشت . نگاه داشتند

ساکنان والیتهایی . حال، به انگیزه مقاصد پاك یا پلید، روحانی یا مادي، دگرگونیهاي شگرفی در آلمان صورت گرفت

تمایل همگانی به قبول . چون فریسالند شرقی، سیلزي، شلسویگ، و هولشتاین همگی به آیین پروتستان گرویدند

کشیشانی که هنوز به کلیساي کاتولیک . ه نمایانی بر احتضار آیین کاتولیک در این سرزمینهاستآیین پروتستان گوا

. وفادار مانده بودند براي خویشتن زنان صیغه نگاه میداشتند و براي آزادي زناشویی روحانیان بیتابی میکردند

عمومیت یافته است، و از هر صد مهیندوك فردیناند به پاپ گزارش داد که تمایل به زناشویی در میان کشیشان 

شاهزادگان کاتولیک ضرورت اخالقی . کشیش بسختی میتوان یکی را یافت که آشکارا یا نهانی زناشویی نکرده باشد

  . کردند الغاي تجرد کشیشان را مصرا به پاپ گوشزد می

نان رسیده است، ضیافتهایی با که اسقفان، با آنکه انقالب به آستانه خانه آ) 1524(کاتولیکهاي مومن گله میکردند 

و تاریخنویس کاتولیک، هنگام توصیف آلبرشت، اسقف اعظم ماینتس، از . شکوه بزمهاي لوکولوس برپا میکنند

هایش  آپارتمانهاي آراسته و باشکوهی یاد میکند که این فرمانرواي ناپاك کلیسا از آنها براي آمیزش با معشوقه((

اسقفان چنان منفور گشتهاند که هر جا نمایان شوند، مردم آنان : ((یس اضافه میکندهمان تاریخنو.)) استفاده میکرد
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هاي دینی  مردم همگی از اندیشه: ((نوشت 1530اراسموس در روز اول ژانویه .)) را تمسخر میکنند و آزار میرسانند

دو ساکس، و یوآخیم، برگزیننده  ولی گفته اراسموس تنها درباره شمال آلمان، با آنکه گئور،.)) تازه هواداري میکنند

  . کرد براندنبورگ سخت پایبند آیین کاتولیک بودند، صدق می

ساکنان ایاالت جنوبی و باختري آلمان، که سابقا بخشی از امپراطوري باستانی روم بودند و زبان و فرهنگ التینی در 

وشگذران و بیبند و بار جنوب روشهاي آسان و مردم خ. آنها رخنه کرده بود، بیشتر به کلیساي کاتولیک وفادار ماندند

توام با شهوت پرستی اغماض پذیر آیین کاتولیک را بیش از پرهیزگاري مبتنی بر عقیده تقدیر ازلی شمال 

کولونی آیین کاتولیک را در سرزمینهاي تابع خویش ) 1543تا سال (اسقفان اعظم ماینتس، تریر، و . میپسندیدند

اپ هاریانوس ششم با تخصیص یک پنجم درآمد کلیساي محلی به هزینه زندگی دوکهاي و پ ;زنده نگاه داشتند

پاپ براي رام ساختن فردیناند، مهیندوك اتریش، نیز این . باواریا، این ایالت را از گرایش به آیین پروتستان باز داشت

. حیله را به کار بست

س قبل از موقع لویی دوم بر اریکه فرمانروایی در جلو. در همین هنگام، مجارستان گرفتار فاجعه دردناکی شد

. حتی زایش لویی زود و نابهنگام صورت گرفت. و مرگ زود رس وي بروز این فاجعه را تسریع کرد) 1516(دهسالگی 

  . پزشکان آن روزگار با نهادن این کودك نحیف و نارس در میان الشه گرم جانوران وي را زنده نگاه داشتند

ربان و گشاده دلی بود، ولی درباریان هرزه، با صرف بودجه ناچیز دربار، وي را مسرف و خوشگذران بار لویی، جوان مه

چون فرستاده سلطان سلیمان قانونی به شهر بودا رسید، نجبا از پذیرش وي خودداري کردند، وي را کشان . آوردند

سلطان عثمانی، . ا نزد فرمانروایش بازگردانیدندکشان به اطراف کشور بردند، بینی و گوشهایش را بریدند، و خود او ر

و بلگراد، را تسخیر کرد ) سابادکا(خشمگین، به مجارستان لشکر کشید و دو شهر مهم مجارستان، سوبوتیتسا 

مرد جنگی تشکیل 25000لویی پس از درنگ بسیار، با وجود خیانت و بزدلی نجبایش، سپاهی مرکب از ). 1521(

سربازان مجار تقریبا تا ). 1526اوت  30(سرباز ترك تاخت 100000چ با تهور دیوانه واري بر داد و در نزدیکی موها

. سلیمان قانونی پیروزمندانه به شهر بودا وارد شد. آخرین نفر کشته شدند، و خود لویی هنگام فرار در رودي غرق شد

بناهاي اصلی شهر، جز کاخ سلطنتی، را  ;سربازان ترك پایتخت زیباي مجارستان را تاراج کردند و به آتش کشیدند

سپاهیان ترك نیمه خاوري . و بیشتر ذخایر کتابخانه نفیس ماتیاس کوروینوس را طعمه حریق ساختند ;ویران کردند

اسیر مسیحی را به  100000مجارستان را که به تصرف آنان درآمده بود تاراج یا ویران کردند، و سلیمان قانونی 

  . قسطنطنیه برد

ها، که  یکی از این دسته. هاي متخاصم پراکنده شدند مجارستان، که از غائله بسالمت رسته بودند، در دسته رجال

ایستادگی را در برابر ترکان بینتیجه میدانست، یانوش زاپولیا را به شاهی برگزید و به او اجازه داد که قیمومیت ترکان 

نام گماشته وي در بودا حکومت کند، ولی نیمی از مشرق مجارستان سلیمان قانونی به او اجازه داد که به . را بپذیرد

دسته دیگر، به امید جلب یاري امپراطوري مقدس روم و خاندان نیرومند . عمال تابع ترکان عثمانی بود 1686تا سال 

یمان چون سل. هاپسبورگ، براي نشاندن فردیناند بر تخت شاهی مجارستان و بوهم، با اشراف بوهمی ائتالف کرد

کیلومتر در امتداد رود دانوب به  200و پس از طی ) 1529. (قانونی بار دیگر سپاهیان خویش را به حرکت درآورد

شارل پنجم در این سالهاي بحرانی، . هاي شهر وین رسید، فردیناند پیروزمندانه از پایتخت خویش دفاع کرد دروازه

پیشرفت ترکان به سوي غرب . ن، با پروتستانها مدارا میکردبراي جلوگیري از سقوط سراسر اروپا به دست مسلمانا

ولی پس از آنکه . موقعیت پروتستانها را چنان تحکیم کرده بود که فیلیپ هسهاي از پیروزي ترکان خشنودي میکرد

سلطان ترك در وین شکست خورد و به قسطنطنیه بازگشت، پروتستانها و کاتولیکها کشاکش خویش را براي تسخیر 

. شه مردم آلمان از سر گرفتنداندی
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II -1541- 1526: ناسازگاري دیتها  

از آنجا که آزادي داخلی تابع امنیت خارجی است، آیین پروتستان، در دوران ایمنی خویش، به انگیزه اعتقاد به 

) )شماره: ((، لوتر نوشت1525در سال . هاي بسیاري منشعب شد اصالت تشخیص فردي و استقالل وجدان، به شاخه

مالنشتون با هراس و دلتنگی براي تعدیل روش . ها و معتقدات دینی اکنون با تعداد نفرات مردم برابري میکند فرقه

هاي پروتستان مخالف یکدیگر تالش  استاد خود و یافتن راه حلی براي ایجاد تفاهم و یکپارچگی در میان دسته

یکدیگر میگفتند استناد میجستند و پیشگویی میکردند که  هاي پروتستان به کاتولیها به ناسزاهایی که فرقه. میکرد

آزادي تعبیر و ایمان ناچار به هرج و مرج دینی و گسستن نظام اخالق و بروز شکاکیت، که هم پروتستانها و هم 

ب سه هنرمند را به جرم تردید در درستی و اصالت کتا 1525به سال . کاتولیکها آن را منفور میدانند، خواهد انجامید

مقدس، انکار حضور واقعی مسیح در شراب و نان عشاي ربانی، الوهیت مسیح، از شهر پروتستان نورنبورگ بیرون 

هنگامی که سلطان سلیمان قانونی خویشتن را براي یورش به مجارستان آماده میکرد، امیران، نخست . راندند

نی بر لزوم اجراي فرمان ورمس، و پیشنهاد کشیشان، و شهرداران آلمان، براي رسیدگی به تقاضاي کاتولیکها مب

متقابل پروتستانها درباره رعایت آزادي دینی تا هنگامی که شورایی مرکب از نمایندگان آلمان به اختالفات کاتولیکها 

دیت شپایر، که پروتستانها در آن اکثریت ) 1526ژوئن (و پروتستانها رسیدگی کند، در شپایر یک دیت برپا کردند 

با انعقاد شورایی براي رسیدگی به اختالفات پروتستانها و کاتولیکها مخالفت کرد، و راي داد که هریک از  داشتند،

کسی براي سرپیچی گذشتهاش از فرمان ورمس  ;ایاالت آلمان در پیروي آیین خاص خویش از آزادي برخوردار شود

مصوبات دیت ((پروتستانها از . آزادانه تبلیغ کنندبه کیفر نرسد، و طرفین، بدون دخالت در کار یکدیگر، کالم خدا را 

به شاهزادگان آلمان در قلمرو آنان  ;با خرسندي استقبال کردند، زیرا به کلیساهاي لوتري رسمیت میداد)) شپایر

. و اجراي مراسم قداس به رسم کاتولیک را در سرزمنیهاي پروتستاننشین منع میکرد ;اقتدار دینی مطلق میبخشید

امپراطور، که در این هنگام با پاپ درافتاده بود، با مصوبات دیت شپایر . ولیکها از قبول مصوبات سرباز زدندولی کات

موقتا موافقت کرد، و فردیناند نیز که اندکی بعد با مسائل مجارستان دست به گریبان شد، نتوانست از اجراي مصوبات 

  . شوراي شپایر جلوگیري کند

منس، محافظهکاري طبیعی شاهان را از سر گرفت و فرمان داد که دیت شپایر در روز اول شارل پس از مصالحه با کل

دیت تازه، زیر نفوذ مهیندوك و امپراطور غایب، مصوبات پیشین خود را پس گرفت و . مجددا بر پا شود 1529فوریه 

نیز ملزم میکرد که کاتولیکها را  قطعنامهاي تصویب کرد که انعقاد مجامع لوتري را مجاز میدانست، ولی پروتستانها را

در ایاالت زیر سلطه خویش آزاد گذارند، تبلیغ آیین لوتري و اجراي آیینهاي پروتستانی را در سرزمینهاي کاتولیک 

هاي پیرو تسوینگلی و آناباتیست را در همه جا  نشین مطلقا منع میکرد، فرمان ورمس را الزماالجرا میساخت، و فرقه

اعتراض نمودند و اعالم داشتند ((به این قطعنامه ) 1529آوریل  25(پیروان لوتر در بیانیهاي . اختغیر قانونی میشن

که قطعنامه دومین دیت شپایر براي آنان قابل قبول نیست، و مصوبات نخستین دیت شپایر را در هر حال اجرا 

از آن پس، کاتولیکها . ور خواستار شدنددر همین نامه، آنان انعقاد شوراي عمومی کلیسا را از امپراط. خواهند کرد

خواندند، و اندك اندك این نام به شورشیان آلمان، که خویشتن ) معترض(امضاکنندگان این اعتراضنامه را پروتستان 

. را از کلیساي رم جدا کرده بودند، داده شد

شکیل دیت دیگري به ریاست خویش شارل، که براي مقابله با تعرض ترکان هنوز به یگانگی آلمان نیازمند بود، به ت

در خالل اجالس دیت آوگسبورگ، امپراطور در خانه آنتون فوگر، ) 1530ژوئن  20(در آوگسبورگ مبادرت جست 

به روایت یک داستان کهن، سرمایهدار نامبرده . رئیس وقت تجارتخانهاي که وي را به امپراطوري رساند، اقامت کرد

از آنجا که خاندان فوگر متحد پاپ بود، . بدهکاري وي به خاندان فوگر را آتش زد براي خشنود کردن امپراطور، سند
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لوتر، چون هنوز تحت تعقیب امپراطور بود و . این حرکت آنتون ممکن است موجب نزدیکی شارل به پاپ شده باشد

وسط قاصدانی با ولی به شهر کوبورگ، در مرز ساکس، رفت و ت. احتمال بازداشت وي میرفت، در دیت حضور نیافت

هایی که در پشت پنجره اطاق وي  لوتر دیت آوگسبورگ را به مجمع زاغچه. نمایندگان پروتستان دیت تماس گرفت

هریک از اسقفان، به اندازه ککهایی که در روز یادبود قدیس یوحناي حواري ((قیل و قال میکردند تشبیه کرد و گفت 

ظاهرا در همین هنگام بود که وي سرود .)) دن به شورا آورده استبه تن سگان میچسبند، دیوهایی براي راي دا

  . ، را تصنیف کرد))خداوند سنگر پایدار ماست((معروف خویش، 

روز بعد، . هاي پروتستان سخت زیر فشار قرار گیرند ژوئن، کاردینال کامپدجو از دیت تقاضا کرد که فرقه 24در روز 

، که مالنشتون تنظیم کرده بود و با اندك جرح و تعدیلی اساس ایمان و کریستیان بایر اعترافنامه آوگسبورگ را

مالنشتون چون مرد سازشکار و . اعتقاد پیروان لوتر شد، در حضور امپراطور و گروهی از نمایندگان به دیت ارائه داد

ت و پراکنده هاي متشت مسالمتجویی بود، و نیز از آن روي که تعرض مشترك نیروهاي پاپ و امپراطور به دسته

، تنظیم کرده و ))لحن آرام، نرم، و مسالمت آمیز((با ) به گفته یک دانشمند کاتولیک(پروتستان میهراسید، بیانیه را 

وي در این بیانیه کسانی را که از نظر پیروان . کوشیده بود تا اختالفات کاتولیکها و پروتستانها را کوچک جلوه دهد

پیروان لوتر از آن روي که انجیل را پایه ایمان خویش قرار داده بودند، (انجیلی  کلیساي کاتولیک رومی و مسیحیان

مطرود بودند نکوهیده و هر گونه پیوندي را در بین پیروان لوتر و تسوینگلی انکار ) میخواندند)) انجیلی((خویشتن را 

برائت از گناه به یاري ایمان تعدیل وي همچنین نظریه پروتستانها را درباره تقدیر ازلی، قبل ماهیت، و . کرده بود

. کرده و از فساد دستگاه کلیسا، که پروتستانها براي برانداختن آن به پا خاسته بودند، بنرمی سخن گفته بود

مالنشتون، با ادب و مالحظه، از لزوم برگزاري آیین مقدس به هر دو شیوه کاتولیک و پروتستان، الغاي رهبانیت، و 

ي زناشویی سخن گفت و از کاردینال کامپدجو درخواست کرد اعترافنامه را با همان مسالمتی که آزادي روحانیان برا

لوتر، با آنکه با پارهاي از امتیازاتی که اعترافنامه به کاتولکیها میداد . هنگام تدوین آن به کار رفته است بررسی کند

فنامه ایمان، که براي امپراطور فرستاد، آشکارا حضور تسوینگلی در رساله اعترا. مخالف بود، اجبارا با آن موافقت کرد

شهرهاي چهارگانه ستراسبورگ، کنستانس، لینداو، و ممینگن، که . واقعی مسیح را در آیین عشاي ربانی انکار کرد

هاي پیروان لوتر، تسوینگلی، و کلیساي کاتولیک تالش میکردند،  کاپیتو و بوتسر در آنها براي نزدیک کردن اندیشه

جناح افراطی کاتولیک، به رهبري اك، ردیه چنان تندي تنظیم کرده بود . عترافنامه دیگري به دیت تسلیم داشتندا

جناح نامبرده، حتی پس . که شورا قبل از آنکه دوبار در متن آن تجدید نظر شود، از تسلیم آن به امپراطور سرباز زد

راي هفت آیین مقدس، شفاعت قدیسین، تجرد کشیشان، از تعدیل ردیه درباره لزوم اعتقاد به قلب ماهیت، اج

برگزاري آیین تناول عشاي ربانی تنها با نان و به شیوه کلیساي کاتولیک رومی، و مراسم قداس التینی پافشاري کرده 

جناح . شارل این ردیه را تصویب و به پروتستانها اخطار کرد که یا آن را بپذیرند یا براي جنگ آماده شوند. بود

یانهرو کاتولیک با مالنشتون وارد گفتگو شد و آمادگی خویش را براي برگزاري آیین تناول عشاي ربانی با نان و م

مالنشتون نیز متقابال با اعتراف و اقرار به گناه، برگزاري اعیاد دینی، اختیارات قانونی اسقفان، و . شراب اعالم داشت

رهبران پروتستان از عقب نشینی در برابر کاتولیکها تا این اندازه  دیگر. حتی تا حدودي با مرجعیت پاپ موافقت کرد

لوتر نیز به این توافق اعتراض کرد و اعالم داشت که احیاي اختیارات اسقفان بار دیگر روحانیان را . خودداري کردند

که حصول توافق  گروهی از امیران پروتستان. تابع رم خواهد ساخت و به نابودي جنبش اصالح دینی خواهد انجامید

  . را غیر مقدور میدیدند به سرزمینهاي خویش باز گشتند

نوامبر، دیت، که اعضاي آن اکنون با خروج گروهی از پروتستانها کاهش یافته بود، قطعنامه نهایی خویش  19در روز 

ا الزماالجرا هاي آیین پروتستان را محکوم میکرد و مصوبات دیت ورمس ر این قطعنامه همه جنبه. را صادر کرد
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و مقرر میداشت که دستگاه داوري امپراطوري بر ضد مصادره کنندگان اموال کلیسا دست به کار شود، و  ;میساخت

توشیح شارل . ، ردیه جناح افراطی کاتولیک را به طور مسالمت آمیز گردن نهند1531آوریل  15پروتستانها تا روز 

امپراطور ضرباالجل ششماهه را، براي آنکه شورشیان قبل از . ختقطعنامه دیت آوگسبورگ را فرمان امپراطوري سا

وي به . انقضاي آن خویشتن را براي پذیرفتن قطعنامه دیت آماده سازند، ظاهرا مقرون به مصلحت تشخیص داده بود

زه شورشیان در این مدت مصونیت داده بود، و قصد داشت که پس از انقضاي ضرباالجل، هر گاه گرفتاریهاي او اجا

. دهند سر آنان را در میدان کارزار بر خاك بساید

هنوز اجالسیه دیت پایان نیافته بود که چند ایالت آلمان براي دفاع از آیین کاتولیک و تقویت آن اتحادیه کاتولیکی 

د امیران و شهرهاي پروتستان که این اتحادیه را پیمان نظامی براي سرکوبی پروتستانها میدانستن. تشکیل دادند

چون مهلت ششماهه شارل به سر آمد، ) 1531مارس (مبادرت جستند )) اتحادیه شمالکالدنی((متقابال به تشکیل 

ولی شارل . بود، به شارل پیشنهاد کرد که به پروتستانهاي آلمان اعالم جنگ دهد)) شاه رومیها((فردیناند، که اکنون 

. یشتن را براي یورش دیگري به وین آماده میکردسلطان سلیمان قانونی خو. هنوز براي جنگ آمادگی نداشت

خیرالدین بارباروسا موتلف الجزایري سلطان سلیمان قانونی، با ناوگان خویش کشتیهاي بازرگانی مسیحیان را در 

مدیترانه به مخاطره انداخته بود، و متحد فرانسوي سلیمان، فرانسوا، در انتظار روزي بود که، با استفاده از گرفتاري 

شارل فرمان آوگسبورگ را مسکوت گذاشت  1531در ماه آوریل . رل در جنگ داخلی آلمان، به میالن لشکر بکشدشا

لوتر و امیران پروتستان به درخواست امپراطور . و به جاي آن از پروتستانها براي مقابله با یورش ترکان یاري جست

و متعهد شدند که به ) 1532ژوئن  23(مان صلح بستند پیروان لوتر و کاتولیکها در نورنبرگ پی. پاسخ مساعد دادند

سلیمان قانونی پس از . فردیناند یاري کنند و تا هنگام تشکیل شوراي عمومی کلیسا با هم در صلح و صفا به سر برند

مستقر  برخورد به سپاه نیرومند متشکل از پروتستانها و کاتولیکهاي آلمان و کاتولیکهاي اسپانیا و ایتالیا، که در وین

پس از عقب نشینی سلطان ترك، . شده بودند، وضع را چنان نامساعد یافت که بیدرنگ به قسطنطنیه بازگشت

هاي مسیحیان  سربازان مسیحی که از پیروزي آسان و بدون خونریري سرمست شده بودند، به تاراج شهرها و خانه

آنها مصیبتی بدتر از آنچه ممکن بود به دست ((بود، پرداختند، و به گفته تامس کرنمر انگلیسی، که خود شاهد ماجرا 

چون . وطنخواهی پروتستانها به جنبش آنان نیرو و تحرك تازهاي بخشیده بود.)) ترکان صورت گیرد برپا کردند

سال بعد . آلئاندرو، به نمایندگی پاپ، به عمومی کلیسا از عقاید خویش دفاع کنند، پاسخ منفی دریافت داشت

پ هسهاي، با نادیده گرفتن مخالفت لوتر با سیاست زور و تجاوز، به یاري فرانسویان، اولریش را به ، فیلی)1534(

ها  قدرت فردیناند در این شهر از هم پاشید، کلیساهاي با تاراج رفتند، صومعه. قلمرو فرمانروایی وورتمبرگ بازگردانید

فردیناند در خاور و : باز به نفع پروتستانها تغییر کرده بوداوضاع و احوال . بسته شدند، و دولت اموال آنان را ضبط کرد

افراطیان  ;آناباتیستها ظاهرا خویشتن را براي انقالب اشتراکی در مونستر آماده میکردند ;شارل در باختر گرفتار بودند

له با شورش شاهزادگان کاتولیک اکنون هم براي مقاب ;)1535(یورگن و ولنوور لوبک را به تصرف درآورده بودند 

از این گذشته، کشورهاي . داخلی و هم براي دفع یورش امپراطوري عثمانی به یاري پیروان لوتر احتیاج داشتند

اسکاندیناوي و انگلستان اکنون از کلیساي رم جدا شده بودند، و فرانسه کاتولیک براي اتحاد با آلمان لوتري، بر ضد 

. کرد شارل پنجم، تالش می

مرد جنگی  12000لدنی، که از نیرومندي خویش مغرور شده بود، تصمیم گرفت سپاهی مرکب از اتحادیه شمالکا

چون پاپ تازه، پاولوس سوم، شرایط شرکت اتحادیه را در شوراي عمومی کلیسا جویا شد، اتحادیه پاسخ داد . بیاراید

هبران کلیسایی و کشوري آلمان تنها به این شرط در شورا شرکت خواهد کرد که شورا مستقل از پاپ و مرکب از ر

اتحادیه . بلکه به عنوان اعضایی همسان دیگران در آن پذیرفته شوند ;تشکیل شود و پروتستانها نه به عنوان بدعتگذار
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همچنین دستگاه داوري امپراطوري را فاقد صالحیت خواند و به نایب صدر اعظم امپراطور گوشزد کرد که مالکیت 

سا را به رسمیت نمیشناسد و به کاتولیکها اجازه نخواهد داد که در قلمرو امیران پروتستان کاتولیکها بر اموال کلی

ایاالت کاتولیک اتحاد خویش را تجدید کردند و از شارل خواستند که با همه قدرت خویش از . مجامع دینی برپا کنند

، ولی تهدید فرانسواي اول وي را از اقدام امپراطور پاسخ مساعد داد. اختیارات دستگاه داوري امپراطوري استفاده کند

  :یک تاریخنویس کاتولیک در این باره چنین مینویسد. نیروي پروتستانها پیوسته فزونی مییافت. قاطع باز میداشت

، آلئاندرو از لینتس به پاپ نوشت که وضع دینی آلمان سخت به وخامت گراییده است، 1538سپتامبر  9در روز 

ري آیینهاي مقدس در بیشتر جاها متروك شده است، و امیران آلمان، جز فردیناند اول، یا به آیین نیایش خدا و برگزا

سران کلیسا از اسراف دست . لوتري گرویدهاند یا به روحانیان خشم میورزند و چشم طمع به امالك کلیسا دوختهاند

ی که باقی ماندهاند چنان دربند جهل و فساد و اندك روحانیان. هاي مسیحی رو به زوال نهادهاند فرقه... بردار نیستند

  . پرهیزند دنیاپرستی گرفتارند که کاتولیکهاي معدود از آنان می

هانري نیز جاي خویش . پس از مرگ گئور، دوك ساکس آلبرتی، برادرش هانري که پیرو لوتر بود به جاي وي نشست

، یوآخیم دوم، برگزیننده براندنبورگ، در 1539ر سال د. را به موریتس مدافع نظامی آیین پروتستان در آلمان سپرد

، دو کنشین کلیوز، حوزه 1542در . پایتخت خویش، برلین، کلیساي پروتستان مستقل از رم و ویتنبرگ تاسیس کرد

و در سال  ;اسقفی ناومبورگ، حتی هاله، اسقفیه آلبرشت، با جنگ و سیاست به منطقه پروتستان آلمان منظم شدند

. هرمان فون وید، برگزیننده اسقف اعظم کولونی، با گرایش به آیین لوتري رم را به لرزه درآورد کنت 1543

لوتر، مالنشتون، و چند تن دیگر از همکیشان  1540رهبران پروتستان چندان به خود اعتماد نداشتند که در ژانویه 

خطا و ((ه امپراطور و روحانیان کاتولیبک از آنان در بیانیهاي اعالم داشتند حصول صلح تنها در صورتی میسر است ک

در این بیانیه سپس . متضمن در اعترافنامه آوگسبورگ را گردن نهند)) عقیده منزه((دست شویند و )) بت پرستی

حتی اگر پاپ به معتقدات و مراسم ما تن در دهد، ناگزیر با او چون جفا کار و مطرود رفتار : ((چنین گفته شده است

دیگر امیدي براي پاپ نیست، (( ;.))، زیرا وي در قلمرو دیگران از خطاهاي خویش دست نخواهد شستخواهیم کرد

شارل تا اندازهاي شرایط پروتستانها را پذیرفت، زیرا در .)) همان گونه که براي خداي او، شیطان، امیدي نمانده است

کاتولیک آلمان را براي پایان دادن به  ابتکار دینی را از پاپ گرفت و خود رهبران پروتستان و 1540آوریل 

نفوذ و اعتبار پروتستانها اکنون در آلمان به جایی رسیده بود که . اختالفاتشان از راه گفتگو به ورمس فراخواند

.)) هرگاه خود پاپ به اقدام قاطعی دست نزند، سراسر آلمان به دست پروتستانها خواهد افتاد: ((فرستاده پاپ نوشت

نی اك و مالنشتون به اینجا انجامید که کاتولیک ناسازگار پیشین موافقت کرد نظریه معتدل اعترافنامه مذاکرات طوال

شارل، که از این توافق دلگرم شده بود، دو گروه مخالف را براي . آوگسبور براي آزمایش به موقع اجرا گذاشته شود

  . ادامه گفتگو به راتیسبونا احضار کرد

، پروتستانها و )1541مه  22آوریل  5(ا، که به ریاست خود امپراطور تشکیل شده بود در گردهمایی راتیسبون

پاولوس سوم، که سفیر فوقالعاده وي، کاردینال گاسپارو کونتارینی مرد بلند . کاتولیکها به توافق بیشتري رسیدند

بیم فرانسویان و استعانت فردیناند امپراطور که از . همت و نیکخویی بود ناگزیر به مصالحه با پروتستانها تن در داد

براي دفع یورش مجدد ترکان به ستوه آمده بود، چنان به سازش پروتستانها با کاتولیکها ابراز عالقه میکرد که 

رهبران کاتولیک و پروتستان . بسیاري از رهبران کاتولیک وي را به داشتن تمایالت پروتستانی متهم میساختند

نیان و برگزاري آیین تناول عشاي ربانی به هر دو شیوه کاتولیک و پروتستان توافق کردند، سرانجام با زناشویی روحا

ولی درباره مرجعیت پاپ و حضور واقعی مسیح در شراب و نان عشاي ربانی نتوانستند راه حلی بیابند که براي هر دو 

بر نان تقدیس شده دندان میزند نان یا  و کونتارینی از این پرسش پروتستانها که آیا موشی که ;طرف قابل قبول باشد
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بدین سان، کنفرانس بدون اخذ نتیجه به هم خورد، ولی شارل که میخواست هر چه . خدا را میخورد، ناخشنود شد

زودتر خویشتن را براي جنگ آماده کند، به پروتستانها اطمینان داد که براي پیروي از اعترافنامه آوگسبورگ یا 

  . ط کلیسا متعرض آنان نخواهد شدنگاهداري اموال مضبو

نهضت پروتستان در همان سالهایی که سرگرم مجادله و گسترش نفوذ خویش بود، کلیسایی پدید آورد که به 

لوتر در آغاز میخواست یک نظام کلیسایی دموکراتیک بنیان نهد که در پناه . پیشنهاد لوتر کلیساي انجیلی نامیده شد

د کشیش خویش را راسا برگزیند و مراسم و معتقداتش را مستقال تامین کند، ولی آن هر کلیسایی حق داشته باش

اتکاي روزافزون وي به شاهزادگان او را ناگزیر ساخت این اختیارات را به مجمعی بسپارد که برگزیده و مسئول دولت 

فرمان داد مجامع ، یوهان، برگزیننده ساکس، به همه کلیساهاي موجود در دوکنشین خویش 1525در سال . بود

کشیشانی که از این فرمان . کلیسایی را به شیوه انجیلی، که مالنشتون با تصویب لوتر ابداع کرده بود، اداره کنند

. سرپیچی کردند نخست از عواید کشیشی محروم، و سپس از ایالت نامبرده تبعید شدند

براي تعلیم کلیساهاي انجیلی، . ابهی دست زدنددیگر امیران پیرو آیین لوتري نیز در قلمرو خویش به اقدامات مش

، و تفسیر ))اعتقاد نامه رسوالن((که شامل ده فرمان، ) 1529(لوتر یک کاتشیسم کوچک در پنج صفحه تنظیم کرد 

این کاتشیسم پرسش و پاسخها چنان تدوین شده است که کلیساي چهار قرن . کوتاهی بر هر یک از مواد آن است

  . کرد آن را منطبق با مسیحیت تلقی می اول میالدي بیگمان

کشیشان کلیساهاي انجیلی همگی مردانی پاك و نیکخو، آگاه به کتاب مقدس، و دلسپرده به وظایف و مسئولیتهاي 

. یکشنبه روز سبت تلقی میشد، زیرا لوتر در این مورد سنت را جایگزین کتاب مقدس کرده بود. خویش بودند

کلیساها داراي محراب و آراسته به شمعها و صلیب : اري از مراسم کلیساي کاتولیک بودشامل بسی)) نیایش خداوند((

بودند، کشیشان جامه رسمی روحانیان کاتولیک را به تن میکردند، و قسمتی از مراسم قداس کاتولیک به زبان آلمانی 

مریم عذرا و قدیسین در کلیسا با وجود این، وعظ و خطابه بر مراسم دینی تقدم داشت، و دعایی براي . اجرا میشد

هاي دینی از کلیساها ناپدید شدند، و براي اینکه سخنان واعظ بهتر به گوش جمعیت  شمایلها و پیکره. خوانده نمیشد

خواندن . در کلیساها تاالرهاي اجتماع و سخنرانی بنا شدند. برسند، معماري کلیسایی دستخوش دگرگونی شد

لوتر یکشبه . ران در آن شرکت میجستند، در اجتماعات کلیسایی معمول شدسرودهاي دستهجمعی، که همه حاض

پروتستانها این سرودها و . شاعر شد و سرودهاي نافذ الهامبخشی، که نمودار سیرت مردانه اویند، تصنیف کرد

میآمدند، و  سرودهاي دیگر را نه تنها در مراسم نیایش کلیسایی میخواندند، بلکه براي تمرین آنها در طی هفته گرد

: یسوعی دلواپسی نوشته است. هاي خویش ترنم میکردند هاي بسیاري سرودهاي مذهبی را در خانه خانواده

از این پس، موسیقی .)) است - به آیین تازه درآورده-هاي وي مردم را هالك کرده  سرودهاي لوتر بیش از موعظه((

  . خاستپروتستان با نقاشی کاتولیک روزگار رنسانس به رقابت بر

III - 1546-1536: شیر ویتنبرگ 

لوتر در این گردهماییهاي مسالمتجویانه، که با سالهاي پیري عمر وي مصادف بودند، نقش مستقیم و فعاالنهاي به 

در آن زمان امیران به جاي عالمان االهی رهبري نهضت پروتستان را به دست گرفته بودند، زیرا مسائل . عهده نداشت

لوتر مرد مذاکره نبود، ولی کهولت او را . شتر بر سر مالکیت و قدرت بود تا معتقدات و مراسم مذهبیمورد اختالف بی

با این حال، چنانکه از گزارش فرستاده . بر آن میداشت که از جنگ و پیکار روي برتابد و به مجادالت قلمی روي آورد

فرستاده پاپ . ن جوانی را از دست نداده بودبر میآید، لوتر هنوز حرارت و بذله گویی دورا 1535پاپ در سال 

نخستین پرسش وي این بود آیا آوازه میگساري او، آنچنانکه در ایتالیا شایع است، به گوش من رسیده : ((مینویسد

با این وصف، لوتر در این سالها از بیماریهاي ضعف دستگاه گوارش، بیخوابی، قولنج، سنگ کلیه، زخم معده، )) است
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هاي الکلی روي آورد،  براي تسکین دردهاي خویش به نوشابه. تیسم، درد عرقالنسا، و تپش قلب رنج میبردنقرس، روما

، 1537در سال . با این حال، بیماري وي شدت یافت ;از داروهاي پزشکان یاري جست، و از دعا و مناجات باز نایستاد

هرگاه این درد و رنج : ((ه خداوند چنین گفتکه میپنداشت سنگ کلیه بزودي چراغ عمرش را خاموش خواهد کرد، ب

درد و رنج بیماري وي را تندخو .)) به طول انجامد، کار من به دیوانگی خواهد کشید و نیکخواهی ترا از یاد خواهم برد

هیچ یک از : یکی از پیروانش گفته است. ساخته بود، تا جایی که نزدیکترین دوستانش از او دوري میجستند

و مالنشتون، با آنکه مردي بردبار بود، براي آنکه سخنان .)) خشم و ناسزا گویی علنی وي در امان نبودندنزدیکانش از 

اوکوالمبادیوس، : ((بدبینی لوتر به جایی رسیده بود که میگفت. تحقیرآمیز استاد ترشرویش را نشنود، از او میرمید

با همه این احوال، لوتر سخت کوشیده .)) ورغپردازندو مخالفان دیگر کلیسا، همگی گنهکار و سیاهدل و د... کالون

هاي  ها و طفره وي در این رساله وعده. را معقول و مستدل بنویسد) 1539(است تا رساله در باب شوراها و کلیساها 

. مکرر پاپ درباره تشکیل شوراي عمومی کلیسا را به طعمهاي که با آن جانوري را به دام اندازند تشبیه کرده است

وتر با آگاهی زیادي که داشت تاریخ شوراهاي کلیسایی را مطالعه کرد و متوجه شد که در گذشته تعدادي از این ل

وي شک داشت شورایی . شوراها توسط امپراطوران و به ریاست آنان تشکیل شده بودند و این هشداري به شارل بود

میگفت که قبل از آنکه با حضور نمایندگان . ی بخشدکه به دست پاپ برپا شود دربار پاپ را از فساد و آلودگی رهای

باید اسقف رم را براي شقاوت و ستمگریش محکوم سازیم، و همه ((پروتستان در شوراي کلیسا موافقت کنیم، 

هاي سیاسی لوتر در سالهاي آخر عمرش گویاي آنند که ارزش سکوت بعد از  اندیشه.)) فرمانهاي وي را آتش زنیم

لوتر ذاتا مردي محافظهکار بود، و حتی در سالهایی که ظاهرا مردم را به انقالب . د برابر میشودسن شصت سالگی چن

او  ;عصیان او بیشتر بر ضد اعمال مذهبی بود تا معقتدات مذهبی. اجتماعی برمیانگیخت این صفت را از دست نداد

ا آخرین سالهاي عمر مهمترین معتقدات با داد و ستد آمرزشنامه، و سپس با سلطه پاپ، بناي مخالفت نهاد، ولی ت

مسیحیت اصیل آیین چون تثلیث، زادن مسیح از باکره، کفاره شدن مسیح، حضور واقعی مسیح، و وجود دوزخ را 

لوتر از مردم عامی بیزار بود و اگر امکان مییافت، . پذیرفت و پارهاي از این معتقدات را نامفهومتر از سابق ساخت

آقاي توده به حکومت نیرومندي نیازمند ((به عقیده لوتر، . را در این زمینه تصحیح میکرد اشتباه معروف لینکلن

نباید این اندیشه را به ... است، مگر آنکه بگذاریم توحش بر جهان چیره شود و صلح و بازرگانی از جهان رخت بربندند

به این .)) با دعا و مناجات نمیتوان اداره کردجهان را ... خودت راه داد که بدون خونریزي میتوان بر جهان فرمان راند

سان، مالحظه میکنیم که لوتر بسیاري از اختیاراتی را که قبال از آن کلیسا بود به دولت منتقل کرد، از همین روي، 

دستی که شمشیر میکشد دست انسان نیست، بلکه دست یزدان : وي فرمان شاهان را یزدانی میپنداشت و میگفت

تجلیل لوتر .)) گردن میزند، به تازیانه میبندد، و جنگ بر پا میکند((ه مردم را به چوبه دار میآویزد، خداست ک. است

هاي فلسفه مطلق گراي هابز و هگل را پیریزي کرد و شالوده امپراطوري  از مقام دولت به عنوان تنها مرجع قانون، پایه

. ري چهارم به دژ کانوسا بار دیگر در زمان لوتر تجدید شدپناه بردن ایلدبراندو از ترس هان. آینده آلمان را ریخت

کهولت لوتر را از امیران آلمان نیز محافظهکارتر ساخته بود، چنان که با به کار گماردن اجباري دهقانان و اخذ بهره 

را جري و چون خاوندي دچار ناراحتی وجدان شد، لوتر پاسخ داد که رفتار مالیم عوام . مالکانه سنگین موافق بود

گوسفندها، : ((هاي عهد قدیم استناد میجست و میگفت لوتر براي توجیه بردهداري به نوشته. خودسر خواهد کرد

. احشام، نوکران، و کنیزان همگی مملوك بودند، و مالک مجاز بود آنها را هر گونه که خود میخواهد به فروش رساند

وي .)) ا در غیر این صورت توده فرومایه را نمیتوان رام ساختاین رسم امروز نیز چون آن روزگار درست است، زیر

  . عقیده داشت هر کس باید با پیشهاي که خداوند وي را بدان گمارده بسازد
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خدمت به یزدان جز این نیست که انسان در انجام دادن خدمتی که خداوند به دوش وي نهاده است پایداري کند، ((

ادراك لوتر از مقام و وظیفه انسان مبناي محافظهکاري در سرزمینهاي .)) گرچه این خدمت ناچیز و محقر باشد

لوتر را با مسئله دشواري  1539شاهزادهاي که به نهضت پروتستان خدمت بسزایی کرده بود در سال . پروتستان شد

، از زیبایی همسر وي، کریستین اهل ساووا. فیلیپ هسهاي مردي جنگاور و عاشق پیشه و بیدار دل بود. مواجه کرد

خواست چنین همسر شایستهاي را طالق بدهد، به مارگارت،  فیلیپ با آنکه نمی. بهرهاي نداشت اما زنی وفادار بود

وي هنگام بهبود یافتن از بیماري سیفیلیس مارگارت را دیده و مدتی با وي . اهل زاله، سخت دل باخته بود

دانست، مصمم بود از شرکت در آیین عشاي ربانی خودداري چون خویشتن را گناهکار می 35.خوشگذرانی کرده بود

ولی چون این را برازنده خویش نمیدانست، به لوتر پیشنهاد کرد آیین پروتستان، که آنچنان وابسته به کتاب . کند

آن فیلیپ داشتن دو زن را، که کیفر . عهد قدیم است، مانند کتاب نامبرده، زناشویی با دو زن را مشروع و مجاز کند

هاي متعدد و زناشویی خودسرانه و  در زمان وي مرگ بود، آبرومندانهتر و شایستهتر از روابط فرانسواي اول با معشوقه

فیلیپ براي یافتن چاره منطبق با کتاب مقدس چنان بیتابی میکرد که مصمم بود . مکرر هنري هشتم میدانست

لوتر . مشکل خویش را با امپراطور، حتی پاپ، در میان نهد هرگاه عالمان االهی ویتنبرگ چارهاي براي آن نیندیشند،

وي در رساله اسارت بابلی کلیسا داشتن دو زن را بر طالق  ;بهتر از هر کسی میتوانست براي او چارهاي اندیشد

در بسیاري از عالمان االهی قرن شانزدهم نیز . ترجیح داده و زناشویی دوگانی را تنها چاره هنري هشتم شناخته بود

مالنشتون، برخالف لوتر، با زناشویی مجدد فیلیپ مخالف بود، ولی . این باره چون لوتر ذهن خالی از تعصب داشتند

. سرانجام به این شرط که این زناشویی پنهانی صورت گیرد، با آن موافقت کرد

، به زناشویی شوهرش با ))کریستین نیز به شرط آنکه فیلیپ بیش از پیش وظایف همسري را درباره وي به جاي آورد

فیلیپ رسما، ولی پنهانی، در حضور مالنشتون و بوتسر، با مارگارت  1540مارس  4در روز . مارگارت رضایت داد

چون زناشویی فیلیپ . فیلیپ، به پاس موافقت لوتر با زناشویی وي، یک گاري شراب براي او فرستاد. زناشویی کرد

این موافقت پنهان، به خاطر مصالح کلیسایی مسیح، : ((آن تکذیب کرد و نوشتبرمال گشت، لوتر موافقت خویش را با 

مالنشتون از شرمساري بیمار شد و لب به خوراك نزد، و لوتر ناگزیر شد وي را، با تهدید به تکفیر، .)) باید انکار شود

رنجور گشته است، ولی من مالنشتون از این رسوایی سخت : ((لوتر در آن هنگام چنین نوشت. به غذا خوردن وادارد

با این وصف، .)) ساکسونی خیره سر و دهقانی سرسختم و پوست زمخت من به این گونه نامالیمات خود گرفته است

آنکه بدانند کلمنس هفتم به این اندیشه  کاتولیکها، بی. زناشویی فیلیپ براي مسیحیان انجیلی رسوایی به بار آورد

دهد تا دو زن به نکاح خویش درآورد، از رسوایی پروتستانها ابراز خرسندي  بوده است که به هنري هشتم اجازه

فردیناند، مهیندوك اتریش، اعالم داشت که اگر چه قبال به آیین پروتستان متمایل بوده است، اما اکنون از . میکردند

ناقشات سیاسی آینده از وي شارل پنجم، در ازاي خودداري از تعقیب فیلیپ، از او تعهد گرفت که در م. آن تنفر دارد

پیروان  1545در سال . هر چه پاي لوتر به لب گور نزدیکتر میشد، تندخویی وي شدت مییافت. جانبداري کند

تسوینگلی را با چنان خشونتی مورد حمله قرار داد که مالنشتون از گسترش نفاق در بین پروتستانهاي شمالی و 

گزیننده از او خواست نظر خویش را درباره شرکت پروتستانها در شورایی هنگامی که یوهان بر. جنوبی اندوهگین شد

که به رهبري پاپ بر پا میشود اعالم دارد، لوتر بیانیهاي مطول و مشحون از ناسزا، به نام علیه دستگاه پاپی در رم، که 

، جز لوکاس کراناخ لحن این بیانیه همه دوستان لوتر را).1545(به وسیله شیطان تاسیس شده است، منتشر کرد 

در یکی از این نقاشیهاي پاپ را . نقاش که کتاب وي را با نقاشیهاي طعنهآمیز بیشرمانه آراست، غمگین ساخت

و در یکی دیگر پاپ همراه سه کاردینال بر چوبه  ;میبینیم که بر گرازي سوار شده است و مقعد گراز را برکت میدهد

، دیوان پاپ را در میان گرفتهاند و زبالهدانی را، چون تاج، بر سر وي در نقاشی سرلوحه کتاب. دار آویزان است
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پاپ ((، و ))مخنث رومی((، ))پدر جهنمی((پاپ . لحن کتاب را زهرآگین ساخته است)) شیطان((واژه . مینهند

ه آذرخش انسان آرزو میکند ک(( ;هستند...)) حماران ابله... کودکان سرگردان شیطان((کاردینالها  ;است)) سدومی

آنان را به خاکستر مبدل سازد، آتش دوزخ آنها را در کام خود فرو برد، و طاعون، سیفیلیس، صرع، باد سرخ، 

لوتر بار دیگر این پندار را که امپراطوري مقدس .)) اسقربوط، جذام، سیاه زخم، و همه بیماریها بر آنان عارض شوند

. آن رسیده است که امپراطوري ایاالت پاپی را تسخیر کندروم ارمغان پاپهاست بیپایه خواند و گفت هنگام 

هم اکنون دست به کار شوید، اي امپراطور، پادشاه، امیران، خاوندان، و همه کسانی که حاضرید با اینان همکاري 

خود میداند از قبل از همه، رم، رومانیا، اوربینو، بولونیا، و هر آنچه را پاپ از آن . خداوند کاهالن را اجر نمیدهد. کنید

او اینها را با کفر و بتپرستی بیشرمانه از . زیرا او اینها را با حیله و تزویر تصاحب کرده است ;چنگ وي خارج کنید

از این روي، پاپ، ... امپراطوري دزدیده، لگدمال ساخته، و بدین سان ارواح بسیاري را به لعنت ابدي گرفتار کرده است

  . او باید دستگیر، زبان و گردنشان قطع و همگی به دار مجازات آویخته شوندکاردینالها و خیل بتپرستان 

. مشاعر لوتر، هنگامی که با این سخنان جنگ و کشتار و تعدي را دامن میزد، محتمال رو به ضعف و اختالل نهاده بود

رنجور کرده بود،  هاي الکلی، که تن وي را مسمومیت تدریجی ناشی از سالخوردگی، پرخوري، و استعمال نوشابه

. لوتر در آخرین سالهاي عمر بسیار فربه شد و سیمایش چین و چروك برداشت. ظاهرا به مغز او نیز سرایت میکرد

، اکنون از خستگی و ناتوانی ))پوسم هرگاه از تالش بازایستم، می((وي، که روزي مظهر نیرو و فعالیت بود و میگفت 

: و نوشت ;خواند)) فرتوت، علیل، خسته، بیزار، و از یک چشم ناقص((ن را خویشت 1546ژانویه  17در . رنج میبرد

هنگامی که بیوه برگزیننده ساکس باري او چهل سال زندگی بیشتر آرزو .)) من از جهان خستهام، و جهان از من((

آرزویم .)) ((همد خانم، اگر چهل سال دیگر زنده بمانم، شانس ورود به بهشت را از دست می: ((کرد، لوتر پاسخ داد

سرانجام کار وي بدانجا کشید که .)) این است که خداوند هرچه زودتر مرا نزد خود برد تا از این زندگی آسوده شوم

شیطان براي ناسزا . ((وهم و خیال شیطان او را در میربود و درباره درستی رسالتش دچار شک و دودلی میشد

: گاهی از سرنوشت نهضت پروتستان نگران میشد و میگفت.)) کندگوییهایم بر من خشم میگیرد و مرا سردرگم می

ها و جناحهاي مسیحی و اختالفات آنان رو به  شماره فرقه)) ;خدمتگزاران خداي متعال کمتر و کمیابتر میشوند((

 و سپس جرئت خویش.)) و پس از مرگ مالنشتون، آیین تازه به نحو اندوهزایی دچار فترت خواهد شد(( ;فزونی است

اکنون که صداي خود را به گوش مسیح و پاپ رساندهام، دیگر زحمتی به خود نخواهم : ((را باز مییافت و میگفت

.)) اگر چه ممکن است بین در و چهارچوب له شوم، ولی چه باك مسیح هم با من در آن میان خواهد بود. داد

من، که گنهکار شور بختی )) ((;میشناسند در فرودس و زمین و دوزخ مرا خوب: ((وصیتنامه او چنین آغاز میشود

و در .)) هستم، از جانب خدا به فرمانهاي پاپ، امپراطور، پادشاهان، فرمانروایان، کشیشان، و دیوان پشت پا زدهام

بنا بر این، در مورد امالك محقر خود شهادت دستهایم را کافی میدانم، و بگذارید : ((پایان چنین نتیجه میگیرد که

او تردید نداشت که خداوند در انتظار .)) ه دکتر مارتین لوتر، منشی خدا و ناظر کالم او، این را گفته استبگویند ک

در طول . ، لوتر براي حکمیت دعوایی به زادگاه خود آیسلین رهسپار شد1546در یکی از روزهاي سرد ژانویه . اوست

  :نویسد چنین می) اول فوریه(ز آنها هاي پر مهري براي همسرش فرستاد که در یکی ا این سفر، نامه

کاتی دلبندم، در . آرامش و برکت مسیح را برایت آرزو میکنم و محبت قلب سالخورده و ناتوانم را براي تو میفرستم

ممکن . باد سردي نزدیک بود سرم را منجمد کند... راه آیسلین ضعف و ناتوانی به من دست داد، ولی گناه خودم بود

گیجه من سودمند بوده باشد، ولی سپاس خداي را که اکنون چنان بهبود یافتهام که از زنان بیزارم است این براي سر

  . خداوند ترا برکت دهد... و زنبارگی خویش را از یاد بردهام
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بامداد روز بعد دل درد شدیدي به او دست داد و او را بسرعت ناتوان . فوریه بخوشی شام خورد 17لوتر شامگاه روز 

  . دوستانی که بر بالینش گرد آمده بودند به او گوشزد کردند که چراغ عمرش رو به خاموشی است. ساخت

: پاسخ داد)) پدر گرامی، آیا نزد مسیح در عقیدهاي که در جهان پراکندي پایدار خواهی ماند: ((یکی از آنان پرسید

کالبد وي را به ). 1546فوریه  18(ربست و اندکی بعد، چشم از جهان ب ;سپس سکته کرد و زبانش بند آمد.)) آري((

ویتنبرگ بردند و در کلیسایی که او بیست و نه سال پیش دستخط مسائل نود و پنجگانه خویش را بر در آن آویخته 

  . بود به خاك سپردند

ري از خطاهاي بسیا. سالهایی که یاد شد از حساسترین سالهاي تاریخند، و لوتر در خالل آنها نقش قاطعی ایفاد کرد

او اهمیت نقش کلیسا را در گسترش تمدن به اروپاي شمالی نادیده میگرفت، نیاز بشر به اساطیر نمادي و . او سرزدند

دلنواز را در نمییافت، و داراي چنان گذشت و رافتی نبود که با دشمنان کاتولیک و پروتستانش با عدل و انصاف رفتار 

ش ناپذیر رهانید و تابع کتاب لغزش ناپذیر کرد، و میدانیم که تغییر پاپ او پیروان خویش را از سلطه پاپ لغز. کند

آسانتر از تغییر کتاب است او ظرافت و زیبایی مسیحیت قرون وسطی را، که در اساطیر و آثار هنري آن نهفته بود، از 

آلمان عرضه داشت میان برد، ولی سختترین و نامعقولترین معتقدات جزمی آن را نگاه داشت، مسحیتی که وي به 

حقیقیتر از مسیحیت سابق نبود، و کمتر از آن مردم را سرور و دلداري میداد، تنها از جهت صداقت تعلیمات و 

لوتر، چون دستگاه تفتیش افکار کلیساي کاتولیک، تحمل ناپذیر . پاکدامنی خدمتگزارانش بر آیین سابق برتري داشت

هاي او از نظر پرخاشگري و ناسزاگویی در ادبیات کم  نوشته. کردارش بود ولی گفتار وي تلختر و خشنتر از ;شده بود

لوتر با تعلیمات مذهبی خود چنان نفرتی به آلمانیها یاد داد که، صد سال پس از مرگش، خاك آن سرزمین . نظیرند

. را تیره و تار نگاه داشت

مرد جنگ و مبارزه بود، زیرا وضع زمان او جنگ لوتر . ولی همین نقایص بودند که تالش وي را قرین کامیابی ساختند

نیروهایی که وي با آنها درافتاد صدها سال در برابر روشهاي مسالمت آمیز براي اصالح اوضاع . را طلب میکرد

سراسر زندگی لوتر با جنگ و پیکار سپري شد جنگ با آزردگی از گناه، با شیطان، با پاپ، با . ایستادگی کردند

سوینگلی، و حتی با دوستانی که میخواستند دعاوي وي را چنان تعدیل کنند که مخالفان با ادب آن را امپراطور، با ت

یک مرد مالیم و صلحجو با این نیروهاي مخالف و سرسخت چه میکرد . بشنوند و با احتیاط آن را به فراموشی سپارند

راین عینی استوار ساخته است، و هیچ مرد هیچ مردي با وسعت نظر فلسفی، هیچ دانشمندي که ایمان خویش را بر ق

میانهرویی که با دشمنان بنرمی رفتار میکند به چنین بیکاري، که جهان را به لرزه درآورد، دست نمیزند و با چنان 

ها و معجزات دینی قرون  هرگاه فرضیه تقدیر ازلی وي را چون افسانه. عزم راسخی به سوي هدف پیش نمیتازد

اهت آور بدانیم، باید به یاد داشته باشیم که لوتر با همین روش پر شور نامعقول دلهاي مردم را وسطی نامعقول و کر

  . امید و ترس است که انسان را دست به دامان خدا میکند، نه به شواهد عینی. تسخیر کرد

اشته بود، در هم فرو لوتر با مشت آهنین خویش سنگر آداب و سنن و قدرت را، که اندیشه اروپاییان را از تحرك باز د

هرگاه میزان نفوذ را مالك بزرگی انسان بدانیم که بیطرفانهترین محک قابل استفاده است لوتر را باید در . ریخت

جز شکسپیر و ناپلئون، درباره هیچ کدام از . شمار مردان نامدار روزگار نو، چون کوپرنیک، ولتر، و داروین، قرار دهیم

هاي او  گرچه نفوذ وي در فلسفه ناچیز بوده است، اما اندیشه. زه مطلب نوشته نشده استمردان عصر نو تا این اندا

غیر مستقیم در نظریه اصالت اراده شوپنهاور، اصالت ایمان کانت، ملی گرایی فیشته، و فلسفه هگل، که روان انسان را 

ت آلمانی از اثري که کتاب مقدس شاه نفوذ وي در زبان و ادبیا. فرمانبردار دولت میسازد، اثر شگرفی بخشیده است

. تا کنون از هیچ آلمانی به اندازه لوتر نقل قول نشده است. جیمز در زبان و ادبیات انگلیسی بر جاي نهاد کمتر نبود

وي همراه کارلشتات و دیگران با آزاد ساختن کشیشان آلمان از قید تجرد، و با سوق دادن نیروي مردم آلمان از 
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نفوذ وي هرچه از . کاهلی، و پرهیزکاري، به کار و فعالیت، در کالبد انسان غربی روان تازهاي دمید ریاضت رهبانی،

نفوذ وي در اسکاندیناوي شدید، در فرانسه گذرا و در اسکاتلند، انگلستان، و . مرز و بوم آلمان فراتر رفت، کاهش یافت

هیچ نویسنده یا متفکري تا کنون تا . میق و ریشهدار بودولی در آلمان نفوذ وي ع. امریکا تحتالشعاع نفوذ کالون بود

لوتر برجستهترین شخصیت تاریخ آلمان است، و از آن روي که از . این پایه در اندیشه مردم آلمان نفوذ نکره است

. تر بود، هموطنانش مهر وي را به دل گرفتند ها آلمانی همه آلمانی

IV - 1555- 1542: پیروزي آیین پروتستان  

در . ر یک سال قبل از بروز فاجعهاي که هستی آیین پروتستان را در آلمان به خطر افکند دیده از جهان بر بستلوت

سلطان . ، شارل پنجم، به پشتیبانی سربازان لوتري فرانسواي اول را به امضاي پیمان صلح کرپی واداشت1545سال 

پاپ پاولوس سوم به . آتش بس پنجساله با غرب بستسلیمان قانونی چون در این هنگام با ایران در جنگ بود، یک 

شارل وعده داده بود که هرگاه با همه نیروي خویش به سرکوبی مخالفان کلیساي کاتولیک همت گمارد، وي 

وعده پاپ امپراطور را به این اندیشه . است به او خواهد داد 500مرد جنگی و  12000دوکات به اضافه  1100000

کوبیدن پروتستانها و یگانگی دین امپراطوري، که به گمان وي فرمانروایی او را تقویت و تسهیل انداخت که با درهم 

با وجود امیران پروتستان در آلمان که از فرمان وي سرپیچی میکردند . میکرد، به آرزوي دیرین خویش تحقق بخشد

یشتن را فرمانرواي مطلق آلمان بداند و براي فرمانبرداري از او شرایطی پیش میکشیدند، شارل چگونه میتوانست خو

وي هیچ گاه موجودیت آیین پروتستان را جدي نگرفته و به مشاجرات لوتر با عالمان االهی کاتولیک اهمیتی نداده 

ولی آیین پروتستان، که دل امیران آلمان را ربوده بود، بر ضد امپراطور اتحادیه نظامی ترتیب داده و نیرویی به . بود

نویسندگان پروتستان در رساالت . بود که میتوانست در انتخاب امپراطور آینده نقش قاطعی ایفاد کند وجود آورده

خویش امپراطور را به باد سخریه میگرفتند، نقاشان پروتستان از او کاریکاتورهایی ترسیم میکردند، و واعظان 

قتی میتوانست این وضع را تحمل کند که از بدیهی است که شارل تا و. میخواندند)) فرزند شیطان((پروتستان وي را 

ولی اکنون که فرصت کوتاهی به دست او افتاده، بود بر آن شد که با قلع و قمع . دست او کاري ساخته نباشد

  . پروتستانها فرمانروایی خویش را بر سراسر امپراطوري تحکیم کند

جنگجویان پست بومانی تحت فرمان خویش را براي ، وي سپاهیان اسپانیایی، ایتالیایی، آلمانی، و 1546در ماه مه 

چون امیران پروتستان . نبرد تجهیز کرد و شایستهترین سردار خویش، دو که دآلوا، را با خود همراه ساخت

نمایندگانی نزد او به راتیسبونا فرستادند و مقصود او را از این لشکرکشی جویا شدند، شارل پاسخ داد که تصمیم 

در طی همین مذاکرات، امپراطور، موریتس، دوك . لمان را به قلمرو فرمانروایی خویش بازگرداندگرفته است خاك آ

خاندان فوگر نیز . جوان و بلند پرواز ساکس آلبرتی، را که الیقترین سردار نظامی آلمان بود با خود همدست ساخت

فیر کرد و آنانی را که در این جهاد مقدس پاپ طی توقیعی مخالفان امپراطور را تک. به امپراطور وعده کمک مالی داد

شارل فرمانروایی یوهان، دوك ساکس ارنستی، و فیلیپ . به امپراطور یاري میکردند برایگان مورد آمرزش قرار داد

هسهاي را تحریم کرد و به ساکنان ایاالت نامبرده اخطار کرد که از فرمان امیران خویش سرپیچی کنند، و سوگند 

شارل، همچنین به منظور پراکنده کردن . امالك و دارایی آنان را مصادره نکند، از پاي نخواهد نشستیاد کرد که تا 

. آلمانیها، اعالم داشت در نقاطی که آیین پروتستان به طور قطعی ریشه دوانیده است متعرض پروتستانها نخواهد شد

تس به امید اشغال مقام یوهان، برگزینندگی ساکس، و موری ;فردیناند، برادر امپراطور، نیز وعده مشابهی به بوهم داد

برگزینندگان کولونی و براندنبورگ، کنت کاخنشین، و نورنبرگ پروتستان، از روي ترس یا امید، . به فردیناند پیوست

ولی یوهان برگزیننده ساکس، فیلیپ هسهاي، شاهزادگان آنهالت و شهرهاي آوگسبورگ، . بیطرفی پیشه ساختند
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و اولم، با آگاهی به اینکه نه تنها ایمان بلکه جان و دارایی آنها در خطر است، با سپاهی مرکب از  ستراسبورگ،

  . مرد رزمجو به جنگ شارل شتافتند 57000

ولی پس از آنکه یوهان و فیلیپ سپاهیان خویش را براي مقابله با شارل به جنوب راندند، فردیناند براي تسخیر 

باختر تاخت، و موریتس براي آنکه از فتوحات فردیناند بیبهره نماند، بدو پیوست و دوکنشین یوهان به شمال و 

یوهان که از وخامت وضع پشت جبهه به هراس افتاده بود، شتابان به . ساکس ارنستی را مورد تعرض قرار داد

نرسیدن مزدشان سربازان متفق وي، فیلیپ، به سبب . دوکنشین خویش بازگشت و با زبردستی مهاجمان را پس راند

  . هاي امپراطور آنها را فریفته بود، با وي مصالحه کردند و شهرهاي پروتستان که وعده ;پراکنده شدند

شارل اکنون از نظر نظامی و سیاسی بر . شارل با تحمیل غرامات سنگین، ستون فقرات آزادي این شهرها را خرد کرد

فتوحات سریع شارل پاپ را . ستانها پشتیبانی میکرد، پاپ بودرقیبانش چیره شده بود، و تنها نیرویی که از پروت

پاپ از آن بیمناك بود که امپراطور پس از نابودي امیران آلمان، که وي را از گستاخی و خیره . هراسان کرده بود

در  هاي فرمانروایی خویش را در شمال و جنوب ایتالیا استحکام بخشد، ایاالت پاپی را سري باز میداشتند، پایه

از همین روي، در . ایتالیاي مرکزي از دست پاپ خارج سازد، و سرانجام خود پاپ را نیز به زیر انقیاد خویش درآورد

و از پیروزي یوهان  ;، پاپ سربازان خویش را که به نفع امپراطوري میجنگیدند ناگهان به ایتالیا بازخواند1547ژانویه 

  . در ساکس ابراز خشنودي کرد

وي، هنگام . شارل عزم راسخ داشت که جنگ را تا حصول پیروزي قطعی و نهایی در آلمان ادامه دهد با این حال،

و یوهان را به اسارت ) 1547آوریل  24(پیشروي به شمال، سربازان خسته و ناتوان یوهان را در مولبرگ تارومار کرد 

عدام کند، ولی شارل زیرك، به شرط آنکه فردیناند به امپراطور پیشنهاد کرد که این شاهزاده دلیر را ا. گرفت

ویتنبرگ شرط . هاي خود را به روي سپاهیان امپراطور بگشاید، کیفر وي را به زندان ابد کاهش داد ویتنبرگ دروازه

امپراطور را پذیرفت، و بدین سان پایتخت پروتستان آلمان، که لوتر در کلیساي بزرگ آن به خواب ابدي رفته بود، به 

موریتس، دوك ساکس، و یوآخیم، برگزیننده براندنبورگ، به فیلیپ هسهاي . ان کاتولیک اشغال شددست سپاهی

ولی خود . وعده دادند که هرگاه خویشتن را به امپراطور تسلیم کند، فرمان آزادي وي را از شارل خواهند گرفت

میرفت که فیلیپ را به پانزده سال شارل چنین تعهدي به کسی نسپرده بود، و گذشت و بزرگواري وي از این فراتر ن

 28هنري هشتم در روز . چنین مینمود که دیگر کسی توان ایستادگی در برابر امپراطور را ندارد. زندان محکوم کند

. مارس همان سال از جهان درگذشته بودند 31ژانویه، و فرانسواي اول در روز 

ولی بار دیگر ورق به نفع . قدرتی به خود ندیده بود پس از شارلمانی هیچ امپراطوري در اروپاي باختري چنین

تصمیم گرفتند در برابر ) 1547سپتامبر (فرمانروایان آلمان که در آوگسبورگ گرد آمده بودند . پروتستانها برگشت

شارل، که میخواست از فتوحات نظامی براي تحمیل فرمانروایی مطلق قانونی خویش بر آلمان بهره برگیرد، ایستادگی 

در همین هنگام، پاپ پاولوس سوم امپراطور را در کشته شدن پیرلویجی فارنزه، فرزند حرامزاده پاپ، به تسامح . نندک

. ایالت باواریا، که همواره به کلیساي کاتولیک وفادار بود، با شارل به مخالفت برخاست ;و سهل انگاري متهم کرد

انها در آن اکثریت داشتند، موافقت موقت امپراطور را با زناشویی اجتماع فرمانروایان آلمان در آوگسبورگ، که پروتست

روحانیان، برگزاري آیین مقدس به هر دو شیوه کاتولیک و پروتستان، و نگاهداري امالك کلیسایی توسط پروتستانها 

ردند که به پاپ به دخالت شارل در امور کلیسایی اعتراض کرد، و کاتولیکها امپراطور را متهم ک). 1548(جلب کرد 

گسترش حیطه نفوذ خویش و محاصره هاپسبورگ، بیش از بازگردانیدن دین یگانه حقیقی به امپراطوري، عالقه 

موریتس، که اکنون در مقام برگزیننده ساکس برویتنبرگ حکومت میکرد، با آنکه به آیین پروتستان گرویده . میورزد

هاي فرمانروایی او  خیانت وي پایه. ینه وي را از دل نراندهاندبود، احساس میکرد که ساکنان پروتستان مغلوب شهر ک
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این . چون از خیانت گذشتهاش احساس ندامت میکرد، پنهانی به پیمان شامبور پیوست. را سخت لرزان ساخته بود

ن، و هانري دوم، پادشاه فرانسه، به موجب آ ;)1552ژانویه (پیمان را شاهزادگان آلمان بر ضد شارل بسته بودند 

پس از آنکه هانري به . متعهد شده بود که براي بیرون راندن شارل از خاك آلمان، با شاهزادگان آلمانی همکاري کند

مرد  30000لورن لشکر کشید و شهرهاي مس، تول، و وردن را تسخیر کرد، موریتس و متفقان پروتستان وي با 

پراکنده کرده، و سرمست از پیروزي در اینسبروك به شارل اکنون سپاهیان خود را . جنگی به جنوب آلمان تاختند

. ولی در عرصه سیاست نیز موریتس حریف وي بود. استراحت پرداخته بود و براي دفاع حربهاي جز سیاست نداشت

فردیناند به موریتس پیشنهاد آتش بس داد، و موریتس مذاکرات ترك مخاصمه را مدبرانه کش داد و در خالل آن 

مه، همراه تنی چند از مالزمانش، در زیر برف و  9شارل در شب . به سوي اینسبروك ادامه داد پیشروي خویش را

و بازي دهر فرمانرواي اروپا را به یک فراري نقرسی و لرزان در  ;باران از گردنه برنر به فیالخ در کارینتیا گریخت

. هاي آلپ تبدیل کرد کوه

شارل، . در پاساو با فردیناند و گروهی از رهبران کاتولیک مالقات کردندمه، موریتس و پروتستانهاي دیگر  26در روز 

به موجب این پیمان، ). 1552اوت  2(پس از مدتها تعلل، به فردیناند توصیه کرد که با پروتستانها پیمان صلح ببندد 

ا هنگام انعقاد شوراي فیلیپ از زندان آزاد میگشت، سپاهیان پروتستان منحل میشدند، و پروتستانها و کاتولیکها ت

کلیسایی تازه از آزادي دینی برخوردار میشدند و، در صورت ناتوانی این شورا به حل اختالف پروتستانها و کاتولیکها، 

موریتس، که زندگی سیاسی خویش را با خیانت آغاز کرده بود و سرانجام به . آزادي دینی تا ابد ادامه مییافت

اندك زمانی بعد، در سی سالگی، در نبرد با آلبرشت آلتسیبادس، که نیمی از آلمان  فتوحات درخشانی نایل شده بود،

  . را به آشوب خطرناکی کشیده بود، در راه وطن کشته شد

. شارل چون از نیل به مقاصدش در آلمان نومید شده بود، براي از سر گرفتن نبرد با فرانسه به غرب بازگشت

را، که نیم قرن به آلمان صلح و )1555سپتامبر  25فوریه  5(تاریخی آوگسبورگ فردیناند، با شکیبایی، ریاست دیت 

وي دریافته بود که آزادیخواهی دوکنشینهاي آلمان نیرومندتر از آن است که این . آرامش بخشید، به دست گرفت

اکثریت  با آنکه نمایندگان کاتولیک در دیت. کشور را بتوان چون فرانسه تحت حکومت واحدي متمرکز ساخت

آوگسبورگ  1530داشتند، اقلیت پروتستان، با اتکا به برتري نظامی خویش، براي قبوالندن یکایک مواد اعترافنامه 

آوگوستوس برگزیننده، که پس از مرگ موریتس به جاي وي نشسته بود، نیز از نظرات پروتستانها . پافشاري کرد

ند که یا خواستهاي پروتستانها را بپذیرند، یا جنگ را از سر و کاتولیکها چارهاي جز این نداشت ;پشتیبانی میکرد

در این زمان، شارل، که بکلی در سیاست ناتوان شده بود، به برگزینندگان امپراطور پیشنهاد کرد که فرزند . گیرند

ان بودند، و ولی حتی کاتولیکها از فرمانروایی این اسپانیایی خیره سر هراس. وي، فیلیپ، را به امپراطوري برگزینند

فردیناند، که آرزوي جانشینی امپراطور را در دل میپروراند، به آراي پروتستانها در مجمع گزینش امپراطور نیازمند 

برتري نظامی و شرایط مساعد پروتستانها را چنان تشجیع کرده بود که میخواستند به همه خواستهاي خویش . بود

تشکیل مجامع دینی کاتولیک در سرزمین  ،زادي دینی برخوردار شودسراسر خاك آلمان از آ: جامه عمل بپوشانند

و مصادره اموال کلیسا که در گذشته به دست پروتستانها صورت گرفته بود، یا در آینده  ;پروتستاننشین تحریم شود

ی مرکب فردیناند و آوگوستوس براي سازش دادن پروتستانها و کاتولیکها فرمول. صورت میگرفت، معتبر شناخته شود

یافتند که خود نمودار سستی ) قلمرو از آن هر که، مذهب از آن او( religio eius regio Cuiusاز چهار کلمه 

براي استقرار صلح و آرامش در هر ایالت، امیر آن مجاز بود از آیین کاتولیک رومی . روحی ملت آلمان و زمان آنهاست

در سرزمین او به سر ((یر بودند یا آیین فرمانرواي خویش را که و آیین لوتري یکی را برگزیند، و اتباع وي ناگز

هیچ یک از طرفین تظاهري به بردباري در برابر پیروان آیین دیگر . ، بپذیرند، یا آن ایالت را ترك گویند))میبرند



٣۶٨٩

یش خویش رهبران پروتستان نیز چون کاتولیکها اصل قضاوت فردي را، که جنبش اصالح دینی در آغاز پیدا. نمیکرد

هاي دینی را چنان فزونی داد و چنان تصادماتی در بین  این اصل شماره فرقه. به ارمغان آورده بود، نادیده میگرفتند

آنها پدید آورد که امیران آلمان ناگزیر شدند حق نظارت بر عقاید دینی را بار دیگر به رسمیت شناسند، حتی حتی 

پروتستانها اکنون با شارل و پاپها . شماره ایاالت آلمان در پی میداشت اگر این کار انقسام آیین پروتستان را به

هاي دینی  و ما بیآنکه رقابت و دشمنی فرقه ;همداستان بودند که یگانگی دینی از واجبات نظم و آرامش اجتماع است

این وضع نتایج . کنیمرا که هستی آلمان را به خطر انداخته بود در نظر آوریم، نمیتوانیم در این باره اظهار نظر 

با این  ;آزادي دینی، در قیاس با زمان قبل از آغاز جنبش اصالح دینی، محدود شد: مطلوب و نامطلوبی در پی داشت

سنت  ;تفاوت که اکنون فرمانروایان به جاي آتش زدن کفار و مخالفان دینی خویش به تبعید آنان قناعت میکردند

هاي پروتستان به اصالت و خطا ناپذیري ایمان خود به  و اعتقاد فرقه ;شد سوزاندن مخالفان به جادوگران محدود

. ها انجامید ضعف و ناتوانی این فرقه

فرمانروایان آلمان نیز، چون هنري هشتم، پادشاه . پیروزي واقعی آزادي عبادت و نیایش نبود، بلکه آزادي امیران بود

سلط شدند و حق تعیین انتصاب روحانیان و مقاماتی که بر انگلستان، در قلمرو فرمانروایی خویش بر کلیسا م

بدین سال آرزوي توماس اراستوس، عالم . معتقدات تحمیلی مردم نظارت میکردند را به خویشتن اختصاص دادند

از آنجا که امیران به جاي عالمان االهی . پیوستاالهی سویسی، درباره لزوم فرمانبرداري کلیسا از دولت به حقیقت 

انقالب پروتستان را به پیروزي رسانده بودند، طبعا خود آنان از ثمرات این پیروزي، یعنی فرمانروایی بدون تبعیت از 

ی ایالتی ملی گرایی آلمان به وطنخواه. امپراطور و تسلط کامل بر کلیسا در قلمرو فرمانروایی خویش، برخوردار شدند

البته در آن زمان، این یکپارچگی لزوما نتایج خوبی در بر . تبدیل شد و انقالب دینی یکپارچگی آلمان را مختل کرد

، از قدرت شارل هم ناچیزتر بود، فاتحه )1558(قدرت فردیناند، پس از آنکه به امپراطوري برگزیده شد . نداشت

. خوانده شد 1555بلکه در سال  1806امپراطوري مقدس روم در حقیقت نه در سال 

در زمان اقتدار امپراطوري، جوامع . پیروزي شاهزادگان خودمختاري شهرها را نیز چون امپراطوري تضعیف کرد

با فترت . شهري زیر قیمومیت امپراطور بودند، و امپراطور از آزادي در برابر فرمانروایان محلی حمایت میکرد

یان محلی را از دخالت در امور شهرها باز میداشتند از میان رفتند، و جوامع شهري از امپراطوري، موانعی که فرمانروا

همزمان با آن، قدرت روزافزون هلند دست آلمان را از تجارت خارجی، که با صدور کاالهاي . استقالل محروم شدند

جنوبی آلمان نیز، با رکود  اقتصاد شهرهاي. آلمانی از دهانه رود راین به دریاي شمال صورت میگرفت، کوتاه کرد

رکود بازرگانی و پریشانی وضع سیاسی آلمان فرهنگ این کشور را نیز . بازرگانی ونیز و مدیترانه، گرفتار بحران شد

دچار انحطاط ساخت، و تا دو قرن بعد شهرهاي آلمان نتوانستند اهمیت اقتصادي و فکري پیشین خود را، که جنبش 

  . و تقویت کرده بود، بازیابنداصالح دینی را پدید آورده 

او نقش رهبري خود را نه تنها . مالنشتون، که تا پنج سال پس از صلح آوگسبورگ زنده ماند، حاضر به گذشت نبود

در مذاکرات با مقامات کاتولیک، بلکه در تعیین خط مشی آیین پروتستان نیز از دست داده بود، وي تا جایی 

خود آزاد کرد که نظریه تقدیر ازلی و حضور واقعی مسیح را در آیین قربانی مقدس هاي رهبر  خویشتن را از اندیشه

و در حالی که مانند لوتر ارتکاب کار نیک را براي رستگاري انسان کافی نمیشمرد، براي واداشتن مردم به  ;منکر شد

مالنشتون و (ان فیلیپیستها انحراف مالنشتون از برخی از نظریات لوتر مشاجره حادي می. کار نیک تالش بسیار کرد

)) نوکر شیطان((و )) مملوك مرتد و بیدین((دسته اخیر مالنشتون را . و پیروان اصیل آیین لوتر پدید آورد) پیروان او

  . کرد مالنشتون نیز آنان را سوفسطاییان تهی مغز و بت پرستی خطاب می. میخواند
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ها به کار گماشته یا از کار برکنار میشدند، و زندانی یا آزاد  ههمراه گسترش یا کاهش مشاجرات دینی، استادان دانشگا

. سرانجام، دو دسته مخالف اتفاق نظر یافتند که دولت محق است بزور بدعتگذاران را سرکوب کند. میگشتند

 ولی معتقد بود که جنبش. مالنشتون درباره مشروعیت بردهداري و اختیارات االهی پادشاهان چون لوتر میاندیشید

لوتري، همچنانکه در زوریخ، ستراسبورگ، نورنبرگ، و ژنو معمول بود، باید به جاي ائتالف با شاهزادگان، از حمایت 

بیایید تنها : ((وي در این لحظات خطیر چون اراسموس میاندیشید و میگفت. اشراف متنفذ شهرها برخوردار شود

آیا هرگز مسیحیت جز این . یایش حقیقی خدا سخن گوییمدرباره زبونی انسان و رافت آفریدگار، سازمان کلیسا و ن

است که مردم را دلداري دهیم و راستی را به آنان بیاموزیم از اینها که بگذریم، باقی مناظره مدرسی و مشاجره 

و )) خشم و جنجال عالمان االهی((چون مرگ به او روي آورد، مالنشتون آن را، چون راه رهایی از .)) فرقهاي است

تاریخ، به اشتباه، از یک روح فاضل و صلح دوست و . ، با آغوش باز پذیرفت))وحش این روزگار مغالطهآمیزت((

  . مسالمتجو، یک رهبر انقالبی ساخته بود

فصل بیست و یکم

  ژان کالون

1509 -1564  

  

I - جوانی  

ه، تحت سلطه کلیساي زادگاهش شهري کلیسایی بود ک. در شهر نوایون فرانسه زاده شد 1509ژوئیه  10در روز 

. کردند جامع و اسقف، در آغاز نوعی حکومت دینی داشت، و گروهی از روحانیان به نام خدا بر آن حکومت می

مادر ژان هنگام . پدرش، ژرارشوون، منشی اسقف، وکیل انجمن کلیساي جامع، و متصدي امور مالی بخش بود

زندگی در خانه نامادري بود که ژان را ملول و افسرده  کودکی وي درگذشت، پدرش دوباره زناشویی کرد، و شاید

شوون بر آن بود که سه تن از فرزندانش را به خدمات روحانی وا دارد، و اطمینان داشت که به آرزویش . بارآورد

دو تن از آنان را به خدمت کلیسا گماشت، ولی فرزند سوم از دین برگشت و بیآنکه مراسم دینی به . خواهد رسید

خود شوون پس از مناقشه با انجمن کلیساي جامع، بر سر امور مالی، تکفیر و از . آورد، بدرود زندگی گفتجاي 

  . کلیسا رانده شد، و پس از مرگش خویشانش بسختی توانستند وي را در گورستان دینی به خاك سپارند

نگارش به زبان التینی را بخوبی  ژان و به نام یوهانس کالوینوس به کولژ المارش در دانشگاه پاریس راه یافت و

از آنجا به کولژ دو دومونتگو انتقال یافت، و ظاهرا در اینجا بود که آوازه دانشجوي نامدار این دانشکده، . فراگرفت

، که رقیب کاتولیکش ایگناتیوس لویوالیی به آنجا رفت، در این 1528ژان تا سال . اراسموس، به گوش وي رسید

یک مقام کاتولیک داستانهایی را که درباره بیبندو باري کالون در دوران جوانی بر سر . بود دانشکده سرگرم تحصیل

قراینی نیز که در دست داریم این شایعه را تکذیب میکنند و گواهی میدهند که . زبانها بود بیپایه خوانده است

با وجود .)) ر دوستانش خرده میگرفتاز اخالق و رفتا((دانشجویی بود با پشتکار، محجوب، کم سخن، و پاکدامن، که 

این، دوستانش به او مهر میورزیدند براي انداختن دانش و معرفت، که ثمره آن به صورت فرضیه افسونگر او نمایان 

حتی در این سالها از ناخوشیهایی که در سنین بلوغ خلق وي را . هاي شب از مطالعه باز نمیایستاد شد کالون تا نیمه

  . برد کردند رنج می دستخوش دگرگونی

به گمان کالون، پدر از . از پدرش دستور رسید که براي تحصیل علم حقوق با اورلئان برود 1528ناگاه در اواخر سال 

از آن .)) میپنداشت علم حقوق کسانی را که از پی آن رفتهاند توانگر کرده است((آن روز این دستور را داده بود که 
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یل علم حقوق پرداخت و به جاي فلسفه و ادب علم حقوق را برترین فضیلت فکري بشر پس کالون با پشتکار به تحص

. سازد شمرد و آن را علمی دانست که تمایالت سرکش انسان را تابع نظم و قانون می

یوستینیانوس را به االهیات و علم اخالق بسط داد و شاهکار ) اینستیتوتس(وي منطق و دقت و سختگیري مبادي 

  . کالون بالمآل قانونگذار شد و به صورت نوماپومپیلیوس و لوکورگوس ژنو در آمد. به همین نام خواندخویش را 

، به پاریس بازگشت و با حرص و ولع به تحصیل ادبیات کالسیک )1531(کالون پس از اخذ درجه لیسانس در حقوق 

تشر کرد، که سختگیرترین متشرعین ، رسالهاي به زبان التینی درباره بخشایش سنکا من1532به سال . پرداخت

دومین شخصیت ((کالون نسخهاي از رساله خویش را براي اراسموس فرستاد و وي را . خدمات ادبی وي را ستودند

هنگامی که برخی از مواعظ لوتر به دست کالون رسیدند . خواند)) مایه سربلندي ادب((و ) پس از سیسرون)) (ممتاز

در محافل پاریس داستان . به جوش و خروش درآورد، ظاهرا به اومانیسم دل سپرده بودو لحن بیباکانه آنها او را 

انقالب دینی آلمان و راهب از جان گذشتهاي که توقیع پاپ را آتش میزد و از احکام امپراطور سرپیچی میکرد بر سر 

  . در واقع، پروتستانها در آن زمان شهدایی هم در فرانسه داده بودند. زبانها بود

برخی از دوستان کالون چون ژرار روسل، که از مقربان مارگریت دو ناوار خواهر شاه، بود، و نیکوالکوپ که به ریاست 

و ظاهرا کالون در تنظیم خطابه افتتاحیه کوپ  ;دانشگاه سوربون برگزیده شده بود از هواخواهان اصالح کلیسا بودند

ون اراسموس لزوم تهذیب مسیحیت را پیش کشیده مانند کوپ در خطابه خویش چ. دست داشت) 1533نوامبر  1(

لوتر رستگاري را در سایه ایمان مومن و رحمت آفریدگار میسر دانسته، و از مردم خواسته بود با بردباري و شکیبایی 

ان خطابه وي خشم مردم را برانگیخت، دانشگاه سوربون را منزجر ساخت، و پارلم. به عقاید تازه دینی گوش فرا دارند

براي کسانی  ;کوپ از پاریس گریخت. پاریس را بر آن داشت که کوپ را به اتهام بدعتگذاري و گمراهی تعقیب کند

  . کراون پاداش تعیین کردند 300که وي را زنده یا مرده دستگیر کنند 

اي دستگیري و دوستان کالون وي را از توطئهاي که بر. ولی کوپ خویشتن را به بال رسانید که دژ پروتستانها بود

کالون . ظاهرا مارگریت، خواهر شاه، به نفع آنان میانجیگري کرده بود. بازداشت او و روسل چیده شده بود آگاه کردند

در آنگولم پناهنده شد، و ظاهرا در کتابخانه مجهز لویی دوتیه بود که به نگارش ): 1534ژانویه (پاریس را ترك گفت 

. مه به شهر نوایون بازگشت و از عواید کلیسایی که ممر معاش او بود چشم پوشیددر ماه . کتاب مبادي خود پرداخت

پس از آزادي پنهانی به پاریس رفت، با رهبران پروتستان این شهر گفتگو . در نوایون دوبار زندانی و سپس آزاد شد

از آنکه گروهی از پس . کرد، و سروتوس را، که مقدر بود سرانجام به دست کالون سوزانده شود، مالقات کرد

هاي توهین آمیزي در گوشه و کنار پاریس به دیوارها زدند، فرانسواي اول چنان برآشفت  پروتستانهاي افراطی اعالمیه

و در بال به کوپ ) 1534دسامبر (کالون بموقع از پاریس گریخت . که تصمیم گرفت از پروتستانها انتقام بگیرد

ساله بود، در همین شهر نگارش شیواترین، پرحرارتترین، درخشانترین،  وي، که هنوز جوانی بیست و شش. پیوست

. منطقیترین، و نافذترین اثر مدون روزگار انقالب دینی را به پایان رسانید

II -عالم االهی  

از این کتاب چنان استقبال ). 1536(کالون کتاب خویش را با نام مبادي دین مسیحی به زبان التینی منتشر کرد 

کالون چاپ دوم را نیز به زبان التینی، ولی با متنی مفصلتر از . ، در همان سال تجدید چاپ آن ضرورت یافتشد، که

به زبان فرانسه برگردانید، و هنوز در شمار  1541کالون این کتاب را در سال ). 1539(متن چاپ اول، منتشر ساخت 

لمان پاریس کتاب کالون را به هردو زبان تحریم کرد، و پار. گیراترین و برجستهترین آثار منثور ادبیات فرانسه است

کالون در سراسر عمرش از تکمیل و تجدید چاپ . هاي آن را در مال عام در پایتخت فرانسه به آتش افکندند نسخه

  . صفحه انتشار یافت 1118کتاب خویش بازنایستاد، و آخرین نسخه آن با 
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را با عبارات شورانگیر و )) مسیحیترین پادشاه فرانسه((آن کالون نخستین چاپ کتاب شامل دیباچهاي است که در 

یکی : دو عامل موجب شدند که کالون کتاب خویش را با نام فرانسوا آغاز کند. احترامآمیزي مخاطب قرار داده است

سط و دیگري دعوت مالنشتون و بوتسر به فرانسه تو ;پادشاه بر ضد پروتستانهاي فرانسه 1535فرمان ژانویه 

فرانسواي اول براي عقد پیمانی میان فرمانرواي فرانسه و امراي لوتري آلمان بر ضد شارل پنجم که تقریبا همزمان با 

کالون امیدوار بود که با استفاده از ضروریات . صدور فرمان پادشاه براي سرکوبی پروتستانهاي فرانسه صورت گرفت

کالون در این دیباچه کوشیده . ت، به آیین پروتستان متمایل کندسیاسی زمان، فرانسوا را چون خواهر وي، مارگری

بود آیین پروتستان را از جنبش آناباتیستها، که در همان وقت سرگرم ایجاد جامعه اشتراکی در مونستر بود، منفک 

دي وي همچنین مصلحان دینی فرانسه را مردمی وطنخواه، شاهدوست، و مخالف هرگونه آشوب سیاسی و اقتصا. کند

  :آغاز و پایان این دیباچه معروف نمودار علو اندیشه و سبک نگارش کالون است. خوانده بود

نیت . اعلیحضرتا، روزي که به تالیف این اثر پرداختم در اندیشه نگارش کتابی بودم که به پیشگاه ملوکانه تقدیم شود

ولی مالحظه ... دینداري واقعی رهنمون شود من صرفا بیان پارهاي از مبانی مقدماتی دین بود که حق پژوهان را به

اینکه کینهتوزي مردان پلید معینی، در قلمرو اعلیحضرت، به عقاید درست مجال خودنمایی نمیدهد مرا در کار خود 

این سند را به این امید به پیشگاه همایونی تقدیم میدارم که اعلیحضرت به ماهیت عقیدهاي که ... مصممتر کرد

دیوانگان شده است تا کشور را با آتش و شمشیر به آشوب کشند وقوف یابند، زیرا از اذعان به این دستاویزي براي 

حقیقت نمیهراسم که رساله من متضمن خالصه همان عقیدهاي است که پیروي آن، به ادعاي آنان، در خور کیفر 

. حبس، تبعید، سوختن، و نابودي است

ولی بجاست . شیدهاند نیت ما را نزد اعلیحضرت مکروه و نامطلوب جلوه دهندمیدانم که بدخواهان با حیله و تزویر کو

اعلیحضرت از روي بزرگواري به این نکته توجه فرمایند که هرگاه تهمت و افترا مالك مجرمیت تلقی شوند، پاکی 

ه نیت ما و متهم اعلیحضرت شاهد افتراهایی بودهاند که هدف آنها تخطئ... زبان و کردار از میان رخت برخواهد بست

ساختن ماست به اینکه درصددیم اقتدار شاهان را از دست آنان برباییم، محاکم را نابود کنیم، نظام اجتماع و دستگاه 

حکومت را براندازیم، آرامش و آسایش را زا مردم سلب کنیم، نظم و قانون را بر هم زنیم، دارایی مردم را از آنان 

  ... دگی را مختل کنیمبستانیم، و خالصه همه شئون زن

از این روي، از اعلیحضرت تقاضا دارم به نیت و قصد ما، که تاکنون ملعبه اغراض بدخواهان بوده است، توجه مبذول 

تصور نفرمایید قصد من تبرئه خویشتن است تا به ایمنی به وطنم بازگردم، زیرا اگر چه نسبت به وطن داراي . دارند

هدف من . هر کسی واجب است، اما در شرایط کنونی دوري از وطن مرا نمیآزاردعواطفی هستم که داشتن آن بر 

  ... دفاع از مقصود همه مردان خدا، و در نتیجه مقصود خود مسیح است

آیا باور کردنی است که ما براي برانداختن حکومت اعلیحضرت توطئه بچینیم ما هرگز سخن فتنهانگیزي بر زبان 

پناه حکومت اعلیحضرت میزیستیم صلحدوستی ما زبانزد مردم بود، و حتی امروز که در نراندهایم، روزگاري که در 

ما، به یاري . دیار بیگانه به سر میبریم براي پادشاهمان و حکومت او از خداوند توفیق و کامیابی استدعا میکنیم

نی که پاکی، بیغرضی، نیکخواهی، مسیح چندان بهره بردهایم که زندگیمان نمونهاي شود براي آنا)) انجیل((یزدان، از 

  ... کنند پرهیزگاري، شکیبایی، و همه فضایل دیگر ما را تخطئه می

گرچه اعلیحضرت اکنون از ما روي برتافتهاند و حتی بر ما خشم میورزند، لیکن ما امید خویش را به جلب عنایت 

ر دفاع از مقصود خودمان به پیشگاهشان تقدیم اعلیحضرت از دل نراندهایم، و انتظار داریم این عریضه را، که به منظو

ولی هرگاه تفتین بدخواهان در اعلیحضرت آنچنان اثر کرده باشد که به . میداریم، با شکیبایی و متانت مطالعه فرمایند

متهمان اجازه دفاع ندهند، و هرگاه مغرضان بدخواه، با اجازه پادشاه، به آزردن مردم با تازیانه، حبس، شکنجه، و 
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در این . تشسوزي ادامه دهند، ما، چون گوسفندي که محکوم به ذبح است، به شدیدترین تبعیض گرفتار خواهیم شدآ

صورت، چارهاي جز این نخواهیم داشت که براي حفظ جان خویش شکیبایی پیشه سازیم، و براي رهایی ستمکشان 

آرزو داریم که . ند، به خداوند توکل جوییماز پریشانی و مجازات ستمگران، که در ایمنی و خودکامگی به سر میبر

. حضرت را بر عدل و دادخواهی استوار سازد خداوند پادشاه و تخت فرمانروایی آن اعلی

براي ما، که در روزگاري بسر میبریم که اندیشه بشر از مناقشات دینی به اختالفات سیاسی منعطف شده، دشوار 

کالون بیش از اسپینوزا مسحور عظمت آفریدگار بود، و این . ادي دریابیماست روحیه کالون را هنگام نگارش کتاب مب

او . اندیشه را که عقل ناچیز بشر زبون و ناتوان میتواند به عقل کل کاینات دست یابد موهوم و بیپایه میپنداشت

و  ;است میگفت با توجه به این ناتوانی بشر است که خداوند خویشتن را در کتاب مقدس بر ما مکشوف ساخته

  . بارزترین دلیل اینکه کتاب مقدس سخن خداست، اثر بیمانند این کتاب در ذهن و اندیشه مردم است

میدانم که . آثار دموستن، سیسرون، افالطون، ارسطو، یا کسان دیگري را که در مقام آنان قرار دارند مطالعه کنید

روي )) کتاب مقدس((ر گاه پس از خواندن آنها به ولی ه. مطالعه آثار آنان شما را مجذوب و مشعوف خواهد ساخت

آرید، چه بخواهید و چه نخواهید، این کتاب در شما چنان اثر خواهد کرد، در دل شما چنان رخنه خواهد کرد، و 

چنان اثر عمیقی در اندیشه شما خواهد نهاد، که در برابر اثر نافذ آن، سخن فرضیه یافان و فیلسوفان زیبایی و لطافت 

به چیزي برخواهید خورد که برترین مکشوفات و دلکشترین آثار )) کتاب مقدس((در . ش را از دست خواهد دادخوی

بنابر این باید این سخن مکشوف خدا را نه تنها در دینداري، بلکه در تاریخ و  هنري بشر در قیاس با آن ناچیزند

باید اصالت داستان آدم و . یش قرار دهیمسیاست و همه شئون زندگی مالك و مرجع نهایی تشخیص و قضاوت خو

حوا را بپذیریم، زیرا با وقوف به سرکشی آنان از فرمان خداست که به طبع گناهکار بشر و محرومیت وي از آزادي 

  . اراده پی میبریم

د و بشر چندان عدل و دادگري خدا را به فراموشی سپرده است که به هر آنچه پلید و ناپاك و تباه است روي میآور

از دل زهر آلود او جز فساد برنمیخیزد، و هرگاه که کار بظاهر نیکی از او سر میزند، اندیشه وي آلوده . دست میآالید

  . به حیله و تزویر، و دلش اسیر هرزگی و ناپاکی است

به چنین موجود زبون و درماندهاي چگونه استحقاق دارد به سعادت ابدي در فردوس دست یابد هیچ یک از ما با 

کار نیک نیکوست، ولی تنها مرگ نجاتبخش فرزند خداست که . جاي آوردن اعمال نیک به فردوس راه نخواهد یافت

میتواند انسان را رستگار سازد، اما همه مردم رستگار نخواهند شد زیرا خدا، برحسب عدالت خویش، بسیاري از ما را 

روهی دیگر را براي رستگاري برگزیده و به آنان ایمان از این این موهبت محروم کرده، و بر حسب رحمت خویش، گ

ما را پیش ... پدر خداوند ما عیسی مسیح: ((... چنانکه بولس حواري گفت ;به شفاعت عیسی را مرحمت فرموده است

ا پسر که ما را از قبل تعیین نمود تا او ر ،از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او، در محبت، مقدس و بیعیب باشیم

کالون چون لوتر، از این گفتار بولس نتیجه .)) خوانده شویم، به وساطت عیسی مسیح، بر حسب خشنودي اراده خود

میگرفت که خدا به میل خویش، و بدون توجه به فضایل و گناهان ما گروهی از مردم را، مدتها پیش از آفرینش 

کالون در پاسخ این پرسش که چرا . کوم کرده استجهان، براي رستگاري برگزیده و جمعی را به لعنت ابدي مح

زیرا : ((آفریدگار بدون توجه به استحقاق مردم سرنوشت آنان را مقدر ساخته است، باز به سخنان بولس استناد میکند

وي سپس .)) به موسی میگوید رحم خواهم فرمود بر هر که رحم کنم، و رافت خواهم نمود بر هر که رافت نمایم

:یردگ نتیجه می
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خداوند به میل ازلی و تغییر ناپذیر خویش گروهی از مردم را براي رستگاري )) کتاب مقدس((به گواهی و نص صریح 

مشیت خدا در مورد برگزیدگان از رحمت رایگان وي، بدون . برگزیده و جمعی را به لعنت ابدي محکوم کرده است

  . گیرد دالنهاي که درك آن براي ما مقدور نیست ریشه میتوجه به استحقاق آنان، و در مورد محکومان از داوري عا

منتج از ((حتی هبوط آدم و حوا، با همه نتایج شومی که از نظر بولس براي نسل بشر در برداشت، به عقیده کالون، 

کالون اذعان دارد که نظریه تقدیر ازلی با موازین عقلی ناسازگار است، ولی .)) مشیت در خور ستایش خداست

دور از خردمندي است که انسان در مسائلی کنجکاوي کند که آفریدگار آنها را از انسان پنهان داشته : ((یدمیگو

با این وصف، وي مدعی است که میداند چرا آفریدگار با استبداد راي سرنوشت میلیاردها انسان را مقدر کرده .)) است

او اعتراف میکند که نظریه تقدیر ازلی هراس .)) وادارد براي آنکه با ابزار قدرت خویش ما را به تجلیل خود: ((است

کسی نمیتواند انکار کند که خداوند از سرنوشت انسان قبل از آفرینش وي : ((انگیز است، ولی براي توجیه آن میگوید

کنند کسانی ممکن است چون لوتر نظریه تقدیر ازلی را این گونه توجیه .)) آگاه بوده که خود آن را مقدر کرده است

ولی کالون  ;که خداوند از سرنوشت بشر آگاه بوده است و ممکن نیست در پیش بینی خویش مرتکب خطا شده باشد

این نظریه را به سان دیگري توجیه میکند و میگوید که خداوند از آن روي از آینده آگاه است که خود چنین خواسته 

زیرا او به برزخ،  ;هیات کالون قطعی و تغییر ناپذیر استمحکومیت انسان در مکتب اال ;و این گونه مقدر کرده است

از این روي نیازي به این . که انسان پس از میلیونها سال تحمل درد و رنج در آن از گناه برائت یابد، اعتقاد ندارد

  . نیست که مومنان براي آمرزش روح مردگان دعا کنند

ر کنیم که از نظر وي موجبی براي دعا و راز و نیاز با خدا با توجه به نظریه تقدیر ازلی کالون، ممکن است تصو

ولی  ;نمیماند، زیرا هر آنچه را روي میدهد خدا از ازل مقدر کرده است و دعا و تضرع بشر مقدرات را تغییر نمیدهند

، و دعاي ما انسانیت کالون بر عقاید دینیش غلبه داشت، چنانکه میگفت بیایید با فروتنی و ایمان خدا را نیایش کنیم

وي مردم را به پرستش آفریدگار در . در مکتب کالون دعا و اجابت آن نیز مقدر شده است. مستجاب خواهد شد

مجامع دینی ترغیب میکرد، ولی از شرکت در مراسم قداس که مجري آن با توهین به مقدسات دینی مدعی است 

میگفت مسیح تنها روحا در آیین قربانی . شتبرحذر میدا. اجسام خاکی را به جسم و خون مسیح مبدل میکند

مقدس حضور دارد، و پرستش قرص نان به عنوان جسم مسیح در حکم بت پرستی است، پرستش شمایل مذهبی، 

هاي مذهبی،  همه تصاویر و مجسمه. که مخالف نص صریح دومین فرمان از ده فرمان است، بت پرستی را دامن میزند

. از کلیساها برچیده شوند حتی پیکره مسیح مصلوب، باید

کالون عقیده داشت که کلیساي حقیقی مجمع نامرئی برگزیدگان خداست اعم از مردگان، زندگان، و آنان که هنوز 

کسانی که با اعتراف به ایمان خویش، با زندگی پاك ((کلیساي مرئی مرکب است از . چشم به جهان نگشودهاند

) کالون آیینهاي مقدس دیگر را قبول نداشت(ي مقدس تعمید و عشاي ربانی و با شرکت در آیینها ;شایان تقلیدشان

  . در خارج از این کلیسا رستگاري نیست.)) اعتقاد خویش را به خدا و مسیح ما ابراز میدارند

کلیسا و دولت هر دو مخلوق آفریدگارند، و خداوند آنها را مامور کرده است که همچون روان و تن جامعه مسیحی 

کلیسا باید براي ایمان، نیایش و اخالق جامعه موازینی وضع کند، و دولت، همچون بازوي : گ یکدیگر کار کنندهماهن

که در کالم پروتستانها به معنی )) (بتپرستی((ماموران کشوري نباید اجازه دهند که . کلیسا، مجري آن موازین باشد

، و ))گ آور است، در جامعه راه یابد و به گوش مردم رسدهر آنچه براي دین زیانبخش و نن((، و )آیین کاتولیک بود

حکومت کامل حکومت دینی است، و کلیساي اصالح . تنها سخن خالص خداست که باید به مردم تعلیم داده شود

کالون دعوي پاپها دایر بر تفوق کلیسا بر دولت را با قایل شدن حق رهبري خود . شده نماینده و سخنگوي خداست

  . خویش دوباره زنده ساختبر کلیساي 
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افکار کالون تا . کثرت سنتها و معتقداتی که از آیین کاتولیک به مکتب االهیات کالون راه یافتهاند شایان دقت است

ولی وي مکتب  ;حدي مدیون حکمت رواقیون، بویژه سنکا، و تا اندازهاي نیز مرهون تحصیالتش در رشته حقوق بود

هاي بولس حواري ریشه میگرفتند بنیان  بر نظریات قدیس آوگوستینوس که از نوشتهاالهیات خویش را بیش از همه 

کالون گویی از مهر و رافت خداي پدر، آن گونه که . و میدانیم که بولس هرگز مسیح را ندیده و نشناخته بود ;نهاد

ا که بر آزادي کامل مسیح آن را دریافته و توصیف کرده بود، آگاهی نداشت و بسیاري از مضامین کتاب مقدس ر

، رساله اول به 903رساله دوم پطرس رسول، (انسان در تعیین سرنوشت خویش گواهی میدهند نادیده میگرفت 

نبوغ کالون نه در درك افکار نو، بلکه در ) و غیره ;1404و  202رساله اول یوحناي رسول،  ;402تیموتاوس، 

وي نتایجی را که اخذ کرده بود با بالغتی . مخرب از آنها بود هاي پیشینیان براي اخذ نتایج منطقی گسترش اندیشه

وي . نظیر بالغت آوگوستینوس بیان میداشت و براي تضمین اجراي آنها نظامات و مقررات کلیسایی وضع میکرد

را از  اعتقاد به رستگاري انسان به یاري ایمان و برگزیدگی از جانب خدا را از لوتر، تعبیر روحانی آیین قربانی مقدس

تسوینگلی، و این عقاید متناقض را که همه رویدادهاي جهان معلول خواست آفریدگارند و تقوا و پاکدامنی مالك و 

بسیاري از این عقاید پروتستانی، به . نمودار برگزیدگی انسان براي رستگاري به شمار میروند از بوتسر به ارث برده بود

کالون این عقاید را تشدید کرد و پارهاي از . یک نیز یافت میشوندصورت معتدلتري، در سنتهاي کلیساي کاتول

وي قرون وسطاییتر . هاي تسلی بخش ایمان قرون وسطی را، که این عقاید را تحمل پذیر میساختند از میان برد جنبه

شان بشر در  از هر متفکر قرون وسطی یعنی از زمان آوگستینوس تا دانته بود او دلبستگی اومانیستها را به اعتالي

در آیین کالونی رنسانس . این جهان نادیده گرفت و اندیشه انسان را بیش از پیش به جهان آن سوي گور بازگردانید

با اندك تعمقی روشن میشود که چگونه چنین فرضیه نامعقولی صدها میلیون تن را در سویس، . بار دیگر نفی شد

چرا باید کالونیها، هوگنوها، و . مجذوب و سرسپرده خود کرده است فرانسه، اسکاتلند، انگلستان، و امریکاي شمالی

پیرایشگران براي حفظ موجودیت خویش آنهمه جانبازي کرده باشند و فرضیهاي که انسان را موجود زبون و ناتوانی 

کالون به  میسازد چگونه توانسته است آن همه شخصیتهاي توانا به تاریخ عرضه دارد علت این بود که اعتقاد پیروان

اینکه خداوند آنان را از میان جمع کثیري براي رستگاري برگزیده است بیش از احساس ناتوانی به تغییر سرنوشتشان 

خود کالون، روزي که میپنداشت به جرگه برگزیدگان تعلق دارد، دریافت که این . آنان را نیرو و توانایی بخشیده بود

آیا عدهاي که خرد را برگزیده محسوب .)) وي نشاط آوري به او بخشیده استنیر((تقدیر ازلی )) نظریه هراسانگیز((

میکردند از اینکه فقط عده قلیلی نجات خواهند یافت و باقی به لعنت خداوند گرفتار خواهند شد دچار شعف میشدند 

د، چنانکه ایمان ایمان پیروان کالون به برگزیدگی خویش به آنان جرئت داد تا شجاعانه با نومیدي زندگی درافتن

مشابهی به یهودیان امکان داده بود، در شرایطی که میل به زندگی از انسان سلب میشود، براي بقاي خویش تالش 

همچنانکه آیین پروتستان بسیاري از معتقدات خویش را مدیون کتاب عهد قدیم است، اعتقاد کالون به . کنند

اطمینان به . یهودیان به برگزیدگی آنان ریشه گرفته باشدبرگزیدگی نجات یافتگان نیز ممکن است از ایمان 

برگزیدگی بود که هوگنوها را بر آن داشت که در راه ایمان و عقیده خویش متحمل تلفات سنگین شوند، و به 

براي خود موطن ) امریکا(هاي دیار بیگانه  انگلیسی جرئت داد تا از زادگاه خویش دل بکنند و در کرانه)) آوارگان((

اگر گناهکاري اصالح میشد و اعتماد به نفس خود را باز مییافت و به این اعتقاد میرسید که خداوند . ازه ایجاد کنندت

کالون با ارتقاي برگزیدگان به مقام اشرافیت موروثی بدون . او را برگزیده است، تا آخر عمر تزلزل ناپذیر باقی میماند

فرزندان برگزیدگان، به خواست خدا، : د به نفس پیروان خویش را تقویت کردتوجه به توانایی مالی آنان، غرور و اعتما

  . اند خود به خود برگزیده شده
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. مالحظه میکنیم که انسان با ایمان و اعتماد ساده، ولو در عالم وهم و خیال، میتواند فردوس را از آن خود پندارد

پیروان کالون نیازمند چنین . ی انسان راهی به سوي کامیابی بودبراي این انسانهاي فناناپذیر، اعتراف به زبونی و ناتوان

تسالي خاطري بودند، زیرا وي، به پیروي از نظریه قرون وسطایی، به آنان آموخته بود که زندگی در این جهان جز 

که  خوشبخت آنهایی که زاده نشدهاند، و پس از آن خوشبخت کسانی: او با کسانی که میگفتند. رنج و محنت نیست

. زود از جهان در میگذرند، و نیز با آنانی که در والدت بستگانشان زاري و در مرگ آنان شادي میکردند همعقیده بود

کالون تنها از این تاسف میخورد که این بدبینان خردمند، که اکثرا مشرك، و از مسیح بیخبر بودند، به دوزخ راه 

. ه زندگی را در این جهان محنت بار براي انسان تحمل پذیر میسازدتنها ایمان به سعادت ابدي است ک. خواهند یافت

و اگر که با وداع جهان به زندگی راه مییابیم، جهان گوري  ;اگر آسمان موطن ماست، جهان جز تبعیدگاه نیست((

یی برخالف دانته، کالون شیواترین صفحات آثار خویش را، به جاي توهمات دوزخ، به توصیف دلربا.)) بیش نیست

زیرا روزي را . ((برگزیدگان رنج و محنت زندگی را با خوشرویی بر خود هموار میسازند. فردوس اختصاص داده است

به یاد میآورند که آفریدگار بندگان امین و وفادار خویش را به ملکوت پر آسایش خویش راه خواهد داد، هر اشکی را 

خواهد آراست، تاج جالل بر سرشان خواهد نهاد، با سروري که بر از چشمان آنان خواهد زدود، آنان را به جامه سرور 

براي تنگدستان یا .)) و در شادي سهیم خواهد کرد... زبان نمیآید آنان را نزد خود خواهد پذیرفت، و با خویشتن انباز

  . شور بختانی که جهان را انباشتهاند چنین ایمانی ممکن است ضروري باشد

III - 1541-1536: ژنو و ستراسبورگ   

، کالون به روایتی که مورد قبول اکثریت است، شتابان از )1536مارس (هنگامی که کتاب مبادي زیر چاپ بود 

منظور وي ظاهرا ترغیب دوشس رنه، همسر دوك ارکوله دوم و دختر لویی . هاي آلپ گذشت و به فرارا رفت کوه

دوشس پروتستان چنان مفتون ایمان آتشین و پرشور . دوازدهم متوفا، به یاري پروتستانهاي جفاکش فرانسه بود

کالون پس از . هاي احترامآمیزي او را راهنمایی خویش قرار داد کالون شد که، تا هنگام مرگ وي، با مبادله نامه

از آنجا همراه برادر و . براي فروختن پارهاي از اموال خویش به نوایون عزیمت کرد) 1536مه (بازگشت به بال 

ولی چون جنگ راه را مسدود کرده بود آنان ناگزیر شدند مدتی در ژنو بمانند  ;ه ستراسبوگر رهسپار شدخواهرش ب

هاي چوبی که در روزگاران ما  آثار کلبه. عمر پایتخت سویس فرانسوي به زمانها قبل از تاریخ میرسد) 1536ژوئیه (

در زمان قیصر، . د هنوز در اینجا به چشم میخورندساخته شده بودن) ژنو(هایی روي دریاچه لمان  قبل تاریخ بر پایه

در قرون وسطی، . هاي بازرگانی پر رفت و آمد در محل پلی که در اینجا بر رود رون بسته بودند به هم میرسیدند راه

معموال اسقف از طرف انجمن کلیساي شهر، که عمال بر شهر  ;اسقف شهر حکومت دینی و مدنی را به دست گرفت

نظام دینی و سیاسی که کالون بعدها در ژنو مستقر کرد نوعی از همین حکومت . د، برگزیده میشدحکومت میکر

هاي آلپ واقع است،  در سده پانزدهم، دوکهاي ساووا، که در آن سوي کوه. قرون وسطایی، اما به شکل پروتستان، بود

ندند که سرسپرده، آنان بودند و، از بیم انجمن کلیساي جامع ژنو را تابع خویش ساختند و مردانی را به اسقفی رسا

بدین سان، حکومت مطلوب کلیسایی و . آنکه جهان دیگري در وراي این جهان نباشد، از جهان کام دل برمیگرفتند

خوشگذرانی و زنبارگی چنان در میان روحانیان شهر گسترش یافته بود که چون . کشیشان تحت نفوذ آن فاسد شدند

از معشوقهاش دل برکند، پاسخ داد به شرطی این دستور را گردن خواهد نهاد که روحانیان  به کشیشی دستور دادند

. هاي خویش چشم پوشند دیگر شهر نیز از معشوقه

هاي سرشناس و با نفوذ ژنو یک شوراي شصت نفري براي اداره  در چهار چوب این نظام کلیسایی فئودالی، خانواده

جلسات شورا معموال در کلیساي . ار کالنتر را مامور اجراي تصمیمات خویش کردامور شهر تشکیل دادند، و شورا چه

و اختیارات شرعی و مدنی چنان در هم بود که در حالی که اسقف مسکوکاتی ضرب  ;جامع سن پیر بر پا میشد
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و به فواحش میکرد و ارتش را رهبري میکرد، شورا به تنظیم قوانین اخالقی میپرداخت، احکام تکفیر صادر میکرد، 

و کولونی، اسقف عالوه بر آنکه فرمانرواي شهر بود، امیر امپراطوري . در ژنو نیز، چون تریر، ماینتس. پروانه کار میداد

گروهی از متنفذین شهر، به . مقدس روم نیز به شمار میرفت و وظایفی به دوش داشت که اسقفان روزگار ما ندارند

براي ) وطنخواهان(این پاتریوتها. رفتند شهر را از سلطه اسقفها و دوکها برهانندرهبري فرانسوا دو بونیوار، تصمیم گ

آلمانیها اعضاي این پیمان را . تحکیم قدرت خویش با فرایبورگ کاتولیک و برن پروتستان پیمان اتحاد بستند

بر خالف ویتنبرگ،  ، رهبران شهر اکثرا بازرگان بودند، زیرا ژنو،1520در سال . میخواندند)) رفقاي همسوگند((

. شهري بازرگانی بود، و دادوستد سویس در شمال، ایتالیا در جنوب، و فرانسه در باختر از راه این شهر انجام میگرفت

شوراي صغیر بیست و پنج ((تشکیل دادند، و این شورا )) شوراي کبیر دویست نفري(( 1526ساکنان ژنو در سال 

اسقف اهالی شهر را به . دست گرفت و اقتدار اسقف و دوك را نفی کرد، برگزید را، که فرمانروایی شهر را به)) نفري

سپاه برن به یاري . زندانی ساخت) شیلون(قیام متهم کرد و، به یاري سربازان دوك، بونیوار را دستگیر و در دژ شیون 

، اسقف به آنس شهر محاصره شده ژنو شتافت و، در جنگی که درگرفت نیروهاي دوك منهدم و پراکنده شدند

که از پشتیبانی دوکهاي )) شوراي کبیر. ((گریخت، و قهرمان داستان بایرن بدین سان از سیاهچال خویش آزاد شد

ساووا از روحانیان شهر به خشم آمده بود، آیین پروتستان را رسمیت داد، و دو ماه قبل از آنکه کالون به ژنو درآید، 

رهبر و قهرمان ایدئولوژیک این انقالب گیوم فارل بود ) 1536(دست گرفت  همه اختیارات شرعی و مدنی شهر را به

هنگامی که در پاریس به سر میبرد، ترجمه کتاب مقدس . که در جوانی چون لوتر نمونه پاکدامنی به شمار میرفت

اتولیک رومی ژاك لوفور در اتاپل و تفسیرهایی که وي بر این کتاب نوشته بود اعتقاد فارل را به اصول کلیساي ک

دستخوش دگرگونی کرد، زیرا پس از خواندن ترجمه کتاب مقدس در آن مبنایی براي مقام پاپی، اختیارات اسقفان، 

خرید و فروش آمرزشنامه، وجود برزخ، آیینهاي مقدس هفتگانه، مراسم قداس آن گونه که در کلیساي کاتولیک 

از آن پس، فارل، با طرد تمام مناصب و به عنوان . سین نیافتمعمول بود تجرد روحانیان، و پرستش مریم عذرا و قدی

او با جثه ریز و نحیف، صداي نافذ، روح نیرومند، . راهبی مستقل، در شهرهاي سویس و فرانسه به گردش پرداخت

چشمان آتشین، و ریش سرخ فام که چهره پژمرده و رنگپریدهاش را تابناك ساخته بود آزادانه معتقدات دینی 

را تبلیغ میکرد و در سخنان خویش پاپ را ضد مسیح و مراسم قداس کاتولیک را توهینی به مقدسات دینی خویش 

براي  1532وي در سال . هاي مذهبی را در کلیساها نابود کنند میخواند و مردم را تشویق میکرد که شمایل و پیکره

)) سگ لوتري((اسقف پیشنهاد کرد که این  ;گماشتگان اسقف وي را دستگیر کردند. تبلیغ عقاید خویش به ژنو آمد

هاي آب دهان بر آن  ولی، با میانجیگري کالنتران شهر، فارل، با سرخراشیده و جامهاي که لکه. را به رود رون بیفکنند

پس از خالصی از زندان، شوراي بیست و پنج نفري را با خویشتن همراه ساخت و . دیده میشد، از زندان رهایی یافت

پیرویره و آنتوان فرومان چنان به دل مردم راه یافت که تقریبا همه روحانیان کاتولیک هراسان از شهر  به یاري

اجراي مراسم قداس به شیوه کاتولیک را در شهر تحریم کرد و )) شوراي صغیر((، 1536مه  21در روز . گریختند

الك کلیسایی به پروتستانها واگذار شدند تا از ام. هاي مذهبی از کلیساها برچیده شوند فرمان داد که شمایل و پیکره

آموزش، اجباري و رایگان گشت و مقررات اخالقی سختی . آنها براي مقاصد نیکوکارانه، دینی، و فرهنگی استفاده شود

از ساکنان شهر درخواست شد که به انجیل سوگند وفاداري یاد کنند، و کسانی که . در شهر به مورد اجرا گذاشته شد

چنین بود شهر ژنو هنگامی که کالون بدان . ور در کلیساهاي اصالح شده سر باز میزدند از شهر تبعید شدنداز حض

فارل در این موقع چهل و هفت ساله بود، و با آنکه مقدر بود یک سال دیرتر از کالون چشم از جهان فرو بندد، . درآمد

کالون مایل نبود . تحکیم و گسترش اصالح دینی یافت در کالون بیست و هفت ساله، سرسختی و بالغت الزم را براي

وي . رهبري پروتستانهاي ژنو را به دوش گیرد، زیرا بر آن بود که زندگی را با تحقیق و مطالعه و نویسندگی به سر آرد
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ولی فارل، با لحن پیامبران کتاب مقدس، وي را تهدید . مصاحبت خدا را بیش از نزدیکی به انسان دوست میداشت

  . رد که هرگاه مطالعات شخصی را به موعظه سخن خدا ترجیح دهد، وي را نفرین خواهد کردک

و کالون،  ;شوراي شهر و انجمن کلیسا او را به رهبري دینی ژنو پذیرفتند. کالون سرانجام پیشنهاد وي را پذیرفت

کلیساي سن پیر، خدمات دینی  در)) رسالت بولس حواري((هایی درباره  بیهیچ مراسم رتبهبخشان، با ایراد خطابه

هاي اجتماعی افراطی،  در همه محافل پروتستان، جز نزد فرقه). 1536سپتامبر  5(خویش را در شهر ژنو آغاز کرد 

. نفوذ بولس بر پطرس، بنیانگذار فرضی بارگاه رم، چیره بود

شهر را به اردوگاه پروتستان پیوست  در ماه اکتبر، کالون همراه فارل و ویره به لوزان رفت و در گفتگوهایی که این

اینان، با . پس از بازگشت وي به ژنو، کشیشان کلیساي سن پیر تصمیم گرفتند شهر را وقف خدا کنند. شرکت جست

ایمان به اینکه کتاب مقدس کلمه به کلمه سخن خداست، وظیفه خویش میدانستند که موازین اخالقی این کتاب را 

اشتغال بسیاري از ساکنان شهر به آوازخوانی، رقص، قمار، میگساري، زنا، و . دمو به مو در شهر اجرا کنن

یکی از بخشهاي شهر مسکن روسپیان بود که از . خوشگذرانیهاي مشابه دیگر، آنان را مضطرب و هراسان کرده بود

لون حساس و نادیده گرفتن این وضع، از نظر فارل آتشین و کا. رئیسه خویش، ملکه روسپیها، فرمان میبردند

  . باوجدان، در حکم خیانت به خدا بود

)) اعترافنامه ایمان و انضباط و کالون کاتشیسم((فارل  ;به منظور ایجاد مبانی دینی براي اخالق و رفتار ساکنان شهر

ی آنان که از قوانین اخالقی سرپیچ. ، انتشار دادند)1536نوامبر (معروف خویش را، که به تصویب شوراي کبیر رسید 

، شورا فرمانی صادر کرد که همه ساکنان شهر را ملزم میکرد 1537در ژوئیه . میکردند تکفیر و از شهر رانده میشدند

اجراي هر یک از مراسم آیین کاتولیک چون . به کلیساي سن پیر بروند و به اعترافنامه فارل سوگند وفاداري یاد کنند

زنانی که . ، و برگزاري اعیاد قدیسین جرم محسوب میشدحمل تسبیح، گرامی داشتن آثار منتسب به قدیسین

هاي نامناسب به سر مینهادند به کیفر میرسیدند به بونیوار نیز، که تازه از زندان آزاد شده بود، گوشزد کردند که  کاله

  . قماربازان را به تنه درخت میبستند و زناکاران را با خفت از شهر میراندند. از هرزگی دست شوید

ان ژنو که به حکومت کلیسایی، ولی در چهار چوب کیش کاتولیک که اقلیم جنوبی طبیعت آن را معتدل کرده ساکن

پاتریوتها، که ژنو را از چنگ . بود، خو گرفته بودند، در برابر نظام دینی سیاسی سختگیر تازه بشدت مقاومت کردند

کشیشان سرسخت و متعصب بار دیگر صف  اسقف و دوك خارج کرده بودند، براي رهانیدن شهر خویش از سلطه

گروه دیگري از ساکنان ژنو که خواستار آزادي عقیده و مذهب براي همشهریان خویش بودند، و به . آرایی کردند

معروف شدند، براي برانداخت حکومت تازه با پاتریوتها و کاتولیکهاي مخفی ) آزادیخواهان(همین مناسبت به لیبرتنها 

. را اشغال کردند)) شوراي کبیر((بیشتر کرسیهاي  1538فوریه  3ان نامبرده در انتخابات موتلف. همدست شدند

فارل و کالون از فرمان شورا سرپیچی کردند و . شوراي تازه به رهبران دینی اخطار کرد که از سیاست دوري جویند

سوگند خورده بودند تجدید  اعالم کردند که تا ساکنان سرکش شهر وفاداري خویش را به اعترافنامهاي که بدان

و به ) آوریل 23(شورا نامبردگان را از مقام روحانیت عزل کرد . نکنند، از اجراي آیین عشاي ربانی خودداري میکنند

ساکنان شهر با بر پا ساختن مجالس بزم و سرور از تصمیم شورا . آنان اخطار کرد در ظرف سه روز ژنو را ترك گویند

ارل دعوت نوشاتل را پذیرفت و تا آخرین روزهاي عمرش در کلیساي این بخش موعظه کرد ف. ابراز خرسندي کردند

. بنایی که به احترام وي در اینجا ساخته شد یاد او را زنده نگاه میدارد ;)1565(

آن  که اعضاي)) کلیساي بیگانگان((کالون به ستراسبورگ، که شهر آزاد و، تنها تابع امپراطور بود، رهسپار شد و در 

از . به او میپرداخت) دالر 1300(گیلدر  52این کلیسا سالی . بیشتر پروتستانهاي فرانسوي بودند، به خدمت پرداخت

این روي کالون ناچار شد باري فراهم کردم کسري هزینه زندگی خویش کتابخانهاش را بفروشد و چند دانشجو را در 
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ود نامناسب تشخیص میداد، از فارل و بوتسر درخواست کرد که چون تجرد را در این وضع براي خ. خانهاش نگاه دارد

من از مردان دیوانهاي نیستم که : ((براي وي همسري بیابند، و درباره صفات همسر آیندهاش به آنان چنین گفت

تنها زیبایی که مرا میفریبد عفت، وظیفهشناسی، . چون مفتون زیبایی اندام زنی شدند، از معایب وي چشم میپوشند

سرانجام، با ایدلت دو بور، بیوه زن تنگدستی که چند .)) صرفهجویی، شکیبایی، و دلبستگی به تندرستی من است

کالون پس از مرگ . ثمره این ازدواج فرزندي بود که در کودکی درگذشت). 1540(فرزند داشت، زناشویی کرد 

کالون . ر نبودند، از او یاد کرده است، با عواطف رقیقی که با خشونت و سختگیري ظاهري وي جو)1549(همسرش 

هنگامی که کالون در ستراسبورگ به سر میبرد، شهر ژنو حوادث تازهاي . پانزده سال باقی عمر را بتنهایی سپري کرد

اسقف پیشین ژنو، که تبهید فارل و کالون وي را تشجیع کرده بود، تصمیم گرفت پیروزمندانه به . به خود دید

براي آنکه زمینه را براي بازگشت خویش آماده کند، یا کوپر سادولتو را بر آن داشت که رساله  و ;کلیسایش بازگردد

سادولتور کاردینال و ). 1539(به ژنویان را بنویسد و ساکنان ژنو را به رجعت به آیین کاتولیک تشویق کند 

یه کرده بود که با پروتستانها به وي قبال به پاپ توص. اومانیستی بلند همت بود و فضایل اخالقی کم نظیري داشت

مهربانی رفتار کند، و هنگام کشتار والدوسیان، گروهی از آنان را که با کارپانراس، پناه برده بودند زیر بال حمایت 

وي، به زبان التینی شیوایی که نزد بمبو آموخته بود، نامهاي مشتمل بر بست صفحه ). 1545(خویش گرفته بود 

او در این . نوشت و به آنان اندرزهاي سیاسی و دینی داد)) حکام، سنا، و شارمندان گرامی ژنو برادران،((خطاب به 

هاي متخاصم و به رهبري صنعتگران، که به زعم وي تشنه قدرت  نامه یادآور انشعاب سریع نهضت پروتستان به گروه

ي رم، پرسیده بود که آیا خردمندانه و پس از قیاس آیین پروتستان با وحدت و یکپارچگی دیرین کلیسا ;بودند، شد

نیست که براي کشف حقیقت، به جاي توسل به فرقهاي که خود گرفتار تضاد و تشتت است، به تعلیمات کلیساي 

  . کاتولیک رومی، که نتیجه تجارت قرون متوالی و پدیده شوراهاي کلیسایی متشکل از مردان متفکر است، روي آوریم

  . ژنو وعده داده بود که از هیچ کمکی به آنان فروگذار نخواهد کرد سادولتو همچنین به ساکنان

ولی کسی از  ;شوراي شهر ژنو از تعارفات کاردینال سادولتو سپاسگزاري کرد و پاسخ نامه وي را به آینده موکول کرد

در همین هنگام،  .در ژنو توانایی آن نبود که با کاردینال زورآزمایی کند یا به نامه التینی شیواي وي پاسخ دهد

گروهی از ساکنان ژنو لزوم الغاي مقررات ناشی از اعترافنامه ایمان و انضباط را، که بدان سوگند وفاداري یاد کرده 

کالون، با توجه به آشفتگی . و چنین مینمود که ژنو آماده بازگشت به آیین کاتولیک است ;بودند، به میان کشیدند

وي . سخ گفت و با همه توانایی ذهنی و قلمی خویش از جنبش اصالح دینی دفاع کردشهر ژنو، به بیانیه کاردینال پا

کالون . ادب، را با ادب و بالغت سخن را با بالغت پاسخ گفت، ولی از معتقدات دینی خویش حتی یک گام بازنگشت

شهگرفته است به این ادعاي کاردینال که سرکشی و قیام بر ضد کلیساي کاتولیک رومی از جاه طلبی شخصی ری

او اظهار نمود که هر گاه به کلیساي نامبرده وفادار میماند، از آسایش و ایمنی بیشتري برخوردار میشد،  ;پاسخ داد

وي تایید کرد که کلیساي کاتولیک رومی به دست آفریدگار بنیانگذاري شده است، ولی افزود که تبهکاري پاپهاي 

او، بر خالف آنچه سادولتو میاندیشید، تعلیمات کتاب . کرده است روزگار رنسانس کلیسا را سرسپرده ضد مسیح

کالون از اینکه فساد و آلودگی کلیساي کاتولیک رومی . مقدس را برتر و اصیلتر از مصوبات شوراهاي کلیسایی خواند

ده است، و به پراکندگی کلیسا انجامیده است اظهر تاسف کرد، ولی گفت که براي دردهاي کلیسا چارهاي جز این نبو

در پایان نامه اظهار داشت که هرگاه کاتولیکها و پروتستانها براي تصفیه معتقدات، آیینها، و کارکنان کلیساهاي 

این نامه شیوا و نافذ . مسیحی همکاري کنند، مسیح آنان را، با پذیرفتن نزد خویش در آسمان، پاداش خواهد داد

ان رنسانس را نادیده گرفته، از نظر ادب و وقار در میان مشاجرات قلمی کالون، با آنکه پارهاي از فضایل پاپهاي دور

لوتر پس از خواندن نامه کالون در ویتنبرگ، آن را چون ضربه شکنندهاي که بر . آن روزگار کم نظیر است
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تا پیکاري را . ..از اینکه میبینم خداوند مردانی را برانگیخته است: ((سرکاردینال فرود آمده است ستود و فریاد برآورد

نامه کالون در شوراي .)) که به دست من علیه ضد مسیح آغاز شد به پایان رسانند از خرسندي در پوست نمیگنجم

شورا ) 1540(ژنو چنان اثر بخشید که به دستور شورا این نامه همراه نامه کاردینال به هزینه شهر چاپ و منتشر شد 

. ن تواناترین رهبر اصالح دینی سویس را از خود رانده باشداکنون نگران بود که نکند با تبعید کالو

کشیشانی که به جاي فارل و کالون گماشته شده بودند از نظر انضباط . عوامل دیگري نیز نگرانی شورا را دان میزدند

بیبند و بار چون اینان نزد مردم آبرویی نداشتند، ساکنان ژنو زندگی . و توانایی سخنوري برازنده مقام خویش نبودند

قماربازي، میگساري، نزاعهاي خیابانی، و زنا بار دیگر در شهرهاي . روزگار قبل از آغاز اصالح دینی را از سر گرفتند

از چهار . مردم آشکارا آوازهاي هرزه و هوسانگیزي سردادند و با بدنهاي برهنه در معابر نمایان شدند ;شایع شدند

کالون دست داشتند یکی به جرم ارتکاب قتل به مرگ محکوم شد، دو تن دیگر  کالنتري که در توطئه تبعید فارل و

یکی براي جعل سند و دیگري به اتهام خیانت تحت تعقیب قرار گرفتند، و نفر چهارم هنگامی که میخواست از چنگ 

نی را که بر شورا آشفتگی ژنو، که قهرا بازرگانی شهر را مختل میکرد، بازرگانا. مقامات انتظامی بگریزد، کشته شد

اعضاي شورا نیز از بیم از دست دادن مقام خویش، یا تکفیر احتمالی، تمایل . تسلط داشتند هراسان ساخته بود

از این رو، این اندیشه اندك اندك در میان اکثریت . نداشتند که حکومت شهر را بار دیگر به دست اسقفی بسپارند

. بازگرداننداعضاي شورا قوت گرفت و کالون را به ژنو 

براي ترغیب کالون . ، شورا حکم تبعید فارل و کالون را باطل ساخت و از آنان به نیکی یاد کرد1541در روز اول مه 

به بازگشت به ژنو و به دست گرفتن رهبري دینی این شهر، نمایندگانی یکی پس از دیگري به ستراسبورگ فرستاده 

یافت نکرده بود کینه ژنو را به دل نگرفت، و به منظور ترغیب کالون براي فارل از اینکه دعوتنامه مشابهی در. شدند

بازگشت به ژنو، جوانمردانه با فرستادگان این شهر همکاري کرد ولی کالون، که در ستراسبورگ دوستان فراوان یافته 

در : ((شمرد و میگفتو مسئولیتهاي بسیاري به دوش گرفته بود، بازگشت به ژنو را سرآغاز زندگی پر درد و رنج می

ولی چون به آنجا  ;سرانجام، حاضر شد که از ژنو دیداري کند.)) سراسر جهان از جایی به اندازه ژنو بیمناك نیستم

، ساکنان شهر با چنان گرمیی وي را پذیرفتند و آنچنان از او پوزش خواستند و براي )1541سپتامبر  13(رسید 

علیمات انجیل به او وعده همکاري دادند که کالون نتوانست خواهش آنان را تامین نظم و آرامش شهر و پیروي از ت

. سرانجام آرزویتان برآورده شد و من در اینجا ماندگار شدم: ((سپتامبر به فارل نوشت 16در روز . نادیده بگیرد

  .)) امیدوارم خداوند برکت خویش را از من دریغ ندارد

IV -  مدینه االهی  

ر نخستین سالهاي پس از بازگشت به ژنو، همه ساکنان این شهر را جز، معدودي، پشتیبان وي میانه روي کالون، د

وي روزي . براي اداره کلیساي سن پیر و دیگر کلیساهاي شهر، هشت تن کشیشیار در اختیار وي نهاده بودند. ساخت

داري، تدریس االهیات، سرپرستی دوازده تا هجده ساعت از وقت خویش را به ایراد وعظ و خطابه، رسیدگی به امور ا

. ها، راهنمایی شوراهاي شهري، و وضع مقررات اجتماعی و آیینهاي نماز کلیسایی صرف میکرد کلیساها و آموزشگاه

کالون در خالل این اشتغاالت کتاب مبادي خویش را بسط داد، تفسیرهایی بر کتاب مقدس نوشت، و به مکاتبات 

هاي اراسموس کمترند، ولی در شیوایی و فصاحت بر  وي نوشته است اندکی از نامههایی که  نامه. خویش ادامه داد

جانشین و نویسنده زندگینامه او، . او بسیار کم غذا میخورد، کم میخوابید، و مرتب روزه میگرفت. آنها برتري دارند

ر، آن هم کارهاي متنوع و تئودور دوبز، در شگفت بود که چگونه مرد کوچک اندامی چون کالون از عهده این همه کا

. ناجور، برآمده است
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، به ))شوراي صغیر. ((نخستین اقدام کالون، پس از بازگشت به ژنو، تجدید سازمان کلیساي اصالح شده بود

درخواست وي، مجمعی را مرکب از پنج کشیش و شش تن از اعضاي شورا، به ریاست کالون، مامور تدوین آیین 

که به دست این مجمع تدوین شد و پارهاي از اصول آن هنوز اساس )) آیین نامه کلیسا((. نامهاي براي کلیسا کرد

به تصویب  1542ژانویه  2تشکیالت کلیساهاي اصالح شده و پرسیبتري اروپا و امریکا را تشکیل میدهند، در روز 

سفیدان غیر روحانی، و این آیین نامه اداره امور کلیسا را به دست کشیشان، معلمان، ریش . شوراي کبیر رسید

تشکیل دادند که وظیفه آن، گذشته از سرپرستی )) انجمن مقدس((روحانیان ژنو سازمانی به نام . شماسان سپرد

از آن پس، هیچ کشیشی حق نداشت بدون اجازه این انجمن در . کلیساهاي شهر، پرورش کشیشان تازه بود

یسا، هر کشیشی ملزم بود عالوه بر کسب اجازه از انجمن براي اشتغال به خدمت در کل. کلیساهاي ژنو وعظ کند

مقدس، موافقت شوراهاي شهري و کلیساهاي مربوطه را نیز جلب کند، و مانند سابق از طرف اسقف به کشیشی 

کشیشان کلیساي اصالح شده، با آنکه چون روحانیان کلیساي کاتولیک رومی براي خویشتن قدرت . گمارده نمیشد

ل نبودند، و از سویی نیز آئیننامه کلیسا آنان را از حق اشتغال به کارهاي غیر دینی محروم کرده بود، مافوق بشري قای

. عمال چنان قدرتی یافتند که هیچ فرد روحانی، پس از کاهنان ادوار اولیه تاریخ اسرائیل، از آن برخوردار نبوده است

کشیشان براي تفسیر کتاب مقدس  ;ریشه گیرد کالون میگفت که قوانین هر کشور مسیحی باید از کتاب مقدس

و دستگاه حکومت ملزم است قوانین کتاب مقدس را، آن گونه که روحانیان در مییابند و تفسیر  ;واجد صالحیتند

قبول این نظریات قطعا براي اعضاي کاردان و واقعبین شوراهاي ژنو دشوار بود، ولی از آنجا که . میکنند، به کار بندد

بدین سان، حکومت دینی . مش را براي رونق اقتصادیات شهر ضروري میشمردند، اجبارا بدانها تن در دادندنظم و آرا

  . که به دست روحانیان اداره میشد، در طول ربع قرن، در شهر ژنو جایگزین اولیگارشی طبقه بازرگان و سرمایهدار شد

نج کشیش و دوازده ریش سفید غیر روحانی که مجري تصمیمات این حکومت دینی هیئت اجراییهاي بود مرکب از پ

از آنجا که کشیشان تا پایان دوره کشیشی خویش، و ریش سفیدان تنها . همگی توسط شوراي کبیر برگزیده میشدند

یک سال، در هیئت عضویت داشتند، تصمیمات هیئت، در مواردي که پیوند مستقیمی با امور مالی و تجاري 

این هیئت حق انعقاد مراسم نیایش و نظارت بر رفتار ساکنان شهر . ی آن اتخاذ میشدندنداشتند، توسط اعضاي روحان

هاي شهر  از طرف هیئت اجراییه، سالی یک بار یک کشیش و یک رهبر به خانواده ;را به خویشتن اختصاص داده بود

ار تنبیه یا تکفیر کند، سرکشی میکردند، هیئت حق داشت هر کسی را براي بازخواست احضار کند، خطاکاران را آشک

تا  1541کالون رهبر این هیئت بود، و از سال . و از شورا تقاضا کند آنانی را که از کلیسا طرد میشوند از شهر براند

وي فرمانروایی مستبدانه خویش را بر ساکنان ژنو به . مقتدرترین شخص ژنو به شمار میرفت) 1564(هنگام مرگش 

ایمان راسخ وي به درستی رسالتش، و . نه با اتکاي به زور یا قانون. میل کرده بودنیروي اراده و خصلت شخصی تح

سرسپردگی کامل او به وظیفهاي که به دوش گرفته بود، چنان نیرویی به او داده بودند که کسی نمیتوانست در برابر 

ن را نظاره کند، از اینکه با هرگاه ایلدبراندو میتوانست سري از گور درآورد و ژنو زمان کالو. آن ایستادگی کند

. گشت فرمانروایی کلیسا بر دولت آرزوي او سرانجام تحقق یافته بود، خشنود می

روحانیان، با استفاده از قدرت نامحدودي که به دست آورده بودند، نخست براي مجامع دینی مقرراتی وضع، و فرمانی 

آنانی که براي پرستاري کودکان یا مواظبت از احشام خویش  ها، جز همه افراد خانواده: ((به این مضمون صادر کردند

هرگاه در طی هفته وعظی در یک از . مجبورند در خانه بمانند، باید در مجامع دینی روزهاي یکشنبه حضور یابند

هاي کالون هفتهاي سه تا چهار بار در کلیسا. (کلیساهاي شهر ایراد شود، کسانی که فرصت دارند باید به کلیسا بروند

هرگاه کسی پس از آغاز موعظه به کلیسا برسد، نخست به او اخطار خواهد شد، و اگر به تاخیر .) ژنو وعظ میکرد

کسی در شهر ژنو مجاز نبود به دلیل داشتن عقیده .)) خویش ادامه دهد، به پرداخت جریمه محکوم خواهد گشت
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ظر انکار آزادي عقیده، از مستبدترین پاپها نیز کالون، از ن. دینی متفاوت از مجامع دینی پروتستان غیبت کند

اصل آزادي عقیده و دین، که جنبش پروتستان را برپا ساخت، به دست بزرگترین قانونگذار پروتستان . سختگیرتر بود

کالون، که شاهد پراکندگی پروتستانها به صدها فرقه و دسته گوناگون بود و انقسام کیش پروتستان . زیر پا نهاده شد

هاي مسیحی، جز فرقهاي که خود رهبر آن بود، در  هایی بیشتر پیش بینی میکرد، به هیچ یک از فرقه به شاخه را

در آنجا جمعی عالم دینی حق داشتند به سلیقه خویش اعتقادنامهاي تنظیم کنند، و . شهر ژنو مجال فعالیت نمیداد

غیبت مستمر از مجامع . ذیرند باید شهر را ترك میکردندآن دسته از ساکنان ژنو که نمیخواستند این اعتقادنامه را بپ

بدعت یا ناسازگاري با معتقدات . دینی پروتستان یا شرکت نکردن در آیین قربانی مقدس جرمی درخور کیفر بود

آیین . رسمی کلیسا بار دیگر توهین به خدا و خیانت به دولت به حساب آمد و بدعتگذاران به مرگ محکوم شدند

در فاصله سالهاي . ه این نظریه را درباره بدعت شایع کرده بود، اکنون خود مظهر بدعت به شمار آمدکاتولیک ک

، به جرم سرپیچی از قوانین تازه شهر، پنجاه و هشت تن به مرگ محکوم و هفتاد و شش تن از ژنو 1564تا  1542

سوب میشد، چنانکه تنها در یک سال، به در ژنو نیز، چون جاهاي دیگر، جادوگري از گناهان کبیره مح. تبعید شدند

صالحدید و در خواست هیئت اجراییه، چهارده جادوگر را به اتهام اینکه به یاري شیطان شهر را به طاعون آلودهاند 

هیئت اجراییه دین را از اخالق و کردار تفکیک نمیکرد، زیرا معتقد بود که ثمره دینداري پاکی کردار و . آتش زدند

پروراند  اي را در سر می کالون، که خود مردي ریاضتکش و سختگیر بود، آرزوي ایجاد جامعه. ی استفضیلت اخالق

که نظم و انضباط و پاکی آن گواه بر درستی معتقدات دینی وي باشد و آیین کاتولیک را، که رم را کانون فساد و 

ات شخصیت میدانست و معتقد بود که کالون نظم و انضباط را چون ستون فقر. خوشگذرانی ساخته بود، رسوا کند

از . انسان به یاري آن میتواند از زیر بار پستی و دنائت طبیعت بشري قد راست کند و بر نفس خویش چیره شود

میگفت که روحانیان حق دارند زناشویی کنند و فرزندانی بار . روحانیان انتظار داشت که نمونه پاکی و راستی باشند

کار، قمار، خوشگذرانی، سوداگري، و هر گونه سرگرمی غیر دینی بپرهیزند و اجازه دهند که آورند، ولی باید از ش

. سران کلیسا همه ساله به اخالق و کردار آنان رسیدگی کنند

براي نظارت بر رفتار مسیحیان عادي، مقرر شد که هر سال یکی از رهبران عضو هیئت اجراییه در بخشی از شهر که 

هیئت اجراییه و . هاي مردم سرزند و درباره همه شئون زندگی آنات تحقیق کند بود، به خانهبه وي واگذار شده 

شوراي شهر متفقا بر رفتار مردم نظارت میکردند و میکوشیدند تا ساکنان شهر را از وقت گذرانی با قمار، ورقبازي، 

آن هنگام با بوسه و هماغوشی همراه  که در(ها، رقص  هتک حرمت مقدسات، میگساري، رفت و آمد زیاد به مهمانخانه

. ، خواندن آوازهاي ناپسند غیر دینی، افراط در مهمانداري، تجمل، و بیبند و باري در لباس پوشیدن باز دارند)بود

مقامات شهري حتی رنگ و مقدار پوشاك مردم و شماره بشقابهایی را که هنگام صرف خوراك به کار میرفتند 

زنی را از آن روي که گیسوي . آرایش پیکر زنان به جواهر و گالبتون مذموم بود. محدود و مشخص کرده بودند

  . خویش را به طرز ناپسند و هوسانگیزي بلند ساخته بود، به زندان افکندند

دادن . ها را نخست به موضوعهاي دینی محدود، و سپس اجراي هر گونه نمایشی را در شهر تحریم کردند نمایشنامه

یساي کاتولیک رومی به نوزادان ممنوع شد، و مقامات شهر مردم را تشویق میکردند که نام نام قدیسین کل

پدري که اصرار میورزید فرزندش را، به جاي ابراهیم، کلود . فرزندانشان را از میان نامهاي کتاب عهد قدیم برگزینند

نشر ). 1560(گرفتند و تشدید کردند مقامات پروتستان سنت سانسور مطبوعات را از کاتولیکها . بنامد زندانی شد

مطبوعات حاوي تعلیمات دینی غلط یا کتابهایی که مضامین آنها براي اخالق مردم زیانبخش تلقی میشدند، تحریم 

بدگویی از کالون یا روحانیان شهر جرم . چندي بعد، نشر رساالت مونتنی و امیل روسو را نیز منع کردند. گشت

در صورت تکرار، به پرداخت جریمه  ;مقررات را نقض میکردند، بار اول، توبیخ میشدند کسانی که این. محسوب میشد
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کیفر فاحشگی تبعید یا خفگی . و هرگاه به تخلف خویش ادامه میدادند، بازداشت یا تبعید میشد ;محکوم میگشتند

را که والدین خویش را در یک مورد استثنایی، کودکی . در آب، و مجازات زنا، کفرگویی، یا بت پرستی مرگ بود

چهارصد و چهارده تن، به اتهام سرپیچی از مقررات اخالقی،  1559و  1558در سالهاي . مضروب کرده بود سر بریدند

هفتاد و شش تن از ساکنان شهر تبعید، و پنجاه و  1546تا  1542و در فاصله سالهاي  ;تحت تعقیب قرار گرفتند

. تن بود 20000ن هنگام در حدود جمعیت ژنو در ای. هشت تن اعدام شدند

. دادند در اینجا نیز چون شهرهاي دیگر قرن شانزدهم، متهمان را براي اخذ سند و گرفتن اعتراف زجر و شکنجه می

کالون چند آموزشگاه و یک آکادمی تاسیس کرد و . براي امور آموزشی، اجتماعی، و اقتصادي نیز مقرراتی وضع شد

وي همچنین . ه التینی، یونانی، عبري، و االهیات در اروپاي باختري به کاوش پرداختبراي یافتن معلمان ورزید

کشیشان جوانی پرورش داد که انجیل مسیح را، با همان شور و حرارت و از جان گذشتگی یسوعیان در آسیا، در 

شصت و یک مبلغ دینی صد و ) 15551566(در طول یازده سال . فرانسه، هلند، اسکاتلند، و انگستان تبلیغ میکردند

کالون ترکیت . از ژنو به فرانسه فرستاده شدند که بسیاري از آنان، هنگام شهادت، سرودهاي هوگنوها را میخواندند

جامعه از طبقات اجتماعی را طبیعی میشمرد و در قانونش نوع پوشاك و حدود فعالیت هر یک از طبقات شهر ژنو را 

داشت که با موقعیت اجتماعی خویش بسازد و، بدون حسد به دیگران و شکایت  از هر کسی انتظار. تعیین کرده بود

دریوزگی در شهر ژنو ممنوع . از وضع اجتماع، وظایفی را که مقام اجتماعی وي به عهدهاش نهاده است به جاي آورد

  . شد و براي دستگیري از تنگدستان و نیازمندان سازمانهاي خیریه تاسیس شدند

لونی به پرکاري، هوشیاري، پشتکار، و صرفهجویی میداد شاید یکی از موجبات رشد و گسترش ارجی که آیین کا

صنعت و بازرگانی جوامع پروتستان بوده باشد، ولی روي پیوند آیین کالونی با رشد سرمایهداري بیش از حد تکیه 

. در ژنو زمان کالون، رشد کرده بودسرمایهداري در فلورانس و فالندر کاتولیک قبل از روزگار اصالح دینی، . کردهاند

  . گرفت کالون اصالت فرد را در امور اقتصادي، چون در امور دینی و اخالقی ناچیز می

، جامعه کشور، شهري بود که )که بنیان انقالب لوتر را تشکیل میداد(واحد اجتماعی، به دیده وي، به جاي فرد آزاد 

ادراك وي از وابستگی انسان به اجتماعی که در آن به . م میپیوستندقوانین و نظامات شاقی همه ساکنانش را به ه

عضو جامعه مسیحی حق ندارد دارایی خویش را از آن خود : ((سر میبرد در خالل نوشته او بروشنی به چشم میخورد

میان او دارایی خویش را با همه اعضاي جامعه در . بپندارد و آن را به رفع نیازمندي خصوص خویش اختصاص دهد

کالون به سوداگریی که .)) مینهد و براي خویشتن نفعی جز آنچه همه جامعه از آن برخوردار میشود منظور نمیدارد

مانند گروهی . هاي جابرانه، روي خوش نشان نمیداد منظور آن استفاده شخصی بود، یا به گردآوري مال و ثروت از راه

مجاز میشمرد، ولی بهره وام را به پنج درصد محدود میکرد و مصرا  از نظریهپردازان اواخر قرون وسطی، رباخواري را

هیئت اجرائیه، با موافقت وي، . میگفت که در صورت نیازمندي افراد یا جامعه وام باید بدون بهره پرداخت شود

وراك، کالون بهاي خ. محتکران، انحصارگران، و صرافانی را که با بهره سنگینی به مردم وام میدادند توبیخ کرد

هیئت اجراییه سوداگرانی را که خریداران خویش را میفریفتند . پوشاك، و عمل جراحی را در شهر ژنو تثبیت کرد

ها را به نفع خویش تغییر میدادند، و پارچه فروشانی را که پارچه را کوتاه میبریدند به  کسانی را که اوزان و اندازه

وسیالیسم دولتی کشیده میشد، چنانکه انجمن مقدس براي اداره گاهی حکومت شهر ژنو به طرف س. کیفر میرساند

. بعضی از صنایع راسا بانکی بنیاد نهاد

براي کالون امکان نداشت با . با این وصف پیوند آیین کالونی را با تجارت و سرمایهداري نمیتوان نادیده گرفت

از این روي، . رهبري خویش ادامه دهد جلوگیري از گسترش بازرگانی ژنو که هستی آن در گرو تجارت بود، به

به دولت سفارش کرد که براي تاسیس یا  ;خویشتن را با واقعیات آشنا کرد و بهره وام را تا ده درصد افزایش داد
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مراکز صنعتی اروپا، چون آنورس، . هاي خصوصی بافندگی و ابریشمبافی به سرمایهداران وام بدهد گسترش کارگاه

آیین کالونی طبقات متوسط را زیر . آیین تازه، که مقتضیات اقتصاد نو را دریافته بود، گرویدند آمستردام، و لندن، به

  . بال و پر خویش گرفت و همگام با آنها گسترش یافت

نظام حکومتی کالون براي شهر ژنو چه نتایجی به بار آورد قدر مسلم این است که تحمل این نظام براي ساکنان ژنو 

زیرا در سراسر تاریخ جهان هیچ شهري این گونه قیود اخالقی سخت و انعطاف ناپذیر به خود ندیده دشوار بوده است، 

ولی، چنانکه پیداست، متنفذان . دستهاي از ساکنان ژنو تا سرحد طغیان با نظام کالون بناي مخالفت نهادند. است

  . ردندک ون پشتیبانی میشهر، با توجه به نیاز مبرم ساکنان ژنو به مقررات اخالقی، از نظام کال

گروهی از هوگنوهاي فرانسه و پروتستانهاي دیگري که به شهر ژنو رخنه کرده بودند فرمانروایی کالون را تقویت 

. محدودیت نظام کالون به شهر ژنو و نواحی اطراف آن، بیگمان، از موجبات کامیابی این نظام بوده است. میکردند

ثبات سیاسی و فرمانبرداري ساکنان ژنو را از دولت ) ، ایتالیا، فرانسه، و امپراطورياز جانب ساووا(خطر تجاوز خارجی 

  . به عبارت دیگر، خطر خارجی ثبات داخلی را استحکام میبخشید ;اجتنابناپذیر میکرد

بوده است، برناردینو اوکینو، پروتستان ایتالیاییی که به ژنو پناه برده بود، نتایج رهبري کالون را، که خود شاهد آن 

  :کند چنین توصیف می

از دشنام و سوگند، بیعفتی، توهین به مقدسات، زنا، و زندگی ناپاك، که در بسیاري از جاهایی که من در آن زیستهام 

مردم خویشتن را با . در اینجا دالل محبت و روسپی وجود ندارند. دامنگیر مردمند، در اینجا اثري به چشم نمیخورد

  . ساکنان شهر به قمار سرگرم نیستند. هاي ناشایست به تن ندارند جامه سرخاب نمیآرایند و

مردم، همان گونه که مسیح اندرز داده است، . وجود سازمانهاي خیریه تنگدستان را از دریوزگی بینیاز کرده است

از شهر رخت بر یکدیگر را برادرانه راهنمایی میکنند، دعوا، خرید و فروش مقامات کلیسایی، آدمکشی، و دستهبندي 

در اینجا آواي ارگ، ناقوس کلیسا، و آوازهاي خیابانی به . بسته و جاي خود را به آرامش و نیکخواهی سپرده است

ها و رداهاي  هاي دینی، قبه شمعها و یادگار قدیسان، مشعلهاي فراوان، شمایل و پیکره[ در کلیساها]و. گوش نمیرسد

  . خورند فات خشک به چشم نمیمزین، نمایشهاي هرزه، و مراسم و تشری

اسناد شوراي کبیر، که به دست ما رسیده است، گزارش اوکینو را از وضع شهر . بتپرستی کلیساها را ترك گفته است

این گزارشها گواه بر وجود کودکان زنازاده بسیار، کودکان متروك، زناشوییهاي اجباري، و صدور . ژنو تایید نمیکنند

با وجود این باز در . لون و نادختري وي از کسانی بودند که به جرم ارتکاب زنا محکوم شدندداماد کا. احکام مرگند

 به والنتین آندرئا، کشیش لوتري اهل وورتمبرگ، برمیخوریم که بر وضع دلپسند شهر ژنو رشک می 1610سال 

را فراموش نخواهم کرد و  هنگام دیدار ژنو، به چنان اجتماع در خور ستایشی برخوردم که تا جان دارم آن: ورزد

در این شهر نه تنها جمهوري کامل وجود دارد، بلکه چنان . آرزوي زیستن در چنین جامعهاي را از دل نخواهم راند

انضباطی حکمفرماست که به اولیاي شهر امکان میدهد همه هفته بر رفتار شارمندان، حتی بر کوچکترین تخطیات 

ینجا دشنام دادن و سوگند خوردن، قماربازي، تجمل، و دشمنی و کینهتوزي، در ا... آنان رسیدگی و نظارت کنند

با ! براي مسیحیت چه زیوري برتر از این پاکی اخالقی. ممنوع است، و گناهان بزرگتر بندرت از مردم سر میزنند

را به فراموشی در طلب چنین اجتماعی بودهایم، ولی آن ) آلمانیها(چشمان اشکبار باید سوگواري کنیم که خود ما 

  . اگر به خاطر اختالف دینی نبود، تا پایان عمر در ژنو میزیستم. سپردهایم

V - مناقشات کالون  

تصویر رنگ روغن او در کتابخانه دانشگاه ژنو، وي را با چهره . مکتب االهیات کالون نمودار خوي و سیرت اوست

ه، پیشانی بلند، و چشمانی گستاخ ولی نافذ نمایش رازورانه افسرده و سختگیر، رنگ تیره پریده، ریش سیاه کوتا
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انسان با دیدن این تصویر دچار شگفتی میشود که چگونه مردي با چنین جثه ریز و نحیفی توانسته است . میدهد

ولی در این جثه نحیف، هوش سرشار، اراده شکستناپذیر، و شاید هم عزمی  ;اداره و رهبري شهري را به دوش گیرد

. هوش کالون وي را در االهیات پروتستان به مقام توماس آکویناس رساند. ت یافتن به قدرت نهفته بودراسخ براي دس

ولی از این روي که در درستی علم احکام نجوم تردید داشت، زودتر از زمان خویش . حافظه او مغشوش ولی تیز بود

کالون . رد میکرد، به زمان خویش تعلق داشتهاي کوپرنیک را  ولی از این نظر که اندیشه ;چشم به جهان گشوده بود

کمرویی . به شیطان نسبت میداد، و ارث سنتهاي کهن بود) چون لوتر(از آن جهت که بسیاري از رویدادهاي جهان را 

افتادگی و فروتنی وي در برابر آفریدگار گاهی . وي بر شجاعت و حجب و حیایش بر غرور فطري او سایه افکنده بودند

او، در برابر انتقاد، بیش از اندازه حساس و بیتاب بود و، چون کسی که . که با مردم آمرانه رفتار کندموجب میشد 

رنجوري و خستگی ناشی از . میپندارد هرگز خطایی از او سر نمیزند، خردهگیري دیگران را نمیتوانست تحمل کند

به بوتسر . بلیغ و آتشین خودنمایی میکرد پرکاري گاهی وي را تندخو میساخت، و این تندخویی به صورت گفتارهاي

کالون داراي چنان طبع شوخی نبود که اطمینان به . را رام سازد)) جانور سرکش خشم((گفته بود که قادر نیست 

با این . خویشتن را در وي تعدیل کند، و آنچنان زیبایی را در نمییافت که آثار هنري کلیسا را از گزند مصون دارد

را اندرز میداد که زندگی را به خوشی و خرمی به سر آرند، خویشتن را با تفریحات بیزیانی چون حال، پیروانش 

او دوستی مهربان و خونگرم، و در همان حال دشمنی . بولینگ و لیس بازي سرگرم کنند، و به اعتدال شراب بنوشند

انی که وي را خوب میشناختند مهر او خدمتگزارانش از او بیمناك بودند، ولی کس. سرسخت و آتشین و انتقامجو بود

بسادگی میزیست، کم میخورد، روزه میگرفت . از نظر روابط جنسی، زندگی وي پاك و منزه بود. را به دل داشتند

بیآنکه قصد خودنمایی داشته باشد در شبانه روز بیش از شش ساعت نمیخوابید، در روزهاي تعطیل کار میکرد، و 

او از قبول مزد اضافی . هایی میسپرد که به نظرش براي خدمت به خدا ضرورت داشتندهمه اوقات خویش را به کار

پاپ پیوس چهارم درباره وي . سرباز میزد، ولی از هیچ کوششی در گردآوري پول براي تنگدستان فروگذار نمیکرد

اگر من . ي را نمیفریفتنیروي این مرد از دین برگشته از اینجا ریشه میگرفت که پول هیچ گاه و: ((چنین گفته است

مردي با حمیت و مردانگی کالون .)) چنین خدمتگزارانی میداشتم، قلمرو خویش را به سراسر جهان گسترش میدادم

او با سرسختی، و با زبان ستیزه جوي زمان، با دشمنان در میافتاد و آنا را رذل، سبک . طبعا دشمنان بسیار داشت

اطالق چنین صفاتی به دشمنان بیشتر زیبنده سبک نگارش مجادله . یده میخواندمغز، سگ، االغ، گراز، و جانور گند

ولی هنگام قضاوت درباره رفتار کالون با دشمنان، نباید از یاد برد که عواملی . جوي لوتر بود، تا انشاي التینی باوقار او

سوي، در کلیساي سن پیر به میان بودند که خشم وي را برمیافروختند، چنانکه روزي ژروم بولسک، راهب پیشین فران

کالون با استناد به کتاب مقدس به او پاسخ . سخنان کالون دوید و نظریه تقدیر ازلی وي را توهینی به آفریدگار خواند

و شوراي کبیر بر  ;هیئت اجراییه وي را به بدعتگذاري متهم کرد. داد، و ماموران انتظامی بولسک را دستگیر کردند

ولی هنگامی که نظریه عالمان االهی زوریخ، بال، و برن در این باره خواسته  ;ا به مرگ محکوم کندآن بود که وي ر

برن توصیه کرد درباره مسائلی که درك آنها براي انسان دشوار است با احتیاط . شد آنان با اعدام وي مخالفت ورزیدند

با نظریه تقدیر ازلی متضمن در رساله مبادي تو  بسیاري از مردم((قضاوت شود، و بولینگر به کالون گوشزد کرد که 

بولسک به  ;)1551(شوراي کبیر به تبعید بولسک اکتفا کرد .)) موافق نیستند و از آن چون بولسک نتیجه میگیرند

. فرانسه و به آیین کاتولیک بازگشت

نظریه تسوینگلی و کالون را  این کشیش لوتري اهل هامبورگ. از همه جالبتر مناقشه کالون با یوآخیم و ستفال بود

خواند و اظهار داشت که عالمان )) کفر شیطانی((دایر به اینکه مسیح تنها روحا در آیین قربانی مقدس حضور دارد 

پاسخ کالون به او چنان تند بود که . بلکه با تازیانه حکام باید سرکوب کرد ;االهی سویس را نه با قلم و استدالل
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با این حال، کالون پاسخ خویش را منتشر . ریخ، بال، و برن از امضاي آن خودداري کردندمصلحان همکیش او در زو

خواند و پاسخ )) هاي لوتر بوزینه((کالون آنان را . وستفال وتنی چند از پیروان لوتر متقابال به کالون حمله کردند. کرد

نبورگ، پاالتینا، بخشهایی از هسن، برمن، مستدلی که به آنان داد پارهاي از سرزمینهاي لوتري آلمان، چون براند

که (تنها سکوت مالنشتون . هاي عالمان االهی سویس و کلیساي اصالح شده ساخت آنهالت، و بادن را پیرو اندیشه

، و پژواك غریو خروشان لوتر پس از مرگش ساکنان مناطق لوتري دیگر آلمان را از گرایش )نهانی با کالون موافق بود

. نی باز داشتبه آیین کالو

کالون تازه از این مناقشات رهایی یافته بود که با گروهی از افراطیون روبه رو شد که اخیرا از ایتالیاي ضد اصالح 

کایلیوس سکوندوس کوریو، که در لوزان و بال تدریس میکرد، با اعالم اینکه شماره . دینی به سویس گریخته بودند

یشد بسی بیش از کسانی است که به عذاب ابدي گرفتار خواهند، شد کالون را نجات یافتگان که شامل کافران نیز م

وي براي آنکه مضامین  ;الیلیوس سوکینوس، فرزند فقیه سرشناس ایتالیایی، در زوریخ مسکن گزید. بر آشفته ساخت

یل بسیار، ایمان و پس از تحص. کتاب مقدس را بهتر درك کند، به فراگرفتن زبانهاي یونانی، عربی، و عبري پرداخت

وي بیایمانی خویش را با کالون . خویش را به تثلیت، تقدیر ازلی، گناهکاري ذاتی، و کفاره شدن مسیح از دست داد

  . در میان نهاد، و کالون تا آنجا که میتوانست به مشکالت فکري او پاسخ داد

اعدام سروتوس اعتراض کرد، بدینسان به سوکینوس تعهد کرد که بیایمانی خویش را بر مال نکند، ولی چندي بعد به 

در شهري که دین . کردند مردم انگشت شماري پیوست که در آن روزگار پرجوش و خروش از آزادي دینی دفاع می

و حکومت درهم آمیخته بودند، برخورد مداوم میان کالون و پاتریوتها و لیبر تنها، که روزي کالون را از شهر خویش 

پاتریوتها با ملیت . اکنون از بازگشت وي به ژنو اندوهگین بودند، طبیعی و احتراز ناپذیر بود بیرون رانده بودند و

فرانسوي کالون و همچنین با دارو دسته او مخالف بودند، معتقدات دینی او را نکوهش میکردند، وي را قابیل 

ا تحقیر و استهزا میکردند، و شاید همانها آنان در خیابانهاي شهر کالون ر. میخواندند، و سگانشان را کالون مینامیدند

لیبرتنها ایمان خویش را بر وحدت وجود استوار ساخته . بودند که یک شب، پنجاه تیر در کنار خانه او رها کردند

ملکه مارگریت دو  ;بودند و به شیطان، فرشتگان، باغ عدن، کفاره شدن مسیح، کتاب مقدس، و پاپ اعتقاد نداشتند

  . در دربار خویش در نراك پناه داد و کالون را براي خشونتی که درباره آنان روا داشته بود نکوهش کرد ناوار آنان را

دوروي : ، کالون اعالنی بر منبر خویش آویزان یافت که این عبارات در آن به چشم میخوردند1547ژوئن  27در روز 

اه با گریز از شهر خویشتن را نجات ندهی، فرمانروایی هرگ. تو و دارودستهات از تالشتان بهرهاي نخواهید برد! تبهکار

زمانی که کارد به ... تو واژگون خواهد گشت، و آنگاه به روزي که زندگی رهبانی را ترك گفتی نفرین خواهی کرد

ن پشتیبا - که کشته شده بود- ورل . به یاد داشته باش که تو به اندازهام... استخوان مردم برسد، انتقام خواهند گرفت

.خواهیم ما دیگر این همه فرمانروا نمی... نداشتهاي

گفته . ژاك گروئه، لیبرتن سرشناس، به اتهام نوشتن این اعالن، بیآنکه دلیل و قرینهاي در دست باشد، بازداشت شد

ایی به ه در خانه نامبرده نامه. میشد که وي، چند روزي قبل از آن، سخنان تهدیدآمیزي علیه کالون بر زبان رانده بود

خط او به دست آمدند که وي در آنها کالون را دو روي گردنکش و جاه طلب خوانده و اعتقاد به ابدیت روح و وحی 

وي پس از آنکه سی روز، روزي دوبار، زجر و شکنجه کشید، . آسمانی کتاب مقدس را به باد سخریه گرفته بود

دانسته . ا فرانسویان بر ضد کالون و ژنو توطئه چیده استسرانجام اعتراف کرد که اعالن را او بر منبر آویخته و ب

ژوئیه، وي را که رمقی بیش نداشت بر  26در روز . نیست که اعتراف وي تا چه اندازه مقرون به صحت بوده است

تشنج پیوسته شدت مییافت، تا آنکه . دیرکی بستند و پاهایش را بر آن میخکوب کردند و سرش را از تن جدا ساختند
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هاي مسلح پاتریوتها و لیبرتنها به تاالر شوراي کبیر ریختند و درخواست کردند به  دسته 1547دسامبر  16روز در 

  . دخالت هیئت اجراییه در کار و زندگی ساکنان شهر پایان داده شود

هاي مخالف  در لحظهاي که غوغا و آشوب به اوج شدت رسیده بود، کالون به تاالر شورا آمد و در برابر رهبران دسته

اگر تشنه خونید، هنوز چند قطرهاي در سینه من باقی : ((ایستاد و، همچنانکه بر سینه خویش میکوفت، به آنان گفت

شمشیرها باال رفت، ولی کسی را یاراي آن نبود که پیش از دیگران شمشیر را در سینه .)) آن را زودتر بشکافید. است

هاي متخاصم را از  براي حاضران سخن گفت و، سرانجام، توانست دستهکالون با متانت کمنظیري . کالون فرو برد

دسامبر به ویره  17پیداست که این پیشامد اعتماد به نفس کالون را متزلزل کرد، چنانکه در . ستیزهجویی باز دارد

توانایی باور کنید که دیگر در من . گمان نمیکنم که عمر کلیسا دست کم با رهبري من، به درازا کشد: ((نوشت

ولی در میان مخالفان کالون نفاق افتاد، و مخالفان، به صورت .)) نمانده است، مگر آنکه خود خداوند مرا یاري دهد

  . هاي پراکنده، تا هنگام دادرسی سروتوس که فرصت دیگري براي زورآزمایی به آنان داد، در ژنو ماندند دسته

VI - 1553-1511: میکائل سروتوس   

در خانواده سر دفتر سرشناس ) در حدود نود کیلومتري شمال ساراگوسا(در شهر اسپانیایی ویالنووا  میکائل سروتوس

کتابهاي . هاي اراسموس هنوز در اسپانیا تحریم نشده بودند در روزگاري پرورش یافت که نوشته. و توانگري زاده شد

انتقادات یهود بر . یهاي دین یهود را خواندیهودیان و مسلمانان چنان نظر وي را گرفتند که قران و تفسیرهاي رب

مبتنی به اعتقاد ) با دعاهاي آن به اقانیم سه گانه، مریم عذرا، و قدیسین(مسیحیت وي را معتقد کردند که مسیحیت 

در شهر تولوز، که سروتوس در آن علم حقوق میخواند، . لوتر وي را مور خطاب میکرد. بر وجود خدایان متعدد است

رویاهاي کتاب . این کتاب را بخواند)) هزاربار((ر به متن کامل کتاب مقدس برخورد و تصمیم گرفت نخستین با

خوان دکینتانا، کشیش اقرارنیوش شارل پنجم، سروتوس را در . مکاشفه یوحناي رسول اندیشه وي را مسخر کردند

در این شهرها با آیین پروتستان آشنا  ).1530(پناه خویش گرفت، و میکائل به یاري وي به بولونیا و آوگسبورگ رفت 

و از آنجا که  ;در بال با او کوالمپادیوس، و در ستراسبورگ با کاپیتو و بوتسر مالقات کرد. شد و بدان دل بست

. هاي وي به نظر آنان بوي بدعت میداد، از او خواستند تا اندیشه خویش را به جهات دیگر معطوف دارد اندیشه

این اثر مغشوش و . ، سروتوس مهمترین اثر خویش، اشتباه تثلیث، را دوبار به چاپ رسانید1532و  1531در سالهاي 

ولی نگارش آن، با  ;از نظر انشاي التینی چنان خام و ناپخته بود که ممکن است کالون را به خنده وا داشته باشد

عیسی، . ون او شگفت آور مینمودتوجه به احاطهاي که نویسنده بر کتاب مقدس داشت، براي جوان بیست سالهاي چ

از نظر سروتوس، تنها از این جهت فرزند خدا بود که آفریدگار حکمت خویش را بر او مکشوف کرده بود، ولی او با 

خداوند فرزند . ((آفریدگار، که ممکن است همین حکمت را به دیگران نیز ببخشد، برابر و در ابدیت او شریک نیست

بنیانگذار اسالم،  از این روي، وي درباره مقام مسیح، چون محمد.)) بران به جهان فرستادخویش را چون یکی از پیام

همه کسانی که به سهگانگی ذات : ((سروتوس درباره تثلیث پیرو نظریه سامیها، بود چنانکه میگفت. اندیشید می

این نظرات تا . اند))بیدین بالفطره((د، و از آنجا که یگانگی خدا را انکار میکنن)) آفریدگار عقیده دارند سهگانه پرستند

ولی سروتوس، با نگارش قطعهاي که در آن مسیح را  ;اندازهاي از احساسات حاد و افراطی جوانی او ریشه میگرفتند

با این حال، بسیاري از کسانی که آثار وي را خوانده . خوانده بود، کوشید تا بدعت خویش را تعدیل کند)) نور جهان((

سروتوس، چون آناباتیستها، عقیده داشت که تنها . ده داشتند که سروتوس این نور را خاموش کرده استبودند عقی

اوکوالمپادیوس و بوتسر وي را طرد کردند، و سروتوس ناگزیر از سویس به . اشخاص بالغ حق دارند تعمید گیرند

سروتوس . شت وي را در تولوز صادر کردژوئن فرمان بازدا 17دستگاه تفتیش افکار در روز ). 1532(فرانسه گریخت 

در این شهر با نام مستعار میشل . تصمیم گرفت به آمریکا رود، ولی سرانجام پاریس را براي اقامت خویش برگزید
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دوویلنوو به تحصیل ریاضیات، جغرافیا، نجوم و پزشکی پرداخت، و مدتی نیز خویشتن را با عمل احکام نجوم سرگرم 

در اینجا بود . در رشته پزشکی همدرس او بود، و استادان دانشکده هر دوي آنان را میستودند وسالیوس معروف. کرد

که سروتوس با مدیر دانشکده پزشکی درافتاد، و چنانکه پیداست، نزاع آنان ناشی از بیپروایی و شور و غرور جوانی 

پس از ). 1534(مقرر حضور نیافت  سروتوس کالون را به مناظره خواند، ولی در موعد و محل. سروتوس بوده است

هاي دیواري بدعت آمیز پدید آورده بودند، او نیز چون کالون  هاي کوپ و اعالمیه چندي، بر اثر خشمی که خطابه

، به وین 1540در سال . درلیون، جغرافیاي بطلمیوس را به شیوه محققانه تنقیح و منتشر کرد. پاریس را ترك گفت

. رفت و تا آخرین سال عمرش را در اینجا به پزشکی و تحقیقات علمی به سر آورد) نود کیلومتري جنوب لیون(

ناشران لیون، از میان دانشمندان بسیاري که در این شهر میزیستند، وي را براي تنقیح متن التینی کتاب مقدس ، 

ه طول انجامید، در شش این کتاب، که تنقیح آن سه سال ب. که به دست سانتس پانیینی ترجمه شده بود، برگزیدند 

اینک : ((... که هیرونوموس آن را چنین ترجمه کرده بود). 1407(در شرحی بر صحیفه اشعیا نبی . مجلد انتشار یافت

است، )) زن جوان((در زبان عبري )) باکره((سروتوس نوشت که معنی واژه ...)) باکره حامله شده پسري خواهد زایید

وي همچنین اظهارنظر کرد که عبارات . به مریم بلکه به زن حزقیا اشاره شده است و اضافه کرد که در این متن نه

این نظریه با . مشابه دیگري که در کتاب عهد قدیم آمدهاند صرفا مربوط به زنان و مردان و حوادث معاصر بودهاند

بران سلف درباره وقایع مندرج عقیده پروتستانها و کاتولیکها، که پارهاي از عبارات کتاب عهد قدیم را پیشگویی پیام

. در انجیل میپندارند، ناسازگار بود

درست نمیدانیم که سروتوس کی به جریان ریوي خون پی برده و دریافته است که خون از بخش راست قلب توسط 

که وي همین قدر میدانیم . ها به سمت چپ قلب باز میگردد ها جریان مییابد و پس از تصفیه در ریه شریانها به ریه

که سرگرم نگارش آخرین اثر خویش، تجدید اصالت مسیحیت، بود، از اکتشاف خویش سخنی به میان  1553تا سال 

او فرضیه خویش را در رسالهاي دینی گنجانیده است، زیرا خون را مایه زندگی و احتماال بیش از قلب و . نیاورده است

دم سروتوس را در کشف جریان ریوي خون مسکوت میگذاریم اندکی مسئله تق. مغز، مقر روان آدمی میپنداشته است

زیرا در . به پایان رسانیده است 1546و به یاد میآوریم که وي تدوین رساله تجدید اصالت مسیحیت را ظاهرا در سال 

  . همین سال نسخهاي از آن را براي کالون فرستاده است

جویی وادارد، ولی سروتوس از آن نیز  مسیحی را به ستیزهعنوان این کتاب بتنهایی بس بود تا نویسنده مبادي دین 

فراتر رفته و اعتقاد به محکومیت ازلی گروهی از مردم را توسط آفریدگار، بدون توجه به استحقاق آنان، کفر خوانده 

  . کند او عقیده داشت خداوند کسی را که خویشتن را سزاوار محکومیت نساخته محکوم نمی. بود

کالون در پاسخ سروتوس . خوب است، ولی محبت بر آن برتري دارد، زیرا خداوند خود محبت است میگفت که ایمان

سروتوس این کتاب را با حواشی موهنی که بر آن نوشته بود به . نسخهاي از کتاب مبادي خویش را براي او فرستاد

فوریه  13(ه کالون به فارل نوشت هاي چنان اهانت آمیزي براي او فرستاد ک و از پی آن نامه ;کالون بازگردانید

هرگاه پاي او بدینجا رسد، به او . سروتوس کتاب قطوري مشحون از یاوهگویی براي من فرستاده است): ((1546

سروتوس، که خودداري کالون از مکاتبه وي را خشمگین کرده بود، در .)) اجازه نخواهم داد جان سالم بیرون برد

:شان ژنو، نوشتبه آبل پوپن، یکی از کشی 1547

خداي شما کربروس، سگ سه سرپاسبان هادس . مرام شما منکر خدا، منکر ایمان راستین، و منکر اعمال نیک است

  ... اید شما، به جاي ایمان رویاهاي جبر و تقدیر را به خود راه داده[ تثلیت مقدر سرنوشت انسان]است 

شما ملکوت آسمان را به روي ... خدا اسیر اراده خویشتن به دیده شما، انسان، چون تنه درخت، فاقد تحرك است و

این سومین نامهاي است که من براي هشداري شما، براي اینکه شما بهتر بیندیشید، برایتان ! دریغا.... مردم میبندید
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ال، از با این ح... یقین دارم در جنگی که آغاز شده است کشته خواهم شد. نوشتهام، دیگر شما را هشدار نخواهم داد

  . آمدن او دیري نخواهد پایید. مسیح خواهد آمد... بیان حقیقت باز نخواهم ایستاد

 ;وي اعالم داشت که عمر جهان بزودي به سر خواهد رسید. سرتوس در قیاس با روزگار خویش اندکی دیوانه بود

ضد مسیح ژنوي، رهبري  میکائیل، ملک مقرب، جهاد مقدسی را علیه افراد ضد مسیح پاپ پرست، و همچنین افراد

کتاب تجدید اصالت مسیحیت . و خود، که نام ملک مقرب بر او نهادهاند، در این جهاد کشته خواهد شد ;خواهد کرد

با توجه به این امر، شگفت آور نیست که ناشران بال از چاپ کتاب وي سرباز زدند، و این کتاب . اعالن این جهاد بود

نام ناشران و محل طبع بر روي جلد کتاب . یه و گیوم گرو پنهانی در وین به چاپ رسیدسرانجام به دست بالتازار آرنو

سروتوس خود همه هزینه چاپ کتاب را . را به جاي نام خویش بر آن نهاد)) وي.اس.ام((چاپ نشد، و نویسنده حروف 

صفحه شد،  734بالغ بر  حجم این کتاب. پرداخت، بتنهایی آن را تصحیح کرد، و سپس متن خطی آن را از بین برد

  . زیرا عالوه بر اشتباه تثلیث، شامل سی نامه سروتوس به کالون بود

یکی از آنها به . از هزار نسخه کتاب که به چاپ رسیده بود، سروتوس مقداري را براي یک کتابفروش در ژنو فرستاد

اب گنجانیده شده بودند براي سی نامه سروتوس خطاب به کالون که در کت. دست گیوم تري دوست کالون افتاد

وي مشخص کرده، همان میکائل .اس.هاي نگذارد که نویسنده این اثر، که خویشتن را با حروف ام کالون شبه

، تري به آنتوان آرنه، پسر عموي کاتولیکش که در لیون میزیست، 1553فوریه  26در روز . سروتوس ویالنووایی است

ل فرانسوا دو تورنون اجازه داده است چنین کتابی در حوزه اسقفی وي به نوشت که در شگفت است چگونه کاردینا

  . تري چگونه به محل طبع پی برده بود کالون میدانست که سروتوس در لیون یا وین است. چاپ رسد

آرنه موضوع را با ماتیاس اوري، مامور دستگاه تفتیش افکار در لیون، در میان نهاد، و اوري به ماوگیرون، نایب 

مارس، سروتوس به خانه  16در روز . فرماندار وین، دستور داد که درباره طبع کتاب و نویسنده آن تحقیق کند

هایی را که ممکن بود براي اثبات مجرمیت وي  سروتوس قبل از آنکه به خانه او رود، همه نامه. ماوگیرون احضار شد

آرنه از تري خواست که شواهد بیشتري براي اثبات . کار کردوي نگارش کتاب را ان. مورد استفاده قرار گیرند نابود کرد

هایی را که سروتوس به کالون نوشته بود، و با  تري پارهاي از نامه. اینکه کتاب را سروتوس نوشته است گردآورد

د و آوریل سروتوس بازداشت ش 4در روز . هاي مندرج در کتاب برابري میکرد، از کالون گرفت و به لیون فرستاد نامه

ژوئن، دادگاه وین راي داد که سروتوس در  17در روز . سه روز بعد، با پریدن از روي دیوار، از بازداشتگاه گریخت

. صورت دستگیر شدن، زنده در آتش سوخته شود

به دلیلی که بر ما . سروتوس سه ماه در فرانسه متواري بود، و سرانجام تصمیم گرفت که از راه ژنو به ناپل پناه برد

. روشن نیست، یک ماه با نام مستعار در ژنو ماند و در خالل این مدت خویشتن را براي عزیمت به زوریخ آماده ساخت

  . اوت، ظاهرا براي آنکه مقامات شهر را به خویشتن بدگمان نسازد، به کلیسا رفت 13در روز یکشنبه 

وي اقدام خویش را . اد وي را بازداشت کنندکالون چون دریافت که سروتوس در ژنو است، دستور د. ولی شناخته شد

در زمانی که پاپ پرستان براي دفاع از معتقدات : ((چنین توجیه کرده است) 1553سپتامبر  9(بعدها در نامهاي 

موهوم خویش تعدي و سنگدلی را بدانجا رسانیدهاند که خون بیگناهان را بر زمین میریزند، آیا مقامات مسیحی 

شوراي صغیر به کالون تاسی جست، و )) کوتاهی در راه دفاع از ایمان حقیقی خویش شرمنده باشندنباید از تسامح و 

ولی از آنجا که سروتوس از ژنو میگذشت و چون ساکنان ژنو تابع مقررات . حتی در ابراز خشم از کالون نیز تندتر رفت

  . این شهر نبود، از دست شورا قانونا کاري جز تبعید سروتوس ساخته نبود

گرچه وي را شکنجه . سروتوس در کاخ اسقف پیشین شهر، که اکنون به زندان مبدل شده بود، بازداشت شد

به او اجازه داده شده بود از قلم و کاغذ و هر کتابی که مایل است . نمیدادند، ولی او از شپشهاي زندان رنج فراوان برد
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دادرسی وي، که دو ماه به طول . اولیه کلیسا را به او امانت داد استفاده کند، و خود کالون چند جلد از آثار آباي ادوار

هاي سروتوس، تنظیم  ادعانامه را خود کالون در سی و هشت ماده، با استناد به نوشته. انجامید، با دقت اداره میشد

و بایر است، در یکی از اتهامات او این بود که وي، مانند استرابون، معتقد است که یهودا سرزمینی خشک . کرده بود

اتهامات اساسی وي این بود که تثلیث و . صورتی که کتاب مقدس آنجا را سرزمین پر از شیر و عسل توصیف میکند

اوت، کالون شخصا  21و  17روزهاي .)) هاي کلیساي ژنو را تخطئه کرده است آموزه((لزوم تعمید کودکان را انکار، و 

سروتوس از نظریات خویش، حتی از اعتقاد به وحدت وجود، بیباکانه دفاع  .به عنوان دادستان در دادگاه حضور یافت

در این هنگام، اختالفات دینی به فراموشی سپرده شدند و شوراي ژنو از داوران کاتولیک وین خواست که دعاوي . کرد

سروتوس . بودیکی از دعاوي آنان ناپاکی زندگی جنسی سروتوس . خویش بر ضد سروتوس را در دسترس دادگاه نهند

این اتهام را بیپایه خواند و پاسخ داد که گسیختگی فتق مدتها پیش وي را از نظر جنسی ناتوان ساخته و از زناشویی 

سروتوس همچنین متهم بود که در وین در مراسم قداس کاتولیک شرکت جسته است، او علت این . بازداشته است

ادگاه مدنی براي رسیدگی به اتهامات دینی و عقیدتی اعتراض سروتوس به صالحیت د. کار را ترس از مرگ خواند

کرد، به دادگاه اطمینان داد که هرگز به فتنه و آشوب دست نزده و از قوانین شهر ژنو تخطی نکرده است، و از دادگاه 

را  دادگاه درخواست وي. تقاضا کرد وکیل مدافعی برایش تعیین کنند که بیش از او با قوانین شهر آشنا باشد

دستگاه تفتیش افکار فرانسه نمایندهاي به ژنو فرستاد و از مقامات ژنو درخواست کرد سروتوس را، براي . نپذیرفت

سروتوس با چشمان اشکبار از شورا تقاضا کرد که . اینکه طبق حکم دادگاه وین به کیفر رسد، به فرانسه بازگردانند

ولی درخواست فرانسویان ظاهرا شوراي ژنو را بر آن  ;را پذیرفت شورا تقاضاي وي ;وي را به فرانسویان تحویل ندهد

. داشت که تصمیمات شاقتري در مورد سروتوس اتخاذ کند

در روز اول سپتامبر، دو تن از دشمنان کالون آمیپرن و فیلیبر برتلیه به داوران دادگاه پیوستند و با کالون به مشاجره 

یجهاي نگرفتند، ولی شوراي ژنو را بر آن داشتند که درباره سرنوشت اینان گرچه از تالش خویش نت. پرداختند

در روز دوم سپتامبر، پاتریوتها و لیبرتنهاي . سروتوس با کلیساهاي دیگر مناطق پروتستان نشین سویس مشاوره کند

ن ایستادگی کرد، کالون با سرسختی در برابر مخالفا. عضو شورا بار دیگر رهبري کالون را در شهر به مخاطره انداختند

ولی تمایل آشکار جناح مخالف شورا به آزادي سروتوس ظاهرا وي را بر آن داشت که براي اعدام سروتوس بدعتگذار 

در روز . با این وصف، فراموش نباید کرد که دادستان محکمه سروتوس لیبرتنی به نام کلود ریگو بود. پافشاري کند

وي همه . به شوراي ژنو، به اتهامات سی و هشت گانه کالون پاسخ گفتدر نامهاي خطاب  ;سوم سپتامبر، سروتوس

اتهامات کالون را با دالیل محکم و با استناد به اقوال آباي کلیسا رد کرد، کالون را فاقد صالحیت براي مداخله در 

 نامهاي مشتمل بر کالون متقابال. و از او به نام شاگرد شمعون جادوگر، جنایتکار، و آدمکش یاد کرد. دادرسی شمرد

شورا این نامه را به سروتوس ارائه داد، و سروتوس، که . بیست و سه صفحه در رد دالیل سروتوس، به شورا تسلیم کرد

ظاهرا پس از یک ماه تحمل درد و رنج زندان توانایی تسلط بر خویشتن را از دست داده بود، نامه کالون را با انتقادات 

هایی  نامه. خواند، به شورا پس فرستاد)) ، درمانده))شیاد((، ))دروغپرداز((و کالون را  تندي که بر حواشی آن نوشت

چنانکه  ;هاي آن زمان، مشحون از عبارت موهن و چرکینند که کالون درباره دادرسی سروتوس نوشته، به شیوه نامه

)) یاوه سراییهاي ناپاك((ا به صفحات نامه خویش ر)) خائن رذل(( ;))سگ پلید پوزه خود را خشک کرد: ((مینویسد

تحت تعقیب نهد، )) مخالفت با حقیقت عیسی مسیح((سروتوس از شورا تقاضا کرد که کالون را به جرم . آلوده است

شورا به این تقاضا . ، و با مصادره اموال وي زیانی را که اقدام کالون براي او به بار آورده است جبران سازد))نابود کند

پاسخ کلیساهاي مناطق پروتستان نشین سویس، که نظرشان درباره سرنوشت سروتوس . دادروي خوش نشان ن

کلیساهاي مزبور همگی از محکومیت سروتوس پشتیبانی کرده . اکتبر به ژنو رسید 18خواسته شده بود، در روز 
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ن، به منظور نجات اکتبر، پر 25در روز . بودند، ولی هیچ یک از آنها براي او درخواست کیفر اعدام نکرده بود

که دادرسی سروتوس تجدید )) دویست نفري خواست((سروتوس، براي آخرین بار به تالش پرداخت و از شوراي 

فرداي آن روز، شوراي صغیر سروتوس را به جرم بدعت و اعتقاد به . شود، ولی شورا به درخواست وي وقعی ننهاد

به گفته کالون، چون سروتوس از راي شوراي آگاه . محکوم کرد اونیتاریانیسم و انکار لزوم تعمید کودکان، به مرگ

واي بر من واي بر من : ((بر سینه خویش کوفت، و به زبان اسپانیایی فریاد برآورد... مانند دیوانگان ناله سر داد((شد، 

نبود از گناه کالون به هیچ وجه حاضر . از او طلب عفو بخشش کرد ;سپس تقاضا کرد با کالون گفتگو کند!)) بدبخت

سروتوس از عقاید . او درگذرد، مگر آنکه سروتوس دین راستین را گردن نهد و از معتقدات نادرستش عدول کند

کالون نزدیک بود که این . خویش عدول نکرد و درخواست کرد که وي را، به جاي سوزاندن در آتش، سرببرند

را از گذشت بازداشت، و شورا نیز راي داد که سروتوس تقاضاي سروتوس را بپذیرد، ولی فارل فرتوت و کهنسال وي 

در جنوب شهر ژنو بر تپه شامپل به موقع اجرا ) 1553اکتبر  27(فرمان شورا بامداد روز بعد . در آتش سوخته شود

هنگامی که سروتوس را به قتلگاه میبردند، فارل با سماجت از او درخواست میکرد که با اعتراف به ضاللت . نهاده شد

من گناهکار و سزاوار : ((ولی محکوم، به روایت خود فارل، پاسخ میداد ;خویش از رحمت آفریدگار برخوردار شود

سروتوس را با زنجیر بر . و براي کسانی که وي را متهم کرده بودند از خداوند طلب آمرزش کرد ;))مرگ نیستم

اي آتش به چهره وي رسید سروتوس ناله ه چون شعله. دیرکی بستند و آخرین کتابش را بر پهلویش آویختند

. سپرددردناکی کشید، و پس از نیم ساعت در آتش جان 

VII  - نداي رواداري  

ش دستگاه تفتیش افکار وین، که شکار از چنگ. کاتولیکها و پروتستانها متفقا از اعدام سروتوس پشتیبانی کردند

کافري به کیفر ((مالنشتون، در نامهاي خطاب به کالون و بولینگر، از اینکه . گریخته بود، تمثال سروتوس را آتش زد

عبرت خداپسندانه و فراموش نشدنی براي همه ((گفت و سوزاندن سروتوس را )) فرزند خدا را سپاس((است )) رسیده

، گفت که سرتوس سزاوار آن بود که شکمش دریده و پیکرش بوتسر، از منبر خویش در ستراسبورگ. خواند)) شیادان

بولینگر، که معموال مرد انسان صفتی بود، موافقت خویش را با اعدام کفر گویان به دست مقامات . قطعه قطعه شد

یک سخنسراي . با این حال، حتی در روزگار کالون، مردانی از سروتوس هواداري میکردند. کشوري اعالم داشت

داوید یوریس، آناباتیست اهل بال، به نام . نظومه مطولی به نام درباره مرگ بیدادگرانه سروتوس سرودسیسیلی م

نویسنده این بیانیه پس از مرگش شناخته شد و جسد وي را . مستعار، بیانیهاي در تقبیح اعدام سروتوس منتشر کرد

لون طبعا رفتار وي را با سروتوس نکوهش دشمنان سیاسی کا). 1566(از گور درآوردند و در مال عام آتش زدند 

میکردند، و حتی دوستانش شدت عمل او را، از آن روي که کاتولیکهاي فرانسه را تشجیع میکرد تا هوگنوها را به 

اقدام کالون به نشر رساله در دفاع از ایمان راستین به تثلیث . جرم ضاللت به مرگ محکوم کنند، ناروا میدانستند

نشان میدهد که سرزنش مخالفان در این هنگام به  1554اشتباهات شگرف میکائل سروتوس در سال اقدس در برابر 

کالون در این رساله استدالل کرده است که هرگاه کتاب مقدس را وحی آفریدگار بدانیم، به . اوج شدت رسیده بود

از آنجا که  ;و دشمن خداست حقیقت دست یافتهایم، و در این صورت هر کسی با این حقیقت مخالفت ورزد، کافر

گنان اینان شدیدتر از گناه جنایتکاران است، مقامات کشوري باید بدعتگذاران را به کیفري شدیدتر از کیفر آدمکشان 

زیرا آدمکشان تنها جسم مردم را نابود میکنند، در صورتی که بدعت روان انسان را میکشد و به عذاب ابدي  ;برسانند

از این گذشته، خود آفریدگار بروشنی ما را تعلیم داده .) عینا نظریه کاتولیکها درباره بدعت بود این. (گرفتار میسازد

است که بدعتگذاران را بکشیم و ساکنان شهري را که از پرستش ایمان حقیقی، که توسط او بر ما مکشوف شده 

ش به احکام ظالمانهاي که در سفر کالون براي توجیه نظر خوی. است، سرباز زنند به زور شمشیر قلع و قمع کنیم
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آمده است استناد میجست و چنین نتیجه ) 24.16(و سفر الویان ) 22.20(سفر خروج ) 5-15،17.2- 13.5(تثنیه 

در اینجا مسئله حق و اختیار ... آنان که میگویند بدعتگذاران به ناحق کیفر دیدهاند در جرم آنان شریکند: گرفت می

است که سخن میگوید، و قانونی که او تا پایان جهان در کلیسا بر جاي نهاده است این خد ;انسان مطرح نیست

هرگاه بنا باشد، با مقدم داشتن مالحظات بشر به خدمت خداوند، حرمتی را که در خور آفریدگار است . صراحت دارد

وند پرهیز ناپذیر است رحم و ادا نکنیم، خون کسی را برزمین نریزیم، و در جایی که پیکار و جهاد براي تجلیل از خدا

شفقت پیشه سازیم، پس خداوند از چه روي از ما چنین شدت عملی را خواستار است کالون با ابراز دلسوزي و ترحم 

به آنانی که بدعتشان اساسی نیست، یا از نادانی و ضعف دماغی آنان ریشه گرفته است، نتیجهاي را که از تعالیم 

کالون که بولس حواري را راهنماي خویش ساخته بود، چگونه این اعتقاد . دیل میکندکتاب عهد قدیم گرفته بود تع

بولس را که شریعت نو، شریعت کهن را منسوخ کرده نادیده گرفته است شاید کالون دریافته بود که هرگاه اختالف 

پس سنت . م خواهد پاشیدایمان و عقیده به ژنو راه یابد، نظام االهیی که وي در این شهر بنیان نهاده بود از ه

رواداري که اراسموس بر جاي نهاده بود چه شد اراسموس از آن روي از رواداري، هواداري میکرد که معتقدات 

لوتر و مالنشتون پس از آنکه به درستی و اصالت معتقدات خویش اطمینان . خویش را قطعی و خطا ناپذیر نمیدانست

ون زودتر از آنان، از هنگامی که جوانی بیست ساله بود، به درستی معتقدات کال. یافتند، رواداري را فراموش کردند

ولی هنوز گروهی از اومانیستها که با آثار کالسیک آشنایی داشتند و فقدان آزادي اندیشه در . خویش اطمینان یافت

عاصران خویش یادآور قلمرو کلیساي رم آنان را از آیین کاتولیک روگردان کرده بود، در گوشه و کنار اروپا به م

و از همین روي سزاوار نیست عالمان االهی و  ;میشدند که حصول ایمان و اطمینان در دین و فلسفه میسر نیست

  . فیلسوفان، به خاطر دفاع از عقیده خاصی، دست خویش را به خون مردم بیاالیند

. روزگاري از دوستان نزدیک کالون بودیکی از این اومانیستها، که در این هنگام از آزادي اندیشه سخن میگفت، 

 ;در والیت ژورا در فرانسه زاده شد، در زبانهاي التینی، یونانی و عبري تبحر یافت 1515سباستین کاستالیون به سال 

توسط کالون به ریاست مدرسه التینی ژنو  ;در ستراسبورگ با کالون زیست ;در لیون به تدریس یونانی پرداخت

وي گرچه . و در همین جا ترجمه تمامی کتاب مقدس را، به التینی سبک سیسرون، آغاز کرد ;)1541(گماشته شد 

خود کالون را میستود، اما از نظریه تقدیر ازلی او اکراه داشت و از نظامی که به دست کالون بر شهر ژنو تحمیل شده 

کالون از او به شوراي ژنو . ي متهم کردوي کشیشان ژنو را به تعصب، ناپاکی، و میگسار 1544در سال . بود رنج میبرد

وي، که عهدهدار تامین هزینه خانواده ). 1544(شکایت برد، و کاستالیون به اتهام ناسزاگویی از شهر تبعید شد 

و در این مدت، با کار شبانه و بیخوابی کشیدنها، ترجمه  ;پرجمعیتی بود، نه سال با تنگدستی جانفرسایی به سر برد

سرانجام . پس از آن، ترجمه این کتاب را به زبان فرانسه آغاز کرد ;)1551(قدس را به پایان رسانید التینی کتاب م

  . ، به استادي کرسی ادبیات یونانی دانشگاه بال برگزیده شد1553در سال 

نی کالون از کاستالیون با هواخواهان نظریه اونیتاریانیسم همراه بود، آرزو داشت که سروتوس را یاري کند، ولی پشتیبا

با نام مستعار نخستین اثر  1554کاستالیون و کایلیوس کوریو در ماه مارس . اعدام سروتوس وي را سخت برآشفت

  . تازه کالسیک را در دفاع از رواداري دینی به نام آیا بدعت سزاوار زجر است منتشر ساختند

مسیحیان درباره رواداري دینی، از زمان قسمت اصلی این اثر منظومهاي است به خامه کوریو که در آن اقوال 

کاستالیون . اند الکتانتیوس و هیرونوموس تا زمان اراسموس و نخستین روزهاي قیام لوتر و حتی کالون، بازگو شده

در مقدمه و موخره این کتاب استدالل کرده است که صدها سال مردم درباره آزادي اراده، تقدیر ازلی،بهشت و دوزخ، 

از این بحثها تا کنون نتیجهاي به دست نیامده است و شاید  ;، و مسائل بغرنج دیگر بحث کردهاندمسیح و تثلیث

کاستالیون ادامه این بحثها را زاید میشمرد و میگفت که اینها خلق و سیرت مردم را . هیچ گاه نیز به دست نیاید
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ر زندگی روزمره، اطعام گرسنگان، پرستاري بهبود نمیبخشند، و آنچه ما بدان نیازمندیم به کاربستن تعالیم مسیح د

او تالش کلیساهاي نوبنیاد و کلیساهاي کهن را براي تحمیل نظریات . بیماران، و دوستی حتی با دشمنان است

خویش به عنوان حقیقت مطلق، بر کسانی که در حیطه نفوذ آنها میزیستند، تمسخرآمیز میخواند و میگفت که در 

صی که در یک شهر پیرو مسیحیت اصیل آیین به شمار میآید در شهر دیگر گمراه و صورت ادامه این وضع، شخ

وي هنگام عبور از مرز بین ایاالت ناگزیر خواهد بود دین و آیین خود را نیز، چون  ;بیدین محسوب خواهد شد

کودکان مخالف  آیا باورکردنی است که مسیح به پیروانش اجازه دهد که کسی را که با تعمید. نقدینهاش عوض کند

است زنده در آتش بسوزانند شریعت موسی، که بیدینان را به مرگ محکوم میکرد، در پرتو شریعت مسیح که منادي 

کاستالیون . شفقت و نیکخواهی و انساندوستی و مخالف استبداد و زورگویی است، منسوخ شده و از اعتبار افتاده است

ز مرگ باشد، یا همه قوانین و شرایع را زیر پا نهد، دادرسان حق عقیده داشت که هرگاه کسی منکر زندگی پس ا

از این گذشته آزردن مردم به خاطر ایمان و عقیده . دارند وي را خاموش سازند، ولی محق نیستند او را معدوم کنند

. ندزیرا شهادت انسان در راه عقیده موجب میشود که مردم بیشتري به عقیده او روي آور ;کاري است بیهوده

چقدر دردناك و اندوهزاست که میبینیم آنان که بتازگی گریبان : کاستالیون در پایان سخنانش چنین نتیجه میگیرد

هاي ستمگرانه آنان را از سر گیرند و،  خویش را از چنگال مخوف دستگاه تفتیش افکار رهانیدهاند به این زودي شیوه

کالون که با احساسات کاستالیون ! تاریکی دهشتناك بازگردانندپس از طلوع چنان روشنایی امیدبخشی، مردم را به 

 ;هاي نو، دریافت که این اثر از خامه وي تراوش کرده است آشنا بود، پس از مالحظه رساله وي درباره پیروان اندیشه

  . و برجستهترین شاگرد خویش تئودور دوبز را مامور پاسخگویی به او کرد

انوادهاي اشرافی چشم به جهان گشوده بود، در اورلئان و بورژ علم حقوق تحصیل کرد، تئودور، که در شهر وزله در خ

در پاریس وکالت پیشه کرد، اشعار التینی سرود، به یاري جذبه جنسی و ثروت و مقامش در دل زنان راه یافت، به 

ستی خویش را بازیافت، به پس از آنکه تندر ;خوشی زیست، زناشویی کرد، و سرانجام به بیماري خطرناکی گرفتار شد

. آیین پروتستان گروید، به ژنو گریخت، به کالون نزدیک شد، و در دانشگاه لوزان به تدریس زبان یونانی پرداخت

شگفت آور است مردي که آزار و شکنجه هوگنوهاي فرانسه وي را به ژنو پناهنده کرده بود، خود از اعمال زور درباره 

وي ماموریتی را که کالون به او سپرده بود، با تبحري که در علم حقوق . شتیبانی کندپیروان عقاید دینی مخالف پ

کتابچهاي درباره وظیفه رهبران کشوري در مجازات بدعتگذاران  1553داشت، به عهده گرفت و در ماه سپتامبر 

قدس را وحی آفریدگار او بار دیگر به این نکته اشاره کرد که رواداري دینی براي کسانی که کتاب م. منتشر کرد

اگر کتاب مقدس را سخن خدا ندانیم، ایمان دینی را، که وجود آن با توجه به طبع سرکش بشر . میدانند میسر نیست

براي تهذیب اخالق مردم، حفظ نظم اجتماع، نگاهداري تمدن ضروري است، بر چه پایهاي بنیان نهیم در صورت 

براي کسانی که صادقانه به کتاب مقدس . یت را بر باد خواهد دادفقدان چنین مبنایی، آشوب فکري هستی مسیح

درست است که انجیل قانون محبت است، . معتقدند یک مذهب بیشتر وجود ندارد، و مذاهب دیگر بیپایه و ناقصند

تعقیب  در این صورت چگونه به ما اجازه میدهد تا از. ولی این قانون ما را از توبیخ دزدان و آدمکشان باز نمیدارد

بدعتگذاران چشم بپوشیم کاستالیون در رساله خویش، گفتاري پیرامون دروغهاي کالون، به استدالل تئودور پاسخ 

وي در نامه دیگري به نام درباره شک و تردید، پیش از دکارت، . گفت، ولی این رساله تا نیم قرن بعد انتشار نیافت

مسئله آزادي اراده و ) 1578(وي در چهار دیالوگ خویش . ردشک و تردید را نخستین گام در راه کشف حقیقت شم

، در رساله پندي به فرانسه پریشان، بدون اخذ نتیجه، از 1562در سال . امکان رستگاري همه جهانیان را پیش کشید

کاتولیکها و پروتستانهاي فرانسه درخواست کرد که از جنگ داخلی خانمانسوز دست کشند و به همه مومنان 

کاستالیون در چهل و .)) طبق ایمان خویش، نه بنابر اعتقاد دیگران، خدا را نیایش کنند((اجازه دهند که  مسیحی
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، و کالون مرگ زودرس وي را ناشی از داوري )1563(هشت سالگی، در فقر و تنگدستی، چشم از جهان فروبست 

. عادالنه خداي دادگر خواند

VIII - 1564- 1554: کالون در سالهاي آخر عمر  

کالون ظاهرا به اعتقاد باطنی کاستالیون به نظریه اونیتاریانیسم، که مبتنی بر یگانگی ذات آفریدگار و متضمن انکار 

و از این رو حق داشت که گسترش این عقیده را خطري براي هستی مسیحیت  ;الوهیت مسیح، است پی برده بود

اسید، زیرا در خود ژنو به مظاهر آن در میان پناهندگان وي از این عقیده بیش از هر عقیده دیگري میهر. انگارد

و معتقدات آنان ;اینان اعتقاد به تقدیر ازلی را نیز، مانند ماهیت، بیپایه میپنداشتند. پروتستان ایتالیایی برخورده بود

  . ساخت یکی از اساسیترین مبانی مسیحیت را، دایر بر اینکه مسیح فرزند خداست، بیاعتبار می

زیست، مقارن  گریبالدي، استاد قانونشناسی در پادوا، هنگام تابستان در خانه ییالقی خویش در نزدیکی ژنو میماتئو 

دادرسی سروتوس، وي مقامات کشوري را از مجازات مردم به خاطر عقاید دینیشان برحذر داشت و اعطاي آزادي 

ان شوراي ژنو، به اتهام اعتقاد به اونیتاریانیسم از ، به فرم1559وي را به سال . مذهبی را براي همه مردم خواستار شد

ولی اولیاي دانشگاه، پس  ;گریبالدي در دانشگاه توبینگن به استادي کرسی حقوق منصوب شد. این شهر تبعید کردند

ه اعتقاد از آنکه درباره تمایالت دینی وي پیغامی از کالون دریافت داشتند به او فشار آوردند که اعترافنامهاي را دایر ب

از بیماري  1564گریبالدي به جاي امضاي این اعترافنامه به شهر برن گریخت، و در سال . خویش به تثلیث امضا کند

جورجو بالندراتا، پزشک ایتالیایی که در ژنو مسکن گزیده بود، به اتهام انکار الوهیت مسیح به . طاعون درگذشت

والنتینو . و در آن سامان از آزادي نسبی دینی برخوردار شد ولی او به لهستان گریخت ;شوراي شهر احضار شد

او را به زندان افکندند و به . جنتلیه، که از کاالبریا به ژنو آمده بود، اعتقاد خویش را به اونتیاریانیسم پنهان نمیداشت

رفت، و در آنجا به پس از آنکه از عقیده خویش عدول کرد، از زندان آزاد شد، به لیون ). 1557(مرگ محکوم کردند 

ولی چون اطمینان داد که قصد وي مخالفت با کالون بوده است، آزادي خود را . دست مقامات کالتولیک گرفتار آمد

پس از بازگشت به سویس، به دست مقامات شهر . ولی از لیون به لهستان رفت و در آنجا به بالندراتا پیوست. باز یافت

. جرزم پیمانشکنی و بدعتگذاري، سرش را از تن جدا کردند، به 1566در سال  ;برن گرفتار شد

کالون، در کشاکش این مجادالت در راه خدا، بسادگی میزیست و به یاري شخصیت تواناي خویش و پشتیبانی 

با گذشت زمان، نفوذ وي در شهر ژنو ریشهدارتر و . پیروانش که سرمست توهم بودند، بر شهر ژنو فرمان میراند

سردرد مداوم، تنگی نفس، ضعف دستگاه گوارش، سنگ کلیه، . فقط بیماري او را میآزرد و رنج میداد. استوارتر شد

او را بیش  1559و  1558بیماري ممتد سالهاي . نقرس، و تب او را فرسودهتر، نحیفتر، ترشروتر و افسردهتر میکردند

طالعه، رهبري و اداره شهر، و ایراد وعظ و خطابه، با این حال، از م ;از آن پس غالبا بستري بود. از پیش ناتوان ساخت

، 1564آوریل  25در روز . حتی هنگامی که وي را به علت ناتوانی با صندلی به محراب کلیسا میبردند، بازنمیایستاد

روز بعد، کالنتران و اعضاي شوراي . وصیتنامه خویش را، که گواه بر اطمینان قاطع وي به رستگاري ابدي بود، نوشت

کالون از اینکه در بعضی مواقع نتوانسته بود از تندخویی خویش جلوگیري کند از آنان . نو بر بالین وي حضور یافتندژ

فارل، که اکنون . پوزش خواست و به آنان اندرز داد که به معتقدان پاك و بیآالیش کلیساي اصالح شده وفادار بمانند

کالون، سرانجام پس از آنکه روزهاي بسیاري را با مناجات و درد . فتهشتاد ساله بود، از نوشاتل نزد یار دیرینش شتا

  . دارفانی را وداع گفت 1564، 27و رنج سپري کرد، در روز 

لوتر، با اتکاي به . نفوذ کالون گرچه ژرفتر از نفوذ لوتر بود اما او در راهی گام بر میداشت که توسط لوتر صاف شده بود

گرچه وي براي به ثمر رسانیدن آرمان خویش . یاد خویش را پا برجا و استوار ساختملیگرایی آلمان، کلیساي نوبن

. گریزي جز این نداشت، اما اتکاي او به احساسات ملی آلمانیها آیین لوتر را بیش از پیش به قوم توتونی پیوست
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ولی به خالف لوتر پایبند کالون به فرانسه مهر میورزید و براي پیش بردن آرمان هوگنوهاي این کشور تالش میکرد، 

از همین روي، آیین کالونی جهانگیر گشت و، به صورت . احساسات وطنی نبود و وطنی جز آیین خود نمیشناخت

هایی از پروتستانهاي  تعدیل شدهاي، در معتقدات پروتستانهاي سویس، فرانسه، اسکاتلند، و امریکا اثر بخشید، و گروه

کالون، با سازمان، اطمینان، و غروري که در . و انگلستان را نیز پیرو خویش ساخت مجارستان، لهستان، آلمان، هلند،

بسیاري از نقاط جهان به پروتستانها بخشید، به آنان توانایی داد تا برخی از سختترین آزمایشهاي تاریخ را 

. پیروزمندانه پشت سر نهند

اورسینوس، شاگرد مالنشتون، کاتشیسم هایدلبرگ  یک سال قبل از مرگ کالون، شاگرد وي، اولویانوس، با همکاري

هاي کالون و  بز و بولینگر، با ادغام اعتقادنامه. را، که کاتشیسم کلیساهاي اصالح شده آلمان و هلند شد، تنظیم کرد

که بعدها اعتقادنامه رسمی کلیساهاي اصالح شده ) 1566(تسوینگلی، دومین اعترافنامه سویسی را تنظیم کردند 

بز در ژنو، با تردستی و مهارت، کاري را که به دست کالون آغاز شده بود ادامه داد، ولی با . و فرانسه شدسویس 

گذشت زمان، رهبران مالی ژنو که بر شوراهاي شهري تسلط داشتند بر مقاومت خویش در برابر هیئت اجراییه، که 

، سالطین مالی ژنو بار )1608(پس از مرگ بز . براي بازرگانی و داد و ستد مقررات سختی وضع کرده بود، افزودند

دیگر بر شهر چیره شدند و اختیاراتی را که کالون در امور غیر مذهبی براي کلیساي ژنو به دست آورده بود خود به 

آیین کاتولیک . در قرن هجدهم، نفوذ ولتر سنتهاي کالون را تعدیل کرد و به تعصبات اخالقی پایان داد. دست گرفتند

در سال . نو بازگشت و به ساکنان این شهر مسیحیتی خالی از افسردگی، و اخالقی دور از سختگیري عرضه داشتبه ژ

با این حال، باشکوهترین اثري که به دست . درصد پروتستان بودند 47درصد کاتولیک و  42از جمعیت ژنو  1954

است که در کنار دیوار پارکی با ابهت برپا ) )بناي یادبود جنبش اصالح دینی((بشر در شهر ژنو برجاي نهاده شده 

هاي نافذ فارل، کالون، بز، و ناکس، که بر سینه آن نقش بستهاند، خاطره پیروزي نهضت پروتستان  ایستاده و با چهره

  . سازد را زنده می

. تسریع کردحکومت دینی کالون، با وجود استبداد و سختگیري خویش، رشد دموکراسی را در بسیاري از نقاط اروپا 

تالش رهبران پیرو کالون در جهت تعمیم آموزش و وضع مقررات اخالقی شاق براي مردم، شهرنشینان سرسخت 

هلند را بر آن داشت که گریبان خویش را از استبداد اسپانیاي بیگانه برهانند، و نجبا و روحانیان اسکاتلند را به قیام 

اهمیتی که آیین کالونی به پرهیزگاري میداد پیمانگران اسکاتلندي، . بر ضد ملکه دلربا ولی ناپاك خود برانگیخت

آیین کالونی کرامول را قوت قلب داد، به خامه، . پیرایشگران انگلستان و هلند، و آوارگان انگستان جدید را پدید آورد

ن بیباك و سرسختی آیین کالونی مردا. میلتن نابینا الهام بخشید، و پیروي دودمان مرتجع استوارت را درهم شکست

آفرید که قارهاي را گشودند، و براي آنکه مردم در پناه آزادي زیست کنند، به تعمیم آموزش و تحکیم مبانی حکومت 

مردمی که کشیشان خویش را راسا برمیگزیدند دیري نپایید که حق انتخاب . مردم بر مردم همت گماشتند

دند، و جوامع دینی خود مختار هسته شهرهاي آزاد و خودمختار فرمانروایان سیاسی را نیز به خویشتن اختصاص دا

. افسانه برگزیدگی االهی با ایجاد امریکا حقانیت خویش را توجیه کرد. شدند

پس از حصول چنین نتایج درخشانی، فرضیه برگزیدگی بعضی از مردم، و محکومیت بعضی دیگر به لعنت ابدي، 

، و 1689و  1642اروپا پس از جنگ سی ساله انگلستان پس از انقالبات  وقتی. اندك اندك به فراموشی سپرده شد

نظم اجتماعی خویش را بازیافتند، غرور ناشی از توهم برگزیدگی جاي خود را به غرور  1793آمریکا پس از سال 

لون آفریده رعب و وحشتی که خداي کا ;مردم خود را تواناتر و ایمنتر احساس میکردند. ناشی از کار و سازندگی داد

هاي  کلیساهاي وارث سنت آیین کالونی اندك اندك جنبه. بود جاي خویش را به مفهوم انسانیتري درباره خدا سپرد

خشک و خشن مکتب االهیات کالون را ترك گفتند، عالمان االهی معتقد شدند آنان که در کودکی از جهان در 
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: ی، بیآنکه سخن وي آشوبی برپا کند، اظهار داشتو عالم دینی سرشناس ;میگذرند همگی نجات خواهند یافت

ما از گرفتن این  80.بسیار ناچیز و غیر قابل مالحظه است... شماره کسانی که به عذاب ابدي گرفتار خواهند شد((

. اطمینان خاطر خرسندیم و قبول میکنیم که حتی زندگی خطاکاران نیز نقشی اساسی در سرنوشت بشر ایفا میکند

ا دشوار است به مردي مهر ورزیم که در یک از طوالنیترین و پرافتخارترین ادوار تاریخ خرافات، ذهن ولی براي م

  . مردم را با بیهودهترین و کفرآمیزترین توصیف خدا تیره ساخت

  

  

فصل بیست و دوم

  فرانسواي اول و اصالح دینی در فرانسه

1515 -1559  

  

I - ))شاه دماغ گنده((  

پدر بزرگ او، شارل . ، در زیر درختی در کنیاك، چشم به جهان گشود1494سپتامبر  12فرانسواي اول در روز 

پدرش، شارل دوك والوا و اورلئان و کنت آنگولم بود، که پس از زناکاریهاي . اورلئان، از سخنسرایان فرانسه بود/د

. دپرواز، و شیفته ثروت و قدرت بودمادرش، لویز دوساووا، زن خوبرو، توانا، بلن. بسیار، در سه سالگی فرانسوا درگذشت

وي که در هفدهسالگی بیوه شد، به پیشنهاد زناشویی هنري هفتم، پادشاه انگلستان، جواب رد داد، و همه توانایی 

وي هنگامی که دومین زن لویی دوازدهم، آن دو . خویش را صرف آن کرد که فرزندش را به پادشاهی فرانسه برساند

  . مرده، فرانسوا را وارث تاج و تخت فرانسه کرد، سوگواري نکرد برتانی، با زادن فرزند

لویز و دخترش . لویی با تاسف فرانسوا را دوك والوا کرد و مربیانی بر گماشت تا به او هنر فرمانروایی بیاموزند

کردند، و براي آنکه مارگریت نهایت مراقبت و توجه را نسبت به فرانسوا به عمل میآوردند و با او به مثابه بتی رفتار می

شهریارم، سرورم، و قیصرم، ((لویز وي را . وي را براي پادشاهی آماده کنند، از هیچ کوششی دریغ نمیورزیدند

ها براي او نقل میکرد، از دالوریهاي وي بر خود میبالید، و از پیرزویهاي او  داستانهایی از قهرمانیهاي شوالیه ;میخواند

همچون روالن  ;فرانسوا جوانی خوبروي، بانشاط، مودب، و دالور بود. ود بیخود میگشتدر مسابقات شمشیر زنی از خ

و آمادي، به استقبال خطر میشتافت، چنانکه روزي گرازي وحشی از قفس گریخت و درباریان وحشتزده پا به فرار 

  . نهادند، ولی فرانسوا با رشادت و دالوري کمنظیري جانور درنده را از پاي درآورد

این دختر را . که کلود دوفرانس، دختر هفتساله لویی دوازدهم، را نامزد او کردند) 1506(ز جوانی دوازدهساله بود هنو

قبال به جوانی وعده داده بودند که مقدر بود روزي به نام شارل پنجم بر مسند فرمانروایی امپراطوري مقدس روم 

همین پیشامد یکی از . بردار اسپانیا میساخت، شکسته شده بودولی این پیمان، از آن رو که فرانسه را فرمان. نشیند

موجبات بسیاري بود که آتش دشمنی و کینهتوزي را بین خاندانهاي سلطنتی هاپسبورگ و والوا،از زمان کودکی 

به  فرانسوا را در چهاردهسالگی از مادرش جدا کردند و نزد لویی. شارل و فرانسوا تا پایان زندگی آنان، برافروختند

کلود زن لنگ، تنومند، بارور، و مالآلوري بود که در سالهاي . وي در بیست سالگی با کلود زناشویی کرد. شینون بردند

. چشم از جهان فرو بست 1524فرزندانی براي فرانسوا آورد و در سال  1523، 1522، 1520، 1518، 1516، 1515

همه مردم فرانسه، و بیش از همه مادر فرانسوا که وي  .به پادشاهی رسید 1515فرانسوا در روز اول ژانویه 

دوکنشینهاي آنگلولم و آنژو، بخشهاي من و بوفور، و بارون نشین آمبواز را به او بخشید از جلوس فرانسوا بر اریکه 
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سخاوت  هایش نیز با فرانسوا نسبت به دیگر نجبا، هنرمندان، درباریان، مالزمان، و معشوقه. فرمانروایی خشنود بودند

آواي دلنشین، یکرنگی و پاکدلی، سرزندگی و دلربایی، روح شوالیهگري، و دلبستگی او به رنسانس موجب شدند . بود

مردم فرانسه به او میبالیدند و به فرمانروایی وي امیدوار . که همه مردم فرانسه و درباریانش مهر وي را به دل گیرند

ه هنري هشتم، و مردم امپراطوري مقدس روم به شارل پنجم با امیدواري بودند، همچنانکه انگلیسیهاي آن روزگار ب

  . با به قدرت رسیدن فرمانروایان جوان، جهان نیز جوانی و سرزندگی را از سر گرفت. مینگریستند

فرانسوا که صفات شاه آرنژ و النسلو دوالك را درخور جمع داشت، چگونه مردي بود اگر از دماغ گندهاش بگذریم، او 

شاه دماغ ((برخی از معاصرانش، که براي او احترامی قایل نبودند، وي را . جسما مرد درشت و شکوهمندي بود

بخوبی  ;و مردي چهار شانه و چابک و نیرومند بود. سانتیمتر میرسید 183بلندي قدش به . میخواندند)) گنده

با هر دو دست شمشیر میزد، و نیزه . میکردمیدوید، میپرید، کشتی میگرفت، و با بهترین شمشیربازان شمشیربازي 

. چهره جوان او، با وجود ریش و سبیل باریک و تنک، شاداب و با طراوت مینمود. سنگینی را به دست میگرفت

چشمهاي تنگش بر چابکی و شوخ طبعی او گواهی میدادند، اما فاقد . فرانسوا هنگام تاجگذاري بیست و یک ساله بود

هرگاه بینی درشت او را دلیل مردمی وي بدانیم، با توجه به شایعاتی که درباره او بر سر زبانها . دعمق و تیز بینی بودن

فرانسوا چون جوان و : برانتوم که صحیفه بانوان او فاقد سندیت تاریخی است مینویسد. بود، سخنی بگزاف نگفتهایم

آبله ((تا آنکه سرانجام به بیماري ... میگذراند آزاد بود در عشقبازي بیداد میکرد و هر روز را در دامانی و آغوشی

به روایتی، مادر پادشاه گفته است که فرزند وي به . گرفتار گشت و همین بیماري زندگانی وي را کوتاه کرد)) بزرگ

ولی قدر مسلم این است که وي . و گزاف گفته باشدشاید تاریخ درباره عشقبازیهاي ا. استکیفر گناهش رسیده 

تا پایان عمر به آن دو پیسلیو، که فرانسوا وي را  1526، و سپس از )کنتس دوشاتوبریان(نخست به فرانسواز دوفوا، 

چنانکه  ;درباره عشقبازیهاي وي شایعات بسیار بر سر زبانها بود. اتامپ ساخت، عشق میورزیده است/ دوشس د

یا آنکه،  ;ي میالن را نه به خاطر میالن، بلکه براي دو چشم دلربایی که در آن دیده بود به محاصره کشیدگفتهاند و

به هر حال، ناچاریم به چنین پادشاه . زن دلربایی در پاویا وي را گرفتار دردناکترین فاجعه زندگی خویش ساخت

چون تصمیم گرفت که فرزندش را به ترك . ه بوداو شفقت را با شیفتگی در هم آمیخت. رئوف و دلسوزي مهر بورزیم

: اراسموس گفته است. همسر نازایش کاترین دومدیسی وادارد، اشکهاي کاترین وي را از این تصمیم منصرف کردند

هر گاه توصیف وي را به دوري و ناآشنایی او حمل کنیم، بهتر است به گفته .)) با شفقتتر از فرانسوا نمیتوان یافت((

. مانیست مقرب فرانسوا، توجه کنیم که وي را نجیب و خوش برخورد خوانده استبوده، او

هاي شاهانه با هنري هشتم همچشمی میکرد، و به  در پوشیدن جامه. فرانسوا مردي بسیار خودبین و خودپسند بود

از آتش روزگار در  با وجود این،. گمان اینکه هیچ آتشی گزندي به او نخواهد زد، سمندر را عالمت خویش ساخته بود

فرانسوا به . حرمت و تشخص و چاپلوسی را دوست داشت، و انتقاد و خرده گیري را نمیتوانست تحمل کند. امان نماند

او . بازیگري که دربار را به مسخره گرفته بود تازیانه زد، و لویی دوازدهم نیز با لبخندي به این کار صحه گذاشت

) سامبالنسه(، و حتی ستمگر )شارل دو بوربون(، بیلطف )آن دو مونمورانسی(اسپاس گرچه با برخی از اطرافیان خود ن

در تاریخ جهان . ایتالیاییها از آزادیخواهی و آزاداندیشی او در شگفت بودند. بود، از بذل و بخشش فروگذار نمیکرد

رایت دوست میداشت و براي او زیبایی را بشدت و با د. هیچ فرمانروایی چون او با هنرمندان مهربان نبوده است

  . وي بحق بنیانگذار رنسانس فرانسه بود. گسترش هنر از بذل مال دریغ نمیداشت

اندکی التینی آموخته بود، ولی با زبان یونانی . فرانسوا به اندازه سیرت فریبندهاش از هوش و ذکاوت بهره نداشت

ورزي، شکار، جغرافیا، فنون نظامی، ادب و هنر مردم با این وصف، اطالعات دقیق و احاطه وي به کشا. آشنایی نداشت

هرگاه که از جنگ یا عشقبازي فراغت مییافت، خویشتن را با مطالعه آثار فلسفی سرگرم . را دچار شگفتی میکرد
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سنگدلی و بیپروایی لیاقت فرماندهی، خوشدلی و خوشگذرانی، و شایستگی زمامداري را از او سلب کرده . میداشت

هایش به او اجازه نمیدادند براي خویشتن فرماندهان و وزیران برازندهاي برگزیند، و  ذ اطرافیان و معشوقهنفو. بودند

  . اي شود یکرنگی و صداقتش مانع از آن بودند که سیاستمدار شایسته

امپراطور و از آن میترسید که . خواهرش مارگریت از اینکه میدید برادرش توانایی فرمانروایی ندارد، اندوهناك بود

میستود، از )) جوان پاکدل دالور((لویی دوازدهم، که فرانسوا را به نام . مکار و سرسخت سرانجام وي را به زانو درآورد

همه تالشهاي ما بیهودهاند چه این پسر : ((تمایل جانشین خویش به خوشگذرانی و کامروایی نگران بود و میگفت

  .)) بزرگ نتیجه تالش ما را بر باد خواهد داد

II - 1515فرانسه در سال 

فرانسه اکنون در پناه فرمانروایی شاه نیکخواه و مردمدوست، و با استفاده از خاك بارور و مردم پرکار و با استعدادش 

نفر بود،در صورتی که  16000000جمعیت فرانسه . یکی از با رونقترین ادوار تاریخ اقتصادي خویش را میگذراند

پاریس با . نفر تجاوز نمیکرد 7000،000نفر بود و جمعیت اسپانیا از  3،000،000هنگام  جمعیت انگلستان در آن

. نظام اجتماعی فرانسه هنوز نیمه فئودالی بود. نفر جمعیت، پس از قسطنطنیه، بزرگترین شهر اروپا بود 300000

ن تنظیم امور کشاورزي و تهیه ها، که وظیفهشا دهقانان تقریبا همگی صاحب زمین بودند، ولی به خاوندها و شوالیه

تورم مالی ناشی از ضرب پیدرپی مسکوك و . سرباز براي تامین امنیت محل یا کشور بود، باج و سرباز میدادند

استخراج و وارد ساختن فلزات بهادار به کشاورزان فرانسه امکان داده بود که از نجباي صاحب اراضی پهناور ولی 

همین وضع موجب شد که فرانسویان در روزگاري که نظام اجتماعی و . ریداري کنندبیپول، به قیمت ارزان، زمین خ

اقتصادي تحملناپذیر آلمان دهقانان آن کشور را به طغیان برانگیخته بود، با آسایش نسبی خویش بسازند و به آیین 

ن غله و شراب اروپا را تولید کشاورزان فرانسه، به انگیزه دلبستگی به زمینهاي خویش، بهتری. کاتولیک وفادار بمانند

مرغ و جوجه و دیگر طیور . هاي مردم را میآراستند دامپروري نیز رونق داشت، و شیر و کره و پنیر سفره. میکردند

  . تقریبا در هر حیاطی بودند، و دهقانان بوي طویله خوك خود را یکی از دالویزترین عطرهاي زندگی خود میدانستند

هاي خصوصی خویش سرگرم فعالیت بودند، به اندازه دهقانان از رونق اقتصادي  در کارگاه کارگران شهري، که هنوز

تورم مالی هزینه زندگی را بیش از مزد کارگران افزایش داده بود و عوارض و نرخ گزاف . کشور بهره برنمیگرفتند

کارگران ناراضی چند بار . کاالهاي انحصاري، چون نمک، بار هزینه زندگی را بر دوش کارگران سنگین میساختند

هاي صنفی  دست به اعتصاب زدند، ولی اعتصابات آنان درهم شکست و قانون طبقه کارگر را از حق تشکیل اتحادیه

کاالهاي بازرگانی از طریق رودهاي متعدد و پر آب فرانسه بآسانی به دریا سرازیر میشدند، ولی صدور . محروم کرد

ها از امالکشان  بدشواري صورت میگرفت و بازرگانان به فئودالهایی که این راههاي خاکی نامناسب  کاال از راه

لیون، که کاالهاي سویسی و آلمانی را از راه رود رون براي صدور به مدیترانه به خود جلب . میگذشتند باج میدادند

کاالهاي . جاري اروپا بودمیکرد، پس از پاریس مهمترین مرکز بازرگانی فرانسه، و پس از آنورس بزرگترین بازار ت

فرانسه از بندر مارسی براي تحویل به ترکان، که فرانسوا با فرمانرواي آنان سلطان سلیمان قانونی روابط دوستانه 

  . شدند نزدیکی داشت، به مدیترانه حمل می

تنها نجبا و . ردفرانسوا مانند همه فرانروایان تصمیم گرفت با اخذ مالیات، از اقتصاد شکوفان فرانسه بهره برگی

روحانیان از درآمد کلیسا سهمی به شاه میپرداختند، و نجبا سوارهنظام را، . روحانیان از پرداخت مالیات معاف بودند

فرانسوا از این نیز پا را فراتر نهاد و، به تقلید پاپها، . که هنوز ستون فقرات ارتش فرانسه بود تجهیز و تقویت میکردند

بدین سان، در فرانسه نیز چون انگلستان، طبقه ممتاز تازهاي  ;را به معرض فروش نهادالقاب و مناصب سیاسی 
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وکالي دعاوي، که آنان نیز مقامات خویش را از شاه . پدید آمد)) توانگران تازه به دوران رسیده((متشکل از 

. میخریدند، حکومت اداري نیرومندي در درون حکومت فرانسه به وجود آوردند

خوشگذرانیهاي شاه به او مجال نمیدادند به امور کشور رسیدگی کند، وي وظایف مقام سلطنت حتی  از آنجا که

مسئولیت تعیین مشی سیاسی کشور، را به دست مردانی چون دریاساالر بونیوه، آن دو مونمورانسی، کاردینال دو پرا، 

ره کشور با مردان نامبرده و با شاه همکاري سه شورا در ادا. کاردینال فرانسوا دو تورنون، و ویکنت دو لوترك سپرد

شوراي خصوصی نجبا، شوراي محرمانه امور کشوري، و شوراي کبیر که به تقاضاهاي مردم از شخص شاه : میکردند

تن روحانی و غیر روحانی بود و اعضاي آن، براي  200عالوه بر اینها، پارلمان پاریس، که مرکب از . رسیدگی میکرد

پارلمان پاریس حق داشت فرمانهاي . شاه برگزیده شده بودند، نقش دیوان عالی کشور را ایفا میکرد تمام عمر، توسط

به طوري که فرمانهاي شاه قبل از تصویب  ;شاه را، هرگاه با آداب و سنن اساسی فرانسه ناسازگار مییافت، رد کند

پیرمردان بر آن تسلط داشتند، ارگان سیاسی پارلمان پاریس، که وکالي دعاوي و . پارلمان اعتبار قانونی نداشتند

اداره امور ایاالت را شاه به دست . کارترین سازمان فرانسه گشت طبقات متوسط و، پس از سوربون، محافظه

اتاژنرو مدتی به فراموشی سپرده شد مالیات منظم جاي خود را به اعانات . پارلمانهاي محلی و فرمانداران سپرده بود

  . اختیارات نجبا در دستگاه دولت کاهش یافتنداختیاري داد، و 

که مرکب بود از سران اداري،  -دربار سلطنتی . وظیفه نجبا عبارت بود از تجهیزات ارتش و خدمتگزاري شاه در دربار

گل سرسبد فرانسه، مرجع تقلید آداب، و بزمگاه سیار شاه  -نجباي سرشناس و زنان آنان، و خانواده و مقربان شاه 

بر راس این خیل خدمتگزاران پیشکار خانواده سلطنتی قرار داشت که بر تشریفات رسمی دربار نیز نظارت . گشت

پس از او، چهار خادم قرار . مقام دوم از آن پردهدار بود که مسئولیت اطاق خواب شاه را بر عهده داشت. میکرد

ینان هر سه ماه یک بار جاي خویش را به نجباي ا. داشتند که، براي برآوردن امیال شاه همواره در التزام وي بودند

براي بزرگداشت این خادمان، بیست تا پنجاه و چهار . دیگر میسپردند تا آنان نیز از افتخار تقرب به شاه محروم نمانند

به منظور مراقبت کامل بر شبستان شاه گذشته از اینان، دوازده ندیم . حاجب دیگر به خدمت آنان گمارده شده بودند

بیست تن دیگر از اشراف مباشرت آبدارخانه شاه را، که داراي چهل و . و چهار غالمبچه نیز همواره آماده خدمت بودند

هاي  نزدیک سی غالمبچه پسران واالتبار آراسته به جامه. پنج آشپز و بیست و پنج ساقی بود، به عهده داشتند

کاردینالی . ها و خاطرات شاه را مینگاشتند یاري نامهمنشیان بس. سیمین درخشان، همواره در التزام شاه بودند

به پنجاه اسقف صاحب اسقف نشین . پیشنماز نمازخانه دربار، و اسقفی مسئول اجراي مراسم دینی در نمازخانه بود

م به جمعی از فضال، چون بوده دانشور و مار و شاعر، مقام افتخاري به نا. نیز افتخار تبرك دربار شاه داده شده بود

در میان سران و خادمان بیشمار دربار، هفت . لیور، تفویض شده بود 240با مستمري )) گماشته خانواده سلطنتی((

پزشک، هفت جراح، چهار آرایشگر، هفت خنیاگر، هشت صنعتگر، هفت منشی آشپزخانه، و هفت راهنماي تاالر 

باشران، مهرداران، معلمان، خدمتگزاران، و نوکران هریک از فرزندان شاه داراي م. پذیرایی را نیز نباید از یاد برد

. و هریک از دو ملکه دربار کلود و مارگریت ده یا پانزده زن خدمتگزار و هشت یا شانزده ندیمه داشت ;متعدد بود

ه صفت بارز فرانسوا این بود که زنان را در دربارش به مقامات شامخ میرساند، روابط نامشروع آنان را با مهارت نادید

شاید زنان .)) دربار بدون زنان چون بوستان فاقد گل است: ((میگفت. میگرفت، و از تماشاي وجاهت آنان تمتع میبرد

بودند که با ذوق و سلیقه هنري فطري خویش چنان شکوهی به دربار فرانسوا دادند که حتی در کاخهاي امپراطوري 

که از تجمالت دربار پاریس بهرهاي برده باشند به رعایاي خویش همه فرمانروایان اروپا براي آن. روم نیز مانند نداشت

چهار : در وراي این ظاهر آراسته، تعداد زیادي از خدمتگزاران به چشم میخوردند که عبارت بودند از. مالیات بستند

و سرآشپز، شش دستیار سرآشپز، آشپزهاي متخصص در تهیه انواع سوپ، رب، شیرینی، و خوراك همه درباریان، 
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گروهی رامشگر نیز، که مرکب بودند از نام آورترین . جمعی پیشخدمت براي تامین آسایش مردان و زنان دربار

یک تن مهتر با . هاي خویش درباریان را سرگرم میساختند خوانندگان، آهنگسازان و نوازندگان اروپا، با آهنگها و نغمه

میرشکاران، صد تازي شکاري، و . طبل شاه را میگردانیدندبیست و پنج میر آخور نجیبزاده و انبوهی کالسکهچی اص

چهار صد . سیصد قوش که زیر نظر قوشباز پرورش یافته بودند، گروه دیگري از خدمتگزاران دربار را تشکیل میدادند

. هاي رنگارنگ خویش، جلوه خاصی به دربار شاه داده بودند کماندار پاسدار شاه، با جامه

کاخ . بتنهایی گنجایش بزمها، ضیافتها، جشنهاي عروسی، و پذیراییهاي سیاسی دربار را نداشتهیچ بنایی در پاریس 

، نزدیک )برجهاي کوچک(از این روي، فرانسوا گاهی از بناي معروف به له تورنل . لوور در آن هنگام دژ اندوهزایی بود

ه که شیفته شکار بود، بدین نیز قناعت شا. باستیل، و یا کاخ وسیعی که مقر پارلمان پاریس بود استفاده میکرد

نمیکرد و قسمتی از وقت خویش را در کاخهاي واقع در امتداد رود لوار، در شهرهاي بلوا، شامبور، آمبواز، یا تور، 

بیست تن دیگر از . در این سفرها نیمی از دربار و نیمی از دار و ندار فرانسه را به دنبال خدمت بودند ;سپري میکرد

نزدیک سی . اشرت آبدارخانه شاه را، که داراي چهل و پنج آشپز و بیست و پنج ساقی بود، به عهده داشتنداشراف مب

ها و  منشیان بسیاري نامه. هاي سیمین درخشان، همواره در التزام شاه بودند غالمبچه پسران واالتبار آراسته به جامه

. ربار، و اسقفی مسئول اجراي مراسم دینی در نمازخانه بودکاردینالی پیشنماز نمازخانه د. خاطرات شاه را مینگاشتند

به جمعی از فضال، چون بوده دانشور و . به پنجاه اسقف صاحب اسقف نشین نیز افتخار تبرك دربار شاه داده شده بود

ان سران در می. لیور، تفویض شده بود 240با مستمري )) گماشته خانواده سلطنتی((مار و شاعر، مقام افتخاري به نام 

و خادمان بیشمار دربار، هفت پزشک، هفت جراح، چهار آرایشگر، هفت خنیاگر، هشت صنعتگر، هفت منشی 

هریک از فرزندان شاه داراي مباشران، مهرداران، . آشپزخانه، و هفت راهنماي تاالر پذیرایی را نیز نباید از یاد برد

دو ملکه دربار کلود و مارگریت ده یا پانزده زن خدمتگزار و و هریک از  ;معلمان، خدمتگزاران، و نوکران متعدد بود

صفت بارز فرانسوا این بود که زنان را در دربارش به مقامات شامخ میرساند، روابط . هشت یا شانزده ندیمه داشت

ن چون دربار بدون زنا: ((میگفت. نامشروع آنان را با مهارت نادیده میگرفت، و از تماشاي وجاهت آنان تمتع میبرد

شاید زنان بودند که با ذوق و سلیقه هنري فطري خویش چنان شکوهی به دربار فرانسوا .)) بوستان فاقد گل است

همه فرمانروایان اروپا براي آنکه از تجمالت دربار پاریس . دادند که حتی در کاخهاي امپراطوري روم نیز مانند نداشت

در وراي این ظاهر آراسته، تعداد زیادي از خدمتگزاران به چشم . ندبهرهاي برده باشند به رعایاي خویش مالیات بست

چهار سرآشپز، شش دستیار سرآشپز، آشپزهاي متخصص در تهیه انواع سوپ، رب، : میخوردند که عبارت بودند از

، گروهی رامشگر نیز. شیرینی، و خوراك همه درباریان، و جمعی پیشخدمت براي تامین آسایش مردان و زنان دربار

هاي خویش درباریان را  که مرکب بودند از نام آورترین خوانندگان، آهنگسازان و نوازندگان اروپا، با آهنگها و نغمه

. یک تن مهتر با بیست و پنج میر آخور نجیبزاده و انبوهی کالسکهچی اصطبل شاه را میگردانیدند. سرگرم میساختند

نظر قوشباز پرورش یافته بودند، گروه دیگري از خدمتگزاران میرشکاران، صد تازي شکاري، و سیصد قوش که زیر 

هاي رنگارنگ خویش، جلوه خاصی به دربار شاه داده  چهار صد کماندار پاسدار شاه، با جامه. دربار را تشکیل میدادند

را  هیچ بنایی در پاریس بتنهایی گنجایش بزمها، ضیافتها، جشنهاي عروسی، و پذیراییهاي سیاسی دربار. بودند

برجهاي (از این روي، فرانسوا گاهی از بناي معروف به له تورنل . کاخ لوور در آن هنگام دژ اندوهزایی بود. نداشت

شاه که شیفته شکار بود، بدین . ، نزدیک باستیل، و یا کاخ وسیعی که مقر پارلمان پاریس بود استفاده میکرد)کوچک

کاخهاي واقع در امتداد رود لوار، در شهرهاي بلوا، شامبور، آمبواز،  کرد و قسمتی از وقت خویش را در نیز قناعت نمی

   .یا تور، سپري میکرد
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II -  مارگریت دوناوا

قلب مارگریت سرشار از . پیداست که فرانسوا پس از مادر، و بیش از دلدارانش، به خواهر خود مارگریت مهر میورزید

به روایت یک داستان . شق به شوهران، و عشق افالطونی و عرفانیعشق به مادر، عشق به برادر، ع: عشق و محبت بود

.)) او بالبان خندان چشم به جهان گشود، و با دستهاي کوچکش هر تازه واردي را به سوي خویش میخواند((دلکش، 

ثلث م((آن )) کوچکترین گوشه((میخواند، و بدین دلخوش بود که خود )) جمع سهگانه ما((مادر، برادر، و خودش را 

او، که دو سال بزرگتر از فرانسوا بود، در پرورش . هنگام والدت، دوشس آنگولم، اورلئان، و والوا بود. باشد)) بینقص

از . ، و همسر کوچک وي را ایفا میکرد))نقش مادر دلدار((برادرش سهم بسزایی داشت و در بازیهاي دوران کودکی 

با آنکه خود وي زنی . ست که به صورت انسان درآمده استبرادرش چنان مراقبت میکرد که گویی او خدایی ا

پاکدامن بود، چون دریافت که برادرش جز بشري با خواهشهاي نفسانی نیست، وي را در مقام خدایان افسانهاي یونان 

الیایی، زبانهاي اسپانیایی، ایت. گرچه بیش از برادرش علم و هنر آموخته بود، اما ذوق هنري وي را نداشت. باستان نهاد

و دانشوران، شاعران، عالمان االهی، و فیلسوفان بسیاري را به دور خویش  ;التینی، یونانی، و اندکی نیز عبري آموخت

اگر چه از زیبایی صورت بیبهره بود و چون همه افراد خاندان والوا بینی بلندي داشت، اما سیرت دلپسند و  ;گرد آورد

. مارگریت زنی با عاطفه، دلپسند، بخشنده، مهربان، و شوخ طبع بود. بودند فضل و کمالش وي را زن دلربایی ساخته

او از برجستهترین شاعران روزگار خویش به شمار میرفت و دربارش را، در نراك یاپو، محفل نامدارترین ادباي اروپا 

نامی بود که مردم )) والوا مروارید. ((همه وي را دوست داشتند و درآرزوي آن بودند که به او تقرب جویند. ساخته بود

)) مروارید((آن روزگار رمانتیک ولی کلبی مشرب بر وي نهاده بودند، زیرا واژه مارگاریتا در زبان التینی به معنی 

  . از این گذشته، افسانهاي بر سر زبانها افتاده بود که لویز با بلعیدن مرواریدي باردار شده و وي را زاده است. است

بیگمان، فرانسوا باید داراي آنچنان . ت به برادرش در شمار شیواترین و شفقتآمیزترین آثار ادبی زمانندهاي مارگری نامه

با آنکه عواطف وي نسبت به دیگران ناپایدار و . فضایلی بوده باشد که خواهرش را این سان سرسپرده خویش سازد

  . ، خللی راه نیافتمتزلزل بود، اما به این عشق بیآالیش و سوزان، در طول پنجاه سال

گاستون دو فوا، برادرزاده لویی دوازدهم نخستین شراره عشق را در دل مارگریت برافروخت، سپس به ایتالیا لشکر 

گیوم دوبونیوه نیز در دام عشق مارگریت گرفتار شد، ولی دریافت که دل او ). 1512(کشید، و در راونا درگذشت 

. هاي او پیمان زناشویی بست آنکه به مارگریت نزدیک شود، با یکی از ندیمههنوز در گرو عشق گاستون است، و براي 

این . آالنسون، که او نیز از دودمان سلطنتی بود، زناشویی کرد/با شارل دوك د) 1509(مارگریت در هفدهسالگی 

مارگریت ولی  ;وصلت به سفارش فرانسوا، که میخواست به خصومت دو خاندان سلطنتی پایان بخشد، صورت گرفت

براي تشفی خاطر او، بونیوه به او پیشنهاد معاشقه پنهانی داد، ولی مارگریت . نتوانست مهر این جوان را به دل گیرد

آالنسون و بونیوه هر دو، / دوك د. براي آنکه بونیوه از او چشم پوشد، با سنگ تیزي چهره خویش را معیوب ساخت

آالنسون در گرماگرم نبرد /بونیوه با قهرمانی در پاویا جان سپرد، و دوك د. تندبراي پیکار به نفع فرانسوا، به ایتالیا رف

آالنسون را سرزنش کردند، و لویز وي را مردي /پس از بازگشت به لیون، همه مردم دوك د. از میدان کارزار گریخت

اه همسرش درگذشت و با آالنسون به بیماري ذات الجنب گرفتار شد، و با آنکه مارگریت از گن/دوك د. بزدل خواند

. جهان را بدرود گفت 1525دلسوزي بسیار از او پرستاري کرد، وي در سال 

آلبره، جوان بیست و چهار سالهاي که شاه /مارگریت دو سال پس از مرگ همسرش، در سی و پنج سالگی، با هانري د

شارل پنجم بر ناوار دستش از فرمانروایی این  هانري، که بر اثر ادعاهاي فردیناند دوم و. اسمی ناوار بود، زناشویی کرد

منطقه کوتاه شده بود، از طرف فرانسوا به فرمانداري گویین گماشته شد و براي خویشتن دربار کوچکی، گاهی در 

او به مارگریت چون مادر خویش مینگریست و چندان . نراك و زمانی در پو، جنوب باختري فرانسه، ترتیب دادم
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از همین روي، مارگریت خویشتن را با پذیرایی از نویسندگان، فیلسوفان، . اق زناشویی نبودپایبند عهد و میث

براي هانري دختري به نام ژان  1528مارگریت در سال . پناهندگان پروتستان، و حمایت از آنان سرگم میداشت

از آن . د که در کودکی درگذشتدو سال بعد، پسري زایی. آلبره به دنیا آورد که مقدر بود مادر هانري چهارم شود/د

فرانسوا نامهاي چنان مشحون از شفقت و همدردي به خواهرش . پس، مارگریت جامه سیاه را هرگز از تن جدا نکرد

اندکی بعد، فرانسوا به مارگریت و . هاي خود مارگریت برابري میکرد نوشت که از نظر شیوایی و بالغت تنها با نامه

فرانسوا از آن بیمناك بود که مارگریت . ا، براي آنکه در دربار پرورش یابد، به او بسپارندهانري فرمان داد که ژان ر

با آنکه جدایی از دختر یکی از . دخترش را نامزد فیلیپ دوم، پادشاه اسپانیا، کند و یا وي را پروتستان بارآورد

ان و بیآالیش وي نسبت به فرانسوا دردناکترین ماجراهاي اندوهزاي مارگریت قبل از مرگ شاه بود، به عشق سوز

این ماجراي دردناك را نمیتوانیم ناگفته بگذاریم که چون فرانسوا خواست ژان را به همسري دوك . خللی نرساند

کلیوز درآورد و دخترك از زناشویی با وي سرباز زد، مارگریت به مربی ژان دستور داد که به ضرب تازیانهاي وي را به 

ولی ژان سرسخت، که اکنون دختري دوازدهساله بود پس از آنکه چند بار تازیانه خورد، . رداین زناشویی وا دا

بیانیهاي به امضاي خویش منتشر کرد که هر گاه او را به زناشویی با دوك کلیوز وادارند، وي این زناشویی را معتبر 

ژان تا آخرین لحظه از مقاومت دست . با اینهمه، این زناشویی به دستاویز مصالح کشور صورت گرفت. نخواهد شناخت

ژان، پس از اجراي مراسم . نکشید، تا جایی که وي را براي اداي سوگند زناشویی کشان کشان به کلیسا بردند

. زناشویی، بیدرنگ پا به فرار نهاد و در پو به والدینش پیوست و با اسراف و بذل و بخشش روزگار آنان را سیاه کرد

، خیابانهاي شهر پو ))دختري ساده((بدون همراهی مشایعان، چون . یکوکاري و انساندوستی بودمارگریت خود مظهر ن

سزاوار نیست کسی از نزد : ((میگفت. را میپیمود، با مردم در میآمیخت، و از نزدیک با درد و رنج آنان آشنا میشد

او خود را .)) و تهیدستان فرزندان خدا... پادشاهان خدمتگزار تنگدستانند((، زیرا ))شاهزاده نومید و دلسرد بازگردد

هاي تنگدستان سرمیزد و پزشکان دربار را به عیادت بیماران  میخواند، مارگریت به خانه)) نخست وزیر تنگدستان((

گرچه وي شوهري سهالنگار بود، اما با اشتغال به خدمات . هانري نیز در نیکوکاري با وي همگام بود. میفرستاد

او و مارگریت هزینه تحصیل دانشجویان تنگدست . م فرمانروایی خویشتن، انگشتنماي مردم فرانسه شدخیریه، در مقا

بسیاري را فراهم کردند، که آمیو، مترجم پلوتارك، از آن جمله است، مارگریت به کسانی چون مارو، رابله، دپریه، 

هایش را به  وي او را به مرغی تشبیه کرد که جوجهاتاپل، و کالون پناه داد، تا آنجا که یکی از دست پرودگان /لوفور د

  . آورد زیر بال و پر خویش گرد می

مارگریت در نراك و پو، گذشته از کارهاي خیریه، خود را با ادب، عشق افالطونی، و االهیات رازورانه، که به هر دو 

رم داشته بود وي عادت داشت که، آیین کاتولیک و پروتستان، و حتی به آزادي اندیشه، مجال خودنمایی میداد، سرگ

و خود او اشعاري میساخت که در آنها عشق  ;هنگام گلدوزي، شاعران را بر آن دارد که براي او اشعاري بخوانند

در هنگام حیاتش کتابهاي شعر و درام منتشر . انسانی با عشق آسمانی به صورتی مرموز و دلکش، درهم آمیخته بودند

به بعد به چاپ رسیدند برابري  1841هاي وي که از سال  در شیوایی و بالغت با نامهساخت که هیچ یک از آنها 

وي، به علت بیعفتی، در جهان پرآوازه است، گرچه طرفداران مطالب ) هفت بخش(هزلیات هپتامرون . نمیکند

و استتار گفته  داستانهاي این کتاب با آنکه تا اندازهاي در پرده. مستهجن براي آن چندان ارزشی قایل نیستند

شدهاند، به سلیقه مردم آن روزگار که از ماجراهاي فریبکارانه عشقی و پیمان شکنی راهبان تمتع میبردند نوشته 

شخصا از زبان زنان و مردان دربار  1548تا  1544داستانهاي هپتامرون را مارگریت در فاصله سالهاي . شدهاند

. جود این کتاب نامبرده تا ده سال پس از مرگ مارگریت به چاپ نرسیدبا و ;خویش یا دربار فرانسه، نقل کرده است

قصد مارگریت نگارش دکامرون دیگري بود، ولی چون داستانهاي آن از هفت تجاوز نکردند، ناشر کتاب را هپتامرون 
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. قعی مینمایندبیشتر داستانهاي کتاب با آنکه از قهرمانان آنها به نامهاي ساختگی یاد شده است، اصیل و وا. نامید

برانتوم میگوید که مادر او یکی از راویان این داستانها بوده و کسانی را که به نامهاي مستعار در کتاب آمدهاند 

میشناخته است، و تصریح میکند که چهارمین داستان روز پنجم شرح تالش بونیوه براي دست یافتن به خود 

. مارگریت است

ظاهر روزگار ما این گونه داستانهاي فریبکارانه را شرمآور تلقی میکند ولی مردان نیازي به گفتن نیست که سلیقه مت

و زنان درباري فرانسه اوقات خویش را، هنگام انتظار فرونشستن سیالب در بازگشت از حمامهاي کوتره، با نقل این 

ده شگفتانگیز و آموزنده است، پارهاي از نظریاتی که جسته و گریخته در خالل داستانها آم. داستانها سپري میکردند

پس شما میپندارید که هر کاري، به شرط آنکه پنهان بماند، براي دلباختگان مجاز و : ((چنانکه در جایی گفته میشود

فلسفه کلی کتاب در یکی از .)) بلی، در واقع ابلهان و سادهلوحانند که خویشتن را لو میدهند)) ((مستحسن است

عفت زن گنجینهاي است که نگاهداري آن مایه سربلندي، و نگاهداري : جم تظاهر میکندعبارات پرمعنی داستان پن

لطایفی این داستانها را دلنشینتر . و بدبخت زنی که این مطلب را نداند ;بیش از حد آن مایه سرافکندگی میشود

آن هم بر سبیل توبه و  چنانکه میخوانیم دارو فروش پارسایی اهل پو، با زن خویش جز در هفته مقدس ;ساخته است

مثال، در . نیمی از هزلیات کتاب چون کتاب بوکاتچو، درباره انحرافات اخالقی راهبان است.)) انابت، آمیزش نمیکرد

این پدران نیکدل در همان هنگامی که به ما پند پارسایی میدهند، میکوشند : ((داستان پنجم از زبان کسی میشنویم

آنها جرئت ندارند به پول دست زنند، ولی ران زنان را که بسی : ((خشمناکی میگوید شوهر.)) زنان ما را بفریبند

ناگفته نماند که راویان این داستانها بامداد هر روز مراسم قداس به جا .)) خطرناکتر از آن است دستمالی میکنند

  . سازند میآورند، و یک صفحه در میان، کتاب را به بخور تقوا و پارسایی خوشبو می

گرچه خود وي در ظاهر زن . دلبستگی مارگریت به این گونه داستانها نمودار سلیقه و روحیه مردم آن روزگار است

پاکدل و پاکدامنی بود، اما بیبندوباري دیگران را نادیده میگرفت، به شاه که اختیاراتش را به دست دیگران سپرده بود 

ظاهرا مردان و بسیاري از زنان آن روزگار از روابط . میگرفتاعتراض نمیکرد، و با دلداران بیشمار برادرش گرم 

در میان زنان فرانسه مرسوم بود که بند جورابشان را به مرد . عاشقانه تصورات ناپاکی در ذهن خویش نمیپرورانیدند

 مارگریت با آنکه عشق جنسی را مجاز میشمرد، خود به عشق افالطونی و آسمانی دل. دلخواه خویش هدیه کنند

عشق افالطونی از دربارهاي قرون وسطی به یادگار مانده، و چنانکه کاستیلیونه در پایان کتاب معروفش . داده بود

مارگریت عقیده داشت که زنان باید عشق و سرسپردگی . درباري نوشته است، با قیود ایتالیایی در هم آمیخته بود

ت جنسی نیست گرامی دارند و به دوستی آنان با مالطفت و مردان را، حتی در مواردي نیز که نیازي به تشفی تمایال

صمیمیت بیآالیش پاسخ دهند زیرا این گونه معاشرتهاي مبرا از عالیق جنسی ذوق زیباپسند مردان را پرورش 

. میدهد رفتار آنان را تهذیب میکند و آنان را پایبند قیود اخالقی میسازد از این راه زنان باید مردان را تربیت کنند

باالتر از عشق جنسی و عشق افالطونی در هم آمیخته بود عشق به نیکی و زیبایی،  ولی فلسفه مارگریت با عشقی 

عشق به خدا از نظر او مستلزم آن بود که انسان نخست به همنوع . عشق به کمال و فضیلت، و در نتیجه عشق به خدا

. خویش عشق ورزد

همچنانکه خودخواهی برادر عشق و عاطفه وي را . مبهم و مغشوش بودند اعتقادات دینی مارگریت، چون عواطف وي،

مصایب و بیدادگریهاي زندگی وي را پایبند ایمان دینی پاك و آتشین، ولی خالی از تعصب و . نسبت به او نکاست

اعتراف  چنانچه در آینه روان گناهکار با صراحت ;او نیز گاهی دچار شک و بی ایمانی میشد. انجماد فکري، ساخت

میکند که گاهی نسبت به درستی کتاب مقدس و هستی آفریدگار شک میکرده، خدا را موجودي سنگدل و ستمگر 

، مارگریت 1533در سال . میپنداشته، و از خود میپرسیده که آیا براستی کتاب مقدس از خامه وي تراوش کرده است
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گاه سوربون احضار شد، ولی این احضاریه را نادیده براي پاسخگویی به بدعتی که به او نسبت داده میشد به دانش

راهبی به مجمع کلیساي خود گفت که مارگریت سزاوار آن است که در کیسهاي نهاده شود و به دست امواج . گرفت

ولی شاه به یاري خواهرش شتافت و به سوربون و راهبان گوشزد کرد که دست از سر وي . رود سن سپرده شود

او چندان به من مهر میورزد : ((هایی را که به خواهرش نسبت میدادند افترا میپنداشت و میگفت شهشاه اندی. بردارند

خاطر آسوده و اطمینان قاطع شاه به او اجازه نمیداد که به .)) که به عقیدهاي جز عقیده من تن نخواهد داد

یش رنج میبرد و گناهان ناچیز خود را ولی براي مارگریت، که از گنهکاري خو. هاي هوگنوها تمایل نشان دهد اندیشه

او نظامهاي دینی موجود را بیهوده و کمارج میشمرد، و . چون کوه میپنداشت، دشوار نبود که با آنان همدردي کند

او پارهاي از آثار پیروان . عقیده داشت که ضرورت اصالح دین به تعویق افتاده و به دست فراموشی سپرده شده است

فرانسوا از اینکه روزي وي را با فارل . انتقادات آنها را از فساد اخالق و آزمندي سران کلیسا تایید کردلوتر را خواند و 

وي همچنانکه در نراك و پو به درگاه مریم عذرا نماز میخواند، پناهندگان . در حال نیایش یافت دچار شگفتی شد

ولی کالون از معاشرت مارگریت با مردان آزاداندیشی  .پروتستان، از جمله خود کالون، را زیر بال و پر خویش میگرفت

و مارگریت سرزنش وي را  ;چون اتین دله و بوناوانتور د پریه ناخشنود بود و او را براي بردباریش سرزنش میکرد

بردباري و آزادیخواهی او به حدي بود که هرگاه در زمان فرمانروایی دختر زادهاش، هانري چهارم، . نادیده میگرفت

در شخص مارگریت، اندك زمانی، . یزیست، ممکن بود فرمان نانت را با خرسندي به دست خویش تنظیم کندم

  . جنبش اصالح دینی با رنسانس دمساز گشت

نفوذ و محبوبیت مارگریت در فرانسه به جایی رسید که هر آزادهاي به او روي میآورد و او را مظهر کامل آزادیخواهی 

پیر دو رونسار و ژوآشم دوبله رازوري افالطونی و فلوطینی او را . وفش گارگانتوا را به او اهدا کردرابله اثر معر. میشمرد

در قرن . مزامیر داوود، که به دست مارو ترجمه شده بود، تا اندازهاي روح هوگنوها را در کالبد وي دمید. دنبال کردند

در قرن نوزدهم، میشله، نویسنده . وصف وي سرود هجدهم، پیربل در فرهنگ تاریخی و انتقادي خویش قصیدهاي در

و تاریخنویس پروتستان فرانسوي، در اثر برجسته و مطول و دلکش خود به نام تاریخ فرانسه، از مارگریت چنین یاد 

زد بیایید یاد این ملکه پرمهر و عطوفت ناوار را، که ملت ما از زندان و توده هیزم به آغوش وي پناه میبرد و ن: ((میکند

اي مادر رنسانس ما، ترا همواره گرامی . او از امنیت جانی، عزت، و احترام برخوردار میشد، همواره زنده نگاه داریم

.)) خانه تو پنهاگاه قدیسین، و قلب تو ملجا آزادي ما بود! خواهیم داشت

IV -  پروتستانهاي فرانسه  

هاي زشت و زیبایی که در کلیساهاي دیگر  مان چهرهه. اصالح دین در اینجا نیز ضروري و اجتنابناپذیر مینمود

هاي متدین،  کشیشان صادق و مومن، راهبهاي دیندار، راهبه: دیدیم در کلیساهاي فرانسه نیز به چشم میخورد

اسقفانی که به امور دینی پرداخته و از کارهاي سیاسی دست کشیده بودند، کشیشان نادان و تنپرور، راهبهاي هرزه، 

با . هاي سست و بیحال، و اسقفانی که مال و تبار را بر اجر اخروي مقدم میداشتند انگل و متکدي، راهبه فرایارهاي

و روحانیان از آنجا که بیش از مردم دیگر از دانش و معرفت بهره داشتند، . پیشرفت علم و دانش، ایمان افول کرد

هاي  برخی از اسقفان بنفیسها و اسقفیه. سازگار بودرفتاري پیشه ساختند که با معتقدات رسمی آنان درباره آخرت نا

از آن میان، ژان اهل لورن را میتوان نام برد که درآمد . غنی را با درآمد سرشارشان به خویشتن اختصاص دادند

هاي اسقفی مس، تول، و وردن، اسقف اعظم نشینهاي رنس، لیون، ناربون، آلبی، ماکون، آژن، و نانت، و دیرهاي  حوزه

ز، فکان، کلونی، مارموتیه، سنت اوان، سن دو الن، سن ژرمه، سن مدار در سواسون، و سن مانسوي در تول را از گور

راهبان اسقفان دنیاپرست را نکوهش ! شگفتا که وي، با این همه درآمد، از دست تنگی مینالید. آن خود ساخت

برمیخوریم که ظاهرا در آن روزگار ورد زبان مردم هاي برانتوم به عبارتی  در نوشته. میکردند و کشیشان راهبان را
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نخستین جمله کتاب هپتامرون در وصف اسقف سه است که .)) آزمند و هرزه چون کشیشان و راهبان: ((فرانسه بود

دوازده داستان دیگر از فریبکاري راهبان  -در همین کتاب به ده. آرزوي فریفتن زن شوهرداري را در دل میپرورانید

من از راهبان چنان بیمناکم که جرئت نمیکنم نزد آنان : ((در یکی از داستانها، از زبان کسی میشنویم. مبرمیخوری

نامی که مارگریت در هپتامرون به (اوازیل .)) حتی به گناهان خویش اعتراف کنم، زیرا آنان از همه مردم بدترند

ولی همین لویز دوساووا در .)) تی نیز میشناسیمدر میان آنان مردان پاك و نیک سیر: ((میگوید) مادرش داده است

ریاکار سفید، سیاه، خاکستري، و [ فرایارهاي]من و پسرم به ...  1522در سال : ((دفتر خاطراتش چنین مینویسد

زیرا اگر به درستی  ;الوان مختلف دیگري برخوردیم، که خداوند به رحمت بیکرانش ما را از گزند آنان مصون دارد

با این وصف، .)) عتقاد داشته باشیم باید بگوییم که در میان تمام مردم طبقهاي خطرناکتر از آنان نیستسخن مسیح ا

آزمندي لویز، بیبندوباري فرزندش در امور جنسی، و موازین اخالقی سست دربار فرانسه نمیتوانست اخالق و کردار 

با پاپ لئو دهم  1516ب پیمانی که فرانسوا در به موج. روحانیان را، که آنچنان سرسپرده شاه بودند، تهذیب کند

ولی فرانسوا این مقامات را پاداشی براي  ;بست، حق انتصاب اسقفان و روساي دیرهاي فرانسه را از آن خود کرد

پیان فرانسوا با پاپ کلیساي . خدمات سیاسی تلقی کرد، و الجرم موجب تقویت دنیاپرستی روحانیان فرانسه شد

. از سلطه پاپ رهانید و تابع دولت فرانسه ساخت گالیکان را عمال

فرانسوا بدین سان، یک سال قبل از آنکه لوتر متن مسائل معروف خویش را بر در کلیساي ویتنبرگ بیاویزد، 

مسیحیت را ملی کرد و آنچه را که شاهزادگان آلمانی و هنري هشتم پادشاه انگلستان با جنگ و یا انقالب به دست 

پروتستانهاي فرانسه بیش از این چه میتوانستند به شاه خویش تقدیم دارند یکی از . انسه محقق ساختآوردند در فر

آنان به نام ژاك لوفور، که در شهر اتاپل در پیکاردي متولد شده بود و در آن زمان در دانشگاه پاریس تدریس میکرد، 

و در تفسیري که بر این رساالت نوشت،  ;درا منتشر کر)) رساالت بولس حواري((ترجمه التینی  1512در سال 

یکی از این دو . عقاید بدیعی عرضه داشت که از آن میان دو عقیده، ده سال بعد، اساس مکتب االهیات لوتر شد

عقیده عبارت بود از اینکه انسان به با به جاي آوردن کارهاي نیک، بلکه با ایمان به فیض و رحمت آفریدگار، که 

و دیگر آنکه، کشیش  ;ي نجاتبخش مسیح آن را به جهانیان ارزانی داشته است، رستگار خواهد شدخداوند با جانباز

شراب و نان عشاي ربانی را به خون و تن مسیح مبدل نمیسازد، بلکه، خود مسیح با حضور خویش آیین قربانی 

ل بود و، چون اراسموس، طالب لوفور، چون لوتر، خواستار بازگشت مسیحیان به تعالیم انجی. مقدس را تبرك میبخشد

هایی که  هاي قرون وسطایی و پیرایه احیا و تصریح متن اصیل کتاب عهد جدید بود، تا مسیحیت به یاري آن از افسانه

ترجمه فرانسوي کتاب عهد جدید، و یک سال بعد ترجمه  1523وي در سال . کشیشان بدان بسته بودند رهایی یابد

چه ننگ آور : ((وي در یکی از تفسیرهایش اسقفان را به باد دشنام گرفته است و میگوید .مزامیر داوود را منتشر کرد

وقت خویش را با شکار سپري ... است که اسقفی از مردم درخواست همپیالگی کند، و به کاري جز قمار نیندیشد

، و لوفور به ستراسبورگ سوربون وي را به بدعتگذاري متهم کرد!)) هاي بدنام رفت و آمد کند و به خانه... سازد

پس از میانجیگري مارگریت، فرانسوا، لوفور را نزد خود خواند و به مدیریت کتابخانه سلطنتی در ). 1525(گریخت 

، که تندروي پروتستانها شاه را برآشفته ساخت، 1531در سال . بلوا گمارد و وي را مربی فرزندان خویش ساخت

. پناه برد و تا هنگام مرگش، در هشتاد و هفت سالگی، در همینجا به سر بردلوفور در جنوب فرانسه نزد مارگریت 

هاي استادش لوفور به اصالح اسقف  ، به پیروي از اندیشه)1516(گیوم بریسونه، که به اسقفی مو رسید ). 1537(

ینی نشین خویش همت گماشت، او، پس از چهار سال تالش سخت، دریافت هنگام آن رسیده است که نظریات د

تازه را اشاعه دهد، وي در بنفیسهاي حوزه خویش به مصلحان نامداري، چون لوفور، فارل، لویی دوبرکن، ژرار روسل، 

  . و فرانسوا و اتابل مقاماتی سپرد و آنان را مامور کرد که درباره لزوم بازگشت به تعالیم انجیل موعظه کنند
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ولی پس از آنکه سوربون مدرسه االهیاتی که در آن زمان بر  ;دمارگریت وي را ستود و راهنماي دینی خویش قرار دا

، بریسونه همکارانش را به سازش با کلیسا )1521(هاي لوتر را تحریم کرد  دانشگاه پاریس تسلط داشت اندیشه

  . شمرد ترغیب کرد، او نیز، چون اراسموس و مارگریت، یکپارچگی کلیسا را بر اصالح آن مقدم می

دانشجویان و بازرگانان . هاي لوتر، از آن سوي رود رن، به فرانسه جلوگیري کند ست از انتشار اندیشهسوربون نمیتوان

هاي لوتر را از بال  هایی از نوشته فروبن نسخه. هاي لوتر را چون شورانگیزترین اخبار زمان، به فرانسه میآوردند نوشته

جدید را منادي انقالب میپنداشتند و از سخنان واعظانی کارگران ناراضی کتاب عهد . براي فروش به فرانسه فرستاد

ژان لوکلر،  1523در سال . که از این کتاب نتایجی به نفع برابري انسانها استخراج میکردند بگرمی استقبال میکردند

نی نداف اهل مو، آمرزشنامه پاپ را، که اسقف بریسونه بر در کلیسایش نصب کرده بود، پاره کرد و به جاي آن اعال

نداف نامبرده را بازداشت کردند و، به فرمان پارلمان پاریس، بر . چسباند که در آن پاپ را ضد مسیح خوانده بود

او به مس رفت و در آنجا تصاویر و پیکرهاي مذهبی را که قرار بود مسیحیان در برابر ). 1525(پیشانیش داغ زدند 

ریدند، بینیش را شکستند، گوشت سینهاش را با گازانبر کندند، دست راست او را ب. آنها بخور سوزانند متالشی کرد

چند تن دیگر از هواخواهان اصالح دینی را نیز ). 1526(گرد سرش آهن گداخته پیچیدند، و سپس او را آتش زدند 

اریس و انکار وساطت مریم عذرا و قدیسین میان انسان و خدا، در پ)) کفرگویی((، به اتهام 1527و  1526در سالهاي 

آنان ایمان خویش را چون وحی خدایی معتبر . مردم فرانسه همگی این کشتارها را تایید میکردند. آتش زدند

میشمردند، و امحاي مخالفان کلیسا را، که به نظر آنان محرومان و تنگدستان را از آسایش خاطر محروم میکردند، 

چون لوتر طبقه متوسط را بر ضد ستمگریها و  از فرانسه مردي برنخاست که. وظیفه دینی خویش میپنداشتند

پیمانی که فرانسوا با پاپ بست زمینه مساعدي براي قیام مردم فرانسه بر ضد پاپ فراهم . تحمیالت پاپ بشوراند

ساخت، ولی هنوز کالون در ژنو به قدرت نرسیده بود تا از آنجا، با عزم راسخ، فرانسویان را براي اصالح دین و کلیسا 

شورشیان در میان اشراف پشتیبانانی براي خویش یافتند، ولی اشراف فرانسه حاضر نبودند با پشتیبانی . کندرهبري 

فرانسوا از تبلیغ نظریات . هاي نو معتقدات دینی مردم را متزلزل و آرامش دربار شاهی را مختل کنند بیدریغ از اندیشه

آیین لوتر آرامش سیاسی و اجتماعی فرانسه را آشفته نسازد،  لوتر در میان مردم فرانسه، تا جایی که گرایش مردم به

او خود مرجعیت و سلطه پاپ بر کلیسا، ارزش و اعتبار آمرزشنامه و وجود برزخ را با شک و تردید . جلوگیري نمیکرد

مقابله با پاپ، و شاید نیز به این اندیشه بود که با اعطاي آزادي دینی به پروتستانها از وجود آنان براي . تلقی میکرد

او اراسموس را گرامی میداشت او را به عضویت کالج . که بیش از پیش از شارل پنجم حمایت میکرد، استفاده کند

هاي وي را درباره لزوم گسترش آموزش و اصالح کلیسا میپسندید ولی تا جایی  سلطنتی نوبنیاد گماشت، و اندیشه

متخاصم پراکنده نسازد و در ارکان کلیسا، که رهبري اخالقی مردم و هاي  که اصالح دینی مردم فرانسه را به دسته

: ، مارگریت به بریسونه نوشت1521در سال . مسئولیت حفظ نظم اجتماع را به دوش داشت، تزلزلی پدید نیاورد

را به جرم چون سوربون لویی دو برکن .)) بیش از هر زمانی به اصالح کلیسا متمایلند) لویز دو ساووا(شاه و مادام ((

ولی دیري نپایید که . ، مارگریت با وساطت شاه وي را آزاد ساخت)1523.(ترجمه برخی از آثار لوتر بازداشت کرد

از این رو، قبل از آنکه . شورش دهقانان آلمان، که به گمان فرانسوا معلول تبلیغات لوتري بود، شاه را هراسان ساخت

. ان کلیساي فرانسه تعلیم داد که جنبش لوتري را در فرانسه سرکوب کنندفرانسه را به قصد پاویا ترك گوید، به سر

. هنگامی که شاه در مادرید زندانی بود، برکن مجددا بازداشت شد، ولی این بار نیز به وساطت مارگریت آزاد گشت

نهاي فرانسه آزادي فرانسوا پس از بازگشت به فرانسه ظاهرا به پاس زحمات خواهرش در راه آزادي خود او، به پروتستا

وي لوفور و روسل را که از فرانسه گریخته بودند نزد خود خواند، و مارگریت پنداشت که جنبش اصالح . عطا کرد

. دینی به پیروزي نزدیک شده است
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و یکی از این عوامل نیاز مبرم شاه به پول بود تا بدان وسیله د. ولی دو عامل شاه را از آیین پروتستان رو گردان کرد

روحانیان فرانسه، به این شرط که . فرزندش را، که نزد شارل در اسپانیا به جاي خویش گرو گذارده بود، بازخرید کند

لیور براي او گرد آورند، و فرانسوا  1300000شاه با سرسختی در برابر مخالفان کلیسا ایستادگی کند، تعهد کردند 

ري که شاه را بر پروتستانها خشمگین ساخت این بود که در روز عامل دیگ). 1527دسامبر  16(این شرط را پذیرفت 

شنید که شب هنگام سر پیکره مریم عذرا فرزندش را در بیرون کلیسایی در نزدیکی بخش کلیسایی  1528مه  31

فرانسوا براي کسانی که . مردم فرانسه براي مجازات مرتکبین این عمل بیتابی میکردند. سن ژرمن شکستهاند

ن پیکره را دستگیر کنند هزار کرون جایزه تعیین کرد، و خود در پیشاپیش صفوف روحانیان، مقامات شکنندگا

دولتی، نجبا و مردم عادي، که همگی از این پیشامد افسرده و اندوهگین بودند، براي ترمیم سرهاي شکسته پیکره با 

و اندوه مردم فراهم ساخته بود، برکن را بار سوربون، با استفاده از فرصتی که خشم . نقره به محل وقوع حادثه رفت

دیگر بازداشت کرد و، هنگامی که شاه به بلوا رفته بود، این پیرو سرسخت لوتر را درمیان هلهله تماشاگران زنده آتش 

). 1529آوریل  17(زد 

منس هفتم با شارل که وي از همکاري پاپ کل 1532در سال . رفتار فرانسوا با پروتستانها تابع سیاست روز شاه بود

به شاهزادگان لوتري آلمان نزدیک شد و به مارگریت اجازه داد روسل را واعظ جمعیت . پنجم به خشم آمده بود

چون سوربون اعتراض کرد، فرانسوا و همه رهبران سوربون را از پاریس بیرون . انبوهی کند که در لوور گرد میآمدند

ا با کلمنس بهبود یافت، وعده داد که تدابیر قاطعی بر ضد پروتستانها اتخاذ که مناسبات فرانسو 1533در اکتبر . راند

این خطابه . در روز اول ماه نوامبر، نیکوالکوپ خطابهاي در ستایش آیین لوتري در دانشگاه پاریس ایراد کرد. کند

ولی چندي . ها صادر کندسوربون را برآشفت و شاه را بر آن داشت که بار دیگر فرمانی براي زجر و شکنجه پروتستان

بعد که دشمنی او با امپراطور شدت یافت، گیوم دوبله را، که از هواخواهان اصالح دینی بود، به ویتنبرگ فرستاد 

هاي دینی نو سازش دهد، اتحاد  و از مالنشتون درخواست کرد، با تنظیم فورمولی که آیین کهن را با اندیشه) 1534(

مالنشتون این درخواست را پذیرفت، و موجبات نزدیکی آلمان . تولیک را امکانپذیر سازدآلمان پروتستان با فرانسه کا

و فرانسه بسرعت فراهم میشد، به طوري که دستهاي از پروتستانهاي افراطی فرانسه در خیابانهاي پاریس، اورلئان، 

مراسم قداس کاتولیک نمودار هایی نصب کردند که در آنها  شهرهاي دیگر، و حتی شبستان شاه در آمبواز اعالمیه

کافر، و ... مرتد، گرگ، دروغگو... حشرات موذي ((شرك و بت پرستی خوانده شده از پاپ و روحانیان کاتولیک به نام 

ها فرانسوا را چنان برآشفت که فرمان داد همه  پخش این اعالمیه). 1534اکتبر  18(یاد شده بود )) قاتل روح انسان

بسیاري از چاپخانهداران . و بزودي همه زندانهاي پاریس از کسان مظنون انباشته شدند متهمان بازداشت شوند،

مارگریت مارو، و بسیاري دیگر از پروتستانهاي . فرانسه نیز بازداشت شدند،و کار چاپ مدتی در فرانسه ممنوع شد

، نجبا، و روحانیان در سکوت شاه، فرزندان وي، سفیران خارجی. ها را نکوهش کردند میانهرو فرانسه این اعالمیه

آمیخته به ابهت، در حالی که شمعهاي فروزانی در دست داشتند، براي شرکت در مراسم قداس شفاعتآمیزي به 

ها به  فرانسوا اعالم داشت که حتی اگر معلوم شود که این اعالمیه) 1535ژانویه  21. (کلیساي نوتردام رهسپار شدند

شامگاه همان روز شش تن از پروتستانهاي . د، سر آنان را از تن جدا خواهد کرددست فرزندان خود او پخش شدهان

آنان را بر فراز آتش آویختند و بارها به آتش . فرانسوي، به شیوهاي که خدا را خوش آید، در پاریس سوزانده شدند

بیست و  1535مه  5تا  1534نوامبر  10از . نزدیک و سپس از آن دور کردند تا قبل از مرگ هر چه بیشتر رنج برند

پاپ پاولوس سوم شاه فرانسه را براي چنین شدت عمل غیر ضروریی . چهار پروتستان را در پاریس زنده آتش زدند

  . سرزنش کرد و به او فرمان داد که بیش از این مردم نیازارد
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بار خود او به مالنشتون نامه نوشت این . قبل از پایان همان سال، فرانسوا مغازله با پروتستانهاي آلمان را از سر گرفت

و براي ایجاد هماهنگی در کلیسا که برترین آرزوي من ((و از او درخواست که به پاریس برود ) 1535ژوئیه  23(

مالنشتون به پاریس نرفت، شاید او گمان میکرد که فرانسوا . مذاکره کند)) است، با برخی از برجستهترین علماي دین

یا شاید هم به تاثیر تلقینات لوتر و برگزیننده ساکس، که  ;مپراطور به فرانسه خوانده استوي را براي تهدید ا

عقیده لوتر و . ، از سفر به فرانسه چشم پوشید))فرانسویان انجیلی نیستند و پیرو مکتب اراسموسند((میگفتند 

بریسونه، لوفور، و روسل مورد برگزیننده ساکس درباره پروتستانهاي فرانسه، تا جایی که کسانی چون مارگریت، 

نظرند، راست بود، ولی در حق پخش کنندگان اعالمیه و هوگنوهاي پیرو کالون، که در جنوب فرانسه رو به فزونی 

. ، از تالش براي ارضاي پروتستانهاي فرانسه بازایستاد)1538(فرانسوا، پس از مصالحه با شارل . بودند، صدق نمیکرد

شاه به والدوسیان، که هنوز پیرو . فرمانروایی فرانسوا را نباید تماما به حساب خود او گذاشت ننگینترین فاجعه دوران

هاي نیمه پروتستان رهبر قرن دوازدهم خویش، پتروس والدوس، بودند، اجازه داده بود زیر حمایت وي در  اندیشه

باب مکاتبه را با  1530نان در سال ای. پرووانس، کنار رود دورانس، به شیوه زندگی کویکرهاي امروز زیست کنند

و دو سال بعد براي خود اعتقادنامهاي بر اساس نظریات بوتسر و  ;مصلحان دینی آلمان و سویس گشودند

والدوسیان به شاه . نماینده پاپ فعالیت دستگاه تفتیش افکار را به قلمرو آنان بسط داد. اوکوالمپادیوس تدوین کردند

ولی کاردینال فرانسو دو ). 1533(گاه تفتیش افکار را از مزاحمت آنان برحذر داشتمتوسل شدند و فرانسوا دست

اول ژانویه (تورنون که والدوسیان را به خیانت و توطئه بر ضد دولت متهم میکرد، شاه را به امضاي فرمانی واداشت 

سران پارلمان . کوم میکردکه هریک از افراد والدوسیان را که بدعتگذاري وي به ثبوت میرسید به مرگ مح) 1545

  . اکس آن پرووانس این فرمان را مجوزي براي کشتار همگانی شمردند

سربازان فرانسه، که نخست از اجراي فرمان قتل والدوسیان سرباز میزدند، پس از آنکه به اجبار چند تن از آنان را 

- 12(تنها در یک هفته . زدند کشتند، چنان دستخوش جنون آدمکشی شدند که به کشتار همگی والدوسیان دست

ها هشتصد مرد، زن، و کودك در  آوریل چند دهکده والدوسیان با خاك یکسان شدند، و در یکی از این دهکده) 18

در طی دو ماه، سه هزار تن از والدوسیان کشته شدند، بیست و دو دهکده والدوسیان ویران . خون خود غلطیدند

بیست و پنج زن وحشتزدهاي که به غاري پناه میبردند . اعمال شاقه گمارده شدندشدند، و هفتصد تن از افراد آن به 

سویس و آلمان پروتستان به این کشتار بیرحمانه . در آتشی که در دهانه غار برافروخته شده بود جان سپردند

چند تن از پیروان  یک سال بعد، ماموران دستگاه تفتیش افکار. اعتراض کردند، ولی اسپانیا به فرانسوا تهنیت گفت

. در مو گرد آمده بودند دستگیر ساختند) برادر همان ژان که بر پیشانیش داغ زدند(لوتر را، که به رهبري پیرلوکلر 

چهارده تن از اینان را پس از زجر و شکنجه بسیار، و پس از آنکه زبان هشت تن از آنان را از جاي برکندند، زنده 

). 1546اکتبر  7(آتش زدند 

جانبازي و دالوري مردان و . ر و شکنجه و کشتار پروتستانها، ننگ آورترین فصل تاریخ فرمانروایی فرانسواستزج

زنانی که در راه ایمان و عقیده خویش جان سپردند موجب شد که مردم فرانسه به آرمان و مقصد آنان به دیده 

این کشتارها، . ایمان موروثی خویش روي برتابند احترام بنگرند، و هزاران تن که ناظر شهادت آنان بودن از دین و

چنانکه در ;گرچه پروتستانهاي فرانسه را تضعیف کردند، اما نتوانستند آیین پروتستان را در فرانسه ریشهکن کنند

هاي کوچک پراکنده در لیون، بوردو، اورلئان، رنس، آمین،  ، پروتستانهاي فرانسه هنوز به صورت گروه1530سال 

. هوگنوها تقریبا همگی از روي زمین برافتادند. بورژ، نیم الروشل، شالون، دیژون، و تولوز به سر میبردندپواتیه، 

فرانسوا باید به هنگام مرگ دریافته باشد که نه تنها عناد و خصومت همسایگانی چون انگلستان، سویس، و آلمان، 

  . ارث نهاده استبلکه کینه و دشمنی خود مردم فرانسه را نیز براي فرزندش به 
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V - 1526- 1515: هاپسبورگ و والوا  

براي فرمانرواي خودسر بلندپروازي چون فرانسوا دشوار بود از تصرف میالن و در صورت امکان ناپل، که آرزوي 

هاي آلپ پایان  لویی دوازدهم مرزهاي طبیعی فرانسه را، که در جنوب باختري به کوه. پشینیان او بود، چشم پوشد

فرانسوا این شناسایی را پس گرفت و حق حاکمیت دو کاماسیمیلیانو سفورتسا، را بر . به رسمیت شناخت مییافت،

از  1515و سپس، هنگامی که با سفورتسا سرگرم گفتگو بود، لشکري گردآورد و در ماه اوت . میالن انکار کرد

کیلومتري میالن، بین سواران و  16و5و در مارینیان. هاي آلپ به ایتالیا تاخت هاي تنگ و صعبالعبور کوه گذرگاه

 14و  13روزهاي (پیادهنظام فرانسوا و سربازان چریک سویسی دوك میالن چنان کشتار دهشتناکی در گرفت 

در دو روز ده هزار تن از . که ایتالیا مانند آن را، پس از هجوم بربرها به جنوب اروپا، به یاد نداشت) 1515سپتامبر 

شکست فرانسه قطعی مینمود، تا آنکه خود شاه به عرصه کارزار شتافت و با ابراز . پاي درآمدندسربازان متخاصم از 

در آن روزگار مرسوم بود که فرمانروایان فاتح سربازان خود را به پاس رشادت . رشادت سربازانش را تشجیع کرد

ولی فرانسوا قبل از آنکه چنین کند، . هندخارقالعادهاي که از آنان سر میزد در عرصه کارزار به مقام شهسواري ارتقا د

خود در برابر پیر، سنیور دوبایار، شوالیه نامی فرانسه که به رشادت و دالوري معروف بود، زانو بر زمین زد و از او 

بایار به او گفت که شاه شهسوار شهسواران است و نیازي بدان ندارد . خواست که وي را به مقام شهسواري مفتخر کند

ولی شاه که هنوز جوان بیست و یک سالهاي بود، براي قبوالندن . دست دیگران به مقام شهسوري منصوب شود که به

: احساسات بایار دستخوش یک سنت کهن شد، شمشیر خود را کنار نهاد، و گفت. درخواست خویش پافشاري کرد

ه پاس دادن نام شوالیه به چنین شاه ب. اي شمشیر گرامی من، از تو چون یادگار پرافتخاري نگاهداري خواهد شد((

و من تو را جز در جنگ با ترکان، مورها، و ساراسنها به دست نخواهم  ;برازنده و توانایی همواره مفتخر خواهی بود

شاه پیروزمندانه به میالن درآمد و دوك مخلوع آن را با مقرري آبرومندانهاي به فرانسه فرستاد، و پس از !)) گرفت

پیاچنتسا را نیز به قلمرو خویش منضم کرد، با لئو دهم پیمانی بست که حقوق سیاسی پاپ و پادشاه  آنکه پارما و

فرانسوا به عنوان معبود ملت خویش و قهرمان اروپا به فرانسه . فرانسه را بر متصرفات وي در ایتالیا تثبیت میکرد

نگام لشکر کشی به ایتالیا، آنان را فریفته وي با ابراز رشادت و با شرکت در مشکالت سربازان خویش، ه. بازگشت

گرچه از این پیروزي سرمست غرور شده بود، اما با قدرشناسی از کسانی که در نبرد ایتالیا شرکت . خویش ساخته بود

فرانسوا، سرمست از پیروزي، مرتکب خطایی شد که . داشتند دل همه را به دست آورد و از شدت غرور خود کاست

او براي به دست گرفتن رهبري امپراطوري مقدس روم با شارل اول، پادشاه اسپانیا . برایش به بار آوردفاجعه دردناکی 

فرانسوا حق داشت از جلوس شارل بر اریکه فرمانروایی امپراطوري . و ناپل و کنت فالندر و هلند به رقابت برخاست

در نتیجه بر میالن، چشم طمع دوخته بود، و پدر بویژه از آن روي که شارل برلومباردي، و  ;مقدس روم بیمناك باشد

وجود چنین امپراطوري فرانسه را در . بزرگش، ماکسیمیلیان، براي تصرف همین نواحی بارها به ایتالیا لشکر کشید

رقابتی که براي به دست گرفتن رهبري امپراطوري بین فرانسوا و شارل . محاصره دشمنان شکستناپذیري مینهاد

، در سه سال آخر عمر فرانسوا، اروپا را دستخوش آشوب )1519(جام با پیروزي شارل پایان پذیرفت درگرفت و سران

شارل، حتی قبل از آنکه به امپراطوري برسد، . فرانسوا و شارل تا پایان ماجرا از دعاوي خویش عدول نگردند. ساخت

از آن خود میدانست و حاکمیت پادشاه  7دبورگونی را، که زمانی مادر بزرگش ماري، دختر شارل دلیر، دوشس آن بو

شارل از حاکمیت اسپانیا . میالن رسما ملک موروثی امپراطوري بود. فرانسه را بر این سرزمین به رسمیت نمیشناخت

ها  از همه این بهانه. آلبره، بازگرداند/و فرانسوا میکوشید که این شهر را به واسال خویش، هانري د ;بر ناوار دفاع میکرد

شته، کشمکش بر سر این مسئله مهم بود که چه کسی باید بر اروپا فرمان راند شارل یا فرانسوا ترکان در جواب گذ

  . سلطان سلیمان: میگفتند
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فرانسوا با آگاهی از اینکه شارل گرفتار انقالب سیاسی اسپانیا و . نخستین تعرض از طرف فرانسوا، صورت گرفت

نیروي فرانسه در ناوار . هاي پیرنه گسیل داشت اي پس گرفتن ناوار به کوهانقالب دینی آلمان است، نیرویی بر

فرانسوا لشکر دیگري براي دفاع از ). 1521(شکست خورد، و در همین نبرد بود که ایگناتیوس لویوالیی زخم برداشت 

ها در البیکوکا به آن ;ولی سربازان فرانسوي، به سبب به تعویق افتادن مزدشان، شوریدند. میالن به جنوب فرستاد

پس از این ). 1522(دست سربازان چریک امپراطور تارو مار شدند، و میالن به دست شارل پنجم سقوط کرد 

. شکستها، فرمانده نیروهاي فرانسه به ارتش امپراطور پیوست

ا به دست فرمانروایی فرانسه ر 1792تا  1589شارل، دوك دوبوربون، سرکرده خاندان نیرومندي بود که از سال 

او . او، پس از شاه، توانگرترین مرد فرانسه بود و پانصد تن از نجباي کشور به خدمتگزاري وي اشتغال داشتند. گرفتند

شارل، . آخرین بازمانده بارونهایی بود که میتوانستند با قدرتی که اکنون در دست شاه تمرکز یافته بود مقابله کنند

ولی در سیاست و  ;به فرانسوا خدمت کرد و در جنگ مارینیانو با رشادت جنگید دوك دو بوربون با صداقت و کاردانی

. کشورداري مرد کاردانی نبود، چنانکه با سیاست خشن خویش مردم میالن را آزرد و از فرانسه روي گردان ساخت

کرد به این امید که  لیور از دارایی خویش را در این شهر خرج 100000هنگامی که میالن گرفتار بحران مالی بود، او 

فرانسوا به این خدمتگزار خویش اعتماد نداشت و بدو رشک . آن را از شاه دریافت کند، ولی شاه پولی به او نپرداخت

و بدین سان، خاندان  ;از این روي، وي را از میالن بازخواند و به اشتباه، یا از روي غرض، به باد دشنام گرفت. میورزید

  . و آشتی ناپذیر خویش کرد بوربون را دشمن سرسخت

مادر سوزان وصیت کرده بود که هرگاه دخترش . شارل با سوزان، دختري از خاندان بوربون، زناشویی کرده بود

امالك خویش را ) 1521(سوزان هنگام مرگ . فرزندي از خود باقی نگذارد، همه امالك وسیع او به شاه منتقل شود

ویشتن را بازماندگان بالفصل خاندان بوربون میدانستند، امالك وي را شاه و مادرش، که خ. به همسرش بخشید

شاه براي آنکه با . شارل از دادن امالکش به شاه سرباز زد و پارلمان پاریس به زیان شارل راي داد. مطالبه کردند

شارل این پیشنهاد  ;مسالمت دعوا را فیصل دهد، پیشنهاد کرد که درآمد امالك، تا هنگام مرگ شارل، از آن او باشد

لویز که اکنون زن پنجاه و یک سالهاي بود، خویشتن را در اختیار دوك سی و یک ساله نهاد به شرط . را نپذیرفت

شارل . ولی شارل، دوك دوبوربون، با آن نیز موافقت نکرد ;آنکه امالك وي را به نام جهیز خویش به ثبت رساند

الئونورا، را به دوك دو بوربون داد و تعهد کرد که با سربازانش از او در برابر پنجم، از روي رقابت با فرانسوا، خواهرش 

دوك پیشنهاد شارل پنجم را پذیرفت، شبانه از مرز گریخت، و فرماندهی سربازان . شاه فرانسه پشتیبانی کند

ولی نیروي او . تالیا فرستادفرانسوا گیوم دوبونیوه را براي سرکوبی وي به ای). 1523(امپراطور در ایتالیا به دست گرفت

 30(در رومانیانو منکوب شد، و هنگام عقبنشینی سربازان فرانسه، بایار، شوالیه نامی فرانسوي، زخم مهلکی برداشت 

آقاي : ((بایار به او پاسخ داد. دوك فاتح وي را در حال احتضار زیر درختی یافت و به او دلداري داد). 1524آوریل 

ولی من برتو، که به شاه و . م میکنید که در راه وظیفهاي که به دوش داشت جان میسپاردمن، شما بر کسی ترح

این سخن دوك را تکان داد ولی چه سود که او راهی براي .)) وطن و سوگندت خیانت کردهاي، دلسوزي میکنم

پنجم و هنري هشتم  شارل دوك دو بوربون، پس از پیروزي بر نیروي بونیوه، با شارل. بازگشت باقی نگذارده بود

پیمانی بست، و قرار شد هر سه آنان در یک زمان به فرانسه لشکر بکشند، سربازان فرانسه را تارو مار کنند و این 

دوك دو بوربون به پرووانس، که به موجب موافقتنامه به او تعلق میگرفت، لشکر . کشور را میان خویش تقسیم کنند

ولی از آنجا که براي این حمله تدارك کافی ندیده بود،  ;مارسی را محاصره کرداکس آن پرووانس را گرفت، و  ;کشید

سپتامبر (پس از این هزیمت دوك به ایتالیا گریخت . به مقاومت سخت فرانسویان برخورد و لشکرش از هم پاشید

ا پایان عمر وي را ولی بونیوه، که بالهت ت ;فرانسوا مصمم بود که وي را تعقیب کند و میالن را پس بگیرد). 1524
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ترك نگفت شاه را از این تصمیم منصرف ساخت و به او پیشنهاد کرد که نخست پاویا را تسخیر کند، و سپس از 

در اینجا نیز ). 1524اوت  26(فرانسوا این پیشنهاد را پذیرفت و پاویا را محاصره کرد . جنوب به میالن لشکر بکشد

در طول چهار ماهی که پاویا در محاصره سربازان فرانسوا بود، دوك دو . بیدمقاومت مدافعان بر نیروي مهاجمان میچر

مرد  27000نیرویی مرکب از ) شوهر ویتوریاکولونا(، مارکی پسکارا )نایب السلطنه ناپل(بوربون، شارل دوالنوي 

مله ناگهانی مهاجمان نیروي فرانسوا، که از یک سو با ح. جنگی گرد آوردند و از پشت سر بر سربازان فرانسوا تاختند

تلفات سنگینی ) 1525فوریه  24(و از سوي دیگر با هجوم پادگان محاصره شده پاویا روبهرو شده بود، در یک روز 

فرانسوا در اینجا نیز، چون همه جنگها، در صف مقدم جبهه با رشادت جنگید و با شمشیر خویش آنچنان تلفاتی . داد

  . روزي در این جنگ قطعی استبه دشمن وارد آورد که گمان کرد پی

در نتیجه، سربازانش صفوف خویش را از هم . ولی قابلیت فرماندهی فرانسوا به پاي رشادت و دالوري او نمیرسید

در نتیجه، توپخانه فرانسوا، که نیروي فرانسه را بر  ;پاشیدند، و میان توپخانه خودي و صفوف دشمن قرار گرفتند

آالنسون، همراه بازمانده نیروي فرانسه، / و دوك د ;لشکر فرانسوا از هم پاشید. کار افتادنیروي دشمن تفوق میداد، از 

تنها . فرانسوا کوشید که سربازان نامنظم و پراکنده خویش را به جبهه جنگ بازگرداند. از عرصه کارزار گریخت

خود فرانسوا، با آنکه چهره و . ادرشیدترین نجباي وي او را همراهی کردند، و سواره نظام فرانسه تلفات سنگینی د

و حتی پس از آنکه اسبش از پاي درآمد، به جنگ ادامه  ;پاهایش زخم برداشته بودند، با دالوري بر دشمن حمله کرد

سربازان دشمن فرانسوا را محاصره کردند و . سواران وفادارش یکی پس از دیگري بر زمین غلطیدند و او تنها ماند. داد

شارل دو . ا بکشند که افسري وي را شناخت، از دست سربازان نجات داد، و نزد شارل دوالنوي بردنزدیک بود او ر

  . النوي در برابر فرانسوا سرخم کرد، و با احترام شمشیر وي را گرفت

شاه مخلوع در دژي نزدیک کرمونا زندانی شد، و از همین جا، با اجازه مقامات اسپانیا، نامه معروف خویش را به 

مادام، براي آنکه از سرنوشت شوم : به نایب السلطنه فرانسه: رش، که در غیاب وي بر فرانسه فرمان میراند، نوشتماد

براي آنکه شما را . من آگاه شوید، یاد آور میشوم که براي من در جهان جز زندگی و شرافت چیزي نمانده است

و استدعا کنم همان گونه که همواره ... ورتان تقدیم دارماندکی دلداري داده باشم، اجازه میخواهم این نامه را به حض

حزم و احتیاط و دوراندیشی را از دست ندادهاید، اکنون نیز از تندروي و خشونت بپرهیزید، زیرا ایمان راسخ دارم که 

... خداوند عنایت خویش را از من دریغ نخواهد داشت

  :رگریت نوشت، که خواهرش هر دو نامه را پاسخ دادفرانسوا از بازداشتگاه خویش نامه مشابهی نیز به ما

هاي پر مهر و عطوفت شما، که دیروز به دست من و مادرتان رسیدند، ما را از آگاهی به تندرستی شما  نامه: سرورم

چنان خرسند کردهاند که وظیفه خویش میدانیم به چیزي جز آنکه خدا را سپاس گوییم و وصول اخبار خوشتري را 

را بر پا داشته است، استدعا داریم پاکترین )) جمع سه گانه ما((به پاس موهبت خدایی، که . نیندیشیم آرزو کنیم

احساسات و ادعیه دو تن دیگر از این جمع، حقیرترین و سرسپردهترین بندگان خویش، خواهر و مادرتان، را از روي 

و البهاي که فرانسوا به امپراطور در مادرید نوشت،  لویز، مارگریت در نامه پر از عجز. لطف و بزرگواري قبول فرمایید

فرانسوا به رنج و سختی خو . به او وعده داد که در صورت آزادي از زندان، همواره مطیع و فرمانبردار وي خواهد بود

  . نگرفته بود

میکردند  او حتی از برگزاري جشن پرشکوهی که اطرافیانش درخواست. پیروزي بر فرانسوا شارل را سرمست نکرد

میگویند شارل پس از دریافت خبر پیروزي خویش، بیدرنگ به خوابگاهش رفت و در برابر آفریدگار زانو بر . سرباز زد

سپس شرایطی به فرانسوا ولویز پیشنهاد کرد که میپنداشت عادالنهترین شرایطی است که باید بر کشور  ;زمین زد

رگونی و همچنین از دعاوي خویش بر سر فالندر، آرتوا، و ایتالیا چشم فرانسه باید از مالکیت بو) 1مغلوب تحمیل کرد 
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و همه ) 4. به پرووانس و دوفینه استقالل دهد) 3. همه اراضی و حقوق دوك دو بوربون را به او بازگرداند) 2. پوشد

به انگلستان  اراضی خویش را نظیر نورماندي، آنژو، گاسکونی، و گویین، که قبال از متصرفات انگلستان بودند،

لویز پاسخ داد که . فرانسوا باید با امپراطور پیمان اتحاد بندد و دوش به دوش وي با ترکان بجنگد) 5. بازگرداند

. فرانسه حتی از یک وجب خاك خویش چشم نخواهد پوشید و تا آخرین نفر از مرز و بوم خود دفاع خواهد کرد

وي . دبرانه، موجب شد که هموطنانش از گناهان پیشین وي درگذرندنایبالسلطنه فرانسه، با اتخاذ سیاست قاطع و م

سپس، براي آنکه توجه . بسرعت نیرویی گرد آورد و سربازان فرانسه را در نقاطی که بیم تعرض میرفت مستقر کرد

یران شارل را از فرانسه به جاي دیگري معطوف کند، از سلطان سلیمان قانونی درخواست کرد که حمله خویش را به ا

دانسته نیست که درخواست وي تا چه اندازه در سلطان ترك اثر کرده است، . به تعویق اندازد و به غرب لشکر کشد

به مجارستان لشکر کشید و چنان ضربه مدهشی در موهاچ به  1526ولی میدانیم که سلیمان قانونی در سال 

لویز هنري . ی به جهان مسیحی شمرده میشدنیروهاي مسیحی زد که تعرض شارل به فرانسه در آن هنگام خیانت

هشتم و کلمنس هفتم را نیز از خطري که گسترش قلمرو فرمانروایی شارل ممکن بود براي پاپ و بریتانیا پدپد آورد 

کراون وي را به عقد  2000000چون هنري درباره همکاري با فرانسه بر ضد شارل مردد بود، لویز با اعطاي . آگاه کرد

لویز با سیاست زنانه خویش شارل را به هوش آورد و او را ). 1525اوت  30(ري نظامی با فرانسه واداشت پیمان همکا

  . از بلندپروازي بازداشت

، )1525ژوئیه (چون فرانسوا به واالنس رسید . شاه اسیر، پس از توافق لویز، النوي، و امپراطور، به اسپانیا انتقال یافت

فرانسوا را در یکی از . نوشت، ولی شوالیهگري او در حق زندانیش از این فراتر نرفتشارل نامه مودبانهاي به او 

تنها آزادیی که به او داده بودند این بود که گاهی، تحت . اطاقهاي تنگ دژ کهنهاي در نزدیکی مادرید زندانی کردند

اي مالقات کرد، ولی شارل براي فرانسوا از شارل تقاض. مراقبت شدید سواران مسلح، در اطراف دژ قاطر سواري کند

لویز از شارل تقاضاي مالقات کرد، . آنکه زندانی خویش را به دادن تاوان سنگینی وادارد، تقاضاي وي را نادیده گرفت

لویز در تالش خویش براي . ولی شارل که میپنداشت با زندانی خویش بهتر میتواند معامله کند این تقاضا را نپذیرفت

سوا از این هم فراتر رفت و به شارل اطالع داد، که، در صورت تمایل امپراطور، حاضر است دختر آزاد ساختن فران

ولی شارل زناشویی با ایزابل را، که دختر شاه پرتغال بود و . خویش مارگریت را، که اکنون بیوه بود، به او دهد

نسوا پس از آنکه دو ماه با بیم و هراس در فرا. کراون براي او جهیز آورد، بر وصلت با مارگریت ترجیح داد 9000000

مردم اسپانیا، که از رفتار امپراطور با فرانسوا دل آزرده بودند، براي . زندان نزدیک مادرید به سر برد، سخت بیمار شد

  . بهبود پادشاه فرانسه، در کلیساها دعا خواندند

. از دست بدهد، براي بهبود او دعا میخواند خود شارل نیز که میترسید با مرگ فرانسوا گروگان سیاسی خویش را

شارل از فرانسوا عیادت کرد، آمادگی خویش را به آزاد کردن وي در آینده نزدیک اعالم داشت، و به مارگریت اجازه 

  . داد که به اسپانیا برود و برادرش را دلداري دهد

از پهناي اسپانیا تا مادرید را با کجاوه و نیمی ) 1525اوت  27(مارگریت با کشتی از اگ مورت به بارسلون رفت 

در طول راه، با سرودن اشعار و فرستادن پیامهاي گرم و مالطفتآمیز به برادرش، خویشتن را . کندرو ناراحتی پیمود

برایم مایه سربلندي است که در راه خدمت به تو خاکستر : ((در یکی از این پیامها به فرانسوا نوشت. دلداري میداد

 25ولی در روز  ;چون به کنار بستر برادرش رسید، فرانسوا بظاهر در حال بهبودي بود.)) ایم را بر باد دهماستخوانه

کشیشی آیین مقدس به جاي . سپتامبر بیماري او شدت یافت و مدهوش گشت، و همه مرگ وي را قطعی دانستند

پس از چندي فرانسوا به . ار برافراشتندمارگریت و همه بستگانش زانو زدند و دست استعانت به سوي آفریدگ. آورد

مارگریت یک ماه نزد برادرش ماند و سپس، به امید آنکه فرمان آزادي فرانسوا را . هوش آمد و بیماري او کاهش یافت
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ولی شارل که از انعقاد پیمان همکاري نظامی فرانسه با انگلستان آگاه شده و . از امپراطور دریافت دارد، به تولدو رفت

. یپروایی لویز به خشم آمده بود، به درخواست مارگریت اعتنا نکرداز ب

وي . فرانسوا براي رهایی خویش حربه دیگري داشت، اگر چه توسل بدان ممکن بود تا پایان عمر وي را گرفتار کند

، و چون )1525نوامبر (پس از آنکه مارگریت را به فرانسه بازگردانید، به نفع فرزند ارشدش از پادشاهی کنار رفت 

دومین فرانسوا هشت ساله بود، مادرش لویز، و در صورت مرگ او، خواهرش مارگریت، را به نیابت سلطنت فرانسه 

شارل ناگاه دریافت که شاه زندانی او فاقد تاج و تخت و هر گونه مایملکی است تا در ازاي آزادي خویش به . گماشت

از این روي، چندي بعد، از تصمیم . دالوري او در میدان کارزار نمیرسیدولی شهامت معنوي فرانسوا به پاي . او بسپارد

پیمان مادرید را با شارل بست که شرایط آن همانند شرایط قبلی او و از آن  1526ژانویه  14خویش عدول کرد و در 

مادرید، دو فرزند این پیمان فرانسوا را ملزم میساخت، که براي تضمین وفاداري خویش به پیمان . نیز سنگینتر بود

ارشدش را نزد شارل گرو گذارد، فرانسوا حتی آمادگی خویش را براي زناشویی با الئونورا، خواهر شارل، که ملکه 

پیشین پرتغال بود، اعالم داشت و سوگند خورد که در صورت سرپیچی از پیمان مادرید، به بازداشتگاهش در اسپانیا 

از امضاي هرگونه پیمانی و ((به آجودانهایش وعده کتبی داده بود که  1525ت او 22ولی او قبال در روز . باز گردد

، و در شب قبل از امضاي پیمان ))اعطاي هر امتیازي، که دون شان او و مقام سلطنت فرانسه باشد، خودداري کند

از اسارت ممتد، این زیر فشار، و از روي اضطرار و خستگی ناشی ((مادرید نیز به مشاوران فرانسویش اظهار داشت که 

، شارل دوالنوي، 1526مارس  17در روز .)) پیمان را امضا میکند، و شرایط پیمان از نظر او فاقد اعتبار و ارزش است

فرمانده ارتش شارل، فرانسوا را در زورقی بر رود بیداسوا، که شهر اسپانیایی ایرون را از شهر فرانسوي آندي جدا 

. یل داد و در عوض دو فرزند شاه، شاهزاده فرانسوا و شاهزاده هانري، را گرو گرفتمیکرد، به مارشال لوترك تحو

فرانسوا پس از آنکه با چشمان اشکبار با فرزندانش وداع گفت، به خاك فرانسه شتافت و بر اسبی سوار شد و بانگ 

در . راهش بودند، رهسپار شدو سپس به شهر بایون، که لویز و مارگریت در آن چشم به !)) بازهم پادشاهم: ((برداشت

بوردو و کنیاك، سه ماه براي تقویت خویش به ورزش پرداخت و چند روزي را نیز در کنار زنان دلخواهش به سر 

مگر نه این است که او سالی از عمر خویش را چون راهبان در گوشه عزلت سپري کرده بود لویز، که اکنون . آورد

هاي خود وي بود  گشته بود، دختر موبرو خوشروي هجده سالهاي را که از ندیمهنسبت به کنتس دوشاتو بریان بیمهر 

فرانسوا، براي حفظ ظاهر وي را . آن دو پیسلیو، همچنانکه آرزوي لویز بود، دل آزمند شاه را فریفت. نزد فرانسوا آورد

و هنگامی که ژان در  ;داتامپ دا/اتامپ، و به آن نام دوشس د/به ژان لقب دوك د ;به عقد ژان دوبروس درآورد

. سرزمین دوري در برتانی عزلت گزید، لبخند رضایتبخشی بر چهره شاه نقش بست

VI - 1547-1526: جنگ و صلح   

پروتستانهاي آلمان از اینکه . چون شرایط پیمان صلح مادرید بر مال شد، بسیار کسان با شارل به مخالفت برخاستند

. ایتالیا با دعاوي شارل بر لومباردي مخالفت کرد. دتر میکرد هراسان گشتندپیمان مادرید دشمن آنان را نیرومن

مه 22(کلمنس هفتم از گناه فرانسوا درگذشت و، همراه فرانسه، با میالن، جنووا، فلورانس، و ونیز پیمان دفاعی بست 

کرد که هرگاه به زندان  خواند و به او اخطار)) نامرد((شارل فرانسوا را . که به پیمان کنیاك معروف گشت) 1526

و به فرماندهان نظامی خویش اختیار مطلق داد که  ;اسپانیایی خود بازنگردد، فرزندان وي را به زندان خواهد افکند

  . کلمنس را رام کنند

شارل، (ارتش امپراطوري، مرکب از سربازان آلمانی و اسپانیایی، به ایتالیا یورش برد، از دیوارهاي شهر رم گذشت 

و رم را چنان غارت کرد که این شهر مانند آن را، حتی در زمان حمله گوتها ) دو بوربون، در این نبرد کشته شددوك 

آنجلو / تن از رومیها را کشتند و پاپ کلمنس هفتم را در کاستل سنت 4000مهاجمان . و واندالها، به خود ندیده بود
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مردم خشمگین و وحشتزده اروپا اطمینان داد که سربازان وي از امپراطور، که خود در اسپانیا بود، به . زندانی کردند

در زندان نگاه  1527دسامبر  7مه تا  6با وجود این، گماشتگان امپراطور پاپ کلمنس را از  ;فرمان او تخطی کردهاند

انسوا فر. کلمنس از فرانسوا و هنري استمداد کرد. کراون غرامت گرفتند 368000داشتند و از پاپ ورشکست شده 

مارشال لوترك را با لشکري به ایتالیا فرستاد، و سربازان فرانسه، با غارت پاویا به انتقام پایداري دو سال قبل آن مردم، 

  . ایتالیا را درباره دوستی متفقان فرانسوي خویش دچار تردید کردند

ولی از . قحطی و گرسنگی ساخت لوترك از کنار شهر رم گذشت، ناپل را محاصره کرد، و ساکنان این شهر را گرفتار

آنجا که فرانسوا آندرئا دوریا، فرمانده نیروي دریایی جنووا، را از خود رنجانده بود، دوریا به امپراطور پیوست و با 

از آن پس، به جاي اهالی ناپل، سربازان . احضار ناوگان خویش از آبهاي ناپل حلقه محاصره این شهر را درهم شکست

  ). 1528(خود مارشال لوترك درگذشت و لشکر او را از هم پاشید  ;گرسنگی شدندفرانسوي گرفتار 

چون فرستادگان فرانسوا و هنري براي اعالن جنگ به بورگوس . کمدي شاهان نتوانست درد و رنج مردم را فرونشاند

او با زیر ... نی من استاو زندا ;شاه فرانسه در مقامی نیست که به من اعالم جنگ دهد: ((رسیدند، شارل به آنان گفت

هرگاه این سخن را . پا نهادن تعهدات خویش، که مرا به امضاي پیمان مادرید واداشت، ناجوانمردي کرده است

فرانسوا دعوت شارل را براي دوئل بیدرنگ پذیرفت و او را .)) نپذیرد، با دوئل اراده خویش را به او تحمیل خواهم کرد

ولی . ل دوئل را تعیین کرد و از فرانسوا خواست که درباره تاریخ آن تصمیم بگیردشارل مح. خواند)) دروغپرداز((

نجباي فرانسه بازگشت فرستادگان شارل را به تعویق انداختند و با این اقدام مدبرانه دوئل را براي پهلوانان یونان 

ران با استفاده از نیروي چریک، که عظمت ملتها اکنون به جایی رسیده بود که دوئل زمامدا. باستان به یادگار نهادند

هنوز در ایتالیاي روزگار رنسانس نقش اساسی ایفا میکرد، نمیتوانست اختالفات اقتصادي یا سیاسی آنان را فیصله 

لویز به مارگارت اتریشی، . لح دادندسرانجام، زنان رموز سیاستمداري را به شاهان آموختند و آنان را ص. دهد

نایبالسلطنه هلند، متوسل شد و به او نوشت که فرانسوا به خاطر فرزندانش آماده است از همه دعاوي خویش بر 

کراون بپردازد، ولی هرگز از بورگونی چشم  2000000فالندر، آرتوا، و ایتالیا چشم بپوشد و در ازاي آزادي فرزندانش 

رگارت به برادرزادهاش سفارش کرد که دعواي خویش را بر بورگونی مسکوت گذارد و از دعاوي ما. نخواهد پوشید

را در )) صلح بانوان((، همراه مشاوران خویش، پیمان 1529اوت  3این دو زن در روز . دوك متوفاي بوربون درگذرد

باري گرفته شد، و شاهزادگان فدیه فوق از تجارت و صنعت و مردم فرانسه و شاهزادگان در. کامبره امضا کردند

فرانسوي که چهار سال در اسپانیا زندانی بودند، پس از بازگشت به وطن، از بیدادگري و ستمگري مقامات اسپانیا 

و مارگارت،  1531پس از آنکه لویز به سال . داستانهایی نقل کردند که فرانسوا و مردم فرانسه را خشمگین کرد

  . درگذشتد، پادشاهان خویشتن را براي از سرگرفتن جنگ آماده کردند 1530نایبالسلطنه هلند، در سال 

فرانسوا براي دریافت کمک به هر سو روي آورد و از هنري هشتم، که هنگام عقد قرار داد کامبره فرانسوا را تنها 

و کینه او را به زنش با اعتراض شارل مواجه شده بود )) طالق((هنري نیز که هنگام . گذارده بود، کمک مالی خواست

یک سالی نیز براي عقد پیمان همکاري . دل داشت، آمادگی بیدریغ خویش را براي پشتیبانی از فرانسه اعالم کرد

ولی پاپ کلمنس هفتم، که در اتخاذ سیاست خارجی . نظامی با پروتستانهاي آلمان، ترکان عثمانی، و پاپ گفتگو کرد

و شارل پنجم آخرین  -شارل مصالحه کرد و تاج امپراطوري را بر سر وي نهاد گرفتار تردید و دودلی بود، سرانجام با 

کلمنس، همچنانکه با شارل ساخت، از . امپراطور امپراطوري مقدس روم است که به دست یک پاپ تاجگذاري شد

ستاد و برادرزاده تالش و بهبود بخشیدن مناسبات خویش با فرانسوا، که قلمرو خویش را به ایتالیا گسترده بود، باز نای

اکتبر  28(شاه فرانسه و پاپ در مارسی مالقات کردند . خویش، کاترین دومدیسی، را به هانري پسر فرانسوا داد
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یک سال بعد، پاپ کلمنس هفتم، بیآنکه روش سیاسی . و آیین زناشویی را پاپ به دست خویش به جاي آورد) 1533

. ستخویش را مشخص کرده باشد، چشم از جهان فرو ب

امپراطور، که در سی و پنج سالگی جوانی را پشت سر نهاده بود، مسئولیتهایی را که براي خویشتن فراهم کرده بود با 

وي از اینکه شنید وزیر سلطان سلیمان قانونی به فردیناند، مهیندوك اتریش، . متانت و شکیبایی به دوش گرفت

ت فرانسوا و لویز و کلمنس هفتم به منظور تخفیف فشار وین را به درخواس 1529گفته است که ترکان در سال 

فرانسوا با خیرالدین بارباروسا، که بازرگانان مسیحی را در مدیترانه به . امپراطور محاصره کرده بودند، سخت برآشفت

. بودستوه آورده بود و بر بندرهاي مسیحی دستبرد میزد، و اسیران مسیحی را به بردگی میبرد، پیمان اتحاد بسته 

برده مسیحی را آزاد  10، 000، )1535(شارل ارتش و نیروي دریایی دیگري گرد آورد، شهر تونس را اشغال کرد 

ساخت، و به سربازانش که مزدي دریافت نداشته بودند، اجازه داد که شهر را غارت، و ساکنان مسلمان آن را قتل عام 

مستقر ساخت، به نام مدافع فاتح مسیحیت در برابر اسالم و شاه وي پس از آنکه پادگانهایی در بونه و الگولت . کنند

فرانسوا در این زمان دعاوي خویش را بر میالن از سرگرفت و، براي آنکه ). 1536آوریل  5(فرانسه، به رم بازگشت 

خشم آمده بود،  شارل، که بار دیگر از اقدامات فرانسوا به. راهی به سوي ایتالیا بگشاید، دوکنشین ساووا را اشغال کرد

در خطابه شورانگیزي در برابر پاپ تازه، پاولوس سوم، و مجمع کاردینالها از تالش مسالمت آمیز خویش، نقض 

پیمانهاي مادرید و کامبره به دست شاه فرانسه، و اتحاد وي با دشمنان کلیسا در آلمان و مخالفان مسیحیت در ترکیه 

بیایید خون اتباع خویش را به هدر ندهیم و، به : ((فرانسوا را به دوئل خواندو افریقا سخن به میان آورد و بار دیگر 

تا پس از آن ... بر میگزیند، فیصله دهیم - فرانسوا–جاي آن، اختالفات خویش را با دوئل، و با هر سالحی که خود وي 

و هرگونه بدعتی را از دامان نیروهاي مسیحی آلمان، اسپانیا، و فرانسه دوش به دوش هم ترکان را به زانو درآورند 

ولی کسی از پیشنهاد او براي دوئل  ;شارل با ایراد این خطابه پیچیده پاپ را به سوي خود کشید.)) مسیحیت بزدایند

شارل با . این وظیفه دیگران بود که اختالفات شاه فرانسه و امپراطور را فیصله دهند. با فرانسوا استقبال نکرد

و بر آن بود که با پیشرفت در امتداد رود رون بر فرانسویان حمله ) 1536ژوئیه  25(تاخت  سرباز به پرووانس50000

کند، ولی آن دومونمورانسی، فرمانده ارتش فرانسه، به سربازان ناتوان و درمانده خود دستور داد، که هنگام 

مالی و نبودن آذوقه شارل را دیري نگذشت که فقر . عقبنشینی، هر آنچه را ممکن است به کار دشمن آید آتش زنند

پاپ پاولوس سوم، که میخواست شارل براي مقابله با ترکان و سرکوبی . ناگزیر ساخت عرصه کارزار را ترك گوید

پیروان لوتر از جانب فرانسه آسوده شود، دو رقیب را در نیس نزد خود خواند و آنان را به عقد پیمان ترك مخاصمه 

یک ماه بعد، الئونورا، که زن فرانسوا و خواهر شارل بود، شاه فرانسه و امپراطور را ) 1538ژوئن  17(دهساله واداشت 

چون شاه و امپراطور به هم رسیدند، انسانیت بر مقام و منصب و عناد و دشمنی . مورت با هم روبه رو کرد - در اگ 

رانسوا انگشتر الماس نشان گرانبهایی و ف ;شارل زانو زد و خردسالترین فرزندان فرانسوا را به آغوش کشید ;چیره شد

شارل نیز به نوبه خویش گردنبند . بر آن حک شده بود به امپراطور بخشید)) به یاد سوگند دوستی((را که عبارت 

سپس شاه و امپراطور براي شرکت در مراسم قداس به کلیسا رهسپار . طالیی خویش را به گردن فرانسوا آویخت

!)) زنده باد شاه! زنده باد امپراطور: ((ا گرد آمده بودند با شور و هیجان فریاد کشیدندمردمی که براي تماش. شدند

و همراه ساکنان شهرهاي بروژ و ایپر فرمانبرداري خویش را از شاه ) 1539(چون مردم گان بر ضد شارل شوریدند 

یان راه دریا را بر وي بستهاند، از وقتی شارل دید شورش. فرانسه اعالم داشتند، فرانسوا با وسوسه دشواري مواجه شد

هنگام عبور امپراطور از خاك فرانسه، . خاك فرانسه، با اجازه فرانسوا، براي سرکوبی آنان به فالندر لشکر کشید

ولی . اورلئان به امپراطور فشار آورد/ مشاوران و اطرافیان شاه به او متذکر شدند که براي واگذاري میالن به دوك د

.)) چون در حق کسی گذشت کردي، سخاوت خویش را تا پایان نباید از او بازگیري: نان پاسخ دادفرانسوا به آ
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تریبوله، دلقک دربار، نام شارل را در ردیف دیوانگان . درباریان فرانسوا با عبور شارل از خاك فرانسه مخالفت میکردند

هرگاه من به او اجاره : ((شاه پرسید.)) انهتر استاگر شارل از فرانسه بگذرد، از مرغ دیو: ((نوشته بود، زیرا میگفت

آن وقت، نام او را پاك خواهم کرد و نام شما را به جاي آن : ((پاسخ داد)) دهم از فرانسه بگذرد چه خواهی گفت

فرانسوا به شارل اجازه داد که با سپاهیانش از خاك فرانسه بگذرد، و به همه شهرهایی که در مسیر .)) خواهم نوشت

. ل قرار داشتند فرمان داد تا از او با احترامی که در خور شان امپراطور است استقبال کنندشار

دوستی ناپایدار شارل و فرانسوا با دستگیري فرستادگان فرانسوا، که حامل پیام مودت به سلطان سلیمان قانونی 

م، بارباروسا بر شهرهاي ساحلی ایتالیا در این هنگا). 1541ژوئیه (بودند، توسط سربازان شارل در پاویا به سر آمد 

شارل براي سرکوبی وي از جزیره مایورکا به افریقا رهسپار شد، ولی طوفان سهمگین دریا وي را ناگزیر . دستبرد میزد

 زن جوانش، که شارل بشدت وي را دوست می. ستاره اقبال شارل اکنون رو به افول بود. کرد که به اسپانیا بازگردد

، فرانسوا براي تسخیر میالن به او اعالم جنگ 1542در سال . ، و شارل گرفتار ناخوشی شد)1539(شت داشت، درگذ

 ;شاه فرانسه اکنون سوئد، دانمارك، گلدرالند، کلیوز، اسکاتلند، ترکان عثمانی، و پاپ را در کنار خویش داشت. داد

. صویب بودجه اضافی براي جنگ سر باز زدندکورتسهاي اسپانیا از ت ;تنها هنري هشتم از شارل پشتیبانی میکرد

محاصره ). 1543. (ناوگان عثمانی و فرانسوي بندر ایتالیایی نیس را، که بخشی از امپراطوري بود، محاصره کردند

ولی فرانسوا به بارباروسا و سربازان مسلمان او اجازه داد که زمستان را در تولون، به سر . دریایی نیس بینتیجه ماند

امپراطور با متانت و شکیبایی بحران را پشت سر . هاي مسیحی پرداختند و اینان در تولون آشکارا به فروش بردهآرند، 

فیلیپ هسهاي را، با نادیده  ;وي با فرزانگی پاپ را بیطرف ساخت. نهاد و وضع آشفته خویش را سرو سامان داد

و به یاري متفقان انگلیسی خویش،  ;مله متصرف شددوکنشین کلیوز را با ح ;گرفتن دو زنی او، با خود همراه کرد

 18.(فرانسوا را در چنان تنگنایی نهاد که وي ناچار در برابر شارل سر تمکین فرود آورد و پیمان کرپی منعقد شد

شاه فرانسه از دعاوي خویش بر فالندر، آرتوا، و ناپل چشم پوشید، و شارل نیز متقابال آرزوي تسخیر ). 1544سپتامبر 

یکی از شاهدختهاي هاپسبورگ با فرزند فرانسوا زناشویی کرد و میالن را به عنوان  ;ورگونی را از سر بیرون کردب

شارل، .) ، حصول بسیاري از این توافقها با مسالمت امکان پذیر بود1525در سال . (جهیز خویش به فرانسه بخشید

تیسین، نقاش ونیزي، . ی پروتستانهاي مولبرگ گرد آوردپس از غلبه بر فرانسوا، همه نیروهاي خویش را براي سرکوب

. در این هنگام چهره وي را که آثار درد و رنج روزگار در آن نمایان است تصویر کرده است

فرانسوا از نظري جز شرف و حیثیت خویش چیزي از دست . عظمت فرانسه با اضمحالل نیروي فرانسوا از میان رفت

هادن سنت شوالیهگري، استقالل کشور خویش را حفظ کرد، هنگامی که فرانسوا در برابر شارل او با زیر پا ن. نداده بود

به زانو درآمده بود، ترکان تعرض خویش را به امپراطوري از سر گرفتند، و حمالت آنان به فرانسوا مجال داد در برابر 

انیا را به فالندر، هلند، سویس، آلمان، شارل، که در صورت نبودن معارضی ممکن بود سلطه دستگاه تفتیش افکار اسپ

فرانسوا هنگامی به فرمانروایی رسید که فرانسه از نعمت و آرامش برخوردار بود، و . و ایتالیا بگستراند، ایستادگی کند

یک ماه قبل از مرگش، در همان هنگامی که . کشور ورشکستهاي بر جاي نهاد که در آستانه جنگ دیگري قرار داشت

فرانسوا . کراون به آنان داد 000،200وگند دوستی و وفاداري یاد میکرد، براي تقویت پروتستانهاي آلمان به شارل س

و، با اندك اعتدالی، شارل با ماکیاولی همداستان بودند که فرمانروایان، که مسئولیت حفظ و حراست کشور و جان 

. ز اتباع خویش انتظار رعایت آنها را دارند زیر پا نهندساکنان آن را به دوش دارند، میتوانند موازین اخالقیی را که ا

مردم فرانسه ممکن است از گناهان فرانسوا در جنگ درگذشته باشند، ولی زندگی مجلل فرانسوا و دربار او مردم را به 

. دیگر محبوبیتی نزد مردم فرانسه نداشت 1535فرانسوا حتی در سال . ستوه آورده بود
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آخرین سالهاي عمرش را در فونتنبلو، که هنرمندان . ن را با مظاهر زیبایی دلداري میدادفرانسوا اکنون خویشت

ایتالیایی آن را آراسته بودند، سپري کرد و گروهی کوچک از زنان جوان را گرد خویش آورد و از وجاهت و طنازي 

از آنجا که گمان . لکنت زبان کردبر زبان کوچک او دملی برآمد و فرانسوا را گرفتار  1538در سال . آنان تمتع برد

ولی نتیجهاي از آن  ;میکرد این دمل از عوارض بیماري سیفیلیس است، به سفارش بارباروسا، حب جیوه خورد

این دمل مزمن و متعفن روان فرانسوا را در هم شکست، چشمان تیز وي را تیره و افسرده کرد، و فرانسوا را . نگرفت

بیم و واهمه چنان بر او چیره گشت که بر کار پختن اغذیه . ز آن گریزان بود سوق دادبه خدا ترسی که وي همواره ا

خویش نظارت میکرد، زیرا میترسید برخی از درباریانش، به امید اینکه به دست جانشینش به مقامات باالتري برسند، 

ن اطرافیانش را به مناصبی وي حتی از نفوذ و محبوبیت روز افزون فرزندش، که از هم اکنو. وي را مسموم کنند

قبل از مرگ، یگانه . میگماشت و با بیصبري در انتظار آن بود که قدرت فرانسه را به دست گیرد، با دلتنگی یاد میکرد

وارث خویش را بر بالینش خواند و به او وصیت کرد که از سلطه و نفوذ زنان بپرهیزد زیرا هانري به دیان دو پواتیه 

شاه پس از آنکه شتابان و به اجمال به گناهان خویش اعتراف کرد، نفس دردناکی کشید و . سخت دل باخته بود

فرانسوا، دوك دوگیز، که بر آستانه در ایستاده بود، زیر لب به کسانی که در اطاق مجاور گرد . چشم به راه مرگ ماند

عیسی را نجوا میکرد، از جهان در  فرانسوا، همچنانکه نام.)) زنباره کهنسال از جهان میرود: ((آمده بودند گفت

فرانسه از فرمانروایی . وي به هنگام مرگ پنجاه و سه سال داشت، و سی و دو سال بر فرانسه فرمان راند. گذشت

ولی مردم فرانسه پس از مرگ وي از گناهانش درگذشتند، زیرا او موقرانه گناه میکرد، . طوالنی او به ستوه آمده بود

  . زید، و مظهر زنده فرانسه بودبه زیبایی عشق میور

مارگریت، که مدتها از برادرش دور . در همان سال هنري هشتم، و دو سال بعد مارگریت چشم از جهان فرو بستند

چون در صومعه آنگولم از بیماري برادرش آگاه شد، از هوش رفت و فریاد . بود، نمیدانست که مرگ در کمین اوست

هبود برادر پادشاهم را به من برساند، گرچه خسته و فرسوده و چرکین و گآللود باشد، هر آن کس که خبر ب: ((برآورد

  ... و هرگاه او محتاج رختخواب باشد ;وي را در آغوش خواهم گرفت و غرق بوسه خواهم کرد

.)) رختخواب خود را به او خواهم داد و خود، به شکرانه خبر خوشی که برایم آورده است، بر زمین خواهم خوابید

. قاصدان پس از بازگشت از پاریس، بدروغ گفتند که شاه تندرست است ;مارگریت بیدرنگ قاصدانی به پاریس فرستاد

مارگریت پس از آگاهی از مرگ برادر، چهل روز در صومعه ماند و . ولی اشکهاي یک راهبه حقیقت را بر مال کرد

  . ها سرودهاي دینی خواند همراه راهبه

وي، که سالیان بسیاري را با دالوري و با ایمان نیمه . زگشت به پو و نراك، ریاضت پیشه ساختمارگریت پس از با

او از آیین کالونی، که در . پروتستان خویش سپري کرده بود، سرانجام در مراسم افسونگر آیین کاتولیک دلداري یافت

، پس از آنکه 1549در سپتامبر . گشتجنوب فرانسه گسترش مییافت، روي بر تافت و به ایمان روزگار کودکی باز

ستاره دنبالهداري را در آسمان دید، تب شدیدي به او دست داد، و همین تب وي را، که پس از تحمل رنجهاي 

وي سالها قبل از مرگ شعري ساخته بود که گویی از همان هنگام . فراوان رنجور و ناتوان شده بود، از پاي درآورد

:پرورانده است جهان و وصال به آفریدگار را در دل می آرزوي رهایی از مصایب این

آنگاه دردهاي فراقم را فرو نشان ... خدایا آن روز کی میرسد که با اشتیاق به انتظار آنم تا با مهر و رافت تو نزد تو آیم

  . گرامیترین نعمت خویش را بر من ببخشاي نعمت شیرین خواب ابدي را ;مگذار اشک بریزم
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VII  - ن دو پواتیهدیا  

فرزند ارشد او، فرانسوا، چون پدرش، جوانی . هفت فرزند داشت که همگی از زن اوکلود بودند)) زنباره کهنسال((

زاده شد، جوانی کمرو و گوشهگیر بود و فقط در  1519خوبرو، دلفریب، و شوخ طبع بود، هانري، که به سال 

  . اسارت در روح این دو برادر اثر عمیقی نهادذلت و خواري دوران . شوربختی به برادرش شباهت داشت

هانري کمروتر و محجوبتر شد، در خویشتن فرو رفت، و از . فرانسوا شش سال پس از آزادي از زندان، درگذشت

مردم میگفتند که اقامت در . دوستانش بندرت لبخندي بر چهره او میدیدند. خوشیهاي دربار فرانسه روي برتافت

  . نیایی ساخته استاسپانیا وي را اسپا

کاترین نیز چون . هانري و کاترین دو مدیسی یکدیگر را با اختیار و از روي عشق و عالقه به همسري بر نگزیده بودند

چند روزي پس از والدت او، پدر و ماردش از بیماري سیفیلیس . هانري روزگار پرمحنتی پشت سر نهاده بود

ا هانري زناشویی کرد زندگی را با رنج و محنت، آواره و سرگردان، به سر و کاترین تا روزي که ب ;)1519(درگذشتند 

فلورانس، هنگامی که فرمانروایان مدیچی را از خود راند، کاترین را به عنوان گروگان نگاه داشت، و زمانی که . برد

کلمنس هفتم کاترین را . خاندان مدیچی فلورانس را محاصره کرد، فرمانروایان تازه شهر وي را به مرگ تهدید کردند

وجهالمعامله با فرانسه قرار داد، و او در چهارده سالگی اجبارا به مارسی رفت و با جوان چهارده سالهاي که در سراسر 

. بزمهاي زناشویی بیش از چند کلمه با او سخن نگفت وصلت کرد

ساکنان . ر بسردي از او استقبال کردندهنگام ورود به پاریس، چون گروهی از ایتالیاییها را همراه داشت، اهالی شه

و کاترین هرچه کوشید، نتوانست دل مردم پاریس و شوهرش را به دست  ;میشمردند)) فلورانسی((پاریس وي را 

با وجود تالش سخت پزشکان، کاترین ده سال نازا ماند، و پزشکان گمان میکردند نازایی او معلول بیماریی است . آورد

کاترین، که از بارداري خویش نومید شده بود نزد فرانسوا رفت و با چشمان اشکبار . رث برده استکه از والدینش به ا

شاه وي را از قصد جدایی منصرف . از او اجازه خواست که از شوهرش جدا شود و باقی عمر را در صومعهاي به سر برد

فرزند به دنیا آورد که از آنان فرانسواي دوم با  کاترین ده. سرانجام وي باردار شد و متوالیا سالی یک فرزند آورد. کرد

 ;بارتلمی را صادر کرد - شارل نهم فرمان کشتار سن  ;الیزابت همسر فیلیپ دوم شد ;ماري استوارت زناشویی کرد

و  ;ادوارد به نام هانري سوم به سلطنت فرانسه رسید، و با سرنوشت شوم وي فرمانروایی خاندان والوا به سر رسید

هانري گرچه تا پایان عمر با کاترین زیست و از او داراي فرزندانی شد، اما . ت با هانري دوناوار زناشویی کردمارگری

  . هنوز چهار سال بیشتر از زناشویی آنها نمیگذشت که به دیان دو پواتیه دل باخت

روزي که هانري . یفا کردهاي پادشاهان فرانسه بیهمتا بود و در تاریخ کشورش نقش موثري ا دیان در میان معشوقه

سی و هفت سال از عمر دیان میگذشت، گیسوانش اندك اندك سفید میشد، و ) 1536(هفده ساله به دیان دل باخت 

. وي از وجاهت بهرهاي نداشت، ولی مهربانی وي دل میربود. چین و چروك چهرهاش سن واقعی وي را نمایان میکرد

مردم فرانسه بر اخالق . پایان عمر شوهرش، لویی دوبرزه، به او وفادار ماند دیان زن هرزه و بلهوسی نبود و ظاهرا تا

هاي خوبروي بتهی مغز فرانسوا، زنی  دیان، برخالف معشوقه. وي خرده نمیگرفتند ولی به دارایی او رشک میورزیدند

  . فریفت ه، مردان را میفاضل و داراي ذوق سلیم و رفتار و طبع دلپسند بود و، به جاي جذبه جنسی، به نیروي اندیش

 - پدرش، ژان دو پواتیه، کنت سن . وي زنی بزرگزاده بود و در دربار هنر دوست خاندان بوربون در مولن پرورش یافت

وي را . والیه پس از آنکه کوشید دوك دو بوربون را از خیانت به شاه فرانسه باز دارد، خود نیز به خیانت کشانده شد

شوهر دیان، که از مقربان فرانسوا بود، شاه را بر آن داشت که از . ه مرگ محکوم کردنددستگیر و ب 1533به سال 

که مرد توانا و ) از معشوقهاش، آنیس سورل(لویی دوبرزه، نوه شارل هفتم، پادشاه فرانسه  .پوشدگناه پدر زنش چشم 

هنگامی که دیان شانزدهساله را به زنی گرفت . فرماندهی نظامی و فرمانداري ایالت نورماندي رسیدبا نفوذي بود، به 
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، دیان مقبره باشکوهی براي شوهرش در )1531(پس از مرگ او . ، پنجاه و شش سال از عمرش میگذشت)1515(

دیان پس از مرگ . دار خواهد ماندکه در آن سوگند یاد کرده بود تا ابد به او وفای بر آن نهادروان بنا کرد و لوح

دیان هانري را هنگامی دید که وي را، که بیش از هفت . همسرش زناشویی نکرد و جامهاي جز سیاه و سفید نپوشید

دیان که در آن . کودك بهت زده میگریست. سال نداشت، در بایون به عنوان گروگان به اسپانیاییها تسلیم میکردند

. مادر هانري دو سال قبل درگذشته بود. ود، وي را چون مادري نوازش کرد و دلداري دادهنگام بیست و هفت ساله ب

هانري در این وقت، با . یازده سال بعد که هانري بار دیگر به دیان برخورد، شاید نوازش مادرانه او را به یاد آورده باشد

گیر، و فاقد اعتماد به نفس  سرده و گوشهآنکه چهار سال از زناشویی وي میگذشت، از نظر عواطف، جوانی نارس، اف

روابط آنان . او به مادرش بیش از همسر احتیاج داشت، و دیان با عواطف گرم خویش نیاز هانري را برمیآورد. بود

دیان با عواطف و تلقینات خویش به هانري اعتماد به نفس داد و جوانی را که از . ظاهرا مدتها پاك و بیآالیش بود

شایع بود که او از هانري داراي دختري به نام دیان دو فرانس شده . ود براي فرمانروایی آماده ساختجهان بیزار ب

دیان دختر . دیان این دختر را با دو دختر دیگري که از برزه براي او مانده بودند نگاهداري کرد و پرورش داد. است

آخرین فرزند زنازاده هانري . بود، به فرزندي برگزیددیگري را نیز، که دوشیزهاي پیمونی براي هانري به جهان آورده 

معاشقه با زنان دیگر مهر هانري را به دیان دو . ثمره معاشقه او با ماري فلمینگ، معلمه سرخانه ماري استوارت بود

  . وي اشعار شور انگیزي در وصف دیان سرود و جواهرات بسیار و امالك پهناوري به او بخشید. پواتیه نکاست

ین از اینکه فرزند ارشد شاه فرانسه همسر دیگري براي خود برگزیده بود رنج میبرد، ولی غم و اندوه خویش را به کاتر

معموال با او شام میخورد و شامگاه هر روز را در کنار او  ;روي نمیآورد، با این حال، هانري کاترین را از یاد نبرده بود

  . ان گاهی همسرش را از همخوابگی با او باز میدارد افسرده و پریشان بودولی کاترین از اینکه میدید دی ;سپري میکرد

هاي مشحون از عجز  پس از جلوس هانري بر اریکه فرمانروایی فرانسه، قدرت دیان کاهش نیافت هانري همچنان نامه

دیان را داراي شیفتگی هانري . و زبونی به او مینوشت و از او درخواست میکرد که وي را به غالمی خویش بپذیرد

شاه حق فروش مناصب دولتی را به دیان سپرد و از وجوهی که . چنان ثروتی ساخت که تنها در خور ملکه فرانسه بود

و چون  ;وي جوهرات دوشس د اتامپ را به دیان بخشید. از این راه عاید دربار میشد بهرهاي به او اختصاص داد

هانري، . ي را به هواداري از آیین پروتستان متهم خواهد ساختدوشس بدان اعتراض کرد، دیان تهدید کرد که و

تالري را که فرانسوا براي تقویت شاهزادگان پروتستان آلمان پنهانی به آنان میداد به دیان  400000گذشته از اینها، 

نامدار فرانسه،  دیان با ثروت سرشاري که به این سان اندوخته بود قصر قدیمی برزه را در آنه، به یاري طراح. بخشید

این کاخ نه تنها خانه دوم شاه، بلکه نمایشگاه هنري و میعادگاه . فیلیبر دلورم، به کاخ پهناور و با شکوهی مبدل کرد

اینجا . هاي شاه، و فیلسوفان شد سخنسرایان، هنرمندان، سیاستمداران، دوکها، فرماندهان ارتش، کاردینالها، معشوقه

جا  - در همه. کشور بود، و دیان با درایت و خونسردي بر امور کشور نظارت میکرد)) شوراي خصوصی((در واقع مقر 

که به روي هم قرار  Dدر آنه، شنونسو، آمبواز، و لوور نشان دلدادگی و سرسپردگی هانري به دیان به صورت دو حرف 

، و آثار هنري به چشم هاي رزمی را تشکیل میدادند بر ظروف، جامه Hداشتند و، با خط تیرهاي در وسط، حرف 

. این دوستی دلفریب کم نظیر، که بر عشق و مال استوار بود، تا پایان عمر پابرجا ماند. میخورد

وي حق داشت با آیین . در پیکار کلیساي کاتولیک رومی با آیین پروتستان، دیان دو پواتیه جانب کلیسا را گرفت

سوا، دوك دوگیز، زناشویی کرده بود، و فرانسوا و برادرش، کاردینال پروتستان مبارزه کند، زیرا دخترش با فرزند فران

اقامت در اسپانیا فرانسوا را در . شارل دو لورن، هر دو از مشاهیر شهر آنه و پیشواي کلیساي کاتولیک فرانسه بودند

ي الغاي فرمان کلیسا نیز از هانري پشتیبانی میکرد چنانکه برا. معتقدات روزگار کودکی خود سرسخت ساخته بود

  . کراون طال در اختیار وي نهاد 3000000هاي شرعی را محدود میساخت  پدرش، که اختیارات دادگاه
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کامیابی مبلغانی . با وجود سختگیري مقامات کلیسایی و دولتی، آیین پروتستان بسرعت در فرانسه گسترش مییافت

در سال . یشدند محافظهکاران فرانسه را هراسان کرده بودکه از طرف کالون و پروتستانهاي دیگر به فرانسه فرستاده م

اکثر ساکنان چند شهر فرانسه، چون کان، پواتیه، الروشل، و بسیاري از شهرهاي ایالت پرووانس، به آیین  1559

کشیشی شماره پروتستانهاي فرانسه را در آن سال برابر یک چهارم جمعیت کشور تخمین . پروتستان گرویده بودند

تباهی  -پیمان لئو دهم و فرانسواي اول نه تنها جلو از دین برگشتگی: ((تاریخنویس کاتولیکی نوشت. ستزده ا

طبقات پایین و متوسط فرانسه به انگیزه دشمنی با حکومت کاتولیک، که .)) را نگرفت، بلکه آن را تشدید کرد -کلیسا

ته، و دارایی کشور را در جنگها بر باد داده بود، به خود مختاري شهرها را لگدمال کرده، مالیات سنگینی به مردم بس

اشراف فرانسه که قبال از اختیارات سیاسی وسیعی برخودار بودند، به پیروزي شاهزادگان . آیین پروتستان میگرویدند

لوتري آلمان بر شارل پنجم رشک میورزیدند و گمان میکردند که با شورانیدن مردم بر دولت و کلیساي تبهکار 

/ اشراف سرشناسی چون گاسپار دوکولینیی، برادر جوانش فرانسوا د . وانند فئودالیسم را به فرانسه بازگردانندمیت

  . دادند آندلو، شاهزاده لویی دوکنده، و برادر او آنتوان دو بوربون شورش پروتستانها را سازمان می

یان نهاده بودند، زیر از سویی زبان و نویسنده پروتستانهاي فرانسه معتقدات دینی خویش را بر کتاب مبادي کالون بن

، نام لوتر در 1550پس از سال . آن فرانسوي بود، و از سوي دیگر منطق آن به مذاق مردم فرانسه خوش میآمد

پروتستانهاي فرانسه . نام هوگنوها از راه ژنو، از زوریخ، به ایاالت پرووانس راه یافت. فرانسه به فراموشی سپرده شد

دو  1561در سال . مجمع عمومی خویش را پنهانی در پاریس برپا داشتند 1559زونی یافتند که در ماه مه چنان ف

. هزار کلیساي اصالح شده یا کالونی در فرانسه وجود داشتند

به سفارش وي، پارلمان پاریس کمیسیونی براي تعقیب از دین  ;هانري دوم تصمیم گرفت که بدعت را سرکوب کند

از آن پس محکومان را زنده آتش میزدند، و دادگاه تازهاي که براي پروتستانها تاسیس ).1549(رگزید برگشتگان ب

طبع و توزیع و خواندن نشریات بدعت آمیز ) 1551)) (فرمان شاتوبریان. ((معروف گشت)) اطاق سوزان((شده بود به 

یک . ان پایدار بمانند کیفر مرگ تعیین کردرا در ردیف گناهان کبیره قرار داد و براي کسانی که در آیین پروتست

اینان ملزم . سوم دارایی محکومان به کسانی تعلق میگرفت که دادگاه را از تمایل آنان به آیین پروتستان آگاه میکردند

  . بودند نام داورانی را نیز که با پروتستانها بنرمی رفتار میکردند به پارلمان گزارش دهند

شصت تن را به )) اطاق سوزان((در طول سه سال، . وفاداري کامل به کلیساي کاتولیک بود شرط داشتن مقام دولتی،

هانري از پاپ پاولوس چهارم درخواست کرد تا . جرم هواداري از کیش پروتستان به مرگ در آتش محکوم کرد

مان با سپردن اختیارات ولی پارل ;تفتیش افکار، آن گونه که تازه در رم معمول شده بود، در فرانسه نیز اجرا شود

یکی از اعضاي آن به نام آن دو بور با بیباکی پیشنهاد کرد تعقیب مردم به جرم . خویش به دیگران مخالفت کرد

ارتداد و از دین برگشتگی تا روزي که شوراي ترانت نظر نهایی خویش را درباره جزم اندیشی اصیل آیینی اعالم 

به زندان افکند و سوگند خورد که وي را در آتش میسوزاند ولی سرنوشت، شاه هانري او را . نداشته است موقوف شود

  . را از اجراي چنین نمایشی باز داشت

او خاطره تلخ اسارت پدر، برادر، و خود را به دست شارل در . شاه به این اندیشه بود که جنگ را با شارل از سرگیرد

شاهزادگان . به دیان مهر میورزید، کینه امپراطور را به دل داشتاسپانیا فراموش نکرده بود و، به همان اندازه که 

لوتري آلمان، پس از آنکه تصمیم قاطع گرفتند تا براي آزادي دینی و سیاسی با امپراطور بجنگند، براي اتحاد با 

مان شامبور، سرانجام تالش آنان به ثمر رسید و پی. هانري، به تالش پرداختند و وي را به تسخیر لورن تشویق کردند

هانري، با یورش سریع و ماهرانه، ). 1552(که شاهزادگان پروتستان آلمان را با هانري متحد میکرد، به امضا رسید 

شارل، که بیشتر به کنار آمدن با پروتستانهاي آلمانی عالقه . شهرهاي تول، نانسی، مس، و وردن، را تسخیر کرد
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و با شاهزادگان آلمان پیمان صلح خفت آوري بست و سپاهیان خویش را داشت تا به پیروزي خاندان والوا، در پاسا

فرانسوا، دوك دو گیز، با سرسختی و رشادت کمنظیري از شهر دفاع . براي محاصره فرانسویان به شهر مس پیش راند

ریش طول کشید و در پایان آن، شارل، خسته و رنجور و با  1552دسامبر  26اکتبر تا  19محاصره مس از . کرد

بخت به زنی میماند که به شاه جوان زودتر از : ((سفید، همراه سربازانش میدان کارزار را ترك گفت و اظهار داشت

قبل از آنکه سه سال دیگر از عمر من بگذرد، به فرایارهاي فرقه : ((و سپس افزود.)) امپراطور سالخورده روي میآورد

، شارل به نفع فرزندش از فرمانروایی هلند و اسپانیا کناره 1556و  1555در سالهاي .)) فرانسیسیان خواهم پیوست

شارل میپنداشت که براي ). 1556سپتامبر  17(گرفت و پس از عقد پیمان صلح و سل با فرانسه، به اسپانیا بازگشت 

یت به زور فرزندش، فیلیپ، کشور آرام و بالمنازعی بر جاي نهاده است، ولی هانري تصمیم گرفت با استفاده از موقع

. فیلیپ سردار شایستهاي نبود و غفلتا با پاپ پاولوس چهارم به جنگ کشانده شد. آزمایی دیگري در ایتالیا دست زند

هانري دوك دوگیز را براي تسخیر میالن و ناپل به ایتالیا . چنین مینمود که اوضاع و احوال به مراد شاه فرانسه است

  . یلیپ در میدان کارزار قدیمی، در شمال خاوري فرانسه، آماده ساختفرستاد و خویشتن را براي نبرد با ف

فیلیپ بیدرنگ به مقابله برخاست و با یک میلیون دوکاتی که از آنتون فوگر وام گرفته بود، ماري، مکله انگلستان، را 

به فرماندهی  ، سپاهیان مختلط فیلیپ)1557اوت  10(کانتن درگرفت  - در پیکاري که در سن. با خود همدست کرد

امانوئل فیلیبر، دوك ساووا، مقاومت سربازان فرانسه را در هم شکستند، گاسپار دو کولینیی و آن دو مونمورانسی در 

هانري دوك . دفاع از شهر آشفته و وحشتزده پاریس نامقدور مینمود. دستگیر کردند، و سپس به پاریس تاختند

دوك از خاك فرانسه گذشت و با تردستی شگفت آوري کاله را، که از سال . دوگیز را با سربازانش از ایتالیا فراخواند

فیلیپ، که از جنگ خسته شده بود و هواي وطن به سرش ). 1558(ها بود، تصرف کرد  در اشغال انگلیسی 1348

هانري تعهد به موجب این پیمان، ). 1559آوریل  2(زده بود، ناگزیر پیمان صلح کاتو کامبرزي را با هانري امضا کرد 

با نادیده گرفتن اشکهاي ماري کاله را به  - هاي آلپ به جنوب تجاوز نکند، و فیلیپ نیز متقابال لورن و کرد که از کوه

هانري دخترش الیزابت را به فیلیپ، و . دشمنی دو شاه ناگاه جاي خود را به دوستی سپرد. فرانسه واگذار کرد

جشنهاي پرشکوهی به مناسبت . یلیبر، که مجددا دوك ساووا شده بود، دادخواهرش مارگریت دو بري را به امانوئل ف

  . زناشویی آنان برپا شدند

فیلیپ دوراندیش در فالندر ماند، ولی زنان و مردان سرشناس فرانسوي، فالندري، و اسپانیایی، براي برگزاري جشن 

در روز . نتوان به طرز دلکشی تزیین شده بودزناشویی، در اطراف کاخ له تورنل در پاریس گرد آمدند، خیابان سنت آ

. ژوئن، دوکه د آلوا، به نمایندگی فیلپ، الیزابت را تحویل گرفت، و از آن پس دختر شاه فرانسه ملکه اسپانیا شد 22

در این گونه مسابقات، پیروزي از آن کسی بود . ساله بود، هوس شرکت در تورنوا به سرش زد هانري، که اکنون چهل

هانري بردوکهاي گیز و ساووا، که به وظیفه . ون به زیر افتادن از اسب، سه نیزه به سپر حریف پرتاب کندکه، بد

ولی حریف سوم، مانتگامري، از روي ناشیگري نیزه تیزي به زیر کاله خود هانري پرتاب . خویش آشنا بودند، چیره شد

ژوئیه،  9در روز . ه روز مدهوش بر بستر بیماري افتادهانري ن. نیزه چشم شاه را درید و به مغز وي اصابت کرد. کرد

دیان دو پواتیه در آنه عزلت گزید . جشن زناشویی فیلیبر و مارگریت برپا شد، و روز بعد، شاه چشم از جهان فرو بست

مهر و کاترین دومدیسی، که سالها در آرزوي آن بود که شاه با او بر سر  ;و تا هفت سال پس از مرگ شاه زنده ماند

  . آید، تا پایان عمر سوگوار ماند
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فصل بیست و سوم

  هنري هشتم و کاردینال وولزي

1509 -1529  

  

I  -1511- 1509: پادشاه نویدبخش  

به فرمانروایی انگلستان رسید، در تماشاییترین صحنه تاریخ کشورش،  1509کسی گمان نمیکرد جوانی که در سال 

ولی . هنري در هجدهسالگی چون دختران چهره دلفریبی داشت. ی کندچون بازیگر قهرمان و تبهکاري خود نمای

سفیران خارجی، چون مداحان داخلی ، موي . دیري نگذشت که اندام ورزیده و رشادتش بر ظاهر زنانه چیره گشت

جوستینیایی، در گزارش خویش به سناي ونیز، . وي را میستودند)) ساق پاي فوقالعاده ظریف((بور، ریش زرین، و

پوست لطیفش، که هنگام بازي تنیس از خالل پیراهن ریز بافش پیداست، . او عاشق بیقرار بازي تنیس است: ((وشتن

از . وي در تیراندازي و کشتی با برجستهترین قهرمانان کشورش برابري میکرد.)) در زیبایی در جهان مانند ندارد

و تنها دیوك آوسافک در این مسابقات رقیب او به  - شکار خسته نمیشد، و هفتهاي دو روز در تورنوا شرکت میجست

همه آالت موسیقی را با ) ((چنانکه سفیر پاپ نوشته است(وي همچنین موسیقیدان زبردستی بود و  ;شمار میرفت

ساخته است که هنوز هنگام اجراي مراسم قداس در کلیساها نواخته )) مس((او دو .)) مهارت و استادي مینواخت

قانون . هاي زیبا عالقه وافر داشت و تن خویش را با البسه ارغوانی میآراست ه رقص و نمایش و جامههنري ب. میشوند

با اشتها خوراك میخورد و ضیافتهاي شام . تنها به او اجازه میداد که جامه ارغوانی و یا جامه زربافت به تن کند

سلطنتش، غرور و نخوت اشتهایش را  رسمی او گاهی هفت ساعت به طول میانجامیدند، ولی در طول بیست سال

همه مردم به او مهر میورزیدند و آداب ساده و بیآالیش، تقرب به مردم، بردباري، و بذل و . تحت الشعاع قرار میداد

هموطنانش جلوس وي بر اریکه سلطنت را سر آغاز روزگار درخشانی در تاریخ کشور خود . بخشش او را میستودند

زیرا هنري، همچنانکه جوانی ورزشکار، بود  ;نیز از داشتن چنین فرمانروایی خشنود بودندروشنفکران . شمردند می

وي، که مقدر بود رهبري کلیسا را به دست گیرد، به کتاب . عشق به علم و موسیقی را با پادشاهی در هم آمیخته بود

ز ذوق و سلیقه هنري بهره فراوان هنري، ا. میکردمقدس چنان احاطه یافت که در هر موضوعی از این کتاب نقل قول 

و خردمندانه، هانس هولباین، نقاش آلمانی، را به دربار خویش  ;با تشخیص صحیح، آثار هنري را گرد میآورد ;داشت

به همت وي، معماري، کشتی سازي، و احداث برج و بارو نیز در . خواند و آثار وي را جاویدان و فناناپذیر ساخت

انگلستان تا : ((سر تامس مور درباره او گفته است. ارتش انگلستان به توپخانه مجهز شد انگلستان گسترش یافت و

از شاهی که در دامان فلسفه و موزهاي نهگانه پرورش یافته است . کنون فرمانرواي دانایی چون او به خود ندیده است

ر آن هنگام در رم به سر میبرد، ماونتجوي با وجد و سرور به اراسموس، که د.)) انتظاري جز این نمیتوان داشت

از شاهزادهاي که به ذوق و هوشمندي خارقالعاده و صفات آسمانی وي آشنایی دارید چه امیدي است : چنین نوشت

که نتوان به دل گرفت ولی هرگاه بدانید که چه کارهاي برجستهاي اکنون از او سر میزند، چه خردمندانه رفتار 

نیکی دل بسته، و چه سان به اصحاب علم و هنر مهر میورزد، یقین دارم که براي  میکند، تا چه اندازه به عدل و

آه، اراسموس من، هر گاه بدانید که چگونه مردم . دیدن این ستاره خجسته نوظهور بیدرنگ به اینجا خواهید شتافت

ق از دیدگانتان از داشتن چنین شاهزادهاي خرسندند و تا چه اندازه زندگانی او مطلوب همگان است، اشک شو

  . آسمان شادي میکند، و زمین به طرب آمده است. سرازیر خواهد شد
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علم تا کنون در : ((وي نوشت. اراسموس پس از دریافت این نامه، به انگلستان آمد و مدتی در مدح شاه داد سخن داد

عشق به علم و  بستهاند، ولی اکنون که اینان به شکمپرستی و تجمل و پولدوستی دل ;اختیار روحانیان بوده است

شاه نه تنها مردانی چون مور را به ... هنر از میان آنان رخت بربسته و به شاهزادگان، دربار، و نجبا انتقال یافته است

به دست وي انجام میگیرد نظاره کنند و در تا بر آنچه  -حتی وا میدارد  -حضور میپذیرد، بلکه آنان را تشویق میکند 

او مصاحبت با مردانی چون مور را بر آمیزش با جوانان یا دختران و یا . مسئولیتها و خوشیهاي او شرکت جویند

مور از مشاوران شاه، لیناکر پزشک مخصوص او، و کولت واعظ وي در کلیساي .)) توانگران تهی مغز ترجیح میدهد

ان سالی که هنري به پادشاهی رسید، کولت ثروت هنگفتی از پدر به ارث برد و بیشتر آن را به در هم. سنت پول بود

قریب صد و پنجاه جوان برگزیده در این مدرسه به تحصیل ادبیات . تاسیس مدرسه سنت پول اختصاص داد

روحانی، سنت آموزش را کولت، با استفاده از معلمان غیر . کالسیک، االهیات مسیحی، و علم اخالق اشتغال داشتند

محافظهکاران آکسفرد، که گمان . این نخستین مدرسه در اروپا بود که به دست روحانیان اداره نمیشد. زیر پا نهاد

میکردند تدریس ادبیات کالسیک معتقدات دینی مردم را متزلزل خواهد کرد، با برنامه مدرسه سنت پول بناي 

  گرچه کولت مردي دیندار و . ساخت و کولت را به ادامه کارش تشویق کرد مخالفت نهادند، ولی شاه آنان را خاموش

وارم، اسقف اعظم کنتر بري، با پشتیبانی شاه، زبان . محافظهکار بود، اما دشمنان وي را به بیدینی متهم میکردند

رد و، چون هنگامی که هنري با فرانسه وارد جنگ شد، کولت آشکارا با سیاست شاه مخالفت ک. دشمنان را بست

کولت حتی در حضور شاه از منبر کلیسا . ارسموس، اعالم داشت که صلح غیر عادالنه بهتر از جنگ عادالنه است

شاه محرمانه به او گوشزد کرد که انضباط و روحیه . جنگ را تقبیح کرد و خونریزي را مخالف تعلیمات مسیح خواند

: تا کولت را از مقامش در کلیساي سنت پول عزل کند، پاسخ دادولی زمانی که از شاه خواستند . ارتش را سست نکند

کولت از عقیده خویش عدول نکرد و .)) این مرد پزشک من است... هر کسی حق دارد براي خود پزشکی برگزیند((

:، به لحن تامس اکمپیس، نامه زیر را خطاب به اراسموس نوشت1517در سال 

ولی براي ما در این عمر کوتاه و زودگذر چیزي برازندهتر از این نیست  ;نیست آه، اراسموس، کتابهاي علمی را پایانی

. که به پاکی و تقدس زیست کنیم و، به انگیزه مهر مسیح و به پیروي او، براي تهذیب و تزکیه نفس خویش بکوشیم

  . خدا نگهدارت . برسیمهاي غیر مستقیم، از نزدیکترین راه به حق و راستی  آرزوي قلبی من این است که با ترك راه

وي گور سادهاي براي خود ساخت و سنگی بر آن نهاد که بر آن نام التینی او، یوهانس کولتوس،  1518در سال 

یک سال بعد، وي در این گور به خواب ابدي رفت، و براي بسیاري از مردم مثل آن بود که قدیسی از . حک شده بود

  . جهان رفته است

II - وولزي  

بعدها شخصیت شاهزاده در کتاب ماکیاولی را به خود گرفت، هنوز در سیاست خام و تازهکار بود و هنري، که 

از این رو، گروهی از این گونه مردان را به دور . خویشتن را به راهنمایی مردان ورزیده و جهاندیده نیازمند میدید

ل بیشتر نداشت، و از این گذشته به تقوا و مور، با آنکه مردي هوشمند و فرزانه بود، سی و یک سا. خویش گردآورد

تامس و ولزي فقط سه سال از مور بزرگتر بود، کشیش بود، و به سیاست بیش . تقدس بیش از سیاست مهر میورزید

در خانواده ((تامس وولزي در ایپسویچ و، به قول گویتچاردینی، . از دین عالقه داشت و دین را از سیاست جدا نمیکرد

در پانزدهسالگی تحصیالت دوره مقدماتی دانشگاه را در آکسفرد به پایان رساند، و در بیست و . شده بودزاده )) پستی

سه سالگی خزانه دار کالج ماگدالن شد و، با فراهم آوردن بودجه تکمیل ساختمان باروي با عظمت آن کالج، لیاقت و 

   .وي به رموز پیشرفت آگاه بود. شایستگی خویش را به ثبوت رساند
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وولزي، با فراست کامل در امر مدیریت و مذاکره، مراتب روحانی را گذراند و در امور مذهبی و دیپلماسی به هنري 

. هاي خیریه را به دست او سپرد هنري هشتم پس از جلوس بر اریکه پادشاهی، اداره دستگاه. هفتم خدمت کرد

اداري از همکاري نظامی انگلستان و اسپانیا بر ضد درآمد و، با هو)) شوراي خصوصی((چندي بعد، وولزي به عضویت 

لویی دوازدهم به ایتالیا لشکر کشیده بود، و بیم . فرانسه، وارم، اسقف اعظم کنتربري، را بر خویشتن خشمگین ساخت

میبایست به هر بهایی شده جلو گسترش قدرت فرانسه را . آن میرفت که پاپ را بار دیگر فرمانبردار فرانسه سازد

وي . هنري با آنکه در این هنگام خواهان جنگ نبود، نظریات وولزي و پدرزنش، فردیناند اسپانیا، را قبول کرد. تگرف

ولی به  ;تنها آرزوي من این است که بر اتباع خویش فرمان رانم. آن چه دارم برایم بس است: ((به جوستینیانی گفت

. سیاست خارجی هنري در این عبارات مستتر است)) ;ددیگري نیز اجازه نمیدهم که مرا فرمانبردار خویش ساز

هنري هشتم دعوي شاهان انگلستان را بر تاج و تخت فرانسه به ارث برده بود، ولی میدانست که این دعوي بیپایه 

، وولزي انگلستان و فرانسه را مصالحه داد و لویی دوازدهم را بر آن داشت )1513(پس از پایان جنگ مهمیزها . است

پاپ لئو دهم، به پاس خدمات وولزي در رفع خطر فرانسه، وي را به . ا ماري، خواهر هنري هشتم، زناشویی کندکه ب

هنري نیز پس از پیروزي بر فرانسه، . ارتقا داد) 1515(و سپس به مقام کاردینالی ) 1514(اسقف اعظمی یورك 

پاپ را مرهون همت خویش میدانست، مخالفت  شاه انگلستان که آزادي). 1515(وولزي را صدر اعظم انگلستان کرد 

  . پاپ بعدي را با زناشویی مجدد خویش ناسپاسی تحملناپذیري تلقی کرد

وي بر آن بود که با ایجاد موازنه . پنج سال اول صدارت وولزي از درخشانترین ادوار تاریخ سیاسی انگلستان است

و شاید هم گمان میکرد  ;به سود انگلستان مستقر سازدقدرت بین امپراطوري مقدس روم و فرانسه، صلح و آرامشی 

که در صورت به ثمر رسیدن چنین سیاستی، خود او فرمانرواي مطلق العنان اروپا خواهد شد و آرامش قاره اروپار 

  . بازرگانی انگلستان را با هلند، که براي کشور وي ارزش حیاتی داشت، تضمین خواهد کرد

، و ماري، دختر دو )1518(خست براي عقد پیمان اتحاد، با فرانسه به گفتگو پرداخت براي وصول به این منظور، ن

. نامزد پسر هفتماهه فرانسواي اول، پادشاه فرانسه، کرد) که پس از پدر ملکه انگلستان شد(ساله هنري هشتم را 

ش وولزي به زرق و برق هنگامی که نمایندگان فرانسه براي امضاي پیمان اتحاد و همکاري به لندن آمدند، گرای

وولزي در کاخ و ستمینستر به افتخار آنان ضیافت شامی چنان پرشکوه ترتیب داد که، به گفته . آشکار شد

سراسر تاالر پذیرایی با ظروف و  ;مانند آن هرگز به دست کلئوپاترا یا کالیگوال بر پا نشده بود((جوستینیانی، 

از آزمندي و بلند پروازي این کاردینال دنیا پرست میتوان چشم .)) بود گلدانهاي زرین و سیمین بزرگ آرایش یافته

وولزي اصرار داشت که شرکت در این پیمان براي . او آرزویهاي بلندي در سر میپروراند، و به آنها دست یافت. پوشید

وت کرد که در اتحاد ، و پاپ لئو دهم دع)شاه اسپانیا(همه آزاد باشد و از امپراطور ماکسیمیلیان اول، شارل اول 

اراسموس، مور، و کولت، به گمان اینکه جهان مسیحی سرانجام از . اینان نیز دعوت وي را پذیرفتند. شرکت کنند

حتی دشمنان وولزي این کامیابی را به او . وحدت و آرامش برخوردار شده است، از خرسندي در پوست نمیگنجیدند

قیت و رشوهدادن به نمایندگان انگلستان در رم، پاپ را بر آن داشت که وي را او، با استفاده از این موف. تهنیت گفتند

بدین سان، وولزي به ریاست کلیساي انگلستان رسید و، با کرنش مدبرانه . به نمایندگی خویش در انگلستان بگمارد

. به هنري، عمال فرمانرواي انگلستان گشت

رل اول براي رسیدن به فرمانروایی امپراطوري مقدس، آرامش اروپا ولی یک سال بعد، زورآزمایی فرانسواي اول، و شا

هنري نیز در این اندیشه بود که در این زورآزمایی شرکت کند، ولی او مرد توانگري چون فوگر نداشت . را مختل کرد

مه (تان کرده شارل، که بر رقیبش چیره گشته بود، به نام شارل پنجم سفر کوتاهی به انگلس. که از وي پشتیبانی کند

اش کاترین آراگونی، دختر فردیناند پنجم، که اکنون همسر هنري و ملکه انگلستان بود، دیدن کرد، و  از عمه) 1520
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ضمنا از ماري، دختر هنري، که قبال وي را نامزد پسر ارشد فرانسواي اول کرده بودند، خواستگاري کرد، به این شرط 

وولزي از قبول این پیشنهاد سر باز زد، ولی اعانه . سه از اسپانیا پشتیبانی کندکه انگلستان در آینده در برابر فران

  . دوکات پذیرفت و از او تعهد گرفت که وي را براي رسیدن به مقام پاپی یاري کند 7000مستمر امپراطور را به مبلغ 

به درخشانترین و ) فرانسه()) میدان قماش زرین((کاردینال هوشمند هنگام مالقات سران انگلستان و فرانسه در 

در این میدان، که در فاصله گین و آردر، نزدیک کاله، قرار ). 1520ژوئن (چشمگیرترین پیروزي خویش دست یافت 

چهار هزار تن از نجباي . داشت، هنر و روح شوالیهگري قرون وسطی در زیر اشعه زرین خورشید خودنمایی کرد

هاي سیمین و یراقهایی به سبک اواخر قرون  برگزیده شده بودند، با جامهانگلستان، که از طرف کاردینال وولزي 

وسطی، همراه هنري که با ریش سرخش بر اسب سفیدي سوار بود، براي مالقات فرانسواي اول به میدان نامبرده 

براي . ن بودوولزي نیز با رداي ساتن سرخ فامی، که با جامه فاخر شاهان برابري میکرد، همراه شاه انگلستا. آمدند

پذیرایی شاهان و زنان و همراهان آنان سریعا کاخی ساخته، و براي مذاکرات و ضیافتها خیمهاي پوشیده از پارچه 

از فوارهاي شراب میریخت، و فضایی براي یک تورنواي شاهانه آماده شده . هاي نقشدار برپا کرده بودند زربافت با پرده

دو پادشاه، . در مذاکرات خویش اتحاد سیاسی و وصلت دو خاندان را تایید کردند فرمانروایان فرانسه و انگلستان. بود

و  ;که از نتیجه مذاکرات خویش خشنود بودند، در مسابقه نیزهبازي شرکت جستند و حتی با هم کشتی گرفتند

براي دلجویی از هنري  بامداد روز بعد، فرانسوا،. فرانسوا با بر زمین زدن شاه انگلستان صلح اروپا را به خطر انداخت

فرمانروایان انگلستان و فرانسه هدایاي . هشتم، بدون سالح، با مالزمان غیر مسلح خویش به اقامتگاه وي رفت

  . گرانبهایی به یکدیگر دادند و سوگند دوستی و وفاداري یاد کردند

که به فرمانروایی میرسند بیش از  در واقع هیچ یک از آنان به دیگري اعتماد نداشت، زیرا، به گواهی تاریخ، مردانی

هنري هشتم پس از هفده روز وقت گذرانی با فرانسوا، براي گفتگو با شارل، سه روز به کاله . دیگران دروغ میگویند

در اینجا، شاه انگلستان و امپراطور، با راهنمایی و مراقبت وولزي، سوگند دوستی ابدي یاد کردند ). 1520ژوئیه (رفت 

این توافقهاي . ند که وصلت خاندان سلطنتی انگلستان با خاندان سلطنتی فرانسه مسکوت بماندو تصمیم گرفت

جداگانه کمتر از توافق چند جانبهاي که وولزي قبل از مرگ ماکسیمیلیان ترتیب داده بود صلح و آرامش اروپا را 

اخت و چنین مقامی بیش از با این وصف، انگلستان را همچنان میانجی قدرتهاي اروپایی میس ;تضمین میکرد

هنري که از نتیجه مذاکراتش خشنود بود، به پاس خدمات صدر . استحقاق کشوري با ثروت و قدرت انگلستان بود

اعظم خویش، به راهبان دیر سنت آلبنز دستور داد که وولزي را به رهبري خویش برگزینند و درآمد خالص دیر را به 

راهبان دستور شاه را اطاعت .)) ین سفر خود متحمل مخارج بسیاري شده استکاردینال من در ا((او دهند، زیرا 

. کردند، و بدین سان، در آمد وولزي با هزینه وي تقریبا متعادل شد

بسیار خوبروي، ((جوستینیانی وي را به عنوان مردي . وولزي بیش از بسیاري از ما داراي فضایل و نقایص انسانی بود

او اخالقا پاك و منزه نبود، چنانکه دو فرزند . توصیف کرده است)) و توانا و خستگی ناپذیربی اندازه شیرین سخن، 

ولی هرگاه . این صفات در آن روزگار از گناهان ناچیز و اغماض پذیر به شمار میرفتند. زنازاده از خود برجاي نهاد

ی هم از فرانسوا و هم از شارل دریافت اعانات هنگفت. روایت اسقفی را بپذیریم، او از بیماري سیفلیس رنج میبرد

وولزي که میپنداشت با سیاستش به اروپا خدمت . میکرد، و آنان در دادن مستمري به وولزي با هم رقابت میکردند

براي آنکه انگلستان را نزد . بیگمان، او عاشق پول و قدرت بود. میکند، از اروپا نیز متقابال انتظار خدمتگزاري داشت

. جی از آنچه بود ثروتمندتر جلوه دهد، بیشتر درآمد خویش را مصروف ظواهر با شکوه و آراسته میکردسفیران خار

هنري حقوقی به وولزي نمیپرداخت، و از این روي، صدر اعظم ناچار بود هزینه زندگی و پذیراییهایش را با درآمد 

ه او با مبالغ هنگفتی که در مقام ریاست دیر با این حال، باورنکردنی است ک. کلیسایی و اعانات خارجی فراهم سازد
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سنت آلبنز، اسقفی باث وولز، اسقفی اعظم یورك، مدیریت اسقف نشین وینچستر، و همکاري با اسقفان ایتالیایی 

حق تعیین مناصب سیاسی و کلیسایی نیز از آن او . غایب ووستر و سالزبري دریافت میکرد، باز نیازمند پول بوده باشد

تاریخنویس کاتولیکی تخمین زده است که . هرا، در ازاي تفویض این مناصب، پاداشی دریافت میداشتبود، و ظا

وولزي . وولزي در اوج قدرت خویش یک سوم همه درآمد کلیساهاي انگلستان را به خویشتن اختصاص داده بود

. توصیف کرده است)) ندتر از پاپهفت بار نیروم((جوستینیانی وي را . توانگرترین و زورمندترین مرد انگلستان بود

براي دست یافتن به این مقام،دوبار . او تا مقام پاپ گامی بیش فاصله نداشت. میخواند)) شاه ثانی((اراسموس وي را 

  . هاي خویش، او را از گردونه خارج کرد به تکاپو پرداخت، ولی شارل زیرك، با نادیده گرفتن وعده

را ضامن بقاي قدرت میپنداشت و عقیده داشت که با زور میتوان به قدرت رسید، کاردینال وولزي تشریفات باشکوه 

او همچنین عقیده داشت که مردم . ولی تنها در صورتی میتوان قدرت را حفظ کرد که مردم به زور خو گرفته باشند

ویشتن را با از این روي، وولزي، در مراسم رسمی و همگانی، خ. رفعت مقام شخص را با تشریفات او میسنجند

هاي فاخري که به نظر او برازنده نماینده مقام پاپ و شاه بودند، و نیز با کاله قرمز کاردینالی، دستکش سرخ،  جامه

هاي مروارید و سنگهاي بهادار میآراست، و گفتی پاپ اینوکنتیوس  رداي ارغوانی، و کفشهاي سیمین مزین به دانه

او نخستین روحانی انگلیسی بود که جامه ابریشمی . در او تجسم یافتهاند سوم، بنجمین دیزریلی، و بوبرومل هر سه

، اسقفان و روساي دیرها وي را )که بندرت به دست وي انجام میگرفت(هنگام اجراي مراسم قداس . به تن کرد

نتها بر و گاهی نیز، هنگامی که دستهاي خود را براي اجراي آیین عشاي ربانی میشست، دوکها و ک ;خدمت میکردند

پانصد تن، که بیشتر آنان بزرگزاده . مالزمانش به انتظار فرمان وي بر دور میز زانو میزدند. دستهاي وي آب میریختند

همتن کورت، که وي آن را به عنوان اقامتگاه خود . و واالتبار بودند، در اداره و خانهاش به خدمت وي اشتغال داشتند

با وجود این، ). 1525(را براي فرونشاندن رشک و حسد شاه به او اهدا کرد  ساخت، چنان باشکوه بود که وولزي آن

هنگامی که تازه به : ((جوستینیانی به سناي ونیز نوشت. وولزي گاهی از یاد میبرد که هنري شاه انگلستان است

ما چنین و : تاندکی بعد گف -اعلیحضرت چنین و چنان خواهند کرد- : انگلستان رسیده بودم، کاردینال به من گفت

هرگاه : ((همین سفیر کبیر ونیزي مینویسد.)) من چنین و چنان خواهم کرد: و اکنون میگوید ;چنان خواهیم کرد

الزم باشد از شاه و کاردینال یکی را برگزینیم، بهتر است از شاه چشم پوشیم، زیرا کاردینال ممکن است از تقدمی که 

زرگان و سیاستمداران تا دست کم سه بار تقاضاي مالقات نمیکردند، به ب.)) به شاه داده میشود آزرده خاطر شود

وي در سراسر مدت صدارت . با گذشت زمان، کاردینال استبداد خویش را تشدید کرد. حضور کاردینال بار نمییافتند

ا تغییر، و انتقاد مخالفت را ب. او تشریفات قانون اساسی را نادیده میگرفت. خویش تنها یک بار پارلمنت را احضار کرد

پولیدور ورجیل تاریخنویس نوشت که این شیوه فرمانروایی به سقوط کاردینال خواهد . را با توبیخ پاسخ میداد

مخالفت با حکومت وولزي . وولزي وي را به زندان افکند، و پس از وساطت مکرر پاپ لئو دهم، آزادش کرد. انجامید

  . یافت شدت می

لزي توبیخ یا کنار نهاده شدند پارهاي از ضعفهاي وي را، چون گناه نابخشودنی، در تاریخ شاید کسانی که به دست وو

: جوستینیانی به سناي مغرور ونیز نوشت. ولی کسی درباره توانایی و پشتکار وي تردید نداشت ;ضبط کرده باشند

اعم از کارهاي کشوري  - اند  داشتهاو همه کارهایی را که صاحبمنصبان، ادارات، و شوراهاي ونیز را به خود سرگرم ((

بیطرفی و بیغرضی او، در اعمال .)) بتنهایی اداره میکند و بر همه امور کشور شخصا رسیدگی میکند -و جزایی 

او پس از الفرد، براي نخستین بار در تاریخ انگلستان . عدالت، وي را محبوب تنگدستان و منفور زورمندان کرده بود

حامی . وي ستمکشان گشود و ستمگران را در هر مقامی که بودند به دست عدالت سپرددرهاي دربارش را به ر

. هاي چندي به دانشکده، دست به اصالحی مذهبی در انگلستان زد دانشمندان و هنرمندان بود و، با تبدیل صومعه
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و اکنون که او  غرور تنگ نظرانه وولزي در جریان فعالیتهاي شتاب آلودش دشمنان زیادي برایش بوجود آورد،

 مشغول اصالح شیوه آموزش در انگلستان بود، این دشمنان، به کمک معشوقه شاه، براي سرنگونی وي توطئه می

. چیدند

III  - وولزي و کلیسا  

اسقفان غایب، روحانیان دنیا پرست، راهبان کاهل و بیکاره، و کشیشانی که  -وولزي از مفاسد کلیساي انگلستان 

حکومتی که آنچنان آرزوي اصالح کلیسا را . آگاهی داشت و خود مظهر این مفاسد بود -ازاده بودند داراي فرزندان زن

برخی از اسقفان انگلستان چون . در سر میپرورانید اکنون خود موجد فساد کلیسا بود، زیرا اسقفان را شاه برمیگزید

سقفان دیگر را چنان فریفته و به خود سرگرم داشته آسایش و مقام ا. مورتن، وارم، و فیشر مردانی ممتاز و توانا بودند

از نظر روابط جنسی، شاید کشیشان انگلستان پاکتر از . بود که به اندیشه اصالح کشیشان زیر دست خود نبودند

بخش کلیسایی انگلستان صیغهداري، زنا، میگساري، و جنایت دیده  8000ولی در میان  ;کشیشان آلمان بودند

رسوایی کشیشان هستی کلیسا : ((مورتن، اسقف اعظم، را بر آن داشت که بگوید 1486د در سال همین مفاس. میشد

به وولزي گفت که هرزگی و تبهکاري کشیشان اسقف  1519ریچارد فاکس در سال .)) را به خطر افکنده است

کلیسایی، به گمان کشیشان بخشهاي . نشینهاي وینچستر وي را از اصالح کلیسا در زمان حیاتش نومید کرده است

اینکه ترفیع مقامشان در گرو مقدار پولی است که گرد میآوردند، مساعی خویش را براي اخذ عشریه تشدید کردند، و 

برخی از آنان رسوایی را بدانجا کشانیدند که ساالنه یک دهم مرغ، تخم مرغ، شیر، پنیر، میوه، و دسترنج دهقانان را از 

قبل از مرگ بخشی از دارایی خویش را به کلیسا وقف نمیکرد با مراسم دینی به خاك  و هر کسی که. آنان میگرفتند

خالصه آنکه روحانیان براي آنکه هرچه بیشتر از مردم اخاذي . و این عواقب شومی به دنبال داشت -سپرده نمیشد 

کاري دارایی کلیسا را در سال کاتولیک محافظه. کنند، با دقت و پشتکار دولتهاي روزگار ما، به مردم مالیات میبستند

در انگلستان نیز، چون آلمان، مردم به دارایی کلیسا . ، معادل یک پنجم امالك انگلستان تخمین زده است1500

رشک میورزیدند و در انتظار روزي بودند تا امالك و عوایدي را که نیاکان خداترسشان به کلیسا بخشیده بودند 

نیا پرستی روحانیان را در مجمع کشیشان انگلستان با گزافه گویی آشکاري چنین د 1512کولت به سال . بازستانند

  : بیان داشت

زیرا اصالح کلیسا هیچ گاه  ;آرزو دارم که سرانجام به خاطر نام و مقامتان اصالح کلیسا را وجهه همت خویش سازید

همچنانکه . پاك و مکروه شده استهمسر مسیح اکنون نا - از آن رو که کلیسا ... چون امروز ضرورت نداشته است

و فرزندان نابکار فراوانی )) با زانیان بسیار همبستر شده((و به گفته ارمیا،  ;))شهر امین زانیه شده است((اشعیا گفته، 

... هیچ عاملی چون دنیاداري و شهوت پرستی روحانیان سیماي کلیسا را چرکین و آلوده نساخته است... زاییده است

چه رقابت شدیدي بین روحانیان براي به ! ص روحانیان، براي کسب مقام و علو شان تعجب آور استاشتیاق و حر

... این تبهکاران که کلیسا را ملعبه هوي و هوس خویش ساختهاند! دست گرفتن عایدات و مقامات باالتر دیده میشود

ا به بزم و سرور و شکار و بیشتر کشیشان خویشتن ر. به چیزي جز خوشی و منافع شخصی خویش نمیاندیشند

... اند گردش سرگرم داشته و به لذات این جهان دل بسته

  ... اندیشیم که به چیزي جز منافع شخصی خویش نمی... چنان در دل ما کشیشان راه یافته است... آز و طمع نیز 

ن به اندازه ناپاکی و تبهکاري ولی به بدعتگذاري آنا ;مردان ابله بدعتگذار نیز این روزها ما را به ستوه آوردهاند

  . اصالح دینی از خود شما باید آغاز شود.... روحانیان براي ما و مردم زیانبخش نیست

  :آورد کولت خشمگین در جاي دیگر فریاد برمی
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واي از دست کشیشان ناپاك و درماندهاي که در روزگار ما با وجود منفور خویش ! ... اي مقام کشیشی! اي کشیشان

اینان از اینکه از آغوش ناپاك زنان روسپی به پرستشگاه کلیسا به محراب مسیح، و به درگاه . ا انباشتهاندجهان ر

  . آفریدگار روي آرند هراسی ندارند

حتی گروهی از روحانیان سرشناس و رهبران دیرها از اتهام برکنار نبودند، چنانکه مورتن، اسقف اعظم، در سال 

متهم کرد و )) خرید و فروش مقامات کلیسایی، سود جویی، و اختالس((آلبنز، را به  ویلیام، رئیس دیر سنت 1489

ها  و با روابط شرمآورش با راهبه... هایش درمیآمیزد در درون دیر آشکارا با زنان روسپی یا معشوقه((گفت که وي 

با این . کرده است)) علنی را فاحشهخانه((و دیر مجاور )) حیثیت اماکن مقدس، حتی خود کلیسا، را بر باد داده

از چهل و دو . هاي انگلستان در آن هنگام تصویر پاکتري به دست میدهند وصف، گزارشهاي اسقفان درباره صومعه

مورد بازرسی اسقفان قرار گرفتند، پانزده دیر فاقد عیب اساسی  1530تا  1517صومعهاي که در فاصله سالهاي 

پارهاي از . هاي دیگر گرفته شد بیانضباطی بود، نه بیعفتی شتر صومعهتشخیص داده شدند، و ایرادي که بر بی

ها با صداقت و ایمان راستین، به شیوه قرون وسطی، خویشتن را به نیایش خداوند، تحقیقات علمی، پرستاري  صومعه

فروش آثاري  برخی دیگر با استفاده از سادگی مردم، با. از بیماران، امور خیریه، و آموزش جوانان سپرده بودند

  . چاپیدند ساختگی به عنوان وسیله شفابخش، دارایی مردم را می

را به ... هاي ژنده  تار مو و جامه... کمربندهاي پوسیده ... هاي چرکین پوتینهاي گندیده، شانه((اسقفان، آنانی را که 

یک تاریخنویس کاتولیک به روایت . نکوهش میکردند)) نام آثار زنان و مردان مقدس به مردم عرضه میداشتند

معاصر، در ربع اول قرن شانزدهم، در ششصد صومعه انگلستان، رفتار ناشایست، کاهلی و تنپروري، و بیقیدي در 

. حفظ و نگاهداري امالك کلیسا کال رواج داشت

 چهار راهبههاي  از بین اینها، تنها راهبه. خانه در انگلستان وجود داشت ، نزدیک به صد و سی راهبه1520در سال 

به گفته یک اسقف، هشت راهبهخانه که زنان مقیم آنها به ناپاکی و ناپرهیزگاري . خانه از سی تن تجاوز میکردند

از سی و سه راهبهخانه در اسقف . معروف بودند، به سبب مجاورت با دانشگاه کیمبریج، زیر فشار اسقفان قرار گرفتند

ده تا پاك و منظم، چهار تا فاقد ایمان و انضباط، و دو تا داراي زنان هرزه و نشین لینکن، که از آنها بازرسی شد، شانز

با توجه به اخالقیات زمان، این . خانهاي دیگر راهبهاي از کشیشی باردار شده بود ناپاك شناخته شدند، و در راهبه

. ن را جبران میکردها در تعلیم و تربیت و دستگیري از مردم آ گونه تخطیات طبیعی مینمود و خدمات صومعه

یوستیس شاپوي، سفیر کبیر کاتولیک شارل پنجم در انگلستان، در سال . روحانیان نزد مردم محبوبیتی نداشتند

مالیات سنگینی که کلیسا بر مردم بسته .)) بیشتر مردم کینه روحانیان را به دل گرفتهاند: ((به شارل نوشت 1529

یی و کاهلی نخست کشیشان حتی بسیاري از مسیحیان مومن و محافظهکار را بود، اسراف و تبذیر سران کلیسا، و دارا

، )1514(چون نایب اسقف لندن به اتهام قتل یکی از مخالفان کلیسا تحت تعقیب قرار گرفت . خشمگین کرده بودند

اوران لندن د: ((اسقف لندن از وولزي درخواست کرد که از دادرسی وي در دادگاه مدنی جلوگیري کند، و به او گفت

چنان مغرضانه از مخالفان کلیسا هواداري میکنند که هرگاه دادرسی به آنان ارجاع شود، حتی اگر منشی من چون 

هاي بدعتگذارانه بار دیگر در انگلستان پراکنده  اندیشه.)) هابیل بیگناه باشد، به محکومیت وي راي خواهند داد

به اتهام مخالفت با معتقدات کلیساي کاتولیک رومی توسط اسقف ، از چهل و پنج نفري که 1506در سال . میشدند

، اسقف لندن چهل نفر را 1510در سال . لینکن جلب شده بودند، چهل و سه تن توبه کردند، و دو تن را آتش زدند

، همان اسقف 1521در سال . به محاکمه کشید و دو تن از آنان را به جرم ناسازگاري به معتقدات کلیسا آتش زد

تاریخ، در مدت پانزده سال، سیصد و . چهل و پنج تن دیگر را محاکمه کرد و پنج تن از آنان را طعمه آتش ساخت

از میان مواردي که کفر تلقی میشدند، میتوان . چهل و دو نوع از این گونه محاکمات را در انگلستان ضبط کرده است
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انکار قدرت معجزه آساي کشیشان در تقدیس نان عشاي  ;انکار تقدیس نان عشاي ربانی: به این موارد اشاره کرد

انکار ارزش زیارت اماکن مقدس و شفاعت براي مردگان، اعتقاد به اینکه انسان تنها  ;ربانی و بخشایش گناهان انسان

اینکه  اعتقاد به ;اعتقاد به اینکه دعا باید تنها به درگاه خدا ادا شود ;با به جاي آوردن کارهاي نیک آمرزیده نمیشود

اعتقاد به اینکه مسیحی مومن تابع هیچ شریعتی جز  ;انسان، صرف نظر از کارهاي نیکش، به مدد ایمان نجات مییابد

و اعتقاد به اینکه  ;اعتقاد به اینکه کتاب مقدس نه کلیسا باید یگانه مبناي ایمان به شمار آید ;شریعت مسیح نیست

ها از جنبش  برخی از این اندیشه. هاي پیمان تجرد خویش را بشکنند هبههمه مردم باید زناشویی کنند و راهبان و را

، مخالفان جوان کلیساي 1521از سال . و برخی نیز از عقاید لوتر الهام میگرفتند ;اللردها بر جاي مانده بودند

، کیمبریج 1525تا  1521در خالل سالهاي . کاتولیک رومی اخبار انقالب دینی آلمان را در آکسفرد منعکس کردند

از آنان ویلیام تیندل، مایلز کاوردیل، هیو التیمر، تامس . جوانانی پروراند که بعدها از سران بدعتگذار انگلستان شدند

گروهی از آنان از ترس جان خویش به قاره  ;بیلنی، ادوارد فاکس، نیکولس ریدلی، و تامس کرنمر را میتوان نام برد

. ی بر ضد کلیساي کاتولیک رومی چاپ کردند و پنهانی به انگلستان فرستادنداروپا گریختند و در آنجا رساالت

 1521ظاهرا براي سرکوبی این جنبش، و شاید هم به منظور نمایش فضل و دانش خویش، هنري هشتم در سال 

از مردم  بسیاري. رساله معروف خویش را به نام دفاع از آیینهاي مقدس هفتگانه در برابر مارتین لوتر منتشر کرد

نگارش این رساله را به وولزي نسبت میدادند، و بعید نیست که وولزي، براي تایید سیاست خود در برابر رم، تدوین 

ولی اراسموس عقیده داشت که خود شاه این رساله . رساله و برخی از مضامین اساسی آن را به شاه توصیه کرده باشد

این رساله اثر . معاصران ما نیز در این باره با اراسموس همداستانند. ترا نوشته و مطالب آن را شخصا تهیه کرده اس

نویسنده تازهکار و ناپختهاي است و به جاي استدالل، از مضامین کتاب مقدس و سنتهاي کلیسایی یاري جسته و به 

برافراشت در  هنري هشتم، که خود چندي بعد بر ضد پاپ علم طغیان. توهین و ناسزاگویی به مخالفان پرداخته است

دستهاي . ... آنان که اختیارات پاپ را بیجا و ظالمانه میخوانند به مارهاي زهر آگین میمانند: ((این رساله مینویسد

از فرمان کشیش ((هیچ کیفري براي کسی که .)) نابکاري میکوشند مسیحیان عضو کلیسا را از سر کلیسا جدا سازند

کلیسا تنها تابع مسیح نیست و ناگزیر است از یگانه ((، زیرا ))ین نیستاعظم و داور گرانمایه سرپیچی کند سنگ

و همچنین به )) مسیحیترین پادشاه جهان((هنري به شاه فرانسه، ملقب به .)) جانشین مسیح، پاپ رم، نیز فرمان برد

ماینده هنري هنگام از همین روي، ن. معروف بودند، رشک میورزید)) شهر یاران کاتولیک((فردیناند و ایزابل که به 

نگهبان ((تقدیم نسخهاي از رساله وي به پاپ لئو دهم، از پاپ درخواست کرد که هنري و جانشینان وي را به نام 

پاپ این تقاضا را پذیرفت، و بنیانگذار اصالح دینی در انگلستان لقبی را که از پاپ دریافت داشته . مفتخر کند)) ایمان

  . هاي خویش ضرب کرد بود بر سکه

شاه دروغپرداز، ... دیوانه خشمگین((، ))االغ مهمل((او را  ;به سبک خاص خویش به هنري پاسخ داد 1525لوتر در 

از آنجا که شاه منفور و پوسیده با بدخواهی و کینهتوزي تعمدا به : ((خواند و نوشت)) شاه تبهکار، و مغضوب آفریدگار

.)) حق میدهم که شاه انگلیس را در پلیدي خود او مدفون کنمفرمانرواي آسمانی من ناسزا گفته است، به خود 

هنري، که چنین دشنامهایی هرگز به گوشش نخورده بودند، به برگزیننده ساکس شکایت کرد ولی وي محجوبتر از 

 با آنکه لوتر چندي بعد از شاه انگلستان پوزش. آن بود که به شاه انگلستان گوشزد کند که با شیر مردان در نیفتد

وي حتی هنگامی که آشکارا با پاپ درافتاد، از تقبیح پروتستانهاي . خواست، هنري هیچ گاه کینه وي را از دل نراند

در همان سالی که لوتر، . لوتر با گسترش نفوذ خویش در انگلستان به هنري پاسخ دندانشکنی داد. آلمان بازنایستاد

در لندن برمیخوریم که اعضاي آن براي پخش )) رادران مسیحیانجمن ب((، به )1525(هنري را به باد دشنام گرفت 

هاي بدعتگذارانه، و انتشار متن انگلیسی کتاب مقدس و یا بخشهایی از آن، سراسر انگلستان را  رساالت لوتري، اعالمیه
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ته ، ارندل، اسقف اعظم، که خاطرش از انتشار ترجمه کتاب مقدس ویکلیف آشف1408در سال . زیر پا میگذاشتند

هاي غیر رسمی کتاب مقدس ممکن است برخی از مضامین دشوار آن را درست تعبیر  بود، به بهانه اینکه ترجمه

هاي محلی  هاي دینی مردم را تحریف کنند، چاپ و توزیع کتاب مقدس را به لهجه نکرده باشند و در نتیجه اندیشه

ه کتاب مقدس توسط مردم ناخشنود بودند و میگفتند بسیاري از روحانیان انگلستان از مطالع. انگلستان تحریم کرد

تفسیر صحیح کتاب مقدس مستلزم معلومات خاصی است، و پارهاي از مضامین این کتاب براي ایجاد آشوب و بلوا 

کلیسا رسما با خواندن متنهاي انگلیسی کتاب مقدس که قبل از زمان ویکلیف ترجمه شده . دستاویز قرار گرفته است

نمیکرد، ولی این اجازه ضمنی کامال بیمعنی بود، زیرا هیچ یک از این متنها به چاپ نرسیده بود و  بودن مخالفت

  . مردم بدان دسترسی نداشتند 

انتشار یافت، داراي اهمیت تاریخی  1526و  1525از این رو ترجمه عهد جدید به زبان انگلیسی توسط تیندل، که در 

ولی . انشگاه کیمبریج تحصیل میکرد، به اندیشه ترجمه کتاب مقدس بودتیندل از همان روزهایی که در د. است

برخالف ویکلیف که کتاب مقدس را از روي متن التینی وولگات به انگلیسی برگردانده بود، او قصد داشت این کتاب 

ریعت خدا، محرومیت از ش: ((چون کاتولیک متعصبی به او گفت. را از روي متنهاي اصلی عبري و یونانی ترجمه کند

هرگاه عمرم وفا : ((، تیندل پاسخ داد))یعنی کتاب مقدس، بهتر از آن است که انسان از شریعت پاپ بی بهره ماند

.)) کند، کتاب مقدس را، بیش از آنکه تو با آن آشنایی داري، به برزگر جوانی که زمین را شخم میزند خواهم شناساند

در خانهاش پذیرایی کرد، و تیندل جوان همه این مدت را با ترجمه یک عضو انجمن شهر لندن شش ماه از تیندل 

تیندل در . به وینتبرگ رفت و به راهنمایی لوتر به کار خود ادامه داد 1524وي در سال . کتاب مقدس به سر آورد

بود به  کولونی در صدد برآمد تا کتاب عهد جدیدي را که از روي متن یونانی ترجمه و به دست اراسموس تنقیح شده

تیندل از کولونی کاتولیک به ورمس . ولی یکی از عمال انگلیسی مقامات این شهر را بر ضد او برانگیخت. چاپ رساند

پروتستان گریخت،و در اینجا متن انگلیسی کتاب عهد جدید را، با دیباچه تند و پرخاشگرانهاي که متضمن نظریات 

ها پنهانی به انگلستان راه یافتند و آرزوي اصالح  ه این نسخههم. نسخه چاپ کرد 6000اراسموس ولوتر بود، در 

کاثبرت تانستل، اسقف لندن، که مدعی بود ترجمه تیندل داراي اغالط فاحش، . دینی را در این کشور تشدید کردند

از  هاي موجود و آتش زدن آنها، هاي بدعت آمیز است، تصمیم گرفت با خرید همه نسخه و دیباچه آن متضمن اندیشه

هاي بیشتري از اروپا به  افتادن این کتاب به دست مردم جلوگیري کند، ولی به جاي کتابهایی که او میسوزاند، نسخه

خود مور در دیالوگ . انگلستان میرسیدند، و مور به کنایه میگفت که تانستل هزینه چاپخانه تیندل را فراهم میکند

و مور نیز در یک ردیه،  ;تیندل به انتقادات مور پاسخ گفت). 1528(مفصلی ترجمه تیندل را به باد انتقاد گرفت 

شاه، براي پایان دادن به مناقشه، خواندن کتاب مقدس به . صفحه، متقابال به پاسخ تیندل جواب داد 578مشتمل بر 

نیز طبع مقارن صدور فرمان شاه، دولت ). 1530(زبان انگلیسی را تا هنگام نشر ترجمه رسمی این کتاب تحریم کرد 

. آمیز را ممنوع کرد و نشر و ورود و تملک هر گونه کتاب بدعت

تیندل به . ولی فیلیپ از تیندل حمایت کرد. وولزي از فیلیپ، الندگراف هسن، درخواست کرد تیندل را بازداشت کند

ست تیندل و یا تدریجا بیشتر کتاب عهد قدیم نیز به د. و به ترجمه اسفار خمسه ادامه داد) 1530(ماربورگ رفت 

  . ولی بیاحتیاطی تیندل وي را گرفتار دست ماموران امپراطور کرد. زیر نظر او به انگلیسی ترجمه شد

، با نادیده گرفتن وساطت تامس 1536زندانی کردند و در سال ) نزدیک بروکسل(شانزده ماه وي را در ویلوورده 

خدایا چشمان : ((سخن وي، طبق روایات، چنین استآخرین . کرامول وزیر هنري هشتم، زنده در آتش سوزاندند

تیندل آن قدر زنده ماند که رسالت خویش را به پایان رساند و داستان دلکش .)) پادشاه انگلستان را بگشاي

، که متن 1611در سال . والهامبخش زندگی عیسی را به زبان ساده و روشن و نافذ براي برزگران انگلستان بازگوید
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انتشار یافت، نود درصد از برجستهترین و پرارجترین ) کتاب مقدس شاه جیمز(س به زبان انگلیسی مجاز کتاب مقد

  . آثار کالسیک ادبیات انگلستان به تیندل تعلق داشت

وولزي، همان گونه که از رئیس دولت و کلیسا انتظار میرفت، در برابر جنبش نوخاسته اصالح دینی انگلستان نرمش 

وي کار آگاهانی را براي کشف پیروان عقاید بدعتآمیز، تفتیش نشریات مظنون، و دستگیري . و مدارا پیشه کرد

ولی از آنجا که او ساکت کردن مخالفان را خردمندانهتر از توبیخ آنان . مخالفان آیین کاتولیک به کار گماشت

تن از دانشجویان آکسفرد ، سه 1528در سال . میدانست، کسی را نمیشناسیم که به فرمان وي در آتش سوخته باشد

اسقف لندن یکی از آنان را چندان در زندان نگاه داشت که در همان جا جان  ;به اتهام بدعتگذاري بازداشت شدند

و سومی، که به وولزي تحویل داده شده بود، با اغماض عمدي ماموران وولزي  ;یکی دیگر توبه کرد و آزاد شد ;داد

مجازات هیوالتیمر، بلیغترین مصلح دینی انگلستان قرن شانزدهم، را به جرم تقبیح هنگامی که اسقف ایلی . فرار کرد

  . تبهکاري روحانیان از وولزي خواستار شد، وولزي به التیمر اجازه داد که در همه کلیساهاي انگلستان سخن بگوید

او از ((قف گیلبرت برنت، به گفته اس. کاردینال وولزي خود نقشه خردمندانهاي براي اصالح کلیسا طرح کرده بود

روحانیان، به ویژه راهبانی که به جاي خدمت به کلیسا یا دولت، با زندگی ننگین خویش آبروي کلیسا را بر باد 

میدادند و باري بر دوش دولت شده بودند، دل خوشی نداشت و بر آن بود که بسیاري از آنان را از مزایاي خویش 

هاي بد نام کار بیسابقهاي نبود، و حتی قبل از  انحالل صومعه.)) دیگري گرد آورد محروم کند و راهبان را در سازمان

وولزي  1519از سال . هاي رهبانی بر چیده شده بودند هاي بدنام به دست فرقه زمان وولزي برخی از صومعه

ستورهاي او، در صورت اجراي د -هاي آوگوستینوسی صادر کرد  دستورهایی براي اصالح قوانین و مقررات صومعه

وي منشی خود، تامس کرامول، را مامور کرد . هاي دیگر میشدند هاي نامبرده نمونه و سرمشق صومعه مقررات صومعه

این مشاهدات بعدها کرامول را . ها را بازرسی کند و وضع آنها را گزارش دهد که شخصا یا توسط گماشتگانش، صومعه

از خشونت این . هاي انگلستان، کارآزموده کردند قیقتر و جدیتر صومعهدر اجراي دستورهاي هنري، مبنی بر بازرسی د

. گماشتگان، رشوهخواري آنان، و تقسیم وجوه حاصل از ارتشا با کرامول و کاردینال وولزي شایعاتی بر سر زبانها افتاد

ت تن تجاوز نمیکردند، هایی را که راهبان مقیم آنها از هف ، وولزي، با اجازه پاپ کلمنس هفتم، صومعه1524در سال 

وولزي از اینکه توانسته بود با استفاده از درآمد آنها را به تاسیس . برچید و درآمد آنها را به تاسیس کالج اختصاص داد

هاي برچیده شده دو کالج، یکی در زادگاه  وولزي از اینکه توانسته بود با استفاده از درآمد صومعه. کالج اختصاص داد

ها، کالجهاي  یگري در آکسفرد، بگشاید خشنود بود و میخواست، با برچیدن تدریجی صومعهخود ایپسویچ و د

اقدامات او در جهت . ولی گرفتاریهاي سیاسی وي را از اجراي نیات بلند و سودمندش بازداشتند. بیشتري بگشاید

ه کرد، دستاویز آبرومندانهاي ها و اموال آنها را به نفع خویش مصادر ها براي هنري، که بعدها صومعه اصالح صومعه

. فراهم کرد

سبب آن شاید این بود که وولزي در صدد برآمد با . سیاست خارجی وولزي نیز اکنون نتایج ناگواري به بار آورده بود

). 1522(، و همراه شارل پنجم به فرانسه لشکر کشید )1523و1521(جلب پشتیبانی امپراطور به مقام پاپی رسد 

  . ست انگلستان انجامید و انگلیسیها متحمل زیانهاي مالی و جانی سنگینی شدنداین جنگ به شک

و با تقاضاي ) 1523(براي از سر گرفتن نبرد، وولزي پارلمنت را، براي نخستین بار پس از هفت سال، گرد آورد 

ان پارلمنت را نمایندگ - معادل یک پنجم دارایی هر انگلیسی غیر روحانی  - پوند بودجه جنگی  000,800تصویب 

. پارلمنت پس از اعتراض شدید، با اخذ یک هفتم دارایی مردم براي پیش بردن جنگ موافقت کرد. خشمگین ساخت

چون خبر رسید که . روحانیان نیز زبان به اعتراض گشودند، ولی به تسلیم نیمی از عواید ساالنه کلیسایی رضا دادند

و فرانسواي اول را اسیر کردهاند، وولزي و هنري تصمیم گرفتند ) 1525( سپاهیان شارل در پاویا فرانسویان را منهزم
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وي از همه . براي حمله تازه به فرانسه، وولزي به بودجه اضافی نیازمند بود. که از شکست فرانسه بهرهاي برگیرند

ر رسانیدن جنگ، و تجاوز میکرد درخواست کرد که براي به ثم) دالر 5000(پوند  50انگلیسیهایی که درآمد آنان از 

با این . براي جلوگیري از سقوط سراسر فرانسه به دست شارل، یک ششم دارایی خویش را به دولت واگذار کنند

براي حفظ موازنه قدرت، . درخواست با چنان شدتی مخالفت شد که وولزي ناگزیر گشت طرح صلحی ارائه دهد

، سپاهیان امپراطور رم را تسخیر و پاپ را 1527ی در سال ول. وولزي با فرانسه پیمان همکاري متقابل نظامی بست

اکنون که شارل فرمانرواي بالمنازع و شکستناپذیر اروپا مینمود، سیاست حفظ موازنه قدرت وولزي در . زندانی کردند

درزاده شارل برا. ، انگلستان دوش به دوش فرانسه با شارل به جنگ پرداخت1528در سال . قاره اروپا عقیم مانده بود

ولی کلمنس، که در صورت آزادي خویش، به انگیزه . و هنري قصد داشت کاترین را ترك گوید ;کاترین آراگونی بود

  . مصالح سیاسی، پیمان زناشویی هنري را با کاترین فسخ میکرد، اکنون در اسارت شارل بود

IV - ))پادشاه)) طالق  

نوامبر  14، در شانزدهسالگی به انگلستان آمد، و در روز 1501کاترین آراگونی، دختر فردیناند، و ایزابل در سال 

آرثر در ماه آوریل سال بعد بدرود زندگی گفت، . همان سال با آرثر پانزدهساله، پسر ارشد هنري هفتم، زناشویی کرد

. استو همه مردم پنداشتند که با مرگ وي وصلت خاندان سلطنتی انگلستان با فرمانرواي کاستیل از هم گسیخته 

پرینس آو  - و لقب آرثر  ;فسخ پیمان زناشویی را به فردیناند گزارش داد)) دالیل((سفیر کبیر اسپانیا از روي وظیفه 

ولی خود کاترین منکر فسخ زناشویی . تا دو ماه پس از مرگش، رسما به برادر جوانترش هنري انتقال نیافت -ویلز 

هنري هفتم، که مایل نبود کاترین . ا خود به انگلستان آورده بودجهیز ب) دالر 5000000(دوکات  200000وي . بود

با جهیز هنگفت خویش به اسپانیا بازگردد، و از سویی میخواست با پیوند زناشویی دوستی و اتحاد خویش را با 

ی از آیات یک. فردیناند نیرومند حفظ کند، پیشنهاد کرد کاترین با هنري، که شش سال از او جوانتر بود، زناشویی کند

و کسی که زن برادر خود را بگیرد، این : ((این گونه زناشویی را تحریم میکرد) 20.21سفر الویان (کتاب مقدس 

: خالف آن را تعلیم میدهد) 25.5سفر تثنیه، (کتاب مقدس در جاي دیگري .)) بیکس خواهند بود... نجاست است

وارم، .)) او را براي خود به زنی بگیرد... برادرشوهرش... الد بیمرداگر برادران با هم ساکن باشند و یکی از آنان بیاو((

و فاکس اسقف وینچستر، در صورتی با زناشویی موافق بود که پاپ نیز آن را  ;اسقف اعظم، با این زناشویی مخالف بود

گروهی از ). 1503( هنري هفتم مشکل را با پاپ در میان نهاد، و پاپ یولیوس دوم زناشویی را تجویز کرد. تجویز کند

خود . متشرعین، با استناد به تعالیم کتاب مقدس، پاپ را براي تجویز این زناشویی صالح میدانستند، و جمعی ناصالح

صورت گرفت، ولی از آنجا که هنري هنوز  1503عقد رسما در سال . پاپ نیز به صالحیت خویش اطمینان نداشت

شاهزاده هنري درصدد برآمد پیمان  1505در سال . به تعویق افتادبیش از دوازده سال نداشت، زناشویی آنان 

ولی با توجه به مصالح سیاسی انگلستان به این وصلت تن . زناشویی را، که پدرش به او تحمیل کرده بود، فسخ کند

 ، شش هفته پس از جلوس هنري بر اریکه فرمانروایی انگلستان، صورت1509در داد، و مراسم زناشویی در سال 

. گرفت

هنري  ;سال بعد پسري به دنیا آورد. ، کاترین فرزندي زایید که در کودکی درگذشت)1510ژانویه  31(هفت ماه بعد 

شادمان شد که فرزند ذکورش وارث تاج و تخت انگلستان خواهد گشت و دودمان تئودور ادامه خواهد یافت، ولی 

 1513(مین و سومین پسر کاترین نیز پس از والدت مردند دو. چند هفته بعد این فرزند نیز چشم از جهان فروبست

کاترین . مرگ فرزندان کاترین هنري را به این اندیشه انداخت که زنش را به علت ناتوانی طالق گوید). 1514و 

هنري با . ماري را، که پس از پدر ملکه انگلستان شد به جهان آورد 1516بیچاره از پاي ننشست و سرانجام در سال 

اکنون که او دختري زاییده است، پس از او، به رحمت آفریدگار پسري به جهان : ((ش بر سر مهر آمد و گفتزن
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از آنجا که ماري دو ساله نامزد پسر شاه فرانسه بود، . کاترین فرزند مرده دیگري زایید 1518در سال .)) خواهد آورد

، همسر آینده ماري، پادشاه فرانسه و وارث تاج و تخت مردم انگلستان بیمناك بودند که هر گاه کاترین پسري نزاید

  . انگلستان خواهد شد و این کشور را یکی از ایاالت فرانسه خواهد ساخت

دوکهاي نورفک، سافک و با کینگم امیدواتر بودند که با فسخ نامزدي ماري از افتادن تاج و تخت انگلستان به دست 

گم در این باره چندان سخن گفت و آنچنان پافشاري کرد که سرانجام به دیوك آو باکین. فرانسویها جلوگیري کنند

هنري با ترس ابراز میکرد که چون با توافق پاپ از فرمان خدا ). 1521(جرم خیانت سرش را از تن جدا کردند 

کان از این روي، نذر کرد که هرگاه خداوند پسري به او دهد، با تر. سرپیچی کرده، مغضوب آفریدگار شده است

  . همه امید هنري به داشتن وارث ذکور از کاترین از میان رفت 1525ولی کاترین دیگر باردار نشد، و در سال . بجنگد

وي اکنون سی و چهار ساله، و در بحبوحه حرارت جوانی بود، . هنري دیر زمانی بود که مهر کاترین را از دل رانده بود

کاترین هیچگاه زن . ده بود و چهرهاش نیز پیرتر از سنش مینموددر صورتی که همسرش چهل سال را پشت سر نها

او زن دانشمند و . دلکشی نبود، ولی اینک بیماري ممتد و ناکامی فراوان تن و روان وي را درهم شکسته بود

کاترین، گذشته از این، همسر . روشنفکري بود، ولی کمتر مردي است که به خاطر علم و دانش به زنش مهر ورزد

وي، که خود را نماینده . فایی بود و، پس از اسپانیا، شوهرش را از هر آنچه در جهان بود بیشتر دوست میداشتباو

، هنري 1518در سال . اسپانیا میدانست، شوهرش را به دوستی و همدستی با فردیناند و شارل ترغیب میکرد

از او  1519به سال . ست اراسموس، دل باختنخستین بار پس از زناشویی، به الیزابت بالنت، خواهر ماونتجوي، دو

، 1524در سال . داراي پسري شد که وي را دوك ریچمند و سامرست کرد، و بر آن بود که او را جانشین خود کند

سر جورج تراکمورتن وي را حضورا متهم کرد که با مادر . در دام عشق زن دیگري به نام مري بولین گرفتار گشت

. ع داردمري نیز رابطه نامشرو

قانون غیر مدون زمان به فرمانروایان اجازه میداد که اگر زنانی را به خاطر مصالح سیاسی، نه از روي عشق و 

، یا شاید قبل از آن، هنري از مري دل 1527در سال . دلباختگی، به همسري برگزیدند، بتوانند با زنان دیگر درآمیزند

. پدر آنان، سر تامس بولین، بازرگان سرشناس و از مقربان شاه بود.برکند و مهر خواهر وي، ان، را به دل گرفت

ان را براي ادامه تحصیل به پاریس . مادرشان از خانواده اشرافی هاروارد انگلستان و دختر دیوك آو نورفک بود

اید نزدیکی به و او در اینجا نخست به دربار ملکه کلود، و سپس به دربار مارگریت دو ناوار راه یافت، و ش ;فرستادند

به او، که در آن هنگام دختر )) میدان قماش زرین((مارگریت وي را به آیین پروتستان متمایل کرد هنري در 

و ندیمه ملکه کاترین ) 1522(ان در پانزده سالگی به انگلستان بازگشت . سیزدهساله چابک و زنده دلی بود، برخورد

ن فراخ، و گردن بلندش از زیبایی ظاهر بهرهاي نداشت، ولی چشمان وي با جثه ریز و کوتاه، چهره سبزه، دها. شد

مردان . سیاه نافذ، گیسوي خرمایی، و مهربانی و خوشدلی و بذلهگوییش هنري را چون مردان دیگر فریفته او کردند

شایع  دشمنانش. ، عاشق بیقرار او بودند)ارل آو نور ثامبرلند آینده(سرشناسی، تامس وایت شاعر و هنري پرسی 

ساخته بودند که وي قبل از آنکه به شاه تقرب جوید، با پرسی زناشویی کرده است، ولی دلیلی که گواه بر درستی این 

هاي  تاریخ نخستین نامه. از اینکه هنري کی به او دل باخت آگاهی درستی نداریم. شایعه باشد در دست نیست

  . باشد می 1527عاشقانه موجود شاه به او ژوئیه 

، که ان بیش از هفت سال 1514دلبستگی به ان بود که هنري را به ترك کاترین وا داشت بیگمان هنري از سال  آیا

، که به گفته خود رابطه 1524ولی این اندیشه را تا سال . نداشت، به این اندیشه بوده است که کاترین را طالق دهد

، که در آن هنگام 1527راین موجود، شاه در مارس به گواهی ق. همسري را با کاترین گسیخت، به تعویق انداخت

. مدتها از آشنایی وي با ان میگذشت، تصمیم گرفت براي فسخ پیمان زناشویی خویش با کاترین چارهاي بیندیشد
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، که قصد داشت رنه، دختر لویی دوازهم، را به هنري نزدیک سازد، 1527وولزي هنگام سفرش به پاریس، در ژوئیه 

نخستین سندي که از این قصد هنري به دست داریم نامهاي است . هنري در باب ازدواج با ان آگاه نبودظاهرا از نیت 

به شارل پنجم نوشته و در آن اشاره کرده است که در لندن گفته میشود که  1527اوت  16که سفیر کبیر اسپانیا در 

گمان نمیرود که منظور سفیر . اهد گرفتهرگاه شاه کاترین را طالق گوید، دختر سر تامس بولین را به زنی خو

هنري و ان در گرینیچ در دو آپارتمان  1527اسپانیا از دختر بولین مري بوده باشد، زیرا میدانیم که در پایان سال 

بعید نیست که آشنایی هنري با ان شاه را بر آن داشته باشد که براي اجراي . مجاور، در زیر یک سقف، میزیستند

آنچه بیش از هر عاملی هنري را به اندیشه جدایی از کاترین انداخت آرزوي داشتن پسري . کند نیت خویش شتاب

مردم انگلستان نیز، که هنوز خاطره تلخ زد و خورد دو خاندان . بود که وارث بالمنازع تاج و تخت انگلستان شود

. ه بودند، آرزویی جز این نداشتنداز یاد نبرد) 1485 1454(یورك ولنکستر را براي تصاحب تاج و تخت انگلستان 

اکنون چهل و دو سال از سلطنت خاندان تودور سپري میشد، و ادامه فرمانروایی بدون نزاع و خونریزي این خاندان 

از این روي، هنري حتی اگر به ان برنخورده و . هنگامی میسر بود که هنري از همسر قانونی خویش داراي پسري شود

. باز کاترین را ترك میگفت، به امید آنکه از همسر آیندهاش صاحب وارث ذکور شود به او دل نباخته بود،

وولزي درباره لزوم جدایی هنري از کاترین با شاه همعقیده بود، و به او اطمینان میداد که پاپ متارکه آنان را تایید 

اشویی را فسخ کند، و فسخ پاپ در جایی که مصالح کشوري اقتضا میکرد، صالحیت داشت پیمان زن. خواهد کرد

پیمان زناشویی توسط پاپها بیسابقه نبود، ولی کاردینال پر مشغله در محاسبات خویش دو عامل احتمالی را از یاد 

و دیگر آنکه به یاد نداشت پاپی که  ;یکی آنکه نمیدانست هنري، به جاي رنه، با ان زناشویی خواهد کرد: برده بود

. کاترین تجویز کند اکنون خود زندانی امپراطوري بود که کینه هنري را به دل داشتمیبایست جدایی هنري را از 

احتماال شارل مادامی که عمهاش به جدایی خویش از هنري تن در نمیداد و، بیش از آن، در صورتی که زناشویی 

ید جدایی هنري از مجددي آنچنانکه وولزي در نظر داشت موجب پیوند انگلستان با فرانسه میشد، پاپ را از تای

آغاز اصالح دینی در انگلستان بیش از آنکه مرهون دلبستگی هنري به ان باشد، معلول مخالفت . کاترین باز میدانست

ملکه کاتولیک انگلستان و امپراطور . لجوجانه کاترین و شارل با آرزوي مشروع هنري به داشتن وارث ذکور بود

ولی موجد اصلی اصالح کلیساي . تان را از کلیساي کاتولیک رومی جدا کندکاتولیک پاپ را بر آن داشتند که انگلس

این . انگلستان فزونی قدرت فرانرواي انگلستان بود که مداخالت پاپ را در امور کشور خویش نمیتوانست نادیده بگیرد

  . عامل، بیش از پافشاري هنري براي ترك کاترین، اصالح دینی را در انگلستان دامن زد

گابریل . میگفت که سفر گابریل دو گرامون به انگلستان عزم وي را براي جدایی از کاترین راسختر ساختهنري 

براي گفتگو درباره زناشویی شاهزاده ماري با پسر شاه فرانسه به انگلستان رفت، مسئله  1527دوگرامون، که در فوریه 

هنري با کاترین با موازین کتاب مقدس سازگار  مشروع نبودن ماري را پیش کشید، زیرا عقیده داشت که زناشویی

بعضی را عقیده بر این بود که این . نبوده و حتی پاپ صالحیت نداشته است که موازین کتاب مقدس را نقض کند

داستان ساخته و پرداخته خود هنري است، ولی وولزي هم آن را نقل کرده است، و این گفتگو به دولت فرانسه نیز 

گرامون نیز آن را انکار نکرده، و کوشیده است پاپ کلمنس را ) تا جایی که خبر داریم(و ) 1528(گزارش داده شد 

شارل به سفیر کبیر خویش در . اقناع کند که پافشاري هنري براي فسخ پیمان زناشویی با کاترین مشروع و بجاست

. هنري را اجابت کند که اجازه نخواهد داد کلمنس درخواست) 1527ژوئیه  29(انگلستان اطالع داد 

او با آنکه دلتنگی . وولزي هنور در فرانسه بود که شنید هنري تصمیم گرفته است به جاي رنه با ان زناشویی کند

  . خویش را از این تصمیم شاه پنهان نمیکرد، براي فسخ پیمان زناشویی هنري با کاترین از تالش باز نایستاد
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یکی از درخواستهاي هنري . نایت را با دو درخواست نزد پاپ زندانی فرستاد منشی خود ویلیام 1527هنري در پاییز 

این بود که کلمنس، با توجه به نامعتبر بودن زناشویی وي و بیمیلی کاترین به جدایی از او، به شاه انگلستان اجازه 

ن تقاضا به پاپ هنري در آخرین لحظه فرستاده خویش را از تسلیم ای. دهد که دو زن به نکاح خویش درآورد

با توجه به این، درشگفتیم که شاه، سه سال . ظاهرا در این هنگام هنري از قصد خویش عدول کرده بود. بازداشت

به مضمون زیر دریافت  1530سپتامبر  18بعد، از یکی از گماشتگانش در رم به نام جووانی کاساله نامهاي در تاریخ 

دومین درخواست .)) اطالع داد که اعلیحضرت میتوانند دو زن داشته باشندپاپ سه روز قبل محرمانه به من : ((داشت

. هنري شگفتآور مینماید، زیرا از پاپ اجازه خواسته بود با زنی که وي با خواهرش همبستر شده بود زناشویی کند

د این، پاپ با وجو. پاپ این درخواست را نیز، به شرط آنکه پیمان زناشویی هنري با کاترین فسخ شود، پذیرفت

کلمنس نه تنها از شارل میترسید، بلکه نمیخواست اذعان کند که . نمیتوانست شخصا زناشویی هنري را فسخ کند

، هنري از کلمنس درخواست کرد به وولزي و یکی دیگر از 1527در پایان سال . سلف وي مرتکب اشتباه شده است

کلمنس این درخواست را . ناشویی وي با کاترین رسیدگی کنندنمایندگان پاپ اجازه دهد که در انگلستان به اعتبار ز

، کاردینال کامپدجو را به نمایندگی خویش به انگلستان فرستاد، و در نامه محرمانهاي به )1528آوریل  13(پذیرفت 

به  ظاهرا، پس از آنکه شاه انگلستان. وولزي و هنري اطمینان داد که نظر نمایندگان خویش را معتبر خواهد شمرد

و به شارل اعالن جنگ داد و تعهد کرد که پاپ را از اسارت امپراطور برهاند، کلمنس ) 1528ژانویه (فرانسوا پیوست 

  . با هنري بر سر مهر آمد

شارل چون از این واقعه مطلع شد، اعتراض کرد و ظاهرا از بایگانی اسناد اسپانیا سندي براي کلمنس فرستاد که طی 

که اینک هنري و وولزي میخواهند آن را بیاعتبار جلوه دهند معتبر  - ج هنري و کاترین را آن یولیوس دوم ازدوا

کلمنس، که دیگر رمقی برایش باقی نمانده بود، فورا دستوري براي کامپدجو فرستاد و از او خواست، که . خوانده بود

امپراطور وارد شود، تمام امید به صلح  اگر چنین صدمه عظیمی به... بدون مشورت قبلی، راي نهایی را اعالم نکنید((

تا حد امکان ... جهانی از بین میرود و کلیسا، که اکنون در دست کارگزاران امپراطور است، براي همیشه نابود میشود

، کوشید تا کاترین را به عزلت در )1528اکتبر (کامپدجو پس از ورود به انگلستان .)) راي نهایی را به تعویق بیندازید

. کاترین پیشنهاد وي را به این شرط پذیرفت که هنري نیز متقابال قیود رهبانیت را گردن نهد. اهبهخانه واداردیک ر

با وجود این، هنري حاضر شد سوگند . براي هنري چیزي دشوارتر و ناگوارتر از فقر و اطاعت و پاکدامنی نبود

کامپدجو از . کرد، وي را از سوگند رهبانی آزاد کند رهبانیت یاد کند، به شرطی که پاپ وعده دهد هر وقت او تقاضا

که هنري قصد دارد با ان ) 1529فوریه (تسلیم این پیشنهاد به پاپ سر باز زد و به جاي آن به پاپ گزارش داد 

هنري چیزي جز او نمیبیند . عشق سوزان وي به ان توصیف ناپذیر است: ((او در نامهاش به پاپ نوشت. زناشویی کند

وقوف به اینکه هستی شاه و سرنوشت . او حتی یک ساعت تاب تحمل فراق وي را ندارد. چیزي جز او نمیاندیشدو به 

با پیروزي سپاهیان امپراطور، .)) کشور او در گرو این عشق آتشین است، مرا سخت دلتنگ و اندوهگین کرده است

ه آنان را هنري فراهم میکرد، در جنگ ایتالیا سربازان فرانسه، که هزین. پاپ با پیشنهاد هنري بناي مخالفت نهاد

فلورانس فرمانروایان مدیچی را، . منهزم شدند، و هزیمت آنان پاپ را بیش از پیش تابع و فرمانبردار امپراطور ساخت

ت پاپی و نیز، با استفاده از ناتوانی پاپ، راونا را از ایاال. که کلمنس با خانواده آنان پیوند نزدیک داشت، از خود راند

. سرنوشت پاپ اکنون کامال به دست امپراطور افتاده بود. جدا کرد

تصمیم راسخ گرفتهام که تا هنگام مرگ : ((گفت 1529ژوئن  7خود کلمنس به این واقعیت آگاه بود، چنانکه در روز 

مضا کرد که در آن شارل را با امپراطور ا)) پیمان بارسلون((ژوئن همان سال، وي  29در .)) از امپراطور پشتیبانی کنم

ولی در این پیمان قید . وعده داده بود فلورانس را به خاندان مدیچی، و راونا را به پاپ بازگرداند و به وي آزادي دهد
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اوت، فرانسواي  5در روز . شده بود که پاپ مجاز نیست به رغم میل کاترین پیمان زناشویی وي را با هنري فسخ کند

  . ساخت مضا کرد، که ایتالیا و پاپ را عمال تابع و فرمانبردار امپراطور میاول پیمان کامبره را ا

ماه مه کامپدجو، که بیش از حد جریان را به تعویق انداخته بود، با وولزي براي رسیدگی به دادخواست شاه  31در 

با وجود این، در روز . کردکاترین، که قبال به رم متوسل شده بود، به صالحیت دادگاه اعتراض . دادگاهی تشکیل دادند

کاترین خویشتن را به پاي شاه انداخت و تضرع کنان از او . ژوئن شاه و ملکه هر دو در دادگاه حضور یافتند 21

وي درد و رنج مشترکشان، وفاداري کامل خود به شاه، و شکیبایی خویش را . خواست که از طالق وي چشم پوشد

گذرانید به هنري یادآور شد و خدا را گواه گرفت که هنگام  ور از شهر میهنگامی که شاه وقت خود را با ورزش د

و سپس از شاه پرسید که کی او را از خود رنجانده است هنري وي را از زمین بلند . زناشویی با هنري باکره بوده است

یشه جدایی انداخته کرد و گفت که آرزویی جز سعادت و شادکامی خانواده خود ندارد، و آنچه وي را اکنون به اند

هنري سپس دادخواست کاترین را از پاپ، از آن روي که کلمنس دست . صرفا مصلحت خاندان سلطنتی و ملت است

کاترین با چشمان اشکبار بیرون رفت و دیگر در دادگاه شرکت . نشانده بیاراده امپراطور بود بیجا و تحملناپذیر خواند

شاه از دادگاه خواست که نظر نهایی . شاه را برخویشتن خشمگین ساخت اسقف فیشر با دفاع از حق ملکه،. نکرد

خویش را هر چه زودتر اعالم کند، کامپدجو با تردستی دفعالوقت کرد، و سپس به بهانه استفاده از تعطیل تابستانی 

. ن در رم شدکلمنس براي عدول از دادن راي نهایی، خواستار رسیدگی به آ). 1529ژوئیه  23(دادگاه را ترك گفت 

هنري که اکنون حشم کاترین را بیش از پیش به دل گرفته بود، پیوند خویش را با او گسیخت و آشکارا با ان به 

ظاهرا بیش از هفده نامه عاشقانهاي که کامپدجو از انگلستان بیرون فرستاده است، و اکنون در . خوشگذرانی پرداخت

آن، که با طبع مردان و شاهان آشنا بود، . ند، متعلق به همین دورهاندمیان ذخایر ادبی کتابخانه واتیکان جاي دار

ولی اکنون زبان به شکایت . هاي خویش شاه را به وصال خویش دلخوش سازد ظاهرا تا این هنگام میکوشید با عشوه

کبخت، در گشود که جوانی وي سپري میشود و کاردینالها، با نادیده گرفتن آرزوي دختري به زناشویی با مردي نی

او بیش از همه وولزي را به سستی و کوتاهی متهم میکرد، و شاه نیز با وي . احقاق حق قانونی شاه کوتاهی میکنند

. عقیده بود هم

. وولزي با آنکه از قصد شاه به زناشویی با ان خشنود نبود، از هیچ کوششی براي برآوردن آرزوي هنري فرو گذار نکرد

. ردینالها پول گزافی به رم فرستاد، ولی شارل، عالوه بر پول، لشکري نیز به رم گسیل داشتاو براي رشوه دادن به کا

وولزي براي ارضاي شاه حتی زناشویی وي را با دو زن تجویز کرد، همان گونه که لوتر نیز چند سال بعد به عمل 

از این رو، . داختن او در تالشندبا اینهمه، وولزي میدانست که ان و بستگان زورمندش براي بران. مشابهی دست زد

درصدد برآمد که با دادن هدایاي گرانبها ان را با خود بر سر مهر آورد ولی به تعویق افتادن فسخ پیمان زناشویی 

وولزي از ان چون دشمنی یاد میکرد که شب و روز به اندیشه . هنري با کاترین، ان را بر وولزي خشمگینتر ساخت

ریافته بود که پس از فسخ پیمان زناشویی هنري با کاترین، ان ملکه انگلستان خواهد شد و او د. نابود کردن اوست

و هر گاه تشبثات وي در این زمینه بینتیجه بمانند، شاه وي را به گناه سستی و کوتاهی از  ;وي را نابود خواهد کرد

  . رتش خواهد شدمقام خویش برکنار خواهد کرد و خواستار حسابرسی دقیقی براموال دوران صدا

سیاست خارجی وولزي عقیم مانده بود و روگردانی او از شارل و . ناخشنودي هنري از صدراعظمش بیجهت نبود

اکنون کمتر کسی در انگلستان از . پیوندش با فرانسه زیانهاي بس سنگینی براي انگلستان به بار آورده بودند

راهبان ;روحانیان از فرمانروایی خودسرانه وي بیزار بودند. میکرد بنیکی یاد. کاردینالی که روزي مرد مقتدر کشور بود

مردم، که فرزندان و دارایی خویش را در جنگهاي  ;هاي بیشتري به دست او منحل شوند ترسیدند که صومعه می

آنان را با  بازرگانان، که خصومت وولزي با شارل داد و ستد ;بیهوده و بینتیجه از دست داده بودند، از او نفرت داشتند
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و نجبا، که اخاذي و نخوت زننده و دارایی روزافزون وولزي آنان را  ;فالندر مختل کرده بود، به او کینه میورزیدند

نوشت که گروهی ) 1529اکتبر  17(سفیر کبیر فرانسه در گزارش خویش . آزرده بود، دشمنی وي را به دل داشتند

قوط وولزي خویشتن را از سلطه کلیسا برهانند و دارایی کلیسا و ثروت برآنند که پس از مرگ یا س((از نجباي کشور 

جامهفروشان شهر کنت میگفتند که کاردینال را باید بر قایق سوراخداري نشاند و روانه .)) وولزي را به غنیمت برند

. دریا کرد

ضد وولزي تنظیم کرد و وي را  ادعا نامهاي بر 1529اکتبر  9یکی از وکالي شاه در روز . هنري زیر کتر از این بود

را، که اتباع ) 1392)) (اخطار قبلی((متهم ساخت که، با استفاده از اختیارات خویش در مقام نمایندگی پاپ 

و او را براي  ;انگلستان را در صورت آوردن توقیعات پاپی به انگلستان به ضبط اموال محکوم میکرد، نقض کرده است

وولزي، با آنکه به درخواست خود شاه به نمایندگی پاپ در . ادگاه سلطنتی احضار کردپاسخگویی به این اتهام به د

میدانست که در . انگلستان گماشته شده بود و از اختیارات خویش در این مقام بیشتر به نفع شاه استفاده میکرد

اي حاکی از اطاعت و از این روي عریضه. صورت حضور در دادگاه، داوران شاه به محکومیت وي راي خواهند داد

سرسپردگی به شاه نوشت و به خطاهاي خویش اعتراف کرد و در ضمن از شاه تقاضا کرد که خدمات صادقانه وي را 

وولزي پس از . در پتنی پیام دوستانهاي از شاه به او رسید. سپس از راه رود تمز لندن را ترك گفت. نیز از یاد نبرد

هنري کاخ گرانبهاي وولزي در وایتهال را تصرف کرد، ولی . خدا را سپاس گفتدریافت این پیام، بر خاك افتاد و 

اسقفی اعظم یورك و اشیا و لوازم بسیاري را به او واگذاشت که براي حمل آنها، به مقر اسقف اعظم نشین تازه 

مس مور صدر پس از سقوط وولزي، دیوك آونورفک نخست وزیر، و تا. ارابه مورد نیاز بود 72اسب و  160وولزي، 

  ). 1529نوامبر .(اعظم انگلستان شد

قریب یک سال، کاردینال بخت برگشته با پارسایی و وظیفهشناسی شایان ستایشی مسئولیت تازه خویش را به دوش 

وي مرتبا به کلیساها سرکشی میکرد، به ترمیم آنها همت میگماشت، و چون داور معتمدي به اختالفات مردم . گرفت

آیا کسی به اندازه : ((محبوبیت وي در شمال انگلستان بدانجا رسید که یکی از اهالی یورکشر گفت .رسیدگی میکرد

عالیجناب کاردینال قبل از آنکه به شما آیند، از محبوبیت محروم بود، و آیا اکنون کسی را محبوبتر از ایشان میتوان 

یوستیس شاپوي، سفیر امپراطور در انگلستان، به  با. ولی با فرونشستن بیم مرگ، بلندپروازي وولزي بازگشت)) یافت

از پزشک کاردینال نامهاي : ((ها از میان رفتهاند، اما گزارشی از شاپوي به شارل حاکی است این نامه ;مکاتبه پرداخت

از پاپ انتظار دارد تا سانسور خویش را تشدید کند و به نیروي نظامی ... داشتم که در آن مینویسد که کاردینال

دوك نورفک، که از این مکاتبات بویی برده . یعنی به تکفیر، تعرض، و ایجاد جنگ داخلی مبادرت کند)) وسل جویدت

بود، پزشک وولزي را بازداشت کرد و، به وسیلهاي که دانسته نیست، از او اعتراف گرفت که کاردینال پاپ را به تکفیر 

ر شارل و پزشک وولزي، و اینکه پزشک کاردینال در هاي منتسب به سفی صحت نامه. هنري تشویق میکرده است

به هر . صورتی که چنین نامهاي نوشته باشد، تا چه اندازه نظر وولزي را منعکس کرده است، بر کسی روشن نیست

. حال فرمان بازداشت وولزي از طرف هنري یا نخست وزیر او صادر شد

نوامبر  4(دهاش وداع گفت و به سوي لندن رهسپار شد وولزي بیآنکه به بازداشت خویش اعتراض کند، با خانوا

سربازان شاه، که مامور بازداشت او بودند، در اینجا به او . بیماري اسهال در شفیلد پارك وي را بستري کرد) 1530

زان ولی پس از دو روز راهپیمایی، چنان ضعفی به او دست داد که سربا ;وولزي همراه سربازان به راه افتاد. برخوردند

وولزي در اینجا خطاب به فرمانده سربازان شاه، سرویلیام کینگزتن، . مراقب اجازه دادند در دیر لستر بستري شود

هرگاه به همان سرسختی و پشتکاري : ((سخنی گفت که کوندیش آن را روایت، و شکسپیر از آن استقبال کرده است
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 29سرانجام وولزي در روز .)) ر پیري مرا از خود نمیراندکه شاه را خدمت کردم خدا را خدمت میکردم، وي در روزگا

  . ، در پنجاه و پنج سالگی، در دیر لستر چشم از جهان فرو بست1530نوامبر 

  

  

فصل بیست و چهارم

  هنري هشتم و تامس مور

1529 -1535  

  

I -  پارلمنت اصالح دینی  

که در پارلمنت در  - ازرگانان عضو مجلس عوام نجباي عضو مجلس اعیان، و ب - نمایندگان طبقات با نفوذ انگلستان 

به کاهش دارایی کلیسا و لزوم ادامه داد و ستد با فالندر راي دادند و ) 1529نوامبر  3(وستمینستر گرد آمده بودند 

آنچه از پارلمنت گذشت لزوم زناشویی شاه را با ان بولین، که نزد . آرزوي شاه را به داشتن فرزند ذکور تایید کردند

طبقات . مردم زنی ماجراجو شناخته شده بود، تایید نمیکرد، و همچنین مردم را از همدردي با کاترین باز نمیداشت

فرودست جامعه انگلستان، که نفوذ سیاسی نداشتند، با جدایی هنري از کاترین مخالف بودند، و ایاالت کاتولیکنشین 

عمال محافظهکاري در همه شئون زندگی، جز کوتاه ساختن هنري با ا. شمالی بیچون و چرا از پاپ فرمان میبردند

احساسات ملی، که در انگلستان نیرومندتر و . دست پاپ از امور داخلی انگلستان، موقتا مخالفان را خاموش کرد

حتی روحانیان که از رهبري کلیسا به دست شاه . دامنهدارتر از آلمان بود، شاه را در مبارزه با پاپ یاري میکرد

. ناك بودند آرزو داشتند گریبان خویش را از سلطه پاپی که آشکارا سرسپرده سیاست دولت بیگانهاي بود برهانندبیم

، شخصی به نام سایمن فیش رسالهاي در شش صفحه منتشر کرد، که هنري بدون اعتراض 1528در حدود سال 

ین رساله که البه در یوزگان نامیده میشد، از در ا. علنی آن را خواند، و مردم انگلستان بگرمی از آن استقبال کردند

  : شاه درخواست شده بود که همه دارایی کلیساي انگلستان، یا قسمتی از آن، را مصادره کند

ها، شماسها،  اسقفان، روساي صومعه... در زمان نیاکان شریف اعلیحضرت، در یوزگان پاك و کاهل و خانه بدوش

به قلمرو ... راهبان، کانتها، فرایارها، آمرزشنامهفروشان، و ماموران احضار شماسهاي اعظم، اسقفیاران، کشیشان،

با دریوزگی بیش از ) بدون تن دادن به کار و زحمت(این تبهکاران کاهل را، که . فرمانروایی اعلیحضرت رخنه کردند

اراضی و امالك کشور را از  یک سوم دارایی کشور اعلیحضرت را به یغما بردهاند، چگونه میتوان برشمرد اینان بهترین

ها، پشمها، کره اسبها،  ها، علوفه بدین نیز اکتفا نکرده، یک دهم غالت، مرغزارها، چراگاه. آن خویش کردهاند

آري، آنان با چنان خست و تنگنظریی ... اند اختصاص دادهها، خوکها، غازها، و ماکیانها را به خویشتن  ها، بره گوساله

هاند که زنان تنگدست ناگزیرند که از هر ده تخممرغ خویش یکی را به آنان دهند، و گرنه از به منافع خویش دل بست

زمانی که با یک ساعت همخوابگی با فرایارها، راهبان، . آنچه در عهد قیام مسیح به آنان تعلق میگیرد محروم میشوند

نجبا و بازرگانان، که  ه کارکردن استو کشیشان، چندین برابر دستمزد یک روزکار به دست میآید کدام زن مایل ب

خواهان مصادره امول کلیسا به نفع جامعه بودند، ظاهرا تهمتهاي گزاف آمیزي را که در این رساله به روحانیان زده 

این آقایان بر آنند که با بدنام کردن کلیسا همه : ((سفیر کبیر فرانسه، ژان دوبله، نوشت. شده بود نادیده میگرفتند

از آنجا که خود آنان مقصود خویش را کتمان نمیکنند، لزومی ندارد که با رمز بدان اشاره . ن را ضبط کننددارایی آ

پیداست که نفوذ و قدرت روحانیان در دولت رو به زوال نهاده است و این پارلمنت موقعیت آنان را سخت به ... کنم
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اده بود، ولی سقوط او سبب شد که براي روحانیان وولزي از تعرض به امالك کلیسا بازایست.)) خطر خواهد انداخت

مردم و نفوذ پاپ، که خود وي اکنون مغضوب شاه و ملعبه سیاست امپراطور ) منحط و متزلزل(پشتیبانی جز ایمان 

عرف و عادت اقتضا میکرد که قوانین مربوط به کلیسا را شوراي روحانیان، به سرپرستی اسقفهاي . بود، باقی نماند

  . ولی معلوم نبود که این شورا بتواند خشم شاه و پارلمنت را فرونشاند. ربري و یورك، تایید یا صادر کننداعظم کنت

مجلس در عریضهاي خطاب به شاه، در ضمن تایید معتقدات اصیل آیین کلیسا، . تعرض از مجلس عوام آغاز شد

که، بدون جلب موافقت شاه و پارلمنت،  روحانیان را سخت به باد انتقاد گرفت و شوراي روحانیان را متهم کرد

قوانینی وضع میکند و، به موجب این قوانین، آزادي مسیحیان را محدود، و آنان را به پرداخت جرایم سنگینی ملزم 

شورا، روحانیان را ملزم میسازد که در ازاي به جاي آوردن آیینهاي مقدس مبالغ هنگفتی به سران کلیسا  ;میسازد

و  ;ا جوانان نارس و نادان را برادرزاده خویش میخوانند و به مقامات پردرآمد کلیسایی میگمارنداسقفه ;بپردازند

هاي تابع اسقف نشینها، با استفاده ناشایست از اختیارات خویش، از مردم باج میگیرند، مردم را بدون ذکر  دادگاه

واست تنظیم میکنند و متهمان را به سختی گناهشان بازداشت و زندانی میکنند، و به اتهام کمترین بدعتی کیفر خ

. در پایان ادعانامه، از شاه درخواست شده بود که براي اصالح کلیسا از این پلیدیها اقدام کند. به کیفر میرسانند

هنري، که احتماال خود بانی این ادعانامه بود، پارهاي از نکات اساسی ادعانامه را به شوراي روحانیان فرستاد و پاسخ 

اسقفان به وجود انحرافات و تخلفاتی در کلیسا اعتراف کردند، ولی آنها را معلول اعمالی تصادفی افراد . ستخوا

دانستند و پارسایی و دینداري پادشاهی را که با چنان شهامتی به لوتر پاسخ گفته و روحانیان را براي سرکوبی بدعت 

اه باشند، با اداي سخنان تندي شاه را بر خویشتن آنکه به خوي تند شاه آگ ولی بی. یاري کرده است ستودند

: تر ساختند خشمگین

خدا و عزم و مصلحت کلیساي مقدس او )) کتاب مقدس((از آنجا که ما اختیار قانونگذاري خویش را ناشی از 

یم اجراي وظایف خویش را، که مطمئنا خداوند به ما سپرده است، به تصویب اعلیحضرت موکول نخواه.... میدانیم

که از روي بزرگواري، از قوانینی که با اجازه ... از این رو، با خشوع و فروتنی، از آن حضرت استدعا داریم... کرد

براي اعتالي نام خداوند و اشاعه تقوا و پرهیزگاري، و صیانت ایمان به مسیح، وضع و اعمال ... آفریدگار و به دست ما

  . میشوند پشتیبانی فرمایند

هنري قبل از همه بر آن بود که با جلب موافقت . بارزه شاه را با روحانیان اندکی به تعویق انداختندمسائل دیگري م

مجلس عوام پس از اعتراض به این درخواست شاه، آن را . کندپارلمنت از زیر بار دیونش به اتباع خویش شانه خالی 

سه الیحه دیگر به منظور بازداشتن روحانیان از دخالت در امور وراثت، اخذ مالیات بر مرگ، و تصدي . کردتصویب 

این لوایح از تصویب مجلس عوام گذشتند ولی در مجلس . مقامات پردرآمد متعدد کلیسایی به مجلس تسلیم شدند

ر سرانجام، پس از اصالحاتی، در مجلس لوایح مذکو. اعیان با مخالفت سخت اسقفها و روساي دیرها مواجه شدند

دسامبر جلسات خویش را به وقت  17پارلمنت در روز . اعیان نیز به تصویب رسیدند و عنوان قانون پیدا کردند

تامس کرنمر، استاد االهیات دانشگاه کیمبریج، به هنري پیشنهاد کرد از  1530در تابستان . دیگري موکول کرد

بازار . سیده شود که آیا پاپ صالحیت دارد زناشویی مردي را با بیوه برادرش تجویز کندهاي مهم اروپا پر دانشگاه

گماشتگان شارل نیز براي . عمال هنري براي اخذ پاسخ منفی به تالش پرداختند. تطمیع و ارتشا باز گرمی گرفت

 ;هاي ایتالیا متضاد بود سخ دانشگاهپا. هاي اروپا را به تایید صالحیت پاپ وا دارند، به زور متوسل شدند آنکه دانشگاه

ولی دانشگاه پاریس، با فشار فرانسوا، به این  ;سرباز زدند)) نگهبان ایمان((هاي لوتري از ابزار نظر به نفع  دانشگاه

هاي آکسفرد و کیمبریج، به سفارش موکد دولت حقانیت هنري  دانشگاه. پرسش پاسخی داد که هنري را ارضا میکرد

  . یمان زناشویی خویش تایید کردندرا به ابطال پ
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که دولت تصمیم گرفته است ) 1530دسامبر (هنري که اکنون قدرتی یافته بود، توسط دادستان خویش اعالم داشت 

، تعقیب و مجازات ))اخطار قبلی((همه روحانیانی را که وولزي را نماینده پاپ میشناختند، به جرم سرکشی از مفاد 

، گماشتگان شاه به روحانیان ابالغ کردند )1531ژانویه  16(پارلمنت و شوراي روحانیان پس از گشایش مجدد . کند

بپردازند، از تعقیب و ) دالر 11800000(پوند  118000که هر گاه به خطاي خویش اذعان کنند و تاوانی معادل 

پاپ میشناختند که خود شاه روحانیان پاسخ دادند که آنها وولزي را از آن روي نماینده . مجازات معاف خواهند شد

ولی هنري سخت به پول . حق با روحانیان بود. دعواي خویش را در دادگاهی مرکب از او و کامپدجو طرح کرده بود

سرانجام روحانیان با اکراه رضا دادند تاوان مقرر را از افراد زیر پوشش مجامع کلیسایی خویش جمع . احتیاج داشت

حامی و یگانه رهبر کلیسا و روحانیان ((فراتر رفت و از روحانیان خواست که وي را هنري از این نیز . آوري کنند

روحانیان براي تعدیل نظر شاه پیشنادهاي متعددي عرضه . بشناسند یعنی پیوند خویش را با پاپ بگسلند)) انگلستان

 10در روز (سرانجام . تولی هنري، که مردي یکدنده و بیگذشت بوده هیچ یک از پیشنهادها را نپذیرف ;داشتند 

وارم، اسقف اعظم، که اکنون هشتاد و یک ساله بود، به رغم میل باطنی خویش، دستور شاه را با قید  1531فوریه 

سکوت روحانیان  ;از شورا صدایی برنخاست. به شوراي روحانیان برد)) تا آنجا که شریعت خدا اجازه میدهد((عبارت 

هنري، که اکنون بر کلیسا و روحانیان . ه دستور شاه جنبه قانونی پیدا کردو در نتیج ;عالمت رضا شناخته شد

. انگلستان مسلط شده بود، به اسقفان اجازه داد مخالفان کلیسا را تحت تعقیب قرار دهند

هنري، در ماه ژوئیه کاترین را ) 1531مارس  30(پارلمنت و شوراي روحانیان بار دیگر به جلسات خویش پایان دادند 

چندي بعد، هنگامی که شاهزاده ماري در ریچمند میزیست، کاترین به امتیل . راي همیشه در وینزر ترك گفتب

پاپ کلمنس هفتم، به سفارش . هنري جواهراتی را که به کاترین داده بود از او گرفت و به ان بخشید. رهسپار شد

اخطار کرد تا هنگامی که درباره دادخواست طالق و به او ) 1532ژانویه  25(شارل، هنري را به زناکاري متهم ساخت 

هنري اخطار پاپ را . وي حکمی صادر نشده است، از ان بولین دل برکند و با همسر قانونیش، کاترین، زندگی کند

هاي پر مهر خویش را به  در همین هنگام بود که هنري یکی از نامه. نادیده گرفت و ماجراي عشقی خود را دنبال کرد

   :ن نوشتآ

از روزي که از هم جدا شدهایم . دلدار عزیزم، این نامه مبین تنهایی و بیکسی دردناك من پس از جدایی از توست

ولی اکنون که نزد تو میآیم ... همواره به مهر تو و عشق سوزان خویش میاندیشم. زمان بر من بسیار طوالنیتر میگذرد

یژه شبها را در آغوش گرم تو به سر آرم و بر سینه زیبایت بوسه به امید اینکه بو... درد و اندوهم کاهش یافته است

  . هنري. آن که از آن تو بوده و هست و خواهد بود. زنم

، هنري قوانین دیگري به زیان روحانیان به )1532ژانویه  15(پس از گشایش مجدد پارلمنت و شوراي روحانیان 

هاي مدنی صورت  کاري روحانیان مادون شماس در دادگاهتصویب رسانید که به موجب آنها رسیدگی به اتهام تبه

وجوهی که هنگام مرگ مسیحیان یا رسیدگی به وصیتنامه آنان  ;هاي شرعی کاهش مییافتند میگرفت، جرایم دادگاه

و دیگر هیچ مقام کلیساییی که تازه به منصبی  ;به کلیسا تعلق میگرفت تقلیل مییافت و یا بکلی از بین میرفت

یشد حق نداشت عواید نخستین سال خود را براي پاپ بفرستد، و از انتقال پول انگلستان به رم به عنوان گماشته م

در ضمن، براي اغفال . نذریه، بهاي آمرزشنامه، یا به هر عنوان دیگري که پاپ قبال دریافت میداشت، جلوگیري میشد

با کاترین، درآمد سران کلیسا در نخستین سال  پاپ، به او اطالع داده شد که در صورت فسخ پیمان زناشویی هنري

اکنون بیشتر اسقفان انگلستان پذیرفته بودند که با جدایی کلیساي . انتصاب آنان همچنان به رم فرستاده خواهد شد

، شوراي روحانیان آمادگی خویش را به 1532در ماه مارس . انگلستان از رم قدرت و درآمد آنان کاهش نخواهد یافت

باشد که قطع اخاذي بیدادگرانه مورد بحث، : ((ز پاپ اعالم داشت و عریضهاي به مضمون زیر به شاه نوشتجدایی ا
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اعلیحضرت ... و براي آنکه پاپ بار دیگر به اخذ عواید کلیساي این سرزمین مبادرت نکند... آن حضرت را پسندیده آید

در روز .)) و مردم انگلستان را از بارگاه رم اعالم داردمقرر فرمایند که همین پارلمنت پایان فرمانبرداري اعلیحضرت 

ماه مه، شوراي روحانیان از شاه درخواست کرد که رسیدگی به مصوبات آینده آن و تشخیص نفع و زیان آنها  15

براي انگلستان به کمیته تاماالختیاري که نیمی از اعضاي آن از میان روحانیان و نیم دیگر از میان غیر روحانیان 

و شوراي روحانیان، کلیساي انگلستان )) پارلمنت اصالح دینی((در همین دوره تاریخی . برگزیده میشوند واگذار شود

. پا به عرصه هستی نهاد و بخشی از دولت و در نتیجه فرمانبردار آن شد

از صدارت کناره  ماه مه 16تامس مور، که نتوانسته بود آتش خشم مخالفان جامعه روحانیت را خاموش کند، در روز 

در ماه اوت، وارم، اسقف اعظم، پس از آنکه در بستر مرگ، سرسپردگی شوراي . گرفت و در خانه خود عزلت گزید

هنري تامس آدلی را به جاي مور، و تامس کرنمر را به جاي وارم . روحانیان را به شاه تقبیح کرد، بدرود زندگی گفت

 1533پارلمنت در فوریه . سلطه پاپ همچنان نیرو گرفت و ادامه یافت سرکشی هیئت حاکمه انگلستان از. برگماشت

را تصویب کرد، که مقرر داشت به همه درخواستهایی که قبال براي اتخاذ تصمیم به رم فرستاده )) قانون استیناف((

... خارجی... کفیرهاي شرعی و مدنی انگلستان، بدون توجه به امر و نهی و اعتراض و ت در دادگاه((شدهاند از این پس 

شاه اکنون دلیل . ، هنري با ان، که از چهار ماه قبل باردار بود، زناشویی کرد1533ژانویه  15در روز .)) رسیدگی شود

از این رو، پس از توسل بینتیجه دیگري به پاپ، از . موجهتري براي فسخ پیمان زناشویی خویش با کاترین داشت

کرنمر، که اکنون اسقف اعظم کنتربري . ماه مه 23در روز ). 1533آوریل ( .شوراي روحانیان درخواست طالق کرد

همان ماه ان را همسر قانونی هنري  28بود، زناشویی هنري با کاترین را غیر قانونی و بیاعتبار اعالم داشت و، در روز 

که انگلستان، سوار بر سه روز بعد، ان با جامه زربافت و آراسته به جواهر، جهت تاجگذاري به عنوان مل. شناخت

با وجود تجلیل فراوانی که . کالسکهاي که به شکل سنتی و توسط هانس هولباین کهین طراحی شده بود، به راه افتاد

از او به عمل آمده بود، ان از سکوت مردم به ناخشنودي آنان پی برد، و شاید به این اندیشه فرور رفت که این تاج تا 

پاپ کلمنس زناشویی مجدد هنري را نامشروع و فرزندان آینده وي را زنازاده خواند و خود . کی بر سر او خواهد ماند

سفیر کبیر شارل به . سپتامبر، الیزابت دیده به جهان گشود 7در روز ). 1533ژوئیه  11(هنري را تکفیر کرد 

. امپراطور نوشت که معشوقه شاه حرامزادهاي به جهان آورده است

عواید سران . فعالیت خویش را از سر گرفت 1534ژانویه  15ماه مه تعطیل شده بود، در  4 پارلمنت، که در روز

کلیسا و وجوهی که به پاپ پرداخت میشدند اکنون به شاه تعلق گرفتند، و انتصاب اسقفان، که عمال از چندي قبل 

هاي کلیسایی و  اري از دادگاهصالحیت تعقیب مردم به جرم بدعتگذ. به دست شاه انجام میگرفت، حق قانونی شاه شد

  . شرعی به محاکم مدنی انتقال یافت

، الیزابت بارتن، راهبهاي اهل کنت، اعالم داشت که خداوند وي را از مجرمیت شاه در نتیجه زناشویی 1533به سال 

زجر و شکنجه دربار سلطنتی با . مجددش آگاهانیده و جایی را که براي شاه در دوزخ فراهم میشود بدو نمایانده است

از او اقرار گرفت که بدروغ چنین ادعایی کرده و به مخالفان دستاویزي داده است که براي برانداختن شاه 

وي را به مرگ محکوم کرد، و حکم اعدام )) شرکاي جرم((مجلس اعیان این راهبه و شش تن از . توطئهچینی کنند

. از توطئه آگاه بوده و دولت را از آن مطلع نکرده است اسقف فیشر نیز متهم شد که. اجرا شد 1534مه  5در روز 

اسقف نامبرده بدین نیز متهم شد که او و کاترین از نقشهاي که به دست شاپوي و با پشتیبانی شارل براي حمله به 

جرم و فیشر با آنکه این اتهام را رد کرد، م. انگلستان، مقارن طغیان هواخواهان کاترین، طرح شده بود آگاه بودهاند

در خانواده  1485وي، که به سال . در این ماجراها، تامس کرامول دستیار اصلی هنري بود. خائن شناخته شد

آهنگري اهل پتنی چشم به جهان گشود، نخستین سالهاي زندگی را با فقر و محنت سپري کرد، و چهار سال در 
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فندگی و سپس صرافی پیشه ساخت و سرمایهاي به پس از بازگشت به انگلستان، با. فرانسه و ایتالیا در به در گشت

او پنج سال وولزي را با صداقت خدمت کرد، در روزگار ادبار و شوربختی به هواداري او برخاست، و با کاردانی . هم زد

کرامول در . شد) 1534مه (وي بتناوب وزیر دارایی، رئیس بایگانی، و دبیر شاه . و وفاداري خویش به شاه تقرب یافت

اشراف مخالفش وي را به عنوان . ، با اطاعت محض از شاه، کارگردان اصلی امور دولت بود1540تا  1531لهاي سا

رقیب بازرگان تازه به دولت رسیده خویش تحقیر میکردند و به اعمال اصول مندرج در کتاب شاهزاده ماکیاولی، 

کرامول، که وي  645هدف اساسی . اختندرشوهخواري، فروش مناصب، و دلبستگی مفرط به مال و قدرت متهم میس

آن را کتمان نمیکرد، این بود که شاه را فرمانرواي مطلق و بالمنازع انگلستان سازد و فرمانروایی مستبدانه وي را با 

در راه رسیدن به این هدف، او توانایی خارقالعادهاي ابراز داشت، دارایی خویش را . مصادره اموال کلیسا تحکیم کند

. داد، و در همه منازعات، مگر آخرین زورآزمایی خویش، بر دشمنان چیره شد افزایش

قانون ((ظاهرا به تلقین و تدبیر وي بود که هنري، از ترس دشمنی روزافزون مردم انگلستان، پارلمنت را به تصویب 

م داشت، ماري را زنازاده این قانون زناشویی هنري را با کاترین نامشروع اعال). 1534مارس  30(وا داشت )) جانشینی

وارث قانونی تاج و تخت انگلستان ساخت، و هر اعتراضی را به  - در صورتی که ان پسري نزاید  -خواند، الیزابت را

  . قانونی بودن زناشویی هنري با ان و مشروعیت فرزندان وي از جرایم کبیره شناخت

گماشتگان شاه، همراه . اه سوگند وفاداري یاد کنندپارلمنت همه مردان و زنان انگلستان را ملزم ساخت که به ش

از معدود . ها، و دیرها داخل شدند و از مردم سوگند گرفتند ها، کاخها، صومعه سربازان، در سراسر کشور به خانه

اینان با آن قسمت از قانون که . کسانی که حاضر نشدند سوگند یاد کنند اسقف فیشر و تامس مور را میتوان نام برد

همه آنان  ;رث تاج و تخت انگلستان را تعیین میکرد موافق بودند، ولی از تایید ملحقات قانون سرباز میزدندوا

به تصویب پارلمنت رسید، رهبري کلیساي تازه  1534نوامبر  11که در )) قانون تفوق((به موجب . بازداشت شدند

ه شاه تفویض گشت، و حق نظارت بر امور اخالقی، نامیده شد، ب)) کلیساي انگلیکان((ملی انگلستان، که از آن پس 

قانون هر کسی را که شاه را در . معتقدات، نظامات و اصالحات کلیسایی، که قبال از آن کلیسا بود، به شاه داده شد

از اسقفان . هاي خویش غاصب، ستمگر، منافق، بدعتگذار، و یا بیدین مینامید به خیانت محکوم میکرد گفتار یا نوشته

)) بدون قید تا آنجا که شریعت مسیح اجازه میدهد((ر دیگر تعهد گرفته شد که سیادت سیاسی و دینی شاه، را با

  . گردن نهند و در آینده به پاپ اجازه ندهند که قدرت خویش را دیگر بار به انگلستان بگستراند

یشان کلیساي انگلیکان وانمود همه کش. همه نیروي دولت براي سرکوبی مخالفان این مصوبات بیسابقه تجهیز شد

ولی بسیاري از راهبان و فرایارهایی که به پاپ وفادار مانده بودند از . کردند که با مصوبات پارلمنت موافقند

سرسپردگی به دولت خودداري کردند، و مقاومت آنان از جمله عواملی بود که هنري را چندي بعد به انحالل 

سري فرایارهاي فرقه کارتوزیان صومعه چارترهاوس لندن بیش از همه هنري و  خیره. هاي انگلستان واداشت صومعه

سه تن از فرایارهاي فرقه کارتوزیان نزد کرامول رفتند و به او گفتند که با رهبري کلیسا به دست . کرامول را برآشفت

، 1535آوریل  26رایارها در روز این ف. کرامول آنان را نیز به زندان فرستاد. هر مقام غیر دینی در انگلستان مخالفند

  . همراه یک فرایار دیگر و یک کشیش آزاد، در دادگاه خصوصی شاه مورد دادرسی قرار گرفتند

داوران شاه بر آن بودند که به برائت آنان راي دهند، ولی کرامول از بیم آنکه مبادا برائت آنان مخالفان دیگر را نیز به 

ماه مه، هر پنج تن را که همچنان با قانون تفوق  3ر حکم برائت باز داشت، در روز سرکشی وادارد، داوران را از صدو

مخالفت میکردند در صندوقهایی به تایبرن بردند و به چوبه دار آویختند، و سپس شکمشان را دریدند و اندامشان را 

با وجود . رتر هاوس آویختندبازوي یکی از آنان را براي عبرت فرایارهاي دیگر بر مدخل صومعه چا. متالشی کردند

سه تن دیگر از آنان را نیز هفده روز در زندان برپا . این، هیچ یک از فرایارهاي این صومعه از عقیده خویش بازنگشت
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در این مدت از اطعام آنان خودداري نمیکردند، ولی براي رفع حوایج طبیعی . نگاه داشتند و به گردنشان زنجیر زدند

دیگر فرایارهاي فرقه کارتوزیان را نیز، که با سیادت شاه بر کلیسا مخالف بودند، در . ن نمیگشودندزنجیر را از گردنشا

نه تن از آنان را از )) تب و آلودگی زندان. ((هاي دیگر پراکندند، و ده تن از آنان را در نیوگیت زندانی کردند صومعه

. پاي درآورد

انگلستان بود، و همه مردم ناگزیر از مشی سیاسی و دینی او پیروي  هنري اکنون یگانه مرجع و داور سیاسی و دینی

از آنجا که وي، با وجود کوتاه کردن دست پاپ از انگلستان، هنوز پیرو آیین کاتولیک بود، پروتستانهایی را . میکردند

وي بر کلیسا  که از جرماندیشی کلیساي کاتولیک خرده میگرفتند، و همچنین کاتولیکهایی را که با فرمانروایی

  . وي تا پایان عمر از تعقیب پروتستانها و مخالفان آیین کاتولیک بازنایستاد. مخالف بودند، میآزرد

، به فرمان تامس مور، تامس بیلنی را به جرم اهانت به شمایل مذهبی، مخالفت با زیارت اماکن مقدس 1531در سال 

را، که عقیده داشت مسیح تنها روحا در آیین قربانی مقدس جیمز بینم . و شفاعت براي مردگان در آتش سوزانیدند

. حضور دارد، بازداشت کردند و با زجر و شکنجه ناگزیر ساختند نام کسان دیگري را که با او همعقیده بودند افشا کند

دو  در همان سال. در سمیثفیلد در آتش جان سپرد 1532وي در عقیده خویش راسخ و پایدار ماند و در ماه آوریل 

تن دیگر را نیز به جرم بدعتگذاري آتش زدند، و اسقف شهر لنیکن اعالم داشت که مسیحیان پاکدلی که، براي 

  . برافروختن آتش، هیزم حمل کنند چهل روز از گناه آمرزیده خواهند گشت

هر راچیستر اراسموس از اسقف ش. تعقیب و کشتار مردم به جرم بدعتگذاري در زمان فیشر و مور به اوج شدت رسید

ولی فیشر با کشتار مردم و همکاري با سفیر کبیر اسپانیا براي . نام برده است)) مردي جامع همه فضایل((به عنوان 

  . واداشتن شارل به هجوم به انگلستان و خلع هنري از سلطنت دامن خود را لکه دار ساخته بود

تازه، پاولوس سوم، با ارتقاي اسقف محبوس به مقام پاپ . وفاداري او به کلیسا خیانتش را به وطن جبران نمیکند

گرچه خود فیشر اعالم داشت که در پی نام و مقامی نبوده است، اما هنري انتصاب وي را . کاردینالی مرتکب خطا شد

، اسقف فیشر را، که اکنون هشتاد 1535ژوئن  17در روز . به مقام کاردینالی خصومتی نسبت به خویشتن تلقی کرد

ود، براي آخرین بار به محاکمه کشیدند، و اسقف همچنان از امضاي سندي که هنري را رهبر کلیساي ساله ب

همان ماه، وي را به تاور هیل، که در آنجا تبري براي زدن گردن وي آماده  22در روز . انگلستان میساخت سرباز زد

از او جز مشتی پوست و استخوان : ((ویدکسی که در این هنگام وي را دیده است میگ. کرده بودند، انتقال دادند

نمانده بود، چنانکه بسیاري از مردم در شگفت بودند کسی که بنیه او تا این حد به تحلیل رفته است چگونه هنوز 

در قتلگاه، براي آخرین بار، به او گوشزد کردند که هر گاه سند سیادت شاه بر کلیسا را امضا کند، !)) جان دارد

سر بریده وي را بر پل لندن آویختند تا، به گفته . ولی او همچنان از امضاي سند سرباز زد ;بخشوده خواهد شد

ولی سرسختترین دشمن کلیساي ملی انگلستان هنوز زنده . هنري، از آنجا به رم برود و کاله کاردینالی دریافت کند

  . بود

II - شهرگرا  آرمان  

تامس پس از گذراندن تحصیالت مقدماتی خویش در مدرسه . بودپدر تامس مور حقوقدانی کامیاب و داوري برجسته 

سنت آنتونی لندن، به خدمتگزاري مورتن، اسقف اعظم، گماشته شد و، به یاري وي، مردي راست کردار، پرهیزگار، و 

 پسري که در اینجا سرگرم خدمت: ((گفتهاند که مورتن درباره وي گفته است. مومن به اصول آیین کاتولیک بارآمد

تامس در پانزده سالگی به دانشگاه آکسفرد رفت و به ادبیات کالسیک چنان دل .)) مرد برجستهاي خواهد شد... است

سپرد که پدرش، از بیم آنکه مبادا فرزندش دانشمندي تنگدست شود، وي را از آکسفرد باز خواند و براي تحصیل علم 

نیو این . ن را براي اشتغال به خدمات کلیسایی میپروراندندحقوق به لندن فرستاد آکسفرد و کیمبریج هنوز دانشجویا
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تنها هشت تن از . ولیکنز این، مردانی پروراندند که حکومت انگلستان را اکنون از چنگ روحانیان خارج میساختند

تحصیلکرده دانشگاه بودند، و بیشتر نمایندگان را ) 15291537(اعضاي مجلس عوام در پارلمنت اصالح دینی 

  . دانان و بازرگانان تشکیل میدادندحقوق

آشنایی . ، تامس مور که جوانی بیست و یک ساله بود، با اراسموس برخورد و به اومانیسم دل باخت1499در سال 

هاي خویش را با هجویات دلنشین درهم  هر دو مردانی با نشاط بودند و نوشته. آنان به دوستی بیآالیشی انجامید

سفه مدرسی، که موشکافی و نکتهبینی آن، به گفته مور، چون دوشیدن شیر بز نر بر غربال هر دو از فل. میآمیختند

هر دو میخواستند کلیسا را از داخل، بی آنکه به یکپارچگی و تسلسل تاریخی آن گزندي . بود، بیزار و گریزان بودند

س نمیرسید، و سرسختی و حتی مور در فضل و دانش و بردباري و آزاداندیشی به پاي اراسمو. رسد، اصالح کنند

گاهگاهی، تقریبا مانند همه معاصران خود به نکوهش و . تعصبش گاهی وي را از مهربانی و گذشت باز میداشتند

ولی در دالوري و عزت نفس و سرسپردگی به مقصود بر اراسموس برتري  ;ناسزاگویی تند و بیرحمانهاي میگرایید

هاي مور به  یکی از نامه. نوشتهاند نمونه پاکی و ادب در روزگار ناپاکی استهایی که آنان به یکدیگر  نامه. داشت

مور از !)) اراسموس گرامی که از دیدگانم براي من عزیزتري. خدا نگهدارت: ((اراسموس چنین پایان مییابد

زي، را سرافکنده دیندارترین مردان روزگار خود بود و با استغنا و پرهیزگاریش رهبران روحانی دنیاپرستی، چون وول

در بیست و سه سالگی، با آنکه چند سالی را با تحصیل علم حقوق سپري کرده بود، به اندیشه کشیش . میساخت

، که دانشمندان )1501(هایی درباره مدینه االهی قدیس آوگوستینوس ایراد داشت  در همان سال خطابه. شدن افتاد

. آمدند میدینی کهنسال چون گروسین براي شنیدن آنها گرد 

گرچه راهبان را به علت پیمانشکنیشان نکوهش میکرد، اما نظام رهبانی پاك و بیآالیش را میستود و گاهی از اینکه 

چند سالی پیراهنی به تن میکرد که از موي اسب بافته شده بود و این . رهبانیت پیشه نکرده است حسرت میخورد

او به معجزات، آثار شفابخش قدیسان، شمایل مذهبی، و . بودپیراهن به خونی که از پوست وي میچکید آغشته 

هایی به سبک قرون وسطی نوشت که در آنها زندگی را به زندان تشبیه کرده و مقصد  نوشته. زیارت ایمان داشت

ی دوبار زناشویی کرد، و به روال مسیحیان، فرزندان. غایی دین و فلسفه را آماده ساختن انسان براي مرگ خوانده بود

در . به بارآورد که در عین هوشیاري و سرخوشی و عشق نسبت به اولیاي خود، دیندار و مومن به خداوند نیز بودند

هاي رود تمز  به منرهاوس، در چلسی، که کتابخانه و موزه معروفی داشت و باغهاي پهناورش به کرانه 1523سال 

  . میرسیدند، کوچ کرد

از زادگاهش به نمایندگی پارلمنت برگزیده شد، و با چنان مهارتی با ) 1504(تامس مور در بیست و شش سالگی 

یکی از لوایح هنري هفتم مخالفت کرد که شاه پدر وي را مدتی به زندان افکند و به پرداخت جریمه سنگینی محکوم 

کار آزاد پس از این دوره نمایندگی، تامس به . کرد تا فرزند جوان خطیبش را به محسنات، همنوایی آشنا کند

 -، نمایندگی دولت را در امور اجرایی و قضایی در سیتی 1509در سال . پرداخت و در وکالت دعاوي کامیاب شد

در این مقام، به اقتضاي طبع خویش، از . به دوش گرفت -بخش قدیمی لندن که در شمال رود تمز قرار داشت 

اجراي وظایف خویش پرداخت، به دادگري و بینظري تندروي و ماجراجویی دوري جست و با اعتدال و دادخواهی به 

. نامآور شد و، با خودداري از قبول پیشکش از متهمان، سنتی را که تا روزگار فرانسیس بیکن پابرجا بود نادیده گرفت

  . سخنگوي مجلس عوام گشت 1505دیري نگذشت که باز به نمایندگی پارلمنت برگزیده شد، و در سال 

مور را با قد متوسط، رنگ پریده، موي بور، بیاعتنا ) 1517ژوئیه  23(روفی با اولریش فون هوتن اراسموس در نامه مع

به پوشاك و تشریفات، پرهیزگار در خوراك و پوشاك، خندان و بذله گو توصیف کرده و گفته است که یک دلقک، 

چلسی براي تغذیه به خانه او روي  همه پرندگان. ((یک میمون، و تعداد زیادي جانور اهلی در خانهاش نگاه میداشت
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. وي شوهري باوفا، پدري با عاطفه، خطیبی توانا، مشاوري دادگر، و مردي خدمتگزار و نیکخواه بود.)) آوردند می

طبیعت چه چیزي مالیمتر، مطبوعتر، و خوشتر از نبوغ تامس : ((اراسموس نامه خویش را با این عبارت پایان میدهد

ولی  ،نخستین کتاب او تاریخ ریچارد سوم است. س مور کتابهایی از خود برجاي نهاده استتام)) مور آفریده است

چون در این کتاب استبداد تقبیح شده بود و انگلستان در این هنگام در پنجه استبداد گرفتار بود، مور از نشر آن 

یر نمایشنامهاي بر اساس آن شکسپ. این کتاب پس از مرگ نویسنده به طبع رسیده و انتشار یافت. خودداري کرد

، مور یکی از پرآوازهترین کتابهاي جهان را 1516در سال . ساخته است که شاید نمودار طبع و خصلت ریچارد باشد

این کتاب واژهاي خلق کرد، مظهر آرمانشهرهاي نوین شد، نوع نظام نیمه سوسیالیستی را . به زبان التینی نوشت

و سازمانهاي اقتصادي، اجتماعی، و سیاسی انگلستان را با چنان شدتی به باد انتقاد براي جوامع بشري پیشبینی کرد، 

گرفت که مور جرئت نکرد آن را قبل از آنکه شش بار در خارج به زبان التینی انتشار یابد، در خود انگلستان باز هم به 

وشته و قصد نداشته است آن را در تامس مدعی بود که این کتاب را صرفا براي سرگرمی ن. زبان التینی منتشر کند

این کتاب، قبل از . دسترس مردم نهد، ولی از اراسموس که در لوون برچاپ آن نظارت کرده بود سپاسگزاري میکند

به زبانهاي آلمانی، ایتالیایی، و ) 1551(آنکه شانزده سال پس از مرگ نویسنده آن به زبان انگلیسی انتشار یابد 

. زبانزد همه مردم بر اروپا بود 1520داستان کتاب در سال  .فرانسه برگردانیده شد

نامیده بود، و دانسته نیست که چه کسی هنگام چاپ کتاب این نام را به معادل ) هیچ جا(مور کتاب را نوسکواما 

 هاي داستان چنان مهارت و تردستیی به کار رفته است که در آرایش صحنه. یونانی آن یوتوپیا، برگردانیده است

گروهی از خوانندگان کتاب محتویات آن را واقعیت تاریخی پنداشتند، و شایع است که یک مبلغ دینی تصمیم گرفت 

هنري هشتم مور را به سفارت انگلستان در بروژ فرستاده بود . نزد یوتوپیا برود و اهالی آنجا را به مسیحیت ارشاد کند

پترگیلس، منشی شهر آنورس، رفت، در دیباچه کتاب آمده است  و مور از آنجا با سفارشنامه اراسموس نزد ;)1515(

که پترگیلس تامس مور را با دریانورد پرتغالی ریشدار و از باد و توفان به ستوه آمدهاي، به نام رافائل هیثلودي، آشنا 

نیاي همره آمریگو و سپوتچی دور جهان را گشته و در د) شش سال قبل از سفر ماژالن( 1504کرد که در سال 

جدید به جزیرهاي برخورده بود که ساکنان خوشبخت آن بر بسیاري از مشکالت اروپاییان آن روزگار چیره شده 

چاپی که در لوون از یوتوپیا به عمل آمد، و شامل نقشه باسمه چوبی جزیره و نمونهاي از زبان مردم آن بود، . بودند

ک اشتباه از روي ساختگی بودن داستان پرده برداشت، و آن تنها ی. داستان موهوم کتاب را باورکردنی ساخته بود

اینکه هیثلودي با عباراتی اسقف اعظم مورتن را میستاید که براي بیان سپاسهاي مور طبیعیتر است تا براي ذکر 

  : کند ماژالن خیالی نظام اشتراکی ساکنان جزیره را این گونه توصیف می. تجربه یک دریا نورد

آنان را با ملتهایی ... و مردم همگی در آسایش و تنعم به سر میبرند - همه چیز مشترك است ... توپیادر میان اهالی یو

با افالطون همداستانم که همه مردم باید ... میسنجیم که افرادشان دارایی خویش را مایملک خصوصی خود میشمارند

کسی به حد مقدور براي خویشتن مال و منال زیرا در جایی که هر... از نعمتهاي جهان یکسان و متساوي بهره برند

. و دیگران با فقر و محرومیت دست به گریبانند... ثروت در انحصار معدودي از مردم است. میاندوزد

کسی . اهالی یوتوپیا ماحصل دسترنج خویش را در انبار مشترکی میاندوزند و به اندازه نیاز خویش از آن برمیدارند

مردم با هم خوراك میخورند، ولی . اهد، زیرا ایمنی موجبی براي آز و طمع نگذارده استبیش از نیاز خویش نمیخو

در یوتوپیا پول وجود ندارد و از سوداگري، اغوا، دزدي، و نزاع بر . هرکسی مختار است خوراکش را در خانه صرف کند

ن اشیاي سودمندي چون از طال، به جاي ضرب مسکوك، براي ساخت. سر ملک و دارایی اثري به چشم نمیخورد

در اینجا مردم از قحطی یا بحران اقتصادي نمیهراسند، زیرا ذخایر انبار مشترك نیاز . ظروف خانگی، استفاده میشود

هاي صنعتی سرگرم کار و  زنان و مردان دوش به دوش هم در کشتزارها و کارگاه. مردم را در موقع اضطراري برمیآورد
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هر شخص بالغی روزي شش ساعت کار میکند و انتخاب شغل با توجه به نیاز جامعه  براي تولید محصول،. فعالیتند

اهالی یوتوپیا از آینده و گرسنگی بیمناك نیستند، ولی حق ندارند با حاصل زحمت دیگران زندگی . صورت میگیرد

فیصله میدهد و هرکسی اختالف خویش را با دیگران شخصا . قوانین و مقررات یوتوپیا محدود و ساده است. کنند

  . نیازي به دادگاه و وکیل مدافع ندارد

ولی پس از آنکه . قانونشکنان به بردگی براي جامعه محکوم میشوند، و گاهی وظایف سنگینی به دوش آنان مینهند

کسانی که بشدت و مکرر از قانون . دوره محکومیتشان به سر آمد، آزادي و برابري کامل خویش را باز مییابند

شماره بردگان در نتیجه خریدن زندانیان محکوم به مرگ سرزمینهاي دیگر . کنند به مرگ محکوم میشوندسرپیچی 

زنان به شوهران، و فرزندان به اولیاي . ((واحد اجتماع در یوتوپیا خانواده، و سرپرست آن پدر است. فزونی یافته است

براي آنکه نامزدان بموقع از نقایص . ست کندهیچ مردي مجاز نیست با بیش از یک زن زی.)) خویش خدمت میکنند

جسمی همسران آینده خویش آگاه شوند، به آنان توصیه میشود که قبل از زناشویی تن برهنه یکدیگر را معاینه 

زن پس از زناشویی، در . و هرگاه یکی از آنان داراي نقص جسمی عالجناپذیر باشد، پیمان نامزدي فسخ میشود ;کنند

طالق تنها در صورت ارتکاب زنا و رضایت طرفین مجاز است، مشروط . با همسر خویش به سر میبردخانه پدر شوهر 

هر سی خانواده سالی یک تن را به سرکردگی خویش برمیگزینند و هر ده . بر اینکه شوراي جامعه نیز بدان رضا دهد

راي ملی را، که شاه یا شهریار دویست سرکرده شو ;سر کرده یک رئیس براي اداره سیصد خانواده انتخاب میکند

  . دهند جامعه را براي همه عمر برمیگزیند تشکیل می

اساسیترین وظیفه سرکردگان تامین تندرستی مردم با فراهم آوردن آب آشامیدنی پاك، ترویج بهداشت، و تاسیس 

فرمانروایان . شده است زیرا تنگدستی گرامیترین موهبتی است که به انسان ارزانی ;ها و بیمارستانهاست درمانگاه

و مردم را به . تحصیالت حرفهاي را ترویج میکنند. جامعه وسایلی براي آموزش کودکان و سالمندان فراهم میآورند

در صورت اقتضاي صالح جامعه، آنها حق . پژوهش دانش و روگردانی از علم احکام نجوم و موهومات ترغیب میکنند

جنگ نزد آنان تنها در صورتی موجه است که مردمی قطعه زمینی را که . ((نددارند به ملتهاي دیگر اعالم جنگ ده

آیا .)) (به حکم ناموس طبیعت باید آباد و بارور شود بایر و بالاستفاده گذارند و ملتهاي دیگر را از تملک آن بازدارند

جنگ را مظهر توحش (( ;یستندبا این وصف، اهالی یوتوپیا جنگجو ن) این استداللی براي توجیه استعمار امریکا بود

اهالی یوتوپیا از .)) و، بر خالف اقوام مجاور خود، افتخارات ناشی از جنگ را مذموم و ناپسند میشمارند... میدانند

در میان آنان، همه معتقدات دینی، جز کفر و الحاد و . آزادي دینی، ولی نه به صورت مطلق و نامحدود، برخوردارند

ولی هرگاه . هرکسی به دلخواه خویش میتواند ماه یا خورشید را بپرستد. رم و مصون از تعرضندانکار بقاي روح، محت

زیرا قانون مجادالت دینی را منع کرده  ;کسی متعرض یکی از ادیان رسمی شود، بازداشت میشود و کیفر میبیند

قامات دولتی محرومند و مجاز کسانی که بقاي روح را انکار میکنند نیز به کیفر نمیرسند، ولی از تصدي م. است

هر کسی محق ((در غیر این صورت، . ، در میان نهند))فرزانگان((نیستند اندیشه خویش را با کسی، جز روحانیان و 

مشروط به اینکه با تانی و ... و دیگران را نیز با خویشتن همعقیده سازد... است دینی را که خود میپسندد پیروي کند

در یوتوپیا .)) ري از ستیزه و توهین به معتقدات دیگران، معتقدات دینی خویش را اشاعه دهدمسالمت، و با برخوردا

به قدرت االهی پراکنده در سراسر جهان، که ... ولی بیشترین و فرزانهترین مردم((ادیان گوناگون شیوع دارند، 

در اینجا رهبانیت .)) ت، اعتقاد دارندجاویدان، غیر قابل ادراك، توصیف ناپذیر، و خارج از حیطه فهم و شعور بشر اس

ها، تصفیه نهرها و آبروها،  آزاد است، به شرط آنکه راهبان خویشتن را با کارهاي خیریه و عامالمنفعه، چون تعمیر راه

راهبان در صورت تمایل، . قطع تنه درختها، و یا خدماتی که از وظایف نوکران، و حتی بردگان، است سرگرم سازند

دولت اولین و آخرین روزهاي هر ماه و هر سال را . کشیشان یوتوپیا نیز زناشویی میکنند. ناشویی کنندمیتوانند ز
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تعطیل دینی اعالم میکند، ولی هنگامی که مردم در این روزهاي تعطیل سرگرم به جاي آوردن فرایض دینند، 

د، مگر دعایی که معارض معتقدات دعایی خوانده نمیشو)) و((شمایل هیچ خدایی در کلیساها به چشم نمیخورد ((

در هر یک از این تعطیالت، زنان و فرزندان در برابر شوهران یا والدینشان بر خاك .)) پیروان ادیان دیگر نباشد

و  ;میافتند و براي گناهی که از آنان سرزده است، یا وظیفهاي که به جاي نیاوردهاند، طلب عفو و بخشایش میکنند

نفوذ مسیحیت در خالل این گفتار به چشم میخورد،  -.شمنش آشتی کند، به کلیسا نمیرودکسی قبل از آنکه با د

هرگاه : بهره نمانده است، چنانکه مینویسد ولی اومانیسم دوران جوانی مور از نظریه یونانیان درباره خودکشی نیز بی

یبش کرد که رشته حیاتش را به دست کسی از بیماري دردناك و عالج ناپذیري رنج برد، باید به او اجازه داد و ترغ

هرگاه کسی جز به علتی که : در دیگر موارد، مور خودکشی را نشانه جبن و ناتوانی میداند و میگوید. خویش بگسلد

دانسته نیست که این گفتار تا کجا منتج از .)) جسد وي را باید به گنداب انداخت((گفته شد دست به خودکشی زند، 

قدر مسلم این است که سیاستمدار جوان بدقت از سوسیالیسم . اراسموس، یا تخیلی شوخ است تعمق مور، یا اندیشه

معتقدم در جایی که همه چیز مشترك است، : ((اهالی یوتوپیا روي بر میتابد، چنانکه در جایی به هیثلودي میگوید

ا به کار و تالش وا ندارد، و امید به زیرا در جایی که انگیزه سود شخصی مردم ر... مردم از تمول بیبهره خواهند ماند

تا روزي که همه ... وفور ثروت چگونه میسر خواهد بود... ارتزاق از دسترنج دیگران آنان را کاهل و تن پرور بار آورد

و به گمان من اصالح مردم مستلزم سالها وقت  - مردم اصالح نشدهاند، به اصالح امور جهان امیدي نمیتوان داشت 

ر این، آزادیخواهی باید مور را بر آن داشته باشد که چنین تصویر جامع و دلفریبی از جامعه اشتراکی بناب.)) است

اشراف انگلیسی . در صفحات دیگر یوتوپیا، مور بر توانگران که تهیدستان را استثمار میکنند خشم میورزد. ترسیم کند

هیثلودي به مور . دهاند، بشدت نکوهش میکندرا، که زمینهاي همگانی را محصور کرده و به خویشتن اختصاص دا

:میگوید

مگذار که این توانگران با احتکار و ... آزمندي نابخردانه معدودي از مردم، جزیره ترا به ویرانی کامل کشیده است

ع که هنگامی که درباره جامعه مشترکالمناف... انحصار جویی بازار را به صورتی درآورند که با منافع آنان سازگار است

اکنون در همه جا در حال پدید آمدن است میاندیشم، به چیزي جز دسیسه توانگران براي پیش بردن مقاصد 

آنان براي آنکه دسترنج تنگدستان را در برابر . سودجویانه آنان در زیر نام و عنوان جامعه مشترکالمنافع بر نمیخورم

و آنگاه این ... به نیرنگهاي گوناگون متوسل میشوند... ي کشنداجر هرچه کمتر به یغما برند و آنان را به ذلت و خوار

  . نامند نیرنگها را قانون می

یوتوپیا بیگمان یکی از نخستین و . این سخنان نداي کارل مارکس را به یاد میآورد که ارکان جهان را به لرزه درآورد

و تا جایی  ;قتصادي موجود تنظیم شده استنافذترین اسنادي است که تا قرن بیستم در اروپاي نوین بر ضد نظام ا

  . که ایجاد جامعه مرفه و نظام اقتصادي برنامهریزي شده مورد نظر است، یوتوپیا به روزگار ما تعلق دارد

II -شهید  

هایی را در سر میپرورانید چگونه یک سال پس از انتشار کتاب یوتوپیا به همکاري هنري  مردي که چنین اندیشه

شد شاید سبب این بوده است که شاه، با آنکه به دانشوري اشتهار داشت، نمیتوانست نوشتهاي را به هشتم برگزیده 

تنها دوستان نزدیک . زبان التینی بخواند و قبل از آنکه کتاب مور به انگلیسی انتشار یابد، وي از جهان رخت بربست

دانی و درستکاري کمنظیر مور آگاه بود، او را برازنده هنري از توانایی و کار. هاي افراطی وي آگاه بودند مور از اندیشه

، و حساسترین وظایف )1521(نمایندگی مجلس عوام میدانست، وي را لقب عطا کرد، به نیابت خزانهدار کل گماشت 

مور با سیاست خارجی وولزي، که انگلستان و شارل پنجم را به جان هم انداخت، مخالف . سیاسی را به دست او سپرد

او نه تنها به نیروي مهیب و آسیبناپذیر امپراطور واقف بود، بلکه وي را مدافع قهرمان جهان مسیحی در برابر بود 
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پس از سقوط وولزي، مور چندان از راه و روش او روي برتافت که پارلمنت را وا داشت در سیاستی . ترکان میشمرد

جناح اقلیت پارلمنت، جانشین قهري وولزي بود و سی  مور، در مقام رهبر. که به سقوط وي انجامید تجدید نظر کند

. و یک ماه در مقام صدراعظمی به انگلستان خدمت کرد

ولی جانشین واقعی وولزي خود شاه بود، هنري اکنون همه اختیارات دولت را به خویشتن اختصاص داد و، به گفته 

الف برهاند و زناشویی خود را با زن دلخواهش، که خود، تصمیم گرفته بود گریبان خود را از چنگ پاپ ناسازگار و مخ

مور دریافت که رهبر سیاسی کشور . انتظار داشت وارثی براي تاج و تخت انگلستان به جهان آورد، رسمیت دهد

از این . نیست و وسیلهاي براي پیش بردن مقاصدي است که با عمیقترین احساسات و تمایالت وي سازگاري ندارند

. که با نوشتن کتابهایی بر ضد آیین پروتستان و با تعقیب رهبران پروتستان خویشتن را دلداري دهد رو درصدد برآمد

و در آثار دیگري که پس از آن نوشت، درباره لزوم وحدت عقیده دینی براي حفظ ) 1528(در دیالوگی در باب بدعت 

او از آن میترسید که . آلمان هماواز گشتنیرومندي و آرامش ملت، با فردیناند دوم، کالون، و شاهزادگان لوتري 

مور، که قبال از ترجمه التینی اراسموس . ها یا صدها فرقه دینی پراکنده سازد اختالف عقیده مردم انگلستان را به ده

از کتاب عهد جدید اراسموس پشتیبانی کرده بود، اکنون با ترجمه انگلیسی این کتاب به دست تیندل، به بهانه اینکه 

وي عقیده داشت که کلیسا پایگاه نظم . ن کتاب را به نفع پیروان لوتر تحریف کرده است، بناي مخالفت نهادوي مت

و چنین سازمانی سزاوار نیست که ملعبه اغراض مردم شود و با  ;اجتماع، مایه دلداري بشر، و منبع وحی و الهام است

  . استدالل و قضاوت عجوالنه جدالگران خودپسند از هم بپاشد

درباره این شایعه که کسی در خانه خود او به جرم . به انگیزه همین عقیده وي به آتش زدن پروتستانها پرداخت

دزدي ((مجرم از نظر مور . تعریف مور از مجرم ربطی به االهیات نداشت. بدعتگزاري تازیانه خورده اختالف نظر است

اموالش را ... زانو میزند و غرق در نیایش خداوند میشودو هنگامی که زن ... است که جاسوسی زن متدینی را میکند

شاید وي هنگام صدور حکم اعدام سه تن در محدوده اسقف نشین، خود، مقارن صدارتش، از .)) به سرقت میبرد

هاي شرعی میدانست، ولی در این تردیدي نیست که او با  قانونی تبعیت کرده است که دولت را بازوي مسلح دادگاه

وي رفتار خویش را با پروتستانها با آزادي وسیعی که در یوتوپیا به پیروان . محکومان موافق بوده است سوزانیدن

زیرا حتی در یوتوپیا از رواداري مذهبی نسبت به ملحدان، منکران بقاي . ادیان مختلف داده بود ناسازگار نمییافت

با این وصف، خود او بیش . گویند امتناع ورزیده است روح، و کسانی که متعرض معتقدات دیگران شوند یا بدانها ناسزا

. گفتاز هر کسی به پروتستانهاي انگلستان ناسزا 

او از تایید زناشویی هنري با ان بولین سرباز زد و . ترین مرد روزگار پنداشت روزي رسید که مور خود هنري را گمراه

را مهلکترین ضربهاي دانست که بر پیکر کلیسا، که وي آن را تکیهگاه  1532تا  1529قانون ضد روحانیان سالهاي 

مور هنگامی که از مشاغل دولتی و کلیسایی کناره گرفت و در ملک شخصی . نظم اجتماع میشمرد، فرود آمده است

ولی از آنجا که مرگ خویش را نزدیک . ذشتپنجاه و چهار سال از عمرش میگ) 1532(خود در چلسی عزلت گزید 

میدید، میکوشید با ستایش جانبازي در راه حق و راستی فرزندان و بستگانش را براي مواجهه با مصیبتی که در 

  :نویسد دامادش، ویلیام روپر، در این باره چنین می. کمین آنان بود آماده سازد

ان، و درد و رنج کسانی که مرگ را بر انکار ترجیح دادهاند، و از شکیبایی شگفت آور آن... او درباره شهادت قدیسان

به فرزندانش . فضیلت از دست دادن دارایی و اراضی، تحمل درد و رنج زندان، و جانبازي در راه حق سخن میگفت

یی مرگ را میگفت که هرگاه اطمینان یابد که آنان از جانبازي او در راه آرمان بلندش دردمند نخواهند شد، با خوشرو

  . استقبال خواهد کرد

  . به شرکت در توطئه راهبه شهر کنت متهم شد 1534در آغاز سال . آنچه وي در انتظارش بود سرانجام فرارسید
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هنري به . اطالع است مور اظهار داشت که به راهبه برخورده است و او را الهام یافته میداند، ولی از وجود توطئه بی

قانون ((ماه آوریل به جرم خودداري از اداي سوگند وفاداري به  17ولی مور را در روز . خشیدوساطت کرامول مور را ب

  . که پاپ را از فرمانروایی کلیساي انگلستان برمیانداخت، دستگیر و زندانی کردند)) جانشینی

مور . سوگند یاد کنددختر دلبندش، مارگارت، نامهاي به او نوشت و تضرع کنان از پدر خواست که به قانون نامبرده 

زن دومش براي دیدار مور به زندان . به دخترش پاسخ داد که خواهش او براي وي از درد و رنج زندان ناگوارتر است

: همسرش را براي خیره سري سرزنش کرد) به گفته روپر(رفت، و 

نون از روي ابلهی در این درشگفتم تو که تاکنون به فرزانگی معروف بودي، چرا اک! چه سال خوشی است، آقاي مور

زندان کثیف و در بسته با موشها به سر میبري، در صورتی که هرگاه چون اسقفان و مردان فرزانه این دیار رفتار کنی، 

. مورد عنایت شاه و شوراي خصوصی او قرار خواهی گرفت و آزاد خواهی زیست و به کتابخانهات بازخواهی گشت

، سرسراها، باغهاي میوه و زندگی آسودهات در کنار زن و فرزندان و خانوادهات در چون به خانه، کتابخانه، کتابها

  . چلسی میاندیشم، درشگفتم که اینجا به انتظار چیستی

ولی مور لبخند . بسیاري دیگر براي نجات مور به تالش پرداختند و او را به اداي سوگند وفاداري به شاه ترغیب کردند

مور با مهارت از . مور را براي آخرین بار محاکمه کردند 1535در روز اول ژوئیه . د کردزنان خواهش همه آنان را ر

هنگامی که مور را از وستمینستر به زندان باز . با وجود این، او را به خیانت محکوم کردند. خود دفاع کرد

فت، و مور براي دخترش میگردانیدند، دخترش مارگارت دو بار صف محافظان وي را شکافت و پدرش را در آغوش گر

فردا نزد خدا : ((روز قبل از اعدام، مور عرقچینش را نزد مارگارت فرستاد و به او پیغام داد. دعاي خیر و برکت خواند

خدا نگهدارت، فرزند من، برایم دعا کن، و من نیز براي تو و دوستانت دعا خواهم کرد، تا روزي در ... خواهم رفت

و آن را چندان سست یافت که ترسید ) ژوئیه 7(چون از چوب بست اعدام باال میرفت  .))آسمان به هم بپیوندیم

آقاي نایب، خواهشمندم به من در باال رفتن یاري کنید، : ((درهم فرو ریزد، به یکی از محافظانش رو کرد و گفت

دستور هنري، مور حق به . دژخیم از او پوزش خواست و مور وي را بگرمی در آغوش گرفت.)) پایین آمدن با خودم

براي او دعا کنند و گواهی ((مور از تماشاگران خواهش کرد . نداشت قبل از مرگ بیش از چند کلمه بر زبان راند

سپس از مردم خواست که براي .)) دهند که او با ایمان به کلیساي مقدس کاتولیک و در راه این کلیسا جان سپرد

ند که به شاه عقل سلیم ببخشد، و تصریح کرد که تا دم مرگ خدمتگزار شاه انگلستان دعا کنند و از خدا بخواه

چون سر خویش را بر . بعد مزمور پنجاه و یکم را بر زبان راند. صدیق شاه و، بیش از آن سرسپرده خدا بوده است

ب نشده در آن که خطا و خیانتی مرتک((تخته سنگ مینهاد، ریش سفید بلندش را بدقت کنار زد تا به گفته خویش 

  . سربریده وي را بر پل لندن آویختند.)) است گزندي نبیند

اراسموس مرگ مور را چون مرگ . قتل ناجوانمردانه مور مردم انگلستان را به خشم آورد و غوغایی در اروپا برپا کرد

ال بعد، او یک س. و گفت که از این پس رغبتی به زیستن ندارد)) ;ما یک روح در دو تن بودیم: ((خویش تلقی کرد

شارل پنجم پس از وقوف بر مرگ مور، سفیر کبیر انگلستان را نزد خود خواند و به او . نیز چشم از جهان فروبست

پاپ پاولوس .)) بهترین شهر خویش را فداي او میکردم... هرگاه چنین خدمتگزار امین و صدیقی میداشتم((گفت، 

مسیحی طرد کرد، انعقاد مجامع دینی را در انگلستان تحریم سوم طی توقیعی هنري را تکفیر و از عضویت جامعه 

نمود، داد و ستد با انگلستان را ممنوع کرد، انگلیسیها را از فرمانبرداري از هنري برحذر داشت، و به مردم انگلستان و 

وا هیچ یک چنین از آنجا که شارل و فرانس. همه فرمانروایان مسیحی فرمان داد که هنري را از فرمانروایی براندازند

پس از آن نیز که توقیع پاپ صادر . به تعویق انداخت 1538فرمانی را گردن نمینهادند، پاپ صدور توقیع را تا سال 

گشت، باز شارل و فرانسوا که با سیادت پاپ بر پادشاهان مخالف بودند، از انتشار آن در قلمرو فرمانروایی خویش 
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پاپ قدرت وي را بیش از پیش کاهش داد و به نضج دولت ملی مستقل و  بینتیجه ماندن توقیع. جلوگیري کردند

بزرگترین مردي که این سرزمین در آغوش ((جانثن سویفت از مور به عنوان . قائم به ذات در انگلستان یاري کرد

سان کلیساي رم در چهارصدمین سالگرد مرگ مور و فیشر آنان را در شمار قدی. یاد کرد)) خویش پرورانیده است

  . خویش قرار داد

IV - داستان سه ملکه  

کاترین آراگونی، همچنانکه . در طول سی ماه پس از مرگ مور، هنري سه تن از شش ملکه خویش را از دست داد

هنوز خویشتن را یگانه همسر شرعی هنري و ملکه قانونی انگلستان میدانست، در شمال کشور به فراموشی سپرده 

وي به دژکیمبالتن، نزدیک  1535در سال . تا دم مرگ وي را ملکه انگلستان میخواندندخدمتکاران وفادارش . شود

در همین اتاق . هانتینگدن، رفت و در اتاقی که تنها هنگام شرکت در مراسم قداس آن را ترك میگفت عزلت گزید

له بود، در هتفیلد که از ماري، که اکنون نوزده سا. وي دوستانش را میپذیرفت و از آنان نهایت استفاده را میکرد

با . به مادر و فرزند اجازه، مالقات و مراوده داده نمیشد. کیلومتر دور بود نگاهداري میشد 30اقامتگاه مادرش فقط 

هنري حاضر . هاي جهان به شمار میروند هایی به ماري نوشته است که از شورانگیزترین نامه وجود این، کاترین نامه

ولی هر دو از  ;لکه تازه انگلستان را به رسمیت بشناسند، جاي مناسبی در اختیارشان بگذاردشد در صورتی که آنان م

)) این زنازاده را((ان بولین خالهاش را به مراقبت ماري گماشت و به او دستور داد که . قبول پیشنهاد شاه سر باز زدند

کاترین بیمار شد، وصیتنامه  1535دسامبر در .)) گاهگاهی وي را با سیلی گوشمالی دهد((در جایی نگاه دارد و 

عنوان گرامیترین ((خویش را نوشت، از امپراطور تقاضا کرد که از دختر وي مواظبت کند، و طی نامه هیجانانگیزي به 

  : خویش با هنري هشتم وداع گفت)) سرور و همسر

از این پس سالمت روح خویش را  اکنون که چراغ عمرم رو به خاموشی است، مهر تو مرا وا میدارد سفارش کنم که

بر عالیق جهانی و جسمی، که براي من این همه بدبختی بارآورده و ترا گرفتار چنان مشکالتی کرده است، برتر 

. من از همه خطاهاي تو در میگذرم و از خداوند مسئلت دارم که او نیز ترا ببخشاید. شماري

در پایان، سوگند یاد ... دارم که براي او پدري مهربان باشیدخترمان ماري را به دست تو میسپارم و درخواست 

  . خدا نگهدارت. اندیشم میکنم که به چیزي جز دیدار تو نمی

به ) 1536هفتم ژانویه (و پس از مرگ کاترین در پنجاهسالگی  ،هنري چون این نامه را دریافت کرد، سخت گریست

ان نمیدانست که پنج ماه بعد خود او نیز . فرمان شاه سر باز زد درباریانش فرمان داد که عزاداري کنند، ولی ان از

شاه، که اکنون از تندخویی، سخنان . رخت از جهان برخواهد بست، ولی دریافته بود که شاه دیگر از آن او نیست

روزي که  .آمرانه، و تقاضاهاي مصرانه ان به ستوه آمده بود، بر مهربانی و بردباري و مالیمت کاترین حسرت میخورد

و هنري که هنوز آرزوي داشتن پسري را از دل  ;سپردند، ان فرزند مردهاي به جهان آورد کاترین را به خاك می

نرانده بود، بار دیگر به این اندیشه فرو رفت که همسر خویش را طالق گوید، یا با ادعاي خویش پیمان زناشویی خو را 

وي دومین زناشویی خویش را معلول نیرنگ، و از این روي بیاعتبار  گفتهاند که. بیپایه و غیر قانونی اعالم کند

چون . هاي ان به نام جین سیمور، توجه شاه را به خویشتن معطوف کرد از ماه اکتبر، یکی از ندیمه. میدانسته است

نري ان را به شاید به پیروي از نیرنگهاي پیشین بوده که ه. ان بر او خرده گرفت، هنري فرمان داد که لب فرو بندد

  . خیانت و بیوفایی متهم کرد

باورنکردنی است که حتی زن هرزهاي براي لحظهاي خوشگذرانی مقام همسري شاه را به خطر افکنده باشد، ولی 

هنري شایعاتی را که درباره هرزگی و ناپاکدامنی ان بر . چنین پیداست که هنري به خیانت وي ایمان راسخ داشت

وران خویش در میان نهاد، و آنها نیز، پس از تحقیق، به شاه گزارش دادند که ان با پنج تن از سر زبانها بود با مشا
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درباریان سر ویلیام بررتن، سر هنري نوریس، سرفرانسیس و ستن، مارك سمتن، و برادر خود ان، لرد راچفرد رابطه 

  . ان نیز، از پس آنان، به زندان روان شد 1536مه  2این پنج تن را به زندان افکندند، و در روز . نامشروع داشته است

ان پاسخ داد گناهی از او . هنري به ان نوشت که در صورت راستگویی میتواند به گذشت و بخشش وي امیدوار باشد

زندانبانان میگفتند ان اعتراف کرده که نوریس و وستن به او پیشنهاد عشقبازي . سر نزده است که بدان اعتراف کند

هیئت دادرسان میدل سکس که ماموریت داشت به . لی مدعی بوده که او پیشنهاد آنان را رد کرده استدادهاند، و

ماه مه، با ذکر تاریخ و نام اشخاص، گزارش داد که ان  11روابط نامشروع ان در آن شهرستان رسیدگی کند، در روز 

ه در برابر هیئت دادرسان، که پدر ان، ارل آو ماه م 12چهار تن از متهمان را در روز . با هر پنج متهم خوابیده است

ستمن به گناه خویش اعتراف کرد، ولی دیگر . ویلتشر، نیز در آن عضویت داشت، در وستمینستر به محاکمه کشیدند

ماه مه، ان و برادرش  15در روز . هیئت دادرسان به محکومیت هر چهار تن راي داد. متهمان خود را بیگناه دانستند

بر هیئتی مرکب از بیست و شش تن از اعیان که ریاست آن را دیوك آو نورفک، عمو ولی دشمن سرسخت را در برا

خواهر و برادر هر دو خویشتن را بیگناه دانستند، ولی اعضاي هیئت همگی اعالم . ان، به عهده داشت محاکمه کردند

به دار کشند یا ((متهمان را به دلخواه شاه و سپس راي دادند که  ;هاي ندارند داشتند که درباره خیانت متهمان شبه

ماه مه، سمتن را بر دار کشیدند و چهار متهم دیگر را به اقتضاي مقام و منصب آنان گردن  17در روز .)) آتش زنند

در همان روز، نمایندگان شاه از کرنمر، اسقف اعظم، درخواست کردند که زناشویی هنري را با ان غیر قانونی و . زدند

دانسته نیست که اسقف اعظم با چه مجوزي . و اسقف اعظم این درخواست را پذیرفت ;بت را زنا زاده اعالم داردالیزا

زناشویی را غیر قانونی دانست، ولی گمان میرود که شایعات مربوط به زناشویی قبلی ان با لرد نورثامبرلند را دستاویز 

. قرار داده است

لیدي کینگزتن، همسر نگهبانش، بر خاك افتاد و از او خواست که نزد ماري ان، در شب قبل از مرگش، در برابر 

دختر شاه رود، در برابر او زانو بر زمین زند، و از گناهانی که ان در نتیجه غرور و بیفکریش در حق ماري روا داشته 

ظاهرا این پندار . ندماه مه درخواست کرد که هر چه زودتر وي را اعدام کن 19ان در روز . است طلب بخشایش کند

در نیمه همان روز وي . وي را تشفی میداد)) شنیدهام دژخیم مرد نیکنفسی است و من هم گردن باریکی دارم((که 

انگلستان فرمانروایی مهربانتر و دلسوزتر از او به ((قبل از مرگ، از تماشاگران خواست براي شاه، که . را به قتلگاه بردند

با آنکه براي مردم دشوار . دعا بخوانند)) بسیار کرده و سرور مهربان و بزرگوارم بوده است خود ندیده و به من نیکی

در روز اعدام ان کرنمر به شاه، که هوس داشتن . بود وي را خیانتکار بدانند، کمتر کسی از سقوط او اندوهگین گشت

  . پسري را هنوز از دل نرانده بود، اجازه داد بار دیگر زناشویی کند

ژوئن  4و در روز  ;با او زناشویی کرد 1536مه  30در روز  ;اي آن روز هنري با جین سیمور پنهانی نامزد شدفرد

اصل و نسب وي سه یا . جین از خاندان سلطنتی و از اخالف ادوارد سوم بود. جین را رسما ملکه انگلستان ساخت

یع را واداشت که حکم دیگري را دایر به چهار پشت قبل به هنري میرسید، و همین قرابت و همخونی کرنمر مط

جین از زیبایی چهره چندان بهرهاي نداشت، ولی هوش و ذکاوت، مهربانی، و . مشروعیت زناشوئی آنان صادر کند

)) جامع همه فضایل((کاردینال پول، سرسختترین دشمن هنري، این زن را . حجب و کمرویی او بر دلها مینشست

هاي او را  ان زنده بود دست شاه را پس میزد، از قبول هدایاي وي خودداري میکرد، نامه وي تا روزي که. خوانده است

  . سر نگشاده پس میفرستاد، و از شاه تقاضا میکرد که جز در حضور دیگران با او سخن نگوید

ش بر ولی هنري با تحمیل نظریات خوی. یک از نخستین اقدامات جین اصالح میانه هنري با فرزندش، ماري، بود

براي او )) اعترافنامه لیدي ماري((بدین سان که کرامول را واداشت نامهاي تحت عنوان  ;ماري با جین مصالحه کرد

بفرستد که در آن هنري رهبر و سر کرده کلیساي انگلستان خوانده شده بود، دعوت سیادت پاپ رم بر کلیساي 
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شده بود از ماري تقاضا شده بود که بر همه مواد این  انگلستان طرد، و زناشویی هنري با کاترین نامشروع شمرده

سه هفته بعد شاه و ملکه به دیدن . ماري اعترافنامه را امضا کرد، ولی هیچ گاه خود را نبخشود. اعترافنامه صحه نهد

عید  ماري بار دیگر شاهزاده خوانده شد و در. وي رفتند و هدایایی، از جمله هزار کراون پول نقد، به او بخشیدند

باید واجد صفات مشترکی بوده ))  ماري خون آشام((هنري و همچنین . به دربار رفت 1536میالد مسیح سال 

. ورزید باشند، زیرا ماري در آخرین سالهاي عمر پدر به او مهر می

)) قانون جانشینی((، به درخواست هنري )1536ژوئن  8(افت پارلمنت انگلستان پس از آنکه مجددا گشایش ی

. تازهاي تصویب کرد که الیزابت و ماري را زنا زاده میخواند و فرزند آینده جین سیمور را ولیعهد انگلستان میشناخت

زند در ماه ژوئیه، هنري پسر زنازاده خود، دوك ریچمند و سامرست، را از دست داد، و چشم امید خویش را به فر

که بعدا عنوان ادوارد ششم یافت، مردم ) 1537اکتبر  12(چون جین پسري به جهان آورد . آینده جین دوخت

ولی جین نگونبخت، که اکنون هنري سخت به او دل بسته بود، دوازده روز . انگلستان نیز مانند هنري به وجد آمدند

هنري با آنکه از آن پس سه بار دیگر . ختمرگ وي هنري را بشدت متالم سا. پس از والدت ادوارد درگذشت

زناشویی کرد، اما قبل از مرگ وصیت کرد وي را در کنار گور زنی به خاك سپارند که با زادن پسري به او جان 

  . بخشیده است

ساکنان انگلستان رویدادهاي دوران فرمانروایی پر ماجراي هنري را چگونه تلقی میکردند بسختی میتوان به این 

، شاپوي 1533به سال . اسخ داد، زیرا روایاتی که در این باره به دست داریم غرض آلود، تیره، و پراکندهاندپرسش پ

همگی آرزوي هنري .)) به این شاه بیش از ریچارد سوم کینه میورزند((در گزارش خویش نوشت که مردم انگلستان 

در مرگ ان اشک  ;رین و ماري نکوهش میکردندرا به داشتن وارث ذکور درمییافتند، شدت عمل وي را درباره کات

هنوز اکثریت قریب به اتفاق مردم انگلستان کاتولیک بودند، و . نریختند، ولی از اعدام فیشر و مور به خشم آمدند

. به انتظار روزي بودند که انگلستان با رم بسازد - که دولت درآمد آنان را به خویشتن اختصاص داده بود -روحانیان 

تنها فرد انگلیسی که هنري را نکوهش میکرد در آن سوي . د این، کسی را یاراي آن نبود که از شاه بد گویدبا وجو

  . زیست دریاي مانش می

وي به هزینه . ، بود)برادرزاده ادوارد چهارم و ریچارد سوم(رجینلدپول، فرزند مارگارت پلنتجنت، کاونتس آو سالزبري 

ري از شاه دریافت میداشت، و پیدا بود که روزي عالیترین مقام را در کلیساي کراون مستم 500هنري تحصیل کرد، 

انگلستان اشغال خواهد کرد، او در پاریس و پادوا تحصیل کرد و، روزي که به انگلستان بازگشت، پشتیبان سرسخت 

احت پاسخ داد که ولی چون هنري به اصرار، نظر وي را درباره طالق کاترین جویا شد، رجینلد با صر. هنري، بود

. هنري بیآنکه مستمري وي را قطع کند، او را به اروپا پس فرستاد. بدون تصویب پاپ با آن موافقت نخواهد کرد

رجینلد پول بیست و دو سال در بر اروپا ماند، از دانشوران و عالمان االهی نامدار کلیساي کاتولیک شد، و در سی و 

، در همان سال رساله التینی شدید اللحن در دفاع از یکپارچگی )1536(افت شش سالگی به مقام کاردینالی ارتقا ی

پول در این رساله استدالل کرده بود که هنري با به . کلیسا را نوشت و در آن هنري را سخت به باد حمله گرفت

اجتماعی و دست گرفتن رهبري کلیساي انگلستان مسیحیت را به ادیان ملی گوناگون میپراکند و بدین سان آشوب 

وي هنر را به خودخواهی و خودکامگی متهم کرد، اسقفان انگلستان را مسئول . سیاسی را در اروپا دامن میزند

) البته نه از روي هوشمندي(سرسپردگی کلیسا به دولت شمرد، زناشویی هنري را با ان زنا خواند، و پیش بینی کرد 

از شارل پنجم تقاضا کرده بود که به جاي . خواهند شمرد)) روسپی زنازاده((که نجباي انگلستان الیزابت را همواره 

آنکه نیرو و مهارت خویش را در جنگ با ترکان بر باد دهد، ارتش امپراطوري را مامور سرکوبی شاه بیدین انگلستان 

لد پول سفارش کاردینال کونتارینی به رجین. کند، غرور جوانی نویسنده شیوایی رساله را تحت الشعاع قرار داده بود
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. ولی او با سماجت رساله را چاپ کرد و نسخهاي از آن را به انگلستان فرستاد. کرد که از انتشار رساله چشم بپوشد

از آن پس . پس از آنکه پاپ پاولوس سوم پول را به مقام کاردینالی ارتقا داد، هنري اقدام پاپ را به دشمنی حمل کرد

هاي انگلستان و مصادره  ا رم از سر بیرون کرد و درباره لزوم برچیدن همه صومعهشاه انگلستان هر گونه سازشی را ب

  . اموال آنها به سود خویش با کرامول همداستان گشت

فصل بیست و پنجم

  ها هنري هشتم و صومعه

1535 -1547  

  

I  -ها را برچیدند چگونه صومعه  

ر مجالی براي دست و پنجه نرم کردن با پاپ که هنري با اشتغال به عشقبازیها و جنگهاي بسیا 1535به سال 

کرامول اکنون . بر گماشت)) نیابت سلطنت در همه امور کلیسایی خویش((نداشت، کرامول الادري مذهب را به 

هاي عالی، شوراي خصوصی، اداره آگاهی، دیوان عالی کشور، و اداره امور  سیاست خارجی، قانونگذاري داخلی، دادگاه

وولزي در اوج قدرت خویش هرگز مسئولیت اداره این همه سازمانهاي . را در دست خویش داشتکلیساي انگلستان 

ها نیز نظارت میکرد، و شاه را بر آن داشته بود  پهناور را عهدهدار نبود کرامول، گذشته از این، بر مطبوعات و چاپخانه

هایی بر ضد  و خود به هزینه دولت نشریه که چاپ و فروش و ورود مطبوعات را به اجازه ماموران شاهی محول سازد،

جاسوسان بیشمار کرامول وي را از هر گونه جنبش یا اظهار نظري که به زیان هنري یا . پاپ چاپ و منتشر میکرد

تنها یک سخن حاکی از دلسوزي به فیشر و مور، و یا تحقیر شاه، براي محکومیت دراز . خود وي بود میآگاهانیدند

گاهی براي آنکه نتیجه . هرگاه کسی تاریخ مرگ شاه را پیش بینی میکرد، مرگش قطعی بود. مدت مردم بس بود

  . کسی در انگلستان نبود که از او نترسد و متنفر نباشد. دلخواه به دست آید، کرامول هم داوري میکرد و هم دادستانی

زیرا . کار کرامول به شمار میرفتورشکستگی هنري، با آنکه نیروي نامحدودي در اختیار داشت، اساسیترین مشکل 

ولی هزینه گزاف دربار و خودش بر دوش او  ;هنري به اندیشه توسعه نیرویی دریایی بندرها، و باراندازهایش بود

چه راهی براي فراهم ساختن پول وجود . سنگینی میکردند، و دستگاه اداري کرامول هم مستلزم بودجه هنگفتی بود

رداختند چنان سنگین بود که افزایش آن بدون برخورد به مقاومت سخت مردم امکان داشت مالیاتی که مردم میپ

اسقفان براي آنکه دل شاه را به دست آورند رمق مردم بخش کلیسایی خویش را کشیده بودند، و از آمریکا . نداشت

ها یک سازمان توانگر ولی تن. نیز آن قدر که به خزانه دشمن انگلستان یعنی امپراطور میریخت، عاید انگلستان نمیشد

ها در مظان بدگمانی بودند، از  این صومعه. ها بودند داشت، و آن صومعهناتوان و مظنون و بیپناه در انگلستان وجود 

به )) قانون تفوق((آن روي که سررشته آنها به پاپ میرسید و سوگند وفاداري و سرسپردگی ساکنان آنها به 

اینان، از نظر شاه و پیرامونیانش، در میان ملت انگلستان مردمی بیگانه . یشدچارهاندیشی و کجدلی آنان حمل م

اینان مردمی ناتوان بودند، زیرا در موارد بسیاري از . بودند که از هرگونه جنبش کاتولیک ضد شاه پشتیبانی میکردند

ان بیپناه بودند، زیرا اسقفان با این. آموزش، مهماننوازي و نیکوکاري، که وظیفه دیرین آنان بود، غفلت ورزیده بودند

اشراف، که دارایی خویش را در جنگهاي خانگی بر باد داده بودند،  ;اکراه از فرمانبرداري پاپ سر باز زده بودند

و مردم  ;سوداگران راهبان را مردمی مفتخور و تن پرور میدانستند ;میخواستند موقوفات خویش را باز پس گیرند

ر به اشیایی که راهبان به نام آثار قدیسان عرضه میداشتند و نیز به مراسم قداس، که آنان با فرودست و عامی نیز دیگ

از اینها گذشته، سابقهاي هم در بستن و برچیدن . دریافت پول براي مردگان به جاي میآوردند، اعتقاد نداشتند
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ها را  ان، و وولزي در انگلستان صومعهتسوینگلی در زوریخ، فرمانروایان لوتري در آلم. ها به دست آمده بود صومعه

ها سرکشی کند و در آنها به  به دولت اجازه داده بود به صومعه 1533پارلمنت انگلستان هم به سال . برچیده بودند

. اصالحاتی دست زند

جویی و را که هریک دستیاران بسیاري در اختیار داشتند، براي باز)) بازرس((، کرامول سه تن 1535در تابستان سال 

این بازرسان مردان . ((هاي انگلستان مامور کرد ها و راهبهخانه تهیه گزارش از وضع ظاهري، اخالقی، و مالی صومعه

اینان از گرفتن .)) جوان و گستاخی بودند که وظیفه خویش را با جدیت، ولی نه با نازك کاري، به انجام رسانیدند

فظ منافع مقام سلطنت بود، و از هر وسیلهاي که در اختیار داشتند هدف ماموریت آنان ح. ((پیشکش ابایی نداشتند

در میان .)) بهره میجستند تا زنان و مردان صومعهنشین را بر آن دارند که خویشتن را ننگین و مفتضح بنمایانند

ششصد صومعه انگلستان، یافتن سازمانهاي گمراهی که به مفاسد جنسی و گاهی همجنسگرایی، بیبندوباري، 

 ها و فراهم ساختن آسایش صومعه ریبکاري از راه فروش اشیاي منتسب به قدیسان براي افزایش دارایی صومعهف

ولی این گزارشها به راهبان پاکدامن . نشینان، و از یاد بردن وظیفه مهمان نوازي و نیکوکاري آلوده باشند دشوار نبود

  . شناساندند زگاران نمیسنجیدند، و شایعه را از مستند باز نمیو راستکردار اشاره نمیکردند، نسبت گمراهان را با پرهی

نشینان  به پارلمنت تسلیم کرد، از روي سیاهکاریهاي صومعه 1536فوریه  4، که در روز ))کتاب سیاه((کرامول در 

است یا کمتر ) دالر 20000(پوند  200هایی را که درآمدشان برابر  پرده برکشید و از نمایندگان خواست صومعه

دادگاهی به فرمان شاه تشکیل . نمایندگان، که بیشترشان برگزیده کرامول بودند، این پیشنهاد را پذیرفتند. برچینند

دو هزار راهب را یا به . را به نفع دولت ضبط کند)) صومعه کوچک((شد که اموال و درآمدهاي سیصدوهفتادوشش 

هاي میدادند تا براي  ی که رها میساختند مبلغی ناچیز یا شهريبه آنان. دیرهاي دیگري انتقال دادند یا رها ساختند

پوند تجاوز میکرد، که نیمی از  200از صد و سی راهبهخانه، تنها درآمد هجده راهبهخانه از . خود کاري فراهم سازند

. آنها هم بسته شده بودند

یحیت نخست در شهرها پدیدار و به همچنانکه مس. ها در شمال کشور با شورش سهگانهاي مواجه شد انحالل صومعه

روستاها کشیده شد، در سویس، آلمان، و انگلستان نیز اصالحات دینی از شهرها آغاز، و با مقاومت روستانشینان روبه 

نفوذ آیین پروتستان در انگلستان و اسکاتلند با افزایش فاصله از لندن یا ادنبورگ کاهش مییافت، به ویلز و . رو شد

در شهرستانهاي شمالی انگلستان، مصادره اموال . ن دیرتر رخنه کرد، و در ایرلند پیروان کمتري یافتشمال انگلستا

هاي کوچک آتشی برافروخت که موجبات آن از مدتها پیش با وضع مالیاتهاي سنگین، فشار شاه بر روحانیان،  صومعه

ه شده بودند، چون شهریه خویش را بسختی ها راند راهبانی که از صومعه. و تهییج نهانی کشیشان فراهم شده بود

  . وصول میکردند، به خیل انبوه بیکاران ناخشنود پیوستند

. هاي رانده شده، که سرگردان از پناهگاهی به پناهگاهی میرفتند، مردم را بر حکومت خشمگین ساختند راهبه

رداهاي کشیشان به زیر جامه، خرقه اهل  ها و ها و تبدیل جبه ها و صومعه بازرسان کرامول با تاراج اموال نمازخانه

  . منبر به نمد زین، و روکش اشیاي مقدس کلیسا به غالف دشنه آتش خشم مردم را دامن زدند

، بازرسی که صومعهاي را در لگبرن بسته بود در آبادي مجاور الوث به دست مردم خشمگین 1536اکتبر  2در روز 

یدند و نوك شمشیر بر سینهاش نهادند و وادارش کردند تا سوگند وفاداري به ها و احکام وي را سوزان نامه. گرفتار شد

فرداي . همه مردمی که در آن گروه بودند به شاه و کلیساي کاتولیک رومی سوگند وفاداري یاد کردند. مردم یاد کند

سربازان این لشکر  کشیشان و راهبان بیخانمان. آن روز یک لشکر شورشی در کیستور، چند کیلومتري لوث، گرد آمد

فرداي . را تهییج کردند، و بزرگان محلی یا ناگزیر شدند که به آنان بپیوندند، یا خود به میل خویش به آنان پیوستند

. آن روز گروه انبوهی از روستانشینان در هورن کاسل، یکی دیگر از شهرهاي لینکنشر، سر به طغیان برداشتند
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ه به گمان آنان گماشته کرامول بود، از بسترش بیرون کشیدند و با چماق تا پاي شورشیان نماینده اسقف لینکن را، ک

شورشیان درفشی را خود حمل میکردند که بر آن تصاویر خیش، جام عشاي ربانی، شاخ . مرگ مضروب ساختند

)HORN( و همچنین پنج واژه ،))شاه آنان نامهاي تنظیم کردند و براي . مسیح نقشه بسته بود)) آخرین سخن

ها، لغو یا کاهش مالیاتها، معافیت روحانیان از پرداخت عشریه یا درآمد  فرستادند که در آن گشایش مجدد صومعه

بویژه  - از شوراي خصوصی، و خلع و توبیخ اسقفان گمراه ) منظور کرامول بود)) (روستازاده((ساالنه به شاه، برکناري 

یان با مردمی که پیوسته از شهرستانهاي شمالی و خاوري به آنان شماره شورش. خواسته شده بود - کرنمر و التیمر 

  . تن براي دریافت پاسخ شاه در لینکن گرد آمده بودند 60000نزدیک . میپیوستند فزونی مییافت

پاسخ شاه تند و ناخوشایند بود، وي شورشیان را به ناسپاسی و نافرمانی از فرمانرواي مهربان متهم و ادعا کرده بود که 

شاه همچنین . هاي کوچک خواست مردم بود، که به دست نمایندگان آنان در پارلمنت صورت گرفت نحالل صومعها

هاي خویش  مردم را فرمان داده بود که رهبران شورش را به دست گماشتگان حکومت تسلیم کنند و به خانه

ن هنگام هنري به دستیاران نظامی در ای. بازگردند، در غیر این صورت منتظر مرگ و مصادره اموال خویش باشند

خویش فرمان داد سپاهی گرد آورند و، به سپهساالري ارل آو سافک، به یاري لرد شروزبري، که نیروهاي خویش را 

هایی به تنی چند از بزرگان که  براي پایداري در برابر شورشیان آماده کرده بود، بشتابند، وي همچنین مخفیانه نامه

این بزرگان هم که دیدند شاه در عزم خویش استوار است و شورشیان بیاسلحه . بودند نوشتبه شورشیان پیوسته 

کاري از پیش نخواهند برد، آنان را پراکنده کردند، و سپاه شورشی، به زعم مخالفت کشیشان، مانند برف در آفتاب 

د، صد تن دیگر هم دستگیر لوث پانزده تن از رهبران شورش را به دست گماشتگان دولت سپر. تموز ناپدید گشت

گرفتاران را به لندن بردند و به زندان افکندند و سی و سه تن از آنان را، که هفت . شدند، و بازماندگان را شاه بخشید

. کشیش و چهارده راهب در میانشان بودند، به دار آویختند و باقی را آزاد کردند

قاضی جوانی، به نام ریچارد اسک، به این جنبش کشیده . شد در این هنگام، شورش دامنهدارتري در یور کشر بر پا

لرد دارسی، از  ;حقوقدان دیگري، ویلیام ستپلتن، فرماندهی گروهی از سرکشان را در بورلی به دست گرفت ;شد

دو تن از افراد خاندان پرسی نیز  ;مردم تمپل هرست که کاتولیک پابرجایی بود، نهانی از شورشیان پشتیبانی میکرد

، سپاه عمده شورشیان که 1536اکتبر  15در روز . به شورشیان پیوستند، و بیشتر بزرگان هم از آنان پیروي میکردند

ساکنان شهر شهردار را بر آن داشتند . مرد جنگی بود، به سرکردگی اسک، شهر یورك را تصرف کرد 9000مرکب از 

سربازانش را از غارتگري و اختالل نظم بازداشت و  اسک. هاي شهر را به روي شورشیان مهاجم بگشاید که دروازه

هاي خویش بازگشتند، و شورشیان با سردادن سرودهاي دینی مومنان  راهبان شادان به صومعه ;ها را بازگشود صومعه

اسک به پیشرفت خویش ادامه داد و پامفریت را گرفت، و همزمان با آن شهر هال نیز بدون . را دلخوش ساختند

شورشیان فاتح به درخواستهایی که مردم لینکنشر کرده بودند درخواستهاي دیگري . دست ستپلتن افتاد خونریزي به

هاي آنان را بسوزاند، پیوند  افزودند، آنها را نزد شاه فرستادند، و از او خواستند که بدعتگزاران را سرکوب کند، نوشته

نی خویش بشمارد، بازرسان کرامول را از کار برکنار و کلیساي انگلستان را با رم تجدید کند، ماري را دختر قانو

  . به بعد ضبط شده است ملغا کند 1489مجازات کند، و مالکیت همه زمینهایی را که از سال 

ایرلند نیز سر به طغیان  ;نیمی از کشور بر او شوریده بود. بحرانیترین لحظه زندگانی هنري هشتم در رسیده بود

سوم و کاردینال رجینلد پول فرانسواي اول و شارل پنجم را به تسخیر انگلستان و برانداختن و پاولوس  ;برداشته بود

هنري تمام نیروهایی را که برایش مانده بود گرد آورد، فرمانهایی براي فراهم . هنري از فرمانروایی برمیانگیختند

با نرمش و مذاکره، شورشیان را رام  ساختن سپاه به همه جا فرستاد، و در ضمن به دیوك آو نورفک دستور داد که

. دوك نامبرده با اسک و گروهی از نجبا گفتگو کرد و، با دادن وعده عفو عمومی، آنان را از نافرمانی بازداشت. سازد
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وي پس از دیدار شاه، دلباخته فر و بزرگی وي گشت . هنري با تضمین جان اسک وي را براي مذاکره نزد خود خواند

اما در آنجا وي را دستگیر کردند و به لندن . فروتن و خاشع و تندرست به یورکشر بازآمد 1537و در ژانویه 

و چون سپاهیان شاه نزدیک شدند، اثري از  ;پس از بازداشت او، سپاه شورشی بیسردار ماند و درهم ریخت. فرستادند

است، وعده عفو عمومی  چون هنري اطمینان یافت که شورش فرو نشسته). 1537فوریه (آن بر جاي نماند 

شورشیان را که دیوك آو نورفک به آنان داده بود به فراموشی سپرد و فرمان داد سران شورشیان را دستگیر کنند و 

انتظار داریم پیش : آنگاه به دیوك آو نورفک چنین نوشت. چند تن از آنان را، که اسک نیز در میانشان بود، از بین برد

ید، مردم شهرها و روستاهایی را که سرکشی کردند چنان گوشمالی دهید که براي آیندگان از آنکه دست از کار بشوی

هاي خائنانه راهبان و کاننهاي این بخشها سرچشمه گرفته  از آنجا که همه این نابسامانیها از توطئه... مایه عبرت شود

رحم یا چشمپوشی، همه راهبان و بدون هیچ گونه ت... است، از شما میخواهیم در این جاها که توطئه چیدهاند

  . کاننهایی را که اندك گناهی کردهاند بیدرنگ گوشمالی سخت دهید

کرامول با استفاده از ترس و هراسی که بر دل مخالفان افتاده بود توانست دیگر موسسات دینی را نیز در انگلستان 

پیوسته بودند بیدرنگ منحل شدند و دارایی  هایی که ساکنان آنها به شورشیان ها و راهبهخانه همه صومعه. برچیند

شماره بازرسان فزونی یافت، و گزارشهاي بیشتري از بیانضباطی، تباهی، خیانت، و فساد . آنها به سود دولت ضبط شد

هاي خویش، آثار قدیسین و اشیاي گرانبهاي خود را  راهبان، از ترس انحالل صومعه. اخالق راهبان به دولت داده شد

راهبان والسینگم به جعل . زایده به فروش رساندند، انگشت قدیس آندرئاس به بهاي چهل پوند فروخته شداز راه م

گور تاریخی تامس ا بکت در . اشیاي مقدس متهم شدند، و شمایل گرانبهاي مریم عذراي آنان به آتش افکنده شد

آثار مقدس . ه قدیس واقعی نبوده استهنري هشتم اعالم داشت آن که بر هنري دوم پیروز شد. کنتربري ویران شد

اشیاي . بازمانده از قدیسین، که کولت از آنها بیزار بود و اراسموس آنها را گرامی میداشت، طعمه حریق شدند

و  ;)1538(گرانبهایی که زایران در طول دویست و پنجاه سال به اماکن مقدس بخشیده بودند به تصرف شاه درآمدند 

برخی از . انگشت شست خویش را با یاقوت درشتی که از زیارتگاهی به یغما برده بود آراستاز آن پس، هنري هشتم 

کرامول هدایاي . راهبان با دادن پول و هدایایی به کرامول درصدد برآمدند وي را از برچیدن صومعه خویش باز دارند

گلستان با اموالشان، به استثناي هاي ان ، همه صومعه1540تا سال . ها را برچید آنان را گرفت، ولی همه صومعه

. دیرهاي وابسته به کلیساهاي جامع، به تصرف شاه درآمدند

از اینان . راهبه آواره و سرگردان گشتند 1560راهب و  6521. دیر برچیده شدند 130صومعه و  578رویهمرفته 

کردند به آنها اجازه داده شود قریب پنجاه راهب و دو راهبه از رهبانیت دست شستند، ولی بسیاري دیگر درخواست 

تن که قبال در استخدام سازمانهاي دینی بودند، یا با اعانات این  12000نزدیک به . زندگی رهبانی خود را ادامه دهند

پوند  200000درآمد ساالنه اراضی و بناهاي ضبط شده به . سازمان میزیستند، ممر معاش خویش را از دست دادند

پوند در سال  37000ولی فروش عجوالنه آنها پس از مصادره، درآمد این امالك را به . دمیرسی) دالر20000000(

پوند ارزش داشتند به اموال ضبط شده بیفزاییم، بهاي امالك و  85000هرگاه فلزات بهاداري را که . کاهش داد

  . پوند بالغ میشد 1324500اموالی که هنري تصاحب کرد به 

وي پارهاي از این امالك را به . برده بود با گشادهدلی به رعایاي وفادار خویش بخشید شاه امالکی را که به غنیمت

ولی بیشتر آنها را به بهاي  ;نجباي شهرنشین و بازرگانان و حقوقدانانی که وي را یاري و همراهی کرده بودند داد

هفت دیر دیگر . رید، یا برایگان گرفتپوند از شاه خ 2293کرامول شش دیر را با درآمد ساالنه . ارزان به آنان فروخت

پوند به برادرزاده او سر ریچارد کرامول بخشیده شد، و همین سرمایه اولیه خانواده کرامول را  2552با درآمد ساالنه 

هنري هشتم . چنان توانگر ساخت که نوه او آلیور، در قرن بعد، از نیرومندترین و با نفوذترین مردان روزگار گشت
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 ;قسمتی را در جنگ از دست داد ;نایم را به ساختن کشتیها و احداث دژها و بندرها اختصاص دادقسمتی از غ

شش . و قسمتی از آن را نیز در قمار باخت ;قسمتی را به کاخهاي شاهی در وستمینسر، چلسی، و همتن کورت داد

مور خیریه، که قبال به دست راهبان صومعه را مرکز اسقف نشینهاي کلیساي انگلیکان ساختند، و مبلغ ناچیزي را به ا

طبقه شریف و توانگر تازهاي که به یاري هنري پدید آمد پشتیبان خاندان تودور . ها بود، اختصاص دادند و راهبه

و  ;اشرافیت کهنه فئودالی نابود شد. گشت و، با اتکا به نیروي مالی خویش، در برابر آیین کاتولیک صف آرایی کرد

به دوران رسیده، که از بازرگانان و صاحبان صنایع تشکیل شده بود، با سرمایهگذاري، اقتصاد راکد طبقه توانگر تازه 

پدید آمدن همین طبقه سرمایهدار، به اضافه غنایمی که هنري به دست آورده بود، از . انگلستان را تحرك بخشید

  . جمله عواملی بودند که عصر الیزابت را فر و شکوه بیمانند بخشیدند

رهایی راهبان از قیود رهبانی ظاهرا از عواملی بود که جمعیت . ها نتایج پیچیده و دراز مدتی داشت حالل صومعهان

. تن افزایش داد 4000000به  1547تن تجاوز نمیکرد، در سال  2500000از  1485انگلستان را، که در سال 

زمینداران تازه . فتار فقر و بینوایی کردگسترش بیکاري، در طول عمر یک نسل، طبقات فرودست انگلستان را گر

ها به گسترش قدرت شاه انجامید، زیرا کلیسا آخرین  از نظر سیاسی، انحالل صومعه. آزمندتر از خاوندان پیشین بودند

ها، جنایت و دریوزگی باال گرفت و موسسات خیریه  با برچیده شدن صومعه. سنگر پایداري خویش را از دست داد

ها تاسیس شده بودند و به دست راهبان اداره میشدند  بیش از صد بیمارستان که توسط صومعه. کاهش یافتند

وجوهی که مومنان بزدل، یا پاکدل، . برچیده شدند، و معدودي از آنها به همت مقامات محلی مجددا گشایش یافتند

مردگان نخواهد رسید، ضبط  براي رهایی از رنج آخرت به کشیشان بخشیده بودند، با این استدالل که گزندي به

نمازخانهاي که براي طلب آمرزش جهت مردگان، بنیانگذاري شده بودند، با همه موقوفاتشان، به تصرف  2374. شدند

. ها در زمینه آموزش پدیدار شد ناگوارترین نتیجه انحالل صومعه. شاه درآمدند

ن دایر گشته بودند، که نود دانشکده در میان آنها ها، مدارس بسیاري براي دختران و پسرا به همت راهبان و راهبه

  . همه این موسسات منحل شدند. وجود داشتند

. هر تاریخنویسی پس از شرح بیطرفانه وقایع تاریخی، میتواند آنها را در ترازوي حدس و گمان بسنجد و ارزیابی کند

هاي آموزش،  در زمینه. کاهش داد هاي انگلستان را آز و طمع هنري و سنگدلی کرامول شماره و نفوذ صومعه

ها انجام گرفته بودند، ولی این گونه  ها و راهبهخانه نیکوکاري، و پرستاري از بیماران، خدمات پرارجی به دست صومعه

تزلزل . خدمات حتی در کشورهاي کاتولیک اروپاي باختري به دست مقامات کشوري و غیر دینی سپرده میشدند

. ها را میکاست دانی آنان از جهان آن سوي گور، اعتبار و اهمیت موسسات وابسته به صومعهایمان دینی مردم، و روگر

ها به دانشکده با اقدامات تند عجوالنه کرامول در هم  دریغا که طرح خردمندانهتر وولزي براي تبدیل تدریجی صومعه

آرزوي داشتن وارث ذکور به دست وي ها، مانند اقداماتی که به انگیزه  شیوه عمل هنري در برچیدن صومعه. آمیخت

  . دار ساخت انجام گرفتند، مقصد بلند وي را لکه

آنچه بیش از همه در این ماجرا بیننده را میآزارد . استثمار فریبکارانه دینداران سادهدل سرانجام میبایست پایان یابد

عمر و زندگی خویش را به اجراي فرایض هایی است که بیشتر آنان، با ایمان راستین، سراسر  سرنوشت اندوهبار راهبه

  . دینی، آموزشی، نیکوکاري، و دستگیري از دردمندان و بیماران و نیازمندان سپرده بودند

II - 1558-1300: ایرلندیهاي خیره سر  

شاهان انگلستان به این بهانه که یکی از قدرتهاي اروپایی هر آن ممکن است ایرلند را پایگاهی براي تعرض به 

ناتوانی انگلستان پروتستان براي جدا ساختن . تان قرار دهد، سلطه خویش را بر این جزیره توجیه میکردندانگلس

ایرلند از کلیساي کاتولیک رومی شاهان انگلستان را بر آن داشت که براي حفظ سلطه خویش بر این جزیره بیشتر 
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شاعر مسلک ایرلند، که از نظر سیاسی خام مردم قهرمان، لجام گسیخته، نیرومند، خیرهسر، و . دست و پا کنند

نتایج شوم . بودند، براي رهایی خویش از بند فرمانروایی مردمی که با آنان همخون و همزبان نبودند از پاي ننشستند

ایرلندي به  - در زمان ادوارد سوم بسیاري از زمینداران انگلیسی . اشغال ایرلند توسط انگلستان رو به فزونی بود

. بازگشتند تا، با درآمد امالکشان در ایرلند، به خوشی و آسایش در انگلستان زیست کنند انگلستان

در طول سه )) دورنشینی خاوندان((گرچه پارلمنت انگلستان بارها این شیوه مالکیت را ناشایست اعالم داشت، اما 

با دختران ایرلندي زناشویی کردند، با . ندانگلیسیهایی که در ایرلند مانده بود. قرن مردم ایرلند را به شورش برانگیخت

پارلمنت ایرلند، که انگلیسیها در آن نفوذ داشتند، براي . ایرلندیها همخون شدند، و به راه و روش آنان خو گرفتند

این قانون همراه پارهاي مقررات ). 1366(را تصویب کرد )) قانون کیلکنی((جلوگیري از این اختالط، قانون معروف به 

هاي ایرلندي،  ندانه و سخاوتمندانه، مردم انگلستان را از حق زناشویی با مردم ایرلند، سپردن نوزادانشان به دایهخردم

سخن گفتن به زبان ایرلندي، پوشیدن جامه ایرلندي، تقلید آداب ایرلندیها، و از هر گونه رابطه نزدیک با مردم ایرلند 

از این پس، هیچ ایرلندیی حق نداشت در مجامع . ره اموال محکوم کردمحروم ساخت، و متخلفان را به زندان یا مصاد

این قانون . هاي انگلیسیان درآید دینی انگلیسیها حضور یابد، و هیچ خنیاگر یا قصهگوي ایرلندي مجاز نبود به خانه

که تنها  پیل،بوردر، و نتوانست انگلیسیها را از آمیزش با مردم ایرلند باز دارد، و اختالط خون این دو ملت در مارچ، 

  . سرزمینهایی بودند که انگلیسیها جرئت داشتند در آنها اقامت کنند، ادامه یافت

جنگ گلها به ایرلندیها فرصت داد تا زنجیر اسارت انگلیسیها را از دست و پاي خویش بگسلند، ولی سران قبایل 

د به جاي آنکه دست یاري به هم دهند، به برادر کشی پرداختند، و انگلیسیها نیز، با صرف پول، برادرکشی را ایرلن

و فرماندار او، سر ادوارد پوینینگر، قانون موهن  ;هنري هفتم پیل را بار دیگر فرمانبردار انگلستان ساخت. دامن زدند

هر قانونی بدون تصویب قبلی شاه و شوراي خصوصی انگلستان  را که پارلمنت ایرلند را از حق تصویب)) پوینینگر((

پادشاهان انگلستان همه حقوق مردم ایرلند را پایمال ). 1494. (محروم میساخت، به پارلمنت ایرلند تحمیل کرد

ترین مطلوب. و با تباهی و ناتوانی و ستمگریی که در سراسر جهان مسیحی مانند نداشت بر ایرلند فرمان راندند. کردند

شیوه حکومت انگلستان این بود که یکی از شصت سرکرده قبیله ایرلند را به دستیاري نایب السلطنه برگزیند و به او 

  . اختیار دهد که دیگر سران قبایل ایرلند را بخرد و منقاد سازد

ایرلند را، که  جرلد، ارل آو کیلدر هشتم، که بدین سمت گماشته شده بود، سعی کرد بینظمی و خصومت میان قبایل

، فرزندش جرلد فیتز جرالد )1513(پس از مرگ وي . عامل فقر و ناتوانی ایرلند و اخاذي انگلستان بود، تخفیف دهد

او را . ارل آو کیلدر نهم نیز سرنوشتی شبیه سرنوشت بسیاري از بزرگان ایرلند داشت. به جانشینی پدر برگزیده شد

ي پیاده شدن سربازان فرانسوي در ایرلند توطئه چیده است به انگلستان باز خواندند به اتهام اینکه با ارل آو دزمند برا

هنري هشتم وي را، پس از آنکه تعهد کرد با انگلیسیها همکاري کند، آزاد ساخت و با سمت . و به زندان افکندند

یرلند به انگلستان فراخواند، جرالد بار اما اندکی بعد او را به اتهام اهمال در اداره امور ا. پیشین به ایرلند باز فرستاد

تامس ((فرزند وفادارش، تامس فیتز جرالد، که به ). 1534(دیگر به زندان افتاد، و یک سال بعد در زندان درگذشت 

معروف بود، به انگلستان اعالن جنگ داد، چهارده ماه با رشادت و دالوري با انگلیسیها جنگید، و سرانجام )) ابریشمین

). 1537(به دار آویخته شد  مغلوب و

هنري هشتم، که اکنون خویشتن را کامال از کلیساي کاتولیک رومی جدا کرده بود، با گستاخی معمول خویش 

پارلمنت ایرلند را بر آن داشت که او را رهبر و مرجع کلیساي ایرلند و انگلستان بشناسد، و پارلمنت ایرلند نیز 

و عشریهاي که تا  ;ایرلند تقاضا شد که هنري را رهبر و سرکرده کلیسا بشناسنداز همه مقامات دولتی . تمکین کرد

مصلحان دینی در پیل به کلیساها ریختند و آثار و . آن وقت به کلیسا داده میشد از آن پس به شاه پرداخت شد
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د، بر چیده شدند، هاي ایرلند، جز آنهایی که در جاهاي دور دست بودن همه صومعه. شمایل مذهبی را در هم شکستند

اموال آنها به دولت انتقال یافتند، و براي راهبان اخراج شده، به شرط آنکه از ایجاد آشوب و بلوا بپرهیزند، مستمري 

ها گرفته شده بودند به سران قبایل ایرلند داده شد، و سران قبایل، که  قسمتی از غنایمی که از صومعه. تعیین شد

از شاه القاب اشرافی دریافت داشتند، رهبري دینی هنري را گردن نهادند، و از پاپ روي بدینسان فریفته شده بودند، 

. نظام قبیلهاي در ایرلند منحل، و ایرلند بخشی از کشور پادشاهی انگلستان شناخته شد). 1539(برگردانیدند 

به حیات خود در ایرلند  و آیین کاتولیک همچنان ;هنري پنج سال پس از این پیروزي، بدرود زندگی گفت). 1541(

هاي قومی ایرلند ارتداد و از دین برگشتگی خویش را چنان که گویی مقتضاي سیاست گذشته  سران گروه. ادامه داد

کشیشان . پایدار ماندند، ولی دیگر از پاپ فرمان نبردند) چون خود هنري(بوده است، از یاد بردند و در آیین کاتولیک 

ایمان دینی . هاي قومی ایرلند برخوردار بودند به آیین کاتولیک وفادار ماندند ی سران گروهایرلند نیز که از پشتیبان

مردم ایرلند نه تنها تغییر نکرد، بلکه، به انگیزه غرور ملی، در برابر شاه سرکش و منافق و ملکه پروتستان آینده 

استقالل شدت یافت، زیرا رهایی از سلطه  تالش ایرلندیها براي تحصیل آزادي و. انگلستان استوارتر و پیگیرتر شد

  . انگلیسیها اکنون براي آنان یگانه چاره آزادي تن و روان گشته بود

III -  پادشاه تمام عیار  

نجباي . با استبدادي که انگلستان مانند آن را هرگز به یاد نداشت بر این کشور فرمان میراند 1540هنري در سال 

ظریات خویش را حتی بر ویلیام فاتح تحمیل میکردند، در برابر هنري سر تسلیم فرود قدیمی نورمان، که نیاکانشان ن

نجباي تازه به دوران رسیده، . را، که امتیازات خاصی به آنان داده بود، از یاد بردند) منشور کبیر(آوردند و مارگناکارتا 

مجلس . و روحانیان مجال شورش نمیدادند که از راه داد و ستد و با بذل و بخشش شاه توانگر شده بودند، به اشراف

عوام، که روزي حامل حقوق و آزادي مردم انگلستان بود و اعضاي آن را اکنون هنري برمیگزید، اختیارات وسیع 

شاه با استفاده از این اختیارات میتوانست هر ملکی را ضبط کند، هر کسی را بخواهد . بیسابقهاي به شاه تفویض کرد

، اصیل آیینی را از بدعت تمیز دهد، مردم را پس از دادرسی فرمایشی به مرگ محکوم سازد، و جانشین خود سازد

آزادیخواهی در زمان فرمانروایی هنري روح (( .فرمانهایی صادر کند که صدور آنها قبال مستلزم تصویب پارلمنت بود

روي ترس، و تا حدي از آن روي که  مردم انگلستان استبداد هنري را تا حدودي از.)) ملت انگلستان پژمرده گشت

مردم انگلستان اکنون نظم و . فرمانروایی وي را مانع بروز جنگ داخلی نظیر جنگ گلها میدانستند، گردن نهادند

. دادند آرامش کشور را بر آزادي ترجیح می

ي، با مالحظه اینکه هنر. همین مالحظات انگلیسیها را ناگزیر ساخت که رهبري دینی و کلیساي هنري را گردن نهند

پروتستانها و کاتولیکها براي ریختن خون یکدیگر صف آرایی کردهاند و اتباع کاتولیک او به همدستی سفیران و 

نمایندگان کاتولیک حتی به بهاي اشغال کشور براي برانداختن او دسیسه میکنند، تصمیم گرفت راسا بر معتقدات و 

ه مرجعیت دینی کلیسا اذعان داشت و به خویشتن حق میداد خواندن کتاب او تلویحا ب. آیینهاي دینی نظارت کند

چون اسقفان خواندن ترجمه انگلیسی کتاب مقدس . مقدس را براي کسانی که خود صالح میدانست تجویز کند

ون و چ ;تیندل را تحریم کردند، هنري به آنان فرمان داد که کتاب مقدس را به صورت بهتري به انگلیسی برگردانند

معلوم شد که آنان در اجراي فرمان او مسامحه میکنند، کرامول به فرمان وي مایلز کاوردیل را به ترجمه کتاب 

در زوریخ به  1535متن کامل کتاب مقدس که توسط کاوردیل به انگلیسی برگردانیده شد به سال . مقدس برگماشت

انتشار یافت، و کرامول دستور  1539بود در سال متن انگلیسی کتاب مقدس که در آن تجدید نظر شده . چاپ رسید

از روي آزاد ((هنري . را به دست آورد)) کتاب مقدس بزرگ((داد که هر کلیسایی در انگلستان نسخهاي از این 

و دیري  ;هایشان بخوانند خویش به اتباعش اجازه داد که کتاب مقدس را در خانه)) اندیشی و نیکخواهی شاهانه
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هاي انگلیسیها راه یافت، ولی انتشار متن انگلیسی کتاب مقدس ضمن اینکه  مقدس به همه خانهنپایید که کتاب 

  . ها دامن زد الهامبخش مردم شد، هرج و مرج و ناسازگاري را در میان انگلیسی

مسیحیان متعصب بر سر مطالب . هر دهکدهاي به ذوق و سلیقه خاص خویش مضامین این کتاب را تفسیر کرد

برخی از مردان زنان خویش را . ها دست به گریبان شدند در کلیساها غوغایی بر پا کردند و در میکده کتاب مقدس

ترك گفتند، و بعضی با دو زن پیمان مقدس زناشویی بستند، و هر دو دسته اقدام خویش را به استناد به روایات 

کتاب مقدس را بخوانند پشیمان شد، و در شاه از اینکه به مردم اجازه داده بود . معین کتاب مقدس توجیه کردند

قانونی از پارلمنت گذرانید که به موجب آن تنها نجبا و مالکان مجاز بودند کتاب مقدس را بخوانند، و  1543سال 

  . فقط روحانیان حق داشتند آن را به مردم بیاموزند و درباره مطالبش بحث و اظهار نظر کنند

کاتولیکها را به جرم انکار رهبري دینی و . مردم، بلکه براي خود او نیز دشوار بوددرك نیت واقعی شاه نه تنها براي 

فارست را، که نایب . کلیسایی شاه، و پروتستانها را به گناه تخطئه االهیات کاتولیک آتش میزدند و یا سر میبریدند

نی پاپ، به زنجیر بستند و به روي دیر فرقه فرانسیسیان گرینیچ بود، به جرم خودداري از انکار رهبري و مرجعیت دی

جان لمبرت پروتستان به جرم انکار حضور واقعی مسیح در آیین قربانی مقدس ). 1547مه  13(آتش بریان کردند 

. زندانی شد

). 1538نوامبر  16(وي را، پس از آنکه توسط خود هنري محاکمه و به مرگ محکوم شد، در سمیثفیلد آتش زدند 

یون گاردینر، اسقف وینچستر، هنري را بیش از پیش محافظهکار و به معتقدات آیین کاتولیک نفوذ روز افزون ست

اعتقاد کلیساي )) قانون شش مادهاي((، شاه، پارلمنت، و شوراي روحانیان طی 1539به سال . متمایل ساخت

هبانی، اجراي مراسم قداس کاتولیک رومی را درباره حضور واقعی مسیح در آیین عشاي ربانی، تجرد روحانیان، قیود ر

از . براي مردگان، اقرار و اعتراف به گناه نزد کشیش، و لزوم یکنواختی در مراسم تناول آیین عشاي ربانی تایید کردند

ها یا گفتار خویش حضور واقعی مسیح را در آیین عشاي ربانی انکار میکرد، بیآنکه  آن پس، هر کسی را که در نوشته

کسانی که اصول دیگر قانون را انکار میکردند نخست اموالشان ضبط . د دفاع کند، آتش میزدندحق داشته باشد از خو

پیمانهاي زناشویی کشیشان بیاعتبار اعالم . میشد، و در صورت پایداري در عقیده خویش، به مرگ محکوم میشدند

مردم انگلستان، که . گرفتندشدند، و کشیشانی که پیمان زناشویی خویش را فسخ نکردند در شمار تبهکاران جاي 

ولی کرامول در عمل این مقررات را . هنوز پایبند آیین کاتولیک بودند، مقررات تازه را با خشنودي استقبال کردند

، شاه بار دیگر تغییر جهت داد و آزردن مردم را، آن گونه که قانون پیش بینی کرده بود، 1540در سال . تعدیل کرد

مخالف بودند، از مقامات )) قانون شش مادهاي((، اسقفانی چون التیمر و شکستن، که با با وجود این. متوقف کرد

، سه پروتستان به جرم تخطئه عقاید کاتولیکها، و سه کاتولیک 1540ژوئیه  30در روز. خویش برکنار و زندانی شدند

  . از آن روي که شاه را رهبر کلیساي انگلستان نمیشناختند در سمیثفیلد اعدام شدند

گرچه وي در کاخ . هنري در اداره امور کشور نیز چون حل و فصل مسائل دینی مردي سرسخت و فعال بود

دستیارانی که . پرشکوهی میزیست و مردي پرخور بود، اما با پشتکار خستگی ناپذیر امور کشور را اداره میکرد

تان را تجدید کرد، ارتش را با سالحهاي نوین او سازمان ارتش انگلس. برگزیده بود چون خود او توانا و بیرحم بودند

نیروي دریایی سلطنتی، که به همت وي به وجود آمد، نه تنها . مجهز ساخت، و تازهترین فنون جنگی را آموخت

هاي انگلستان و دریاي مانش را از وجود راهزنان پاك ساخت، بلکه پیروزي الیزابت را در نبردهاي دریایی  کرانه

ین حال، او با وضع مالیاتهاي سنگین مردم را به ستوه آورد، ارزش پول کشور را بارها کاهش داد، به با ا. تضمین کرد

خواست، از زیر بار وامهاي خود شانه خالی کرد، از )) یاري((هاي ناچیزي دارایی مردم را ضبط کرد، از مردم  بهانه

  . دهد، اقتصاد کشور را گسترش دادخاندان فوگر وام گرفت، و به امید اینکه درآمد خویش را افزایش 
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ها در انحصار معدودي از  چراگاه. کشاورزي انگلستان دچار رکود و انحطاط بود، و سرفداري هنوز رواج فراوان داشت

مردم بودند، و خاوندان تازه به دوران رسیده که پایبند سنتهاي فئودالی نبودند، به بهانه ترقی هزینه زندگی، بهره 

هزاران تن از رعایاي . ((هاي منقضی شده سرباز زدند تا چهار بار افزایش دادند و از تجدید اجارهنامه مالکانه را دو

تامس مور کاتولیک وضع .)) ها غوغایی به پا کردند بیخانمان به لندن روي آوردند و، بدون اخذ نتیجه، در برابر دادگاه

التیمر پروتستان زمیندارانی را که بهره مالکانه را افزایش و هیو. پریشان و اندوهبار دهقانان تهیدست را تصویر کرد

داده بودند به باد نکوهش گرفت، و چون لوتر، ادوار دیرین تاریخ کلیسا را چنان ترسیم کرد که گفتی در آن هنگام 

انهاي پارلمنت براي جلوگیري از ولگردي و دریوزگی، کیفرهاي شاق و بیرحم.)) مردم همگی با رحم و شفقت بودند((

از پارلمنت گذشت، مقرر میداشت هر مرد یا زن تندرستی که در  1531و  1530قانونی که در سالهاي . وضع کرد

برهنه، به پشت ارابهاي بسته و در سراسر شهر کشانیده شود و آن قدر تازیانه بخورد که خون از تنش ((یوزگی کند 

، براي 1536در سال . و بار سوم گوش دیگرش بریده شودو هرگاه از دریوزگی بازنایستاد، یک گوش او،  ;))بچکد

اندك اندك دهقانان بیخانمان در . کسانی که پس از دوبار محکومیت باز دریوزگی کنند، کیفر مرگ تعیین شد

. شهرها دست به کار شدند، و اعاناتی که به تنگدستان اختصاص داده شده بود شماره دریوزگان را کاست

مجتمعهاي بزرگ کشاورزي، محصوالت کشاورزي افزایش یافتند، ولی ناتوانی و تسامح دولت در سرانجام، با توسعه 

همان دولت، با تعرفهبندي از صنایع کشور حمایت کرد، و هجرت . این مرحله انتقالی جنایت سیاسی نابخشودنیی بود

صنعت بافندگی بر اساس . ردروستانشینان به شهرها کارگرانی با دستمزد ارزان براي صاحبان صنایع فراهم آو

پارچه به جاي . سرمایهداري استوار شد، و طبقه توانگر تازهاي پدید آمد که چون بازرگانان از شاه پشتیبانی میکرد

صادرات کشور بیشتر کاالهاي ضرورویی بود که به دست طبقات فرودست . پشم، کاالي صادراتی اصلی انگلستان شد

بازرگانان و صاحبان . اشیاي تجملیی بودند که تنها توانگران بدانها دسترسی داشتند ساخته میشدند، و واردات بیشتر

، که نرخ بهره وام را به میزان ده درصد قانونی میشناخت، منتفع شدند، و سرمایهداران از ترقی 1536صنایع از قانون 

ن ضربه مهلکی بر سر کارگران، سریع قیمتها بهره بردند، در صورتی که ترقی بهاي کاالهاي مورد نیاز مردم چو

درصد، بهاي  1000، کرایه مسکن 1576تا  1500در فاصله سالهاي . دهقانان، و خاوندان فئودال قدیمی فرود آمد

فقر و : ((نوشت 1537تامس ستارکی در حدود سال . درصد فزونی یافت 150درصد، و مزد  300تا  250خوراك 

اعضاي اصناف .)) ه مانند آن در هیچ جامعه مرفهی نمیتواند پایدار بماندتنگدستی اکنون چنان گسترش یافته است ک

اموال اصناف  1545ولی هنري در سال  ;در سایه بیمه آتش سوزي و کمک متقابل از آسایش نسبی برخوردار بودند

  . را نیز ضبط کرد

IV - اژدها کنار میرود

کهین از هنري و جین سیمور کشیده، شاه تن فربه  این شاه دیو سیرت چگونه مردي بود در تصاویري که هواباین

سیماي گوشتالوي پهنش نمودار نفس . خویش را با جامه پر زرق و برق آراسته و بر شمشیر مرصعی تکیه زده است

قدرت عزم و اراده از بینیش پیداست، و لبان به هم فشرده و چشمان عبوسش وي را چون فرمانرواي  ;پرستی اوست

ولی نیروي بدنی  ;هنري در این هنگام چهل و شش ساله و در اوج اقتدار بود. لی مجسم ساختهاندزود غضب و سنگد

از فرزندانی که شش زن او به جهان . او سه بار دیگر زناشویی کرد، ولی صاحب فرزندي نشد. او رو به زوال میرفت

. نجور بود که در پانزده سالگی درگذشتیکی از این سه تن ادوارد ششم ر. آوردند، تنها سه تن در کودکی تلف نشدند

. و الیرابت، شاید از آن روي که نقصی در خود میدید، اندیشه زناشویی را به خود راه نداد ;ماري زناشویی نکرد

  . پرنخوتترین خاندان سلطنتیی که انگلستان به خود دید به لعنت نازایی و نقص بدنی گرفتار آمده بود
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بود و عزم و ارادهاي آهنین داشت و در زمینه تشخیص مردم از نیرویی صایب هنري مردي تیزهوش و دالور 

ولی با دوستانش مهربان . رفتاري خشن داشت و با گذشت روزگار جوانی، کنجکاویش را از دست داد. برخوردار بود

شم به جهان وي، که در خاندان شاهی چ. او بسهولت مردم را فریفته و سر سپرده خویش میساخت ;بود و سخاوتمند

معدودي از مردم که جرئت داشتند در برابر . گشوده بود، از آغاز زندگی در میان مردم چاپلوس و مداح محصور شد

اندوهزاست که شورایی گوش به : ((تامس مور از زندان نوشت. تمایالت وي ایستادگی کنند، سر سالم به گور نبردند

همه فرمانروایان ... ي فرمانروایان، و نیز روحانی ضعیفالنفسی[اهشهازمین بوس و مطیع در برابر هوسها یا خو فرمان

پس از مرگ مور، فقدان مردانی که در برابر خودسریهاي هنري ایستادگی کنند .)) مسیحی را به چاپلوسی بفریبند

که پس از مرگ  او از نظر جنسی بیبندوبارتر از فرانسواي اول نبود، و چنین پیداست. وي را اخالقا و جسما تباه کرد

بیبندوباري جنسی بدترین . ان بولین، وي بیش از شارل پنجم از زنان دیگر جز همسر خویش روي برتافته است

او سخت در پی کسب پول و قدرت بود و احساسات بشري بندرت وي را از ضبط اموال مردم باز . ضعف وي نبود

یا از میان بردن مردانی چون مور و کرامول، که سالها با از کشتن زنانی که روزي از او دل ربوده بودند، . میداشت

با این وصف، جنایات او در برابر فجایع شارل نهم که فرمان . راستی و وفاداري او را خدمت کرده بودند، پروایی نداشت

نروایان بارتلمی را صادر کرد، یا شارل پنجم که غارت رم را به دست سربازانش نادیده گرفت، یا فرما -کشتار سن 

  . آلمانی که براي تعیین عقیده دینی اتباع خویش، سی سال جنگیدند و خون ریختند ناچیز بودند

وي که از داشتن فرزند ذکور نومید شده . موجب دیگر تباهی هنري، ناکامیهاي پی در پی او در عشق و زناشویی بود 

ج و تخت خویش را به خاطر او به نري تاهمسر دومش که ه ;بود، پیمان زناشویی را با نخستین همسرش گسیخت

یگانه همسرش را که براي او وارثی به جهان آورد پس از اندك  ;به او خیانت کرد) به عقیده وي(خطر افکنده بود 

چنانکه خود (و سرانجام  ;زناشویی وي با زنی که با او همزبان و همخوي نبود به ناکامی انجامید ;زمانی از دست داد

. مکر و حیله در دام عشق زنی که امیدوار بود براي وي زندگی آسوده خانوادگی فراهم سازد گرفتار آمد با) میپنداشت

هنري با آنکه فعال مایشا در سراسر انگلستان بود، هیچ گاه از آسایش خانوادگی سادهترین اتباع خویش برخوردار 

نج میبرد، و در سراسر دوران فرمانروایی خویش از این گذشته، وي از زخمی که بر ساق پایش پدید آمده بود ر. نشد

ناگزیر بود با بحرانها و شورشهاي داخلی دست و پنجه نرم کند، و خویشتن را براي مقابله با تعرض خارجی، خیانت 

چنین مردي چگونه میتوانست با . داخلی، و توطئهاي که هر آن ممکن بود بر ضد جان وي چیده شود، آماده سازد

و متعادل بار آید و از بدگمانی و تزویر و ستمگري بر کنار بماند و ما که خود در سرپنجه تشویش و شخصیت طبیعی 

نگرانی گرفتاریم، چگونه میتوانیم مردي را که بار سهمگین اصالح دینی انگلستان را به دوش گرفته بود و براي 

همان هنگام سردرگم بود که آیا ملت  گسیختن عالیق ریشهدار ملتش به رم به کارهاي خطرناکی دست میزد، و در

خویش را رهانیده یا مسیحیت را متالشی کرده است، بشناسیم و دریابیم هنري در فضایی زندگی میکرد که قدرت و 

او نمیدانست که دشمنانش تا کجا پیش خواهند رفت و تا چه اندازه کامیاب خواهند . خطر عناصر اصلی آن بودند

جفري از بیم زجر و . داشت سرجفري پول، برادر کاردینال رجینلد پول، را صادر کردحکم باز 1538در سال . شد

شکنجه اعتراف کرد که او، و برادر دیگرش لرد مانتگیو، سر ادوارد نویل، مارکوئس آو اکستر، و مارشنس آو اکستر 

. اند هاي خائنانهاي با کاردینال پول مبادله میکرده نامه

کوئس آو اکستر، لرد مانتگیو، و چند تن دیگر را به دار کشیدند و پیکرشان را متالشی جفري بخشوده شد، ولی مار

و کاونتس آو سالزبري، مادر پولها، را زیر نظر  ;مارشنس آو اکستر را به زندان افکندند ;)1539- 1538(کردند 

طرف پاپ پاولوس سوم از او و از ) 1539(پس از آنکه کاردینال پول در تولدو با شارل پنجم مالقات کرد . گرفتند

خواست که در تحریم داد و ستد با انگلستان به فرانسواي اول تاسی جوید، هنري کاونتس آو سالزبري را، که در آن 
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شاید وي بدین وسیله میخواست کاردینال را از ترغیب شارل به تعرض به . موقع هفتاد ساله بود، زندانی کرد

  . و زندگی همه چیز مجاز استدر بازي مرگ . انگلستان باز دارد

هنري پس از آنکه دو سال را بیهمسر به سر آورد، به امید یافتن متفقی که انگلستان را در برابر شارل یاري کند، 

کرامول، ان آو کلیوز را، که . هاي سلطنتی اروپا همسري براي او برگزیند کرامول را بر آن داشت که از میان خانواده

. بود، به هنري پیشنهاد کرد) از مخالفان سرسخت امپراطور(ساکس و خواهر دوك کلیوز  خواهر زن برگزیننده

کارامول امیدوار بود که بدین سان اتحادیهاي از کشورهاي پروتستان اروپا تشکیل دهد و هنري را بر آن دارد که از 

. ضد لوتري چشم پوشد)) قانون شش مادهاي((

. با رهنمودهاي محرمانه کرامول، براي تصویر نمودن چهره آن به آلمان رفتهولباین، به فرمان هنري و احتماال 

ان در تابلو نقاشی هولباین، که اکنون . هنري پس از دیدن تک چهرهاي که هولباین از ان کشیده بود، وي را پسندید

پس . ود ملیحتر استدر موزه لوور است، افسرده و غمگین مینماید، ولی از جین سیمور که چند صباحی دل شاه را رب

با این حال، به امید . ، شاه در نخستین برخورد، مهر وي را از دل راند)1540اول ژانویه (از آنکه ان به انگلستان رسید 

آنکه از او داراي وارثی براي تاج و تخت انگلستان شود، چشم برهم نهاد و با او زناشویی کرد، زیرا بیماري ادوارد 

  . با وجود این، شاه کینه کرامول را به دل گرفت. راییداکنون رو به وخامت میگ

. چهار ماه بعد، هنري امینترین نخست وزیر خویش را به اتهام تباهی و بیبندو باري در اداره امو کشور زندانی کرد

ی، کمتر کسی در انگلستان به بازداشت او اعتراض کرد، زیرا کرامول به سبب اصل و نسب، شیوه کشورداري، پولدوست

در زندان از او خواستند سندي را که زناشویی تازه . و دارایی هنگفتی که گرد آورده بود، منفورترین مرد انگلستان بود

هنري اعالم داشت که هرگز قلبا با این زناشویی موافق نبوده و آن را عمل . هنري را غیر قانونی میشناخت امضا کند

ادعا میکرد هنوز دختر است، در ازاي دریافت مستمري، با فسخ زناشویی با آن نیز، که . انجام یافته تلقی نکرده است

و  ;وي، که از دیدار برادرش بیزار بود، تصمیم گرفت باقی عمر را بتنهایی در انگلستان به سر آورد. هنري موافقت کرد

  . ، در دیر وستمینستر به خاك سپرده شد)1557(پس از مرگ 

همان روز هنري با کاترین هاوارد بیست ساله، که در خانواده کاتولیک . گردن زدند 1540ژوئیه  28کرامول را در روز 

هنري از . جناح کاتولیک اکنون در انگلستان بر مخالفان چیره میگشت. سختگیري بار آمده بود، زناشویی کرد

طور آسوده خاطر گشت، چون از جانب امپرا. عشوهگري با پروتستانهاي اروپا چشم پوشید و با شارل پنجم آشتی کرد

براي منضم ساختن اسکاتلند به انگلستان و گسترش قلمرو فرمانروایی خویش به سراسر جزیره بریتانیا، متوجه شمال 

هنري قبل از آنکه براي سرکوبی شورش، . در این هنگام شورش دیگري بر ضد او در شمال انگلستان روي داد. شد

انیان سیاسی برج لندن را که کاونتس آو سالزبري نیز در میان آنان بود، نابود لندن را ترك گوید، فرمان داد همه زند

شورش درهم شکست، و هنري که از این پیشامد پریشان شده بود، براي آنکه آرامش خود را بازیابد، ). 1541(کنند 

  . نزد همسر تازهاش به همتن کورت بازگشت

هنري، . لیوز وي را به زنی گرفت، از همه زنان قبلی او مهربانتر بوددومین کاترین، که هنري پس از جدایی از ان او ک

که اکنون به آسایش خانوادگی دل بسته بود، مهر وي را به دل گرفت و براي آسایش خانوادگی که سرانجام به دست 

  . وي فراهم شده بود خدا را سپاس گفت

سقف اعظم، اسنادي به هنري ارائه داد حاکی از اینکه ، کرنمر، ا)1541نوامبر  2(ولی یک روز پس از این سپاسگزاري 

دو تن از نامزدان سابق . کاترین قبل از زناشویی با شاه، با سه تن نامزدان متوالی خویش رابطه جنسی داشته است

چنان اندوه و تالمی به ((به موجب گزارش سفیر کبیر فرانسه، . وي و خود کاترین به گناه خویش اعتراف کردند

وي اکنون از آن بیمناك بود که مبادا خداوند همه زناشوییهاي وي را  ;))دست داد که گویی دیوانه شده استهنري 
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هنري بر آن بود که از گناه کاترین در گذرد، ولی همان هنگام به او گزارش دادند که کاترین پس . نفرین کرده باشد

کاترین اقرار کرد که در نیمه یکی از شبها  .از زناشویی با هنري، با پسر عموي خویش همخوابه گشته است

عموزادهاش را در حضور لیدي راچفرد نزد خود پذیرفته است، ولی ارتکاب هر خیانتی را پس از زناشویی با هنري 

 13در روز . ولی دادگاه سلطنتی کاترین را خیانتکار شناخت. لیدي راچفرد نیز ادعاي وي را تصدیق کرد. تکذیب کرد

عاشقانش را نیز به . وي را، در همان جایی که شش سال قبل ان بولین را سر بریده بودند، گردن زدند ،1542فوریه 

. حبس ابد محکوم کردند

زخم پایش پزشکان زمان را ناتوان ساخته بود، و بیماري سیفیلیس به . تن و روان شاه اکنون در هم شکسته بود

هاي گوشتالویش فکین او را  و نشاط جوانی، تن وي فربه گشت و گونهبا فرو نشستن نیرو . سراپاي او ریشه میدوانید

با . هنري اکنون ناتوان شده بود که بدون یاري دیگران نمیتوانست گام بردارد. پوشاندند و دیدگانش را در برگرفتند

ت را بتناوب به ، ادوارد، ماري، و الیزاب)1543(آگاهی به اینکه چراغ عمرش رو به خاموشی است، طی فرمان تازهاي 

در این فرمان از ماري استورات، ملکه اسکاتلند که وارث قانونی تاج و تخت انگلستان بود، . جانشینی خویش برگزید

اندکی پس از صدور این فرمان، هنري به اصرار پی در پی شوراي خصوصی خویش، و به . نامی به میان نیامده بود

). 1543ژوئیه  12(تندرستی شود، براي ششمین بار زناشویی کرد  امید اینکه شاید سرانجام صاحب وارث ذکور

. همسر تازه هنري، کاترین پار، قبل از آن دوبار زناشویی کرده بود، ولی هنري دیگر به بکارت همسرش نمیاندیشید

ختر مغضوب و کاترین زنی فاضل و با تدبیر بود، با حوصله و شکیبایی همسر بیمارش را پرستاري کرد، میانه او را با د

فراموش شدهاش الیزابت بهبود بخشید، و براي تعدیل نظرات دینی شاه و فرو نشاندن طبع انتقامجوي وي کوشش 

  . بسیار کرد

با وجود این هنري تا پایان عمر از انتقامجویی باز نایستاد، در هشت سال آخر دوران فرمانروایی وي، بیست و شش 

، کارآگاهان هنري به اسقف ستیون گاردینر گزارش 1543در سال . پردندتن به جرم بدعتگذاري در آتش جان س

اگر خداوند در نان تقدیس شده عشاي ربانی حضور دارد، پس من تا کنون بیست : ((دادند که هنري فیلمر گفته است

د، تمسخر رابرت تستوود هنگامی که سینی نان عشاي ربانی را براي تقدیس بلند میکردهان)) ;بار خدا را خوردهام

و آنتونی پیرسن، کشیشانی را که جز  ;کنان به کشیش گوشزد کرده است مواظب باشید که خدا بر زمین نیفتد

همه این مردان را به فرمان اسقفهاي . ، یعنی کتاب مقدس، موعظه کنند دزد خوانده است))سخن خدا((درباره 

شاه با استحضار از اینکه گزارش دروغ و . تش زدنددر مرغزاري مشرف به کاخ شاه در وینزر آ((کلیساي انگلیکان 

، اسقف ستیون 1546در سال . بیپایه بوده است چنان برآشفت که گزارش دهنده را در برج لندن بازداشت کرد

یکی از . گاردینر چهار تن دیگر را به جرم انکار حضور واقعی مسیح در شراب و نان عشاي ربانی طعمه حریق ساخت

ه نام ان اسکیو بود، هنگام بازپرسی که پنج ساعت به طول انجامید، در عقیده خویش پافشاري کرد و آنان، که زنی ب

هرگاه شک دارید، نان تقدیس شده را سه ماه در جایی نگاه دارید تا . آنچه شما خدا مینامید نانی بیش نیست: ((گفت

را تا پاي جان شکنجه دادند تا هویت کسان وي .)) مالحظه کنید که از آن جز نان گندیده اثري بر جاي نمیماند

ها را با شکیبایی تحمل کرد و، به گفته خویش،  ولی او زجر و شکنجه. دیگري را نیز که با او همعقیدهاند فاش سازد

ها دست نداشت، ولی چون قربانیان  شاه در این شکنجه. به کام مرگ شتافت)) ایمان به اینکه به فردوس میرود((با 

. شنیدند از او یاري میجستند، پاسخی نمی این فجایع

فرانسواي اول وارد جنگ شد، و با دشمن دیرین خود، شارل )) برادر محبوبش((هنري با اسکاتلند و  1543به سال 

خواست، از پرداخت )) وام((براي فراهم آوردن هزینه جنگ، بار دیگر از مردم انگلستان . پنجم، همدست گشت

هنري همراه ارتش خویش به . ها را ضبط کرد گرفته بود سرباز زد، و موقوفات دانشگاه 1542وامهایی که در سال 
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سربازان او به اسکاتلند تاختند و دیرهاي ملروز و . میدان کارزار شتافت و بر محاصره و تسخیر شهر بولونی نظارت کرد

سرانجام قرارداد ). 1545(تارومار شدند در ایبورگ و پنج صومعه دیگر را با خاك یکسان کردند، ولی در انکروم مور 

  . و شاه توانست با خاطر آسوده بر بستر مرگ بیارامد) 1546(مناسبی با فرانسه بسته شد 

اکنون چنان ضعفی به هنري دست داده بود که نجباي انگلستان براي تعیین نایب السلطنه کشور در زمان حکومت 

ل آو ساري شاعر به برگزیده شدن پدرش، دیوك آو یورك، به نیابت ار. ادوارد جوان آشکارا به رقابت پرداختند

پدر و . هنري هر دو آنان را بازداشت کرد. سلطنت چنان اطمینان داشت که نیمتنهاي مناسب این مقام فراهم کرد

همان  27گردن زدند، و اعدام دوك به پس از روز  1547ژانویه  9پسر به گناه خویش اعتراف کردند، شاعر را در روز 

گرچه وي هنگام مرگ بیش از پنجاه و پنج سال نداشت، اما . ژانویه شاه درگذشت 28ولی در روز . ماه موکول شد

وي پول هنگفتی بر جاي نهاد تا براي آرامش روح او به . چنان بود که گویی ده برابر عمرش در جهان زیسته است

  . برپایی مراسم قداس اختصاص داده شود

مانروایی سی و هفت ساله خویش، سیماي انگلستان را بیش از آنکه محتمال خود میخواست یا هنري در طول فر

او بیآنکه معتقدات دیرین مردم را، که آنان را تابع قیود اخالقی معینی ساخته بود، تغییر . میپنداشت دگرگون ساخت

ولی مبارزه پیروزمندانه با پاپ، بر  ;دهد، سلطه پاپ را از انگلستان برانداخت و نفوذ خویش را جایگزین آن کرد

ها، پراکندن راهبان، امحاي آثار منتسب به قدیسان، تحقیر مکرر روحانیان، ضبط اموال کلیسا، و کوتاه  چیدن صومعه

کردن دست روحانیان از سیاست و دستگاه دولتی، که به دست وي انجام گرفتند، قدرت و نفوذ و حیثیت کلیسا را 

. یک رشته تحوالت دینی را در زمان فرمانروایی ادوارد و ملکه الیزابت اجتناب ناپذیر ساختند چنان کاهش دادند که

گرچه اصالح دینی در انگلستان به اندازه اصالح دینی در آلمان ریشه عقیدتی نداشت، اما هر دو نتیجه یکسانی به بار 

لغزش ناپذیر رهایی یافته بودند در چنگال شاه مردمی که از سلطه پاپ . آوردند و کلیسا را فرمانبردار دولت کردند

. مستبد گرفتار آمدند

همچون سابق عشریه میپرداختند، منتها مازاد خالص آن به جاي آنکه . مردم انگلستان از این تحول سودي نبردند

امالك به دهقانان انگلستان هنوز در امالك اجاري کار میکردند، ولی این . عاید کلیسا شود، دستگیر دولت میشد

ها باشند که کارالیل در اثر خویش، گذشته و حال، از آنان به نیکی یاد کرده و به  جاي آنکه از آن روساي صومعه

به خاوندان تازه به دولت رسیدهاي تعلق داشتند  - روزگاري که مزارع کشور در اختیار آنان بوده غبطه خورده است

تا جایی که ((اصالحات دینی انگلستان، به گفته ویلیام کابت، . دکه از پیشینیان خویش بیرحمتر و سنگدلتر بودن

به گواهی اسناد موجود، )). جنبه اجتماعی آن مورد نظر است، حاصلی جز چیرگی توانگران بر فرودستان نداشت

مرگ  کارگران شهرنشین و دهقانان انگلستان در زمان جلوس هنري بر اریکه فرمانروایی، مرفهتر و آسودهتر از هنگام

  . وي میزیستند

شاه با بیبندوباري جنسی، با . فرمانروایی هنري از نظر اخالقی نیز نتایج ناگواري براي مردم انگلستان به بار آورد

هماغوش شدن با زن دیگرش به فاصله چند روز پس از اعدام همسر پیشینش، و با شقاوت و سنگدلی و آز و طمع 

هاي دولتی و قضایی  طبقه ممتاز کشور با دسایس خویش دستگاه. ستان بودخویش نمونه نامطلوبی براي مردم انگل

و صاحبان صنایع که دسترنج  ;طبقه متوسط در ضبط اموال کلیسا با شاه همچشمی میکرد ;کشور را آشفته کرده بود

به حساب  کاهش صدقات و خیرات را نباید. کارگران را به یغما میبردند خود به دست شاه آزمند استثمار میشدند

بهبود زندگی مردم گذاشت، زیرا مردم ستمکشی که هراس شاه خودخواه و مستبد بر دل آنها سایه افکنده بود ناچار 

در این میان، تنها رشادت و دالوري شهداي پروتستان و کاتولیک سیماي . بودند به خواري و ذلت بسازند و دم نزنند

ریفترین آنان نیز، که فیشر و مور بودند، به نوبه خویش از زجر و آزار جامعه انگلستان را اندکی دگرگون کرد، ولی ش
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هرگاه از دیدگاه وسیعتري به اوضاع انگلستان آن روزگار بنگریم، درخواهیم یافت که حتی . مردم فروگذار نکردند

  . دوران سیاه فرمانروایی هنري هشتم منشا تحوالت شگرفی به سود مردم انگلستان بود

و هرگاه که پلیدي روزگاري را که موجب اصالح دینی شد به یاد میآوریم، . میبایست صورت میگرفتاصالح دینی 

دل کندن از گذشته سخت و ناگوار بود، و تنها یک ضربه . ضرورت تاریخی چنین اصالحی را نباید از نظر دور داریم

یمنی از میان مردم رخت بربست، چون روح اهر. وحشیانه میتوانست اذهان مردم را براي این امر آماده سازد

ملیگرایی، که در آغاز پیدایش خویش زمینه را براي استقرار حکومت استبدادي آماده کرده بود، به نیروي خالق 

زوال قدرت پاپ در انگلستان چند سالی مردم را به دولت . مبدل گشت و در کالبد مردم انگلستان جان تازه دمید

ن، مردم، با اتکاي به خویشتن، دولت را تابع اراده خود ساختند، براي احقاق حقوق متکی ساخت، ولی، با گذشت زما

نیروي دهشتناکی که در . خویش به پا خاستند، و متناسب با رشد شعور خویش از آزادي وسیعتري برخوردار شدند

ت در زمان فرمانروایی قدرت دول ;زمان هنري مخوف بر انگلستان سایه افکنده بود نمیتوانست همواره پایدار بماند

دیري نپایید که ملت انگلستان، به یاري هوش و نیروي آزاد شده . پسر بیمار و دختر تندخوي هنري کاهش یافت

هرگاه انگلستان به دست بدترین و . خویش، در دوران فرمانروایی ملکه دو دل ولی فاتح، رهبر فکري اروپا شد

رهایی نیافته بود، شاید کسانی چون الیزابت و شکسپیر پا به عرصه نیرومندترین فرمانرواي خویش از سلطه پاپ 

  . نهادند هستی نمی

  

  

فصل بیست و ششم

  ادوارد ششم و ماري تودور

1547 -1558  

  

I - 1549- 1547: دوران سرپرستی دیوك آو سامرست  

ل از مرگ پدر، بر یکی هولباین چهره ادوارد ششم را، که در دهسالگی وارث تاج و تخت انگلستان شد، چهار سال قب

از دلکشترین تابلوهاي نقاشی جهان، با کاله پردار، موي سرخ فام، ردایی با یقه خز، و سیمایی چنان ظریف و نجیب 

  . ترسیم کرده است که گویی در او تنها جین سیمور تجسم یافته است و از هنري هشتم نشانی نیست

ن خود را فداي زندگی او کند به ارث برده بود، زیرا او هرگز شاید او ناتوانی جسمیی را که باعث شد مادرش جا

. ولی وظایفی را که به او تعلق میگرفت با عالقه مندي انجام میداد. قدرتی را که الزمه فرمانروایی بود به دست نیاورد

وري را تا جایی امور کش. با اشتیاق وافر، به آموزش زبان، جغرافیا، رموز حکومت و کشورداري، و فنون جنگ پرداخت

با همه مردم، جز کاتولیکهاي ناسازگار، با چنان خوشدلی و . که در حیطه مسئولیت او بود با دقت زیر نظر گرفت

. مهربانی رفتار کرد که مردم انگلستان پنداشتند پس از درگذشت غول خون آشام، تاج وي را بر سر قدیسی، نهادهاند

تا میتوانست از سرکوبی بدعتگذاران جلوگیري . به کیش پروتستان دل سپرد ادوارد که نزد کرنمر تعلیم یافته بود،

ولی بر آن بود که خواهر ناتنی کاتولیک خود، ماري، را از شرکت در مراسم قداس باز دارد، زیرا قداس را  ;کرد

سیمور را به ادوارد ششم با خوشرویی تصمیم شوراي خصوصی را، که دایی وي ادوارد . کفرآمیزترین مراسم میشمرد

نایب السلطنه، که اندکی بعد دیوك آو سامرست شد، از هواداران سرسخت . نیابت سلطنت برگزیده بود، گردن نهاد

  . آیین پروتستان بود
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دیوك آو سامرست مردي روشنفکر دالور، و راستکردار بود و، به رغم برخی نواقص، از برجستهترین مردان روزگار 

مرد خوبروي، با ادب، و گشادهدل با کردار و رفتار خویش اشراف جبون و خودخواه این . خویش به شمار میرفت

انگلستان را، که همه صفات وي مگر همدردي او را نسبت به تنگدستان و ستمکشان میپسندیدند، شرمنده و 

و هنري گرچه خود وي قدرت مطلق را به دست داشت، اما استبدادي را که از زمان هنري هفتم . سرافکنده ساخت

قبال خیانت یا بسیاري از اعمالی را که  ;آزادي گفتار را ترویج کرد ;هشتم در انگلستان مستقر شده بود برانداخت

محکومیت متهمان را به وجود دالیل و قراین محکم و انکارناپذیري  ;جنایت به شمار میرفتند از کیفر معاف ساخت

و بسیاري از قوانینی را که در  ;شده بودند به آنان بازگردانیدجهیز زنانی را که شوهرانشان محکوم  ;موکول کرد

شاه همچنان سرکرده کلیساي انگلستان بود، و بدگویی . گذشته به منظور تضییقات دینی وضع شده بودند ملغا کرد

دو  ولی قانون، برگزاري آیینهاي مقدس را به هر. از آیین قربانی مقدس هنوز گناهی درخور کیفر به شمار میرفت

پروتستانهاي انگلیسیی . شیوه، ولی به زبان انگلیسی، مجاز ساخت و برگزاري مراسم قداس را براي مردگان منع کرد

هاي لوتر، تسوینگلی، و کالون به وطن بازگشتند، و مصلحان بیگانه، با استفاده از  که به اروپا گریخته بودند با اندیشه

پیترو مارتیره ورمیلیی و مارتین بوتسر از . زیره آشفته بریتانیا پراکندندآزادي دینی، افکار گوناگون خویش را در ج

آناباتیستها و پیروان اونیتا . ستراسبورگ، برناردینو اوکینو از آوگسبورگ، و یان السکی از امدن به انگلستان آمدند

. ز چون کاتولیکها برآشفتریانیسم از دریاي مانش گذشتند و افکاري در انگلستان پراکندند که پروتستانها را نی

. هاي مذهبی را در لندن از کلیساها بیرون ریختند هاي مسیح مصلوب و تصاویر و مجسمه جمعیت بت شکن پیکره

کرنمر، . نیکولس ریدلی، رئیس کالج پمبروك دانشگاه کیمبریج، شمایل مذهبی و آب مقدس را به باد سخریه گرفت

در ایام روزه بزرگ مسیحیان در مال عام به خوردن گوشت پرداخت که ((اد و اسقف اعظم، پا را از این نیز فراتر نه

دیوك آو سامرست با رد نظرات شوراي .)) انگلستان از زمان گرایش خویش به مسیحیت مانند آن را به یاد نداشت

ه سفارش او، پارلمنت انگلستان، ب. سلطنتی، که از تغییرات شگرف هراسان شده بود، اصالحات دینی را تسریع کرد

). 1547. (و قدیسان را صادر کرد هاي آراسته به چهره پیامبران، حواریون، فرمان تخریب دیوارها و پنجره

هاي مذهبی نابود شدند، و پیکره مسیح مصلوب جاي خود را  شیشهبندهاي منقوش کلیساها در هم شکستند، پیکره

مردم در گوشه و کنار کشور به تاراج اشیاي زرین و سیمین کلیساها دست زدند، تا آنکه . به نشان پادشاهی سپرد

هاي با عظمتی  از نمازخانه. دستبرد مردم مصون مانده بود به سود خویش ضبط کرد آنچه را از 1551دولت به سال 

. که فر و شکوه آنها روزي چشمها را خیره میساخت، جز بناهاي اندوهزاي خالی از آرایش، اثري برجاي نماند

و ستیون گاردینر، هواخواهان اصالحات را اسقف تامس کرنمر، و مخالفان را کسانی چون ادمند بونر، اسقف لندن، 

همزمان با این اقدامات، کرنمر . محبوس ساختفلیت اسقف وینچستر، رهبري میکردند و کرنمر هر دو را در زندان 

یگر در تدوین این پیترو مارتیره و دانشمندان د. نمازنامه تازهاي به جاي نمازنامه کلیساي پیشین تدوین میکرد

انتشار یافت، چکیده خامه  1548، که به سال ))نخستین کتاب دعاي عمومی((ولی . نمازنامه وي را یاري میکردند

حتی متنهاي التینی که  ;خود کرنمر است که در آن ایمان دینی تازه در قالب عبارات زیبا و دلکش ریخته شده است

نویسنده کتاب . با اینهمه، کتاب نامبرده جنبه انقالبی ندارد. و نبوغ اویندبه دست کرنمر ترجمه شدهاند نمودار هوش 

از پارهاي نظریات لوتر الهام گرفته و این نظریه را که کشیش هنگام اجراي مراسم قداس مسیح را کفاره انسان 

ضمن بسیاري از این کتاب مت. گنهکار میسازد رد کرده است، ولی درباره قلب ماهیت سخنی به میان نیاورده است

کرنمر کتاب را به جاي آنکه به . مراسم کلیساي کاتولیک رومی است، و هر کاتولیک بیتعصبی میتواند آن را بپذیرد

شوراي روحانیان ارائه دهد، براي تصویب به پارلمنت فرستاد، و نمایندگان پارلمنت، که فاقد شعور دینی بودند، آن را 

مر کتاب دعاي عمومی و رسمی شناخته شد و به همه کلیساهاي انگلستان از آن پس، کتاب کرن. تصویب کردند
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از زندان رهایی یافته ) 1549(بونر و گاردینر، که هنگام عفو همگانی . دستور داده شد تا از این کتاب استفاده کنند

به ماري اجازه داده . بار دیگر زندانی شدند. بودند، چون به صالحیت پارلمنت در وضع قوانین دینی اعتراض میکردند

. شد در مراسم قداس که به طور خصوصی در اقامتگاه وي برگزار میشد شرکت جوید

هانري دوم، پادشاه فرانسه، . وخامت اوضاع بینالمللی مناقشه و زورآزمایی پروتستانها و کاتولیکها را موقتا متوقف کرد

ماري . ویشتن را براي محاصره این شهر آماده کردو چون پاسخ نامساعد شنید، خ ;تخلیه، بولونی را خواستار شد

استوارت، که در این هنگام دختري پنجساله بود و در فرانسه میزیست، هر آن ممکن بود به انگلستان اعالم جنگ 

دیوك آو سامرست چون دریافته بود که اسکاتلندیها خویشتن را براي جنگ تجهیز میکنند و ایرلندیها را بر ضد . دهد

). 1547سپتامبر  10(ن میشورانند، به مرز انگلستان لشکر کشید و اسکاتلندیها را در پینکی کلو منهزم کرد انگلستا

وي پس از این پیروزي، با سخاوت و دوراندیشی به اسکاتلندیها پیشنهاد کرد که با حفظ خود مختاري خویش براي 

ند، و هر دو ملت از فرمانرواي واحدي که از میان با ملت انگلستان متحد شو)) ایجاد امپراطوري بریتانیاي کبیر((

آنچه دیوك آو سامرست میخواست در واقع همان اتحادي . اخالف ملکه اسکاتلند برگزیده خواهد شد تبعیت کنند

با این تفاوت که شرایط او بازگشت آیین کاتولیک  ;اسکاتلند را به انگلستان پیوست 1603است که سرانجام در سال 

  . کرد ستان و پایداري آن را در اسکاتلند تسهیل میرا به انگل

کاتولیکهاي اسکاتلند از بیم گسترش آیین پروتستان به سرزمین خویش، و نجباي اسکاتلند از بیم از دست دادن 

  . مستمریهایی که از فرانسه دریافت میداشتند، پیشنهاد دیوك آو سامرست را رد کردند

آمدن با اسکاتلند به جایی نرسیده و با فرانسویان درافتاده بود، و از سویی نیز  نایبالسلطنه، که تالشش براي کنار

زمزمه ناخشنودي دهقانان را، که خویشتن را براي شورش تازهاي آماده میساختند، میشنید، چون دریافت که 

تامس سیمور به . ردبرادرش براي برانداختن او توطئه میچیند، همه نیروي خویش را براي مقابله با دشمنان گرد آو

او نخست درصدد . فرماندهی دریا ساالران و عضویت شوراي خصوصی قانع نبود و آرزوي سلطنت را در سر میپرورانید

با . اي نگرفت بر آمد که از شاهدخت ماري و سپس شاهدخت الیزابت دل برباید، ولی از تشبثات خویش نتیجه

وجوهی که از راهزنان دریا گرفته میشد، به تهیه ساز و برگ جنگی پولهاي دزدیده شده از ضرابخانه دولتی، و با 

نمایندگان . دسیسه وي از پرده بیرون افتاد و ارل آو واریک و ارل آو ساوثمتن او را به خیانت متهم کردند. پرداخت

مارس  20 مجلسین عوام و اعیان پارلمنت با اکثریت قریب به اتفاق به محکومیت وي راي دادند، و تامس در روز

نایبالسلطنه براي نجات برادرش سخت تالش کرد، ولی از تالش خویش نتیجهاي نگرفت و آبرو و . اعدام شد 1549

در انگلستان . شورش رابرت کت فناي دیوك آو سامرست را تسریع کرد. حیثیت وي، همراه سر برادرش، بر باد رفت

، ولی از آنجا که حکومت انگلستان اکنون به دست نیز چون آلمان مظالم اقتصادي به شورش دینی انجامیدند

پروتستانها میگشت، دهقانان ستمکش انگلستان، به خالف کشاورزان آلمان، به هواداري از آیین کاتولیک سر به 

فشار روزافزون به دهقانان جنبش اصالح دینی را پدید : ((چنانکه جیمز فرود پروتستان نوشته است. طغیان برداشتند

و دیوك  ;مصلحان پروتستان، چون کرنمر، التیمر، لور، و کرولی، استثمار ظالمانه دهقانان را نکوهش میکردند.)) آورد

از ((آو سامرست با لحن خشمگینی چپاول دسترنج دهقانان را توسط زمینداران تازه به دولت رسیده، که به گفته او 

پارلمنت براي جلوگیري از تکدي راهی . د، مذمت میکردو به مال و مکنت رسیده بودن)) زبالهدانهاي شهرها برخاسته

جز این نمیدید که قوانین شاق و بیرحمانهاي بر ضد دریوزگی وضع کند و به کلیساها دستور دهد که در مجامع 

دیوك آو سامرست براي گردآوري اطالعاتی درباره وضع زمینهاي . هفتگی خویش اعاناتی براي درماندگان گرد آورد

زمینداران با این هیئت آشکارا بناي مخالفت نهادند، و . یزان کرایه زمینها هیئتی به روستاها فرستادمحصور و م

پارلمنت نیز، که نمایندگانش صاحبان اراضی . دهقانان از ترس دردهاي خویش را با اعضاي هیئت در میان ننهادند
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اي رسیدگی به شکایات تنگدستان و دیوك آو سامرست بر. بودند، به پیشنهادهاي معتدل هیئت وقعی ننهاد

شماره نجبایی که براي برانداختن دیوك آو سامرست به دور . دردمندان در اقامتگاهش دادگاه خصوصی تشکیل داد

. یافت جان دادلی، ارل آو واریک، گرد آمده بودند پیوسته فزونی می

لتی به شکایات آنان به ستوه آمده بودند، در کشاورزان انگلستان، که از مظالم جانفرسا و از بیاعتنایی مقامات دو

شورش از سامرست شر آغاز گشت و بسرعت به ویلتس، گالسترشر، دورست، . سراسر کشور سر به طغیان برداشتند

. همپشر، بارکس، آکسفرد، و باکینگم، در غرب کشور به کورنوال و دون، و در شرق به نورفک و کنت گسترش یافت

و حکومت  ;مالکان، به نام رابرت کت، شورش را سازمان داد و حکومت شهر را به دست گرفت در ناریچ یکی از خرده

دهقان مسلح در ماوسهولد هیل، شمال شهر،  16000وي با . دهقانان یک ماه بر شهر و نواحی اطراف آن فرمان راند

کت مرد قهار . د محاکمه کردموضع گرفت و، در زیر یک درخت بلوط، خاوندانی را که به دست دهقانان اسیر میشدن

. به حق و سند مالکیت اهمیت چندانی نمیداد. و خون آشامی نبود و کسی را به کیفر سختتر از زندان محکوم نمیکرد

هاي اربابان درآیند، و هر سالحی را  وي مردانش را مامور کرد که در سراسر منطقه اشغال شده بگردند، بزور به خانه

راس گوسفند را، که  20000قریب . مه احشام را، به نفع جامعه دهقانی او ضبط کنندکشف کردند، و همچنین ه

هاي قو، و گوزن، و مرغابی، و خوك بسرعت به  گله)) گاوان بیشمار((دشمن کشتزارها بودند، گرد آوردند و همراه 

ر میکرد که با پند و در این میان کت براي حفظ نظم و آرامش میکوشید و حتی واعظان را مامو. مصرف رسانیدند

دیوك آو سامرست با شورشیان همدردي میکرد، ولی با ارل آو . اندرز مردم را از ایجاد آشوب و هرج و مرج باز دارند

. واریک همعقیده بود که براي جلوگیري از اختالل کامل دستگاه اقتصادي کشور باید شورشیان را پراکنده کرد

شده بود به فرماندهی ارل آو واریک براي سرکوبی شورشیان به ناریچ  لشکري که براي جنگ در فرانسه تجهیز

هاي خویش  ارل آو واریک به شورشیان اخطار کرد که هرگاه دست از مقاومت بردارند و به خانه. فرستاده شد

شار یاران کت بر آن بود که پیشنهاد ارل آو واریک را بپذیرد، ولی زیر ف. بازگردند، وي همه آنان را عفو خواهد کرد

ارل آو واریک بر  1549اوت  17در روز . سرسخت خویش، که جنگ را بر تسلیم ترجیح میدادند، به مقاومت ادامه داد

تن از شورشیان به دست سربازان او کشته شدند، ولی پس از آنکه دیگر شورشیان تسلیم  3500 ;شورشیان چیره شد

. کشید و کت را با یکی از برادرانش در لندن زندانی کردشدند، وي تنها نه تن از رهبران آنان را به دار 

دهقانانی که در مناطق دیگر کشور سر به شورش برداشته بودند با شنیدن خبر هزیمت شورشیان ناریچ خویشتن را 

دیوك آو سامرست براي از کیفر . باختند و یکی پس از دیگري سالح خویش را بر زمین نهادند و تسلیم شدند

  . سیاري از سران شورش اعمال نفوذ کرد، و بر اثر کوشش او کت و برادرش مدتی زنده ماندندرهانیدن ب

دیوك آو سامرست متهم شد که با همدردي آشکار خویش به ترغیب شورش پرداخته و در اداره سیاست خارجی 

و همچنین . ره کرده بودندکشور کوتاهی کرده و ناشایستگی به خرج داده است، زیرا فرانسویان اکنون بولونی را محاص

بحق او را متهم ساختند که فساد و تباهی را در میان کارمندان دولت رایج کرده، ارزش پول کشور را کاهش داده، 

دارایی شخصی خویش را فزونتر ساخته، و با نادیده گرفتن ورشکستگی مالی ملت کاخ گرانبهایی براي خود ساخته 

بیشتر نجباي انگلستان، که به . متن مخالفان و بدخواهان وي را رهبري میکردندارل آو واریک و ارل آو ساوث. است

دارایی هنگفت وي ایرادي نداشتند و نمیتوانستند همدردي او را با تنگدستان نادیده بگیرند، موقع را براي 

ي لندن گردانیدند، و ، مخالفان وي را دستگیر کردند، در خیابانها1549اکتبر  12در روز . انتقامجویی مناسب یافتند

  . سپس در برج لندن محبوس ساختند
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II - 1553- 1549: دوران سرپرستی ارل آو واریک

همه داراییی را که . مخالفان دیوك آو سامرست در قیاس با عرف و عادت زمان با وي به نرمی و مالیمت رفتار کردند

از زندان آزاد کردند و به  1550فوریه  6ر روز در دوران اقتدارش گرد آورده بود ضبط کردند، ولی خود وي را د

  . دار شد نیابت سلطنت را هم ارل آو واریک عهده. عضویت شوراي سلطنتی برگزیدند

او شخصا به آیین کاتولیک متمایل بود، ولی از . ارل آو واریک در مقام نیابت سلطنت به راه و روش ماکیاولی گروید

تولیکهاي کشور را رهبري میکرد و بیشتر نجباي انگلستان با آیین پروتستان آنجا که رقیبش، ارل آو ساوثمتن، کا

گرچه او در فنون . پیوند مالی ناگسستنی داشتند، در کشور داري سیاستی پیشه کرد که پروتستانها را خوش آید

سه زورمندتر از جنگی آزموده بود، اما چون میدانست دولت ورشکست و ملت تهیدست نمیتوانند بر سر بولونی با فران

انگلستان دست و پنجه نرم کنند، این شهر را به هانري دوم، پادشاه فرانسه، تسلیم کرد و پیمان صلح خفت آوري با 

  ). 1550(فرانسه بست که بازگشت از آن براي انگلستان مقدور نبود 

). 1549(ضد شورشیان گذراند  پارلمنت انگلستان، که خاوندان نجیبزاده یا عادي در آن اکثریت داشتند، قانونی بر

مالکیت اراضی محصور قانونی شناخته شد، و مقرراتی که دیوك آو سامرست، به زیان این اراضی محصور براي 

براي کارگرانی که به منظور افزایش دستمزد خویش متحد شده بودند . گوسفندان و پشم، وضع کرده بود ملغا شد

ه در آنها از لزوم کاهش کرایه یا نرخ کاالها سخن به میان میآمد غیر اجتماعاتی ک. کیفرهاي سنگینی تعیین شد

رابرت کت و برادرش به . قانونی شناخته شدند، و اموال کسانی که در این گونه اجتماعات گرد میآمدند مصادره شد

ی منحل فقر و تنگدستی گسترش یافت، ولی به جاي موسسات خیریهاي که در خالل اصالح دین. دار آویخته شدند

  . شده بودند، سازمانهاي تازهاي براي دستگیري از تنگدستان به وجود نیامد

با وجود گسترش فقر و تنگدستی، ارزش . بیماري در میان طبقه محروم گسترش یافت، ولی بیمارستانها تهی بودند

ین افراد طبقه مردم پول باز هم کاهش یافت و هزینه زندگی افزایش گرفت، خرده مالکان مضمحل میشدند و فقیرتر

  . گرویدند به توحش می

بیشتر مردم انگلستان هنوز پیرو آیین کاتولیک بودند، ولی چیرگی . آشوب دینی با اختالل اقتصادي همراه شده بود

کاهش قدرت کشیشان که رهبري روحانی و . ارل آو واریک بر ارل آو ساوثمتن کاتولیکها را بییار و یاور ساخت

به دوش داشتند، همراه با تباهی دستگاه حکومت، نه تنها فساد اخالق را دامن زد، بلکه موجب  اخالقی جامعه را

هاي  فرقه((از  1556جان کلمنت به سال . هایی شد که پروتستانها را نیز چون کاتولیکها هراسان کرد شیوع اندیشه

بلکه در میان پیروان آریانیسم، ... در همه جا، نه تنها در میان پاپ پرستان((سخن میگفت که )) عجیب و غریبی

برخی الوهیت روح القدس، جمعی گناهکاري ذاتی، و گروهی .... هاي بدعتگذار پدید میآمدند آناباتیستها، و همه دسته

صدوقیان ((به  1550راجز هچینسن در حدود سال .)) تقدیر ازلی آفریدگار را انکار میکردند، و به شمار نمیآمدند

... جسم پلید و سرکش بشر نیست... ابلیس جز((اشاره کرده است که عقیده داشتند ) آزاد اندیشانی()) ولیبر تنهایی

 ;دوزخ جز وجدان دردمند و معذب انسان نیست. در واري این جهان نه جاي آسایش وجود دارد و نه جاي درد و الم

جمعی را عقیده بر این : ((ر، مینویسدجان هوپر، اسقف گالست.)) و فردوس همانا وجدان آرام و آسوده و راحت است

این بیچارگان نه تنها در انجمنهاي . است که روان انسان را با روان جانوران تفاوتی نیست، و هر دو فانی و ناپایدارند

گروهی از .)) نهان خویش مسیح را رهاننده ما نمیدانند بلکه فرزند متبارك خدا را منافق و فریبکار میخوانند

گستاخ، با استفاده از آزادیی که دیوك آو سامرست به آنان داده بود، معتقدات و آداب و رسوم آیین  پروتستانهاي

دانشجویان دانشگاه آکسفرد مراسم تمسخرآمیزي به نام قداس بر پا داشتند، . کاتولیک را به سخریه گرفتند

. دند و لگدمال کردندها را پاره کردند و نان تقدیس شده عشاي ربانی را از محراب ربو نمازنامه
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هنگامی که بازرگانان براي گفتگو در . ، یعنی پاپ، خواندند))هاي روسپی بابل بچه((روحانیان لندن کشیشان را 

کلیساي سنت پول گرد آمده بودند جوانان سلحشور بدانجا ریختند، با بازرگانان گالویز شدند، و جمعی از آنان را 

مصلحان پروتستان به اسقفی . ن اکنون آشکارا از آیین پروتستان هواداري میکردنایبالسلطنه تازه انگلستا. کشتند

گماشته میشدند، به این شرط که بخشی از ملک اسقف نشین خویش را به درباریانی که آنان را به این سمت 

، جز ها قانونی گذراند که مقرر میداشت همه شمایل و پیکره 1550پارلمنت به سال . برگزیدهاند واگذارند

ها، مگر  ، از کلیساها برچیده شوند، و همه نمازنامه))هاي یادبود شاهان و نجبا که در شمار قدیسان نیستند پیکره((

هاي محرابها یا به دور افکنده شدند، یا فروش رفتند، و  هاي کشیشان و پرده جامه. نمازنامه کرنمر، معدوم شوند

در کلیساها مانده  1550شوراي خصوصی ظروفی را که پس از سال . هاي نجبا شدند بسیاري از آنها زینتبخش خانه

هایی را که در صندوقهاي خیریه کلیساها براي  متعاقب آن، پارلمنت سکه. بودند به سود خزانه دولت ضبط کرد

دولت هزینه تحصیل دانشجویان تنگدست و نیز مزد . دستگیري از تنگدستان گرد آمده بودند به دولت اختصاص داد

ها گماشته شده بودند به نفع خویش ضبط  ستادانی را که در زمان هنري هشتم از طرف دولت به تدریس در دانشگاها

به روحانیان توصیه کرد تجرد پیشه کنند، ولی زناشویی را براي کشیشانی که از تجرد  1552پارلمنت در سال . کرد

  . رنج میبردند مجاز ساخت

قبل به جرم بدعتگذاري آزار میدیدند، از این پس در انگلستان نیز، چون سویس و به جاي پروتستانها، که تا چندي 

هاي  کرنمر فهرستی از اندیشه. آلمان پروتستان، کاتولیکها و مخالفان معتقدات دینی مقامات وقت به کیفر میرسیدند

. میگشتند به مرگ محکوم میشدندها را در سر میپرورانیدند و از آنها باز ن ضاله تنظیم کرد، و کسانی که این اندیشه

اعتقاد به حضور واقعی مسیح در آیین قربانی مقدس، سیادت پاپ بر کلیسا، انکار دوگانگی ذات مسیح، اعتقاد به 

هاي ضاله شمرده  رستگاري بشر تنها به یاري ایمان، و انکار اینکه کتاب عهد قدیم وحی پرودگار است از جمله اندیشه

وي به . ، زیرا مسیح را مظهر و متجلی آفریدگار نمیدانست)1550. (کنت را زنده آتش زدند جون بوکر اهل. میشدند

شما چندي قبل ان : ((ریدلی، اسقف لندن، که به او پیشنهاد کرده بود از عقیده خویش عدول کند، چنین گفت

اکنون مرا به خاطر . پذیرفتید آتش زدید، و اندکی بعد عقیده وي را )انکار قلب ماهیت(اسکیو را به خاطر قطعه نانی 

آتش میزنید، و سرانجام این  )منظور عبارتی در انجیل یوحناست که میگوید کلمه جسم گردید(قطعهاي گوشت

در زمان فرمانروایی ادوارد تنها دو تن به جرم بدعتگذاري آتش زده شدند، ولی .)) عقیده را نیز خواهید پذیرفت

. در مراسم قداس یا انتقاد علنی از معتقدات دینی مقامات وقت زندانی شدند بسیاري از کاتولیکها به سبب شرکت

به گاردینر، که . کشیشان کاتولیک سرسخت از مقامات خویش معزول، و گروهی از آنان در برج لندن زندانی شدند

ون گاردینر این هنوز در برج لندن بود، گفته شد در صورتی که آیین تازه را تبلیغ کند بخشوده خواهد شد، ولی چ

به سال . منتقل شد و از حق استفاده از قلم و کاغذ و کتاب محروم گشت)) به حجره محقرتري((پیشنهاد را نپذیرفت 

خویش را منتشر کرد و در آن اعتقاد به حضور واقعی مسیح را در شراب )) ، کرنمر دومین کتاب دعاي عمومی1552

هاي پروتستانها در  ین نهایی را رد کرد و، با گنجانیدن پارهاي از اندیشهآیین تده ;و نان عشاي ربانی بیپایه خواند

را تصویب کرد، که همه مردم )) قانون وحدت((پارلمنت دومین . این نمازنامه، نمازنامه پیشین خویش را اصالح کرد

و کیفر  ;د گرد آیندرا ملزم میساخت مرتبا و تنها در مجامع دینیی که بر اساس نمازنامه تازه کرنمر برپا میشدن

)) قانون دینی((شوراي سلطنت تبعیت از  1553در سال . کسانی که سه بار از این قانون تخلف میکردند مرگ بود

  . چهل و دو مادهاي را که کرنمر تنظیم کرده بود براي همه مردم انگلستان اجباري کرد

ل آو واریک نایب السلطنه با تبهکاري آبرو و حیثیت در همان روزگار پرفسادي که تقوا و اصیل آیینی قانونی میشد، ار

 4(ولی این امر مانع از آن نشد که ادوارد جوان و بیاراده وي را به دوکی نورثامبرلند ارتقا دهد  ;خویش را بر باد داد
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د وي از واریک دیوك آو سامرست را، که به دست خو) دیوك آو نورثامبرلند تازه(چند روز بعد، ارل آو ). 1551اکتبر 

دیوك آو سامرست را دستگیر، محاکمه، و به استناد . زندان رهایی یافته بود، به تالش براي بازیافتن قدرت متهم کرد

ادوارد مجبور به . قراینی که، سرتامس پامر براي اثبات مجرمیت وي به مقامات قضایی ارائه داده بود محکوم کردند

خویشتن را با شهامت و وقار به کام مرگ  1552ژانویه  22در روز صدور فرمان اعدام شد، و دیوك آو سامرست 

دیوك آونورثامبرلند، که او نیز چندي بعد به مرگ محکوم شد، اعتراف کرد که با گزارش بیپایه خویش موجب . سپرد

ایی و پامر نیز، قبل از مرگ، اقرار کرد قراینی که در اختیار مقامات قض ;محکومیت دیوك آو سامرست شده است

. نهاده ساخته خود دیوك آو نورثامبرلند بوده است

جنایات روزافزون . در تاریخ انگلستان بندرت به حکومتی برمیخوریم که تا این اندازه نزد مردم منفور بوده باشد

از وي نایبالسلطنه روحانیان پروتستان را، که ابتدا به پاس پشتیبانی وي از آیین پروتستان از او هواداري میکردند، 

پارلمنت با پیش بینی مرگ قریبالوقوع ادوارد ششم، ماري تودور را، در صورتی که ادوارد فرزندي از . روگردان کرد

پیدا بود که هرگاه ماري ملکه انگلستان شود، از کسانی که . خود برجاي نگذارد، وارث سلطنت انگلستان شناخت

دیوك آو نورثامبرلند اکنون جان خویش را در . ام خواهد گرفتانگلستان را از آیین کاتولیک روگردان ساختند انتق

او با . خطر میدید، و آنچه وي را دلداري میداد نفوذي بود که توانسته بود توسط گماشتگانش نزد ادوارد بهمرساند

ا که لیدي جین گري، دختر دیوك آو سافک و نوه خواهر هنري هشتم، ر. استفاده از نفوذ خویش، شاه را ترغیب کرد

پارلمنت به ادوارد، بر خالف پدرش، . بتازگی با پسر خود وي زناشویی کرده بود، به جانشینی خویش برگزیند

بیشتر مردم انگلستان جلوس ماري را بر مسند فرمانروایی انگلستان قطعی و . اختیاري براي تعیین وارث نداده بود

جین زن فاضل و دانشمندي بود، به زبان یونانی تسلط . زدو جین از جانشینی ادوارد سرباز می ;عادالنه میدانستند

هایی که به زبان التینی به بولینگر مینوشت در فصاحت و رسایی دست کمی  آموخت، و نامه داشت، زبان عبري را می

لب ماهیت او زن مقدس مآبی نبود، به کاتولیکها ایراد میگرفت، و به عقیده آنان درباره ق. هاي بولینگر نداشتند از نامه

. طرح پدر شوهرش را نخست جدي نمیگرفت. وي بمراتب بیش از آنچه گناه کرده بود عقوبت کشید ;پوزخند میزد

. وقتی مادرشوهرش به او فشار آورد که جانشینی ادوارد را بپذیرد، جین پیشنهاد وي را نیز با سر سختی رد کرد

نمیخواستم از فرمان شوهرم : ((ردن نهاد خودش میگفتسرانجام به اصرار شوهرش طرح دیوك آونورثامبرلند را گ

دیوك آونورثامبرلند پس از تحمیل نظر خویش به جین، درصدد برآمد هواداران سرشناس ماري را .)) تمرد کنم

  . بازداشت کند، و خود ماري را نیز به زندان افکند و به کنارهگیري از مقام سلطنت وادارد

پاهایش متورم شدند و درد  ;سرفه میکرد، و از گلویش خون میآمد. ه شدت یافتدر آغاز ماه ژوئیه، بیماري شا

کسی از بیماري او سر در نمیآورد، و بسیاري . گرفتند، زخم سراپاي او را پوشاند، موها و سپس ناخنهایش فرو ریختند

چشم از جهان فرو  1553ه ژوئی 6سرانجام، در روز . گمان میکردند که دیوك آو نورثامبرلند وي را مسموم کرده است

  . وي هنگام مرگ جوانتر از آن بود که بتوان فجایع دوران فرمانرواییش را به حساب او گذاشت. بست

ماري، که به قصد او پی برده بود، نزد یاران . بامداد فردا، دیوك آونورثامبرلند براي دستگیري ماري به هانزدن تاخت

  . الی به لندن بازگشتکاتولیکش در سافک گریخت، و دوك دست خ

دیوك آو نورثامبرلند پس از این ناکامی، با وعده و وعید و ارتشا، شوراي خصوصی را بر آن داشت که جین گري را 

و چون به هوش آمد، بار  ;جین پس از آنکه از تصمیم شوراي خصوصی آگاه گشت، از هوش رفت. ملکه اعالم کند

. ز چنین مقام شامخ و خطیري شایسته نمیدانددیگر اعالم کرد که خویشتن را براي احرا

 9در روز . خویشاوندانش بر او فشار آوردند، و استدالل کردند که هستی آنان در گرو فرمانروایی او بر انگلستان است

ولی فرداي آن روز به لندن خبر رسید که ماري . ژوئیه، جین با اکراه و بیمیلی، خویشتن را ملکه انگلستان خواند
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تن را ملکه انگلستان اعالم داشته است و نجباي شمال کشور به پشتیبانی از او برخاسته و نیروهاي خویش را خویش

دیوك آونورثامبرلند براي مقابله با هواداران ماري نیرویی گرد آورد، ولی . براي تسخیر لندن به حرکت درآوردهاند

دوك برادرش را با . ی خویش گامی پیش نخواهند گذاردسربازانش در بري به او گفتند که براي جنگ با ملکه قانون

طال و جواهر نزد هانري دوم، پادشاه فرانسه، فرستاد و به او وعده داد که هرگاه به انگلستان لشکر کشد، شهرهاي 

 شوراي خصوصی، که به دسیسه دیوك او نورثامبرلند پی برده بود، برادر وي را از. کاله و گین را به او خواهد سپرد

فرداي آن روز، دیوك آو سافک نزد جین رفت و . حرکت به فرانسه بازداشت و ماري را ملکه قانونی انگلستان شناخت

جین با خشنودي این خبر را استقبال کرد و معصومانه . به او خبر داد که فرمانروایی ده روزه وي به سر رسیده است

ولی شوراي خصوصی با آنکه چندي قبل او را ملکه . زگردداز دیوك آونورثامبرلند اجازه خواست که به خانهاش با

چند روز بعد، دیوك آونورثامبرلند نیز، که براي بخشایش خویش . انگلستان شناخته بود، در برج لندن بازداشتش کرد

شوراي خصوصی سپس براي آنکه . از خدا استعانت میکرد ولی در انتظار مرگ بود، در برج لندن به جین پیوست

مردم انگلستان  ;را از جلوس ماري بر مسند فرمانروایی بیاگاهاند، پیکهایی به گوشه و کنار کشور فرستادمردم 

در سراسر آن شب تابستانی، ناقوس کلیساها به صدا درآمدند و در . فرمانروایی ماري را با خشنودي استقبال کردند

  . کردند و به رقص و پایکوبی پرداختند مردم در خیابانها بزمهایی بر پا. شهر لندن آتشبازي بر پا شد

چنین مینمود که مردم انگلستان از جنبش اصالح دینی رو گردان شدهاند، و آرزوي گذشتهاي را دارند که هرگز باز 

مردم انگلستان حق داشتند از جنبش اصالح دینی روي برتابند، زیرا این جنبش تا کنون آن روي زشت و . نمیگشت

جنبش اصالح دینی به جاي آنکه عقاید جزمی، دستگاه تفتیش افکار، و جور و . ن نشان داده بودکریه خود را به آنا

ها و بستن صدها  ستم را از میان بردارد، آنها را تشدید کرد و به جاي گسترش روشنفکري، به تعدي و غضب دانشگاه

یکوکاري، فقر و بینوایی را دامن جنبش اصالح دینی به جاي تامین رفاه و آسایش و گسترش ن. آموزشگاه دست زد

زده و مردم را گرفتار چنان محرومیتی کرده بود که انگلستان از قرنها پیش مانند آن را کمتر به یاد داشت، و شاید 

مردم، که از این وضع به ستوه آمده بودند، هر دگرگونی را که به نابودي دیوك آونورثامبرلند و . دیگر به خود نبیند

میانجامید با خوشرویی و آغوش باز استقبال میکردند و امیدوار بودند ملت انگلستان در سایه فرمانروایی دارودسته او 

ملکه رئوف و مهربانی چون ماري، که در طول بیست و یک سال با تحمل رنج و خواري، مردم را با خود همدرد 

. ساخته بود، روي آسایش ببینند

III  -1554-1553: ملکه مهربان  

هنوز دو سال از عمر وي . شنایی با ماري، ناچاریم به روزگار جوانی او بازگردیم که با درد و اندوه سپري شدبراي آ

هشت ساله بود  ;که پدرش با زنان دیگر نرد عشق باخت و مادر دردمندش را به فراموشی سپرد) 1518(نمیگذشت 

و در پانزده سالگی پدرش، مادرش را ترك گفت  ;که پدرش براي فسخ پیمان زناشویی خویش با مادر او پافشاري کرد

پس از تولد . حتی هنگام مرگ مادر، ماري را از دیدار وي باز داشتند. و مادر و دختر را دور از هم به تبعیدگاه فرستاد

ن سفیر امپراطور میترسید که ان بولی. ، ماري را زنازاده خواندند و لقب شاهزادگی را از او گرفتند)1533(الیزابت 

پس از آنکه . ماري را، که ممکن بود روزي بر سر جانشینی سلطنت انگلستان با دختر او رقابت ورزد، نابود کند

الیزابت در هتفیلد مسکن گزید، ماري را به خدمتگزاري وي گماشتند و در حقیرترین اطاق اقامتگاه الیزابت جاي 

میس . او سپردند که تابع میس شلتن، اهل هتفیلد، بودندخدمتکاران وي را از او گرفتند و خدمتگزارانی به . دادند

وي .)) هرگاه به جاي شاه بودم، تو را از خانه با لگد بیرون میکردم: ((شلتن ماري را زنازاده میخواند، و میگفت

ماري نخستین زمستان اقامت خویش را در . همچنین ماري را تهدید میکرد که شاه قصد دارد وي را گردن بزند

  . با بیماري و ترس و هراس سپري کرد) 1534(د هتفیل
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ولی شاه، در ازاي . چندي بعد، شاه با او اندکی بر سر مهر آمد، و ماري تا پایان عمر پدر، در آسایش نسبی به سر برد

گذشت خویش، وي را ناگزیر ساخت نامهاي امضا کند که در آن هنري رهبر دینی و کلیسایی انگلستان شمرده شده، 

  . ی مادرش با شاه زنا خوانده، و به زنازادگی خویش اعتراف کرده بودزناشوی

و او تا پایان عمر روي تندرستی  ;))وجدان وي را آزرده کردند((این پیشامدهاي تلخ و ناگوار اعصاب ماري را ناتوان و 

انگلستان شمرد، وي در زمان نیابت سلطنت دیوك آو سامرست، که پارلمنت ماري را وارث قانونی تاج و تخت . ندید

پس از آنکه بخت به او روي نمود، در ایمان خویش به آیین کاتولیک، که . شهامت از دست رفته خویش را باز یافت

در کودکی از نیاکان اسپانیایی خویش به ارث برده، با زندگی و مرگ دردناك مادرش استحکام یافته، و بهترین 

حتی به فرمان شوراي پادشاه، که وي را از برپاداشتن . ی بود، پایدار ماندپناهگاه او در روزگار شوربختی و درماندگ

  . تمکینی نکرد) 1549(مراسم قداس در اقامتگاهش منع میکرد 

دیوك آو سامرست ایمان استوار وي به آیین کاتولیک را با چشمپوشی برگزار کرد، ولی پس از سقوط دیوك آو 

ان شورا پافشاري کرد، و سه تن از ندیمان وي به جرم سرکشی از فرمان سامرست، برادر تاجدارش براي اجراي فرم

کشیشی را که در خانه ماري مراسم قداس بر پا میساخت از وي گرفتند، و ماري ناچار ). 1551(شورا بازداشت شدند 

له فرار او را وي، که روانش در هم شکسته بود، از سفیر امپراطور خواست تا وسی. از آیین دینی دلبندش چشم پوشید

. ولی امپراطور دور اندیش این درخواست را نادیده گرفت، و ماري همچنان در انگلستان ماند. به بر اروپا فراهم سازند

کسانی که به . سرانجام روزي که سربازان دیوك آو نور ثامبرلند از فرمان وي سرباز زدند، پیروزي به او روي نمود

تنها پاداشی مطالبه نکردند، بلکه با خرسندي از دار و ندار خویش در راه پیروزي وي پشتیبانی او برخاسته بودند نه 

حتی ساکنان این شهر نیمه ) 1553اوت  3(روزي که او به نام ملکه انگلستان به لندن رسید . چشم پوشیدند

ي ایستاده بود و نمیدانست الیزابت سرافکنده درکنار دروازده شهر به انتظار و. پروتستان به خوشرویی وي را پذیرفتند

ولی ماري بگرمی وي را در . که ماري، که به خاطر او سالها خواري و ذلت کشیده بود، با او چگونه رفتار خواهد کرد

مردم انگلستان اکنون چون روزي که هنري هشتم، جوان خوبروي، . آغوش گرفت و همراهانش را غرق بوسه ساخت

  . گنجیدند شادي در پوست نمیبر اریکه فرمانروایی مینشست، از 

ماري هنگام جلوس بر اریکه سلطنت سی و هفت سال بیش نداشت، ولی سرگذشت دردناك و محنتبارش چهره وي 

وي پس از آنکه به دوران بلوغ پا نهاد، هرگز روي تندرستی ندید سالها بود که از استسقا، بیماري . را پژمرده کرده بود

بارها به عنوان معالجه از او خون گرفتند، و همین امر او را دچار بیماري . رنج میبرد دستگاه گوارش، و سردرد مداوم

تن وي نحیف و ناتوان . گاهی از بیم آنکه مبادا فرزندي به جهان نیاورد مدهوش میشد. عصبی و زردرویی کرده بود

، و چشمانش چنان گود گشته، بر پیشانیش چین و چروك افتاده، گیسوي سرخ فامش اندکی به سفیدي گراییده

سیماي ساده مردانهاي . افتاده بود که براي خواندن نامهاي ناچار بود آن را بیش از حد به چهرهاش نزدیک کند

روزگار بدون آنکه او را از ظرافتهاي زنانه بهرهمند کند، تمام . داشت و صدایش چون صداي مردان بم و خشن بود

ین، پارهاي از استعدادهاي زنانه در او مانده بود، چنانکه با دقت و شکیبایی و با وجود ا. ضعفها را نصیبش ساخته بود

عالوه بر این، به زبانهاي اسپانیایی ، التینی، ایتالیایی، و فرانسوي . مهارت بافندگی و گلدوزي میکرد و عود مینواخت

لیت کشورداري بر دوش وي فرو هرگاه از تعصب و انجماد افکار دینی بر کنار میماند و بار مسئو. آشنایی داشت

هاي سیاستمداري آشنایی  ماري به حد افراط ساده و درستکار بود، به حیله. نمیآمد، ممکن بود زن ممتازي شود

گاهی تندخو میشد و سخنان درشتی بر زبان . نداشت، و در حسرت اینکه دل به کسی دهد و دلی برباید رنج میبرد

هرگاه از یکدنگی و انعطاف . یشه خویش، پند و اندرز پیرامونیانش را میشنیدبا آگاهی به محدودیت اند. میراند

براي رهایی کسانی که به ناحق قربانی . ناپذیري او در معتقدات دینیش بگذریم، زن رئوف و مهربان و بلند نظري بود



٣٧٩۵

مردم سر میزد، با زنان  هاي چه بسا که به طور ناشناس به خانه. قانون شده بودند، از هیچ کوششی فروگذار نمیکرد

خانهدار مینشست و گفتگو میکرد، دردها و نیازمندیهاي آنان را به یاد میسپرد، و تا جایی که میتوانست آنان را یاري 

. ها گرفته بودند بدانها بازگردانید وي امالك و موقوفاتی را که اسالفش از دانشگاه. میکرد

او نه تنها گاردینر، بونر، و کسان . نسبی اوایل حکومتش نمایان شد بهترین جنبه شخصیت ماري در رواداري مذهبی

دیگري را که به جرم مخالفت با آیین پروتستان زندانی شده بودند آزاد ساخت، بلکه آنانی را نیز که کوشیده بودند 

یوك آو سافک، را به با وجود این، برخی از آنان، از جمله د. وي را از جلوس بر اریکه فرمانروایی باز دارند، بخشید

به . پرداخت تاوان سنگینی به خزانه دولت واداشت، و با وجوهی که از این راه عاید دولت ساخت، مالیات راکاهش داد

  . پیترو مارتیره و پروتستانهاي بیگانه دیگر امان داد تا از انگلستان بیرون بروند

براي سلب وراثت فرمانروایی انگلستان از ماري و  شوراي خصوصی دیوك آونورثامبرلند و شش تن از یارانش را که

ماري بر . نهادن تاج سلطنت بر سر جین گري دسیسه چیده بودند، تا شتابزدگی محاکمه نمود و به مرگ محکوم کرد

آن بود که حتی دیوك آو نورثامبرلند را از مجازات معاف کند، ولی سیمون رنار، که اکنون سفیر امپراطور در 

سه تن از محکومان در واپسین لحظات عمر سرسپردگی خویش را به . د، وي را از این کار باز داشتانگلستان بو

کلیساي کاتولیک رومی اعالم داشتند، ولی جین گري حکم شوراي خصوصی را عادالنه خواند و اعترفات محکومان را 

ولی به اصرار و پافشاري مشاورانش وي را ماري بر آن بود که جین را نیز آزاد سازد، . به جبن و بزدلی آنان حمل کرد

  . در برج لندن نگاه داشتند و فضاي بیشتري در اختیارش گذاشتند

این یکی از  ;هاي دینی نخواهد شد ماه اوت، ماري اعالم داشت که متعرض معتقدات هیچ یک از گروه 13در روز 

وي، که امیدوار بود با . ها انتشار یافته استهاي آزادي دینی است که در قرون اخیر از طرف دولت نخستین اعالمیه

استدالل پروتستانها را به آیین کاتولیک باز گرداند، عالمان االهی پروتستان و کاتولیک را به مباحثه و مناظره علنی 

که در اندکی بعد یکی از دستیاران اسقف ادمند بونر . ولی مجادالت تند و بینتیجه آنان امید وي را بر باد داد. واداشت

دو تن . مواعظ خود عقاید کاتولیکها را اشاعه میداد مورد حمله مخالفان قرار گرفت و دشنهاي به سوي وي پرتاب شد

ماري، که از آشوب ناشی از رواداري مذهبی مرعوب شده بود، . از عالمان االهی پروتستان وي را از مرگ نجات دادند

ها، تا  گویی درباره عقاید و تعلیمات دینی را جز در دانشگاه، هر گونه بحث و گفت)1553اوت  18(طی فرمانی 

به کرنمر، که هنوز اسقف اعظم بود، دستور داده شد که . گشایش پارلمنت و رسیدگی به اختالفات دینی، ممنوع کرد

باد  کرنمر مراسم قداس را آن گونه که در میان کاتولیکها مرسوم بود بشدت به. از کاخ خویش در لمبث خارج نشود

. با التیمر به برج لندن افکندند 1553وي را در سپتامبر . نامید)) زشتترین مظهر کفر((انتقاد گرفت و آنان را 

ریدلی، اسقف لندن، نیز که هم ماري و هم الیزابت را زنازاده خوانده بود، دو ماه قبل از آن، در زندان برج لندن 

اي فرمانروایی خویش بردبارتر، مالیمتر، و آزادیخواهتر از فرمانروایان ه رویهمرفته ماري در نخستین ماه. بازداشت شد

  . معاصرش بود

براي پایان دادن به هرج و مرج و . ماري با مسائلی درافتاد که بغرنجتر و دشوارتر از توانایی و هوش و درایت او بودند

ا تثبیت کرد، و دست درباریان را از اعمال فساد اداري کشور دست به کار شد، هزینه دربار را کاهش داد، ارزش پول ر

انگلستان از قرنها پیش انتخاباتی به خوبی انتخاباتی که در زمان ماري انجام . نفوذ در انتخابات پارلمنت کوتاه ساخت

ماري براي تعدیل بودجه بر صادرات پارچه و . ولی کاهش مالیات دولت را در تنگنا قرار داد. گرفت به خود ندیده بود

این اقدامات به جاي آنکه باري از دوش مردم بردارند، بازرگانی را دچار رکود . اردات شراب فرانسه عوارض بستو

هاي بافندگی را براي هر نفر به یکی دو  ماري، به منظور جلوگیري از رشد و گسترش سرمایهداري، دستگاه. ساختند

زي به کارگران میپرداختند مواخذه کرد و آنان را از دادن ي را که مزد ناچی))بافندگان توانگر. ((دستگاه محدود کرد
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ولی فقدان مردان توانا و درستکاري که نیات وي را تحقق بخشند، و . جنس به جاي دستمزد به کارگران باز داشت

  . همچنین قوانین اقتصادي کشور، مقاصد ماري را عقیم ساخت

در انگلستان کمتر خانواده با نفوذي . صادي دست به گریبان بودحتی در زمینه امور دینی نیز او با مسائل بغرنج اقت

ها را به آیین کاتولیک  و همین امر بازگشت این خانواده ;بود که از اموال به تاراج رفته کلیسا بهرهاي نبرده باشد

دن الیزابت پروتستانهاي انگلستان، که اقلیت توانگري بودند، هر آن ممکن بود براي به تخت نشان. دشوار میساخت

ماري بر آن بود که کاتولیکها را در اجراي آیینها و مراسم دینی خود آزاد گذارد، ولی . پروتستان دست به کار شوند

امپراطور، که سی و دو سال با پروتستانهاي دست و پنجه نرم کرده بود، به او هشدار داد که از تندروي بپرهیزد و 

ولی عواطف دینی ماري عمیقتر و ریشهدارتر از آن . یکان خویش محدود سازداجراي مراسم قداس را به خاندان و نزد

نسل شکاکی که در لندن پدید آمده بود شدت دلبستگی وي را به فرایض دینی با . بود که تدبیر و سیاست بپذیرد

ار وي زانو بر و سفیر کبیر اسپانیا هنگامی که ماري از او خواست براي طلب برکت االهی در کن ;شگفتی تلقی میکرد

ماري اشاعه دین و ایمانی را که در راه آن . زمین زند، این اقدام ملکه را محتمال دور از تدبیر و مردمداري شمرده بود

از این رو نمایندهاي نزد پاپ فرستاد و . متحمل آن همه رنج و خواري و محنت شده بود رسالت خویش میپنداشت

ولی چون کاردینال پول خواست که به نام نماینده . لستان را ملغا کنددرخواست کرد حکم محجوریت کلیساي انگ

رسمی پاپ به انگلستان باز گردد، ماري عقیده شارل را که زمان را براي چنین اقدام گستاخانهاي مناسب نمیدید 

همه قوانین  این پارلمنت. گشایش یافت، اما به کار سودمندي دست نزد 1553اکتبر  5پارلمنت، که در روز . پذیرفت

جریمه تخلف از موازین دینی را، که در روزگار  ;دینی را که در زمان فرمانروایی ادوارد وضع شده بودند ملغا ساخت

ادوارد ششم و هنري هشتم کیفرهاي سنگینی داشت، تخفیف داد و ماري را فرزند مشروع هنري و وارث قانونی او 

توجهی نکرد، از اعاده سیادت پاپ بر کلیساي انگلستان سر باز زد، و  ولی پارلمنت به استرداد اموال کلیسا. شناخت

ماري، با استفاده از اختیارات خویش، . ماري را، به خالف تمایل خود او، در مقام رهبري کلیساي انگلستان ابقا کرد

ر بار دیگر اسقف لندن، و بون. اسقفان پروتستان را از کار بر کنار کرد و اسقفان کاتولیک مطرود را به جاي آنان نشاند

اسقفانی که زناشویی کرده بودند از مقامات خویش منفصل . گاردینر اسقف وینچستر و از مشاوران نزدیک ملکه شد

اجراي مراسم آیین کاتولیک نه تنها مجاز گشت، بلکه مردم به شرکت در این مراسم فراخوانده شدند، و به . شدند

ور و هیجان مردم براي احیاي آیین کاتولیک با استفاده از تسهیالت قانونی، ش((گفته یک تاریخنویس پروتستان، 

مارس  4فرمان .)) شکی نگذاشت که همه ساکنان کشور، جز لندن و چند شهر بزرگ دیگر، با ملکه همعقیدهاند

آمیز دیگر هاي بدعت اجراي مراسم آیین کاتولیک را در انگلستان قانونی ساخت، آیین پروتستان و همه فرقه 1554

. غیر قانونی اعالم، و مواعظ و نشریات پروتستان تحریم شدند

ماري طبعا از زناشویی واهمه داشت، . هاي زناشویی ماري بیش از این نوسان مذهبی، ملت انگلستان را برآشفت نقشه

وي . ن همسر بجویدولی به امید داشتن وارثی که الیزابت را از رسیدن به سلطنت بازدارد، تصمیم گرفت براي خویشت

هرگاه اندك گناهی از وي سر میزد، او اینچنین افسرده و سرسخت و . به ادعاي خویش، و به گمان قوي، دختر بود

ولی ماري  ;مشاورانش ادوارد کورتنی، نوهزاده ادوارد چهارم، را براي همسري به او پیشنهاد کردند. مومن بار نمیآمد

کورتنی چون از زناشویی با ماري نومید شد، با نادیده گرفتن ناتوانی خویش در . مرد هرزهاي چون وي را نمیپسندید

برابر ملکه نیرومند و سرسخت، با الیزابت طرح ازدواج ریخت و درصدد برآمد که ماري را از سلطنت براندازد، الیزابت 

ناشویی با فرزند خویش فیلیپ را به شارل پنجم ز. را به جاي وي بنشاند، و خود به نام الیزابت بر انگلستان فرمان راند

ماري پیشنهاد کرد و وعده داد که از همه اقتدار خویش، مگر عنوان امپراطوري، به نفع فرزندش چشم پوشد و هلند 

ماري از اینکه همسر فرمانرواي اسپانیا، فالندر، هلند، ناپل، و مستملکات اسپانیا در . را به پسر آینده آنان ببخشاید
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د شد از وجد در پوست نمیگنجید، و دورنماي پیوند سیاسی و دینی انگلستان با اسپانیا خون نیمه آمریکا خواه

  . اسپانیایی وي را به جوش آورده بود

ولی از آنجا که ده سال مسنتر از فیلیپ بود و جذبه و طراوت جوانی را پشت سر نهاده بود، میترسید که نتواند 

فیلیپ . د، و حتی از اینکه بتواند با همسر آیندهاش عشقبازي کند هراسان بودخواهشهاي نفس فیلیپ جوان را برآور

)) قدیسهاي کامل((گماشتگان انگلیسی فیلیپ به او گزارش دادند که ماري . نیز رغبتی به زناشویی با وي نداشت

شاهزادگان اروپا  ، و آیا مناسبتر نیست که وي همسر دلربایی از میان))هاي بدنمایی به تن میکند جامه((است و 

بجوید سرانجام، شارل، براي ترغیب فرزندش به زناشویی با ماري، به او گوشزد کرد که وصلت با ملکه انگلستان براي 

اسپانیا متفق نیرومندي در برابر فرانسه فراهم خواهد ساخت و سلطه اسپانیا را بر هلند، که از نظر بازرگانی وابسته به 

شارل به این اندیشه بود که از کشورهاي کاتولیک اسپانیا، فرانسه، و انگلستان . هد کردانگلستان است، تحکیم خوا

اتحادیهاي براي سرکوبی پروتستانهاي آلمان تشکیل دهد و با به هم پیوستن خاندانهاي هاپسبورگ و تودور، اروپاي 

. باختري را چند سالی از صلح و آرامش اجباري برخوردار سازد

ه و مردم انگلستان از ضرورت و اهمیت این زناشویی آگاه بودند، ولی میترسیدند که وصلت شوراي خصوصی ملک

شارل . ماري با فیلیپ انگلستان را ضمیمه اسپانیا، و در جنگی که بین اسپانیا و فرانسه درگیر شده بود گرفتار کند

ان را دارا خواهد بود که ماري زنده براي ارضاي ملت انگلستان اطمینان داد که فیلیپ تا روزي عنوان شاه انگلست

مقرر شد که ماري در همه القاب و عناوین فیلیپ . است، و ماري همچنان فرمانرواي مستقل انگلستان خواهد بود

بیفرزند بمیرد، ماري یا فرزند او وارث امپراطوري ) پسر فیلیپ از همسر قبلیش(و هرگاه دون کارلوس  ;سهیم شود

پوند از 60000ذشته، امپراطور زیرك و مکار به ماري وعده داد تا روزي که زنده است،سالی از این گ. اسپانیا شود

شوراي سلطنتی انگلستان با چند شرط جزئی این پیشنهاد فریبنده را . درآمد امپراطوري را به او خواهد پرداخت

محجوب بود، براي این زناشویی خود ماري، با آنکه زنی کمرو و . پذیرفت و زناشویی ماري را با فیلیپ تجویز کرد

ولی مردم انگلستان از ! مگر نه این است که او سالیان درازي را در آرزوي ربودن دلی سپري ساخته بود. بیتابی میکرد

اقلیت پروتستان، که به امید فرارسیدن روزي که الیزابت ماري ناتوان و نازا را از . زناشویی وي با فیلیپ خشنود نبودند

زد و خود به جاي وي نشیند مظلومیت و فشار را بر خویشتن هموار کرده بود، اکنون از اینکه ماري به تخت براندا

نجباي کشور، که با تاراج اموال کلیسا توانگر . یاري اسپانیا آیین کاتولیک را به انگلستان باز میگرداند هراسان بود

  . لرزیدند می شده بودند، از بیم آنکه دارایی آنان پس گرفته شود، بر خود

حتی کاتولیکهاي کشور از فرمانروایی مرد بیگانهاي که مصالح انگلستان را قهرا فداي مقاصد کشور دیگري میکرد 

ساکنان وحشتزده شهر پلیموت از شاه فرانسه . اعتراض در سراسر انگلستان شدت گرفت. بیزار و بیمناك بودند

چهار تن از نجیبزادگان کشور نقشه شورشی را که قرار بود در روز  .درخواست کردند که آنان را در پناه خویش بگیرد

مردم واریک شر را ) پدر بخشوده شده جین گري(بنا بود دیوك آو سافک . آغاز شود طرح کردند 1554مارس  18

بشوراند، سر جیمز کرافت شورش رعایاي خویش را در ویلز رهبري کند، سرپیتر کرو ساکنان دو نشر را به طغیان 

وایت مهین، شاعر، چند پارچه از اراضی . وادارد، و سرتامس وایت کهین رهبري شورشیان کنت را به دست گیرد

رهبران شورش با در میان نهادن نقشه . سابق کلیسا را به چنگ آورده بود که فرزندش نمیخواست از دست دهد

اسقف ستیون گاردینر . د، خویشتن را لو دادندخویش با کورتنی، که ماموریت داشت الیزابت را با شورشیان همراه ساز

که پس از ناکامی کورتنی در زناشویی با ماري بر او بدگمان شده بود و از قصد وي براي انتقامجویی از ماري بویی 

. برده بود، وي را دستگیر ساخت، و کورتنی ظاهرا به زور و زجر و شکنجه نقشه توطئهگران را افشا کرد
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گ در عرصه کارزار را آبرومندانهتر از آن میدانستند که به دست دژخیمان ملکه سر بریده شوند، توطئهگران، که مر

مرد جنگی را  7000وایت ). 1554فوریه (شتابان مسلح شدند، و شورش در یک زمان چهار شهرستان را فرا گرفت 

  . نیا جلوگیري کنندبه سوي لندن راند، و از مردم انگلستان خواست که از انضمام انگلستان به اسپا

. هاي شهر به روي سربازان وایت آماده ساختند پروتستانهاي لندن با شور و هیجان خویشتن را براي گشودن دروازه

خود ماري در . شوراي خصوصی ملکه، که نمیتوانست تصمیم بگیرد، حتی یک سرباز براي دفاع از شهر فراهم نکرد

چنان شور و هیجانی وي را بر تخت فرمانروایی نشاندهاند، اکنون تصمیم  شگفت بود که چگونه مردم انگلستان که با

گرفتهاند او را از وصول به سعادت و شادکامی که در طول سالیان دراز رنج و محنت و شوربختی نیل بدان را در دل 

و براي سرکوبی  ماري دریافته بود که هرگاه زمام امور کشور را شخصا به دست نگیرد. میپرورانیده است بازدارند

  . شورشیان چارهاي نیندیشد، زندگی و فرمانروایی او بزودي به سر خواهد رسید

از این روي، بیدرنگ به تاالر اصناف لندن رفت و در میان جمعیت پرشوري که نمیدانستند از بین ملکه و شورشیان 

حاضر است از زناشویی با فیلیپ، به مردم گفت که در صورت راي مجلس عوام، . کدامیک را برگزینند حضور یافت

بهانه ((ولی هرگز اجازه نخواهد داد که مخالفان به  ;فرزند شاه اسپانیا، چشم پوشد و سراسر عمر را تنها به سر برد

برایم دشوار است از مهر و محبت مادر به : ((بعد اضافه کرد. او کشور را به بلوا و آشوب سیاسی بکشند)) زناشویی

ولی هرگاه براي ملکهاي مقدور باشد که اتباعش را چون . م، زیرا هیچ گاه فرزندي نداشتهامفرزندش سخن بگوی

فرزندانش دوست بدارد، در این صورت به شما اطمینان میدهم که پاکترین عواطف و احساسات خویش را نثار شما 

گماشتگان . عالم داشتندسخنان ماري چنان بر دل مردم نشست که همگی پشتیبانی خویش را از ملکه ا.)) میکنم

دیوك آو سافک بازداشت شد، و کرافت و کرو . مرد جنگی براي دفاع از شهر گرد آوردند 000،25دولت در یک روز 

وایت که تنها مانده بود، با نیروي ناتوان خویش با سربازان دولتی در خیابانهاي شهر به جنگ . فرار اختیار کردند

محافظان ماري از او خواستند که ازکاخ بگریزد ولی او . در وایتهال نزدیک کرد پرداخت و خویشتن را به کاخ ملکه

سربازان وایت سرانجام از پاي درآمدند، و خود او که رمقی به تن نداشت تسلیم شد و به برج . همچنان در کاخ ماند

. پیشین نبودماري بار دیگر نفس آسودهاي کشید، ولی دیگر ملکه مهربان و با شفقت . لندن اعزام گشت

IV - 1558-1554: ماري خون آشام  

امپراطور و سفیر او نیز براي زندهگذاشتن و حتی اعطاي . مشاوران ماري با عفو بخشش مخالفان او مخالف بودند

آزادي به کسانی که بر ضد او توطئه چیده بودند و باز هم ممکن بود توطئه بچینند بر ماري خرده میگرفتند و 

پ با چه اطمینانی میتواند در سرزمینی زیست کند که دشمنان او در آن از آزادي برخوردارند اسقف فیلی: میپرسیدند

ماري پس از شورش . ستیون گاردینر عقیده داشت که ترحم بر ملت مستلزم نابود کردن توطئه گران و خائنان است

دام جین گري را، که هرگز به آرزوي فرمان اع. یاد شده، که وي را سخت هراسان ساخت، اندرز مشاوران را پذیرفت

جین . و همسر وي را، که خواسته بود فرمانرواي کشور شود، از بین برد ;آن نبوده که ملکه انگلستان شود صادر کرد

 12(هفدهساله بیآنکه به فرمان ملکه اعتراض کند یا اشک بریزد، با شهامت و بیباکی و خونسردي به مرگ تن در داد 

. او، دیوك آو سافک را سر بریدند، و صدها تن از شورشیان کم اهمیت را نیز به دار آویختند پدر) 1554فوریه 

وایت نخست طرح نقشه . گروهی از توطئهگران را به امید آنکه اطالعاتی از آنان کسب کنند، مدتی زنده نگاه داشتند

را به علت عدم اطالع از طرح شورش وي ) 1554آوریل  11(شورش را به الیزابت نسبت میداد، ولی هنگام اعدامش 

شارل به ماري توصیه کرد کورتنی و . کورتنی را پس از یک سال از زندان آزاد و سپس تبعید کردند. تبرئه کرد

ماري الیزابت را یک ماه در کاخ سنت جیمز نگاه . الیزابت را، که همواره هستی وي را تهدید خواهند کرد، نابود کند

  . ر برج لندن بازداشت کردداشت و سپس دو ماه د
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رنار براي اعدام فوري الیزابت پافشاري میکرد، ولی ماري از آن روي که خیانت الیزابت به ثبوت نرسیده بود، از اعدام 

روزهاي هراس انگیزي که بر الیزابت گذشتند وي را گرفتار نگرانی و بدگمانی کردند، که آثار آن . وي خودداري کرد

همان طور که ماري تودور از او نگران بود، الیزابت نیز پس از آنکه ملکه انگلستان . ي پدیدار شدهنگام فرمانروایی و

ماه مه به وودستاك انتقال دادند و زیر نظر  18ملکه آینده انگلستان را در روز . شد، از ماري استوارت میهراسید

ودور را بار دیگر به امید داشتن فرزندي به اندیشه بیم از جلوس الیزابت بر مسند فرمانروایی انگلستان ماري ت. گرفتند

  . زناشویی انداخت

غیابا توسط  1554مارس  6وي در روز . فیلیپ همچنان دلسرد بود و تمایلی به زناشویی با ماري ابراز نمیداشت

وي  شکیبایی جسمی و معنوي. ژوئیه به انگلستان نرسید 20وکیلش با ماري پیمان زناشویی بست، ولی تا روز 

چهره سه گوش فیلیپ را، که از پیشانی پهنش به چانه باریک او میرسید، مو و ریش . انگلیسیها را دچار شگفتی کرد

او مردي خوشخو، شوخ طبع، و نسبت به همه مهربان و دلباز بود، و در رفتار او و همراهانش . زردي پوشانده بود

وي حتی به الیزابت پیام مالطفت آمیزي . ه چشم نمیخوردنشانی از اینکه انگلیسیها را مردمی وحشی بشمارند ب

فرستاد شاید از آن روي که پیش بینی میکرد ماري فرزندي به جهان نخواهد آورد و الیزابت به فرمانروایی انگلستان 

ندي خواهد رسید، و جلوس الیزابت به تخت فرمانروایی انگلستان براي اسپانیا برتر از به قدرت رسیدن ماري اسکاتل

ماري با آنکه مستتر، از فیلیپ بود، با عشق و عاطفه آتشین، وي را به . بود که از دیرباز با فرانسه پیوند نزدیک داشت

او، که سالیان دراز از عشق و عاطفه محروم مانده بود، اکنون از اینکه میدید، دل شاهزاده . همسري خویش برگزید

از این روي، خویشتن را چنان به او سپرد که . شی در پوست نمیگنجیدتوانا و رشیدي را به دست آورده است از خو

خوشی : ((ماري با امتنان و فروتنی به شاه اسپانیا نوشت. درباریانش پنداشتند انگلستان فرمانبردار اسپانیا شده است

این موهبت را به من  با مالحظه فضایل و کماالت شوهر تاجدارم، از خدا خواهانم. من بیش از آن است که به زبان آید

آرزوي شدید ماري به زادن فرزند و آوردن وارثی براي تاج و تخت .)) ارزانی دارد که هر چه بیشتر او را خشنود سازم

ایست عادت ماهانه خویش را به بارداري حمل کرد، و از . انگلستان سرانجام موجب شد که خویشتن را باردار پندارد

اختالل دستگاه گوارش . دوار بود، از یاد برد که این عارضه قبال به او دست میداده استآنجا که به بارداري خویش امی

. گمان وي را تقویت کرد، و سفیر کبیر ونیز در گزارش خویش نوشت که پستانهاي ملکه برآمده و شیردار شدهاند

داراي فرزند خواهد شد، و  ماري مدتی بدین دلخوش بود که او نیز چون فرودستترین زنان قلمرو فرمانروایی خویش

براي ما دشوار است نومیدي و دلشکستگی او را به هنگامی که پزشکان به او گفتند برآمدگی پستانهایش ناشی از 

در خالل این احوال، خبر بارداري ملکه در انگلستان پیچید و . بیماري استسقاست، در مخیله خویش مجسم کنیم

اندکی بعد شایع شد که . ن را براي برگزاري جشن و تظاهر آماده ساختندمردم به شکرگزاري پرداختند و خویشت

ناقوس  ;مردم بیدرنگ دکانهاي خویش را بستند و در خیابانها بزمهایی آراستند. ملکه پسري به جهان آورده است

. ستو برازنده شاهزادگی ا)) تندرست و زیبا((کلیساها به صدا در آمدند، و کشیشی اعالم داشت که نوزاد 

وي با شرایطی اجازه . ماري، که دلشکسته و نزد مردم سرافکنده گشته بود چند ماهی خویشتن را از مردم پنهان کرد

ولی از آنجا که کاردینال با وصلت ملکه انگلستان با خاندان سلطنتی . داده بود کاردینال پول به انگلستان باز گردد

پس از آنکه زناشویی انجام گرفت، امپراطور دست از . کسل بازداشت کرداسپانیا مخالف بود، شارل وي را مدتی در برو

و پس از بیست و دو سال، به نام نماینده ) 1554نوامبر  20(مخالفت برداشت، و کاردینال از دریاي مانش گذشت 

که ساکنان هاي باقی نگذاشت  استقبال گرم سران دولت، روحانیان، و مردم از کاردینال شبه. پاپ، به وطن بازگشت

کاردینال پول پس از بازگشت به وطن، ماري را بگرمی . انگلستان از تجدید پیوند کشور خویش با پاپ خرسندند

و آرزو کرد که بزودي .)) سالم بر تو اي نعمت رسیده، خداوند با توست، و در میان زنان مبارك هستی: ((تهنیت گفت
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نمایندگان پارلمنت چون دریافتند کاردینال پول حامی پیامی .)) ومبارك باد ثمره رحم ت: ((بتواند به ملکه بگوید

است که پاپ در آن اموال مضبوط کلیسا را به دارندگان آنها بخشیده است، زانو بر زمین زدند و براي تعرض گذشته 

گر رهبر و پاپ بار دی. خویش به کلیسا از خداوند پوزش خواستند، و اسقف ستیون گاردینر همه توبهکاران را بخشید

هاي اسقفی  دادگاه. عواید کشیشان به او تعلق گرفت)) نوبر((و درآمد کلیسا و . سرکرده کلیساي انگلستان گشت

براي جنبش اللردها، . گشایش یافتند، و کشیشان بار دیگر عشریه حوزه ماموریت خود را به خویشتن اختصاص دادند

وضع . شد، و تفتیش مطبوعات از دولت به کلیسا انتقال یافت مانند دوران قبل از هنري هشتم، محدودیتهایی وضع

فیلیپ سیزده ماه نزد ماري ماند، ولی . انگلستان، پس از بیست سال آشوب و کشمکش، به صورت دیرین بازگشت

چون سرانجام از باردار شدن او نومید گشت، اجازه خواست به بروکسل، که کناره گیري پدرش از سلطنت حضور وي 

ماري با دل افسرده تقاضاي وي را پذیرفت، همسرش را تا زورقی که بر رود . آنجا ضروري ساخته بود، بازگرددرا در 

فیلیپ با خود ). 1555اوت  28(تمز منتظر او بود بدرقه کرد، و تا چشم کار میکرد از پنجرهاي زورق را نگریست 

وي با آمیزش با زنان تندرست و دلرباي . رده استمیاندیشید که با معاشقه با یک زن بیمار به وظیفه خویش عمل ک

. هاي سختی را که در انگلستان سپري کرده بود از دل زدود بروکسل، خاطره تلخ ماه

وي کلیساي انگلستان را سرو سامان داد و، به یاري . کاردینال پول اکنون مقتدرترین و با نفوذترین مرد انگلستان بود

ماري اکنون با ترویج مراسم دینی کهن، با . ها را که برچیده شده بودند گشود هبهخانههاي و را ماري برخی از صومعه

مالحظه پیکره مسیح مصلوب و تصاویر دینی در کلیساها، با حرکت در صفوف کشیشان، کودکان، و اصناف دیندار، و 

در آخرین پنجشنبه . یساختبا زانوزدن در کلیسا هنگام برگزاري مراسم قداس خویشتن را دلداري میداد و سرگرم م

، وي همچنانکه بر زمین زانو زده بود، پاهاي چهل و یک پیرزن را شست و بوسید و )1556(قبل از عید قیام مسیح 

  . یافت ملکه، که آرزوي مادر شدن را از یاد برده بود، اکنون تنها در پناه دین دلداري می. به همه آنان اعانه داد

هاي نو ذهن شهرنشینان را تسخیر  اندیشه. ذشته را آن گونه که خود میخواست احیا کندولی براي او مقدور نبود گ

هاي دینی مخالف عقاید و مطبوعات خویش را پنهانی در کشور میپراکندند، فعالیت جمعیتهایی  کرده بودند، و فرقه

او، . ري را سخت نگران ساخته بودکه الوهیت مسیح، هستی روح القدس، و انتقال گناه آدم را به بشر انکار میکردند ما

هاي بدعتآمیز را جنایت و بدتر از خیانت  که از دین جز ایمان ساده و قشري بهرهاي نبرده بود، این اندیشه

از خود میپرسید که آیا مروجان گمراه این بدعتها بیش از کاردینال محبوبش نیاز روحی مردم را . میپنداشت

اعظی به هنگام مناجات در یک کلیسا از خدا خواسته است او را یا به راه راست ارشاد دریافتهاند به او خبر داند که و

یک روز الشه سگی را که سر آن را چون سر راهبان تراشیده و طنابی به گردنش بسته بودند از . کند یا از جهان ببرد

اینکه مهاجران فرانسوي پروتستان، ماري از . درکنت بینی کشیشی را بریدند. پنجره اطاق ملکه به داخل پرتاب کردند

که وي بدانها اجازه داده بود آزادانه انگلستان را ترك گویند، رساالتی در انگلستان میپراکندند و در آنها ملکه را 

برخی از این . مرتجع فریبکار خطاب میکردند و مجامع دینی التینی زبان را مظهر کفر و الحاد میخواندند، رنج میبرد

تن در آلدگیت برپا  000,17در اجتماعی که با حضور . م انگلستان را به قیام برضد ملکه تحریک میکردندرساالت مرد

گویندهاي از مردم درخواست کرد که ماري را از فرمانروایی براندازند و الیزابت را به ) 1554مارس  14(شده بود 

. راندن هموطنان خویش سرگرم فعالیت بودندپروتستانهاي انگلیسی مقیم خارج براي شو. جاي وي بر تخت نشانند

چه عواملی وي را منفورترین . از بذل و بخشش بازنایستاد 1555ماري، همچنانکه طبع وي اقتضا میکرد، تا سال 

 ;ملکه انگلستان ساختند حمالت تحریک آمیز مخالفان که براي شخص و ایمان و احساسات او حرمتی نگذارده بود

محنت و ناکامی که روان وي را درهم کوبیده  ;با آیین کاتولیک سرپوشی براي قیام سیاسی باشدبیم از آنکه مخالفت 

و اعتقاد بیچون و چراي وي به اندرز مشاورانش، فیلیپ،  ;و نیروي تشخیص و قضاوت صحیح را از او بازگرفته بودند
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فیلیپ چندي بعد اصلی . ناپذیر میشمردندگاردینر، و پول، که وحدت دینی را براي ثبات و بقاي ملت انگلستان اجتناب

 -که سه اسقف پروتستان ) 1554در بهار (گاردینر سوگند خورده بود .را که بدان معتقد بود در هلند به کار بست 

کاردینال پول ذاتا چون ملکه ماري رئوف و . را هر گاه توبه نکنند، زنده به آتش کشد -هوپر، و ریدلی، و التیمر 

او به کلیسا چندان مهر میورزید که از کسانی که در . ر معتقدات دینی خود قشري و سر سخت بودمهربان، ولی د

پول در مجازات مخالفان دینی، که در زمان ملکه ماري . درستی تعالیم یا اختیارات کلیسا تردید داشتند اکراه داشت

و یک بار بیست تن را که  ;کند کاردینال میکوشید از تندروي جلوگیري ;صورت گرفت، دخالت مستقیم نداشت

با وجود این، به روحانیان میگفت که هرگاه از . اسقف بونر به مرگ در آتش محکوم کرده بود از مرگ نجات داد

کشت و چون اعضاي گندیده بدن به ((هاي مسالمتجویانه نتیجهاي به دست نیاید، مروجان اصلی بدعت را باید  راه

به نظر ما باید از مجازات شدید گمراهان دوري : ((ا پروتستانها مدارا میکرد و میگفتخود ماري نخست ب)). دور افکند

در بدو امر، گرچه او زجر و آزار )). باید با کسانی که با تعالیم خویش سادهدالن را میفریبند بنرمی رفتار کرد ;جست

گ با فرانسه براي او و انگلستان شوربختی ولی چون جن. آزرد پروتستانها را تجویز کرده بود، اما خود وي آنان را نمی

، ماري پنداشت که شکست انگلستان معلول خشم آفریدگار از نرمش وي در برابر گمراهان است، )1558(به بار آورد 

. و از آن پس مجدانه به زجر و آزار پروتستانها پرداخت

ولیک را در انگلستان به رسمیت شش کشیشی که حاضر نبودند آیین کات) 1555ژانویه  22(گاردینر با جلب 

چهار تن دیگر را، که جان  ;یکی از متهمان توبه کرد .شدبشناسند، در کشتار پروتستانها در وطن خویش پیشگام 

گادینر ظاهرا پس از این ) 1555ه فوری 8-4(هوپر، اسقف معزول گالستر و ووستر، نیز در میان آنان بود، آتش زدند 

زیرا از کشتار مخالفان باز ایستاد، تندرستی خویش را از دست داد، و در ماه نوامبر همان سالدر  ;کشتار،متالم شد

فیلیپ، که هنوز در انگلستان بود، به او سفارش . پس از او، اسقف ادمند بونر به کشتار پروتستانها پرداخت. گذشت

این ((و چون بونر شش تن دیگر را به مرگ در آتش محکوم کرد، رنار، سفیر امپراطور به  ;بپرهیزد کرد که از تندروي

و کشیش اقرار نیوش فیلیپ، که یک فرایار اسپانیایی بود، این کشتارها را با  ;اعتراض کرد)) گستاخی وحشیانه

وي . خویش را به موقع اجرا گذاشتبونر پس از پنج هفته درنگ، احکام . محبت و بخشایش مسیح ناسازگار خواند

خویشتن را مردي رئوف و با مدارا میشمرد، و از نظر عرف و عادت آن روزگار نیز حق با او بود، زیرا شوراي خصوصی 

او با وعده و وعید میکوشید محکومان را به توبه وا . ملکه وي را براي سستی و تعلل در سرکوبی بدعت سرزنش میکرد

غل آسوده و آبرومندانهاي به آنان وعده میداد، ولی در جایی که از مواعید خویش نتیجه نمیگرفت دارد، و غالبا مشا

  . محکومان را با بیرحمی و قساوت کیفر میداد

ولی . معموال کیسهاي پر از باروت در میان پاهاي محکومان جاي میداد تا با اشتعال آن محکومان زودتر تلف شوند

بیشتر . منفجر نشد، توده هیزم بکند سوخت، و اسقف پیشین یک ساعت در آتش جان کندهنگام اعدام هوپر، باروت 

محکومان کارگران سادهاي بودند که در زمان حکومت پیشین به خواندن کتاب مقدس خو گرفته بودند و از این 

آن عده از سران گویا جفاکاران میپنداشتند سزاي . هاي پروتستانها استنتاج میکردند کتاب عقایدي چون اندیشه

در سپتامبر . کلیسا که آیین پروتستان را در کشور پراکندهاند این است که با شهادت گناهان خویش را کفاره کنند

، کرنمر شصت و شش ساله، ریدلی شصت و پنج ساله، و التیمر هشتاد ساله را براي دادرسی از زندان برج 1555

. لندن به آکسفرد آوردند

تش زدن آناباتیستها و فرانسیسیان پرهیزگار دوران فرمانروایی هنري هشتم حیثیت خویش را التیمر با تجویز آ

ریدلی بر فرمانروایی غیر قانونی جین گري صحه نهاده، ماري را زنازاده خوانده، و به برکناري بونر . لکهدار ساختهبود

صالح دینی انگلستان بود، پیمان زناشویی کرنمر، که مغز متفکر جنبش ا. و گاردینر از مقام اسقفی یاري کرده بود
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را جایگزین )) کتاب دعاي عمومی((هنري را با کاترین فسخ کرده، ان بولین را همسر قانون هنري هشتم شناخته، 

مراسم قداس کرده، فریث، لمبرت، و کاتولیکهاي دیگر را زجر و آزار داده، واگذاري فرمانروایی انگلستان را توسط 

همه این مردان دو سالی بود که . گري تایید کرده، و مراسم قداس را مظهر کفر و بیدینی خوانده بودادوارد به جین 

  . بردند به انتظار مرگ در برج لندن به سر می

سپتامبر در آکسفرد به محاکمه کشیدند، و دادرسان براي واداشتن وي به توبه و ندامت از هیچ  7کرنمر را در روز 

ولی از آنجا که . او نیز در عقیده خویش پایدار ماند، و از طرف دادگاه مجرم شناخته شد. ندکوششی فرو گذار نکرد

  . کرنمر اسقف اعظم بود، حکم دادگاه را براي توشیح نزد پاپ فرستادند و خود او را به برج لندن بازگردانیدند

همان روز التیمر را به . خویش عدول نکرد او نیز از ایمان و عقیده. سپتامبر، ریدلی را به دادگاه آوردند 30در روز 

این مرد سالخورده، که دیگر اعتنایی به جهان نداشت، خرقه نخنمایی به تن کرده و با . دادگاه کلیسایی احضار کردند

عینکش بر شانه او افتاده بود، و یک جلد  ;کالهی که بر روي عرقچینی قرار داشت موهاي سفیدش را پوشانده بود

این دو تن را در روز اول ماه . او نیز از اذعان به قلب ماهیت سرباز زد. ید روي کمربندش دیده میشدکتاب عهد جد

محکومان در برابر توده هیزمی که براي سوزاندن آنان . اکتبر محکوم کردند و در روز ششم همان ماه آتش زدند

تیرآهن بستند، کیسه پر از باروت به گردنشان  آنان را سپس با زنجیر به. انباشته شده بود زانو زدند و دعا خواندند

آقاي ریدلی، خوش باش و : ((التیمر در این هنگام به ریدلی رو کرد و گفت. آویختند، و توده هیزم را آتش زدند

از برکت االهی، امروز ما چون شمعی برافروخته میشویم که شعله آن هرگز در انگلستان خاموش نخواهد . شادي کن

نخستین اسقف اعظم پروتستان . دسامبر، پاپ پاولوس چهارم محکومیت کرنمر را تصویب کرد 4 در روز.)) شد

براي مردي که اثر شورانگیزي چون . کنتربري چون از مرگ قریبالوقوع خویش آگاه شد، نخست خویشتن را باخت

و فکري با مرگ رو به  از خامهاش تراوش کرده بود، دشوار بود که بدون احساس درد جسمی)) کتاب دعاي عمومی((

، و به ))همه بدعتها و خطاهاي لوتر و تسوینگلی را انکار و تقبیح کرد((وي، ظاهرا به تلقین کاردینال پول، . رو شود

درستی همه معتقدات کلیساي کاتولیک رومی، از جمله آیینهاي مقدس هفتگانه، قلب ماهیت، و وجود برزخ، اعتراف 

ماري اعتراف وي را ریاکارانه ) به گفته فاکس(ومیت وي را به زندان کاهش دهد، ولی این اعتراف میبایست محک. کرد

  . تشخیص داد و حکم اعدام او را صادر کرد

، در کلیساي سنت مري در آکسفرد براي هفتمین و آخرین بار توبه )1556مارس  21(کرنمر، سحرگاه روز اعدامش 

:زده حاضران چنین گفتسپس در برابر چشمان بهت. نامه خویش را خواند

و اکنون از رازي پرده بر میدارم که بیش از هر آنچه در سراسر عمرم کردهام یا گفتهام وجدانم را میآزارد، و آن 

هایی است  و اینها اسناد و نامه... مطالب خالف حقیقتی است که از بیم جان نوشتهام و اکنون همه را تکذیب میکنم

و چون با نوشتن مطالبی مخالف وجدانم دست خویشتن ... شت نوشته یا امضا کردهامکه از روزي که خفت من آغاز گ

و اما پاپ از نظر من ضد . و در آتش خاکستر شود... را به گناه آلودهام، سزاوار است که اول دست من به کیفر رسد

  . مسیح است

ن او برسد، به گفته فاکس، کرنمر دست چون وي را بر توده هیزم نهادند و آتشی برافروختند قبل از آنکه آتش به ت

تا مردم ببینند که دست او قبل از تنش طعمه آتش شده ... محکم و بیحرکت نگاه داشت((خویش را به آتش برد و 

و همچنانکه پیوسته سخن قدیس استفانوس را بر زبان میراند و میگفت اي عیساي خداوند، روح مرا بپذیر، در . است

نزدیک به . هنگام مرگ کرنمر، زجر و کشتار پرتستانها به اوج شدت رسیده بود.)) ن سپردهاي آتش جا میان شعله

جفاکاران پس از . تن از آنان در آخرین چهار سال حکومت ماري نابود شدند 273تن دیگر شهید گشتند، که  300

نبازي پروتستانها آیین شهادت و جا. آنکه مردم را دسته دسته به آتش کشیدند، دریافتند که مرتکب خطا شدهاند
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ایمان بسیاري از کاتولیکها، که شاهد پایداري و دالوري  ;پروتستان را چون مسیحیت اولیه نیرو و استحکام بخشید

اسقف ادمند بونر، با آنکه . و آنان از اعمال ملکه خویش شرمنده گشتند ;پروتستانها در هنگام مرگ بودند، متزلزل شد

تستانها نداشت، از آن روي که بیشتر پروتستانها در محدوده اسقف نشین او به شهادت چندان تمایلی به کشتن پرو

. خواند)) آدمکش حرفهاي و جالد همه اسقفان انگلستان((و زنی وي را  ;معروف شد)) بونر خون آشام((رسیدند، به 

حکومت جور و ستم در وطن  صدها تن از پروتستانهاي انگلستان به فرانسه کاتولیک پناه بردند و براي برانداختن

هانري دوم، پادشاه فرانسه، با آنکه خود پروتستانهاي فرانسه را میآزرد، پناهندگان انگلیسی . خویش از پاي ننشستند

. را براي برانداختن ماري، که با زناشویی خویش با شاه اسپانیا، فرانسه را در محاصره دشمنان نهاده بود، تقویت میکرد

، گماشتگان دولت انگلستان توطئهاي را که براي برانداختن ماري و به قدرت رسانیدن الیزابت 1556در ماه آوریل 

تنی چند، از جمله دو نفر از افراد خانواده . چیده شده بود، و به دست سر هنري دادلی رهبري میشد، کشف کردند

  . الیزابت، به اتهام دست داشتن در این توطئه بازداشت شدند

گرچه توطئه سرکوب شد، اما این . شت شدگان، الیزابت و شاه فرانسه را مسئول این توطئه، معرفی کردیکی از بازدا

دستهاي از پناهندگان انگلیسی به مشکالتی . پیشامد ماري را از امکان سو قصد به جان خویش اندیشناك ساخت

سکی، کالوینیست لهستانی، به سال یان ال. گرفتار شدند که نمودار تنگی نظر و جمود فکري مردم آن روزگار است

یک ماه پس از جلوس ماري بر . به لندن آمده و نخستین کلیساي پرسبیتري را در این شهر بنیان نهاده بود 1548

در . مسند فرمانروایی انگلستان، السکی و گروهی از اعضاي کلیساي او با دو کشتی دانمارکی لندن را ترك گفتند

دند به شرطی میتوانند از کشتی پیاده شوند که اعتقادنامه لوتري را بپذیرند، و مهاجران، کپنهاگ به آنان اخطار کر

پناهندگان، که نتوانسته بودند در دانمارك پیاده شوند، به . که کالوینیستهاي سرسختی بودند، این شرط را رد کردند

آنان را از آن روي که پیرو لوتر نبودند،  ولی مقامات این شهرها نیز. شهرهاي ویسمار، لوبک، و هامبورگ روي آوردند

از خود راندن آلمانیهاي پیرو لوتر به جاي آنکه با قربانیان حکومت ماري همدردي کنند، آنان را به این دلیل که منکر 

کالون فرقه پرستی بیرحمانه . خواندند)) شهیدان دیو((حضور واقعی مسیح در آیین قربانی مقدس بودند گمراه و 

پناهندگان پس از آنکه زمستان را . سروتوس را زنده آتش زد) 1553(لوتر را نکوهش کرد، و در همان سال پیروان 

  . سرگردان در دریاي شمال سپري کردند، سرانجام در امدن رحل اقامت افکندند

ه میجنگید، به همسر دیندار او، که اکنون هم با پاپ و هم با فرانس. ماري زندگی را با نکبت و پریشانی به سر آورد

  . و از ملکه خواست که به پشتیبانی او به فرانسه اعالم جنگ دهد) 1557مارس  20(انگلستان بازگشت 

ولی دیگر براي او مقدور نبود . فیلیپ براي ارضاي مردم انگلستان به ماري سفارش کرد که زجر و آزار دینی را بکاهد

ماهی بیش از بازگشت فیلیپ به انگلستان نمیگذشت که تامس که مردم را با خویشتن همراه سازد، چنانکه هنوز 

شورش در . ستفرد، از اقوام کاردینال پول، براي رهانیدن مردم انگلستان از شر ماري و فیلیپ، شورشی بر پا ساخت

ی در همان ماه، پاپ با عزل کاردینال پول، از مقام نمایندگ). 1557مه  28(هم شکست و ستفرد به دار آویخته شد 

ژوئن،ماري براي ارضاي  7در روز . خویش و با متهم ساختن وي به بدعتگذاري، مشکلی بر مشکالت ماري افزود

فیلیپ پس از . فیلیپ، و به گمان اینکه هانري دوم در شورش ستفرد دست داشته است، به فرانسه اعالم جنگ داد

: ماري که میدانست دیگر او را نخواهد دید، گفتو  ;اخذ نتیجه از سفر خویش، در ماه ژوئیه انگلستان را ترك گفت

انگلستان در این جنگ تحمیلی شهر کاله را، که دویست و .)) باقی عمر را از مصاحبت مردان محروم خواهم بود((

و هزاران زن و مردم انگلیسی که در این شهر  ;)1558ژانویه  6(یازده سال در تصرف انگلیسیها بود، از دست داد 

ست خالی به انگلستان گریختند و این تهمت ناگوار را پراکندند که حکومت ماري در دفاع از آخرین میزیستند د

فیلیپ به نفع خویش، و بیآنکه از فرانسویان بخواهد کاله را به . مستملکه بر اروپایی انگلستان سهالنگاري کرده است
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درخشانترین گوهر تاج ((کاله از دیر زمانی بندر گرانبهاي . انگلستان بازگردانند، با فرانسه پیمان صلح بست

پس از مرگم چون دل مرا : ((ماري خود به ارزش این بندر معترف بود، چنانکه میگفت. به شمار میرفت)) انگلستان

از . ، ماري بار دیگر چنین پنداشت که باردار شده است1558در آغاز سال .)) بگشایید، کاله را در آن خواهید یافت

مان را خطرناك پیش بینی میکرد، وصیتنامه خود را نوشت و فیلیپ را براي شرکت در این واقعه فرخنده آنجا که زای

زیرا ماري  ;فیلیپ به ماري تبریک گفت، ولی رنج سفر به انگلستان را برخود هموار نساخت. به انگلستان فراخواند

اره شده و شاید هم تا اندازهاي دیوانگی به او ماري اکنون کامال زبون و بیچ. درباره بارداري خویش اشتباه میکرد

چون شبحی در راهروهاي کاخ  ;ساعتها بر کف اتاق مینشست و چانهاش را بر زانوانش تکیه میداد. دست داده بود

فیلیپ، که مرگ وي را نزدیک میدید، به . هاي آغشته به اشک به فیلیپ مینوشت یا نامه ;سرگردان میگشت

. ن تعلیم داد که الیزابت را به زناشویی با یکی از بزرگزادگان اسپانیا و یا خود او متمایل سازندگماشتگانش در انگلستا

ملکه را نیز گرفتار  1558در آخرین تابستان عمر ماري بیماري طاعون در انگلستان شیوع یافت و در سپتامبر 

که ))زخمهاي سیاه بسیاري((رنج میبرد، و  این بیماري همراه بیماري استسقا، که ملکه از سالها پیش، از آن. ساخت

نوامبر، وي جواهرات  6در روز . بر تن وي پدیدار گشته بودند ماري را ناتوان و از زندگی خسته و بیزار ساخت

عشق به کلیسا ملکه را بر آن داشت که با این اقدام سخاوتمندانه و تعیین جانشین . سلطنتی را براي الیزابت فرستاد

یک بار . وي ساعتها مدهوش به رختخواب میافتاد. خویشتن، انگلستان را از آشوب و هرج و مرج برهاند قانونی براي

سحرگاه روز . که به هوش آمد، به پیرامونیانش گفت در خواب کودکانی را دیده است که شادان برگرد او بازي میکنند

  . از جهان فروبست نوامبر در مراسم قداس شرکت جست، و اندکی بعد براي همیشه چشم 17

هنگام ارزیابی . در همان روز، کاردینال پول نیز، که چون ملکه خویش دچار شکست شده بود، جهان را وداع گفت

کارهاي این کاردینال، فراموش نمیتوان کرد که وي در آغاز آخرین ماه زندگی خود سه مرد و دو زن را به جرم 

هاي دینی،مگر  ت که در آن زمانه ایقان جنونآمیز، همه فرقهدرست اس. بدعتگذاري به مرگ محکوم کرده بود

آناباتیستها، عقیده داشتند که یکپارچگی دینی ملت را حتی به بهاي مرگ متمردین باید حفظ کرد، ولی در هیچ 

 جاي جهان مسیحی حتی در خود اسپانیا مردم به اندازه روزگاري که رجینلد پول بر کلیساي انگلستان فرمان میراند

  . به خاطر ایمان دینی خویش کشته نشدند

رنج و محنت و بیماري و اشتباهات دردناك بسیار ذهن و روان . درباره خود ماري از قضاوت عجوالنه پرهیز باید کرد

رافت و دلسوزي او هنگامی جاي خود را به قساوت و سنگدلی سپرد که دریاف . وي را تیره و پژمرده ساخته بود

او به سخنان سران کلیسا، که میخواستند از کسانی که در . چینند نداختن فرمانروایی او توطئه میدشمنانش براي برا

تا پایان عمر میپنداشت با کشتار مردم به دینی . گذشته آنان را میآزردهاند انتقام بگیرند، بیش از اندازه اعتماد داشت

بنامیم، مگر آنکه این صفت )) ماري خون آشام((را سزاوار نیست وي . که وي را زنده نگاه داشته است خدمت میکند

این نام ما را از شناخت شخصیت کسی که صفات دوستداشتنی فراوان داشت . را به همه مردم روزگار او اطالق کنیم

. او کاري را که به دست پدرش براي آزاد ساختن انگلستان از سلطه رم آغاز شده بود به پایان میرسانید. باز میدارد

ي انگلستان را،که هنوز پیرو آیین کاتولیک بود، با آن روي زشت کلیسایی که خویشتن را به خدمت آن سپرده مار

از این روي، هنگام مرگ او، انگلستان براي پذیرش آیین تازهاي که وي براي سرکوب کردنش آنهمه . بود آشنا کرد

  . تر بود تالش کرد آماده
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فصل بیست و هفتم

  جان ناکساز رابرت بروس تا 

1300 -1561  

  

I –هاي خیره سر  اسکاتلندي  

ساکنان خونسرد و سرسخت مناطق سرد شمالی پی در پی  ;تمدن از سرزمینهاي گرم و حاصلخیز جنوبی برمیخیزد

ساکنان شمالیترین . بر مردم سست و سهل انگار جنوب چیره میشوند و تمدن آنان را جذب و دگرگون میکنند

نروژ، سوئد، و فنالند با دست و پنجه نرم کردن با شرایط قطبی تمدن را میپذیرند و به رغم مناطق جهان اسکاتلند، 

  . دهند هزاران مانع طبیعی بسط و گسترش می

کوهستانهاي بایر و صعب العبور اسکاتلند فئودالیسم را در خود پرورش میداد و تمدن را از خود میراند، و حال آنکه 

رزمین همواره در معرض تاخت و تاز مهاجمان انگلیسی بود که نمیدانستند چرا مردم دشتهاي بارور و سرسبز این س

مردم اسکاتلند اصال از نژاد سلتند که . اسکاتلند آنان را در میان خویش راه نمیدهند و از شاهان آنان فرمان نمیبرند

 1500اسکاتلندیهاي حدود سال . یختنددر قرون وسطی با ایرلندیها، نورسها، آنگلها، ساکسونها، و نورمانها در هم آم

میالدي چون شبه جزیره باریکشان داراي احساسات و عقاید محدود، چون هواي مه آلود کشورشان موهومپرست و 

افسانهباف، چون ارتفاعات زادگاهشان خود بین و مغرور، چون سرزمینی که در آن میزیستند خشن و خیره سر، چون 

یپروا، هم سنگدل و هم مهربان، هم ستمگر و هم دالور، و مردمی همیشه شکست سیالبهاي خروشان آن تند و ب

زندگی در سرزمین بایر و سنگالخ آنان را تنگدست ساخته بود، و آداب و عاداتشان از فقر و تنگدستی . ناپذیر بودند

ناچار بودند با زمین دهقانان که . زمین لجوج و سرسخت آنان را خسیس و صرفهجو بار آورده بود. گرفتند ریشه می

لم یزرع دست و پنجه نرم کنند، مجال نداشتند با سواد شوند و نجبا که دهقانان را به بردگی کشیده بودند به 

مردم این سامان، که . بیسوادي خویش میبالیدند و در زد و خوردها و جنگهاي خانوادگی نیازي به سواد نداشتند

در جنگ بیرحم بودند و در  ;راکنده بود، به یکدیگر رشک و خصومت میورزیدندها و نظام قبیلهاي آنان را ازهم پ کوه

و پارلمنت هاي خصوصی خویش گرد آورده بودند، بر شاه  نجبا، که نیروي نظامی کشور را در سپاه. صلح ناپایدار

. ه برابري میکردتن را در مالزمت خویش داشتند و درآمد آنان با درآمد شا 5000تنها خاندان داگلس . مسلط بودند

، صنعت اسکاتلند در مرحله ابتدایی و خانگی بود، بازرگانی آن رونق و ثبات نداشت، و شهرهایش 1500قبل از سال 

تن، که برابر نیمی از جمعیت گالسکو امروزي  600000جمعیت همه اسکاتلند از . انگشت شمار و کم جمعیت بودند

. پایتخت کشور به شمار میرفت 1452ي کم اهمیتی بود، و پرث تا سال گالسکو بندر ماهیگیر. است، تجاوز نمیکرد

روحیه استقالل طلبی مردم اسکاتلند در سازمانهاي فئودالی یا حکومت مطلقه . تن جمعیت داشت 16000ادنبورگ 

مجمع ((شهرنشینان، که در انتخابات شرکت میکردند، نمایندگانی به پارلمنت یا . روستایی یا شهري تظاهر میکرد

ولی این نمایندگان به جاي آنکه چون انگلستان در مجلس عوام گرد آیند، با زمینداران  ;گسیل میداشتند)) طبقات

فئودال در یک جا مینشستند و راي و عقیده آنان در برابر راي نجبا، که اکثریت را در این مجمع به دست داشتند، به 

نروایان فرانسه نمیتوانستند با اتحاد با بازرگانان و شهرهاي شاهان اسکاتلند چون برخالف فرما. حساب نمیآمد

. پرجمعیت براي خود در برابر نجبا نیرویی فراهم کنند، ناچار خویشتن را به نفوذ و قدرت کلیسا پشتگرم میساختند

بودند و از نجبا، که از دیر زمانی با شاهان مخالف بودند، از کلیسا نفرت داشتند و به مال کلیسا چشم طمع دوخته 

بر خالف انگلستان که در آن جنبش . این روي در مخالفت با انتقال دارایی ملت به رم با مردم هماواز شده بودند
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اصالح دینی به دست شاهان و بازرگانان آغاز شد، در اسکاتلند نجبا جنبش را شروع کردند و امور سیاسی را از زیر 

  . سلطه کلیسا بیرون آوردند

ند، با وجود فقر کشور، با استفاده از دینداري مردمی که سعادت اخروي را در گرو کلیسا میدانستند، کلیساي اسکاتل

نماینده پاپ در اواخر قرن پانزدهم به پاپ گزارش داد که درآمد کلیسایی اسکاتلند با . ثروت هنگفتی به هم زده بود

  . واد داشتندتنها شهرنشینان و روحانیان س. مجموع درآمدهاي دیگر برابر است

هاي سنت اندروز و ابردین را  روحانیان اسکاتلند در قرن شانزدهم در دانشوري نامآور و انگشتنما بودند، و دانشگاه

میکردند یا )) نامزد((، اسقفان و روساي دیرها را شاهان 1487پس از سال . کلیسا بنیان نهاده بود و نگاهداري میکرد

ناصب به عنوان پاداشی براي خدمات سیاسی و ممر معاش زنازادگان خود استفاده در واقع برمیگماشتند و از این م

جیمز پنجم درآمد کلیسایی کلسو، ملروز، هالیرود، و سنت اندروز را به سه تن زنازاده خویش اختصاص . میکردند

ه از محل درآمد کلیسا به انحطاط روحانیان اسکاتلند در قرن شانزدهم تا اندازهاي معلول مال و منالی بود ک. داده بود

ولی انحطاط اخالقیی که در اواخر قرون وسطی بر کلیسا چیره گشت مدتها قبل از آنکه سران کلیسا را . جیب میزدند

  . خورد شاهان برگزینند، در کلیساي اسکاتلند به چشم می

ندهاي در سراسر اروپا رواج تباهی کلیسا،که در قرن پانزدهم به وضع زن: ((هیلربلوك، کاتولیک سرسخت، نوشته است

از همین رو، بسیاري از مردم، با آنکه در معتقدات دینی .)) داشت، در اسکاتلند به جایی رسیده بود که مانند نداشت

شاه جیمز . خود پابرجا بودند، روحانیان پروتستان را براي رهبري کلیسا شایستهتر از روحانیان کاتولیک میدانستند

در لینلیثگو از یک قاضی  1455به سال . بان را براي هرزگی و عنان گسیختگی سرزنش کردراه 1425اول در سال 

. نگاه ندارد)) صیغه مداوم((عسکر، قبل از انتصاب به این مقام، تعهد گرفت که اموال کلیسایش را گرو نگذارد و 

. غوش ماریون اوگیلوي به صبح آوردکاردینال بیتن هشت زنازاده داشت، و قبل از آنکه نزد آفریدگار رود، شب را در آ

سخنسرایان . هایی گواه بر مشروعیت فرزندان روزافزونش گرفت اسقف اعظم جان همیلتن بارها از پارلمنت نامه

 1549و خود روحانیان به سال  ;اسکاتلند قبل از آغاز اصالح دینی، از هجوگویی درباره روحانیان فروگذار نمیکردند

نابکاري کارمندان کلیسا در هر مقام و ((یکها انحطاط و تباهی کلیساي اسکاتلند را معلول در انجمن ایالتی کاتول

هنگام بررسی اخالق روحانیان اسکاتلند از یاد نباید برد که تباهی آنان نمودار فساد مردم و، بیش . خواندند)) منصبی

. از آن فساد اخالقی شاهان بود

II -1554-1314: شاهان اسکاتلند  

شاهان انگلستان براي آنکه نگذارند . ین عاملی که در تاریخ اسکاتلند به چشم میخورد ترس از انگلستان استمهمتر

اسکاتلند نیز براي آنکه در . دشمنی از پشت سر به کشور آنان بتازد، میکوشیدند اسکاتلند را ضمیمه انگلستان سازند

  . نگلستان، متحد شدبرابر انگلستان ایستادگی کند، با فرانسه، دشمن دیرین ا

رابرت بروس، که این جنگ را ) 1314(اسکاتلندیها در نبرد بنکبرن با تیرو کمان و زوبین انگلیسیها را شکست دادند 

فرزند او دیوید دوم، همانگونه . بر اسکاتلند فرمان راند) 1329(رهبري میکرد، تا هنگام مرگ خویش از بیماري جذام 

در دیر سکون تاجگذاري ) سنگ تاجگذاري)) (سنگ سرنوشت((ن اسکاتلند مرسوم بود، بر که از دیر باز در میان شاها

ادوارد سوم، پادشاه انگلستان، قبل از مبادرت به جنگ صد ساله با فرانسه، درصدد برآمد که هر گونه خطر . کرد

هیل شکست داد و ادوارد بیلیل احتمالی را از مرزهاي شمالی کشور برهاند، و به این منظور اسکاتلندیها را در هلیدن 

  ). 1333(را، که دست نشانده خود او بود، بر تخت فرمانروایی اسکاتلند نشاند 

به انگلیسیها، تاج و تخت خویش را باز ) دالر 6667000(مارك  100000دیوید دوم با پرداخت غرامتی به مبلغ 

رابرت استوارت، جانشین وي شد،و بدین سان  وارثی نداشت، خواهرزادهاش،) 1371(چون دیوید هنگام مرگ . یافت
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دیري نگذشت که آتش جنگ . دودمان استوارت، که ماجراهاي بسیاري از سرگذراند، به فرمانروایی اسکاتلند رسید

ها ارتشی در اسکاتلند پیاده کردند و همراه اسکاتلندیها  فرانسوي. بین انگلستان و اسکاتلند بار دیگر زبانه کشید

مرزي انگلستان را تاراج کردند، و شهر دارم را به تصرف درآوردند و همه ساکنان آن زنها، مردها، و شهرستانهاي 

. ها، و راهبها، و کشیشها را کشتند کودکان، و راهبه

انگلیسیها به مقابله برخاستند، به اسکاتلند لشکر کشیدند، شهرهاي پرث و داندي را آتش زدند، و دیر ملروز را ویران 

ولی پس از آنکه آنها فرزندش جیمز را دستگیر کردند، از  ;رابرت سوم جنگ با انگلیسیها را ادامه داد). 1385(کردند 

انگلیسیها جیمز را آبرومندانه در زندان نگاه داشتند، تا آنکه اسکاتلندیها حاضر شدند با ). 1406(غصه درگذشت 

  . نند که دیگر با فرانسویان همدست نخواهند شدو تعهد ک) 1423(ببندند )) پیمان صلح پایدار((انگلستان 

کبوتر ((و در ستایش این . جیمز اول در زندان دانش و معرفت اندوخت و یکی از دختران انگلیسی را به زنی گرفت

. به لهجه اسکاتلندي شاهنامه را سرود که منظومهاي است کنایهاي و نمودار توانایی شگفت آور یک شاه)) سپید

او همچنانکه فرمانرواي الیق و نیکخواهی بود، یکی از برجستهترین . اي بسیاري سرآمد هموطنانش بودجیمز در کاره

  . رفت کشتیگیران، دوندگان، سواران، تیراندازان، صنعتگران، و نوازندگان اسکاتلند به شمار می

دستور داد که  ;یی بنیاد نهادبیمارستانها ;براي مجازات بازرگانان نادرست و کشاورزان سهالنگار مقرراتی وضع کرد

ها پس از ساعت نه شب بسته شوند، جوانان را که نیروي خویش را مصروف بازي فوتبال میکردند، به  همه میکده

پس از آنکه ارکان . و به اصالح انضباط کلیسا و زندگی راهبان همت گماشت ;تمرین فنون جنگی سرگرم داشت

، تصمیم گرفت در اسکاتلند به هرج و مرج و جنایت و زدو خورد نجبا با )1424(فرمانروایی خویش را استوار کرد 

حتی اگر خداوند زندگی یک سگ را نصیب من کند، باز در سراسر : ((حکومتهاي مطلقه فئودالی پایان دهد، و گفت

د که منظور جیمز این بو.)) اسکاتلند براي حفظ کاخهاي کلیدي، و براي نگاهداري گاوها حصاري خواهم ساخت

دزدي از کوهستانهاي اسکاتلند از زنی یک جفت گاو . ها و احشام مردم را از دستبرد دزدان حفظ خواهد کرد خانه

دروغ : ((دزد به او گفت. زن سوگند خورد تا نزد شاه نرود و از او دادخواهی نکند، کفشی به پا نخواهد کرد. دزدید

با وجود این، زن خود . س بر کف پاهاي برهنهاش نعل اسب زدسپ.)) میگویی، و من به پاهایت کفش خواهم پوشاند

به فرمان شاه، دزد را دستگیر کردند، همراه با صحنهاي از جنایت که بر کرباس نقش شده بود در . را نزد شاه رسانید

ان را معدوم جیمز اول همچنین با بارونهاي مزاحم درافتاد، برخی از آن. شهر پرث گرداندند، و سرانجام به دار کشیدند

او زمینداران کوچک را به پارلمنت راه داد و . ساخت، اموال اضافی مردم را مصادره کرد، و هزینه دولت را فراهم آورد

به دست گروهی  1437سرانجام، جیمز در سال . خرده مالکان و طبقه متوسط را در برابر نجبا و روحانیان تقویت کرد

  . از نجبا کشته شد

که به دست جیمز اول کشته شده یا اموالشان گرفته شده بودند، براي جلوگیري از تمرکز قدرت در فرزندان نجبایی 

هنگامی که جیمز دوم هفتساله بود،وزیرانش ارل آو داگلس را با برادر . اسکاتلند، با فرزند او جیمز دوم درافتادند

). 1440(ت آوري، هر دو را سر بریدند جوانش به نام مهمان شاه به کاخ سلطنتی خواندند و، پس از محاکمه خف

دوازده سال بعد، خود جیمز دوم ویلیام، ارل آو داگلس، را به کاخش در سترلینگ دعوت کرد، از او پذیرایی 

هاي خائنانه با انگلستان به  شاهانهاي به عمل آورد، و با آنکه تامین جانی به او داده بود، وي را به اتهام مبادله نامه

و روزي در انفجار گلوله  ;جیمز دوم همه مواضع نظامی انگلستان در اسکاتلند را،جز یکی، تسخیر کرد .قتل رسانید

جیمز سوم فداي قانونشکنی پدر گشت و، پس از زد و خوردهاي مکرر، به . یکی از توپهاي خودش قطعهقطعه شد

و از  ;هنري هشتم، زناشویی کرد جیمز چهارم با مارگریت تودور، خواهر). 1488. (دست نجبا گرفتار و کشته شد

با وجود این، . همین رو، ماري استوارت، ملکه اسکاتلند، بعدها خویشتن را وارث قانونی تاج و تخت انگلستان خواند
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، جیمز چهارم وظیفه خود )1511(پس از آنکه هنري هشتم به پشتیبانی اسپانیا،اتریش، ونیز، و پاپ به فرانسه تاخت 

در جبهه جنگ فالدن فیلد، جیمز با دالوري جنون آمیزي با . متفق دیرین اسکاتلند بشتابددانست که به یاري 

). 1513(انگلیسیها جنگید، و پس از آنکه بسیاري از سربازانش از میدان کارزار گریختند، خود او نیز از پاي درآمد

دیوید بیتن، . بت سلطنت مبارزه درگرفتدر میان بزرگان کشور براي احراز نیا. جیمز پنجم در این هنگام یکساله بود

که روحانی توانا و با شهامتی بود و مورد ستایش زنان قرار داشت، بر رقیبان چیره گشت، به اسقفی اعظم سنت 

،جیمز با ماري 1538در سال . اندروز و سپس به مقام کاردینالی رسید، و شاه جوان را هوادار سرسخت کلیسا بارآورد

خواهر فرانسوا دو لورن دوك گیز و رهبر جناح کاتولیک در فرانسه گرفتار تشتت عقیده دینی ) مري آوگیز(دولورن 

نجباي اسکاتلند، که مخالفت آنان با روحانیان شدت مییافت، با عالقهمندي ناظر جدایی انگلستان از . زناشویی کرد

و از هنري هشتم براي گسیختن . رزیدندپاپ بودند، بر بزرگان انگلستان که اموال کلیسا را ضبط میکردند رشک میو

چون جیمز پنجم به انگلستان اعالم جنگ داد، نجباي کشور از . پیوند و اتحاد خویش با فرانسه باج میگرفتند

، سرافکنده به فاکلند گریخت و در روز )1542(جیمز پس از هزیمت در نبرد باتالق سالوي . پشتیبانی او سر باز زدند

دسامبر، همسر وي دختري به دنیا آورد که پس از شش روز ماري استوارت  8در روز . درگذشتدسامبر در آنجا  14

  . ملکه اسکاتلند شد

نجباي . بیتن وصیتنامهاي ارائه داد که به موجب آن شاه متوفا وي را به نیابت سلطنت ماري خردسال برگماشته بود

را دستگیر کردند و جیمز استوارت، ارل آو ارن،را به نیابت  اسکاتلند، که درباره اصالت وصیتنامه تردید داشتند، بیتن

  . ولی جیمز کاردینال بیتن را از زندان آزاد کرد و صدر اعظم خویش ساخت. سلطنت گماشتند

پس از آنکه بیتن پیمان اتحاد با فرانسه را تجدید کرد، هنري هشتم تصمیم گرفت بیرحمانه با اسکاتلند بجنگد، و به 

ستان، که در شمال کشور مستقر بودند، فرمان داد در راه خویش همه چیز را به آتش بکشند و نابود نیروهاي انگل

، و بویژه در حوزه اسقفی ))هر جا که به مقاومتی بر میخورند، به جان مردان و زنان و کودکان ابقا نکنند((کنند، 

دیرها و ((ان طور که به آنان فرمان داده شده بود، سربازان انگلیسی، هم)). کسی را زنده نگذارند((بیتن، سنت اندروز، 

و ادنبورگ را دو روزه تاراج کردند و به آتش )) ;ها را با خاك یکسان کردند هاي کشاورزان، و دژ و دهکده خانه

گوسفند،و  12000گاو  10000و  ;ها را تا شعاع ده کیلومتري پیرامون این شهر ویران کردند همه دهکده ;کشیدند

سر جیمز کرکالدي، نورمن لسلی، و جمعی دیگر از بزرگان ) 1544(سب را با خود به انگلستان بردند ا 1300

در آتش زدن اماکن متعلق به جناح افراطی کلیسا، دستگیري مخالفان سرشناس اتحاد با ((اسکاتلند وعده دادند که 

شنهاد آنان را پذیرفت و هزار پوند به آنان هنري پی. با انگلیسیها همکاري کنند)) انگلستان، و کشتن خود کاردینال

کرکالدي، لسلی، و جمعی از نجبا، همراه  1546مه  29نقشه آنان مدتی عقیم ماند، تا آنکه در شب . کمک کرد

به گفته ناکس، کاردینال در این شب با . گروهی از آدمکشان، به کاخ کاردینال ریختند و وي را قطعه قطعه کردند

چون هوا گرم و سوزان بود، براي آنکه تا به خاك : ((ناکس میافزاید. ي، سرگرم عشقبازي بودمعشوقهاش، اوگیلو

قاتالن کاردینال، براي دریافت )). سپردن کاردینال توسط یاران اسقفش جسد متعفن نشود، بر آن نمک پاشیدند

. کمک انگلستان از راه دریا، به دژ سنت اندروز که در کنار دریا بود بازگشتند

وي براي جلب یاري فرانسه، به فرانسواي اول وعده داد که ماري . ارل آو ارن دوباره نیابت سلطنت را به دست گرفت

و براي آنکه ماري به دست انگلیسیها گرفتار نشود، وي را  ;استوارت، ملکه خردسال اسکاتلند، را به پسر ارشد او بدهد

ماري تودور بر تخت فرمانروایی خطر تهاجم انگلستان به  جلوس). 1548اوت  13(مخفیانه به فرانسه فرستاد 

  . اسکاتلند را براي مدتی مرتفع کرد، زیرا اکنون اسکاتلند و انگلستان هر دو پیرو آیین کاتولیک بودند



٣٨٠٩

نفوذ فرانسه ارل آو ارن را بر آن داشت که به نفع مري آو گیز، مادر ملکه غایب، از نیابت سلطنت کناره گیرد 

او، که در دامان رنسانس فرانسه پرورش یافته بود،بر . نایب السلطنه تازه زنی هوشمند و شکیبا و دالور بود ).1554(

او گروهی از پروتستانها را که در زندان به سر میبردند آزاد کرد، و به . هاي جزمی دینی پوزخند میزد رقابت اندیشه

اي انگلستان از ظلم و ستم ماري تودور به اسکاتلند پناه بردند بدعتگذاران چنان آزادیی داد که بسیاري از پروتستانه

او بیگمان انسانترین فرمانروایی است که اسکاتلند در طول چند . و در آنجا براي خویش مجامع دینی بر پا داشتند

  . قرن تاریخش به خود دیده است

III  -1559- 1505: جان ناکس

هاي ویکلیف و  ، پول کریور به ترویج اندیشه1433درسال . سابقه داشتتبلیغ براي اصالح دین صد سال در اسکاتلند 

را، به )) اللردهاي کایل((، سی تن از 1494در سال . کلیسا وي را محکوم کرد و دولت آتشش زد. هوس متهم شد

ود برزخ، اتهام مخالفت با آثار و تصاویر مذهبی، توبه در گوشی رتبهبخشان کشیشان و اقتدار آنها، قلب ماهیت، وج

خرید و فروش آمرزشنامه، بر پا داشتن مراسم قداس براي مردگان، تجرد روحانیان، و مرجعیت پاپ، نزد اسقف 

اینها شمهاي از همان عقایدي هستند که لوتر بیست و سه سال بعد در مسائل نود و پنج گانه . گالسکو احضار کردند

  . هر سی تن متهم ظاهرا توبه کردند. خویش گنجاند

متون خطی کتاب عهد جدید که از روي ترجمه . هاي لوتر به اسکاتلند راه یافتند که نوشته) 1523(یري نگذشت د

انگلیسی ویکلیف به زبان اسکاتلندي برگردانیده شده بود، دست به دست گشت و مردم خواستار دینی شدند که با 

هاي اراسموس و فلسفه یونانی آشنا  ا اندیشهپتریک همیلتن به پاریس و لوون رفت و ب. کتاب مقدس سازگار باشد

هاي دینی نو به اسکاتلند بازگشت و درباره رستگاري به یاري ایمان  از آنجا به ویتنبرگ شتافت، و با اندیشه. شد

که اکنون اسقف اعظم سنت اندروز بود، وي را براي استیضاح نزد خود ) عموي دیوید بیتن(جیمز بیتن . سخن گفت

). 1528(ن به مقر اسقف اعظم رفت، از اصالت عقاید خویش دفاع کرد، و به مرگ در آتش محکوم شد همیلت. خواند

یک سال بعد، چهار مرد را به دار کشیدند و زنی . آتش زدند 1534دو تن دیگر از مصلحان دینی اسکاتلند را در سال 

ند، این زن هنگامی به کام امواج سپرده شد به گفته ناکس، که همه روایات او باورکردنی نیست. را در آب غرق کردند

  . مکید که نوزادش در آغوشش پستان می

ولی اعدام جورج ویشرت بر چوبه دار مردم را سخت تکان . این کشتارها چون پراکنده بودند، واکنشی در پی نداشتند

 1543دود سال ویشرت ح. داد کشتار وي در واقع نخستین فاجعه مهم جنبش اصالح دینی در اسکاتلند است

دریغا که این بیانیه پروتستان زمامداران را ملزم میساخت که . را ترجمه کرد)) نخستین اعترافنامه سویسی((

هاي انسانی تسوینگلی ریشه  از آن پس آیین پروتستان سویسی، که نخست از اندیشه. بدعتگزاران را کیفر دهند

ویشرت در مانتروز و . ، جایگزین مذهب لوتر در اسکاتلند شدمیگرفت و اندکی بعد به شدت تابع عقاید کالون گشت

داندي به موعظه پرداخت، هنگام شیوع طاعون با جانبازي و دالوري بیماران را پرستاري کرد و در همان هنگام که 

. پراکندشوراي روحانیان اسکاتلند به سرپرستی دیوید بیتن در ادنبورگ بر پا شده بود آیین پروتستان را در این شهر 

  ). 1546. (کاردینال وي را به جرم بدعتگذاري به مرگ محکوم کرد و آتش زد

جان ناکس در فاصله سالهاي . یکی از کسانی که به همت وي به آیین پروتستان گرویدند از مردان نامدار تاریخ گشت

ي کشیش شدن پرورش والدین بزرگترش وي را برا. در نزدیکی شهر هدینگتن چشم به جهان گشود 1515تا  1505

احاطهاي که بر قوانین کلیسایی و مدنی  ;کشیش شد 1532جان در گالسکو تحصیل کرد و در حدود سال . دادند

شرح حالی که او از خود نوشته است و تاریخ اصالح دینی در اسکاتلند نام دارد از دوران . داشت او را نامآور ساخت

ان او را شاگرد پر شور و محافظ بیباك جورج ویشرت میشناساند جوانی وي سخنی به میان نمیآورد، ولی ناگه
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پس از بازداشت ویشرت، ناکس متواري شد و بعد، در . و مینویسد که شمشیر سنگینی با خود حمل میکرد) 1546(

. ، مقارن عید قیام مسیح، در سنت اندروز به جمعیتی پیوست که کاردینال بیتن را کشتند1547سال 

او چون خود را . که خویشتن را به دین نیازمند میدیدند، از ناکس درخواست کردند که واعظ آنان شودقاتالن بیتن، 

براي چنین خدمتی ناشایست میدانست، از قبول این درخواست سرباز زد، ولی پس از آنکه به اصرار و پافشاري 

. ینی چون مواعظ او نشنیدهاندیارانش این خدمت را پذیرفت، همگی تصدیق کردند که در عمر خویش سخنان آتش

میخواند و آن را به وحش مهیبی که در کتاب )) کنیسه شیطان((ناکس در مواعظ خویش کلیساي کاتولیک رومی را 

صرفا به یاري ایمان ((او هم، مانند لوتر، عقیده داشت که انسان . مکاشفه یوحناي رسول آمده است تشبیه میکرد

در ماه ژوئیه، ناوگان فرانسه دژي را )). اسارت گناه رهانیده خون عیسی مسیح است رستگار میشود، و آنچه ما را از

مدافعان دژ پس از چهار هفته از پاي درآمدند، و ناکس و . که قاتالن بیتن در آن گرد آمده بودند به توپ بست

ردان فرانسوي با اسیران آگاهی از رفتار دریانو. یارانش را به بردگی بردند و نوزده ماه در دریا به پاروزنی گماشتند

با ) به ادعاي ناکس(درستی نداریم، جز آنکه میدانیم آنان را به شرکت در مراسم قداس وا میداشتند، و آنان 

شاید خواري و زبونی روزگار اسارت و گرفتاري بود که تنفر ناکس را . سرسختی از شرکت در این مراسم سرباز میزدند

  . و را پرخاشگر ساختبرانگیخت و زبان و خامه ا

، ناکس، با حقوقی که از دولت دیوك آو سامرست )1549فوریه (پس از آنکه زندانیان آزادي خویش را بازیافتند 

، روزي یک بار ))هرگاه که بنیه ناتوانش اجازه میداد. ((دریافت میداشت، در انگلستان به خدمت روحانی پرداخت

ان بر دلمان نمینشینند، دشوار است شوق و عالقه مردم قرن شانزدهم را براي ما که سخنان دینی چند. وعظ میکرد

کشیشان بخش کلیسایی ایراد وعظ و خطابه دینی را به اسقفان محول کرده بودند، و آنان . به مواعظ دینی دریابیم

اید شدند، وقایع و در میان پروتستانها، واعظان راوي اخبار و عق. نیز این وظیفه را گاه گاه به فرایارها میسپردند

پیشامدهاي روز یا هفته را با جمعیت در میان مینهادند، درباره آنها بحث و گفتگو میکردند، و بدین سان دین را با 

  . آمیختند زندگی روزانه مردم درمی

دولت واعظان پروتستان تبهکاریها و خطاهاي مسیحیان حوزه ماموریت خویش را به باد انتقاد میگرفتند و کوتاهیهاي 

روزي ناکس، در مجمعی که ادوارد ششم و دیوك آو نورثامبرلند نیز در آن حضور داشتند، . را یادآور میشدند

دوك با دادن وعده اسقفی کوشید . فرمانروایان مسیحیی را که براي خود مشاوران بیدین برمیگزینند نکوهش کرد

. وي را خاموش سازد، ولی از تطمیع خویش نتیجهاي نگرفت

ي تودور از همه فرمانروایان زمان ناکس خطرناکتر و ناسازگارتر بود، و ناکس پس از آنکه مدتی را در انگلستان به مار

کالون وي را واعظ یک کلیساي انگلیسی زبان در فرانکفورت ). 1554(طفره سپري کرد، ناگزیر به دیپ و ژنو گریخت 

. ناسازگار بودند، از او خواهش کردند فرانکفورت را ترك گویدهاي ناکس با این کلیسا  کرد، ولی از آنجا که اندیشه

عمق نفوذ کالون از اینجا پیداست که توانست کسی را که چون خود کالون داراي ). 1555(ناکس به ژنو بازگشت 

کاملترین جامعه مسیحی که پس از روزگار ((ناکس ژنو روزگار کالون را . شخصیت مثبت و توانایی بود رام سازد

آیین کالونی با طبع ناکس سازگار بود، زیرا این آیین به خود . توصیف کرده است)) اریون در جهان به وجود آمدهحو

اعتماد راسخ داشت، خود را از جانب آفریدگار الهام یافته میپنداشت، وظیفه خود میدانست که رفتار و معتقدات مردم 

هاي مکتب کالون را اخذ کرد  ناکس همه جنبه. نمایی کندرا مشخص سازد و به خویشتن حق میداد که دولت را راه

وي که از فرمانروایی ماري استوارت بر اسکاتلند بیمناك بود، از کالون و بولینگر پرسید که . و در اسکاتلند اشاعه داد

سرکوب  فرمانروایی که شرك و بتپرستی را دامن میزند و دین حقیقی و راستین را((آیا مجاز است انسان از احکام 

  . روي برتابد گرچه آنان پاسخ روشنی به این پرسش ندادند، اما ناکس تصمیم خود را گرفته بود)) میکند
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سپس به شهر بریک رفت  ;به انگلستان ماري تودور بازگشت ;، ناکس، که احتماال پنجاهساله بود1555در پاییز سال 

آن بود که ناکس الیزابت بوز، مادر مارگارت، که داراي پنج  سبب این زناشویی. و در آنجا با مارگارت بوز زناشویی کرد

او به انگیزه سخنان ناکس به آیین پروتستان گرویده بود و . پسر، ده دختر، و شوهري کاتولیک بود دوست میداشت

. میشدمسائل و مشکالت خانوادگی خود را با ناکس در میان مینهاد، و ناکس از اینکه او را راهنمایی میکرد خوشحال 

پس از آنکه ناکس با دختر وي زناشویی کرد، میسیز بوز . دوستی معنوي آنان ظاهرا تا پایان عمر پاك و بیآالیش ماند

مارگارت پنج سال پس از زناشویی، . همسر خویش را ترك گفت و نزد دختر و کشیش اقرار نیوشش زندگی کرد

در تاریخ بندرت به . اما میسیز بوز همچنان در خانه او ماند با آنکه ناکس بار دیگر زناشویی کرد،. بدرود زندگی گفت

  . زنی بر میخوریم که بین او و شوهر دخترش چنین دوستی پاك و بیآالیش و پایداري بوده باشد

ناکس به اسکاتلند، که در آن مري آو گیز هنوز با پروتستانها خوشرفتاري میکرد و به جناح پروتستان نجبا پشتگرم 

)) شاهزاده شایان احترامی که در خردمندي و رافت یکتاست((ناکس نایبالسلطنه اسکاتلند را به نام . ر شدبود، رهسپا

وي در ادنبورگ و جاهاي دیگر کلیساهاي پروتستان بنیان نهاد و مردان توانا و با نفوذي را چون ویلیام میتلند، . ستود

اري استوارت که بعدها به نام ارل آو ماري به نیابت سلطنت مالک اراضی لتینگتن، و جیمز استوارت، برادر زنازاده م

. رسید، به آیین پروتستان درآورد

. هاي کلیسایی که از گسترش آیین پروتستان هراسان شده بود، ناکس را براي استیضاح احضار کرد یکی از دادگاه

دادگاه کلیسایی، که ). 1556ژوئیه (ناکس احتیاط را از دست نداد و همراه همسر و مادر وي از اسکاتلند گریخت 

وضع ناکس وي را نزد پروتستانهاي اسکاتلند گرامیتر ساخت، و . شکار از دستش گریخته بود، تمثال ناکس را آتش زد

در ژنو، کشیش یک کلیساي انگلیسی زبان . هر جا که رفت، مردم وي را به نام رهبر اصالح دینی اسکاتلند پذیرفتند

از . با نظارت دقیق بر اخالق و کردار اعضاي کلیسایش، آرمانهاي آیین کالونی را به کار بستشد و در این مقام، 

هایی به میسیز ان الك، که در لندن به راهنمایی وي به آیین پروتستان گرویده بود، نوشت و از او  همین جا نامه

: هاي او چنین است یکی از نامه خالصه. درخواست کرد که همسرش را ترك گوید و با دخترش نزد او به ژنو آید

هرگاه که ترا به یاد میآورم، اشک . گرامیترین خواهرم، زبانم از بیان آرزویی که به دیدار تو در اینجا دارم ناتوان است

هرگاه مسئولیت سرپرستی این گروه . بر چشمانم حلقه میزند، و تنها امید دیدار توست که مرا دلداري میدهد

هرگاه ... سیح در اینجا گرد آمدهاند مرا باز نمیداشت، به جاي نوشتن نامه شخصا نزد تو میآمدمکوچکی که به نام م

میسیز الك، با نادیده گرفتن مخالفت همسرش، . از خدا میخواستم که تو را بدینجا رهبر کند.... همسرت مانع نبود

دخترش چند روز پس از ورود به ژنو ). 1557(لندن را ترك گفت و همراه پسر، دختر و خدمتگزارش به ژنو آمد 

درگذشت، ولی میسیز الك نزد ناکس ماند و با میسیز بوز که اکنون به سن کهولت پا نهاده بود، ناکس را خدمت 

از اینکه رابطه آنان به پیوند جنسی کشیده باشد اطالعی در دست نیست، و در این باره از زبان میسیز الك و . کرد

میسیز الك مردي را که زندگی خانوادگی وي را از هم پاشیده بود مادرانه . میشنویمهمسر ناکس نیز گلهاي ن

  . پنداشت پرستاري و خدمت میکرد، و این را وظیفه دینی خویش می

چون بسیاري از مردان بزرگ، داراي جثهاي کوچک بود ولی شانه پهنش نمودار . ناکس راه و روش خاصی داشت

ه عبوسش نشان میداد که به خویشتن اعتماد و از زیر دستانش توقع سرسپردگی و نیروي عزم و اراده بود و چهر

هاي گوشتالو،  گیسوي سیاه، پیشانی باریک، ابروان پرپشت، چشمان گیرا، بینی فرو رفته، گونه. فرمانبرداري دارد

ردگی به مقصود و دهان گشاد، لبان کلفت، ریش بلند، و انگشتان دراز از ویژگیهاي مردي بودند که مظهر سرسپ

از مردي با نیروي آمیخته به تعصب که هفتهاي دو یا سه بار، و هر بار سه تا چهار . طالب قدرت به شمار میآمد

شهامت و دالوري .)) در بیست و چهار ساعت مجال آسایش ندارم((ساعت سخن میگفت، شگفت آور نیست که بگوید 
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وي را متهم . مرگ را به موقع تشخیص میداد و از آن میگریخت وي با جبن و احتیاط درهم آمیخته بودند، و خطر

میکردند که خود در ژنو یا دیپ به سر میبرد و پروتستانهاي انگلستان و اسکاتلند را به شورش و انقالب خونین 

ابکاریهایش با وجود این، او صدها بار خویشتن را به خطر افکند، دیوك آو نورثامبرلند را رو به رو براي ن. برمیانگیزد

او مردي قابل ابتیاع نبود و عقیده . سرزنش کرد، و بعدها هواخواهی خویش را از دموکراسی به ملکه اعالم داشت

. گوید داشت و ادعا میکرد که از جانب آفریدگار سخن می

فیر کبیر از همین رو، س. بسیاري از مردم نیز ادعاي وي را میپذیرفتند و او را پیامبر سخنگوي خدا میدانستند

نیرو و .)) سخن او بیش از غوغاي پانصد شیپور در ما اثر کرده و در کالبد ما جان دمیده است: ((انگلستان روزي گفت

مانند کالون عقیده داشت که آفریدگار مردم را . توانایی ناکس تا اندازهاي از اعتقاد او به االهیات کالون ریشه میگرفت

خود او و یارانش از نجات یافتگانند و از این روي فتح و پیروزي از آن  ;رده استبه برگزیدگان و ملعونان تقسیم ک

ناکس این عقیده را چنین بیان کرده . آنهاست، و مخالفان مغضوب خدایند و دیر یا زود به دوزخ افکنده خواهند شد

و شفت مسیحایی نیستند، زیرا این ملعونان سزاوار مهر .)) اطمینان داریم که ایمان معارضان ما شیطانی است: ((است

روحالقدس ((ناکس از اینکه . آنان فرزند شیطانند، هیچ گونه خوبی در آنان نیست، و باید از روي زمین ناپدید شوند

در معارضه با ملعونان هر کاري . ابراز خرسندي میکرد)) کینه ملعونان را در دل برگزیدگان جاي داده است

 و تشبث به هر وسیلهاي را براي رسیدن به مقصود موجه می ;جاز و پسندیده میشمردناراستی،خیانت، و دورویی را م

او به زمامداران اجازه نمیداد . با وجود این فلسفه اخالقی ناکس به صورت ظاهر، مخالف فلسفه ماکیاولی است. دانست

ان و زیر دستانشان همگی باید که از موازین و مقررات اخالقی جامعه شانه خالی کنند، و عقیده داشت که فرمانروای

ولی هنگامی که از کتاب مقدس سخن میگفت، منظور او عهد . تعالیم کتاب مقدس را میزان رفتار خویش سازند

او . قدیم بود، و غریو پیامبران یهود را بیش از سخنان مردي که بر صلیب جان سپرد با مقصود خویش سازگار مییافت

ناکس براي خود . اراده خویش سازد، یا همه را به دم آتشین نبوت خویش بسوزاندبر آن بود که یا ملتی را تابع 

مرگ زودرس ماري تودور و سقوط ماري استوارت را درست پیشگویی کرد یا شاید فقط  ;رسالت خدایی قایل بود

بودن خویش او صفات خود و دیگران را درست تشخیص میداد، چنانکه با صراحت به دهاتی . آرزوهاي او تحقق یافت

او تهذیب روحانیت را، که میبایست . اعتراف میکند و گریز خود را از اسکاتلند معلول ناتوانی و تبهکاري انسان میداند

معتقد بود که روحانیان پاك و دیندار از خدا الهام خواهند  ;از اسکاتلند آغاز شود، وجهه همت خویش ساخته بود

او با آنکه به استقرار یک . حانیانی است خدا و مسیح فرمان خواهند راندگرفت، و بر جامعهاي که داراي چنین رو

. حکومت دینی معتقد بود، بیش از هر کسی در روزگار خویش به گسترش دموکراسی یاري کرد

وي . هاي لوتر برابري میکند هاي او فاقد ارزش ادبی و حاوي حمالت تند سیاسیند، و در ناسزا گویی با نامه نوشته

  . است)) آلوده به همه گونه زناي روحانی((میخواند که )) روسپیی((ي کاتولیک رومی را، چون لوتر، کلیسا

گرگان خون ((یاد میکرد، و کشیشان آنان را )) سوداگران مراسم قداس((و )) پاپ پرستان ناپاك((از کاتولیکها به نام 

یگفت ناکس از زناشویی ماري تودور با فیلیپ دوم در آن روزگار بالغت کسی خوشتر از این سخن نم. مینامید)) آشام

آیا ): 1554(به خشم آمد و رساله شدیداللحنی با عنوان اندرز صادقانه به نگاهبانان حقیقت خدا در انگلستان نوشت

ماري با آوردن بیگانهاي به کشور و نشاندن اسپانیایی مغرور و خود بینی بر او رنگ شاهی به بهاي رسوایی و نابودي 

با تضییع  ;با سلب عزت نفس، مالکیت ارضی، دارایی، مقامات حساس، و مجال پیشرفت و تعالی از آنان ;جباي کشورن

با تحقیر خرده مالکان، با به بردگی کشیدن توده مردم، با برانداختن  ;ثروت، متاع، نیروي دریایی، و استحکامات کشور

دولت و ملت خیانت خویش را به تاج و تخت امپراطوري  و سرانجام با تسلیم کامل ;مسیحیت و دین حقیقی خدا
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خدایا، از روي رحمت بیکران خویش، کسانی چون فینحاس، ایلیا، و یا یهو را ... انگلستان به ثبوت نرسانیده است

  ! مبادا که خشم تو همه مردم را بسوزاند ;برانگیز تا با ریختن خون مشرکان و بت پرستان خشم ترا فرونشانند

هاي پر مهر و شفقتی برمیخوریم که در شیوایی با بیان بولس  ود این، در میان مکتوبات وي گاهی به پارهبا وج

  :به برادران خود در اسکاتلند که چنین است... حواري، که الهامبخش او بود، همانندند، نظیر نامهاي

یی در میان این نسل شریر و سرگشته به زیرا امیدوارم، شما چون فرزندان روشنا. سخن تهدید آمیزي بر زبان نمیرانم

چون  ;سر برید، چون ستارگان پرفروغی که تاریکی بر آنها چیره نگشته است در آسمان ظلمانی نور افشانی کنید

هاي دانا به انتظار بازگشت پرشکوه عیساي خداوند مشعلهاي  چون باکره.... هاي گندم در میان تلخه برویید ساقه

تا روح قادر مطلق او همواره شما را راهنمایی کند و در همه سختیها دل و اندیشه  .کنیدوغن پر خویش را همواره از ر

  . شما را روشن سازد و تسلی دهد

ین آواي کرنا بر ضد خیل وحشتناك زنان است که ناکس آن را به سال نمونه شاخص سبک نگارش ناکس نخست

در دیپ بر ضد زنانی چون ماري تودور، مري آو گیز، ماري استوارت، و کاترین دومدیسی، که بر اروپا فرمان  1558

ور علیه ترس و وحشت ناکس از اقدام ماري تود. میراندند و حکومت آنان از نظر ناکس آفت اروپا بود، نوشته است

ولی حتی اگر ماري همکیشان ناکس را نمیآزرد، باز ناکس وي را عفریته مهیب و . معتقدات او بر ما روشن است

هاي زمامداري معلول مردان را لگدمال کرده  زمامدار متلونی میشمرد که با راه و روش خاص خویش سنتها و شیوه

: شود نامه چنین آغاز می. است

مه فرزانگانی که از جزیره بریتانیاي کبیر برخاستهاند، از میان آن همه وعاظ با خدا و غیوري شگفتا که از میان آن ه

[ ماري تودور]که انگلستان پرورانده است، از میان آن همه دانشمندان صاحبنظر، چون آنان که اکنون به دست ایزابل 

ین جزیره گوشزد کند که امپراطوري و یا که به ساکنان ا... از این کشور رانده شدهاند، کسی را یاراي آن نیست

و مردمی  ;فرمانروایی زن مکار و نابکاري چون تو زن خیانت پیشه و زنازاده چه سان نزد خداوند مکروه و ناپسند است

که از فرمانرواي قانونی محرومند چگونه میتوانند براي خویشتن حکمرانان و صاحبمنصبانی آنچنان که کالم خدا 

و  ;میشنویم که خون برادران ما، اعضاي پیکر مسیح، بیرحمانه ریخته میشود... زینند و به کار گمارندحکم میکند برگ

  ... مسئول همه این جنایتها امپراطوري یا فرمانروایی مهیب زنی سنگدل است 

رپیچی از اعتالي زنی به مقام فرمانروایی کشور، ملت، و یا شهري مخالف ناموس طبیعت، در حکم اهانت به خدا و س

زیرا چه کسی میتواند منکر این ... خواست و مشیت او، و سرانجام موجب اختالل نظم اجتماع و عدل و داد است

حقیقت شود که سپردن راهنمایی بینایان به فردي نابینا، گماشتن موجودي ضعیف و ناتوان و بیمار به اطعام و 

ردم برنا و خردمند به دست یک ابله و دیوانه با ناموس نگاهداري مردم تندرست و توانا، و سپردن فرمانروایی م

زن، در غایت کمال خویش، براي این آفریده شده ... طبیعت ناسازگار است این سنجش درباره همه زنان صدق میکند

  . است که مرد را خدمت کند و از او فرمان برد، نه آنکه بر او فرمان راند و او را رهبري کند

عاي خویش به روایات کتاب مقدس استناد میجست، ولی چون به تاریخ بازگشت تا از ناکس براي اثبات مد

کشورهایی که به دست زنان ویران گشتهاند گواهی بیابد، سردرگم گشت و دریافت که پیشینه زنان در کشورداري 

   :با این وصف، از نکوهش فرمانروایی ماري تودور باز نایستاد. بسی درخشانتر از آن مردان است

ایزابل ملعون انگلستان همراه پاپ پروتستان فاسد و نفرتانگیز از الفزنی و گزافهگویی درباره پیروزي خویش بر وایت و 

با اطمینان میگویم که خداوند هم اکنون روز مکافات ایزابل .... همه کسانی که بر ضد آنان برخاستند باز نمیایستند

بگذار همه مردم این را بدانند، زیرا نخستین کرنا به صدا درآمده ... تمخوف و عفریته انگلستان را مقدر ساخته اس

ناکس متن نخستین آواي کرناي خویش را مخفیانه و بیآنکه نامی از خود ببرد در ژنو به چاپ رسانید و . است
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میانگیخت، ماري این کتاب را، از آن روي که مردم را به شورش و انقالب بر. هاي آن را به انگلستان فرستاد نسخه

ناکس حمله خویش را در رساله دیگري به نام دادخواستی به . تحریم کرد و داشتن آن را از جرایم کبیره اعالم داشت

): 1558ژوئیه. (نجبا و مجمع طبقات اسکاتلند از سرگرفت

هر جا که سران قوم و مردم .... وا دارد از کیفر مرگ نخواهد رست بت پرستیهر آن کس که مردم را به شرك و 

دفاع از آن را وظیفه خویش شناختهاند، همان گونه که تا چندي قبل در ... او را پذیرفته و )) انجیل((عیسی مسیح و 

تنها مجاز، بلکه  زمان پادشاهی ادوارد در انگلستان معمول بود، در چنین جایی، به عقیده من، مردم و سران قوم نه

ملزمند کسانی را که دین راستین را منحرف میکنند با مرگ کیفر دهند مگر آنکه خدا را بر خویشتن خشمگین 

موکدا میگویم که نجبا، داوران، حکمرانان، و مردم انگلستان موظفند نه تنها در برابر ماري، ایزابل انگلستان، ... سازند

  . مرگ کیفر دهند بلکه وي را با.... ایستادگی کنند

و میگفت نایبالسلطنه خویشتن را با درباریان و سربازان  ;ناکس مردم اسکاتلند را بر ضد مري آو گیز میشوراند

  : فرانسوي، که براي اسکاتلندیها رمقی نمیگذارند، محصور ساخته است

در روزگاري که شرك و بتپرستی  ;داکنون که بیگانگان براي سرکوبی ما، سرزمین ما، و اخالف ما به کشور راه یافتهان

در زمانی که تن پروران و ستمگران  ;به قوت خویش پابرجاست و عیسی مسیح و دین راستین او موهوم گشته است

و باالخره هنگامی که تقوا و پاکی  ;خون آشام، اسقفان، در اوج اقتدارند و رسوالن حقیقی مسیح زجر و آزار میبینند

به مردان خدا چه لطمهاي وارد میشود اگر ما براي اصالح این مفاسد بر ... مرده میشودمذموم و ناپاکی ممدوح ش

سرکوبی )... و چون وسایل دیگري در دست نیست، براي پیش بردن مقصود به زور اسلحه توسل جوییم(پاخیزیم 

و فرمانروایان  مفاسدي چون شرك و الحاد، که در حکم تخطی به شان شامخ آفریدگار است، تنها به دست شاهان

نیست، بلکه خشم و غضب خدا بر کسانی که بر شوکت و بزرگی او اهانت کنند همه مردم را ملزم میسازد که این 

  . هاي ننگ را از دامان جامعه بزدایند لکه

متفکران بسیاري، از جمله . هاي ناکس تمایالت انقالبی و ارتجاعی به نحو شگفتآوري در هم آمیخته است در نوشته

  . شمردند وگنوهاي فرانسوي چون او تمن و یسوعیانی چون ماریانا، مانند او کشتار ستمگران را مجاز میه

ولی عقیده وي در این باره که هر کسی که به اصالت دین خویش ایمان دارد محق است مخالفان را سرکوب کند و 

ناکس این عقیده را از باب سیزدهم سفر . ددر صورت لزوم بکشد خاطره تلخ روزگار سیاه تفتیش افکار را زنده میکن

وي معتقد بود که باید گمراهان را کشت و مردم هر  ;تثنیه، که مضامین آن را لفظی تعبیر میکرد، استخراج کرده بود

هاي آنان را به آتش کشید، و  شهري را که بیشتر ساکنان آن به خدایان دیگر دل بستهاند از دم شمشیر گذراند، خانه

: ناکس اعتراف میکند که این فرمان ظالمانه گاهی وي را برمیآشفت و هراسان میساخت. م آنان نیز رحم نکردبه بهای

. این گونه داوري را شاید مردم دنیادوست به سختگیري حمل کنند و آن را به جنون بیش از خردمندي نسبت دهند

ن، سادهدالن، و بیخبرانی که دست خویش را زیرا کدام شهري است که در آن مردم بیگناهی چون نوزادان، کودکا

و خداوند در  ;هرگز به ناپاکی نیالودهاند و ارتکاب گناه را تجویز نکردهاند نباشد با این حال، به استثنایی برنمیخوریم

مواردي، از همه مخلوقاتش انتظار دارد که چشم بسته فرمان وي را گردن نهند و، در جایی که اجراي داوري وي 

  . است، از تعقل و استدالل بپرهیزندضروري 

هاي ناکس را با موازین آزادیخواهانه امروزي خویش بسنجیم، زیرا او با اطمینان و  سزاوار نیست که عقاید و اندیشه

سالهایی که وي در ژنو گذراند، شهري که سروتوس را تازه در آن . قاطعیت اندیشه معاصران خویش را منعکس میکرد

اگر او . باعث تشدید گرایش وي به مفاهیم لفظی و قشري دین و ایقان آمیخته به غرور و تعصب شدآتش زده بودند، 

رساله کاستالیون را در دفاع از آزادي دینی خوانده باشد، مطمئنا پاسخی که تئودور دو بز بدان داده او را مجاب 
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ی ناشی از نیازمندي االهیات کالون را به باد آناباتیست گمنامی در آن سالها در رسالهاي به نام بیپروای. ساخته است

لحظهاي نداي عقل در  ;پروتستانهاي اسکاتلند این رساله را براي ناکس فرستادند تا بدان پاسخ گوید. حمله گرفت

نویسنده رساله پرسیده بود که پیروان کالون، با آگاهی به ادراك مسیح از مهر و بخشایش . خالل جنگ ایمانها پیچید

گونه ادعا میکنند که آفریدگار گروهی از مخلوقات خویش را از هنگام آفرینش نفرین کرده و آنان را براي آنکه خدا، چ

وي همچنین استدالل کرده بود که آفریدگار انسان را چنان آفریده است که به . به عقوبت اخروي رسند آفریده است

ي خدا آفریده شده است، خدا چگونه میتواند از مخلوق و اگر انسان با الگو ;حکم غریزه فرزندانش را دوست بدارد

آنان : ((خویش بیرحمتر و سنگدلتر باشد نویسنده رساله پیروان کالون را خطرناکتر از بیدینان میشمارد و مینویسد

ناکس پاسخ داد که انسان به .)) خدا را کمتر از کسانی که وي را بیرحم و سنگدل و ستمگر میخوانند تحقیر میکنند

گردنکشانی که به اراده مکشوف خدا قانع نیستند و میخواهند در . ((یاري عقل نمیتواند به اسرار آفریدگار دست یابد

و در جاي دیگري .)) آسمانها به پرواز درآیند و به اسرار آفریدگار دست یابند به کیفر غرور خویش خواهند رسید

دور میکند، و این چه گستاخی است که انسان طبیعت پیروي از طبیعت و عقل انسان را از خدا : ((مینویسد

ناکس، که استدالل در او کارگر نبود و به اصالت اعتقاد )) فسادپذیر و عقل نابینا را بر سخن مدون خدا مقدم دارد

که انگلستان به دست ملکه پروتستان اداره میشد، رسالهاي زیر عنوان  1559خویش ایمان راسخ داشت، در سال 

وتاه براي انگلیسیها فرستاد و از آنان خواست که به اجباري کردن اعتقادنامه آیین کالونی و موازین اخالقی اندرزي ک

انگلستان این اندرز را نادیده . آن در سراسر کشور، زجرها و آزارها و کشتارهاي زمان فرمانروایی ماري را تالفی کنند

. ي عقیدتی انقالب اسکاتلند به این سرزمین بازگشتها در همان سال، ناکس براي نظارت بر انگیزه. گرفت

IV - 1560- 1557: جامعه عیسی مسیح  

تالش پیگیر ناکس براي برافکندن یوغ بردگی رم از گردن مردم اسکاتلند همراه سخنان مصلحان دینی دیگر، رخنه 

به اسکاتلند سرازیر بودند، آیین پروتستان از انگلستان، سیل کتاب مقدس و رساالتی که از انگلستان و بر اروپا 

آزمندي نجبا که بر اراضی کشور چشم دوخته بودند، و خشم و کینه آنان بر فرانسویانی که سلطه خویش را بر دربار 

سخت پایبند آیین  1543ساکنان ادنبورگ، که در سال . گسترده بودند اسکاتلند را سرانجام به آستانه انقالب کشاند

رت خویش را از فرانسویان خودبین و مغرور، که در زمان نیابت سلطنت مري آو گیز به کاتولیک بودند، خشم و نف

مردم اسکاتلند براي آنکه زندگی را به کام مداخلهجویان و مهمانان . کشور رخنه کرده بودند، پنهان نمیداشتند

ن بودند غرور ملی با احساسات ضد از آنجا که روحانیان پشتیبان فرانسویا. ناخوانده ناگوارتر سازند از پاي نمینشستند

ساکنان کشور بر تظاهرات دینی، که در آنها مردم شمایل مریم عذرا و آثار قدیسان را با . کاتولیک در هم آمیخت

، گروهی از مردم شکاك شمایل 1557در ماه سپتامبر . خود حمل میکردند و آنها را میبوسیدند، پوزخند میزدند

به گفته ناکس، . به نام همین قدیس در ادنبورگ به آب انداختند و سپس آتش زدندقدیس جایلز را در کلیسایی 

  . تمثالشکنی به سراسر کشور گسترش یافته بود

آرگایل، گلنکرن، مورتن، لورن، و  - ، تنی چند از نجباي مخالف کلیساي کاتولیک رومی 1557در روز سوم دسامبر 

را امضا )) نخستین میثاق اسکاتلند((گرد آمدند و ) خت کشور بودپایت 1542که از سال (در ادنبورگ  - وارسکین 

میخواندند و با کلیساي کاتولیک رسمی کشور، که آن را )) سران جامعه عیسی مسیح((اینان خویشتن را . کردند

)) ندسخن متبارك خداو((اینان با خود عهد و پیمان بستند که به . نام داده بودند، مخالف بودند)) جامعه شیطان((

وفادار مانند، و از نایبالسلطنه، مري آوگیز، تقاضاي آزادي دینی کردند تا )) اصالح دین و دولت است((که خواستار 

امضا کنندگان میثاق . بگمارند)) خویشتن را به امور دینی و وجدانی، آنچنان که خداوند از آنان خواستار است((

ح شده بنیان نهند، و اعالم داشتند که همه کلیساهاي کشور باید تصمیم گرفتند در سراسر اسکاتلند کلیساهاي اصال
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اسقفان کاتولیک به این انشعاب . کتاب دعاي عمومیی را که در زمان ادوارد ششم در انگلستان رسمیت یافت بپذیرند

میلی، دستور او نیز با اکراه و بی. گستاخانه اعتراض کردند و سرکوبی آن را از همیلتن، اسقف اعظم، خواستار شدند

تا والترمیلن کشیش سالخوردهاي که خرقه رهبانی را از تن کنده و زناشویی کرده و خویشتن ) 1558آوریل  28(داد 

مردم اسکاتلند، که این پیرمرد را . را با اشاعه آیین پروتستان در میان تنگدستان سرگرم ساخته بود را آتش بزنند

ان اسکاتلندي به جرم بدعتگذاري سخت به خشم آمدند و لوحی سنگی در گرامی میداشتند، از کشتار آخرین پروتست

چون واعظ دیگري را به دادگاه احضار کردند، هواداران او اسلحه به دست گرفتند و بزور نزد . قتلگاه او بر پا کردند

جامعه ((سران . تنایبالسلطنه رفتند و به او اخطار کردند که دیگر در برابر زجر و آزاردینی خاموش نخواهند نشس

هرگاه ((که در صورت عدم صدور فرمان آزادي دینی، ) 1558نوامبر (نیز به نایبالسلطنه هشدار دادند )) عیسی مسیح

در همان ماه، آنان پیامی به ناکس . ، مسئولیتی متوجه آنان نخواهد بود))مردم براي اصالح مفاسد به زور دست برند

 2ناکس چند ماهی درنگ کرد، و سپس در روز . زگردد، از او محافظت خواهند کردفرستادند که هرگاه به اسکاتلند با

در این . با وعظی که فرداي آن روز در پرث ایراد کرد آتش انقالب را برافروخت. به ادنبورگ رسید 1559ماه مه 

مراسم قداس  شرك و بت پرستی را بشدت به باد حمله گرفت و بت پرستی و زشتی((وضع، ناکس، به گفته خویش، 

، آنچنان ))توده عوام.)) ((و فرمان خدا را براي در هم شکستن آثاري که با این آیین همراه است به مردم یادآور شد

چون کشیشی، در کلیساي مجاور، مراسم قداس برپا . که ناکس آنان را توصیف کرده است، سر به طغیان برداشتند

ور نیست شاهد بت پرستیی باشیم که خداوند آن را منع و تقبیح کرده براي ما مقد: ((میداشت، جوانی بانگ برداشت

و جوان خشمگین سنگی به سوي کشیش  ;مشت آبداري به چهره جوان نواخت((کشیش، به گفته ناکس، .)) است

از پی او، همه حاضران کلیسا را سنگباران کردند . پرتاب کرد که به محراب کلیسا خورد و پیکرهاي را درهم شکست

مردم سپس به صومعه .)) محراب آن را با همه آثار شرك و بت پرستی که در آن گرد آمده بود در هم ریختند و

هاي مذهبی را در هم شکستند، ولی به راهبان اجازه دادند آنچه را که قادرند بر  تاختند و آنها را تاراج کردند، پیکره

محل چنان ویران شد که از آنها جز دیوارهایی بر جاي در سه روز، این سه . ((دوش کشند و با خود بیرون برند

نایبالسلطنه گرفتار وضع دشوار و خطرناکی شده بود، در زمانی که شورشیان فاتح در پرث و اطراف آن هر .)) نماند

او کشیشی را که مراسم قداس را برپا میداشت به مرگ تهدید میکردند، برادر نایبالسلطنه، کاردینال شارل دولورن، به 

سران جامعه عیسی مسیح، نیز، که اکنون . سفارش میکرد که مانند ماري تودور پروتستانهاي سرشناس را نابود کند

. اي به نایبالسلطنه تسلیم کردند ماه مه ضرباالجل ناخجسته 22به هواداران مسلح خویش پشتگرم بودند، در روز 

نایبالسلطنه معروض میداریم که تا کنون با تن دادن به با تایید سرسپردگی و فرمانبرداري خویش، به علیاحضرت 

... ایم خطرات و به طیب خاطر از هیچ خدمتی به اسکاتلند و علیاحضرت نایب السلطنه فروگذار نکرده

و اکنون ناچاریم با دلهاي دردمند به عرض علیا حضرت برسانیم که هرگاه با تدبیر خردمندانه خویش به مظالم 

... ما را در هم میفشارند پایان نبخشند، ناگزیر خواهیم بود براي دفاع از دین سالح به دست گیریم بیدادگرانهاي که

در حضور خداوند به بانوي بزگوار خویش ماري استوارت همسر ایشان، و علیا حضرت نایبالسلطنه سوگند میخوریم 

. کشتار بیدادگرانه مردم و اهالی شهرهاست که آنچه ما را به سرپیچی از عبودیت و فرمانبردالري دیرینمان واداشته

هرگاه وجدانمان از آزادي و آرامشی که عیسی مسیح با خون خویش خریده است برخوردار گردد، رعایاي فرمانبردار 

  . جامعه وفادار عیسی مسیح در اسکاتلند. علیا حضرت گامی مخالف خواست آفریدگار برنخواهند داشت

جل، سران جامعه نامبرده نجباي کشور را به پشتیبانی از شورش فراخواندند و همزمان با تسلیم این ضرباال

نسل ضد مسیح، نخست کشیشان مفسد و مهلک کلیسا و راهبان آنها : ((اخطاریهاي به این مضمون انتشار دادند

آدمکشان و که هرگاه از ستمگري کینهتوزانه خویش بازنایستند، هرجا که دستگیر شوند، با آنان چون ... بدانند
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تا روزي که از شرك و بتپرستی آشکار خویش و از آزردن فرزندان خدا بازنایستند، با ... دشمنان خدا رفتار خواهد شد

ولی . نایبالسلطنه، مري آو گیز، با همه نیرویی که توانسته بود گرد آورد به پرث تاخت.)) آنها مصالحه نخواهیم کرد

دست گرفتند و در برابر او ایستادگی کردند، و مري چون دریافت که نمیتواند هواداران جامعه عیسی مسیح سالح به 

ناکس به سنت اندروز بازگشت و، با آنکه اسقفان و ). 1559ماه  29. (بر آنان چیره شود، پیمان آتش بس امضا کرد

 14- 11(اد اسقف اعظم مواعظ وي را تحریم کرده بودند، در کلیساي بخش بر ضد شرك و بت پرستی داد سخن د

را از کلیساهاي شهر بیرون )) همه مظاهرات بت پرستی((مردمی که از سخنان وي به شور آمده بودند ). ژوئن

اسقف اعظم به پرث گریخت، ولی نیروهاي هوادار جامعه عیسی . کشیدند و در برابر کشیشان کاتولیک آتش زدند

مالی فرانسه پیمان آتش بس را شکسته است، پرث را مسیح، که ادعا میکردند مري با تجهیزات اسکاتلند به کمک 

  . همان ماه، شورشیان دیر سکون را تاراج کردند و به آتش کشیدند 28در روز ). ژوئن 25(تسخیر کردند 

از زمانی که به . اکنون داوري دادگرانه خدا را درمییابم: ((ناکس که شاهد این آتش سوزي هولناك بود چنین گفت

بویژه آن اسقف ... بسا زنانی که در این بیغوله به دست ددان پست فطرت. کمینگاه زناکاران بوده است یاد دارم، اینجا

نایب السلطنه، که اکنون از شدت . نابکار به فحشا کشیده شدند و بسا دخترانی که بکارت خویش را از دست دادند

دادن گفتگو با پروتستانهاي فاتح، کوشید که  بیماري و ناتوانی هر آن به انتظار مرگ بود، به لیث گریخت و با کش

جامعه عیسی مسیح با دریافت کمک از الیزابت، ملکه . آنان را تا رسیدن نیروي امدادي از فرانسه از پیشروي باز دارد

ناکس در نامهاي خطاب به ملکه انگلستان به او اطمینان داد که وي را در شمار زنان . انگلستان، بر او پیشدستی کرد

ویلیام سسیل، نخستوزیر الیزابت، . رمانرواي تبهکاري که در رساله نخستین آواي کرنا از آن نام برده است نمینهندف

الیزابت این پیشنهاد . نیز به ملکه پیشنهاد کرد که با یاري به انقالب اسکاتلند این کشور را فرمانبردار انگلستان سازد

ماري استوارت پس از آنکه ملکه فرانسه شد . خردمندانه تشخیص دادرا براي پاسخگویی به دعاوي ماري استوارت 

ناوگان انگلستان بسرعت در . ، الیزابت را غاصب زنازاده خواند و تاج و تخت انگلستان را از آن خود دانست)1559(

و سربازان  ;ندخلیج فورث گرد آمدند و از پیاده شدن سربازان فرانسه براي تقویت نیروهاي نایبالسلطنه جلوگیري کرد

نایبالسلطنه به دژي در ادنبورگ پناه برد، و پس از آنکه همه . انگلیسی، دوشادوش شورشیان، به لیث تاختند

وي زن نیکنفسی بود که به اجبار در تراژدي ). 1560ژوئن  10(همراهانش را بوسید، چشم از جهان فروبست 

 6در روز . قه محاصره و گرسنگی افتاده بودند، تسلیم شدندآخرین مدافعان او، که به حل. اجتنابناپذیري آلوده شد

را امضا کردند )) پیمان ادنبورگ((، نمایندگان جامعه عیسی مسیح ماري استوارت، فرانسه، و انگلستان 1560ژوئیه 

روهاي به موجب این پیمان، مقرر شد که همه نی. که مفاد آن بعدها اختالفات ماري استوارت و الیزابت را تشدید کرد

ماري استوارت و فرانسواي دوم از دعاوي خویش بر انگلستان  ;تن فرانسوي، اسکاتلند را ترك گویند 120بیگانه، جز 

ماري استوارت ملکه اسکاتلند شناخته شود، ولی بدون رضایت مجمع طبقات اعالم جنگ ندهد و  ;چشم پوشند

هیچ روحانی یا  ;نتی را مجمع نامبرده برگزیندپنج تن از دوازده عضو شوراي خصوصی سلط ;پیمان صلح نبندد

و فرمان عفو عمومی صادر شود و همه زندانیان، جز آنان که مجمع  ;بیگانهاي مقام شامخی در کشور اشغال نکند

این پیمان صلح براي ملکه غایب اسکاتلند موهن و خفتآور، و براي . طبقات با آزادي آنها مخالف است، آزاد شوند

  . سیح پیروزي بدون خونریزي بودجامعه عیسی م

را که ناکس و یارانش تدوین کرده بودند و )) اعترافنامه ایمان(( 1560پارلمنت اسکاتلند در اجالسیه روز اول آوریل 

مواد اصلی این اعترافنامه، که هنوز . ویلیان میتلند آن را تعدیل کرده بود، تنها با هشت راي مخالف، تصویب کرد

  :شود کلیساي پرسبیتري اسکاتلند است، ذیال نقل می اعتقادنامه رسمی
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  . در سه اقنوم میشناسیم و به او ایمان داریم... ما خداي یکتا را  -1

را آفریده و از او زن را به صورت خویش ) یعنی آدم ابوالبشر(ما اذعان داریم و اعتراف میکنیم که همین خدا مرد  -2

زن و مرد از این مرتبه کمال و شرافت سقوط کردهاند، . بود فاقد عیب و نقص آنچنانکه بشر طبعا ... خلق کرده است

. بدین سان که زن را مار اغوا کرده و مرد را زن فریفته است

با سرپیچی از فرمان خدا، که معموال گناهکاري ذاتی خوانده میشود، انسان شباهت خویش را به آفریدگار از دست -3

از این رو، همه کسانی که از نو زاده نشدهاند، . دا، برده شیطان، و اسیر گناه گشتهاندداده و خود و اخالقش دشمن خ

و زایش نو ثمره روحالقدس است که دلهاي برگزیدگان خدا را .و از نو زاده نشوند، به مرگ ابدي محکوم گشتهاند

  ... و آنان را براي پذیرش عیسی مسیح آماده میسازد... منقلب 

  ... مهربان، ما را قبل از آفرینش جهان در عیسی مسیح برگزیده است... و پدر همان خداي ابدي -8

ما ایمان راسخ داریم که از آغاز کلیسا، و به زبان دیگر انجمن برگزیدگان خدا، وجود داشته است، اکنون نیز وجود  16

باصفا و راستی میپرستند و او را و آنان که در آن گرد آمدهاند خدا را  ;دارد، و تا سرانجام گیتی وجود خواهد داشت

و از این رو، ما . در خارج از این کلیسا حیات و رستگاري نیست... از طریق ایمان راستین به عیسی مسیح پذیرفتهاند

تنفر عمیق خویش را به کفرگویی آنانی که میگویند همه کسانی که زندگی خویش را به عدل و راستی بنیان 

  .... تگی دینی خویش، رستگار خواهند گشت، ابراز میداریمنهادهاند، صرف نظر از وابس

نه از آن روي که به قلب ماهیت نان عشاي ... تعمید و عشاي ربانی ... ما تنها دو آیین مقدس را قبول داریم... -21

... ره خداربانی به جسم واقعی خدا معتقدیم، بلکه از این جهت که عقیده داریم پیروان مسیح، با گرد آمدن به دور سف

  ... نوشند به یاري روحالقدس، جسم مسیح خداوند را تناول میکنند و خون وي را می

خداوند به شاهان، ... ما اذعان میداریم و اعتراف میکنیم که امپراطوریها، پادشاهیها، حکومتها، و شهرها را  -24

و هر آن چیزي است که به دین  وظیفه اساسی آنان حراست و تهذیب دین ;سپرده است... شاهزادگان، و حکام

از این رو، نه تنها اداره امور سیاسی، بلکه حفظ و حراست دین حقیقی خدا، و سرکوبی شرك و . بستگی دارد

  . ... بتپرستی و موهومپرستی، به دست آنان سپرده شده است

اتلند از او بازگرفت، اعتقادنامه پارلمنت اصالح دینی اسکاتلند پس از تصویب این اعترافنامه، اختیارات پاپ را در اسک

و اجراي مراسم کلیساي اصالح شده را در سراسر کشور اجباري کرد، و براي کسانی که مراسم قداس را به جاي 

ولی چون نجبایی که در . کیفر آنان بار اول تنبیه بدنی، بار دوم تبعید، و بار سوم مرگ بود. آورند کیفر تعیین کرد

به زمین بیش از خونریزي عالقمند بودند، االهیات کالون را جدي نگرفتند، و زجر و آزار پارلمنت نفوذ داشتند 

اکنون که نجبا مجال یافته بودند . اسکاتلندیهایی که هنوز پایبند آیین کاتولیک بودند هرگز به تنبیه بدنی نینجامید

ی موقوفه از نیاکانشان جهت شفاعت براي برزخ را افسانه تلقی کنند، دعوي کردند که کشیشان با گرفتن پول یا اراض

جهان رستگار یا به نفرین ابدي خدا گرفتار شدهاند دارایی و  مردگانی که طبق االهیات کالون قبل از آفرینش 

هاي  بسیاري از صومعه. مصادره اموال کلیسا یگانه راه جبران غبن و زیان آنان مینمود. موروثی آنان را به یغما بردهاند

در بدو امر براي روحانیان پیرو آیین کالونی مقرري . منحل شدند، و دارایی آنها را نجبا تصاحب کردند اسکاتلند

تعیین نشده بود، و آنان، از نظر اشرافی که اکنون به دین و االهیات عالقهاي نشان نمیدادند، صرفا وسیلهاي بودند 

که براي پیروزي انقالب آنهمه تالش کرده و به  ناکس و یارانش،. هاي انقالبی در کشور براي پراکندن اندیشه

خطرهاي بسیار تن در داده بودند، انتظار داشتند که اموال کلیساي کاتولیک براي نگاهداري کلیساي اصالح شده و 

. براي آنکه چنین ترتیبی داده شود، آنان به پارلمنت متوسل شدند. روحانیان و کارمندان آن اختصاص داده شود

ست درخواست آنان را نادیده گرفت، و سرانجام یک ششم اموال به تاراج رفته کلیسا را براي اجراي پارلمنت نخ
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ناکس و یارانش، که این مبلغ را ناچیز میشمردند، از نجبا روي برتافتند و نظام پرسبیتري . منظور آنان اختصاص داد

. اسکاتلندد را با دموکراسی در هم آمیختند

راي اصالح دینی به پاخاستند، اسکاتلندیها کمتر از همه خون ریختند، و ثمره تالش آنان در میان ملتهایی که ب

و بسیاري از  ;اسقفان ازکشور گریختند ;کاتولیکها آزردگی خویش را به سکوت برگزار کردند. پایدارتر از دیگران بود

هاي مناطق روستایی به  کنار جادهصلیبهایی که در . کشیشان بخش کلیسایی، آیین تازه را با خوشرویی پذیرفتند

و روزهایی که با یاد قدیسان تعطیل میشدند  ;هاي قدیمی متروك گشتند زیارتگاه ;چشم میخوردند از جا کنده شدند

قطعا بسیاري از مردم برگذشته حسرت میخوردند و از آن به نیکی یاد . جاي خود را به ایام کار و کوشش سپردند

بسیاري از مظاهر زیبایی همراه . ي دیگر چشم به راه بازگشت ملکه خویش از فرانسه بودندو بیگمان بسیار ;میکردند

چون کینه و دشمنی ناپدید شد و مردم به نظام اجتماعی تازه خو گرفتند، . ظلم و ستم و ناپاکی رخت بربست

دیري نپایید که ملت . ن دادندشباهت دین و ایمان، و قرابت فرمانروایان به جنگهاي دیرین اسکاتلند و انگلستان پایا

ناتوانتر فرمانرواي خویش را بر تخت سلطنت سرزمین نیرومندتر نشاند، و درفش واحدي بر فراز سراسر جزیره بریتانیا 

  . به اهتزاز درآمد
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فصل بیست و هشتم

  گسترش اصالحات

1517 -15960  

  

I - 1523- 1470: نگاهی به اسکاندیناوي  

نیمی . کلیسا را مالک و کار فرماي اراضی این سرزمین ساخته بود 1500در حدود سال پارسایی مردم اسکاندیناوي 

شهر . زیستند از زمینهاي دانمارك از آن کلیسا بودند، و دهقانانی که این زمینها را میکاشتند چون سرفها می

نه جنگها را فراهم میساختند، نجبا از آن روي که هزی: نجبا و روحانیان مالیات نمیپرداختند. کپنهاك تیول کلیسا بود

. هاي خیریه را به دوش داشتند ها و بنگاه و روحانیان را آن جهت که رهبري دینی و اخالقی جامعه و اداره آموزشگاه

یک دهم محصوالت و درآمد اراضی و . هاي کپنهاگ و اوپساال را کلیسا بنیان نهاده بود و اداره میکرد دانشگاه

از این گذشته، کلیسا بابت ساخته شدن هر بنا، به دنیا آمدن هر . ر به کلیسا تادیه میشدموسسات غیر کلیسایی کشو

هرکس در سال یک روز کلیسا . کودك، عقد هر پیمان زناشویی، و به خاك سپردن هر مردهاي مبلغ اندکی میگرفت

این . اگذار کند به ارث بردو کسی حق نداشت ملکی را بیآنکه بخشی از آن را به کلیسا و ;را برایگان خدمت میکرد

باجها را کلیسا به بهانه فراهم ساختن هزینه اداري خویش از مردم میگرفت، ولی مردم اندك اندك دریافتند باجی که 

بازرگانان . به کلیسا میپردازند صرف زندگی مجلل و شاهانه اسقفان میشود، و برضد آن زبان به شکایت گشودند

ه هانسایی بر دریاي شمال و دریاي بالتیک هراسان بودند، از رقابت نجبا و روحانیان، که دانمارك، که از سلطه اتحادی

در اسکاندیناوي . محصوالت اضافی امالك خویش را معموال با کشتیهاي خود به خارج صادر میکردند، به خشم آمدند

را برتر از ملیت میدانست در  و کلیسا، که خود ;نیز، چون جاهاي دیگر، نجبا بر اراضی کلیسا چشم دوخته بودند

  . اینجا نیز چون دیگر کشورها با احساسات ملی گرایانه بناي مخالفت نهاد

کلیسا، در هر سه کشور، از اتحاد کشورهاي اسکاندیناوي در چهارچوب اتحادیه کالمار، که به دست کریستیان اول 

ملیگرا، متشکل از شهرنشینان و دهقانانی که از او در سوئد، حزبی . ، حمایت میکرد)1457(شاه دانمارك، احیا شد 

سلطه دانمارکیها به ستود آمده بودند، اتحادیه را از هم پاشید و ستن ستوره کهین را به نیابت سلطنت کشور مستقل 

به حمایت از ) که در آن هنگام پایتخت سوئد بود(گوستاوتروله، اسقف اعظم اهل اوپساال ). 1512(. سوئد گماشت

پاپ لئو دهم فرمان داد او را به کار . ستن ستوره او را از کار برکنار کرد. کشورهاي اسکاندیناوي برخاست اتحادیه

لئو انعقاد مجامع دینی را در سوئد تحریم کرد و به کریستیان دوم، شاه  ;خود بازگردانند، ولی ستوره امتناع کرد

نخستین حمله کریستیان به شکست . را سرکوب کنددانمارك، فرمان داد که به سوئد لشکر کشد و نایبالسلطنه 

 18(ولی چند تن را به عنوان گروگان با خود به دانمارك آورد  ;انجامید، و او ناگزیر با سوئد پیمان آتشبس بست

کریستیان در دومین یورش خویش مقاومت سوئدیها را در هم . ، که گوستاوواسا نیز در میان آنان بود)1520ژانویه 

بیوه او با نیرویی که گرد آورده بود پنج ماه از . ستوره، که در جنگ زخم مهلکی برداشته بود، جان سپردو  ;شکست

شهر محصور استکهلم در برابر سپاهیان دانمارکی دفاع کرد و، سرانجام، پس از آنکه فرمانده ارتش کریستیان وعده 

نوامبر، کریستیان به دست تروله، که مقام خویش را  4در روز . عفو همگانی داد، شهر را به دانمارکیها تسلیم داشت

. باز یافته بود، تاجگذاري شد

نماینده . نوامبر سوئدیهاي سرشناسی را که از ستوره پشتیبانی کرده بودند در ارگ شهر نزد شاه آوردند 7در روز 

شاه با نادیده گرفتن وعده . ر دهدتروله از شاه درخواست کرد که آنان را به جرم خلع اسقف اعظم و انهدام کاخ او کیف
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)) میدان بزرگ((نوامبر در  8عفو همگانی خویش، هفتاد تن از سوئدیها را به مرگ محکوم کرد، و محکومان را در روز 

تنی چند از تماشاگران را نیز که با . فرداي آن روز نیز چند تن دیگر را دستگیر و معدوم کردند ;شهر سربریدند

  . یکردند از دم تیغ گذراندند، و اموال همه معدومان را به نفع شاه ضبط کردندقربانیان همدردي م

غرق شد، و )) حمام خونین استکهلم((مردم میگفتند اتحادیه کالمار در این . فریاد انزجار از سراسر سوئد برخاست

ب ملیگراي سوئد، ارکان کریستیان میپنداشت که با از میان بدرن رهبران حز. همه کلیسا را مسبب کشتار میشمردند

فرمانروایی خویش را بر این کشور تحکیم میکند، غافل از آنکه راه را براي به قدرت رسیدن جوانی که سوئد را از 

  . چنگال دانمارك رهانید هموار ساخت

به در سیزدهسالگی وي را براي تحصیل . این جوان گوستاو اریکسون نام داشت، و نزد آیندگان به واسا معروف شد

اوپاال فرستادند و در بیست سالگی او را به دربار ستوره کهین، که با ناخواهري مادر گوستاو زناشویی کرده بود، 

از دانمارك گریخت  1519در سال . در اینجا بود که او نزد اسقف همینگ گاد معلومات بیشتري اندوخت ;فراخواندند

و سرانجام . پول و زورقی دریافت داشت) رین دانمارك بودکه دشمن دی(و به لوبک رفت، از مجلس سناي این شهر 

در ماه نوامبر . ها در سوئد در به در گشت و پنهانی در روستاها زیست ماه) 1520مه  31(هاي موطنش رسید  به کرانه

بر  بیدرنگ. شنید که صدتن از میهن پرستان سوئدي را، که پدر او نیز در میان آنان بود، در استکهلم سربریدهاند

در شمال سوئد شتافت و، براي رهانیدن میهنش از چنگ دانمارکیها، ) دالکارلیا(اسبی نشست و به زادگاهش داالرنا 

. از دهقانان سرسختی که تابع خرده مالکان بودند لشکري فراهم آورد

را پشت سر نهاد، به هاي یخبندان  پس از آنکه راه. هاي هومر به سر آورد از این پس زندگی را چون قهرمانان حماسه

دوستش از مهمان نوازي فروگذار نکرد، ولی به پلیس . خانه همدرس قدیمش رسید و در آنجا به استراحت پرداخت

ولی واسا قبل از آنکه گرفتار آید، به اشاره زن . هوادار دانمارکیها اطالع داد که اسیر فراري دانمارك در خانه اوست

ود و کیلومتر راهپیمایی، نزد کشیشی درآمد، و کشیش او را یک هفته پنهان  پس از سی. دوستش، از آنجا گریخت

پس از طی چهل و هشت کیلومتر دیگر، به شهر راتویک رسید و سعی کرد که اهالی این شهر را برضد . کرد

. باور نمیکردند ولی ساکنان این شهر از کشتار استکهلم آگاه نبودند و سخنان واسا را در این باره. دانمارکیها بشوراند

. واسا پس از طی چهل کیلومتر دیگر، به ناحیه مورا رسید و در اینجا نیز کوشید که دهقانان را بر دانمارکیها بشوراند

گوستاو نومید و بیکس به باختر روي آورد و تصمیم داشت . ولی دهقانان سخنان وي را با شک و بدبینی تقلی کردند

ز آنکه به مرز نروژ رسد، اهالی مورا قاصدي نزد او فرستادند و پیغام دادند که هرگاه به ولی قبل ا. در نروژ عزلت گزیند

دهقانان مورا اکنون از داستان جنایتهاي دانمارکیها در استکهلم آگاه . مورا بازگردد، وي را بگرمی خواهند پذیرفت

بگردد، و فرمان داده است در همه  از این گذشته شایع شده بود که شاه قصد دارد سراسر کشور را ;گشته بودند

قرار بود بر مردمی که تا کنون با آزمندي فرمانروایان . هاي دار براي مجازات مردم برپا کنند شهرهاي بزرگ چوبه

چون گوستاو به مورا بازگشت و براي مردم سخن گفت، دهقانان . ستمگر خویش مبارزه میکردند مالیات بسته شود

شانزده مرد جنگی کوهنشین به عنوان محافظ شخصی در اختیار وي نهادند و تعهد کردند این بار گروهی مرکب از 

  . که اسلحه به دست بگیرند و به راهنمایی وي در صفوف منظمی با دانمارکیها بجنگند

و واسا آنان را با ساختن زوبین و نیزه به نوك آهنین آشنا ساخت . آنان سالحی جز تیر و کمان و دشنه نمیشناختند

دهقانان، با شور و حرارتی که واسا در کالبد آنان . غیرت و حمیت میهنی آنان را براي جنگ با دانمارکیها برانگیخت

دهقانان . تروله، اسقف اعظم، بار دیگر از مقر خویش گریخت. دمیده بود، شهرهاي وسترس و اوپساال را اشغال کردند

شورش . یگري از چنگ پادگانهاي دانمارکی خارج کردندمسلح و متشکل مناطق مختلف کشور را یکی پس از د

داخلی دانمارك به کریستیان دوم مجال نمیداد ارتش خویش را راسا رهبري کند، ولی ناوگان دانمارك چندین بار به 
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گوستاو نمایندگی براي دریافت ناوگان جنگی به لوبک فرستاد، و با دادن وعده پرداخت پول . هاي سوئد تاخت کرانه

در . سوئدیها به یاري این ناوها حمالت دریایی دانمارك را دفع کردند. گفتی، ده ناو جنگی از بازرگانان لوبک گرفتهن

. ، شورشیان فاتح در پارلمان تازه فرمانده خویش را، به نام گوستاو اول، پادشاه کشور اعالم داشتند1523ژوئن  7روز 

متعاقبا، . و از آن پس واسا این شهر را پایتخت خویش ساخت. تژوئن شهر استکهلم به شورشیان پیوس 20در روز 

کریستیان دوم از فرمانروایی دانمارك برکنار شد، و جانشین او، فردریک اول، از دعاوي دانمارك بر سوئد چشم 

  . بدین سان از هم پاشید، و خاندان واسا فرمانرواي سوئد گشت) 13971523(اتحادیه کالمار . پوشید

II -دینی در سوئد اصالح  

او چون مردم مناطق شمالی قد بلند و کشیده نداشت، اما چون . گوستاو هنوز جوانی بیست و هفت ساله بود

ریش بلند و زردفامش به او ابهت . وایکینگها داري بنیه نیرومند و چهره گلگون حاکی از نشاط و تندرسی بود

و رفتار پسندیدهاش وي را برازنده شاهی ساخته بود، و خوي . شاهانهاي بخشیده بود که با سن او تناسبی نداشت

او با . حتی کلیسایی که مقدر بود به دست وي سرکوب و مضمحل شود پارسایی و پاکدامنی او را انکار نمیکرد

اما نباید فراموش کرد که  ;پشتکاري که گاهی با خشونت و تعدي توام میشد وظایف مقام سلطنت را به دست گرفت

در خالل . سوئد به هنگامی که او زمام امور را به دست گرفت شدت عمل و استبداد را موجه میساختوضع آشفته 

 ;جنگ و خونریزي، هزاران تن از دهقانان مزارع خود را ناکشته رها کردند و معدنچیان از کار دست کشیده بودند

و مجریان  ;خزانه دولت خالی بود ;بودپول رایج کشور ارزش خود را از دست داده  ;جنگ شهرها را ویران کرده بود

خاوندان باقیمانده گوستاو را مردي تازه به دوران . کشور به دست اشغالگران دانمارکی در خون خویش غلطیده بودند

ولی او، با قدرت تمام . هایی چیدند تا او را عزل کنند توطئه. رسیده میشمردند و از فرمانروایی وي ناخشنود بودند

دانمارکیها فنالند را، که بخشی از سوئد بود، هنوز در دست داشتند، و سورن نوربی، در . ا نقش بر آب کردنقشه آنها ر

بازرگانان لوبک براي استرداد وامی . یاساالر دانمارکی، بر جزیره گوتالند، که اهمیت سوقالجیشی داشت، فرمان میراند

  . کردند که به گوستاو داده بودند پافشاري می

ی براي نگاهداري نیروي مسلحی که پشتیبان آن است و مردانی که این نیرو را رهبري میکنند به پول هر حکومت

ولی در سوئد زمان واسا مالیات کاهش یافت، زیرا کسانی که میتوانستند مالیات بپردازند قدرت آن را . نیازمند است

ول سوئد را کاهش دهد، ولی ارزش پول باز افزایش واسا ناگزیر بود ارزش پ. داشتند که در برابر دولت ایستادگی کنند

تنها اعضاي یک طبقه از مردم سوئد توانگر بودند، و این طبقه را روحانیان . یافت و وضع مالی کشور از بد بدتر شد

گوستاو، که میپنداشت کلیسا باید با دارایی هنگفت خویش مردم و دولت سوئد را از فقر و . تشکیل میدادند

، شاه نامهاي به هانس براسک، اسقف لینکوپینگ، نوشت 1523در سال . ات دهد، به روحانیان روي آوردتنگدستی نج

ها  از پی آن واسا از صومعه. اسقف اعتراض کنان تسلیم شد. گیلدر به خزانه دولت یاري کند 5000و از او خواست که 

را که به وجود آنها در مجامع دینی نیاز مبرم و کلیساهاي سوئد خواست که بیدرنگ همه وجوه نقد و فلزات بهاداري 

چون کلیسا آنچنانکه انتظار میرفت به . و صورت مبالغ درخواستی خویش را منتشر ساخت ;ندارند به دولت وام دهند

درخواست شاه پاسخ نداد، واسا به این اندیشه فرو رفت که آیا سزوار نیست، چون فرمانروایان آلمان، اموال کلیسا را 

او هنوز به یاد داشت که بیشتر سران بلند پایه کلیسا با انقالب مخالف بودند و از . ود دولت مصادره کندبه س

. کردند فرمانروایی کریستیان دوم بر سوئد پشتیبانی می

، اوالوس پتري، فرزند یک مدیر کارگاه آهنریزي سوئدي، پس از سالها تحصیل در ویتنبرگ، به 1519به سال 

و در مقام شماس مدرسه کلیساي جامع سترانگنارس به اشاعه عقایدي پرداخت که از نظر کلیساي  موطنش بازگشت

او وجود برزخ را افسانه میخواند، و میگفت که پیروان مسیح باید ادعیه خویش را منحصرا . کاتولیک رومی کفر بود



٣٨٢٣

ده داشت که تعلیم کتاب مقدس در او همچنین عقی. براي خود ادا کنند و نزد او به گناهان خویش اعتراف کنند

براسک مصرا از شاه . هاي لوتر در سوئد پراکنده شدند نوشته. مجامع دینی بهتر از به جاي آوردن مراسم قداس است

هاي لوتر را نادرست  صاحبنظران بیغرض نوشته((شاه پاسخ داد که . هاي لوتر را منع کند خواست که فروش نوشته

  . ا شاه میخواست با حمایت از بدعت با کلیسا معامله کندظاهر.)) اند تشخیص نداده

پاپ هادریانوس ششم به فراخواندن نماینده خویش، یوهانس ماگنوس، اسقف اعظم اوپساال، و تفویض مقام وي به 

ي واسا نامهاي به دربار پاپ فرستاد که هنر. گوستاو تروله، که از دشمنان انقالب سوئد بود، اوضاع را مغشوشتر ساخت

  . بر آشفت، و بعدها خشنود ساخت) 1524(هشتم را در آن هنگام 

هرگاه پدر مقدس ما به صلح و آرامش کشورمان عالقمند باشد، با تایید مقام نماینده خویش ما را خشنود خواهند 

پاپ، با ولی هرگاه عالیجناب . و ما به پیروي از منویات پاپ، به اصالح کلیسا و دین مبادرت خواهیم جست... ساخت

نادیده گرفتن حیثیت و آرامش اتباع ما، از دار و دسته جنایتکار تروله، اسقف اعظم، پشتیبانی کنند، در این صورت 

نماینده وي را به رم پس خواهیم فرستاد و، با اختیاري که مقام سلطنت به ما داده است، اداره کلیسا را به دست 

اپ کلمنس هفتم با لوتر، شارل پنجم، و فرانسواي اول، به واسا مجال مرگ هادریانوس، و درافتادن پ. خواهیم گرفت

وي اوالوس پتري را به پیشوایی کلیساي سنت . داد که بدون برخورد به مانعی، به اصالح کلیساي سوئد همت گمارد

و یکی  ;سپردکرسی االهیات را در اوپساال به الور نیتوس پتري، برادر اوالوس،  ;نیکوالوس در شهر استکهلم گماشت

در اجتماعی که به . دیگر از مصلحان دینی سوئد، به نام الورنتیوس آندرئا، را سرشماس کلیساي جامع پایتخت کرد

هاي لوتر، با پتر گاله  ریاست شاه در کلیساي جامع استکهلم بر پا شده بود، اوالوس پتري، به طرفداري از اندیشه

و از زناشویی اوالوس چهار ماه قبل از  ;س را برنده مناظره اعالم داشتشاه اوالو). 1524دسامبر  27(مناظره کرد 

اسقف هانس براسک از نقض سنت تجرد روحانیان به خشم آمد و از شاه خواست ). 1525(ازدواج لوتر تعجبی نکرد 

یخ است، گوستاو پاسخ داد که اوالوس در صورتی که خطایی از او سرزده باشد مستحق توب. که پتري را تکفیر کند

گناه پنداریم، و حتی براي هرزگی و گناهان دیگري ) که خدا تجویز کرده است(شگفتآور است که زناشویی را ((ولی 

شاه به جاي تکفیر پتري، او و برادرش را مامور کرد که کتاب مقدس .)) که تحریم شدهاند کسی را نباید تکفیر کرد

جاهاي دیگر، ترجمه کتاب مقدس به زبان محلی موجب تکامل و  در سوئد نیز چون. را به زبان سوئدي برگردانند

. گسترش زبان و دگرگونی دین ملی شد

از همین . گوستاو چون بیشتر فرمانروایان هر کاري را که براي کشور یا فرمانروایی او سودمند بود موجه میشمرد

ها را مصارده کرد، و از آنجا که ناچار  ضی صومعهارا ;ها را به اسقفانی سپرد که با نیات وي سازگار بودند روي، اسقفیه

بود بخشی از این اراضی را به نجبا دهد، وانمود کرد که آنچه را کلیسا با اغواي مردم از آنان گرفته است به صاحبان 

ب و پاپ کلمنس هفتم از اینکه روحانیان سوئد زناشویی میکردند، در مراسم عشاي ربانی شرا. اصلی آنها باز میگرداند

نان به مردم میدادند، آیین تدهین نهایی را از یاد برده، و مراسم قداس را دگرگون کرده بودند رنجیده خاطر بود و از 

. ولی گوستاو چنان دور رفته بود که براي او راه بازگشت نبود. شاه خواست که به کلیساي کاتولیک رومی وفادار ماند

و پشتیبانی ) 1527(از این روي، دیت وسترس را بر پا کرد . بر باد میداد بازگشت به اصیل آیینی خزانه دولت وي را

  . کامل خویش را از اصالح دینی اعالم داشت

دیت وسترس از نظر ترکیب و نتایجی که به بار آورد یک مجمع تاریخی بود، و اجتماع چهار اسقف، چهار کانن، 

ز نجبا، سی و دو شهرنشین، چهارده تن نماینده معدنچیان، و پانزده تن از نمایندگان پارلمان، صدو بیست و نه تن ا

صدر اعظم شاه . صد و چهار تن نماینده دهقانان این دیت را یکی از کاملترین مجامع قرن شانزدهم ساخت

پیشنهادي انقالبی به دیت داد و گفت دولت چنان دست تنگ است که نمیتواند حتی با سپردن بیشتر اموال خویش 
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اسقف هانس براسک، که تا آخرین لحظه براي به کرسی نشاندن نظریات خویش . ه کار خویش ادامه دهدبه دولت، ب

دیت نظر پاپ را . پافشاري میکرد، اعالم داشت پاپ به روحانیان فرمان داده است که از اموال کلیسا صیانت کنند

ت و ملت چنین است، او از فرمانروایی کناره گوستاو، که دل به دریا زده بود، اعالم داشت که اگر نظر دی. تایید کرد

پس از سه روز شور و گفتگو، شهرنشینان و دهقانان از شاه پشتیبانی . خواهد گرفت و سوئد را ترك خواهد گفت

دیت که دریافته بود وجود واسا براي سوئد . کردند، و نجبا نیز، که به اموال کلیسا چشم دوخته بودند به آنان پیوستند

ها تیول شاه شوند، ولی  دیت تصویب کرد که همه صومعه. از هر پاپی است، سرانجام پیشنهاد وي را پذیرفتگرامیتر 

به کلیسا بخشیده بودند به  1454همه موقوفاتی که نجباي کشور پس از سال  ;راهبان همچنان از آنها استفاده کنند

هیچ اسقفی توسط پاپ به اسقفی  ;تسلیم کنند اسقفان کاخهاي خویش را به شاه ;وارثان آنها بازگردانیده شوند

اقرار و  ;روحانیان همه عوایدي را که در مجامع دینی به وجود آنها نیازي نیست به دولت بسپارند ;گماشته نشود

جنبش اصالح دینی در سوئد . و کشیشان منحصرا درباره کتاب مقدس وعظ کنند ;اعتراف لفظی به گناه متروك شود

. دین را ملی و دولت را بر کلیسا مسلط کردبیش از هر جایی 

واسا سی و سه سال با وضع آشفته و بحرانی سوئد دست و پنجه نرم کرد، و تا پایان عمر با قدرت، ولی به نیکخواهی، 

او دریافته بود که تنها حکومت مقتدر تمرکز یافتهاي میتواند سوئد را سرو سامان بخشد و . بر این کشور فرمان راند

به . و براي رسیدن به این منظور نمیتوانست در هر قدم بایستد و از مجمع مشورتی صوابدید بخواهد ;وا سازدکامر

پیمانهاي بازرگانی با  ;صنعت رونق گرفت ;تشویق و رهبري او، استخراج آهن از کانهاي شمالی کشور گسترش یافت

محصوالت کشورهاي دیگر  ;الهاي سوئد فراهم آوردندانگلستان، فرانسه، دانمارك، و روسیه بازارهاي تازهاي براي کا

و در کالبد تمدنی که سادگی دهقانان بیسواد قبل از واسا آن را از رشد باز داشته بود جان  ;را به سوئد سرازیر کرد

  . سوئد چنین رونقی را هرگز به خود ندیده بود. تازه دمید

نخستین همسرش اریک چهاردهم را . بتناوب سه زن گرفت گوستاو چند بار جنگید، چهار شورش را در هم کوبید، و

دومین همسرش پنج پسر و پنج دختر زایید، و سومین همسرش،که در  ;به جهان آورد که جانشین پدر شد

گوستاو پارلمان . شانزدهسالگی با شاه پنجاه و شش ساله زناشویی کرده بود، شصت سال پس از مرگ واسا زنده ماند

سوئد . پسران او را وارث تاج و تخت سوئد بشناسد و وراثت سلطنت سوئد را به مردان انحصار دهد را بر آن داشت که

واسا سی و هفت سال بر سوئد فرمان راند، . از استبداد او درگذشت، زیرا دریافت که نظم و آرامش سرآغاز آزادي است

او آزادي . جامع اوپساال به خاك سپردند وي را با مراسم پرشکوهی در کلیساي) 1560سپتامبر  29(و پس از مرگش 

ولی ملت خویش را از سلطه دینی و سیاسی بیگانگان آزاد . فردي را، که مردم سوئد مستحق آن بودند، سلب کرد

او به . ساخت و وضعی پدید آورد که ملت سوئد در پناه آن در اقتصاد، ادب، و هنر به پیشرفتهاي شگرفی نایل شد

  . دحق پدر سوئد نوین بو

III - اصالح دینی در دانمارك

وي در ازاي انتصاب . کریستیان دوم، چون گوستاو که وي را از فرمانروایی سوئد برانداخت، شخصیت بارزي داشت

خویش به فرمانروایی دانمارك، به خاوندان کشورش آزادي کامل داد، مشاوران خویش را از میان طبقه متوسط 

شراف و نجیبزادگان بود نادیده گرفت، و مادر معشوق زیباي هلندیش را مشاور برگزید، پارلمان را که به دست ا

چنانکه پیداست، مشاوران وي کسان هوشمند و خردمندي بودند، زیرا سیاست داخلی او، بر . مخصوص خویش کرد

سامان داد، او با پشتکار خستگیناپذیري امور اداري کشور را سرو . خالف ماجراهاي خارجیش، به کامیابی انجامید

هاي  حکومتهاي شهري را اصالح کرد، در قوانین کشور تجدید نظر به عمل آورد، دست دزدان و راهزنان را از کرانه

ها را ترمیم کرد، پست همگانی را در دانمارك به پا داشت، پارهاي از بیدادگریهایی را که بر  کشور کوتاه ساخت، راه
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، جادوگران را از کیفر مرگ معاف کرد، براي دستگیري از نیازمندان دوش سرفها سنگینی میکردند از میان برد

هایی بنیان نهاد، آموزش را اجباري کرد، و با  سازمانهاي خیریه تاسیس کرد، براي کودکان تنگدست آموزشگاه

ک را کریستیان، با تجدید قدرت اتحادیه هانسایی، لوب. گسترش دانشگاه کپنهاگ آن را کانون دانش و معرفت ساخت

با خود دشمن ساخت، بازرگانی دانمارك را رونق داد، و رسم وحشیانهاي را که به روستانیشینان ساحلی اجازه میداد 

  . هاي آنان در هم میشکستند تاراج کنند برانداخت کشتیهایی را که در کرانه

پاول هلگسن، راهبی از . اد، لئو دهم جووانی آرچیمبولدو را براي فروش آمرزشنامه به دانمارك فرست1517در سال 

  . فرقه کرملیان، با فروش آمرزشنامه مخالفت ورزید و با این اقدام خویش بر لوتر پیشدستی کرد

فرستاده پاپ با قسمتی از وجوهی که از فروش . درباره تقسیم بهاي آمرزشنامه میان شاه و آرچیمبولدو نفاق افتاد

شاه، که تباهی کلیسا و اموال آن او را به . باقی آن را شاه ضبط کردآمرزشنامه گرد آورده بود به لوبک گریخت، و 

و هلگسن که سخنور زبردستی  ;اندیشه اصالح دینی انداخته بود، در دانشگاه کپنهاگ شغلی به هلگسن ارجاع کرد

یشی لب پس از آنکه هلگسن از روي دوراند. بود، چند سالی از همین جا جنبش اصالح دینی دانمارك را رهبري کرد

فروبست، کریستیان از فردریک خردمند، برگزیننده ساکس، درخواست کرد که خود لوتر، یا یکی از شاگردان مکتب 

کریستیان براي اصالح . کارلشتات به دانمارك آمد، ولی زود این سرزمین را ترك گفت. وي، را به دانمارك بفرستد

را به زبان دانمارکی )) انجیل((او بدانجا نرسیده بود که  دینی قوانینی وضع کرد که به موجب آنها کسی که دانش

روحانیانی که ازدواج نکرده بودند قانونا حق نداشتند ملکی را  ;تفسیر کند حق نداشت به مقام کشیشی گماشته شود

هاي کلیسایی حق  دادگاه ;اسقفان ملزم بودند از تجمل دست کشند ;تصاحب کنند یا موقوفهاي را به ارث برند

و دیوان عالی کشور، که قضاوت آن توسط خود شاه تعیین شده بودند،  ;داشتند در دعواهاي ملکی دخالت کنندن

پس از آنکه دیت ورمس لوتر را تقبیح کرد، . هاي شرعی و مدنی بود مرجع نهایی براي رسیدگی به احکام دادگاه

د کرد که با کلیساي کاتولیک رومی مصالحه کریستیان اصالح دینی را به تعویق انداخت، و هلگسن به شاه پیشنها

هنگامی که سیاست داخلی کریستیان مردم دانمارك را به شور و هیجان آورده بود، وي بر اثر شکست سیاست . کند

. سنگدلی و شقاوت وي در سوئد بسیاري از دانمارکیها را بر او خشمگین ساخته بود. خارجی، از فرمانروایی برافتاد

روحانیان . الت دانمارك بر کشتیهاي اتحادیه هانسایی به ستوه آمده بود، به دانمارك اعالم جنگ دادلوبک، که از حم

و نجبا، که مالیات سنگین و قوانین خصمانه آنان را از شاه روگردان کرده بود، احضاریه وي را به مجمع ملی نادیده 

کریستیان با همسر پروتستانش، که . رداشتندرا به شاهی ب. گرفتند و عموي او، فردریک دوك شلسویک هولشتاین

هنگامی . خواهر شارل پنجم بود، به فالندر گریخت و به امید بازیافتن قدرت، با کلیساي کاتولیک رومی مصالحه کرد

که براي بازگشت به فرمانروایی دانمارك تالش میکرد، گرفتار شد و بیست و چهار سال را تنها و بیکس در سیاهچالی 

). 1559. (بلند پروازي سرانجام وي را با خواري و ذلت به قعر گور سرازیر کرد. بورگ به سر آورددر سوندر

نجبا و روحانیان با شرایطی وي را به فرمانروایی دانمارك رسانده . فردریک اول بر تخت شاهی روي آسایش ندید

  . بلیغ در دانمارك را ندهدو یکی از شرایط آنان این بود که شاه به هیچ بدعتگذاري اجازه ت ;بودند

هلگسن، که هنوز از سرزنش کلیسا براي قصور آن باز نایستاده بود، اکنون پروتستانها را آماج حمالت خویش قرار 

ولی او نمیتوانست موج خروشان تاریخ را پس . داد، زیرا معتقد بود که اصالح تدریجی بهتر از انقالب پر سر و صداست

و دختر شاه، با موافقت پدر، با آلبرشت براندنبورگی، فرمانده  ;ریستیان، از پیروان لوتر بودپسر فردریک، دوك ک. زند

، فردریک با سیر تاریخ همراه شد و هانس تاوسن را که 1526در سال . پیشین شهسواران توتونی، ازدواج کرده بود

فت، زناشویی کرد، و آشکارا به تبلیغ تاوسن صومعهااش را ترك گ. نزد لوتر تعلیم یافته بود، قاضی عسکر خود کرد

فردریک به اسقفان فرمان داد که وجوه حق انتصاب خویش را از این پس به جاي پاپ به او . عقاید لوتر پرداخت
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اسقفان اخراج مبلغان لوتري را . این اقدامات مبلغان لوتري را تشجیع کردند و تعداد آنها را افزایش دادند. بپردازند

فردریک به آنان پاسخ داد که به خویشتن اجازه نمیدهد در عقاید مردم مداخله کند، و مصمم است  .خواستار شدند

و در سال  ;به زبان دانمارکی انتشار یافت)) عهد جدید((ترجمه کتاب  1524در سال . به مردم آزادي دینی دهد

مارکی ترجمه شده بود، به دست متن بهتر و کاملتر این کتاب، که به دست کریستیان پدرسن به زبان دان 1529

مردم دانمارك، که از پرداخت عشریه به روحانیان خسته شده . مردم رسید و گسترش آیین پروتستان را تسریع کرد

در همان سال، . ، بیشتر ساکنان کپنهاگ و ویبورگ پیرو لوتر بودند1530در سال . بودند، به آیین پروتستان گرویدند

شوایان کاتولیک و پروتستان مناظرهاي درگرفت، و شاه و مردم حق را به پروتستانها در شوراي کپنهاگ، بین پی

، که توسط هانس تاوسن به شورا تسلیم شد، قریب ده سال اعتقاد نامه رسمی کلیساي ))اعترافنامه ایمان((دادند، و 

بازرگانان . تسریع کردپیروزي قطعی آیین پروتستان را در دانمارك ) 1533(مرگ فردریک . لوتري دانمارك شد

کریستوفر، . دانمارك براي بازگردانیدن کریستیان دوم به فرمانروایی، با لوبک، دشمن دیرین دانمارك، همدست شدند

  . خواند)) خویش جنگ کنت((کنت اولدنبورگ، فرماندهی نیروي لوبک را به دست گرفت و جنگ با دانمارك را به نام 

سقوط کرد، و سقوط پایتخت لوبک را به فرمانروایی سراسر دانمارك امیدوار شهر کپنهاگ به دست سربازان او 

ولی شهرنشینان و دهقانان دانمارك به رهبري کریستیان سوم، فرزند فردریک، نیرویی گرد آوردند و کنت . ساخت

  . )1536ژوئیه . (اودلدنبورگ را مغلوب کردند و شهر کپنهاگ را، پس از یک سال محاصره، تسخیر کردند

دانمارکیها، پس از پیروزي، همه اسقفان را به زندان افکندند، سپس به شرط آنکه با نظم پروتستان بسازند، همه را 

کلیساي لوتري را کلیساي رسمی دانمارك اعالم نمود و کریستیان سوم  1536مجمع ملی در ماه اکتبر . آزاد کردند

ها به نفع شاه ضبط شدند، و اسقفان اختیارات  نها و صومعههمه اموال اسقف نشی. را به ریاست عالی آن برگماشت

نروژ و ایسلند کریستیان سوم را با همه قوانین و مقرراتی که وضع کرده . خویش را در دستگاه دولت از دست دادند

. بود به فرمانروایی خویش پذیرفتند، و بدین سان آیین پروتستان لوتر به سراسر اسکاندیناوي گسترش یافت

IV -  آیین پروتستان در اروپاي خاوري  

فصل درخشانی در ) 15481572(و فرزندش سیگیسموند دوم ) 15061548(در زمان فرمانروایی سیگیسموند اول 

مردم لهستان در زمان آنان، . اینان مردان خوشذوق و فاضل و دوستدار هنر و ادب بودند. تاریخ ملت لهستان آغاز شد

اندیشه و دین، از تاریکی قرون وسطی رستند و با پیشرفتهاي خویش ملتهاي دیگر اروپا را با استفاده از آزادي نسبی 

سیگیسموند اول بونا سفورتسا، دختر بانشاط و مستعد جان گالئاتتسو، دوك میالن، را به زنی . قرنها پشت سر نهادند

شاه به جاي آنکه از ورود . برد کراکو وي گروهی از درباریان و دانشمندان ایتالیایی را همراه خود به) 1518(گرفت 

اشراف لهستانی اندك اندك به . این بیگانگان ناخشنود باشد، از آنان براي گسترش رنسانس در لهستان استفاده کرد

فتر شد، و هنر و اب تا بدانجا رونق یافت که هاي فاخر و زندگی مجلل خو گرفتند، زبان و آدابشان ظری پوشیدن جامه

به ملتی که در دانش قانوندانی، اخالق، و دین، و همه شئوناتی که ما را از توحش : ((نوشت 1523اراسمواس با سال 

بونا به یاري زیبایی و مهارت و کاردانی و . جدا میکنند سرآمد پیشرفتهترین ملتهاي جهان گشته است درود میفرستم

فرزند او، . گی خویش به دل شاه راه یافت و، در مقام ملکه لهستان، این ملت را با تمدن آشنا ساختفریبند

رقابت و کشاکس خونین لهستان با سوئد، دانمارك، و روسیه . سیگیسموند دوم، در زبانشناسی و سخنوري نامآور شد

لهستان در جنگی پروس را از دست داد،  .براي تسلط بر بندرهاي دریاي بالتیک این ملت را از پیشرفت باز داشت

، و لیوونیا را، که بندر ریگا در آن قرار داشت، به قلمرو فرمانروایی خویش )1529(ولی مازوویا را، که شامل ورشو بود 

  . لهستان در این هنگام از کشورهاي مهم اروپا بود). 1516(منضم کرد 
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آزادي دینی که شاه به اتباع کاتولیک . به لهستان راه مییافت در این زمان اندیشه مصلحان دینی از آلمان و سویس

هاي دینی دیگران به دیده احترام بنگرد، و شورش  یونانی خویش داده بود موجب آن شد که ملت لهستان به اندیشه

اده بیاعتنا و طغیان ممتد هوسیان و اوتراکیان در بوهم، همسایه لهستان، این ملت را تا اندازهاي به قدرت پاپ دورافت

اسقفان، که توسط شاه برگزیده میشدند، مردان دانشمند و میهن پرستی بودند، شیوه اراسموس را براي . ساخته بود

. تهذیب و اصالح کلیسا بر شورش و خونریزي ترجیح میدادند، و همگی از جنبش اومانیسم پشتیبانی میکردند

شینان را، که به اموال و درآمد آن چشم دوخته بودند، تمایالت آنان به اصالح کلیسا رشک و حسد نجبا شهرن

مردم از انتقال ثروت ملی به رم، خرید و فروش آمرزشنامه و مقامات کلیسایی، و هزینه سنگین دادرسی . فروننشاند

جبا، معافیت روحانیان از پرداخت مالیات، و اخذ عشریه توسط روحانیان از ن. هاي اسقفی به تنگ آمده بودند در دادگاه

گروهی از اشراف با نفوذ، شاید به دالیل اقتصادي، به انتقادات لوتر از کلیسا . نجباي کشور را خشمگین ساخته بود

و فئودالهایی که در امالك خویش از استقالل نسبی برخوردار بودند جنبشهاي محلی  ;روي خوش نشان میدادند

در سال . کردند محلی مستقل آلمان از قیام لوتر پشتیبانی میهمچنانکه فرمانروایان  ;پروتستانها را تقویت میکردند

. و زناشویی کرد. هاي لوتر برخاست، اصالح کلیسا را خواستار شد ، راهبی در دانتزیگ به هواداري از اندیشه1518

ن هاي لوتر را چنان اشاعه داد که اعضاي چندین کلیسا شمایل مذهبی را از کلیساها بیرو واعظ دیگري اندیشه

اصالح ) 1525(ها را از قیود رهبانی آزاد ساخت  ها را برچید و راهبان و راهبه شوراي شهر صومعه). 1522(ریختند 

  . منبر همه کلیساهاي شهر در دست واعظان پروتستان بود 1540دینی چنان گسترش یافت که در سال 

در کلیساهاي خویش متداول ساختند و  چون گروهی از روحانیان براونسبرگ در پروس لهستان آیینهاي لوتري را

کتاب ((هاي خویش را بر  اسقف پاسخ داد که لوتر اندیشه ;متشرعین کلیسا از دست آنان به اسقف شهر شکایت بردند

بنیان نهاده است و هرکسی که میپندارد میتواند نادرستی نظرات وي را ثابت کند دست به کار شود )) مقدس

ن بود که مطبوعات را زیر سانسور قرار دهد و از ورود مطبوعات لوتري به لهستان سیگیسموند اول بر آ) 1520(

ولی منشی او و کشیش اقرار نیوش ملکه بونا، که از فرقه فرانسیسیان بود، پنهانی به آیین پروتستان  ;جلوگیري کند

  . هستان اهدا کرد، را به ولیعهد ل))تفسیري بر قداس((، کالون اثر خویش، 1539در سال . گرویده بودند

هاي لوتر و کالون بسرعت در لهستان  پس از آنکه ولیعهد به نام سیگیسموند دوم بر مسند فرمانروایی نشست، اندیشه

به زبان لهستانی ترجمه شد، و زبان التینی در مجامع دینی جاي خود را به زبان )) کتاب مقدس. ((پراکنده شدند

برادران ((، 1548به سال . السکی آشکارا به آیین پروتستان گرویدندکشیشان سرشناسی چون یان . محلی سپرد

تالش . ، که از موطن خویش رانده شده بودند، به لهستان آمدند و سی انجمن در این کشور برپا ساختند))بوهمی

یسا رو کشیشان کاتولیک براي تعقیب برخی از نجباي کشور به جرم بدعتگذاري و مصادره اموال آنان نجبا را از کل

استوار بودند آزاد ساخت، و )) کلمه بیآالیش خدا((همه ادیانی را که بر  1555دیت ملی سال ). 1552(گردان کرد 

  . زناشویی روحانیان و برگزاري آیین عشاي ربانی را با شراب و نان مجاز و قانونی شناخت

رومند ترین جنبش اونیتاریانیسم در قرن گسترش نی. آیین پروتستان اکنون در لهستان به اوج قدرت خود رسیده بود

 1546پیروان سروتوس، که منکر تثلیث بودند، از سال . شانزدهم در لهستان وضع این کشور را مغشوش و آشفته کرد

، الیلیوس سوکینوس به لهستان سر زد و 1551در سال . در منتهاالیه خاوري جهان کاتولیک زمزمه آغاز کردند

  . خویش را در این کشور شایع کرد هاي حاد افراطی اندیشه

اعترافنامه ایمان خویش را  1561به همت جورجوبالندراتا، پیروان اونیتاریانیسم در لهستان فزونی یافتند و به سال 

ولی به زایش غیر طبیعی، معجزات، رستاخیز، صعود، و وحی گرفتن . اینان منکر الوهیت مسیح بودند. منتشر کردند

اعتقاد به گناهکاري ذاتی بشر و کفاره شدن مسیح در راه انسان گناهکار را موهوم و بیپایه . اشتندوي از خدا عقیده د
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میدانستند، تعمید و عشاي ربانی را نمادي بیش نمیشمردند، و تعلیم میدادند که انسان تنها با به جاي آوردن تعالیم 

عقاید آنان را نادرست و بیپایه خواند، ) 1563(پس از آنکه سینود کالونی کراکو . مسیح به رستگاري دست مییابد

که فاوستوس  1579نفوذ و قدرت آنها در سال . پیروان اونیتاریانیسم براي خود کلیساي مستقلی بنیان نهادند

  . سوکینوس، برادرزاده الیلیوس، به لهستان آمد به حد اعالي خود رسیده بود

هاي دینی تازهاي که با چنین  ت و توسل به سیاست با اندیشهکلیساي کاتولیک رومی با زجر و آزار نشر مطبوعا

، باسقف کراکو زن هشتاد سالهاي را که از 1539در سال . سرعتی در لهستان پراکنده میشدند به مبارزه برخاست

، که چندي بعد به مقام )کولم(ستانیسالس هوژیس، اسقف خلمنو . پرستش نان تقدیس شده سرباز میزد آتش زد

او گرچه خود براي اصالح کلیسا تالش میکرد، اما به معتقدات . لی رسید، با سرسختی با پروتستانها مبارزه کردکاردینا

به سفارش او، لودوویکو لیپومانو، اسقف ورونا، به نمایندگی پاپ به لهستان . و آیینهاي پروتستانها تمایل نداشت

  . پاپ در کراکو گماشته شدفرستاده شد، و جووانی کومندونه، اسقف زانت، به سفارت 

هاي خصمانه  نامبردگان با اشاره به شکافی که در صفوف پروتستانها افتاده بود، و با این استدالل که شیوع اندیشه

در سال . متشتت رهبري اخالقی ملت را دشوار میسازد، سیگیسموند دوم را هوادار سرسخت آیین کاتولیک کردند

یسوعیان، که مردان ورزیده و تعلیم دیده و . از یسوعیان را به لهستان آوردند، هوژیس و کومندونه گروهی 1564

مومنی بودند، حساسترین مقامات آموزشی را به دست گرفتند، به شخصیتهاي با نفوذ کشور تقرب جستند، و مردم 

  . لهستان را به آیین موروثی بازگردانیدند

ساي کاتولیک رومی درافتد، پروتستان بودند، و از همین روي مهاجران بوهمی از سالها قبل از آنکه لوتر با کلی

آلمانیهاي مقیم مرزهاي باختري لهستان به اصالح کلیسا دل بسته . هاي لوتر آنان را چندان متعجب نکرد اندیشه

  . نفري را تشکیل میداد، از لوتر پروتستانتر بودند 400000، که ده درصد جمعیت ))برادران بوهمی. ((بودند

ت درصد آنان از اوتراکیان بودند کاتولیکهایی که آیین قربانی مقدس را با شراب و نان برگزار میکردند و شص

، دو سوم ساکنان بوهم پروتستان بودند، ولی در سال 1560در سال . اعتراضات پاپ را مورد توجه قرار نمیدادند

  . هاي دینی دیگر چیره شد ک بر فرقهفردیناند یسوعیان را بدانجا آورد و در نتیجه آیین کاتولی 1561

مهاجران آلمانی، که پیرو لوتر بودند، مردم . جنبش اصالح دینی توسط مهاجران آلمانی به مجارستان راه یافت

مجارستان را با این واقعیت آشنا ساختند که انسان میتواند از پیروي کلیساي کاتولیک رومی و امپراطور سرباز زند و 

دهقانان مجارستان، که در چنگال فئودالیسم مورد حمایت کلیسا جان میکندند، به امید آنکه از اسارت . باز زنده بماند

خاوندان فئودال به اراضی کلیسا، که محصول آنها کمتر از . کلیسا رهایی یابند از آیین پروتستان استقبال کردند

در اندیشه آنان تاثیر )) یوتوپیا((ین، که کارگران شهرنش. محصول اراضی خود آنان نبود، چشم طمع دوخته بودند

. وار به انهدام شمایل مذهبی پرداختند نهاده بود و کلیسا را بزرگترین مانع تحقق آرزوهاي خویش میدانستند، دیوانه

در غرب . کلیساي کاتولیک رومی دولت را بر آن داشت که پیروي از آیین پروتستان را از گناهان کبیره بشمارد

فردیناند، شاه مجارستان، براي سازش با پروتستانها تالش میکرد و بر آن بود که زناشویی روحانیان و مجارستان، 

. برگزاري آیین تناول عشاي ربانی را به رسم کاتولیک و پروتستان مجاز سازد

شماره . در شرق مجارستان، که در دست ترکان بود، آیین پروتستان بدون برخورد با مانعی گسترش یافت

گرایش همه مردم مجارستان به آیین پروتستان  1550روتستانهاي مجارستان چنان فزونی مییافت که در سال پ

ولی آیین کالونی با االهیات لوتر به مبارزه برخاست، و مجارها، که از دیر زمانی کینه . قطعی و اجتناب ناپذیر مینمود

شماره پیروان آیین . و به آیین کالونی سویسی گرویدند آلمانیها را به دل داشتند، از مذهب لوتري روي برتافتند

رقابت و زورآزمایی . انجمن دینی بزرگی در چنگر برپاداشتند 1558کالونی در مجارستان به آنجا رسید که به سال 
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بسیاري از ماموران دولت یا مردمی که . هاي پروتستان جنبش اصالح دینی را در مجارستان به دوشاخه پراکند فرقه

یین پروتستان را پذیرفته بودند، به این امید که ثبات اجتماعی و آسایش خاطر به کشور بازگردد، به کلیساي آ

و در قرن هفدهم، به همت یسوعیان، که فرزند یکی از پیروان کالون آنان را رهبري میکرد  ;کاتولیک رومی بازگشتند

  . آیین کاتولیک به مجارستان بازگشت

V -  بومان شارل پنجم و پست  

در فاندر دوران بلوغ شارل، بازرگانی بیش از آن گسترش یافته بود که افول صنایع پراکنده بتواند به چیزي گرفته 

شهرهاي بروژ و گان رونقی نداشتند، بروکسل از آن روي که پایتخت فالندر بود اهمیت داشت، لوون االهیات . شود

رونق بازرگانی، آنورس را در حدود . گانی خویش را گسترش میدادعرضه میداشت و آبجو تولید میکرد، و آنورس بازر

این شهر، که در کنار رود پهناور قابل کشتیرانی سکلت . غنیترین و پرمشغلهترین بندر اروپا ساخته بود 1550سال 

وقف بورس خود  قرار داشت، با اخذ گمرك ناچیز از کالهاي وادراتی، با استفاده از پیوند سیاسی خویش با اسپانیا، و با

، بندر بازرگانی و مراکز )چنانکه بر لوح آن منقوش بود)) (همه بازرگانان، از هر سرزمین و با هر زبان((جهت استفاده 

بازرگانی در این بندر از محدودیتهاي صنفی و حمایت صنایع داخلی به دست مقامات . امور مالی بینالمللی شد

هایی  بانکداران ایتالیایی در این شهر باجه. و پیشرفت باز میداشتند، آزاد بودشهري، که صنایع قرون وسطی را از رشد 

ي انگلیسی اینجا را انبار کاالهاي خویش قرار دادند، خاندان فوگر فعالیت بازرگانی ))بازرگانان ماجراجو((گشودند، 

). 1564(ر این شهر بنیاد نهاد با عظمت را د)) سراي ایسترلینگ((خویش را رد آن متمرکز کرد، و اتحادیه هانسایی 

. روزي پانصد کشتی بازرگانی به آنورس رفت و آمد میکردند، و پنج هزار سوداگر کاالهاي تجاري را مبادله میکردند

  . المللی شد پول آنورس رایجترین پول بین

ماشتگان آنورس گ. لیسبون که مهمترین بندر ادویه اروپا بود، از اهمیت افتاد و جاي خود را به آنورس سپرد

کشتیهاي تجاریی را که به لیسبون رهسپار بودند یکراست به آنورس میآوردند و بار آنها را در اروپاي شمالی توزیع 

از دیدار آنورس سخت دلتنگ شدم، زیرا مشاهده کردم که این بندر ونیز را پشت : ((سفیر کبیر ونیز نوشت. میکردند

ي یک پدیده تاریخی، یعنی انتقال مرکز بازرگانی اروپا از دریاي مدیترانه به وي با این سخن از رو.)) سرنهاده است

رونق بازرگانی صنایع فالندر را، حتی در شهرگان، گسترش داد . هاي شمالی اقیانوس اطلس، پرده برگرفته است کرانه

ید ساالنه او بود، فراهم ، که برابر نیمی از عوا)دالر 37500000(لیور  1500000و براي شارل پنجم درآمدي معادل 

. ساخت

شارل پنجم فالندر و هلند را که وي را توانگر و نیرومند ساخته بودند با استقرار حکومت خوبی که براي دوستان و 

شارل در قوانین و مقررات . مردم تنها از نظر محدودیت دینی در مضیقه بودند. دشمنان او باورنکردنی بود پاداش داد

کرد، و کارهاي شهري و ایالتی به دست مقامهاي محلی، شوراهاي ایالتی و مالی، و دادگاه استیناف، آنها مداخله نمی

شارل غیر مستقیم و توسط نواب سلطنت، که مردم از . که بخشی از دستگاه اداري مرکزي بود، حل وفصل میشدند

هللا خویش، مارگارت اتریشی، و پس از وي نخست عمه و پرستار و . آنان دلخوش بودند، بر این سرزمین فرمان میراند

ولی گسترش . او خواهرش ماري را، که ملکه پیشین مجارستان بود، به نیابت سلطنت فالندر و هلند برگماشت

او پادگانهاي اسپانیایی را در شهرهاي مغرور این سرزمین . امپراطوري شارل بتدریج وي را متحکم و زورگو کرد

چون گان از پرداخت قسمتی از هزینه . سیاست جهانی خویش را بزور درهم شکست مستقر کرد و هر ناسازگاري با

نظامی شارل، که شهرهاي دیگر بدو میپرداختند، سرباز زد، شارل نافرمانی و مقاومت ساکنان این شهر را بزور درهم 

ن و تاریخی شهر را شارل آزادي دیری ;شکست و، عالوه بر هزینه نظامی، مبلغی نیز به نام خسارت از آنان گرفت

ولی این شدت عمل اتفاقی و ). 1540(لگدمال کرد و ماموان خویش به جاي مقامهاي منتخب محلی برگماشت 
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آنان ثبات سیاسی و نظم اجتماعی را، که اقتصادشان را . استثنایی محبوبیت شارل را نزد ساکنان پست بومان نکاست

میدانستند و مهر وي را چنان به دل گرفته بودند که هنگام  رونق بخشیده بود، مرهون سیاست خردمندانه شارل

  . کنارهگیري او از امپراطوري، تقریبا همه مردم هلند سوگواري کردند

شارل، به پیروي از نظریه مردم آن روزگار که وحدت دینی را براي آرامش و نیرومندي هر ملتی واجب میشمردند، و 

پست بومان ارتش وي را که سرگرم پیکار با فرانسه و آلمان لوتري بود به از بیم آنکه گسترش آیین پروتستان در 

جنبش اصالح دینی قبل از قیام لوتر، در هلند چندان پیشرفتی . خطر اندازد، کلیسا را به آزردن پروتستانها واداشت

گلی و کالون از ژنو و آلزاس هاي لوتر و آناباتیستها از آلمان، و افکار تسوین ، اندیشه1517ولی پس از سال  ;نکرده بود

هاي لوتر به زبان هلندي ترجمه شدند، و مبلغان پر حرارتی افکار وي را در  نوشته. و فرانسه به پست بومان راه یافتند

هاي لوتر بناي  راهبان فرقه دومینیکیان با اندیشه. شهرهاي آنورس، گان، دوردرخت، اوترشت، زوئوله، و الهه پراکندند

  د، چنانکه یکی از آنان گفت حاضر است دندانهایش را در گلوي لوتر فرو برد و با دهان خون آلودش در مخالفت نهادن

امپراطور، که هنوز جوان بود، به اشاره پاپ، اعالناتی پخش کرد که خواندن . مراسم عشاي ربانی حضور یابد

یالتی دستور داد که مفاد فرمان ورمس را هاي ا در همان سال، وي به همه دادگاه. هاي لوتر را تحریم میکرد نوشته

دو تن فرایار  1523در نتیجه صدور همین دستور بود که در روز اول ماه ژوئیه . درباره هواداران لوتر اجرا کنند

آوگوستینوسی به نام هانري وو و یوهان اك را در فالندر آتش زدند و آنها نخستین شهداي پروتستان پست بومان 

هل زوتفن و نایب دیر آوگوستینوسی آنورس، که دوست و شاگرد لوتر بود، به زندان افتاد، فرار کرد، هانري، ا. بودند

این کشتارها جنبش اصالح دینی را بیش از پیش ). 1524(چندي بعد در هولشتاین دستگیر، و در آتش سوزانده شد 

. گسترش دادند

اشتیاق مردم به . ند، و بیش از آن در فالندر، منتشر شدبه رغم تفتیش مطبوعات، ترجمه کتاب عهد جدید لوتر در هل

بازگردانیدن مسیحیت به صورت اولیه امید به بازگشت قریبالوقوع مسیح و ایجاد اورشلیم نو، که در آن حکومت و 

کی، هاي مرام اشترا این آرزو با پارهاي از جنبه. زناشویی و مالکیت خصوصی وجود نخواهد داشت، را در دلها زنده کرد

آناباتیستها در آنورس، ماستریشت، و آمستردام . درآمیخت)) عشق آزاد((چون برابري انسانها، یاري متقابل، و حتی 

یوهان لیدنی متقابال به  1534ملخیور هوفمان از امدن به آمستردام آمد و در سال  1531در سال . متشکل شدند

تخمین میزنند که دو سوم جمعیت . هارلم به مونستر انتقال یافتدیدن او رفت، و اعتقادنامه آناباتیستها توسط او از 

بروز قحطی جنبش . در دونتر حتی شهردار به آناباتیستها گروید. برخی از شهرهاي هلند و فالندر آناباتیست بودند

جوش جنب و : ((به او نوشت 1534یکی از دوستان اراسموس در سال . آناباتیستها را به شورش اجتماعی مبدل کرد

بندرت شهري . هاي آتش زبانه میکشد آناباتیستها در این ایالت ما را به شور آورده است، زیرا جنبش آنان چون شعله

نایبالسلطنه ماري به امپراطور هشدار داد که شورشیان قصد دارند اموال .)) میتوان یافت که شعله آتش از آن برنخیزد

پاول کنند و غنایم خویش را متناسب با نیاز مردم در میان آنان تقسیم همه نجبا، روحانیان، و اشراف بازرگان را چ

، یوهان لیدنی نمایندگان خویش را براي رهبري شورش آناباتیستها، که در یک زمان از چند 1535در سال . نمایند

از آنان گروهی . شورشیان با بیباکی و از جان گذشتگی جنگیدند. شهر عمده هلند برخاست، به آنجا گسیل داشت

فرماندار، با لشکري مجهز به توپخانه سنگین، . صومعهاي را در فریسالند غربی اشغال کردند و پایگاه خود ساختند

دسته دیگري از ) 1535(پایگاه آنان را محاصره کرد، و هشتصد تن از شورشیان با نومیدي تا دم مرگ جنگیدند 

ساکنان شهر آنان را بیرون راندند و با سنگدلی از . را اشغال کردند ماه مه تاالر شهر آمستردام 11آناباتیستها در روز 

دل و زبان آنان را برکندند و به روي چهره مردگان، و یا آنانی که مشرف به مرگ بودند،  ;رهبرانشان انتقال گرفتند

اه تفتیش افکار را در شارل، که میپنداشت انقالب اشتراکی نزدیک است تاروپود جامعه را از هم بپاشد، دستگ. افکندند
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هلند مستقر کرد و به مجریان آن اجازه داد که، حتی به بهاي انهدام آزادیهاي محلی، شورش آناباتیستها و هر جنبش 

، 1555تا  1521در فاصله سالهاي . دیگري را که با آیین کاتولیک مخالف است به شدت هرچه تمامتر سرکوب کنند

. عابیون اجتماعی و دینی منتشر کردوي بالانقطاع اعالناتی بر ضد انش

انتشار یافت، اضمحالل امپراطور را نمایان کرد و براي انقالب  1550سپتامبر  25بیپرواترین این اعالنات، که در روز 

  : هلند در زمان فرمانروایی فرزند امپراطور زمینه مساعدي فراهم آورد

وکوالمپادیوس، اولریش تسوینگلی، مارتین بوتسر، ژان کالون، کسی مجاز نیست کتاب یا نوشته مارتین لوتر، یوهانس ا

و هر بدعتگذار دیگري را که از کلیساي مقدس کاتولیک رانده شده است در کلیساها، خیابانها، یا جاهاي دیگري 

هیچ کس اجازه ندارد شمایل مریم عذرا یا ... طبع، استنساخ، نگاهداري، پنهان، خرید و فروش، و یا پخش کند

یا مجامع و انجمنهاي سري غیر قانونی برپا کند، و یا در چنین ... یسان دیگر کلیسا را نابود با بدانها آسیب رساندقد

مجامعی که بدعتگذاران نامبرده در آنها تعلیم و تعمید میدهند و به زیان کلیساي مقدس و مصالح همگانی دسیسه 

یا خواندن و تعلیم و تفسیر )) کتاب مقدس((حث و گفتگو درباره ما همه غیر روحانیان را از ب... میچینند حضور یابد

یا دانشگاه شناختهشدهاي . مگر آنکه االهیات را به نحو صحیح آموخته باشند... علنی یا مخفی این کتاب منع میکنیم

مبرده بپذیرد، همچنین اعالم میداریم هر کسی که عقاید و نظریات بدعتگذاران نا... صالحیت آنان را تایید کرده باشد

هرگاه در عقاید خویش پافشاري نکند، در صورتی که مرد باشد با شمشیر سرش را ... به قرار زیر مجازات خواهد شد

و در صورتی که در عقاید خویش پافشاري کند،  ;از تن جدا خواهیم کرد، و هرگاه زن باشد زنده به گور خواهد شد

  ... در هر دو صورت، به نفع شاه ضبط خواهد شد در آتش معدوم خواهد گشت، و همه اموال او،

کسی مجاز نیست به کسانی که به اتهام بدعتگذاري تحت تعقیبند یا به آن اشتهار دارند جا و پناه دهد، و یا براي 

... هر کسی از این دستور سر باز زند، به کیفرهاي نامبرده محکوم خواهد شد. آنان خوراك، آتش، و پوشاك فراهم کند

هر که چنین ... بشناسانند و تسلیم کنند -به مقامات مربوط- ن که از وجود بدعتگذاران آگاهند، موظفند آنان را آنا

براي آنکه داوران، به بهانه . کسی را معرفی کند، در صورت ثبوت جرم، نیمی از دارایی محکوم به او داده خواهد شد

که کیفرهاي یاد شده  - مقرر میداریم- زاوارند محکوم نکنند،شدت کیفر، تبهکاران را به کیفرهایی سبکتر از آنچه س

و کسی، در هر  ;داوران حق ندارند این کیفرها را تعدیل کنند. بدون کم و کاست باید درباره مجرمان اجرا شوند

ي مقامی که باشد، مجاز نیست براي بدعتگذاران، تبعیدشدگان، و فراریها از ما یا مقام دیگري طلب بخشش یا تقاضا

  . این کیفرها الزم االجرا، و دست بردن در آنها خارج از صالحیت مقامات مدنی و نظامی است. تخفیف مجازات کند

کاتولیک وفادار خواهند  عالوه بر این، آنان که به فرو بومان سفر میکردند میبایست تعهد بسپارند که به آیین اصیل 

. فالندر را میدان کارزار مسیحیت کهن با نوع تازه مسیحیت ساختصدور فرمان نومید کننده امپراطور هلند و . ماند

همگی آناباتیست ((تن، که تقریبا  30000نزدیک به  1546به تخمین سفیر کبیر ونیز در دربار شارل پنجم، در سال 

تن  1000ناظران محتاطتر شماره کشته شدگان را در این سال  ;بودند، در نتیجه اجراي فرمان امپراطور نابود شدند

  . دستگاه تفتیش افکار در مورد آناباتیستهاي هلندي در کار خویش کامیاب شد. محاسبه کردهاند

و گروهی از آنان به انگلستان گریختند و مقارن  ;آن عده از آناباتیستها که زنده مانده بودند از مقاومت دست شستند

زجر و شکنجه، و همچنین . قش فعاالنهاي ایفا کردندفرمانروایی ادوارد ششم و ملکه الیزابت در جنبش پروتستان ن

  . رونق اقتصادي کشور، جنبش هواداران مرام اشتراکی را خاموش کرد

ولی پس از آنکه طغیان آناباتیستها فرو نشست، سیل هوگنوهاي سرسختی که پیرو آیین کالونی بودند از فرانسه به 

ختی و اعتقاد به حکومت دینی، در دل وارثان سنتهاي رازورانه اینان، با حرارت و سرس. هلند و فالندر سرازیر شد

آیین کالونی، با بزرگداشت کار و فعالیت، احترام به دارایی و ثروت، و تضمین . راه یافتند)) برادران همزیست((فرقه 
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مردم اصول نظام جمهوري، که پیش از حکومت خودسرانه طبقه بازرگان را ارضا میکرد، در میان طبقات مختلف 

، در شهرهاي ایپر، تورنه، واالنسین، بروژ، گان، و آنورس به انجمنهاي 1555در سال . هلند و فالندر گسترش یافت

سرانجام، پیروان کالون بودند نه آناباتیستها یا هواداران لوتر که در زمان فرمانروایی . پیرو آیین کالونی بر میخوریم

هاي اندیشه نو در روزگار ما  یا رهانیدند و هلند را یکی از مهمترین گاهوارهفرزند شارل پست بومان را از سلطه اسپان

. ، شارل پنجم از همه آرزوهاي خویش، مگر آنکه با تقدس بر بالین مرگ سرنهد، چشم پوشید1555به سال . ساختند

تان با کلیساي کاتولیک او امید خویش را به سرکوبی پروتستانهاي آلمان و هلند و فالندر، یا سازش دادن آیین پروتس

رومی در شوراي ترانت، و همچنین آرزوي به هم پیوستن کاتولیکها و پروتستانها، فرانسویها و آلمانیها، و رهبري آنان 

در جنگ با سلیمان قانونی و ترکان، که با تعرضات خویش سراسر جهان مسیحی را تهدید میکردند، از سر بیرون 

وش و روابط جنسی، پیکارهاي جانکاه او، و بار سهمگین فرمانروایی، که با انقالبات زیادهروي وي در خورد و ن. کرد

وي، که در . متوالی در آمیخته بود، تندرستی وي را مختل و سیاستش را ناکام گذاشتند و اراده وي را درهم شکستند

ج سالگی به بیماریهاي سی و سه سالگی گرفتار زخم معده، در سی و پنج سالگی پیر و شکسته، و در چهل و پن

نقرس، و تنگی نفس، و اختالل دستگاه گوارش، و لکنت زبان مبتال شده بود، نیمی از ساعات بیداري را با درد و رنج 

ورم مفاصل انگشتان او را چنان . سپري میکرد، و تنگی نفس بیشتر شبها وي را از خواب و استراحت باز میداشت

هنگامی . را امضا کرد به دست گیرد)) پیمان صلح کرپی((نست قلمی را که با آن ناتوان ساخته بود که بسختی میتوا

آقاي دریاساالر، درباره : ((که کولینیی نامه هانري دوم را به او داد، شارل بسختی توانست آن را بگشاید، و به او گفت

که با چابکی و تردستی نیزه  من چگونه میاندیشی من که به این سختنی نامه را میگشایم آیا همان شهسواري هستم

شاید شقاوت و بیرحمیی که گاهی از او سر میزد و توحشی که هنگام سرکوبی پروتستانهاي هلند )) پرانی میکردم

او با نادیده گرفتن وساطت فرزندش، که بعدها به نام فیلیپ دوم . بروز داد معلول درد و رنجی باشند که وي را میآزرد

ون پدر با سنگدلی و شقاوت حکومت کرد، فرمان داد پاهاي آلمانیهاي مزدور اسیري را که به به فرمانروایی رسید و چ

، ولی به موقع )1539(او در مرگ همسر دلبندش، ایزابل، سخت گریست . سود فرانسه جنگیده بودند از تن جدا کنند

. پناه همبستر شد خود با دختران بی

ماه اکتبر احضار کرد و فیلیپ  25ندر را براي شرکت در مجمع عالی روز ، شارل سران هلند و فال1555در پاییز سال 

نمایندگان نجبا و مقامات بلند پایه هفده والیت، در پناه سربازان مسلح، در . را نیز از انگلستان به این مجمع فراخواند

شارل پنجم، . سل گرد آمدندتاالر پهناور دوکهاي برابان، که بر دیوارهاي آن فرشینه کوبیده بودند، در شهر بروک

. همچنانکه بر شانه ویلیام خاموش، فرمانرواي اورانژ و دشمن آینده فرزندش، تکیه زده بود، به تاالر اجتماع در آمد

، مشاوران امپراطور، شهسواران فرقه پشم زرین، و افراد سرشناس )دوك ساووا(، امانوئل فیلیپر )نایب السلطنه(ماري 

پس از آنکه همه حاضران به جاي خود نشستند، فیلیبر از جاي برخاست و، طی خطابه . کردندفیلیپ را مشایعت می

مطولی که شارل را خوش آمد، اعالم داشت که امپراطور به دالیل طبی و فکري و سیاسی تصمیم گرفته است به نفع 

واي بلند قامت و خوبروي اورانژ سپس شارل، که هنوز بر شانه فرمانر. فرزندش از فرمانروایی پست بومان کناره گیرد

تکیه زده بود، بر پا ایستاد، سخنان فیلیبر را تایید کرد، و چگونگی گسترش حیطه فرمانروایی خویش، و اینکه همه 

نیرو و توانایی خود را مصروف مسئولیتهاي ناشی از زمامداري کرده است، به اجمال، به حاضران یاد آور شد و خاطر 

ران فرمانروایی خویش نه بار به آلمان، شش بار به اسپانیا، هفت بار به ایتالیا، و چهار بار به نشان ساخت که در دو

وي سپس به سخنان . فرانسه، و دوبار به انگلستان و افریقا سرزده و یازده بار با کشتی دریاها را در نوردیده است

  :خویش افزود
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چون امروز که شما را ... در میان تجارب زندگیم واقعهاي... ردماین چهارمین بار است که نزد شما به اسپانیا باز میگ

  ... ترك میگویم، بیآنکه آرامشی را که مطلوب من بوده است پشت سر نهم، دردناك و اندوهبار نبوده است

ولی با خستگی مفرطی که به من دست داده است دیگر مقدورم نیست مسئولیت حکومت را، بیآنکه زیانی به کشور 

دقت و ممارستی که مسئولیت کشورداري مستلزم آن است، و خستگی مفرط ناشی از آن، ... ه دوش کشمرسد، ب

در چنین وضعی، هر گاه از ... تندرستی مرا بر باد داده و برایم توانایی و قدرتی که الزمه زمامداري است نگذاردهاند

فرزندم فیلیپ اکنون به سنی رسیده است که ... .فرمانروایی چشم نپوشم، در برابر یزدان و انسان مسئول خواهم بود

...و امید راسخ دارم که او براي اتباع دلبندم فرمانرواي شایستهاي خواهد بود. میتواند بر شما حکومت کند

چون شارل، پس از اداي این سخنان، با رنج و محنت بر جایش لمید، چنان تاثري به حاضران دست داد که همه آنان 

ا، شکستها، و ناکامیهاي مردي را که چهل سال، در سختترین شرایط زمان، براي وصول به مقاصدي که گناهان، آزاره

فیلیپ رسما . وي آنها را درست تشخیص میداد تالش کرده بود، از یاد بردند و بسیاري از آنان از فرط تاثر گریستند

و حقوق سنتی و تاریخی این سرزمین را گرامی  به فرمانروایی هلند و فالندر منصوب شد و سوگند یاد کرد که قوانین

شارل تاج و تخت اسپانیا، را با همه حقوق و مستملکالت آن در دو سوي جهان، به فرزندش  1556در آغاز سال . دارد

ولی . شارل عنوان امپرطور را براي خویش نگاه داشت، و بر آن بود که این عنوان را نیز به فرزندش ببخشد. سپرد

سپتامبر  17در روز . این عنوان را به برادرش بخشید 1558اند به این تصمیم اعتراض کرد، وي به سال چون فردین

  . شارل بندر فالشینگ را ترك گفت و رهسپار اسپانیا شد 1556

VI -  1558- 1516اسپانیا   

   1522- 1520: کمونهاشورش  -1

به سود یا زیان مردم این ) 1558- 1519(به امپراطور شارل پنجم ) 1556-1516(ه ارتقاي شارل اول اسپانیا اینک

شارل که در فالندر چشم به جهان گشوده و در آن سامان پرورش یافته بود و . کشور بود مسئلهاي است شایان تعمق

. اي عمرش با روحیه مردم اسپانیا آشنا نشدبه آداب و رسوم این سرزمین خو گرفته بود، و قبل از آخرین ساله

مسئولیت شاه در سنجش با وظایف امپراطور، که انقالب پروتستان و کشاکش با پاپ، سلطان سلیمان قانونی، 

مردم اسپانیا از اینکه دیدند . خیرالدین بارباروسا، و فرانسواي اول وي را به خود سرگم ساختند، بسیار ناچیز بود

. شورشان در جنگهایی برباد میروند که از مصالح آنان بسیار به دور است، زبان به شکایت گشودندنفوس و دارایی ک

امپراطور چگونه میتوانست سازمانهاي شهري اسپانیا را که، قبل از تسلط فردیناند کاتولیک بر این دیار، اسپانیا را از 

ه چشم به راه بازگشت آنها بودند محترم شمارد دموکراسی نیمبندي برخوردار ساخته بودند و مردم اسپانیا هموار

با آنه از زمان انتصاب وي به . شارل در نخستین سفرش به اسپانیا نتوانست محبوبیتی براي خویش فراهم کند

وي با خلع گستاخانه کاردینال . فرمنروایی اسپانیا بیست ماه میگذشت، هنوز با زبان اسپانیایی آشنایی نداشت

لطنت، مردم اسپانیا را، که به خاطر خدمات دینی و سیاسی گرانبهاي وي بدو دل سپرده بودند، خیمنث از نیابت س

شارل در میان فالندریها، که اسپانیا را مردمی وحشی و محتاج ارشاد آنان میپنداشتند، بارآمد و در هفده . آزرد

. یترین مقامات کشور گماشتسالگی، که فرمانرواي مطلقالعنان اسپانیا شده بود، این انگلها را به عال

برخی از کورتسهاي ایالتی، که نجباي درجه دوم بر آنها نفود داشتند، اکراه خویش را از انتصاب بیگانهاي به 

کورتس کاستیل از دادن عنوان شاهی به او سربا زد، و سپس با اکراه، و به این شرط . فرمانروایی اسپانیا پنهان نکردند

این مخالفتها به شارل . ر دیوانهاش، خوانا، زمامداري کند، وي را شاه اسپانیا شناختکه شارل با همکاري ماد

. آموختند که باید زبان اسپانیایی فراگیرد، در اسپانیا زیست کند، و دیگر مقامات اسپانیا را به بیگانگان نسپارد

مردم اسپانیا هنوز از . لفت نهادندکورتسهاي دیگر اسپانیا نیز، یکی پس از دیگري، با فرمانروایی شارل بناي مخا
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تحقیر وي بازنایستاده بودند که شارل شنید به امپراطوري برگزیده شده است و آلمانیها او را براي تاجگذاري به کشور 

درخواست هزینه سفر کرد، ) که در آن زمان پایتخت اسپانیا بود(چون از کورتس والیاذولیذ . خویش میخوانند

سرانجام، شارل . چنان غوغایی در میان مردم افتاد که نزدیک بود به جان شاه گزندي رسدتقاضاي وي رد شد و 

  . هزینه سفر خویش را از کورتس الکورونیا دریافت کرد و به سوي فالندر شتافت

وي با مستقر کردن صاحبمنصبان قضایی در شهرها براي حفظ مصالح خود، و با گماشتن مربی پیشین خود، 

  . ان اوترشتی به نیابت سلطنت اسپانیا، خطر ناشی از غیبت خویش را سه چندان ساختکاردینال آدری

منصبان قضایی را از خود  اهالی شورشی کمونها صاحب. کمونهاي اسپانیا یکی پس از دیگري سر به طغیان برداشتند

ردند در اتحادیهاي به نام راندند، گروهی از نمایندگان را که هزینه سفر شارل را تصویب کرده بودند از پاي درآو

نجبا و سران کلیسا و شهرنشینان . گرد آمدند، و متعهد شدند که بر اعمال و کردار شاه نظارت کنند)) کمون مقدس((

و اعالم ) 1520اوت (تشکیل دادند )) اتحاد مقدس((نیز به شورشیان پیوستند و در آویال دولت مرکزي، به نام 

وافق کورتسها حق برگزیدن نایبالسلطنه را ندارد، هیچ مقامی مجاز نیست بدون داشتند که شوراي سلطنت بدون ت

و شهرها باید به جاي صاحبمنصبان قضایی، به دست شهرداران منتخب خود  ;تصویب کورتسها اعالم جنگ دهد

یان زیر دستش از روحان. آنتونیو د آکونیا، اسقف زامورا، آشکار نغمه جمهوریخواهی ساز کرد. شارمندان اداره شوند

خوان د پاذیلیا، از نجیبزادگان تولدو، . رزمجویان انقالبی تشکیل داد، و درآمد اسقفنشین خویش را به شورشیان سپرد

شورشیان به فرماندهی او شهر تورذسیلیاس را تسخیر کردند، خواناي دیوانه را . به فرماندهی شورشیان برگزیده شد

اعالمیهاي را امضا کند که به موجب آن شارل از فرمانروایی معزول، و خود وي  به گروگان گرفتند، و از او خواستند

. ولی او با همه دیوانگش از امضاي اعالمیه سرباز زد. ملکه اسپانیا میشد

آدریان، که نیروي چندانی براي سرکوبی شورش نداشت، از شارل خواست که بیدرنگ به اسپانیا بازگردد، و شورش را 

شارل بازنگشت، ولی سرانجام خود او با مشاورانش توانستند . ود سرانه و غیبت او از کشور خواندمعلول حکومت خ

به نجبا هشدار دادند که . مخالفان را بپراکنند، و بدین سان زمینه را براي بازگشت شارل به سلطنت مساعد سازند

این خطر هم اکنون در کمین . کندپیروزي شورشیان هستی طبقه توانگر را چون مقام سلطنت به خطر خواهد اف

هاي کارگري در طول  طبقه توانگر، بود زیرا کارگران که مزد ثابت، کار اجباري، و محرومیت از حق تشکل در اتحادیه

در واالنس و آبادیهاي مجاور . سالیان متمادي آنان را به ستوه آورده بود، در چند شهر قدرت را به دست گرفته بودند

این . هاي کارگري برپا کردند متشکل شده بودند کمیته)) برادري اصناف((ه در جمعیتی به نام آن ،کارگران، ک

دیکتاتوري پرولتاریا، بر خالف معمول، حکومتی دیندار بود، چنانکه به هزاران تن از مورها که هنوز در آن دیار 

ز آنان که حاضر نبودند تعمید گیرند میزیستند اخطار کرد که از غسل تعمید و مرگ یکی را برگزینند، و صدهاتن ا

در مایورکا، کارگرانی که کارفرمایانشان آنان را به بردگی کشیده بودند، سالح به دست گرفتند، فرماندار . کشته شدند

بسیاري از شهرهاي اسپانیا . شاه را برانداختند، و نجبایی را که نتوانسته بودند از چنگ آنان بگریزند از پاي درآوردند

در مادرید، سیگوئنثا، و گواذاالخارا، . ندان فئودال را از خود راندند و از پرداخت بهره مالکانه سر باز زدندخاو

در گوشه و کنار، اشراف به دست مردم کشته  ;حکومتهاي شهري تازه اشراف و نجبا را از مقامات دولتی برکنار کردند

اهالی کمونها در همه جا دست به . ت معاف بودند، مالیات بستبر امالك نجبا، که از مالیا)) اتحاد مقدس((شدند، و 

جنگ طبقاتی . تاراج بردند و کاخهاي نجبا را به آتش کشیدند، و نجبا نیز به کشتار اهالی شورشی کمونها پرداختند

  . به سراسر اسپانیا گسترش یافت

یی آنان بود، موجبات شکست و نابودي شورشیان اسپانیا با گسترش هدفهاي خود، که رسیدن بدانها خارج از توانا

نجبا نیرویی گرد آوردند و دوش به دوش سربازان شاه با شورشیان جنگیدند، واالنس را . خویش را فراهم ساختند
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در گرماگرم بحران، ) 1521(تسخیر، و پس از چند روز کشتار و خونریزي، حکومت کارگري آن را واژگون کردند 

)) اتحاد مقدس((و در  ;تخاصم، به فرماندهی پاذیلیا و دون پذروخیرون، منقسم گشتارتش شورشیان به دو شاخه م

خیرون . شورشیان هر والیتی مستقال و بدون همکاري با شورشیان دیگر نبرد را ادامه دادند. نیز نفاق و جدایی افتاد

ارتش ناتوان پاذیلیا در و  ;به ارتش سلطنتی، که تورذسیلیاس و خوانا را از چنگ شورشیان خارج کرد، پیوست

ژوئیه (سرباز آلمانی به اسپانیا بازگشت  4000هنگامی که شارل با . بیلیاالر تار و مار گشت و فرمانده آن کشته شد

در خالل جنگ داخلی، نجبا و توده مردم یکدیگر را چنان ناتوان کرده . ، نجبا کشور را براي او فتح کرده بودند)1522

و اصناف را بآسانی فرمانبردار خویش ساخت، کورتسها را به جاي خود نشاند، و خودسرانه بر بودند که شارل شهرها 

شکست جنبش دموکراتیک کمونها اسپانیا را چنان مرعوب ساخت که تا قرن نوزدهم با محرومیت . اسپانیا فرمان راند

را براي مردم اسپانیا تحمل پذیر  شارل، با رفتار مدبرانه حکومت خودسرانه خویش. خویش ساختند و دم برنیاوردند

ساخت، بزرگان اسپانیا را به گرد خویش آورد، و براي آنکه به اسپانیایی روان و شیوا سخن بگوید، به آموزش زبان 

شارل با اشاره به اینکه ایتالیایی زبانی برازنده زنان، آلمانی زبان گفتگو با دشمنان، . مردم اسپانیا همت گماشت

براي مکالمه با دوستان، و اسپانیایی زبان مناسب براي مصاحبه با آفریدگار است، مردم اسپانیا را فرانسوي زبانی 

. خشنود و فریفته خویش ساخت

II -  پروتستانهاي اسپانیا  

کلیساي اسپانیا، با آنکه هوادار سرسخت . جز کلیسا، قدرتی که در برابر شارل ایستادگی کند در اسپانیا، نمانده بود

شارل نیز، چون فردیناند کاتولیک، تامین استقالل کلیساي . اتولیک بود، با سلطه پاپها مخالفت میورزیدآیین ک

اسپانیا و رهایی آن را از سلطه پاپها وجهه همت خویش قرار داد، در این راه تا بدانجا پیش رفت که انتصابات و عواید 

ه براي تسلط یافتن دولت بر کلیسا نیازي به اصالح دینی اسپانیا نیز چون فرانس. کلیسا را به خویشتن اختصاص داد

شارل، در طول نیمی از دوران فرمانروایی خویش که در اسپانیا سپري شد، چنان تحت تاثیر اصیل آیینی . نداشت

) جز حفظ قدرت خاندان هاپسبورگ(کلیساي اسپانیا قرار گرفت که در آخرین سالهاي فرمانروایی خویش کاري را 

در روزگاري که پاپها . از سرکوبی بدعتگذاري و انحراف از معتقدات کلیساي کاتولیک رومی نمیشمردواجبتر 

او، که معتقد . میکوشیدند تفتیش افکار را تعدیل کنند، شارل تا دم مرگ از تقویت دستگاه تفتیش افکار باز نایستاد

میکشاند، از هیچ کوششی براي جلوگیري شده بود گسترش آیین پروتستان پست بومان را به آشوب و جنگ داخلی 

  . هاي دینی نو به اسپانیا فروگذار نکرد از رخنه اندیشه

دستگاه . خشونت دستگاه تفتیش افکار اسپانیا در زمان شارل فرونشست، ولی حدود اختیار آن گسترش یافت

ات کلیساي کاتولیک رومی ناسازگار ها را تفتیش میکرد و کتابهایی را که با معتقد تفیتیش افکار مطبوعات و کتابخانه

دستگاه . این دستگاه بر روابط جنسی نیز نظارت میکرد و متخلفان را کیفر میداد. مییافت طعمه آتش میساخت

 ;مقرراتی وضع کرد و تصدي مشاغل مهم را به روي مجرمان توبه کار بست)) پاکی خون((تفتیش افکار براي حفظ 

خویش دور نداشت، زیرا گروهی از آنان مدعی بودند که گفتگوي فردي و مستقیم با رازوران را نیز از چشم تیزبین 

خدا جایی براي حضور در مجامع کلیسایی نمیگذارد، و برخی از آنان در حال جذبه و بیخودي به کارهایی دست 

، اعالم داشت که واعظ غیر رسمی، پذرو رویث د آلکاراث. میزدند که کلیسا را به پاکی و عفت آنان بدگمان میکرد

و فرایاري به نام فرانثیسکو اورتیث میگفت که هر وقت با عارفه خوبرویی  ;هماغوشی در واقع پیوندي با خداست

همبستر میشود، حتی هنگامی که تن برهنه وي را به آغوش میکشد احساس نمیکند مرتکب خطاي جسمی شده 

تفتیش افکار با ایشان به نرمی رفتار کرد و خشونت و دستگاه . است، زیرا وجد و نشاط روحی به او دست میدهد

. شدت عمل خویش را براي پروتستانهاي اسپانیا نگاه داشت
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در اسپانیا نیز چون اروپاي شمالی جنگ و ستیز پروتستانها با مخالفان، پس از مناقشات عقیدتی بر سر چگونگی 

روشنفکر و آزاداندیش کلیسا با اومانیستهایی که معدودي از سران . اصالح کلیسا، به شیوه اراسموس آغاز گشت

خیمنث و دیگران، قبل از آنکه شارل به اسپانیا درآید، . تبهکاري روحانیان را نکوهش میکردند دمساز شده بودند

 هاي لوتر ظاهرا همراه اطرفیان آلمانی و فالندري شارل اندیشه. بسیاري از مفاسد دینی را از دامان کلیسا زدوده بودند

یک تن آلمانی را به جرم داشتن تمایالت لوتري در واالنس محکوم کردند، و در  1524در سال . به اسپانیا راه یافت

یک نقاش فالندري را از آن روي که وجود برزخ و ارزش آمرزشنامه را انکار میکرد، تا پایان عمر به زندان  1528

آتش زدند، و  1542م نخستین اسپانیایی پیرو لوتر بود، در فرانثیسکو دسان رومان را، که از قرار معلو. افکندند

خوان دیاث، اهل کوئنکا، در ژنو به . هنگامی که وي در آتش جان میکند، تماشاگران پیکر وي را متالشی کردند

برادرش آلفونسو براي بازگردانیدن وي به آیین کاتولیک نزد او شتافت، و چون از تالش خویش . مذهب کالون گروید

در سویل، خوان خیل، کانن کلیساي جامع شهر، را چون بر ضد ). 1546(تیجه نگرفت، به دست خود وي را کشت ن

پرستش شمایل مذهبی، شفاعت براي مردگان، و لزوم به جاي آوردن کارهاي نیک براي نیل به رستگاري سخن 

همکارش . آوردند و خاکستر کردندو پس از مرگ استخوانهایش را از گور در ;میگفت، یک سال به زندان افکندند

چهارده . کونستانتینو پونثه د ال فوئنته، که نظریات او را اشاعه میداد، در سیاهچال دستگاه تفتیش افکار جان سپرد

تن از یاران و همفکران او را، که چهار فرایار و سه زن در میان آنان بودند، آتش زدند، بسیاري دیگر را به کیفرهاي 

  . وم ساختند، و خانهاي را که محل اجتماع آنان بود با خاك یکسان کردندگوناگون محک

دستگاه تفتیش افکار جمعیت نیمه پروتستان دیگري را، که جمعی از نجباي بانفوذ و سران بلند پایه کلیسا در آن 

که میخواستند از  تقریبا همه اعضاي این جمعیت بازداشت شدند، و چند تن را. میان بودند، در والیاذولیذ کشف کرد

شارل پنجم، که در آن هنگام در یوسته به سر میبرد، دستور داد . اسپانیا بگریزند دستگیر کردند و باز گردانیدند

گذشتی درباره دستگیر شدگان روا ندارند، توبهکاران را گردن بزنند، و کسانی را که در عقیده خویش پایدارند در 

چهارده تن از محکومان را در برابر )) یکشنبه تثلیث((که مصادف بود به  1559مه  12در روز . آتش بسوزانند

سیزده تن را که توبه کرده بودند سر بریدند، و آنتونیو . جمعیتی که از خوشحالی در پوست نمیگنجیدند نابود کردند

نور دثیسنروس، را که از داررثوئلو را که در عقیده خویش پا برجا بود، زنده آتش زدند، همسر بیست و سه ساله او، لئو

او پس از آنکه ده سال را در زندان گذراند، از توبه خویش پشیمان . جمله توبهکاران بود به زندان ابد محکوم کردند

بیست و شش تن دیگر از . شد و درخواست کرد او را نیز چون شوهرش آتش زنند، و تقاضاي وي برآورده شد

نفري، که فیلیپ دوم در راس آنان بود، گرد آوردند و  200000رابر جمعیت در ب 1559اکتبر  8محکومان را در روز 

نامدارترین قربانی دستگاه تفتیش افکار اسپانیا بارتولومه د کارانثا، اسقف . در آتش سوزانیدند، و ده تن را خفه کردند

ي مخالفان کلیساي کاتولیک اعظم تولدو و رهبر کلیساي اسپانیا، بود وي هنگامی که راهبی بیش نبود، براي دستگیر

شارل وي را به نمایندگی خویش در شوراي ترانت گماشت و براي شرکت در مراسم . از هیچ کوششی فروگذار نمیکرد

در میاان ) 1557(روزي که وي را به اسقفی اعظم برمیگزیدند . زناشویی فیلیپ با ملکه ماري به انگلستان فرستاد

ولی اندکی پس از انتخابات وي به این مقام، گروهی از . زیان خویش راي دادانتخاب کنندگان تنها خود وي به 

مکاتبات  ;پروتستانهایی که در والیادولیذ زندانی بودند گواهی دادند که بارتولومه پنهانی با آنان همکاري میکرده است

و ملیکور کانو، که از عالمان  ;فتادوي با خوان د والدس، مصلح دینی اسپانیایی که در ایتالیا میزیست، از پرده بیرون ا

. متهم کرد) عقیده لوتر(االهی با نفوذ و سرشناس اسپانیا بود، وي را به اعتقاد به رستگاري انسان به یاري ایمان 

جا  هنوز دو سالی از ارتقاي وي به شامخترین مقام کلیساي اسپانیا نمیگذشت که دستگیر و زندانی شد از همین

هاي گوناگون زندانی ساختند، و  هفده سال وي را در بازداشتگاه. ستگاه تفتیش افکار اسپانیا پی بردمیتوان به قدرت د
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وي را )) مجرمیت((پاپ گرگوریوس سیزدهم . هاي او را در تولدو و رم بدقت بررسی کردند در طول این مدت نوشته

ده اصلی که به او ارائه داده بودند اعالم سنگین تشخیص داد، فرمان داد او وفاداري و سرسپردگی خویش را به شانز

کارانثا حکمی راکه درباره وي صادر شده بود با فروتنی گردن نهاد و . دارد، و پنج سال وي را از مقامش برکنار کرد

ولی درد و رنج زندان و خواري و زبونی چنان وي را ناتوان ساخته بودند  ;خویشتن را براي تحمل کیفر آماده ساخت

در فاصله بین سالهاي . با مرگ وي جنبش پروتستان در اسپانیا خاموش شد). 1567. (هفته بعد درگذشتکه پنج 

را به اتهام تمایل به آیین پروتستان در اسپانیا نابود ) یعنی سالی چهار تن(، نزدیک به دویست تن 1600تا  1551

 ;بودند، در کلیساي کاتولیک رومی گرد آمدند مردم اسپانیا، که کینه مسلمانان و یهودیان را به دل گرفته. کردند

آیین کاتولیک با احساسات میهنپرستانه درآمیخت، و دستگاه تفتیش افکار بآسانی توانست، در طول عمر یکی دو 

  . هاي مستقل بازدارد نسل، مردم اسپانیا را مهار کند و آنان را از گرایش به اندیشه

III  -1558- 1556: امپراطور در میگذرد

در بورگوس بسیاري از مالزمانش را . شارل پنجم از آخرین سفر خود به اسپانیا بازگشت 1556سپتامبر  28ر روز د

. پاداش داد و ترك گفت، و با دو خواهرش ماري، ملکه پیشین مجارستان، و الئونورا، بیوه فرانسواي اول، وداع کرد

 ;ر میورزیدند، تصمیم گرفتند با او در صومعهاي اقامت کنندخواهرانش، که ظاهرا تنها کسانی بودند که هنوز به او مه

  . ولی چون قوانین اسپانیا چنین اجازهاي نمیداد، در نزدیکی صومعه برادرشان مسکن گزیدند

شارل پس از تحمل مراسم و تشریفات چندي در راه، سرانجام به دهکده خواندیلیا در دره پالسنثیا، در دویست 

قدیس (رسید و چند ماهی را در آنجا به سر آورد تا اقامتگاهی که براي او در صومعه یوسته  کیلومتري غرب مادرید،

اقامتگاه او، به جاز حجره رهبانی، کاخی بود که . ، در ده کیلومتري خواندیلیا، ساخته میشد به اتمام رسد)یوستوس

ین مهمان بزرگواري در دیر آنان مسکن راهبان از اینکه دیدند چن. پنجاه تن از خادمان وي را در خود جاي میداد

گزیده است شادمان شدند، ولی چون دریافتند که وي خویشتن را تابع مقررات و انضباطات رهبانی نمیداند دل آزرده 

وي چندان در خوردن . شارل در اینجا نیز چون زمان فرمانروایی خویش در خورد و نوش زیادهروي میکرد. گشتند

استرمادورا، قیمه مارماهی، کبکهاي برگزیده، خروسهاي اخته فربه، و شراب و آبجو املت، ساردین، سوسیس 

زیادهروي میکرد که پزشکان مخصوصش ناگزیر شدند براي جلوگیري از عوارض پرخوري داروي ضد اشتها به او 

اي فرزندش را ه شارل به جاي آنکه وقتش را با مناجات و خواندن اوراد و مزامیر سپري کند، نامه. تجویز کنند

در آخرین سال عمرش . میخواند و بدانها پاسخ میداد و در مسائل جنگی و دینی و زمامداري وي را راهنمایی میکرد

کنند، و از اینکه اجازه داده بود لوتر )) ریشهکن((فرمان داد که هرگونه بدعت را . تعصب بیرحمانهاي به او دست داد

دستور داد هر زنی را که به فاصله دو تیررس از صومعه دیده . مان بوددر شوراي ورمس از چنگ وي بگریزد پشی

وصیتنامه خویش را اصالح کرد تا پس از مرگش براي آرامش روح او . میشود به ضرب صد تازیانه مجازات کنند

از جنون  اینها را نباید صرفا معلول پیري او دانست، زیرا ممکن است او. بار مراسم قداس به جاي آورده شود 30000

  . مادر بهرهاي برده باشد

سپتامبر  21(، بیماري نقرس شارل با تب سوزانی درآمیخت، و در طول یک ماه قبل از مرگش 1558در ماه اوت 

فیلیپ بقایاي جسد وي را به اسکوریال  1574در سال . ، وي را با رنج و عذاب مرگ دست به گریبان ساخت)1558

 ;شارل پنجم مظهر ناکامی و درماندگی روزگار خویش بود. پرشکوهی به خاك سپرد حمل کرد و در زیر بناي یاد بود

او ایتالیا را آرام ساخت، اما به بهاي ده سال . و حتی پارهاي محسنات او براي مردم ثمري جز شوربختی به بار نیاورد

ایتالیا با سلطه سیاسی این مرد کج رنسانس . جنگ و خونریزي خانمان برانداز و فرمانبرداري ایتالیا و پاپ از اسپانیا

ولی از این فرصت براي عقد پیمانی که آبرو و جان . او فرانسوا را مغلوب و اسیر ساخت. سلیقه در خاموشی فرو رفت
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سلطان سلیمان قانونی را از وین پس راند و دست خیرالدین بارباروسا را از . صدهزار تن را حفظ کند استفاده نکرد

. خاندان هاپسبورگ را به قدرت رساند، ولی امپراطوري خویش را متالشی و ناتوان کرد. کوتاه کرددریاي مدیترانه 

فرمانروایان آلمان تشبثات وي را براي حفظ قدرت امپراطوري در . لورن را از دست داد و بورگونی را به دشمن سپرد

یدهاي، که به دست ناپلئون فرو ریخت، اثري آن سامان خنثا کردند، و از امپراطوري مقدس روم جز بناي لرزان و پوس

شارل از سرکوبی پروتستانهاي آلمان بازماند، و شیوهاي که براي سرکوبی پروتستانهاي هلند و فالندر . برجاي نماند

او شهرهاي آلمان را، که از آزادي و رونق اقتصادي برخوردار . اتخاذ کرد فرزند وي را وارث سرنوشت دردناکی ساخت

. در سرپنجه فئودالیسم پوسیده و مرتجع گرفتار ساخت میشدند،

و روزي  ;هاي نو و نیروي تحرك سرآمد همه ملتهاي اروپا بود روزي که وي به آلمان گام نهاد، ملت آلمان با اندیشه

ال که از فرمانروایی کناره گرفت، ملت آلمان از نظر فکري و روانی چنان فرسوده و ناتوان شده بود که تا دویست س

در آلمان و ایتالیا سیاست وي یکی از عوامل رخوت و انحطاط بود، ولی انهدام . نتوانست از رخوت برهد و قد برافرازد

او به جاي آنکه کاترین آراگونی را بر آن دارد . آزادي و نیرومندي شهرهاي اسپانیا موجبی جز اقدامات وي نداشتند

سر تسلیم فرود آورد و بدین سان از بروز شکاف در بین انگلستان و  که در برابر آرزوي هنري به داشتن وارث ذکور

کلیساي کاتولیک رومی جلوگیري کند، پاپ را به اقداماتی واداشت که به جدایی کامل انگلستان از کلیساي رم 

کم میکند که، چون کوتاهیها و اشتباهات شارل و نتایج ناگوار آنها را به یاد میآوریم، روح تاریخگرایی ما ح. انجامید

او تواناترین فرمانرواي روزگار خویش بود، . با توجه به محیط فکري او و فریبکاریهاي زمان، از خطاهاي وي درگذریم

و  ;اما تنها از این جهت که با شهامت و بیباکی با تغرنجترین و ریشهدارترین مسائل و مشکالت آن روزگار درافتاد

  . انایی چون او را از پاي درآوردندسرانجام همین مشکالت مرد بزرگ و تو

یکی از . در دوران دراز فرمانروایی شارل به دو پدیده تاریخی برمیخوریم که سرانجام سیماي اروپا را دگرگون کردند

پدیده . شارل در این پدیده سهمی نداشت ;ها رشد ملی گرایی در زیر لواي فرمانروایان مستقل محلی است این پدیده

آلمان شمالی و کشورهاي اسکاندیناوي . ینی است که از آزادیخواهی و عالیق خاص ملتها ریشه گرفتدیگر انقالب د

اسکاتلند  ;آلمان جنوبی، سویس، هلند، و فالندر به مناطق کاتولیک و پروتستان پراکنده شدند ;به آیین لوتر گرویدند

و ایرلند،  ;یا پیرایشگري کالونی را برگزید انگلستان آیین کاتولیک انگلیکان ;نظام پرسبیتري کالون را پذیرفت

دیري نگذشت که . فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، و پرتغال به پاپ دورافتادهاي که عمال قدرتی نداشت وفادار ماندند

ملتهاي آزاد و مغرور اروپا بیش از پیش به . پراکندگی ناشی از این دو پدیده جاي خود را به وحدت و یگانگی سپرد

و جنگها و سیاستها و قوانین و ادب هنري که  ;عالیق اقتصادي آنان را به هم پیوست ;نزدیک شدندیکدیگر 

اروپایی که در روزگار جوانی میشناختیم در این روزگار شکل . همبستگی ملتها پدید آورد خود داستانی شنیدنی است

  . گرفت
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فصل بیست و نهم

  وحدت روسیه

1300 -1584  

  

I  - مردم  

قسمت بیشتر شمال آن سرزمین توسط سه کشور شهر خود مختار به نام . روسیهاي وجود نداشت 1300در سال 

در سمت . ایاالت باختري و جنوبی آن دست نشانده کشور لیتوانی بودند. نووگورود، ویاتکا، وپسکوف اشغال شده بود

خودمختاري میزدند و فقط در مورد  خاور، امیرنشینهاي مسکو، ریازان، سوزدال، نیژنی نووگورود، و تور همه دم از

  . فرمانبرداري از اردوي زرین تا تارها با یکدیگر اتفاق داشتند

هاي گنبدي شکلی  وجه تسمیه اردوي زرین از اینجاست که باتوخان، نوه چنگیزخان، ستاد سپاه خود رادر زیر خیمه

ز آنکه روسیه جنوبی و آسیاي باختري را به این آسیاییهاي مهاجم و غارتگر پس ا. هاي طالیی تشکیل میداد با قبه

هاي رود ولگاي سفال، قرار دادند و امیران  تصرف در آوردند، پایتخت خود را شهر سراي، واقع در کرانه یکی از شعبه

اردوي زرین آذوقه خود را نیمی از راه چوپانی و خانه به دوشی و نیمی از راه کشاورزي . روسیه را باجگزار خود کردند

نام تاتار از قبایل تاتا، ساکن فالت . هاي فرمانروا همه مغول، و بقیه مردم بیشتر ترك بودند خانواده. دست میآورد به

نتایج عمداهاي که از . گوبی، که از قرن نهم باعث روان شدن سیل مغولها به سوي باختر شده بود، گرفته شده است

حکومت مستبدانه : ست بیشتر جنبه اجتماعی داشت، ماننداین استیالي طوالنی مغولها در روسیه به حصول پیو

دوکهاي مسکو، وفاداري بردهوار توده مردم نسبت به امیران و شاهزادگان خود، پایین بودن مقام زن در جامعه 

روسی، و باالخره برقراري سازمانهاي نظامی و مالی و قضایی کشود روسیه طبق اصول روشهاي معمول قوم تاتار، 

تاتارها در واقع کوشش روسیه را براي همردیف شدن با کشورهاي باختري اروپا مدت دو قرن به تاخیر استیالي 

آنگاه که در عین رنج و مردم روسیه سختترین شرایط زندگی را با بردباري و سکوت تحمل میکردند، مگر . انداخت

، سنگدل، نادرست، مکار، و دشمنانشان ایشان را مردمی خشن. محرومیت دل به آوازخوانی خوش میساختند

بی شک رنج زندگی و ناسازگاري اقلیم آنها را مردمی خشن و درشتخوي بار میآورد، اما  ;پرخاشجو میشناختند

بردباري و خوشرویی و دوست مسلکی و مهمان نوازي فطریشان بخوبی جبران آن همه را میکرد، تا جایی که این 

روسهاي نخستین با پیروي از قوانینی وحشیانه و تحمل . یدانستندم)) نمک سفره زمین((مردمان خود را بحق 

اگر : از جمله کیفرهاي معمول ایشان بنا به روایت چنین است ;کیفرهاي هولناك راه خود را به سوي تمدن باز کردند

جادوگران را زنده در قفسهاي آهنی  ;زنی شوهرش را میکشت، او را تا گردن در خاك میکردند تا جان دهد

روسها نیز مانند همه مردمانی که . و قلب سازان را با فروریختن فلز مذاب در حلقومشان کیفر میدادند ;میسوزاندند

و حتی گاهی خود را  ;باسختیهاي اقلیمی سرد دست به گریبان بودهاند نوشابه الکلی به مقدار زیاد مصرف میکردند

و حمام آب گرم را بسیار دوست  ;اهاي پر ادویه میخوردندنیز براي گرم کردن بدن خود غذ ;مست الیعقل میساختند

گرچه، به موجب عقاید دینی، زن . داشتند، تا آنجا که از اغلب اروپاییهاي همزمان خود بیشتر استحمام میکردند

برگزیدهترین وسیله افسونگري ابلیس شناخته میشد، و از این رو ملکف بود که هیکل و موي هوسانگیز خود را از 

ار پوشیده بدارد، اما در مقابل قانون با مرد برابري داشت و حتی میتوانست آزادانه در سرگرمیهاي عمومی یا انظ

رقص، که حرام شمرده میشد، شرکت کند کلیساي روسی به کاربستن دستورهاي سخت اخالقی را اکیدا خواستار 

توان گفت که این سختگیري بدان منظور بوده شاید ب. بود و رابطه زناشویی را در مدت روزه بزرگ ممنوع کرده بود
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ازدواج با تصمیم و نظر پدر و مادر . است که مردم را از زیاده روي در تنها لذتی که برایشان باقی مانده بود باز دارد

دختر از دوازدهسالگی و پسر از چهاردهسالگی بالغ و آماده . ترتیب داده میشد و درسنین بسیار پایین انجام میگرفت

. مراسم ازدواج بسیار پیچیده و آمیخته با نمایشهاي نمادین باستانی و جشن و سور بود. فاف به شمار میآمدز

طی این مراسم، عروس میبایست در سکوت حجبزدهاي باقی بماند تا بعد نوبت انتقامش برسد و فرداي شب زفاف 

 زنان در ترم طبقه باالیی خانه و جدا از مردان معموال. مدرك و نشانی از باکره بودن خود به مادر شوهرش ارائه دهد

  . پدر در خانواده خود مانند تزار روسیه داراي اقتدار مطلق بود. زندگی میکردند

در خانه، به هر . ایمان دینی و محرومیت در زندگی مادي را مقدمهاي براي رسیدن به نعمتهاب بهشتی میدانست

هر . اهاي روزانه اختصاص میدادند و آن را با شمایل قدیسان تزیین میکردنداندازه که بود، اطاقی را براي انجام دع

زنان با ایمان به هر جا . تازه وارد با نزاکت، قبل از سالم کردن به میزبانان خود، ابتدا به این تمثالها احترام میگذاشت

و چنانکه در رساله  ;زمزمه میکردند دعاها را، مانند اوراد جادوگري، از بر. میرفتند، تسبیحی با خود همراه داشتند

، متعلق به قرن شانزدهم، آمده است که اگر شخص براي مدت سه سال دعاي )کتاب خانواده(مشهور دوموستروي 

در عین حال، این . مخصوصی را هر روز ششصد بار میخواند، روح اب وابن و روح القدس در وجودش حلول مییافت

در صبح روز عید قیام مسیح مردم با عبارت شادیبخش . ي لطایف و زیباییها نبوددین پر از خرافات خالی از پارها

و هنگام فرا  ;در پرتو این امید، مرگ تا حدي آسانتر مینمود. به یکدیگر سالم میگفتند)) مسیح دوباره زنده شد((

اخت، یک یا دو نفر از خویی قرضهاي خود را میپرداخت، طلبکارانش را آسوده خاطر میس رسیدن آن، هر آدم پاکیزه

غالمانش را آزاد میکرد، و صدقه به مستمندان و به کلیسا میداد تا نفس واپسین را با رجاي واثق به درك زندگی 

. جاودان از سینه برآرد

هاي موثر،  کلیساي روسی، با سعی تمام، این ایمان را، به کمک معماري، نقاشیهاي دیواري، تمثالهاي مذهبی، موعظه

مسحور کننده کلیسایی، و همسراییهاي پرهیبتی که گویی از نهانترین اعماق روح یا شاید معده شان بیرون مراسم 

همچنین کلیسا براي دولت سازمانی بسیار مفید و حیاتی بود و خدماتش در راه . میآمدند، تحریک و تقویت میکرد

هداري نظام اجتماعی همواره مورد تشویق و آموختن سواد، اشاعه دستورهاي اخالقی، جلوگیري از کجرویها، و نگا

به دست  1335صومعه تثلیت، که در سال . ها فراوان و بزرگ بودند صومعه. تقدیر سخاوتمندانه دولت قرار میگرفت

عده دهقانانی  1600قدیس سرگیوس تاسیس شده بود، در طی زمان به اندازهاي اهمیت و وسعت یافت که در سال 

  . را کشت میکردند به صدهزار نفر رسید که زمینهاي موقوفی آن

مثال بعضی از آنها روزي  ;ها نیز، به رسم معمول روسها، از بینوایان و مستمندان دستگیري میکردند در عوض، صومعه

راهبان . در یک سال قحطی، صومعه ولوکوالمسک روزانه تا هفت هزار نفر را غذا داد. چهار صد نفر را غذا میدادند

اغلب بیسواد بودند، ولی از این جهت )) پاپاها((این . یاد میکردند، لیکن کشیشها مجبود به ازدواج بودندسوگند تجرد 

مطرانهاي مسکو از بسیاري جهات الیقترین و با سوادترین افراد نسل خود به شمار . کسی برآنها خرده نمیگرفت

لت به خطر میانداختند و امیران را به استقرار اینها اشخاصی بودند که سیم و زر خود را در راه حفظ دو. میآمدند

قدیس آلکسی چون به مقام اسقفی شهر مسکو رسید، در عمل فرمانرواي سراسر کشور . وحدت ملی تشویق میکردند

کلیساي روسی با همه اشتباهاتش که شاید غیرقابل اجتناب بودند در این دوران تحول، و ). 13541370(روسیه شد 

رت کشیده و عاصی از سختیهاي زندگی، به عنوان تنها عامل تمدنبخش، به خدمت خود ادامه در میان مردمی عس

کلیساي روسی تصمیم شوراي فلورانس را دایر بر ائتالف مسیحیت یونانی و رومی نپذیرفت و  1448در سال . میداد

قسطنطنیه به دست ترکها  و پنج سال بعد که ;استقالل خود را از تقلید بطرك امپراطوري روم شرقی اعالم داشت

یک راهب غیرتمند به امیر بزرگ مسکو چنین  1505در سال . افتاد، مسکو مرکز مطران نشین فرقه ارتدوکس شد
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بدان که فرمانروایی همه عالم مسیحیت اکنون تنها در دست توست، زیرا دو کشور روم پیشین از میان : ((نوشت

دیگر روم چهارمی هرگز وجود نخواهد یافت و امپراطوري مسیحی تو  .رفتند و سومین آنها بزحمت پایداري میکند

کلیسا تقریبا تنها پشتیبان و مشوق دانش و هنر بود، و در نتیجه بر آنها حکومت .)) براي همیشه برقرار خواهد ماند

ه نسل دیگر هاي عامیانه، که سینه به سینه از نسلی ب ترانه. بهترین نوع ادبیات، نانوشته میماند. مطلق داشت

همچنین در . میرسیدند، همه از عشقها، و عروسیها، غمها و فصلها، اعیاد مذهبی، و یا مرگ عزیزان حکایت میکردند

ها و سرودهایشان از قدیسان محبوب و پهلوانان باستانی و سرگذشتهاي بزرگ افسانهاي، مانند کارهاي سادکو  قصیده

ها و سرودها و  افلیجها از دهکدهاي به دهکده دیگر میرفتند و این ترانه کورها و. بازرگان شهر نووگورود، یاد میشد

ها بودند و موضوع آنها ترویج  آثار نوشته شده عموما متعلق به راهبان و در انحصار صومعه. آوازهاي دینی را میخواندند

. دین بود

روش کار این بود که روي لته چوبی . نددر آن احوال، راهبان بودند که کشیدن تمثال را به مرحله هنري کامل رساند

چهار گوشی، که گاهی نیز از پارچه پوشیده شده بود، مادهاي ژالتین مانند میمالیدند و بر سطح آن طراحی میکردند 

آنگاه قشر نازکی از روغن جال بر سطح پرده  ;و داخل طرح را با رنگهاي آمیخته با سفیده تخم مرغ رنگ میزدند

  . ها در اختیار کلیسا بود انتخاب موضوع پرده. در قابی فلزي قرار میدادند میکشیدند و آن را

هاي موزاییک بیزانسی ساخته میشدند، و گاهی مرجع این تقلید به نقاشیهاي  صورتها و هیکلها به تقلید از نمونه

ازنده آن مشخص نام س(از بهترین نقاشیهاي دینی این دوره میتوان مسیح تاجدار . هلنیستی اسکندریه میرسید

در کلیساي جامع صعود مریم عذرا واقع در مسکو، ورود مسیح به اورشلیم از کارهاي مکتب نووگورود، و پرده ) نیست

روبلیوف و استادش تئوفانس یونانی فرسکوهایی . تثلیث مقدس اثر آندري روبلیوف راهب را در صومعه تثلیث نام برد

ز خود باقی گذاردند که بیشتر به سبک شمایلهاي بیزانسی، و نیز از جهاتی درشهرهاي والدیمیر، مسکو، ونووگورود ا

  . ولی گذشت زمان اکنون کار خود را با آنها کرده است ;شبیه به آثار ال گرکو، بودند

هر فرمانرواي روسی براي نشان دادن شکوه دستگاه خود، و در عین حال آسوده ساختن وجدان خویش، اقدام به 

قالبها و نقشهاي گوناگون از ارمنستان، ایران، . ا کلیسایی میکرد یا موقوفهاي به آنها میبخشیدساختن صومعه ی

هندوستان، تبت، مغولستان، ایتالیا، و اسکاندیناوي به هم جمع آمده و، در زیر سلطه میراث هنر بیزانس، معماري 

ی مختلط و تماشاییند، با گنبدي طالیی در این کلیساها عموما داراي نمای. کلیساي روسی را به وجود آورده بودند

هاي پیازي شکل در اطراف که به طرز هوشمندانهاي تعبیه شدهاند و بخوبی از نفوذ باران و برف  میان و گنبدچه

پس از سقوط قسطنطنیه ورانده شدن تاتارها، روسیه از زیر سلطه هنر بیزانسی و مشرق زمین . جلوگیري میکنند

 1472در سال . با نفوذ روشهاي هنري اروپاي باختري، هنر اسالوها دستخوش تغییراتی شد بیرون آمد، و کم کم،

ایوان سوم، که چشم برمیراث و القاب امپراطوران روم شرقی داشت، دختر برادر آخرین فرمانرواي امپراطوري را به 

ه و به سبک هنري دوره ابتدایی در رم پرورش یافت. این دختر، که زوئه پاالیولوگوس نام داشت. عقد خود در آورد

وي چند تن از دانشمندان یونانی را همراه خود به روسیه برد و ایوان را با هنر ایتالیا آشنا . رنسانس خوگرفته بود

به سوي غرب فرستاد تا گروهی  1474شاید به تلقین او بود که ایوان سوم نخستین هیئت روسی را در سال . ساخت

ریدولفو فیراوانته از اهالی بولونیا، که به سبب مهارت و استعدادش در . را به مسکو دعوت کنند از هنرمندان ایتالیایی

هیئت روسی در یورشهاي بعدي . یافته بود، این دعوت را پذیرفت)) ارسطوي زمان((هاي مختلف هنري لقب  رشته

همین ایتالیها . ی کردند و به مسکو بردندخود باز هنرمندانی چون پیترو سوالریو، آلویزیو نووي، و چندین دیگر را راض

. بودندکه با کمک و دسترنج کرملین را از نوساختند
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، یوري دولگوروکی با کشیدن دیواري به دور خانه ییالقی خود، که در محل تالقی دو رودخانه واقع 1156در سال 

نخستین صورت کرملین ) قلعه(کرمل این . شده و داراي موقعیت سوق الجیشی بود، شهر مسکو را بنیان گذاشته بود

با گذشت زمان، آن محوطه وسعت یافت و درون دیوارهاي ضخیم و چوب بلوطی آن کلیساها و کاخها سربه . بود

ظاهرا فیراوانته کلیساي جامع قدیمی صعود . ایوان سوم تصمیم گرفت که کرملین را از نو بسازد. آسمان کشیدند

و در همین مکان مقدس بود که از آن پس تزارهاي روسیه  ;) 14751479(اخت مریم عذرا در کرملین را از نو س

بعد . طرح اصلی بنابیزانسی بود و زینتها و نقش و نگارهاي ایتالیایی داشت. مراسم تاجگذاري خود را به جا میآوردند

ا نهادند معمارانی که از شهر پسکوف آمده بودند کلیساي جامع کوچک عید بشارت را در همان محوطه بن

- 1505(آلویزیو نووي ایتالیایی چندي بعد کلیساي جامع ملک مقرب را در داخل کرملین بنا کرد ). 14841489(

سوالریو و دیگران دیوار تازهاي با آجر قرمز رنگ، به شیوه کاخ سفورتسسکو در میالن، به گرد آن کشیدند ). 1509

د و تراکم قدرت دولتی و دینی، بود که امیران نامور و از این مقر چند معبدي، این مرکز اتحا). 14851508(

مطرآنهافرمانروایی خود را بر اشراف و بازرگانان و دهقانان سراسر کشور بسط دادند و، با خون و استخوان و ایمان 

  . دینی، یکی از نیرومندترین امپراطوریهاي تاریخ را بنا نهادند

II -امیران مسکو  

تا آنکه در اواخر قرن سیزدهم دانیل آلکساندروویچ زمینهاي اطرافش را توسعه داد و آن مسکو دهکدهاي گمنام بود، 

تاریخ گذشته نشان میدهد که سبب اصلی رشد این شهر، موقعیت آن در . را به صورت امیرنشین کوچکی در آورد

ا، و از جنوب و باختر به کنار رودخانه قابل کشتیرانی مسکو بود که با فواصل خاکی و کوتاهی از سمت خاور به ولگ

یوري دانیلوویچ، پسر دانیل و امیر مسکو، به امیرنشین همسایه خود . رودهاي آکا و دون و دنیپر مربوط میشد

از طرف دیگر، میخائیل، امیر تور، نیز همین نقشه را . سوزدال و پایتخت پر ثروت آن والدیمیر چشم طمع دوخته بود

مسکو غلبه کرد، و میخائیل کشته شد و به شمار قدیسان . سکو و تور جنگ در گرفتبر سر این جایزه، میان م. داشت

)) مهیندوك والدیمیر((و )) امیر بزرگ مسکو((ایوان اول، برادر و جانشین یوري، دو لقب  ;مسکو توسعه یافت. در آمد

  . را بر نام خود افزود

متر از آنچه جمع آوري میکرد تحویل خزانه خان میداد، ایوان اول، که از طرف خان تاتار مامور وصول خراجها بود، ک

ولی مدت سیزده سال  ;یافت) کیسه پول(وي بر اثر این حرص و مالدوستی لقب کالیتا . و از این راه دولتمند شد

در هنگام مرگ، مانند راهبان، موي میان سرش گرد . امیرنشینها را از خطر یورشهاي قوم تاتار در امان نگاه داشت

که )) سیمئون گردنفراز((پسرش سیمئون، ملقب به ). 1341(شیده شده، و بخور تقدس جسدش را فرا گرفته بود ترا

امیر بزرگ سراسر ((ذوق باجگیري را از پدر به ارث برده بود، دعوي فرمانروایی بر کلیه ایاالت داشت و خود را 

ایوان دوم ). 1353(ري طاعون جلوگیري کنند ولی اینها همه نتوانست از مرگ وي بر اثر بیما. خواند)) روسیه

  . و در زمان او جنگ برادرکشی روسیه را فرا گرفت ;فرمانروایی مهربان و صلحجو بود

وي یک یک دشمنان را شکست داد و حتی خان تاتار . پسرش دمیتري داراي همه نوع صفات و خصوصیات رزمی بود

اتارها و سربازان مزدور شهر جنووا و عدهاي ولگرد اردویی فراهم ، ماماي خان از ت1380در سال . را به جنگ طلبید

دمیتري و متحدین روسی او در کولیکووا، نزدیک رودخانه دون، با این سپاه روبه رو . کرد و به سوي مسکو روي آورد

ا صدهزار دو سال بعد، تاتارها ب. و دمیتري و یارانش لقب دونسکوي یافتند ;)1380(شدند و آن را منهزم کردند 

روسها، که بر اثر پیروزي گذشته غره و تناسان شده بودند، نتوانستند براي مقابله . سپاهی حمله خود را تکرار کردند

نفر از اهالی آن را کشتند و سرتاسر شهر را  24000لشکریان تاتار مسکو را تسخیر کردند و . قواي کافی تهیه کنند
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ري، با تاتارها پیمان صلح بست و ایالت نیژنی نووگورود را ضمیمه کشور خود بعدها واسیلی اول، پسر دمیت. سوزاندند

  . ساخت و امیرنشینهاي نووگورود و ویاتکا را وادار کرد که در مقابل فرمانروایی او سرتمکین فرود آورند

کومت دیگري شاید در میان مردمی بیسواد هر نوع ح. امیران بزرگ مسکو روش استبدادي تاتارها را اختیار کردند

در زیر یوغ حکومتی جبار و حیله ساز، گروهی از دیوانیان، به شیوه امپراطوري روم . منجر به هرج و مرج میشد

ه امیر تشکیل نیز براي راهنمایی و خدمت ب بایارهاشرقی، کارهاي اداري و دفتري را انجام میدادند، و شورایی از 

  بایارها هم سران لشکر و هم خاوندان فرمانرواي امالك خود بودند، و در عین حال حمایت و اختیار جان و مال . میشد

در آن زمان، گروهی مهاجران مخاطره جو به نواحی دورافتادهتر . دهقانان نیمه آزاد و رنجبر را در دست داشتند

ها و بوته زارها مزارع حاصلخیزي فراهم  ا خشکاندند و با سوزاندن بیشهزمینهاي باتالقی ر ;نامسکون کوچ کردند

ولی بدون مآل اندیشی چنان به افراط در آن مزارع به کشت و کار پرداختند که پس از اندك مدتی مجبور  ;کردند

بدین ترتیب و  ;شدند زمینهاي بیمایه و بیرمق را پشت سر گذارند و در جستجوي کشتزارهاي تازه به حرکت درآیند

هاي  در جلگه. هاي اورال پیش رفتند و دسته هایی از ایشان نیز به سیبریه رسیدند این مهاجران تا دریاي سفید و کوه

ها از چوب و گل ساخته میشدند و دوامشان  خانه. بی انتهاي سرزمین روسیه، شهرها متعدد ولی همه کوچک بودند

سنگفرش نشده و خاکی بودند، و در زمستان که سورتمه و پوتینهاي  ها جاده. حداکثر براي بیست سال حساب میشد

. شد بردبار برف را بر سطح آنها میفشردند، مسافرت بمراتب آسانتر می

هاي آبی یا بر روي یخ، تجارت کند و پر مشقتی را  ها ترجیح میدادند و، به وسیله راه ها را بر جاده بازرگان رودخانه

و با امپراطوري روم شرقی و کشورهاي اسالمی و گروه بازرگانان آلمانی موسوم به  میان شمال و جنوب کشور،

شاید همین گسترش تجارت بود که خودپرستی و جداافتادگی امیران روسیه را . اتحادیه هانسایی، برقرار میکردند

زیرا در )) واسیلی کور((واسیلی دوم، ملقب به . تاحدي از میان برد و زمینه وحدت روسیه را به اجبار فراهم ساخت

دشمنان چشمهاي او را از حدقه بیرون آورده بودند کلیه یاغیان را، با تازیانه زدن و شکنجه دادن و  1446سال 

بریدن اعضاي بدن، مطیع و منقاد خویش کرد و روسیهاي آن قدر نیرومند براي فرزند خود به ارث گذاشت که وي 

  . ها به در آوردبتواند سر از زیر ننگ استیالي تاتار

زیرا توانست این وظیفه خطیر را به انجام رساند و روسیه را به صورت کشوري واحد  ;یافت )) کبیر((ایوان سوم، لقب 

ایوان سوم بود که . بیپروا، مکار، حسابگر، سرسخت، و سنگدل: خلقت وي مطابق با احتیاج روز بود. و مستقل در آورد

یش در کرملین لشکریان خود را به سوي پیروزیهاي بزرگ، در دور افتادهترین نقاط توانست از همان مسند فرمانروای

تازیانه میزد و شکنجه میداد و قطع عضو  ;ایوان هر نوع تمرد یا بیلیاقتی را بشدت کیفر میداد. کشور، رهبري کند

. ندش عاجز ماند سر بریدپزشکی را که در معالجه فرز. میکرد، و حتی بایارها را از آفت خشم خود معاف نمیداشت

. چنان سخت و عبوس بر اهل خانه و محارم خود فرمانروایی میکرد که زنان در مقابل نگاه تندش غش میکردند

  . حقیقی، برسد)) ایوان مخوف((خواند تا نوبت به نوهاش، یعنی )) مخوف((روسیه وي را 

افتن بر آن بازار پر رونق و پر درآمد بود، و وي تشنه دست ی. آسانترین پیروزیهاي ایوان تسخیر نووگورود بود

هاي میان مسکو  امیر بزرگ جلگه. بازرگانان مسکو نیز او را تشویق میکردند که رقیبان شمالی ایشان را از میان بردارد

غله  ففط کافی بود که ایوان در آن انبار. و نووگورود را در تصرف داشت و کاالي خود را با غله و آذوقه معاوضه میکرد

پس از . و بازار فروش را بر روي نووگورود ببندد تا آن کشور شهر دچار ورشکستگی شود یا سر تسلیم فرود آورد

). 1478(هشت سال جنگ و متارکه متناوب، نووگورود استقالل خود را از دست داد

ادیه هانسایی مقیم نووگورود هفت هزار نفر از ساکنان سرشناس آن به سوز دال کوچ داده شدند، و گروه بازرگانان اتح

  . بازرگانان مسکو بازار مهم نووگورود را به چنگ آوردند، و امیر ایشان مالیات و عواید آن را به ارث برد. نفی بلد شدند
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هاي اورال  هاي جمهوي مضمحل شده، ایوان قلمرو خود را تا فنالند و نواحی شمالگان و کوه با تصرف مستعمره

ن پسکوف بموقع از در تسلیم درآمد و توانست وضع جمهوري خود را در زیر فرمان امیر بزرگ امیرنشی. گسترش داد

ایوان شخصا به سوي آن . تور براي حفظ استقالل خود در صدد برآمد بالیتوانی پیمان اتحاد ببندد. محفوظ بدارد

  . تسلیم شدندبعد راستوف و یاروسالول نیز . کشور شهر لشکر کشید و بدون جنگ آن را تصرف کرد

وقتی برادران ایوان وفات یافتند، امیر بزرگ اجازه نداد که امالك ایشان به وارثانشان برسد، بلکه همه آنها را غصب و 

ایوان او را دستگیر و  ;یکی از برادرانش به نام آندري با لیتوانی طرح توطئهاي ریخت. به قلمرو خود منضم کرد

سیاست (( ;لیکن زمینهایش را ضبط کرد ;سپرد، و ایوان بر مرگ او گریستآندري در زندان جان . زندانی کرد

باقیمانده . رهایی از زیر سلطه تاتارها به نظر غیرممکن مینمود، ولی بآسانی صورت گرفت.)) عواطف بر نمیدارد

. ده بودندمهاجمان مغول و ترك در سه دسته مخالف و بدخواه یکدیگر در سه محل سراي، قازان، و کریمه مستقر ش

ایوان با سیاسیت خود آن قدر تارتارها را بر ضد یکدیگر تحریک کرد تا آنکه اطمینان یافت دیگر آن سه دسته، به 

. ایوان از پرداختن خراج به خان تاتار سرباز زد 1480در سال . دشمنی با وي، با هم دوست و همدست نخواهند شد

ایوان . گذشت و در جنوب مسکو کنار دو رود آکا و اوگراایست کرد احمدخان مغول با سپاهی بزرگ از رودخانه ولگا

  . هاي مقابل آن دو رود رساند و اردو زد صد و پنجاه هزار نفر لشکریان خود را به کناره

ایوان تردید داشت از . چندین ماه دو دشمن رو به روي یکدیگر صف آراستند، لیکن هیچ کدام جنگ را شروع نکردند

ایی و زندگی خود را در یک بخت آزمایی به خطر اندازد، و تاتارها نیز از قدرت توپخانه تکامل یافته وي اینکه فرمانرو

ها یخ بستند و حد فاصل بین دو لشکر از میان برداشته شد، ایوان فرمان عقب نشینی  وقتی رودخانه. بیمناك بودند

نتیجه پیروزي بزرگ و خنده ). 1480(ي، برگشتندتاتارها به جاي دنبال کردن دشمن، به مرکز خود، شهر سرا. داد

فرمانرواي ((امیر بزرگ نیز خود را  ;از آن پس دیگر مسکو به تاتارها خراج نداد. آوري بود که نصیب روسها شد

دشمنیهاي . سیاست ایوان خانهاي مخالف را به جان یکدیگر انداخته بود. خواند، یعنی به احدي خراج نمیداد)) مطلق

  . احمد خان شکست خورد و کشته شد و اردوي زرین ساکن سراي متواري شد. ار ایشان را به جنگ کشانیدمتقابل ک

و تا زمانی که اوکرائین و کیف و روسیه باختري در دست دولتی بود که دایما مسکو را تهدید و در  ;باقی ماند لیتوانی

امیر بزرگ و نه مطرانها میتوانستند در صلح و عین حال مسیحیان ارتدوکس را به مسیحیت رومی دعوت میکرد، نه 

در این وقت توطئه یک دسته از مردم لهستان براي کشتن ایوان بهانهاي براي جنگ به دست وي . امنیت به سر برند

ایوان به دعوي نجات دادن ایاالتی که فریب تبلیغات مسیحیان پیرو کلیساي کاتولیک رومی را خورده بودند به . داد

چند تن از امیران لیتوانی که از اتحادیه لهستان و کلیساي کاتولیک رومی ناراضی و نگران ). 1492(است جهاد برخ

. هاي خود را به روي لشکریان ایوان گشودند بودند، دروازه

پاپ آلکساندر ششم میانجیگري ). 1500(آلکساندر، امیر بزرگ لیتوانی، در ودروشا به مقابله ایستاد و شکست خورد 

مسکو ناحیه به دست آورده را، که در مغرب رودخانه سوژ شامل شهر . و پیمان متارکه شش سالهاي بسته شد کرد

ایوان سوم، که به شصت و سه سالگی . چرنیگوف بود و تا حدود سمولنسک ادامه مییافت، براي خود نگاه داشت

  . رسیده بود، تسخیر و نجات بقیه ایاالت را به دست جانشینانش سپرد

خواه . آید هاي تاریخی روسیه، تا قبل از قرن بیستم، به شمار می ومت چهل و سه ساله ایوان از مهمترین دورهحک

محرك وي حرص به مال و مقام بود یا ایمان به اینکه تامین صلح و سعادت ملت روس بدون وحدت و استقالل کشور 

داد که لویی چهاردهم براي فرانسه، هنري هفتم امکانپذیر نیست، ایوان سوم براي کشورش همان خدمتی را انجام 

از طرفی همزمان بودن . براي انگلستان، فردیناندو ایزابل براي اسپانیا، و آلکساندر ششم براي ایاالت پاپی انجام دادند

این وقایع تاریخی خود نشان میدهد که در آن دوره ملی گرایی و سلطنت خواهی قوت و رواج گرفته و، در مقابل، 
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بایارها استقالل خود را از دست دادند و امیرنشینها خراجگزار مسکو . رت فوق ملی پاپها رو به زوال گذارده بودقد

شاید به تلقین همسر یونانیش بود که همچنین عنوان رومی . یافت)) فرمانرواي کشور روسیه((ایوان لقب . شدند

راطوري را پرچم ملی قرار داد، و خود را وارث تمام قدرت را بر نامش افزود، تصویر دو عقاب امپ) قیصر(یونانی تزار 

  . سیاسی و دینی امپراطوري نابود شده روم شرقی معرفی کرد

ها و رسوم کشورداري بیزانسی، روش استفاده از کلیسا در خدمت  بدین ترتیب، همراه مسیحیت بیزانسی، نظریه

در . به کشور روسیه انتقال یافتند و در آنجا متداول شدنددولت، الفباي یونانی بیزانسی، و قالبهاي هنري بیزانسی 

نتیجه، تا آن حدي که امپراطوري روم شرقی بر اثر مجاورت با آسیاي شرقی مآب شده بود، روسیه نیز که مدتی در 

 زیر نفوذ و اسیتالي تاتارهاي مشرق زمین به سر برده بود از جهات بسیار به صورت یک کشور سلطنتی شرقی، که در

  . نمود، در آمد نظر اروپاییهاي باختري بیگانه و مرموز می

III  -1584-1533: ایوان مخوف 

وي سمولنسک را به قلمرو خود افزود و امیرنشینهاي ریازان . واسیلی سوم ایوانوویچ نقشه وحدت روسیه را دنبال کرد

وقتی جمهوري سربلند :((وسی یاد کرده استچنانکه یکی از وقایعنگاران ر. و نووگورود سورسکی را به انقیاد در آورد

، تنها کودکانی که پستان مادر را میمکیدند میتوانستند از ریختن )1510(پسکوف فرمانروایی واسیلی را گردن نهاد

اکنون دیگر روسیه یکی از دولتهاي نیرومند اروپا به شمار میآمد، و واسیلی، با لحنی .)) اشک تحسر خودداري کنند

وقتی گروهی از . ان، به ماکسیمیلیان اول، شارل پنجم، سلیمان قانونی، و پاپ لئودهم نامه مینوشتبرابر و همش

و بریدن سر یکی از )) دهاتیها((بایارها خواستند حدود اختیارات وي را محدود سازند، واسیلی با خطاب تحقیرآمیز 

داشت، او را طالق داد و با زنی تربیت یافته چون واسیلی از همسرش فرنزدي ن. اشراف، ایشان را سر جاي خود نشاند

پس از مرگ واسیلی سوم، همسرش نیابت سلطنت پسر سه سالهاش . و متشخص به نام هلنا گلینسکی ازدواج کرد

هاي  با مرگ نایب السطنه، بایارها سر به شورش برداشتند و هر یک از دسته. ایوان چهارم واسیلیویچ را برعهده گرفت

نوبت، اندك زمانی زمام امور را در دست گرفتند و با شدت عمل و بیدادگري شهرها را دچار آشوب مخالف ایشان، ب

  . بی پناه را در جنگهاي داخلی برزمین ریختند) دهقانان روسی(ساختند و خون موژیکهاي 

گاهی محروم و ها فراموش مانده بود و حتی  در میان این کشمکشها، فرمانرواي جوان کشور روسیه تقریبا از خاطره

 ;وي که در گرد خود چیزي جز خشونت و شقاوت نمیدید، آن را روش عادي زندگی شناخت. منزوي به سر میبرد

و چون به سنین نوجوانی رسید، پسري کج خلق و بدبین از  ;وحشیانهترین انواع ورزشنها را براي خود انتخاب کرد

ی، سردسته گروهی از بایارها، را پیش سگانش انداخت در سیزدهسالگی روزي ناگهان آندري شویسک. آب در آمد

سه سال بعد، به دست مطرانهاي مسکو، تاج شاهی بر سر گذاشت و . و فرمانروایی کشور را به دست گرفت) 1544(

سپس، به فرمان وي، گروهی از دوشیزگان نجیبزاده سراسر کشور را دستچین کردند و پیش او . تزار روسیه شد

از آن میان آناستاسیا رومانوف را به همسري انتخاب کرد، و نام خانوادگی این زن بود که به سلسله  فرستادند، و او

  . تزارهاي اخالف وي داده شد

نخستین مجلس ملی را از نمایندگان سراسر کشور تشکیل داد و در مقابل آن به خطاهاي دوره  1550ایوان در سال 

شاید به پیروي از جنبش . آن پس با عدالت و انصاف بر مردم حکومت کند جوانی خود اعتراف کرد و وعده داد که از

اصالح دینی که در آلمان و اسکاندیناوي به وجود آمده بود، در مجلس مزبور پیشنهاد شد که دارایی کلیسا به نفع 

آن میبایست این پیشنهاد رد شد، ولی در همان زمینه الیحه دیگري به تصویب رسید که به موجب . دولت ضبط شود

هایی که در دوران  کلیه زمینهاي معاف از اجاره، که ایوان جوان وقف کلیسا کرده بود، به دولت مسترد گردند، هبه

ها بدون موافقت تزار حق نداشته باشند پارهاي  کودکی ایوان به کلیسا تقدیم شده بود باطل تلقی شوند، و نیز صومعه
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گروه روحانیون ناراضی وقتی دیدند که ایوان کشیش سیلوستر را به عنوان . از اقسام دارایی را به تصرف در آورند

سرپرست روحانی خود انتخاب کرده، و همچنین او و آلکسی آداشف را دو وزیر مورد اعتماد خود قرار داده است، تا 

رواي تواناي کشوري ایوان چهارم به کمک این دویار ویاور با تدبیر در سن بیست و یک سالگی فرمان. حدي آرام شدند

. هاي اورال، و از اقیانوس شمالگان تا نزدیکیهاي دریاي خزر، گسترش داشت شد که از سمولنسک تا کوه

نخستین توجه و کوشش ایوان این بود که لشکر خود را نیرومند سازد و، با تاسیس دو سازمان نظامی جدید، نیروي 

دو سازمان، که مستقیما در تحت نظارت و فرمان خودش قرار  این. مقاومی در مقابل اشراف سرکش به وجود آورد

سواره نظام قزاق و پیاده نظام ستریلتسی که با تفنگهاي فتیلهاي و چخماقی قرن پانزدهم : داشتند، عبارت بودند از

موقعیت محلیشان در جنوب روسیه، یعنی ناحیه حد فاصل میان  قزاقها در اصل دهقانانی بودند که. بودندمجهز 

مسلمانان و اهالی مسکو، ایشان را مجبور میساخت که در هر لحظه آماده جنگ باشند، و از طرف دیگر نیز فرصتهاي 

 .مناسبی به دستشان میداد که کاروانهاي حامل تجارت میان شمال و جنوب را مورد حمله و چپاول خود قرار دهند

دو دسته مهم قزاقها، یعنی قزاقهاي دون در قسمت جنوب خاوري روسیه و قزاقهاي زاپاروژیه در سمت جنوب 

مردان بزرگتر . باختري، تشکیل جمهوریهاي نیمه مستقلی داده بودند و با روش دمکراسی خاصی زندگی میکردند

یندگان عموم مردم انتخاب میکردند و او را ها شخصی را به عنوان مامور اجراي مجلس شورایی متشکل از نما خانواده

زمین متعلق به همه مردم بود، ولی قسمتهایی از آن براي مدتی موقت به . فرمانده یا پیشواي خود میخواندند

سواران دلیر . طبقات مختلف مردم در مقابل قانون برابر بودند. ها اجاره داده میشد تا در آن کشت و زرع کنند خانواده

  . آمدند زاق مهمترین پشتیبان ایوان چهارم در هنگام جنگ و صلح به شمار میو چاالك ق

تاتارها . آرزویش این بود که خاك روسیه را از دریاي بالتیک به دریاي خزر برساند. سیاست خارجی ایوان ساده بود

میکردند، گرچه دیگر هنوز قازان، حاجی طرخان، و شبه جزیره کریمه را در دست داشتند و هنوز از مسکو طلب باج 

، و دست یافتن به )نشینها خان(ایوان یقین داشت که وحدت و امنیت روسیه بدون تصرف این خاناتها . بیفایده بود

 150000، تزار جوان با1552در سال . است سراسر مسیر رودخانه ولگا تا دهانه آن در دریاي خزر، امکانناپذیر

  . ازان را در محاصره گرفتهاي شهر ق سپاهی مدت پنجاه روز دروازه

مسلمان مدافع شهر با سرسختی دینی ایستادگی کردند و حتی چندین بار از شهر خارج شدند و دالورانه بر  30000

وقتی عدهاي از آنها به دست دشمن میافتادند و در مقابل باروي شهر به چوبه دار کشیده . محاصره کنندگان تاختند

براي آنها بهتر است : ((شهر ایشان را هدف تیرهاي خود قرار میدادند و میگفتند میشدند، دفاع کنندگان از داخل

پس از یک ماه که محاصره .)) مرگ را از دست پاك همکیشان خود دریافت کنند، تا از دست ناپاك مسیحیان

. فرستاد کنندگان مایوس و دلسرد شده بودند، ایوان به دنبال صلیب معجزه آسایی که در مسکو نگاهداري میشد

در واقع هر دو طرف خداوند را به همکاري و همرزمی طلبیده . بادیدن این صلیب، افراد وي دلگرم و پر جرئت شدند

یک مهندس آلمانی دیوارهاي شهر را منفجر کرد، روسها به داخل شهر ریختند و، در حالیکه فریاد . بودند

معروف است که . ی و فروش نمیخوردند از دم تیغ گذراندند، کلیه مردمی را که به کار بردگ))خدا با ماست((میزدند

ایوان .)) اینها مسیحی نیستند، اما بشر که هستند:((ها گریه میکرد و میگفت ایوان با رقت فراوان براي شکست خورده

ه روسیه وي را در مقام نخستین اسالوي ک. عدهاي از مسیحیان را در آن شهر مخروبه و خالی از جمعیت ساکن کرد

هاي تاتار را به تصرف در آورد تجلیل کرد و این پیروزي را جشن گرفت، همان طور که فرانسه  توانست یکی از پایگاه

حاجی طرخان  1554ایوان در سال ). 732(عقب نشاندن مسلمانان از شهر تور را با غرور و شادي بسیار جشن گرفت 

در دست مسلمانان  1774شبه جزیره کریمه تا سال . د در آوردرا گشود و سراسر رودخانه ولگا را در قبضه اختیار خو

. آوردند باقی ماند، ولی حاال دیگر قزاقهاي دون فقط در مقابل فرمان مسکو سر تعظیم فرود می
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آرزوي دیرین وي آن بود که . پس از پاك کردن مرزهاي خاوري، ایوان نیروي خود را به سوي باختر متوجه کرد

وي بر پیشرفت تجارت . هاي بزرگ، تا دریاي بالتیک توسعه دهد باختر و شمال، در مسیر رودخانه تجارت روسیه را از

و صنعت اروپاي باختري غبطه میخورد و منتظر فرصتی بود تا از هر گشایش و موقعیتی براي نزدیک کردن و مرتبط 

رهیوویلوبی و ریچارد چانسلر از س 1553در سال . ساختن روسیه با کاروان ترقی کشورهاي اروپایی استفاده کند

ایشان با . طرف بازرگانان لندن مامور شدند که از حوالی شبه جزیره اسکاندیناوي راهی شمالگانی به چین پیدا کنند

لیکن چانسلر به  ;در الپالند، به هنگام زمستان، کارکنان دو کشتی تلف شدند. سه کشتی از بندر هاریچ به راه افتادند

  . چانسلر با صدها دشواري و خطر خود را به مسکو رساند. دآرخانگلسک رسی

)) شرکت مسکووي((ایوان چهارم با وي و اندکی بعد با انتونی جنکینسن پیمانهایی امضا کرد و به موجب آنها به 

 اما در نظر ایوان این پیمانها در یا دریچهاي به سوي مغرب زمین باز نمیکردند و. امتیازات تجاري خاصی بخشید

. وي سعی کرد عدهاي از متخصصان فنی آلمانی را به کشور خود دعوت کند. ارزش روزنه کوچکی را بیش نداشتند

نفر از آنها براي اعزام به دربار ایوان جمع آوري شدند، اما شارل پنجم اجازه نداد ایشان به روسیه  123در شهر لوبک، 

لیکن متاسفانه . وع میشد و در نزدکی ریگا به بالتیک میریخترودخانه بزرگ دویناي جنوبی از قلب روسیه شر. بروند

هاي دو رودخانه دوینا و ولگا زیاد از هم فاصله نداشتند و  سرچشمه. از میان کشور کینه توز لیوونیا عبور میکرد

اندازه  تقدیري آشکار بود که همین راه آبی میبایست وسعت خارج از. میشدبا ترعهاي آن دو را به یکدیگر متصل کرد

بدین ترتیب، بالتیک با دریاي خزر و . خاك روسیه نسبت به بندرها و سواحلش را تا حدي جبران و تعدیل کند

یعنی شرق و غرب به هم میپیوستند، و چه بسا که در ضمن مبادله کاالها و افکار، دنیاي  ;دریاي سیاه مرتبط میشد

. ن گذشته خود را به مشرق زمین مسترد کندمغرب زمین فرصت مییافت تا سهمی از دین فرهنگی دورا

، ایوان بهانهاي جنگی تراشید و، به سرکردگی شاه علی که قبال خان تاتار شهر قازان بود، 1557پس، در سال 

ها و محصوالت  سپاه روسی، لیوونیا را بیرحمانه میدان تاخت و تاز خود قرار داد، خانه. لشکري به سوي لیونیا فرستاد

سپاه دیگري از روسها  1558در سال . مردان را به بردگی برد، و زنان را تا حد مرگ مورد تجاوز قرار داد را آتش زد،

لیوونیاي درمانده دست به دامن . شهر ناروا را، که فقط سیزده کیلومتر تا ساحل بالتیک فاصله داشت، تصرف کرد

ا از بیم امکان هجوم اسالوها به سوي باختر، و دانمارك، سوئد، آلمان، و دیگر کشورهاي مرکزي اروپ. لهستان شد

ستفان باتوري لهستانیها را . احیانا پیشروي آنها تا رودخانه الب، چنانچه در قرن ششم اتفاق افتاده بود، برخود لرزیدند

ایوان مجبور شد لیوونیا را ). 1582(بر ضد روسها برانگیخت و به یاري ایشان در پولوتسک روسها را شکست داد 

  . تسلیم لهستان کند

مدتها پیش از این شکست سخت، به سبب لشکرکشیهاي مکرر و زیان آور ایوان، روسیه دچار انقالبهاي داخلی شده 

هاي تجاري تازه کار خود را رونق و توسعه داده باشند، بر  بازرگانان، که به گمان ایوان میبایست با استفاده از راه. بود

اشراف نیز با . اصل از جنگها، سرخورده شده و دست از فعالیت کشیده بودنداثر خسارتها و آشفتگیهاي ح

لشکرکشیهاي ایوان مخالف بودند، زیرا به عقیده ایشان همین تهدید باعث میشد که کشورهاي حوزه بالتیک دست به 

کشوري  دست یکدیگر بدهند و با تسلیحات کاملتر بر ضد روسیهاي که از لحاظ سازمان لشکري و سیاسی هنوز

در واقع ایوان پیش از جنگ با لیوونیا پی برده بود که بایارها درصدد . فئودالی محسوب میشد وارد جنگ شوند

، هنگامی که به بیماري مهلکی دچار شده بود، اطالع یافت 1553ایوان در سال . برانداختن تاج و تخت وي هستند

وي، فرزندش دمیتري را از پادشاهی برکنار کنند و که گروهی از اشراف با هم سازش کردهاند که پس از مرگ 

همچنین بر وي معلوم شد که سیلوستر و آداشف، نزدیکترین . شاهزاده والدیمیر را به جاي وي برتخت نشانند

ایوان، با وجود این بدگمانی، مدت هفت سال همچنان آن دو . مشاورانش، نیز با بایارهاي خیانتکار دسته بندي دارند
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سیلوستر در . ، بدون شدت و تندي، ایشان را از کار بر کنار کرد1560ت نگاه داشت و سپس در سال را در خدم

چند تن از بایارها به . صومعهاي زندگی خود را به آخر رساند، و آداشف در یکی از لشکرکشیهاي لیوونیا جان سپرد

دل و سرفرمانده لشکریان ایوان، شاهزاده ، دوست یک1564در سال . لهستان پناهنده شدند و برضد روسیه قیام کردند

. آندري کوربسکی نیز، به بهانه اینکه تزار در صدد کشتن وي بوده است، به گروه یاغیان فراري در لهستان پیوست

)) جانی جذام گرفته((کوربکسی از آنجا پیام تحقیرآمیزي، که به منزله اعالم جنگ بود، براي ایوان فرستاد و او را 

ر، در جواب، نامه مفصل و اعتراضآمیزي در شصت و دو صفحه به کوربسکی نوشت و در آن با بیانی که هم تزا ;خواند

هاي بایارها را براي برانداختن پادشاهی خود شرح  فصیح بود و آشفته، و هم هیجانزده و انجیل گونه، یکیک دسیسه

مسموم ساختن آناستاسیا، همسر عزیزش، داد و درباره بدگمانی خود نسبت به دست داشتن نزدیکانش در توطئه 

چرا مرا از همسرم جدا ساختید اگر این ماده گاو جوان مرا از دستم نربوده بودید، هرگز بایارها کشته : ((چنین پرسید

بیهوده در جستجوي کسی بودهام که نسبت به من رحم و شفقت داشته باشد، زیرا هرگز چنین کسی را . ... نمیشدند

وربسکی، در روزهاي واپسین عمر، کتاب تاریخ ایوان را با قلمی عیبجو و کینه توز به نگارش در آورد که ک.)) نیافتهام

. مهمترین منبع اطالع ما درباره ایوان مخوف است

ایوان با خانواده و شمایلهاي مذهبی و خزانه خود، به همراهی گروهی از نگاهبانان سلطنتی،  1564دسامبر  13در 

بیانیه اول در : از آنجا دو بیانیه به مسکو فرستاد. رد و به جایگاه ییالقی خود در آلکساندروفسک رفتمسکو را ترك ک

با کمال ((این باره بود که چون بایارها و دیوانیان و خدام کلیسا بر ضد او و کشور روسیه توطئه کردهاند، اینک وي 

و در بیانیه دوم، مردم مسکو را  ;لت به سر خواهد برداز تخت شاهی کناره میگیرد و از این پس در گوشه عز)) تاسف

در واقع ایوان . مطمئن میساخت که آنها را دوست دارد و آنها باید به خیرخواهی همیشگی او اطمینان داشته باشند

ت و در چنین موقعیتی طبقا ;همواره در مقابل طبقه اشراف از منافع و حقوق توده مردم و بازرگانان حمایت کرده بود

ایشان علم طغیان . متوسط و پایین مردم روسیه حقشناسی خود را نسبت به وي با اقدامی دسته جمعی آشکار کردند

بر ضد اشراف و روحانیان برافراشتند و با فریادهاي تهدیدآمیز از آنها خواستند که نمایندگانی، از بایارها و اسقفها را 

باردیگر زمام ((این کار شد، و ایوان پذیرفت که . تاج و تخت خود بازگرددنزد تزار بفرستند و از او تقاضا کنند که به 

  . اما با شرایطی که بعدا اعالم خواهد داشت.)) فرمانروایی را در دست گیرد

آنگاه . ایوان به مسکو بازگشت و مجلس ملی متشکل از نمایندگان روحانی و بایارها را احضار کرد 1565در ماه فوریه 

ه قصد دارد سران دسته مخالف دولت را اعدام، و داراییشان را ضبط کند، و براي این منظور باید اختیار اعالم داشت ک

و سپس  ;مطلق به وي تفویض شود تا بتواند بدون مشاوره با اشراف یامجلس ملی، هر چه صالح بداند انجام دهد

نمایندگان مجلس، که از شورش . د رسیداضافه کرد که هرکس از اجراي فرمانهاي او سرپیچی کند به هالکت خواه

  . مجدد توده مردم بیمناك بودند، در مقابل تزار سر تسلیم فرود آوردند و متفرق شدند

بخش اول به نام زمستچینا : ایوان فرمانی صادر کرد که براساس آن از آن پس روسیه به دو بخش تقسیم میشد

ماند و داراي اختیارات داخلی میشد، اما  ی شان، دوما، باقی میدر زیر حکومت بایارها و مجلس مل) مجموعه ایاالت(

و نیز خراج سالیانه به خزانه تزار میپرداخت، و بخش دوم . در امور لشکري و سیاسی از فرمان تزار تبعیت میکرد

لی باشد که میبایست زیر فرمان شخص تزار و مشتمل بر پایتخت و زمینها و تیو) خطه برگزیده(موسوم به آپریچنینا 

اما افراد آپریچنیکی، که به وسیله تزار انتخاب میشدند، مامور . واگذار میکرد) طبقه برگزیده(که وي به آپریچنیکی 

و ضمنا  ;حفظ انتظامات و اداره کارهاي دیوانی و مصون داشتن آن نیمه کشور از فریب و فتنه بیگانگان بودند

این گروه ماموران، که ابتدا فقط . لشکري نیز به عهده آنان بود نگهبانی از شخص تزار و انجام دادن خدمات خاص

 ;هزار نفر بودند و در آخر شمارشان به شش هزار نفر رسید، بیشتر از میان فرزندان کوچک اشراف انتخاب میشدند
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را از دل و زیرا ایشان که ملک و مالی از خود نداشتند، در قبال تیولی که ایوان به ایشان واگذار میکرد، خدمت وي 

قسمتی از این امالك متعلق به خانواده سلطنتی و قسمت مهمتر آن زمینهایی بودند که دولت از . جان میپذیرفتند

در اواخر فرمانروایی ایوان، آپریچنینا تقریبا شامل نصف خاك روسیه و قسمت اعظم . بایارهاي یاغی ضبط کرده بود

ل نظیر تحولی بود که پطر کبیر در حدود پنجاه سال بعد به وجود این تحو. هاي تجاري بود مسکو و مهمترین راه

آورد، بدین معنی که در هر دو مورد طبقه تازهاي روي کار آمد که قدرت سیاسی را در دست گرفت، و عالوه بر آن 

قه باید گفت در عهدي که تقریبا تمام نیروي لشکري در دست طب. صنعت و تجارت روسیه نیز رونق و پیشرفت یافت

اشراف بود، این موفقیت تزار، که فقط مجهز به دستهاي از نگاهبانان خود و متکی برپشتیبانی غیرقابل اعتماد 

به گفته بعضی از معاصران ایوان، وي، که فقط سی . بازرگانان و توده مردم بود، نشانی از کمال جرئت و لیاقت اوست

. ت سال پیر شدو پنج سال داشت، در این دوره بحرانی به اندازه بیس

زحمت و فشاري که . ایوان شهر آلکساندروفسک را مقر دایمی خود ساخت و آن را به صورت دژ مستحکمی در آورد

در مبارزه با بایارها بر ایوان وارد آمد، به اضافه شکست وي در جنگهاي طوالنی با لیوونیا، موجب اختالل اعصاب وي 

ایوان نگاهبانان خود را، مانند راهبان، . ا هم داراي مغز کامال متعادلی نبودبخصوص که ایوان از ابتد ;در آخر عمر شد

حرقهاي بلند و سیاه با آستینهاي گشاد و باشلق میپوشاند و خود را رئیس دیر آنها میخواند و هر روز همراهشان 

یرفت که بارها پیشانیش مراسم قداس به جاي میآورد و در مقابل محراب کلیسا چنان با اشتیاق و التهاب به سجده م

این کردار، به اضافه هیبتی که شخص ایوان داشت، ترسی آمیخته به حرمت در دل مردم روسیه انداخته . مجروح شد

بود، به طوري که حتی افراد مسلح آپریچنیکی نیز چنان در مقابل وي خوار و ناچیز مینمودند که کم کم مردم ایشان 

  . نامیدند) درباریان(را گروه دور 

هر کس که با آن . انقالبی که به دست ایوان به وجود آمد نیز مانند همه انقالبهاي دیگر خالی از توحش و کشتار نبود

هایی که ظاهرا نسبت به  در وقایعنامه یکی از صومعه. سر مخالفت داشت بدون ذرهاي ترحم دستگیر و اعدام میشد

. نفر ذکر شده است 3470) 15601570(وي در آن سالها  تزار نظر خصومتآمیزي داشته است عده قربانیان قهر

به هالکت )) با همسر و فرزندان خود((یا )) با همسر خود((چنانکه در این نوشته آمده است، بیشتر قربانیان 

همراه با ده نفر از یارانش که قصد کمک به وي را داشتند اعدام ((و حتی در موردي یکی از محکومان  ;میرسیدند

معروف . اهزاده والدیمیر و مادرش به قتل رسیدند، اما به فرزندانش آسیب نرسید و زندگیشان نیز تامین شدش)). شد

تزار این آدمکشیها را کیفر خیانت به . است که تزار به راهبان دستور داد براي آسایش روح قربانیانش دعا بخوانند

یک نفر انگلیسی که شاهد برخی از این اعدامها . میشمردکشور، خاصه در هنگام جنگ، معرفی میکرد و آنها را قانونی 

اي کاش یاغیان گردنکش ما را نیز به همین روش وادار میکردند تا وظایفشان را نسبت : ((بود چنین ادعا کرده است

ایوان در همان اوان براي . در نووگورود شدت این آدمکشی به حد اعال رسید.)) به فرمانروایان خویش انجام دهند

بازسازي کلیساها مبلغی گزاف به اسقف اعظم نووگورود داده بود و انتظار داشت که حداقل مورد عالقه طبقه روحانی 

هاي نووگورود، پشت تصویر مریم عذرا، سندي که در  آنجا قرار بگیرد، ولی به وي خبر رسید که در یکی از صومعه

د نووگورود و پسکوف در توطئهاي براي برانداختن تاج اصالت آن جاي تردید است به دست آمده است که ثابت میکن

، لشکري نیرومند به سر کردگی یکی از افراد 1570در دوم ژانویه . و تخت تزار با لهستان وارد همکاري شدهاند

نفر از راهبان و کشیشان را دستگیر  500هاي آن را تاراج کرد، و  آپریچنیکی به شهر نووگورود هجوم برد، صومعه

در روز ششم همان ماه، تزار وارد نوگورود شد و فرمان داد تا هریک از آن اسراي روحانی را که از پرداخت  .ساخت

جامه روحانی اسقف اعظم شهر را از تنش بیرون آوردند و . روبل فدیه عدول کند در زیر شالق به هالکت رسانند 50

ووگورود، پس از آن، قتل عام مردم براي مدت پنج به موجب گزارش سومین وقایعنامه ن. وي را به زندان انداختند
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نفر  2770مدارك رسمی عده کشتگان را . نفر از اهالی به قتل میرسیدند 500در بعضی روزها تا . هفته ادامه یافت

چون به نظر میرسید گروهی از . تن بوده است 1505ثبت کرد، و تزار به اعتراض برخاست که شماره آنها فقط 

شدیدا خواستار باز شدن راه تجارت با غرب بودند در این توطئه دست داشتهاند، سربازان تزار تمام بازرگانان که 

هاي روستایی دهات نزدیک را نیز  هاي بازرگانان را در حومه شهر آتش زدند و حتی خانه دکانها را در شهر و خانه

ایوان به . در زندگی تجاري روسیه باز نیافتاز آن پس دیگر شهر نووگورود مقام شامخ گذشته خود را . ویران کردند

آنگاه به مسکو برگشت و، با بر . پسکوف لشکر کشید و در آنجا فعالیت سربازان خود را فقط به تاراج شهر محدود کرد

. پا ساختن بالماسکه شاهانه، جان به در بردن خود را از یک توطئه خطرناك جشن گرفت

تجارت در . بی شرایط براي توسعه اقتصادي و پیشرفت فرهنگی مساعد نبودبدیهی است که در چنین دوران پرآشو

در امالك اختصاصی آپریچنیکی و بعدا در امالك دیگر، دهقانان، به . صلح جریان مییافت و در جنگ راکد میشد

ظام ن). 1581(حکم قانون، وابسته به زمین مزروعی خود بودند و وسیله و ابزار تولید محصول محسوب میشدند 

مالیات . قانون رسمی زمینداري آن کشور شد 1600در روسیه وجود نداشت، در سال  1500سرفداري، که تا سال 

نودو چهار برابر روبل سال  1500روبل سال . غارتگرانه وضع میشد و تورم پول به طور ناگهانی و بحرانی روي میداد

زم نیست بیش از این وارد شرح آن دوره انحطاط ال. ارزش داشت 1910، و بیست و چهار برابر روبل سال 1600

. بیصرفهترین چیزها پس انداز کردن پول است: شویم، ولی چه خوب از این درس تاریخی عبرت بگیریم که

هاي روسی، و از طرف دیگر بر اثر بیحاصل ماندن  در این زمان، از طرفی به علت تکثیر نسل بیش از حد در خانواده

پس از . ار معیشت بر بسیاري تنگ شد و آنها را واداشت که در جستجوي زمینهاي تازه برآیندزمینهاي زراعتی، ک

هاي اورال گذشتند، به یک خانات تاتار رسیدند که بر جمعیتی از باشقیرها و آستیاکها  آنکه این مهاجران از کوه

، سیمیون ستروگانوف گروهی 1581ل در سا. پایتخت این خانات، به لفظ قزاقها، سیبیر نامیده میشد. حکومت میکرد

در این . نفر قزاق جمع آوري و آنها را به فرماندهی یرماك تیموفیویچ مامورتسخیر آن خانات کرد 600مرکب از 

ضمنا . جنگ قزاقها پیروز شدند و سیبریه باختري به خاك روسیهاي که پیوسته در حال گسترش بود منضم گشت

  . هزنان بود توسط کلیساي ارتدوکس در زمره قدیسان درآمدیرماك هم که سردسته گروهی از را

کلیسا فرمانرواي واقعی روسیه باقی ماند، زیرا ترس از پروردگار در همه جا رسوخ داشت، و حال آنکه تسلط و اقتدار 

 مقررات سخت دینی حتی شخص تزار را ملزم به اجراي مراسمی خاص میکرد، چنانکه. تزار را حد و اندازهاي بود

مثال کشیشها نظارت میکردند که تزار پس از باردادن به هر یک از سفیران کشورهاي غیرارتدوکس، دستهایش را 

هیچ گونه عبادتی به تقلید از اصول آیین کاتولیک رومی مجاز نبود، لیکن پروتستانها را در مراسم دینی خود . بشوید

ایوان چهارم نیز مانند هنري هشتم به . کیش خود میدانستندآزاد میگذاشتند، زیرا ایشان را در دشمنی با پاپ رم هم

علم و اطالع خود در االهیات مباهات میکرد و حتی یک بار در کرملین در مناظرهاي عمومی شرکت کرد و با یک 

و باید اذعان کرد که تندخوترین تزار روسیه بحث خود را خیلی مودبانهتر از  ;عالم االهی پیرو لوتر وارد بحث شد

ولی در هنگام برخورد با یکی دیگر از عالمان االهی، ایوان تا . مشاجرات دینی طالب آلمانی آن زمان به پایان رساند

  . این اندازه موفق از میدان بیرون نیامد

، ضمن انجام دادن مراسم دینی یکشنبه در کلیساي جامع صعود مریم عذرا، فیلیپ، 1568توضیح آنکه در سال 

ایوان که خواستار دعاي خیر مطران بود سه بار اصرار کرد، . ا از دادن دعاي خیر به ایوان امتناع کردمطران مسکو، علن

وقتی ملتزمان فیلیپ علت این امتناع را از او پرسیدند، مطران مسکو شروع به بر شمردن کشتارها و . ولی بیفایده ماند

مرد روحانی .)) د را نگاهدار و دعاي خیرت را به من دهآرامش خو:((ایوان خطاب به وي فریاد زد. جنایات ایوان کرد
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ایوان سربه زیر انداخت و آنجا را ترك .)) سکوت من داغ گناه بر روحت میگذارد و اجلت را فرا میخواند: ((جواب داد

. تا مدت یک ماه بعد از آن، فیلیپ به طرز حیرت آوري زنده و سالمت ماند ;کرد

تزار وارد کلیساي جامع شد و مطران مسکو را ربود و او را به زندانی در شهر تور  آنگاه روزي یکی از گماشتگان

گزارشی که مورد پذیرش کلیساي روسی قرار گرفته این است که . پایان زندگی این روحانی مورد بحث است. انداخت

در کلیساي  1917وي تا سال  فیلیپ در زمره قدیسان درآمد و اشیاي بازمانده از 1652در سال . او را زنده سوزانیدند

  . جامع صعود مریم عذرا مورد پرستش عمومی بود

به روسیه  1491صنعت چاپ در سال . کلیسا در روسیه هنوز به وجود آورنده قسمت بزرگی از هنر و ادبیات بود

ر مطران دانشمند طراز اول آن عص. ولی در آن زمان تنها کتابهایی که چاپ میشدند کتابهاي دعا بودند ;رسید

  . با کمک چند تن از منشیانش به تالیف تاریخ ادبیات کشور خود همت گماشت 1529ماکاریوس بود که در سال 

این اثر، که شامل دوازده مجلد قطور بود، کال جنبه مذهبی داشت و بیشتر به صورت وقایعنامهاي بود که راهبان به 

ایوان، نیز کتاب معروفی به نام دوموستروي نگاشت که  سیلوستر، کشیش اقرار نیوش. رشته نگارش در میآوردند

در این کتاب مثال با مطالبی از . راهنمایی براي امور خانه داري، آداب معاشرت، و رسیدن به رستگاري جاودانی بود

قبیل سرزنش به شوهرانی که همسر خود را از روي عشق کتک میزنند، یا دستور دقیق براي طرز صحیح خارج 

خود ایوان هم در نامه نگاري قلمی توانا داشت و از جمله . دهان و پاك کردن بینی برخورد میکنیمکردن آب 

  . آمد نویسندگان عصر خود به شمار می

بود که هنوز از درون )) کلیساي واسیلی متبرك((برجستهترین محصول هنرروسی در دوران فرمانروایی ایوان 

ایوان در بازگشت از لشکر کشیهاي پیروزمندانهاش به . ایی میکندکرملین و در گوشهاي از میدان سرخ خودنم

)) شفاعت مریم عذرا((اقدام به ساختن کلیساي جامعی کرد و نام آن را ) 1554(شهرهاي قازان و حاجی طرخان 

بعدها گرداگرد این پرستشگاه سنگی هفت نمازخانه . گذاشت، زیرا پیروزیهایش را مدیون حضرت مریم میدانست

ساخته شد و هر کدام از آنها به یکی از قدیسانی که پیروزیهاي ایوان با روز سالگردشان مصادف بود اختصاص  چوبی

ها با گنبدچهاي ظریف و پر نقش و نگار سرپوشی شده است، و گرچه همه این  هر یک از این نمازخانه. داده شد

واسیلی ((نمازخانه آخري که اختصاص به . وت استها پیازي شکلند، اما تزیینات آنها به یکدیگر بکلی متفا گنبدچه

افسانهاي که طبعا در این گونه موارد در . داشت، در طی زمان، نام خود را به مجموعه این بناي دالنگیز داد)) متبرك

  ان افواه میافتد این بود که چون کار معماري کلیسا، که به دست یک تن ایتالیایی سپرده شده بود، به پایان رسید، ایو

. دستور داد چشمان وي را از حدقه بیرون بیاورند تا دیگر نتواند نظیر و رقیبی براي آن شاهکار به وجود آورد

لیکن حقیقت تاریخی این است که دو معمار روسی به نامهاي بارما و پاستنیکوف طرح آن را ریختند و فقط در تزیین 

سیاست عاقالنه دولت این بود که هر سال در روز . ختیار کردندآن پارهاي نقش و نگارهاي سبک رنسانس ایتالیا را ا

اشراف و روحانیان مسکو دستهاي تشکیل . مراسم مذهبی با شکوهی در این کلیسا برپا شود)) یکشنبه نخل((

میدادند و با شکوه تمام به سوي کلیسا به راه میافتادند، و مطران مسکو، به پهلو، براسبی سوار میشدکه داراي 

و شخص  ;هاي دراز ساختگی بود تا منظره خري را که مسیح در هنگام ورود به اورشلیم سوار بود مجسم سازدگوش

علمها و صلیبها و شمایلها و بخور سوزها به هم سر . تزار با پاي پیاده و خضوع بسیار دهنه آن اسب را میکشید

 هاي ستایش به آسمان سرد و بیرحم روسیه می میساییدند، و کودکان براي سپاسگزاري از برکات زندگی خود هلهله

وي پس از مرگ پنج همسرش به زندگی . ایوان خود را بر کلیه دشمنانش پیروز میدید 1580در سال . فرستادند

خود ادامه داد و با ششمین همسرش ازدواج کرد و قصد داشت همسر دیگري هم اختیار کند و در محیطی دوستانه 

سومی که فیودور نام داشت کودن، و چهارمی  ;ر فرزند داشت، که اولی در کودکی مردچها. با دو زن به سر برد



٣٨۵٢

یک روز تزار همسر پسر دوم خود، ایوان، را در جامهاي دید که  1580در نوامبر . موسوم به دمیتري مبتال به صرع بود

شاهزاده ایوان پدرش را . کردزن حامله بود و سقط جنین . تزار آن زن را مالمت کرد و کتک زد. به نظرش جلف آمد

تزار، در حالت خشمی ناگهانی، با عصاي شاهی که در دست داشت بر سر او کوفت،  ;به سبب این رفتار سرزنش کرد

شب و روز از غصه شیون میکرد و هر . تزار از شدت ندامت دچار جنون شد. و شاهزاده ایوان از این ضربه جان سپرد

. ولی حاال دیگر حتی بایارها هم فرمانروایی او را بر فرزندانش ترجیح میدادند. اشتصبح استعفاي خود را تقدیم مید

بدنش ورم کرد و بوي تعفن  ;آنگاه بیماري عصبی بر او عارض شد. ایوان سه سال دیگر به زندگی خود ادامه داد

شایعه . کرد، درگذشت، ایوان به هنگامی که با باریس گادونوف شطرنج بازي می1584در هجدهم ماه مارس . گرفت

در  بزرگاینکه باریس گادونوف تزار را مسموم کرده است در دهانها افتاد، و صحنه براي به وجود آمدن یک اپراي 

  . تاریخ تزارهاي روسیه آماده شد

ایوان هیکلی بلند و قوي داشت و اگر بینی پهن و گشادش . ما نباید ایوان چهارم را فقط یک دیو شقاوت بشناسیم

لقب روسی گروزنی بغلط در . نبود، صورت و ي، با سبیل دراز و ریش پرپشت ریشه هویجی، زیبا و مردانه مینمود

 ;است)) مایه حرمت((یا )) هیبتانگیز((ترجمه شده است، و معنی واقعی آن در روسی )) مخوف((زبانهاي دیگر 

به عالوه، همان طور که قبال دیدیم، ایوان سوم هم . داده میشد) محترم(روم به قیصرها لقب آوگوستوس  چنانکه در

به گمان خواننده امروزي، و حتی در نظر معاصران خشن و سنگدلش، ایوان به طرز نفرت . همین لقب را گرفته بود

ایوان در دورهاي میزیست که . روا نمیداشتآوري بیرحم و کینه توز بود، و در هنگام داوري ذرهاي بخشش و شفقت 

سروتوس را به کیفر عقاید و افکارش برتوده آتش  ;دستگاه تفتیش افکار، اسپانیا را دچار خفقان و اضطراب ساخته بود

ماري استوارت دشمنان خود را بشدت تعقیب  ;هنري هشتم، پادشاه انگلستان، دشمنانش را سر میبرید ;میانداختند

که پاپ (وقتی ایوان خبر این کشتار دسته جمعی را شنید . و کشتارسن بارتلمی در فرانسه بیداد میکرد ;دو آزار میکر

ي مزاجی تند و آتشین داشت که یا از پدر به ارث برده بود . غرب را به بربریت متهم کرد) آن را با تحسین تلقی کرد

. حوادث و تحریکات خارجی ناگهان از خودبیخود میشدیا به سبب تاثیر محیط زندگی به او دست میداد، و در مقابل 

به اندك چیزي چنان خشمگین میشد که مانند اسب کف بر ((به گفته شاهدي که پیوسته معاشر ایوان بوده است، 

بعضی اوقات نیز به گناهان و اشتباهات خود اعتراف میکرد و آنها را چنان بزرگ و اغراقآمیز جلوه .)) دهان میآورد

ایوان با . هاي خودش چیزي نمینمود ه اتهامات دیگري که دشمنانش بر او میبستند جز تقلید ضیعفی از گفتهمیداد ک

شوخ طبع بود و . همت و کوشش بسیار کسب دانش کرد تا خود را یکی از باسوادترین افراد کشورش ساخت

ایوان راه جهنم خود را با نیات . شدولی در تبسمش غالبا حیلهگري شومی آشکار می ;میتوانست از ته دل قهققه بزند

مانند اینکه از ضعفا و بینوایان در مقابل اقویا و دولتمندان پشتیبانی کرد، تجارت و طبقه  ;عالی سنگفرش کرد

باب داد و ستد کاالها و افکار را به سوي غرب باز . متوسط را به عنوان سد راه خاوندان و اشرافیت یاغی تقویت کرد

یه را با طبقه تازهاي از ماموران اداري و لشکري، که به هیچ وجه مانند بایارها پایبند رسوم کهنه و کرد و دولت روس

و باالخره روسیه را از قید بندگی تاتارها آزاد کرد و آن را به صورت کشوري واحد و  ;راکد نبودند، مجهز ساخت

. کوشش میکرد ایوان مردي وحشی بود که وحشیانه براي متمدن شدن. مستقل در آورد

در هیجان نهضت انقالبی خود، . اگر ایوان کامیاب نشد از آن جهت بود که هیچ وقت بر نفس خود تسلط نیافت

دهقانان را خیلی سختتر از سابق در زیر فشار جور خاوندان  ;هاي دیرین اصالحی را به دست فراموشی سپرد نقشه

مردان الیق کشور را به آغوش دشمنان  ;ته بود از جنگجویان پر کردهایی را که براي تجارت در نظر گرف راه ;قرار داد

و براي ملت خود سرمشق  ;روسیه را به دو نیمه متخاصم تجزیه کرد و سرانجام آن را به هرج و مرج کشاند ;راند
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الیقترین فرزند خود را کشت و تخت و . فسادانگیزي از بیرحمی در لباس دینداري، و خشم در سرحد جنون شد

  . تاجش را به جانشینی سپرد که ضعف و بیلیاقتی او موجب بروز جنگ داخلی شد

رویهمرفته، ایوان چهارم یکی از چند تن مردان برجسته زمان خود شمرده میشود که میتوان گفت اگر هرگز قدم به 

  . عرصه وجود نمیگذاشتند، هم براي کشورشان و هم براي بشریت بسی بهتر میبود

  

  

ما فصل سی

  وغ اسالمنب

  )م 1520- 1258(ق  'ه 656-927

  

به یک سلسله حمالت پی در پی خود به سوي افریقا و ) م1291(ق 'ه 690تا ) م1095(ق  'ه488عالم اسالم از سال 

هشت جنگ صلیبی که به فرمان . اروپا، و بعدا به کشورهاي بالکان، ادامه داد و هزاران کلیسا را به مسجد تبدیل کرد

ضد لشکریان اسالم برپا شده بودند از شاهان و سرداران تا فرومایگان اروپا را به کنار دژهاي مسلمانان دوازده پاپ بر

در آسیاي صغیر، سوریه، فلسطین، مصر، و تونس کشانید، و گرچه این لشکرکشیها عاقبت با شکست مواجه شدند، اما 

در اسپانیا جنگهاي . ع ثروتشان را نابود کنندآن قدر بودند که نظم کشورهاي اسالمی را بشدت برهم زنند و مناب

اسالم شکست خورد و عقب نشینی کرد و عدهاي از باقیماندگان آن در غرناطه . صلیبی به پیروزي انجامیدند

سیسیل نیز به دست نورمانهاي نیرومند از . گردآمدند و فقط براي مدت کوتاهی شکست خود را به تاخیر انداختند

ولی این زخمها و صدمات در قبال ضربه وحشیانه و خانمان برانداز مغوالن برپیکر اسالم بکلی . داسالم باز ستانده ش

در سراسر ماوراالنهر، ایران، و عراق، شهرهایی که لنگرگاه تمدن اسالمی ). م 12191258ق ، 'ه616656(ناچیز بودند 

، سمرقند، بلخ، مرو، نیشابور، ري، هرات، و بخارا: بودند یکی پس از دیگري طعمه چپاول و کشتار و آتش سوزي شدند

رشته امور حکومتی و نظام شهرداري از هم گسیخته شد، مجاري آبیاري متروك و . بغداد از مهمترین آنها به شمارند

ها طعمه آتش شدند، و ادبا و  انباشته از خاك و الي ماندند، تجارت رخت از میان بربست، مدارس و کتابخانه

روح دالور اسالم براي مدتی . ر طرف متواري شدند، یا به قتل رسیدند، و یا به اسارت در آمدنددانشمندان به ه

  . نزدیک به یک قرن سرخورده و ناتوان ماند

سپس کم کم جانی تازه گرفت، ولی باردیگر اسیر سرپنجه قهار تیمور و تاتارهایش شد که سراسر خاك آسیاي 

پیشرفت مغوالن به سوي غرب با مقاومت ترکان . ر دادند و به ویرانی کشیدندباختري را میدان تاخت و تاز خود قرا

در سراسر تاریخ بشر هیچ تمدنی مانند اسالم دچار . در آسیاي صغیر و بریدن راه بوسفور بر آنها متوقف ماندعثمانی 

. بالیایی آن قدر پی درپی و شدید و دامنه دار نشده است

. تاتارها، و ترکها خون تازه خود را جانشین جویهاي خونی که به هدر داده بودند کردندبا اینهمه، باید گفت مغولها، 

در واقع اسالم سست عنصر و تجمل پرست شده و بغداد نیز مانند قسطنطنیه اراده به زنده ماندن و اتکاي به نیروي 

این . سوي خود دعوت میکردند ساکنان آن چنان تناسان شده بودند که گویی مرگ را به ;خود را از دست داده بود

تمدن خیره کننده نیز چون امپراطوري روم شرقی براي مردن رسیده و آماده شده بود، لیکن عمق و غناي آن به 

اندازهاي بود که، مانند یونان باستانی و ایتالیاي عصر رنسانس، میتوانست از برکت اجزا ویادگارهاي باقیماندهاش 

در دوره ایلخانیان مغول، ایران داراي حکومتی مدبر و هنري با شکوه و ادبیاتی بلند . زدفاتحان خود را نیز متمدن سا

تیمور در . پایه بود و تاریخ بشریت را به وجود دانشمند عالیقدري چون خواجه رشیدالدین فضل ا مزین ساخت
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ی در ضمن تاراجگري و تاخت و و حت ;ماوراالنهر، تقریبا به همان شدتی که خرابی به بار آورده بود، بناي نو ساخت

در آسیاي صغیر، ترکها دیگر متمدن شده بودند و شاعر در میانشان . تازش بر مزار حافظ ایستاد و او را تجلیل کرد

در مصر، ممالیک با قدرت دیوهاي افسانهاي به نوساختن و آباد کردن ادامه  ;همان قدر فراوان بود که زنهاي صیغه 

در همان هنگام، اسالم در سراسر . باختري، اسالم بساط حکمت و دانش را پهن کرده بود و در افریقاي ;میدادند

  . کرد هندوستان نیز گسترش مییافت و به سوي دورترنی نقاط مشرق زمین پیشروي می

I - م  1337-1265: ایلخانیان ایران  

  ق 'ه 664-738

 1271ق،  'ه 670(ي قاآن بود، از ایران به راه افتاد وقتی مارکوپولوبه قصد دیدار کشور چین، که در زیر فرمان قوبال

تاریخ تا آن زمان قلمر وي بدان پهناوري به خود ندیده . ، تقریبا همه جا خود را در میان امپراطوري مغول میدید)م

 از باختر به رودخانه دنیپر در روسیه میرسید، در جنوب شامل شبه جزیره کریمه و عراق و ایران و تبت و. بود

قسمتی از خاك هندوستان تا کنار رودگنگ میشد، از سمت خاور هند و چین و کره را به خود منضم ساخته بود، و 

فرمانروایان مغول در سراسر . در شمال آن سرزمین اصلی قوم مغول یعنی خاك وسیع مغولستان قرار داشت

شویق میکردند، سیاحان را کمک و پناه ها را معمور نگاه میداشتند، تجارت را ت کشورهاي زیر فرمان خود جاده

  . گذاردند میدادند، و هر عقیده و ایمانی را در روش پرستش جداگانه خود آزاد می

، شهر مراغه، واقع در شمال باختري )م 1258ق،  'ه 656(هوالکوخان، نوه چنگیزخان، پس از ویران کردن بغداد 

، پسرش به نام اباقا فرمانرواي ایران شد، در )م 1265ق،  'ه 664(پس از مرگ وي . ایران را پایتخت خود قرار داد

و بدین ترتیب سلسله ایلخانیان به وجود آمد که تا  ;حالی که تنها تا حدي تابع فرمان خان بزرگ، قوبالي قا آن، بود

. بر ایران و عراق فرمانروایی کرد) م 1337(ق  'ه 738سال 

وي در میان سپاهیانش از همه کوتاهتر مینمود، ولی ارادهاش از . بود مهمترین فرمانرواي این سلسله غازان خان

غازان خان سر از فرمان خان بزرگ، که مقرش در مغولستان یا چین بود، باز زد و . سالح ایشان هم محکمتر بود

سفیرانی به از چین، هند، مصر، انگلستان، و اسپانیا . قلمرو خود را مستقل ساخت و تبریز را پایتخت آن قرار داد

دهقانان را در مقابل تجاوز  ;غازان خان اداره امور دولتی را اصالح، و ارزش پول را تثبیت کرد. دربارش روانه شدند

شهر تبریز را در ترقی و رونق به پایه بغداد در روزگاران اهمیت و  ;خاوندان و راهزنان مورد حمایت خود قرار داد

، دو مدرسه، یک دانشگاه فلسفه، یک رصدخانه، یک کتابخانه، و یک و در تبریز یک مسجد ;اعتبارش رساند

آنگاه بزرگترین . بیمارستان بنا کرد و عواید امالك وسیعی را براي همیشه وقف نگاهداري این موسسات کرد

 خود وي نیز مردي بود با فضل و. دانشمندان و پزشکان و علماي زمان را فراخواند و در آن مراکز به کار گماشت

غازان خان براي خود آرامگاهی آن قدر با عظمت و جالل ساخت که . دانش وآشنا به چندین زبان، از جمله التینی

  . به مثابه ورود پیروزمندانهاش به منزلگاهی عالیتر بود) م 1304ق،  'ه 704(مرگ وي 

دنونه درباره تبریز چنین نوشته فرایار اودریکو دارپور. وصف کرده است)) شهري بزرگ و باشکوه((مارکوپول تبریز را 

.... هر نوع کاالیی در اینجا به وفور یافت میشود. بهترین شهر دنیا براي تجارت است): ((م 1320ق  'ه 720(است 

مسیحیان تبریز معتقدند مالیاتی که این شهر به فرمانرواي خود میپردازد از تمام آنچه که کشور فرانسه به پادشاهش 

و تا ... شهري عظیم با ثروت و کاالي فراوان و بناهاي زیبا و مساجد با شکوه((کالویخو آن را ) .)میدهد بیشتر است

). م1404ق،  'ه 807(یاد کرده و جمعیت آن را به یک میلیون نفر تخمین زده است )) بناکترین حمامهاي دنیا

هاي معماري و  ز عالیترین نمونهدر زمان او بعضی ا. الجایتو سیاست مدبرانه برادرش غازان خان را دنبال کرد

شرح حال پرافتخار وزیر وي، خواجه رشیدالدین فضل اهللا، خود نمونه بارزي از . تذهیبکاري ایرانی به وجود آمدند
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در همدان، شاید از ) م1247(ق  'ه 645رشیدالدین به سال . توسعه فرهنگ و رونق دانش و ادب در آن دوره است

به گفته دشمنانش، به همین سبب بود که وي در قوانین موسی تا آن درجه تبحر  ;دپدر و مادري یهودي، زاده ش

وي در یکی از محالت خاوري . رشیدالدین پزشک دربار اباقا، صدراعظم غازان خان، و خزانه دار الجایتو بود. داشت

هاي وي، که در کتابخانه  یکی از نامه. شهر تبریز مدرسه و مرکز علمی و پزشکی بزرگی به نام ربع رشیدي بنا کرد

  : کند دانشگاه کیمبریج نگاهداري شده است، موسسه مزبور را چنین وصف می

دکان که، در استحکام، گوي سبقت از اهرام  1500کاروانسرا که سر به آسمان میسایند، و  24در این محل ما 

هاي دالنگیز و انبارها و آسیابها و  غچههاي سالمتبخش و با همچنین گرمابه. خانه زیبا ساختهایم 30000میربایند، و 

مردم الیق و کاردان از هرمرز و دیاري به این مرکز منتقل ... بنا کردهایم... هاي نساجی و کاغذ سازي کارخانه

نفر از دانشمندان و حکماي االهی و فقها و محدثین را  400عالوه بر آن، ما ... نفر حافظ قرآن 200شدهاند، از جمله 

منزل و ماوا دادهایم و براي هر یک از ایشان مستمري و غذا و هزینه لباس )) خیابان دانشمندان((ی به نام در خیابان

در آن مرکز علم به کار ... نفر از طالب دیگر را 1000همچنین . سالیانه و پول صابون و پول شیرینی مقرر داشتهایم

تا ایشان بتوانند در آسایش و رفاه به کسب ... بدهند گماشته و دستور دادهایم که مستمري و غذاي آنها را مرتبا

دیگر آنکه معین کردهایم چندتن از دانشجویان و . دانش پردازند و دیگر مردمان را نیز از ثمره آن بهرهمند سازند

کدامین آنها در خدمت هر یک از استادان و دبیران به کسب فنون و علوم مشغول شوند، و مقرر داشتهایم که چون 

هاي علوم دارد، وي را فقط  ضمن آموزش معلوم شود دانشجویی استعداد و لیاقت خاصی به فراگرفتن یکی از رشته در

... به تحصیل همان رشته بگمارند

به این محل آمدهاند مشمول توجه خاص ما  -سوریه- پنجاه نفر پزشک حاذق که از هندوستان و چین و مصر و شام 

ما دستور دادهایم که این گروه هر . خدمت و مساعدت درباره آنها کوتاهی نشده استواقع شدهاند، و از هیچ گونه 

حاضر شوند و هر یک از ایشان ده نفر از طالب را که لیاقت فراگرفتن پزشکی دارند  - بیمارستان- روز در دارالشفا

ر یک از کحاالن و جراحان و ما مقرر داشتهایم که به ه. تحت تعلیم قرار دهند و این فن شریف را به آنها بیاموزند

بیمارستان ما کار میکنند پنج نفر از پسران خدمتکاران ما سپرده شوند تا، با هدایت آن ... استخوانبندان که در

محله جداگانه در پشت ... براي همه این مردان. بگیرند استادان، فنون کحالی و جراحی و استخوانبندي را فرا

همچنین پیشهوران و صنعتگران . نام نهادهایم)) خیابان شفادهندگان((یابانشان را و خ... بیمارستان بنا کردهایم

هایی هم تقسیم کرده و هر گروهی را در  دیگري را که از کشورهاي مختلف به این مرکز منتقل شدهاند به گروه

  . ایم خیابان جداگانهاي منزل داده

ین اشتغال به زمامداري کشوري پادشاهی، آن قدر وي در ع ;پشتکار وجدیت این مرد دانشمند حیرت آور است

فرصت یافت که توانست پنج کتاب در زمینه االهیات و چهار کتاب درباره پزشکی و کشورداري تالیف کند، و نیز 

چنانکه یکی از هواداران مسلمان وي روایت کرده است،  ;تاریخ مفصل جهان را در دو مجلد به رشته نگارش درآورد

ولی از آنجایی که  ;ط در فاصله نماز صبح و برآمدن آفتاب فرصت مییافت به کار تالیفات خود بپردازدرشیدالدین فق

حتی در آذربایجان هم روزهاي ابري پیدا میشود، رشیدالدین، در مدت هفت سال، براي نوشتن کتاب معروف جامع 

تاب نگارنده با با دقت و تفصیل به شرح در این ک. التواریخ وقت کافی یافت و آن را در دو مجلد بزرگ منتشر کرد

مطالبی درباره تاریخ مغولها از چنگیزخان تا غازان خان، تاریخ کشورهاي مختلف اسالمی و سلسله هایی که در خاور 

، تاریخ چین [ص]و باختر قلمرو اسالم حکومت کردند، اوضاع ایران و سرزمین یهودیان در قبل و بعد از ظهور محمد 

  ا مطالعه کاملی درباره بودا و آیین او، و باالخره گزارش مختصر و منتقدانهاي از اعمال و افکار پادشاهان و هندوستان ب
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کسانی که این کتاب را که هنوز به یکی از زبانهاي اروپایی ترجمه نشده . و پاپها و فیلسوفان اروپایی پرداخته است

رشیدالدین براي تالیف جامع . دبیات منثور ایران میشمارنداست خواندهاند آن را ارزندهترین و فاضالنهترین اثر ا

التواریخ نه فقط از کلیه اسناد و مدارك دولتی استفاده کرد، بلکه عدهاي از دانشمندان چینی را به خدمت گزید تا 

ها را،  تهو چنانکه به قراین معلوم است، خود وي این نوش ;ها و اسناد تاریخی چین را در دسترس وي قرار دهند رساله

. کرده است به عالوه آثارمهم دیگري که به زبانهاي عربی و عبري و ترکی و مغولی بود، در متن اصلی مطالعه می

نفیس را از آفت زمان و جنگ مصون دارد و به نسلهاي آینده برساند، )) مجموعه((رشیدالدین براي آنکه این 

سپس دستور داد که به عربی . دور افتاده دنیاي آن روز فرستادهاي از هم  نسخهاي از آن را به هر یک از کتابخانه

ترجمه و در کشور منتشر نمایند، و موقوفهاي را معین کرد تا هر سال از عایدي آن دو نسخه تازه، یکی به زبان 

اب با اینهمه، قسمتی از این کت. فارسی و دیگري به عربی، تهیه کنند و به یکی از شهرهاي اسالمی پیشکش دارند

همراه با بعضی دیگر از آثار رشیدالدین ازمیان رفته است، و شاید این نتیجه لطمهاي بود که در اواخر عمر بر زندگی 

الجایتو خواجه علیشاه گیالنی را به عنوان همکار رشیدالدین در ) م 1312(ق  'ه 712در سال . سیاسیش وارد آمد

د بهادرخان، جانشین الجایتو، علیشاه تهمتهایی به رشیدالدین در زمان ابوسیع. شغل خزانه داري کشور تعیین کرد

بست و، با دروغهایی که منتشر میکرد، خان را متیقن ساخت که رشیدالدین و پسرش ابراهیم الجایتو را مسموم کرده 

قتل رسید تاریخنویس بزرگ از کار بر کنار شد و کمی بعد در سن هفتاد سالگی همراه با یکی از فرزندانش به . بودند

اموالش ضبط دولت شد و موسساتش از دریافت عوایدي که وقفشان شده بود محروم ماندند و  ;)م 1318ق،  'ه 718(

  . ربع رشیدي مورد تاراج قرار گرفت و بکلی ویران شد

ابوسعید بهادرخان پس از آنکه کار از کار گذشت، نادم شد و، به قصد جبران، یکی از پسران تاریخنویس بزرگ، 

سپس . وي با درایت و انصاف به تمشیت امور پرداخت ;موسوي به غیاث الدین محمد، را به وزارت خود منصوب کرد

دوره هرج و مرج شروع شد و سلسله ایلخانیان دچار انقراض شد و قلمرو ایشان به امیرنشینهاي کوچک تجزیه گشت 

  . ب رونق گرفتدر عین حال، بازار شعر و اد ;و آتش جنگ در میان آنها برخاست

-II م 1389- 1320: حافظ  

  ق  'ه 792- 720

ها و  و چنین بود که در ایران از هر دو مرد یکی شعر میسرود، و پادشاهان شعرا را تقریبا به اندازه معشوقه

در زمان حافظ گروهی شاعران ایرانی از کناره مدیترانه تا . خوشنویسان و سرداران خود عزیز و محترم میداشتند

نه گنگ، و از یمن تا سمرقند شهرت یافتند، ولی همه آنها سر تکریم در مقابل شمس الدین محمد حافظ فرود رودخا

. شمردند میآورند و مقام او را از سعدي شیرین سخن هم باالتر می

ه ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سین:حافظ این مقایسه را میپسندید و چنین بر خود فخر میکرد

. است و لقب کسانی بود که مانند شاعر ما سراسر قرآن را از حفظ میدانستند)) حفظ کننده((داري حافظ به معنی 

  . حافظ در شیراز، در خانوادهاي گمنام و در تاریخی نامعلوم، زاده شد و از ابتداي جوانی به سرودن شعر پرداخت

ابواسحاق . خان به حکومت ایالت فارس تعیین شده بود نخستین ممدوح او ابواسحاق اینجو بود که از طرف غازان

وقتی خبر رسید که دشمنان درصدد حمله کردن به پایتختش . چنان دلبسته شعر بود که از کشورداري غافل میماند

سردار ستمکاري . شیرازند، جواب وي این بود که هیچ دیوانهاي بهاري آن قدر خوش و خرم را فداي را جنگ نمیکند

، باده گساري را منع )م 1352ق،  'ه 753(مبارزالدین محمد به یک حمله شیراز را گرفت، ابواسحاق را کشت به نام 

  : حافظ در غزلی این واقعه غمانگیز را چنین سرود. هاي شهر را بست کرد، و میخانه

  ... اگر چه باده فرح بخش و بادگل بیز است به بانگ چنگ مخورمی که محتسب تیز است
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ها از می که  مرقع پیاله پنهان کن که همچوچشم صراحی زمانه خونریز است به آب دیده بشوییم خرقه در آستین

موسم ورع و روزگار پرهیز استجانشین مبارزالدین، که منع باده گساري را غیر ممکن دید یا شاید بزیرکی دریافت که 

گشود و حافظ، به شکرانه، نام وي را جاویدان ها را  فرمانروایی بر جرعهنوشان آسانتر از زاهدان است، درمیخانه

  . ساخت

حافظ از سنت شعر فارسی پیروي میکرد و در جاي مناسب ابیاتی را در ستایش شراب میسرود و گاهی بوسه جام را 

لیکن انگور پس از هزار بیت شعر سرودن خشک میشود، و حافظ نیز بزودي شرح  .میدادبر بوسه دوشیزگان ترجیح 

  : عشق را، خواه آسمانی باشد یا جسمانی، مایه اصلی شعر خود قرار داد

دي، دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن در کوي او گدایی بر خسروي گزیدن اکنون در نظر وي خجستهترین آزا

مصلحت دید من آن است که یاران همه کار بگذارند خم طره یاري گیرند اگر آن ترك شیرازي به : بندگی عشق است

دست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را آن که رخسار ترا رنگ گل و نسرین داد صبر و آرام 

هم تواند کرمش داد من غمگین داد چنین به نظر  تواند به من مسکین داد وانکه گیسوي ترا رسم تطاول آموخت

همسري اختیار میکند و قبل از آنکه بتواند در میان زن و . میرسد که شراره عواطف حافظ با ازدواج فرو میکشد

  :در ابیات زیرگویی به مرگ همسرش نوحه سرایی کرده است. شراب تصمیم قطعی بگیرد، صاحب چند فرزند میشود

  ... ما جاي پري بود سرتاقدمش چون پري از عیب بري بود آن یار کز و خانه

دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش بیچاره ندانست که یارش سفري بود تنها نه ز راز دل من پرده برافتاد تا بود 

  ... فلک شیوه او پرده دري بود

  . از چنگ منش اختر بدمهر به در برد آري چه کنم فتنه دور قمري بود

و چنانکه میگفت به  ;ل، حافظ سرکش رام گشت، گوشه خلوت گزید، و بندرت پا در رکاب سفر گذاشتبه هر حا

بسیاري از شاهان او را به دربار خود خواندند، و زمانی به فکر افتاد که . جاي خود اشعارش را به اقطار جهان میفرستاد

بپذیرد، اما عشق به شیراز دیگر او را پایبند کرده دعوت سلطان احمد ایلکانی را به اقامت در کاخ شاهانهاش دربغداد 

بود، زیرا حافظ شک داشت که حتی در بهشت هم جویبارهایی به صفاي جویبارهاي شیراز و گل سرخهایی به 

گاهی به امید صله شعري در مدح یکی از شاهان و امیران میسرود . طراوت گل سرخهاي آن دیار وجود داشته باشد

رهاي کند، زیرا در ایران آن زمان ناشري نبود که دل به دریا زند و، به نیت بهرهمند ساختن تا تنگدستیش را چا

و به طور کلی هنر میبایست دست به سینه در اطاقهاي کفش  ;مردم از آثار بزرگان، سرمایه خود را به خطر اندازد

پادشاه هند نه فقط از وي دعوت کرده . باالخره یک بار حافظ عزم سفر کرد. کن پادشاهان و اشراف به انتظار بایستد

. بود، بلکه خرج سفرش را نیز فرستاده بود

وقتی حافظ به بندر هرمز در ساحل خلیج فارس رسید و خواست سوار کشتی شود، طوفانی برخاست و تالطمی در 

به جاي خود شعري  حافظ به شیراز بازگشت و. افکار شاعر به پا کرد و عشق به خانه نشینی را در دلش بیدار ساخت

  . کردروانه دربار پادشاه هند 

این اشعار . شعر که بیشتر آنها غزلند، همراه با تعدادي رباعی و مثنوي و قطعه 693دیوان حافظ مجموعهاي است از 

گرداندن قوافی مکرر و طنین دار آنها به زبان انگلیسی یا براي ترجمه کردن از آثار دانته هم مشکلترند، بخصوص که 

این اشعار با معانی عمیق و اشارات مرموزشان در عصر . غیر ممکن است و یا شعاري سخیف و تصنعی به بار میآورد

فته چه بسا بهتر باشد که گ. خود مورد تمسخر رقیبان بودند، اماامروزه سنگین بربالهاي آواز ایرانی جاي گرفتهاند

  : حافظ به نثر برگردانده شود
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به پایان یافتن شب اندکی بیش نماده بود که بر اثر جاذبه رایحه گل سرخ، به باغ فرود آمدم تا چون بلبل درمانی بر 

در آن تاریکی، تابش گل سرخی گلی به سرخی چراغی در پرده دیدگان مرا به زیبایی خود . سوز تب خود بجویم

هاي الله آساي معشوق  اگر به خاطر گونه... نها از آن رو زیباست که روي نگار من زیباستگل سرخ ت... خیره ساخت

  ... آمدند من نبود، بوي خوش چمن و نسیم مالیمی که بر باغ میوزد به چه کار می

س هاي گیسویت رها سازم، اما نوازش گونه ات را برگونهام احسا در تاریکی شب خواستم قلب خویش را از دام بافته

لب بر لبت نهادم و . برسینهام فشردمت، و گیسویت چون شعلهاي مرا در میان گرفت. کردم و از ساغر لبانت نوشیدم

  . قلب و روحم را، چون فدیه آزادي از بند حیات، نثار قدمت کردم

چنان  حافظ داراي روحی لطیف و سرگشته بود و بر اثر ممارست ذوقی در شعر و هنر، یا به سبب آرزویی باطنی،

نسبت به زیبایی حساس بود که هر نوع زیبایی را خواه از سنگ و رنگ به وجود آمده بود یا از گوشت و خون، و خواه 

و هرگاه زیبایی  ;به صورت گلی جلوهگر میشد، با چشم و زبان و نوك انگشتان خویش پرستش و ستایش میکرد

از فیض همین حس زیباپرستی بود که حافظ . دستخوش نابودي میشد، در غمی خاموش و جانگداز فرو میرفت

این است که . میتوانست خاطر پرآشوب خود را از زودگذري زیباییها و شقاوت و استیالي مرگ اندکی تسلی بخشد

میبینیم حافظ کفر گویی و پرستش را با هم آمیخته است، و در همان هنگام که مشغول ستایش خداي بیهمتاست و 

. گشاید ییهاي دنیایی میشمارد، ناگهان به خشم میآید و زبان به کفر و بی ایمانی میاو را سرچشمه همه زیبا

و خراباتش را )) جذبه روحی((بسیاري از محققان که خواستهاند حافظ را شاعري با ایمان معرفی کنند شرابش را به 

فظ صوفی بود و شیخ شد و راست است که حا. تعبیر کردهاند))آتش االهی((و شراره عشقش را به )) صومعه((به 

زمانی رسید که . خرقه درویشان به بر کرد و اشعار عارفانهن سرود، اما معبودهاي واقعیش شراب و زن و ترانه بودند

نهضتی به دشمنی با حافظ به وجود آمد و مخالفانش او را به کفر گویی متهم کردند، ولی حافظ به عذر آنکه اشعار 

با این حال، باز . ر مسیحی بوده است نه عقاید خودش، توانست جان از معرکه به در بردکفرآمیزش بیان افکار یک نف

زاهد ایمن مشو از بازي غیرت زنهار که ره از صومعه تا دیر مغان این همه : حافظ دم فرو نمیبندد و چنین میسراید

حجم اشعار لذت پرستانهاش چون حافظ وفات یافت، ایمان وي به اصول دین به اندازهاي مورد تردید، و . نیست

اما یاران  ;چنان زیاد بود که گروهی از متعصبان با اجراي مراسم دینی براي به خاك سپردن وي مخالفت کردند

نسل بعد مقبره وي . حافظ با تمثیلها و تعبیرهایی که براي اشعار اشعارش قائل شدند، توانستند غایله را فرو خوابانند

راره گل سرخهاي شیراز شعله ور بود زیارتگاه خود ساخت و به این ترتیب پیشگویی شاعر را در باغ حافظیه که با ش

بر سر تربت ما چون گذري همت خواه که زیارتگه رندان جهان خواهد بود روي سنگ مرمر سفید : به حقیقت پیوست

  : آرامگاه این شعر استاد بزرگ که حاکی از ایمانی عمیق است نقش شده است

کوکز سر جان برخیزم طایر قدسم و از دام جهان برخیزم به والي تو که گر بنده خویشم خونی از سر  مژده وصل تو

خواجگی کون و مکان برخیزم یارب از ابر هدایت برسان بارانی پیشتر زانکه چو گردي ز میان برخیزم بر سرتربت من 

ما اي بت شیرین حرکات کز سر جان و جهان با میو مطرب بنشین تا به بویت زلحد رقص کنان برخیزم خیز و باال بن

دست فشان برخیزم گرچه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم کش تا سحر گه زکنار تو جوان برخیزم روز مرگم نفسی 

  .مهلت دیدار بده تا چو حافظ زسر جان و جهان برخیزم
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III - م 1405- 1336: امیر تیمور  

  ق  'ه 808- 737

وان قومی خانه به دوش در آسیاي مرکزي ذکر شده است که خویش و همسایه مغوالن نام تاتارها نخستین بار به عن

یکی از نویسندگان چین در قرن سیزدهم شکل . بودند و همرکاب ایشان خطه اروپا را مورد هجوم خود قرار دادند

از آن را وصف کرده عمومی این مردمان را تقریبا به همان گونه شرح داده است که جوردینیز هونهاي هزار سال پیش 

قدشان کوتاه و چهره شان در نظر بیگانگان زشت مینمود، در نوشتن عاجز و در جنگ ماهر بودند، در حال تاخت : بود

در هنگام کوچ کردن و . تیر خود را بیخطا بر هدف مینشاندند، و نسل خود را از راه چندگانی مجدانه تکثیر میکردند

زن و فرزند و شتر و اسب و گوسفند و سگ خود را همراه میبردند، و در فاصله  لشکر کشی، وسایل خواب و خوراك و

وقتی به . جنگها شبانی میکردند و از شیر و گوشت احشام تغذیه میکردند و از پشم و پوست آنها خود را میپوشاندند

بهتر از هر قوم ((گرما را  نعمت میرسیدند، پرخوري را از حد میگذراندند، لیکن در تنگنا گرسنگی و تشنگی، و سرما و

سالح ایشان عبارت بود از تیر و کمان که گاهی نوك تیرهاي خود را با نفت مشتعل )). دیگري تحمل میکردند

. هاي مکانیکی که در قرون وسطی براي حمله بردن به دژهاي مستحکم معمول بودند میکردند توپ، و کلیه دستگاه

  . سی که ضمن خوردن شیر مادرش خواب امپراطوري میدید، ابزار خوبی بودبا این خصوصیات، قوم مزبور، در دست ک

به . ، قلمرو وسیع خود را میان چهار پسرش تقسیم کرده بود)م 1227ق،  'ه 625(وقتی چنگیز خان وفات یافت 

بودند جغتاي خطه سمرقند و اطرافش رسید، و این نام بعدا به عموم قبایل مغول و تاتاري که در زیر فرمان وي 

به گفته . پسرخان قبیله کش بود که در شهري به همین نام واقع در ماوراالنهر سکنا داشت) آهن(اطالق شد، تیمور 

نو رسیده از خردسالی دست به شقاوت و بیدادگري زد و، با دسته دزدانی که از )) بالي آسمانی((کالویخو، این 

در ضمن یکی از این . هاي همسایگان مشغول شد از گلههمساالنش تشکیل داده بود، به ربودن گاو و گوسفند 

دستبردها دو انگشت سوم و چهارم دست راستش قطع شدند، و در واقعه دیگري زخمی به پاشنه پایش رسید که او 

تیمور براي درس خواندن اندك . به همین سبب دشمنانش وي را تیمور لنگ خواندند. را براي همیشه لنگ کرد

چون به سن شانزده رسید، پدرش . شعر ادب آشنا شد و به تفاوت میان تعالی و انحطاط هنر پی بردفرصتی یافت و با 

دنیا گلدان زرینی بود ((سرکردگی قبیله را بدو سپرد و خود در صومعهاي منزوي شد، زیرا در نظر آن مرد سالخورده 

چنانکه روایت کردهاند، پدر تیمور وي را نصیحت میکرد که همواره از دین پشتیبانی کند و )) .عقربپر از مار و 

. ها ساخت و تیمور چنان پند پدر در گوش گرفت که حتی از سرآدمیان مناره ;شعایر دینی را برقرار بدارد

هر گماشت و تیمور را به سمت یکی خان مغولستان خواجه الیاس را به حکومت ماوراالن) م1361(ق  'ه 763در سال 

ولی جوان سرکش هنوز براي سیاستمداري پخته نشده بود و با اعضاي شورا از در درشتی . از مشاوران وي تعیین کرد

در آن حال گروهی از جوانان . و ستیزهجویی درآمد، تا آنجا که مجبور شد از سمرقند فرار کند و رو به بیابان گذارد

مدتی . د جمع کرد و به دسته برادر زنش امیر حسین، که مانند وي دم از یاغیگري میزد، پیوستجنگی را به دور خو

این دوران تنگدستی و بیخانمانی ومخاطره . این دوسر گردان بیابانها بودند و از نهانگاهی به نهانگاه دیگر میگریختند

نجام بخت روي مساعد به آنها نمود و تا آنکه سرا ;جویی روح و جسم ایشان را سخت نیرومند و پرطاقت ساخت

تیمور و امیر حسین پس از پیروزي در آن لشکرکشی . ماموریت فرونشاندن شورشی در سیستان به ایشان محول شد

جرئت یافتند، خواجه الیاس را به جنگ طلبیدند، او را به قتل رساندند، در شهر سمرقند مستقرد شدند، و حکومت 

پنج سال بعد، تیمور پنهانی در توطئه قتل امیر ). م1365ق،  'ه 767(در دست گرفتند برقبایل جغتایی را مشترکا

تیمور در کتاب مشکوك . حسین همکاري کرد و با از میان برداشتن او شخصا زمام فرمانروایی را در دست گرفت

قدم به سی و سه سالگی گذاردم و با طبع بیقراري که داشتم ) 1367( 769در سال :((خاطرات خود چنین میگوید
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تیمور زمستانها را در سمرقند به سر میبرد و .)) آرزوي تسخیر یکی از کشورهاي همسایهام را در سر میپروراندم

یل ماوراالنهر را به بدین ترتیب، پس از چندي، عموم شهرها و قبا. تقریبا در بهار هر سال به سویی لشکر کشی میکرد

. اطاعت خود در آورد، خراسان و سیستان را مسخر کرد، و شهرهاي پر ثروت هرات و کابل را نیز به زیر فرمان گرفت

هنگامی که شهر سبزوار پس از . تیمور هر نوع تمرد و طغیان را با کیفرهاي وحشیانه مجازات و سرکوبی میکرد

نفر اسیر گرفت و، بنا به گزارش یکی از مدح نویسان آن  2000، تیمور محاصرهاي طوالنی و پر خسارت تسلیم شد

آنها را زنده روي هم چید و دورشان را با گچ و آجر تنگ گرفت و مناره بلندي برپا کرد تا مردمان از هیبت ((زمان، 

رد، و در نتیجه شهر زره عبرت نگرفت و مقاومت ک.)) خشم وي عبرت بگیرند و فریب ابلیس نخوت و غرور را نخورند

تیمور به سوي آذربایجان حمله برد و تبریز و لرستان را گرفت و . هاي بیشتري برپا شدند هاي مردمش مناره از کله

اصفهان تسلیم شد و ساخلوي تاتار را به ) م 1387(ق  'ه 789در سال . هنرمندان آن سامان را به سمرقند فرستاد

تیمور با . تیمور، اهالی شهر بر تاتارها شوریدند و همگی آنها را کشتند درون خود راه داد، لیکن پس از دور شدن

لشکریانش به سوي اصفهان بازگشت، با حملهاي صاعقه آسا شهر را گشود، و به افرادش فرمان داد که هر کدام سر 

د، یا در ساختن سر سر از اهالی اصفهان بر باالي دیوارها نهاده شدن 70000میگویند  ;یک ایرانی را براي وي بیاورد

آتش خشم تیمور فروکش کرد و در وصول مالیاتهایی که . ها به کار رفتند تا زینت بخش خیابانهاي شهر باشند مناره

. شهرهاي دیگر ایران با کمال آرامش خراج خود را پرداختند. به مردم شهر بسته بود تخفیفی قایل شد

درباره برخورد تیمور با حافظ در آن شهر روایتی نقل شده است . تیمور به شیراز رفت) م 1387(ق  'ه 789در سال 

تیمور جمعی از بزرگان شیراز را احضار کرد و خطاب به حافظ، با لحنی . که از شدت زیبایی بیشتر ساختگی مینماید

واند، و آمده است برخ)) به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را((خشمگین، چند بیت از غزلی را که در آن مصرع 

تا ... من با ضربات شمشیر تا بناکم بیشتر زمین مسکونی را به تصرف در آوردهام: ((سپس با گله و شماتت اضافه کرد

و تو بینواي نگونبخت آن هر دو را فداي خال سیاه  ;بر زینت و شکوه سمرقند و بخارا، یعنی دو مقر حکومتم، بیفزایم

افسوس، اي امیر، همین ولخرجی بوده که : ((ی کرد و در جواب گفتحافظ تعظیم غرای)) یک ترك شیرازي میکنی

معروف است که تیمور چنان از این جواب لذت میبرد که شاعر .)) مرا به این روز بینوایی که تو میبینی انداخته است

یمور ذکري جاي تاسف است که هیچ یک از زندگینامه نویسان معاصر ت. را معذور میدارد و هدیه قابلی به وي میدهد

  . اند از این واقعه شیرین به میان نیاورده

در این هنگام که تیمور در جنوب ایران بود، به وي خبر رسید که تو ختمش، فرمانرواي اردوي زرین، از غیبت او 

ال استفاده کرده، ماوراالنهر را میدان تاخت و تاز خود قرارداده، و حتی شهر زیباي بخارا را که حافظ به نیمی از خ

تیمور فورا پا در رکاب نهاد و مسافت سیصد فرسخ را رو به شمال . مهرویی قیمت زده بود به باد غارت گرفته است

توجه شود به اینکه در آن زمان رساندن خواروبار به لشکریان در طی چنین مسافتی دراز با چه مشکالتی (پیمود 

آنگاه تیمور دوباره به سوي جنوب و . کناره ولگا عقب نشاند، با توختمش رو به رو شد، و او را تا )همراه بوده است

به خواست اهالی بغداد، که ) م1393(ق  'ه 796در سال . باختر بازگشت و به گرجستان و ارمنستان و عراق حمله برد

قدیمی تیمور آن پایتخت . از بیدادگري پادشاه خود سلطان احمد ایلکانی به ستوه آمده بودند، آن شهر را تصرف کرد

را که در حال ویرانی و انهدام بود از نو ساخت، و در ضمن چند زوجه دست چین به حرمسرا، و یک رامشگر مشهور 

تیمور . سلطان احمد ایلکانی به شهر بورسه در ترکیه گریخت و به سلطان بایزید اول پناهنده شد. به دربار خود افزود

  . ب داد که این کار بکلی بر خالف اصول مهمان نوازي ملت ترك استاسترداد او را خواستار شد و سلطان عثمانی جوا

تاتار خشگمین . تیمور در صدد لشکرکشی به بورسه بود که بار دیگر خبر حمله توختمش به ماوراالنهر به وي رسید

عمده  بسرعت جنوب روسیه را پیمود و، هنگامی توختمش فراري بیابانها بود، شهرهاي سراي و حاجی طرخان، مراکز
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اردوي زرین، را به غارت کشید و چون مقاومتی در سر راه خود نیافت، رو به باختر نهاد و از ساحل ولگا تا رودخانه 

. دون پیشروي کرد، و شاید خیال داشت خاك روسیه را نیز به قلمرو خود بیفزاید

کلیساي والدیمیر مسکو را شفیع قرار روسهاي کلیه ایاالت با سوز و التهاب رو به درگاه خدا آوردند و مریم عذراي 

اما، در عوض، بیحاصلی استپها روسیه را نجات !)) اي مادر خدا، روسیه را نجات ده:((دادند و دسته جمعی فریاد زدند

تیمور، که در سر راه چیزي براي چپاول نیافت، لشکریان گرسنه و فرسوده خود را از کنار رودخانه دون برگرداند . داد

گزارشهایی که از هندوستان میرسید حاکی از آن بودند که ). م 13951396ق،  'ه 798799(ند بازگشت و به سمرق

تیمور اعالم داشت هک فرمانروایان مسلمان هندوستان . با ثروت بیکران آن کشور ممکن بود صد روسیه را خرید

که عموم هندوها را به دین اسالم در شمالی نسبت به بت پرستی هندوها بسیار تساهل به کار بردهاند، پس به قصدآن

در نزدیکی دهلی با ). م 1398ق،  'ه 801(سپاهی رو به هندوستان نهاد  92000آورد، در شصت و سه سالگی، با 

نفر از اسیران را قتل عام 100000لشکریان محمود شاه تغلق، فرمانرواي دهلی، رو به رو شد، آن را در هم شکست، 

تاراج گرفت، و از ثروت و جواهرات افسانهاي هندوستان آنچه را که سپاهیان و چهارپایانش کرد، پایتخت را به باد 

  . میتوانستند حمل کنند با خود به سمرقند برد

، تیمور که خاطره پناهنده شدن سلطان احمد ایلکانی به سلطان بایزید عثمانی را )م 1398(ق  'ه 802در سال 

پسر بیکفایتش را که به حکومت آذربایجان . ور کرد و به آذربایجان رسیدفراموش نکرده بود از شمال ایران عب

گماشته بود و در غیبت وي به عیاشی و فسق روي آورده بود از حکومت معزول کرد و عدهاي از ندما و شعراي دربار 

ا به ویرانی و تاراج سپس بار دیگر گرجستان ر. او را، به جرم آنکه در گمراه کردن آن جوان سهم داشتهاند، به دار زد

پایداري طوالنی آن شهر آتش خشم و . کشید و وارد خاك آسیاي صغیر شد و شهر سیواس را در محاصره گرفت

نفر از سربازان مسیحی آن را زنده به گور  4000و چون سیواس سقوط کرد، فرمان داد تا  ;نفرت تیمور را برافروخت

قبل از روبه رو شدن با عثمانیها، تیمور . جنگی و عاري از حقیقت باشد کنند یا شاید این روایت هم یکی از تبلیغات

قبل از روبه رو شدن با عثمانیها، تیمور که میخواست از جهت . که میخواست از جهت جناح چپ آسوده خاطر باشد

مصر سلطان . جناح چپ آسوده خاطر باشد سفیري به دربار مصر فرستاد و پیشنهاد بستن پیمان عدم تعرض کرد

این توطئه نقش بر آب . فرستاده تیمور را زندانی ساخت و آدمکشی را نیز اجیر کرد که پنهانی تیمور را به قتل رساند

تیمور حلب، حمص، بعلبک، و دمشق را تصرف کرد و رو به بغداد آورد، زیرا اهالی آن ماموران دست نشانده وي . شد

سرباز خود  20000اد با تحمل خسارات زیاد گشوده شد، تیمور به پس از آنکه بغد. را از شهر بیرون رانده بودند

تاریخ گواهی میدهد که این کار انجام شد و توانگر و بینوا، زن و . فرمان داد که هر یک سربریدهاي براي او بیاورند

اهرامی هراسانگیز  هاي شهربغداد، ها، در مقابل دروازه از این جمجمه. مرد، و پیر و جوان سرخود را به فدیه پرداختند

اما، به جز آن،  ;ها مصون ماندند ها و، راهبه خانه مساجد مسلمانان، صومعه). م1401ق،  'ه 804(برافراشته شدند 

همه چیز چنان به تاراج و همه جا چنان به ویرانی کشیده شد که پایتخت با شکوه قدیمی دیگر نتوانست کمر راست 

. کرامت نفتکند، مگر در دوران اخیر، آن هم به 

پس از آنکه تیمور هر دو جناح راست و چپ خود را ایمن یافت، براي آخرین بار سلطان بایزید را دعوت به تمکین 

غره شده بود، پیغام داد که ) م1396ق،  'ه 799(پادشاه ترك، که بر اثر پیروزي اخیر خود در جنگ نیکوپول . کرد

دو نفر از الیقترین . بزرگ تیمور را به کنیزي خود در خواهد آوردسپاه تاتار را قلع و قمع خواهد کرد و زوجه 

تیمور با روش جنگی ). م 1402ق،  'ه 805(سرداران زمان در آنکارا به هم رسیدند و پنجه در پنجه یکدیگر افکندند 

مانی بزودي سپاه عث. خود ترکها را مجبور کرد که، هنوز از خستگی سفري دراز نیاسوده، وارد میدان کارزار شوند

با یزید اسیر شد، قسطنطنیه جشن شادي گرفت، و عالم مسیحیت براي مدت نیم قرن، به برکت . منهدم گشت
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تیمور رو به باختر تا شهر بورسه پیش راند، شهر را آتش زد، و کتابخانه . مجاهدت تاتارها، از چنگ ترکها رهایی یافت

بعد به سمت دریاي مدیترانه پیش رفت، شهر ازمیر را از . ردهاي نقرهکاري آن را به یغما ب بیزانسی و دروازه

. شهسواران رودس گرفت، اهالی آن را از دم تیغ گذراند، به خاك ترکیه بازگشت، و در شهر افسوس به استراحت ماند

مقابل اهالی جنووا، که هنوز کیوس، فوکایا، و موتیلنه را در تصرف داشتند، در . بار دیگر مسیحیت به لرزه درآمد

سلطان مصر فرستاده تاتار را رها کرد و در سلک دست نشاندگان شریف . تیمور سرتمکین فرود آوردند و خراج دادند

فاتح بزرگ به عنوان نیرومندترین فرمانرواي عصر خویش به سمرقند بازگشت، در حالی که از آسیاي . تیمور در آمد

  . را در زیر فرمان داشت مرکزي تا نیل، و از ساحل بوسفور تا قلب هندوستان

هنري چهارم، پادشاه انگلستان، تبریکات صمیمانه، کشور فرانسه اسقفی با هدایا، و هانري سوم، شاه کاستیل، هیئت 

  . نمایندگی بلند مرتبهاي به ریاست روي گونثالث د کالویخو به دربار وي فرستادند

ز یادداشتهاي مفصلی که کالویخو از خود به یاد گار گذاشته بیشتر اطالعاتی که راجع به دربار تیمور در دست داریم ا

بندرك ادیث را در اسپانیا ترك گفت و از راه ) م1403مه  22(ق  'ه 806وي در سال . است گرفته شدهاند

، )نخستین باري است که یک نفر اروپایی نام این شهر را ذکر میکند(قسطنطنیه، طرابوزان، ارزروم، تبریز، تهران 

به دالیل بسیار، کالویخو انتظار داشت . ، وارد سمرقند شد)م 1404اوت  31(ق  'ه 807ور، و مشهد، در سال نیشاب

اما از مشاهده بزرگی و رونق پایتخت تیمور، شکوه مساجد و  ;که در آن شهر با گروهی آدمکش زشتروي مواجه شود

اجتماع و همکاري هنرمندان و شاعرانی که در  کاخهاي آن، ادب و خوشرفتاري طبقه اعیان، ثروت و تجمل دربار، و

سال قدمت  2000شهر سمرقند، که در همان زمان متجاوز از . مدح و تجلیل تیمور میکوشیدند دچار حیرت شد

. بود)) میان درختان((و کاخهاي متعدد در )) هاي بسیار مجلل و زیبا خانه((نفر سکنه و  150000داشت، داراي 

آب، از رودخانه نزدیک شهر، به . تخمین زده است)) قدري بزرگتر از سویل((ا بدون حومهاش کالویخو شهر سمرقند ر

در آن مرز و بوم، . ها توزیع میشد و مجاري آبیاري اطراف شهر را نیز سبز و خرم نگاه میداشتند وسیله لوله به خانه

و  ;علفزارهاي وسیع و پر نعمت چرا میکردندگاوان و گوسفندان در  ;هوا از رایحه باغهاي میوه و تاکستانها معطر بود

در شهر سمرقند کارخانه هایی بودند که توپ و زره آهنی، کمان و تیر، . مزارع محصوالت فراوان به بار میآوردند

هایی با رنگهاي درخشان، بخصوص رنگ قرمز سیري که در نوع خود بینظیر بود، تولید  شیشه، چینی، سفال، و پارچه

ت شهر متشکل بود از تاتارها، ترکها، عربها، ایرانیها، عراقیها، افغانیها، گرجیها، یونانیها، ارمنیها، جمعی. میکردند

هاي آجري و گلی و چوبی میزیستند، و یا  کاتولیکها، نسطوریها، و هندوها که در دکانها و مزارع کار میکردند، در خانه

و همه آنها با آزادي کامل به مراسم دینی خود  ;تفرج میپرداختنددر مواقع فراغت مودبانه در خیابان کنار رودخانه به 

خیابانهاي عمده شهر همه مشجر بودند، و در دو طرف آنها دکانها، . عمل، و عقاید متناقض خود را تبلیغ میکردند

هم متصل  یک خیابان پهن و مستقیم دو انتهاي شهر را به. ها، و یک رصد خانه قرار داشت مساجد، مدارس، کتابخانه

. میکرد، و قسمت عمده این معبر عمومی با شیشه مسقف شده بود

هاي  در آن خیمه((ابتدا از میان باغ بزرگی گذشت که . سپتامبر، کالویخو به حضور امپراطور تاتار بار یافت 8در روز 

تاتارها معموال در خیمه . ))هاي گل و بته دار تزیین شده بودند قرار داشتند ابریشمی و کاله فرنگیهایی که با پرده

زندگی میکردند و خود تیمور در آن باغ بزرگ خیمهاي داشت که محیطش به صد متر میرسید، ولی در آنجا 

کاخهایی نیز بنا شده بودند که کفهاشان از مرمر یا سفال و درونشان با اسباب و اثاثیهاي محکم و مرصع به سنگهاي 

در تاالر کاخی بسیار ((وقتی کالویخو به حضور رسید، امپراطور . ینت یافته بودندقیمتی، یا یکپارچه از طال و نقره، ز

روبرویش حوضچهاي قرارداشت که در آن سیبهاي  ;))هاي ابریشمین، چهار زانو نشسته بود مجلل، بر روي مخده

رتن و کالهی بلند و تیمور جبهاي از ابریشم ب. بسیاري شناور بودند و فواره پرآبی نیز از میان آن به هوا میجست
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آن مرد بلند قامت و نیرومند و چابک اکنون که به . هاي یاقوت و مروارید بود بر سر داشت گشاد که مرصع به دانه

شصت و هشت سالگی رسیده بود، پشتی خمیده و بدنی ضعیف و علیل و دیدگانی تقریبا نابینا داشت و بزحمت 

  . یل را از نظر بگذراندمیتوانست پلکهایش را باز کند تا سفیر کاست

از شعر و هنر بهره  ;تا آن حد که مردي فعال و رزمجو میتوانست کسب دانش کند، تیمور با تاریخ آشنایی داشت

و در مواقع  ;با شاعران و دانشمندان آمیزش داشت ;هنرمندان و آثار هنري را به دور خود جمع میکرد ;میگرفت

، و از .اما غرور و خودبینیش نیز دست کمی از لیاقتش نداشت. ود نشان میدادرسمی رفتاري پسندیده و با نزاکت از خ

برخالف گفته قیصر دوم، تیمور شقاوت را جزئی از سیاست جنگی خود . این دو جهت وي را رقیب و نظیر نبود

زاده حس قلمداد میکرد، اما اگر صورت قربانیانش را از نظر بگذرانیم، مشاهده میکنیم که خونریزیهایش صرفا 

حتی در مورد اداره امور کشوري نیز تیمور با دست و دل باز کیفر مرگ را بخشش میکرد . انتقامجویی وي بودهاند

خواه با حاکمی که اهالی شهري را در زیر بیدادگري و ستم خود به ستوه میآورد، و خواه به قصابی که گوشت را 

حمی خود را، به عذر اداره کردن ملتی که هنوز با قانون آشنایی تیمور سختگیري و بیر. گرانتر از نرخ مقرر میفروخت

نیافته بود، سیاستی مفید میدانست و کشتارهاي جمعی خود را تنها وسیله موثر براي مطیع کردن قبایل آشوبگر و 

قدرت را به اما در حقیقت او نیز مانند دیگر فاتحان تاریخ . متحد ساختن آنها در زیر حکومتی نیرومند قلمداد میکرد

خاطر قدرت دوست میداشت، و حتی غنایم جنگی را براي آن به چنگ میآورد تا در راه خریدن جاه و بزرگی خرج 

به قصد تسخیر مغولستان و چین حرکت کرد تا آرزوي خود را مبنی بر ) م1405(ق  'ه 808تیمور در سال . کند

مرد جنگی  200000سپاهش . ن جامه عمل بپوشاندتشکیل کشوري نیمه جهانی و پیوستن مدیترانه به دریاي چی

آخرین فرمانش این بود که لشکریانش . اما وي در شهر اترار واقع در مرز شمالی قلمروش بدرود حیات گفت ;داشت

و تا چندي اسب سفید تیموربازین و برگ و بی سوار، پیشاپیش سپاهیان  ;بدون وجود او به پیشروي ادامه دهند

همه آنها بخوبی میدانستند که فکر و اداره تیمور به تنهایی نیمی از نیروي جنگیشان را به وجود  لیکن. حرکت میکرد

هاي خود بازگشتند، فرزندان تیمور آرامگاه با شکوهی  میآورد، پس بزودي راه برگرداندند و عزادار و آسوده بال به خانه

یادبود عبارت است از برجی که به گنبدي حجیم و این بناي .در شهر سمرقند براي وي ساختند)) گورمیر((به نام 

  . پیازي شکل منتهی میشود و سطح آن تماما با کاشیهاي آبی فیروزهاي زینت یافته است

ایاالت باختري تقریبا بالفاصله مجزا شدند، و فقط . با متالشی شدن مغز تیمور امپراطوریش نیز از هم پاشید

عاقلترین پادشاه سلسله تیموریان شاهرخ بود که فرزندش الغ . باقی ماندخاورمیانه در زیر حکومت جانشینان وي 

در . بیگ را در شهر سمرقند به حکومت ماوراالنهر نشاند، و خود از مرکز هرات فرمانروایی خراسان را به عهده گرفت

هنگ و پیشرفت قوم زمان جانشینان تیمور بود که دو پایتخت مزبور، در رقابت با یکدیگر، به صورت مراکز اصلی فر

). م 14051449ق،  'ه 808853(تاتار درآمدند و با شهرهاي پیشرفته و پر رونق اروپاي آن زمان کوس برابري زدند 

شاهرخ سردار قابلی بود که صلح را دوست میداشت و ادبیات و هنر را تشویق میکرد، و نیز کتابخانه معروفی در شهر 

الغ بیگ علما را عزیز و . نامیده است)) بهشت روي زمین((تیموري هرات را یکی از شاهزادگان . هرات تاسیس کرد

یکی از زندگینامه نویسان مسلمان با قلم . محترم میداشت، و در سمرقند بزرگترین رصدخانه زمان را بناساخت

: کند شیرین خود الغ بیگ را چنین وصف می

ی به مقامی شامخ رسید و در علم معانی و بیان مهارت در ستارهشناس. دانشمند و عادل و فعال و با اقتدار بود

الغ بیگ دقایق و مشکالت علم ... در زمان پادشاهی او ارزش و مقام دانشمندان به حداعال رسید. موشکافتن یافت

  . ... بطلمیوس را شرح میکرد)) المجسطی((هندسه را مورد بحث و مطالعه قرار میداد و در علم هیئت، 
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وي با همکاري علماي طراز اول مشاهدات مربوط به . دشاهی مانند او بر تخت سلطنت تکیه نزده استتاکنون هرگز پا

و در سمرقند مدرسهاي تاسیس کرد که از حیث زیبایی و ارزش و مقام در هفت اقلیم .... ستارگان را ثبت میکرد

، به دست فرزند ناخلف خود به )م1449(ق  'ه 853این نمونه دانش پروري، در سال . نظیري براي آن نمیتوان یافت

قتل رسید، اما فرهنگ بلند پایه تیموریان تا عهد سلطان ابوسعید گورکان و سلطان حسین بایقرا زنده ماند و تا پایان 

ازبکهاي مغول سمرقند و بخارا را به ) م 1501(ق  'ه 907در سال . قرن پانزدهم میالدي به حیات خود ادامه داد

شاه اسماعیل صفوي که سلسله ) م1510(ق  'ه 916اما چون در سال  ;و قدرتی به هم زدندتصرف در آوردند 

پادشاهی خود را تازه به وجود آورده بود هرات را تسخیر کرد، با بر آخرین فرمانرواي سلسله تیموریان به هندوستان 

ه بود که شهر مسلمان دهلی به در دوران پادشاهان این سلسل. گریخت و در آنجا سلسله مغولی هند را تاسیس کرد

  . صورت پایتختی با شکوه، چون رم در زمان فرمانروایی خاندان مدیچی، در آمد

IV -ق  'ه 923- 741(م  1517- 1340: ممالیک مصر(  

در آن دورانی که اسالم در آسیا دستخوش تهاجمات و انقالبات پی درپی بود، کشور مصر به دست ممالیک، با 

مرگ سیاه براي مدت کوتاهی بساط ). م 12521517ق،  'ه 650923(و پا برجا، استثمار میشد سیاستی نسبتا امن 

رونق و رفاه آن سرزمین را بر هم زد، اما با وجود این گونه بالیا ممالیک توانستند با تدبیر کشورداري و هنر پروري، و 

با پادشاهی سلطان ) م 1381(ق  'ه 783در سال . در عین حال با شقاوت و اختالس، به حکومت خود ادامه دهند

الملک الظاهر بر قوق سلسله تازهاي به نام ممالیک برجی روي کار آمد که خاصیتی جز تجمل پرستی و دسیسه 

سالطین این سلسله بیش از اندازه و رسم . بازي و بیدادگري، که منجر به سقوط کشور مصر شد، از خود بروز نداد

از انحصار شکر و فلفل که در . ند، و حتی برنیازمندیهاي روزانه مردم مالیات بستندمعمول ارزش پول را کاهش داد

دست دولت بود تا حد امکان سو استفاده کردند، و بر تجارت اروپا با هندوستان که در شهر اسکندریه صورت 

دا کردن راه میگرفت چنان حقوق گمرکی سنگینی وضع کردند که بازرگانان مغرب زمین مجبور شدند در صدد پی

، مصر )م 1498(یک نسل بعد از سفر دریایی واسکو دوگاما . تازهاي به هندوستان، با دور زدن قاره افریقا، برآیند

بیشتر منافع هنگفتی را که از تجارت میان شرق و غرب نصیبش میشد از دست داد، و این لطمه مالی چنان کشور را 

بدون مواجه شدن با مقاومت قابل مالحظهاي توانست سلطنت ممالیک  به فقر و انحطاط کشاند که سلطان سلیم اول

. برجی را منقرض کند و مصر را ضمیمه امپراطوري عثمانی سازد

ثروتمندترین، زیباترین و پرجمعیتترین شهر اسالمی باقی ) م 1453ق  'ه 857(تا ) م1258(ق  'ه 657قاهره از سال 

) م 1383(ق  'ه 785و ابن خلدون که در سال ) م 1326ق،  'ه 727(میکرد  ابن بطوطه مشتاقانه از آن تمجید. ماند

پایتخت جهان و بهشت روي زمین، النه انباشته از نوع بشر و : ((از آن شهر دیدن کرده بود دربارهاش چنین نوشت

گان فضل و دانش ها و مدارس تزیین یافته، و با ستار شهري که با کاخها و قصور و دیرها و صومعه ;جایگاه پادشاهی

بهشتی، چنان سخاوتمندانه از رودخانه نیل آبیاري شده، که گویی زمین آن ثمره خود را به  ;چراغانی شده است

  . گرچه ممکن بود فالحان رنجبر مصر بر این گفته خرده بگیرند.)) عنوان هدایا و درودهایی تقدیم ساکناش میدارد

در آنها . صالبت جکومتی قهار بود تا نماینده رنگهاي لطیف آسمانی مساجد مصر در این دوره بیشتر مظهر سختی و

هاي  ایوانهاو سردرهاي آجر لعابی و کاشیکاري شده معمول در مساجد آسیایی جاي خود را به دیوارهاي جسیم و بدنه

 'ه 757765مسجد جامع سلطان حسن . سنگی داده، و پرستشگاه را بیشتر به صورت دژي مستحکم در آورده بودند

، که یکی از بدایع زمان خود بود، هنوز هم با شکوهترین نمونه معماري دوره ممالیک محسوب )م 13561363(ق، 

این مسجد از کلیه مساجدي که تا آن زمان ساخته شده بود عالیتر ((در نظر مقریزي، تاریخنویس معروف، . میشود

در روایت آمده است که سلطان حسن مشهورترین . استولی باید گفت که وي قاهره نشین میهن پرستی بوده )) ;بود
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معماران را از چندین کشور به دربار خود گرد آورد و از آنها خواست که بلندترین بناي روي زمین را نام ببرند و بنایی 

ي معماران کاخ خسرو اول در تیسفون را ذکر کردند، که خیز طاقی که هم اکنون از آن برجا. بلندتر از آن بسازند

کارگران با برداشتن سنگهاي فروریخته از اهرام مصر دیوارهاي مسجد نوساز . متر از زمین ارتفاع دارد 32مانده است 

متر  85متر بلندتر بر آن افزودند و در گوشه آن منارهاي به ارتفاع  4متر باال آوردند و قرنیزي  30را تا ارتفاع 

گرچه بیننده اروپایی را مرعوب میسازد، اما بزحمت مقبول طبع وي واقع توده کوه پیکر و عبوس این بنا، . برافراشتند

ولی اهالی قاهره به داشتن این مسجد چنان مباهات میکردند که داستان زیر را اختراع کردند، و یا به رعایت . میشود

ار دیگري نظیر پس از پایان ساختمان مسجد، سلطان حسن دست راست معمار را قطع کرد تا مبادا شاهک: ((گرفتند

زیباتر از این مسجد مقبره هایی بودند که . گویی که معمار واقعا با دستش بنا راطرح میافکند.)) آن طرح افکند

سلطان برقوق، که زندگیش را . ممالیک در خارج حصار شهر قاهره براي محفوظ داشتن استخوانهاي خود میساختند

  . موش در یکی از زیباترین این مقابر مقام گرفتبا جاللی خا. چون برده چر کسی آغاز کرده بود

وي با آنکه سخت . در میان سالطین سلسله ممالیک برجی سلطانی که بیش از همه به عمران پرداخت قایتباي بود

. گرفتار جنگ با ترکها بود، توانست هزینه ساختمانهاي مهم و مجللی را در مکه، مدینه، و بیت المقدس تامین کند

مصر قلعه صالح الدین و دانشگاه و مسجد االزهر را تعمیر کرد، مهمانسرایی ساخت که نقوس آرابسک همچنین در 

و برباالي آرامگاه خود بناي یادبودي  ;سنگهاي آن مشهور است، در داخل پایتخت مسجدي پر زینت و جالل بنا کرد

گلدسته دار، و گنبد کنده کاري شده  هاي بلند و از مرمر و سنگ خارا برپا ساخت که با تزیینات ممتاز، مناره

. آید هندسیش یکی از کوچکترین پیروزیهاي هنر اسالمی به شمار می

کنده کاران بر روي عاج و استخوان و چوب  ;در دوران سلطنت ممالیک، هنرهاي دستی نیز رونق و ترقی یافتند

. ارت و کوشش مداوم، اشیاي زیبایی میساختندهزاران نقش بدیع پدید میآورند و، از قلمدان تا منبر، با سلیقه و مه

در . لندن نگاهداري میشود)) موزه ویکتوریا و البرت((شاهد این مدعا منبري است متعلق به مسجد قایتباي که در 

  . هاي خون آشام صنعت طالکاري و نقره کاري به اوج ترقی رسیدند دوره این سلسله

یامدنی عمر خود، هزاران بدعت به وجود آورده بود، اینک میناکاري بر هاي به یادن کوزه گري مصر، که درطی هزاره

و از آن پس، قندیلها، جامها، و گلدانهااز میناي رنگین، با اشکال آدمی و نقوش  ;روي شیشه را به دنیا هدیه کرد

یشمار دیگر، هنرمندان با ساختن این اشیا و به طرق ب. تزیینی، و نیز گاهی همراه با طالکاري، در همه جا رواج یافتند

  . عالم اسالم شکلهایی جاودان به مفهوم زیبایی بخشیدند تا کفاره وحشیگریهاي سالطین خود را ادا کرده باشند

V -م  1517-1288: عثمانیها  

  ق  'ه 687-923

برخی . استندهیچ کس نمیداند که ترکان از کجا برخ. ها ناپدید شدند، تاریخ آغاز میشود معموال پس از آنکه خاستگاه

)) کاله خود((از دانشمندان حدس زدهاند که ایشان قبیلهاي فینو اویغوري از قوم هونها بودند و نام ایشان به معنی 

هاي  زبان ایشان ترکیبی از مغولی و چینی بود که بعدا واژه. است)) دورکو((هاي ترکی نیز  بوده که به یکی از لهجه

یکی از طوایف ترك، که نام خود را از سر کردهاش سلجوق گرفته بود، بر اثر . ندفارسی و عربی نیز بر آن افزوده شد

پیروزیهاي پی در پی قدرت و توسعه روزافزون یافت تا آنکه در قرن سیزدهم به فرمانروایی ایران، عراق، سوریه، و 

خراسان به سوي  در همان قرن طایفه دیگري از خویشان سالجقه به سر کردگی ارطغرل از. آسیاي صغیر رسید

طایفه مزبور در نزد امیرسلجوقی قونیه، از شهرهاي . آسیاي صغیر فرار کرد تا در سیل مهاجم مغولها غرق نشود

هاي خود را در آن چرا  آسیاي صغیر، به خدمت لشکري درآمد و قطعه زمینی نیز به آن طایفه سپرده شد تا گله

پسرش عثمان که سی سال داشت به جانشینی وي انتخاب شد  )م1288ق،  'ه 687(چون ارطغرل وفات کرد . دهند
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این قوم تا قبل از قرن نوزدهم خود را ترك نمیخواند، بلکه آن نام را بر طوایف . و نام عثمانی از او گرفته شده است

ر از عثمان، که سالجقه را ناتوانت) م 1290(ق، 'ه 689در سال . نیمه وحشی ساکن ترکستان و خراسان اطالق میکرد

آن یافت که با وي به مقابله پردازند، خویشتن را امیر مستقل ایالت کوچکی در شمال باختري آسیاي صغیر خواند و 

وي سردار بزرگی نبود، اما با . با لشکریانش رو به باختر نهاد و در ینی شهر مستقر شد) م 1299(ق  'ه 699در سال 

سپاهش نیز اندك بود، اما از مردانی تشکیل مییافت که پشت . بردباري در رسیدن به هدف خود پافشاري میکرد

اسب را راحتتر از روي پا میدانستند و حاضر بودند که عمر یا عضو فرسوده خود را براي به دست آوردن زمین و طال 

 مابین لشکریان عثمان و دریاري مرمره شهرهاي خواب آلوده امپراطوري روم. و زن و قدرت به مخاطره بیندازند

شرقی با حکومتی ناصالح و نیروي دفاعی ضعیف قرار گرفته بودند، عثمان یکی از شهرها، یعنی بورسه، را محاصره 

سرانجام شهر بورسه به دست . کرد، ولی چون در ابتدا موفق به تسخیر آن نشد، به دفعات حمله خود را از سرگرفت

). م 1326ق،  'ه 727(در بستر مرگ افتاده بودپسرش اورخان گشوده شد، در حالیکه خود عثمان در ینی شهر 

تقدیر . اورخان شهر بورسه را، که با استخوانهاي پدرش متبرك شده بود، پایتخت جدید سالطین عثمانی قرار داد

آشکار که عبارت است از آرزو به عالوه قدرت اورخان را به طرف دریاي مدیترانه، که از قدیم دایره تجارت و ثروت و 

در همان سال سقوط بورسه، اورخان شهر نیکومدیارا که به ترکی ازمید خوانده میشد مسخر . ، میکشاندتمدن بود

شهر ) م1336(ق  'ه 737نیقیه را که ایزنیک نام ترکی آن است، و در سال ) م1330(ق  'ه 731در سال . ساخت

ي کهنه تاریخی مراکز مهم حرف و این شهرها. پرگاموس را که به زبان ترکی برگامه خواندهاید به تصرف درآورد

صنایع و تجارت به شمار میآمدند و از جهت تهیه آذوقه و بازار فروش مصنوعات خود بکلی تابع دهات و قصبات 

و به عبارت دیگر براي بقاي خود چارهاي جز همزیستی  ;اطراف، که آن زمان در تصرف عثمانیها قرار داشتند، بودند

شهرهاي نامبرده که مدتها در زیر جور و ستم فرمانروایان . خاك آسیاي صغیر نداشتند و داد و ستد با قسمت داخلی

امپراطوري روم شرقی بودند، چون خبر یافتند که اورخان مالیاتها را سبک میگیرد و به عموم مردم آزادي دینی 

وم بدعتگذارانی چون و بسیاري از این شهرهاي مسیحی خاور نزدیک در معرض هج ;میدهد زیاد ایستادگی نکردند

بزودي عده زیادي از ساکنان نواحی مسخر شده دین اسالم را . نسطوریها و پیروان آیین وحدت طبیعت بودند

و بدین سان است که جنگ، مسائل دینی و االهی را حل میکند، در حالیکه عقل در آن کار عاجزانه مردد  ;پذیرفتند

. بود خود را سلطان عثمانی خواند اورخان که اینک قدرت و نیرو یافته. میماند

امپراطوران روم شرقی با وي پیمان صلح بستند، هنگام نیاز سربازانش را اجیر کردند، و به پسرش سلیمان نیز اجازه 

در ) م1359(ق  'ه 761اورخان درسال . هاي نظامی براي دولت عثمانی بسازد دادند که در خاك اروپا دژها و پایگاه

  . الگی وفات یافت، در حالیکه نامش سخت در قلب ملتش جایگزین شده بودسن هفتاد و یک س

جانشینان وي سلسلهاي به وجود آوردند که از لحاظ آمیزه خصایصی چون نیرو و مهارت جنگی، لیاقت کشورداري، 

نامطبوعترین مراد اول . بیرحمی وحشیانه، و ذوق پرورش یافتهاي به ادبیات و علم و هنر در تاریخ جهان بینظیر بود

هاي دولتی را  سواد نداشت و با انگشت مرکبی شدهاش، به سبک آدمکشان، فرامین و نامه. افراد این دودمان بود

وقتی پسرش ساوجی در شورش خیانتکارانهاي که برضد وي به پا کرده بود شکست خورد و . نشان میگذاشت

آنگاه پدران شورشیان  ;رش را از تن جدا ساختدستگیر شد، سلطان مراد چشمهاي آن جوان را بیرون آورد و س

وي لشکري تقریبا شکستناپذیر تشکیل داد، بیشتر . دیگر را واداشت که به دست خود سر فرزندانشان را ببرند

کشورهاي بالکان را به تصرف درآورد، و با نشاندن حکومتی با کفایتتر از آنچه در زیر استیالي مسیحیان شناخته 

  . و فرمانبرداري را بر ایشان آسان ساخت بودند کار تبعیت
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وي پس از آنکه . از پدر به ارث برد) م 1389ق،  'ه 792(با یزید اول تاج سلطنت را در میدان جنگ کوسووو 

لشکرعثمانی را به پیروزي رساند فرمان داد تا برادرش یعقوب را، که در تمام مدت آن روز خطیر دالورانه همراه برادر 

از آن پس روش برادر کشی یکی از شرایط عادي به تخت رسیدن سالطین عثمانی شد . اعدام کنندجنگیده بود، 

مبنی بر این استدالل که شورش برضد سلطنت چنان موجب از هم گسیختگی امور کشور میشود که بهتر است از 

زیرا در فنون جنگیش  ;رفتگ) آذرخش)) (ایلدرم((بایزید لقب . همان ابتداي کار مدعیان به حق را از میان برداشت

چون صاعقه سریع و ناگهانی بود، ولی از سیاستمداري و دوراندیشی پدرش بهرهاي نداشت و سهم بزرگی از نیروي 

ستفان الزارویچ، فرمانرواي دست نشانده ایلدرم بایزید در . سرکش وجودش را در راه زیادهرویهاي جنسی تلف میکرد

این بانو که دسپوینا نام داشت زوجه سوگلی بایزید شد و عشق به . اي وي افزودصربستان، خواهر خود را به حرمسر

. و شاید از این راه ندانسته موجب تضعیف نیرو و فعالیت وي شد ;میگساري و مجالس بزم و خوشی را در او بیدار کرد

هاي اروپایی در نیکوپول،  لیهبایزید پس از سرکوب شوا. لیکن غرور ایلدرم بایزید تا روز سقوطش رشد و فزونی مییافت

ژان، کنت دو نور، را از اسارت آزاد ساخت و نامه مردانه زیر را، چنانکه فرواسار نقل و یا حک و اصالح کرده است، به 

تو جوانی و احیانا باید از این . ژان، من خوب میدانم که تو در کشورت اعیان و اعیانزاده بزرگی هستی ;وي نوشت

ین کوشش دالورانهات بر تو وارد آمده است سرافکنده و شرمگین باشی، و براي پاك کردن گناه شکستی که در نخست

اگر من از این بابت . و بازیافتن شرافت ناگزیر باید نیروي تازهاي از مردان جمع کنی و بار دیگر به جنگ من بیایی

قانون و دین سوگند یاد کنی که هرگز نه ترس و تزلزلی داشتم میبایست قبل از رفتنت ترا وادار کنم که در مقابل 

ولی من نه ترا و نه هیچ یک از همراهانت را وادار نمیکنم چنین . خودت و نه یکی از یارانت بر ضد من سالح برنکشید

سوگندي یاد کنید یا قولی بدهید، بلکه من خواستارم که چون به کشورت بازگشتی و از رنج سفر آسودي، هر چند 

خواهی دید که من همواره در . داري فراهم آوري و هیچ مضایقه نکنی، و آنگاه به سراغ من بیاییسپاهی که آرزو 

و این سخنم را به هر که خواهی بازگو، زیرا من توانایی آن را دارم که در .... انتظار پذیرفتن تو و همراهانت هستم

  . الم مسیحیت را به تصرف در آورممیدان نبرد یکه تازي کنم، و همیشه درصدد آنم که قسمت بیشتري از ع

تیمور وقتی بایزید را در آنکارا اسیر کرد، با وجود مکاتبه دشنامآمیزي که مدت یک سال میان آن دو مبادله شده 

تیمور فرمان داد تا غل و زنجیر از بایزید برگیرند، وي را نزد خود جاي . بود، کمال احترام را در حق وي به عمل آورد

و نیز دستور داد تا سه خیمه باشکوه براي ملتزمان  ;را آسوده ساخت که زندگیش در امان خواهد بودداد و خاطرش 

هایی با میله  اما هنگامی که بایزید اقدام به فرار کرد، وي را دستگیر ساخت و در اطاقی با پنجره. رکابش آماده سازند

بایزید بیمار شد، تیمور حاذقترین طبیبان را . ی ساختآهن، که افسانه آن را به غلو قفس آهنی ذکر کرده است، زندان

این غمخواریها نتوانستند نیروي حیاتی . به بالین او احضار کرد، و بانو دسپوینا را به پرستاري و دلداري وي گماشت

دگی را سلطان از پا در آمده را به وي بازگردانند، و بایزید یک سال پس از شکستی که خورده بود در زندان تیمور زن

  . بدرود گفت

وي گرچه یکی از  ;پسرش سلطان محمد اول از نو حکومت عثمانی را برقرار ساخت و قدرت را به آن بازگرداند

مدعیان سلطنت را کور کرد و دیگري را کشت، اما به سبب نزاکت رفتار و حکومت عادالنهاش، و همچنین به سبب 

جانشین وي سلطان مراد دوم نیز داراي . گرفت)) اصیلزاده((لقب ده سال صلحی که به عالم مسیحیت ارزانی داشت، 

ولی هنگامی که قسطنطنیه رقیبی برانگیخت تا وي را  ;همان گونه ذوق و سلیقه بود، و شعر را بر جنگ ترجیح میداد

یدان وارنا از تخت سلطنت به زیر درآورد، و نیز در همان هنگام که مجارستان زیر پیمان صلح خود زد، مراد دوم در م

آنگاه در شهر ماگنسیا، . لیاقت جنگاوري خود را به خوبی هر سردار بزرگ دیگري ظاهر ساخت) م 1444ق،  'ه 848(
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و در آنجا هفتهاي دوبار شاعران و دانشمندان را به گرد خود جمع میکرد و مدتی با  ;در آسیاي صغیر، گوشه گرفت

. بار دیگر شورشی در ادرنه او را به خاك اروپا خواند. یگذراندآنها به شعر خواندن و گفتگوي علمی و فلسفی م

وقتی مراد دوم پس . مراد دوم آن را فرو نشاند و بعد یانوش هونیادي را در دومین جنگ واقع در کوسووو شکست داد

گترین وفات کرد، تاریخنویسان مسیحی او را در شمار بزر) میالدي 1451(ق  'ه 855از سی سال پادشاهی در سال 

در وصیتنامه وي تصریح شده بود که جسدش را در شهر بورسه در نمازخانه کوچک . فرمانروایان زمان خود نام بردند

شفقت و آمرزش االهی همراه با اشعه خورشید و ماه، و ریزش باران و شبنم، بر قبر : ((بدون سقفی به خاك سپارند تا

، از لحاظ دانش و فرهنگ و کشورگشایی و تیز هوشی ))محمد فاتح سلطان((سلطان محمد دوم، ملقب به .)) او ببارد

در سیاست، و نیز از نظر طول دوران فرمانروایی با پدرش همشان و برابر بود، اما در عدالت و جوانمردي به پاي وي 

ین هاي رسمی را نقض کرد و همچنین پیروزیهایش را با کشتارهاي بیجا ننگ او با خودسري عهدنامه. نمیرسید

یک بار که از چگونگی . به سبک مشرق زمینیها در تدابیر و نقشهکشیهاي جنگیش مکار و تودار بود. ساخت

به .)) هایم آگاه باشد، آن را میکنم و دور میاندازم اگر یکی از موهاي سرم از نقشه: ((هایش پرسیدند، جواب داد نقشه

ان داشت، در ریاضیات و مهندسی متبحر بود، هنرهاي زیبا با ادبیات چندین کشور آشنایی فراو. پنج زبان حرف میزد

هاي شاهانه براي شاعران ایران و  را تشویق میکرد، و براي سی نفر از شاعران عثمانی مقرري تعیین کرده بود و صله

وزیر بزرگ وي، محمود پاشا، نیز در ادب دوستی و هنرپروري دست کمی از ولینعمت خود . هندوستان میفرستاد

)) پدر نیکوکار((این شاه و وزیر آن قدر به مدارس و موسسات خیریه یاري کردند که سلطان محمد لقب . شتندا

در زیر  ;بود، چنانکه در مقابل قدرت وي و توپخانهاش قسطنطنیه سقوط کرد)) سلطان فاتح((وي همچنین . یافت

هه با سپاهیان منظم و سیاست مدبرانهاش، و در مواج ;آتشبار ناوگان جنگیش دریاي سیاه استخر متصرفی ترکها شد

ولی این سلطان فاتح از تسلط بر نفس خود . کشورهاي بالکان به زانو درآمدند و طوق بندگی او را بر گردن نهادند

دیگر . در پنجاهسالگی، به دنبال زیادهروي در فعالیتهاي جنسی، خود را بکلی فرسوده و ناتوان ساخته بود. عاجز بود

. هاي دربار قرار دادند عالج شهوت پرستی او را نمیکرد، و سرانجام زنان حرمسرایش او را در شمار خواجه مواد مشهی

، یعنی درست همان زمانی که نزدیک بود لشکریانش ایتالیا را به )م 1481(ق  'ه 886سلطان محمد دوم به سال 

  . تتصرف اسالم در آورند، در سن پنجاه و یک سالگی زندگی را بدرود گف

این سلطان تمایلی به جنگ نداشت، ولی . پس از مبارزه رقابتآمیزي در میان فرزندانش، سلطنت به بایزید دوم رسید

هنگامی که ونیز جزیره قبرس را متصرف شد و تسلط ترکیه عثمانی بر مدیترانه خاوري را به خطر انداخت، وي نیز از 

ا ایشان پیمان عدم تعرض بست، در مهلت کافی نیروي دریایی ب ;راه فریب با فریبدهندگان خود وارد معامله شد

مجهزي مشتمل بر دویست و هفتاد کشتی تهیه کرد، و سپس در نزدیکی سواحل یونان ناوگان جنگی ونیز را منهدم 

 'ه 908(یک دسته از سپاهیان ترك نیز ایتالیاي شمالی را رو به خاور، تا شهر ویچنتسا، مورد حمله قرار داد . ساخت

و نیز تقاضاي صلح کرد، بایزید با شرایطی آسان آن را پذیرفت، و خود به سوي خلوت شعر و فلسفهاش ) م1502ق، 

و در همان  ;)م1512(ق،  'ه 918پسرش سلیم او را از تخت سلطنت به زیر آورد و خود برجایش نشست . بازگشت

تاریخ از بعضی جهات تناوبی از وقایع . درگذشت اوان به گفته بعضی از تاریخنویسان بایزید دوم بر اثر مسمومیت

به این ترتیب که خصوصیات و احوال یک دوره در دوره بعدي، که از یکنواختی سنن گذشته خسته . متضاد داشت

مکتب کالسیسیسم نهضت رمانتیسم را به بار : شده است و شوق تازگی در سر دارد، مورد طرد و ابطال قرار میگیرد

یک دوره . ومی جاي خود را به رئالیسم میدهد، و از این آخرین مکتب امپرسیونیسم زاده میشودمیآورد، و این د

جنگ ناگزیر زمینه را براي روي کار آمدن دهساله صلح آماده میسازد، و صلح طوالنی دوران تهاجم و جنگجویی را 

داراي بدن و ارادهاي قوي بود، وي که . سلطان سلیم اول سیاست صلحجویانه پدر را تحقیر میکرد. فرا میخواند
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با خفه کردن نه نفر از  ;اعتنایی به خوشگذرانی و تنپروري نداشت و شکار و اردو را بر همه چیز ترجیح میداد

سختگیر، )) (یاوز((نزدیکانش براي فروخواباندن شورش داخلی، و به دنبال لشکر کشیها و پیروزیهاي مکرر، لقب 

ن سلطان سلیم خبر حمله شاه اسماعیل صفوي، پادشاه ایران، را به مرز ترکیه شنید، با این احوال چو. گرفت) مهیب

او را بر ایرانیان پیروز گرداند، سه مسجد بزرگ در شهرهاي بیت المقدس، )) ا((خوشحال شد و رسما نذر کرد که اگر 

. بودا، و رم بنا کند

به مقابله شاه اسماعیل شتافت، شهر تبریز را گرفت،  وي پس از آنکه تعصب دینی ملتش را تا درجه جهاد برافروخت،

سلطان سلیم توپخانه ) م 1515(ق  'ه 921در سال . و بعد قسمت شمالی بین النهرین را ضمیمه کشور خود ساخت

وي ). م1517(و سپاه ینی چري خود را متوجه ممالک ساخت و سوریه، عربستان، و مصر را به قلمرو خود افزود 

سلمانان را به عنوان اسیر افتخاري به قسطنطنیه برد و از آن پس، سالطین عثمانی، مانند هنري آخرین خلیفه م

  . هشتم پادشاه انگلستان، زمام دین و دولت، هر دو، را به دست گرفتند

وقتی تمام . سلطان سلیم در اوج پیروزي و قدرت خود به خیال تصرف جزیره رودس و اشغال جهان مسیحیت افتاد

پاپ لئودهم که از نقشه حمله ). م1520ق،  'ه 927(کار فراهم شد، بیماري طاعون او را از پاي در آورد مقدمات 

سلطان سلیم بیش از قیام دینی لوتر بر خود لرزیده بود، به تمام کلیساها فرمان داد تا سرود شکرگزاري به درگاه 

  . خداوند بخوانند

VI - م  1520-1400: ادبیات اسالمی  

  ق  'ه 927 - 803

و چون وفات یافت دیوان شاهانهاي از مجموعه اشعارش را  ;سلطان سلیم ابیاتی قافیه دار میسرود)) یاوز((حتی 

هاي فرات، دانوب و نیل براي جانشینش سلطان سلیمان قانونی به  همراه با امپراطوري پهناوري محدود به رودخانه

که در شش قرن اخیر شهرت یافتهاند، نام دوازده سلطان و در میان دو هزار و دویست شاعر عثمانی، . ارث گذاشت

عده زیادي از شاهزادگان از جمله شاهزاده جم، که برادرش، بایزید دوم، با تطمیع پادشاهان و پاپها همواره درخواست 

زبان  بیشتر این سرایندگان قالبها، مضامین، و گاهی حتی. میکرد او را کامال تحت نظر داشته باشند ضبط شده است

هاي بیانتهاي قوافی به سرودن اشعاري در عظمت و جالل  شعر خود را از ایرانیان به عاریت گرفته بودند و با رشته

ما . پروردگار، دانش و درایت پادشاه زمان، و یا در تشبیه قد رعناي معشوق به درخت سرو و نظایر آن میپرداختند

یهاي وجود زن دمخور و مانوسیم که از این گونه تشبیهات لطیف مردم غربی امروزه بیش از آن با ظرایف و زیبای

آن دوره، که زنانشان از نوك دماغ تا نوك انگشت پا در چادر )) ترکهاي مخوف((شاعرانه به هیجان در آییم، اما براي 

اط سیاه پوشیده شده بودند، این افشاگریها و اشارات اثري عمیق داشت و ارکان وجودشان را به جنبش و نش

به عبارت دیگر همان شعریکه امروزه ترجمه سست و تغییر ماهیت یافتهاش درما بی اثر میماند، میتوانست . درمیآورد

. احساسات آن مردمان را به سوي ایمان یا جنگ و یا تجدید فراش برانگیزد

براي عامه مردم مشرق در میان هزاران مرده جاویدان، با ذوق پرورش نیافته خود، نام سه شاعر ترك را که هنوز 

به پیروي از سبک استاد نظامی ) م 1413ق،  'ه 816 'فت(زمین ناشناسند دستچین میکنیم، احمد سیواسی 

اي سرود که در حماسهاي عظیم، ولی با شعري گاه محکم و گاهی خام، نه فقط داستان غلبه اسکندر )) اسکندنامه((

لسفه خاورمیانه را از آغاز زمان تا سلطنت بایزید اول به تفصیل شرح بر ایران، بلکه همچنین تاریخ و دین و علم و ف

شعر . هاي انگلیسی از نقل سطوري از این کتاب خودداري میکنیم براي احتراز از کابوس هراسانگیز ترجمه. میداد

این . ردچنان مقبول ذوق سلطان محمد دوم قرار گرفت که وي را وزیر خود ک) م1496ق،  'ه 902 'فت(احمد پاشا 

سلطان محمد نیز که همین . شاعر عاشق جمال یکی از غالم بچگانی شد که از ملتزمان خاصه سلطان محمد فاتح بود
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احمد پاشا غزلی چنان سوزناك و دقتانگیز براي . رغبت را داشت، چون به راز شاعر پی برد، فرمان به کشتنش داد

در آنجا احمد پاشا . د، اما هر دو را به شهر بورسه تبعید کردولینعمتش فرستاد که سلطان غالم بچه را به وي بخشی

نجاتی، که اسم اصیلش عیسی بود . شاعر جوانتري را به خانه خود پذیرفت که مقدر بود از او برتر و مشهورتر شود

 ، قصیدهاي در مدح سلطان محمد دوم سرود، آن را بر طوماري نوشت، و به وسیلهاي بر)م1508ق،  'ه 914 'فت(

طومار شعر را برخواند و به  ;حس کنجکاوي سلطان او را به دام شاعر انداخت. عمامه ندیم شطرنج باز سلطان بست

پس از او سلطان بایزید دوم نجاتی را در . دنبال سرایندهاش فرستاد و وي را در کاخ سلطنتی به مقامی منصوب کرد

رکیه در دوره فرمانروایی دو سلطان مقتدر پارهاي از پرتو حمایت و بخشش خود گرفت، و شاعر کامیاب و قویدل ت

  . نخبهترین غزلیات را در ادبیات عثمانی به وجود آورد

در واقع دربار سلطان حسین بایقرا در هرات چنان پر از این . با این وجود استادان مسلم شعر اسالمی ایرانیان بودند

اگر بخواهی پایت را دراز کنی به پشت یکی : ((به شکایت میگفت. بلبالن غزلسرا بود که وزیر وي، امیر علیشیر نوایی

.)) اگر پایت را جمع نیز کنی، باز به شاعري میخورد: ((که به این سخن شاعري پاسخ داد.)) از این شاعرها میخورد

ت و هنر و به عالوه بر زمامداري امور خراسان و پشتیبانی از ادبیا) م 1501ق،  'ه 907 'فت(زیرا امیر علیشیر نوایی 

بر اثر حمایت هوشمندانه وي بود که نقاشانی . وجود آوردن آثاري در مینیاتور و موسیقی، خود شاعري بزرگ بود

چون بهزاد و شاه مظفر، موسیقیدانانی چون گل محمد و شیخ نایی و حسین عودي، و باالخره شاعر بلند پایه اسالم 

، توانسستند در فراخی، آسایش آثار )1492ق،  'ه 898 'فت(جامی در قرن پانزدهم، یعنی نورالدین عبدالرحمان 

  . هنري خود را به وجود آورند

وي در آثار صوفیانهاش با نثري . جامی طی زندگی طوالنی و آرام خود به عنوان دانشور، عارف، و شاعر سرشناس شد

نگیر روح با معشوق یعنی خدا فقط در اتحاد وجدا(( ;شیوا به بحث در این موضوع کهنسال عرفانی پرداخته است که 

هاي اشباحی  موقعی حاصل میشود که روح دریابد که خود وهمی بیش نیست، و موجودات این جهان همه سایه

بیشتر اشعار جامی عرفان منظومی است که به طعم حساسیتی جذاب .)) گذرانند که در غبار نیستی پراکنده میشوند

جامی با نقل داستانی شیرین برتري عشق االهی بر عشق زمینی را )) ن و ابسالسالما((در کتاب . نمکین شده است

گرچه باور کردن آن از به دنیان آمدن (سالمان پسر پادشاه یونان است که بدون مادر به دنیا آمده . تشریح میکند

چون . افته استو در دامن شاهزاده خانم زیبایی، به نام ابسال، پرورش ی) کودك بدون پدر خیلی مشکلتر است

سالمان به سن چهارده میرسد، ابسال گرفتار عشق وي میشود و سعی میکند با به کار بردن اسباب جمال سالمان را 

گاه بر رسم نغوله پیش سر بافتی زنجیرهاي از مشک تر تا بدان زنجیره داناپسندساختی پاي دل : مفتون خود سازد

کرده زان دو گیسو بافتی یعنی از وي کام دل نایافتن تا کیم خواهد شهزاده بند گاه مشکین موي را بشکافتی فرق 

بدین سان تافتن گه نهادي چون بتان دلفروزبر کمان ابروان از وسمه توز تا زجان او به زنگاري کمان صید کردي مایه 

ونه زیبتا بدان امن و امان چشم خود را کردي از سرمه سیاهتاش بردي زان سیه کاري ز راه برگ گل را دادي از گلگ

رنگش زدي برل شکیب دانه مشکین نهادي بر عذارتا بدان مرغ دلش کردي شکار گه گشادي بند از تنگ شکرگه 

شکستی مهر بر درج گهر تا چه شکر بردنش شیرین شدیاز لب گویاش گوهر چین شدي گه نمودي از گریبان گوي 

ش را زیر طوق بندگی گه به کاري دست سیمین بر زرزیر آن طوق مرصع از گهر تا کشیدي با همه فرخندگی گردن

زدیزان بها نه آستین را برزدي تا نگارین ساعد او آشکاردیدي وکردي به خون چهره نگار گه چو بهر خدمتی کردي 

قیامسختتر برداشتی از جاي گام تا زبانگ جنبش خلخال اوتاجور فرقش شدي پامال او پسر بدون مقاومت به دام این 

پادشاه فرزند را از این هوسرانی . میافتد، و چندي آن دو دلداده از لذت عشقی آتشین برخوردار میشوند فریبندگیها

در عوض سالمان با ابسال برشتري . منع میکند و به او امر میکند که خود را آماده خدمات لشکري و دولتی سازد
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چون به کنار دریا میرسند، زورقی میسازند . کنندفرار می)) دو مغز بادام شیرین در یک پوست((سوار میشوند و مانند 

دریانوردي، به جزیرهاي فرو میآیند که سراسر آن سبز و خرم و پر از گلهاي خوشبو و )) یک یاه قمري((و پس از 

لیکن در این باغ عدن وجدان شاهزاده از . هاي رسیده است، که به وفور برپاي آنها میریزند پرندگان نواخوان و میوه

پس ابسال را وادار میکند که همراه وي به یونان باز . فکر که شانه از زیر وظایف شاهانه خالی کرده معذب استاین 

اما چنان در انتخاب میان  ;و سپس کوشش خود را معطوف آن میدارد که راه و رسم پادشاهی را فرا گیرد ;گردد

. شد و تصمیم میگیرد خود و ابسال را نابود کندوظیفه و وجیهه مردد و معذب میماند که کارش به سرحد جنون میک

ابسال در آتش . هاي آتش میجهند دو دلداده توده آتشی برپا میکنند و دست در دست یکدیگر به درون شعله

 اینک که روح ابسال پاك شده است، تخت سلطنت را به ارث می ;میسوزد، ولی سالمان به سالمت از آن بیرون میآید

این همه در لباس تمثیل آمدهاند و چنانکه خود جامی در آخر کتاب به . آن را مزین میسازد برد و با جلوس خود

توده آتش اشاره به کوره تجربیات زندگی  ;شعر تفسیر میکند، شاه خداست و سالمان روح آدمی و ابسال لذت شهوي

ح تصفیه شده میتواند با و تخت سلطنت، که فقط رو ;است که در آن خواهشهاي شهوانی میسوزند و پاك میشوند

چنان حساسیتی زیباییهاي وجود زن را وصف کند با چنین جدیتی ما را داللت کند که از آن زیباییها دوري جوییم، 

. مگر بندرت

یعنی داستانهایی ;جایی با ایمانی که به نتیجه کار خود داشت جرئت کرد دست به اقدام ادبی پر مخاطرهاي بزند

را، که موضوعاتی مورد عالقه عدهاي قریب به دوازده تن از شاعران )) لیلی و مجنون((و ) )یوسف و زلیخا((چون 

، راجع به نظریه صوفیان درباره ))یوسف و زلیخا((در مقدمه منظوم . پیشین وي بودند، بار دیگر به نظم در آورد

دالرا شاهدي در حجله غیبمبرا جمالی مطلق از قید ظاهربه نور خویش هم بر خویش ظاهر : زیبایی، چنین میسراید

دامنش از تهمت عیب نه با آیینه رویش در میانهنه زلفش را کشیده دست شانه صبا از طرهاش نگسسته تاریندیده 

ولی زانجا که حکم خوبروي استز ... لبلنبسته سبزهاش پیرایه برگلچشمش از سرمه غباري نگشته با گلش همسایه ب

کن الله را در کوهساران که چون خرم شود فصل بهاران کند شق شقه گلریز  پرده خوبرو در تنگ خوي است نظر

  ... خاراجمال خود کند زان آشکارا

چو هر جاهست حسن اینش تقاضاست نخست این جنبش از حسن ازل خاست برون زد خیمه از اقلیم تقدستجلی 

ازاو یک لمعه برملک و ملک تافتملک  کرد بر آفاق و انفس زهر آیینهاي بنمود رویی بهر جا خاست از وي گفتگویی

  ... سرگشتهاي را چون فلک یافت

از آن لمعه فروغی بر گل افتادز گل شوري به جان بلبل افتاد رخ خود شمع از آن آتش برافروختبه هر کاشانه صد 

  ... پروانه را سوخت

باال ناگهان به دنیاي ماده پایین میآید  سر از جیب مه کنعان برآوردزلیخا را دمار از جان برآورد جامی از این اوج عالم

دژ عفاف و جایگاه دست ((تا با بیانی پر شور و اشتیاق به شرح دقایق زیبایی شاهزاده خانم زلیخا بپردازد، و حتی 

دو پستان هر یکی چون قبه نورحبابی خاسته از عین کافور دو نار : بدن وي را چنین به وصف در میآورد)) نخوردنی

ته زیک شاخکف امیدشان نبسوده گستاخ زلیخا یوسف را به خواب میبیند و در همان نخستین نگاه عشق تازه بر رس

بعد زلیخا خود یوسف را دربازار میبیند، . او را در دل میگیرد، ولی پدرش او را به عقد وزیر خود، فوطیفار در میآورد

زلیخا یوسف را میخرد و او را به عشق . بودندهنگامی که او را چون بردهاي براي فروش به معرض نمایش گذارده 

وزیر دار . یوسف ابتدا امتناع میکند و از وسوسه وي میگریزد و زلیخا را محروم و ماتمزده میگذارد. خود فرا میخواند

 ولی بزودي هر دو درد و رنج و حرمان فرو میروند تا ;فانی را بدرود میگوید و یوسف زلیخا را به عقد خود در میآورد
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این داستانی است کهن، ولی کیست که پس از . فقط عشق االهی حقیقت است و زندگی. دست اجل فرا میرسد

.شنیدن چنین مواعظی به خواب رود

VII - هنر در آسیاي اسالمی  

ها و بردگان را به کار میکشیدند تا  در سراسر قلمرو اسالم، از غرناطه تا دهلی و سمرقند، پادشاهان و اشراف نابغه

هاي ابریشمی و قالیها را با نقش و نگار  ها بگدازند، پارچه ساجد و مقابر بسازند، کاشیها را رنگامیزي کنند و در کورهم

ببافند، فاز را بکوبند و چوب و عاج را کندهکاري کنند، و با رنگهاي رقیق و خطوط ظریف کتابهاي خطی را تذهیب 

هاي ناچیزي از  هاي کوچکی که بر پاره مالیک مصر، و حتی سلسلهایلخانیان، تیموریان، سالطین عثمانی، م. دهند

پهنه اسالم فرمانروایی داشتند، همه، از این سنت خاور زمین پیروي میکردند که غارتگري را با شعر و آدمکشی را با 

تجلی هاي روستایی و کاخهاي شهري، ثروت بتدریج در صورت زیبایی م در دهکده. هنر بیامیزند و معتدل سازند

گشت، و اقلیتی از متنعمان توانستند از داشتن اشیاي تجملی، که دست زدن به آنها وسوسهانگیز و دیدارشان 

در آنجا یک سو آجر و کاشی . مسجد هنوز گنجینه مجموعه هنرهاي اسالمی بود. مند شوند نشاطبخش بود، بهره

مزین با کاشیهاي بدل چینی شراره شوق خورشید را ها را به وجود میآورد و سوي دیگر سردرهاي  ترانه موزون مناره

منبر خطوط تراش خورده بدنه و یا خاتمکاري ظریف چوبش را عرضه میداشت، . به رنگهاي درخشان تجزیه میکردند

شباك فلزي و قندیلهاي مفرغی، توربافت ظریف . و شکوه محراب چشمان پرستندگان را به سوي مکه خیره میساخت

عرضه میداشتند، و قالیهاي پر نقش و نگار صحن کاشی فرششده نمازخانه را زیر زانوان )) ا((ایش خود را در راه ست

در تبریز کالویخو از مشاهده . سجدهکنندگان نرم میکردند و حریرهاي نفیس، قرآنهاي تذهیب شده را میپوشاندند

یکی از وزیران الجایتو در مسجد در اصفهان . دچار حیرت شد)) مساجد زیباي مزین به کاشیهاي آبی و طالیی((

جمعه محرابی برپا ساخت که در آن گچبري معمولی به صورت اثري فریبنده متشکل از نقوش آرابسک و حروف 

و قصد داشت مقبره دو نفر ائمه مذهب ) م1313ق،  'ه 713(الجایتو در سلطانیه بقعه باشکوهی بنا کرد . بنایی درآمد

، را به آنجا منتقل سازد، که این نقشه عملی نشد و استخوانهاي خود خان در آن )ع(و حسین  )ع(شیعه، یعنی علی 

هاي باقیمانده از مسجدي در ورامین حاکی از عظمت و جالل گذشته آن است  خرابه. جایگاه با ابهت قرار گرفت

زر از چنگ  ها و بدعتهاي معماري را مانند سیم و تیمور عشق به ساختن داشت و نقشه). م1326ق،  'ه 727(

وي مانند دیگر فاتحان توده کوهپیکر بنا را دوست میداشت و آن را مظهر قدرت امپراطوري . قربانیان جنگیش میربود

ها عاشق رنگ بود و در بناهایی که برپا میساخت تزیین را به حد  و اراده خود میشمرد، و مانند تازه به دوران رسیده

کاریهاي آبی رنگ هرات شده بود، کاشیکاران ایرانی را به سمرقند برد تا با تیمور که مفتون کاشی. افراط میرساند

و بزودي شهر سمرقند با برق گل کوزه گري  ;کاشیهاي صاف و براق بدنه مساجد و کاخهاي پایتختش را بپوشانند

راس آن رو به در دمشق تیمور گنبدي را به نظر آورد که قاعدهاش پیازي شکل بود و . لعابدیده به درخشش در آمد

هاي آن را، پیش  پس دستور داد تا معمارانش نقشه و اندازه. باال متدرجا باریک میشد تا به نوك تیزي منتهی میگشت

تیمور سمرقند را به چنین گنبدهایی مزین ساخت و این سبک گنبد  ;از آنکه در معرکه جنگ منهدم شود، بردارند

د، چنانکه بناي تاج محل در آگره و کلیساي ایوان در میدان سرخ مسکو سازي را در هندوستان و روسیه نیز رواج دا

وي وقتی از هندوستان برمیگشت چندان هنرمند و پیشه ور همراه خود به پایتخت آورد که در مدت . هاي آنند نمونه

ی که توسط متر و سقف بزرگ 30را که بنایی کوه پیکر بود، با ورودي شکوهمندي به بلندي )) مسجد شاه((سه ماه 

تیمور براي خواهرش مسجد و آرامگاهی ساخت که شاهکار . ستون سنگی نگهداري میشد، براي وي ساختند 480

وقتی فرمان به ساختن مسجدي براي تجلیل نام زوجه اصلیش بی بی . معماري دوره فرمانرواییش محسوب میشود

خود لقمه گوشت براي کارگران زحمتکش، و سکه خاتون داد، نظارت بر آن را شخصا عهده دار شد، چنانکه به دست 
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تا آنکه  ;زر براي پیشه وران با پشتکار میانداخت، و همگی را تشویق یا تهدید میکرد که با تب و تاب کار کنند

. فرارسیدن زمستان کار بنایی، را متوقف ساخت و آتش معماري وي را سرد کرد

گوهر شاد همسر با کفایت شاهرخ، قوام ) م1418(ق  'ه 831در سال . جانشینان تیمور هنر کاملتري به وجود آوردند

این با . الدین معمار را به ساختن مسجد گوهرشاد در شهر مشهد، واقع بر سر راه تهران به سمرقند، گماشت

هاي خوش ساخت به  هاي حامل گلدسته مناره. شکوهترین و پرزینتترین محصول معماري اسالمی در ایران است

چهار طاق شکوهمند ورودي مسجد را به حیاط مرکزي متصل میکنند، و سطوح . ی از زیارتگاه برپا ایستادهاندنگاهبان

  )). نه پیشتر و نه بعد از آن ;نظیرشان هرگز ساخته نشد((اند که  بدنه آنها با کاشیهاي بدل چینی تزیین یافته

به وجود آوردن صدها نقش هندسی و آرابسک و صحنهاي درخشان از تاللو رنگهایی که، مصون از آسیب زمان، در 

هاي موزون کوفی، به کار رفته است و تابش خورشید ایران  هاي گل و گیاهی، همراه با خط نوشته نقشمایه

گنبدي پوشیده از )) رواق حرم((در قسمت شمال باختري محوطه، باالي . درخشندگی آنها را دو چندان میسازد

مسري میزند، و برحاشیه سردرآن با حروف درشت سفید بر زمینه آبی رنگ خطبه کاشیهاي آبی با آسمان کوس ه

  : وقف ملکه متدین تفاخر میکند

آن را ... گوهرشاد که بزرگیش موید و عصمت او مخلد باد... علیاحضرت، صاحب جاللت، خورشید آسمان سر و عفاف

سی به جزاي اعمالش میرسد، به نیت طلب از عین مال خویش، براي حسن عاقبت و صالح آخرت، آن روز که هر ک

این مسجد جامع بزرگ و خانه مقدس را در ایام دولت سلطان معظم، سرور ملوك عرب و ... رضاي خدا و به شکرانه

برپاساخت که خداوند ملک و سلطنتش را جاودان گرداناد و نیکی و عدل و احسان ... عجم، سلطان ابوالمظفر شاهرخ

  . ون کناداو را بر جهانیان افز

در آن شهر زایران و . مسجد گوهر شاد تنها یکی از بناهاي پرتفصیلی بود که مشهد را شهر رم فرقه شیعه میساخت

پرستندگان امام رضا با گذشتن سی نسل مجتمع ساختمانی شکوهمندي که دیدگان را خیره میساخت به وجود 

هاي سیمین و  وشیده از کاشیهاي تابناك یا مزین به لوحههاي پ هاي ظریف و گنبدهاي با ابهت، درگاه مناره: آوردند

زرین، و حیاطهاي وسیع که کاشیکاریهاي معرق یا بدل چینی دیوارها و سردرهاي پیرامونشان به تهنیت خورشید 

پاسخ میدهند، همه در نماي سراسري شگفت انگیزي از رنگ و طرح با هم گرد آمدهاند، تا هنر ایرانی بتواند با 

. خود امامی را تجلیل کند و شوق ایمان را در دل زایران برانگیزدجادوي 

از آذربایجان تا افغانستان هزاران از این مساجد از خاك اسالم بیرون روییدند، زیرا جذبه دین همان قدر براي بشر 

ها نامی خالی از  اهدر نظر ما غربیها، که در قالبهاي اندیشه زندانی هستیم، این زیارتگ. ارزنده است که ثمره زمین

معنی بیش نیستند، و حتی کرنشی که در مقابل آنها از طرف پرستندگانشان به عمل میآید ممکن است باعث مالل 

براي ما چه اهمیتی دارد که استخوانهاي عفیف گوهرشاد را در آرامگاه زیبایی در هرات جاي داده . خاطرمان شود

ن چهاردهم از نو ساخته باشد، و یا یزد و اصفهان محرابهاي با شکوهی به باشند، یا شیراز مسجد جامع خود را در قر

هاي خود افزوده باشند ما از لحاظ فاصله زمانی و مکانی و فکري بیش از آن دور افتادهایم که بتوانیم  مسجد جمعه

تیک یا زیبایی صوري این بزرگیها را درك کنیم، چنانکه پرستندگان آن مساجد نیز ادراك بلند پروازیهاي معماري گو

ق،  'ه 841872(با این همه، حتی وقتی در مقابل مسجد کبود تبریز . هاي دوره رنسانس ما عاجزند مجسمه

به تماشا میایستیم و شهرت گذشته آن را به خاطر درخشش کاشیهاي بدل چینی آبی و آرابسکهاي ) م 14371467

و در این حال غافل از آن نیستیم که سلطان محمد  ;ودطالییش در نظر میآوریم، هیجان لذتبخشی نصیبمان میش

که در جالل و عظمت دست ) م 14631497ق،  'ه 868903(فاتح و بایزید دوم در قسطنطنیه مساجدي ساختند 

هاي بنا را از امپراطوري بیزانس و سردرها را از ایران و  سالطین عثمانی نقشه. کمی از مسجد ایاصوفیه نداشتند
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ارمنستان و نقوش تزیینی را از چین اقتباس کردند تا مجموعه آنها مساجدي در بورسه، نیقیه، نیکومدیا،  گنبدها را از

  . میتوان گفت که دست کم از لحاظ معماري هنر اسالمی هنوز در اوج ترقی خود قرار داشت. وقونیه بر پا سازند

در مقابل عظمت معماري اسالمی  جالوتفقط یک هنر ظریف وجود داشت که میتوانست مانند داوود در برابر 

شاید حتی معتبرتر از معماران مساجد، استادان خوشنویسی و مینیاتورکاران پر شکیب بودند که با . ایستادگی کند

در آن زمان نقاشیهاي دیواري . ب میکردنداهتمام به ریزه کاري هر چه تمامتر نسخ خطی را مینوشتند و آنها را تذهی

تک چهره اشخاص را نیز با رنگ روغن میساختند، که . نیز معمول بود، لیکن هیچ اثري از آنها بر جاي نماده است

سالطین عثمانی به ظاهر از دستور اکید دینی در مورد تحریم شبیه سازي که . تعداد اندکی از آنها هنوز باقی است

قرآن آمده است پیروي میکردند، لیکن سلطان محمد فاتح جنتیله بلینی نقاش ونیزي را به  در کتاب مقدس و

نیز . آویزان است بسازد)) گالري ملی لندن((تا تصویر او را که اکنون در ) م 1480ق،  'ه 885(قسطنطنیه برد 

به طور کلی . ه شدهاندهاي تقلیدي وجود دارد که معروف است از روي تصاویر اصلی تیمور کشید تعدادي پرده

مغوالنی که به دین اسالم در آمدند سنن هنرهاي تصویري چین را برمنهیات دین اسالم ترجیح میدادند، و به وسیله 

ایشان بود که تصاویر و عالیمی چون اژدها و قفس، اشکال ابر و هاله دور سر قدیسان، و صورتهاي گرد ماه مانند از 

ایرانی مخلوط شد و از ترکیب آن عناصر با رنگهاي شفاف و خطوط سیال ایرانی شیوه نقاشی چینی با مینیاتورسازي 

زیرا که این دو کیفیت هنري در اساس با هم خویشاوندي  ;مینیاتور سازي تکامل یافته و پرخالقیتی به وجود آمد

ی بسیار لطیف و پرورش مینیاتورسازان چینی و ایرانی هر دو براي اشرافی که احتماال داراي ذوق. نزدیک داشتند

یافته بودند نقاشی میکردند، و از این رو سعیشان بر آن بود که اثر هنریشان مطبوع قوه تخیل و ادراك آن گروه 

. مردمان واقع شود، نه آنکه اشکال طبیعت مشهود را در نظرشان مجسم سازد

ودند، و محتمال پنجاه و پنج صفحه مراکز عمده مینیاتورسازي اسالمی در این دوره تبریز و شیراز و هرات ب

به دست آمده توسط عدهاي مینیاتور سازان و )) دموت((مینیاتورهایی که از نسخهاي از شاهنامه فردوسی معروف به 

لیکن در هرات و زمان . تذهیبکاران تبریز در زمان ایلخانیان، یعنی قرن چهاردهم میالدي نقاشی شده است

شاهرخ عده زیادي از هنرمندان را به خدمت . مینیاتورایرانی به اوج کمال خود رسیدفرمانروایی تیموریان بود که 

 'ه 833(شاهنامه بایسنقري . گرفت، و پسرش، بایسنقر، مدرسهاي براي تعلیم خوشنویسی و تذهیبکاري تاسیس کرد

اشیاي مذهبی در  که اعجازي از تابندگی رنگ و سیالن خطوط زیباست، که از آن با احتیاط و حرمت) م1429ق، 

تماشاي این اثر نفیس در . تهران نگهداري میشود، دسترنج هنرمندان مکتب هرات است)) کتابخانه کاخ گلستان((

  . است جان کیتسنخستین بار مانند دریافتن زیباییهاي غزالهاي 

وي آنچه را که در زندگی از . سازي ایران یار افائل مشرق زمین کمال الدین بهزاد بودقهرمان واقعی در هنر مینیاتور 

ق  'ه 844بهزاد در حدود سال . وحشتها و انقالبات دوران جنگ مشاهده کرده بود در آثارش منعکس میساخت

ن حسین بایقرا و در هرات زاده شد، در تبریز به تحصیل پرداخت، و سپس به هرات برگشت تا براي سلطا) م1440(

چون هرات میدان نبرد ازبکها و صفویها واقع شد، بهزاد دوباره به . وزیر با عقل و رایش، میر علیشیرنوایی، نقاشی کند

با این وجود آثاري که از وي به  ;وي از نخستین نقاشان ایرانی بود که کارهاي خود را امضا میکرد. تبریز پناه برد

در شهر قاهره دو تصویر مینیاتور، در )) کتابخانه سلطنتی مصر((در . ت و هم پراکندهدست آمده هم بسیار اندك اس

تاریخ . نسخه خطی بوستان سعدي، چند نفر روحانی را نشان میدهند که در مسجدي مشغول بحث در معضالتند

در .)) زادنقاشی عبدالمذنب، به: ((است و در صفحه آخر آن نوشته شده) م1489(ق  'ه 895نسخه خطی برابر 

واشینگتن پرده موسوم به تل چهره جوانی درحال نقاشی موجود است که از روي کار جنتیله )) گالري هنري فریر((

مشکوکتر از آنچه گذشت کارهاي دیگري چون مینیاتورهاي یک . است)) بهزاد((بلینی تقلید شده و امضاي زیر آن 
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و باز در همان گنجینه جهانی یک نسخه خطی از ظفرنامه  ;است))موزه بریتانیایی((نسخه از خمسه نظامی متعلق به 

. موجود است که مینیاتورهاي آن منسوب به بهزادند) در شرح فتوحات تیمور(

بی شک آثار بهزاد حاکی از ادراکی . لیکن این مشت آثار پراکنده بزحمت میتواند معرف شهرت بینظیر بهزاد باشد

رافت و دقت خطوط در نشان دادن سرعت و نشاط حرکات، و باالخره ذوق و حساس از خصوصیات اشخاص و اشیا، ظ

با این همه، آثار مذکور بزحمت میتوانند به پاي مینیاتورهایی که تقریبا یک قرن . تنوعی در به کار بردن رنگهاست

که وي با  لیکن معاصران بهزاد معتقدند. پیشتر از آن در فرانسه براي دوك دو بري ساخته شده بودند برسند

هاي بدیعی که به ترکیب مجالسش میبخشید، و مناظر شادابی که نقش میکرد، و همچنین اهتمامی که در  انگاره

. ها به کار میبرد تحول بزرگی در عالم مینیاتورسازي به وجود آورده بود منفرد ساختن و زنده نشان دادن چهره

نزدیک پنجاه سال از عمرش میگذشت، ) م 1523ق،  'ه 930(اد خواندمیر، تاریخنویس ایرانی، که در هنگام وفات بهز

طراحی وي نام همه نقاشان جهان را به : ((شاید از روي تعصب دوستیی که با بهزاد داشت، دربارهاش چنین مینویسد

دست فراموشی سپرده است، و انگشتان معجزه آسایش تصویر عموم هنرمندانی را که در میان فرزندان آدم به وجود 

اما در اینجا، براي آنکه قضاوت خود را تعدیل دهیم، الزم است به خاطر بیاوریم که .)) آمدهاند از خاطرها زدودهاند

پیش از آنکه خواندمیر این کلمات را به نگارش در آورد، دواینچی پرده آخرین شام، میکالنژ نقاشیهاي سقف نمازخانه 

محتمال خواندمیرنامی هم از ایشان نشنیده  ;را به وجود آورده بودند سیستین، و رافائل نقاشی دیواري تاالر واتیکان

ري براثر . هنر کوزه گري در این دوره، از اوج کمالی که در دوره سالجقه در ري و کاشان یافته بود، نزول کرد. بود

اختن آجر اختصاص هاي لعابکاري خود را به س هاي مکرر و هجوم مغولها ویران شد، و کاشان بیشتر کوره زمین لرزه

با وجود این، در شهرهاي سلطانیه، یزد، تبریز، هرات، اصفهان، شیراز، و سمرقند مراکز کاشی سازي تازهاي به  ;داد

هاي کوچک گلی را با یکی از رنگهاي  لوحه. اینک کاشسی لعابی بدل چینی محصول مورد پسند عموم بود. وجود آمد

هنگامی که . تن در کوره به شفافیتی میرساندند که ثابت و همیشگی میماندندفلزي لعاب میدادند و آنها را با گداخ

مشوقان هنر توانگر بودند، معماران ایرانی این کاشیها را نه تنها در ساختن محرابها و تزیینات داخلی به کار میبردند، 

در . ز مصرف میکردندبلکه آنها را حتی براي فرش کردن سطوح بزرگ دیوارها و ورودیهاي شکوهمند مساجد نی

در نیویورك نمونه شگفت انگیزي از این کاشیکاري، که متعلق به محراب مسجد بابا قاسم )) موزه هنري مترپلیتن((

ایشان درها و قندیلهاي . فلزکاران اسالمی مهارت خود را حفظ کردند. بوده، موجود است) م 1354ق،  'ه 755حد (

ولی باید گفت که هیچ کدامشان اثري . خارا گرفته تا شهر مراکش، میساختندمفرغی براي کلیه مساجد اسالمی، از ب

، در تعمیدگاه کلیساي فلورانس، به وجود )م1452 - 1401)) (درهاي بهشت((به زیبایی و کمال ساخته گیبرتی،

که ضربات کاله خودهاي مخروطی شکلی  ;هاي فلزي را در آن زمان میساختند در عوض ایشان بهترین زره. نیاوردند

سپرهایی از آن صیقل خورده و مرصع به نقره و طال، شمشیرهایی که روي تیغه : فرود آینده بر سر را رد میکرد

هاي  همچنین سکه. هایشان واژه هایی به خط کوفی و یا اشکال گل وگیاه کنده شده بود، از جمله مصنوعاتشان بودند

ن منقش به نیمرخ گوشتالوي سلطان محمد فاتح از آن جمله زیبا و مدالیونهاي خوشنمایی میساختند که مدالیو

و دیگر میتوان از شمعدانهاي بزرگ برنجی که با خط موزون کوفی یا اشکال ظریف گل و گیاه کنده کاري  ;است

یها، و ها، ابریقها، لگنها، سین ها، درجها، منقلها، کاسه و همچنین از عودسوزها، قلمدانها، قاب آینه ;شده بودند نام برد

پیشه وران هنرمندي که جواهرات را تراش . حتی قیچیها و پرگارهی خوش ساخت و پر از نقش و نگار نام برد

میدادند یا با فلزات و سنگهاي قیمتی سرو کار داشتند، یا بر روي چوب و عاج کنده کاري میکردند نیز در چنین 

صر چیز قابلی به دست نیامده است، اما مینیاتورهاي آن دوره هاي نساجی آن ع از نمونه. طراز باالیی قرار گرفته بودند

در . هاي ابریشمی سمرقند، را در پیش دیدگان ما میآورند ها، مانند کتانهاي عالی قاهره و خیمه انواع فراوانی از پارچه
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مخملها و  حقیقت تذهیبکاران بودند که آن همه طرحهاي پیچیده و در عین حال متعدد و منطقی را براي زریها و

هاي ابریشمی دوره مغولها و تیموریان، و حتی براي آن همه قالیهاي ایرانی و ترکی که میبایست بزودي هر تکه  پارچه

خالصه آنکه از الحاظ انواع هنرهاي به اصطالح . شان مورد رشک و آرزوي اروپاییان با سلیقه واقع شود، آفریدند

  . ، اسالم هنوز پیشرو جهان بود))دستی((

VIII -  اندیشه اسالمی  

دین در مبارزه با آنها غالب شده بود، و حال آنکه در همان . در عالم علم و فلسفه سربلندي رخت از میان بسته بود

زمان دین در جبهه اروپاي جوانسال عقب مینشست، اینک مقام حرمت و افتخار نصیب عالمان االهی، عارفان، 

هاي پیشینیان خود را  ها و گفته نشوران بیشتر کوشش بر این داشتند که یافتهفقیران، و قدیسان بود، و حال آنکه دا

در سمرقند ستارهشناسان مسلمانی . درك و شرح کنند تا آنکه با چشم باز طبیعت را مورد بررسی شخصی قرار دهند

که تا قرن هجدهم ) م1437ق،  'ه 841(که در رصدخانه الغ بیگ به مطالعه مشغول بودند، با ترتیب دادن زیجهایی 

به کمک این زیجها و یک نقشه عربی، یک . نیز مورد توجه و قبول اروپاییان بودند، آخرین هنر نمایی خود را کردند

و این همان مسافرت تاریخی  ;نفر عرب دریانورد توانست واسکو دو گاما را از راه جنوب افریقا به هندوستان برساند

. م در دنیاي آن روز پایان بخشیدمهمی بود که به سلطه اقتصادي اسال

 'ه 703ابوعبدا محمد بن بطوطه به سال . در علم جغرافیا شخصیت بزرگی در میان مسلمانان آن عصر به وجود آمد

در شهر طنجه زاده شده بود در طول زندگی خود عرصه داراالسالم، یا قلمرو محمد را زیر پاگذاشت و ) م1304(ق 

خط سیر وي . یر و سیاحت به مراکش بازگشت تا در شهر فاس جهان را بدرود گویدپس از بیست و چهار سال س

ابن بطوطه نوشته است که در سفرهاي خود به کشورهاي . حاکی از گسترش عظیم ایمان اسالمی در آن زمان است

غرناطه،  وي به ;)یعنی تا قبل از عصربخار بیش از هر سیاح دیگري(کیلومتر راه پیموده است  125000اسالمی 

افریقاي شمالی، تمبوکتو، مصر، خاور نزدیکی و میانه، روسیه، هندوستان، سیالن و چین سفر و از یکایک فرمانروایان 

در هر شهر نخست به زیارت دانشمندان و علماي االهی میشتافت و رسم احترام ایشان را به . مسلمان دیدن کرد

در میان هفت پادشاه مقتدر جهان، جز یک : ((ابن بطوطه میگوید. دجاي میآورد، آنگاه به خدمت فرمانروایان میرسی

وي نه فقط به شرح اشخاص و جایهاي قابل ذکر میپردازد، بلکه درباره مجموعه .)) نفر که چینی است، همه مسلمانند

آداب و اخالق، و  ها، قیمت انواع کاالها، وضع اقلیم و جغرافیاي طبیعی، جانوران، گیاهان، مواد معدنی، غذاها، نوشابه

از عیسی و مریم با احترام سخن میگوید، ولی براي . شعایر و عقاید دینی هر خطه مطالبی سودمند بیان میکند

 -کلیساي قیامت در بیت المقدس-که به کلیسا )) هر زایري((خشنود ساختن خاطر خود این را هم اضافه میکند که 

چون ابن بطوطه به فاس بازگشت و مشاهدات خود را نقل کرد، .)) دازدوارد میشود ورودیه ناچیزي به مسلمانان میپر

بیشتر شنوندگانش او را به داستان بافی و گزافه گویی متهم ساختند، لیکن وزیر وقت دبیري را مامور کرد که 

و تقریبا از  این اثر تا مدتها مفقود. خاطرات ابن بطوطه را، همان طور که خودش بیان میکرد، به رشته نگارش در آورد

  . نظر فراموش شده بود، تا آنکه در دوران اخیر، هنگامی که فرانسویها الجزایر را اشغال میکردند، بر آن دست یافتند

)) تاریخ طبیعی((پرکارترین نویسندگان در موضوع ) م1350(ق  'ه 751تا ) م1250(ق  'ه 648بین سالهاي 

 ))حیات الحیوان((- صفحه درباره جانورشناسی نگاشت  1500بی با محمد دمیري، اهل قاهره، کتا. مسلمانان بودند

  . در خطه اسالم بیمارستان فراوان یافت میشد. علم پزشکی هنوز فن خاص نژاد سامی بود

 'ه 659حد (سال پیش از سروتوس  270عالالدین بن النفیس پزشکی از شهر دمشق بود که گردش ریوي خون را 

پزشکی از مردم غرناطه، به نام ابن خطیب، شیوع مرگ سیاه را به واگیري نسبت . کشف و تفسیر کرد) م1260ق، 

داد و پیشنهاد کرد که مبتالیان را در قرنطینه نگهدارند، و این در مقابل نظریه عالمان االهی بود که آنرا نشانه خشم 
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 762حد )) (درباره طاعون((ي با نام رساله و. خداوند و نتیجه انتقامجویی پروردگار از گناهکاري بندگانش میدانستند

باید روش فکري این باشد که چون دلیلی که از احادیث : ((حاوي این بیان کفرآمیز قابل توجه است) م 1360ق،  'ه

دانشوران و .)) گرفته شده است با شهادت مدرکات حسی ما علنا متناقض در آید، آن دلیل تعویض یا تعدیل شود

ایشان همیشه به عربی، که زبان اسپرانتوي اسالم بود، چیز . عهد مانند شاعران زیاد بودندتاریخنویسان نیز در آن 

ابوالفدا، اهل دمشق، . مینوشتند و در بسیاري موارد تحقیق و نگارش را با خدمت سیاسی و دیوانی همراه میکردند

ر رسید، به وي خدمت کرد، و از مردي بود که در دروازه لشکر کشی شرکت جست و در قاهره به وزارت الملک الناص

در آنجا کتابخانه بزرگی گرد آورد و آثاري تالیف کرد که در آن  ;آنجا با عنوان فرمانرواي حماه به سوریه بازگشت

در علم جغرافیا از هر کتابی که اروپاییان تا آن زمان )) تقویم البلدان((کتاب وي به نام . عصر سرآمد نوع خود بودند

. نوشته بودند برتر و کاملتر بوددر این زمینه 

همچنین این مطلب را مورد بحث قرار داده  ;وي حساب کرده بود که سه چهارم از کره زمین را آب فرا گرفته است

بود که اگر مسافري از سوي باختر دور دنیا بگردد یک روز بر زمان سفرش اضافه میشود و اگر از سوي خاور دنیا را 

در نزد اروپاییها معتبرترین تاریخ )) مختصر تاریخ البشر((کتاب معروف ابوالفدا به نام . ت میدهددور بزند یکروز از دس

  . اسالمی شناخته شده بود

وي حتی در نظر . اما نام بزرگ در زمینه تاریخنویسی، در قرن چهاردهم، بی شک عبدالرحمان بن خلدون است

به جهانگردي و خدمت دیوانی و کسبت تجربیات زندگی، با هنر و غربیها مردي مهم و پرمایه بود که در عین اشتغال 

و با چنین وسعت نظري جهات مختلف تاریخ عمومی خود  ;ادبیات و علم و فلسفه زمان خود نیز آشنایی کامل داشت

و ) م1332ق،  'ه 732(تولد چنین مرد بزرگی در شهر تونس . را در کتاب معروف کتاب العبر مورد بحث قرار داد

رورش یافتن وي در همانجا به خوبی نشان میدهد که فرهنگ افریقاي شمالی تنها انعکاس و سایهاي از اسالم پ

: ابن خلدون در شرح حال خویش چنین نوشته است. آسیایی نبود، بلکه ماهیت و حیاتی مخصوص به خود داشت

مرگ سیاه .)) ه و تعالیم آن میبستماز کودکیم به کسب دانش حریص بودم و با حدت و همت تام دل به کار مدرس((

عاقبت دانستم که اندکی ((والدین وعدهاي از معلمانش را از دست وي ربود، ولی او به تحصیل خود ادامه داد تا آنکه 

در بیست سالگی منشی مخصوص سلطان تونس شد، و دربیست و چهار سالگی . همان اشتباه خاص جوانی)) میدانم

سپس به غرناطه نقل مکان کرد . ان فاس یافت، و در بیست و پنج سالگی به زندان افتادهمان شغل را در خدمت سلط

در بازگشت به افریقا به مقام صدارت عظماي . و از آنجا به عنوان سفیر به دربار پدر و ستمگر به سویل فرستاده شد

مخلوع و مقتول شد، وي از ترس امیر ابوعبدا در بجایه انتخاب شد، ولی هنگامی که ولینعمت او به دست دشمنانش 

در میان راه به دست . به سمت سفیر تلمسان به غرناطه اعزام شد) م1370(ق  'ه 772در سال . جان فرار اختیار کرد

یکی از امیران مور دستگیر شد و مدت چهار سال در خدمت او کار کرد، و آنگاه از شغل خود کناره گرفت و در 

در آنجا بود که ابن خلدون به نگارش کتاب ). م1377ق،  'ه 779(شه نشینی گزید گو) اوران(قصري نزدیک وهران 

مشهور به مقدمه ابن خلدون پرداخت، ولی چون به کتابها و مراجع زیادي نیاز داشت که در اوران یافت نمیشد، 

شد به قاهره برود ابن خلدون در این شهر دشمنان با نفوذي براي خود پیدا کرد و ناچار . بزودي به تونس بازگشت

 حاال دیگر شهرت دانش و فضل وي عالمگیر شده بود، و چون در مسجداالزهر به موعظه ). م 1384ق،  'ه 786(

همچنانکه ((مینشست، طالب از هر سو به گردش جمع میشدند، و سلطان بر قوق حقوقی براي وي مقرر ساخت،

با تعجب به اجراي مقررات قانونی پرداخت،  ;قضاتی رسیدسپس به مقام قاضی ال.)) رسم وي نسبت به دانشمندان بود

. ها را بست، از شغلش معزول شد، و بار دیگر گوشه نشنیی اختیار کرد میخانه
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. در دوره سلطنت سلطان ناصر الدین فرج، ابن خلدون به مقام قضاوت بازگشت و همراه وي به جنگ تیمور رفت

و مورخ  ;تیمور ضمن پیشروي خود دمشق را محاصره کرد. پناه بردلشکر مصر منهزم شد و ابن خلدون به دمشق 

بزرگ که اکنون مردي سالخورده شده بود، به ریاست هیئتی، به خدمت تاتار شکستناپذیر اعزام شد تا تقاضاي 

بدیهی است که ابن خلدون مانند هر مولف دیگري یک نسخه از کتاب تاریخ . شرایط سهلی براي تسلیم شدن بنماید

  . وي فصل راجع به تیمور را برایش خواند و تقاضاي تصحیح و اصالح کرد. د را همراه داشتخو

بزودي ابن . نقشه وي کارگر افتاد و تیمور او را آزاد ساخت. شاید به تناسب حال صفحاتی خاص را برگزیده بود

سن هفتاد و چهار سالگی، باقی  خلدون براي بار دیگر قاضی القضاه قاهره شد و در همان شغل تا آخر عمر، یعنی تا

طی این زندگی پرالتهاب و حوادث، ابن خلدون توانست خالصهاي از فلسفه ابن رشد را ). م 1406ق،  'ه 809(ماند 

تالیف کند و رساالتی در منطق و ریاضیات بنویسد و سه جلد کتاب مقدمه، تاریخ بربرها، و اقوام شرق را به نگارش 

مقدمه ابن . نها سه کتاب اخیر، که مجموعه کتاب العبر را به وجود میآورند، باقی مانده استاز این آثار ت. در آورد

خلدون یکی از آثار برجسته ادبیات اسالمی به شمار میآید و مطالب آن در زمینه ابن خلدون یکی از آثار برجسته 

تراوش یک مغز قرون وسطایی است، به ادبیات اسالمی به شمار میآید و مطالب آن در زمینه فلسفه تاریخ، با آنکه 

میداند، و تاریخنویسی را کاري )) یک رشته مهم فلسفه((ابن خلدون تاریخ را . است)) امروزي((طرز شگفت انگیزي 

  : شمارد دشوار و دامنه دار می

هاي  اید پدیدهتاریخ ب. هدف واقعی تاریخ باید آن باشد که موقعیت اجتماعی انسان، یعنی تمدنش، را به ما بنمایاند

و برتریهاي گوناگونی که ... طبیعی هر جامعه بدوي، و سپس پرورش افراد و تهذیب یافتن آداب و رفتار آن جامعه

اقوام به دست میآورند و سبب روي کار آمدن امپراطوریها و سلسله پادشاهان میشوند، همچنین پیدایش انواع 

ره کلیه دگرگونیهایی که جریان امور طبیعی در ماهیت هر جامعه به ها و مشاغل فکري و علوم و هنرها، و باالخ حرفه

  . وجود میآورد را در نظرمان روشن سازد

ابن خلدون، که خود را نخستین کسی میداند که بدین روش به نگارش تاریخ پرداخته است، عذر خطاهاي اجتناب 

  : خواهد ناپذیرش را چنین می

آرزوي من آن است که مردان الیق و ....ي چنین پهناور از همه کس ناتوانترماعتراف میکنم که من در پیمودن عرصها

فاضل، با حسن نیت، کار مرا مورد مطالعه و معاینه قرار دهند و چون خطاهاي مرا دریافتند، بادیده اغماض آنها را 

رفی هم دل از امید لطف اما از ط... آنچه من تقدیم عامه مردم میکنم در چشم دانشمندان ارزشی ندارد. تصحیح کنند

:وي امیدوار است که اثرش در روزگار تیره و تار آینده سودمند واقع شود. و عنایت همکاران بر نمیتوان کند

وقتی دنیا دچار انقراض کلی میشود، چنان است که گویی ماهیت خود را تغییر میدهد تا زمینه را براي پیدایش 

از این رو، امروزه به تاریخنویسی نیازمندیم که بتواند وضع دنیا و کلیه . سازدآفرینشی تازه، و سازمانی نوین، آماده 

ابن خلدون صفحات . کشورها و اقوام آن را وصف کند و دگرگونیهاي آداب و عقاید هر جامعه را تعیین سازد

  . اي از تاریخنویسان میکند پرافتخاري از کتابش را وقف خاطر نشان ساختن خطاهاي عده

ي کوشش این گروه از تاریخنویسان صرفا در ضبط وقایع بترتیب تاریخی بوده است و ندرتا به شرح و توضیح به نظر و

ایشان اغلب افسانه را به جاي حقیقت پذیرفته، آمارهاي اغراقآمیز جعل . روابط ما بین علتها و معلولها پرداختهاند

و اماابن خلدون درباره . فوق طبیعی توجیه کردهاند کرده، و بسیاري از حوادث تاریخی را با به میان کشیدن قواي

هاي  خود اعالم میدارد که تنها بر پایه و به اتکاي عوامل طبیعی، حوادث تاریخی را تعلیل و تفسیر خواهد کرد، گفته

تاریخنویسان را به معیار تجربه کنونی نوع بشر خواهد سنجید، و هر گونه گزارش وقایعی را که در حال حاضر 

روش شخصی خود ابن خلدون . تجربه حال باید سنت گذشته را داوري کند. ممکن مینماید مطرود خواهد شمردغیر
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هاي عمومی و  در مقدمه آن است که نخست وارد مبحث فلسفه تاریخ شود، آنگاه به بیان مشاغل فکري و حرفه

  . صنایع دستی بپردازد، و سپس تاریخ تحول علم و هنر را شرح دهد

جلدات بعدي، تاریخ سیاسی یک یک ملتها را مورد بحث قرار میدهد و در این راه عمدا وحدت زمان را وي، در م

هاي بشري،  موضوع واقعی تاریخ عبارتست از شرح تمدن جامعه: فداي وحدت مکان میسازد، چنانکه وي میگوید

در هر یک از جوامع، و باالخره چگونگی پیدایش و بقاي آنها، به وجود آمدن و تحول یافتن خط و علوم و هنرها 

آنها نیز رشد . امپراطوریها نیز مانند افراد آدمی زندگی ومسیري مخصوص به خود دارند. انحطاط و انهدام آنها

باید دانست علل این توالی مراحل چیست اساسیترین شرایط این توالی . میکنند، بالغ میشوند، و بعد زوال مییابند

  . نوع آب و هوا اثري کلی و اساسی دارد. و بوم استاوضاع جغرافیایی هر مرز 

سرماي شمال، حتی در اقوامی که اصلشان از مناطق جنوبیتر است، پوست سفید، موي روشن، چشمان آبی، و خلقی 

و گرماي نواحی استوایی، در طی زمان، پوست را تیره و موي را سیاه میکند، موجب بروز  ;جدي به وجود میآورد

، تاریک اندیشی، سبکسري و باالخره عنان گسیختگی در مقابل خوشیها که زود کار را به ))وانیخصلتهاي حی((

غذا نیز در خلق آدمی تاثیر دارد، چنانکه تغذیه سنگین از گوشت و ادویه و . پایکوبی و آوازخوانی میکشاند میگردد

ماریهاي عفونی و قحطی کم غالت باعث رخوت جسم و مغز میشود، و همچنین مقاومت شخص را در مقابل بی

در مقابل، تغذیه سبک، مانند آنچه مردم بیابانگرد میخورند، بدن سالم و چاالك و اندیشه روشن به بار  ;میسازد

  . کند میآورد و مقاومت را در مقابل بیماریها زیاد می

دارد، بلکه پیشرفت یا در میان اقوام مختلف روي زمین از جهت قوا و استعدادهاي فطري تفاوت و تمایزي وجود ن

و به همین سبب است که با تغییر یافتن آن  ;عقبماندگی هر قوم بستگی به شرایط جغرافیایی محیطشان دارد

. شود شرایط، یا بر اثر مهاجرت قومی به اقلیمی تازه، اوضاع و خصوصیات اجتماعی نیز عوض می

ابن خلدون عموم . ی، در نشو و نماي هر قوم موثر استشرایط اقتصادي نیز، به میزانی پایینتر از شرایط جغرافیای

هاي بشري را برحسب روش گردآوردن آذوقه به دو دسته خانهبهدوشان و خانهنشینان تقسیم میکند، و بیشتر  جامعه

هاي  قبایل خانه به دوش دیر یا زود جامعه. جنگها را نتیجه حرص مردمان در به دست آوردن آذوقه فراوانتر میداند

هنشین را مغلوب میسازند، زیرا ایشان طبعا به سبب شرایط سخت و متغیر زندگیشان داراي خویهاي جنگی، خان

خانه به دوشان ممکن است تمدنها را نابود سازند، ولی هرگز تمدنی . یعنی دالوري و همکاري و شکیبایی هستند

چنانکه  ;شان جذب و مستهلک میشوندبوجود نمیآورند، بلکه خود عموما در خون نژادي و تمدن قوم مغلوب شده

از آنجا که هیچ قومی در طول زمان از منابع غذایی خود راضی . اعراب خانه به دوش نیز از این قاعده مستثنا نبودند

. بر اثر جنگ است که قدرتهاي سیاسی به وجود میآیند یا تجدید میشوند. باقی نمیماند، جنگ امري طبیعی میشود

. شکل عادي حکومت است و به همین سبب، تقریبا در سراسر تاریخ، شایع و متداول بوده استاز این روي، سلطنت 

مالیات بیش از اندازه و شرکت دولت در . سیاست مالی هر حکومتی میتواند موجب استقرار جامعه یا انقراض آن شود

بت میشود، و مرغ تخمطالي هاي فردي و شوق کار و حس رقا امر تولید و توزیع کاالها موجب خفه کردن انگیزه

  . از طرف دیگر تمرکز خارج از حد ثروت ممکن است باعث بروز انقالب و متالشی شدن جامعه شود. دولت را میکشد

امپراطوریها بر پایه همکاري و همفکري مردمانش استوار . در جریان تاریخ نیروهاي اخالقی نیز دست در کارند

  . هترین روش آن است که دین و آیینی واحد بر مغزها رسوخ و تسلط یابدمیمانند، و براي تامین این منظور ب

ابنخلدون در واقع با پاپها، دستگاه تفتیش افکار، و مصلحان پروتستان، در مورد ارزش و لزوم وحدت دین در هر 

هدف واحد براي پیروزي و پیشرفت باید متکی به پشتیبانی ملتی بود که ایمانی مشترك و . جامعه، موافقت دارد

وقتی افراد بشر . ... ها حاصل نمیشود، مگر به کمک قدرت االهی و اتکاي دینی این یگانگی دلها و اراده. داشته باشد
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اما اگر . دل به مطامع دنیوي ببندند، ناچار نسبت به یکدیگر حسود میشوند و با هم از در دشمنی و نفاق در میآیند

حسادتها از میان میروند و آتش نفاق فرو مینشیند .... بیهودگیهایش بشویند به خاطر عشق به خداوند دست از دنیا و

آمال نیک پیشرفت سریع  ;و آدمیان با دل و جان از یکدیگر دستگیري میکنند و اتحادشان آنها را تواناتر میسازد

  . آید تا آنجا که امپراطوري بزرگ و نیرومندي به وجود می. مییابد

و  ;نگ کمک بزرگی است، بلکه بقاي آن وسیله خیر و برکت جامعه و آسایش روح فرد استدین نه تنها در هنگام ج

فیلسوفان . این نیکوییها حاصل نمیشود، مگر آنحه ایمان دینی واحدي، بدون چون و چرا، در جامعه حکمفرما باشد

جانشینی، که مانند آن راهنما  هزاران نظریه عقالیی ساخته و پرداختهاند، اما هیچ کدامشان قادر نبودهاند براي دین

اکنون که بشر به هیچ وجه نمیتواند بر حقیقت عالم پی ببرد، بهتر است ایمانی را . ((والهامبخش نوع بشر باشد، بیابند

بخصوص که او بهتر میداند خیرما در چیست، و به ما دستور  ;که یک قانونگذار الهام یافته به وي تلقین میکند بپذیرد

پس از این مقدمه منطبق بر اصول .)) که چه اعتقادي باید داشته باشیم و چه اعمالی باید انجام دهیمصریح میدهد 

. پردازد دینی، تاریخنویس و فیلسوف ما به تغییر ناتورالیستی تاریخ می

در  ابتدا یک قبیله خانه به دوش که به پیروزیهایی رسیده است) 1. هر امپراطوریی مراحلی متوالی را میگذراند

کم تمدنترین اقوام پر . ((سرزمین یا کشوري که به تصرف در آورده مستقر میشود تا از مزایاي آن بهرهمند گردد

پیچیده شدن روابط و مقررات اجتماعی ایجاب میکند که قدرتی متمرکزتر ) 2.)) وسعتترین نواحی را تسخیر میکنند

در این ) 3. در نتیجه سر کرده قبیله به صورت پادشاه در میآید ;به وجود آید تا بتواند نظم اجتماعی را برقرار دارد

نظم پابرجا ثروت افزایش مییابد، تعداد شهرها ازدیاد مییابد، فرهنگ و ادب ترقی میکند، هنرها مشوقانی به دست 

خود پیشرفت زندگی شهرنشینی و آسایش حاصل از توانگري . میآورند، و علم و فلسفه سرهاي خود را بلند میکنند

جامعه توانگر و مرفه به مرحلهاي میرسد که خوشی و تجمل پرستی و تنآسانی را به تهور در ) 4. مقدمه فساد است

نفوذ دین بر ایمان و تخلیل افراد سست میشود و اصول اخالقی رو به  ;کار و مخاطره جویی و یا جنگ ترجیح میدهد

پس براي دفاع از چنین جامعهاي  ;وري از میان میروندلواط رواج مییابد و خصایل و آمال جنگا ;زوال مینهند

گنج بی دفاع گرسنگان مرزنشین . سربازان مزدور اجیر میشوند، اما این افراد فاقد غیرت میهن پرستی و ایمان دینیند

. ندهجوم از خارج، یا توطئه داخلی، و یا هر دو باهم، کشور را واژگون میساز) 5. را به حمله و چپاول دعوت میکند

چنین بود دوران تحوالت امپراطوري روم، یا حکومتهاي مرابطون و موحدون در اسپانیا، و دیگر پادشاهیهاي اسالمی 

اینهاشمهاي از هزاران مطالبی است که مقدمه .)) همیشه نیز چنین خواهد بود((و  ;در مصر، سوریه، عراق، و ایران

  . ته استابن خلدون را معتبرترین محصول فلسفی قرن خود ساخ

این خلدون تقریبا در هر زمینه فکري عقاید و نظرات تازهاي اظهار داشته، جز در مبحث االهیات، که در آن زمینه 

وي در حالی که مشغول نگارش کتاب مهمی در فلسفه است، فلسفه را خطرناك . نوآوري را دور از خرد دانسته است

محتمال در این جا مراد وي فلسفه مابعدالطبیعه . سرآن بردارند میخواند و به خوانندگانش اندرز میدهد که دست از

. واالهیات بوده است، نه فلسفه به معنی وسیعش که عبارت است از کوشش به ادراك امور بشري در دورنمایی وسیع

، ))چشم بد((بعضی اوقات ابن خلدون مانند سادهترین پیرزنی در میدان بارفروشها حرف میزند و معجزات، جادو، 

با وجود این، علم . هاي جانوران، و پرواز پرندگان را میپذیرد خواص غریبه حروف الفبا، و غیبگویی از روي خوابها، روده

را تحسین و تکریم میکند، در این زمینه به برتري یونانیان بر مسلمانان اذعان مینماید، و از انحطاط تحقیقات علمی 

. گري را مطرود میشمرد، اما به علم احکام نجوم تاحدي اعتقاد نشان میدهدوي کیمیا. در عالم اسالم تاسف میخورد

گرچه بزرگی اندیشه وي به اندازه بزرگی . در اینجا باید با ذکر پارهاي از نکات منفی از اعتبار ابن خلدون بکاهیم

سه مجلد تاریخ خود ابن خلدون در . اسالم است، اما به همان نسبت در برخی از محدودیتها نیز با آن سهیم است
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از یونان و روم و اروپاي قرون وسطی گاه نامی به میان . تنها هفت صفحه براي بحث درباره مسیحیت جا پیدا میکند

هنگامی که تاریخ افریقاي شمالی و مصر مسلمان و خاور نزدیک و میانه را به رشته نگارش در میآورد، . میآورد

فکر : گاهی اوقات مرتکب غفلتهاي ناشی از بی توجهی میشود. نقل کرده استرا )) تاریخ همه اقوام((میپندارد که 

میکند ارسطو در رواق و سقراط از درون تغار چوبی درس میدادهاند در واقع روش تاریخنویسی وي از آن نظرات و 

م شرق جز مثال مجلدات مربوط به تاریخ بربرها و اقوا ;اصولی که در مقدمه عرضه داشته است سخت عدول میکند

هاي درباري، و جنگ و جدالهاي بی اهمیت، چیز  هاي پادشاهی، دسیسه هاي مالل آور سلسله ضبط شجره نامه

ظاهرا قصد وي از نگارش این دو مجلد تنها ضبط وقایع سیاسی بوده است، و مقدمه را به عنوان یک . دیگري نیستند

. تاریخ فرهنگ گرچه آنهم با نظري اجمالی نوشته است

اي آنکه بار دیگر با همان دیده احترام به ابن خلدون بنگریم و اهمیت مقام او را به خاطر آوریم، کافی است از خود بر

  . بپرسیم کدام یک از آثار فلسفی مسیحیان قرن چهاردهم میتواند در ردیف مقدمه ابن خلدون قرار گیرد

را که وي طرحریزي کرده بود مورد بحث و  شاید برخی از نویسندگان گذشته تنها بخشی از آن میدان وسیعی

، در کتابی که اکنون )م 956ق،  'ه 345 'فت(و همچنین در میان ملت خودش، مسعودي  ;تحقیق خود قرار دادهاند

مفقود شده است موضوع تاثیر دین و امور اقتصادي و هدفهاي اخالقی و اوضاع محیط را بر روي رفتار و قوانین مردم 

باید گفت ابن خلدون خود را . طالعه قرار داده و به توجیه علل انحطاط سیاسی کشورها پرداخته بودهر جامعه مورد م

هاي پیش از قرن هجدهم هیچ جا به  در نوشته. آفریننده علم جامعهشناسی میدانست و از جهاتی هم حق داشت

ر و تجزیه موشکافانه، قابل بحثی درباره فلسفه تاریخ یاروش جامعهشناسی، که از لحاظ وسعت نظر و قدرت فک

پیشواي فالسفه تاریخ ما در عصر حاضر درباره مقدمه ابن خلدون . مقایسه با اثر ابن خلدون باشد برخورد نمیکنیم

بی شک در نوع خود بزرگترین اثري است که تاکنون از هر مغزي، در هر زمان و مکانی، به : ((چنین داوري میکند

اما سپنسر  ;هشناسی هربرت سپنسر بخوبی میتواند با آن طرف مقایسه قرار گیردکتاب اصول جامع.)) وجود آمده

: مقام در تاریخ علم را بپذیریم که گفته است در هر حال ما میتوانیم نظر یک محقق عالی. چندین نفر همکار داشت

  . ، مقدمه ابن خلدون بوده است))مهمترین اثر تاریخی در قرون وسطی((
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فصل سی و یکم

  مانی قانونیسلی

  )م 1566-1520(ق  'ه 974- 927

  

I -  م 1566-1200: فریقاآاسالم در  

  ق  'ه 974- 597

براي ما که در قالبهاي مسیحیت محدود شدهایم، دشوار است بتوانیم این حقیقت را بپذیریم که از قرن هشتم تا 

ی در قرن شانزدهم که دوران انحطاط حت. سیزدهم اسالم از جهات فرهنگی و سیاسی و نظامی از اروپا برتر بوده است

. آن فرا رسیده بود، قلمرو اسالم از آن سوي دهلی تا کازابالنکا، از ادرنه تا عدن، و از تونس تا تمبوکتو را فرا گرفته بود

از کشور سودان دیدن کرد، آنجا را در زیر حکومتی مسلمان داراي ) م1353(ق  'ه 754ابن بطوطه که در سال 

عبدالرحمان سعدي، که مسلمان سیاهپوستی بود، در تاریخ آموزنده و دقیق خود به نام تاریخ . یافت تمدنی معتبر

جلد کتاب داشته، و  1600هاي خصوصی شهر تمبوکتو، که نزدیک به  از کتابخانه) م 1650ق،  'ه 1061(سودان 

  . آورد بودهاند سخن به میان میهمچنین از مساجد بزرگی که خرابه هایشان گواه روزگار مجد و عظمت آن سامان 

کشور مراکش را مستقل ساختند و شهرهاي فاس و مراکش را به ) م 11951270ق،  'ه 529669(سلسله مرینیان 

هاي معتبر، مدارسی با ستونبندهاي سایه دار، و  هاي منیع، مساجد با عظمت، کتابخانه صورت مراکز مهمی با دروازه

 125000در قرن سیزدهم فاس . آنها همه چیز را میشد به نصف قیمت خرید، در آوردندبازارهاي پر از گفتگو، که در 

در مسجد قرویین، . سکنه داشت، یعنی محتمال از همه شهرهاي اروپا به جز قسطنطنیه، رم، و پاریس پرجمعیتتر بود

د، و طالب مشتاق، از که مقر قدیمیترین مدارس مراکش بود، دین و دانش دوش به دوش یکدیگر نشو و نما میکردن

هاي تحصیلی دشواري، از سه تا دوازده  همه جاي افریقاي اسالمی، در آن محل گرد میآمدند و با سعی تمام دوره

امیر یعقوب دوم که تز دو شهر . سال، را میگذراندند تا معلم و حقوقدان و عالم االهی و سیاستمدار از آن بیرون آیند

یکی از روشنفکرترین فرمانروایان آن ) م 12691286ق،  'ه 668685(ایی میکرد بر کشور فرمانرو فاس و مراکش 

وي حاکمی عادل و بشر دوستی عاقل بود که االهیات را با فلسفه معتدل میساخت، از هر گونه . قرن مترقی بود

هندگان اسپانیایی دو شهر نامبرده عدهاي پنا. تعصب دوري میجست، و روابط دوستانه را با اروپاییان برقرار میداشت

این بطوطه که تقریبا همه جاي قلمرو اسالم را . را به خود راه دادند، و این عده بازار علم و هنر و صنعت را گرم کردند

. از نظر گذرانده بود کشور مراکش را بهشت زمینی خوانده است

ي اندك شهري که در قرن سیزدهم مسافر امروزي چون در سر راه فاس و وهران به شهر تلمسان برسد از دیدن بقایا

از شصت و چهار مسجد آن شهر سه تا به نامهاي مسجد جامع . سکنه داشته است دچار حیرت میشود 125000

از ) م 1353ق،  'ه 754(و مسجد الحلویه ) م1298ق،  'ه 698(و مسجد ابوالحسن ) م 1136ق،  'ه 531(الکبیر 

ستونهایی از مرمر، کاشیکاریهاي معرق، محرابهاي درخشان به رنگهاي . یندزیباترین آثار معماري اسالمی به شمار میآ

هاي سر به فلک کشیده آنها هنوز بر جاي ماندهاند تا از  شفاف، حیاطهاي رواق دار، چوبهاي کنده کاري شده، و مناره

 761961و  646738(فر و شکوهی برباد رفته، و تقریبا فراموش شده، حکایت کنند، در این شهر سلسله عبدالواحد 

، در مدت سه قرن حکومتی نسبتا روشن بین و با تدبیر برقرار داشتند و به )م 13591553و  12481337ق،  'ه

پس از آنکه ترکان عثمانی تلمسان را مسخر . مسیحیان و یهودیان آزادي دینی دادند و ادبیات و هنر را تشویق کردند

خود را به عنوان یک مرکز تجارت از دست داد و در تاریکیهاي تاریخ  ، این شهر اهمیت)م1553ق،  'ه 961(کردند 
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. کمی بیشتر به سمت خاور، شهر الجزایر به برکت معجونی از تجارت و دریازنی ثروتمند و پر رونق شده بود. فرو رفت

هاي  ن بود، از خانههاي تخته سنگیش از نظرها نیمه پنها این بندر تماشایی، که در کنار خلیجی هاللی شکل با دیواره

را پر ) کازبا(سفید و کاخهایی تشکیل مییافت که ردیف بر ردیف روي هم باال میرفتند و از ساحل مدیترانه تا قصبه 

در واقع از دوران عظمت شهر . با این مشخصات الجزایر پناهگاه خوبی براي کشتیهاي مسلح خصوصی بود. میساختند

ق  'ه 898از سال . یدفاع دریاي مدیترانه را مورد دستبرد خود قرار میدادندپومپئی دریازنان آن سواحل تجارت ب

هاي دریازنان  بسیاري از آنان به دسته. به بعد بندر الجزایر پناهگاه مورهایی شد که از اسپانیا فرار میکردند) م 1492(

چون تعداد و جسارتشان . نندمیپیوستند تا با حمله به کشتیهاي تجارتی مسیحیان شراره انتقام خود را فرو نشا

دولت . فزونی یافت به شیوه ملل مقتدر ناوگان بزرگی تشکیل دادند و سواحل مدیترانه شمالی را به باد غارت گرفتند

اسپانیا به تالفی برخاست و به دفاع از کشتیهاي تجاري خود نیروي دریاییش را وارد کارزار ساخت، که ضمن 

  ). م 1510و  1509ق،  'ه 916و  915(، و طرابلس غرب را به تصرف در آوردند حمالتی شهرهاي وهران، الجزایر

ایتالیاییها به خاطر ریش قرمز رنگش او را . دریازن نوظهوري وارد صحنه شد) م1516(ق  'ه 922در سال 

ه دسته نام واقعیش خیرالدین خضر بود و اهل لسبوس یونان، وي با برادرش، عروج، ب. میخواندند)) بارباروسا((

هنگامی که خیرالدین سعی میکرد خود را به مقام فرماندهی ناوگان دریازانان برساند، عروج با . دریازنان پیوست

لشکري به الجزایرحمله برد، پادگان اسپانیایی را بیرون راند، خود فرمانرواي آن شهر شد، و بعد در جنگی جان سپرد 

برادر رسید با کفایت و قدرت تام زمام حکومت را در دست گرفت و  خیرالدین که به جانشینی). م1518ق،  'ه 924(

براي آنکه موقعیت خود را محکم سازد، به قسطنطنیه رفت و با سلطان سلیم اول از در بندگی در آمد و فرمانروایی 

ت کند و از بر طرابلس غرب و تونس و الجزایر را تقدیم وي کرد، به شرط آنکه سلطان سلیم با لشکرکافی او را تقوی

سلطان سلیم موافقت کرد و جانشین، سلیمان قانونی، آن قرار را . جانب خود حکومت آن سامان را به وي سپارد

تن از مورها را از  70000خیرالدین بارباروسا به وسیله کشتیهاي خود ) م 1553(ق  'ه 961در سال . عملی ساخت

چون خیرالدین به مقام . و قهرمان اسالم مغرب زمین گشتاسپانیاي مهمان آزار نجات داد و به افریقا رساند 

فرماندهی کل نیروي دریایی ترکیه منصوب شد، با هشتادوچهار ناو جنگی شهرهاي سواحل سیسیل و ایتالیا را یکی 

وقتی در نزدیکی . پس از دیگري به زیر حمله گرفت و هزاران مسیحی را اسیر کرد تا چون بردگان به فروش برسند

اپل قدم به خشکی گذاشت، چیزي نمانده بود که جولیا گونتساگا کولونا را که زیباترین زن ایتالیا شناخته شده شهر ن

اما آن زن موفق به فرار شد و نیمه عریان بر اسبی نشست و همراه یک شهسوار، که در التزامش  ;بود اسیر خود سازد

رسید، به دالیلی که ناگفته گذارد تا عاقالن خود دریابند، به و چون به مقصد  ;باقی مانده بود، از معرکه بیرون تاخت

. کشتن آن شهسوار فرمان داد

لشکرینی ) م1534(ق  'ه 941وي در سال . اما خیرالدین بارباروسا در کمین غنایمی پایدارتر از یک زن زیبا بود

با سیاستی ) م1036(ق  'ه 737ال سلسله حفصیون از س. چري خود را در بنزرت پیاده کرد و رو به شهر تونس آورد

اما . عاقالنه بر آن شهر حکومت کرده بود، و در سایه حمایت و تشویق آن امیران ادبیات و هنر رشد و رونق یافته بود

با نزدیک شدن خیرالدین، وي . موالي حسن، امیر وقت، با بیدادگریهایش مردم را از خود منزجر و ترسان ساخته بود

کشور تونس برقلمرو عثمانی افزوده شد و  ;یخت و شهر بدون مقاومت و خونریزي تسلیم شداز تونس بیرون گر

  . خیرالدین بارباروسا مدیترانه را به زیر قبضه گرفت

بار دیگر بحرانی در عالم مسیحیت به وجود آمد، زیرا ناوگان عثمانی که نیروي مقاومی در سر راه خود نداشت ممکن 

از قضا فرانسواي اول در آن . امین جاپایی براي اسالم، چکمه ایتالیا را مطمح نظر قرار دهدبود هر لحظه، به منظور ت

خوشبختانه کلمنس درگذشت . زمان با ترکها پیمان اتحاد بسته بود و پاپ کلمنس هفتم نیز با فرانسه متحد شده بود
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مک مالی براي سرکوبی بارباروسا و جانشین او پاپ پاولوس سوم از شارل پنجم تقاضاي ک) م 1534سپتامبر  25(

ناو  400شارل ) م1535(در بهار سال . و آندرئادوریا نیز تمام نیروي دریایی جنووا را در خدمت پاپ گذارد ;کرد

سپاهی درکالیاري، واقع در جزیره ساردنی، گرد آورد، از مدیترانه گذشت، و بندر الگولت را، که دژ  30000جنگی و 

پس از یک ماه پیکار، الگولت سقوط کرد و لشکریان . تونس بود، در محاصره گرفت مستحکمی مشرف بر خلیج

خیرالدین کوشش کرد تا از پیشروي آنها جلوگیري کند، اما شکست خورد و فراري . اسپانیا رو به شهر تونس نهادند

بدون مواجه شدن با  شارل ;هاي شهر را گشودند هاي مسیحی در تونس زنجیرهاي خود را گستند و دروازه برده. شد

مقاومت وارد شهر شد و براي آنکه سپاهیانش دست به شورش نگذارند مدت دو روز شهر را به ایشان سپرد تا آن را 

بردگان . هزاران مسلمان کشتار شدند و محصول هنر قرنها، در یکی دو روز، از میان رفت. به باد قتل و غارت گیرند

شارل پنجم موالي . باقیمانده سکنه مسلمان شهر به قید بندگی درآمدند مسیحی با شادي و سرور آزاد شدند و

. حسن را به دستنشاندگان خود به حکومتش باز گرداند و پادگانهایی در شهر بونه والگولت گذارد و به اروپا بازگشت 

در . زه تهیه کردناو جنگی تا 200خیرالدین به قسطنطنیه گریخت و در آنجا به کمک مالی سلطان سلیمان قانونی 

  . این نیرو در بندر تارانت پیاده شد و بار دیگر مسیحیت در خطر محاصره افتاد) م 1537ژوئیه (ق  'ه 944سال 

ناو  200جدیدي تشکیل دادند و در نزدیکی کورفو )) اتحادیه مقدس((دولت ونیز، دربارپاپ و امپراطوري اسپانیا

اصم در دهانه خلیج آمبراشا وارد نبرد شدند تقریبا در همان محلی که سپتامبر دو ناوگان متخ 27در . تجهیز شدند

خیرالدین غالب شد و دوباره حکومت . مارکوس آنتونیوس و کلئوپاترا بااوکتاویانوس در آکتیون مواجه شده بودند

اژه و سپس رو به خاور پیش رفت و مستملکات ونیزي را یکی پس از دیگري در دریاي . دریاها را به دست گرفت

  . سواحل یونان به تصرف آورد و دولت ونیز را مجبور کرد که به طور جداگانه پیشنهاد صلح وي را بپذیرد

شارل سعی کرد خیرالدین بارباروسا را با هدایا و وعده فرمانروایی شمال افریقا به خدمت خویش درآورد، اما خیرالدین 

شارل و دوریا لشکري به الجزایر گسیل ) م 1541اکتبر ( ق 'ه 948در سال . چاشنی اسالمی را بیشتر میپسندید

خیرالدین این اقدام را با تاراج کردن . داشتند که در خشکی از سپاهیان خیرالدین شکست خورد و در دریا از طوفان

به لرزه  پایتخت بزرگ در محرابهاي خود. شهر کاالبریا و پیاده شدن در اوستیا، که به منزله دروازه رم بود، تالفی کرد

اما در آن زمان پاپ پاولوس سوم با فرانسواي اول روابط دوستانهاي داشت و خیرالدین ظاهرا به خاطر  ;درآمد

احترامی که براي کشور متحد خود قائل بود خسارت وارد به اوستیارا نقدا پرداخت و با صلح و سالمت آنجا را ترك 

وي از آنان خواهش کرد تا  ;قبال فرانسویان ساده دل قرار گرفتسپس باناوگان خود به تولون رفت و مورد است. کرد

در لنگرگاه است از به صدا در آوردن ناقوسها خودداري شود، زیرا صداي آنها خواب وي را بر )) ناوگان ا((زمانی که 

بااسپانیا خیرالدین به پشتیبانی از نیروي دریایی فرانسه وارد جنگ . و درخواست وي قانون عمومی شد ;هم میزند

آنگاه در هفتاد و هفت . شد تا دو شهر نیس و ویلفرانش از امپراطوري اسپانیا منتزع و به خاك فرانسه منضم شوند

 1546ق،  'ه 953(سالگی دریازن فاتح، با تشریفات تمام، از کار کناره گرفت تا در هشتاد سالگی در بستر خود بمیرد 

، به اسالم مسترد گشت و امپراطوري عثمانی از الجزایر تا بغداد گسترش شهرهاي بونه وال گولت و طرابلس غرب). م

  . فقط یک دولت مسلمان دیگر وجود داشت که جرئت میکرد تسلط آن امپراطوري را بر عالم اسالم انکار کند. یافت

II - م 1576-1502: ایران صفوي  

  ق  'ه 984- 908

ا به خود دیده بود اکنون بار دیگر در آستانه دوران نوینی از هاي با رودي مدنیت و فرهنگ ر ایران که آنهمه دوره

ق،  'ه 1149-908(هنگامی که شاه اسماعیل اول سلسله صفویه . جنبش سیاسی و آفرینش هنري قرار گرفته بود

ر عراق، یزد، سمنان، فیروز کوه، دیا. را بنیان نهاد، ایران سرزمین هرج و مرج و ملوك الوایفی بود) م 1736- 1502
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شاه اسماعیل که از آذربایجان . بکر، کاشان، خراسان، قندهار، بلخ، کرمان، و آذربایجان هر یک دولتی مستقل داشتند

برخاسته بود طی یک سلسله پیکارهاي سخت کلیه امیر نشینهاي نامبرده را به اطاعت در آورد، هدات و بغداد را 

ملت این سلسله بومی را به جان و دل پذیرفت، از وحدت و . ادگرفت، تبریز را پایتخت پادشاهی نیرومند خود قرار د

قدرتی که با روي کار آمدن آن نصیبش شد بر خود بالید، و حس سپاسگزاري وغرور باطنی خود را با به وجود آوردن 

  . دوره درخشان نوینی از هنر ایرانی نمایان ساخت

، سیزده )م 1490ق،  'ه 896(ساله بود که پدرش مرد  سه. رسیدن اسماعیل به پادشاهی داستانی است باور نکردنی

ساله بود که قدم در داه کسب تاج و تخت گذاشت، و هنوز سیزدهسالگیش به پایان نرسیده بود که تاج پادشاهی 

وصف )) چابک چون بزکوهی((و)) جسور چون خروس جنگی((معاصرانش وي قوي را. ایران را بر سر گذاشت

شمشیر ستبرش را با دست چپ به  ;شانه بود، با سبیلی غضبناك، و مویی به سرخی آتشوي قوي و چهار. میکردند

جوالن در میآورد و در کمانکشی اودوسئوس عصر بود، که با تیرهاي خود هفت سیب را از یک ردیف ده تایی از میان 

خود را کشت، در ) امادريیا ن(، اما مادر ))چون دختران مهربان بود((در تاریخ آمده است که اسماعیل . میشکافت

شهرت وي چنان . تبریز فرمان اعدام سیصد نفر از درباریان را داد، و همچنین هزاران نفر از دشمنانش را قتل عام کرد

نام خداوند در ایران فراموش شده و تنها نام اسماعیل بر خاطرها نقش بسته ((بود که به گفته جهانگردي ایتالیایی 

شیعیان جز علی  .دین رسمی شیعه بود یعنی پیروي از علی داماد محمد . ایمان و جسارت بودراز موفقیت وي .)) بود

شناختند، و چون در اسالم دین و دولت از هم مجزا نبود، بنابر  و یازده جانشینش امامها کسی را خلیفه بر حق نمی

همانطور که . را در دست بگیرداعتقادات شیعه هرامامی از جانب خداوند حق داشت که فرمانروایی دین و دولت 

مسیحیان معتقد بودند مسیح دوباره باز خواهد گشت تا پادشاهی خود را برعرصه زمین بگستراند، شیعیان نیز عقیده 

داشتند که امام دوازدهمحضرت ابوالقاسم محمدبن حسن عسکري هرگز نمرده است بلکه روزي دوباره ظاهر خواهد 

نیز همچنانکه پروتستانها کاتولیکها را به اتهام اینکه . قرین صلح و سعادت خواهد ساختشد و با پیشوایی خود دنیا را 

سنت را کنار گفتار کتاب مقدس پذیرفته و راه رسیدن به ایمان واقعی را در تلفیق آن دو شناخته بودند محکوم 

جهت مطرود میشمردند که ایشان  میساختند، شیعیان نیز سنیها را که اکثریت پیران اسالم را تشکیل میدادند از این

را در گفتار قرآن، بلکه در حدیثهایی نیز که اصحاب پیامبر از گفتار و کردار وي روایت )) رستگاري((یا راه )) سنت((

ها را میبستند،  و باز همانطور که پروتستانها پرستش قدیسان را منسوخ میکردند و صومعه. کرده بودند میجستند

هاي اروپا در دوران  صوفی را به بی ایمانی متهم میساختند و خانقاه دراویش را، که مانند صومعه شیعیان نیز رازوران

و باالخره همانطور که پروتستانها باور . رونق و رواجشان مرکز مهمان نوازي و دستگیري به مستمندان بود، میبستند

شیعه با ایمان هرگز . میخواندند) تقدان حقیقیمع(میشمردند، شیعیان نیز خود را المومنون )) دین واقعی((خود را 

 باسنی همسفره نمیشد، و اگر سایه عابري مسیحی بر غذاي وي میافتاد، آن غذا را نجس و خوردنش را حرام می

جدوي صفی الدین نام داشت و سلسله صفویه منسوب به وي . اسماعیل خود را از نسل امام هفتم میخواند. دانست

ه پادشاهی رسید، شیعه را دین رسمی و ملی ایران ساخت و اعالم داشت که فقط در زیر آن اسماعیل چون ب. بود

پرچم مقدس جنگ خواهد کرد، و بدین ترتیب ملت خود را با حس فداکاري دینی برضد سنیها که ایران را در 

تدبیر جنگی وي قرین . محاصره داشتند ازبکها و افغانها در خاور، و عربها و ترکها و مصریها در باختر برانگیخت

موفقیت شد و با وجود قساوتهایی که از خود ظاهر ساخت، باز ملتش او را چون قدیسی میپرستید و حتی بعضی از 

  . سربازانش چنان به نیروي خدایی وي معتقد بودند که از پوشیدن زره در جنگها خودداري میکردند

ود را آن قدر نیرومند یافت که دشمنانش را مردانه به جنگ اسماعیل با اعتماد به پشتیبانی غیر تمندانه ملتش خ

اسماعیل هرات را از . ازبکها که بر ماوراالنهر فرمانروایی داشتند دامنه قدرت خود را تا خراسان گسترده بودند. طلبید
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سماعیل رو به پس از اطمینان یافتن از امنیت جبهه خاور، ا. ازبکها پس گرفت و ایشان را از خاك ایران بیرون راند

حاال دیگر دو فرقه سنی و شیعه با قهر دینی برضد یکدیگر برانگیخته شده . باختر نهاد تا با عثمانیها وارد جنگ شود

چنانکه در اخبار نامعتبر آمده است، سلطان سلیم قبل از آنکه به جنگ شاه اسماعیل برود . و در پی آزار هم بودند

، و شاه )م1514ق،  'ه 920(لمرو عثمانی را یا کشت و یا به زندان انداخت نفر از شیعیان پراکنده در ق 40000

اسماعیل نیز عدهاي از سنیها را که تشکیل اکثریتی در تبریز داده بودند به دار آویخت و بقیه را وادار کرد که هر روز 

با این همه، در . بخوانند متن دعایی را در لعن سه خلیفه نخستین که مقام علی را غصب کرده بودند به صداي بلند

میدان جنگ چالدران ایرانیان دریافتند که ایمان تشیع در مقابل نیروي توپخانه لشکر وینی چري یاوز سلطان سلیم 

ق،  'ه 922(سلطان سلیم تبریز را گرفت و نواحی شمال بین النهرین را به زیر فرمان خود درآورد . ناتوان است

شاه اسماعیل با تمام جالل و دبدبه . دند و وي مجبور به عقب نشینی شد، اما لشکریانش شورش کر)م1516

در دوران فرمانروایی پرالتهاب شاه اسماعیل ادبیات ایران انحطاط یافت، . فرماندهاي پیروز به پایتخت خود بازگشت

د قرار داد و ارزش او شاه اسماعیل کمال الدین بهزاد نقاش را مورد حمایت خو. اما هنر در پرتو تشویق او رونق گرفت

اسماعیل پس از بیست و پنج سال سلطنت، در سی و هشت سالگی، در گذشت . را به اندازه نیمی از ایران تخمین زد

). م1524ق،  'ه 931(و تاج شاهی را براي پسر دهسالهاش گذارد 

سختگیر، هنرمندي باذوق، شاه طهماسب اول ترسویی پیمانشکن، خوشگذرانی سودایی مزاج، پادشاهی ناالیق، داوري 

شاید خصایلی هم در وجود خود داشت که از تاریخ پنهان . شیعهاي مومن، و باالخره بت مورد ستایش ملتش بود

تشیید دین که سیاست اصلی خاندان صفوي بود، همان گونه که وسیله تحکیم دولتشان بود، موجب تزلزل . کرد

زده جنگ به وجود آورد، اسالم خاور نزدیک و خاورمیانه را نیز از یکدیگر ارکان اسالم نیز شد،زیرا گذشته از آنکه دوا

اما مسیحیت از آن بهره برد، زیرا سلطان سلیمان قانونی ناچار ). م 1638 -  1508ق،  'ه 1048 -  914(جدا ساخت 

بیر فردیناند در سفیر ک. شد حمالت خود را به سوي باختر متوقف سازد و لشکریانش را برضد ایران وارد پیکار کند

 940در سال .)) فقط ایرانیانند که میان ما و ورطه نابودي حائل شدهاند: ((قسطنطنیه در این باره چنین نوشته است

ابراهیم پاشا، صدراعظم عثمانی، لشکري به آذربایجان آورد و با رشوه دادن به سرداران ایرانی دژهاي ) م1533(

). م1534ق،  'ه 941(ریز و بغداد را نیز بدون کوشش جنگی تصرف کرد مستحکم سر راه را گرفت و سرانجام تب

چهارده سال بعد، سلیمان قانونی، در حالی که با فردیناند پیمان متارکهاي بسته بود، با لشکریان خود به جنگ 

یران گرفت، و شتافت و سی و یک شهر را از ا) نامی که ترکها به ایرانیان داده بودند)) (هاي رند)سرخ سر(قزلباش ((

ق  'ه 952تا ) م1525(ق  'ه 932در خالل سالهاي . سپس بار دیگر حمالت خود را متوجه جهان مسیحیت کرد

شارل پنجم به دفعات با ایران وارد مذاکره شد تا شاید بتواند با اتحاد ایرانیان و مسیحیان سدي در برابر ) م1545(

عرض خود را برضد عثمانی آغاز کرد و ارزروم را به تصرف در آورد، هنگامی که ایران ت. سلطان عثمانی به وجود آود

سلیمان از جنگ اروپا فارغ شد و قسمتهاي وسیعی از خاك ) م1554(ق 'ه 962اما در سال  ;مغرب زمین شاد شد

رد و وي شاه طهماسب را مجبور کرد که صلح پیشنهادي او را بپذی ;ایران را به زیر تاخت و تاز گرفت و ویران ساخت

. بغداد و ناحیه بین النهرین سفالرا براي همیشه به ترکها واگذارد

اما موضوع جالبتر از این زد و خوردهاي مالالنگیز، مسافرتهاي پرحادثه انتونی جنکینسن است که، در جستجوي راه 

جنکینسن روي خوش ایوان مخوف به . تجاري زمینی به هندوستان و ختا،از طریق روسیه و ماوراالنهر به ایران آمد

نشان داد، در مسکو از او پذیرایی کرد، وي را با عنوان سفیر خود به نزد فرمانروایان ازبک در بخارا فرستاد، و نیز 

اجازه داد که کاالهاي انگلیسی بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد خاك روسیه شوند و با عبور از رود ولگا به دریاي 

به دربردن از طوفان سهمگینی در دریاي خزر، مسافرت خود را در ایران ادامه داد جنکینسن پس از جان . خزر برسند
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هاي دوستی و درود ملکهاي  وارد قزوین شد و به خدمت شاه طهماسب رسید و نامه) م1561(ق  'ه 969و در سال 

دولت ایران . داشتدور افتاده را، که در نظر ایرانیان، چون فرمانرواي ناچیز ملتی وحشی مینمود، به وي تقدیم 

متمایل شد که با وي پیمان تجاري امضا کند، اما وقتی جنکینسن هویت مسیحی خود را آشکار ساخت، به وي گفته 

معروف است هنگامی که جنکینسن از نزد شاه . و او را مرخص کردند)) ;ما نیازي به دوستی کافران نداریم: ((شد

میریخت تا دربار شیعه را از آلودگی وجود یک نفر مسیحی تطهیر خارج میشد یکی از فراشها بر جاي پایش خاك 

یکی از پرمصیبتترین سلطنتهاي اسالمی، که از جهت زمان ) م 1576ق،  'ه 984(با مرگ شاه طهماسب . کرده باشد

در این دوره ادبیات برجستهاي که در خاطره ایرانیان عزت و . نیز دومین آنها محسوب میشود، به پایان رسید

. گرچه نمیتوان کتاب با برنامه، اثر جذاب بابر از وطن رانده شده، را نادیده انگاشت ;حترامی پیدا کند به وجود نیامدا

ولی هنرصفوي با آنکه هنوز به اوج کمال خود نرسیده بود، در دوران این دو نخستین شاه، آثاري با همان بزرگی و 

ه تاریخی همواره محصوالت هنري ایران را ممتاز داشته است به تابناکی و آراستگیی که طی بیست و دو قرن سابق

در اصفهان زیارتگاه هارون والیت ظرافت خاص طراحان ایران باستان را تجدید میکرد و نمونهاي از . وجود آورد

همچنین نیمگنبدي که چون تاجی بر سر در مسجد . بهترین ترکیب رنگ و کاشیهاي بدل چینی را عرضه میداشت

در همان زمان مسجد جامعی نیز . قرار گرفته، و بر اصول دشوار فن معماري بنا شده، متعلق به آن دوره استجمعه 

  . در شیراز ساخته شد که اکنون اثري از آن برجاي نمانده است

ق در بسیاري از موارد هنر ظریف تذهیبکاران و خوشنوسیان بیش از بناهاي رفیع دوام آورده است، و به این ترتیب ح

اعراب، که . عزت و احترامی که کتاب در عالم اسالم داشته، تا جایی که چون معبودي پرستش میشده، ادا شده است

به همه چیز فخر میکردند، به طرز قابل اغماضی به الفباي خود دلبسته بودند، زیرا میتوانستند با ترکیب آبها خطوي 

ایرانیان هنر خوشنویسی را به اوج زیباییش رساندند، با آن . هاي دالنگیز به وجود آورند با خمیدگیها و کرشمه

هاي خطی  ها، و قالیهایشان، را زینت بخشیدند، و نسخه محرابها و سردرهاي مساجدشان، همچنین سالحها، کوزه

 خط. نفیسی از قرآن و آثار شاعران خود به یادگار گذاشتند تا نسلهاي آینده همواره از آن حظ چشمی و روحی ببرند

نستعلیق، که در دوره تیموریان در تبریز، هرات، و سمرقند رونق و رواج یافته بود، در دوره پادشاهان صفوي به تبریز 

همان طور که در ساختن هر مسجد نزدیک به دوازده نوع هنر دست به . بازگشت و بعد همراه ایشان به اصفهان رسید

خطی نیز شاعر و خوشنویس و مینیاتور ساز و صحاف، در دست یکدیگر میدادند، براي به وجود آمدن یک نسخه 

. کردند منتهاي صمیمیت و ایمان، با یکدیگر همکاري می

موزه هنرهاي زیباي ((در . هنر مینیاتورسازي در بخارا، هرات، شیراز، تبریز به رونق و رواج خود ادامه میداد

 'ه 960(الراجی محمد القوام شیرازي امضا شده  نسخه خطی نفیس از شاهنامه فردوسی ضبط است که به نام))بستن

ق،  'ه 935(صاحب نسخه دیگري است که توسط مرشد کاتب تذهیب شده است )) موزه کلیولند(( ;)م1538ق، 

هاي مینیاتور  نیویورك داراي نسخهاي از خمسه نظامی است که عالیترین نمونه)) موزه هنري مترپلیتن((و  ;)م1538

وقتی بهزاد تبریز را مقر زندگی خود ). م 1545ق،  'ه 932(تب تبریز را در آن میتوان یافت سازي و خوشنویسی مک

در هنگام جنگ چالدران، شاه ). م1510ق،  'ه 916حد (ساخت، مرکز مینیاتورسازي نیز به آن شهر انتقال یافت 

دو گنجینه گرانبهاي خود در اسماعیل کمال الدین بهزاد مینیاتور ساز و شاه محمود نیشابوري خوشنویس را چون 

شاگرد بهزاد به نام آقا میرك در تبریز یکی از شاهکارهاي مینیاتور آن دوره را، که بر تخت . سردابی پنهان کرد

آقا . است)) موزه بریتانیایی((نام دارد، به وجود آورد که اکنون در ) م 1539ق،  'ه 946(نشستن خسرو و شیرین 

سلطان محمد که در خانواده دولتمندي به . مینیاتورسازي را به سلطان محمد نورآموختمیرك نیز به نوبه خود هنر 

ي دربار شاه ))مروارید گرانبها((دنیا آمده بود و با اینکه واجد همه شرایط الزم بود تا فرد بی ارزشی از آب درآید، 
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وي در . الی سرآمد اقران شدطهماسب شد، زیرا در هنر خوشنوسی، مینیاتورسازي، و طراحی روي جلد کتاب و ق

یکی . کتاب خمسه نظامی را رونویسی کرد و مصور ساخت) م1543(ق،  'ه 950تا ) م1539(ق، 'ه 946سالهاي میان 

از صفحات نفیس آن که در موزه بریتانیایی است خسرو را نشان میدهد که بر اسبی کهر نشسته و از میان شاخ و 

رین که نیمه عریان در استخري نقره فام مشغول آب تنی است دزدانه نگاه برگهاي سبز، قهوهاي، و طالیی به شی

است که سوار بر اسب بالدار خود، براق، پهنه آسمانها را  از این خوشرنگتر و شفافتر، تصویر پیامبر اسالم. میکند

دینی خالی از هر  هیکلها مظهر لطف و ظرافتند، اما از روي عمد و ایمان ;مینوردد تا از بهشت و جهنم دیدن کند

هندمند بیشتر به آفرینش نقشی زیبا پایبند بوده است تا نمایش واقعیت . گونه عالیم فردي زنده و مشخص میباشند

و در نتیجه قابل به دست آوردن است بر حقیقت که پدیدهاي بیرونی و همواره  طبیعت، و زیبایی را که امري درونی 

. فرار است ترجیح میداده است

همین دقت مشتاقانه و . آثار، هنر مینیاتورسازي و تذهیبکاري ایرانی به اوج زیبایی و ظرافت خود رسیدند در این

هاي شاهی هیچ پارچهاي تاکنون باقی نمانده  از این دوره. ها و قالیها نیز به کار رفت طراحی ظریف در ساختن پارچه

اصوال . بافی طراحان و پیشه وران دوره صفوي بیرقیب بودنددر قالی. است، اما در مینیاتورها نقوش آنها دیده میشوند

مسلمانان صندلی به کار نمیبردندو روي کف اطاق و یا زمینی که با . قالی یکی از وسایل اصلی مدنیت در اسالم بود

 با را معموال) سجاده(در موقع نماز خواندن نیز قالیچه مخصوصی . قالی مفروش شده بود مینشستند و غذا میخوردند

همچنین قالی براي . هاي قرآنی نقش و نگار یافته بود زیر پا میانداختند و بر آن سجده میکردند اشکال دینی و آیه

مثال میبینیم که چون سلطان . هدیه دادن به دوستان، شاهان، و وقف کردن به مساجد کاالي بسیار مورد پسندي بود

لی بزرگ و چندین قالیچه ابریشمی و زر بفت براي وي هدیه سلیم دوم به پادشاهی رسید، شاه طهماسب بیست قا

نقش بوستان، : ، بعضی از نقشهاي متداول و طبقه بندي شده قالیهاي ایرانی عبارتند از)م1566ق،  'ه 974(فرستاد 

اما غیر از این طرحهاي اصلی اشکال  ;نقش گل و گیاهی، نقش شکارگاه، نقش بتهاي، نقش گلدانی، و نقش ترنجی

ناگون دیگري نیز به کار میرفت، چون نقوش آرابسک، ابرهاي چینی، عالیم رمزیی که براي اهل فن معانی خاص گو

داشت، حیواناتی که به منظره عمومی جنبش و حیات میبخشیدند، و گیاهان و گلهایی که وسیله عرضه خطوط 

ي از این عناصر مختلط و پراکنده عجبتر آنکه یک نوع منطق و نظام هنر. دالنگیز و رنگهاي شادیبخش میشدند

مجموعهاي واحد و متعادل به وجود میآورد که هماهنگی و تضاد خطوط آن از همسازي و ناسازي مادریگالهاي 

  . تر است پالسترینا و از گیسوان گودایوا جذابتر و پر کرشمه

یکی از آنها قالی نقش . جاي ماندهاندتعدادي از قالیهاي مشهور ایران از نیمه اول قرن شانزدهم تا به امروز سالم بر

خورده ) گره در هر سانتیمتر مربع 60(گره 30000000ترنجی است که پودهاي پشمی آن برتارهاي ابریشمیش 

موزه ((لندن و )) موزه ویکتوریا و البرت((این قالی قرنها زینت بخش مسجدي در اردبیل بود و اکنون میان . است

درون قاببندي مستطیلی در یک سرقالی شعري از حافظ نوشته شده است، . ده استتقسیم ش)) ایالتی لوس آنجلس

میالدي  1539که معادل است با سال )) هجري 946مقصود کاشانی در سال ... عمل عبد: ((و زیر آن کلمات پرافتخار

موجود )) تاجگذاريقالی ((قالی بسیار بزرگی معروف به )) موزه ایالتی لوس آنجلس((همچنین در . به چشم میخورند

موزه پولدي پتتسولی میالن، قبل از آنکه . مورد استفاده قرار گرفت) م 1901(است که هنگام تاجگذاري ادوارد هفتم 

هاي هنري خود یک قالی نقش شکارگاه داشت که  جنگ جهانی دوم آن را منهدم کند، در میان گرانبهاترین گنجینه

، از کلکسیون دووین، به خاطر ))قالی دوك آنهالت. ((بهزاد طراح قالی، بودکار غیاث الدین جامی یزدي، مشهور به 

در میان افتخارات . زمینه زرد و طالیی و ظرافت نقوش آرابسک ارغوانی، فیروزهاي و سرخش شهرت جهانی یافت 
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خاطره ابناي امخ خود را در مسلمی که در دوره صفویه نصیب ایران شد، قالی و کتاب بیش از هر چیز دیگر مقام ش

. بشر محفوظ داشتهاند

  سلیمان و مغرب زمین -  3

  . ، در بیست و شش سالگی، جانشین پدرش، سلطان سلیم اول، شد)م1520(ق  'ه 927سلیمان قانونی در سال 

وي همان زمان بر اثر رشادت در جنگ، جوانمردي در دوستی، و لیاقت در حسن اداره ایاالت ترکیه عثمانی شهرت 

سیماي خوش و رفتار مودبش ورود او را به قسطنطنیهاي که از قیافه یاوز سلطان سلیم . ه دست آورده بودبسزایی ب

یک مورخ ایتالیایی، که سلیمان را کمی بعد از جلوس به تخت . خسته شده بود مورد استقبال عمومی قرار داد

ی بسیار کشیده، دماغی بسیار عقابی، ریش و سلطنت مالقات کرده بود، وي را مردي بلند باال، قوي، عضالنی، با گردن

سبیلی تنک، رنگ و رویی زرد و بیمارنما، و سیمایی موقر و آرام، که رویهمرفته بیشتر به یک دانشجو میماند تا یک 

... رنگپریده مثل مرده: ((هشت سال بعد، ایتالیایی دیگري درباره وي چنین نوشته است. سلطان، وصف کرده است

گیسلن دو )). و سخت زنباره، آزادیخواه، مغرور، شتابزده، و با این حال گاهی بسیار مالیم و مهربانسودایی مزاج 

با هواخواهی تام درباره سرسختترین دشمن هاپسبورگ چنین )) باب عالی((بوزبک سفیر خاندان هاپسبورگ در 

  : نوشته است

حتی در عین جوانی که به عقیده ترکها گناهانش  همواره خلق مردي محتاط و معتدل را از خود ظاهر ساخته بود، و

همه بخشودنیند، زندگی وي از هر عیبی مبرا بود، زیرا از همان زمان گرد شرابخواري و اعمال غیرطبیعی دیگري که 

حتی آنان که همواره در پی عیبجویی از اعمال و رفتارش بودند چیزي بدتر از . در میان ترکها معمول بود نمیگشت

این حقیقت آشکاري است که سلیمان از زمانی .... ر دلبستگی به همسرش نمیتوانستند به وي نسبت دهندافراط د

ها و  که زوجه شرعی خود را انتخاب کرد نسبت به او کامال وفادار ماند، هر چند هیچ قانونی او را از داشتن صیغه

ه نباید گذارد که سلیمان بی شک بزرگترین و این نکته را، گرچه مداهنهآمیز است، ناگفت. ها منع نمیکرد معشوقه

عالیمنشترین سلطان عثمانی بود و در لیاقت و خرد و اخالق دست کمی از هیچ یک از فرمانروایان بزرگ عصر خود 

حاال بیاییم  ;گرچه مشاهده میکنیم که گهگاه مرتکب بیرحمی و حسادت ورزي و انتقامجویی نیز شده است ;نداشت

  . اي در دورنماي تاریخ، با بیطرفی کامل، برخورد او را از جهان مسیحیت بررسی کنیمو به عنوان نظاره

آغاز آن از دورانی بود که اعراب . مناقشه نظامی میان مسیحیت و اسالم در آن زمان نهصد سال سابقه پیدا کرده بود

از آن با پیشرفتهاي همه ساله  ، بعد)م 634ق،  'ه 13(مسلمان سوریه را از چنگ امپراطوري روم شرقی در ربودند 

مسیحیت . اعراب در جنگهاي صلیبی و با تصرف اسپانیا به دست مورها مستمرا بر عمر این مناقشه نظامی افزوده شد

در نخستین جنگهاي صلیبی، یعنی همان جنگهایی که مقاصد اقتصادي و جنایات سیاسی هر دو طرف مبارزه را در 

سپس اسالم با تصرف . ینی پنهان میداشتند، پیشرویهاي اسالم را تالفی کردزیر پوششی از شعارها و غیرت د

پاپی پس از پاپ دیگر . اسپانیا مورها را از خاك خود بیرون راند. قسطنطنیه و کشورهاي بالکان انتقام خود را گرفت

 ;سجدي بنا کندسلیم اول سوگند یاد کرد که در شهر رم م ;جنگهاي صلیبی تازهاي را برضد ترکها برپا ساخت

فرانسواي اول به کشورهاي باختري اروپا اعالم کرد که باید کشور عثمانی را از بیخ و بن براندازند و ثروت آن را چون 

این نقشه به علل بروز آتش نفاق دینی در آلمان، و شورش اسپانیا بر ضد شارل . غنایم جنگی میان خود قسمت کنند

ده خود فرانسوا که به فکر افتاد براي برانداختن شارل پنجم از سلیمان کمک پنجم، و همچنین به سبب تغییر عقی

همان طور که موفقیت آیین لوتري مرهون وجود سلیمان بود، شاید سلیمان هم نجات خود را از . بخواهد متوقف ماند

. آن مخمصه مدیون لوتر بود
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ثروت و عواید خود بیفزاید و هم سرزمینهاي هر دولتی کوشاست که مرزهاي خود را گسترش دهد تا هم بر منافع 

در . سلیمان بهترین طرز دفاع را در حمله میدانست. دفاعی وسیعتري را میان مرزها و پاییخت خود حایل قرار دهد

استحکامات مجارستان در سوبوتیتسا و بلگراد را گشود و پس از آسوده ساختن خاطر خود )م1521(ق  'ه 928سال 

در آنجا مسیحیان در زیر فرمان شهسواران مهمان نواز دژي . واي جنگیش را متوجه رودس کرداز جناح باختر، ق

مستحکم را براي دفاع آماده کرده بودند، و این درنظر سلیمان جایگاه خطرناکی براي بیگانگان، در میان دریایی که از 

گر شهسواران مسیحی در یک گوشه در واقع کشتیهاي غارت. هر جهت متعلق به مملکت عثمانی بود، محسوب میشد

آورند که دریازنان الجزایر در گوشه دیگر مدیترانه بر سر  مدیترانه همان بالیی را به سر تجارت مسلمانان در می

کشتیهاي . وقتی در این حمالت شهسوارانه مسلمانان اسیر میشدند معموال به قتل میرسیدند. تجارت مسیحیان

یکی از تاریخنویسان . نه آنکه ممکن است نیات خصومتآمیز داشته باشند، متوقف میشدندحامل زوار مکه، غالبا به بها

و یک نفر تاریخنویس عالیمقام .)) سلیمان براي حمله به رودس هیچ دلیل و بهانهاي نداشت: ((مسیحی مینویسد

سلیمان حمله خود را با )) .خیر عموم در آن بود که جزیره رودس به قلمرو ترکها منضم شود: ((انگلیسی اضافه میکند

ایل / دفاع کنندگان به سرکردگی مهین سرور خود، فیلیپ دو ویلیه دول . سپاهی آغاز کرد 200000کشتی و  300

به این  ;آدام، مدت صد و چهل و پنج روز با محاصره کنندگان جنگیدندو سرانجام با شرایطی افتخارآمیز تسلیم شدند

ی آنان طی ده روز در امن و سالمت جزیره را ترك کنند اهالی باقیمانده آزادي ترتیب که شهسواران و مردان جنگ

در روز عید میالد مسیح . دینی کامل داشته باشند، و نیز براي مدت پنج سال از پرداخت هر گونه خراج معاف بمانند

هاي نفیسی به  ر کرد، هدیهاو را تسلی داد، از دفاع دالورانهاش تمجید بسیا. سلیمان خواستار دیدار مهین سرور شد

وي ارزانی داشت، و پس از رفتن وي به صدراعظم خود ابراهیم پاشا اظهار کرد که بسیار مایه تاسف اوست که مجبور 

اول (ق،  'ه 530در سال . است آن پیر مرد مسیحی را، با آن سالخوردگی، از میان خانه و متعلقاتش بیرون براند

و هشت سال بعد آنجا را ترك کردند و منزلگاه  ;سوي جزیره کرت بادبان برافراشتندشهسواران به ) م 1523ژانویه 

اما سلطان پیروزي خود را به ننگ آلوده کرد، زیرا پسر و نوه شاهزاده جم  ;دایمیتر خود را در جزیره مالت قرار دادند

ن مدعیان تاج و تخت عثمانی، مورد را که به دین مسیحی در آمده بودند کشت تا مبادا روزي مانند پدرشان، به عنوا

. استفاده دشمنان قرار گیرند

سلیمان نامهاي از فرانسواي اول، که در آن وقت اسیر شارل پنجم بود، دریافت ) م1525(ق  'ه 932در اوایل سال 

لطان س. کرد که در آن پادشاه فرانسه از وي خواهش کرده بود به مجارستان حمله کند و سپس به نجات او بشتابد

در واقع سلیمان از مدتها پیش تصمیم گرفته بود که .)) اسب ما زین شده و شمشیرمان بر کمرمان است: ((جواب داد

. توپ به حرکت در آمد 300سپاهی و  100000با ) م1526آوریل (ق  'ه 933به مجارستان حمله کند، او در سال 

لوتر به امیران . مک کشور تهدید شده بشتابندپاپ کلمنس هفتم فرمانروایان مسیحی را دعوت کرد که به ک

زیرا ظاهرا ترکها فرستادگانی از جانب خدا بودند مقاومت . پروتستان آلمان نصیحت کرد از جاي خود تکان نخورند

  . شارل در اسپانیا باقی ماند. کردن با آنها به منزله مقاومت کردن با خدا بود

اگر کاتولیکها و . هاچ به مثابه شکست روحی و مادي عالم مسیحیت بودسرانجام انهزام، لشکریان مجارستان در مو

پروتستانها و امپراطور و پاپ با یکدیگر همکاري داشتند، ممکن بود مجارستان بتواند جبران این ضربه هولناك را 

  . باد غارت اما نتیجه آن شد که پیشوایان لوتري پیروزي ترکها را جشن گرفتند، و لشکریان ترك رم را به ;بکند

کنت نیکوالوس فون سالم، که از . سپاهی وین را محاصره کرد 200000سلیمان با ) م1529(ق  'ه 937در سال 

هاي دورادور شهر را میدید که از  طرف فردیناند مامور دفاع شهر بود، از باالي منارکلیساي سن شتفان دشت و تپه

این بار لوتر پیروان خود را براي پیوستن به محاصره شدگان . دندها و تجهیزات و سربازان عثمانی سیاه شده بو خیمه
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در همه کشورهاي . احضار کرد، زیرا آشکارا میدید که با سقوط شهر وین هدف حمله بعدي ترکها آلمان خواهد بود

. ادار کنداروپا شهرت یافت که سلیمان نذر کرده است سراسر خاك اروپا را به قبول یگانه دین واقعی، یعنی اسالم، و

اما . نقب زنان سپاه ترك براي منفجرساختن قسمتی از دیوار شهر به کندن نقبهایی یکی پس از دیگري پرداختند

. دفاع کنندگان با گذاشتن ظروف آب در نقاط حساس و مشاهده لرزشهاي سطح آب مراقب عملیات زیرزمینی بودند

اکتبر  14در. قه به سراسر آن فاصله طوالنی عاجز ماندزمستان فرا رسید و خطوط ارتباطی سلطان از رساندن آذو

سلیمان لشکریانش را به یک کوشش نهایی و قطعی تشجیع کرد و وعده پاداشهاي گران به ایشان داد، اما روح و 

حمله آنان با تحمل تلفات و خسارات بسیار دفع شد، و سلیمان با حالتی اندوهگین . جسم مردانش فرسوده شده بود

با وجود این، هنوز نیمی از خاك مجارستان را در تصرف  ;این نخستین شکست وي بود. قب نشینی دادفرمان ع

وي به ملت خود چنان فهماند که علت بازگشت . داشت و نیز تاج سلطنتی قدیس ستفان را با خود به قسطنطنیه برد

و سوگند خورد که بزودي  ;با او نشده بود بدون پیروزیش آن بود که فردیناند با پناه گرفتن در پراگ حاضر به مقابله

. شخص شارل را، که جرئت کرده بود خود را امپراطور بخواند، دستگیر کند و سیادت مغرب زمین را از چنگش برباید

کلمنس هفتم که این بار مصمم به اقدام قاطع شده بود حتی .مغرب زمین گفته او را جدي شمرد و رم به لرزه افتاد

خود را وادار کرد پول جمع آوري کنند تا در آنکونا، و بندرهاي دیگري که ممکن بود عثمانیها براي ورود کاردینالهاي 

بار دیگر سلیمان ور ) م 1532آوریل (ق  'ه 939در سال . به خاك ایتالیا مورد حمله قرار دهند، استحکامات بسازند

توپ در پیشاپیش سپاه قرار داشت و پشت سر  120: حرکت وي از پایتختش صحنهاي تماشایی بود. به باختر نهاد

یکهزار شتر آذوقه را حمل میکردند . ینی چري، یعنی نخبهترین افراد سپاه عثمانی، صف آرایی کرده بودند 8000آن 

 ;سوار برگزیده پرچم مقدس را، که نقش عقاب پیامبر بر آن بود، در میان خود محفوظ نگاه میداشتند 2000و 

. هاي قرمز پردار، نیزه به دست نمایش حرکات جنگی میدادند ی اسیر با لباسهاي زربفت و کالههزاران پسر مسیح

ملتزمان رکاب سلطان مردانی غول پیکر و خوش منظر بودند، و در میان ایشان سلیمان سوار بر اسبی بلوطی رنگ، 

سفید و مرصع به جواهرات، مقام  هاي طالیی و عمامهاي با لباسی از مخمل ارغوانی حاشیه دوزي شده به گل و بته

چه کسی میتوانست در مقابل . نفر میرسید صف بسته بودند 200000و در پی وي سربازانی که تعدادشان به  ;داشت

براي جلوگیري از سیل سپاهیان ترك شارل ! چنین جالل و قدرتی ایستادگی کند فقط عناصر طبیعی و بعد مسافت

اسب را از دیت امپراطوري 8000مرد و 40000بسیار، موفق شد هزینه مجهز ساختن  به تکاپو افتاد و، پس از التماس

نفري 78000سپاهی دیگر نیز گردآورد و با این لشکر  30000سپس به همراهی برادرش، فردیناند،  ;به دست آورد

راه، که  اما سلطان در تسخیر شهر کوچک گونز در سر. در وین موضع گرفت و در انتظار حمله کنندگان نشست

در مدت سه هفته آن افراد معدود . سخت مستحکم بود و فقط با پادگانی هفتصد نفري مدافعه میشد، معطل ماند

یازده بار ترکها موفق به ایجاد شکافی در دیوار شهر شدند و هر یازده بار مدافعان . کلیه حمالت ترکها را دفع کردند

سرانجام سلیمان امان نامهاي همراه با عدهاي گروگان . ود پر ساختندآن شکافها را با فلز و اجساد مردگان و یاس خ

وي دعوت را پذیرفت و . به نزد فرمانده شهر، نیکوالوس یوریشیتز، فرستاد و او را به مجلس مذاکرهاي دعوت کرد

هارت سلیمان به او خلعت افتخار هدیه کرد و از دالوري و م. مورد احترام سلطان و صدر و اعظمش قرار گرفت

سپس . جنگیش، با حالتی افسرده، تمجید فراوان به عمل آورد و تضمین کرد که از حمله به شهر گونز صرف نظر کند

نفر سپاهی شکست خورده  700لشکر سیل آساي ترك، که از . او را همراه با بدرقه افسران ترك به قلعهاش بازگرداند

. بود، از آنجا گذشت و رو به سوي وین نهاد

آمد  شارل به هیچ عنوان براي پیکار از پناهگاه خود بیرون نمی. وین نیز سلیمان طعمهاش را به دست نیاورد ولی در

داد که امتیاز موقعیت مستحکم دفاعی خود را به خطر اندازد و وارد در قمار میدان نبرد  و تن به این دیوانگی نمی
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تن ایستادگی میکرد  20000ادشاه معینی نداشت و فقط با سلیمان که دید وین را به هنگامی که امپراطور یا پ. شود

نفري و به سرکردگی فرمانده جوانی که به ملتش  78000نتوانسته بود به تصرف در آورد، از جنگیدن با سپاهی 

اعالم کرده بود که در آن جنگ مرگ را با آغوش باز استقبال خواهد کرد، زیرا آن را شریفترین هدف یک نفر 

سلطان راه برگرداند و ستیریا و اتریش سفال را غارت کرد و افراد . ی در این دنیا میداند، صرف نظر کردمسیحی واقع

ضمنا خبر ناخوشایندي به وي رسید، و آن اینکه . پراکندهاي را به اسارت گرفت تا شکست خود را جبران کرده باشد

لشکر میکشید، و آن اینکه در آن هنگام که وي  در آن هنگام که وي بیهوده در خاك مجارستان به این سو و آن سو

بیهوده در خاك مجارستان به این سو و آن سو لشکر میکشید، آندرئا دوریا فرصت را مغتنم شمرده کشتیهاي عثمانی 

  . را به عقب رانده بود و شهرهاي پاتراس و کورون در ساحل پلوپونز را گرفته بود

اد تا پیشنهاد صلح کند، سلیمان از او حسن استقبال کرد و اظهار داشت وقتی فردیناند سفیري به قسطنطنیه فرست

اما نه براي بیست و پنج سال، یا صد سال، بلکه براي دو قرن، سه قرن، و یا ((که حاضر به انعقاد پیمان صلح است، 

با این . اهد شمردو وي فردیناندرا چون فرزند خود خو.)) اصوال براي همیشه به شرط آنکه فردیناند نقض قول نکند

همه، سلیمان درازاي موافقت خود بهاي گزافی خواست، بدین معنی که فردیناند میبایست کلیدهاي شهر گراو را به 

فردیناند و شارل که میخواستند به هر نحو شده لشکریان خود را بر ضد . نشانه تمکین و احترام تقدیم سلیمان کند

فردیناند کلیدها را تقدیم داشت، خود را پسر سلیمان . لحه با عثمانیها بودندمسیحیان وارد نبرد سازند حاضر به مصا

 ;)م 1533ژوئن  22ق،  'ه 940(خواند، و فرمانروایی سلطان را بر قسمت اعظم خاك مجارستان به رسمیت شناخت 

قرساختن یک سلیمان پاتراس و کورون را بازگرفت، درحالی که آرزوي مست. ولی با شارل پیمان صلحی بسته نشد

  . پروراند پاي خود در در وین و پاي دیگرش در تبریز را همواره در سر می

االهیات را به سویی نهاد و موافقت کرد که ) م 1536ق،  'ه 943(سلیمان تبریز را گرفت و دوباره متوجه باختر شد 

ان قانونی و پادشاه فرانسه، که پیمان اتحاد سلطان سلیم. به کمک فرانسواي اول بار دیگر با شارل وارد جنگ شود

شارل پنجم امپراطور اسپانیا میبایست جنووا، میالن، : براساس شرایطی بسیار دوستانه طرح شده بود، بدین قرار بود

بازرگانان فرانسه مجاز باشند در سراسر  ;وفالندر را به فرانسه واگذارد تا فرانسه و عثمانی با وي از در صلح درآیند

 ;مانی کشتیرانی و همه نوع داد و ستد کنند و، در مقابل، ترکها شرایط و حقوق متساوي داشته باشندامپراطوري عث

کنسولهاي فرانسه در قلمرو امپراطوري عثمانی از لحاظ حقوق مدنی و جزایی بر عموم فرانسویان ساکن آن کشور 

. دي کامل دینی برخوردار شوندو به عالوه، اتباع فرانسه میبایست از آزا ;اختیار قانونی داشته باشند

  . سرمشقی شد براي عموم پیمانهاي بعدي که دولتهاي مسیحی با کشورهاي مشرق زمین میبستند)) کاپیتوالسیون((

فردیناند نیز بدیشان . شارل نیز اتحاد سه گانهاي از امپراطوري خود، دولت و نیز و حکومت پاپی به وجود آورد

اه و نیز سپر بالي این اتحادیه در مقابل حمله ترکها قرار گرفت، متصرفات خود را در هر چند براي مدتی کوت. پیوست

ق،  'ه 947(دریاي اژه و سواحل دالماسی از دست داد و مجبور شد به امضاي پیمان صلحی انفرادي گردن نهد 

به امپراطوري عثمانی سال بعد فرمانرواي دست نشانده سلیمان در بودا در گذشت و سلیمان مجارستان را ). م1540

فردیناند سفیري به ترکیه فرستاد و تقاضاي صلح کرد، و سفیري دیگر به دربار ایران فرستاد تا شاه را . منضم ساخت

و شهرهاي گراو و سکشفهروار ) م 1543ق،  'ه 950(سلیمان به باختر لشکر کشید. به حمله بر ضد عثمانیها برانگیزد

 953وي در سال . مت بیشتري از خاك مجارستان را ضمیمه پاشانشین بودا ساخترا گرفت و قس) شتولوایسنبورگ(

پیمانی که  ;، به علت سرگرم شدن به جنگ با ایران، پیمان متارکهاي به مدت پنج سال با باختر بست)م1547(ق  'ه

وم را که از خود پاپ پاولوس چهارم از ترکان عثمانی کمک جنگی خواست تا فیلیپ د. هر دو طرف آن را نقض کردند

  . پاپها بیشتر ادعاي پاپی داشت سرکوب کند
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پیمان صلح ((در . با مرگ فرانسوا و شارل، دست فردیناند آزاد شد تا براي صلح به سوي سلطان عثمانی دراز شود

فردیناند حکومت سلیمان برخاك مجارستان و مولداوي را به رسمیت شناخت و تعهد ) م1562ق،  'ه 970)) (پراگ

  . دوکات دیگر نقدا بپردازد 90000دوکات خراج دهد و نیز از بابت پس افت خراجهاي گذشته  30000د سالیانه کر

سلیمان پس از مرگ کلیه دشمنان بزرگ خود وعدهاي از پاپها، به . دو سال بعد فردیناند نیز به برادر خود پیوست

قاي شمالی، آسیاي صغیر، فلسطین، سوریه، وي اینک صاحب اختیار مصر، افری. زندگی پراقتدارش ادامه داد

نیروي دریایی عثمانی بر مدیترانه فرمانروایی داشت، و لشکر ترك دالوري و . کشورهاي بالکان، و مجارستان بود

دولت عثمانی نشان داده بود که در تدبیر کشورداري و . جنگاوري خود را بر خاور شرق و غرب عیان ساخته بود

مسیحیان درمقابل ترکها رودس، دریاي اژه، و مجارستان را از . کمی از رقیبان ندارد سیاست خارجی هیچ دست

اکنون دیگر عثمانها در اروپا و افریقا، اگر نگوییم در . دست داده و مجبور به امضاي پیمانی خفتآمیز شده بودند

  . سراسر دنیا، نیرومندترین قدرت سیاسی را در دست داشتند

IV -  تمدن عثمانیها

  دولت -1

آیا عثمانیها متمدن بودند البته، زیرا این عقیده که ترکان را در مقایسه با مسیحیان قومی وحشی به شمار آورند 

زمین به روش اجاره . علم و ابزار کشاورزي آنها دست کمی از مغرب زمین نداشت. نظري مغرضانه و باطل بوده است

ر نسل به سرداران و سرکردگان فئودالی که توانسته بودند با داري زراعت میشد، و تیولداري امالك دولتی در ه

به جز . مجاهدت خود در انجام دادن خدمات کشوري و جنگی رضایت سلطان را جلب کرده باشند تفویض میگشت

در مورد پارچه بافی و کوزه گري، و شاید زره و اسلحه سازي، هنوز در صنعت ترکیه عثمانی روش کارخانهاي مانند 

اما پیشه وران ترك با مصنوعات خوبی که عرضه میداشتند شهرت جهانی  ;نس یا فالندر به وجود نیامده بودفلورا

. یافته بودند و فقدان نظام سرمایه داري نیز به هیچ وجه دغدغه خاطري براي توانگران یا بینوایان تولید نمیکرد

آن نفوذ سیاسی و موقعیت اجتماعی بازرگانان )شانزدهممیالدي(بازرگان در جامعه اسالمی قرن دهم هجري قمري 

داد و ستد میان ترك و ترك نسبتا با امانت و درستی برگزار میشود، اما . اروپاي باختري را به دست نیاورده بودند

. تجارت خارجی بیشتر به دست خود خارجیان انجام میگرفت. تجارت میان ترك و مسیحی هیچ گونه ضمانی نداشت

هاي باستانی و قرون وسطایی آسیا و افریقا حرکت میکردند و حتی  انان با بردباري تام بر جادهکاروانهاي مسلم

و در سر راهشان کاروانسراهایی وجود داشتند سلیمان نیز  ;میتوانستند از سویی به سوي دیگر صحرا عبور کنند

 906کشتیهاي عثمانی تا سال . ه دهدتعدادي از این کاروانسراها بنا کرد که به بازرگانان و مسافران منزل و پنا

هاي دریایی را، از قسطنطنیه و اسکندریه تا دریاي سرخ به سوي هندوستان و جزایر هند شرقی، در زیر  راه) م1500(

پس از . نظر داشتند و کاالهاي خود را در آن آبهاي دور دست با محموالت کشتیهاي ته پهن چینی معاوضه میکردند

پرتغالی، بر اثر مسافرتهاي اکتشافی واسکودوگاما و پیروزیهاي دریایی آلبوکرك، بربنا در  آنکه دست بازرگانان

هندوستان باز شد، دیگرمسلمانان سیادت خود را در اقیانوس هند از دست دادند و تجارت مصر، سوریه، ایران و نیز 

  . مشترکا رو به انحطاط گذارد

با این حال، او نیز راز و ران و درویشان و . ان کمتر درباره دین میاندیشیدترك مرد زمین و دریا بود، و از دیگر مسلمان

مانند یهودیان . قدیسان را به دیده احترام مینگریست، قانون زندگیش را از قرآن میگرفت و در مسجد پرورش مییافت

دین و دولت با هم  .در آیین پرستش خود از شمایل مذهبی پرهیز داشت و مسیحیان را بت پرستانی مشرك میخواند

یکی بود، قرآن و حدیث مبناي قوانین او را تشکیل میدادند، و همان جامعه علما، یا گروه دانشورانی که کتاب مقدس 
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این جامعه علما بود که در . را شرح و تفسیر میکرد، طبقه معلمان و حقوقدانان و قضات کشور را نیز به وجود میآورد

. مان قانونی قانون نامه رسمی دولت عثمانی را مدون ساختدوران سلطنت محمد فاتح و سلی

قرار داشت که پس از سلطان و صدراعظم شامخترین مقام قضایی )) شیخ االسالم((در راس جامعه علما، مفتی یا 

از آنجا که سالطین میمردند و عوض میشدند در حالی که جامعه علما بقاي دسته جمعی . کشور محسوب میشد

و از آنجا  ;کماي دین و قانون در جهان اسالم فرمانروایان واقعی زندگی روزمره مردم به شمار میآمدندداشت، این ح

که روش ایشان آن بود که وقایع جاري زمان حاضر را از راه قوانین گذشته تفسیر و توجیه کنند، نفوذ آنان طبعا 

که پس از مرگ سلیمان قانونی نصیب تمدن  و در حقیقت باید گفت سهم ایشان در فترتی;بشدت اثر ارتجاعی داشت

، این طرز تفکر ارتجاعی را ))قسمت((اعتقاد به جبر و تقدیر یا چنانکه ترکها میگفتند، . اسالمی شد بسیار بزرگ بود

زیرا با اعتقاد به اینکه سرنوشت هر فرد از روز ازل به دست پروردگار تعیین شده است، دیگر هر نوع  ;تقویت میکرد

همه چیز، خصوصا . شورشی براي تغییر دادن آن جز بی ایمانی و کوته نظري چیز دیگري شمرده نمیشد کوشش و

گهگاه آزاداندیشی پیدا میشد که بیش از . مرگ، از جانب خداوند مقدر شده است و باید بدون شکایت پذیرفته شود

با این . رادي محکوم به اعدام میشدندو موارد نادري هم هم پیش میآمد که چنین اف. اندازه آزادانه سخن میگفت

همه، به طور معمول جامعه علما آزادي افکار را محترم میشمردو در مملکت اسالمی عثمانی دستگاه تفتیش افکار 

در دوره سالطین عثمانی مسیحیان و یهودیان از آزادي دینی سهم بزرگی داشتند و، در مواردي که . وجود نداشت

سلطان محمد فاتح براي تضعیف . بود، مجاز بودند، بر طبق قوانین خودشان عمل کنندپاي مسلمانان در میان ن

گرچه در . صلیبیون عمدا در تقویت کلیساي ارتدوکس یونانی و تشدید نفاق آن با کلیساي کاتولیک رومی کوشید

اصوال دچار محرومیتهایی دوران فرمانروایی سالطین عثمانی زندگی مسیحیان رویهمرفته توام با رونق و رفاه بود، اما

اینان از لحاظ اجتماعی جزو بردگان به شمار میآمدند، اما میتوانستند با پذیرفتن دین اسالم از قید آن . اساسی بودند

آنهایی که اسالم را طرد میکردند از خدمت لشکري اخراج . چنانکه میلیونها نفر همین کار را کردند ;آزاد شوند

در ازاي خدمت لشکري، . مانان در درجه اول جهادهایی بودند براي به دین آوردن کفارمیشدند، زیرا جنگهاي مسل

اینان معموال کشاورزان اجاره نشینی بودند که یک دهم . این گروه مسیحیان موظف بودند مالیات مخصوصی بپردازند

هر ده فرزند خود یکی را به  از عایدي زراعت خود را به صاحب زمین میپرداختند و، عالوه برآن، مکلف بودند که از

  . دولت بدهند تا چون مسلمانی واقعی براي خدمت به سلطان باز بیاید

به دعوت سلطان هر یک از سر کردگان فئودال با مردان . سلطان، لشکریان، و جامعه علما دولت را به وجود میآوردند

ل مییافت که در سلطنت سلیمان شماره سواره نظام تشکی)) سپاهیان((جنگی خود حاضر میشد و از مجموعه آنها

گیسلن دو بوزیک، سفیر فردیناند، از دیدن شکوه و تجمل ساز و . تن رسید 130000آنها افزایش بسیار یافت و به 

. لباسشان از پارچه زربفت و یا ابریشم به رنگهاي سرخ آتشی، زرد روشن، و یا آبی سیر بود. برگ ایشان رشک برد

پیاده نظام ترك از میان کودکان اسرا و اتباع . ممتازشان با برق طال و نقره میدرخشیدندیراقهاي مرصع اسبان 

مسیحی دست چین میشد، و این افراد از ابتدا چنان تربیت مییافتند که سلطان را در کاخ سلطنتیش و در اداره امور 

سلطان مراد اول به . بود) از جدیدسرب(نام ایشان ینی چري . کشوري، و باالتر از همه در هنگام جنگ، خدمت کنند

شاید به این منظور که سکنه مسیحی کشورش را از خطرات دوران  ;)م1360ق،  'ه 762(وجود آورنده این لشکر بود 

ینی چریها . تن رسید 20000عده آنها خیلی زیاد نبود، و در دوران سلطنت سلیمان قانونی به . جوانی نجات بخشد

حق ازدواج کردن و شرکت . وختند و با غرور جنگی و غیرت و ایمان اسالمی خو میگرفتندفنون جنگی را بخوبی میآم

در فعالیتهاي اقتصادي نداشتند، و رویهمرفته به همان اندازه که در جنگ دالور بودند در هنگام صلح با بیقراري و 

یرسید که عده شان در حدود پس از این گروه سربازان ممتاز نوبت به ارتش مردمی م. ناخشنودي به سر میبردند
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نفر بود و وظیفه برقرار داشتن نظم در میان ایشان و تقویت روحیه جنگیشان به سپاهیان و ینی چریها  100000

. هنوز سالحهاي مورد استفاده ارتش عثمانی تیر و کمان و نیزه بودند. سپرده شده بود

. گ تن به تن از چماق و شمشیر کوتاه نیز استفاده میشدسالحهاي گرم تازه وارد کارزار شده بودند، و در هنگام جن

در آن زمان سپاه سلیمان و فنون نظامیش در دنیا نظیر نداشت و هیچ سپاه دیگري در به کار بردن توپخانه، تخریب 

دژها و مهندس نظامی، انضباط و روحیه جنگی، دقت در تامین سالمتی نظامیان، و باالخره روش آذوقه رسانی به 

اما باید گفت در کشور عثمانی اهمیت ارتش به جایی . اد نظامی در فواصل بعید به پاي ارتش عثمانی نمیرسیدافر

و براي برقراري و  ;رسید که به جاي آنکه وسیله نیل به غایت و هدف باشد، خود به صورت غایت و هدفی در آمد

  . تندساخ حفظ نظم و آرامش آن بود که سالطین به عمد جنگهایی برپا می

. همین بود که پس از سلیمان قشون ترك و بخصوص ینی چریها به صورت اختیارداران سالطین عثمانی در آمدند

فرزندان مسیحیانی که به دین اسالم در آمده بودند، یا وارد در خدمت نظام شده بودند، اکثریت کارمندان اداري 

که سلطان مسلمان میبایست از اینکه نزدیکانش پیرو  در نظر ما چنین مینماید. حکومت مرکزي را تشکیل میدادند

 ;دین دیگري باشند بترسد، بخصوص این که امکان داشت که مانند اسکندر بیگ روزي به ایمان پدرانشان برگردند

ولی برعکس، سلیمان این گونه افراد را به خدمت میگزید، زیرا پرورش آنها از کودکی براي تصدي هر یک از مشاغل 

بوروکراسی دولت ) شانزدهم میالدي(به احتمال قوي در نیمه اول قرن دهم هجري . تی کار آسانی بودخاص دول

  . عثمانی موثرترین روش کشورداري موجود بود، گرچه ارتشا بشدت در آن رواج داشت

، تشکیل یا هیئت وزرا از روساي ادارات دولتی، که زیر نظارت صدراعظم خدمات خود را انجام میدادند)) دیوان((

گرچه معموال پیشنهادات و نظرات آن با  ;مییافت و قدرت آن بیشتر جنبه مشورتی داشت تا جنبه قانونگذاري 

  . آمد تصویب و توشیح سلطان به صورت قانون در می

یک نفر شاهد . بود که از میان جامعه علما انتخاب میشدند) قضات اعظم(قوه قضایی در دست قاضیان و مالیان 

از کوشش و دقت محاکم قضایی عثمانی، سرعت آنها در تشکیل جلسات محاکمه، و صدرو راي نهایی  فرانسوي

در دوره سلطنت نخستین فرمانروایان ((و یکی از تاریخنویسان بزرگ انگلیسی عقیده داشت که  ;تعریف کرده است

لمان سلطان از افراد اکثر جوامع مسیحی عثمانی، اداره امور قضایی در ترکیه از هر کشور اروپایی بهتر بود، پیروان مس

خیاباناهی قسطنطنیه توسط ینی .)) فرمانبردارتر ومنظمتر بودند، و جرم و جنایت در میانشان کمتر شیوع داشت

کشورهایی که )). محتمال در آنها آدمکشی نادرتر از دیگر پایتختهاي اروپا اتفاق میافتاد((چریها پاسبانی میشدند، و 

ي اسالم در آمدند چون رودس، یونان و کشورهاي حوزه بالکان وضع نوین خود را بر موقعیت پیشینشان به زیر استیال

و حتی مجارستان  ;در دوران حکومت شهسواران یا فرمانروایان امپراطوري روم شرقی و یا ونیزیها ترجیح میدادن

. یافت روایی خاندان هاپسبورگ میاوضاع خود را در دوره تسلط سلطان سلیمان قانونی بهتر از هنگام فرمان

سراي مجموعهاي بود از . ، قرار داشتند))سراي((بیشتر ادارات حکومت مرکزي در داخل محله سلطنتی، یا 

تن  80000ساختمانها، باغها، و حیاطهایی که سلطان و حرمسرایش، گروه خدمتکاران و پیشخدمتهاي مخصوص، و

ین محوطه، که محیطش به پنج کیلومتر میرسید، تنها توسط یک دروازه ا. کارمند اداري او در آن سکنا داشتند

نامیدند که بعدها با یک تفنن لفظی به )) باب عالی((فرانسویان این دروازه را . مجلل و پرزینت به خارج راه مییافت

شخص ) اعظموزیر (در آن سازمان متمرکز صدراعظم . درآمد و مورد اصطالح قرار گرفت)) دولت عثمانی((معناي 

در واقع وي بار . واژه وزیر در اصل عربی و به معنی کسی است که بار رنج و سختی را به دوش میکشد ;دوم کشور بود

مسئولیتهاي بسیاري را بر دوش داشت، زیرا ریاست دیوان، تشکیالت اداري، دادگستري، ارتش، و هیئتهاي 

خارج را زیر نظر داشت، عزل و نصبهاي مهم به دست او صدراعظم روابط سیاسی با . دیپلماتیک به عهده وي بود
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سنگینترین مسئولیت وي . صورت میگرفتند، و تشریفاتیترین نقش را در تشریفاتیترین دولتهاي اروپایی بازي میکرد

زیرا صدراعظم غالبا از میان  ;آن بود که کاري کند که در همه حال خدماتش مورد پسند سلطان واقع شود

به طوري که ممکن بود  ;اسالم درآمده بودند انتخاب میشد، و عمال موقعیت اجتماعی بردهاي را داشتمسیحیانی به 

سلطان سلیمان قانونی درایت و روشن بینی . یک کلمه پرخاشگرانه ولینعمتش او را بدون محاکمه به پاي دار بفرستد

در اصل مردي  پاشاابراهیم . اثبات رساندخود را با انتخاب صدراعظم هایی که به موفقیتش کمک شایان کردند به 

  سلیمان . یونانی بود که به دست دریازنان مسلمان اسیر و به عنوان بردهاي الیق و قابل تربیت تقدیم سلطان شده بود

فته اختیارات بیشتري به وي تفویض کرد و حقوق وي را چنان از جهات مختلف با لیاقت و کاردان یافت که رفته ر

سلطان . و یکی از خواهران خود را به عقد وي در آورد) دالر 1500000(دوکات رساند  6000سالیانهاش را به 

همواره با او برسر یک سفره غذا میخورد و از مصاحبتش، مهارتش در نواختن موسیقی، تبحرش در زبانها و ادبیات، و 

سلیمان با بیان پر از زیور، و تشبیهات معمول در مشرق زمین، چنین . مه امور جهان، لذت وافر میبردآگاهیشت در ه

یکی .)) هرچه ابراهیم پاشا بگوید باید به مشابه سخنان خارج شده از دهان گهربار خود من تلقی شود: ((اعالم داشت

. وستی میان سلیمان و ابراهیم پاشا بوده استاز دوستیهاي بزرگ تاریخی، شاید به شیوه و سنت یونان باستان، د

وي دالیل . یعنی نمیتوانست با تواضع ظاهري غرور باطنیش را بپوشاند ;اما ابراهیم پاشا تدبیر عاقالنهاي را کم داشت

 او بود که ;او بود که حکومت ترکهاي عثمانی را به حد اعالي قدرت و نفوذ خود رساند ;بسیار داشت که بر خود ببالد

او بود که در  ;با سیاست مدبرانهاش فرانسه را با عثمانی متحد ساخت و میان کشورهاي اروپاي باختري تفرقه انداخت

هنگام لشکر کشی سلیمان به خاك مجارستان آتش شورش و سرکشی را در آسیاي صغیر، سوریه، و مصر، بارفتار 

ولی از طرف دیگر ابراهیم پاشا میبایست . ریها، فرونشاندعادالنه و مالیم خود نسبت به عموم و با جلوگیري از بیدادگ

به دالیلی هم بسیار محتاط باشد، زیرا با همه آن احوال بازبردهاي بیش نبود و هر چه مقامش باالتر میرفت رشتهاي 

از غارت  ابراهیم پاشا با بازداشتن لشکریان ترك. که شمشیر شاهانه را بر فرق سر او معلق نگاه میداشت نازکتر میشد

کردن تبریز و بغداد، و با اصراري که در ممانعت ایشان از تاراج کردن شهر بودا در مجارستان به عمل آورد، خشم آنها 

در آن هنگامه وي توانست بخشی از کتابخانه ماتیاس کوروینوس و سه مجسمه مفرغی . را نسبت به خود برانگیخت

  . هرمس، آپولون، و آرتمیس را نجات دهد

که این سه مجسمه را در مقابل کاخ خود در قسطنطنیه نصب کرد، حتی آقاي آزادیخواهش از این رفتار  وقتی

همه جا شایع شد که . ها و شمایلها، به هم برآمد اهانتآمیز وي نسبت به دستور صریح دین اسالم، در تحریم مجسمه

ساخت که خرج آن گزافتر و شکوه آن بیشتر از گاهی اوقات ضیافتهایی برپا می. ابراهیم پاشا قرآن را تحقیر میکند

اعضاي دیوان او را متهم ساختند که لحن وي در سخنرانی مانند صاحب اختیار مطلقی است که . مجالس سلیمان بود

روکسالنه، سوگلی حرمسرا، بدخواه نفوذ و قدرت ابراهیم پاشا بود، و . سلطان را چون شیر رام شده به دنبال میکشد

سرانجام سلطان . سماجت زنانه گوش سلطان را از بدگوییها و بدگمانیهایش نسبت به وي پر میساخت روز و شب با

جسد ابراهیم پاشا، که محتمال به فرمان سلطان ) م 1536مارس  31(ق  'ه 943در سال . به گفته هایش اعتماد یافت

چیزي از سوزاندن سروتوس ولویی دو این عمل در وحشیگري . او را خفه کرده بودند، بر روي تختخوابش دیده شد

  . برکن کم نداشت

سلطان محمد فاتح در قانون نامه خود آن را . ترین از این، قانون برادر کشی در میان شاهان عثمانی بود وحشیانه

اکثر قانونگذاران اعالم داشتهاند که هر یک از فرزندان نامی من که به سلطنت برسد حق : ((صریحا چنین بیان میکند

بر آنهاست که طبق این دستور عمل  ;خواهد داشت که برادرانش را اعدام کند تا صلح جهان را برقرار نگاه دارد

بدین ترتیب سلطان فاتح در کمال خونسردي همه فرزندان خود، به جز ارشد آنها را، به امضاي خود محکوم .)) کنند
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داري عثمانیها این بود که دارایی محکومان به مرگ یکی دیگر از نقایص یا بدنامیهاي روش کشور . به مرگ میکرد

و به این جهت سالطین عثمانی دایما در این وسوسه بودند که براي تحکیم اوضاع مالی  ;ضبط خزانه سلطان میشد

گرچه باید اذعان کرد که سلیمان از  ;خود دریچه قلب و عقلشان را بر دادخواهی متهمان و متظلمان بسته نگاه دارند

شمردیم باید اعتراف ) سلطنت فردي(در قبال عیبهایی که بر آن اتو کراسی . سوسه خود را دور نگاه میداشتاین و

شمردیم باید اعتراف کنیم که در ) سلطنت فردي(کنیم که در حکومت عثمانی، غیرمستقیم، یک نوع دموکراسی 

ین معنی که راه رسیدن به هر مقام و حکومت عثمانی، غیرمستقیم، یک نوع دموکراسی امروزي نیز وجود داشت، بد

با . مرتبتی، به جز سلطنت، در مقابل عموم مسلمانان، و حتی کلیه مسیحیانی که به دین اسالم درمیآمدند، باز بود

این وجود ناگفته نبایدگذارد که موفقیت نخستین سالطین عثمانی خود میتواند دلیل بارزي بر ارثی بودن خواص و 

زیرا هیچ یک از دیگر کشورهاي آن عصر، مانند ترکیه عثمانی، در زمینه کشورداري به  ;ه شودخصایل اشرافی شمرد

. مدتی چنین طوالنی، چنان لیاقتی از خود نشان نداد

II - اخالق  

اختالف رسوم زندگی در میان مسیحیان و عثمانیها بخوبی نشان میدهد که تا چه اندازه اصول اخالقی هر جامعه با 

در همان سرزمینی که تا چندي پیش مسیحیت . اع جغرافیایی و زمانی دستخوش تغییر میشوددگرگونی اوض

بیزانسی روش تکگانی را رسمی اعالم داشته بود، اینک روش چندگانی با استقرار تام حکومت میکرد، و زنان همان 

ها پنهان  را از دیدهآب و خاك، که زمانی بر تخت امپراطوري قیصرها تکیه میزدند، اکنون خود را در حرمس

و سلیمان با کمال وظیفهشناسی نیازمندیهاي حرمسرایش را بر میآورد، بدون آنکه مانند فرانسواي اول،  ;میداشتند

شارل پنجم، هنري هشتم، یا آلکساندر ششم دچار تردید و ندامت وجدانی شود و یا شانه از زیر بار مسئولیت جنسی 

ونان باستان، زنان را دور از زندگی اجتماعی و در پس پرده نگاه میداشت، و به تمدن ترك، مانند ی. خود خالی کند

)) رفاقت یونانی((در همان خطهاي که زمانی . همین جهت میدان را براي بروز انواع انحرافات جنسی باز میگذارد

  . واج یافته بودموجب پیروزي در جنگها یا الهامبخش فیلسوفان میشد، اکنون همجنسگرایی به سبک عثمانیها ر

به موجب دستور قرآن هر فرد حق داشت تا چهار زن عقدي و عدهاي صیغه اختیار کند، اما فقط اقلیت معدودي 

هاي خود دور  لشکریان عثمانی، که غالبا در جنگ بودند و مدتی از زوجه. میتوانستند از عهده چنین اسرافی برآیند

در این زمینه . آوردند، یا به صیغه میگرفتند لوب را به عقد خود در میمیماندند، زنان بیوه یا دختران مسیحیان مغ

آنان زنان یونانی، صرب، بلغار، آلبانیایی، مجارستانی، آلمانی،  ;هیچ گونه نعصب دینی و نژادي مانع راهشان نبود

دانشان میخواندند ایتالیایی، روس، مغول، ایرانی، و عرب را یکسان به همسري میپذیرفتند و ایشان را مادر فرزن

در آن شرایط دیگر نیازي به زنا باقی . فرزندانی که بدون استثنا شرعی و عضو جامعه عثمانی محسوب میشدند

زن را وادار میکردند خري خریداري کند و سوار : و وقتی چنان علمی اتفاق میافتاد کیفر آن بسیار شدید بود ;نمیماند

ه صد ضربه تازیانه نوش جان میکرد، میبایست دژخیم خود را ببوسد و بر آن در شهر بچرخد، و مرد پس از آنک

هر شوهري میتوانست صرفا با اعالم اراده خود همسرش را طالق بدهد، اما . انعامی هم به عنوان دسترنج به وي بدهد

. ي پر طول و تفصیلها و اقدامها زوجه نمیتوانست خود را به این آسانیها از بند ازدواج رها سازد، مگر پس از مرافعه

از آن هنگام که همسر بایزید اول به اسارت امیر تیمور در آمد وظاهرا مورد تجاوز . سلیمان تا چهلسالگی ازدواج نکرد

وي و تاتارهایش قرار گرفت سالطین عثمانی براي جلوگیري از وقوع مجدد یک چنین رسوایی عهد کرده بودند که 

حرمسراي سلیمان از سیصد صیغه تشکیل . ه جز کنیزان به بستر خود راه ندهندازدواج رسمی نکنند و هیچ کس را ب

مییافت که همه یا در بازار برده فروشان خریداري و یا در جنگ اسیر شده بودند، و تقریبا تمام آنها در اصل مسیحی 

میپوشیدند، آرایش وقتی قرار میشد سلطان به دیدار زنان حرمسرا برود، همگی زیباترین لباس خود را . بودند
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سلطان با ادب بسیار باهر چند نفري از ایشان که فرصت مییافت تعارف . میکردند، و صف میبستند تا به او سالم کنند

هنگام خارج شدن از . میکرد و دستمالش را روي شانه زنی که بخصوص مورد پسندش واقع شده بود میگذاشت

صبح روز بعد خلعتی از پارچه زربفت . همان شب به وي بازگرداندحرمسرا از آن زن خواهش میکرد که دستمالش را 

  . افزودند به آن زن هدیه میدادند و بر مقرریش می

ممکن بود سلطان دو سه شب درحرم باقی بماند و لطف و کرم خود را شامل عده بیشتري از زنان سازد، اما پس از 

زنان بندرت در کاخ او دیده میشدند و . ردان به سر میبردآن به کاخ خود بازمیگشت و اوقات خود را شب و روز با م

با این وجود، در نظر همه کس پذیرفته شدن به . در شامها و مجالس رسمی به هیچ وجه حق شرکت نداشتند

ها تا بیست و پنج سالگی دستمال سلطان را دریافت نمیکرد، از  اگر یکی از صیغه. حرمسراي سلطان افتخار بزرگی بود

در مورد سلیمان، این سازمان . آورد آزاد میشد معموال هم شوهري از طبقه اول کشور به دست می حرمسرا

  . خوشبختانه سرانجام او را به فساد و ناتوانی نکشاند، زیرا وي اصوال مردي بود معتدل و خوددار

مانی مردان فاقد درجامعه عثمانی معاشرت فقط در میان افراد همجنس معمول بود، و به همین جهت مجالس مه

با این وجود رسوم ادب و نزاکت مانند کشورهاي مسیحی و شاید، . لطف وجود زن و شادي و خنده و پر حرفیش بود

بردگان خانگی . به غیر از چین، هندوستان، ایتالیا، و فرانسه، بیشتر از هر جاي دیگر در میان ایشان مراعات میشد

و آزاد شد . سانیت رفتار میشد و قوانین چندي از حقوق آنان حمایت میکردندبسیار زیاد بودند، ولی با ایشان به ان

گرچه وسایل بهداشت عمومی کمیاب بودند، اما نظافت فردي عمومیت . نشان از قید بردگی نیز شرایط آسانی داشت

گرفته بودند، به  روش نگاهداري حمامهاي همگانی، که به نظر میرسد ایرانیان از سوریه یونانی شده به عاریت. داشت

در قسطنطنیه و دیگر شهرهاي بزرگ امپراطوري این گونه حمامها را از سنگ مرمر و با . جامعه ترك منتقل شده بود

زمانی بود که برخی از قدیسان مسیحی بدان فخر میکردند که نیازي به آب و . زینت و تجمل بسیار میساختند

آنکه در دین اسالم بر هر فرد واجب بود که پیش از ورود به مسجد یا شستشو ندارند و از آن دوري میجستند، و حال 

. در واقع اسالم پاکیزگی را پس از خداشناسی مهمترین دستور دینی شمرده است. شروع به نماز خود را غسل دهد

ند و غذا را با انگشتان از درون بشقابهاي چوبی میخورد. آداب سفر مزیتی بر آنچه معمول مسیحیان بود نداشت

با این حال، . ها متداول بود شراب را هیچ وقت در خانه نمینوشیدند، اما باده گساري در میکده. چنگال وجود نداشت

) چهاردهم میالدي(از قرن هشتم هجري . مست شدن در میان ایشان خیلی کمتر از کشورهاي باختري اتفاق میافتاد

نام آن را در تاریخ حبشه میشنویم، و ظاهرا از آنجا به عربستان اول بار . نوشیدن قهوه در میان مسلمانان معمول شد

جنانکه مشهور است در اصل مسلمانان قهوه را براي شب زنده داري در هنگام اجراي مراسم دینی . نفوذ یافت

. میالدي نامی از آن به میان نیاورده است 1592هیچ یک از نویسندگان اروپایی قبل از سال . مینوشیدهاند

گیسلن دو بوزیک دچار حیرت شد از . ها داراي بدنی قوي و محکم بودند و در پرطاقتی شهرت جهانی داشتندترک

در حالی که گاهی اوقات ((اینکه دید بعضی از ترکها صد ضربه تازیانه را برروي پا و قوزکشان تحمل میکردند، 

حتی افراد معمولی ترك از .)) بر نمیخاست هاي درخت زغال اخته روي بدنشان خرد میشد و از آنها ناله درد ترکه

هاي گشادي که ناهنجاریهاي اندام طعام پرورده شان را میپوشاند  و در این کردار جامه ;روي عادت باوقار راه میرفتند

توده مردم فینه ساده به سر میگذاشتند، و خوشپوشان و توانگران عمامهاي هم به دور آن . به ایشان کمک میکرد

هاي ترکی به سبب رنگهاي متنوعشان مشهور  مرد و زن به یکسان عشق مفرطی به گل داشتند و باغچه. میپیچیدند

ترکها داراي . ظاهرا یاس درختی، الله، گل ابریشم، غارگیالس، و آالله از آنجا به اروپاي باختري رفته است. بودند

  . ندما ظرافت و حساسیتی بودند که در زیر خاکستر جنگهایشان پوشیده می
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بلکه )) فطرتا بیرحم نبودند((امروزه وقتی درسفرنامه جهانگردان مسیحی میخوانیم که ترکها، به غیراز هنگام جنگ، 

فرانسیس . ، دچار شگفتی میشویم))و دوست داشتنی و عموما مهربان بودند... مطیع و رام شدنی و خوشخو((مردمی 

در واقع بیرحمی و . ش از همنوعان خود مهربانی میکردندبیکن شکوه کرده است که ترکها نسبت به جانوران بی

گرفت، و در آن هنگام بود که وحشیانهترین  خشونتشان وقتی بروز مییافت که ایمان و غیرتشان مورد تهدید قرار می

. ساختند خصلتهاي بشري را از خود ظاهر می

نمیشد، زنان و کودکان را از کشتار معاف به هیچ دشمنی پناه داده . قوانین جنگی ترکها بخصوص بسیار سخت بود

میداشتند، اما افراد دشمن را، حتی اگر بی سالح مانده و دست از مقاومت کشیده بودند، بدون آنکه جرمشان معلوم 

با وجود این، سرنوشت بسیاري از شهرهایی که به دست آنها میافتاد بهتر از آن سرنوشت . باشد قتل عام میکردند

 1534ق،  'ه 941(وقتی ابراهیم پاشا تبریز و بغداد را گرفت . ود که به تصرف مسیحیان در میآمدشهرهاي ترکیی ب

 'ه 992(سربازانش را از غارت شهر و آزار مردمان منع کرد، و چون بار دیگر سلیمان قانونی بر تبریز دست یافت ) م

 942(هنگامی که شارل پنجم تونس را گشود اما  ;باز آن را از قتل و غارت لشکریانش مصون نگاه داشت) م1584ق، 

با این . فقط با آزاد گذاردن سپاهیانش به چپاول کردن غنایم شهر توانست دستمزد آنها را بپردازد) م1535ق،  'ه

کیفر دزدي بریدن یک پنجه دست . همه، قوانین ترکها، در کیفرهاي وحشیانه، رقیب و نظیر قوانین مسیحیان بود

  . ان از تصرف مال غیر کوتاه ماندبود تا چنگال دزد

قوانین اخالقی ترکها شبیه مسیحیان بود، ایشان وفاداري به عهد را از افتخارات اخالقی خود میشمردند، و معموال 

اما عالمان اخالق ترك معتقد بودند که . نسبت به دشمنان تسلیم شده بر طبق موازین کاپیتوالسیون عمل میکردند

و به همین  ;اید مسلمان مومن را وادار به انجام کاري بر ضد منافع یا وظایف دینیش سازدهیچ قول و وعدهاي نب

مسافران مسیحی در یادداشتهاي خود . نسبت سلطان نیز میتوانست پیمانهاي رسمی خود و نیاکانش را نقض کند

اما تقریبا کلیه ماموران  ;ندداشت)) خیرخواهی، تقوا، و نیکوکاري... درستی، حس عدالت((آوردهاند که ترکها عموما 

یکی از تاریخنویسان مسیحی اضافه میکند که بیشتر ماموران ترك در اصل . دولتی حاضر به رشوه گرفتن بودند

ولی باید این نکته را هم بر آن افزود که ایشان در هر حال به رسم و آیین ترکهاي مسلمان پرورش  ;مسیحی بودهاند

ایاالت عثمانی پاشایان هر محل مانند نایب کنسولهاي روم باستان، در مدت زمامداري در . مییافتند و خو میگرفتند

خود با شتاب هر چه تمامتر به اندوختن مال میپرداختند تا پیش از آنکه هوس سلطان بزرگشان شخص دیگري را به 

ي خریدن مقام خود رشوه داده پاشایان در اولین فرصت مبالغی را که برا. جاي ایشان بگمارد، بار خود را بسته باشند

بازار فروش مقامهاي دولتی در قسطنطنیه یا قاهره همان قدر رواج داشت که در . بودند از مردم محل میگرفتند

  . پاریس و رم

  ادبیات و هنرها -3

پرورش عمومی معموال . ضعیفترین حلقه رابط در تمدن عثمانی، نقص وسایل الزم براي تحصیل و اشاعه دانش بود

وسایل تحصیل به طور کلی در اختیار طالبی . دانش اندك هم چیز خطرناکی است ;سئله پشت گوش افتادهاي بودم

ها سیار سخت و مفصل  ها برنامه و در این رشته ;بود که قصد داشتند فن آموزش، حقوق، و امور اداري را فرا گیرند

که بهبود و تحولی در وضع مدارس عثمانی به وجود سلطان محمد فاتح و سلطان سلیمان قانونی فرصتی یافتند . بود

معلمان این مدارس مقام . بیاورند، و به کمک صدراعظمهاي خود، و با پشتیبانی مالی ایشان، مدارسی تاسیس کردند

درس آنها اصوال مبتنی بر . محترمی داشتند و موقعیت مالی ایشان از همکارانشان در عالم مسیحیت التینی بهتر بود

 بود، اما مباحثی چون ادبیات، ریاضیات، و فلسفه نیز در آن گنجانده میشدند، به طوري که فارغ)) قرآن((م تعالی
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التحصیالن آن مدارس گرچه در االهیات تبحر بیشتري مییافتند تا در علوم، اما باز از لحاظ فنون مهندسی و سیاست 

. کشورداري کامال با کاروان مغرب زمین همگام بودند

قلیت کوچکی از مردم خواندن و نوشتن میدانستند، اما در میان آن گروهی که با سواد بودند تقریبا همه شعر فقط ا

ترکها نیز مانند ژاپونیها جلسات مسابقه عمومی برپا . و خود سلیمان هم از این قاعده مستثنا نبود ;میسرودند

ن از ریاست بر این سرگرمی الهام گرفته از االهه شعر و سلیما ;هاي خود را میخواندند میکردند که در آن شعرا ساخته

ولی باید گفت که غرق شدن . در آن عصر ترکها صد شاعر معروف و مورد احترام عامه داشتند. حظ فراوان میبرد

اندیشه ما غربیها در عظمت مقام و خصوصیات زبان خودمان چنان ما را از دیگران غافل داشته است که حتی نام 

 ;دوره شاعري وي چهار سلطنت را به هم پیوست. غزلسراي ترك، یعنی محمود عبدالباقی، را نشنیدهایمبزرگترین 

وي در ابتدا . وي که در هنگام مرگ سلیمان قانونی چهلساله بود، سی و چهار سال دیگر هم به زندگی خود ادامه داد

و اگر سلیمان از محل  ;سب معاش کندحرفه زین سازي داشت، ولی ناگهان آن را ترك تا از راه سرودن شعر ک

سلطان . موقوفات مسجد حقوق بدون خدمتی براي وي مقرر نکرده بود، مسلما سخت دچار تنگدستی میشد

عبدالباقی این دین خود را با . مدیحهاي نیز بر هدیهاش افزود و در قصیده خود از شعر عبدالباقی تمجید فراوان کرد

  . مرگ سلیمان به وي ادا کردسرودن مرثیهاي محکم و موثر در 

حتی در ترجمه این منظومه به زبان اروپایی، که در تالش خود براي حفظ قوافی مکرر، شان و ارزش بیان اصلی را از 

عادت که رخش او را، در هنگام آن شهسوار ملک س. استدست میدهد، باز قسمتی از عمق هیجان و شکوه آن نمایان 

جوالن، عرصه عالم تنگ میآمد، آن کس که در برابر آب تیغش کفار مجارستان سر فرود میآوردند، و گوهر شمشیر او 

چهرهاي در لطافت چون گلبرك تر را در خاك نهاد، و خازن دوران او را، چون گوهري، ! را اهل فرنگ پسند میکردند

  . به درج خاك سپرد

و  ;گردون به خاك پاي او سر فرود آوردي ;زیب و زینت اقبال و جاه بود، شاه سگندر افسر و دارا سپاه بود حقا که

  . ساخت خاك بارگاهش دنیا را سجدهگاه بودي، اندك عطاي او کمترین گدایی را چون امیري می

!... پادشاهی بس با مروت و بس مهربان بود

  .... زیرا مقصود او ترك جاه و قرب ا بود ;او را زار و زبون گردون دون مپندار

  .... مرغ روانش به سان هماي بر آسمانها پرواز کرد، و بر حضیض خاك چند استخوانی بیش برجاي نگذارد

  . بر روح و بر روان شاه تحیات والسالم! اقبال و بخت خسرو آفاق مستمدام

ومند بودند که بتوانند، از سر فرصت، به هنرهاي ترکها بیش از آن سرگرم مبارزه و غلبه یافتن بر کشورهاي نیر

تعدادي مینیاتور خوب ترکی با طرحهایی ساده و سبکی گشاده و . ظریفی که وجه تمایز تمدن اسالمی بودند بپردازند

نقاشی نمایشی در خور ترکهاي مومن نبود و تنها مسیحیان ننگین نام بودند که به نقاشی . روان به وجود آمدند

. هایی از وقایع زندگی ایشان، ادامه میدادند هاي خود، با تصاویر قدیسان و صحنه دیوارهاي کلیساها و صومعهکردن بر 

از آن جمله مانوئل پانسلینوس که شاید پارهاي از خصوصیات شیوه رنسانس ایتالیا را به عاریت گرفته بود، نقاشیهاي 

با روشی آزادتر و جسورانهتر و ظریفتر از نقاشیهاي  ،)م15351536(دیواري کلیساي پروتاتون در کوه آتوس را 

سالطین عثمانی هنرمندان معروفی چون جنتیله بلینی را از ونیز، و شاهقلی و ولی . بیزانسی آن زمان، به وجود آورد

باید گفت، در ساختن کاشیهاي . جان، دو مینیاتور ساز نامدار، را از ایران کافرکیش به دربار خود جمع کردند

شرنگ، عثمانیها نیازي به کمک بیگانگان نداشتند و کاشیهاي شفاف خود را با اثري خیره کننده در ساختمانها به خو

شهرهاي سکوتاري و بورسه و . شهر نیقیه با کاشیهاي بدل چینی عالیش براي خود نامی به دست آورد. کار میبردند

و با زریها و مخملهاي مزین به نقوش گل و گیاهی و هرك، در آسیاي صغیر، مراکز عمده پارچهبافی شناخته شدند 
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قالیهاي ترکی فاقد آن جالي . به رنگهاي قرمز سیر و طالیی خود طراحان ونیزي و فالندري را تحت تاثیر قرار دادند

لویی کولبر . شاعرانه قالیهاي ایرانی بودند، اما نقش و نگار با شکوه و رنگهاي گرمشان سخت مورد پسند اروپاییان بود

اما  ;چهاردهم را بر آن داشت که فرمان دهد تا بافندگان فرانسوي از روي قالیهاي کاخهاي عثمانی تقلید کنند

  . ها باقی ماند کوشش وي به جایی نرسید و استادي مسلمانان در این فن دور از دسترس مهارت غربی

نه مشهد، با آن به هم فشردگی معماري  .رسیدهنر عثمانی در هنگام ساختن مساجد قسطنطنیه به اوج ترقی خود 

مساجد با شکوهش، و نه اصفهان روزگار شاه عباس صفوي، هیچ کدام نمیتوانست با عظمت پایتخت سلیمان قانونی 

فرمانروایی خشیارشا بود که تاب این و شاید در تاریخ ایران یا اسالم تنها تخت جمشید دوران  ;کوس همسري بزند

در آن شهر نیمی از غنایم جنگی، که در پیروزیها به دست سالطین عثمانی میافتاد، در راه ا صرف . برابري را میآورد

سلطان عثمانی بر آن بود  زیرا نیت  ;ساختن بناهایی میشد که در عین حال مظهر خضوع دینی و غرور سلطانی بود

سلیمان قانونی با ساختن هفت مسجد به رقابت با . باشکوه و هم با سلطه سالح مرعوب نگاه دارد که ملت خود را هم

در زیبایی از ) م 1556ق  'ه 964(یکی از این مساجد به نام وي خوانده شده . جد خود سلطان محمد فاتح برخاست

ه گرد گنبد بزرگ مرکزي از آن مسجد ایاصوفیه پیشی جسته است و با آنکه در ترکیب و تجمع تعدادي گنبدچه ب

هاي سر به فلک کشیده با بدنه کوه پیکر آن خاصیت خیره کنندهاي به وجود  تقلید کرده است، اما تقابل میان مناره

هاي مطال بر سطح مرمر یا کاشی  کتیبه: درون مسجد گنجینه بهت آوري است از تزیینات و تجمالت. آورده است

هایی از شیشهبندهاي منقوش که در میان  طاقهایی از مرمر سفید یا سیاه، پنجره بدل چینی، ستونهاي سنگ سماق،

شاید بتوان گفت جالل . سنگهایی با نقوش توربافت کار گذاشته شدهاند، و منبر کندهکاري شده با دسترنج یک عمر

یا به نماز  و درخشندگی این مجموعه هنري بیش از آن است که نگرنده در مقابل آن احساس خضوع دینی کند

معماري از اهالی آلبانی به نام سنان این مسجد و هفتاد مسجد دیگر را طرحریزي کرد، و چنانکه مشهور . بایستد

. است عمر وي به صد و ده سال رسید

V -  شخصیت سلیمان  

تدوین قواانین میخواندند، زیرا در )) قانونی((مردم خودش او را . لقب داد)) باشکوه((مغرب زمین بود که سلیمان را 

وي نه در ظاهر، بلکه از جهت حجم تجهیزات ارتشی، وسعت میدان لشکرکشیها، . کشور عثمانی سهم بزرگی داشت

سلیمان به خاطر شوکت و تجمل دربار و . جالل و آرایش پایتختش، و ساختن مسجدها و کاخها محتشم بود

امپراطوري وي از بغداد تا صد و پنجاه . رمانرواییشملتزمانش با شکوه بود، و نیز به خاطر قدرت و وسعت قلمرو ف

به جز . کیلومتري وین و دویست کیلومتري ونیز، که زمانی ملکه دریاي آدریاتیک به شمار میآمد، گسترش داشت

هاي کالسیک ذکر شدهاند در زیر استیالي  ایران و ایتالیا، تمام شهرهاي معروفی که نامشان در کتاب مقدس و نوشته

، اسکندریه، بیتالمقدس، ازمیر، دمشق، افسوس، نیقیه، )پالمیرا(کارتاژ، ممفیس، صور، نینوا، بابل، تدمر : ندوي بود

 تا قبل از عصر وي هیچ گاه هالل عثمانی این همه خشکیها و دریاها را در فرورفتگی خود جاي .تبآتن، و دو شهر 

  . نداده بود

اما باید بگوییم که هیچ کشور پهناور  ;آیا حسن تدبیر سلیمان در کشورداري همسنگ وسعت قلمروش بود شاید نه

دیگري هم، به جز ایران هخامنشی و روم دوران آنتونینها، واجد چنین امتیازي نبوده است، به نسبت آن عصر که 

نداشتند، وسعت خاك عثمانی بیش از آن بود که بتوان از یک  هاي امروزي وجود وسایل ارتباط و حمل ونقل جاده

با آنکه سستی و فساد در حکومت عثمانی ریشه دوانده بود، باز لوتر گفته . و شاید، اداره کردمرکز آن را، چنانکه باید 

ی سلیمان از لحاظ رواداري دین.)) را ترکها دارندچنانکه به اطالع میرسد بهترین نوع حکومت دنیوي ((بود که 

آنان وحدت دینی را الزمه قدرت ملی میشمردند، و حال آنکه سلیمان . دالورتر و جوانمردتر از اقران مسیحی خود بود
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ترکها عقیده دینی خود : ((کاردینال پول مینویسد. مسیحیان و یهودیان را در آداب و ایمان دینی خود آزاد میگذارد

به اعتقادات دینی ایشان اعتراض نکند، میتواند هر ایمان دیگري را که اگر کسی . را بر دیگران تحمیل نمیسازند

هنگامی که ) م 1561نوامبر (ق  'ه 969در سال .)) بخواهد در میانشان تبلیغ کند، و کسی مزاحم او نمیشود

انیا پیروي از اسکاتلند، انگلستان، و آلمان لوتري پیروي از آیین کاتولیک را جنایت بزرگ میشمردند، و ایتالیا و اسپ

میل ندارد هیچ کس را به جبر از دین خود ((آیین پروتستان را جنایت بزرگ میخواندند، سلیمان به عنوان آنکه 

وي کشور خود را پناهگاه امنی براي یهودیانی ساخت که . فرمان به خالصی یک نفر زندانی مسیحی داد)) بازگرداند

. کردند انیا و پرتغال فرار میبر اثر سختگیري دستگاه تفتیش افکار از اسپ

با وجود لشکرکشیهاي مکرر که . عیبهاي سلیمان بیشتر در روابط خانوادگیش ظاهر میشود تا در روش کشورداري

سلیمان به عنوان دفاع از راه حمله آنها را توجیه میکرد جمله در این عقیده متفقند که وي مردي بود با احساسات 

. ملتش نه فقط او را تحسین میکرد، بلکه صمیمانه وي را دوست میداشت. ل و با مروتلطیف و عالی، جوانمرد، عاد

در روزهاي جمعه، هنگام عبورش به قصد مسجد، همگی در سکوت محص فرو میرفتند، سلیمان با فرود آوردن سر به 

از و دعا مشغول عموم آنها از مسیحی، یهودي، و مسلمان سالم میداد، و سپس در مسجد به مدت دو ساعت به نم

درباره وي شنیده نشده است که با اعتیاد به حرمسرا، مانند برخی دیگر از سالطین، سالمتی و نیروي خود را . میماند

به خطر انداخته باشد، اما در مواردي او را میبینیم که چنان در قبال هیجانات عشقی از خود بیخود شده که 

  . اش، را به یک سو افکنده استدوراندیشی و انصاف، و حتی عواطف پدرانه

درنخستین سالهاي سلطنت، معشوقه مورد توجهش کنیزي بود چرکسی، به نام گلبهار، که از آن زیبایی پررنگ و 

  . تراش خوردهاي که طی قرنها از مختصات زنان نواحی خاوري دریاي سیاه شناخته شده بود بهره فراوان داشت

فی نام گرفت، و جوانی زیبا روي و با کفایت و محبوب خاص و عام از آب وي فرزندي براي سلیمان آورد که مصط

. سلیمان کارهاي مهم و ماموریتهاي خطیر بدو سپرد و او را چنان بار آورد که سلطنت را با لیاقت به ارث ببرد. درآمد

روکسالنه خواندهاند،  ولی در جریان عشقی دیگري، زنی به نام خرم سلطان، که از اسیران روسی بود و غربیها او را

دل سلطان را از چنگ کنیز چرکسی ربود و، با زیبایی و نشاط و مکاریش، آنچنان سلطان را مفتون ساخت که فرار 

سلیمان سر از پیروي قانون نیاکان متاخرش باز زد و خرم سلطان را به عقد خود در . رسیدن فاجعه اجتنابناپذیر شد

اما چون سلطان به پیري نزدیک شد . شتن دختران و پسرانی از آن زن شادیها کرد، و از دا)م 1534ق،  'ه 941(آورد

و منظره به تخت رسیدن مصطفی از دور نمایان، خرم سلطان از سرنوشت پسرانش که ممکن بود، بر طبق قانون 

عقد رستم وي توانست دخترش را به . جاري، به دست نابرادري تاجدار خود به هالکت برسند سخت به وحشت افتاد

و بعد با افسونهایی که به گوش وي خواند  ;صدراعظم عثمانی شد، در آورد) م1544(ق  'ه 951پاشا، که در سال 

. رستم پاشا را هم در وحشت از به سلطنت رسیدن مصطفی با خود سهیم و شریک کرد

خود را به دالوري و درایت و در این اوان مصطفی به حکومت دیاربکر منصوب شده و ضمن انجام دادن ماموریتهایی، 

خرم سلطان قواي خود را براي نابود ساختن وي به کار انداخت و به گوش سلیمان . جوانمردي ممتاز ساخته بود

خواند که مصطفی در پی آن است که دل عامه مردم را به دست آورد و با پشتیبانی آنان تاج سلطنت را از چنگ او 

  . را به دسته بندیهاي مخفیانه با ینی چریها متهم کرد رستم پاشا شاهزاده جوان. برباید

سلطان پنجاه ونه ساله، که بر اثر تکرار این تلقینات به ستوه آمده بود، مردد ماند، پریشانی کشید، و سرانجام باور 

تنش وي شخصا به شهر اریلی رفت و مصطفی را به خیمه خود احضار کرد و هنوز از گرد راه نرسیده فرمان کش. کرد

دیگر براي خرم سلطان و رستم پاشا بسیار آسان بود که سلطان را وادار به قتل پسر ). م1553ق،  'ه 961(را داد 

پسر خرم سلطان، به نام سلیم، شاهزاده وارث تاج و تخت . مصطفی سازند، مبادا که به خونخواهی پدر قیام کند
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اما بایزید، برادر سلیم، که کشته ). م1558ق، 'ه 966(د تعیین شد، و آن زن با رضاي خاطر چشم از این دنیا پوشی

آتش جنگ داخلی مشتعل شد، . شدن به دست برادر را سرنوشت خود میدید، سپاهی گردآورد و به جنگ وي شتافت

دوکات از سلیمان  300000شاه طهماسب در مقابل  ;)م 1559ق،  'ه 967(بایزید شکست خورد و به ایران فرار کرد 

، و )م1561ق،  'ه 969(بایزید را خفه کردند  ;سکه دیگر از سلیم، پناهنده خود را به ایشان تحویل داد 200000و 

چنانکه معروف است، سلطان بیمار شکرخداي را به . پنج پسرش را به منظور حفظ امنیت اجتماعی به قتل رساندند

  . صلح و آرامش باقی گذاردندجا آورد که این زاد و ولد پر دردسر رخت از دنیا بستند و او را در 

اما سلیمان بزودي صلح را مالل آور یافت و خود را در اندیشه این خبر سرگرم ساخت که شهسوارانی که چندي 

پیش توسط وي از رودس بیرون رانده شده بودند دوباره در جزیره مالت نیرو گرفته و با حمالت غارتگرانه خود به 

سلطان هفتادو یکساله با خود فکر میکرد که اگر مالت نیز به دین اسالم درآید . ستهاندرقابت با دریازنان الجزایر برخا

 150نیرویی مرکب از ) م1564آوریل (ق، 'ه 972در سال . دیگر سراسر مدیترانه براي مسلمانان امن و امان میشود

  . تصرف کندسرباز را روانه کرد تا آن جزیره را، که اهمیت سوق الجیشی، داشت  20000کشتی با 

. شهسواران به رهبري ماهرانه سردار بالیاقتی چون ژان دو ال والت، با همان دالوري فطري خود، به مقابله پرداختند

و فرا رسیدن سپاه کمکی  ;تلفات دژ سنت المو را گرفتند، ولی چیز دیگري نصیبشان نشد 6000ترکان با دادن 

. چینند و باز گردنداسپانیا ایشان را مجبور کرد که محاصره را پر

ماکسیمیلیان دوم که به جاي پدرش . سلطان پیر نمیتوانست با چنین نغمه شومی زندگی خود را به پایان رساند

فردیناند به امپراطوري رسیده بود از پرداختن خراج به سلطان عثمانی استنکاف ورزید و به پادگانهایی که ترکان در 

خود فرماندهی آن را  ;سلیمان تصمیم به یک جنگ نهایی گرفت. له بردخاك مجارستان مستقر کرده بودند حم

. سرباز، سوار بر اسب، از صوفیه، نیش، و بلگراد عبور کرد200000و به همراهی ) م 1556ق،  'ه 964(عهده دار شد 

جان سلطان ترك در شب پنجم سپتامبر همان سال، هنگامی که دژ سیگتوار را در محاصره گرفته بود، جان به 

زیرا سلیمان نیز مانند وسپاسیانوس از شدت غرور  ;در حالی که راست در خیمهاش نشسته بود ;آفرین تسلیم کرد

در هشتم سپتامبر دژ سیگتوار سقوط کرد، اما این . حاضر نبود که خوابیده در بستر بیماري با مرگ روبه رو شود

پیمان متارکهاي بین . ، و تابستان نیز رو به پایان بودمرد جنگی تمام شد 30000محاصره براي ترکها به بهاي خون 

طرفین امضا شد و سپاه عثمانی ما تمزده به قسطنطنیه بازگشت، در حالی که به جاي پیروزي جسد امپراطورش را 

  . آورد با خود می

در مغرب زمین، آیا اکنون باید شخصیت سلیمان را داوري و مقام او را تعیین کنیم سلیمان در مقایسه با اقرانش 

میان چهار فرمانرواي بزرگ آن نیمه اول قرن شانزدهم میالدي، . آید تر به نظر می گاهی متمدنتر و زمانی وحشی

فرانسوا، با وجود الفزنیها و سنگدلیهایش، با اینکه متمدنتر از دیگران شناخته شده است، سلیمان را حامی و همدست 

سلیمان طی یک عمر . د او ممکن بود به دست دشمنان نابود شده باشدخود میدانست و معتقد بود که بدون وجو

 1568در حقیقت امپراطور ماکسیمیلیان دوم در سال . جنگ تن به تن خود با مغرب زمین پیروز از کار در آمد

و گرچه شارل پنجم در وین جلو سلطان را گرفت، اما کدام سپاه مسیحی جرئت کرده  ;میالدي خراجگزار وي شد

د که به قسطنطنیه نزدیک شود سلیمان صاحب اختیار و فرمانرواي مدیترانه بود، و زمانی رسید که به نظر آمد بو

وي امپراطوریش را بخوبی اداره میکرد، ومستبدي بود . سرنوشت رم مسیحی در دست او و خیرالدین بارباروسا است

باید دید آیا . تیارات نامحدود حکومت میکردکه به پیروي از رسوم مالوف و متکی بر رضایتمندي ملتش، با اخ

حکومت مستبدانه هنري هشتم در انگلستان، یا از آن شارل پنچم در اسپانیا، متکی بر چنین محبت و اعتماد عامه 

اگر  ;مردم بودهاند شارل آن قدرت را نداشت که به صرف گمانی نسبت به خیانتکاري فرزندش فرمان به قتل او دهد
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از آن طرف هنري هشتم میتوانست . ینیم که در سنین پیري براي خون کفار فریاد العطش میزندچه همو را میب

هاي خود یا سران کاتولیکها و پروتستانها را به زیر تیغه دژخیم یا به روي توده هیزم بفرستد، بدون آنکه یک  زوجه

نی شناخته شده بود گرچه آنهم اما در مورد سلیمان که متصف به گذشت و اغماض دی. وعده غذایش عقب بیفتد

سلیمان جنگهاي بسیار برپا کرد، نیمی از اعقابش را . حدي داشت این گونه اعدامها وحشیانه قلمداد شده است

کشت، وزیر با تدبیرش را بی خبر و بدون محاکمه به قتل رساند، و همه عیوب ناشی از در دست داشتن قدرت 

اینهمه جاي شک و سوال نیست که وي بزرگترین و الیقترین فرمانرواي عصر با  ;نامحدود را در خود جمع کرده بود

  . خود بوده است

  

فصل سی و دوم

  یهودیان

1300 -1564  

  

I -  قوم سرگردان  

آورده است که وقتی از یک نفر اسقف اعظم ارمنی، که در اوایل ) 1228(راجر وندوور در کتاب گلچینهاي تاریخ خود 

ت آلبنز دیدن میکرد، پرسیدند که آیا این شایعه درست است که آن یهودیی که با مسیح قرن سیزدهم از صومعه سن

. صحبت کرده بود هنوز در خاور نزدیک زنده است، وي راهبان آن صومعه را به حقیقی بودن آن شایعه اطمینان داد

 ;فناناپذیر غذا خورده استمالزم وي نیز اضافه کرد که اسقف اعظم پیش از ترك گفتن خاك ارمنستان با آن یهودي 

و هنگامی که عیسی از دادگاه پیالطس خارج میشد، همین کارتوفیلوس بود که  ;و نام التینی او کارتوفیلوس است

من میروم، اما تو سرگردان خواهی : ((، و عیسی به وي پاسخ داد))تندتر برو: ((دست به پشت پسر خدا گذارد و گفت

از شهر سنت آلبنز دیدن کردند همین داستان را تکرار  1252اي دیگري که در سال ارمنیه.)) ماند تا من بازگردم

داستانپردازي عامیانه آن را شاخ و برگ داد و نام آن یهودي سرگردان را عوض کرد و به دنباله روایت افزود . کردند

رو میرفت و سپس که چگونه هر صدسال، یا چنین چیزي، وي دچار بیماري مهلکی میشد و در بیهوشی عمیق ف

بعدا این . دوباره چون جوانی برومند، با خاطراتی تازه از محاکمه، مرگ، و رستاخیز مسیح، از آن حالت بیرون میآمد

ها محو شد، و بار دیگر در قرن شانزدهم بر سر زبانها افتاد، تا آنجا که عدهاي از اروپاییان  داستان چندي از خاطره

، )1564و  1547(را در هامبورگ  - که اینک نام آن یهودي سرگردان شده بود  - ش هیجانزده ادعا کردند احشویرو

افسانه یهودي . دیدهاند) 1868(، و باالخره در یوتا )1790(، نیوکاسل )1644(، پاریس )1601(، لوبک )1599(وین 

ح، و همچنین به عنوان سرگردان در اروپایی که ایمانش متزلزل شده بود به عنوان گواهی بر ربانیت و رستاخیز مسی

براي ما این اسطوره مظهر غمانگیز قومی است که در هفتاد . نشانه تازهاي از بازگشت وي، با آغوشی باز پذیرفته شد

دست داد و در مدت هجده قرن برچهار قاره جهان سرگردان ماند و و یکمین سال تاریخ مسیحی زادگاه خود را از 

ابر تن کشید، پیش از آنکه بتواند در جزر و مد دوران بیثبات امروزي مسکن بارها رنجی برابر با مصلوب شدن ر

. باستانی خود را باز یابد

یهودیان در روزگار پراکندگی و سرگردانی خود کمتر از همه در قلمرو حاکمیت سالطین عثمانی، و همچنین در 

قلیتهاي یهودي در قسطنطنیه، سالونیک، آسیاي و ا. دوران تسلط پاپها در فرانسه و ایتالیا خفت دیدند و رنج کشیدند
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صغیر، سوریه، فلسطین، عربستان، مصر، افریقاي شمالی، و آن قسمت از اسپانیایی که در دست مورها بودبه امن و 

بربرها با اکراه وجود ایشان را تحمل میکردند، و با این حال شمعون دوران توانست گروه . سالمت زندگی میکردند

شرح داده است،  1488در اسکندریه، چنانکه ربی عوبدیا برتینورو در سال . ودیان را در الجزایر مقیم سازدبزرگی از یه

شراب فراوان می نوشیدند مانند مسلمانان چهار زانو روي قالی مینشستند، و  ;یهودیها زندگی مرفهی داشتند

یهودیان آلمانی که به عثمانی پناهنده شده . کفشهاي خود را قبل از ورود به کنیسه یا خانه آشنایان در میآوردند

. هایی که به خویشاوندان خود مینوشتند از شرایط رضایتبخش زندگیشان در آنجا تعریف بسیار میکردند بودند در نامه

بعضی از یهودیان . در فلسطین، پاشاي عثمانی به ایشان اجازه داد کنیسهاي در دامنه کوه صهیون براي خود بسازند

ه زیارت فلسطین میرفتند، ومردن در سرزمین مقدس، و بخصوص در بیتالمقدس را براي خود سعادت بزرگی غربی ب

  . شمرند می

و باید گفت در آن سرزمین نورانی یهودیان از  ;با این همه، مرکز فکر و ذوق یهود در آن عصر ایتالیاي سختگیر بود

آنژو برخوردار بودند و به طور کلی در آنکونا، /وستی شاه روبر ددر ناپل از د. هر جاي دیگر بیدردسرتر زندگی میکردند

: اراسموس میگفت.فرارا، پادوا، ونیز، ورونا، مانتوا، فلورانس و پیزا و بقیه مراکز رنسانس زندگی مرفه و با رونقی داشتند

و اقتصاد از اهمیت و احترام  در ایتالیا تجارت.)) ایتالیا پر از یهودي است، اما در اسپانیا هیچ مسیحی وجود ندارد((

برخوردار بودند و چون یهودیان همواره در خدمت این دو بودند، به عنوان عوامل گرم کننده بازار اقتصادي در نظر 

در آن شبه جزیره این رسم قدیمی که یهودیها ملزم باشند لباس مشخص بپوشند، یا با . عامه ارزش خاصی داشتند

ان متمایز بمانند، کال متروك شده بود، و یهودیان توانگر مانند ایتالیایهاي همشان داشتن نشانی مخصوص از دیگر

ها راه داشتند و عده روزافزونی از مسیحیان نیز به تحصیل  جوانان یهودي به دانشگاه. خود لباس فاخر میپوشیدند

  . ورزیدند زبان عربی اشتغال می

ي کاپیسترانو پیروان خود راتحریک میکردند که اجراي گاهی اوقات نیز مغرضان مقدسی چون قدیس جووانی د

  . را، که محتوي صورت محرومیتهاي اجتماعی یهودیان بود، خواستار شوند)) قانون آبی((قطعی کلیه مواد 

با آنکه پاپ ائوگنیوس چهارم و پاپ نیکوالوس پنجم از قدیس کاپیسترانو پشتیبانی میکردند، اما اثر فصاحت بیان 

یکی دیگر از فرایارهاي فرقه فرانسیسیان، برناردینو اهل فلتري، چنان با داد و فریاد . لیا دیري نپاییدوي در ایتا

یهودیان را مورد حمله قرار داد که مقامات شهرداري میالن، فرارا، و ونیز به وي دستور دادند یا صداي خود را 

سه سالهاي نزدیک خانه یک نفر یهودي در هنگامی که جسد کودك . خاموش کند و یارخت از آن شهرها بربندد

اسقف شهر تمام یهودیان را به زندان . ، برناردینو ندا در داد که یهودیان او را کشتهاند)1475(شهر ترانت پیدا شد 

انداخت، و برخی از آنان زیر شکنجه اقرار کردند که پسر بچه را کشتهاند تا خون او را به نیت اجراي مراسم عید فصح 

را حنوط کردند )) سیمونه کوچولو((جسد . در نتیجه، کلیه یهودیان ساکن ترانت را بر توده آتش سوزانیدند. مندبیاشا

خبر  ;هزاران مومن ساده دل به زیارت آن قربانگاه نوین روي آوردند. وبه عنوان یکی از آثار مقدس در شهر گرداندند

سناي ونیز آن شایعه را به . روحیه آنتی سمیتیسم را دامن زدافواهی شقاوت یهودیان از فراز آلپ گذشت و در آلمان 

عنوان جعل اکاذیب دینی مطرود شمرد و به مقامات حوزه حکمرانی دولت ونیز دستور داد که از یهودیان حمایت 

دست دو نفر حقوقدان از پادوا به ترانت آمدند تا به حقیقت آن واقعه رسیدگی کنند، وچیزي نمانده بود که به . کنند

پاپ سیکستوس چهارم در زیر فشار گذارده شد تا سیمونه را در زمره . گروهی از مردم خشمگین قطعه قطعه شوند

با این همه، در . قدیسان در آورد، اما اواستنکاف کرد و پرستش آن کودك را به عنوان یکی از قدیسان ممنوع نمود

. ی در آمدطی مراسمی، سیمونه در شمار آمرزیدگان جاودان 1582سال 
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در رم یهودیان بیش از هر نقطه دیگر جهان مسیحیت از نعمت آزادي برخوردار بودند، و در شرایط مساعدتري به سر 

میبردند، زیرا از طرفی پاپها معموال افرادي با فرهنگ بودند، و از طرف دیگر نفاق شدید میان دو خانواده مقتدار 

و خونریزي داخلی مشغول میداشت که دیگر جایی براي دشمنی باغیر باقی اورسینی و کولونا چنان اهالی را به جنگ 

شاید هم علت اصلی آن بوده است که اهالی رم بیش از آن قصد استفاده از جنبه تجاري مسیحیت . نمیگذاشت

ان در در رم هنوز گتو به وجود نیامده بود، و گرچه بیشتر یهودی. داشتند که خود را اسیر تعصبات خشک دینی سازند

در حقیقت بسیاري . کوي عبرانیان واقع در کناره چپ رودخانه تیبر زندگی میکردند، اما قانونا اجباري دراین کار نبود

پارهاي . ها نزدیک کلیساها ساخته میشدند هاي یهودیان سر بر میآوردند، و کنیسه از کاخهاي اشراف رم از میان خانه

از جمله آنکه ایشان میبایست براي تامین هزینه ورزشها و مسابقات پهلوانی  ;ستمگریها نسبت به یهودیان معمول بود

و همچنین وظیفه داشتند عدهاي از قهرمانان ورزشی خود را نیمه برهنه، که بکلی خالف  ;مالیاتی مخصوص بپردازند

رناوالی تصویرهاي کریه در تئاتر روم و فارسهاي کا. ها بفرستند آیین و رسوم قومیشان بود، براي شرکت در آن مسابقه

و هجوآمیزي از یهودیان ارائه میشد، ولی زنان یهودي را عموما زیبا و نجیب معرفی میکردند، در این مورد اگر به 

هاي یهودي مالت مارلو و تاجر ونیزي شکسپیر مراجعه کنیم، میبینیم که چه تضاد بارزي میان توصیف  نمایشنامه

. نمایشنامه مارلو، وبین شایالك و جسیکا در نمایشنامه شکسپیر موجود است شخصیتهاي باراباس با آبیجایل در

با در نظر گرفتن اینکه پاپها مسیح را چون منجی بشریت پرستش میکردند و عقیده یهودیان را که میگفتند مسیحا 

جوانمردي رفتار هنوز ظاهر نشده است سخت منفور میداشتند، باید گفت که رویهمرفته نسبت به یهودیان با کمال 

درهنگام برقراري دستگاه تفتیش افکار، پاپها یهودیانی را که به دین مسیح درنیامده بودند از پیروي مقررات . میکردند

سخت آن معاف می داشتند، و تنها زمانی دستگاه تفتیش افکار میتوانست یهودیان را مورد تعقیب قرار دهد که 

یهودیانی ((حتی . ی میکردند یک نفر مسیحی را به دین یهود در آوردندایشان متعرض مسیحیت میشدند، و یا سع

، گرچه دولت و مردم به .))در امان بودند)) کلیسا((که کارشان به طور دایم تبلیغ یهودیت بود عموما از تعقیب و آزار 

ی عامه مردم نسبت به عناوین مختلف مزاحم ایشان میشدند، چند نفر از پاپها توقیعاتی صادر کردندتا از شدت دشمن

پاپ کلمنس ششم در این راه کوشش بسیار کرد وشهر آوینیون را، که مقر دستگاه . یهودیان جلوگیري به عمل آید

مارتینوس پنجم در . پاپی بود، براي یهودیانی که از غارتگري حکومت فرانسه فرار میکردند پناهگاه مساعدي ساخت

  : داشت  به جهان کاتولیک چنین اعالم 1419سال 

از آنجا که یهودیان نیز به صورت خداوند آفرینش یافتهاند و روزي به آمرزش اخروي خواهند رسید، و نیز از آنجا که 

ایشان نیازمند حمایت ما هستند، پس به پیروي از رد پاي اسالفمان فرمان میدهیم که هیچ کس مانع اجراي مراسم 

و هیچ یک از افراد ;ق و مراسم اجتماعی ایشان را مورد تجاوز قرار ندهدهاي آنان نشود و قوانین و حقو آیینی کنیسه

یهودي مجبور به پذیرفتن غسل تعمید، یااجراي مراسم اعیاد مسیحی یاهمراه داشتن نشان یهودیت نباشند و 

  . همچنین کسی مانع معامالت ایشان با مسیحیان نشود

س پنجم قوانینی براي محدود ساختن حقوق یهودیان گذراندند، چنانکه بعد خواهیم دید، ائوگنیوس چهارم و نیکوالو

در میان فرمانروایان ایتالیا، پاپها عموما نسبت به یهودیان با کمال دوستی ((اما جدااز آن دو نفر، بر طبق گفته گراتز، 

الف قوانین کهن، حتی برخی از پاپها مانند آلکساندر ششم، یولیوس دوم و لئو دهم، بر خ.)) و رافت رفتار میکردند

در دوره پاپهاي خاندان مدیچی، بسیاري از نویسندگان یهودي . کار درمان خود را به دست طبیبان یهودي میسپردند

با حقشناسی از امنیت و رفاهی که نصیب همکیشانشان شده بود قدردانی کردهاند، و یکی از آنها کلمنس هفتم را 

  : کی دیگر از تاریخنویسان دانشمند یهود در این باره چنین مینویسد ی. خوانده است)) دوست مشفق بنیاسرائیل((
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این اوج سعادت دوره رنسانس بود که یک سلسله از پاپهاي با فرهنگ، ظریف طبع، آسایش طلب، و باتدبیر، که باال 

ک را بردن سطح فرهنگ عمومی را همان قدر از وظایف مهم خود میشمردند که حفظ منافع دینی کلیساي کاتولی

بدین ترتیب ایشان از میانه قرن پانزدهم به بعد تمایل خود رابه ندیده . ... به، توالی بر تخت پاپی رم جلوس کردند

انگاشتن جزئیات زحمت افزاي مقرارت دینی و اغماض جوانمردانه نسبت به عموم کسانی که خارج از آیین کاتولیک 

یهودي یکی از اجزاي اصلی حیات اقتصادي قلمروشان راتشکیل  صنف صرافان و وام دهندگان. بودند ابراز داشتند

در . میداد، و آنها نیز مانند عموم روشنفکران جهان قدر نعمت مصاحبت با طبیبان و دانشمندان یهودي را میشناختند

نتیجه، مقررات آزاد دهندهاي که توسط آباي کلیسا وضع شده و در سومین و چهارمین شوراي التران به صورت 

دیگر شاهزادگان ایتالیایی شاهزادگان ... قوانین مدون در آمده بودند، در زمان این پاپها، تقریبا بکلی متروك ماندند

نیز همین شیوه را شعار خود ساختند، رویهمرفته  - خاندان مدیچی در فلورانس استه در فرارا، و گونتساگا در مانتوا 

و متعصبانه کاتولیکها مواجه میشدند مانند هنگامی که ساووناروال زمام یهودیان اگر چه گهگاه با رفتار خشونت آمیز 

به دست گرفت ، اما عموما با همسایگان خود آمیزش داشتند و در منافع زندگی  1497حکومت فلورانس را در سال 

. آنها شرکت میجستند، به درجهاي که نظیر آن در تاریخ کمتر دیده شده است

ایشان انعکاس رنسانس را در روش .... ر پدید آوردن نهضت رنسانس سهم مشخصی داشتندیهودیان از بعضی جهات د

زندگی و در فعالیتهاي ادبی خود به زبان عبري متجلی ساختند و به توسعه فلسفه، موسیقی، و تئاتر خدمات گرانبها 

  . بودند در بسیاري از دربارهاي ایتالیا، یهودیان شخصیتهایی سرشناس و مورد احترام. کردند

پارهاي از افرادي که در زمان خود شهرت زیادي داشتند نمایندگان این دوره درخشان در روابط میان مسیحیان و 

وبعدها نیز دوست ) 1265(عمائوئیل بنسلیمان الرومی با دانته در یک زمان به دنیا آمد . یهودیان شناخته شدهاند

حرفهاش پزشکی بود، اما عالوه بر آن، در . یمان دوره رنسانس بوداین شخص نمونه کامل یهودیان با ا. صمیمی او شد

مردي بود صاحب ثروت، اهل کار و . وعظ دینی، شناخت کتاب مقدس، دستور زبان، و علوم تبحر کامل داشت

وي که در زبان عبري مقام .)) هاي سبکسرانه که غالبا از حدود ادب خارج میشد سازنده ترانه((تجارت، و شاعر و 

و باید  ;ها سر همسري داشت در روانی بیان و قوت فکر با ایتالیایی ;تادي داشت قالب غزل را وارد آن زبان ساختاس

گفت تا پیدا شدن شخصیتی چون هاینریش هاینه هیچ شاعر یهودي دیگر در شعر هجایی و به کار بردن شوخی و 

سفه شکاکیت ابنرشد قرار داشت که در آن زمان شاید عمانوئیل تحت تاثیر فل. شیرین زبانی به پایه وي نمیرسید

هاي خود نسبت به بهشت با کلیه ساکنان پرهیزکارش اظهار انزجار  زیرا در یکی از منظومه ;رواج بسیار یافته بود

و جهنم را،که محل تجمع وسوسهانگیزترین ) در نظر وي تنها زنان زشتروي پرهیزکار باقی میماندند(کرده است 

در زمان پیریش، به تقلید دانته،اثر ضعیفی به .سر خلقت میدانست ،بر آن به مراتب ترجیح میداده استزیبارویان سرا

وي که از دانته بخشندهتر . در دین یهود نیز مانند آیین پروتستان برزخ وجود ندارد. نام جهنم وبهشت تالیف کرد

اما ارسطو را به گناه آنکه معتقد به  ;هشت راه میدادرا به ب)) پرهیزکاران جهان (( بود،به پیروي از سنت ربیها، عموم 

  . ساخت ابدیت عالم هستی بود محکوم به آتش جهنم می

آنژو، شاه ناپل، در هنگام مسافرت به / روبرد. هاي کالونیموس نیز حاوي چنین نیش بیان وذوق سرورانگیز بود نوشته

در ابتدا، کالونیموس تمام کوشش خود را . ود به ایتالیا بردشهر پرووانس آن دانشمند جوان را مالقات کرد واو را با خ

. صرف علم و فلسفه ساخت و آثار ارسطو، ارشمیدس، بطلمیوس، جالینوس، فارابی، و ابنرشد را به عبري ترجمه کرد

اما خیلی زود شادي و سرخوشی زندگی . هایش توجه و تمایل وي به مسائل اخالقی آشکار است در سراسر نوشته

به سرودن اشعار هجایی  ;هنگامی که به رم نقل مکان کرد، هوراس قوم یهود شد. ل را بیش از اندازه فریبنده یافتناپ

پرداخت و در آنها، با لحنی مالطفت آمیز، عیبها و ضعفهاي مسیحیان، یهودیان، وشخص خودش رابه باد طنز 
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زیرا اگر زن می بود،اجباري نداشت که  ;ده استوي در اشعارش تاسف میخورد براینکه مرد آفریده ش. وتمسخر گرفت

در رساله خالص خود . ماده از برکند 613در کتاب مقدس وتلمود به خوض وغور پردازد، یا قوانین دین یهود را در 

وشهرت این هجونامه در میان یهودیان رومی خود دلیل آن است که ایشان به اندازه  ;تلمود را مورد استهزا قرارمیدهد

. ان تیرهروزشان در کشورهاي دیگر پایند دین نبودندبرادر

کاردینال . نهضت رنسانس شوق به مطالعه درباره قوم یهود، مانند تحقیق در تاریخ و تمدن یونان، را زنده ساخت

 دانشور یهودي مدت سیزده سال در کاخ کاردانیال به). 1509(اجیدیو دویتربو، ایلیالویتارااز آلمان به رم دعوت کرد 

در ایتالیا . عنوان میهمانی محترم به سربرد، در حالی که به کاردنیال زبان عربی میآموخت و از او یونانی یاد میگرفت

بر اثر کوششهاي اجیدیو، رویشلین و عدهاي از شاگردان مسیحیی که زیر دست معلمان یهودي تعلیم یافته بودند 

ایلیا دل مدیگو که در پادوا زبان عبري درس . می دایر شدندکرسیهاي تدریس زبان عبري در چندین دانشگاه و آکاد

میداد، با آنکه از قبول دین مسیح خودداري کرده بود، چنان در نظر مردم مقام بلند یافت که وقتی در میان شاگردان 

لیا مسیحی اختالف نظر شدیدي در مورد یکی از مسائل فلسفی به وجود آمد اولیاي دانشگاه ومجلس سناي ونیز ای

و وي چنان با تبحر و نزاکت ماموریت خود را به انجام رساند که  ;دل مدیگو را مامور کردند که در آن باره داوري کند

. پیکو میراندوال از او دعوت کرد که در فلورانس به تدریس زبان عبري مشغول شود. هر دو طرف راضی و آرام شدند

یوست، و امروز ما میتوانیم تصویر او را در پردهاي که بنوتتسو در آنجا ایلیا به انجمن اومانیستهاي مدیچی پ

  . گوتتسولی از افراد آن انجمن ساخته و اکنون بر دیوار کاخ مدیچی آویزان است مشاهده کنیم

این . هاي آلپ تیره روزتر وسرگردانتر از آنهایی بودند که در ایتالیا به سر میبردند یهودیان نواحی واقع در شمال کوه

کشور . از فالندر بیرون رانده شدند 1370از فرانسه، و در سال  1360از انگلستان، در سال  1290دمان در سال مر

دوباره به خود راه داد، به شرط آنکه دو سوم از کلیه منافعی را که از راه  1315فرانسه یهودیان اخراج شده را در سال 

وهنگامی که عواید مزبور  ;ده بودند به پادشاه فرانسه تقدیم دارندرباخواري، تا پیش از نفی بلد شدنشان، به دست آور

باز این ستمدیدگان هنگامی به فرانسه ). 1321(ضبط خزانه پادشاهی شد، باردیگر یهودیان را از کشور بیرون راندند 

 1360در سال  ).1349(را به دوش کشند و دوباره نفیبلد شوند )) مرگ سیاه((باز گشتند که بار اتهام شیوع دادن 

یهودیان مجددا به فرانسه دعوت شدند تا با دادن وام و به کار انداختن هوش ومهارت خود در امور اقتصادي مبلغ 

اما در سال . هنگفتی گرد آورند و به عنوان خونبها به انگلستان بپردازند و پادشاه اسیر شده فرانسه را آزاد سازند

دین مسیح در آمده بود به طرز مرموزي ناپدید شد، یهودیان متهم به کشتن یک نفر از یهودیان که تازه به  1394

برخی از ایشان در زیر فشار شکنجه اعتراف کردند که یهودي از دین برگشته را نصیحت کرده بودند که . وي شدند

ید تا، به اکراه عقیده عمومی بر ضد یهودیان شعلهور شد و شارل ششم خود را مجبور د. دوباره به دین یهود بازگردد

. فرمان نفی بلد آن قوم سرگشته را باردیگر صادر کند

برخی از آنان به شنیدن مواعظ میلیچ، پیشقدم هوس، رغبت بسیار . در پراگ جمعیت زیادي از یهودیان سکنا داشتند

وس زبان عبري را ه. نشان میدادند، زیرا وي راجع به عهد قدیم دانش فراوان داشت و براي آن ارزش بسیار قابل بود

  . فرا گرفت، تفسیرهاي دینی به زبان عبري را میخواند، از راشی و ابن میمون نقل قول میکرد

. میخواندند)) قوم برگزیده((تابوریان که عقاید اصالحطلبانه هوس را تا سرحد مرام اشتراکی پیش راندند، خود را 

. ز آلمان داده بودند که مورد تعرض جنگیشان قرار داشتایشان سه نام ادوم، و موآب، و عمالقه را به والیاتی ا

لشکریان پیروان هوس رویهمرفته از کشتن یهودیان ابایی نداشتند، و هنگامی که پراگ را به تصرف در آوردند 

، به روش مسلمانان که مغلوب شدگان را در انتخاب دین اسالم یا پرداختن جزیه مخیر میگذاردند، عمل )1421(

در میان کلیه کشورهاي . لکه مجبورشان ساختند که یا به دین مسیح گردن نهند و یا گردن را بر باد دهندنکردند، ب
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 1196و  1146، 1098در سالهاي . مسیحی تنها لهستان بود که مانند ایتالیا نسبت به یهودیان مهمان نو از باقی ماند

اینان در لهستان بخوبی . ت صلیبیون جان به در برندبسیاري از یهودیان آلمانی به لهستان مهاجرت کردند تا ازدس

بعضی از آنها صاحب امالك وسیع شده  1207پذیرفته شدند و زندگیشان رونق گرفت، به طوري که در حدود سال 

، شاه لهستان، باصدور فرمانی عموم یهودیان را از ))بولسالف با ایمان((بولسالف، ملقب به  1264در سال . بودند

پس از پایان یافتن واگیري طاعون، آلمانیهاي بیشتري به لهستان نقل مکان کردند و . اعی بر خوردار کردحقوق اجتم

در آنجا مورد استقبال طبقه اشراف فرمانروا قرار گرفتند، زیرا ایشان وجود آن تازه واردان را چون مخمري که موجب 

یدانستند، بخصوص که هنوز در لهستان طبقه رشد و ترقی اقتصاد اجتماعیشان میشود براي کشور خود الزم م

، حقوق اجتماعی یهودیان لهستان را ))کازیمیر کبیر((کازیمیر سوم، ملقب به . متوسط مردم به وجود نیامده بود

اما  ;و مهیندوك ویتوفت همان حقوق و امتیازات را در مورد یهودیان لیتوانی تضمین کرد ;تثبیت کرد و توسعه داد

شیشی در شهر کراکو به جماعت شنوندگان خود خبر داد که یهودیان پسري مسیحی را کشته و با ک 1407در سال 

کازیمیر چهارم بار دیگر حقوق . همین اتهام قتل عامی به پا ساخت ;دیدگانی کین خواه بر خون او خیره شدهاند

ما آرزومندیم یهودیانی را : ((داشت ، و چنین اعالم )1447(اجتماعی یهودیان را تایید کرد و بر آزادي ایشان افزود 

که به خاطر نافع خودمان، و نیز به خاطر منافع خزانه شاهی، مورد حمایت و حراست خویش قرار دادهایم در دوران 

اولسنیکی اسقف اعظم،  ;روحانیان به شاه اعتراض کردند.)) فرمانروایی پرخیر و برکت ما به رفاه و امنیت زندگی کنند

جهنم تهدید کرد، و جووانی دي کاپیسترانو که به نمایندگی پاپ به لهستان آمده بود، در میدان عمومی او را به آتش 

بعدا که شاه در جنگ با بیگانگان شکست خورد، فریاد ملتش برخاست که . کراکو نطقهایی آتشین بر ضد او ایراد کرد

ه براي جنگ بعدي خود نیازمند پشتیبانی روحانیان چون شا. خداوند او را به گناه یاري کردن به کفار کیفر داده است

قتل عام یهودیان، با نقشه قبلی، در لهستان بر پا  1494و  1463در سالهاي . بود، فرمان آزادي یهودیان را لغو کرد

شاید براي جلوگیري از چنین حوادث ناگوار بود که از آن پس یهودیان کراکو را به محلی در حومه شهر، به نام . شد

. کازیمیرز، انتقال دادند

در آنجا ودیگر مراکز لهستانی و لیتوانی یهودیان کم کم بر کلیه مشکالت فایق آمدند و عده نفوس و رونق کارشان 

در دوره فرمانروایی سیگیسموند اول یهودیان آزادیهاي خود را به غیر از آزادي انتخاب محل سکونت، باز . باال گرفت

سه نفر یهودي در شهر  1556در سال . سموند دوم نیز در پرتو عنایت دولت به سر بردندو در دوره سیگی ;یافتند

  . اند سوخاچف متهم شدند به اینکه کارد بر نان مقدس مسیحیان زده و خون از آن جاري ساخته

د آن سه نفر هر چه بر بیگناهی خود دلیل آوردند سودمند نیفتاد و به فرمان اسقف خلم بر توره آتش سوختن

بوده تا بر یهودیان و پروتستانها ثابت شود که نان )) خدعه دینی((سیگیسموند دوم اعالم کرد که آن اتهام نوعی 

من از این تبهکاري : ((وي به صراحت چنین اضافه کرد. مقدس در واقع تبدیل به جسم و خون مسیح شده است

اما با .)) امکان وجود خون در نان مقدس را باور کنمنفرت انگیز به انزجار آمدهام، و آن قدر هم بیشعور نیستم که 

دوران صلح و مدارا میان حکومت لهستان و یهودیان آن سامان نیز به پایان ) 1572(مرگ این فرمانرواي شکاك 

هاي  در آلمان قرون وسطی، یهودیان چندي به آرامش زندگی کردند و با کوشش فراوان در طول رودخانه. رسید

و حتی عدهاي از اسقفهاي اعظم از امپراطور  ;ها و بنادر آزاد به فعالیتهاي تجاري خود پرداختندبزرگ و در شهر

شارل چهارم با صدور  1354در سال . تقاضا کردند که ایشان را در پذیرفتن یهودیان به شهر خود مجاز دارد

استخدام )) خدام خانگی((را به عنوان منشورزرین به برگزینندگان اجازه داد که بتوانند، مانند امپراطور، یهودیان 

و بدین ترتیب برگزینندگان اختیار یافتند که یهودیان را به امالك خود بپذیرند، ایشان را در زیر حمایت خود  ;کنند

در آلمان نیز، مانند ایتالیا، طالبی که . قرار دهند، به کارشان بکشند، و به عناوین مختلف از آنها جریمه اخاذي کنند
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و از طرفی هم مناظره  ;بودند متن اصلی عهد قدیم را مورد پژوهش قرار دهند به تحصیل زبان عبري پرداختند مایل

در همان زمان نیز تلمود کال به چاپ رسید . شدید میان رویشلین و پففر کورن بازار این زبان را گرمتر ساخت

. و انگیزه تازهاي براي تحصیل زبان عبري شد) 1520(

از لحاظ اصول دین، این اصالح بازگشتی بود به آیین . ت در دوره اصالح دینی به حد اعالي خود رسیدنفوذ یهودی

سادهتر و قوانین سخت اخالقی آغاز مسیحیت، یعنی آن دورانی که مسیحیت با یهودیت اختالط و همبستگی داشت 

)). بتهاي تراشیده شده((نفر نژاد سامی هاي مذهبی مسلما انعکاسی بود از ت ضدیت پروتستانها با تصاویر و مجسمه. 

مریم ((و همچنین طرد  ;هاي آیین پروتستان در روزهاي شنبه اعمال روز سبت را به جا میآوردند بعضی از فرقه

و پرهیز از ستایش قدیسان در آیین پروتستان شباهت و قرابت بسیار با روش یکتاپرستی محض یهودیان )) پرستی

با پذیرفتن نیازمندي جنسی و مشروع دانستن ازدواج، به مراتب به ربیهاي یهودي  کشیشان پروتستان،. داشت

متهم میساختند و یا )) یهودي مآبی((مخالفان مصلحان دینی ایشان را به . نزدیکتر بودند تا به کشیشهاي کاتولیک

. ز روش موسی تقلید کندخود کارلشتات گفته است که مالنشتون میل داشت عینا ا. شان میخواندند)) نیمه یهودي((

را یکی از گناهان کبیره سروتوس شمرد، و آن دانشمند اسپانیایی نیز به نوبه خود اعتراف کرد )) یهودي مآبی((کالون 

فرمانروایی کالون بر مردم ژنو یادآوري . که مطالعاتش به زبان عبري موجب شک آوردن وي به تثلیث االهی شده بود

  . استانی بنیاسرائیل بودتسلط روحانیان در جامعه ب

متهم شد زیرا در مجالست با یهودیان زبان عبري میآموخت و نیز بسیاري از مواعظ و )) یهودي مآبی((تسوینگلی به 

  :خود وي اعتراف میکند که چگونه مسحور زبان عبري شد . تفسیرهاي خود را بر متن عهد قدیم متکی میساخت

هایش محدود است، اما  گر چه عده واژه. پرورش یافته و زیبا و متین یافتهام من این زبان مقدس را بیش از حد تصور

فقدان هیچ معنا و مفهومی در آن محسوس نیست، زیرا از هر واژهاي که درگنجینه این زبان محفوظ است به چندین 

ان پی ببرد، مالحظه در واقع جرئت میکنم بگویم که اگر کسی به متانت و زیبایی این زب. نوع مختلف استفاده میشود

هیچ زبانی تااین . میکند که هیچ زبان دیگري نمیتواند، بالغاتی آن قدر معدود، بیانی آنچنان محکم و رسا داشته باشد

هیچ زبانی نمیتواند با این سهولت قلب آدمی را به . غنی نیست. ... اندازه براي رساندن تشبیهات چند پهلو و پرمعنی

  . نشاط و طپش در آورد

چقدر متنفرم از آنهایی که مانند : ((وتر تا این اندازه اظهار اشتیاق نمیکند، بلکه چنین زبان به شکایت میگشاید ل

تسوینگلی بر کرسی خطابه شهر ماربورگ به یونانی و . تسوینگلی چندین زبان را مورد استعمال خود قرار میدهند

یان را سخت مورد حمله قرار داد، گویی هرگز چیزي از لوتر با تندخویی دوران پیریش یهود.)) عبري سخن میگفت

لوتر در رساله راجع به یهودیان و . هیچ کس در مقابل طلبکار خود احساس پهلوانی نمیکند ;آنها فرا نگرفته بود

رنج : ایشان مسیح را به منزله خدا نپذیرفتهاند: ، با شلیکی از دالیل، یهودیان را به توپ میبندد)1542(دروغگوییشان 

ایشان با  ;و سرگردانی متمادي ایشان نتیجه قهر خداوندي است خود را بزور وارد سرزمین مسیحیان کردهاند

تلمود خدعه و دزدي و کشتن مسیحیان را از کارهاي صواب شمرده  ;رباخواري بیشرمانه به نعمت و دولت رسیدهاند

و کودکان مسیحی را میکشتهاند تا خونشان را در ها را به سم آلوده میساختنه  ها و چاه و یهودیان چشمه ;است

در مطالعه شرح حال دوره پیري لوتر میبینیم که با چه شدتی به آلمانیها نصیحت . مراسم دینی خود مصرف کنند

ها و مدارسشان را ببندند، اموالشان را غصب کنند، مردان و زنانشان  هاي یهودیان را بسوزانند، کنیسه میکند که خانه

لوتر . بیگاري بکشند، و باالخره عموم یهودیان را مجبور سازند که یا دین مسیح را بپذیرند یا زبانشان قطع شود را به

در موعظهاي که کمی پیش از مرگش ایراد نمود اظهار داشت که پزشکان یهودي به عمد بیماران مسیحی را مسموم 

که تا آن حد مدیون یهودیت بود بیشتر از آیین کاتولیک این گونه بدگوییها باعث شدند که آیین پروتستان . میکردند
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رسمی به آنتی سمیتیسم گرایش پیدا کند، گر چه توده کاتولیک بیش از پروتستانها نسبت به یهودیان دشمنی نشان 

این گروه متعصبان سرانجام برگزینندگان ساکس و براندنبورگ را وادار کردند که سکنه یهودي قلمرو خود را . میداد

ایشان بودند که براي قرنهاي آینده شالوده نفرت عمومی نسبت به قوم یهود را در آلمان ریختند و . نفی بلد کنند

. مردم را براي کشتارها و آدم سوزیهاي جمعی آماده ساختند

II - زیر شکنجه  

د شدیدي بود که چرا مسیحیان و یهودیان نسبت به یکدیگر نفرت داشتند بیشک علت نافذ و دایمی این تنفر تضا

  . یهودیت براي اصول عقاید مسیحیت مدعی و محکی جاودانی بود. میان عقاید دینی آنها وجود داشت

و به دنبال آن براي نخستین  ;این ضدیت دینی منجر به جدایی نژادي گردید که ابتدا ارادي بود و بعد اجباري شد

ختالف در طرز لباس پوشیدن و آداب زندگی و عالیم چهره تجزیه نژادي طبعا ا. گتو به وجود آمد 1516بار در سال 

اختالفات مزبور به نوبه خود حس بیاعتمادي و . و آیین پرستش وطرز سخن گفتن را میان آن دو دسته تشدید کرد

یهودیان محرومیت خود از ازدواج با مسیحیان . و از این ترس نفرت زاده شد ;ترس متقابل را در میان آنان برانگیخت

دانستند که خود را اعقاب  ا به صورت افتخاري بزرگ جلوهگر میساختند، و در برتري نژادیشان همین را بس میر

. پادشاهانی معرفی کنند که هزار سال پیش از مسیح بر قوم بنیاسرائیل فرمانروایی داشتند

زبانی نرم و مکار خشونتها و ایشان مسیحیان را مشرکینی خرافه پرست و افرادي نسبتا کند ذهن میدانستند که با 

جنگهاي برادر کشی به راه میاندازند، و ازاین رو )) سرور سالمتی((شقاوتهاي خود را میپوشانند ودر لباس پرستش 

. مسیحیان نیز یهودیان را تحقیر میکردند، زیرا ایشان را کافرانی بیگانه و غاصب میدانستند. آنان را تحقیر میکردند

نی نقل میکند که وقتی شنید که مریم عذرا از نژاد یهود بوده است، سخت ناراحت شد و اعتراف تامس مور از زن موم

  . کرد که از آن پس دیگر نتوانسته است مادر خدا را با همان خلوص نیت واشتیاق سابق پرستش کند

ته باشند که گرچه میبایست مسیحیان اعتقاد داش. نظریه آیین قربانی مقدس براي یهودیان مصیبت بزرگی شد

کشیش هنگام انجام دادن مراسم دینی قرص نان را تبدیل به جسم و خون مسیح میسازد، اما برخی از مسیحیان 

رواج داستانهایی، راجع به نان مقدس و خون آمدن از آن، بر اثر زخم . مانند، اللردها، نسبت به این امر مشکوك بودند

و چه کسی جرئت میکرد به چنین عمل مهیبی دست  ;عتقاد میشدکارد یا خراش نوك سنجاق، موجب تحکیم این ا

در . بزند، مگر یک نفر یهودي دراواخر قرون وسطی، شایعات راجع به خون آمدن از نان مقدس رواج فراوان یافته بود

 در بروکسل اتفاق افتاد، این 1369و به سال ) نزدیک پاساو(در نویبورگ  1338بسیاري موارد، چنانکه به سال 

در بروکسل به یاد بود خون آمدن از نان مقدس . هاشان میشد شایعات منجربه کشتار جمعی یهودیان و سوزاندن خانه

، نمازخانهاي در کلیساي جامع سن گودول بر پا ساختند تا هر ساله، ضمن مراسمی، وقوع آن معجزه 1369در سال 

در نویبورگ، یکی از خدام . مس فالندریها در آمدو همین مراسم بود که بعدا به صورت جشن کر ;را جشن بگیرند

کلیسا اعتراف کرد که نان تقدیس نشدهاي را به خون آغشته و در گوشهاي از کلیسا پنهان کرده بود، وسپس 

  . یهودیان را به کارد زدن بر آن متهم ساخته بود

ها را که درباره سوهقصد  گونه افسانهناگفته نباید گذارد که روحانیان روشنفکري چون نیکوالي کوزایی انتشار این 

رقابتهاي اقتصادي نیز در . شمردند یهودیان به نان مقدس شایع بود، چون عملی ننگ آور و شقاوت آمیز، مطرود می

در زمانی که به پیروي ازاحکام پاپ رباخواري در میان مسیحیان حرام . پس این خصومتهاي دینی پنهان بودند

بعدها که . ریبا انحصار وام دادن و بهرهگرفتن را در سراسر عالم مسیحیت در دست داشتندشمرده میشد، یهودیان تق

هایی مانند باردي، پیتی، و ستروتتسی در فلورانس  تجارتخانه ;بانکداران مسیحی این تحریم دینی را نادیده انگاشتند

د که مدعی و رقیب این امتیاز انحصاري هاي خاندان ولزر، هوخشتتر، و فوگر در آوگسبورگ تاسیس یافتن و تجارتخانه
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هم مسیحیان و . ودر نتیجه نقطه اصطکاك و تضاد تازهاي میان مسیحیان و یهودیان به وجود آمد ;یهودیان شدند

در حالی که وجود دو  ;هم یهودیان با بهره گران پول وام میدادند، و این خود انعکاسی بود از تزلزل اقتصادي آن زمان

وام دهندگان یهودي . عنی باالرفتن بهاي اجناس وتورم یافتن پولهاي رایج، مرتبا براین تزلزل میافزودعامل دایمی، ی

از رقباي خود بیشتر در معرض خطر بودند،وغالبا با اشکال، یا به تصادف مساعد، میتوانستند بستانکاري خود را وصول 

مهایک مهلت قانونی بدهند، چنانکه دردوره جنگهاي زیرا مثال ممکن بود که مقامات روحانی براي پرداخت وا ;کنند

همچنین ممکن بودکه شاهان به دارایی یهودیان مالیات ببندند، یابزور از آنها وامهاي . صلیبی نظیر آن اتفاق افتاد

روع هنگفت بگیرند، یایهودیان رانفی بلند کنند و بدهکاران ایشان رااز پرداخت وام خود معاف سازند، و یا از بهره مش

در شمال آلپ تقریبا کلیه طبقات، به جز بازرگانان، هنوز بهره گرفتن . ایشان سهمی به خوداختصاص دهند

رارباخواري می دانستند وبا نکدارهاي یهودي را به ارتکاب این گناه محکوم میکردند، بخصوص هنگامی که بدهکار 

امور مالی شناخته شده بودند، دربسیاري  هاي از آنجایی که یهودیان عموما بهترین خبره. ایشان می شدند

ازکشورها،شاهان براي تنظیم اقتصاد کشور خود از ایشان استمداد میکردند، و در این وضع قیافه آن یهودیان 

دولتمندي که مشاغل پر منفعت را در دست داشتند واز مردم طلب مالیات میکردند آتش حقد و کینه عمومی را بر 

شهر .ا این همه، بعضی از جوامع مسیحی صرافان وبانکداران یهودي را حسن استقبال کردندب.ضد ایشان برمیافروخت

در صد بهره نگیرند،در حالی که نرخ  5,32فرانکفورت امتیازات خاصی براي ایشان قایل شد، به شرط آنکه بیش از 

ار مینمایند، اما، چنانکه در این ارقام به نظر سخت ناگو. درصد میرسید 43بهرهاي که به دیگران میپرداختند به 

تجارتخانه  1304در سال . درصد بهره گرفتهاند 266تاریخ آمده است، وام دهندگان مسیحی با ایمانی نیز بودهاند که 

بندر (درصد تعیین کرده بود، و وامدهندگان مسیحی در بریندیزي  220خاندان هولتسشوهر در نورنبرگ بهره وام را 

در تاریخ با نام شهرهایی آشنا . درصد رسانده بودند 240این نرخ را به ) دریاي آدریاتیک عمده ایتالیا در کناره

میشویم که خواستار بازگشتن بانکداران یهودي بودند، زیرا ایشان را از جانشینان مسیحیشان منصفتر و بامداراتر 

که عدهاي از سرمایهداران یهودي از دولت راونا ضمن بستن پیمانی با ونیز این شرط را در آن گنجاند . میدانستند

. ونیز به راونا اعزام شوند و براي توسعه زراعت وصنعت آن کشور بانکهاي تعاونی تاسیس کنند

ملی گرایی نیز نغمه دیگري به سرود نفرت میافزود هر ملت اروپایی وحدت نژادي و دینی را الزمه بقاي خود 

. یان را به دین مسیح در آورد و ایشان را در خود جذب ومستهلک کندمیدانست و از اینرو، در پی آن بود که یهود

هرگونه رابطه و ) 1311(شوراي وین . تعدادي از شوراهاي کلیسایی و برخی از پاپها دشمن سرسخت یهودیان بودند

صرفا در  راي داد که عموم یهودیان) 1313(شوراي زامورا . آمیزشی را میان مسیحیان و یهودیان اکیدا ممنوع ساخت

احکام مقدس گذشته، مبنی بر تحریم مشارکت و ) 14311433(شوراي بال . حال تبعیت و بردگی باقی بمانند

معامله با یهودیان، خدمت کردن به ایشان، و مراجعه به پزشکان یهودي، را تجدید و تنفیذ کرد و همچنین به مقامات 

نشان (دهاي مجتمع سازند، ایشان را مجبور کنند که غیار هاي جداافتا دولتی دستور داد که یهودیان را در محله

. هایی که براي هدایت ایشان به دین مسیح ترتیب داده میشد مرتبا شرکت کنند به خود زنند، و در موعظه) مخصوص

پاپ ائوگنیوس چهارم، که با شوراي بال در مبارزه بود، جرئت نکرد که در آزار رسانیدن به یهودیها از شورا عقب 

وي پس از تایید احکام فوق، قدم فراتر نهاد و حق استخدام به خدمات عمومی، ارث بردن از اموال مسیحیان،  ;بماند

هفته آالم حضرت ((پاپ فرمان داد که همه ساله در طی  ;هاي تازه را نیز از یهودیان سلب کرد و ساختن کنیسه

که این خود احتیاط (ها را به روي خود ببندند  در و پنجرههایشان بمانند و  یهودیان مکلف باشند که در خانه)) مسیح

و عالوه بر اینها، اعالم کرد که از آن پس گواهی یهودیان  ;)عاقالنهاي بود براي جلوگیري از حمله و تجاوز مسیحیان
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مریم ائوگنیوس شکایت میکرد که بعضی از یهودیان درباره عیسی و . بر ضد مسیحیان اعتبار قانونی نخواهد داشت

. آورد و محتمال این مطلب حقیقت داشت، زیرا بدیهی است که تخم نفرت، نفرت به بار می ;حرفهاي زشت میزنند

ائوگنیوس در توقیع دیگري دستور داد هر یهودي ایتالیایی که درحال مطالعه تلمود دستگیر شود اموالش ضبط 

ا مامور نظارت به اجراي یک یک مواد این مجموعه پاپ نیکوالوس پنجم جووانی دي کاپیسترانو ر. دولت خواهد شد

و به وي اختیار داد دارایی هر پزشک یهودیی را که مشغول معالجه بیمار مسیحی ) 1447(قوانین ستمگرانه ساخت 

  . است ضبط کند

 با وجود صدور این احکام سخت، عامه مسیحیان نسبت به یهودیان با همان خوشخویی و مدارایی که فطري مردان،

اما درهر جامعه اقلیتی . رفتار میکردند -زنان، وحتی جانوران است مادام که به مقاصد و منافعشان تجاوزي نشود 

یافت میشود که چون بداند براي ارتکاب گناهان جمعی کیفري وجود ندارد، از شرکت در هیچ گونه شرارت و شقاوتی 

، که در ابتدا به عزم ))چوپانان((ز مسیحیان، تحت نام همین است که مشاهده میکنیم گروهی ا. روي بر نمیگرداند

افرادي از ولگردان و اوباشان را به ) 1320(زیارت سرزمین مقدس به راه افتاده بودند، در هنگام عبور از کشور فرانسه 

قتل دور خود جمع کردند و تصمیم گرفتند در سرراه خود یهودیانی را که از پذیرفتن تعمید امتناع میورزند به 

تودهاي از مردم لجام گسیخته خشمگین آنها را  ;در شهر تولوز، پانصد یهودي از ترس به برجی پناه بردند. برسانند

تالش حاکم شهر در . در محاصره گرفتند و به ایشان اعالم کردند که یا تعمید را بپذیرند و یا تن به مرگ دهند

ممکن یافتند، قویترین فرد میان خود را مامور کردند که به  پناهندگان که مقاومت را غیر. خالصیشان بیهوده بود

و آن یک نفر نیز، با  ;دست خود همگی آنها را بکشند، وبدین ترتیب همه آن گروه، جز یک نفر، به هالکت رسیدند

به همین طریق، عموم یهودیانی که در . وجود آنکه حاضر به قبول تعمید بود، به دست مهاجمان قطعه قعطه شد

وبیست دهکده کوچک در جنوب فرانسه و شمال اسپانیا زندگی میکردند قتل عام شدند، و تنها معدودي افراد صد

صدو بیست یهودي، به اتهام مسموم کردن  1321در سال . درمانده و محروم از همه چیز از خود برجاي گذاردند

یک نفر خشکه مقدس آلمانی اعالم کرد  1336در سال . هاي آب، در نزدیکی شهر شینون زنده طعمه آتش شدند چاه

نفر از  5000وي . که از جانب خداوند بر او وحی نازل شده است که با کشتن یهودیان انتقام مرگ مسیح را بگیرد

خوانده شدهاند به دنبال خود انداخت و )) چرمین بازو((دهقانان را که چون نواري از چرم به دور بازوانشان میبستند، 

یک جنون آدمکشی سراسر نواحی باواریا، بوهم، . ینالند هر چه یهودي برسرراه خود یافت به قتل رسانددر آلزاس و را

پاپ بندیکتوس دوازدهم هرچه کوشید نتوانست به آن وضع و خیم ). 1337(موراوي، و اتریش را به خون کشید 

و حال آنکه در  ;حمایت به عمل آمدخاتمه دهد، و تنها در شهرهاي راتیسبونا و وین از یهودیان به طرز مرموزي 

. نقاط دیگر هزاران نفر یهودي شکنجه دیدند و به هالکت رسیدند

ابن بلیه آسمانی در آسیا مغوالن و مسلمانان و . مرگ سیاه براي یهودیان کشورهاي مسیحی فاجعه تازهاي بود

ولی در اروپاي باختري  ;ل گذارده باشدیهودیان را کشته بود، بدون آنکه کسی گناه آن را به گردن قوم بنیاسرائی

مشتی مردم که از دستبردهاي طاعون به جان آمده بودند یهودیان را متهم ساختند که به قصد نابود کردن امت 

مغزهاي ملتهب شده جزئیات راتخمیر و تکمیل کرد، و در نتیجه، چنین . هاي آب را به سم آلوده کردهاند مسیح چاه

هاي سم، ساخته شده از اجسام بزمجه و مارمولک و قلب  ان ساکن تولدو مامورانی با جعبهانتشار یافت که یهودی

. ها را با آن مسموم کنند ها و چشمه مسیحیان، به کلیه مراکز یهودیان در کشورهاي اروپا فرستادهاند که چاه

سیاري از فرمانداران محلی و ب ;پاپ کلمنس ششم نیز چنین کرد ;امپراطور شارل چهارم این تهمت رابیاساس خواند

عقیده باطلی در میان مسیحیان . و شوراهاي شهري هم به تایید آن نظر راي دادند، ولی هیچ یک به جایی نرسید

در واقع در برخی از شهرها شاید به سبب اختالفات . رواج یافت که یهودیان بندرت از بیماري طاعون آسیب میبینند
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اما در . پزشکان یهودي این تب عفونی یهودیان را کمتر از مسیحیان از پا در میآورددر قوانین بهداشت و طرز درمان 

با این . بسیاري از شهرهاي دیگر، مانند وین، راتیسبونا، آوینیون، و رم، یهودیان نیز به اندازه مسیحیان تلفات دادند

. ها و چشمه ها ریختهاند در چاه همه، چندتن از یهودیان براثر شکنجه زیاد مجبور شدنداعتراف کنند که سم را

قتل عام یهودیان با برنامه . هاي خود را کور کردند و آب باران وبرف ذوب شده را آشامیدند ها و چشمه مسیحیان چاه

در یکی از شهرهاي جنوب فرانسه، کلیه افراد یهودي . قبلی، به نحوي بیرحمانه در فرانسه، اسپانیا، و آلمان رواج یافت

همچنین یهودیان ساووا و تمام یهودیان ساکن اطراف دریاچه لمان و شهرهاي برن، . شعله آتش انداختند را به درون

کلمنس ششم براي دومین بار از این گونه اتهامات و رفتار . فرایبورگ، بال، نورنبرگ، و بروکسل را در آتش سوزانیدند

  شد که شدت شیوع طاعون در نقاطی که یهودیان وجود وحشیانه انتقاد کرد، به بیگناهی یهودیان راي داد، و متذکر 

و روحانیان را به سبب رفتار ستمگرانهشان سرزنش کرد و  ;نداشتند به همان اندازهاي بود که در کلیه شهرهاي دیگر

با این وجود اسقف ستراسبورگ . عموم کسانی که دست به خون یهودیان و زبان به اتهام آنان میآلودند را تکفیر کرد

ه جرگه اتهام زنندگان پیوست و شوراي شهر را مجبور کرد که، بر خالف میل خود، همه یهودیان را از شهر اخراج ب

توده مردم این اقدام را بیش از اندازه مالیم و دوستانه تشخیص داد وشوراي شهر را از کاربر کنار کرد و شوراي . کند

عدهاي از یهودیان به روستاهاي . موم یهودیان شهر داددیگري به جاي آن نشاند که فرمان به دستگیر کردن ع

دو هزار نفر از آنها، که در شهر باقی مانده بودند، به زندان افتادند و . اطراف گریختند و به دست دهقانان کشته شدند

دند، طعمه نیمی تسلیم شدند و نیمی دیگر، که سراز فرمانبرداري باز ز. زیر فشار قرار گرفتند تا تعمید را بپذیرند

روي هم رفته براثر این یهودي کشیها در سراسر اروپاي مسیحی پانصد وده ). 1439چهاردهم فوریه (آتش شدند 

مرکز یهودینشین بکلی خالی از سکنه شدند، و تعداد بیشتري از شهرها نیز اکثریت افراد یهودي خودرا از دست 

اقب بروز طاعون به یهودیان داده شد، از هر پنج نفر یهودي مثال در سارا گوسا، پس از زجر و آزاري که متع. دادند

. نفر تخمین زده است12000و از آن باواریا را  3000هنري چارلزلی کشتگان یهودي ارفورت را . یک نفر برجاي ماند

نظیر این خودکشی جمعی . در وین، به تلقین ربی یونس، کلیه یهودیان در کنیسه جمع شدند و خودشان را کشتند

در یک فرار وحشتزده هزاران نفر یهودي از اروپاي . در شهرهاي ورمس، اوپنهایم، وکرمس نیز به وقوع پیوست

قبل از دوره معاصر، در میان کلیه مدارك موجود درباره . باختري به لهستان و ترکیه عثمانی پناهنده شدند

هودیان در هنگام شیوع مرگ سیاه پیدا وحشیگري تاریخی، به اشکال میتوان عملی وحشیانهتر از کشتار جمعی ی

زمانی شد که بازماندگان یهودیان آلمان آهسته به سوي همان شهرهایی که ایشان را از هستی ساقط کرده . کرد

کلیه سی و شش شهري که اتحادیه  1385در سال . هاي خود را بر پا ساختند بودند باگشتند، و دوباره کنیسه

اکنان یهودي خود را زندانی کردند و اعالم داشتند به شرطی آنها را آزاد خواهند سوابیایی را تشکیل میدادند س

این معامله خصوصا براي شهر نورنبرگ خیلی . ساخت که از پس گرفتن وامهایی که داده بودند صرف نظر کنند

دهاي از یهودیان ع 1389در سال . از یهودیان وام گرفته بود) دالر700000(پوند  7000رضایتبخش بود، زیرا مبلغ 

در شهر پوزنان، باز به همان  1399و در سال  ;به اتهام آنکه به نان مقدس بیحرمتی کردهاند کشتار جمعی شدند

، شپاتر )1424(به دالیل گوناگون ساکنان یهودي از شهرهاي کولونی . عنوان، چهاردهنفر یهودي در آتش سوختند

، نورنبرگ )1470(، ماینتس )1458(، ارفورت )1453(بورگ ، وورتس)1439(ستراسبورگ و آوگسبورگ ) 1435(

ایشان بیش از اندازه ((ماکسیمیلیان اول اخراج آنان را، به این عنوان که . ، بیرون رانده شدند)1499(، و اولم )1498(

 تکثیر نفوس یافته و با رباخواري خود دارایی اهالی شریف را غصب کرده و آنان را به خاك مذلت و بدنامی

تمام یهودیان شهر براندنبورگ زندانی شدند و داراییشان نیز ضبط دولت  1446در سال . ، قانونی شمرد))نشاندهاند

شتفان، اسقف براندنبورگ اتهامات وارد بر یهودیان را بهانهاي براي پنهان داشتن طمعکاري طبقه فرمانروا . شد
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بدون دلیل قانونی، گروهی از یهودیان را به زندان  آن امیرانی که با آزمندي افسار گسیخته خود و: ((دانست

در سال .)) انداختهاند و حاضر نیستند اموالی را که بزور از ایشان بربودهاند بازگردانند به ستمگري عمل کردهاند

، کاردینال نیکوالي کوزایی، یکی از روشنفکرترین مردان قرن پانزدهم، یهودیان حوزه خود را موظف ساخت 1451

دو سال بعد جووانی دي کاپیسترانو ماموریتهاي خود را به . یار به خود نصب کنند تا از دیگران شناخته شوندکه غ

هاي غرا و موثر  وي در موعظه. نمایندگی پاپ نیکوالوس پنجم در آلمان، بوهم، موراوي، سیلزي، و لهستان آغاز کرد

به )) آفت یهود((دوکهاي باواریا که از خطر . م کردخود یهودیان را به کشتن کودکان و هتک حرمت نان مقدس مته

گودفري، اسقف وورتسبورگ، که قبال در فرانکونیا . هراس افتاده بودند کلیه عبریها را از دوکنشین خود بیرون راندند

دان در یکایک شهرها، یهودیان به زن ;به یهودیان اختیار و آزادي عمل کامل داده بود، اینک ایشان را نفی بلد کرد

در برسالو، به درخواست کاپیسترانو چند تن از یهودیان را به زندان . افتادند و هر چه وام داده بودند سوخت شد

و در نتیجه این اعترافات  ;انداختند تا خود وي در زیر شکنجه ایشان را وادار به اعتراف مطالبی که در نظر داشت کند

بقیه یهودیان شهر را نفی بلد کردند، اما فرزندانشان را بزور ). 1453ژوئن  2(چهل تن یهودي بر توده آتش سوختند 

. از ایشان گرفتند و تعمید دادند

آزار یهودیان در شهر راتیسبونا اوضاع آن زمان را بخوبی . در شمار قدیسان نامگذاري شد 1690کاپیسترانو به سال 

هانس فوگل، اظهار داشت که اسرائیل برونا، ربی هفتاد و یکی از یهودیان به دین مسیح درآمده، به نام . آشکار میسازد

پنج ساله یهودي، کودکی مسیحی را از او خریداري کرده و سپس او را کشته است تا خونش را در یکی از مراسم 

شوراي شهر براي . مردم این اتهام را باور کردند و کیفر مرگ را براي او خواستار شدند. دینی یهودیان به کار برد

امپراطور فردریک سوم فرمان به آزادیش داد، شوراي شهر . جات مرد سالخورده از خشم توده مردم وي را زندانی کردن

و در عین  ;جرئت نمیکرد این فرمان را به مورد اجرا گذارد، و در عوض فوگل را دستگیر و او را تهدید به مرگ کرد

هی داد که برونا بیگناه بوده است و در نتیجه ربی فوگل گوا. حال دعوتش کرد که به دروغ خود اعتراف کند

اما بعدا به راتیسبونا خبر رسید که در ترانت چند تن یهودي در زیر شکنجه اعتراف به کشتن . سالخورده آزاد شد

شوراي شهر فرمان به . دوباره سر و صداي تهمت فوگل، با اعتماد بیشتري به صحت آن برخاست. کودکی کردهاند

امپراطور فردریک به مداخله پرداخت و به کیفر این عمل شهر . ام یهودیان و ضبط داراییشان داددستگیري تم

شوراي شهر به یهودیان اعالم داشت که اگر این جریمه را به اضافه . گیلدر جریمه کرد 8000راتیسبونا را به مبلغ 

. آزاد خواهد ساخت به عنوان وجه الضمان، بپردازند ایشان را) دالر 250،000(گیلدر  10000

گیلدر بیش از تمام موجودي و اموالی است که برایشان باقی مانده است، و به  18000یهودیان جواب فرستادند که 

دوسال دیگر یهودیان را در زندان نگاه داشتند، سپس، به قید . هیچ وجه نمیتوانند چنین مبلغی را فراهم آورند

با این همه، . خارج شوند و نه درصدد انتقامجویی برآیند، ایشان را آزاد کردند سوگند، مبنی براینکه نه از راتیسبونا

روحانیان دست از تحریکات، به منظور اخراج یهودیان برنداشتند ومردم را تهدید کردند که هرکاسبی به ایشان جنس 

ونا باقی مانده بودند که فقط بیست و چهار خانواده یهودي در راتیسب 1500در حدود سال . بفروشد تکفیر خواهد شد

بیرون راندن یهودیان از اسپانیا چنانکه در باال گذشت براي آن کشور اهمیت . بلد شدند آنها نفی 1519در سال 

در پرتغال، تعقیب و آزار یهودیان وقتی تجدید شد که پاپ کلمنس هفتم، به تحریک شارل پنجم، به . حیاتی داشت

که بیشتر )) تازه مسیحیان((دستگاه تفتیش افکار را، به منظور وادار کردن  نخست کشیشان پرتغال اجازه داد که

به اجراي آیینهاي دین مسیح، دایر  -شان یهودیانی اضافه بودند که برخالف میل خود، و به اجبار، تعمید یافته بودند 

ر همه جا گماشته شدند مجموعه قوانین اکید تورکماذا به مورد اجرا گذارده شد، و جاسوسانی د). 1513(سازند 

و در نتیجه، هزاران نفر  ;از رعایت کامل آیینها و آداب مسیحیت باشند)) تازه مسیحیان((تامراتب هرگونه تخطی 
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براي . مهاجرت یهودیان ممنوع شد، زیرا وجود ایشان هنوز براي اقتصاد کشور مفید بود. یهودي به زندان افتادند

اموال امت یهود از مسیحیان سلب شد، و صدها نفر یهودي به جرم اقدام براي جلوگیري از فرار ایشان، حق خرید 

کلمنس که نسبت به این اعمال شقاوت آمیز احساس انزجار میکرد، و . خروج از کشور پرتغال بر توده آتش سوختند

و فرمان داد اسیران  یا شاید تحت تاثیر هدایاي یهودیان، قدرت بیانتهاي دستگاه تفتیش افکار را در پرتغال لغو کرد

وي اصول بشر  1532اکتبر سال  17توقیع مورخ . یهودي را آزاد کنند و اموال غصب شدهشان را مسترد دارند

  :دوستانه نوینی را در مورد یهودیانی که تازه به دین مسیح درآمده بودند وضع کرد 

و مجازات کردن آنها به  ;کلیسا به شمار آینداز آنجایی که ایشان بزور تعمید داده شدهاند، نباید جزو اعضاي اصلی 

اما پسران و . جرم تخطی از آیین مسیحیت، یا به گناه بازگشت به آیین یهودیت برخالف عدالت و انصاف است

اند وضع دیگري دارند، زیرا ایشان اعضاي داوطلب و خواهان  دختران نخستین یهودیانی که به دین مسیح درآمده

در مورد گروه اول، چون ایشان به تبعیت والدین خود در میان قوم یهود بار آمده و به آیین  .کلیسا محسوب میشوند

یهودیت خو گرفتهاند، کمال شقاوت است که بخواهند آنان را، به علت رجعت به آیین و عقاید یهودیت، بر حسب 

  . ش کلیسا نگهداري کردبلکه باید از ایشان با مدارا و مهربانی در آغو ;قوانین مقدس مسیحی کیفر دهند

صمیمیت کلمنس در بیان این عقاید از آنجا ثابت میشود که چون، در بستر بیماري، فرا رسیدن مرگ را نزدیک 

نامهاي رسمی به نماینده پاپ در پرتغال فرستاد و به وي دستور داد که در آزاد ساختن  1534ژوئیه  26یافت، در 

پاپ پاولوس سوم نیز اقدام به حمایت از یهودیان پرتغالی را . تعجیل کند یهودیان مسیحی شدهاي که زندانی بودند

اما چون شارل پنجم از لشکر کشی ظاهرا . نفر از یهودیان زندانی خالص شدند 1800دنبال کرد و ، در نتیجه، 

افکار در  موفقیت آمیز خود علیه شهر تونس بازگشت، به عنوان پاداش پیروزیش، خواستار برقراري دستگاه تفتیش

، اما با شرایطی که به نظر ژان سوم اثر آن موافقت را عمال )1536(پاپ پاولوس سوم به اکراه موافقت کرد . پرتغال شد

هاي دستگاه تفتیش افکار متهم باید با شخص اتهام  به این معنا که پاولوس مقرر ساخت که در دادگاه ;خنثا میکرد

یکی . یبایست محکومان دادگاه بدوي حق استیناف به دربار پاپ را داشته باشندو عالوه بر آن، م ;زننده روبه رو شود

مسیحا هنوز ظاهر : ((از نوکیشان متعصب با اعالن کردن این نوشته تحریکآمیز بر دیوارهاي کلیساي جامع لیسبون 

از آنجایی که . هنگامه تازهاي برپا کرد.)) و آیین مسیحیت دروغی بیش نیست ;عیسی مسیحا نبود ;نشده است

معلوم بود بیان چنین مطالبی صرفا به نیت تحریک افکار عامه برضد یهودیان است، پاولوس هیئتی از کاردینالها را 

  : و گزارش زیر را دریافت داشت  ;مامور رسیدگی به طرز کار دستگاه تفتیش افکار در پرتغال کرد

ماموران دستگاه  -و غالبا بدون دلیل و گواه صادق  -  وقتی کسی را به بیایمانی نسبت به مسیحیت متهم میسازند

تفتیش افکار او را دستگیر میکنند، به زندان خفقان آور میاندازند، واو را از دیدن زمین و آسمان، و بخصوص حرف 

زدن با آشنایانش که ممکن است او را تسلی دهند، ممنوع میدارند ایشان وي را به کمک گواهیهاي بیاساس وبدون 

بعدا به وي اجازه داده میشود . که موقع ومحل وقوع جرمی را که به وي نسبت میدهند ذکر کنند، متهم میسازندآن

اگر . و این یکی، به جاي دفاع از او، کاري میکند که راهش به سوي توده آتش نزدیکتر شود ;که وکیل مدافعی بگیرد

اتهاماتی راکه به وي نسبت دادهاند با شدت و قطعیت یک نفر مسیحی واقعا مومن تیرهبختی خودرا نشان دهد، اما 

و اگر با رضا وتسلیم همه اتهاماتی را . رد کند، او را محکوم به مرگ بر توده آتش میسازند و اموالش را ضبط میکنند

موقعی که به وي بستهاند بپذیرد، او را از هستی ساقط میکنند و براي همیشه به زندان تیره و تار میاندازند، و این 

حتی کسانی که موفق به اثبات بیگناهی خود . است که ادعا میکنند با محکوم به مهر و شفقت مسیحی رفتار کردهاند

میشوند، حداقل، محکوم به پرداختن جریمه مالی میشوند تا گمان نرود که دستگیري او بدون هیچ علت و دلیلی 
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زیر فشار شکنجه قرار میگیرند تا گناهانی را که به ایشان  متهمانی که در زندان هستند با انواع وسایل. بوده است

  . نسبت دادهاند گردن نهند

بسیاري در زندان جان میسپارند و آنهایی که روي آزادي میبینند داغ ننگ دایمی را برپیشانی خود و خویشاوندانشان 

د که اسپانیا و پرتغال را از دست دهد، پاولوس سوم با آنکه گرفتار تحوالت مهم سیاسی و در خطر آن بو. نگاه میدارند

همانطور که پاپ لئو آلمان را و پاپ کلمنس انگلستان را از دست داده بودند، باز هر چه در قوه داشت کوشید تا از 

اما هر روز کشتار و آزار بیشتر میشد، تا آنکه یهودیان پرتغالی . سختی و شقاوت دستگاه تفتیش افکار بکاهد

آنان به قصد پیدا کردن گوشه امنی در  ;نتهاي یاس راهی براي فرار از چنگ میزبانان خود بیابندمیتوانستند در م

جهان مسیحیت یا اسالم که در آن اجازه داشته باشند با پیروي از قوانین دین یهود به زندگی خود ادامه دهند، به 

. یهودیان اسپانیا پیوستند

III  -دومین دوران آوارگی  

تند روي بیاورند جزایر ساردنی و سیسیل، که درهزار سال گذشته منزلگاه یهودیان بودند، باانضمام به به کجا میتوانس

و به همین سبب، در  ;خاك اسپانیا جزو مناطقی شده بودند که به فرمان فردیناند میبایست یهودیان را از خود برانند

اپل، هزاران یهودي فراري توسط فردیناند اول، شاه ، آخرین افراد یهودي پالرمو را ترك گفته بودند در ن1493سال 

اما در سال  ;ناپل، و به کمک راهبان فرقه دومینیکیان و همچنین جامعه یهودیان محلی پناه و ماوا داده شده بودند

  . ، شارل پنجم فرمان داد تا همه یهودیان را از ناپل اخراج کنند1540

. شت که ورود یهودیان را از تعداد معینی که میگذشت ممنوع میساختدر شهر جنووا، از دیرباز، قانونی وجود دا

یکی از . از اسپانیا به جنووا میرسیدند، به آنها بیش از چند روز اجازه اقامت داده نمیشد)) نوکیشان((هنگامی که 

شان با مرده اشباحی با چشمهاي گود افتاده که تفاوت: ((تاریخنویسان اهل جنووا ایشان را چنین وصف کرده است 

بسیاري از گرسنگی تلف میشدند، زنان باردار نوزادان مرده به دنیا .)) گورستان تنها در آن بود که حرکت میکردند

عده کمی از تبعید . میآوردند، و بعضی از والدین کودکان خود را میفروختند تا هزینه مسافرتشان را از جنووا بپردازند

شاید از راه  ;ند، اما میبایست همواره غیار زردرنگی به لباس خود داشته باشندشدگان به شهر فرارا پذیرفته میشد

چند بار اقداماتی . شهر ونیز مدتهاي دراز پناهگاه خوبی براي یهودیان بود. احتیاط، براي جلوگیري از انتشار بیماري

نوان خدمتگزاران موثر تجارت ، اما مجلس سناي ونیز به ع)13951487(براي اخراج یهودیان از آن شهر به عمل آمد 

قسمت عمده تجارت صادراتی ونیز به دست بازرگانان یهودي انجام میشد، و . ومالیه کشور از ایشان جانبداري میکرد

یهودیان . همچنین ایشان در وارد کردن پشم و ابریشم از اسپانیا و ادویه و مروارید از هندوستان سهم بسزایی داشتند

 1516در سال . خوانده میشد اشغال کرده بودند)) جودکا((محلهاي را که به تبعیت از نام ایشان ونیز به اختیار خود 

سناي ونیز پس از شور با سران قوم یهود مقرر ساخت که عموم یهودیان، به جز عده معدودي که اجازه مخصوص 

کارخانه (ین نام از واژه ایتالیایی گتو وظاهرا ا ;خوانده شد سکنا گزینند)) گتو((داشتند، در قسمتی از شهر که به نام 

سنا فرمان داد که عموم مارانوها . آمده است، زیرا در آن محله یک چنین کارخانهاي وجود داشت) ریخته گري

بسیاري از رقباي مسیحی بازرگانان یهودي از این اقدام پشتیبانی کردند، . ونیز را ترك کنند) یهودیان مسیحی شده(

بازرگانان مسیحی باآن مخالفت کردند، زیرا رفتن یهودیان را سبب از دست دادن پارهاي از  اما عده دیگري از

بازارهاي فروش کاال، بخصوص در مورد تجارت با اسالم، میدانستند، در این وضع شارل پنجم نفوذ خود را بر یکی از 

با این همه، چیزي نگذشت که . شته شداین دو کفه تعادل انداخت ودر نتیجه فرمان اخراج یهودیان به مورد اجرا گذ

و از طرفی نیز فراریان پرتغال جاي مارانوهاي تعمیدیافتهاي راکه  ;بازرگانان یهودي دوباره به درون شهر ونیز خزیدند

. و عده آنان به اندازهاي بود که یکچند زبان پرتغالی زبان یهودیان ونیز شد ;نفی بلد شده بودند گرفتند
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ن ایبریایی توسط پاپ آلکساندر ششم با مهر و رافت به رم پذیرفته شدند و در دوران پاپی یولیوس گروهی از فراریا

کلمنس به مارانوها اجازه داد که آزادانه به . دوم، لئو دهم، کلمنس هفتم، و پاولوس سوم زندگیشان نضج و رونق یافت

اجباریی که به آنها داده شده بود، مکلف نبودند آیین یهودیت عمل کنند، زیرا به عقیده وي ایشان، به دلیل تعمید 

در آنکونا، که بندر عمده ایاالت پاپی در دریاي آدریاتیک بود، یهودیان عنصر . مسیحیت را دین واقعی خود بشمارند

کلمنس آن شهر را پناهگاهی براي مبلغان یهودي ساخت و به آنها تامین . حیاتی تجارت بین المللی به شمار میآمدند

هیچ یک از پاپها : ((اما در خصوص رفتار پاپ پاولوس سوم، چنانکه کاردینال سادولتو گفته است . نی و مالی دادجا

. تاکنون آن قدر احترام و معافیت و امتیاز براي مسیحیان قایل نشده که پاولوس سوم براي یهودیان قایل شده است

یکی از اسقفها اعتراض کرد .)) ((ز انواع امتیازات برخوردارندنه تنها به یهودیان کمک و همراهی میشود، بلکه ایشان ا

که مارانوها پس از ورود به ایتالیا دوباره به آیین یهودیت باز میگردند وکودکان تعمید یافته خودرا ختنه میکنند، 

ار دیگر دستگاه در زیر فشار و تهدید این گونه اعتراضات، پاولوس ب.)) آنهم تقریبا در برابر چشم پاپ و عامه مردم

جانشینان .)) در سراسر عمرش جانب مارانوها را ازدست نگذاشت((اما  ;)1542(تفتیش افکار را در رم برقرار ساخت 

پاولوس سوم که مواجه با واکنشی نسبت به زندگی آسوده و مرفه دوره رنسانس شده بودند، سیاست تازهاي پیش 

. دوباره قوانین سخت دینی، که در دوران پیشتر معمول بود، تنفیذ شد. گرفتند تا زندگی را بر یهودیان دشوار سازند

خانه ((هاي واقع در ایاالت پاپی، براي نگهداري  مقرر داشت که هر یک از کنیسه) 15551559(پاولوس چهارم 

 250( که به منظور تعلیم دادن اصول دین مسیح به یهودیان تاسیس یافته بود، مبلغ ده دوکات)) نوآموزان دینی

وي یهودیان رااز استخدام خدمتکاران و پرستاران مسیحی، مراجعه به پزشکان مسیحی، فروختن هر . بپردازند) دالر

. نوعکاالیی به جز لباسهاي کهنه به مسیحیان، و برقرار ساختن هر گونه روابط قابل اجتناب با مسیحیان محروم کرد

ها، به جز یکی، اضافه  در رم کلیه کنیسه. م دیگري به کار برندیهودیان اجازه نداشتند به جز تقویم مسیحی تقوی

هیچ یهودیی نمیتوانست دارایی غیر منقول داشته باشد، و اگر داشت میبایست در ظرف شش ماه آن را . منهدم شدند

را به از امالك یهودیان ) دالر 12500000(کراون  500،000با این نقشه، مسیحیان توانستند معادل مبلغ . بفروشد

مجبور بودند در محله یهودي ) 1555(ده هزار یهودي ساکن رم اکنون . یک پنجم قیمت واقعی خریداري کنند

چندین خانواده در یک اطاق به سر میبردند، در حالی که . نشین، که یک کیلومتر مربع وسعت داشت، زندگی کنند

و هر بار که این اتفاق میافتاد، آن  ;نه تیبر بودگودافتادگی محله سیل گیر آمادهاي براي طغیانهاي موسمی رودخا

هاي آن  این محله در دیوارهاي عبوس و تیرهاي محصور بود که دروازه. ناحیه به صورت با تالق بالزادهاي در میآمد

در خارج . ها بکلی بسته میماندند ها و تعطیالت مسیحی دروازه نیمه شب بسته و سپیده صبح باز میشدند، و یکشنبه

. محله، یهودیان مجبور بودند جامه مشخصی در برداشته باشند مردان کاله زرد و زنان چادر یا غیار زرد داشتند از

هایی در فلورانس، سینا، وسپس به فرمان پاپ در آنکونا و بولونیا تاسیس شدند در این دو شهر آخري  چنین محله

هارم دستور محرمانهاي صادر کرد تا عموم مارانوها را در پاولوس چ. مینامیدند) جهنم(محله یهودي نشین را اینفرنو 

در آن شهر، بیست و چهارمرد ویک زن، . آنکونا به زندانهاي دستگاه تفتیش افکار بیندازند و اموالشان را ضبط کنند

. به جرم بازگشت به دین یهود، زنده بر آتش سوختند

این اوضاع براي یهودیان ایتالیا به منزله . ن عمر شدندبیست وهفت یهودي محکوم به اعمال شاقه تا پاپا) 1556(

مشتی از فراریان یهودي، با وجود قوانین ممانعت کننده، خودرا به خاك . غروب هراس انگیز عصر طالییشان بود

به گروهی به آنورس رفتند، اما تنها . تقریبا همه درهاي آلمان به روي ایشان بسته بودند. فرانسه وانگلستان رساندند

دیوگومندس، یک مارانوپرتغالی، شعبه بانکی را که اعضاي . عده قلیلی از آنها اجازه اقامت بیش از یک ماه داده شد

، وي چنان در کارش توفیق یافت که 1532در سال . خانوادهش در لیسبون به وجود آورده بودند در آنورس دایر کرد
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پیروي از آیین یهود دستگیر کرد، هنري هشتم به شفاعت چون شوراي آنورس او و پانزده نفر دیگر را به جرم 

بقیه دستگیر شدگان نیز با پرداخت جریمهاي سنگین، .برخاست ومندس را به سمت رئیس دارایی خود استخدام کرد

یهودیان دیگري تا آمستردام پیش رفتند، در آنجا مستقر . بیشتر این ستمگریها بود، آزاد شدند)) مقصود نهایی((که 

  ). 1589(د، و بعدها که کشور هلند از زیر تسلط اسپانیا بیرون آمد کارشان توسعه و رونق یافت شدن

آن گروه از فراریانی که به سرزمینهاي اسالمی خارج از نظارت مستقیم امپراطوري عثمانی پناهنده شدند نیز 

ود را به خاك و هران، الجزایر و یهودیانی که کوشش میکردند خ. سرنوشت بهتري از یهودیان جهان مسیحی نیافتند

چون ورود به آن شهرها براي . بجایه برسانند آماج تیر مورها قرار گرفتند، و بسیاري از آنان شربت مرگ نوشیدند

هایی به هم  هاي الوار کلبه هاي چوب و شکسته ایشان اکیدا ممنوع بود، عدهاي از آنها در کنار شهرها ارتجاال با تکه

ها آتش گرفت، سراسر آن جایگاه، به همراه عدهاي  و چون تصادفا یکی از کلبه ;یی براي خود ساختندپرداختند و گتو

هاي آن را به روي خود  آنهایی که به شهر فاس رسیدند دروازه. از ساکنان یهودي آن تبدیل به تلی از خاکستر شد

هاي موجود در مزارع به زندگی  ها و ریشهبسته یافتند، پس همان جا روي زمین چمباتمه زدند و با تغذیه از سبزی

والدین  ;مادران کودکان خود را میکشتند تا ایشان را از رنج تلف شدن بر اثر گرسنگی رهانیده باشند. ادامه دادند

دریا زنان به  ;طاعون صدها نفر از کوچک و بزرگشان را تلف کرد ;فرزندان خود را به بهاي تکهاي نان میفروختند

. ن دست یافتند و خردساالنشان را براي برده فروشی دزدیدندجایگاه ایشا

آدمکشان شکم یهودیان را دریدندد تا جواهراتی که شایع بود ایشان بلعیده ودر شکم خود پنهان کردهاند را به چنگ 

حرومیتهاي پس از تحمل همه این رنجها و مشقات، بازماندگان یهودي، با شهامتی باور نکردنی و در زیر فشار م. آورند

در . هاي یهودي نوینی در ناحیه شمال افریقا، که در قبضه مورها بود، به وجود آورند گوناگون، توانستند جامعه

الجزایر، شمعون دوران دوم بارها زندگی خود را به خطر انداخت تا یهودیان تبعید شده را در پرتو حمایت خود در 

  . فاس، یعقوب براب مشهورترین تلمودشناس زمان خود شد در. آورد و آنها را در محل امنی مستقر سازد

در دوره فرمانروایی ممالیک وسالطین عثمانی در مصر، پناهندگان اسپانیایی در قاهره به مهر و مدارا پذیرفته شدند و 

 سلطان سلیم اول این رسم قدیمی را که یک نفر ربی یهودي. بزودي به مقام رهبري جامعه یهود آن شهر رسیدند

از آن پس مقرر . حق انتخاب همه ربیها و نظارت بر امور عموم یهودیان را در انحصار داشته باشد در مصر منسوخ کرد

ربی جدید قاهره به . شد هر جامعه یهودي یک نفر ربی براي خود انتخاب و مسائل داخلی را مستقال حل و عقد کند

د روش گاهشماري سلوکیان را که در میان یهودیان آسیا و افریقا نام داوود بن ابی زیمرا که از مهاجران اسپانیایی بو

چنانکه یهودیان اروپا در قرن (معمول بود ملغا کرد، و ایشان را وادار ساخت تقویمی را مورد استفاده قرار دهند 

  . شد قبل از میالد مسیح، شروع می 3761که از مبدا آفرینش دنیا، یعنی سال موضوعه ) یازدهم کرده بودند

به هر کجا میرسیدند رهبري فکري و در بیشتر موارد رهبري سیاسی یهودیان بومی را ) یهودیان ایبریایی(سفارادیها 

به طوري که  ;اکثریت سکنه را تشکیل میدادند 1918در سالونیک، این گروه از یهودیان تا سال . در دست میگرفتند

. آن شهر میشدند، مجبور بودند زبان اسپانیایی را یاد بگیرندیهودیان غیر اسپانیایی، که براي زندگی کردن وارد 

  . سالونیک، در دوره این برتري جامعه یهود، با رونقترین مرکز تجارت در مدیترانه خاوري شد

سلطان بایزید دوم ورود تبعیدشدگانیهودي را به کشور عثمانی حسن استقبال کرد، زیرا ایشان درست داراي همان 

. نایع دستی، تجارت، و پزشکی بودند که در میان ترکها کمتر رشد یافته و بیشتر مورد نیازشان بودمهارتهایی در ص

شما فردیناند را شاه عاقلی مینامید که، با تبعید یهودیان، کشور خود : ((بایزید درباره فردیناندکاتولیک چنین میگفت 

ز مانند عموم تبعه غیر مسلمان دیگر میبایست جزیه در اسالم یهودیان نی)) را فقیر و کشور ما را غنی ساخته است

بیشتر یهودیان عثمانی در مسکنت باقی ماندند، اما عدهاي از . بپردازند، اما درعوض از خدمت نظام معاف میشدند
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سلطان سلیمان قانونی . در مدت کمی، تقریبا تمام پزشکان قسطنطنیه یهودي بودند. آنها نیز به ثروت و مقام رسیدند

. اندازهاي پزشک یهودي خود را مورد لطف قرار داد که او و بستگانش را از پرداخت هر نوع مالیاتی معاف ساخت به

در دوره سلیمان قانونی عدهاي از یهودیان چنان به مقامهاي مهم دولتی ارتقا یافتند که سفیران مسیحی براي 

سلیمان از شنیدن خبر آزار یهودیان در . جلب کنند نزدیک شدن به سلطان مجبور بودند التفات آنها را به سوي خود

، و خواستار )1556مارس  9(آنکونا، در زمان پاپی پاولوس چهارم، اظهار انزجار کرد و پاپ را مورد اعتراض قرار داد 

از گراسیا مندسیا، که . و ایشان آزاد شدند ;آزادي یهودیان تبعه عثمانی شد که در آنکونا به اسارت افتاده بودند

خاندان مندس بانکدار بود، پس از سالها خدمت به ابناي بشر و تحمل انواع رنجها و بیحرمتیها در آنورس، فرارا، و 

. به صلح و آرامش دست یافت) قسطنطنیه(ونیز، سرانجام در استانبول 

از . دسش شده بودندسرزمین مقدس، در دوره تسلط عثمانی، باردیگر مردمی را به خود راه داد که در ابتدا موجب تق

آنجا که بیت المقدس به همان اندازه براي یهودیان مقدس بود که براي مسیحیان و مسلمانان، تنها عده قلیلی از 

ولی در شهر صفد واقع در ناحیه جلیل علیا یهودیان چنان . یهودیان اجازه یافته بودند که در آن شهر اقامت گزینند

ب حیثیت و مقام فرهنگی نایل آمدند که یعقوب براب به فکر افتاد در آنجا یک بسرعت تکثیر نفوس یافتند و به کس

این اقدامی متهورانه بود، اما متاسفانه . سنهدرین براي نظارت برقوانین و مسائل اجتماعی عموم یهودیان دایر کند

ودند که بتوان ایشان را در یهودیان از لحاظ مسکن و زبان و آداب زندگی بیش از آن جدا افتاده ومهجور از یکدیگر ب

با وجود این، در دعاهاي یهودیان سراسرجهان اسالم و مسیحیت به . زیر لواي یک قانون و روش کلی متحد ساخت

و در یوم کیپور و )) ;به دور هم جمع کن.... از چهارگوشه زمین، پراکندگان را: ((درگاه یهوه چنین استغاثه میشد 

آرزویی .)) سال آینده همه در اورشلیم خواهیم بود: ((ین آرزو با یکدیگر متحد بودند عید فصح یهودیان همواره در ا

  . که ایشان را در تحمل آنهمه مصایب تاریخی یاري و نگهداري کرد

IV - فن ادامه حیات  

 قابلیت یهودیان به توان گرفتن پس از هر تیره روزي یکی از شگفتیهاي بزرگ تاریخ است، و این نمونهاي از آن

  . واکنش دالورانه ایست که بشر، عموما پس ازگذراندن هر دوران محنت بار ازخود بروز داده است

جدا زیستن قوم یهود بزرگترین بدنامی وخفت آنها نبود، و ایشان در کنار همدیگر خوشبخت تر و سالمتر زندگی 

، زیرا طی قرنها زندگی بدان خو گرفته تنگدستی را نیز به آسانی تحمل میکردند. میکردند تا در میان اقوام بیگانه

در واقع ایشان ممکن بود از به دست آوردن ثروت غیر مترقبه به خود غره شوند، اما نسبت به تنگدستی . بودند

ستمگرانه ترین رفتار نسبت به ایشان . شان واکنشی نشان نمیدادند و آن را امري مقرر تلقی میکردند همیشگی

لباس متمایز یازدن غیار یهودیت بود، که آنها را به عنوان افراد منفور و مطرود، انگشت  مجبور کردنشان به پوشیدن

: تاریخنویس بزرگ یهودیان در این باره به تلخی مینویسد . نماي دیگران میساخت

دهند کرد تا در معابر دارندگان آن را مورد توهین قرار  غیار یهودیت وسیلهاي بود که کودکان ولگرد را تحریک می

یا تلقینی بود به عامه مردم جاهل که به ایشان حمله کنند، آزارشان برسانند، و یا  ;وگل و الي بر سرورویشان بپاشند

حتی قتل عامشان کنند، و همین اعمال بهانهاي به دست طبقه حاکم میداد که ایشان را از حقوق بشري محروم، 

این بدنامی ظاهري، اثري بود که این نشان بر باطن وجود یهودیان بدتر از . اموالشان را تاراج، و نفی بلدشان کنند

بدین معنی که ایشان را رفته رفته نسبت به شخصیت و حثییت خود شرمگینتر وزبونتر کرد، تا آنجا که  ;میگذاشت

  .... ماندند از آراستن سرو وضع خود غافل می. هر نوع حس احترام شخصی را از دست میدادند
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و در میان خودشان  ;حرف زدن خود سهل انگار میشدند، زیرا به هیچ جمعیت فرهنگی راه نداشتند و نسبت به طرز

این قوم هر نوع ذوق و حس جمالپرستی خود را از . هم با هر نوع زبان ناقص صنفی میتوانستند اداي مطلب کنند

  . کردند که دشمنانشان آرزو می یعنی همان گونه ;مقدار در آمد دست داد و از جهاتی به صورت مردمی خوار و بی

بایدگفت در بیان این مطلب مبالغه به کار رفته و بیش از اندازه عمومیت به آن داده شده است، زیرا بسیاري از 

مکرر سخن از شهرت  ;هایشان میبالیدند یهودیان غرور شخصی خودرا نگاه میداشتند و بعضی از آنها به نفاست جامه

وزبان یدیش، که در قرن شانزدهم از ترکیب یک زبان عامیانه آلمانی  ;روي یهودي شنیدهایمعالمگیر دوشیزگان زیبا 

هاي وام گرفته از زبان اسالوي و عبري به وجود آمد و رشد و رواج یافت، باطی زمان داري ادبیاتی متین و  با واژه

اما به هر حال شکی نیست که جنایت . تا آنجا که حتی گراتز تاریخ یهودیان خود را به آن زبان نوشت ;متنوع شد

  . بزرگ تاریخی در آن قرنها همین اهانت عمدي نسبت به مردمی یکپارچه، و مختنق ساختن بیرحمانه روح بشري بود

به دالیلی که تاکنون . اساس و قسمت عمدهاي از جنایت، اخراج یهودیان از بیشتر مشاغل به جز تجارت وصرافی بود

و همچنین به علت آنکه یک دهم از عایدي محصوالت کشاورزي یهودیان ضبط کلیسا  ;تبه اختصار بیان شده اس

چون ایشان . میشد، ایشان رفته رفته دست از کار وکشت زمین کشیدند و سرانجام از داشتن امالك محروم ماندند

نستند در دنیاي صنعت و بپیوندند، ناگزیر نمیتوا) که در اصل از سازمانهاي مسیحی بود(حق نداشتند به گروه اصناف 

و از طرف دیگر، میدان عملیات تجاري ایشان نیز با امتیازات و  ;تولید آن روزگار ترقی کنند و به مقامات برسند

پس با طی زمان، یهودیان ضمن معامله و مراوده با . انحصاراتی که مسیحیان در دست داشتند محدود شده بود

در بعضی نواحی، . و تجارت خرده فروشی و صرافی محصور یافتند مسیحیان خود را در تنگناي صنایع کوچک

پس از قرن سیزدهم، . یهودیان اجازه نداشتند که به جز اشیاي کهنه ومستعمل جنس دیگري به مسیحیان بفروشند

بانهاي اما سرمایه سیالی که در اختیار داشتند، ز ;یهودیان برتري غبطه انگیز خود را در امور اقتصادي از دست دادند

بینالمللی آنها، و پیوندهایی که با خویشاوندان پراکنده خود در سراسر جهان داشتند، همگی، ایشان را قادر ساخت 

در این زمینه اثر وجود یهودیان به . که در تجارت خارجی کشورهاي مسیحی مقام اول واهمیت بسزا تحصیل کنند

بیرون راندند بالمآل زیان دیدند و آن دیگرانی که ایشان را به اندازهاي بود که آن کشورهایی که ایشان را از خود 

این خود یکی از عللی بود اما نه . البته هر کدام به تناسب حجم تجارت بینالمللی خود -خود راه دادند سود بردند 

ت تجاري علت اصلی که موجب انحطاط اسپانیا و پرتغال و سبب اعتالي هلند شد، و شهر آنورس را وادار کرد سیاد

. خود را به آمستردام واگذارد

این که یهودیان میتوانستند مسائل داخلیشان را به کمک قوانین و آداب قومی و راي ربیها و شوراهاي کنیسه خود 

در یهودیت نیز، مانند اسالم، دین و قانون و اخالق به طرز تفکیکناپذیري . حل و فصل کنند، عاملی تسلی بخش بود

ربی یعقوب بن آشر قانون و آیین دینی و  1310در سال . در واقع دین با زندگانی همگام بود. ودندبه هم آمیخته ب

و بعدا این کتاب جانشین کتاب  ;مدون ساخت) چهار ردیف(علم اخالق یهودیت را در کتابی به نام اربع توریم 

پیروي از تعالیم تلمود و احکام  این کتاب حاوي مجموعه قوانینی بود که. ابن میمون شد) 1170(میشناه توراه 

به عنوان  1565اربع توریم تا سال . مجتهدان یهودي را بر عموم یهودیان، در هر نقطه جهان، فرض و واجب میساخت

  . راهنماي اصلی براي قانونگذاري و داوري ربیها مورد استعمال و مراجعه عمومی بود

ربیها مانند کشیشان، در . اجتماعی یهودیان را از هم گیسخت بالیاي قرنهاي چهاردهم و پانزدهم تاروپود سازمان

تعقیب و آزار و اخراج یهودیان، و زندگی سراسر آوارگی ایشان تقریبا . هنگام شیوع مرگ سیاه تلفات بیشمار دادند

ان تحمیل هاي یهودي بر ایش سفارادیها راضی نبودند که زبان و آداب دیگر جامعه. فاتحه قوانین دین یهود را خواند

هایی مخصوص به خود برپا ساختند و زبان اسپانیایی یا پرتغالی را براي خود محفوظ نگاه  شوند، و بنابر این کنیسه
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هاي یهودیان، اسپانیایی، پرتغالی، ایتالیایی، یونانی و آلمانی به  بدین ترتیب، در بسیاري از شهرها، جامعه ;داشتند

ین دینی و نیکوکاریها و حسادتورزیهاي مخصوص به خود، زندگی به سر طور مجزا ازهم و هر یک با ربی و آی

در این وضع بحرانی تنها عاملی که قوم یهود را از پراکندگی و اضمحالل نجات بخشید حسن خانواده . میبردند

بود که  پرستی و خویشاوندي ایشان، یا به عبارت روشنتر وفاداري متقابل والدین و فرزندان و برادران و خواهران،

این دوران هرج و مرج در عرف و اخالق . چون پناهگاه ثبات و امنیت ایشان را در خود مجتمع و متحد نگاه میداشت

ونیز، (یهودیان هنگامی به پایان رسید که ربی یوسف قار و در شهر صفد کتاب خود را به نام سفره گسترده 

. ن و آداب یهودیان بود، منتشر ساخت، که مجموعه مدون جدیدي از اصول دین و قانو)15641565

اما چون قار و مجموعه قوانین خود را به طور عمده بر اساس یهودیت اسپانیایی بنا کرده بود، یهودیان آلمان و 

لهستان به آن اعتراض کردند، زیرا بخوبی دریافتند که ربی اسپانیایی نسبت به سنن و تعبیرات خاص ایشان از اصول 

در نتیجه ربی موسی ایسرلس از اهالی شهر کراکو اثر مهم خود . سیار کمی مبذول داشته استدین یهود توجه ب

، را بر کتاب سفره گسترده افزود، و در آن تغییراتی را که یهودیان آلمانی بر مجموعه )1571(سفرهاي براي میز 

ده تاهمین عصر حاضر کتاب قوانینی با این اصالح، سفره گستر. قوانین قار و وارد آورده بودند تفسیر و تنظیم کرد

باالترین تمجید براي یک یهودي با ایمان این بود که . رسمی و مرجع تقلید عموم یهودیان اصیل آیین باقی ماند

  . بندد بگویند وي کلیه دستورهاي سفره گسترده را به کار می

ب دینی تلمود بود، شاید بتوانیم در نظر از آنجایی که میدانیم هر گونه تنظیم و تدوین قوانین یهود مبتنی بر کتا

در قسمتی . بیاوریم که یهودیان باچه پریشانی خاطر و اضطرابی تغییرات وارد بر متن مقدس خود را پیجویی میکردند

از تلمود، که بیشتر جنبه ادبی وروایتی داشت و به نام هگادا خوانده شده است، جمالتی یافت میشدند که برخی از 

یهودیان نوکیش براي آنکه بتوانند مسیحیت را بپذیرند، این جمالت را . ان را مورد تمسخر قرار میدادندعقاید مسیحی

با وجود پیدایش چنین نهضتهایی، که یکبار منجربه . مطرود میشمردند و خواستار حذف و الغاي تلمود میشدند

اقدام مساعد ) 1520ونیز (چاپ تلمود اعتراض شدید پففر کورن بر ضد رویشلین شد، پاپ لئو دهم براي نخستین 

اما یولیوس سوم به دستگاه تفتیش افکار دستور داد تا هر نسخهاي از آن را که در ایتالیا بدست آورند بسوزانند . کرد

و در رم، بولونیا، راونا، فرارا،  ;هاي یهودیان شروع شد و هزاران نسخه تلمود به دست افتاد هجوم به خانه). 1553(

. میالن از اطاعت فرمان کتابسوزي سرباز زد. هاي آتش از کتابهاي یهودیان به هوا برخاست ونیز، و مانتوا شعلهپادوا، 

و او دادن جواب را به مسامحه میگذراند، در  ;هیئتهایی از یهودیان دست به دامن پاپ شدند تا آن فرمان را لغو کند

  . شدند حالی که مجلدات طعمه آتش می

از آن پس یهودیان نشریات خود را از . هارم اجازه داد که تلمود پس از بازرسی و سانسور چاپ شودسرانجام پیوس چ

متن زهر، مرجع تفسیرهاي سري یهودیان، دست نخورده بر جاي ماند زیرا برخی از . زیر سانسور میگذراندند

زهر کمی پیش از . ه دست میآیددانشمندان کاتولیک چنین میپنداشتند که در آن دالیلی بر تایید الوهیت مسیح ب

آن گروه از یهودیانی )) تفسیر سري((نوشته شده بود، و عبارت بود از یک سلسله رساالت رازورانه حاوي  1295سال 

هاي از پس به  که براي فرار از فقر و آزار و سرگردانی روحی به مکاشفت در رمز ربانی و باطنی اعداد، حروف، واژه

یهودیان مصیبت دیده در محافل محرمانهاي . وصف ناپذیر یهوه، و امثال آن پناه جسته بودندپیش خوانده شده، نام 

شدند تا از راه روزه گرفتن، گریستن، اعمال ریاضت، و تعبیرات رمزي کتابهاي مقدس به  به گردهم جمع می

یه آالمش رهایی بخشد واقف و باالتر از همه برعالیم ظهور مسیحایی که بنیاسرائیل را از کل ;مکاشفت روحی برسند

آنهایی که کوشش کردهاند تا به شدت بیسابقه آالم نژادیی که در قرنهاي چهاردهم، پانزدهم، و شانزدهم بر . شوند

 ;یهودیان گذشت پیببرند میتوانند از راه همدردي یهودیان را در پناه بردن به عوالم تسلی بخش رازوري معذور بدارند
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. کرر ایشان را، از مژده ظهور مسیحاي واقعی، نتیجه طبیعی یاس و محرومیتشان بدانندو همچنین فریب خوردن م

یک نفر یهودي عرب، که جوانی خوش سیما بود و خودرا داوود راوبینی میخواند، سوار بر اسبی سفید  1524در سال 

رسول پادشاه یهود، که به  شهر رم را به تاخت پیمود و در واتیکان به خدمت کلمنس هفتم رسید و خود را برادر و

وي اضافه کرد که فرمانرواي . گفته وي در عربستان بر قبیله عبرانی و باستانی راوبین حکومت داشت، معرفی کرد

نفر سرباز و مقدار کمی سالح آماده کارزار کرده است، و اگر پاپ و شاهزادگان اروپایی سالح  300000تاجدارش 

کلمنس به این پیشنهاد . کمک قبیله راوبین مسلمانان را از فلسطین بیرون براند کافی به او برسانند، میتواند به

یهودیان رم از مشاهده آن وضع به خود . عالقهمند شد و از وي، به عنوان یک سفیر واقعی، بااحترام تمام پذیرایی کرد

ت شامخ سیاسی خود چیزي کسر بالیدند و همه نوع وسایل الزم را فراهم آوردند تا داوود از لحاظ تشریفات موقعی

چنانکه وقتی ژان سوم، شاه پرتغال، داوود را به دربار خود دعوت کرد، وي در کشتی مخصوصی که  ;نداشته باشد

ژان سوم چنان مجذوب . برایش آماده کرده بودند، همراه باعده زیادي ملتزمان، و در زیر پرچم قوم یهود، به راه افتاد

  . شد که از تعقیب و آزار مارانوها موقتا دست برداشت پیشنهادهاي داوود راوینی

یهودیان پرتغال، که بیشترشان به اجبار و زور تعمید را پذیرفته بودند، از خوشحالی به هیجانی جنون آمیز در آمدند 

بیري دیوگو پیرس، یکی از یهودیان نو کیش که به مقام د. وعدهاي از ایشان ندا در دادند که داوود همان مسیحاست

وي نامش را به سلیمان مولخو تغییر داد، رو  ;شاه رسیده بود، خود را ختنه کرد تا یهودي بودنش را به ثبوت رساند

به سوي کشور عثمانی نهاد، و اعالن نمود که داوود راوبینی پیشقدم و مبشر مسیحاست و خود مسیحا نیز در سال 

وي الفزن و خیالبافی بود که  ;د که مسیحا یا مبشر اوستراوبینی ابدا ادعا نکرده بو. ظاهر خواهد شد 1540

مولخو موجب برانگیختن بدگمانی شاه پرتغال  -فرار ناگهانی پیرس . میخواست پول و کشتی و سالح به دست بیاورد

داوود آن کشور را ترك کرد، در ساحل اسپانیا کشتیش به گل نشست، و به . شد و عذر راوبینی را از دربارش خواست

شارل پنجم، ظاهرا براي خوشامد کلمنس، فرمان به خالصی وي داد . ست ماموران دستگاه تفتیش افکار اسیر افتادد

و بهسناي آن کشور پیشنهاد کرد که یهودیان اروپا را براي حمله برضد ترکان عثمانی ) 1530(راوبینی به ونیز رفت 

  . مجتمع و مسلح سازد

نا رسید، از پاپ گذرنامهاي گرفت، در خاك ایتالیا به مسافرت پرداخت، و در رم با در خالل این احوال، مولخو به آنکو

وقتی دستگاه تفتیش افکار درصدد بر آمد وي را به جرم بازگشت به دین یهود . شوق و التهاب یهودیت را تبلیغ کرد

دیگر مولخو ایمانش را نسبت به  با آنکه حاال. کلمنس او را از مهلکه نجات داد و از شهر بیرون فرستاد ;دستگیر کند

در آنجا،  ;راوبینی از دست داده بود، باز خود را به وي رساند و در ماموریت صاعقه آسایی همراه وي به راتیسبونا رفت

شارل آن دو را دستگیر کرد . هر دو نفر عریضهاي براي شارل پنجم فرستادند که مارانوها را بر ضد اسالم مسلح سازد

. در آنجا مولخو محکوم به مرگ بر توده آتش شد. به مانتوا بردو همراه خود 

اما مولخو رضا نداد و شهادت  ;ولی درلحظه آخر مورد بخشش شاهانه قرار گرفت، به شرط آنکه به مسیحیت بازگردد

، 1536ل راوبینی به اسپانیا فرستاده شد به زندان دستگاه تفتیش افکار افتاد و حدود سا). 1532(را استقبال کرد 

هاي نکبت زده خود  یهودیان دلشکسته اروپا دوباره به درون محله. ظاهرا براثر مسمومیت، دارفانی را وداع گفت

  . خزیدند، و یاس و ریاضت ورازوري را شعار خود ساختند

V -  اندیشه یهودي  

ود آورده باشد، زیرا همه طبعا نمیتوان انتظار داشت که دوران دومین آوارگی براي یهودیان فرهنگی درخشان به وج

آموزش و پرورش، که از . نیروي ایشان در اجراي وظیفه شاق ادامه حیات در شرایطی بسیار ناسازگار صرف میشد

مهارتهاي خاص ایشان بود براثر تحرك و تزلزل دایمی زندگیشان، متروك مانده بود ودر زمانی که اروپاي مسیحی 
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میداشت، یهودیان کشورهاي مسیحی به درون گتوها و به دنیاي قباله فرو  باشادي و امید به سوي رنسانس گام بر

  . کرد دومین فرمان ازده فرمان یهودیان را از شرکت در احیاي انواع هنرها منع می. رفته بودند

مانند در میان ایشان دستوردانانی . دانشوران یهودي بیشمار بودند، اما بیشتر آنها به آموزش کتاب تلمود میپرداختند

پروفیات دوران، و آبراهام دو بالمس، و مترجمانی مانند اسحاق بن پولکار، که آثار غزالی را به عبري برمیگرداند، و 

یعقوب مانتن، که آثار ابوعلی سینا، ابن رشد، ابن میمون، ولوي بن قارشون را به التینی ترجمه کرد، نیز یافت 

به اثبات اینکه متن مسورهاي عهد قدیم نمیتواند قدیمیتر از قرن پنجم ایلیا لویتا با آوردن دالیل قاطع . میشدند

  . مسیحی بوده باشد، قاطبه یهودیان متعصب را دچار تشویش ساخت

اودیسه خانواده ابراونل، در کنار شرح سرگردانی آنان، انقالبات و تحوالت اندیشه یهودیان را در قرنهاي پانزدهم و 

در لیسبون به دنیا آمده بود، در مقام وزیر  1437دون اسحاق ابراونل که به سال . شانزدهم بخوبی آشکار میسازد

اما در خالل زندگی سیاسیش به تحقیق درباره کتاب مقدس و  ;دارایی، به خدمت آلفونسو پنجم، شاه پرتغال، در آمد

بامرگ . ران ساخته بودپرداخت، و خانه دلگشایش را محفلی براي دانشوران، دانشمندان، و سیاستمدا تاریخ می

هنگامی که وي مغروق در نوشتن ). 1484(آلفونسو، ابراونل حمایت شاهانه را از دست داد و به اسپانیا گریخت 

و ابراونل براي مدت  ;شرحهایی بر اسفار تاریخی کتاب مقدس بود، فردیناند کاتولیک او را به خدمت خویش خواند

بر  1492وي براي جلوگیري از وقوع مصیبتی که در سال . ر دست گرفتهشت سال اداره امور مالی کاستیل را د

و چون موفقیتی به دست نیاورد، به گروه نفیبلدشدگان یهودي پیوست  ;سریهودیان وارد آمد کوشش بسیار کرد

را خانه او ) 1495(اما مهاجمان فرانسوي  ;در ناپل، بار دیگر به خدمت دولتی گماشته شد. واسپانیا را ترك گفت

در آنجا وي . و خودش را نیز مجبور کردند که به شهر کورفو بگریزد ;اش را منهدم کردند چپاول و کتابخانه نخبه

همسر : ((یادداشتهایی نوشت که ممکن بود هر فرد یهودي دیگري در آن سالهاي پررنج و محنت نوشته باشد 

او رو به شهر ونیز گذارد و )). ین بیگانگان تنها ماندهاموپسران و کتابهایم از من دورند و من، چون بیگانهاي، در سرزم

در میان این پستی وبلندیهاي زندگی، ابراونل فرصت )/ 1503(در آنجا بار دیگر ماموریتی سیاسی به وي سپرده شد 

لیکن این  ;یافت تا چند اثر در زمینه فلسفه یا االهیات، که اکنون چندان ارزش و اهمیتی ندارند، از خود باقی بگذارد

اصل فکري را پایه گذاري کرد که وقایع و افکار مشروح درکتاب مقدس باید براساس اوضاع زندگی اجتماعی و 

وي باالخره مهلت یافت که شش سال آخر عمرش را به طرز . سیاسی زمانشان مورد تعبیر و تفسیر قرار گیرند

. بیسابقهاي در صلح و امنیت به سر برد

شموئیل ابراونل در سالونیک ترقی و شهرت یافت، در ناپل به مقام وزارت . افتخارش بودندهاي  پسران وي نشانه

یهودا لئون ابراونل، معروف به لئوهبرایوس، . دارایی رسید، و با خدمات نیکوکارانهاش محبت عامه را به خود جلب کرد

وي چندین رشته از . خوانده شد) زشکپ(در عالم پزشکی چنان در جنووا و ناپل شهرت یافت که به نام لئون مدیگو 

، پزشک مخصوص 1505در سال . علوم را تحصیل کرد، شعر سرود، وحتی قدم در عالم فلسفه مابعدالطبیعه گذارد

با فردیناند تیره گشت و لئون به پدرش در ونیز )) کاپیتان بزرگ((گونثالود کورذووا شد، اما دوسال بعد روابط آن 

در میان ایتالیاییهاي عصر رنسانس که تحلیل ) 1535چاپ،  ;1502نگارش، (ي عشق وي کتاب دیالوگها. ملحق شد

فلسفی عشق را به عنوان پیش درآمد یا ساز همراهی کننده پیروزیهاي عشقی خود به کار میبردند خواننده بسیار 

. تر از زیبایی مادي استدر نظر نویسنده دیالوگها، زیبایی معنوي، یعنی زیبایی نظم و قرار و هماهنگی، بر. یافت

عشق از . برترین زیبایی عبارت است از نظم و قرار و هماهنگی عالم هستی، که حالت تجلی یافته زیبایی خدایی است

مرحله تحسین و طلب زیبایی مادي به مراحل تحسین و طلب زیبایی معنوي و زیبایی آسمانی ارتقا مییابد و، در حد 

به خدا میرسد یعنی ادراك و تحسین نظام عالم هستی و شوق یگانگی با مقام اعالي خود به عشق معنوي نسبت 
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، نسخه خطی اثر فوق را خوانده بود، زیرا نظیر همین )1528(محتمال کاستیلیونه، نویسنده کتاب درباري . خداوندي

یک قرن به دست وهمچنین احتمال دارد که نسخه چاپ شده آن پس از گذشت  ;افکار را از زبان بمبو نیز میشنویم

. اسپینوزا رسیده و کتاب معروف وي، عشق معنوي نسبت به خدا، را زیر نفوذ فکري خود قرار داده باشد

اثر اوسک، نویسنده پرتغالی، را ) 1553فرارا، (یهودیان پراکنده پرتغال نثر مسجع و پرهیجان تسلی آالم بنی اسرائیل 

دورانهاي متناوب پیروزیها و تیره روزیهاي قوم یهود را به تفصیل بیان این کتاب . بر این عشق اثیري ترجیح میدادند

گرچه ایشان براثر گناهانی . میکرد، و ایشان را با این اعتماد که هنوز قوم برگزیده خداي یکتایند تسلی خاطر میداد

و مطهر شده بودند و هیچ که مرتکب شده بودند به قهر خدایی گرفتار آمده بودند، اما بداثر تحمل رنج بی پایان پاك 

گونه شیطان صفتی و نیرنگ آدمیان نمیتوانست ایشان را از درك سعادت و رستگاري ابدي، که خداوند مقدرشان 

  . کرده بود، باز دارد

نه فقط ناامنی و . بدیهی است که در این دوران طوالنی آزارو کشتار خدمات یهودیان به پیشرفت علوم متوقف ماند

مانع هر گونه تحقیقات علمی بود، بلکه همچنین میبینیم یکی از محترمترین ومتنفذترین ربیهاي قوم  فقر و پریشانی

تعلیم علم و فلسفه را به یهودیانی ) 1305(یهود، سلیمان بن آبراهام بن آدرت اهل بارسلون، در آغاز دوره مورد بحث 

کفیر معین کرده بود مبادا که چنین تعلیماتی پایه که کمتر از بیست و پنج سال داشتند حرام شمرده و کیفر آن را ت

باوجود این، اسحاق اسرائیلی کهین، اهل تولدو، دانش ستاره شناسی زمانش را در . ایمان دینی ایشان را متزلزل سازد

ل عمانوئیل بونفیس، اه. و تقویم و گاهشماري قوم یهود را از بینظمی و ابهام بیرون آورد) 1320(کتابی خالصه کرد 

آبراهام کرسکاس، اهل مایورکا و . تاراسکون، زیجهاي باارزشی ترتیب داد ومقدمه حساب اعشاري را پی ریزي کرد

، که به عنوان )1377(یک نقشه جهان نما ساخت )) استاد نقشهکشی و قطبنماسازي دولت آراگون((ملقب به 

یافت که دولت آراگون نسخهاي از آن را به بهترین نقشه موجود مورد استفاده عمومی قرار گرفت، و چنان اهمیت 

کتابخانه ملی ((این نقشه هم اکنون یکی از نفایس  ;عنوان هدیهاي برگزیده براي شارل پنجم، پادشاه فرانسه فرستاد

  . شود محسوب می)) فرانسه

رد در شهر یهوداکرسکاس، پسر آبراهام، نخستین کسی بود که به سمت ریاست رصد خانه دریانوردي هانري دریانو

رساله درباره کره ارض . ساگرش تعیین شد و در نقشهبرداري از مسافرتهاي دریایی به هانري کمک شایان کرد

و باالخره، کتاب  ;اثر پدرو نونش، راه را براي گرهارد مرکاتور و عموم نقشه سازان بعدي، تا به امروز، باز کرد) 1537(

اورتا، دوره درخشانی در گیاهشناسی به وجود آورد و علم پزشکی  گفتگو درباره داروهاي طبی، تالیف گارسیاد

  . کرد گذاري گرمسیري را پایه

وي ضمن آنکه در ساالمانکا به . هاي برجسته یهودي در زمینه علم قرن پانزدهم آبراهام زاکوتو بود یکی از چهره

جهاي آن به عنوان راهنماهاي ، کتاب سالنماي جاویدان را تالیف کرد که زی)14731478(تدریس مشغول بود 

مورد استفاده قرار ) 1496بعد از سال (دریانوردي در مسافرتهاي واسکو دوگاما، کابرال، آلبوکرك، و کریستوف کلمب 

 ;که در پرتغال، به طور موقت، مامنی براي خود یافت) 1492(زاکوتو نیز یکی از یهودیان فراري اسپانیا بود . گرفت

ه مسافرت دریایی واسکو دوگاما به هندوستان طرف مشورت دربار قرار گرفت، و کشتیهاي وي بعدا در مورد نقش

شدت آزار و ستم بر یهودیان او را  1497اما در سال . واسکو دو گاما با دستگاه اسطرالب تکامل یافته وي مجهز شدند

به سر برد و نگارش تاریخ ملت یهود  زاکوتو سالهاي دراز در فقر وسرگردانی). 1497(از خاك پرتغال نیز بیرون راند 

شاگرد وي یوسف وسینهو، که پزشک مخصوص ژان دوم، شاه پرتغال، بود به ساحل . را مایه تسلی خاطر خود قرار داد

هایی که به دست  و نقشه ;گینه اعزام شد تا در آنجا عرضهاي جغرافیایی و زوایاي میل خورشیدي را جدولبندي کند

وسینهو یکی از اعضاي هیئتی بود که . فرتهاي واسکو دو گاما مورد استفاده بسیار قرار گرفتندوي تهیه شدند در مسا
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از طرف ژان دوم براي رسیدگی وتحقیق درباره پیشنهادهاي کریستوف کلمب به پیدا کردن راهی از سوي باختر به 

هنوز در اروپا پزشکان . ي مخالف دادندو او نیز در شمار آنهایی بود که را ;)1484(جزایر هند غربی انتخاب شده بود 

با وجود آنکه ایشان در زیر فشار محکومیتهاي دینی و . یهودي بیش ازدیگران مورد توجه و نیاز مردم بودند

محرومیتهاي قانونی به سر میبردند، و اگر میخواستند درمان یکی از مسیحیان صاحبمقام را به عهده گیرند جانشان 

در این دوره، به جز . هم پاپها و پادشاهان درمان خود را به دست پزشکان یهودي میسپردنددر خطر میافتاد، باز 

اما  ;تحقیقات گارسیا داورتا درباره طب گرمسیري، یهودیان به پیشرفت پزشکی خدمت شایان توجهی نکردند

خویش را متجلی آماتوس لوسیتانوس با شخصیت ممتاز خود نمونهاي از عالیترین سنتهاي حرفه خصلتهاي قوم 

وي که از ترس دستگاه تفتیش افکار خاك پرتغال را ترك گفته بود، مدتی به سرگردانی در آنورس، فرارا، . ساخت

). 1549حد (و سرانجام در آنکونا سکونت گزید  ;ورم به سر برد

اي از بین بردن تلمود در آنجا اغلب او را براي درمان پاپ یولیوس سوم احضار میکردند، واین همان پاپی بود که بر

هرگز از شغل : وي تا آخرین روز عمرش میتوانست، و حق داشت، سوگند یاد کند که . کوشش بسیار به عمل آورد

پزشکی چشم طمع و پاداش نداشته، هرگز هدایاي گرانبها از کسی نپذیرفته، بینوایان را رایگان درمان کرده، در 

در میان مسیحی، یهودي، و ترك قایل نشده، و به خود اجازه نداده است هنگام انجام وظیفه خود تفاوت و تبعیضی 

کتاب . که مشکالت دیري وقت و دوري مسافت تاثیري در عیادت وي از بیماران و خدمتگزاري به ایشان داشته باشد

 وي حاوي گزارشهاي بالینی هفتصد مورد بیماري بود که وي شخصا درمان کرده) 1563(هفتصد درمان پزشکی 

شاه . متن این گزارشها بعدا چون گنجینه پرارزشی نگاهداري شد و در سراسر اروپا مورد مطالعه قرار گرفت ;بود

اما در . لهستان از آماتوس دعوت کرد که مقام پزشک شخصی وي را بپذیرد، و او ترجیح داد که در آنکونا باقی بماند

کیشان مارانوهاي ساکن ایتالیا یا باید بکلی به دین مسیح در ، وقتی پاولوس چهارم فرمان داد که کلیه نو 1556سال 

. آماتوس مجبور شد دوره گردي را از سرگیرد ;آیند،یا زندانی شوند

اینکه سلیمان بن آبراهام بن آدرت طالب یهودي را تا بیست و پنج سالگی از تحصیل علم و فلسفه ممنوع ساخته 

و همچنین تاثیر آن در اسپانیا بیشتر از فرانسه  ;داشت تا در عالم فلسفهبود، بیشتر در زمینه علوم اثر زیان آور 

نفوذ ابنمیمون هنوز در میان یهودیانی که توانستند به زندگی خود در فرانسه جنوبی ادامه دهند شدید و . مشهود بود

بنویسد، و از  یوسف کاسپی جرئت کرد رساالتی در موضوع منطق وعلم اخالق براي راهنمایی پسرش. آشکار بود

این . سنت آزادیخواهی فلسفی، که نمونه عالیش را ابنمیمون در کتاب داللهالحایرین خود عرضه داشته بود، دفاع کند

این شخص که در عالم . طرز تفکر زمینه را براي به وجود آمدن یک متفکربزرگ یهودي آماده ساخت لویبنقارشون

و در واقع  ;انند اغلب فالسفه یهودي از راه پزشکی امرارمعاش میکردمسیحیت به نام گرسونیدس خوانده شده است م

لوي در . آرزوي بقراط را به ظهور افراد کاملی که هم پزشک باشند و هم فیلسوف در وجود خود متجسم ساخته بود

ا در شهرهاي در خانوادهاي که افراد آن همه از دانشوران بودند زاده شد، تقریباتمام عمر خود ر)1288(شهر بانیول 

. اورانژ، پرپینیان، وآوینیون گذراند، و توانست در تحت توجه وحمایت پاپها تحقیقات خود را با آرامش دنبال کند

. رشتهاي از علوم باقی نماند که مورد مطالعه وي قرار نگیرد، و بحثی از فلسفه نبود که از نظر متجسس وي دور بماند

وي در آسمان . من خدمت به پیشرفت ریاضیات موسیقی، شعر نیز میسرودقارشون تلمود شناس متبحري بود که ض

به )1654(وپاسکال ) 1575(ریاضیات وستارهشناسی آن عصر از ستارگان قدر اول به شمار میآمد و قبل از مورولیکو 

اه را براي رساله وي در زمینه مثلثات ر). 1321(شی از راه استدالل ریاضی پی برد  nروش محاسبه عده جایگشتهاي 

تحقیقات رگیو مونتانوس باز کرد و چنان مورد توجه همگانی قرار گرفت که پاپ کلمنس ششم هیئتی را مامور 

وي دستگاه ). 1342(و به آن ترجمه نام درباره منحنی، وتر، وقوس دایره داده شد ;ترجمه آن به زبان التینی کرد
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و این  ;اند ارتفاع ستارگان را به طور دقیق اندازهگیري کندرا اختراع یاعمالتکمیل کرد تا بتو)) عصاي یعقوب((

قارشون مدتها به مطالعات . اختراع تا دو قرن به عنوان یکی از ابزارهاي سودمند دریانوردي مورد استفاده قرار داشت

  . د آوردستاره شناختی ورصد کردن اجرام آسمانی پرداخت وسپس، با کمال استادي، برهیئت بطلمیوسی ایراداتی وار

را مورد بحث و تردید قرار داد، و با لحنی که گویی در آن زمان نظریه مزبور اندك )) خورشید مرکزي((فرضیه 

)) عصاي یعقوب((را تکمیل کرد و آن را همراه با دستگاه )) اطاق تاریک. ((پیروانی پیدا کرده بود آن را مطرود شمرد

  . اهري خورشید وماه روي میداد به کار بردبراي اندازهگیري دقیق تغییراتی که در قطر ظ

همچنانکه علم لوي بن قارشون متاثر از ریاضیات و ستاره شناسی عربها بود، فلسفه وي نیز مبتنی بود بر شرحها و 

، لوي براین شرحها 1321تا  1319در فاصله سالهاي . تفسیرهایی که ابن رشد در معرفی آثار ارسطو نوشته بود

وشت و کلیه مباحثی را که ارسطو در رساالت خود آورده بود منطق، فیزیک، ستارهشناسی، شرحهاي تازهاي ن

و طبعا در موارد بسیار  ;شناسی، جانورشناسی، روانشناسی وفلسفه مابعدالطبیه از زیر نظر گذراند هواشناسی، گیاه

ت علمی وي در اثري به زبان نظرات فلسفی وقسمت عمده کشفیا. هاي ابنمیمون نقل کرد زیادي از افکار و نوشته

این کتاب در زمینه فلسفه قرون وسطایی یهودیان، از . ، جمع شده است)13171329(عبري، به نام جنگهاي خدا 

لحاظ اهمیت و اعتبار، مافوقی جز دالله الحایرین ندارد، و به دنبال طرز تفکر ابن میمون سعی میکند اندیشه یونانی 

چون مالحظه کنیم که ابن رشد و توماس . گرچه کفه ایمان را خیلی سبکتر میگیرد - را باایمان یهودي تلفیق کند

آکویناس نیز نظیر همین کوشش را به کار میبردند تا اولی اسالم را با ارسطو سازش دهد و دومی مسیحیت را، آنگاه 

ه شدن و فروریختن عقاید در مییابیم که چگونه نفوذ و استیالي فلسفه ارسطو بر االهیات قرون وسطی موجب تجزی

قارشون براي آرام کردن مخالفان دینیش . ساخت)) عصر خرد((را تبدیل به )) عصر ایمان((دینی شد، و در نتیجه 

و این  -اعالم میداشت که اگر ثابت شود عقایدش برخالف گفتار کتاب مقدس است حاضر است فورا آنها را طرد کند 

با این مقدمه، وي به بحث مشروح درباره خدا، خلقت، ابدیت جهان، و . ی بودهاي اکثر فالسفه مدرس یکی از حیله

بقاي روح پرداخت و چون نتایجی که به دست آورد با کتاب مقدس متناقض در آمد، چنان بااعتراض و پرخاشجویی 

جنگهاي ضد ((را گفتار کتاب مقدس را مورد شرح و تفسیر قرار داد که منتقدان وي نام کتابش را تغییر دادند و آن 

)) از حرکت بازماندن خورشید به دست یوشع((قارشون در جایی میگوید که ما نباید داستانهایی چون . نامیدند)) خدا

محتمال حوادثی طبیعی )) معجزات((و امثال آنهارا به ظاهر کالم معنی کنیم و بپذیریم، بلکه باید بدانیم این گونه 

و سرانجام وي پیروي خود را از خردگرایی . ش شده یا برآدمیان مجهول ماندهاندبودهاندکه علل و قوعشان یا فرامو

تورات نمیتواند ما را از پذیرفتن آنچه عقلمان به حقیقی بودنش حکم میکند مانع : ((بیپرده چنین اعالم میدارد

خواند )) اه طبیعتدستگ((لوي بن قارشون دلیل اثبات وجودخدا را از آنچه بعدها اولباك ملحد به نام .)) شود

و در  ;است که برجهان هستی حکومت میکند)) عقل ((استنباط کرد، و معتقد بود که قانون و نظام عالم مظهر آن 

در طبیعت زنده به نظر میرسد که هر چیز به مثابه وسیلهاي : این جا مانند عالمان االهی چنین اقامه برهان میکند 

به هر موجودي امکانات صیانت از نفس و رشد یافتن و تولید مثل کردن را در خدمت غایتی خلق شده، و پروردگار 

. عالم، به عنوان جهان هستی یانظم کلی، در زمان خلق شده، ولی از هیچ به وجود نیامده است. عطا کرده است

  . تودهاي از ماده بیحرکت و بیشکل از ازل وجود داشته و خلقت بر آن شکل و زندگی بخشیده است

له میان خداوند و اشکال خلق شده نیروي واسطی است که قارشون، به پیروي از ارسطو و ابن رشد، آن را در فاص

و این تشعشع عقل خداوند است که کلیه موجودات را رهبري میکند و انسان به صورت روح  ;مینامد)) عقل فعال((

و در آن مرحلهاي که به ادراك مفاهیم کلی  ;در میآید، تا آنجا که روح وابسته به نفسانیات فردي است، میرنده است

که جوهري جاودانی است، )) عقل فعال((و دریافتن نظام و وحدت عالم هستی توانایی مییابد، جزئی هوشیار از 



٣٩٢٨

فلسفه قارشون مطرود یهودیان قرار گرفت زیرا آن را در اساس منشعب از فلسفه ابن رشد یا نوعی از روش . میشود

گرچه متفکران مسیحی آثار وي را . یدانستند که نیتجه نهایش از بین بردن ایمان دینی بودفلسفی خردگرایی م

مطالعه میکردند، و نیز اسپینوزا از افکار وي شدیدا متاثر شد، اما باید گفت که روحیه یهودیان متفکر با واقعیت و 

سلیمان بن آبراهام بن آدرت را شعار  وفاداري بیشتري در آثار حسداي بن آبراهام کرسکاس که روش محافظه کارانه

در بارسلون به دنیا آمد، در دوران اوج  1340حسداي کرسکاس در سال . خود ساخته بود، منعکس شده است

آنتیسمیتیسم به سر برد، به جرم بیحرمتی به نان مقدس دستگیر و کمی بعد آزاد شد، و پسرش در همان شبی که 

آزار و ستم بر یهودیان ایمان حسداي را . ، به شهادت رسید)1391(ار یهودیان میخواست عروسی کند، در واقعه کشت

راسختر ساخت، زیرا فقط با ایمان داشتن به خدایی عادل و بهشتی پاداش دهنده میتوانست کراهت چنان زندگانی 

ه زبان حسداي کرسکاس هفت سال پس از شهادت پسرش رسالهاي ب. پر از رنج و خالی ازعدالتی را تحمل کند

اسپانیایی منتشر ساخت و در آن کوشید تا به مسیحیان توضیح دهد که چرا نباید از یک نفر یهودي انتظار داشته 

وي با نهایت تواضع و مدارا مدلل ساخت که اصول عقاید جزمی مسیحیان مانند . باشند که به دین مسیح درآید

مسیح، و قلب ماهیت، بزرگترین تناقضها و سختترین هبوط، تثلیث، آبستنی معصومانه، تجسم مسیح، کفاره شدن 

پرداخت ) 1410( با وجود این، هنگامی که وي به تالیف اثر مهم خودبه نام نور خدا . محاالت عقلی را به بار میآورند

به عبارت دیگر عقل را :موضعی در پیش گرفت که مسیحیان از آن موضع می توانستند از این نظریات دفاع کنند

گرچه وي رسما ربی نبود، اما با این عقیده ایشان موافقت داشت که .ت وآن را در مقابل ایمان به زانو در آوردترك گف

آن هم در ازاي این گناهشان که می  ;بالیاي مکرري که بر قوم یهود نازل می شد تنبیهی بود از جانب پروردگار

اگر خود اوکتابی در زمینه فلسفه . وط و آلوده کنندخواستند دین مکشوف شده بر موسی رابا استدالالت عقالنی مخل

مینوشت نه از آن جهت بود که آن را با ارزش و معتبر میدانست، بلکه میخواست ضعف و نارسایی فلسفه وعقل را 

وي کوششهاي ابن میمون و قارشون را براي سازش دادن میان . علنی سازد و حقانیت ایمان را به ثبوت رساند

کیست این یونانی که خداوند مجبور است با او توافق نظر :((و، مطرود میشمارد و به اعتراض میگوید یهودیت و ارسط

باعقیده ارسطویی که عالیترین صفت خدایی را دانش میدانست مخالف بود و عقیده داشت که عالیترین )) داشته باشد

که عقل نمیتواند میان دو عقیده  حسداي کرسکاس اعتراف میکرد. خدا خوبی مطلق است ;صفت خدایی عشق است

بنابراین ما نباید منکر اختیار شویم، بلکه باید  ;متناقض، یعنی علم غیب خدایی و اختیار بشري آشتی برقرار سازد

ما باید به خاطر آرامش روح و سالمتی اخالقیمان به خداوند و اختیار بشري و بقاي روح ایمان . عقل را طرد کنیم

ما باید در میان . دا الزم نیست کوشش کنیم که عقاید فوق را با دالیل عقالنی به ثبوت برسانیمداشته باشیم، و اب

عقل خودستا و ضعیفمان، که موجب تزلزل ایمان و تولید یاس میشود، و ایمان خاضعانه و کالم ربانی، که تنها مایه 

. کنیمتسلی ما در مقابل بیدادگریها و زبونیهاي زندگی است، یکی را انتخاب 

کرسکاس آخرین فرد از سلسله درخشان فالسفه یهودي در قرون وسطی بود، اما در زمان حیاتش مورد تحسین و 

و این شاگرد او، یوسف آلبو، بود که با کتاب جذابتر خود به نام اقانیم توجه مغزهاي  ;احترام مردمش قرار نگرفت

 ;قی بود از افکار ابن میمون و کرسکاس، با روشی التقاطیاین کتاب تلفی. فلسفی را به خود جلب کرد و شهرت یافت

و نتیجه آن از عقاید هر دو حکیم نامبرده با یهودیت اصیل آیین، که به هیچ وجه غیر عقالنی بودن ایمان را 

یهودیان تقریبا تفرس در عالم فلسفه و تاریخ را از ) 1444(پس از مرگ آلبو . نمیپذیرد، سازگارتر و همگامتر بود

کشتارها، بی سروسامانی، تنگدستی، و محرومیت از داشتن خانه و شغل . دست گذاردند تا نوبت به اسپینوزا رسید

میالدي کاهش  70روحیه یهودیان را در هم شکسته و عده ایشان را به حداقل پس از سقوط بیتالمقدس در سال 

م افزاي دینی بردند، تسلی خود را در مالزمت مطرودترین و خوارترین گروه آدمیان پناه به سرودهاي غ. داده بود
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ها جستند، و در امید بخشایش االهی و اثبات حقانیت خویش در زندگی زمینی و نیل به سعادت جاودانی عمر  کنیسه

دانشمندان یهودي خود را در اوراق تلمود مدفون ساختند و نیروي تفکرشان را به تفسیر شریعت . به سر کردند

در حالی که عده دیگري از ایشان براي پی بردن به اسرار االهی چنان در رازوري مغروق شدند  ;دموسی محدود کردن

شعر یهودي از تغزل افتاد و فقط . که مراحل تیرهروزي خود را چون نردبان صعود به آسمان در نظر متجلی ساختند

هاي زندگی را با شوخ طبعی  و یا طعنه ;پیکر ناتوانی از آن گهگاه در مقابل انقالب زمان سر به عصیان بر میداشت

دیگر تا زمانی که آن یهودي فروتن آمستردامی قد بر افراشت تا، با مخلوط . خود مالیم و قابل تحمل میساخت

ساختن یهودیت، فلسفه مدرسی، و روش استداللی دکارت، معجونی عالی از دین و علم به وجود آورد قوم یهود از 

و با ظهور شخصیتی چون اسپینوزا بود که یهودیان  ;شفابخش خود سربر نداشت خواب طوالنی و در عینحال

  . توانستند بار دیگر جاي خود را در میدان جهانی اندیشه بشري، که بیرون از سر حد نژاد و زمان است بازیابند

  

  

فصل سی و سوم

  زندگی مردم

1517 -1564  

  

I  -اقتصاد  

ه جبهه قرن شانزدهم را پر میساخت، به یک اعتبار، سطحی بود، سرگذشت کشمشکهاي دینی، سیاسی، و نظامی ک

ها و مناظر چشمگیر تاریخی به سیر  زیرا منشا آن از سرگذشت اساسیتر و عمیقتري مایه میگرفت که در پشت صحنه

و  و آن عبارت بود از سرگذشت مبارزات روزانه و دایمی نوع بشر با زمین، عناصر طبیعی، فقر، ;خود ادامه میداد

در واقع باید دید توقیعات پایها، تندبادهاي خشم پروتستانها، رقابتهاي احمقانه خرافاتی که منجر به آدمکشی . مرگ

میشدند، و خرامیدن، جلوس، نقرس، و سیفیلیس پادشاهان و امپراطوران در مقابل کوشش سخت و لجوجانه بشر 

همسر و فرزند یعنی به طور خالصه تامین زندگی فردي براي به دست آوردن غذا، پناهگاه، پوشش، و حفظ سالمت و 

هاي کشورهاي اروپایی مجبور بودند شب و روز کشیک  چه اهمیتی میتوانست داشته باشد در سراسر این دوره دهکده

ها و خانه هایشان را تهدید میکردند جلوگیري  بدهند تا از حمله گرگها و گرازهاي وحشی و خطرهاي دیگري که گله

در آن عصر کشاورزي، هنوز از جهاتی، بشر در مرحله شکارگري باقی مانده بود، به طوري که آدمیان میبایست . کنند

هزاران نوع حشرات و ددان جنگلها و پرندگان آسمان با دهقان در مبارزه بودند تا حاصل . یا بکشند یا کشته شوند

اي اسرارآمیز گله هایش را گروه گروه به خاك هالکت رنج ساالنه او را از چنگش بربایند و، در همان حال، بیماریه

هر زمان بیم آن میرفت که بارانهاي سیل آسا کشتزارها را در خود بشویند، طغیانهاي عظیم همه چیز را . میانداخت

  . مغروق و معدوم کنند، و یا خشکسالی آن قدر ادامه یابد که هر نوع حیاتی را بر روي زمین پژمرده نماید

. ماند قحطی همیشه در گوشه نزدیکی کمین میکرد و خوف از آتشسوزي هرگز ازخاطرها دور نمی گرسنگی و

تقریبا هر دهسالی که میگذشت یکبارطاعون شیوع  ;بیماري وقت و بیوقت سر میرسید و پزشک دور از دسترس بود

زرعه ضروري بود، از میان برمی را، که وجودشان در دلها عزیز و براي کار مها  مییافت و بسیاري از افراد خانواده

. از هر پنج فرزندي که در خانوادهاي به دنیا میآمدند، دو نفر در کودکی و یکی قبل از سن بلوغ میمردند. داشت

و لشکریان  ;دست کم در هر نسل یکی از پسران نیز تحویل مامور سربازگیري میشد تا وارد خدمت لشکري شود
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از محصولی که پس از آنهمه آسیبها به دست میآمد، یک دهم، . ع را لگدمال میکردندها ر امی سوزاندند و مزار دهکده

اگر شادي کودکان و بازیهاي سرشب و تسلی آواز . یا کمی بیشتر، به مالک میرسید و یک دهم سهم کلیسا میشد

رگ در میان خوانی و سرمستی میخانه و امیدواري نیمه مشکوك و نیمه تعبدي به دنیاي پر بخششتر آن سوي م

به این ترتیب آذوقه تولید . نبود، زندگی دهقانی بیش از اندازه براي روح و جسم آدمی شاق و طاقت فرسا میشد

میشد تا خاوندان قصرها، پادشاهان دربارها، کشیشان منبرها، و بازرگانان و پیشه وران شهرها، و نیز پزشکان، 

تمدن همواره . آخر، و کمتر از همه، خود بردگان زمین را تغذیه کندهنرمندان، شاعران، دانشمندان، فیلسوفان، و در 

. انگل مرد بیل زن بوده است

با تبدیل مزارع کوچک به امالك وسیع، محصوالت کشاورزي . پیشرفت علم کشاورزي موجب تحول دوران شد

تصاحب داشتند، با رواج دادن طبقه نوظهور بازرگانان و سرمایه داران که امالك وسیع را در . افزایش عمده یافتند

. حرص سودجویی در زندگی را کد نواحی روستایی، هم مقدار تولید را زیادتر کردند و هم بر فقر عمومی افزودند

این کود از مدفوع  ;بازرگانان با جرئت کودتازهاي را که داراي مقدار زیادي فوسفات و ازت بود وارد اروپا کردند

انواعی از گیاهان بومی آسیا و امریکا در خاك اروپا اهلی . زندگی میکردند به دست میآمدپرندگانی که در سواحل پرو 

که سیب زمینی، درخت ماگنولیا، یکنوع گیاه گرمسیري امریکا با برگهاي ضخیم و دراز به نام گیاه  ;و بارور شدند

از مکزیک به  1558ون در سال توت. از آنجملهاند... برگ خنجري یاصباره مکزیکی، فلفل، گل کوکب، و گل الدن

هاي آن را براي کاترین دو  اسپانیا رسید و یک سال بعد از آن ژان نیکو، سفیر فرانسه در لیسبون، مقداري از دانه

  . و تاریخ نیز به پاداش این خدمت نام وي را به آن سم داد ;مدیسی هدیه فرستاد

ح دینی با مجاز داشتن صرف گوشت در روزهاي جمعه ضربه با افزایش جمعیت، کار ماهیگیري توسعه یافت، اما اصال

باروي کار آمدن سازمان سرمایه داري، صنعت استخراج . سخت، لیکن زودگذري، بر تجارت شاه ماهی وارد آورد

خاندان فوگر با به وجود آوردن نظم . شهر نیوکاسل زغالسنگ صادر میکرد 1549در سال . معادن توسعه سریع یافت

. بردن بازده کار، و تکمیل روشهاي تصفیه مواد کانی توانستند محصول معادن خود را چند برابر سازند جدید، باال

  :گئورگ آگریکوال ما را با خود به تماشاي یکی از معادن آلمان در قرن شانزدهم میبرد

ر کنندگان، شست و شو اقسام عمده کارگران عبارتند از معدنچیان، بیل زنان، کارگران چرخ چاه، باربران، جفت و جو

و سه . بیست و چهار ساعت شبانه روز به سه کشیک هفت ساعتی تقسیم میشود... دهندگان، و تصفیه کنندگان

کشیک اول در . ساعت اضافی در فاصله میان هر کشیک صرف خروج یک دسته کارگر و ورود دسته بعدي میشود

دومی در ساعت دوازده شروع و در ساعت هفت بعد از  ;مییابدساعت چهار بامداد آغاز میشود و تا ساعت یازده ادامه 

سومی کشیک شب است که از ساعت هشت شب تا  ;ظهر به پایان میرسد این دو کشیک صبح و بعد از ظهراند

شهردار اجازه نمیدهد که این کشیک شبانه بر کارگران تحمیل شود، مگر آنکه . ساعت سه بامداد طول میکشد

کارگران در نور چراغها بیدار میمانند و براي آنکه بر اثر خستگی یا دیر بودن ... در آن صورتضرورت ایجاب کند، 

وقت به خواب نروند، کار طوالنی و پرمشقت خود را با آواز جمعی، که به اندازه کافی تمرین شده و دلنشین است، 

ده نمیشود که در مدت دو کشیک در بعضی از شهرها به یک نفر معدنچی اجازه دا. سبک و قابل تحمل میسازند

... زیرا غالبا اتفاق میافتد که از شدت خستگی در تونل معدن به خواب میرود. متوالی کار کند

بخصوص  ;اما در برخی شهرهاي دیگر این اجازه را به معدنچیان میدهند تا بتوانند معاش خانواده خود را تامین کنند

  ... در مواقعی که قیمت خواربار باال میرود

همچنین معموال در روزهاي یکشنبه . کارگران روزهاي شنبه را تعطیل میکنند و دنبال خرید لوازم زندگیشان میروند

با اینهمه، اگر ضرورت پیش  ;و اعیاد سالیانه دست از کار میکشند و وقت خود را صرف انجام وظایف دینی میسازند
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و در ... ، یا ریزش معدن، آنها را مجبور به کار اضافی میسازدزیرا گاهی هجوم آب... آید، کارگر استراحت نمیکند

به عالوه، عموم افراد این طبقه . چنین مواردي کارکردن در ایام تعطیل عملی برخالف دین محسوب نمیشود

  . اند کارگرانی قوي هستند که از ابتداي تولد به سختی خو گرفته

تعیین شد، و پس از چندي اقامت در آن ) یوآخیمشتال(ف آگریکوال به سمت پزشک شهر یا خیمو 1527در سال 

سپس با همت و اشتیاق تام به تحصیل تاریخ و اصول استخراج معادن و . شهر معدنی، یکی از کانیشناسان بنام شد

این ). 1550(فنون تصفیه فلزات پرداخت و پس از بیست سال تحقیق کتاب خود به نام در متالیکا را به پایان رساند 

اب در نوع خود یکی از آثار کالسیک به شمار میآید و در اهمیت و اعتبار از شاهکارهاي کوپرنیک و وسالیوس، که کت

ها و روشهاي استخراج معادن و  وي در کتابش ابزارها و دستگاه. در همان دهساله تالیف شدند، دست کمی ندارد

نی را به کار گرفت تا همه چیز را در آن با تصویر نشان تصفیه فلزات را به دقت شرح داد و، براي وضوح بیشتر، نقاشا

و در حدود بیست نوع ماده  ;آگریکوال نخستین بار ثابت کرد که بیسموت و آنتیموان حقیقتا دو عنصر فلزیند. دهند

هاي مواد کانی در بسترهاي تخته سنگی را معلول  و نیز اولین کسی بود که تشکیل رگه ;کانی جدید را باز شناخت

  . گذارد میرسوب فلزاتی دانست که جریان آبهاي زیرزمینی از خود برجاي 

نخستنی راه آهنها را معدنچیان . استخراج معادن، فلز گري و نساجی در آن عصر از لحاظ فنی پیشرفت بسیار یافت

، یوهان یورگن چرخ ریسندگی را با رکابی مجهز ساخت 1533در سال . گذاردند هاي حامل مواد کانی کار در زیر ارابه

ساعت از . و در نتیجه آزاد ماندن دست پیشه ور، محصول کارش دو برابر شد ;تا به جاي دست با حرکت پا بچرخد

به  ضمنا رسم شد که، ;لحاظ دقت در تعیین وقت تکامل یافت، در حالی که رفته رفته حجمش کوچکتر میشد

هنري هشتم ساعت . اشکال گوناگون، ساعتها را با حکاکی، قلمزنی، میناکاري، و ترصیع به جواهرات زینت دهند

با اینهمه دقیقترین ساعت آن زمان تا پانزده دقیقه در روز پس . کوچکی داشت که فقط هفتهاي یک بار کوك میشد

. و پیش میرفت

در قرن شانزدهم، . تجارت صنعت لنگ لنگان قدم برمی داشتند وسایل ارتباط و حمل و نقل به دنبال پیشرفت

انقالب تجارتی باعث . هاي شخصی نیز معمول شد سازمان پستی تدریجا توسعه یافت، تا جایی که رساندن نامه

کف کشتیها را نازکتر و گودتر ساختند و، بدین ترتیب، بر سرعت و استقرار آنها  ;پیشرفت صنعت کشتی سازي شد

  . و همچنین عده دکلها را از یکی به سه تا، و عده بادبانها را به پنج تا و شش تا رساندند ;دافزودن

فرانسواي اول و هنري هشتم نه تنها در جنگ، عشق، و لباس پوشی بر یکدیگر تفاخر میکردند، بلکه از جهت ساختن 

در اوایل قرن شانزدهم، . بت داشتندکشتیهاي بزرگ و متعدد، که مظهري از غرور و قدرتشان بود، نیز با هم رقا

ولی  ;سرعت کشتیهایی که در آبهاي مدیترانه حرکت میکردند، در هواي مساعد، به ساعتی شانزده کیلومتر میرسید

کشتیهاي سنگینتري که براي پیمودن اقیانوس اطلس ساخته شده بودند، در شرایط کامال مساعد، بیش از دویست و 

در روي زمین سریعترین مسافرت به توسط چاپارپستی صورت . طی طریق نمیکردندده کیلومتر در شبانه روز 

با وجود این، معموال ده الی یازده روز طول میکشید تا خبر  ;کیلومتر راه میپیمود 140میگرفت که روزانه با اسب تا 

ه همین سبب در ورودي هر مسافرت زمینی بیشتر با اسب انجام میگرفت و ب. مهمی از ونیز به پاریس یا مادرید برسد

ها  دلیجانها تکثیر مییافت، اما جاده. خانه داراي یک حلقه کلفت آهنی بود که تسمه افسار اسب را به آن میبستند

به همین جهت، هر  ;هنوز نکوبیده و خاکی بودند و حرکت وسایل چرخ دار بر روي آنها به دشواري انجام میگرفت

 ;ها عبور دهند اشته باشد تا بتوانند آن را از میان گل و الي اجتنابناپذیر جادهدلیجان میبایست شش تا هشت اسب د

تخت روانهایی که بردوش خدمتکاران حمل میشدند . و این دلیجانها روزانه بیش از سی و پنج کیلومتر نمیپیمود

  . کردند مسافرت میاما مردم عادي در سراسر اروپا پیاده  ;هنوز مورد استفاده بانوان دولتمند قرار داشتند
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هاي فرانسه قابل  به عقیده اراسموس مسافرخانه. ها، مسافرت رواج بسیار داشت ها و مسافرخانه با وجود مشکالت راه

چون میخواهید آنجا را ((و )) دختران خدمتکار میخندند و شوخی و طنازي میکنند،((تحمل بودند، بخصوص که 

اما از مسافرخانه داران آلمانی مذمت میکند و  ;))همه چیز هم آن قدر ارزانتازه ((و )) ;ترك کنید، شما را میبوسند

  : خواند آنها را بدرفتار، بدخو، تنبل، و کثیف می

وقتی اسب خود را در محلی بستید با بار، چکمه، گل، و همه چیز خود وارد تاالر اجاقدار میشوید، زیرا آنجا محلی 

هاي خود را بیرون میآورید و کفشتان را  در تاالر اجاقدار چکمه... ز استعمومی و درش به روي هر تازه واردي با

و دیگري آروغی ... و در آن تاالر یک نفر سرش را شانه میزند. ... میپوشید، و اگر بخواهید پیراهنتان را عوض میکنید

د زبانهاي مختلف کارگرانی است تنوع زبانهایی که در آنجا حرف زده میشود به اندازه تعدا.... با بوي سیر بیرون میدهد

به نظر من، هیچ چیز به اندازه جمع شدن این همه افراد در آن هواي پردود و بخار خطرناك . که برج بابل را ساختند

نیز میاندازند و دهانشان ... بگذریم از اینکه. ... نیست، بخصوص وقتی که بدنهاي عرق کرده خود را بیرون میاندازند

و بی شک بسیاري از آنها آبله اسپانیایی یا چنانکه میگویند آبله فرانسوي دارند، گرچه این . ... بوي عفونت میدهد

ها واقعا بدین منوال بوده باشد، باید پارهاي از  اگر اوضاع مسافرخانه.)) بیماري گریبانگیر عموم ملتها شده است

هاي اقتصادي و مرتبط ساختن روستاها و  ن شبکهگناهان را بر بازرگانان دوره گردي که با کوشش خود در توسعه داد

با گذشت هر ده سال جاده تجارتی تازهاي باز میشد در . مردمان به یکدیگر تن به آن سختیها میدادند ببخشاییم

شایالك، شخصیت . روي زمین، به دست ریچارد چانسلر در روسیه و در دریا، به همت هزاران مسافر و کاشف متهور

ونیزي شکسپیر، پیوسته میان انگلستان، لیسبون، طرابلس غرب، مصر، هندوستان، و مکزیک در رفت  نمایشنامه تاجر

هاي تجارتی در دریاي سیاه، ارمنستان، سوریه، فلسطین، و اسپانیا داشت، با باب عالی پیمان  جنووا پایگاه. و آمده بود

فرانسه به این نکته پی برد و با . ه فروختصلح بست و به ترکان عثمانی، که با مسیحیان در جنگ بودند، اسلح

. به بعد، بر تجارت دریاي مدیترانه حکومت یابد 1560سالطین عثمانی پیمانهاي دوستی بست تا توانست، از سال 

براي برآوردن یک چنین اقتصاد دامنه داري، . بند آنورس از همه جا کاال وارد میکرد و به همه جا کاال میفرستاد

  . مانها و روشهاي فنی خود را اصالح و تکمیل کردندبانکداران ساز

زیرا، در دروران فئودالیسم، خاوندان  ;با افزایش هزینه جنگها، دولتها مجبور شدند مبالغ هنگفتی از بانکها وام بگیرند

و حال  ;و شمشیرهاي خود را همراه داشتند به میدان جنگ میآوردند ;هر ناحیه افراد خود را، که تیر و کمان، نیزه

آنکه اکنون دیگر هر دولتی میبایست ارتش منظم خود را داشته باشد و نفرات مزدور آن را با سالحهاي آتشین و 

در آن احوال، رونق کار یا ورشکستگی شرکتهاي مالی بسته به آن بود که دولتها بتوانند بهره وام . توپخانه مجهز سازد

هاي خود را با دریافت بهرهاي به بانکها میسپردند،  مردم پس اندازه. نندخود را بپردازند یا از پرداخت آن خودداري ک

  . انداختند و بانکها آن سرمایه را در معامالت بزرگ تجارتی و صنعتی به کار می

نرخ بهره بیشتر تابع اعتبار وام گیرنده بود تا . برات و حواله جانشین ارسال پول یا کاال، که کاري دشوار بود، شدند

بدین ترتیب که مثال شهرهاي آزاد آلمان که تجارتشان در دست بازرگان خوش حساب و معتبر بود  ;ام دهندهطمع و

تنها پنج درصد بهره میپرداختند، و حال آنکه فرانسواي اول با نرخ ده درصد، و شارل پنجم بانرخ بیست درصد وام 

  . یافت با تثبیت اوضاع اقتصادي، تدریجا نرخ بهره تنزل می. میگرفتند

طال و نقرهاي که از معادن آلمان، مجارستان، اسپانیا، مکزیک، و پرو استخراج میشدند رواج سکه را بآسانی، و به 

این منابع جدید فلزات قیمتی خیلی بموقع به دست آمدند، زیرا چندي میگذشت که . مقدار فراوان، تامین میکردند

بهاي بخشی از واردات آسیایی با صادرات جبران میشد، و . افته بودها افزایش ی مقدار کاالها بمراتب بیشتر از سکه

هاي قبل از سفر کریستوف کلمب قیمتها تنزل یافتند  و به همین سبب در دهه ;باقی با طال و نقره پرداخت میگشت
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ره فلزات قیمتی بر پس از رونق کار معادن اروپا و ورود نقره و طال از افریقا و امریکا، ذخی. و بازار معامالت را کد شد

چنین اقتصادي، که مبتنی بر گردش . در نتیجه، قیمتها باال رفت و تجارت گرم شد ;مقدار تولید کاالها افزونی یافت

. پول بود، بساط اقتصاد کهن را، که متکی بر زمینداري یا تسلط اصناف بر صنعت بود، از میان برچید

ناف از زمانی به وجود آمدند که شهرداریها خود مختاري یافتند و اصوال اص. سازمان اصناف رو به انحطاط گذارد

در واقع، اصناف تشکیالت خاصی براي تهیه سرمایه، یا خرید کلی . صنایع داخلی را در زیر حمایت خود قرار دادند

هاي دور براي کاال از منابع دور افتاده، یا به کار بردن روشهاي کارخانهاي و تقسیم کار، و یا دست یافتن به بازار

از قرن سیزدهم به بعد، اصناف نوعی امتیاز اشرافی به دست آوردند و براي خود . فروش محصوالت خود نداشتند

هاي خصوصی تشکیل دادند و چنان عرصه را بر پیشه وران روز مزد تنگ کردند که ایشان مجبور شدند، براي  جرگه

این را نیز  ;هدف اصلی سرمایه دار جلب منفعت بود. ه دار بیندازندیافتن کار، خود را به دست و پاي کافرمایان سرمای

میدانست که چگونه پس اندازهاي خود را تبدیل به سرمایه هنگفت کند، از کجا و به چه نحو ماشینها و مواد خام را 

طبقه بندي کند، از چه ها را دایر، کارگران را استخدام، و کار را تقسیم و  بخرد، چگونه معادن را راه اندازي، کارخانه

هاي  ذخیره. راه به بازارهاي خارج دست یابد، انتخابات را باپشتیبانی مالی به میل خود بگرداند، و در دولتها نفوذ یابد

. و طالي امریکایی سرمایه اروپایی میشد ;جدید طال و نقره زمینه را براي سرمایه گذاریهاي پرسود آماده میساختند

مدن نظام سرمایه داري، بازار رقابت رونق گرفت، معامالت به جنبش در آمدند، و جستجوي تب در نتیجه روي کار آ

در این شرایط دیگر براي خودنمایی صنفهاي  ;هاي اقتصادي تولید و تقسیم کاال آغاز شد آلودي براي یافتن راه

وش اقتصادي نوین از حیث ر. مختلف که در مسیرهاي محدود قدیمی بزحمت گام برمی داشتند، محلی باقی نماند

کمیت محصوالت، و نه از جهت کیفیت، بر روشهاي قدیمی برتري بسیار داشت، و بازرگانان پیوسته درصدد تهیه 

  . مصنوعات بیشتري بودند تا با صدور آنها بهاي کاالهاي وارد شده از مشرق زمین را بپردازند

، بانکداران، کارخانه داران، و همدستان ایشان در مقامات ثروت روز افزون تازه، به طور عمده، در دست بازرگانان

معدودي از نجباي زمیندار هنوز با تصاحب اراضی وسیعی که صدها نفر اجاره نشین در آنها کار میکردند، . دولتی بود

ت اما به طور کلی اشرافی. هاي قابل مالحظه در دست داشتند و یا از راه تهیه پشم براي صنعت نساجی، سرمایه

زمیندار در میان دو جبهه پادشاهان از یک سو و شهرهاي تجارت پیشه از سوي دیگر فشرده شده و کم کم نفوذ 

سیاسی خود را از دست داده بود، و چارهاي جز آنکه دل به شجره نامه خانوادگی خود خوش دارد، برایش باقی 

قیمت  1600تا  1500از سال . رگران و اشراف شدندزیانهاي ناشی از تورم مالی به یک سان گریبانگیر کا. نمانده بود

درصد ترقی  300درصد، و در آلمان  200درصد، در فرانسه  150گندم، که تنها آذوقه تهیدستان بود، در انگلستان 

 1400قیمت همان تعداد تخم مرغ در سال  ;بهاي ده دوجین تخم مرغ چهار پنی بود 1300در انگلستان سال . یافت

کارمزد نیز پیوسته افزایش . به چهل و دو پنی رسید 1570به هفت پنی، و در سال  1500در سال  به پنج پنی،

، 1563در انگلستان، براساس قانون سال . مییافت، اما با کندي بیشتري، زیرا که تنظیم آن در دست دولتها بود

دالر  25,7، و دهقان زیر دست دالر 5,9دالر، کمک دهقان  12دستمزد سالیانه یک نفر دهقان اجیر شده معادل 

بوده  1954بیست و پنج برابر بیشتر از سال  1563اگر حساب کنیم که قدرت خرید پول در سال . تعیین شده بود

اما باید در نظر داشته باشیم که در تمام  ;دالر در سال میرسد 180است، حد متوسط حقوقهاي نامبرده به حدود 

رویهمرفته تحوالت اقتصادي قرن شانزدهم . غذا و مسکن نیز به کارگر داده میشدموارد مذکور، عالوه بر دستمزد، 

با صدور کاالهایی که کارگران . طبقات زحمتکش را نسبت به گذشته تنگدستتر، و از لحاظ سیاسی ضعیفتر نمود

خوشی و فراوانی  تولید میکردند، مقدار زیادي اشیاي تجملی وارد میشد تا گروه معدودي از دولتمندان بتوانند در

جنگ طبقاتی چنان شدت یافت که، پس از قیام سپارتا کوس در روم، نظیر آن در تاریخ اتفاق نیفتاده . زندگی کنند
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و از نتایج آن، وقایعی چون انقالب اهالی کمونهاي اسپانیا، جنگ دهقانان در آلمان، و قیام رابرت کت در  ;بود

گران بکرات اتفاق میافتاد، اما معموال به علت ائتالف میان کارفرمایان و دولت اعتصاب کار. انگلستان را متذکر میشویم

صنف پارچهبافان انگلستان، در زیر نظارت صاحبان کارخانه، قانونی گذراندند که اگر  1538در سال . سرکوب میشد

اي تمردش اول بار کارگر مزدوري از کار کردن در شرایطی که به توسط کارفرما وضع شده است امتناع ورزد، جز

به )) قانون مجازات ولگردان((در زمان هنري هشتم وادوارد ششم . زندان، و در صورت تکرار تازیانه وداغ است

در یکی از مواد قانونی  1547در سال . اندازهاي ستمگرانه بود که هیچ کارگري جرئت نمیکرد کار خود را ترك کند

داغی برسینهاش  Vرا ترك کند و به ولگردي بپردازد، باید با حرف تصریح شده بود که اگر شخص تندرستی کارش 

آب، کمی شراب، و )) نان((بزنند و او را براي مدت دو سال چون بردهاي به یکی از اهالی محل بسپارند تا تنها با 

یا پیشانیش بر روي گونه  sو اگر این ولگردي بار دیگر تکرار شود باید با حرف  ;او را تغذیه کند)) آشغال گوشت

مایه سربلندي ملت انگلستان است که این گونه قوانین . داغی بگذارند و او را براي تمام عمر محکوم به بردگی سازند

اما به هر حال قوانین فوق بخوبی نشان میدهند  ;آورد و پس از اندك مدتی منسوخ میشد در میان ایشان دوام نمی

گئورگ، دوك ساکس، مقرر ساخت که در حوزه . خشنی بودند که حکومتهاي قرن شانزدهم داراي چه روحیه

 ;فرمانرواییش دستمزد معدنچیان افزایش نیابد، هیچ یک از معدنچیان حق نداشته باشد محل کار خود را تغییر دهد

و هیچ کارفرمایی نتواند کارگري را که یک بار در معدنی موجب اخالل و نارضایی شده است به استخدام خود در 

در فالندر صنعت توربافی کال در . کار کردن کودکان صریحا، یا به طور ضمنی، مجاز و قانونی شمرده میشد. آورد

از طرف دیگر . دست کودکان بود و قانون دختران بیش از دوازده سال را از شرکت در آن شغل ممنوع میداشت

ت گوش انداخته میشدند و یا به نیرنگی از قوانینی که برضد انحصارات و احتکار و رباخواري وضع شده بودند یا پش

. شد اجرایشان شانه خالی می

)) معامله((جنبش اصالح دینی هواخواه تجارت و اقتصاد نوین بود، و حال آنکه کلیساي کاتولیک روحا با هر نوع 

براي اصناف  چنانکه بهره را حرام میدانست، تنگدستی را مقدس میشمرد، ثروت را تکفیر میکرد، ;ناسازگاري داشت

کشورهاي  1550حرمت دینی قابل میشد، و به اندازهاي بر تعداد تعطیالت دینی کارگران افزوده بود که در سال 

میتوان گفت همین وضع در کندي صنعتی شدن و افزایش ثروت . کاتولیک ساالنه صد و پانزده روز بیکاري داشتند

الهی مداخله کلیسا را در وضع قوانینی جهت تثبیت عالمان ا. کشورهاي کاتولیک تاثیري بسزا داشته است

توماس آکویناس . براي نیازمندیهاي روزانه مردم الزم میشمردند و از آن حمایت میکردند)) قیمتهاي عادالنه((

خواند، و حکم داد که هر نوع ملک و )) آزمندي گناهکارانه((کوشش در به دست آوردن ثروت بیش از نیاز شخصی را 

لوتر نیز با این عقاید .)) به موجب ناموس طبیعی، میبایست در راه دستگیري مستمندان صرف شود((،مال اضافی

تعطیالت منسوب به . موافق بود، اما رشد عمومی آیین پروتستان، ندانسته، با انقالب سرمایه داري همکاري میکرد

ن و بانکداران از آیین پروتستان پشتیبانی بازرگانا. در نتیجه، کار و سرمایه افزایش یافتند ;قدیسان منسوخ شدند

ثروت ارج و مقام یافت، مال اندوزي . میکردند و، به جبران آن، آیین نوین نیز جانب احترام ایشان را نگاه میداشت

خصلتی پسندیده شد، کار کردن از شرایط پرهیزگاري شناخته شد، و بهره وام به عنوان پاداش قانونی در ازاي به 

  . ن نقدینه شخصی حالل به شمار آمدخطر انداخت

II -قانون  

عصر شقاوت بود و قوانین آن به تبعیت از اقتصادي بیرحم وضع شده بودند وعصر فقري ننگ آور، هنري تیره و 

در نظر مردانی که اکثرا محکوم به فقر این جهانی و لعن . اندوهبار، و االهیاتی که خدایش مسیح را مطرود ساخته بود

اشخاص مهم . آدمکشی در میان عموم طبقات رواج داشت. ودند، خیانت امري عادي محسوب میشدآن جهانی ب
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دشنه به کمر میبستند و تنها طبقه ضعیف و وامانده بود که براي دادخواهی، از بیدادگریهاي زمانه، به قانون پناه 

و هر  ;هاي شکسپیر در نمایشنامه جنایت به علت بدگمانی در زندگی مردم به همان اندازه فراوان بود که. میجست

مسافران حمله راهزنان را . اتللویی که به همسرش بدگمان میگشت و از کشتن وي عدول میکرد نامرد خوانده میشد

در شهرهایی که هنوز شب را با تاریکی به روز . کاري عادي میدانستند و دسته جمعی پا در راه سفر میگذاشتند

در اوج عظمت . و خانه مردم میبایست چون دژي با حفاظ باشد ;اد بود که روسپیمیرساندند، دزد همان قدر زی

. کردند مردم پاریس را در وسط روز لخت می)) پسران شریر((فرانسواي اول، دستهاي از دزدان به نام 

گونه جیب برها چ((برانتوم، بنابر روایات معموال بیاساس خود، نقل میکند که زمانی شارل نهم خواست بفهمد 

و به ماموران شهربانی دستور داد که ده نفر از آن هنرمندان را به مجلس رقص )) تردستیهاي خود را انجام میدهند،

در پایان ضیافت، آن ده نفر را احضار کرد تا غنایم بدست آورده را از پول و جواهر و پوشیدنی بر . شاهانه دعوت کنند

پادشاه نزدیک بود از خنده ((هاي پنهانی به چندین هزار دالر میرسد،وي عرضه دارند، و چون دید قیمت آن دستبرد

برانتوم اضافه میکند که شارل به ایشان اجازه داد ثمره تمرینهاي طوالنی خود را تصاحب کنند، اما امر کرد .)) بمیرد

هاي تقلبی، دغلکاري اگر جا زدن کاال. باشد که جنگ آنهارا از میان بردارد ;که از آن پس وارد خدمات لشکري شوند

و کالهبرداري تجارتی، رشوهگیري درباریان، غصب امالك کلیسایی، و تجاوز از مرزها به زور سر نیزه را از جمله 

و شاید تنها بتوانیم بخشی از  ;جرایم بدانیم، باید بگوییم از هر دو نفر اروپایی آن عصر یکیشان دزد بوده است

اگر بر این زمینه اجتماعی . رستکار را در گوشه و کنار از این اتهام معاف داریمروحانیان و پارهاي از پیشه وران د

هاي عمومی، تجاوزات جنسی، و خیانتها را بیفزاییم، آنگاه درك میکنیم که نیروهاي انتظامی  موارد فراوان آتشسوزي

  . اند و قانونی آن زمان با چه مسائل و مشکالتی مواجه بوده

ی و قانونی بیشتر به منظور کیفر دادن به جرایم و جنایات به وجود آمده بودند تا براي این سازمانهاي انتظام

در بعضی شهرهاي بزرگ، مانند پاریس، افراد لشکري مامور حفظ آرامش و امنیت میشدند، و . جلوگیري از وقوع آنها

نتظامی آن زمان سازمان صحیح و گرچه هر شهر و قصبهاي داراي پاسبانان و پاسداران بود، اما رویهمرفته نیروي ا

سیاستمداران و قانونگذاران، که از مبارزه با خوي بشري به ستوه آمده بودند، سهولت کار خود را . افراد کافی نداشت

در آن میدیدند که با وضع قوانین بیرحمانه تبهکاران را کیفر دهند و مردم را با تماشاي شکنجه و اعدام ایشان به 

قتل نفس، خیانت، بدعتگذاري، توهین به : یفر بیست نوع جرم و جنایت اعدام تعیین شده بودک. عبرت وادارند

مگر (مقدسات، جادوگري، دزدي، جعل و اسناد، قلب زنی، قاچاق، آتشسوزي عمدي، سوگند دروغ، زنا، تجاوز جنسی 

و مقادیر، تقلب در مواد خوراکی،  ، دست بردن در اوزان))درنده خویی((، همجنسگرایی،)آنکه با ازدواج التیام مییافت

اعدام ممکن بود فقط به . خسارت رساندن به مال غیر در شب، فرار از زندان، و باالخره عدم توفیق در خودکشی

وسیله عمل نسبتا کم آزار قطع سرانجام بگیرد، اما این مجازات معموال امتیازي بود که به زنان و مردان نجیبزاده 

آدمهاي بی سر و پا چوبه دار بود، بدعتگذاري و شوهر کشی را با توده آتش پاسخ میدادند، و و کیفر  ;ارزانی میشد

هنري هشتم در سال  ;قاتالن به نام ر ابه اسب میبستند، بر زمین میکشاندند، و سپس چهار شقه شان میکردند

همان کاري که ما  ;ب بجوشاندقانونی گذراند که به موجب آن میتوانست براي تنبیه زندانیان ایشان را در آ 1531

یکی از شهردارهاي سالزبورگ فرمانی صادر کرد به این . مردم خوش طینتتر امروزي با صدف خوردنی میکنیم

و کسی که سوگند دروغ  ;کسی که جعل اسناد میکند باید بر توده آتش بسوزد یا در آب جوش بمیرد:((مضمون

و نوکري که با دختر، یا همسر، و یا خواهر اربابش زنا کند باید  ;وردمیخورد باید زبانش را از پشت گردنش بیرون آ

ژولین رابو که کودك خود را پس از زایمان سخت و دردناکش کشته بود، .)) سرش را قطع کنند یا به دارش بیاویزند

ا به گناه اینکه روز و اگر بتوانیم گفته بودن را بپذیریم، در همان شهر چندین نفر ر. در شهر آنژه بر توده آتش سوخت
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. و آنهایی که توبه کردند فقط به دار آویخته شدند ;جمعه گوشت خورده و از توبه استنکاف کرده بودند زنده سوزاندند

تا آنکه کرکسان گوشت آن را میدریدند و  ;معموال جسد مردگان را، براي عبرت زندگان، بردار باقی میگذاردند

گاهی نیز یکی از اعضاي  ;یز ممکن بود به تازیانه زدن مرد یا زن مجرم اکتفا کنندبراي جرمهاي کوچکتر ن. میخوردند

و یا با آهن  ;یا از یک و یا هر دو چشم نابینایشان سازند ;بدن، چون پا، گوش، دماغ، و حتی سرشان راقطع کنند

زندان تادیبی گرفته تا خالفکاریهاي کوچکتر را با زندانی کردن در شرایط مختلف، از . سرخ شده داغشان بزنند

هایی چون در پیلوري گذاشتن، به ارابه بستن و تازیانه زدن، و با طناب در آب غوطه  سیاهچال، و همچنین با شکنجه

. در سراسر اروپا زندانی کردن کسانی که از عهده پرداخت وام خود بر نمیآمدند معمول بود. ور ساختن، کیفر میدادند

قرن شانزدهم از قوانین قرون وسطی سختگیرتر، و انعکاسی بودند از آشفتگی اخالقی آن  رفته قوانین جزایی هم روي

ها لذت  مردم از این کیفرهاي وحشیانه مشمئز نمیشدند، و چه بسا که از شرکت در تماشاي اعدامها و شکنجه. زمان

ولی در زیر شکنجه اعتراف هنگامی که مونته کوک. و گاهی نیز دست کمک به سوي جالدان دراز میکردند ;میبردند

کرد که به فرانسوا، پسر عزیز کرده فرانسواي اول، سم داده یا قصد داشته است سم بدهد، دست و پاي او را به چهار 

مردم بقایاي جسدش را : ((چنانکه روایت شده است ;)1536لیون، (اسب بستند و از چهار سو بدنش را شقه کردند 

د، چشمهایش را از کاسه درآوردند، فکهایش را خرد کردند، و سرش را در گل و الي ریزریز کردند، دماغش را بریدن

، ))قوانین آبی((بر این قوانین جزایی مجموعه دیگري، به نام .)) کشیدند تا پیش از مرگش او را هزار بار کشته باشند

اري یا تخطی از عرف و عادات افزوده شده بود که براي جلوگیري از تفریحهایی که ظاهرا به عنوان تخلف از دیند

خوردن ماهی در روز جمعه، که از قوانین کلیسایی و عمومی . عمومی تلقی میشدند، به مورد اجرا گذارده میشد

کشورهاي کاتولیک بود، در انگلستان پروتستان، در زمان ادوارد ششم، به صورت یکی از قوانین دولتی درآمد تا بدین 

و حتی با جلب عالقه مردم به کار دریا بالمآل نیروي دریایی کشور تقویت  ;یبانی شودوسیله از صنعت ماهیگیري پشت

هاي خوشگذرانی را  فرانسواي اول، که راه. قماربازي همواره عملی نامشروع و، در عین حال، رایج بوده است. شود

ق و طاس بازي میکردند دستگیر ها با ور ها و قمارخانه خوب میشناخت، فرمان داد تا عموم افرادي را که در میخانه

بدمستی بندرت مورد ). 1539(اما بعدا اجازه داد که سازمانی عمومی براي بخت آزمایی تاسیس شود  ;)1526(کنند 

همچنین، قوانینی . تعقیب و مجازات قانونی قرار میگرفت، اما بیکاري جرمی تقریبا مستوجب اعدام محسوب میشد

دوران رسیده را در تظاهر به مالداري، پوشیدن لباسهاي فاخر، داشتن تجمل و اثاثه وجود داشتند که طبقه تازه به 

و بدین ترتیب پارهاي امتیازات طبقاتی براي اشراف  ;گرانبها، و حتی غذاخوردن و مهمانی دادن محدود میکردند

به طوري که  ;ممنوع بودند هنگامی که من پسر بچهاي بودم، انواع بازیها و تفریحها: ((لوتر میگوید. محفوظ میماند

و نیز  ;به ورق فروشها، نی زنهاي دوره گرد، و بازیگران اجازه داده نمیشد که در اجراي آیینهاي مقدس شرکت کنند

آنهایی که ورق بازي میکردند یا به تماشاي نمایشها و لودگیها میرفتند، بعدا، براي پاك کردن گناه خود، به توبه 

این گونه ممنوعیتها تا بعد از دوره اصالح دینی دوام آورد و در اواخر قرن شانزدهم به حد بیشتر .)) متوسل میشدند

. اعالي شدت خود رسید

فرار . آمدند مایه تسلی این بود که قوانین مزبور به همان سختی و جدیتی که وضع شده بودند به مورد اجرا در نمی

دکی مهربانی، رشوه، و یا تهدید چنان نرم میشدند که بسیاري از از زیر آنها آسان بود و قاضی یا هیئت منصفه با ان

قوانین کلیسایی، تا زمان هنري هشتم، همچنان . مجرمان بزرگ را با گوشمالی مختصر یا جریمه مالی رها میساختند

ي وادار و گرچه از یک طرف در تنفیذ قوانین جاري اهمال میشد، اما از طرف دیگر، برا ;به قدرت خود باقی ماندند

در این مورد با آنکه قوانین . هاي سخت اجرا میشدند کردن متهمان دینی به اعتراف یا گواهی مورد نظر، انواع شکنجه

هنري ششم در تاریخ انگلستان سختگیرترین مجموعه قوانین به شمار میآمدند، باز هم پیشرفتهتر از زمان خود 
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تاخیر . ، مگر در شرایطی که صلح و امنیت ملی به خطر میافتادزیرا شکنجه دادن را بکلی ممنوع میکردند ;بودند

چنانکه یکی از شکایات کورتس اسپانیا به شارل پنجم این بود که  ;دردادرسی متهمان نیز خود نوعی شکنجه بود

حتی افرادي که مرتکب جرمهاي کوچک شده بودند غالبا تا ده سال در زندانهاباقی میماندند تا نوبت دادرسیشان 

  . و تازه جریان دادرسی ممکن بود بیست سال دیگر به طول انجامد ;برسد

هاي قضایی و مراتب باالتر  اینان دادگاه. با انحطاط نفوذ کشیشان، حقوقدانان روي کار آمدند و عده شان فزونی گرفت

لمانهاي ایالتی شرکت دیوانی را از وجود خود پرساختند و به عنوان نمایندگان طبقات متوسط در انجمهاي ملی و پار

بدین . و حتی اشراف و روحانیان نیز در مسائل مربوط به قوانین مدنی از آنها استمداد و راهنمایی میطلبیدند ;جستند

مینامید در فرانسه به )) هاي خز پوشیده گربه((که رابله آنها را )) نجباي قلم((یا )) نجباي ردا((ترتیب، یک طبقه 

ابزار ((ها علم حقوق، به منزله  روتستان قانون کلیسایی از میان رفت، و در دانشگاهدر کشورهاي پ. وجود آمد

در کشورهاي التینی، حقوق رومی دوباره رواج یافت و در قرن شانزدهم آلمان را هم . ، جانشین االهیات شد))مقاومت

به حیات خود ادامه میداد، در اما در فرانسه، به موازات آن، مجموعه قوانین محلی نیز  ;به زیر سلطه خود گرفت

تا اندازهاي در به وجود )) قانون نامه یوستینیانوس((بر حقوق رومی برتري یافتند، اما )) قوانین عمومی((انگلستان 

با این حال، در دربار هنري هشتم، قاضی عسکر شاه، . آوردن و برقرار داشتن حکومت استبدادي هنري ششم موثر بود

بر این بحث متکی ساخت که قوانین باید اراده پادشاه را ) 1537حد (اصلی دیالوگ خود را تامس ستارکی، موضوع 

و همچنین، پادشاهان اصوال باید با آراي عمومی فقط براي یک دوره به پادشاهی  ;در قبضه اختیار داشته باشند

نه از راه آراي عمومی بلکه کشوري که در آن همه چیز به اراده فردي است که : برسند، و یا احیانا معزول شوند

براساس قانون طبیعی وراثت به فرمانروایی رسیده است نمیتواند دیر زمانی از نعمت حکومتی صالح برخوردار باشد و 

زیرا بندرت دیده شده است آنهایی که بنابر قانون وراثت به پادشاهی و فرمانروایی میرسند  ;در نظم کامل به سر برد

چه چیز از این ناسازگارتر با طبیعت که ملتی بزرگ در زیر تسلط ... مخی را داشته باشندشایستگی چنان مقام شا

چه چیز از این متناقضتر با موازین عقلی که همه افراد یک ملت به فرمان کسی باشند ... اراده شاهزادهاي قرار بگیرد

ه در حال عادي فاقد درایت است این از قدرت بشري خارج است که از شخصی ک... که معموال خود فاقد عقل است

اما افراد بشر این توانایی را دارند که، با آراي عمومی، شخصی را که هم عاقل و .... فرمانروایی با فهم و درایت بسازد

تامس . هم عادل است انتخاب کنند و فرمانش را گردن نهند، آن دیگري را که جبار است از فرمانروایی معزول سازند

  . سال پیش از چاپ آن، برخالف انتظار به مرگی طبیعی درگذشت 334پس از نگارش دیالوگ، اما  ستارکی یک سال

III - اخالق  

چه  ;مردم جهان مسیحیت التینی چگونه رفتاري داشتند ادعاها و تبلیغات دینی آنها نباید ما را به اشتباه بیندازند

مردم ثابت قدمی که میتوانستند به آن شدت ایمان  همان. اینها بیشتر از روي شدت کینه بودهاند تا پرهیزگاري

ها با شرم و آزرم مقابل پیکره مریم زانو  بیاورند، میتوانستند به همان شدت هم کفر بگویند، دخترانی که یکشنبه

هاي خود را به امیدهایی سرخاب میمالیدند و بسیاري از آنان چنان آماده فریب  میزدند، در روزهاي دیگر هفته گونه

بکارت میبایست با انواع تدابیر و قیود، . وردن بودند که همان نخستین وعده ازدواج را بهانه انحراف قرار میدادندخ

 ;، حفظ و حراست شود))موضوع آبرو((مانند عرف، اخالق، قانون، دین، نفوذ پدر ساالري، تربیت، و باالخره به عنوان 

براي سربازانی که در لشکرکشیها جز شراب و . گی خود را برباد دهدو با اینهمه محافظان، باز قادر بود که به نیرن

شهوت مایه دلخوشی دیگري نداشتند، در بازگشت به شهرها، بسیار دشوار بود که بتوانند خود را با محیط تازه 

یاد طالب در تمرینهاي جنسی به مقام استادي میرسیدند و فر. تطبیق دهند و راه امساك و اعتدال در پیش گیرند

رابرت . برمیآوردند که بایستی زنا از گناهان بخشودنی محسوب شود، و مورد اغماض قانونگذاران روشنفکر قرار گیرد
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گل جوانیم را در مصاحبت یاوه سرایانی، به هرزگی خودم، پژمرده ((گرین آشکارا اعتراف میکند که در کیمبریج 

و ظاهرا این نمایش  ;میرقصیدند)) کامال برهنه((هاي خصوصی، ها در روي صحنه، یا محل غالب اوقات رقاصه.)) ساختم

هنرمندان نسبت به قوانین و قیود مربوط به روابط جنسی بی اعتنا بودند، و . یکی از کهنهترین تازگیهاي دنیاست

ات و خرده در میان بزرگان قوم این مقرر: ((به گفته برانتوم. نجبا و بانوانشان نیز نظر هنرمندان را تایید میکردند

چقدر دوشیزگان طبقات باال را میشناسم که پرده عفاف خود را تا به سراپرده . ... بینیها درباره بکارت مورد استهزاست

قبال اشاره کرده بودیم که مارگریت دوناوار نازنین چگونه داستانهاي هرزه را بدون سرخ شدن !)) زفاف نکشاندهاند

هاي شهوت انگیزي بود که قیمتهاي گرانشان را خریداران حریصانه  وشتهکتابفروشیهاي کوچک پر از ن. میشنید

فرانسوا رابله کشیش حماسه غول آساي خود، . پیترو آرتینو در پاریس همان قدر شهرت یافت که در رم. میپرداختند

و با این رفتار  ;ب کندگاگانتوا، را با چنان هرزه گوییهایی آلوده نمود که ممکن بود خواندن آنها آرتینو را از خجالت آ

نقاشان بازار خود را براي نمایش مجالس شهوتانگیز، و . ابدا نگرانی نداشت که از عده خریداران کتابش کاسته شود

و شاهکارهایی از این قبیل توسط  ;حتی تصاویري که انحرافات جنسی را بی پرده نشان میدادند، گرم مییافتند

همه نوع انحرافات جنسی . دوره گرد، حتی دربازارهاي مکاره، به فروش میرسیدند ولگردان و نامه رسانان و بازیگران

. شدند همان طور که در میان صفحات اشرافی پسند کتابهاي برانتوم دیده می. در این دوره جاي خود را بازمییافتند

ه عمال آن به نام ایتالیایی و در این دوره بود ک ;فحشا هم از جهت درآمد و هم از لحاظ حیثیت اجتماعی رونق گرفت

بعضی سرداران براي سپاهیان خود . بود خوانده شدند) درباریها(که مونث واژه کورتیجانی ) ها فاحشه(کورتیجانه 

اما چون . عدهاي فاحشه استخدام میکردند تا زنان شهرهاي اشغال شده از دستبرد افرادشان در امان بمانند

یاد شدند که تقریبا به صورت واگیري طاعون در آمدند، حکومتها یکی پس از بیماریهاي مقاربتی به اندازهاي ز

لوتر در عین حال که به طبیعی بودن غریزه . تیره روز وضع کردند)) دختران شادکامی((دیگري قوانینی بر ضد 

آلمان لوتري  و بر اثر پافشاري وي بسیاري از شهرهاي ;جنسی فتوا میداد، کوشش بسیار کرد تا جلو فحشا را بگیرد

اوپیتال، صدراعظم فرانسه، قوانین لویی یازدهم برضد این /، میشل دول1560در سال . فحشا را اکیدا ممنوع ساختند

. آفت اجتماعی را به مرحله اجرا در آورد

در خالل آن احوال بود که وسوسه سخیف جسم براي جسم جاي خود را به کشش عمیق روح به سوي روح واگذارد، 

هاي عاشقانه، غزل و ترانه،  هاي دزدیده، نامه نگاه. ه زیورها و لطایف دلباختگی و عشق و رمانتیک به وجود آوردو آنهم

برخی از طبایع . هاي امید بخش، و دیدارهاي پنهانی با تار و پود وجود آدمی درآمیخت تصنیف و سرود، هدیه

را که ارمغان ایتالیا و کاستیلیونه بود با آغوش )) نیعشق افالطو((حساس، و یا گروهی از زنان عاشق پیشه، سرگرمی 

در این راه و رسم عاشق پیشگی ممکن بود بانویی با دلباخته خود چون دو دوست نزدیک و ملتهب از . باز پذیرفتند

اما این خودداري سکه . عشق به سر برد و، در عین حال، پاکدامنی خود را با کمال غیرت و شهامت محفوظ بدارد

منظومه عشقهاي پاك به . مردان با بیپروایی شهوتران بودند و زنان ایشان را چنین میپسندیدند ;آن عصر نبود رایج

  . بازار آمد، که آن هم مقدمه وصال بود

اما نه مقدمه ازدواج، والدین هنوز بیش از آن حسابگر بودند که اختیار همسري فرزندان خود را به دست عشق 

اراسموس که فریفته زیباییهاي زن بود، نه هواخواه . ان ازدواج عبارت بود از تزویج داراییهاو در نظر ایش ;بسپارند

ازدواج، به جوانان پند میداد که به میل و صالحدید بزرگترهاي خود ازدواج کنند و توکل بر آن داشته باشند که گل 

با وجود این تاییدات، . نیز با او همعقیده بود و رابله ;عشقشان بر اثر موانست دایمی بشکفد، نه آنکه از سیري بپژمرد

راجر اسکم، مربی . آلبره بر ضد ازدواج به خاطر مال و جاه طغیان کردند/ عده روز افزونی از جوانان، مانند ژان د

دوره ما چنان از آن انضباط و اطاعت دیرین به دور افتاده که : ((شاهزاده خانم الیزابت، به شکوه چنین مینویسد
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علی رغم پدر، مادر، خدا، نظم اجتماعی، و ... ون نه تنها مردان جوان، بلکه دوشیزگان نورسیده نیز جرئت میکنداکن

لوتر از شنیدن این خبر که پسر مالنشتون بدون مشورت با پدرش .)) هر چیز دیگر، با هر که بخواهند، ازدواج کنند

تنبرگ نیز آن نامزدي را قانونی شمرده است، سراسیمه نامزدي براي خود انتخاب کرده، و قاضی جوانی در شهر وی

وي درباره . زیرا مصلح بزرگ معتقد بود که انتشار خبر آن واقعه شهر ویتنبرگ را به بدنامی خواهد کشاند ;شد

  ): 1544ژانویه  22(دانشگاه چنین نوشته است 

یز روز به روز گستاختر شدهاند، به طوري که در اینجا ما گروه بزرگی از جوانان کشورهاي مختلف داریم، دخترانمان ن

و عشق رایگان خود را تقدیمشان . هایشان، و هر جاي دیگري که بتوانند، میروند به دنبال پسران به اطاقها و خوابگاه

زیرا میپندارند که ما ... و من خبر دارم که بسیاري از والدین پسران خویش را به خانه احضار کردهاند ;میدارند

یکشنبه گذشته وعظ موثري کردم و به مردان سفارش کردم که ... هیم حلقه ازدواج را به دور گردنشان بیندازیممیخوا

مثال اینکه والدین باید با دور اندیشی . ... از همان راه و روش عمومی، که از آغاز جهان معمول بوده است، پیروي کنند

... نه آنکه فرزندان از پیش نامزدي براي خود تعیین کرده باشندو خیر خواهی براي فرزندانشان همسري اختیار کنند، 

این گونه نامزدیها اختراع پاپ منفور است که بر اثر تلقینات ابلیس میخواهد سلطه والدین را، که موهبتی االهی است 

. و تا این اندازه مورد تایید دینی قرار گرفته، منهدم و نابود کند

پسران و دختران سه ساله در میان والدینشان گذارده شود، اما این گونه پیمانها در قرار ازدواج ممکن بود براي 

سن قانونی ازدواج معموال براي پسران چهارده و براي دختران . بسیاري از موارد ملغا میشدند و به انجام نمیرسیدند

در سوئد، ویلز، و بعدها در . یگرفترابطه جنسی پس از نامزدي و پیش از ازدواج مورد اغماض قرار م. دوازده سال بود

 ;مجاز بود)) همخوابگی با مانع((هاي اروپایی در امریکا، حتی پیش از اجراي مراسم نامزدي،  پارهاي از مستعمره

. بدین ترتیب که جفت دلباخته با هم به بستر میرفتند، ولی مکلف بودند که شمدي در میان خود حایل داشته باشند

به بعد نکاح مدنی جانشین نکاح کلیسایی شد  1580ن ازدواج از اعمال دینی مجزا، و از سال در کشورهاي پروتستا

لوتر، هنري ششم، اراسموس، و پاپ کلمنس هشتم دو گانی را در شرایطی خاص . که به توسط کشیش انجام گرفت

هدان آیین پروتستان کم مجت. مجاز میشمردند، بخصوص در موردي که با این قرار از طالق جلوگیري به عمل میآمد

این جرم ظاهرا در فرانسه . کم آماده میشدند که طالق را قانونی سازند، اما ابتدا در صورتی که پاي زنا در میان باشد

عشقهاي نامشروع جزو زندگی عادي زنان . رواج بسیار داشت، با آنکه در آن کشور رسم بود زوجه زناکار را بکشند

  . شدند می طبقات باالي فرانسه محسوب

خانواده سه نفري، مانند آنچه درباره زندگی هانري دوم، کاترین دو مدیسی، و دیان دو پواتیه نقل شده است، فراوان 

به عبارت دیگر، زن شرعی که بر حسب شایستگی مقام انتخاب شده بود با تبسمی ساختگی غمض  ;وجود داشت

به غیر از . مروزه نیز گاهی نظیر آن در فرانسه دیده میشودعین میکرد و موقعیت خود را محفوظ میداشت چنانکه ا

  . هاي بود و پس از ازدواج خدمتکار خانه آنچه در میان اشراف معمول بود، زن پیش ازدواج االه

ها مادر شدن را مایه سربلندي خود میدانستند، به زیادي فرزندانشان میبالیدند، و کوشش داشتند که افراد  زوجه

اینها مخلوقات نیرومندي بودند که عادت داشتند از بام تا شام به کار سنگین . را بخوبی نگهداري کنندخانواده خود 

دستگاه . بیشتر لباسهاي خانواده را خودشان میدوختند و گاهی هم از سرمایهداران کار میپذیرفتند. مشغول باشند

ان عموم زنان بدون شوهر عمر خود را به نخریسی بافندگی یکی از لوازم اصلی هر خانه به شمار میآمد، و در انگلست

میگذراندند، زنان دربار فرانسه از قماش دیگري بودند، زیرا فرانسواي اول ایشان را تشویق میکرد که قبل از هر چیز 

زیبایی تن و جامه خود را جلوه گر سازند، و حتی اگر بتوانند با هدفگیري موشکهاي دلبري خود جریان سیاست ملی 

زیرا زنان  ;یک نهضت پشتیبان زنان از ایتالیا به فرانسه رسید، و بزودي نیز از میان رفت. به جهت دلخواه بگردانندرا 



٣٩۴٠

بسیاري از زنان طبقه . فرانسه بخوبی میدانستند که قدرت و تسلط ایشان نیازي به پشتیبانی سیاستها و قوانین ندارد

سالون ((همان زمان در فرانسه و بعضی از کشورهاي دیگر تشکیل  و از ;اعیان فرانسه باسواد و تربیت شده بودند

متداول شده بود، این محافل هنري که در خانه بانوان فرهنگ دوست برپا میشدند محل اجتماع و )) فرانسوي

گروه دیگري از زنان . گفتگوي سیاستمداران، شاعران، نقاشان، دانشمندان، نخست کشیشان، و فیلسوفان بودند

، آن دو برتانی، کلود، و رنه را به عنوان نمونه ذکر کنیم در )آن دو فرانس(ي که میتوانیم اسامی آن دو بوژو فرانسو

به طور کلی اصالح دینی، که . میان آن آشوب شهوت پرستی، با کمال آرامش، به پاکدامنی خود ادامه میدادند

رانجام او را چون مظهر زیبایی و عامل متمدن کننده جنبشی توتونی بود، مقام زن را در راس خانواده قرار داد، و س

جنبش اصالح دینی همچنین اغماض کلیسا نسبت به سرگرمیهاي . مردان بر تخت فرمانروایی دنیاي رنسانس نشاند

. جنسی را مورد اعتراض قرار داد و، پس از مرگ لوتر، زمینه را براي جمود فکري پیرایشگران آماده ساخت

اینک که اقتصاد . جارت پیشگی و متروك ماندن کارهاي خیریه، اخالق اجتماعی رو به انحطاط گذاردبا رواج روحیه ت

. پولی جانشین روش فئودالی شده بود نادرستی فطري بشري در موقعیتهاي تازه و به شکلهاي نوین خودنمایی میکرد

ت با افرادي که سود دسترنجشان را از دولتمندان نوخاسته که به جاي زمین سهام و بروات در دست داشتند، و بندر

چنگشان میربودند در تماس بودند، دیگر پایبند هیچ گونه سنن جوانمردي و نوعپرستی، آنچنانکه در میان خاوندان 

تجارت و صنعت قرون وسطایی قیود اخالقی را به شکل مقررات صنفی، شهري، و دینی . توانگر رواج داشت، نبودند

رمایه داري نوین این قیود را به دور انداخته و مردمان را چنان سرگرم رقابت مصرانه ساخته بود پذیرفته بودند، اما س

  . انداختند که اصول اخالقی را پشت گوش می

 هاي روزانه آن زمان پر بود از گزارشهاي شکوه ها و نوشته نامه. دغلکاریهاي تجارتی جاي دغلکاریهاي دینی را گرفتند

) 1518(دیت اینسبروك . حصوالت خوردنی و کاالهاي تقلبی توسط بازرگانان عمده فروشآمیز درباره جازدن م

لوتر .)) خاکه آجر به زنجبیل میزنند و مواد ناسالم با فلفل مخلوط میسازند((شکایت میکرد که بازرگانان وارد کننده 

بیل، و زعفران را چندي در فروشندگان این حقه را یاد گرفته بودند که ادویهاي چون فلفل، زنج: ((مینویسد

هیچ کاالیی نیست که بازرگانان با تقلب در وزن، یا اندازه، یا . سردابهاي مرطوب نگاه دارند تا بروزن آنها افزوده شود

سناي و .)) براي این گونه تقلبها حدي نیست. استفاده نامشروع از آن نبرند... تعداد آن، و یا بازدن رنگهاي مصنوعی

بار یک کشتی که محتوي اشیاي پشمی انگلیس بود از کلیه جهات وزن و جنس و اندازه مهر تقلبی  نیز بر مجموعه

هاي اعیان قسمت  خانواده. امور خیریه هنوز در کشورهاي التینی با همان خوشرویی قرون وسطایی رواج داشتند. زد

ون از قرن پانزدهم سازمان متشکلی از امور شهر لی. بزرگی از عواید خود را به عنوان هبه و صدقه در راه خدا میدادند

در آلمان و . به آن کمک مالی میرساندند)) با دست و دل باز((خیریه شهرداري را به ارث برده بود که اهالی همواره 

لوتر کوشش مردانهاي به کاربرد تا سازمانهاي خیریه را، که بر اثر غصب . انگلستان دستهاي دهنده آن قدرها باز نبود

اما خود وي اعتراف کرده  ;ال مراکز دینی به دست شاهزادگان متروك و بیمایه مانده بودند، دوباره برقرار سازدامو

در دوره پاپها مردم نیکوکار بودند و به طیب خاطر : ((وي به شکوه میگوید. است که اقداماتش به جایی نرسیدند

.... صدقه نمیدهد، و هر کس میخواهد دیگري را بدوشد صدقه میدادند، اما حاال، در دوره رواج نص انجیل، هیچ کس

لندن هرگز : ((گزارشی نظیر آن داده است 1548التیمر نیز در سال .)) هیچ کس پول سیاهی کمک نخواهد کرد

مقادیر هنگفتی از راداییش وقف کمک ... در زمانهاي گذشته وقتی یکی از توانگران میمرد.... چنین پلید نبوده است

کاردینال پول به اهالی لندن خاطر نشان .)) امروزه دست نیکوکاري چسبناك شده است.... دان میشدبه مستمن

و جیمز فرود چنین نتیجه  ;ساخت که دو تا از شهرهاي ایتالیا بیش از تمام کشور انگلستان صدقه داده بودند
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محتمال آیین پروتستان .)) ه استبا گسترش حقیقت، نیکوکاري و عدالت در انگلستان رو به افول گذارد:((میگیرد

  . کرد دستی در این کار نداشت، بلکه خوي تجارت پیشگی و بی ایمانی بود که حس نیکوکاري را تضعیف می

مستاجران اخراج شده، پیشه وران بیکار مانده، و سربازان . گدایی رواج یافت و به صورت یک بحران اجتماعی در آمد

در . رسه زنی در آمدند یا محالت کثیف شهر را مرکز گدایی و دزدي خود قرار دادندها به پ از جنگ برگشته در جاده

مصلح دینی، . و در لندن یک چهارم ;در هامبورگ یک پنجم ;آوگسبورگ گدایان یک ششم سکنه را تشکیل میدادند

ران، شالن، کوران، و چه بسیارند بینوایان، ضعیفان، زمین گی! اي خداي بخشنده: ((تامس لور، چنین استغاثه میکند

لوتر، که قلبی مهربان در پشت زبان خشنش داشت، از !)) که در گل والي معابر میخزند و میخوابند... بیمارانی

وي در نامه . نخستین کسانی بود که میگفت باید دولت اختیار نگاهداري و پرستاري گدایان را از دست کلیسا بگیرد

هر شهر میبایست هزینه : ((، پیشنهاد کرد)1520(درباره اصالح مسیحیت سرگشاده به اشراف مسیحی ملت آلمان 

در هنگام غیبت وي از وارتبورگ پیروان ثابت قدمش در ویتنبرگ یک .)) نگاهداري از گدایانش را خود تامین کند

ینه صندوق تعاون اجتماعی، به منظور پرستاري از کودکان یتیم، دادن جهیزیه به دختران فقیر، پرداختن هز

، لوتر طرحی با 1523در سال . هاي تنگدست، تاسیس کردند تحصیلی دانشآموزان بیبضاعت، و دادن وام به خانواده

عنوان مقررات یک صندوق عمومی ارائه نمود که به موجب آن میبایست در هر بخش اهالی محل به همراهی 

یک صندوق مشترك سرمایهاي فراهم کنند، تا از آن روحانیان مالیالی براي هر یک از افراد تعیین و با پرداخت آن به 

. به افراد مستمند و عاجز وام بدون بهره داده شود

، مامور کرد تا بر امر کمک و دستگیري به ))حامیان بینوایان((شش نفر را، با نام  1522شهر آوگسبورگ در سال 

، )1523(به شهرهاي ستراسبورگ و برسالو و سپس نوبت  ;نورنبرگ از آن رویه پیروي کرد. بینوایان نظارت کنند

در همان سال، خوان لویس ویوس، اومانیست اسپانیایی، رسالهاي به نام درباره . رسید) 1524(راتیسبونا و ماگدبورگ 

کمک به بینوایان تقدیم شوراي شهر بروژ کرد و در آن شیوع فقر را در میان توسعه روز افزون ثروت عمومی شرح 

ان ساخت که تضاد شدید مابین دو انتهاي فقر و ثروت ممکن است موجب بروز انقالبی خانمان برانداز داد، و خاطر نش

همان طور که براي پدر خانوادهاي ننگ آور است که، با داشتن وسایل آسایش، اجازه : ((وي چنین بیان کرد. گردد

سته نیست که مقامات مسئول شهري هم دهد یکی از افراد خانهاش در رنج برهنگی یا ژنده پوشی به سر برد، شای

ویوس عقیده .)) چشم از دیدن اوضاع پریشانی و گرسنگی اهالی فرو بندند و درصدد درمان آن بدبختیها برنیایند

داشت که کلیه افرادي که قادر به کار کردنند باید به کاري گماشته شوند و هیچ کس را نمیبایست در عادت به 

ها، بیمارستانها، و  آنجایی که برخی اشخاص واقعا عاجز و علیلند، میبایست در نوانخانهاما از  ;تکدي آزاد گذاشت

مدارسی رایگان، که هزینه شان توسط شهرداریها تامین شده است، به آن افراد ماوا و پناه دهند تا بدین ترتیب 

قواي عقالنی ناقصند همچنین براي اشخاصی که از حیث  ;وسایل تغذیه و بهداشت و تحصیل آنها فراهم شود

شهر ایپر نظرات ویوس را با رسوم گذشته معمول در . میبایست مقررات و تدارکات مخصوص در نظر گرفته شوند

و سازمان صندوق تعاون مشترکی به وجود آورد که در آن کلیه اعانات به صورت یک ) 1525(آلمان تلفیق کرد 

شارل پنجم یک نسخه از طرح شهر . راده یک نفر انجام میگرفتسرمایه اصلی در میآمد و توزیع کمکهاي مالی به ا

و هنري هشتم نیز  ;) 1531(ایپر را خواست و فرمان داد تا آن را در تمام شهرهاي امپراطوریش به مورد اجرا گذارند 

 در کشورهاي کاتولیک کلیسا همچنان ;)1536(فرمانی نظیر آن به عموم بخشهاي کلیسایی انگلستان صادر کرد 

  . اختیار اداره امور خیریه را در دست خود نگاه داشت

جاسوسی در همه جا از امور عادي به شمار . اخالق سیاسی به همان نحوهاي که ماکیاولی وضع کرده بود باقی ماند

 ترین مذاکرات واتیکان را به دربار انگلستان گزارش میآمد،چنانکه انتظار میرفت جاسوسان هنري هشتم در رم پنهانی
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دولتها بر سر نقض . رشوه دادن از سنن قدیمی بود و، پس از نزول باران طال از امریکا، جریان آن آبدارتر شد. دهند

با انحطاط . کشتیهاي ترکان و مسیحیان براي دریازنی با هم رقابت میکردند. پیمانها بر یکدیگر پیشی میجستند

  . مه بربر تنزل یافتروحیه شوالیه گري، اصول اخالقی جنگ به سطح دوران نی

شهرهایی که در مقابل محاصره کنندگان تاب پایداري نمیآوردند و تسلیم میشدند به باد غارت گرفته میشدند یا در 

سربازانی که به دست دشمن میافتادند قتل عام میشدند، و یا به زنجیربردگی در میافتادند تا فدیه  ;آتش میسوختند

رسوم نزاکت بین المللی، که اندکی پیشتر وجود داشتند و به موجب آنها شاهان  آن قوانین و. دهند و آزاد شوند

مناقشات خود را با تبعیت از حکمیت پاپها حل و فصل میکردند، رخت از میان بسته و جاي خود را به هرج و مرج 

یان به هیچ وجه مسیحیان نسبت به غیر مسیح. برتري خواهیهاي ملی گرایانه و دشمن تراشیهاي دینی داده بودند

پرتغالیها سیاهان افریقایی را اسیر و برده . رعایت مقررات اخالقی را نمیکردند، و ترکان نیز معامله به مثل میکردند

و فاتحان اسپانیایی اهالی بومی امریکا را چپاول میکردند، به اسارت میبردند، و به قتل میرساندند، بدون  ;میساختند

زندگی در زیر سلطه . به مسیحی ساختن دنیاي جدید اندك تخفیفی قایل شوند آنکه در دعوي پرافاده خود

حتی در . اسپانیاییها چنان بر سرخپوستان امریکایی تنگ و تلخ شده بود که هزاران نفرشان دست به خودکشی زدند

ها خودکشی را برخی از اومانیست. جهان مسیحیت نیز میزان خودکشی در این دوره به طرز شگفت آوري افزایش یافت

و بدین ترتیب آنانکه  ;معذور و مجاز میدانستند، اما کلیسا تصریح میکرد که خودکشی فرد را مستقیما به دوزخ میبرد

. افتادند در این اقدام کامیاب میشدند از ماهیتاوه به آتش می

قتا پایه اخالق عمومی را متزلزل رویهمرفته، اگر چه اصالح دینی سرانجام اوضاع اخالقی اروپا را بهبود بخشید، اما مو

پیرکها یمر و هانس زاکس، که هر دو از هواخواهان لوتر بودند از اینکه به دنبال انحطاط قدرت کلیسا اصول . کرد

لوتر در این باره نیز، چنانکه عادتش بود، با کمال . اخالقی دچار هرج و مرج و بی اعتباري شده بود تاسف میخوردند

  :میکندصداقت اظهار نظر 

اکنون کامال روشن است که تا چه حد تعداد آزمندان، . ... هر چه ما در راه خود پیشتر میرویم، دنیا فاسدتر میشود

ما آلمانیها امروزه مورد استهزا و . ... سنگدالن، بیشرمان، گستاخان، و تبهکاران از دوره تسلط پاپها بیشتر شده است

  . ... طوري که ما را چون خوکی پست و پلید میشناسدتحقیر کلیه اقوام قرار گرفتهایم، به 

زیاده از اندازه میخوریم و میآشامیم، و خود را به دست همه گونه فساد اخالقی ... ما دزدي میکنیم و دروغ میگوییم

 شکایت عمومی این است که جوانان امروزي ما بکلی فاسد و بی انضباط شدهاند، و حاضر نیستند دیگر. ... میسپاریم

زنان و دختران ویتنبرگ شروع کردهاند به اینکه از پس و پیش برهنه بگردند، و کسی نیست آنها . ... چیزي بیاموزند

  . و کالم خداوندي به تمسخر گرفته میشود ;را اصالح و تنبیه کند

ف ناپذیري ، در مقایسه با آلمان قرن پانزدهم به طرز وص)1560(آندرئاس موسکولوس واعظ لوتري، زمانه خود را 

آینده مرا به : ((کالون به ناله میگفت. و بسیاري از پیشوایان پروتستان نیز با او همعقیده بودند ;تبهکار میخواند

اگر خداوند از آسمان به زمین نیاید، شک نیست که بربریتها  ;وحشت میاندازد، و من جرئت ندارم درباره آن فکر کنم

فرود، طرفدار دو . ناله از اسکاتلند نیز به گوش میرسد، و همچنین از انگلستاناین .)) ما را در خود غرق خواهد کرد

: کند گیري می آتشه هنري هشتم، منصفانه چنین نیتجه

از آن عاید شده، کشور را بازیچه ) 1550(نهضتی که به دست هنري هشتم شروع شد، با مالحظه نتایجی که تاکنون 

مردمان اعتقاد به موهومی را که، در غایت افراط خود، دست کم موجب  .دست گروهی از ماجراجویان ساخته است

برانگیختن حس احترام و اطاعت میشد با اعتقاد به موهوم دیگري عوض کردهاند که اطاعت و تمکین را از بین برده 

خود گذشتگی،  در زیر این نفوذ زیان آور، نه تنها عالیترین خصایص از. و بحث و مشاجره را به جاي آن نشانده است
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زندگی خصوصی افراد چنان آلوده به . بلکه عادیترین وظایف اخالقی و درستکارانه نیز از میان آدمیان رخت بربستند

در میان خوبانی که از آلودگیها بر ... ناپاکی شد که هرزگی روحانیان کاتولیک در برابر آن چون معصومیت مینمود

  . نی بودند که از جنبش اصالح دینی پیروي میکردندکنار مانده بودند، هنوز بهترینشان آنا

ما نمیتوانیم مسبب این انحطاط اخالقی در آلمان و انگلستان را لوتر بدانیم، به عذر اینکه او غریزه جنسی را از زنجیر 

ري همچنانکه نباید شهوترانی و سنگدلی شخص هن ;را مورد تحقیر قرار داد)) نیکوکاریهاي اجتماعی((رها کرد یا 

و به عنوان مقایسه البته از جهاتی محدودتر یادآور میشویم  ;هشتم را عامل رواج فساد در انگلستان به حساب آوریم

که در زمان پاپهاي دوره رنسانس در ایتالیاي کاتولیک، و همچنین در زمان فرانسواي اول در فرانسه کاتولیک، همه 

یک علت عمده دیگر . الق در اروپاي باختري افزایش ثروت بودمحتمال علت اصلی فساد اخ. نوع آزادي وجود داشت

به تبهکاریها دامن میزد سست شدن پایه ایمان بود نه فقط ایمان به اصول آیین کاتولیک، بلکه به طور کلیتر به 

هیچ کس اهمیتی براي دوزخ و بهشت قایل نیست، و هیچ : ((آندرئاس موسکولوس به تاسف میگفت. مبانی مسیحیت

در مورد این گونه بیانات پیشوایان دینی باید در نظر داشته باشیم که آنها .)) ذرهاي به خدا و شیطان نمیاندیشدکس 

چون عموما از بیاثر بودن تعالیم و مواعظ دینیشان در زندگی اخالقی مردم سرخورده میماندهاند، طبعا راه اغراق 

کنیم، باید بگوییم که آدمی قبال در هیچ دورهاي چندان  اگر به سخنان واعظان دینی اعتماد. گویی میپیمودهاند

به عبارت دیگر، میتوانیم همه گناهکاریهاي قرن . بهتر نبوده، و در آینده هم در هیچ دورهاي چندان بهتر نخواهد شد

ست شانزدهم را در عصر کنونی، و انواع گناهکاریهاي زمان حاضر را در آن قرن، البته به تناسب وسایلی که در د

در خالل این احوال هر دو آیین کاتولیک و پروتستان دو کانون احیاي اخالقی را پایه گذاري و تقویت . داشتند، بیابیم

و دیگري  ;یکی از آن دو بهبود رفتار کشیشان به جهت کسب اختیار در امر ازدواج یا خودداري از ازدواج بود ;کردند

در طول زمان ثابت شد که جنبش اصالح دینی . اظت ایمان و پاکدامنیتاکید اهمیت خانواده به عنوان آخرین دژ حف

و زمانی رسید که مردان و زنان با نگاهی حسرتبار و پنهانی به همان  ;واقعا همه چیز را عوض کرد، آنهم به حد افراط

. نگریستند قرن شانزدهمی که مردمانش آن قدر بدکار ولی آزادمنش بودند می

IV - آداب  

و در هر جامعه گناهانی که با حداقل  ;مان هم، مانند امروز، بیشتر در بند آداب بودند تا در پی اخالقمردم آن ز

در این مورد نیز ایتالیا مانند هر زمینه فعالیت . سخافت و حداکثر ظرافت به انجام میرسیدند بآسانی بخشوده میشدند

با ایتالیاییها، عموم مردم شمال آلپ، جز قشر نازکی از در مقایسه . دیگري، به جز توپخانه و االهیات، پیشقدم بود

ایتالیاییها آن مردمان را بربر میخواندند، و بسیاري . طبقه باالي فرانسه و انگلستان، خشن و بی ادب به نظر میآمدند

ولی . ردنداز فرانسویان هم که لذت فتوحات رزمی و بزمی خود در ایتالیا را زیر دندان داشتند از ایشان پیروي میک

درباریان و روسپیان، شاعران و سم سازان فرانسوي، همه، از . این بربرها شوق زیادي به کسب تمدن داشتند

کتاب درباري کاستیلیونه . و انگلیسیها نیز لنگ لنگان از پی ایشان میرفتند ;سرمشقهاي ایتالیایی تقلید میکردند

انگلیسی ترجمه شد، و محافل محترم در تعریف لغت نجیب  به 1561به فرانسه، و در سال  1537در سال ) 1528(

کتابهاي آداب معاشرت پرفروشترین کتابهاي سال شدند، و اراسموس هم یکی از . زاده به بحث و مناظره پرداختند

محاوره عادي در فرانسه، و کمی بعد در میخانه مرمید لندن، به صورت هنري ظریف درآمد، و . آنها را تالیف کرد

محاوره عادي . هاي آلپ عبور کرد قه حاضر جوابی، تقریبا همزمان با فن شمشیر زنی، از ایتالیا برخاست و از کوهمساب

آلمانیها حریف خود را با بذله گویی از پا در میآورند، و حال . در فرانسه آراستهتر و صیقل خوردهتر بود تادر آلمان

  . آزادي سخن مایه زندگی بخش آن عصر بود. خ میکردندآنکه فرانسویان او را با لطیفه گویی سوراخ سورا
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از آنجا که خوشنما ساختن ظاهر آسانتر از آراستن باطن است، طبقات متنعم در این سیر ترقی، که شمال اروپا را در 

توده مردم لباسهاي ساده میپوشیدند چنانکه در . خود گرفته بود، با توجه زیاد به آرایش لباس خویش پرداختند

کالهی به شکل جام، پیراهن گشاد با آستینهاي پف دار، شلوار تنگ با : هاي پرجمعیت بروگل مشاهده میکنیم دهپر

مردان پولدار . برگردان زمختی در جلو شکم که گاهی نیز کیف چرمی بدریختی روي آن آویزان بود، و کفشهاي گشاد

هاي پهنی که به  ین مستور میکردند و کالههاي سنگ آلمان هیکل ستبر خود را در چین و الي فراوان پارچه

اما زنان آلمانی ظاهرا حق نداشتند چیزي جز لباس آشپزي بر تن  ;هاي مطبق میمانست بر سر میگذاشتند کلوچه

در انگلستان نیز مردان بیش از زنان به سر و وضع خود میپرداختند، تا آنکه ملکه الیزابت با تجمل درباریش بر . کنند

هنري هشتم نیز به نوبه خود در زر و زیور لباس . هاي فاخر زنان را رایج ساخت گرفت و هزار گونه جامهمردان پیشی 

. آراست راه افراط پیمود، به طوري که هرتکه از هیکل گوشتالوي خود را با رنگی و زیوري و پارچه گرانبهایی می

جامهاي سوزن کاري و ((ی، دیوك آو با کینگم بنابه روایت هالینشد، در عروسی شاهزاده آرثر با کاترین آراگون

به موجب قوانین مربوط به عرف عمومی، مردان ) دالر 150000.)) (پوند 1500خزدوزي شده به تن داشت قیمت 

زنان انگلیسی اندام خود را در جامهاي . هاي پرتجمل افراد باالتر از خود تقلید کنند بدون عنوان نمیتوانستند از جامه

آستینشان تا مچ دست بلند بود و بر لبه آن . ز پشت گردنشان تا روي زمین میرسید، تنگ میپوشاندندسرتاسري، ا

هاي تسبیح  کمر لباسشان پهن بود و با قالب فلزي تزیین مییافت که نگینی درشت یا دانه. نواري از خز دوخته میشد

  . بستند جواهر میهمرفته زنان کمتر از مردان به خود  روي. مانندي بر آن آویزان بود

آمیز فرانسواي اول، زنان فرانسه باالتنه خود را باز کردند، برجسستگی پستانهایشان را عرضه  در زیر نگاه تحسین

اگر سینه شان چنانکه پسندیدنی . داشتند، و جامه خود را در پشت تا حدود آخرین مهره ستون فقرات شکاف دادند

لباس بانوان در زیر پستانها تنگ بود و در . پستانهاي مصنوعی کار میگذاشتند بود برجسته نمیماند، در زیر سینه بند

فنرهاي نازك پنهانی دامن را در  ;آستین با موجهاي بزرگ به پایین میافتاد ;ناحیه کمر بکلی باریک و فشرده میشد

بانوان . ناز میساختندو کفشهاي پاشنه بلند راه رفتن را سبک و ط ;پهلوها و پشت چون چتري باز نگاه میداشتند

و هر چه مقامشان باالتر، دنباله  ;اشرافی و نه دیگران مجاز بودند که دنباله بلندي بر پشت دامن خود داشته باشند

و در این حال،  ;اگر اشرافیت مالك قرار میگرفت، درازي دنباله دامن میتوانست به شش مترونیم برسد. شان بلندتر

در یک سبک دیگر، . سربانو حرکت میکرد و و دنباله جامه را باال نگاه میداشت دخترك یا پسرك خدمتکاري پشت

هاي فنري شق میایستاد، به دور گردن نصب میکردند و مردان نیز  بانوان یقهاي پرچین و آهاردار، که به کمک میله

، 1535دود سال در ح. در موارد رسمی با همان گونه اسباب تجمل گردن خود را در پیلوري شکنجه میگذاردند

زنان اسپانیا رسمی دارند که محتمال در نظر فرانسویان وحشیانه مینماید، بدین معنی : ((سروتوس چنین نوشته است

اما در .)) که گوش خود را سوراخ میکنند و حلقهاي طالیی، که معموال مرصع به جواهرات است، از آن میگذارنند

جواهر همواره همان مقام شامخ خود را . ، گوشواره به خود آویختندبانوان فرانسوي، و حتی مردانشان 1550سال 

  . محفوظ نگاه داشته بود

هاي خود را با گذاشتن الیی برجسته  شانه. مردان فرانسوي پیراهن ابریشمی با سردستهاي مخملی میپوشیدند

د را در پس برگدران جلو میساختند، پاهاي خود را در غالف شلوارهاي رنگی چنان فرو میکردند، و آلت مردي خو

حاال دیگر برخالف قرن پانزدهم موي کوتاه و ریش . شلوار، که غالبا مزین به نوارها و جواهرات بود، مستور میداشتند

مختصرا باید  ;موي زنان چنان آرایشهاي گوناگون و پرساز و برگ داشت که به وصف در نمیآید. بلند مورد پسند بود

هاي موي مصنوعی داخلش میکردند، با گل و  جعد میدادند، در توري میانداختند، دستهگفت که آن را میبافتند، 

جواهر زینت میدادند، با روغنهاي مخصوص عطر آگین میساختند، به رنگهایی که مد روز بود در میآوردند، و باالخره 
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انوان مدپرست از ملزومات حتمی حاال دیگر آرایشگر مو براي ب. آن را به شکل برج و هرم بر باالي سر سوار میکردند

. دانستند بود، زیرا ایشان پیر به نظر رسیدن را سرنوشتی شومتر از مردن می

کتاب راهنما بانوان جوان، متعلق به قرن شانزدهم، از . ببینیم بدنها در پشت توریهاي ظریف تا چه اندازه تمیز بودند

و ... ندارند، مگر در آن قسمتهایی که از لباس بیرون میمانندتوجهی به پاکیزگی بدن خود ((زنانی گفتگو میکند که 

بنا به ضرب المثل هرزهاي که در آن زمان گفته .)) بقیه بدنشان که در زیر پوش پنهان است کثیف نگاهداري میشود

شاید . میشد روسپیان تنها زنانی بودند که، عالوه بر دست و صورت، قسمتهاي دیگر بدنشان را هم میشستند

کیزگی بدن همراه با فساد اخالق افزایش یافت، زیرا به نسبت آنکه زنان بدن خود را به مقدار بیشتر، و به افراد پا

حاال کم کم استحمام مکرر، و به ترجیح در آب . بیشتر، عرضه میداشتند، نظافت بر وسعت قلمرو خود میافزود

هر چه حمامهاي خصوصی در منازل . شمرده میشدعطرآگین، بخصوص در فرانسه، جزو آداب پسندیده زندگی اعیان 

اما این حمامهاي خصوصی هنوز آب جاري نداشتند و عبارت بودند . بیشتر شدند، عده حمامهاي عمومی کاهش یافت

از مقدار معینی آب در لگن یا طشتی بزرگ، حمامهاي بخار که از قرن سیزدهم، با بازگشت صلیبیون، در اروپاي 

  . بودند در سراسر قرن شانزدهم به رواج خود ادامه دادندباختري متداول شده 

پدر خانواده، به جاي کشیش، . در کشورهاي پروتستان، خانه به عنوان کانون پرستش دینی تقریبا جانشین کلیسا شد

رهبري مراسم نمازگزاردن و خواندن دعاهاي روزانه، کتاب مقدس و سرودهاي دینی را بر عهده داشت، و مادر 

در این دوره، . در میان طبقات متوسط آسایش زندگی مالزم با دینداري بود. ات دینی را به فرزندان میآموختتعلیم

هاي صاف ساخته میشدند، میزهاي یک تکه سنگین با  به جاي میزهایی که از یک خرك زیرین و رویهاي از تخته

هاي جدا به صورت مبلهاي یک نفره پارچه  هنیمکتهاي چوبی با مخد ;چهارپایه استوار مورد استفاده قرار گرفتند

و تختخوابهاي سقف دار، که پردهایی بر اطرافش آویخته میشدند و چوبش مزین به کنده  ;دوزي شده در آمدند

هاي  حاال دیگر اثاثه خانه، ظروف، سه پایه. ها شد کاریهاي ظریف بود، نشانه متانت اخالقی و موفقیت مالی خانواده

. باب آشپزخانه چنان ساخته میشدند که نسلها دوام بیاورند و حتی چشمها را به خود خیره سازندپیش بخاري، و اس

  . دوریهاي فلزي جانشین سینیهاي چوبی، و قاشقهاي قلعی و نقرهاي جانشین قاشقهاي چوبی شدند

حاملگی به سر میبردند و غالبا  زنان تقریبا ساالنه در حال. ها وسعت یافتند تا تکافوي افراد زیاد خانواده را بکنند خانه

جان کولت در میان بیست و دو نفر . زیرا آمار مرگ نوزادان بسیار زیاد بود ;هم زحمت نه ماهه شان بی ثمر میماند

آنتون کوبرگر، . فرزند خانوادهاش بزرگترین بود، و چون به سن سی و دو سالگی رسید، همه آنها تلف شده بودند

دورر یکی از هجده . ، بیست و پنج فرزند داشت، و در مدت حیاتش دوازده نفر از آنها مردندچاپخانهدار شهر نورنبرگ

براي تکمیل این فهرست خانوادگی . کودك خانوادهاش بود، که ظاهرا از آن گروه تنها سه نفر به سن بلوغ رسیدند

طوطی . کودکان بودند را نیز اضافه کردباید نام جانوران دست آموزي که در آن زمان در هر خانهاي تقریبا به فراوانی 

نشریات فراوانی نیز . ها دستآموز و اهلی شوند را از جزایر هند غربی و میمون را از هندوستان وارد میکردند تا در خانه

در هر وهله، غذاي روزانه به . وجود داشتند که طرز پرستاري از سگها و پرندگان را به زنان و کودکان یاد میدادند

. انواع سبزیها چندان مورد التفات عمومی نبودند و خیلی بکندي جایی براي خود باز میکردند. مصرف میشد وفور

غذاي عمده . تدریجا خوردن کلم، هویج، کاهو، ریواس، سیب زمینی، توت فرنگی، و یک نوع لوبیاي پهن معمول شد

اعت هفت شب به تاخیر میافتاد و هرچه درجه شبانه روز ناهار بود که در ساعت یازده صبح صرف میشد، و شام تا س

. شد اشرافیت باالتر میرفت، شام دیرتر خورده می

تامس مور فخر میکرد به اینکه فقط آب . آبجو و شراب آشامیدنی عمومی در موقع صرف غذاها و حتی صبحانه بود

قهوه هنوز از عربستان به آن سامان  ;، اسپانیاییها کاکائو را از مکزیک به اروپا آوردند1550در حدود سال . مینوشد
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، در خانه دیوك آو نورثامبرلند به هر یک از خدمتکاران، حتی پسرهاي هشت ساله، با 1512در سال . راه نیافته بود

در شهر کاونتري، در قرن شانزدهم، مصرف روزانه آبجوي هر مرد، زن، و . هر وعده غذا یک لیتر آبجو داده میشد

مستی در . آبجوفروشیهاي مونیخ از قرن چهاردهم شهرت داشتند. ط نزدیک به یک لیتر بودکودکی به طور متوس

اما در آلمان مستی  ;آن را مورد غضب قرار داد)) ماري خون آشام((انگلستان همواره به نیکی یاد میشد، تا آنکه 

مردم با متانت بیشتري مشروب  در فرانسه، که هوا آن قدرها سرد نبود،. همیشه محبوبیت خود را محفوظ نگاه داشت

حتی . با وجود تنگدستی و بیدادگري، بسیاري از نعم و لذایذ هنوز در زندگی باقی مانده بودند. نوشیدند می

توسط بوزبک، سفیر  1550گل الله که در حدود سال . مستمندان نیز از لذت تماشاي باغچه گل برخوردار میشدند

هاي ییالقی  ساختن خانه. اروپاي باختري آورده شده بود معشوقه ملت هلند شدخاندان هاپسبورگ در قسطنطنیه، به 

ها هنوز جشنهاي فصلی خود، مانند جشن  اهالی دهکده. در انگلستان و فرانسه جنبه خوشایندي به خود گرفت

حتی خود  و ;بهاري، جشن برداشت محصول، روز همه قدیسین، عید میالد مسیح، و بسیاري دیگر، را برپا میداشتند

. پادشاهان در هنگام جشن بهاري به دشت و صحرا میرفتند و از گلهاي نو دمیده تاجی بر سر مینهادند

 ;هاي پر دبدبهاي را از پیش نظر عامه مردم میگذراند خوشگذرانیهاي توانگران گاهی اوقات نمایشهاي سیار و رژه

همچنین، مردم اجازه داشتند از فاصلهاي ). 1548(د مانند هنگامی که هانري دوم به دعوت رسمی وارد شهر لیون ش

هاي تشریفات دینی،  دسته. احترامآمیز نمایشهاي جنگی و نیزه بازي سواره را در خالل برگزاري تور نواها تماشا کنند

و در بر  ;با گذشت زمان و نزدیک شدن دوره هنري هشتم به عصر الیزابت، بیشتر صورت غیردینی به خود گرفتند

ا، بیقیدي اخالقی اجازه داد که در هنگام جشنها و نمایشهاي عمومی زنان برهنه شخصیتهاي تاریخی و خدایان اروپ

در آنورس حظ وافر برده  1521دورر اعتراف میکند که از تماشاي چنین نمایشی در سال . اساطیري را تجسم بخشند

با ذکر نام بازیهاي حقیقی و خیالی فصلی را  رابله. اضافه بر آنچه گذشت، بازیهاي زیادي جریان داشتند. است

گاوبازي، جنگ خروسها، و جنگ . پرساخته است، و برو گل نزدیک به صد نوع بازي را در پردهاي مجسم کرده است

فوتبال، گوي بازي، مشت زنی، و کشتی عامه مردم را به . میان سگهاي شکاري و خرسها براي مردم تفریح بزرگی بود

زمین تنیس  250در قرن شانزدهم، شهر پاریس به تنهایی . فع ارواح پلید از درون خود وا میداشتندتمرین بدنی و د

عدهاي از بانوان طاس  ;همه طبقات مردم شکار و قمار را دوست میداشتند. هاي خود آماده داشت براي اعیانزاده

، بندبازان، و بازیگران به اطراف میرفتند شکلک سازان. میانداختند، و اسقفهایی بودند که سر پول ورق بازي میکردند

ها، مردم خود را با ورق، شطرنج، تخته نرد، و بسیاري  در خانه. و براي اشراف و خانواده سلطنتی نمایش میدادند

  . ساختند بازیهاي دیگر سرگرم می

بعد از شام همه حاضران به : ((چنانکه رابه نقل میکند ;در میان این تفریحها، رقص بیش از همه مورد عالقه مردم بود

سوي بیدستان میدویدند و بر روي چمن سبز آن به آهنگ نی لبکهاي نشاطانگیز و نی انبانهاي خوش نوا چنان 

همچنین در انگلستان، در روز .)) دلبرانه میرقصیدند که حرکاتشان به نظر چون ورزشی لطیف و آسمانی مینمود

که بانوارها و رنگهاي دالنگیز تزیین شده بود، گرد میآمدند و با )) رك بهاردی((ها به دور  جشن بهاري، اهالی دهکده

و چنین برمیآید که پس از آن به سبک رومیان  ;هاي سرورانگیز آهنگهاي روستایی به پایکوبی میپرداختند ضربه

م یکی از بازیهاي در زمان هنري هشت. قدیم در هنگام جشن فلورا، االهه گلها، دو به دو به معاشقه مشغول میشدند

بود که همراه با رقص فاندانگوي اسپانیایی، که با قاشقک )که اصل موري داشت(جشن بهاري معموال رقص ماریس 

دانشجویان آکسفرد وکیمبریج چنان با هیجان و هیاهو میرقصیدند که ویلیام آو . اجرا میشد، به انگلستان رسیده بود

لوتر رقص را مجاز میدانست و . ر نزدیکی نمازخانه جلوگیري به عمل آوردویکم مجبور شد از وقوع آن حالت جذبه د

بسیار دوست )) رقص چهار گوش را با تعظیمهاي مودبانه و بغل گیریها و چرخشهاي نشاط انگیزش((بخصوي 
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دند در قرن شانزدهم در الیپزیگ پدران شهر مجلس رقص ساالنهاي برپا میکر. مالنشتون موقر نیز میرقصید. میداشت

دختران محترم و زیباي سناتورها، اعیان، و دیگر شارمندان آشنایی ((تا به پسران دانشجو فرصتی داده شود که با 

کاترین دو مدیسی رقاصان ایتالیایی را  ;شارل ششم غالبا رقص ضیافتهاي درباري را خود افتتاح میکرد.)) پیدا کنند

تیره بخت بود که رقص در دربار فرانسه شکل اشرافی تازهاي به خود و در اواخر عمر آن ملکه مادر  ;به فرانسه آورد

ها درباره یکی از کهنترین هنرهاست،  ژان تابورو در کتاب خود، که یکی از کهنسالترین نوشته. گرفت

در . رقصیدن به خاطر آن است که معلوم شود جفت عاشق و معشوق سالم و شایسته یکدیگر هستند یا نه:((میگوید

بدین . رقص آقا اجازه دارد بانوي شریک رقص خود را ببوسد تا مطمئن شود که دهان وي رایحه خوش میدهدپایان 

بر اثر مالزمت رقص، موسیقی از قیود تکسرایی و همسرایی رهایی .)) رقص الزمه نظم و برقراري جامعه است... ترتیب

  . ي امروزي رسیدیافت و در شکل موسیقی سازي راه ترقی پویید و به مقام هنر واال

فصل سی و چهارم

  موسیقی

1300 -1564  

  

I -  سازها  

 ;رواج موسیقی در قرنهاي اخیر حالت غمزدهاي را که تاریخ خواسته است به این قرنها بدهد از میان برده است

دوله، ناشر  اتین. چنانکه گاه به گاه، در خالل هیجان و تلخکامی حاصل از انقالب دینی، مردمانی را آوازخوان مییابیم

مرا اسیر خود میسازد، ... من اعتنایی به لذات قمار و غذا و عشق ندارم، تنها موسیقی: ((احساساتی چنین مینویسد

از نت ساده فلوتی خوش ساز یا صداي دوشیزگان، تا موسیقی .)) تنگ در برم میگیرد، و وجودم را در جذبه فرو میبرد

و طبقهاي توانسته است به برکت موسیقی از یک سو غریزه سودپرستی و از چند صدایی دپره یا پالسترینا، هر ملت 

در آن زمانها نه فقط هر کسی آواز میخواند، بلکه چنانکه . سوي دیگر ایمان دینی عصر را از زوال نجات بخشد

ي اهالی در فاصله میان آوازهاي عامیانه که دلها. فرانچسکو الندینو به شکایت گفته است هر کسی آهنگ میساخت

ها را شادي یا اندوه میبخشیدند، و مسهاي بزرگ که در مراسم قداس با شکوه تام در کلیساها اجرا میشدند،  دهکده

صد گونه موسیقی وجود داشت که آواي خود را، به مناسبت حال، در خدمت رقصهاي محلی، رقصهاي ضیافتها، 

  . دنیا در آواز بود. اي سیار، بازیها، و دعاخوانیها میگذاردهاي دینی، نمایشه عشق بازیها، مراسم درباري، حرکت دسته

شاهان . بازرگانان آنورس همه روزه به همراهی یک دسته از نوازندگان نظامی به محل بورس مشایعت میشدند

قرار موسیقی را، نه به عنوان تفننی زنانه یا مکانیکی، بلکه به منزله مظهر و منبعی از تمدن، مورد مطالعه و تمرین 

آلفونسو دهم شاه اسپانیا، با کوشش و اشتیاق بسیار آوازهایی را که در ستایش حضرت مریم خوانده میشدند . میدادند

جیمز چهارم شاه اسکاتلند، نداي عشق خود را به کمک کالویکورد و لوت به گوش مارگریت . جمع آوري میکرد

لویی . همراه میبردربار را در لشکر کشیهایش به ایتالیا شارل هشتم، پادشاه فرانسه، همسرایان د. تودور میرساند

هنري . هاي فرانسوي میساخت لئو دهم ترانه. دوازدهم در میان همسرایان دربار به صداي بم مردانه آواز میخواند

نمایی همسرایان دربار خود را همراه میبردند تا با هنر)) میدان قماش زرین((هشتم و فرانسواي اول هنگام مالقات در 

، کشور پرتغال را چون 1540لویس دمیالن، در سال . آنها شکوه درباري و امتیازات خود را به رخ یکدیگر بکشند

دربارماتیاس کوروینوس در بودا گروه همسرایانی داشت که همطراز گروه . وصف کرده است)) دریایی از موسیقی((
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در زمان . ستان موسیقی در شهر کراکو تاسیس شدو در دوران سیگیسموند دوم یک هنر ;همسرایان پاپ بودند

. جوانی لوتر سراسر کشور آلمان غرق در آواز بود

ما در هایدلبرگ خوانندگانی داریم که رهبرشان براي آنها : ((چنین نوشته است 1440آلکساندر آگریکوال در سال 

، آوگسبورگ، و شهرهاي دیگر مایستر در ماینتس، نونبرگ.)) آهنگهایی شامل هشت تا دوازده صداي مختلف میسازد

هاي مردمی و قطعات آوازي برگرفته از  به کار خود، که عبارت بود از زینت بخشیدن به ترانه) استادان آواز(زینگرها

در میان کشورهاي اروپایی، آوازهاي عامیانه آلمان . کتاب مقدس، به وسیله شکوه الفاظ و طنین آواها ادامه میدادند

  . رفت در همه جا موسیقی چون محرك ایمان و چاشنی عشق به کار می. مه زیباتر بودندمحتمال از ه

گرچه در آن عصر اساس موسیقی برآواز قرار داشت، اما عده سازهاي همراهی کننده تقریبا به اندازه سازهاي 

، و )عود(ر، شاوم، لوت ، دولسیم)چنگ(پسالتریون، هارپ : سازهاي زهی عبارت بودند از. ارکستري امروزي متنوع بود

طبل، زنگ، کالپر، : سازهاي کوبی ;فلوت، اوبوا، باسون، ترومپت، ترومبون، کورنت و نی انبان: سازهاي بادي ;ویول

باز . ارگ، کالویکورد، کالوسن، سپینت، و ویرژینال: و باالخره سازهاي شستی دار ;)قاشقک(سنج، و کاستانیت 

در کشورها وادوار مختلف به اشکالی جالب و گوناگون در میآمدند و چندي معمول بسیاري از سازها وجود داشتند که 

ها گنجه  و در بسیاري از خانه ;هر خانواده تربیت یافتهاي دست کم با یکی دو نوع ساز سرو کار داشت. میشدند

قوش و کنده کاریهاي غالبا این سازها با شکلهاي بدیع و ن. مخصوصی براي نگاهداري انواع سازهاي نفیس موجود بود

برخی . ها به یادگار میماندند، و از نسلی به نسل دیگر میرسید ظریف ساخته میشدند، چون نفایس هنري در خانواده

از ارگها را به اندازه سر در کلیساهاي جامع گوتیک با تجمل و تزیینات میساختند و نام صنعتکارانی که ارگهایی براي 

ارگ مهمترین، اما نه تنها، . رنتس در نورنبرگ ساختند تا یک قرن بعد زنده ماندکلیساي زبالدوس و کلیساي لو

 فلوت، نی، طبل، ترومبون، و حتی تمبال را نیز در مراسم دینی به کار می ;سازي بود که در کلیسا نواخته میشد

سازهاي زهی خاستگاه لوت مانند انواع دیگر . مناسبترنی ساز براي همراهی با صداي آواز خوان لوت بود. بردند

در آنجا به نام ویخوئال ارزش و مقام ساز تنهایی را یافت که براي آن  ;آسیایی داشت که همراه مورها به اسپانیا رسید

معموال بدنه لوت را از چوب و عاج و به شکل گالبی میساختند . آهنگهاي قدیمی در یاد مانده اسپانیایی تنظیم شدند

لوت شش جفت و گاهی دوازده جفت زه داشت که با . ل سرخ، سوراخ سوراخ میکردندو روي شکمش را، به طرح گ

. آمد نوك انگشت به صدا در می

دسته لوت با مفتولهاي سیمی به فواصل معینی که پرده ساز را به وجود میآوردند تقسیم بندي میشد، و جا گوشی 

اشکال بزرگ این ساز نگهداري . شت ساز، میخمیدآن از انتهاي دسته، با زاویهاي به طرف پ) جعبه پیچهاي کوك(

  . ها باعث تاب برداشتن بدنه لوت میشد و کوك را برهم میزد کوك آن بود، زیرا کشش دایمی زه

یکی از لوت زنان قدیمی شصت سال از هشتاد سال زندگیش را صرف : چنانکه شوخ طبعی در این باره گفته است

ان ویول با لوت در این بود که سیمهاي ویول از روي خرکی رد میشدند و با فرق می. کوك کردن ساز خود کرده بود

به لرزش در آوردن سیمهاي کشیده شده و به : اما اساس کار هر دو یکی بود ;کشیدن آرشه به صدا در میآمدند

یکی : بودند ویولها به سه اندازه مختلف. طنین انداختن صداي حاصل از آن به وسیله جعبه صوت یا شکم توخالی ساز

 ;ویول بزرگ باس، به نام ایتالیایی ویوال داگامبا، که میان دو زانو گرفته میشد و جانشین امروزیش ویولنسل است

دومی ویول کوچک تنور، و به نام ایتالیایی ویال دا براتچو، که روي بازو گرفته میشد و در قرن شانزدهم به صورت 

  . ویول از قرن هجدهم به بعد متروك ماند. رانوو سومی ویول سوپ ;ویولن امروزي در آمد

در این خانواده از سازها به جاي آنکه سیم با . تنها خدمت مهم اروپاییان در زمینه سازها، اختراع ساز شستی دار بود

قدیمترین شکل آن . انگشت یا آرشه به صدا درآید، به طریق غیر مستقیم، با مضراب یا چکشی به صدا در میآمد
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کوك ((ورد بود که در قرن دوازدهم حیات خود را آغاز کرد و تا زمان یوهان سباستیان باخ، که براي آن کالویک

موزه هنري ((در  1537کهنهترین نمونه موجود این ساز متعلق به سال . تعبیه کرد، باقی ماند)) اعتدال یافته

  . ر از آن ساز به نام کالوسن به وجود آمددر قرن پانزدهم نوع محکمتر و کاملت. نیویورك محفوظ است)) مترپلیتن

بعدا با اضافه . در این دستگاه ممکن بود، با کم و زیاد کردن فشار روي سیمها، تغییرات مورد نیاز را به دانگ صدا داد

ها و  و همچنین با تعبیه کردن دگمه ;هاي آن افزوده شد کردن یک ردیف دیگر از شستیها بر وسعت یا عده پرده

سپینت نوع ایتالیایی و ویرژینال نوع . ي مخصوص خاصیت تولید الحان دلنشین و سحرانگیز بر آن بخشیدندپیوندها

این سازهاي شستیدار نیز مانند ویول ولوت، هم به خاطر نواي خوش و هم به خاطر . انگلیسی همین ساز بودند

  . راي زینت اطاقها به کار میرفتندظرافت ساختشان، مورد پسند بودند و در خانه توانگران چون شیئی نفیس ب

با تکامل یافتن سازها، هم از نظر وسعت و هم از جهت کیفیت صدا، بر دشواري نواختن آنها افزوده شد، بطوري که 

نیز شنوندگانی یافت شدند که میل . رفته رفته لزوم تعلیم و تمرین طوالنی براي مهارت در زدن آن سازها بیشتر شد

یا چند ساز بدون آواز گوش بدهند، و در نتیجه نوازندگان زبردستی براي نواختن ارگ و لوت به  داشتند به نغمه یک

ارگ نواز نابیناي نورنبرگ آن قدر از درباري به دربار دیگر رفت و به ) 1473 'ف(کونراد پاومان . ظهور رسیدند

اي به وجود آمدن آهنگهایی که تنها با استادي ارگ نواخت که به دریافت عنوان مفتخر شد، این احوال زمینه را بر

تا قرن پانزدهم تقریبا تمام موسیقی سازي ظاهرا در خدمت آواز و رقص بود و به . سازها اجرا شوند آماده ساخت

لیکن نقاشیهایی از همان قرن پانزدهم برجاي مانده که تنها  ;خاطر همراهی با آنها مورد پژوهش و اجرا قرار میگرفت

کهنهترین اثر موجود در زمینه . ان را، بدون آنکه آواز یا رقصی در میان باشد، مصور ساختهاندعدهاي نوازندگ

کارکونرادپاومان که در اصل به منظور سرمشقی ) 1452(موسیقی سازي قطعهاي است به نام فوندامنتوم ارگانیزاندي 

ذکاوت اوتاویانودپتروتچی در . تنها نیز بودبراي نواختن ارگ ساخته شده بود، اما حاوي قطعاتی براي اجرا با سازهاي 

قیمت چاپ آثار موسیقی را بسیار ) 1501(به کار بردن حروف قابل انتقال فلزي براي چاپ کردن عالیم موسیقی 

موسیقی رقص در هر مورد و موقعیتی به طور مستقل قابل اجرا بود، و به همین سبب انواع آن در . پایین آورد

موسیقی، که هر کدام براي رقص )) موومان)) (حرکت((در نتیجه توالی چند . یار یافتندموسیقی سازي نفوذ بس

و چنانکه  ;خاصی ترکیب شده بودند، زمینه براي به وجود آمدن سمفونی و موسیقی کوارتت مجلسی آماده شد

. خوانده شدهاندهاي موسیقی به نام رقص خودشان  مشاهده میشود در موارد بسیار قسمتهایی از این گونه ساخته

. لوت، ویول، ارگ، وکالوسن براي تکنوازي و یا همنوازي با سازهاي دیگر بسیار مناسب و مورد پسند عمومی بودند

آلبرتوداریپا لوت نواز دربار فرانسواي اول و هانري دوم چنان در کار خود شهرت یافت که چون بدرود حیات گفت 

. دها سرودن شعراي فرانسه بر جنازهاش مرثیه

II - 1590- 1430: برتري فالندریها   

هاي خود را از  ها و رقصهاي مردم سرچشمه پایان ناپذیري بودهاند که انواع موسقی غیر کلیسایی حاالت و مایه ترانه

. و چه بسا که بعضی از مسها نیز از مایه آوازهاي سادهاي چون بدرود بر عشقهایم به وجود آمدهاند ;آن گرفتهاند

از تصنیفهایتر و بادورها شروع، و به آوازهاي چند صدایی و در هم پیچیده گیوم دوماشو و )) فرانسوي هاي ترانه((

ي بود که فیلیپ دو ویتري در )) موسیقی نو((علمدار آن نهضت ) 13001377حد (ماشو . شد ژوسکن دپره ختم می

، که مورد قبول کلیسا قرار ))وسیقی کهنم((در این شیوه نو عالوه بروزن سه تایی . به وجود آورده بود 1325سال 

 ;ماشو شاعر، دانشور، موسیقیدان، و یکی از کانتهاي کلیساي رنس بود. گرفته بود، وزن دوتایی نیز به کار برده میشد

و شاید در عین حال طبعی پرشور و گداز داشت، زیرا بعضی از سرودهاي عاشقانه وي هنوز گرمی خود را از دست 

در ساختن تعدادي نزدیک به دوازده نوع موسیقی، مانند باالد، روندل، ویرلی، موتت، و مس، مهارت  ماشو. ندادهاند
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اگر چه خود وي . یک از قدیمترین مسهاي چند صدایی که توسط یک نفر ساخته شده منسوب به اوست ;تام داشت

تبعیت کلیسا همکاري کرد، و یکی ا ز خدام کلیسا بود، اما با جنبش نوین جدا ساختن موسیقی چند صدایی از 

کوشش بسیار به کاربرد تا موسیقی را از بند وزنهاي سنتی موتت و مس بزرگ رها سازد و آن را به صورت آزادتر و 

. شکل پذیرتر آهنگهاي عمومی در آورد

ها هاي خوش به پاي ایتالیایی گرچه در ساختن نغمه. در آن روزگاران انگلیسیها مردمی موسیقی دوست بودند

و در موسیقی چند صدایی نیز تاب رقابت با فالندریها را نداشتند، اما آوازهاي ایشان ) کیست که برسد(نمیرسیدند 

آوازخوانان انگلیسی در مراسم برپایی شوراي . هاي فرانسوي لطیف و پرحال بود گاهی به اندازه عمیقترین ترانه

همان سالها هنري پنجم، قهرمان نبرد آژنکور، یک مس کنستانس مورد توجه و تمجید خاص قرار گرفتند، و در 

- 1370حد (هاي جان دانستبل  ساخته. آن هنوز محفوظ ماندهاند)) سانکتوس((و )) گلوریا((ساخت که دو قسمت 

  . و همین آثار در به وجود آوردن مکتب فالندري در موسیقی سهمی داشتند ;را از اسکاتلند تا رم میخواندند) 1453

که سرزمین فالندر آفریننده و پیشواي نقاشی رنگ روغن در قرن پانزدهم بود، یکی از پرمایهترین  همان طور

. هاي موسیقی نیز در دامن آن محیط، که محل زندگی اشراف هنردوست و شهرنشینان توانگر بود، پرورش یافت دوره

گروه تقریبا ... ادي آواز خوان مشهورامروزه ما عالوه بر عده زی: ((چنین نوشته است 1490یوهانس ورور در سال 

ها را  در خوشنوایی به حد اعال رسیدهاند، و من هرگاه این ساخته)) که آثارشان((بیشماري آهنگساز به بار آوردهایم 

محتمال مردم آن عصر آهنگسازانی چون دوفه، اوکگم، و دپره .)) میشنوم، یا بر آنها نگاه میکنم، غرق در لذت میشوم

نبوغ هنري و ارزش اجتماعی همپایه نقاشانی به منزلت یان وان آیک، کلوس سلوتر، و روژه وان در وایدن  را از نظر

در موسیقی چند صدایی فالندري بود که اروپاي باختري آخرین مرحله تجلی روحیه گوتیک در عالم . قرار میدادند

یوي به وجود آمده بود و، در زمینه هنر، شکلها هنر را به سر برد روحیهاي که از ایمان محکم دینی و نشاط رقیق دن

و آثاري بارور میساخت که پایهاي محکم و ساختمانی استوار داشتند، گرچه از لحاظ گسترش تخیل و زینت ظاهري 

حتی ایتالیا، که آن قدر با هنر گوتیک ناسازگار بود، در قبول برتري موسیقی فالندري با . محدود و نحیف بودند

ري هماواز شد و استادان موسیقی فالندر را براي رهبري همسرایان در کلیساها و یا نواختن در دربار اروپاي باخت

امپراطور ماکسیمیلیان اول که از موسیقی بروکسل حظ فراوان برده بود، در وین گروه . شاهزادگان به خدمت طلبید

مهیندوك  ;انان فالندري را به اسپانیا بردشارل پنجم موسیقید. همسرایانی به سبک فالندري براي خود تشکیل داد

کاوالو . کریستیان دوم برخی دیگر از به دانمارك دعوت کرد ;فردیناند گروهی از آنان را در اتریش به خدمت گرفت

موسیقی حرفهاي، به تبعیت از این برتري فالندریها، .)) سرچشمه موسیقی در پست بومان است:((ونیزي گفته است

. اي ملی گرایی آن عصر رهانید و به همه جا اشاعه یافتخود را از تنگن

، در کلیساي کامبره به )1399حد (وي در شهر انو به دنیا آمد . گیوم دوفه در قلمرو موسیقی مقام پیشوایی داشت

ار هاي گروه همسرایان تربیت یافت، و زمانی براي آوازخوانی در نمازخانه سیستین به رم احض عنوان یکی از پسر بچه

شد، اما پس از چندي دوباره به کامبره بازگشت و با کوشش خود گروه همسرایان این کلسیا را به شهرت جهانی 

چنانکه مسهایی که وي میساخت در تمام مراکز موسیقی دنیاي مسیحیت التینی به مورد اجرا گذارده  ;رسانید

گوش مردم معتاد به سرعت و سبکی زندگی امروزي البته بعضی از آثار دوفه که تاکنون باقی ماندهاند به . میشدند

بسیار کند و سنگین میآیند، اما باید انصاف داد که براي مراسم با شکوه کلیساي آن زمان، یا گروه همسرایان پرابهت 

 اما آنچه بیشتر با ذوق دوره حاضر جور در میآید، آوازي است به نام روز به خواب. دربار پاپ، بسیار مناسب بودهاند

شاید بتوانیم منظره همسرایان . میرود که به شیوه موسیقی چند صدایی ساخته شده و بیانی مالیم و حزنانگیز دارد

لباده پوشی را که مشغول خواندن چنین آوازي در تاالر کلیساهاي گوتیک کامبره، ایپر، بروکسل، بروژ، گان و دیژون 
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ه میشویم که معماري، نقاشی، لباس، موسیقی، و آداب آن بودهاند در ذهن خود مجسم سازیم، و در آن حال متوج

عصر پر جالل و رنگین و گرمی بخش، با هم، مجموعه هنري تعادلی را به وجود میآوردهاند و همه آن مظاهر تمدن 

  . اند از منبع ایمانی باطنی سرچشمه میگرفته

سیقی در هر عصر و زمانی بودهاند تکامل روشهاي دوفه توسط افرادي که شاید بتوان گفت با نفوذترین مربیان مو

و بیشتر عمر خود را در دربار ) 1430حد (یوهانس او کگم در فالندر تولد یافت . یافتند و در سراسر اروپا متداول شد

عشق فراوان داشت کانو شکلی از موسیقی است )) کانون((وي با ساختن . فرانسه به ترویج و تعلیم موسیقی گذارند

مه و کالمی که توسط خواننده نخستین اجرا شده است، پس از چند ضربه یا فاصله موسیقی، با صداي که در آن نغ

خواننده دوم، سپس با صداي خواننده سوم، و الی آخر تکرار میشود، و با این ترکیب سیلی مواج از کنترپوان به وجود 

عی براي مهارت خواننده و ابتکار سازندهاش هاي است که محکی واق میآید که در هم پیچیدگی برتکلف آن به اندازه

آهنگسازان از کشورهاي پیرو کلیساي کاتولیک رومی به نزد وي میشتافتند تا هنرش را بیاموزند و با . به شمار میآید

شاگردانش مهارت وي در ساختن کانونها و به : ((چنانکه یکی از تاریخنویسان متاخر مینویسد. خود به ارمغان ببرند

دن اصول کنترپوان در موسیقی چند صدایی را به عموم کشورهاي اروپایی منتقل ساختند، و بحق باید او را کار بر

اما از آنجا که نوشته فوق متلعق به سال .)) پایهگذار کلیه مکاتب موسیقی، از زمان خودش تا عصر حاضر، دانست

هنگام مرگش . یز دست در کار دانستاست، دیگر نمیتوان او کگم را در تکوین موسیقی قرن بیستم ن 1833

حتی نام . اي نامش سرود))مرثیه((، آهنگسازان اروپایی به یاد بود وي مو تتها ساختند، اراسموس نیز )1495(

. نیز بر آب حک شده است)) بیمرگان((

ا به درك تعالیم ژوسکن د پره، که از انو به پاریس آمده بود، سالها ر. شاگردان وي پیشوایان موسیقی نسل بعد شدند

وي آهنگی براي مزمور . او کگم صرف کرد، سپس در فلورانس، میالن، و فرارا رهبر گروه همسرایان کلیسا شد

پس . پنجاهم ساخت که بزودي در سراسر اروپاي باختري شهرت یافت، و آن را به ارکوله اول، دوك فرارا، تقدیم کرد

و به سمت متصدي نمازخانه ) 1494(ه سیستین با پاریس بازگشت از شش سال همکاري با گروه همسرایان نمازخان

یکی از نخبهترین آثار وي مرثیه ایست به نام سوگواري بریوهانس اوکگم که براي استاد . لویی دوازدهم منصوب شد

ه ژوسکن دپره تا چندي، به پیروي از استاد، مسها و موتتهایی به سبک کانون ساخت، در حالی ک. فقید خود ساخت

صداهاي خوانندگان را با محاسبه دقیق اصول هارمونی وتوالی اصوات بر روي هم میانباشت و از آن بنایی شکوهمند 

وقتی مهارتش به حد اعال رسید و برتریش در هنر موسیقی مسلم شد، دیگر از به کار بردن اشکال . به وجود میآورد

در این آثار، موسیقی وي . ردینی به سبک سادهتر ساختدشوار خسته شد و موتتها و سرودهاي دینی و آوازهاي غی

ها و براي روشن کردن مفهوم آنها به کار میرفت و  که براساس هارمونی سادهتري پی ریزي شده بود به همراهی واژه

هنگامی که استاد و شاگرد دارفانی را بدرود گفتند، رسم . از هر نوغ تعقید یا کشش زاید هجاها پرهیز میجست

  . بر این شد که او کگم را دو ناتلو، و دپره را میکالنژه عالم موسیقی بنامند عمومی

یک فرشینه خوش نقش، متعلق به حدود . دربار فرانسه موسیقی را چون زیباترین گل ثروت و قدرت پرورش میداد

یک راهب طاس را نگاهداري میشود، تصویر چهار زن، سه جوان، و )) پاریس. موزه گوبلن((که اکنون در  1500سال 

یکی از پسرها لوت میزند، دختري ویول، وزن  ;نشان میدهد که در باغی به دور حوضچه فواره داري گرد آمدهاند

 ;شاعران فرانسه اشعار غنایی خود را به نیت آنکه به آواز خوانده شود میساختند. موقر دیگري ارگ دستی مینوازد

. ز این نداشت که میان شعر و موسیقی هماهنگی و وحدت برقرار سازدیکی ازآکادمیهاي دربار فرانسه مسئولیتی ج

کلمان ژانکن، یکی از شاگردان د پره، در ساختن . ناقص مینماید. امروزه نیز هنوز یکی از این دو، بدون دیگري

  . هنوز در چند قاره جهان در زمزمه است) 1521(هاي وصفی مهارت بسیار داشت و آوازه کاکلی وي  ترانه
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این هنر که از منابع عربی، ایتالیاي، پرووانسی، فرانسوي، و . وسیقی اسپانیا انعکاسی بود از ایمان و دالوري مردمشم

فالندري مایه گرفته بود به اندازهاي وسعت داشت که از یک سو به آوازهاي موریسکویی حزنانگیز، از نوع موسیقی 

یکی از . صدایی با شکوه، به سبک موسیقی فالندري، میشدتک صدایی، میرسید و از سوي دیگر شامل مسهاي چند 

  بزرگترین آهنگسازان قرن شانزدهم اروپا کریستوبال و مورالس اسپانیایی بود که موسیقی چند صدایی را در کشورش 

در جهت دیگر، میراث عربی . به اوج کمال رساند و هنرش را به شاگرد الیقش، توماس لویس د ویکتوریا، تحویل داد

لویس د میالن و میگل د . موسیقی اسپانیا رگه هایی را به وجود آورد که براي نواختن با لوت بسیار مساعد بودند

فوئنالنا آهنگهایی براي اجرا با ویخوئال ساختند و نواختند که در قدرت و وسعت با آوازهاي عامیانه آلمانی برابري 

هاینریش ایزاك پس از آنکه فن . ي تا ظهور پالسترینا ادامه داشتتسخیر ایتالیا توسط موسیقیدانان فالندر. میکردند

کنترپوان را از استادان فالندري بخوبی فرا گرفت به توسط لورنتسو د مدیچی به فلورانس دعوت شد تا فرزندان آن 

نسویان به تهاجم فرا. هاي لورنتسو موسیقی ساخت وي چهارده سال در آنجا ماند و براي ترانه. جناب را تعلیم دهد

در آنجا، وي با چند تن از  ;خاك ایتالیا سبب شد که وي به اینسبروك فرار کند و به خدمت ماکسیمیلیان اول درآید

به ایتالیا بازگشت تا از  1502در سال  ;موسیقیدانان دیگر در راه شکل دادن به آوازهاي عامیانه آلمانی همکاري کرد

مسها، . خودش، پاپ لئو دهم، براي وي تعیین کرده بودند برخوردار شود مقرریهایی که امپراطور و شاگرد قدیمی

موتتها، آوازهاي هاینریش ایزاك، و باالتر از همه اثر مهم وي به نام کورالیس کونستانتینوس محتوي پنجاه و هشت 

ی آن هاي موسیق آهنگ چهار قسمتی، مخصوص اجراي مراسم قداس طی یک سال دینی در ردیف عالیترین ساخته

  . اند عصر شناخته شده

اورالندو دي السو مکتب فالندري را به اوج عظمت رساند و در دوره خدمت افتخارآمیز خود مقام اجتماعی و شهرت 

هاي گروه  زادگاه وي نیز شهر انو بود، و از همان زمان کودکیش که همراه پسر بچه. موسیقیدانان رنسانس را باال برد

خواند چنان شنوندگان را مفتون صداي خود ساخت که دوبار به دست کسانی که میخواستند همسرایان کلیسا آواز می

والدینش فردیناند ) 1545(چون به پانزدهسالگی رسید . هنر او را وسیله بهرهبرداري خود قرار دهند ربوده شد

هبر گروه همسرایان کلیساي سان اورالندو در بیست و سه سالگی ر. گونتساگا را مامور کردند که او را به ایتالیا ببرد

شهر آنورس را مسکن خود قرار داد و مجموعهاي از آثار خویش را به نام  1555در سال . جووانی التران در روم شد

نخستین جزوه مادریگالهاي ایتالیایی منتشر ساخت مجموعهاي از اشعار غیردینی که با انواع ریزهکاریهاي فن 

هاي  در همان سال مجموعه دیگري از ترانه. سیقی چند صدایی در آمده بودندکنترپوان فالندري به صورت مو

در این مجموعه نوسان . هاي فرانسوي و چهار موتت مذهبی منتشر کرد ، ترانه)از نوع تصنیفهاي ناپلی(روستایی 

ردن این که اورالند با در نظرآو. خردمندانه اورالندو دي السو میان استغفار دینی و التذاذ دنیوي بخوبی مشهود است

دي السو موتتی به کاردینال پول و موتت دیگري به کاردینال گرانول، نماینده فیلیپ دوم در شوراي دولتی هلند، 

محتمال کاردینال گرانول بود که . اهدا کرده بود، میتوانیم به موقعیت اجتماعی و معاشرتهاي وي در آنورس پی ببریم

اورالندو دوکنشین ). 1556(را به سمت رهبر گروه همسرایان دربار مونیخ داد ترتیب استخدام آهنگسازان جوان 

همسر باواریایی و نام ایتالیایی  ;باواریا به اندازه ایتالیا پسندید،و تا رسیدن مرگ در خدمت دوکهاي باواریا باقی ماند

. وي موید عشق یکسان او به این دو سرزمین است

ساخته موتسارت قرن هجدهم اثر موسیقی از خود بر  626م به اندازه دو برابر این موتسارت خوشبخت قرن شانزده

وي در انواع اشکال موسیقی معمول آن زمان آثاري آفرید، ودر هر نوع شهرت کارش سراسر اروپا را . جاي گذاشت

ی و سهولت از مطالعه آثارش چنین معلوم میشود که ما در یگالهاي لطیف عاشقانه را به همان روان. فراگرفت

رهبر گروه  1563اورالندو در سال . هاي سبک عشقی، یا مسهاي عمیق و پر از ایمان را میساخته است که ترانه
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موسیقی ساخت و آنها را به آلبرت پنجم )) مزمور توبهآمیز((در آن هنگام براي متن هفت . همسرایان کلیسا شد

قرار داد و هنرمندانی گماشت تا آنها را روي پارشمن منتقل  دوك باواریا آن آثار را مورد تمجید بسیار. هدیه کرد

و اکنون این دو در  ;سازند، با تذهیبکاري زینت دهند، و با چرم قرمز رنگ در دو مجلد قطع بزرگ صحافی کنند

  . شوند میان نفیسترین داراییهاي کتابخانه دولتی شهر هنردوست مونیخ نگهداري می

شارل نهم ) 1571(وقتی اورالندو دي السو وارد پاریس شد. ستاره نوظهور را داشتهمه اروپا آرزوي دیدار این 

دالر نزد خود نگهدارد، اما اورالندو نپذیرفت و در ) 30000(لیور  1200خواست او را با حقوق ساالنهاي به مبلغ 

به گفته برانتوم، از خوش هاي فرانسوي خود را تقدیم کردکه،  مقابل به شارل و کاترین دو مدیسی جزوهاي از ترانه

ها پایتخت فرانسه را به عنوان شهر عاشق  یکی از این ترانه. ترین آهنگهایی بود که پاریس تا آن زمان شنیده بود نغمه

در بازگشت به مونیخ، . عدالت و صلحجویی میستود و این درست یکسال قبل از واقعه کشتار سن بار تلمی بود

هاي فرانسوي به  ي التینی، مادریگالهاي ایتالیایی، و آوازهاي عامیانه آلمانی، و ترانهاورالندو مجموعهاي از موتتها

در آنجا جزوهاي از مسهاي خود را  ;به خرج دوك آلبرت به رم مسافرت کرد 1574در سال . خاندان فوگر تقدیم کرد

حتی خداوند نیز حق . ت داشتدریاف)) نشان مهمیز طالیی((و در ازاي آن  ;به پاپ گرگوریوس سیزدهم اهدا نمود

طوفانی ) 1584(چنانکه یک بار در ضمن مراسم کلیسایی روز کورپوس کریستی  ;ارزش آثار اورالندو را به جا میآورد

شدید برخاست و نزدیک بود بساط دسته دینی را که میبایست طبق معمول ساالنه در خیابانهاي مونیخ حرکت کند 

موتت اورالندو به نام بچشید و ببینید که خداوند چقدر بنده نواز است، توسط گروه بکلی بر هم بزند، اما با آغاز 

و از آن سال به بعد در روز عید جسد  ;همسرایان خودش اجرا میشد، باران ایستاد و خورشید از پشت ابرها بیرون آمد

  . همیشه همان آواز خوانده میشود تا مساعدت هوا تضمین شده باشد

الندو دي السو، که پیر و نادم شده بود، پنجمین جزوه مادریگالها رامنتشر ساخت که در آن به اور 1585در سال 

پنج سال . هاي وي شناخته شده است و این مجموعه از تاثر انگیزترین ساخته ;مضمونهاي روحی و دینی شکل داد

سین داوري، و اضافه حقوق بر آورد و سخنی جز مرگ، واپ دیگر همسر خود را به جا نمی ;بعد مغزش از کار ماند

). 1594(سرانجام اضافه حقوق را دریافت کرد و باپیروزي و جنون از این دنیا رخت بربست . زبان نمیراند

III - موسیقی و اصالح دینی  

آداب نماز . جنبش اصالح دینی در موسیقی نیز، مانند االهیات، مراسم کلیسایی، اخالقیات و هنر، انقالبی بوجود آورد

دعا در کلیساي کاتولیک رومی اصوال روش اشرافی داشت و مشتمل بود بر مراسم پر تشریفات و با شکوهی که بر  و

طبق سنتی نقض نشدنی اجرا میشد، و از جهات مختلفی، چون زبان، لباس و تز ئینات، رمزهاو نمادها، و موسیقی، در 

بود که روحانیون خود را مظهر کلیسا میدانستند و مردم  در این احوال. سطحی باالتر از ادراك عامه مردم قرار داشت

شناختند که میبایست به دست ایشان نگهداري، و کمک اسطوره، افسانه، مواعظ، تئاتر، و انواع  را چون گلهاي می

در آن زمینه روحی، اجراي مراسم قداس به منزله یکی از . هنرها، به سوي اخالق و رستگاري جاودانی رهبري شوند

و از این رو، مسها در  ;ینهاي سریی بود که به وسیله آن رابطهاي معجزه آسا میان کشیش و خداوند برقرار میشدآی

اما در . کلیسا توسط کشیش و گروه همسرایان مرد، که در محلی جدا از گروه نیایشگران قرار داشتند، خوانده میشد

د را ثابت کردند و خود به جاي روحانیون مظهر جریان جنبش اصالح دینی طبقات متوسط مردم ارزش وجودي خو

حاال دیگر زبان کلیسایی . روحانیان نیز به صورت مشاوران و اداره کنندگان مراسم دینی درآمدند ;کلیسا شدند

و موسیقی آن میبایست با فهم و ذوق عامه مردم جور در  - نه زبان التینی-میبایست همان زبان محلی و ملی باشد 

در انجام آیین کلیسایی میبایست گروه نیایشگران سهمی فعال، و سرانجام حتی نقش رهبري را به عهده  و نیز ;بیاید

  . داشته باشند
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 1538وي در سال  ;پسندید لوتر موسیقی را دوست میداشت و اصل چند صدایی و فن کنترپوان رادر موسیقی می

  :مشتاقانه چنین نوشته است

ه هنر بشري زیور و جال مییابد، شخص با حیرت پی به عقل کامل و بی انتهاي هنگامی که موسیقی طبیعی به وسیل

چه زیباست هنگامی که یک صدا آواز سادهاي را سر میدهد و . خداوندي میبرد که این موهبت شگفتانگیز را آفرید

آراستن به آن  گرداگرد آن سه، یا چهار، و یا حتی پنج صداي دیگر، در حال جست وخیز کردن، چرخ زدن و زروزیور

آن کس که موسیقی . نغمه اصلی، مثل آنکه در آسمانها به رقص چهار گوش برخاسته باشند، به آواز خوانی در میآیند

را چون معجزه وصفناپذیر الهی نشناسد، در حقیقت کلوخی بیش نیست و ارزش آن را ندارد که در شمار آدمیان در 

دینی بود که بتواند، باجوش دادن آواز به ایمان، روح شنونده را به  در عین حال لوتر خواهان نوعی موسیقی. آید

با یوهان والتر رهبر گروه همسرایان فردریک خردمند، برگزیننده ساکس، همکاري  1524در سال . هیجان درآورد

. شدکرد و نخستین سرودنامه پروتستانی را به وجود آورد که بعدا در ضمن چاپهاي مکرر توسعه یافت و تصحیح 

هاي این سرودنامه به نسبتهاي مختلف از سرودهاي دینی کاتولیکی، آوازهاي مایستر زینگرها، تراوشهاي قلم  واژه

در مورد . نیمه شاعرانه خود لوتر، و آوازهاي عامیانه که به صورت مضامین دینی درآمده بودند گرفته شده بودند

اما .)) حق ندارد تمام آهنگهاي دلنشین رابه خود اختصاص دهد شیطان: ((اقتباس از آوازهاي عامیانه لوتر گفته است

موسیقی این مجموعه، قسمتی توسط لوتر و قسمت دیگري توسط والتر ساخته شده بود، و نیز مقداري از آن هم از 

 کلیساهاي لوتري تقریبا تا یک قرن پس از آغاز. روي آهنگهاي معمول در مراسم کلیساي کاتولیک اقتباس شده بود

لیکن تدریجا زبان التینی جاي خود را به زبانهاي  ;جنبش اصالح دینی به اجراي مسهاي چند صدایی ادامه میدادند

بومی هر ملت داد، اهمیت مسها تقلیل یافت، شرکت جمعیت نیایشگران در خواندن آوازهاي کلیسایی متداولتر شد، 

ی سادهتري سپرد که در آن موسیقی هدفی جز پیروي و قالب کنترپوان آوازهاي همسرایان جاي خود را به هارمون

از موسیقی همسرایی که توسط لوتر و همکارانش براي همراهی با روایات . ها نداشت کردن حاالت و تفسیر معانی واژه

هایی چون  انجیل تنظیم شده بود، موسیقی عالی کلیساي پروتستان در قرن هجدهم به وجود آمد و با ساخته

. هندل و مسها، و اوراتوریوها، و همسراییهاي یوهان سباستین باخ به اوج کمال و زیبایی خود رسیداوراتوریوهاي 

تسوینگلی، با آنکه خود موسیقیدان . اما همه بانیان آیین پروتستان به اندازه لوتر به موسیقی روي خوش نشان ندادند

و کالون فرمان داد که به جز آواز خوانی  ;ساختبود، اجراي موسیقی را در هنگام دعا و مراسم دینی بکلی ممنوع 

اما وي اجراي آواز چند صدایی رادر . همدانگ گروه نیایشگران کلیسا هیچ نوع موسیقیی در کلیسا نواخته نشود

ها مجاز شمرد، و باید گفت که پیروان وي در فرانسه، هوگنوها، سهم بزرگی از نیرو و شهامت خود را مدیون  خانه

وقتی کلمان مارو آن مزامیر را به شعر . سرودهاي دینی و مزامیر در مجالس خانوادگیشان بودند خواندن همین

فرانسوي برگردانید، کالون چنان از نتیجه حاصل خشنود گشت که خطاي کلود گودیمل را در ساختن قطعات 

-ز نامبرده در کشتار سنو در عین حال این حادثه که آهنگسا ;موسیقی چند صدایی براي آن مزامیر نادیده گرفت

صد سال پس از مارو یک اسقف . بارتلمی به قتل رسید ارزش تقدسآمیز جزوه مزامیر وي را دو چندان ساخت

ها و موسیقی همراهشان در پدید آوردن جنبش اصالح دینی در  کاتولیک غبطه خود را بر سهم بزرگی که این ترجمه

وگنوها از بر دانستن این مزامیر نشانه یگانگی و همدلی است، و در در میان ه: ((فرانسه داشتند چنین علنی ساخت

ها از دهان کشتگران به گوش  شهرهایی که عده ایشان نسبتا زیاد است این آهنگها از دهان پیشهوران، و در دهکده

 عمومی کردن موسیقی کلیسایی، سرزمینهاي مقر اصالح دینی را مشخص و نشاندار ساخت و تیرگی.)) میرسند

  . ایمان را با شادي رهاییبخش آواز جبران کرد
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IV - 1594-1526: پالسترنیا

هاي آلپ، موسیقی  در شمال کوه. کلیساي کاتولیک رومی همواره مشوق اصلی موسیقی، مانند دیگر هنرها، باقی ماند

ن سنت موسیقی همی. کاتولیکی در طول مسیرهایی که مکتب فالندري وضع کرده بود به پیشرفت خود ادامه میداد

هاي  یکی از منصفانه ترین نامه. در اتریش به وسیله ایزاك و در باواریا به توسط اورالندو دي السو تثبیت شده بود

او را از اینکه در مونیخ مشغول ساختن موسیقی بود مورد ) 1530(لوتر که خطاب به لودویگ زنفل نوشته شده بود

ایشان موسیقی را پرورش : ((کاتولیک آنجا مدح و درود میفرستاد، زیراتحسین قرار میداد، و همچنین به دوکهاي 

گروه همسرایان نمازخانه سیستین هنوز نمونه و سر مشقی بودند که عموم .)) میدهند و حرمتش را نگاه میدارند

آن دایر شاهان و شاهزادگان در قرنهاي چهاردهم وپانزدهم گروه همسرایان نمازخانه خصوصی خود را به تقلید از 

حتی در میان پروتستانها عالیترین شکل موسیقی همان آواز و موسیقی خاص مراسم قداس، یعنی مس، . میساختند

باالترین آرزوي هر . و هنگامی تاج افتخار بر فرق آن گذارده میشد که به توسط گروه همسرایان پاپ اجرا شود. بود

رتیب خوش صداترین مردهاي اروپاي باختري در گروه همسرایان آوازخوان این بود که به آن گروه بپیوندد، وبدین ت

در میان همسرایان نماز  1550نخستین بار در حدود سال  آواز خوانرسم اخته کردن پسران . پاپ جمع میآمدند

اخته کردن درمورد پسران داوطلبی . ز نظایر آن اجرا شدندخانه سیستین معمول شد، وکمی بعد در دربار باواریا نی

معمول میشد که براثر تلقینات قبلی قبول کرده بودند که صداي زیر پسرانه از خاصیت باروري مردانه یعنی خاصیت 

  . سخیفی که همواره عرضهاش بیش از مقدار تقاضایش بوده است براي ایشان مفیدتر خواهد بود

ر سازمان پیچیده کهنسال دیگر، از ترس آنکه مبادا براثر یک نو آوري نابجا و شکستپذیر همه چیز کلیسا نیز، مانند ه

خود را از دست بدهد اصوال روشی محافظه کارانه داشت، و حتی در مورد اجراي آداب کلیسایی بیش از اعتقاد به 

تلف نشان دادهاند، از قالبها و اما برعکس، آهنگسازان چنانکه طی دورانهاي مخ. مبانی دین سختگیري میکرد

در سراسر .سرمشقهاي کهنه خسته میشدندو هر نوع تجربه تازهاي را به منزله جنبش زندگی هنري خود میدانستند

و ریزهکاریهاي کنترپوان فالندري )) موسیقی نو((این چند قرن مورد بحث، کلیسا در پی آن بود که از تصنعی بودن 

، 1322در سال . بکاهد)) مس بزرگ((نظور همواره کوشش میکرد که از اهمیت و اعتبار جلوگیري کند، و براي این م

پاپ یوآنس بیست و دوم فرمان اکیدي مبنی بر ممانعت از هر گونه نو آوري و زینتکاري در موسیقی صادر کرد، و 

  گوریوسی، باقی بماند، و دستور داد که موسیقی مس نیز باید در همان قالب قدیمی آواز همدانگ ساده، یا تلحین گر

تنها هارمونی سادهاي در آن به کار برده شود که براي عامه نیایشگران قابل فهم باشد تا نیروي ایمان ایشان را 

این فرمان مدت یک قرن نافذ ماند، اما بعدا پارهاي از موسیقیدانان شانه از . متمرکز سازد، نه اینکه آن را پراکنده کند

بدین نحو که رسم شد قسمتی از گروه همسرایان نواي بم آهنگ رایک اکتاو از آنچه نوشته  ;ندتبعیت آن خالی کرد

. یکی از ریزه کاریهاي مورد عالقه آهنگسازان فرانسوي شد)) بم غلط((میشد باالتر بخوانند، واین 

ویا هشت قسمت  دراین قالب موسیقی پنج، شش. پیچیدگیهاو پرکاري موسیقی مس بار دیگر رو به فزونی گذاشت

متمایز به شکل فوگ یا کنترپوان توسط صداهاي مختلف خوانده میشدند و در مسیر مواجی که به وجود میآمد 

هاي مقدس سر به پاي همدیگر میگذاردند و در یک توالی به هم آمیخته، و در عین حال متکی به اصول فنی، به  واژه

عادت . ریرها و هنرنماییهاي آزاد سرانه آوازخوانان مغروق میشدندو گاهی نیز در پیچ وخم تح ;تک و دو در میآمدند

هاي کفرآمیز نیز به متون  به اقتباس از آهنگهاي عامیانه براي ساختن مسهاي باشکوه طبعا موجب آن شد که واژه

ومس در  بعضی از مسها به نام منابع غیر دینی خود معروف شدهاند، مانند مس بدرود بر عشقهایم. دینی راه یابند

اراسموس آزاد اندیش چنان از تصنع مسهاي هنرمندانه بیزار شده بود که در یکی از یادداشتهاي . سایه بوته زار

  :الحاقیش بر کتاب عهد جدید تصحیح شده خود چنین زبان به اعتراض گشود
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واضح از مضمون  موسیقی کلیسایی جدید به نحوي تنظیم شده است که نیایشگران کلیسا قادر به شنیدن یک کلمه

  . ... حتی خود آواز خوانان هم نمیفهمند چه میخواهند. آن نیستند

ها  در زمان ما دیگر واژه. هاي دینی به وضوح ادا میشدند در زمان بولس حواري موسیقی کلیسایی وجود نداشت و واژه

ایی، خیلی بیشتر از آنچه در مردم کار خودشان را میگذارند و به کلیسا میروند تابه سروصد. ... معنایی ندارند

در کلیسا باید پول جمع آوري شود تا ارگ بخرند و پسران را براي . تئاترهاي یونانی و رومی بر پا میشد، گوش بدهند

  . جیغ کشیدن تربیت کنند

از  جیبرتی، اسقف ورونا، استفاده. در این باره کاتولیکهاي طرفدار اصالحات کلیسایی نیز با ارسموس موافق بودند

و مورونه، اسقف مودنا،  ;هاي مردمی را در کلیساهاي اسقف نشینهاي خود ممنوع ساخت آوازهاي عاشقانه و نغمه

هایش پرورانده میشوند و زیور وآرایش مییابند  یعنی آن نوع موسیقی را که مضامین و مایه)) زینتی((انواع موسیقی 

حات پافشاري کردند که موسیقی چند صدایی بکلی از مراسم در شوراي ترانت، کاتولیکهاي طرفدار اصال. حرام شمرد

شاید دلبستگی پاپ پیوس . کلیسایی حذف شود و به جاي آن همان تلحین گرگوریوسی تک صدایی بکاربرده شود

چهارم به مسهاي پالسترینا بود که موسیقی چند صدایی کلیساي کاتولیک را از خطر فراموشی ونیستی نجات 

لویجی داپالسترنیا اسم خود را از شهر کوچکی واقع در کامپانیادي رما، که در ایام باستانی با نام جووانی پیر .داد

لویجی را میبینیم که، به سن یازدهسالگی، به سلک  1537در سال . پرائنسته وارد صحنه تاریخ شده بود، گرفته است

هنوز بیست و یکسال نداشت که . د شده استهاي گروه همسرایان کلیساي سانتا ماریامادجوره در رم وار پسر بچه

با به دست آوردن این موقعیت زنی نسبتا متمول، به نام . رهبر گروه همسرایان کلیساي زادگاهش، پالسترینا، شد

هنگامی که اسقف شهر پالسترینا، با نام یولیوس سوم، پاپ ). 1547(لوکرتسیادي گوریس، را به عقد خود در آورد

کلیساي سان پیترو )) ریاست نمازخانه جولیاي((رایان کلیساي خود را نیز به رم برد و او را به شد، رهبر گروه همس

آهنگساز جوان نخستین جزوه .منصوب کرد تا چنانکه معمول بود خوانندگانی براي نمازخانه سیستین تربیت کند

بود از ترکیب سه صدا که بر  ساختمان یکی از این مسها عبارت). 1554(مسهاي خود را به پاپ جدید اهدا کرد 

اساس کنترپوان به هم آمیخته میشدند و صداي چهارمینی را، که آوازي به تلحین گرگوریوسی میخواند، همراهی 

آثار پالسترینا به اندازهاي مورد پسند پاپ قرار گرفتند که وي او را به عضویت گروه همسرایان سیستین . میکردند

روه کشیشان میان سر تراشیده، قیافه پالسترینا که مردي زندار و اهل دنیا بود سخت اما در میان آن گ. منصوب کرد

پالسترینا در صدد تهیه و تقدیم جزوه تازهاي از مادریگالهاي خود بود . ناجور مینمود، و مورد اعتراضاتی قرار گرفت

آهنگساز . قط سه هفته زنده ماندمارکلوس دوم پس از ارتقا به مقام پاپی ف). 1555(که پاپ یولیوس سوم در گذشت 

به چاپ رسید، و عنوان فوق نیز  1567که در سال ) 1555(ما به نام وي مس پاپ مارکلوس معروف خود را ساخت 

پاپ پاولوس چهارم که در اصول اخالقیش متعصب و سختگیر بود سه نفر اعضاي . همان زمان بر آن گذاشته شد

. ن جمله پالسترینا، را اخراج و براي هر کدام مقرري ناچیزي تعیین کردمتاهل گروه همسرایان سیستین، و از آ

عایدي این شغل گرچه .بزودي پالسترینا به مقام رهبري گروه همسرایان نمازخانه سان جووانی التران منصوب شد

ش را تامین قاتقی براي نانش بود، اما وي را آن قدر مایه دار نمیساخت که بتواند شخصا هزینه چاپ آثار موسیقی

، پالسترینا دوباره مشمول عنایات قرار گرفت و ساخته تازه )1559(با جلوس پیوس چهارم بر مسند پاپی . کند

وي،ایمپروپریا، مورد توجه خاص پیوس چهارم واقع شد، به طوري که فرمان داد آن آهنگ همه ساله در دعاي جمعه 

پالسترینا هنوز مانع پذیرفته شدن وي به گروه همسرایان  مبارك در نمازخانه سیستین اجرا شود گرچه زن داشتن

  . مقام وي ترقی کرد) 1561(سیستین میشد، اما با انتصابش به رهبري گروه همسرایان کلیساي سانتا ماریا مادجوره 
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ر سال بعد شوراي مجدد ترانت مسئله انطباق دادن موسیقی کلیسایی با روحیه اصالحطلبی نوین را مورد بررسی قرا

پیشنهاد افراطی در منع هر نوع موسیقی چند صدایی بشدت رد شد، و سرانجام چنین توافق شد که مقامات . داد

... که حالت شهوانی و شیطانی دارد از مراسم دینی طرد سازند، تا به رایالعین دیده شود... کلیسایی هر نوع موسیقی را

  پیوس چهارم هیاتی مرکب از هشت کاردینال را مامور اجراي این فرمان . استکه خانه خدا به حقیقت خانه نیایش 

روایت شیرینی چنین میآورد که هنگامیکه هیئت مزبور تصمیم به تحریم کردن موسیقی . در اسقف نشین رم ساخت

ومئو، دست به دامن پالسترینا زد تا اثري بسازد که مظهر چند صدایی میگرفت یکی از اعضاي آن، کاردینال کارلو بور

پالسترینا دست به کار شد، و گروه همسرایان براي هیئت  ;سازش کامل موسیقی چند صدایی با ایمان دینی باشد

 ها اتحاد عمیق در میان علو ایمان در این ساخته. کاردینالها سه مس اجرا کرد که یکی از آنها مس پاپ مارکلوس بود

دینی و هنرنمایی پرهیزگارانه موسیقی به پایهاي بود که موسیقی چند صدایی را از محکومیت به طرد و نیستی 

ناگفته نماند مس پاپ مارکلوس ده سال پیشتر ساخته شده بود، و تنها ارتباطی که میان پالسترینا و هیئت .نجات داد

اما آنچه حایز کمال اهمیت است . وي چندي تمدید یافت نامبرده برقرار شد این بود که توسط ایشان پرداخت مقرري

ها، اجتناب  هاي همسرایان رم عرضه شد از برکت وفاداري به مفاهیم واژه این است که موسیقی پالسترینا که به گروه

هاي غیر دینی، و قرار دادن هنر موسیقی در خدمت محتواي مذهبی در تصمیم شوراي کاردینالها به مجاز  از مایه

. مردن موسیقی چند صدایی سهمی بزرگ داشتش

علت دیگري که زمینه را براي پذیرفته شدن موسیقی چند صدایی پالسترینا مساعد میساخت این بود که تقریبا کلیه 

یعنی تنها )) شیوه نمازخانهاي((هاي کلیسایی وي عاري از پیرایه ریزه کاریهاي سازي بود، و در اساس خود به  ساخته

، پالسترینا بار دیگر به شغل رهبري گروه همسرایان نمازخانه 1571در سال . آواز خوانان تنظیم یافته بود براي صداي

در آن سالها با باروري بی حد و بند به ساختن موسیقی . جولیا منصوب شد و تا هنگام مرگش در آن مقام باقی ماند

. موتت، و مزامیر، و تعداد زیادي مادریگال از خود بر جاي گذارد اوفرتوري، آنثیفون، 486مس، 93پرداخت و مجموعا 

تی شکل آن بعضی از این آثار با استفاده از آهنگهاي ملی ساخته شده بودند، اما پالسترینا با اندوختن سالها تجربه ح

حاوي پارهاي از ) 1581(نخستین جزوه مادریگالهاي روحی وي . نوع آهنگها را در خدمت مضامین دینی به کار برد

شاید مصایب زندگی شخصیش در حالت و بیان موسیقیش تاثیر . زیباترین آوازهایی بود که از خود به یادگار گذاشت

و  ;وت کرد و سرپرستی دو نوه محبوبش را به گردن او انداختپسرش، آنجلو، ف 1576در سال . شدید گذارده بودند

زندگی را بدرود گفت، و در سال  1579پسر دیگرش در حدود سال . این دو کودك نیز پس از چند سالی درگذشتند

با این . مرگ همسرش چنان وي را اندوهگین ساخت که به فکر افتاد دست از دنیا بشوید و به راهبان بپیوندد 1580

  . ه هنوز سالی نگذشته بود که دوباره ازدواج کردهم

فراوانی و خاصیت شگفتانگیز آثار پالسترینا وي را به مقام پیشوایی موسیقی ایتالیا، اگر نگوییم موسیقی همه اروپا، 

، )1588(، مراثی ارمیا)1584(آثارش از قبیل مجموعه غزل غزلهاي سلیمان مشتمل بر بیست ونه موتت . باال برد

در سال، رقیبان . شهرت او را پایدار و قدرت زوالناپذیر نبوغش را تثبیت کرد) 1590(بات ماترو سرود مریم ستا

پدر ((ایتالیاییش باهم دست اتحاد دادند و مجموعه مزامیر شامگاهی خود را به وي تقدیم داشتند و او را به عنوان 

دومین جزوه مادریگالهاي روحی خود را به  1594در اول ژانویه . تجلیل کردند)) مشترك همه موسیقیدانان

کریستینا، مهیندوشس توسکان، اهدا کرد و در آن بار دیگر احساس عمیق دینی را با استادیش در موسیقی در هم 

روي سنگ قبرش، زیر نام وي، لقبی را که . یک ماه بعد، در شصت و نهمین سال عمرش، چشم از دنیا بست. آمیخت

با آنچه گذشت نباید انتظار )) . امیر موسیقی: ((شش مداوم به دست آورده بود حک کردهانددر طول زندگی با کو

داشته باشیم که امروزه بتوانیم از شنیدن آثار پالسترینا لذت وافر ببریم، مگر آنکه در حال نیایش عمیق فرو رفته 
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حتی در . ئین دینی با شکوه، بشنویمباشیم و موسیقی او را در محیط و شرایطی مناسب، و به عنوان جزئی از یک آ

اما . هاي فنی آثار وي بیشتر ما را به شگفتی اندازند تا به هیجانمان در آورند چنین موقعیتی ممکن است جنبه

حقیقت این است که آن محیط و شرایط غیر قابل بازگشت نیستند، زیرا آن موسیقی خاص نهضت اصالحات 

به عبارت دیگر، این )). رنسانس مشترك((واکنشی سخت بر ضد شادي شهوانی کاتولیکی بود، یعنی نغمه اندوهبار 

دورهاي بود که میکالنژ را به جاي رافائل، پاولوس چهارم را به جاي لئو دهم، ایگناتیوس لویوالیی را به جاي پیترو 

ا و معتبري ندارند و ذوق باید اذعان کرد که پسندهاي کنونی ما مالك پا بر ج. بمبو، و کالون را به جاي لوتر نشاند

فردي مردم امروزي، بخصوص مردمی که عاري از ادراك مبادي رازوري و خالی از حس مسئولیت و گناه دینیند، 

با این وجود همه، میتوانیم . عاجزتر از آن است که بتواند براي داوري درباره موسیقی و االهیات محک و معیاري باشد

وي نیز، مانند بیشتر هنرمندان . چند صدایی دینی زمان خود را به اوج کمال رساند قبول کنیم که پالسترینا موسیقی

. طراز اول جهان، در راس نمودار تکاملیی که بر دو محور احساس هنري و مهارت فنی رسم میشود قرار داشت

ختمان موسیقیش را انظباط و نظم را پذیرفت و به کمک آن سا ;پالسترینا سنتی را که تحویل گرفته بود تکمیل کرد

هم اکنون . یعنی در مقابل طوفانهاي تغییر و انقالب بناي مستحکمی مبتنی بر اصول فنی برپا ساخت ;استوار کرد

میتوان پیش بینی کرد که در آیندهاي نسبتا نزدیک، هنگامی که گوشها از هنگامه صداي دریده سازها و سستی 

دیگر تشنه صمیمیت احساس موسیقی پالسترینا خواهد شد، و در  رمانسهاي اپرایی خسته شوند، طبع آدمیان بار

زیرا این موسیقی براي بیان حال بشریتی که روحش  ;طلب آن سیالن هماهنگی عمیق و آرامشبخش در خواهد آمد

از آلودگی به غرور بر عقل و توانایی خویشتن پاك شده، و بار دیگر با خضوع و دلهره در مقابل نامتناهی خلقت سر 

  . فرود آورده است، از هر نوع دیگر برتر است

  

  

فصل سی و پنجم

  ادبیات در عصر رابله

1517 -1564  

  

I -چاپ کتاب  

بعد از گوتنبرگ غریزه خودنمایی بشري شکل تازهاي براي تظاهر پیدا کرد، و آن عبارت بود از آرزوي شهرت یافتن 

تنها عیارت بود )) حق چاپ قانونی((زیرا . ن تمام میشدبرآوردن این آرزو در آن زمان خیلی گرا. در جهان مطبوعات

اعطاي این . ، که از طرف مقامات مدنی یا کلیسایی، براي چاپ کتاب معینی صادر میشد))امتیازي منحصر به فرد((از 

امتیاز امري استثنایی بود، و بدون وجود آن ناشران حتی در داخل یک کشور روي دست هم بلند میشدند و هر طور 

اگر کتاب خوب به فروش میرفت، ناشر . لشان میخواست کتابی را، بدون اجازه نویسنده آن، به چاپ میرساندندد

اما رویهمرفته تنها نشریاتی که بازار گرم داشتند و سود قابلی نصیب ناشر  ;معموال حق تالیفی به نویسنده میداد

هاي مجادلهآمیزي که  ري و عجایب مخلوقات، و رسالههاي جادوگ میکردند عبارت بودند از رمانهاي مردم پسند، قصه

آثار علمی و فلسفی اگر خیلی موفق از . هر چه با لحن تندتر و توهین آمیزتر نوشته میشدند بهتر به فروش میرسیدند

  . آوردند آب در میآمدند، تنها هزینه چاپ خود را در می
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هاي خود را به دولتمردان، یا روحانیان عالیرتبه، یا قضات  هناشران مولفان این گونه آثار را تشویق میکردند که نوشت

متنفذ، و یا صاحبان عناوین اهدا کنند، تا شاید ایشان به خاطر تجلیلی که از شخصیتشان به عمل آمده است دست 

  . کرمی دراز کنند

تاسیس میکرد در کار چاپ و نشر کتاب عموما در یک شرکت انجام میگرفت، فرد یا خانوادهاي که چنین شرکتی 

اما شهرت تنها از راه چاپ نشریات . شهر خود شهرت بسیار مییافت و از عناصر مهم اجتماع خود محسوب میشد

که چاپچیان آلمانی از )) حروف گوتیک((مثال کلود گارامون، اهل پاریس، با منسوخ کردن . بندرت به دست میآمد

حروف چاپی تازهاي به نام ) 1540حد(و با طرح ریزي  -ند هاي خطی اقتباس کرده و رایج ساخته بود روي نسخه

که در قرن نهم متداول شده و توسط اومانیستهاي ایتالیایی و  - از روي حروف تحریري کارولنژیان )) حروف رومی((

چاپچیان ایتالیایی، فرانسوي، و انگلیسی حروف رومی را . شهرت به دست آورد -چاپخانه آلدینه تکامل یافته بود 

بعضی از انواع حروف چاپ هنوز . پذیرفتند، حال آنکه آلمانیها تا قرن نوزدهم به استفاده از حروف گوتیک ادامه دادند

  . شوند خوانده می)) حروف گارامون((به نام 

در شهرهاي بال، ستراسبورگ، آوگسبورگ، نورنبرگ، ویتنبرگ، . آلمان در کار چاپ، رهبري دنیا را در دست داشت

هر سال دوبار . الیپزیگ، فرانکفورت و ماگدبورگ شرکتهاي فعال به کار چاپ و نشر کتاب مشغول بودندکولونی، 

در . ناشران و کتابفروشان در بازار مکاره فرانکفورت گرد میآمدند و به خرید و فروش کتاب و تبادل افکار میپرداختند

بارت بود از یک صفحه حاوي تازهترین اخبار، چاپ ، یکی از ناشران فرانکفورت نخستین روزنامه را، که ع1548سال 

هنگامی که کریستوف پالتین صحافی کوچک خود را تبدیل به یک شرکت . و در همان بازار مکاره منتشر میکرد. کرد

، شهر آنورس به صورت یکی از مراکز مهم نشر کتاب درآمد، به طوري که دو سال بعد وي توانست )1555(چاپ کرد

در فرانسه شهر لیون کانون تجارت کتاب شد، و زمانی رسید که . به بازار مکاره فرانکفورت بفرستد جلد کتاب 1200

. طلبید فرانسه به مبارزه می)) پایتخت فکري((موسسه چاپ خود، پاریس را در احراز مقام  200این شهر، با 

وي که زاده اورلئان و درس . ده بوداتین دوله، اومانیست و چاپچی معروف فرانسوي، آتشپاره شهر لیون شناخته ش

.)) من تنها عیسی و سیسرون را بر حق میشناسم: ((خوانده پاریس بود، فریفته آثار سیسرون شد، چنانچه میگفت

به طرزي استثنایی آزاد میزید،خود را شتابان به آنجا رساند و با شکاکیون )) اندیشه((وقتی شنید که در شهر پادوا 

در شهر تولوز سر سلسه و روح گروهی از آزاد اندیشان شد . ادله لطیفه گوییهاي هجوآمیز پرداختپیرو ابن رشد به مب

و چون از آنجا اخراج شد، در لیون با نوشتن مقاله و سرودن  ;که پیروان پاپ یالوتر را یکسان به باد تمسخر میگرفتند

و ناچار شد  ;را به دوئل و سپس به خون کشیداما، در جریان درگیري، نقاشی  ;شعر شهرتی براي خود دست و پا کرد

  . در آنجا، مارگاریت دو ناوار فرمان عفو او را از پادشاه گرفت. به پاریس پناه برد

چاپخانهاي دایر  ;پس به لیون بازگشت ;دوله با مارو و رابله دوست شد، اما پس از چندي کار را به مجادله کشاند

 ;دستگاه تفتیش افکار وي را احضار، محاکمه، و زندانی کرد. تخصص و شهرت یافت کرد، و در انتشار آثار بدعتگذارانه

، اتین دوله 1546در سوم اوت . دوله از زندان گریخت، اما در هنگام مالقات پنهانی با فرزندش دوباره دستگیر شد

اي که در صنعت چاپ به سلسله ;ترین ناشران فرانسه افراد خاندان استین بودند برجسته. زنده در توده آتش سوخت

چاپخانه خود را  1500هانري استین در حدود سال . همان اندازه پا برجا و بادوام بود که خاندان فوگر در عالم تجارت

هاي چاپی خود از  فرانسه نفیسترین نسخه. در پاریس ساخت، و پسرانش فرانسوا، روبر، و شارل کار وي را ادامه دادند

)) گنجینه زبان التینی((روبر فرهنگی به نام . و یونان را به این چهار نفر مدیون است آثار بزرگان کالسیک روم

زبان، التینی زبان دوم . تالیف کرد که تکیهگاه کلیه فرهنگهاي التینی فرانسویی شد که بعدا انتشار یافتند) 1532(

فرانسواي اول کار خاندان استین . ردندخاندان استین بود، به طوري که میان خود معموال به زبان التینی گفتگو میک
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را مورد تحسین قرار داد، مارگریت را تشویق کرد که در برابر دانشگاه سوربون از ایشان پشتیبانی کند، و یک بار نیز 

حتی مشهور است که پادشاه با . درمحفل دانشورانی که در موسسه انتشاراتی روبر استین گرد میآمدند شرکت جست

روبر با کمک مالی فرانسواي اول . منتظر ماند تا روبر نمونه چاپی را که در دست داشت تصحیح کندکمال بردباري 

و حروف گارامون به اندازهاي شکیل از  ;گارامون را استخدام کرد تا حروف یونانی تازهاي را طراحی و قالبریزي کند

  سوربون به هلنیسم پادشاه . یونانی چاپ شدندکار در آمدند که سرمشق بیشتر آثاري قرار گرفتند که بعدا به زبان 

انتشار آثار یونانی و عبري جز نابود کردن هر ((که ) 1539(اعتراض کرد، و یکی از استادان آنجا به پارلمان تذکر داد

این مطلب به ثبوت : ((، چنانکه راهبی در مورد زبان عبري گفته بود))نوع ایمان دینی نتیجه دیگري نخواهد داشت

روبر پس از مدت سی سال که مورد .)) ه است که هر کسی زبان عبري میآموزد بزودي به دین یهود در میآیدرسید

شاهد  1559و در آن شهر، که به سال ) 1552(طعن و تعقیب سوربون قرار داشت، چاپخانه خود را به ژنو منتقل کرد

پسرش، . کالون، آشکار ساخت)) مبادي((و نشر مرگش بود، تمایالت باطنی خود را نسبت به آیین پروتستان، با چاپ 

هانري استین دوم، با انتشار مجلدات نفیسی از آثار کالسیک و همچنین با تالیف فرهنگی در پنج مجلد به نام 

، که هنوز کاملترین فرهنگ یونانی باقی مانده است،شهرت خاندان خود را برقرار نگاه )1572)) (گنجینه زبان یونانی((

خویشتن را مورد قهر و غضب سوربون قرار داد، زیرا در ) 1566)) (دفاع از هرودوت((نیز با انتشار کتاب وي . داشت

آن شباهتهاي اساسی موجود در میان معجزات مسیحی و عجایب باورنکردنی معتقدات یونانی را به خوبی وصف کرده 

. ونیها نیز مانند سوربونیها کوته نظر و سختگیرنداو نیز ابتدا به شهر ژنو پناه برد، اما بزودي دریافت که کال. بود

جلدسازي . آیند هاي برجسته از صنایع چاپ، گراوورسازي، و صحافی به شمار می بسیاري از نشریات این دوره نمونه

ژان . سنگین و نیمه فلزي قرن پانزدهم جاي خود را به جلدهاي سبکتر و ارزانتر، از جنس چرم و پوست داده بود

جلد کتابش را با تیماج خاوري  3000دستور داد تا نزدیک به  1534دو سرویر، خزانه دار فرانسه، در سال  گرولیه

هاي  اکنون دیگر تعداد کتابخانه. چنان به ظرافت صحافی کردند که هنوز هم از زیباترین مجلدات به شمار میآیند

، )1517(ز شهرها دایر شده بودند کراکو هاي عمومی در بسیاري ا خصوصی از شمارش گذشته بود، و کتابخانه

در عهد فرانسواي اول کتابخانه سلطنتی قدیمی، که توسط شارل هشتم ). 1538(، نورنبرگ )1529(هامبورگ 

هاي تازه و صحافیهاي نفیس به  گردآوري و تاسیس شده بود، از لوور به فونتنبلو انتقال یافت، و با افزایش مجموعه

بسیاري . در آمد)) کتابخانه ملی((تابخانه سلطنتی پس از انقالب کبیر فرانسه به صورت و نام این ک. مراتب غنیتر شد

اما تعدادي نیز به تصاحب اشخاص در  ;ها در اغتشاشات دوره اصالح دینی از میان رفتند هاي صومعه از کتابخانه

خیلی چیزها در تاریخ گم . ا کردآمدند، و هر کدام که از جهتی ارزش داشت راه خود را به سوي مخازن ملی پید

  . شده، اما آنقدر نفایس محفوظ مانده است که صد طول عمر هم براي مطالعه آن کافی نیست

II -مدارس  

زیرا آن روش تقریبا  ;طبیعی بود که انقالب دینی تارو پود روش آموزش و پرورش اروپاي باختري را از هم میگسست

داختن نفوذ روحانیون اصیل آیین، تنها از راه درهم شکستن تسلط آنها بر روش بکلی در انحصار کلیسا بود، و بر ان

لوتر مدارس زبان التینی زمان خود را متهم میکرد به اینکه به شاگرد چیزي . آموزش و پرورش عمومی میسر میشد

و، با این حال، .... دجز قدري زبان التینی ناقصی که بتواند کشیش شود و ادعیه مراسم قداس را بخوان((نمیآموختند 

ها در نظر وي به  اما دانشگاه. چنان در تمام عمر نادان بماند که نه مستعد قدقد کردن باشد و نه الیق تخم گذاردن

بر روي زمین ظاهر ... تر هیچ چیز از آن جهنمی(( ;هاي فساد میماندند جایگاه جانیان، یا معابد مولک، و یا کنسینه

مالنشتون .)) تنها قابل آنند که با خاك یکسان شوند((ها  و نتیجه میگرفت که دانشگاه)) ;دیا هرگز نخواهد ش... نشد

عقیده کارلشتات، . ها دانشجویان را کافر بار میآورند به این سبب با وي موافق بود که اعتقاد داشت دانشگاه
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والدینی که میل نداشتند هزینه تسویکاو، و آناباتیستها مبنی بر رستگاري است بخوبی مورد قبول )) پیامبران((

بعضی از ایشان استدالل میکردند که چون تحصیالت عالی بیشتر به . تحصیلی فرزندانشان را به گردن گیرند واقع شد

خاطر آن است که دانشجویان را براي کشیش شدن آماده سازد، و حال آنکه دیگر در آن زمان کار کشیشها از رونق 

. ها بفرستند است که فرزندان خود را به دانشگاه افتاده بود، بس غیر منطقی

هاي کلیسایی که توسط دولت ضبط شده بودند صرف  مصلحان دینی انتظار داشتند که قسمتی از عواید موقوفه

اما چنانکه . ها از بین رفته بودند را بکند تاسیس مدارس نوینی شود، تا جبران مدارسی که بر اثر بسته شدن صومعه

امیران و صاحب عناوین چنان سرگرم امور خطیري در انبار شراب، آشپزخانه، و خوابگاه :(( ایت گفته استلوتر به شک

وي باز در سال . تا در راه کمک به تربیت همنوعان صرف کنند))خود بودند که دیگر فرصتی برایشان باقی نمیماند

لوتر و مالنشتون بر  1530در سال .)) ونددر ایاالت آلمان عموم مدارس رو به اضمحالل میر((چنین نوشت  1524

 1520نفر در سال  1311در دانشگاه ارفورت نامنویسی دانشجویان از . هاي آلمان افسوس میخوردند انقراض دانشگاه

نفر در  300در روستوك شماره دانشجویان از  ;تنزل یافت 1524نفر در سال  34و به  1521نفر در سال  120به 

در هایدلبرگ، در همان سال، عده استادان دانشگاه از دانشجویان بیشتر  ;رسید 1525در سال  نفر 15به  1517سال 

  . نویسی کردند فقط پنج تن از طالبان علم در دانشگاه بال نام 1526بود، در سال 

کشوري  از مقامات) 1524(لوتر در نامهاي به شهرداران . لوتر و مالنشتون براي ترمیم این زیان کوشش بسیار کردند

، یعنی خیلی پیشتر از زمانش، پیشنهاد کرد که آموزش ابتدایی 1530در سال . تقاضا کرد که مدارس را برقرار سازند

ها تدریجا رونق گرفتند، لوتر  به همت پروتستانها دانشگاه. اجباري باشد و هزینه آن با کمکهاي مالی ملت تامین شود

اما تدریس زبانهاي التینی، یونانی، عبري، و . بود)) کتاب مقدس((ر برنامه درسیی توصیه کرد که بیشتر متکی ب

)). مسیحی و کافر... شرح احوال شاعران و سخنوران((آلمانی، حقوق، پزشکی، تاریخ را نیز در بر داشت، و همچنین 

مدارس  مالنشتون احیاي آموزش و پرورش را اهداف اصلی زندگی خود قرار داد، و به برکت هدایت و فعالیت وي

وي طرحی براي سازمان . مدرسه وجود داشتند 300بسیاري بنیاد یافتند، چنانکه در آلمان اواخر قرن شانزدهم 

کتابهایی براي آموزش دستور زبان التینی و یونانی و علم معانی و بیان،  ;)1527(ها تهیه کرد مدارس و دانشگاه

. هاي نو بنیاد تربیت کرد یز هزاران معلم براي مدارس و دانشگاهو ن ;منطق، روانشناسی، اخالق، و االهیات تالیف نمود

  . داد)) مربی آلمان((کشورش از روي حقشناسی به وي لقب 

توبینگن ) 1527(، ماربورگ، )1522(ویتنبرگ: هاي آلمان شمالی یک یک به زیر نظارت پروتستانها در آمدند دانشگاه

به گفته اولریش، دوك و (و استادان و دانشجویان که  ;)1558(،ینا) 1544(، کونیگسبرگ )1539(، الیپزیگ )1535(

پیروان کالون را از . مخالف بودند از آن مراکز دانش بیرون رانده شدند)) عقیده راست و درست انجیلی((با ) ورتمبرگ

پس . ند راه نمیدادندهایی که هنوز در دست کاتولیکها بود مدارس لوتریها اخراج میکردند، و پروتستانها را به دانشگاه

به طور عموم دانشجویان هر یک از ایاالت آلمان اجازه نداشتند در مدارس ) 1555)) (پیمان صلح آوگسبورگ((از 

. وابسته به آیینی غیر از آیین رسمی فرمانرواي خود تحصیل کنند

به پیشرفت روش نوین ، )1538(در ستراسبورگ ) مدرسه متوسطه)) (ژیمنازیوم((یوهانس شتورم، با تاسیس یک 

شایسته است که مدارس ادبیات ((و در همان سال نیز به رساله موثري با عنوان  ;آموزش و پرورش کمک بزرگی کرد

)) برادران همزیست((شتورم نیز، مانند بسیاري از رهبران فکري اروپاي مرکزي در نزد . منتشر ساخت)). باز شوند

نامه معروف گارگانتوا . یس مسافرت، و در شهر اخیر رابله را مالقات کردوي به لوون و پار. کسب دانش کرده بود

شتورم در عین آنکه هدف . درباره آموزش و پرورش ممکن است انعکاسی از برخورد افکار این دو با یکدیگر بوده باشد

یونانی نیز اهمیت  میدانست، براي تحصیل زبان و ادبیات التینی و)) ایجاد حس دینداري عاقالنه((اصلی آموزش را 
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روزافزون قایل بود، و همین توجه به تدریس و اشاعه آثار کالسیک یونان و روم بعدا به ژیمنازیومهاي آلمان منتقل، و 

سبب شد که سپاهی از دانشوران و محققان به وجود آیند تا، در قرن نوزدهم، جهان باستان را جوالنگاه پژوهش خود 

  . آن به چنگ آرندقرار دهند و غنایم بسیار از 

در آن حدت و حرارت حمله بر زیاده رویها . مدارس انگلستان از این تحول دینی بیش از مدارس آلمان آسیب دیدند

هاي کلیسایی  ها، اصناف، و مدارسی که با موقوفه و سودجوییهاي کلیسا، مدارس وابسته به کلیساهاي جامع، صومعه

ها از این مدارس بیرون میآمدند،  چون بیشتر شاگردان دانشگاه. رفتندنگهداري میشدند همه آب شدند و از بین 

 191نفر لیسانسیه زبان و ادبیات، و دانشگاه کیمبریج فقط  173وقتی آن سرچشمه کور شد، دانشگاه آکسفرد فقط 

ادبیات آکسفرد اصال فارغ التحصیل زبان و  1550و  1547در سالهاي . بیرون دادند 1548نفر لیسانسیه در سال 

هنري هشتم مشکل را دریافته بود، لیکن نیازمندي وي به پول وافر، براي ارضاي جنگجوییها و . نداشت

کامجوییهایش، دست او را در تاسیس کالج ترینیتی در دانشگاه کیمبریج و حق التدریس دادن به استادانی که به 

اما در این دوره . ی، و حقوق میشدند، باز نمیگذاشتفرمان شاهانه مامور تدریس االهیات، زبان عبري و یونانی، پزشک

افرادي از روي بشردوستی اقدام به تاسیس کالجهاي کورپوس کریستی، کرایست چرچ، ترینیتی، و سنت جانزکالج را 

هیئت بازرسی سلطنتی که از طرف کرامول به آکسفرد و کمبریج اعزام . آکسفرد و کالج ماگدالن در کیمبریج کردند

. ها و اختیار نظارت بر آنها را دست دولت سپرد برنامه) 1535(متیازات و موقوفات آن دو دانشگاه را ضبط کندشد تا ا

در نتیجه، دوران فلسفه مدرسی در انگلستان به سر رسید آثار دانزسکوتس دستخوش تطاول زمان قرار گرفت، قوانین 

و به طور کلی برنامه آن دو  ;یونانی رواج و رونق یافتمطالعه زبانهاي التینی و  ;کلیسایی به یک سو افکنده شدند

عموم داوطلبان اخذ  1553در سال . اما تعصب در عقاید دینی بر جاي ماند ;دانشگاه از زیر نفوذ دین بیرون آمد

را )) مقاالت درباره آیین انگلیکان((دانشنامه پایان دوره لیسانس، به موجب قانون، مجبور بودند نشریه مذهبی 

ها موقوفات و شاگردان خود را محفوظ نگاه داشتند، اما قدرت و  در فرانسه و فالندر کاتولیک، دانشگاه. ترك باشندمش

دانشگاه لوون از . هاي تازهاي باز شدند در رنس ،دوئه، لیل و بزانسون دانشگاه.آزادي زندگی فکري را از دست دادند

اصیل آیینی، که حتی در نظر پاپها افراطی مینمود، با دانشگاه و دفاع از ) نفر5000 (لحاظ کثرت تعداد شاگردان 

نفر نامنویسی میکرد، اما دیگر شاگردان خارجی را چندان به سوي  6000دانشگاه پاریس تا . پاریس رقابت میکرد

 خود جلب نمیکرد و، برخالف روش دوران عظمتش در قرن سیزدهم، دیگر محرکین افکار نو و پرشور را به خود راه

هاي وابسته به آن چنان در زیر سلطه دانشکده االهیات سوربون قرار داشتند که تقریبا نام سوربون  دانشکده. نمیداد

مونتنی آموزش االهیات و منتخب آثار کالسیک را که در دانشکده سوربون . جانشین نام خود دانشگاه پاریس شد

هرگز از هجو مقررات خشک مدرسی و منطق  رابله. تدریس میشد سطحی و یکنواخت و طوطی وار میدانست

بافیهاي سوربون، و همچنین تلف شدن عمر شاگردانش در مباحثی که با کمال دقت دور از نیازمندیهاي زندگی 

من حاضر بودم از سهم جاودانم چشم : ((کلمان مارو فریاد بر میآورد. واقعی دستچین شده بودند خسته نمیشد

تمام نیرو و سلطه دانشگاه نه تنها .)) جوانی مرا تباه نکرده بودند((یعنی استادان )) رگواربپوشم، به شرط آنکه ددان بز

فرانسواي اول، که شراب ایتالیا . بر ضد پروتستانهاي فرانسه، بلکه بر ضد علماي اومانیست آن کشور نیز به کار میرفت

را به چشم دیده بود، هر چه در توانایی  را چشیده بود، و کشیشهاي خیس خورده در ادبیات یونان و روم باستان

براثر تلقینات گیوم . داشت کوشید تا روحیه دانشپژوهی فرانسه را از زیر سلطه ارتجاعی و دلسردکننده سوربون برهاند

مدرسهاي  1529بوده، کاردینال ژان دوبله، و مارگریت دو ناوار خستگیناپذیر فرانسوا هزینهاي تامین کرد و در سال 

دو نفر براي )) استاد سلطنتی((ابتدا چهار . از دانشگاه، و مخصوص علوم مربوط به اومانیسم، تاسیس کردمستقل 

و سپس کرسیهاي تدریس  ;تدریس زبان یونانی و دو نفر براي تدریس زبان عبري تعیین شدند و شروع به کار کردند
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این مدرسه سلطنتی . درسه تعلیمات رایگان بوددر آن م. زبان التینی، ریاضیات، پزشکی، و فلسفه بر آن منضم شدند

خوانده شد، کانون گرمابخش اومانیسم فرانسه شد و اندیشه آزاد اما با انظباط )) کولژ دو فرانس((که بعدا به نام 

. فرانسوي را در دامان خود پرورش داد

به  1553شت که تعدادشان در سال هایی عالی دا اسپانیا با آنکه متعصبانه پایبند مقررات دینی بود، اما دانشگاه

دانشگاه ساالمانکا که در سال . هاي نو بنیاد تولدو، سانتیاگو، و غرناطه از آن جمله بودند چهارده رسید، که دانشگاه

هاي ایتالیا نیز به  دانشگاه. شاگرد داشت، با هر دانشگاه معتبر دیگري برابري میکرد 6778هفتاد استاد و  1574

پنجاه و هفت استاد در دانشکده ادبیات،  1543ود ادامه میدادند، چنانکه دانشگاه بولونیا در سال توسعه و رونق خ

و دانشکده پادوا زیارتگاه طالب  ;سی و هفت استاد در دانشکده حقوق، و پانزده استاد در دانشکده پزشکی داشت

شاگرد در دانشگاه کراکو، در تاریخ  15338لهستان عصر طالیی خود را، با نامنویسی . متهور آن سوي آلپها شده بود

توسط اسقف یان لوبرانسکی تاسیس یافته بود، به  1519در پوزنان مدرسه لوبرنسیانوم، که در سال  ;به ثبت رساند

هاي  رویهم رفته باید گفت، در این قرن انقالبی، دانشگاه. تحقیقات علوم مربوط به اومانیسم اختصاص داده شد

  . کمتر از پروتستان آسیب دیدندکشورهاي کاتولیک 

سالیانه )) کالج سلطنتی((استادان . اهمیت معلم درست به جا آورده نمیشد و حقوق وي به طرز رقتباري کم بود

در ساالمانکا رسم چنان بود . دریافت میداشتند، و تازه این مواجبی کامال استثنایی بود) دالر 5000(دویست کراون 

ي، پس از شرکت در یک دوره تدریس آزمایشی، توسط شاگردان خود انتخاب میشدند، که داوطلبان مقام استاد

. تدریس عموما به روش سخنرانی انجام میشد، و گاهی نیز با ایجاد مناظراتی در میان شاگردان از یکنواختی در آمد

آزمایشگاه اصال وجود فرهنگهاي لغت کمیاب بودند، و  ;جزوه نویسی در بسیاري موارد جاي کتاب درسی را میگرفت

مگر براي کیمیا گران، شاگردان در اتاقهاي سرد و محقر به سر میبردند، و غالبا بر اثر خوردن غذاهاي . نداشت

 بسیاري از شاگردان بیبضاعت با کار کردن در کالجها دوره تحصیلی خود را طی می. نامناسب یا آلوده بیمار میشدند

مقررات انضباطی بسیار . وع میشدند و ساعت پنج بعد از ظهر پایان مییافتندکالسها در ساعت شش صبح شر. کردند

شاگردان براي گرم . سخت بودند، چنانکه حتی دانشجویان سال آخر دانشگاه را هم از شالق خوردن معاف نمیداشتند

وردند پناه میبردند و آ کردن خود، یا در خیابانها به جان یکدیگر میافتادند و یا به هر می و محبوبی که به چنگ می

  . رساندند سرانجام با هر حال و روزگاري بود تحصیالت خود را، تا حد گرفتن دانشنامهاي، به پایان می

ها تعلیمات  هاي پایین بکلی بیسواد میماندند، بسیاري از دختران طبقات متوسط در راهبه خانه دختران خانواده

هلند به داشتن زنانی فخر میکرد که . ي اعیان معلم سرخانه داشتندها مقدماتی میگرفتند، و زنان جوان خانواده

در آلمان زوجه پویتینگر و خواهران و دختران پیرکهایمر . میتوانستند مغازالت عاشقانه را به زبان التینی بفهمند

قل قولهایی از در فرانسه زنان دربار فرانسواي اول طنازیها و عشق بازیهاي خود را به زیور ن. شهرت علمی داشتند

ماري خون ((در انگلستان بانوان ادب دوست مانند دختران مور، لیدي جین گري، . بزرگان کالسیک میآراستند

  . هاي برجستهاي از زنان با فضل و دانش بودند ، و ملکه الیزابت نمونه))آشام

کتابی با عنوان  1531سال  کم اهمیتتر آن دو سرتامس الیت بود که در. دو معلم مشهور متعلق به این دورهاند

در روش تربیت فرزندان نجبا براي آنکه آماده زمامداري کشور شوند، به رشته نگارش در )) کتابی موسوم به حاکم((

الیت در ابتدا جهل و بیمایگی نجباي انگلیسی را بشدت مورد مذمت قرار داد و آن را نقطه مقابل دانش و ارزش . آورد

وقتی جاهلی را بر ((م باستان دانست، و از قول دیوجانس، حکیم کلبی یونان چنین آورد که سیاستمداران یونان و رو

به نظر وي، پسر باید در . بنگرید که چگونه سنگی بر سنگی دیگر جاي گرفته است.... سنگی نشسته دید، گفت

دي موسیقی، نقاشی، و هفتسالگی تحت تعلیمات معلم خصوصیی که با دقت تام انتخاب شده باشد قرار گیرد و مبا
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در چهاردهسالگی باید علم هیئت، منطق، تاریخ، و فنون کشتی، شکار، تیر اندازي با . مجسمه سازي را یاد بیاموزد

در آن چیزي جز خشم ((اما نه فوتبال را که در خور توده مردم است و  ;کمان بلند، شنا، و تنیس را فرا بگیرد

هر پسري باید در تمام مراحل پرورش خود آثار بزرگان کالسیک را مطالعه کند  .وحشیانه و آزار جسمانی وجود ندارد

نویسان، بعد سران سپاه، و سپس فیلسوفان، و در آخر، مثل آنکه ناگهان  ابتدا آثار شاعران، بعد سخنوران و بعد تاریخ

  . کند را نیز به آنها اضافه می)) کتاب مقدس((به یادش آمده باشد، 

را در انتهاي )) کتاب مقدس((حظه میشود که وي نقشه تعلیمات لوتر را تقریبا وارونه ساخته و تعلیم بدین ترتیب مال

کتاب ((در واقع الیت، با وجود اعتراضاتش، آثار بزرگان کالسیک را به مراتب بر . برنامه درسی خود قرار داده است

در افکار و گفتار افالطون و سیسرون گنجانده اي خداي بزرگ، چه حالوت بیمانندي : ((ترجیح میداده است)) مقدس

شده، و تا چه اندازه وقار، حظ روحی، اندیشه واال، فصاحت الهی، تقواي مطلق و خوشی باور نکردنی در آثارشان به 

اما !)) تنها همان آثار براي به بار آوردن یک فرمانرواي الیق و کامل تقریبا کافی است((تا آنجا که )) هم آمیختهاند،

آن معلم پر اهمیتتر یعنی خوان ویوس، که از همه اومانیستها اومانیستتر بود، هدفی عالیتر داشت و در مسیري دامنه 

بود در هفدهسالگی اسپانیا را ترك کرد و دیگر هرگز آن را  1492وي که زاده واالنس به سال . دارتر قدم گذاشت

سفه را در دل گیرد، و طوق فلسفه مدرسی را از گردن به در پاریس مدت زمانی کافی تحصیل کرد تا شوق فل. ندید

درباره پیدایش، مکاتب، و ((در بیست و شش سالگی نخستین تاریخ فلسفه را به سبک امروزي به عنوان . دور افکند

ها را بر  در همان سال، با اعتراض شدید به روش تدریس فلسفه با اسلوب مدرسی، دانشگاه. تالیف کرد)) مقام فلسفه

در نظر وي تشکیل جلسات مناظره براي تقویت قواي فکري دانشجویان حاصلی جز مشاجره بیهوده . ضد خود شوراند

اراسموس بر کتاب ویوس آفرین خواند، و آن را به تامس مور توصیه کرد، و با . بر سر مباحثی بینتیجه نمیداشت

شاید بر اثر نفوذ اراسموس .)) سایه خود محو میکند در... اراسموس را... ویوس((کمال ادب اظهار بیم کرد که مبادا 

بر اثر ترغیب اراسموس وي ). 1519(بود که ویوس به مقام استادي کرسی انسانیات در دانشگاه لوون منصوب شد

قدیس آوگوستینوس را با حواشی مشروح منتشر ساخت و آن را به هنري هشتم )) مدینه االهی((چاپ تازهاي از 

تامس مور و ). 1523(ن جواب دوستانهاي از وي دریافت داشت که راه انگلستان را در پیش گرفت و چنا ;اهدا کرد

ملکه کاترین، هموطنش، از او استقبال گرمی به عمل آوردند، و هنري هشتم او را یکی از معلمان خصوصی شاهزاده 

را نگاشت )) در پرورش کودکان((ظاهرا به عنوان راهنمایی آن شاهزاده خانم بود که کتاب . خانم ماري ساخت

همه چیز بر وفق مراد بود تا آنگاه که بر تقاضاي هنري هشتم مبنی بر الغاي ازدواجش با ملکه کاترین ). 1523(

ویوس پس . هنري مقرریش را قطع کرد و او را براي مدت شش هفته در خانهاش تحت نظر نگاه داشت. اعتراض کرد

  . و بقیه سالهاي عمرش را در آنجا به سر برد )1528(از آزادي، به بروژ بازگشت 

ویوس که در سی و هفت سالگی هنوز متفکري ایدئالیست بود رسالهاي به روش فکري اراسموس، در لزوم برقراي 

تالیف و )) هماهنگی و تضاد در میان نوع بشر((یک مرجع داوري بین المللی براي جلوگیري از ظهور جنگ با عنوان 

را منتشر ساخت که پیشروترین رساله )) درباره انتقال تعالیم((دو سال بعد، اثر مهم خود، . دا کردبه شارل پنجم اه

هدف وي در این رساله رسیدن به روشی در آموزش و . در زمینه آموزش و پرورش دوره رنسانس شناخته شده است

ایشان را تا حد ممکن رشد دهد، و افراد را براي نیازمندیهاي زندگی آماده سازد، فکر و جسم ((پرورش است که 

ویوس عقیده دارد که دانشجو باید به طرزي وارد مدرسه .)) حس احترام را در وجودشان بپروراند و افزایش بخشد

گذاشته است، اما تحصیالتش را در آنجا باید او را چون شارمندي با )) گویی قدم به پرستشگاهی مقدس: ((شود که

این تحصیالت باید در سراسر زندگی فرد ادامه داشته باشد و به نحوي آموخته . بار بیاوردادب و مفید به حال جامعه 

طبیعت نیز مانند کتابها باید مورد تفرس و پژوهش علمی قرار . شود که اثر و ارتباط آن در زندگی روزانه پایدار بماند
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ها، استخوانها و دیگر قسمتهاي بدن را در بگذارید دانشجو رگها، عصب. گیرد، زیرا اشیا بیش از نظرات آموزندهاند

.... با دهقانان، شکارچیان، چوپانان، و باغبانان وارد گفتگو شود ;ضمن عمل و هنگام کالبد شکافی به چشم خود ببیند

هاي دانش  وراجیهایی که به نام منطق مدرسی، عموم رشته((زیرا این خوشه چینها از آن  ;و دانش آنها را فرا بگیرد

آثار کالسیک به صورت منقح باید همواره قسمت عمدهاي از برنامه .)) را فاسد ساختهاند سودمندتر خواهد بودبشري 

زبانهاي بومی باید . درس جوانان را تشکیل دهند، اما تاریخ و جغرافیاي معاصر نیز باید مورد مطالعه آنان قرار گیرد

ویوس چنان در افکار . ا با روش مستقیم گفتگوي روزمرهدوش به دوش زبان التینی آموخته شوند، و آن نیز منحصر

وي تا پایان . خود پیشتاز بود که عصر وي بزودي او را از نظر گم کرد، و به حال خودش واگذاشت تا در عسرت بمیرد

. زندگی کاتولیک باقی ماند

III  - دانشوران  

این بود که آثار بزرگان یونان و روم باستان را ترجمه ها، آکادمیها، و اومانیستها در دوره رنسانس  کار برجسته دانشگاه

نام دو . این وظیفه کامال انجام شد و کشف دنیاي کالسیک به حد کمال رسید ;کنند و تحویل اروپاي جدید بدهند

گیوم بوده پس از آنکه شصت و دو سال از . نفر را باید به عنوان سروش این دوران پر اکتشاف در خاطر نگاهداشت

خود را در این آرزو به سر برد که پاریس را تنها وارث اومانیسم ایتالیا سازد، هنگامی آرزوي خود را بر آورده دید عمر 

بوده تحصیالت عالی خود را با فرا گرفتن علم حقوق آغاز کرد . که فرانسواي اول اقدام به تاسیس کالج سلطنتی کرد

براي آنکه این متون را که . مغروق ساخت)) نامه یوستینیانوسقانون ((و تقریبا مدت ده سال خود را در مجلدات 

الفاظشان التینی بودند اما مفاهیمشان بیشتر جنبه بیزانسی داشتند بهتر درك کند، در نزد یوانس السکاریس به 

اي فراگرفتن زبان یونانی پرداخت و چنان با جان و دل در تحصیل آن زبان کوشید که معلمش،در هنگام وداع از دنی

هنگامی که بوده در چهل و یک سالگی کتاب . فانی، مجموعه گرانبهاي کتابهاي یونانی خود را به وي بخشید

را منتشر ساخت، براي اولین بار در دوره ) 1508)) (حواشی بر بیست و چهار دفتر قانون نامه یوستینیا نوس((

لغوي تغییر ماهیت یافته باشد، مفهوم واقعی رنسانس علم قانونشناسی، به جاي آنکه مانند گذشته توسط مفسران 

شش سال بعد اثر بزرگ دیگري از نتیجه تحقیقات عمیق خود بیرون داد، . خود و ارتباط با محیطش را به دست آورد

ها و اوزان و مقادیر قدیمی، اما در حقیقت  ، که در ظاهر بحثی بود درباره سکه))واحد پول و اجزاي آن((با عنوان 

)) تفسیر زبان یونانی((از آن مهمتر کتاب . قی از رابطه میان ادبیات کالسیک و زندگی اقتصادي بودبررسی دقی

وي است که گرچه از لحاظ مطالب بی نقص نیست، اما چنان در توجیه و تفسیر لغوي غنی است که به ) 1529(

رابله نامهاي تجلیآلمیز برایش او . دتنهایی قابل آن بود که مقام مولف خود را در راس هلنیستهاي اروپایی قرار ده

اراسموس مرد دنیا بود که اشتغال به دانش فقط . نوشت، و اراسموس تعارفات حسادتآمیزي به وي تقدیم داشت

بوده . بخشی از زندگیش را تشکیل میداد، و حال آنکه در نظر بوده دانش و زندگی یک حقیقت محسوب میشدند

دراز ندیم، شریک، و معشوقه من بوده و با همه پیوندهاي محبت به وجودم علم لغتشناسی مدتهاي ((مینویسد 

زیرا آن را براي ... اما من ناگزیر شدم که پیوندهاي چنین عشق آتشینی را از خود بگسلم... بستگی داشته است

ردن و خوابیدن تاسف بوده در این بود که میبایست مقداري از وقت مطالعاتش را براي خو.)) سالمتیم زیانبخش یافتم

تک چهرهاي که ژان کلوئه از او . بوده، در لحظات غفلت از کار عقالنی، ازدواج کرد و یازده فرزند به وجود آورد. بدزدد

اما گویا فرانسواي اول  ;او را با حالتی گرفته و بد بین نشان میدهد) در موزه هنري مترپلیتن نیویورك(کشیده است 

وي سراغ کرده بود که او را کتابدار قصر فونتنبلو ساخت و مایل بود همیشه، حتی  از شور و شوق زندگی چیزي در

در یکی از این سفرها بود که بوده دچار . در هنگام مسافرتهایش، دانشور سالخوده را در مصاحبت خود داشته باشد
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ه آرامش چشم از دنیا و ب ;تب شدیدي شد، وي دستور اکید داد که مراسم تدفینش را در کمال سادگی انجام دهند

. کولژ دو فرانس بناي یادبود و آرامگاه وي شد). 1540(بست 

اومانیسم در فرانسه نزدیک به دوازده . پاریس هنوز تا آن زمان زندگی فکري فرانسه را در خود جذب نساخته بود

آن ترکیب عشق و اومانیسم و زبان  پایگاه داشت، مانند بورژ، بوردو، تولوز، مونپلیه، و باالتر از همه لیون شهري که در

ها بود، یعنی شهري که هیچ انتظار  در آژن که یکی دیگر از این پایگاه. و ادبیات معجون روحپروي به وجود آمده بود

نمیرفت امپراطوري در آن به ظهور برسد، ژول سزار سکالیژر با کمال تحکم، پس از مرگ بوده، بر قلمرو لغتشناسی 

در چهل و یک سالگی به شهر آژن نقل مکان ) 1484. (وي که محتمال در پادوا به دنیا آمده بود .فرمانروایی یافت

همه دانشوران از او در وحشت بودند، زیرا بر زبان دشنامآمیز التینی ). 1558(کرد و تا پایان عمر در آنجا باقی ماند

فداران شیوه سخنوري سیسرون به زبان سکالیژر با اعتراض تند خود علیه اراسموس، که طر. احاطه کامل داشت

وي نخست رابله را به باد انتقاد گرفت، و سپس دوله را از . التینی را مورد تحقیر قرار داده بود، شهرتی به دست آورد

)) درباره دقایق فکري((زمانی دیگر، در یک مجلد از مقاالت ادبی خود، کتاب . این رو که از رابله انتقاد کرده بود

کاردان را مورد موشکافی قرار داد و همت بر آن گماشت که ثابت کند در آن کتاب هر چه اثبات شده باطل  جرونیمو

نخستین دستور زبان التینی بود که بر )) وضع زبان التینی((کتاب مهم سکالیژر، به نام . و هر چه نفی شده حق است

وشت، هم از حیث زیبایی بیان و هم از جهت شرحهایی که وي بر بقراط و ارسطو ن. اصول علمی مبتنی شده بود

ژول داراي پانزده فرزند بود که یکی از ایشان بزرگترین دانشمند نسل بعدي . پژوهش علمی، مقامی برجسته داشتند

وي، که چهار سال پس از مرگش انتشار یافت، همراه با نفوذ آثار پسرش و همچنین به علت )) فن شعر((کتاب . شد

لیاییهایی که در التزام کاترین دومدیسی به فرانسه آمده بودند سبب شد که توجه اومانیستهاي فرانسه رسوخ افکار ایتا

  . از پژوهش در تمدن یونانی بار دیگر به سوي تمدن التینی انعطاف یابد

، اثر ))زندگیهاي مقایسه شده((یکی از هدایاي نفیسی که از احیاي تمدن یونانی به دست آمد، ترجمه آمیو از کتاب 

پلو تارك، بود ژاك آمیو یکی از صدها حمایت شدگان مارگریت دوناوار بود که به کمک وي به مقام استادي زبانهاي 

و دیگر داستانهاي عاشقانهاي که از زبان )) دافنیس و خلوئه((هاي  ترجمه. یونانی و التینی در دانشگاه بورژ رسید

و، به عنوان پاداش، عواید دیر پر ثروتی به او بخشیده شد این هم از  یونانی به عمل آورد مورد تمجید قرار گرفتند

ژاك آمیو، با این بنیه مالی، شروع به مسافرت در سراسر ایتالیا کرد و ذوق . خوشمزگیهاي شنیدنی آن زمان

، )1559(را منتشر ساخت )) زندگیهاي مقایسه شده((وقتی ترجمه . لغتشناسی و عتیقهشناسی خود را تشفی داد

بیت المال ((مقدمهاي بر آن نوشت و در آن با بیانی فصیح به حمایت از لزوم پژوهش در تاریخ، که به نظر وي چون 

آمیو، در مقدمه خود، تاریخ را به موزهاي حاوي هزاران نمونه فضیلت و رذیلت، و ترقی و . بود، برخاست)) بشریت

مانند ناپلئون، تاریخ را براي آموختن فلسفه از هر معلم  انحطاط سیاسی، براي عبرت نوع بشر، تشبیه کرد، و نیز

  . ، کرد))مورالیا((آمیو باز اقدام به ترجمه کتاب دیگري از پلو تارك، به نام . فلسفهاي برتر شمرد

در همان اوقات به مقام اسقفی شهر اوسر ارتقا یافت، و همانجا در پختگی هشتادسال عمر چشم از جهان فرو بست 

در همه جا دقیق و بی عیب نبود، اما مجموعه آن اثر به خودي )) زندگیهاي مقایسه شده((رجمه وي از ت). 1593(

دامنه نفوذ این کتاب . خود ارزش ادبی داشت و سهولت بیان و سادگی سبک آن کامال با متن اصلی مطابقت میکرد

بار تلمی را پشت سر گذاشت و  -ن سن مونتنی چنان مجذوب و سکر روحپرور آن شد که فرانسه دورا. بی انتها بود

شکسپیر از روي ترجمه توانایی که سرتامس نورث از ترجمه آمیو . رو به سوي آن قدمت برگزیده و عالی منش آورد

کمال مطلوب پلوتارك در انتخاب قهرمانان بشري انگاره صدها . به عمل آورده بود سه نمایشنامه اقتباس کرد

و سرانجام ترجمه کتاب پلو تارك به زبان  ;ی صدها مرد انقالبی را طرحریزي کردنمایشنامه و خصوصیات اخالق
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پانتئونی از مشاهیر به آن ملت اعطا کرد که عامل موثري در بر انگیختن )) حیات مردان نامی((فرانسه، با عنوان 

. خصایل مردانه روح فرانسوي بود

IV - رنسانس فرانسه  

، با تمام غناي معنایی که از آن استنباط )نوزایی(ل است که اصطالح رنسانس عادت بر این شده، و نیز قابل قبو

اطالق ) 1610(و قتل هانري چهارم ) 1515(میشود، در فرانسه بر فاصله، میان جلوس فرانسواي اول به پادشاهی 

ه بیشتر یک نوع در حقیقت این شکفتگی پر رنگ و بوي نظم و نثر، آداب و هنر، و جامه و تزئینات، در فرانس. شود

بر اثر پافشاري بردبارانه مردان و رویش زمین تازه تخم پاشی شده فرانسه، . پخته شدن و به ثمر رسیدن بود تا نوزایی

لویی یازدهم به فرانسه حکومتی : رهایی یافته بود)) جنگ صد ساله((اقتصاد و روح آن مرزوبوم را از چنگال بیماري 

. و لویی دوازدهم مدت ده سال کشور را در صلح پر برکتی نگاه داشته بود ;ده بودمتمرکز و نیرومند و منظم بخشی

و نمونه بارز آن،  ;نیروي آفرینش دوران گوتیک، با تمام آزادي، فراغ بال، و خیالپرستی خود، پا برجا مانده بود

اما این . نقل میکرد هاي آنان شخصیت رابله بود که در شیفتگی خود نسبت به بزرگان کالسیک همواره از گفته

بیشک ادبیات و هنر فرانسه بر اثر آشنایی نزدیکتري با فرهنگ باستانی . بیداري شگرف از جهتی نیز نوعی نوزایی بود

و این موازین سدید و خوي متین کالسیک که اصوال عبارت بود . و قالبهاي هنر کالسیک تغییر شکل کلی یافته بود

در عالم تئاتر، شعر، نقاشی، مجسمه سازي، و معماري فرانسه تا نزدیک به سیصد  از تسلط نظم فکري بر شور عاطفی

کاوش  ;کشف و تسخیر ایتالیا به دست فرانسویان: عناصر بارورکننده در این نوزایی عبارت بودند از. سال بر جاي ماند

ن با آثار منثور و انواع هنرهاي آشنایی ایشا ;ها، در روشهاي قضایی، و در ادبیات روم باستان فرانسویان در ویرانه

در پدید آمدن این دوران شکوفایی . و باالخره باز شدن پاي هنرمندان و شاعران ایتالیایی به خاك فرانسه ;ایتالیا

صنعت چاپ، ترجمه و انتشار متون کالسیک، حمایت و تشویق از : چندین عامل دیگر نیز دست در کار بودند

هایشان، مارگریت دو ناوار، و روحانیون و اشراف، و  ان توسط پادشاهان فرانسه، معشوقهدانشمندان و شاعران و هنرمند

. باالخره وجود الهامبخش زنانی که قادر بودند بجز زیبایی خود زیباییهاي دیگري را نیز تحسین کنند و بر حق بدانند

فرانسواي اول، که . بودند انداختههمه این عوامل در ایجاد دوره شکوه و درخشندگی فرانسه دست در دست یکدیگر 

هایش شاعري داشت که به منزله تحولی از ادبیات گوتیک به ادبیات کالسیک  وارث این همه بود، در میان غالمبچه

کلمان مارو با قیافه پسر بازیگوش سیزده سالهاي وارد صحنه تاریخ شد و کارش . بود یا پل رابطی از ویون به رنسانس

چون چند سال گذشت، . هاي شوخی آمیز و حاضر جوابیهاي سرزنده خود پادشاه را به نشاط آورد این بود که با قصه

گوش )) همه خانمهاي پاریسی((سرگرمی فرانسوا این شد که به داستانهاي عشق ورزیها و ستیزه جوییهاي مارو با 

  :سرود مارو چنین می. دبدهد و بخندد، زیرا او نیز با مارو در پسندیدن جذابیت زنان پاریسی همراي بو

  . راهنماي او لذت است و به منفعت اعتنایی ندارد ;زن فرانسوي کامل و بیعیب است

  . هر چه درباره شان بگویند یا مسخرشان کنند: نتیجه اینکه

  . زنان فرانسوي شاهکار خلقتند

ر بندرت عمیق بودند، اما این اشعا. مارو شعر را به روانی چشمهاي جوشان، زمزمه کنان از دهان بیرون میداد

ها، ترجیع بندها، غزلها، یا  اینها ابیات ارتجالی، قطعات گفتگویی، چکامه. احساسات رقیق ما را بر میانگیختند

مارو به نیشخند ثابت میکند که زنان . و نیز گزارش احوال درونی به سبک اشعار هوراس و مارتیالیس بودند. ها هجویه

وقتی این شلخته کوچولوها فاسق دست و دل بازي پیدا کنند که : م میشوند تا با التماس شعرابا الماس پربها زودتر را

  . شوند  از پشت بر زمین پهن می! الماسی را به درخشش در آورد، در جلو چشمان خندان و زیتونی رنگشان، تلپ

  . این خاصیت بزرگ آن سنگ است! میخندي لعنت بر کسی به اینجا اشتباه کند
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  . سازد نطور چشمان را خیره میکه ای

  . این گونه هدایا و این چنین بخششها بهتر به کار آیند، تا زیبایی، دانش، و حتی التماس

  . این هدایا خدمتکاران را به خواب میفرستند، و درهاي بسته را باز میکنند، مثل اینکه جادویی در کار باشد

  . رندبینایان را کور میسازند، و سگها را خاموش میدا

مارگریت دو ناوار شد و خدمتگزارانه )) پیشخدمت مخصوص((مسارو  1519باز هم حرفهاي مرا باور نمیکنی در سال 

اما به احتمال قویتر از سخنان  ;هاي عاشقانه وي جواب میدهد شایع بود که مارگریت به ناله. در دام عشقش افتاد

تا حدي )) عشقبازیهایش((در واقع مارو ضمن . سته نشدمارگریت چیزي تبلیغ آیین پروتستان نصیب شاعر دلشک

میجنگید، و افتخار )) بایار((در التزام رکاب فرانسوا به ایتالیا رفت و در پاویا مانند . پایبند اصول آیین پروتستان شد

، او را آزاد اما چون انتظار نمی رفت جان شاعران خونبهایی داشته باشد ;آن را یافت که همراه پادشاه خود اسیر شود

در بازگشت به فرانسه عقاید پروتستانی خود را چنان آشکارا اظهار داشت که اسقف شارتر او را احضار کرد و . کردند

مارو با شفاعت مارگریت از بند خالصی یافت، اما اندکی . در کاخ اسقف نشین خود با کمال مالیمت زندانیش ساخت

فرانسوا با ضمانت شخصی او را . اي از زندانیان بار دیگر دستگیر شد نگذشت که به جرم کمک در فراري دادن عده

. آزاد کرد و همراه خود به شهر بایون برد تا درباره زیباییهاي شهبانوي جدیدش، الئونوراي پرتغالی، نغمه سرایی کند

راه مارگریت به کائور زیرا در ایام روزه بزرگ گوشت خورده بود هم - پس از گذراندن یک دوره اقامت دیگر در زندان 

  . و نراك سفر کرد

در این هنگام بار دیگر انتشار شعارها و اعالنات پروتستانهاي آلمان موجب تجدید دشمنی و حمله کاتولیکها به 

به مارو خبر رسید که در پاریس خانهاش را جستجو کرده و فرمان به دستگیریش دادهاند . پروتستهاي فرانسه شد

ه مبادا حتی دامنهاي فراخ و پرچین مارگریت هم براي پنهان داشتن وي کفایت نکنند، به از ترس آنک). 1535(

دوشس او را چون ویرژیل فرا رسیده از شهر مانتوا استقبال . ایتالیا گریخت و در فرارا به دوشس رنه پناهنده شد

نحوي با نام پوبلیوس ویرگیلیوس مارو گویی بفراست دریافته بود که مارو همواره میل دارد نام خود را به  ;شایان کرد

وقتی . و روش زندگی اووید عاشق پیشه را رونویس کند ;یا میکوشد که از اشعار ویون چاپهایی بزند ;مرتبط سازد

ارکوله دوم، دوك فرارا، علنی ساخت که تا چه اندازه از دست پروتستانها به ستوه آمده است، مارو بار سفر بست و به 

آنجا به وي خبر رسید که فرانسوي اول فرمانی صادر کرده است که براساس آن عموم بدعتگذارانی که در . ونیز رفت

وي که فکر میکرد زنان پاریسی ارزش خواندن دعاي . با قید سوگند به آیین کاتولیک در آیند بخشوده خواهند شد

ه او عطا کرد و کلمان هم کوشید تا پادشاه خانه و باغی ب. مراسم قداس را دارند، براي سوگند خوردن حاضر شد

  . باقی بماند)) اصیلزاده تازه به دوران رسیده اي((

فرانسوا و اتابل، که در کالج سلطنتی زبان عبري درس میداد، مارو را تشویق کرد کو مزامیر را به شعر فرانسه درآورد 

سی مزمور را با شعري خوشاهنگ به فرانسه مارو تعداد . و، بدین منظور، آنها را واژه به واژه براي او تفسیر کرد

فرانسوا اثر را آنچنان پسندید . برگرداند و آنها را، همراه با اهدا نامه خردمندانه اي به پیشگاه پادشاه، به چاپ رساند

و شارل مبلغ دویست  ;که یک نسخه خصوصیش را براي شارل پنجم، که موقتا با او در صلح و دوستی بود، فرستاد

، آنها را به 1543مارو باز تعداد بیشتري از مزامیر را ترجمه کرد و، در سال . به شاعر صله داد) دالر 5000(کراون 

چنانکه قبال اشاره شد گودیمل براي آنها موسیقی ساخت . اهدا کرد)) خانمهاي پاریسی((نخستین معشوق خود یعنی 

ن تصادفا لوتر و کالون هم این سرودها را دوست اما چو. و نیمی از مردم فرانسه به خواندن آنها سرگرم شدند

یا شاید هم مارو با نخوت حاصل از موفقیتهایش بار  ;سرودها بدگمان شد)) پروتستان منشی((میداشتند، سوربون به 

کلمان مارو به ژنو گریخت، . پس اعتراض علیه او از سرگرفته شد. دیگر بیپروا زمزمه بدعتگذاري خود را سر داده بود



٣٩۶٩

از آنجا خود را به ایتالیا رساند و در شهر تورن، در . هواي االهیات آنجا را براي مزاج خود سخت ناسازگار یافت اما

در حالی که تنها دختر نامشروع خود را به دست حمایت مارگریت دو ناوار  ;)1544(چهل و نه سالگی، وفات کرد 

. سپرده بود

V -رابله  

  زندگینامه-  1

سرگرم کنندهترین و سودمندترین ((رد، خستگی ناپذیر، شکاك، پرنشاط، دانشمند، و وقیح نویسنده منحصر به ف

پدرش در شهر شینون دفتر خانه . پا به عرصه جهان گذاشت 1495در سال )) داستانهایی که تا کنون نقل شده است

که از این باب  ;ن سپردمعتبري داشت، و مادرش در ابتداي کودکی او را به یک صومعه متعلق به فرقه فرانسیسیا

نمی ...زنان که کودکانشان را نه ماه در زیر قلب خود نگاه میدارند: ((رابله بعدها زبان به شکایت گشوده و گفته است

پس دو ذراع به بلندي لباس ایشان میافزایند و نمیدانم چه مقدار تار ...توانند وجود آنها را تا نهسالگی تحمل کنند

)) تراشند و، با خواندن چند کلمه بیخ گوششان، آنها را به شکل پرندگان آسمانی در میآورندموي از نوك سرشان می

پسر بدین تقدیر تمکین کرد، زیرا آرزوي تحصیل . یعنی میان سرشان را گرد میتراشند و آنها را راهب میسازند

جا به دو سه نفر از راهبانی آشنا شد در آن. و محتمال، مانند اراسموس، در کتابخانه صومعه دل به کتابها سپرد ;داشت

زیرا از گستردگی آن دنیاي باستانی، که به اهتمام دانشوران عصر هر روز  ;که میل داشتند زبان یونانی یاد بگیرند

فرانسوا رابله در تحصیالت خود چنان پیش رفت که از شخص . بیشتر بر اذهان مکشوف میشد، به هیجان آمده بودند

طی  1520و شکاك بزرگ آینده در سال  ;ظاهرا اوضاع رو به راه بود. مجید آمیزي دریافت داشتگیوم بوده نامه ت

اما بعضی از راهبان سالخورده تر صومعه که از لغت شناسی بوي بدعتگذاري . مراسمی به سلک کشیشان درآمد

رفتنهاي خود به دست  شنیدند، هلنیستهاي جوان را متهم کردند به اینکه پایمردي را که در مقابل به موعظه

رابله و چند راهب دیگر . میآورند، به جاي آنکه تحویل خزانه مشترك صومعه دهند، صرف خرید کتاب میکنند

محکوم شدند که در تنهایی به سر برند و از خواندن هر نوع کتاب، که برایشان نیمی از معناي زندگی بود، محروم 

پیشگاه فرانسواي اول دادخواهی کرد، و پادشاه فورا فرمان داد تا دانشوران  بوده از این فاجعه باخبر شد و به. بمانند

بعدا، با شفاعت دیگري، دستخطی از جانب پاپ رسید که به . مغضوب را به آزادي و امتیازات عادي زندگی باز گردانند

ترتیب رابله به شهر مایزه رفت و و بدین  ;رابله اجازه میداد منزلگاه و تابعیت خود را از صومعه فرانسیسیان تغییر دهد

استیساك چنان به او دلبتسگی یافت که اجازه داد براي /در آنجا اسقف ژوفروا د). 1524(به فرقه بندیکتیان پیوست 

. رابله رفت و دیگر فراموش کرد برگردد. ادامه تحصیالت خود به هر جا میخواهد برود

ظاهرا ). 1530(باالخره مدرسه پزشکی دانشگاه مونپلیه را پسندید رابله، پس از مطالعه و بررسی چندین دانشگاه، 

میبایست رابله تحصیالتی قبلی در این رشته داشته باشد، زیرا، تنها پس از یک سال ، موفق به دریافت لیسانس 

وره گري اما به عللی نامعلوم به تحصیالت خود براي گرفتن دکتراي پزشکی ادامه نداد، و بار دیگر به د ;پزشکی شد

رابله مانند، سروتوس، ضمن پزشکی به تحقیقات دانشورانه خود نیز . که در لیون مستقر شد 1532پرداخت، تا سال 

زمانی به سمت نایب دبیر در چاپخانه زباستیاین گریفیوس کار کرد، چاپ چندین متن یونانی را تحت . ادامه میداد

رداند، و نیز مشتاقانه در نهضت اومانیسم، که در آن هنگام لیون را نظارت گرفت، کلمات قصار بقراط را به التینی برگ

یک نسخه از تاریخ فالویوس یوسفوس را براي  1532نوامبر  30در . به جنب و جوش درآورده بود، شرکت جست

آن راسموس فرستاد، همراه با نامه مداهنه آمیزي که از جانب مردي سی و هفت ساله به دور مینمود، اما طعم خاص 

  : دوران پر شوق و شور را داشت
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که آن را براي شما ...و از من خواسته است...فالویوس یوسفوس را براي من فرستاده)) تاریخ((اخیرا ...آرمانیاك/ژرژ د

اي شریفترین پدران، من این موقعیت را مشتاقانه مغتنم شمردهام تا، باکرنش، سپاسگزاري، احترام عمیق، ...بفرستم

اما میبایست شما را مادر خود بخوانم،اگر که بزرگواري شما ! گفتم پدر. انه خود را به شما عرضه دارموفاداري چاکر

از آن هنگام که میوه رحم خود را غذا میدهند، پیش : آنچه ما درباره مادرها میدانیم. چنین اجازه اي را به من بدهد

بدانند چگونه موجودي خواهد بود، و بدان نحوه اي که  از آنکه اثري از آن به چشم دیده باشند، و حتی پیش از آنکه

آن را در پناه حمایت خود میگیرند و از هواي نامساعد محفوظش میدارند همه اینها را شما در حق من انجام 

شما مرا بار آوردهاید و با . دادهاید، براي منی که صورتم بر شما ناشناس بود و نام ناچیزم در نظرم شما بی ارزش

آنچه من هستم، هر ارزشی را که من دارم، همه را  ;نهاي عفیف دانش خدایی خود به من قوت و غذا رساندهایدپستا

بار دیگر درود بر شما،اي . اگر من این گفته را آشکارا ابراز نکنم، حق ناشناسترین فرد بشر هستم. تنها به شما مدیونم

  . رمان شکست ناپذیر عالم حقیقت هستیدکه افتخار کشور خود، تکیه گاه ادب، و قه! پدر محبوب

در سال ) دالر 1000(لیور  40رابله را در بیمارستان شهري لیون مییابیم که با مواجب  1532در همان نوامبر سال 

حقیقت این است که داشن . اما ما نباید او را یک دانشور یا پزشک به طور اخص بدانیم. به کار پزشکی مشغول است

مختلف بسیار وسیع بود، و چنین مینماید که او نیز مانند شکسپیر در زمینه علوم و فنون عصر خود رابله در مباحث 

اطالعات حرفه اي داشت حقوق، پزشکی، ادبیات، االهیات، آشپزي، تاریخ، گیاهشناسی، ستاره شناسی، واسطوره 

ک به پنجاه تن، از نویسندگان و بزرگان وي در آثار خود به صد افسانه باستانی اشاره میکند، از عدهاي، نزدی. شناسی

. هایش علم و اطالع خود را تازه کارانه به رخ میکشد یونان و روم باستان نقل قول میآورد، و حتی گاهی در نوشته

و حتی آثاري که زیر  ;رابله چنان سرگرم زندگی بود که فرصت کافی براي ممارست علمیو پژوهش عمیق نداشت

این از خواص فطري رابله نبود که وجود و . هاي خوبی از دقت در کار به دست ندادند نمونهنظرات وي منتشر شدند 

و رویهمرفته زندگی را از کتاب بیشتر دوست  ;هم خود را، مانند اراسموس یا بوده، تماما صرف کوشش و دانش سازد

و نور و آتش سخنپردازي تصویر شده رابله درنظر ما مردي باوقار، بلند باال، خوش سیما، منبعی از دانش، . میداشت

اگر به خطا او را دایم الخمر معرفی کرده اند، شاید به سبب درودهایی بوده است که نثار میگساران میساخته یا . است

اما در حقیقت رابله پس انداختن یک کودك حرامزاده که آن هم آن قدر کوتاه  ;مدایحی که در شان شراب میسروده

چنانکه بارها مورد تجلیل  ;ی بیش به شمار نمیآید زندگی نسبتا آرام و شریفی داشتزیست که گناه کوچک

در عین حال، رابله بسیاري از . برگزیدهترین مغزهاي معاصر خود، از جمله چند تن از روحانیان عالیمقام، قرار گرفت

در مزارع یا خیابانها با او رو به  وي از آدمهاي الفزن و دلزنده اي که. خواص دهقانان فرانسوي را در خود جمع داشت

و  ;ها، داستانبافیها، و هرزه دراییهاي ایشان را دوست میداشت رو میشدند به گرمیاستقبال میکرد، و شوخیها، و قهقهه

از همین رو، بی آنکه تعمدي داشته باشد، چنان زیست که شهرت اراسموس را در مقابل درخشش نام خود بی رنگ 

ها و روایات را جمع آوري میکرد، اجزایش را به هم مرتبط میساخت، آنها تکمیل  ي این قصهزیرا و ;و رو ساخت

میکرد، شاخ و برگ میداد، به زیور سخنان و اشارات بزرگان کالسیک میآراست، جنبه طعنه آمیزشان را شدیدتر 

را هر چه دست نخورده تر میساخت، و به صورت هجویاتی آموزنده بخصوص لحن بیپروا و اشارات وقاحت آمیز آنها 

. داشت نگاه می

یکی از داستانهاي شایع آن زمان، در بسیاري از نواحی روستایی، سرگذشت غول مهربانی به نام گارگانتوا، و اشتهاي 

ها و تخته سنگهایی که در گوشه و کنار به  بنابه روایات محلی، تپه. سیري ناپذیر، عشقبازیها، و زور آزماییهایش بود

ها حتی تا  این افسانه. یخوردند همه در هنگام عبور گارگانتوا از درون زنبیل دستیش به زمین ریخته بودندچشم م

هاي روستایی فرانسه، که هرگز پاي شهرت رابله به آنها  ، در کلبه1860زمانهاي خیلی بعدتر، یعنی تا حدود سال 
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رابله، از سر شوخی و تفنن، بعضی از این حکایات را نویسنده اي ناشناس یا شاید خود . نرسیده بود، بازگو میشدند

روي کاغذ آورد و در لیون به صورت کتابی با عنوان وقایعنامه کبیر و گرانبهاي گارگانتوا، غول کبیر و عظیم الجثه 

کتاب چنان با رغبت عمومی خریداري شد که رابله به فکر افتاد دنباله اي ، درباره پسر . به چاپ رساند) 1521(

، کتابی بدون نام نویسنده و با عنوان 1532بنابراین در بازار مکاره لیون، دراکتیر . ارگانتوا، بر آن منضم سازدگ

در گذشته این نام در بعضی . عملیات و دالوریهاي هراس انگیز و محیرالعقول پانتاگروئل مشهور در جهان منتشر شد

سوربون و راهبان . آن وجود غول آسا معنی و عمق تازه اي بخشیداز نمایشهاي عامیانه آورده شده بود، اما رابله به 

فرانسواي اول از خواندن آن لذت برد، و عده اي از . و فروش آن باال رفت ;کتاب را به وقاحت و رکاکت محکوم کردند

یم از آن چهارده سال گذشت تا رابله نویسندگی آن کتاب را گردن نهاد، زیرا ب. روحانیان نیز مزه آن را چشیدند

. داشت که زندگی یا دست کم شهرتش را بر سر آن به باد دهد

رابله هنوز چنان سرگرم کسب دانش بود که وظایف خود را در بیمارستان پشت گوش میانداخت، و در نتیجه از 

عنوان پزشک اگر ژان دو بله، اسقف پاریس و یکی از بانیان کولژ دو فرانس، او را به . طبابت در بیمارستان معزول شد

ممکن بود رابله براي تهیه قاتق نانش دچار ) 1534ژانویه (شخصی خود را در ماموریتش به ایتالیا همراه نبرده بود، 

در بازگشت به لیون، رابله زندگی بسیار هراس انگیز گارگانتواي کبیر، پدر پانتاگروئل را در اکتبر همان . دردسر شود

که میبایست کتاب اول کل مجموعه را تشکیل دهد، حاوي چنان هجویات داستان نامبرده، . سال منتشر کرد

بزودي هر دو داستان با هم . شیطنت آمیزي نسبت به طبقه روحانیان بود که بار دیگر از طرف سوربون تکفیر شد

نکه چنا. چاپ شدند و مقدار فروش آن را از هر اثر دیگري در فرانسه، جز کتاب مقدس و تقلید مسیح، فراتر رفت

  . روایت شده است، پادشاه فرانسه باز هم بر آن خندید و نویسندهاش را تمجید کرد

هاي  هایی اهانت آمیز به دیوار خانه با اقدام پروتستانها به چسباندن شعارها و نوشته 1534اکتبر  17اما در شب 

. کاتولیک، بار دیگر به خطر افتاد پاریس، و حتی درهاي کاخ سلطنتی، موقعیت رابله، به عنوان یکی از مخالفان آیین

و از آن  ;با آنکه وي باز هم نام خود را در کتابش ذکر نکرده بود، اما میدانست که مورد سوظن عمومی قرار دارد

  . میترسید که سوربون، با نفوذي که در مقام سلطنت داشت، سر نویسنده هرزه درا را از پادشاه بخواهد

آن روحانی باصفا، که اینک به مقام کاردینالی ارتقا یافته بود، دانشور، پزشک، و  ;سیدباز هم ژان دوبله به رابله ر

از بخت خوش، رابله در رم با پاپ روشنفکري هم ). 1535(هرزهنگار ما را از معرکه که نجات داد و باخود به رم برد 

داشت و به وي اجازه اشتغال به  پاولوس سوم کوتاهی او را در انجام وظایف رهبانی و روحانیش معذور. کالم شد

، کتاب خود را براي چاپهاي بعدي از آن قسمتهایی که به ))جبران اخالقی گناهانش((رابله، براي . حرفه پزشکی داد

  و نیز هنگامی که اتین دوله نیرنگی به او زد و کتابش را  ;ذائقه پیروان اصیل آیین دین مسیح زننده میآمد تنفیح کرد

در پرتو حمایت . مچنان اصالح نشده، به چاپ رساند، رابله نام او را از فهرست دوستان خود حذف کردبی اجازه، و ه

کاردینال دوبله، رابله بار دیگر در دانشگاه مونپلیه به تحصیل پرداخت، دکتراي پزشکی خود را گرفت، در همان جا 

شت تا زندگی خود را به عنوان یک پزشک و سخنرانیهایی براي جمعیتهاي انبوه ایراد کرد، و سپس به لیون بازگ

، دوله او را در مقام استاد کالبد شکافی، در حال تشریح جسد جانی اعدام 1537در ژوئن سال . دانشور از سر گیرد

. شده اي در برابر گروهی از دانشجویان، وصف کرده است

هنگام مالقات . ناقص، چیزي در دست نیست از آن پس درباره زندگی پرنشیب و فراز رابله، جز اطالعاتی پراکنده و

  . ، رابله در التزام پادشاه فرانسه بود)1538ژوئیه (مورت  -تاریخی فرانسواي اول و شارل پنجم در اگ 

دو سال بعد او را در شهر تورن مییابیم که به سمت پزشک مخصوص گیوم دوبله، برادر کاردینال دوبله و سفیر کبیر 

هاي رابله موادي استخراج کردند  در همان ایام جاسوسان از میان نامه. ا، مشغول خدمت استفرانسه در ایالت ساوو
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رابله شتابان خود را به پایتخت رساند، دلیرانه با آن غایله رو به رو شد، و به . که آشوبی در پاریس به پا کرد

گروئل مکررا توسط اولیاي سوربون تحریم با آنکه دو کتاب گارگانتوا و پانتا ). 1541(میانجیگري پادشاه برائت یافت

مامور رسیدگی به ((شده بودند، اما فرانسوا نویسنده درمانده را به خدمت پذیرفت و شغل دولتی کوچکی، به عنوان 

و رابله نیز از راه  ;را به چاپ رساندگروئل پانتابه وي سپرد، و به او اجازه رسمی داد که کتاب دوم )) ها عریضه

انتشار این اثر چنان آشوبی درمیان علماي دین به راه انداخت که . سپاسگزاري آن را به مار گریت دو ناوار اهدا کرد

یک سال در بیمارستان شهري مس به کار پزشکی مشغول بود . رابله صالح دید به مس پناهنده شود

. به پاریس بازگشت 1549لیون را براي خود جاي امنی یافت، و در سال  1548ال ، سپس در س)1547و1546(

باالخره حامیان کلیسایی وي توانستند محل خدمتش را به عنوان کشیش بخش کلیسایی مودون، واقع در جنوب 

. تن کردو آن خرمگس سالخورده آزار کشیده، بار دیگر، جامه کشیشی بر  ;)1551(باختري پایتخت، تامین سازند 

ظاهرا وي انجام وظایف شخصیش را به عهده زیر دستانش میانداخت و تنها خرج کردن عواید را در دست خود نگاه 

تا آنجا که اطالع داریم هنوز در مقام کشیشی مودون باقی بود که، تقریبا به طور گمنام، کتابی را که اکنون . میداشت

. و آن را به اوده، کاردینال دو شاتیون، اهدا کرد) 1552(ساند کتاب چهارم اثر بزرگش محسوب میشود به چاپ ر

ظاهرا این کار باکسب اجازه قبلی انجام گرفت زیرا در فرانسه آن زمان نیز، مانند ایتالیاي دوره رنسانس، روحانیان 

ر آن به فرمان با این همه، کتاب مورد لعن و مذمت سوربون قرار گرفت و انتشا. بلندنظر و دانش دوست یافت میشدند

حاال دیگر فرانسواي اول و مارگریت دوناوار چشم از دنیا بسته بودند و رابله در نزد هانري دوم . پارلمان تحریم شد

و در همانجا بود، که  ;چندي از پاریس دوري گزید، اما طولی نکشید که به آن شهر بازگشت. عبوس تقریبی نیافت

چنانکه نقل شده است، وقتی در بستر مرگ از او پرسیدند که فکر میکند به . پس از یک بیماري طوالنی، وفات یافت

. افسوس که این افسانه اي بیش نیست.)) من به جستجوي یک شاید بزرگ میروم: ((کجا خواهد رفت، جواب داد

  گارگانتوا -2

جموعه اثر را آشکار ، در همان وهله نخست، ماهیت اصلی م)که در اصل کتاب دوم بوده است(پیشگفتار کتاب اول 

زیرا فقط به (خطاب به شما باده گساران شریف و نامدار، و شما علمفروشان چشم دریده سه بار آبله گرفته : سازد می

اگر ظاهر سقراط را دیده بودید و میخواستید از روي )...هاي خودم را اهدا میکنم شما، و نه به هیچ کس دیگر، نوشته

شما اي شاگردان بر ... ، مطمئنا یک پوست پیاز هم براي او ارزش قایل نمی شدیدآن به اهمیت مقامش پی ببرید

گزیده من، و شما اي گروه دیوانگان سرخوش و تن پرور، با خواندن مطالب دلنشین بعضی از آثار تراوش از مغز 

دروغهاي و هم آمیز  فقط آماده آنید که بگویید در این آثار چیزي جز مطایبه، سخریه، سخنان شهوت انگیز، و...ما

همچنین با آنچه ...با اصول عقیده اي بسیار عمیق و مجرد....در ضمن مطالعه این رساله، شما...اما...یافت نمی شود

. ... مربوط به مذهب ماست، و با بسیاري از مباحث اجتماعی و مسائل زندگی اقتصادي مواجه و آشنا خواهید شد

پس حاال پسران ...نما از کتاب من بدگویی کرده باشد، که به حبه اي نمی ارزدهاي خود شاید یکی از آن کله پوسیده

و جرعه اي از شراب ناب باال ... من، جست و خیز کنید، قلبتان را به نشاط آورید، با شادي تمام کتاب مرا بخوانید

مه گاهی لحن اصلی را گرچه در ترج. سرتامس اورکرت اثر رابله را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است! بیندازید

بخصوص در استفاده از عبارات کوتاه و پرمعنی  ;تشدید میکند، اما در این سطور کامال نسبت به آن وفادار مانده است

: ي که نقل شد، روحیه و مرام رابله به دست میآید][در این دو بند. که اکنون دیگر در بیان ادبی به کار نمی روند

از هجو، که گردن نویسنده را از حلقه طناب دار نجات میبخشد، و یا گاهی آلوده به انتقاد شدید در زیر پوششی 

به هر حال، ما با تقبل هر گونه خطر و لغزشی به پیشروي خود در این سرزمین . الفاظ مستهجن و ضد عفونی نشده
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بدین امید که در  ;هدعجایب میپردازیم، و شکر این نعمت را به جاي میآوریم که لفظ چاپ شده بوي عفونت نمی د

  . آن مزبله دان در و گهري چند به دست خواهیم آورد

پدر غول، گرانگوزیه، شاه یوتوپیا، و . همتا به شکل کتاب مقدس آغاز مییابد کتاب گارگانتوا با شجره نامه اي بی

ان او شروع شد، و چون دردهاي زایم ;گارگامل جنین را یازده ماه در رحم خود نگاه داشت. مادرش گارگامل بود

پدر مغرور، با . دوستانشان گرد آمدند تا به نوبه جرعه شرابی بنوشند، زیرا معتقد بودند که طبیعت از خال نفرت دارد

با جرئت گوسفند باش و این پسر را به عالم زندگی گسیل دار، تا ما : ((حالی خالی از درد، همسرش را تشویق میکند

براي یک لحظه، زن آرزو میکند که شوهرش به .)) و یکی دیگر بسازیم...ار شویمبه شتاب هر چه تمامتر دست به ک

شوي پیشنهاد میکند که حاضر است در همان لحظه آرزوي او را برآورده سازد و خود را از . شودسرنوشت آبالر دچار 

گارگانتوا، که در حال بیرون آمدن از رحم مادر است، چون مجراي . ییر عقیده میدهدمردي بیندازد، اما گارگامل تغ

از میان حجاب حاجز او رو به  ;مادر میشود)) وارد ورید اجوف((خروجی را با شی قابض نابجایی مسدود شده مییابد، 

گارگانتوا، به محض تولد، با  .))از گوش چپ وي قدم به دنیا میگذارد((باال میرود، خود را به گردنش میرساند، و 

کیله شیر براي  17913)) مشروب! مشروب! مشروب: ((صداي بلندي، که تا دو ایالت دورتر شنیده شد، نعره کشید

. تغذیه وي آماده شده بود، اما گارگانتوا از همان زمان عالقه خود را به شراب ظاهر ساخت

جاي پدر بر تخت بنشیند، معلمی موسوم به استاد ژوبلن را  چون هنگام تربیت غول جوان رسید، تا آماده شود به

براي تدریسش تعیین کردند تا با پر کردن حافظهاش از وقایع مرده، و گیج ساختنش با براهین فلسفه مدرسی، او را 

به نام پدر در آخرین درجه یاس چاره را در آن دید که پسرش را به دست یکی از اومانیستها، . به صورت ابلهی درآورد

گارگانتوا . هاي آموزش و پرورش برخوردار شوند استاد و شاگرد به پاریس رفتند تا از آخرین شیوه. پونوکرات، بسپارد

و  ;سوار مادیان عظیم پیکري بود که با دم شالقیش، در حین حرکت، درختان جنگلهاي وسیعی را کالبر زمین ریخت

چون به پاریس رسیدند، گارگانتوا در روي یکی از . شت شدبه همین سبب قسمتی از خاك فرانسه تبدیل به د

دلبستگی شدیدي به ناقوسهاي برج پیدا کرد و آنها را کش رفت تا به  ;برجهاي کلیساي نوتردام از اسب پیاده شد

زش، ها و مغ پونوکرات بازآموزي غول بد بار آمده را با خوراندن مسهل فراوان آغاز کرد تا روده. گردن اسبش بیاویزد

پس از این تزکیه، گاگانتوا گرم کار شد و با کمال همت به پرورش . پاك شوند. که با یکدیگر اتحاد نزدیک داشتند

نواختن  ;کتاب مقدس، و آثار کالسیک ، و انواع هنرها را مورد پژوهش قرار داد. جسم، روح، و اخالق خود پرداخت

کوهپیمایی، شنا، سواري، نیزه بازي بر روي اسب، و دیگر  دو، پرش، کشتی، ;عود و لذت از موسیقی را فرا گرفت

هاي خود چنان نعره کشید که تمام  و براي تقویت ریه ;به شکار رفت تا جرئتش زیاد شود ;فنون جنگی را تمرین کرد

زان، هاي فلزکاران، سنگتراشان، زرگران،کیمیاگران، نساجان، ساعتسا گارگانتوا از کارگاه. پاریس صدایش را شنیدند

وي هر روز در انجام یکی از کارهاي عملی و . چاپچیان، و رنگرزان دیدن کرد و حرفه هر یک را مورد مطالعه قرار داد

مواعظ ارشادکنندگان ((ها، و یا  سودمند شرکت میجست و گاهی نیز براي شنیدن سخنرانیهاي علمی، یا محاکمه

  . شد حاضر می)) انجیلی

پرورش، ناگهان گارگانتوا به قلمرو پدرش احضار میشود، زیرا شاه دیگري، به نام در گیرودار اینهمه آموزش و 

چرا رابله، با اقتباس داستانی از کتاب زندگی پورهوس پلوتارك، نقل . پیکروشول، به گرانگوزیه اعالن جنگ داده بود

ینهاي فرانسه، اسپانیا، میکند که چگونه سرداران پیکروشول الف آن میزنند که در زیر لواي پیشواي خود سرزم

پیکروشول از . را تسخیر خواهند کرد...پرتغال، الجزایر، ایتالیا، سیسیل، کرت، قبرس، رودس، یونان، و بیت المقدس

عاقبت اینهمه مشقت و آوارگی چه : ((شنیدن آن سخنان شاد میشد و باد میکند، اما حکیم پیري از او میپرسد

ما پس از بازگشت مستقر خواهیم شد، آسوده خواهیم زیست، و خوش : ((پیکروشول پاسخ میدهد)) خواهد بود
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اگر تصادفا از این سفر دراز و پرمخاطره برنگشتید چه آیا بهتر نیست که : ((حکیم خاطرنشان میسازد.)) خواهیم بود

که من از  دیگر بس است، پیش بروید: ((پیکروشول بانگ میزند)) هم اکنون فرصت را براي استراحت مغتنم شمریم

اسب گارگانتوا تقریبا به تنهایی ) . 33فصل  1کتاب )) (هر که مرا دوست دارد به دنبالم بیاید...هیچ چیز باك ندارم

. سازد جنگ را پیش میبرد، زیرا با هر حرکت ساده خود هزاران نفر از سپاهیان پیکروشول را در آب غرقه می

وي راهبی بود که جنگ آزمایی را از دعا خوانی بیشتر دوست داشت و . لیکن قهرمان واقعی آن جنگ فرایار ژان بود

  . ترین مسیرهاي فکري بیندازد به کنجکاوي حکیمانه خود اجازه میداد که خویشتن را به درون مهلک

و چون هر چه در آثار )) دلیل آن چیست که رانهاي هر زن اعیانزاده اي همیشه تازه و خنک است: ((مثال میپرسد

یا پلوتارك جستجو میکند اشاره اي به این مسئله مهم نمی یابد، خود وي جوابهایی میدهد که پر است از ارسطو 

عموم خدمتگزاران شاه او را دوست دارند و آنقدر غذا و شراب به . اطالعات فنی درباره چگونگی ساختمان ران در بدن

که خرقه رهبانیش را درآورد، تا بتواند بیشتر  و او را دعوت میکنند ;وي میدهند که امعایش اظهار رضایت کنند

همه عیبهایی که مصلحان . اما او میترسد که مبادا با درآوردن خرقه رهبانی تندي آتش را نیز از دست بدهد ;بخورد

پروتستان به راهبان مسیحی نسبت میدادند به قلم رابله، در شخصیت این عضو سرخوش آن گروه روحانیان، مورد 

تنبلی، شکمپرستی، باده گساري، دعاخوانی زیر لب، و دشمنی با کلیه دانستنیها، جز رشته : قرار میگیرند طنز و طعنه

در دیر ما، از ترس ابتال به اوریون، هیچ کس مطالعه نمی : ((محدود مطالعات و افکار خودشان ، فرایار ژان میگوید

یهاي فرایار ژان در جنگ او را رئیس یکی از دیرهاي چون گارگانتوا میخواهد به پاداش دالور) 39، ف 1ك .)) (کند

موجود سازد، ژان از او درخواست میکند که، در عوض، وسایل الزم را در اختیارش بگذارند تا شخصا دیر تازه اي دایر 

د، اوال، در آن دیر دیوارهاي محاصره کننده وجود نداشته باش.)) مقرراتش بر خالف همه دیرهاي دیگر باشد((کند که 

ثانیا، در آن نباید به روي زنان بسته بماند، بلکه باید آن . و ساکنانش بتوانند به دلخواه خود آزادانه آنجا را ترك کنند

، و سنشان میان ده تا پانزده سال است، حق ورود به آن دیر را ))روشن مو و خوبرو و شیرین رفتارند((گروه زنانی که 

ازده تا هجده ساله باید به آن پذیرفته شوند، که ایشان نیز باید نیکو منظر، خوش ثالثا، فقط مردان دو. داشته باشند

و کودنها، خشکه مقدسها، گدایان، فقها، قضات، محرران، رباخواران، زراندوزان،  ;رفتار، و داراي اصل و نسب عالی باشد

از ساکنان دیر نباید سوگند پاکدامنی و  رابعا، هیچ یک. نباید داوطلب ورود به آن دیر شوند)) ریاکاران نوحه سرا((و 

بلکه اعضاي آن باید حق داشته باشند ازدواج کنند، از دارایی خود بهره مند شوند، و در  ;فقر و فرمانبرداري یاد کند

 زیرا)). هر چه میخواهی بکن((، باشد و تنها قانونش )) هرچه دلت میخواهد((نام دیر باید تلم، یا . همه کار آزاد باشند

مردانی که آزادند، از نسل خوب به وجود آمده اند، خوب پرورش یافته اند، و در مجالست مجامعی از مردم شریف ((

به سر برده اند، طبعا، داراي غریزه و داعیه اي هستند که ایشان را به انجام اعمال پسندیده وارد میکند و از 

گارگانتوا هزینه ). 47،ف 1ك))(ت که شرف نامیده میشودو همین غریزه اس ;گرویدنشان به سوي پستیها باز میدارد

الزم براي ایجاد این هرج و مرج اشرافی را تهیه کرد، و ساختمان دیر، طبق مشخصاتی که رابله چنان به دقایق و 

در این ساختمان ، کتابخانه، . ها برداشته اند، باال رفت جزئیات وصف کرده است که معماران از روي آن نقشه

 9332خانه، استخر شنا، زمین تنیس، میدان فوتبال، نمازخانه، باغ گل، محوطه شکار، باغهاي میوه، اصطبلها، و تماشا

رابله . در واقع این یک هتل امریکایی بود که در اراضی خالی و وسیع به وجود آمده بود. اطاق تعبیه شده بودند

ح نداده است که کارهاي نظافت و نگاهداري آن فراموش کرد آشپزخانه اي به آن منضم سازد، و همچنین توضی

  .بهشت زمینی را چه کسانی میبایست انجام دهند
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  پانتاگروئل -3

. پس از آنکه گارگانتوا به جاي پدر بر تخت نشست، نوبت او شد که دست به کار تولید مثل و پرورش فرزند زند

به نام پانتاگروئل شد، از زوجه خود بادبک که  صاحب پسري)) چهارصد و چهار بیست و چهارده و چهارسالگی((در

و بر فرزند )) چون گاوي گریست((گارگانتوا، در آن وضع، بر همسر خود . هنگام به دنیا آوردن نوزاد خود از دنیا رفت

وي یک بار، هنگام . هاي غول آسا، بسرعت رشد کرد پانتاگروئل، با اندازه.)) چون گوساله اي خندید((نیرومندش 

به طوري که بعدا مجبور شدند با عملیات معدنکاوي او را از اعماق  ;غذا، از روي سهو آدمی را درسته بلعیدصرف 

پس از آنکه پانتاگروئل براي تحصیالت عالی به پاریس رفت، گارگانتوا نامه . جهاز هاضمه غول جوان استخراج کنند

  : ندرسا اي به او نوشت که بوي خاص دوران رنسانس را به مشام می

  : فرزند عزیزتر از جانم

گرچه پدر مرحوم من گرانگوزیه، که یادش به خیر باد، بیشترین کوشش خود را به کار برد تا مرا از هر گونه دانش ...

سیاسی و کمال فکري برخوردار سازد، و الحق زحمت و مرارت من در کسب علوم به سرحد آرزوي او رسید، بلکه باید 

با اینهمه، چنانکه ممکن است خودت خوب بفهمی، در آن زمان وضع به اندازه امروز براي  ;بگویم از آن هم گذشت

زیرا آن زمان ابرهاي جهل همه جا را تیره و تار کرده بودند و طعم شوم و ...کسب دانش مناسب و شایسته نبود

ادبیات عالی را از بین میبرد،  زیرا این قوم هر جا که پا میگذاشت، همه ;مصیبت وجود گوتها کامها را تلخ ساخته بود

گر  ;که به لطف االهی در دوران فرمانروایی من دوباره همان درخشندگی و شکوهمندي سابق خود را بازیافته است

چه باید اضافه کنم که اکنون چنان رونق و افزایشی در دانش عمومی پدید آمده است که دیگر بزحمت ممکن است 

.... پسران بپذیرند مرا به کالس اول مدرسه متوسطه

و علم قدیم، که در طول دورانهاي دراز  ;حاال مغزهاي آدمیان به زیور همه نوع نظم و انضباط آراسته شده است 

خاموش مانده بود، دوباره فروزان گشته است، حاال دیگر زبانهاي اقوام با فرهنگ، پاکی دوران نخستین خود را باز 

، عبري، عربی، )که انسان بدون دانستن آن شرم دارد از این که خود را دانشمند بنامد(یافته اند، زبانهایی چون یونانی 

صنعت چاپ نیز حاال مورد استفاده قرار گرفته است، و چنان صحیح و ظریف که بهتر از آن به . کلدانی، و التینی

  ... تصور در نمی آید

که هیچ واقعه تاریخی وجود نداشته باشد که تو در  و کاري کنی...تو زبانها را کامال فراگیري...قصد من آنست که

از علوم آزاد هندسه و حساب و موسیقی، هنگامی که کودکی بودي، به تو مقدماتی ...حافظهات حاضر نداشته باشی

ولی گرد علم احکام  ;اما در خصوص ستاره شناسی، همه قوانین آن را مطالعه کن...در آنها پیشروي کن...آموختم

درباره حقوق مدنی، دلم میخواهد که کلیه متون قانونی را . که چیزي جز فریب آشکار و یاوه گویی نیست...نجوم نگرد

  ... از حفظ بدانی و بتوانی آنها را با فلسفه تطبیق دهی

از مطالعه دقیق آثار پزشکان یونانی، عرب و التینی ...میل دارم امور طبیعی را به درستی مورد پژوهش قرار دهی

و، از راه تجزیه و تشریح مکرر، درباره  ;مکن، و نیز تلمودشناسان و قباله شناسان را به دیده تحقیر منگر کوتاهی

و در بعضی از ساعات روز فکر خود را  ;جهان کوچک یا مظهر کائنات، یعنی وجود آدمی، معرفت کامل به دست آر

را به عبري )) عهد قدیم((و سپس ... ه یونانی را ب)) عهد جدید((ابتدا : بدین ترتیب ;کن)) کتاب مقدس((متوجه 

  ... مورد مطالعه قرار ده

اما چون، به گفته سلیمان حکیم، خرد به درون مغز بداندیش راه نمی یابد و علم بدون وجدان روح را به تباهی 

همسایگانت  به عموم...میکشاند، بر تو فرض است که خداوند را خدمت کنی و مهر و بیم او را در دل داشته باشی

احترام مربیانت را به جاي آر و از مصاحبت آنهایی که میل نداري  ;نیکی کن و آنها را چون خودت دوست بدار
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. و مبادا که مواهب و عنایات خداوندي را به عبث دریافت داري و جبران ناکرده گذاري ;شبیهشان شوي روي بگردان

تا  ;دنیا میتوان کسب کرد دست یافتهاي، به آغوش من باز گردو هنگامی که دانستی بر همه دانشی که در آن سوي 

  ... من ترا ببینم و پیش از مردنم دعاي خیرت کنم

پدر تو، گارگانتوا پانتاگروئل با جدیت تمام تحصیل کرد، و چندین زبان آموخت، و اگر به تصادف پانورژ را مالقات 

در این مورد هم مانند حکایت فرایار ژان، و حتی بیش . ب درآیدها از آ))کرم کتاب((نکرده بود، ممکن بود یکی از آن 

همان طور که  ;از آن، یک شخصیت درجه دوم داستان بمراتب روشنتر و برجسته تر از قهرمان اصلی توصیف مییابد

. درخشد سانچوپانثا گاهی بیش از دون کیشوت می

احتیاج . له گویی بیپروا و لغت پراکنی پربلواي خود نمی یابدرابله که در گارگانتوا یا پانتا گروئل میدان کافی براي بذ

دارد که فردي چون پانورژ، را که ربعی هرزه ، ربعی حقوقدان، ربعی شاعر، و ربعی فیلسوف است، وسیله انتقال 

دم چون گربه اي که از گرسنگی ) ((است))همه کاره((که به معنی (وي پانورژ را . هزلیات و هجویات خود قرار دهد

آدمی پردل، اما  ;))مثل آنکه روي تخم مرغ راه میرود ((با طرز راه رفتنی بسیار محتاط، : وصف میکند)) مرگ است

بی سروپایی ((یک جیب بر واقعی ،  ;))که بیپولی نامیده میشود ...مبتال به یک نوع بیماري((اندکی شهوت پرست، و 

ك ))(از اینها گذشته، بهترین و با تقواترین فرد جهان((اما )) ;فاسد آدمی به تمام معنی...هرزه، دغلکار، و دایم الخمر

  . ریزد رابله از دهان چنین مخلوقی وقیحترین هزلیات خود را بیرون می). 16و  14، ف2

پانورژ بخصوص از این رسم زنان پاریس بدش میآمد که باال تنه جامه شان را از جلو میبستند و از پشت، سرتاسر، 

اما تهدید  ;و به این گناه زنان را به محاکمه کشید و چیزي نمانده بود که خودش محکوم شود ;اختنددگمه میاند

که براثر آن دادگاه راي  ;کرد که اگر چنین باشد، وي نیز همان رسم را در مورد زیر شلواري مردان به کار خواهد برد

یک بار مورد تحقیر زنی واقع شد و ).17، ف2ك(بگذارندداد زنان جلو جامه خود را کمی، ولی به مقدار قابل نفوذ، باز 

کینه او را به دل گرفت، و روزي که آن زن در کلیسا به زانو درآمده و مشغول دعا خواندن بود، دامنش را با ترشحات 

سگ نر  600014و هنگامی که آن بانو از کلیسا خارج شد، همه  ;دفع شده از ماده سگ فحل آمده اي آلوده کرد

خود پانتا گروئل هم با تمام ). 22و  21، ف 2ك (س با اشتیاق، دسته جمعی، و خستگی ناپذیر به دنبالش افتادندپاری

وقار شاهزادگیش، براي رفع مالل حاصل از مطالعات فلسفی، به این پست نابکار پناهنده میشد و در هر سفر او را 

  . برد همراه خویش می

میرسد، پانورژ با خود و دیگران به این بحث میپردازد که آیا صالح است زن چون داستان تفرج کنان به کتاب سوم 

وي دالیل موافق و مخالف خود را درصد صفحه فهرست بندي میکند، که بعضی از آنها نشاط بخشند و . بگیرد یا نه

یکند، و قاضی و در همین صفحات است که خواننده با آدمی که به عمد همسري الل اختیار م ;بیشتر شان مالل آور

در پیشگفتار کتاب چهارم رابله . ترین داوریهاي خود میرسد، آشنا شود معروفی که با شیر و خط انداختن به عادالنه

را در آسمان وصف میکند، در حالی که یوپیتر از حدوث هرج و مرج )) شوراي عالی خدایان((به تقلید از لوکیانوس 

انه در آن واحد،نفرت اقوام از یکدیگر، نفاق میان ادیان، صغري و کبري آسمانی بر روي زمین، وقوع جنگهاي سی گ

تکلیف ما با این راموس و گاالن چیست که پاریس را دچار نفاق : ((چینی فیلسوفان زبان به شکایت گشوده است

و در اینجا رابله  ;سازد)) سنگ((را تبدیل به )) پیر((پریاپوس به یوپیتر نصیحت میکند که آن دو)) فکري ساخته اند

. صنعت جناس را از کتاب مقدس اقتباس کرده است

یب را به شرح سفرهاي طوالنی و سیاحتهاي عجیب و غرپنجم  در بازگشت به زمین، رابله کتابهاي چهارم و

معبد ((او به همراهی پانورژ و فرایار ژان، و با ناوگان سلطنتی یوتوپیا، به جستجوي . پانتاگروئل اختصاص میدهد

میروند تا بپرسند که پانورژ باید ازدواج کند یا نه پس از گذراندن حوادثی بیست گانه، که در ضمن )) بطري مقدس



٣٩٧٧

هاي  ، خشکه مقدسان هواخواه پاپ، گروه رهبانان،دالالن عتیقهآنها روزه بزرگ مسیحیان، پروتستانهاي بدخواه پاپ

، فالسفه مدرسی، و تاریخنویسان را به باد طعنه و تمسخر میگیرد، )))هاي خز پوشیده گربه(((تقلبی، حقوقدانان 

: باالي سر در معبد کتیبه اي به زبان یونانی نوشته شده است، بدین مضمون. هیئت سیاحان به معبد میرسند

در چشمه نزدیک معبد، بطریی غوطه ور است و صدایی غلغل کنان، شبیه به لفظ .)) حقیقت در شراب است((

و با کبوك، کاهنه معبد، آن صدا را چنین تفسیر میکند که شراب بهترین فلسفه است  ;، از آن بیرون میآید))نوش((

پانورژ از اینکه میبیند .)) از دیگر جانواران استوجه تمیز بشر ...شراب خنک و گوارا... نه خندیدن، بلکه نوشیدن((و 

مطلبی را که خودش همیشه میدانست مورد تایید وحی آسمانی قرار گرفته است خوشحال میشود و تصمیم میگیرد 

سرود ((وي به آواز بلند، و با کلماتی بیشرمانه، . و عواقبش را نیز مردانه تحمل کند ;که بخورد، بنوشد، و ازدواج کند

دعا میکنم آن فلک : ((را میخواند، و سپس با کبوك هیئت سیاحان را با یک دعاي خیر مرخص میسازد)) فزفا

ذهنی که مرکزش همه جاست و محیطش هیچ جا، و ما او را خدا مینامیم، شما را در پرتو حمایت پروردگاریش نگاه 

لم رابله است، این سرگذشت بزرگ بدین ترتیب با ترکیبی از هرزگی و فلسفه که مخصوص ق). 47،ف5ك))(دارد

  . پایان مییابد

  دلقک شاه -4

در پس این یاوه سرایی چه معنایی نهفته است، آیا در این پیمانه، که پر است از نشاط شهوت و شراب پرستی، هیچ 

بیپروایی  هاي دهاتی آدمهاي ما لوده: ((اندیشه خردمندانهاي وجود دارد رابله از زبان یکی از ابلهان کتابش میگوید

هاست، و با آنکه  رابله عاشق همین واژه). 7، ف5ك)) (ها را از مفصلشان در میکنیم هستیم که گاهی با یک تلنگر واژه

وي مانند شکسپیر . مخزنی تمام نشدنی از آن را در اختیار دارد، باز بیش از هزار واژه دیگر نیز از خود اختراع کند

ی، و از هر نوع بحث و فحص فلسفی، االهی و حقوقی بیرون میکشد و به کار ها را از بوته هر حرفه و شغل واژه

و با  ;)38، ف3ك(از اسم، صفت، و فعل فهرستهایی میسازد، مثل اینکه صرفا از مشاهده آنها لذت میبرد . میبندند

یگري فرانسویها بر و خود این درازگویی یکی از فنون کهنه باز ;تکثیر مترادفات در نشئهاي از حشو قبیح فرو میرود

همین فن است که شوخ طبعی رابله را آنچنان محدود و مهار نشدنی ساخته است که، در برابر . روي صحنه بوده است

رکاکت لفظی . این سیالن شوخ طبعی، حتی بذلهگوییهاي آریستوفان و مولیر نیز تراوش قطراتی بیش نمی نمایند

نی است، که شاید قسمتی از آن نتیجه واکنشی باطنی بر ضد زهد وي یکی دیگر از خصوصیات این سیالن سد نشد

ریاکارانه راهبان بود، و قمستی دیگر نتیجه بی اعتنایی طبیعی یک پزشک نسبت به اعضاي مختلف بدن انسان، و باز 

م و باالخره باید گفت بیشتر آن تقلیدي بود از رس ;قسمتی براي اعتراض بر لغت پردازیهاي دقیق فضل فروشان

دوازده  - شک نیست که رابله این رسم را به حد افراط میرساند، زیرا هر کس طبعا پس از خواندن ده . متداول زمان

. صفحه درباره اسافل اعضا، و جزئیات دفع فضوالت و بادهاي درونی ، خسته میشود و به کراهت از آن رو بر میگرداند

نسل دیگر برجاي بماند تا بتواند جلو این انفجار سخنان بی بند و در واقع الزم بود نفوذ ادبیات کالسیک به مدت یک 

. بار را بگیرد و آن را به پیروي از موازین ادبی وا دارد

این سبکی . ما این معایب را نادیده میگیریم، زیرا سبک نویسندگی رابله از حساب خود و خوانندهاش به در میرود

یعنی درست همان وسیله اي که براي نقل داستانی بلند مناسب  ;روان است بی ادعا، غیر ادبی، طبیعی، و ساده و

وي هزاران چیز . راز گرمی و جذابیت نوشته رابله در تخیل وسیع، نیز قدرت قلم، به عالوه روشنی بیانش است. است

ا در خاطر چینهاي بیشمار جامه زنان و جزئیات رفتار و سخنگوییهاي مردان ر. میبیند که از چشم ما پوشیده اند

ضبط میکند، آنها را با نیروي تخیل بوالهوسش به هم میآمیزد، عناصري مختلط به وجود میآورد، و در میدان پر 

  . اندازد جنب و جوش صفحات کتابش آنها را دنبال یکدیگر به تک و دو می
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که هر چه از دیگران میربود  اما با اتکا به این توجیه شکسپیر ;از چپ و راست وام میگرفت، چنانکه رسم آن زمان بود

و همچنین از،  ;به وجه بهتري عرضه میداشت،رابله از خوان ضرب المثلهاي جامع االمثال اراسموس صدها لقمه زد

سالها پیش از آنکه آمیو با ترجمه کتاب پلوتارك در آن گنجینه نفایس . ها که نبرد مدح دیوانگی و مکالمات چه بهره

از افکار . شاید، رابله نزدیک به پنجاه قلم از موجودي آن را به تصاحب خود درآورده بودرا به روي دزدان ادبی بگ

لوکیانوس در کتاب دیالوگ خدایان و قصه اي از فولنگو، که در آن گوسفندي خود را غرق میکند، خوشه چینیها 

 ;میشود را انتخاب کرد درمیان کمدیهاي زمان خود داستان مردي که از درمان همسر الل خود سخت پشیمان ;کرد

و از فابلیوها و اینترلودهایی که از دوران قرون وسطی در فرانسه باقی مانده بودند صدها نکته و نیشخند به چنگ 

با وجود . و در وصف مسافرتهاي پانتاگروئل از گزارشهاي کاشفان دنیاي جدید و خاور دور استفاده بسیار کرد ;آورد

و تنها در آثار بزرگانی چون شکسپیر و سروانتس  ;ده اي چون او نوپرداز نیستهمه این دستبردها،هیچ نویسن

و اما خود رابله آفریده . میتوانیم مخلوقاتی خیالی چون فرایار ژان و پانورژ را، با آنهمه نشاط و جنبش حیاتی، بیابیم

پانورژ، اراسموس،  و شخصیت وي مجموعه اي است از شخصیت پانتاگروئل، فرایار ژان، ;واقعی کتابش است

. موجودي پرگوو پرشور که بتها را میشکند تا زندگی را بپرستد: یا به بیان دیگر ;وسالیوس، و جانشین سویفت

چون زندگی را دوست میداشت، کسانی را که سبب میشدند زندگی کمتر دوستداشتنی باشد مورد مذمت شدید قرار 

یستی او را درك نکرده بودند بیش از اندازه به خشونت و سختی رفتار شاید نسبت به راهبانی که افکار اومان. میداد

احتمال میرود یکی دو تا از حقوقدانان خراشی به وي رسانده بوده اند، زیرا که میبینیمش، از سر کینه، خز آنها . کرد

د که اگر به مدت شش این گفته مرا به خاطر بسپاری: ((را در هم میدرد و خوانندگان خود را چنین آماده باش میدهد

هاي عابد نما فرمانروایی سراسر  دوره المپیاد، به عالوه طول عمر دو سگ، بیشتر زنده بمانید،خواهید دید که این گربه

اما رابله، تازیانه خود را بر گرده قضات و فالسفه مدرسی، عالمان االهی، تاریخنویسان، .)) اروپا را به دست گرفته اند

در تمام کتاب بزحمت جمله شفقت آمیزي نسبت . امه فروشان دوره گرد، و زنان نیز فرود میآوردجهانگردان، آمرزشن

هایی که چون  این شدیدترین نقطه ضعف رابله، و باید گفت نتیجه آن است که وي، در دوره ;به زنان پیدا میشود

  . ن قرار نگرفته بودمردي راهب و روحانی و عزب زندگی میکرد، به هیچ وجه مورد توجه و دوستی ایشا

هاي مختلف بر سر این موضوع که آیا رابله کاتولیک بوده است، یا پروتستان، یا روشنفکر، و یا ملحد با یکدیگر به  گروه

: و آناتول فرانس، که عاشق دلخسته رابله بود، دربارهاش گفته است ;کالون او را ملحد میدانست. منازعه برخاسته اند

رابله هر زمان موضوع تازهاي را براي سخن پراکنی بیپروا و .)) که او به هیچ چیز اعتقاد نداشت اعتقاد من این است((

وي روزه گرفتن، آمرزشنامه فروشی کلیسا، ماموران دستگاه تفتیش افکار، و . کلبی مشربانه خود دستچین میکرد

ن به مقام پایی چه اعضایی از بدن فرمانهاي پاپ را تمسخر میکرد، و لذت میبرد از این که شرح دهد براي رسید

با پروتستانها هماوا بود که حکومت پاپ کاري جز ). 30، ف 2ك (عقیده به دوزخ نداشت ) 48،ف 4ك (مورد نیازند 

و کاردینالهاي رم عمر خود را جز به پرخوري و ریاکاري نمی ) 53، ف 4ك (باال کشیدن طالي ملتها انجام نمیداد 

با بدعتگذاران فرانسه همدردي میکرد، چنانکه میگوید پانتاگروئل در تولوز مدت زیادي . )60- 58،ف 4ك(گذراندند 

 - .)) هاي خود را، چون شاه ماهیهاي قرمز، زنده در آتش میانداختند نایب السلطنه((اقامت نکرد، زیرا مردم آن شهر 

، موافقت فکري وي با پروتستانها به )5، ف2ك (که اشاره اي به اعدام عالم حقوقدانی که بدعتگذار شناخته شده بود 

از اراسموس با تحسین و احترام بسیار یاد میکرد، لوتر را اندکی  -افرادي محدود شد که پیرو اومانیسم بودند 

هیچ گونه تعصبی نداشت، جز . میپسندید، اما نسبت به سختگیري مذهبی و عقاید جز میکالون تنفر نشان میداد

ز مانند اومانیستها، وقتی قرار بود مرام و ایمانی براي خود انتخاب کند، مذهب کاتولیک را وي نی. تعصب به بیتعصبی

ها، هنر، و انجماد فکریش بر آیین پروتستان با نظریه تقدیر ازلی، زهد فروشی، و انجماد فکریش، ترجیح  با افسانه
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، 5ك ;13، ف3ك(ي احتیاط بوده است مکررا ایمان خود را به اصول مسیحیت تایید کرده، که شاید از رو. میداد

، اما اصوال بحث در غایط را بر مبحث غایات )27، ف 4ك ;8،ف 2ك (ظاهرا به بقاي روح اعتقاد داشت ). 47ف

گر چه در نظر  ;یدین خوانده استفارل، از اینکه رابله مقام کشیشی مودون را پذیرفته بود، او را ب. میداد ترجیح

. دهنده و گیرنده آن شغل معلوم بود که عنوان کشیشی مودون صرفا بهانه اي بود براي امرار معاش

ایمان واقعی رابله به طبیعت بود، و شاید تنها در این مورد او نیز مانند همسایگان دیندار و با ایمانش اعتماد و 

عقیده داشت که قواي طبیعت، در مرحله نهایی خود، به خوبی مطلق میرسند،  او. خوشباوري خود را ظاهر میساخت

و برخالف لوتر و کالون، به  ;روسو. گر چه ممکن است در روابط میان انسان با کیک و ساس مداخله اي نداشه باشند

ب افراد خوب به یا چون دیگر اومانیستها یقین داشت که تربیت خوب و محیط خو ;خوب بودن نهاد بشري معتقد بود

اما چنین وانمود میساخت که اگر بر اثر  ;او نیز چون مونتنی بشر را به پیروي از طبیعت تشویق میکرد. بار میآرود

در مورد . عدم رعایت این دستور بالیایی بر سر تمدن بشري نازل شوند، وي ابدا به حال آن دلسوزي نخواهد کرد

طرفدار آنارشیسم فلسفی بود و آن را تبلیغ میکرد، اما در حقیقت قصدش توصیف دیر تلم چنین مینماید که رابله 

این بود که فقط افراد خانواده دار و تربیت یافته و با آبرو را به آن دیر بپذیرد، تالیاقت آن را داشته باشند که مراحل 

  . را بگذرانند)) آزادي((آزمایشی 

نیکخواهی و سازش بردبارانه با طبیعت و مردمان، شکر : است ))روش پانتاگروئلی((آخرین فلسفه پیشنهادي رابله 

نعمت به جا آوردن و بهره گرفتن از همه خوشیهاي زندگی، همچنین تسلیم شدن به دست حوادث و انقالبات 

را )) روش پانتاگروئلی((در یک جا رابله . اجتناب ناپذیر زمانه، و خشنود بودن به هر چه سرانجام زندگی خواهد بود

هاي زندگی جا افتاده  یک نوع نشاط روحی که در شیره بی اعتنایی نسبت به عارضه: ((ین تعریف کرده استچن

این گفته فلسفه زنون رواقی، فلسفه دیوجانس کلبی، و فلسفه اپیکور را در خود ). پیشگفتار کتاب چهارم)) (باشد

ت و اعمال طبیعی بشر را، بدون احساس حوادث طبیعی را با آرامش خاطر تحمل کردن، کلیه تمایال: جمع داشت

. و از هر لذت سالمی، بدون خودداري زاهدانه یا ندامت دینی، برخوردار شدن ;شرمندگی و آلودگی، پذیرفتن

نه خودش را اذیت  ;همه چیز را از جنبه خویش تلقی، و هر عملی را از راه بهترین معنیش تعبیر میکرد((پانتاگروئل 

ارزش آن را ندارند که به خاطر آنها خودمان را ... زیرا همه نعمتهاي روي زمین... ا بر هم میزدمیکرد و نه آرامشش ر

ما نباید در این مجموعه ). 2،ف 3ك )) (ناراحت و پریشان سازیم، یا روح و حواسمان را به تردید و آشفتگی بیندازیم

در واقع آنچه رابله در مدح شراب سروده است  .فکري عیار فلسفه اپیکور را بیش از آنچه بوده است به حساب آوریم

گشاده جبین، مهربان، و ((زیرا میبینیم که معاصرانش او را مردي  ;بیشتر جنبه لفظی داشت تا اعتیاد به باده گساري

همین کسی که به پیش کسوتی شراب . شرابی که او میستوده شراب زندگی بوده است. وصف کردهاند)) خوش سیما

رده، یا شناخته شده است، با جملهاي که از دهان گارگانتوا خارج میسازد بزرگترین پیام اخالقی را، پرستی تظاهر ک

ك .)) (علم بدون وجدان چیزي جز تباهی روح به بار نمی آورد: ((براي دنیاي امروزي ما، در ده کلمه خالصه میکند

در همان . عزیزتر شمرده است - تنی، مولیر، و ولتر به جز مون - کشور فرانسه رابله را از عموم بزرگان ادبش ). 8، ف 3

در قرن هفدهم، که آداب در زیر فشار قیطانهاي لباس و . قرن، اتین پاسکیه رابله را بزرگترین نویسنده عصر خواند

کالهگیسها سفت و سختتر شد و رعایت قالبهاي کالسیک در ادبیات اجباري، رابله تا حدي مقام خود را در خاطره 

فونتنل،  ;اما حتی در همان زمان مولیر، راسین، و الفونتن معترف بودند که زیر نفوذ او قرار دارند ;ز دست دادملت ا

البرویر، و مادام دو سوینیه عاشق او بودند، و پاسکال تعریقی را که وي درباره ذات خدا کرده بود پذیرفت و به کار 

با تحول زبان فرانسه، آثار . مذموم شمرد، اما عاقبت فدایی او شد ولتر در ابتدا خشونت و درشتی بیان رابله را. برد

و در حال حاضر شاید بتوان گفت که رابله در  ;رابله براي خوانندگان فرانسوي قرن نوزدهم تقریبا غیر قابل فهم بودند
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تامس اورکرت  سر 1693و  1653دنیاي انگلیسی زبان بیشتر شهرت دارد تا در میان فرانسویان، زیرا در سالهاي 

. ترجمهاي از کتاب اول و کتاب سوم را با شیوهاي محکم و پر از لفاظی، مانند متن اصلی، به انگلیسی منتشر کرد

آن ترجمه را تکمیل کرد، و به اهتمام این دو تن بود که کتاب گارگانتوا و پانتاگروئل یکی  1708پیتر موتو در سال 

و الرنس  ;سویفت، که از خدام کلیسا بود، حقی از آن براي خود قایل شد. از آثار کالسیک در زبان انگلیسی شد

این یکی از آثاري است که نه تنها به ادبیات یک . سترن در آن خمیرمایهاي براي شوخ طبعی خویش پیدا کرد

  . کشور، بلکه به ادبیات همه جهان تعلق دارد

VI -رونسار و پلئیاد  

در دوران سلطنت فرانسواي اول و پسرانش بالغ بر . شعر در خود فرا گرفته بود فرانسه را، در این احوال، موج عظیم

دویست شاعر به وجود آمدند که هیچ کدامشان نوحهسرایان بی نمک وادي گمنامی نبودند، بلکه همه در میدان نبرد 

صیت اصلی ادبیات که خا - شدند نبردي میان شکل و مضمون، یا رونسار و رابله  ادبی مبارزانی دالور شمرده می

. فرانسه را تا دوره انقالب کبیر تعیین کرد

آرزوهایشان آن بود که در لطافت سبک و کمال شکل با شعراي . حالت جذبه مختلطی الهامبخش این شاعران بود

  . بزرگ یونان و روم، و از لحاظ فصاحت بیان و ظرافت تشبیهات ادبی با غزلسرایان ایتالیایی رقابت کنند

مه مصمم بودند که آثار خود را دیگر به تقلید استادان و دانشمندانی که درسشان میدادند، و احیانا ترغیبشان آنها ه

  . میکردند، به زبان التینی ننویسند، بلکه زبان فرانسه مادري خود را وسیله انتقال افکارشان قرار دهند

ها، عبارات، تعبیرات، و مضامینی  د به کمک واژهاما چون آن زبان هنوز خشن و کم انعطاف بود، آن گروه سعی کردن

بیشکلی و وصلهکاري . که با ذوق و فراست از زبان التینی اخذ کرده بودند زبان بومی خود را غنی و آراسته سازند

نوشته رابله در دیده ایشان چون ظرف سفالین خامی مینمود که با دستانی شتابزده ساخته شده باشد، بی آنکه 

  . لعابکاري بر زیبایی و انسجام آن افزوده باشد رنگامیزي و

موریس سو قسمت بزرگی . جهاد بزرگ در راه اعتالي ادبیات کالسیک در شهر لیون، یعنی دادگاه خود رابله، آغاز شد

بند شعر براي محبوبه خود،  446از زندگیش را به گمان خود صرف یافتن مقبره الئو، معشوقه پترارك، کرد، سپس 

تواناترین رقیب او در لیون زنی بود به نام لویز . ود و، با لطافت غمزده شعر خویش، راهی براي رونسار باز کرددلی، سر

اما بعدا ازدواج با یک طناب باف که  ;البه که با سالح و زره کامل چون ژاندارك تازهاي در پرپینیان، وارد کارزار شد

وي به یونانی، التینی، ایتالیایی، . میگرفت، آتش ذوقش را سرد کردعشقهاي فرعی او را با منش گالیایی خود نادیده 

و پس  ;و اسپانیایی کتاب میخواند، دلبرانه عود مینواخت، محفلی براي گردآوري رقباي ادبی و عشاقش برپا میداشت

او را میتوانیم از شهرت . از مرگ مقداري از ابتداییترین و لطیفترین غزلیات زبان فرانسه را از خود به یادگار گذاشت

منظره یک پیروزي واقعی را ((بسنجیم که به گفته یکی از وقایعنگاران زمان ) 1566(روي شکوه تشییع جنازهاش 

حتی مرگ نیز . جنازه او را، در حالی که چهرهاش نمایان بود و تاج گلی زیب سر داشت، در شهر گرداندند ;داشت

به .)) قرار دهد، و مردم لیون آرامگاه او را با گل و اشک پوشاندند نمیتوانست زیبایی او را دستخوش تطاول خود

یا (وسیله این شعراي لیونی، سبک ادبی و حالت روحی پترارك به پاریس منتقل شد و به درون مجمع شعراي پلئیاد 

قرن سوم قبل از  کلمه پلئیاد خود انعکاسی از ادبیات کالسیک بود، زیرا در شهر اسکندریه. راه یافت) شعراي هفتگانه

و این در اصل نامی بود که براي  ;میالد نیز مجمعی از شعراي هفتگانه وجود داشت که به نام پلیاد خوانده میشد

، که متشکل از هفت ستاره درخشان )ثریا(بزرگداشت هفت دختر اساطیري اطلس و پلیونه بر صورت فلکی پروین 

ستارگان هفتگانه آسمان شعر فرانسه از همه درخشانتر بود، ندرتا  خود رونسار، که در میان. است، اطالق شده بود

اصطالح پلئیاد را به کار میبرد، و در حقیقت سرمشقهاي او آناکرئون و هوراس بودند نه شعراي مکتب اسکندریه، 
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وبله آشنا هاي شهر تورن با ژوآشم د بود که رونسار در یکی از میخانه 1548در سال . چون تئوکریتوس یا کالیماخوس

پس از چندي، ایشان چهار . شد، و آن دو دست به دست هم دادند تا شعر فرانسه را به شکل شعر کالسیک در آورند

آنتوان دو بائیف، رمی بلو، اتین ژودل، و پونتوس دو . شاعر جوان دیگر را در نیل به این مقصود با خود همراه ساختند

یخنویسی که سخنرانیهایش را جمع به ادبیات یونان در کولژ دو فرانس و کولژ و در آخر، ژان دورا، دانشور و تار ;تیار

دو کوکره آتش اشتیاق ایشان را نسبت به گویندگان شعر غنایی یونان باستان شعلهور کرده بود، به آن گروه ملحق 

فرانسه را از چنگال خشن  نامیدند و سوگند یاد کردند که موز ادبیات) دسته سرباز(ایشان ابتدا خود را البریگاد . شد

پس روي از آشوبگریهاي لفظی و  ;انگاریهاي ویون و مارو رهایی دهند ژان دومون، رابله، و همچنین از خطر سهل

پندآموزیهاي بیخ گوشی گارگانتوا و پانتاگروئل برگرداندند، زیرا در آن نابسامانی افعال و صفات، و در آن کشش 

کالسیک رعایت نشده بودند، و هیچ گونه احساسی براي درك زیباییها و اشکال هزلیات پرستی به هیچ وجه اصول 

. دلپذیري که در زن، طبیعت و یا هنر نهفتهاند، وجود نداشت

و پیروزي نهایی آن  ;را بر ایشان زد)) پلئیاد((یکی از منتقدان بدخواه، که عده آنها را هفت نفر یافت، داغ بدنامی 

، دوبله برنامه زبانی گروه البریگاد را در 1549در سال . می را تبدیل به پرچم افتخار کردشاعران هفتگانه داغ بدنا

این بود که زبان فرانسه )) دفاع((منظور وي از واژه . رساله اي با عنوان دفاع و تشریح زبان فرانسه اعالم داشت

و  ;است در آن زبان نیز به بیان در آیدمیتوانست آنقدر وسعت و قدرت بیابد که هر چه در زبانهاي کالسیک ادا شده 

، این که ممکن بود با متروك داشتن نثر ناهموار و اشکال شعري چکامه، ترجیح بند، و مستزاد ))تشریح((مراد وي از 

و نیز با اقتباس اصطالحات کالسیک، و پیروي  ;متداول در آن زمان، زبان فرانسه را جال و زیبایی و روانی تازه بخشید

ال ادبی شعرا و نویسندگانی چون آناکرئون ، تئوکریتوس، ویرژیل، هوراس، و پترارك، آن زبان را آراسته تر و از اشک

زیرا باید گفت که پترارك در نظر شعراي گروه پلئیاد در زمره شعراي کالسیک به شمار میآمد، و غزل  ;غنیتر ساخت

  . شد کاملترین شکل شعري محسوب می

وي در خانوادهاي به دنیا آمد . خود آرزوهایی را که دوبله به نثر بیان کرده بود بر آورده ساختپیر دو رونسار با شعر 

فرانسواي اول بود، و پیر چندي در آن دربار با شکوه به سر )) خوانساالر((پدرش  ;که بتازگی عنوان اشرافی یافته بود

عقد جیمز پنجم شاه اسکاتلند درآمد، تعیین  در کودکی به غالمبچگی ولیعهد و سپس به خدمت مادلن، که به. برد

وي آرزوي خدمات بزرگ لشکري در سر . ي هانري دوم، پادشاه آینده فرانسه، رسید))سپردار((شد، و بعدا به مقام 

بر اثر . پس شمشیرش را غالف کرد و قلمش را به جوالن در آورد ;داشت، اما از شانزدهسالگی گوشش سنگین شد

یرژیل آشنا شد، دل بدو باخت، و شعرش را از حیث کمال صوري و حق بیان در فرانسه بیمانند تصادفی، با آثار و

استادش، دو را، وي را از تحصیل التینی به یونانی متوجه ساخت و خواندن آثار آناکرئون، اشیل، پینداروس، و . یافت

اي استاد، چرا تا کنون این گنجنیه را از من : ((آریستوفان را به او پیشنهاد کرد، و شاگرد جوان از شادي فریاد میزد

در بیست و چهارسالگی با دو بله مالقات کرد و از آن پس اوقات زندگیش را چاکرانه به سه چیز )) پنهان داشته بودي

طغیان بر ضد اشعار غنایی را به سر حد شدت ) 1550(مجموعه قصاید وي )).شعر،عشق،و شراب: ((اختصاص داد

اید گرچه تقلیدي آشکار از اشعار هوراس بود، اما وسیله اي شد براي راه یافتن قصیده در شعر سرودن قص. رساند

یرینی بیان، ظرافت عبارات و مراعات اصول صوري ارزش بسیار 0عالوه بر آن، این مجموعه از لحاظ ش ;فرانسه

غزل، با عنوان عشقها، از  183بی حاوي دو سال بعد، در کتا. داشتند و در ادبیات فرانسه بر دو پاي خود استوار ماندند

پترارك سرمشق گرفت و لطف و زیبایی غزلسرایی را به پایه اي رسانید که دیگر در شعر فرانسه چیزي از آن برتر به 

وي معموال شعري میسرود که به آسانی قابل اجرا با آواز باشد، و به همین جهت بر بسیاري از اشعار او، . وجود نیامد

اتش، موسیقی گذاشته شد، و بخصوص بعضی از آنها الهامبخش آهنگسازان بزرگی چون ژانکن و گودیمل در طول حی
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گرچه هنگام عشقبازي با زنان، وي نیز ایشان را با همان رسم مالوف و مضمون دیرین به برخورداري از عشق . شدند

بدیعی به میان میآورد و نغمه نوینی  تا زمانی که زیباییشان میدرخشد دعوت میکرد، اما باز در این مورد نکته

چنانکه در یکی از اشعارش به دوشیزه محجوب و محتاطی خاطر نشان میسازد که روزي سخت پشیمان  ;میسراید

  : خواهد شد از اینکه فرصت فریب خوردن از شاعري آنقدر مشهور را از دست داده است

نار آتش، به گفتگو و دوخت و دوز میگذرانید، شعرهاي مرا، و شب را، در نور شمع و ک. هنگامی که کامال پیر شدهاید

در . آن زمان که زیبا بودم، رونسار نامم را ستایش میکرد: که در یاد دارید، خواهید خواند و شگفتزده خواهید گفت

ن نام آن لحظه هیچ کدام از خدمتکارانتان نخواهند بود، که با وجود خواب آلودگی از خستگی کار روزانه، به شنید

من آنگاه، در زیر خاك، شبح بی . رونسار از خواب بیدار نشوند، و نام شما را با ستایش جاودانه اي مبارك نخوانند

و شما، که پیرزنی شدهاید، در  ;استخوانی خواهم بود، و در زیر سایه درختان مورد، خواب ابدیم را خواهم گذراند

. شق فنا شده من و بی اعتنایی تکبر آمیز خود افسوس خواهید خوردکنار آتش اجاقتان چمباتمه خواهید زد، و بر ع

  . هاي زندگی را هم امروز بچینید اگر به پند من گوش میدهید، خوش باشید و منتظر فردا نمانید، و غنچه

 شکوه و رفعت شعر و رونسار شایسته دربار کاترین دو مدیسی بود که در بازگشت از ایتالیا گروهی از اهل قلم آن

شاعر جدید، که . کشور را که آثار پترارك را در میان کتابهاي خود داشتند در التزام رکاب به فرانسه آورده بود

گوشش سنگین و رفتارش متین بود و هیکلی جنگاور، مو و ریشی به رنگ طال، و چهرهاي به زیبایی مجسمه 

ي دوم، ماري استوارت، و حتی الیزابت هرمس، مصنوع دست پراکسیتلس، داشت، مورد عنایت خاص کاترین، هانر

اساطیر نیمه یونانی و نیمه رومی گروه پلئیاد در . ملکه انگلستان، که انگشتر الماسی براي او هدیه فرستاد، قرار گرفت

و هنگامی که شاعران از خدایان او لمپ سخن میگفتند، دربار فرانسه آن عناوین  ;همه جا با آغوش باز پذیرفته شدند

هاي گوژون مجسمهساز و  بعدا مجسمه. هانري یوپیتر شد، کاترین یونو، و دیان دیانا. امات را به خود بستو احتر

. معمار درباري، همین برابریها را تایید کردند

پس از مرگ هانري، شارل نهم دوستی با رونسار را ادامه داد، ولی نتیجه آن چندان رضایتبخش نبود، زیرا سلطان 

سلطان ساده دل به رونسار . سه اي در عظمت فرانسه میخواست که بتواند با انئید برابري کندجوان از او حما

رونسار سرودن حماسه الفرانسیاد را آغاز کرد، اما .)) من میتوانم بکشم، اما تو میتوانی زنده جاودان بسازي:((نوشت

پس بزودي دست  ;رازي را به انجام رسانددریافت که موز شعرش نفس بریده تر از آن است که بتواند چنین مسابقه د

وي با آرامش به سن پیري رسید، زیرا از آفت سرو صداي . از آن کشید و بار دیگر رو به سوي عشق و غزل آورد

و همه کس او را  ;مورد تکریم سرایندگان جوان بود ;در دین و سیاست روش محافظه کاري داشت. دنیوي برکنار بود

رونسار در شهر تور به خاك سپرده شد، اما پاریس مراسم . به سراغش آمد 1585که در سال عزیز میشمرد، جز مرگ 

تشییع جنازه اي درخور خدایان اولمپ برایش ترتیب داد، که در آن کلیه رجال و اعیان پایتخت شرکت جستند، تا به 

  . میخواند گوش دهند)) خطبه تدفین((تلحین اسقفی که 

بیشتر آنها، . ر خود مینامیدند دیوانهاي بسیار از اشعار ظریف اما بیجان منتشر ساختندشاعرانی که رونسار را رهب

مانند استاد خود، کافرانی بودند که به میل خویش اصیل آیینی کاتولیکی را تبلیغ میکردند و هو گنوهاي متعصب را 

ندازه رفتار یا احیانا خون اشرافیشان از این گروه شاعران هر چه جیبشان خالی بود، به همان ا. به باد تحقیر میگرفتند

رابله دشمنی . غرور پر بود و اشعار خود را براي گروه منتخبی مینوشتند که فرصت برخورداري از شعر را داشت

هاي  ایشان را، با تمسخر کردن فضل فروشیشان، عیبجویی از تقلید برده وارشان از اوزان شعري و عبارات و واژه

طعنه زدن بر اقتباساتشان از مضامین ادبیات باستانی که با خود فروشیها و نوحه سراییهاي پترارکی یونانی و رومی، و 

در آن تضاد میان شیوه طبیعی و شیوه کالسیک، میبایست سرنوشت ادبیات فرانسه تعیین . همراه بود، جواب میداد
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ی تراش خورده لفظی را در پیش گرفتند، شاعران و تراژدي نویسان جاده مستقیم و باریک کمال صوري و زیبای. شود

از این رو، شعر فرانسه . و نثر نویسان هدف خود را بر آن قرار دادند که منحصرا با قدرت مضامینشان جلب توجه کنند

زیرا شکل هنري را نمی توان درهم شکست و سپس، از اجزاي آن، شکل  ;تا پیش از انقالب کبیر ترجمه پذیر نیست

در فرانسه قرن نوزدهم این دو جریان به هم در آمیختند، همه حقایق با یکدیگر . ه وجود آوردنوساخته دیگري ب

. ترکیب شدند، شکل با مضمون ازدواج کرد، و نثر فرانسه به اوج کمال رسید

VII  - وایت و ارل آوساري  

یش میخزد از فرانسه گذشت و هاي خود به پ نفوذ ایتالیا چون سیالبی خروشان، بلکه به سان رودخانه اي که با پنجه

و مکاشفت ربانی در تمدن یونان و روم  ;دانشوري یک نسل الهامبخش ادبیات نسل بعدي شد. به انگلستان رسید

هاي پالوتوس در ایتالیا، و کمی بعد در دربارهاي  نمایشنامه 1486در سال . باستان کتاب مقدس دوره رنسانس شد

، کاالندرا، اثر بیبینا، زبان کمدي نویسی به شیوه 1508در سال . شتم اجرا شدندرقابت پیشه فرانسواي اول و هنري ه

، کلئوپاترا در اسارت، اثر ژودل، زبان تراژدي نویسی به شیوه کالسیک 1552در سال . کالسیک را در ایتالیا رواج داد

شیوه کالسیک را به نگارش  ، نیکولس یودال نخستین کمدي انگلیسی به1553و در سال  ;را در فرانسه متداول کرد

و این )) ;بوي پالوتوس را میدهد((یکی از منتقدان زمان درباره رالف الفزن و پرسر و صدا گفته بود که . درآورد

هاي یودال بوي انگلستان و بوي شوخ طبعی خاصی که بعدها شکسپیر در نمایشنامه نویسی  اما نوشته ;درست بود

  . دادند میعصر الیزابت به کار برد را نیز 

هایی چون  شیوه قرون وسطایی در چکامه. نفوذ ایتالیا در شعر دوره سلطنت خاندان تودور بیشتر از همه آشکار است

اما وقتی شاعرانی که خود را در آفتاب هنري هشتم  ;به حیات خود ادامه میداد) 1521(دوشیزه غیر مو خرمایی 

ها  ل مطلوب و سرمشقشان پترارك و منظومه مهمش کتاب نغمهجوان گرم میکردند به سرودن شعر پرداختند، کما

درست یک سال پیش از جلوس الیزابت به تخت پادشاهی انگلستان، دیچارد تاتل ناشر لندنی، مجموعه اشعاري، . بود

 با عنوان جنگ، به چاپ رساند که در آن آثار دو شاعر معتبر درباري پیروزي پتراك را برچا سر،یا به عبارت دیگر

سرتامس وایت، رایزن سیاسی هنري . چیره شدن قالب کالسیک را بر پراکنده گویی قرون وسطایی، آشکار میساختند

هشتم، سفرهاي بسیاري به فرانسه و ایتالیا کرد و همراه خود چند تن از هنرمندان ایتالیایی را به انگلستان آورد تا او 

 ;یز مانند یک درباري واقعی دوره رنسانس به کار دل پرداختوي ن. را در کار متمدن ساختن دوستانش یاري کنند

چنانکه نقل شده است وایت از نخستین دلباختگان بولین بود، و حتی هنگامی که ان بولین را به زندان برج لندن 

د وایت غزلهاي پترارك را به انگلیسی ترجمه کرد و نخستین کسی بو. انداختند او نیز مدت کوتاهی در توقیف ماند

  . که توانست شعر انگلیسی را به آن شکل فشرده درآورد

وفات یافت، شاعر رمانتیک دیگري در دربار هنري هشتم به نام ) 1542(چون وایت بر اثر تبی در سی و نه سالگی 

ها سرود،  ارل آوساري در زیباییهاي بهار نغمه. هنري هاوارد، ملقب به ارل آوساري، چنگ غزل را به دست گرفت

در لندن به . زگان سرکش را مورد سرزنش قرار داد، و نسبت به هر یک از آنها سوگند وفاداري جاودانی یاد کرددوشی

چون هنگام روزه  ;به گناه دعوت از شخصی به دوئل، مدتی در زندان به سر برد ;افراط کاریهاي شبانه سرگرم شد

هاي ساختمانی را با کمان  از سر شوخی، پنجره هنگامی دیگر، که ;بزرگ گوشت خورده بود، به دادگاه احضار شد

در بازگشت . و به دلیل میهندوستی، دالورانه، با فرانسویها جنگید ;فلزیش شکسته بود دوباره زندانی و سپس آزاد شد

و در عوض، محکوم شد که بر  ;از فرانسه، با سروصداي زیاد، قصد آن داشت که به تخت سلطنت انگلستان بنشیند

). 1547(اما طناب بر گردنش پاره شد، و ناچار سر او را بریدند  ;باال رودچوبه دار 
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ارل آو ساري چند دفتر از حماسه انئیدرا به . در این زندگی پرکوشش و کشش، سرودن شعر یک زینت عارضی بود

عدا مورد انگلیسی ترجمه کرد، شعر بی قافیه را در ادبیات انگلیسی وارد ساخت، و به غزل صورتی بخشید که ب

شاید به پیش بینی اینکه جاده جاهطلبی بیجا به چوبه دار منتهی میشود، وي خطاب . استفاده شکسپیر قرار گرفت

 به مارتیالیس، شاعر رومی، چکامه کوتاه زیرا را، که حاکی از اشتیاق درونی وي به زندگی و آرام روستایی است، می

ثروتی به ارث رسیده، نه : یرین میسازند، به پندار من، اینها هستندمارتیالیس، آن چیزهایی که زندگی را ش: سراید

زمینی پر برکت، و خاطري آسوده، رفیقی برابر، نه دل آزردگی، و نه درماندگی، نه  ;آنچه با خون دل به دست میآید

غذایی سبک،  ;دگیو دوام کانون خانوا ;زندگی سالم خالی از بیماري ;تغییري در قانون، و نه تعویضی در فرمانروایی

تا در آن نوشیدن شراب  ;شبی که از هر دغدغه تهی باشد ;و خرد واقعی آمیخته به ساده دلی ;نه سفره اي رنگین

بدین گونه خشنود به  ;و خوابی چنان که شب را بفریبد;همسري وفادار که سخن کوتاه دارد ;موجب آزار خاطر نشود

  . هراسی و نه از هیبتش می نه آرزوي مرگ میکنی;آنچه در تملک خودداري

VIII - هانس زاکس  

جنگهاي سی ((ذهن آلمانیها، در قرن بعد از جنبش فکري لوتر، دچار مباحثات صد ساله اي شد که زمینه را براي 

و کتاب، به طور کلی، کمتر  ;، نشر آثار کالسیک در آلمان تقریبا متوقف ماند1530پس از سال . آماده ساخت)) ساله

هاي جدال آمیز پر کرده  سید، زیرا جاي انواع کتب را سیلی زمینی پر برکت، و خاطري آسوده، از رسالهبه چاپ میر

توماس مورنر، که راهبی از فرقه فرانسیسیان بود، قلم نیشدارش را به کار انداخت و، به انتشار سلسله مقاالتی . بود

و همه ...شان و گروه ابلهان عناوین بعضی را مقاالتش بودندصنف اوبا -درباره اراذل و ابلهان، مردمام را به ستوه آورد 

در . بسیاري از ابلهانی که زیر تازیانه بدگوییهاي وي قرار گرفتند از خدام کلیسا بودند. تحت تاثیر کشتی ابلهان برانت

سگ شکاري خونخوار، ((ابتدا، مورنر به عنوان یکی از پیروان وفادار لوتر شناخته شده بود، تا آنکه لوتر را به القاب 

. و هنري هشتم صد پوند برایش فرستاد. مفتخر ساخت)) خدانشناس بیشعور، احمق، و مکروه

وي که در دوره جنبش اصالح دینی او در آوگسبورگ کشیش بود، آن جنبش . زباستیان فرانک از قماش بهتري بود

سه سال بعد، با اوتیلی بهام، که ). 1525(د را انقالبی دالورانه و ضروري خواند و در سلک کشیشان لوتري درآم

زباستیان نسبت به آن فرقه آزار کشیده اظهار همدردي نمود، تعصب لوتري را . برادرانش آناباتیست بودند، ازدواج کرد

وي تبیین . مورد مذمت قرار داد، از ستراسبورگ اخراج شد، و ناچار در شهر اولم، از راه صابون پزي، امرار معاش کرد

اگر فرمانروایی وفات کند : ((صیل آیینی را به وسیله دوکهاي آلمان مورد تمسخر قرار داد و چنین سخنانی ایراد کردا

امروزه تعصب ((و .)) و جانشینش پیرو اعتقاد نامه دیگري باشد، فورا آن اعتقادنامه تازه مظهر کالم خداوندي میشود

که خدا تنها از آن ماست و، جز در ...ما باید یقین داشته باشیم گویی ;جنون آمیزي گر بیانگیر همه مردم شده است

ایمان خود وي یک نوع خداپرستی جهانی بود که هیچ .)) فرقه ما، دیگر بهشت و ایمان و عیسی و روحی وجود ندارد

دیان ، برادران من در میان ترکان، یهو. قلب من با هیچ کسی بیگانه نیست. ((دري را به روي کسی بسته نمی داشت

آزاد، عاري از تفرقه، و نامتعهد به هر ...مسیحیت ((آرزوي او این بود که .)) پاپ پرستان، و همه اقوام دنیا پراکنده اند

شهر اولم، که از آن گونه تمایالت نامتناسب با . ، حتی خود کتاب مقدس در همه جا اشاعه یابد))گونه عامل خارجی

و همانجا،  ;در چاپخانه اي مشغول کار شد ;زباستیان به بال رفت. یز نفی بلد کردزمان منزجر شده بود، زباستیان را ن

  ). 1542(با تهیدستی شرافتمندانه، بدرود حیات گفت 

اکنون ، شعر و تئاتر در آلمان چنان آمیخته با االهیات شده بودند که دیگر خاصیت هنري خود را از دست داده بودند 

جز . در این منازعه، هر نوع یاوه گویی، خشونت، و وقا حتی مشروع بود. یرفتندو چون سالحهاي جنگی به کار م

. هاي زهرآلود، جان خود را تسلیم کردند آوازهاي عامیانه و سرودهاي دینی، انواع دیگر شعر، در زیر رگباري از قافیه
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شم مردم افتادند و فارسهاي هاي با تجمل درامهاي دینی که در قرن پانزدهم آنقدر رونق یافته بودند، از چ صحنه

  . عامیانه، که لوتر یا پاپها را به باد طنز و تمسخر میگرفتند، جانشین آنها شدند

اگر هانس زاکس فرمان هیئت قضات نورنبرگ را . گاه گاه کسی از خشم بر میخاست تا زندگی را بتمامی ببیند

گامی که وي، بدون کسب اجازه نامه، تاریخ مقفایی از زیرا هن ;اطاعت کرده بود، براي تمام عمر کفشدوز باقی میماند

را منتشر ساخت، آن هیئت کتابش را تحریم کرد و به وي اطمینان داد که سرودن شعر در تخصص او )) برج بابل((

اما هانس واجد حقوق و امتیازاتی بود، . همچنین، به او دستور دادند که حرفه کفشدوزي خود را دنبال کند ;نیست

اگر به یاد بیاوریم که صنف نساجان و . ي مراحل عادي را گذارنده و در زمره صنف مایستر زینگرها درآمده بودزیرا و

کفاشان، که وي نیز متعلق به آن بود، مرتبا به تمرین آوازهاي گروهی میپرداختند و سالیانه سه کنسرت عمومی اجرا 

کفشدوزي میکرده شعر نیز میسروده است از ذهنمان  میکردند، آنگاه این پرسش که چگونه زاکس در عین حال که

هایی ساخت و در این کار از  زاکس براي صنف خود، و نیز در هر موقعیت مناسبی، آوازها و نمایشنامه. بیرون میرود

. هیچ دشواریی نهراسید

لم و شادیبخش، در قرنی ما نباید هانس زاکس را به عنوان شاعري بزرگ در نظر آوریم، بلکه باید او را چون ندایی سا

هایش تقریبا  و تماشاگران نمایشنامه ;توجه اصلی وي به مردم ساده بود، نه به نوابغ. پر از هیاهوي نفرت، بدانیم

در این درامها حتی خداوند نیز چون فرد عامی نیکوکاري وصف میشد، و کالمش به . همیشه همین گونه افراد بودند

در زمانی که دیگر نویسندگان صفحات آثار خود را با ادویه بد دهنی، . نستمواعظ کشیش دهکده همسایه میما

رکاکت، و هرزه درایی چاشنی میزدند، هانس خصلت وظیفه شناسی، مهرورزي،ایمان باطنی،وفاداري در زناشویی، و 

تشر شد، من 1516نخستین مجموعه اشعارش، که در سال . عشق به پدر و مادر و فرزند را توصیف و تجلیل میکرد

دستگیري و راهنمایی همنوعان، تا در ((و )) تبلیغ مدح و جالل خداوندي: ((حاوي افکار و اندرزهایی از این گونه بود

وي نیمی . هایش را از آغاز تا پایان گرم و گیرا میساخت همین دینداري ذاتی بود که نوشته ;))توبه و تقوا به سر برند

زاکس لوتر را، به عنوان . ر حالی که ترجمه لوتر را متن اصلی خود قرار داده بوداز کتاب مقدس را به شعر درآورد، د

و تنها کسی که میتوانست دین را از آلودگیها پاك و اصول اخالقی را احیا سازد، مورد تکریم و )) بلبل وینتبرگ((

  : تهنیت خویش قرار داده است

این بلبل سرافراز است، و نغمه . مه اي به گوشم میرسدبرخیز برخیز که روز نزدیک میشود، واز درون جنگلها نغ

سپیده دم فرا  ;شب به باختر فرو میافتد، و روز از خاور بر میجهد. اوست که در پست و بلند دشت طنینی انداخته

بدین ترتیب ، هانس زاکس شاعر و خنیاگر دوران اصالح . افشاند میرسد، و بر تیرگی ابرهاي شب گذران روشنی می

وي . میشود و اشتباهات کاتولیکها را، با سرسختی لجاجت آمیز، مورد طعنه و تمسخر قرار میدهد دینی

و همچنین نمایشهاي  ;هایی در وصف راهبان ریا کار نوشت و شجره نامه دودمانشان را به ابلیس رسانید نمایشنامه

اغوا کرد، و کشیش دیگري در حال هجو آمیز و فارسهایی تنظیم کرد تا نشان دهد چگونه کشیشی دوشیزه اي را 

، منظومه تاریخ مقفاي پاپ مونث، موسوم به جوآنا را منتشر ساخت که  1558در سال . مستی دعاي قداس خواند

از طرف دیگر، وي . حکایتی ساختگی بیش نبود، اما بیشتر واعظان پروتستان آن را به عنوان تاریخ حقیقی پذیرفتند

با عادت : ((روش زندگی ایشان را به طرز رسواکننده اي برخالف اعتقاد نامه شان دانست لوتریها را نیز هجو میکرد و

ها ، ستیزه جوییها، تمسخرها، ناسزاگوییها، و  به گوشتخواري با اهانتی که نسبت به کشیشها روا میدارید، و با عربده

زاکس نیز با صدها نفر از متفکران .)) اید همه رفتارهاي ناشایسته دیگرتان، شما لوتریها، انجیل را به خواري کشیده

رویهمرفته،توانیم هانس زاکس را نمونه واقعی . هماوا شد و بر فساد اخالق و سودپرستی آن عصر نوحه سراییها کرد
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او مدت چهل سال از . الفزنی، خامی، و در عین حال مهربانی عامه مردم آلمان، بخصوص آلمانیهاي جنوبی، بدانیم

. میان خانواده نیکبختش به سر برد و اشعار آهنگین سرودزندگیش را در 

، در شصت و هشت سالگی زن زیباي بیست و هفت ساله اي را به عقد خود ار )1560(وقتی همسر اولش فوت کرد 

قرنی و شهري که در آن یک کفشدوز . و عمر وي حتی از این آزمایش دشوار هم موفق بیرون آمد و ادامه یافت ;آورد

ست شاعر، موسیقیدان، و اومانیست شود، کتابخانه بزرگی براي خود ترتیب دهد و از آن استفاده کند، ادبیات و میتوان

بیت شعر بسراید، و در تندرستی و خوشبختی معتدلی تا هشتاد دو سالگی زندگی  6000فلسفه یونان را بیاموزد، 

  . چند درباره آن گفته آید و شایسته آن که سخنی ;کند خالی از اهمیت و ارزش تاریخی نیست

IX - 1555- 1515: موز ایبریایی   

انگیزه هیجان آور اکتشافات جغرافیایی، افزایش ثروت . نیمه اول قرن شانزدهم، دوره پر جنبش ادبیات در پرتغال بود

یق و سرپرستی بر اثر توسعه تجارت، نفوذ روز افزون ایتالیا، تجمع گروهی از اومانیستها در کویمبرا و لیسبون، و تشو

درباري فرهنگدوست ، همه ، دست به دست هم داده اند و دورانی شکوفنده و جوشان در ادبیات پرتغال به وجود 

در این . اثر بزرگترین شاعر پرتغال، کاموئش، به اوج کمال خود رسید) 1572)) (لوزیاد((آوردند که با انتشار منظومه 

ها و قالبهاي بومی را عزیر  به نمایندگی ژیل ویسنته، که مایه)) تب قدیممک((دوره، مبارزه پرجار و جنجالی میان 

که، به رهبري سادمیراندا، مشتاقانه از ) قرن شانزدهم میالدي ما)) (مردان صد ساله پانزدهم((میشمرد و گروه 

و چهار سال  در مدت سی. هاي کالسیک، و یا بزرگان ادب ایتالیا، پیروي میکرد در گرفته بود سرمشقها و شیوه

هاي ساده خود بر صحنه ادبیات  یافته است، با نمایشنامه)) شکسپیر پرتغال(( ژیل ویسنته، که لقب ) 1502-1536(

پرتغال حکومت میکرد، چنانکه دربار پرتغال با تبسم رضایتمندي از او انتظار داشت که هر یک از وقایع زندگی 

ه پادشاه با پاپ در منازعه بود، به ژیل اجازه داده شد چنان آزادانه هنگامی ک. شاهان را به نمایشنامه اي در آورد

حکومت پاپی را مورد هجو و تنقید قرار دهد که آلئاندرو با تماشاي یکی از آن نمایشهاي انتقادي ویسنته در 

.)) دهمهاي لوتر گوش می فکر میکردم در وسط ایالت ساکس هستم و به گفته:((بروکسل، در یادداشتهاي خود نوشت

این نمایشنامهنویس بارور گاهی به اسپانیایی، گاهی به پرتغالی، و گاهی به هر دو زبان مینوشت، در حالی که از زبان 

در این آثار گاهی، مانند . هایی به آن چاشنی میکرد ایتالیایی، فرانسه، و التینی کلیسایی روستایی نیز مزه

توقف میماند تا بازیگران اشعار غنایی دلنشینی براي تماشاچیان هاي شکسپیر، جریان داستان چندي م نمایشنامه

خیل ویسنته مانند شکسپیر هم بازیگر بود، هم نمایشنامه نویس و هم صحنه پرداز، و نیز براي آنکه سنگ . بخوانند

. تمام در ترازو گذارده باشد، یکی از بهترین زرگران عصر خود به شمار میرفت

از اقامت شش سالهاش در ایتالیا بازگشت و اشتیاق تبالود رنسانس به آثار  1524ر سال فرانسیسکو سادمیراندا د

او نیز چون رونسار و شعراي گروه پلئیاد در فرانسه، و مانند سپنسر و سیدنی در . کالسیک را همراه خود هدیه آورد

دیگر خصوصیات سبک کالسیک عمق و انگلستان، عقیده داشت که باید ادبیات ملی را با پیروي از مضامین، اوزان، و 

مانند ژوآشم دو بله، پترارك را در شمار بزرگان کالسیک نام میبرد، و شکل غزل را نیز به  ;عظمت بخشید

و پیش از سال ) 1550(مانند ژودل، نخستین تراژدي پرتغالی را به شیوه کالسیک نوشت . هموطنانش توصیه میکرد

  . الی در قالب کالسیک را نیز منتشر ساختنخستین کمدي منثور زبان پرتغ 1527

. دوست او، برناردیم ریبیرو، به سبک ویرژیل اشعار روستایی سرود و، مانند تاسو، زندگی پررنج و حرمانی را به سر برد

برناردیم باعشق ورزي خود به یکی از بانوان درباري غوغایی برپا کرد و نفی بلد شد، اما دوباره مورد بخشش و عنایت 

مکتبی از تاریخنویسان قلم پرداز پرتغالی پیروزیهاي کاشفان ). 1552(و در دیوانگی جان سپرد . ادشاه قرار گرفتپ
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کاسپارکورئا به هندوستان سفر کرد، مقام یکی از منشیان آلبوکرك را یافت، محکوم به . جهان را ثبت کردند

  . در ماالکا به قتل رسید 1565خیانتکاري شد، و در سال 

که خود آن را  -)) تاریخ تسخیر هندوستان به دست پرتغالیها((ر طول زندگی پر از کوشش و تالش خود کتاب وي د

فرنائولوپس مدت نیمی از عمر متوسط انسانی را . را در هشت مجلد به نگارش در آورد - مینامید )) تلخیصی کوتاه((

تاریخ کشف و فتح هندوستان به ((کتاب به سیروسیاحت در مشرق زمین گذراند و بیست سال زحمت کشید تا 

  . را به پایان رساند)) دست پرتغالیها

در لیسبون خدمت کرد، و از اینکه طی آن )) خانه هند((ژوآئود باروش مدت چهل سال با مشاغل اداري مختلف در 

وي به بایگانی  .مدت در از ثروت هنگفتی براي خود دست و پا نکرده بود، پیشینیانش را به نادرستی بدنام ساخت

تالیف )) آسیا((کلیه اسناد و دفاتر آن شرکت دسترسی داشت و با گرد آوردن آن منابع تاریخ مفصلی با نام کوتاه 

خواند شد، زیرا سه جلد از چهار مجلد قطور آن هر یک شامل شرح ) ها دهه)) (دکادس((اما بعدها این اثر به نام  ;کرد

از لحاظ نظم و دقت و روشنی بیان این اثر با هر . ده سال به وقوع پیوسته بودند سلسله حوادثی بود که در فاصله هر

 ;یک از تاریخهاي معتبري که در آن عصر نوشته شده بودند، جز آثار ماکیاولی و گویتچاردینی، قابل برابري است

لیویوس ((د و باروش را گرچه آن ملت مغرور ممکن است در گفته فوق به میان آوردن استثناها را قبول نداشته باش

هاي گالیثیایی، واالنسی،  لهجه. در این موقع لهجه کاستیلی زبان ادبی اسپانیا شد بود. لقب بدهد)) پرتغال

اما استعمال لهجه . و گالیثیایی زبان پرتغالی شد ;کاتالونیایی، و اندلسی در گفتگوي روزانه مردم زنده مانده بود

لت و کلیسا، در زمان فردیناند ، ایزابل، و کاردینال خیمنث، طبعا باعث اعتبار و کاستیلی به عنوان زبان رسمی دو

و از آن زمان تاکنون، صوتبندي محکم زبان کاستیلی ادبیات اسپانیا را بر دوش مردانه خود حمل  ;برتري آن شد

ز جمله آنتونیود گوارا بعضی از نویسندگان این دوره شیفتگی مذمومی به لفظ پردازي پیدا کردند، و ا. کرده است

کتاب موسوم به ساعت ((نمونه اي از نثر تصنعی و سنگین از صنایع بدیعی به وجود آورد، تا آنجا که ترجمه 

او به زبان انگلیسی، توسط لرد برنرز، زمینه را براي شیوه نویسندگی پرتکلف جان لیلی در ) 1529)) (شاهزادگان

. بازیهاي بی نمک شکسپیر در نخستین کمدیهایش، آماده ساخت، و همچنین واژه ))یوفیوئیز((کتابش، 

شوق و شور براي خواندن رمانهاي شوالیه اي به چنان پایه اي . ادبیات اسپانیایی نغمه دین، عشق، و جنگ بود

 کورتس اسپانیا توصیه کرد ماده اي قانونی از انتشار آن گونه داستانها جلوگیري به عمل 1555رسیدند که در سال 

و اگر در اسپانیا هم به مورد اجرا گذارده شده بود،  ;آورد، و در واقع چنین قانونی در امریکاي اسپانیا نافذ گشت

یکی از رمانهایی . محروم مانده باشد)) دون کیشوت((احتمال آن میرفت که دنیاي امروز از داشتن شاهکاري چون 

، اثر خورخه دمونتمایور، است که به )1542)) (در دام عشق دیانا((که از دستبرد حوادث اسپانیا مصون مانده است 

، اثر ساناتسارو شاعر اسپانیایی ایتالیایی نوشته شده بود و به نوبه خود مورد تقلید ) 1504)) (آرکادیا((تقلید در کتاب 

ست، یکی از این رمان،که به سبکی مخلوط از نظم و نثر نوشته ا. سر فیلیپ سیدنی قرار گرفت)) آرکادیا((کتاب 

و در این مورد هم بار دیگر مسخر شده مسخر کننده را تسخیر کرده  ;هزاران نمونه نفوذ ایتالیا در ادبیات اسپانیاست

کاستیلیونه را، بانثري در خور متن اصلی، ترجمه کرد و نصیحت ناواجرو، شاعر )) درباري((خوان بوسکان کتاب . است

  . اسپانیا به کار بست ونیزي، را دایر بر ترویج شکل غزل در

. دوست و همکار اوگارثیالوسودالوگا تقریبا بدون وقفه آن شکل شعري نوین را در زبان کاستیلی به اوج ترقیش رساند

او نیز، مانند بسیاري از نویسندگان اسپانیایی آن دوره، از خانواده اي اعیان بود و پدرش سفیر کبیر فردیناند و ایزابل 

هنگام بیرون راندن  1532در سال  ;ابتدا وارد خدمت لشکري شد ;)1503(در تولدو به دنیا آمد گارثیالسو . در رم

چند  ;در محاصره شهر تونس دوبار بسختی زخمی شد 1535در سال  ;ترکها از وین خود را به دالوري ممتاز ساخت
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شد تا فرماندهی حمله به  در فرژوس داوطلب ;ماه بعد در لشکر کشی بیهوده شارل پنجم به پرووانس شرکت جست

دژ مستحکمی را بر عهده گیرد، و اولین کسی بود که از دیوار دژ باال رفت، اما از ضربهاي که بر سرش فرود آمد پس 

یکی از سی و هفت غزل او، که به دوستش بوسکان . و او، در آن زمان، سی و سه سال داشت ;از چند روز جان سپرد

و اینک نفرین، : وهبار را، که در هر جنگی شنیده شود، بار دیگر به طنین در میآورداهدا شده بود، همان نغمه اند

و آنچه پیش از این گذشته است به تغییر صورت خود ادامه میدهد،  ;دامنه دارتر از همیشه، بر روزگار ما بال گسترده

دیگر، آمیخته به غربت و و هر کدام از ما چندش جنگ را حس کردهایم جنگی پس از جنگ  ;تا از بد بدتر شود

مخاطرات و مخافت و هر کدام از ما تا مغز وجودمان خسته شدهایم، از اینکه خون خود را بر در ازاي نیزه اي روان 

پاره اي از مردمان همه ساز و برگشان را از کف داده اند، . یابیم یا به خطار رفتن آن را موجب زنده ماندن خود بدانیم

اما فایده اینهمه . ه اند بر باد فنا رفته است حتی نام خانه، خانواده ، همسر، و یادبودهایشانو هر چه دلخوشی داشت

چیست اندکی شهرت یا سپاسگزاري ملت و یا جایگاهی در تاریخ روزي کتابی نوشته خواهد شد، و آنگاه نتیجه آن را 

  . ند، اما وي نتوانست چیزي از آنها را ببیندهزاران کتاب از روي مهر و اشتیاق خاطره او را زنده ساخت. خواهیم دید

اشعارش در مجلدات کوچک دستی به چاپ  ;نویسان مرگ او را در سرلوحه وقایع مهم زمان ثبت کردند تاریخ

آهنگسازان اسپانیایی  ;و در جیب سربازان اسپانیایی به یک دوجین از سرزمینهاي مختلف حمل شدند - رسیدند 

و نمایشنامه نویسها از این سرودهاي شبانی  ;رت مادریگالهایی، براي اجرا با ویخوئال، درآوردنداشعار غنایی او را به صو

  . نمایشنامه ساختند

 کمدي. تئاتر در اسپانیا عمر به اهمال میگذارند، و نمی دانست که بزودي رقیب تئاتر درخشان الیزابتی خواهد شد

هایی از رمانهاي مردمی توسط بازیگران دوره گرد در  صحنههاي تک پرده اي ، ساتیرهایی به سبک فارس، و یا 

لوپه دروئذا که به . میدانهاي عمومی یا پیشخوان مهمانسراها، و نیز گاهی در مقر امیران و کاخ سلطنتی، اجرا میشدند

  . هاي بازیگران جانشین ژیل ویسنته شد، شهرتی به دست آورد عنوان تهیه کننده نمایشنامه و مدیر گروه

)) دنیاي جدید((گونثالو فرناندث داوویذو به فرمان شارل پنجم به سمت تاریخنگار . اریخ نویسان فراوان نبودندت

). 1535)) (عی هندیشمردگان باخترتاریخ عمومی و طبی((تعیین شد، و با نوشتن کتابی قطور و نامنظم، با عنوان 

لی که در امریکاي اسپانیا اقامت داشت، از راه استخراج گونثالو در مدت چهل سا. وظیفه خود را به نحوي انجام داد

، ))گزارش مختصري درباره انهدام هندیشمردگان((به همین جهت، نسبت به کتاب  ;طال، به ثروت فراوان دست یافت

 نفرت. که در آن بار تولومه دالس کاساس روش بیرحمانه استثمار از بردگان بومی را در معادن امریکا وصف کرده بود

همراه کریستوف کلمب به راه افتاد، در مکزیک اسقف شهر چیاپا  1502الس کاساس در سال . شدید ابراز میداشت

خود، خطاب به )) خاطرات((در کتاب . شد، و تقریبا تمام عمر خود را در خدمت و غمخواري هندیشمردگان گذراند

در زیر شرایط سخت و فشار کار شاقی که دولت اسپانیا، شرح میدهد که بومیان ستمدیده چگونه دسته دسته 

این هندیشمردگان عادت کرده بودند در اقلیم گرمسیري . مهاجران اروپایی برایشان تحمیل میکردند، جان میسپردند

مثال ایشان هیچ وقت اقدام به استخراج طال نکرده بودند، . خود کارهاي سبک انجام دهند و با غذایی ساده سر کنند

و حاصل دسترنج خود را نیز تنها در ساختن زینت آالت به  ;دا کردن ذرات طال از خاك قناعت داشتندبلکه تنها به ج

الس کاساس حساب کرده بود که عده هندیشمردگان امریکا، در مدت سی و هشت سال، از . کار میبردند

بلغان فرقه دومینیکیان و م. نفر تقلیل یافته است 14000به ) که بی شک بسیار زیاد تخمین زده بود( 000,000,12

  و ملکه ایزابل مکررا  ;یسوعیان در اعتراض به بردگی هندیشمردگان باالس کاساس هماواز شدند
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فردیناند و کاردینال خیمنث در مورد استخدام بومیان امریکا در کارهاي سنگین قوانینی . آن روش را مذموم شمرد

مردان در امواج سیاست اروپایی غوطهور شدند، بیشتر دستورها و اما هنگامی که این جوان. نیمه انسانی وضع کردند

. افتاد قوانینشان پشت گوش می

فرانثیسکولویث دگومارا شرح آن دستبرد را، با سبکی که باب . مختصر مباحثه اي برخاست ;در مورد تسخیر مکزیک

تاریخ حقیقی ((مقام اعتراض برآمد و اما برنال دیاث دل کاستیلیو در  ;سلیقه کورتز بود، به رشته نگارش درآورد

و در آن، ضمن تمجید شایسته از پیروزي کورتز وي را متهم ساخت  ;)1568(را تالیف کرد )) تسخیر اسپانیاي جدید

که کلیه افتخارات و غنایم جنگی را به خود اختصاص داده و چیزي براي سربازان رشیدي چون برنال باقی نگذارده 

ذاب و لبریز از شوق دالوري و نشاط پیروزي، و همچنین آکنده از اعجاب و احترام صادقانه این کتابی است ج. است

هنگامی که به مناظر گرد خود مینگریستم در دل میاندیشیدم که ((نسبت به ثروت و شوکت تمدن آزتکها درمزیک، 

کاملترین تاریخ اسپانیا و )). که همه ویران شده است: ((و سپس میافزاید.)) آنجا بهشت واقعی رومی زمین است

دیگواورتاذو . معروفترین رمان اسپانیایی، که در این دوره به رشته نگارش در آمدند، منسوب به یک نویسنده اند

پدرش هنگام محاصره غرناطه . مندوثا، یازده سال پس از فتح غرناطه به دست فردیناند، در آن شهر زاده شد

مندوثا در شهرهاي . از سقوط آن شهر به حکومت آنجا تعیین شده بودافتخارات بسیار به دست آورده و پس 

ساالمانکا، بولونیا، و پادوا تحصیل کرد و بر فرهنگ و زبان التینی، یونانی، عربی و همچنین فلسفه و حقوق احاطه 

می که و هنگا ;او متون کالسیک را با پشتکاري که خاص شاهزادگان دوره رنسانس بود جمع آوري میکرد. یافت

سلیمان قانونی او را وادار کرد تا در ازاي خدماتی که براي باب عالی انجام داده بود پاداشی از او بخواهد، دیگو فقط 

وي در مقام رایزنی شارل پنجم به مرتبه باالیی رسید، و در ونیز، رم، و شوراي . خواستار چند نسخه خطی یونانی شد

که پیغام تندي را از جانب شارل به پاپ پاولوس رساند و، در نتیجه، مورد  ترانت نماینده خصوصی شارل شد، یک بار

من یک سربازم و پدرم نیز پیش از من : ((با تمام غرور یک اشرافی اسپانیایی به پاپ پاسخ داد. توبیخ پاپ واقع شد

ه پاس احترام جانشینی مسیح یک سرباز بود، و وظیفه خود دانم که اوامر سرور تاجدارم را به انجام برسانم، و مادام ک

و به ...من سفیر پادشاه اسپانیا هستم. را، چنانکه شایسته است، نگاه میدارم، هیچ گونه بیمی از آن مقام مقدس ندارم

گر چه عقیده عمومی تا مدتها .)) عنوان نماینده مخصوص وي از هرگزندي، حتی ناخشنودي آن مقام مقدس در امانم

، نخستین بار در ادبیات اروپایی دزد ))زندگی و ماجراهاي الثاریلیود تورمس((با نوشتن رمان بر این بود که مندوثا، 

بی سروپایی را قهرمان داستان خود قرار داده است، اما تحقیقات اخیر در این باره تردید دارد و نسبت دادن این اثر را 

خانواده سلطنتی پایینتر قرار میگرفت و عالوه بر  به نویسنده اي چون مندوثا، که در مرتبه اصالت خانوادگی تنها از

بخصوص که در این داستان روحانیان چنان  ;آن از ابتداي کودکی براي خدمت کشیشی بار آمده بود، نادرست میداند

مورد هجو و تمسخر قرار گرفته اند که دستگاه تفتیش افکار چاپ مجدد آن را منع کرد، مگر آنکه اهانتهاي آن 

کودك بیصاحبی که براي راهنمایی گداي کوري به استخدام وي درآمده  الثاریلیو،. وحانیان حذف میشدنسبت به ر

سپس در خدمت معتمدانی چون کشیش، فرایار، : است، در کوچه و بازار فنون جیب بري و دله دزدي را فراگیرد

حتی هنگامی که دزد جوان و مکاري . صلح ، و آمرزشنامه فروش دست به جنایات بزرگتري میزندقاضی عسکر، امین 

از آب در آمده است، از نیرنگهایی که آمرزشنامهفروشان دوره گرد براي عرضه متاع خود به کار میبستند دچار 

بابم را خوردم و او را معجزه عالم باید اعتراف کنم که من هم مانند بسیاري از مردم مدتها فریب ار(( ;شگفتی میشود

را در زمینه  - ) شیاد)) (پیکارو((برگرفته از واژه  - این داستان پر جنب و جوش سبک پیکار سک .)) تقدس دانستم

و موجب شد که تقلیدهاي بیشماري از آن در ادبیات اروپایی به وجود آیند، که : رمان نویسی وارد ساخت

. ، اثر الن لوساژ، است) 1735-1715)) (ژیل بالس((رمان برجستهترین و مشهورترین آنها 
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مندوثا که به گناه شمشیر کشی، به دنبال یک مشاجره، از دربار فیلیپ دوم بیرون رانده شد، در شهر غرناطه گوشه 

و سپس  ;چندي به سرودن اشعاري بسیار آزاد و بیپروا پرداخت ، که در دوران زندگیش اجازه چاپ نیافتند. گرفت

نگاشت، اما این اثر نیز به اندازه اي )) تاریخ جنگ غرناطه((را در کتابی با عنوان ) 1570- 1568(واقعه طغیان مورها 

بیطرفانه نوشته شده و نسبت به مورها منصفانه داوري کرده بود هیچ ناشري جرئت به چاپ آن نکرد، تا در سال 

الوستیوس را سرمشق خود قرار داد و کوشید تا با او برابري مندوثا س. ، که آن هم به طور ناقص، انتشار یافت1610

و همچنین یکی دو موضوع جالب هم از آثار تاسیت اقتباس کرد، اما رویهمرفته کتاب او در اسپانیا نخستین  ;کند

حقایق  تاریخی است که از وقایعنگاري سطحی و تبلیغات مداهنه آمیز پا فراتر نهاده و با ادراکی فلسفی و بیانی ادبی

وي یکی از کاملترین . ، در هفتاد و دو سالگی، درگذشت1575مندوثا به سال . تاریخی را مورد بررسی قرار داده است

  . شخصیتهاي دورانی است که پر بود از مردان کامل

 در این صفحات شتابزده، وجدان نویسنده که با زمان مسابقه گذاشته پیوسته قلم تیزتک را آگاه ساخته است که،

چه بسیار ناشران، معلمان، دانشوران، . چون مسافري عجول ، جز خراشاندن سطح امور کار دیگري از پیش نمی برد

هنرپروران، شاعران، رمان نویسان، و یاغیان متهوري که، در پی نیم قرن کوشش و تقال، ادبیاتی را به وجود آوردند که 

هاي خطیی که ذکر شان نیامد، چه ملتهایی که فراموش  نسخهچه ! ما در این مجال تنگ چنین به اختصار گذراندیم

! شده ماندند، و چه نوابغی که در زمان خود جاویدان شناخته شده بودند و در اینجا عمرشان به یک سطر گذشت

مرکب قلم خشک میشود و، تا جربان آن ادامه دارد، باید از رشحاتش استفاده کرد و در نظر  ;چارهاي در کار نیست

ننده تصویري، گرچه مه آلود، از مردان و زنانی مجسم ساخت که لحظه اي از دغدغه جنگ و االهیات آسوده اند خوا

مردان و زنانی که افکار  ;تا مظاهر گوناگون زیبایی و هنر را نیز چون عشق به سرابهاي حقیقت و قدرت پرستش کنند

تجلی بخشیده اند، منطق و موسیقی را به هم در  ها، و نقاشیها و عواطف درونی را به شکل ساختمانها، مجسمه

آمیخته اند، و ادبیات را به پایه اي رسانده اند که زبان گویاي هر ملتی شده و توانسته است روح هر عصر را به اشکالی 

دهد،  چنان موزون و ذوقپرور در آورد که گردش زمان هم آنها را عزیز بدارد، از میان هزاران بالیاي گوناگون عبورشان

  . و چون میراث گرانبهاي نژادي به نسلهاي آینده بسپارد

فصل سی و ششم

  هنر در عصر هولباین

1517 -1564  

  

I  -اصالح دینی، و رنسانسهنره ،  

ایست از جنبش اصالح دینی آسیب حتی تنها به این دلیل که آیین پروتستان از ده فرمان پیروي میکرد، هنر میب

صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه در باال در آسمان است، و : ((زیرا مگر نه آنکه خداي بزرگ فرموده بود ;ببیند

پس از چنین منع ) 20.4سفر خروج، )) (از آنچه پایین در زمین است، و از آنچه در آب زیرزمین است براي خودمساز

. ود هنرهاي تجسمی نشوونما یابند یهودیان فرمان برداشتند و هنر را نادیده انگاشتندموکدي چگونه ممکن ب

مسلمانان تا حدي رعایت فرمان کردند، هنر خود را تزیینی و مجرد نگاه داشتند، بیشتر به نشان دادن اشیا، و ندرتا 

ن، که کتاب عهد قدیم را باز یافته آیین پروتستا. انسان، پرداختند، و هرگز گرد مجسم ساختن معبود خود نگردیدند

رومیش اصل یهودي آن را در زیر سایه خود  - آیین کاتولیک، که میراث یونانی . از راه و رسم سامی پیروي کرد ;بود

مجسمهسازي گوتیک قدیسان و خدایان را : پوشانده بود، باگذشت زمان بیش از پیش سر از پیروي آن فرمان باز زد
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و چون نوبت به دوره رنسانس رسید، . ها مجسم کرد و نقاشی ایتالیایی کتاب مقدس را بر پردهبر سنگ نمایان ساخت 

شاید ممانعت . فرمان دوم از ده فرمان بکلی پشت گوش انداخته شد و هنگامی که از انواع هنرهاي تجسمی برپا شد

و در  ;ی جلوگیري به عمل آیدهاي جادوی دیرین بدان جهت بوده است که از شبیه سازي اشیا به منظور استفاده

ایتالیاي دوره رنسانس هنر پروران آن قدر زیرك بودند که بدانند سرپیچی از تحریمی که در آن زمان معنی و ارزش 

  . اصلی خود را از دست داده بود دیگر تابو به شمار نمی آید

اصول عقاید و اساطیر آموختن  کلیسا که خود بزرگترین حامی هنر بود انواع هنرهاي تجسمی را وسیله اي براي

در نظر روحانی سیاستمدار، که این اساطیر را براي نگاهداري پایه . دینی، به مردمی که عموما بیسواد بودند، قرار داد

لیکن هنگامی که . اخالقی مردمان ضروري میدانست، به کار بردن هنر در این راه خیر کامال عاقالنه شمرده میشد

نند آمرزشنامه فروشی کلیسا مورد سودجوییهاي کلیسا قرار گرفت، مصلحان دینی بحق بر ضد اساطیر دینی نیز ما

در این باره . نقاشی و مجسمه سازي، که وسایلی بودند براي رسوخ دادن اساطیر دینی در ذهن مردمان، طغیان کردند

هنرها را مطرود شمرده باشد،  نظر من آن نیست که انجیل کلیه: ((لوتر رفتاري معتدل داشت، چنانکه نوشته است

چنانکه پاره اي از مردم خرافه پرست در آن اصرار میورزند، برعکس من از دل و جان آرزو دارم که ببینم همه 

شریعت موسی تنها ساختن شبیه . در خدمت خداوندگاري هستند که آنها را آفریده و به ما ارزانی داشته است...هنرها

ضد مسیح رم را با ...پرستندگان ((، وي از پیروان خود خواست که 1526در سال .)) خداوند را حرام دانسته است

)). هاي نقاشی مورد حمله و تکذیب قرار دهند پرده

ها را با شرایط و محدودیتهایی مجاز  حتی کالون، که پیروانش از جدیترین تمثال شکنان بودند، ساختن تمثالها پیکره

اما چون مشاهده کنم که ...نیستم که راي به الغاي همه نوع شبیه سازي بدهممن آن قدر خرده گیر :((میشمرد

از جانب خدا به ما میرسد، انگیزه باطنیم آن است که آن دو هنر منزه و مبتنی بر قوانین ...نقاشی و مجسمه سازي

مصلحانی، )). جسمه بسازدبنابراین، بشر نباید از چیزي، جز آنکه به چشم میبیند، نقاشی کند یا م. شرعی باقی بمانند

که نه به اندازه لوتر انسان بودند و نه چون کالون محتاط، ترجیح دادند که نقاشی و مجسمه سازي مذهبی را یکسره 

را چون )) زیبایی)) ((حقیقت ((به عبارت دیگر،  ;منسوخ دارند و کلیساهاي خود را از انواع تزییناتش پاك کنند

ستان، اسکاتلند، سویس، و آلمان شمالی انهدام آثار هنري دینی به طور کلی و بدون در انگل. کافري نفی بلد ساخت

هاي اشیاي متبر که و دیگر ظروف فلزي را  در فرانسه هوگنوها جعبه عتیقات و کاسه ;تمیز و تبعیض صورت گرفت

راه جنبش اصالح دینی  باید به غیرت و شور مردانی که جان خود را در. که در کلیساها به چنگ آوردند ذوب کردند

فدا ساختند پی برده باشیم تا بتوانیم علت آن هیجان خشمالودي را که، در لحظات پیروزي، ایشان را به منهدم 

زیرا ایشان در واقع میخواستند مظاهر تسلط آمرانه کلیسا را از  ;ها وامیداشت، درك کنیم ساختن تمثالها و پیکره

نهدام بیرحمانه و وحشیانه بود، اما باید خود کلیسا را، که قرنها از به وجود آمدن هر گر چه این ا. میان برداشته باشند

  . نوع اصالح مقتضی ممانعت به عمل آورده بود، نیز تا حدي مسبب دانست

واکنش بر ضد . هنر گوتیک در این دوره مخلوع شد، اما جنبش اصالح دینی تنها یکی از عوامل آن خلع ید بود

سطایی طبعا موجب تنفر شدید نسبت به سبکهاي معماري و تزییناتیی شد که از دیرباز وابسته به کلیساي قرون و

زیرا  ;اما عالوه بر این، هنر گوتیک حتی قبل از آنکه لوتر زبان به سخن بگشاید محکوم به نیستی شده بود. آن بود

یاغی مسلک، گریبانش را گرفته بود و آن را بیماري درونی، چه در فرانسه کاتولیک آیین و چه در آلمان و انگلستان 

. خود سوخت و از میان رفت)) شعله سان((هاي سبک  و به عبارت دیگر هنر گوتیک در شراره ;رو به انهدام میبرد

همچنین، پیدایش رنسانس نیز به اندازه جنبش اصالح دینی براي هنر گوتیک مرگ آور بود، زیرا رنسانس از ایتالیایی 

مگر پس از تغییر  ;ه بود که هرگز مهر هنر گوتیک را به دل راه نداد و تقلید از آن را گردن ننهادسرچشمه گرفت
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از طرف دیگر رنسانس به طور عمده درمیان افراد با سواد و روشنفکري اشاعه یافت که فکر . ماهیت بخشیدن به آن

با پیشرفت . بی و دوره گوتیک نبودشکاکشان به هیچ وجه قادر به درك ایمان پرشور مردم دوره جنگلهاي صلی

جنبش اصالح دینی، کلیسا، که عالیترین بیان هنري خود را در معماري گوتیک یافته بود، چنان بر اثر از دست دادن 

انگلستان، آلمان، و اسکاندیناوي، و نیز به سبب دستبردهایی که شاهان کشورهاي کاتولیک بر عوایدش زدند، دچار 

یا مسیر سلیقه  ;ود که دیگر نمی توانست مانند گذشته هنرها را در پرتو حمایت خود نگاه داردتنگدستی مالی شده ب

رنسانس که با روش خود همه چیز را به صورت دنیوي و . عمومی و سبک هنري را، به حکم خود، تعیین سازد

ه جاي سنن مقدس دینی و کفرآمیز درمی آورد، با گذشت هر روز، پسندهاي خود از شیوه هنر و آثار کالسیک را ب

بشر دستهاي بی ایمان خود را از فراز قرونی آکنده از ایمان و هیبت دینی به سوي . هنري قرون وسطایی مینشاند

جنگ بر ضد سبک گوتیک، . جهان باستان دراز کرد تا بار دیگر همان هیجانات خاك پرستی دیرین را به چنگ آرد

. را از میان برانداخته بودند، آغاز شدیعنی هنر بربرهایی که امپراطوري روم 

با نبش  ;هاي منهدم شده خود را از نو برافراشتند پرستشگاه ;رمیهاي سرخورده دوباره به زندگی و قدرت بازگشتند

و ابتدا به ایتالیا، و سپس به فرانسه و انگلستان، فرمان  ;قبور کهن پیکره خدایانشان را از زیر خاك بیرون کشیدند

رنسانس گوتیک را مغلوب . از آن هنري که شکوه یونان و عظمت روم را در خود جمع داشت پیروي کنند دادند که

  . کرد، و در فرانسه بر جنبش اصالح دینی چیره شد

II -  هنر رنسانس فرانسه  

  ))بیماري ساختن((-  1

برخی . انداخت ه تاخیر میدر معماري کلیسایی فرانسه، سبک گوتیک با مبارزه موفقیت آمیزي فرا رسیدن مرگ را ب

از جمله، کلیساي سن پیر شهرکان  ;از کلیساهاي جامع قدیمی قسمتهاي تازه اي ، به سبک گوتیک، بر خود افزودند

  . و کلیساي جامع بووه بازوي عرضی جنوبیش را بنا کرد ;جایگاه همسرایان خود را تکمیل کرد

، سبک گوتیک )1553(متر بر آن بازوي عرضی برافراشت  152هنگامی که ژان واست یک منار مخروطی به بلندي 

آن بناي رفیع و بیباك از بن  1573و چون در روز عید صعود سال  ;واپسین کوشش را براي ادامه زندگی به جا آورد

فرو ریخت و سقف جایگاه همسرایان را نیز با خود پایین آورد، عمر اصیلترین سبک معماري در تاریخ بشر به پایان 

د در این دوره، آثاري از معماري گوتیک، باشکوهی کمتر، در پونتواز، کوتانس، و تعدادي از شهرهاي فرانسه بنا رسی

در پاریس، که نگاه آدمی بر هر گوشهاش یکی از شگفتیهاي گذشته اي باور نکردنی را مییابد، دو کلیساي زیباي . شد

اما حاال دیگر ). 1654-1532(سنت اوستاش و ) 1626- 1492(سنت اتین دومون : گوتیک به وجود آمدند

در سنت اتین دومون شباك سنگی مجلل بر باالي : خصوصیات معماري دوره رنسانس به درون آنها راه یافته بودند

. و در سنت اوستاش ستونهاي چهارگوش توکار با سرستونهاي شبه کورنتی ;طاق جایگاه همسرایان

اري گوتیک دینی معرفی بود از سلیقه فرانسواي اول، و همچنین نشانی از جانشینی معماري رنسانس دنیوي بر معم

همه آن باروري اقتصادي، هنر پروري اشرافی، و لذت . توجهش به خوشیهاي زمینی و انصرافش از امیدهاي آسمانی

و دلبستگی هاي هنر را در ایتالیاي دوره رنسانس دام زده بودند اکنون مایه تشویق  پرستی کافرانه اي که شعله

هنرمندان ایتالیایی به فرانسه دعوت شدند . معماران، نقاشان، مجسمهسازان، سفالگران، و زرگران فرانسوي شده بودند

نه تنها در پاریس، بلکه در . هاي تزیینی خود را با اشکال باقیمانده از سبک گوتیک درهم سازند تا مهارتها و نگاره

لیون، دیژون، آوینیون، واکس آن پرووانس درخشش طراحی ایتالیایی و واقع گرایی فونتنبلو، مولن، تور، بورژ، آنژه، 

نقاشی فالندري باسلیقه فطري و لطف عوالم مرد و زنی اشرافیت فرانسه به هم آمیختند و در آن کشور هنري به 

  . وجود آوردند که برتري هنري ایتالیا را به مبارزه طلبید و به ارث برد
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هنري در فرانسه پادشاهی بود که هنر را با دلدادگی، و در عین حال با تمیز و تشخیص، دوست پیشواي این جنبش 

  . روح سرخوش و خندان فرانسواي اول بر معماري دوران فرمانروا پیش منعکس ماند. میداشت

اي اول معماران، در واقع، فرانسو. جمله اي بود که فرانسواي اول به هنرمندانش تلقین میکرد!)) جرئت داشته باشید((

وي به قدرت . مجسمه سازان، و نقاشان را، حتی بیشتر از ایتالیاییها، در اقدام به تجربیات هنري تازه آزاد میگذارد

همچنین یوس  ;چهرهسازي در نقاشی فالندري پی برد و ژان کلوئه را به عنوان نقاش درباري در خدمت نگاه داشت

اما در انواع هنرهاي تزیینی و طراحی ایتالیا را . ی از وي و درباریانش نقاشی کندهای وانکلو را مامور کرد که تک چهره

، از بسیاري از شهرهاي ایتالیا، از جمله )1515(فرانسواي اول پس از پیروزي در مارینیانو . منبع الهام خود قرار داد

اري و نقاشی و هنرهاي فرعی آن شهرها میالن، پاویا، و بولونیا دیدن کرد و و با غبطه و اشتیاق به مطالعه در معم

خوب به خاطر دارم که کلیه شاهکارهاي بزرگترین هنرمندان : ((چلینی گفته فرانسوا را چنین نقل میکند. پرداخت

که اگر گزافه اي در میان باشد محتمال از آن چلینی بوده )) ;همه شهرهاي ایتالیا را مورد بررسی دقیق قرار دادهام

تجاوز از ده مورد را گزارش داده است که فرانسوي اول به وسیله داللهایی در رم، فلورانس، ونیز، و و ازاري م. است

بر اثر این کوششها بود که مونالیزاي لئوناردو داونیچی، لداي . میالن آثار هنري گرانبهایی از ایتالیا خریداري کرد

زاران گلدن، نشان، طراحی پیکره کوچک نقاشی، و میکالنژ، ونوس و کوپیدو برونتسینو، مریم مجدلیه تیسین، و ه

. هاي آلپ عبور کردند تا زیب و زیور لوور شوند فرشینه از کوه

فرمانرواي هنر دوست اگر چنانکه آرزویش بود فرصت مییافت، شاید همه هنرمندان طراز اول ایتالیا را به فرانسه 

ترا در میان طال خفه : ((وي یک بار به چلینی وعده داد. در این راه، پول به طرز وسوسه انگیزي خرج میشد. میبرد

و به اندازه کافی در آنجا باقی ماند تا شیوه ) 1545-1541(چلینی به دفعات به فرانسه سفر کرد .)) خواهم کرد

به در زمان شارل هشتم ) بوکادور(دومنیکو برنابئی . زرگري را، با آن ظرافت طرح و کمال فن، در فرانسه رایج ساخت

و تقریبا یک قرن طول  ;)1532(فرانسواي اول او را مامور ساختن بناي هتل دو ویل پاریس کرد  ;فرانسه آمده بود

آن را به آتش کشید و با خاك  1871حکومت انقالبی کمون پاریس در سال . کشید تا ساختمان آن به پایان رسید

لئوناردود داوینچی در سن پیري به . کادور، برپا ساختنداما بار دیگر آن بنا را، برطبق همان نقشه بو ;یکسان کرد

اما، تا آنجا که اطالع در دست  ;همه بزرگان هنر و بزرگزادگان آن کشور او را ستایش کردند ;)1516(فرانسه رفت 

 ، و بزودي از آنجا)1518(آندرئادل سارتو به فرانسه رفت . است، هیچ اثر هنري در فرانسه از خود برجاي نگذاشت

و تا هنگام خود کشیش در ) 1530(از فلورانس با تطمیع به فرانسه دعوت شد ) ایل روسو(جووانی باتیستا  ;گریخت

پس  ;جولیو رومانو از فرانسه دعوتهاي فوري دریافت داشت، ولی جذبه شهر مانتوا او را پایگیر ساخته بود. فرانسه ماند

فرانچسکو ). 1532(ا به جاي خویش رهسپار آن دیار کرد برجستهترین دستیار هنریش فرانچسکو پریماتینچو ر

آباته، سباستیانو سرلیو، و شاید بیش از ده / پلگرینو نیز به فرانسه رفت، و سپس جاکومو دا وینیوال، نیکولودل 

 در همان زمان هنرمندان فرانسواي نیز شوق آن داشتند که به ایتالیا سفر کنند و از کاخهاي. هنرمند معروف دیگر

فلورانس، فرارا، و میالن، و همچنینی کلیساي نوساز سان پیترو، که در شهر رم برافراشته میشد، بازدید به عمل 

تبادل خون فرهنگی میان دو ملت، از زمان غلبه هنر و اندیشه یونانی بر روم باستان، هر گز بدین فراوانی . آورند

  . صورت نگرفته بود

ین دلربایی هنر ایتالیا دل آزرده بودند، و در حقیقت براي مدت نیم قرن هنرمندان فرانسوي و فالندري از ا

تاریخ معماري فرانسه عبارت بود از نبرد شاهانه اي میان سبک گوتیک، که در دل همگان ریشه مهر ) 14981545(

تصویر این نبرد بر  .هایی که از ایتالیاي شکست خورده پیروز به فرانسه نشت مییافتند ها و سلیقه دوانده بود، و شیوه

در آن کاخها سبک گوتیک هنوز برتري داشت و اثر دست استادکارهاي گالیایی بر . سنگهاي کاخ لوار متجلی بود
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به عبارت دیگر هر یک دژي بود که شیوه دژهاي فئودالی و محاط در خندقی پر آب که آن را از  ;طرح بنا نمایان بود

هاي بنا با ابهت تام استوار شده  یی به سبک قالع که بر هر یک از گوشههمه سمت محفوظ نگاه میداشت، با برجها

هاي وادار بندي شده بزرگ که نور خورشید را به درون میخواندند، بامهاي پرشیب لبه دار که برف را به  بودند، پنجره

تسخیر کنندگان ایتالیایی اما . هاي شیروانی که مانند عینک تک چشم سر از بامها بر میآورند دور میراندند، و پنجره

 ;اجازه یافتند که قوسهاي تیزه دار سر درهاي گوتیک را فرو خوابانند و به شکل قوسهاي رومی پیشین باز گردانند

هاي مستطیل، و پشتبندي شده با ستونهاي چهار گوش تودار، و سنتوریهاي باالي  نماي بناها را با دریفهاي از پنجره

داخل بناها را با ستونهاي کالسیک، سرستونها، افریزها، گچبریها، قاببندهاي گرد،  و ;سر در به وجود بیاورند

ها، جانواران نیمتنه شاهان، و  سنگتراشی شده اي تزیین کند که انواع گیاهان، گلها، میوه کوپیاهايآرابسکها، و کورنو

از نظر اصول معماري دو سبک گوتیک و کالسیک با هم ناسازگار بودند، اما . ز آنها بیرون میریزندخدایان اساطیري ا

و این یکی از علل عمده اي  ;قوه تمیز و ذوق سلیم فرانسویان توانست از تلفیق آن دو زیبایی متعادلی به وجود آورد

. بود که فرانسه را یونان دنیاي جدید ساخت

، اکنون بر کشور فرانسه، یا مزاج فرانسوا ))بیماري ساختن((ته یک فرمانده سرگردان فرانسوي تب ساختمان، یا به گف

-1515(وي به قسمت شمالی کاخ قدیمی بلوا، براي منزلگاه ملکه کلود، جناح تازه اي افزود . مستولی شده بود

  . ماري رنسانس بودمعمار آن یک فرانسوي به نام ژاك سوردو، و سبک کارش کامال به شیوه مع ;)1519

سوردو که ساختن راه پله را براي الحاق آن جناح نامناسب یافت، براي حل آن مشکل، یکی از بدایع معماري آن عصر 

به این معنی که در خارج بنا یک پلکان پیچ تعبیه ساخت که درون برجی هشت ضلعی تا سه طبقه  ;را طراحی کرد

و نیز پلکان در هر طبقه به  ;از سقف بنا بیرون نشسته بود، منتهی میشد باال میرفت و به سرسراي خوش تناسبی، که

  . ها تزیین یافته بود ها و سنگتراشی بالکانه اي میرسید که با انواع مجسمه

فرانسوا، پس از مرگ ملکه تیره روزش، ذوق معماري خود را متوجه کاخ شامبور ساخت که در پنج کیلومتري جنوب 

در آنجا دوکهاي اورلئان کلبه اي مخصوص شکار ساخته بودند  ;تري شمال خاوري بلوا قرار داشتلوار و شانزده کیلوم

). 1544- 1526(اسب ساخت  1200اطاق و اصطبلهایی براي  400که فرانسوا آن را تبدیل به کاخی بزرگ با 

 12نفر کارگر، مدت  1800معماري آن بیشتر به سبک کاخهاي گوتیک و به اندازهاي مفصل بود که ساختمانش، با 

طراحان فرانسوي نماي شمالی آن را دلفریب اما درهم و آشفته از آب درآوردند، زیرا مقدار زیادي . سال طول کشید

ولی در داخل بنا پلکان پیچ  ;برج، کالهک نورگیر، سر مناره، و سنگتراشیهاي تزیینی در ساختن آن به کار برده بودند

و دیگري براي پایین آمدن، با اسلوبی بسیار باشکوه تعبیه کردند که در نوع خود منحصر دو سره، یکی براي باال رفتن 

و در آنجا بود که درباریانش را با همه  ;فرانسوا شامبور را به عنوان شکارگاهی پربرکت دوست میداشت. به فرد بود

بیشتر . هاي پیریش قرار گرفتو همانجا بود که آسایشگاه سال ;تشریفات و تجمالتشان به دور خود گرد میآورد

انتقامجویی به تاخیر افتاده اي از خوشگذرانیها و زیاده  1793تزیینات داخلی آن کاخ توسط انقالبیون در سال 

یک کاخ دیگر به نام مادرید در بوا دوبولونی، که در تصاحب فرقه فرانسیسیان مانده بود، . رویهاي شاهانه منهدم شدند

نماي این بنا که با یک نوع سفالینه لعاب قلعی تزیین یافته بود کار . بکلی ویران شددر دوره انقالب کبیر 

. جیروالمودال روبیا بود

بسیاري از مقربانش نیز کاخهایی براي خود میساختند که هنوز در . تجمل پرستی منحصرا شیوه خاص پادشاه نبود

ریدو واقع در  -لو  -یکی از کاملترین آنها کاخ آزه . دنظر بینندگان چون وارداتی از سرزمین شاه پریان جلوه میکن

توما . به مقام خزانه داري فرانسه رسید) 1521(ژیل برتلو پس از ساختن آن کاخ . جزیره اي میان رود اندر است

ز نو ژان کوترو، وزیر دارایی، کاخ منتنون را ا). 1513(بوهیه، رئیس کل مالیاتها، در نورماندي کاخ شنونسو را ساخت 
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که آن هم یکی دیگر از تلفات انقالب  -  1530(گیوم دو مونمورانسی کاخ منیعی در شانتیی برپا ساخت . بنا کرد

). 1540- 1531(دنی بنا نهاد  - پسرش، آن دو مونمورانسی، شهربان فرانسه، کاخ اکوان را در نزدیکی سن ) کبیر شد

اسپینه ساختمان کاخ اوسه را به /و شارل د. ت، مرمت شدکاخ ویالندري توسط ژان لو برتون، که مقام وزارت داش

بر این صورت نام کاخهاي واالنسه و سامبالنسه در تور، اللمون در بورژ، بور ترولد در روان، و صدها کاخ . پایان رساند

وانیم درباره و خانه ییالقی دیگر را، که همه محصول دوران فرمانروایی این پادشاه بیپروا بود، باید بیفزاییم تا بت

  . توانگري اعیان و تنگدستی مردم آن زمان داوري کنیم

فرانسوا که احساس میکرد در خانه راحتی به سر میبرد، تصمیم گرفت کاخی را که لویی هفتم و لویی نهم در 

دشاهیش تنها نقطه اي در قلمرو پا((زیرا به گفته چلینی آن محل  ;فونتنبلو برپا ساخته بودند تعمیر و تکمیل کند

برج مستحکم استوانه اي و نمازخانه را برجا نگاه داشتند و بقیه )). بود که پادشاه از همه جا بیشتر دوست میداشت

هاي مجلل به  مجموعه اي از ساختمانها و منزلگاه. بنا را فرو ریختند، و در محل آن، ژیل دو برتون و پیر شامبیژ

  . ساخت آنها را به یکدیگر متصل می)) تاالر فرانسواي اول((ه سبک معماري رنسانس برپا ساختند، در حالی ک

شاید به این علت که پادشاه نیز مانند امیران تجارت پیشه فلورانس میترسید که  ;نماي بنا چندان چشمگیر نبود

وق فرانسوا ذ. مبادا منظره پرشکوه کاخ، در محلی آنقدر نزدیک به پایتخت، چشم بد ملت را به سوي وي جلب کند

زیبا پرستی خود را در تزیین درون کاخ به کار انداخت، و به این منظور از هنرمندان ایتالیایی که با سنتهاي تزیینی 

ایل روسو که به ) 1541- 1531(مدت ده سال . استادانی چون رافائل و جولیو رومانو بار آمده بودند کمک گرفت

و ازاري هنرمند ما را، که در آن . االر فرانسواي اول کار کردسبب سرخی چهرهاش چنین لقب یافته بود براي تزیین ت

و )) خوش ظاهر با بیانی متین و دلنشین، موسیقیدانی نخبه، فیلسوفی متبحر((وقت سی و هفت سال داشت، مردي 

و در حقیقت مردان تمام عیار آن دوره رونق و  ;وصف میکند)) معماري حاذق، و همچنین مجسمه ساز و نقاش((

ایل روسو دیوارهاي تاالر را به پانزده قاببند تقسیم کرد و درون هر یک از آنها را به سبک . ش از این قبیل بودندگستر

پاستونی کنده کاري شده و پوششهاي دیواري خاتمکاري شده : با تزییناتی به شرح زیر پرساخت)) رنسانس مترقی((

لبه دوار دور گچبري شده اي از پیکرهاي  ;و تاریخیهاي اساطیري  فرسکوهایی براي نمایش صحنه;از چوب گردو

و باالخره سقف قاببندي با قالبهاي  ;آدمیان و جانوران، مدالیونها، انواع سالحها، تزیینات صدفی، و تاجهاي گل و میوه

د ترکیب همه این عناصر حالتی از رنگامیزي گرم، زیبایی جسمانی، و خوشی بیشابیه در بیننده به وجو. گود چوبی

 35000(لیور  1400شاه آنها را پسندید و به ایل روسو خانه اي در پاریس، با مقرري سالیانه اي به مبلغ . میآورد

مانند یکی از اعیان، با خدم و حشم زندگی میکرد و براي : ((هنرمند مزبور ;عطا فرموده بنا به گفته و ازاري) دالر

سو و چندین مجسمه ساز و نقاش ایتالیایی و فرانسوي را به ایل رو.)) دوستانش ضیافتهایی بزرگ برپا میساخت

در اوج موفقیت و . را تشکیل دادند)) مکتب فونتنبلو((خدمت خود در آورد، و همین گروه بودند که هسته اصلی 

وي یکی از دستیارانش، یعنی فرانچسکو پلگرینو، را . شکوه زندگیش بود که خوي ایتالیاییش وي را به نیستی کشاند

پس از چندي که پلگرینو در زیر شکنجه ماند، بیگناهیش ثابت شد وایل روسو از شدت . متهم به دزدي اموالش کرد

خجالت و ندامت شیشه زهر را سرکشید و در پایان نزعی سخت، در چهل و شش سالگی، چشم از جهان بست 

ا در شخص پریما تیتچو، یعنی فرانسوا بر مرگ او سوگواري کرد، لیکن در همان وقت جانشین وي ر). 1541(

پریماتیتچو چون قدم . هنرمندي که قادر بود کار ایل روسو را با همان تخیل هوس انگیزش ادامه دهد، پیدا کرده بود

پادشاه بزودي به استعداد چند جانبه  ;جوان نیکو منظر بیست و هفت ساله اي بود) 1532(به خاك فرانسه گذارد 

ابتدا حقوقی  ;و نقاشی پی برد و گروهی از دستیاران هنرمند را به خدمت او گماشت وي در معماري، مجسمه سازي

و بدین ترتیب اعانات مومنان در راه هنري صرف شد که مایه بیم  ;مکفی، و سپس عواید دیري را به او اختصاص داد
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اري دیواري استادکارانهاي بخ ;هاي سلطنتی طرحهایی تهیه نمود پریماتیتچو براي فرشینه. و انزجار روحانیان بود

اتامپ در فونتنبلو با پیکرهاي /و با مزین کردن اطاق دوشس د ;براي اطاق ملکه الئونورا در فونتنبلو کنده کاري کرد

نقاشیهاي وي در . گچبري شده و نقاشیها مراتب سپاسگزاري خود را نسبت به حمایت و هنر پروري او ابراز داشت

ررا دستخوش انهدام قرار گرفت، اما پیکرها، با همان مجد و جالل خود، برجاي مانده هنگام تعمیرات بعدي کاخ مک

بخصوص پیکرگچی زنی برهنه که دستهاي خود را به سوي قرنیز زیر سقف بلند کرده از زیباترین آثار هنر پیکر  ;اند

یپرده آیین خشک کالونی را چگونه پادشاهی دوستدار و شیفته هنر و زیباییهاي ب. تراشی فرانسه شناخته شده است

هاي برهنه را با رواداري و غمض عین تلقی میکند ترجیح میداد در گذشت پادشاه  بر کلیسایی که این گونه مجسمه

شهوتپرست، و جانشینی هانري دوم سختگیر، موقعیت پریماتیتچو را به خطر نینداخت، و حتی سبک هنري او را 

آباته مشغول طراحی، /وي به دستیاري فیلیبر دلورم و نیکولو دل ) 1556-1551(اکنون . تهذیب و تنقیح نکرد

در این تاالر نیز نقاشیها آسیب دیده و از میان رفته اند، . در فونتنبلو بود)) تاالر هنري دوم((نقاشی، و کنده کاري در 

از شکوه باوقار عناصر هنري و دیوار انتهایی تاالر پر است  ;هاي زنانه هنوز دلبري میکند لیکن لطف و ظرافت مجسمه

)) تاالر اولیس) ((منهدم شده است 1738چنانکه تاریخنویسان ذکر کرده اند، زیرا در سال (از این زیباتر . رنسانس

. صحنه از کتاب اودیسه تزیین یافته بود 161بوده است که توسط پریماتیتچو و دستیارانش با نقاشی 

ها و اشیاي هنري  فرانسوا سرسراهاي آن را با مجسمه. ک در فرانسه استکاخ فونتنبلو نمونه پیروزي سبک کالسی

نفیسی که در ایتالیا خریداري کرده بود، و هرکدامشان با زیبایی و کمال خود پیام هنر کالسیک را تکرار میکردند، 

به نام اسلوب در این هنگام سباستیانو سرلیو، که چندي در فونتنبلو کار هنري کرده بود، کتابی . مزین ساخت

در این اثر، وي پیروي استادش بالداساره پتروتتسی از اصول سبک ). 1548(معماري به زبان ایتالیایی منتشر ساخت 

کتاب مزبور بالفاصله توسط ژان مارتن، که قبال اثر میتروویوس را ترجمه کرده بود . کالسیک ویتروویوس را تایید کرد

آن گروه از هنرمندان فرانسویی که زیردست استادانی چون ایل )) مکتب فونتنبلو((از . ، به فرانسه ترجمه شد)1547(

و این  ;روسویا پریماتیتچو بار آمده بودند اصول و تناسبهاي شیوه کالسیک را در سراسر خاك فرانسه منتشر ساختند

نقاشان و مجسمهسازان  .مدت چند قرن در آن کشور حکمفرما ماندند)) مکتب پلئیاد((اصول، همراه با اشکال ادبی 

دو سرسو، ژان بوالن، و دلورم، که از تعالیم سرلیو وویتروویوس به اشتیاق درآمده بودند، براي . فرانسوي، مانند ژاك آ

مطالعه در آثار معماري رومی به ایتالیا سفر کردند و در بازگشت رساالتی در بیان اصول و هدفهاي شیوه کالسیک 

تصمیم گرفتند  ;هاي هنري قرون وسطی را بربري خواندند ان نیز مانند رونسار و دوبله شیوهاین. روم باستان نگاشتند

هایشان بود  به کمک این افراد و کارها و نوشته. که مواد هنري را تصفیه و تهذیب سازند و به اشکال موزون درآورند

و در سلسله مراتب اجتماعی مقامی شامخ که معمار به عنوان هنرمندي متمایز از سر بنا یا استاد کار شناخته شد، 

دیگر در معماري فرانسه نیازي به هنرمندان ایتالیایی باقی نماند، زیرا اکنون فرانسویان بیش از ایتالیاییها در . یافت

و، در نتیجه ،  ;قلمرو روم باستان کاوش و پژوهش کردند و الهامات معماري خود را مستقیما از آن منبع میگرفتند

ند از تلفیق و تطبیق روشهاي معماري کالسیک با سنن و خصوصیات اقلیمی کشور خود ترکیبی عالی به توانست

امروزه وقتی شخص . در این محیط فکري و هنري بود که عالیترین بناهاي شهري فرانسه به وجود آمدند. وجود آورند

ایستد، یا روزهاي متوالی درون آن  کوه آن میاز کناره چپ رود سن بناي لوور را در نظر میآورد، یا در حیاطهاي با ش

اگر اختیار داشتیم در هنگام انهدام . گنج خانه دنیا را از زیر پا میگذراند، از عظمت و جالل آن دچار شگفتی میشود

ابتدا در ) فیلیپ دوم(فیلیپ او گوست . کره ارض فقط یک بنا را سالم نگاه داریم، میبایست لوور را انتخاب کنیم

نخستین قسمت ساختمان لوور را، به عنوان دژ قلعه اي براي محافظت شهر پاریس در مقابل  1191سال  حدود

،با یک پلکان خارجی که )1357(شارل پنجم دو جناح تازه بر آن افزود . حمله بیگانگان، بر کنار رود سن به پا کرد
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رانسواي اول که این بناي قرون وسطایی، که ف. امکان داشت سرمشقی براي ساختن پلکان زیباي کاخ بلوا بوده باشد

نیمی به شکل کاخ و نیمی چون زندان بود، را براي زندگی و ضیافتهاي خود نامناسب یافت، فرمان داد تا آن را از بن 

. تا به جایش کاخی شایسته پادشاه فرانسه دوره رنسانس برپا سازد) 1546(سپس پیرلسکو را مامور کرد  ;ویران کنند

. د که فرانسوا وفات یافت، هانري دوم فرمان به ادامه ساختمان دادسال بع

به عبارت دیگر، خاوند قریه کالنیی، رئیس دیر کلرمون، کانن کلیساي  ;لسکو هم از اعیان بود و هم از روحانیان

ن وي جایگاه پیکره مسیح مصلوب در کلیساي سن ژرم. نوتردام، و همچنین نقاش، مجسمه ساز، و معمار بود

اما در هر دو مورد  ;، و کاخی که اکنون هتل کارناواله است را بنا کرد)ویران شد 1745که در سال (اوسروا /ل

و نیز هنگامی که کار ساختمان لوور جدید پیشرفت  ;مجسمه سازي تزیینی را به دوست خود ژان گوژون، سپرد

لسکو جناح باختري کاخهایی را بنا  1548سال  در. کافی یافت، ژان گوژون را به کمک خواست تا آن را تزیین کند

نماي آن از سطح زمین تا بام برطبق موازین سبک . لوور را در میان گرفته اند)) حیاط چهارگوش((کرد که اکنون 

هاي مستطیل که با قرنیزهاي سنگ مرمري به طور افقی از یکدیگر مجزا  سه ردیف پنجره - رنسانس ایتالیایی بود 

سه ورودي سر  ;ها را به طور عمودي از هم جدا میساختند لی که ستونهاي کالسیک نیز پنجرهمیشدند، در حا

پوشیده که با ستونهاي ساده کالسیک نگاهداري میشدند، و در این میان تنها بام پر شیب بنا به شیوه معماري 

اگر گوژون کاو دیوار رواقها با . فرانسوي بود، که در آن مورد هم باز قالب گیریها لطف معماري کالسیک را داشتند

هایی نمی آراست، و درون سنتوریها و زیر قرنیز افقی لبه سقف را با نقوش برجسته موزون زینت نمی داد، و  مجسمه

بر فرق بیرون نشستگی مرکزي بنا نشان خانوادگی هانري و دیان را مصور نمی ساخت، مسلما نماي آن ساختمان 

را به وجود )) تاالر کاریاتیدها((در داخل جناحی که لسکو ساخت، گوژون . میگرفتقیافهاي خشک و عبوس به خود 

و باز هم او بود  ;چهار زن که، با وقاري خاص چون چهار ستون، جایگاه نوازندگان را بر سر خود حمل میکنند: آورد

منتهی  - لویی چهاردهم  از هانري چهارم تا - که طاق قوسی پلکان بزرگی را که به اطاق خواب پادشاهان فرانسه 

کار ساختمانی لوور در زمان شارل نهم، هانري چهارم، لویی سیزدهم، لویی چهاردهم، . میشد نقاشی و تزیین کرد

تا امروز که آن بناي  ;ناپلئون اول، و ناپلئون سوم به پیروي از همان سبک و اصول لسکو و گوژون ادامه یافت

و پنجاه ساله تمدنی که حاصل دسترنج مردم را به صورت نفایس گسترش یافته چون فشرده سرگذشت سیصد 

اگر طبقه اشراف عادل و منصف بودند، آیا امکان آن میرفت که بنایی . هنري در میآورد در نظر ما جلوه گري میکند

. فریدچون لوور به وجود آید فیلیبر دلورم براي هانري دوم و دیان دو پواتیه کاخهایی با معماریهاي بهشت آسا آ

گر چه او این آثار را . هاي باقیمانده از روم باستان را مطالعه و اندازه گیري کرده بود فیلیبر در هنگام جوانی خرابه

بسیار دوست داشت، اما وقتی به فرانسه بازگشت، اعالم داشت که از آن به بعد معماري فرانسه میبایست خاصیت 

بود از پرستش بت کالسیک و عشق به فرانسه، عینا از همان برنامهاي روحیه او، که ترکیبی . فرانسوي داشته باشد

ي ))حیاط بدرودها((وي پلکان نعل اسبی واقع در . پیروي میکرد که شاعران گروه پلئیاد براي خود تعیین کرده بودند

شهري واقعی از براي دیان در آنه . کاخ فونتنبلو، و بخاري دیواري و سقف قاببند تاالر هانري دوم را طراحی کرد

و در همانجا، چلینی درون یکی از سنتوریها نقش  ;)1553-1548(کاخها و باغهاي نقشه بندي شده به وجود آورد 

برجسته پري دریایی فونتنبلو را ساخت و گوژون با پدید آوردن مجموعه دیانا و گوزن برتري خود را بر استادان 

ن باغ بهشت آسا اکنون به حال خرابه افتاده و از آنهمه تنها یک قسمت اعظم ای. مجسمه سازي فلورانس آشکار کرد

دلورم براي معشوقه . قرار دارد، بر جاي مانده است)) مدرسه هنرهاي زیباي پاریس((دروازه ناچیز، که در حیاط 

کاخ را  هنگامی که کاترین دو مدیسی. کاخ شنونسو را توسعه داد و تکمیل کرد )دیان دو پواتیه(سفید بخت پادشاه 

براي مدت زمانی سبک . از دست دیان در ربود، دلورم به کار خود در آن ادامه داد تا شاهکارش را به پایان رساند
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دلورم از کار کناره گرفت و به نوشتن رساله  ;معماري وي، که زیاده از اندازه جنبه ریاضی داشت، از محبوبیت افتاد

در هنگام پیریش، بار دیگر توسط ملکه کاترین به کار دعوت شد و . داختالمعارف، پر اي در معماري، به صورت دایره

به فرمان  1871این کاخ در سال  ;)15641570(بناي تازه اي براي او طراحی کرد که به نام کاخ تویلري خوانده شد 

مقام کشیشی در اواخر عمر به . دلورم از حامیان خود دستمزدهاي هنگفت دریافت میداشت. کمون پاریس ویران شد

وفات یافت، و در آن هنگام کانن کلیساي نوتردام  1570دلورم در سال . رسید و چندي عهده دار مشاغل پرفایده بود

. اش، دارایی خود را براي دو فرزند نامشروعش باقی گذارد در وصیتنامه. بود

یی شوهر و پسران کاترین دو ژان بوالن آخرین فرد گروه سه نفري معماران مشهوري است که در دوره فرمانروا

وي در سی سالگی با طراحی کاخی، کامال منطبق با . مدیسی کشور فرانسه را به زیور آثار معماري خود آراستند

در شصت سالگی به عنوان جانشین دلورم . سبک کالسیک، براي آن دومو نمورانسی شهرتی در اکوان به دست آورد

، به گفته ))در حالیکه(( - گرفت و تا هنگام مرگش بر سر آن کار باقی ماند  ادامه ساختمان کاخ تویلري را به دست

رسم بر این شده است که نفوذ سبکهاي ایتالیایی در )). با گذشت هر روز طرز مردن را بهتر فرا میگرفت((خود وي، 

انتشار آن نفوذ از ساختمانهاي فرانسوي را امري زیانبخش تلقی کنند و بگویند که اگر سبک بومی گوتیک بر اثر 

مسیر خود باز نمانده بود، چه بسا که به صورت معماري شهري پیشرفتهاي نشو و نما مییافت که خصوصیاتش با 

اما گوتیک . ظرافت طبع فرانسویان به مراتب سازگارتر میافتاد تا اصول نسبتا سخت و مقرراتی سبک کالسیک

به سبب زیاده روي آخر عمر در پدید آوردن تزیینات توري بافت عمرش را به سر رسانده، و بر اثر پیري، یا شاید 

در آن وضع، تاکیدات سبک کالسیک به حفظ سادگی، امساك، سکون، و . ، به حال مرگ افتاده بود))شعله سان((

نمایش خطوط پاك و روشن ساختمانی براي مصون داشتن هنر فرانسه از تمایل طبیعیش به فیضان و فراوانی، و نیز 

درست است که آن خاصیت شگفت انگیز معماري قرون . ي نظم و پختگی بخشیدن به آن، کامال به جا بودبرا

باید گفت که آنهم عمر خود را به پایان رسانده بود، و اگر امروزه خصوصیات ساختمانهاي آن دوره  ;وسطایی فدا شد

معماري رنسانس فرانسه با به دست . ه استبه نظر تماشایی و جذاب آید به همین سبب است که آن هنر از میان رفت

با  -عناصر معماري بومی-هاي زیر شیروانی و بامهاي شیبدار  آوردن خاصیت ملی خود، یعنی به وسیله تلفیق پنجره

، در مدت سه قرن آثاري در فرانسه به وجود آورد که مورد - عناصر معماري کالسیک- ستونها، سرستونها، و سنتوریها 

و هم اکنون نیز که بساط آن سبک معماري از میان برچیده شده، احساس میکنیم  ;وپاي باختري بودغبطه سراسر ار

. که چیز زیبایی بوده است

  هنرهاي فرعی  -2

در این عصر پرنشاط دو پادشاه فرانسواي اول و هانري دوم هزاران هنرمند پیشه ور در زینت بخشیدن به زندگی 

وردگران به ساختن و کنده کاري نیمکتهاي جایگاه همسرایان کلیساهاي بووه، آمین، د. فرانسویان دست به کار بودند

اوش، و برو مشغول شدند، و حتی جرئت کردند که درون بناهاي گوتیک را به سبک رنسانس با پیکرهاي موجودات 

س، کوپیدو، و گانومدس هاي چوبی ونو اساطیري، مانند فاونها، سیبوالها، باکانتها، ساتیرها، و نیز گاهی با مجسمه

هاي دعا خوانی،  یا براي آنکه ما را به بیماري عتیقه پرستی دچار کنند ، میزها، صندلیها،قابها، چهار پایه. تزیین کنند

هایی پر از حکاکیهاي تزیینی ساختند، ونیز گاهی آنها را با قطعات ظریف فلز، عاج، و یا سنگهاي  تختخوابها، و قفسه

فلزکاران، که اکنون به اوج حذاقت رسیده بودند، با جال دادن و حکاکی روي فلز، ظروف و . ردندقیمتی خاتمکاري ک

ها، باغها،  ها، نیایشگاه طارمیهاي مشبک و توربافتهاي آهنی ظریفی براي نمازخانه ;سالحهاي نفیسی به وجود آوردند

ري کلیساي نوتردام درست کردند، آنچنان زیبا یا لوالهایی به دقت و خوشکاري لوالهاي در باخت ;ها ساختند و مقبره

چلینی، که عادتا وقتی نیازمندیهاي هنري خویشتن را . که ایمان دینی آنها را معجزه دست فرشتگاه میدانست
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برآورده مییافت دیگر ارزشی براي کار دیگران قایل نمی شد، اعتراف کرده است که زرگران فرانسوي در ساختن 

به درجهاي از کمال (( - بشقابهایی نظیر آنچه ژان دوره براي هانري دوم حکاکی کرده بود یا  -سینیهاي کلیسا 

شیشه بند منقوش نمازخانه مارگارت اتریشی در برو، )). رسیده اند که نظیر آنها را در هیچ دیار دیگر نمی توان یافت

. افتخار هنري خود را از دست ندادهاند اتین دومون در پاریس، هنوز هم، - اتین در بووه، یا سنت  -یا کلیساي سنت 

ها، به جاي آنکه مانند گذشته در قطعات جداگانه بافته  فرانسوا در فونتنبلو کارخانهاي تاسیس کرد که در آن فرشینه

و همچنین تارهاي نازك طال و نقره را در بافتن  ;و بعدا به هم متصل شوند، به صورت یک تکه ساخته میشدند

ها و مضامین تصویري  دیگر انگاره 1530بعد از سال . و ابریشمی رنگ شده به کار میبردندهاي پشمی  پارچه

هاي رنسانس ایتالیایی  هاي فرانسه جنبه گوتیک و شوالیهاي خود را از دست داده بودند و از طراحیها و مایه فرشینه

. کردند تقلید می

هاي لعاب قلعی لیون،  خود قرار دادند، چنانکه در سفالینه هاي رنسانس، هنر سفالگري را نیز زیر نفوذ نقشها و مایه

لئونارلیموزن و دیگران، با رنگهاي شفاف . بدل چینیهاي جنوب فرانسه، و میناکاریهاي لیموژ نتیجه آن مشهود است

انه هاي دهان گشاد، فنجانها، نمکدانها، و دیگر ظروف معمولی خ لعاب مینا، بر روي لگنهاي مسی، گلدانها، کوزه

شکلهاي ظریف گیاهان، جانوران، خدایان، مردان، و زنان را نقش کردند و آن اشیاي ناچیز را به صورت آثار هنري در 

در این مورد هم فرانسوا پا به میدان گذارد، لئونار را به ریاست کارخانه سلطنتی میناسازي در لیموژ گماشت، . آوردند

هاي مسین بود،  لئونار متخصص چهره سازي با مینا بر روي ورقه. عطا کرد)) هپرده دار پادشا((و به او عنوان افتخاري 

و  ;در موزه هنري متر پلیتن نیویورك است - هاي آن تک چهره خود فرانسواي اول  که یکی از عالیترین نمونه

  . بسیاري دیگر که در تاالر آپولون لوور نگاهداري میشوند و هرکدامشان گواهی است بر آن عصر طالیی

کدام یک از ایتالیاییهایی که به خاك فرانسه . چهره سازي در فرانسه، پیش از ورود ایتالیاییها، هنر تکامل یافتهاي بود

توسط یک استاد  1520آمده بودند میتوانستند اثري بهتر از تک چهره گیوم دو مونمورانسی که در حدود سال 

آباته، و / یون است، به وجود آورند ایل روسو، پریماتیتچو، دل گمنام فرانسوي نقاشی شده بود، و اکنون در موزه ل

کار میکردند آنچه را که از رافائل، پرینو دل واگا، جووانی دا اودینه،و جولیو )) مکتب فونتنبلو((دیگر هنرمندانی که در 

فرشتگان بالدار، کودکان با صور عجایب یا هیاکل بچه ...رومانو در تزیین ستونهاي چهارگوش توکار، قرنیزها، و سقفها

یکی از اعضاي گمنام آن . در حال بازي، و نقوش حلزونی، آرابسک، و گیاهان فرا گرفته بودند با خود به فرانسه آوردند

مکتب تصویري از دیان دو پواتیه، در حال آرایش با تاج جواهري بر سر، نقاشی کرده که اکنون در موزه ووستر 

، عده اي از نقاشان فالندري، از جمله بروگل مهین، به فرانسه آمدند تا نقاشیهاي 1545بعد از سال . ماساچوست است

کاخ فونتنبلو را مورد مطالعه قرار دهند، اما سبک نقاشی ایشان عمیقتر و ریشهدارتر از آن بود که تحت تاثیر 

در چهره سازي بر مالحت زنانه به عبارت دیگر قدرت واقعگرایانه ایشان  ;ایتالیاییها و شیوه هنریشان قرار گیرند

. وارثان رافائل برتري داشت

ژان کلوئه وابسته دربار فرانسوا بود و . یک خانواده فالندري در فرانسه، تقریبا به تنهایی، مکتبی جداگانه به وجود آورد

اشی کرده از پادشاه نق 1525همه دنیا تک چهره اي را که در حدود سال . در پاریس و تور خدمت وي را میکرد

تابلویی که در آن شاه با چهرهاي مغرور و پرافاده و خوشبخت، درست  ;است، و اکنون در لوور جاي دارد، میشناسد

پسر ژان، فرانسوا کلوئه، به جانشینی پدر نقاش در باري شد و با مداد گچی .پیش از آنکه سقوط کند، مشاهده میشود

تک چهره هانري دوم کار فرانسوا، بر تک چهره . را ضبط کردیا رنگ روغن تصویر رجال چهار دوره پادشاهی 

و از طرف دیگر، در مقایسه این دو اثر به شگفتی میافتیم که چه  ;فرانسواي اول، که ژان کشیده بود، برتري یافت

کورنی دو لیون چندي در . شکاف ژرفی در میان آن عاشق پیشه زنده دل و فرزند افسرده حالش وجود داشته است
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هایی مانند تک چهره مارشال بونیوه، عاشق  ابت با خانواده کلوئه وارد میدان شد و کارگاه نقاشی دایر کرد و پردهرق

هایی  لیکن در آن عصر نقاشی نبود که بتواند در مقابل تک چهره. وفادار مارگریت دو ناوار، از خود به یادگار گذاشت

هایی از کاترین دو مدیسی، هانري دوم ماري استوارت، الیزابت دو  رهتک چه ;که فرانسوا کلوئه ساخته بود برابري کند

که قیافه محجوبش ابدا نشان  -والوا، فیلیپ دوم، مارگریت دو والوا همسر آینده هانري چهارم، و شارل نهم جوان 

ویی مکتب در این آثار واقع گرایی و حقیقت گ. نمی داد که روزي سلطان مخوف کشتار سن بار تلمی از آب درآید

رنگها مالیم و خطها دقیق و محکمند، و عناصر هر  ;فالندري با ظرافت و دقت و زنده دلی فرانسوي ترکیب شده اند

تنها انگلستان آشنا به آثار هولباین میتوانست قدر این  ;شخصیت به درستی دستچین و به صورتی واحد بیان شده اند

  . باید بهره برگیرد را بداند و از آثارش چنانکه)) تاریخ نگار((

سازان بودند که معماري را تا آن اندازه خیره کننده  و با این وجود، مجسمه ;سازي در مالزمت معماري بود مجسمه

در واقع اکنون مجسمهسازان فرانسوي شاهکارهایی به وجود میآوردند تنها یک پله از آثاري که میکالنژ و . ساختند

هاي با شکوهی طراحی  مقبره. سنگهاي معادن کارارا میتراشیدند پایینتر قرار داشت دیگر استادان بزرگ ایتالیایی بر

شدند براي لویی دوازدهم و آن دو برتانی به وسیله جووانی دي جوستوبتی در کلیساي سن دنی، براي دو تن از 

یی دو برزه، شوهر دیان دو و براي لو ;کاردینالهاي آمبواز، به وسیله روالن لورو و ژان گوژون در کلیساي جامع روان

هاي کلیساي جامع روان بیش از آنند که با دنیاي مردگان متناسب  تزیینات مقبره. پواتیه، در همان کلیساي جامع

بنمایند، اما مجسمه کاردینالها به مهارات تجسم یافته اند و چهره واقعی ایشان چون حکمرانانی مقتدر، که در 

فرانسواي اول، همسرش کلود، و دخترش . شمرده میشد، عیان شده است نظرشان دین فقط جزئی از سیاست

دنی دفن شدند که نقشه ساختمانی آن کار دلورم و به سبک رنسانس بود  - شارلوت در مقبرهاي درون کلیساي سن 

. هاي عالی آن را پیر بونتان به وجود آورده بود و مجسمه

. به یادگار مانده که عبارت است از خاکستردانی براي قلب پادشاهدر همان نزدیکی شاهکار کوچک دیگري از بونتان 

اکنون دیگر مجسمهسازان فرانسوي براي بهره برداري از میراث هنر کالسیک روم نیازي به سرپرستی ایتالیاییها 

را به نام او  1540اول بار در سال . ژان گوژون بی شک لطف و ظرافت شیوه کالسیک را به ارث برده بود. نداشتند

در آنجا وي . جز و صورت ثبت شده براي کار در ساختمان کلیساهاي شهر روان مییابیم)) سنگتراش و بنا((عنوان 

هاي کاردینالها، و نیز شاید براي  هایی براي مقبره ستونهاي سنگی حامل ارگ کلیساي سن مالکو را تراشید و مجسمه

اوسروا را با / مسیح مصلوب در کلیساي سن ژرمن ل همچنین جایگاه پیکره  ;مقبره لویی دو برزه، ساخت

هاي یونان باستان را به یاد میآورند که قسمتی از  هایی زینت داد که ظرافت موزون خطوطشان نقش برجسته مجسمه

خاصیت برجسته کار گوژون نمایش لطف و ظرافت زنانه بود، و در . آنها اکنون در موزه لوور نگاهداري میشود

 ;ساخت این خاصیت را به سر حد کمال رساند) 1547(لسکو )) چشمه بیگناهان((دریایی که براي  مجموعه پریان

قبال دیانا وگوزن درآنه را جزو کارهاي . ها را زیباترین آثار هنري شهر پاریس میدانست چنانکه برنینی این مجسمه

رب النوعها و زنهاي عریانی که گوژون در هاي  مجسمه. هایش در کاخ اشاره کردیم مهم گوژون نام بردیم و به مجسمه

حد کمال ساخته است براي فرانسه به منزله مظاهري از پیروزي نهضت رنسانس بر جنبش اصالح دینی، یا پیروزي 

، گوژون به جرم 1542در حدود سال . افکار گوتیک، و یا پیروزي زن بر اهانت کنندگان قرون وسطاییش میباشند

ز مبلغان لوتري محکوم شد که یکتا پیرهن در خیابانهاي پاریس بگردد و شاهد سوختن شرکت در مجلس وعظ یکی ا

وي قبل از . ، گوژون فرانسه را ترك کرد و به ایتالیا رفت1562در سال . یکی از وعاظ پروتستان بر توده آتش شود

کسی بود که هنر دوره در شهر بولونیا به گمنامی درگذشت، و حال آنکه چنین فرجامی کمتر شایسته  1568سال 

  . رنسانس را در فرانسه به اوج کمال خود رسانده بود
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III - 1569- 1520: پیتر بروگل   

نقاشی میان دو جبهه نوسان . به جز وجود پیتر بروگل و فرشینه، هنر پست بومان در این دوره دچار بیحاصلی بود

، رنگامیزي در پرمایه ، موضوعهاي اساطیري میکرد، یکی همچشمی با ایتالیاییها در به کارگرفتن تکنیک ظریف

هایی از آثار معماري رومی و دیگري ذوق ملی به ترسیم خصوصیات واقعی  کالسیک، بدن برهنه زنان، و پس زمینه

تشویق و حمایت از هنر فقط از جانب دربار، . شخصیتهاي برجسته، از طریق چهره سازي، و نمایش زندگی روزمره

آمد، بلکه همچنین به طرزي روزافزون به کرم کیسه بازرگانان توانگري صورت میگرفت  مل میکلیسا، و اشراف به ع

هاي  که میل داشتند هیکلهاي تنومند و غبغبهاي آویزانشان را از نظر تحسین آمیز آیندگان بگذرانند، و یا صحنه

در آثار نقاشان . قاشی منعکس یابندهاي ن خانگی و مناظر روستایی را آنچنانکه در زندگی واقعی وجود داشت در پرده

. فالندري یک نوع شوخ طبعی، و گاهی عجایب پسندي، جانشین حالت وقار و بزرگ منشی استادان ایتالیایی میشد

در : ((میکالنژ هنر فالندري را، که در نظر وي فاقد متانت و بزرگ منشی بود، با این کلمات مورد انتقاد قرار داده است

چیزهایی که آدم را شاد  ;ي آن نقاشی میکنند که چشم بیرونی را به سیرو تماشا مشغول دارندفالندر تنها برا

... میکند

بدون توجه به امر ... و خردهریزهایی در هر جاي دیگر که یافت شوند ... ها  علف مزارع، سایه درختان، پلها، رودخانه

عناصر مهم و معنی دار براي نشان دادن عظمت، نه  در نظر میکالنژ هنر عبارت بود از انتخاب.)) انتخاب و حذف

هاي از پا درنیامدنی،و در انزواي  طبع موقر وي که درون چکمه. عرضه داشتن واقعیات موجود بدون تمیز و تشخیص

حاصل از بیزاریش به جامعه بشري، جایگزین شده بود از وسوسه فریبندگی دشتهاي سرسبز و دلبستگیهاي کنار 

 اما ما به سهم خود در مقابل نقاشان فالندري از روي سپاسگزاري سر تعظیم فرود می. برکنار بود اجاق خانوادگی

قدیس ((به یوآخیم دپاتینیر، حتی اگر فقط به خاطر منظره اي باشد که به شیوه داوینچی در پرده :آوریم

زیباي الئونورا، ملکه پیشین و به یوس وان کلو براي مهارتی که در نقاشی چهره  ;خود ساخته است)) هیرونوموس

در موزه پرادو، و همچنین طراحی )) خانواده مقدس((و به برنارت وان اورلی براي پرده  ;پرتغال، به کار برده است

و به لوکاس وان الیدن که در عمر کوتاه سی و  ;ها و شیشه بند منقوش کلیساي سن گودول در بروکسل روي فرشینه

و به یان وان سکورل براي  ;ي استادانه بر روي سرب و چوب از خود به یادگار گذاشتهمه گراوورها نه سالهاش آن

که آن قدیسه را در حال نوازش کردن کوزه دهنیاتی که با آن پاي مسیح را شسته بود نشان )) مریم مجدلیه((پرده 

از دوکه دآلوا، کاردینال دو هاي محکم و نافذي که  و باالخره به آنتونیس مور تعظیم میکنیم براي تک چهره ;میدهد

  . گرانول، فیلیپ دوم، ماري تودور، و همچنین از خودش، که دست کمی از آن دیگران ندارد، نقاشی کرده است

یوس وان کلو مقداري از مهارت خود . ها دست به دست میگشت مالحظه میکنید که چگونه حرفه نقاشی در خانواده

یان ماسیس . پیش از آنکه دیوانه شود، چند تک چهره بسیار خوب نقاشی کردو او  ;به ارث به پسرش کورنلیس، داد

شوشناو ((و )) یهودیت((هاي  که کارگاه پدرش، کونتین ماسیس، را به ارث برده بود ساختن بدنهاي برهنه، مانند پرده

در حالی که برادر  ;دادو پسرش کونتین ماسیس دوم، نیز همان نوع نقاشی را ادامه  ;، را پیشه خود قرار داد))شیوخ

وي، کورنلیس ماسیس، هنر خود را به انگلستان برد و هنري هشتم را در سن پیري، با چهره چین و چروك خورده و 

و  ;هاي دینی ساختند ها و پرده پیترپوربوس و پسرش، فرانس، در شهر بروژ تک چهره. مکروهش،بر روي پرده آورد

نیز خانواده بروگلها وجود . هایی نقاشی کرد ، در پاریس و مانتوا تک چهرهپسر فرانس، به نام فرانس پوربوس دوم

همسر نقاشش، مادرزن نقاشش، پسرانش، )) جنی((پیتر بروگل : داشت که همه افراد آن دست در کار نقاشی بودند

  ..... هاي نقاشش ها و نتیجه ، و نوه))مخملین((و یان بروگل )) دوزخی((پیتر بروگل 
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مهین، که ذکر شهرتش از رسوم اجتناب ناپذیر طبقه روشنفکر امروزي شده است، محتمال نام خود را از پیتر بروگل 

ها در نزدیکی سرتوخنبوس، معنی  یکی از آن دهکده. یکی از دو دهکده موسوم به بروگل، واقع در برابان، گرفته است

هاي بوس را، که پس از  شهر تعدادي از پرده و مسلما بروگل در کلیساهاي آن ;زادگاه هیرونیموس بوس، قرار داشت

جالي )1545حد (بروگل در بیست و پنج سالگی . طبیعت بزرگترین تاثیر را در نقاشیهاي او برجا گذارند، دیده بود

هاي چوبی کوك از مناظر طبیعی عشق نقاش جوان را  و با سمه ;وطن کرد و در آنورس به شاگردي پیتر کوك درآمد

این پیتر کم شهرت دختري داشت، به نام ماریا، که در هنگام کودکی . ها، آب، و آسمان برانگیختندبه مزارع، جنگل

، بروگل،به 1552در سال . میان بازوان بروگل راه رفتن را به یاد گرفت و چون بزرگ شد به همسري وي انتخاب شد

رفت و با دفتر طراحی ضخیمی پر از پیروي از رسم مالوف هنرمندان آن زمان، براي مطالعه نقاشی به ایتالیا 

طراحیهاي مناظر ایتالیا، اما بدون پذیرفتن تاثیري از استادان ایتالیایی، به آنورس بازگشت و تا آخر عمر تکنیک 

در آنورس، چندي با بانوي . برجسته نمایی، سایه روشن سازي، و رنگامیزي استادان جنوبی را نادیده انگاشت

برقرار ساخت، در حالی که به او وعده میداد که هرگاه دروغگوییش را کنار بگذارد، او را صاحبخانهاش روابط عشقی 

و براي نگاهداشتن حساب این دروغگوییها، هر بار که زن دروغی میگفت روي یک قطعه  ;به عقد خود درخواهد آورد

شیارها به انتهاي چوب  اما چون چوبی براي اندازه گیري گناهان خود نداشت، وقتی ;چوب دراز شیاري میکند

ماریا کوك را، که ) 1563(بروگل در سنین میانه چهل و پنجاه . رسیدند، آن زن را ترك کرد و پی کار خود رفت

حاال تنها شش سال دیگر . اکنون هفدهساله شده بود، عقد درآورد و خواهش او را پذیرفته به بروکسل نقل مکان کرد

لقب دهند، )) بروگل دهاتی((ثار بروگل به شیوه خاصی بود که موجب شد او را گرچه آ. از عمر وي باقی مانده بود

ولی در حقیقت او مرد با دانش و فرهنگی بود که کارهاي هومر، ویرژبل، اووید، رابله، و شاید هم اراسموس را مطالعه 

حرف، و با این حال خوش  آرام، منظم، کم((خوانده شده است، او را شخصی )) و ازاري هلند((کارل ماندر، . میکرد

و شاید به همین سبب  ;وصف کرده است)) با داستانهاي ارواح و اجنه لذت بسیار میبرد...مشرب، که از ترساندن مردم

لیکن او با، حس  ;شوخ طبعیش سر به هجاگري میزد. را هم بر نام او افزوده اند)) جنی((بوده است که لقب دوستانه 

یک گراوور سربی آن عصر وي را با ریشی انبوه و صورتی که . هایش را تعدیل میکردغمخواري فطري، تندي نیشخند

گاهی اوقات او نیز، به پیروي از بوس، زندگی را چون تکاپوي . خطوط افکار عمیق بر آن حک شدهاند نشان میدهد

آثار وهمانگیز بوس کریه و  در پرده دول گریت، دوزخ را به اندازه. شتابزده اکثریت ارواح براي رسیدن به دوزخ میدید

در پرده پیروزي مرگ، مرگ را نه چون خواب طبیعی هیاکلی فرسوده، بلکه به صورت  ;آشفته تصویر کرده است

اسکلتهایی که شاهان، کاردینالها، سردارها، و دهقانان را با : مخوف بریدگی جوارح و قطع حیات در نظر آورده است

جانیانی که سر از تنشان جدا شده است یا به دار آویخته و یا بر چرخ  ;داده اندتیرو تبر و سنگ و داس حمله قرار 

این نیز نمونه دیگري است از تجلی آن . و سرهاي بریده و اجسادي که بر ارابهاي سوارند ;شکنجه بسته شده اند

. که بالهاي شوم خود را بر سراسر هنر آن روزگار تیره بختی گسترده بود)) رقص مرگ((

بلکه تنها  ;هاي ایتالیاییند آنها فاقد عظمت و لطف آسمانی پرده. هاي دینی بروگل همه حالتی جدي دارند هپرد

این . داستانهاي کتاب مقدس را، با تعبیر تازه فالندري و با عالیم صورت و جامه مردم آن سرزمین، بازگو میکنند

بهانه اي هستند براي نشان دادن و ترکیب بندي  ها بندرت حس دینی را آشکار میسازند، و بیشترشان تنها پرده

مردمی که همدیگر را پس میزنند تا مسیح را  ;حتی چهره این مردم حاوي احساسی نیست. هاي انبوهی از مردم گروه

ظاهرا کسی توجهی به شدت رنج وي ندارد، بلکه همه فقط در پی آنند که صحنه را  ;در حال حمل صلیبش ببینند

 ;هاي وي تمثیلهاي کتاب مقدس به کار رفته اند، مانند پرده معروف به بذرافشان در بعضی از پرده. دبهتر تماشا کنن

پرده کوري عصاکش کوري دیگر . پاره اي دیگر، به تقلید از بوس، ضرب المثلها را موضوع اصلی خود قرار داده اند
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شدت کریه، که به دنبال یکدیگر به درون گودالی هایی ب ردیفی از دهاتیان را نشان میدهد، با چشمانی بیفروغ و چهره

و پرده ضرب المثلهاي هلندي نزدیک به صد پند و ضرب المثل جاري را در یکجا جمع و ترکیب کرده  ;فرو میروند

  . رساند است، در حالی که رایحه اي از بوستان افکار رابله را به مشام می

طبیعتی که با نیکوکاري یا زیانکاري  - هاي طبیعی بود  و منظره هاي انبوه دهاتیان دلبستگی عمده بروگل به گروه

شاید در نظر او امنیت در . کورکورانه خود زمینه اي براي کوششهاي بیهوده و قابل بخشش بشري به وجود میآورد

به طور جمعیت بود، و در این صورت دیگر احتیاجی نداشت که چهره افراد را از یکدیگر متمایز سازد، یا بدنشان را 

وي هرگز حاضر نبود شخصی را در مقابل خود بنشاند و چهره او را براي هنر، یا براي . کامل و برجسته نشان دهد

تاریخ، نقاشی کند، بلکه ترجیح میداد مردان و زنان و کودکان را در حال راه رفتن، پریدن، رقصیدن،و بازي کردن، 

هاي ایام کودکیش برمی گشت و زا تماشاي مجالس  به صحنه. ندیعنی در همه حاالت جنبش و زندگی طبیعی، بنمایا

بروگل و یکی از دوستانش بارها خود . جشن، شادي، موسیقی، و عروسی دهقانان، و یا شرکت در آنها، حظ وافر میبرد

ا از را به لباس دهقانان در میآوردند و در بازارهاي مکاره و جشنهاي عروسی شرکت میجستند و، در حالی که خود ر

  . آوردند بستگان معرفی میکردند، هدایایی براي عروس و داماد می

بیشک، در ضمن این گردشها، پیتر دفتر طراحی خود را همراه داشت، زیرا در میان آثار وي تعداد زیادي طراحی از 

نمی داد و  وي ذوقی به نقاشی کردن چهره اشراف از خود نشان. هاي زندگی روستایی یافت میشود ها و صحنه چهره

بلکه  ;سفارشی هم از جانب ایشان، که آنقدر در نظر نقاشانی چون مودر و تیسن پرسود مینمود، دریافت نمیداشت

و حتی سگهایی که نقاشی میکرد سگهاي بازاري و بی نژادي بودند که  ;هایش میآورد تنها مردم ساده را بر روي پرده

جنبه تلخ و تاریک زندگی دهقانی را میشناخت و گاهی . ، یافت میشدنددر هر کوي و برزنی، و کنار هر کلبه روستایی

اما باالتر از همه دوست داشت که بازیهاي . آن را چون انبوه درهمی از گروه دیوانگان در نظر مجسم میساخت

در پرده سرزمین . کودکان روستایی، رقص بزرگترهایشان، و آشوب و سرمستی مجالس عروسیشان را تصویر کند

گویی . میاندیشند)) آرمانشهر((وکانی دهقانی فرسوده از کار، یا عشق، یا باده روي سبزه دشت پهن شده اند و به ک

بروگل میخواهد بگوید تنها دهقان است که میداند چگونه بازي کند و بخوابد، به همان نحو که میداند چگونه کار 

. کند، جفتی براي خود بگیرد، و بمیرد

نها یک راه تسلی نشان میدهد، و آن اینکه مرگ جزئی جدا نشدنی از همان طبیعتی است که وي با در برابر مرگ، ت

منظره سراسري طبیعت، . کلیه مظاهر زیبایی و هولناکی، رویش و فساد، و تجدید و تحولش میپذیرفت و میپسندید

ان، منظره به عنوان ضمیمه و تا آن زم. بیهودگی جز در شکوه کل بخشوده میشود ;ناچیزي بشر را جبران میکند

زمینهاي براي هیاکل انسانی و حوادث تاریخی به کار برده میشد، اما بروگل منظره را اصل نقاشی خود قرار داد و آدم 

در پرده سقوط ایکاروس، آسمان، دریا، کوهستان، و خورشید تمام . را چون عارضه یا حادثه اي ناچیز بر آن افزود

جه افراد روي پرده ، را به خود جلب کرده اند،و خود ایکاروس عبارت است از دو ساق پاي توجه نقاش، همچنین تو

  . ناچیز که به شکل مسخره اي در حال فرو رفتن به درون دریاست

همچنین در پرده طوفان، هیکل آدمی بزحمت دیده میشود، زیرا وجود ناتوانش در نبرد با طبیعت و در نیروي عناصر 

هنر و دیدگاه فلسفی بروگل در پنج اثر وي، که باقیمانده یک سلسله نقاشیهایی است که در . استطبیعی محو گشته 

پرده خرمن گندم، به طور خالصه، . نظر داشت براي نمایش حاالت مختلف سال بسازد، به حد اعالي خود میرسند

ا، و سکون مشهود هواي تابستان هاي گندم، ناهار خوردن یا چرت زدن کارگران در زیر گرم درو و خرمن کردن دسته

هاي پاییزي را روي سرشان حمل  در خرمن یونجه خشک ، دختران و پسران زنبیلهاي پر از میوه. را مصور میسازد

میکنند، دهقانی داسش را تیز میکند، زنان خوش بنیه یونجه را درو میکنند، و مردان آن را بر باالي توده عظیم بار 
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بازگشت رمه فرارسیدن زمستان را خبر . اسبان نیز با استراحت کوتاه خود علوفه میخورند ;ها سوار میکنند ارابه

از همه اینها عالیتر پرده شکارچیان در . آسمان تیره و تار شده است و رمه به سوي آغلهاي خود باز میگردد ;میدهد

ها و هموارها قرار گرفته  ر طول پشتهها با دورنمایی شگفت آور د زمین خانه ;بامها و زمین سفید شده اند: برف است

شکارچیان و سگهایشان روي به خارج  ;مردان روي یخ سر میخورند، و هاکی بازي میکنند، و به زمین میافتند;است

درختان خشک و برهنه اند، اما پرندگان بر شاخسار آنها وعده بهار  ;دهکده گذارده اند تا طعمه اي به چنگ آورند

ها به اوج  بروگل در این پرده. فسرده نمایش زمستانی است که با حالتی گرفته بدرود میگویدپرده روز ا. میدهند

. هاي برفی در هنر آینده پست بومان به وجود آورد استادي خود رسید و مالك و معیاري براي ساختن منظره

چنین به نظر رسد که . وري کندها را دا تنها یک نفر نقاش یا هنرشناس میتواند تکنیک کار و ماهیت هنري این پرده

بروگل از مصور ساختن هیاکل آدمی در دو بعد کامال راضی است، و نیز حاضر نیست با سایه زدن بدنهاشان خود را 

بروگل . بلکه قوه تخیل تماشاگر را آزاد میگذارد که اگر الزم بداند بعد سومی برد و بعد وي بیفزاید ;در زحمت بیندازد

و تقریبا همه  ;هاي انبوه مردم دلبستگی دارد که به هر یک از افرادشان توجه مخصوص نشان دهد بیش از آن به گروه

وي مدعی واقعگرایی نیست، . هاي بیریختی از جسم آدمی، مجسم میسازد دهقانانش را یک شکل، یعنی چون توده

ش گنجاند که به نظر میآید وحدت های عادتا به اندازه اي آدم و حادثه ضمنی در هر یک از پرده. مگر به طور کلی 

لیکن در عوض، وحدت باطنی یک دهکده، گروهی از مردم، و موجی از زندگی را بر پرده  ;هنري را فدا ساخته است

  . کند ضبط می

عجیب و غریبی به تمسخر بگیرد، )) تربچه قاچ خورده((این مرد میخواهد چه بگوید آیا تنها میخواهد بشر را، به سان 

گی را، به عنوان خراش احمقانه اي به سوي پوسیدگی، مورد ریشخند قرار دهد او از چرخش پر نشاط رقص و یا زند

دهقانان غرق لذت میشد، با رنج سخت کاریشان همدري میکرد، و با شوخ طبعی اغماضگر خود بر خواب مستانه شان 

مانند آن ناقدیس هیرونیموس از توصیف . اما بروگل هرگز از زیر نفوذ بیماریبخش بوس رهایی نیافت. مینگریست 

و واماندگی و وقاحت، و سلطه نرم نشدنی مرگ لذتی آمیخته به نیش . هاي تلخ کمدي بشري افلیجها، و جائیها جنبه

گویی عمدا دهقانان کریه المنظر را دستچین میکرد تاکاریکاتور آنها را بسازد، لیکن . تمسخر در خود احساس میکرد

و اگر میخواست به صورتهاي خامشان حالتی ببخشد، بی شک  ;ازه تبسم کردن و خندیدن نمی دادهرگز به آنها اج

وي از . حالتی بود از بیقیدي ابلهانه، یا حساسیتی که با ضربات تازیانه زندگی از کالید وجودشان بیرون رانده شده بود

ز از دیدن اینکه زندگان با چه شعف و شتابی مشاهده بی اعتنایی نیکبختان نسبت به رنج و فالکت تیره بختان، و نی

بروگل از وسعت ژرفانمایی طبیعت به . مردگان خود را به دست فراموشی میسپارند، دچار اعجاب و انزجار میشد

و فضیلت و رذیلت، رشد و  ;آن پهناي بیکران آسمان که در زیرش کلیه وقایع بشري ناچیز مینمایند: خفقان میافتاد

نشی و بدنامی، در برابر آن، ارزش و معناي خود را از دست میدهند منظره دنیایی که افراد آدمی را فساد، و بزرگ م

  . بلعد در عظمت خود فرو می

. ما نمی دانیم که آنچه در فوق گذشت فسلفه واقعی بروگل بوده است یا صرفا نتیجه بازیگوشی قلم هنرمندش

کار خود کشید، زیرا در چهل نه سالگی زندگی را بدرود گفت همچنانکه نمی دانیم چرا آن قدر زود دست از پی

وي یک از نقاشیهاي خود، به نام راه . شاید گذشت سالهاي بیشتري میتوانست خشم او را اندکی فرونشاند ;)1569(

 در این پرده، که رنگهاي سبز. پرنشاط به سوي چوبه دار، را که داراي موضوعی ابهام انگیز است به همسرش بخشید

درخشان با آبیهاي دور افتاده به طرز استادانه اي ترکیب شده اند، گروهی از دهقانان را مشاهده میکنیم که در 

نزدیکی چوبهدار دهکده به پایکوبی مشغولند، در حالی که زاغی سیاه، که نشانه زبان یاوه سراست، بر سر چوبه دار 

. نشست است
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VI - ها  کراناخ و آلمانی  

دیگر هیچ کلیساي تازه اي براي تجلیل هنر یا دین . آلمان در دوره اصالح دینی به تاریکی گرایید معماري کلیسایی

بسیاري از کلیساها ناتمام ماندند، و بسیاري دیگر بکلی ویران شدند تا با سنگهاي آن دژهاي امیران برپا . برپا نخاست

و حال آنکه کلیساهاي  ;بیپیرایگی ساختندکلیساهاي پروتستان هدف خود را صرفا معطوف به سادگی و . شوند

کاتولیک، گویی از روي اعتراض، دست به افراط کاري در انواع زینتها زدند، و همین زمان بود که رنسانس نیز به 

چون دوکها جانشین اسقفها شدند، معماري بناهاي شهري و کاخها نیز جاي ساختمان . سبک باروك گرایید

برخی از بناهاي شهري که از آن زمان به . دولت سازمان دینی را در حیطه خود آوردو  ;کلیساهاي جامع را گرفت

آلتهاوس در برونسویک، خانه صنف  ;یادگار مانده بودند و ارزشی داشتند جز و تلفات جنگ جهانی دوم در آمدند

صر، و دوره بعدیش، به پر ادعاترین معماري آن ع. در نیمگن) تاالر شورا(قصابان در هیلدسهایم، و بناي راتهاوس 

دژ درسدن که براي مردم آن ایالت به مبلغ : شکل دژهاي بسیار بزرگ در قلمرو امیران محلی برپا شد، مانند

 و کاخ دوك کریستوفردر شتوگارت که آنچنان در تهیه اثاثیه، چلچراغ ;تمام شد) دالر 2500000(فلورین  100000

هیئت قضات شهر به دوك اخطار کردند که تجمل و شوکت دربارش به  ها،و تزیینات آن راه اسراف پیموده شد که

و نیز دژ وسیع هایدلبرگ، که در قرن سیزدهم بناي آن آغاز  ;طرز رسوا کننده اي با تنگدستی ملتش در تضاد است

دوباره به شیوه رنسانس ساخته شده، و در جنگ جهانی دوم قسمتی از آن  1563تا  1556شده بود، در سالهاي 

. هنرهاي صنعتی کمال خود را در خدمت به شاهزادگان، اعیان، بازرگانان، و صرافان محفوظ نگاه داشتند. آسیب دید

سازان، درودگران، عاج تراشان، حکاکان، مینیاتورسازان، نساجان، آهنگران، سفالگران، زرگران، سالحسازان، و  گنجه

ارث برده بودند، گر چه اکنون تمایل عمومیشان بر این بود که جواهرسازان همه مهارتها و فنون قرون وسطایی را به 

هاي چوبی  بسیاري از نقاشان طرحهایی براي باسمه. سلیقه و اشکال هنري را فداي پیچیدگی و وفور تزیینات کنند

رانی باسمه کا ;ترسیم کردند، و در این کار به همان اندازه دقت به کار میبردند که در ساختن تک چهره پادشاهان

. مانند هانس لوتسلبرگر، اهل بال، با همان ایمان و عالقه استاد بزرگی چون دورر به حرفه خود اشتغال میورزیدند

چنانکه و نتسل یا منیتسر قادر بود که استاد چلینی را به  ;زرگران نونبرگ، مونیخ، و وین سرآمد رقباي خود بودند

رمند آلمانی نقاشی روي شیشه را با رنگهاي مینایی متداول ، پیشهوران هن1547در حدود سال . مبارزه طلبد

و بورژواهاي  ;ها با نقوش و تصاویري، گر چه خام لیکن متنوع، تزیین یافتند ساختند و بدین ترتیب ظروف و پنجره

  . توانگر توانستند تصویر خود را جوش خورده بر شیشه پنجره خانه شان محفوظ نگاه دارند

پسران . ها و نقوش برجسته فلزي ترجیح دادند همان روش دیرین خود را در ساختن مجسمه سازان آلمانی هممجس

را قالبریزي )) اورفئوس وائورودیکه((پتر کهین صفحه اي برنزي با نقش برجسته : پترفیشر حرفه او را دنبال کردند

پاول، چنانکه  ;ارائه نمود را براي حیاط تاالر عمومی شهر نورنبرگ)) حوضچه آپولون((هانس طرح زیباي  ;کرد

پتر فلوتنر، اهل نورنبرگ، نقش . را از چوب ساخت)) حضرت مریم نورنبرگ((معروف است، پیکره زیبایی 

یکی از جالبترین نفایس موزه لوور مجسمه . هاي عالی رشک، عدالت، ساتورنوس، و موز رقص را قالبریزي کرد برجسته

بلندي آن نزدیک به هفده سانتیمتر  ;که توسط یوآخیم دشلر ساخته شد نیمتنه اوتوهاینریش، کنت کاخنشین، است

است و ضخامت هیکل فربهش نیز تقریبا به همین اندازه میرسد، با چهره اي که پرورده سالها خوش اشتهایی بوده 

  . این نمونه بارزي از حداکثر شوخ طبعی آلمانی است. است 

لوکاس کراناخ بال  ;هولباین کهین در استادي همردیف دورر بود. متکی مانداما افتخار هنر آلمانی همواره بر نقاشیش 

و بالدونگ گرین، آلتدورفر، و آمبرگر گروه معتبري از نقاشان دست دوم را به وجود  ;فاصله پشت سرایشان قرار داشت

خود را به دست هانس بالدونگ گرین با نقاشی محجر محراب کلیساي فرایبورگ ایم برایسگاو شهرت . آوردند می
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است که زن توتونی فربه و سرخ و سفیدي را با موي طالیی )) حضرت مریم با طوطی((اما اثر جذابتر او پرده  ;آورد

کریستوفرآمبرگر چند تک چهره ظریف و با سلیقه . هایش نوك میزند نشان میدهد، در حالی که طوطیی به گونه

در موزه لیل، که حالت صمیمت، ذکاوت، و در عین حال تعصب  ;))تک چهره شارلف پنجم((از جمله  ;نقاشی کرد

که در آن صورتی )) موسسه هنري شیکاگو((در )) تک چهره یک مرد((و  ;سازد پنهانی وي را بخوبی آشکار می

هاي پرشکوهی که ساخته در  آلبرشت آلتدورفر با منظره. نجیب و مهربان با قلمی محکم و دقیق ترسیم شده است

، مرد سلحشور واژدها در میان انبوه ))قدیس جورج((در پرده  ;روه نقاشان مقام شامخی احراز کرده استمیان این گ

گروه رزم آوران را در وفور )) نبرد آربال((حتی پرده  ;مانند درختان، که پرده را پر کرده اند، تقریبا از نظر پنهان می

  . سازد د گم میها، آبها، ابرها، و خورشی برج و باروها و فراوانی کوه

، از نخستین منظره سازیهاي ))استراحت در هنگام فرار به مصر((این دو اثر آلتدورفر، به اضافه پرده دیگري به نام 

لوکاس کراناخ مهین نام خود را از زادگاهش کروناخ، که شهري بود در .آیند واقعی در نقاشی امروزي به شمار می

زندگی وي تقریبا هیچ اطالعی در دست نیست، مگر از آن هنگام که در سی و دو  درباره. فرانکونیاي علیا، گرفته است

کراناخ ). 1504(سالگی به سمت نقاش درباري در ویتنبرگ به خدمت فردریک خردمند، برگزیننده ساکس، در آمد 

لوتر را مالقات . تمقام خود را در دربار ساکس، یا گاهی در وایمار، براي مدت نزدیک به پنجاه سال محفوظ نگاه داش

اما  ;هاي وي را با کاریکاتور پاپها مصور ساخت کرد، او را پسندید، بارها چهرهاش را نقاشی کرد، و پاره اي از نوشته

هایی از بزرگان و اعیان کاتولیک، مانند دوکه که دآلوا و آلبرشت، اسقف اعظم ماینتس، را نیز  در عین حال تک چهره

هاي  ها و پرده ارت و کسب زرنگ بود، کارگاه خود را تبدیل به کارخانه تولید تک چهرهوي در کار تج. نقاشی کرد

شهردار ویتنبرگ شد، و  1565دینی کرد، گوشه اي از آن را هم اختصاص به فروش کتاب و دارو داد، در سال 

  . سرانجام با کیسه پر پول و عمر پرسال دار فانی را بدرود گفت

هاي دینی کراناخ نمایان است، و در  این تاثیر در لطف آسمانی پرده. به ویتنبرگ رسیده بود اکنون نفوذ هنري ایتالیا

اکنون در آلمان نیز، مانند ایتالیا، . هاي اساطیري، و بخصوص در تصاویر بدنهاي برهنهاش ، بیشتر آشکار میشود پرده

اما شوخ طبعی آلمانی خدایان  ;استه بودندمعبودان و قهرمانان غیر دینی با مریم، مسیح، و قدیسان به رقابت برخ

مثال در پرده داوري  ;مرده اساطیري را به بازي و تفن میگرفت و از این راه روح نشاطی به سنن نقاشی میدمید

ر حالی که سه مظهر جمال، لرزان از سرما، یکی از قهرمانان جنگ تروا به خواب رفته دپاریس پاریس اثر کراناخ، 

در پرده ونوس و کوپیدو، االهه عشق به رسم معمول . منتظرند که او از خواب بیدار شود و زیباییشان را داوري کند

گویی کراناخ میخواسته است به کنایه  ;در برهنگی کاملش نشان داده شده است، جز آنکه کاله بزرگی نیز بر سردارد

بر آن ) کاله(به طوري که اگر یک عامل فرعی نامانوس  ;عشق همیشه بر اثر موانست به وجود میآیدبرساند که 

کراناخ با  ;لیکن ونوس او مورد پسند عمومی قرار گرفت و خواستار بسیار یافت. افزوده شود، از شدت اثر آن میکاهد

یان ساخت که اکنون روشنی بخش ها نما کمک دستیارانش آن االهه را به یک دو جین شکل مختلف بر پرده

ونوس موزه فرانکفورت زیباییهاي . هاي فرانکفورت، لنینگراد، گالري بورگزه، و موزه هنري مترپلیتن شده اند موزه

و در پرده لوکرتیا، در موزه  ;بدنش را آشکارا در پس یک دوجین الیاف تار عنکبوتی پارچه اي تن نما پنهان میدارد

لوکرتیا، در حالی که دشنهاي برهنه در دست دارد، با شادمانی  ;عریان بار دیگر جلوه گر میشودبرلین، همان زیبایی 

آن زنی که مدل و نوسها بود براي ساختن پرده پري دریایی . آماده آن است که لکه بدنامی را از دامن خود بشوید

ر روي خوابگاهی از برگ سبز در کنار برکه بخش کراناخ شد، و در حال دراز کشیده ب نیز الهام) موزه نیویورك(بهاري 

در نقاشی دیگري از کراناخ که در موزه ژنو نگاهداري میشود، آن زن به صورت . آب بار دیگر بر پرده جلوگیري کرد

باالخره همان زن را، که باز برهنه شده است، به صورت حوا در . یهودیت در آمده است، اما دیگر برهنه نیست
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تقریبا همه این . مشاهده میکنیم) موزه شیکاگو(، و حوا و مار )موزه درسدن(، آدم و حوا )وزه وینم(هاي بهشت  پرده

ها یک نوع شوخ  کراناخ در پرده. پیکرهاي برهنه خاصیتی دارند که آنها را از هر نوع اثر شهوت انگیز به دور میدارد

و ، عالوه بر آن، با صراحت  ;هم در آمیخته استطبعی شیطانی را با گرمی رنگها و ظرافت ایتالیایی منش خطوط به 

این اقدام دالورانه اي بود به کوچک کردن . نامیهن پرستانه اي زن آلمانی را باریک و الغر اندام نشان داده است

هایی که از زیر قلم کراناخ و دستیارانش بیرون آمده بیش از تصاویر یکنواختش از بدنهاي  تک چهره))! بانوي آلمانی((

تک چهره آناکوسپینیان . هاي هولباین سر برابري دارند برهنه قابل توجهاند، و در حقیقت برخی از آنها با تک چهره

نمونه اي از واقعپردازي قلم نقاشی است که با خشکی و صراحت بیانش چاشنی ظرافت کاري و جامعه اي فاخر و 

نس کوسپینیان، نیز براي به وجود آوردن تصویر عالیتري شوهر آن بانو، به نام یوها. کالهی پفدار تعدیل یافته است

در تک چهره یوهانس کوسپینیان همه آرمانهاي یک اومانیست جوان در . در برابر دیدگان کراناخ جاي گرفت

فشارد به تایید رسیده  چشمانی اندیشناك منعکس شده، و این اشارت با رمز کتابی که وي مشتاقانه در دست می

یر صد شخصیت صاحبمقام در این آتلیه مشهور به وسیله رنگ روغن یا گچ نقاشی ضبط شدند، ولی شاید تصو. است

تصویر این کودك  ;شایستگی جاویدان را نداشت) موزه واشینگتن(هیچ کدام آنها مانند تک چهره شاهزاده ساکس 

. مظهري است از بیگناهی، مالیمت، و جعدهاي طالیی

چهره یوهانس شونر را ساخته است که عالیم کریه پیري آمیخته با تشخصی  کراناخ در سوي دیگر زندگی تک

همچنین در مجموعه آثار کراناخ گاهی جانورانی زیبا و نژاد دار تصویر . هنرمندانه را در نظر بیننده مجسم میکند

سگها از دیدن ((شده اند، و بخصوص گوزنهایش به اندازهاي زنده و طبیعی مینمایند که به گفته یکی از دوستانش 

اگر کراناخ در آغاز کار به آن اندازه موفقیت نمی یافت احتمال میرفت هنرمند بزرگتري از آب .)) آنها به عوعو میافتند

به طوري که دیگر وقت . کثرت عده مشتریان و مشوقان وي باعث تجزیه و پراکندگی نیروي نبوغ او شد. درآید

پس چون به هشتاد و یک سالگی رسید خسته شد و از . راه به کار اندازد نداشت همه استعداد هنري خود را در یک

ها و  طراحیش که زمانی به قدرت کار دورر رسیده بود بی دقت شد، ریزه کاریها از قلمش افتاد، و چهره. کار باز ماند

در آخر باید . گرفتپیکرهاي برهنه و درختان شبیه به هم آنقدر در زیر دستش تکرار شد که حالتی بی روح به خود 

لوکاس میتوانست عالیم : ناگزیر با قضاوتی که دورر سالخورده درباره کراناخ تازه کار کرده بود هماوا شویم و بگوییم

، هنگامی که هفتاد و هشت سال از عمر کراناخ گذشته بود، وي خود 1550در سال . ظاهري را وصف کند نه روح را

و چهار پهلو، ریشی سفید و پروقار، دماغی پهن، و چشمانی پر از شخصیت و نگارهاي ، را ساخت، با سري ستبر 

سه سال بعد، جسمش را . غرور، که بیشتر چون مشاور یا بازرگانی تنومند به نظر میآید تا یک نفر نقاش و باسمه کار

  . تسلیم خاك کرد

لوکاس کهین که پرده معروفش به نام یوهان لوکاس، هانس، و  ;وي سه پسر از خود باقی گذارد که همه نقاش بودند

ها به تنش  هرکول خوابیده با نشان دادن آن قهرمان غول آسا در بیاعتنایی کامل نسبت به زوبینهاي که آدم کوتوله

شاید . فرو میکنند، و از غشا خارجی پوستش هم نمی گذرند، مضمون قابل اندیشه اي را از رابله به سویفت انتقال داد

مهین نیز، با همان بی اعتنایی هر کولی، زخم زبانهاي مدعیان را که به بورژواپرستی و شتابزدگی دور لوکاس کراناخ 

تند ((و اکنون نیز در زیر سنگ قبري که مدح ابهام انگیز  ;تحمل کرده بود - از وظیفه شناسی متهمش میساختند 

علت . شان نقاشی آلمانی به پایان رسیدبا مرگ او عصر درخ. بر آن حک شده براحتی غنوده است)) کارترین نقاش

محتمال ، . اصلی این انحطاط به احتمال قوي شدت مناقشات دینی بود، نه ممانعت پروتستانها از تمثالسازي قدیسان

، فساد اخالق عمومی به نقاشی آلمانی حالتی پست و خشن بخشید، چنانکه نقاشی بدنهاي برهنه 1520پس از سال 

و حتی در نقاشی روایات کتاب مقدس نیز به مضامینی چون شوشنا و  ;دیگر هواخواه پیدا کرد بیش از هر نوع نقاشی
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در مدت دو قرن بعد از مرگ کراناخ هنر . شیوخ، و زن فوطیفار در حال اغواي یوسف، یا بتشبع در حمام روي آوردند

. آلمانی به قهقرا رفت و در پس امواج منقلب دین و جنگ از نظر پنهان ماند

V -  1558- 1517: سبک تودور   

و با ساختمان  ;دوره فرمانروایی هنري هشتم با یک شاهکار معماري گوتیک در نمازخانه هنري هفتم آغاز شد

و همین تغییر شیوه هنري غلبه یافتن دولت بر دین را به  ;کاخهاي سلطنتی به شیوه معماري رنسانس پایان یافت

ها، و عواید کلیسایی موجب متوقف ماندن معماري  بر اسقفها ، صومعهحمله حکومت وقت . درستی مجسم میساخت

  . و این وضع نزدیک به صد سال دوام یافت ;دینی در انگلستان شد

وقف ساختن نمازخانه حضرت مریم در دیر ) دالر 14،000،000(پوند  140000هنري هفتم پیش از وفات خود مبلغ 

زخانه از لحاظ معماري چندان ارزشی ندارد، اما از جهت تزییناتش این نما. وستمینستر کرد تا آرامگاهش شود

عالیترین نمونه ((شاهکاري به شمار میآید، از خود قبر گرفته تا سنگ کاري درهم بافته طاق بادزنی آن که بحق 

آن از آنجا که نقشه این نمازخانه به سبک گوتیک و تزیینات . خوانده شده است)) سنگ کاري پرداخته دست بشر

هنري هشتم، که خود . را در برابر نظر داریمفلورید رنسانسی است، ما در اینجا نمونه آغازین سبک تودور یا سبک 

را به او و وولزي عدهاي از هنرمندان ایتالیایی  ;اومانیستی جوان بود، بزودي دلبسته اشکال معماري کالسیک شد

بر روي تابوت سنگی، . یکی از آنها، به نام پیترو و توریجانو، مامور تزیین مقبره پدر پادشاه شد. انگلستان دعوت کردند

که از مرمر سفید و سنگ سیاه ساخته شده بود، مجسمه ساز فلورانسی با کنده کاري و مفرغ مطال نقوشی تزیینی 

با لطافتی آسمانی، نقوش برجسته مریم عذرا و قدیسان دیگر، فرشتگانی  کودکان فربه، تاجهاي گل و گیاه: پدید آورد

نشسته بر فراز قبر در حالی که پاهاي قشنگ و ظریفشان را در فضا آویزان کرده اند، و بر باالي همه اینها دو پیکره 

ا آن زمان به خود این مجموعه از آن گونه مجسمهسازیهایی بود که انگلستان ت. خوابیده هنري و ملکهاش الیزابت

در این مقبره، چنانکه فرانسیس بیکن گفته است، . ندیده بود و بعدا هم چیزي از آن برتر در انگلستان بود نیامد

باشکوهی بسیار بیشتر از زمانی که در ((پادشاه خسیسی که پنیها را کش رفته بود تا پوندها را خرج کند غنوده بود، 

هنري هشتم آدمی نبود که اجازه بدهد هیچ کس دیگر از او با جالل و .)) دهاي سلطنتی خویش به سر میبر کاخ

به میزان ((پوند براي ساختن مقبره اي  2000قرار گذارد مبلغ  1518در سال . شوکت بیشتري به خاك سپرده شود

ید، زیرا هنرمند اما این پیمان هیچ وقت به پایان نرس ;از مقبره پدرش به توریجانو جایزه بدهد)) یک چهارم بزرگتر

و بار دیگر  ;)1519(نیز مانند هنري هشتم خویی شاهانه داشت و بر اثر یک رنجش ناگهانی انگلستان را ترك کرد 

در عوض براي نمازخانه هنري هفتم محراب . هم که به آن کشور بازگشت در ساختمان مقبره هنري هشتم کار نکرد

در . به دست افراد کرامول منهدم شد 1643طراحی کرد، که در سال  بلند آسمانه داري را با جدار تزیینی پشت آن

. ، توریجانو به اسپانیا مهاجرت کرد1521سال 

و آن هنگامی بود که وولزي یکی دیگر از معماران فلورانسی،  ;کمدي مرگ روي صحنه آمد 1524بار دیگر به سال 

که بنابه  ;سنت جورج در قلعه وینزر مقبره اي برایش بسازدبه نام بندتو دارووتتسانو، را مامور کرد که در نمازخانه 

وقتی کاردینال وولزي .)) نقشه آن به مراتب از مقبره هنري هفتم باشکوهتر بود((نوشته لرد هربرت آو چربري 

مغضوب شد و از مقام خود افتاد، از پادشاه اجازه خواست که دست کم صورت برجسته روي قبرش را براي ساختن 

محقري در یورك با خود ببرد، اما هنري هشتم امتناع ورزید و مقبره ناتمام وولزي را چون ظرفی براي خود مقبره 

. غصب کرد، و به هنرمندان دستور داد که مجسمه خودش را به جاي صورت برجسته وولزي روي سنگ قبر بتراشند

بعدها، چارلزاول خواست در . قت به اتمام نرسیداما دین و ازدواج او را سرگرم ساختند و بناي آن مقبره باشکوه هیچ و

آن محل دفن شود، اما پارلمنت که مخالف وي بود تزیینات آن را قطعه به قطعه فروخت تا آنکه تنها مرمر سیاه 
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براي ساختن آرامگاه نلسن در کلیساي جامع سنت پول به کار ) 1810(تابوت سنگیش باقی ماند که آن هم سرانجام 

از این اقدامات که شرحشان گذشت، و نیز ساختمان زیبا و جذاب نمازخانه کینگز کالج کیمبریج با به غیر . رفت

بند منقوش، و طاق قوسی باشکوهش، معماري آن عصر به طور عمده اختصاص یافت  شباك چوبی، نیمکتها، شیشه

یان دشت و جنگلهاي انگلستان هاي ییالقی اشراف به کاخهاي شاه پریانی و مجللی که بتدریج در م به تبدیل خانه

معماران همه انگلیسی بودند، اما تعدادي از هنرمندان ایتالیایی نیز در کار تزیینات با ایشان همکاري . برپا شدند

هاي با برجکهاي هرمی که به  نمایی عریض و با ابهت، مرکب از عناصر ساختمانی گوتیک و رنسانس ، دروازه. میکردند

، تاالر وسیع با فضاي کافی براي ضیافتهاي بزرگ، پلکانی جسیم و سنگین که معموال از چوب درون حیاطی باز میشد

هاي مشبک یا  ها که از پنجره کنده کاري شده ساخته میشد، اطاقهاي مزین به نقاشیهاي دیواري و فرشینه

ی براي گوزنها، و دورتر از و در خارج ساختمان، باغی از گل، درختزار وسیع ;هاي بیرون نشسته نور میگرفتند پنجره

. کرد این بود آنچه یک نجیبزاده شکاك انگلیسی از بهشت موعود پیش خرید می ;آن شکارگاه خصوصی

براي خودش ساخت،  1515یکی از معروفترین کاخهاي ییالقی به سبک تودور، همتن کورت بود که وولزي در سال 

نه تنها یک نفر معمار، بلکه هیئتی از استادکاران انگلیسی آن را ). 1525(اما بعدا از ترس، آن را به پادشاه تقدیم کرد 

این بنا اساسا به سبک گوتیک قائم، و برطبق نقشه اي قرون وسطایی، با برجها، دیوارهاي کنگرهدار، . به وجود آوردند

بر نماي خارجی بنا و خندق دفاعی ساخته شده بود، اما جووانی دامایانو افزودن قاببندهاي گرد از گل صورتگري 

از انگلستان دیدن کرد، همتن  1592اندکی خاصیت معماري رنسانس بر آن بخشید دوك وورتمبرگ، که در سال 

اندکی کمشکوهتر از همتن کورت، کاخ ساتن پلیس در ساري است که براي . کورت را باشکوهترین کاخ دنیا نامید

بدوا براي هنري  1538چنین کاخ نانسچ است که در سال ، و هم)1527- 1521(سر ریچارد وستن ساخته شده بود 

وي : ((یک نوشته قدیمی درباره کاخ اخیر چنین گزارش میدهد. هشتم با نقشه اي شاهانه درنظر گرفته شده بود

بهترین پیشهوران و معماران و سنگتراشان و مجسمهسازان ملل مختلف، از معماران ایتالیایی، فرانسوي، و هلندي تا 

ان بومی انگلیسی، را به آن محل دعوت کرد و ایشان براي تزیین آن کاخ هر یک نمونه شگفت انگیزي از هنر معمار

هایی که زیبایی شاهکارهاي باستانی روم را عینا  خود را به منصه ظهور درآوردند، و داخل و خارج آن را با مجسمه

ایم، براي برافراشتن آن کاخ، که میبایست در دویست و سی نفر مرد، به طور د.)) تجدید میکرد زینت بخشیدند

بندرت پادشاهان انگلستان به آن اندازه . زیبایی و جالل بر شامبور و فونتنبلو فرانسواي اول برتري گیرد، کار میکردند

هنري هشتم درگذشت، قبل از آنکه بتواند ساختمان کاخ . دولتمند، یا اهالی انگلستان به آن درجه مستمند بوده اند

چالز دون آن را به معشوقهاش، لیدي کسلمین،  ;الیزابت آن را اقامتگاه خاص خود ساخت ;نانسچ را به پایان رساند

که وي نیز خرابش کرد و به قطعات فروخت گویی این را تنها راه تبدیل تشریفات اعیانی به وسایل  ;)1670(بخشید 

  . زندگانی دانست

VI - 1543-1497: هولباین کهین  

هر هنري اصالتا امتناع دارد از اینکه با واسطه عامل دیگري، غیر از ! مقابل هر اثر هنري کلمات بیهوده اند چقدر در

به عبارت دیگر، هنر خاصیتی ذاتی و جدا نشدنی داد که یا باید به تنهایی و ذاتا بیان  ;خودش، ترجمه و تفسیر شود

ان هنر و شاهکارها را در خود ثبت کند، اما نمیتواند آنها را به تاریخ فقط میتواند استاد. حال کند و یا اصال دم نزند

هاي که هولباین کهین از همسر و فرزندان خود ساخته بهتر از  ساکت نشستن در برابر پرده. معزما منتقل سازد

  ... با این حال . خواندن یک زندگینامه است

. پدرش یکی از نقاشان نامی آوگسبورگ بود. یوي از لحاظ شجره خانوادگی خوشبخت تر بود تا در زندگی شخص 

هانس هولباین مبادي نقاشی را از او آموخت، و بعدا نیز از هانس بورکمایر شمه اي از فنون ظریفکاري و برجسته 
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گالري ((چهار قاببند چوبی براي محراب کلیسا ساخت که اکنون در  1514در سال . نمایی ایتالیاییها را فرا گرفت

دو سال بعد با برادرش . است آثاري مخلوط از عناصر مختلف، اما قابل تحسین براي پسري پانزدهساله )) آوگسبورگ

شاید سبب آن بود که پدرش بیش از اندازه به سبک کار  ;آمبروز، که او هم نقاش بود، به شهر بال نقل مکان دادند

یا شاید هم به دلیل آنکه در  ;یاد میورزیدخود، که هنوز گوتیک مانده بود، ایمان داشت و در تعلیم آن اصرار ز

آن قدر فراوان نشده بود که بتواند عده زیادي از هنرمندان را مورد تشویق خود )) با فرهنگ((آوگسبورگ هنوز پول 

به هر حال، این است که جوانی و نبوغ بندرت در خانه بند میشوند در بال، دو برادر دریافتند که آزادي  ;قرار دهد

هانس کتابهاي مختلفی، از جمله مدح دیوانگی اراسموس، را مصور ساخت، تعدادي نقاشی بی اهمیت . ستعذابی ا

قدیس هیچ ((کشید، نقشه عالیمی براي یکی از معلمان مدرسه طراحی کرد، و سطح میزي را با ماجراهاي زندگی 

و نشان متهم شد، و هرگز کلمه اي به  یعنی همان موجود خیالی ایثار گر که بارها به انواع گناهان بی نام - )) کس

مهارتی که در این اثر به کار رفته بود سفارش پرسودي را نصیب هانس کرد که . تزیین نمود - دفاع از خود نگفت 

ها به همه جا  شهرت این تک چهره). 1517(هایی از شهردار یا کوب میر و زوجهاش  عبارت بود از ساختن تک چهره

در آنجا، هنرمند جوان بر جلوخان و دیوارهاي خانه کارفرماي  ;ین هولباین را به لوسرن خواندیا کوب هرتنشتا. رسید

خود فرسکوهایی نقاشی کرد، و تک چهرهاي عالی از بندیکت هرتنشتاین به وجود آورد که اکنون در موزه هنري متر 

دنبال آن بود که نفوذ نقاشی ایتالیایی در ممکن است هانس از لوسرن به ایتالیا رفته باشد، و به . پلیتن نیویورك است

هاي نقاشی، و طرز به  دقت کالبد شناسنامه، نشان دادن معماریهاي باشکوه در پس زمینه پرده - آثارش منعکس شد 

وقتی در بیست و دو سالگی به بال بازگشت، کارگاهی براي خود ترتیب داد و بیوهاي را به عقد خود در . کار بردن نور

. ، پدرش1524در همان سال، برادرش فوت کرد، و در سال ). 1519(آورد 

هاي دینیی که از زیر دست هولباین بیرون میآمدند واقع گرایی آلمانی با شیوه معماري رمانسک و  اکنون در پرده

ت واقع گرایی در پرده مسیح در قبر که یاد آورکارهاي مانتیا اس. زینتکاریهاي کالسیک در هم ادغام شده بودند

بدنی که همهاش پوست و استخوان است، چشمهایی که به وضع هراس انگیزي بازمانده اند،  ;بیننده را تکان میدهد 

انیها همه مرگی طبیعی  ;موي ژولیده، و دهانی که ، در آخرین تقال براي تنفس، به حالت نیمه باز خشک شده است

اگر داستایفسکی گفته باشد که آن پرده میتواند موجب  و اجتناب ناپذیر را در نظر مجسم میسازند، و عجیبت نیست

. در بال پرداخت)) تاالر شوراي بزرگ((در این اوان، هولباین به نقاشی دیوارهاي . از بین بردن ایمان دینی آدمی شود

لق به اعضاي شورا کار او را پسندیدند و یکی از ایشان هولباین را مامور کرد که محجر محرابی براي صومعه اي متع

راهبان فرقه کارتوزیان بسازد نتیجه آن اقدام، به وجود آمدن پرده آالم مسیح بود که در شورشهاي ضد شمایل 

آسیب دید، لیکن دو لته از آن نقاشی سالم ماندند و به کلیساي شهر فرایبورگ ایم برایسگاو  1529پرستی سال 

مختلف نمایان است، اما در عین حال خاصیت بازي نوري  تاثیر بالدونگ گرین دراین نقاشیها از جهات. تقدیم شدند

منشی شهرداري بال سفارش محجر  1522در سال . که از چهره کودك ساطع است کامال شخصی و استادانه است

هولباین براي ساختن این حضرت مریم زیبا و آرامش بخش، که اکنون در موزه هنري  ;محراب تازه اي به نقاش داد

هاي دینی خود،  محتمال در همین ایام بود که وي شاهکار پرده. همسر و پسر خود را مدل قرار دادزولوتورن است، 

اثري که احساس تند و نافذ را با خط، رنگ، و ترکیب  - یعنی مریم عذرا و کودك با خانواده شهردار میر، را ساخت 

ساختن این پرده دو پسري که در پاي و چون در نظر بیاوریم که هنگام  ;بندي استادانه در خود جمع کرده بود

شهردار تصویر شده اند و یکی از دو زنی که در سمت راست به حال دعا زانو زده است فوت کرده بودند، آنگاه با 

. کنیم همدردي بیشتري نیایش شهردار را به درگاه حضرت مریم درك می



۴٠١١

چهره سازي . ختشان به کار میرفت، ناچیز بودهاي دینی، در برابر دقت و زحتی که در سا اما دستمزد چنین پرده

  . هایی که طالب آن بودند رفته رفته زیادتر شدند براي هنرمند منفعت بیشتري به بار میآورد، و خانواده

با چهره اي عالی منش که در آن آرمان  - ، هولباین تصویر دانشور جوان، بونیفاکیوس آمبرباخ، را 1519در سال 

، تک چهره ناشر بزرگ، 1522در حدود سال . فذ به جهان مادي نمایان است نقاشی کردطلبی از پس نگاهی نا

هولباین . فروبن، را ساخت شخصیتی فدایی کار خویش، با مزاجی آشفته، و استعدادي آفریننده و فرسوده از زندگی

در . بر بوم نقاشی کرددو تک چهره از آن دانشمند مغموم  1523به وسیله فروبن با اراسموس آشنا شد، و در سال 

، هنرمند، اینک به کمال نیرو استعداد خود رسیده بود، )مجموعه ارل آو ردنور درسالزبري(تصویر سه رخ اراسموس 

روح مردي را که بار عمري دراز بر دوش کشیده و بیماري و وجودلوتر شیارهاي صورت و اندوه چشمهایش را عمیقتر 

محفوظ مانده )) مجموعه هنري بال((نیمرخی که از اراسموس در . ط استساخته بودند بتمامی درك کرده و ضب

در این پرده، بیش از هر چیز، بینی بیرون جسته اي که مانند شمشیر  ;است او را آرامتر و دلزندهتر نشان میهد

کتاب  و شاید نسخه خطیی که اراسموس زیر قلم خود دارد مسوده ;گالدیاتورها آماده حمله است جلب نظر میکند

محتمال در سال . باشد، که با نوشتن آن اراسموس نیز خود را در جبهه مخالفان لوتر قرار داد) 1524(آزادي اراده 

، هولباین بار دیگر، تک چهره اي از اراسموس ساخت که اکنون بر دیوار لوور آوشیران است و جز و بهترین 1524

 عمیق و مهذب، شخص به یاد تفسیر تیزبینانه دزیره نیزار میبا دیدن آن صورت  ;هاي وي به شمار میآید تک چهره

)). بزرگیشان در زیاد فهمیدن و کم اثبات کردن بود((افتد که اراسموس را از جمله کسانی میدانست که 

، هولباین تک چهره خود را، که در آن وقت بیست وشش سال داشت و ظاهرا کامیاب به نظر 1523حدود سال 

روایتها او را تا . اما در واقع نگاه سرد او حاکی از نفرتی مبارزه آمیز از نامالیمات زندگی است ;دمیآمد، نقاشی کر

ظاهرا . اندازهاي معتاد به می و معشوق معرفی میکنند، و چنین میرسانند که در زندگی زناشوییش بدبخت بوده است

، ) 1525حد (هاي چوبیش، به نام رقص مرگ  هدر پاره اي عقاید با لوتر موافقت داشت، چنانکه یک مجموعه با سم

لیکن در آن زمان حتی خود روحانیان هم روحانیان دیگر را به باد طعنه میگرفتند و  -هجویه اي بود علیه روحانیان 

در این مجموعه، مرگ را میبینیم که در پشت پاي هر مرد و زن از هر طبقهاي آدم و حوا، امپراطور . تمسخر میکردند

ه، پزشک، راهب، کشیش، پاپ، میلیونر، عالم احکام نجوم ، دوشس، دلق، قمار باز، و دزد، که همه رو به سوي نجیبزاد

این مجموعه هنري در قدرت قلم همپایه کارهایی بود که دورر در همین . واپسین داوري نهاده اند، قدم بر میدارد

میر، هولباین حس دینداري خاصی در آثار خود  به جز این شاهکار طراحی و پرده حضرت مریم. زمینه ساخته بود

هولباین . شاید او هم آلوده فلسفه شکاکیت اراسموس و گروه اومانیستهاي شهربال شده بود. ظاهر نساخته است

با آنکه هولباین ظاهرا هواخواه اصالح دینی بود، اما این جنبش بازار . بیشتر مجذوب کالبد شناسی بود تا علوم دینی

تاالر ((هایی که براي  پرداخت دستمزد پرده. هاي دینی به وي داده نمی شد دیگر سفارش پرده. بال کساد کرداو را در 

توانگران که از جنگ دهقانان بیمناك شده بودند زندگی اجتماعی و . ساخته بود متوقف ماند)) شوراي بزرگ

اراسموس . شخصی بسیار نامساعد یافتند هاي سرکیسه خود را تنگ کردند، و اوضاع زمان را براي داشتن تک چهره

هایی به هولباین داد  وي معرفینامه)) در اینجا انواع هنرها در حال یخ بستنند: ((از بال چنین نوشت  1526در سال 

و هولباین خانواده خود را در همان شهر گذارد و به  ;که در آنها او را به دوستانش در آنورس و لندن توصیه کرده بود

در آنورس کونتین ماسیس را مالقات کرد، و مسلما آن دو درباره اراسموس . بخت بهتر رو به شمال نهاددنبال 

نامه اراسموس به او اطمینان میداد که از جانب تامس مور . از آنورس به انگلستان رفت. هایی به یکدیگر نوشتند نامه

در آنجا . این را در خانه محله چلسی خود منزل دادو در واقع او هولب ;مورد استقبال صمیمانهاي قرار خواهد گرفت

در نظر تاریخنویس ، . ، که اکنون در گالري فریک در نیویورك است)1526(هولباین تک چهره تامس مور را ساخت 
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چشمان پر هیجان و نیمه غم آلود آن چهره حاکی از پایداري و از جان گذشتگی یک شهید است، و در زیر نگاه 

در سال . مند، اعجاز نقاشی در نمایش خز و چین خوردگیهاي بزرگ روي آستین آشکار میشودمتجسس یک هنر 

، هولباین پرده تامس مور و خانوادهاش را نقاشی کرد، که قدیمیترین شبیه سازي دسته جمعی در هنر غیر  1527

  . دینی ماوراي آلپ شناخته شده است

شیلینگ اندوخته بود، به بال بازگشت، یک نسخه از پرده تا مس مور ، هولباین که اندکی پوند و  1528در اواخر سال 

آنگاه وي یکی از بزرگترین و صادقانهترین آثار . و خانوادهاش را به راسموس هدیه داد، و به همسر خود پیوست

تملق و در این پرده، که در کمال واقع گرایی و بدون هیچگونه . خویش را به وجود آورد تصویري از خانواده خودش

دختر سر تسلیم به زیر انداخته است و تقریبا : تعارفی ساخته شده است، هر سه عضو خانواده صورتی غمزده دارند

و مادر با اندوه و عالقه عمیقی که در چشمانش  ;پسر تضرع کنان به مادر خیره شده است ;مایوس به نظر میرسد

رش را از دست داده است، و عالقه مادري که فرزندانش منعکس شده به آن دو مینگرد اندوه زوجهاي که عشق شوه

هولباین سه سال پس از خلق این شاهکار، که مدرکی اتهامآمیز بر ضد خودش بود، بار دیگر . تنها پیوند او با زندگیند

در مدت این اقامت در بال، وي تک چهره دیگري از فروبن، و شش تک چهره دیگر از . خانوادهاش را ترك کرد

شوراي شهر ماموریت . نافذ و عمیق نبودند، از خود باقی گذارد 1524و  1523وس، که به اندازه کارهاي سال اراسم

وي را براي ساختن فرسکوهاي داخلی مقر خود تجدید کرد، اما در همان ایام پیروزي تمثالشکنان شوراي شهر را 

خداوند همه کسانی را که ((ا اعالم دارد که هاي دینی را طرد و منسوخ کند و رسم وادار ساخت که هر گونه پرده

در . ، هولباین به انگلستان بازگشت1532سفارشها لغو شدند و، در سال .)) هاي دینی میسازند لعنت کرده است پرده

هایی که در آن سالهاي پرآشوب بر صحنه سیاست  آنجا وي به حد وفور چهرهسازي کرد، و در نتیجه بیشتر چهره

در کاخ وینزر )) کتابخانه ملکه((در . یفا میکردند به جادوي قلم هولباین هنوز زنده ماندهاندانگلستان نقشی ا

هشتادوهفت قلم طراحی خطی با زغال یا گچ نقاشی از او باقی مانده است که بعضی از آنها به عنوان کاریکاتور، و 

ر مقابل خود مینشانده و این طرحها را ظاهرا نقاش اشخاص را د ;بیشترشان به منظور شبیه سازي، تهیه شده بودند

بازرگانان اتحادیه هانسایی در لندن خواستار هنر . میکشیده و سپس از روي آنها شبیه سازي رنگ روغن میکرده است

دو نقاشی دیواري )) تاالر انجمن اتحادیه هانسایی((براي . او شدند، اما الهامبخش بهترین آثارش به شمار نیامدند

و هر دوشان شگفتیهایی هستند در نمایش  ;پیروزي فقر را نشان میداد و دیگري پیروزي ثروت راساخت که یکی 

این دو اثر در واقع شعار تجارتی اتحادیه را . شخصیتهاي فردي، به وجود آوردن حرکات پرجنبش، و طراحی محکم

دوه به سر میبرد، و کسی که کسی که فاقد آن است در ان ;طال پدر خوشی و فرزند احتیاط است:((معرفی میکنند

تامس کرامول، که مظهر اجراي این اندرز بود، چهره سخت و بدن نرم خود را در سال .)) واجد آن است در نگرانی

به وسیله آن شخصیت، هنرمند ما دست خود را به دامان بلند پایهترین رجال . به قلم رنگپرداز هولباین سپرد 1534

رده سفیران فرانسه را نقاشی کرد و بخصوص یکی از سفیران، به نام شارل دو سولیه، وي پ. دربار هنري هشتم رساند

هایی از سر هنري گیلفرد  چهار پرده دیگرش تک چهره. را در لباس و نشان رسمیش با دقت و مهارت تام نشان داد

و دکتر جان چیمبرز  ،)شاهین دار پادشاه(، رابرت چسمن )اصطبل دار پادشاه(، سرنیکولس کرو )کاخدار پادشاه(

نشاندهنده کسانی بودند که پوست کلفتشان تاب آن را داشت که در نزدیکی آن پادشاه آتشین مزاج ) پزشک پادشاه(

یکی از آنها شد، و به مقام نقاش درباري  1537هولباین نیز در حدود سال . نسوزد و به زندگی خود ادامه دهد

تصاصی به او اعطا شد، در رفاه فرو رفت، مانند هر کس دیگري صاحب در کاخ و ایتهال کارگاهی اخ. منصوب گشت

. ها و فرزندان حرامزاده شد، و جامه رنگین و ابریشمین به تن کرد معشوقه
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تزیین اطاقها، طراحی لباسهاي تشریفاتی، جلد کتابها، سالحها، : سفارشهاي تازهاي که به او داده شد عبارت بودند از

در سال . هایش هدیه میکرد ها و قالب کمرهاي پادشاه، و جواهراتی که هنري به زوجه گمهظروف سفره، مهرها، د

تک چهره کریستین . پادشاه وي را به بروکسل فرستاد تا از شاهزاده خانم دانمارك، کریستین، نقاشی کند 1538

ولی شاهزاده خانم به عوض او  ;ورددانمارك اثري زیبا از کار درآمد و هنري به اشتیاق افتاد که او را به عقد خود درآ

شاید به این دلیل که ترجیح میداد بر دیوار یک گالري باال رود تا  ;دوك فرانسوا دو لورن را به شوهري انتخاب کرد

 40پس مقرري سالیانهاي به مبلغ  ;هولباین از آن فرصت استفاده کرد تا سري به بال بزند. بر سکوي اعدام پادشاه

کمی بعد سفارش نقاشی تک چهره آن . و فورا به لندن برگشت. براي زوجهاش معین کرد) ردال 1000(گیلدر 

و هولباین در چشمان اندوهبار آن تصویر، که اکنون در موزه لوور است، سرانجام شوم  ;آوکلیوز به وي داده شد

. ا همگی از میان رفتهانداز خود پادشاه چندین تصویر بزرگ ساخت که تقریب. صاحبش را تقریبا پیشبینی کرده بود

یکی از آنها در تاالر دالکان لندن باقی مانده و موسوم است به هنري هشتم در حال اعطاي منشور اتحاد به صنف 

هولباین همچنین تک . دالکان، که در آن هنري هشتم با جامه تشریفات خود بر صحنه نقاشی حکومت میکند

هنگامی که . هنري، و کاترین هاوارد، زوجه پنجم هنري، بر پرده آورد هاي دلفریبی از جین سیمور، زوجه سوم چهره

خود هنري در حال نشسته یا ایستاده مدل هولباین میشد، نقاش به مقابله برمیخاست و حداکثر اهتمام خود را به 

راسموس هایی که از ا در میان مجموعه آثارش فقط تک چهره. کار میبرد و تصویرهاي استادانه به وجود میآورد

تک چهره سال . هاي لوور و بال نگاهداري میشوند، بر تصویرهاي پادشاه برتري داشتند ساخته بود، اکنون در موزه

  . دهد سلطان را با تبختر و پیلتنی خاص توتونها نشان می 1536

کاخ و ایتهال  هنري، به رغم خود، آن پرده را پسندید و هولباین را مامور ساخت که خانواده سلطنتی را بر دیوار

براي چارلز دوم  1667از میان رفت، اما یک کپی آن، که در سال  1698این فرسکو در آتشسوزي سال . نقاشی کند

در سمت باالي چپ پرده، هنري هفتم با قیافهاي پر : ساخته شده بود، طراحی استادانه پرده اصلی را آشکار میسازد

هنري هشتم، که عالیم قدرت را در دست دارد و پاهایش را چون مجسمه کمی پایینتر، فرزندش،  ;از ایمان و فروتنی

و در مرکز، لوح مرمرینی قرار دارد که بر آن  ;در سمت راست، مادر و زوجه سومش ;غوآلسایی دراز کرده است

ه هیکل هنري هشتم چنان زنده و واقعی مینمود ک. خصایل پادشاهان با جزئیات تام به زبان التینی ثبت شدهاند

هولباین  1540در سال . افسانهاي در افواه افتاد که هر کس وارد اطاق میشد تصویر را به جاي خود پادشاه میگرفت

هنري را در ) 1542(و در آخر  ;باز هم تصویر با ابهتتري از پادشاه، به نام هنري هشتم در جامه زفاف، نقاشی کرد

نمسیس، االهه کیفر، در این مورد سر فرصت به کار خود  .حال انحطاط مغزي و بدنی روي پرده دیگري مجسم کرد

دو پرده . پرداخت و، به جاي قصاص دادن با مرگی سریع و پاکیزه، زوالی طوالنی و نکبتبار نصیب هنري هشتم کرد

یکی تصویر شاهزداده ادوارد در دو سالگی، که سراسر معصومیت : دوستداشتنی باعث اعتبار گالري سلطنتی میشد

پرده دوم، بخصوص، لذتبخش دیدگان ). موزه هنري مترپلیتن(دیگري باز از همان شاهزاده در شش سالگی  بود، و

استادي هولباین را هنگامی میتوانیم درك کنیم که به خاطر بیاوریم وي میتوانست، در فاصله یکی دو سال، . است

با مهارتی مرموز مهربانی و تمکین پسر را بر پرده یک بار با قلمی استوار غرور ثمین پدر را نمایان سازد، و بار دیگر 

با همانگونه واقعگرایی که شاه را وصف کرده بود بار دیگر تک چهره ) 1542(نقاش در چهل و پنج سالگی . ضبط کند

و سال بعد، باز تک چهره  ;با سیماي بدگمان و ستیزهجو، و مو و ریشی ژولیده و رو به سفیدي نهاده: خود را ساخت

طاعون به لندن رسید و او را به ) 1543(همان سال . را، این بار با حالتی مالیمتر، در قابی گرد نقاشی کردخود 

با موشکافی . هولباین از لحاظ تکنیک کار یکی از نقاشان عالیمقام بود. عنوان یکی از قربانیان خود انتخاب کرد

و یا حالت، هر واقعه جزئی یا دگرگونی نور که ممکن  هر خط، رنگ،. وسواسآمیزي میدید و با همان دقت نشان میداد



۴٠١۴

چه دقتی در ترسیم . بود منشا اثر و خاصیتی باشد، در قلم او ضبط میشد و به روي کاغذ، کتان، چوب، یا گچ میآمد

خطوط، چه عمق و نرمی و گرمایی در رنگامیزي، و چه مهارتی در تنظیم عناصري پراکنده به صورت ترکیببندي 

ا در بسیاري از موارد، که هدف هولباین نه موضوعی را روي پرده آوردن بلکه پول در آوردن بود، دیگر آن ام! واحد

همان چیزي که در ساختن  ;همدردي و شهودي که تا ژرفناي روح آدمی را در مییافت و لمس میکرد وجود نداشت

جز در پرده حضرت مریم . ر کار بوده استهاي اراسموس لوور و بال، و یا تصویر اعضاي خانوادهاش دست د تک چهره

گرایی نقاشی چون یان وان آیک را در اثري چون ستایش بره به مقامی آن قدر عالی و  میر، آن معنویتی که واقع

اعتنایی هولباین به دین مانع تعالی وي تا حد بزرگمنشی  بی. شود آسمانی میرساند در آثار هولباین مشاهده نمی

و نیز او را از دورر، که همواره یک پا در قرون وسطی داشت، دور نگاه میداشت هولباین  ;د میشدنقاشی چون گرونوال

وي نماینده حس عملی و . نه چون تیسین به شیوه رنسانس کار میکرد و نه چون کراناخ به شیوه دوره اصالح دینی

وفقیت و شهرت او از نفوذ شدید اصول شاید بتوان گفت که م. خاصیت واقعبینی آلمانی هلندي فالندري انگلیسی بود

. ظریفکاري نقاشی ایتالیایی در انگلستان جلوگیري کرد

پس از وفاتش، پیرایشگري بر شور و شوق عصر الیزابت غلبه کرد و نقاشی انگلیسی رو به زوال نهاد تا هوگارث قدم به 

بایست موجی از بربریت از روي اروپاي می. در همان اوان، عظمت از مکتب نقاشی آلمان رخت بربست. میدان گذارد

  . مرکزي بگذرد تا، به دنبال آن، بار دیگري نداي زیبایی پرستی در آن سامان بلند شود

VII - 1555-  1515: هنر در اسپانیا و پرتغال   

نهضت با وجود نقاشان و نامآورانی چون ال گرکو، والسکوئز، سروانتس، و کالدرون دالبارکا اسپانیا هیچگاه داراي 

ثروتی که اسپانیا از سیر و سیاحتهاي جغرافیایی خویش به دست . رنسانسی به آن معناي وسیع رنسانس ایتالیا نشد

آورده بود تنها زینتبخش همان تمدن مسیحیش شد، و نیز پاداشهاي شوقانگیزي به نبوغ هنرمندان بومیش در 

که اسپانیا مانند ایتالیا و فرانسه براي احیاي آن  لیکن به هیچ وجه موجب آن نشد ;هاي ادب و هنر بخشید زمینه

تمدن کافري که دنیاي مدیترانه را در قبل و بعد از میالد مسیح به خود آرایش داده، یا در دامن خود بزرگانی چون 

در . هدسنکا، لوکانوس، مارتیالیس، کوینتیلیانوس، ترایانوس، و هادریانوس را به وجود آورده بود، شوق و تالشی بروز د

همه  ;واقع خاطره آن دوران کالسیک بر اثر مبارزه طوالنی مسیحیت اسپانیایی با مورها سخت سنگینبار شده بود

هاي افتخارآمیز، زاده آن پیروزي دیررس بودند، و در نتیجه ایمان به مسیحیت، که آن پیروزي را میسر ساخته  خاطره

در دیگر کشورهاي اروپایی دولت دین را زیر سلطه خود پایمال  هنگامی که. ها جدانشدنی ماند بود، از آن خاطره

تا جایی که توانست قدرت پاپها را به چون و  ;میکرد، در اسپانیا با گذشت هر نسل سازمان کلیسایی نیرومندتر میشد

همین سازمان . چرا کشد یا نادیده انگارد حتی در آن دورانی که خود اسپانیاییها بر مرکز واتیکان فرمانروایی یافتند

استوار کلیسایی در برابر استبداد تقدس مآب فردیناند، شارل پنجم، و فیلیپ دوم نیز دوام آورد، و سپس خود بر 

در اسپانیا کلیسا تقریبا تنها حامی و مشوق انواع هنرها بود، و هم او بود . هاي زندگی اسپانیا استیال یافت عموم جنبه

دستگاه . اي فکري را نامگذاري میکرد و هنر را مانند فلسفه به خدمت دین درمیآورده که آهنگها را سر میداد، مایه

تفتیش افکار اسپانیا مامورانی تعیین میکرد تا برهنگی، بیشرمی، بدعتگذاري، و کفر را از قلمرو هنر بیروم برانند و، در 

و هنر  ;زي و نقاشی معین سازندها و موضوعهاي دینی را به وسیله مجسمهسا عوض، راه و رسم نشان دادن صحنه

با همه اینها، باز هم نفوذ هنري ایتالیا بود که به . اسپانیایی را در مسیر تحکیم مبانی و اشاعه اصول دین هدایت کنند

دستیافتن اسپانیا بر حکومت پاپی، تسخیر ناپل به وسیله شاهان اسپانیا، لشکرکشیها و . سوي اسپانیا جریان داشت

اسی و روحانی اسپانیاییها در ایتالیا، رواج تجارت گرم میان بندرهاي اسپانیا و ایتالیا، مسافرت ماموریتهاي سی

ها به ایتالیا و آمدن هنرمندان ایتالیایی، چون پیترو توریجانو و  هنرمندان اسپانیایی، مانند دامیان فورمنت و بروگته
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نات، و سبک هنر اسپانیا، و نه در روح و مضمون آن، تاثیر لئونه لئونی، به اسپانیا همه این عوامل در روش کار، تزئی

کلیساهاي جامع بر چشماندازها و بر . آنهم بیشتر در نقاشی تا مجسمهسازي و کمتر از همه در معماري ;گذاشتند

. شهرها تسلط داشتند، همچنانکه دین بر زندگی تسلط داشت

بزرگی رعبانگیز، . هاي پرشکوه به دیگري نبود این عبادتگاه مسافرت در اسپانیا چیزي جز به زیارت رفتن از یکی از

غناي تزیینات داخلی، سکوت نیمه روشن شبستانها، و سنگتراشی سر به سر هم سپرده رواقهاي این کلیساها سادگی 

نهاده بودند  ها هاي سفالین بام و بدیع منظر سر در پاي آن عبادتگاه خانه. هاي مجاور را بارزتر مینمایاندند و فقر خانه

سبک گوتیک هنوز بر ساختمان کلیساهاي . و با دیدگانی پراشتیاق به آنها، چون وعده یک دنیاي بهتر، مینگریستند

اما در غرناطه،  ;به وجود آمده بودند، حکومت داشت) 1522(و سگوویا ) 1513(جامع غول پیکري که در ساالمانکا 

ک، کلیساي جامعی ساخت که داخلش را به ستونها و سرستونهاي سازان گوی دیگو دسیلوئه، پسر یکی از مجسمه

شیوه ). 1525(کالسیک تزیین داده، و نیز بر نقشه اصلی آن که به سبک گوتیک بود گنبدي کالسیک افزوده بود 

معماري رنسانس ایتالیا، در ساختمان کاخ شارل پنجم در غرناطه، بکلی سبک گوتیک را به یک سو زد و جانشین آن 

شارل اسقف قرطبه را سرزنش کرد که چرا ترکیب مسجد بزرگ آن شهر را به هم ریخته، و در فضاي میانی . شد

اما خود او نیز مرتکب گناهی به همان اندازه تالمآور شد، هنگامی  ;ستون آن، کلیساي مسیحی بر پا کرده بود 580

جا براي ساختمان تازه باز کند ساختمانی که توده که بعضی از تاالرها و حیاط خلوتهاي قصرالحمرا را فرو کوبید تا 

عبوس و قرینهسازي سنگینش گرچه ممکن بود در میان بناهاي مشابهی در رم عادي به نظر آید، اما در جوار ظرافت 

تزئینات معماري مورها از جهتی در شیوه . نمود شکننده و تنوع شادیبخش آن قصر موري سخت ناهماهنگ می

این نام از آنجا آمده است که . معروف شده است، نمایان شد)) پالترسک((وره، که به سبک معماري شهري آن د

سبک فوق شباهت بسیار به زینتکاري ظریف و درهمی داشت که زرگرها در اسپانیایی زرگر را پالترو میگویند به 

ال و دو پهلوي مدخلهاي تزیینی و در این سبک بر با. هاي طال و نقره و دیگر اشیا به کار میبردند وفور بر روي صفحه

ها آرابسکهاي درهم پیچیدهاي از سنگ ساخته میشدند، ستونها به شیوه معماري مورها با شیارها، نقشهاي  پنجره

ها، به شکلی رویایی، تزیین مییافتند، و شباکها و طارمیهاي مشبک با نقش برگیهاي مرمرین و  حلزونی، و گل و بته

نمازخانه اوبیسپو در مادرید کلیساي سانتو توماس در آویال، و جایگاه همسرایان کلیساي  .گلسنگها ساخته میشدند

سویل )) تاالر شهرداري((و نیز همین سبک بود که نفوذ خود را آزادنه به  ;جامع قرطبه به این سبک ساخته شدند

عه سانتاماریا در شهر بلم، که پرتغال این سبک را به عاریت گرفت و آن را در ورودي با شکوه صوم). 1526(رساند

شارل پنجم پالترسک ). 1517(انباشته از ریزهکاریها بود و ستونهایش با نقوش تزیینی حکاکی شده بودند، بهکاربرد 

. را به پست بومان و آلمان کشاند، که اثرانگشت آن بر تاالرهاي شهرداري آنورس و لیدن و دژهایدلبرگ باقی ماند

هاي خشمالود او بود که سبک مزبور به مرگی  بیش از اندازه پر زر و زیور یافت، و در زیر نگاه فیلیپ دوم پالترسک را

مجسمهسازي اسپانیا آسانتر از معماریش در مقابل موج متورمی که از جانب ایتالیا برخاسته . زودرس از میان رفت

میکالنژ را خرد کرد و در لندن ریش هنري پیترو توریجانو پس از آنکه در فلورانس دماغ . بود سر تسلیم فرود آورد

و با گل صورتگري قدیس هیرونوموس بیریختی به وجود آورد که ) 1521(هشتم را چنگ زد، در سویل گوشه گرفت 

. سازي عصر نوین نامید فرانثیسکو گویا، با قضاوتی ناروا، آن را عالیترین نمونه مجسمه

اخته بود دستمزد ناچیزي به وي دادند، هنرمند به خشم فرو رفت، چون براي مجسمه مریم عذرایی که توریجانو س

دامیان فورمنت که از . مجسمه را در هم شکست، توسط دستگاه تفتیش افکار دستگیر شد، و در زندان جان سپرد

وي . بودایتالیا به آراگون برگشته بود روحیه رنسانس را نیز بر نوك قلم حکاکی و میان الفزنیهایش رهاورد سفر کرده 

مقامات کلیسایی . خویشتن را رقیب فیدیاس و پراکسیتلس مینامید، و به همان مقام هم در میان خلق پذیرفته شد
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به وي اجازه دادند که در پاستون جدار پشت محرابی که براي دیر مونته آراگون ساخته بود تصویر خود و زوجهاش را 

ز رخام گچی براي کلیساي نوئستراسنیورا دل پیالر در ساراگوسا در جدار تزیینی پشت محراب که ا. نیز حکاکی کند

برپا ساخت نقش برجستهاي طراحی کرد که در آن عصر گوتیک را با رنسانس، نقاشی را با مجسمهسازي، و رنگ را با 

در ساختمان جدار تزیینی ) 1533 - 1520(فورمنت سیزدهسال باقیمانده عمر خود را . شکل درهم آمیخته بود

همانطور که پذرو بروگته در نیم قرن پیش از شارل پنجم بر نقاشی . ت محراب کلیساي جامع اوئسکا صرف کردپش

آلونسو هنر رنگامیزي را از پدرش آموخت، . اسپانیا حکومت میکرد، پسرش نیز پیشرو مجسمهسازان عصر خود شد

چون به اسپانیا بازگشت . انته و میکالنژ کار کردسپس به ایتالیا رفت و در نقاشی با رافائل، و در مجسمهسازي با برام

شارل وي . ، همان تمایل میکالنژ به وصف هیکلهایی در حاالت هیجان و حرکات شدید را با خود همراه آورد)1520(

در والیاذولیذ مدت شش سال مشغول کندهکاري قاب حایل . را به مقام مجسمهساز و نقاش دربار منصوب کرد

طول و عرض این قاب حایل سیزدهونیم در نهونیم متر بوده است، ولی . بنیتو ال رئال بود محراب کلیساي سان

اکنون فقط قطعاتی از آن باقی ماندهاند که مهمترینشان با رنگهایی چشمگیر قدیس سباستیانوس را در حالی نشان 

گونیا پیوست تا با هم به رقیب بزرگ خود فیلیپه دبور 1535در سال . میدهد که خون از زخمهایش روان است

در اینجا نیز سبک کار میکالنژ دست او . نیمکتهاي چوبی جایگاه همسرایان کلیساي جامع تولدو را کنده کاري کنند

چون به هشتادسالگی نزدیک شد، . را به جوالن در آورد و نخستین نشان طلوع باروك را در اسپانیا بر جاي گذارد

تان سن ژان در تولدو بناي یادبودي به افتخار بانی آن، کاردینال خوان دتاورا، سفارشی دریافت داشت که در بیمارس

وي فرزندش را، که او هم آلونسو نام داشت، به کمک گرفت و یکی از شاهکارهاي مجسمهسازي اسپانیایی . برپا سازد

). 1561(را به وجود آورد، و در همان زمان در هفتاد و پنج سالگی در گذشت 

نیا، که هنوز زیر سلطه ایتالیا و فالندر به سر میبرد، در دوران فرمانروایی شارل پنجم استاد عالیقدري به نقاشی اسپا

امپراطور نقاشان بیگانه را مورد عنایت خود قرار داد، و آنتونیس مور را به اسپانیا دعوت کرد تا تک . بار نیاورد

اعالم داشت که اجازه نمیدهد هیچ کسی، جز تیسین، شبیه او و اما درباره خودش  ;هایی از بزرگان کشور بسازد چهره

پنجاه سال . تنها نقاش آن دوره که شهرتش از داخل اسپانیا فراتر رفت لویس دمورالس بود. را به روي پرده بیاورد

ا و اول عمر این هنرمند در تنگدستی و گمنامی شهر باذاخوث سپري شد، در حالی که از راه نقاشی کردن در کلیساه

پنجاه و چهار ساله بود که فیلیپ دوم او را به نزد خود خواند تا در کاخ . نمازخانهاي ایالت استرمادورا روزگار میگذراند

  ). 1564(اسکوریال مشغول نقاشی شود 

لویس دمورالس با جامهاي فاخر به حضور شاه رفت، که ابتدا به نظر وي از جانب شخصی هنرمند رفتاري ناپسند 

ا چون دانست که نقاش تنگدست تمام عمر پس انداز کرده بود تا روزي با جامهاي شایسته به حضور آمد، ام

پرده مسیح در حال حمل صلیب مورالس مطبوع خاطر شاهانه قرار نگرفت، و . اعلیحضرت پادشاه بار یابد، به رقت آمد

در نیویورك )) وزه جامعه اسپانیاییم((تعدادي از نقاشیهاي او در . نقاش به سوي باذاخوث و تهیدستی بازگشت

اما بهترین نمونه کار او پرده مریم عذرا و کودك در موزه پرادوست که  ;موجود است، و همه آنها آثاري دالنگیزند

از شهر باذاخوث میگذشت براي  1581فیلیپ که در سال . کمی بیش از اندازه رایحه آثار رافائل را به مشام میرساند

در حالت ناتوانی بدن و فلج چشمان پنج  -ررسی تعیین کرد، و با همین عایدي بود که او توانست هنرمند مقرري دی

پیشهوران اسپانیا غالبا از هر جهت هنرمند بودند، جز داشتن نامی . سال باقیمانده عمرش را با شکم سیر بگذراند

رودگران آن نیز باالدست نداشتند، چنانکه توري و چرم اسپانیا همواره در سراسر اروپا بی رقیب بودند، و د. مشهور

تئوفیل گوتیه معتقد بود که هنر گوتیک در هیچ مورد به اندازه نیمکتهاي چوبی جایگاه همسرایان کلیساي جامع 
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ها،  ها، جانپناه دور بالکانه ها، شباك پنجره فلزکاران در ساختن جدار فلزي نیایشگاه. تولدو به کمال نزدیک نشده است

  . آوردند والي درها، و حتی میخها ذوق و مهارت خود را به کار میبردند و آثار هنري به وجود میبائوي ل

زرگران و نقرهکاران قسمتی از طالي وارد شده از امریکا را به صورت زینت آالتی براي شاهزادگان، یا ظروفی براي 

ان براي نگاهداري نان مقدس شهرت و بخصوص ظروف مفتول کاري شده از نقره یا طالش ;کلیسا، در میآوردند

ژیل ویسنته که راضی نبود تنها عنوان بزرگترین نمایشنامهنویس پرتغال و اسپانیا را . جهانی به دست آورده بود

شاهکار هنر زرگري ((داشته باشد، ظرفی براي عرضه داشتن نان مقدس به گروه نیایشگران کلیسا ساخت که بعدها

انسیسکو دهوالندا نیز، که برخالف آنچه که نامش برمیآید پرتغالی بود، هنر میرنده فر. شناخته شد)) در پرتغال

رویهمرفته این دوره کمتر از نیم قرن، با وجود اتالف و پراکندگی . تذهیبکاري را با کمال مهارت برقرار نگاه داشت

دان معماري، و مجسمه سازي، نقاشی استا.نیروها بر اثر انقالب دینی از لحاظ رونق هنري حایز اهمیت و اعتبار بود 

بزحمت در مقابل وجودهاي غول آسایی که تمام اروپا را با االهیات به تکان در آورده بودند یاراي برابري داشتتند در 

اما ایل روسو، پریما تیتچو، .حقیقت دین نغمه دوران بود و هنر فقط میتوانست چون نواي فرعی در مالزمت آن باشد 

ها در اسپانیا ،بروگل در فالندر، کراناخ در آلمان، و هولباین، در همه  ها در فرانسه، بروگته گوژدن، و کلوئهلسکو،دلورم ،

اصالت .جا جدولی از نام هنرمندان به وجود آوردند که براي دورانی آنچنان پر آشوب و کم دوام بسی افتخارآمیز بود 

ود نه تنها دین، بلکه اخالقیات، نظام اجتماعی، و حتی خود هنر در نظم است، ولی آن زمان همه چیز در آشفتگی ب

گوتیک در حال آخرین مبارزه خود با اشکال هنر کالسیک بود، که میبایست به شکست نهایی گوتیک منجر . هنر

 ;و هنرمند نیز، که از ریشه گذشتهاش جدا مانده بود، چارهاي جز آن نداشت که به آزمایشهاي نوین دست زند ;شود

این چیزي نبود که بتواند آن عظمتی را که در ثبات مستحکم شده به ساروج دورانی امن و اطمینانبخش حاصل  ولی

در آن هرج و مرج عمومی، ایمان هم دچار تردید شده بود و دیگر قدرت آن را نداشت که . میشود به وي ارزانی دارد

مضامین  ;ورد حمله قرار میگرفتند و خرد میشدندتمثالهاي دینی م. احکام قطعی روشن خود را بر هنر تکلیف کند

تقدیس شده، که همواره الهامبخش آفرینندگان و نظاره کنندگان زیباییهاي حقیقی قرار گرفته بودند، نفوذ و اثر خود 

و اما در علم بزرگترین همه .را در به جنبش درآوردن نبوغ یا حس تحسین، و یا ایمان دینی آدمیان از دست میدادند 

نقالبها آن بود که زمین را از جایگاه خداوندیش به زیر کشیدند و آن را در خال نامتناهی، چون کرهاي ناچیز، آواره ا

همان کرهاي که بازدید ذات باري از آن موجب تشکل اندیشه قرون وسطایی و قوام گرفتن هنر قرون  ;ساختند

ت در حال آخرین مبارزه خود با اشکال هنر پس چه زمان ثبات به جامعه بشري باز میگش. وسطایی شده بود

  .انجامدکالسیک بود که میبایست به شکست نهائی گوتیک 

  



۴٠١٨

فصل سی و هفتم

  علم در عصر کوپرنیک

1517 - 1565   

  

I  -پرستش علومم غریبه  

در االهیات و دانش قدیمی، میبایست دو نفر از عالیقدرترین مایه بسی شگفتی است که در عصري آنچنان مستغرق 

بزرگان علم، یعنی کوپرنیک و وسالیوس، به وجود آیند و شگفتتر آنکه کتابهاي حاوي عصاره فکر و زندگیشان نیز 

. بعضی شرایط به گسترش علم دامن میزدند. ، انتشار یابند1543، یعنی سال "سال معجزه آسا"میبایست در یک 

امریکا، پیگردي در آسیا، نیازمندیهاي صنعت، و توسعه تجارت، دانش را بر ضد عقاید کهنه شورانیدند و به  کشف

، و )1537(هایی از کتب یونانی و عربی، چاپ کتاب قطوع مخروطی آپولونیوس پرگایی  ترجمه. سوي افکار تازه راندند

اما از جانبی هم بسیاري از . را به جنبش در آوردند علوم ریاضی و فیزیک) 1544(هاي ارشمیدس  متن یونانی نوشته

هاي منتشر  صنعت چاپ بیش از آثار علم و دانش اراجیف و یاوه ;پیگردان و کاشفان دروغپرداز یا سهل انگار بودند 

میکروسکوپ، تلسکوپ، .و ابزارهاي علمی، گرچه تنوع زیادي داشتند، تقریبا همه آنها ابتدایی بودند  ;میساخت

رنسانس . متر، بارومتر، میکرومتر، و میکرو کرونومتر هنوز در انتظار آینده بودند تا قدم به دنیایی وجود گذارندترمو

پاپهاي دوره .دلباخته ادبیات و معماري، به طرز مودبانهاي عالقهمند به فلسفه، و تقریبا بی اعتنا نسبت به علم بود 

 ;نس هفتم با فکر باز به تعالیم کوپرنیکی گوش فرا میدادند لئو دهم و کلم ;رنسانس با علم دشمنی نداشتند 

وپاولوس سوم، بدون آنکه بر خود بلرزد، اهداي اثر جهانلرزان کوپرنیکی، یعنی گردش افالك آسمانی، را از جانب وي 

ر فرمانهاي اما واکنش دینی در دوران پاپی پاولوس چهارم، برقراري دستگاه تفتیش افکار در ایتالیا، و صدو. پذیرفت

  . رفته رفته دشوارتر و خطرناکتر ساخت 1555قطعی از طرف شوراي ترانت پژوهش علمی را بعد از سال 

لوتر . آیین پروتستان نمیتوانست از علم پشتیبانی کند، چون خود اصوال مبتنی بر کالم خطاناپذیر کتاب مقدس بود

نه  -ب مقدس آمده بود یوشع فرمان داد که خورشید ستارهشناسی کئوپرنیک را باطل شمرد، زیرا چنانکه در کتا

در زمینه ریاضیات، فیزیک، ستارهشناسی، و پزشکی  ;مالنشتون به علم تمایل داشت . زمین بر جاي ساکن بماند

اما مغز وسیعش در زیر سلطه طبیعت جبار  ;مطالعه میکرد، و درباره تاریخ ریاضیات دوره باستان سخن میراند 

نفوذ . کالون کمتر با علم سروکار داشت، و نا کس هیچ. در قالب تنگ آیین لوتري، فشرده شده بوداستادش، ونیز 

رخوت آور علوم غریبه به احاطه ابهامانگیز خود ادامه میداد، و حتی گاهی چنانکه در مورد کار دان وپاراسلسوس 

زوري فیثاغورثی و نوافالطونی از یونان و دانش جادوئی تحوت از مصر، را. سالمت فکري علماي آینده را تهدید میکرد

ها و معجزات به تاریخنویس لطمه  افسانه. اسرار قباله از آیین یهود هزاران مغز پژوهنده را گیج و مبهوت میداشت

سیاحان از اژدهاهایی که شعله آتش از دهان بیرون میریختند، و مرتاضانی که طناب را برپا میایستاندند و از  ;میزد 

تقریبا هر واقعه غیر عادي که در زندگی عمومی یا شخصی پیش . آسمان صعود میکردند، روایتها میآوردندآن به 

بسیار . میآمد تدبیري از جانب خدا یا شیطان، براي عبرت یا رستگاري، و یا به قصد فریب و تباهی بشر، تعبیر میشد

نشریات سخیف قدم به خانه هر با . خشم خداییند هاي آتش عقیده داشتند که دنباله داران و شهابهاي آسمانی شعله

و به موجب گزارشی که از  ;سوادي گذاردند و خواننده خود را امیدهاي دادند که فلزات پست را میتوان زرناب کرد

عموم خیاطها، کفاشها ،نوکرها،و کلفتهایی که در باره این موضوعها چیزي میشنوند و یا ((آن زمان بدست آمده است 

شیادان و دوره گردانی که در چنین فنونی دست دارند ... ها را جمع آوري میکنند تا به ند تمام پول سیاهمیخوان
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، شیادي به نام ویلیام و ایچرلی اظهار کرد که پانصد نفر 1549ضمن محاکمهاي که در انگلستان، در سال .)) بدهند

. دیگر از نوع او در آن جزیره وجود دارند

همچنین  ;آلمان نظر قربانیها و طلسمهایی براي جلوگیري از گزند جادو گران و اجنه میفروختندطالب دوره گرد در 

مراسم . هاي دشمن ،در میان سربازان عمومیت داشت عقیده به همراه داشتن افسون و طلسم، براي برگرداندن گلوله

شاندن خورشید، یا پیروز شدن در جنگ قداس در کلیسا نیز غالبا به عنوان افسونی براي فرود آوردن باران، یا درخ

دعا خوانی براي نزول باران بسیار متداول بود، و گاهی بیش از اندازه لزوم موفقیتآمیز از کار در میآمد، . بکار میرفت

در سالهاي . که در آن صورت ناقوسهاي کلیسا را به صدا در میآوردند تا آسمانها خبر شوند که باید دست نگاه دارند

راهبان شهر ترواکرمهایی را که آفت محصوالتشان شده بودند رسما تکفیر، اما اضافه کردند که این  1531 تا 1526

  . اند تحریم دینی فقط شامل حال کرمهاي زمینهایی میشود که دهقانانشان عشریه کلیساي خود را پرداخته

ویسندهاي پروتستان شکایت کرده ، ن1563در سال . شاید به شیطان حوادث بیشتري نسبت داده میشد تا به خدا

بندرت سالی میگذرد بدون آنکه از بسیاري امیر نشینها، شهرها، و قصبات این خبر وحشت اثر شایع شود که :((است

فرمانرواي دوزخ به طرقی شرم آور و هولناك در بدن آدمی تجسم یافته یا به انواع دیگر بر خلق ظاهر شده و سعی 

لوتر با نسبت دادن علت بسیاري از بیماریها به .)) درخشان انجیل مقدس را خاموش سازدکرده است که فروغ نوین و 

خود را  -که پس از همه حرفها باز بی شباهت به نظریه علمی امروزین ما نیست  -دخول شیاطین در جسم آدمی 

. پیرو عقاید عامیانه کرد

روز بیماریها میشود و به همین سبب تنها راه معالجه بسیاري پنداشتند که چشم بد، یا تاثیر وسایل جادویی، سبب ب

بیشتر . که آن هم زیاد از طرز عمل امروزي ما به دور نیست-آن بیماریها را نیز در معجونهاي جادویی میجستند 

داروها بر حسب وضع سیارات تجویز میشدند و، از این رو، دانشجویان علم پزشکی، علم احکام نجوم را نیز تحصیل 

علم احکام نجوم، با دعوي به اینکه متکی بر قانونی حاکم بر جهان است و بیشتر با تجربه سرو کار دارد، . دندکر می

گرچه اعتقاد به اینکه حرکات و مواضع ستارگان تعیین کننده سرنوشت بشریند به . پهلو به پهلوي علم قرار گرفت

نفر عالم احکام نجوم در پاریس یافت میشدند،  30000 هاي گذشته عمومیت نداشت، اما در قرن شانزدهم اندازه دوره

سالنماهایی که حاوي پیشگوییهاي مبتنی بر علم احکام نجوم . و همه حاضر بودند در قبال سکهاي طالع بینی کنند

، با آفرینش ))پیشگوییهاي پانتاگروئلی((و رابله در فصل حاوي  ;بودند پر فروشترین نشریات را بوجود میآوردند 

لوتر و سوربون در این باره با او موافقت کردند و علم احکام . ، همه آنها را به هجو کشیدآلکوفریباسیت استاد شخص

  . نجوم را به هر شکلش باطل شمردند

میکرد و کلیسا را تابع وضع ستارگان میساخت کلیسا نسبت به این گونه پیشبینیها، بنا بر آنکه دتر مینیسم را ایجاب 

با این حال، پاوولوس سوم که یکی از بزرگترین مغزهاي آن عصر بود، به گفته یکی از  ;،رسما اظهار نفرت میکرد 

بدون رصد کردن صور فلکی و انتخاب کردن روز سعد، نه شوراي مهمی بر پا میساخت و نه قدم ((سفیران دربار پاپ، 

فرانسواي اول، کاترین دومدیسی، شارل نهم، یولیوس دوم، لئو دهم، هادریانوس ششم، با علماي .)) اشتدر سفر میگذ

مالنشتون تاریخ روز تولد لوتر را عوض کرد تا به او زایجه فرخندهتري داده باشد، از او . احکام نجوم شور میکردند

  . نجوم آن دوره هنوز معروف مانده استیک تن از عالمان احکام . خواست که در اول ماه نو به سفر نرود

وي به عنوان عالم  ;نوستراداموس، یا با نام فرانسوي میشل دونو تردام، ادعا میکرد که پزشک و ستاره شناس است

نیمه رسمی علم احکام نجوم مورد قبول خاطر کاترین دومدیسی قرار گرفت و براي او در له هال رصد خانهاي 

 24تراداموس براي شارل نهم عمري نود ساله پیشگوئی کرد، که ده سال بعد در سن ، نوس1564در سال . ساخت

کتابی از غیبگوییها به یادگار گذاشت کبه چنان ماهرانه ) 1566(وي پس از مرگ خود . سالگی زندگی را بدرود گفت
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چون . خ آینده تطبیق کنددر لفاف اببهام پیچیدبه شده بود که هر سطر آن میتوانست تقریبا بر هر واقعهاي از تاری

مسیحیان قرن شانزدهم به امکان انتقال قواي فوق طبیعی از شیاطین به آدمی اعتقاد داشتند، و نیز به سبب آنکه 

خوف از شیاطین از راه ترتیب خمیره وجودشان شده بود، همه خود را موظف میدانستند که جادوگران را 

من :((لوتر میگفت.نتیوس هشتم به آزار و کشتار جادوگران پشتیانی کردند لوتر و کالون از تصمیم پاپ اینوک.بسوزانند

ژوئن  29چهارده نفر از آنها در .)) به این جماعت جادوگران هیچگونه ترحمی ندارم و حاضرم همگی آنها را بسوزانم

. یافتند در ژنو همان سرنوشت را 1545و سی و چهار تن دیگر در سال  ;در ویتنبرگ بر آتش سوختند  1540

مصلحان دینی طبعا براي به پا ساختن این آتشبازیها مجوزي از کتاب مقدس داشتند، همچنانکه تبعیت محض 

روشهاي  .میشمردسفر خروج را برایشان واجب  22از باب  18پروتستانها از نص کتاب مقدس ضرورت اجراي آیه 

ی کاتولیکها براي دفع جنزدگی خود وسیله ترویج اعتقاد به جادوگري و پذیرفتن امکان حلول شیطان در جسد عمل

و یوهانس  ;لوتر ادعا میکرد که یوهان اك، خصم الیپزیگی وي، با شیطان پیمانی امضا کرده بود . آدمی میشد

. زي شیطان با مارگارت لوتر بوده استکوکلیوس، در پاسخ، اعالم میداشت که خرد لوتر محصول فرعی یک عشقبا

متهم میبایست یا . تهمت به جادوگري گاهی اوقات وسیله موثري بود براي رهایی یافتن از شر دشمنان شخصی

و در قرن شانزدهم براي  ;مدتی دراز در زیر شکنجه بماند تا به حرف بیاید و یا، پس از اعتراف، به هالکت برسد 

اقوام بیدین بی .... با درنده خویی سنگدالنهاي که حتی در((ز در اروپا وجود داشت اجراي شکنجه سازمانی مجه

گناه اینکه با شیاطین - چنین مینماید که بسیاري از قربانیان این راه به گناه خود اعتراف میکردهاند )). سابقه بود

یکی از قضات . ی میزدندبرخی از متهمان دست به خودکش. سروکار، یا گاهی اوقات روابط جنسی ، داشتهاند

قضات مدنی غالبا در مورد تعقیب . فرانسوي، در مدت یک سال، پانزده خودکشی از این نوع را یاد داشت کرده است

هر یکی از چندین نوع اعمال ) 1541(قوانین هنري هشتم . این گونه متهمان بر روحانیان پیشدستی میکردند

اما دستگاه تفتیش افکار اسپانیا شایعات و اعترافات وابسته به  ;منسوب به جادوگري را مستوجب مرگ میشمرد

که اصرار عامه مردم به ) 1538(جادوگري را چون اوهام باطل مغزهاي ضعیف تلقی، و به عمال خود سفارش میکرد 

و .تگذاران کمتر صدایی براي حمایت از جادوگران بلند میشد تا در دفاع از بدع. سوزاندن جادوگران را نادیده انگارند

یوهانس ویر، یکی از پزشکان شهر کلیوز، رسالهاي به  1563اما در سال . بدعتگزاران خود به جادوگران اعتقاد داشتند

نام در فریبهاي شیطانی منتشر ساخت که با لحنی خایفانه جرات کرده بود تخفیفی براي جنون جادوگر کشی قایل 

داد، اما اظهار داشت که جادوگران قربانیان بی گناه شیاطینیند که به وي وجود شیاطین را مورد تردید قرار ن.شود 

در نظر وي .جلد ایشان حلول میکنند، و نیز بر اثر فریب شیطان است که آنها به اراجیفی که مییافند اعتقاد مییابند 

ویر در خاتمه .زنان بیماران جسمی و روحی بخصوص کسانی بودند که شیطان به آسانی بر وجودشان مستولی میشد 

و دست به دامان فرمانروایان اروپا زد تا از  ;نتیجه میگرفت که جادوگري جرم نیست، بلکه یک نوع بیماري است 

چند سال بعد، وبر با نوشتن کتابی در وصف جزئیات اوضاع . اعدام این گونه زنان بیچاره جلوگیري به عمل آورند

روحیه آن عصر . آن بار دیگر به زمان خود برگشت وسمهاي خود نشست دوزخ، اداره کنندگان، سازمان، و فعالیتهاي

ضمن نامهاي به قلم یوهانس  1507نسخیتن بار نام گئورگ فاوست در سال . در داستان فاوست به سخن در میآید

یانی موتیانوس روفوس، با ب1513و بعدا، در سال  ;تریتمیوس، که او را شیادي دوره گرد خوانده بود، ذکر شده است

 1539فیلیپ بگاردي، پزشک متخصص کرمشناسی، در سال . نه چندان خوشایندتر، از آن شخصیت یاد کرده است

در این سالهاي اخیر مرد بر جستهاي پا در سفر گذارده و تقریبا از هر ایالت و امیر نشین و کشور : ((چنین مینویسد

ر علم پزشکی،بلکه در کف بینی، چهره شناسی، آینه واز حذاقت بسیار خود، نه فقط د.... شاهی دیدن کرده است

به . به معنی نیکبخت یا خوش طالع)) و انکار نکرده که نام وي فاوستوس است.... بینی، و فنون مشابه آنها، الفها زده
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مرده باشد به دست شیطان که گردنش را  1539گفته مالنشتون، چنین به نظر میرسد که فاوست تاریخی در سال 

چهار سال بعد افسانه پیمان بستن فاوست با شیطان در کتاب مواعظ بزمی به قلم یوهاسن گاست، کشیش . پیچاند

دو اندیشه دیرینه دست به دست هم دادند تا شیاد تاریخی را به . پروتستان ساکن بال، براي نخستین بار ظاهر شد

یتوانداز راه اتحاد و همکاري با شیطان بر قواي یکی آنکه بشر م: صورت قهرمانی براي افسانه، درام، و هنر در آورند

از یک .جادویی دست یابد، و دیگر آنکه دانش دنیوي وهمی گستاخانه است که موجب به دوزخ رفتن شخص میشود 

اما از جنبهاي عمیتقتر بیان  ;جهت چنین مینمود که این افسانه طعنه و تمسخري است از طرف کاتولیکها به لوتر 

د که دین دانش غیر دینی را مطرود میشمرد و و آن را متناقض با پذیرش خاضعانه نص کتاب این حقیقیت بو

گوته این طرد دینی را مطرود شمرد و به . مقدس، که به تنهایی حاوي مقدار کافی از معرفت و حقیقت است، میداند

افسانه فاوست در . رستگار سازد نیاز بشر براي کسب دانش اجازه داد تا از راه خدمت به خیر عمومی خود را پاك و

وي که در شهر کولونی در خانوادهاي نیکنام به دنیا آمده . زندگی هانري کنورنلیوس آگریپا به حقیقت تلخ پیوست

راه خود را به سوي پاریس پیداکرد و در آنجا فریفته جمعی از رازوران یا شیادانی شد که ادعا میکردند ) 1487(بود 

تازه وارد تشنه کسب دانش و شهرت، آموختن کیمیاگري و تحصیل قباله .م غریبه دست دارند در دانش سري یا علو

یهودیان را پیشه خود ساخت و معتقد شد که عالم مکاشفهاي وجود دارد که ادراك عادي عقل را بر آن دسترس 

. میوس فرستادوي نسخه خطی رساله خود را به نام در فلسفه غریبه، همراه با نامهاي براي تریت. نیست

حیرت بسیار کردم، و در واقع خشمگین شدم، که چرا تا این زمان کسی بر نخاسته است تا از بحثی آن قدر جلیل و 

من نیز به ....بدین ترتیب بود که روح من قیام کرد و. مقدس دفاع کند و آنرا از آلودگی به افتراي بیدینی مبرا سازد

فی شوم، بدان پندار که شاید اثري به وجود بیاورم که خالی از شایستگی و اشتیاق در آمدم که وارد در بحث فلس

که جادوگري باستانی همواره مورد ...........و این کار به شرطی عملی بود که میتوانستیم به ثبوت برسانم...تمجید نباشد

صول عقالنی خاص خود تکیه مطالعه عموم دانشمندان قرار داشته، از خطاها و لغزشهاي بیدینی منزه بوده، و بر ا

  :تریتمیوس با بیانی پندآمیز پاسخ داد. داشته است

لیکن مطالب بلند پایه و پنهانی را تنها براي بلند پایهترین و  ;براي عامه مردم از چیزهاي عامیانه سخن بگو

آویزه گوش ساز، مبادا  این پند را درست. یونجه خشک براي گاو نر، و قند براي طوطی. رازدارترین دوستانت نگاه دار

  .که تونیز چون بسیار از دیگران لگد کوب نره گاوان شوي

یا از روي احتیاج و یا به سبب فقدان ناشر بود که آگریپا مدت بیست سال در فرستادن کتابش به چاپخانه دست نگاه 

ضمنا  ;رد لیاقت بسیار بروز دادوي در میدان نب.امپراطور ماکسیمیلیان او را براي جنگ در ایتالیا احضار کرد . داشت

هاي حقوق پزشکی از  از فرصت استفاده کرد، در دانشگاه پیزا درباره افالطون به سخنرانی پرداخت، و به اخذ دانشنامه

قاضی بزرگ شهر مس شد، ولی چون از زن جوانی که به جرم جادوگري  1518در سال . دانشگاه پاویا نایل آمد

و اجازه رهایی او را از دستگاه تفتیش افکار به دست آورد، ناچار شد که شغل و مسکن  دستگیر شده بود حمایت کرد

مدت دو سال به عنوان پزشک خصوصی در خدمت لویز دو ساووا ماند، اما آن قدر خود را ). 1519(خود را تغییر دهد 

همسر و فرزندان خود به آنورس آگریپا با دومین . وارد در انواع مجادالت ساخت که آن بانو مقرري وي را قطع کرد

نقل مکان کرد، در دربار نایبالسلطنه، مارگارت اتریشی، به مقام تاریخنویس و کتابدار درباري منصوب شد، و توانست 

در این هنگام بود که مهمترین اثر خود را، به نام در بی اعتباري و خودنمایی علوم، تالیف کرد و در . امرار معاش کند

و سپس به طور غیر منتظرهاي اثر باقیمانده از دوران جوانیش، یعنی در فلسفه  ;ا به چاپ رساندآن ر 1530سال 

 ;غریبه، را با دیباچهاي که در آن اعتقاد پیشین خود را به اراجیف مشروح در کتاب را انکار کرده بود منتشر ساخت

  . دنداین دو کتاب، در کنار هم، دنیاي دانش آن زمان را دچار بی تکلیفی کر
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روح ((همان طور که روح بشر بر جسد وي نفوذ و فرمانروایی دارد، : در کتاب در فلسفه غریبه تصریح کرده بود

و این منبع عظیم نیروي روحی را میتوان با  ;نیز در سراسر عالم مادي نفوذ دارد و بر آن حکومت میکند)) جهانی

مغزي که از این منبع . ري آموخته است به اختیار درآوردمغزي که تهذیب اخالقی یافته و با بردباري طرق جادوگ

کسب نیرو کرد، میتواند خواص پنهانی اشیا، اعداد، حروف، و کلمات را کشف کند، بر اسرار ستارگان پی برد، و بر 

کتاب انتشار فراوان پیدا کرد و چاپهاي مکرر پس از مرگ مولفش سبب . قواي زمین و شیاطین آسمان دست یابد

از جمله اینکه وي با شیطان همکاري داشته، شیطان در جلد سگی همیشه  ;هایی درباره خود آگریپا شد افسانه رواج

. به دنبال او بوده، و او را توانا میساخته است که بر فراز کره زمین پرواز کند و در کره ماه بخوابد

و بزودي فهمید که هیچ جادو و یا تغییرات زندگی موجب کاهش ادعاهاي آگریپا به تجربه فراسوي حس شد، 

وي با خشم و سرخوردگی . کیمیایی نمیتواند خانوادهاش را گرسنگی، یا خودش را از زندان طلبکاران، رهایی دهد

روي از هرگونه دانش گرداند و در سی و نه سالگی، چنانکه گذشت، کتاب در بیاعتباري و خودنمایی علوم را نگاشت 

: وي در دیباچهاش چنین میگوید. ي مونتنی مقام شکاکترین اثر قرن شانزدهم را داشتها که تا قبل از نوشته - 

اول از همه دستوردانان نکبتزده بر ضد من به شورش . ... خوب حس میکنم که چه نبرد خونینی در پیش دارم((

علماي ... لجوج شاعران زودرنج، تاریخنویسان بنجل فروش، خطباي الفزن، منطقدانان... درخواهند آمد، و سپس

هر دانشی بیاعتبار است، هر علمی بیهوده ...)) جو فیلسوفان مجادله... جادوگران هیوالمنش... احکام نجوم منحوس

دانش بود که خوشبختی آدم و حوا را به پایان .)) هیچ چیزي را ندانستن، بزرگترین سعادت زندگی است((است، و 

کلیه علوم چیزي جز احکام و . ((به او رضاي خاطر و نام نیک عطا کرد و اعتراف سقراط به نادانی بود که ;رساند

عقاید ساخته مغز بشر نیستند، همانقدر زیانبخشند که سودمند، به همان اندازه فسادانگیزند که سالمتبخش، و همان 

بحث بنیان برانداز آگریپا .)) و از هیچ لحاظ کامل نیستند، بلکه مشکوك و پر از خطا و تناقضند ;گونه بدند که خوب

به . خود را از الفباي زبان شروع میکند و آن را براي نااستواریهاي گیج کننده تلفظ حروفش مورد سرزنش قرار میدهد

دستوردانان میخندد که استثناهایشان بیش از قواعدشان است، و همواره رایشان در مقابل نظر عامه مردم در اقلیت 

به . نمیتوانند شعر بسرایند)) در حال شعور کامل خود((نهاي میداند که هیچ کدامشان شاعران را آدمهاي دیوا. میماند

خوانده است، )) حکایتی قراردادي((نظر آگریپا بیشتر تاریخ حکایتی ساختگی است، نه چنانکه ولتر به خطا آن را 

خطبهسرایی . ل میدهدبلکه حکایتی همواره در حال تعویض، که هر تاریخنویس و نسلی آن را از نو تغییر شک

و عقیده به علوم غریبه دروغ . عبارتست از روش فریب دادن و به اشتباه انداختن مغز به وسیله زبان آوري و لفاظی

اگر وي  ;))اشتباه بود، یا اگر میخواهید، دروغپردازي((آگریپا اکنون در مورد کتاب خودش اعالم میدارد که  ;است

میپرداخت، بیشتر به این خاطر بود که )) ناعلمها((ري، غیبگویی، کیمیاگري، و اینگونهقبال به علم احکام نجوم، جادوگ

چیزي جز ((قباله. ارباب رجوع با الحاح و مزاحمت از او طلب دانش سري میکردند و، در مقابل، مزد نیز میدادند

نقیض و جدل آمیزشان هاي ضدو و اما در خصوص فیلسوفان عقیده داشت که اندیشه. نیست)) خرافات فسادانگیز

اصوال آنها را از مسیر عقل و سنجش بیرون میراند، و بهتر است ایشان را به حال خود بگذاریم که مطالب یکدیگر را 

گرچه فلسفه میکوشد تا اصول اخالقی را مبتنی بر عقل بداند، اما تضاد غیر منقول اخالقیات در زمان و . ابطال کنند

از همین روست که آن چیزي که زمانی عیبت بوده است در زمانی :((خود ثابت میسازدمکان، بطالن آن را به خودي 

عیبت بوده است در زمانی دیگر حسن به شمار میآید، و آنچه در مکانی فضیلت است در مکانی دیگر رذیلت شناخته 

ز آداب پست و فسادانگیز، و مکتبی ا.((ها نیز به اندازه علوم به خود نمایی و دروغ آلودهاند هنرها و حرفه.)) میشود

خزانهداران دزدانی هستند که دستهایشان آغشته به . تجارب تزویر است. است)) پناهگاهی براي سنگدلی نفرتآور

جنگ، آدمکشی دسته جمعی است، و وسیلهاي براي سرگرمی . چسبند و انگشتانشان به چنگ قالب ختم میشوند
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خطر در وجود پزشک و دارو خیلی بیشتر ((است، و غالبا )) کشییک نوع فن ظریف آدم((پزشکی . گروهی معدود

حاصل همه این حرفها چیست اگر علم عقیدهاي گذران، و فلسفه مجادله بیهوده مغزهاي .)) است تا در خود بیماري

وسواسی درباره چگونگی الیتناهی است، پس بشر با توسل جستن به چه چیز میتواند زندگی کند تنها با توسل به 

و درواقع، اگر  ;این دیگر نغمه کتاب مقدس بود. الم خداوندي، آنچنان که در کتاب مقدس مکشوف شده استک

درست بنگریم، در میان شکها و تجسسهاي آگریپا، به طور جسته گریخته، با افکاري که جنبش اصالح دینی را تایید 

روحی ایشان را، هنگامی که از پیروي کالم  وي قدرت گذران پاپها و حتی فرمانروایی. میداشتند برخورد میکنیم

دستگاه تفتیش افکار را به دلیل اینکه آدمیان را نه به کمک عقل و . کتاب مقدس تخطی میکردند، مطرود میشمرد

به ایمان میآورد محکوم مینمود آرزو میکرد که کلیسا کمتر براي )) آتش و هیمه(( کتاب مقدس، بلکه به تهدید

اما وقتی وي تصدیق میکند که مولفان عهد قدیم و عهد . در راه دستگیري از بینوایان خرج کند نمازخانه، و بیشتر

تنها مسیح مظهر جاودانی : جدید نیز جایزالخطا بودهاند، دیگر قدم از پیشوایان جنبش اصالح دینی فراتر مینهد

. عقل و روح خود را در وجود او بجوییمو آخرین پناهگاه  ;تنها به او باید توکل داشته باشیم ;درستی و حقیقت است

آگریپا از آتش خشمی که بر ضد نداي طغیان انگیزش برافراخته شد لذت میبرد، اما قیمت آن را با سالهاي باقیمانده 

و چون او امتناع  ;شارل پنجم به او تکلیف کرد که انتقاد خود را درباره کلیسا تکذیب کند. عمرش گران پرداخت

وقتی بر اثر انباشته شدن وامهایش به زندان افتاد، تقصیر را به گردن امپراطور گذارد که . را قطع کردورزید، مقرریش 

کاردینال کامپدجو و اسقف لیژ به شفاعت او را از زندان . در پرداخت مواجب تاریخنگار درباري تاخیر کرده است

آگریپا به لیون رفت و، چنانکه معروفست، بار دیگر  ).1531(رهانیدند، اما شارل پنجم وي را از قلمرو خود اخراج کرد 

پس از رهایی، به گرنوبل نقل مکان کرد و همانجا، در چهل و هشت سالگی، . در آن شهر زندانی وامهاي خود شد

اما تنها کتاب معروفش  ;محتمال وي در تکوین فلسفه شکاکیت در ذهن مونتنی سهمی بسزا داشته است. وفات یافت

علوم غریبه در عالم فکر و عمل تا آخر آن قرن در . فه غریبه بود، که بعدا خود نیز آن را باطل شمردهمان در فلس

. رونق و رواج خود باقی ماند

II -  انقالب کوپرنیکی  

پیشرفتهایی در عالم ریاضیات، که امروزه پیش پا افتاده به نظر میآیند، در آن عصر موجب شد که وسایل محاسبه 

، عالمات جمع و تفریق را )1544(کتاب عدد صحیح در علم حساب، اثر میخائل شتیفل . رتر شونددقیقتر و کارگ

. و کتاب هوش تیزکن، تالیف رابرت رکورد، نخستین بار عالمت تساوي امروزي را در چاپ بهکار برد ;معرفی کرد

هاي شمردنی وارد مرحله  ا مهرهمحاسبات آدام ریز، که زمانی شهرت بسیار داشت، آلمانیها را از مرحله محاسبه ب

یوهانس ورنر نخستین رساله به سبک امروزي را در موضوع مقاطع مخروطی منتشر کرد . محاسبه نوشتنی کرد

و گئورگ رائتیکوس، عالوه بر آنکه شاگرد کوپرنیک بود، تحقیقات رگیو مونتانوس در علم مثلثات را نیز  ;)1522(

بر پایه این محاسبات، . محاسبات قابل اعتماد برخوردار بود تا از ابزارهاي علمی ستارهشناسی، بیشتر، از. ادامه داد

، 1524فوریه  11بعضی از علماي احکام نجوم پیشبینی کردند که با تقارن مشتري و زحل در برج حوت، در تاریخ 

هاي  اخت، و خانوادهو به دنبال آن شهر تولوزکشتی بزرگی براي نجات س ;طوفان نوح دومی به وقوع خواهد پیوست

: بیشتر ابزارهاي ستارهشناسی خاستگاهی قرون وسطایی داشتند، مانند. ها ذخیره کردند محتاط آذوقه بر قلل کوه

ساعتها، قطب نماها، و بسیاري  ;کره آسمان، کره زمین، چوب مدرج ارتفاع سنج، اسطرالب، کره با مقطعهاي مداري

. با این تجهیزات بود که کوپرنیک زمین را از جا کند. اسی وجود نداشتنداما تلسکوپ و دوربین عک ;چیزهاي دیگر

میکوالي کوپرنیک، چنانکه لهستان او را مینامد، نیکالس کوپرنیک، چنانکه آلمان وي را مینامد، و نیکوالوس 

رود ویستول در  واقع در کنار) یا تورن(در تورون  1473کوپرنیکوس، چنانکه دانشوران جهان او را مینامند، به سال 
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 ;پروس غربی، شهري که هفت سال پیش از آن توسط شهسواران توتونی تسلیم کشور لهستان شده بود، به دنیا آمد

و  ;مادرش از خانواده پروسی دولتمندي بود. و بدین ترتیب، وي از لحاظ مکان پروسی بود و از لحاظ زمان لهستانی

چون پدر فوت کرد . تورون ساکن شد و تجارت مس را پیشه خود ساختپدرش، که از کراکو به راه افتاده بود، در 

. ، برادر مادر، لوکاس واتسلرود که اسقف ارمالند بود، سرپرستی کودکانش را به عهده گرفت)1483(

در آنجا وي سلطه خفقانآور . نیکوالوس در هجدهسالگی به دانشگاه کراکو فرستاده شد تا تحصیل علوم دینی کند

اسقف او را، . رسی بر اومانیسم را با افکار خود سازگار نیافت و داییش را وادار کرد که او را به ایتالیا بفرستدفلسفه مد

در مقام کانن، در کلیساي جامع فراوئنبورگ در بخش لهستانی پروس شرقی به خدمت گماشت و ضمنا اجازه 

  . دادمرخصی سه سالهاي به وي 

یکی از استادانش به نام . ریاضیات، طبیعیات، ستارهشناسی تحصیل کرد) 1500- 1497(کوپرنیک در دانشگاه بولونیا 

دومنیکود نووا را، که خود زمانی شاگرد رگیو مونتانوس بود، نظام بطلمیوسی را درهم و مشکل مییافت و شاگردان 

یونان باستان، که سکون و مرکزیت زمین را مورد تردید قرار داده بودند، آشنا  خود را با افکار ستاره شناسان

فیلوالئوس، یکی از پیروان فیثاغورس، در قرن پنجم قبل از میالد معتقد بود که زمین و دیگر سیارات گرد . میساخت

مکشوف کره زمین در  آتشی مرکزي، به نام هستیا، میچرخند که از نظر مردمان پنهان است، زیرا تمام قسمتهاي

هایش از هیکتاس سیراکوزي نام میبرد که وي نیز از دانشوران قرن  سیسرون در نوشته. جهت مخالف آن قرار دارند

پنجم قبل از میالد بود و عقیده داشت که خورشید، ماه، و ستارگاه همه ثابتند و حرکت ظاهریشان معلول چرخش 

  . محوري زمین است

اشاره به حرکت زمین به ) م ق 310230(ل کردهاند نقل کردهاند که آریستارخوس ساموسی ارشمیدس و پلوتارك نق

بنا به گزارش پلوتارك، سلوکوس بابلی در . دور خورشید کرده، متهم به بیدینی شده، و گفته خود را پس گرفته بود

میتوانست در دوران دیرین ) )خورشید مرکزي((این نظریه . قرن دوم قبل از میالد این نظریه را تجدید کرده بود

زمین ((پیشرفت کرده و به پیروزي رسیده باشد، اما کالودیوس بطلمیوس اسکندرانی در قرن دوم میالدي نظریه 

، را چنان با قدرت و استادي از نو به بیان آورد و تثبیت کرد که دیگر کسی را یاراي سرپیچی از آن باقی ))مرکزي

ها، باید سادهترین فرضیه  حکم کرد بر اینکه علم، در کوشش خود به توجیه پدیدهبطلمیوس بود که ابتدا . نماند

و با این حال، خود بطلمیوس مانند سلفش، ابرخس ، براي  ;ممکن را، که با مشهودات عمومی وفق دارد، اختیار کند

گیج کنندهاي از  ، مجبور شده بود مجموعه درهم و))زمین مرکزي((توضیح حرکات ظاهري سیارات براساس نظریه 

آیا ممکن بود فرضیه سادهتري پیدا کرد نیکول او رسم . فلکهاي تدویر و فلکهاي خارج مرکز فرض کند

لئوناردوداوینچی  ;نظریه حرکت زمین را را تجدید کرده بودند) 14101464(و نیکوالي کوزایی ) 13301382(

زمین نه در مرکز مدار خورشید قرار دارد و نه در ... خورشید حرکت نمیکند: ((به تازگی نوشته بود) 14521519(

میتواند خیلی سادهتر از نظریه بطلمیوس )) خورشید مرکزي((کوپرنیک حس میکرد که فرضیه .)) مرکز عالم

، کوپرنیک بیست و هفت 1500در سال . هاي نجومی را توجیه کند یعنی پدیده - )) مشکل ظواهر را بر طرف سازد((

ر آنجا ضمن سخنرانیهایی، چنانکه روایت شده است، به طور آزمایشی نظریه حرکت زمین را ساله به رم رفت و د

در این زمان دوره مرخصیش به پایان رسید و کوپرنیک براي انجام وظیفه شغلی خود به کلیساي جامع . پیشنهاد کرد

پس تقاضا کرد  ;شفته میساختدعاهایش را آ)) زمین مرکزي((اما ریاضیات وابسته به نظریه . فراوئنبورگ بازگشت

که به وي اجازه دهند تحصیالت خود را در ایتالیا دنبال کند، و وعده داد که این بار به فراگرفتن پزشکی و قانون 

قبل از آنکه قرن پانزدهم : که به نظر باالترهایش مناسبتر از تحصیل ستارهشناسی میآمد -کلیسایی خواهد پرداخت 

، ظاهرا در رشته )1503(دانشنامه حقوق خود را از دانشگاه فرارا به دست آورد . یا بازگشتبه آخر رسد،وي به ایتال
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بزودي داییش، شاید براي آنکه . پزشکی درجهاي نگرفت، و بار دیگر خویشتن را به خدمت در فراوئنبوگ آشتی داد

و در  ;)1506(انتخاب کرد  فرصت تازهاي براي ادامه تحصیل به وي دهد، او را به شغل منشیگري و پزشکی خویش

در آنجا بود که وي نظریه خود را بر . نشین هایلسبرگ به سر برد نتیجه، کوپرنیک مدت شش سال در قصر اسقف

چون اسقف مهربان بدرود . پایه محاسبات ریاضی مبتنی ساخت و آن را در نسخهاي خطی به بیانی منظم در آورد

وي به شغل پزشکی ادامه داد، در . لیساي جامع فراوئنبورگ حاضر شدحیات گفت، کوپرنیک به سر خدمت خود در ک

 ;از طرف دفتر کلیساي جامع مامور خدمت در هیئتهاي سیاسی شد. حالی که بیماران بینوا را رایگان درمان میکرد

هاي  الهدر یکی از چندین مق. براي سیگیسموند اول، شاه لهستان، طرحی به منظور اصالح پول رایج پروس تهیه کرد

پول خوب را از ... پول بد:((معروف شد به نگارش درآورد)) قانون گرشم((عالمانه خود، موضوعی را که بعدا به نام

هاي بهادار  یا به عبارت دیگر، وقتی دولتی سکه کم بهایی را به بازار روانه میکند، طبعا سکه)) جریان خارج میکند

و باز از طرف دیگر، هر سکه  ;ادر میشوند، و در نتیجه از گردش میافتندتوسط مردم احتکار و یا به خارج از کشور ص

در  $اما.)) همان سکه بد خود را دوباره به دست میآورد((کم بهایی به عنوان مالیات تقدیم خزانه میشود، یعنی شاه 

از لحاظ جغرافیایی مسکن او . شناسی دست بر نمیداشت خالل این کارها، کوپرنیک از تحقیقات خود در زمنیه ستاره

وي بر بطلمیوس . فراوئنبورگ نزدیک دریاي بالتیک و نیمی از ایام در مه و ابر پوشیده بود ;وضع نامساعدي داشت

. آسمان شادي انگیزتر بود و رود نیل همچون رود ویستول ما، نفس مه آلود بیرون نمیداد((رشک میبرد که برایش 

 عجب نیست، اگر کوپرنیک تقریبا خورشید را می ;))ز ما دریغ داشته استطبیعت، آن آسایش و آن هواي آرام را ا

ترصدهاي نجومی وي نه دقیق بودند و نه متعدد، و اصوال براي منظور وي این تجسسها اهمیت حیاتی . پرستید

ت کند وي در بیشتر موارد همان مفروضات و اطالعات بطلمیوسی را به کار میبرد و هدفش آن بود که ثاب. نداشتند

، کوپرنیک 1514حدود سال . وفق میدهد)) خورشید مرکزي((کلیه مشاهدات گرد آمده به بهترین وجهی با نظریه 

این اثر . نتایج پژوهشهاي خود را، با عنوان تفسیر مختصر کتاب گردش افالك آسمانی، در تفسیر کوتاهی خالصه کرد

. به اطراف فرستاد)) بالونهاي آزمایشی((آن را به عنوان در دوران زندگیش به چاپ نرسید، اما وي چند نسخه خطی 

گویی که آن افکار مظهر بزرگترین انقالب در تاریخ  ;کوپرنیک خالصه افکارش را با سادگی و فروتنی بیان میکند

  :مسیحیت نبودند

  . براي کلیه افالك یا کرات آسمانی یک مرکز مشترك وجود ندارد -1

  .بلکه تنها مرکز گرانش و مرکز کره ماه است. تمرکز زمین مرکز عالم نیس -2

و بنابر این، خورشید مرکز عالم  ;به دور خورشید میگردند، که به منزله نقطه میانی آنهاست - سیارات–همه کرات - 3

  . است

تا نسبت فاصله زمین تا خورشید به فاصله آن تا فلک البروج آن قدر کوچکتر از نسبت شعاع زمین به فاصله زمین  -4

  . خورشید است که فاصله زمین تا خورشید در مقابل فاصله زمین تا فلک البروج نامحسوس است

زمین همراه با . هر حرکتی در فلک البروج ناشی از حرکت خود فلک نیست، بلکه معلول حرکت زمین است -5

الی که فلکالبروج و عناصر وابسته به محیطش روزانه یک دور کامل به حول دو قطب ثابتش گردش میکند، در ح

  .یابند فلکاالفالك در وضع خود باقی میمانند و تغییري نمی

آنچه در نظر ما همچون حرکات خورشید مینماید ناشی از حرکت خورشید نیست، بلکه بر اثر حرکت زمین و  - 6

  ...ما نیز مانند هر یک از سیارات دیگر به دور خورشید میچرخیم -حرکت- و با آن،  ;مدار ماست

  . حرکت ظاهري مستقیم و قهقرایی سیارات ناشی از حرکت آنها نیست، بلکه نتیجه حرکت زمین است-  7
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عده معدودي از .)) بنابر این، حرکت زمین به تنهایی براي توجیه آنهمه اختالالت ظاهري آسمانها کفایت میکند

  . آن نکردندستارهشناسان که کتاب گردش افالك آسمانی را از نظر گذراندند اعتنایی به 

پاپ لئو دهم چون بر نظریه کوپرنیک آگاهی یافت، عالقهاي دانشپژوهانه نسبت به آن ابزار داشت و کاردینالی را 

و در نتیجه براي مدتی فرضیه جدید در  ;مامور کرد تا ضمن نامهاي اثبات عملی آن را از کوپرنیک درخواست کند

مردم گوش : ((آن نظریه را طرد کرد 1530لوتر کمی قبل از سال  .دربار روشنفکر پاپ مورد توجه خاص قرار گرفت

به سخنان عالم احکام نجوم تازهکاري فرا دادهاند که میخواهد ثابت کند زمین در گردش است، نه آسمانها یا 

اب این دیوانه قصد دارد بکلی طرح و اساس ستارهشناسی را وارونه کند، اما کت... فلکالبروج، و نه خورشید و ماه

کالون با آوردن .)) مقدس به ما تعلیم میدهد که یوشع به خورشید فرمان داد که بر جا ساکن بماند، نه به زمین

جواب کوپرنیک  - )) ربع مسکون نیز پایدار گردیده است و جنبش نخواهد خورد) ((1آیه(سطري از مزمور نودو سوم 

کوپرنیک با )) یک را برتر از مقام روح القدس بداندکیست که جرئت کند مقام کوپرن:((را میدهد، و سپس میپرسد

تالیف کتاب عمده خود  1530مشاهده واکنشی که بر ضد کتابش بر پاشد چانا دلسرد گردید که چون در حدود سال 

پس با آرامش کامل به وظایف کلیسایی خود مشغول . را به پایان رساند، تصمیم گرفت از انتشار آن صرف نظر کند

وي در این دوران . سیاست پرداخت، و در سنین شصت سالگی متهم به داشتن معشوقهاي گشت شد، کمی به

ریاضیدان جوان با شوق و شوري به نام گئورگ رائتیکوس  1539سالخوردگی رضا به قضا داده بود، تا اینکه به سال 

. و استاد دانشگاه ویتنبرگ بود رائتیکوس بیست و پنج ساله، پروتستان، دستپرورده مالنشتون،. قدم به میدان گذارد

وي تفسیر را خوانده و حقیقت آن را گردن نهاده بود، و آرزو داشت به هر نحوي که شده ستارهشناس سالخورده را، 

هاي تمدن واقع در کنار دریاي بالتیک با بردباري انتظار میکشید تا دیگرانی نیز  که در یکی از دور افتادهترین پاسگاه

جوان دلباخته کوپرنیک شد، او را . چرخش نامریی زمین را درك کنند، کمک و یاري رساندچون او گردش و 

خواند، و از اینکه کوپرنیک را آنچنان فدایی و فریفته علم دید سخت به شگفتی )) بهترین و بزرگترین فرد بشر((

کوپرنیک . آن اصرار ورزیدسپس در لزوم انتشار . رائتیکوس مدت ده هفته دستنویس قطور را مطالعه کرد. افتاد

بدین . نپذیرفت، اما موافقت کرد که انتشار تحلیل سادهاي از چهار کتاب اول آن اثر را به عهده رائتیکوس بسپرد

، دانشمند جوان نخستین گزارش درباره کتاب گردش افالك آسمانی را در شهر دانتزیگ به 1540ترتیب، در سال 

. عالم االهی مهربان قانع نشد. دلی پرامید براي مالنشتون فرستاد وي نسخهاي از آن را با. چاپ رساند

و فرضیه کوپرنیکی را در کالسش درس داد، چنانکه ) 1540اوایل سال (هنگامی که رائتیکوس به ویتنبرگ بازگشت 

اکتبر  16در . که، به جاي آن، کتاب افالك یوهانس دساکروبوسکو را تعلیم دهد)) به وي امر شد((خود مینویسد، 

بعضیها خیال میکنند این کار مهمی است که سخنی :((، مالنشتون در نامهاي به دوست خود چنین نوشت1541

باطل را به کرسی بنشانند، مانند آن ستارهشناس پروسی که زمین را به حرکت در میآورد و خورشید را بر جاي ثابت 

، رائتیکوس به 1540در تابستان سال .)) می را رام سازندبه حقیقت فرمانروایان خردمند باید سرکشی مغز آد. میدارد

وي به دفعات از استادش درخواست کرد که متن کامل . در آنجا ماند 1541فراوئنبورگ بازگشت و تا سپتامبر سال 

، هنگامی که دو نفر از روحانیان صاحب مقام نیز با رائتیکوس هماوا شدند، کوپرنیک. اثر خود را به دنیا عرضه دارد

پس ملحقات آخرینی به دستنویس خود . شاید به سبب آنکه حس میکرد یک پایش مطمئنا در گور است، تسلیم شد

افزود و به رائتیکوس اجازه داد آن را براي ناشري در نورنبرگ، که کلیه مخارج و مخاطرات آن را به عهده گرفته بود، 

براي تدریس به الیپزیگ رفت نظارت بر چاپ کتاب را به بعد که رائتیکوس ویتنبرگ را ترك کرد و ). 1542(بفرستد

اوزیاندر قبال به کوپرنیک نوشت . دست دوست خود آندرئاس اوزیاندر، که کشیشی لوتري و اهل نورنبرگ بود، سپرد

و در نامه  ;که بهتر است نظر تازه او به عنوان فرضیه، و نه چون حقیقتی ثابت شده، پیشنهاد شود) 1541اکتبر  20(
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پیروان ارسطو و عالمان االهی خاطر خود ((دیگري، به همان تاریخ، به رائتیکوس خاطر نشان ساخت که با این رویه 

هاي علمی  خورکوپرنیک نیز چه در تفسیر و چه در کتاب اصیلش، مکررا نظریه.)) را آسوده نگاه خواهند داشت

)) روشتنرین مدارك((ادعا کرده بود که نظراتش را بر خویش را فرضیه خوانده بود و در عین حال در اهدانامه کتابش 

به هر حل اوزیاندر، بدون ذکر نام . درباره پاسخی که وي به اوزیاندر داد اطالعی در دست نیست. مبتنی ساخته است

: خود، دیباچهاي بدین مضمومن بر کتاب افزود

  . هاي این کتاب خطاب به خواننده درباره فرضیه

هاي  لما به سبب شهرتی که اکنون این فرضیات نوظهور به دست آوردهاند از مطالعه نظریهبی شک بسیاري از ع

  ... فرضیات... الزام ندارد: با این حال.. علمی کتاب حاضر سخت آزرده خاطر خواهند شد

ن همین قدر کامال کافی خواهد بود که محاسبه حاصل از آ ;شاید حتی محتمل هم نباشد ;درست باشند.... استاد

هایی را که براي فهم از همه آسانترند  ستاره شناس با طیب خاطر آن فرضیه... فرضیات با ترصدهاي نجومی وفق دهد

اما هیچ یک از آن دو نخواهند توانست به واقعیتی  ;فیلسوف شاید طالب احتمال قویتري باشد ;دنبال خواهد کرد

بنابر این، بگذارید قبول کنیم که این . بر آنها مکشوف شود مگر آنکه از راه وحی االهی حقیقتی... مطمئن دست یابند

از . هاي دیرین، که احتمال واقعیت بیشتري ندارند، به دست بیاورند هاي نوین جاي خود را در کنار فرضیه فرضیه

نه بزرگی هاي نوین واقعا قابل تحسین و سادهاند، و به عالوه، ما در ضمن مطالعه آنها به گنجی طرف دیگر، این فرضیه

هاي نجومی توقع قطعیت داشته  جز این، هیچ کس نباید از فرضیه. از مشاهدات بسیار عالمانه دست خواهیم یافت

کسی که هر چه را که در راه هدفهایی تدوین شده است به عنوان . ستارهشناس نمیتواند این قطعیت را بدهد. باشد

  . ... لم از روز اولش نادانتر خواهد بودحقیقت بپذیرد، محتمال پس از مدتی مطالعه در این ع

احتمال دارد کوپرنیک سخت از آن آزرده . این دیباچه بارها، به اتهام تحریف و تصرفی گستاخانه، محکوم شده است

شده باشد، زیرا آن مرد سالخورده، که مدت سی سال با نظریه علمی خود زیسته بود، به حالتی رسیده بود که آن را 

اما دیباچه . همچنانکه آن را توصیفی از واقعیتهاي جهان میدانست ;زندگی و خون خود حسی میکردچون جزئی از 

اوزیاندر عاقالنه و عادالنه بود، زیر از مقاومت طبیعی بسیاري از مغزها در برابر فکري نوظهور و انقالبی به طرز 

توصیفهاي ما از عالم هستی چیزي جز و عالوه بر آن، هنوز هم یادآور خوبی است که بدانیم  ;محسوس میکاست

  . که همواره ممکن است به نوبه خود طرد یا تصحیح شود ;بیانات خطاپذیر قطرات آب دریا درباره دریا نیست

کتاب با عنوان کتاب اول گردش افالك آسمانی منتشر، و بعدها به نام گردش افالك  1543عاقبت در بهار سال 

وي در بستر مرگ . به دست کوپرنیک رسید 1543مه  24هاي آن در  ین نسخهیکی از نخست. آسمانی خوانده شد

اهداي کتاب به . صفحه عنوان کتاب را باز کرد، خواند، تبسمی کرد، و در همان ساعت چشم از جهان فروبست. بود

با نص صریح  پاپ پاولوس سوم نیز خود اقدامی بود براي خلع سالح کردن مقاومت دینی در برابر نظریهاي که آشکارا

. دانست کتاب مقدس متناقض بود و این را خود کوپرنیک نیز بخوبی می

من هنوز هم اعتقاد دارم که ما باید از پذیرفتن :((هایی اطمینانبخش و پر ایمان شروع کرد وي دیباچه خود را با واژه

کردن کتاب دچار تردید مانده و از او مدتها در چاپ .)) هاي علمیی که بکلی برخالف اصول دینند اجتناب کنیم نظریه

که اسرار فلسفه خود را نه به وسیله کتاب، بلکه از راه زبان، ... آیا بهتر نیست از روش فیثاغورسیها: ((خود پرسیده بود

روحانیانی دانشپژوه چون نیکوالوس )) و آن هم فقط نزد آشنایان و دوستان خود، افشا میکردند پیروي کنیم

. کاپوا، و تیدمان گیزه، اسقف خلمنو، با اصرار از او خواسته بودند که کشفیات خود را منتشر سازد شونبرگ، کاردینال

وي دین خود را به ستارهشناسان .) کوپرنیک صالح دید که در اینباره نام رائتیکوس لوتري آین را به قلم نیاورد(

وي عقیده داشت که ستاره شناسان نیازمند . یونانی گردن مینهد، اما سهوا نام آریستارخوس را از قلم میاندازد
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دچار اشکاالت علمی بسیار )) زمین مرکزي((نظریهاي بهتر از نظریه بطلمیوس بودند، زیرا اکنون ایشان در نظریه 

کوپرنیک باالخره دست به دامن پاپ میزدند و . میشدند و حتی نمیتوانستند طول سال را به طور دقیق محاسبه کنند

، از او درخواست میکند که وي را در برابر ))و خواهان و حامی هر نوع علم، حتی ریاضیات... عالیقدر((ي به عنوان مرد

به خود اجازه میدهند درباره این گونه مطالب راي ((که بدون اطالع کافی از عالئم ریاضیات )) نیشهاي مفتریان((

رهاي از قسمتهاي کتاب مقدس مورد حمله قرار نظریه علمی مرا به سبب ناسازگاري با پا((و یا .)) صادر کنند

دوم ;اول آنکه عالم کروي است : بیان مطلب با این فرضهاي مسلم آغاز میشود. به زیر حمایت خود بگیرد...)) دهند

یعنی اگر به حال خود گذارده شود به سوي یک مرکز گرانش میگراید و، بنا بر این، خود را  - آنکه زمین کروي است 

سوم آنکه حرکات اجرام آسمانی حرکاتی متشابه و مستدیرند، یا از حرکاتی مستدیر  ;شکل کره در میآورد طبیعتا به

، اگر تصور کند که ))فکر آدمی از خوف بر خود میپیچید((است، ونیز )) کاملترین شکل((زیرا دایره  - ترکیب یافتهاند 

  . حرکات آسمانی متشابه نباشند 

هر تغییر مکانی که به نظر میرسد، یا بر اثر حرکت ناظر است، یا شی : ((ن حرکت میکندکوپرنیک اشاره به نسبی بود

زیرا هرگاه  ;البته به شرطی که آن دو از یکدیگر متمایز باشند  ;مورد نظر، و یا ناشی از تغییر مکان هر دو آنها 

مورد نظر و ناظر درك اشیایی به طور مساوي نسبت به خودشان در حرکت باشند، هیچ حرکتی در میان شی 

بنابراین، حرکت ظاهري شبانهروزي سیارات به دور زمین ممکن است ناشی از حرکت واقعی شبانهروزي .)) نمیشود

و همچنین حرکت ظاهري ساالنه خورشید به گرد زمین را میتوان با فرض اینکه زمین  ;زمین به دور محورش باشد 

. ه کرد هر سال یک بار به دور خورشید میچرخد توجی

بطلمیوس دلیل آورده بود که اگر زمین به دور خود بچرخد ابرها و . کوپرنیک ایرادات مدعیان را پیش بینی میکند

کوپرنیک جواب میدهد که همین ایراد با . اشیاي روي آن به اطراف پرتاب میشوند، یا در پشت سر باقی میمانند

زمین صدق میکند، زیرا فواصل بعید آنها از زمین ایجاب  شدت بیشتري بر ضد ادعاي گردش سیارات بزرگ به دور

باز بطلمیوس گفته بود که اگر . میکند که در مدارهایی بزرگ و با سرعتهایی بینهایت زیاد به دور زمین گردش کنند

دا از روي زمینی که در حال چرخیدن است جسمی را به طور مستقیم به باال پرتاب کنیم نباید آن جسم دوباره به مب

و همراه آن در حرکت و ))جزئی از زمینند((کوپرنیک پاسخ میدهد که این گونه اشیا، مانند ابرها، . خود باز گردد

)) ثابت((هاي  در مقابل این ایراد که گردش ساالنه زمین به دور خورشید باید موجب تغییر مکان ستاره. چرخش

گاه زمین در دو نقطه متقابل مدارش شود، کوپرنیک  نسبت به موقعیت رصد) هاي بیرون از منظومه شمسی ستاره(

به اندازهاي است ))) فلک البروج(((میگوید که حرکت مداري زمین به دور خورشید وجود دارد، اما فاصله ستارگان 

با وسایل امروزي این تغییر وضع تا . (که، با این تغییر مکان، تغییر وضع نسبی آن ستارگان براي ما نامحسوس است

  :کوپرنیک نظام فلکی خود را در جمالتی فشرده چنین بیان میکند) قابل رصد کردن شده است حدي

اول و باالتر از همه فلک ستارگان ثابت قرار دارد که خود و همه چیز دیگر را در بر گرفته، و به همین دلیل بیحرکت 

بعد . ر مدت سی سال به پایان میرساندنخست زحل است که مدار خود را د) سیارات(در میان اجرام متحرك ..... است

در مرتبه چهارم گردش . و سپس مریخ که در دو سال مدارش را میپیماید. از آن مشتري است با گردشی دوازدهساله

در مرتبه . زمین قرار دارد با مدار ماه به مثابه فلک تدویر... ساالنهاي به دور خورشید انجام میگیرد که در مدار آن

سپس عطارد که مقام ششم را دارد و در فاصله . زهره میرسد که در نه ماه خورشید را دور میزند پنجم نوبت به

بیمناسبت نیست که برخی . ... و در میان همه اینها خورشید جاي دارد. هشتاد روز گردش خود را انجام میدهد

و بدرستی، زیرا ... نامیدهاند خورشید را چراغ عالم بعضی دیگر مغز عالم و باز گروهی دیگر فرمانرواي عالمش

  .... خورشید در حالی که بر تخت فرمانروایی جاي گرفته است، بر خانواده ستارگان طواف کنندهاش حکومت میکند
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بنابراین، ما در پس این آرایش منظم شاهد تقارنی شگفت انگیز در جهان و نیز تناسبی قطعی در هماهنگی میان 

  . آوردبه نحوي که ممکن نیست نظیر آن را از هیچ راه دیگري به دست  ;حرکت و وسعت مدارها، میشویم

کوپرنیک مدرکات خود را . معموال هر تکاملی در یک نظریه علمی بقایایی از نظریه مطرود شده را با خود همراه دارد

وي رسیده بود مبتنی ساخت، و قسمت عمدهاي از دستگاه آسمانی افالك بر پایه مشاهداتی که از بطلمیوس به 

و اینها معلوماتی بودند که میبایست بعدا توسط  ;بطلمیوس، فلکهاي تدویر و فلکهاي خارج مرکز، را باقی نگاه داشت 

مدار زمین قرار  جالبترین مطلب، این محاسبه کوپرنیک بود که نشان میداد خورشید کامال در مرکز. کپلر ابطال شود

و همچنین مراکز  ;))به اندازه سه برابر قطر خورشید دورتر از خورشید((وي میگفت مرکز عالم نقطهاي است . ندارد

کوپرنیک دو عقیده . مدارهاي دیگر سیارات در نقطهاي خارج از کره خورشید واقعند، و به هیچ وجه متشابه نیستند

یکی آنکه خورشید مرکز تقریبی عالم است، : اخت که اکنون بکلی مطورودندآن روزي را از زمین و خورشید منتقل س

وي فکر میکرد که زمین عالوه بر حرکت وضعی و حرکت انتقالی خود حرکت . و دیگر آنکه خورشید ساکن است

. سومینی نیز دارد، که بگمان او براي توجیه تمایل محور زمین و تقدم اعتدالین الزم بود 

ا نباید کسانی را که در پذیرفتن نظام کوپرنیکی دچار تردید و تاخیر شده بودند مورد تمسخر قرار نتیجه اینکه م

در واقع ایشان میبایست نه فقط بر خالف گواهی مستقیم حواس خود قبول کنند که زمین بدور خود میچرخد . دهیم

راه پر پیچ و خم ریاضیاتی را بپذیرند که و با سرعتی هراسانگیز در فضا نیز گردان است بلکه همچنین ناگزیر بودند 

تا وقتی که کپلر، گالیکه، و نیوتن نظریه نجومی نوین را بر . تنها اندکی کمتر از روش بطلمیوسی گیج کننده بود

و حتی در  ;اساسی سادهتر و دقیقتر استوار نساخته بودند، برتري بارز آن بر نظریه دیرین بر اذهان معلوم نشده بود

با ((-ردم میبایست درباره خورشید نیز همان جمله معروفی را که گالیله درباره زمین گفته بود تکرار کنند آن وقت م

کوپرینک را )) خورشید مرکزي((در انتظار فرارسیدن آن پیشرفتها، تیکو براهه فرضیه .)) میکنداینهمه آن حرکت 

اما شگفتانگیزتر انکار . هاي کوپرنیک را در رد دالیل و عقاید بطلمیوس قانع کننده نیافته بود ل شمرد، زیرا گفتهباط

و اینها افرادي بودند چون  ;تیکو براهه شتاب نسبی عده زیادي از ستاره شناسان و پذیرفتن نظریه نوین بود 

معروف خود را درباره حرکات )) زیجهاي پروسی((نهولد که راتیکوس، اوزیاندر، جان فیلد،امس دیگز، و اراسموس رای

کلیساي کاتولیک رومی تا زمانی که آن نظریه ). 1551(هاي کوپرنیکی کرده بود  آسمانی بطور عمده مبتنی بر فرضیه

اما دستگاه تفتیش افکار ضربهاي بیرحمانه  ;علمی نوین خود را چون فرضیهاي معرفی میکرد بر آن اعتراضی نداشت

بر آن وارد آورد، و آن هنگامی بود که جوردانوبرونورا، که جرئت کرده بود فرضیه کوپرنیک را حقیقتی مسلم بخواند و 

  . عواقب آن را در برابر دین تشریح سازد، بر توده آتش سوزاند

از پس ((خواندن کتاب گردش افالك آسمانی را منع کرد، مگر )) هیئت داوران کتب ممنوعه((، 1616در سال 

به کاتولیکها اجازه داد فقط نسخهایی از آن کتاب را بخوانند که مجموعه نه  1620اما در سال  ;)) تصحیح آن

، نام کتاب کوپرنیک در 1758در سال .جملهاي که نظریه کوپرنیک را چون واقعیتی معرفی میکرد از آنها شده باشد 

بود که این ممنوعیت صریحا از میان  1828ر سال اما د ;صورت تجدید نظر شده کتب ممنوعه به چشم نمیخورد 

به طرزي موجه با االهیاتی که خلقت همه چیز را به خاطر وجود آدمی )) زمین مرکزي((نظریه . برداشته شد

اما اکنون بشر حس میکرد ساکن سیاره ناچیزي است که چون گوي گردانی در فضا پرتاب شده . میدانست وفق میداد

دیگر آسمان . در آمده است)) حادثه کوچک محلیی در میان مجموعه بزرگ اخبار عالم((صورت و تاریخ زندگیش به 

هر گونه مفهوم خود را از دست داده بودند و هر )) پایین((و)) باال((چه معنایی به ذهن متبادر میساخت، هنگامی که 

هیچ : ((ولف به تیکو براهه نوشتهیرونیموس  1575یکیشان در فاصله نیم روز تبدیل به آن دیگري میشد در سال 



۴٠٣٠

گرچه کوپرینک در  - )) ضربهاي بر پیکر مسیحیت به اندازه بیان نامتناهی بودن اندازه و ژرفاي آسمانها مهلک نیست

. تعالیم خود ذکري از آن به میان نیاورده بود

سلما دچار شگفتی میشدند هنگامی که آدمیان در نتایج حاصل از این روش علمی نوین به تامل وتفکر میپرداختند م

که از چه روز آفریننده این جهان پهناور ومنظم فرزند خود را فرستاده است تا در روي کره نا چیز ما بر باالي صلیب 

چون دودي بر آسمان ((گویی بر اثر دستکاري سحر آساي آن روحانی لهستانی شعر زیباي مسیحیت یکسره . رود

مردمان را وادار میکرد که خداي خود را از نو ))خورشید مرکزي ((ناسی مبتنی بر ستاره ش). به تعبیر گوته)) (میشد

در سراسر تاریخ این نظریه شدیدترین لطمه را . درك کنند، با خصوصیاتی کمتر محلی و کمتر شبیه به صفات انسانی

و در برابر آن  ;دینی بوداز این رو انقالب کوپرنیکی به مراتب ریشهدارتر از جنبش اصالح . بر االهیات وارد کرد

انقالب کوپرنیکی قدم از عصر اصالح . اختالفات میان اصول عقاید جز کاتولیکها و پروتستانها دیگر ناچیز مینمود

از راسموس و لوتر میگذشت و به ولتر میرسید، و حتی ولتر  ;دینی فراتر مینهاد و عصر روشنگري را پی ریزي میکرد

قرن نوزدهمی که میبایست  ;ي به سوي قرن نوزدهم و بدبینی فلسفه الادري میآوردرا نیز پشت سر میگذاشت و رو

تنها یک عامل اجتماعی در مقابل حمالت این گونه مردان از دین حمایت . بلیه داروینی را بر بلیه کوپرنیکی بیفزاید

براي اکثریت مردم کوپرنیک . میکرد، و آن اینکه در هر نسل فقط عده قلیلی بر نتایج حاصل از افکارشان پی میبرند

، اسقف کرومر 1581در سال . خود ادامه میداد)) طلوع و غروب((از خاطر محو شده بود، در حالی که خورشید به 

بناي یاد بودي براي کوپرنیک در مقابل دیوار داخلی کلیساي جامع فراوئنبورگ، و در مجاورت آرامگاه شخصی خود، 

   .او که بود که میداند. ا از میان برداشتند تا جا براي اسقف شمبک باز شود، آن ر1746در سال . بر پا کرد

III  -ماژالن و کشف زمین

اکتشاف در قسمتهاي ناشناخته زمین سریعتر از نقشه برداري آسمانها پیشرفت مییافت، ولی اثرات آن برروي دین و 

روان ترقی علمی عقب مانده بود، زیرا نظریه کتاب زمینشناسی از کا. فلسفه تقریبا به همان اندازه انقالبانگیز بود

پیترو . مقدس درباره آفرینش زمین چنان بر اذهان تسلط داشت که هیچ کس در پی چون و چراي آن بر نمی آمد

اگر در مورد آفرینش جهان عقیدهاي بر خالف : ((مارتیره ورمیلیی، مصلح دینی نیمه ایتالیاي ونیمه انگلیسی، میگفت

هاي مسیح باطل میشود وزندگی و دین ما یکسره از بین  فر پیدایش بیان شده است قوت گیرد، کلیه وعدهآنچه در س

جز اشارات پراکنده لئوناردو داوینچی، مهمترین پژوهشی که در خصوص علم زمینشناسی در نیمه اول قرن .)) میروند

هاي  ه از کتاب درباره اصل و علل پدیدهاین قسمت انتخاب شد. شانزدهم به عمل آمد توسط گئورگ آگریکوال بود

  : هاست، بدقت مطالعه کنید  آگریکوالرا، که درباره پیدایش کوه) 1546بال،(زیرزمینی 

همچنین باید آتش را نام ببریم که در داخل زمین  ;یکی نیروي آب و دیگري قوت باد: ها زاده دو عاملند ها و کوه تپه

دا خاك نرم را میشوید، بعدها خاك سختتر را با خود میبرد، وسپس بر روي سنگها زیرا سیالبها در ابت.... وجود دارد

براثر این ....و بدین ترتیب در فاصله چند سال آن سیالبها دشتها وسراشیبها را حفر میکنند ;میغلتد وآنها را میخورد 

و .... نهرها... میآیند حفاري مداوم، پس از گذشت زمانهاي بسیار، برجستگیهاي بزرگ در سطح زمین به وجود

و به همین سبب، غالبا آنهارا  ;ها نیز با خاصیت هجوم آوردن وشستن خود همین نتیجه را باعث میشوند رودخانه

هاي خیلی بلندي که خود به وجود آوردهاند جریان دارند، و یا نزدیک به کناره دریا که  میبینیم که یا در میان کوه

بشدت شنها را بحرکت وجنبش در ... یا: ها را تولید میکند ها و کوه د به دو طریق تپهبا.... آنها را محدود میسازد

زور میآورد تا بترکد و به خارج راه ....میآورد، و یا هنگامی که، پس از رانده شدن به درون فرورفتگیهاي پنهانی زمین

نخستین رساله اصولی و منظمی بود که در اثر آگریکوال ) 1546(از سوي دیگر، کتاب درباره چگونگی فسیلها . باز کند

 کتاب دیگرش، در متالیکا، حاوي نخستین تحقیق اصولی در رشته چینه ;زمینه کانیشناسی به رشته نگارش در آمد
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علم . شناسی بود، و، چنانکه قبال دیدیم، نخستین بار موضوع رسوب مواد کانی را از راه علمی توجیه میکرد

، )1550(، به قلم زباستیان مونستر، وتوصیف افریقا )1544(هیئت عالم : ه وجود آوردنژادشناسی دو اثر عمده ب

وي به سیاحت در افریقا پرداخت و از سمت  ;حسن بن محمد الوزان از مورهاي غرناطه بود . نگارش لئو افریقایی

ن مسیحی اسیر، و به عنوان به دست دریازنا ;جنوب تا سودان پیش رفت، با همان ولع ابن بطوله به سیر آفاق وانفس 

و چون پاپ بر مراتب فضل و دانشش پی برد، او را آزاد کرد و به خدمت خود  ;هدیه براي پاپ لئو دهم فرستاده شد 

در مدت سی سال بعد لئو افریقایی . حسن در عوض به دین مسیح در آمد و نام لئو را نیز بر خود گذاشت. پذیرفت

پیش ار آنکه کتاب از چاپ بیرون بیاید، وي به . بی، وسپس به ایتالیاي، تالیف کردکتاب مهم خویش را ابتدا به عر

براي علم . ظاهرا با ایمان به همان آیین اجدادیش - ، وفات یافت 1552شهر تونس بازگشت و همانجا، در سال 

دینی ،فاتحان اسپانیاي،  پیوسته گزارشهاي گوناگونی از جانب مبلغان. جغرافیا دوران پر حادثه و هیجانی در گذر بود

دریانوردان، و سیاحان از اکناف جهان میرسید و دامنه اطالع اروپاییان را نسبت به کره زمین، به مقدار قابل 

اسپانیاییهایی که در این دوره مکزیک، کالیفرنیا، امریکاي مرکزي، و پرو را تسخیر کردند، . مالحظهاي، توسعه میداد

انی بودند که از یکنواختی، تنگدستی، و زندگی در کشورشان به ستوه میآمدند و با در مرحله نخست، حادثه جوی

در میان دشواریهاي زندگی پر ماجرا و . طیب خاطر آماده مقابله با مخاطرات سرزمینهاي دور افتاده و بیگانه میشدند

تند، آشکارا قانون مبتنی بر اعمال متهورانه شان، این مردمان دیگر قیود ورسوم دنیاي متمدن را پشت گوش انداخ

زور گویی و تفنگ کشی را پیشه خود ساختند، و به بهانه ترویج تمدن از انجام هیچ گونه غارت و خیانت و آدمکشی 

در این . و حال آنکه جاي شک نیست که در آن زمان شکست خوردگان متمدنتر از فاتحان بودند ;کوتاهی نکردند 

، امپراطوري آزتک که در عصر )1517(وسط ارناندث دکورذووا در یوکاتان کشف شد باره کافی است تمدن مایا، که ت

،ونیز جامعه سوسیالیستی و پیشرفته، اینکا، اکه در واقعه تصرف پرو به )1521(مونتزو ماهامسخر ارناندو کورتز شد

نمیتوان دانست که این  اکنون دیگر. از میان رفت، را به خاطر بیاوریم)1532- 1526(فرماندهی فرانثیسکو پیسارو 

اقوام اگر سالحهاي الزم براي دفاع از خود را در دست میداشتند، با چه صورتی عالی یادانی یه تحوالت بعدي تمدن 

سبستین کبت، در زیر پرچم اسپانیا، آرژانتین، . اکتشافات جغرافیادر حال گسترش بودند. خود تداوم داده بودند

. گذشت و وارد او کالهوما شد)) ایاالت مجاور خلیج مکزیک((دسوتو از فلوریدا و . داوروگه، و پاراگه را پیگردي کر

و فرانثیسکو دکوروناذو از اریزونا واو کالهوما عبور کرد و تاکانزاس  ;پذرو د آلواراذو امپراطوري تگزاس را کشف کرد 

هر سال که میگذشت، ). 1545(کردند معادن پوتوسی در بولیوي شروع به فرستادن نقره خود به اسپانیا . پیش راند

در این تهاجم بزرگ انگلیسیها و فرانسویها عقب مانده . نقشه دنیاي جدید با طال و نقره و خون نشانه گذاري میشد

بودند، زیرا آن قسمتهاي از امریکالی شمالی را که اسپانیاییها و پرتغالیها براي ایشان باقی گذارده بودند از لحاظ 

جان رات در طول ساحل نیوفندلند و مین کشتیرانی . مایه، و از جهت جنگلهاي انبوه بی گذر گاه بودندمعادن فلز بی

جووانی دا وراتسانو از طرف فرانسواي اول به امریکا اعزام شد تا، از سمت شمال باختري آن، معبري به سوي . کرد

کهخاطره او را، با (وارد بندرگاه نیویورك  وي در کارولیناي شمالی قدم به خاك گذارد، و بعد. آسیا جستجو کند

ژاك کارتیه . شد وکیپ کاد را دور زد و به سوي مین رفت) نصب مجسمهاي در پارك باتري، زنده نگاه داشته است

. در زیر پرچم فرانسه رود سنت الرنس را تا مونترآل طی کرد، و ادعاي فرانسه بر سرزمین کانادا را رسمی ساخت

فرنائو ماگالیائش یک . در دوره این دومین نسل کاشفان آن سوي اقیانوسها گردش به دور زمین بودموثرترین واقعه 

اما هنگامی که  ;نفر پرتغالی بود که در بسیاري از اکتشافات و دست اندازیهاي کشور پرتغال نقشی فعال داشت 

شارل اول  1518ماژالن در سال  فردیناند. مغضوب دولتش واقع شد، جالي وطن کرد و به خدمت اسپانیا در آمد

را متقاعد کرد که هزینهاي براي اعزام هیئتی به منظور جستن راهی از سمت جنوب باختري به ) همان شارل پنجم(
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شاه جوان هنوز ثروتی به دست نیاورده بود، و هر پنج کشتیی که براي مسافرت ماژالن در نظر گرفته . آسیا بپردازد

بزرگترینشان به ظرفیت . خواند)) ناالیق براي دریانوردي((ده بودند که یک ناخدا آنها را شد چنان کار کرده و فرسو

ملوانان مجرب حاضر به نامنویسی نبودند و ناچار میبایست . تن بود 75تن و کوچکترین آنها به ظرفیت  120

تشافی ماژالن از رود ناوگان اک 1519سپتامبر  20در . هاي لب آب تشکیل داد کارکنان کشتیها را از بیکاره

دست کم، هیئت اکتشافی این امتیاز را داشت که . گواذالکیویر در بندر سان لوکار گذشت و وارد اقیانوس اطلس شد

لیکن در ماه مارس سال  ;از تابستان اقیانوس اطلس شمالی به سوي تابستان اقیانوس اطلس جنوبی پیش میرفت

یها لنگر انداختند، و سرنشینان آنها مجبور شدند مدت پنج ماه طوالنی زمستان ایشان را در میان گرفت، کشت 1520

بومیان غولپیکر که طول متوسط قامتشان به یک متر و نود سانتیمتر . و خسته کننده در پاتاگونیا باقی بمانند

زهاي زیاد بودند که با این حال، انواع مصایب به اندا ;میرسید با اسپانیاییهاي نسبتا کوتاه قد از در دوستی در آمدند

ماژالن ناگزیر با مردان خود وارد جنگ شد تا آنها را . سه دسته از پنج دسته کارکنان کشتیها سر به شورش گذاردند

یکی از کشتیها از معرکه گریخت و به اسپانیا بازگشت، و یکی دیگر به . وادار به پافشاري در نیل به مقصود سازد

سفر ماژالن از نو دنبال شد، در حالی که هر خلیج و دهانهاي را  1520ماه اوت  در. صخرهاي برخورد و متالشی شد

 28در . آرزومندانه بررسی میکردند تا مبادا که راه دریایی میان دو قاره یکی از همانها باشد و از چنگشان به در رود

که به نام ماژالن معروف شده  ناوگان تقلیل یافته وارد تنگهاي شد ;نوامبر همان سال کاوش به کامیابی انجامید

آنگاه . فاصله میان دریایی به دریایی دیگر پانصد و سی کیلومتر بود، که در سی و هشت شبانروز پیموده شد ;است

در مدت نود و هشت روز تنها دو . پیشروي مالالنگیز در آبهاي اقیانوس کبیر، که به نظر بی انتها میآمد، شروع شد

. آذوقه به طرز خطرناکی رو به کاهش گذاشت، و بیماري اسقربوط در میان ملوانان افتاد. جزیره کوچک دیده شدند

. به گوام رسیدند، ولی بومیان آن سرزمین را چنان ستیزهجو یافتند که به راه خود ادامه دادند 1521در ششم مارس 

در آنجا ماژالن براي آنکه بتواند آذوقه . در ششم آوریل کنار جزایر فیلیپین بودند و روز بعد در جزیره سبو پیاده شدند

وي در لشکرکشی . اش یاري کند کافی به دست آورد تعهد کرد که فرمانرواي محلی را در جنگ با دشمنان همسایه

گرچه ماژالن موفق به پیمودن . هنگام پیکار کشته شد 1521آوریل  27بر ضد جزیره ماکتان شرکت جست و در 

کسی بود که به آرزوي کریستوف کلمب جامه عمل پوشاند و با دریانوردي مستقیم از دور زمین نشد، اما نخستین 

اکنون مرگ چنان از عده ملوانان کاسته بود که باقیماندگان تنها براي نگهداري . سمت باختر به قاره آسیا راه باز کرد

. پی طال روانه سواحل امریکا شد یکی از آن دو از اقیانوس کبیر راه برگرداند و محتمال در. دو کشتی کافی بودند

خوان سباستیان دل کانو ناخدایی آن کشتی کوچک را که ظرفیت هشتادوپنج . باقی ماند)) کشتی ویکتوریا(( فقط

تن بار داشت به دست گرفت، به دریانوردي ادامه داد، از جزایر ادویه و اقیانوس هند گذشت، دماغه امیدنیک را دور 

)) کشتی ویکتوریا((در جستجوي آذوقه، سرنشینان . ه افریقا را به سوي باال در پیش گرفتزد، و کناره باختري قار

بیست و . کنار یکی از جزایر کیپورد لنگر انداختند، لیکن مورد حمله پرتغالیها قرار گرفتند و نیمی از آنها اسیر شدند

فقط با هجده تن باقیمانده از دویست و )) ریاکشتی ویکتو(( 1522سپتامبر  8و در  ;دو نفر جان از معرکه به در بردند

. به سویل بازگشت) و نیز عدهاي از بومیان ماله(هشتاد نفري که اسپانیا را براي این سفر دور و دراز ترك کرده بودند 

ه یادداشت روزانه کشتی تاریخ آن روز را هفتم سپتامبر ثبت کرده بود، اما کاردینال گاسپارو کونتارینی توضیح داد ک

این یکی از دالورانهترین اقدامات تاریخی و نیز . اختالف موجود نتیجه مسافرت به دور زمین از سمت باختر بوده است

حاال دیگر هنگامی بود که جغرافیدانان . یکی از پربهرهترین قدمهایی بود که در راه تکامل علم جغرافیا برداشته شد

تیستا راموزیو، جغرافیدان بزرگ و هکلوت ایتالیا، با گرد آوردن کلیه جامبا. میبایست کار خود را به نتیجه برسانند

وي این مدارك را ترجمه و . گزارشهاي پویندگان و دریانوردان در مدت سی سال، کار را بر محققان آسان ساخت
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ه ، با مقایسه میان کر)1559 -  1550(که سیزده سال پس از مرگش در سه مجلد منتشر شدند  ;آماده چاپ کرد

که جزایر هند غربی را نشان میدهد،  - )در نورنبرگ)) موزه ملی آلمان((محفوظ در ( 1520جغرافیایی متعلق به سال 

اما اثري از قاره آمریکا در آن نیست و با یک خیز از روي اقیانوس باریکی میگذرد و به قاره آسیا میپیوندد و سه نقشه 

ها سواحل اروپا، افریقا، و آسیاي جنوبی با دقت کامل، و کناره خاوري جهاننما که توسط دیوگو ریبیرو تهیه و در آن

قاره آمریکا، از نیوفندلند تا تنگه ماژالن، و کناره باختري، از پرو تا مکزیک، به طور صحیح نشان داده شدهاند بخوبی 

)) نقشه راموزیو(( محتمال. میتوان پیبرد که مدت ده سال چه پیشرفت شایان توجهی نصیب علم جغرافیا شده بود

جاي گرفته، از روي نقشه ریبیرو )) کتابخانه عمومی نیویورك((از قاره امریکا، که با زیبایی خود در ) 1534ونیز، (

، موجود است که در )1538(در همان کتابخانه نقشه ابتدایی و غلطی، با اجراي گرهارد مرکاتور . کشیده شده است

با تقلیل دادن ) 1524(پتروس آپیانوس . کا نام شمالی و جنوبی به خود گرفتهاندآن نخستین بار دو قسمت قاره امری

نتایج این کشفیات . فواصل جغرافیایی به اندازهگیریهایی خرد و دقیق، علم را قدم دیگري به سوي تکامل پیش برد

صورت گرفت تقریبا  1560تا  1420مسافرتهایی که در فاصله سالهاي . در کلیه مراحل زندگی اروپایی منعکس شدند

مجموعه گیاوزیاي هر سامان، با جواهرات و کانیها، و خوردنیها و . سطح دنیاي شناخته شده را چهار برابر کرد

داروهایشان کشف شد و بساط گیاهشناسی، جانورشناسی، زمینشناسی، فارماکوپه، و صورت غذاي روزانه را رنگین 

نه جفتهایی نمونه از آن همه انواع جانوران روي زمین در کشتی نوح جا مردم به این تردید افتادند که چگو. ساخت

هاي شوالیهاي جاي خود را به داستانهاي مسافرتهاي دریایی و حوادث  قصه: ادبیات تغییر ماهیت داد. گرفته بودهاند

ول تجاري بزرگترین تح. و تکاپوي طال جانشین جستجوي جام مقدس مسیح گشت ;سرزمینهاي دور افتاده سپردند

راه اقیانوس اطلس و دیگر اقیانوسهاي جهان را به روي تجارت اروپا گشود، و طولی ) قبل از تکامل هواپیما(در تاریخ 

نکشید که مدیترانه از لحاظ تجاري و به همان سبب، پس از چندي، از لحاظ فرهنگی به صورت آب پسماندهاي 

اروپا، که کشتیها و . ه کشورهاي کناره اقیانوس اطلس انتقال یافتبه عبارت دیگر، مهد رنسانس از ایتالیا ب ;درآمد

توپهاي بهتر و ساکنانی متهورتر و حریصتر داشت، سرزمینهاي نویافته را یکی پس از دیگري مسخر کرد یا 

بومیان هر مرز و بوم به کارهاي سخت و مستمر، که خالف طبیعتشان بود، گمارده شدند تا . کوچنشین خود ساخت

قاره از همه کوچکتر جهان دولتمندترین . بردهداري سازمانی پابرجا شد ;ي اروپا محصوالت بیشتري تهیه کنندبرا

ها شد و دوره اروپایی کردن کره زمین آغاز گشت که اینک در زمان ما بشدت صورت معکوس به خود گرفته  همه قاره

بخشی از . نویافته با نیرویی فراوان به جنبش درآمد مغز مغرب زمین بر اثر دوري و پهناوري و تنوع سرزمینهاي. است

عادات و اخالق نسبیتی . فلسفه شکاکیت مونتنی، براثر آن گوناگونی عقاید و آداب اقوامی دورافتاده، از نو پاگرفت

 حاال دیگر مسیحیت نیز میبایست در زمینهاي. جغرافیایی یافتند، و اقوال مسلم و احکام قطعی را ریشه کن ساختند

. تازه، یعنی به عنوان دین قارهاي کوچک در میان دنیایی از دینهاي رقیب، مورد سنجش و مطالعه قرار گیرد

همانطور که اومانیسم دنیاي قبل از ظهور مسیح را کشف کرده بود، و همانطور که کوپرنیک ناچیزي نجومی کره 

پویش زمین، و تجارتی که به دنبال آن گسترش زمین را بر اذهان آشکار ساخته بود، به همان طریق نیز اکتشاف و 

اعتبار . یافت، سرزمینهاي پهناوري را که دور از دسترس مسیحیت و بیاعتنا نسبت به آن بودند بر جهانیان گشود

افکار ارسطو و بقیه فالسفه یونان تزلزل یافت، زیرا معلوم شد که ایشان چه جز ناچیزي از پهناي زمین را شناخته 

رستی شورانگیزي که رنسانس نسبت به یونان باستان در سر داشت سردي گرفت، و بشر باد کرده از غرور بتپ. بودند

. کشفیات نوینش آماده شد که کاهش ارزش نجومی خویش را در برابر گسترش دامنه دانش و تجارتش نادیده انگارد

  . را به دوش خود برداشتند)) ك کردن جهاناز نو در((علم و فلسفه امروزي قد برافراشتند و وظیفه تاریخی و سنگین 
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IV -شناسی رستاخیز زیست

گیاهشناسی . علوم زیستشناسی، که از دوره حکماي یونان به بعد پیشرفتی نیافته بود، اینک زندگی نوین یافت

 ;ق هم شدکوششی سخت به کار برد تا خویشتن را از مالزمت داروسازي برهاند و بر دو پاي خود استوار بماند، و موف

 1530(اوتو برونفلس پزشک شهر برن، نهضت را با تالیف . اما باز اختیارداران آن به طرزي اجتنابناپذیر پزشکان بودند

هاي تئوفراستوس،  بیشتر متن این اثر اقتباسهایی بود از نوشته. کتاب صور زنده گیاهان آغاز کرد) 1536 - 

و به عالوه  ;ي توصیفات دقیقی از انواع گیاهان بومی آلمان بوداما همچنین حاو ;دیوسکوریدس، و متقدمان دیگر

ائوریکیوس کوردوس پزشک . هاي کاملی از دقت نظر و امانت قلمند باسمه چوبی داشت که هنوز نمونه 135تعداد 

با تالیف کتاب زبان حال گیاهان  ;)1530(هاي آلپ تاسیس کرد  شهر برمن نخستین باغ گیاهان را در شمال کوه

و سپس به دنیاي پزشکی خود بازگشت و کتاب  ;اولین خالصه مستقل از آن علم نوخاسته را به وجود آورد) 1534(

پسرش، والریوس کوردوس، در جستجوي گیاهان بیباکانه به هر سو روان شد و در بیستونهسالگی . ادرار را نگاشت

کتاب تاریخ گیاهان، که بعد از مرگش به چاپ  اما نتیجه فداکاریش در ;)1544(جان خود را بر سر آن کار گذاشت 

لئونارد فوکس، استاد و پزشک توبینگن، نخست . نوع گیاه تازه بود، باقی ماند 500رسید و حاوي شرح دقیق و روشن 

. گیاهشناسی را از لحاظ داروسازي، اما بعدا به خاطر خود آن علم، و لذتی که از آن میبرد، مورد بررسی قرار داد

فصل،  343فوکس، در خالل  ;وي نمونه کاملی بود از عالقه و فداکاري در راه علم) 1542(ریخ انواع گیاهان کتاب تا

باسمه چوبی، که هر کدامشان یک صفحه  515نوع مختلف از گیاهان را تجزیه و تشریح کرد و آنها را به کمک  343

تصویر براي چاپ آماده کرد، اما هیچ  1500وي کتاب مشروحتري با . نیم ورقی کتاب را میگرفت، مصور ساخت

. یادگار زندهاي که از او باقی مانده نوع گیاه فوکسیاست. ناشري حاضر نشد هزینه هنگفت چاپ آن را بر عهده گیرد

شاید مهمترین خدمتی که در این دوره به پیشرفت علم زیستشناسی شد نتیجهاي بود که پیر بلون از تحقیقات خود 

یعنی موضوع شگفتانگیز تشابه یا قابلیت  ;، با اقامه دالیل به ثبوت رساند)1555(پرندگان ... تاریخ گرفت و در کتابش،

کونراد )) علوم طبیعی((اما بزرگترین شخصیت این دوره در زمینه . انطباق استخوانهاي انسان با استخوانهاي پرندگان

به اندازهاي فراخ بود که کوویه او را پلینی آلمان هاي مختلف علوم  گسنر بود که دامنه دانش و تحقیقاتش در رشته

گسنر زاده خانوادهاي تهیدست در زوریخ بود . و چه بسا که میتوانست او را ارسطوي آلمان نامیده باشد ;خواند

، و چنان استعداد و پشتکاري از خود بروز داد که اهل شهر به پیروي از چند نفر مشوق جوانمرد هزینه )1516(

تصویر  1500وي تعداد . الی او را، در ستراسبورگ، بورژ، پاریس، وبال، از کیسه کرم خود تامین کردندتحصیالت ع

آوري کرد، تا تاریخ گیاهان خود را مصور سازد، اما هزینه چاپ آن به اندازهاي سنگین بود که  خطی کشید و یا جمع

ندانهاي که گسنر از انواع گیاهان، برحسب ردهبندي هوشم ;نسخه خطی وي،به همان حال باقی ماند 1751تا سال 

ساختمان دستگاه تولید مثلشان، به عمل آورده بود دیرتر از آن به زیور چاپ آراسته شد که مورد استفاده کارل فون 

و جلد پنجم  ;گسنر در زمان حیاتش چهار مجلد و کتاب مفصل خود، تاریخجانوران، را منتشر ساخت.لینه قرار گیرد

در این مجموعه عظیم هر جنسی از جانوران با نام التینی خود صورتبندي، و هیئت . شده باقی گذاشتآن را چاپ ن

ظاهر، خاستگاه، مسکن، عادات، بیماریها، خواص مغزي و عاطفی، و نیز موارد استفاده پزشکی و خانگی، و همچنین 

. شد مقام ادبی هر یک از آنها به جزئیات وصف می

ین اثر، به جاي آنکه علمی باشد، برحسب نظم الفبایی بود، اما اطالعاتی که به دست میداد به ردهبندي جانوران در ا

گسنر که از . اندازهاي جامع و سودمند بودند که علم زیستشناسی را شکل داد و به صورت رشتهاي مستقل در آورد

جهانی، در بیست و یک مجلد، بست و در این همه کار هنوز به اندازه کافی فرسوده نشده بود کمر به نگارش کتابخانه 

وي بیست مجلد آن را به پایان رساند و . آن فهرست تمامی کتابهاي شناخته شده یونانی و التینی و عبري را گردآورد



۴٠٣۵

، گسنر صدوسی زبان رایج در روي )1555(در اثر فرعی دیگري به نام میتریداتس . گرفت)) پدر کتابشناسی((لقب 

  . کرد زمین را طبقه بندي

ها، به عنوان مظاهري از  وي ظاهرا نخستین اثر چاپ شدهاي بود که در آن کوه) 1541(کتاب توصیف کوه پیالت 

به انجام رسیدند، و در  1565تا  1541همه این اقدامات در سالهاي . زیبایی، مورد بحث و توصیف قرار گرفته بودند

  . لمی بود، درگذشتهمین سال، کونراد گسنر، که مظهر مجسم روح پژوهش ع

، اثر خوان ویوس، تقریبا علم روانشناسی تجربی کنونی را )1538(در همان اوان، کتاب درباره روح و زندگی 

گویی ویوس براي طفره رفتن از بحث پیرامون آن شک علمی، که میبایست دو قرن بعد دیوید هیوم . پایهگذاري کرد

ضه بدارد، به شاگردان خود در آن زمان نصیحت میکرد که هیچ وقت مجزا از اعمال مغزي عر)) ذهن((درباره وجود 

بشر هرگز حقیقت آن را در نخواهد یافت، بلکه باید در پی آن ) به گمان وي(، زیرا ))چیست((نپرسند ذهن یا روح 

ربافیهاي اندرز دیگر ویوس این بود که روانشناسی نباید دیگر وارد بحث و نظ)). چه میکند((باشند که بدانند ذهن 

در این مورد ویوس یک قرن . مابعدالطبیعی شود، بلکه باید به صورت علمی مبتنی بر مشاهدات معین و مدون در آید

وي، به طور مشروح و . زودتر از فرانسیس بیکن تکیه بر روش استقرا زده و اهمیت آن را خاطر نشان ساخته بود

یافتن حافظه، روش یادگیري، و اثر حس و هیجان را مورد دقیق، مباحثی چون تداعی معانی، طرز عمل و تکامل 

در کتاب او علم روانشناسی را مشاهده میکنیم که مانند بسیاري دیگر از علوم پیش از خود، با زجر . پژوهش قرار داد

  . و زحمت از رحم مادر مشترکشان، یعنی فلسفه، قدم به عرصه وجود میگذارد

وسالیوس -  5

وسالیوس کتابی منتشر ساخت که سرویلیام اوسلر آن را بزرگترین اثر پزشکیی دانست که تا  آندرئاس 1543در سال 

پدر بزرگش طبیب  ;پدرش، آندرئاس وسل، داروفروش معتبري در شهر بروکسل بود. آن زمان نگارش یافته بود

د بزرگش نیز ج ;جدش پزشک شهري بروکسل بود ;مخصوص ماري دو بورگونی و شوهرش، ماکسیمیلیان اول، بود

و باید گفت در این خاندان اثر توارث اجتماعی از خاندان باخ  ;پزشکی بود که شرحی بر قانون ابوعلی سینا نوشته بود

وسالیوس، که در چنین محیط خانوادگیی به دنیا آمد، از ابتداي کودکی عشق شدیدي به کالبد . هم بارزتر بوده است

او در امان نبود، سگ، گربه، موش، موش صحرایی، و موش کور توسط وي با  هیچ جانوري از دست.((شکافی پیدا کرد

در بیست و دو سالگی به  ;اما در عین حال به تحصیالت دیگر خود نیز میپرداخت.)) دقت تمام کالبد شکافی میشدند

یر نظر ژاك دوبوا، در دانشگاه پاریس کالبدشناسی را ز. زبان التینی سخنرانی میکرد و یونانی را به سهولت میخواند

وسالیوس نیز ). 1536 -  1533(که بسیاري از نامهاي عضالت و رگهاي خونی بدن انسان یادگار اوست، تحصیل کرد 

مانند استادان خود عقاید جالینوس را چون کتاب مقدس قبول داشت و هیچ وقت احترام تعالیم او را از دست 

وي به همراه چند تن از . به مراتب احترام بیشتري قایل بوداما براي تجربه علمی و کالبدشکافی  ;نمیگذاشت

همشاگردیهایش غالبا به بازدید محلی که استخوانهاي بیرون کشیده شده از گورستان اینوسان را در آن انبار میکردند 

ه میرفت، و در نتیجه این تمرین چنان به قسمتهاي مختلف اسکلت آدمی آشنایی دقیق پیدا کرد که بنا به گفت

ما حتی گاهی جرئت میکردیم با دوستانمان شرط ببندیم که با چشمان بسته هر استخوانی را به دستمان :((خودش

و ما نتوانیم، از راه لمس ... بدهند به درستی نام ببریم، و در مدت نیم ساعت متوالی استخوانی نبود که به ما بدهند

درس استاد دوبوا، کالبدشناس جوان و جسور مکررا در سر کالس .)) کردن، نام و مشخصات آن را ذکر کنیم

مامور کالبد شکافی عملی بود، میگرفت و خود با مهارت )) استاد پزشک((را، که از طرف  ))بنددالك و شکسته ((جاي

  . یح میدادتام اعضا و استخوانهاي مربوط به درس را براي شاگردان توض
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. ، وسالیوس در شهر لوون گوشه گرفت)1536(هنگامی که شارل پنجم، ولینعمت وسالیوس، به فرانسه حمله برد 

چون در آن شهر به سبب فقدان کالبد آدمی کار مطالعاتش دچار وفقه شد، با یکی از دوستانش، به نام جما فریزیوس 

گزارش وي  ;ند و، بر حسب تصادف، جسدي به دست آوردند، به جستجو پرداخت)که بعدها ریاضیدان مشهوري شد(

  : در این باره حاکی از عالقه شدید وي به پژوهش علمی است

در همان محلی که معموال اجساد اعدام ... هنگامی که در جستجوي استخوانهادر جاده بیرون شهر قدم میزدیم

وانها بکلی برهنه و تنها به وسیله رباطها به استخ.... شدگان را میگذارند، ناگهان به جسدخشک شدهاي رسیدیم

به کمک جما فریزیوس خود را به باالي سکوي بلند رساندم و اول استخوان ران را بیرون ... یکدیگر متصل بودند

... بعد نوبت به جمعآوري استخوانهاي کتف، بازو، و دست رسید،.. کشیدم

یک بار شب در بیرون شهر .... انهاي دست و پا را به خانه بردمپس از آنکه ضمن رفت و آمدهاي مکرر و پنهانی استخو

. ماندم تا دروازه را به رویم بستند، زیرا میخواستم قفسه سینه جسد را که به زنجیري بسته شده بود به چنگ بیاورم

  . ردمروز بعد آن استخوانها را تکه تکه از دروازه دیگري به خانهام ب)).... من در آتش اشتیاق میسوختم((

شهردار بر این راز پی برد و از آن به بعد در هر فرصت مناسب جسد مردهاي به کالس درس کالبدشناسی وي 

.)) خود شهردار هم مرتبا در سر درس کالبدشناسی من حاضر میشد((و چنانکه وسالیوس نقل میکند  ;میفرستاد

وي با یکی از معلمان درباره روشهاي رگزنی وارد . نمیتوانست خود را خونسرد نگاه دارد)) آتش شوق((مردي با چنان 

، مسیر رودخانه راین را در پیش گرفت، و پس از عبور از آلپ به ایتالیا )1537(مباحثه تندي شد، لوون را ترك کرد 

او در همان زمان چنان در علوم طبیعی تبحر داشت که قبل از پایان سال درجه دکتراي خود را با امتیاز . رسید

زیرا، به موجب مقررات آن دانشگاه، هر چه  ;در هزینه اخذ دانشنامه از دانشگاه پادوا دریافت کرد)) ثر تخفیفحداک((

دسامبر  6(فرداي همان روز . پایه کوشش و لیاقت دانشجویی باالتر بود هزینه اعطاي دانشنامهاش کمتر میشد

وسالیوس در این موقع بیست و . ه پادوا تعیین کرد، سناي ونیز او را به استادي کالبدشناسی و جراحی دانشگا)1537

در حالی که با دست خود . در مدت شش سال بعد وي در پادوا، بولونیا، و پیزا به تدریس ادامه داد. سه سال داشت

با راهنمایی وسالیوس، یان ستفان وان کالکار، یکی . صدها کالبد میشکافت و گاهی نیز آثار کوچکی منتشر میساخت

ردان تیسین، شش لوحه تصویر از بدن آدمی ساخت که به عنوان جدول نمایشگر آالت تناسلی چاپ و منتشر از شاگ

سال بعد، وسالیوس با نوشتن نامهاي درباره رگزنی از روشهاي خونگیري پیر بریسو پاریسی پشتیبانی ). 1538(شد 

و این  ;مجموعه رگهاي بدن را شرح داد ضمن بحث در این مطلب، وي پارهاي از نتایج تجربیات خود درباره. کرد

  . مشاهدات زمینه را براي کشف گردش خون آماده ساخت

به اتفاق عده دیگري از دانشمندان به انتشار چاپ تازهاي از متن یونانی کتاب جالینوس  1542و  1541در سالهاي 

هترین کالبد شکافی انسانی حقیقت وي از اشتباهات متعدد جالینوس، درباره مطالبی که ممکن بود با ساد. دست زد

از جمله آنکه به گفته جالینوس فک پایینی انسان از دو قسمت تشکیل  ;آنها را معلوم داشت، دچار شگفتی بسیار شد

تنها با این فرض که جالینوس . مییافت، و استخوان جناغ هفت جز مجزا داشت، و کبد از چند لخته به وجود میآمد

. ود را فقط بر روي جانوران انجام میداده است، ممکن بود اشتباهات وي را معذور دانستتجربیات کالبد شکافی خ

وسالیوس حس میکرد وقت آن رسیده است که در علم کالبدشناسی بدن آدمی تجدید نظر به عمل آید و اساس آن 

یوهانس اوپورینوس در هنگامی که . وي مشغول تهیه شاهکار خود بود. بر کالبد شکافی جسد خود انسان گذارده شود

صفحهاي وسالیوس، به نام درباره ساختمان بدن انسان، را در قطع بزرگ منتشر  663در شهر بال کتاب  1543سال 

ساخت، آنچه میبایست در وهله نخست موجب شگفتی خوانندهاش شده باشد صفحه عنوان آن بود با گراووري 

ن کالبدشناسی بازویی تشریح شده، و تعداد پنجاه نفر شایسته قلم دورر که وسالیوس را در حال عرضه داشت
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در مرحله بعد نوبت به نخستین تصاویر آن کتاب میرسید که . شاگردانش را در حال تماشاي آن، مصور میساخت

باسمه چوبی که با دقتی بیمانند در نشان دادن خصوصیات کالبد انسان، و نیز با کمال مهارت  227عبارت بود از 

در زمینه تصاویر، مناظري نیز گنجانده شده بودند که از لحاظ علمی . م وان کالکار طراحی شده بودندفنی، به قل

. نامربوط، اما از لحاظ هنري جذابیت داشتند از جمله اسکلتی که بر کنار میزي به خواندن نشسته بود

، یا شاید نتیجه نظارت او بر پنجه ها به اندازهاي عالی بودند که کسانی آنها را محصول کارگاه تیسین این باسمه

. که در رد این نظر کافی است تصریح کنیم که تعدادي از آن تصاویر کار خود وسالیوس بودهاند ;طراح، دانستهاند

هاي  هاي چوبی از ونیز به بال نظارت کرد، و با مراقبت تمام آنها را بر پشت قاطر از کوه وي شخصا در حمل باسمه

که بعدا آنها را خریداري  ;هاي چوبی کامال سالم مانده بودند چاپ کتاب به پایان رسید، باسمهوقتی . آلپ گذراند

، مجموعه آنها، پنهان شده در 1893در سال  ;کردند و دست به دست چرخاندند تا پس از چندي رد آنها گم شد

آنچه بیشتر از این تصاویر . ین بردو در جنگ جهانی دوم بمبارانی آنها را از ب ;کتابخانه دانشگاه مونیخ، یافت شد

موجب شگفتی میشد متن کتاب بود از پیشرفتهاي صنعت چاپ گرفته تا انقالبی در عالم علم که به قلم جوانی 

یعنی به  ;بیست و نه ساله نوشته شده بود و دوره تسلط فکري جالینوس در علم کالبدشناسی را به پایان میرساند

عملی در آن علم تجدید نظر میکرد، و در نتیجه اساس طبیعی علم پزشکی امروزي را، اتکاي مشاهده و کالبدشکافی 

در این کتاب براي نخستین بار مسیر و وریدها و . که در واقع با این کتاب آغاز شده است، پیریزي میکرد

المیه تاریخی و نیز در همین کتاب بود که وسالیوس اع ;کالبدشناسی قلب به طور صحیح و حقیقی وصف شده بودند

خود را بیان داشت و در مورد کالبدشناسی قلب، با کالبد شکافی عملی، ثابت کرد که بر خالف گفته جالینوس 

بدین ترتیب راه  ;هیچگونه خلل و فرجی مابین دو بطن قلب وجود ندارد تا خون به وسیله آنها از یکی به دیگري برود

وسالیوس نظرات جالینوس را به کرات تصحیح کرد . روي هموار شدبراي پیشرویهاي بعدي سروتوس، کولومبو، و ها

مثال در مورد کبد، مجاري صفرا، استخوان فک باال، و رحم اما خود او نیز از اشتباهات بسیار، حتی در هنگام 

مشاهدات تجربی، به دور نماند، به طوري که سرانجام موفق نشد با یک خیز فکري از کالبدشناسی دقیق قلب به 

ها عضو بدن انسان که پیش از وي به  در عوض، این اثر مهم پر است ازوصف صحیح ده. شف گردش خون پی ببردک

. هیچ وجه به طور کامل شناخته نشده بودند

وي از معایب . وسالیوس با دستهاي ماهر و مطمئن خود قسمتهاي مختلف بدن را در برابر دیدگان علم شکافت

همان غروري که او را طی سالها تحصیل و تحقیق ثابت قدم نگاه داشت، . ر بردحاصل از خصایل خود رنج بسیا

آن ((او چنان شیفته . موجب زودرنجی اخالقی، غفلت در به جا آوردن حق پیشقدمان، و حساسیت رقیبانش نیز شد

ز خود آزرده خاطر بود که بیپروا بسیاري از عالمان االهی را ا)) یعنی بدن آدمی و طبیعت بشر... کتاب مقدس واقعی

چنانکه مثال با تمسخر اشاره به روحانیانی میکرد که هنگام بحث و کالبد شکافی آالت تناسلی با اشتیاق  ;ساخت

و گرچه اشخاصی  ;به این ترتیب، وسالیوس دشمنانی براي خود تهیه کرد. خاص در جلسه درسش حاضر میشدند

، اما بیشتر استادان سالخورده، از جمله معلم سابق خودش دوبوا، او چون گسنر و فالوپیوس بر کار او آفرین میخواندند

دوبوا . را متهم به گستاخی و تازهکاري میکردند و مترصد فرصتی بودند که در آثارش نقص و اشتباهی پیدا کنند

ثال میگفت م. توضیح میداد که جالینوس راه خطا نرفته، بلکه بدن انسان از زمان او به بعد تغییر شکل یافته است

استخوان راست ران انسان، که همه کس به آسانی میبیند و بر خالف توصیف جالینوس انحنایی ندارد، نتیجهاي 

  . است که در همان عصر بر اثر پوشیدن شلوارهاي تنگ اروپاییان به وجود آمده بود

د قطور حواشی و تفسیري وسالیوس به سبب هجوم طوفانی از دل آزردگی و خشم نسبت به رفتار آن مردمان، مجل

. که در ده جلد کتاب منصوري اثر رازي که دایرهالمعارفی از علم طب بود به نگارش درآورده بود را در آتش سوخت
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همان فرمانروایی  ;، ایتالیا را ترك کرد و با سمت دومین پزشک درباري به خدمت شارل پنجم درآمد1544در سال 

در همان سال پدرش . کتاب درباره ساختمان بدن انسان را به وي اهدا کرده بودکه وسالیوس قبال، با تشخیصی بجا، 

وسالیوس همسري گرفت و در بروکسل خانه قشنگی براي خود . وفات یافت و اندوخته بزرگی براي او به ارث گذاشت

صحیح شده، منتشر ، چاپ دوم کتاب درباره ساختمان بدن انسان، با متن افزایش یافته و ت1555در سال . ترتیت داد

درآنجا نشان داده شده بود که از راه تنفس مصنوعی ممکن است جانوري را که سینهاش شکافته شده است . شد

براي مدتی زنده نگاه داشت، و همچنین میشد قلب از حرکت بازمانده را گاهی اوقات به کمک دم آهنگري به حرکت 

وي عمر خود را وقف پرستاري . ناسی خدمت تازهاي نکرداز آن پس دیگر وسالیوس به پیشرفت کالبدش.درآورد

چون شارل از سلطنت استعفا . امپراطور ودیگر ملتزمانش ساخت، و ضمنا بیشتر به تمرین و تحصیل جراحی پرداخت

، شاه او را به کمک آمبرواز پاره فرستاد تا متفقا به 1559در ژوئیه سال . کرد، وسالیوس پزشک دوم فیلیپ دوم شد

وسالیوس با آزمایشهاي بالینی . ن هانري دوم، که زخمی شده بود، اقدام کنند، شاید که او را از مرگ نجات دهنددرما

کمی بعد، در همان سال، وسالیوس و خانوادهاش . خود نشان داد که هیچگونه امکانی براي بهبودي بیمار وجود ندارد

. ر خالل این ایام به تکامل علم کالبدشناسی کمک کردنددیگرانی د. در التزام رکاب فیلیپ به اسپانیا بازگشتند

سروتوس نحوه جریان ریوي خون را توضیح  ;)1547(هاي وریدي را شناخت و یادداشت کرد جامباتیستا کانو دریچه

و با تجربهاي روي قلب زنده عمال به ثبوت ) 1558(رئالدو کولومبو همان جریان را دوباره کشف کرد ;)1553(داد

اما هفتاد سال دیگر زمان الزم بود تا هاروي به کشف تحوالنگیز خود نایل آید و جریان گردش خون از قلب  ;رساند

 1285ابنالنفیس، پزشک عرب، در سال . ها، به قلب، به شریانها، به وریدها، و به قلب را به طور دقیق شرح دهد به ریه

و محتمال روایتی از اصول تعلیمات وي به  ;بودبر سروتوس پیشدستی جسته و جریان ریوي خون را وصف کرده 

. خاك اسپانیا رخنه کرده و دنباله آن تا دوره جوانی سروتوس ادامه داشته است

پزشکان بومی دربار اسپانیا مایه افتخار خود میدانستند که . هنوز حوادثی در زندگی وسالیوس باقی مانده بود

هنگامی که دون کارلوس یگانه فرزند فیلیپ، براثر پرت شدن . مارندتشخیصها و درمانهاي وسالیوس را به چیزي نش

پیشنهاد او از طرف . ، وسالیوس براي درمان وي شکافتن جمجمه را تجویز کرد)1562(دچار تکان خوردگی مغز شد 

زگار آثار قدیسان و طلسمها را بر روي زخم نهادند و دینداران پرهی. همکارانش رد شد و جوان به پاي مرگ رسید

. خود را به شالق بستند تا آسمان را وادار کنند درمان معجزهآسایی براي جوان نازل سازد، که به جایی نرسیدند

سرانجام این کار عملی گشت و مقدار زیادي چرك از مغز بیمار  ;وسالیوس بار دیگر اصرار به شکافتن جمجمه کرد

و فیلیپ دوم هشت روز پس از آن در مراسم دینی  ;اشتبزودي حال شاهزاده رو به بهبودي گذ. بیرون کشیده شد

  . باشکوهی شرکت جست تا شکر خداوند بخشنده را به جاي آرد

آمبرواز پاره از کالبدشناسی سخن . دو سال بعد، وسالیوس اسپانیا را، به عللی که هنوز مورد مناقشه است، ترك کرد

مرده بود، نصف بیشتر اهالی اسپانیا را بر ضد خود )) ناق رحماخت((میگوید که با شکافتن جسد زنی که ظاهرا بر اثر 

و جنان موجب ((به گفته پاره، جراح با فرود آوردن ضربه تیغ جراحی خود زن مرده را به حیات بازگرداند، . شوراند

با وجود حسن شهرت و  - که همگی ایشان آن پزشک را ... تحسین و وحشت باطنی کلیه نزدیکان آن زن شد

  )). اي که داشت منفور و بدنام خواندندسابقه

جراح هوگنوي ما چنین به . بدیهی است که نزدیکان هر مردهاي عموما اینگونه درمانهاي نامنتظر را خوش ندارند

بنابراین، طبیب مزبور فکر کرد که راه چارهاي دیگر براي زنده ماندنش باقی نمانده است، : ((روایت خود ادامه میدهد

اوبرالنگه، یکی دیگر از هوگنوها، نظیر چنین داستانی را درباره پزشکی به نام وسالیوس .)) وطن کند جز آنکه جالي

و اظهار داشته است که وسالیوس به گناه شکافتن کالبد یک انسان زنده توسط دستگاه ) 1579حد (نقل کرده 
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طین برود توانست خود را از آن مخمصه تفتیش افکار دستگیر شد و با وعده آنکه براي توبه از گناهش به زیارت فلس

اما هیچ یک از منابع تاریخی آن زمان ذکري از این واقعه به میان نیاورده است و تاریخنویسان مسیحی . رهایی دهد

وي به ایتالیا . شاید وسالیوس فقط از اسپانیا خسته شده و آن را ترك کرده بود. نیز آن را افسانهاي بیش ندانستهاند

در بازگشت، کشتی غرق شد و او بر ). 1564آوریل (ظاهرا از ونیز به قصد بیت المقدس سوار کشتی شد بازگشت و 

وسالیوس پنجاه سال ). 1564اکتبر  15(جزیره زانت، در ساحل باختري یونان، افتاد و بر اثر نرسیدن کمک جان داد 

حاال دیگر شکوهی که مدت یک . دنیا آمد در همان سال مرگ وسالیوس بود که میکالنژ مرد و شکسپیر به. عمر کرد

. آورد قرن چشمها را به سوي ایتالیا خیره داشته بود رو به جانب شمال می

VI - پیدایش جراحی  

شهادت . هاي بزرگان یونانی و عرب بود با وجود ترقیات کالبدشناسی، علم و فن پزشکی هنوز تابع عقاید و گفته

حتی وسالیوس، پس از آنکه توانسته  ;م جالینوس و ابوعلی سینا پایداري کندحواس بزحمت میتوانست در برابر کال

من بزحمت میتوانستم به چشمان خود اعتماد :((هاي جالینوس را رد کند، میگفت بود با کالبد شکافی خود گفته

، راه را نیز بر هاي آثار جالینوس و بقراط، ضمن آنکه دانش کهنه را رواج میدادند چاپها یا ترجمه.)) داشته باشم

هایی به سبک ویرژیل  تجربیات نو میبستند عینا همان گونه که کوششهاي پترارك و رونسار در سرودن حماسه

کالج سلطنتی ((هنگامی که لیناکر دارالعلمی را که بعدها به نام . موجب انحراف یا سرخوردگی نبوغ ذاتیشان شد

هایی بودند که خود او از  صلیی که در آنجا تدریس میشدند ترجمه، متون ا)1518(خوانده شد بنیاد نهاد )) پزشکان

روش درمانی از داروهاي تازه وارد به اروپا استفاده کرد گنه گنه ایپکا، و ریواس از . آثار جالینوس تهیه کرده بود

رف از چین و و کافور و شنج ;صبر زرد از کوشنشین ;میخک از جزایر ادویه ;زنجبیل و بنژوان از سوماترا ;امریکا

والریوس کوردوس نخستین کتاب فارماکوپه را به زبان . همین پیشرفت موجب توسعه استعمال گیاهان بومی نیز شد

درمان بیماري سیفلیس به وسیله دم کرده چوب گایاك گیاهی که از جزایر هند غربی به ). 1546(آلمانی تالیف کرد 

توانست با گرفتن انحصار فروش آن در سراسر قلمرو فرمانرواي  اروپا وارد شد چنان رواج یافت که خاندان فوگر

هاي مردم همیشه بیماریها  تنگدستی و ناپاکیزگی توده. بدهکارش، یعنی شارل پنجم، ثروت خود را دو چندان سازد

  . را در پیش، و در درمانها را در پس قافله نگاه میداشت

شهر پاریس داراي . ا را مسموم و گاهی خیابانها را آلوده میساختندهاي پهن و مدفوع باقیمانده از چارپایان هو توده

اما مقامات شهرداري، با این  ;گنداب روهایی بود که هانري دوم پیشنهاد کرد مخرج آنها را به رود سن باز کنند

، 1532ل در سا. توضیح که رود سن تنها منبع آب آشامیدنی نیمی از اهالی است، او را از آن نقشه منصرف کردند

تنها دو  1844اما تا سال  ;انگلستان هیئتهایی را مامور مطالعه در موضوع ساخت گندآب رو براي شهرهاي کشور کرد

. هاي محقر جزو مخارج عمومی منظور میشد شهر انگلیسی وجود داشتند که در آنها هزینه جمعآوري زباله از محله

د، اما آنچه گاهبهگاه اتفاق میافتاد، همراه با تب زایمانی کشنده بیماریهاي همهگیر کمتر از قرون وسطی رواج داشتن

در میان . و مرگ و میر کودکان، کافی بود که جمعیت اروپا را تقریبا به طور ثابت نگاه دارد و ازدیاد آن را مانع شود

تب تیفوس در اثر . بیماري طاعون مکررا خاك آلمان و فرانسه را مورد هجوم خود قرار داد 1568تا  1500سالهاي 

شاید نوعی انفلوانزا )) بیماري تعریق. ((در انگلستان شیوع یافت 1568، و 1577، 1422مهاجرت شپش در سالهاي 

و فرانسه را در سالهاي  ;1545تا  1543آلمان را در سالهاي  ;1578، 1551، 1529، 1528انگلستان را در سالهاي 

. به باد کشتار گرفت 1551و  1550

روایت شده است، تلفات این بیماري در هر یک از شهرهاي هامبورگ، و آخن، در مدت چند روز، به هزار نفر چنانکه 

در طاعون غدهاي  .داردبیماري انفلوانزا را نتیجه تاثیرات آسمانی میدانستند و نام آن نیز داللت بر همین معنا . رسید
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نفر را به خاك هالکت انداخت گرچه  9000سکنه،  40000دوباره در آلمان ظاهر شد و در نورنبرگ، از  1562سال 

هاي شادیبخشتر تصویر آن عصر از میان رفتن  جنبه. آمیز دانست باید کلیه آمارهاي طاعون را تا اندازهاي مبالغه

پزشکی . خوانده میشدند، بود)) رقص قدیس ویتوس((م تدریجی بیماري جذام و اختالالت روحی و عصبی، که به نا

شیادان دارو فروش دورهگرد هنوز فراوان بودند، و با وجود . عملی خیلی کندتر از پزشکی نظري پیشرفت یافت

بیشتر . پارهاي قوانین ممانعت کننده بازهم پرداختن به پزشکی بدون در دست داشتن دانشنامه رسمی آسان بود

دندانپزشکی . تخصص هنوز صورت تحقق به خود نگرفته بود. قابلگان راه به دنیاي زندگان مییافتندکودکان با دست 

کشیدند، و در جاي خالی آن دندان قطعه  بند دندان نیز می دالکان شکسته ;از پزشکی و جراحی جدایی نداشت

احی عادي را به دست همین تقریبا عموم پزشکان وسالیوس یکی از استثناها بود کارهاي جر. عاجی میگذاشتند

آمبرواز . اما باید دانست که بیشتر آنها تنها دالك نبودند، بلکه مردانی تعلیم یافته و مجرب بودند ;سپردند دالکها می

وي که زاده بور ارسان، . پاره به عنوان شاگرد دالك شروع به کار کرد، و به مقام جراح مخصوص شاهان ارتقا یافت

در جنگ . خود را به پاریس رساند و دکه کوچک خود را در میدان سن میشل به پا کرد) 1517(واقع در من، بود 

در ضمن معالجه سربازان، وي نیز این نظریه رایج را پذیرفت . به سمت جراح هنگ به خدمت گرفته شد 1536سال 

بارت از داغ کردن زخم که عموم زخمهاي گلوله سمی هستند و، مانند وسالیوس، از همان روش درمان متداول که ع

یک شب روغن . و این همان درمانی بود که درد را تبدیل به تشنج نزع میساخت ;با روغن آقطی جوشان پیروي کرد

آقطی تمام شد و، در فقدان آن، آمبرواز پاره اجبارا زخمهاي سربازان با مرهمی از مخلوط زرده تخم مرغ، عصاره گل 

: وز، چنین یادداشت کردفرداي آن ر ;سرخ، و تربانتین بست

شب گذشته از هجوم مداوم افکار، درباره سربازانی که نتوانسته بودم زخمهایشان را روغن داغ کنم، خواب به چشمانم 

با  ;با این فکر، صبح زود از جا برخاستم تا از ایشان عیادت کنم. انتظار داشتم روز بعد همه آنها را مرده بیابم. نیامد

کردم آنهایی را که بامرهم درمان کرده بودم درد بسیار کمی در زخمهایشان داشتند، بدون  کمال حیرت مشاهده

اما آن دیگرانی که زخمهایشان با روغن جوشان آقطی درمان شده بود . و شب راحتی را گذرانده بودند... اندك تورمی

میم گرفتم که دیگر با آن روش از آن پس تص ;و سخت دردناك بودند... تب شدید داشتند و زخمهایشان ورم کرده

  . بیرحمانه و پردرد زخمیهاي بیچاره را روغن داغ نکنم

کتاب کوچکی درباره روش درمان زخمها منتشر ساخت که  1545پاره، با آنکه تحصیالت عالی نکرده بود، در سال 

که در هنگام قطع  وي ثابت کرد 1552در جنگ سال . هم اکنون نیز یکی از کتب کالسیک پزشکی به شمار میآید

چون به دست . کردن عضوي بستن شریان براي بند آوردن خون بر روش روغن کردن محل قطع شده ترجیح دارد

در بازگشت به پاریس، پاره به ریاست بخش . دشمن اسیر شد، با انجام جراحیهاي نجاتبخش آزادي خود را باز خرید

به وحشت انداخت، زیرا در آنجا استادي که بی بهره از زبان چیزي که سوربون را  ;جراحی کالج سن کوم منصوب شد

با وجود این، وي جراح مخصوص هانري . التینی بود جزو موجودات عجیب الخلقه عالم زیستشناسی شمرده میشد

وگرچه از هوگنوها بود، اما در کشتار سن بارتلمی به فرمان پادشاه  ;دوم، بعد فرانسواي دوم، و بعد شارل نهم شد

از لحاظ نظري چیزي بر علم جراحی نیفزود، اما به جراحی عملی ) 1573(دو کتاب جراحی او . یبی به او نرسیدآس

وي ابزارهاي تازهاي اختراع نمود، استفاده از عضوهاي مصنوعی را متداول ساخت، براي درمان . خدمت شایان کرد

زاد را در وضع حمل بر طرف ساخت، در رفتگی فتق استفاده از فتق بند را معمول کرد، نقص از پا متولدشدن نو

مفصل آرنج را براي نخستین بار جا انداخت، مسمومیت بر اثر گاز زغال را شرح داد، و اعالم داشت که مگس ناقل 

پاسخ آمبرواز پاره به تبریکاتی که، پس از موفقیت در یک عمل جراحی مشکل، از هر طرف نثارش شد . بیماري است

، در هفتاد و سه 1590پاره به سال .)) من درمانش کردم و خداوند شفایش داد: ((معروف مانده استدر تاریخ پزشکی 
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در حالی که صالحیت و مقام جراحان را به میزان قابل مالحظهاي باال برده و کشور فرانسه را در  ;سالگی، درگذشت

  . ی خود را در آن علم محفوظ نگاه داشتجراحی به پایهاي رسانده بود که تا چند قرن بعد فرانسه همچنان پیشوای

VII  - دکترهاپاراسلسوس و 

در هر نسل کسانی به ظهور میرسند که، به دلیل نفرتی که نسبت به روش ارتجاعی و محافظهکارانه حرفه پزشکی 

اینان پزشکان را متهم به . یر عادي درمانهاي شگفتانگیز به عمل آورنددارند، مدعی میشوند که میتوانند با وسایلی غ

تنبلی و بیرحمی میسازند، چندي نیز بیمارهایی را به طرز معجزهآسا شفا میدهند، و سپس نام خود را در ابر تیره 

د تا اندیشه این بیفایده نیست که گاهگاه چنین خرمگسهایی پیدا شون. گزافهگویی و یاس و انزوا مدفون میکنند

و نیز این امر خود بهانه خوبی است تا علم پزشکی را برحذر دارد که هرگونه بدعت  ;پزشکی را بیدار نگاه دارند

در این مورد نیز، مانند سیاست و فلسفه، . شتابزدهاي را که با زندگی انسان سروکار دارد با قید احتیاط تلقی کند

ر آن تعادل میان دو فراگرد دگرگونی و توارث، که رویه اصلی طبیعت در نسل جوان انقالبی و نسل پیر ارتجاعی، د

  . کنند پدید آوردن هر نوع تکاملی است، ندانسته با یکدیگر همکاري می

فیلیپوس تئوفراستوس بومباستوس فون هوهنهایم خود را آورئولوس مینامید تا معیار درخشش وجودش را برساند، و 

پدرش ویلهلم بومباست فون . ید که مقصود از آن شاید التینی شده نام هوهنهایم بودنیز خود را پاراسلسوس مینام

  . هوهنهایم فرزند نامشروع یکی از اشراف تند مزاج سوابیا بود

ویلهلم، که از ابتداي جوانی مجبور به کار کردن براي تامین معاش خود بود، در میان دهقانان تهیدست حوالی شهر 

وي الزا اوخسنر، دختر مهمانسراداري را که شغل کمک پرستاري داشت، به  ;ر پزشکی پرداختآینزیدلن سویس به کا

این سابقه موروثی دو جانبه مسلما در . اما آن زن چندي بعد دچار اختالل عصبی و جنونزدگی شد ;عقد خود در آورد

شده بود اثر مستقیم داشته  تکوین خلق نااستوار و حس نفرت فیلیپ از محیطی که موجب انحراف استعدادهاي وي

متولد شد، در میان بیماران پدرش نشو و نما یافت، و با زندگی بی بند و بار مهمانسراها خو  1493وي در سال . است

در روایت مشکوکی آمده است که به هنگام کودکیش گرازي وحشی، یا شاید سربازانی مست، او را از داشتن . گرفت

چون به . آنجا که اطالع در دست است زندگی مردانه وي بکلی از وجود زن خالی بودتا . آلت مردي محروم ساختند

محتمال به همان علت، پدر و پسر به فیالخ در تیرول نقل مکان . سالگی رسید، مادرش خود را غرق کرد سن نه

کیمیاگري را در آنجا، چنانکه روایت شده است، ویلهلم در یکی از مدارس معادن به آموزش پرداخت و . کردند

و به احتمال  ;مطمئنا در آن ناحیه، معادنی یافت میشدند و تصفیهخانهاي نیز وجود داشت. سرگرمی خود ساخت

قوي، فیلیپوس کوچک در آنجا با علم شیمی آشنایی پیدا کرد و بر پایه همان آشنایی بود که میبایست بعدها وي 

  . انقالبی در روش درمانی به وجود آورد

بیقراري طبعش از اینجا معلوم میشود که در مدتی . الگی فیلیپوس براي تحصیل به هایدلبرگ رفتدر چهاردهس

فرارا ) 1515 - 1513(کوتاه چندین دانشگاه عوض کرد فرایبورگ، اینگولشتات، کولونی، توبینگن، وین، ارفوت، و در 

بدون آنکه دانشنامهاي به دست  1515در سال . ، گرچه این دورهگردیهاي دانشگاهی در قرون وسطی معمول بود

که اکنون خود را پاراسلسوس مینامید به سمت دالك و شکستهبند وارد خدمت سپاه شارل  - آورده باشد، فیلیپوس 

اگر گفته خودش را باور . پس از پایان جنگ، وي زندگی بی سروسامان خود را از سر گرفت. اول، شاه اسپانیا، شد

)) سرزمینهاي دیگر((سبون، انگلستان، دانمارك، پروس، لهستان، لیتوانی، مجارستان، و داشته باشیم، در غرناطه، لی

، وي در سالزبورگ بود و دهقانان زخمی را 1525در سال )) جنگ دهقانان((در هنگام .به شغل طبابت پرداخت

سرمایه،  ;لیستی بودپاراسلسوس طلسم شده مراسم و عقاید سوسیا. درمان، و با آالم و آمال ایشان همدردي میکرد

بهره، و بازرگانان را مطرود میشمرد و برقراري نظام اشتراکی در زمینداري و تجارت، و توزیع پاداش مساوي در میان 
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، االهیات را کنار زد و تجربه عملی را معتبر )1525(در نخستین اثر خود، عقل اعظم . عموم افراد را تبلیغ میکرد

و پس از آنکه به گواه صادق معلوم شد که  ;رش دهقانان، او نیز دربند اسارت افتادبا در هم شکسته شدن شو. شمرد

اما از سالزبورگ نفی بلد شد و شتابان آنجا را پشت  ;هیچ وقت سالح به دست نگرفته بود، از رفتن بر سردار معاف شد

اصول . ان اشتغال داشت، پاراسلسوس در ستراسبورگ به جراحی و سخنرانی براي دالک1527در سال، . سرگذاشت

هاي منطقی و یاوه، از پزشکی و جادوگري گرچه خدا میداند که آینده درباره مسلمات  نظریه وي معجونی بود از گفته

وي علم احکام نجوم را طرد کرد، سپس آن را پذیرفت، به طوري که جایز . امروزي ما چگونه داوري خواهد کرد

اعتماد به عصاي غیبگویی را . سبت به زمین براي بیمارانش اماله تجویز کندنمیدانست در وضعیتهاي نامساعد ماه ن

زمانی مانند . براي کشف منابع زیرزمینی مورد استهزا قرار داد، اما ادعا کرد که فلزات را تبدیل به طال کرده است

قاعده یا دستوري کلی که یعنی )) حجرالفالسفه((آگریپاي جوان در تشنگی دانش به تکاپو افتاد و مشتاقانه در طلب 

. برآمد. راز آفرینش را افشا کند

یعنی درمان عضو بیمار بدن با مواد و داروهایی )) درمان به مثل((اعتقاد وي به اجنه، سمندرهاي آتشخوار، و روش 

و وي از به کار بردن اوراد جادویی . هایش آشکار است که از حیث رنگ یا شکل شبیه همان عضو باشند در نوشته

اما همین . تعویذها براي شفادادن بیماران روگردان نبود شاید از لحاظ پزشکی تلقینی آنها را سودمند میدانست

گاهی . شخص، که سراپا آغشته به اوهام زمانش بود، با کمال جرئت علم شیمی را به خدمت علم پزشکی درآورد

بشر از ماده جدا شده، و ماده کل آفرینش :((داوقات پاراسلسوس چون فیلسوفی معتقد به اصالت ماده سخن میران

و هر دو از یک نوع عناصر ترکیب  ;انسان در برابر جهان هستی چون عالم صغیر نسبت به عالم کبیر است.)) است

و فلزات کانیهایی که ظاهرا بیجان مینمایند در باطن وجودشان  ;یافتهاند که اساسشان بر امالح، گوگرد، و جیوه است

انسان از لحاظ بدنی . شیمی درمانی در حقیقت استفاده از عالم کبیر است براي شفا دادن عالم صغیر. دجانی دارن

ترکیبی است از مواد شیمیایی، و بیماري عبارت است از اختالل در مواد شیمیایی ترکیب کننده بدن، نه در 

در آن زمان به طور کلی . پایهگذاري شد متابولیسمو همین جان بود که نظریه امروزي  ;جالینوسی)) اخالط((

و پاراسلسوس، که سخت در  ;آمدند داروهاي درمانبخش از دنیاي گیاهان و جانوران، یعنی از مواد آلی، به دست می

وي جیوه، سرب، گوگرد، . یورزیدکیمیاگري منهمک شده بود، در بر شمردن خواص درمانبخش مواد غیر آلی اصرار م

ها و تنتورهاي  آهن، ارسنیک، سولفات مس، و سولفات پوتاسیوم را جزو فارماکوپه شناخت، و به کار بردن عصاره

. شیمیایی را رواج داد

نیز استحمام در . را درست کرد که امروزه لودانوم خوانده میشود)) تنتور تریاك((پاراسلسوس نخستین کسی بود که 

پاراسلسوس به تاثیر عوامل جغرافیایی و حرفهاي . هاي معدنی را تجویز کرد و خواص و آثار گوناگون آنهارا شرح دادآب

در به وجود آوردن بیماریها اشاره کرد، بیماري سل معدنچیان را مورد بررسی قرار داد، و نقص رشد بدنی در نزد 

م چگونگی بیماري صرع کمک بسیار کرد، و فلج شدن همچنین به فه ;کودکان را مرتبط با گواتر بومی دانست

با وجود آنکه عقیده عمومی برآن بود که دو . اعضاي بدن و اختالالت تکلم را نتیجه خراشها و صدمات وارد برشمرد

بیماري نقرس و ورم مفاصل نتیجه طبیعی و درمانناپذیر پیریند، پاراسلسوس ادعا کرد که آن دو بیماري بر اثر 

یدهاي حاصل از باقی ماندن طوالنی فضوالت در قولون به وجود میآیند، و بر پایه این تشخیص، تشکیل اس

وي اسیدهاي .)) ها دانست باید علت اصلی عموم بیماریها را در دلمه بستن مواد هضم نشده در روده. ((درمانپذیرند

ها، و مثانه، چنانکه  وي مفاصل، عضالت، کلیهنامید، زیرا رسوب آنها بر ر))تارتار((حاصل از فساد مواد درون روده را 

[ تبحر در]دکترها الف از :((پاراسلسوس میگفت)). و تارتاروس نام دوزخ است ;مانند دوزخ میسوزد((خود گفته است،

روش . و این اصطالح گرفت و متداول شد)) ;کالبدشناسی میزنند، اما از دیدن تارتار چسبیده به دندانهایشان عاجزند
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دي او این بود که به وسیله رژیم غذایی مقوي و سالمتبخش و دفع کامل فضوالت از تشکیل چنین رسوباتی پیشنها

 ;کند)) نرم((وي کوشید تا با استعمال ترکیباتی از روغن برگ غار و رزین رسوبها را در بدن . در بدن جلوگیري شود

. ات زیانبخش دفع یا عمال برداشته شوندو در موارد سخت عمل جراحی را تجویز میکرد تابه وسیله آن رسوب

و برخی از پزشکان عصر ما نیز  ;پاراسلسوس مدعی بود که چندین بیمار نقرسی را با همین روشها درمان کرده است

  . اند معتقدند که به پیروي از تشخیص پاراسلسوس موفق به درمانهایی در این زمینه شده

در آنجا فروبن، ناشر معروف، دچار درد . تراسبورگ به بال رسیدآمیز پاراسلسوس در س خبر معالجات موفقیت

فروبن از پاراسلسوس دعوت کرد که براي . پزشکان به قطع آن نظر داده بودند. شدیدي در پاي راستش شده بود

 پاراسلسوس به بالین وي حاضر شد و بدون به کار گرفتن کارد جراحی او را معالجه. تشخیص بیماري او به بال رود

اراسموس، که در آن هنگام با فروبن و بسیاري از دردهاي بدنی خود زندگی میکرد، از پاراسلسوس کمک . کرد

به هر حال، این بیماران نامدار بر . وي نیز برایش نسخهاي نوشت اما معلوم نیست تا چه اندازه سودمند افتاد ;خواست

عجیب او را به مقام استادي دانشگاه، که آرزوي دیرینش  نامآوري دکتر جوان افزودند، و بعدها یک رشته پیشآمدهاي

آنها به رغم اعتراضات اراسموس و  ;در این زمان پروتستانها در شوراي شهر بال اکثریت داشتند. بود، نزدیک ساخت

از ) )مطالب تازهاي بر ضد اصالح دینی ادا کرده بود((اقلیت کاتولیک شهر، دکتر ونکر، پزشک شهر، را، به جرم آنکه 

شوراي شهر و پاراسلسوس با هم این توافق را حاصل کرده . شغلش معزول کردند، و پاراسلسوس را، به جایش نشاندند

اما دانشکده پزشکی بر آن  ;بودند که انتصاب به آن شغل به منزله یافتن صالحیت براي تدریس در دانشگاه بود

سوس در زمینه کالبدشناسی است پیشنهاد کرد که در انتصاب اعتراض کرد و چون میدانست که نقطه ضعف پاراسل

پاراسلسوس از زیربار آن شانه خالی کرد، به شغل . جلسهاي عمومی آزمایشی از صالحیت استادي وي به عمل آید

او ). 1527(پزشکی رسمی خود پرداخت، و بدون تصویب دانشگاه در تاالري خصوصی سخنرانیهاي عمومی ایراد کرد 

تئوفراستوس بومباست فون هوهنهایم، : که در نوع خود بیمانند بود، شاگردانی به دورش گردآورد با دعوتنامهاي،

در میان . دکتر در هر دو رشته پزشکی و جراحی و استاد، درودهاي خود را تقدیم دانشجویان علم پزشکی میدارد

کمتر دکتري یافت میشود که در کار  با این وجود، امروزه. فنی مقدس شناخته شده است... ها تنها پزشکی همه حرفه

و بنابر این وقت آن رسیده است که علم پزشکی را به مقام شامخ پیشینش بازگردانیم، آن . خود موفقیت داشته باشد

در انجام این منظور، ما به هیچوجه . را از آلودگی دستهاي بربرها پاك کنیم، و اشتباهات ایشان را بر طرف سازیم

پیشینیانمان نخواهیم بود، بلکه منحصرا طبیعت را مورد مطالعه قرار خواهیم داد و از تجربیاتی که پایبند دستورهاي 

کیست که نداند علت شکست بیشتر دکترهاي امروزي آن . طی سالهاي دراز به دست آمده است استفاده خواهیم برد

ممکن است این تعالیم عناوین .... یکننداست که هنوز بردهوار از تعالیم ابوعلی سینا، جالینوس، و بقراط پیروي م

آنچه یک دکتر حقیقی باید داشته باشد فصاحت و اطالع . درخشانی را باعث شوند، اما دکتر واقعی به وجود نمیآورند

با سپاسگزاري از بخشش جوانمردانهاي که .... بلکه شناسایی عمیق بر طبیعت و آثار آن است..بر زبانها و کتابها نیست

یف بال وقف این منظور کردهاند، من هر روز مدت دو ساعت به تفسیر کتابهاي درسیی که در علوم جراحی مردان شر

من این . و آسیبشناسی نوشتهام خواهم پرداخت تا مبانی روشهاي درمانی خود را بر اذهان عامه مردم روشن سازم

را با رنج مداوم و برپایه تجربه، که برترین آموزنده مطالب را از میان آثار بقراط و جالینوس اقتباس نکردهام، بلکه آنها 

اگر من بخواهم موضوعی را به ثبوت برسانم، گفته خود را متکی بر اقوال . ام همه چیز است، از نو به وجود آورده

پس . بزرگان صاحب راي نمیسازم، بلکه تجربه را اساس کار خود قرار میدهم و استدالل شخصیم را بر آن بنا مینهم

ي خواننده عزیز، اگر حس میکنی که انگیزهاي براي پی بردن بر آن اسرار االهی در دلت پیدا شده است، اگر ا

.1527بال، ژوئن .. میخواهی در فاصله زمانی کوتاه به اعماق علم پزشکی دستیابی، براي دیدار من به بال بیا
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گشایش کالس پاراسلسوس به رسم معمول در در روز . سی دانشجو براي شرکت در آن دوره درسی نامنویسی کردند

لباده استادي ظاهر شد، اما فورا آن را به یک سو انداخت و با جامه درشت و پیشبند چرمی و دود گرفته کیمیاگران 

سخنرانیهاي وي در علم پزشکی به زبان التینی بودند و قبال توسط منشیش، . در برابر دیده دانشجویان ایستاد

تحریر میشدند، اما در سر ) دها کتاب درباره ساختمان بدن انسان وسالیوس را به چاپ رساندکه بع(اوپورینوس 

اما  ;اینها همه در نظر پزشکان پیرو عرف عمومی رفتاري غیر عادي مینمود. کالس جراحی به آلمانی سخن میگفت

وي .)) با هیچ دکتري تبانی کندهیچ دارو فروشی نباید : ((کار زنندهتر پاراسلسوس این بود که رسما پیشنهاد کرد

براي آنکه اهانت خود را نسبت به پزشکی سنتی آشکار سازد، به بهانه روز یادبود یوحناي حواري، با شاگردان خود 

و شادي کنان متن کتاب پزشکی تازه انتشار یافتهاي، که محتمال کتاب مدخل ) 1527ژوئن  24(آتشی برافروخت 

من مدخل را در آتش یوحناي حواري انداختم تا شاید : ((در این باره خودش مینویسد. یعقوبی بود، را در آن سوخت

مردمان .)) بدین ترتیب قلمرو پزشکی از آلودگیها تطهیر شده است. همه بدبختیها همراه با دود آن به هوا بروند

زندگی . برابر دانستند پاراسلسوس را در این کردار با لوتر، که یکی از توقیعات پاپ را طعمه آتش ساخته بود،

  . هایش پاراسلسوس در بال به همان اندازه برخالف عرف و عادت عمومی بود که سخنرانی

مدت دو سالی که در موانست او به سر میبردم، روز و شب او را در حال بادهگساري و : ((اوپورینوس مینویسد

  . ... ماند ایش باقی نمیبسیار ولخرج بود، به طوري که گاهی پشیزي بر.... پرخوري میدیدم

هر ماه باالپوش تازهاي میخرید و کهنهاش را به اولین کسی که از در میرسید میبخشید، اما معموال باالپوشهاي وي 

هاینریش بولینگر نیز، به همین نحو، .)) به اندازهاي کثیف بودند که من هیچ وقت رغبت نکردم یکی از آنها را بردارم

اما اوپورینوس به درمانهاي . خوانده است)) آدمی بغایت نامرتب و کثیف((ي افراطی و پاراسلسوس را بادهگسار

ها تقریبا معجزه میکرد، در حالی که طبیبان دیگر آن  در درمان انواع قرحه((تحسینانگیز استادش گواهی داده است، 

راند و او را داروفروشی بیدانشنامه صنف پزشکان، پاراسلسوس را از خود .)) موارد را عالج ناشدنی تشخیص داده بودند

و پزشکنمایی بیپروا خواند که در کالبد شکافی عاجز بود و از کالبدشناسی بیبهره، اما پاراسلسوس کالبد شکافی را 

بیاعتبار میشمرد و چنین استدالل میکرد که اعضاي بدن را میبایست در عین اعمال طبیعی و دسته جمعیشان در 

و نیز توهین دکترها را به زشتترین لحنی پاسخ داد . رسی قرار داد تا به خصوصیاتشان پی بردموجودي زنده مورد بر

هاي انگشتري، دستکشهاي براق، و گام برداشتن متکبرانهشان را به  و تجویزات بربرمآبانه، پیراهنهاي ابریشمی، حلقه

گاه شیمی بیایند، پیشبند ببندند دستهایشان ایشان را به مبارزه طلبید که از اطاق درس به آزمایش. باد تمسخر گرفت

هاي فلز کمرخم کنند، و بکوشند تا به کمک تجربه و عرق جبین بر رازهاي  رابه مواد کانی بیاالیند، بر روي کوره

دکتر در هر دو ((، ))فرمانرواي فلسفه و پزشکی((وي، به جبران فقدان دانشنامه، عناوینی چون . طبیعت آگاهی یابند

و نیز زخمهاي وارد بر غرور باطنیش را با موکد ساختن  ;به خود میبست)) مروج فلسفه((و )) شکی و جراحیرشته پز

همه باید از من پیروي کنند، و پادشاهی عالم پزشکی از آن من خواهد : ((ادعاهاي گستاخانهاش مرهم میگذاشت

پاراسلسوس ، که .)) ه من نیز کم استعدادترند...ها و همه نویسندگان قدیمی، با هم، حتی از یک خ کلیه دانشگاه... شد

کسی که میتواند از آن خود بماند روا نیست که از آن : ((از همه جا رانده شده بود، این جمله را شعار خود ساخت

 .ساخترا تبدیل به لفظی مذموم )) بومباست((تاریخ براي توبیخ وي از الفزینهایش نام خانوادگی .)) دیگري شود

یا بر اثر تبانی با هیئت استادان دانشگاه و یا به سبب عصیان طبیعی دانشجویانی جوان برضد معلمی خودراي، رندي 

و آن عبارت بود از  ;بینام از جوانان بال هجونامهاي به زبان التینی دست و پا شکسته تنظیم کرد و منتشر ساخت

در این ). فضله گویا( کاکوفراستوسمهاي به قلم خود جالینوس از درون دوزخ خطاب به مدعیش موسوم به نا
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هجونامه جالینوس لغت پردازیهاي عارفانه پاراسلسوس را به تمسخر میگیرد، وي را دیوانهاي میخواند، و دوستانه 

  . هد که خود را حلق آویز کندپندش مید

پاراسلسوس که در جستن آن قلم نابکار عاجز مانده بود، متوسل به شوراي شهر شد تا دانشجویان را یک به یک مورد 

در همین اوان، یکی از . شورا در خواست او را پشت گوش انداخت. بازپرسی قرار دهد و مجرم را به سزایش برساند

پاراسلسوس او را در سه روز . براي درمان بیماري خود یکصد سکه طال جایزه تعیین کردکاننهاي کلیساي جامع بال 

روحانی عالیمقام نیز شش سکه طال به او داد و از پرداختن بقیه مبلغ امتناع ورزید به این عنوان که دوره  ;شفا داد

و به دنبال آن خونسردیش را نیز  ;باختپاراسلسوس او را به دادگاه کشید و مرافعه را . درمان بسیار کوتاه بوده است

پس از روي خشم مخالفان خود را دغلکار و چاپلوس خواند و مقاله بینامی منتشر ساخت که در آن روحانیان  ;باخت

شوراي شهر فرمان به دستگیریش داد، اما اجراي آن را به صبح روز بعد . و قضات را به فساد اخالق متهم کرده بود

  . وي مدت ده ماه در بال به سر برده بود). 1528(راسلسوس شبانه فرار کرد و پا ;موکول داشت

پدران روحانی شهر ریاست بیمارستان زندان را به وي سپردند، و . در نورنبرگ تجربیات زندگی در بال را از سرگرفت

آمد و ایشان را به خاطر  اما بزودي بر اثر حسادت پزشکان شهر به صدا در ;او نیز درمانهاي اعجابانگیز به عمل آورد

. نادرستی و مالدوستی، و به گناه هیکل جسیم عیالشان، مورد مذمت قرار داد

خاندان فوگر، که . چون دید اکثریت اعضاي شورا را پروتستانها تشکیل میدهند، به دفاع از آیین کاتولیک پرداخت

را در درمان )) چوب مقدس((سلسوس آن انحصار فروش چوب گایاك را در دست داشت، چون اطالع یافت که پارا

، پاراسلسوس یکی از ناشران گمنام را وادار کرد 1530در سال . بیماري سیفیلیس بی اثر دانسته است، به هراس افتاد

این کتاب چنان براي دکترها اهانتآمیز بود که . که کتاب سه فصل درباره مرض فرانسوي وي را به چاپ برساند

وي درصدد بود کتاب . پاشد، و پاراسلسوس را مجبور کرد که سرگردانی خود را از سر بگیردطوفانی از اعتراض بر

پاراسلسوس در نامهاي خطاب به . جامعتري درباره همان موضوع منتشر سازد، اما شوراي شهر اجازه چاپ آن را نداد

ل، کتاب وي به هیچ وجه در زمان اما، به هرحا ;شورا، با فصاحتی ناموثر و به نام آزادي مطبوعات، دادخواهی کرد

در واقع، این اثر حاوي بهترین گزارش بالینی از بیماري سیفیلیس بود که تا آن . حیاتش رنگ چاپ بر خود ندید

زمان به رشته نگارش در آمده بود، و براي درمان سیفیلیس استعمال داخلی مقادیر مشخص جیوه را تجویز میکرد و 

بیماري سیفیلیس به منزله میدان نبردي شد که در آن داروهاي . ي خارجی میدانستآن را موثرتر از مرهم گذار

  . گیاهی در برابر داروهاي شیمیایی به مبارزه پرداختند

در آنجا و بعدها، وي . پس از نقل مکان به سن گال، پاراسلسوس مدت شش ماه در خانه یکی از بیمارانش به سر برد

اینها . اثر بسیار شگفت آور، از بیراهه، و جراحی بزرگ، به زبان آلمانی نافصیح، کردوقت خود را صرف تالیف کتابهاي 

، 1534در سال . هایی از مواد خام معدنی هستند که جسته گریخته دانه الماس و جواهري درونشان یافت میشود توده

  . ه علوم غریبه بود، تالیف کردها را که، خالصهاي از مجموع باردیگر، به جادوگري روي آورد و کتاب فلسفه افسانه

با مرگ بیمار پاراسلسوس در سن گال او باز متواري و بیخانمان شد و به دورهگردي درشهرهاي آلمان افتاد، در حالی 

تعمید فقط معنایی : در جوانیش کفرهایی بر زبان آورده بود. که گاهی اوقات براي لقمهاي نان مجبور به تکدي میشد

و دعاخوانی  ;اما براي مردم صاحب فکر بیفایدهاند. ي مقدس به درد کودکان و دیوانگان میخورندآیینها ;رمزي دارد

، پاراسلسوس سرخورده و تهیدست در دل احساس )1532(اما اکنون . براي قدیسان چیزي جز اتالف وقت نیست

ان میبخشید، مقاالتی درباره روزه میگرفت، هر چه از مال دنیا زیادي داشت به مستمند ;میکرد)) بازگشت به دین((

، اسقف سالزبورگ در 1540در سال . ایمان دینی مینوشت، و خاطر آشفته خود را به امید بهشت تسلی میداد

و مردي که پانزده سال قبل در همان شهر آتش انقالب را دامن زده بود، اینک با  ;نوانخانهاي به وي پناه داد
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نامهاي که پاراسلسوس از خود به جاي گذاشت، چند سکه باقی  صیتدر و. سپاسگزاري، آن مرحمت را پذیرفت

پیکر خود را تسلیم  1541سپتامبر  24و در  ;ماندهاش را به خویشان و ابزارهاي پزشکیش را به دالکان شهر بخشید

 وجودش پر از تجربیات گوناگون و ادراکات. وي مردي بود که در زیر سنگینی نبوغ خود خم شده بود. خاك کرد

نامنظمتر از آن که بتواند از سرکشی آتش طبع  ;زیرکانه بود، اما کم سوادتر از آن که بتواند علم را از جادو مجزا دارد

  . و عاصیتر و خشمگینتر از آن که بتواند نفوذ خود را در بوته زمان بپروراند ;جلوگیري کند

. و برگ کردن افسانه فاوست اثر مستقیم داشته استمحتمال شرح حال او، همراه با داستان زندگی آگریپا، در پر شاخ 

تا صد سال پیش، مردمی، که در اتریش دچار یکی از بیماریهاي بومی میشدند به زیارت آرامگاه پاراسلسوس در 

  . طلبیدند سالزبورگ میرفتند و شفاي خود را از جادوي روح یا استخوانهاي او می

VIII -  شکاکان  

االهیات مغزهاي متفکر را به خود مشغول کرده بود و ایمان،  ;ن فلسفه دوره مساعدي نبودقرن شانزدهم براي پروراند

لوتر عقل را مطرود میشمرد، زیرا آن را . که بر هر منزل و خوابگاهی حکومت داشت، عقل را به دنبال خود میکشید

  . هاي الحاد بسیار کمیاب بودند اما نمونه ;متمایل به الحاد میدانست

 ;، زیرا آفرینش، بقاي روح، و الوهیت مسیح را منکر شده بود)1512(هلندي در الهه بر آتش سوخت یک کشیش 

امسال در دانشگاه : ((، یکی از وقایعنگاران انگلیسی چنین نوشت1539در سال . ولی خودش آشکارا ملحد نبود

لگی بر همین عقیده بود، متجاوز وي از بیست سا ;پاریس دکتر عالیمقامی وفات یافت که میگفت خدایی وجود ندارد

 1552گیوم پوستل در سال .)) از چهاربیست سال عمر کرد، و در تمام آن مدت فکر خطاي خود را پنهان نگاه داشت

هاي خداپرست، وحدت وجودي، و یا  بندرت از واژه)) ملحد((کتابی منتشر ساخت به نام در رد ملحدان، اما واژه 

و، چنانکه در روایت آمده  ;ن به اندازه کافی زیاد بود که لوتر ضربهاي حوالهشان کندعده شکاکا. شکاك متمایز بود

براي کودکان کوردل جهان، مطالب دینی باالتر از آن قرار دارند که به دیدشان در : ((است، درباره ایشان میگفت

شد، که در وجود مسیح دو  این که سه اقنوم تنها یک خدایند، که فرزند حقیقی خدا به صورت انسان مجسم ;آیند

همه اینها براي ایشان حکایت و وهمی آزار  ;طبیعت ربانی و انسانی مکنون است، و مطالب دیگري از همین دست

و به گفته خود ادامه میداد و از مردمی سخن به میان میآورد که در آفرینش بشر به دست خداوندي  ;))دهندهاند

در فرانسه افرادي وجود داشتند که درباره . ایشان مقدر کرده باشد تردید میکردندکه، از همان آغاز، لعنت اخروي را بر

، حدوث معجزات، تناقض گوییهاي کتاب )1537(بوناوانتور دپریه، در کتاب بوته عالم . بقاي روح شک میآوردند

سوربون تکفیر، و به دست  این اثر توسط کالون و. مقدس، و اذیت و آزار بدعتگذاران را مورد طعنه و انتقاد قرار داد

مارگریت دو ناوار مجبور شد نویسنده آن را از دربار خود در نراك براند، اما برایش به . جالد رسمی طعمه آتش شد

، بوناوانتور خود را کشت و نسخ خطی آثارش را براي 1544در سال . اندازه کافی پول فرستاد تا در لیون زنده بماند

. ، باقی گذارد))هر چه نیکی استحامی و حارس ((مارگریت، 

و در  ;روحیه شکاکیت درسیاست به شکل حمالتی برضد مقام خدایی شاهان و تخلفناپذیر بودن رایشان تجلی یافت

این زمینه شکاکان معموال یا متفکران پروتستان بودند که در زیر فشار فرمانروایان کاتولیک قرار گرفته بودند، و یا 

اسقف جان پانت، که از ماري تودور . دند که از پیروزي و استیالي دولت بر خود میپیچیدندمتفکران کاتولیکی بو

: رساله کوتاهی در قدرت سیاسی را منتشر ساخت و در آن چنین استدالل کرد 1558سخت منزجر بود، در سال 

اده است به طور مسلم هاي گوناگون و مکرري که از خلع شاهان و کشتن جباران گاه گاه در تاریخ روي د نمونه((

شاهان، امیران، و فرمانروایان .... ثابت میکند که آن رفتار کامال عادالنه و صحیح، و منطبق براراده االهی، بوده است

و مردم حق دارند اختیاراتی را که با راي خود به آن افراد سپردهاند ... اقتدار خود را از جانب مردم به دست آوردهاند
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جان میجر، استاد اسکاتلندي که در تربیت فکري جان ناکس دست داشت، .)) اه که دلشان بخواهدهرگ... بازستانند

نیز چنین اقامه برهان میکرد که چون هر نوع اقتدار غیردینی مشتق از اراده جامعه بشري است، پس میتوان شاهی 

  . را که منفور مردم است مخلوع و معدوم کرد، به شرط آنکه از مجراي قانون باشد

جالبترین مخالف سلطنت مطلقه جوانی کاتولیک آیین بود که چون در آغوش مونتنی جان سپرد، نامی نسبتا 

به نظر من بزرگترین مرد عصر ((به گفته آن متفکر بیمانند، این جوان، یعنی اتین دوالبوئسی، . جاودانی به دست آورد

ر بود، در اورلئان تحصیل علم حقوق کرد، و پیش از رسیدن به اتین فرزند یکی از ماموران عالیرتبه در پریگو)). ما بود

  . سن قانونی به سمت مشاور پارلمان بوردو به خدمت پذیرفته شد

، هنگامی که جوانی نوزده ساله بود و مطالعه ادبیات یونان و روم افکار جمهوریخواهانه در اوبه به وجود 1549در سال 

عنوان کتاب : حکومت مطلقه نگاشت که هیچ وقت هم آن را به چاپ نرساندآورده بود کتابی در اعتراض شدید به 

درباب بندگی ارادي بود، اما چون از حکومت مستبدانه یک فرد بر خلقی کثیر بشدت مذمت و عیبجویی میکرد، رفته 

  : اینک به نداي آتشین آن گوش فرا دارید. بخوانند)) یک((رفته رسم شد که آن کتاب را ضد 

ري و رسوایی بزرگی است که مردمی بیشمار، با طیب خاطر، و حتی بردهوار، طوق فرمان جباري را گردن چه شرمسا

چگونه . آن جباري که حقی براي دارایی، والدین، و همسر، یا کودکان، و حتی زندگی شخصی مردم قائل نیست! نهند

و، بیشتر اوقات، ترسوترین فرد زن صفت آدمی است وي نه هر کول است و نه شمشون، بلکه غالبا پیگمهاي کوتوله 

در میان عامه مردم است نه آنکه نیروي شخصیتش او را بر مردم چیره کرده باشد، که او خود غالبا برده پستترین 

طغیان نکنند، )) یک((اگر دو یا سه یا چهار نفر بر ضد ! روسپیان است، تبعه او باید چه مردم تیره روزي باشند

)) یک((برفقدان شهامتشان کرد، اما هنگامی که صدها و هزاران نفر خود را از زنجیرهاي بردگی  میتوان آن را حمل

براي به دست آوردن آزادي الزم نیست بر ضد ... نمیرهانند، دیگر از اراده شخصی و شرف آدمی چه اثري باقی میماند

تنها کافی است مردمی که در . ییابدچون کشور از وجودش فرسوده شود، او خود سقوط م ;جبار به پیکار برخاست

به دست آوردن آزادي . زیر فشار حکومت جبار در خفت و بردگی به سر میبرند هیچ گونه حقی براي او قائل نشوند

با اراده قوي تصمیم بگیرید که دیگر برده نباشید، و ... مستلزم عزمی راسخ است که یوغ بردگی را به یک سو افکند

هایش از جا کنده  کمک خود را از جبار دریغ دارید، و او چون مجسمه غول آسایی که پایه! یافتخود را آزاد خواهید 

. شده باشند واژگون و متالشی خواهد شد

نابرابریهاي دارایی در میان افراد امري  ;بشر فطرتا خواهان آزادي است: البوئسی پیشقدم افکار روسو و تامس پین بود

همه افرد  ;گردن دولتمندان میگذارد که از هموطنان مستمندشان دستگیري کنندعارضی است، و خود تعهدي بر

  . و به دست یک خالق)) که از یک قالب به وجود آمدهاند((بشر با هم برادرند، 

شگفت آن است که خواندن همین عقاید انقالبی بود که مونتنی مالیم خوي و احتیاط پیشه را به سوي البوئسی 

در آن زمان، مونتنی . کار آن دو را به یکی از مشهورترین دوستیهاي تاریخی کشاند) 1557(م و سرانجا ;جذب کرد

بیست و چهار سال داشت واتین بیست و هفت سال، شاید مونتنی هنوز آن قدر جوان بود که بتواند آن گونه 

بوئسی، در سی و دوسالگی دوستی آن دو بزودي بر اثر مرگ اتین دوال. احساسات انقالبی را در درون خود جاي دهد

مونتنی روزهاي واپسین او را با قلمی وصف کرده که گویی ضمن آن گزارش به نوشته . ، به پایان رسید)1563(

وي چنان از گم کردن آن دوست جوان مهربان اندوهگین شد که هفده . افالطون در مرگ سقراط میاندیشیده است

مونتنی براي چاپ کتاب درباب بندگی ارادي قدمی . آن ماتم یاد کرد سال بعد به عنوان تلخترین خاطره زندگیش از

. ، تاسف بسیار خورد)1576(برنداشت، و چون خبر شد که کشیش پروتستانی از اهالی ژنو آن را منتشر ساخته است
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ده سال وي آن کتاب را زاده روحیه آزادیخواهی نسل جوان میخواند و سن نویسنده را به هنگام نگارش آن اثر شانز

  . این اثر تقریبا نداي انقالب کبیر فرانسه بود. میدانست

IX -  راموس و فیلسوفان  

وي کمر . تر بود رحمانه زندگی پیر دو ال رامه معروف به پتروس راموس به همان اندازه شاعرانه، و مرگش بسی بی

از سه قرن، نه بر یک قوم، بلکه بر این استبداد مطلقه بود که بیش . همت به برانداختن حکومت جبارانه ارسطو بست

زیرا مگر نه این بود که آن  ;اقوام بسیار، و نه برجسمشان، بلکه بر مغزشان، و حتی بر روحشان، مستولی مانده بود

متفکر کافر کیش به عنوان فیلسوف رسمی کلیسا انتخاب شده بود اومانیستهاي دوره رنسانس میل داشتند افالطون 

و در نتیجه، در  ;شانند، اما جنبش اصالح دینی یا ترس از آن در صد خفه کردن افکار ایشان بودرا به جاي ارسطو بن

و در این زمان بود که  ;آلمان پروتستان و فرانسه کاتولیک، فلسفه مدرسی ارسطویی، هنوز بر پشت زین جوالن میزد

آوردن ارسطوي ستاگیرایی از تخت به زیر ). 1546(لوتر، در حالی که بر آن لعنت میفرستاد، قالب تهی کرد 

. فرمانروایی فکریش در نظر نسل جوان روشنفکر قانونیترین نوع جبارکشی بود

راموس، که در بیست و یک سالگی براي به دست آوردن دانشنامه استادي در امتحانات دانشگاه پاریس شرکت جست 

استادان و همه معارضان دیگر از آن دفاع کند، با  ، عنوان رساله خود را که میبایست یک روز تمام در مقابل)1536(

  . آنچه ارسطو گفته است خطاست: کمال صراحت، چنین انتخاب کرد

وي در دهکدهاي در پیکاردي نزدیک شهر نوایون، زادگان . سرگذشت راموس قصیدهاي است در تجلیل تحصیل

دوبار در صدد برآمد که پیاده خود را به آن  وي که تشنه درس خواندن در کالجهاي پاریس بود ;کالون به دنیا آمد

، که دوازده سال بیش 1528در سال . شهر برساند، و هر دوبار در راه ماند و سرخورده به دهکده خویش بازگشت

نداشت، موفق شد به عنوان خانه شاگرد به خدمت دانشجوي دولتمندي که میخواست امتحان ورودي کولژ دوناوار را 

ي با کار روزانه و درس شبانه توانست پس از هشت سال کوشش راه خود را از میان انبوه برنامه و. بگذراند درآید

در راه این مقصود گرچه راموس قوه بینایی خود را تقریبا از دست داد، . دروس بازکند و به دانشکده ادبیات وارد شود

  . اما افالطون را باز یافت

اي فکري سوفسطاییان افتادم و ایشان از راه سواالت و مجادالت مرا با علوم وقتی وارد پاریس شدم به دام ریزه کاریه

هنگامی که . و فنون درسی آشنا ساختند، اما هیچ راه استفاده عملی و پیشرفت فکري دیگري به من نشان ندادند

در  ;نبودهاند دریافتم که این مجادالت فکري براي من چیزي جز اتالف وقت... تحصیالت خود را به پایان رساندم

حالی که از این اندیشه برخود بیمناك شده بودم، فرشته نیکوکاري مرا به سوي گزنوفون، و سپس افالطون، رهبري 

  . و آنگاه توانستم با فلسفه سقراط آشنایی یابم ;کرد

ر افالطون چقدر از ما مردم امرزوي نیز در دوران جوانی به همان کشف نشاط بخش نایل آمدهایم و از خواندن آثا

زیرا او را فیلسوفی شناختهایم که شعر و شراب در خون خود داشت، که در هواي آسمان آتن  ;انبساط خاطر یافتهایم

نغمه پرنده فلسفه را میشنید، بال آن را میگرفت، و از سراشیب قرون به پایین میفرستاد، در حالی که همه وقت نفس 

که همه صداهاي سقراط و شاگردانش را، که هنوز سرشار از سرمستی و  فیلسوفی ;گرم زندگی از آن پرنده برمیآمد

چه انبساط خاطري ! جذبه بحث درباره هیجانانگیزترین مسائل جهان بودند، در گوش جانمان طنین انداز میساخت

! شودپس از سطور بیروح ارسطو، پس از آنهمه افکار انباشته در راه و آن نوع میانهروي مالل آور، نصیب شخص می

است که بخواهیم یادداشتهاي متراکم سخنرانیهاي ارسطو را با دیالوگهاي  - و راموس  - البته این کمال بی انصافی ما 

هاي آن آزاده شهر ستاگیرا را  در حقیقت تنها موهاي سفید میتوانند ارزش گفته. دنیاپسند استادش مقایسه کنیم

 ;باف کتاب ارغنون ارسطوي کالسهاي درس فلسفه مدرسی بودارسطویی که راموس میشناخت بیشتر منطق. دریابند
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ارسطویی که که بزحمت از زیر لطمات ترجمه التینی و استحاله یافتن در فلسفهاي منطبق بر مسیحیت اصیل آیین، 

راموس نقل کرده است که پس از سه سال تحصیل . با پیشوایی فکري قدیس توماس آکویناس، جان به در برده بود

. سطویی نتوانسته بود حتی در یک مورد فایده آن را در علم، یا انطباق آن را با عالم زندگی دریابدمنطق ار

این مایه سربلندي استادان دانشگاه پاریس و نیز نشانه دانش و مهارت و شهامت راموس است، که پس از آن آزمایش، 

اما باز . و میانهروي خسته خاطر شده بودند چه بسا که خود استادان نیز از منطق ;درجه استادي به وي اعطا شد

زیرا حس میکردند که کاالي فروشیشان، از هیبت آن مباحثه یک روزه، به باد  ;بعضی از آنان فریاد رسوایی برآوردند

  . و دشمنیهایی آغاز شد که راموس را تا هنگام مرگ دنبال کرد. فنا خواهد رفت

موضوع درس او معجونی بود از فلسفه و  ;در دانشگاه به تدریس پرداختراموس، با به دست آوردن دانشنامه، فورا 

کالسهایش زیادتر شدند، درآمدش رو به افزایش گذاشت و توانست وجوهی را که مادر بیوهاش از . ادبیات یونان و روم

  . اندوخته خود براي هزینه اخذ دانشنامه وي پرداخته بود بدو باز گرداند

، با انتشار دو اثر )یعنی همان سال معجزه آساي کوپرنیک و وسالیوس( 1543در سال پس از هفت سال پژوهش، 

اولی که پژوهش درباره ارسطو نام داشت، حملهاي به قلب . مهم بر شدت مبارزه خود با سلطه منطق ارسطویی افزود

وان تقسیم بندي منطق، و دومی، به عن ;سپاه دشمن بود که گاهی با جمالتی تند و دشنامآمیز صفآرایی یافته بود

فن ((این کتاب منطق را از نو تعریف میکرد، آن را . اصول جدیدي را براي جانشینی منطق دیرین وضع میکرد

مینامید و از به هم آمیختن منطق و ادبیات و خطابه اسلوب تازهاي براي مجاب کردن حریف بحث، یا )) سخنرانی

   .آورد اطمینان بخش ساختن بیان، به وجود می

آنان پارهاي از جمالت و نظرات راموس را که . اولیاي دانشگاه در این نحوه تفکر، بحق، پیش بینی خطراتی کردند

یعنی شک دکارتی  - )) بی ایمانی آغاز کسب دانش است: ((مثال این جمله ;بوي کفر میداد با بدگمانی تلقی کردند

ن بر مجلداتی درباره دانش مدرسی بهتر است بیشتر به یا اصرار او بر اینکه به جاي افزود ;پیش از خود دکارت

اصول خوب ((و یا معرفی نبودن االهیات به عنوان  ;پژوهش در کتاب مقدس پرداخته شود طنینی پروتستانی داشت

عالوه بر همه اینها راموس همواره رفتاري زننده، . که تهدیدي بود به تنزل دادن االهیات به اخالقیات)) زیستن

  . شددآمیز، زبانی پرخاشجو، و برتري قاطعی نسبت به هر عقیده قطعی از خود بروز میدادغروري ت

کمی بعد از انتشار این دو کتاب رئیس دانشگاه در مقابل شهردار پاریس راموس را به دشمنی با دین، اخالل در 

حضور هیئت سلطنتی مرکب  دادگاه با. آسایش عمومی، فاسد کردن جوانان با نورپردازیهاي زیان آورش متهم ساخت

دو نفر انتخاب شده راموس و دو نفر انتخاب شده مدعیانش، و یک نفر از طرف فرانسواي اول تشکیل  -از پنج نفر 

راموس که از نحوه دادرسی ناخرسند بود، دو نماینده انتخابی خود را طرد کرد، سه نفر باقیمانده بر ضد او راي . شد

متن . جانب شاه راموس را از تدریس، نشر کتاب، و حمله به ارسطو ممنوع ساخت، و فرمانی از )1544(دادند 

دانشجویان بورلسکهایی به رراموس صحنه . هاي دیگر نیز ارسال شد محکومیت وي در سراسر شهر اعالن و به دانشگاه

. آوردند و راموس را به ریشخند گرفتند، و رابله نیز بر آن جار و جنجال نیشخندها زد

اما این بار  ;ز چندي که زندگی راموس به آرامش بازگشت، وي یکدوره درسی را در کالج آوه ماریا آغاز کردپس ا

در سال . و حکومت وقت نیز نافرمانی او را نادیده انگاشت ;گفتار خود را به علم معانی بیان و ریاضیات محدود داشت

چون هانري دوم به جانشینی . رسش پر از شاگرد شدبه مقام معاونت کولژ دو پرسل تعیین و بزودي کالس د 1545

و یک سال  ;آزاد گذارد)) هم در زبان و هم در قلم((فرانسواي اول رسید، راي محکومیت راموس را لغو کرد و او را 

  . بعد وي را استاد کالج سلطنتی کرد تا در آنجا از شر نظارت دانشگاه مصون باشد
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ی خود رسیده و مشهورترین معلم پاریس شناخته شده بود، تمام وقت و همت در این هنگام که راموس به اوج ترق

اگر در اهمیت علم معانی بیان که در آن زمان به معنی ادبیات بود . خود را صرف اصالح روشهاي پرورشی ساخت

هاي خشک و پافشاري میکرد، نه تنها براي آن بود که فلسفه را با شعر زنده سازد، بلکه همچنین میخواست سخنرانی

راموس، در پنج رسالهاي که . سنگین شده از مجردات ذهنی و قواعد درسی را با احساس لطیفی از اومانیسم بیامیزد

درباره دستور زبان نوشت، منطق را بر علم زبان منطبق ساخت، و به اصرار پیشنهاد کرد که تهجی زبان فرانسه به 

را براي جانشینی حالت مصمت دو  vو  jوي موفق شد که حروف . که حرفش به جایی نرسید ;صورت آوایی در آید

راموس، که همواره رنج تهیدستی خود در کسب دانش را به خاطر میداشت . وارد الفباي فرانسه کند uو  iحرف 

هاي تحصیلی به دانشجویان بی بضاعت را تشویق کرد و مخارج سنگین صدور دانشنامه را مورد اعتراض  اعطاي هزینه

کتاب دیالکتیک خود  1555در سال . در عین حال کوشش بسیار به کار برد تا بر حقوق معلمان افزوده شود. داد قرار

  . را، که نخستین اثر در علم منطق به زبان فرانسه بود، منتشر ساخت

ن سنت راموس، فطرتا دشم. وي اکنون دیگر نه تنها درباره استقالل عقلی بلکه به خاطر خود عقل وارد بحث میشد

وي با غیرتمندي خاص دوره رنسانس، . تنها حجت و حکم واقعی در نظر او فتواي عقل بود ;پرستی و احتجاج بود

ایمان داشت که اگر عقل از بندهایش رها شود و آزاد بماند، میتواند در فاصله یک قرن همه علوم را به مرحله کمال 

  . نزدیک سازد

.... پژوهش دایمی من براي این بود که از سر راه علوم و فنون درسی: ((استهاي خود چنین آورده  راموس در نوشته

هر نوع موانع و مشکالت فکري را برطرف کنم و راه را صاف و هموار سازم، تا بتوان آسانتر نه فقط به درك دانش 

قش او را متمایل طرز تفکر و اخال.)) بلکه همچنین به طرز عمل و استفاده از علوم و فنون تدریس شده دست یافت

هنگامی که هوگونها موقتا مورد اغماض و حتی اعتماد دولت قرار گرفتند، . به همدردي با شورشیان پروتستان میکرد

، چند نفر از شاگردانش شمایل 1562در اوایل سال ). 1561(راموس خود را از هواخواهان دین اصالح شده خواند 

گرچه دولت به پرداختن مقرري وي ادامه داد، اما موقعیت او دچار . دندمذهبی نمازخانه کولژ دو پرسل را پاره کر

جنگ داخلی در گرفت، وي با خط امانی که از کاترین دو مدیسی داشت پاریس  1562چون در سال . تزلزل شده بود

شگاه در آن وقت او دعوت دان. و یک سال بعد، که پیمان صلح امضا شد دوباره به آن شهر بازگشت ;را ترك کرد

بولونیا را در تصدي کرسی استادي با کمال ادب، و به عذر اینکه بیش از آن خود را مدیون کشور فرانسه میداند که 

. بتواند آن را ترك گوید، رد کرد

مناقشهاي که منجر به مرگ راموس شد هنگامی علنی شد که دشمن بزرگ او ژاك شارپانتیه، که صادقانه معترف به 

). 1562(ریاضی بود، با دادن رشوه مقام استادي ریاضیات در کالج سلطنتی را به دست آورد جهل خود در علوم 

دوبار نسبت به جان . شارپانتیه، به زندان افتاد، اما به زودي آزاد شد ;راموس به دادگاه شکایت کرد و حمایت خواست

ستانهاي فرانسه درگرفت، راموس از نو راموس سو قصد شد، هنگامی که بار دیگر جنگ داخلی میان کاتولیکها و پروت

پاریس را ترك کرد دولت فرمانی صادر کرد که از آن پس فقط کاتولیکها حق تدریس در دانشگاه یا کالج سلطنتی را 

راموس به پاریس بازگشت و زندگی گوشه نشینی اختیار کرد، اما کاترین مواجب او را دو برابر ساخت و او را . دارند

  . کوشش خود را صرف پژوهش و نگارش کندآزاد گذارد که 

، مونلوك، اسقف واالنس، راموس را دعوت کرد که جز هیئت نمایندگی سیاسی همراه او به 1572در ژوئیه سال 

بارتلمی برده بود و به فکر افتاده بود که فیلسوف سالخورده را از آن  - لهستان برود، شاید اسقف بویی از کشتار سن 

آنژو بر تخت /راموس نپذیرفت، زیرا دل و دماغ آن را نداشت که در نقشه نشاندن شاهزاده هانري د. معرکه به در برد

مونلوك در هفدهم اوت به محل ماموریت خود رهسپار و در بیست و چهارم کشتار سن . شاهی لهستان شرکت جوید
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شدند و به طبقه پنجم رفتند،  در روز بیست و ششم دو مرد مسلح به کولژ دو پرسل حمله ور. بارتلمی شروع شد - 

آنها راموس را در حال دعا یافتند یکی از آنها گلولهاي به مغزش خالی  ;همانجایی که اطاق کار راموس قرار داشت

دانشجویان، یا ژندهپوشان . کرد دیگري چاقویی به بدنش فرو برد، و دو نفري او را از پنجره به بیرون پرتاب کردند

دیگرانی آن جسد را دوباره صید  ;او را به به طرف رود سن کشیدند و به امواجش سپردند نابکار، جسد نیمه جان

ظاهرا دولت دستی در آن  ;نمیدانیم آدمکشان را چه کسی اجیر کرده بود. کردند و با بیل و کلنگ قطعه قطعه کردند

کمک و حمایت خود را از او کار نداشت، زیرا چنین به نظر میرسد که هم شارل نهم و هم کاترین تا لحظه آخر 

این آفتاب درخشان ماه اوت فرانسه را روشن ساخته : ((شارپانتیه بر آن کشتار و آدمکشی شادیها کرد. نبریده بودند

.)) قلب همه نیکومردان لبریز از شادي است. بافی، همراه با آفریننده خود، از میان رفت یاوه سرایی و مهمل.... است

انتیه درگذشت بعضی گفتهاند از سوز ندامت، لیکن شاید این گفته برتر از شان و آبروي او دو سال بعد خود شارپ

دشمنانش پیروز . چنین به نظر میرسد که راموس در زندگی شکست خورد و نفوذ فکري به دست نیاورد. باشد

لمان شنیده شد اما فلسفه در میان نسل بعدي فرانسه، هلند، و آ) رامیستها(گشتند، وگرچه نداي برخی از پیروان او 

تا دکارت  -مدرسی به رغم مبارزات او تسلط خود را بازیافت و فکر و فلسفه فرانسه در برابر آن سر تمکین فرو داشت 

اما اگر در این دوره فلسفه بارور نشد، در عوض پیشرفتهاي علم انقالبانگیز بود، چنانکه باید گفت . پا به میدان گذاشت

. گذاري شد ت کوپرنیک و وسالیوس پایهعلم امروزي به دس

وسعت زمین مکشوف دو چندان شد و دید آدمی از جهان هستی چنان تحولی یافت که در سراسر تاریخ مضبوط 

استفاده از زبان محلی در زمینه . دانش با سرعتی روزافزون به عمق و وسعت خود افزود. نظیري بر آن پیدا نمیشد

تعلیمات و افکاري را که قبال در انحصار  - لسوس در پزشکی، و راموس در فلسفه پاره و پاراس -علم و فلسفه 

خشکه خمیر . ((دانشمندان و کشیشان میان سر تراشیده قرار داشت به میان عموم طبقات متوسط اشاعه داد

صد شکل  ایمان از بندهاي خود رها شد و با آزادي تازهاش به. ، قالب تعصب، و قبضه حکمیت در هم شکست))عادت

  . گوناگون درآمد

در میانه انقالب کلیسا چندي مبهوت بر جاي ماند، در حالیکه ابتدا به . همه چیز در رشد و گسترش بود، جز کلیسا

آنگاه با عزم جزم در برابر مشکلی که حیات او را تهدید میکرد به . زحمت بر اهمیت و هیبت آن حوادث پی میبرد

تعالیم خود را بر آن اقلیم تازه و سیالن نوین افکار منطبق سازد، یا آنکه در میان  آیا میبایست اصول ;پاي ایستاد

امواج خروشان تحوالت قدم در جاي ثابت بدارد و منتظر بماند تا آهنگ فکر و حس، در نوسان بازگشتی خود بشر را 

وز کلیسا سرنوشت امروزش با حالت خضوع و طلب به آغوش تسلی بخش او و نیروي حکمیت او باز گرداند پاسخ آنر

  . را تعیین میکرد
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و هشتم فصل سی

  کلیسا و اصالح

1517 -1565  

  

I -  مصلحان پروتستان ایتالیا  

در ایتالیایی که اقلیمی بت پرور و فطرتی مشرك داشت، ایتالیایی که مساعد براي پرورش ایمانی نشاط بخش و 

ي هیبتانگیز یا مهر آمیزشان در هر موقع سال خیابانها را پر هنرمندانه بود و مسکن قدیسانی فناناپذیر که تمثالها

میساختند، در ایتالیایی که سیراب از سیل طالیی بود که تعدادي کشور دست نشانده به مرکز کلیسایی آن روانه 

ند تا میداشتند، هرگز انتظار نمیرفت مردان و زنانی پیدا شوند که با همتی عظیم در دل، و جان شیرین بر کف، بکوش

عقیدهاي که پشتیبان  - آن ایمان روحانی و روشن را از میان بردارند و عقیدهاي خشک و تیره را به جایش بنشانند 

با وجود این در همه جاي ایتالیا مردمی . سیاسیش اکراه ملل شمالی به فربه کردن ایتالیا با مالیاتهاي دینداریشان بود

تر از آلمانیها، سوئیسیها، و انگلیسیها زیاده رویهاي فسادانگیز کلیسا را  نهتر و صمیما یافت میشدند که حتی زیرکانه

در ایتالیا، بیش از هر جاي دیگر، طبقات تحصیل کرده، با آنکه همان وقت از . درك میکردند و از آن رنج میبردند

عیت ظاهري اساطیر و عقاید آزادي تعلم و تفکر برخوردار بودند، باز مصرانه میخواستند نیروي اندیشه را حتی از تب

هاي لوتر  پارهاي از نوشته. هاي مردم را آنچنان مسحور و مقهور خود میداشت، رهایی بخشند اي که مغز توده کهنه

  . در ونیز یافت شد 1520در کتاب فروشیهاي میالن، و در سال  1519در سال 

 1532کاردینال کارافا در سال . وتر موعظه کنددر خود کلیساي سان مارکو فرایاري جرئت کرد درباره اصول عقاید ل

عده بسیار کمی از اهالی ونیز روزه نگاه  ;به پاپ کلمنس هفتم گزارش داد که دین در ونیز رو به زوال گذارده است

خود کلمنس شرح داده . و، به عالوه، نشریات کفرآمیز در آن شهر رواج یافتهاند ;میدارند و به اقرار معاصی میروند

و در  ;که چگونه تعالیم بدعتآمیز لوتري در اذهان اکثریت مردم، از روحانی و عامی رسوخ یافته بود) 1530(است 

بلند مرتبهترین بانوي . نفر پیرو باوفا دارند 30000مصلحان دینی آلمان ادعا میکردند که در مهد کلیسا  1535سال 

دهم، افکار جدید دینی را نیمی از مارگریت دو ناوار و نیمی از رنه، دختر لویی دواز. شهر فرارا پروتستانی با ایمان بود

استه، که بعدا با /با ارکوله د) 1528(شاهزاده خانم پس از ازدواج . مربی خود، مادام سوبیز، اخذ و جذب کرده بود

کالون شاهزاده . ، مادام سوبیز را همراه خود به ایتالیا آورده بود)1534(عنوان دوك ارکوله دوم فرمانرواي فرارا شد

بعدها کلمان مارو و . و مبانی ایمانش را به آیین پروتستان محکمتر ساخت) 1536(خانم را در آن شهر مالقات کرد 

دوك ارکوله همه آنها را با آداب احترام آمیز . اوبر النگه، ناشران افکار هونگوها، نیز به دیدن شاهزاده خانم رنه آمدند

تا آنکه یکی از ایشان در هنگام تماشاي مراسم ستایش صلیب در روز شنبه مقدس  خاص دوره رنسانسی پذیرفت،

پس از آن بود که دوك ار کوله دستگاه تفتیش افکار را آزاد گذارد تا ایشان را !)) بت پرستی((فریاد برآورد ) 1536(

که آن دیگران هم با تایید وفاداري و به نظر می آید  ;کالون و مارو فرار کردند. دستگیر کند و مورد بازجویی قرار دهد

رنه گروه تازهاي از پروتستانها را به دور خود جمع  1540اما بعد از سال . خود به مسیحیت اصیل آیین رهایی یافتند

ار کوله با تبعید همسرش به قصر ییالقی خود در کونساندولو، . آورد و دیگر در آیین نیایش کاتولیکی شرکت نکرد

اما در آنجا نیز شاهزاده خانم دوستانی پروتستان آیین به مصاحبت گرفت، و  ;م پاپ را فرونشاندکنار رود پو، خش

ار کوله، که می دانست بر صفحه شطرنج ازدواجهاي سیاسی . دخترانش را با ایمان به آیین اصالح شده بار آورد

رستاد و، سرانجام، به دستگاه تفتیش هاي بیکارهاي خواهند بود، ایشان را به دیري ف دختران پروتستان چون پیاده
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گناه شاهزاده خانم . افکار اجازه داد که رنه را همراه با بیست و چهار نفر از خدمتکاران خانهاش دستگیر کنند

وي از گمراهی خود توبه کرد و نان و شراب مقدس را پذیرفت ). 1554(بدعتگزاري شناخته شد و کیفرش حبس ابد 

اما عقاید باطنیش از خالل سکوت و گوشه نشینی ماتمزده سالهاي  ;سی قرار گرفتو مورد بخشش دینی و سیا

، رنه به فرانسه بازگشت و خانهاش، واقع در )1559(پس از مرگ دوك ارکوله دوم . باقیمانده عمرش نمایان بود

. مونتارژي، پناهگاهی براي هوگنوها شد

آکادمی . اشت، زمانی دچار بحرانی شد که زاده آیین پروتستان بودشهر مودنا، که در قلمرو فرمانروایی ار کوله قرار د

دانشمندان و فالسفه آن شهر آزادي بسیاري براي انواع مباحثات قائل بود، و بعضی از اعضاي آن به خاطر 

تچی، پائولو ری. - از جمله شاگرد و جانشین وسالیوس، گابریله فالوپیوس  -.بدعتگذاریشان مورد بدگمانی قرار داشتند

ها، میدانها، و کلیساها مورد  و افکار لوتري در دکه ;که سابقا فرایار بود، آشکارا بر ضد حکومت پاپی وعظ می کرد

کاردینال سادولتو از اعضاي آکادمی پشتیبانی کرد، آنها . ریتچی و عدهاي دیگر دستگیر شدند. بحث قرار می گرفتند

پاپ پاولوس . ر و مصونیت از بازپرسی را الزمه مقام آن دانشوران دانسترا نسبت به کلیسا وفادار خواند، و آزادي فک

اما ارکوله آکادمی را بر هم زد و اعضاي آن را پراکنده  ;سوم به گرفتن امضاي ایشان در تعهد به دینداري قناعت کرد

، با شدت 1568ال در س). 1550(بعدا نیز یکی از لوتریهاي مستنکف از توبه در فرارا اعدام شد  ;)1546(ساخت 

. گذاري بر آتش سوختند یافتن واکنش کاتولیکی، سیزده مرد و یک زن در مودنا به گناه بدعت

در شهر لوکا، پیترو مارتیره ورمیلیی، رئیس شوراي کاننهاي آوگوستینوسی، یک آکادمی علوم دایر کرد، معلمان 

حتی در هنگام موعظه کلیسایی خود به نیایشگران  و ;ممتاز را در آن گرد آورد، و آزادي مباحثات را ترغیب کرد

خاطر نشان ساخت که الزم نیست آیین قربانی مقدس را قلب ماهیت معجزهآسا بدانند، بلکه باید آن را چون یادبود 

چون مجمع عمومی فرقه آوگوستینوسیان . هاي لوتر بود و این دیگر فراتر از گفته - دینیی از آالم مسیح تلقی کنند 

ده را براي بازپرسی به شهر جنووا احضار کرد، ورمیلیی از ایتالیا گریخت و به تقبیح عقاید نادرست و بدکاریهاي نامبر

کتاب دعاي ((وي در تدوین ). 1548(در آکسفرد استادي کرسی االهیات را پذیرفت  ;آیین کاتولیک پرداخت

آیین کاتولیک در انگلستان دوباره به  هنگامی که ;)1552(شرکت جست، اما کارش به مناقشه کشید )) عمومی

. ، با مقام استادي زبان عبري، در زوریخ وفات یافت1562و در سال  ;قدرت خود بازگشت، آن سرزمین را ترك کرد

هجده نفر از اعضاي شوراي کاننهاي آوگوستینوسی، که در لوکا تحت نظارت وي قرار داشتند، به دنبال او فرقه خود 

  . ترك کردند و کشور ایتالیا را

، و خیلی از افراد دیگر به وسیله خوان د والدس به این افکار نوظهور روي آورده )اسقف برگامو(ورمیلیی، سورانو 

وي و برادرش آلفونسو که از یک خاندان اشرافی کاستیل بودند، شاید بحق با استعدادترین دو قلوهاي تاریخ به . بودند

ییان اراسموس بود، منشی مخصوص شارل پنجم شد و کتابی به عنوان دیالوگ آلفونسو، که از فدا. شمار آمدهاند

و نیز با آوردن دالیلی مدعی شد که اگر کلیسا به  ;نگاشت که در آن از واقعه غارت رم دفاع کرد) 1529(الکتانتیوس 

لوتر خادمی صدیق  جاي محکوم کردن لوتر گوش به ایرادات عاقالنه وي داده و اشتباهات خود را اصالح کرده بود،

اما خوان به دنبال آن مجلد دیگري به نام دیالوگ مرکوریو اي کارون . باقی می ماند و هرگز کلیسا را ترك نمی گفت

دولتمندان باید مجبور شوند براي کسب معاش خود : تالیف کرد که حاوي بدعتگذاریها و کفرگوییهاي سیاسی او بود

خزانه هر فرمانروایی متعلق به مردم است و نباید صرف  ;دولتمندان سهم ببرندمستمندان باید از عواید  ;کار کنند

کلمنس هفتم طبعا خوان د والدس را بر آلفونسو ترجیح داد، و او را در سی سالگی . پیکارهاي سیاسی یا دینی شود

ر خود را وقف تالیف و با این حال، خوان به ناپل نقل مکان داد و در آنجا عم. به مقام خزانهدار پاپی تعیین کرد

وي نسبت به کلیسا وفادار ماند، اما با عقیده لوتر به رستگاري بشر بر اثر ایمان پاك موافق بود و خلوص . تدریس کرد
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مردان و زنان برگزیده به دور خوان گرد آمدند و . رازوري را باالتر از هر گونه آیینهاي دینی ظاهري میدانست

، پیترو کارنسکی، ویتوریا کولونا، )شاعر بزرگ(میلیی، اوکینو، مارکانتونیو فالمینیو ور: پیشوایی او را پذیرفتند

، و )خواهر بازرس بزرگ دستگاه تفتیش افکار در اسپانیا(، ایزابال مانریکوئت )آمالفی/دوکسا د(آوالوس /کوستانتساد

شاگردان وي در ) 1541(د والدس  جولیا گونتساگا، که قبال ذکري از زیباییش به میان آوردیم، پس از مرگ خوان

برخی مانند ویتوریا کولونا به کلیسا نسبتا وفادار باقی ماندند، اما عده اي دیگر تعلیمات او  ;سراسر اروپا پراکنده شدند

، سه نفر از شاگردان کم اهمیتتر وي را در ناپل 1564در سال . را به صورت بیاناتی کفر آمیز در آوردند و اشاعه دادند

، کارنسکی را در رم گردن زدند و بدنش را طعمه 1567در سال  ;ریدند، و سپس جسدشان را بر آتش انداختندسرب

جولیا گونتساگا به تصادف فرا رسیدن مرگ پاولوس چهارم، پاپ بیرحم، جان به در برد و در دیري . آتش ساختند

. ل خوانده شدوبه این ترتیب، فاتحه این گروه اصالحگر ناپ ;)1566(تارك دنیا شد 

وي که در سینا، در نزدیکی زادگاه قدیسه کاترین . برناردینو اوکینو همه مراحل تعالی دینی را از زیر پا گذراند

ابتدا به فرقه فرانسیسیان پیوست، اما چون مقررات . سینایی، متولد شده بود، در تقدس نیز با او به رقابت برخاست

ده از حد سست و مالیم یافت، خود را به فرقه سختگیر کاپوسنها منتقل انضباطی آنها را براي خلق خویش زیا

عموم رهبانان آن فرقه از جان گذشتگی زاهدانه و ریاضت کشی مجذوبانه او را با دیده عجاب مینگریستند، و . ساخت

ود هنگامی که او را به عنوان واعظ بزرگ خود انتخاب کردند، حس می کردند که قدیسی را به پیشوایی خ

در سراسر ایتالیا طنین شهرت افکند، زیرا چیزي  - در سینا، فلورانس، ونیز، ناپل، و رم  - مواعظ او . برگزیدهاند

. همپایه آنها در شور ایمان و فصاحت بیان، پس از ساووناروالي صد سال پیش ایتالیابه گوش مردمان نرسیده بود

پیترو آرتینو، که در  ;هایش به حالت رقت عمیق افتاد گفته ویتوریا کولونا از;شارل پنجم به شنیدن سخنانش رفت 

زندگی تقریبا هیچ گناهی را نیازموده نگذارده بود، از تاثیر بیانات او بخود آمده راه پرهیزگاري و دینداري در پیش 

 نمیو هیچ کس به وهم در  ;هیچ کلیسایی وسعت آن را نداشت که گروه شنوندگان او را در خود جاي دهد. گرفت

  . گزار از دنیا برود آورد که چنین شخصی بدعت

عقیده به رستگاري با روحیه وي . اما او در ناپل، والدس را مالقات کرد و توسط او با آثار لوتر و کالون آشنایی یافت

 او را به حضور نماینده دایمی پاپ در 1542در سال . سازگار آمد و در مواعظش به دفعات آن را خاطر نشان ساخت

  . ونیز احضار کردند و به وي سفارشی اکید شد که از هر نوع موعظه خودداري کند

ممکن . کمی نگذشت که پاولوس سوم او را به رم دعوت کرد تا درباره نظرات دینی فرقه کاپوسنها با او مذاکره کند

و  ;تیش افکار سخت بیمناك بودبود اوکینو به قول آن پاپ روشنفکر اعتماد داشته باشد، اما از دستان دراز دستگاه تف

ناگهان این قدیس و بت ایتالیا، در برخورد با ورمیلیی در . کاردینال کونتارینی نیز او را از احتمال خطر آگاه ساخت

یکی از برادران . فلورانس، تصمیم گرفت مانند او آلپ را پشت سرگذارد و خود را به سرزمین آیین پروتستان برساند

در آنجا از . اوکینو به زوریخ و سپس به ژنو رفت. سبی به وي داد و، در فرارا، رنه به او جامه اي بخشیدویتوریا کولونا ا

انضباط سخت و پیرایشگرانهاي که کالون میخواست برقرار سازد تمجید و پشتیبانی کرد، اما چون زبان آلمانی را از 

آوگسبورگ ادامه داد، در حالی که ناگزیر بود از راه  فرانسه بهتر میدانست سفر خود را به سوي بال، ستراسبورگ، و

، شارل پنجم که پروتستانها را در مولبرگ منکوب ساخته بود، 1547در سال. زبان یا قلم روزي خود را فراهم سازد

وي خبر یافت که راهبی از کاپوسنها، که نامش را در ناپل . چون مالکالرقاب کل کشور آلمان، وارد آوگسبورگ شد

به مقامات قضایی فرمان داد تا او را  ;ده بود، در آن شهر به صورت مردي متاهل به زندگی خود ادامه میدهدشنی

. و ایشان خود او کینو را در فرار یاري دادند ;دستگیر کنند
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و هنگامی که به نظر میرسید روزیش بریده شده باشد، نامهاي از اسقف اعظم  ;وي به زوریخ و سپس به بال گریخت

اوکینو با مواجبی که از عواید کلیسایی به وي تخصیص داده شده . رنمر دریافت کرد که او را به انگلستان خوانده بودک

در کلیساي کنتربري خدمت کرد و در همان حال کتابی نوشت که تاثیرش بر ) 1553- 1547(بود مدت شش سال 

تودور به سلطنت رسید، وي شتابان به سویس  اما چون ماري ;منظومهبهشت مفقود، اثر میلتن، بشدت آشکار است

در زوریخ به خدمت کشیشی پذیرفته شد، اما افکار وي که متکی بر توحید کامل بود، نه تثلیث مسیحی، . بازگشت

و هنگامیکه دیالوگی را منتشر ساخت که در آن دالیل طرفدار روش چندگانی بر دالیل طرفدار  ;مخل کارش شد

، به وي دستور داده شد که )1563(با آنکه ماه دسامبر بود . گر یکسره از کار برکنار شدروش تکگانی میچربید دی

اوکینو با  ;بال به وي پناه نداد و نورنبرگ تنها اجازه اقامت کوتاهی به او داد. ظرف سه هفته زوریخ را ترك کند

محسوب )) ناهمرنگ جماعت(( خانواده اش رو به سوي لهستان گذارد، که در آن زمان پناهگاهی براي متفکران

چندي در کراکو به موعظه پرداخت، اما وقتی شاه فرمان اخراج عموم بیگانگان غیر مسیحی از لهستان را داد . میشد

. در میانه راه لهستان به موراوي سه تن از چهار فرزندش به بیماري طاعون تلف شدند. ، وي نیز نفی بلد شد)1564(

آرزوي : ((اوکینو در روزهاي واپسین گفته بود). 1564دسامبر (رسید آنهم در شهر شاکو  نوبت خود وي دو ماه دیرتر

و در .)) بلکه فقط یک نفر مسیحی باشم ;باطنی من آن است که نه پیرو بولینگر باشم، نه پیرو کالون، و نه پیرو پاپ

  . آن روزگار هیچ چیز از این پرمخاطره تر نبود

عامه مردم آن سرزمین گرچه با نفوذ روحانیان سرمخالفت . یا آیین پروتستان را بپذیردالبته امکان نداشت که ایتال

آنان مراسم مقدس شده در طول زمان، قدیسان . داشتند، اما باطنا مذهبی بودند، حتی اگر به کلیسا نمیرفتند

یعنی اعتقادي که  - منجیشان  نیکوکار و تسلی بخش، و اعتقاد تزلزل ناپذیر به رستگاري بشر گناهکار بر اثر فداکاري

ایشان را از تنگناي خانه محقرشان میرهاند و شاهد جالل و رفعت عالیترین درامیکه تا آن زمان به مغز بشر خطور 

سلطه سیاسی ایتالیا بر اسپانیایی که شدیدا جنبه . را مایه دلخوشی زندگی خود میدانستند - یافته بود میساخت 

ثروت حکومت پاپی براي ایتالیا به . د که هر دو شبه جزیره را کاتولیک نگاه میداشتمذهبی داشت، خود، عاملی بو

منزله ملک موروثی پر منفعتی بود، و بدیهی است هر فرد ایتالیایی که پیشنهاد برچیدن آن دستگاه خراج بگیر را 

الیاي مرکزي با حکومت اگر چه طبقات حاکم بر سر ایت. میکرد در نظر هموطنانش آدمی دچار جنون شناخته میشد

پاپی، به عنوان قدرتی سیاسی، وارد مبارزه میشدند، اما در عین حال آیین کاتولیک را براي نگاهداري نظام اجتماعی، 

ایشان درك کرده بودند که هنر ایتالیایی زاده افسانه هاي . و برقراري حکومتشان در صلح، عاملی حیاتی میدانستند

اصوال آیین کاتولیک نیز به صورت یک هنر در آمده بود و عناصر . پرور کلیساستالهامبخش دین و طالي همت 

 بند منقوش، بخور سوز، موسیقی، معماري، مجسمه شیشه ;حسی آن بر عناصر زهد و االهیاتش غلبه یافته بودند

انگیز خود از  شگفتسازي، نقاشی و حتی تئاتر، اینها همه، در کلیسا و از کلیسا به وجود آمده بودند و در مجموعه 

هنرمندان و دانشوران ایتالیا مجبور نبودند که در پیروي از مسیر ذوق و فکر خود . آن جدا ناشدنی به نظر میرسیدند

صدها و . از آیین کاتولیک روي برتابند، زیرا ایشان آیین کاتولیک را به جامه هنر و دانش خویش در آورده بودند

و بسیاري از اومانیستها و  ;حمایت اسقفها، کاردینالها، و پاپها نشو و نما میکردند هزاران دانشور و هنرمند در زیر

ایتالیا زیبایی دست یافتنی را بیش از آن . عدهاي از شکاکان مبادي آداب در خدمت کلیسا به مقامهاي بلند رسیدند

ترشروي )) پاپک((یا آن  مگر آن توتونهاي متعصب،. دوست میداشت که خود را فناي حقیقت دست نیافتنی سازد

و یا آن دیو ستمگر بر تخت شاهی انگلستان نشسته حقیقت را دریافته بودند چه یاوهسرایی مالآلوري که  ژنو،

از دوزخ و دوزخی آن هم درست در همان هنگام که طبقات روشنفکر ایتالیا ترس  ;مصلحان شمالی سرداده بودند

باز این قابل قبول بود که مصلحان، به جانبداري از خداپرستی مبهم و مالیم . شدن را بکلی از خاطر به در کرده بودند
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اصول االهیات مسیحی را آرام و پنهانی طرد کنند، اما مطرود ساختن اعتقاد به قلب ماهیت، براي به کرسی نشاندن 

در همان زمان که . ست که شخص از نمادي نویدبخش به یاوهاي هالکتخیز پناه بردخوف از تقدیر ازلی، بدان میمان

کلیسا بالهاي رحمت خود را به روي تمایالت کفر آمیز ملت ایتالیا گسترده بود، کالون جهانیان را دعوت میکرد که 

و . نداشت، اسیر سازندخود را دربند پیرایشگري، که غایتی جز تهی ساختن عرصه زندگی از هر گونه شور و نشاطی 

هاي خود به داخل ایتالیا امتناع ورزند، چگونه شادي و  اگر قرار بود که توتونها و انگلیسیهاي بربر از فرستادن سکه

.هنر ایتالیا میتوانست نشو و نما یابد

II -  مصلحان کاتولیک ایتالیا

و در حقیقت، قرنها میگذشت که  ;رت گیردکلیسا صو)) در داخل((درنتیجه، دعوي ایتالیا همه آن بود که اصالح 

ظهور و پیشرفت جنبش . روحانیان صدیق نیازمندي کلیسا را به اصالح داخلی پذیرفته، و بلکه اعالم کرده بودند

سیل پهناوري از انتقاد به شکل، صدها و هزارها . ((اصالح دینی لزوم برآوردن این نیاز و این خواسته را بیشتر کرد

واقعه غارت رم به وجدان و عواید کاردینالها و توده مردم .)) اتور، به جانب طبقه روحانیو هجوم آور شدرساله و کاریک

اسقف ستافیلئو در سال . وحشتزده لطمهاي بزرگ وارد و صدها کشیش آن غائله را نشانه خشم خداود دانستند

ند آن ضربه را بر پایتخت مسیحیت وارد تقریبا با بیانی همسنخ افکار پروتستانها توجیه کرد که چرا خداو 1528

ما دیگر شارمند آن رم مقدس نیستیم، بلکه ساکنان بابل یعنی  ;زیرا همه در فساد جسم فرو رفتهایم: ((آورده بود

  . درست مثل آنکه لوتر سخن گفته باشد - .)) شهر تباهی و فسادیم

نمازخانه ((و کنته گائتانو دا تینه اقدام به تاسیس ، جووانی پیتروکارافا 1517درتاریخی نامعلوم، کمی پیش از سال 

نزدیک به پنجاه نفر از . در رم کردند تا افراد در آن به دعا خوانی و اصالح خود بپردازند)) کوچک عشق خدایی

در سال . از جمله یاکوپو سادولتو، جان ماتئوجیبرتی، و جولیانو داتی ;مردمان برجسته در آن مجمع شرکت جستند

مجمعی از کشیشان غیر روحانی که همه چون  - به وجود آورد )) خدمتگزاران موظف((گائتانو فرقهاي از  ،1524

نمازخانه کوچک عشق ((پس از غارت رم، . راهبان نیتی در دل داشتند و زندگی خود را وقف سوگندي کرده بودند

این  -د که از آن پس به تئاتین معروف شد متروك ماند، ولی کارافا و افرادي دیگر به فرقه تازهاي پیوستن)) خدایی

پیترو : بعدا مردان عالیمقامی بدان گروه اضافه شدند، مانند. نام از تئاته یاکیتی، مرکز اسقف نشین کارافا، اخذ شد

اینان همگی هستی و عمر خود را وقف ... بمبو، مارکانتونیو فالمینیو، لویجی پریولی، گاسپارو کونتارینی، رجینلد پول

ستگیري از تنگدستان و پرستاري بیماران میکردند، و در انضباط سخت اخالقی به سر میبردند تا، به گفته اولین د

همان روحانیانی که با فساد و ننگ و نادانی خود مردم را به  -آنچه را روحانیان فاقدند جبران کنند ((تاریخنویسشان، 

لیا پراکنده شدند و رفتار فداکارانه ایشان، همراه با اصالحاتی که اعضاي این فرقه درسراسر ایتا.)) تباهی می کشانند

توسط پاپ و شوراهاي کلیسایی صورت گرفته بودند، و نیز همراه با سرمشقهاي کاپوسنها و یسوعیان، در بهبود وضع 

توزیع ثروت اخالقی روحانیان کاتولیک، و حتی خود پاپها، سودمند افتاد، کارافا با دست شستن از کلیه عواید و 

جیبرتی، هم از لحاظ شخصیت و هم از جهت . هنگفت خود در میان مستمندان پیشواي واقعی آن جمعیت شد

  . سابقه زندگیش، مظهري از اصالحات کاتولیکی بود

به . و در زمان کلمنس هفتم به ریاست اداري دربار پاپ رسید ;در دربار لئو دهم مقام پیشوایی اومانیستها را داشت

، وي به حوزه اسقفی خود در ورونا رفت، و ضمن آنکه حوزه خویش را اداره می کرد، زندگی )1527(ل فاجعه رم دنبا

کلیساها  - در آنجا، جیبرتی از مشاهده انحطاط دین سخت مشوش شد . زاهدانه و ریاضت کشانه را پیشه خود ساخت

در نتیجه ناتوان از اجراي مراسم قداس، و باالخره درحال ویرانی، موعظه کمیاب، کشیشان بی بهره از سواد التینی و 

وي، با دادن سرمشق، اندرز موثر، و با اعمال . مردمی که بندرت براي اقرار معاصی نزد کشیش اقرا نیوش میرفتند
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و چنانکه یکی از تاریخنویسان کاتولیک نقل  ;انضباط سخت، خدام کلیسایی حوزه اسقفی خود را از نو پرورش داد

انجمن برادران ((و جیبرتی .)) بزودي کشیشهایی که زنان صیغهاي داشتند سیاهچالها را پر کردند((ت کرده اس

تاسیس شده بود دوباره دایر کرد  1519را که ابتدا به وسیله کاردنیال جولیانو د مدیچی در سال )) نیکوکاري

تا وام گیرندگان را از آزار رباخواران رهایی هایی براي یتیمان ساخت، و بانکهایی تعاونی باز کرد  ، پرورشگاه)1531(

در مانتوا، به دست مار ) استه /پسر ایزابال د (نظیر این گونه اصالحات به دست کاردینال ار کوله گونتساگا . بخشد

کوویدا در آلبا، توسط فابیو ویجیلی در سپولتو، و هچنین به همت عدهاي اسقفان دیگر که میدانستند کلیسا یا 

. اصالح یابد یا از بین برود در نقاط دیگر به مورد اجرا گذارده شد میبایست

عده زیادي از قهرمانان اصالحات اصیل آیین که با اقدامات خود کلیسا را از انحطاط نجات داده بودند بعد از مرگ 

را با مقررات خاصی ) )اتحاد سه گانه زواران((قدیس فیلیپو دنري، یکی از نجیبزادگان فلورانسی، . مقام قدیس یافتند

دوازده تن مرد غیر روحانی پس از شرکت در مراسم قداس روز یکشنبه به زیارت یکی از ): 1540حد (بنیان نهاد 

کلیساهاي قدیمی، یا به سوي یکی از سبزهزارهاي روستایی میرفتند در آنجا به گفتن یا شنودن سخنان ایمانبخش و 

)) پدران نمازخانه کوچک((سیاري از اعضاي آن فرقه کشیش شدند و نام ب. خواندن سرودهاي دینی مشغول میشدند

از آنجا که اعضاي این فرقه همواره به طور جمعی سرود دینی میخواندند، و با توجه به واژه التینی . برخود نهادند

دیس کارلوبورومئو، ق. اوراتوري که معادل نمازخانه کوچک بود، از آن پس همسرایی کلیسایی نیز اوراتوریو خوانده شد

در . برادرزاده پاپ پیوس چهارم، از مقام کاردینالی رم استعفا کرد تا به اصالح و تهذیب اوضاع دینی در میالن بپردازد

آنجا، به عنوان اسقف اعظم شهر نظم و مقررات را در میان روحانیان برقرار ساخت، و با اعمال ریاضت کشی و 

اعضاي فرقه دینی  ;اما از یک جهت با مقاومت روبه رو شد. اسی را به ایشان نمودفداکاري راه دینداري و وظیفه شن

، که زمانی به فروتنی خود فخر میکردند رو به انحطاط و فساد گذارده و تناسایی، و حتی ))فروتنان((موسوم به 

ه و رسم او و پیروانش تقلید کاردینال بورومئو به ایشان دستور داد که از را. شهوت پرستی، را پیشه خود ساخته بودند

و درنتیجه  ;، هنگامی که کاردینال درنمازخانه مشغول دعا بود، تیري به سوي او رها کرد))فروتنان((یکی از  ;کنند

رعب مردم از آن کسی که بهترین راه جلوگیري از بروز جنبش اصالح دینی را در اجراي اصالحات داخلی کلیسا 

در داخل قلمرو اسقف اعظم نشین او، و در . شآمیز نسبت به یکی از قدیسان درآمدمیدانست به صورت احترام پرست

نفوذ او در سراسر ایتالیا پراکنده . دوران زندگیش، ادب و متانت در میان عموم طبقات، از روحانی و عامی، معمول شد

. کار، تاثیر بسزا بخشیدشد و در دگرگونسازي کاردینالها، از صورت اشرافیانی دنیادار به صورت کشیشانی فدا

. پاپها نیز که از سرمشق چنین مردانی به جنبش در آمده بودند، با توجه خاص به کار اصالحات کلیسایی پرداختند

. در اوایل دوره پاپی پاولوس سوم، قاضی مشهور، جووان باتیستا کاتچا، رسالهاي درباره اصالح کلیسا به وي اهدا کرد

چنان تغییر ماهیت داده ... من آشکارا میبینم که مادر مقدس ما، کلیسا: ((نین میگفتنویسنده در دیباچه خود چ

دیگر از فروتنی، اعتدال، خودداري، و نیروي اخالقی  ;است که دیگر عالیمی از شخصیت انجیلی خود ظاهر نمیسازد

فقت باطنی خود را با نظرات پاولوس، با قبول اهدانامه کتاب، موا.)) خاص حواریون اثري در آن برجاي نمانده است

سه کاردینال، پیکولومینی، سانسورینو، وچزي، را مامور طرح  1534نوامبر سال  20وي در . مولف آن آشکار ساخت

فرمان داد که احکام اصالحی لئودهم، که در  1535ژانویه سال  15و در  ;برنامهاي براي احیاي اخالق کلیسایی کرد

اما پاولوس که در این هنگام در دام سیاستهاي پاپی و . ا به مورد اجرا گذارده شوندصادر شده بود، اکید 1513سال 

کشوري گرفتار آمده بود و از پیشرفت ترکان عثمانی در اروپا خود را در معرض خطري بزرگ میدید، صالح 

ریزد، و بر این  نمیدانست که در آن اوضاع بحرانی طرز کار سازمان اداري حکومتش را با تغییراتی اساسی به هم

با این حال، مردانی را که او به مقام کاردینالی ارتقا داد  ;اساس اقدام به اصالح جدي کلیسا را به تعویق میانداخت
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، وي از کونتارینی، کارافا، سادولتو، 1536در ژوئیه سال . همه افرادي معروف به درستکاري و وظیفه شناسی بودند

، که خود را وقف اصالح کلیساي کاتولیک )اهل گوبیو(بادیا و اسقف فدریگو فرگوزه،  کورتزه، آلئاندرو، پول، تومازو

کرده بودند، دعوتی به عمل آورد تا براي شرکت در یک گردهمایی جهت مذاکره درباره اصالح کلیسا به رم بروند، و 

براي جلوگیري از آنها به نظرشان  هایی را که از ایشان درخواست کرد که آنچه را از بدکاریهاي کلیسا میدانند، و راه

سادولتو جلسه را افتتاح کرد و در سخنرانی . میرسد، یادداشت کنند و یادداشتهاي خود را همراه داشته باشند

بیپروایی اظهار داشت که مسبب اصلی انحراف و انحطاط کلیسا خود پاپها بودهاند که با گناهکاریها و جنایات و 

روح رهبر آن . جلسات تقریبا هر روزه و به مدت سه ماه تشکیل یافت. ا فراهم آوردهاندآزمندیشان موجب فساد آن ر

کونتارینی در ونیز و . گاسپارو کونتارینی بود که عالیترین شخصیت در نهضت اصالحات کاتولیکی شناخته شده است

دي در دولت ونیز مقامی شامخ ، در شهر آزادمنش پادوا پرورش یافت، بزو)1483(از خانوادهاي اشرافی به وجود آمد 

یافت، به سمت سفارت به نزد شارل پنجم در آلمان اعزام شد و همراه او به انگلستان و اسپانیا رفت، سپس وارد 

  ). 1530-1527(خدمت سناي ونیز شد و به عنوان نماینده آن چندي در دربار پاپ ماند 

و منزل خود را میعادگاه برجستهترین سیاستمداران،  پس از کنارهگیري از سیاست، عمر خود را وقف مطالعه کرد

گر چه خود شخصی غیر روحانی بود، اما درباره اصالح دینی . روحانیان، فیلسوفان، و اومانیستهاي ونیز قرار داد

همه ایتالیا شخصیت او را به . اندیشه بسیار کرده و با جدیت تمام با کارافا، جیبرتی، کورتزه، و پول همکاري کرد

، بدون آنکه تقاضایی از جانب وي شده 1535در سال . نوان ترکیب کم نظیري از فکر و اخالق محترم میداشتندع

. و حال آنکه کونتارینی هنوز پاپ را مالقات نکرده بود ;باشد، توسط پاولوس به مقام کاردینالی انتخاب شد

گزارش نتیجه مذاکرات خود را، که به )) یساشوراي کاردینالهاي منتخب براي اصالح کل(( 1537در ماه مارس سال 

در این گزارش با آزادي شگفتانگیزي خرابکاریهاي حکومت . اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفته بود، تقدیم پاپ کرد

زیادهروي بیمالحظه در مقتدر ساختن پاپها از جانب ((پاپی عرضه شد و، با شهامت بیان، علت آن به طور عمده 

بعضی از پاپها به خود حق دادهاند که : ((گزارش مزبور میگفت. تعیین شد)) قوانین کلیساییمفسران نادرست 

مقامات کلیسایی را به داوطلبان بفروشند، و این امتیاز خرید و فروش پول پرستی و فساد را در داخل کلیسا به جایی 

ا دیگر مردم به درستی و پاکی آن رسانده که اکنون آن سازمان جلیل را به حالت اضمحالل در آورده است، زیر

و باز گزارش مزبور تایید میکرد که اقدامات سازمان اداري دربار پاپ زیر نظارت سخت قرار گیرند و .)) اعتماد ندارند

در مورد کلیه انتصابات، و همچنین در مورد  ;پرداخت پول براي خریداري مقامهاي کلیسایی بکلی ممنوع شود

ه مقام کشیشی و کاردینالی ارتقا مییافتند، سطح باالتري از لیاقت و دینداري درنظر گرفته صالحیت روحانیانی که ب

  . و در دست داشتن چند مقام، یا استفاده از حقوق در هنگام غیبت از خدمت، بکلی منع شود ;شود

و آنها را به دست هاي خود را ترك کرده  در سراسر جهان تقریبا عموم چوپانان گله: ((گزارش سپس چنین میافزاید

ها زیر نظارت اسقفها درآیند، زیرا بازدید از  ها میبایست دوباره تقویت شوند و راهبهخانه صومعه. )) مزدوران سپردهاند

. آمرزش گناهان باید فقط سالی یک بار اعالم شود. آنها توسط راهبان موجب رسوایی و توهین به مقدسات شده بود

  : یافت سبت به پاپ پایان میگزارش با این تاییدات رسمی ن

ما وجدان خود را خشنود ساختهایم و بزرگترین امید خود را بر آن بستهایم که در زمان خالفت شما شاهد برقراري و 

را بر خود نهادهاید، و ما امیداواریم که از نیکوکاري او نیز  - بولس–شما نام پاولوس ... مرمت کلیساي خدا باشیم

ما امیدواریم  ;به منزله وسیلهاي انتخاب شده بود که نام مسیح را به گوش بیدینان برساندآن قدیس . تقلید کنید

شمانیز بدان منظور برگزیده شده باشید که آن نام را، که مدتهاست از خاطر بیدینان و ما خادمان کلیسا متروك 

بخشید، و بار دیگر گوسفندان مسیح را  مانده است ، دوباره در قلبها و اعمالمان زنده سازید، بیماري روحی ما را شفا
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و، بدین ترتیب، خشم و انتقام خداوندي را، که هم اکنون بر باالي سرمان معلق است، از ما  ;در یک گله جمع آورید

  . دور برانید

 را، چنانکه گروهی نامگذاري کرده بودند، با خوشرویی پذیرفت و نسخهاي از آن را براي)) پند طالیی((پاولوس این 

لوتر آن را به آلمانی برگرداند و به عنوان دلیل مقنعی براي جدا شدن خود از کلیساي . هر یک از کاردینالها فرستاد

و نابکاران درماندهاي که میخواهند با مداهنه خود کلیسا ...دروغگویان((رم به چاپ رساند، زیرا وي مولفان آن سند را 

کونتارینی، کارافا، سیمونتا، و  - پاولوس چهار نفر از کاردینالها  1537ل آوریل سا 20در . میدانست)) را اصالح کنند

را، که بخشی از سازمان اداري دربار پاپ بود، اصالح )) سازمان توزیع عطایا و مزایا((را مامور ساخت که  -گینوتچی 

اختیار بخشیدن عطایاي  و این همان قسمتی از کلیسا بود که به پول پرستی و خطاکاري متهم شده بود، زیرا ;کنند

براي این اقدام شهامت بسیار . مالی، مقامهاي کلیسایی، معافیتهاي موقتی، امتیازات، و بنفیسها را کال در دست داشت

که نصف مجموع  - به پاپ میپرداخت ) دالر1250000(دوکات  50000الزم بود، زیرا سازمان مزبور ساالنه مبلغ 

نی از ماموران و تابعان کلیسایی برخاست که از گرانی زندگی در رم شکایت ناگهان فریاد پریشا. عایدیش بود

میکردند، و نیز اشاره میکردند به اینکه اگر قرار باشد ایشان از مقرارت سخت قانون تبعیت کنند، خانوادهشان از 

آوریل  27(نوشت با این حال آلئاندرو به کاردینال مورونه  ;پاولوس جانب احتیاط را گرفت. هستی ساقط میشود

دسامبر، پاولوس هشتاد نفر از اسقفهاي اعظم و  13در .)) کار اصالح کلیسا با جدیت پیشرفت میکند): ((1540

بار . هاي خود باز گردند اسقفهایی که در رم سکونت داشتند را به حضور طلبید و به ایشان فرمان داد که به اسقفیه

نه به پاپ خاطرنشان ساخت که شتاب در تنفیذ آن فرمان ممکن است مورو. دیگر هزاران فریاد اعتراض بلند شد

و پیوستن ایشان به  - که حوزه خدمتشان مرکز اجتماع پروتستانها شده بود  -منجر به رانده شدن بعضی از اسقفها 

ر چندي نگذشت که پاولوس خود را د. در واقع این پیشبینی در چندین مورد به حصول پیوست. پیروان لوتر شود

. سیاست بازیهاي کشوري مغروق کرد و اصالح امور دینی را به جانشینانش وا گذاشت

به ). 1555(نهضت اصالح داخلی کلیسا هنگامی به پیروزي رسید که رهبر آن کارافا، به نام پاولوس چهارم، پاپ شد 

تور داده شد که فورا به محل هاي خود غیبت کرده بودند دس راهبانی که بدون اجازه رسمی یا الزام قطعی از صومعه

هاي رم را ببندند و عموم  ، پاپ فرمان داد که دفعتا کلیه دروازه1558اوت سال  22در شب . خدمت خود بازگردند

و نظایر این طرز عمل در دیگر ایاالت پاپی نیز به مورد اجرا گذارده شدند، و حتی  ;راهبان ولگرد را دستگیر سازند

از روساي دیرها و اسقفهایی که عمال در سازمان اداري شاغل ماموریت . چوبه دار رفتندبرخی از مجرمان نیز بر 

در . معینی نبودند درخواست شد که به محلهاي خدمت روحانی خود بروند، یا از مقرري ساالنه خود صرفنظر کنند

را تقلیل دهند، تا هر  دست داشتن چند بنفیس اکیداممنوع شد از همه دوایر دربار پاپ خواسته شد که حقوق خود

پاولوس، که بدین ترتیب از عواید . نوع شایبه بدگمانی درمورد خرید و فروش مقامات کلیسایی از میان برداشته شود

خود مقداري کاسته بود، دست به فداکاري دیگري نیز زد، به این معنی که پرداخت دستمزدي را که قانونا پس از 

فرمانهاي سخت پاپ بر ضد . به مقام اسقفی اعظم به پاپ تعلق میگرفت ملغا کرد تایید انتصاب هر یک از روحانیان

به دانیله دا ولترا دستور داده شد . رباخواران، بازیگران، و روسپیان صادر شد، و کیفر دالالن محبت اعدام تعیین شد

و  ;مآب خود تاحدي درز بگیرد که بدننماییهاي خیره کننده قلم میکالنژ، در نقاشی واپسین داوري، را با قلم خیاط

باید گفت که آن پرده کشتارگاه مظلم با اجساد عریانش، خواه همچنان دوزخی باقی میماند و خواه با آن تدبیر 

اینک رم حالتی غیر . رستگاري مییافت، به هر حال نمیتوانست بر باالي محراب پاپها جایی مناسب براي خود بیابد

و به طرزي کمتر مشهود در آنسوي  -در ایتالیا . الق تظاهر آمیر به خود گرفته بودطبیعی از نوعی دینداري و اخ

کلیسا روحانیان و اخالقیات خود را اصالح کرده بود، در حالی که اصول عقایدش را با کمال تبختر دست  - مرزهایش 
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آن زمان که به ظهور رسید گرچه اصالح داخلی کلیسا سخت به تاخیر افتاده بود، اما . نخورده بر جاي داشته بود

  . صمیمی و جدي بود

III  -  قدیسه ترساي آویالیی و اصالح رهبانیت  

بدنامی پیشین . هاي رهبانی نیز به ظهور پیوست مقارن همان احوال نوعی نهضت تهذیب اخالقی در میان فرقه

ژ چون شنید سباستیانو دل پیومبو میکالن ;راهبان را میتوانیم از روي گفته میکالنژ دیندار و اصیل آیین قیاس کنیم

درصدد نقاشی تصویر راهبی در نمازخانه سان پیترو شهر مونتوریوست، به تصمیم او اعتراض کرد، زیرا معتقد بود 

اکنون که راهبان دنیاي به این بزرگی را آلوده کردهاند، دیگر شک نیست که نقاش هم گوشه نمازخانهاي آنقدر 

جیروالمو  ;گرگوریو کورتزه با کمال بردباري همت بر اصالح بندیکتیان در پادوا گماشت .کوچک را آلوده خواهد نمود

سریپاندو اصالح کاننهاي آوگوستینوسی، اجیدیو کانیزیو اصالح زاهدان آو گوستینوسی، و پائولو جوستینیانی اصالح 

. د آوردن اصالحات پافشاري میکردندهاي رهبانی نوظهور در به وجو فرقه. پیروان فرقه کامالدولی را برعهده گرفتند

و ایشان جامعهاي از  ;را بنیان گذاشت)) خدمتگزاران موظف بولس حواري((آنتونیو ماریا الکاریا در میالن فرقه 

و چون ابتدا همیشه درکلیساي سان  ;کشیشان را تشکیل میدادند که عهد بسته بودند در بینیازي راهبانه به سر برند

، قدیسه آنجال فرقه 1535در سال . معروف شدند )) برناباییان((ع میآمدند، بعدها به نام فرقه بارناباس گردهم جم

را به منظور تعلیم دادن به دختران، پرستاري کردن از بیماران، و نگاهداري از تنگدستان )) هاي اورسولین راهبه((

را براي اداره امور )) برادران رحمت((رقه در غرناطه ف) خوان خدا(، قدیس خوان د دیوس 1540در سال . بنیان نهاد

، ماتئوداباسی، رقابت غیر تمندانه خود با قدیس فرانسیس آسیزي، تصمیم 1523در سال . بیمارستانها تاسیس کرد

. گرفت دستورهاي آن بنیانگذار فرقه فرانسیسیان را کلمه به کلمه به کار بندد

، افزایش عده آنها ماتئو را تشویق کرد تا از پاپ تقدیس آن شعبه 1525راهبان دیگري با وي هماوا شدند و، در سال 

در عوض،  ;تازه فرقه فرانسیسیان را، که اعضاي آن در انضباطی سخت و زاهدانه به سر میبردند، درخواست نماید

  . ماتئو به جرم نافرمانی به زندان افتاد، اما دیري نگذشت که دوباره آزاد شد

و نام کاپوسن از آن جهت وضع شده  -فتم فرقه نوین کاپوسنها را به رسمیت شناخت کلمنس ه 1528و در سال 

کاپوسنها خشنترین . است که فرایارهاي این فرقه، به پیروي از قدیس فرانسیس، کاپوتچو جبه باشلقدار میپوشیدند

اي سخت میگرفتند، در ه ها را به تن میکردند، غذاي شبانروزشان جز نان، سبزي، میوه، و آب نبود، روزه پارچه

هاي محقر به سر میبردند، هرگز به مسافرت نمیرفتند، مگر پیاده، و در تمام مدت  هاي تنگ و تاریک و کلبه حجره

خدمت برجسته ایشان ازخود گذشتگی در پرستاري صمیمانه از بیماران درهنگام شیوع . سال با پاي برهنه میگشتند

اري ایشان بود که افراد تازه به آیین پروتستان در آمدهاي ، چون ویتوریا به یمن فداک. بود) 1529و1528(طاعون 

کولونا و دیگران، از ارتداد صرفنظر کردند و نسبت به کلیسایی که هنوز میتوانست چنین مسیحیان با شور و ایمانی 

  . بپروراند وفادار ماندند

ترسا دثپذا . بنیه و قوي اراده اسپانیایی بودترین شخصیت در این دوره اصالح رهبانیت یک راهبه ضعیف  برجسته

پدرش مردي بود که به درستی پیرایشگرانه و وفاداري خود . دختر یکی از شهسواران کاستیلی از شهر آویال بود

مادرش، که . نسبت به کلیسا فخر میکرد، و هر شب فصلی از شرح زندگی قدیسان را براي خانوادهاش میخواند

ن بستر بیماري با داستانهاي شوالیهاي و سلحشوریهاي آمادي روزهاي مالل آور زندگیش را زمینگیر بود، در هما

در دهسالگی . تخیل کودکانه ترسا درمیان عشق احساساتی و شهادت دینی نوسان مییافت. اندکی شادي میبخشید

اداب از ذوق زندگی شکفته اما چهار سال بعد ناگهان به صورت زنی زیبا و ش. ها در آید نذر کرد که در سلک راهبه

خواستاران از هر . هاي رنگینی که زیباییش را دو چندان میساختند، فراموش کرد شد و خرقه تیره صومعه را، در جامه
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در لحظه  ;سو روي آوردند و ترسا هراسان و لرزان عشق یکی از آنها را در دل گرفت، و به میعادگاهی دعوت شد

چون در آن وقت مادرش فوت . ذیر فرا گرفت و نقشه خطیر خود را بر پدر فاش کرداقدام، ترسا را وحشتی وصف ناپ

  . هاي آوگوستینوسی در آویال سپرد کرده بود، دو آلونثو د ثپذا دختر حساس خود را به دست راهبه

در انتظار ترسا از زندگی رسمی و انضباط صومعه سخت بیزار بود و از قبول تعهدات تارك دنیایی سر باز زد، و تنها 

اما با نزدیک شدن به . آن به سر میبرد که به سن قانونی شانزدهسالگی برسد و به اختیار خود صومعه را ترك کند

سرانجام از آن بیماري مهلک شفا یافت، اما دیگر تابناکی جوانی . آرزوهایش دچار بیماري خطرناك و رو به مرگ شد

ی بیماري عصبی زنانه، همراه با صرع، شده بود که محتمال بر اثر ظاهرا وي دچار نوع. خود را از دست داده بود

حمالت عصبی گاهی عودت مییافتند . خودداریش از طغیان بر ضد قیود ناسازگار با غرایزش در وي به وجود آمده بود

کدهاي پدرش او را از صومعه بیرون آورد و به نزد ناخواهریش در ده. انداختند و او را نیمه جان در بسترش می

کتابی که در آن . در میان راه، یکی از عموهایش مجلدي از کتاب قدیس هیرونوموس را به وي هدیه کرد. فرستاد

هاي آتشین مخافتهاي جهنم را وصف میکردند، و عشق ورزي میان دو جنس را به شاهراه پر جمعیتی که به  واژه

دلهره آن را خواند و، پس از فرا رسیدن یک حمله ترسا با . سوي عذاب جاودانی کشیده شده بود تشبیه میکردند

هاي این جهانی را از سر به در کرد و تصمیم گرفت که نذر کودکی خود را به مرحله  عصبی، دیگر بکلی فکر خوشی

). 1534(که به کرملیان تعلق داشت، شد )) صومعه تجسم مسیح ((پس به آویال بازگشت و وارد  ;عمل در آورد

ر یکنواختی التیامبخش دعاهاي روزانه، آوازهاي مذهبی مراسم قداس، و اعترافات پاك کننده روح زمانی چند وي د

هنگامی که آیین مقدس رابه جا آورد و نان را خورد ، احساس کرد که واقعا جسم مسیح را بر . خوشبخت میزیست

هاي  ها به جاي حجره راهبه. بوداما وي از سستی مقررات انضباطی آن صومعه ناخرسند . زبان و در خون خود دارد

پیکر خود را  ;با وجود نگهداري روزه هاي هفتگی، در سایر ایام زیاد میخورند ;محقر دراطاقهاي راحت به سر میبردند

و تعطیلهاي طوالنی  ;درتاالر نشیمن دیدار کنندگان خود را میپذیرفتند ;با گردنبند و دستبند و انگشتري میآراستند

ترسا احساس میکرد که این شرایط فراخ نمیتواند چنانکه باید او را از . ر دیواري صومعه میگذراندندرا خارج از چها

شاید به سبب همین دغدغه خاطر و ناخرسندي روز افزونش بود که حمالت . هاي نفس به دور نگاه دارد وسوسه

رستاد، و بار دیگر در میان راه عمویش باردیگر پدرش او را نزد ناخواهري خود ف. بیماریش مکررتر و دردناکتر شدند

این کتاب به منزله الفباي دعاهاي رازورانه و باطنی . کتاب دینی سومین الفبا، اثر فرانثیسکو د اوسونا، را به وي داد

تنها کسانی که در سکوت به خداوند نزدیکی میجویند صدایشان : ((زیرا به گفته مصنف آن ;بود، دعاي بدون الفاظ

ترسا هنگام گوشه نشینی روستاییش، به تمرین این نوع دعاخوانی ساکت .)) ود و جوابی دریافت میدارندشنیده میش

  . و تفکر آمیز، که بخوبی با حالت بهت حاصل از حمالت عصبیش سازگار بود ، پرداخت

اما نزدیک بود یکی از دکترها، که بیماران خود را با داروهاي گیاهی درمان میکرد، به مداواي ترسا مشغول شد، 

، در حال مرگ بود )1537(هنگامی که ترسا به صومعه خود در آویال بازگشت . هایش ترسا را به کشتن دهند جوشیده

ترسا به حال غش افتاد و چون . در این هنگام، شدیدترین حمله صرع بر او عارض شد. و آرزوي فرا آمدنش را میکرد

سپس . و خواهران قبر او را آماده کردند ;مدت دو روز برجاي ماند مردهاي سرد و بیحرکت، و ظاهرا بدون تنفس،

ترسا به حال آمد، اما چنان بی بنیه شده بود که نمیتوانست چیزي جز مایعات بخورد، و حتی تحمل کمترین 

کم کم . مدت هشت ماه در بیمارستان صومعه با حالت فلج تقریبا کامل به سر برد. مالمسهاي را بر بدنش نداشت

لحظاتی که من از : ((الش بهبود یافت و به صورت فلج ناقص در آمد، اما چنانکه در یادداشتهاي خود آورده استح

دیگر از هر نوع درمان پزشکی قطع امید کرد و تصمیم گرفت .)) دردهاي شدید بر خود نمیپیچیدم بسیار نادر بودند

سپس ناگهان، در صبح یکی . دیگر رنج برد و دعا خواند مدت سه سال. که دعاخوانی را تنها مایه تسلی خود قرار دهد
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، آن افلیج بستري ظاهرا درمانناپذیر از خواب بیدار شد و اعضا و جوارح بدن خود را سالم 1540از روزهاي سال 

. رفتترسا از جا برخاست و به راه افتاد و، با گذشت هر روز، فعالیت او در انجام کارها و مقررات صومعه فزونی گ. یافت

شاید خواندن دعا در سکوت، اعصاب فرسوده از . بهبودي او معجزهاي تلقی شد، و خودش هم همین عقیده را داشت

و آن آسایش عصبی، همراه با نعمت  ;تصادم آرزوهاي متضاد و حس گناهکاري و خوف از دوزخش را آرام ساخته بود

  . غیبت دکترها، بدنش را به تعادل عادي برگردانده بود

مردم از شهرهاي اطراف به . عه تجسم مسیح به عنوان صحنه وقوع یکی از درمانهاي معجزهآسا شهرت یافتصوم

مدیره . زیارت راهبهاي که خدا درمانش داده بود رویآور شدند و پول و هدایاي خود را تقدیم آن خانه مقدس کردند

ترسا از اینکه روي . به گروه زایران نشان دهدصومعه این دیدارها را تشویق میکرد و اصرار داشت که ترسا خود را 

آوردن مردم به سوي او، مالقات با مردان خوبروي، و کسب شهرت و محبوبیت موجب شادمانی و التذاذ خاطرش 

، )1542(یک روز . بار دیگر حس گناه از لذت جسمانی بر روحش تیرگی افکند. میشد، احساس شرمندگی میکرد

صومعه مشغول گفتگو با مرد زایري بود، که بخصوص مورد پسند خاطرش قرار داشت،  هنگامی که در تاالر نشیمن

حمله عصبی بر وي عارض شد و خواهران تارك دنیا  ;ناگهان به نظر آورد که مسیح در پهلوي آن مرد ایستاده است

  . او را بر روي دست به حجرهاش بردند

ر دیدگانش ظاهر شدند، و کم کم واقعیت آنها بر واقعیت در مدت شانزده سال بعد مکررا چنین تجلیاتی در براب

، هنگامی که مستغرق در دعاخوانی بود، حس کرد که روحش از بدن 1588در سال . زندگی روزانهاش فزونی گرفت

  . خارج شد و به سوي آسمان پرواز کرد، و در آنجا مسیح را دید و صدایش را شنید

غالبا با : ترسا چنین مینویسد ;نمیبردند، بلکه جانی تازه به وي میدمیدند دیگر این تجلیات روحی قوایش را تحلیل

فرا رسیدن حالت جذبه، بدن از دردهاي کشنده ناتوان و فرسوده میشود، اما بعدا روح شاداب از سالمت و کامال آماده 

که همواره در تبعیت آرزوهاي گویی خداوند اراده کرده است تا جسمی . ... به هر نوع فعالیت از آن حالت بیرون میآید

روح، پس از درك این موهبت، چنان سرشار از نیروي غیرت . ... روح قرار دارد در خوشبختی آن نیز سهیم شود

ترین  بخش میشود که اگر در آن لحظه کالبدش را در راه پرستش پروردگار شرحه شرحه کنند، چیزي جز فرح

  . کند ها حس نمی خوشی

را، با نوك شعلهورش، به )) فرشتهاي در کمال جمال زوبین زراندود بلندي((ا به نظر آورد که در مورد دیگري، ترس

درد آن چنان .)) که چندین بار از قلبم عبور کرد تا آنکه بر عمق احشایم فرو نشست(( -جانب او پرتاب میکند 

صور لذتبخش بود که آرزو میکردم هرگز حقیقی بود که ناله جانسوزم را بر آورد و، در عین حال، چنان باالتر از حد ت

و هنگامی که  ;هیچ لذتی در زندگی، به اندازه آن درد، رضاي باطن به شخص نمیبخشد. از چنگش خالص نشوم

   .گذاشتفرشته زوبین را از جانم بیرون کشید، مرا سوزان در آتش عشق خداوندي باقی 

البته این گزارشهاي قدیسه ترسا، از لحاظ روانکاوي، قابل تعبیرات دامنهداریند، اما در کمال صداقت و صمیمیت آن 

او نیز مانند ایگناتیوس معتقد بود که خدا را میبیند . قدیسه، در آنچه بیان نموده است، هیچ گونه شکی نمیتوان کرد

  . ف میشودو، در آن حال، مرموزترین مسائل بر او مکشو

یک روز، در حال مناجات، به من اجازه داده شد که در یک لحظه دریابم چگونه همه چیز در وجود خداوند هم 

  . این یکی از باالترین الطافی است که خداوند به من عطا فرمود. ...مکنون است و هم آشکار

او چنان ذهن مرا در فهم . نوم باشدمنجی ما بر من مکشوف ساخت که به چه طریق ممکن است یک خدا در سه اق...

و اکنون . ...این راز روشن ساخت که من، به همان اندازه که دچار شگفتی شده بودم، از آن احساس آرامش میکردم

  . شود تجربهاي از خوشبختی ناگفتنی نصیبم می... چون به تثلیث ربانی میاندیشم
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کشیشهاي . صبی و اشباح وهمی بیماریش میدانستندهاي صومعه رویاهاي بیدار او را نتیجه حمالت ع راهبه

شیطان حواس شما را فریب داده : ((اقرارنیوشش نیز متمایل به همین طرز تفکر بودند و صراحتا به وي میگفتند

ساکنان شهر نیز که او را جنزده تصور میکردند از دستگاه تفتیش افکار درخواست کردند او را مورد معاینه .)) است

دوستی نصیحتش . و خاطرنشان ساختند که صالح است کشیشی با ورد و دعا جنها را از تن او بیرون براند قرار دهد،

او نیز به نگارش کتاب زندگی  ;کرد که گزارش زندگی و تجلیات روحی خود را براي دستگاه تفتیش افکار بفرستد

و آن را به عنوان سندي مقدس که موجب  بازرسان دستگاه تفتیش افکار کتاب را مورد بررسی قرار دادند. پرداخت

  . تحکیم ایمان خوانندگان میشود به رسمیت شناختند

هاي  وي، که اینک پنجاه و هفت سال داشت، همت به اصالح فرقه راهبه. با این داوري، موقعیت ترسا محکم شد

ن صومعه تجسم مسیح به جاي اقدام به برقرار ساختن مقررات زهد و ریاضتکشی دیرین در هما. کرملی گماشت

هایی را بپذیرد که حاضر باشند در فقر  تصمیم گرفت که صومعه دیگري دایر کند و در آن فقط نوآموزان و راهبه

هاي درشتبافت به تن میکردند، همیشه پا برهنه راه میرفتند، با کمال امساك  کرملیان اصلی کیسه. مطلق به سر برند

خود میخواست که تقریبا به همان انضباط )) کرملیان پابرهنه((ترسا از . یگرفتندغذا میخوردند، و اکثر اوقات روزه م

نه که آن را غایت مطلوب میدانست، بلکه به عنوان نشانهاي از فروتنی باطن و پشت کردن به این  ;سخت بازگردند

د که آن روش به منزله اهالی شهر آویال اعتراض کردن ;هزاران مانع در پیش راهش پدید آمدند. دنیاي وسوسهانگیز

و سرپرست محلی فرقه کرملیان  ;ها و خویشاوندانشان اقدامی عمدي است براي گسستن هرگونه پیوندي میان راهبه

ترسا از پاپ پیوس پنجم دادخواهی کرد و موافقت او را به . از دادن اجازه براي گشایش صومعه تازه خودداري کرد

را با خود یکدل و یک جهت سازد و صومعه جدید سان خوسه، واقع در یکی  وي توانست چهار نفر راهبه. دست آورد

خواهران صندلهایی بافته شده از . توسط پاپ تقدیس شد 1562هاي تنگ آویال، را دایر کند، که در سال  از کوچه

ه سر طناب به پا میکردند، روي کاه میخوابیدند، از خوردن گوشت پرهیز میجستند، و فقط درون صومعه خود ب

صد و هشتاد راهبه صومعه تجسم مسیح خشنود نبودند که، در آن مقایسه، آسودگی راه و رسم زندگی . میبردند

مدیره آن صومعه، به این حجت که ترسا نسبت به وي سوگند وفاداري و فرمانبرداري یاد کرده . ایشان برمال گردد

ترسا به . ش برپا کند و به صومعه تجسم مسیح باز گرددبود، به ترسا امر کرد جامه سفید پیشین خود را بر تن و کف

در دادگاه صومعه تجسم مسیح او را محکوم به خودبینی کردند و در حجرهاش . فرمان او گردن نهاد و چنان کرد

شوراي شهر راي به بستن صومعه سان خوسه داد و چهار نفر مرد نیرومند را مامور کرد که . زندانی ساختند

خدا اراده کرده است که : ((اما آن دوشیزگان نحیف صندلپوش گفتند. رهبر آن را خلع ید و اخراج کنندهاي بی  راهبه

ترسا . و مجریان سفت و سخت قانون جرئت نکردند آنها را بزور بیرون برانند.)) ما در اینجا بمانیم و خواهیم ماند

هاي او جلوگیري کند مثل آن است که به  دن نقشهسرپرست محلی فرقه کرملیان را، با این تذکر که اگر از انجام دا

چهار راهبه با ترسا همقدم . عمد هتک حرمت روحالقدس را کرده باشد، بیمناك ساخت و او فرمان به آزادیش داد

چهار عضو اصلی صومعه سان خوسه . شدند، و آن پنج نفر خود را پیاده در میان برف به منزلگاه تازه شان رساندند

و ) ترساي عیسی(اکنون تقریبا همه اسپانیا او را ترسا دخسو . نامیدند)) مادر((شادي در میان گرفتند و او راترسا را با 

در آن خانه به روي دنیا بسته . وي سرپرستی مهربان، بشاش، و در عین حال سختگیر بود. محرم خدا میشناختند

با پارچه پوشیده شده بودند، و کف آجري اطاقها به  ها پنجره ;هیچ زایري اجازه نداشت به درون آن راه یابد ;ماند

صفحه بزرگ گردانی در میان حصار خارجی صومعه کار گذاشته بودند . جاي تختخواب، میز، و صندلی به کار میرفت

و خوراك و آذوقهاي که مردم در نیمه بیرونی آن قرار میدادند با سپاسگزاري از طرف خواهران صومعه پذیرفته 

آنها از راه ریسندگی و سوزن زنی امرار معاش میکردند، بدین ترتیب که . ها اجازه تکدي نداشتند راهبهمیشد، اما 
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حاصل دسترنج خود را در خارج در ورودي صومعه قرار میدادند و هر خریداري آنچه را میپسندید بر میداشت و هر 

بدان صومعه رو آوردند، و یکی از آنها  با همه این سختیها، اعضاي تازهاي. چه کرمش بود به جاي آن میگذاشت

ها بازدید میکرد، چنان عمیقا  رهبر بزرگ فرقه کرملیان وقتی از آن صومعه. زیباترین و پرخواهانترین زن آویال بود

، 1567در سال . تحت تاثیر قرار گرفت که از ترسا خواهش کرد نظایر آن خانه را در نقاط دیگر اسپانیا نیز دایر سازد

هاي ناهموار را پیمود تا در  کیلومتر جاده 110هاي خود را همراه برداشت و با ارابهاي ناراحت  ندتن از راهبهترسا چ

تنها خانهاي . مذینا دل کامپو راهبهخانهاي براي زنانی که میخواستند به کرملیان پا برهنه ملحق شوند تاسیس کند

اما چون اهالی شهر کوشش  ;کسته و بام سوراخ شده بودکه به وي اهدا شد بنایی متروك و ویران با دیوارهاي ش

نجاران و بامسازان بی مزد و منت دست به کار شدند، خانه را . ها را در ترمیم آن بنا دیدند، به کمک شتافتند راهبه

. مرمت کردند، و اثاثیهاي ساده بر آن افزودند

اي خود را در زیر انضباطی نوین در آورد، به دین نایب دیر کرملیان مذینا دل کامپو، که میل داشت راهبان تناس

وي مردمی بود بلند قد، اما جوانکی که همراه . ترسا آمد تا درباره مقررات انضباطی صومعه از او کسب اطالع کند

خود داشت چنان کوتاه و نحیف بود که ترسا پس از رفتنشان با شوخ طبعی خاصی، که گاهی چاشنی رفتار سخت و 

.)) شکر خدا که من هم اکنون براي بنا کردن صومعه تازهام یک فرایار و نیم عضو دارم: ((یساخت، گفتبا وقارش م

خوان (سرنوشت چنان بود که آن نیمه فرایار، یعنی خوان د یپیس اي آلوارث، روزي به نام قدیس خوان دال کروث 

  . ه شودمشهور شود و مایه قدرت و سربلندي راهبان فرقه کرملیان پابرهن) صلیب

سرپرست محلی کرملیان، شاید براي آزمایش معیار قدرت و جرئت . مصایب زندگی ترسا هنوز به آخر نرسیده بودند

هاي آن صومعه، چون قبال نسبت به او  راهبه. ترسا، وي را به عنوان ناظمه صومعه تجسم مسیح مامور خدمت کرد

اما او چنان با فروتنی و . نتقام آنها را به خفت و خواري کشددشمنی کرده بودند، اکنون میترسیدند که ترسا از راه ا

. مهربانی رفتار کرد که فردفرد ایشان مفتون او شدند، و بتدریج انضباط سخت نوین در آن صومعه نیز حکمفرما شد

رات سهلتر فرایارهایی که هواخواه مقر. پس از این پیروزي، ترسا اقدام به بنیان گذاردن صومعه تازهاي در سویل کرد

  . بودند تصمیم گرفتند از نقشه اصالحی ترسا جلوگیري کنند

چندي بعد آن زن در . گروهی از ایشان زنی از عمال خود را در لباس یک راهبه پابرهنه به صومعه سویل فرستادند

. ایشان را میشنود هاي صومعه خود را تازیانه میزند و مانند کشیشی اقرار و اعترافات همه جا شایع کرد که ترسا راهبه

دستگاه تفتیش افکار بار دیگردست به کار بازجویی ترسا زد، او را به دادگاه مخوف خود احضار کرد، گواهیش را 

اما دشمنانش .)) بروید و به خدمت خود ادامه دهید.... شما از هراتهامی مبرا هستید: ((شنید، و فتوایش را صادر کرد

زنی نافرمان و سرکش که با ((وي ترسا را به عنوان . را با خود همراه کرده بودندنظر نماینده دایمی پاپ در سویل 

تظاهر به زهد و تقدس عقایدي زیان آور تبلیغ میکند، زنی که برخالف دستورهاي بزرگترهایش صومعه خود راترك 

میکند که این خود  کرده است، زنی که با جاهطلبی خود، مثل آنکه یکی از مجتهدان کلیسا باشد، االهیات تدریس

متهم ساخت و به وي )) توهینی است به مقام بولس حواري که صریحا زنان را از درس دادن ممنوع داشته است 

). 1575(فرمان داد که براي همیشه از کار خود کناره بگیرد و در راهبهخانهاي در شهر تولدو به گوشه عزلت بنشیند 

فیلیپ دوم کتاب . رو به کجا بیاورد ناچار نامهاي به شاه اسپانیا نوشت ترسا که نمیدانست در این گرفتاري تازه

پس با چاپاري مخصوص ترسا را به حضور خواند و دادخواهی  ;زندگی او را مطالعه کرده و آن را بسیار پسندیده بود

اهانه قرار گرفت، نماینده دایمی پاپ در سویل، پس از آنکه مورد توبیخ ش. او را شنید و به بیگناهیش یقین یافت

  . محکومیت ترسا را لغو کرد و اعالم داشت که مطالب خالف واقع به وي گزارش داده بودند
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راه : ترسا ضمن مسافرتها و مصایب زندگیش کتابهایی در حاالت و اعتقادات رازورانه خود منتشر ساخت که عبارتند از

گویی چند : ((گشت دردهاي بدنیش را شرح داده استدر کتاب کاخ روح، وي باز). 1577(و کاخ روح ) 1567(کمال 

و در همان هنگام، مغروق در صداي ریزش آب،  ;رود طغیانی از باالي پرتگاهی به درون مغزم سرازیر شده بودند

حمالت قلبی .)) مغزم فرسودهتر میشد و سردردهایم شدت میگرفتند. ها و چهچه پرندگان به گوشم میرسیدند نغمه

هاي  ترسا، در همان حال درد و بیماري، براي بازدید راهبهخانه. و معده از نگاهداري غذا امتناع ورزید متوالیتر شدند

 ;در ماالگا دچار حمله فلج شد، که پس از چندي بهبود یافت و به راه افتاد. نوبنیادش به مسافرتهاي خود ادامه میداد

ه مسافرت خود ادامه دهد و از شهرهاي سگوویا، در تولدو حمله دیگري به سراغش آمد، اما بزودي توانست ب

  . در آنجا خونریزي داخل ریوي وي را بستري کرد. والیاذولید، پالنسیا، و بور گوس گذشته به آلوا برسد

ترسا با شادي تمام، و با اطمینان قلبی به اینکه دنیاي درد و تباهی را پشت سر خواهد گذاشت و به مالزمت جاودانی 

پس از آنکه دو شهر آلوا و آویال در برابر یکدیگر به رقابتی شرم . یوست، مرگ را با آغوش باز پذیرفتمسیح خواهد پ

آور صف آرایی کردند، و چند بار پی در پی جسد ترسا را از چنگ هم ربودند، سرانجام پیکر وي در شهر زادگاهش، 

  . آویال، به خاك سپرده شد

دش فسادناپذیر بوده است، و بسیاري از ایشان نیز معجزاتی را به مقبره پرستندگان با ایمانش مدعی بودند که جس

اسپانیاییها از پاپ درخواست . ، فرقه کرملیان پا برهنه توسط پاپ تقدیس شد1593در سال . ترسا نسبت دادند

  این جنبش کردند که ترسا را در شمار قدیسان درآورد، و شخصیتهاي برجستهاي چون سروانتس و لوپه دو گا نیز در 

و هشت سال بعد ترسا، همراه با یعقوب حواري، به عنوان یکی از دو قدیس ) 1614(مراد حاصل . شرکت جستند

در خالل این ایام شخصیتی بزرگتر از ترسا در اسپانیا به وجود آمد، تاکلیسا را اصالح کند و . حامی اسپانیا معرفی شد

  . دنیا را تکان دهد

IV - ایگناتیوس لویوالیی  

پدرش دون . زاده شد 1491دون اینیگو د اونث اي لویوال در قلعه لویوال، در ناحیه باسک از ایالت گیپوثکوئا، به سال 

اینیگو که . بلتران د اونث اي لویوال داراي هشت پسر و پنج دختر، و یکی از اعضاي برگزیده نجیبزادگان اسپانیا بود

هاي او به کتاب  خوانده. خواند، و عالقهاي هم به دین نداشتبراي خدمت سربازي پرورش مییافت درس زیادي ن

در هفتسالگی او را براي آماده شدن به خدمت . آمادي دو گل و نظایر آن گونه رمانهاي شوالیهاي محدود میشدند

در . سربازي نزد دون خوان والسکوئز دکوئالر فرستادند و در مالزمت او بود که اینیگو به دربار راه یافت

و چون پس از چندي  ;ردهسالگی اینیگو به دام عشق ژرمن دو فوا، ملکه جدید فردیناند کاتولیک، گرفتار شدچها

انتخاب کرد، رنگهاي او را زیب پیکر خود ساخت، و دایما در این آرزو )) ملکه دلها((داراي لقب شد، او را به عنوان 

اما، در عین حال، . ه عنوان جایزه از ملکه محبوب خود بگیردبود که با پیروزي در تورنواها بتواند دستمال توربافتی ب

  . گذاشت اینیگو عشقبازیهاي گذران و عربده جوییهاي شبانه، یعنی نیمی از زندگی سربازي، را از دست فرو نمی

نقل کرد تا به نگارش درآید، هیچ کوششی  1556تا  1553در شرح حال ساده و صادقانهاي که وي در فاصله سالهاي 

دوره جوانی بی بند و بارش با اعزام وي به جبهه جنگ . در پنهان داشتن این هوسرانیهاي طبیعی به کار نرفته است

مدت چهار سال در آن محل باقی ماند، در حالی که هر شب خواب پیروزي و ترقی . پامپلونا پایتخت ناوار پایان گرفت

سپس، فرصتی پیش آمد که اینیگو توانست نام . ر میخاستمیدید و صبح در همان واقعیت یکنواخت روزمره از جا ب

با آنکه اینیگو با دالوري خود دفاع کنندگان را تشجیع به  ;فرانسویها به پامپلونا حمله کردند. خود را بلند آوازه سازد

توپ در هم  در این معرکه، پاي راست اینیکو با گلوله. پایداري کرد، اما مهاجمان دژ نظامی شهر را به دست آوردند

فاتحان با او به مهربانی رفتار کردند، استخوانهایش را جا انداختند، و او را بر تخت روانی ). 1521مه  20(شکست 
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از آنجا که استخوانهارا بدجا انداخته بودند، الزم شد دوباره آنها را در هم بشکنند و باز . روانه قلعه اجدادیش ساختند

عمل . تر از اولی از آب در آمد، زیرا یک تکه استخوان دراز از ساق پایش بیرون میزداین عمل دومی بد. جا بیندازند

ها تحمل شکنجه  سوم استخوانهاي پا را صاف و مرتب به دنبال یکدیگر قرار داد، اما دیگر آن پاکوتاه شده بود و هفته

. اي نرسید دستگاه استخوان کشی، که او را بکلی ناتوان و نحیف ساخت، به نتیجه

هایی از ماجراهاي هیجانانگیز شهسواران دالور و شاهزاده  هاي خسته کننده بهبودي هوس کرد باز قصه اینیگو در ماه

یکی زندگی مسیح و دیگري گلچینی : اما کتابخانه قلعه تنها حاوي دو کتاب بود ;خانمهاي به مخاطره افتاده بخواند

هاي مسیح و  کم کم چهره ;تدا سرباز از خواندن این کتابها خسته شددر اب. از زندگی قدیسان، و هر دو قلم لودولفوس

هاي قدیسان به همان اندازه برایش هیجانبخش شدند که  و افسانه ;مریم در نظرش تجسم یافتند و قوت گرفتند

مگر سربازان مسیح، در شجاعت و مردانگی، دست کمی از شهسواران  ;هاي عشقها و دالوریهاي درباري حماسه

. تیل داشتند کم کم در مغزش قوت گرفت که شریفترین همه جنگهاي تاریخ جنگ مسیحیت با اسالم بوده استکاس

یک شب مریم و . وي قصد آن کرد که به بیت المقدس برود و آن همه مکان مقدس را از زیر استیالي کافران در آورد

دیگر هرگز به هوس برآوردن ) اعتراف کردچنانکه بعدها نزد کشیش گونثالث (و از آن پس  ;کودکش را خواب دید

اینیگو از بستر برخاست، به زانو درآمد، و سوگند یاد کرد که تا واپسین دم سرباز فداکار مسیح و . غریزه جنسی نیفتاد

وي خوانده بود که جام مقدس مسیح زمانی در قصر کهنهاي در شهر مونتسرات، واقع در ایالت بارسلون، . مریم باشد

بنا به مشهورترین روایات، در آنجا بود که آمادي یک شب تمام در برابر تمثال مریم به دعا ایستاد تا . ه بودپنهان شد

به مجرد آنکه اینیگو توانایی مسافرت یافت، سوار قاطري شد و به قصد آن . خود را براي شهسوار شدن آماده کند

فکر میکرد که هنوز سربازي مجهز به وسایل و آماده پیکار تا چندي پیش خود . زیارتگاه دور افتاده قدم در راه گذارد

ها  اما آن قدیسانی که وي در کتابهایش خوانده بود سالح و زره نداشتند، بلکه آراسته به سادهترین خرقه. بدنی است

فاخر خود  پس از رسیدن به مونتسرات، روح خود را با سه روز توبه و زاري پاك کرد، جامه. و راسخترین ایمانها بودند

ماه مارس را تنها در نمازخانه صومعه  24تمام شب  ;را به ژنده پوشی داد، و خرقه خشن زایران را بر تن کرد

بیدار ماند و با خداي خود عهد بست که سراسر ))مادر خدا((بندیکتیان در حال ایستاده یا زانو زده، در برابر محراب 

روز بعد در آیین قربانی مقدس شرکت کرد، قاطر خود را به . ذراندعمر خویش را در خودداري جنسی و تهیدستی بگ

  . راهبان داد، و با پاي لنگان رو به بیت المقدس نهاد

پیر زنی محل غاري را به عنوان . میان راه، کنار کلبهاي در شهر منرسه توقف کرد. نزدیکترین بندر، بارسلون بود

را، براي چند روز، اقامتگاه خود ساخت و با اشتیاقی که به پیشی گرفتن اینیگو آنجا . پناهگاه موقتی به وي نشان داد

بر قدیسان در سختی کشیدنها و رنج تن بردنها در دل داشت به تمرین ریاضتهاي جانفرسایی پرداخت که نزدیک بود 

ه بود، چون از توجه غرورآمیزي که زمانی به حفظ ظاهر خود داشت سخت دچار ندامت شد. به مرگش منتهی شوند

یکسره پاکیزه نگاه داشتن و کوتاه کردن و شانه زدن موي سر، گرفتن ناخن، شستن صورت و دست و پا، و استحمام 

او به همان قوت الیمونی که از راه تکدي به دست میآورد قناعت میکرد، هرگز گوشت نمیخورد، . بدن را ترك کرد

د را تازیانه میزد، و ساعتهاي بسیار را به خواندن دعا گاهی چند روز متوالی روزه میگرفت، هر روز سه بار خو

زن دینداري که بر حال او آگاهی یافت، از بیم آنکه مبادا این آزارهاي جسمانی موجب هالکت وي شوند، . میگذراند

 اما بعد که او به حجرهاي در صومعه. اینیگو را به منزلش برد و از او پرستاري کرد تا سالمت خود را باز یافت

خاطره گناهکاریهاي گذشتهاش وي را . دومینیکیان منرسه انتقال دادند، باز آزار تازیانه زنی خود را از سرگرفت

و با عزمی راسخ آن را آزار میداد  ;او با بدن خود، که عامل گناهکاریها بود، به جنگ بر میخاست ;سخت مشوش کرد

گاهی اوقات این مبارزه به نظرش بیفایده میآمد و به فکر . براند و تازیانه میزد تا هرگونه وسوسه گناه را از آن بیرون
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چنانکه یک بار هنگام اجراي  ;آنگاه تجلیات بر او ظاهر، و باعث دلگرمی و امیدواریش میشدند. خودکشی میافتاد

در  ;آیین تناول عشاي ربانی و یقین دریافت که، به جاي قرص نان مقدس، خود مسیح را زنده و حاضر دیده است

و بار دیگر تثلیت ربانی را به چشم دید و بدون کمک الفاظ  ;موردي دیگر، مسیح و مادرش در برابر او نمایان شدند

باز، چنانکه خود نقل کرده . یا عقل، بلکه در پناه برق مکاشفت، راز جمع بودن سه وجود در یک خدا را دریافت

این تجلیات به کشمکشهاي روحی .)) به اصل آفرینش پی ببرمدر موقعیت دیگري خداوند به من اجازه داد که :((است

در آن هنگام، از شدت ریاضتهاي  ;او آرامش میبخشیدند و زنگ دیوانگیهاي جوانیش را از لوح ضمیرش میزدودند

جسمانی خود میکاست و امیدوار میشد که اینک با غلبه بر جسم خود میتواند، بدون احساس غرور، آن را پاك و 

خود را به )) تمرینهاي روحی((با این گونه تجربیات، که مدت یک سال به طول انجامیدند، اینیگو روش . زدمهذب سا

اینک، وي خود را . وجود آورد که به وسیله آن ممکن بود کالبدي بی ایمان را در اختیار ارادهاي مسیحی قرار داد

. الیق آن میدانست که رو به سوي بیت المقدس نهد

و قبل از آنکه روحیه کافر  ;در خالل سفر، دو هفته در رم ماند. ، در بارسلون سوار کشتی شد1523ل در فوریه سا

در چهاردهم ژوئیه، ونیز را به قصد یافا پشت سر . کیشانه آن شهر بتواند در ایمان او رخنه یابد، از آنجا گریخت

که موجب پشتگرمیش میشدند، به پس از تحمل مصایب بسیار، و در عین حال درك رویاهاي روحی . گذاشت

ترکها، که نظارت بر آن مکان مقدس را در دست گرفته . اما اقامت در بیتالمقدس عذابی الیم شد. فلسطین رسید

و  ;بودند، گرچه از ورود مسیحیان جلوگیري به عمل نمیآوردند، اما اجازه تبلیغ مسیحیت را به کسی نمیدادند

به رغم آن مقررات میخواهد مسلمانان را به دین مسیح در آورد، سرپرست محلی  هنگامی که اینیگو اظهار داشت که

فرقه فرانسیسیان که از طرف پاپ مامور حفظ آرامش در آن ناحیه بود از وي خواست که هر چه زودتر به اروپا 

. ، اینیگو بار دیگر قدم به خاك بارسلون گذاشت1524در ماه مارس . مراجعت کند

حال حس میکرد که گرچه بر جسم خود تسلط یافته، اما هنوز اسیر سر پنجه تخیالتش باقی مانده شاید وي در آن 

با اینکه اکنون سی و سه سال داشت، براي . پس با عزمی راسخ به پرورش و تنظیم قواي مغزي خود پرداخت. است

لیم دادن شدیدتر از اراده یاد گرفتن اما اصوال در بشر تمایل به تع ;فراگرفتن زبان التینی به شاگردان مدرسه پیوست

بزودي ایگناتیوس لویوالیی، چنانکه اهل دانش او را مینامیدند، شروع به موعظه کردن براي گروه کوچکی از . است

و همین امر سبب شد که هواخواهان آن زیبارویان اینیگو را به عنوان معاشر نااهل  ;زنان با ایمان، اما زیباروي، کرد

آنجا نیز به ارشاد . و به تحصیل فلسفه و االهیات پرداخت) 1526(وي به آلکاال رفت. ک مفصل زدندگرفتند و کت

اینیگو کوشش . جمع محدودي از زنان تیره بخت، که چند نفر از روسپیان توبه کار نیز در میانشان بودند، مشغول شد

اما در  ;را از جسم و جان ایشان بیرون براندبسیار کرد که با تعلیم روش تمرینهاي روحی خود تمایالت گناهکارانه 

  . و دستگاه تفتیش افکار او را احضار کرد ;عوض، چند نفر از پیروانش دچار حمالت عصبی و غش شدند

براي مدت دو ماه در زندان به سر برد، اما باالخره توانست بازرسان را به اصیل آیین بودن خود مطمئن سازد و 

و بار دیگر همان ) 1527(ایگناتیوس به ساالمانکا رفت . مر شد که دیگر گرد تدریس نگردداما به وي ا ;خالصی یابد

اکنون دیگر، . مراحل ارشاد، احضار به دادگاه، اقامت در زندان، رهایی از آن، و ممنوعیت از آموزش را به ترتیب گذراند

اما این بار االغی  ;ه زایران به راه خود ادامه دادسرخورده از اسپانیا، روي به پاریس نهاد و همچنان با پاي پیاده و خرق

  . سنگین از بار کتاب در پیش خود میراند

اي پذیرفته شد و، از راه تکدي، در خیابانها رزق روزانه و هزینه تحصیلی خود را به دست  در پاریس به نوانخانه

نگی کشیده، ریش ژولیده، و لباده ژندهاش وارد کولژ دو مونتگو شد و با چهره رنگ پریده و نزار، بدن گرس. میآورد

اما چنان با عالقه و پشت کار غرق در تحصیل شد که برخی از شاگردان کم  ;هاي زهر آلود قرار گرفت آماج تیر نگاه
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آنها با راهنمایی او به انجام تمرینهاي روحی، مانند دعاخوانی و ریاضت . کم او را چون قدیسی مورد احترام قرار دادند

  . براي توبه و فرو رفتن درحالت تفکر درونی، گراییدندکشی 

دو نفر هم اطاق او هر . ، به کالج سنت بارب منتقل شد و در آنجا نیز پیروانی به دور خود جمع کرد1529در سال 

ی به پیر فاور پتروس فابر چوپانی از مردم آلپ ساووا بود که از کودک. کدام از راهی مختلف به تقدس او ایمان آوردند

علت هجوم ترسهاي خیالی یا واقعی رنج بسیار برده و، در یکی از این هجومها، با خداي خود عهد کرده بود که همه 

اکنون که پیر به بیست سالگی رسیده بود، پیوسته میکوشید روح آشفته خود . عمر را در خودداري جنسی به سر برد

ستادگی میکرد، در پشت رفتاري خشک و با انضباط پنهان نگاه هاي نفس ای را که با حالتی تبالود در برابر وسوسه

ایگناتیوس گرچه ادعایی به هوش و ذکاوت خود نداشت، اما در پرتو عواطف باطنیش به آسانی بر رموز زندگی . دارد

وي مشکل روحی دوست جوانش را حدس زد و او را اطمینان داد به اینکه میتوان . درونی دیگران پی میبرد

. هاي نفسانی را تحت اختیار ارادهاي تمرین یافته در آورد انگیزه

اما چگونه باید اراده را تمرین داد ایگناتیوس لویوالیی در پاسخ میگفت، از راه تمرینهاي روحی پس آن دو با هم به 

ناتیوس هم اطاق دیگر او فرانسوا گزاویه بود که از شهر پامپلونا، یعنی همانجایی که ایگ. تمرین مشغول شدند

وي شجره نامه بلندي از نیاکان متشخص داشت، و جوانی . لویوالیی دوران خدمت سربازي خود را گذرانده بود، میآمد

فرانسوا . هاي پاریس و دختران مهماندارشان را میشناخت بود نیکومنظر، توانگر، مغرور، و خوشگذران که همه میخانه

با اینهمه، وي در کار . قیتهاي خود در ربودن دل زنان الف میزدبر آن دو زاهد ریاضت پیشه میخندید و از موف

تحصیالتش باهوش و کامیاب بود ودر همان زمان دانشنامه استادي خود را گرفته بود و براي کسب درجه دکتري کار 

گري زمان دی. و او به فکر فرو رفت ;روزي مردي را دید که چهرهاش از تطاول سیفیلیس آبلهگون شده بود. میکرد

که از نیاز باطنی خود به مشهور شدن و درخشیدن در جهان سخن میگفت، ایگناتیوس به آرامی این جمله را از 

وا فرانس ))ببازدزیرا که شخص را چه سود دارد، هرگاه تمام دنیا را ببرد و نفس خود را : ((انجیل برایش نقل کرد

و او نیز بعدها در اجراي . گزاویه از این جمله ناراحت شد، اما نتوانست هیچ وقت آن را از گوش خود بیرون براند

شاید محرك او غرور باطنیش بود به اینکه در تحمل محرومیتها و  ;تمرینهاي روحی به ایگناتیوس و فاور پیوست

انه میزدند، روزه میگرفتند، روي کف اطاقی سرد با پیراهن نازك آنها خود را تازی. سرما و رنج از آن دو تن عقب نماند

میخوابیدند، و پا برهنه و تقریبا تمام برهنه در برف راه میرفتند تا بدن خود را در مقابل سختیها پر طاقت سازند و، 

  . در عین حال، آن را به زیر فرمان اراده خود در آورند

ایگناتیوس آنها را از . ز شده بود، اکنون شکل کاملتري به خود گرفته بودندتمرینهاي روحی، که ابتدا در منرسه آغا

روي سرمشقی که دون گارثیا د ثیسنروس، رئیس دیر بندیکتیان شهر مونتسرات، در کتاب خود به نام تمرین زندگی 

به . صلی فرو ریختاما همه احساسات و تخیالت پرشور خود را نیز در آن قالب ا ;داده بود تنظیم کرد) 1500(روحی 

ایگناتیوس اساس فکر و . او به صورت یکی از نیروهاي محرك تاریخی دوران اخیر در آمد کوچکطوري که کتاب 

رمورد دین چیزي در نظر او داوري فردي د. تعلیم خود را بر حقانیت کتاب مقدس و لغزشناپذیر بودن کلیسا قرار داد

ما باید همیشه آماده باشیم که اگر مقامات . ((جز دعوي پوچ و اخاللگري مغزهاي پرافاده و تو خالی نمیتوانست باشد

براي پرهیز .)) کلیسایی چیزي را که در نظرمان سفید مینماید به سیاه تعریف کنند، باور کنیم که آن چیز سیاه است

خدمتگزاران فرمانبردار خداوند و، همچنین، نایب خداوند در زمین، یعنی کلیسا، بار از عذاب وجدان باید خود را چون 

براي انجام نخستین تمرین روحی باید گناهانمان را در نظر مجسم سازیم و حساب کنیم هر یک از آنها . بیاوریم

و آیا از هر یک از  ;شیطان تنها به خاطر یک گناه محکوم به سوختن در آتش دوزخ شد. مستوجب چه کیفري است

مان بر  گناهان ما به همان نحو تمرد و طغیانی بر ضد اراده خداوندي نیست بهتر است براي شمارش گناهان روزانه
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روي خطوط مستقیمی، که نماینده روزهاي هفتهاند، براي هر گناه عالمتی بگذاریم و سپس بکوشیم تا هر روز از 

در اطاق یا حجره تنگ و تاریکمان زانو بر زمین بزنیم و تصویر دوزخ را  چه خوب است که. شماره آن عالمات بکاهیم

هاي وارد بر  همه مخافتهاي آن آتش فناناپذیر و کلیه شکنجه ;هر چقدر که ممکن باشد واضحتر در نظر بیاوریم

 ;ان بشنویمهاي یاسشان را به گوش ج هاي درد و ناله ضجه ;اجساد دوزخیان را در برابر دیدگان خود مجسم سازیم

هاي آتش جانگداز را بر اعضاي بدنمان حس  زبانه ;بوي تعفن بدنهاي سوخته را همراه با بخار گوگرد به مشام آوریم

چگونه میتوانیم از آن عذاب جاویدان رهایی یابیم تنها به کمک مسیح که از جان خود : و آنگاه از خود بپرسیم ;کنیم

پس ما باید در اندیشه جزئیات زندگی مسیح، و حوادث  .بخشدا را نجات گذشت و شهادت بر صلیب را پذیرفت تا م

تاریخی مهمی که همراه آن در دنیا اتفاق افتادند، تعمق کنیم و، با نیروي تخیل خود، در برابر شخصیتهاي برجسته 

پس از گذراندن دو هفته تمام در این . لب بر لبه دامان و خرقه ایشان بساییمآن حماسه خدایی به زانو در افتیم و 

تفکرات، باید به دنبال مسیح راه بیفتیم و قدم به قدم او را در مراحل شهادتش، و در لحظاتی دردبار که زیر سنگینی 

ا در جثسیمانی هماواي او باید در وجود خود حس کنیم که دعاي آخرین ر ;صلیب از رفتار باز میماند، دنبال کنیم

خواندهایم، نیز همدرد با او ضربات تازیانه بر پیکرمان فرود آمده، خیو بر چهرهمان افتاده است، و بر چهارچوب 

در هفته چهارم باید . باید لحظات نزع او را بگذرانیم، با او بمیریم، و با او در خاك شویم ;صلیب میخکوب شدهایم

ابیم، مشاهده کنیم که پیروزمندانه سر از خاك گور به در میآوریم، و همراه مسیح به عالم خود را در حال رستاخیز بی

پس از آنکه با در نظر آوردن این رویاي متبرك قویدل شدیم، باید آماده آن باشیم که چون . باال صعود میکنیم

ن جهاد مقدس باید همه مصایب را و در آ ;سربازانی جان بر کف شیطان را به زانو و مردمان را به سوي مسیح آوریم

  . با خشنودي تحمل کنیم و جان خود را شادمانه نثار او سازیم

این دعوت به فداکاري در سراسر عمر، میان دانشجویان دانشگاه پاریس نه نفر هواخواه یافت دانشجویان جدي و 

ه در آن دریاي شکها و ترسها به لنگري جوانی که نخستین بار پی به نامفهوم بودن جهان برده بودند و آرزو داشتند ک

آنها داوطلب شدند که تقدیر و زندگی و رستگاري آنجهانی خود را یکسره به دست . از ایمان و امیدواري دست یابند

وي به ایشان پیشنهاد کرد که در موقع مناسب با هم به فلسطین بروند و در آنجا چندي، تا حد . ایگناتیوس بسپارند

، ایگناتیوس، فاور، گزاویه، دیگوالینث، آلونسو 1534اوت سال  15در . انند مسیح زندگی کنندامکان، عمال م

سالمرون، نیکوالس بوبا ذیلیا، سیمون روذریگوئث، کلود لوژي، ژان کودور، و پاشاز بروئه در نمازخانه کوچکی در 

دستی به سر برند، و سوگند خوردند محله مونمارتر گرد آمدند، عهد کردند که تمام عمر در خودداري جنسی و تهی

ایشان هنوز نقشه معینی براي مبارزه با آیین . که پس از دو سال ادامه تحصیل به سرزمین مقدس جالي وطن کنند

به مباحثات در االهیات عالقهاي نشان نمیدادند و  ;پروتستان نداشتند، بلکه اسالم را دشمن بزرگ خود میدانستند

نهضت ایشان بیشتر از رازوري اسپانیایی ریشه گرفته بود تا از  ;راه تقدس و دینداري بود هدف اصلیشان پیشروي در

. در نظر ایشان بهترین حجت، زندگی با ایمان بود. مناقشات فکري معمول در آن زمان

نیز رساندند هاي آلپ عبور کردند، و خود را به و با پاي پیاده خاك فرانسه را پیمودند، از کوه 1537 1536در زمستان 

در ضمن این تاخیر و . اما ونیز با ترکان عثمانی در جنگ بود و سفر غیرممکن. به امید آنکه از آنجا راهی به یافا بیابند

بر اثر مصاحبت با این کشیشهاي فداکار، . انتظار، ایگناتیوس با کارافا آشنا شد و چندي به فرقه تئاتینها پیوست

سطین تغییر یافت و به فکر افتاد که در همان خاك اروپا زندگی خود و همراهانش تصمیم وي به زندگی کردن در فل

پس از مشاورهاي با شاگردان، قرارشان بر این شد که اگر تا پس از یک سال انتظار راه . را وقف خدمت کلیسا سازد

خود صالح بداند به عهده  فلسطین به رویشان باز نشود، همگی خود را در اختیار پاپ بگذارند تا هر وظیفهاي را که

  . فاور توانست براي همه آن گروه اجازه کشیش شدن را به دست بیاورد. ایشان محول سازد
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اگر به خاطر عالیم ظریف . سرش طاس شده بود و اندکی میلنگید. در این هنگام ایگناتیوس چهل و شش سال داشت

و نافذ، و هیئت باوقارش نبود، قامت کوتاه صد و پنجاه و و اشرافی چهره، چانه و دماغ تیز، چشمان فرو رفته و سیاه 

اما آنچنانکه بود، حالت قدیسی مجذوب و جان برکف  ;هفت سانتیمترش او را آدمی ناچیز و بی اثر معرفی میکرد

و در  ;ایگناتیوس آزار کسی را نمیخواست، گرچه برقراري سلطه دستگاه تفتیش افکار را الزم میدانست. داشت

با طیب  ;وي سختگیر اما مهربان بود. اید گفت که او خود قربانی آن دستگاه بود، نه عامل اجراي احکامشحقیقت ب

و آرزویش این بود که مردمان را، نه با آتش و شمشیر، بلکه  ;خاطر از بیماران و مبتالیان به طاعون پرستاري میکرد

. نشاندن ایمانی راسخ در دلشان، به دین مسیح در آورد از راه نفوذ یافتن بر مغز و روح جوان و انعطاف پذیرشان، و

هاي مسیحیت در امر پرورش افراد بود، اما به فرا گرفتن دانش یا  ایگناتیوس، با آنکه خود بانی یکی از کامیابترین فرقه

یها وي در االهیات تبحري نداشت و در مباحثات و ریزهکاریهاي فکري مدرس. نیروي تفکر چندان اهمیتی نمیداد

دیگر الزم نمیدانست که درباره . وي اصوال ادراك مستقیم را بر تفاهم استداللی ترجیح میداد ;شرکت نمیجست

و احساس میکرد  ;زیرا یقین داشت که ایشان را به چشم دیده است ;وجود مسیح، مریم، و قدیسان اقامه برهان کند

در واقع، ایگناتیوس در باطن خود . ه وي نزدیکتر استکه وجود آنها از هر چیز و هر کس که در اطراف خود دارد ب

اما با همه این تجربیات باطنی و رازورانه، مردي بود که جانب جهد و کوشش را  ;آدمی بود سرمست از وجود مسیح

به هیچ وجه راه . او میتوانست، با روشهایی انعطافپذیر، خود را به هدفهاي تغییرناپذیرش برساند. از دست نمیگذاشت

اما لیاقت و فراست آن را داشت که اوضاع زمان را در نظر  ;ناصواب را براي رسیدن به هدفی صواب اختیار نمیکرد

گیرد، امیدها و خواستهاي خود را تخفیف دهد، روشهاي خود را با خلق و خوي اشخاص و شرایط محیط منطبق 

خودداوري و دستیاران و خدمتگزاران شایسته را از میان سازد، هرجا الزم بود تدبیر به کاربرد، مردمان را با تیزبینی و 

ایشان دستچین کند، و پیروان خود را چنانکه در باطن خویش میاندیشید چون فرمانده سپاهی رهبري کند و به 

هنگ ((ایگناتیوس گروه کوچک پیروان خود را با اصطالحی نظامی . کارهایی که در خور لیاقتشان بود بگمارد

در حقیقت ایشان سربازانی بودند که داوطلبانه براي تمام مدت عمر خود در پیکار با بی ایمانی و  ;ندمیخوا)) عیسی

و به همین سبب بود که با طیب خاطر انضباط سخت سپاهیگري را میپذیرفتند  ;تساهل کلیسا نامنویسی کرده بودند

. دندنها و همگی، یکدل و یکجهت، فرمانروایی مطلق پیشواي خود را گردن می

هاي خود را به تصویب پاپ  ، ایگناتیوس، فاور، و الینث از ونیز به قصد رم به راه افتادند تا نقشه1537در پاییز سال 

اما در . همه آن مسافت را پیاده پیمودند و با نان و آبی که در راه تکدي میکردند خود را زنده نگاه داشتند. برسانند

گویی یقین داشتند که از سرچشمه نیت و نیروي  ;رودهاي مذهبی میخواندندتمام مدت مسافرت، با خاطري شاد، س

  . همان گروه کوچک روزي سازمانی بزرگ و توانا به وجود خواهد آمد

V - یسوعیان  

زیرا پاولوس سوم را غرق در سیاستی مهم  ;چون به رم رسیدند، فورا اجازه تشرف به حضور پاپ را خواستار نشدند

بیمارستان اسپانیایی به خدمت مشغول شدند، از بیماران پرستاري کردند، و جوانان را تعلیم پس در یک . یافتند

، پاولوس ایشان را بار داد، و چون شنید که قصد دارند به فلسطین بروند و در آنجا زندگی 1538در اوایل سال . دادند

و، با کمک چند نفر از کاردینالهایش، مبلغ راهبانه و زاهدانهاي در پیش گیرند، نسبت به ایشان اظهار مالطفت کرد 

پس از آنکه فداییان مسافرت خود را غیر ممکن . به عنوان خرج سفر به ایشان پرداخت) دالر 550(کراون  210

چند تن دیگر از اعضاي . یافتند و مجبور شدند از آن صرفنظر کنند، تمام آن پول را به صاحبان اصلیشان پس دادند

پاولوس سوم . ال باقی مانده بودند به رم احضار شدند، و در این هنگام عدهشان به یازده نفر رسیدآن گروه که در شم

فاور و الینث را به استادي در دانشگاه رم تعیین کرد، در حالی که ایگناتیوس وظیفه خاصی در پیش گرفت که 
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خانه ((که از هواداران خود جمع آوري کرد، وبراي این منظور، با اعاناتی  ;عبارت بود از به راه راست آوردن روسپیان

و با شور و غیرت بر ضد انواع جرایم جنسی به موعظه  ;را بنیان نهاد تا روسپیان بی پناه را در آن جاي دهد)) مارتا

. پرداخت، و از این راه براي خود دشمنانی آفرید

تعهد به . قاید و آیین آن تصریح شوندبا روي آوردن داوطلبان تازهاي به سوي این جمع، الزم آمد که اصول ع

که  ،))فرمانده((بدین ترتیب که  ;فرمانبرداري محض بر دو تعهد خودداري جنسی و زندگی تهیدستانه افزوده شد

چهارمی نیز به اصول آیین فرقه  بعدا تعهد. توسط پیروان انتخاب میشد، بالفاصله پس از شخص پاپ قرار گرفت

اجراي فوري ((و )) خدمتگذاري به درگاه خلیفه رم به عنوان نایب خدا در زمین: ((مزبور اضافه شد، که عبارت بود از

در سراسر )) و بدون چون و چراي آنچه را که پاپ زمان یا جانشینانش، براي نجات ارواح و یا اشاعه دین الزم بدانند

، ایگناتیوس از کاردینال کونتارینی خواهش کرد که مواد آیین نامه را از نظر پاولوس سوم بگذراند 1539در سال . دنیا

پاپ موافق بود، اما بعضی از کاردینالها . و از او درخواست کند که آن گروه را به عنوان فرقهاي نوظهور تقدیس کند

سرانجام، پاپ بر اعتراضات ایشان فایق آمد و با صدور  .مخالفت کردند، زیرا آن گروه را افراطیونی متمرد میشناختند

خوانده شده بود به )) انجمن عیسی((آنچه را که در متن توقیع به عنوان ))به خاطر حکومت کلیساي مبارز((توقیع 

)) خدمتگزاران موظف انجمن عیسی((اعضاي آن فرقه، به طور مشخص، ). 1540سپتامبر  27(رسمیت شناخت 

به بعد معمول شد، و آن هم در اصل اصطالح هجوآمیزي بود که کالون  1544از سال  ))یسوعی((واژه . خوانده شدند

پس از مرگ ایگناتیوس موفقیت و . و معترضان دیگر به کار میبردند، و خود ایگناتیوس هرگز آن را بر زبان نراند

قه نوین موجب شد که واژه یسوعی جنبه هجوآمیز خود را از دست بدهد، و در نیمه دوم قرن شانزدهم اعتبار آن فر

  . به صورت عنوانی افتخارآمیز درآید

تا چندین روز پس از آن کاري . ایگناتیوس لویوالیی به فرماندهی فرقه نوظهور انتخاب شد 1541آوریل سال  17در 

در رم ) اکنون پنجاه سال داشت(وي بقیه عمرش را . ت دیگر انجام ندادجز ظرف شویی و خدمات پست و پرمشق

به موجب اساسنامه کاملی که بین سالهاي . گذراند، و مرکز فرماندهی انجمن را به طور دایم در آنجا دایر ساخت

به دست تنظیم کرد که با تغییراتی جزئی تا زمان حال به قوت خود باقی مانده است قدرت نهایی  1552و  1547

از هر ایالت دو نفر نماینده انتخاب میشدند، و اینان همراه با . اعضایی که سوگند تعهد یاد کرده بودند سپرده میشد

را میدادند که در مورد لزوم اختیار داشت فرمانده )) هیئت فرماندهی((روساي محلی، فرمانده، و دستیارانش تشکیل 

چهار دستیار داشت که بر هر یک از اعمال او نظارت میکردند، اشتباهات فرمانده یک مشاور و . تازهاي انتخاب کند

مهمش را به وي خاطر نشان میساختند، و هرگاه او را فردي ناالیق تشخیص میدادند، هیئت فرماندهی را دعوت 

. میکردند تا او را از مقامش معزول کند

در این مدت، آنها به آیین و . و سال نوآموزي کنندداوطلبانی که می خواستند به انجمن عیسی بپیوندند میبایست د

هدف انجمن آشنایی مییافتند، تمرنیهاي روحی را به جاي میآوردند، زیردستی و نوکري میکردند، و خود را یکسره 

ایشان موظف بودند که خواستهاي شخصی را به یک . از باالدستهایشان قرار میدادند)) فرمانبرداري مقدس((در تعهد 

به هر سو روانه )) اجسادي بی اراده((ند، مانند سربازانی دستورهاي افراد باالتر از خود را اجرا کنند، و چون سو نه

میبایست مترصد . و میبایست بپذیرند که فرمانبرداري از باالدستهایشان به منزله فرمانبرداري از خداوند است ;شوند

ارش دهند، و اگر دیگري خطاکاري خودشان را گزارش دهد، باشند که خطاهاي یاران خود را به مقامات مسئول گز

گرچه قوانین انضباطی سخت و دقیق بودند، اما انجمن موارد خاص را در نظر . ابدا نسبت به او کینه در دل نگیرند

ظاهرا  .و بندرت ممکن بود اراده فردي را در هم بشکند، یا قوه ابتکار را از بین ببرد ;میگرفت و قابلیت انعطاف داشت
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تمایل به فرمانبرداري خود نخستین قدم به سوي کسب لیاقت در فرماندهی است، زیرا همین تمرینها بودند که عده 

  . زیادي از مردان الیق و مبتکر به بار آوردند

تا که قابل پس گرفتن بود میسپردند )) ساده((آنهایی که از این دوره دشوار نوآموزي جان سالم به در میبردند، تعهد 

)) طبقه دوم((و بدین ترتیب وارد  ;تمام عمر در خودداري جنسی و تهیدستی و فرمانبرداري صرف به سربرند

بعضی از آنها در همین مقام باقی میماندند و چون برادران غیر روحانی به خدمات نیکوکارانه ادامه میدادند، . میشدند

آرزوي رسیدن به مقام کشیشی، تحصیل ریاضیات، فلسفه،  ، در))دانشمندان تعلیم یافته((و برخی دیگر به عنوان 

آنهایی که آزمایشهاي بیشتري را . االهیات، و ادبیات کالسیک میکردند و در مدارس و کالجها به تدریس میپرداختند

و باالخره، عده قلیلی هم  ;میشدند)) دستیاران تعلیم یافته((و صاحب عنوان )) طبقه سوم((میگذراندند وارد 

ارتقا یابند و اینها کشیشانی بودند که خصوصا سوگند )) تعهد سپردگان((و مقام )) طبقه چهارم((وانستند به میت

معموال اقلیت کوچکی )) تعهد سپردگان((گروه . فرمانبرداري مطلق نسبت به هر فرمان و دستور پاپ یاد کرده بودند

هر چهار طبقه مانند راهبان با هم در . ز نمیکردآوردند که عده شان از یک دهم کل اعضا تجاو را به وجود می

صومعهاي زندگی میکردند، در خوردن و آشامیدن راه امساك میپوییدند، و جسم خود را آماده هر خدمت شاقی نگاه 

هر عضوي که به انجمن عیسی . اما روزه نمیگرفتند و، به غیر از مواقع ضروري، ریاضت به جا نمیآوردند ;میداشتند

میشد حق داشت عنوان مالکیتهاي شخصی خود را محفوظ نگاه دارد، اما عواید داراییش کال وقف انجمن پذیرفته 

هر فرد یسوعی میبایست دارایی و عمل خود را موقوف در راه . میشد، که وارث نهایی غالب این گونه داراییها بود

. جالل بی انتهاي خداوندگار بداند

ایگناتیوس به . ازمانی تا این اندازه ساخته و پرداخته دست یک فرد بوده باشدکمتر در تاریخ دیده شده است که س

اندازه کافی زندگی کرد که بتواند در اساسنامه انجمن عیسی تجدید نظر کند و آن را به صورت دستورهایی کامال 

ا که در سراسر اروپا و وي از درون اطاق کوچک و لختش، باقدرت و مهارتی تام، اعمال سپاهیان خود ر. عملی در آورد

وظایف دشوار فرماندهی انجمن، و . بسیاري از نقاط دیگر جهان پراکنده شده بودند هدایت و تنظیم میکرد

بنیانگذاري و نگاهداري دو مدرسه و چندین بنگاه خیریه در رم، دیگر اندك اندك بر پیکر سالخوردهاش سنگینی 

همواره نسبت به ضعیفان مهربان بود، دیگر حتی با مقربترین زیردستان وي که  ;میکردند و او را از پا در میآوردند

با مشتی گردو و تکهاي . اما نسبت به نفس خویش از همه سختگیرتر بود. خود به بیرحمی و خشونت رفتار میکرد

د، و حتی گاهی اوقات در شبانروز فقط چهار ساعت میخوابی. نان و کاسهاي آب چند نوبت غذاي خود را برگزار میکرد

هنگامی که . مدت فرو رفتن در حال مکاشفات و تجسم رویاهاي آسمانی را به نیم ساعت در شبانروز تقلیل میداد

شاید  ;، بسیاري از اهالی رم حس کردند که نسیم تندي از وزش بازمانده است)1556(چشم از دنیاي فانی برگرفت 

در آن زمان مردم هنوز . سودگی حاصل جبران کردندهم از طرفی پارهاي از پیروانش افسردگی خود را با آ

نمیتوانستند از خاطر خود بگذرانند که این اسپانیایی رام نشدنی یکی از بانفوذترین مردان تاریخ دوران آینده خواهد 

تعهد ((در هنگام مرگ ایگناتیوس، انجمن عیسی نزدیک به هزار عضو داشت که سی و پنج نفرشان از . شد

پس از مناقشات بسیار، که حاکی از اشتیاق به فرمانده شدن یسوعیان ظاهرا فرمانبردار بود، دیگو . ندبود))سپردگان

اما از آنجایی که، در چهار پشت قبل، اجدادش یهودي بودند، عدهاي از  ;)1557(الینث به فرماندهی انتخاب شد

پاپ پاولوس چهارم که از . قام نشناختندبزرگان اسپانیایی که در فرقه یسوعیان نفوذي داشتند او را الیق آن م

مادامالعمر بودن مقام فرماندهی فرقه بیمناك بود و آن را وسیله رقابتی با مقام پاپ میدانست، دستور داد تا در مواد 

اما بعدا پاپ پیوس چهارم آن قرار را  ;اساسنامه تجدید نظر به عمل آید و دوره فرماندهی به سه سال محدود شود

به سبب لباده سیاهی که (یافت )) پاپ سیاه((از آن به بعد، فرمانده یسوعیان در نسلهاي آینده لقب . ملغا کرد
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پس از آنکه فرانسوا بورژیا، دوك گاندیا، به یسوعیان پیوست و ثروت بیکرانش را وقف آن فرقه ساخت، ). میپوشید

، عده )1565(ین فرمانده انتخاب شد هنگامی که وي به عنوان سوم. انجمن عیسی بسرعت توسعه و قدرت یافت

. ایالت یا کشور مختلف، به سر میبردند 18خانه، در  130نفر رسیده بود که در  3500اعضاي آن به 

مبلغان انجمن به هندوستان، چین، ژاپن، و دنیاي جدید . اروپا براي فعالیتهاي یسوعیان جبهه کوچکی شمرده میشد

ه صورت پیگردانی مخاطرهجو و جنگ آزما در آمدند که انواع مصایب زندگی خود در امریکاي شمالی ایشان ب. رفتند

در امریکاي جنوبی ایشان، بیش از هر دسته دیگري از تازه واردان، در . را چون عنایاتی از جانب خداوند میپذیرفتند

ه لیسبون را ترك کرد ، قدیس فرانسوا گزاوی1541در سال . راه پرورش بومیان و رواج کشاورزي علمی خدمت کردند

زنگی به دست گرفت و در خیابانها به راه افتاد  ;و با یک کشتی پرتغالی، پس از سالی رنج راه، خود را به گوآ رسانید

  . تا شنوندگانی به دور خود جمع کند

و  چون این منظور حاصل شد، به موعظه آنان پرداخت و چنان با صداقت و فصاحت اصول دین مسیح را توضیح داد

آن قدر بسادگی و صراحت مبانی اخالقی مسیحیت را توصیف کرد که هزاران نفر از هندوان و مسلمانان، و حتی 

  . عدهاي از پرتغالیان سختی کشیده و نفی بلد شده، را به دین مسیح در آورد

 ;کردن یافتبخش بود بیمارانی را شفا داد و شهرت به معجزه  چون در علم پزشکی دست داشت و بیانش اطمینان

، ضمن آنکه گزاویه را در شمار قدیسان )1622(توقیع صادره از جانب پاپ . اما خود وي هرگز چنین ادعایی نداشت

میساخت یعنی استعداد طبیعی سخن گفتن به هر زبان )) ودیعه زبانی((معرفی میکرد، وي را متصف به دارا بودن 

رمان آسا زبانشناس محجوبی بود که ساعتهاي دراز از وقت خود را اما در حقیقت آن قدیس قه. بیگانه در هنگام نیاز

گاهی اوقات ایمانش بر بشر دوستیش . صرف به خاطر سپردن مواعظش به زبانهاي تامیلی و مالهاي و ژاپنی میکرد

و دستور داد  چنانکه ژان سوم، شاه پرتغال، را وادار کرد که دستگاه تفتیش افکار را در گوآ برقرار سازد، ;غلبه مییافت

شاید دلیل  ;هیچ هندویی نباید به خدمات کلیسایی پذیرفته شود، مگر آنکه چند پشت اجداد مسیحی داشته باشد

این دستور آن بود که وي نمیتوانست تحمل این فکر را کند که یک مسیحی پرتغالی براي اقرار معاصی در مقابل یک 

من میخواهم در جایی تبلیغ : ((اویه گوآ را ترك کرد، زیرا میگفتسرانجام، گز. نفر کشیش بومی زانو بر زمین زند

که در نظر وي به دین !)) کافران و بیدینان را به دست من بسپارید ;کنم که مسلمان و یهودي وجود نداشته باشند

ر ، به قصد ژاپن، پا در سف1549در سال . مسیح آوردنشان آسانتر صورت میگرفت، زیرا ایمان راسخی نداشتند

  . گذاشت و در میان راه به تحصیل زبان ژاپنی پرداخت

پس از پیاده شدن در بندر کاگوشیما، گزاویه و دستیارانش در خیابانها به موعظه مشغول شدند، و اهالی نیز با کمال 

د دو سال بعد، به گوآ بازگشت، آشوبی را که در میان مسیحیان برخاسته بو. ادب به سخنان ایشان گوش فرا دادند

پس از تحمل رنج بسیار، به ). 1552(فرونشاند، و سپس رو به سوي چین نهاد تا آن کشور را به دین مسیح در آورد 

امپراطور چین ورود اروپاییان به خاك کشورش را . جزیره چانگ چوئن، واقع در پایین دهانه رود کانتون، رسید

در صدد راه یافتن به درون سرزمین چین بود که بیمار گناهی مستوجب مرگ اعالم داشته بود، با این وصف، گزاویه 

 ;اي خداي بزرگ، من دل به امید تو بسته بودم: ((درحالی که فریاد میزد ;وفات یافت 1552دسامبر سال  2شد و در 

. وي چهل و شش سال عمر کرده بود.)) مرا شرمسار جاودانی مساز

یگانه با همان وظیفهشناسی و از جان گذشتگی به خدمت مشغول یسوعیان اروپا نیز مانند مبلغانشان در کشورهاي ب

براي هر . ایشان در محل ماموریت خود باقی میماندند و در هنگام بروز طاعون از بیماران پرستاري میکردند. بودند

سندیده تحصیالت عالی و رفتار پ. طبقه از مردم موعظه میکردند و بیان خود را با هر محفل و موقعیتی وفق میدادند

ایشان . آنان موجب آن میشد که زنان، نجیبزادگان، وحتی شاهان براي اقرار معاصی کشیشان یسوعی را انتخاب کنند
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ایگناتیوس همواره از راه اندرز به آنها  ;با کمال جدیت، اما با حزم و نزاکت، در کارهاي دنیوي شرکت میجستند

یسوعیان معموال مردانی . ینداري بیشتر و حزم کمتر ترجیح داردحزم بیشتر و دینداري کمتر بر د: گوشزد کرده بود

  . با سجایاي بزرگ اخالقی بودند، و عیبهایی که بعدا بر آنها گرفته شدند هنوز در آن زمان به ظهور نپیوسته بودند

نار میداشتند و گرچه ایشان از لحاظ مبانی صنفیشان موید دستگاه تفتیش افکار بودند، اما در عمل خود را از آن بر ک

داد که پرورش  کم بودن عده آنان این اجازه را نمی. میکوشیدند تا از راه آموزش و پرورش به اصالح افراد بپردازند

. کودکان را نیز برعهده گیرند و، از این رو، سعی خود را تنها مصروف آموزش و پرورش مدارس متوسطه میساختند

هاي دیگر، و بخصوص روحانیان پروتستان قرار داشتند، ایشان براي پیروان و  قهها زیر نفوذ و اختیار فر چون دانشگاه

شاگردان خود کالجهاي مخصوص دایر کردند و همواره در پی آن بودند تا جوانان نخبهاي بار بیاورند که در نسل 

  . اند ته شدهیسوعیان بزرگترین مربیان زمان خود شناخ. بعدي بتوانند پیشوایی اجتماعی را در دست بگیرند

در فرانسه، )) لیسه((در آلمان، و)) ژیمنازیوم((که با )) مدرسه مقدماتی((یسوعیان در شهرهاي مهم اروپا تعدادي 

گاهی اوقات نیز، . که معادل کالجها بود تاسیس کردند)) مدرسه عالی((یعنی مدرسه متوسطه، تطبیق میکرد و نیز 

هاي موجود را تحویل بگیرند و آنها را به سبک خود اداره  ممکن بود دانشگاهچنانکه در کویمبرا و لوون اتفاق افتاد، 

برنامه درسی آنان، محتمال به نسبتهاي . ایشان با دادن تعلیمات مجانی رقباي خود را به شگفتی میانداختند. کنند

منازیوم شتورم در در هلند و آلمان دایر شده بود، ژی)) برادران همزیست((مدارسی که توسط فرقه : مختلف، از

اساس این تعلیمات بر مطالعه . ستراسبورگ، و مواد درسی آکادمیهاي اومانیستها در آلمان و ایتالیا اقتباس شده بودند

تدریس به زبان التینی صورت میگرفت و استعمال زبان بومی براي شاگردان اکیدا ممنوع بود، مگر  ;آثار کالسیک بود

باالتر فلسفه مدرسی تدریس میشد، و پرورش اخالقی بار دیگر مورد تاید قرار  در کالسهاي. در روزهاي تعطیل

هر روز سنن دینی به مغز شاگردان تلقین میشدند و مقررات روزانه خواندن . میگرفت و با ایمان دینی آمیخته میشد

الهیات چنان ذهن دعا، تفکر درونی، اقرار معاصی، آیین تناول عشاي ربانی، مراسم قداس، و باالخره تحصیل ا

دانشجویان را به اصیل آیینی متوجه میساخت که در نیمه دوم قرن شانزدهم هیچ کدام از ایشان از جاده لگد کوب 

شک نیست که . و، از همین راه، اومانیسم از کفر به مسیحیت بازگردانده شد ;شده آبا و اجدادي خود منحرف نشدند

از جمله آنکه نیروي حافظه را زیاد به کمک میگرفت، ذهن نوجو را  ;این روش پرورشی نیز معایب بزرگی داشت

و نیز مفاسد تاریخ را  ;هاي آن زمان، از لحاظ مطالعه علوم ناقص بود سرخورده و مایوس میکرد و، مانند دیگر برنامه

بیکن درباره با این همه، مرد آزاد فکري چون فرانسیس . انگاشت تا بتواند بر وضع موجود حکومت کند نادیده می

در خالل دو قرن آینده، .)) همان طور که هستند، اي کاش از آن ما بودند: ((مدارس یسوعیان گفته است

. هاي یسوعی در هر رشته و مقامی ممتاز بودند، به جز در پژوهشهاي علمی فارغالتحصیالن دانشکده

آموزشی، تدبیر سیاسی، و جانبازي خود  یسوعیان با روش. در هنگام مرگ ایگناتیوس، صد کالج یسوعی وجود داشت

در راه مقصود، با شوري متکی بر انضباط و مهارتی در منطبق ساختن هدفهایشان با وسایل و امکانات موجود، 

توانستند موج مهاجم جنبش پروتستان را به عقب برانند و دوباره قسمت بزرگی از آلمان، بیشتر خاك مجارستان و 

بندرت گروهی آن قدر کوچک توانسته است اقداماتی آن قدر . حی را به کلیسا بازگردانندبوهم، و همه لهستان مسی

سال به سال بر حیثیت و نفوذ یسوعیان افزوده شد، و هنوز بیست . بزرگ را در مدتی آن قدر کوتاه به انجام برساند

ز نهضت اصالحات کاتولیکی سال از تاریخ تاسیس رسمی آن نگذشته بود که به عنوان درخشانترین نتیجه حاصل ا

که اروپا از دیر زمان در انتظارش بود تا به  عمومیسرانجام، هنگامی که کلیسا جرئت کرد آن شوراي . شهرت یافت

باز این یسوعیان بودند که  مناقشات در زمینه االهیات خاتمه دهد و بر زخمهاي دینیش مرهمی نهد را دایر سازد،
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و به همین خاطر نیز پاپها دفاع از قدرت تزلزل یافته خود، و پشتیبانی از ایمان  ;اعتماد پاپها را به خود جلب کردند

  . شناسی، لیاقت، رازداري، و فصاحت ایشان سپردند سال را بر عهده دانش، وظیفه پا بر جاي کهن

  

  

فصل سی و نهم

  پاپها و شورا

1517 -1565  

  

I  - پاپها در بن بست  

اکنون باید یک نفر نویسنده غیر کاتولیک چگونگی واکنش پاپها نسبت به اعتراض  ;کار دشوار را به آخر گذاشتیم

در ابتدا این واکنش آمیخته با تعجبی . مبارزه جویانه جنبش اصالح دینی را درك، و بیطرفانه درباره آن داوري کند

صالح دینی، شاید جز یک نفر، همه مردانی نیکو خصال بودند تا آن حد که سیاستمداران پاپهاي دوره ا. دردناك بود

نه از خود گذشته و پاکدامن، بلکه اصوال متین، بشر دوست، و هوشمند بودند و صمیمانه  ;میتوانند نیکو خصال باشند

، همچنین سازمانی است که هنوز اعتقاد داشتند که کلیسا، گذشته از آنکه سابقهاي درخشان از خدمات برجسته دارد

درست است که برخی از رهبران روحانی . براي حفظ سالمت اخالقی و آرامش فکري مردم اروپا کامال ضروري است

هاي بزرگ کردهاند، اما مگر نظایر همان زیاده رویها و بدکاریها، و حتی  راه خطا پیموده و از قدرت خود سو استفاده

ر سازمانها و حکومتهاي غیردینی وجود نمیداشته است اکنون، چنانکه میبینیم، اگر انسان خیلی بدتر از آن، در دیگ

تردید میکند در اینکه حکومت کشوري را به گناه آزمندي فرمانروایان یا دستبردهاي مامورانشان از میان براندازد، 

دانش، ادبیات، فلسفه، و هنر تمدن چگونه میتوان در برانداختن کلیسایی که طی هزار سال پیوسته با اشاعه دین، 

اروپا را در دامن خود پرورش داده است دچار تردید نشد اگر اصول عقاید متعصبانهاي که موجب حفظ نظام اجتماع 

و تحکیم مبانی اخالق شده بودند براي هاضمه فکري تاریخنویس یا فیلسوف ثقیل و سنگین بودند، کلیسا چه گناهی 

اصول عقایدي که پروتستانها پیشنهاد میکردند آن قدر عقالنیتر و باور کردنیتر بودند که و در مقابل، آیا  ;داشت

بتوانند با تفاوت آشکار خود بهبودي وضع اروپا را از هر جهت تضمین کنند به هر حال، اصول دین نه بر منطق 

جود میآوردند که افراد عادي را در این اصول قالب ایمانی را به و ;اقلیت، بلکه بر نیازمندي اکثریت جامعه متکی بود

چهارچوب خود از خطر وسوسه و غرایز زیانبخش طبیعی مصون نگاه میداشتند و آنها را موظف میساختند که با 

اگر این قالب را از هم متالشی . خودداري و انضباطی که الزمه برقراري جامعه و تمدن است زندگی را به سر برند

ر به جاي آن فورا آشکار میشود، که شاید برقراري آن، پیش از گذشت قرنها آشفتگی کنید، لزوم تهیه قالبی دیگ

قوانین : زیرا مگر نه این بود که خود مصلحان دینی در این عقیده با کلیسا هماوا بودند ;اخالقی و روحی، میسر نباشد

اما در مورد طبقات روشنفکر، آیا  اخالقی بدون پشتیبانی ایمان دینی اثري در اصالح جامعه نمیتواند داشته باشد و

آیا هنر در  کاتولیکایشان در زیر حکومت فرمانروایان پروتستان آزادتر و خوشبختتر بودند تا در زیر سلطه پاپهاي 

حان پروتستان، که میخواستند مردم را از توجه پرتو هدایت کلیسا بارور نشد، و آیا همان هنر بارور بر اثر دشمنی مصل

به تمثالهایی که مایه شوق و امید زندگیشان بود محروم دارند، پژمرده نگشتچه دالیل قانع کنندهاي وجود داشتند 

هایی بیشمار در آورند، تا هر کدامشان  که، صرفا به خاطر پروراندن اذهان، مسیحیت را ذره ذره کنند و به صورت فرقه

راه کینه دیگران را به پستی و نیستی بکشانند، و هر یکشان به تنهایی در برابر غرایز بشري ناتوان بمانند ما از 
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نمیتوانیم به یقین بدانیم که آنچه در باال گذشت افکار و احساسات پاپهاي دوره اصالح دینی بوده است یا نه، زیرا 

اما ممکن است پیش خود تصور کنیم  ;د را منتشر میسازندرهبران فعال جامعه بشري بندرت اصول عقاید فلسفی خو

او . هایی شده بود پایه حکومت پاپی را در زیر پاي خود متزلزل یافت دچار اندیشه) 1521- 1513(که وقتی لئودهم 

، اما با این وصف ;نیز مانند بسیاري از ما آدمی بود مجرم به گناه و منهمک در اهمالی که منجر به تباهکاري میشد

عادتا رفتاري به نهایت مهربان داشت، و نیمی از شاعران رم را از خوان کرم خود متنعم نگاه . فردي بود قابل بخشش

با این حال، تا بدعتگذاران شهر برشا را به کیفر مرگ نرساند، آرام ننشست و همواره در این عقیده اصرار  ;میداشت

تا اندازهاي که ممکن بود از یک فرد . تش از مغز آدمیان بیرون راندورزید که افکار نفاقانگیز را میتوان با لهیب آ

. خاندان مدیچی که به مقام پاپی رسیده باشد توقع داشت، نسبت به مارتین لوتر بامدارا و بردباري رفتار کرد

! یانداختتصور کنید که اگر وضع زمانه واژگون میشد، چگونه پاپ مارتین لوتر لئو سرکش را از صفحه روزگار برم

و حال آنکه در  ;اشتباه لوتر در این بود که اصالح دینی را مناقشهاي نابخردانه در میان راهبانی ناآزموده پنداشت

، که همان اوایل دوره پاپی لئو بود، جان فرانچسکو پیکو دالمیراندوال سخنرانی جالب توجهی در حضور 1517سال 

و پیش بینی )) زنندهترین وجهی رسوخ فساد را به داخل کلیسا شرح داد با((پاپ و کاردینالها ایراد کرد که در آن 

از اقدام به درمان آن زخمها خودداري کند، بیم آن میرود که خداوند دیگر از هرگونه معالجه ... اگر لئو((کرد که 

به رغم این .)) ندمسالمتآمیزي روي بگرداند و یکباره اعضاي بیمار پیکر کلیسا را با شمشیر و آتش قطع و نابود ک

اخطار بجا، لئو خود را غرق در سیاستی کرد که عبارت بود از به هم انداختن کشورهاي اروپایی به منظور متعادل 

چنانکه یکی از تاریخنویسان کاتولیک . داشتن قواي آنها و در نتیجه مصون داشتن ایاالت پاپ از آفت آزمندیشان

و در نتیجه دربار  ;دست به اصالحات اساسی بزند... اوجود آن احتیاج مبرموي هرگز به فکر نیفتاد که ب: ((میگوید

بهترین دلیل آنکه اصالح میبایست با ضربهاي شدید، آن هم از .)) پاپ همچنان پولپرست و دنیا پرست باقی ماند

شکست  در روش اصالح مسالمتآمیز خود با) 1523 -  1522(خارج، شروع شود این بود که پاپ هادریانوس ششم 

وي که منصفانه زیاده رویهاي کلیسا را پذیرفت و اقدام به اصالح از باال کرد، مورد استهزا و تحقیر اهالی . مواجه شد

رم واقع شد، زیرا اصالحات هادریانوس را موجب قطع جریان طال از کشورهاي ماوراي آلپ به سوي رم تعبیر کردند 

. با این خودپسندي نابخردانه از غصه یاس و درماندگی در گذشت و، در نتیجه، وي پس از قریب دو سال مبارزه

بشر : از لحاظ فکر و اخالق او از بهترین پاپها بود. کوفت) 1534 - 1523(طوفان متراکم خود را بر سر کلمنس هفتم 

ن خود هاي جنسی و دستبردهاي مالی اطرافیا کلمنس در هوسرانی. دوست، بخشنده، و مدافع یهودیان آزار کشیده

جست و تا آخر زندگی پر آشوبش، با هدایت و حمایت عاقالنه خود، هنر و ادبیات ایتالیا را رشد و رونق  شرکت نمی

فکر او به اندازهاي روشن بود که  ;شاید وي بیش از آن با دانش و فرهنگ بود که بتواند فرمانرواي موفقی باشد. داد

رك میکرد، دانش وسیع وي سبب سستی ارادهاش میشد، و تردید علل و دالیل وقوع هرگونه بحرانی را بخوبی د

با این همه، ما نمیتوانیم حس . رایش کشورهاي اروپایی را یکی پس از دیگري از زیر سلطه حکومت رم خارج میکرد

کلمنس هفتم کسی بود که به چشم . همدردي خود را از مردي که چنان نیات خیر در سر داشت یکسره دریغ داریم

کسی بود که مجبور شد از  ;غارت رم را دید و به دست تودهاي از مردم بی سر و پا و امپراطوري توانا اسیر افتادخود 

بستن پیمان عاقالنهاي با هنري هشتم صرفنظر کند و، در عوض، تنها در این انتخاب ناگوار مخیر بماند که یا هنري 

کسی بود که چون به اتحاد فرانسه با ترکان عثمان  ;ان راهشتم و انگلستان را از دست بدهد یا شارل پنجم و آلم

جواب شنید که اگر به مخالفت خویش ادامه دهد، کشور فرانسه با )) مسیحیترین پادشاه جهان((اعتراض کرد از آن 

 هرگز پاپی جام فرمانروایی را این سان، تا آخرین قطره درد تلخش، نیاشامیده. حکومت پاپی قطع رابطه خواهد کرد

هنگامی که درباره اخالق و قواي جنگی شارل پنجم به خطا رفت و . اشتباهات کلمنس هفتم فاجعهانگیز بودند. بود
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در نتیجه او را به تسخیر و غارت رم دعوت کرد، چنان لطمه سختی بر حیثیت و نفوذ حکومت پاپی وارد آورد که 

و چون بعدا به دست خود تاج امپراطوري  ;رم بپیچدسبب شد آلمان شمالی نیز با گستاخی تام سر از پیروي فرمان 

را بر سر مردي گذاشت که ناتوانی او را در برابر دشمنانش آشکار ساخته بود، احترام و ستایش دنیاي کاتولیک را نیز 

 وي تسلیم شارل پنجم شد، زیرا از سویی فاقد نیروي مادي کافی براي پایداري بود و از سوي دیگر بیم. از دست داد

آن داشت که مبادا امپراطوري یاغی شورایی از مقتدایان کشوري و روحانی گرد آورد، با تبانی ایشان هر دو سررشته 

اقتدار دینی و کشوري را به دست خود گیرد، و با آن چیرگی، کلیسا را به زنجیر اسارت کشد و حتی امکان داشت که 

منس همان شهامتی را که عمویش، لورنتسو دمدیچی، در اگر کل. خود پاپ را چون غاصبی حرامزاده مخلوع سازد

در سینه داشت، میتوانست پیشدستی کند و شورایی تشکیل دهد که، در پرتو ) 1479(ناپل از خود بروز داده بود 

و بدین ترتیب، توفیق مییافت که وحدت  ;هدایت آزادیخواهانهاش، اخالقیات و اصول عقاید کلیسایی را اصالح کند

. روپاي باختري را محفوظ نگاه داردمسیحیت ا

آلساندرو فارنزه زاده . جانشین وي در ابتدا چنین نشان میداد که واجد هر دو نوع شرایط فکري و اخالقی است

 ;با آثار کالسیک، بر اثر تحصیل نزد یولیوس پرمپونیوس الیتوس، آشنایی داشت ;خانوادهاي توانگر و با فرهنگ بود

محبوب و مقرب پاپی بود که در تاروپود  ;لورانس به صورت اومانیستی تمام عیار در آمده بوددر محافل مدیچیهاي ف

پس از نشان دادن  ;مقام کاردینالی داشت) 1493(در بیست و پنج سالگی  ;بودزرین موي خواهر وي گرفتار افتاده 

به اتفاق  1534ام ماموریتهاي سیاسی، و برتري جستن بر همه اقران در کالج کاردینالها، در سال لیاقت فطري در انج

آرا، با عنوان پاولوس سوم، به مقام پاپی انتخاب شد و به عنوان شایستهترین مرد جهان مسیحیت براي احراز آن 

موضوع دارا بودن چهار فرزند  حرمت وي در جهان مسیحیت چنان بود که. شامخترین منصب روحانیت شهرت یافت

با این حال، در شخصیت و زمامداري او تزلزلها . لطمهاي بر آن وارد نیاورد) 1519(پیش از رسیدن به مقام کشیشی 

زیرا پاولوس  ;و تضادهاي فکري بسیار مشاهده میشد، که شاید تا حدي زاده موقعیت حساسش در عرصه تاریخ بود

ان دوره رنسانس، که دوست میداشت، و جنبش اصالح دینی، که در نظرش نامفهوم یا سوم مانند ستونی لرزان در می

وي با بدنی نحیف مدت پانزده سال در برابر آشوبهاي سیاسی و داخلی ایستادگی . نابخشودنی مینمود، قرار گرفته بود

خواست که ساعت سعد و نحس با مغزي آکنده از همه نوع دانش زمان، گاه و بیگاه، از علماي احکام نجوم مدد . کرد

با وجود داشتن احساساتی تند، که گاهی . براي سفر کردن، تصمیم به کار گرفتن، و یا حتی بار دادن را تعیین کنند

چلینی، که زمانی به فرمان . اوقات منجر به انفجار خشمی شدید میشد، وي به خودداري و تسلط بر نفس معروف بود

که به نظر اغراقآمیز  ;وصف کرده است)) که به هیچ چیز، حتی به خدا، ایمان نداشتآدمی ((وي زندانی شد، او را 

تا آنکه در سالهاي آخر عمر رفتار اوالد و اعقابش او را از  ;میآید، زیرا دست کم پاولوس به خودش ایمان داشت

کار فرمانرواییش روش  وي در همان مورد که گناه کرده بود به کیفر رسید، بدین معنی که در ;زندگی دلسرد کرد

ایاالت پیاچنتسا و پارما را به  ;حمایت از خویشاوندان را، که از رسوم بارز پاپهاي دوره رنسانس بود، شعار خود ساخت

هاي چهاردهساله و  کاله قرمز کاردینالی را به برادر زاده ;پسرش، پیر لویجی، و کامرینورا به نوهاش، اوتاویو، سپرد

و، علی رغم فساد اخالقیشان، آنان را مورد حمایت قرار داد و سرانجام نیز تباهی آنها دامنگیر هفده سالهاش بخشید 

. پاولوس سوم شخصیتی داشت بدون مرام اخالقی، و مغزي داشت بدون خرد. خودش شد

ر اصالح پاولوس سوم به درستی ایراداتی که مصلحان دینی بر اداره امور کلیسایی وارد میآوردند معترف بود، و اگ

سازمان کلیسایی واقعا تنها مانع راه حصول به آشتی دو جانبه میان کاتولیکها و پروتستانها بود، احتمال آن میرفت 

، پیر پائولو ورجریو را به نزد رهبران جنبش 1535در سال . که او بتواند جنبش اصالح دینی را از میان براندازد

در ضمن، تصریح کرد که به هیچ وجه  ;ر شورایی عمومی دعوت کندپروتستان فرستاد تا ایشان را براي شرکت د
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ورجریو از آلمان با . اجازه نخواهد داد در اصول مسلم دین کاتولیک، و یا قدرت پاپها، تغییري اساسی به عمل آید

ا ملحق زیرا گزارش وي حاکی از آن بود که در آنجا کاتولیکها نیز به پروتستانه ;وضعی بدتر از دست خالی برگشت

و نیز مهیندوك فردیناند شکایت از آن کرده  ;شده و در صمیمیت پاپ به تشکیل شوراي عمومی شک آورده بودند

پاپ بار دیگر در . بود که نمیتواند کشیشی را، مبرا از آلودگی به زنا، میخوارگی، و جهل، براي اقرار معاصی خود بیابد

اما  ;پیروان لوتر وارد مذاکره شود و قرار تشکیل شورایی را بگذارد پتر وان درورست را مامور کرد که با 1536سال 

سرانجام، پاولوس حد اعالي کوشش خود را . پتر مورد تمسخر برگزیننده ساکس قرار گرفت و بدون توفیق بازگشت

را مامور وي کاردینال گاسپارو کونتارینی : به کار برد تا حسن تفاهمی در میان کلیسا و مخالفانش به وجود آورد

و چنانکه دیدیم، وي شخصیتی بود که طی سالها  ;شرکت در مجلس مذاکرهاي که در راتیسبونا دایر میشد کرد

  . خدمت صمیمیت خللناپذیر خود را در نهضت کاتولیکی اصالح کلیسا نشان داده بود

شتیاق ربودن تاج پیروزي، نمیتوانیم به آسانی از احساس غمخواري نسبت به کاردینال پیري خودداري کنیم که با ا

هاي آپنن و آلپ را شکافت و خود را به  برف کوه 1541هاي فوریه و مارس سال  از راه برقراري صلح دینی، در ماه

  . در آنجا همه مفتون فروتنی و سادگی و خوش طینتی او شدند. راتیسبونا رساند

ندگان کاتولیک، و مالنشتون، بوتسر، و پیستوریوس، وي با بردباري قدیسانه خود در میان اك، پفلوگ، و گروپر، نمای

گناهکاري ذاتی، : درباره مسائل عمدهاي چون. نمایندگان پروتستان، حکمیت کرد و مذاکرات را به مدارا پیش برد

ماه مه همان سال، کونتارینی با  3در  ;هاي مقدس توافق نظر حاصل شد آزادي اراده، غسل تعمید، آیین تایید و رتبه

خداي بزرگ را سپاس که دیروز عالمان االهی کاتولیک و پروتستان در مورد : ((مژده داد فارنزهي تام به کاردینال شاد

مینه اما براي توافق در مسئله آیین قربانی مقدس هیچ گونه ز.)) عقیده به رستگاري بشر با یکدیگر موافقت کردند

پروتستانها نمیتوانستند بپذیرند که کشیشی بتواند نان و شراب را تبدیل به جسم و خون . مساعدي به دست نیامد

کاتولیکها میدیدند که اگر دست از قلب ماهیت بکشند، مثل آن است که قلب و روح مراسم قداس و  ;مسیح کند

ینی دلشکسته و فرسوده به رم بازگشت، در حالی که کونتار. شعایر کلیساي کاتولیک رومی را از دست داده باشند

آماج تیرهاي شماتت پیروان کاردینال کارافا، که با تعصب شدید خود در پیروي از کلیساي اصیل آیین او را لوتري 

 پاولوس نیز در مورد پذیرفتن موادي که کونتارینی امضا کرده بود تکلیف خود را نمی. میخواندند، قرار گرفته بود

در . به هر حال، کونتارینی را خوشامد دوستانهاي گفت و مقام نمایندگی پاپ در بولونیا را به او تفویض کرد. ستدان

  . آنجا، وي پنج ماه پس از ورود در گذشت

پاولوس بیمناك بود که مبادا آشتی کردن پروتستانها با . سیاستهاي دینی بیش از همیشه مبهم و مه آلود شدند

ه امپراطور شارل پنجم، با خاطري آسوده از وحدت و صلح آلمان، با تمام قدرت خود رو به کلیسا سبب گردد ک

آنگاه، با اشغال ایاالت پاپی، متصرفات شمالی و جنوبی خود در خاك ایتالیا را به هم متصل سازد و  ;جنوب آورد

شدن اوضاع آلمان، کونتارینی را متهم به فرانسواي اول نیز، از ترس آرام . بساط اقتدار دنیوي پاپها را یکسره براندازد

این ساخت که خود را با خفت و خواري تسلیم اراده بدعتگذاران کرده است، و براي پاولوس سوم پیغام فرستاد که 

و در همان حال . اگر صلح خود را با لوتریها بر هم زند، وي با تمام نیروي خود از حکومت پاپی پشتیبانی خواهد کرد

چنین مینماید که پاولوس سرانجام به این نتیجه رسید که . وشید تا با پیروان لوتر پیمان اتحاد ببنددفرانسوا میک

، وي با سیاستی زیرکانه شارل و 1538در سال . مصالحه دینی با پروتستانها موجب زیان سیاسیش خواهد شد

ز آنکه بدین ترتیب شارل را از جبهه و پس ا ;فرانسوا را وادار کرد که در نیس پیمان ترك مخاصمه را امضا کنند

هنگامی که شارل . باختریش مطمئن ساخت، وي را تشویق به قلع و قمع پیروان لوتر کرد و به او وعده کمک داد

، پاولوس قواي امدادي خود را پس خواند، زیرا بار )1546(نزدیک بود در جنگ با پروتستانها به پیروزي قطعی برسد 
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بدین . ه امپراطور فاتح و فارغ از دشمنی پروتستانها به وسوسه تسخیر ایتالیا بیفتد بر خود لرزیددیگر از این اندیشه ک

ترتیب، پاپ بزرگ موقتا طرفدار پروتستانها شد و آیین لوتري را وسیله نجات حکومت پاپی شمرد عینا همان طور که 

  . حمله سلیمان قانونی وسیله نجات آیین لوتري شده بود

ل، سپر دیگر پاپ در مقابل شمشیر بران شارل، یعنی فرانسواي اول، مشغول مذاکره براي بستن پیمان در این احوا

در میان این . اتحاد با ترکانی بود که در هر فرصت تهدید اسالم را به تسخیر خاك ایتالیا و اسارت رم تکرار میکردند

به بن بست و پریشانی رسیده بود، را باید معذور  آشفتگی، پارهاي تردیدها و سستیهاي پاپ پاولوس سوم، که آنچنان

زیرا وي براي دفاع از خود، جز مشتی سپاهی و ایمانی که تنها در قلب مردم ضعیف و زیردست رسوخ یافته  ;داشت

اگر بخواهیم دریابیم که نقش ایمان دینی در این رشته مبارزات قدرت طلبانه تا . بود، یار و مددکار دیگري نداشت

ازه ناچیز بوده است، کافی است به ذکر این مطلب بپردازیم که وقتی امپراطور شارل پنجم خبر یافت پاپ چه اند

: پاولوس سوم دست دوستی به سوي کشور فرانسه دراز کرده است، به نماینده دایمی پاپ در آلمان چنین گفت

پاولوس نه .)) مرض فرانسوي پاپ در سن پیري دچار بیماري بدي شده که معموال خاص جوانان است، یعنی((

جنبش پروتستان را سرکوب کرد و نه در سازمان کلیسایی اصالحات اساسی به وجود آورد، اما قدرت حکومت پاپی را 

وي تا لحظه آخر فرمانروایی خود یک پاپ دوره رنسانس . احیا کرد و آن را به عظمت و نفوذ سابق خود بازگرداند

و نقاشان و مجسمه سازان دیگر را تشویق کرد و به ایشان کمکهاي مالی رساند، رم را  آثار هنري میکالنژ ;باقی ماند

مزین کرد، در ضیافتهاي پر شکوه )) نمازخانه پائولینا((و )) تاالر شاهی((با بناهاي نو زیبا ساخت، واتیکان را به 

ها، و زنان  گران لوده، رقاصهشرکت جست و زنان زیباروي را بر سر میز خود خوشامد گفت، و موسیقدانان، بازی

تیسین یک سلسله . و حتی در هشتاد سالگی، این پاپ، همه فن حریف میدان بود ;خواننده ر ابه دربار خود راه داد

پاپ، این پونتیفکس ) در موزه ناپل(ها  بهترین این تک چهره. هاي استادانه از او به یادگار گذاشته است تک چهره

شان میدهد که هنوز نیرومند است و گرچه صورتش را نگرانیهاي مسائل کشوري و خانوادگی هفتاد و پنج ساله، را ن

سه سال بعد تیسین تصویر دیگري از پاولوس و . چنگ زدهاند، اما سرش هنوز در برابر سختی زمان خم نشده است

پاپ که اکنون  ;یغمبرانه داشتکه بیشتر جنبه پیشگویی پ) باز هم در موزه ناپل(هایش، اوتاویو وآلساندرو، ساخت  نوه

، پیر لویجی، فرزند 1547در سال . فرسوده و خمیده شده، با حالتی بدگمان، اوتاویو را مورد بازپرسی قرار داده است

، اوتاویو بر ضد پدرش طغیان کرد و با دشمنان پاولوس پیمان همکاري بست 1548در سال  ;پاولوس، به قتل رسید

پاپ پیر، که حتی مغلوب فرزندان خود شده بود، مرگ را با آغوش باز پذیرفت . پراطور سازدتا پارما را جزو تیول ام

اسم بی مسمایی بر خود گذارده بود، زیرا از مردانگی و نیرومندي و هدفهاي ) 1555- 1550(یولیوس سوم ). 1549(

و آسایش طلب لئو دهم تقلید بلکه برعکس، از رفتار سهل انگار  ;عالیمنش یولیوس دوم هیچ اثري در وجود نداشت

گویی که با مرگ لوتر بساط جنبش اصالح  ;میکرد و دوره حکومت پاپی خود را با مردمداري مسرفانهاي به سر میبرد

  . انگاشت دینی را برچیده می

وي به شکار میرفت، دلقکهاي درباري نگاه میداشت، بر سر قمار پولهاي هنگفت میگذاشت، گاوبازي را تشویق  

و باید گفت رویهمرفته طعم  ;د، و غالمبچهاي را که مامور پرستاري االغش بود به مقام کاردینالی میرساندمیکر

یولیوس سوم وینیوال و عدهاي از هنرمندان را مامور کرد . آخرین لقمه کفر هنري و اخالقی رنسانس را به رم چشاند

را بنا کنند که آن را مرکزي براي گرد )) پاپ یولیوسویالي ((بناي زیباي )) دروازه مردم((تا، در بیرون ) 1553(

در سیاست خویشتن را با کمال آرامش در تبعیت شارل . آمدن هنرمندان و شاعران و برپاساختن جشنها قرار داد

 و چنین می ;وي از بیماري نقرس خود رنج ناروا میبرد و کوشید تا آن را از راه روزه گرفتن درمان کند. پنجم گذارد

. ید که این پاپ لذت طلب به واسطه امساك در خوراك فوت کرده باشد، یا به گفته برخی بر اثر اسراف در خوشینما
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خدمات و  ;زندگی اخالقیش ایراد ناپذیر و ایمانش عمیق بود. پاپ مارکلوس دوم از قدیسان چیزي کم نداشت

اما وي در بیست و دومین روز  ;میمانه بودنداقداماتش همه در نوع خود نمونه و کوششهایش در راه اصالح کلیسا ص

در این هنگام گویی براي اثبات آنکه نهضت اصالحات کاتولیکی تا ). 1555مه  5(پاپی خود دار فانی را وداع گفت 

مقام پاپی هم رسوخ یافته است، کاردینالها جووانی پیترو کارافاي زاهد را که روح و نداي نهضت اصالحطلبی در 

وي که اکنون هفتاد و نه سال داشت و در عقاید . ، به پاپی برگزیدند)1559- 1555(به نام پاولوس چهارم  ایتالیا بود،

خود سخت پابرجا بود، همت به اجراي نظرات خویش گماشت و چنان با اراده راسخ و ایمان باطنی که از مردي به 

پاپ مردي آهنین است و پا بر هر : ((ي گفتآن سن و سال بعید مینمود به کار پرداخت که سفیر فلورانس درباره و

کارافا، که در نزدیکی شهر بنونتو به دنیا آمده بود، گرماي ایتالیاي جنوبی را در .)) سنگی بگذارد از آن جرقه میپرد

مزاجی چون کوه . خون خود داشت و به نظر میرسید که آتشی در ژرفاي چشمان فرورفتهاش به طور دایم میسوزد

، و تنها سفیر اسپانیا بود که، با پشتگرمی به سپاهیان کارآزموده دو که د آلوا جرئت عبور از آن را آتشفشان داشت

و همان طور که یولیوس دوم و لئو  ;پاولوس چهارم نسبت به اسپانیایی که بر ایتالیا چیره شده بود نفرت داشت. کرد

رورانده بودند، نخستین هدف این هشتاد ساله غیرتمند دهم آرزوي بیرون راندن فرانسویان را از خاك ایتالیا در سر پ

وي شارل پنجم را ملحدي مرموز خواند، وي . نیز رهانیدن ایتالیا و حکومت پاپی از زیر سلطه امپراطوري اسپانیا بود

داد،  خطاب کرد، مردم اسپانیا را کف پس مانده سامیها لقب)) افلیج جسمی و روحی((را فرزند دیوانه مادري دیوانه و 

، 1555در دسامبر سال . و سوگند یاد کرد که هرگز فیلیپ دوم را در مقام نیابت سلطنت میالن به رسمیت نشناسد

با هانري دوم، پادشاه فرانسه، و ارکوله دوم، فرمانرواي فرارا، پیمانی بست که به کمک یکدیگر کلیه سپاهیان 

وزي، پاپ سینا را به قلمرو خود میافزود و فرانسه میالن را به در صورت پیر. امپراطوري را از ایتالیا بیرون برانند

عالوه بر آن، توافق کرده بودند که هم  ;تصرف در میآورد و نگهداري ناپل را نیز به عنوان تیول پاپی به عهده میگرفت

سلطنت کنار شارل و هم فردیناند را، به گناه پذیرفتن شرایط پروتستانها در جریان برپایی دیت آوگسبورگ، از 

بازیهایی که از فاصلهاي دور و در امان میان فجایع تاریخی به چشم میخورد، فیلیپ  بر اثر یکی از آن مسخره. بگذارند

وي با اکراه به دوکه د . دوم، که از متعصبترین حامیان کلیسا بود، ناگهان خود را بر ضد حکومت پاپی در جنگ دید

سرباز زبده خود  10000در فاصله چند هفته، دوك با . ا به داخل ایاالت پاپی براندآلوا فرمان داد که سپاه ناپلی او ر

آنانیی را به  ;برلشکریان ضعیف پاپ غلبه یافت و، در پیشرفت خود، شهرها را یکی پس از دیگري به تصرف در آورد

س پیمان اتحاد میان فرانسه و پاولو). 1556نوامبر (غارت کشید، در اوستیا مستقر شد، و رم را مورد تهدید قرارداد 

عثمانی را تصویب کرد و در همان زمان منشی امور کشوریش، کاردینال کارلو کارافا، به سلیمان قانونی متوسل شد 

هانري دوم، پادشاه فرانسه، لشکري به سر کردگی فرانسوا، دوك دو گیز، به ایتالیا . که به ناپل و سیسیل حمله برد

اما در همان هنگام،  ;وستیا را از دوکه د آلوا پس گرفت و موجب خرسندي خاطر پاپ شدو وي نیز ا ;روانه کرد

شکست فرانسویان در سن کانتن دوك دو گیز را مجبور کرد با سربازان خود شتابان به فرانسه باز گردد، و دو که د 

ز وحشت به ناله و زاري در آمدند و اهالی رم ا. هاي شهر رم گذارد آلوا که مقاومتی دربرابر خود نداشت رو به دروازه

پاولوس دانست که ادامه دشمنی ممکن است بار دیگر فاجعه غارت رم . آرزوي مرگ پونتیفکس بیباك خود را کردند

 12در . را تجدید کند، و حتی موجب آن شود که اسپانیا یکسره از تبعیت کلیساي کاتولیک رومی روي بگرداند

  . را با دوکه د آلوا امضا کرد ، پیمان صلح1557سپتامبر سال 

دوك شرایطی بسیار مسالمتآمیز پیشنهاد نمود و از پیروزي خود اظهار شرمندگی کرد، و بر پاي پاپ مغلوب بوسه 

مستملکات پاپی، که توسط دو که د آلوا مسخر شده بودند، به وي مسترد گردیدند و حقانیت حکومت پاپ تایید . زد

این پیروزي نیروي دولتی بر قدرت کلیسایی به اندازهاي کامل و . صرف اسپانیا باقی مانداما ناپل و میالن در ت ;شد
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، مراسم تاجگذاري وي تنها به )1558(قطعی بود که چون فردیناند عنوان امپراطوري را از شارل پنجم دریافت کرد 

یچ مرحلهاي از آن مراسم داده دست برگزینندگان انجام پذیرفت و به هیچ یک از نمایندگان پاپ اجازه شرکت در ه

و به بیان دیگر  ;به پایان رسید)) امپراطوران مقدس روم((بدین ترتیب، قدرت پاپها در تاج گذاردن بر سر . نشد

  . سرانجام شارلمانی در مجادله خود با لئو سوم بر وي فایق آمد

دوران فرمانروایی خود را صرف اصالحات  پاولوس چهارم، که خواهی نخواهی از زیر فشار بار جنگ رها شده بود، بقیه

باالترین اقدامات اصالحیش گرچه با تاخیر عبارت بود از عزل . کلیسایی و اخالقیی کرد که شرح آن قبال گذاشت

هایش که با رفتار ناشایست خود  منشی بدکارش، کاردینال کارلو کارافا، و نفی بلد کردن دو تن دیگر از برادرزاده

روش خویش پرستی، که براي مدت یک قرن در واتیکان رواج یافته بود، . دار ساخته بودند ا لکهدوران پاپی او ر

. سرانجام از آنجا طرد شد

II -  سانسور و دستگاه تفتیش افکار  

در دوران این پاپ آهنین بود که سانسور به حد اعالي شدت و وسعت خود رسید و دستگاه تفتیش افکار در رم نیز 

احتماال پاولوس چهارم ایمان داشت که سانسور نشریات و . وف و وحشیانه اسپانیایی را به خود گرفتهمان قیافه مخ

ممانعت از اشاعه بدعتگذاري از وظایف حتمی کلیسایی است که به دست پسر خدا برپا شده است خواه در آیین 

و در برابر  ;گزیر میبایست شیطانی باشندزیرا اگر کلیسا سازمانی ربانی باشد، مخالفان آن نا -کاتولیک یا پروتستان 

  . آن شیاطین، بزرگترین فریضه دینی جهاد دایمی است، تا از اهانت به مقام کبریایی جلوگیري به عمل آید

مسیحیان شهر افسوس، در دوره حواریون، کتابهاي مربوط به . سانسور به همان اندازه کهنسال بود که خود کلیسا

تخمین زده شده است، )) سکه نقره 50000((شان  تعداد بسیار زیادي که قیمت تقریبی را به)) هنرهاي قبیحه((

در موارد متعدد پاپها فرمان به سوختن تلمود و . رواج کتاب غیرشرعی را منع کرد) 150(و شوراي افسوس . سوزاندند

به قلم ویکلیف، و، بعدها، هاي کتاب مقدس  در دوران متاخرتر، از انتشار ترجمه. دیگر کتابهاي یهودیان دادند

. ها، یادداشتها، و اصطالحات ضد کاتولیکی بودند، جلوگیري میشد مترجمان پروتستان، به عنوان آنکه حاوي دیباچه

. صنعت چاپ برنگرانی کلیسا، که همواره درصدد بود پیروان خود را از آلودگی به افکار گمراه کننده برکنار دارد، افزود

. حکم داد که از آن پس هیچ کتابی نباید بدون بررسی و اجازه کلیسا به چاپ برسد) 1516(ن پنجمین شوراي الترا

سناي ونیز در سال : مقامات کشوري نیز مقرراتی در مورد ممانعت از انتشار هر نوع نوشته غیرمجاز وضع کردند

شارل در سال  ;1542ال ، و پارلمان پاریس در س1521، دیت ورمس، شارل پنجم، و فرانسواي اول درسال 1508

  . دامنه نظارت کلیسا برنشریات را حتی تا امریکاي اسپانیایی گسترش داد 1543

و نخستین صورت  ;توسط دانشگاه سوربون منتشر شد 1544نخستین فهرست عمومی کتابهاي ممنوع در سال 

، پاولوس چهارم 1559سال در . توسط دستگاه تفتیش افکار به چاپ رسید 1545ایتالیایی اینگونه کتب در سال 

این فهرست انتشار چهل و . را به طور رسمی بیرون داد)) فهرست نویسندگان وکتابهاي تحریم شده((براي بار نخست 

هشت نوع متن تصحیح شده کتاب مقدس را که به دست بدعتگذاران انجام گرفته بود ممنوع، و شصت ویک نفر از 

به بعد، هیچ فرد کاتولیکی اجازه نداشت کتابی که  1519از سال . روم میکردناشران و چاپچیان را از ادامه کار مح

به بعد، براي انتشار  1559و از سال  ;فاقد نام نویسنده و ناشر بود و محل و تاریخ انتشار آن ذکر نشده بود را بخواند

و دانشمندان شکایت  کتابفروشان.از طرف مقامات کلیسایی ضروري بود))چاپ شود((هر اثري، کسب اجازه رسمی 

کردند که این ممیزي سخت موجب رکود دانش و ورشکستگی ایشان میشود، اما پاولوس با پافشاري خود آنها را 

 000,10در رم، بولونیا، ناپل، فلورانس، و ونیز هزاران جلد کتاب طعمه آتش شدند در ونیز . مجبور به تمکین کرد

انیون اقدامات او را مورد نکوهش قرار دادند و آنها را ناشی از شدت عمل پس از وفات پاولوس، روح. مجلد در یک روز
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شوراي ترانت فهرست او را ملغا شمرد و به جاي آن صورت معتدلتري از کتب تحریم . و عدم تشخیص او دانستند

فواصل ، مجمع ویژهاي مامور شد که در 1571در سال ). 1564(منتشر ساخت )) فهرست ترانتی((شده را، با نام 

. معین فهرست مزبور را مورد تجدید قرار دهد و حاصل آن را ضمن صورتهاي تازه دوباره به چاپ رساند

پائولو سارپی، راهبی که از راه خود برگشته و با سازمان . داوري درباره نتیجه این ممیزي و سانسور کار دشواري است

احمق کردن ... بهترین رمزي که تاکنون براي: ((دکلیسایی مخالف شده بود، فهرست مزبور را چنین توصیف کر

باید گفت که سانسور محتمال در پدید آوردن انحطاط فکري در ایتالیاي پس از سال )). مردمان کشف شده است

اما نادیده نمیتوان گذاشت که عوامل اقتصادي و سیاسی در  ;موثر بوده است 1700و اسپانیاي پس از سال  1600

آزادي فکر، به گفته آن تاریخنویس انگلیسی که تاریخ تحوالت کشورش را با . ثر بیشتري داشتندبروز این عارضه ا

 ;صادقانهترین قلم به رشته نگارش در آورده است، در کشورهاي کاتولیک بهتر دوام یافت تا در کشورهاي پروتستان

بمراتب بیش از فهرستها و  1750ال زیرا برخورد مطلق گرایانه به کتاب مقدس که توسط روحانیون پروتستان تا س

به هر حال، نهضت اومانیسم در یک زمان از . دستگاه تفتیش افکار براي آزادي فکر و پژوهش علمی زیانبخش بود

در ادبیات شور و شوق به زندگی فروکش کرد و پژوهش در تاریخ . کشورهاي کاتولیک و پروتستان رخت بربست

افر کیش باستانی رو به افول گذاشت، تا جایی که عالمان االهی پیروز اومانیستهاي یونان و عشق به آثار نویسندگان ک

  . کردند ایتالیا را به تفرعن و فساد و بیدینی که شاید بی دلیل هم نبود متهم می

). 1555(سانسور کتب با تساهل اجرا میشد، تا آنکه پاولوس چهارم تنفیذ آن را به عهده دستگاه تفتیش افکار سپرد 

تاسیس یافته بود، در دوران حکومت با رفق و مداراي پاپهاي رنسانس از  1217دستگاه تفتیش افکار، که در سال 

اما هنگامی که در راتیسبونا آخرین اقدام مجاهدتآمیز جهت مصالحه با پروتستانها با . قدرت و اعتبار خود افتاد

یا، و حتی میان روحانیان انتشار یافت و شهرهاي شکست مواجه شد و اصول عقاید آیین پروتستان در خود ایتال

بزرگی چون لوکا و مودنا در معرض تهدید جنبش پروتستان قرار گرفت، کاردینال جووانی پیترو کارافا، ایگناتیوس 

. لویوالیی، و شارل پنجم دست به دست یکدیگر دادند و از پاپ خواستار بازگشت قدرت دستگاه تفتیش افکار شدند

، کارافا و پنج کاردینال دیگر را مامور احیاي آن دستگاه کرد، و به ایشان اختیار داد )1542(م تسلیم شد پاولوس سو

کارافا با همان . که عدهاي از روحانیان منتخب را به نمایندگی خود با قدرت تام به سراسر جهان مسیحی اعزام دارند

اه با زندانهایی جهت مجرمین دایر ساخت، و سختگیري عادیش دست به کار شد، ستادهاي فرماندهی را همر

: دستورهایی به شرح زیر براي زیردستانش وضع کرد

بلکه باید بر اثر کمترین بدگمانی، بسرعت، دست به  ;هنگامی که ایمان در خطر است، هیچ تاخیري جایز نیست -1

  . اقدامات احتیاطی سخت و جدي زد

ت کشیشان، هر اندازه که داراي مقام شامخ باشند، نباید تبعیضی قایل نسبت به هیچ یک از شاهزادگان و یا نخس -2

  . شد

در مورد کسانی که میکوشند تا خود را در پناه حمایت یکی از فرمانروایان قرار دهند باید نهایت سختگیري را به  -3

  . انه قرار گیرندتنها آنهایی که اقرار صریح به معاصی خود میکنند باید مورد مدارا و رافت پدر. کار برد

هیچ فردي نباید با ابراز اغماض نسبت به بدعتگذاران، از هر فرقه که باشند، و بخصوص نسبت به پیروان کالون،  -4

  . نام خود را ننگین کند

پاولوس سوم و مارکلوس دوم جلو شراره غیرت کارافا را گرفتند، و حق آمرزش نهایی را، در صورت پژوهشخواهی 

یولیوس سوم سست عنصرتر از آن بود که با کارافا پنجه در پنجه شود، و در . ود محفوظ نگاه داشتندشاکیان، براي خ

، دستگاه جدید 1550در سال . زمان حکومت این پونتیفکس چندین تن بدعتگذار در رم بر توده آتش سوختند
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تبلیغ نمیکرد مورد محاکمه قرار تفتیش افکار فرمان داد تا هر یک از کشیشان کاتولیکی که بر ضد آیین پروتستان 

چون خود کارافا، با نام پاولوس چهارم، پاپ شد، آن دستگاه با استبداد و نفوذ بیشتري به انجام وظیفه . گیرد

در زیر سختگیري غیرانسانی وي، دستگاه تفتیش افکار چنان شهرتی به ((و، به گفته کاردینال سریپاندو،  ;پرداخت

ظار نمیرفت احکامی آن قدر مخوف و هراسانگیز از هیچ مقر داوري دیگري در روي زمین ستمگري یافت که دیگر انت

کفرگویی، : صالحیت قضایی بازرسان دستگاه تفتیش افکار شامل جرمها و جنایات گوناگونی میشد.)) صادر شوند

یی در مورد روزه خرید و فروش مقامات کلیساي، لواط، چندگانی، تجاوز جنسی، داللی محبت، نقض مقررات کلیسا

باز از یادداشتهاي یکی از تاریخنویسان . گرفتن، و بسیاري خالفهاي دیگر که ابدا ارتباطی با بدعتگذاري نداشتند

  : کنیم بزرگ کاتولیک این قسمت را نقل می

ر، که بازرسان دستگاه تفتیش افکا... پاپ عجول و خوشباور هر اتهامی را، هر چقدر ناروا، به گوش قبول میپذیرفت

دایما مورد تحریک پاپ قرار داشتند، اجبارا در مواردي بوي بدعتگذاري را استشمام میکردند که داوري بیغرض و با 

هاي اتهام آوري را، که به تصادف از  حسودان و مفتریان گرم در کار بودند تا واژه...احتیاط اندك نشانی از آن نمییافت

عمر، چون ستونهاي استوار، کلیسا را در برابر بدعتگذاران برپا نگاه داشته لبان مردانی حتی همانهایی که در تمام 

دوره وحشت برپا شده، و همه رم را ترس .... آمد، بربایند و اتهام بیاساس بدعتگذاري را بر آنها ببندند بودند بیرون می

به دستگیري کاردینال جووانی ، پاولوس چهارم فرمان )1557مه  31(در اوج این دوره درنده خویی . فرا گرفته بود

در چهارم ژوئن همان سال، کاردینال پول، نماینده پاپ در انگلستان، را به رم احضار  ;مورونه، اسقف شهر مودنا، داد

وي حتی در مورد کالج کاردینالها گفته بود که آنجا نیز به  ;کرد تا به اتهام بدعتگذاري مورد بازپرسی قرار دهد

ماري تودور، ملکه انگلستان، کاردینال پول را مورد حمایت قرار داد و نگذاشت احضاریه . ه استبدعتگذاري آلوده شد

رستگاري بشر به صرف ((مورونه متهم شد به اینکه موافقتنامه شوراي راتیسبونا درباره . پاپ به دست وي برسد

ل رفتار نموده، و نیز با کاردینال پول، را پذیرفته و امضا کرده، با بدعتگذاران حوزه قدرت قضاییش به تساه)) ایمان

مورونه پس از هجده روز که در . ویتوریا کولونا، فالمینیو، و دیگر شخصیتهاي خطرناك رابطه دوستی داشته است

اما وي آزادي را نپذیرفت و اعالم  ;کاستل سانت آنجلو زندانی بود، تبرئه شد و مفتشان اجازه آزادیش را صادر کردند

پاولوس امتناع کرد و مورونه تا مرگ . خود پاپ به بیگناهی او راي ندهد از زندانش خارج نخواهد شدداشت که تا 

فالمینیو، با دروغ، بازرسان دستگاه تفتیش افکار را فریب داد و نجات یافت، اما پاولوس . پاپ در آن زندان باقی ماند

پونتیفکس هار شده، با .)) مینروا بر آتش سوزاندیمبرادرش، چزاره، را در میدان مقابل کلیساي : ((دربارهاش گفت

بیطرفی قاطع، حتی بستگان خود را به گمان بدعتگذاري مورد تعقیب و آزار قرارداد، این جمله را پاپ پاولوس چهارم 

 خوشبختانه پاولوس نیز.)) حتی اگر پدر خودم بدعتگذار بود، هیزم کافی جمع میکردم تا او را بسوزانم: ((گفته است

رم مرگ او را با چهار روز آشوب پر از شادمانی . از میرندگان بود و، پس از چهار سال فرمانروایی، به پاداش خود رسید

جشن گرفت، و در آن مدت توده مردم مجسمه او را زیر کشیدند، بر خاك خیابانها آلودند، و در رود تیبر غرقهاش 

اگر . زدند، زندانیان آن را آزاد کردند، و اسناد آن را بر باد دادندسپس بناهاي دستگاه تفتیش افکار را آتش  ;ساختند

پاپ زنده بود، شاید به آن اعتراضات چنین جواب میداد که فقط مردي با اراده سستیناپذیر و شهامت او میتوانست 

اقدامی که  و او بود که در اجراي این مهم، یعنی همان ;مفاسد اخالقی رم و خرابکاریهاي کلیسا را اصالح کند

بسی افسوس که پاپ پاولوس چهارم در کار اصالح کلیسا . پیشینیانش را با شکست رو به رو کرده بود، کامیابی یافت

  . تورکماذا را در خاطر نگاه داشت و مسیح را از نظر گذاشت

پاپی انتخاب کرد،  جووانی آنجلو د مدیچی را، با عنوان پیوس چهارم، به 1559هنگامی که شوراي کاردینالها در سال 

وي یکی از مدیچیهاي میلیونر نبود، بلکه پسر یکی از ماموران جمع آوري مالیات . اروپاي باختري نفسی راحت کشید
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در ابتدا، چندي براي امرار معاش به وکالت پرداخت، مورد تحسین و اعتماد پاولوس قرار گرفت، به . در میالن بود

چون به مقام پاپی رسید، از جنگ دوري جست و . ي و خیراندیشی مشهور شدمقام کاردینالی رسید، و به هوشمند

وي بساط دستگاه تفتیش افکار را بر هم نزد، اما . مشاورانی را که طرفدار سیاست تهاجمی بودند طرد و توبیخ کرد

ا نزاکت آقامنشانه اگر میخواهند مورد لطف او واقع شوند، بهتر است وظایف خود را ب((بازرسان آن را آگاه ساخت که 

یکی از خشکه مقدسها که پاپ را زیاده از اندازه مالیم و سهلگیر میدانست قصد .)) انجام دهند تا با خشونت راهبانه

جانش را کرد، اما هنگامی که پاپ متین و بیدفاع از پهلویش گذشت، آن مرد مرعوب بزرگواري او شد و برجاي 

براي . اما رفتاري با نزاکت، اصالحات کلیسایی پیشقدمانش را تنفیذ کردپیوس چهارم با عزمی راسخ، . خشک ماند

ابراز روحیه آشتیطلبی خود به اسقفهاي کاتولیک آلمان اجازه داد که آیین قربانی مقدس را هم با نان و هم با شراب 

وي در . عهده گرفتشوراي ترانت را بازگشایی کرد و رهبري آن را براي رسیدن به نتیجه مطلوب به . به جا آورند

، پس از یک دوره فرمانروایی صلحآمیز که موجب تحکیم مبانی نهضت اصالحات کاتولیکی شده بود، 1565سال 

  . وفات یافت

III  -1563 - 1545: شوراي ترانت  

لوتر از پاپ شورایی . مدتها قبل از لوتر، هزاران صدا در طلب تشکیل شورایی براي اصالح کلیسا بلند شده بودند

شارل پنجم نیز خواهان برپایی یک سینود بود، با این امید که از گرفتاري مسئله آیین  ;مومی و آزاد درخواست کردع

اما آن پاپ به ستوه . پروتستان رهایی یابد، و شاید هم به قصد آنکه کلمنس هفتم را مرعوب کند و سر جایش بنشاند

بتراشد تا به نحوي از زیر بار مسئولیت تشکیل آن شاخه خالی  آمده میتوانست براي به تاخیر انداختن شورا صد دلیل

و همچنین ابدا راضی  ;وي به خاطر داشت که به دنبال شوراهاي کنستانس و بال چه بر سر حکومت پاپی آمد. کند

نبود که اسقفان کینه جو، و یا نمایندگان امپراطوري، در امور سیاسی، مشکالت خانوادگی، و یا حتی در مسئله 

عالوه بر همه اینها، تشکیل شورا در آن موقعیت چه فایدهاي میتوانست داشته باشد . چگونگی تولد او مداخله کنند

آیا لوتر شوراها را نیز همراه با پاپها طرد و انکار نکرده بود اگر پروتستانها به شورا پذیرفته میشدند و اجازه مییافتند 

اي که به وجود میآمد، مسلما جدایی و کینه میان دو آیین کاتولیک و که آزادانه سخن بگویند، در نتیجه مناقشه

و اگر پروتستانها را به شورا راه نمیداد، ایشان یقینا از روي  ;پروتستان شدیدتر میشد و اروپا را به هرج و مرج میکشید

فرانسوا حاضر نبود  شارل میخواست شورا در خاك آلمان برپا شود، اما. خشم و انتقام سر به شورش بر میداشتند

  عالوه بر  ;اجازه دهد که روحانیان فرانسوي در انجمنی شرکت جویند که زیر نفوذ مستقیم امپراطور قرار داشته باشد

. آن، فرانسواکوشش میکرد که آتش آیین پروتستان را همواره در پشت سر امپراطور شارل پنجم شعلهور نگاه دارد

. این یکی از رموز سیاست او بود

فرمانی براي  1536وي در سال . پاولوس سوم همه ترسهاي کلمنس را داشت، اما از شهامت بیشتري برخوردار بود

، صادر نمود و پروتستانها را نیز براي شرکت در آن 1537مه سال  23تشکیل شوراي عمومی، در مانتوا به تاریخ 

نتایج حاصل از مذاکرات را خواهند پذیرفت،  هاي نمایندگان شورا پاولوس گمان میکرد که همه گروه. دعوت کرد

لوتر شرکت . غافل از آنکه پروتستانها که اقلیتی را به وجود میآوردند بسختی ممکن بود چنین تعهدي را تقبل کنند

نمایندگان پروتستان را در شوراي عمومی صالح ندانست، و مجمع پروتستانهاي شمالکالدن دعوتنامه پاپ را باز نکرده 

در خاك : امپراطور شارل پنجم هنوز اصرار داشت که شورا در خاك آلمان تشکیل یابد، و دلیلش این بود. داندباز گر

پس از چندین جلسه . ایتالیا اسقفان ازدحام خواهند کرد و شورا به صورت بازیچهاي در دست پاپ در خواهد آمد

ت، که گرچه در اصل ایتالیایی بود اما در آن زمان مذاکره، و مدتی تاخیر، پاولوس موافقت کرد که شورا در شهر تران
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از اعضاي شورا رسما دعوت به عمل آمد که روز اول نوامبر سال . جزو قلمرو امپراطوري محسوب میشد، تشکیل یابد

  . در ترانت گرد آیند 1542

عالم نمود، و روحانیانی را هاي پاپ را در کشورش ممنوع ا وي انتشار دعوتنامه. اما پادشاه فرانسه حاضر به بازي نبود

چون شورا گشایش یافت، . که میخواستند در شوراي منعقده در خاك دشمن شرکت جویند تهدید به توقیف کرد

تنها یک مشت اسقف ایتالیایی در آن حضور داشتند و پاولوس ناگزیر جلسه را به تاخیر انداخت تا نظر موافق شارل و 

پاولوس فرصت را مغتنم شمرد تا  ;یمان صلح کرپی ظاهرا زمینه را مساعد ساختپ. فرانسوا تجمع شورا را کامل کند

اما اینک تجدید خطر حمله از جانب ترکها . دعوت کند 1545مارس سال  14شورا را بار دیگر براي تشکیل در 

نوزدهمین (( بود که 1545دسامبر سال  13امپراطور را وادار به تقاضاي تعویق انداختن شورا کرد، و سرانجام در 

  . فعالیت خود را آغاز کرد)) شوراي جامع کلیساي مسیحی

پاپ که سنش به هشتاد سر میزد در رم مانده بود و، به . باز هم شروع کار ناخجسته بود و از امید نیکفرجامی به دور

بود دل مونته، چروینی،  اما سه کاردینال را به نمایندگی خود اعزام داشته ;بر شورا نظارت میکرد)) غایبانه((عبارتی، 

کاردینال مادروتتسو از شهر ترانت، چهار اسقف اعظم، بیست اسقف، پنج : ترکیبت شوراي ترانت چنین بود. و پول

اما شورا هنوز نمیتوانست ادعا کند که  ;هاي رهبانی، عدهاي رئیس دیر، و چند تن از عالمان االهی فرمانده فرقه

ي کنستانس و بال کشیشها، شاهزادگان، و حتی بعضی از افراد عادي، همتاي در شوراها. است)) جامع((شورایی 

هاي ملی انجام میگرفت، در حالی که در شوراي ترانت  نخست کشیشان، حق راي داشتند و راي دادن به وسیله گروه

دن به وسیله افراد انجام ها، و روساي دیرها میتوانستند راي بدهند و راي دا تنها کاردینالها، اسقفها، و فرماندهان فرقه

 -در نتیجه، اسقفان ایتالیایی که هر کدامشان به دلیل و علتی رهین منت یا آماده خدمت حکومت پاپی بودند. میشد

که در رم زیر نظارت شخص پاپ تشکیل جلسه )) مجمع مشاوران. ((با اکثریت تعداد خود بر آن شورا تسلط داشتند

. رد بحث و مناظره شوراي ترانت قرار گیرد آماده، و نتایج آنها را پیش بینی میکردمیداد، مطالبی را که میبایست مو

: چون شوراي ترانت مدعی بود که روحالقدس هادي آن است، یکی از نمایندگان فرانسه در آن باره چنین اظهار کرد

خستین موضوع بحث درباره نحوه ن.)) شخص سوم تثلیث ربانی مرتبا در میان انبان چاپار از رم به ترانت وارد میشود((

آیا میبایست ابتدا ایمان تعریف شود و آنگاه اصالحات ضروري مورد مالحظه قرار گیرد، یا برعکس پاپ و : عمل بود

اما امپراطور و طرفدارانش بحث درباره  ;هواداران ایتالیایش میل داشتند که ابتدا اصول عقاید دینی تعریف شوند

ند شارل با این امید که پروتستانها را آرام و ضعیف کند و سپس در میانشان تفرقه اصالحات را مقدم میشمرد

بیندازد، و نخست کشیشان آلمان و اسپانیا در این آرزو که اقدام به اصالحات از شدت تسلط پاپ بر اسقفها و شوراها 

یگر درباره هر دو مطلوب، یعنی سرانجام در یک مورد سازشی حاصل شد، و آن اینکه هیئتهایی به موازات یکد. بکاهد

. هایی قطعی تهیه کنند و هر یک را به نوبت به شوراي ترانت تقدیم دارند اصول عقاید و اصالحات، نظریه

پاولوس دو تن از رهبران یسوعی، الینث و سالمرون، را براي کمک به نمایندگانش در موارد  1546در ماه مه سال 

که بعدا پتروس کانیسیوس و کلود لوژي نیز به ایشان  ;اقتدار پاپی به ترانت فرستاد مربوط به االهیات و جانبداري از

تبحر بیمانند یسوعیان در االهیات بزودي برتري نفوذ ایشان را در مباحثات تثبیت کرد، و ایمان راسخ . پیوستند

ر، بر عکس، با افکار اصالح ایشان به کلیساي رسمی شورا را وادار کرد که به جاي کوشش در تامین صلح و وحدت نظ

اعطاي هر گونه امتیازاتی به : ظاهرا، داوري اکثریت اعضاي شورا این بود. طلبانه پروتستانها اعالم جنگ دهد

هاي پروتستان به اندازهاي متعدد و گوناگونند که هیچ  فرقه ;پروتستانها موجب از بین رفتن شقاق نخواهد شد

هر تغییر اساسی در اصول عقاید کهن  ;ا راضی کند و به برخی دیگر لطمه نزندسازشی نمیتواند تعدادي از آنها ر

سپردن اختیارات کشیشی به دست مردم غیر  ;سبب تزلزل تمام بناي ایمان و ارکان آیین کاتولیک خواهد شد
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و  ;استقدرت براي حفظ نظم اجتماعی ضروري  ;روحانی نفوذ قدرت اخالقی کشیشان و کلیسا را از بین خواهد برد

باالخره، تمکین کردن یک االهیات دینی مبتنی بر ایمان صادق در برابر بوالهوسیهاي استدالل فردي باعث الغا و 

هر یک از مواد اصول دین ) 1546آوریل (در نتیجه، چهارمین جلسه شوراي ترانت . اضمحالل آن دین خواهد شد

سنن کلیسایی همان حاکمیت و اعتبار کتاب مقدس را  براي;را عینا تایید کرد)) شوراي نیقیه((مسیح مصوب در 

و ترجمه التینی کتاب مقدس قدیس  ;حق اشاعه و تفسیر کتاب مقدس را منحصرا به دست کلیسا سپرد ;قایل شد

همچنین، قدیس توماس آکویناس تنها مجتهد . هیرونوموس، وولگات، را تنها ترجمه و متن رسمی کلیسا معرفی کرد

اصیل آیین خوانده شده و کتاب مدخل االهیات وي در مقامی شامخ، تنها یک درجه پایینتر از کتاب و مفسر االهیات 

قرار گرفت، آیین کاتولیک پس از شوراي ترانت به صورت ایمانی توانا و )) مجموعه فرامین پاپها((مقدس و 

ي فردي، چون جوابی دندان شکن، شکستناپذیر درآمد تا در برابر تعرض آیین پروتستان، خرد گرایی، و اصالت داور

  . کلیساي دوره رنسانس با طبقات روشنفکر رخت از میان بربسته بود)) سازش آقامنشانه((دیگر، . ایستادگی کند

اما اگر ایمان آن قدر مهم و حیاتی بود، آیا به تنهایی نیز کفایت آن را داشت که، بنابر دعوي لوتر، موجب رستگاري 

اسقفی ریش اسقف  ;شاهد مناظرات شدیدي درباره این موضوع بود) 1546ژوئن (م شورا جاودانی شود جلسه پنج

امپراطور آگاه شد و پیغام فرستاد که اگر شورا نتواند با آرامش  ;دیگري را چسبید و مشتی از موي سفید آن را کند

دیجه بیندازند تا از حرارتشان وظیفه خود را ادامه دهد، دستور خواهد داد که چند تن از نخست کشیشان را به رود آ

رجینلد پول به دفاع از نظریهاي پرداخت که به طرز خطرناکی نزدیک به عقیده لوتر بود، و کاردینال . کاسته شود

رجینلد پول از میدان گریخت، به پادوا رفت، و به . او را متهم به بدعتگذاري کرد) پاپ پاولوس چهارم آینده(کارافا 

  . ز حضور مرتب در شورا عذر خواستبهانه کسالت مزاج ا

تقدیم شوراي راتیسبونا ) که در این موقع وفات یافته بود(کاردینال سریپاندو پیشنهاد سازشآمیزي را که کونتارینی 

کرده بود مورد حمایت خود قرار داد، اما الینث شورا را وادار کرد که به مخالفت شدید با نظرات لوتر درباره اهمیت 

  . و آزادي اراده پافشاري کندکارهاي نیک 

اسقف سان مارکو جلسه . اقدامات جهت اصالح کلیسا پیشرفت کندتري داشت تا بحث در اطراف تعاریف اصول دین

علت آن همه تبهکاري و گناه، : را با شرح اندوهباري از فساد و گمراهی جهانیان افتتاح کرد و گفت 1546ژانویه  6

به عقیده وي بدعتگذاري لوتر به  ;))تنها بد اندیشی طبقه روحانیان است((واهد دید، که مسلما آینده نظیر آن را نخ

طور عمده نتیجه گناهکاریهاي روحانیان بوده است، و از همین رو اصالح روحانیان بهترین راه براي فرو نشاندن آن 

نت در مقررات کلیسایی به عمل اما تنها اصالح اساسیی که ضمن جلسات ابتدایی شوراي ترا. طغیان دینی خواهد بود

هاي خود، و همچنین از داشتن چند مقام در یک زمان ممنوع  آمد این بود که اسقفان را از اقامت در خارج از اسقفیه

را بر مباحثات نظري درباره خط )) سازمان توزیع عطایا و مزایا((شورا به پاپ پیشنهاد کرد که اصالح . ساخت

و  ;ما پاولوس میل داشت که اقدام به هر گونه اصالحی موکول به اراده شخصی پاپ بماندا. مشیهاي کلی مقدم بدارد

هنگامیکه امپراطور در لزوم به کار بردن شتاب بیشتري در طرح پیشنهادهاي اصالحی پافشاري کرد، پاپ به 

ی و تحت نفوذ و نظارت نمایندگان خود دستور داد تا پیشنهاد کنند که محل شورا را به بولونیا که از ایاالت پاپ

اما نخست کشیشان اسپانیاي و  ;اسقفان ایتالیایی با این پیشنهاد موافقت کردند. مستقیم رم بود انتقال یابد

 ;طاعون خفیفی به موقع در ترانت شیوع یافت و یکی از اسقفان شورا را از پا در آورد. امپراطوري به آن معترض بودند

شارل از به رسمیت . و بقیه اعضا در ترانت باقی ماندند) 1547مارس (ونیا نقل مکان کرد اکثریت ایتالیایی شورا به بول

پس از . شناختن جلسات شوراي بولونیا امتناع ورزید و تهدید کرد که شوراي جداگانهاي در آلمان تشکیل خواهد داد

). 1549ر سپتامب(دو سال مجادله و معامله، پاپ تسلیم شد و مجمع بولونیا را معلق ساخت 



۴٠٨٧

یولیوس سوم، جانشین وي، با امپراطور کنار آمد و شارل، در عوض، وعده داد که به . مرگ پاولوس وضع را آسان کرد

پاپ فرمان داد تا شورا در ماه مه سال . هیچ وجه از اقداماتی که منجر به تضعیف سلطه پاپی شود پشتیبانی نکند

هانري دوم، پادشاه . ت کرد که پیروان لوتر نیز نظرات خود را بیان کنندبار دیگر در ترانت تشکیل یابد و موافق 1551

وقتی شورا گشایش یافت . فرانسه، که این نزدیکی میان پاپ و امپراطور را نمیپسندید شورا را به رسمیت شناخت

سپتامبر با هشت  بار دیگر شورا در اول. عده نمایندگان حاضر به اندازهاي کم بود که جلسه ناگزیر به تعویق افتاد

برگزیننده (اسقف اعظم، سی و شش اسقف، سه رئیس دیر، پنج فرمانده فرقه، چهل و هشت عالم االهی، یوآخیم دوم 

  . ، و سفیرانی از جانب شارل و فردیناند منعقد شد)براندنبورگ

دیگر در این باره شنیدن . نظریه قلب ماهیت کاتولیکها را مورد تایید قرار داد) 1551اکتبر (سیزدهمین جلسه شورا 

برگزیننده (دوك وورتمبرگ و موریتس . اظهارات پروتستانها به نظر بیفایده میآمد اما شارل در آن مورد پافشاري کرد

، و بعضی از شهرهاي جنوبی آلمان یک هیئت پروتستان را به نمایندگی خود انتخاب کردند و مالنشتون )ساکس

شارل به هر یک از نمایندگان امان . ا تهیه کرد که تقدیم شوراي ترانت نمایدطرحی از اصول عقاید آیین لوتري ر

درخواست کردند که خود شورا  داشتندنامهاي داد، اما ایشان که خاطره شوراي کنستانس و گرفتاري هوس را به یاد 

با وجود این، یکی از فرایارهاي . پس از مباحثات بسیار با این درخواست موافقت شد .هم به ایشان امان نامهاي بدهد

فرقه دومینیکیان هنگام موعظه در همان کلیساي جامعی که محل انعقاد جلسات شورا بود اظهار داشت که گرچه 

  . ر آتش سوختممکن است تا چندي وجود تخمهاي بدعتگذاري را تحمل کرد، اما عاقبت باید آنها را یکسره د

احکام : ایشان پیشنهاد کردند ;، نمایندگان پروتستانها شورا را مورد خطاب قرار دادند1552ژانویه سال  24در 

اعضاي مجمع  ;شوراهاي کنستانس و بال، به موجب اصل برتري حقانیت شوراها بر پاپها، باید مورد تایید قرار گیرند

کلیه تصمیمهایی که تا آن زمان  ;خود نسبت به یولیوس سوم آزاد شوندحاضر بایست از التزام به سوگند وفاداري 

و درباره کلیه مسائل مورد بحث باید سینود عمومیتري،  ;مورد تصویب شورا قرار گرفته بود باید ملغا شمرده شوند

پیشنهادها را  یولیوس سوم رسیدگی به این. مشتمل بر عده کافی از نمایندگان پروتستانها، از نو وارد مذاکره شود

مارس شود که قرار بود  19شورا راي داد که اخذ تصمیم درباره آن مواد موکول به جلسه مورخ . اکیدا ممنوع ساخت

. عده بیشتري از نمایندگان پروتستان در آن شرکت کنند

پادشاه فرانسه  1552در ژانویه سال . در این فاصله، وقایع نظامی مهمی رخ دادند که االهیات را پشت سر گذاشتند

در ماه مارس، موریتس، برگزیننده ساکس، به جانب اینسبروك لشکر  ;پیمان اتحادي با پروتستانهاي آلمان امضا کرد

شارل فراري شد و هیچ نیرویی در مقابل موریتس باقی نماند که بتواند از حمله احتمالی او به ترانت و قلع و  ;کشید

براساس پیمان . آوریل رسما تعطیل شد 28یکی یکی غیبشان زد، و شورا در  اسقفان. قمع کردن شورا جلوگیري کند

و ایشان نیز دیگر اعتنایی به . ، فردیناند به پروتستانهاي پیروز در جنگ آزادي مذهبی عطا کرد)1552اوت  2(پاساو 

  . سرنوشت شورا نشان ندادند

اما پیوس چهارم، که . او به خواب زمستانی فرو رود پاولوس چهارم صالح دانست که بگذارد شورا در زمان فرمانروایی

پیر مردي مهربان بود، به این فکر خود را دلخوش ساخت که اگر آیین تناول عشاي ربانی را، هم از لحاظ عقیده 

وي از اعضاي . کاتولیکها و هم مطابق نظریه پروتستانها، مجاز بشمارد، ممکن است موجب فرو نشاندن آتش نفاق شود

در ترانت گرد هم آیند و نیز عموم شاهزادگان مسیحی، چه کاتولیک و چه  1561آوریل سال  6خواست که در شورا 

نمایندگان کشور فرانسه فهرست رعبانگیزي از اصالحاتی را که . پروتستان، را براي شرکت در آن شورا دعوت کرد

اپی مراسم قداس به زبان بومی، اجراي آیین آزادي برپ: طالب بودند همراه خود آوردند که شامل پیشنهادهایی چون
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تناول عشاي ربانی با نان و شراب، اجازه ازدواج براي کشیشان، تبعیت مقام پاپ از مصوبات شوراهاي عمومی، و الغاي 

  . اختیارات پاپ در اعظاي معافیتها و مصونیتهاي دینی

فردیناند اول، که اکنون به . در پیش گرفته بود ظاهرا دولت فرانسه در آن زمان طرز تفکري شبیه به عقاید هوگنوها

باید فروتنی را شعار خود ... پاپ: ((مقام امپراطوري رسیده بود، این پیشنهادها را تایید کرد و بر آنها موارد زیر را افزود

ش سازد، اصالح دینی را از شخص خود شروع کند، و سپس آن را به سازمان اداري، دربار، و سراسر قلمرو پاپی

تا ((ها باید بر اساس تازهاي استقرار یابند  و صومعه ;هاي قدیسان باید از خرافات پاك شوند افسانه ;))گسترش دهد

اوضاع براي پاپ پیوس سخت هالکتبار مینمود و )). دیگر ثروت هنگفت آنها، مانند سابق، به اسراف خرج نشود

  . دنمایندگانش، با ترس ولرز، منتظر گشایش جلسه شورا بودن

با شرکت پنج کاردینال، سه بطرك،  1562ژانویه سال  18پس از تاخیرهاي استراتژیک، هفدهمین جلسه شورا در 

یازده اسقف اعظم، نود اسقف، چهارده فرمانده فرقه، چهار رئیس دیر، و عده گوناگونی از نمایندگان غیرروحانی 

شد به هر یک از نمایندگان پروتستان که میل داشتند در به درخواست فردیناند، مقرر . شاهزادگان کاتولیک بر پا شد

اسقف اعظم غرناطه و کاردینال شارل دو . اما هیچ داوطلبی پیدا نشد ;مذاکرات شرکت کنند اماننامهاي داده شود

ا از لورن رهبري مشاوره درباره تقلیل امتیازات پاپ را بر عهده گرفتند و اظهار داشتند که اسقفها مقام روحانی خود ر

و  ;است که بی واسطه از جانب خداوند به ایشان تفویض میشود)) حق االهی((دست پاپ نمیگیرند، بلکه این یک 

اسقف سگوویا یکی از بدعتگذاریهاي لوتر را که عبارت بود از انکار برتري مقام پاپ، بر اسقفان دیگر همچنانکه در 

شورش اسقفانه بر ضد قدرت پاپ، به واسطه مهارت نمایندگان  این. آغاز تشکیل کلیسا مرسوم بود آشکارا تکرار کرد

پاپ در فنون پارلمانی، وفاداري اسقفهاي ایتالیایی و لهستانی نسبت به پاپ، و نیز بر اثر پارهاي آدابدانیهاي به موقع 

همچنین  ;شتر شددر پایان شورا، اقتدار پاپ کاهش نیافت، بلکه بی. پاپ نسبت به کاردینال شارل دو لورن خنثا ماند

فردیناند نیز به وعده اینکه پس از . مقرر شد که کلیه اسقفها سوگند فرمانبرداري نسبت به شخص پاپ یاد کنند

پایان شورا پاپ اجازه اجراي آیین قربانی مقدس را به هر دو شیوه کاتولیک و پروتستان عطا خواهد کرد خاطر خود 

. را آسوده ساخت

اصلی از میان رفت، شورا با شتاب تمام بقیه وظایف خود را به طریقی سر و سامان داد و  به محض آنکه این مناقشه

. ازدواج کشیشان ممنوع ماند و به منظور جلوگیري از صیغه گرفتن آنها کیفرهاي سخت مقرر شد. به پایان رساند

اطی روحانیان جلوگیري به عمل بسیاري از اصالحات کوچک به مورد اجرا گذارده شدند تا از فساد اخالقی و بی انضب

قرار شد انجمنهایی براي پرورش داوطلبان شغل کشیشی، و عادت دادن ایشان به سختیهاي زهد و دینداري، . آید

از جمله  ;قدرتهاي سرکش دربار پاپ مهار، و مقرراتی براي اصالح موسیقی و هنر کلیسایی وضع شدند. دایر شوند

در . اندازه کافی پوشیدگی داشته باشند تا باعث تحریک خیاالت شهوانی نشوند اینکه پیکرهاي برهنه میبایست به

. هایی که نماینده ایشان بودند مجاز دانسته شد مورد پرستش قدیسان و اولیاي دین، استفاده از تصاویر و مجسمه

در . اي براي آنها عرضه شدها، و توسل به قدیسان مورد تصویب قرار گرفتند و تعاریف تازه اعتقاد به برزخ، آمرزشنامه

یکی از  ;این مورد، شورا صادقانه اعتراف کرد که زیادهرویهاي کلیسا موجب برافروختن آتش طغیان لوتر شده بودند

  : کرد احکام چنین تصریح می

 شورا حکم میکند که هر سود تباهکارانهاي... ها از طرف مقامات روحانی در مورد آمرزش گناهان و عرضه آمرزشنامه

که از این راه عاید کلیسا شده باشد کال به دور ریخته شود و اساس این سودجویی تاسف آور در جهان مسیحیت از 

شورا هر یک از اسقفان را مکلف میسازد که در محدوده اسقفنشین خود هر نوع بینظمی و اخاللی را که . میان برود

الفکاریهاي خدام کلیسایی به وقوع میپیوندد مورد حرمتی، سودجویی، و دیگر خ پرستی، بی بر اثر جهل، خرافه
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ر، به پونتیفکس بررسی دقیق قرار دهند و گزارش آنها را ابتدا به سینودهاي ایالتی و سپس، با موافقت اسقفهاي دیگ

در و  ;استسودمند خود را به پایان رسانیده پاپ و امپراطور اینک توافق نظر یافتند که شورا خدمات . رم تقدیم دارند

دیگر خط  ;، در میان هلهله شادي نمایندگان فرسوده از بحث، شوراي جامع ترانت انحالل یافت1563دسامبر  4

مردمان، خواه . نهضت اصالحات کاتولیکی در اجراي مقاصد خود کامیاب شد. مشی کلیسا براي قرنها تعیین شده بود

اغواي دوشیزگان، فروش مشاغل، و کشتار و جنگ در کشورهاي کاتولیک و خواه پروتستان، به دروغگویی، دزدي، 

اما رفتار اخالقی روحانیان بهبود یافت، آزادي لجام گسیخته ایتالیاي دوره رنسانس رام شد، و سازش با . ادامه دادند

فحشا، که در رم و ونیز دوره رنسانس به صورت حرفه عمدهاي در آمده . حقوق و شایستگیهاي بشري را گردن نهاد

تالیف یا انتشار . نون سرافکنده خود را پنهان نگاه میداشت و پاکدامنی رسم پسندیده روزگار شده بودبود، اک

و به همین علت بود که نیکولو  ;هاي شهوتانگیز و مستهجن در ایتالیا جرمی مستوجب اعدام شناخته شد نوشته

اثر . فرمان پاپ پیوس پنجم به دار آویخته شد فرانکو، منشی و دشمن آرتینو، به گناه نگارش کتابی به نام پریاپیا، به

محدودیتهاي تازه بر هنر و ادبیات مسلما زیانبخش نبود، زیرا از طرفی هنر باروك، با همه شماتتهایی که به آن شده 

است، در آن عصر به وجود آمد، و از طرف دیگر تاسو، گوارینی، و گولدونی، صرفا در زمینه ادبی، چندان دست کمی 

واکنش ((در اسپانیا بزرگترین جنبش ادبی و هنري در بجبوحه . یاردو، آریوستو، و ماکیاولی درامنویس نداشتنداز بو

زنان ایتالیایی مقداري از شادابی و  ;اما خوي پرنشاط ایتالیاي دوران رنسانس از میان رفت. به وجود آمد)) کاتولیکی

توجه دایمی به  ;دینی جزو طبیعتشان شده بود، از دست دادند دلبریشان را، که در نتیجه آزادي پیش از دوره اصالح

. و رهبانیت احیا گردید ;رعایت اصول خشک و تیره اخالقی موجب روي کار آمدن دوره پیرایشگري در ایتالیا شد

آور کلیسایی و سیاسی دهد  مسلما اینکه آزادي نسبی اندیشه دوره رنسانس جاي خود را به ممیزي و سانسور خفقان

و نیز جاي بسی تاسف بود که، درست هنگامی که علم میخواست سر از قالب محدود  ;لطمه بزرگی به بشریت بود

کلیسا به عمد . قرون وسطایی خود به در آورد، دستگاه تفتیش افکار بار دیگر در ایتالیا و سایر کشورها قوت یابد

از پایمال شدن افکاري که ممکن بود موجب تضعیف  اما این اکثریت ;اقلیتهاي روشنفکر را فداي اکثریت مومن کرد

با اینکه قدرت سلطان گونه پاپها . اصالحات کلیسایی واقعی و دایمی بودند. ن تسلی بخششان شود خرسند بودندایما

بر اشرافیت شوراهاي اسقفی تفوق یافته بود، اما این روح زمانه بود که اشرافیت، در همه جا جز آلمان، قدرت را به 

اکنون پاپها از لحاظ اخالقی بر اسقفها برتري داشتند، و حکومتی متمرکز بهتر از قدرتی تجزیه . طین وا گذاردسال

پاپها خویشپرستی را به . شده میتوانست انضباطی را که الزمه اجراي هر گونه اصالح کلیسایی بود برقرار نگاه دارد

حتی به گفته . زیانبخش و سودپرستیهاي علنی پاك کردند یک سو نهادند و دربار پاپ را از انواع اهمالکاریهاي

. محققان غیرکاتولیک، اداره امور کلیسایی از لحاظ حسن اثر و درستی عمل به صورت سرمشق قابل تقلیدي در آمد

، و به خاطر آنکه کشیش بر اثر زیبایی اتفاقی مراجعان )1547(اطاقکهاي چوبی تاریک براي اقرار معاصی اختراع شد 

آمرزشنامهفروشان دورهگرد از بین ). 1614(هاي شیطانی نیفتد، استفاده از آن اجباري گشت  وبهکارش به وسوسهت

رفتند، به عبارت دیگر، در بیشتر موارد، تنها از راه وفاداري به ایمان دینی و ایثار و نیکوکاري ممکن بود که رحمت 

، نه چون گذشته از راه تطمیع مالی و بخشش موقوفات به کلیسایی را به دست آورد و آمرزش گناهان خود را خرید

روحانیان کاتولیک، به جاي عقب نشستن در مقابل آیین پروتستان و آزادي اندیشه، درصدد تسخیر مغز . کلیسا

روحیه یسوعیان مصمم و متکی بر نفس و فعال و با انضباط، روحیه واقعی . جوانان و به دست آوردن قدرت برآمدند

. مبارز شدکلیساي 

ترین نتایج جنبش  و این یکی از درخشان ،انگیز یافت رفته، کلیسا از بیماري برخاست و بهبود شگفت هم روي

  . اصالح دینی پروتستانی بود



۴٠٩٠

پایان سخن

  و عصر روشنگري رنسانس، اصالح دینی

  

ي و اخالقی امروزي ما را اي که متقابال زندگی فکر رنساس و اصالح دینی دو سرچشمه تاریخ معاصرند، دو سرچشمه

یعنی یا آگاه به  ،جاست که آدمیان، بنا بر سلیقه و سابقه ارثی خود، از یکدیگر جدا میشوند همین. اند آبیاري کرده

شوند، که فکر را آزاد و زندگی را زیبا ساخت، یا احساس سپاسگزاري نسبت  دین خود نسبت به نهضت رنسانس می

مناظره میان اراسموس و . که تحکیم مبانی ایمان و بهبود اصول اخالق را موجب آمدبه جنبش اصالح دینی میکنند، 

لوتر در تاریخ ادامه داشته است و همواره نیز ادامه خواهد داشت، زیرا در این گونه مباحث کلی حقیقتی که بشر 

است که هر حقیقتی  آید، و به همین جهت میتواند به دست آورد معموال از تالقی قطبهاي متقابل به وجود می

  . اش را همیشه در خود دارد میراث دو جانبه

از یک نظر، این مناظره جنبه نژادي و جغرافیایی دارد، مناظرهاي است میان التینها و توتونها، میان جنوب شفاف و 

ه بودند خوشگذران و شمال مه آلود و سخت گذران، میان اقوامی که مسخر رومیان شده و میراث کالسیک را پذیرفت

هاي نژادي و اقلیمهاي شمالی خود را، بر  و اقوامی که در مقابل روم ایستادگی کرده بلکه آن را مسخر ساخته و ریشه

ایتالیا و آلمان مسئولیت . ها پیشکش میداشت و رومی که قانونها وضع میکرد، ترجیح داده بودند یونانی که تحفه

ایتالیا با برگشتن به منابع ادبیات، فلسفه، و هنر : تقسیم کردند شکل بخشیدن به روحیه عصر نوین را میان خود

ایتالیا نزدیک بود در دومین کوشش خود موفق . دوران کالسیک، و آلمان با رجعت به آیین و مبادي ایمان مسیحی

کلیسا را پس  و آلمان باز ایستادگی نمود، ;هاي کلیسایی و اومانیسم این بار به وسیله عشریه -به تسخیر آلمان شود 

اصالح دینی، رنسانس متکی به خوشیها و دادوستدهاي دنیایی را طرد کرد و . راند و اومانیستها را از زبان انداخت

از قرون وسطایی آورد که پیشرفتها و کامیابیهاي بشري را مبتذل و !) تنها همان یک جنبه(خود روي به آن جنبه 

در نظر . ي میخواند، و گناهکاران را به توبه و دعا و ایمان دعوت میکردبیهوده میشمرد، زندگی را وادي اشک و زار

یا به  ;ایتالیاییهاي دوره رنسانس، که آثار ماکیاولی و آرتینو را میخواندند، این رفتار واکنشی قرون وسطایی مینمود

ش را شروع کرده بود که اینک دوره مبارزهآمیز شباب)) عصر خرد((و چیرگی آن بر )) عصر ایمان((بازگشت سلطه 

ایتالیاییهایی که به سخنان پومپوناتتسی گوش میدادند و در زیر حکومت پر رفاه پاپهاي رنسانس به سر . تعبیر میشد

وحی منزل بودن کتاب : میبردند در دل به لوتر، کالون، و هنري هشتم میخندیدند که عقایدي قرون وسطایی چون

زلی، پیدایش خلقت به امر االهی، گناهکاري ذاتی، تجسم مسیح، زادن مسیح مقدس، وحدت اقانیم سه گانه، تقدیر ا

و در جبهه مخالف آن،  ;از باکره، کفاره شدن مسیح، واپسین داوري، بهشت، و دوزخ را دو دستی چسبیده بودند

ي پرستش مریم، پرستش خداي محبت و رحمت، توسل به قدیسان، و اجرا: اصولی از مسیحیت قرون وسطایی چون

. مراسمی مزین به انواع هنرها که مایه صفا و تسلی و زیبایی هنري آن دین جلیل شده بود را به یک سو افکنده بودند

هاي کلیسایی دل آزرده  او نیز از عشریه. کاتولیک با ایمان و صمیمی دلیل خود را در رد آیین پروتستان حاضر داشت

او به خوبی میدانست که راهبان خودسرانه . سا را به خاطر خود راه دهدبود، اما نمیتوانست فکر از میان برداشتن کلی

رفتار میکنند، اما حس میکرد که میبایست در دنیا مکانی و سازمانی براي کسانی که میخواهند عمر خود را وقف 

کلمه قبول  کاتولیک با ایمان کتاب مقدس را کلمه به. تحصیل، تفکر درونی، و خواندن دعا کنند وجود داشته باشد

یکی آنکه دین مسیح ناسخ دین موسی بوده است، و دیگري آنکه کلیساي بنیان نهاده شده به : داشت، اما به دو شرط

دست پسر خدا برابر با خود کتاب مقدس، قدرت حکمیت دارد و باید به عنوان آخرین مرجع تعبیر متن کتاب مقدس 

اگر بنا بود قسمتهاي . مان، مورد قبول و احترام عمومی قرار گیردو تنها وسیله تطبیق آن با نیازمندیهاي متغیر ز
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متناقض و ظاهرا مبهم کتاب مقدس به وسیله افکار فردي مردمان تعبیر و داوري شود، باید در نظر آورد که چه 

ت در بیتکلیفی و بلوایی در عالم دین به وجود میآمد آیا کتاب مقدس در کشاکش هزاران مغز پاره پاره، و مسیحی

جدال هزاران فرقه متخاصم متالشی نمیشد کاتولیک امروزي به استدالل خود بر ضد جنبش اصالح دینی در هر 

تاکید شما، به اهمیت ایمان و بیارزشی مناسک و مراسم دینی، : ((مرحله از زندگی عصر نوین چنین ادامه میدهد

ا در زیر تقدس جمالتی خوش ظاهر پنهان سخت زیانبخش بود و آیینی به وجود آورد که سردي و سنگدلیش ر

شما اقرار نیوشی و توبه . میکرد، به طوري که مدت صد سال بساط شفقت و نیکوکاري از مراکز نفوذ شما برچیده شد

و اکنون،  ;را تحریم کردید و در روح آدمیانی که ما بین غریزه و تمدن در کشمکش بودند هزاران آشوب برپا ساختید

شما تقریبا همه . گذشته است، همان سازمان شفا بخش را با وضعی آشفته دوباره برقرار میکنیدکه کار از کار 

هایی را که کلیسا به وجود آورده و تکامل بخشیده بود تا  مدارسی را که ما دایر کرده بودیم از بین بردید و دانشگاه

ایمان راسخ، در هر دو کشور آلمان و رهبران خودتان معترفند که بریدگی شما از . مرز انقراض تضعیف کردید

شما در زمینه اخالق، فلسفه، صنعت، و حکومت هرج و مرج حاصل . انگلستان، منجر به فساد مهلک اخالق شده است

همه زیبایی و بهجت دین را گرفتید و جاي آن را با دیوشناسی و خوف از گناه . از اعتقاد به اصالت فرد را رواج دادید

اموال . و جهش هنر را فرو نشاندید و هرجا که پا نهادید پژوهش در آثار کالسیک پژمرده گشترویش . پر کردید

کلیسا را ضبط کردید، به دولت و توانگران دادید، و در نتیجه مستمندان را بی برگ و نواتر از همیشه گذاردید و 

ما کارگران را از داشتن تعطیالت بر سرمایهداري و ربا خواري قلم عفو کشیدید، ا. خواري را سربار فقر کردید

حکومت پاپی را سرنگون . آسودگیبخش روزهاي مقدس که رحمت کلیسا بر آنها ارزانی داشته بود محروم کردید

به فرمانروایان خودپرست اجازه دادید که اختیار ایمان تبعه خود  ;ساختید تا حکومت شاهی را به اوج قدرت برسانید

شما ملتها را . ن را، به عنوان دلیلی شرعی، پشتیبان جنگهاي خانمانسوز خود قرار دهندرا شخصا به دست گیرند و دی

. بر ضد یکدیگر تجزیه کردید و حتی اهالی یک کشور و شهر را بر ضد هم شوراندید

ان سلطه اخالقی بینالمللی بر نیروهاي ملی را، که اثري آرام بخش داشت، از میان بردید و دورانی از آشفتگی در می

قدرت و قاطعیت کلیسایی را که به اعتراف خودتان آفریده دست پسر خداست انکار . کشورهاي متخاصم پدید آوردید

حق االهی شاهان را مورد تایید قرار دادید و، بی خبر از  ;کردید و، حال آنکه، خودکامگی سلطنت را شرعی دانستید

  . ابر قدرت زر یا زور است، منهدم کردیدخود، قدرت کالم خداوندي را، که تنها تکیه گاه در بر

امتناع شما از  ;شما ادعاي حق داوري فردي کردید، اما به محض آنکه توانستید، آن را از دیگران دریغ داشتید

رواداري در برابر ناسازگاران به مراتب از رفتار ما کاتولیکها زنندهتر است، زیرا ما هرگز تبلیغ به رواداري مذهبی 

اه را براي بروز عقاید نفاقانگیز باز نگذاشتیم، از این جهت که در نظر ما رواداري مذهبی نکردیم و راه را نکردیم و ر

در همه این احوال، . براي بروز عقاید نفاقانگیز باز نگذاشتیم، از این جهت که در نظر ما رواداري زاده بیعالقگی است

هر کسی براي خود پاپ میشود و، قبل از آنکه به سن . ده استمشاهد کنید که داوري فردي شما کار را به کجا کشان

و پختگی کافی رسیده باشد که بتواند اثرات دین در جامعه و اخالقیات را درك کند و پی ببرد به اینکه افراد مردم تا 

جنون تجزیه  یک نوع. چه اندازه به داشتن ایمان نیازمندند، اصول عقاید دینی را مورد داوري فردي خود قرار میدهد

کننده، که در زیر نظارت هیچ گونه قدرت وحدتبخشی قرار ندارد، پیروان آیین شما را در چنان مجادالت تند و 

و اگر کلیسایی وجود نداشت که متین و  ;اي میاندازد که عقیده عمومی را نسبت به هر دینی سست میکند احمقانه

هاي علمی و فلسفی، برجا ایستادگی کند و پیروان  مه نحوهمردانه در میان همه نوسانات عقاید و دالیل، و ه

پراکندهاش را در دامن خود مجتمع نگاه دارد، مسلما اساس مسیحیت بر باد فنا میرفت و مردمان، عاري از هر گونه 

اد زمانی خواهد رسید که آن گروهی از شما که ارش. پناهگاه روحی، خود را در برابر مرگ بی توشه و برگ مییافتند
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شده و مسیحیت واقعی را پذیرفتهاند غرور فردي و نیروي فکري خود را در پاي نیازهاي دینی بشر نثار خواهند کرد 

و به سوي ایمان، که به رغم نظرات کفرآمیز این عصر تیره میتواند واقعیت دین را پا برجا نگاه دارد، روي خواهند 

ابتدا سعی کنیم علت جدایی خود را از : ((ایرادات بدهد آري، چنینآیا آیین پروتستان میتواند پاسخی به این . آورد

کلیساي کاتولیک شما از لحاظ سازمان اداري و رفتار کارمندان خود به صورت کانونی از فساد در . نظر دور نسازیم

پهایتان ننگ کشیشهایتان در تناسانی به سر میبردند، اسقفانتان در مطامع دنیوي منهمک شده بودند و پا. آمده بود

آیا تاریخنویسان خودتان این مطالب را اعتراف نکردهاند مردانی شریف شما را . جهان مسیحیت به شمار میآمدند

شما وعده دادید و تظاهر به اصالحات . دعوت به اصالح کردند و، در انتظار پاسختان، نسبت به کلیسا وفادار ماندند

بر عکس مردانی چون یان هوس و ژروم پراگی را، که خواستار اصالح دینی  کردید، اما عمل مثبتی انجام ندادید، بلکه

هزاران کوشش به کار رفتند تا شاید کلیسا از درون اصالح یابد، و همه آنها با شکست مواجه . بودند، بر آتش سوختید

از طغیان ما، آن پاپی  و حتی پس ;شدند، تا زمانی که جنبش اصالح دینی ما شما را بیدار و به اقدام جدي وادار کرد

  . که در راه تصفیه کلیسا کوشش واقعی به کار برد مورد تمسخر رم قرار گرفت

شما فخر میکنید که رنسانس را به وجود آوردهاید، اما همه قبول دارند که عاقبت کار رنسانس چنان به فساد اخالق، 

آیا ما حق نداشتیم بر  ;به بعد، بر خود ندیده بود ستمگري، و خیانتکاري کشید که اروپا مانند آن را، از زمان نرون

ضد آن کفر، که حتی واتیکان را جوالنگاه خود قرار داده بود، اعتراض کنیم درست است که کمی پس از آغاز جنبش 

اصالح دینیمان اخالقیت جامعهمان رو به انحطاط گذارد البته بنیاد گذاشتن زندگی نوین اخالقی قومی که مبانی 

هاي اخالق در کشورهاي پروتستان به  کلیساییش آنچنان منحط شده بود طول میکشید اما سرانجام پایه دینی و

ممکن است بیداري فکریمان را مدیون رنسانس باشیم، اما . مراتب از فرانسه و ایتالیاي کاتولیک محکمتر و برتر شد

عبارت دیگر، اصالح دینی نیروي اخالقی را بر به  ;بیداري اخالقیمان را مسلما مدیون جنبش اصالح دینیمان هستیم

رنسانس شما خاص اشراف و روشنفکران بود و عامه مردم را به چیزي نمیشمرد، و حتی ساده . آزادي فکر افزود

لوحی ایشان را در فریب خوردن از آمرزشنامه فروشان دورهگرد و راهبانی که اساطیر دینی را اساس سودجویی خود 

آیا صالح نبود که به این روش ناهنجار و زننده بهرهبرداري از آرزوها و  ;به باد ریشخند میگرفتقرار داده بودند 

ها پاك کردیم، زیرا به مردم اجازه  بیمهاي بشر خاتمه داده شود ما داخل کلیساها را از آلودگی نقاشیها و مجسمه

میکردید که در پیش پاي آن عروسکهاي مقدس که داده بودید که خود آن تمثالها را بپرستند همچنانکه آنها را وادار 

ما جرئت کردیم که به عوض تخدیر . با تشریفات دینی در خیابانها به گردش در میآمدند زانو بزنند و استغاثه کنند

  . مغز مردمان، به وسیله آداب پر طول و تفصیل کلیسایی، ایمان خود را بر پایهاي راست و محکم استوار سازیم

مانروایی کشوري را حقی االهی دانستیم همچنانکه عالمان االهی خودتان پیش از ما کرده بودند زیرا نظام ما قدرت فر

ما اقتدار بینالمللی پاپها را منکر شدیم، زیرا . اجتماعی نیازمند دولتی است که مورد احترام عموم قرار داشته باشد

م ملتها نفوذ خود را آشکارا در راه جلب منافع مشاهده کردیم که پاپها به عوض اجراي عدالت در میان عمو

ناتوانی پاپهاي خودپرست شما در متحد ساختن اروپا براي جهاد با ترکان عثمانی به . شخصیشان به کار میاندازند

. خوبی نشان میدهد که نادرستی حکومت پاپی، مدتها قبل از جنبش اصالح دینی، وحدت مسیحیت را بر هم زده بود

نت را حقی االهی میدانستیم، اما باز در کشورهایی چون انگلستان، اسکاتلند، سویس، و امریکا از گرچه ما سلط

پیدایش و تکامل دموکراسی حمایت کردیم، در حالی که کشیشان شما در فرانسه، ایتالیا، و اسپانیا چاپلوسانه سر در 

که طلسم استبداد را شکست و اروپا را آماده آن طغیان ما بر ضد تحکم کلیساي شما بود  ;برابر شاهان فرود میآوردند

شما فکر میکنید که ما بینوایان . ساخت که هر نوع استیالیی را، خواه دینی و خواه دولتی، مورد بازخواست قرار دهد

همان روش سرمایهداري که براي مدت کوتاه بینوایان را استثمار  ;را بینواتر کردیم، اما این هم دورانی گذران داشت
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و شک نیست که سطح زندگی عمومی  ;کرد بزودي یاد گرفت که چگونه زندگی مردم عادي را مرفهتر از سابق سازد

. در انگلستان، آلمان، و امریکاي پروتستان باالتر از ایتالیا، اسپانیا و فرانسه کاتولیک است

است که جنبش اصالح دینی شما را وادار  مگر غیر از این. اگر شما امروز از دیروزتان تواناترید، به خاطر وجود ماست

کرد دست به اصالح دربار پاپ بزنید، روحانیان خود را از صیغه داشتن باز دارید، و دینداران را به جاي کافران بر مقر 

پاپی بنشانید تصور میکنید امروزه شهرت درستی و پاکدامنی روحانیون خود را به چه عاملی مدیون هستید به 

اما مگر شوراي ترانت را به جنبش اصالح دینی مدیون نبودید بدون این آژیر خطر، به احتمال قوي شوراي ترانت 

 کلیساي شما به سقوط خود به سوي کفر ادامه میداد و روزي میرسید که پاپهاي شما به تخت فرمانروایی دنیایی می

آنکه ما کلیساي شما را از نو برپا ساختیم، حتی با وجود . نشستند که منکر هر نوع حقیقت و آزمند هر گونه لذتی بود

 ;باز مللی که دین شما را پذیرفتهاند از آنهایی که پیرو اصالح دینی شدهاند نادانتر، و نسبت به مسیحیت شکاکترند

  . در این مورد، فرانسه را با انگلستان مقایسه کنید

و از همین روي، کشورهاي پیرو  ;آشتی برقرار سازیمما یاد گرفتهایم که میان دینداري با آزادي اندیشه رابطه صلح و 

ما امیدواریم که ایمان . آیین پروتستان ما بودهاند که در دامان خود بهترین ثمره علم و فلسفه را بار آوردهاند

اما کلیسایی که کلیه علوم چهار قرن اخیر را طرد کرده است  ;مسیحی خود را بر پیشرفت دانش بشري منطبق کنیم

میتواند خویشتن را به این هدف نزدیک کند در اینجاست که پیروان اومانیسم وارد بحث میشوند و هر دو  چگونه

این هم افتخار و هم ضعف آیین پروتستان است که خود را بر اندیشه، که عاملی : ((شورانند  طرف را بر سر خود می

اتولیک در این است که هیچ وقت به سازش با و بر عکس، قدرت آیین ک ،است همواره در حال تغییر، متکی میسازد

هایی که، به تجربه تاریخ، بندرت قرنی را که در آن به وجود آمدهاند به  نظریه ;هاي علمی تن در نداده است  نظریه

آیین کاتولیک در پی آن است که نیازمندیهاي دینی و درونی مردمی را را که به زحمت نامی از . پایان رساندهاند

و داروین شنیدهاند، و هرگز نام اسپینوزا و کانت را نشنیدهاند، بر آورده سازد و این گونه مردمان فراوان، و کوپرنیک 

اما چگونه ممکن است دینی که با فکر سر و کار دارد و موعظه را وسیله ارشاد خود قرار میدهد . آماده به سرسپاریند

ن سیارهاي که مقام برترین را داشت و مقر نزول پسر خدا بود، بتواند خود را با عالم بیکرانی منطبق سازد که در آ

چون ذرهاي گذران و سرگردان در فضا به تعریف درآید، و آن نوع جانوري که مسیح جان خود را فداي رستگاریش 

ساخت، در صحنه خیاالنگیز زندگی چون موجودي متغیر ساخته شود وقتی کتاب مقدس که به عنوان تنها مبناي 

ذیر آیین پروتستان پذیرفته شده است، مورد نقد عالیی قرار گیرد که موجب شود کالم خداوندي به صورت خللناپ

ادبیات عبري در آید و مسیح در قالب االهیات رازورانه بولس حواري تغییر شکل دهد، دیگر از آن دین چه چیز باقی 

آیین پروتستان، یا جنبش اصالح دینی و نهضت میماند براي ذهن امروزي دیگر مشکل واقعی میان آیین کاتولیک و 

رنسانس نیست، بلکه این مشکلی است میان مسیحیت و عصر روشنگري عصري که تاریخگذاریش به آسانی ممکن 

. هاي امیدش بر عقل، علم، و فلسفه استوار آمد نیست، اما آغازش در اروپا با ظهور فرانسیس بیکن مشخص شد و پایه

د نت نغمه رنسانس بود و دین روح جنبش اصالح دینی، علم و فلسفه نیز به صورت خدایان همان طور که هنر کلی

از این لحاظ، رنسانس مستقیما مسیر تکاملی ذهن اروپایی را ادامه داد تا آن را به . معبود عصر روشنگري در آمدند

را باطل میشمرد و رو به ایمان قرون  زیرا که عقل: عصر روشنگري رساند، و اصالح دینی تنها انحرافی از آن مسیر بود

با این وجود، اصالح دینی، علی رغم تعصب ذاتیش، دو خدمت در حق عصر روشنگري به جاي . آورد وسطایی می

یکی آنکه اقتدار اصول جزمی را در هم شکست و موجد ظهور صد فرقه نوین گشت، که کمی پیش از آن : آورد

ها چنان مباحثه مردانهاي را رواج داد که سرانجام عقل تنها  که در میان آن فرقهو دیگر آن ;میبایست نابود شده باشند

ها شد مگر آنکه بعضی از آنها مستظهر به نیروي نظامی  مرجع رسیدگی به حقانیت دعاوي هر یک از آن فرقه
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و  ;وا و ذلیل شدندها و همه عقاید جزمی رس در آن دادخواهی و آن حمله و دفاع، همه فرقه. مقاومتناپذیر میبودند

دانایی : هنوز یک قرن از پافشاري لوتر در برتر شمردن مقام ایمان نگذشته بود، که فرانسیس بیکن اعالم داشت

در همان قرن هفدهم، متفکرانی چون دکارت، هابز، اسپینوزا، و الك فلسفه را جانشین یا شالوده دین . توانایی است

اولباك، و المتري اعالم الحاد کردند و ولتر که ایمان به وجود خدا داشت،  در قرن هجدهم هلوتیوس،. معرفی کردند

این فریاد اعتراضی بود که بار دیگر مسیحیت را به مبارزه طلبید و بحران حاصل از آن به . خشکه مقدس خوانده شد

. ن وسطایی در گرفته بودمراتب شدیدتر از مناقشهاي بود که میان تعبیر کاتولیکها و پروتستانها از اصول ایمان قرو

کوشش مسیحیت به ادامه حیات در برابر تعرض کوپرنیک و داروین درام واقعی سیصد سال اخیر را به وجود آورده 

دیگر پیکارهاي میان دولتها و طبقات مردم، در قبال این جهاد بزرگ روحی، چه ارزشی میتوانند داشته باشند . است

سرگذشت پرنشیب و فرازي که در صفحات این کتاب نقل شده است نظر و اینک چون به عقب برگردیم و به 

اکنون میتوانیم . هاي مختلف آن جنگیدهاند احساس غمخواري میکنیم بیفکنیم، نسبت به کلیه دالورانی که در جبهه

هاي  ریهپیش خود علل خشم لوتر نسبت به فساد و سلطه رم، نفرت فرمانروایان آلمانی به فربه کردن ایتالیا با عش

هایی که از لحاظ اخالقی نمونه کمال باشند، و آرزوي هنري هشتم  کلیسایی، تصمیم کالون و ناکس به ایجاد جامعه

اما همچنین میتوانیم بفهمیم که چرا . به داشتن وارث تاج و تخت و تصاحب هر گونه قدرتی در کشورش را دریابیم

و نیز میتوانیم  ;انگیختن حس نفرت در جهان مسیحیت نشوداراسموس، آرزوي اصالحاتی را داشت که منجر به بر

حس کنیم که چرا نخست کشیشان رم، مانند کونتارینی، تا آن درجه از تجزیه احتمالی کلیسا، که طی قرنها دایه و 

نگهبان تمدن مغرب زمین بود و هنوز هم چون نیرومندترین موج شکنی در برابر هجوم فساد اخالق و آشفتگی و 

فرد سرنگون میشود، . از این همه نیروها و کوششها ذرهاي به هدر نرفته است. ایداري میکرد، انزجار میداشتندیاس پ

آیین پروتستان در موقع . اما اگر چیزي براي بشریت به یادگار گذاشته باشد، هرگز از صفحه روزگار محو نمیشود

بود که کلیسا خود را مهذب ساخت و به صورت مناسب به احیاي حیات اخالقی اروپا کمک کرد، از هیبت همان 

از فراز دود باقیمانده در میدان . سازمانی از لحاظ سیاسی ضعیفتر، اما از جهت اخالقی نیرومندتر از سابق، در آمد

و  ;دین هنگامی بر اوج کمال خود میماند که مجبور باشد با رقابت به زندگیش ادامه دهد: نبرد چنین پند میگیریم

بزرگترین هدیه . هر جا که رقیب و معارضی در مقابل نداشته باشد، حالت تعصب و انجماد به خود میگیرد هرگاه و

جنبش اصالح دینی این بود که اروپا و امریکا را عرصه رقابت ایمانهاي گوناگون ساخت، و همین سبب شد که هر 

بداند، و نیز مغز نحیف ما را همت و رغبت ایمانی بر سر غیرت بیاید، صالح خود را در به کار بردن اغماض فکري 

  . درك آزادي ببخشد
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سخنی با خوانندگان

درنظر داشتم که طرح تاریخ تمدن خود را با تهیه جلد هفتم تحت عنوان عصر خرد، که شامل تکامل فرهنگی اروپا  

اما این داستان هرچه به زمان و . از ابتداي سلطنت الیزابت اول تا آغاز انقالب کبیر فرانسه میشد، به پایان برسانم

و در این  ;عالیق ما نزدیکتر شد، شامل وقایع و شخصیتهاي مهمتري گشت که حتی امروزه داراي اهمیت بسیارند

هاي انسانیشان نیز  مورد نمیتوانستم فقط به ذکر حوادث غیرمهم بپردازم، بلکه مجبور بودم اشخاص را از لحاظ جنبه

آنچه در . اینجاست که اینهمه اوراق روي هم انباشته شد و از ;مورد مطالعه قرار دهم، و این خود به درازا میکشید

آغاز به عنوان جلد آخر محسوب میشد اکنون به صورت سه کتاب درآمده است، و یکی از مولفان حاضر، در سنی که 

  .شایسته نیست، بازنشسته شده است

ت و اکنون به زیور طبع آراسته طرح اول دو کتاب از این سه کتاب به پایان رسیده و دیگري از آغاز نوشته شده اس

هدف از آن، تاریخ حیات اقتصادي، دولتمردي، دین، اخالق، آداب موسیقی، هنر، ادبیات، علم و فلسفه همه . میشود

و ) 1561(و تولد بیکن ) 1558(کشورهاي اروپایی و همچنین جامعه اسالمی ترکیه و ایران، از جلوس الیزابت اول 

در این دوره . است) 1650(و دکارت ) 1642(، وفات گالیله )1648(عهدنامه وستفالی تا انعقاد ) 1564(شکسپیر 

تحوالت عمده عبارت است از به وجود آمدن نهضتهاي ناسیونالیستی و انحطاط الهیات، که خود باعث قتل و 

اجعهاي روي ندهد، اگر واقعه مهلکی براي مولفان این کتاب پیش نیاید و نیز براي تمدن ف. خونریزي بسیار شده است

و اگر پیري اجازه دهد، جلد آخر تحت عنوان  ;آماده شود 1963جلد هشتم، یعنی عصر لویی چهاردهم، باید در سال 

موضوعی که این سه کتاب را به هم میپیوندد رشد و نمود خرد خواهد . حاضر خواهد شد 1965عصر ولتر در سال 

شی نکردهایم که تاریخ سیاسی یا اقتصادي یا نظامی را به طور کلی با در این سه کتاب یا در مجلدات سابق کوش. بود

اگر میخواستیم این روش را در مورد همه ملتهاي آسیایی و اروپایی و  ;استناد به منابع و مدارك معاصر بنویسیم

که هدف نخستین  اما در مورد تاریخ فرهنگی،. درباره همه نسلها و کوششهاي آنها به کار بریم، عمر ما کفاف نمیداد

این کتاب است، تقریبا به همه منابع اصلی رجوع کرده و هر مذهب عمدهاي را در محل پیدایش آن مورد مطالعه 

همچنین هر اثر هنري را دیده و هر کتاب . قرار دادهایم و هر کتاب ادبی مهمی را خوانده یا دوباره مرور کرده ایم

  .مهم فلسفی را بررسی کرده ایم

ه اختالف میان دین و علم در سیر فکري قرون جدید از مسائل مهم بوده است، آن را در این اوراق، صریحتر از آنجا ک

این اشخاص مدتهاست به این نتیجه رسیدهاند که . از آنچه صاحبنظران می پندارند، مورد مطالعه قرار خواهیم داد

جامعه، اثري حیاتی داشتهاند، و با بحث عمومی عقاید مذهبی در تقویت اخالقی و روحیه افراد، و در نظم و حفظ 

در توجیه این نظریه مطالب بسیار میتوان گفت و، چنانچه خواهیم دید، . نباید باعث به هم خوردگی آن عقاید شد

اما پیداست که این موضوع نمیتواند باعث آن شود  ;بسیاري از بازیگران داستان ما این نظریه را ابراز خواهند داشت

یخنویس از یافتن و شرح دادن جریانات اساسی در تاریخ فرهنگی اروپاي جدید شانه خالی کند، ولی موظف که تار

میشود که در انتخاب و معرفی حقایق و شخصیتها، بر طبق نفوذ آنان در ایجاد حوادث و نتایج، با بیطرفی به داوري 

در اینجا از دخترمان .ینوزا و ولتر، را خواهیم دانستپدر این باره عقاید پاسکال و بوسوئه، همچنین افکار اس. پردازد

اثل، که با مهارت و دقتی صبورانه طرح دوم را، که به دشواري خوانده میشد، ماشین کرد و به تصحیح برخی از 

همچنین از دکتر هاپکین و از فلورا، سارا، ماري، و هاري کوفمن، . اشتباهات پرداخت، صمیمانه سپاسگزاري میکنم

سهم خانم دورانت در این مجلدات آخر چندان زیاد بوده است که نام ما . تنظیم مطالب کوشیده اند، متشکرم که در

  .هر دو باید در صفحه عنوان کتاب ذکر شود

 1961لوس آنجلس، مه  -  ویل دورانت 
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فصل اول

  ملکه کبیر

1558 -1603  

  

I - مصارف سیه روزي  

تی در هتفیلد، واقع در پنجاه و هفت کیلومتري شمال لندن، تاخت و به ، قاصدي به دربار سلطن1558نوامبر  17در 

ناخواهري او ملکه ماري، که شهرت خوبی نداشت، در . الیزابت تودور اعالم داشت که وي ملکه انگلستان شده است

خدا : ((ددر لندن اعضاي پارلمنت، به محض شنیدن این خبر، به صداي بلند گفتن. اوایل صبح آن روز درگذشته بود

و هیچ تصور نمیکردند که سلطنت او چهل و پنج سال به طول !)) سلطنت او پاینده باد! ملکه الیزابت را حفظ کند

مردم . کلیساها، اگر چه احساس میکردند که خطري متوجه آنها خواهد شد، زنگها را به صدا درآوردند. انجامد

ساط نشاط گستردند و غروب آن روز با امیدي فراوان آتشهاي انگلستان، مانند ابتداي سلطنت ماري، در خیابانها ب

نوامبر، اشراف و خانمها و افراد عادي کشور در هتفیلد  19تا شنبه . بزرگ برافروختند و چهره آسمان را رنگین کردند

مثل ملکهاي روز بعد، الیزابت درست . گرد آمده بودند تا سوگند وفاداري یاد کنند و ضمنا آتیه خود را تامین سازند

  : به آنها گفت

 ;سروران من، به حکم طبیعت از مرگ خواهرم متاثرم و باري که بر دوشم نهاده شده مرا مبهوت کرده است

معالوصف، با مالحظه اینکه من آفریده خدایی هستم که باید فرمان او را اطاعت کنم، به اراده او تسلیم میشوم و از 

  . به من تفویض شده است وسیلهاي براي اجراي اراده آسمانی او باشم صمیم قلب امیدوارم که در مقامی که

از این لحاظ است که از . درست است که من فردي بیش نیستم، ولی به فرمان اوست که بر ملتی حکمروایی میکنم

یاور من شما سروران خودم، مخصوصا از شما اعیان مملکت، در هر مقام و قدرتی که باشید، تمنا میکنم که همکار و 

بشوید تا آنکه من با سلطنت خودم و شما با خدمت خودتان موجب رضاي خداوند را فراهم کنیم و تا حدي آرامش را 

  . در روي زمین براي اعقاب خودمان برقرار سازیم

ندن در روز بیست و هشتم نوامبر، الیزابت، که لباسی مخملی و ارغوانی رنگ بر تن داشت، همراه عده زیادي از میان ل

ضمن . محبوس شده بود و انتظار مرگ را میکشیدگذشت و به سوي برجی رفت که چهار سال پیش از آن در آنجا 

هاي سرایندگان در تجلیل او آواز میخواندند، کودکان با تنی لرزان  عبور او، مردم فریاد شادي برمیآوردند، دسته

چنان شلیک توپی به هوا ((ه بودند از بر میخواندند، و نطقهاي مختصري را که به منظور تمجید از او به خاطر سپرد

)). برمیخاست که نظیر آن شنیده نشده بود

تمام این جریانات حاکی از سلطنتی بود که در آینده مردان و افکار بزرگی پرورش داد، و این خود در تاریخ انگلستان 

، یعنی سال 1533در . تادي درآمده بودالیزابت در نتیجه بیست و پنج سال مشقت به صورت اس.سابقه نداشت

تولدش، به نظر میرسید که چون پدرش هنري هشتم است، وي خوشبخت خواهد شد، ولی چون مادرش ان بولین 

مغصوبیت و اعدام مادرش در زمان کودکی او، یعنی سالی که آن را فراموش کرد، . بود، خطري او را تهدید میکرد

ین، نتیجه آن میراث غمانگیز تا پس از جوانیش نیز باقی بود و فقط بعد از جلوس بر با وجود ا ;)1536(روي داده بود 

پارلمنت مقرر داشت که ازدواج ان بولین درست نبوده و بنابر این الیزابت  1536در سال . تخت سلطنت کاهش یافت

تر مردم انگلستان او را در مورد هویت پدر الیزابت نیز شایعاتی وجود داشت، و در هر صورت بیش. حرامزاده است
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قانونی گذرانید که  1544حاللزادگی او هرگز به وسیله قانون اعالم نشد، ولی پارلمنت در سال . حرامزاده میدانستند

، وي میتواند بر )به ترتیب نابرادري و ناخواهري الیزابت(به موجب آن مقرر داشت که پس از وفات ادوارد و ماري 

ولی هنگامی که ماري با آیین  ;ت در زمان پادشاهی ادوارد به آیین پروتستان گرویدالیزاب. تخت سلطنت بنشیند

پس از . کاتولیک به سلطنت رسید، الیزابت، که زنده ماندن را بر ثبات عقیده ترجیح میداد، آیین کاتولیک را پذیرفت

ارکت در آن شد، و بنا بر این شورش وایت، به منظور خلع ماري از سلطنت و عدم موفقیت او، الیزابت محکوم به مش

ولی ماري او را بیتقصیر دانست و فرمان آزادي او را صادر کرد، به شرط آن که در . او را در برج لندن زندانی کردند

ماري چندي پیش از مرگ خود الیزابت را به جانشینی تعیین کرد و جواهرات سلطنتی را . وودستاك تحت نظر بماند

  . بود)) خون آشام((این، سلطنت الیزابت مرهون محبت ملکه بنابر . نزد او فرستاد

الیزابت زبان فرانسه و ایتالیایی ((راجر اسکم، معلم معروف او، ادعا میکرد که . تربیت رسمی الیزابت خسته کننده بود

ابت هر روز الیز)) را مثل انگلیسی حرف میزند، و غالبا با من به التینی و تا اندازهاي به یونانی سخن گفته است

اما معلمان ایتالیایی او ظاهرا مقداري از . مختصري علمالهیات فرا گرفت و در اصول آیین پروتستان مهارت یافت

شکاکیت خود را که ناشی از مطالعه آثار پومپوناتتسی و ماکیاولی و مشاهده وضع رم در عصر رنسانس بود، به وي 

پارلمنت بطالن ازدواج مادر وي را  1553در سال . ج خود اعتماد نداشتالیزابت هرگز به تخت و تا. تلقین کرده بودند

قوانین انگلستان، بدون توجه به ویلیام . دولت و کلیسا به حرامزادگی او اعتقاد داشتند. با پدرش دوباره تایید کرده بود

تان که هنوز مردم آن همه ممالک کاتولیک به انضمام انگلس. ها به سلطنت میشد فاتح، مانع از رسیدن حرامزاده

بیشتر کاتولیک بودند عقیده داشتند که ماري استوارت، از احفاد هنري هفتم، وارث حقیقی تاج و تخت انگلستان 

به الیزابت گفته بودند که اگر با کلیسا صلح کند، پاپ او را از تهمت حرامزادگی مبرا میداند و سلطنت او را . است

هزاران تن از مردم انگلستان اموالی را در تصاحب داشتند که در زمان . راغب نبود ولی او به این کار. برحق میداند

این مالکان متنفذ، که میترسیدند در . هنري هشتم و ادوارد ششم به وسیله پارلمنت بزور از کلیسا گرفته بودند

ر ملکهاي پروتستان صورت برقراري نفوذ کاتولیکها مجبور به پس دادن اموال خود بشوند، حاضر بودند به خاط

، الیزابت، در میان 1559ژانویه  15در . و کاتولیکهاي انگلستان سلطنت او را به جنگ داخلی ترجیح میدادند ;بجنگند

ملکه انگلستان، فرانسه، و ایرلند و مدافع ((فریاد شادي اهالی پروتستان لندن، در کلیساي وستمینستر به عنوان 

. ادشاهان انگلستان از زمان ادوارد سوم به بعد مدعی تخت و تاج فرانسه نیز بودندتاج بر سر نهاد، زیرا پ)) مذهب

. بدین ترتیب، براي گرفتار ساختن الیزابت در دام مشکالت از هیچ اقدامی فروگذار نشده بود

دالنگیز، وي قدي نسبتا بلند، پیکري زیبا، چهرهاي . الیزابت در این هنگام بیست و پنج ساله و در کمال بلوغ بود

به نظر محال . رنگی زیتونی، چشمانی نافذ، مویی بور، و نیز دستهایی داشت که در آرایش آنها دقت بسیار میکرد

  . میآمد که چنین دختري بتواند از عهده مشکالت و هرج و مرجی که در اطراف او وجود داشت برآید

ي نیل به قدرت میکوشیدند و سالح در دست مذاهب مختلف باعث تفرقه ملت شده بودند و هر کدام از آنها برا

فقر و فاقه همه جا را فراگرفته بود و ولگردي، با وجود مجازاتهاي وحشتانگیزي که به وسیله هنري هشتم . داشتند

  . تجارت داخلی در نتیجه پول تقلبی از رونق افتاده بود. علیه آن وضع شده بود، هنوز وجود داشت

اعتبار خزانه را چنان تقلیل داده بود که دولت مجبور بود در قروض خود چهارده  نیم قرن تقلب در امر سکهزنی

ها متروك،  ماري تودور، که غرق در مسائل مذهبی شده بود، توجه زیادي به دفاع ملی نکرد، قلعه. درصد ربح بپردازد

. تش ناقص مانده بودساحلها بیحفاظ، نیروي دریایی ضعیف، سربازان بدون مواجب و غذاي کافی و کادرهاي ار

انگلستان، که در زمان وولزي باعث تعادل قوا در اروپا شده بود، در این هنگام قدرتی نداشت و بازیچه دست 

. قواي فرانسه در اسپانیا بود و مردم ایرلند اسپانیاییها را به خاك خود میخواندند. اسپانیاییها و و فرانسویها شده بود
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را تکفیر و او را محجور اعالم خواهد کرد و کشورهاي کاتولیک را علیه او برخواهد  پاپ تهدید میکرد که الیزابت

این ملکه در . چهره نمود، و ترس از قتل بخشی از زندگی روزمره الیزابت بود 1559هجوم مشخصا در سال . انگیخت

یا از روحیه این زن سفیر اسپان. نتیجه شجاعت خود، بصیرت مشاوران، و عدم وحدت دشمنان از خطر نجات یافت

اروپا انتظار نداشت که )). شیطان وي را در اختیار دارد و او را به خانه خود میکشاند((تعجب میکرد و میگفت که 

. دختري گشادهروي چون او داراي روحیه امپراطوران باشد

II -  حکومت عصر الیزابت  

وي نیز مانند پدر جنگ . ار به ثبوت رسیدبصیرت و تیزبینی الیزابت در انتخاب دستیارانش در همان آغاز ک

آزمودهاش و علیرغم نطق سیاسیش در هتفیلد اشخاص بیلقب را انتخاب کرد، زیرا اکثر اعیان تابع آیین کاتولیک 

الیزابت شخصی موسوم به ویلیام سسیل را به . بودند و بعضی از آنان خود را براي سلطنت شایستهتر از او میدانستند

نبوغ این شخص در اتخاذ سیاستی محتاطانه، و همچنین دقت و پشتکار او، . مشاور عمده خود برگزیدعنوان منشی و 

پدربزرگ او، . چنان باعث پیشرفت امور ملکه شد که کسانی که الیزابت را نمیشناختند سسیل را پادشاه میدانستند

درش تصدي جامهخانه هنري هشتم را به که از خرده مالکان مهم بود، در روزگار خود از سرشناسان روستا شد، و پ

ویلیام سسیل، بی آنکه موفق به دریافت . امالك خانوادگی ایشان با جهیز مادرش فراهم آمده بود. عهده داشت

درجهاي بشود، کیمبریج را ترك گفت، در گریز این حقوق خواند، مدتی در لندن به بطالت و عیش و نوش پرداخت، 

تعصب این . و با میلدرد کوك، همسر دوم خود، ازدواج کرد) 1543(مجلس عوام شد  و در بیست و سه سالگی وارد

آنگاه وي به خدمت سامرست نایبالسلطنه . زن در مسلک پیرایشگري باعث پیوستن سسیل به آیین پروتستان شد

گري را سسیل بعدا کوشید که جین. پیوست و سپس در حلقه مالزمان دشمن سامرست، یعنی نورثامبرلند، درآمد

بنا به درخواست وي، به  ;جانشین ادوارد ششم کند، ولی به هنگام تغییر راي داد و به حمایت از ماري تودور برخاست

سسیل مردي . آیین کاتولیک گروید، و از طرف او مامور شد که ورود کاردینال پول را به انگلستان تهنیت بگوید

الیزابت هنگامی که او را به عنوان . آشفتگی تعادل سیاسیش بشودکاردان بود و نمیگذاشت که تغییرات مذهبی باعث 

  : منشی خود برگزید، با زیرکی معمول خود به وي گفت

. به شما امر میکنم که جزو هیئت مشاوران سلطنتی بشوید و قبول کنید که به خاطر من و مملکت زحمت بکشید

. سد نخواهید شد و نسبت به مملکت وفادار خواهید ماندمن درباره شما این طور داوري میکنم که با هیچ هدیهاي فا

بدون توجه به اراده شخصی من، هر توصیه مناسبی میخواهید بکنید، و اگر الزم دانستید که موضوعی محرمانه به 

لذا شما را . باید مطمئن باشید که در حفظ آن راز دریغ نخواهم کرد. من گفته شود، خودتان آن را به من اظهار کنید

  . مامور این کار میکنم

گواه و وفاداري و لیاقت سسیل این است که الیزابت او را مدت چهارده سال به عنوان منشی، و سپس بیست و شش 

سسیل ریاست شوراي سلطنتی را عهدهدار . سال دیگر تا زمان مرگش با عنوان خزانهدار در خدمت خود نگاه داشت

الیه عمومی و دفاع ملی مدیریت داشت، و به الیزابت در استقرار قطعی آیین بود، روابط خارجی را اداره میکرد، بر م

وي نیز مانند ریشلیو نجات و آرامش کشور خود را در برابر جاهطلبیهاي اشراف . پروتستان در انگلستان کمک میکرد

سسیل . دانستهاي برادرکش در گرو استبداد وحدتبخش فرمانرواي مملکت می متخاصم و بازرگانان طماع و فرقه

به طوري که یک وقت به  ;روشهایی محیالنه و بندرت ظالمانه در پیش میگرفت، ولی در مقابل مخالفان بیرحم بود

فکر کشتن ارل آووستمرلند افتاد، ولی این اندیشهاي عجوالنه بود که در نیم قرن شکیبایی و درستکاري شخصی یک 

اسوسی گماشته بود، اما باید گفت که مراقبت دایم نشان قدرت وي براي هرچیز و هر کسی ج. بار به او دست داد

در کارها سودجو و مقتصد بود، و الیزابت او را به سبب گردآوري ثروت مالمت نمیکرد، زیرا از کیاست او خبر . است
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اگر سسیل نبود، امکان داشت که . شد، خشنود گشت رماداآداشت و از خست وي، که باعث تجمع وسایل شکست 

سفیر اسپانیا . هاي اشخاص مسرفی نظیر ارآلو لستر وارل آو هتن وارل آو اسکس، گمراه شود الیزابت، در نتیجه توصیه

نبوغ سسیل بیش از نبوغ همه اعضاي دیگر شوراي سلطنتی است، و از این لحاظ وي محسود ((گزارش داده است که 

الیزابت گاهی به حرفهاي دشمنان او گوش میداد، و گاهی با او چنان رفتار میکرد که آن )). مبغوض همگان است و

اما وقتی که خشم بر الیزابت چیره . شخص با کفایت از حضور ملکه با قلبی شکسته و چشمی پر اشک دور میشد

، ملکه، سسیل را به لقب لرد برلی مفتخر 1571در سال . نبود، سسیل را از ثابتترین ارکان سلطنت خود میدانست

ساخت و او را به ریاست اشراف جدیدي که تخت و تاج او را در برابر اشراف مخالف حفظ کرده و انگلستان را به 

. صورت کشور بزرگی درآورده بودند تعیین کرد

زیرا با لیاقت و شجاعت تا  همکاران پایینرتبه او نیز در این داستان شتابزده مستحق شرح حال مختصري هستند،

سرنیکولس بیکن، پدر فرانسیس بیکن، مهردار سلطنتی بود و از . پایان عمر و با حقوق غیرکافی به او خدمت کردند

جزو هیئت  1558سرفرانسیس نالیس از سال . به وي خدمت کرد) 1579(آغاز سلطنت ملکه تا پایان عمر خود 

سرنیکولس ثراکمارتن سفیر برجسته او در . خزانهدار خانواده سلطنتی بود) 1596(مشاوران سلطنتی و تا آخر عمر 

بعد از سسیل، از لحاظ . فرانسه بود، و تامس رندولف این سمت را در اسکاتلند و روسیه و آلمان به عهده داشت

امور وزیر ) 1590(تا زمان وفات خود  1573اخالص و هوشیاري، سرفرانسیس والسینگم قرار داشت که از سال 

مینامید، چنان در )) کبیر عصر خود مایکناس((این شخص، که نکتهگیري حساس بود و سپنسر او را . خارجه بود

هاي مکرر علیه جان ملکه به خشم آمده بود که به منظور حفاظت او دامی براي دستگیري دشمنان از  نتیجه توطئه

. ادنبورگ تا قسطنطنیه گسترد و در همین دام بود که ماري استوارت، ملکه تیرهبخت اسکاتلند، را گرفتار ساخت

. بندرت دیده شده است که فرمانرواي کشوري چنان خادمان الیق و وفادار و تا آن اندازه کم مزد داشته باشد

. و ثروت بعضی اشخاص از اندوخته دولت بیشتر بودعلت آن بود که خود دولت انگلستان پول زیادي در خزانه نداشت 

لیره است که مبلغ  000,000,25لیره میرسید، و این مقدار امروزه بالغ بر  000,500درآمد خزانه به  1600در سال 

لیره از عواید گمرکی  000,36فقط  ;الیزابت بندرت با وضع مالیات روي موافق نشان میداد. ناچیزي به شمار میآید

معموال وي به عایداتی که از اراضی سلطنتی حاصل میشد، یا به کمک مادي که کلیساي انگلستان . ت میآوردبه دس

قروضی . که از توانگران میگرفت و عمال اجباري بود و دقیقا پرداخت میشد متکی بود)) قروضی((میپرداخت، و یا به 

و چنان در پرداخت قروض شهرت یافت که میتوانست را که از زمان پدر و برادر و خواهرش باقی مانده بود پرداخت 

با ربح پنج درصد پول قرض کند، در صورتی که فیلیپ دوم، پادشاه اسپانیا، اصال نمیتوانست از ) آنورپ(در آنتورس 

اما ملکه در مورد لباس و تزیینات خود و اعطاي امتیازات اقتصادي به اشخاص موردنظر . کسی پولی قرض بگیرد

  . پیمود سراف میخویش راه ا

الیزابت بندرت و آن هم به اکراه پارلمنت را به منظور دریافت کمک مادي به تشکیل جلسه دعوت میکرد، زیرا 

گذشته از این، به قدرت ملی یا پارلمانی توجهی نداشت . مخالفت و انتقاد و نظارت را نمیتوانست صبورانه تحمل کند

نکه فقط یک نفر باید فرمانروایی کند، و چون خون هنري هشتم در عروقش و مانند هومر و شکسپیر معتقد بود به ای

همچنین معتقد به حقاالهی . جاري بود و همان غرور و تکبر او را داشت، خود را بیشتر از دیگران محق میدانست

به زندان  ها به سلطنت بود و هر کس را که میخواست، به میل خود و بدون محاکمه یا ذکر دلیل پادشاهان و ملکه

مشاوران او، که قادر به محاکمه مجرمان سیاسی بودند، بدون آنکه به متهمان اجازه استیناف بدهند، از . میافکند

صدور حکم احضار توقیفشدگان براي بازجویی در دادگاه، از بیان علت توقیف آنها، یا از تشکیل دادن هیئت منصفه 

وي به . پارلمنت را که مانع اجراي مقاصد او میشدند تنبیه میکرد ملکه نیز آن عده از اعضاي. خودداري میکردند
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متنفذان محلی، که در امر انتخابات پارلمنت دخالت میکردند، اندرز میداد که اگر داوطلبانی را انتخاب کنند که 

ل میخواست، مایل زیرا وي هرگاه پو. درباره آزادي نطق و بیان افکار بچگانهاي نداشته باشند، کارها آسانتر خواهد شد

 ;پارلمنتهاي اوایل سلطنت او به میل خود از اوامر وي پیروي میکردند. بود که آن را بدون چون و چرا به دست آرد

و پارلمنتهاي اواخر سلطنت وي تقریبا  ;پارلمنتهاي اواسط سلطنتش با عصبانیت به خواهشهاي او تن درمیدادند

در اجراي امیال خود پیروز میشد که ملت انگلستان استبداد خردمندانه او  الیزابت از آن لحاظ. درحال عصیان بودند

هیچ کس به این فکر . را برخشم و غضب احزابی که جهت نیل به قدرت با یکدیگر معارضه میکردند ترجیح میداد

حکومت بر سیاست مثل همیشه عبارت از مبارزهاي میان اقلیتها به سوداي  ;نبود که بگذارد ملت فرمانروایی کند

نیمی از مردم انگلستان از سیاست مذهبی الیزابت خشمگین بودند، و تقریبا همه مردم از بیشوهر ماندن . اکثریت بود

اما به طور کلی مردم، از مالیاتهاي سبک، تجارت پر رونق، نظم داخلی و صلح ممتد راضی بودند، به  ;او رنج میبردند

الیزابت براي مردم تفریحاتی ترتیب میداد، در میان آنان . نشان میدادند احساسات دوستانه ملکه عکسالعملی موافق

به گردش میپرداخت، بدون خستگی و ماللت ظاهري اظهارات آنان را گوش میکرد، و در بازیهاي عمومی و در هزار 

اسف از گرویدن سفیر اسپانیا، با اظهار ت. ترتیب داده میشد حضور مییافت)) به خاطر روح مردم((گونه تفریحی که 

این زن خیلی به مردم عالقهمند است، و عقیده دارد که : ((الیزابت به آیین پروتستان، به فیلیپ چنین نوشته است

اقداماتی که علیه جان او صورت گرفت بر )). همه طرفدار او هستند و در حقیقت هم این موضوع درست است

که به فرمان او آزار و شکنجه میدیدند، براي سالمتیش دعا  محبوبیت و قدرت او افزود و حتی فرقه پیرایشگران،

. در واقع روز جلوس الیزابت بر تخت سلطنت به صورت جشن و شکرگزاري عمومی درآمد ;میخواندند

آیا الیزابت فرمانرواي واقعی بود یا اینکه اشراف درجه دوم انگلستان و گروه محدودي از بازرگانان متنفذ لندن زمام 

در دست داشتند دستیاران ملکه، اگر چه از خشم او میترسیدند، غالبا اشتباهات سیاسی وي را تصحیح  امور را

این اشخاص حقایق تلخ را به وي اظهار میداشتند و به او . میکردند و او نیز اشتباهات آنها را تصحیح میکرد

ت که آنان حکومت میکردند و او میتوان گف. هاي متناقضی میکردند و از تصمیمات او فرمان میبردند توصیه

خود سسیل )). وي دستور میدهد و مثل پدرش هرچه میخواهد میکند: ((سفیر اسپانیا چنین نوشته است. فرمانروایی

بندرت میتوانست بفهمد که تصمیم ملکه چه خواهد بود، و از اینکه ملکه غالبا نصایح دقیق او را نادیده میگرفت 

که وي از الیزابت خواهش کرد که از مذاکره با فرانسه صرفنظر کند و فقط متکی به هنگامی . رنجیده خاطر میشد

. آقاي منشی، تصمیم گرفتهام که به این قضیه خاتمه بدهم: ((کمک پروتستانها باشد، ملکه با خشونت به وي گفت

شما و برادران عیسوي من به پیشنهادهاي پادشاه فرانسه روي موافق نشان خواهم داد و دیگر قصد ندارم که مطیع 

در تعیین خط مشی سیاسی به طور ناراحت . کشورداري او هم دوستان و هم دشمنانش را بیچاره کرد)). شما باشم

به خوبی میدانست . ولی تردید و دودلی او در بسیاري از موارد نتایج مثبتی به بار میآورد ;کنندهاي کند و مردد بود

مسامحه و تعلل او باعث . را زمان بهتر از افراد بشر به حل مشکالت موفق میشودکه چگونه از وقت استفاده کند، زی

میشد که، با گذشت زمان، عوامل مختلف و پیچیده روشن و مشخص شوند، الیزابت به فیلسوفی افسانهاي اعتقاد 

شعار . ر لب میخواندداشت که میگویند هرگاه از او سوالی میکردند، وي پیش از پاسخ دادن، آهسته حروف الفبا را زی

وي درك کرده بود که در سیاست، نظیر عشق، هر کس تردید به خود راه ندهد . میبینم و خاموشم: ملکه این بود

درست است که سیاست او غالبا در حال نوسان بود، ولی حقایق و قوایی که وي آنها را درنظر . کارش تباه خواهد شد

ها از هر سوي او را درمیان گرفته بودند، با احتیاطی قابل  ه خطرها و توطئهو از آنجا ک ;میگرفت همین وضع را داشت

اغماض پیش میرفت و هرچند وقت راهی را انتخاب میکرد و در آن محیط متغیر اعتقادي به ثبات و پایداري امور 

زمان قوي  تردید و تذبذب او باعث چند اشتباه مهم شد، ولی این سیاست موجب گشت که انگلستان، تا. نداشت



۴١٢۶

وي به علت آنکه هرج و مرج سیاسی و ضعف نظامی را به ارث برده . شدن براي مقابله با دشمنان، درحال صلح بماند

بود، تنها سیاست عملی را این میدانست که دشمنان انگلستان را از اتحاد علیه این کشور باز دارد و از شورش 

د علیه اسپانیا، و از شورش پروتستانها علیه ماري استوارت کاتولیک، هوگنوها علیه پادشاه فرانسه، از شورش مردم هلن

این سیاست بر هیچگونه اصل یا مرام اخالقی متکی . که با فرانسه روابط بیش از حد نزدیکی داشت، پشتیبانی کند

نباید از خود الیزابت مانند ماکیاولی عقیده داشت که فرمانروایانی که مسئولیت کشورها را به عهده دارند . نبود

الیزابت، با هر وسیلهاي که میتوانست، سرانجام مملکت خود را از تسلط بیگانگان برکنار . وسواس و تردید نشان دهند

داشت و صلح را، جز در چند مورد، تا سی سال حفظ کرد و انگلستان را بیش از پیش از جهات مادي و معنوي به 

توانست به وزیران امور خارجه درباب سرعت عمل در کسب اطالعات و اتخاذ الیزابت، به عنوان دیپلومات، می. جلو برد

از چهار . وي ماهرترین دروغگوي زمان خود بود. تدابیر زیرکانه و اقداماتی که فرجامشان آشکار نبود درسهایی بدهد

)) وحشتانگیز((را  زنی که به عقیده جان ناکس نماینده نیمه دوم قرن شانزدهم به شمار میرفتند و او حکومت آنان

این چهار زن عبارت . میدانست، بدون تردید الیزابت، با داشتن ذکاوت سیاسی و مهارت دیپلماتیک، از همه برتر بود

عاقلترین زنان دنیا تا آن روز ((سسیل او را . بودند از ماري تودور، ماري استوارت، کاترین دومدیسی و الیزابت

و اخالق تمام پادشاهان عصر خود باخبر بود و چنان از وضع کشور آگاهی داشت که  میدانست، زیرا این ملکه از منافع

یکی از مشخصات او این بود . البته این موضوع قدري اغراقآمیز است)). هرچه مشاورانش میگفتند وي از آن مطلع بود

، و بدین ترتیب مستغنی از که میتوانست با سفیران مستقیما به زبانهاي فرانسه و ایتالیایی و التینی گفتگو کند

این زن با صدهزار شیطان برابر است و با وجود این ادعا میکند که : ((سفیر اسپانیا نوشته است. مترجم و واسطه بود

همه دولتهاي )). مایل است راهبه بشود و در حجرهاي اقامت کند و از صبح تا غروب به ذکر خداوند مشغول باشد

اگر او : ((پاپ سیکستوس پنجم در باره او گفته است. ت وي را تحسین میکردنداروپایی ضمن مذمت از الیزاب

)). بدعتگزار نبود، به همه دنیا میارزید

III  - باکره دلداده  

این موضوع البته نکته مرموزي است که تاریخنویسان نباید به صحت . سالح پنهانی دیپلوماسی الیزابت بکارت او بود

سسیل با . بکارت او را قبول داشته باشیم کرد،گذارید مثل رالی، که مستعمرهاي را به نام او ب. آن اعتماد داشته باشند

مالحظه روابط متمادي الیزابت با لستر مدتی دچار شک و تردید شده بود، ولی دو سفیر اسپانیایی، با آنکه از رسوا 

چنانکه بن جانسن به درامندآو هائورندن گزارش داده . دشان نمیآمد، پاکدامنی او را تصدیق میکردندکردن ملکه ب

الیزابت پردهاي داشت که مانع از نزدیکی وي با مرد میشد، و ((است، در دربار شایعهاي وجود داشت مبنی بر آنکه 

جراحی فرانسوي درصدد برآمد که آن را پاره  ...حال آنکه او براي لذت خاطر با بسیاري از مردها طرح دوستی ریخت

مردم به : ((چنین نوشته است 1615ها در سال  کمدن در سالنامه)). کند، ولی ملکه از ترس حاضر به این کار نشد

هویک، پزشک ملکه، لعنت میفرستادند، زیرا این شخص بود که، به علت مانع و نقصی که در ملکه وجود داشت، او را 

با وجود این، پارلمنت، که مکرر از او تقاضا میکرد که ازدواج کند، چنین میپنداشت که الیزابت )). ع کرداز ازدواج من

در خانواده سلطنتی تودور در این مورد نقصی وجود داشت، و شاید بدبختیهاي کاترین آراگونی . میتواند فرزند بیاورد

بر اثر بیماري مجهولی در جوانی درگذشت، و دخترش فرزندش ادوارد . در زایمان معلول سیفیلیس هنري هشتم بود

الیزابت، اگر چه تا پایان عمر . ماري بسیار کوشید که صاحب فرزند بشود و حتی استسقا را به جاي حاملگی گرفت

وي حتی )). من همیشه از ازدواج اجتناب کردهام: ((عشوهگري کرد، هرگز جرئت ازدواج را در خود نیافت و میگفت

به محض : ((به پارلمنت چنین وعده داد 1566در سال . صمیم خود را مبنی بر بیشوهر ماندن اعالم داشتت 1559در 

ولی در همان سال، )). و امیدوارم بتوانم فرزندي بیاورم... آنکه بتوانم بآسانی ازدواج کنم، این کار را خواهم کرد
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ت، الیزابت نزدیک بود بگرید، و در این حال هنگامی که سسیل به وي گفت که ماري استوارت صاحب پسري شده اس

در اینجا بود که وي براي )). ملکه اسکاتلندیها فرزند زیبایی دارد، و من درخت بیبري بیش نیستم: ((بود که گفت

. یک لحظه اندوه همیشگی خود را ابراز داشت اندوه اینکه هرگز قادر نخواهد بود وظائف زنانه خویش را انجام دهد

بسیاري از اتباع کاتولیک او نازایی وي را کیفر . ي سیاسی باعث تشدید این جریان غمانگیز شدندگرفتاریها

شایستهاي براي گناهان پدرش میدانستند و امیدوار بودند که ماري استوارت، که مذهب کاتولیک داشت، وارث تاج و 

ز چنین پیشامدي وحشت داشتند و به او ولی اعضاي پارلمنت و باقی ملت انگلستان که پروتستان بودند ا. تخت شود

لرد . الیزابت، اگر چه سعی خود را کرد، سرانجام به مرد زنداري دل باخت. اصرار میکردند که همسري انتخاب کند

رابرت دادلی، که مردي بلندقد و زیبا و فاضل و مودب و دلیر بود، فرزند دیوك آو نورثامبرلند بود، یعنی همان کسی 

ماري تودور را از حق ارث محروم کند و جینگري را به سلطنت برساند، و به همین مناسبت بر سر  که کوشیده بود

دادلی با ایمی رابسارت ازدواج کرده بود، ولی با او در یک جا نمیزیست، و طبق شایعات آن زمان، مرد . دار رفته بود

یر افتاد و بر اثر شکستگی گردن درگذشت هنگامی که زنش در کامنورهال از پله به ز. عاشقپیشه و بیمرامی بود

. ، دادلی در قصر وینزر با الیزابت بود)1560(

. اند در این هنگام سفیر اسپانیا و دیگران آنان را متهم کردند به اینکه این مرگ ناشیانه را ایشان علیه آن زن چیده

هنگامی که ملکه . دواج با ملکه خاتمه داداین بدگمانی بدون دلیل بود، ولی تا مدتی به آرزوهاي دادلی مبنی بر از

  . ، تقاضا کرد که دادلی به عنوان نایبالسلطنه انتخاب شود)1562(تصور کرد که مرگش فرا رسیده است 

)) هیچ عمل ناشایستهاي((وي اعتراف میکرد که این مرد را مدتی دراز دوست داشته است، ولی سوگند میخورد که 

و سال بعد، الیزابت او را به ماري استوارت معرفی کرد و به وي لقب ارل آو لستر داد تا د. میان آنان روي نداده است

الیزابت، با اعطاي . ولی ماري تنفر داشت از اینکه با عاشق رقیب خود همبستر شود. به جاذبه و شهرتش بیفزاید

  . ر نداشت، او را از نظر دو)1588(انحصارات، دادلی را تسلی داد و تا زمان مرگ این مرد 

وي تا مدتی درنظر داشت که به عنوان اعتراض از . سسیل این روابط عاشقانه را با خشمی موقرانه تحمل کرده بود

مقام خود استعفا کند، زیرا در فکر خود طرح ازدواجی براي ملکه میریخت که موقعیت انگلستان را در نتیجه نزدیکی 

رن بود که خواستگاران خارجی زیادي به دربار ملکه رفت و آمد مدت یک ربع ق. با دولت مقتدري استحکام بخشد

ما دوازده سفیر بودیم که براي خواستگاري ملکه با یکدیگر رقابت میکردیم، و : ((یکی از سفرا نوشته است. میکردند

  . گمان میکردیم که دوك هولشتاین به عنوان خواستگار از طرف پادشاه دانمارك خواهد آمد

ه از طرف برادر خود پادشاه سوئد آمده است، تهدید میکند که سفیر امپراطور آلمان را خواهد کشت، دوك فنالند، ک

در زمانی که فیلیپ دوم، پادشاه اسپانیا و بزرگترین )). و ملکه میترسد که مبادا آنان در حضور او سر یکدیگر را ببرند

اید احساس خرسندي کرده باشد، ولی پیشنهاد او را ، ملکه حتما ب)1559(فرمانرواي عیسوي، از او خواستگاري کرد 

. نپذیرفت، زیرا اقدام او را حیلهاي میدانست که در نتیجه آن انگلستان به صورت تابع کاتولیک اسپانیا درمیآمد

الیزابت در جواب پیشنهاد شارل نهم، پادشاه فرانسه، مدت بیشتري درنگ کرد، زیرا در این احوال فرانسه مجبور بود 

دنیا در شش روز آفریده شده است، در ((سفیر فرانسه شکایت میکرد که . سیاست مسالمتآمیزي درپیش بگیرد که

الیزابت در کمال زرنگی پاسخ داد که )). صورتی که ملکه هشتاد روز را در تفکر گذرانده و هنوز تصمیمی نگرفته است

و سال بعد، ملکه به مباشران انگلیسی خود اجازه د)). جهان به دست صانعی بزرگتر از خود وي آفریده شده است((

. داد که پیشنهاد کنند وي با شارل مهیندوك اتریش ازدواج کند، ولی به تقاضاي لستر از این فکر منصرف شد

فرزند هانري (، دوك آالنسون )1570(هنگامی که اوضاع بینالملل ایجاب میکرد که فرانسه راضی نگاه داشته شود 

را تشویق کردند که همسر این ملکه سی و هفت ساله شود، و حال آنکه خود شانزده سال ) ومدیسیدوم و کاترین د
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گذشت پنج . ولی مذاکرات به سه مانع برخورد کاتولیک بودن دوك، جوانی او، و آبلهگون بودن دماغش. بیش نداشت

شده بود، دوباره مطمح نظر قرار  سال یکی از موانع را از پیش برداشت، و آالنسون، که اکنون به دوك آنژو ملقب

پس از یک دوره . بنابر این، او را به لندن دعوت کردند، و الیزابت پنج سال دیگر با او و فرانسه بازي کرد. گرفت

و آنژو، درحالی که بند جوراب ملکه را به عنوان غنیمت ) 1581(پرهیجان نهایی، این عشق نشاطانگیز به پایان رسید 

در این مدت، الیزابت او را از ازدواج با دختر پادشاه اسپانیا بازداشته و مانع شده . میدان بیرون رفتنشان میداد، از 

بندرت دیده شده است که زنی از نازایی این همه . بود که دو دشمن او، یعنی اسپانیا و فرانسه، با یکدیگر متحد شوند

. سود، و از دوشیزگی این اندازه لذت برده باشد

IV - ابت و دربارش الیز  

الیزابت از معاشقه با مردان نیرومند انگلیسی بیشتر لذت میبرد تا با آن جوان آبلهرو، بخصوص که ممکن بود این 

از اینجا بود که الیزابت همیشه از تملق شنیدن لذت بسیار . معاشقات تا زمانی که ازدواج آن را از بین نبرده ادامه یابد

مردم ماسک به چهره . یافتهایی که به خاطر او میدادند خود را ورشکست میکردندبسیاري از اشراف با ض. میبرد

هاي فراوان  شاعران نیز غزلها و مدیحه. میزدند و نمایشهایی ترتیب میدادند تا بدان وسیله عظمت او را مجسم کنند

که در مدح او ساخته در تصنیف عاشقانهاي . موسیقیدانان در ستایش او آهنگ میساختند. در ثناي او میسرودند

بودند چشمانش را به دو کره تشبیه میکند که فروغشان شعله جنگ را خاموش میکند، و در باره سینهاش گفته 

سر والتر رالی به ملکه میگفت که او )). آن برجستگی زیبایی که در آن تقوا و مهارتی مقدس خانه کرده است: ((بودند

ر میکند، چون اسکندر بر اسب سوار میشود، نظیر فرشته آواز میخواند، و به مثل ونوس راه میرود، مانند دیانا شکا

خودپسند بود که تصور  الیزابت این سخنان را تا اندازهاي باور میکرد و تا آن پایه. سان اورفئوس آهنگ مینوازد

از آنجا که او . ق داشتمیکرد همه محاسن انگلستان در نتیجه توجه مادرانه او بوجود آمده است، و تا اندازهاي هم ح

نسبت به زیبایی جسمی خود بیاطمینان شده بود، لباسهاي گرانبها میپوشید و تقریبا هر روز جامهاي تازه بر تن 

الیزابت موي و بازو و مچ و گوش و لباس خود . میکرد، به طوري که در زمان مرگ دو هزار دست لباس برجا گذاشت

قفی او را به خاطر عالقهاش به زینتآالت مالمت کرد، ملکه به او تذکر داد که هنگامی که اس. را با جواهر میآراست

. دیگر در این باره حرفی نزند، وگرنه پیش از وقت رهسپار دیار عدم خواهد شد

. رفتار الیزابت گاهی وحشتانگیز میشد، زیرا وي درباریان و حتی سفیران را نوازش میکرد و گاهی به آنان مشت میزد

عجب آنکه الیزابت  .دادکه دادلی در برابر او زانو زد تا به لقب ارل مفتخر شود، ملکه پشت گردنش را قلقلک هنگامی 

  . هر وقت دلش میخواست، تف میکرد و حتی روزي روي باالپوش گرانبهایی آب دهان انداخت

م بسهولت میتوانستند به حضورش بار یابند، ولی زیاد سخن میگفت و گاهی به صورت زن معموال مهربان بود و مرد

از )) قسم به مرگ خدا((، و )که نماینده آنها نیز بود(مانند دزدان دریایی سوگند میخورد  ;پتیاره لجوجی درمیآمد

دل باشد، چنانکه کاترین گري را از رفتار او با ماري استوارت معلوم شد که میتوانست سنگ. سوگندهاي عادي او بود

با اینکه الیزابت قلبا مهربان و رئوف بود، ولی . تا واپسین دم در برج لندن نگاه داشت، و آن زن در آنجا از غصه مرد

وقتی که از  ;گرچه غالبا عصبانی میشد، فورا بر غضب خود تسلط مییافت ;درشتی و نرمی را با هم میآمیخت

ملکه به رقص عالقه فراوانی داشت و تا . قاه میخندید، و این وضع زیاد دیده میشد موضوعی خوشش میآمد، قاه

وي همچنین به جست و خیز و قمار و شکار عالقه . شصت و نه سالگی از پایکوبی و دور خود چرخیدن باز نایستاد

ود، روحیه خود را حتی زمانی که بخت با او مساعد نب. داشت و به ماسک بازي و نمایش رغبت وافر نشان میداد

در غذا و مشروب راه اعتدال میپیمود، ولی به جمع جواهر و . نمیباخت و در برابر خطر، مظهر شجاعت و ذکاوت بود

وي در این راه موفق شد که جواهرات سلطنتی . پول حریص بود و اموال یاغیان متمول را با ذوق و شوق ضبط میکرد
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ت آورد، و ضمنا جواهراتی را که اشراف متوقع و آرزومند تقدیمش میکردند در اسکاتلند و بورگونی و پرتغال را به دس

الیزابت به سپاسگزاري و بخشندگی مشهور نبود و گاهی، به جاي انعام، به نوکرهاي . خزانه سلطنتی محفوظ داشت

ت نشست، هنگامی که بر تخ. ولی در خست و غرورش نوعی میهنپرستی نهفته بود. خود کلمات محبتآمیز میگفت

اما روزي که درگذشت، انگلستان بر دریاها حکومت میراند و  ;کمتر ملت فقیري حاضر بود به انگلستان احترام بگذارد

. از جنبه فرهنگی با ایتالیا و فرانسه رقابت میکرد

وره وي در د. فکر او چگونه بود الیزابت داراي همه معلوماتی بود که ملکهاي میبایست ضمن وقار داشته باشد

به زبان فرانسه با ماري استوارت مکاتبه میکرد، با  ;سلطنت، مثل سابق، به آموختن زبانهاي مختلف اشتغال داشت

آثار سالوستیوس و . سفیر ونیز به ایتالیایی سخن میگفت، و حتی سفیر لهستان را با زبان التینی سرزنش کرد

هاي اوریپید را ترجمه کند،  آثار سوفوکل را بخواند و نمایشنامه زبان یونانی را، تا اندازهاي که. بوئتیوس را ترجمه کرد

الیزابت مدعی بود که به اندازه هر یک از پادشاهان عیسوي کتاب خوانده است، و این ادعا شاید گزاف . میدانست

خوب گاهی شعر میگفت، آهنگ میساخت، عود نسبتا . وي تقریبا هر روز به مطالعه کتب تاریخی میپرداخت. نباشد

ولی به اندازه کافی شعور داشت که فضایل خود را ناچیز شمرد و میان تربیت و . مینواخت، و پیانو نیز میزد

: هنگامی که سفیري معلومات وي را در زبانهاي مختلف تمجید کرد، الیزابت در پاسخ گفت. هوشمندي فرق بگذارد

ذهن او )). م به او یاد بدهیم که زبانش را نگاه داردبه زنی زبان یاد دادن عجب نیست، مشکل اینجاست که بتوانی((

  . مثل زبانش صریح و دقیق، و بذلهگویی او به موقع بود

عادت داشت در مورد دستورهاي خود به افسران عالیرتبه چنین بگوید که ((فرانسیس بیکن نوشته است که الیزابت 

و در نتیجه پوشیده شدن به اندازه کافی گشاد  این دستورها مثل لباسند، زیرا لباس وقتی تازه است تنگ است

ها و نطقهاي خود را به سبکی خاص مینوشت، که پیچیده و متصنع، پر از عبارات عجیب و  الیزابت نامه)). میشود

وي قدرت احاطه بر مسائل : ((والسیگم نوشته است. زیرکی او بر عقلش میچربید. غریب، ولی در کمال فصاحت بود

مهارت . ولی بعید نیست که این شخص به علت ناسپاسی ملکه درباره او چنین داوري بدي کرده باشد. ))مهم را ندارد

الیزابت در ظرافت زنانه و درك دقیق قضایا بود، نه در منطق پیچیده، و گاهی عواقب کار نشان میداد که تجارب 

که اروپا را مبهوت و انگلستان را مسحور  روحیه توصیفناپذیر او بود. زیرکانهاش بر نیروي استدالل وي برتري دارد

ولی خود وي نماینده رنسانس بود . الیزابت اصالح دینی را دوباره برقرار ساخت. کرد و این کشور را بخوبی پیش برد

اگر چه او از تقوا و پرهیزگاري . رنسانس به معناي کام دل گرفتن از این دنیاي خاکی به حد اکمل، و زیبا ساختن آن

سر جان هیوارد که به امر ملکه، و به سبب ترغیب اسکس جوان . افی نداشت، نمونه سرزندگی به شمار میرفتبهره ک

  : به شورش، زندانی شده بود، نه سال بعد از آنکه مورد لطف الیزابت قرار گرفت، درباره او چنین نوشت

وي . دست آرد، آن کس همین ملکه بوداگر بتوان گفت که کسی استعداد یا قابلیت آن را داشت که دل مردم را به 

همه حواس او فعال بود . در این کار مالیمت را با عظمت توام میکرد و در کمال قدرت به ناچیزترین امور میپرداخت

درباره . اگر چشمانش متوجه یکی بود، گوشش حرف دیگري را میشنید. و هر اقدام او عملی عاقالنه جلوه میکرد

فکر او متوجه همه چیز بود، و با وجود این چنان . ، و با شخص چهارم سخن میگفتشخص ثالثی داوري میکرد

. درخود فرو میرفت که گویی در هیچ جا نبود

جمعی دیگر را سپاس میگزارد، و با گروهی با مطایبه سخن . به حال بعضیها دلسوز بود، از برخیها تمجید میکرد

تبسم و نگاه و لطف خود را چندان با . را از نظر دور نمیداشتهیچ کس را محکوم نمیکرد و هیچ منصبی . میگفت

  . زیرکی به همه ارزانی میداشت که قلبهاي مردمان دو چندان از شوق و ذوق سرشار میشد
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درباریان الیزابت نظیر خود او بودند و هرچه را او دوست میداشت آنان نیز دوست میداشتند و عالقه او را، از موسیقی 

یش و بیانات شیوا، به شعر و تصنیفات عاشقانه و درام و ماسکبازي و نثري که در انگلستان سابقه نداشت و بازي و نما

در قصرهاي او در وایتهال، وینزر، گرینیچ، ریچمند، و همتن کورت، خانمها، شهسواران، سفیران . معطوف میکردند

اداره ((اداره مخصوصی به نام . ر رفت و آمد بودندکبیر، رامشگران و مستخدمان با تشریفات شاهانه و نشاط عاشقانه د

سرگرمیهایی براي مردم تدارك میدید که از چیستان و تخته نرد گرفته تا ماسکبازیهاي عجیب و غریب و )) تفریحات

در روز عید صعود، عید میالد مسیح، سال نو، شب دوازدهم، عید . هاي شکسپیر را دربر داشت اجراي نمایشنامه

ا، و جشن کلوخاندازان، مردم مسابقات ورزشی ترتیب میدادند، نیزه بازي میکردند، نقاب بر چهره میزدند، تطهیر عذر

ماسک بازي یکی از هنرهایی بود که در عصر الیزابت از ایتالیا به انگلستان . و نمایش و ماسکبازي به راه میانداختند

دلقکبازي، و باله که توسط نمایشنامهنویسان و هنرمندان آمده بود و ترکیبی بود از نمایش، شعر، موسیقی، تمثیل، 

ساخته میشد و در دربار یا امالك متموالن با ترتیبات و مراحل پیچیده اجرا میشد و خانمها و مردهاي نقابدار، که 

 ;ستالیزابت به درام و مخصوصا به کمدي عالقه دا. گرفتند لباسهاي فاخر بر تن داشتند، نقشهاي آن را برعهده می

اگر الیزابت و لستر تئاترها را از حمالت فرقه پیرایشگران برکنار نداشته بودند، کسی نمیداند که چه مقدار از آثار 

  . ماند و در روزگار ما روي صحنه به نمایش گذاشته میشد شکسپیر از دستبرد آنان مصون می

ر سراسر انگلستان به گردش میپرداخت تا مردم الیزابت، که به داشتن پنج قصر قناعت نمیکرد، تقریبا هر تابستان د

جمعی از درباریان به . را ببیند و آنان او را ببینند و ضمنا متوجه رفتار اشراف باشد و از تعظیم اجباري آنان لذت ببرد

راد اف. دنبال او به راه میافتادند و از تغییري که پیش میآمد لذت میبردند، اما از بدي جا و آبجو شکایت میکردند

اشراف به . طبقه متوسط لباس مخملی و ابریشمی میپوشیدند و با اداي نطق و تقدیم هدیه به او خوشامد میگفتند

. اعیان بیپول از خدا میخواستند که ملکه گذارش به سوي آنها نیفتد. منظور پذیرایی از او خود را ورشکست میکردند

گردش میپرداخت و با سیمایی گشاده به جمعیتی که در طول ملکه سوار بر اسب میشد یا در تخت روان روبازي به 

مردم از دیدن ملکه شکستناپذیر خود به شعف درمیآمدند و از سخنان و . جاده صف کشیده بودند پاسخ میداد

تعارفات پر از لطف و از نشاط فراوان او که به همه کس سرایت میکرد، مسحور میشدند و مهري تازه از او در دلشان 

. آمد میپدید 

درباریان از شادي و بیتکلفی او، از عالقهاش به لباس و عشقش به تشریفات، و از عقیدهاي که درباره مرد کامل عیار 

هاي فاخر لذت میبرد، مردانی که در اطراف او بودند، مانند  الیزابت از صداي خشخش جامه. داشت تقلید میکردند

لذت و تفریح برنامه عادي او بود، ولی اطرافیانش . یی لباس میدوختندهاي شرقی و به سبک ایتالیا زنان، از پارچه

کسانی که زنان را فریب میدادند مواظب خود . مجبور بودند که براي اقدامات نظامی در ماوراي بحار آماده باشند

دانست و ارل هاي خود، به خاطر حفظ شرافت آنان، خود را مسئول می بودند، زیرا الیزابت در برابر اولیاي ندیمه

طبق معمول سایر دربارها، توطئه و دسیسه نیز در دربار . آوپمبروك را به علت آبستن کردن مري فیتن از دربار راند

زنان بدون توجه به اصول اخالقی به خاطر مردها، مردها به خاطر زنها، و همگی براي جلب  ;الیزابت رونق داشت

همان مردان موقري که در شعر از فضایل . یشد با یکدیگر رقابت میکردندتوجه ملکه و عایداتی که از این راه کسب م

عشق و اخالق دم میزدند شیفته مقرري بودند، رشوه میدادند و رشوه میگرفتند، انحصارات را میربودند، یا از غنایمی 

حقوق کافی  ملکه حریص تیز به رشوهخواري مستخدمان، که. که از دزدي در دریاها به دست میآمد سهم میبرند

لستر، در نتیجه عطایاي ملکه یا بر اثر اغماض او، به صورت متمولترین لرد . نداشتند، با نظر اغماض مینگریست

رالی چهل هزار ایکر زمین در ایرلند . سرفیلیپ سیدنی اراضی وسیعی در امریکا به دست آورد. انگلیسی درآمد

و سر کریستوفر هتن از  ;ن شراب شیرین را تحصیل کرددومین ارل آو اسکس انحصار وارد کرد. دریافت داشت
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الیزابت، گذشته از ابراز توجه به مردان ساعی، به ساق پاهاي خوشتراش نیز . نوکري ملکه به صدراعظمی رسید

وي، علیرغم عیبهایش، قواي عاطل . عالقمند بود، زیرا این ستونهاي اجتماع هنوز در شلوار بلند پنهان نشده بودند

آنان را به کارهاي دشوار میگماشت، فکرشان را متوجه امور عالی میکرد، رفتارشان  ;الیق را به کار میگرفتاشخاص 

در اطراف آن دربار و آن زن خیرهکننده، تقریبا . را با وقار میساخت، و ذوق آنان را به شعر و درام و هنر برمیانگیخت

  . هاي انگلستان گرد آمدند همه نابغه

V - ین الیزابت و د  

اما در داخل دربار و در میان ملت انگلستان کشمکش سختی در راه اصالح دینی جریان داشت، و این خود مسئلهاي 

الیزابت به آیین پروتستان . بوجود آورده بود که، به عقیده بسیار کسان، ممکن بود باعث حیرت و نابودي ملکه شود

آیین . اکثر قضات و همه روحانیان کاتولیک بودند. بودنددو سوم و شاید سه چهارم مردم کاتولیک  ;ایمان داشت

پروتستانها در لندن اکثریت داشتند و شماره آنان، در  ;پروتستان محدود به بنادر جنوبی و شهرهاي صنعتی بود

ولی در نواحی  ;نتیجه ورود فراریانی که از ظلم و ستم دشمنان در کشورهاي اروپایی گریخته بودند، افزایش مییافت

. پروتستانها از کاتولیکها به مراتب پرشورتر بودند. شمالی و باختري که تقریبا کال زراعتی بود، عده آنان بسیار کم بود

 ;، جان فاکس کتابی منتشر کرد و در آن مصایب پروتستانهاي زمان پیش را به طرزي مهیج برشمرد1559در سال 

کتاب . زبان انگلیسی تحت عنوان سرگذشتها و یادگارها، ترجمه شدبه  1563این اثر، که به زبان التینی بود، در سال 

آیین . مذکور، که به کتاب شهدا شهرت یافت، در پروتستانهاي انگلستان تا یک قرن تاثیري برانگیزاننده داشت

رتی در صو ;پروتستان در قرن شانزدهم از نیروي پرشور نهضتهاي جدید، که به خاطر آینده میجنگند، برخوردار بود

. که آیین کاتولیک متکی بر عقاید و سنتهایی بود که عمیقا از گذشته ریشه میگرفتند

کشمکش مذهبی در میان اقلیتی که رو به افزایش میرفت تولید شک و تردید کرده بود حتی در بعضی از نقاط کفر و 

زهجویانه آنان، تضاد میان سلکهاي اختالف مذاهب، انتقاد آنها از یکدیگر، عدم تساهل ستی. الحاد بوجود آورده بود

راجر اسکم . مختلف، و طرز رفتار عیسویان بعضی از افراد واقعبین را نسبت به االهیات به طور کلی بدگمان کرده بود

  : چنین نوشته است) 1563(در کتاب مدیر آموزشگاه 

مقصودش . ایتالیایی مآب به کار بردآن شخص ایتالیایی که براي نخستین بار ضربالمثلی ایتالیایی علیه انگلیسیهاي 

اثر )) التزام اخالقی((این قوم به کتاب ... نه تنها خودبینی آنان در زندگی، بلکه عقیده بیشرمانه آنها درباره مذهب بود

. میداند)) کتاب مقدس((و یک قصه بوکانچو را مهمتر از داستانهاي  ;سیسرون بیش از رساالت بولس اهمیت میدهد

فقط براي پیش بردن سیاست خود استفاده )) انجیل((از عیسی و . یر دین عیسی را افسانه میشمردبعد هم شعا

در جاي خود براي پیشرفت هر دو مذهب . را غلط نمیداند) پروتستان و کاتولیک(میکند و هیچ یک از دو مذهب 

و در حضور هر کس که باشد،  ;در هر جا که جرئت کند... میکوشد و به موقع خود هر دو را پنهانی مسخره میکند

پاپ را مسخره میکند و به لوتر ... ندارد)) به کتاب مقدس((توجهی . گستاخانه به پروتستانها و طرفداران پاپ میخندد

بهشتی که او آرزو میکند فقط لذت شخصی و نفع خصوصی اوست، و علنا میگوید که تابع چه مکتبی ... ناسزا میگوید

  . گی و بیدینی در عقیدهاست مکتب اپیکور در زند

ملحدان و پیروان اپیکور، یعنی مسخرهکنندگان مذهب، در همه جا یافت ((که ) 1569(سسیل شکایت میکرد 

عده زیادي بکلی از حضور در عشاي ربانی اجتناب میورزند و ((که ) 1571(جان سترایپ اعالم میداشت )). میشوند

ها  حتی میان کافران نظیر این فرقه((که ) 1579(جان لیلی میگفت  )).دیگر در مراسم مذهبی کلیسا شرکت نمیکنند

  ... وجود ندارد
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دانشمندان علوماالهی و دیگران )). و چنین بیاعتقادي که در میان دانشمندان رایج است، در میان کفار دیده نمیشود

، 1579در سالهاي . عیسی بودنوشتند که مدلول آنها اعتقاد به خدا ولی تکذیب الوهیت )) الحاد((کتابهاي علیه 

چند تن از درامنویسان گرین، کید و مارلو از . عدهاي به جرم انکار الوهیت عیسی سوزانده شدند 1589و  1583

درام، که در ادوار دیگر تجسمی از زندگی بود، در عهد الیزابت، آشکارا چیزي در . ملحدان معروف به شمار میرفتند

در کتاب شکسپیر موسوم . هاي باستانی روم و یونان را به رخ مردم میکشد ه افسانهباره کشمکش مذاهب ندارد، بلک

. دو مصراع مبهم وجود دارد) 250پرده چهارم، صحنه سوم، سطر (به رنج بیهوده عشق 

عده زیادي آخرین عبارات فوق را  استرنگ سیاه عالمت جهنم رنگ سیاهچالها و مکتب شب ! تناقص را ببینید

مربوط به جلسات شبانه والتر رالی، تامس هریت، الرنس کایمیس، شاید مارلو و چپمن شاعر، و بعضی دیگر میدانند 

. که در خانه ییالقی رالی در شهر شربورن براي بحث درباره نجوم، جغرافیا، شیمی، فلسفه و الهیات گرد میآمدند

عقاید عجیبی ((ظاهرا رهبر فرهنگی این گروه بود، طبق گزارشی که آنتونی اوود عتیقهفروش داده است،  هریت، که

این شخص کتابی موسوم به . درباره کتب مقدس داشت و همیشه قصه کهن مربوط به آفرینش عالم را رد میکرد

ایمان داشت، ولی الهام و الوهیت  وي به خدا)). الهیات فلسفی نوشته که در آن عهد قدیم را مردود دانسته است

نوشته و متذکر )) مکتب الحاد سروالتر رالی((مطالبی درباره  1592رابرت پارسنز یسوعی در . عیسی را رد میکرد

در این مکتب هم موسی و هم منجی ما، هم عهد قدیم و هم عهد جدید مورد استهزا قرار گرفتهاند، و ((شده که 

رالی متهم شده بود که به خواندن مقالهاي )). دند که خدا باید برعکس نوشته شوددانشمندان چنین تعلیم میدا

، هیئتی دولتی در دوردست تشکیل جلسه داد تا درباره 1594در مارس .توسط مارلو درباره الحاد گوش داده است

تحقیقات این . کندشایعات مربوط به وجود جمعی مراکز ملحدین در آن حدود، که شامل منزل رالی نیز بود، تحقیق 

وي در مقدمه ) 1603(هیئت ظاهرا به اقدامی منجر نشد، ولی ضمن محاکمه رالی، او را به الحاد نیز متهم کردند 

  . کتاب خود موسوم به تاریخ جهان کوشیده است که عقیده خود را درباره وجود خدا نشان دهد

هیچ زنی دیده : ((جان ریچارد گرین نوشته است. دانستتا اندازهاي میتوان الیزابت را نیز وارسته از قیود مذهبی 

الیزابت هیچ گونه ایمان مشخصی ((به عقیده فرود، )). نشده است که مثل او تا این اندازه فاقد احساسات مذهبی باشد

م الیزابت، که آیین پروتستان را مثل آیین کاتولیک بیارزش میدانست، تعصبات مذهبی را با وارستگی تما... نداشت

وي با سوگندهاي وحشتآوري که باعث ارعاب وزیرانش میشد خدا را به شهادت میطلبید که با )). استهزا میکرد

الیزابت . آالنسون ازدواج خواهد کرد، در صورتی که در خلوت ادعاهاي او را در مورد خواستگاري خود مسخره میکرد

سفیر هم )) مطلب بیارزشی بیش نیست((م عیسوي هاي متخاص روزي به سفیر اسپانیا گفت که اختالف میان فرقه

  . بیدرنگ نتیجه گرفت که ملکه ملحد است

، معتقد بود به اینکه نوعی )1789(با وجود این، الیزابت، تقریبا مانند همه دولتهاي قبل از انقالب کبیر فرانسه، 

الیزابت تا آن هنگام که . زم استمذهب، نوعی منبع فوق طبیعی و مبناي اخالقی براي نظم اجتماعی و ثبات کشور ال

موقعیت خود را مستحکم نکرده بود، به نظر میرسید که در انتخاب یکی از مذاهب تردید دارد، و اعیان کاتولیک را به 

وي تشریفات آیین کاتولیک و اعراض کشیشان از ازدواج و . این خیال انداخت که ممکن است به آیین آنان بگرود

. و اگر آشتی با کلیسا مستلزم اطاعت او از پاپ نبود، شاید به این کار میپرداخت ;داشتمراسم قداس را دوست 

الیزابت آیین کاتولیک را به مثابه دولتی خارجی میدانست که ممکن بود ملت انگلستان را وادارد که اطاعت از پاپ را 

رت از آیین کاتولیک منهاي اطاعت وي به آیین پروتستان مخصوص پدرش، که عبا. بر وفاداري به ملکه ترجیح دهد

به عالوه وي امیدوار . از پاپ بود، پرورش یافته بود و اصوال تصمیم داشت همین مسلک را نیز در انگلستان برقرار کند

بود که آداب نماز کلیساي انگلیکان، که نیمه کاتولیک بود، باعث تسکین کاتولیکهاي حومه شهرها بشود و نافرمانی از 
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وي ضمنا امیدوار بود که با اداره امور تربیتی توسط دولت بتواند نسل . انهاي مقیم شهرها را راضی کندپاپ پروتست

. جدید را با این وضع بزرگ کند و کشمکش مذهبی، که باعث کسیختگی امور میشد، بدین وسیله از بین برود

ورد مذهب نیز به منصه ظهور رساند و آن الیزابت همان شک و تردیدي را که از خود در مورد ازدواج نشان داد، در م

وي دشمنان احتمالی خود را سرگرم میکرد و آنان را از یکدیگر جدا نگاه میداشت . را صرف مقاصد سیاسی خود کرد

  . تا در برابر عمل انجام شدهاي قرار گیرند

هاي  ذهبی در اروپا در نامهمصلحان م. انگیختند عوامل بسیاري وجود داشتند که او را به تکمیل اصالح دینی برمی

. هاي آنها در روحیه او اثر میگذاشت خود به خاطر برقراري مجدد آیین پروتستان از وي سپاسگزاري میکردند، و نامه

  . کسانی که اموال کلیساي سابق را در تصرف داشتند دعا میکردند که آیین پروتستان پایدار بماند

پروتستانهاي لندي احساسات خود را با . ا رهبر اروپاي پروتستان کندسسیل به الیزابت توصیه میکرد که خود ر

اعضاي نخستین . شکستن گردن مجسمه قدیس توماس آکویناس و انداختن آن در میان خیابان نشان میدادند

ون اکثر پروتستان بودند و وجوهی را که وي مطالبه میکرد، بد) 1559مه  8ژانویه تا  23از (پارلمنت زمان الیزابت 

براي این منظور مالیاتی بر تمام اشخاص، خواه کلیسایی و خواه غیرمذهبی، . قید و شرط یا تاخیر، تصویب میکردند

، کتاب دعاي عمومی اثر کرنمر مورد تجدیدنظر قرار )1559ژانویه  28(بنا بر یک قانون وحدت جدید . بسته شد

تشریفات قداس . گونه شعایر دیگر مذهبی ممنوع شد گرفت، به صورت قانون نیایش جمعی انگلستان در آمد، و هر

به همه انگلیسیها دستور داده شد که روزهاي یکشنبه در کلیساي انگلیکان حضور یابند یا یک شلینگ براي . ملغا شد

الیزابت به عنوان فرمانرواي مطلق در ) آوریل 29(بر طبق قانون تفوق، که مجددا تصویب شد، . کمک به فقرا بپردازند

التحصیالن دانشگاه،  همه روحانیان، وکالي دادگستري، معلمان، فارغ. همه امور مذهبی و غیرمذهبی معرفی شد

قضات، و همه مستخدمان کلیسا و درباریان مجبور بودند که سوگند بخورند و مرجعیت مذهبی الیزابت را تصدیق 

، که اعضاي آن به توسط ))دادگاه هیئت عالی((همه انتصابات و تصمیمات عمده کلیسا میبایستی به وسیله . کنند

هر گونه دفاع از تسلط پاپ بر انگلستان در مرحله اول مستوجب زندان دایم و در . دولت انتخاب میشدند، انجام گیرد

. ، همه کلیساهاي انگلستان آیین پروتستان را پذیرفتند)1590(تا ). 1563(مرحله دوم اعدام شناخته شد 

به عقیده او، هر کس میتوانست طبق دلخواه خود هر مذهبی را . کرد که مخالفان را تعقیب نمیکندالیزابت تظاهر می

تنها چیزي که او میخواست پیروي ظاهري مردم از . مشروط به آنکه از قانون اطاعت کند. که مایل است داشته باشد

کشوري که دو مذهب وجود داشته باشد سسیل به او اطمینان میداد که در . آیین انگلیکان به خاطر وحدت ملی بود

این موضوع مانع از آن نبود که الیزابت از آزادي پروتستانهاي فرانسه در کشور . هرگز امنیت برقرار نخواهد شد

وي اعتراضی به ریاکاري مسالمتآمیز نداشت، ولی به نظر او آزادي عقیده به مفهوم . کاتولیکی فرانسه دفاع نکند

ود واعظانی که با او در مسائل مهم اختالف پیدا میکردند مجبور به سکوت بودند یا از کار برکنار آزادي نطق و بیان نب

موحدان و مخالفان عسل : در این دوره قوانین ضد بدعت را دوباره تعریف کردند و به مورد اجرا گذاشتند. میشدند

در زمان سلطنت او سوزاندند و این رقم در آن  پنج تن از بدعتگزاران را ;هاي غیرقانونی اعالم کردند تعمید را فرقه

همه آنان با تقدیر موافق . مجمعی از عالمان االهی اعتقاد نامه جدید را تعریف کردند 1563در سال . عهد زیاد نبود

، بودند و اعالم داشتند که خداوند، به اراده خود، قبل از آفرینش عالم، و بدون توجه به شایستگی یا ناشایستگی افراد

متخصصان مذکور عقیده لونر را، که میگفت هرکس . بعضی را برگزید و رستگار کرد و بقیه را مردود و ملعون دانست

بر اثر اخالص و ایمان ممکن است رستگار شود، قبول کردند یعنی برگزیدگان در نتیجه اعمال حسنه خود رستگار 

اما آنان آیین قربانی . ي بخش مسیح به این منزلت رسیدندنشدهاند، بلکه با ایمان به عنایت پروردگار و خون رستگار

از  1566طبق قانونی که در . با مسیح اعالم کردند) نه جسمانی(مقدس را طبق نظریه کالون به عنوان وحدت روحی 
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 .شامل الهیات جدید میبایستی مورد موافقت کلیه روحانیان انگلستان قرار گیرد)) سی و نه ماده((پارلمنت گذشت، 

. هنوز هم این مواد مبین اعتقادنامه رسمی انگلیکان است

آیین قداس ملغا شد، ولی پیرایشگران در نهایت وحشت . شعایر مذهبی جدید نیز نوعی سازگاري و مصالحه بود

مشاهده کردند که به کشیشها دستور داده شد تا در موقع دعا خواندن در کلیسا جبه کتانی سفید در بر کنند، و به 

مراسم تناول عشاي ربانی میبایستی به دو صورت دریافت نان و شراب . ام اجراي آیین قربانی مقدس ردا بپوشندهنگ

. یادآوري ساالنه از قهرمانان پروتستان، به جاي استمداد از قدیسان، مرسوم شد. و در حال زانو زدن انجام گیرد

تند، ولی آنها را به منزله شعایري تلقی نکردند که به تشریفات تایید و ارتسام را به عنوان شعایر مقدس نگاه داش

بسیاري از دعاها شکل . اعتراف نزد کشیش فقط هنگام انتظار مرگ معمول شد. وسیله عیسی مسیح برقرار شده باشد

کاتولیکی خود را حفظ کردند، ولی به اصطالح لباس انگلیسی پوشیدند و به صورت جزئی ارزنده و سازنده ادبیات آن 

مدت چهارصد سال است که آن دعاها و سرودهاي مذهبی که به وسیله مردم و کشیشها در کلیساهاي . ت درآمدندمل

 هاي انگلستان الهام، تسلی، انضباط اخالقی، و آرامش فکري ارزانی داشته وسیع و با عظمت خوانده میشوند به خانواده

  . اند

VI - الیزابت و کاتولیکها  

این عده اگر چه هنوز در اکثریت بودند، اجازه نداشتند . ود که مورد زجر و تعقیب قرار گیرنداکنون نوبت کاتولیکها ب

به دستور دولت، تصویرهاي مذهبی را در . که مراسم مخصوص به خود را برپا دارند یا کتب کاتولیکی بخوانند

به سبب آن که مانع برداشتن شش دانشجوي دانشگاه آکسفرد، . کلیساها از بین بردند و محرابها را خراب کردند

بسیاري از کاتولیکها با تاثر خاطر به قوانین . صلیب از کلیساهاي کالج خود شده بودند، در برج لندن محبوس شدند

جدید تن در دادند، ولی عده زیادي از آنان قبول کردند که به جاي حضور نبافتن در کلیساي انگلیکان، جریمه 

ن میزد که در حدود پنجاه هزار تن از این قبیل متمردان در انگلستان و وجود دارند شوراي سلطنتی تخمی. بپردازند

اسقفهاي آیین انگلیکان به دولت شکایت میکردند که کاتولیکها مراسم مذهبی خود را در منازل خصوصی ). 1580(

حمیت کاتولیکی شدید است، برپا میدارند و مردم بتدریج از آداب کاتولیکها پیروي میکنند و در بعضی از نقاط، که 

الیزابت، اسقف اعظم، پارکر، را به سبب عدم سختگیري در امور . تابعیت از آیین پروتستان خطرهایی دربر دارد

  . ، و از آن به بعد قوانین با شدت بیشتري به مورد اجرا گذاشته شدند)1565(مذهبی مالمت کرد 

ها مورد  خانه ;سپانیا شرکت کرده بودند به زندان افکنده شدندهایی که در مراسم قداس نمازخانه سفیر ا کاتولیک

به  ;بیگانگانی که در آنجا یافت شدند مجبور گشتند که معتقدات مذهبی خود را توضیح دهند ;تفتیش قرار گرفت

از درباره این گونه قوانین نباید ). 1567(قضات دستور داده شد که دارندگان کتابهاي کاتولیک را مجازات کنند 

دیدگاه اغماض و تساهل نسبی در امور مذهبی، که به وسیله فیلسوفان و در نتیجه انقالبات قرون هفدهم و هجدهم 

هاي مذهبی در آن عصر مشغول مبارزه با یکدیگر بودند و این موضوع با سیاست، یعنی  فرقه. معمول شد، داوري کرد

همه احزاب و دولتها، در قرن شانزدهم، در . ی داشترشتهاي که در آن اغماض همیشه محدود بوده است، پیوستگ

کشمکش مذهبی . این نکته موافق بودند که داشتن عقاید مذهبی مخالف نوعی عصیان سیاسی به شمار میآید

هنگامی صریحا جنبه سیاسی به خود گرفت که پاپ پیوس پنجم، ظاهرا پس از مدتها صبر و تحمل، به صدور 

که بدان وسیله نه تنها الیزابت را تکفیر کرد، بلکه همه اتباع او را از اطاعت وي معاف ) 1570(توقیعی مبادرت جست 

این توقیع در فرانسه و اسپانیا، که در آن . ساخت و به آنان امر داد که اخطارها و دستورها و قوانین ملکه را نپذیرند

نسخهاي از آن پنهانی به در خانه اسقف لندن وقت خواستار دوستی با انگلستان بودند، به مرحله اجرا درنیامد، ولی 

  . مجرم را پیدا و اعدام کردند. آویخته شد
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وزیران ملکه، که با این اعالن جنگ مواجه شده بودند، از پارلمنت تقاضا کردند تا قوانین ضدکاتولیکی شدیدي وضع 

صب، و ظلم به ملکه، یا آوردن در نتیجه، قوانینی تصویب شد که به موجب آنها نسبت دادن بدعت، شقاق، غ. کند

ماموریت )) دادگاه هیئت عالی. ((توقیع پاپ به انگلستان، یا کاتولیک کردن پروتستانها جنایتی عظیم به شمار میآمد

یافت که درباره عقاید هر شخص مظنونی تحقیق کند و اشخاص را به سبب جرمها و قانونشکنیها، و از جمله فسق و 

  . در گذشته بیکیفر مانده بود، به مجازات برساندفجور و زناکاریشان، که 

پادشاهان کاتولیک اروپا زیاد جرئت نداشتند که علیه این اقدامات ستمکارانه، که شبیه به اعمال خودشان بود، 

بسیاري از کاتولیکهاي انگلستان بآرامی به وضع جدید تن در دادند، و دولت امیدوار بود که این عادت . اعتراض کنند

به منظور جلوگیري از این وضع بود که ویلیام الن، از . ایجاد قبول و رضا انجامد و به موقع خود موجب ایمان بشودبه 

مهاجران انگلیسی، مدرسه و کالجی در دوئه واقع در متصرفات اسپانیا در هلند، به منظور تعلیم کاتولیکهاي انگلستان 

  : د را با شور و حرارت چنین تعریف میکردوي مقصد خو. جهت تبلیغ در این کشور، تاسیس کرد

  . هدف نخستین و اصلی ما این است که در ذهن کاتولیکها تعصب و خشمی موجه علیه بدعتگزاران برانگیزیم

ضمنا تضاد ... این کار را در محل اقامت خود با ارائه عظمت تشریفات کلیساي کاتولیک به دانشجویان انجام میدهیم

  ... نگلستان وجود دارد، یعنی پریشانی همه مقدسات موجود را، به یاد آنها میآوریمغمانگیزي را که در ا

دوستان و خویشان ما، همه عزیزان ما، و هزاران نفر دیگر در شقاق و الحاد از بین میروند، زندانها و سیاهچالها، نه از 

. و مادران و خویشان ما پر شده است دزدان و بدکاران بلکه از کشیشان و خدمتگزاران مسیح و در حقیقت از پدران

. بنابر این بهتر است هر مصیبتی را تحمل کنیم و ناظر بدبختیهایی که دامنگیر ملت ما شده است نباشیم

سپس در  ;، یعنی تا سالی که به تصرف پیروان کالون درآمد، انجام وظیفه میکرد1578کالج مذکور در دوئه تا سال 

کتاب مقدس دوئه، که ترجمهاي انگلیسی از وولگات التینی بود، در رنس و ). 1593(شد  رنس و دوباره در دوئه دایر

و  1574بین سالهاي . و یک سال قبل از متن کتاب مقدس شاه جیمز انتشار یافت) 15821610(دوئه تهیه شد 

دمت به انگلستان نفر را براي خ 268نفر از فارغالتحصیالن را وارد مناصب کلیسایی کرد و  275کالج فوق  1585

الن به رم فرا خوانده شد و به مقام کاردینالی ارتقا یافت، ولی این کار ادامه پیدا کرد، تا قبل از مرگ الیزابت . فرستاد

  . نفر، نود و هشت تن اعدام شدند 438از مجموع . ، صد و هفتاد کشیش دیگر به انگلستان فرستاده شدند1603در 

یسوعی به نام رابرت پارسنز محول شد که شخصی بود دلیر و پرشور، و در مباحثه رهبري مبلغان به عهده مردي 

وي علنا اظهار میداشت که توقیع پاپ در خصوص خلع الیزابت قتل او را . دینی و نثر انگلیسی استاد به شمار میرفت

تولومئوگالی، وزیر امور  بسیاري از کاتولیکهاي انگلستان از این موضوع به وحشت افتادند، ولی. نیز موجه میسازد

پارسنز دولتهاي کاتولیک را به حمله به انگلستان تشویق  .بودخارجه پاپ گرگوریوس سیزدهم، با این عقیده موافق 

د، و اورارد مرکوریان، از سران فرقه خوان)) عصیانی جنایتکارانه((سفیر اسپانیا این نقشه را تقبیح کرد و آن را  ;کرد

پارسنز، که ترس و اضطرابی به خود راه نداده بود، تصمیم . یسوعی، پارسنز را از مداخله در امور سیاسی برحذر داشت

براي این منظور خود را به صورت افسري انگلیسی درآورد و وانمود کرد که از خدمت . گرفت شخصا به حمله پردازد

راه رفتن نظامیوار و کت یراق طالیی و کاله پردارش باعث شدند که وي بتواند از مرز بگذرد . ه استدر هلند بازگشت

این شخص به صورت تاجري . و حتی راه را براي یسوعی دیگري موسوم به ادمند کمپین هموار کند) 1580(

  . زیدنداین دو نفر پنهانی در مرکز لندن اقامت گ. جواهرفروش به دنبال پارسنز حرکت کرد

آنگاه به دیدن کاتولیکهاي محبوس رفتند و دریافتند که با آنان بمالیمت رفتار میشود، این دو تن، به منظور نگاه 

  . داشتن کاتولیکها در آیین خود و منصرف کردن مرتدان اخیر، از اشخاص مذهبی و غیرمذهبی استمداد کردند
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انگلستان میزیستند از بیپروایی مبلغان به وحشت افتادند و به  کشیشانی که وابسته به صومعهاي نبودند و پنهانی در

 ;آنان اخطار کردند که عنقریب گرفتار و توقیف خواهند شد و بازداشت ایشان کار کاتولیکها را دشوارتر خواهد ساخت

د، از شهري به ولی پارسنز و کمپین حاضر به این کار نشدن. ناگزیر از آنان خواهش کردند که از انگلستان خارج شوند

شهري دیگر رفتند، اجتماعات مخفی به وجود آوردند، به اعترافات مردم گوش دادند، مراسم قداس را برپا داشتند، و 

براي کسانی که آنان را به منزله فرستادگان خداوند میدانستند و زیرلب مطالبی زمزمه میکردند دعاي خیر 

. سال اقامت خود بیست هزار نفر را به آیین کاتولیک درآوردهاند این دو نفر ادعا کردند که ظرف یک. میخواندند

در خیابانهاي لندن اوراقی به دست آمد که در . سپس چاپخانهاي تاسیس کردند و به انتشار اوراق تبلیغاتی پرداختند

فرد . ر نمیآیدآنها نوشته شده بود که چون الیزابت تکفیر شده است، بنابر این دیگر ملکه قانونی انگلستان به شما

. یسوعی دیگري به ادنبورگ فرستاده شد تا کاتولیکهاي اسکاتلندي را از راه شمال تشویق به حمله به انگلستان کند

ارل آو وستمرلند به دعوتی که از طرف واتیکان شده بود پاسخ مثبت داد و براي کمک در حمله به انگلستان از راه 

، بسیاري از کاتولیکها تصور میکردند که ارتش اسپانیایی 1581ر تابستان د ;هلند، قطعهاي شمش طال با خود آورد

. آلوا به انگلستان حمله خواهد کرد

دولت انگلستان، که بر اثر گزارشهاي جاسوسان از این توطئه آگاه شده بود، به مساعی خود جهت دستگیري 

و او را از ) 1581ژوئیه (ن را دستگیر کردند پارسنز توانست از دریاي مانش عبور کند، ولی کمپی. یسوعیان افزود

الیزابت او را احضار کرد و . میان روستائیان موافق و اهالی مخالف لندن عبور دادند و در برج این شهر زندانی کردند

ن ملکه نخست از او پرسید که آیا او را به عنوان فرمانرواي قانونی قبول دارد یا نه کمپی. کوشید که وي را نجات دهد

اما در مورد سوال دوم، که آیا پاپ میتواند قانونا او را تکفیر کند، وي پاسخ داد که قادر . به این سوال جواب مثبت داد

الیزابت او را دوباره به زندان فرستاد و . نیست درباره مسئلهاي داوري کند که علما برسر آن با یکدیگر اختالف دارند

. ار کنند، ولی سسیل امر کرد که او را شکنجه دهند تا نام همکارانش را افشا کنددستور داد که با وي به مهربانی رفت

اما وي بعد . کمپین پس از دو روز عذاب کشیدن سرانجام نام چند نفري را برزبان آورد، وعده بیشتري دستگیر شدند

با اجازه شورا، مجلس . داز آنکه جرئت خود را بازیافت، روحانیان پروتستان را به بحثی علنی و عمومی دعوت کر

و آن  ;بحثی در نمازخانه زندان برپا شد که در آن عدهاي از درباریان، زندانیان، و جمعی از مردم حضور یافتند

هیچ یک از مدافعان . شخص یسوعی در حال ضعف، چندین ساعت، جهت دفاع از اصول آیین کاتولیک برپا ایستاد

امی که کمپین را به دادگاه آوردند، او را نه به اتهام بدعتگذاري بلکه به موفق به مجاب کردن دیگري نشد، ولی هنگ

او و . گناه توطئهچینی جهت برانداختن دولت به وسیله حمله از خارج و ایجاد فتنه در داخل مملکت محاکمه کردند

  . به دار آویخته شدند 1581چهارده نفر دیگر محکوم، و در اول دسامبر 

که گفته بودند عمل مبلغان یسوعی باعث زجر و تعقیب بیشتري توسط دولت خواهد شد  پیشبینی کاتولیکهایی

الیزابت از مردم خواست که میان او و کسانی که علیه تاج و تخت یا جان او توطئه میچینند داوري . درست درآمد

ت تلقی شود، هر کشیشی پارلمنت راي داد که پذیرفتن آیین کاتولیک به عنوان خیانت عظیم به ملکه یا دول. کنند

مارك جریمه بپردازد و مدت یک سال زندانی شود، و کسانی که از شرکت در  200که مراسم قداس را برپا کند 

و این خود کافی بود که هر کس جز . لیره محکوم شوند 20مراسم کلیساي انگلیکان اجتناب ورزند ماهانه به پرداخت 

ظرف مدت . اختن جریمه باعث توقیف شخص و مصادره اموال او میشدنپرد. کاتولیکهاي متمول را ورشکست کند

. کوتاهی، زندانها چنان از کاتولیکها پر شدند که دولت مجبور شد از قصرهاي قدیمی به عنوان زندان استفاده کند

رم، تشدید  اختالف از هر سو باال گرفت و مدت کوتاهی پس از آن، بر اثر اعدام ماري استوارت و کشمکش با اسپانیا و

یکی از سفراي پاپ نقشه مفصلی جهت حمله به انگلستان از طریق ایرلند، فرانسه، و اسپانیا به  1583در ژوئن . شد
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ولی جاسوسان . پاپ موافقت خود را با این نقشه ابراز داشت و تدارك الزم دیده شد. گرگوریوس سیزدهم تقدیم کرد

. به اقدامات متقابل دست زد، و حمله به تعویق افتاد انگلیسی از آن خبردار شدند، دولت انگلستان

به بعد داراي  1559قرار شد همه کشیشانی که از ژوئن . پارلمنت با تصویب قوانین سخت دیگري به تالفی پرداخت

مناصب کلیسایی شده بودند و هنوز از پذیرفتن سوگند تفوق ملکه در امور مذهبی امتناع میکردند، ظرف چهل روز 

. و کسانی که آنان را پناه دهند همان سرنوشت را داشته باشند ;یا به عنوان توطئهگران خائن اعدام شوند اخراج

نفر غیرمذهبی طی سلطنت الیزابت اعدام شدند، و شاید در  60کشیش و  123براساس این قانون و قوانین دیگر، 

و بعضی دیگر به  ;قوانین شدید اعتراض کردند بعضی از پروتستانها علیه این. نفر دیگر در زندان مردند 200حدود 

  . و نسبت به پاپ اظهار اطاعت کرد) 1585(ویلیام، نوه سسیل، به رم گریخت . آیین کاتولیک درآمدند

ها نامهاي  بسیاري از کاتولیکهاي انگلستان با هر گونه عمل شدیدي علیه دولت مخالف بودند یکی از آن فرقه

مصایب آنان مورد توجه مشفقانه ((، وفاداري خود را اعالم داشت و تقاضا کرد که )1585(التماسآمیز به ملکه نوشت 

اما کاردینال الن، که گویی میخواست بگوید که اقدامات انگلستان مستوجب جنگ است، رسالهاي در )). قرار گیرد

از زنی فاحشه و رسوا، ((دانست که )) حرامزادهاي((وي ملکه را . تایید حمله قریبالوقوع اسپانیا به انگلستان انتشار داد

درنتیجه داشتن شهوات ناگفتنی و باور ((و ادعا کرد که الیزابت )) که مرتکب زناي با محارم شده، زاده شده است

، او تقاضا کرد که کاتولیکهاي انگلستان علیه این ))نکردنی، بدن خود را در اختیار لستر و دیگران نهاده است

مظهر گناه و پلیدي در ((قیام کنند، و وعده میداد که اگر کسی در خلع این )) لعون، و تکفیر شدهبدعتگذار فاسد، م((

کاتولیکهاي انگلستان دعوت او را مانند قیام پروتستانها . کند، همه گناهانش آمرزیده خواهد شد اقدام)) این عصر

. علیه جهازات شکستناپذیر اسپانیا دلیرانه اجابت کردند

، شصت و یک 1603و  1588بین سالهاي . یروزي، زجر و تعقیب کاتولیکها به صورت ادامه جنگ درآمدپس از آن پ

طناب دار بسیاري از آنها را بریدند، شکم آنان را دریدند، و اندامهایشان  ;کشیش و چهل و نه غیرمذهبی اعدام شدند

زده تن از کشیشان، در نامهاي خطاب به ملکه، سی. را، در حالی که هنوز رمقی در تنشان باقی بود، از تن قطع کردند

  . در سال وفات او از وي استدعا کردند که به آنان اجازه دهد در انگلستان باقی بمانند

این عده هر گونه حملهاي را علیه حق او به سلطنت رد کردند، و پاپ را قادر به خلع وي از این مقام ندانستند، ولی 

این نامه فقط چند روزي پیش از وفات ملکه به . را جز پاپ در راس کلیسا بپذیرندوجدانا نمیتوانستند هیچ کسی 

دستش رسید، و معلوم نیست که نتیجهاي از آن حاصل شد یا نه، اما سهوا اصولی را بنیاد نهاد که دو قرن بعد طبق 

از همین پیروزي نداشت،  الیزابت با پیروزي در بزرگترین نبرد سلطنتی، که لکهاي سیاهتر. آن مسئله مذهب حل شد

  . چشم از جهان فرو بست

VII  - الیزابت و پیرایشگران  

این اشخاص کسانی بودند که . الیزابت نتوانست علیه دشمنی ظاهرا ضعیفتر، یعنی مشتی پیرایشگر، کاري انجام دهد

 ;وارت به ژنو گریخته بودندعدهاي از آنان به عنوان طرفداران ماري است ;تحت تاثیر تعلیمات کالون قرار گرفته بودند

بعضی از آنان  ;بسیاري از آنها انجیلی را که به توسط پیروان کالون در ژنو ترجمه و تفسیر شده بود خوانده بودند

یعنی )) کشیشان فقیر((گروهی نیز شاید تحت تاثیر افکار  ;انتقادات شدید جان ناکس را خوانده یا شنیده بودند

این عده، که انجیل را راهنماي خطاناپذیر خود میدانستند، میگفتند که در این کتاب . نداللردهاي پیرو ویکلیف بود

مطالبی درباره اختیارات اسقفها و لباسهاي کشیشها، که توسط الیزابت از آیین کاتولیک به کلیساي انگلیکان انتقال 

یستی پادشاهی جز مسیح داشته برعکس، مطالبی در آن میدیدند که طبق آن کشیشان نمیبا ;یافته، وجود ندارد

گذشته از این، الیزابت را فقط از آن لحاظ به عنوان رئیس کلیساي انگلیکان میشناختند که وي مخالف پاپ . باشند
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بود، بلکه در دل خود هر گونه دخالت دولت را در امر مذهب رد میکردند و امیدوار بودند که بتوانند امور دولتی را 

زیرا مایل بودند که . ، این عده، از راه طنز، پیرایشگران نامیده شدند1564در اواخر . آورندتحت تسلط مذهب خود در

گذشته از این، اصول تقدیر، . آیین پروتستان انگلستان را از هر گونه عبادتی که در انجیل وجود نداشته باشد بپیرایند

که انسان فقط با تابعیت کامل از مذهب و  برگزیدگی، و محکومیت ازلی را کامال قبول داشتند و احساس میکردند

آنان ضمن آنکه کتاب مقدس را در روزهاي یکشنبه با احترام و عالقه در منزل . تواند از جهنم نجات یابد اخالق می

خود میخواندند، چهره عیسی در برابر زمینه عهد قدیم که در آن وجود یهوه حسود و انتقامگیر احساس میشد تقریبا 

. گشت ناپدید می

که تامس کارترایت، استاد الهیات در دانشگاه کمبریج، ) 1569(پیرایشگران هنگامی علیه الیزابت دست به حمله زدند 

در نطقهاي خود به تضاد میان تشکیالت اولیه کلیسا که توسط بزرگان اداره میشد و تشکیالت کلیساي انگلیکان که 

ضاي آن دانشگاه عقیده کارترایت را تایید کردند، ولی جان هویتگیفت، بسیاري از اع. تحت نظر اسقفها بود، اشاره کرد

کارترایت ). 1570(رئیس ترینیتی کالج، از او نزد ملکه سعایت کرد و موفق شد که وي را از هیئت معلمان طرد کند 

ایمانی راسخ به ژنو مهاجرت کرد و در آنجا، تحت نظر تئودور دو بز، به اصول حکومت روحانیان طبق آیین کالون 

پس از بازگشت به انگلستان، به اتفاق والتر تراورس و دیگران، اصول و عقاید پیرایشگران را درباره کلیسا اعالم . یافت

به عقیده آنان، عیسی مقرر کرده بود که بزرگان غیرروحانی که به وسیله بخشها، ایالتها، و دولتها انتخاب . داشت

انجمنهایی که بدین وسیله تشکیل میشوند باید اصول مربوط به . به دست گیرندمیشوند، باید قدرت را در کلیسا 

  . ایمان و مراسم و اخالق را طبق کتاب مقدس تنظیم کنند

در واندزورث بود و در نواحی شرقی و مرکزي  1572نخستین بخش انگلیسی که بر طبق این اصول اداره شد در سال 

تا این هنگام اکثر پروتستانهاي لندن و بیشتر اعضاي مجلس عوام از . تشکیل شد)) شوراي بزرگان کلیسا((نیز 

صنعتگران لندن، در نتیجه تلقینات شدید فراریان کالونی از فرانسه و هلند، حمالت پیرایشگران را . پیرایشگران بودند

گر مذهب پروتستان پیشهوران لندن آیین پیرایشگري را به منزله سن. علیه اسقفها و مراسم مذهبی تمجید میکردند

. علیه مذهب کاتولیک میدانستند، زیرا کاتولیکها از دیرباز نسبت به رباخواري و طبقات متوسط نظر خوشی نداشتند

حتی مقربان . کالون اگر چه نسبت به آنان قدري سختگیر بود، با رباخواري و کوشش و صرفهجویی موافقت داشت

سسیل، لستر، والسینگم، و نالیس امیدوار بودند که در صورت جلوس  ;ملکه در آیین پیرایشگري فوایدي میدیدند

  . ماري استوارت بر تخت سلطنت انگلستان، الاقل به جاي آیین پروتستان از آیین پیرایشگري پیروي کنند

اما الیزابت احساس میکرد که نهضت پیرایشگري مانع از اقدامی است که وي بدان وسیله درنظر داشت از اختالفات 

مرام کالون را به منزله مسلک جان ناکس میدانست، و هرگز او را به سبب طعنهاش به سلطنت زنان  ;ذهبی بکاهدم

الیزابت هنوز تا حدي به . ملکه همچنین تعصب پیرایشگران را بیش از تعصب کاتولیکها تمسخر میکرد. نبخشیده بود

که عدهاي تمثال شکن، بر اثر خشم و غضب،  صلیب و سایر اشکال و عالمتهاي مذهبی عالقه داشت، و هنگامی

هاي رنگی را در ابتداي سلطنت او در هم شکستند، وي به قربانیان این حادثه  ها و شیشه تابلوهاي نقاشی و مجسمه

الیزابت خود را سختگیر و مشکلپسند نمیدانست، ولی از . خسارت پرداخت و تکرار چنان عملی را در آینده منع کرد

ز پیرایشگران کتاب دعاي عمومی را منتخبی از آن توده کود پاپ یعنی کتاب قداس، و دادگاه هیئت اینکه بعضی ا

وي انتخاب کشیشها را به وسیله شوراهاي کلیسا و . مینامیدند، عصبانی بود)) خندق کوچک متعفن((عالی را 

تقد بود که فقط قدرت سلطنت مع. سینودها، بدون دخالت دولت، نوعی تهدید جمهوریخواهانه علیه سلطنت میشمرد

است که میتواند انگلستان را وادار به پیروي از آیین پروتستان کند و حق راي عمومی مذهب کاتولیک را دوباره 

. برقرار سازد
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پارکر، اسقف اعظم، از انتشارات آنان جلوگیري میکرد، . الیزابت اسقفها را تشویق میکرد که مفسدان را آزار دهند

هایی را  کشیشهاي پیرایشگر گروه. در کلیساها خاموش میساخت، و مانع از انعقاد مجالس آنها میشدصدایشان را 

الیزابت پارکر را مامور ساخت که . تشکیل داده بودند که مطالب کتاب مقدس را در حضور مردم مورد بحث قرار دهند

نام ادمند گریسندال، کوشید که از پیرایشگران جانشین او، به . و او نیز چنین کرد ;خاتمه دهد)) ها موعظه((به این 

، ملکه جان هویتگیفت، )1583(و هنگامی که آن شخص درگذشت  ;الیزابت او را از کار برکنار ساخت. حمایت کند

یعنی کشیش جدید نمازخانه خود، را به سمت اسقف اعظم کنتربري رسانید و او نیز هم خود را وقف خاموش کردن 

ي از همه کشیشان خواست که سی و نه ماده قانون، کتاب دعا و قانون تفوق ملکه را با اداي و. پیرایشگران کرد

سپس همه مخالفان را به دادگاه هیئت عالی فراخواند و درباره رفتار و عقیده آنها چنان با کنجکاوي . سوگند بپذیرند

  . دانستبه تحقیق پرداخت که سسیل روش او را با تفتیش افکار در اسپانیا برابر 

گروه مصممی از آنان علنا از کلیساي انگلیکان جدا شدند و مجامع . آتش انقالب پیرایشگران بیشتر باال گرفت

رابرت . مستقلی را تشکیل دادند که کشیشهاي خود را راسا انتخاب میکردند و تسلط هیچ اسقفی را قبول نداشتند

، یا طرفداران ))انفصالیون((، ))استقاللیان((گوي عمده این براون، از شاگردان و بعدا از دشمنان کارترایت و سخن

به هلند رفت و در آنجا دو رساله در ایجاب حکومتی دموکراتیک  1581، در سال ))نظام آزادي کلیساهاي محلی((

وي عقیده داشت که اعضاي هر فرقه عیسوي باید حق داشته باشند که به . براي عیسویان به رشته تحریر درآورد

ور عبادت دور یکدیگر گرد آیند، معتقدات خود را براساس کتاب مقدس تنظیم کند، رهبران خود را برگزینند، منظ

امور مذهبی خود را بدون دخالت خارجی برگذار کنند، هیچ قانونی جز کتاب مقدس و هیچ قدرتی جز مسیح را 

قاد از مرجعیت مذهبی ملکه محاکمه و اعدام شدند دو تن از پیروان براون در انگلستان دستگیر و به اتهام انت. نپذیرند

، پیرایشگران با بیان رساي خود به هر داوطلب وکالتی که با آنها نظر 1586در مبارزات انتخاباتی سال ). 1583(

)) طرفدار پیروي از پاپ((نامیدند و دیگري را )) قمارباز و میگسار((یکی از آنان را . خوشی نداشت حمله میکردند

آن زمان دوره )). بندرت به کلیسا میرود و اوقات خود را با زنان روسپی میگذراند((ند، و گفتند که این شخص خواند

هنگامی که پارلمنت منعقد شد، جان پنري درخواستی جهت اصالح کلیسا تقدیم داشت، و . سخنرانیهاي مردانه بود

ستور هویتگیفت وي را دستگیر کردند، ولی پس از به د. اسقفها را مسئول بدرفتاري کشیشها و بیدینی مردم دانست

انتونی کوپ الیحهاي به منظور خاتمه دادن به حکومت اسقفها و اداره عیسویان . مدت کوتاهی آزادش ساختند

اما الیزابت به پارلمنت دستور داد که این الیحه مورد شور . انگلستان براساس معتقدات فرقه پرسبیتري تقدیم کرد

پیتر ونتورث در مورد دفاع از آزادي پارلمنت به پا خاست و چهار نماینده دیگر از او طرفداري کردند، ولی . قرار نگیرد

. الیزابت هر پنج نفر را به برج لندن فرستاد

پنري و سایر پیرایشگران، که از پارلمنت مایوس شده بودند، به مطبوعات توسل جستند، و با وجود سانسور شدید 

میان مردم منتشر ) 15881589(هایی را که پنهانی به چاپ رسانده بودند  له هویتگیفت، جزوهانتشارات به وسی

رسیده بود، قدرت و اخالق اسقفها مورد طنز و استهزا )) آقاي مارتین مارپرلیت((ها، که به امضاي  در این جزوه. کردند

ی خود را جهت یافتن نویسندگان و چاپ همه دستگاه جاسوس)) دادگاه هیئت عالی((هویتگیفت و . قرار گرفته بود

ولی چاپ کنندگان از شهري به شهر دیگر میرفتند، و کسانی که با آنان نظر . ها به کار انداختند کنندگان آن جزوه

نویسندگان حرفهاي مانند جان لیلی و تامس نش به منظور . بدیشان کمک کردند 1589موافق داشتند تا آوریل 

سرانجام، پس از آنکه دوره فحش و . استخدام شدند و با او در فحاشی به رقابت پرداختند)) مارتین((پاسخ دادن به 

ناسزاگویی به پایان رسید، مناقشه کمتر شد و افراد اعتدالی از آلوده شدن عیسویت به توهین و ناسزاگویی اظهار 

  . تاسف کردند
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چاپ . یفت آزادي کامل داد تا جلو پیرایشگران را بگیردها خشمگین شده بود، به هویتگ الیزابت که از انتشار این جزوه

کارترایت محکوم . و عده زیادي دستگیر شدند، و گروهی به مجازات رسیدند ;کنندگان آثار مارپرلیت را پیدا کردند

ار به د 1592دو رهبر براونیستها، به نامهاي جان گرینوود و هنري بروو، در . به اعدام شد، ولی ملکه او را بخشید

مقرر داشت که اگر کسی  1593پارلمنت در سال . آویخته شدند و پس از او جان پنري به آن سرنوشت گرفتار آمد

مرجعیت ملکه را در امور مذهبی مورد تردید قرار دهد، یا مصرا از شرکت در مراسم کلیساي انگلیکان احتراز جوید، 

ن پنهانی مخالفان آیین انگلیکان یا در مراسم و تظاهراتی به بهانه انجام دادن هر گونه امر مذهبی، در انجم((یا 

، باید زندانی و از انگلستان اخراج شود و هیچ وقت به انگلستان باز نگردد، وگرنه کشته خواهد شد، مگر ))شرکت کند

 در این هنگام، و در اثناي اضطراب و خشم، کشیش. اینکه تعهد کند که در آینده پیرو آیین مذکور خواهد شد

این شخص، که . فروتنی مناقشه را در قالبی از ترکیب فلسفه و دین ریخت و با نثري شیوا در آن به بحث پرداخت

دیگري  ;ریچارد هوکر نام داشت، یکی از دو کشیشی بود که مامور اجراي مراسم مذهبی در برج لندن شده بودند

ز حکومت کلیسایی الیزابت را شرح میداد، تراورس هوکر در موعظه بامدادي طر. والتر تراورس، دوست کارترایت بود

. هاي خود را به صورت کتابی درآورد هر یک از آنان موعظه. در ساعات بعد از ظهر از آن نوع حکومت انتقاد میکرد

هوکر از آنجا که هم با ادبیات سر و کار داشت و هم به الهیات راغب بود، از اسقف خود اجازه خواست که به خانه 

این بود که در بوسکومب در ویلشتر توانست چهار کتاب اول اثر بزرگ خود را تحت . ها برود در یکی از دهکده آرامی

و سه سال بعد، در بیشاپسبورن کتاب پنجم خود را ) 1594(عنوان در قوانین دولت کلیسایی به رشته تحریر درآورد 

. سالگی درگذشتدر سن چهل و هفت  1600به چاپخانه فرستاد و همانجا در سال 

کاردینال الن آن را . قوانین او، که داراي دالیل متقن و تقریبا به سبک التینی مطنطن بود، باعث تعجب انگلیسها شد

پاپ کلمنس هشتم علمی بودن و فصاحت آن را . بهترین کتابی دانست که تا آن وقت در انگلستان انتشار یافته بود

پیرایشگران در نتیجه لحن آرام آن . یه عظیمی از حکومت مذهبی خود دانستملکه الیزابت آن را توج. تمجید کرد

هوکر . تسکین یافتند، و نسل بعد آن را به منزله کوششی عالی جهت هماهنگ کردن مذهب و خرد تلقی کرد

ن و حتی متخصصان الهیات را با ای ;معاصران خود را با این نکته که حتی پاپ میتواند رستگار شود متعجب کرد

اطمینان ما درباره اعتقاد ما به کلمه خداوند مانند آنچه با حس خود درك میکنیم ((حرف به تعجب واداشت که 

هوکر فرضیه خود را درباره قانون متکی بر همان . قوه استدالل بشر نیز هدیه و الهامی خدایی است)). محقق نیست

شده بود، و قوانین او بر قرارداد اجتماعی هابز و الك فلسفهاي میدانست که به وسیله قدیس توماس آکویناس اعالم 

وي پس از ارائه منافع نظم اجتماعی و احتیاج به آن، عقیده داشت که شرکت اختیاري در یک . سبقت جسته بود

پادشاه یا پارلمنت فقط به : ولی منبع نهایی قوانین خود جامعه است. جامعه متضمن اطاعت از قوانین آن نیز هست

اعطاي امتیازي . قانون است که پادشاه را به وجود میآورد: ((همچنین میگفت. نماینده اختیار وضع قانون دارندعنوان 

براي آنکه هر دو طرف راضی باشند، موافقت کسانی که از دولت . ... از طرف او که مغایر با قانون باشد باطل است

هوکر )). مردم به وجود نیامده باشد، قانون محسوب نمیشود قانونی که در نتیجه موافقت. ... اطاعت میکنند الزم است

  : مطلبی ذکر کرده است که چارلز اول میتوانست از آن استفاده کند

پارلمنت انگلستان، به انضمام مجمع کلیسایی مربوط به آن، دستگاهی است که موجودیت هر حکومتی در این کشور 

زیرا . ت، و شامل پادشاه و همه کسانی است که از او اطاعت میکنندحتی به منزله بدن مملکت اس ;بدان وابسته است

  . در این پارلمنت حضور دارند. همه آنان یا شخصا یا از طرف کسانی که بدیشان اختیار دادهاند

به عقیده هوکر، مذهب جز جدا نشدنی کشور است، زیرا نظم اجتماعی و حتی پیشرفت مادي مربوط به نظم اخالقی 

بنابر این، هر دولتی باید زمینه تعلیمات مذهبی را براي مردم . ن تلقین و کمک مذهب پایدار نمیمانداست، و بدو
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کلیساي انگلیکان ممکن است ناقص باشد، ولی همه موسساتی که به وسیله بشر تشکیل یافته و منحل . فراهم آورد

را متقاعد کند به اینکه وضع آنان بهتر از  کسی که میکوشد مردم: ((همچنین نوشته بود. شدهاند همین حال را دارند

آنچه هست باید باشد، هرگز شنوندگان دقیق و موافقی نخواهد یافت، زیرا مردم از نقایص متعددي که در هر نوع 

حکومت وجود دارد آگاهند، ولی معموال نمیتوانند به موانع و مشکالت پنهانی که در امور عمومی بیشمار و 

منطق هوکر چون مبنی بر دور تسلسل بود، اقناع کننده نبود، فضل استادانه او به درد )). ی ببرنداجتنابناپذیر است، پ

. مسائل آن عصر نمیخورد و عقل وي، به علت عالقه شدید او به نظم، قادر به درك اشتیاق مردم جهت آزادي نبود

ري از آنان که مجبور شده بودند از مملکت بسیا. پیرایشگران اگر چه فصاحت او را قبول داشتند، به راه خود میرفتند

هلند . و مذهب یکی را انتخاب کنند، جالي وطن کردند و مهاجرت پروتستانهاي قاره اروپا به انگلستان معکوس شد

در این شهرها . آنان را با آغوش باز پذیرفت و اجتماعات انگلیسی در میدلبورگ، لیدن و آمستردام تشکیل یافت

ابشان زحمت کشیدند، درس دادند، موعظه کردند، کتاب نوشتند و زمینه پیروزي خود را در تبعیدشدگان و اعق

  . انگلستان و امریکا با شوقی آرام فراهم ساختند

VIII -الیزابت و ایرلند  

به تصرف درآورد، و به بهانه آنکه این سرزمین ممکن است از  1171و  1169حکومت انگلستان ایرلند را بین سالهاي 

  . آن را تحت تسلط خود نگاه داشت. فرانسه یا اسپانیا به عنوان پایگاهی علیه انگلستان قرار گیردطرف 

و بقیه آن  ;در زمان جلوس الیزابت، انگلیسیها فقط بر ساحل شرقی و بر جنوب و اطراف دوبلن فرمانروایی میکردند

کشمکش دایمی ایرلندیها با . اره میشدجزیره توسط روساي قبایل، که اسما از انگلیسیها اطاعت میکردند، اد

انگلیسیها امور ایرلند را که طبق رسم قبیلهاي که هرج و مرج و آشوب در آن سرزمین برپا کرده و ضمنا شاعران، 

قسمت بیشتر ایرلند به صورت جنگل و باتالق . دانشمندان، و قدیسانی پرورش داده بود اداره میشد، بر هم زد

رتباطات بسیار آشفته و پرخطر بود و هشتصد هزار بومی که از نژاد سلت بودند در فقر و فاقه درآمده، حمل و نقل و ا

انگلیسیهاي مقیم ایرلند تقریبا مانند خود ایرلندیها فقیر بودند، و کار الیزابت را . و بینظمی شبیه به توحش میزیستند

همان دقتی که اموال کشاورزان ایرلندي را اینان با  ;بر اثر فسق و فجور، اختالس و جنابت دشوارتر میکردند

طی سلطنت الیزابت، انگلیسیهاي مقیم ایرلند مالکان و مستاجران . دارایی دولت انگلستان را غارت میکردند. میربودند

اینان نیز با جرح و قتل از خود واکنش نشان میدادند، و زندگی براي غالب و مغلوب  ;ایرلندي را از ملک آنها میراندند

سسیل شخصا میگفت که ایرلندیها حق دارند علیه تسلط انگلیسیها سر به . ه صورت زورآزمایی و تنفر درآمده بودب

)). در صورتی که هلندیها در شورش علیه ظلم و ستم اسپانیاییها به همان اندازه محق نیستند((شورش بردارند، 

ایرلند کاتولیک خطري براي انگلستان و پروتستان خواهد سیاست الیزابت در مورد ایرلند مبتنی بر این عقیده بود که 

برپاداشتن مراسم قداس . به همین مناسبت، فرمان داد که آیین پروتستان در سراسر آن جزیره بزور اشاعه یابد. بود

 کشیشها خود را پنهان کردند و در خفا. ها بسته، و عبادت در خارج از منطقه انگلیسیها متوقف شد ممنوع، صومعه

اخالق، که فاقد مذهب و آرامش شده بود، تقریبا از آن . براي عده معدودي مراسم آیینهاي مقدس را به جا آوردند

میان رخت بربست، قتل، دزدي، زنا و هتک ناموس شیوع یافت، و مردها بدون بخل یا تردید زنان خود را با یکدیگر 

فیلیپ میترسید که به ایرلند حمله کند،زیر . استمداد جستند رهبران ایرلندي از پاپها و فیلیپ دوم. معاوضه میکردند

بیم داشت که انگلیسیها به هلند حمله برند و به مردم یاغی آن سرزمین کمک کنند، ولی مراکز و مدارسی جهت 

 به 1560پاپ پیوس چهارم یک ایرلندي یسوعی به نام دیوید ولف را در . پناهندگان ایرلندي در اسپانیا تاسیس کرد

ایرلند فرستاد، ولف با شجاعت و اخالصی که خاص فرقه او بود عدهاي را در خفا تربیت کرد، یسوعیهاي دیگر را با 
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روساي قبایل دلگرم شدند و یکی . لباس مبدل به ایرلند فرستاد، و ایمان و امیدواري کاتولیکها را دوباره برقرار ساخت

  . برداشتندپس از دیگري علیه تسلط انگلیسیها سر به شورش 

وي مردي بود که ایرلندیها حاضر بودند به خاطر او بجنگند و نامش را . مقتدرترین آنان شین او، نیل، اهل تیرون بود

شین براي حفظ لقب خود با برادرش، که میخواست خود را به این لقب ملقب کند، دلیرانه . ها ذکر کنند در افسانه

همه مساعی انگلیسیها را به منظور دستگیري خود عقیم نهاد، . را تزیین کرداحکام را نادیده گرفت و کلیسا . جنگید

جان خود را با مسافرت به لندن و به دست آوردن اتحاد و کمک الیزابت به خطر انداخت، و پیروزمندانه بازگشت و در 

شکست  1567در  سرانجام. شین با قبیله رقیب خود او، دانل بسختی جنگید. آلستر و تیرون به حکومت پرداخت

خورد و هنگامی که به مکدانلها، یعنی مهاجران اسکاتلندي که وي سابقا به محل اقامت آنها در انتریم حمله کرده بود 

  . پناه برد، در آنجا به قتل رسید

سر هنري . هاي انگلیسی بود تاریخ ایرلند پس از مرگ او عبارت از یک سلسله شورش، قتل، و آمدن نایبالسلطنه

وي در شکست اونیل همکاري کرد، و روري . ی، پدر سرفیلیپ، مدت نه سال در آن کار دشوار انجام وظیفه کردسیدن

. سرانجام، به سبب مخارج گزاف پیروزیهایش به انگلستان فراخوانده شد. اومور را چندان تعقیب کرد تا کشته شد

ر جزیره رائلین در نزدیکی ساحل انتریم مرتکب والتر دورو، نخستین ارل آو اسکس، نام خود را با قتل عامی که د

مکدانلهاي شورشی زنان و کودکان و پیران و بیماران خود را جهت محفوظ ماندن به آنجا . شده مشهور ساخت

پادگان آنجا به شرط آنکه به آنان اجازه حرکت به . اسکس قوایی براي تسخیر آن جزیره اعزام داشت. فرستاده بودند

شود حاضر شد، تسلیم شود، با این پیشنهاد موافقت نشد، و آنان نیز بدون قید و شرط تسلیم شدند، اسکاتلند داده 

بزرگترین ). 1575(سپس متجاوز از ششصد تن از زنان و کودکان و بیماران و پیران آن قبیله از دم شمشیر گذشتند 

مز فیتسموریس فیتزجرالد، پس از بارها جی. شورش در زمان الیزابت به وسیله قبیله جرالدین در مانستر برپا شد

اسارت و فرار، به قاره اروپا رفت و قوایی از اسپانیاییها، ایتالیاییها، پرتغالیها، هلندیها، و مهاجران انگلستان کاتولیک 

او،  پسر عم. ، ولی اتفاقا در جنگی با قبیله دیگر به قتل رسید)1579(فراهم آورد، و آنها را در ساحل کري پیاده کرد 

ولی باتلر، قبیله مجاور، به رهبري ارل آو اورمند، که . جرالد فیتز جرالد، پانزدهمین ارل دزمند، شورش را ادامه داد

کاتولیکهاي منطقه انگلیسیها در ایرلند سپاهی فراهم آوردند و سپاهیان . پروتستان بود، از انگلستان طرفداري کرد

گري پس از دریافت قواي امدادي، نیروي عمده دزمند را ). 1580(ت دادند آرثر، لردگري نایبالسلطنه جدید، را شکس

ششصد تن از بازماندگان شورشیان، که در . از طریق دریا و خشکی در دماغه بزرگی در خلیج سمرویک محاصره کرد

ن و مرد، به برابر توپخانه گري کاري نمیتوانستند بکنند، تسلیم شدند، و تقاضاي عفو کردند، ولی همه آنان از ز

جنگ انگلیسیها علیه ایرلندیها، و . استثناي افسرانی که قول پرداخت فدیه قابل مالحظهاي دادند، به قتل رسیدند

صداي ماده ((مبارزات قبایل ایرلندي علیه یکدیگر، به اندازهاي مانستر را ویران کرد که، به قول مورخی ایرلندي، 

در ظرف شش : ((یک انگلیسی چنین نوشت)). ا صخره کاشل شنیده نشدگاو، یا کشاورزي در آن سال از دینگل ت

زیرا به قول یکی از )). ماه، عالوه بر کسانی که اعدام یا کشته شدند، سی هزار نفر در مانستر بر اثر قحطی در گذشتند

ستر، که تقریبا مان)). کشتن یک ایرلندي در آن ایالت همچون کشتن سگی دیوانه بود((تاریخنویسان بزرگ انگلیسی، 

یکی از آنان ادمند سپنسر ). 1586(از ایرلندي خالی شده بود، به صورت کشتزار میان مهاجران انگلیسی تقسیم شد 

. را نوشت)) ملکه پریان((بود که کتاب 

ل هیو او دانل، لرد آو تیرکانل، با هیو او، نی. سر به شورش برداشتند 1593ایرلندیهاي از جان گذشته دوباره در 

. اسپانیا، که در این هنگام با انگلستان علنا در جنگ بود، به آنان قول کمک داد. دومین ارل آو تیرون، همدست شد

هاي مهم  در فاصله تعویض دو نایبالسلطنه، او، نیل یک لشکر انگلیسی را در آرما شکست داد و بلکواتر را، که از قلعه
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ساکنان انگلیسی آن رو به گریز نهادند . جدید شورش در مانستر فرستادانگلستان در شمال بود، گرفت و قوایی براي ت

امید و نشاط سراسر ایرلند را فرا گرفت، و حتی انگلیسیها انتظار داشتند که دوبلن . و کشتزارهاي خود را ترك کردند

را به عنوان نماینده در این بحران بود که الیزابت جوان سادهاي به نام رابرت دورو، دومین ارل اسکس، . سقوط کند

ملکه هفده هزار و پانصد سرباز در اختیار او قرار داد، و این بزرگترین لشکري بود که ). 1599(خود به ایرلند فرستاد 

الیزابت به وي دستور داد که به او، نیل در تیرون حمله کند و بدون اطالع . انگلستان تا آن وقت به ایرلند فرستاده بود

دورو پس از ورود به دوبلن، ظرف فصل بهار تعلل کرد و با . امهاي نبندد، و بیاجازه او باز نگرددو موافقت او عهدن

وي . لشگریانش گرفتار انواع بیماري شدند و بسیاري از آنان مردند. دشمن فقط دو سه بار به زد و خورد پرداخت

. بیان علت شکست خود به انگلستان بازگشت براي 1599بیاجازه ملکه با او،نیل عهدنامه متارکه بست، و در سپتامبر 

چارلز بلنت، ملقب به لرد ماونتجوي، با شجاعت و کاردانی خود جلو او،نیل حیلهباز و او،دانل بیباك را گرفت، و 

پاپ کلمنس هشتم نیز به همه کسانی . ناوگانی را که با قوا و اسلحه اسپانیا در کینسیل لنگر انداخته بود شکست داد

توضیح . به دفاع از ایرلند و مذهب کاتولیک شده بودند قول داده بود که گناهانشان آمرزیده خواهد شدکه حاضر 

آنکه ماوتتجوي براي مقابله با اسپانیاییها به جنوب شتافت و آنان را چنان به سختی شکست داد که او،نیل تسلیم 

ضمن این جریانات، الیزابت در ) 1603(ر گشت شد، طغیان فرو نشست، و صلح ناپایداري در نتیجه عفو عمومی برقرا

. گذشته بود

وي در تخمین دشواري غلبه بر مردمی که عشق به میهن و . اقدامات الیزابت در ایرلند از عظمت او کاسته است

الیزابت نمایندگان خود را به علت . مذهب تنها عامل پیوند دهنده آنان به زندگی و شایستگی بود دچار اشتباه شد

فیق نیافتن آنان مالمت کرد، و حال آنکه این امر تا حدي مربوط به خست و امساك خود او بود، این اشخاص قادر تو

وي در انتخاب . به پرداخت مواجب سربازان نبودند و غارت کردن اموال ایرلندیها را بر مبارزه با آنان ترجیح میدادند

این ملکه . ز آن دو سیاست را به طور صریح در پیش نگرفتمتارکه جنگ یا ایجاد وحشت مردد بود، و هرگز یکی ا

، مردم ایرلند را مانند سابق در حال بیسوادي باقی )1591(اگر چه ترینیتی کالج و دانشگاه دوبلن را تاسیس کرد 

و لیره و انعقاد عهدنامه صلح، نیمی از آن جزیره زیبا به صورت ویرانه درآمده بود  10000000پس از صرف . گذاشت

  . باالتر از همه، حس تنفري ناگفتنی برجاي ماند که در روزگار بعد منجر به قتل و غارت شد

IX -  الیزابت و اسپانیا  

 ;وي فیلیپ را امیدوار کرد که یا با او یا با فرزندش ازدواج خواهد کرد. مهمترین اقدام الیزابت رفتار او با اسپانیا بود

تان با یک حلقه انگشتري، تا آن پایه صبر کرد که دوستانش از او بیگانه شدند و فیلیپ، به امید غالب آمدن بر انگلس

اگر چه پاپ و امپراطور آلمان و ملکه تیرهبخت اسکاتلند مایل بودند که وي به انگلستان حمله . الیزابت قوت گرفت

خواست که به چنان قمار کند، اما چون فیلیپ به فرانسه اطمینان نداشت، و در هلند گرفتار اشکاالتی بود، نمی

سیاسی بیحسابی دست زند، زیرا میترسید، در صورت حمله به انگلستان، فرانسه بیدرنگ به متصرفات اسپانیا در 

فیلیپ از ایجاد شورش و آشوب در هر نقطه جهان تنفر داشت و، در نتیجه عادت شدید به مسامحه و . هلند بتازد

هاي خروجی را که طبیعت بازیگر در اختیار ما نهاده است انتخاب کند،  ی از راهتعلل، امیدوار بود که روزي الیزابت یک

وي همچنین سالها . و در تقدیم تاج و تخت انگلستان به دخترکی اسکاتلندي، که عاشق فرانسه بود، عجلهاي نداشت

نگلستان خاموشی گزید، و در فیلیپ در مورد رفتار این ملکه با کاتولیکهاي ا. پاپ را از تکفیر کردن الیزابت بازداشت

وي ضمن آنکه کشتیهاي . جواب اعتراضات الیزابت به بدرفتاري با پروتستانهاي انگلیسی در اسپانیا چیزي نگفت

  . تاختند، قریب سی سال با انگلستان در حال صلح باقی ماند ها می مسلح انگلیسی به مستعمرات و تجارت اسپانیایی
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ا ظاهر میشود، زیرا حکومتها به طور کلی نظیر خود ما هستند، و رفتار آنها بیشتر مانند طبیعت افراد در اداره حکومته

وجدان از پاسبان پیروي . اعمال افراد بشر است بشري که هنوز زور و مذهب در اخالق و قوانین او تاثیر نکرده باشد

، و تجار فقط با اجازه دزدان دریایی به در روي دریاها از ده فرمان خبري نبود. میکند، ولی حکومتها پاسبان ندارند

. کار خود ادامه میدادند

کشتیهاي کوچک دزدان دریایی خلیجهاي کوچک سواحل بریتانیا را مامن خود قرار میدادند و از آنجا براي تصرف 

پاپ دستخوش اگر قربانیان آنان اسپانیایی بودند، انگلیسیها از اینکه پیروان  ;آمدند آنچه مقدورشان بود بیرون می

مردان بیباکی مانند جان هاکینز و فرانسیس در یک . یافتند غارت میشدند نوعی شوق و وجد مذهبی در خود می

الیزابت، اگر چه با . کشتیهاي خصوصی مسلح را به کار میبردند و اقیانوسها را عرصه تاخت و تاز خود قرار میدادند

را در کشتیهاي مسلح خصوصی نطفه نیروي دریایی انگلستان، و در اقدامات آنان موافق نبود، مزاحمشان نمیشد، زی

بندر الروشل، که در دست پروتستانهاي فرانسوي بود، به صورت وعده . دریاستیزان دریاساالرهاي آینده خود را میدید

که  به شکار کشتیهاي تجارتی کاتولیک، تحت هر پرچمی((گاه کشتیهاي انگلیسی، هلندي، و هوگنوها درآمد که 

  . ، و در حقیقت کشتیهاي پروتستان را نیز مورد حمله قرار میدادند))حرکت میکردند، میپرداختند

دزدان دریایی از این کار به تجارت پرمنفعت برده، که یک قرن پیش از آن به وسیله پرتغالیها مرسوم شده بود، 

به آب و هوا و مزاجشان توان فرسا بود تلف بومیهاي مستعمرات امریکایی اسپانیا از کارهایی که نسبت . پرداختند

خود الس کاساس، که مدافع بومیان بود، به . میشدند، و بنابر این، احتیاج به کارگرانی از نژاد پرطاقتتر افزایش یافت

شارل اول پادشاه اسپانیا پیشنهاد کرد که سیاهان آفریقایی، که قویتر از سرخپوستان حوضه کارائیب بودند، براي 

شارل با این پیشنهاد موافقت کرد، ولی فیلیپ دوم تجارت . م دادن کارهاي دشوار اسپانیاییها به آنجا انتقال یابندانجا

برده را تقبیح نمود و به حکام اسپانیایی در امریکا دستور داد که جز با کسب پروانه از دولت اسپانیا هیچ برده 

هاکینز، که . به امریکا برده نشود) زم خرج زیاد بودکه صدور آن بندرت صورت میگرفت و مستل(سیاهپوستی 

و سیصد ) 1562(میدانست بعضی از حکام از اطاعت این دستور شانه خالی میکنند، سه کشتی به آفریقا برد 

پس از . سیاهپوست اسیر کرد و آنان را به هند غربی برد و در برابر شکر، ادویه، و دارو، به مهاجران اسپانیایی، فروخت

گشت به انگلستان، لرد پمبروك و دیگران را تشویق کرد که براي مسافرت پرخطر دیگري سرمایهگذاري کنند، و باز

با چهار کشتی عازم  1564الیزابت را بر آن داشت که یکی از بهترین کشتیهاي خود را در اختیار او بگذارد و در سال 

ي هند غربی رفت، با تهدید و ارعاب، اسپانیاییها را جنوب شد و چهارصد سیاهپوست آفریقایی را اسیر کرد، به سو

مجبور به خرید آنها کرد، و به انگلستان بازگشت و غنایم خود را میان ملکه و طرفداران خود تقسیم کرد و به عنوان 

  . قهرمان شناخته شد

را )) عیسی((موسوم به الیزابت کشتی خود  1567در . ملکه از شصت درصد سرمایهاي که به کار انداخته بود سود برد

هاکینز با آن و چهار کشتی دیگر به آفریقا رفت و تا آنجا که توانست از سیاهان به اسارت گرفت، و  ;به وي کرایه داد

لیره  100000لیره به اسپانیاییها فروخت، اما هنگامی که با غنایم خود، که به  160آنها را در امریکا از قرار نفري 

انگلستان بازمیگشت، در نزدیکی سواحل مکزیک در سانخوان د اولوا مورد حمله یک ناوگان تخمین زده میشد، به 

هاکینز بعد . اسپانیایی قرار گرفت، و همه کشتیهاي او، به استثناي دو کشتی کوچک مخصوص خواربار، از بین رفت

در میان ). 1569(سید از مقابله با هزارگونه خطر، عاقبت با این دو کشتی کوچک دست خالی به انگلستان ر

دریک، که به خرج . بازماندگان آن سفر یکی از اقوام هاکینز، که جوانی موسوم به فرانسیس دریک بود، دیده میشد

هاکینز تحصیل کرده بود، به اصطالح بومی دریا شد و در بیست و دو سالگی فرماندهی یک کشتی را در مسافرت 

سه سالگی، به استثناي شهرت، همه چیز خود را بر سر دالوریهایش از  در بیست و. بیحاصل هاکینز به عهده گرفت
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در بیست و پنج سالگی از طرف الیزابت مامور شد که . دست داد، پس با خود عهد کرد که از اسپانیا انتقام بگیرد

، در بیست و هشت سالگی، کشتیهاي محافظ 1573در . فرماندهی یک کشتی مسلح خصوصی را به عهده بگیرد

شتی دیگري را، که حامل شمش نقره بود، در ساحل پاناما به تصرف درآورد و در حالی که انتقام خود را گرفته و ک

ضمن آنکه اسپانیا خواستار اعدام وي بود، مشاوران الیزابت مدت . غنیمتی به دست آورده بود به انگلستان بازگشت

تن  375و هتن چهار کشتی کوچک، که ظرفیت آنها به  سپس لستر، والسینگم،. سه سال او را در خفا نگاه داشتند

از پلیموت به مسافرتی پرداخت که به  1577نوامبر  15وي با این کشتیها در . میرسید، در اختیار او قرار دادند

هنگامی که کشتیهاي او از تنگه ماژالن بیرون آمدند، طوفان سهمگینی . صورت دومین سفر به دور دنیا درآمد

دریک تنها با کشتی موسوم به پلیکان از طریق ساحل : شتیها پراکنده شدند و دیگر به هم نپیوستندبرخاست و ک

. باختري امریکاي جنوبی و شمالی خود را به سانفرانسیسکو رسانید و ضمن حرکت کشتیهاي اسپانیایی را غارت کرد

وك به جاوه، و از اقیانوس هند به سپس گستاخانه به سوي غرب و به طرف فیلیپین عازم شد، از طریق جزایر مل

، یعنی سی و چهار ماه بعد 1580سپتامبر  26از دماغه امید نیک گذشت، اقیانوس اطلس را پیمود، و در  ;آفریقا رفت

لیره از آن  275000لیره با خود آورد که  600000وي غنایمی به ارزش . از حرکت از پلیموت، به این بندر بازگشت

الیزابت در کشتی او شام خورد و او . دم انگلستان او را بزرگترین دریانورد و دریا زن عصر نام نهادندمر. را به ملکه داد

  . مفتخر ساخت)) شهسوار((را به لقب 

ملکه از او معذرت  ;فیلیپ مکرر به ملکه شکایت میکرد. در طی این مدت، انگلستان لفظا با اسپانیا در حال صلح بود

بینالمللی را با ارسال کمک به )) قوانین((یسه میریخت، و تذکر میداد که فیلیپ نیز غنایم را در ک. میخواست

هنگامی که سفیر اسپانیا او را به جنگ تهدید کرد، الیزابت وي را با نقشه خود . شورشیان ایرلندي نقص کرده است

رتغال بود، به سفیر خود دستور داد فیلیپ، که سرگرم تسخیر پ. در مورد ازدواج با آالنسون و اتحاد با فرانسه ترساند

اگر فرانسه کاتولیک . طبق معمول، بخت و اقبال با سیاست تردید و دو دلی الیزابت موافق بود. که صلح را به هم نزند

گرفتار جنگ داخلی نبود و اتریش کاتولیک و امپراطور آلمان سرگرم مبارزه با ترکان عثمانی نبودند، و اگر روابط 

. آمد رتغال و فرانسه و پاپ و اتباع آن در هلند به هم نخورده بود، کسی نمیداد که بر سر الیزابت چه میاسپانیا با پ

سالها بود که الیزابت در مورد هلند سیاست غیرصریحی در پیش گرفته، و رفتار خود را با اوضاع متغیر روز متناسب 

وي همان طور که . و را کورکورانه به سویی سوق دهدساخته بود، و هیچ تهمت بی تصمیمی و خیانت قادر نبود که ا

به پیرایشگران انگلستان نظر خوبی نداشت، از پیروان کالون در هلند نیز بدش میآمد، و نیز مانند فیلیپ به ایجاد 

الیزابت از منافع تجارت بی وقفه با هلند جهت اقتصاد انگلستان آگاهی داشت، و در . شورش و آشوب رغبتی نداشت

زیرا تا . بود که به شورشیان هلندي کمک کند تا مقهور اسپانیا نشوند و خود را به دست فرانسویان نسپارند صدد

  . مدتی که شورش هلندیها ادامه داشت، اسپانیا قادر به دخالت در امور انگلستان نبود

در . خود بیفزاید سعادت غیرمترقبهاي باعث شد که الیزابت به شورشیان کمک کند و ضمنا به موجودي خزانه

لیره جهت مواجب سربازان آلوا در هلند بودند، به وسیله  150000، چند کشتی اسپانیایی، که حامل 1568دسامبر 

الیزابت، که به تازگی از مصیبت وارده به . کشتیهاي مسلح و خصوصی انگلیسی به بنادر دریاي مانش رانده شدند

، فرصت مناسبی یافت که به جبران آنچه انگلستان از دست داده بود هاکینز در سان خوان د والوا آگاه شده بود

هاي اسپانیا را تصرف کند یا خیر اسقف مذکور  بنابر این، از اسقف جیوئل پرسید که آیا حق دارد گنجینه. بپردازد

. د شدپاسخ داد که به عقیده او چون خداوند محققا پروتستان است، از مشاهده غارت پیروان پاپ خشنود خواه

گذشته از این، الیزابت خبر یافته بود که فیلیپ آن مبلغ را از بانکداران شهر جنووا در ایتالیا قرض کرده، و گفته است 

  . که وقتی آن پول به سالمت به بندر آنورس برسد، دستور تحویل گرفتن آن را صادر خواهد کرد
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آلوا به توقیف همه اتباع و اموال انگلیسی در هلند  ;دفیلیپ شکایت کر. الیزابت آن مبلغ را به خزانه خود فرستاد

ولی احتیاج آنان به تجارت با یکدیگر بتدریج . الیزابت همه اسپانیاییهاي مقیم انگلستان را دستگیر کرد ;پرداخت

فیلیپ . آلوا حاضر نشد که الیزابت را به همکاري با شورشیان وادار کند. مناسبات عادي را از نو برقرار ساخت

  . خونسردي خود، و الیزابت پولها را حفظ کرد

تا آنکه حمالت مکرر انگلیسیها به کشتیهاي اسپانیاییها و استمداد دوستان ماري . این صلح بیآرام مدتی ادامه داشت

ملکه، که از قصد او اطالع یافته . استوارت محبوس، فیلیپ را مجبور به شرکت در توطئهاي علیه جان الیزابت کرد

سربازان انگلیسی وارد فالشینگ، بریل، اوستاند، . و علنا از هلندیها طرفداري کرد) 1584(فیر اسپانیا را اخراج بود، س

در این هنگام ). 1586(ولی در زوتفن از اسپانیا شکست خورد . لستر به فرماندهی آنها منصوب شد ;و سلویس شدند

نبردي آماده شدند که مذهب انگلستان، تسلط بر دریاها، و  هم فیلیپ و هم الیزابت با تمام قوا براي. جنگ قطعی شد

. شاید سرنوشت اروپا و احتماال امریکا مربوط به آن بود

، تقریبا سراسر 1493بر طبق حکمیت پاپ در سال . ثروت اسپانیا مدیون کریستوف کلمب و پاپ آلکساندر ششم بود

توقیعات پاپ و مسافرتهاي دریایی، مدیترانه دیگر مرکز تمدن با آن . امریکاي جنوبی و شمالی به اسپانیا تعلق گرفت

از سه ملت بزرگ اروپایی مجاور اقیانوس . و قدرت نژاد سفید نبود، بلکه در این زمان عصر اقیانوس اطلس آغاز شد

 دو کشور دیگر، یعنی. اطلس، فرانسه در نتیجه جنگ داخلی از مبارزه به منظور تسلط بر اقیانوس محروم ماند

به نظر میرسید که متزلزل . انگلستان و اسپانیا مانند دو سنگپوز بزرگ به سوي سرزمین موعود دست دراز کرده بودند

، این کشور در آن قسمت صدها مستعمره داشت، در 1580در سال . کردن تفوق اسپانیا در امریکا کاري محال است

مقادیر زیادي طال و نقره از معادن مکزیک و پرو به  و هر سال ;صورتی که انگلستان داراي یک مستعمره هم نبود

چنین به نظر میرسید که مقدر شده است که اسپانیا بر نیمکره غربی مسلط شود، و . سوي اسپانیا سرازیر میشد

  . امریکاي شمالی و جنوبی را از لحاظ سیاسی و مذهبی تابع خود کند

در سال . بر سر دنیا میان خود او و اسپانیا جریان داشتدریک از دورنماي این وضع خشنود نبود تا مدتی جنگ 

. ، بر اثر مساعدت دوستان و ملکه، وي توانست سی کشتی مجهز کند و به جنگ با امپراطوري اسپانیا بشتابد1585

بندر ویگو را غارت کرد، لباس یک مجسمه حضرت . دریک نخست وارد کشندان ویگو در شمال باختري اسپانیا شد

سپس به سوي جزایر کاناري و جزایر کیپ ورد . درآورد، و فلزات و لباسهاي گرانبهاي کلیساها را با خود بردمریم را 

لیره  30000از اقیانوس اطلس گذشت، به سانتو دومینگو حمله برد، و مبلغ . عازم شد، و بزرگترین آنها را تاراج کرد

را خراب نکند، شهر سنت اوگوستین را در فلوریدا سوزاند و  به عنوان رشوه گرفت تا شهر کارتاخنا متعلق به کولومبیا

به باد غارت داد، و چون یک سوم کارکنان کشتیهاي او درنتیجه تب زرد تلف شده بودند، مجبور شد که به انگلستان 

. م کرد، دولت انگلستان ملکه اسکاتلند را اعدا1587فوریه  8در . این خود جنگی اعالن نشده بود) 1586. (باز گردد

فیلیپ به پاپ سیکستوس پنجم خبر داد که تصمیم گرفته است به انگلستان حمله برد و الیزابت را از سلطنت معزول 

سکه بپردازد، و آن هم  600000سیکستوس حاضر شد  ;سکه طال کرد 2000000بنابر این، تقاضاي دریافت . کند

اکروز، بهترین دریاساالر خود، دستور داد که بزرگترین فیلیپ به مارکی سانت. پس از آنکه حمله واقعا صورت گیرد

  . این بود که شروع به ساختن کشتی در لیسبون، و گردآوري ذخایر در کادیث کردند. ناوگان تاریخ را فراهم آرد

ند دریک از الیزابت خواهش کرد که کشتیهایی در اختیار او بگذارد تا با آنها سفاین اسپانیا را، قبل از آنکه نیروم

، پیش از آنکه الیزابت تغییر عقیده دهد، از پلیموت بیرون 1587آوریل  2ملکه پذیرفت، و او در . شوند، از بین ببرد

آوریل وارد بندر کادیت شد، و کشتیها را طوري به حرکت درآورد که در معرض توپهاي ساحلی قرار  6در . رفت

حمل و نقل و کشتیهاي حامل ذخیره حمله برد و  یک کشتی جنگی دشمن را غرق کرد و به کشتیهاي ;نگیرند
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آنگاه در . همه کشتیهاي دشمن را آتش زد، و بیآنکه آسیبی ببیند مراجعت کرد ;کاالهاي آنها را به تصرف درآورد

مارکی نپذیرفت، زیرا کشتیهایش هنوز مسلح نشده . آبهاي لیسبون لنگر انداخت و سانتاکروز را به مبارزه دعوت کرد

دریک به طرف شمال، به سوي الکورونیا، حرکت کرد و ذخایر بزرگی را که در آنجا انباشته شده بود به تصرف . بودند

در حالی که آن را به دنبال کشتی خود بسته  ;سپس به آسور رفت و یک کشتی اسپانیایی را متصرف شد ;درآورد

اگر ((ر دریانوردي به شگفت افتادند و گفتند که حتی اسپانیاییها از جسارت و مهارت او د. بود، به انگلستان بازگشت

)). وي پیرو لوتر نبود، مردي مثل او در دنیا پیدا نمیشد

فیلیپ دوك مدنیا سیدونیا  ;در گذشت 1588مارکی سانتاکروز در ژانویه . فیلیپ صبورانه ناوگان دیگري فراهم آورد

هنگامی که جهازات شکستناپذیر تکمیل شد، . و ساخترا، که شجره نسبش مهمتر از لیاقت و کفایتش بود، جانشین ا

نیمی از آنها کشتیهاي حامل کاال، و  ;تن، رسید 445فروند، هریک با ظرفیت متوسط  130شماره کشتیهاي آن به 

فیلیپ و . سرباز جا گرفته بودند 19000ملوان و  8050در این کشتیها . نیم دیگر کشتیهاي جنگی بودند

یایی را مثل جنگهاي دریایی روم میدانستند، یعنی تصور میکردند که باید کشتیهاي دشمن را دریاساالرانش جنگ در

اما نقشه انگلیسیها این بود که کشتیهاي . با چنگک به جلو کشند و با سربازان دشمن دست به گریبان شوند

دستور داد که به جستجوي سپس فیلیپ به ناوگان خود . اسپانیایی را که پر از مالح بود با شلیک توپ غرق کنند

 30000سفاین انگلیسی نپردازند، بلکه یکی از سواحل شنزار انگلستان را تصرف کنند و بعد به فالندر بروند و 

. ها به سوي لندن عازم شوند سربازي را که دوك پارما در آنجا آماده کرده بود سوار کنند و به این ترتیب اسپانیایی

). 1588آوریل (را به انگلستان رساندند که توسط کاردینال الن نوشته شده بود  در این ضمن، در نهان نامهاي

با )) غاصب، بدعتگذار، و روسپی((کاردینال در این نامه به کاتولیکهاي انگلستان دستور داده بود که در خلع آن ملکه 

کار براي برقراري مجدد آیین صدها راهب تحت فرمان قایم مقام رئیس دستگاه تفتیش اف. اسپانیاییها همکاري کنند

شوق و ذوق مذهبی صادقانهاي ملوانان اسپانیایی و . کاتولیک در انگلستان همراه جهازات شکستناپذیر حرکت کردند

باین عده از صمیم قلب معتقد بودند به اینکه ماموریت مقدسی را انجام  ;فرماندهانشان را به هیجان آورده بود

بیحرمتی به مقدسات را ممنوع ساختند، و از قماربازي دست . سپی را از خود راندنداز این رو، زنان رو ;میدهند

، هنگامی که کشتیها از لیسبون حرکت میکردند، همه افراد در مراسم آیین قربانی 1588مه  29در صبح . کشیدند

. مقدس شرکت جستند و مردم سراسر اسپانیا براي موفقیت آنان دست به دعا برداشتند

آرمادا گرفتار طوفانی سهمگین شد، و ناچار به بندر الکورونیا پناه برد تا زخمهاي خود را  ;الیزابت موافق بود باد با

مردم انگلستان با عقاید مختلف تدارکات عجوالنه و تصمیم . ژوئیه به حرکت درآمد 12التیام بخشد، و دوباره در 

هنگام، وقت آن فرا رسید که الیزابت مبالغی را که طی سی سال  در این. مایوسانه انتظار ناوگان اسپانیا را میکشیدند

رعایاي او، خواه کاتولیک و خواه پروتستان، مردانه به پاریس . امساك و شیطنت گردآوري کرده بود خرج کند

 بازرگانان لندن مخارج هنگها را ;جنگجویان غیرنظامی داوطلبانه در شهرها تعلیمات نظامی فرا گرفتند ;شتافتند

مدت ده . پرداختند و خواهش کرند که به آنان اجازه تهیه پانزده کشتی داده شود، ولی عمال سی کشتی فراهم کردند

صاحبان . دریک در این وقت در یابان بود ;سال بود که هاکینز براي نیروي دریایی ملکه کشتی جنگی ساخته بود

هشتاد و دو کشتی به فرماندهی چارلز،  1588آغاز ژوئیه سفاین مسلح کشتیهاي خود را به وعدهگاه پربال آوردند در 

لرد هاوارد آو افینگم با عنوان دریاساالر بزرگ انگلستان در پلیموت براي مقابله با دشمنی که پیش میآمد لنگر 

 21 ناوگان مدافع از پلیموت بیرون آمد، و در. ژوئیه، طالیه آرمادا در دهانه تنگه مانش ظاهر شد 19در . انداختند

اسپانیاییها منتظر بودند، که پس از نزدیک شدن کشتیهاي انگلیسی، آنها را با . ژوئیه عملیات جنگی آغاز گشت

ولی کشتیهاي انگلیسی داراي پهلوهاي کوتاه و عرضی باریک بودند، در اطراف کشتیهاي . چنگک به جلو بکشند
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عرشه کشتیهاي اسپانیاي بسیار مرتفع بود و . بستندسهمگین اسپانیایی بسرعت حرکت میکردند، و آنها را به توپ می

  . آورد بنابر این توپهاي آنها باالي سر کشتیهاي دشمن شلیک میکرد و فقط خسارات مختصري وارد می

قایقهاي انگلیسی زیر آتش دشمن حرکت میکردند، و قابلیت حرکت و سرعت آنها اسپانیاییها را بیچاره و مبهوت 

کشتی . یهاي اسپانیایی رو به گریز نهادند، یکی از آنها عقب ماند و به دست دریک افتادشب هنگام کشت. میساخت

دیگر ظاهرا توسط یک توپچی آلمانی، که سر به شورش برداشته بود، منفجر شد و انگلیسیها قسمتی از آن را 

در روز . ملکه قرار گرفت خوشبختانه در هر دو کشتی مقداري مهمات پیدا شد که مورد استفاده کشتیهاي. بازیافتند

در روز . با وجود این، انگلیسیها فقط براي یک روز جنگ مهمات داشتند. بیست و چهارم، مهمات بیشتري وارد شد

کشتی پرچمدار او تا قلب آرمادا پیش رفت و به هر  ;بیست و پنجم هاوارد در نزدیکی جزیره وایت به حمله پرداخت

شب آن روز، . تیراندازي دقیق انگلیسیها باعث خرابی روحیه اسپانیاییها شد. کردکشتی اسپانیایی که برخورد شلیک 

دشمن به تعقیب من میپردازد و از صبح تا شب به من تیراندازي : ((دوك مدیناسیدونیا به دوك پارما چنین نوشت

حرکت میکنند و ما  هیچ چارهاي هم نمیبینم، زیرا آنها تند. میکند، ولی حاضر نیست با من دست به گریبان شود

وي از پارما تقاضا کرد که مهمات و قواي امدادي به کمک او بفرستد، ولی کشتیهاي هلندي )). آهسته کشتی میرانیم

. بنادر پارما را مسدود کرده بودند

روز بعد، دریک هشت کشتی کوچک و غیرضروري را آتش زد، . در روز بیست و هفتم، آرمادا در کاله لنگر انداخت

دوك مدینا سیدونیا، که از آنها وحشت داشت، به . ا را در مسیر باد قرار داد، و به میان کشتیهاي اسپانیایی فرستادآنه

در روز بیست و نهم، دریک به آنها در سواحل فرانسه در گراولین . کشتیهاي خود دستور داد که به حرکت درآیند

ظهر آن روز کشتیهاي هاوارد فرا . ردي و توپاندازي آنان خوب نبوداسپانیاییها دلیرانه جنگیدند، ولی دریانو. حمله کرد

رسیدند و همه کشتیهاي انگلیسی چنان آتشی بر سر کشتیهاي دشمن ریختند که بسیاري از آنها خراب و بعضی 

ان هزار. هاي انگلیسی شکافته میشدند بدنه چوبی آنها، اگر چه سه پا ضخامت داشت، بر اثر گلوله. دیگر غرق شدند

در پایان آن روز، آرمادا چهار هزار تن از افراد . ها به دریا جاري گشت اسپانیایی به قتل رسیدند و جوي خون از عرشه

خود را از دست داده بود، چهار هزار نفر دیگر زخمی شده بودند و کشتیهاي باقیمانده با زحمت خود را روي آب نگاه 

  . کارکنان کشتی دیگر طاقت جنگیدن ندارند، به آنان فرمان عقبنشینی دادمدینا سیدونیا پس از آنکه دید . میداشتند

انگلیسیها آن را تا خلیج کوچک فوث تعقیب کردند، و . در روز سیام، باد، آن ناوگان شکسته را به دریاي شمال برد

داده بودند و حتی آنان در این واقعه فقط شصت نفر از دست . سپس به علت نداشتن غذا و مهمات به بندر بازگشتند

  . یک کشتی آنها غرق نشده بود

اسکاتلند با اسپانیا دشمن بود، و بنادر ایرلند را . براي بقیه آرمادا لنگرگاهی نزدیکتر از خود اسپانیا وجود نداشت

. ندانگلیسیها در دست داشتند، کشتیهاي صدمه دیده و افراد گرسنه نومیدانه کوشیدند که جزایر بریتانیا را دور بزن

دکلها خرد و بادبانها پاره میشد، هر روز چند کشتی غرق شده، یا رها میشد،  ;دریا متالطم بود و باد تندي میوزید

تنها در سالیگو امواج دریا هزار . در سواحل ناهموار ایرلند هفده کشتی صدمه دید. مردگان به دریا انداخته میشدند

جاشویان در ایرلند پیاده شدند و جهت خوراك و آشامیدنی به گدایی  بعضی از. اسپانیایی مغروق را به ساحل افکند

ایرلندیها آنان را نپذیرفتند، و صدها تن از آنان که در خود قدرت جنگیدن نمیدیدند، به دست ساکنان  ;پرداختند

هار کشتی، و از صد و سی کشتی، که از اسپانیا حرکت کرده بود، تنها پنجاه و چ. نیمه وحشی سواحل به قتل رسیدند

فیلیپ، که روز به روز از این شکست طوالنی . از بیست و هفت هزار نفر، ده هزار نفر، آن هم مجروح و بیمار بازگشتند

پاپ . خبر یافته بود، درون حجرهاي در کاخ اسکوریال، در را بر خود بست، و کسی جرئت نمیکرد که با او حرف بزند
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ي به انگلستان صورت نگرفته است، حتی پشیزي به اسپانیاي ورشکسته سیکستوس پنجم، به بهانه اینکه حملها

  . کمک نکرد

الیزابت نیز مانند پاپ ممسک بود، و چون از سرمایهگذاري در نیروي دریایی خسته شده بود، حساب هر شلینگی را 

وارد و هاکینز بابت ها. که قبل و بعد از جنگ و ضمن آن خرج شده بود، از نیروي دریایی و ارتش خود مطالبه کرد

الیزابت، که منتظر جنگی طوالنی بود، مواجب و . هر کسري که دلیل آن را نمیدانستند، از جیب خود پرداختند

در این هنگام بیماري هولناکی شبیه به تیفوس در میان سربازان . خواربار سربازان را به حداقل تعیین کرده بود

هاکینز متحیر بود که اگر  ;ا نیمی از جاشویان یا مردند، یا از کار افتادندبازگشته شیوع یافت، و در بعضی از کشتیه

. این بیماري واگیردار قبل از حمله دشمن شیوع یافته بود، سرنوشت انگلستان چه میشد

دریک با چندین کشتی و پانزده هزار سرباز  1589در سال . ادامه داشت) 1598(جنگ دریایی تا هنگام وفات فیلیپ 

ولی پرتغالیها از پروتستانها بیش از . کمک به پرتغالیهایی که علیه اسپانیا شورش کرده بودند، به راه افتادبراي 

اسپانیاییها تنفر داشتند، انگلیسیها با شرابهایی که به دست آورده بودند به میگساري پرداختند، و لشگرکشی منجر به 

جهت تصرف یک کشتی اسپانیایی که حامل طال و نقره به لرد تامس هاوارد با چند کشتی، . شکست و بدنامی شد

ولی آرماداي جدید فیلیپ کشتیهاي او را به هزیمت واداشت تنها یک  ;مقصد اسپانیا بود، به سوي آسور حرکت کرد

) 1591(کشتی انگلیسی، به نام انتقام عقب ماند، و تا وقتی که مغلوب شد، قهرمانانه با پانزده کشتی دشمن جنگید 

در . ، ولی با هم اختالف پیدا کردند و ضمن راه درگذشتند)1595(کینز و دریک بار دیگر به هند غربی حمله بردند ها

ناوگان انگلیسی در  ;، الیزابت ناوگان دیگري جهت تخریب کشتیهاي موجود در بنادر اسپانیایی فرستاد1596سال 

ضمن آنکه اسکس مشغول غارت شهر بود، آنها از  ولی ;کادیث با نوزده ناو و سی و شش کشتی تجاري مواجه شد

این لشکرکشی نیز اگر چه با عدم موفقیت رو به رو شد، دوباره تسلط انگلیسیها را بر اقیانوس . طریق دریا گریختند

  . اطلس به ثبوت رساند

چنگک  ;ی پدید آمددر فن نبرد دریایی تغییر قاطع. شکست آرمادا تقریبا در همه مظاهر تمدن جدید اروپا تاثیر کرد

تضعیف اسپانیا باعث شد . انداختن و وارد کشتی دشمن شدن جاي خود را به توپاندازي از پهلو و عرشه کشتی داد

که هلندیها استقالل خود را بازیابند، هانري چهارم بر تخت سلطنت فرانسه بنشیند، و امریکاي شمالی به صورت 

حفوظ ماند و تقویت شد، مذهب کاتولیک در انگلستان رو به ضعف نهاد مذهب پروتستان م. مستعمره انگلستان درآید

اگر آرمادا بهتر ساخته و رهبري شده بود، شاید . و جیمز ششم پادشاه اسکاتلند، از طرفداري پاپ دست برداشت

موج  ;میشدمذهب کاتولیک دوباره در انگلستان شیوع مییافت، خانواده گیز در فرانسه روي کار میآمد، و هلند تسلیم 

غرور و نیرویی که انگلستان را فراگرفت و باعث معرفی شکسپیر و بیکن به عنوان نماینده و ثمر انگلستان پیروزمند 

بدین . و انگلیسیهاي سرمست و شادکام با دستگاه تفتیش افکار اسپانیا مواجه میشدند ;شد، شاید به وجود نمیآمد

میکند، و توانایی در قتل و تخریب الزمه کسب مجوز براي زیستن و ترتیب، جنگ مسیرالهیات و فلسفه را تعیین 

. ساختن است

X  -1601-1588: رالی و اسکس  

اگر چه سسیل و والسنگم، دریک و هاکینز از عوامل مستقیم عظمت و پیروزي الیزابت بودند، این ملکه بود که مظهر 

چهره او در این سن . وج شهرت و عظمت قرار داشتانگلستان پیروزمند به شمار میرفت، و در سن شصت سالگی در ا

اندکی چروکدار بود، مویش به دشواري منظم میشد بعضی از دندانهایش ریخته و چند دندان دیگرش سیاه شده بود، 

ولی الیزابت با روسري مشبک و پر زرق و برق، یقه چیندار بال مانند، آستینهاي الییدار، و دامن گرد و گشاد فنردار 

  . که همگی مرصع بودند، مانند ملکهاي واقعی مغرور و سینه فراخ بودخود، 
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مشاوران سالخورده با کمرویی خاص خواستگاران . پارلمنت از رفتار شاهانه او شکایت داشت، ولی از او اطاعت میکرد

لستر و . تندهایی به او میکردند، و خواستگاران جوان با تمجید و تحسین تخت او را در میان میگرف جوان توصیه

والسینگم به مرگ طبیعی درگذشتند، و دریک و هاکینز، پس از مدت کوتاهی، طعمه دریایی شدند که قصد تسخیر 

و از . سالخورده بود)) اطلس این کشورهاي مشترکالمنافع((در این هنگام، سسیل و به قول بیکن . آن را داشتند

پرستاري کرد و با دست خود آخرین غذا را در دهان او  ملکه در آخرین بیماري سسیل از او ;تقرس رنج میبرد

الیزابت از اینکه بتدریج تنها میماند رنج میبرد، ولی نگذاشت که این جریانات از عظمت گردشهاي او در . گذاشت

  . میان مردم یا از سر زندگی دربارش بکاهد

کریستوفر هتن چنان زیبا بود . میبخشیدند هاي تازهاي میدرخشیدند، و به او تا حدي نشاط جوانی پیرامون او چهره

را در مورد انتصاب رابرت سسیل، فرزند  برلی، الیزابت پیش از آنکه توصیه )1587(که ملکه او را صدراعظم خود کرد 

ولی او سیماي ظریف و شمشیر تلقتلق کننده . ردزیرك و گوژپشت او، به وزارت امور خارجه بپذیرد، نه سال صبر ک

زیرا خود او نیز تا اندازهاي داراي  ;والتر رالی را بیشتر میپسندید، و توجهی به شک و تردید او در امور مذهبی نداشت

  . همان نظر بود

ر، فیلسوف، سخنور، اصیل، سرباز، دریانورد، ماجراجو، شاع ;رالی تقریبا مرد کامل عیار عهد الیزابت به شمار میرفت

وي مرد کامل دوره رنسانس محسوب میشد، و براي هر کاري صاحب نبوغ بود، ولی هیچ صفت  ;مورخ، و فداکار بود

وارد آکسفرد شد، ولی او از  1568در دو نشر به دنیا آمد، و در  1552رالی در سال . او بر سایر صفاتش برتري نداشت

از اشراف داوطلب پیوست و با آنان، به منظور طرفداري از پروتستانهاي مدرسه به اجتماع گریخت، و به گروهی 

. فرانسه، به این کشور شتافت

رالی، . شش سال شرکت در این جنگها ممکن است در بیپروایی او، که سرنوشتش را تعیین کرد، بیتاثیر نبوده باشد

دوباره به عنوان  1578ولی در سال . رد، خود را مجبور به خواندن حقوق ک)1575(پس از مراجعت به انگلستان 

دو سال بعد با درجه سروانی در لشکري که شورش . داوطلب براي مبارزه با اسپانیاییها به کمک هلندیها شتافت

الیزابت به عنوان پاداش . دزمند را در ایرلند فرو نشاند، شرکت جست، و در کشتار سمرویک تردیدي به خود راه نداد

و بذلهگویی  خدمتی،و چون از قیافه، خوش . زمین در ایرلند به او داد و منصبی درباري بدو بخشید دوازده هزار ایکر

او خوشش میآمد، به پیشنهادهاي وي در مورد ایجاد مستعمره در امریکا، نه با بدبینی و شکاکیت معمولی خود، 

براي نخستین بار کشتیهایی به منظور ایجاد مستعمره به  1584رالی در سال . امتیازي بدو بخشید گوش فرا داد و

اگر چه این عمل و اقدامات بعدي او نتیجهاي نبخشید، فقط نام ویرجینیا به عنوان یادبود  ;ویرجینیا فرستاد

وي به . هاي ملکه بود، آسانتر بود ه از ندیمهدسترسی به الیزابت ثراکمارتن، ک. جاویدانی از باکره بودن ملکه باقی ماند

از آنجا که هیچ عضو درباري حق نداشت بدون ). 1593(عشق رالی روي خوش نشان داد، و پنهانی با وي ازدواج کرد 

رالی . اجازه ملکه ازدواج کند، آن زوج پرحرارت، به طرزي غیرقابل انتظار، ماه عسل خود را در برج لندن گذراندند

به برلی نوشت، و در آن ملکه را به عنوان معجونی از همه کماالت بشري در تاریخ وصف کرد، و بدین وسیله نامهاي 

  . از زندان رهایی یافت، ولی از دربار تبعید شد

رالی سپس به ملک خود در شربورن رفت و گوشه انزوا اختیار کرد، به طرح نقشه جهت مسافرت به دریاها و کشف 

داخت، راه الحاد در پیش گرفت، و اشعاري ساخت که هر بیت آن طنز و طعنهاي مخصوص خود سرزمینهاي جدید پر

سرانجام، با کمک دریاساالر هاوارد و رابرت سسیل پنج . ولی دو سال آرامش کاسه صبرش را لبریز ساخت. او بود

مینی افسانهاي و داراي کشتی تهیه کرد، و به سوي امریکاي جنوبی شتافت، به جستجوي الدورادو پرداخت که سرز

رالی صد و شصت کیلومتر از . هایی از طالي جاري، و زنانی جنگجو با زیباییهاي فناناپذیر بود قصرهاي زرین، رودخانه
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هاي پرنشیب و آبشارها  از آنجا که در برابر رودخانه. رودخانه اورینوگو را پیمود، ولی از طال و زنان جنگجو اثري ندید

نبود، ناچار دست خالی به انگلستان بازگشت، و به مردم گفت که چون تصویر ملکه را به بومیان  کاري از وي ساخته

  . و بزودي مجددا به دربار راه یافت ;امریکایی نشان داد همگی از زیبایی او در شگفت شدند

قیده او را در این شرح بلیغی که وي تحت عنوان اکتشاف امپراطوري وسیع، ثروتمند، و زیباي گویان نگاشته است، ع

رالی با حرارتی خستگیناپذیر به لزوم . مورد نشان میداد که در هیچ جاي جهان به اندازه اورینوکو ثروت وجود ندارد

بیرون آوردن ثروت امریکا از چنگ اسپانیاییها اشاره، و اصل تسلط بر تسلط بر دریاها را چنین استادانه توصیف 

شته باشد، بر تجارت نیز مسلط است، و هر که بر تجارت جهان مسلط باشد، ثروت هر که بر دریا تسلط دا: ((میکرد

)). جهان، و سرانجام خود جهان را به دست خواهد آورد

، رالی در لشکرکشی علیه کادیث شرکت کرد، و همان گونه که بشدت میجنگید، شرح وقایع را 1596در سال 

ملکه در این هنگام با وي به لطف و مهربانی رفتار کرد و او را با . وي در این جنگ از ناحیه پا زخمی شد. مینوشت

رالی به فرماندهی قسمتی از ناوگانی که اسکس به سوي آسور  1597در . عنوان سروانی جزو محافظان خود در آورد

با دشمن  کشتیهاي تحت فرمان رالی، که بر اثر طوفان از بقیه ناوگان جدا مانده بودند،. رهبري میکرد، منصوب شد

رو به رو شدند و او را شکست دادند و اسکس، به سبب آنکه رالی پیروزي را از چنگش درآورده بود، هرگز وي را 

وي جاهطلبی و ذوق و غرور والتر را . رابرت دورو، دومین ارل آو اسکس، حتی در فریبندگی از رالی برتر بود. نبخشید

و معتقد بود . وخ طبعی از او کمتر، و در جوانمردي بر وي برتري داشتداشت، از حیث اخالق از او تندتر، از لحاظ ش

اسکس مردي فعال و دوستدار مردم با هوش بود، و اگر چه . که شخص اصیل باید بر طبق موازین نجابت زندگی کند

ان میداد، در نیزه بازي سواره و مسابقات ورزشی پیروز بیرون میآمد، و در جنگ از خود شجاعت و بیباکی بسیار نش

هنگامی که مادرش زن دوم لستر شد، لستر او را در . دوستدار شعر و فلسفه بود و شاعران و فیلسوفان را مینواخت

  . شد، بگیرد دربار پیش برد تا جلو تاثیر فریبندگی رالی را، که باعث محبوبیت او می

و زیباي بیست ساله عشقی مادرانه نشان  ملکه، که در این هنگام پنجاه و سه ساله بود، نسبت به آن جوان عصبانی

این دو با هم سخن میگفتند، با هم . داد، و در واقع او به منزله پسري بود که احساس بیفرزندي ملکه را اقناع میکرد

: شایع بود که الیزابت گفته است. اسبسواري میکردند، با هم به موسیقی گوش میدادند، با هم ورقبازي میکردند

هنگامی که اسکس با بیوه )). سرایی میپردازند، به خانه خود بازنمیگردد تا صبحدم، که مرغان به نغمه جناب ایشان((

در عضویت  1593فیلیپ سیدنی در نهانی ازدواج کرد، ملکه مسن ناراحت شد، ولی بزودي او را بخشید و تا سال 

سیاستمداري آفریده نشده بود، مستخدم با وجود این، اسکس براي زندگی درباري یا . شوراي سلطنتی نگاهش داشت

عشق و تنفر همیشه از چهرهاش پیداست، و او نمیداند که احساسات خود را چگونه : ((او، که کاف نام داشت، میگفت

وي رالی، ویلیام سسیل، رابرت سسیل، و سرانجام بیکن حقشناس و ملکه رامنشدنی را دشمن خود )). پنهان کند

و در  1561مقدر بود بر سیر فکري اروپا پیش از هر مردي در دوره الیزابت اثر بگذارد، در فرانسیس بیکن، که . کرد

پدرش که داراي این . میان هاله دربار، در یورك هاوس، که مقر رسمی مهردار سلطنتی بود، دیده به جهان گشود

خود او در نتیجه ضعف مزاج . نامید ))آقاي مهردار جوان((الیزابت فرزند جوان او را  ;مقام بود، سرنیکولس نام داشت

و بزودي وسعت  ;با هوش و فراستی که داشت مشتاقانه به کسب دانش پرداخت ;از ورزش به تحصیل پرداخت

پس از سه سال تحصیل در کمبریج، او را همراه سفیر کبیر . شد)) دوره بزرگ((معلومات او از جمله عجایب آن 

هنگامی که در این کشور به سر میبرد، پدرش، پیش از . ون سیاست را بیاموزدانگلستان به فرانسه فرستادند، تا فن

، و فرانسیس که )1579(آنکه بتواند ملکی براي فرانسیس که جوانترین فرزندش بود، بخرد، ناگهان درگذشت 

سیل بود، از او چون برادرزاده ویلیام س. تهیدست مانده بود به لندن بازگشت تا در گریز این به تحصیل حقوق بپردازد
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پس از چهار سال انتظار، یادداشت غریبی براي عم خود به این مضمون فرستاد  ;تقاضاي مقام و عنوان سیاسی کرد

، اگر 1584در همان سال، یعنی در )). ایراد به کم سالی من در برابر طول جامهام اثر خود را از دست میدهد((که 

ت، به طریقی موفق شد به نمایندگی پارلمنت انتخاب شود، و با چه فرانسیس بیکن بیست و سه سال بیش نداش

ملکه به دالیل او ). مادرش از پیرایشگران بود(اغماض بیشتري نسبت به پیرایشگران، نام خود را بلندآوازه ساخت 

تان دلیرانه اعتنایی نکرد، ولی او آنها را دوباره در رسالهاي پنهانی تحت عنوان آگهی درباره مباحثات کلیساي انگلس

وي پیشنهاد میکرد که هر کس قول دهد، تا در مقابل هر قدرت خارجی مخالف استقالل و ). 1589(اظهار داشت 

آزادي انگلستان و از جمله در مقابل دستگاه پاپ، از میهن خود دفاع کند، به سبب عقیده مذهبی خود مورد تعقیب 

و در واقع او از عصر خود جلوتر  ;جوان فیلسوف اندکی گستاخ استالیزابت و سسیل معتقد بودند که این . قرار نگیرد

دانشمند جوان به نجیبزاده جوان پند میداد که . اسکس ذکاوت بیکن را دوست میداشت و نصایح او را میپذیرفت. بود

مات به جاي مناصب نظامی، مقا ;فروتن باشد و، اگر نمیتواند فروتنی در پیش گیرد، مخارج خود را تعدیل کند

همچنین به وي  ;زیرا شکستهاي سیاسی را آسانتر از شکستهاي نظامی میتوان جبران کرد. اجتماعی به دست آرد

  . میگفت که باید محبوبیت خود را نزد عوام به عنوان خطري از جانب ملکه تلقی کند

 1592در سال . بدهد بیکن امیدوار بود که اسکس به صورت سیاستمداري درآید و به نصیحتگویی خود فرصت ارتقا

  : هاي مشهور به سسیل متوسل شد وي دوباره با این جمله

پستی وضع من اندکی . ... سی و یک سال عمر، مقدار زیادي شن در ساعت شنی است. اکنون دیگر اندکی پیر میشوم

صد معنوي عظیمی اعتراف میکنم که به همان نسبت که مقاصد اجتماعی متوسطی دارم، مقا. ... مرا به هیجان میآورد

... و این خواه از کنجکاوي باشد، خواه از گزافگویی، یا از طبیعت من. ... دارم، زیرا علم را تماما قلمرو خود میدانم

. چنان در سرم جاي گرفته است که آن را نمیتوان خارج کرد

به بیکن تفویض کنند، هنگامی که اسکس از سسیل و الیزابت به اصرار تقاضا کرد که منصب خالی دادستانی را 

تقاضاي او مورد قبول واقع نشد، به جاي بیکن، ادوارد کوك، که از او مسنتر و از لحاظ فنی شایستهتر بود، انتخاب 

. لیره به بیکن عطا کرد 1800شد، اسکس به طرزي که در خور بود خود را مقصر دانست، و ملکی در تویکنم با 

  . مدت کوتاهی را به سبب بدهکاري در زندان گذراند بیکن، قبل از استفاده از این موهبت،

وابسته به وکالي دادگستري، که مشاور شوراي سلطنتی بود، انتخاب )) شوراي دانایان((به عضویت  1597در سال 

دلیري بیباکانه . اسکس علیرغم توصیه بیکن، وارد نظام شد، و در صدد برآمد که فرماندهی ارتش را به عهده گیرد.شد

و شکست او در آسور، غرور، اسراف بیاندازه، و زبان  ;ر کادیث باعث محبوبیت وي و در نتیجه موجب وحشت شورااو د

هنگامی که الیزابت توصیه او را در مورد انتصاب سرجورجکرو به . درازش باعث رنجش درباریان و خشم ملکه شد

الیزابت در خشم شد و سیلیی به بناگوش او . دفرمانداري ایرلند نپذیرفت، اسکس از راه استهزا پشت به ملکه کر

این اهانتی : ((اسکس شمشیر خود را محکم چسبید، و با صداي بلند به او گفت))! برو گم شو: ((نواخت و فریاد زد

پس از آن، غضب آلوده از حضور او )). من از پدر شما هم آن را تحمل نمیکردم. است که آن را تحمل نخواهم کرد

ولی الیزابت عکسالعملی ). 1598(همه درباریان انتظار داشتند که ملکه او را در برج لندن زندانی کند  بیرون رفت، و

شاید هم براي راحت شدن از . نشان نداد، و برعکس، چند ماه بعد او را به عنوان نایبالسلطنه خود به ایرلند فرستاد

  . دست او چنین کرد

ولی اسکس مایل بود  ;ش استفاده از زور و فشار را براي مبارزه با مذهب نپذیردبیکن به او تذکر داده بود که کار بیارز

، در میان هلهله عوام و نگرانی دوستان و خرسندي دشمنان عازم دوبلن 1599مارس  27وي در . فرمانده لشکر باشد

ت، بیخبر یک راست به شد، اما شش ماه بعد، پس از ناکامی در این ماموریت، بدون اجازه ملکه به انگلستان بازگش
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الیزابت در حالیکه دندان روي جگر گذاشته بود، به . اطاق آرایش او رفت، و کوشید که اقدامات خود را توجیه کند

  . حرفهاي او گوش داد، و او را تحت نظر لرد مهردار سلطنتی در یورکهاوس گذاشت تا به اتهاماتش رسیدگی شود

شوراي . د و پیروزیهاي او را به خاطر داشتند، از این قضیه ناراضی شدندمردم لندن که از شکست او آگاه نبودن

و بیکن را به عنوان عضو شوراي دانایان و وکیل ملکه مامور . سلطنتی دستور داد که دادگاهی نیمه علنی تشکیل شود

. رزیدند، ناچار پذیرفتولی چون آنان اصرار و ;بیکن تقاضا کرد که او را معاف دارند. کرد که ادعانامهاي تنظیم کند

سپس او را از . اسکس درستی آن را تصدیق کرد و حاضر به اطاعت از قانون شد ;ادعانامهاي که تنظیم کرد مالیم بود

ژوئن  5(مقاماتش عزل کردند و به وي دستور دادند که تا زمانی که ملکه به آزادي او رضا دهد در منزل خود بماند 

  . اوت اسکس آزادي خود را بازیافت 26مایت کرد، و در بیکن از او دفاع و ح). 1600

یکی از دوستانش به نام هنري را تسلی ملقب به ارل . اسکس در خانه شخصی خود همچنان درصدد کسب قدرت بود

اسکس او را به ایرلند فرستاد تا به ماونتجوي، نایبالسلطنه آنجا، توصیه . آو ساوثمتن مشوق و حامی شکسپیر بود

ولی ماونتجوي . با لشکر خود به انگلستان باز گردد، و به اسکس اجازه دهد تا زمام حکومت را به دست بگیرد کند، که

به جیمز ششم نامهاي نوشت، و از او استمداد کرد، و به وي قول داد که از او به  1601اسکس در اوایل . نپذیرفت

شایع : در لندن هیجان شدیدي برپا گشت. نوشت جیمز پاسخی تشویقآمیز بدو ;عنوان جانشین الیزابت دفاع کند

و قرار است که اسکس در  ;شد، که رابرت سسیل قصد دارد دختر پادشاه اسپانیا را بر تخت سلطنت انگلستان بنشاند

  . و رالی سوگند خورده است که او را بکشد ;برج لندن زندانی شود

. رستد، و او را به شرکت در شوراي سلطنتی دعوت کندسسیل جوان ملکه را بر آن داشت، که پیغامی براي اسکس بف

دوستانش بدو تذکر دادند، که شاید . شاید منظور او از این عمل آن بود که اسکس مطالبی در باره رفتار خود بگوید

یکی از دوستان او، به نام سرگیلی مریک، به کمپانی چیمبرلین پولی . توطئهاي جهت دستگیریش چیده شده باشد

این نمایشنامه درباره . شب آن روز در ساوثوارك نمایشنامه ریچارد دوم، اثر شکسپیر، را به روي صحنه بیاورد داد که

  . پادشاهی است که به حق از سلطنت خلع شده است

در حدود سیصد تن از طرفداران اسکس، سالح در دست و با شور و هیجان بسیار، در حیاط ) 1601فوریه  7(روز بعد

هنگامی که لرد مهردار سلطنتی و سه تن دیگر از اشراف براي تحقیق به این اجتماع غیرقانونی . آمدند منزل او گرد

وارد شدند، طرفداران اسکس، آنان را زندانی کردند و با خود اسکس، که مردد مانده بود، به لندن رفتند و شورشی 

واعظان به آنان توصیه کردند که در داخل منازل  وي انتظار داشت که مردم به حمایتش قیام کنند، ولی. برپا ساختند

اسکس دستگیر و در برج . قواي دولتی مراقب بود و شورشیان را مجبور به فرار کرد. خود بمانند، و آنان نیز پذیرفتند

  . لندن زندانی شد

ادعانامه با  شوراي سلطنتی به بیکن دستور داد که در تنظیم. سپس او را به اتهام خیانت بسرعت محاکمه کردند

، ولی موافقتش شهرت او را پس از .امتناع او از این امر آینده خدمات سیاسیش را تباه میکرد. کوك همکاري کند

هنگامی که کوك در قرائت ادعانامه لکنت پیدا کرد، بیکن از جا برخاست و با صراحت متقاعد کننده . مرگ بر باد داد

پنج تن از آنان . کس به گناه خود اعتراف و نام همکارانش را افشا کرداس. و محکومکنندهاي موضوع را مطرح ساخت

میگویند ملکه . جیمز اول بعدا او را آزاد کرد ;ارل آو ساوثمتن به حبس ابد محکوم گشت. دستگیر و اعدام شدند

ي آن را به وي روزي یک حلقه انگشتري به ارل آو اسکس داد و به او گفته بود که اگر در اوقات گرفتاري و نیازمند

ولی اگر این انگشتري بدین منظور براي ملکه فرستاده شده باشد، به دست وي . باز گرداند، بدو کمک خواهد کرد

، ارل آو اسکس در سن سی و پنج سالگی به سرنوشتی که ناشی از طبیعتش بود 1601فوریه  25در . نرسیده است
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. دشمن او بود، هنگام فرود آمدن تبر بر گردن اسکس، گریه کرد رالی، که. دچار شد و دلیرانه به استقبال مرگ رفت

. تا یک سال سر بریده و پوسیده او از برج لندن آویخته بود

XI -1603- 1601: سالهاي آخر الیزابت   

شاید منظره سربریده اسکس یا فکر اینکه آن سر شب و روز به او خیره . سالهاي آخر عمر الیزابت بسیار غمانگیز بود

وي ساعتها متفکر و مغموم مینشست، و اگر . اه میکند، در اندوهناکی سالهاي آخر عمر الیزابت بیتاثیر نبوده باشدنگ

چه تفریحات دربار را همچنان ادامه میداد و گاهگاه دلیرانه تظاهر به خوشحالی میکرد، در واقع دلمرده، و بنیان 

و احساس میکردند که وي بیش از اندازه  ;دوست نمیداشتندمردم انگلستان دیگر او را . سالمتش متزلزل شده بود

آخرین پارلمنت زمان الیزابت بیش از سایر پارلمنتها علیه . زیسته است و باید جاي خود را به شاهزاده جوانتري بدهد

مورد  تجاوز او به آزادي پارلمانی، تعقیب پیرایشگران، تقاضاي پول روزافزون و اعطاي انحصارات تجاري به اشخاص

برخالف تصور همگان، ملکه در این مورد اخیر با نظر پارلمنت موافقت کرد، و قول داد که آن . نظر، اعتراض میکرد

همه اعضاي پارلمنت جهت اظهار تشکر به حضور ملکه رفتند، و ضمن آنکه ملکه ظاهرا آخرین . نقیصه را مرتفع کند

، )1601نوامبر  20(رزوهایش بود، ایراد میکرد در برابر او زانو زدند را، که حاکی از آ)) نطق طالیی((نطق خود، به نام 

  : ملکه به آنان چنین گفت

هیچ جواهر گرانبهایی وجود ندارد که من آن را بر عشق شما ترجیح بدهم، زیرا من این عشق را گرانبهاتر از هر 

من این را افتخار تاج و . ویض شده استو اگر چه این منصب عالی از طرف خداوند به من تف. ... گنجینهاي میدانم

  . ام تخت خود میشمرم که با عشق شما سلطنت کرده

  : سپس به آنان فرمود که برخیزند و بعد گفت

پادشاه بودن و تاج بر سر داشتن در نظر کسانی که آن را میبینند، با شکوهتر میآید تا در نظر کسانی که آن را بر سر 

ود، اگر به خاطر وجدانم نبود تا وظیفهاي را که خداوند به من سپرده است انجام دهم، در من به نوبه خ. ... میگذارند

برابر او سر تعظیم فرود آرم، و امنیت شما را حفظ کنم، به میل خود حاضر بودم که این مقام را به دیگري واگذارم، و 

براي سعادت شما نباشد، مایل از دست شکوهی که پر از دردسر است خالص شوم، زیرا اگر عمر و سلطنت من 

و اگر چه فرمانروایان قویتر و عاقلتري داشتهاید، هرگز فرمانروایی نداشتهاید و . نیستم که دیگر زندگی و سلطنت کنم

. نخواهید داشت، که بیش از من شما را دوست داشته باشد

اخته بود و، تا زمانی که ماري استوارت الیزابت تا آنجا که توانسته بو، مسئله تعیین جانشین خود را به تعویق اند

به عنوان وارث حقیقی تخت و تاج انگلستان حیات داشت، الیزابت نمیتوانست اجازه دهد که وي ) ملکه اسکاتلند(

پس از اعدام ماري استوارت، فرزندش جیمز ششم پادشاه اسکاتلند . استقرار مذهب پروتستان را به خطر بیندازد

اگر چه وي مردي بیاراده و منحرف بود، پیروي او از مذهب پروتستان باعث تسالي ملکه  ;یشدظاهرا وارث الیزابت م

الیزابت میدانست که رابرت سسیل و سایر اعضاي دربار، به انتظار مرگ ملکه، نهانی با جیمز مشغول مکاتبهاند تا . بود

   .جلوس او را بر تخت سلطنت انگلستان تسهیل و آینده خود را تضمین کنند

ولی او از زیاد زیستن به حال مرگ . در سرتاسر اروپا شایع شده بود که الیزابت در نتیجه ابتال به سرطان خواهد مرد

هنگامی که . افتاده بود، و وجودش دیگر نمیتوانست غم و شادي و سنگینی لطمه گذشت روزگار بیرحم را تحمل کند

او را با اشعار فکاهی بر سر حال بیاورد، وي مانع از این کار  سر جان هرینگتن، پسر تعمیدي ملکه، درصدد برآمد که

در )). وقتی که احساس کنی آفتاب عمرت بر لب بام است، از این مزخرفات کمتر لذت میبري:((شد و به او گفت

فته ، پس از آنکه الیزابت خود را جسورانه در معرض باد زمستانی قرار داد، سرما خورد و تب کرد و سه ه1603مارس 

پزشکی نخواست، بلکه . وي بیشتر اوقات بیماري را روي صندلی گذرانید، یا به پشتی تکیه کرد. در آتش تب سوخت
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سرانجام درباریان او را متقاعد کردند، که در بستر استراحت . دستور داد رامشگران حضور یابند و آهنگهایی بنوازند

وي در کنار بستر . دعا کرده بود، مورد مالمتش قرار گرفت هویتگیفت، اسقف اعظم، که براي طول عمر ملکه. کند

و هنگامی که آن را به پایان رسانید و برخاست تا برود، الیزابت به او دستور  ;ملکه زانو زد و به دعا خواندن پرداخت

پیرمرد . عا بخواند، به او اشاره کرد که بیشتر د))زانوان پیرمرد خسته شده بود((و دوباره وقتی که  ;داد که ادامه دهد

، )مارس 24(روز بعد . خوابی که دیگر از آن بیدار نشد. فقط وقتی آسوده شد که ملکه در اواخر شب به خواب رفت

امروز صبح، در حدود ساعت سه، علیاحضرت، آرام مثل : ((جان منینگم در یادداشتهاي روزانه خود چنین نوشت

  . ظاهرا هم چنین بود)). ، جهان را ترك گفتبرهاي یا مثل سیب رسیدهاي که از درخت بیفتد

بسیاري از آنان احساس میکردند، که عصر . مردم انگلستان که مدتها منتظر فرارسیدن مرگ او بودند، باز متاثر شدند

درخشانی به پایان رسیده، دست نیرومندي از سکان افتاده است، و بعضی دیگر مثل شکسپیر میترسیدند که فترت 

:گفت بیکن او را ملکه بزرگی میدانست و می. ی آغاز شودپر هرج و مرج

اگر پلوتارك زنده بود و میخواست شرح زندگی بزرگان را با هم مقایسه کند، در این امر سرگردان میماند، زیرا در 

این بانو چنان معلوماتی داشت که در جنس او غریب بود و حتی در میان . میان زنان کسی را نظیر او نمییافت

این قسمت از جزیره هرگز دورهاي بهتر از این چهل و ... اما در مورد سلطنت او. ... هزادگان بندرت دیده میشدشا

پنج سال به خود ندیده است، البته نه از لحاظ آرامش فصلها، بلکه از لحاظ حکومت عاقالنه او، زیرا اگر، از یک طرف، 

ي عدل و داد، و رفتار مالیم با اشراف بنگریم، و از طرف دیگر، به استقرار مذهب حقیقی، صلح و امنیت دایم، برقرار

و بعد هم به تنها  ;اختالفات مذهبی، گرفتاریهاي ممالک همجوار، جاهطلبی اسپانیا، و مخالفت رم را درنظر آوریم

بدیع و تا این بودن او توجه کنیم، آن وقت با مالحظه این نکات، چون نمیتوانستم مثال دیگري بیاورم که تا این پایه 

تصور میکنم نمیتوانستم مثال عالیتر و قابل توجهتري در مورد تقارن علم در فرمانده کشوري با . حد شایسته باشد

  . خوشبختی ملتی پیدا کنم

اگر از لحاظ تاریخی به پشت سر بنگریم، باید تصور الیزابت را قدري سایه بزنیم و عیوب این ملکه بینظیر را مورد 

الیزابت زنی مقدس یا دانشمند نبود، بلکه زنی با حرارت و پرشور و . دهیم و از آنها چشمپوشی کنیم بررسی قرار

کامال برقرار نشد و همه اتباع او، همچنانکه شکسپیر )) حقیقت مذهب((در زمان وي . شیفته و عاشق زندگی بود

یمنی بخورند و آهنگهاي شورانگیز صلح در زیر تاکهاي خود هرچه میکاشتند در کمال ا((گفته است، نمیتوانستند 

تردید و دودلی الیزابت غالبا و شاید بر اثر تغییر . فرمانروایی عاقالنه او تا اندازهاي مرهون همکارانش بود)). بخوانند

و گاهی هم موجب چنان ضعفی در سیاست میشد که فقط آشفتگی وضع داخلی  ;روزگار، نتایج خوب به بار میآورد

اما وي نه تنها از دشواریها نجات مییافت، بلکه به وسایل خوب یا بد پیشرفت هم . نجات او میگشت دشمنانش باعث

به هانري دو ناوار امکان داد  ;الیزابت اسکاتلند را از زیر تسلط فرانسه بیرون آورد و به انگلستان نزدیک ساخت. میکرد

در عصر الیزابت، علم و ادبیات بر اثر ثروتمند شدن . را صادر کند نانتکه در برابر مراسم قداس در پاریس، فرمان 

این ملکه اگر چه استبداد پدر را ادامه داد، در عوض با انسانیت و لطف خود آن را تعدیل کرد و، . مردم رونق یافت

یدانست، صادقانه دوستش میداشت، و عمر خود را صرف چون شوهر و فرزندي نداشت، انگلستان را کودك خود م

  . الیزابت بزرگترین فرمانرواي انگلستان به شمار میرود. خدمت آن میکرد
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فصل دوم

  انگلستان شادکام

1558 -1625  

  

I  - کار  

صر انگلستان چه نوع کشوري بود که باعث قدرت و پیروزي الیزابت شد، و به شکسپیر زبان و الهام داد مردان ع

الیزابت چه نوع مردمی بودند، که تا آن اندازه بیباکانه پرخاشگر و صریحاللهجه و پرنشاط بودند چگونه میزیستند و 

، 1581کار میکردند، لباس میپوشیدند، و میاندیشیدند، عشق میورزیدند و خانه میساختند و آواز میخواندند در 

اکثر این عده زمین را . تر آنها به کشاورزي اشتغال داشتندانگلستان در حدود پنج میلیون نفر جمعیت داشت، بیش

بعضی دیگر به صورت مستاجر، ماالالجاره معینی . شخم میزدند و تخم میکاشتند و فقط در محصول شریک بودند

عدهاي دیگر، که شماره آنها هر سال افزایش مییافت، کشاورزانی بودند که مالک مطلق زمین خود  ;میپرداختند

سرفداري . چینهکشی به دور اراضی عمومی همچنان ادامه داشت، زیرا گلهداري از کشاورزي پرسودتر بود. بودند

تقریبا منسوخ شده بود، ولی اخراج مستاجران، در نتیجه چینهکشی به دور اراضی و دستهبندي، طبقهاي کارگر و 

ان مزارع میفروخت، یا در دکانهاي بدبخت به وجود آورده بود که نیروي خود را به طور مخاطرهآمیزي به صاحب

  . شهرهاي در حال توسعه به کار میبرد

اما، به استثناي پایتخت، شهرها هنوز کوچک بودند، تاریچ و بریستول، که بعد از لندن بزرگترین شهرهاي انگلستان 

مردم : نیز بودبه شمار میرفتند، هر یک بیش از بیست هزار نفر جمعیت نداشتند، ولی قضیه داراي جنبه مثبتی 

ها داراي باغ بود، یا در مجاورت دشتهاي باز قرار  شهرها با یکدیگر روابط دوستانه داشتند و حتی در لندن بیشتر خانه

  . و ساکنان آنها میتوانستند گلهاي مختلفی را، که شکسپیر از آنها در اشعار خود نام برده است، بچینند ;داشت

ولی قیمت هیزم در قرن  ;میکردند، در صنایع، جهت سوخت، ذغال به کار میبردندها را با سوزاندن هیزم گرم  خانه

شانزدهم بسیار ترقی کرد، و تقاضاي روزافزون شهرها براي دریافت ذغال، مالکان اراضی را بر آن داشت که به 

و فلزکاري استخدام کارگران آلمانی را براي پیشرفت استخراج معادن بنابراین، . جستجوي ذخایر زیرزمینی بپردازند

به همان . الیزابت استعمال ذغال را در لندن قدغن کرد، ولی نیازمندیهاي اقتصادي دستور او را باطل ساخت. کردند

نسبت که بافندگان و قصاران، در نتیجه ظلم و ستم آلوا، از هلند به انگلستان میگریختند، دکانهاي پارچهفروشی 

هاجرت خود به انگلستان مهارت خویش را در صنعت و تجارت به آن کشور جماعت هوگنو، با م. افزایش مییافت

. دستگاه نیمه خودکاري جهت کشبافی اختراع کرد 1589کشیشی انگلیسی، به نام ویلیام لی در سال . انتقال دادند

دت دهد و ماهیگیري مهمترین صنعت به شمار میرفت، زیرا دولت از آن حمایت میکرد تا مردان را به دریانوردي عا

از این رو الیزابت، برطبق یکی از عادات کلیساي کاتولیک، به اتباع خود  ;براي نیروي دریایی ذخیرهاي تهیه کند

. دستور داد، که در دو روز در هفته و همچنین ایام روزه بزرگ، از خوردن گوشت پرهیز کنند

در این عصر، که استقالل فرد و ابداع دو اصناف، که در نتیجه مقررات مربوط به قرون وسطی فلج شده بودند، 

گردانندگان امور بازرگانی، که مردمی زیرك بودند، . شاخص عمده آن بود، همچنان بازارهاي خود را از دست میدادند

ها تقسیم میکردند، محصول را میخریدند، و  سرمایه گرد میآوردند، مواد خام میخریدند، آنها را میان دکانها و خانواده

سرمایهداري در انگلستان در خانه . جا که وسیله حمل و نقل و امکان داد و ستد وجود داشت، آن را میفروختندتا آن

به وجود )) نظام خانگی((کاران شروع به کار کردند و از این به بعد  آغاز شد و پدر، مادر، دختر و پسر جهت مقاطعه
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نه به صورت کارخانه کوچکی درآمد، که در آن زنان، به بافتن تقریبا هر خا. آمد که تا اواخر قرن هیجدهم ادامه یافت

شراب میانداختند، و تقریبا . و ریستن کتان و پشم، دوختن، و گلدوزي اشتغال داشتند، از گیاهان دارو میساختند

  . موفق میشدند که نوعی هنر طباخی در انگلستان به وجود آورند

قانون وضع میکرد، امور اقتصادي را نیز زیر نظر میگرفت، و چون دولت الیزابت با همان تعصبی که براي مذهب 

سختگیریهاي شهرداري را در امر کارخانه و داد و ستد مانع از پیشرفت تجارت و صنعت میدانست، مقررات ملی را، به 

ت مجموعه قوانین پیچیدهاي جهت نظار) 1563)) (قانون شاگردي((بر طبق . جاي مقررات ناحیهاي، معمول کرد

این قوانین، که به منظور جلوگیري از تنبلی و بیکاري بود، . در انگلستان برقرار بود 1815دولت تدوین شد که تا 

تا انسان به بیست و سه سالگی ((تصریح میکرد که هر جوان قویبنیهاي باید مدت هفت سال شاگردي کند، زیرا 

)). ي ندارد و داراي تجربه کافی جهت اداره خود نیستنرسیده باشد، غالبا، و نه همیشه، وحشی است و نیروي داور

طبق دستور . شیلینگ عایدي نداشت 40هر جوانی که به سی سال نرسیده بود و به میل خود بیکار میماند و ساالنه 

ها همه افراد سالم، که سنشان کمتر از شصت بود، میبایستی در  اولیاي امور، مجبور بود به کاري بپردازد، در دهکده

همه کارگران میبایستی قراردادهاي یکساله ببندند و مزدي که تضمین شده باشد . برداشت محصول شرکت کنند

مزد  ;به امناي صلح اختیار داده شده که اقل و اکثر مزد هر کاري را در ناحیه خود تعیین کنند. دریافت دارند

شیلینگ  40دون دلیل کارگران را جواب میکردند، کارفرمایانی که ب. پنس در روز تعیین شد 9کارگران لندن از قرار 

. افتادند کارگرانی که بیجهت کار خود را ترك میگفتند، به زندان می ;جریمه میشدند

همچنین مقرر شد که کارگران  ;هیچ کارگري حق نداشت بدون اجازه کارفرما و قاضی محل از کار خود دست بکشد

. و در روزهاي زمستان تا وقتی که هوا تاریک نشده است، به کار ادامه دهندباید دوازده ساعت در تابستان کار کنند 

  . هرگونه اعتصابی ممنوع بود، و اعتصابکنندگان زندانی یا جریمه میشدند

به طور کلی، قانون فوق جهت حفظ کارفرما، علیه کارگر، پیشرفت کشاورزي به ضرر صنعت، و براي حفاظت دولت 

افراد بشر : ((صنف بنایان، درهال در مقدمه مقررات خود این جمله تسلیبخش را نوشته بود. علیه انقالب اجتماعی بود

ولی هیچکس بیشتر از همه سسیل و )). از لحاظ طبیعی مساویند و همه توسط یک کارگر از یک گل ساخته شدهاند

  . صادر کرد 1563در  و شاید هم سسیل بود که دستور تدوین قانون اقتصادي را ;الیزابت آنرا باور نمیکرد

این قانون به منظور ایجاد هماهنگی بین ! نتیجه قانون مزبور این بود که فقر و فاقه براي طبقه کارگر اجباري شد

دستمزدها و قیمت غذاهاي ضروري مردم تهیه شد، ولی قضاتی که مامور این کار شده بودند، همگی از طبقه کارفرما 

قیمت مایحتاج زندگی صد در  1640و  1580بین سالهاي . بسیار کندتر از قیمتهادستمزدها باال رفت، اما . بودند

  . وضع صنعتگران و کارگران روز به روز بدتر شد 1650تا  1550از سال . صد، و دستمزد بیست درصد افزایش یافت

و در )) یف میزیستندهاي اجاري کث مملو از طبقهاي نسبتا فقیر و غالبا تبهکار شده بود، که در خانه((حومه لندن 

، در حدود )1591(در مراسم تشییع جنازه ارل آو شروزبري . بعضی از قسمتها، عمر را به گدایی و دزدي میگذراندند

  . بیست هزار گدا تقاضاي غذا کردند

به دولت براي رفع این معایب قوانین سختی علیه گدایی گذراند، و یک سلسله قوانین نسبتا بشر دوستانه نیز موسوم 

در . که در آن مسئولیت دولت در حفظ مردم از گرسنگی تصریح شده بود) 15631601(قانون گدایان تصویب کرد 

هاي دولتی وضع  هر ناحیه مالیاتی به منظور کمک به نیازمندان بیکار و به کار گماشتن افراد قابل استخدام در کارگاه

علل مهم . و تجارت گشت، به ضرر مستمندان تمام شد افزایش قیمتها به همان نسبت که باعث تشویق صنعت. شد

 1501از . آن عبارت بود از استخراج نقره در اروپا، ورود فلزات گرانبها از امریکا، و بیارزش کردن پول به وسیله دولتها

دالر  150000000به  1957مقدار نقرهاي که در اروپا استخراج ، یا از امریکا وارد شد، طبق نرخ ارز در  1544تا 
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الیزابت شرافتمندانه علیه بیارزش شدن پول انگلستان . دالر بالغ میشد900000000به  1600تا  1545میرسید و از 

اخطار کرد که پول بد باعث خارج شدن  1560وي نظریه سر تامس گرشم مشاور زیرك خود را که در . کوشش کرد

کاتی را که از فلزات واقعا گرانبها ساخته شده است، بدان معنی که مردم مسکو ;پول خوب از جریان میشود پذیرفت

یا پنهان میکنند، یا به خارج میفرستند، در صورتی که مسکوکات بدون فلز گرانبها را براي مقاصد دیگر و مخصوصا 

این نظریه به قانون گرشم !)) جنس بد الیق ریش صاحبش: ((پرداخت مالیات به کار میبرند و در واقع میگویند

الیزابت با کمک سسیل مسکوکاتی را که در زمان پدر و برادرش از ارزش افتاده بود، اصالح کرد و . شده استمعروف 

با وجود این، قیمتها همچنان افزایش یافت، زیرا . هاي انگلستان را به قرار اول بازگردانید محتواي نقره و طالي سکه

. گرفت ال سریعتر انجام میورود یا استخراج طال و نقره و رواج مسکوك از تولید کا

انحصارات نیز در باال رفتن قیمتها موثر بودند، الیزابت به منظور تولید یا فروش کاالهایی چون آهن، روغن، سرکه، 

وي این امتیازات . ذغالسنگ، سرب، شوره، نشاسته، نخ تابیده، پوست، چرم و شیشه به اشخاص امتیاز یا انحصار میداد

داران به واردکردن کاال و تاسیس صنایع جدید، و گاهی به عنوان پاداش جهت مناصب را جهت تشویق سرمایه

هنگامی که اعتراض علیه این انحصارات به صورت . خدماتی که حقوق کافی به آنها تعلق نمیگرفت، اعطا میکرد

ر تحقیق نشده است، شورشی در پارلمنت درآمد، الیزابت حاضر شد، آنها را تا زمانی که در اقدامات صاحبان انحصا

  . ماند بعضی از آنها همچنان به قوت خود باقی می). 1601(ملغا کند 

هیچکس حق . تجارت داخلی، که بدین ترتیب گرفتار اشکاالتی شده بود، کندتر از تجارت خارجی پیشرفت کرد

. هاي صنعتی آن شهر هنداشت در شهري که مقیم آنجا نبود، کاالیی را به فروش برساند، مگر در نمایشگاه فراورد

هایی در بسیاري از شهرها به تناوب تشکیل میشد، و شماره آنها در سال از پانصد یا ششصد نمایشگاه  چنین نمایشگاه

مشهورترین آنها نمایشگاه بارثالومیو بود، که در ماه اوت هر سال نزدیک لندن تشکیل میشد و براي جلب  ;افزونتر بود

ها پر از کشتی  رودخانه ;هاي آبی حمل میکردند کاالها را بیشتر از راه. کی نیز برپا میکردتوجه مردم به کاالها، سیر

 ;ها خراب بود ولی رو به اصالح میرفت و مسافران میتوانستند روزانه صد و شصت کیلومتر راه طی کنند جاده. بود

دستگاه پست، که در . تر راه پیمودکیلوم 260قاصدي که خبر مرگ الیزابت را به ادنبوگ آورد، در روز اول حرکت 

هاي خصوصی توسط اشخاص، پیکها، سفیران یا مسافران  نامه ;تاسیس شده بود، فقط در خدمت دولت بود 1517

 1600و تا سال  ;مرسوم شد 1564کالسکه در حدود . مسافرت بیشتر با اسب صورت میگرفت. دیگر فرستاده میشد

شماره آنان به اندازهاي افزایش یافت، که دولت مجبور شد  1634ولی تا . وسیلهاي تجملی براي عدهاي محدود بود

هاي خوبی وجود داشت، و  خانه ها مهمان در راه. ها مانع از کالسکهرانی توسط اشخاص عادي شود به علت تراکم راه

ب باشند اما مسافران زنان خوبی هم در آنها کار میکردند به استثناي مواقعی که مسافران نمیخواستند که آن زنها خو

در این زمان مردم ناگزیر بودند که هشیار و . مجبور بودند که از جیب خود مواظبت کنند و مقصد خود را پنهان دارند

. گوش به زنگ باشند

صدور کاالهاي ساخته شده راه خوبی جهت پرداخت بهاي اشیاي . با تکامل صنعت، تجارت خارجی نیز رونق یافت

بازار از وضع محلی و به صورت ملی و سپس اروپایی درآمد، و حتی دامنه . د خام به شمار میآمدتجملی شرق و موا

. آن به آسیا و امریکا کشیده شد و قدرت و فعالیت دولتها با توسعه تجارت و مسائل ناشی از آن افزایش یافت

را طبق نظریه مرکانتیلیسم، که در آن عهد انگلستان، مانند فرانسه و اسپانیا، مایل بود کاال صادر و طال وارد کند، زی

ظاهرا فرانسیس بیکن . رواج داشت، ثروت یک ملت برحسب فلزات گرانبهایی که در اختیار داشت، تخمین زده میشد

مساعد سخن گفت و مقصود او فزونی صادرات بر واردات و در نتیجه )) تعادل تجاري((نخستین کسی بود که درباره 

در همه سیاستها این است که از استفاده کاالهاي ((سسیل اظهار میداشت که هدف او . بوددریافت طال و نقره 
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وي میدانست که طال و نقره را نمیشود خورد و پوشید، ولی آنها را پولی بینالمللی میدانست، . غیرالزم اجتناب شود

ملی را در زمان صلح حمایت  صنایع. که در صورت ضرورت با آنها میشد، همه چیز، حتی اتحاد دشمنان را خرید

از اینجا بود که دولتها با برقراري حقوق . میکردند، تا مبادا ملت در زمان جنگ به محصوالت خارجی نیازمند شود

جهت فروش )) شرکتهاي تجاري. ((گمرکی جلو واردات را میگرفتند، و صادرات را با اعطاي کمک تشویق میکردند

بازاري براي صدور کاالهاي خود در هامبورگ ایجاد )) بازرگانان ماجراجو(( ;شدکاالهاي انگلیسی در خارج تاسیس 

به عهده گرفت، ) 1562(و ایران ) 1557(کردند، آنتونی جنکینسن رهبري هیئتهاي تجاري را براي معامله با روسیه 

، 1595کویی در ، و کمپانی مس1581، و کمپانی انگلیسی ترکیه در )15831591(هیئت دیگري به هندوستان رفت 

  . زمینه براي اقدامات هیستینگر و کالیو آماده گشت. تاسیس شد 1600دسامبر  31و کمپانی تاریخی هند شرقی در 

در واقع علم  ;هاي تجاري تازه در اقیانوسها به مسافرت پرداختند کسانی که عاشق دریا یا پول بودند، جهت یافتن راه

به سبب عالقه به یافتن بازار و تاسیس مستعمره، عالقه به . و ذوق آنان بود جغرافیا تا اندازهاي محصول فرعی شوق

جنگلهاي انگلستان به صورت دگل و بدنه کشتی درآمد، بریتانیا شروع به تسلط بر  ;کشتیسازي نیز به وجود آمد

  . دریاها کرد، و اسما و عمال امپراطوري بریتانیا تشکیل شد

در . شماره بانکها فزونی گرفت. فت، موسسات مالی براي تسریع آن به وجود آمدبه همان نسبت که تجارت توسعه یا

سهم از قرار سهمی  240 ;یک شرکت سهامی براي تجارت با روسیه تشکیل دادند)) بازرگانان ماجراجو(( 1553سال 

انداخته بودند، دوباره پس از اعزام هر هیئت، منافع را تقسیم میکردند و سرمایهاي که به کار  ;لیره انتشار یافت 25

درصد منفعتی  5,87کمپانی هند شرقی نیز به مسافرتهایی که ترتیب میداد، کمکهاي مالی میکرد و . به دست میآمد

که در نخستین سفر خود به دست آورد، باعث هجوم درباریان، قضات، روحانیان، شهسواران، بیوهزنان، دختران خانه 

از . زن و مرد پول را به همان شدت امروز دوست میداشتند. سافرت بعدي شدمانده و بازرگانان جهت شرکت در م

ولی رشد متوالی کار و پیشه باعث شد  ;اعالم کرد)) گناه بسیار منفوري((دولت، تنزیل پول را به عنوان  1552سال 

خواري فرق گذشت الیحه رباخواري تصویب کرد و در آن بین بهره و ربا((قانونی موسوم به  1571که دولت در سال 

با افزایش معامالت سهام، بورسهایی جهت مبادله مالکیت سهام یا کاالها تشکیل . و ده درصد منفعت را قانونی دانست

، گرشم بورس شاهی را 1566در سال . یافت، و پول بیشتري براي تسهیل خرید و فروش کاال به جریان گذاشته شد

، این موسسه براي نخستین بار سیاست 1573در سال . نوع بوجود آورد به منظور عملیات بازرگانی و مالی از این

. مربوط به بیمه عمر را اعالم داشت

هاي  کوچه. به همان سرعت که لندن به صورت یکی از بازارها و مراکز جهان درآمد، فعالیت تجاري رونق گرفت

سفر کرده بود دکانهاي زرگران لندن را با مسافري که به بسیاري از کشورها . تاریک با کاالها جلوهاي پیدا کرد

اغلب بازرگانان جاي کافی نداشتند، و بعضی از آنان از صحن کلیساي جامع سنت پول به . شکوهترین زرگریها خواند

وکالي  ;استعنوان اداره موقتی استفاده میکردند و مطمئن بودند که عیسی پس از کالون عقیده خود را تغییر داده 

دادگستري با موکالن خود در آنجا گفتگو میکردند، بعضی دیگر پول خود را روي سنگ قبرها میشمردند، و 

ها و  ها، دستفروشها، کالسکه پیاده. دورهگردان نان و گوشت، ماهی و میوه، آبجو انگلیسی و آبجو معمولی میفروختند

رودخانه تمز به عنوان شاهراه عمده محسوب میشد و کرجیها و . هاي تنگ و پرگل و الي میلولیدند گاریها در کوچه

تقریبا در هر نقطهاي قایقرانی براي حمل مسافر یا کاال به پایین یا . قایقها و کشتهاي تفریحی از روي آن میگذشتند

این )). آهاي به طرف غرب((یا )) طرف شرق آهاي به((که به صداي بلند فریاد میزد،  ;باالي رودخانه دیده میشد

هنگامی که بوهاي گوناگون . شد) 16031625(هاي دوره سلطنت جیمز اول  تکیه کالمها بعدا عنوان نمایشنامه

رودخانه کاهش یافت، این راه آبی بصورت محلی براي تجارت، تفریح و عشقبازي درآمد، در اطراف آن نمایشهاي 
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ساخته شد، باعث افتخار شهر  1299پل لندن، که در سال . در آن حدود مقیم میشدند عالی برپا میشد، متموالن

ها،  ها، تماشاخانه در جنوب شهر میخانه. بود، و تنها راه میان محلهاي شمالی و جنوبی آن به شمار میرفت

همه کاره بود، و  در اینجا تاجر ;ها، و زندانهاي فراوانی وجود داشت، و شمال شهر مرکز تجارت بود روسپیخانه

خانواده سلطنتی و اعیان در قصرهاي خارج از لندن . خاوندهاي لقبدار به آسانی نمیتوانستند به آنجا رفت و آمد کنند

در آنجا نیز بازرگانان عقاید . وستمینستر، که پارلمنت در آنجا تشکیل جلسه میداد، شهري جداگانه بود. میزیستند

باعث وحشت ملکه شد، و نیم قرن بعد پادشاه وقت  1600کان در حدود سال همین م ;خود را تحمیل میکردند

. انگلستان را در همانجا گردن زدند

II -مدارس  

مقدار کمی التینی و از آن کمتر یونانی، کمی بیشتر . در دوره شکسپیر مردم به تعلیم و تربیت عادت نداشتند

شتابان کتاب میخواندند و بیدرنگ مطالب خوانده شده را آزمایش با حرص و ولع اما  ;ایتالیایی و فرانسوي میدانستند

  . گفتند سابقهاي سخن می تا پایان عمر به مدرسه میرفتند و با آموزگاران خود با گستاخی بی. میکردند

زبانی که مردم به کار میبردند زبان مدرسهاي نبود، بلکه میراث سلتی، رومی، ساکسونی، و انگلیسی دوره نورمانها 

هاي  همچنین اصطالحات و کلمات عامیانه و لهجه. بود، که در آن کلمات فرانسوي و ایتالیایی فراوان یافت میشد

ایالتی در آن شنیده میشد، و حتی از هر کلمه کلمات تازهاي میساختند و قوه تخیل نیرومند خود را در ایجاد 

  . یرومند، انعطافپذیر، و غنی وجود نداشته استهرگز زبانی چنان سرزنده، ن. سخنان مبتکرانه به کار میبردند

هیچ کتاب لغتی جهت یافتن امالي درست تالیف نشده بود، و شکسپیر  1570امالي کلمات ثابت نبود، و قبل از 

تندنویسی معمول بود، ولی از ناشکیبایی بازرگانان پرحرارت نمیکاست و . نوشت هرگز اسم خود را یک جور نمی

هاي زنان تارك دنیا به وسیله هنري  تعلیم و تربیت منظم دختران، در نتیجه انحالل صومعه. یشدباعث ایجاد شعر نم

هشتم، به کلی دچار اختالل شده بود، ولی همه کودکان حتی آنان که در حومه شهرها میزیستند، از تعلیمات 

 288جیمز اول و چارلز اول  ;الیزابت صد مدرسه ابتدایی مجانی تاسیس کرد. ابتدایی رایگان بهرهمند میشدند

هاي ملی در وینچستر، ایتن، سنتپول، و شروزبري تاسیس  براي فرزندان اشراف، آموزشگاه. مدرسه دیگر افتتاح کردند

ریچارد مالکاستر به . افتتاح شد) 1561(و مدرسه مرچنت تیلرز ) 1571(، هرو )1567(سپس راگبی  ;شده بود

مطالعه آثار کالسیک به اضافه شالق خوردن برنامه . هرت عظیمی بخشیده استآموزشگاه اخیر از لحاظ فن تعلیم ش

در مدارس وستمینستر کالسها در ساعت . درسی را تشکیل میداد، و پذیرفتن مذهب انگلیکان در مدارس اجباري بود

هرها در ساعت هشت صبح صبحانه داده میشد، و بعد از ظ. هفت آغاز میشد و در ساعت شش به پایان میرسید

پدر و مادرها معتقد بودند، مدرسه باید یکی از . دانشآموزان اجازه داشتند، مختصري استراحت کنند و چرتی بزنند

  . وظایف خود را به حد اکمل به انجام برساند یعنی آنها را از دست کودکانشان خالص کند

اگر چه در ضمن آشوب اصالح دینی  آکسفرد و کیمبریچ هنوز انحصار تعلیمات دانشگاهی را در اختیار داشتند و

 1586اهمیت خود را بتدریج باز مییافتند، و در سال . هاي بیشمار نبودند مانند قرون وسطی داراي قدرت و آییننامه

و ) 1584(در کمبریج، سر والتر مایلدمی کالج امانوئل را وقف کرد . دانشجو داشت 1500هر یک از آنها در حدود 

در آکسفرد، کالج ). 1588(و عمه فیلیپ سیدنی، کالج سیدنی ساسکس را تاسیس کردند  فرانسیز، کنتس ساسکس

در زمان جیمز اول به ) 1624(و پمبروك ) 1610(و وادم ) 1571(مسیح با سرمایه دولت و دیگران تاسیس گشت 

نطقی التینی، که  وي به. ، در کیمبریج، به سبب ورود ملکه، هیجان غریبی برپا شد1564در سال . آن اضافه شدند

در ترینیتی کالج به زبان یونانی به نطقی که به این زبان ایراد شده بود، پاسخ داد، . در مدح و تمجید او بود، گوش داد

ها با دانشجویان سخنانی چند به زبان التینی رد و بدل کرد، و سرانجام خود او نطقی به زبان التینی ایراد  در کوچه
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دو سال بعد وي به آکسفرد رفت، و در تاالرها و دشتهاي . ود را به خدمت علم ابراز داشتکرد، و در آن اشتیاق خ

! خداحافظ، دانشمندان عزیزم! رعایاي خوب من((زیباي آن شادیها کرد، و هنگام عزیمت با شوق و ذوق فریاد زد، 

. که خوبی بودالیزابت میدانست که چگونه باید مل!)) خداحافظ، خداوند به تحصیالت شما کمک کند

دختران سر آنتونیکوك به دانشمندي مشهور . عدهاي از زنان انگلیسی نیز با او در تبحر و دانشمندي رقابت میکردند

بودند، و ماري سیدنی، کنتس پمبروك، قصر خود را در ویلتن میعادگاه شاعران، و سیاستمداران و هنرمندان ساخت 

زنانی نظیر او معلومات خود را از آموزگاران . اي آنان را ارزیابی کندو کفایت آن را داشت که بهترین استعداده

ها فقط  هاي ملی و دانشگاه درهاي مدارس ابتدایی به روي دختر و پسر باز بود، ولی آموزشگاه. سرخانه قرا میگرفتند

  . براي پسران و مردان بود

مالی دوره الیزابت، کالج گرشم را در لندن براي از کارهاي بزرگ آن عصر این بود که یکی از کارآمدترین متخصصان 

وي دستور داد که . تحصیل حقوق، طب، هندسه، علم بالغت، و سایر علومی که براي بازرگانان مفید بود، تاسیس کرد

. در کالسها حاضر میشدند)) بازرگانان و سایر اتباع انگلستان((درسها هم به انگلیسی و هم به التینی باشد، زیرا 

دانشجویان جهت تکمیل اطالعات طبی و . ت اعیان و متمکن تحصیالت خود را با مسافرت تکمیل میکردندطبقا

و بسیاري از آنها ضمن راه اروپاي از دیدن  ;جنسی خود، یا براي آشنایی با هنر ادبیات ایتالیایی به ایتالیا میرفتند

تحصیلکردهاي غربی و مرکزي زبان التینی را  در آن عهد، زبان اشکالی نداشت، زیرا هر. فرانسه لذت میبردند

با وجود این، مسافران پس از مراجعت به خانه، مختصري ایتالیایی و فرانسوي میدانستند، و عالقه . میفهمید

  . مخصوصی به سهالنگاري ایتالیاییها در امور اخالقی پیدا میکردند

III -  تقوا و فساد  

به : وي میگوید) 1563((میداند )) ایتالیایی مآب((را در باره انگلیسیهاي بدگویی راجر اسکم )) هر کودك دبستانی((

روزگاري بود که تقوا و عفت آن کشور را به صورت بانوي . ... بسیار خطرناك است[ ایتالیا]عقیده من، رفتن به آنجا 

سابقا از خدمت  اکنون فساد آن سرزمین را به صورت بردهاي جهت کسانی درآورده است که. جهان درآورده بود

عده زیادي را میشناسم، که معصوم و دانشمند بودند، و از انگلستان به ایتالیا رفتند، . ... کردن به آن خشنود بودند

ولی در بازگشت هیچ کدام حاضر نشدند که مثل دوره قبل از مسافرت منظم زندگی کنند یا سخنان عالمانهاي 

انگلیسی : ((این ضربالمثل ایتالیایی را بشنوید که میگوید. ... اه میکنیماگر تصور میکنید که ما اشتب. ... بگویند

خود من چندي در ایتالیا گذراندم، ولی خدا را شکر که مدت اقامتم در . ...)) ایتالیایی مآب، شیطان مجسمی است

تکاب گناهان مطلب با وجود این در آن مدت کوتاه، در یک شهر، آنقدر در باره ار. آنجا نه روز بیشتر طول نکشید

. شنیدم که در شهر نجیب خودمان لندن در ظرف نه سال نشنیده بودم

سیتون گوسن در کتاب مدرسه بدي مینویسد . معلم سرخانه الیزابت تنها کسی نبود که این آهنگ را ساز کرد

مقایسه کنید، خواهید دید که  هرزگی را از ایتالیا دزدیدهایم، اگر لندن را با رم و انگلستان را با ایتالیا): ((1579(

سسیل به پسرش رابرت پند میداد که هرگز به )). تئاترهاي رم و عیوب ایتالیا در میان ما به حد وفور یافت میشود

فیلیپ ستابز، که )). زیرا در آنجا جز غرور، کفر، و الحاد نخواهند آموخت((فرزندش اجازه ندهد که از آلپ عبور کند، 

که مردان انگلیسی شریر و خوشگذران، و به گناهان ) 1583(، در کتاب تشریح عیوب مینویسد مردي پیرایشگر بود

اسقف جیوئل، در موعظهاي که در حضور ملکه ایراد کرد، با اظهار تاسف گفت که مردم لندن با اخالق . خود مغرورند

اگر زندگی ما . ... رزه میشوندانجیل مقدس خداوند را مسخره میکنند، و بیش از پیش فاجر و شهوانی و ه((خود 

بسیاري از این نوحهگریها ناشی از اغراقگوییهاي  )).نداردخدایی وجود : گواهی از مذهب ما باشد، فریاد خواهد زد

شاید اکثر مردم از . اشتند، انتقاد میکردندآموزگاران اخالق بود، که از رفتار زنان و مردانی که دیگر از جهنم بیم ند
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ولی به همان نسبت که اقلیت پیرایشگر در امور اخالقی، خرج کردن، و حرف زدن به . سابق بدتر یا خوبتر نبودند

سختگیري میپرداخت، اقلیت بیدینی هم با بسیاري از ایتالیاییها در این باره همداستان بود، که بهتر است از زندگانی 

شاید هم شرابهاي ایتالیایی، که در انگلستان مورد توجه مردم . ریم تا اینکه در باره مرگ جنجال راه بیندازیملذت بب

ایتالیا، فرانسه، و ادبیات . بود، در سست کردن ارکان اخالقی و شرایین بدن، آن هم به طور ثابتتر بیتاثیر نبود

دي بیشتري از زیبایی بهره برند، ولو آنکه بیش از پیش از کالسیک نیز ممکن است باعث شده باشند، که مردم با آزا

. ناپایداري آن متاسف بوده باشند

مارلو، مفیستوفلس را بر آن میداشت که  ;حتی زیبایی مردان جوان هم در آن عهد باعث تحریک روح و قلم میشد

مردان و گاهی به زنان سخن به میان فاوست را زیباتر از آسمانها بداند، و شکسپیر در غزلیات خود گاهی از عشق به 

عشق به زنان خاص شاعران نبود، بلکه نوعی مستی بود که در خون، ادبیات، و دربار ریشه دوانیده و . آورده است

زیرا زنان در دربار، عالوه بر بذلهگویی، آرایش هم میکردند و نه . دزدان دریایی را به صورت غزلسرایان درآورده بود

حجب و حیا خود نوعی رمز دلبري و دعوت مردان به سوي خود . ، بلکه دلهایشان را نیز میربودندتنها عقل مردان

میخواندند، بر ) مادر مسیح(دعاهایی که مردم سابقا در تمجید از مریم باکره . بود، و قدرت زیبایی را دوچندان میکرد

نی ناشی از محرومیت شروع به غزلسرایی عاشقان خیالپرست با هیجا. اثر بدگویی در باب باکره بودن منسوخ شد

زنها از دیدن مبارزه مردها به خاطر خود خوشحال بودند، و حاضر میشدند که با فاتح ازدواج کنند، یا خود را . کردند

از عالیم انحطاط قدرت مذهبی این بود که هیچ گونه تشریفات کلیسایی یا موافقت آن جهت . در اختیار او بگذارند

اج الزم نبود، و حال آنکه تصدیق این موضوع، قطع نظر از جنبه قضایی آن، به عنوان صدمهاي به اخالق اعتبار ازدو

بیشتر ازدواجها توسط والدین و بعد از بررسی متقابل دارایی خانواده عروس و داماد انجام . عمومی محسوب میشد

غفلت بیدار شده باشد، و عمر خود را وقف و سپس عروس گیج به صورت کدبانویی درمیآمد که تازه از خواب  ;میشد

  . یافت کودکان و کارهاي جاري میکرد، و نسل ادامه می

تحصیل پول از راه نادرست، خواه به مقدار زیاد خواه . در امور ملی بود که انحطاط اخالقی بیشتر به چشم میخورد

نگریست، زیرا آن عمل وي را از باال بردن الیزابت با چشم اغماض به این کار می. کم، در ادارات دولتی معمول بود

در نتیجه . لیره مداخل داشت 16000، گذشته از حقوق خود، سالی ))خزانهدار جنگ. ((حقوق کارمندان معاف میکرد

نوعی کالهبرداري، که با گذشت زمان قبح آن از میان رفته بود، ناخداها نام سربازان مرده را در فهرست حقوق 

. آنها را به جیب میریختند، و لباسهایی را که جهت آنان اختصاص داده شده بود، میفروختند میآوردند، و مقرري

مردان عالی مقام مبالغ گزافی از فیلیپ دوم میگرفتند تا امور سیاسی . سرباز مرده بیش از سرباز زنده ارزش داشت

روحانیان و . و تجارت برده میپرداختند دریاساالرها در دریا به دریا زنی. انگلستان را طبق مقاصد او اداره کنند

دارو فروشان ترغیب میشدند که سم بسازند و بعضی از پزشکان آن را تجویز . کشیشان مناصب را میفروختند

در انگلستان (( 1585در سال  ;بازرگانان در کاالها چنان تقلب میکردند، که باعث افتضاح بینالمللی میشد. میکردند

 ;اخالق در ارتش به صورت بدوي بود)). ساختند روپایی پارچه نخی و پشمی تقلبی میبیش از همه کشورهاي ا

جادوگران را . تسلیم بدون قید و شرط در بسیاري از موارد منجر به قبل عام سربازان و غیرنظامیان میشد

در عهد . قطعه میکردندمیسوزاندند، یسوعیان را از دار پایین میکشیدند و آنان را که هنوز رمقی در تن داشتند قطعه 

. ملکه الیزابت بوي انسانیت کمتر به مشام میرسید

IV - عدالت و قانون  

طبیعت بشر، علیرغم وجود مذهب و دولت در طی قرنها، هنوز از تمدن تنفر داشت و اعتراض خود را با انجام دادن 

در قلب لندن چهار مدرسه . را میگرفت قوانین و اساطیر و مجازاتها بندرت جلو آن. گناه و جنایت به گوش میرسانید
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کانون چهار انجمن ((حقوق به نامهاي میدل تمپل، اینر تمپل، لینکلنزاین، و گریزاین وجود داشت که مجموعا 

دانشجویان حقوق، نظیر سایر دانشجویان آکسفرد و کیمبریج، در این مدارس سکونت . نامیده میشدند)) قانونی

همه فارغالتحصیالن سوگند یاد میکردند که به  ;حق داشتند به این مدارس وارد شوند)) اشرافزادگان((تنها . داشتند

هاي ملکه  ملکه خدمت کنند، رهبران آنان و همچنین عدهاي از آنها که زودتر تحت تاثیر قرار میگرفتند در دادگاه

  . ون مربوط به لباس بودنیمی از عظمت قان ;قضات و وکال ضمن کار لباسهاي جالبی میپوشیدند. قاضی میشدند

حیوانی که براي نیم دوجین : ((عضوي از پارلمنت یکی از امناي صلح را چنین نامید. ها به اتفاق آرا فاسد بودند دادگاه

لیر مغموم شکسپیر . هاي عالیتري را الزم میدانست فرانسیس بیکن انگیزه. جوجه از یک دوجین قانونچشممیپوشد

از آنجا که قضات )). اندوده کن تا نیزه نیرومند عدالت را بیآنکه صدمهاي دیده باشد بشکند گناه را با طال: ((میگوید

اشخاص مورد توجه ملکه . به دلخواه ملکه از کار برکنار میشدند، قاضیها نظر ملکه را در راي خود منظور میداشتند

اکمه به وسیله هیئت منصفه، جز در مورد مح. ها وادار کنند رشوه میگرفتند تا وي را به دخالت در تصمیمات دادگاه

به طور کلی همه اقداماتی . خائنان، ملغا نشد، ولی قضات و سایر ماموران دربار غالبا هیئت منصفه را تهدید میکردند

در چنین مواردي خائن به تاالر . که خطري براي جان ملکه یا براي مقام سلطنت در بر داشت خیانت محسوب میشد

در اینجا مدافع را از داشتن هیئت منصفه . ، که در واقع همان شوراي سلطنتی در جامه قضات بود، آورده میشدستاره

محروم میکردند، علت توقیف او را تذکر نمی دادند، او را سخت استنطاق یا شکنجه میکردند، و معموال او را به زندان 

با  ;قانون جزا بیشتر متکی بر عوامل ترساننده بود تا بر نظارت یا بازرسی. سپردند داختند یا به دست جالد میمیان

در مورد دویست جرم، و از جمله گرفتن باج سبیل، قطع نهال، و . وجود ضعف قوانین، مجازاتها سخت و شدید بودند

طور متوسط هر سال هشتصد نفر به جرم جنایت در و به  ;سرقت بیش از یک شیلینگ، مجازات اعدام برقرار بود

میگذاشتند، یا روي چهارپایه مینشاندند، و یا ) تختهبند(بزهکاران را در پیلوري . اعدام میشدند)) انگلستان شادکام((

سوراخ کردن گوش یا زبان با آتش، قطع زبان، یا بریدن یک گوش یا یک دست نیز معمول . به عقب گاري میبستند

نگامی که جان ستابز، از قضات پیرایشگر، جزوهاي نوشت و پیشنهادي را که در مورد ازدواج ملکه با آالنسون ه. بود

. شده بود به عنوان تسلیم شدن به مذهب کاتولیک دانست، قاضی دستور داد که مچ دست راست او را قطع کنند

هنگامی )). زنده باد ملکه: ((برداشت و فریاد زد ستابز بازوي خونآلود را باال گرفت و با دست چپ کاله را از سر خود

که فیلیپ سیدنی نامهاي به حضور ملکه فرستاد و به این وحشیگري اعتراض کرد، سسیل خجل شد و یک کار 

بدین ترتیب میبینیم . شکنجه قانونی نبود، ولی تاالر ستاره از آن استفاده میکرد. دولتی آسان جهت ستابز معین کرد

نرسیده  آوینیوندبیات غنی و عمیق آن زمان، سطح تمدن به پایه تمدن ایتالیا در عهد پترارك یا تمدن که، علیرغم ا

  . و به مراتب از تمدن روم در عصر آوگوستوس پایینتر بود

V - خانه  

سر تامس براون، که خود پزشک عالیقدري بود، شش . مردنددر جامعه انگلستان عده زیادي از اطفال در کودکی می

و طاعون  1550سال )) بیماري عرقآور((بعد هم بیماریهاي واگیردار مانند . کودك از ده کودك خود را از دست داد

حد متوسط عمر به احتمال قوي خیلی پایین، و طبق حسابی که . شیوع یافت 1603و  15921594و  1563سالهاي 

کسانی که باقی میماندند . مردها نسبت به زمان ما زودتر بالغ و پیر میشدند. دود هشت سال و نیم بودشده در ح

  . ساخت قویتر بودند و مبارزه با مرگ آنان را براي نیرنگبازي و غارت آماده می

 ، سر جان1596در حدود . صابون، که چیزي تجملی بود، به صورت ضروري درآمد. وضع بهداشت بهتر میشد

ها از  بسیاري از خانواده ;حمام خصوصی خیلی کم بود. هرینگتن مستراحی اختراع کرد که با جریان آب شسته میشد

بیشتر شهرها حمامهاي عمومی داشتند، و باث و . طشتی چوبی، که در برابر آن آتش قرار داشت، استفاده میکردند
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حمامهاي بخار داشتند، و مردم )) ها گرمخانه. ((ندهاي جدید استحمام در اختیار اشراف میگذاشت باکستن دستگاه

. فقط طبقه متمکن بود که مخزن آب داشت. میتوانستند در آن غذا صرف کنند و قرار مالقات خود را در آنجا بگذارند

. هاي تزئینی جاري بود، آب برمیداشتند ها از مجاري عمومی، که از فواره بیشتر خانواده

کلبه ان هثوي در سترتفرد آن ایون نمونه  ;ها از گچ و آجر و زیر سقفها از کاهگل بود هها و دهکد هاي قصبه خانه

ها معموال در کنار یکدیگر واقع بودند و در آنها آجر و  در شهرها، خانه. ها باقی مانده است خوبی است که از خانه

رزدار و طبقات فوقانی پیش آمده، هاي بیرون نشسته ج پنجره. سنگ بیشتري به کار میرفت و سقفهاي آجري داشتند

داخل منازل را با حجاریها و ستونهاي . براي کسانی که با آن سبک آشنایی نداشتند، داراي لطف خاصی بود

سقفها را، که از چوب . شکوه و گرمی میبخشید)) تاالر بزرگ((بخاري دیواري به اطاق عمده یا . چهارگوش میآراستند

دودي که سابقا از میان سوراخی در سقف بیرون . متقارن و خیاالنگیز در میآوردند یا گچ بودند، به صورت اشکال

  . میرفت، این زمان به وسیله دودکش خارج میشد، و بخاري مکمل اجاق بود

کف اطاق را . هاي شیشهاي معمول شده بود، ولی هنوز شبها براي روشنایی از مشعل و شمع استفاده میکردند پنجره

چهل و پنج سال بعد بود که مردم  ;این پوشش هنگامی که تازه بود، بوي خوش داشت. یپوشاندندبا نی و گیاه م

هاي دیواري میآراستند و در زمان چارلز اول، به جاي  روي دیوارها را با پرده. استفاده از فرش و قالی را شروع کردند

صندلی پشتیدار چیزي . هارپایه مینشستنداکثر مردم روي نیمکت یا چ. آن، از تابلوهاي نقاشی استفاده میکردند

واز اینجاست که اصطالح بر صندلی  ;تجملی بود که جهت میهمانی عزیز یا آقا یا خانم منزل اختصاص داده میشد

. به کار رفته است)) عهدهدار بودن ریاست جلسه((در زبان انگلیسی به معنی ) Chair the take To(تکیه زدن 

هاي معمولی، میزها، صندوقها، و تختخوابهاي دیرکدار  هاي ظرف، قفسه قفسه: محکم و زیبا بود غیر از این، اثاثه منزل

بعضی از بسترها، با . را از چوب گردو میساختند و قطعات آنها را به هم جفت میکردند، و این اشیا قرنها دوام داشتند

هزارها لیره میارزیدند و داشتن آنها از هاي ابریشمین،  دشکهاي آکنده از پر، پوشش قالبدوزي شده، و آسمانه

در اطراف یا در پشت منزل هر فردي از طبقات مختلف باغچهاي وجود داشت که در آن . افتخارات صاحبخانه بود

درخت، بوته، و همچنین گلهایی دیده میشد که زنان موي و خانه خود را با آن میآراستند، و شکسپیر نیز اشعار خود 

گل پامچال، گل سنبل، گل پیچک، گل میمون، نوعی میخک، گل : این گلها عبارت بودند از. یکردرا با آنها معطر م

رزهاي سفید و سرخ خاندانهاي یورك و (همیشهبهار، گل تاج عروس، گل شودي، گل سوسن بري، گلهاي سرخ 

داي متعال در آغاز باغ را آفرید، که بدون آن ساختمانها و قصرها کاردستیهاي خ: ((بیکن گفته است ).لنکستر

)). ناهنجاري بیش نمیبودند

از لحاظ شکوه لباس، هیچ عصري به پاي عصر الیزابت . آرایش اشخاص غالبا از تزئین منازل گرانتر تمام میشد

در طبقه متمکن، )). یبت اجازه میدهد، عالی کنلباست را تا آنجا که ج: ((پولونیوس توصیه کرده است. نرسیده بود

 پورشیا. همه مدهاي فرانسه، ایتالیا، و اسپانیا براي نجات دادن اندام افراد از تطاول روزگار و غذا با یکدیگر میآمیختند

م که لباس چسبانش را در ایتالیا، شلوار مدورش را در فرانسه، فکر میکن: ((فاکنبریج جوان را چنین مسخره میکرد

الیزابت رسم زر و زیور بستن را شایع )). کاله بیلبهاش را در آلمان، و رفتارش را در همه جا خریداري کرده است

ییر ساخت، به طوري که در عهد او به همان سرعتی که مشخصات طبقات اجتماع بر اثر تقلید افراد از یکدیگر تغ

مد بیش از بشر لباس کهنه : ((یکی از قهرمانان نمایشنامه هیاهوي بسیار براي هیچ میگوید. میکرد، مد عوض میشد

این بود که در سال . هاي شخصی سعی کردند که جلو بیماري مدپرستی را بگیرند با قوانین تحدید هزینه)). میکند

نانی که امالك خود را جهت خرید لباس میفروختند وضع، و قانونی به منظور جلوگیري از اسراف و تبذیر جوا 1574

هاي زربفت، ارغوانی، و  در آن تصریح شد که هیچ کس غیر از خانواده سلطنتی، دوکها و زنان آنها، و ارلها نباید پارچه
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به رنگ قرمز  و هیچ کس جز بارونها و باالتر از آنها نباید خز، لباسهاي مخملی ;ابریشمی یا لباسی از خز سمور بپوشد

طبقه جاهطلب بورژوا . سیر و سرخ، یا لباسهایی از پشم خارجی، یا لباسهایی مرصع به طال و نقره و مروارید برتن کند

 1604از اطاعت این قوانین سرباز زد و آن را نه تنها به حال تجارت مضر شمرد، بلکه مانع آن دانست و در سال 

  . موجبات لغو آنها را فراهم ساخت

مردها در خارج از منزل و دربار . ها به هر رنگ و شکل از مخمل، پشم، ابریشم، یا موي لطیف ساخته میشدند هکال

تقریبا همیشه، و حتی در کلیسا، کاله بر سر داشتند، و در برخورد با زنی آن را برمیداشتند و دوباره بر سر 

زن و مرد یقهاي از . ا به وضع غریبی میآراستندمردها بیش از زنها موي سر میگذاشتند و ریش خود ر. میگذاشتند

و تازه در )) مایع مخصوصی که آهار نام داشت((کتان داشتند که روي قابی از مقوا و سیم سوار شده بود و با 

به صورت  1533کاترین دو مدیسی این کمند را در . انگلستان معمول شده بود، به صورت چینهاي نوکدار درمیآمد

. رانسه معمول کرد، ولی مدپرستان از آن نوعی پیلوري ساختند که تا بناگوش میرسیدچین کوچکی در ف

زنان با لباس به صورت معمایی، که موقتا دشوار بود، درمیآمدند، و شاید بتوان گفت نیمی از روز آنها مصروف لباس 

)). از آرایش زن صورت میگیرد آویختن دگل و بادبان به کشتی زودتر: ((معروف بود ;پوشیدن و لباس درآوردن میشد

حتی گیسوان را میتوانستند از سر بردارند و یا بر سر گذارند، زیرا الیزابت خود کالهگیس میگذاشت، و آن را طوري 

  . موي عاریه هم مرسوم شده بود. رنگ کرده بود که شبیه موهاي مجعد و طالیی دوره جوانی او شده بود

بسیاري از زنان ، به جاي کاله، ترجیح میدادند )). ترازو میفروختند((خود را با طبق گفته شکسپیر، زنان فقیر زلف 

همچنین چهره خود را با . که کالهی کوچک یا یک تور نازك داشته باشند، تا زیبایی گیسوانشان پوشیده نماند

در همه جا جواهر  ;ندگوشها را براي گوشواره یا حلقه سوراخ میکرد. سرخاب میآراستند و ابروها را مشکی میکردند

الیزابت، که داراي قفسه سینه . زنها یقه چینچین نیز داشتند، ولی سینه آنها گاهی به حد افراط پیدا بود. میدرخشید

باریک و شکم دراز بود، قسمتی از لباس خود را که روي سینهاش بود به صورت مثلث درمیآورد و راس آن را تا زیر 

دامن به صورت چتر مدوري . بود، ادامه میداد، و بدین ترتیب مد تازهاي ایجاد شدشکم، که روي آن شکمبند بسته 

هاي لطیف ساخته شده و داراي طرح پیچیدهاي بودند، ساق پاها را  هاي بلند زنان، که از پارچه جامه. درآمد

میکشیدند، آستینها را  زنها دامنها را روي زمین. پوشیدن جورابهاي ابریشمی به وسیله ملکه مرسوم شد. میپوشانیدند

در تابستان، بعضی از زنان ضمن صحبت بادبزن مرصع به دست . برآمده، و دستکشها را گلدوزي و معطر میکردند

  . میگرفتند و افکاري ابراز میداشتند که کلمات قادر به اداي آن نبود

وردند، ناهار را در ساعت یازده مردم ساعت هفت صبحانه میخ. اما زندگی درون خانه، در لباس تمام رسمی نمیگذشت

یکی از . غذاي عمده روز نزدیک ظهر و در کمال وفور بود. یا دوازده، شام را در ساعت پنج یا شش صرف میکردند

، در آن زمان به جاي چنگال از انگشت استفاده ))هاي خود را پر میکنند انگلیسیها کیسه((فرانسویان گفته است که 

ذخیره  ;هاي اعیان ظروف نقرهاي به کار میرفت در خانه. گال در زمان جیمز اول مرسوم شداستفاده از چن ;میکردند

و  ;هاي پایین طبقه متوسط ظروف مفرغی داشتند خانواده. کردن نقره در آن زمان نیز جلو تورم پول را میگرفت

ه مردم را تشکیل میداد، و گوشت، ماهی، و نان غذاي عمد. طبقه فقیر با ظروف چوبی و قاشقهاي شاخی سر میکردند

  . تقریبا همه کسانی که استطاعت تهیه و خوردن آن را داشتند دچار نقرس میشدند

فقرا سبزي به وفور . لبنیات فقط در روستاها عمومیت داشت، زیرا وسایل تبرید هنوز در شهرها کمیاب بود

کرکشیهاي رالی به امریکا شناخته شده و سیبزمینی، که در لش. هاي خود از آن میکاشتند میخوردند، و در باغچه

 پودینگ. مصرف آن در انگلستان مرسوم شده بود، در باغچه کاشته میشد، و هنوز در مزارع بزرگ آن را نمیکاشتند
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و بدین  ;ی مثل روزگار ما مورد توجه بودشیرین. جزو خوردنیهاي اختصاصی انگلیسیها بود و بعد از دسر صرف میشد

. سبب بود که الیزابت دندانهاي سیاه داشت

چاي و قهوه . این غذاهاي فراوان مستلزم مایعاتی مانند آبجو، شربت سیب، و شراب بودند که به یاري آنها پایین بروند

در قرون شانزدهم و هفدهم در سرتاسر اروپا مصرف همگانی یافت، آن را در  ویسکی. هنوز انگلیسی نشده بودند

مست ((عبارت  ;مستی در حکم اعتراضی علیه آب و هواي مرطوب بود. شمال از غله و در جنوب از شراب میساختند

، )1565(ط سرجان هاکینز توتون توس. نشان میدهد که این دارو مورد توجه طبقه اعیان هم بوده است)) مثل لرد

سروالتر رالی استعمال آن را در دربار مرسوم کرد و خود، پیش از آنکه . دریک، و سر رالف لین به انگلستان آورده شد

در  ;در دوره الیزابت، توتون به علت گرانی مورد استفاده عموم نبود. به دار آویخته شود، چند پکی به پیپ زد

، جیمز اول از 1604در سال . دست میگرداندند تا حاضران هر یک سهمی داشته باشندها پیپ را دست به  میهمانی

خاصیت ((استعمال توتون شدیدا انتقاد کرد و از ورود آن به انگلستان اظهار تاسف نمود و اخطار کرد که توتون 

  : همچنین نوشت که. دارد)) زهرآگینی

نی محل ادب و پاکیزگی و حیا، جمعی از گرداندن پیپ میان آیا این خودپسندي و ناپاکی نیست که در سر میز، یع

حضار و پف کردن دود به صورت یکدیگر خجالت نکشند و دود کثیف و متعفن آن را روي ظروف غذا متصاعد کنند و 

استفاده مردم از آن در هر مکان و زمانی به اندازهاي زیاد شده است که عده زیادي مجبور ... هوا را آلوده سازند 

عدالتی بزرگی  گذشته از این، بی. ... شدهاند که بدون میل پیپ بکشند، زیرا خجلند که همرنگ جماعت نباشند

زنها یا . است که شوهران خجالت نمیکشند از اینکه زنان لطیف و سالم و خوش قیافه خود را مجبور به آن کار کنند

این عادت زننده دماغ را ناراحت . تعفن در عذاب باشندباید نفس مطبوع خود را با آن آلوده سازند، و یا همیشه از 

انگیز جهنم، که قعر ندارد،  دود سیاه و متعفن آن به دود وحشت. میکند، مغز را زیان میرساند، و ریه را صدمه میزند

. با وجود این انتقاد و بستن مالیاتهاي سنگین، هفت هزار دکان توتون فروشی در لندن وجود داشت. تر است شبیه

زن و مرد هر دو از مسائلی که امروزه محدود به : روشن کردن پیپ و کشیدن آن جاي گفتگو و صحبت را نمیگرفت

هاي خیابان و معمول میان دانشمندان است، آزادانه سخن میگفتند، و زنها در  اطاق ویژه سیگار کشیدن و گوشه

در درامهاي عهد الیزابت زنان روسپی با . ردندخوردن سوگندهایی که بیشباهت به کفر نبود با مردها رقابت میک

آداب، بیش از آنکه ناشی از ادب . و کلمات دوپهلو در تراژدیهاي بزرگ به وفور شنیده میشد. قهرمانان پهلو میزدند

آداب، مثل اخالق، از ایتالیا و فرانسه وارد میشد، کتابهاي . و حرف غالبا منجر به ضرب میشد ;باشد، تشریفاتی بود

ها را به صورت خانمها  هنماي آداب وجود داشت که در آنها سعی شده بود اشراف را به صورت مردان مودب و ملکهرا

. مردم، در سالم کردن، عباراتی که حاکی از وفور احساسات بود بکار میبردند و غالبا یکدیگر را میبوسیدند! درآورند

. از دوره پروحشت قرون وسطی و دوره تسلط پیرایشگران بود ها، در نتیجه نور و نشاط، پرروحتر در این عهد، خانه

مراسم عروسی، زایمانها،  ;براي حرکت دسته جمعی و رژه رفتن هر نوع بهانهاي کارگر میافتاد ;غالبا جشن برپا میشد

در خانه و دشت و روي رودخانه تمز همه گونه . موجب جشن و سرور میشد) الاقل به خاطر غذا(حتی سوگواریها 

مردم قوانین شدید را . از کریکت سخن به میان آورده است فلوریوشکسپیر از بیلیارد و . بازي و تفریح وجود داشت

 وقتی که ملکه آن طور شادي میکرد، چرا اتباعش از او تقلید نکنند تقریبا همه کس، و به قول ;مسخره میکردند

در سرتاسر انگلستان . ، میرقصیدند))پیرمردان و پیرزنانی که به اندازه انگشتان پاي خود دندان نداشتند((برتن، حتی 

  . نیز صداي ساز و آواز به گوش میرسید
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VI -1649- 1558: موسیقی انگلیسی   

وسیقی در عهد الیزابت پی کسی که فقط با دوره بعد از تسلط پیرایشگران آشناست نمیتواند به اهمیت نشاطانگیز م

ها، و از رودخانه تمز موسیقی مذهبی یا غیرمذهبی از قبیل  ها، تماشاخانه ها، کلیساها، کوچه ها، مدرسه از خانه. ببرد

هاي عهد الیزابت  ماس و موته بلند بود، و غزلیات عاشقانه، ترجیع بندها، و اشعار غنایی کوچک، که در نمایشنامه

در مدرسه وستمینستر دو ساعت در هفته موسیقی  ;موسیقی درسی عمده به شمار میآمد. یشدمرسوم بود، شنیده م

هر انگلیسی مودب و با تربیتی میبایستی نت بخواند و ). 1627(آکسفرد داراي کرسی موسیقی بود  ;درس میدادند

لی یک انگلیسی در کتاب مورلی تحت عنوان مقدمه ساده و آسانی جهت موسیقی عم. یک آلت موسیقی بنوازد

پس از آنکه شام تمام : تحصیل نکرده، که وجود خارجی ندارد، شرمساري و خجالت خود را چنین شرح داده است

خانم صاحبخانه قسمتی از آن را به من نشان داد، و به اصرار . شد، و طبق معمول دفترچه موسیقی را سر میز آوردند

قتی که بعد از معذرتهاي فراوان بدون تظاهر اعتراف کردم که قادر به آن اما و. از من خواست که آن را به آواز بخوانم

 - کار نیستم، همه متعجب شدند، بعضی از آنان در گوش یکدیگر نجوا کردند و از هم پرسیدند که چگونه تربیت شده

در . آنها سرگرم کنندها نیز آالت موسیقی گذاشته بودند تا مشتریان، ضمن انتظار کشیدن، خود را با  در آرایشگاه. ام

بعضی از مصنفان، مانند تالیس، برد، و بول، علیرغم قوانین، . عهد الیزابت، موسیقی به طور کلی غیرمذهبی بود

. ولی این تصنیفات را علنا اجرا نمیکردند ;همچنان کاتولیک ماندند و براي مراسم کلیساي کاتولیک آهنگ ساختند

الیزابت و اسقفها  ;ند که موسیقی کلیسایی مانع از تقوا و پرهیزگاري استبسیاري از پیرایشگران اعتراض میکرد

ملکه با عزم راسخ خود به . موسیقی کلیسایی را در انگلستان مانند پالسترینا و شوراي ترانت در ایتالیا حفظ کردند

قی رسمی جهت هاي بزرگی از همسرایان تربیت میکردند و موسی هاي کوچک، که دسته ادارهکنندگان نمازخانه

آهنگسازان انگلیسی از روي کتاب دعاي عمومی . نمازخانه سلطنتی و کلیساهاي بزرگ میساختند، کمک میکرد

سرودهاي عالی میساختند، و در کلیساهاي انگلیکان همه گونه آهنگ پرهیمنه، تقریبا نظیر کلیساهاي سایر ممالک 

. کالون، خواندن مزامیر را به آواز در کلیسا تصویب میکردندحتی پیرایشگران، به تقلید از . اروپایی، تصنیف میشد

  . ولی این آوازها بعدا به صورت آهنگهاي باشکوهی درآمدند. میخندید ))ژنويرقصهاي تند ((الیزابت به این 

داشت که نسبت به او عشق بورزند، شایسته بود که افتخار از آنجا که ملکه به طرزي کفرآمیز مادي بود و دوست 

وارد  1553غزلیات ایتالیایی در . موسیقی زمان او غزل باشد، یعنی آوازي که بدون همراهی ساز خوانده میشد

مورلی نیز از این سبک تقلید کرد و آن را در شعر زیبایی، که به صورت سوال و . انگلستان شد و در آنجا رواج یافت

غزلی که توسط جان ویلپی جهت پنج صدا نوشته شده است موضوع این . واب ساخته شده است، بیان داشتج

  :را روشن میکند)) آهنگها((

روزهاي پرشکوفه من در ! آه، این چه زندگی مصیبتبار و چگونه مرگی است که عشق ستمگر بر آن فرمانروایی میکند

  . آغاز جوانی به پایان میرسند

شادیهاي من یکی پس از دیگري  ;پرغرور من از بین میروند، و طومار عمرم در هم پیچیده میشود همه آرزوهاي

  . بشتاب پرواز میکنند

  . و مرا در حال مرگ، براي کسی که به گریهام میخندد، تنها میگذارد

  . میرم او از اینجا میرود و عشق مرا با خود میبرد، و من بیدل به خاطر او شکوهکنان می! آه

ویلیام برد در زمان الیزابت به منزله شکسپیر موسیقی بود، و به سبب ساختن تصنیفات و آهنگهاي مخصوص ماس و 

مورلی  ;مینامیدند)) مردي فراموش نشدنی((معاصرانش او را . همچنین تصنیفات مخصوص ساز و آواز شهرت داشت

اورلندو گیبنز، و جان بول، که ارگنواز )). نمیشود اسم او هیچ وقت بدون احترام در میان موسیقیدانها ذکر: ((میگفت
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این دو نفر به اتفاق . نمازخانه کوچک سلطنتی بودند، مانند او به احترام میزیستند و در فنون مختلف دست داشتند

 نام این کتاب. برد موفق شدند که نخستین کتاب مربوط به نواختن آالت موسیقی نظیر پیانو را در انگلستان بنویسند

در این ضمن، انگلیسیها . پارثنیا، یا نخستین کتاب موسیقی که براي نواختن ویرجینالها نوشته شده است: چنین بود

، و عطرهاي تازه اطراف )تکخوانی(شهرت خود را در تصنیف آهنگهایی که میبایستی توسط یک نفر خوانده شود 

، که در نواختن عود استاد بود، به سبب ساختن جان دولند. شهرهاي انگلستان را به خاطر میآورد، حفظ کردند

. تامس کمپین با او سخت رقابت میکرد. چندین آهنگ شهرت یافت

کیست که آهنگ مشهور او گیالس رسیده را نداند موسیقیدانها داراي اتحادیه نیرومندي بودند، که در زمان چارلز 

عود، چنگ، ارگ، ویرجینال، : روزه متنوع بودندآالت موسیقی مانند ام. اول به سبب اختالفات داخلی سست شد

کالویکورد یا هارپسیکورد، فلوت، رکوردر یا فالژوله، سرنا، کورنت، ترومبون، ترومپت، طبل، و اقسام مختلف ویول که 

 ویرجینال، که مادر محقر پیانو به ;عود براي نمایاندن استادي و همراهی با آواز نواخته میشد. ویولن جانشین آن شد

آهنگهاي سازي بیشتر براي نواختن با . معمول بود) الاقل پیش از ازدواج(شمار میآید، در میان زنان جوان و دختران 

هاي مختلف  نوعی موسیقی مجلسی براي مجموعهاي از ویول، که به اندازه. ویرجینال، ویول، و عود ساخته میشدند

 همسر جیمز اول، نوشت، از ارکستري شامل فلوت، کمپین در نمایشی که براي ملکه ان،. بودند، میساختند

آهنگهاي سازي بسیاري توسط برد، مورلی، و دولند ساخته شده و به دست . ویول استفاده کردهارپسیکورد، کورنت و 

این آهنگها بیشتر براي رقص نوشته شده، و به شکل آهنگهاي ایتالیاییند، و زیبایی و دالنگیزي آنها . ما رسیدهاند

فوگ و کنترپوان تکامل یافتند، ولی زمینه آنها تغییري نیافت، و در تغییر مایه . ز نیرومندي یا دانگ آنهاستبیش ا

با وجود این، . در آن شنیده نمیشد کروماتیکهمچنین صداهاي مختلف با هماهنگیهاي . آنها ابداعی به کار نرفت

نگامی که اعصاب ما در نتیجه محرکات خردکننده زندگی جدید خراب میشود، در موسیقی دوره الیزابت عاملی ه

در این نوع موسیقی هیچگونه مبالغهگویی، آهنگهاي گوشخراش، و هیچ آهنگ . تطهیر کننده و شفا دهنده مییابیم

گوش میخورد که آهنگهاي جاویدان عشق فقط صداي دختر یا پسري انگلیسی به  ;نهایی صاعقهآسایی وجود ندارد

. ناکام را با شادي یا اندوه میخوانند

VII - 1649- 1558: هنر  

فلزکاران نقره آالت زیبایی مانند نمکدانهاي موستین و طارمیهاي مشبک . عصر الیزابت از لحاظ هنر تکامل نیافته بود

تهیه شیشهآالت، مانند آنچه در . ه میشود، ساختندبا عظمتی، مانند آنچه در نمازخانه کوچک سنتجورج در وینزر دید

در انگلستان رواج یافت و بسیاري از مردم اشیایی را که از شیشه ساخته میشد  1560ونیز ساخته میشد، در حدود 

  . بر اشیاي مشابهی که از نقره یا طال درست میکردند ترجیح میدادند

ارد مکتب مینیاتورسازي را بنیان نهاد، و الیزابت انحصار نیکولس هیلی. مجسمهسازي و کوزهسازي اهمیتی نداشت

فدریگو : از آن جملهاند ;کسانی که تصویر اشخاص را میکشیدند خارجی بودند. صورتسازي خود را به او تفویض کرد

در شخص اخیر تصویر جالبی از ویلیام سسیل . تسوتکارو از ایتالیا، ومارکوس گررتس و فرزندش به همان نام از هلند

غیر از این، تصویرسازي در . بود، کشیده است) زانوبند(لباس گشاد و پرزرق و برقی که مخصوص شهسوار گروه گارتر 

  . انگلستان از زمان هانس هولباین کهین تا وندایک رونقی نداشت

عمارات در زمان الیزابت و جیمز، معماري تنها هنر عمده در انگلستان بود و تقریبا همیشه از آن در ساختن 

در عصري که اروپا گرفتار کشمکشهاي مذهبی بود، آثار هنري مانند آداب مردم فاقد . غیرمذهبی استفاده میشد

در قرون وسطی هنگامی که منبع و ریشه شعر و هنر از آسمانها الهام میگرفت، فن معماري . عامل مذهبی بودند

در عصر سلطنت خانواده تودور، مذهب . م درمیآمدندها به صورت زندان دای مصروف ساختن کلیساها میشد، و خانه
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در . ثروت به دست افراد غیرمذهبی افتاد و به صورت ساختمانهاي عمومی و قصرهاي عالی درآمد ;وارد سیاست شد

، جان شوت از ایتالیا و فرانسه، که پر از آثار ویتروویوس و پاالدیو و سرلیو 1563در سال . نتیجه، سبک هم تغییر کرد

بدین ترتیب، تحقیر . د، به انگلستان بازگشت و کتابی درباره معماري نگاشت و در آن از سبک کالسیک تعریف کردبو

  . ایتالیاییها نسبت به سبک گوتیک به انگلستان نیز سرایت کرد

در ساختمانهاي به سبک رنسانس سطحهاي افقی به کار میرفت و سطحهاي عمودي مربوط به سبک گوتیک رونق 

مانند دروازه کایوس کالج و ساختمانهاي چهار طرف کلر کالج در . در این عصر چند ساختمان زیبا برپا شد. نداشت

از آنجا که از زمان وولزي به بعد . کیمبریج، کتابخانه بودلیان در آکسفرد، بورس شاهی در لندن، و میدل تمپل

شایسته بود که تاالر بزرگ مدرسه حقوق، که در قاضیها امور انگلستان را به جاي اسقفها به دست گرفته بودند، 

هیچ یک از آثار صنعت نجاري در انگلستان از دیواري . به پایان رسید، به سبک رنسانس باشد 1572میدل تمپل در 

که در منتها الیه داخلی آن تاالر از چوب بلوط ساخته شده بود، زیباتر نبود، ولی این مصنوع عالی در جنگ جهانی 

  . ر بمباران هوایی ویران شددوم براث

سرجان تین قصري به نام . اشراف الیزابتی در صورت امکان قصرهایی میساختند که با قصرهاي لوار برابري میکرد

تامس، ارل آو سافک، آدلی . الیزابت، کنتس شروزبري، قصري به نام هاردویک هال برپا کرد. النگیت هاوس ساخت

سرادوارد . هایی که از اسپانیاییها گرفته بود فراهم آمد یشتر این پول از محل رشوهب. لیره ساخت 000,190اند را با 

. فیلیپس، مانتکیوت هاوس را به سبک دلپذیر رنسانس برپا کرد، و سر فرانسیس ویلوبی والتین هال را بنیان نهاد

فرزندش رابرت تقریبا به  ویلیام سسیل قسمتی از بقایاي ثروت خود را صرف ساختن قصر عظیمی در ستمفرد کرد، و

تاالرهاي بزرگ این قصر یکی از عظیمترین قسمتهاي داخلی در . همان اندازه پول در ساختن هتفیلد خرج کرد

در قصرهاي دوره . این تاالرهاي وسیع، که در طبقه فوقانی قرار دارند. سراسر معماري این دوره به شمار میروند

بخاریهاي دیواري عالی، اثاثه سنگین از چوب . از الوار ساخته میشد میگرفتندالیزابت جاي تاالر وسیع سابق را که 

هاي کندهکاري شده، و سقفهاي چوبی به اطاقهاي قصرها چنان گرما و عظمتی  هاي مجلل، نرده گردو و بلوط، پله

ح کنندگان این تا آنجا که میدانیم، طر. میبخشیدند که در اطاقهاي مجلل قصرهاي فرانسوي نظیر آن یافت نمیشد

لقب رابرت سمیتسن، بانی و التن هال، فقط معمار بود، و . قصرها نخستین کسانی بودند که داراي لقب معمار شدند

. در این هنگام که سرانجام این حرفه عالی نام جدید خود را یافت

. ر کارش باقی گذاشتدر این زمان بود که هنر انگلیسی نیز متشخص شد، و مردي اثر شخصیت و اراده خویش را ب

وي در جوانی چنان استعدادي در . در سمیثفیلد به دنیا آمد 1573این شخص، که اینیگو جونز نام داشت، در سال 

. تا فن معماري دوره رنسانس را بیاموزد) 1600(طراحی از خود نشان داد که یکی از اشراف او را به ایتالیا فرستاد 

، مناظر نمایشهایی را که در آنها نقاب به کار میبردند تهیه کرد، و این در )1605(جونز پس از بازگشت به انگلستان 

و بعد از مراجعت، طرفدار اصول ) 16121614(وي دوباره به ایتالیا رفت . زمان جیمز اول و ملکه دانمارکی او بود

و، پروتتسی، سانمیکلی، و کالسیک معماري شد که در ترجمه اثري از ویتروویوس خوانده، و در ساختمانهاي پاالدی

جونز سبکی را که مخلوطی غیرطبیعی از اشکال آلمانی، . هایی از آن را دیده بود سانسووینو در ونیز و ویچنتسا نمونه

فالندري، فرانسوي، و ایتالیایی بود و در معماري عصر الیزابت از آن استفاده میشد مردود شمرد و سبکی کامال 

ر آن سبکهاي دوریک، یونیایی، و کورنتی میبایستی جدا باشند، یا به ترتیبی متناسب و کالسیک پیشنهاد کرد، که د

  . واحد با هم ترکیب شوند

هنگامی که تاالر ضیافت و . متصدي کارهاي ساختمانی سلطنتی شد)) نقشهبردار کل((جونز با عنوان  1615در سال 

وي نیز مجموعه عظیمی از . ر جدیدي براي پادشاه بسازداینهال بر اثر آتشسوزي از بین رفت، وي مامور شد که تاال



۴١٧٠

متر که اگر این ساختمانها به پایان رسیده بود، پادشاه انگلستان  266متر در  351ساختمانها طرح کرد رویهم رفته 

  . میتوانست خانهاي وسیعتر از لوور، تویلري، اسکوریال، یا ورساي داشته باشد

ا بر ساختن عمارات استوار براي قرنها ترجیح میداد، پولهایش را صرف ایجاد تاالر اما جیمز، که میگساري روزانه ر

نماي آن مخلوط غیرجالبی از سبکهاي کالسیک و . ضیافت تازه کرد، و چون این تاالر در موضع اصلی خود نبود

. ول را تعمیر کندهنگامی که الد، اسقف اعظم کنتربري، از جیمز تقاضا کرد که کلیساي جامع سنت پ. رنسانس شد

و بدین ترتیب مرتکب . جونز صحن کلیسا را به صورت گوتیک، و نماي کلیسا را به صورت رنسانس درآورد

نماي ساختمانهاي . ، از میان رفت1666خوشبختانه این ساختمان در آتشسوزي عظیم لندن، در . شد)) جنایتی((

تودور شد و تا نیمه قرن هجدهم در انگلستان متداول  جونز، که به سبک پاالدیو بود، بتدریج جانشین سبک دوره

جونز نه تنها به عنوان مهندس عمده چارلز اول به وي خدمت کرد، بلکه آن پادشاه تیرهبخت را چنان دوست . بود

میداشت که هنگامی که جنگ داخلی به وقوع پیوست، پسانداز خود را در باتالقهاي لمبث پنهان کرد و به همپشر 

  . لیره جان او را بخشیدند 1045ولی با دریافت . سربازان کرامول او را در این محل اسیر کردند). 1643(گریخت 

نماي آن به سبک ساده . وي طی غیبت خود از لندن، خانهاي ییالقی براي ارل آو پمبروك در ویلتشر ساخت

آن، که به طول )) مکعب مضاعف(( تاالر. رنسانس بود، ولی داخل آن نمونهاي از عظمت و زیبایی به شمار میرفت

. متر بود، زیباترین اطاق در سراسر انگلستان محسوب میشد 9و ارتفاع بیش از  9و به عرض متجاوز از  21متجاوز از 

در زمانی که سپاهیان شاهی ثروت اشراف را خرج میکردند، جونز حامیان خود را از دست داد، و بعد گوشه عزلت 

هنگامی که هنر به خواب رفت، جنگ باعث تغییر حکومت انگلستان ) 1651. (فاقه درگذشتاختیار کرد و در فقر و 

  . شد

VIII - مردان دوره الیزابت  

چگونه میتوانیم مردان دوره الیزابت را از انگلیسیهاي موقر و کم حرف عهد جوانی خود تشخیص دهیم آیا میتوانیم 

یر است پیرایشگري و متودیسم بین این دو عصر و این دو نوع بگوییم که خصوصیت مالی زاییده مکان و زمان و تغی

فاتحان بیپروا، هنگامی که بر کارها مسلط شوند،  ;قرنها مدارس هرو، ایتن، و راگبی محصل تربیت کردند. برقرار شد

  . آرام میگیرند

س را مضمحل ساخت، در در آلمان اصالح دینی رنسان. به طور کلی، مرد انگلیسی دوره الیزابت نوباوه رنسانس است

در عهد الیزابت، اصالح دینی . در انگلستان هر دو نهضت به هم درآمیختند ;فرانسه رنسانس مانع از اصالح دینی شد

اگر چه عدهاي پیرایشگر خشک و تاثرناپذیر ولی نه بیزبان در این . پیروز شد و در وجود الیزابت رنسانس غالب آمد

مرد نمونه این زمان به مثابه نیرویی بود که از عقاید و منهیات . برجاي نگذاشتندعصر میزیستند، سرمشقی از خود 

این مرد نمونه، بسیار جاهطلب بود و میخواست قابلیتهاي . کهن رها شده، ولی هنوز به اصول جدید پایبند نشده بود

ه شدت عمل و تندگویی معتاد ب ;طبعی آزاد داشت و خواهان ادبیاتی بود که حاکی از حیات باشد ;خود را بپروراند

کمال مطلوب او بین ادب . بود، ولی در میان گزافگوییها و عیوب و بیرحمیهاي خود میکوشید که مودب و موقر باشد

سیدنی را تمجید میکرد، ولی  ;محبتآمیز شخصی درباري اثر کاستیلیونه و فساد بیرحمانه شاهزاده اثر ماکیاولی بود

  . مایل بود دریک باشد

این ضمن، فلسفه از البالي شکافهاي ارکان مذهب که متزلزل شده بود، راه خود را میگشود، و بهترین فکرهاي در 

در این جریان، که مورد انتقاد کسی قرار نگرفته بود، اشخاصی با عقاید صحیح و . عصر بیش از همه آشفته بودند

افراد خوبی نیز مانند راجر اسکم در آن یافت . دنددرست، همچنین محافظهکاران و مردان جبون و آرام نیز دیده میش
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. میشدند که مایوسانه درباره اصول اخالقی گذشته سخن میگفتند، ولی شاگردان آنها طبعی متهور و بیباك داشتند

: در این مورد به سخنان گیبریل هاروي درباره کیمبریج توجه کنید

هیچ چیز را خوب نمیتوان . مسیحیت رونقی ندارد. نمیآموزدرا تعلیم میدهند، ولی کسی آن را )) انجیل((مطالب 

امور قضایی به کلی از بین رفته  ;قوانین تشریفاتی معنا منسوخ شدهاند. گفت، مگر آنکه به آن نسبت خوبی بدهند

. ... همگی درباره اخبار، کتابهاي تازه، مدهاي تازه، قوانین تازه کنجکاو شدهاند. ... اخالق رخت بربسته است ;است

هر روز عقایدي جدید به وجود میآیند، . ... هاي تازه نیز هستند هاي تازه و جهنم بعضی از مردم به دنبال بهشت

  . شیطان به اندازه پاپ منفور نیست... بدعت در الهیات، در فلسفه، در انسانیت، در آداب

به آکسفرد رفت و  1583نو برونو در سال جوردا. کوپرنیک همگی را آشفته کرده و گفته بود که دنیا در فضا میچرخد

وي همچنین گفت که خورشید بر اثر گرماي خود نابود . درباره نجوم جدي و دنیاهاي نامتناهی مطالبی اظهار داشت

شاعرانی مانند جان دان احساس میکردند که زمین در زیر پایشان . ها به صورت ذرات اتم درمیآیند میشود، و سیاره

  . لغزد می

پس از آن، هیچ چیز مسلم و قطعی شمرده نمیشد، و در . ، فلوریو شروع به ترجمه آثار مونتنی کرد1595ل در سا

همچنانکه مارلو مثل ماکیاولی بود، شکسپیر نیز . واقع هوایی که مردم استنشاق میکردند آلوده به شک و تردید بود

از آنجا که بهشت . بودند، جوانان نقشه میکشیدند در حالی که مردان دانا گرفتار شک و تردید. مثل مونتنی مینمود

در لفافهاي از فلسفه پیچیده شده بود، جوانان تصمیم داشتند که از زندگی بهره ببرند و از حقایق هر اندازه مهلک، از 

فاوست و  مارلو نیز در کتابهایی که در باره. زیبایی هر اندازه ناپایدار، و از قدرت هر اندازه زهرآگین استفاده کنند

  . تیمور لنگ نوشت از همین منابع الهام گرفت

این تجسس در باره عقاید کهن، و این آزاد ساختن فکر از بند به منظور اظهار مشتاقانه آرزوها و رویاهاي جدید بود 

نند اگر ادبیات این عصر، که محدود به اموري زودگذر ما. که عصر الیزابت را به صورت عصري فراموش نشدنی درآورد

رقابتهاي سیاسی، مباحثات مذهبی، پیروزیهاي نظامی، و عالقه به گردآوري طال بود، حاکی از آرزوها، تردیدها، و 

تصمیمات مردان متفکر هر عصري نبود، دیگر آن رقابتها، مباحثات مذهبی، پیروزیها، و طمع ورزیها نظر ما را به خود 

سفرهاي دریایی به منظور : نجر به فعالیت شدید عصرالیزابت شدهمه تاثیرات آن دوره پرهیجان م. جلب نمیکردند

ثروت طبقاتی متوسط که دامنه اقدامات بیباکانه و هدفهاي آن  ;هاي جدید فتح و کشف سرزمینها و بازارها و عقیده

ذهبی که مباحثات م ;طرد نفوذ پاپ از انگلستان ;درك ادبیات و هنر یونان و روم، نهضت اصالح دینی ;را توسعه داد

 ;تعلیم و تربیت و افزایش دوستداران کتاب و نمایشنامه ;مردم را ندانسته از اصول دین به عقل و خرد رهنمون شد

اعتماد  ;صلح ممتد و مفید و سپس مبارزه تحریک کننده با اسپانیا و غلبه سرمست کننده انگلستان بر آن کشور

هایی بودند که موجبات عظمت انگلستان را فراهم کردند و  ههمه اینها انگیز ;تدریجی عظیم به قدرت و فکر بشر

در این هنگام پس از تقریبا دو قرن سکوت از زمان چاسر به بعد، در انگلستان نثر و نظم . شکسپیر را به وجود آوردند

  . رونقی بسزا یافت و این کشور توانست دلیرانه با جهانیان سخن بگوید
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فصل سوم

  پارناسوس هاي  در دامنه

1558 -1603  

  

I -  کتابها  

یکی از مصایب این عصر، افزایش : ((، بارنبی ریچ چنین نوشت1600در سال . شماره کتابها پیوسته در تزاید بود

ز تخم بیرون میآوردند و به کتابهایی است که به علت زیاد بودن آنها قادر به هضم مطالب مزخرفی که هر روز سر ا

هم اکنون مقدار زیادي کتابهاي مختلف و متنوع : ((چنین نوشت 1628رابرت برتن نیز در سال )). دنیا میآیند نیست

)). ما از دست آنها به ستوه آمدهایم، چشمهایمان از خواندن و انگشتهایمان از ورق زدن درد گرفته است. داریم

  . اند شاکی خودشان هم کتاب نوشتهشگفتآورتر آنکه این دو نفر 

اشراف، که خواندن و نوشتن آموخته بودند، به نویسندگانی که دل آنان را با تقدیم کتابهاي خود نرم میساختند 

سسیل، لستر، سیدنی، رالی، اسکس، ساوثمتن، ارلها و کنتسهاي پمبروك حامیان ادب بودند، . کمک مادي میکردند

ویسندگان رابطهاي برقرار کردند که حتی پس از آنکه جانسن چسترفیلد را سرزنش کرد، و میان اشراف انگلیسی و ن

لیره حق تالیف  5شیلینگ، و براي هر کتاب در حدود  40ناشران و نویسندگان براي هر رساله در حدود . ادامه داشت

در )) ادبا((همیشه مایوس کننده  ;عده معدودي از نویسندگان قادر بودند که با درآمد قلم خود زندگی کنند. میدادند

هاي خصوصی بسیار بود، ولی کتابخانه عمومی  در میان طبقه متمول کتابخانه. این هنگام در انگلستان به وجود آمد

اسکس، ضمن بازگشت از کادیث به انگلستان، در فارو، در پرتغال توقف کرد، و کتابخانه اسقف . بندرت یافت میشد

رد و آن را به سر تامس بادلی داد، و او نیز کتابهاي آن را ضمن کتابخانه بودلیان براي ژروم اوسوریوس را ضبط ک

خود ناشران زندگی ناراحتی داشتند که تابع قانون دولتی و هوس مردم ) 1598. (دانشگاه آکسفرد به ارث گذاشت

محسوب کتاب همچنان یک پیشه  در زمان الیزابت، دویست و پنجاه ناشر در انگلستان بودند، زیرا نشر و فروش. بود

. صاحب چاپخانه و ناشر در اواخر این عصر از هم جدا شدند. بسیاري از آنها کتابها را خود چاپ میکردند. میشد

 ;تشکیل دادند)) شرکت نوشتافزار فروشان((شرکتی موسوم به  1557ها و کتابفروشیها در  ناشران و صاحبان چاپخانه

ولی نه حق نویسنده، بلکه فقط حق ناشر را تضمین . شامل حق انحصاري طبع نیز بودها نزد این صنف  ثبت نشریه

نوشتن، . معموال شرکت نامبرده فقط آثاري را ثبت میکرد که اجازه قانونی چاپ آنها قبال تحصیل شده بود. میکرد

نشر و وارد کردن  همچنین ;چاپ کردن، فروختن، یا تملک هرگونه مطلبی که به شهرت ملکه یا دولت لطمه میزد

هاي پاپ، یا در دست داشتن کتابی که در تایید مرجعیت پاپها براي کلیساي انگلیسی  کتب بدعتی، یا توقیعات و نامه

قانونا )) شرکت نوشتافزار فروشان. ((به سبب نقض این دستورها بود که عدهاي اعدام شدند. بود، جرم محسوب میشد

سانسور . رسی کند، انتشارات بیمجوز را بسوزاند و ناشران آنها را به زندان اندازدها را باز حق داشت که همه چاپخانه

در زمان الیزابت از هر دورهاي قبل از اصالح دینی شدیدتر بود، ولی ادبیات رونق گرفت و مانند فرانسه در قرن 

. هجدهم، در نتیجه خطر چاپ، ذوقها تیزتر شد

در سالهایی که علوماالهی سخت مورد . وره ابداع بود و انتقاد رواج نداشتآن عصر د. شماره دانشمندان زیاد نبود

بسیاري از تاریخنویسان هنوز وقایعنگار بودند و حوادث را براساس . توجه بود، سرچشمه اومانیسم خشک شده بود

، بارون برلی را به ))تاریخ ترکان((ولی ریچارد نالس با نوشتن کتاب نسبتا خوب خود، به نام  ;سنوات تقسیم میکردند

اطالعاتی درباره پادشاهان انگلستان در )) وقایع((، رافائل هالینشد با نگاشتن کتابی به نام )1603(شگفتی انداخت 
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رنگ ((، ))وقایع انگلستان((جان ستو به کتاب خود تحت عنوان . اختیار شکسپیر نهاد، و به ناحق شهرتی اضافی یافت

، ولی از استادي در آن اثري نبود، و نثر او ))فراخواند، و از حقایق تلخ اظهار تنفر کرد حکمت بخشید، مردم را به تقوا

تا حدي عالمانه بود، ) 1598(، نگاشته ))بررسی لندن((کتاب دیگري که وي تحت عنوان . داشت)) خوابآور((تاثیري 

ویلیام کمدن، با انشاي التینی خوبی، . ولی نانی براي او تحصیل نکرد، و در زمان پیري پروانه گدایی برایش صادر شد

تاریخ خود  دیگريو در کتاب ) 1582(گرد آورد، )) بریتانیا((جغرافیا، مناظر و آثار کهن انگلستان را در کتابی به نام 

ز ملکه تعریف، و از سپنسر تمجید کرد، شکسپیر را را بر مطالعه دقیق اسناد اصلی متکی ساخت، کمدن بیطرفانه ا

نادیده گرفت و راجر اسکم را ستود، ولی از اینکه چنین دانشمند عالیمقامی در نتیجه عشق به نرد و خروسبازي در 

  . فقر و فاقه، درگذشت، اظهار تاسف کرد

مترین رساله را به زبان انگلیسی درباره و آموزگار سرخانه الیزابت بود، از خود مه)) ماري خونآشام((اسکم، که منشی 

اصوال جهت تعلیم زبان التینی نوشته ) 1570(نام دارد، )) مدیر آموزشگاه((این کتاب، که . تربیت برجاي نهاده است

شده است، ولی وي در آن با زبان انگلیسی ساده و محکمی تقاضا میکند که، به جاي سختگیریهاي مدرسه ایتن، 

. لیم و تربیت رایج شودمحبت عیسوي در تع

اسکم نوشته است که در سر میز شام با اعضاي متنفذ حکومت الیزابت نشسته بود و صحبت بر سر تربیت به وسیله 

مدیر آموزشگاه احمقی، با : ((سرریچارد سکویل گفت. هاي آرامتري بود سسیل طرفدار شیوه ;شالق زدن به میان آمد

مهمترین و موثرترین وظیفه )). عشق درس خواندن را از وجودم بیرون راندترساندن من از کتک خوردن، هر نوع 

در نیمه دوم قرن شانزدهم، کتابهاي زیادي از یونانی، التینی، . دانشمندان، القاي افکار خارجی به انگلیسیها بود

رد، و نبودن ، جورج چپمن آثار هومر را ترجمه ک1611در سال . ایتالیایی، و فرانسوي به انگلیسی ترجمه شد

، شکل ))کالسیک((هاي یونانی باعث شد که درام عهد الیزابت، به جاي شکل  هاي انگلیسی نمایشنامه ترجمه

، اثر ))هرو و لئاندروس(( ;اشعار تئوکریتوس ;ولی این آثار به انگلیسی ترجمه شدند. به خود بگیرد)) رمانتیک((

رساله ((و )) کوروپایدیا(( ;، تالیف ارسطو))کتاب سیاست((و  ))اخالق(( ;، اثر اپیکتتوس))انکریدون(( ;موسایوس

تاریخهاي هرودوت، پولوبیوس، دیودوروس سیکولوس،  ;سخنرانیهاي دموستن و ایسوکراتس ;، اثر گزنوفون))اقتصاد

سرتامس نورث از روي ترجمه ) 1579(یوسفوس، و آپیانوس، داستانهاي هلیودوروس و لونگوس، و ترجمه اصیل 

آثار ویرژیل، هوراس، : از زبان التینی ;، اثر پلوتارك است))حیات مردان نامی((ي آمیو، که آن نیز ترجمه فرانسو

و تاریخهاي لیویوس، سالوستیوس، تاسیت، و  ;هاي پالوتوس، ترنتیوس، وسنکا نمایشنامه ;اووید، مارتیالیس، لوکانوس

ولی نه دکامرون که در (، اثر بوکاتچو ))وفیاستا((، ))لوکوپوفی((غزلیات پترارك، : از ایتالیایی ;سوئتونیوس ترجمه شد

اروالند ((، اثر بویاردو، ))اورالندوي عاشق((و ماکیاولی، ) گیشاردن(، تاریخهاي گویتچاردینی )ترجمه شد 1620

کتاب  ، اثر تاسو،))آمینتا((و )) رهایی اورشلیم((تالیف کاستیلیونه، )) کتاب درباري((اثر آریوستو، )) خشمگین

، اثر ))قصر لذت((هایی مانند  هاي مشهوري توسط باندلو و دیگران در مجموعه چوپان باوفا، اثر گوارینی، و افسانه((

ترجمه شد، ولی سیاستمداران عصر الیزابت از  1640، اثر ماکیاولی، در ))شاهزاده((کتاب . ویلیام پینتر جمعآوري شد

آثار دانرسکوتس و قدیس توماس ((زارش داده است که در کیمبریج مضمون آن آگاهی داشتند، گیبریل هاروي گ

از . و به جاي آنها آثار ماکیاولی و ژان بودن معمول گشت)) آکویناس با همه استادان پست از دانشگاه رانده شدند

، که از طویلترین سرگذشتهاي عاشقانه است، و همچنین یکی از نخستین ))آمادي دوگل((اسپانیایی کتاب 

و یکی از اشعار شبانی کالسیک )). الثاریلیود تورمس((ستانهایی که ولگردان در آن نقشی به عهده دارند موسوم به دا

بهترین ترجمه از فرانسوي ترجمه اشعار گروه پلیاد و مقاالت . ، اثر مونتماریور ترجمه شد))دیاناي عاشق((به نام 

. ها در ادبیات دوره انگلستان شگفتانگیز بود تاثیر این ترجمه) 1603. (مونتنی بود که توسط جان فلوریو انجام گرفت
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بسیاري از نویسندگان . نقل قول از ادبیات کالسیک آغاز، و تا دو قرن بعد نظم و نثر انگلیسی بدان آراسته شد

یسیها را مجذوب ایتالیا انگل. ها نیازي نماند زیردست انگلستان با زبان فرانسه آشنایی داشتند، و بنابر این به ترجمه

اشعار شبانی انگلیسی تقلیدي اشعار ساناتسارو، تاسو، و گوارینی بودند، غزلیات انگلیسی از آثار پترارك،  ;میکرد

دازي سرمشق مارلو، شکسپیر، این نوع قصهپر ;تقلید میکردند ))نوول((هاي بوکاتچو و از  هاي انگلیسی از نوشته افسانه

ایتالیا، که اصالح . هاي انگلیسی قرار گرفت شهرها و محلهاي ایتالیایی صحنه نمایشنامه. و بستر، مسینجر، و فورد شد

در . دینی را نپذیرفته بود، از آن نیز فراتر رفت و الهیات قدیم و حتی اصول اخالقی آیین مسیحی را در هم شکست

تولیکها و پروتستانها در انگلستان ادیبان آن کشور، بدون توجه به آن مناقشه، به سرزندگی و خالل مناقشه میان کا

هاي تجاري فلج شده بود، مشعل رنسانس را به  ایتالیا، که تا مدتی براثر تغییر راه. نشاط دوره رنسانس توجه کردند

. اسپانیا، فرانسه و انگلستان سپرد

II - مبارزه ذوقها  

. چنان که نام دویست تن از شاعران عصر الیزابت معروف است. پرهیجان، نظم و نثر رواج کامل داشتدر این دوره 

  . نثر نظر انگلیسیها را به خود معطوف داشت. ولی پس از آنکه سپنسر کتاب ملکه پریان خود را به رشته تحریر درآورد

  . وئیز یا تشریح ذوق به رشته تحریر درآوردجان لیلی نخستین کسی بود که به نثر مطلبی خیالی تحت عنوان یوفی

لیلی در این کتاب درصدد برآمده بود که نشان دهد چگونه، در نتیجه تربیت، تجربه، مسافرت، و نصیحت ) 1579(

نام جوانی آتنی است که ماجراهاي او چارچوبی ) بیان خوب(یوفیوئیز . عاقالنه، فکر و منش به خوبی پرورش مییابد

آنچه باعث پرفروش شدن . اي مفصل درباره تربیت، رفتار، دوستی، عشق، و الحاد تشکیل میدهده جهت سخنرانی

الصوت، تشبیهات، جناسها، عبارات متعادل،  هاي متشابه این کتاب شد سبک آن بود که آکنده از تضادها، جمله

  : مثال. موردپسند بوداشارات کالسیک، و تصوراتی بود که دربار الیزابت را شیفته کرد و تا مدت یک نسل 

این جوان عشقباز، که ذوقش بیش از ثروت اوست و با وجود این ثروتش بیش از دانایی اوست، از آنجا که خود را از 

حیث تصورات مطبوع کمتر از کسی نمیدید، خویشتن را در شرایط شرافتمندانهاي برتر از همه میدانست، و به 

  . پرداخت میدید که تقریبا به هیچ کاري نمیاندازهاي خود را در همه کارها شایسته 

در هر . معلوم نیست که لیلی این بیماري را از مارینی ایتالیایی یا گوواراي اسپانیایی یا رتوریکرهاي هلندي گرفت

این سبک باعث  ;صورت، لیلی از این شایبه بدش نیامد و آن را به گروه کثیري از مردان زمان الیزابت انتقال داد

. نخستین کمدیهاي شکسپیر شد، مقاالت بیکن را آلوده ساخت، و واژهاي به زبان انگلیسی افزودخرابی 

در این دوره به واژه توجهی خاص میشد، گیبریل هاروي، از معلمان کیمبریج، همه نفوذ خود را به کار برد تا به جاي 

سیدنی و سپنسر، بنا . بها بود، استفاده کندتاکید و وزن در شعر انگلیسی، از بحور کالسیک، که متکی بر کمیت سیال

به تاکید او، انجمنی ادبی به نام آریوپاگوس در لندن تاسیس کردند، و این انجمن تا مدتی کوشید که سر زندگی 

تامس نش اشعار شش و تدي هاروي را مسخره . عصر الیزابت را در قالبهاي نظمی به صورت اشعار ویرژیل بگنجاند

هنگامی که هاروي اهانت را به فضل فروشی افزود و از اخالق گرین، . آن را از نظر درباریان انداخت کرد، به طوري که

ها از او بدگویی کردند، و بدین ترتیب فحش و ناسزاگویی عهد رنسانس به  که دوست نش بود، انتقاد کرد، در رساله

  . انگلستان نیز سرایت کرد

وي در کیمبریج با هاروي، . ي ادبی و بیبند و باري از زمان ویون تا ورلن بودزندگی رابرت گرین خالصهاي از فعالیتها

اشخاص بذلهگو و شهوترانی مثل ((و در آنجا اوقات خود را به معاشرت با  ;ناش، و مارلو در یک کالس نشسته بود

معاشرت با زنان  من مست غرور بودم،)). خودش گذراند و براثر مصاحبت با آنها گل جوانی خود را پژمرده ساخت

از خدا آن اندازه دور بودم که بندرت به او فکر میکرد، . ... هرجایی کار روزانهام بود و پرخوري و میگساري تنها لذتم
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بگذارید . اگر در حیاتم مطلوب دلم را به دست بیاورم، راضیم. ... ولی از سوگند خوردن و کفرگویی لذت بسیار میبردم

  . ترسیدم از قضات به همان اندازه که از داوري خدا بیم دارم، می. ... گذرانمپس از مرگ هر طور باشد ب

چنان فسق و فجوري دیدم و ((گرین در ایتالیا و اسپانیا به مسافرت پرداخت، و سپس نوشت که در این کشورها 

ریش نوکدار، پس از بازگشت به لندن، همگی او را با آن موي قرمز، )). مرتکب شدم که از گفتن آن شرم دارم

پس از ازدواج، مطالب محبتآمیزي درباره وفاداري . ها میشناختند جورابهاي ابریشمی، و نگاهبان شخصیش در میخانه

اما به خاطر معشوقهاي زن خود را ترك گفت و ثروت همسر خود  ;در زناشویی و سعادت آن به رشته تحریر درآورد

لی که درباره جنایتکاران داشت، کتابی راجع به آنان تحت عنوان در نتیجه اطالعات دست او. را پاي او صرف کرد

و در آن کشاورزانی را که به لندن میآمدند، از حیله و فریب متقلبان، خالبازان، ) 1591(اکتشاف عظیم تقلب نگاشت 

باعث . مدندو از این جهت بود که اراذل و اوباش درصدد کشتن وي برآ ;جیببران، قوادان و زنان روسپی برحذر داشت

تعجب است که وي ظرف عمر کوتاه خود، که تا آن اندازه وقف فسق و فجور شده بود، توانسته باشد با همان شتاب و 

اما . هاي متعدد جالبی بنویسد ، سی و پنج رساله و نمایشنامه)به سبک یوفیوئیز(حرارت روزنامهنگاران دوازده داستان 

پرهیزکاري اندکی معنی دید و، همان گونه که مرتکب گناه شده بود، صریحا  چون بنیه و ثروت او کم شد، در تقوا و

سال بعد دو رساله قابل توجه نگاشت، در . کتابی به عنوان وداع با حماقت منتشر ساخت 1591در سال . توبه کرد

نوان لطیفهاي به در دیگري، تحت ع. یکی، به نام لطیفهاي به یک درباري نورسیده، به گیبریل هاروي حمله کرده بود

ارزش یک پشیز که با یک میلیون ندامت خریداري شده، به شکسپیر حمله کرد، و از همراهان فاسق او، ظاهرا مارلو، 

، از 1592سپتامبر  2در . پیل، و نش خواست که دست از گناهکاري بردارند و در زهد و پشیمانی به او بپیوندند

بدون ((لیره بدهکاري او را به کفاشی بپردازد، و افزود که  10کرد که  همسرش که خود او را ترك کرده بود تقاضا

روز بعد، گرین در خانه همین کفاش درگذشت، و علت آن، طبق گفته )). ها تلف شده بودم احسان او، من در کوچه

ا توجه به خانم صاحبخانه، که قرضهاي او را ب. بود)) افراط در خوردن شاه ماهی نمکسود و شراب راین((هاروي، 

. اشعارش بخشیده بود، تاجی از برگ غار بر سر او نهاد و هزینه تدفین او را پرداخت

وي، که فرزند . در میان رساله نویسان عصر الیزابت، تام نش، دوست گرین، زبانی گزندهتر و خوانندگانی بیشتر داشت

ن آمدن از کیمبریج وارد دنیاي اراذل و معاون کشیش بخش بود و از پاکیزگی و آزرم خسته شده بود، پس از بیرو

نش با نوشتن کتابی تحت . اوباش شد و نان خود را با قلم درآورد، و توانست تا اندازهاي که دستش قادر بود بنویسد

) 1594. (عنوان مسافر بدبخت، یا زندگی جک ویلتن نوعی رمان را، که درباره زندگی ولگردان بود، متداول ساخت

درگذشت و هاروي به گرین و نش در چهارنامه حمله کرد، نش چندین جزوه در جواب او منتشر  هنگامی که گرین

  : وي در این جزوه چنین نوشته است. ساخت که آخرین آنها موسوم بود به برو به سفرون والدن

این کار باعث اگر چه . ... خوانندگان، خوش باشید، زیرا از هیچ کاري که شما را خوشحال کند مضایقه نخواهم کرد

  . سقوط من خواهد شد، ولی قبل از آنکه دست بردارم، او را با هو و جنجال از دانشگاه بیرون خواهم راند

اگر او را در یکی از کالجهاي معتبر کیمبریج به روي صحنه بیاورم، به من چه خواهید داد هاروي پس از این حادثه 

 1630اشتند بیشتر عمر کرد، و در سن هشتاد و پنج سالگی در زنده ماند، از کسانی که زندگی بیبند و باري د

با بن جانسن در تهیه جزیره سگان همکاري . نش نمایشنامه دیدو اثر دوست خود مارلو را کامل ساخت. درگذشت

در سی و چهار سالگی طومار . کرد، به جرم شورش تحت تعقیب قرار گرفت، و از راه احتیاط گوشه انزوا اختیار کرد

  .) 1601. (ر زودگذر او در هم نوردیده شدعم
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III  -1585-1554: فیلیپ سیدنی

از تصویري که از او در گالري ملی تصاویر در . سیدنی، دور از این جمع آشفته، بآرامی زندگی خود را به پایان رسانید

رهاي الغر و مویی بور سیدنی چه. لندن باقی مانده است چنین برمیآید که وي مردي بسیار ظریف اندام بوده است

و اگر چه  ;بسیار زیبا بود((طبق گفته اوبري، سیدنی )). چندان از تندرستی بهرهمند نبود((داشت و به قول النگه 

بعضی از عیبجویان او را کمی بیش از حد )). قیافهاي به اندازه کافی مردانه نداشت، بسیار دلیر و شجاع مینمود

فقط عاقبت قهرمانانه او بود  ;و احساس میکردند که بغایت از کمال بهرهمند است دوستدار جاه و جالل میدانستند،

مادر سیدنی، ماري دادلی، دختر دیوك نورثامبرلند بود که در ! که باعث شد بداندیشان صفات خویش را ببخشند

  . زمان ادوارد ششم بر انگلستان مسلط شده بود

بار نایبالسلطنه ایرلند بود، فیلیپ دوم، پادشاه اسپانیا، پدر تعمیدیش،  پدرش، سر هانري سیدنی، فرمانرواي ویلز و سه

با این مشخصات، کیست که به خود ننازد و افتخار نکند فیلیپ سیدنی قسمتی از . نام خود را روي او گذاشته بود

و  عمر زودگذر خود را در قصر وسیع پنشرت گذرانید، قصري که سقفهاي چوب گردویی و دیوارهاي مصور

فیلیپ سیدنی در نه سالگی . چلچراغهاي بلورینش در زمره زیباترین اشیایی است که از آن دوره باقی مانده است

در ده سالگی وارد مدرسه شروزبري شد، که تا قصر . لیره در سال مقرري گرفت 60منصب کلیسایی یافت و در نتیجه 

انرواي ویلز میزیست و براي فرزند خود نامهاي نصیحتآمیز پدرش در این قصر به عنوان فرم. الدلو زیاد فاصله نداشت

  . نوشت و پرمحبت می

پس از . فیلیپ این درسها را به خوبی آموخت و طرف توجه عمویش لستر و دوست پدرش ویلیام سسیل قرار گرفت

د به دربار پس از ورو. سه سال تحصیل در آکسفرد، به عنوان عضو کوچک یک هیئت اعزامی، به پاریس فرستاده شد

شارل نهم، توانست کشتار سن بارتلمی را ببیند، سپس در فرانسه، هلند، آلمان، بوهم، لهستان، مجارستان، اتریش، و 

در فرانکفورت با النگه، که از رهبران فرهنگی پروتستانهاي فرانسه بود، آشنا شد، و این . ایتالیا به گردش پرداخت

در ونیز از ورونزه خواهش کرد که تصویر او را بکشد، و در پادوا اصول مربوط . فتدوستی تا پایان زندگانی او ادامه یا

بعد از بازگشت به انگلستان، در دربار به خوبی پذیرفته شد، و تا مدت دو سال مالزم . به غزلیات پترارك را فرا گرفت

فیلیپ سیدنی همه . واقع شدملکه بود، ولی چون با قصد ازدواج ملکه با دوك آالنسون مخالفت کرد، مورد غضب 

 ;رفتاري غرورآمیز، مهارت، و شجاعتی زیاد در شمشیرزنی به هنگام سواري داشت: صفات شهسواران را دارا بود

گذشته از این، در دربار مودب بود، در همه معامالت خود جانب شرافت را رعایت میکرد، و براي بیان احساسات 

رباري اثر کاستیلیونه را خوانده بود، و میکوشید که طبق عقیدهاي که آن وي کتاب د. عاشقانه زبانی فصیح داشت

سپنسر او را . حال آنکه دیگران از خود او تقلید میکردند. فیلسوف درباره مردان موقر و مودب داشت رفتار کند

. نامید پیشواي اشرافیت و شهسواري می

وشتن را تحقیر کرده بودند، اکنون شعر میگفتند و به از مشخصات این دوره آنکه اشراف، که روزگاري خواندن و ن

. سیدنی اگر چه متمول نبود، فعالترین حامی ادبی نسل خود شد. شاعران اجازه میدادند که به حضور آنان بار یابند

امید همه ((سپنسر او را . وي به کمدن، هکلوت، نش، هاروي، دان، جانسن، و مخصوصا سپنسر کمک کرد

اما کامال عجیب بود که گوسن کتاب مدرسه بدي را به او . خود میدانست)) حامی طبع شعر جوان((و )) دانشمندان

طعنه خوشایندي به شاعران، نینوازان، نمایشنویسان، بذلهگویان و نظیر : زیرا عنوان آن چنین بود) 1579(اهدا کند، 

  . الیزابت را تحت عنوان دفاع از شعر نگاشتسیدنی حاضر به این مقابله شد و نخستین اثر دوره . این کرمهاي مملکت

شعر هنر تقلید کردن است، شعر ((سیدنی، با استفاده از آثار ارسطو و منتقدان ایتالیایی، چنین اظهار میداشت که 

و هدف آن را باید )). و به منزله عکس ناطق است. چیزي است که واقع یا غیرواقع را نشان میدهد یا مجسم میکند
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سیدنی که اخالق را به مراتب باالتر از هنر میشمرد، هنر را عبارت از یاد دادن . شعوف کردن دانستآموختن و م

  :هاي او این است اخالق با مثالهاي مصور میدانست، از گفته

ولی چون هیچ کدام قادر  ;فیلسوف با دادن دستور اخالقی، و مورخ با ذکر نمونه اخالق وظیفه خود را انجام میدهند

زیرا سخن فیلسوف، که با دالیل پیچیده میخواهد قانون . ام دادن هر دو کار نیستند، مانع از آن دو کار میشوندبه انج

خشک اخالقی را وضع کند، به اندازهاي غامض و فهم آن به اندازهاي دشوار است که کسی که راهنمایی جز او ندارد، 

علت آن است که علم او غیرعملی و کلی است، و . شده است تا زمانی که بخواهد کار شرافتمندانهاي انجام دهد، پیر

از طرف دیگر، مورخ، که کارش دادن دستور اخالقی نیست، نه به . ... اگر کسی حرف او را بفهمد خوشبخت است

 هاي آنچه باید باشد، بلکه به آنچه هست پایبند است، و نمونهاي که ذکر میکند، نتیجه حتمی ندارد و بنابر این نمونه

  . او ثمره کمتري در بردارد

اما شاعر بینظیر هر دو کار را انجام میدهد، زیرا آنچه فیلسوف گفت که باید انجام شود، شاعر تصویر کاملش را توسط 

کسی که به عقیده او آن را انجام داده است به ما مینماید، و بدین ترتیب نظریهاي کلی را با مثلی مخصوص نشان 

ویر کامل به میان آوردم، از آن لحاظ است که شاعر تصویري در برابر چشم ما نشان میدهد اگر سخن از تص. میدهد

که فیلسوف فقط آن را با شرحی مفصل ذکر میکند، و این خود نه در چشم روح نفوذ دارد، نه در آن اثر میکند، و نه 

  . حال مورخ نیز بدین منوال است. آن را مجذوب میسازد

: نظر سیدنی، شامل همه ادبیات تخیلی، یعنی درام و نظم و نثر ابتکاري است، وي میگفتبنابر این، شاعري، در 

انسان ممکن است بدون شعر گفتن شاعر باشد، و بدون آنکه شاعر . وزن و قافیه نیست که شعر را بوجود میآورد((

سالی که کتاب دفاع از شعر را  وي در همان. سیدنی نمونه اخالقی را با دستور اخالقی ذکر میکرد)). باشد شعر بگوید

این کنتس، که خواهر خود او بود، و یکی از زنان . شروع به نوشتن کنتس آرکادیاي پمبروك کرد) 1580(نگاشت، 

متولد شد و، بنابر این، هفت سال جوانتر از فیلیپ بود و، تا آنجا که  1561مشهور کشور به شمار میرفت، در سال 

اما زیبایی او سرآمد همه . خود، شامل زبانهاي التینی، یونانی، و عبري، را فراگرفته بود توانسته بود، معلومات زمان

عمش لستر قسمتی از جهیزش را فراهم آورد، . وي در سلک ملتزمان ملکه درآمد و در سفرها همراه او رفت. اینها بود

، و ))این زن بسیار شهوتپرست بود((وبري طبق گفته ا. و همین امر به ازدواج او با هنري، ارل آو پمبروك، یاري کرد

ولی این وضع مانع آن نشد که فیلیپ او را دوست نداشته باشد و خواهش او  ;چندین فاسق مکمل شوهر خود داشت

  . را براي نوشتن آرکادیا اجابت نکند

زادگان دلیر، شاهزاده سیدنی به تقلید از آرکادیاي ساناتسارو، به آسانی و به تفصیل دنیایی خیالی وضع کرد که شاه

وي در . هاي مبدل گیجکننده، و مناظر دلفریب در آن به چشم میخوردند خانمهاي زیبا، نبردهاي شهسواران، جامه

دهد، ولی کوچکترین  بزرگترین چیزي است که جهان میتواند نشان ازیبایی اورانی : ((این کتاب چنین نوشته است

داراي قریحه و ذوقی نافذ و بدون تظاهر بود، افکار بلندي (( .پاالسو )). چیزي است که میتوان آن را تمجید کرد

ت، و رفتاري چنان داشت که در قلب ادب و تواضع نشسته بود، فصاحتی در بیان داشت و نرم و شیرین سخن میگف

این قصه . بدون تردید، سیدنی از سبک یوفیوئیز تقلید کرده است)). عالی داشت که بدبختی را عظمت میبخشید

ولی این زن با ابراز عشق  ;پیروکلس، براي آنکه به فیلوکلئا نزدیک شود، جامه زنانه میپوشد: عاشقانه پیچیدهاي است

ولی مادر فیلوکلئا پس از آنکه  ;لوکلئا، به تصور آنکه او زن است، عاشقش میشودپدر فی ;خواهرانه او را ناکام میسازد

سیدنی این قصه را زیاد جدي . اما همه چیز طبق ده فرمان خاتمه مییابد. درك میکند او مرد است، به وي دل میبازد

دستور داد که آنها را  نگرفت، و اوراقی را که به شتاب جهت خواهر خود میفرستاد تصحیح نکرد، و در بستر مرگ
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انتشار یافت و تا مدت ده سال از بهترین آثار نثر دوره الیزابت به  1590ولی این اوراق حفظ شد، و در . بسوزانند

  . شمار میرفت

سیدنی ضمن نوشتن این قصه عاشقانه و تحریر دفاع از شعر، و ضمن فعالیتهاي سیاسی و نظامی قطعهاي به نثر 

وي براي این کار احتیاج به عشقی نافرجام داشت و منظور خود . اي غزلیات شکسپیر هموار کردنوشت که زمینه را بر

هاي او خوشش آمد، با بارون  ها و قیافه این زن اگر چه از آه ;را در پنلوپه دورو، دختر نخستین ارل آو اسکس، یافت

همچنان براي آن زن غزل عاشقانه سیدنی حتی پس از ازدواج با فرانسیس والسنگم  ;)1581(ریچ ازدواج کرد 

زیرا معموال انتظار نمیرفت که کسی جهت زن : تنها عده معدودي از این هرزگی شاعرانه تعجب کردند. میفرستاد

پس از مرگ سیدنی، قطعهاي که او به . خود، که بخشندگیش قریحه شاعري را خشک میکرد، غزل عاشقانه بسازد

سبک آن شبیه پترارك بود و پترارك از زنی، به اسم . عاشق ستاره انتشار یافتنثر نوشته بود تحت عنوان ستاره و 

سیدنی به خوبی . الئورا، نام برده بود که از حیث چشم، ابرو، گونه، لب، و مو به طور عجیبی به پنلوپه شباهت داشت

. میدانست که شور و هیجان او زاییده طبع شاعرانه اوست

در هر حال، این غزلها . بودم، غزلسرایان هرگز نمیتوانستند مرا متقاعد کنند که عاشقنداگر زن : ((خود او نوشته است

  : در اشعار وي حتی ماه هم از عشق بیمار است. بهترین اشعار قبل از شکسپیر به شمار میآید

فت که آن آیا میتوان گ! اي ماه، با چه قدمهاي محزون و چه صورت افسردهاي از آسمانها به آهستگی باال میروي

مسلما اگر آن چشمها که مدتها با عشق ! حتی در محلی آسمانی تیرهاي نوك تیز خود را رها میکندکار تیرانداز پر

  . آشنا بوده است بتواند درباره عشق داوري کند، تو حال عشق را میتوانی دریابی

پس . هاي تو میخوانم زیبایی افسرده تو حال تو را براي من، که مثل تو احساس میکنم، شرح میدهد من آن را در نگاه

اي ماه، از راه دوستی به من بگو که آیا عشق پایدار در آنجا نیز به دیوانگی تعبیر میشود آیا زیبارویان آنجا نیز مثل 

یش از عشق به آنها عشق بورزند و با وجود این، عاشقانی پریرخان اینجا به خود مینازند آیا آنها هم میخوانند که با ب

   ;را که مغلوب عشق شدهاند، تحقیر میکنند آیا در آنجا بیوفایی را پاکدامنی مینامند

سیدنی اگر چه . سیدنی را به هلند فرستاد تا به شورشیان آنجا علیه اسپانیاییها کمک کند 1585الیزابت در سال 

اما چون خواهان مهمات بیشتر و مواجب . داشت، به حکومت فالشینگ منصوب شدهنوز سی و یک سال تمام ن

  . بهتري براي سربازانی بود که پول بیارزش به آنها پرداخته میشد، ملکه خسیس بر او خشم گرفت

در نبرد زوتفن . و در قسمت مقدم جبهه جنگید) 1586ژوئیه  6(سیدنی سربازان خود را در نبرد آکسل رهبري کرد 

پس از آنکه اسبش در حمله کشته شد، بر اسب دیگر جست و : بیش از حد از خود شجاعت نشان داد) سپتامبر 22(

در این هنگام، تیري به رانش اصابت کرد، و اسبش عنان کسیخته به اردوي . جنگکنان تا درون صفوف دشمن تاخت

پس از آن سیدنی را به خانهاي در آرنم بردند و او در این محل مدت بیست و پنج روز زیردست  .شتبازگلستر 

. درگذشت)) اعجوبه عصر((اکتبر، به قول اسپنسر،  17زخم او مبدل به غانغاریا شد، و در . جراحان بیکفایت رنج دید

هنگامی که جسدش )). ي جهان عوض نمیکنممن این شادي را با امپراطور: ((سیدنی در آخرین روز حیات گفته بود

. را به لندن آوردند، تشییع جنازهاي از او کردند که انگلستان تا پیش از مرگ نلسن به خود ندید

IV -1599-1552: ادمند سپنسر   

سیدنی بود که سپنسر را )). سیدنی مرد، دوست من مرد، نشاط جهان مرد: ((سپنسر در مرگ سیدنی چنین نوشت

آغاز زندگی او از آن لحاظ به دشواري گذشت که فرزند پارچهبافی روزمزد بود، و خویشاوندي . ه شاعري کردتشویق ب

ادمند را نخست با پول صدقه به . او با خانواده اشرافی سپنسر به اندازهاي دور بود که وي مورد توجه قرار نگرفت

. د، او در آنجا براي نان روزانه خود به کار پرداختمدرسه مرچنت تیلرز، و سپس به پمبروکهال در کیمبریج فرستادن
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هاروي کوشید که او را با قالبها و موضوعات کالسیک . در حدود هفده سالگی شروع به نوشتن و حتی انتشار شعر کرد

سپنسر با فروتنی سعی کرد که او را راضی نگاه دارد، ولی پس از مدت کوتاهی علیه اوزانی که مخالف  ;آشنا سازد

هاروي  ;، سپنسر قسمت اول ملکه پریان را به هاروي نشان داد1579در سال . ع او بود، سر به شورش برداشتطب

توجهی به مضمون تمثیلی قرون وسطایی آن نکرد، و زن زیباي آن را نپسندید، به شاعر توصیه کرد که دست از آن 

  . بردارد، ولی سپنسر آن را ادامه داد

شاعر در اینجا با . جو بود، کاري براي سپنسر در خدمت ارل آو لستر پیدا کرد و ستیزههاروي با آنکه مردي عبوس 

قالب این شعر انسان را به یاد ) 1579. (سیدنی آشنا شد، شیفته او گشت، و منظومه گاهنامه شبانان را به نام او کرد

ظایف شبانان طبق فصول سال تعیین هاي متداول بود که در آن و تئوکریتوس میانداخت، ولی خود آن مانند گاهنامه

خواندن این کتاب . موضوع آن عشق و محرومیت چوپانی، به نام کالین کلوت نسبت به روزالیند ستمگر بود. شده بود

شاعر، براي آنکه پول بیشتري به . را اگر چه توصیه نمیکنیم، ولی تمجید سیدنی از آن باعث شهرت سپنسر شد

پس همراه او عازم جنگ شد و ). 1579(آرثر لردگري، فرمانرواي جدي ایرلند، بشود دست آرد، قبول کرد که منشی 

پس از هفت . قتل عام ایرلندیها و اسپانیاییهاي مغلوب را در سمرویک، که به دست گري انجام گرفت، مشاهده کرد

یاغی قلعه کیلکولمن واقع سال خدمت به عنوان منشی فرمانداري انگلستان در ایرلند، سرانجام از اموال ایرلندیهاي 

. در میان راه مالو والیمریک، به انضمام سه هزار ایکر زمین دریافت داشت

سپنسر در اینجا مثل شخص محترمی به کشاورزي مشغول شد و به ساختن اشعاري که در خور مرد نجیبی بود، 

سپس ملکه پریان را تصحیح ) 1586. (وي مرثیهاي بلیغ ولی طویل، به نام استرفل، در رثاي سیدنی سرود. پرداخت

، با ذوق و شوق بسیار به انگلستان رفت و توسط رالی به ملکه معرفی 1589آنگاه، در سال . کرد و اشعاري بر آن افزود

و براي آن که آن اثر مورد قبول عده  ;))تا شهرت ابدي او پایدار بماند((اول را به وي تقدیم کرد )) کتاب((شد و سه 

شود، در مقدمه آن اشعاري در مدح کنتس آو پمبروك، لیدي کرو، سرکریستوفر هتن، رالی، برلی، زیادي واقع 

برلی، . والسینگم، هانزدن، باکهرست، گري، هاوارد آو افینگم، اسکس، نورثامبرلند، آکسفرد، اورمند، و کامبرلند سرود

ه زیادي او را بزرگترین شاعر بعد از چاسر که دشمن لستر بود، سپنسر را قافیهپردازي بی سر و پا نامید، ولی عد

لیره مقرري تعیین کرد، ولی برلی که خزانهدار بود در  50ملکه به حدي بخشنده شد که براي او سالی . دانستند

سپنسر، که امیدوار بود مبلغ زیادتري به او تعلق گیرد، با نومیدي به قصر خود در ایرلند . پرداخت آن تاخیر ورزید

  . ر میان وحشیگري، تنفر، و اضطراب، حماسه خیالی خود را ادامه دادبازگشت و د

و سه کتاب دیگر را در  1590سه کتاب آن در . سپنسر تصمیم گرفته بود که آن شعر را در دوازده کتاب بنویسد

د و سه برابر با این وضع، ملکه پریان از حیث طول دو برابر ایلیا. انتشار داد، ولی دیگر به ادامه آن نپرداخت 1596

هر یک از آن کتابها به منزله مثل و قصهاي رمزي در باره تقدس، اعتدال، عفت، دوستی، عدالت، . بهشت مفقود است

نجبا و مردان مودب به وسیله مثلهاي عبرتانگیز با اصول اخالقی آشنا ((و ادب است و مقصود از همه آنها این بود که 

ق عقیدهاي بود که سیدنی درباره شعر داشت و آن عبارت از یاد دادن اخالق به گذشته از این، همه اینها طب)). شوند

سپنسر، که بدین طریق عمر خود را وقف حجب و حیا کرده بود، بندرت میتوانست . وسیله مثلهاي تخیلی بود

ن پس دیگر چنین نظر افکند، از آ)) پستان سفید و عریانی که آماده تاراج بود((وي اگر چه یکبار به . شهوترانی کند

کاري نکرد، وي در شش قطعه شعري که ساخته است، عشق را، طبق عقیده شهسواران، به معنی خدمت صادقانه به 

  . زنان دنیا تعریف کرده است

در نظر ما، که آیین شهسواران را فراموش کردهایم و از کارها و تمثیالت مربوط به آنان خسته میشویم، ملکه پریان 

ما از اشارات تاریخی آن که مردم آن دوره را . ور غریبی لذتبخش است، ولی سرانجام ماللتانگیز میشوددر ابتدا به ط
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مطالبی که در آن دیده میشود مربوط به مناقشات مذهبی است که در زمان  ;مشعوف یا متغیر میکرده، بیخبریم

از حیث . ویرژیل، آریوستو، و تاسو است هاي آن انعکاس خوشاهنگ آثار قصه. کودکی ما بقایاي آن به تدریج محو شد

که (هاي رومانتیک  هاي تازه و غریب، و مبالغه هاي مقلوب ناهنجار، تغییرات کهنه مطنطن، واژه عقاید تصنعی، جمله

با وجود این، کیتس . هیچ شعري در ادبیات جهان به پایه ملکه پریان نمیرسد) لبخند آریوستو در آن مشهود نباشد

چرا آیا به این سبب که در بعضی موارد زیبایی قالب . را دوست داشتند و، او را شاعر شاعران نامیدندوشلی، سپنسر 

اشعار جبران نکات مزخرف قرون وسطایی را میکرد، یا توصیفات عالی مطالب غیرواقعی را زیبا جلوه میداد به کار 

ولی سپنسر  ;و کمال آنها در شگفت میافتیم بردن قطعات شش مصراعی جدید کاري دشوار بود، و ما غالبا از روانی

سپنسر از ادامه ملکه پریان دست برداشت تا اشعار کوتاهتري ! غالبا معنی مصراعی را به خاطر قافیه آن خراب میکند

غزلیاتی که او تحت عنوان عشقهاي کوچک ساخته است، شاید تقلیدي از پترارك و . بسازد که موید شهرتش باشند

با این زن ازدواج کرد و نشاط  1594وي در سال . سی از عشقبازي یکساله او با الیزابت بویل باشدیا شاید انعکا

سپنسر، بیآنکه خودخواه باشد، ما را نیز در . عروسی خود را در زیباترین شعرش موسوم به سرود عروسی بیان داشت

: کند لذت بردن از زیبایی او سهیم می

ویید که آیا چنین موجود زیبائی در شهر خود دیدهاید، که چنین شیرین و چنین اي دختران بازرگانان، به من بگ

چشمان دلفریب او مثل یاقوت  ;دوستداشتنی و چنین آرام و تا این اندازه مزین به زیبایی و پرهیزکاري بوده باشد

  . آفتاب سرخ شده استهاي او شبیه سیبهایی است که بر اثر  کبود میدرخشند، پیشانی او به سپیدي عاج است، گونه

  . لبهاي او، که مثل آلبالو است، مردان را مسحور میکند تا آنها را گاز بگیرند

  . سینه او مثل ظرفی از سرشیر منجمد نشده است

  . نوك پستانهایش مثل سوسنهایی است که غنچه کردهاند

  . یه استگردن سپید او به برجی از مرمر میماند، و سراسر بدن او به نمایشگاه قصر شب

  :هنگامی که جشن عروسی به پایان میرسد، وي از میهمانان خواهش میکند که مجلس را بیدرنگ ترك گویند

 ;این قدر بس که همه روز از آن شما بوده است ;اي دختران، دست از شادي بردارید، نشاط شما به پایان رسیده است

  . اکنون روز به آخر رسیده و شب به شتاب نزدیک میشود

  . ... نون عروس را به حجله بیاوریداک

هاي معطر و  هاي ابریشم و ملحفه ها بخوابانید و پارچه او را میان سوسنها و بنفشه ;و او را روي بسترش بگذارید

  ... رویش بکشید آراسروتختیهاي 

. ی هیچ گونه طوفان سهمگین با غوغاي غمانگیز بگذرداما بگذارید که شب، آرام و بیصدا، ب

  ... را در آغوش بگیرد آلکمنهدرست مثل شبی که یوپیتر میخواست 

  . منعکس شوددیگر اجازه ندهید که دختران و پسران آواز بخوانند، و نگذارید که جنگل به آنها پاسخ گوید و صداشان 

آیا هیچ دختري سرانجامی دالنگیزتر از این داشته است سپنسر اثر زیباي دیگري، موسوم به چهار سرود، دارد که در 

وي به پیروي از افالطون، . آن از عشق زمینی، زیبایی زمینی، عشق آسمانی، و زیبایی آسمانی تمجید کرده است

خود اظهار ندامت و پشیمانی کرده است و این نکته در منظومه )) راوانتصانیف شهوانی ف((فیچینو، و کاستیلیونه از 

همچنین سپنسر به روح خود دستور میداد که به منظور کشف و احساس . اندیمیون، اثر کیتس، موثر بوده است

  . زیبایی آسمانی، که به درجات مختلف در همه موجودات زمینی یافت میشود، زیبایی جهانی را بشکافد

اندکی پیش از آنکه . که روي آتشفشانی از مصایب ایرلندیها قرار داشت، زندگیش هر روز در خطر بود سپنسر،

مطلبی ) زیرا فقط شاعرانند که میتوانند نثر زیبا بنویسند(آتشفشان غضب ایرلندیها فوران کند، سپنسر با نثري زیبا 
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چگونه انگلیسیها میتوانند پول و قواي خود را  تحت عنوان منظره وضع فعلی ایرلند نگاشت، و در آن تذکر داد که

، ایرلندیهاي مانستر، که دارایی خود را از دست داده بودند، سر به 1598در اکتبر . براي انقیاد آن جزیره به کار برند

که سپنسر و زنش، که از این معر. مهاجران انگلیسی را بیرون راندند و قلعه کیلکولمن را آتش زدند ;شورش برداشتند

به سختی جان به در بردند، به انگلستان گریختند و سه ماه بعد، شاعر که قوا و نقدینه خود را از دست داده بود، 

ارل آو اسکس، که مردي جوان بود، و تقدیر مقرر کرده بود که پس از مدت کوتاهی به دنبال او ) 1599. (درگذشت

شاعران و نجبا پشت سر هم به حرکت درآمدند و در گور او . جهان را ترك کند، مخارج تشییع جنازه او را پرداخت

  . در وستمینستر مرثیه و گل ریختند

غزلها از حیث قالب، عالی و از حیث موضوع و . در این عصر همه انگلیسیها به غزل مانند درام عالقه بسیار داشتند

در این . خست حامیان ادب شکایت میکردندعبارت، متشابه بود و شاعران تقریبا در همه آنها از بیمهري دوشیزگان و 

. غزلیات به زیبارویان توصیه شده است که قبل از پژمرده شدن گل زیبایی، به عشاق اجازه دهند که آن را بپیچند

گاهی نیز موضوعی غریب به میان میآید، مثال عاشق به معشوق وعده میدهد که در صورت ازدواج فوري، کودکی 

که پترارك از دلبري به نام الئورا الهام میگیرد، هر شاعري در جستجوي دلبري است که  همانطور. تحویل او دهد

کانستبل  ;الج، فیلیسرا ;نیل، دلیارا ;منبع الهامش باشد، آن را مییابد، و مجموعه غزلهایی به نام وي منتشر میکند

ال آنکه بن جانسن، که شخصی بسیار و ح. مشهورترین این غزلسرایان دنیل است. و فولک گرویل، سلیکارا ;دیانارا

در پگاسوس اثر مایکل در ایتن همه گونه قالب شعر . مینامید)) مردي شرافتمند ولی غیرشاعر((سختگیر بود، او را 

دیده میشود، ولی در یکی از غزلیاتش موضوع جدیدي به چشم میخورد، و آن این است که با معشوقه خسیس خود 

روي هم رفته، ))! از آنجا که راه دیگري نیست، بیا یکدیگر را ببوسیم و بگذریم: ((یکندطعنهزنان این گونه تودیع م

نثر این زمان قوي، . جز در مورد درام، ادبیات انگلستان در دوره الیزابت هنوز یک نسل از ادبیات فرانسه عقب بود

اما کسی مانند رابله یا  ;ا شکوه داشتانعطافپذیر، غالبا پیچیده، مطول و ذوقی بود، ولی عظمتی شاهانه یا آهنگی ب

. اشعار انگلیسی، به استثناي سرود عروسی و ملکه پریان، تقلید محقري از قالبهاي خارجی بود. مونتنی بوجود نیاورد

 ;سپنسر هرگز نتوانست طرفدارانی در قاره اروپا پیدا کند، کما اینکه رونسار نیز در انگلستان طرفدارانی پیدا نکرد

باالدها، خیلی زودتر . زبان و احساسات، نوعی موسیقی میسازد که در آن سوي مرزهاي سخن شنیده نمیشود شعر، از

ها  ها میآویختند و در کوچه مردم آنها را برروي دیوار منازل و میکده ;از شعر درباري در میان مردم مقبول میشدند

شاید این اشعار مردمپسند، و نه تصنیفات زیباي . میکندمرثیه لرد رندال هنوز ما را متاثر . میفروختند و میخواندند

. غزلسرایان، بود که مردم دوره الیزابت را براي درك اشعار شکسپیر آماده ساخت

V -  فن نمایش  

پس چگونه شد که ادبیات انگلستان، که در دوره طوالنی میان چاسر و سپنسر ناچیز بود، به مقام آثار شکسپیر ارتقا 

و شاید درنتیجه صلحی ممتد و ثمربخش، یا جنگی تحریک کننده و  ;نتیجه افزایش و گسترش ثروتیافت شاید در 

نویسندگان از پالوتوس و  ;پیروزمندانه، و شاید در نتیجه تاثیر ادبیات خارجی بود که افق فکر انگلیسیها بازتر شد

مخصوصا در . (یی در انگلستان بازي میکردندبازیگران ایتالیا ;ترنتیوس فن کمدي، و از سنکافن تراژدي را میآموختند

، تعداد چهار صد و سی و پنج کمدي در 1642و  1592بین سالهاي  ;هزارگونه تجربه به عمل میآمد ;)1577

. هاي کوتاه در میان دو پرده دیگر شکل کمدي به خود گرفتند انواع فارس و پرده. انگلستان نمایش داده شد

اعتقادي مردم به  که صفات و اخالق را در آنها مجسم میکردند، به علت بی نمایشهاي مذهبی و نمایشهایی

، نیکولس یودل نخستین کمدي 1553در سال . انگیز غیرمذهبی درآمد هاي مقدس، به صورت درامهاي غم افسانه
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تراژدي  و کالي اینرتمپل نخستین 1561در سال . کالسیک انگلیسی را به نام رلف الفزن و پر سر و صدا تهیه کرد

. انگلستان را به صورت کالسیک تحت عنوان گوربودوك به روي صحنه آوردند

. به نظر میرسید که تا مدتی آن قالب، که از رم قدیم به ارث رسیده بود، نوع درام را در عهد الیزابت معین کند

وم کالسیک مانند سیدنی، استادان دانشگاه مانند هاروي، و کالي شاعر مانند جروج گسکوین، مردمانی آشنا با عل

بدین معنی که فقط یک عمل یا موضوع اصلی وجود داشته : در نمایش بودند)) گانه وحدتهاي سه((خواهان رعایت 

این سه وحدت، تا آنجا که ما . باشد و آن نیز در یک مکان صورت گیرد و از لحاظ زمان بیش از یک روز طول نکشد

خود . در مورد تفسیري بر کتاب صناعت شعر، از ارسطو، اعالم شد) 1570(میدانیم، نخست به وسیله کاستلوترو 

. صورت گیرد)) فقط در یک دوران خورشید((و توصیه میکند که عمل  ;ارسطو فقط خواهان وحدت عمل است

)) نمایش مردم پست((همچنین خواهان چیزي است که در آن میتوان وحدت حالت نامید، یعنی کمدي به عنوان 

سیدنی در دفاع از شعر یا سه وحدتی که )). مخلوط شود((است )) نمایش اقدامات قهرمانانه((تراژدي که  نباید با

اینک نمونهاي از . کاستلوترو نام برده موافق است، ولی خشونت و مطایبه را نیز در نمایشهاي آن دوره توصیه میکند

  :نظر وي

آن قدر کشورهاي کوچک در آن میتوان دید، که بازیگر، در  آسیا از یک سو، و افریقا از سوي دیگر دیده میشود، و

زیرا معموال یک شاهزاده  ;در مورد زمان کمتر سختگیري میشود. ... ابتداي ورود به صحنه، باید بگوید که در کجاست

پس از چندین مالقات، شاهزاده خانم آبستن میشود و کودك زیبایی  ;و یک شاهزاده خانم عاشق یکدیگر میشوند

شود و به زنی دل میبازد و نزدیک است صاحب بچهاي بشود، و همه این جریانات در  کودك نیز مردي می ;یزایدم

  . ظرف دو ساعت روي میدهد

انگلستان آنها را نپذیرفت، درامهاي تراژیک خود را  ;فرانسه از قوانین کالسیک پیروي کرد و راسین را به وجود آورد

غایت مطلوب رنسانس در فرانسه نظم، دلیل، تناسب، و . کسپیر را به وجود آوردموافق با اصول طبیعی ساخت و ش

تماشاگران عصر الیزابت، که مرکب از اشراف کوچک و . و در انگلستان آزادي، اراده، بذلهگویی و زندگی ;آدابدانی بود

بودند، و به گزارشات مفصل  طبقات متوسط و عوام بودند، به نمایشهاي متنوع و پرمایه عالقه داشتند و خواهان عمل

همچنین آنان براي خندیدن حاضر بودند، و مهم . درباره اعمالی که بر صحنه شاهد آن نبودند توجهی نمیکردند

گذشته از این، فکري تربیت نیافته داشتند که . نمیدانستند که گورکنها با شاهزادهاي درباره فلسفه بحث کنند

  درام دوره الیزابت حاکی از مردم . با اشاره عالمتی یا مصراعی از قارهاي عبور کندمیتوانست از محلی به محلی برود و 

از این لحاظ بود . انگلستان در آن زمان بود، نه حاکی از یونانیهاي عهد پریکلس، یا فرانسویهاي عصر سلسله بوریون

خارجی بود، در انگلستان ریشه  هاي که آن درام به صورت هنري ملی درآمد، در صورتی که هنرهایی که تابع نمونه

درام انگلستان، پیش از آنکه مارلو و شکسپیر را به وجود آرد، مجبور بود مانع دیگري را از پیش پاي خود . نگرفت

نهضت جدید پیرایشگري صحنه نمایش را در عهد الیزابت مرکز بتپرستی، وقاحت، و بیحرمتی به مقدسات . بردارد

در سال . ها بود ها به تماشاخانه و روسپیها در میان تماشاگران و نزدیکی فاحشهخانه میدانست و مخالف حضور زنها

نوشت و متذکر )) نردبازي، رقص، نمایش، و نمایشهاي بین دو پرده((، جان نورثبروك مقاله بسیار تندي علیه 1577

  : شد که

ها براي عملی کردن و  ها و تماشاخانه به عقیده من، شیطان هم وسیله سریعتر و مدرسه بهتري، جز این نمایشنامه

بنابر  ;تعلیم دادن میل خود، یعنی انداختن مردان و زنان در دام شهوترانی و امیال کثیف مربوط به روسپیبازي، ندارد

ها را هم منحل کنند و جلو آن  ها را میبندند، آن تماشاخانه خانه این، الزم است که اولیاي امور، همچنانکه در روسپی

  . گران را بگیرندبازی
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ولی هنگامی که  ;میدانست)) بیعیب((مدرسه بدي تالیف گوسن نسبتا مالیمتر بود و بعضی نمایشها و بازیگران را 

الج به وي پاسخ گفت، گوسن دیگر میان خوب و بد تشخیص نداد و در کتاب موسوم به بازیگرانی که در پنج پرده 

و بازیگران را استادان گناه و معلمان هرزگی قلمداد  ;و زنا دانست مجاب شدند، نمایشها را مسبب شرارت و فساد

هاي قتل،  به عقیده منتقدان، کمدیها عبارت از تصاویر فاسدکننده گناه و شرارت، و تراژدیها محرك نمونه. کرد

ه زنگ در ابتداي سلطنت الیزابت، یکشنبه روز معمولی نمایش بود، و در همان زمان ک. خیانت، و عصیان بودند

کلیساها مردم را به نماز بعد از ظهر فرا میخواند، صداي شیپور آغاز نمایش را اعالم میکرد، کشیشها از مشاهده آنکه 

چطور : ((یکی از واعظان فریاد میزد. ها حضور یابند، وحشت میکردند مردم از کلیساها غایب میشدند تا در تماشاخانه

کثیف میتواند هزار نفر را جلب کند، در حال آنکه آهنگ ناقوس قادر  است که وقتی شیپور مینوازند، یک نمایش

طرز گول زدن شوهرها و یا ((و نورثبروك به همان منوال میگفت، اگر )) نیست صد نفر را در مجلس وعظ جمع کند

کردن، و  زنهایتان را یاد بگیرید، و اگر بتوانید مثل زنان روسپی نمایش بدهید، یا تملق، دروغگویی، کشتن، کفر

خواندن آهنگهاي قبیح را بیاموزید، آیا در آن صورت، پس از مشاهده این گونه نمایشهاي بین دو پرده، آنها را یاد 

هایی  درامنویسان با نوشتن رساله پاسخ میدادند، و در نمایشنامه)) نخواهید گرفت و به تمرین آنها نخواهید پرداخت

آیا فکر میکنی : ((سر تابی بلچ در آن نمایشنامه از دلقکی پرسید. میکردندنظیر شب دوازدهم پیرایشگران را مسخره 

بله، : ((و دلقک در پاسخ میگوید)) چون خودت آدم پرهیزکاري هستی، دیگر شیرینی و آبجو وجود نخواهد داشت

هایی  درامنویسان، و حتی شکسپیر، در آثار خود قصه ))!بودقسم به سنت آن، و زنجبیل هم در دهان تند خواهد 

شکسپیر در نمایشنامه پریکلس اطاقی را در محل فحشا . مربوط به عنف، خشم، زنا با محارم، زنا و فحشا آوردهاند

)). اند از کار مداوم پوسیده شده((نشان میدهد که گرداننده آن شکایت دارد از اینکه زنان آنجا 

در سال . ولیاي امور لندن که بعضی از آنان نیز از فرقه پیرایشگران بودند تصور میکردند که حق با پیرایشگران استا

 ;هایی که مورد سانسور قرار نگرفته و داراي پروانه نبود، جلوگیري میکرد ، انجمن شهرداري از اجراي نمایشنامه1574

خوشبختانه، الیزابت و اعضاي شوراي )). مور زبان هنر را بستهانداولیاي ا: ((و از اینجاست که شکسپیر گفته است

هایی از بازیگران را در اختیار داشتند، و تحت توجه ملکه  چندین تن از لردها گروه. سلطنتی از نمایش لذت میبردند

  . و بر اثر سانسوري که شدید نبود، شش گروه بازیگر اجازه یافتند که در شهر نمایش دهند

ها اجرا شده بود، ولی در همان سال  ، نمایشهایی مخصوصا روي سکوهاي موقتی در حیاط مهمانخانه1576قبل از 

معروف شد، و براي آنکه در )) تماشاخانه((جیمز بربیج نخستین تماشاخانه دایمی انگلستان را ساخت که فقط به 

هاي  پس از مدت کوتاهی، تماشاخانه. دقلمرو قضاوت لندن نباشد، آن را در خارج شهر و در حومه شوردیچ برپا کر

ریچارد و کاثبرت  1599، در )1599(، و بخت )1596(، تئاتر فرایارهاي سیاه )1577?(مانند پرده : دیگر تاسیس شد

. بربیج تماشاخانه پدر را خراب کردند و به جاي آن تماشاخانه کره را در ساوثوارك در وسط رودخانه تمز بنیان نهادند

و از اینجاست که شکسپیر آن را چنین نامیده  ;ن هشت ضلعی، ولی ظاهرا داخل آن مستدیر بودشکل خارجی آ

بسیاري از آنها به آمفی تئاترهاي وسیع . هاي لندن از چوب بود همه تماشاخانه 1623قبل از )). چوبی Oاین : ((است

دور تا دور را احاطه کرده بود، بنشینند  در حدود دو هزار تماشاگر میتوانستند در لژهاي باالي آن، که. شباهت داشت

مینامیدند، یعنی )) تماشاگران بیذوق((این عده را . و هزار نفر دیگر میتوانستند در حیاط در اطراف صحنه جمع شوند

، کسانی که 1599در سال . مالمت میکند)) اللبازي و سر و صدایشان((همان کسانی که هملت آنها را به سبب 

را ایستاده تماشا کنند، یک پنی میپرداختند، و بهاي بلیط لژ باال دو یا سه پنس و نرخ بلیط روي  میخواستند نمایش

صحنه عبارت از سکوي وسیعی بود که بر یکی از دیوارها تکیه داشت و تا اواسط حیاط پیش . صحنه کمی بیشتر بود

)) نگهبان صحنه((اي خود را میپوشیدند، و در پشت آن اطاق آرایش قرار داشت، که در آن بازیگران لباسه. آمده بود
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هاي  هاي گل، جعبه این اثاث عبارت بود از تابوت، جمجمه، درختان شمشاد، بوته. اثاث نمایش را آماده میداشت

همچنین ماشینهایی وجود . هاي خون و چند سر بریده کوچک، پرده، دیگ، نردبان، اسلحه، آالت مختلف، شیشه

را از کف صحنه )) جادوگران((و )) ارواح((پایین میآوردند و )) آسمان((ها را از  ایان و االههداشت، که بدان وسیله خد

را در )) خورشید((گذشته از این، نوعی باران را با کشیدن نخی فرو میریختند، و به وسیلهاي . باال میکشیدند

ه باز و بدون پرده مانع از تغییر فوري این اثاث کمبود مناظر را جبران میکرد، زیرا صحن)). میآویختند)) آسمان((

. وضع ظاهر نمایش میشد

در عوض، جریان نمایش در میان خود تماشاگران صورت میگرفت، و خود آنان تقریبا احساس میکردند که در وقایع 

ن تماشاگران کمتر از خود نمایش نبودند، ارابهرانها توتون، سیب، گردو، و اعالمیه به تماشاگرا. شرکت دارند

زنها نیز . و در روزگار بعد، به قول ویلیام پرین، که پیرو فرقه پیرایشگران بود، به زنها پیپ تقدیم میکردند ;میفروختند

ها حضور مییافتند، و بیمی از تهدید کشیشان نداشتند که معاشرت با مردان را باعث اغواي آنان  بیشتر در تماشاخانه

فت و نمایش تعطیل میشد، زیرا تماشاگرانی که در اطراف صحنه بودند، گاهی هم جنگ طبقاتی درمیگر. میشمردند

براي درك یک نمایش عصر . بقایاي خوراکیهاي خود را روي لباس شیکپوشانی که روي صحنه بودند، میریختند

براي  نمایشهاي عشقی را دوست داشتند و در نتیجه آمادگی شدید: الیزابت، باید به خاطر داشته باشیم که تماشاگران

همچنین درنتیجه شور و هیجانی که داشتند، از . شوخی، از وجود دلقکها و پادشاهان و در کنار هم لذت میبردند

در میان آنان اشخاص مغرور و خودستا نیز یافت میشدند که از فصاحت و بالغت لذت . دعوا و مرافعه خوششان میآمد

تلزم این بود که بازیگران گاهی با خودشان در یکی از آن گذشته از این، صحنه سه گوشه تماشاخانه مس. میبردند

  . ها حرف بزنند گوشه

ها،  بازیگران دورهگرد تقریبا در هر شهري در روزهاي جشن دیده میشدند، و در میدان دهکده. تعداد بازیگر کم نبود

ر زمان شکسپیر بازیگر زن حق د. ها، یا در انبارها و قصرها، و در مجالس شبنشینی نیز نمایش میدادند حیاط میخانه

نقش زنان را پسران بازي میکردند، و گاهی تماشاگر عهد الیزابت پسري را در صحنه . نداشت که روي صحنه بیاید

در مدارس اشرافی، دانشآموزان خودشان . میدید که در نقش زنی بازي میکند که به جامه پسر یا مردي درآمده است

هاي بزرگساالن رقابت  هایی از این دانشآموزان با دسته دسته. تعلیم و تربیت آنان بود نمایش میدادند، و این نیز جزو

شکسپیر از این رقابتها . هاي خصوصی نمایش میدادند، و تماشاگران ورودیه میپرداختند میکردند و در تماشاخانه

  . آموزان دیگر نمایش ندادند ، دانش1626شکایت داشت، و پس از 

نکه به عنوان ولگرد محسوب نشوند، خود را تحت حمایت اشراف متمول مانند لستر، ساسکس، بازیگران، براي آ

دریاساالر انگلستان، و رئیس تشریفات سلطنتی هر یک شرکتی از این گونه . واریک، آکسفرد، و اسکس قرار میدادند

در غیر این  ;رهاي بزرگ نمایش بدهندبه بازیگران فقط وقتی پول میدادند که آنها در تاال. بازیگران در اختیار داشتند

سهام را نابرابر تقسیم . داشتند، قوت الیموتی به دست میآوردند)) شرکت((صورت، بازیگران از سهامی که در 

ریچارد بربیج، که . کارفرما یک سوم و بازیگران درجه اول قسمت عمده بقیه منافع را دریافت میداشتند ;میکردند

ادوارد الین، رقیب او، کالج . لیره عایدي داشت 300بود، ملکی برجاي گذاشت که سالی )) انستارگ((مشهورترین این 

جان . هاي بسیار داشتند بازیگران مشهور نیز مورد توجه شدید مردم بودند و معشوقه. دالیج را در لندن بنا نهاد

را بازي )) ریچارد سوم((یج نقش شبی که برب: منینگم در یادداشت روزانه خود قصه مشهوري بدین شرح نقل میکند

میکرد، زنی آنچنان شیفته او شد که قبل از خروج از تماشاخانه از وي خواست که همان شب با لباس ریچارد سوم به 

ویلیام شکسپیر که پایان گفتگوي آن دو را شنیده بود، به جاي او رفت و مورد پذیرایی قرار گرفت و . مالقات او برود
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وقتی خبر رسید که ریچارد سوم مقابل در منتظر است، شکسپیر . ج، به منظور خویش نایل آمدپیش از ورود بربی

. بوده است سومپیغام داد که ویلیام فاتح قبل از ریچارد 

VI -1593- 1564: کریستوفر مارلو   

لیره به  8تا  4نبود، زیرا آنها نمایشهایی را که مینوشتند، در مقابل  وضع درامنویسان به خوبی وضع بازیگران

و شرکتها معموال از انتشار متن آن  ;شرکتهاي نمایش دهنده میفروختند و دیگر حقی نسبت به آنها نداشتند

ي گاهی شخص تند نویسی ضمن اجرا. تا مبادا به دست شرکتهاي رقیب بیفتد. ها جلوگیري میکردند نمایشنامه

نمایشنامهاي متن آن را به سرعت مینوشت، و صاحب چاپخانهاي هم از آن، مطالب دست و پا شکستهاي درست 

چنین مطالبی معموال داراي نام نویسنده نبود، و از اینجاست که . میکرد، که نتیجهاي جز عصبانیت نویسنده نداشت

) 1592(نظیر آردن آو فورشم . وي صحنه آمده استهایی که نویسنده آنها معلوم نیست، قرنها ر بعضی از نمایشنامه

  . که قرنها علیرغم گمنامی نویسنده اجرا میشد

هاي نسبتا جالبی اجرا میشد، اگر چه بعضی از آنها چند روز  هاي انگلیسی نمایشنامه ، در صحنه1590پس از سال 

اندیمیون، اثر او، داراي  ;ده استجان لیلی در کمدیهاي خود اشعار غنایی و دلنشینی آور. بیشتر دوام نمیکرد

شاید رابرت گرین در کتاب خود . فریبندگی خاصی است که راه را براي رویاي نیمهشب تابستانی هموار ساخت

تامس کید در تراژدي . موسوم به فرایار بیکن و فرایار بانگی از کتاب دکتر فاوست، اثر مارلو، استفاده کرده باشد

موفقیت این قصه باعث شد  ;ه آدمکشی ذکر میکند و در آخر آن کسی را زنده نمیگذارداسپانیایی، قصهاي مربوط ب

در اینجا نیز مانند نمایشنامه هملت . که درامنویسان عصر الیزابت با پزشکان و ژنرالها در ریختن خون رقابت کنند

. روحی را میبینیم که خواهان انتقام گرفتن است و نمایشی در نمایش است

و چون فرزند کفاشی اهل کنتربري بود، امکان داشت  ;مارلو درست دو ماه قبل از شکسپیر تعمید یافت کریستوفر

ضمن تحصیل در دانشگاه، سر . ولی پارکر، اسقف اعظم، مخارج تحصیل او را پرداخت ;نتواند به دانشگاه راه یابد

. یی که علیه ملکه چیده میشد، آگاه شودها فرانسیس والسینگم او را به عنوان جاسوس استخدام کرد تا از توطئه

مطالعات او در علوم و ادبیات کالسیک باعث سستی عقیدهاش نسبت به الهیات شد، و آشنایی او با عقاید ماکیاولی 

به لندن رفت و به اتفاق تامس کید  1587ال در س .اممارلو پس از اخذ درجه . به شکاکیت او رنگ بدگمانی نیز داد

ریچارد بارنز، که از عمال . در اطاقی مسکن گزید و به مجمع رالی و هریت، که وارسته از قید مذهب بود، پیوست

پیدایش مذهب فقط براي این بود که بشر : ((که مارلو گفته است) 1592(دولت بود، به ملکه چنین گزارش داد 

که اگر منفعتی در مذهب وجود داشته باشد در مذهب طرفداران پاپ است، ... سی حرامزاده بودکه عی... مرعوب شود

و که ... که همه پروتستانها احمقهاي مزوري هستند... زیرا مراسم مذهبی خود را با تشریفات بیشتري برپا میکنند

هر مجلسی که قدم میگذارد، حاضران را این مارلو در : ((بارنز همچنین گزارش داد)). سراسر انجیل پر از کثافت است

بارنز )). به بیدینی ترغیب میکند، و میگوید که نباید از غول و لولو ترسید، و خدا و کشیشها را کامال مسخره میکند

به دار آویخته شد، براي آنکه حرف خود را به کرسی بنشاند )) پست کنندهاي((به مجازات جرم  1594که در سال 

رابرت گرین، ضمن دعوت دوست خود به اخالق پسندیده، . رلو از همجنسگرایی دفاع کرده استگزارش داد که ما

بازداشت شد، در اثناي شکنجه گفت که مارلو  1593مه  12تامس کید، که در . مارلو را طرفدار کفر و الحاد میداند

  )). دعا میخندد نماز و((و به )) بیدین، افراطی و قسیالقلب است و کتب مقدس را مسخره میکند((

مارلو، مدتها پیش از آنکه این گزارشها به دست دولت برسد، درامهاي زیبایی نوشته و روي صحنه آورده و به بیدینی 

ظاهرا تیمور لنگ کبیر را در کالج ساخت، و آن را در همان سال که فارغالتحصیل شد، روي . خود اشاره کرده بود

وي در این نمایشنامه چنین . ، و قدرت، دلیل خوي فاوستی شاعر استتمجید وي از علم، زیبایی. صحنه آورد
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روح ما، که با استعداد خود میتواند معماري شگفتانگیز جهان را درك کند، و مسیر هر سیاره سرگردان را : مینویسد

  . هنوز در پی دست یافتن به علم نامتناهی است. اندازه بگیرد

و با وجود این، تا زمانی که به  ;، و از ما میخواهد که خود را فرسوده کنیمو همیشه مثل کرات بیآرام حرکت میکند

  . ایستد ها دست نیافتهایم از حرکت باز نمی رسیدهترین میوه

شرح خصوصیات اشخاص به سادگی برگزار . دو نمایشنامهاي که مارلو درباره تیمور نوشته، ناپخته و ناشیانه است

بدین ترتیب، تیمور لنگ، مظهر غرور . ر شخص را با یک صفت متمایز ساخته استبدین معنی که مارلو ه. شده است

و قدرت است، و حال آنکه غرور به منزله خودبینی دانشجویی است که چیزهاي تازه بسیار آموخته، ولی آنها را درك 

در این داستان جویهاي  .نکرده است، و این خود نمیتواند نظیر اعتماد آرام فرمانرواي مستبدي چون تیمور لنگ باشد

پس چه عاملی باعث شد که این نمایشنامه به عنوان . خون بسیار جاري است و در آن وقایع نامحتمل میتوان دید

موفقترین نمایشنامه دوره الیزابت تلقی شود شاید عنف، خونریزي، و مبالغه، و نیز، به عقیده ما، بدعتها و فصاحت 

در این اثر افکاري وجود داشت که گستاخانهتر عرضه شده بودند، تصاویري که  .زمینه موفقیت آن را فراهم آورد

در . عمیقتر احساس میشدند، عباراتی که مناسبتر ادا میشدند، و نظیر آنها در تئاترهاي عصر الیزابت شنیده نشده بود

به چشم میخوردند که از وجود داشتند که جانسن آنها را تمجید میکرد و مطالبی )) مصراعهایی عالی((اینجا نیز 

مارلو، که در نتیجه تشویق به هیجان آمده بود، با . حیث شیرینی و زیبایی، به عقیده او، در نوع خود بینظیر بودند

در . شدت و حدت بسیار به نوشتن بزرگترین نمایشنامه خویش، یعنی سرگذشت غمانگیز دکتر فاوستوس پرداخت

در علم زیاد، اندوه زیاد ((و )) لذت فهمیدن، لذت غمانگیزي است((بود که قرون وسطی، در علم اخالق چنین آمده 

با وجود این، حس جاهطلبی مردم . و طبق این فرضیه، عالقه به آموختن نوعی گناه به شمار میآمد)) وجود دارد

و شیطان مخالف این نهی و تحریم بود، و حتی بعضیها براي دست یافتن به اسرار و قواي پنهانی از جادوگري 

مارلو، فاوستوس را به عنوان یک پزشک حاذق و معروف ویتنبرگ معرفی میکند که از حدود . استمداد میکردند

معلومات خود راضی نیست، و در رویاي دست یافتن به وسایل جادوگري به سر میبرد تا بدان وسیله بر همه چیز 

  : میگوید. دست یابد

  ... ت میکند در اختیار من خواهد بودهمه چیزهایی که میان قطبهاي آرام حرک

  . پریان را بفرستم که آنچه را مطلوب من است بیاورند

کلیه ابهامات را حل کنند، و هر اقدام جسورانهاي را که میخواهم انجام دهند، میخواهم که آنها براي یافتن طال به 

. هاي دنیاي جدید تجسس کنند همه گوشه هند پرواز کنند، در اقیانوسهاي مشرق به جستجوي مروارید بپردازند، در

هاي جدید را بر من بخوانند، و  به آنها دستور خواهم داد که فلسفه ;هاي مطبوع و چیزهاي لذیذ شاهانه بیابند تا میوه

  . اسرار تمام پادشاهان خارجی را به من بگویند

مدت بیست و چهار سال لذت و قدرت بی مفیستوفلس به فرمان او ظاهر میشود و میگوید که حاضر است که به او تا 

فاوستوس این پیشنهاد را میپذیرد، و قرارداد را با . پایان ببخشد، مشروط به آنکه وي روح خود را به لوسیفر بفروشد

نخستین تقاضاي او این است که زیباترین دوشیزه آلمان به عقد ازدواج او . خون بازوي مجروح شدهاش، امضا میکند

و به او توصیه . اما مفیستوفلس او را از ازدواج باز میدارد ;))به علت آنکه من هرزه و شهوت پرستم((د درآید و میگوی

فاوستوس هلن تروا را میخواهد، و چون حاضر میشود، وي به نشاط . هایی برگزیند میکند که به ترتیب معشوقه

  :درمیآید و میگوید

درآورد، و برجهاي مرتفع ایلیوم را با خاك یکسان کرد اي هلن  آیا این همان چهره بود که هزار کشتی را به حرکت

  ... زیبا، با بوسهاي به من عمر جاویدان عطا کن
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  ... تو از هواي شامگاه که با لطف هزار ستاره همراه است زیباتري

خداوند  در آنجا فاوستوس الاقل براي پایان دادن به لغت ابدي از. پرده آخر با قدرت فراوان نگاشته شده است

بگذار که فاوستوس هزار سال یا صد هزار سال در دوزخ بماند، ولی سرانجام او : ((مایوسانه استرحام میکند و میگوید

. در این پرده است که فاوستوس در نیمشب میان تصادم شدید و کورکننده ابرها ناپدید میشود))! را رستگار کن

  . شاخهاي که ممکن بود برومند شود قطع شد: را نیز میخوانند) و وفاتنامه مارلو(دسته همسرایان وفاتنامه او 

همچنین شاخه غار آپولون سوخت شاید در این نمایشها، مارلو قصد داشت که آتش شوق خرد را براي علم، زیبایی، و 

ورد تا به قدرت فرو بنشاند، به عقیده ارسطو، خاصیت تطهیر کننده درامهاي غمانگیز بیشتر به درد نویسنده آنها میخ

در یهودي مالت عالقه به قدرت به صورت حرص جمعآوري ثروت درمیآید، و این عالقه در مقدمه از . درد تماشاگران

  : زبان ماکیاولی نقل میشود

  . مرا بیش از همه تمجید میکنند. کسانی که از من متنفرند

  . اگر چه بعضی از مردم آشکارا از کتابهاي من بد میگویند

و هنگامی که کتابهاي مرا دور میافکنند،  ;ا میخوانند و بدان وسیله به مسند قدیس پطرس دست مییابندولی آثار مر

. به دست پیروان متملق من مسموم میشوند

  . به عقیده من مذهب بازیچهاي بیش نیست، و گناهی بدتر از جهالت وجود ندارد

. مه کسانی که جلو منافع او را میگیرند تنفر داردباراباس رباخوار نیز صفت مجسمی است، طمعکاري است که از ه

  : آدم مضحک نفرتانگیزي است که عیوب بزرگی دارد، مارلو میگوید

بیندازم،  هاي خود را باال و شانه ببوسمدر فلورانس، وقتی که مرا سگ مینامیدند، یاد گرفتم که چگونه دست خود را 

  . و مثل راهبان پابرهنه، سر تسلیم فرود آرم

  . در صورتی که امیدوار بودم که آنها را روي بساط در حال مرگ ببینم

هنگامی که )). ثروت بیکران در اطاقی کوچک به نشاط درمیآید((باراباس به جواهرات خود مینگرد و از آن همه 

را به خاطر میآورد، فریاد  شایالكمیکند وي با کلماتی محبتآمیز، که دخترش کیسه پول او را، که گمشده بود، پیدا 

قدرت و استحکامی به مثابه خشم، همچنین طنز و قدرت کالمی در این ))! دخترم، پولم، ثروتم، سعادتم: ((میزند

  . نزدیک میکندنمایش وجود دارد که مارلو را به شکسپیر 

این پادشاه جوان که، به تازگی تاج بر سر نهاده است، کسی را به دنبال . مارلو ادوارد دوم به شکسپیر نزدیکتر شد

اشرافی که  ;خود گیوستن میفرستد، او را نوازش میکند، و مناصب و ثروتهاي فراوان بدو میبخشد)) دوست یونانی((

ادوارد به فلسفه متمایل میشود و به . برمیدارند و او را از سلطنت خلع میکنند از نظر ادوارد افتادهاند، سر به شورش

  :دوستان باقیمانده خود میگوید

هاي معروف هنرها از افالطون و ارسطو  اکنون فلسفهاي را که در پرورشگاه ;سپنسر بیا، بالدك بیا، کنار من بنشینید

  . آموختهاید آزمایش کنید

این شخصیتهاي نمایش  ;ته شده، این شعر که مربوط به حساسیت، تخیل، و قدرت استاین درام که به خوبی ساخ

که به طور واضح و غیر متناقض تصویر شدهاند، این پادشاه که تا آن اندازه متمایل به امردبازي و غرور است و با 

، اثر شکسپیر، است که وجود این، به سبب سادگی و جوانی و ظرافتش باید او را ببخشید، خیلی شبیه ریچارد دوم

. یک سال پس از آن ساخته شد

این درامنویس بیست و هفت ساله، اگر به حد کمال رسیده بود، چه کارها که انجام نمیداد در آن زمان، شکسپیر 

در . هاي ناچیزي مانند رنج بیهوده عشق، دو نجیبزاده از ورونا، و کمدي اشتباهات بود مشغول نوشتن نمایشنامه
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در ادوارد  ;الت، مارلو یاد گرفته بود که چگونه هر صحنه را طوري تنظیم کند که طبق طرح معینی باشدیهودي م

شاید وي ظرف یک یا دو سال دیگر میتوانست . دوم فرا گرفت که چگونه اشخاص فراتر از تجسم یک صفت باشند

و  ;و نیک انجام بدهد، به رشته تحریر درآورد هاي خود را بدون گزافگویی و، بیآنکه به آنها پایانی شورانگیز نمایشنامه

  . ها و نقاط ضعف اخالقی بشر دلبستگی بیشتري پیدا کند شاید هم میتوانست به فلسفهاي عالیتر برسد، و به افسانه

در آثار او از خنده طبیعی اثري نیست، و اگر هم تصادفا موضوعی خندهآور  ;عیب مهم او فقدان ذوق بذلهگویی بود

، به درد وظیفه اصلی آن در تراژدي نمیخورد، یعنی نمیتواند احساسات خواننده را، قبل از آنکه او را با پیش آید

مارلو میتوانست زیبایی . موضوع غمانگیزي به هیجان درآورد، آرام کند، و حال آنکه این کار از شکسپیر ساخته است

هاي او از شخصیتهاي زن اثر  در نمایشنامه ;آنها عاجز بودجسمانی زنان را بفهمد، ولی از درك لطافت و نگرانی و وقار 

  . مشخصی نیست و حتی این موضوع درباره اثر ناتمام او دیدو، ملکه کارتاژ صدق میکند

)) نطقی عالی و صاعقهآسا((در آثار او گاهی ناطق به صورت شاعر درمیآید، و سخنور . حال بپردازیم به اشعار مارلو

ها اشعار واضح با صنایع بدیعی زیبا و کلمات دلنشین چنان پیش میرود که  بسیاري از صحنه ولی در. ایراد میکند

در آثار مارلو، معلوم شد که شعر بیقافیه بیشتر . انسان تصور میکند مشغول شنیدن اشعار پر از تخیل شکسپیر است

یکرد، و به ظاهر داراي پیوستگی اگر چه گاهی یکنواخت بود، وزن آن تغییر م ;به درد درامهاي انگلیسی میخورد

، سه تن از جاسوسان 1593مه  30در . سرگذشت غمانگیز او در این هنگام ناگهان به پایان رسید. طبیعی بود

انگلیسی، به نامهاي اینگرم فریزر، نیکولس سکرس، و رابرت پولی، براي خوردن شام در منزل یا میخانهاي واقع در 

طبق گفته ویلیام دنبی، که مامور . به شاعر، که شاید هنوز جاسوسی میکرد، پیوستنددتفرد در چند کیلومتري لندن 

تحقیق در علل مرگ بود، فریزر و مارلو کلمات زنندهاي نسبت به یکدیگر بر زبان راندند، زیرا نمیتوانستند بر سر 

فریزر دست . حی به او زدمارلو خنجري از کمر فریزر بیرون کشید و چند زخم سط. صورت حساب با هم توافق کنند

مارلو را گرفت، خنجر را به سوي او پیچاند، و زخمی چنان کاري، به عمق پنج سانتیمتر به چشم راست او وارد آورد 

فریزر، پس از آنکه دستگیر شد، اظهار . زیرا تیغه خنجر به مغز او خورده بود ;که مارلو در همان لحظه جان سپرد

مارلو را اول ژوئن در گوري که محل آن . ست، و پس از یک ماه از زندان بیرون آمدداشت که از خود دفاع کرده ا

. وي در این هنگام بیست و نه ساله بود. معلوم نشده است به خاك سپردند

یکی هرو و لئاندروس است که شرح عاشقانه منظومی . مارلو، گذشته از دیدو، دو اثر عالی از خود برجاي نهاده است

ي که موسایوس در قرن پنجم ساخته و آن درباره جوانی است که هلسپونت را با شنا پیمود تا در است از قصها

دیگر نامه چوپان شوریده به معشوقه است که از بهترین آثار غنایی عصر الیزابت به شمار . وعدهگاه خود حاضر باشد

. نان سرخوش وینزر بزرگی مارلو را میستایدشکسپیر با گذاشتن عباراتی از این شعر در دهان سر هیواونز در ز. میآید

  :، پرده سوم صحنه پنجم باز به مارلو اشاره میکند و میگوید))هر طور که بخواهید((وي همچنین در نمایشنامه 

و این خود )) کدام عاشق است که در نظر اول عاشق نشده باشد((اي چوپان، من اکنون صحت گفته تو را درمییابم، 

  . از هرو و لئاندروس است بیت هفتاد و ششم

. وي شعر بیقافیه را به صورت سخنی انعطافپذیر و نیرومند درآورد. کار مارلو در آن عمر کوتاه واقعا شگفتانگیز است

هاي پیرایشگران و طرفداران ادبیات کالسیک نجات داد، گذشته از  همچنین صحنه نمایش را در دوره الیزابت از گفته

تاثیر مارلو در تاجر ونیزي، ریچارد دوم، . ام تاریخ انگلستان را به اشکالی خاص درآورده استاین، درام عقاید و در

راه به وسیله مارلو، کید، . اشعار عاشقانه شکسپیر و همچنین در صنایع لفظی پرطنطنه این نویسنده نیز مشهود است

بنابر این، آثار . الیزابت آماده گشت الج، گرین، و پیل هموار شد و شکل و ساختمان و سبک مواد درام در زمان

  . شکسپیر معجزه نیست، بلکه تکمیل کار دیگران است
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فصل چهارم

  ویلیام شکسپیر

1564 -1616  

  

I  -1585- 1564: جوانی   

اکنون سه قرن . اجازه بدهید به منظور کافی بودن این شرح، آنچه را که نیمی از مردم دنیا میدانند، خالصه کنیم

دان با خلوص نیت در آثار شکسپیر تحقیق میکنند، و اطالعات بسیار و قابل توجهی درباره او به است که دانشمن

دست آمده است که، طبق آنها، میتوانیم شک و تردیدي را که درباره نویسندگی او شایع است کنار بگذاریم و تقریبا 

  . هایش را از او بدانیم همه نمایشنامه

الیزابت اجازه میداد که مردم نام خود را به صورتهاي مختلف بنویسند، و حال آنکه . یماما درباره اسم او مطمئن نیست

بدین ترتیب، ممکن بود در سندي یک اسم به صورتهاي گوناگون نوشته . نمیگذاشت که مذاهب مختلف اختیار کنند

نام مارلو به پنج صورت،  از اینجاست که. شود، و هر کس حق داشت که نام خود را طبق سلیقه یا حالت خود بنویسد

امالي نام او به طرزي که در زمان ما شایع شده است، در اکثر . و نام شکسپیر به شش صورت نوشته شده است

  . حتی در یک وصیتنامه اسم او به سه صورت وجود دارد. امضاهاي او دیده نمیشود

ا جان شکسپیر، یعنی فرزند مستاجر پدرش، این زن، که ب. هاي قدیمی واریک شر بود مادرش ماري آردن از خانواده

. ازدواج کرده بود، جهیزي کافی به صورت زمین و پول با خود آورد و هشت فرزند زایید، که ویلیام سومین آنها بود

جان در سترتفرد تاجر معتبري شد و دو خانه خرید، و متخصص در شناختن آبجو، پایور شهربانی، عضو انجمن 

 ;، ثروت او رو به نقصان نهاد1572پس از . راي امین صلح شد و سخاوتمندانه به فقرا کمک کردشهرداري، و مامور اج

 1580در سال . لیره از دست وي شکایت کردند و او در دادگاه حضور نیافت و حکم توقیفش صادر شد 30حتی براي 

، نام او جزو 1592در سال . مش بدهدبه علل نامعلومی دادگاه به او دستور داد که وثیقهاي به منظور حفظ نظم و آرا

بعضی کسان از این  ;کسانی ذکر شد که برخالف دستورات علیاحضرت ملکه، همه ماهه در کلیسا حضور نمییابد

دیگر او را مطلب نتیجه گرفتهاند که وي کاتولیکی بوده که از کلیساي رسمی انگلستان اطاعت نمیکرده است، بعضی 

ویلیام . دیگر گفتهاند که او به سبب ترس از طلبکارانش خود را پنهان میکرده است پیرایشگر دانستهاند، و جمعی

، دو خانه پدر، واقع در کوچه )1601(بعدا امور مالی پدر خود را سر و صورتی داد، و هنگامی که پدرش درگذشت 

. هنلی به نام شکسپیر باقی ماند

نیکولس راو، یعنی . ذکر کرده است 1564آوریل  26کلیساي بخش سترتفرد مراسم غسل تعمید ویلیام را در 

سرگذشت وي را در سترتفرد، که اکنون مورد تصدیق  1709نخستین کسی که شرح حال او را نوشت، در سال 

ولی ... تا مدتی او را به مدرسهاي غیر مذهبی میفرستاد((همگان است، بدین نحو شرح داده است، که پدر ویلیام 

بن )). او به کمک ویلیام در خانه، پدر را مجبور کرد که شکسپیر را از آن مدرسه بیرون آورد تنگدستی وي، و احتیاج

تو کمی : ((جانسن در مرثیهاي که در ابتداي چاپ اول آثار شکسپیر نوشته است، به رقیب خود چنین خطاب میکند

اطالعی نداشت، ولی به اندازه کافی ظاهرا شکسپیر از درامنویسان یونانی )). التینی و کمتر از آن یونانی آموختی

. التینی یاد گرفته بود که بتواند گاهگاه در آثار خود کلمات التینی به کار برد و از کلمات هر دو زبان جناس بسازد

  . اما لندن مدرسه او شد. اگر وي بیشتر التینی آموخته بود، ممکن بود مردي دانشمند و پرکار و گمنام بشود
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در دزدیدن خرگوش ((نقل شده، چنین آمده است که ویلیام  1681که به وسیله ریچارد دیویز در در روایت دیگري، 

و گوشت آهو از خانه سر تامس لوسی همیشه بد میآورد، و این شخص غالبا او را شالق میزد، و گاهی او را به زندان 

ه بود، اجازه نامهاي به منظور ازدواج با هیجدهسال)) این آدم تبهکار((، هنگامی که 1582نوامبر  27در )). میانداخت

، یعنی شش ماه بعد از این ازدواج، دختري به 1583در ماه مه . ان هثوي که بیست و پنج ساله بود، به دست آورد

به همنت و  1585چندي بعد، ان، دو کودك توامان بدنیا آورد که در فوریه . دنیا آمد که او را سوزانا نام نهادند

و  1585بین سالهاي . شاید در اواخر آن سال بود که شکسپیر زن و کودك خود را ترك گفت. شدندجودیث موسوم 

  . در لندن به عنوان بازیگر مشغول کار شد 1592خبري از او در دست نداریم، ولی میدانیم که در  1592

II - 1595- 1592: تکامل   

، رابرت گرین 1592سپتامبر  3در . ی یاد نکردهانددر نخستین آثاري که به شکسپیر اشاره شده است، از وي به خوب

، ))کالغی نوکیسه، که با پرهاي ما آراسته شده((از بستر مرگ به دوستان خود اخطار کرد که در تماشاخانه لندن 

) پرده سوم، هنري ششم(دل پلنگ دارد و پوست بازیگران را پوشیده است ((جاي آنها را گرفته است و این مرد، که 

یکند که میتواند مثل بهترین بازیگران شما شعر بیقافیه را با آب و تاب بگوید، و چون آدمی همه کاره است، تصور م

هنري چتل این قطعه را به عنوان قسمتی از رساله گرین، موسوم به )). به عقیده خودش تنها بازیگر مملکت است

به روزنامه داد، ولی بعد در نامهاي از یکی از  لطیفهیی به ارزش یک پشیز که با یک میلیون ندامت خریداري شده،

: که مورد حمله گرین قرار گرفته بودند به شیوه ذیل پوزش خواست) احتماال مارلو و شکسپیر(این دو نفر 

. با هیچ یک از آن دو نفر، که رنجیدهاند، آشنا نبودهام و اگر با یکی از آنها هرگز آشنا نشوم، اهمیتی نخواهد داشت

گذشته از این، آقایان محترمی را . زیرا دیدهام که رفتارش مودبانه و پیشهاش عالی است. مورد دیگري، متاسفماما در 

دیدهام که صدق رفتار متناسب با شرافتش را، گزارش دادهاند و طرز شیواي نویسندگی او را، که موید هنر اوست، 

  . اند تصدیق کرده

شکار دزد سابق  1592توجه شکسپیر است، بنابر این، تا سال تردیدي نیست که حمله گرین و معذرت چتل م

روایت کردهاند که ) 1709(و راو ) 1693(دودال . ستراتفرد در پایتخت به مقام بازیگر و نمایشنامهنویس درآمده بود

بسیار ولی او . ، و این نیز عجیب نیست))در شغلی پست((یعنی )) با عنوان خدمتکاري وارد تماشاخانه شد((شکسپیر 

پس از مدت کوتاهی، شکسپیر شروع به بازي در نقشهاي بیاهمیتی )). خواستار هنر این و مقام آن بود((جاهطلب، و 

سپس نقش آدم مهربان را در هر طور که بخواهید و نقش روح را در )) به صورت دلقکی درآورد((کرد و خود را 

اگذار کردند، زیرا نام او باالتر از نام همه بازیگران در هر شاید هم نقشهاي مهمتري را به او و. هملت به عهده گرفت

نام شکسپیر و ) 1614(همچنین در اثر دیگر وي، به نام ساینوس . اثر جانسن دیده شد) 1598(کس به حال خود 

، شکسپیر در شرکت بازیگران 1594در اواخر . یاد شده است)) بازیگران عمده تراژدي((ریچارد بربیج به عنوان 

وي نه به عنوان درامنویس، بلکه به عنوان بازیگر و سهامدار شرکت بازیگران بود که . مبرلین داراي سهمی شدچی

  . ترقی کرد

ها  وي ظاهرا در آغاز به کار تصحیح و اصالح نمایشنامه. شروع به نوشتن نمایشنامه کرد 1591اما شکسپیر در حدود 

به نظر میرسد که سه قسمت هنري ششم  ;مقام همکاري رسید جهت شرکت خود اشتغال داشت و از این مرتبه به

از آن تاریخ به بعد، شکسپیر شروع به نوشتن . اثري باشد که در این دوره با شرکت دیگران نوشته شده است) 1592(

چند . نمایشنامه، از قرار تقریبا دو نمایشنامه در یک سال کرد که مجموع آن به سی و هشت نمایشنامه رسید

سبک ) 1594(، و رنج بیهوده عشق 1594(، دو نجیبزاده از ورونا )1592(شنامه اولی او، یعنی کمدي اشتباهات نمای

جالبتوجه است که شکسپیر در نتیجه زحمت زیاد به عظمت رسید، . بیارزش، و پر از شوخیهاي خسته کننده است
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ریچارد . ، توانست درامهایی از تاریخ انگلستان بسازدوي با استفاده از ادوارد دوم، اثر مارلو. ولی پیشرفت او سریع بود

او نیز تا اندازهاي این اشتباه را مرتکب شد که . دوم شبیه نمایشنامه قبلی او بود، ولی ریچارد سوم از آن بهتر بود

، یعنی حس جاهطلبی مهلک و خائنانه را به صورت پادشاهی گوژپشت .خواست، از یک صفت آدم کاملی بسازد

هاي  همچنین براثر استعمال جمله. ند، اما شکسپیر، با تحلیل عمیقی که از آن کرد، احساسات را برانگیختمجسم ک

در لندن ورد  !))اسبسلطنتم در عوض ! اسب! اسب((پس از مدت کوتاهی، عبارت . عالی توانست از مارلو پیش بیفتد

تقلید رهنمون او شد و رقص زننده مرگ را  ;اما در تیتوس آندرونیکوس نبوغ شکسپیر کاري از پیش نبرد. ا شدزبانه

. عرضه داشت

عروسی که در پشت پرده هتک  ;در روي صحنه تیتوس فرزند خود را میکشد، و دیگران داماد او را به قتل میرسانند

لود به روي صحنه میآید، خائنی دست تیتوس را در مقابل عصمت میشود با زبان و دستهاي بریده و دهان خونآ

سرهاي بریده دو تن از فرزندان تیتوس به  ;چشمان حریص مردم عوامی که در کف حیاط ایستادهاند، میبرد

منتقدانی که به شکسپیر احترام میگذارند، . پرستاري نیز روي صحنه به قتل میرسد ;تماشاگران نشان داده میشود

ه قسمتی یا همه مسئولیت این قتل عام را به گردن همکاران او بیندازند، به این خیال باطل که کوشیدهاند ک

  . ولی او از این گونه مطالب بسیار نوشته است. شکسپیر نمیتوانسته است مزخرف بنویسد

عونی که از شاید بتوان گفت، طا. وي در این مرحله از تکامل بود که داستانهاي تاریخی و غزلیات خود را نگاشت

هاي لندن شد، فراغتی بیعایدي در اختیار وي نهاد، و او در صدد  باعث بسته شدن همه تماشاخانه 1594تا  1592

، ونوس و آدونیس را به هنري 1593در . برآمد که به طمع گرفتن صله در مدح یکی از حامیان شعرا شعري بسازد

ارل . قصه را از مسخ اثر اووید، و شکسپیر از الج اقتباس کرد الج این. راتسلی، سومین ارل آو ساوثمتن تقدیم کرد

مذکور زیبا و شهوتران بود، و شاید هم شکسپیر شعر خود را طبق سلیقه او ساخت بسیاري از مطالب آن در نظر 

 پیران خنک و بیمزه است، ولی در این اثر عباراتی درباب لذت شهوانی آمده که در انگلستان سابقه نداشته است،

شکسپیر در نتیجه آفرینگویی مردم و دریافت جایزه از ساوثمتن تشویق شد، و در سال ) 679708مخصوصا ابیات (

این داستان که در آن شرح اغوا و فریبندگی به اختصار بیان شده . تجاوز به لوکرس را به رشته تحریر درآورد 1595

  . است آخرین اثر از آثار اختیاري او بود

شکسپیر شروع به سرودن غزلیاتی کرد که براي نخستین بار تفوق او را بر شاعران عصر نشان داد، ، 1593در حدود 

شاعر در این غزلیات، که از لحاظ فنی کاملترین اثر او به . ها خودداري کرد ولی شکسپیر از انتشار آنها در روزنامه

بایی ناپایدار معشوق،تردیدها و بیوفاییهاي زی: شمار میآید، از موضوعات غزلهاي پترارك زیاد استفاده کرده است

ظالمانه او، گذشت خسته کننده ایام به بطالت، حسادتها و اشتیاق شدید عاشق، و ادعاي شاعر مبنی بر اینکه زیبایی 

شکسپیر حتی از عبارات و توصیفهاي کانستبل، دنیل، . و شهرت معشوق در نتیجه اشعار او جاویدان شده است

. اند، اقتباس نموده است کرده)) دله دزدي((از غزلسرایان دیگر، که آنان نیز خود از آثار دیگران  واتسن، و بسیاري

هیچ کس موفق نشده است که غزلیات شکسپیر را به صورت روایت درآورد، زیرا شاعر آنها را سرسري و در روزهاي 

از عشق شاعر به مردي جوان، از عالقه در این طرح . طرح مبهم آنها را نباید جدي تلقی کرد. مختلف سروده است

درباري، از بیوفایی این زن و رفاقت او با دوست شکسپیر، جلب آن دوست به )) بانوي سیه چرده((شدید او به یک 

وسیله شاعر دیگري که رقیب شکسپیر بود، و همچنین چند جا از توجه مایوسانه شکسپیر به مرگ سخن به میان 

هاي ملکه، که به  هاي مشتاقانهاي به ندیمه شکسپیر به سبب بازي کردن در دربار، نگاه احتمال دارد که. آمده است

ولی احتمال ندارد که هرگز با آنها سخن گفته یا از  ;هاي خود عطرهاي سرمست کننده میزدند، میانداخته است جامه

به نظر . معشوقه ارل آو پمبروك شد یکی از این زنان، به نام مري فیتن،. رد عطر و بو به خود شکار دست یافته باشد
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در هر حال، مري شوهر نداشت، و حال . میرسد که این زن موي بور داشته و شاید آن هم رنگ زودگذري بوده است

. آنکه معشوق شکسپیر سوگند زناشویی خود را در عشق شاعر و پسرش نقض کرد

از آنجا که شاعر آنها را به کسی . ت او، انتشار داد، تامس ثورپ غزلیات شکسپیر را، ظاهرا بدون موافق1609در سال 

تنها : ((مطلبی که او نوشت از قرار ذیل بود. تقدیم نکرده بود، ثورپ چنین کرد و مردم را قرنها دچار حیرت ساخت

وي موفقیت  ;را سعادت و ابدیتی که شاعر جاودانی ما وعده داده است نصیب باد H.Wموجد این غزلیات، آقاي 

)) H.W((همان تامس ثورپ باشد ولی . ت. شاید مقصود از ت)) T.T)) ((وي خیرخواه را در آغاز آرزو میکندماجراج

چه کسی بود شاید مقصود ویلیام هربرت، سومین ارل آو پمبروك، یعنی همان کسی باشد که مري فیتن را فریفت، و 

در . فت، به او و برادرش فیلیپ تقدیم شودمقدر بود که نخستین مجموعه آثار شکسپیر که پس از مرگش انتشار یا

به مردان عالمی که نظیر هر یک از مردان زمان او یا  کبیر،تقدیم به مایکناس : ((مقدمه آن چنین نوشته شده بود

، هربرت فقط سیزدهساله بود، ولی )1593(کرد  هنگامی که شکسپیر شروع به سرودن غزلیات خود)). بعد از او بودند

شاعر . ادامه داشت، و در این هنگام پمبروك آماده عشقبازي و مستعد حمایت از شعرا بود 1598سرودن آنها تا سال 

در آن زمان به جاي دوستی به کار )) عشق((کلمه . سخن میگوید)) پسر((خود نسبت به )) عشق((با لحنی پرشور از 

مینامد و مطلب را با طرزي عاشقانه )) جوان را معشوق اصلی عشق من((آن  20شکسپیر در غزل شماره  ولی ;میرفت

از وجد عاشقانه ) است 126در غزل )) پسر دوستداشتنی((که ظاهرا خطاب به ( 128و در غزل  ;به پایان میرساند

و حاضر بودند که به هر مرد متمولی  بعضی از شاعران الیزابتی به جوانان عشق میورزیدند. سخن به میان میآورد

. کلمات شورانگیز عاشقانه بگویند

، 30، 29مثال غزلهاي شماره (بسیاري از آنها . اهمیت این غزلها، نه از لحاظ حکایت، بلکه از جهت زیبایی آنهاست

زیبایی  داراي نکاتی هستند که عمق معنی، گرمی احساس، نیروي تخیل، و) 117، 106، 97، 71، 64، 55، 43

  . هاي آنها باعث شده است که این غزلیات قرنها در کشورهاي انگلیسی زبان شهرت یابند جمله

III - 1608- 1595: استادي   

اما اشکاالت و موانع غزل جلو بلندپروازي خیال را میگرفت، و شکسپیر از به کار بردن شعر بیقافیه و روان در ساختن 

قصه رومئو و . گامی که خود جوان و پرحرارت بود، حتما لذت بسیار برده استیکی از بزرگترین اشعار عاشقانه، هن

 ;)1562(آرثر بروك آن را به شعر درآورد . ژولیت از داستان مازوتچو و باندلو اقتباس شد و در انگلستان انتشار یافت

در سبک او . حنه آوردبر ص 1595و شکسپیر، به پیروي از بروك و شاید نمایشنامه دیگري رومئو و ژولیت را در 

رومئو به صورت . عقاید فراوانی که ممکن است نتیجه غزلسرایی وي باشد، وجود دارد و در آن استعاره بسیار است

ولی . ضعیفی در کنار مرکوشیوي پرجوش و خروش تصویر شده است، و آخر نمایشنامه یک سلسله مزخرفات است

هنوز رویایی در اعماق روح خود احساس نکند و، از شنیدن آن شعر  کیست که ایام جوانی را به خاطر داشته باشد و

شیرین عاشقانه، زودباور نشود و مشتاقانه به فرمان شاعر به عالمی که از حرارتی عجوالنه، اشتیاقی لرزان، و مرگی 

ژوئن  7در  .خوشاهنگ ساخته شده است، نشاید شکسپیر تقریبا هر ساله در مورد نمایش با موفقیتی رو به رو میشد

مردي یهودي، به نام رودریگو لوپث، که پزشک ملکه بود، به اتهام قبول رشوه جهت مسموم کردن وي، اعدام  1594

ولی عوام لندن . دلیلی که اقامه کردند قاطع نبود، و الیزابت مدتها در امضا کردن حکم قتل او تردید داشت. شد

شاید شکسپیر نیز به هیجان . هاي لندن باال گرفت هود در میخانهمجرمیت او را قطعی میدانستند، و احساسات ضد ی

وي نیز تا اندازهاي داراي احساسات ). 1596(آمد یا اینکه مامور شد که با نوشتن تاجر ونیزي طبع خود را بیازماید 

ت شخصی مضحک و ملبس به لباس نامنظم و با بینی بزرگ مصنوعی و شایالك را به صور ;بودتماشاچیان خود 

اما وي صفات خوبی به شایالك  ;همچنین با مارلو در نشان دادن تنفر و حرص آن رباخوار رقابت کرد. نشان داد
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نسبت داد، که باعث تاسف جاهالن شد، و در دهان او چنان مطالبی در دفاع از یهودیان گذاشت که منتقدان 

شکسپیر مخصوصا در . دار هنوز با یکدیگر بحث میکنند که آیا شایالك را باید ظالم شمرد یا مظلوم دانستصالحیت

اینجا مهارت خودرا در هم به بافتن مطالب متنوعی از مشرق و ایتالیا ثابت کرد، چنان اشعار پرشوري در اختیار 

. العاده حساس قادر به درك آن بودند نو آیین گذاشت که فقط اشخاص فوق جسیکاي

شاید وي درك کرده بود که آدمیزادگان معذب  ;شکسپیر تا پنج سال به طور کلی به ساختن کمدي مشغول بود

تانی رویاي نیمه شب تابس. فقط به کسانی که او را با خنده یا خیال خوش میکنند، بهترین پاداشها را میدهند

آن خوب است که پایانش نیکوست به دسیسه  ;به آن زیبایی و لطف بخشید مندلسونمزخرفی بیش نیست، ولی 

شب دوازدهم فقط از این لحاظ قابل  ;هیاهوي بسیار بر سر هیچ با عنوانش مطابقت دارد ;هلنا از خطر رها نشده است

زنان پتیاره هرگز رام  ;رام کردن زن پتیاره نخست باورنکردنی است ;حمل است که ویوال جوان بسیار زیبایی استت

ها به خاطر کسب منفعت و به منظور جلب توجه عوام براي پرکردن تماشاخانه و  تمام این نمایشنامه. نمیشوند

  . گردآوري پول براي روز مبادا بود

، این جادوگر بزرگ استادي خود را دوباره نشان داد، و دلقکها )1598- 1597(ي چهارم اما با نوشتن دو قسمت هنر

را با شاهزادگان یعنی فالستاف و پیسفول و هاتسپر و شاهزاده هال را در هم آمیخت آن هم با مهارتی که سیدنی را 

و زنان بدخو بود، لذت  مردم لندن از شنیدن تاریخ شاهان، که آمیخته با سرگذشت اراذل. به تعجب وامیداشت

، در یک زمان تماشاگران را از مشاهده فالستاف، )1599(شکسپیر سپس به نوشتن هنري پنجم پرداخت . میبردند

، هم متاثر و هم خندان میکرد، و نیز احساسات آنها را با ))روي دشتهاي سبز یاوهگویی میکرد((که جان میداد و 

ا با عشقبازي شاهزاده خانم کیت و آن پادشاه شکستناپذیر، که به دو زبان دیدن جنگ آژنکور برمیانگیخت و آنها ر

اگر قول راو را قبول داشته باشیم، ملکه مایل نبود که فالستاف بمیرد، بلکه به خالق آن . بود، مشعوف میساخت

ن حکایت را نقل هما) 1702(و جان دنیس  ;دستور داد که او را دوباره زنده کند و او را به صورت عاشق نشان دهد

اگر این قضیه صحت داشته باشد، . میکند و میگوید، که الیزابت مایل بود که معجزه در ظرف دو هفته انجام گیرد

زیرا اگر چه این اثر پر از شوخیهاي جلف و جناس است، فالستاف  ;زنان سرخوش وینزر نمایشنامه بسیار مضحکی بود

. ود و سرانجام در زنبیل لباس چرك به میان روخانهاي انداخته میشوددر آن در نهایت استعداد و قدرت ظاهر میش

  . گفتهاند که ملکه از آن بسیار مشعوف شد

بتواند مطلب بیارزشی مانند نمایشنامه فوق و داستان ) 1600- 1599(باعث تعجب است که درامنویس در یک فصل 

شکسپیر دراین نمایشنامه از روزالیند، اثر الج، تقلید  شاید. عاشقانه و زیبایی، مانند هر طور که بخواهید را بنویسد

و اگر چه در آن شوخیهاي خشک و بیمزه نیز دیده  ;کرده است، زیرا در آن، آهنگی تهذیب کننده وجود دارد

در اینجا دوستی دالنگیزي میان سلیا و روزالیند وجود دارد، . میشوند، احساسات آن رقیق و سخنان آن پرنشاط است

 ;))روي خفچه، قصیده، و روي تمشک جنگلی، مرثیه میآویزد((دو نام روزالیند را روي پوسته درختان میکند و اورالن

زیر ((مانند : هاي جاویدانی در هر صفحه دیده میشود، و چه آوازهایی که میلیونها نفر آنها را ترنم کردهاند چه جمله

همه این تراوشها )). عاشقی و معشوقی بود((، یا ))ن کناي باد زمستانی، شروع به وزید((، یا ))درخت سبز جنگل

. داراي چنان لودگی لذتبخش و چنان احساسی است که در ادبیات هیچ کشوري نظیر ندارد

اما آقاي ژاك مالیخولیایی، میوه تلخی به این همه شیرینی میافزاید و اعالم میکند که در تماشاخانه وسیع جهان 

نچه او در روي صحنه بازي میکند، دیده میشود، و جز مرگ هیچ چیز مسلم نیست، و آن نمایشهاي غمانگیزتري از آ

و بدین ترتیب ساعت به ساعت میرسیم و از آن پس ساعت . هم پس از بیدندانی، بیچشمی، و بیذائقگی سنین کهولت

  . به ساعت میپوسیم و در این قصهاي نهفته است
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اخطار میکرد که هر طور که بخواهید آخرین اثر نشاطانگیز اوست، و تا اعالم ثانوي قصد دارد  سترتفرداز این رو قوي 

که پرده ظاهر را از چهره زندگی به کنار زند و حقیقت خونین آن را به ما نشان دهد و صفراي تلخ به مائده بهشتی 

  . بیفزاید خود

شکسپیر گنجینهاي از . ، سر تامس نورث ترجمه کتاب حیات مردان نامی اثر پلوتارك را منتشر کرد1579در سال 

و چون آن ترجمه را بسیار با روح ) 1599. (درام در آن یافت و سه داستان آن را به صورت تراژدي قیصر در آورد

اما سخنرانی آنتونیوس بر جنازه قیصر ابتکار خود . ن را کلمه به کلمه به شعر بیقافیه درآورددید، چندین عبارت آ

ستایش او از . شاعر بود، که شاهکار سخنوري و باریکبینی است، و تنها دفاعی است که اجازه آن را به قیصر میدهد

به قتل قیصر از دیدگاه اشراف  ساوثمتن، پمبروك، و اسکس جوان ممکن است شکسپیر را تحریک کرده باشد که

ما که . این است که بروتوس به صورت کانون نمایشنامه درمیآید ;توطئهگر، که در خطر افتاده بودند، نظر افکند

که به دست قیصر واژگون شد، داریم بیشتر دلمان )) در دموکراسی((جزئیات نوشته مومسن را، در خصوص فساد آن 

آیندگان گذشته . یکنیم که شخص عمده نمایش را در آغاز پرده سوم مقتول ببینیمبه حال قیصر میسوزد و تعجب م

. دهند را طبق دلخواه خود تغییر می

را نیز مانند تراژدي قیصر با استفاده و الهام از نمایشنامهاي دیگر، که قبال موجود بوده، به ) 1600(شکسپیر هملت 

اقعه نمایشی تحت عنوان هملت در لندن نمایش داده بودند، ولی شش سال پیش از این و. رشته تحریر درآورده است

نمیدانیم که شکسپیر تا چه اندازه از آن تراژدي گمشده، یا سرگذشتهاي غمانگیز اثر فرانسوا دو بلفورست، یا از تاریخ 

کتاب  همچنین معلوم نیست که شکسپیر. دانمارك اثر ساکسو گراماتیکوس، مورخ دانمارکی، استفاده کرده است

گرچه ما با حوصله و . درباره امراض مالیخولیا را، که ترجمه انگلیسی اثري طبی به قلم دولورانس بود خوانده باشد

هاي شکسپیر به شرح حال شخصی اوست تردید میکنیم،  شکیبایی در برابر هر کوششی که هدفش تبدیل نمایشنامه

عبرت از روزگار در بدبینی موجود در نمایشنامه هملت اثر حق داریم بپرسیم آیا ممکن است تاثري شخصی عالوه بر 

، یا بینتیجه ماندن )1600ژوئن  5(هاي بعد شدیدتر شده باشد آیا نخستین توقیف اسکس  کرده و در نمایشنامه

شورش اسکس، یا توقیف اسکس و ساوثمتن، یا اعدام اسکس در این بدبینی موثر نبوده است شاید این وقایع در 

عر حساسی که در مقدمه آخرین پرده هنري پنجم از اسکس تمجید کرده و در اهداي لوکرس به ساوثمتن روحیه شا

هاي شکسپیر  در هر صورت، بزرگترین نمایشنامه. وفاداري همیشگی خود را به وي ابراز داشته است، تاثیر کرده باشد

یث لطافت موضوع، عمق معانی، و فصاحت بیان ها از ح این نمایشنامه. در خالل این مصایب یا پس از آنها نوشته شد

عقل ((اراده متزلزل هملت و تقریبا . هاي سابق بهترند، ولی بیش از هر اثر ادبی از روزگار شکایت میکند از نمایشنامه

او، در نتیجه کشف واقعیت قرابت بدي، و بر اثر زهر انتقام، دگرگون میشود، تا آنکه خود او در )) اصیل و بلندپایه

او فلیا را، نه به دیر زنان تارك دنیا، بلکه به عالم جنون میفرستد و به کشتن  ;نگال قساوتی سخت گرفتار آیدچ

. فقط هوریشیو، که از غایت سادهلوحی به دیوانگان ماننده نیست، باقی میماند. در آخر، همه کشته میشوند. میدهد

د، و جیمز ششم، پادشاه اسکاتلند، با عنوان جیمز اول بر در این ضمن، الیزابت نیز به آرامش نهایی دست یافته بو

)) خدمتکار پادشاه((وي بزودي امتیازات شرکت شکسپیر را تایید کرد و آن را . تخت سلطنت انگلستان تکیه زده بود

ی که سه فصل. هاي شکسپیر مرتبا در برابر پادشاه به روي صحنه میآمد و مورد پسند او واقع میشد نمایشنامه. نامید

. گذشت شاعر را به کمال نبوغ رسانید و به حد کافی به وي از تلخی روزگار چشانید 1607و  1604میان سالهاي 

تماشاگران از مالحظه فداکاري و مرگ . به همان اندازه که اثري نیرومند است، باور نکردنی نیز هست) 1602(اتللو 

ولی شکسپیر با نسبت دادن چنین شرارت محض و ،شوند میدزدیمونا متاثر و از بدنهادي زیرکانه ایاگو مسحور 
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بیدلیلی به یک انسان، اشتباه مارلو را در خلق اشخاص کمیاب تکرار میکند و حتی اتللو، علیرغم سردار بودن و 

. بهره است حماقتش، از آن معجون عناصري که هملت و لیر، بروتوس و آنتونی را به صورت بشر درمیآورد، بی

شکسپیر میتوانست به خاطر ذکر حقایق فقط . نمونه وحشتناکی از بدي مطلق است) 1605(مکبث  نمایشنامه

حالت عاطفی شکسپیر به ) 1606(در لیرشاه . ولی با نومیدي شدید آن را تیرهتر کرد. مطالب هالینشد را نقل کند

و تاب بیان داشته و هالینشد از آن نخست این قصه را با جفري آو مانمث، با آب . نهایت و هنر او به حد کمال رسید

سپس درامنویسی که فعال نام او معلوم نیست، آن را تحت عنوان تاریخ حقیقی لیرشاه روي صحنه . اقتباس کرده بود

نمایشنامه قبلی ماخوذ از نوشته هالینشد بود و در آن لیرشاه، در . طرح نمایشنامه به همه تعلق داشت. آورده بود

شکسپیر ظاهرا مسئول جنون، . وردلیا و جلوس مجدد بر تخت سلطنت، عاقبتی خوب داشتنتیجه پیوستن به ک

: لیر جلو زنا را نمیگیرد و میگوید. خلع، و سرانجام مرگ اوست، و هموست که گالستر را روي صحنه کور میکند

ست، و هر نوع در نظر این شخص بدبین، تقوا و پرهیزگاري حجابی جهت شهوتپرستی ا ;))زیرا سرباز ندارم((

شکسپیر از مشاهده عمومیت و غلبه . حکومتی نوع رشوهخواري، و سراسر تاریخ داستان شکار بشر به دست بشر است

  . ظاهري بدي دیوانه میشود و از خدایی که حامی عدالت است، قطع امید میکند

یش از غضب لیر عظمت نهفته در شکست انتونی ب. عمق و عظمت کمتري دیده میشود) 1607(در آنتونی و کلئوپاترا 

است، و در عشق او به ملکه مصري چیزي باور کردنی تر و قابل تحملتر از قساوت غیرمحتمل لیر نسبت به دختري 

کلئوپاترا، که در صحنه جنگ جبون است، در  ;که به طرزي مسخرهآمیز صریحاللهجه و رکگو است، دیده میشود

هاي دیگر استفاده و آنها را اصالح  اینجا نیز شکسپیر از نمایشنامهدر . خودکشی شخصیتی عظیم به دست میآورد

کرد، و این قصه را، که غالبا بر سر زبانها بود، با موشکافی در تحلیل صفات قهرمانهاي آن و با سحر کالم و زیبایی 

  . سخن خود تازه ساخت

لیر به زنان طعنه میزند، ولی بعد . ودبدبینی به صورتی کنائی و تخفیف نیافته ظاهر میش) 1608(در تیمون آتنی 

قهرمان نمایشنامه کوریوالنوس آدمیان را متلون، متملق، بیمغز، زاده بی مباالتی، و  ;دلش به حال بشریت میسوزد

ولی تیمون عالی و دانی را یکسان میداند و به تمدن، که به عقیده او باعث فساد اخالق شده است،  ;غفلت میشمرد

لوکیانوس او را طرف  ;لوتارك در شرح زندگی آنتونیوس، تیمون را دشمن بشر معرفی کرده بودپ. لعنت میفرستد

و در حدود هشت سال قبل از آنکه شکسپیر به اتفاق همکاري که نام او بر ما مجهول است، آن  ;مکالمه قرار داده بود

تیمون آتنی مردي میلیونر است، . ته شده بودنمایشنامه را از سر بگیرد، یک نمایشنامه به زبان انگلیسی درباره او نوش

. اند و عدهاي از دوستان متملق و خوشبرخورد او را احاطه کرده

هنگامی که ثروتش را از دست میدهد و میبیند که دوستانش ناگهان ناپدید شدهاند، گرد تمدن را از پاي خود پاك 

، ))نامهربانترین جانوران آن از نوع بشر مهربانترند((تصمیم میگیرد که در گوشه جنگلی که  ژاكمیکند و مانند 

تیمون از ریشه گیاهان . وي آرزو میکند که آلکیبیادس سگ میبود تا او را قدري دوست داشته باشد. منزوي شود

دوستان دوباره ظاهر میشوند، ولی او همه را با طعن . تغذیه میکند، و ضمن آنکه زمین را میشکافد، به طال برمیخورد

اما وقتی که زنان هرجایی وارد میشوند، وي به آنان طال میدهد، به شرط آنکه تا حد امکان  ;و لعن از خود میراند

  : مردها را دچار بیماري مقاربتی کنند، و به آنها میگوید

. قلم پاي چاالك آنها را بشکنید، و مردانگی آنان را از بین ببرید ;مردها تخم سل بکارید تهیدر استخوانهاي میان 

بدن . صداي وکیل را بشکنید، تا از دعوي باطل دفاع نکند، و سخنان پرابهام خود را با صداي تیز بر زبان نیاورد

به موعظه خود ایمان ندارند، با برص بپوشانید، بینی مردم را بر خاك کشیشی را، که از خاصیت جسم انتقاد میکند و 

  ... پل را خراب کنید ;بمالید
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و الفزنانی را که سالم از جنگ باز میگردند آزار دهید، همگی را گرفتار طاعون کنید، میخواهم که فعالیت شما منبع 

ان را به پلیدي گرفتار کنید و این، شما را پلید نعوظ را خراب کند و بخشکاند طالي بیشتري وجود دارد، شما دیگر

  ... میسازد

آنگاه، ضمن طغیان تنفر، از طبیعت میخواهد که از تولید بشر خودداري کند، و امیدوار است که جانوران موذي و 

د که این افراط در اظهار تنفر نسبت به بشر باعث میشو. مضر فراوان شوند تا نسل بشر را از روي زمین براندازند

و باور نمیتوان کرد که شکسپیر نسبت به بشر گناهکار تا این اندازه در خود  ;نمایشنامه به نظر غیرواقعی بیاید

این وضع تهوعآور نشان میدهد که . احساس برتري مسخرهآمیز کرده و تا این حد از تحمل زندگی عاجز بوده باشد

  . کسپیر پدیدار میشودآن بیماري بهبود مییابد، و تبسم بار دیگر بر لبان ش

IV - هنرمندي

مردي که تحصیل درستی نکرده بود چگونه میتوانست این همه نمایشنامه بنویسد و در هر کدام از آنها استادي خود 

زیرا وي در هیچ رشتهاي، جز روانشناسی، اطالعات وسیع و . را نشان دهد اما فقط مسئله بر سر استادي او نیست

اشارات او به  ;ز کتاب مقدس فقط مطالبی را میدانست که شاید در کودکی آنها را خوانده بودشکسپیر ا. دقیقی ندارد

معلومات او درباره ادبیات یونان و روم قدیم نیز سرسري و ظاهرا محدود به . کتاب مقدس سرسري و عادي است

اطالع او در این باره شاید از  وي اکثر خدایان مشرکان و حتی کوچکترین آنها را میشناخت، اما. هاي آن است ترجمه

شکسپیر اشتباهات کوچکی کرده است، که مثال بیکن هرگز مرتکب آنها . ترجمه انگلیسی مسخ، اثر اووید، بوده باشد

چنانکه تسئوس را دوك نامیده، از زبان هکتور که در قرن یازدهم قبل از میالد میزیسته به ارسطو که در  ;نمیشد

بر آن داشته است ) م.قرن پنجم ق(شاره کرده است، و شخصی را در نمایشنامه کوریوالنوس قرن سوم به سر میبرده ا

  . نقل قول کند) م.قرن اول ق(که از کاتو 

همچنین وي اطالعات مختصري درباره جغرافیا داشت، و . شکسپیر مختصري فرانسه و از آن کمتر ایتالیایی میدانست

ولی بوهم را واقع در کنار  ;انهایی از اسکاتلند تا افسوس به کار برده استهاي خود نامهاي خارجی مک در نمایشنامه

و واالنتین را از ورونا از راه دریا به میالن فرستاده، و پروسپرو را از میالن در یک کشتی اقیانوسپیما روانه  دانسته،دریا 

ر بسیاري از اطالعات تاریخی خود را از پلوتارك، و قسمت مهمی از تاریخ انگلستان را از هالینشد شکسپی. کرده است

گذشته از این، مرتکب چند اشتباه تاریخی شد، که از لحاظ یک درامنویس . هاي سابق اقتباس کرد و نمایشنامه

ارد در دوره کلئوپاترا سخن به میان چنان که در اطاق قیصر ساعتی دیواري گذاشت، و از بازي بیلی: اهمیت ندارد

 ;آورد، همچنین نمایشنامه شاه جان را بدون اشاره به ماگناکارتا، و هنري هشتم را بدون توجه به اصالح دینی نوشت

به طور کلی آن دسته از . در اینجا دوباره میبینیم، که گذشته و زمان حال به جاي یکدیگر استعمال میشوند

و  ;ولی جزئیات آنها قابل اعتماد نیست ;با تاریخ انگلستان مربوط است از نظر ما درست استهاي او که  نمایشنامه

با وجود این بسیاري از . حتی رنگ میهنپرستی نیز دارد، مثال به عقیده شکسپیر، ژاندارك جادوگري هرزه بوده است

هاي  اره تاریخ انگلستان از نمایشنامهانگلیسیها، مانند مارلبره اعتراف میکردند که قسمت عمده معلومات آنها درب

  . شکسپیر اقتباس شده است

گاهی نیز در استعمال آنها . شکسپیر نیز مانند بسیاري از درامنویسهاي عهد الیزابت لغات قضایی بسیار به کار میبرد

عاتی که خود یا اشتباه میکرد، شاید در مدارس حقوق که سه نمایش خود را در آنجا روي صحنه آورد، و شاید در مراف

در آثار او اصالحات موسیقی فراوان است، و خود او ظاهرا نسبت . پدرش در آن شرکت داشتند، آن لغات را فراگرفت

وي )) ش فرا خواندجان آدمی را از بدن گوسپندانهاي  آیا عجیب نیست که روده: ((به موسیقی عالقه داشت، میگوید

با عشق و عالقه از گلهاي انگلستان نام میبرد، و در داستان زمستان آنها را به نخ میکشد، و هنگامی که اوفلیا هذیان 



۴١٩٧

شکسپیر با بازیهاي صحرایی و . گل مختلف اشاره میکند 180و روي هم رفته به  ;میگوید، او را با گل میآراید

او نیز مانند بیکن به هیئت بطلمیوسی . که بیکن را شیفته کرد، عالقه زیادي نداشتولی به علم، . اسبسواري آشنا بود

و از رومئو و ژولیت به عنوان . نیز به نظر میرسد که علم احکام نجوم را قبول دارد) 15غزل (گاهی . معتقد بود

بروتوس : ((ا رد میکنندولی ادمند در لیرشاه و کاسیوس در تراژدي قیصر آن ر ;یاد میکند)) عاشقان تیرهبخت((

)). عزیز، اگر ما زیردستیم، تقصیر از ستارگان ما نیست، بلکه تقصیر از خود ماست

روي هم رفته، از قراین چنین پیداست که شکسپیر، مثل شخصی که زیاد سرگرم کار و اداره و زندگی است و فرصت 

وي آن قسمت از عقاید ماکیاولی را که . شدکتاب خواندن ندارد، معلومات خود را به طور تصادفی کسب کرده با

ولی احتمال نمیرود که  ;هاي رابله اشاره کرد، و از عقاید مونتنی اقتباس نمود شگفتانگیزتر بود فرا گرفت، به نوشته

ی به دست میدهد، شاید اقتباسی از مقاله مونتنی درباره از کشوري خیال گونزالوشرحی که . آثار آنها را خوانده باشد

و حرفهاي کالیبان، در همان نمایشنامه، شاید طنز خود شکسپیر در مورد توصیف مونتنی از  ;آدمخواران باشد

این  ;معلوم نیست که شکاکیت هملت مربوط به تردیدهاي نبوغ آمیز مونتنی باشد. هندیشمردگان امریکایی باشد

، یعنی یک سال پیش از ترجمه فلوریو، انتشار یافت، شکسپیر، که فلوریو را میشناخت، 1602اگر چه در  نمایشنامه

انتقاد زیرکانه مونتنی از عقاید قدیمی ممکن است باعث روشن شدن ذهن . شاید دستنبشته او را خوانده باشد

ه به گفتگوي هملت با خودش یا به هاي این نویسنده فرانسوي مطلبی نیست ک شکسپیر شده باشد، ولی در نوشته

شکسپیر، شکسپیر است، از طرحها، . شکایت تلخ لیر، کوریوالنوس، تیمون، و مکبث از زندگی شباهت داشته باشد

  . اما با ابتکارترین، مشخصترین، و خالقترین نویسنده جهان است. مطلبها، عبارتها، و بیتهاي دیگران دلهدزدي میکند

زبان او . بک، قوه تصور، فن درامنویسی، بذلهگویی، خلق قهرمانهاي مختلف، و فلسفه زیباستابتکار او در زبان، س

غنیترین زبان ادبی است، و در آن پانزده هزار لغت شامل اصطالحات مربوط به نشانهاي مخصوص خانوادگی، 

عامیانه، و هزار گونه هاي گوناگون و لغات  هاي مختلف و لغات مخصوص زندگی اشراف، لهجه موسیقی، ورزش، پیشه

وي به طور  ;شکسپیر از لغت لذت میبرد و در زوایاي لغات تجسس میکرد. ابتکار شتابزده یا زاده تنبلی دیده میشود

و هرگاه از گلی اسم میبرد، ده  ;کلی عاشق لغت بود، و مشتی لغت را از راه شوخی و سهالنگاري روي کاغذ میریخت

شکسپیر مطالب مفصل و کلمات پرسیالب را . به عقیده او، لغتها هم داراي عطر بودند ;دوازده گل دیگر را ذکر میکرد

اسم و صفت و حتی قید را به صورت فعل، و : با دستور زبان بازي میکرد. در دهان اشخاص ساده نمایش میگذاشت

د فاعل جمع، فعل فعل و صفت و حتی ضمیر را به صورت اسم درمیآورد و در مورد فاعل مفرد، فعل جمع و در مور

شکسپیر با . اما باید به یادداشت که در زمان وي هنوز دستور زبان انگلیسی تدوین نشده بود. مفرد به کار میبرد

. سرعت مینوشت و فرصت تجدیدنظر نداشت

هاي تصنعی و پیچیده، تصورات  جمله ;این سبک شگرف تصنعی و بیقاعده از معایب بی قانونی غناي خود بري نیست

ر و دراز، بازي خسته کننده با الفاظ و کلمات، استعمال جناس در خالل واقعهاي غمانگیز استعارات بسیار و دو

متضاد، تکرار مکررات، بیمزگیهاي موجز، و گاهگاه الف و گزافهاي خندهآور از دهان اشخاصی که تناسبی با آن 

شکسپیر تربیت کالسیک میداشت، از کلمات دو پهلو شاید اگر . سخنان ندارند، در سراسر آثار وي فراوان دیده میشود

شاید وقتی که وي از زبان فردیناند . ولی مالحظه کنید چه چیزهایی را در آن صورت از دست میدادیم ;احتراز میکرد

این مطلب را درباره آدریانو میگفت، شخص خودش را درنظر داشت، بدین معنی که فردیناند آدریانو را مردي معرفی 

  :بود کهکرده 

در مغزش ضرابخانه جملهسازي وجود دارد، کسی که موسیقی زبان مغرورش او را مثل آهنگی دلفریب مسحور کرده 

  . ... ولی جدا اظهار میکنم که دوست دارم از زبان او دروغ بشنوم... است
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 ;زمستان نارضایی ما: اینهایعنی عباراتی نظیر . از این ضرابخانه مسکوکاتی که تقریبا رواج جهانی دارند بیرون میآمد

آیا باد در آن گوشه  ;حقیقت را بگویید و شیطان را خجل کنید ;خواستن، توانستن است ;زمان پر سرور صلح

طبیعت همه مردم یک لمس  ;کردنسوسن را رنگ  ;مینشیند سري که تاجدار است ناراحت بر بالین گذاشته میشود

جنون  ;شیطان میتواند کتاب مقدس را به نفع خود تفسیر کند ;این آدمهاي فانی چه احمقند ;را خویشاوند میکند

معتاد  ;هر اینچ یک پادشاه ;قلبم را روي آستینم بگذارم ;مسیر عشق حقیقی هرگز هموار نبوده است ;نیمه تابستان

 .گویی است اختصار جان بذله ;به آداب محل

همچنین در مورد استعاره هزاران مثل میتوان . این سخن آخر خود اشارهاي است که ما نیز سخن را کوتاه کنیم... 

و مطالب )) مشاهده آبستن شدن بادبانها و بزرگ شدن شکم آنها به دست باد هرزه: ((ذکر کرد که یکی کافی است

ی سر و ته اوفلیا درباره گیاهان، آنتونی روي جسد قیصر، مانند مطالب ب ;کاملی که امروزه همه با آنها آشنا هستیم

گوش )) ((سیلویا کیست((و همچنین آوازهاي بسیار، مانند  ;مرگ کلئوپاترا، عقیده لورنزو درباره موسیقی کرات

ن شاید بتوان گفت که تماشاگرا)). آه، آن لبها را دور کنید)). ((کنید، گوش کنید، چکاوك در دروازه بهشت میخواند

  . آمدند هاي او، بلکه به خاطر جلوه ظاهري آنها نیز، می نمایشهاي شکسپیر نه تنها براي قصه

خود او مانند دو نفر از اینان بود و شاید هم دنیاي  ;))دیوانه، عاشق، و شاعر خیالپردازند((شکسپیر گفته است که 

و چون به آن نیز قانع نیست، کشورها، جنگلها،  وي با هر نمایشنامهاي دنیایی میسازد،. سومی را نیز درك کرده باشد

  . و خاربنها را با جادوگریهاي بچگانه، پریان تندرو، روحها، و جادوگران وحشتناك پر میکند

قوه تخیل او، که سبک خاص وي را ایجاد کرده است، به جاي فکر، تصویرها را در نظر میگیرد و هر فکري را به 

) و پلوتارك(چه کسی جز شکسپیر . آورد صورت شیئی محسوس یا معلوم درمیصورت تصویر و هر مجردي را به 

میتوانست رومئو را، که از ورونا تبعید شده بود، وا دارد که به حال سگ و گربه، که روي ژولیت را میدیدند و او از آن 

ا به تاسف وا دارد در هر طور که بخواهید میتوانست دوك تبعیدي ر) جز بلیک(محروم بود، حسرت بخورد چه کسی 

عجبی نیست که روحی چنان حساس در برابر  ;از اینکه مجبور است جانورانی را شکار کند که از بشر زیباترند

زشتیها، حرص، ظلم، شهوت، رنج، و غمی که گاه و بیگاه به نظر میرسید که بر جهان مستولی است با شوریدگی 

  . العمل نشان دهد عکس

. به عنوان مردي تئاتري به خوبی از نیرنگهاي کار خود آگاهی داشت. ر فن درام استکمترین نیروي ابداع او د

شکسپیر نمایشهاي خود را با مناظر و کلماتی آغاز میکرد که توجه تماشاگران را، که مشغول گردو شکستن، ورق 

هاي صحنه نمایش  ستگاهو د)) خاصیتها((وي از . بازي، آبجو خوردن، و نظربازي با زنان بودند، به صحنه جلب کند

همچنین حاالت بازیگران را در نظر میگرفت و نقشهایی به وجود میآورد که با خصایص جسمی . استفاده کامل میکرد

هاي لباس مبدل پوشیدن و بازشناخته شدن، همه تغییر مناظر  گذشته از این، همه حقه. و روانی آنان متناسب باشد

گاهی . اما در این موردپیداست که شتاب به خرج داده است. ایش رعایت میکردو دشواریهاي تئاتري را در داخل نم

مثال تراژدي گالستر با تراژدي لیر چه رابطهاي  ;طرحی که در میان طرح دیگر آمده است، آن را به دو قسمت میکند

ممکن  ; بجا دور میزندها بر محور تصادفات غیرمحتمل، هویتهاي پوشیده، و از افشاهاي کامال دارد تقریبا سراسر قصه

رویاي )) بافته بیاساس((است در درام یا اپرا از ما به خاطر قصه یا آهنگ بخواهند که تظاهر کنیم، ولی هنرمند باید 

شاید شکسپیر، که در قید سرعت و پرکاري  ;تناقض زمان یا شخص کمتر اهمیت دارد. خود را به حداقل پایین بیاورد

موازین کالسیک و . اشت، تصور میکرد که تماشاگران پرهیجان از درك این نقایص عاجزندبود و توجهی به انتشار ند

این نیز به منظور جلب  ;هاي شکسپیر را لکهدار میکنند هاي جدید نیز مخالف خونریزیهایی است که صحنه سلیقه

درامنویسان )) قصابی((توجه تماشاگرانی بود که در کف تماشاخانه مینشستند، و کوششی بود جهت رقابت با مکتب 
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شکسپیر در ضمن تکامل، خونریزي را با مطایبه درآمیخت و هنر دشوار استفاده از شوخی را براي تشدید . آن عهد

هاي تاریخی او، به سبب  نخستین نمایشنامه ;نخستین کمدیهاي او بذلهگویی و مطایبه کاملند. تراژدي فرا گرفت

در هنري چهارم تراژدي و کمدي به دنبال یکدیگر میآیند، ولی با یکدیگر  ;دتهی بودن از بذلهگویی، خشک و بیمزهان

سوفوکل و  ;گاهی مطایبه به نظر خیلی کلی درمیآید ;در هملت، این امتزاج صورت گرفته است ;ممزوج نیستند

طیفه یک ل. راسین، که استادان کالسیک بودند، صحبت از شکوه و جالل بشر یا ادرار اسب را مسخره میکردند

معموال بذلهگویی شکسپیر از راه خوشطینتی است، نه . عاشقانه گاهی بیشتر به مذاق مردم این زمان خوشایند است

شکسپیر احساس میکرد که اگر یکی دو دلقک نیز وجود داشته باشد، . از راه دشمنی با بشر که خاص سویفت بود

تحمل میکرد و مانند خداوند فرقی میان آنها و  وي وجود احمقها را صبورانه ;دنیا لطف بیشتري خواهد داشت

  . گذاشت فیلسوفانی که درباره جهان بحث میکردند نمی

شکسپیر بزرگترین دلقک خود را با همان چیرهدستی آفریده است که هملت را خلق کرد، و این بزرگترین محک 

گالستر، و بروتوس و انتونی از زوایاي  ریچارد دوم و ریچارد سوم، هاتسپر و وولزي، گانت و. استادي درامنویس است

در درامهاي یونانی، و حتی در درامهاي بالزاك، اشخاص خیالی تا این . تاریخ برمیخیزند و زندگی تازهاي مییابند

اشخاصی که از لحاظ ترکیبشان به نظر متناقض میآیند بیش از همه . اندازه صفت پایدار و نیروي حیاتی ندارند

گاهی قهرمانان نمایش خیلی . که لیر ظالم و نازکدل، هملت متفکر، پرشور، مردد، و دلیر استحقیقی هستند، چنان

بعضی از زنان . سادهاند، چنانکه ریچارد سوم مظهر بدذاتی، تیمون مظهر شکاکیت، و ایاگو مظهر تنفر است

یراندا و هرمیون از دنیاي حقیقت هاي شکسپیر از همان قالبند بئاتریس و روزالیند، کوردلیا و دزدیمونا، م نمایشنامه

همچنین وقتی که هملت به اوفلیا میگوید که او را هرگز دوست  ;دور میشوند و بعد با دو سه کلمه جان میگیرند

نداشته است، اوفلیا نیز بیآنکه بخواهد تالفی به مثل کند همان حرف را میزند، ولی با سادگی غمناك و موثري 

مالحظه احساس، تشابه احساسات، درك شگفتانگیز حسها، تیزبینی، سرعت )). وردممن بیشتر فریب خ: ((میگوید

انتقال، توجه به جزئیات مهم و مشخص کننده، و قوه حافظه قوي همگی جمع میشوند و این شهر پرغوغاي مردگان 

. آورند یا اشخاص خیالی را به وجود می

واقعیت پیدا میکنند و به پیچیدگی و عمق میرسند، تا ها یکی پس از دیگري  این اشخاص در همه این نمایشنامه

آنکه مانند دو نمایشنامه هملت و لیرشاه، شاعر در قالب فیلسوف درمیآید و درامهاي او براي اندیشه مرکبی باشکوه 

  . میشوند

V -  فلسفه  

یکی از رقباي . یپرسیمو ما هم همان سوال را از شکسپیر م)) آیا تو فلسفه داري: ((از کورین میپرسد)) سنگ محک((

و ما هم میتوانیم آن داوري را طبق عقیده  ;او، که به رقابت با وي معترف است، به این سوال پاسخ منفی میدهد

برناردشا بپذیریم که گفته است، در آثار شکسپیر علم مابعدالطبیعه و هیچگونه نظري درباره خداوند و ماهیت نهایی 

مرد عاقلی بود، عقیده نداشت که مخلوقی بتواند خالق خود را تجزیه و تحلیل کند، شکسپیر، که . حقیقت وجود ندارد

  . یا حتی فکر او در این لحظه کوتاه زندگی قادر به درك همه چیز باشد

اگر هم )). هوریشیو، چیزهایی که در آسمان و زمین هستند، بیش از آنند که به خواب فلسفهتان آمده باشند((

شکسپیر از فیلسوفان . را نزد خود نگاه داشته و شاید بدان وسیله خود را فیلسوف دانسته باشدحدسی زده باشد، آن 

وي به . معروف به احترام یاد نمیکند، و باور ندارد که یکی از آنها حتی درد دندان را با شکیبایی تحمل کرده باشد

ي حیات یا نفس را حل کند، بلکه آنها را و قصد ندارد که معماها ;منطق میخندد و روشنایی تصور را ترجیح میدهد

هاي ما عمق بیشتري میبخشد یا ما را از کوتهبینی خود شرمگین  با حدتی میبیند و احساس میکند که به فرضیه
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گذشته از این، شکسپیر در کناري میایستد و منتظر میماند تا دارندگان عقاید قاطع یکدیگر را از بین ببرند، . میسازد

 ;شکسپیر خود را پشت قهرمانان نمایش پنهان میکند، و پیدا کردن او دشوار است. ان را از میان برداردیا روزگار آن

باید از نسبت دادن عقیدهاي به او احتراز کنیم، مگر آنکه آن عقیده یا جزمیت به وسیله الاقل دو نفر از مخلوقهاي او 

  . بیان شده باشد

ولی نه به عنوان نظریهپرداز،  ;ش از آنکه فیلسوف باشد، روانشناس استدر بادي امر به نظر میآید که شکسپیر بی

ولی او یک . که از افکار پنهان و اعمالی که طبیعت بشر را آشکار میسازد عکس برمیدارد)) عکاس ذهنی((بلکه یک 

احساس ولی رویهمرفته  ;هاي او سخن نمیگویند مردم در زندگی مثل اشخاص نمایشنامه ;واقعگراي سطحی نیست

  . میکنیم که از طریق همین چیزهاي غیرمحتمل و سخنان غیر معقول است که به غریزه و فکر بشر نزدیکتر میشویم

وي در گذاشتن سرودهاي )). عقل وسایل بدکاري اراده را فراهم میکند((شکسپیر نیز، مانند شوپنهاور، میداند که 

فروید عمل میکند و حتی از او فراتر میرود، و در مطالعه اخالق  عاشقانه در دهان اوفلیاي مشتاق و دیوانه طبق عقیده

. وي به داستایفسکی نزدیک میشود)) بدتر((مکبث و نیمه 

اگر فلسفه را نه به عنوان علم مابعدالطبیعه، بلکه منظرهاي کلی از امور انسانی بدانیم و آن را به مثابه عقیدهاي عام 

در آن صورت، میتوانیم بگوییم . ر باب اخالق، سیاست، تاریخ، و ایمان به شمار آوریمنه تنها درباره عالم و فکر، بلکه د

زیرا شکل ظاهر نیست که  ;چنانکه مونتنی عمیقتر از دکارت است. که شکسپیر فیلسوفی عمیقتر از بیکن است

 ;ب یا بدي وجود نداردهیچ چیز خو: ((شکسپیر نسبی بودن اخالق را قبول دارد و میگوید. فلسفه را به وجود میآورد

فضایل ما تابع تفسیري است که در هر دوره از زمان براي ((، یا آنکه ))مگر آنکه قوه تصور آن را به آن صورت درآورد

وي معماي جبر را درك میکند و عقیده دارد که بعضی از مردم در نتیجه توارث بد شدهاند، اما میگوید )). آنها قایلند

همچنین فرضیه )). ا مجرم نیستند، زیرا خوي و خلق نمیتواند اصل خود را برگزینددر این صورت، آنه((که 

وجدان کلمهاي است که مردم جبون آن را به کار میبرند، : ((تراسوماخوس را میشناسد، چنانکه ریچارد سوم میگوید

 ;))اي ما قانون ما باشندبگذارید بازوهاي ما وجدان ما، و شمشیره ;و در آغاز براي مرعوب کردن اقویا اختراع شد

کسانی مستحق داشتن چیزي هستند که مهمترین و مطمئنترین راه را براي نیل آن : ((ریچارد دوم معتقد است که

شکسپیر نیز با شرافت که اصل . ولی هر دو آنها، که تابع نیچهاند، سرنوشت غمانگیزي پیدا میکنند ;))میشناسند

ست، آشناست و از آن به احترام نام میبرد، ولی از تمایل آن به غرور و زورگویی، اخالق اشراف در عهد ملوکالطوایفی ا

است، انتقاد میکند در پایان، علم اخالق او عبارت از اندازه نگاه ) بر خویشتن(فقدان آداب و عدم حکومت ((که معرف 

  . هاست داشتن طبق عقیده ارسطو و بردباري طبق مسلک رواقی

ولی تعقل . تعقل موضوع صحبت اودوسئوس را، ضمن انتقاد از آیاس و اخیلس، تشکیل میدهداندازه نگاه داشتن و 

  : باید اصلی از مسلک رواقیها نیز در آن باشد ;کافی نیست

  . ... پختگی، مطلب اصلی است ;همان گونه که بشر آمدنش را به این دنیا تحمل کرد، باید رفتنش را نیز تحمل کند

شکسپیر از اپیکور نیز تمجید میکند و میان . که ما کامال حق زیستن را ادا کرده باشیم مرگ فقط قابل عفو است

 مالوولیووي گاهی نیز به پیرایشگران حمله میکند و از قول ماریا به . لذت و عقل هیچگونه تضاد ذاتی نمیبیند

وي مانند پاپ از گناهان جسم چشم میپوشد، و آهنگ )). تو االغی((یعنی )). ت را بجنبانبرو گوشهای: ((میگوید

. خندهداري درباره آمیزش مرد و زن در دهان شاه لیر دیوانه میگذارد

وي از مصایب بیچارگان آگاه بود و لیر را بر آن میداشت که آن مصایب را به . فلسفه سیاسی او محافظهکاري است

  :مردي ماهیگیر در نمایشنامه پریکلس میگوید. زبان راند طور موثر بر
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من خسیسهاي متمول . زندگی ماهیها در دریا مانند زندگی بشر در روي زمین است بزرگها، کوچکها را میخورند

که مشغول بازي و معلق خوردنند، و ماهیهاي کوچک را از جلو خود  ;خودمان را دقیقا به نهنگها تشبیه میکنم

و سرانجام آنها را مثل یک لقمه میبلعند، شنیدهام که نهنگهایی در روي زمین زندگی میکنند که دهانشان  میرانند،

  . همیشه باز است تا همه موقوفه، کلیسا، برج، زنگ، و همه چیز را ببلعند

ا به طور طبیعت همه چیز ر((گونزالو، در نمایشنامه طوفان، به فکر یک مرام کمونیسم آنارشیستی است که در آن 

، و در آن هیچ قانون، قاضی، کار، و منازعهاي وجود ندارد، ولی شکسپیر با تبسم اظهار ))اشتراکی به بار میآورد

تحت هر قانون اساسی که باشد،  ;میدارد که این دنیاي خیالی در نتیجه طبیعت بشر نمیتواند وجود داشته باشد

  . بلعند نهنگها ماهیها را می

وي از زبان قهرمانان نمایشنامه . اشت در اینجا مخصوصا جستجو درباره فلسفه او دشوار استشکسپیر چه مذهبی د

تقریبا از هر دینی یاد میکند، آن هم با چنان اغماضی که ممکن است پیرایشگران را به این خیال انداخته باشد که 

و از زبان هملت، که ظاهرا انسانی  شکسپیر از کتاب مقدس غالبا، و به احترام، مطالبی نقل میکند. وي کافر است

  . شکاك است، مطالبی مومنانه درباره خدا و نماز و بهشت و دوزخ میگوید

بعضی از ابیات او قویا به ایمان وي به . شکسپیر و فرزندانش، طبق مراسم کلیساي انگلیکان غسل تعمید یافتند

میداند و کامال مانند )) جادوگري شعبدهآمیز((را  شاه جان اغماضها و آمرزشهاي پاپ. مذهب پروتستان داللت دارند

  :هنري هشتم میگوید

ولی از آنجا که ما در زیر  ببندد،هیچ کشیش ایتالیایی حق ندارد از مردم این کشور عشریه بگیرد یا بر آنها خراج ... 

  . ... ن رو، به فرمان پروردگار بلندپایه، بر هر جا که حکم میرانیم، از آن حمایت میکنیماین آسمان سرور سرانیم، از ای

  . پس به پاپ بگویید که دیگر احترامی قایل نیستیم، نه براي او و نه براي قدرتی که غصب کرده است

ی از آن به دست او شکسپیر در نمایشنامه بعدي، هنري هشتم که قسمت. با این فرق که جان سرانجام توبه میکند

نوشته شده است، کرنمر و هنري را میستاید و داستان را با مدح الیزابت به پایان میرساند، همه اینها عامالن اصالح 

گاهی نیز شکسپیر مطالبی موافق با آیین کاتولیک در مورد کاترین آراگونی و فرایار الورنس . دینی در انگلستان بودند

. هاي ایتالیایی آمده بود اخیر درنظر شکسپیر به صورتی مجسم شده است که در قصه ولی شخص ;بر زبان میآورد

نسبت ما به خدایان مثل :لیر در کمال نومیدي تصور میکند که. در همه تراژدیها تا اندازهاي ایمان به خدا وجود دارد

  . کشند آنها ما را براي تفریح خود می ;نسبت مگسان به کودکان بازیگوش است

و هملت  ;))خدایان عادلند و عیوب مطبوع ما را وسیله تعذیب ما قرار میدهند(( ;ادگار خوش طبع پاسخ میدهد ولی

سرنوشت ما را در دست دارد، هرچند که طرح اول آن را هم خودمان ((ایمان خود را به خدایی نشان میدهد که 

رفتار میکند، در بزرگترین بازیهاي شکسپیر بیاعتمادي با وجود ایمان قلیل به خدایی که با ما عادالنه )). ریخته باشیم

بشر چیزي جز رسیدن تدریجی و پوسیده شدن )) هفت سن((ژاك در . زیادي نسبت به خود زندگی وجود دارد

  : همین مطلب را در شاه جان مشاهده میکنیم. سریع نمیبیند

همچنین ;انسان خوابآلوده را آزار میدهد زندگی چون قصهاي که دوباره گفته شود، مالآلور است، گوشهاي سنگین

  : است در بدگویی هملت از جهان

باغی است که هرزه گیاه از آن نستردهاند، رستنیها میرویند و دانه میدهند، هرچه زشت ) دنیا(تف بر آن، تف بر آن، 

  . است فراوان شده، و بر بساط جهان چیرگی یافته است

  : و نیز در بدگویی مکبث
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یا بازیگر بیچارهاي است که بر  ;زندگی سایه زودگذري بیش نیست! اموش شو، اي شمع زود مرگخاموش شو، خ

روي صحنه میخرامد و وقت خود را تلف میکند، و دیگر از او سخنی شنیده نمیشود، زندگی افسانهاي است پر سر و 

  . معنی پوچ است و بی ;صدا که به زبان ابلهی گفته میشود

نسان این بدبینی را تخفیف میدهد لورنزو پس از آنکه موسیقی کرات را براي جسیکا تشریح آیا اعتماد به خلود ا

کلودیو، در نمایشنامه کلوخانداز را پاداش سنگ )) چنین آهنگی در روانهاي فناناپذیر وجود دارد((میکند، میگوید که 

:وتون درباره جهنم سخن میگویداست دنیاي پس از مرگ را در نظر میآورد، اما با عبارت سنجیده دانته و پل

آه، مردن و ندانستن که به کجا میرویم، در جمودي سرد خفتن و پوسیدن، و تبدیل این حرکت گرم و حساس و شنا 

در سیلهاي آتشین یا سکونت آن در منطقه لرز آور  ;کردن این روح پرنشاط به صورت توده خمیر شدهاي از خاك

... ان بادهاي غیر مرئی، و با شدتی تخفیف ناپذیر در دنیاي معلق حرکت کردنیخهاي ضخیم، یا زندانی شدن در می

هملت تصادفا روح را فناناپذیر میداند، ولی سخن گفتن او با خودش دلیل ایمان نیست، و ! خیلی وحشت انگیز است

به این عبارت ، به وسیله شکسپیر ))روحم به بهشت میرود: ((هاي نمایشنامه آخرین عبارت او در نخستین نسخه

  )). باقی خاموش است: ((تغییر یافت

با اطمینان نمیتوان گفت که چه اندازه از این بدبینی طبق مقتضیات درامهاي غمانگیز و چه اندازه از آن مبین حال 

تنها موردي که بدبینی مذکور در . ولی تکرار و تاکید آن گویاي تاریکترین لحظات زندگی اوست ;شکسپیر بوده است

هاي وي تخفیف مییابد هنگامی است که شکسپیر به طرزي تردیدآمیز اعتراف میکند که در میان  ین نمایشنامهآخر

بدیهاي دنیا برکات و لذاتی نیز وجود دارد، و در میان افراد بد بسیاري قهرمان و چند نفر مقدس یافت میشوند، یعنی 

 ;لیا، و در برابر هر ادمند یک ادگار یا یک کنت وجود دارددر برابر ایاگو یک دزدیمونا، در برابر هرگونریل یک کورد

پس از آنکه این . حتی در نمایشنامه هملت از طرف هوریشیو، وفا و از طرف اوفلیا، محبتی مشتاقانه دیده میشود

بازیگر و درامنویس خسته، شهر پر هرج و مرج و شلوغ لندن را ترك میکند و به سوي دشتهاي سبز و منزل پدري 

د در سترتفرد عازم میشود تا در آنجا تسلی خاطر یابد، دوباره مثل مردي نیرومند شروع به دوست داشتن زندگی خو

  . کند می

VI - توافق  

در . این شهر باعث شهرت، تحسین، و ثروت او شده بود. اما دلیل واضحی نداشت تا شکسپیر از لندن شکایت کند

، 1598در سال . دویست بار از او تقریبا به طرزي مساعد نام بردهاند ادبیاتی که از این دوره باقی مانده است،

گنجینه بذلهگویی، سیدنی، سپنسر، دنیل، درایتن، وارنر، شکسپیر، مارلو، : فرانسیس مرس در کتاب پاالدیس تامیا

. ام برده استوچپمن را به عنوان نویسندگان مهم انگلستان ذکر کرده و از شکسپیر به عنوان بزرگترین درامنویس ن

که هنوز آثار (در همان سال، ریچارد بارنفیلد، که شاعر بود و رقیب او به شمار میرفت، اعالم داشت که آثار شکسپیر 

حتی رقباي شکسپیر . ثبت کرده است)) کتاب جاویدان شهرت((نام او را در ) بهتري به وسیله او به وجود خواهد آمد

و اگر چه جانسن از سبک مطنطن،  ;جانسن، و بربیج از دوستان نزدیک او بودنددر ایتن، . هم او را دوست میداشتند

انشاي سرسري، و غفلت علنی او در استعمال قوانین کالسیک انتقاد میکرد، همو بود که در چاپ اول کلیات شکسپیر 

. که از آن همه اعصار شمردوي را باالتر از همه درامنویسان قدیم و جدید دانست و او را نه تنها متعلق به یک عصر، بل

تقریبا مثل ... من او را دوست میداشتم: ((جانسن در اوراقی که پس از مرگ در کنار بستر خود باقی نهاد نوشته بود

میگویند که جانسن و شکسپیر در مباحثات ادیبان در میخانه مرمید در کوچه برد شرکت )). بت میپرستیدم

  : را میشناخت، با تعجب گفته است فرانسیس بومانت، که هر دو. میکردند
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چنانکه . و چه کلماتی شنیدیم که چنان زیرکانه و پر از نکات دقیق بود! چه کارها دیدیم که در مرمید انجام میدادند

گویی هر کس از هر کجا میآمد تصمیم گرفته بود که همه ذوق خود را در مطایبهاي به کار برد و باقی زندگی 

  : نه بگذارند و تامس فولر در کتاب اشخاص با ارزش انگلستان چنین نوشته استغمانگیز خود را احمقا

مبارزه بذلهگویی میان بن جانسن و شکسپیر، که یکی مثل کشتی بزرگ اسپانیایی و دیگري مثل کشتی جنگی 

شکسپیر، که از . استاد جانسن از لحاظ معلومات برتر، و از لحاظ کار، کندتر بود. انگلیسی بود، بسیار اتفاق میافتاد

لحاظ عظمت کوچکتر ولی از لحاظ حرکت سریعتر بود، میتوانست با هر موجی بچرخد، تغییر جهت بدهد، و در 

  . نتیجه هوش و ابتکار خود از هر بادي استفاده کند

یار وي بس((حدیث قابل قبولی را که درباره شکسپیر نقل شده بود تکرار کرده و گفته است که  1680اوبري در سال 

از . و همچنین مردي زیبا و خوشاندام و خوش محضر بود ;))گویی بهره داشت حاضر جواب بود و از ذوق خوش بذله

چیزهاي شبیه به او، که باقی مانده است، یکی مجسمه نیمتنه او بر روي گورش در کلیساي سترتفرد، و دیگري 

شبیه یکدیگرند، و مردي را نشان میدهند که نیمی تصویري است در ابتداي نخستین چاپ کلیات او، این دو تقریبا 

ولی  ;گذاشته و داراي بینی قلمی و چشمان متفکر است) در مجسمه نیم تنه(از موهاي سر او ریخته و سبیل و ریش 

شاید بتوان گفت که نمایشهاي او اخالق شکسپیر را . از شعلهاي که در نمایشهاي او زبانه میکشد اثري در آنها نیست

ستی به ما نشان نمیدهند، زیرا از آنها چنین پیداست که او مردي بسیار عصبی و حساس و گاهی در اوج فکر و به در

و حال آنکه معاصرانش او را مردي مودب، شرافتمند، و  ;شاعري، و گاهی در اعماق افسردگی و نومیدي بوده است

و از زندگی لذت میبرد، توجهی به آیندگان ندارد، و میدانستند و میگفتند که ا)) فکر باز و آزاد((بردبار، و داراي 

شکسپیر خواه بر اثر استعداد و خواه در نتیجه صرفهجویی، تا . داراي طبیعت فعالی است که با شاعري متناسب نیست

با  1608به اندازه کافی پول جهت اداره تماشاخانه کره به اتفاق دیگران به دست آورده بود، و در سال  1598سال 

سهام او در این شرکتها، به اضافه درآمد او به عنوان بازیگر و . تن دیگر تئاتر فرایارهاي سیاه را ساخت شش

لیره تخمین زده  600لیره و  200درامنویس، وجوه قابل مالحظهاي در اختیار او مینهاد که به ارقام گوناگون بین 

. ر شد مستغالتی در سترتفرد خریداري کندرقم اخیر بهتر میتواند نشان دهد که وي چگونه قاد. شده است

وي گاهی ضمن راه در )) عادت داشت یک بار در سال به دیدن زادگاه خود برود((اوبري نوشته است که شکسپیر 

ملکالشعرا در سال (سر ویلیام دیونانت  ;اي داشت، توقف میکرد خانه آکسفرد، که جان دیونانت در آنجا مهمان

، شکسپیر خانه 1597در سال . ثمره عشقبازي عجوالنه شکسپیر در آنجا معرفی کرده است به اشاره خود را) 1637

لیره خریداري کرد، ولی همچنان در لندن اقامت  60تازهاي را، که دومین خانه بزرگ در سترتفرد بود، به مبلغ 

سال بعد، صد و . اشتدرگذشت و دو خانه در کوچه هنلی در سترتفرد براي او باقی گذ 1601پدرش در سال . جست

در . لیره در نزدیکی شهر خریداري کرد و احتماال آن را به کشاورزان اجاره داد 320بیست و هفت ایکر زمین به مبلغ 

و  ;هاي آینده کلیسا و سه ناحیه دیگر بود، خریداري کرد لیره، که مربوط به عشریه 440سهمی به مبلغ  1603سال 

هاي خود را در لندن مینوشت، او را در سترتفرد به عنوان تاجر موفقی میدانستند که  هنگامی که بزرگترین نمایشنامه

  . مکرر مشغول مرافعات مربوط به مستغالت و سرمایهگذاریهاي شخصی است

، دخترش سوزانا با جان هال، که پزشکی حاذق بود، ازدواج 1607در سال . ، پسرش همنت درگذشت1596در سال 

شکسپیر در این هنگام عالیق تازهاي داشت که او را به سوي خانهاش . رزندي شدکرد و سال بعد صاحب ف

  . از لندن و صحنه نمایش کناره گرفت و به خانه تازه رفت 1610این بود که در حدود  ;میکشانیدند

ان مهم دو نمایشنامه نخستین چند. احتماال در اینجا بود که به نگارش سیمبلین، داستان زمستان، و طوفان پرداخت

وي در یک جا میراندا را نشان . نبودند، ولی طوفان ثابت کرد که شکسپیر هنوز قواي خود را از دست نداده است
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میدهد که در آغاز خوي و خلق خود را ظاهر میکند، و آن وقتی است که کشتی شکستهاي را از ساحل میبیند و 

در جاي دیگر کالیبان به منزله جواب شکسپیر به ))! اماز دیدن کسانی که رنج میکشیدند رنج کشیده! آه: ((میگوید

همچنین شکسپیر، پروسپرو را نشان میدهد که جادوگري مهربان است و عصاي خود را تسلیم . ژانژاك روسوست

در ابیات فصیحی که پروسپرو بر زبان میراند، میتوانیم انعکاسی . میکند و با دنیاي واهی خود با محبت وداع میگوید

: ردگی شکسپیر را بشنویماز افس

این بازیگران ما، همچنانکه پیش از این به شما گفتم، همگی فرشته بودند، و . شادمانیهاي ما دیگر به پایان رسیدهاند

و برجهاي سر به فلک کشیده و قصرهاي مجلل و معبدهاي هیبت آور و خود کره  ;در هوا، در هواي رقیق، حل شدند

  . ه زمین به ارث برده استزمین و در حقیقت تمامی آنچ

مانند تار و پود بیاساس این رویا از میان خواهند رفت و همچنانکه این نمایش خیالی اندك اندك به پایان رسید، 

و زندگی کوتاه ما را خواب فرا  ;ما از همان جنس رویاها ساخته شدهایم. اثري از خود به جاي نخواهند گذاشت

برعکس، این نمایشنامه نشان میدهد که شکسپیر  ;حال اصلی شکسپیر نیست ولی این مطالب مبین. گرفته است

جایی را ((و )) پنج ذراع تمام((مشغول استراحت است و از جویبارها و گلها سخن میگوید و آوازهایی میخواند نظیر 

یر است که به با وجود اعتراض مخالفان محتاط، شکسپیر پ)). که زنبور مشغول مکیدن شیره گلهاست من نیز میمکم

  : وسیله پروسپرو با همگی تودیع میکند

اما . گورها به فرمان من بر اثر هنر نیرومندم خفتگان خود را بیدار کردهاند و باز شدهاند و آنها را بیرون ریختهاند... 

به خاك  عصایم را میشکنم و آن را چند متر در زیر زمین... من در اینجا از جادوگري ناهنجار خود دست برمیدارم

و شاید باز شکسپیر است که از . میسپرم، و کتابم را در جایی غرق میکنم که هیچ آلت عمقپیمایی بدان نرسیده باشد

  : هاي خود به نشاط درمیآید و از دهان میراندا میگوید مشاهده دختران و نوه

که چنین مردمی در تو زندگی  اي جهان تازه شجاع! نوع بشر چه زیباست! چه طبایع خوبی در اینجا هستند! شگفتا

  ! میکنند

مارس، شکسپیر وصیتنامه خود را تنظیم کرد و  25در . ، جودیث با تامس کوینی ازدواج کرد1616فوریه  10در 

خود را به )) دومین بستر خوب((لیره به جودیث، مبالغ کمتري به بازیگران کوچک، و  300دارایی خود را به سوزانا، 

ان . شاید هم با سوزانا قرار گذاشته بود که وي از مادرش نگاهداري کند. گزیده بود، بخشید زنش، که از او دوري

شکسپیر، ((در آوریل، طبق گفته جان وارد، معاون اسقف کلیساي سترتفرد . هثوي تا هفت سال بعد از او زنده ماند

گساري کردند، زیرا شکسپیر در نتیجه درایتن، و بن جانسن ضیافت پر سروري تشکیل دادند و ظاهرا در آن زیاد باده

جنازهاش را زیر ساحت . به سراغ او آمد 1616آوریل  23مرگ در  ))درگذشتتبی که در آنجا بدو عارض شده بود 

بینام و نشانی است که روي آن تقریبا همسطح با کف کلیسا، سنگ قبر . محراب کلیساي سترتفرد به خاك سپردند

آن اشعار بدین . اشعاري دیده میشود، و طبق روایتی که به ما رسیده، شکسپیر با دست خود آنها را نوشته است

:مضمون است

رحمت بر کسی که این سنگها . دوست مهربان، به خاطر مسیح از بیرون آوردن غباري که در اینجا نهفته است درگذر

  . رد و لعنت بر آنکه استخوانهاي مرا جا به جا کندرا برجاي خود بگذا

VII -  پس از مرگ  

شانزده نمایشنامهاي که جداگانه در  ;هاي خود اقدام نکرده بود تا آنجا که میدانیم، شکسپیر براي انتشار نمایشنامه

متن آنها  طول حیات او با قطع خشتی به چاپ رسید، ظاهرا بدون همکاري خودش صورت گرفت، و کم یا بیش در

دو تن از همکاران سابق او، به نام جان همینگ و هنري کندل، که از این دزدیها به خشم . اغالطی دیده میشدند
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نخستین مجموعه آثار شکسپیر را منتشر ساختند، و آن عبارت از یک مجلد بزرگ حجیم  1623آمده بودند، در سال 

ما، : ((در مقدمه آن نوشته بودند. شش نمایشنامه او بودداراي نهصد صفحه دو ستونی، و شامل متن موثق سی و 

بدون جاهطلبی یا نفع شخصی یا شهرت، فقط خدمتی به آن شخص فقید انجام دادهایم و خواستهایم که خاطره 

لیره ارزش  1در آن عهد، هر جلد از این مجموعه )). چنان دوست گرانمایهاي را، که شکسپیر ما بود، زنده نگاه داریم

لیره میارزد، یعنی به مراتب بیش از هر  17000اما هر کدام از دویست نسخهاي که امروزه باقی مانده است . داشت

  . اثر دیگري، جز کتاب مقدس، که به وسیله گوتنبرگ به چاپ رسید

شکسپیر را چنین  1630میلتن در . شهرت شکسپیر به طرزي شگفتانگیز با گذشت روزگار در نوسان بوده است

ها بسته  ، اما در ایام مداخله پیرایشگران، هنگامی که تماشاخانه))شکسپیر شیرین زبان و فرزند تخیل: ((استستوده 

سر جان . ، شهرت او رو به نقصان نهاد، ولی با بازگشت خاندان استوارت دوباره اوج گرفت)421660(شده بودند 

آثار شکسپیر را در دست دارد و آن را در قسمت ساکلینگ در تصویري که وندایک از او کشیده است، نخستین نسخه 

در ایدن، غیبگوي اواخر قرن هفدهم، ). داري میشوده این تابلو در گالري فریک در نیویورك نگا(هملت گشوده است 

و هنگامی که . ... از همه شاعران جدید و شاید هم قدیم بزرگتر و جامعتر است((درباره شکسپیر گفته است که وي 

بسیاري اوقات حرفهاي او معمولی و بیمزه است، ((ولی )). ی براي او پیش میآید، همیشه بزرگ استموضوع مهم

)). آید کمدي او به صورت مطالب مبتذل، و مطالب جدي وي به صورت گزافگویی درمی

ه مهذب هاي قدیم باعث اشمئزاز این دور نمایشنامه): ((1661(جان اولین در یادداشتهاي روزانه خود نوشته است 

یعنی از زمانی که چارلز دوم و طرفداران سلطنت بازگشتهاند و اصول )) است، زیرا اعلیحضرت مدتها در خارج بودهاند

پس از بازگشت خاندان  ;هاي قدیمی مورد قبول نیستند درامهاي فرانسوي را با خود آوردهاند، دیگر نمایشنامه

هاي شکسپیر را  نمایشنامه. یات در قرون جدید روي صحنه آمدندها هرزهترین درامهاي ادب استوارت، در تماشاخانه

هاي آنان حاکی از ذوق و سلیقه مردم در دوره  هنوز بازي میکردند، ولی معموال درایدن و آتوي و دیگران، که نوشته

  . بازگشت خاندان استوارت بود، در آنها تغییراتی میدادند

نخستین چاپ  1709نیکولس راو در سال . ره روي صحنه ظاهر شدندهاي شکسپیر دوبا در قرن هیجدهم، نمایشنامه

پوپ و جانسن نیز آثار او را به انضمام تفسیرهایی  ;انتقادي آثار شکسپیر و نخستین شرح حال او را منتشر ساخت

 هاي شکسپیر را به طرزي بیسابقه و به شیوهاي بترتن، گریک، کمبل، و خانم سیدنز نمایشنامه ;انتشار دادند

که صالح ((هاي شاعر را،  قسمتهایی از نمایشنامه 1818و تامس بودلر در سال  ;مردمپسند به روي صحنه آوردند

در آغاز قرن نوزدهم، طرفداران نهضت رمانتیسم به . ، حذف کرد))نیست به صداي بلند در میان خانواده خوانده شود

دکوینسی، و لم از آنها باعث محبوبیت شدید شکسپیر آثار شکسپیر دلبستگی یافتند و تعریفهاي کولریج، هزلیت، 

، رونسار، مالرب، و بوالو اصول ادبی را بر شالوده سنت التینی، که 1700تا سال . اما فرانسه تا مدتی تردید داشت. شد

خاذ و راسین قواعد کالسیک درام را ات ;عبارت از نظم، شکل منطقی، نزاکت، و خودداري عاقالنه بود، گذاشته بودند

اما آن اصول و قواعد در نتیجه بازي شکسپیر با کلمات میان تهی، به کار بردن عبارات متوالی، ایجاد  ;کرده بود

 1729ولتر پس از آنکه در سال . احساسات شدید، آمیختن کمدي با تراژدي، و آوردن دلقکها درهم ریخته شده بود

و او نخستین کسی بود که قسمتهاي خوبی از آثار شکسپیر از انگلستان بازگشت، تا حدي شیفته شکسپیر شده بود، 

اما هنگامی که یکی از هموطنانش شکسپیر را باالتر از راسین . او به فرانسویان نشان داد)) مزبله عظیم((را از میان 

خود  نامید وي در فرهنگ فلسفی)) یک وحشی دوستداشتنی((شمرد، ولتر به دفاع از فرانسه قیام کرد، و شکسپیر را 

در آثار همین شخص مطالبی هست که نیروي تخیل را ((تا اندازهاي جبران این توهین را کرد، زیرا چنین نوشت که 

مادام دوستال، گیزو، و )). وي بیآنکه در جستجوي علو باشد، به آن دست مییابد. تقویت میکنند و در دل مینشینند
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هاي او به نثر روان توسط فرانسوا،  رانجام، ترجمه نمایشنامهس. ویلمن در ترویج آثار شکسپیر در فرانسه کوشیدند

فرزند ویکتور هوگو، باعث تحسین و تمجید فرانسویان شد، ولی شکسپیر هرگز مقام راسین را در میان آنان به دست 

نخستین . یدزیرا هیچ درامنویسی در آنجا به پایه او نمیرس ;هاي او در آلمان بهتر انتشار یافتند نمایشنامه. نیاورد

درامنویس آلمانی که هم میهنان خود را از تفوق شکسپیر بر همه شاعران قدیم و جدید آگاه ساخت لسینگ بود، و 

اشلیگل، تیک، و سایر رهبران مکتب رمانتیک به طرفداري از شکسپیر قیام کردند و . هردر هم حرف او را تایید کرد

به بحث درباره هملت پرداخت بدین ترتیب، شکسپیر در آلمان گوته در ویلهلم مایستر با شوق و ذوق فراوان 

محبوبیت یافت و تا مدتی دانشمندان آلمانی در روشن ساختن جزئیات زندگی و آثار شکسپیر از دانشمندان انگلیسی 

  . فراتر رفتند

فقط کسی که در . کنند کسانی که در هاله شکسپیر پرورش یافتهاند نمیتوانند آثار او را بیطرفانه ارزیابی یا مقایسه

باره زبان، مذهب، هنر، آداب، و فلسفه یونان عهد پریکلس اطالعاتی دارد میتواند عظمت بینظیر درام تراژدیک 

دیونوسوسی، سادگی واقعی و منطق محکم ترکیب آنها، متانت قول و فعل، بازیگران، آهنگهاي همسرایی موثر آنها، و 

فقط کسانی که با زبان و اخالق . عظیم سرنوشت و موقعیت جهانیش درك کندتوفیق مهم مشاهده بشر را در منظر 

هاي کورنی و راسین عظمت و موسیقی  فرانسویها و زمینه قرن لویی چهاردهم آشنا هستند، میتوانند در نمایشنامه

هاي آنی،  گیزههاي آنان، و همچنین کوشش قهرمانانه عقل را به منظور جلوگیري از احساسات و ان اشعار نمایشنامه

پیروي صبورانه از اشکال دشوار کالسیک، و متمرکز ساختن رویدادهاي درام را در چند ساعت احساس کنند، آن هم 

تا کسی زبان انگلیسی معمول در عصر الیزابت را به . در مدت کوتاهی که شرح حال بزرگان در آن خالصه میشود

ایی که تماشاخانه را به صورت آینه طبیعت و مظهر تخیالت خوبی درك نکند و از عروض و اشعار غنایی و فحشه

چنین شخصی در برابر عظمت عبارات آن . هاي شکسپیر را به جاي آرد درمیآورد آگاه نباشد، نمیتواند حق نمایشنامه

سوب اینها سه دوره مهم از درام جهان مح. ها از شوق میلرزد و از تعمق در معانی آنها به هیجان میآید نمایشنامه

میشوند و ما باید، علیرغم محدودیتهاي خود، آنها را جهت افزودن معلومات خود بخوانیم و از اینکه میراثی از فلسفه 

  ). البته شکسپیر برتر است. (یونان، زیبایی فرانسه، و زندگی عصر الیزابت داریم، شاد باشیم

  

فصل پنجم

  ماري استورات

1542 -1687  

  

I -  ملکه زیبا  

مهاي به هم پیوسته اصالح دینی در اسکاتلند و سیاست الیزابت، سرگذشت غمانگیز ماري استوارت در خالل درا

. ضمن زیبایی سحرآمیز، عشق پرشور، کشمکش مذهبی و سیاسی، قتل، انقالب، و مرگ قهرمانانه به پایان رسید

، پادشاه اسکاتلند، و مري آو ماري استوارت دختر جیمز پنجم. نسبش تقریبا او را محکوم به مرگ غیرطبیعی میکرد

بنابر این، مردم ماري استوارت . مادربزرگش مارگارت تودور دختر هنري هفتم، پادشاه انگلستان بود. گیز فرانسوي بود

و معتقد بودند که اگر الیزابت بدون فرزند  ;و الیزابت مینامیدند)) ماري خون آشام((را از راه مسامحه عمه زاده 

) و زمانی مثل هنري هشتم(و کسانی که مثل کاتولیکها  ;انونی تاج و تخت انگلستان خواهد بودبمیرد، وي وارث ق

ماري استوارت و نه  1558الیزابت را حرامزاده و بنابر این جهت سلطنت نامناسب میدانستند، عقیده داشتند که در 
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ملکه فرانسه  1559ري، پس از آنکه در از بخت بد آنکه ما. الیزابت تودور میبایستی بر تخت انگلستان نشسته باشد

مدتی بود که . شد، به اتباع خود اجازه داد که او را ملکه انگلستان نیز بنامند و این نام را در اسناد رسمی به کار برد

پادشاهان فرانسه به عبث خود را پادشاه انگلستان مینامیدند و پادشاهان انگلستان خود را پادشاه فرانسه محسوب 

تا زمانی که ماري حیات داشت، الیزابت . ولی این بار ادعاي مزبور تقریبا مورد تصدیق همگان قرار گرفت ;ندمیداشت

تنها عقلی سلیم موجب اصالح آن وضع میشد، و فرمانروایان بندرت تا . نمیتوانست از تاج و تخت خود مطمئن باشد

  . آیند این حد پایین می

یک هفته پس از آنکه ماري دیده به جهان . اج و تختهایی تقدیم کردندبه ماري ظرف یک سال بعد از تولدش ت

هنري هشتم، که امیدوار بود اسکاتلند را به . گشود، پدرش درگذشت، و عنوان ملکه اسکاتلند به ماري تعلق گرفت

شود، و  متصرفات خود بیفزاید، پیشنهاد کرد که آن کودك به عنوان نامزد فرزندش ادوارد به انگلستان فرستاده

ولی مادر کاتولیک ماري، به جاي آن، پیشنهاد . طبق آیین پروتستان تربیت یابد و بعد ملکه ادوارد شود) ظاهرا(

و هنگامی که ماري  ;)1548(پادشاه فرانسه، را در مورد ازدواج آتی آن کودك با ولیعهد فرانسه پذیرفت هانري دوم، 

وي . تاد، زیرا بیم داشت که دشمنانش او را بربایند و به انگلستان ببرندشش ساله بود، او را تحتالحفظ به فرانسه فرس

و چون نیمی از خون او فرانسوي بود، این بار از لحاظ  ;سیزده سال در فرانسه گذراند و با کودکان سلطنتی بزرگ شد

و اندامی زیبا شد و  ماري هنگام بلوغ داراي چهرهاي دلفریب. روحی کامال به صورت شاهزاده خانمی فرانسوي درآمد

خوب آواز میخواند، خوب عود . چنانکه از کردار و گفتار او لطفی پرنشاط ساطع میشد. روحی بشاش پیدا کرد

از مشاهده . مینواخت و به زبان التینی سخن میگفت، و اشعاري میسرود که شاعران به ظاهر از آنها تمجید میکردند

و ظرافت دستهاي باریک و )) طالي موي مجعد و بافته او((به گفته رونسار و )) برف چهره پاك او((به قول برانتوم 

و حتی لوپیتال، که مردي موقر و متین بود، چنین میپنداشت که آن نوع  ;برآمدگی سینه او قلب درباریان میتپید

آمد زنان شد، و ماري استوارت در پررونقترین دربار اروپا از حیث جذابیت و کمال سر. زیبایی در خور خدایان است

و سال بعد در نتیجه مرگ هانري دوم، ) 1558آوریل  24(هنگامی که در شانزده سالگی با ولیعهد فرانسه ازدواج کرد 

. ملکه فرانسه شد، به نظر میرسید که همه رویاهاي شگفتانگیز او به حقیقت پیوسته است

و ماري، که در سن هیجده سالگی بیوه ) 1560دسامبر  5(ولی فرانسواي دوم پس از دو سال سلطنت، درگذشت 

در این ضمن اسکاتلند پیرو . شده بود، به فکر افتاد که در ملکی در تورن منزوي شود، زیرا فرانسه را دوست میداشت

دولت فرانسه معتقد بود که وظیفه . مذهب پروتستان شده بود، و بیم آن میرفت که فرانسه متحدي را از دست بدهد

. که به ادنبورگ برود و موطن خود را به اتحاد با فرانسه و بازگشت به مذهب کاتولیک تحریض کندماري این است 

ماري ناچار شد که خود را با ترك نعمتها و جالل و شکوه فرانسه، و زندگی در اسکاتلند که به زحمت آن را به یاد 

نامهاي به اشراف اسکاتلند نوشت و  بنابر این،. میآورد و سرزمین وحشیگري و سرما محسوب میشد، تطبیق دهد

وفاداري خود را نسبت به آن سرزمین تاکید کرد، ولی به آنها نگفت که در قباله عقد تصریح شده بود که اگر بدون 

اشراف اسکاتلند، خواه پروتستان و خواه کاتولیک، . فرزند بمیرد، اسکاتلند به پادشاهان فرانسه تعلق خواهد گرفت

ماري از الیزابت خواست . لمنت آن سرزمین او را دعوت کرد که بر تخت سلطنت اسکاتلند بنشیندمشعوف شدند و پار

در  1561اوت  4این بود که در . که ضمن عبور از انگلستان اماننامهاي به وي بدهد، ولی با این تقاضا موافقت نشد

فرانسه وداع گفت و تا زمانی که ساحل  بندر کاله سوار کشتی شد و، در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود، با

  . پنج روز بعد، در لیث، بندر ادنبورگ، پیاده شد و به خاك اسکاتلند گام نهاد. پدیدار بود، خیره به آن مینگریست

  

  



۴٢٠٨

II -1561-1560: اسکاتلند  

ت که در آنها در نواحی شمالی آن سرزمینهاي مرتفعی قرار داش: اسکاتلند کشوري کهنسال و داراي سنن دیرین بود

اشرافی تقریبا نیمه مستقل روزگار خود را به صورتی نیمه بدوي، که عبارت از شکار کردن، گلهداري ، و کشت و زرع 

در قسمت جنوب سرزمینهاي پست و زیبایی قرار داشت که، بر اثر وفور بارندگی . از راه اجارهداري بود، میگذراندند

مردم اسکاتلند میکوشیدند که خود را از چنگ . و سرمایی شدید داشتحاصلخیز بود، ولی زمستانهایی طوالنی 

گذشته از . بیسوادي، فسق و فجور، فساد، بی قانونی، و زورگویی برهانند و نظمی اخالقی و در خور تمدن برقرار سازند

که رنج کمتري  این گرفتار خرافات بودند، جادوگران را میسوزاندند، و با ایمانی شدید در جستجوي زندگیی بودند

پادشاهان اسکاتلند، براي مقابله با قدرت اشراف که باعث تفرقه بود، از روحانیان کاتولیک حمایت . داشته باشد

  . میکردند و به آنها ثروتهایی میبخشیدند که موجب پولپرستی، سستی، و زندگی نامشروع با زنان میشد

ندان دنیادوست خود به مقامات کلیسایی، از اعتبار و ارزش اشراف، که خواهان ثروت کلیسا بودند، با انتصاب فرز

پارلمنت اسکاتلند را به وجود . و گذشته از این، به طرفداري از نهضت اصالح دینی قیام کردند ;روحانیان کاستند

  . آوردند، آن را تحت نفوذ خود قرار دادند، و بدان وسیله بر کلیسا و کشور مستولی شدند

دولت انگلستان، که از وجود اسکاتلندیهاي سرکش در جزیره . انگیزه وحدت داخلی بود خطر خارجی مهمترین

. بریتانیا احساس ناامنی میکرد، بارها در صدد برآمد که با دیپلماسی، یا ازدواج، یا جنگ اسکاتلند را به تصرف درآورد

در این هنگام سسیل به . ان بود، متحد شداسکاتلند، که از این وضع بیم داشت، با فرانسه، که از دیرباز دشمن انگلست

الیزابت توصیه کرد که از اشراف پروتستان علیه ملکه کاتولیک آنها حمایت کند تا بدان وسیله در اسکاتلند تفرقه به 

به عالوه، رهبران پروتستان، در . وجود آید و خطر این سرزمین براي انگلستان و اتحاد آن با فرانسه از میان برخیزد

موفقیت، ممکن بود ماري استوارت را از سلطنت خلع کنند و یکی از اشراف را بر تخت بنشانند و آیین  صورت

سسیل در فکر بود که الیزابت را به ازدواج با چنان پادشاهی راضی کند . پروتستان را در سراسر اسکاتلند اشاعه دهند

، قوایی براي سرکوبی پروتستانها به اسکاتلند فرستاد، هنگامی که فرانسه. تا اتحاد انگلستان و اسکاتلند صورت پذیرد

نمایندگان فرانسه پس از آنکه لشکرشان در اسکاتلند . الیزابت لشکري براي حفاظت آنها و طرد فرانسویها اعزام داشت

و به موجب آن متعهد شدند که قواي ) 1560ژوئیه  6(شکست خورد، عهدنامه مشئومی در ادنبورگ امضا کردند 

اما ماري، طبق . سه از اسکاتلند بیرون برود، و ماري استوارت از ادعاي خود بر تخت و تاج انگلستان چشم بپوشدفران

این مسئله توجه الیزابت را کامال به خود . توصیه شوهر خود فرانسواي دوم، از تصویب آن عهدنامه خودداري کرد

. معطوف داشت

منت این کشور، که اعضاي آن از پروتستانها بودند، رسما آیین کاتولیک را پارل. اوضاع مذهبی اسکاتلند نیز آشفته بود

اما این اقدامات، که میبایستی با موافقت مقام . ملغا ساختند و مذهب پروتستان را، طبق نظریه کالون، برقرار کردند

ک هنوز بسیاري از کشیشهاي کاتولی. سلطنت صورت گیرد و به صورت قانون درآید، مورد تصویب ماري قرار نگرفت

مناصب را در اسکاتلند در دست داشتند و نیمی از اشراف طرفدار پاپ بودند، و جان همیلتن، که از خانواده سلطنتی 

در ادنبورگ، سنت اندروز، پرث، سترلینگ، و . بود، هنوز با عنوان سراسقف کاتولیک اسکاتلند به پارلمنت میآمد

هاي شورانگیز واعظان به رهبري جان ناکس، به آیین  ، در نتیجه موعظهابردین، قسمت عمدهاي از طبقات متوسط

  . کالون گرویده بودند

یک سال پیش از ورود ماري، جان ناکس و همکارانش کتابی تحت عنوان کتاب نظامات نوشتند که در آن اصول و 

اشخاص خدا ((تان و مقصود از بنابر مفاد این کتاب، مقصود از مذهب طریقه پروتس. مقاصد آنها شرح داده شده بود

و بتپرستی عبارت است از آیین قداس، استمداد از قدیسان، پرستش تصویرها، و  ;طرفداران کالون است)) ترس
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همچنین در آن تذکر داده شده بود که لجاجت کنندگان در نگهداري آن اشیا و تعلیمدهندگان آن ... نگاهداري آنها،

ضی رهایی یابند، و هر اصلی که مخالف انجیل باشد، باید به عنوان مخالف رستگاري مطالب منفور نباید از مجازات قا

کشیشها باید توسط مردم انتخاب شوند، مدارسی جهت کودکان پارسا تاسیس کنند، و امور . بشر کامال منسوخ شود

کاتولیک و مالیاتهاي ثروت کلیساي . را تحتنظر بگیرند) سنت اندروز، گالسکو، و ابردین(هاي اسکاتلند  دانشگاه

باید به مصرف نیازمندیهاي کشیشها و امور تعلیماتی مردم و دستگیري فقرا ) یک دهم عایدات مردم(کلیسایی 

کلیساي جدید، و نه دولت غیرمذهبی، باید قوانینی مربوط به اخالق تصویب کند و مجازات جرایمی مانند . برسند

ن لباسهاي عجیب و غریب، بدرفتاري با فقرا، هرزگی، زنا، و به دنبال میگساري، پرخوري، توهین به مقدسات، پوشید

همچنین کسانی که با اصول جدید مخالفت ورزند یا مصرانه از حضور در کلیسا خودداري . زنان رفتن را تعیین کند

  . کنند، باید به دست مقامات دولتی سپرده شوند و کلیسا حکم قتل آنها را تصویب کند

، زیرا از وجود یک )1561ژانویه ((سرباز زدند )) کتاب نظامات((بر پارلمنت مسلط بودند، از پذیرفتن  اما اشراف، که

ولی . هایی جهت استفاده از ثروت کلیساي سابق طرح کرده بودند کلیساي مقتدر و مستقل بیم داشتند و خود نقشه

  . آن کتاب به صورت راهنما و هدف کلیسا باقی ماند

برقراري حکومت دینی نومید شده بود، با سرسختی تمام در صدد تربیت کشیشان جدید، تهیه  جان ناکس، که از

پول براي حمایت آنان، و اشاعه مذهب تازه در سرتاسر اسکاتلند که هنوز عدهاي کشیش کاتولیک در آن انجام 

ا در ادنبورگ و در نظر دولت نیروي قاطع و آمرانه تعلیمات او و شوق و ذوق طرفدارانش او ر. وظیفه میکردند برآمد

ماري، که کاتولیک بود، قبل از تحکیم مقام خود، میبایستی مخالفت او را هم درنظر . به صورت شخصی مقتدر درآورد

. بگیرد

III - 1565- 1561: ماري و جان ناکس  

ی از دشمنان بیم ماري ترتیبی داده بود که دو هفته قبل از وقت موعود وارد اسکاتلند شود، زیرا از مخالفت بعض

اما هنگامی که خبر ورود او به لیث در پایتخت شایع شد، مردمی که در خیابانها اجتماع کرده بودند از . داشت

مشاهده ملکه زیبا و سرزندهاي که هنوز نوزده سال تمام نداشت متعجب شدند و بسیاري از آنها، ضمن آنکه وي 

در میان آنها . صر هولیرود میرفت، از او با خوشحالی استقبال کردندسوار بر اسب شده و با وقار و متانت به سوي ق

اعیان کاتولیک و پروتستان نیز یافت میشدند که از اینکه اسکاتلند داراي چنان ملکه زیبایی بود و احتمال داشت که 

  . روزي خود یا فرزندش انگلستان را نیز به تصرف درآورد به خود میبالیدند

بدرستی . ري باقی مانده است نشان میدهد که وي یکی از زیباترین زنان عصر خود بوده استدو تصویري که از ما

نمیتوان گفت که نقاشانی که نامشان معلوم نیست تا چه اندازه او را زیباتر نشان دادهاند، ولی در هر دو تصویر 

شیفتگی اشراف و نویسندگان شرح  میتوانیم سیماي ظریف، دستهاي زیبا، و گیسوان خرمایی و انبوه او را، که باعث

دهان ((اما آن تصویرها بدشواري میتوانند جذابیت حقیقی آن ملکه، یعنی روح پرنشاط، . حال او شد، مشاهده کنیم

، سخنان بذلهآمیز، جذبه و شوق، استعدادش در مهربانی، دوستی و عالقهاش به محبت، و تمجید بیپرواي او ))خندان

. سرنوشت غمانگیز او در این بود که وي میخواست هم زن و هم ملکه باشد. ما نشان دهند را از مردان نیرومند به

  . یعنی گرمی عشق را بدون کاهش امتیازات سلطنت احساس کند

دیگر آنکه او خود را مانند زنان دوره قرون وسطی هم زیبا، هم مغرور، هم عنیف، و هم طرفدار لذات جسمانی 

تیاق شدید و رنج بود، قلبی رئوف و وفایی پایدار داشت، و داراي شجاعتی بود که، به میدانست، قادر به تحمل اش

همچنین اسب سواري ماهر بود و بیپروا با اسب از فراز پرچینها و خندقها . نسبت افزایش خطر، افزایش مییافت

از نظر جسمی براي  اما چه از نظر روحی و چه. میپرید و سختیهاي جنگ را بدون خستگی یا شکایت تحمل میکرد
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سلطنت ساخته نشده بود، زیرا وجود او، غیر از اعصابش، سست بود و گاهی چنان بیحال میشد که تصور میرفت به 

ماري استوارت مثل الیزابت داراي هوش و . مرض صرع گرفتار شده است، و گاهی نیز مرضی مجهول او را رنج میداد

ندرت کاري عاقالنه انجام میداد، و بارها در نتیجه احساساتی که داشت ب ;و اگر چه زیرك بود ;فراست مردانه نبود

گاهی در بعضی کارها خودداري و شکیبایی و مهارت بسیار از خود نشان میداد، ولی . سیاست خود را خراب میکرد

او را تعیین زیبایی و مغز او دشمن او شد و اخالقش فرجام . ناگهان با تندخویی و زبان درازي وضع را بر هم میزد

ماري استوارت بسیار کوشید تا با خطرهایی که از چند جانب موقعیتش را تهدید میکرد مقابله کند و تعادل . کرد

. خویش را میان لردهاي حریص و کشیشان مخالف و روحانیان کاتولیک، که به ایمان او اعتقاد نداشتند، حفظ کند

شوراي سلطنتی برگزید، یکی از آنها برادر ناتنی و حرامزادهاش به نام وي دو نفر از پروتستانها را به عنوان رهبران 

دیگري به نام ویلیام میتلند  ;لرد جیمز استوارت بود، که بعدا به ارل آو ماري ملقب شد و بیست و شش سال داشت

او این  آو لثینگتن موسوم بود و سی و شش سال داست و، اگر چه از هوش و فراست بسیار بهرهمند بود، اخالق

هدف سیاست وي قابل تحسین . موهبت را از بین میبرد، و تا پایان عمر نیز سیاست او دستخوش تغییر و تبدیل بود

، ماري، به 1562بود، و آن عبارت بود از اتحاد انگلستان و اسکاتلند به منظور رفع مخاصمت آن دو کشور، در ماه مه 

اگر چه الیزابت موافقت خود را جهت این مالقات . را به انگلستان فرستاد منظور تهیه وسایل مالقات خودبا الیزابت، او

اعالم داشت، شوراي سلطنتی تردید نشان داد، زیرا میترسید که کوچکترین تصدیق ادعاي ماري به تاج و تخت 

ی مخصوص اگر چه آن دو ملکه با لطف و مهربان. انگلستان باعث شود که کاتولیکها به فکر کشتن الیزابت بیفتند

  . سیاستمداران با هم مکاتبه کردند، ولی به مالقات یکدیگر نایل نشدند

وي اگر چه آب و هوا یا فرهنگ اسکاتلند را . سه سال اول سلطنت ماري در هر زمینهاي، جز مذهب، موفقیتآمیز بود

اما پاریسی که (پاریس  دوست نمیداشت، میکوشید که با رقص و نقاببازي و زیبایی خویش، قصر هولیرود را به صورت

درآورد، و بسیاري از اعیان و اشراف در زیر آفتاب نشاط او نرم شدند، و حال آنکه جان ناکس ) زیر قطب شمال بود

ماري استوارت به ارل آو ماري و لثینگتن اجازه داد که مملکت را اداره کند، . معتقد بود به اینکه آنها مسحور شدهاند

تا مدتی چنین به نظر میرسید که حتی مسئله مذهب در نتیجه امتیازات او . ین کار برآمدندو آنها بخوبی از عهده ا

هنگامی که نمایندگان پاپ اصرار ورزیدند که آیین کاتولیک دوباره به عنوان مذهب رسمی کشور . حل شده است

  . قضیه دخالت خواهد کرد اعالم شود، وي در پاسخ گفت که تحقق این امر عجالتا محال است، زیرا الیزابت در آن

و به موجب آن کاتولیکها را از ) 1561اوت  26(آنگاه، به منظور آرام کردن پروتستانهاي اسکاتلند، فرمانی صادر کرد 

تغییر دادن مذهب موجود برحذر داشت، اما اجازه خواست که او را در اجراي مراسم مذهبی خود در خلوت آزاد 

اوت مراسم مذکور در آن محل  24در یکشنبه . ین قداس در نمازخانه سلطنتی نشوندبگذارند و مانع از برقراري آی

ولی ماري )). کشیش بتپرست اعدام شود((چند نفر از پروتستانها در خارج جمع شدند و تقاضا کردند که . برگزار شد

روز یکشنبه بعد، . بردند از ورود آنها به نمازخانه جلوگیري کرد، و در این ضمن دستیارانش کشیش را به جاي امنی

جان ناکس از اشرافی که جلو مراسم قداس را نگرفته بودند انتقاد کرد و به حاضران گفت که به عقیده او چنین 

. مراسمی از ده هزار دشمن مسلح خطرناکتر است

در قصر سلطنتی  سپتامبر، مالقاتی 4در . ملکه کسی را به دنبال او فرستاد و کوشید که او را به اغماض وادار کند

ماري او را به سبب ایجاد شورش . مبان آن دو صورت گرفت که جزئیات آن را تنها جان ناکس گزارش داده است

  . سرزنش کرد)) گروه زنان دیوصفت((او به )) حمله((علیه حکومت قانونی مادرش، و همچنین به سبب 

تحریک مردم علیه فرمانروایانشان تلقی شود، در آن اگر جلوگیري از بتپرستی به منزله : ((جان ناکس در پاسخ گفت

صورت معذورم، زیرا میل خداوند بر آن قرار گرفته است که مرا از میان عدهاي برانگیزد تا بیهودگی طرفداران پاپ و 
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: (( اما در باره طرز انتقاد از حکومت زنان گفت)). اش کنمرا در این سرزمین ف رومیتقلب و غرور و ظلم آن دجال 

جان ناکس بقیه شرح مالقات خود را با ملکه چنین )). بدکاره انگلیسی بود ایزابلخانم، آن مطالب مخصوصا علیه آن 

در )) تصور کنید که اتباع پادشاهان علیه آنها سر به شورش بردارندآیا میتوانید : ((ملکه پرسید: گزارش داده است

اگر پادشاهان از حد خود تجاوز کنند، تردیدي نیست که مردم در برابر آنان حتی با قوه قهریه مقاومت : ((پاسخ گفتم

  )). خواهند کرد

  )). طاعت خواهند کرد، نه از منپس میبینم که اتباع من از شما ا: ((ملکه از این پاسخ تعجب کرد و سرانجام گفت

خدا نکند که به کسی دستور بدهم که از من اطاعت کند، یا اتباع شما را آزاد بگذارم که هر کاري دلشان : ((گفتم

سعی من بر این است که هم فرمانروایان و هم اتباع آنها از اوامر خداوند اطاعت کنند، و خانم، . میخواهد انجام دهند

از خداوند و کلیساي آشفته او بزرگترین افتخاري است که بشر میتواند در روي زمین به دست  این فرمانبرداري

  )). آورد

من تنها از کلیساي رم حمایت میکنم، زیرا آن را . ولی شما جزو کلیسایی نیستید که موردنظر من است: ((ملکه گفت

  )). کلیساي حقیقی خداوند میدانم

ما دلیل نیست، و حتی با قوه تصور نمیتوانید آن روسپی رومی را به عنوان زن وفادار خانم، اراده ش: ((در جواب گفتم

تعجب نکنید اگر رم را زن روسپی مینامم، زیرا آن کلیسا با همه گونه زناي روحانی . و عفیف عیسی مسیح بشناسید

  )). آلوده شده است

  )). عقیده من چنین نیست: ((ملکه در اینجا گفت

. بدقت ضبط شده باشد، آن را میتوان مواجهه شورانگیز سلطنت با حکومت دموکراتیک دینی دانستاگر این گفتگو 

: اگر حرف جان ناکس را قبول داشته باشیم، ملکه آن سرزنشها را، بیآنکه معامله به مثل کند، پذیرفت و فقط گفت

جان ناکس نیز به جاي خود  سپس مجلس را براي صرف شام ترك کرد، و)). دل شما خیلی به حال من میسوزد((

آرامتر صحبت کند، زیرا او ملکه جوانی است که تجربهاي ((بازگشت، ولی لثینگتن از ناکس خواست که با ملکه 

)). ندارد

هنگامی که ماري در مال عام ظاهر . اما طرفداران ناکس معتقد نبودند که وي با ملکه به خشونت رفتار کرده است

قاضیهاي . ها به او اطالع دادند که شرکت در مراسم قداس گناه است بتپرست نامیدند، و بچه شد، بعضی از مردم او را

ملکه آن . فتوا دادند)) ها، کشیشها، زناکاران، و از این قبیل افراد کثیف راهبان، فرایارها، راهبه((ادنبورگ به تبعید 

مردم در سترلینگ کشیشانی را که . وندقضات را از کار برکنار کرد و فرمان داد قاضیهاي جدیدي انتخاب ش

اگر )). در این ضمن ملکه بسختی میگریست((میخواستند در خدمت او باشند اخراج کردند و سرشان را شکستند، و 

چه شوراي عمومی کلیسا دستور داد که ماري در هیچ مکانی در مراسم قداس شرکت نکند، اشرافی که عضو شوراي 

مناقشه سختی میان شوراي سلطنتی و کلیسا بر  1561در دسامبر . اد موافقت نکردندسلطنتی بودند با این پیشنه

سرانجام یک ششم عواید به کشیشان پروتستان، یک ششم به ملکه، و دو سوم آن . سر تقسیم عواید کلیسا درگرفت

  . اختصاص یافت) که هنوز در اکثریت بودند(به روحانیان کاتولیک 

الصه کرد که دو قسمت به شیطان داده شد و یک قسمت میان شیطان و خداوند ناکس این جریان را چنین خ

  . دریافت میداشتند) دالر 333,3((مارك  100کشیشها به طور متوسط هر ساله در حدود . تقسیم گشت

در سراسر سال بعد، کشیشان کلیساي جدید از ملکه انتقاد میکردند، زیرا از نقاببازي، رقصیدن، آواز خواندن، 

ملکه به احترام کشیشها اندکی تفریحات خود را . شقبازي، و عیش و نوشی که در دربار متداول بود خشمگین بودندع

یکی از معاصران . تقلیل داد، ولی روحانیان احساس میکردند که وي با شرکت در مراسم قداس راه افراط پیموده است
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. اد میزند که میترسم روزي همه چیز را بر باد دهداز فراز سکوي وعظ چنان فری((جان ناکس نوشته است که وي 

  . در اینجا دوباره اصالح دینی علیه رنسانس وارد مبارزه شد)). این شخص تحکم میکند، و همه از او میترسند

، ماري، جان ناکس را به حضور طلبید و در برابر ارل آو ماري و لثینگتن و دیگران او را متهم 1562دسامبر  15در 

شاهزادگان به کمانچه زدن و : ((جان ناکس در پاسخ گفت. ه اینکه پیروان خود را علیه او تحریک کرده استساخت ب

و کمانچهزنها و چاپلوسها در چشم آنها محترمتر  ;جفتک انداختن بیشتر راغبند تا به شنیدن کلمات مقدس خداوند

ایح خیرخواهانه خود قسمتی از خودبینی و غرور از اشخاص عاقل و موقرند، و حال آنکه این اشخاص میتوانند با نص

آنان را، که در سرشت همه افراد بشر نیز هست، ولی در وجود شاهزادگان در نتیجه تربیت غلط ریشه دوانده و قوت 

اگر مطلب ناپسندي از : ((طبق گفته ناکس، ملکه با فروتنی و تواضعی غیرعادي پاسخ داد)). گرفته است، تقلیل دهند

: اما ناکس گفت)). ید، به نزد خود من بیایید و آن را تذکر بدهید، و من حرف شما را قبول خواهم کردمن شنید

خانم، در کلیساي خداوند وظیفهاي عمومی به من محول شده است و از طرف خداوند دستور دارم که گناهان و ((

افراد به نزد یکایک آنان بروم، زیرا این  ولی مامور نشدهام که براي نشان دادن گناهان. عیوب همگان را سرزنش کنم

اگر سرکار مایلید که به مجالس وعظ عمومی من تشریف بیاورید، در آن صورت تردیدي . تکلیفی پایانناپذیر است

)). ندارم که از آنچه مورد تصویب یا انتقاد من است مطلع خواهید شد

، چند تن از کشیشان کاتولیک، که 1563قیام مسیح در  در عید. ملکه مزاحم او نشد، اما جنگ دو مذهب ادامه یافت

با اجراي مراسم قداس قانون را نقض کرده بودند، به وسیله نمایندگان محلی دستگر شدند و بیم آن میرفت که به 

. بعضی از آنها زندانی شدند، و بعضی دیگر گریختند و خود را در جنگلها پنهان کردند. اتهام بتپرستی اعدام شوند

ناکس پاسخ داد . ري بار دیگر ناکس را به حضور طلبید و از او خواست که به خاطر کشیشان محبوس شفاعت کندما

در غیر این صورت، به عقیده  ;که اگر ملکه قانون را اجرا کند، وي نیز پروتستانها را به اطاعت از او دعوت خواهد کرد

و تا )). قول میدهم که طبق دلخواه شما رفتار کنم: ((داشت ملکه اظهار. او، طرفداران پاپ باید درس عبرتی بگیرند

بنا به دستور ملکه، اسقف اعظم سنتاندروز و چهل و هفت تن از کشیشان، به . مدت کوتاهی با یکدیگر دوست بودند

کشیشهاي پروتستان شادیها کردند، ولی یک هفته بعد . جرم اجراي مراسم قداس، محاکمه و به زندان افکنده شدند

هاي او با لباس فاخر در پارلمنت حضور یافتند و بعضی از مردم فریاد زدند  ، هنگامی که ماري و ندیمه)1563مه  26(

  )). خدا به آن صورت زیبا برکت بدهد((

نظیر غرور متعفن آن زنان هرگز در : ((انتقاد کردند و ناکس چنین نوشت)) هاي دامنهاي آنان منگوله((کشیشها از 

  )). بقه نداشته استاسکاتلند سا

چندي بعد، هنگامی که لثینگتن در صدد بر آمد ماري را به عقد ازدواج دون کارلوس فرزند فیلیپ دوم درآورد، 

ناکس، که عواقب چنین ازدواجی را مخالف مصالح آیین پروتستان در اسکاتلند میدانست، عقیده خود را در این باره 

  : لمنت ایراد کرد اظهار داشت و گفتدر موعظهاي که در برابر اشراف در پار

سروران من، اکنون براي خاتمه دادن به موضوع باید بگویم که صحبت ازدواج ملکه را میشنوم، و این قدر میگویم که 

و همه پیروان پاپ (هر کدام از اشراف اسکاتلند، که عیسی مسیح را قبول داشته باشد، اگر قبول کند که یک کافر 

ه شما بشود، در این صورت، تا آنجا که در قدرت شما بوده، عیسی مسیح را از این مملکت تبعید شوهر ملک) کافرند

  . اید کرده

شما با ازدواج من چه کار دارید و در این مملکت چه : ((ملکه عصبانی شد و او را به حضور خواست و از وي پرسید

ی از اتباعی هستم که در این مملکت به دنیا خانم، بنده یک: ((ناکس در پاسخی که مشهور است گفت((کارهاید 



۴٢١٣

به صورت عضو ) هر قدر هم در نظر شما خوار و بیمقدار باشم(و گر چه ارل و لرد و بارون نیستم، خداوند مرا  ;آمدهام

. ماري شروع به گریستن کرد و از او خواست که وي را تنها بگذارد)). مفیدي در این کشور درآورده است

گروهی در اطراف نمازخانه سلطنتی گرد آمده بودند تا به . به آخرین درجه رسید 1563اکتبر  گستاخی ناکس در

اندرو آرمسترانگ و پتریک کرنستون وارد نمازخانه . اجراي مراسم قداس، که قرار بود در آنجا برپا شود، اعتراض کنند

ور نیافته بود دستور داد آن دو نفر پیرو ملکه، که هنوز در آنجا حض. شدند و کشیش را مجبور به کنارهگیري کردند

اکتبر، ناکس نامهاي بدین مضمون نوشت که  8کالون را به جرم حمله به ساختمانهاي سلطنتی محاکمه کنند، در 

شوراي سلطنتی این . در این محاکمه شرکت کنند)) همه برادران من در همه طبقات که حقیقت را برگزیدهاند((

ناکس پذیرفت، ولی به اندازهاي از پیروان . ناکس را دعوت کرد در مقابل ملکه محاکمه شوددعوت را خیانت نامید و 

ازدحام )) در نزدیکی اطاقی که ملکه و شوراي سلطنتی در آن نشسته بودند((ها و حتی  اودر حیاط دادگاه و روي پله

آقاي ناکس، امشب : ((د، و ملکه گفتکردند، و ناکس چنان به مهارت از خود دفاع کرد که شورا حکم به تبرئه او دا

به درگاه خداوند دعا میکنم تا قلب شما را از پاپپرستی : ((ولی ناکس جواب داد)) اجازه دارید به منزل خود برگردید

  )). تطهیر کند

، زن او. ، پیامبر سرکش در پنجاه و نه سالگی براي بار دوم ازدواج کرد)1564(در روز یکشنبه قبل از یکشنبه نخل 

سال بعد، خود ملکه نیز براي . که مارگارت استوارت نام داشت و هفدهساله بود، از خویشان دور ملکه محسوب میشد

  . بار دوم به حجله رفت

IV - 1568- 1565: ملکه عاشق   

رد ملکه با چه کسی میتوانست ازدواج کند که از لحاظ سیاسی اشکاالتی به بار نیاورد با یک اسپانیایی ولی در این مو

با شاهزادهاي فرانسوي در این مورد . فرانسه و انگلستان اعتراض میکردند و پروتستانهاي اسکاتلند به خشم میآمدند

با یک اتریشی، مثال . نیز انگلستان حتی با توسل به جنگ از تجدید اتحاد میان اسکاتلند و فرانسه جلوگیري میکرد

الیزابت به ماري . را نهی کرده بود)) کافر((حاد با هر کاتولیک آرشیدوك شارل ولی جان ناکس از روي سکوي وعظ ات

تذکر داده بود که ازدواج با خانواده هاپسبورگ، یعنی دشمنان دیرین سلسله تودور، به منزله عملی خصمانه تلقی 

  . خواهد شد

ستوارت، ارل، آو مثیو ا. ماري در لحظه پرهیجانی طریقه سریع و سادهاي براي حل آن مشکل دیپلماسی پیدا کرد

لنکس، که خود را بعد از ماري وارث تخت و تاج اسکاتلند میدانست، در نتیجه حمایت از هنري هشتم علیه 

 1568اما وي در اکتبر . اسکاتلند، امالکش را از دست داده و براي نجات از چنگ انتقام به انگلستان گریخته بود

چندي بعد، فرزندش هنري استوارت، ملقب به لرد دارنلی، که . موقع را براي بازگشت به موطن خود مناسب دانست

ماري از دیدن این نوجوان و . مانند ماري از طرف مادر نسب به هنري هفتم پادشاه انگلستان میرسانید، بدو پیوست

ه و پیش از آنک ;مهارت او در بازي تنیس و نواختن عود مشعوف شد و غرور او را به حساب جمال وي محسوب داشت

، ماري، با وجود اعتراضات الیزابت و نیمی از 1565ژوئیه  29در . سبکسري او را تشخیص دهد، به او دل باخت

ارل آو ماري از عضویت در . اعضاي شوراي سلطنتی، این جوان را به شوهري برگزید و به لقب پادشاه ملقب ساخت

. شورا استعفا کرد و به دشمنان ملکه سرکش پیوست

احتیاج او به عشق ظرف چهار سال بیوگی افزایش یافته بود، . ی از خوشبختی پرتشویشی سرمست بودماري چندماه

وي کامال عاشق شده بود، و بدون مضایقه هدایایی به همسر خود . و میخواست که کسی خواهان وصالش شود

اتی که ماري میتوانست به همه افتخار: ((تامس رندولف، سفیر الیزابت، در گزارش خود چنین نوشته است. میبخشید

. ... از کسی راضی نباشد، ملکه هم از او خوشش نمیآید) لرد دارنلی(اگر او . کسی بدهد، به وي تفویض شده است
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آن جوان بر اثر خوشبختی گمراه شد و آمرانه و گستاخانه از ملکه )) ماري عنان اختیارش را به دست او سپرده است

شود، و در این ضمن پایکوبی کرد، و تا حد افراط باده نوشید، اعضاي شوراي  خواست که در اختیارات او شریک

  . غوشی با دیوید ریتسیو متهم ساختآ سلطنتی را به خشم آورد، نسبت به ملکه حسود شد، و او را به هم

سفیر در بیست و هشت سالگی همراه  1561ریتسیو چه کسی بود این شخص، که موسقیدانی ایتالیایی بود، در سال 

ماري، که به موسیقی عالقه داشت، او را به عنوان تشکیلدهنده جشنها به خدمت خود . ساووا به اسکاتلند آمده بود

از آنجا که ریتسیو فرانسوي و . گماشت و پس از چندي شیفته معلومات متنوع اروپایی، بذلهگویی، و تیزهوشی او شد

هاي سیاسیش را  بعنوان منشی خود برگزید و به او اجازه داد نامه التینی نیز میدانست و خط خوبی داشت، ماري او را

حتی در حضور  ;بدین ترتیب، ریتسیو به صورت مشاور درآمد و شروع به تعیین سیاست کرد. طرح کند و بنویسد

قرار  اشراف اسکاتلند، که مورد بیلطفی. ملکه به غذا خوردن میپرداخت، و تا نزدیکی نیمشب در اتاقی با او مینشست

  . گرفته بودند و ریتسو را عامل پیشرفت مذهب کاتولیک میدانستند، در صدد برآمدند که او را از میان بردارند

اما به همان . زیار با هم بازي کرده و با یکدیگر خفته بودند. در آغاز، دارنلی هم فریفته آن ایتالیایی زیرك شده بود

ش مییافت و حمق دارنلی ارزش او را از لحاظ سیاسی تقلیل میداد، محبت اندازه که وظایف و افتخارات ریتسیو افزای

هنگامی که ماري آبستن شد، دارنلی . پادشاه نسبت به مستخدمی که وزیر شده بود، به صورت کینه و نفرت درمیآمد

نسل بعد، هانري رندولف عقیده او را تایید کرد، و یک . به این فکر افتاد که مبادا وي از ریتسیو حامله شده باشد

باشد، زیرا پدرش داوود )) سلیمان جدید((چهارم لطیفهاي بدین مضمون گفت که جیمز اول پادشاه انگلستان باید 

روزي دارنلی، که بر اثر نوشیدن ویسکی تشجیع شده بود، به اتفاق ارل آو مورتن، بارون روثون، و . چنگی بوده است

این عده سوگندنامهاي امضا کردند و متعهد شدند که از . سیو ترتیب دادچند تن از اشراف، توطئهاي علیه جان ریت

دارنلی قول داد که . آیین پروتستان در اسکاتلند دفاع کنند و در صورت مرگ ماري، دارنلی را به سلطنت بردارند

مقام اول  حفظ کند و ارل آو ماري و سایر اعیان تبعیدي را به)) هرگونه جنایتی((امضاکنندگان را از عواقب 

نخست . مارس توطئه انجام گرفت 9، رندولف این توطئه را به اطالع سسیل رساند، و در 1566مارس  6در . بازگرداند

دارنلی به اطاق آرایش ملکه، که ماري و ریتسیو و لیدي آرگایل در آن مشغول خوردن شام بودند، وارد شد و ملکه را 

وثون و دیگران به میان اطاق پریدند و ریتسیو را، با وجود اعتراضات محکم نگاه داشت، و در این ضمن مورتن و ر

شخصی . از پاي درآوردند)! تا خوب بمیرد(بیفایده ماري، به خارج بردند و او را روي پله با پنجاه و شش ضربه خنجر 

ی آنها را متفرق زنگ اعالم خطر را به صدا درآورد و جمعی مسلح به قصد کشتن ماري به حرکت درآمدند، ولی دارنل

در سراسر آن شب و روز بعد، ماري در قصر هولیرود در دست قاتلین زندانی بود، اما با وعده و وعید دارنلی را . کرد

فریب داد و دارنلی شب بعد وسایل فرار ملکه را فراهم ساخت و باتفاق او به دانبار گریخت، ماري در این محل سوگند 

د، و براي این منظور از همه طرفداران باوفاي خود استعانت کرد و، شاید هم براي تفرقه خورد که از قاتلین انتقام بکش

  . انداختن، در میان دشمنان خود، ارل آو ماري را دوباره به عضویت شوراي سلطنتی درآورد

داراي  این شخص. موثرترین کسی که طرفداري خود را از ملکه اعالم داشت جیمزهپبرن چهارمین ارل آو باثول بود

گذشته  ;و اگر چه از زیبایی بهره نداشت، داراي بدن، احساسات، و ارادهاي نیرومند بود! طبع و سرنوشتی عجیب بود

 ;از این، هم در خشکی و هم در دریا از خود دالوریها نشان میداد و در به کار بردن شمشیر و سحمه مهارت داشت

یکرد و با حرف، بیباکی، شهرت خود در فریب دادن زنها، آنان را همچنین مردان را با شجاعت و خونسردي خود رام م

با وجود این، مردي فرهیخته، عاشق، و نویسنده کتاب بود آن هم در عصري که بسیاري از . به دام میانداخت

ولی بدگویی  ;در آغاز،ملکه از او تنفر داشت زیرا باثول از وي بد گفته بود. اسکاتلندیها قادر به نوشتن نام خود نبودند

آنگاه ملکه، با مالحظه صفات جنگی او، وي را به عنوان مرزدار . را نیز طریقهاي براي جلب توجه زنان میتوان دانست
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و پس از اطالع یافتن از  ;به کار گماشت، و چون از آشنایی او با کشیشها آگاه شد، او را به مقام دریاساالري رسانید

. دواج آنها را فراهم ساختعالقه او به جین گوردن، وسایل از

در این هنگام ماري، که از قاتالن ریتسیو بیم داشت و به سبب شرکت شوهرش در توطئه به او بدگمان بود، خود را 

ولی شجاعت، قوت، و اعتماد او صفات  ;ملکه فورا فریفته او نشد. تحت حمایت باثول نهاد و با او به مشورت پرداخت

  . زنانه ماري مدتها خواستارش بود و آن را در فرانسوا یا دارنلی نیافته بودمردانهاي بودند که طبیعت 

پس از آنکه ماري دریافت که توطئهکنندگان به سبب ترس از شمشیر و سپاهیان باثول یا پنهان شدهاند یا سر به 

سیو را تصویب اطاعتش نهادهاند، در خود احساس امنیت کرد و به هولیرود بازگشت، اگر چه جان ناکس قتل ریت

عوام اسکاتلند، که اعیان را دوست . کرده بود، ماري کشیشان را تا مدتی با پرداخت مواجب بیشتر آرام ساخت

سفیر کبیر . نمیداشتند، طرفدار ملکه بودند، و ماري تا چند ماه دیگر محبوبیت خود را در میان مردم حفظ کرد

دازه محبوب و معزز و محترم ندیدم و اتباعش را هرگز چنین متعهد من هرگز ملکه را تا این ان: ((فرانسه نوشته است

با وجود این، هرچه ماري به زایمان خود نزدیکتر میشد، این فکر او را رنج میداد که مبادا ضمن آن )). نیافتم

دیها ، اسکاتلن)1566ژوئن  19(و هنگامی که بسالمت کودکی زایید  ;بیچارگی به قتل برسد یا از سلطنت خلع شود

به این دلیل . مشعوف شدند، زیرا پیشبینی میکردند که این کودك روزي پادشاه اسکاتلند و انگلستان خواهد شد

  . محبوبیت ماري به اوج خود رسید

دارنلی از اعتماد مجدد ماري به ارل آو ماري و تمجید روزافزون او از باثول . اما ملکه از دست شوهرش در عذاب بود

دارنلی . ت داشت که باثول قصد دارد بچه ملکه را پنهان کند و خود به نام او به سلطنت پردازدشهر. خشمگین بود

اعیان را متهم به کشتن ریتسیو میکرد و خود را بیگناه میدانست، از این رو آنها دلیل مشارکت او را توطئه به حضور 

ولی او  ;پیشنهاد کردند که شوهر را طالق دهددر این هنگام، آرگایل، لثینگتن، و باثول به ماري . ملکه فرستادند

لثینگتن در پاسخ اظهار . مخالفت کرد و گفت ممکن است این عمل در آینده سلطنت کودکش را به خطر اندازد

. داشت که آنها میتوانند راهی بیابند که بدان وسیله او را بدون آسیب رساندن به پسرش از شر دارنلی خالص کنند

 ;نهاد را نپذیرفت، و در عوض حاضر شد که از اسکاتلند بیرون برود و سلطنت را به دارنلی واگذارداما ماري این پیش

امیدوارم کاري نکنید که لکهاي بر دامن شرافت یا وجدان : ((سپس گفتگو را با این مطلب احتیاطآمیز به پایان رساند

م شود، و منتظر باشید که خداوند با لطف بنابر این، خواهش میکنم بگذارید قضیه به همین جا خت. من بنشیند

  . پس از آن بارها از خودکشی صحبت کرد)). خودش عالجی براي آن پیدا کند

یا حدود این ماه، آرگایل و سر جیمز بلفور و شاید لثینگتن به منظور خالصی از دست دارنلی پیمانی  1566در اکتبر 

و دارنلی، که دور از ماري میزیست، در  ;شد و پسر را خبر کرد ارل آو لنکس از این توطئه آگاه. با یکدیگر بستند

ولی میان مردم . وي در این شهر احتماال به علت بیماري آبله بستري شد). 1566دسامبر (گالسکو به پدر ملحق شد 

زنا متهم در این ضمن، دوستی روزافزون ماري با باثول باعث شد که او را به . چنین شایع شد که به او زهر دادهاند

ظاهرا ماري از همیلتن، اسقف اعظم، خواسته بود که وسایل طالق باثول را با . و ناکس علنا او را روسپی نامید ;کردند

اما با وجود  ;وقتی که ملکه خواست به مالقات شوهر خود برود، دارنلی پاسخی توهینآمیز فرستاد. زنش فراهم آورد

، وفاداري خود را نسبت به او تاکید کرد، و عشق وي را دوباره )1567ژانویه  22(این ماري به دیدن او رفت 

آنگاه از وي تقاضا کرد که به ادنبورگ برود، و قول داد که در آنجا از او پرستاري کند و سالمت و سعادتش . برانگیخت

. را به وي بازگرداند

ان مربوط به صحت آن میشود که هنوز پس پیش میآید، و بقیه داست)) هاي جعبه جواهر نامه((در اینجاست که قضیه 

ها در جعبهاي سیمین یافت شدند که از طرف ماري به باثول  میگویند که این نامه. از چهارصد سال مورد بحث است
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ژوئن  20تقدیم شده بود و عمال اشرافی که در صدد خلع ملکه بودند آن را از دست یکی از مستخدمان باثول در 

  . ، مورتن، لثینگتن، و سایر اعضاي سلطنتی آن جعبه را گشودندروز بعد. گرفتند 1567

محاکمه  1568محتویات آن، از قراري که چندي بعد به پارلمنت اسکاتلند و بعد به هیئتی انگلیسی که ماري را در 

، ولی از کرد نشان داده شد، عبارت از هشت نامه و چند قطعه شعر پراکنده به زبان فرانسه و بدون تاریخ و اسم بود

اعضاي شوراي سلطنتی در برابر پارلمنت . قراري که میگفتند، به وسیله ماري و خطاب به باثول نوشته شده بود

در صورتی که ماري اظهار میداشت که آنها را جعل  ;ها حقیقیند و در آنها دست نبردهاند سوگند خوردند که آن نامه

. و فقط رونوشتهایی از آنها باقی مانده است ;یرا آنها را از بین بردظاهرا پسرش آنها را حقیقی میدانست، ز. کردهاند

الیزابت در آغاز در . پادشاهان اروپا که آن رونوشتها را دیدند، طوري رفتار کردند که گویی رونوشتهاي مزبور واقعیند

ها این است  ندن این نامهنخستین احساس ما از خوا. صحت آنها تردیدداشت، ولی بعد با تردید آنها را از ماري دانست

که چگونه ممکن است زنی که در صدد قتل شوهر خود باشد با این بیاحتیاطی و به این تفصیل مقاصد خود را در 

همچنین بعید است که باثول . هایی بیان کند و به دست قاصدانی بسپارد که ممکن است دستگیر یا تطمیع شوند نامه

که مردي (ظ کرده باشد، و به نظر نمیرسد که کسی در اسکاتلند، حتی لثینگتن هاي متهم کنندهاي را حف چنان نامه

، در ظرف یک روز، در فاصله ضبط جعبه جواهرات و نشان دادن )زیرك بود و مخصوصا در این واقعه مظنون است

هاي که بیش از نام. ها را جعل کند ها به شوراي سلطنتی یا پارلمنت، توانسته باشد قسمت عمدهاي از آن نامه نامه

اگر این نامه . همه متهم کننده است یعنی نامه دوم به طور عجیبی طوالنی است و ده صفحه چاپی را اشغال میکند

جعل شده باشد، واقعا جعل عجیبی است، زیرا مطالب آن با احساسات ماري متناسب است، و خط آن شبیه خط 

. استو شرمزدهاي در قتل دارنلی بوده  و معلوم میشود که ماري شریک رقتانگیز و مردد ;اوست

پادشاه بیمار، مضطرب، و امیدوار حاضر شد که با تخت روان از سرتاسر اسکاتلند بگذرد، و در کشیشخانه قدیمی 

ه نمیتواند او را به هولیرود ببرد، زیرا ماري اظهار میداشت ک. موسوم به کرك اوفیلد در حومه ادنبورگ مقیم شود

میترسد که کودکش نیز مبتال به آبله شود، دارنلی مدت دو هفته در این محل باقی ماند، و ماري هر روز به دیدار او 

در ((، دارنلی به پدر خود نوشت که 1567فوریه  7در . رفت و از وي چنان بدقت پرستاري کرد که صحتش بازگشت

ملکه صحت خود را زودتر بازیافتم، و او در سراسر این مدت مثل زوجهاي طبیعی و غمخوار رفتار نتیجه مراقبت 

اگر ماري میدانست که )). امیدوارم که خداوند قلب ما را، که مدتها ناراحت بوده است، شاد و خشنود کند. کرده است

. هنوز به صورت معمایی باقی مانده استدارنلی باید کشته شود، چرا چند هفته به پاي او زحمت کشید این موضوع 

همان . هاي خود در هولیرود شرکت کند در غروب نهم فوریه، ملکه او را ترك گفت تا در مراسم عروسی یکی از ندیمه

ماري در آغاز مانند زن معصومی . شب انفجاري در محل اقامت دارنلی روي داد، و روز بعد جسد او را در باغ یافتند

در اطاق خود پارچه سیاه گسترد و براي . ک ریخت و زاري کرد و قول داد که از مجرمان انتقام بگیرداش ;رفتار کرد

آنگاه دستور داد که تحقیقات قضایی آغاز شود، و . جلوگیري از ورود نور پرده آویخت و در عزلت و تاریکی فرو رفت

هنگامی . پول و زمین دریافت خواهد داشت اعالم کرد که هر کس اطالعی بدهد که منجر به دستگیري جانیان شود،

که اعالنهایی بر دیوارهاي شهر ظاهر شد که در آنها باثول به کشتن دارنلی متهم و نامی از ملکه نیز برده شده بود، 

. ماري اعالمیهاي صادر کرد و از تهمتزنندگان خواست که خود را معرفی کنند، و به آنان قول حمایت و پاداش داد

اعالنها حاضر به افشاي نام خود نشدند، ولی ارل آو لنکس به ملکه اصرار کرد که باثول را بیدرنگ به  نویسندگان

آوریل به دادگاه آمد، ولی لنکس، یا به علت نداشتن  12باثول نیز آمادگی خود را اعالم داشت و در . دادگاه بکشاند

باثول، تبرئه شد، و پارلمنت بیگناهی او را رسما اعالم . دالیل کافی، یا از ترس سربازان باثول، در گالسکو باقی ماند

را امضا )) سوگندنامه اینزلی((آوریل، آرگایل، هنتلی، مورتن، چند تن از اشراف را بر آن داشت که  19باثول در . کرد
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ملکه در این  .کنند، به معصومیت او گواهی دهند، متعهد شوند که از او دفاع کنند، و ازدواج او را با ماري بپذیرند

. هنگام علنا باثول را مورد تفقد قرار داد و هدایاي گرانبهایی بر آنچه سابقا به وي بخشیده بود مزید کرد

آوریل، ملکه به دیدن فرزند خود در سترلینگ رفت، ولی مقدر بود که دیگر او را نبیند، زیرا ضمن بازگشت به  23در 

). آوریل 24(مین او نشسته بودند، گرفتار آمد و بزور به دانبار برده شد ادنبورگ، به دست سربازان باثول، که در ک

 ;ماري اورا نجات داد و موجبات آزادیش را فراهم ساخت. لیثنگتن اعتراض کرد، ولی باثول او را تهدید به مرگ نمود

اوت، ماري به  3در . شددر دانبار، مذکرات به منظور طالق دادن زن باثول آغاز . ولی او به صف دشمنان ملکه پیوست

 15اوت باثول زنش را طالق داد، و در  7در . اتفاق باثول به ادنبورگ بازگشت و خود را از هر گونه قیدي آزاد دانست

اوت، پس از آنکه کشیش کاتولیک حاضر نشد ماري را به حباله نکاح باثول درآورد، این دو، طبق مراسم مذهب 

  . نی، که سابقا کاتولیک بود، ازدواج کردندپروتستان و با موافقت اسقف اورک

روحانیان کاتولیک . کشورهاي کاتولیک اروپا، که سابقا طرفدار ماري بودند، در این هنگام از او متنفر و مایوس شدند

. اسکاتلند از وي کناره گرفتند، کشیشان پروتستان خلع او را خواستار شدند، و مردم نسبت به وي اظهار تنفر کردند

ا عدهاي که دلشان به حال او میسوخت شیفتگی بیپرواي او را ناشی از معجون عشقی میدانستند که میگفتند تنه

  . باثول به وي خورانده است

ماري با لباس مردانه . ژوئن، عدهاي مسلح قلعه بارثویک را، که محل اقامت ماري و باثول بود، محاصره کردند 10در 

در دانبار، باثول هزار سرباز گردآورد و همراه ماري کوشید که راه خود را به سوي . به اتفاق باثول موفق به فرار شد

ولی عدهاي که مساوي قواي او بودند، با پرچمی که تصویر جنازه دارنلی و جیمز ششم بر روي آن . ادنبورگ باز کند

خاتمه دهد، ولی ماري او را از این  باثول حاضر شد که با نبرد تن به تن به قضیه. نقش شده بود، راه را بر او گرفتند

و بعد ادعا کرد که رهبران  ;کار بازداشت و به شرطی حاضر به تسلیم شد که به باثول اجازه داده شود که بگریزد

باثول به طرف ساحل گریخت و از آنجا به . شورشیان به او قول داده بودند که اگر به آنها بپیوندد، از وي اطاعت کنند

و پس از آنکه ده سال به فرمان پادشاه این کشور در زندان گذرانید، در چهل و دو سالگی درگذشت دانمارك رفت 

این زن : ((آنگاه ماري به اتفاق دستگیرکنندگان خود و در میان فریادهاي سربازان و عوام که میگفتند). 1578(

در زیر پنجرهاي که وي در آن با موي . گشتبه ادنبورگ باز))! غرقش کنید))! ((او را بکشید))! ((روسپی را بسوزانید

ژوئن او را، علیرغم  17در . ها و کلمات توهینآمیز نثارش کردند آشفته و تن نیمه عریان ظاهر شد، مردم جمله

، که در پنجاه کیلومتري )دریاچه لیون(اعتراضات شدیدش، به زندان مطمئنتر و امنتري در جزیرهاي در الخ لیون 

. طبق گفته کلود ناو، منشی ملکه، ماري نابهنگام در این محل دو کودك توام زایید. انتقال دادند شمال پایتخت بود،

ماري از فرانسه استمداد کرد، ولی آن دولت حاضر به مداخله نشد، ولی الیزابت به فرستاده خود دستور داد که از 

جان ناکس . به مجازات خواهند رسید ماري حمایت کند و به اعیان بگوید که در صورت آسیب رساندن به ملکه،

اعدام ماري را خواستار شد و پیشبینی کرد که اگر جان او را ببخشند، خداوند اسکاتلند را گرفتار طاعون 

اگر چه ملکه از . را در جاي امنی نهادند)) هاي جعبه جواهر نامه((ژوئیه، اشراف  20در . وحشتانگیزي خواهد کرد

ها به اندازه کافی تکلیف او را  د، ولی نمایندگان نپذیرفتند و بهانه آوردند که آن نامهپارلمنت تقاضاي دادرسی کر

. ژوئیه، ماري استعفانامه خود را امضا کرد و ارل آو ماري به نیابت سلطنت پسرش تعیین شد 24در . معین کردهاند

سبت به وي سختگیري میکردند، و او ولی به تدریج کمتر ن. ماري تقریبا یازده ماه در قلعه الخ لیون زندنی بود

برادر جوان این شخص عاشق او شد و وسایل فرار او را . میتوانست با خانواده ویلیام داگلس، کوتوال قلعه، غذا بخورد

  . مه توانست دوباره بگریزد 2اگر چه وي را دستگیر کردند، ولی او در ). 1568مارس  25(فراهم آورد 
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سپس در سراسر . ن قدم به خشکی نهاد، و عدهاي از کاتولیکها از وي استقبال کردندآنگاه تحت حمایت داگلس جوا

. شب به سوي فورث، که شاخه کوچکی از دریا بود، راندند و پس از عبور از آن، به منزل خانواده همیلتن پناه بردند

ولی ارل آو . در آنجا گرد آمدندظرف پنج روز، شش هزار نفر، که سوگند خورده بودند او را دوباره بر تخت بنشانند، 

طرفین در لنگساید، نزدیک گالسکو، به نبرد پرداختند، . ماري پروتستانهاي اسکاتلند را دعوت کرد که اسلحه برگیرند

ارتش بیتجربه ماري شکست خورد و او بار دیگر رو به گریز نهاد و سه روز و سه شب دیوانهوار به سوي دیر داندرنان 

)) عزیزترین خواهرها((وي در این هنگام الماسی را که الیزابت به آن . خه کوچکی از دریا بود، تاختدر سالوي، که شا

من این جواهر را که عالمت دوستی و مساعدت : ((داده بود جهت او پس فرستاد و این پیغام را به آن ضمیمه کرد

ري روبازي از سالوي عبور کرد و سرنوشت ، ماري در قایق ماهیگی1568مه 16در )). ملکه است به او باز میگردانم

  . خود را به دست رقیب خویش سپرد

V - 1587-1568: کفاره گناه   

ماري از شهر کارالیل پیغام دیگري جهت الیزابت فرستاد و از او تقاضاي مالقات کرد تا درباره رفتار خود توضیحاتی 

فرمانرواي قانونی بود، مایل بود از او دعوت کند، الیزابت که روي هم رفته مخالف طرفداري شورش علیه یک . بدهد

ولی شوراي سلطنتی وي را از این کار منع کرد و اظهار داشت که اگر به ماري اجازه داده شود که به فرانسه برود، 

دولت فرانسه ممکن است به منظور اعاده تخت و تاج او قشونی به اسکاتلند بفرستد، این کشور را به آیین کاتولیک 

و اگر ماري در انگلستان  ;ز گرداند و متحد خود کند، و آن را به صورت مزاحمی در پشت سر انگلستان درآوردبا

بماند، وجود او انگیزهاي براي شورش کاتولیکها خواهد بود، آن هم در کشوري که اکثر مردم آن قلبا به مذهب 

ور کند که ماري را دوباره بر تخت بنشانند، جان آنها و هرگاه انگلستان اعیان اسکاتلند را مجب ;کاتولیک تمایل دارند

سسیل احتماال با هلم . به خطر خواهد افتاد و انگلستان از طرفداري متفقین پروتستان خود محروم خواهد شد

است، ولی احساس )) قوانین طبیعی، عمومی، و شهري((همعقیده بود که بازداشت اجباري ماري به منزله نقض 

. یت عمده او حفاظت از انگلستان استمیکرد که مسئول

از آنجا که یکی از وظایف دیپلماسی پوشاندن واقعیت با اصول اخالقی است، به ماري گفته شد که قبل از موافقت با 

ماري در . تقاضاي او جهت مالقات با الیزابت، باید در دادگاهی حضور یابد و خود را از اتهامات مختلف مبرا سازد

ون ملکه است، بنابر این نمیتواند به وسیله هیئتی غیر مذهبی، و آن هم متعلق به یک کشور پاسخ گفت که چ

همچنین تقاضا کرد که با مورتن و . خارجی، محاکمه شود، و اجازه خواست که به اسکاتلند باز گردد یا به فرانسه برود

شوراي سلطنتی انگلستان . ثبوت رساند لثینگتن در حضور ملکه مالقات کند تا مجرمیت آنها را در قتل دارنلی به

). 1568ژوئیه  13(به قلعه بولتن نزدیک یورك انتقال دهند ) که زیاد نزدیک مرز بود(دستور داد که او را از کارالیل 

بدون چون و ((ماري حاضر شد بی آنکه نسبت به او سختگیري کنند زندانی شود، و آن هم به اتکاي قول الیزابت که 

شرافت شما  ;من به هیچ مطلبی که علیه شما گفته شود گوش نخواهم داد ;را در اختیار من بگذاریدچرا خودتان 

ماري، که بدین ترتیب رام شده بود، موافقت کرد که )). محفوظ خواهد ماند، و شما به تخت و تاج خود خواهید رسید

مود کرد که آیین انگلیکان را قبول دارد، حتی براي ارضاي الیزابت چنین وان ;نمایندگانی به هیئت بازرسی بفرستد

از این . ولی ضمنا به فیلیپ پادشاه اسپانیا اطمینان داد که هرگز دست از طرفداري مذهب کاتولیک برنخواهد داشت

تاریخ به بعد، ماري و الیزابت از لحاظ ریاکاري و دو رویی با یکدیگر مسابقه میدادند و از هم پوزش میخواستند، یکی 

  . ان ملکهاي که گرفتار خیانت شده بود، و دیگري به منزله ملکهاي که مقامش در خطر بودبه عنو

از طرف ماري هفت نفر، که مهمترین آنها جان لسلی، . تشکیل جلسه داد 1568اکتبر  4هیئت دادرسی در یورك در 

تند، و الیزابت سه پروتستان، اسقف کاتولیک راس، و لر هریز از نواحی باختري اسکاتلند بودند، در آنجا حضور یاف
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همچنین ارل آو ماري، . یعنی دیوك نورفک، ارل آو ساسکس، وسر رالف سدلر، را براي شرکت در آن دعوت کرد

را نهانی به اعضاي انگلیسی دادگاه نشان )) هاي جعبه جواهر نامه((مورتن، ولثینگتن در برابر آن هیئت حاضر شدند و 

وارت ارل آو ماري را به عنوان نایب السلطنه بشناسد و قبول کند که با دریافت مستمري دادند و گفتند اگر ماري است

نورفک، که در فکر ازدواج با ماري بود و . هاي مذکور را انتشار نخواهند داد گزافی در انگلستان مقیم شود، آنها نامه

اد را نپذیرفت، و ساسکس در نامهاي میخواست که پس از مرگ الیزابت بر تخت سلطنت انگلستان بنشیند، آن پیشنه

. به الیزابت نوشت که بعید است ماري بتواند از خود دفاع کند

هاي  نامه((در اینجا بود که ارل آو ماري . در این هنگام الیزابت دستور داد که محاکمه در وستمینستر صورت گیرد

آن مدارك عقاید مختلفی موجود بود، الیزابت  اگر چه درباره صحت ;را در برابر شوراي سلطنتی نهاد)) جعبه جواهر

و چون ماري  ;اعالم داشت تا زمانی که انتساب آنها به ماري تکذیب نشده است، از پذیرفتن او معذور خواهد بود

ها را به او نشان دهند، اعضاي هیئت دادرسی نپذیرفتند، و ماري اصل  هایی از آن نامه خواهش کرد که اصل یا نسخه

ارل آو ماري نخست به حضور  ;)1569ژانویه  11(هیئت بدون اخذ تصمیمی متفرق شد . نها را هرگز ندیدیا نسخه آ

بعد از آن، ماري را که خشمگین و بدگمان بود به . هاي مذکور به اسکاتلند بازگشت الیزابت رسید و سپس با نامه

ی به این عمل اعتراض کردند، الیزابت در محل امنتري در تاتبري در کنار رود ترنت بردند، و چون دولتهاي خارج

پاسخ گفت که اگر دالیلی را که به هیئت بازرسی نشان داده شده است ببینید، رفتار دولت انگلستان را با ماري خشن 

سفیر اسپانیا به فیلیپ، پادشاه آن کشور، توصیه میکرد که به انگلستان حمله کند، و قول میداد که . نخواهید یافت

اما فیلیپ نسبت به چنین کمکی بدگمان بود، و آلوا به او تذکر . اي شمال انگلستان نیز همراهی خواهند کردکاتولیکه

  . داد که در صورت حمله به انگلستان یا ایجاد شورش در این کشور، الیزابت بیدرنگ ماري را به قتل خواهد رساند

نفر به دارم  5700و ارل آو وستمرلند با قشونی مرکب از  ، ارل آو نورثامبرلند1569نوامبر  14در . اما شورش برپا شد

کتاب دعاي . رفتند، هیئتی را که مامور اجراي مراسم تناول عشاي ربانی طبق کلیساي انگلیکان بود برانداختند

حتی در صدد برآمدند براي . عمومی را سوزاندند، محراب کاتولیک را تعمیر کردند، و در مراسم قداس شرکت جستند

نوامبر  23(ات دادن ماري به تاتبري حمله برند، ولی الیزابت با انتقال ماري به کاونتري نقشه آنها را عقیم گذاشت نج

الیزابت فرمان . ارل آو ساسکس با قشونی که بیشتر افراد آن کاتولیک بودند بسرعت آن شورش را فرونشاند). 1569

اجساد آنها را برندارند تا در همان محل ((رت به دار آویزند، و داد که همه شورشیان و پیروان آنها را در صورت اسا

. بدین ترتیب، در حدود ششصد نفر به مجازات رسیدند و اموال آنها به تصرف ملکه درآمد)). قطعه قطعه شوند

ي کرد، ، لئونارد داکرز شورش کاتولیکی دیگري را رهبر1570در فوریه . نوثامبرلند و وستمرلند به اسکاتلند گریختند

  . ولی او نیز شکست خورد و به آن سوي مرز گریخت

، ناکس نامهاي به سسیل نوشت و به او توصیه کرد که ماري را بی درنگ به قتل برساند، و چنین 1570در ژانویه 

وي در این هنگام )). هایی که ظاهرا شکسته شدهاند دوباره جوانه خواهند زد اگر ریشه را قطع نکنی، شاخه: ((نوشت

کتاب خود موسوم به تاریخ اصالح دینی در قلمرو اسکاتلند را به رشته تحریر درآورده بود کتابی که ادعاي بیطرفی 

نمیکرد، و قصهاي غلط ولی واضح و حیاتی به شمار میرفت، سبکی غریب و جالب توجه و پر از اصطالح داشت، و اثر 

کس مردي تندخو ولی بزرگ بود، بیش از کالون خواستار جان نا. واعظ تندزبان و صریحاللهجهاي در آن مشهود بود

بنیان نهادن دستگاه نیرومندي بود، از دشمنان خود قلبا تنفر داشت، دلیرانه میجنگید، ارادهاي آهنین داشت، و تا 

وي خسته و فرسوده شده بود و  1572در سال . آخرین اخگر نیروي باور نکردنی اراده آهنین خود را صرف کرد

نوامبر  9در . دیگران نمیتوانست راه برود، و هر یکشنبه بر روي سکوي وعظ کلیساي سینت جایلز میرفتبیکمک 

ولی پانزده روز بعد، در شصت و هفت . ، براي آخرین بار وعظ کرد، و همه حاضران تاخانهاش همراه او رفتند1572
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)). از کلمه خداوند متاع نساخته بود((حالی که سالگی، همان گونه که فقیر و مستمند به دنیا آمده بود، درگذشت، در 

اگر چه این عصر ناسپاس قدر نمیشناسد، : ((جان ناکس آیندگان را به داوري درباره خود دعوت کرده و گفته بود

کمتر کسی بوده است که در عقاید قومی تا این )). اعصار آینده خدمتی را که به کشورم کردهام گواهی خواهند داد

. عده کمی از معاصران وي مانند او به تعلیم و تربیت و تعصب و خودمختاري پایبند بودند ;خ کرده باشداندازه رسو

ماري نماینده نهضت رنسانس، و ناکس مظهر اصالح : ماري و جان ناکس اسکاتلند را میان خود تقسیم کرده بودند

. انس و اصالح دینی را با هم تلفیق کندولی ماري نبرد را باخت، زیرا نتوانست مانند الیزابت رنس ;دینی بود

در مارس . ماري، مثل پلنگ بیقراري که در قفس محبوس شده باشد، همه زوایا و امکانات فرار را بررسی میکرد

، روبر تودي رید ولفی، که از بانکداران فلورانس و مقیم لندن بود، ارتباطی میان ماري، سفیرکبیر اسپانیا، 1517

فیلیپ، و پاپ پیوس پنجم برقرار، و چنین پیشنهاد کرد که آلوا با لشکري اسپانیایی از هلند به اسقف راس، آلوا، 

انگلستان حمله برد، قوایی مرکب از کاتولیکها در همان زمان از اسکاتلند به انگلستان بتازند، الیزابت از سلطنت خلع 

نورفک، پس از اطالع بر این . و با نورفک ازدواج کندشود، و ماري به عنوان ملکه انگلستان و اسکاتلند برتخت بنشیند 

پاپ براي این . اما ماري آن را به عنوان آزمایش پذیرفت. قضیه، کامال با آن موافقت نکرد و حتی آن را آشکار نساخت

ن نقشه فیلیپ موافقت خود با آ. منظور پولی در اختیار رید ولفی نهاد و قول داد که فیلیپ را به این کار راغب سازد

در هر حال نتیجهاي جز مصیبت . آلوا هم آن نقشه را موهوم و مسخره شناخت ;را مشروط به موافقت آلوا دانست

هاي ریدولفی و نورفک را در تصرف نوکران ماري و دیوك یافتند و نورفک، راس، و  عاید دوستان ماري نشد، زیرا نامه

هرچند الیزابت در  ;ورفک به اتهام خیانت محاکمه و تبرئه شدن. چند تن از اشراف کاتولیک را به زندان افکندند

امضاي حکم اعدام چنان مرد برجستهاي مردد بود، سسیل، پارلمنت انگلستان، و روحانیان مذهب انگلیکان خواهان 

). 1572ژوئن  2(الیزابت با تقاضاي آنان موافقت کرد و فرمان داد نورفک را گردن بزنند . اعدام نورفک و ماري بودند

هنگامی که خبر کشتار سن بارتلمی به انگلستان رسید، دوباره عدهاي خواهان اعدام ماري شدند، ولی الیزابت هنوز 

. شد به این کار راضی نمی

تنها با مالحظه تقریبا نوزده سال زندانی بودن ماري است که میتوانیم نومیدي او و ظلم شدیدي را که وي نسبت به 

دولت انگلستان محل زندان او را پیوسته تغییر میداد تا مبادا طرفدارانش در آن نواحی . ریابیمخود احساس میکرد د

لیره  1200اما شرایط حبس او انسانی بود، زیرا به او اجازه داده بودند که . هاي تازهاي بچینند یا نگاهبانانش توطئه

دولت انگلستان نیز مبلغ نسبتا زیادي  ;دارد مستمري ساالنه خود را، که از طرف فرانسه فرستاده میشد، دریافت

جهت غذا، معالجات پزشکی، نوکران، و پذیرایی به او میداد، و حتی ماري اجازه داشت که در مراسم قداس و سایر 

گذشته از این، ماري ساعات طوالنی حبس را با قالبدوزي و باغبانی و بازي با . تشریفات آیین کاتولیک شرکت کند

اما به همان اندازه که امید او به آزادي کمتر میشد، نسبت به سر و وضع خود . وز خود سپري میکردسگهاي دستآم

ماري از درد مفاصل رنج میبرد، . کمتر توجه میکرد و کمتر به گردش میپرداخت، و در نتیجه سستتر و فربهتر میشد

، هنگامی که بیش از سی و پنج 1577ال تا س. و گاهی ساق پاهایش چنان آماس میکرد که قادر به راه رفتن نبود

  . سال نداشت، موهایش سفید شده بودند، و بعد از آن ناچار کالهگیس بر سر میگذاشت

، ماري حاضر شد که در صورت رهایی از زندان از هر گونه ادعایی نسبت به تاج و تخت انگلستان 1583در ژوئن 

اي از انگلستان که الیزابت بخواهد ساکن شود، از آن محل بیش چشم بپوشد، با توطئهگران مکاتبه نکند، در هر نقطه

اما به الیزابت توصیه کردند که . از پانزده کیلومتر فراتر نرود، و به اشراف مجاور اجازه دهد که او را تحت نظر بگیرند

  . به او اعتماد نکند



۴٢٢١

شد که پنهانی با سفراي کبار و دولتهاي  هایی مایوسانه موفق هاي فرار را از سر گرفت و با حیله ماري ناچار نقشه

ها را در رختهاي شستنی، در میان  نامه. فرانسه و اسپانیا، طرفداران خود در اسکاتلند، و نمایندگان پاپ مکاتبه کند

اما جاسوسان سسیل و والسینگم از هر توطئهاي به موقع . کتابها، هیزمها، کالهگیسها، و کفشها وارد و خارج میکردند

والسینگم حتی در میان دانشجویان و کشیشها در کالج یسوعی در رنس هم نمایندهاي داشت . پرده برمیداشتندخود 

  . که اخبار را به او میرسانید

سرگذشت شورانگیز ملکه محبوس بسیاري از جوانان انگلستان را متاثر کرد، و غیرت جوانان کاتولیک را به جوش 

، برادرزاده کاتولیک آخرین سفیر الیزابت در فرانسه نقشه دیگري جهت رهایی ، فرانسیس ثراکمارتن1583در . آورد

بیچاره مینالید و . ولی پس از مدت کوتاهی قصد او برمال شد، و او را شکنجه دادند تا اعتراف کند. ماري ترتیب داد

ر تبر جالد جان وي در سی سالگی زی)) من اسرار کسی را که بیش از همه دوست میداشتم فاش کردم: ((میگفت

سال دیگر، ویلیام پري، از جاسوسان سسیل، نماینده پاپ در پاریس را بر آن داشت که نامهاي براي . سپرد

گرگوریوس سیزدهم بنویسد و تقاضاي آمرزش عمومی کند، زیرا سسیل نقشه خطرناکی به منظور رها ساختن ماري 

) 1584ژانویه  30(وزیر امور خارجه پاسخ داد . سر میپروراند استوارت و بازگرداندن انگلستان به کلیساي کاتولیک در

که پاپ تقاضاي پري را خوانده و از تصمیم او خشنود شده است و قریبا آمرزش مورد نظر او را خواهد فرستاد و 

ویل، جاسوس انگلیسی دیگري، به نام ادمند ن. پري این پاسخ را به نزد سسیل برد. کوششهاي او را پاداش خواهد داد

پري پس از دستگیر شدن به گناه خود اعتراف کرد و . پري را متهم ساخت که او را به کشتن الیزابت برانگیخته است

  . به دار آویخته شد، و ضمن آنکه هنوز رمقی در تن داشت او را از چوبه دار پایین آوردند و قطعه قطعه کردند

به وحشت افتاده  آرنجبه خشم آمده و در نتیجه قتل ویلیام آو  شواراي سلطنتی انگلستان، که بر اثر یک سلسه توطئه

تنظیم کرد و امضاکنندگان را متعهد ساخت که هیچ شخصی را که به )) پیمان اتحاد((بود، عهدنامهاي موسوم به 

ان ملکه نپذیرند، و هر کسی را که در چنین اقدامی دست داشته خاطر او به جان الیزابت سو قصد شده باشد به عنو

اعضاي شوراي سلطنتی، بیشتر نمایندگان پارلمنت، و اشخاص برجسته انگلستان این پیمان را . باشد به قتل رسانند

  . سال بعد، پارلمنت آن را به صورت قانون درآورد. امضا کردند

، جان باالرد، که کشیشی کاتولیک بود، جوان ثروتمندي به نام 1586ر سال د. هاي دیگر نشد این اقدام مانع از توطئه

انتونی ببینگتن را، که او نیز کاتولیک بود، تحریص کرد تا توطئهاي جهت قتل الیزابت بچیند و وسایل حمله به 

را از این توطئه آگاه  ببینگتن ماري. انگلستان را توسط اسپانیا، فرانسه، و هلند فراهم سازد و ماري را برتخت بنشاند

خود را از دست غاصب تاج و ((ساخت و به او گفت که شش تن از اشراف کاتولیک با یکدیگر همداستان شدهاند که 

نوشت،  1586ژوئیه  17ماري در نامهاي که در . رها کنند، و براي اجراي این هدف نظر موافق او را خواستارند)) تخت

ولی با قتل الیزابت صریحا موافقت نکرد، اما قول داد که به کسانی که در این امر پیشنهادهاي ببینگتن را پذیرفت، 

وي از آن  ;قاصدي که منشی ماري جوابیه را به او سپرد جاسوس والسینگم بود. موفق شوند پاداش مناسبی بدهد

  . جوابیه نسخهاي تهیه کرد و نزد والسینگم فرستاد و خود نامه را براي ببینگتن ارسال داشت

اوت، ببینگتن و باالرد را دستگیر کردند، و ظرف مدت کوتاهی سیصد تن از مشاهیر کاتولیک به زندان افکنده  14در 

سیزده تن از . آن دو نفر به گناه خود اعتراف کردند، و منشی ماري مجبور شد که صحت نامه او را تصدیق کند. شدند

یزابت، در سرتاسر لندن زنگها به صدا درآمدند و کودکان به به شکرانه حفظ جان ال. توطئهکنندگان اعدام شدند

. خواندن سرودهاي روحانی پرداختند و سراسر انگلستان پروتستان خواهان اعدام ماري شد
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اکتبر او را به قلعه  6در . سپس در اطاقهاي ماري به جستجو پرداختند و همه مدارك و اسناد او را ضبط کردند

ماري اگر چه اجازه . ، و در آنجا هیئتی مرکب از چهل و سه تن از اشراف محاکمهاش کردندفاذرینگی انتقال دادند

  . نیافت که وکیلی انتخاب کند، با اراده راسخ از خود دفاع کرد و شرکت خود را در توطئه ببینگتن اقرار نمود

ظالمانه و به طور غیرقانونی زندانی آنگاه اظهار داشت که چون مدت نوزده سال . ولی تصویب قتل الیزابت را انکار کرد

بوده است، بنابر این حق داشته است که به هر وسیله خود را آزاد کند، اما محاکمهکنندگان او را به اتفاق آرا به مرگ 

هانري سوم، پادشاه فرانسه، مودبانه تقاضا . محکوم کردند، و پارلمنت از الیزابت خواست که حکم اعدام او را صادر کند

که جان ماري بخشیده شود، ولی الیزابت عقیده داشت که چنین خواهشی، از طرف دولتی که هزاران تن از کرد 

بسیاري از مردم اسکاتلند در این هنگام به دفاع از . پروتستانها را بدون محاکمه قتل عام کرده است، پذیرفته نیست

نداشت که ماري در وصیتنامه خود او را به سبب ماري برخاستند، ولی پسرش با بیمیلی شفاعت کرد، زیرا چنین میپ

نماینده او در لندن به والسینگم چنین گفت که جیمز ششم . پیوستن وي به آیین پروتستان فرزند خود ندانسته است

با آنکه از اعدام احتمالی مادر خود نگران است، حاضر به آشتی است، به شرط آنکه پارلمنت انگلستان مقام او را به 

این اسکاتلندي زیرك . نی الیزابت تایید کند و این ملکه مستمریی را که براي او میفرستاده است افزایش دهدجانشی

میان ماري و مرگ مانعی جز . ها مسخرهاش کردند به اندازهاي حریصانه وقتگذرانی کرد که مردم ادنبورگ در کوچه

  . تردید الیزابت نمانده بود

وي . قبل از اینکه تصمیمی بگیرد، سه ماه در تردید گذراند و بعد هم تصمیمی نگرفت الیزابت، که به ستوه آمده بود،

اگر چه بخشنده و رئوف بود، هر روز از بیم طرفداران زنی که مدعی تاج و تخت بود به خود میلرزید و از این وضع 

ان به عنوان اعتراض علیه اعدام گذشته از این، خطر حمله فرانسه، اسپانیا و اسکاتلند را به انگلست. خسته شده بود

احتمالی ماري نیز درنظر میگرفت، و نیز امکان این عمل را بررسی میکرد که در صورت مرگ طبیعی یا غیرطبیعی 

سسیل به او . خود، ماري برتخت انگلستان خواهد نشست و مذهب کاتولیک دوباره در آن کشور رواج خواهد یافت

اما الیزابت، . را امضا کند، و خود مسئولیت کامل نتایج آن را نیز به عهده میگرفتاصرار میکرد که حکم اعدام ماري 

  براي اجتناب از تصمیم، چنین میفهماند که پولت، زندانبان ماري، با استناد به موافقت ملکه یا شوراي سلطنتی با این 

. ر کتبی الیزابت رفتار کندولی پولت حاضر نشد که بدون دستو ;عمل میتواند حکم اعدام ماري را صادر کند

منشی او ویلیام دیویسن آن را به شورا نشان داد و شورا نیز، پیش از آنکه  ;سرانجام، ملکه حکم اعدام را امضا کرد

  . الیزابت عقیده خود را تغییر بدهد، آن را براي پولت فرستاد

خبر را باور نداشت، ولی بعد آن را با شجاعت  ماري، که در طی این تعلل طوالنی اندکی امیدوار شده بود، در آغاز این

به مستخدمان بیچاره و پریشان من اجازه : ((سپس نامه رقتانگیزي بدین مضمون براي الیزابت نگاشت. تلقی کرد

میگویند که )). هاي فرانسه به خاك بسپارند دهید که جسدم را حمل کنند و آن را در زمین مقدسی با سایر ملکه

ز اعدام خود قطعه شعر زیر را، که داراي لطف و شور سرودهاي مذهبی قرون وسطایی است، به ماري صبح پیش ا

  :زبان التینی سرود

  . من به تو امیدوار بودهام! اي خداي بزرگ

  . اکنون مرا از بند رهائی بخش! اي مسیح عزیز

  . در این زنجیرهاي دردناك و این رنج غمانگیز، ترا میجویم

  . برابر تو زانو میزنم آرزومند و گریان در

  . کنان از تو میخواهم که مرا آزاد کنی ترا ستایش میکنم و البه
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ماري تقاضا کرد که به او اجازه دهند که گناهان خود را نزد کشیش کاتولیک خود اعتراف کند، ولی درخواست او را 

زد او فرستادند، لیکن ماري او را از خود هاي انگلستان را به ن زندانبانش در عوض یکی از روساي نمازخانه. نپذیرفتند

سپس ماري، براي مقابله با مرگ، جامه فاخر پوشید، کالهگیس خود را بدقت منظم کرد، صورت خود را با روبند . راند

هاي  آنگاه پرسید که چرا به ندیمه. سفیدي پوشانید، صلیبی طالیی به گردن آویخت، و صلیبی از عاج به دست گرفت

ولی ماري قول داد که . در پاسخ گفتند که ممکن است وضع را بهم بزنند. ادهاند که ناظر اعدام او باشنداو اجازه ند

در حدود سیصد تن از اعیان . آنان چنین کاري نکنند، و بعد اجازه یافت که دو ندیمه و چهار مستخدم با خود ببرد

دو ). 1587فوریه  8(آنجا صورت گیرد، حضور یافتند  انگلستان در تاالر بزرگ قلعه فاذرینگی، که قرار بود اعدام در

هاي او شروع به  هنگامی که ندیمه. جالدي که نقاب بر چهره داشتند از او تقاضاي عفو کردند، و او نیز آنها را بخشید

کرد،  سپس زانو زد و دعا)). من از طرف شما قول دادهام: ((گریستن کردند، ماري آنها را از این کار بازداشت و گفت

ماري در این . کالهگیس از سر بریده او به کناري رفت و موهاي سفیدش پیدا شد. ... و سر خود را روي کنده نهاد

  . وقت چهل و چهار ساله بود

باید ماري را، که دلیرانه کوشید تا ملکهاي عادل باشد و ضمنا عمر . عفو کلمهاي است که درباره همه به کار میرود

باور نمیتوان کرد که ماري، که مدتی از شوهر خود پرستاري کرد و تندرستی را . ذراند، عفو کنیمخود را به خوشی بگ

باید زن جوانی را که همه چیز خود را فداي عشقی احمقانه کرد عفو کنیم . به او بازگردانید، به قتل او رضا داده باشد

از این لحاظ میتوانیم . در زندان ماند رحمت آوریمو به زن پریشانی که به انگلستان پناه برد و در عوض نوزده سال 

. علت تالش شدید او را به منظور کسب آزادي بفهمیم

اما باید الیزابت را نیز عفو کنیم، زیرا مشاوران او بودند که محبوس شدن ماري را براي امنیت انگلستان الزم 

جهت آزاد کردن و بر تخت نشاندن رقیب او صورت هایی که  میدانستند و زندگی و سیاست ملکه خود را، براثر توطئه

میگرفت، پیوسته در خطر میدیدند، و آن اسارت دردناك را به سبب آنکه ملکه حاضر به امضاي حکم اعدام ماري 

یکی شریف و تابع احساسات، دیگري شریف و در : ماري و الیزابت هر دو شریف بودند. نمیشد، طوالنی میکردند

 دو در کلیساي وستمینستر در کنار هم قرار دارند، و در مرگ و آرامش با یکدیگر آشتی کردهتردیدي عقالیی، هر 

  . اند
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فصل ششم

  جیمز ششم و اول

1567 -1625  

  

I  -1603- 1567: جیمز ششم، پادشاه اسکاتلند  

ه اسکاتلند شناخته شد جیمز ششم در سیزده سالگی، در ایامی که مادرش در الخ لیون زندانی بود، به عنوان پادشا

زمانی که دارنلی، پدر فرضی او، کشته شد، وي هشت ماهه بود، و هنگامی که مادر خود را براي ). 1567ژوئیه  29(

ماري در نظر او نامی بیش نبود، و تصوري که وي از مادر خود داشت، در  ;آخرین بار دید، ده ماه بیشتر نداشت

جیمز توسط اشراف خودپرست و آموزگارانی که دشمن . نگیز، تیره و تار بودنتیجه اهانت و واقعهاي دیرین و غما

مادرش بودند تربیت یافت و زبان و ادبیات التینی و یونانی را به اندازه کافی، الهیات را به حد افراط و اخالق را بسیار 

رتیب نیابت سلطنت او را به عهده ارل آو مار، لنکس، مار، و مورتن بت! کم آموخت، و از عالمترین میگساران اروپا شد

اشراف رقیب به منظور آنکه شاه را سپر . داشتند، ولی همه آنها، به استثناي یکی، به مرگ غیرطبیعی درگذشتند

، بعضی از اعیان پروتستان با کمک کلیساي 1582در سال . قدرت خود سازند با یکدیگر به زد و خورد پرداختند

ن زندانی کردند، زیرا میترسیدند تحت تاثیر ازمی استوارت، که از خویشان او و داراي اسکاتلند او را در قلعه روثو

  . مذهب کاتولیک بود، قرار گیرد

وي پس از رهایی از زندان قول داد که از آیین پروتستان دفاع کند، با انگلستان، که کشوري پروتستان بود، 

جیمز در میان ) 1583. (قعی زمام امور را به دست گرفتعهدنامهاي بست، و در هفده سالگی به عنوان پادشاه وا

اخالقش خشن، رفتارش زشت، صدایش بلند و حرفهایش مخلوطی از بینزاکتی و فضل . پادشاهان نظیر نداشت

در اسکاتلند کسی یافت نمیشود که در دانستن : ((شخصی که او را زیاد دوست نمیداشت گفته است. فروشی بود

جیمز بینهایت ((اما همان شخص گفته است که )). و کشورداري بتواند با او برابري کند زبانها و علوم مختلف

شاید این خصوصیت اخالقی که ناجی او از دریاي گرفتاریها بود او را، که آغاز سلطنتش را به خاطر  ;))خودخواه است

د تاج و تخت خود را در اسکاتلند کسی که توانسته باش. خواهد بودنداشت، به این فکر میانداخت که همیشه پادشاه 

حفظ کند و تا فرارسیدن مرگ طبیعی تاج انگلستان را نیز که بزرگتر بود بر سر بگذارد، حتما از هوش و فراست 

با آن، شاهزاده خانم کاتولیک دانمارکی، ازدواج کرد، اما روي هم رفته به  ;در مورد زن بیوفا بود. بیبهره نبوده است

. شت، و به اندازهاي در مصاحبت مقربان درگاه گذرانید که شایعاتی در این باره بوجود آمدزنان عالقهاي ندا

خانواده گیز در فرانسه، فیلیپ در . جیمز مجبور بود که در میان متعصبان خشمناك عصر خودبا حیله راهی بیابد

لیساي کاتولیک بازگرداند، ولی اسپانیا، پاپ در رم، همگی از وي میخواستند که اسکاتلند را دوباره به آغوش ک

جیمز پلی را پشت سر خود خراب نکرد، زیرا . کلیساي اسکاتلند مواظب بود که مبادا وي از آیین کالون منحرف شود

همچنین . با دولتهاي کاتولیک به ادب مکاتبه میکرد و مایل بود که از سختگیریهاي خود نسبت به کاتولیکها بکاهد

  . ا، که زندانی شده بود، رها ساخت و فرار دیگري را به چشم اغماض نگریستنهانی یکی از یسوعیان ر

هاي کاتولیکها به خشم آمد، تحت نفوذ پروتستانهاي پیروزمند قرار گرفت، و طرفدار اشاعه آیین کالون  ولی از توطئه

  . در اسکاتلند شد

شیشهاي آن از روحانیان اسکاتلندي بودند، بیشتر ک 1583تا سال . اما ساختن با کلیساي اسکاتلند کار آسانی نبود

در تعمیر کلیساهاي  ;اگر چه این عده مواجب و سواد کافی نداشتند، از حیث پارسایی و شجاعت تقریبا بینظیر بودند
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هایی طوالنی  و موعظه ;و دفاع از کشاورزان علیه خاوندان میکوشیدند ;ویران شده، تشکیل مدارس، توزیع صدقه

کشیشهاي جدید، در جلسات کلیسا، شوراهاي کلیسایی ایالتی، و مجمع . جزوه و نشریه را میگرفت میکردند که جاي

عمومی همان امتیازاتی را که کشیشهاي کاتولیک داشتند به دست آوردند، و چون مدعی بودند که از طرف خداوند 

الق مرتکب خطایی نمیشوند، و بدین الهام میگیرند، معتقد به عصمت کلیسا بودند، و میپنداشتند که در ایمان و اخ

در تعقیب همین . ترتیب به مراتب بیش از کشیشهاي اهمالکار سابق در امور خصوصی و عمومی سختگیري میکردند

منظور، هر کس را که از شرکت در کلیسا اجتناب میورزید مجبور به پرداخت جریمه میکردند، و اگر گناهی کشف 

گذشته از این، چون از وفور ارتکاب . برابر مردم وامیداشتند یا او را تنبیه میکردند میشد، مجرم را به توبه کردن در

فسق و فجور و زنا به وحشت افتاده بودند، بزرگان کلیسا را موظف کردند که از انحرافات جنسی بسختی جلوگیري 

به علت آنکه از هرزگی  همچنین،. کنند و گزارش آن را به جلسات کلیسا و شوراهاي کلیسایی در ایاالت بدهند

هاي اسکاتلند را ببندند، و  هاي انگلیسی سخت نگران شده بودند، در صدد برآمدند که درهاي تماشاخانه نمایشنامه

مانند پیشینیان خود، رقص را جنایتی . چون در این کار توفیق نیافتند، مردم را از رفتن به تماشاخانه منع کردند

. شدت تعقیب کردند و براي خرید هیزمی که ساحران را با آن میسوزاندند راي دادندعظیم شمردند و جادوگران را ب

آنان پارلمنت را نیز بر آن داشتند که هر کشیشی را که سه بار مراسم قداس برپا دارد به مرگ محکوم کند، ولی این 

. قانون اجرا نشد

اهی یافت، خواهان قتل عام کاتولیکهاي اسکاتلند هنگامی که کلیساي اسکاتلند از کشتار،سن بارتلمی در، فرانسه آگ

گذشته از ادعاي کشیشان در مورد الهام گرفتن از خداوند و عصمت کلیسا، . ولی دولت با آن همکاري نکرد. شد

کشیش بخش توسط رهبران کلیسا انتخاب میشد، ولی . کلیساي اسکاتلند یکی از آزادهترین موسسات عصر خود بود

ته به تصویب مردم بود، و عوام نیز در جلسات و در شوراهاي کلیسایی ایاالت و مجمع عمومی انتخاب آنها وابس

  . جستند شرکت می

جیمز چون مدعی بود و شاید هم عقیده داشت از . این اقدامات آزادمنشانه باعث خشم پارلمنت اشرافی و پادشاه شد

حرارت چنان بر روحیه مردم مستولی شدهاند بعضی از کشیشان پر: ((طرف خداوند سلطنت میکند، چنین میگفت

هاي خود  این عده در موعظه. که طعم حکومت کردن را شیرین یافتهاند و به فکر ایجاد حکومتی آزادمنش افتادهاند

به من بد گفتهاند، ولی نه از آن لحاظ که عیبی داشتهام، بلکه به آن سبب که سلطنت میکنم، و این در نظر 

  . کشمکشی که در قرون وسطی میان کلیسا و دولت وجود داشت تجدید شد)). استآنهابزرگترین گناه 

اسقفها، که میراث کلیساي کاتولیک . در این هنگام، کشمکش مذکور به صورت حمله کشیشها علیه اسقفها درآمد

میکرد، و آنان نیز  بودند، سابقا از طرف کشیشها انتخاب میشدند، ولی در حقیقت نایبالسلطنه یا پادشاه آنها را تعیین

کشیشها، که مجوزي در کتاب مقدس براي حکومت اسقفها . قسمت عمدهاي از عواید کلیسایی را به دولت میدادند

  . نمیدیدند، تصمیم گرفتند که آن را به بهانه عدم تناسب با تشکیالت کلیساي جدید ملغا سازند

وي . بیعتی که داشت میتوانست جانشین جان ناکس بشوداندرو ملویل، رهبر آنها، که اسکاتلندي پرشوري بود، با ط

پس از پایان تحصیالت خود در دانشگاه سنت اندروز، وارد دانشگاه پاریس شد و اصول تعلیمات کالون را از بز در ژنو 

 ، بیدرنگ، در بیست و نه سالگی به عنوان رئیس دانشگاه گالسگو انتخاب)1574(در بازگشت به اسکاتلند . فرا گرفت

، که ))کتاب دوم نظامات((، در تالیف 1578در سال . شد، و در این مقام برنامه و انضباط دانشگاه را تغییر داد

ملویل خواهان جدایی کامل کلیسا و . حکومت اسقفها را با مالحظه تساوي کشیشان بیفایده میدانست، شرکت کرد

ولی به کشیشان حق میداد که به  ;ریکا موثر بوددولت بود، و این عقیده در تفکیک آن دو در کشورهاي متحد ام

ولی جیمز، که مایل بود مانند هنري هشتم یا . بیاموزند)) طبق کلمه خداوند((امناي صلح طرز اعمال قدرت را 
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الیزابت به استبداد حکومت کند، وجود اسقفها را در کلیسا الزم میدانست و آنها را به عنوان واسطه کلیسا و دولت به 

دانست و به همه )) اختراع حماقتآمیز بشر((، مجمع عمومی کلیسا منصب اسقفها را 1580در سال . آورد میشمار 

اسقفها دستور داد که دست از وظایف خود بردارند و از مجمع بخواهند که آنها را به عنوان کشیشهاي ساده به 

را رد کرد و اظهار داشت )) اب دوم نظاماتکت((دولت . عضویت بپذیرد و، در صورت استنکاف، به تکفیر تن در دهند

، لنکس، که در آن زمان نایبالسلطنه 1581در . که هیچ تکفیري معتبر نخواهد بود، مگر آنکه به تصویب دولت برسد

کشیشان این شهر از انتخاب او سرباز زدند، ولی . بود، رابرت مانتگامري را به عنوان اسقف اعظم گالسگو تعیین کرد

 ;)1582(ص شروع به اجراي مراسم مذهبی کرد، مجمع عمومی به رهبري ملویل اورا تکفیر کردچون این شخ

ملویل، که متهم به تمرد شده بود، چون قبول نکرد در یک دادگاه . مانتگامري تسلیم شد و از کار کناره گرفت

در این هنگام ). 1584(خت غیرمذهبی محاکمه شود، به جرم اهانت به دادگاه محکوم شد و ناچار به انگلستان گری

جیمز پارلمنت را بر آن داشت که عدم اطاعت از قوانین غیرمذهبی، مداخله کشیشان در امور دولتی، مقاومت در برابر 

بسیاري از کشیشها، به جاي آنکه . اسقفها، و تشکیل هر گونه انجمنی را که بدون اجازه پادشاه باشد خیانتآمیز بداند

جیمز، که لذت سلطنت را چشیده بود، حکومتی . کنند، به دنبال ملویل جالي وطن کردنداز این قوانین اطاعت 

وحشتانگیز به وجود آورد و کشیشان را به جرم دعا کردن براي برادران تبعیدي مجازات کرد و دو تن از آنان را به 

. جرم مکاتبه با فراریان، و دو نفر دیگر را به اتهام توطئه، به قتل رساند

. نیان و مردم، با سرسختی و صالبتی که از خصایص اسکاتلندیها بود، در برابر این اقدامات به مقاومت پرداختندروحا

هایی  هایی انتشار دادند که در آنها، بیآنکه نام خود را افشا کنند، از پادشاه بد گفته بودند، و ترانه عدهاي جزوه

حتی بعضی از زنان، در انتقادهایی که علیه . میان آورده بودند ساختند که در آنها از ظلم و ستم حکومت او سخن به

اسقفهاي او بتدریج مبالغ کمتري از عایدات کلیسایی بدست میآوردند و . او کردند، وي را، سزاوار آتش جهنم دانستند

محروم ماند و هر در نتیجه، جیمز از پول، که عامل اجراي اراده او بود،  ;طبعا وجوه کمتري به خزانه دولت میریختند

، با موافقت اکراهآمیز او، به کلیسا آزادي داد، همه اختیارات قضایی 1592سال ضعیفتر شد، تا آنکه پارلمنت در سال 

  . و امور مربوط به انضباط را به آن باز گردانید، و نفوذ اسقفان را برانداخت

گستاخ شده بود، جیمز را در حضور خودش ملویل، که بیش از پیش . تبعیدشدگان، پس از این واقعه، بازگشتند

حکومت دینی انجیل را به رخ او کشید همان رفتاري که پاپ گرگوریوس  1596نامید و در )) رعیت احمق خداوند((

در اسکاتلند دو : ((ملویل در آن هنگام به جیمز اظهار داشت. هفتم پانصد سال قبل با امپراطور آلمان کرده بود

عیسی مسیح، که کشور او کلیساست، و رعیت او جیمز ششم است که نه پادشاه و نه : ود داردپادشاه و دو کشور وج

دیوید بلک، از کشیشان سنت اندروز، به حاضران چنین )). رئیس و نه یکی از اشراف، بلکه عضو کلیسا به شمار میرود

سفیر کبیر انگلستان به این . طانگفته بود که همه پادشاهان اوالد شیطانند، الیزابت کافر است، و جیمز خود شی

گفته اعتراض کرد، و شوراي سلطنتی بلک را به محاکمه دعوت کرد، ولی او از حضور در دادگاه خودداري نمود و 

گفت رسیدگی به گناهی که روي سکوي وعظ کرده باشند در صالحیت کلیساست، و گذشته از این، وي از طرف 

جیمز دستور داد که او را غیابا محاکمه کنند، هیئتی از کشیشان به دربار هنگامی که . خداوند الهام گرفته است

ولی جیمز حاضر به آشتی نشد و برعکس اظهار داشت که اقدامات شوراي کلیسایی، مانند قوانین پارلمنت، . آمدند

ه هرچه روي دهد، کشیشان مردم را به روزه گرفتن واداشتند و به طرزي تهدیدآمیز گفتند ک. باید به تصویب او برسد

)). آنان از ریخته شدن خون اعلیضرت مبرا هستند((

، وي به قصر هولیرود )1596دسامبر  17(هنگامی که جمعی فتنهجو در اطراف محل اقامت جیمز گرد آمدند 

سپس به وسیله منادي اعالم کرد که ادنبورگ شایستگی . گریخت و روز بعد با همه درباریان از ادنبورگ دور شد
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او دستور داد که همه  ;یتخت بودن را ندارد، و جز براي مجازات کردن شورشیان به این شهر باز نخواهد گشتپا

شورشیان، که کسی را نیافتند . روحانیان و اشخاصی که محل اقامت آنها در ادنبورگ نیست باید از آنجا بیرون بروند

دي که با دربار داشتند اظهار تاسف کردند و مردم از خود تا بکشند، ناچار متفرق شدند، بازرگانان از توقف داد و ست

با  1597میپرسیدند که آیا این اختالف به خرابی اوضاع اقتصادي میارزد یا نه، در هر حال، جیمز در اول ژانویه 

مجمع عمومی، که در پرت تشکیل جلسه داده بود، اعالم داشت که کلیسا مطیع و منقاد . حالتی خشمگین بازگشت

، و موافقت کرد که هیچ کشیشی در شهرهاي معتبر بدون رضاي شاه و مردم منصوب نشود، و واعظان حق است

به کشیشها اجازه داده شد که به پایتخت . نداشته باشند که درباره قوانین پارلمنت یا شوراي سلطنتی مطالبی بگویند

نگیزي درپی اختالف دیرین دولت و کلیسا آغاز صلح مالال. ، ولی حکومت اسقفها دوباره برقرار گشت)1597(بازگردند 

یکی خود پادشاه و دیگري جورج : در ادبیات اسکاتلند، در این عصر، دو شخصیت ممتاز به چشم میخورند. شد

دیده به جهان  1506وي در سترلینگ شر در سال . بیوکنن، مشهورترین معلم او، که داراي زندگی شگفتانگیزي بود

بر اثر تعلیمات جان میجر، شوق  ;در فرانسه و اسکاتلند وارد ارتش شد ;تحصیل پرداختدر پاریس به  ;گشود

در مراجعت به . و براي درس خواندن و عشقبازي به پاریس بازگشت ;تحصیل و سیاست در نهادش پدید آمد

یخت، به بوردو رفت، اما از زندان گر. اسکاتلند، چون بدعتگذار هجوگویی شده بود، به دست کاردینال بیتن زندانی شد

در آنجا به تعلیم التینی پرداخت، به این زبان نسبتا خوب شعر گفت و درام ساخت، و مونتنی را، که یکی از 

در کویمبرا ریاست مدرسهاي را به . شاگردانش بود، در روي صحنه مشغول نمایش دادن یکی از نمایشهاي خود دید

بیوکنن پس از . ا او را به سبب تحقیر کردن فرایارها به زندان افکندعهده گرفت، ولی دستگاه تفتیش افکار اسپانی

، به عنوان رئیس مجمع عمومی )1562(چندي به اسکاتلند و فرانسه رفت، دوباره بازگشت، معلم ماري استوارت شد 

از . شداما به جعل بعضی از آنها متهم . را تصدیق کرد)) هاي جعبه جواهر نامه((، و صحت )1567(انتخاب گشت 

 1582ماري در کتاب تفتیش ملکه ماري سخت انتقاد کرد و، علیرغم اعتراضات او، معلم فرزندش شد، و در سال 

قیود ((وي در کتاب تاریخ کشور اسکاتلند کوشید که تاریخ مملکت خود را از . جان به جان آفرین تسلیم کرد

به سلطنت حقیقی با اسکاتلندیهاست به شاگرد خود، که در رساله خود موسوم . بپیراید)) انگلیسی و غرور اسکاتلندي

. بعدا به استبداد سلطنت کرد، این اصل قرون وسطایی را که مردم بعد از خداوند تنها منبع قدرتند گوشزد کرد

همچنین گفت که روابط هر جامعهاي براساس قرارداد اجتماعی ضمنی میان مردم و دولت، یعنی براساس وظایف و 

پادشاه تابع قوانینی است که به  ;متقابل، استوار است، و اراده اکثریت ممکن است بر همگی حاکم باشد محدودیتهاي

تصویب نمایندگان مردم رسیده است، و ملت حق دارد در برابر هر ظالمی مقاومت کند یا او را از سلطنت براندازد و یا 

ک قرن پیش از هابز و دو قرن پیش از روسو عنوان شده این همان افسانه قرارداد اجتماعی است که ی. به قتل برساند

پارلمنت اسکاتلند آن کتاب را تقبیح کرد و دانشگاه آکسفرد آن را در آتش افکند، ولی تاثیر آن بسیار شدید . است

به عقیده . سمیوئل جانسن عقیده داشت که بیوکنن تنها نابغهاي است که اسکاتلند در دامن خود پرورده است... بود

)) حیات یافتهاي((در صورتی که کارالیل، که خود به منزله جان ناکس  ;هیوم، نپر بزرگترین نویسنده اسکاتلند بود

. و جیمز ششم در این باره عقایدي مخصوص به خود داشت ;بود، ناکس را از همه آنها بزرگتر میدانست

وي به سال . د، از داشتن کتاب فخر میکردجیمز به همان اندازه که از پوشیدن زیورهاي سلطنتی به خود میبالی

کتابی در قطعی بزرگ تحت عنوان اقدامات جیمز، پادشاه عظیمالشان و مقتدر، که به عیسی مسیح تقدیم  1616

همچنین مزامیر داوود را به انگلیسی برگرداند و . او شعر میگفت و شاعران را نصیحت میکرد. شده بود، انتشار داد

دو رساله در قطع  1598ه یوحناي رسول و رسالهاي درباره شیاطین و در سال معجزات در شرحی بر کتاب مکاشف

نیم وزیري در دفاع از سلطنت استبدادي نگاشت، یکی به نام هدیه شاهانه مشتمل بر نصایحی به فرزندش هنري 
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در رساله . هم پادشاه استدرباره فن و وظایف سلطنت بود، و در آن تاکید شده بود که اداره امور کلیسا از وظایف م

دیگر، که قانون حقیقی سلطنتهاي مختار نام داشت، با فصاحتی قابل مالحظه از استبداد تعریف کرد و چنین نوشت 

و انتصاب و تدهین  ;که پادشاهان توسط خداوند انتخاب میشوند، زیرا همه وقایع مهم به اراده او صورت میگیرد

بنابر این، پادشاهان حق دارند که مستبد . یک از شعایر مقدس توصیفناپذیر است شاهان از طرف خداوند به منزله هر

آنچه در نظر الیزابت . باشند، و مقاومت در برابر آنها جنون و جنایت است جنایتی که بیش از هر ستمی زیان میرساند

پسرش چارلز این . وري درآمدبه مثابه افسانهاي مفید بود، در نظر جیمز، که فرزند ملکهاي بود، به صورت اصل پرش

  . اصل را از پدر به ارث برد و کفاره آن را پرداخت

پس از آنکه جیمز خود را طرفدار مذهب . را پیشبینی کند 1649نمیتوانست سال  1598ولی دولت انگلستان در 

عنوان وارث تاج و  پروتستان اعالم کرد، رهبران شوراي سلطنتی انگلستان او را به مناسبت آنکه پسر ماري بود، به

، جیمز مسافت ادنبورگ تا لندن را در )1603آوریل  5(چهار روز پس از مرگ الیزابت . تخت آن کشور شناختند

مه به  6میان جشن و سرور عمومی طی کرد، و ضمن راه، از طرف اعیان انگلستان مورد پذیرایی قرار گرفت، و در روز 

. مردم در برابر او زانو زدند و اشراف دستش را بوسیدند. آذین بسته بودندلندن رسید که به مناسبت ورود وي آن را 

 1707ولی دو پارلمنت در سال (دو ملت، پس از هزار گونه اختالف، سرانجام تحت فرمان پادشاه واحدي متحد شدند 

. بدین ترتیب، نازایی الیزابت ثمري به بار آورد) به یکدیگر ملحق گشتند

II - 1614- 1603: اه انگلستانجیمز اول، پادش  

جیمز در سی و هفت سالگی چگونه آدمی شده بود وي قامتی متوسط، زانوانی سست، شکمی اندك برآمده، مویی 

نگاهش مخلوطی از بدگمانی و حزن بود و مثل اینکه ;هایی سرخ، دماغی منحنی، و چشمانی آبی داشت خرمایی، گونه

اما این پادشاه، که . یمی میپوشید تا از ضربات قاتلین مصون بماندلباس الییدار ضخ. از عیوب خود آگاهی داشت

  . اندکی تنپرور بود، اقدامات دوره الیزابت را کافی میدانست و به کاري دست نمیزد

لکنت زبان داشت، مستبد بود، و حرمت . در سخن خود کلمات زشت به کار میبرد و به تفریحات بیشرمانه میپرداخت

وي همچنین خودپسند، ولی . نمیداشت، گذشته از این، کلمات را به طرز غلط تلفظ میکردزبان خود را نگاه 

زود میرنجید و . و چون غالبا موقعیتش به خطر میافتاد و فریب میخورد، جبون و حیلهگر شده بود ;سخاوتمند بود

ز اسناد گرانبها را گم میگویند وقتی که جان گیب بعضی ا. زود میرنجاند، زود میبخشید و زود معذرت میخواست

ولی پس از آنکه اسناد مذکور را پیدا کرد، در برابر آجودان خود، که  ;کرده بود، جیمز در خشم شد و لگدي به او زد

دیگر آنکه جیمز، در محیطی پر از . جریحهدار شده بود، زانو زد و تا زمانی که گیب او را نبخشید، از جا برنخاست

به فرزند خود هنري، که زیاد مورد . معموال مهربان و رئوف بود ;ه گاهی سخت میگرفتاگر چ. تعصب، اغماض میکرد

در روابط او با زنان عیبی . ولی پسر دیگر خود یعنی چارلز را دیوانهوار دوست میداشت. توجه مردم بود، بدگمان بود

آنکه خرافاتی و عالم، سبک مغز و از تضادهاي اخالقی او . دیده نمیشد، ولی بر سر جوانان زیبا دست نوازش میکشید

به دانشمندان حسد  ;موذي بود، و وجود جن و جادوگر را قبول داشت و در عین حال طرفدار بیکن و جانسن بود

یکی از نخستین اقدامات او به عنوان پادشاه انگلستان این بود که به آکسفرد و کیمبریج . میبرد و شیفته کتاب بود

اگر پادشاه نبودم، استاد : ((هنگامی که کتابخانه بودلیان را دید، فریاد زد. پارلمنت بفرستد اجازه داد نمایندگانی به

و اگر قرار بود زندانی شوم و به میل خود کار کنم، مایل بودم که زندانی غیر از آن کتابخانه نداشته باشم و با  ;میشدم

رویهمرفته مردي غیرعادي بود، ولی طبعی مهربان و جیمز )). آن همه مولفان خوب و استادان گذشته در زنجیر بمانم

هرچند اشخاص زرنگ او را مسخره میکردند، مردم او را میبخشیدند، زیرا تا پایان سرنوشت غمانگیزش  ;شوخ داشت

. به آنها صلح و امنیت بخشید
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به افراط مینوشید و  مشروب. جیمز به اندازهاي از آب تنفر داشت که از آن براي نظافت خود نیز استفاده نمیکرد

افراط در لباس و تفریح حتی بیش از زمان . اجازه میداد که جشنهاي درباري به صورت میگساري زنان و مردان درآید

ولی، در این هنگام که بنجانسن شعرها را  ;الیزابت از نقاببازي خوشش آمده بود. الیزابت در دربار رواج داشت

ت میکرد، و نقشهاي بازي را اشراف و زنان مجلل که از عایدات کشور میساخت و جونز لباس و صحنه را درس

دربار بیش از پیش پرنشاط و . برخوردار بودند بازي میکردند، این هنر افسانهآمیز و شگفتانگیز به ذروه خود رسید

اشته باشد، اگر کسی جز شوهرم مرا دوست ند: ((هاي جانسن میگوید یکی از زنان نمایشنامه. ضمنا پر از فساد شد

مهم قبول میکردند تا فرمان، پروانه، حق انحصار، و منصب به )) هدایاي((درباریان )). خود را حلقآویز خواهم کرد

از منبعی که زیاد موثق نیست نقل . لیره پرداخت تا خزانهدار شد 20000بارون مانتگیو مبلغ . متقاضیان بدهند

انش چه مبالغی خرج کردهاند تا او به مقام ریاست دادگاهی برسد، کردهاند که مرد سادهلوحی وقتی شنید که دوست

  . از غصه دق کرد و مرد

به همین جهت، اداره کشور را به دست شوراي . جیمز به این امور اعتنایی نداشت و زیاد به امر حکومت توجه نمیکرد

به سسیل  1605ود، و در سلطنتی سپرد که مرکب از شش انگلیسی و شش اسکاتلندي به ریاست رابرت سسیل ب

  . سسیل همه مزایاي نیاکان خود را، به استثناي تندرستی، به ارث برده بود. لقب ارل آو سالزبري داد

لجاجتی . ولی در انتخاب و طبقهبندي افراد مثل پدرش هوشیار بود ;وي گوژپشت بود و ظاهري رقتانگیز داشت

)) توله سگ من((جیمز او را . رباریان خارجی را مبهوت میساختنهانی و ادبی زیرکانه داشت که رقیبان داخلی و د

مینامید و پس از درگذشت او، تحت نفوذ رابرت کار، که جوانی خوش اندام بود، قرار گرفت، به او لقب ارل آو 

کوك سامرست بخشید، و اجازه داد که در امور سیاسی و اداري بر افراد سالخوردهتري مانند فرانسیس بیکن و ادوارد 

  . مقدم باشد

و  1603و رالی در  1600وي به سبب تعقیب مصرانه ارل آو اسکس در . کوك تجسم قانون و محافظ آن بود

عقیدهاي تاریخی به این  1610و در سال  ;به اوج شهرت خود رسید 1605در )) توطئه باروت((شرکتکنندگان در 

  : مضمون ابراز داشت

که عرف در بسیاري از موارد بر قوانین پارلمنت تقدم دارد و گاهی قوانین را در کتابهاي ما چنین نوشته شده است 

زیرا هنگامی که یکی از قوانین پارلمنت مخالف عقل و و حق عمومی است، عرف جلو آن را میگیرد و . نقض میکند

. چنین قانونی را باطل میسازد

و عضو شوراي ) 1613(رئیس محکمه سلطنتی  پارلمنت شاید از این نکته خوشش نیامده باشد، ولی جیمز او را

اما کوك، که دستپرورده پادشاه بود، مزاحم او شد، از تفتیش افکار مردم انتقاد کرد، به دفاع از آزادي . سلطنتی کرد

در سال . نطق در پارلمنت برخاست، و با این تذکر تلخ که پادشاهان خادمان قانونند جلو استبداد جیمز را گرفت

کوك از خدمت منفصل شد، ولی نتوانست به . ، رقیبش، او را به ارتکاب خطاي اداري متهم ساختبیکن 1616

پارلمنت بازگردد، و چون رهبري مخالفان جیمز را برعهده گرفت، او را در برج لندن زندانی کردند، ولی از آنجا نجات 

تمام نسبت به قدرت و نص قانون دست از عقیده خود برنداشت و با سرسختی ) 1634(وي تا زمان مرگ . یافت

وفادار ماند، و کتابی موسوم به نهادها در چهار جلد از خود بر جاي نهاد که هنوز هم به منزله یادگاري ارزنده از علم 

  . آید میقانون در انگلستان به شمار 

مشغول مناقشهاي بود که در زمان سلطنت پسرش منجر به جنگ داخلی و قتل او در این ضمن، جیمز با پارلمنت 

وي نه تنها همه تسلطی را که هنري هشتم و الیزابت بر قانونگذاران ناراضی و اتباع خود داشتند حفظ کرد، بلکه . شد

حکومت سلطنتی : ت، جیمز در برابر پارلمنت چنین گف1609سال . ادعاهاي خود را چونان اوامر یزدانی میدانست
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پادشاهان نه تنها نمایندگان خداوند بر زمین هستند و بر تخت خداوند مینشینند، . عالیترین چیز در روي زمین است

پادشاهان را بدرستی خدایان مینامند، زیرا قدرت آنان در روي زمین . ... بلکه از طرف خداوند به نام او خوانده میشوند

و اگر شما صفات خداوند را بررسی کنید، خواهید دید که برازنده پادشاه نیز هست،  ;به مثابه قدرت آسمانی است

جان ببخشد و جان بگیرد و، . به میل خود آنها را بسازد و نابود کند. خداوند میتواند شما را بیافریند و از بین ببرد

میتوانند اشخاصی را  ;رت را دارندپادشاهان نیز همین قد. ... بیآنکه خود مسئول باشد، همگی را به داوري بکشاند

میتوانند ترفیع و تنزل بدهند، و جان کسی را ببخشند یا بستانند، و بی آنکه . تابع خود کنند، یا از نظر بیندازند

همان طور که پیاده شطرنج میتواند فیل و . مسئول باشند، میتوانند در همه موارد درباره اتباع خود داوري کنند

شاهان میتوانند با اتباع خود به همین ترتیب رفتار کنند و حق دارند پول خود را ببخشند یا سواري بگیرد، پاد

  . بیندوزند

این خود قدمی به قهقرا بود، زیرا طبق فرضیه سیاسی قرون وسطی، پادشاه نماینده ملت مستقلی بود و تنها پاپها 

ادعا بهترین دلیل فلسفی را اقامه کنیم، باید به طور  براي آنکه در مورد این. خود را نایبالسلطنه خداوند میدانستند

هاي فردگرایانه بشر  مسلم بدانیم که پاپها، به عنوان آخرین مراجع قدرت در قرون وسطی، عقیده داشتند که انگیزه

 چندان قوي است که نظم اجتماعی تنها با تلقین احترام به قدرت کلیسا در مردم، و پذیرش پاپها به عنوان صدا و

ضعیف شدن یا از بین رفتن قدرت پاپها در نتیجه اصالح دینی باعث شد که قدرت . جانشین خداوند، حفظ میشود

گذشته از این، پاپها معتقد بودند یک قدرت کامال  ;سیاسی در همان روزگار یا در آینده مسئول نظم اجتماعی شود

از این . ر یا به طرزي که مقرون به صرفه باشد بگیرددنیوي نمیتواند جلو تمایالت ضداجتماعی افراد را به طور موث

لحاظ بود که اصل حق عطیه االهی پادشاهان به سلطنت همزمان با رشد ناسیونالیسم و تقلیل قدرت پاپها تکامل 

در آلمان، امیرانی که پیرو لوتر بودند، پس از آنکه اقتدارات روحانی کلیساي سابق را به خود اختصاص دادند، . یافت

جهت اعمال قدرت اخالقی و  1789حساس کردند که میتوانند آن هاله تقدس را، که تقریبا همه سالطین قبل از ا

اشتباه جیمز در این بود که این فرضیه را زیاد به صراحت و آن . آرامش اجتماعی الزم داشتند، به خود انتقال دهند

. هم به صورتی افراطی بیان کرد

دوران عظمت الیزابت، از مالکان اراضی بودند و اگر بیشتر آنها اسناد مالکیت خود را  اگر اعضاي پارلمنت، مانند

به طور نظري استبداد ) آن هم با لبخندهاي دزدکی(مرهون خانواده تودور میدانستند، ممکن بود که پارلمنت 

بقات بازرگان وجود داشتند که تن از اعضا، بسیاري از نمایندگان ط 467اما در این هنگام در میان . سلطنت را بپذیرد

  . تازه روي کار آمده بودند و نمیتوانستند نظارت نامحدود پادشاه را بر ثروت خودشان تحمل کنند

همچنین در میان آنان عده زیادي از فرقه پیرایشگران بودند که ادعاي پادشاه را در مورد تحکم در امور مذهبی رد 

جنبه الوهیت جیمز، امتیازات خود را تعیین کرد و اعالم داشت تنها دستگاهی مجلس عوام، با عدم توجه به . میکردند

همچنین اعضاي آن خواستار آزادي بیان شدند و اظهار . است که میتواند به انتخابات مورد اعتراض رسیدگی کند

. معنی نداردداشتند که نباید ضمن تشکیل جلسه دستگیر شوند، و معتقد بودند که پارلمنت بدون این امتیازات 

گذشته از این، مجلس عوام پیشنهاد کرد که در مسائل مذهبی به وضع قوانین بپردازد، و حق پادشاه را در دخالت در 

ولی اسقفهاي کلیساي انگلیکان میگفتند که مجمع آنان باید حق . این گونه مسائل بدون رضاي پارلمنت رد کرد

رئیس مجلس عوام به جیمز اطالع داد که پادشاه نمیتواند . داشته باشدنظارت بر امور کلیسایی را با موافقت پادشاه 

، 1604در ماه ژوئن . قانون وضع کند و فقط میتواند قوانینی را که پارلمنت تصویب کرده است توشیح یا رد کند

ها کمتر از امتیازات و آزادیهاي ما به منزله حقوق و میراث شایسته ماست، و اهمیت آن: ((مجلس عوام اعالم داشت

)). اهمیت زمینها و دارایی ما نیست
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بعد از  ;پارلمنت، حدي مشخص شد)) امتیاز((پادشاه و )) حق ویژه((بدین ترتیب، در آن کشمکش تاریخی بر سر 

  . صدها پیروزي و شکست، دموکراسی انگلستان به وجود آمد

III  -1605: توطئه باروت  

نیمی . مذهبی، که با آن دو کامال پیوسته بود، بشدت جریان داشت گذشته از کشمکش اقتصادي و سیاسی، اختالف

هایی که انتشار مییافتند انتقاداتی بودند که پیرایشگران از اسقفها و مراسم کلیساي انگلیکان، و طرفداران این  از جزوه

ب کاتولیک مشغول کلیسا از پیرایشگران، یا هر دو از کاتولیکها میکردند که جهت بازگرداندن انگلستان به مذه

میان پیرایشگران و )) نیمه توافقی((جیمز شدت این تنفرها را درك نکرد، و در فکر آن بود که . فعالیت بودند

 14(انگلیکانها به وجود آورد، و براي این منظور رهبران آنها را به تشکیل کنفرانسی در همتن کورت دعوت کرد 

سه را به عهده گرفت و هر دو فرقه را با معلومات خود درباره علم وي مانند قسطنطین ریاست جل). 1604ژانویه 

یک آموزه و یک قاعده و نیز یک مذهب از حیث ((االهی و قدرت خود در مباحثه مبهوت ساخت، ولی اصرار کرد که 

اسقف لندن چنین میپنداشت که . ، و حکومت اسقفان را هم الزم دانست))ماهیت و تشریفات وجود داشته باشد

ولی پیرایشگران شکایت )). نظیر او از زمان عیسی به بعد دیده نشده است((یمز از طرف خداوند الهام گرفته و ج

  . میکردند که جیمز مانند قاضی و فردي بیطرف قضاوت نکرده است

بدین ترتیب، از آن کنفرانس نتیجهاي جز تصمیمی ناگهانی و تاریخی در مورد ترجمه تازهاي از کتاب مقدس به 

قوانینی صادر کرد که به موجب آن همه روحانیان میبایستی از آیین انگلیکان پیروي  1604مجمع . دست نیامد

عده زیادي استعفا  ;کسانی که امتناع کردند به خدمتشان خاتمه داده شد، و بسیاري از آنها به زندان افتادند ;کنند

  . کردند، و جمعی نیز به هلند یا امریکا روي آوردند

با سوزاندن دو تن از پیروان عقیده اونیتاریانیسم، که الوهیت مسیح را علیرغم دالیل پادشاه رد میکردند،  جیمز

، ولی از آن به بعد کسی را به سبب اختالف مذهب اعدام نکرد، و این امر موجب شهرت )1612(فضاحت به بار آورد 

با پیشرفت قوانین . در انگلستان اعدام شدندآن دو نفر آخرین افرادي بودند که به علت بدعتگذاري . او شد

غیرمذهبی، این فکر بتدریج قوت گرفت که تساهل در امور مذهبی با اخالق و وحدت ملی سازگار است، و حال آنکه 

، لئونارد 1614در سال . بیشتر مردم معتقد بودند که نظم اجتماعی مستلزم وجود ایمان و کلیسایی تغییرناپذیر است

تحت عنوان صلح مذهبی منتشر ساخت که در آن اظهار داشته بود که که تضییقات مذهبی باعث تشدید بوشر کتابی 

یهودیها، ((و به جیمز تذکر داد که  ;اختالف میشوند، مردم را به ریاکاري وادار میکنند، و به تجارت زیان میرسانند

اما بوشر )). ین، میان آنها اختالفی وجود نداردعیسویها، و ترکها را در قسطنطنیه به یک چشم مینگرند، و با وجود ا

نباید اجازه داشته باشند که دور هم گرد آیند یا تا مرز )) به خیانت آلوده است((معتقد بود اشخاصی که مذهبشان 

شاید مقصود او از این عده کسانی بودند که پاپ را برتر از پادشاه . کیلومتري لندن سکونت اختیار کنند 15

وي اجازه داد که . جیمز روي هم رفته مردي متعصب بود، ولی نسبت به عقاید دیگران اغماض میکرد. میدانستند

ولی این امر . مردم در روزهاي یکشنبه به ورزش بپردازند، به شرط آنکه قبال در مراسم کلیسا حضور یافته باشند

گذشته از . اتولیکها وضع شده بود بکاهدهمچنین مایل بود از شدت قوانینی که علیه ک. باعث رنجش پیرایشگران شد

این، برخالف میل رابرت سسیل و شوراي سلطنتی، از اجراي قوانینی که علیه مخالفان کلیساي رسمی تصویب شده 

بودند جلوگیري کرد و به کشیشهاي کاتولیک اجازه داد که به انگلستان وارد شوند و در منازل به اجراي مراسم 

ولی . بق روش فیلسوفانه خود در نظر داشت که کاتولیکها و پروتستانها را با هم آشتی دهدقداس بپردازند، جیمز ط

هنگامی که شماره کاتولیکها براثر لطف او افزایش یافت و پیرایشگران از سستی او انتقاد کردند، قوانین ضد کاتولیک 

خود را جهت تحصیل به یکی از مدارس  قرار شد هرکس فرزند) 1604. (دوره الیزابت را تجدید و تمدید و اجرا کرد
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همه مبلغان کاتولیک تبعید شدند و تبلیغ این . لیره جریمه محکوم شود 100کاتولیک به خارج بفرستد، به پرداخت 

لیره در ماه محکوم  20مذهب ممنوع گشت، کسانی که از شرکت در کلیساي انگلیکان امتناع میکردند به پرداخت 

هایی  اري در پرداخت این مبلغ منجر به ضبط دارایی غیرمنقول و شخصی میشد و همه گلهو هر گونه خودد ;میشدند

  . آمد که روي اراضی شخص محکوم میچریدند، به انضمام اثاث و لباسهاي او، به تصرف پادشاه درمی

ت کیتسبی در این هنگام، بعضی از کاتولیکهاي نیمه دیوانه دریافتند که چارهاي جز کشتن مخالفان نیست، رابر

کسی بود که پدرش در زمان الیزابت، به سبب مخالفت با کلیساي رسمی، به زندان افکنده شده و خود او علیه ملکه 

و همو بود که در این وقت به فکر توطئه باروت افتاد تا قصر وستمینستر را، که قرار بود  ;به شورشیان پیوسته بود

. مجلس عوام در آنجا جهت گشایش پارلمنت حضور یابند، منفجر کندپادشاه و خانواده سلطنتی و اعیان و اعضاي 

سپس این پنج . کیتسبی اشخاصی مانند تامس وینتر، تامس پرسی، جان رایت، و گاي فاکس را از قصد خود آگاه کرد

 نفر سوگند خوردند که راز خود را افشا نکنند، و با شرکت در مراسم آیینهاي مقدس، که توسط یکی از مبلغان

پس از آن، خانهاي در مجاورت آن قصر اجاره . یسوعی به نام جان جرارد برپا شد، سوگند خود را موکد ساختند

روزي شانزده ساعت مشغول کندن یک راهرو از سردابی به سرداب دیگر شدند، و سی جعبه باروت مستقیما  ;کردند

ر پارلمنت آن نقشه را به طرز مخاطره آمیزي به تعویق افتادنهاي مکر. زیر تاالر جلسه مجلس لردها گذاشتند((

گاهی نیز جنبه اخالقی این عمل را . متوقف کرد، و توطئهکنندگان مدت یک سال و نیم دندان روي جگر گذاشتند

مورد تردید قرار میدادند، زیرا همراه کسانی که درنظر کاتولیکها مجرم بودند، اشخاص متعدد دیگري هم به قتل 

، براي اطمینان خاطر آنها، از هنري گارنت، رهبر یسوعیها در انگلستان، پرسید که آیا شرکت در کیتسبی. میرسیدند

گارنت پاسخ داد که انبیاي همه ادیان به این . جنگی که بسیاري از غیرمبارزان در آن کشته شوند جایز است یا نه

علیه جان صاحبان مناصب دولتی باعث سوال جواب مثبت میدهند، ولی به کیتسبی اخطار کرد که هرگونه توطئهاي 

رهبر یسوعیها، پاپ و رهبر کل یسوعیها را از شک و تردید خود آگاه . تشدید عذاب کاتولیکهاي انگلستان خواهد شد

هاي سیاسی کنار بکشد و مانع هرگونه عملی علیه دولت  و آن دو نیز به او دستور دادند که خود را از توطئه ;ساخت

، کیتسبی شرکت در توطئه را در حضور یکی دیگر از یسوعیها به نام گرینوي اعتراف کرد، و نیز از سوي دیگر. شود

اما این . گرینوي آن توطئه را به اطالع گارنت رسانید. گفت که کاتولیکها قرار است در انگلستان سر به شورش بردارند

و سرانجام شق اخیر را  ;ه کنند یا خاموش بماننددو یسوعی تردید داشتند که آیا دولت را از اقدام توطئهکنندگان آگا

. انتخاب کردند، ولی تصمیم گرفتند که همه مساعی خود را در راه انصراف توطئهکنندگان به کار برند

کیتسبی، براي از بین بردن وسواس و تردید شرکاي خود، قرار گذاشت که در صبح روز موعود، اعضاي موافق 

یکی از اشخاص بیاهمیت در این توطئه، چند روز . ا پیغامهاي فوري به خارج دعوت کنندکاتولیکها را در پارلمنت ب

مونتیگل هم آن راز را با . قبل از تشکیل جلسه، یکی از دوستان خود موسوم به لرد مونتیگل را از قضیه باخبر کرد

ابها شدند، فاکس را با مواد عمال آنان وارد سرد. سسیل در میان گذاشت و سسیل آن را به اطالع پادشاه رسانید

روز بعد، فاکس قصد خود را به منظور منفجر ). 1605نوامبر  4(منفجره در آنجا یافتند، و او را دستگیر کردند 

  . هاي شدید، از افشاي نام همکاران خود امتناع کرد ساختن پارلمنت ابراز داشت، ولی، علیرغم شکنجه

ر فرار، نام خود را افشا کردند و چون مورد تعقیب واقع شدند، به جنگ اما این عده با برداشتن اسلحه و سعی د

کیتسبی، پرسی، و رایت زخمی شدند و در گذشتند، و چند تن از زیردستان آنها دستگیر و به محل امنی . پرداختند

ي حاضر نشدند زندانیان در اثناي محاکمه به شرکت در توطئه اعتراف کردند، ولی براثر هیچ شکنجها. فرستاده شدند

فاکس و سه نفر دیگر را در چهارچوبی که مخصوص مقصران . که نام یکی از کشیشهاي یسوعی را به زبان بیاورند

در انگلستان هنوز هم روز پنجم نوامبر ). 1606ژانویه  27(بود، از برج لندن به پارلمنت آوردند و در آنجا اعدام کردند 
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هایی از هیزم را آتش میزنند، آتشبازي میکنند، و  ه میشود و مردم تودهجشن گرفت)) روز گاي فاکس((به عنوان 

  . تمثالهاي فاکس را در خیابانها میگردانند

این دو . جرارد و گرینوي به قاره اروپا گریختند، ولی گارنت و یکی دیگر از یسوعیها به نام اولد کورن دستگیر شدند

قی که به گمانشان مخفیانه بود به گفتگو پرداختند، ولی جاسوسان به طری) که زندان آنها بود(نفر در برج لندن 

و چون آنها را جداگانه به ذکر این مطالب متهم کردند، گارنت آنها را انکار، ولی اولد  ;مطالب آنها را گزارش دادند

ه از توطئه آگاه بعد گارنت اعتراف کرد که دروغ گفته است، و چون از خستگی از پا درآمد، گفت ک. کورن اقرار کرد

بوده است، ولی به سبب آنکه گرینوي این خبر را به او داده و گرینوي ضمن اعتراف دیگري از آن آگاه شده بوده 

با وجود این، همه مساعی خود را براي جلوگیري از توطئه به کار  ;مایل نبوده است آن را افشا کند) گارنت(است، او 

پادشاه مدت هفت . م شرکت در توطئه بلکه به جرم مخفی داشتن آن محکوم کردندبرده است، اما او را نه تنها به جر

گارنت، که بغلط مطلع شده بود که گرینوي در برج لندن زندانی است، . هفته از امضاي حکم اعدام خودداري میکرد

نوي مکاتبه کرده است یا و چون آن نامه را به دست آوردند، از گارنت پرسیدند که آیا با گری ;نامهاي براي او فرستاد

نه، و گارنت انکار کرد، و بعد هم که نامه را به او نشان دادند، اظهار داشت که انسان براي نجات جان خود اجازه دارد 

او را به دار آویختند و سپس از دار به زیر آوردند و بدنش را چهار  1606مه  3عاقبت در . که سخنان دوپهلو بگوید

. شقه کردند

بنابر این، کاتولیکها را ) 1606(هنگام، پارلمنت احساس کرد که حق دارد قوانین ضدکاتولیک را تشدید کند،  در این

همچنین مقرر داشت که آنان حق ندارند . از طبابت و وکالت محروم، و حق وصی یا قیم شدن را از آنان سلب کرد

آنان خواست که سوگند بخورند و حق پاپ را در  گذشته از این، از. بیش از هشت کیلومتر از منازل خود دور شوند

عزل فرمانروایان غیرمذهبی انکار کنند، و ادعاي داشتن آن قدرت را بدعتآمیز و سزاوار لعنت و مخالفت با خداشناسی 

پاپ پاولوس پنجم اداي این سوگند را نهی کرد، و بیشتر کاتولیکهاي انگلستان از وي اطاعت کردند، ولی . بدانند

، شش تن از کشیشهاي کاتولیک، به جرم خودداري از 1606در سال . قابل مالحظهاي نیز سوگند خوردند اقلیت

شانزده کشیش دیگر به همان  1618و  1607بین سالهاي  ;اداي این سوگند و برپاداشتن مراسم قداس، اعدام شدند

با وجود این تهدیدات، یسوعیها مانند . چند صد کشیش و هزار تن کاتولیک به زندان افتادند. سرنوشت گرفتار آمدند

دویست و هشتاد و چهار نفر از آنان  1623الاقل شصت و هشت نفر، و در  1615سابق وارد انگلستان میشدند و در 

یکی از آنان به نام جان اوجیلوي در آنجا در سال . بعضی از یسوعیها نیز به اسکاتلند راه یافتند. در این کشور بودند

پاي این شخص را قبال با دستگاه مخصوصی خرد کردند و با فرو کردن سوزن در بدنش او را مدت . شد اعدام 1615

همه بالهایی که کلیساي سابق بر سر مردم میآوردند، در نتیجه پیدایش عقاید . هشت شبانه روز بیدار نگاه داشتند

  . جدید و قدرتهاي تازه، دامنگیر خود آن شد

IV - اولتئاتر در زمان جیمز

هاي شکسپیر و قسمت عمده  نیمه بهتر نمایشنامه. انگلیسیها در ادبیات نیز مانند امور مذهبی وجد و حالی داشتند

آثار چپمن، و بیشتر آثار جانسن، وبستر، میدلتن، دکر، مارستن، بعضی از آثار مسینجر، و همه آثار بومانت و فلچر 

کتاب مقدس نیز در زمان جیمز . ن، و در نثر برتن را باید نام بردهمچنین در شعر، دا. مربوط به عصر جیمز اول است

این پادشاه به درام عالقه داشت، و در یک فصل . این آثار به عنوان افتخارات یک سلطنت کافی هستند. ترجمه شد

از درنتیجه شلیک دو توپ در یکی  1613تماشاخانه کره در سال . کریسمس چهارده نمایش در دربار او داده شد

، هفده تماشاخانه در لندن یا حوالی 1631هاي هنري هشتم دچار حریق شد، ولی آن را دوباره ساختند، و در  صحنه

  . آن دایر بود
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سالها . ودب سلطنتجورج چپمن پنج سال از شکسپیر مسنتر بود، هجده سال پیش از او عمر کرد، و شاهد سه 

کتاب هرولئاندروس، اثر مارلو، را با موفقیت تکمیل کرده و سه  1598وي تا سال . گذشت تا کار او به کمال رسید

هاي  به پایان رسید و بهترین نمایشنامه 1615ولی ترجمه او از آثار هومر در سال . جلد از ایلیاد را منتشر ساخته بود

وي با اقتباس موضوعی از تاریخ جدید فرانسه در اثر خود به نام بوسی د  .ساخته شد 1613و  1607او بین سالهاي 

این اثر شامل پرده سخنوري پرالف و گزافی بود که در آن بندرت . آمبوا، فصل تازهاي در تاریخ درام انگلستان گشود

حقیقت با یکدیگر  سحر کالم به کار رفته بود، ولی در صحنهاي که بوسی و دشمن او تعارفاتی طعنآمیز و تلخ چون

چپمن هرگز نتوانست که خود را از تاثیر تعلیماتی که . رد و بدل میکردند، آن سخنوري به حد زنندهاي میرسید

هاي او کار  و اکنون خواندن نمایشنامه ;معلومات او در زبان یونانی و التینی قریحه او را میخشکانید ;یافته بود برهاند

ل کیتس، اولین باري که به هومر چپمن نظر افکنیم، در خود احساس شعفی حتی ما، مث. بسیار دشواري است

در این اوزان هفت وتدي استحکامی هست که گاهی آن را به پایه ترجمه پوپ، که معموال بهتر محسوب . نمیکنیم

 اوزان شش وتدي متن اصلی با آهنگ سریعتري ;میشود، میرساند، ولی موسیقی شعر در ترجمه از میان میرود

از آن تاریخ . دار که پایبند اصولی است در ما چنان تاثیري ندارد میتواند ما را به پیش ببرد، در صورتی که شعر قافیه

ابیات ((چپمن . به بعد، شعر قافیهدار انگلستان تاثیر خوابآور آهنگهایی را داشته است که کرجیبانان میخواندهاند

جیمز از شنیدن . بود و تاثیر الالیی داشت، در ترجمه اودیسه به کار بردرا، که عبارت از ابیات ده سیالبی )) حماسی

لیرهاي که شاهزاده هنري مرحوم قول  300این ترجمه ثقیل آثار هومر شاید به خواب رفته باشد، زیرا از پرداخت 

ورده را از فقر ولی ارل آو سامرست آن شاعر سالخ. داده بود در صورت تکمیل ترجمه به چپمن بپردازد خودداري کرد

. و فاقه نجات داد

آیا درباره آثار هیوود، میدلتن، دکر، سیریل، تورنر، و جان مارستن مطالبی بگوییم یا با تعظیمی به شهرت زودگذر 

آنان راه خود را ادامه دهیم اما نمیتوانیم از آثار فلچر به این زودي بگذریم، زیرا انگلیسیها در عهد شهرت او 

فلچر، که فرزند یکی از . را در درامنویسی در مرتبه بعد از شکسپیر و جانسن قرار میدادندوي ) 16121625(

اسقفهاي لندن و برادرزاده یا پسر عم سه شاعر گمنام بود، با شعر و قافیه پرورش یافت، ضمنا امتیاز همکاري با 

ر در کشیش اسپانیایی و با موفقیت شکسپیر را در هنري هشتم و دو نجیبزاده خویشاوند دارا بود، و نیز با مسینج

  . بیشتري با فرانسیس بومانت همکاري کرد

وي فرزند یک قاضی برجسته و برادر شاعر غیرمعروفی بود که راه را . فرانسیس بومانت نیز در محیط ادب به دنیا آمد

رغالتحصیل شود، استعداد بومانت، که نتوانست از آکسفرد یا اینر تمپل فا. یک سال زودتر براي فرانسیس هموار کرد

این دو مرد عزب خوش اندام در . خود را با اشعاري شهوتانگیز آزمود و به منظور نوشتن نمایشنامه به فلچر پیوست

  . هایشان مشترك بود ها و موضوع نمایشنامه یک جا میزیستند، با هم غذا میخوردند، و لباسها و معشوقه

این دو نفر )). ند و از حیث ذوق و سلیقه به طور عجیبی شبیه یکدیگر بودندآنان یک زن جوان داشت: ((اوبري میگوید

هایی مانند فیالستر، یا گل تاج عروس، تراژدي دوشیزه، و شهسوار دسته هاون  مدت ده سال در تهیه نمایشنامه

طرزي ماهرانه در ها سوال و جواب پرمغز ولی پیچیده، و موضوع اصلی به  در این نمایشنامه. سوزان همکاري میکردند

با وجود این، در اواخر  ;هم است، ولی به وجهی مصنوعی روشن میشود، و فکر بندرت به موضوعی فلسفی برمیخورد

  . قرن، طبق تصریح درایدن، این درامها بیشتر از آثار شکسپیر محبوبیت داشتند

نهایی یا با دیگران یک سلسله فلچر بعد از آن به ت. بومانت در سی سالگی، در سال مرگ شکسپیر، وفات یافت

نمایشنامه نوشت که با موفقیت رو به رو شد، ولی بعدا از رونق افتاد بعضی از کمدیهاي او، که موضوعشان 

هاي اسپانیایی اقتباس شدهاند و، به سبب اهمیتی که در آنها به زنا  هاي پیچیده و پرهیاهویی است، از نمونه دسیسه
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فلچر، که از این مناظر خونالود و هرزه خسته . رام مخصوصی در زمان چارلز دوم شدندداده شده است، باعث ایجاد د

نمایشنامهاي پاستورال تحت عنوان چوپان وفادار نوشت که مثل رویاي نیمه شب تابستانی  1608شده بود، در سال 

ز دست داده است، در کلورین، که معشوق چوپان خود را ا. بیمعنی بود و گاهی از حیث شعر به پایه آن میرسید

  : سایبانی کنار گور او منزوي میشود و سوگند یاد میکند که تا پایان عمر در آنجا بماند

  درود بر تو، اي زمین مقدسی که بازوان سردت 

من به گور تو این ! هاي خود را در دشتهاي حاصلخیز تسالی چرانده در آغوش میگیرند وفادارترین مردي را که گله

و بدین  ;.و سوگندهاي نخستین و خراج دیدگانم را اینگونه به استخوانهاي عزیز تو ادا میکنم ;میفرستمگونه بدرود 

. گونه خود را از حرارتها و آتشهاي عشق آزاد میسازم

  . همه شادیها و تفریحها و بازیهاي نشاطانگیزي را که چوپانها دوست میدارند به کنار مینهم

دیگر از مصاحبت دوشیزگان زیبا و تازه  ;اي شاداب نمیبندم و رقص را آغاز نمیکنمدیگر به این پیشانی صاف، گله

روي و چوپانهاي بازیگوش و صداي زیر و مطبوع نیلبکهاي شورانگیز در درهاي سایهدار، هنگامی که بادهاي خنک با 

  . برگها بازي میکنند، لذت نمیبرم

ي، تویی که در مصاحبت لذتبخشت بارها نشستم و، به منزله ملکه همه چیز از میان رفته است، زیرا تو از میان رفتها

تابستان، تاجی از گلهاي تازه برسر داشتم و هر بچه چوپانی جامه سبز هوسانگیز خود را پوشیده و قالب پرزرق و 

  . برقی به خود زده و انبانی را که از بهترین چرمهاست برخود آویخته بود

  . تو رفت، و هیچ چیز جز خاطره عزیز تو باقی نماند ولی تو رفتی و این همه نیز با

  . خاطره تو بیش از تو عمر خواهد کرد

  . و هرگاه نواي نی یا آواز نشاطانگیز چوپانها برخیزد، دوباره از جا برخواهد خاست

د، چنان در عصري که هنوز شور و هیجان الیزابتی باقی بو. این نغمه عاشقانه بیش از یک بار به روي صحنه نیامد

سرودي که درباره عفت و پاکدامنی است چگونه میتوانست مورد پسند باشد قویترین و بدترین درامنویس عصر 

از مقدمهاي که وي بر . درباره زندگانی او تقریبا چیزي نمیدانیم و آن هم اهمیتی ندارد. جیمز، جان وبستر است

در اینجا او . میتوانیم حالت روحی او را دریابیم) 1611(، بهترین نمایشنامه خود موسوم به شیطان سفید نگاشته است

نفسی که از عوام ناالیق بیرون میآید میتواند عمیقترین ((میداند و گواهی میدهد که )) خرماي احمق((تماشاگران را 

سر ایتالیا را قصه نمایشنامه مربوط به ویتوریو آکورامبونی است، که گناهان و محاکمه او سرا)). تراژدي را مسموم کند

  . در دوره کودکی وبستر به هیجان آورده بود

از این رو به سخنان دوك براکیانو، که داراي ثروت و . ویتوریا درآمد شوهرش را متناسب با زیبایی خود نمیداند

کمک  او نیز با. مکنت است، گوش فرا میدهد و به او پیشنهاد میکند که شوهرش را بکشد و زن خود را نیز نابود کند

 فالمینئو، برادر ویتوریا، که در تهیه زمینه این جنایات به عنوان بدترین شخص در همه ادبیات انگلستان به شمار می

ویتوریا به عنوان مظنون دستگیر میشود، ولی با چنان گستاخی و مهارتی از خود دفاع . آید، بیدرنگ به کار میپردازد

ولی هر دو تعقیب  ;براکیانو او را از چنگ عدالت میرباید. ینالی میشودمیکند که باعث تعجب شدید هر قاضی و کارد

گفتهاند  ;میشوند، و سرانجام تعقیب کننده و تعقیب شونده، ظالم و مظلوم، در کشتاري هیجانانگیز به قتل میرسند

ست، اشخاص طرح داستان خوب ا. ها میل به خونخواري را در وجود وبستر تا یک سال تسکین بخشید که این صحنه

هاي مهم آن جالبند، و اشعار آن گاهی از  زبان آن مردانه یا شرمآور است، صحنه. نمایشنامه به درستی وصف شدهاند

ولی اشخاصی که در محیط متمدن لطافت طبع یافتهاند، با مشاهده . لحاظ فصاحت به پاي اشعار شکسپیر میرسند

اگر میتوانستم چهل ! آه((مانند (دهانهاي شیرین بیرون میآید خشونت شدید و تصنع فالمنیو و مطالب تلخی که از 
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یا با مشاهده وقاحت اغواکننده آن نمایشنامه ))!) بار در روز ترا بکشم و چهار سال هم این کار را بکنم، خیلی کم بود

ن به هم در هر دو صفحه و کلمات دو پهلو، که حتی شکسپیر را خجلتزده میکرد، دلشا)) روسپی((و شنیدن کلمه 

قصه از این قرار است که فردیناند، دوك کاالبریا، ! وبستر در نمایشنامه داچس آمالفی به کشتارگاه بازگشت. میخورد

خواهر بیوه خود را، که داچس آمالفی نام دارد، از ازدواج مجدد نهی میکند، زیرا اگر خواهرش بدون وارث بمیرد، وي 

  : از عفاف اجباري خود متاسف است و میگویداین زن . ثروت او را به ارث خواهد برد

پرندگانی که در دشت به سر میبرند و از مواهب طبیعت استفاده میکنند از ما سعادتمندترند، زیرا میتوانند جفت 

  . خود را برگزینند و در بهار آهنگهاي شیرین خود را با شعف بخوانند

پیشکار خود آنتونیو را میفریبد و پنهانی با او ازدواج  داچس، که درنتیجه شهوت و ممنوعیت به هیجان آمده است،

پزشکان با  ;در پرده آخر تقریبا در هر دقیقه یک نفر به قتل میرسد. فردیناند دستور میدهد که او را بکشند. میکند

که  بدترین شخص نمایشنامه،. کسی نیست که منتظر یک اقدام قانونی باشد. زه، و اراذل با خنجر حاضر به خدمتند

. داچس را میکشد و دارایی او را میدزدد و معشوقهاي انتخاب میکند و سپس او را نیز میکشد، یک کاردینال است

در اینجا نیز کلمات دو پهلویی با کمال صراحت استعمال میکند، و تصمیم دارد که همه . وبستر طرفدار پاپ نبود

فقط در زوایاي دور . وحشیانه و بدون تبعیض محکوم کند لغات مربوط به سب و لعن را به کار برد و زندگی بشر را

فردیناند خود را فراموش میکند و هنگامی که . این تابلو تاریک میتوانیم از نجابت و وفاداري یا محبت نشانی بگیریم

  : آورد به چهره خواهر خود مینگرد، که هنوز پس از مرگ زیباست، به رقت درمیآید و این مصراع را بزبان می

. ... صورت او را بپوشانید، چشمان من خیره میشود، او جوان مرد

  . ولی دوباره خوي وحشیگیري خود را باز مییابد

فقط با چشمان خود به ((اجازه بدهید موضوع شیرینتري از این همه را در آثار مردي بیابیم که میتوانست بگوید 

  )). سالمتی من بنوش

V - 1637-1573: بن جانسن  

مادرش، که نخست با  ;او را بنیامین جانسن نام نهادند. در وستمینستر یک ماه بعد از فوت پدر بدنیا آمدبن جانسن 

خانواده او فقیر بودند و بن مجبور بود که بزحمت پولی براي تحصیل . کشیشی ازدواج کرده بود، بعدا زن بنایی شد

بن . نست خرج ورود به مدرسه وستمینستر را بپردازدپسانداز کند، و تنها در نتیجه لطف و مهربانی دوست بصیري توا

ادبیات کالسیک را با . در اینجا سعادت داشت که تحت تاثیر ویلیام کمدن، تاریخنویس و عتیقهشناس، قرار گیرد

و بعدا حق  ;با آثار سیسرون، سنکا، لیویوس، تاسیت، کوینتیلیانوس آشنا شد ;شوق و ذوقی کمتر از معمول فرا گرفت

  )). بیش از همه شاعران انگلستان یونانی و التینی میداند((که ادعا کند که داشت 

جانسن پس از . فقط طبع قابل تحریک او و جنجال دنیاي لندن بود که مانع شد معلومات او هنرش را از بین ببرد

در آنجا به علت ((، فارغالتحصیلی از مدرسه وستمینستر، به کیمبریج رفت، و به قول یکی از نویسندگان شرح حال او

ناپدري او میخواست که وي به عنوان شاگرد بنا )). نداشتن خرجی فقط چند هفتهاي توانست به تحصیل ادامه دهد

به وي کمک کند، و ما میتوانیم بن را در حالی که هفت سال عرق میریخت و ناراحت بود و آجر روي هم میگذاشت 

. مدتی در هلند خدمت کرد. عازم جبهه جنگ شد و جزو نظامیان درآمد اما ناگهان. و شعر میساخت، درنظر بیاوریم

با یکی از سربازان دشمن به دوئل پرداخت، او را کشت و دارایی او را به دست آورد، و به انگلستان بازگشت و 

آنها را به  سپس ازدواج کرد، صاحب چندین فرزند شد، سه یا چهار تن از. هاي بلند باالیی براي مردم تعریف کرد قصه

خاك سپرد، با زنش نزاع کرد، پنج سال او را تنها گذاشت، بعد به وي ملحق شد و تا زمان مرگ آن زن، با وي به 

معما هنگامی . کلیو، زن وي، نیز نمیدانست که او چگونه خورش نان خانواده خود را تهیه میکند. سختی گذرانید
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ولی در سر او افکار عالی و ابیات نشاطانگیز دور میزدند، و بن ) 1597(. دشوارتر میشود که دریابیم وي بازیگر نیز شد

زمانی که تامس نش از او دعوت کرد که در تهیه جزیره سگان با وي . نمیتوانست به ذکر افکار دیگران قناعت کند

ي شوراي نمایشنامهاي که اعضا ;همکاري کند، جانسن شاد شد و بدون تردید در نوشتن آن نمایشنامه سهیم گشت

شورا دستور داد که از اجراي آن نمایشنامه جلوگیري کنند، . یافتند)) فتنهانگیز و تهمتآمیز((سلطنتی موضوع آن را 

نش، که با این نوع گرفتاریها آشنا بود، در یارمث . تماشاخانه را ببندند، و نویسندگان آن نمایشنامه را دستگیر کنند

از آنجا که طبق رسم زندانها وي مجبور بود که خرج غذا و مسکن و پابند . ادناپدید شد، ولی جانسن به زندان افت

) و شکسپیر(لیره از فیلیپ هنزلو قرض کرد، و پس از رهایی از زندان به شرکت تئاتر هنزلو  4خود را شخصا بپردازند، 

ته تحریر درآورد، سال بعد، نخستین کمدي مشهور خود را تحت عنوان هرکس به حال خود به رش) 1597. (پیوست

شاید آن درامنویس بزرگ مقدمه آن نمایشنامه را زیاد نپسندید، . و در تماشاخانه کره شاهد بازي شکسپیر در آن بود

هاي معمول، در آن چنین توصیه شده بود که وحدتهاي سهگانه کالسیک، یعنی وحدت عمل،  زیرا، برخالف نمونه

:زمان، و مکان، را حفظ کنند و نه اینکه

  . ... کودك قنداق شدهاي را به صورت مردي درآوردند و او ناگهان با ریش و سبیل از شصت سالگی درگذرد

ها میدیدیم، که در آن همسرایان، ما را روي  خوشحال میشدیم اگر امروز چنین نمایشنامهاي مثل سایر نمایشنامه

  . ... فرود نمیآمد ها دریاها شناور نمیکردند و تخت جیر جیر کنندهاي براي تفریح بچه

اما رفتار و زبانی باید که در خور مردان باشد، و اشخاصی الزم است که کمدي آنها را براي نمایاندن تصویر زمانه 

  . انتخاب کند و حماقتهاي بشري و نه جنایات او را به باد تمسخر بگیرد

رد، و به جغرافیاي شگفتانگیز و بدین ترتیب، جانسن به شوخیهاي اشرافی در نخستین کمدیهاي شکسپیر پشت ک

توجهی ننمود، بلکه محالت خراب لندن را روي صحنه آورد و فضل و معلومات خود را )) رمانتیک((حوادث درامهاي 

هاي او، به جاي آنکه مخلوقات فلسفی عجیب  اشخاص نمایشنامه. ها و عادات طبقه پایین پنهان کرد در تقلید از لهجه

هاي وبستر بیارزشند، بشرند، و  ر هستند، ولی در هر صورت زندهاند و مثل اشخاص نمایشنامهغریبی باشند، کاریکاتو

  . ذهنی آلوده دارند، اما قاتل نیستند

طبق فرضیه بقراط، خلط . به کار میبردند)) مایع((یا )) رطوبت((را به معنی ) umor(رومیهاي قدیم کلمه اومور 

)humou ( و اگر در وجود شخصی یکی از آنان بر  ;خون، بلغم، سودا، و صفرا بودعبارت از چهار مایع بدن یعنی

جانسن این موضوع را . دیگران غلبه میکرد، میگفتند که آن شخص دموي، بلغمی، سودایی، یا صفرایی مزاج است

  : چنین بیان میکند

یک طرف سوق دهد اگر یک صفت خاص چنان بر مردي مستولی شود که همه احساسات و روحیه و قواي او را به 

. آن را میتوان به حقیقت مزاج نامید

نظیر این مردان را در کتاب سرباز پرافتخار اثر پالوتوس . این کلمه در تصویر مضحکی از مردان بوبادیل به کار رفت

جز مخصوص و مزاج ناخودآگاه بود و همیشه، جز مواقع خطر، دلیر بود و )) مزاج((میتوان دید، ولی این مرد داراي 

  . در لحظاتی که او را به مبارزه میطلبیدند، حاضر به نبرد بود، و در حقیقت پهلوان پنبه به شمار میرفت

وي در این هنگام به خود . این نمایشنامه مورد توجه واقع شد، و بن توانست بدون امساك به عیش و نوش بپردازد

خضوع و خشوع گفتگو میکرد، روي عقیده خود اعتماد زیادي داشت، مثل شاعران مغرور بود، با اشراف بدون 

پافشاري مینمود، از هر موقعیت زندگی استفاده میبرد، از رك گویی و خشونت خوشحال میشد، گاهگاهی زنی را نیز 

پس از . ترجیح داد)) هرزگی زوجه را به حجب معشوقه((میفریفت، ولی سرانجام، طبق گفته خود او به درامند، 

هایی نوشت که در  ست برداشت و با محصول قلم خود زندگی کرد، و مدتی براي دربار نمایشنامهچندي، از بازیگري د
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مصراعهاي ساده و خیاالنگیزي که مینوشت بخوبی با مناظري که جونز طراحی  ;آنها بازیگران نقاب برچهره میزدند

خستین موفقیت خود، با بازیگري به نام ولی جانسن تند مزاج با همه نزاع میکرد و، در ابتداي ن. میکرد متناسب بودند

ولی . گیبریل سپنسر اختالف پیدا کرد، با او به دوئل پرداخت، او را کشت، و به همین مناسبت به زندان افکنده شد

 ;با وجود این، او را منصفانه محاکمه کردند. چون در زندان به مذهب کاتولیک ایمان آورد، کار را برخود دشوارتر کرد

)) مثل یک نفر منشی((بهرهمند شود، زیرا مزمور را به زبان التینی  ))روحانیانامتیاز ((اجازه دادند که از و به وي 

را با آهن داغ را روي شست او نقش کردند تا در صورتی که دوباره مرتکب قتل شود، او را  Tسپس حرف  ;میخواند

  . آمد او تا پایان عمر خود مجرمی داغ شده به شمار می. سانی بشناسند، بدین ترتیب وي را آزاد ساختندبآ

هنزلو دوباره او را از زندان بیرون آورد، و . پس از یک سال آزادي، دوباره به سبب مقروض بودن به زندان افکنده شد

. لی جهت پرداخت بدهی خود به دست آوردجانسن توانست به نوشتن هیچ کس سرحال نیست پو 1600در سال 

به اشخاص نمایشنامه سه نفر افزود، که به عنوان همسرایان ثناخوان  ;هاي کالسیک آراست وي این کمدي را با نکته

مذهب را در جامه میدانستند و موي سر خود را کوتاهتر از ((همچنین پیرایشگران را، که  ;محسوب میشدند

، به باد انتقاد گرفت، و معلومات خود را به رخ درامنویسانی کشید که وحدتهاي نمایشنامه ))ابروانشان نگاه میداشتند

را بر طبق اصل ارسطو از بین میبردند، و به جاي نوشتن داستانهاي غیرواقعی درباره اشراف، پیشنهاد کرد که لندن را 

ازي میکنیم در برابر مردم بگذارند تا و آیینهاي به بزرگی صحنهاي که در آن ب: همان گونه که هست نشان دهند

. ایم ببینند که رگ و ریشه روزگار ناقص عضو را چگونه با شجاعت مداوم و با بیاعتنایی به ترس و بیم تشریح کرده

این نمایشنامه به جاي آنکه درآمدي جهت جانسن داشته باشد، دشمنانی براي او تراشید، و امروز نیز کسی خواندن 

جانسن، که از تماشاگران پر سر و صداي تماشاخانه کره ناراضی بود، کمدي دیگري به نام . میکندآن را توصیه ن

دکر و مارستن احساس . خوشگذرانیهاي سینیتا براي بازیگران جوان و تماشاگران بهتر تئاتر فرایارهاي سیاه نوشت

کمپانی چمبرلین، که در نتیجه رقابت  1602در سال . کردند که جانسن از آنها در آن نمایشنامه انتقاد کرده است

یعنی ساتیرنویس (بازیگران تئاتر فرایارهاي سیاه به خشم آمده بود، این نمایشنامه را تحت عنوان ساتیروماستیکس 

روي صحنه آورد و در آن از جانسن بعنوان مردي کوتاه قد، آبلهرو، قاتل، آجرچین، فضل فروش و ) شالق خورده

. ن مرافعه با تمجید طرفین از یکدیگر خاتمه یافت و تا مدتی سعادت به روي او لبخند میزدای. خودپرست نام برد

لیره براي شاعر ارسال داشت تا با آنها  20یکی از قاضیهاي مشهور او را به خانه خود برد، و ارل آو پمبروك مبلغ 

اخت و موضوع آن را درباره سیانوس جانسن، که بدین گونه تقویت شده بود، به ساختن تراژدي پرد)) کتاب بخرد((

وي قصه خود را بدقت براساس آثار تاسیت، سوئتونیوس، دیون . انتخاب کرد که محبوب زشتخوي تیبریوس بود

ولی شنوندگان از نطقهاي طویل و مواعظ خسته کننده اشخاص بیروح خسته  ;کاسیوس، و یوونالیس قرار داد

جانسن متن آن را به چاپ رساند و در حاشیه آن منابع کالسیک را با . ف ماندمیشدند، و بنابر این آن نمایشنامه موقو

لرد اوبینیی، که تحت تاثیر او قرار گرفته بود، از آن شاعر غمزده مدت پنج سال . یادداشتهایی به زبان التینی نوشت

  . نگاهداري کرد

وي در این نمایشنامه، که والپونی یا روباه . سپس جانسن بزرگترین نمایشنامه خود را نوشت و دوباره وارد صحنه شد

چنانکه در کمدیها مرسوم بود، در . نام دارد، به حرص و طمعی که مردم لندن در گردآوري پول داشتند حمله کرد

بترتیب ) است)) مگس((که در ایتالیایی به معنی (موسکا . اینجا نیز اقدامات یک نوکر موضوع اصلی را تشکیل میدهد

نام دارند، به حضور ارباب ) غراب(، و کوروینو )کالغ(، کورباتچو )کرکس(یراثخواران را که وولتوره یک عده از م

این عده،به امید آنکه به عنوان وارث والپونی . خسیس خود میآورد و او وانمود میکند که به بیماري سختی مبتالست

  . هدایاي قابل توجهی تقدیم میکنند. معین شوند
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موسکا عاقبت . هاي را ولو قرض کردن زن کورباتچو براي یک شب با اکراهی آزمندانه میپذیردهر هدی)) روباه((

آن حقه را ) خوش ذات(اما بزناریو . والپونی را میفریبد و او را بر آن میدارد که وي را به عنوان تنها وارث معین کند

یشنامه عاقبت تماشاگران تماشاخانه کره را طرفدار این نما. برمال میکند و سناي ونیز تقریبا همه را به زندان میافکند

. جانسن میکند

وي با مارستن و چپمن در نوشتن نمایشنامه آهاي . اما جانسن در مدت کوتاهی از خوشبختی به بدبختی دچار شد

اشت دولت آنها را، به بهانه آنکه در این کمدي به اسکاتلندیها توهین شده است، بازد. به طرف شرق همکاري کرد

نزدیک بود که زندانیها بینی و گوشهاي خود را از دست بدهند، ولی صحیح و سالم آزاد شدند و اشخاص مهمی . نمود

  . مانند کمدن و سلدن در ضیافتی که توسط آن سه شخص آزاد شده برپا گشت شرکت کردند

ه توطئه باروت بداند، به حضور ، جانسن به عنوان یک کاتولیک، که ممکن بود مطالبی دربار1605نوامبر  7سپس در 

وي اگر چه با یکی از توطئهکنندگان عمده، یعنی کیتسبی، یک ماه قبل از آن شام . شوراي سلطنتی فراخوانده شد

. او را بعنوان مخالف کلیساي رسمی به دربار احضار کردند 1606ژانویه  9خورده بود، از گرفتاري نجات یافت، اما در 

جانسن در . و نمیتوانستند از وي جریمه سنگینی اخذ کنند، در متهم ساختنش پافشاري نکردنداز آنجا که فقیر بود 

به آیین انگلیکان بازگشت، و آن هم با چنان ذوق و شوقی که جام شراب را در اثناي شرکت در مراسم تناول  1610

  . عشاي ربانی سرکشید

وي در این اثر نه تنها از . یاگر را روي صحنه آوردجانسن در همان سال مهمترین نمایشنامه خود موسوم به کیم

کیمیاگري، که تالش خستهکنندهاي بود، بلکه از عدهاي متقلب و شیاد که مردم لندن را با حقهبازي خود به ستوه 

  :سر اپیکورممن، که اطمینان داشت راز کیمیاگري را کشف کرده است، چنین گفت. آورده بودند انتقاد کرد

  امشب

  . ث فلزي در خانه دارم به طال تبدیل خواهم کردهرچه اثا

  . و فردا صبح زود سراغ همه سربکاران و مفرغکاران خواهم فرستاد

همچنین همه مس معدن الثبري را ابتیاع خواهم کرد، دوونشر و کورنوال را  ;و همه قلع و سرب آنها را خواهم خرید

  . خواهم خرید

زیرا قصد دارم مثل سلیمان، که چون من داراي سنگهاي گرانبها بود، . ... آوردو آنها را به صورت هند غربی درخواهم 

عدهاي همسر و صیغه داشته باشم، سپس کمري از اکسیر براي خود درست خواهم کرد که مثل کمر هرکولس باشد 

  . ... و از عهده پنجاه تن برآیم

  و چاپلوسان من از بهترین و موقرترین فالگیرانی خواهند بود 

. ... ه با پول خودم بتوانم آنها را به دست آرمک

  . گوشت خوراکی من همه در صدفهاي هندي خواهد بود

  . ... و ظروفم از عقیقی که در طال نشانده باشند و در آن زمرد و یاقوت و لعل به کار رفته باشد

که به تازگی بریده باشند به و نیز قارچهاي کهنه و نوك پستانهاي برآمده و چرب ماده خوکهاي چاق و آبستن را 

  )). این همه طال، پیش برو، و شهسوار شو: ((آشپز خود خواهم داد و به او خواهم گفت

. سر اپیکور نمونه نادري است، ولی دیگران اشخاص بیارزشی هستند که سخنانشان پر از مطالب مهوع و زننده است

. زه در کلمات عوامانه محالت کثیف لندن تبحر یافته بودباعث تاسف است که بن، با آن همه معلومات، تا این اندا

جانسن با مسخره کردن . هایی انتقاد کردند پیرایشگران به طرزي نابخشودنی از او به سبب نوشتن چنین نمایشنامه

  . آنها در بازار مکاره بارثالومیو از آنان انتقام گرفت
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خود )) واقعپردازي خشونتآمیز((ن است، و گاهی هم علیه جانسن کمدیهاي دیگري نیز نگاشت که پر از شور و هیجا

  . طغیان میکرد، و در چوپان غمگین عنان خیال را بیپروا رها کرد

گامهاي او تیغه علفی را خم نمیکرد و قاصدك کرکدار را از ساقه خود نمیتکانید، ولی مثل باد غرب بسرعت 

ولی جانسن . زیرا او با پاهاي معطر خود آنها را کاشته بودو هر جا که میرفت، ریشه گلها ضخیمتر میشد، . میگذشت

هاي زیبایی که در کمدیهاي او پراکنده است  این نمایشنامه را ناتمام گذاشت، و حس رمانتیک خود را به نغمه

ناگهان ) 1616(بنابر این، در شیطان خر است . منحصر کرد، درست مثل جواهري که در تفاله فلزها نشانده باشند

  : ین میگویدچن

آیا سوسن درخشانی را پیش از آنکه به دست گستاخی چیده شود دیدهاید آیا ریزش برف را پیش از آنکه بر اثر 

خاك کثیف شود مالحظه کردهاید آیا پشم سگ آبی یا پرهاي نرم قو را احساس کردهاید آیا بوي غنچه نسترن یا 

یسه زنبور چشیدهاید محبوب من همین طور سفید و نرم و بوي سنبل هندي را در آتش استشمام کردهاید آیا از ک

  ! شیرین است

، که جانسن آن را از فیلوستراتوس اقتباس کرد و تغییر داد و با استادي و مهارت کامل به ))به سیلییا((البته آهنگ 

. درآورد، از آن شیرینتر است)) با چشمان خود به سالمتی من بنوش((صورت 

وي در حکم ملکالشعراي غیررسمی . انسن رهبر مسلم صنف شاعران به شمار میرفتپس از مرگ شکسپیر، ج

انگلستان بود، و اگر چه رسما به این نام مشهور نشد، دولت وقت او را غالبا صاحب این مقام میدانست و مستمري 

و حلقه زده بودند، در دوستان زیادي که در میخانه مرمید به گرد ا. مارك جهت او معین کرد 100سالیانهاي به مبلغ 

پشت خلق تند و زبان تلخ او طبیعت خویش را در مییافتند و از سخنان شیرین او بهرهمند میشدند و او را مثل 

بن جانسن، مثل سمیوئل جانسن، مردي تنومند بود و از او خوش . همنامش در قرن بعد تقریبا رئیس خود میشمردند

که در نتیجه اسقربوط پر از لکه شده بود )) صورت ناهمواري((و )) کوه آساشکم ((خود وي از داشتن . اندامتر نبود

  . مینالید، و کمتر دیده شده بود که به دیدن دوستی برود و صندلی او را در نتیجه سنگینی خود نشکند

و تاسیس ، مقر خود را به میخانه شیطان در کوچه فلیت انتقال داد و در آنجا کلوب آپولو، که توسط ا1624در سال 

جانسن، در گوشهاي از اطاق،  ;یافته بود، مرتب تشکیل جلسه میداد تا با خوراك و شراب و بذلهگویی جشن بگیرد

رسم . نشیمن مرتفعی داشت و هنگامی که بدانجا میرفت، دست به نردهاي میگرفت و مثل سلطانی برتخت مینشست

بن ((ان آنان جیمز شرلی، تامس کرو، و رابرت هریک، که او را بنامند، و در می)) قبیله بن((شده بود که پیروان او را 

  . مینامید، دیده میشدند)) مقدس

طبق محاسبه او، از . جانسن براي آنکه فقر و بیماري سالهاي پیري را تحمل کند، نیازمند صبري درخور قدیسین بود

رعت خرج میکرد و سر فرصت از وي پول خود را به س. لیره عایدش نشده بود 200هایش حتی  همه نمایشنامه

. جانسن استعداد مالی شکسپیر را، که باعث تخصص او در امور مستغالت شده بود، نداشت. گرسنگی رنج میکشید

چارلز اول مستمري او را همچنان پرداخت، ولی هنگامی که پارلمنت از حقوق پادشاه کم کرد، آن مستمري همیشه 

لیره براي او فرستاد و رئیس و کشیشان کلیساي وستمینستر حاضر  100غ مبل 1629اما چارلز در . پرداخت نشد

هایش مورد پسند نیفتادند، شهرت او رو به  آخرین نمایشنامه. بپردازند)) بن جانسن بیمار و فقر((لیره براي  50شدند 

میکرد و ایام را، به تنها زندگی  1629در . نقصان نهاد، دوستان از اطرافش پراکنده شدند، و زن و کودکانش مردند

. اما هشت سال دیگر در درد و فقر گذراند. سبب ابتال به فلج، در بستر میگذرانید، و فقط پیرزنی از او پرستاري میکرد

او را در کلیساي وستمینستر به خاك سپردند و جان یانگ روي سنگی که مقابل گور اوست جمله مشهوري بدین 
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باقی مانده است، ولی هر )) بیمانند((و )) اي((از این جمله، کلمات )). داي بن جانسن بیمانن: ((مضمون نوشت

  . انگلیسی تحصیلکردهاي میتواند بقیه را درك کند

VI - 1631-1573: جان دان

در کنفرانس همتن کورت، یکی از نمایندگان پیرایشگران پیشنهاد کرد که ترجمه تازهاي از کتاب مقدس به عمل 

ولی جیمز اول حرف او را رد کرد . هاي موجود به اندازه کافی خوبند کرد و گفت که ترجمه اسقف لندن اعتراض. آید

این کار را بهترین علماي دو دانشگاه انجام  ;زحمت مخصوصی جهت ترجمه واحدي کشیده شود((و دستور داد که 

ارند، و سرانجام طبق دهند، سپس اسقفها در آن ترجمه تجدیدنظر کنند، بعد آن را به شوراي سلطنتی تقدیم د

سر هنري سویل و چهل و شش )). هاي دیگر را کنار بگذارند تصویب پادشاه در همه کلیساها خوانده شود و ترجمه

هاي سابق، که توسط ویکلیف و تیندل صورت گرفته بودند، نیز رجوع  به ترجمه ;دانشمند دیگر به این کار پرداختند

 1611در سال )) متن مجاز((این ) 16041611. (سال به پایان رساندندو ترجمه جدید را در مدت هفت  ;کردند

در حدود هزار جمله نغز از این ترجمه در . رسمی شد و در زندگی و ادبیات و محاوره انگلیسیها تاثیري عظیم نهاد

ر شد و پرستش کتاب مقدس، که در کشورهاي پروتستان شدید بود، در انگلستان شدیدت. زبان انگلیسی رواج یافت

پیرایشگران، بعد فرقه کویکرز، و سپس متودیستها به تحقیق در متن آن پرداختند و تا حد پرستش به آن دلبستگی 

تاثیر آن ترجمه . یافتند، و همان عالقهاي را که مسلمانان به قرآن داشتند، آنان نسبت به کتاب مقدس ابراز داشتند

هاي کوتاه و محکم  نثر تفننی و پیچیده عصر الیزابت را به صورت جملهدر سبک ادبی انگلستان کامال مفید بود، زیرا 

و روشن و طبیعی درآورد و، به جاي عبارات و ترکیبات خارجی، کلمات و اصطالحات اصیل انگلیسی در آن به کار 

زبان عبري  در این ترجمه، اگر چه از لحاظ علمی هزاران اشتباه راه یافت، کتب عهد عتیق و عهد جدید، که به. رفت

  . عالی و یونانی معمولی بودند، به صورت مهمترین یادگار نثر انگلیسی درآمدند

که بعدا درباره آن (یکی تاریخ جهان : در دوره جیمز دو اثر دیگر نیز، که داراي نثري عالی بودند، به وجود آمدند

، اثر رابرت برتن، که اثر عظیمی بود و اثر سر والتر رالی، و دیگري تشریح مالیخولیا) مطالب بیشتري خواهیم گفت

معاون اسقف، قدیس تامس، در آکسفرد قسمتی از معلومات انباشته شده خود را درباره الهیات و علم احکام نجوم و 

میدانستند، ولی او بعدا به )) شاد و لطیفهگو((در آغاز مردم او را . ادبیات کالسیک و فلسفه در حاشیه آن نگاشت

برتن . خولیایی و افسرده شد که چیزي جز سخنان و شوخیهاي زشت کرجیرانان خوشحالش نمیکرداندازهاي مالی

وي با . خود کتابهاي بسیاري از کتابخانه بودلیان میگرفت و آنها را آزمندانه مطالعه میکرد)) سوداي((براي زدودن 

  مانگیز و شبهاي پرستاره خود این کتابها، نسخه دستنوشتهاش، وظایف کشیشی، و علم احکام نجوم، روزهاي غ

او زایجه خود را دید و روز وفاتش را با چنان دقتی پیشبینی کرد که دانشجویان آکسفرد او را متهم . را میگذرانید

. ساختند که فقط براي اثبات پیشبینی خود خویشتن را به دار آویخته است

قصد دارد که درباره مالیخولیا تحقیق، و دوایی براي وي اگر چه در آغاز . وجود او را در کتابش میتوان احساس کرد

سپس با نوعی خوشمزگی، که از لحاظ پیچیدگی به . آن تجویز کند، اما پرت شدن از موضوع را دلچسبتر مییابد

سبک رابله شبیه است، هر موضوعی را مثل مونتنی سرسري بررسی میکند، در هر صفحهاي کلمات التینی و یونانی 

ما چیزي جز آنچه گفته شده است : ((و میگوید. ، و احساس میکند که تالیف همان دلهدزدي استبه کار میبرد

همچنین اعتراف میکند که جهان را بوسیله کتب یا اخباري که به )). فقط انشا و سبک از آن ماست. نمیگوییم

  : در این باره مینویسد. آکسفرد راه مییابد میشناسد

شایعات معمولی درباره جنگ، طاعون، حریق، سیلزدگی، دزدي، قتل، قتلعام، شهاب،  ;مهر روز اخبار تازهاي میشنوی

ستاره دنبالهدار، طیف، چیزهاي نادر، اشباح، تصرف شهرها، محاصره شهرها در فرانسه، آلمان، ترکیه، ایران، لهستان، 
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ه میشوند، نبردها و کشته شدن سربازگیري و تدارکات روزانه و نظایر آنها که در این ایام پرآشوب دید ;و غیره

. ها، نیرنگهاي جنگی، و اخطارهاي تازه سربازان، خراب شدن کشتیها، دریازنی، جنگهاي دریایی، صلحها، اتحادیه

همچنین مقدار بسیاري نذر، آرزو، اقامه دعوا، فرمان، درخواست، شکایت، استمداد، قانون، اعالمیه، عقیده، شقاق، 

  . تدفین... نقاببازي، ضیافت، جشن، عروسی، انواع ... بدعت، 

. زیرا فقط اسمها و تاریخها تغییر میکند. برتن احساس میکند که اگر اخبار یک روز را بشنود، تا آخر سال کافی است

دنیایی خیالی مخصوص خودم خواهم ساخت که در آن آزادانه فرمان : ((وي در ترقی بشر تردید دارد و میگوید

ولی در حقیقت مطالعه در گوشه . را با جزئیاتی که پرداخته خیال خود اوست شرح میدهد، سپس آن ))خواهم داد

در این ضمن، از همه نویسندگان جهان مطالب شیرینی . اطاق خود یا در کنار تمز را بر اصالح بشریت ترجیح میدهد

صفحه با  114س از سیاه کردن ولی، از فرط نقل قول، در کار خود درمیماند و دوباره غمگین میشود و پ. نقل میکند

حروف ریز، تصمیم میگیرد که با علل افسردگی و مالیخولیا که به عقیده او عبارت از گناه، شهوت، بیاعتدالی در 

فرفر ((که عالمتهاي آن عبارت است از ... خوردن و نوشیدن، دیوها، جادوگرها، ستاره، یبوست، افراط در مقاربت 

پس از آنکه دویست بار از موضوع . دست و پنجه نرم کند)) و خوابهاي آشفته دیدن... ن کردن باد در شکم و آروغ زد

دعا، پرهیز، دوا، مسهل، داروهاي پیشابآور، هواي  ;اصلی پرت میشود، معالجاتی جهت دفع مالیخولیا تجویز میکند

س دوباره از موضوع پرت و سپ ;آزاد، ورزش، بازي، نمایش، موسیقی، مصاحب خوب، شراب، خواب، حجامت، گرمابه

  . میشود، به طوري که هر صفحه باعث نومیدي و در عین حال شعف میشود

پیش میآیند، مانند ریچارد گراشا، ایبرهم کولی، )) شاعران مابعدالطبیعه((در شعر، غزلسرایان عقبنشینی میکنند و 

ه یک کشیش تابع آیین انگلیکان جان دان، جورج هربرت که با زیبایی خاصی درباره آرامش و حالت تقدس خان

میخواند که به فلسفه و استدالل متمایل بودند، )) مابعدالطبیعی((سمیوئل جانسن از آن لحاظ آنها را . سخن گفتند

ولی به طور کلی بدان سبب مابعدالطبیعی نامیده شدند که از لیلی یا گونگورا یا شعراي گروه پلئیاد سبکی اقتباس 

. ها و عقاید نوظهور، بذلهگوییها، پیچیدگیها و منتخبات کالسیک، و مطالب مجهول و دشوار بود کردند که پر زا نکته

. ولی این ابداعات مانع آن نشد که دان بهترین شاعر عصر خود شود

در زمان الیزابت از عشق، در عهد جیمز از تقوا، و در عصر . دان مانند جانسن و چپمن، سلطنت سه پادشاه را دید

از مرگ سخن گفت، وي، که در کودکی در دامن مذهب کاتولیک پرورش یافته، از کشیشان یسوعی تعلیم چارلز 

برادرش، هنري، به جرم . دیده، و در آکسفرد و کیمبریج درس خوانده بود، از تلخی تعقیب و اختفا آگاهی داشت

هاي قدیسه ترسا و  طالعه نوشتهگاهی جان با م. پنهان کردن یک کشیش تبعیدي، دستگیر شد و در زندان درگذشت

هوش جوان و مغرور او عجایب ایمانش را رد کرده  1592ولی تا سال . لویس د گرانادا افسردگی خود را تخفیف میداد

  . بود، و دهساله سوم عمرش در ماجراهاي نظامی و تعقیبهاي عاشقانه و فلسفه شکاکیت سپري شد

تنوع شیرینترین قسمت ((در مرثیه هفدهم از . بیپرده زن و مرد کرد مدتی نیز قریحه شاعرانه خود را وقف آمیزش

  :ستایش کرد و گفت)) عشق

  ! پدران ما در روزگاران قدیم چه خوشبخت بودند، زیرا تعدد عشق را جنایت نمیدانستند

طاب خ((در مرثیه نوزدهم تحت عنوان )). از هلسپونت میان سستوس و آبیدوس به شنا گذشت((در مرثیه هجدهم 

)). به دستهاي ولگرد من اجازه بده: ((، دان او را با شعر عریان میکند و به او میگوید))به معشوقه او که به بستر میرود

از طرف دیگر حشرهشناسی را با عشق میآمیزد و میگوید از آنجا که ککی در نتیجه گزیدن او و معشوقش خون هر 

و میتوانند، بدون آنکه گناهی مرتکب شوند، با شوق و ذوق با دو را درهم آمیخته است، آن دو همخون شدهاند 

سپس از موضوعات سطحی اشباع میشود، به طرزي ناجوانمردانه از بخشندگی زنان انتقاد میکند، . یکدیگر بازي کنند
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از این  ;زیباییهاي گذشته آنان را از یاد میبرد، و فقط نیرنگهایی را که در دنیایی ظالم آموختهاند درنظر میآورد

عشقی که بر پایه ((لحاظ، به جولیا نخست ناسزا میگوید و به خواننده توصیه میکند که همسر سادهاي برگزیند، زیرا 

آنگاه با ساختن اشعاري در جواب )). زیبایی ساخته شده باشد، به محض آنکه زیبایی از بین برود، از میان خواهد رفت

  . وارد آمده است، تنظیم میکند)) عشق((هر بندي از آن ضربتی به ویون، وصیتنامه شاعرانه خود را، که در 

. با اسکس در کشتی نشست و در حمله به کادیث شرکت کرد، و دوباره با او به آسور و اسپانیا رفت 1596دان در 

ا ولی ب. در بازگشت به انگلستان، به عنوان منشی سرتامس اجرتن، که مهردار سلطنتی بود، انتخاب شد) 1597(

و در صدد برآمد که معاش خود را با شعر تامین ) 1600(دختر برادر زن او فرار کرد، او را به عقد ازدواج خود درآورد، 

غالبا از تامین خوراك و پوشاك آنان  ;بسهولت قافیه ساخت و به همان سهولت نیز صاحب فرزندان بسیار شد. کند

  . ود او شعري در دفاع از خودکشی سروددر نتیجه سالمت زنش متزلزل شد و خ. عاجز میماند

سر  1610و در سال ) 1680(عاقبت از عمل خویش اظهار پشیمانی کرد، اجرتن پولی جهت خانواده او فرستاد، 

سال بعد، سررابرت تنها دختر خود را . رابرت دروري چند اطاق در قصر خود در کوچه دروري لین در اختیارش نهاد

در مرثیه او سرود و آن را بدون امضا )) تشریح جهان((شعر مهم خود را تحت عنوان  از دست داد، و دان نخستین

  : منتشر ساخت، وي در این مرثیه مرگ الیزابت دروري را تعمیم و نابودي بشر و جهان را نیز مانند مرگ او دانست

  . ... بدین ترتیب جهان از نخستین ساعت فاش شد

  . د قرار میدهدو فلسفه جدید همه چیز را مورد تردی

عنصر آتش کامال خاموش شده است، خورشید و زمین از میان رفتهاند، و هیچ کس نمیداند که زمین را در کجا 

  . جستجو کند

  . و بشر آزادانه اعتراف میکند که پایان این جهان فرا رسیده است

  . ... ها نیز فرو میریزندهنگامی که در سیارات و آسمان جهانهاي تازهاي میبیند، آنگاه در مییابد که آن

  . همه چیز قطعه قطعه میشود و پیوستگی هر مال و منال بایسته، و هرگونه نسبت و خویشاوندي از میان میرود

است، و در علم نجوم )) گنگ و چالق((دان متاسف بود از اینکه جهان، جهانی که روزي مرکز آمرزش یزدانی بود، 

را میستاید و در حالتی دیگر بیم )) عشق به دانش اندوزي((وي در حالتی . آیدعالم به شمار می)) حومه((جدید فقط 

  . دارد از اینکه علم نوع بشر را نابود کند

  . با بیماري تازه در تن خود میجنگیم، و با فیزیک جدید صالح مخربتري داریم

وستانش که عالمت مشئومی بود، بیماریهاي مکرر او و مرگ متوالی د. از این لحاظ بود که دان به مذهب روي آورد

اگر چه عقل او هنوز الهیات را رد میکرد، او به عقل و استدالل نیز اعتماد داشت و آن . وي را به ترس از خدا واداشت

بنابر این تصمیم گرفت که مذهب قدیمی را، بدون چون و چرا، بپذیرد شاید این کار . را نوعی مذهب میدانست

کشیش کلیساي انگلیکان شد و نه تنها با  1615در سال . نانی جهت او فراهم آورد موجب آرامش روح او شود و

به عنوان  1616در . عباراتی مهیج و موقر به موعظه پرداخت، بلکه موثرترین اشعار مذهبی زبان انگلیسی را سرود

اه اشعار دان هیچ گ. رئیس کلیساي جامع سنت پول گشت 1621کشیش مخصوص جیمز اول انتخاب شد، و در 

هایی از آن به صورت دستنوشته انتشار یابند اما در  عاشقانه دوره جوانی را چاپ نکرده، ولی اجازه داده بود که نسخه

در . این هنگام، طبق گفته بن جانسن، سخت از این کار پشیمان شد و در صدد برآمد که همه اشعارش را از بین ببرد

:و مرگ را به مبارزه طلبیدپرداخت )) غزلیات مقدس((عوض به سرودن 

اي مرگ، مغرور نشو، اگر چه بسیار کس تو را قوي و وحشتانگیز دانستهاند، ولی تو این گونه نیستی، زیرا، اي مرگ 

  ... بیچاره، کسانی که مغلوب تو میشوند، نمیمیرند، و تو نیز نمیتوانی مرا بکشی، 
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و دیگر مرگی نخواهد بود، اي مرگ، . بیدار خواهیم بودو هنگامی که خواب کوتاه به پایان برسد، براي همیشه 

، که از بیماري سختی بهبود یافته بود، در دفتر یادبود روزانه خود ابیات 1623در سال . که خواهی مرد)) تویی((

فوت هر کسی مرا تحلیل میبرد، زیرا من جزو بشریتم، بنابر این به من نگویید که : ((مشهوري بدین مضمون نوشت

، دان 1631در نخستین جمعه در ایام روزه بزرگ سال . وس براي که به صدا درمیآید، زیرا براي تو به صدا درمیآیدناق

دستیارانش، که . از بستر بیماري برخاست تا به موعظهاي که بعدابه عنوان فاتحه خود او محسوب شد، بپردازد

ا از آن کار بازش دارند، ولی او نپذیرفت، و پس از پایان میدیدند از او جز پوستی بر استخوان نمانده است، کوشیدند ت

در حالی که اظهار خشنودي میکرد که خداوند او را ((آن موعظه فصیح که حاکی از اعتماد وي به روز رستاخیز بود، 

انی و مرد. ... به انجام دادن وظیفه مطلوبش موفق کرده است به خانه خود شتافت، ولی دیگر از آنجا بیرون نیامد

، روي بازوان مادرش، که گناهان او را با شکیبایی تحمل 1631مارس  31وي در )). پارسا او را به گورستان بردند

  . کرده و به مواعظش با لطف و مهربانی گوش داده بود، درگذشت

دان به آغوش در زندگی او، که پر از فعالیت و هیجان بود، شهوت و عشق و تردید و فساد راه یافته بود، و سرانجام 

ما که امروز از خواندن اشعار سپنسر خسته میشویم، تقریبا از مطالعه هر صفحه از آثار . گرم مذهب دیرین بازگشت

  . افتیم این مرد واقعبین و هوسباز، که در عین تجدد، وابسته به قرون وسطاست، در شگفت می

زیباییهاي تصنعی سخنان عصر الیزابت را دوست  وي. اشعار او ناهنجار و نامطبوعند، ولی خود او چنین میخواست

همچنین میخواست که صداهاي . نداشت و بیشتر مایل به استعمال کلمات غیرعادي و استفاده از عروض جالب بود

پس از آنکه از چنگ مالیخولیا رهایی یافت، شعر او داراي . ناجور و خشن را به صورت آهنگهایی غیرعادي درآورد

داراي وقاحتی مهذب بود، چنان لطیف طبع و ژرفبین شد و چنان  کاتولوسد، و این مرد، که مانند مطلب مبتذلی نبو

در استعمال کلمات و وصف حاالت مخصوص تبحر یافت که هیچ شاعري، جز شکسپیر، نمیتوانست در آن دوره 

. ندشگفتانگیز با او برابري ک

VII - جیمز و ایجاد اشکاالت تازه  

، جیمز به شیوه محبتآمیز و محیالنه خود فریفته 1615در سال . هاي خائنند عشق و دیپلماسی به مثابه همخوابه

جوان بیست ساله زیبا و پرشور و ثروتمندي به نام جورج ویلیرز شد و به او لقب ارل، و سپس مارکی، و بعد دیوك آو 

باکینگم، که کثرین منرز نام داشت، ظاهرا از کلیساي انگلیکان تابعیت میکرد، ولی باطنا به مذهب  زن. باکینگم داد

  . کاتولیک دلبستگی داشت و همین امر ممکن است او را به دوستی با اسپانیا ترغیب کرده باشد

وي پس از . اروپایی کند خود جیمز مردي صلحدوست بود و اجازه نمیداد که الهیات یا دریازنی او را گرفتار مسائل

هنگامی که فردریک، پادشاه زمستانی، فرمانرواي . روي کار آمدن، به جنگ طوالنی انگلستان با اسپانیا خاتمه داد

پاالتینا و شوهر الیزابت دختر محبوب جیمز، سرزمین و سلطنت خود را در آغاز جنگ سی ساله از دست داد، جیمز 

ه از دودمان هاپسبورگ بود، در صورت رضایت، به فردیناند دوم، امپراطور امید داشت که پادشاه اسپانیا، ک

هاپسبورگ، توصیه کند که فردریک را دوباره به تاج و تخت خود برساند، جیمز، علیرغم اکراه و تنفر انگلیسیها، به 

  . م داشت، درآوردفیلیپ چهارم پیشنهاد کرد که خواهرش ماري را به عقد ازدواج ولیعهد انگلستان، که چارلز نا

وي نهانی با جلوس جیمز بر تخت سلطنت . رالی در نتیجه سیاست خود در مورد اسپانیا جانش را از دست داد

جیمز، پس از رسیدن به لندن، او را از همه مناصب . مخالفت کرده و با اسکس، طرفدار جیمز، بسختی جنگیده بود

خصوص خود او بود، در چند توطئه به منظور خلع پادشاه شرکت رالی، با شور و هیجانی که م. دولتی محروم ساخت

آنگاه او را محاکمه . و چون خود را بیگناه میدانست، در صدد خودکشی برآمد ;از این رو در برج لندن زندانی شد. کرد

یدادند، هایی که به خائنان م ، با همه شکنجه1603دسامبر  13کردند و، طبق دلیل مشکوکی، قرار شد که او را در 
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جیمز . دسامبر نامهاي مشحون از محبت و دینداري به طرزي بیسابقه به زن خود نوشت 9وي در . اعدام کنند

ولی به آن زندانی اجازه داد که مدت پانزده سال دیگر . خواهشهاي ملکه و شاهزاده هنري را در مورد عفو او نپذیرفت

به زن رالی اجازه داده شد که با او در خانه . ي سر او نگاه داشتدر قید حیات باشد، و همیشه نیز حکم اعدام را باال

او تجاربی در شیمی به  ;دوستانش براي او کتاب آوردند. کوچکی که وي در محوطه زندان ساخته بود زندگی کند

اي انتشار یافت، دار 1614عمل آورد، اشعار جالبی ساخت، و کتاب تاریخ جهان را نگاشت، این کتاب، که در سال 

به مصر، یهودا، ایران،  ;ابتداي آن درباره نینوا بود. مقدمهاي پیچیده و مطول و حاکی از فکري پریشان و آشفته بود

رالی نمیخواست که موضوع کتاب او تا . و به دوران امپراطوري روم خاتمه مییافت ;کلده، یونان، و کارتاژ میپرداخت

هر کس که در نوشتن تاریخ زیاد دنبال حقیقت برود، ممکن است ((او  زمان حاضر ادامه داشته باشد، زیرا به عقیده

سبک او بتدریج بهتر شد، در وصف جنگ دریایی ساالمیس به تعالی رسید، و )). ناگهان دندان او را با لگد خرد کنند

. در مطلب آخر، که خطاب به مرگ سزاوار و نیرومند بود، کمال یافت

لیره، دیوك آو باکینگم را با  1500، پس از گردآوري 1616در سال . نه خوبی نداشتاما رالی هیچ گاه با شکست میا

رشوه فریفت و او را بر آن داشت که از وي نزد پادشاه شفاعت کند، و قول داد که در صورت آزادي به امریکاي جنوبی 

تهی سلطنتی غنایم فراوانی  برود، آنچه را بنا به ادعاي خود او ذخایر طالي گویان بود کشف کند، و براي خزانه

جیمز به قید شرط او را رها ساخت، و موافقت کرد که او و همراهانش چهار پنجم هر گنجینهاي را که از . بیاورد

با وجود این، پادشاه محیل حکم اعدام رالی را به عنوان تضمین حسن  ;بگیرند مالک شوند)) اقوام کافر و وحشی((

کنت گوندومار، سفیرکبیر اسپانیا، تذکر داد که اسپانیا در گویان داراي . اشتاخالق او به قوت خود باقی گذ

متصرفاتی است، و اظهار امیدواري کرد که کسی به آنها دست درازي نکند، جیمز، که خواهان صلح و وصلت با 

دخالت نکند، وگرنه خانواده سلطنتی اسپانیا بود، به رالی دستور داد که در امور هیچ کشور عیسوي، بخصوص اسپانیا، 

ولی چون گوندومار هنوز اعتراض . رالی کتبا این اوامر را پذیرفت. بیدرنگ حکم اعدام در مورد او اجرا خواهد شد

  . میکرد، جیمز قول داد که اگر رالی تعهدات خود را نقض کند، حکم مرگ در مورد او اجرا شود

. به سوي مصب رود اورنیوکو شتافت 1617مارس  17ر رالی با کمک دوستان خود چهارده کشتی را مجهز کرد و د

یکی از متصرفات اسپانیا به نام سانتوتوماس، در قسمت علیاي رودخانه، مانع از رسیدن رالی به معادن طالیی بود که 

پیاده شدند، به آن دهکده ) به استثناي خود او که روي کشتی ماند(همراهان رالی . فقط در عالم خیال وجود داشت

اما آن قواي تقلیل یافته، که بر اثر مقاومت اسپانیاییها . له بردند، آن را سوزاندند، و حاکم آن را به قتل رساندندحم

مایوس شده بود، از جستجوي طال منصرف شد و دست خالی به کشتی بازگشت، رالی، که از شنیدن خبر قتل پسر 

همراهانش دیگر به او اعتمادي . بیدرنگ خود را کشت خود دلسرد شده بود، معاون خود را مقصر دانست، و او نیز

رالی پس از مراجعت به انگلستان و مطلع شدن از . نداشتند و کشتیها یکی پس از دیگري از ناوگان جدا میشدند

یک بار دیگر نیز تا گرینیچ گریخت، و در اینجا بود که  ;ولی او را گرفتند. خشم پادشاه، درصدد فرار به فرانسه برآمد

. به دست یکی از عمال فرانسه دستگیر و تسلیم شد

رالی، که . سپس او را به برج لندن فرستادند، و پادشاه بر اثر اصرار گوندومار دستور اجراي حکم اعدام او را صادر کرد

به  سرانجام از زندگی خسته شده و آرزومند مرگ ناگهانی بود، با آرامش و وقاري که او را در نظر دشمنان اسپانیا

در این ساعت تب و لرز دوباره . عجله کنیم: ((صورت قهرمان درآورد، به محل اعدام رفت و به نمایندگان دولت گفت

سپس با شست خود لبه تبر را امتحان )). نمیخواهم دشمنانم تصور کنند که من از ترس میلرزم. به من عارض میشود

  )). بختیهاي مرا بهبود میبخشداین دواي تلخی است که همه امراض و بد: ((کرد و گفت
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اشراف اگر چه : ((زن باوفایش جسد او را مطالبه کرد و آن را در کلیسایی به خاك سپرد و بعدا در این باره نوشت

سفر )). خداوند به من صبر جزیل عنایت فرماید. زندگی او را از من دریغ داشتند، ولی تن بیجانش را به من سپردند

کشاورزان به امید یافتن . بود که اتباع جیمز را با آرزوهاي دور و دراز به سوي امریکا کشانید رالی یکی از اقداماتی

زمین، ماجراجویان به قصد متمول شدن با تجارت تا غنیمت، جانیان به امید نجات از قساوت قانون، و پیرایشگران با 

ي دریا را به منظور ایجاد انگلستانهاي تصمیم به افراشتن پرچم خود بر روي سرزمین تازه مخاطرات و خستگیها

. مستعمره شدند 1610، و نیوفندلند در 1609، برمودا در 16061607ویرجینیا بین سالهاي . جدید به جان خریدند

هاي انفصالیون، که حاضر به قبول کتاب دعا و مراسم کلیساي انگلیکان نبودند، با پیروان خود در  کشیشهاي دسته

حرکت کردند، ) سپتامبر(، ساوثمتن، و پلیموت )1620ژوئیه (از دلفت )) آوارگان((این . تندبه هلند گریخ 1607

در ). دسامبر 21(قدم نهادند [ در انگلستان جدید]اقیانوس را پیمودند و، پس از سه ماه عذاب، بر فراز صخره پلیموت 

کشتی نداشت، به عبث کوشید که بنادر  لیره سرمایه و هفده 000,30آسیا، کمپانی انگلیسی هند شرقی، که بیش از 

اما در . لیره سرمایه و شصت کشتی بود، بگیرد 000,540ها را از کمپانی هلندي هند شرقی، که داراي  تجارتی و راه

هاي تجارتی در احمدآباد، سورت، آگره، و سایر نقاط  ، ماموریت سر تامس رو منجر به تاسیس بنگاه1615سال 

بدین ترتیب، نخستین ) 1640. (سنت جورج به منظور حمایت از آنها ساخته شد و مجهز شدو قلعه  ;هندوستان شد

  . قدم براي ایجاد امپراطوري بریانیا در هندوستان برداشته شد

علیرغم کوششهاي بسیار به منظور پیش بردن منافع تجارتی، با وجود تشویقهاي پارلمنت و احساسات میهنپرستانه 

مجلس عوام از وي استدعا کرد که به . ه سال دست از سیاست صلحجویانه خود برنداشتمردم، جیمز مدت شانزد

طرفداري از پروتستانهاي بوهم و آلمان، که موقعیتشان به خطر افتاده بود، در جنگ سی ساله شرکت کند، و نیز از 

گذشته از این، . خود بگیرد وي تقاضا کرد که، به جاي شاهزاده خانمی اسپانیایی، زنی پروتستان براي یگانه فرزند

از وي خواست که همه کودکان کاتولیک را از  ;مجلس از سیاست او مبنی بر تخفیف قوانین ضد کاتولیک انتقاد کرد

و به او اخطار کرد که رواداري ممکن است باعث  ;پدران و مادرانشان بگیرد و آنان را با مذهب پروتستان به بار آورد

. که علنا مذاهب دیگر را قبول ندارد، قوت بگیرد شود که کلیساي کاتولیک،

میان پارلمنت  1642اختالف نظر میان پارلمنت و پادشاه تقریبا به صورت اختالفی درآمد که در سال  1621در سال 

مجلس عوام، که از اسراف و تبذیر دربار و وجود انحصارات مخالف تجارت شکایت داشت، . طویل و چارلز درگرفت

دگان را جریمه و تبعید کرد و این ادعاي آنها را که صنایع جدیدالتاسیس باید از رقابت دور نگاه داشته انحصارکنن

دسامبر  18هنگامی که جیمز پارلمنت را، به سبب دخالت در امور مجریه، مذمت کرد، پارلمنت در . شوند، نپذیرفت

آزادیها، : (( در آن دوباره نوشته شده بودصادر کرد که )) اعتراض بزرگ((اعالمیهاي تاریخی موسوم به  1621

پارلمنت )). معافیتها، امتیازها، و حدود و اختیارات پارلمنت به منزله حق نخستزادگی وارث اتباع انگلستان است

امور دشوار مبرم مربوط به پادشاه و کشور و دفاع از مملکت موضوعات خاصی هستند ((همچنین متذکر شده بود که 

جیمز ورقی از روزنامه مجلس عوام را که حاوي این اعتراض بود )). رلمنت مورد شور و بحث قرار گیرندکه باید در پا

دستور توقیف چهار تن از رهبران پارلمنت را ساوثمتن،  ;منحل نمود 1622فوریه  8خود پارلمنت را در  ;پاره کرد

ا خانواده سلطنتی اسپانیا را جسورانه و، طبق درخواست باکینگم، نقشه وصلت ب ;سلدن، کوك، و پیم صادر کرد

  . تعقیب نمود

این وزیر بیپروا از پادشاه تقاضا کرد که به او اجازه دهد شاهزاده چارلز را جهت نشان دادن او به مردم، و دیدن 

فیلیپ جیمز با اکراه موافقت کرد، زیرا میترسید که . شاهزاده خانم اسپانیایی، به مادرید ببرد و وصلت را انجام دهد

  . چارلز را به انگلستان پس بفرستد و آن جوان مضحکه اروپا شود
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، دریافتند که آن شاهزاده خانم زیبا قابل دسترسی نیست، و 1623شاهزاده و دیوك پس از ورود به اسپانیا در مارس 

نیز از فکر ازدواج یکی از دیدند به همان اندازه که انگلیسیها از آمدن شاهزاده خانمی کاتولیک ناخشنودند، اسپانیاییها 

فیلیپ و وزیرش، اولیوارس، میهمانان را با کمال ادب . افراد خانواده سلطنتی با جوانی پروتستان خشمگین هستند

والسکوئز تصویري از  ;لوپه د وگا نمایشنامهاي جهت جشنهایی که به منظور خوشامد آنها برپا شد نوشت ;پذیرفتند

اما شرط . بارویان اسپانیایی، تا آنجا که با شرافتشان منافات نداشت عشقبازي کردچارلز کشید، و باکینگم با زی

چارلز بیدرنگ و جیمز سرانجام . اساسی این ازدواج آن بود که کاتولیکهاي انگلستان از آزادي مذهبی بهرهمند شوند

رد که در صورت لزوم براي ولی هنگامی که جیمز از فیلیپ تقاضا ک ;این شرط را پذیرفتند، و عقدنامه تنظیم شد

استقرار مجدد فردریک پادشاه زمستانی، در پاالتینا اسلحه به کار برد، فیلیپ حاضر نشد در این مورد تعهدي بکند، و 

به  1623ژوئن  14در نامهاي که جیمز در . جیمز به فرزند و وزیر محبوب خود دستور داد که به انگلستان باز گردند

اکنون بینهایت پشیمانم : ((آن نامه بدین مضمون بود. انسانی او را میتوانیم مالحظه کنیمفرزند خود نوشت، جنبه 

من توجهی نه به ازدواج تو دارم و نه به هیچ موضوع دیگر، فقط میخواهم که دوباره تو را . که به تو اجازه رفتن دادم

شاهزاده خانم اسپانیایی، در اثناي تودیع !))! خدا نصیب کند! خدا نصیب کند! خدا نصیب کند. در آغوش داشته باشم

انگلیسیها، پس از مراجعت چارلز، از او مانند . با چارلز، از او قول گرفت که توجهی به حال کاتولیکهاي انگلستان بکند

. قهرمانی استقبال کردند، زیرا عروسی با خود نیاورده بود، بلکه چندتایی تابلو تیسین را به همراه داشت

، به فکر وصلت چارلز با )چنانکه اولیوارس به او گفته بود(ه دریافته بود اسپانیاییها او را مسخره کردهاند باکینگم ک

این دختر همان کسی بود . خانواده سلطنتی فرانسه افتاد و هانریتا ماریا، دختر هانري چهارم، را براي چارلز نامزد کرد

سپس آن وزیر پرشور جیمز را، که در این . ینده را به وجود آوردکه مذهب کاتولیک او یکی از مشکالت پارلمنتهاي آ

هنگام از لحاظ جسمی و روحی علیل بود، بر آن داشت که به اسپانیا اعالن جنگ بدهد، و بدین ترتیب خود را 

تشکیل یافت، سیاستهایی را تعقیب کرد که ناشی از  1624پارلمنت، که در ماه فوریه . محبوب مجلس عوام کرد

گذشته از این، پارلمنت تصمیم داشت که . قه بازرگانان به ربودن غنایم اسپانیایی یعنی مستعمره و بازار بودعال

مردم انگلستان، که سابقا جیمز را به سبب . نگذارد اسپانیا به امپراطور کاتولیک علیه پروتستانهاي آلمان کمک برساند

ام او را، به سبب احضار کردن افراد به خدمت نظام، جابر عالقه او به صلح آدمی ترسو میخواندند، در این هنگ

فوجهایی که تشکیل یافت و پولهایی که تهیه شد کافی نبود، و جیمز از اینکه میبایستی سلطنت آرام . مینامیدند

  . خود را با جنگی عبث و بیهوده به پایان برساند متاسف بود

وي با افراط در خوردن و میگساري اعضاي . ر او هجوم آوردنددر سالهاي آخر عمر جیمز، بیماریهاي گوناگون بر س

خود را مسموم ساخته بود و در این هنگام از نزله، ورم مفاصل، نقرس، سنگ کلیه، یرقان، اسهال، و بواسیر رنج 

رد و جیمز دیگر دوا نخو. هر روز حجامت میکرد، تا آنکه کوچکترین بیماري او این عمل را نیز بینتیجه ساخت. میبرد

، ضمن آنکه آخرین دعاهاي تسالبخش مذهب خود را 1625مارس  27مراسم کلیساي انگلستان را به جاي آورد و در 

  . زیرلب زمزمه میکرد، درگذشت

. جیمز، باوجود خودپسندي و خشونت، از کسانی که از لحاظ قوت و شجاعت و تهور بر او برتري داشتند بهتر بود

. بود و با جبنی که غالبا در برابر پارلمنت مقتدري سر تسلیم فرود میآورد آمیخته بود استبداد او به طور کلی فرضی

ادعاهاي او در مورد دانستن علوم االهی مانع از آن نمیشد که وي اغماضی بمراتب بیش از گذشتگان خود داشته 

دت فداکاري اتباع خود را به عشق شدید او به صلح باعث پیشرفت انگلستان شد، و جلو پولپرستی پارلمنت و ش. باشد

چاپلوسان به سبب عقل و درایت او وي را سلیمان انگلستان مینامیدند، و رسولی، که نتوانسته . خاطر دیگران گرفت

اما جیمز نه . میخواند)) داناترین احمق در همه کشورهاي عیسوي((هاي اروپایی کند، وي را  بود او را وارد کشمکش
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بلکه دانشمندي بود که بغلط پادشاه شده بود، و در عصري که اساطیر و جنگ رونق داشت، فیلسوف بود و نه احمق، 

  . کتاب مقدسی که به امر جیمز ترجمه شد از تاج سلطان فاتحی بیشتر ارزش داشت. مردي صلح دوست بود

  

فصل هفتم

  صالي خرد

1558 -1649  

  

I  - خرافات  

هلند این سوالی است که باعث اختالف نظر متفکران سیاسی شده آیا مردم به سبب جهل فقیرند، یا بر اثر فقر جا

است، زیرا گروهی از آنها که محافظهکارند توارث یعنی اختالفات ذاتی ظرفیت فکري را مهم میدانند و گروه دیگر که 

علم  در جوامع، به نسبت افزایش و توزیع ثروت،. اصالحطلبند محیط یعنی تاثیر تربیت و فرصت را موثر میشمرند

با وجود این، حتی در کشوري بسیار مترقی مخصوصا در میان مردم فقیر و . ترقی میکند و خرافات رو به تنزل مینهد

طبقه ثروتمند تنبل آن جنگلی از خرافات وجود دارد، مانند، طالعبینی، کفبینی، فال بد، چشم بد، جادوگري، اعتقاد 

واب، غیبگویی، معجزات، حقهبازي، و اعتقاد به خاصیتهاي پنهانی و به جن و روح و دیو، وردخوانی، تعزیم، تعبیر خ

در این صورت مالحظه میکنید که در جامعهاي که ثروت آن کم یا در دست . نافع و مضر کانیها و گیاهان و جانوران

ز حیث در نظر کسانی که ا. هاي علم را مسموم و گلهاي آن را پژمرده میکند عده معدودي است، چگونه جهل ریشه

عقالنی و جسمی ضعیفند، خرافات عامل مفیدي است، و روزهاي خسته کننده آنها در نتیجه اعتقاد به عجایب مهیج 

  . خوشتر میشود، و رنج فقر و فاقه آنها با اعتقاد به قدرت جادو و امیدهاي مرموز تخفیف مییابد

. ف مختصر خرافات عصر خود اختصاص داد، ششصد و پنجاه و دو صفحه را به ذکر و توصی1646سرتامس براون در 

 1597در . تقریبا همه این علوم محتجبه در میان مردم انگلستان عصر الیزابت و در اوایل سلسله استوارت شیوع یافت

جیمز در این کتاب . جیمز ششم کتاب موثقی تحت عنوان دیوشناسی انتشار داد که اثر ادبی وحشتانگیزي است

ها بشوند و مردان و زنان را عاشق یا دشمن یکدیگر کنند، یا مرضی را از  میتوانند وارد خانه نوشته بود که جادوگران

یکی به دیگري انتقال دهند، یا تمثال مومی کسی را بسوزانند و آن شخص را بکشند، یا طوفانهاي سهمگین 

هنگامی که جیمز به . ام دانستاز این رو، جادوگران و شعبدهبازان و حتی مشتریان آنها را مستحق اعد. برانگیزند

نزدیک بود کشتی او بر اثر طوفان خرد شود، چهار تن را که مظنون واقع اتفاق عروسش از دانمارك بازمیگشت و 

و یکی از آنها، به نام  ;شده بودند شکنجه داد و از آنها اعتراف گرفت که خواستهاند او را با جادوگري از میان بردارند

. طعمه آتش شد 1590هاي وحشیانه، در  ل شکنجهجان فین، پس از تحم

کلیساي اسکاتلند در این سیاست با پادشاه موافق بود، و قضاتی که نسبت به جادوگران سختگیري نمیکردند تکفیر 

، قریب هشت هزار زن در اسکاتلند، که به سختی داراي یک میلیون جمعیت 1600و  1560میان سالهاي . میشدند

پزشکان دانشمندي مانند ویلیام . در انگلستان اعتقادبه جادوگري تقریبا عمومی بود. ده شدندبود، در آتش افکن

خود الیزابت، که ملکهاي سرسخت بود، اجازه داد که جادوگري . هاروي و سرتامس براون نیز چنین عقیدهاي داشتند

. ر زمان سلطنت او اعدام شدندجنایتی بزرگ تلقی شود، و به همین مناسبت هشتاد و یک زن د 1562طبق قوانین 

جیمز پس از آنکه تخت و تاج انگلستان را به تخت و تاج اسکاتلند افزود، قدري از تعصب خود دست برداشت و اصرار 
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ورزید که متهمان را منصفانه محاکمه کنند و اعترافات و اتهامات دروغین را آشکار سازند، و جان پنج زنی را که 

در زمان چارلز اول این زجر و تعقیب تقریبا متوقف شد، ولی در . شده بودند نجات دادتوسط کودك مصروعی متهم 

)) جادوگر زن((دویست ) 16451647(دوره پارلمنت طویل تجدید شد و به آخرین درجه رسید، و ظرف دو سال 

  . طعمه آتش شدند

ت بود که، علیرغم نام اسکاتلندي در این میان فقط یک نفر از عقل و منطق استمداد جست، و آن هم رجینالد سکا

در لندن کتابی تحت عنوان گفتگویی درباره جادوگري انتشار داد که  1584این شخص در . خود، اهل انگلستان بود

سکات با این کوشش خطرناك میخواست که خرافات . از حیث اهمیت به پاي کتاب نفوذ جن، اثر یوهان ویر، میرسید

هاي بیچاره و فقیري دانست که نمیتوانند به کسی آسیبی  را عجوزه)) جادوگران((او  .ظالمانه را از میان بردارد

همچنین نوشت که اگر شیطان در جسم آنها حلول کرده باشد، به جاي آنکه آنان را بسوزانند، باید بر حال  ;برسانند

بعد سکات . ات مسیح استو متذکر شد که نسبت دادن معجزه به این پیرزنان اهانتی به معجز ;آنها رقت آورند

همچنین بیقاعدگی و . هاي وحشتانگیزي را ذکر کرد که باعث بیارزش شدن اعتراف به جادوگري شد شکنجه

در این . اما کتاب او نتیجهاي نبخشید. بیعدالتی جریانات محاکمه و زودباوري قضات و ماموران تحقیق را برمال ساخت

  . محیط بود که علم میکوشید رشد کند

II - علم  

هاي غیرعملی و هنرمندانه رنسانس با اقتصادي که رو  شیوه. باوجود این، توسعه تجارت و صنعت باعث تکامل علم شد

به تکامل میرفت زیاد هماهنگی نداشت، و دانشمندان خواستار روشی ذهنی شدند که بدان وسیله بتوانند هم 

وسل به آزمایش و تجربه، که اساس عقاید ارسطو را تشکیل ت. ها و عقاید را بسنجند کیفیتها و مقادیر، و هم فرضیه

اهمیتی که . هایی که در اسکندریه و در قرون وسطی بدان افزوده شد، احیا گشت میداد، بدون توجه به جنبه

اومانیسم ایتالیایی به افتخارات ادبیات و هنر یونان و روم قدیم میداد باعث شد که به احتیاجات جاري و عملی بیشتر 

بشر مجبور بود با دقت و سرعت محاسبه کند، اشیا را بشمارد، اندازه بگیرد، و طرحهایی بسازد، و به . توجه شود

در نتیجه احتیاج بود که لگاریتم، هندسه تحلیلی، حساب، ماشینهاي . ابزارهایی جهت مشاهده و ضبط احتیاج داشت

از این . کشتیها، و ابزارهاي نجومی اختراع شوند مختلف، میکروسکوپ، تلسکوپ، روشهاي آماري، آالت راهنمایی

. تاریخ به بعد، در سرتاسر اروپاي باختري، عدهاي عمر خود را صرف رفع این نیازمندیها کردند

یوست بورگی در سویس هر کدام جداگانه یک دستگاه لگاریتم  1620، جان نپر در اسکاتلند، و در 1614در سال 

ها را میتوان به سرعت با جداول  ه به وسیله آن حاصل ضربها، خارج قسمتها، و ریشهساختند ک) یعنی منطق اعداد(

 10هنري بریگز عدد . جداول لگاریتم در مبناي معینی محاسبه و تنظیم شدهاند. لگاریتم اعداد مفروض حساب کرد

استفاده از این روش، لگاریتم با . انتشار داد 20000تا  1را به عنوان مبنا اختیار کرد و جداولی از لگاریتم اعداد 

را  bو  aحاصل ضرب دو عدد را میتوان تبدیل به حاصل جمع لگاریتمهاي آن دو عدد کرد، و لگاریتم خارج قسمت 

خطکشهاي محاسبه را ) 1624(و ادمند گانتر ) 1622(ویلیام اوترد . نمود bو  aمیتوان تبدیل به تفاضل لگاریتمهاي 

این اختراعات باعث شدند که ریاضیدانها، . اسبات لگاریتمی در چند لحظه خوانده میشوندساختند، که با آن نتایج مح

کپلر، که روش . منجمان، آمارگران، دریانوردان، و مهندسان کمتر وقت صرف کنند، و در واقع عمر آنها دو برابر شد

که نپر سه سال پیش از آن مرده جدید را در محاسبه حرکات سیارات به کار برد، از نپر تمجید کرد، و نمیدانست 

به  1700و  1688خود نپر حساب غلطی کرده بود، زیرا به این نتیجه رسیده بود که عمر دنیا بین سالهاي . است

  . پایان خواهد رسید
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ریاضی و نجوم هنوز کامال به یکدیگر پیوسته بودند، زیرا محاسبه حرکات سماوي، ساختن تقویم، و راهنمایی کشتیها 

تامس هریت علم جبر جدید را بوجود آورد و عالمتهاي خ . م به کاربردن اندازهگیریهاي پیچیده نجومی بودمستلز

را براي نشان دادن بزرگ یا کوچک بودن عددي نسبت به عدد دیگر معمول کرد، ) کوچکتر از(، و  )بزرگتراز(، )ریشه(

ر برد، و روش مفیدي را ابداع کرد که عبارت براي نشان دادن اعداد، حروف کوچک را به جاي حروف بزرگ به کا

وي، به عنوان منجم، کلفهاي خورشید . است از قرار دادن همه مقادیر یک معامله در یک طرف و صفر در طرف دیگر

  . را کشف کرد، و مشاهدات او درباره اقمار مشتري بدون توجه به کارهاي گالیله صورت گرفت

در علم نجوم هنوز آثار . میدانست)) غیرقابل مقایسه و بیپایان((علم هریت را چپمن، که خود دانشمندي بزرگ بود، 

درباره آن بود که آیا ستارگان موافق کاري در ساعتی )) ساعتی((شناسی  طالع. علم احکام نجوم وجود داشت

 ;بهامی تعمديامور را به طور کلی پیشبینی میکرد، ولی با ا)) داوري کننده((شناسی  طالع. مخصوص هستند یا نه

سرنوشت افراد را با مطالعه زایچه آنان، یعنی بررسی موقعیت ستارگان در هنگام تولد آن )) طبیعی((شناسی  طالع

در آثار شکسپیر نیز مطالبی مربوط به آنها میتوان . همه این موضوعات در زمان ما یافت میشوند. افراد، تعیین مینمود

بنابر علم احکام نجوم، ماه باعث ایجاد امواج و اشک میشد و عدهاي را . یرسانندولی این مطالب عقیده او را نم. دید

، و هر کدام از عالمتهاي )15، س 2، صحنه 1رجوع شود به قسمت اول هنري چهارم، پرده (دیوانه و دزد میکرد 

، 3صحنه  ،1شب دوازدهم، پرده (منطقه البروج حاکم بر سرنوشت اندامهاي خاصی در کالبدشناسی بشر بود 

جان دي با مخلوط کردن علم احکام نجوم، سحر، ریاضیات، و جغرافیا نمونهاي از افکار آن زمان را به دست ). 51146

، اثري موسوم به رساله درباره اسرار [تا آنکه تصویري خیالی در نظرش آید]وي به کره بلورینی چشم میدوخت : داد

هاي  ، نقشه)1000. (ل جادوگري علیه ملکه ماري تودور متهم شدفرقه روزنکرویتسیان نگاشت، به ارتکاب اعما

هایی مربوط به آبهاي روي زمین جهت الیزابت ترسیم کرد، اظهار داشت که راهی از شمال باختري  جغرافیایی و نقشه

یی درباره را ابداع کرد، در پاریس و در برابر عده زیادي نطقها)) امپراطوري بریتانیا((به چین وجود دارد، عبارت 

سال قبل انگلستان این  170(اقلیدس ایراد کرد، از فرضیه کپرنیک دفاع نمود، خواهان اتخاذ تقویم گرگوري شد 

شاگرد او به نام ! واقعا زندگی او پر از مشغله بود. ، و در سن هشتاد و یک سالگی درگذشت)اختراع پاپ را پذیرفت

سعی بسیار کرد و پیش از برونو اظهار داشت که جهانی الیتناهی  تامس دیگر در قبول فرضیه کپرنیک در انگلستان

تامس و پدرش لئونارد دیگز دوربینهایی به کار میبردند که به عنوان نیاکان تلسکوپهاي فعلی محسوب . وجود دارد

 میکرومتر را اختراع کرد، و اخترشناسان بدان وسیله توانستند 1639ویلیام گسکوین در حدود سال  ;میشوند

جرمیا هوروکس، که کشیش فقیري از لنکشر بود و در . دوربینهاي نجومی را با دقتی که سابقه نداشت میزان کنند

عبور زهره را از برابر خورشید  1629بیست و چهار سالگی درگذشت، اظهار داشت که مدار ماه بیضی است، و در سال 

ث حرکات سیارات میشوند در تنظیم قانون جاذبه عمومی مطالعات او درباره نیرویی که باع. پیشبینی و مشاهده کرد

. به نیوتن کمک کرد

، گئورگ هارتمان که 1544در سال . در این ضمن، مطالعه مغناطیسی زمین نیز راه را براي نیوتن هموار میکرد

هایی تمایل ، رابرت نورمن انگلیسی که کار او قطبنماسازي بود، هر یک به تن1576کشیشی آلمانی بود، و در سال 

سوزن مغناطیسی را کشف کردند و آن در هنگامی است که سوزن مذکور را از مرکز ثقلش بیاویزند که از موقعیت 

  . افقی به موقعیتی تغییر جهت میدهد که، نسبت به سطح افقی، زاویهاي به نام زاویه میل میسازد

تی که سوزن مغناطیسی بدان سو متمایل کتاب نورمن تحت عنوان جاذبه جدید مبنی بر این نظریه بود که جه

وي ثروتی از پدر خود . این کشف جالب را ویلیام گیلبرت، پزشک الیزابت، دنبال کرد. میشود در درون زمین قرار دارد

گیلبرت با خرج کردن این ثروت و تحقیقات و . به ارث برده بود که ملکه الیزابت چشم طمع به آن دوخته بود
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نام کتاب .رف هفده سال، نتایج به دست آمدهاش را در نخستین کتاب علمی انگلستان انتشار دادهاي بسیار، ظ تجربه

گیلبرت عقربه قطبنماي پایهداري را در نقاط مختلف در . و زمین، مغناطیس بزرگ... درباره مغناطیس : چنین بود

ن بدانها متمایل میشد نشان کرد روي سنگ مغناطیسی کروي شکلی قرار داد، و در روي این کره، جهاتی را که سوز

و هر خط را امتداد داد، به طوري که دایره بزرگی در اطراف سنگ مغناطیس به وجود آورد، و دریافت که همه این 

این دو نقطه قطبهاي مغناطیسی . ها در روي سنگ مغناطیس در دو نقطه کامال مخالف با یکدیگر تالقی میکنند دایره

وي زمین را مغناطیس عظیمی دانست و . رد زمین آنها را با قطب جغرافیایی اشتباه کردبودند، که گیلبرت در مو

بدان وسیله ایستادن عقربه مغناطیسی را در جهتی معین توجیه کرد، و نشان داد که هر میله آهنی که مدتی در 

غناطیسی کروي مغناطیسی که در هر قطب سنگ م. موقعیت شمال به جنوب قرار داشته باشد مغناطیسی میشود

قرار میگرفت، موقعیتی عمودي نسبت به کره پیدا میکرد، و هر گاه آن را در میان قطبها قرار میدادند، آن مغناطیس 

گیلبرت از این امتحان چنین نتیجه گرفت که تمایل سوزن، در صورت نزدیک بودن . موقعیتی افقی به خود میگرفت

اگر چه این عقیده کامال درست نبود، هنري هودسن در اکتشافات  ;بودبه قطبهاي جغرافیایی زمین، شدیدتر خواهد 

گیلبرت، با توجه به مشاهدات خود، قوانینی جهت محاسبه . تقریبا آنرا تایید کرد 1608خود در قطب شمال در 

از اطراف یک جسم مغناطیسی، خاصیت : ((همچنین گفت. عرض جغرافیایی با درجه تمایل مغناطیسی تدوین کرد

سپس، با توجه به . و گردش زمین را ناشی از این حوزه مغناطیسی دانست ;))ناطیسی در کلیه جهات وجود داردمغ

مطالعه الکتریسیته، که در زمینه آن از قدیم تا آن وقت مطالعاتی صورت نگرفته بود، ثابت کرد که غیر از کهربا مواد 

و از کلمه یونانی معادل کهربا  ;تریسیته تولید خواهند کرددیگري وجود دارند که اگر آنها را به چیزي بمالند، الک

گیلبرت عقیده . کلمه الکترونیک را براي نشان دادن نیرویی که عقربه مغناطیسی را منحرف میکند اقتباس کرد

کپلر از این عقیده براي توجیه حرکت سیارات استفاده  ;داشت که همه اجرام آسمانی داراي قوه مغناطیسی هستند

قسمت بیشتر کارهاي گیلبرت نمونه قابل تمجیدي از روش تجربی است، و تاثیرات آن در علم و صنعت بسیار . کرد

  . زیاد بود

جهت مقاصد جغرافیایی یا )) مغناطیس بزرگ((پیشرفت علم در مساعی ماجراجویان و کنجکاوان به منظور یافتن 

) که از خویشان ویلیام گیلبرت نبود(ري گیلبرت ، سر هامف1576در سال . تجاري به طور برجستهتري ظاهر شد

و پیشنهاد کرد که از طرف شمال باختري یا با دور زدن . کتاب رساله درباره راه تازهاي به سوي چین را انتشار داد

در همان سال، سرمارتین فروبیشر با سه کشتی کوچک براي یافتن چنان راهی حرکت . کانادا میتوان به چین رسید

ولی او در کشتی کوچک بیست و پنج تنی موسوم به  ;از کشتیهایش غرق شد، دیگري او را ترك کرد یکی. کرد

به ارض بافن رسید، ولی اسکیموها با او جنگیدند و او به انگلستان بازگشت تا آذوقه  ;همچنان پیش رفت)) جبرائیل((

. آوري کند و کارگر بیشتري جمع

. یی خارج شدند و به صورت کوشش بیهودهاي جهت یافتن طال درآمدندسفرهاي بعدي او از صورت کشف جغرافیا

، چهار سال بعد، جان دیویس از )1583(گیلبرت سپس در صدد یافتن گذرگاه شمال غرب برآمد، ولی غرق شد 

تنگهاي که امروزه به نام اوست گذشت، سپس با جهازات شکستناپذیر اسپانیایی جنگید، با تامس کوندیش به سوي 

، )1605(هاي جنوب رفت، جزایر فالکلند را کشف کرد، و در نزدیکی سنگاپور به دست دریازنان ژاپنی کشته شد دریا

کوندیش نواحی جنوبی امریکاي جنوبی را کشف کرد، و همو بود که براي بار سوم به دور زمین کشتیرانی کرد و در 

و در سفر ریگر به خلیج هودسن ) 1609(د هنري هودسن در روي رودخانه هودسن کشتی ران). 1592(دریا مرد 

ولی کارگران کشتی او، که در نتیجه سختی راه و اشتیاق بازگشت به زادبوم خشمگین شده بودند، سر به  ;رسید

. و دیگر از آنها خبري نشد) 1611(شورش برداشتند و او را در قایق کوچک روبازي با هشت تن دیگر تنها گذاشتند 



۴٢۵٢

سال بعد  236پیش رفت تا  45و  77جزیرهاي را که به نام خود اوست کشف کرد و تا عرض ویلیام بفین خلیج و 

. کسی به آن نقطه نرسید و همو بود که براي نخستین بار توانست طول جغرافیایی را با مشاهده ماه تعیین کند

یرانهتر از مسافرتهاي ریچارد هکلوت این مسافرتهاي خطرناك با کشتیهاي ساخته از چوب بلوط را خطرناکتر و دل

بهترین آنها که انتشار یافته است چنین نام . مذکور در ایلیاد میدانست، و این سرگذشتها را در چند جلد شرح داد

دریانوردیها، سفرهاي دریایی، و اکتشافات عمده ملت انگلستان سمیوئل پرچس مطالبی به آن افزود و آن را : دارد

بدین ترتیب، در ). 1625(هکلوت پیدا شده، یا مسافرتهاي پرچس انتشار داد تحت عنوان آثاري که پس از مرگ 

  . نتیجه عالقه به طال یا تجارت، و شوق به مخاطرات و مناظر دور، جغرافیا به طور غیرمستقیم پیشرفت کرد

م دیگبی لزوم اما در انگلستان، سرکنل ;بهترین تحقیقات در فیزیک، شیمی، و زیستشناسی در قاره اروپا انجام گرفت

سال پیش از جنر،  150و رابرت فالد، که مردي عارف و طبیب بود،  ;اکسیژن را براي حیات گیاهی کشف کرد

هاي پزشکی هنوز چیزهایی را تجویز میکردند که بسیار زننده بودند، و زنندگی  در نسخه. آبلهکوبی را پیشنهاد کرد

ره داروسازي لندن چیزهایی از قبیل صفرا، خون، ناخن، تاج خروس، ادا 1618در سال . آنها را بیشتر موثر میدانستند

خز، عرق، بزاق، عقرب، پوست مار، شیشه چوب، و تار عنکبوت را به عنوان دارو تجویز میکرد، و حجامت به عنوان 

خص را این ش. مفتخر است))) پارمهین(((معالوصف این دوره به داشتن تامس پار . آمد نخستین معالجه به شمار می

. سالگی است، هنوز سرحال و بشاش بود 152به چارلز اول معرفی کردند، و او در سنی که میگفتند  1635در سال 

ها به فرمان  وارد ارتش شده است، و انحالل صومعه 1500وي سن دقیق خود را اظهار نمیکرد، و مدعی بود که در 

شما که از همه مردم بیشتر عمر کردهاید : ((ه وي گفتچارلز اول ب. را بخوبی به خاطر داشت) 1536(هنري هشتم 

پار پاسخ داد که بعد از صد سالگی توانسته است دختري را آبستن کند، و ((چه کاري بیشتر از آنها انجام دادهاید 

وي در همه عمر تقریبا جز سیبزمینی، سبزي، نان زبر، و دوغ چیزي . علنا از این عمل اظهار پشیمانی کرده است

هاي لندن از او سخن  مدتی در اطاقهاي پذیرایی و در میخانه. رده و بندرت به سوي گوشت دست دراز کرده بودنخو

سرویلیام . به میان میآمد، و به اندازهاي به افتخار او ضیافت دادند که وي یک سال بعد از مالقات با پادشاه درگذشت

در او ندید و مرگ او را ناشی از تغییر آب و هوا و غذا  هاروي، که جسد او را تشریح کرد، اثري از تصلب شرایین

هاروي نخستین دانشمندي بود که گردش خون را در بدن توضیح داد و علم را در عهد خود به اوج ترقی . دانست

  . رسانید

وي در سال هار. دانستهاند)) بزرگترین واقعه در تاریخ پزشکی از زمان جالینوس به بعد((تحقیقات او را در این باره 

آکواپندنته به تحصیل /تحت نظر فابریتسود) در ایتالیا(در فوکستن تولد یافت و در کیمبریج و سپس در پادوا  1578

  . پس از بازگشت به انگلستان، در لندن به طبابت پرداخت و پزشک مخصوص جیمز اول و چارلز اول شد. پرداخت

و جسدها انجام داد، و مخصوصا گردش خون را در زخمها مطالعه  آنگاه سالها با شکیبایی آزمایشهایی روي جانوران

 التینیدر فرانکفورت به زبان  1628ولی آن را بعدها در . فرضیه عمده خود را عرضه داشت 1615وي در سال . کرد

  . رباره پزشکی در انگلستان به شمار میروداین اثر نخستین و بزرگترین کتاب د. انتشار داد

بیش از هزار سال بود که جالینوس عمل . مراحلی که به این کشف منتج شدند بینالمللی بودن علم را نشان میدهند

جالینوس تصور میکرد، خون از جگر و قلب وارد بافتها میشود، هوا . قلب و خون را در قرن دوم میالدي شرح داده بود

قلب میرسد، سرخرگها و سیاهرگها مجاري دو جریان توام خون هستند و قلب با جزر و مدهاي خود آنها  از ششها به

را به سوي خود میکشد یا از خود دفاع میکند، و خون از طریق مساماتی که در جدار موجود میان بطنهاست از 

این نظریه را که هوا از ششها به  1506لئوناردو داوینچی در حدود. قسمت راست قلب به قسمت چپ آن عبور میکند

وجود مسامات را در جدار مذکور رد کرد در طرحهاي استادانهاي که از ) 1543(و سالیوس . قلب میرود رد کرد
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سرخرگها و سیاهرگها کشیده است، انتهاي آنها به اندازهاي ظریف و مجاور یکدیگرند که حاکی از عقیده مبنی بر 

هاي سیاهرگها مانع از آنند که خون سیاهرگی از قلب بیرون  یتسیو نشان داد که دریچهفابر. عبور و جریان خون است

رئالدو کولومبو جریان  1558میکائیل سروتوس، و در  1553در سال . از این رو نظریه جالینوس از اهمیت افتاد. بیاید

وي و ششها، و پاك شدن آن خون را در شش کشف کردند یعنی عبور آن را از حفره راست قلب از طریق سرخرگ ری

به ) 1571حد (آندرئا چزالپینو . در نتیجه تماس با هوا، و بازگشت آن از طریق سیاهرگ ریوي به حجره چپ قلب

اقدامات هاروي این فرضیه را به صورت . طور آزمایش چنانکه خواهیم دید فرضیه کامل گردش خون را پیشبینی کرد

. حقیقت مسلمی درآورد

نسیس بیکن، مریض او، از قیاس تعریف میکرد، هاروي با ترکیب استقرا و قیاس به نتیجه درخشان ضمن آنکه فرا

وي مقدار خونی را که در هر انقباض قلب از آن خارج میشود به نصف اونس مایع تخمین زد، و چنین . خود رسید

یفرستد یعنی مقدار بیشتري از نتیجه گرفت که قلب در هر نیم ساعت مقدار پانصد اونس مایع به سرخرگهاي بدن م

اینهمه خون از کجا تولید میشد به نظر محال میآمد که چنین مقدار زیادي هر ساعت . آنچه در بدن موجود است

هاروي چنین نتیجه گرفت که خونی که از قلب بیرون میآید به آن باز میگردد، و ظاهرا . پس از هضم غذا تولید شود

با آزمایشها و مشاهدات ساده مانند فشار دادن با انگشت بر روي یک . ها وجود نداردراه دیگري براي آن جز سیاهرگ

  : هاروي در این باره میگوید. سیاهرگ سطحی معلوم شد که خون سیاهرگی از بافتها به سوي قلب خارج میشود

بود، بررسی کردم، و پس  هنگامی که دالیل بیشمارم را، که ناشی از تشریح جانوران زنده و تفکرات خودم درباره آنها

بارها و به طور جدي به این . ... از آنکه بطنهاي قلب و رگهایی را که بدان منتهی و از آن خارج میشوند درنظر گرفتم

و بعد به این نتیجه رسیدم که امکان ندارد این همه خون . ... فکر افتادم که مقدار خونی را که انتقال مییابد پیدا کنم

هاي غذاي هضم شده تولید شود، در غیر این صورت سیاهرگها از یک طرف خون خود را از دست  به وسیله عصاره

مگر آنکه خون از طریق سرخرگها راهی به . میدهند و سرخرگها از طرف دیگر بر اثر مقدار خون فراوان پاره میشوند

دالیل را بررسی کردم، به این فکر  هنگامی که همه این. سیاهرگها بیابد و بدین ترتیب به قسمت راست قلب بازگردد

  . و اکنون اجازه میخواهم که نظر خود را درباره گردش خون معروض دارم)). ... حرکتی دورانی باشد((افتادم که شاید 

زیرا از محافظهکاري پزشکان عصر خویش خبر داشت، و . هاروي مدتها در انتشار نتایج تحقیقات خود مردد مانده بود

شنیدم که وي روزي میگفت : ((اوبري گفته است. ه تا چهل سال دیگر نظریه او پذیرفته نخواهد شدپیشبینی کرد ک

بود  1660در )). که پس از انتشار کتاب گردش خون، پیشه طبابت او سخت از رونق افتاد و عوام او را دیوانه دانستند

و تا این تاریخ جهان . نتقال میدهند، ثابت کردکه مالپیگی وجود مویرگهایی را که خون را از سرخرگها به سیاهرگها ا

هاي فیزیولوژي را روشن کرد و در  نظریه جدید تقریبا همه جنبه. علم هنوز به حقیقت نظریه هاروي پی نبرده بود

:هاروي میگوید. مسئله دیرین رابطه نفس و بدن تاثیر نمود

. عث آشوبی است که تاثیر آن به قلب کشیده میشودهر هیجان فکري که همراه با رنج و لذت و امید یا ترس است با

تقریبا در هر هیجانی قیافه تغییر میکند، و چنین به نظر میرسد که خون از جایی دیگر جاري میشود، در خشم ... 

و در شهوت، اعضاي تناسلی با . ... ها را خون فرا میگیرد ها منقبض میشوند، در شرم، گونه چشمها آتشین و حدقه

  ! سط میشوندخون منب

. هنگامی که چارلز براثر انقالب از لندن رانده شد. هاروي تقریبا تا پایان عمر غمانگیز چارلز اول در خدمت او بود

در این ضمن، شورشیان خانه . هاروي همراه او رفت و در نبرد اجهیل با او بود و به زحمت از چنگ مرگ نجات یافت

شاید هاروي در نتیجه اخالق و . هاي تشریح او را از میان بردند و مجموعه ها او را در لندن غارت کردند و نوشته

)) میمون موذي بزرگی((به قول اوبري، هاروي بشر را . نظریات تند خود عده زیادي را با خود دشمن کرده بود
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ترکها تنها . بدهیمما اروپاییها نمیدانیم که چگونه زنان خود را اداره کنیم و به آنها فرمان ((میدانست، و میگفت 

  )). قومی هستند که با آنها بدرستی رفتار میکنند

وي عقیده ). 1651(شناسی انتشار داد  رسالهاي در باره جنین. هاروي، که در هفتاد و سه سالگی هنوز نیرومند بود

ان، حتی آنها همه جانور((زمان خود را مبنی بر پیدایش خلقالساعه جانوران ریز از گوشت فاسد رد کرد و گفت که 

هر جانوري از یک تخم به وجود : ((و این عبارت را ساخت ;))که مانند زنان بچه میزایند، از تخم بوجود میآیند

  )). میآید

لیره بود، براي کالج 20000شش سال بعد، هاروي در نتیجه فلج درگذشت، و قسمت اعظم ثروت خود را، که 

  . به تامس هابز بخشید)) نشان محبتش((ز به عنوان لیره نی 10سلطنتی پزشکان به ارث گذاشت، و 

III  -1621- 1561: برآمدن و سقوط فرانسیس بیکن   

درباره تولد و نسب او، تحصیالتش در ادبیات و سیاست . اکنون به بزرگترین و مغرورترین متفکران این عصر میرسیم

اخطار او به دوست مجرم و منعم خویش و  و حقوق، فقر ناگهانی او، تقاضاهاي بیهودهاش به منظور کسب مقام، و

علم و جاه طلبی چنان او را به خود مشغول داشته بودند که . تعقیب توام با اکراه این شخص سابقا مطالبی نوشتیم

، با آلیس بارنم، که )1606(سرانجام، در چهل و پنج سالگی . وي توجهی به زنان نمیکرد، ولی جوانان را دوست داشت

. ره عایدي در سال بود، ازدواج کرد، ولی از او صاحب فرزندي نشدلی 220داراي 

پس از جلوس جیمز اول بر تخت سلطنت، بیکن در نامه تملقآمیزي که طبق رسم زمان به پادشاه نوشت، خود را به 

عنوان شخص الیق و با کفایتی جهت احراز یک مقام دولتی معرفی کرد، و اظهار داشت که چون فرزند مهردار 

لطنتی و از خویشان خانواده سسیل است، احساس میکند که محرومیت او از شغل دولتی ممکن است ناشی از س

. شاید ابنالوقتی او در سیاست هم علت و معلول دیر رسیدن وي به شغل دولتی به شمار آید. خصومت وزیران باشد

میپرداخت، و به سبب اطالعات وسیع، بیکن مدت نوزده سال در پارلمنت خدمت کرد، معموال به حمایت از دولت 

براي شاه )) یادداشتهایی((گاهگاهی نیز . افکار سودمند، و نطقهاي صریح و موثر خویش شهرت بسیار کسب کرد

در این یادداشتها بیکن به جیمز توصیه میکرد . میفرستاد که در آنها به طرزي فصیح و محتاطانه به او نصیحت میکرد

ام و مجلس اعیان همکاري و حسن تفاهم برقرار کند، چگونه پارلمنتهاي انگلستان و که چگونه میان مجلس عو

اسکاتلند را به صورت پارلمنت واحدي در آورد، به زجر و تعقیب مذهبی پایان دهد، ایرلند را با جلب توجه 

بدهد، و براي آشتی  کاتولیکهاي آن آرام سازد، به کاتولیکهاي انگلستان بدون توجه به ادعاهاي پاپ آزادي بیشتر

یکی از تاریخنویسانی که سیاست این دوره را بخوبی مطالعه . دادن طرفداران آیین انگلیکان با پیرایشگران راهی بیابد

جیمز، با توجه به طرز .)) انجام دادن این برنامه مانع از مصایب پنجاه سال بعدي میشد((کرده است عقیده دارد که 

ا غیرعملی دانست، و به محسوب داشتن بیکن جزو سیصد نفري که لقب یافتند قناعت فکر مردم این پیشنهادها ر

  . سر فرانسیس هنوز در انتظار به سر میبرد. کرد

لیره  155،24، ثروت او بالغ بر 1607در سال . با وجود این، مهارت او در وکالت دادگستري بتدریج باعث ثروتش شد

با عدهاي مستخدم برگزیده و پرخرج و منشیانی چابک مانند تامس هابز  وي در ملک مجلل خود در گورهمبري. بود

گذشته از این، براي . میتوانست از زیبایی و آسایشی که عاقالنه ولی به حد افراط دوست میداشت بهرهمند شود

یش حفظ تندرستی خود، به باغبانی میپرداخت و در میان باغهاي خود پناهگاه راحت و خلوتی جهت مطالعات خو

به عقیده او، دلیلی وجود ندارد که . بیکن مثل فیلسوفان چیز مینوشت و مثل پادشاهان زندگی میکرد. ترتیب داد

  . دانشمند بیپول باشد، یا سلیمان حکمروایی نکند
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 ;جیمز سرانجام به ارزش او پی برد و او را معاون دادستان کرد 1607در سال . بیکن خیلی هم از سلطنت دور نبود

نگهبان مهر  1617در . به عضویت شوراي سلطنتی برگزیده شد 1616و در  ;او را به مقام دادستانی رسانید 1613در 

او را  1618در : گذشته از این، او را به مقامات دیگري نیز رسانید. لرد چانسلر شد 1618بزرگ سلطنتی، و در سال 

جیمز پس از حرکت . نوان وایکاونت آو سنت البنز برگزیدبه ع 1621به عنوان نخستین بارون آو وروالم، و در ژانویه 

سفیران را با ((بیکن . به سوي اسکاتلند، به لرد چانسلر خود اجازه داد که به جاي او امور انگلستان را اداره کند

چنین به نظر میرسید ((و در گورهمبري با چنان عظمت و جاللی میزیست که )) تشریفات کامل به حضور میپذیرفت

وي، در تعقیب جاه و . بیکن همه چیز جز شرافت را کسب کرد.)) ه دربار آنجاست، نه در وایتهال یا سینت جیمزک

مقام، اصول را مکرر زیر پا مینهاد، چنانکه به عنوان دادستان نفوذ خود را در تحصیل حکمهایی به کار میبرد که به 

ترین انحصارات دفاع و حمایت میکرد و ظاهرا مقصود او از این نفع پادشاه باشند، به عنوان مهردار سلطنتی از ظالمانه

تمام این . کار ارضاي باکینگم بود و به عنوان قاضی هدایاي مهمی از کسانی که به دادگاه شکایت میکردند میگرفت

که )) هدایایی((کارمندان رسمی حقوق کافی دریافت نمیداشتند و کسري آن را با : جریانات طبق رسوم آن زمان بود

اگر قرار باشد رشوهخواران را ((جیمز اعتراف میکرد که . در قبال کمک به افراد از آنها میگرفتند جبران میکردند

. اما خود او نیز رشوه قبول میکرد.)) تنبیه کنم، کسی از اتباع من باقی نمیماند

اعضاي پارلمنت از . شورش برداشتتشکیل یافت، در کمال خشم، علیه پادشاه سر به  1621پارلمنتی که در ژانویه 

اگر چه هنوز نمیتوانستند پادشاه را از  ;بیکن، که در مقام مدافع پادشاه انحصار را قانونی میدانست، تنفر داشتند

در فوریه همان سال، پارلمنت هیئتی را مامور . سلطنت براندازند، ولی میتوانستند وزیرش را به دادگاه جلب کنند

در ماه مارس، هیئت مذکور گزارش داد که کارهاي خالف قاعده بسیار دیده شده، و . ا کرده تحقیق در دادگاه

بیکن . سپس او را به اخذ رشوه در بیست و سه مورد متهم کردند. مخصوصا رفتار لرد چانسلر پسندیده نبوده است

نسلر ضربت میزنند، بزودي به کسانی که امروز به لرد چا((براي نجات خود به پادشاه پناه برد و پیشبینی کرد که 

جیمز به او توصیه کرد که موارد اتهام را تصدیق کند و نمونهاي براي ارعاب .)) پادشاه نیز ضربت خواهند زد

وي در این نامه . آوریل، بیکن اعترافنامه خود را به مجلس اعیان فرستاد 22متصدیان رشوهخوار بر جاي بگذارد، در 

ایر قضات از دادخواهان هدایایی دریافت داشته است، ولی متذکر شده بود که تصمیمات تصدیق کرده بود که مانند س

  . او تحت تاثیر آن هدایا قرار نگرفته و حتی در بعضی موارد به ضرر رشوهدهنده راي داده است

اشد، در برج تا زمانی که پادشاه مایل ب ;لیره جریمه بپردازد 000،40: ((مجلس اعیان او را بدین ترتیب محکوم کرد

هرگز به عضویت پارلمنت پذیرفته  ;براي همیشه از تصدي هر گونه شغل رسمی محروم بماند ;لندن زندانی شود

ماه مه به زندان بردند، ولی پادشاه ظرف چهار روز فرمان داد که  31سپس او را در .)) و نزدیک دادگاه نیاید ;نشود

لرد چانسلر تادیب شد، در . داخت آن جریمه خانه خرابکن مجبور نکنندبیکن را از زندان بیرون آورند و او را به پر

راولی، نخستین نویسنده شرح حال بیکن، . گورهمبري گوشه عزلت اختیار کرد، و کوشید که سادهتر زندگی کند

: ودبیکن در این یادداشت چنین نوشته ب. پس از مرگ او یادداشتی به حروف رمز به دست آورد که بسیار مشهور شد

ولی پارلمنت منصفانهترین حکم . ظرف پنجاه سال گذشته، من عادلترین قاضی بودم که انگلستان به خود دیده بود((

تاثیرات این اتهام بسیار خوب بود، زیرا از رشوهخواري در ادارات جلوگیري .)) را ظرف دویست سال اخیر صادر کرد

همچنین باعث شد که فرانسیس . ابل پارلمنت به وجود آوردکرد، و سابقهاي براي مسئولیت وزیران پادشاه در مق

بیکن از امور سیاسی، که درباره آن عقاید آزادیخواهانهاي داشت ولی عمال مرتجع بود، منصرف شود، متناوبا به علم و 

خرد ، و با نثري عالی شورش و برنامه ))زنگی که حواس را جمع میکرد به صدا در آورد((فلسفه بپردازد، ضمن آن 

. خود را اعالم دارد
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IV - نوسازي عظیم  

حتی اگر بگوییم که فلسفه عشق نهانی بیکن و برترین استعداد او نبوده است، الاقل مدتها براي او به مثابه پناهگاهی 

اثري عالی تحت  1605و  1603ولی بین سالهاي . براي گریختن از دشواریهاي امور دولتی محسوب میشده است

در . دانش انتشار داد، ولی این اثر در نظر او فقط آگاهینامهاي بود و کاري اساسی به شمار نمیآمدعنوان پیشرفت 

اگر خداوند به من اجازه دهد که کتابی درست و کامل درباره فلسفه : ((به اسقف ایلی چنین نوشت 1609سال 

ات درست و واقعی سر و صورتی بدهم، اگر زندگی بشر را با کمک تفکر: ((به کازوبون نوشت 1610و در ...)) بنویسم

بیکن در سالهاي تصدي پرمشغله خویش، با عجلهاي که ناشی از اعتقاد او به عمر .)) مقصود من حاصل شده است

وي هفت ماه پیش از سقوط خود، . دراز خود بود، نقشهاي استادانه به منظور نوسازي علم و فلسفه طرح کرده بود

سرصفحه این . ینی، و با عنوانی گستاخانه یعنی نوسازي عظیم، به اروپا عرضه داشته بودنقشه آن اثر را به زبان الت

کتاب به منزله نوعی مبارزهطلبی به شمار میرفت، زیرا کشتیی را نشان میداد که، با بادبانهاي گسترده، از طریق 

ر بود کسی نمیبایستی از اگر چه طبق شعاري که در قرون وسطی مشهو ;جبلطارق به میان اقیانوس اطلس میرفت

عده زیادي از اینجا فراتر خواهند رفت، و دانش ((جبل طارق فراتر برود، بیکن در همان سرصفحه نوشته بود که 

فرانسیس، بارون آو وروالم، با خود چنین استدالل کرد و به : ((سپس با کمال غرور نوشته بود.)) افزایش خواهد یافت

هر چه امروزه به نام علم انجام ((بیکن، که دریافته بود .)) ست که با افکار او آشنا شوندنفع نسلهاي حاضر و آینده دان

، چنین نتیجه ))میگیرد نوعی گردش گاو عصاري و قسمی آشفتگی جاودانی است که به همان جاي اول ختم میشود

:گرفت

اس نقشه بهتري بیازماید، کلیه علوم و صنایع و آن این بود که همه چیزها را از نو بر اس... تنها یک راه باقی مانده بود

به عالوه، چون نمیدانست پس از چه مدتی ... و همه معلومات بشري را از نو بسازد، آنها را بر پایهاي درست بگذارد،

تصمیم گرفت هر اندازه از مطالب خود را که تکمیل کرده است انتشار .... این خیاالت به مغز کسی خطور خواهد کرد

هر بلند پروازي دیگري با مقایسه با .... تا پس از مرگ الاقل طرحی از آنچه در نظر داشته است باقی بگذارد. ..دهد

  . آمد آنچه وي در نظر داشت در نظرش بیمایه می

بیکن همه این طرح را به جیمز اول هدیه کرد، ضمنا از اینکه وقتی را که صرف این عمل کرده است از اوقات 

نتیجه این کار نام پادشاه ((پوزش خواست، ولی اظهار امیدواري کرد که )) دزدیده است((ي جیمز مخصوص به کارها

 ;جیمز مردي دانشمند و با حسن نیت بود. و اتفاقا همینطور هم شد)) را جاودانی و عصر او را پرافتخار خواهد ساخت

چهار . چه پیشرفتهایی که حاصل نمیشداگر امکان داشت که این پادشاه از لحاظ مالی به نقشه بیکن کمک کند، 

، راجر بیکن اثر خود موسوم به کتاب اکبر را به پاپ کلمنس چهارم تقدیم کرده و از وي 1268قرن پیش از آن، در 

اینک همنام او نیز از پادشاه خویش تقاضا کرد، جهت منافع مادي . خواسته بود که در راه توسعه علم به او کمک کند

 ))فیلسوفپادشاهان ((سپس . ، به متشکل ساختن تحقیقات علمی و یک شکل کردن نتایج بپردازدو معنوي نوع بشر

یعنی تروا، ترایانوس، هادریانوس، آنتونینوس پیوس، و مارکوس آورلیوس را، که مدت یک قرن امپراطوري روم را 

آیا بیکن به خاطر نیاز به کمک مالی دولت بود که دایما، و به طرزي . دند، به یاد جیمز اول آوردبخوبی اداره کرده بو

که منجر به خرابی کار خود او شد، از پادشاه طرفداري کرد بیکن در مقدمه دیگري از خواننده میخواهد که علوم آن 

  : یرازمان را پر از خطا و به طرزي شرمآور بدون تحرك و پیشرفت بداند، ز

افرادي که از حیث استعداد و هوش باالتر از عوام  ;در قرنهاي متمادي، افکار بزرگ بزور از مسیر خویش رانده شدهاند

بودهاند، به خاطر حفظ حیثیت خود، مجبور شدهاند که در برابر قضاوت زمان و مردم سر تسلیم فرود آورند، و بدین 

  . نتیجه ماند ، فورا بر اثر عقاید عوام بیترتیب اگر تفکراتی عالی در جایی صورت گرفت
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سپس بیکن براي ارضاي دانشمندان علوماالهی، که بر روحیه مردم و پادشاه تسلط داشتند، به خوانندگان خود 

آنگاه .)) معنی اثر او را در حدود وظیفهاي که نسبت به موضوعات آسمانی داشته است محدود کنند((هشدار داد که 

این اثري که تقدیم : ((قصد نداشته درباره هیچ مطلب یا عقیده مذهبی بحث کند، و گفته است تذکر داده است که

زیرا سعی من در این نیست که فرقه یا ... میکنم عقیدهاي نیست که باید داشت، بلکه کاري است که باید انجام داد

بیکن از دیگران خواسته است که )) .اصلی تازه بیاورم، بلکه هدفم استفاده رساندن به بشر و افزودن قدرت اوست

. پیش بیایند و در این کار به او بپیوندند، و اظهار امیدواري کرده است که نسلهاي آینده آن را ادامه دهند

نخست آنکه همه علوم موجود یا مطلوب را از : بیکن در آگاهینامه آمرانهاي برنامه این کار دشوار را چنین طرح کرد

وي این کار را در . هاي تحقیق هر کدام را مشخص خواهد ساخت د کرد و مسائل و زمینهسرنو طبقهبندي خواه

دوم آنکه  ;کتاب پیشرفت دانش، که آن را جهت اطالع کشورهاي اروپایی به زبان التینی ترجمه کرد، انجام داد

خواهد یافت، زیرا به )) يبراي استفاده کاملتر از خود بشر((نقایص منطق معاصر را بررسی خواهد کرد و راه دیگري 

بیکن با . عقیده او آنچه ارسطو در رساالت خود راجع به منطق نوشته و مجموعا به ارغنون موسوم است کامل نیست

هاي عالم از  همه پدیده)) تاریخ طبیعی((سوم آنکه  ;)1620(نوشتن کتاب ارغنوننو به این هدف تحقق بخشید 

هایی از تحقیق علمی را طبق  چهارم آنکه نمونه ;رشته تحریر در خواهد آورد جغرافیا و فیزیک تا زیستشناسی را به

پنجم آنکه حقایقی را که خود او کشف کرده است تحت عنوان پیشروان شرح  ;روش جدید خود به دست خواهد داد

نه تکامل ششم آنکه بیان خواهد کرد که فلسفهاي که بدینترتیب از تعقیب علوم حاصل خواهد شد چگو ;خواهد داد

تکمیل قسمت آخر از قدرت من خارج و ((خواهد یافت و مورد قبول قرار خواهد گرفت، ولی خاطرنشان ساخت که 

ما که امروزه در اقیانوس علوم و تخصصها فرو میرویم و نفسنفس میزنیم، قصد بیکن را .)) بیش از حد انتظار من است

آن زمان به این اندازه عظیم و دقیق نبود، و اهمیت کارهایی که او  ولی علم در ;امري ناشی از غرور بسیار او میدانیم

  . انجام داده است انسان را به این خیال میاندازد که وي باید به همه امور پرداخته باشد

، مقصود او این نبود که همه علوم ))علم را سراسر به منزله والیت خود میدانم((هنگامی که بیکن به سسیل گفت که 

به منظور تنظیم و تشویق آنها نظاره )) از روي صخرهاي((جزئیات آنها میداند، بلکه میخواست بگوید که علوم را را با 

این نکته درست .)) او فلسفه را مثل یک لرد چانسلر مینوشت((ویلیام هاروي درباره بیکن گفته است که . میکند

  . است، و او نقشه فلسفه را مثل سرداري با شکوه میکشید

وي عقاید خود را با حجبی . مطالعه کتاب پیشرفت دانش میتوانیم به حدت ذهن و وسعت فکر بیکن پی ببریم با

از سر و صدایی که رامشگران ضمن کوك کردن ابزارهاي خود به راه ((غیرعادي ابراز میدارد و میگوید که نظریات او 

وي در اینجا . خصوص به خود را اظهار میداردولی در همینجاست که افکار و عقاید م)): میاندازند بهتر نیست

  حقوق معلمان و  ;هاي علوم و صنایع افزایش یابند ها، بافتهاي زیستشناسی و موزه ها، آزمایشگاه میخواهد که کتابخانه

هاي اروپا همکاري بیشتر و  میان دانشگاه ;مبالغ بیشتري در راه آزمایشهاي علمی صرف شود ;محققان باال برود

بیکن، ضمن پرستش علوم، سایر موضوعات را از نظر دور . برقرار گردد، و هر کدام در رشته مخصوص کار کنندبهتري 

نمیدارد، چنانکه از تحصیالت آزاد و عمومی، که شامل ادبیات و فلسفه باشد، دفاع میکند و آنها را وسایل الزم براي 

میکوشد که علوم را به طرزي منطقی طبقهبندي کند،  وي. داوري عاقالنه هدفها و همراهی با اصالح علمی میداند

بسیاري از . ها و حدود آنها را مشخص سازد، و هر کدام را براي حل معماهایی که مستلزم تحقیقند به کار برد زمینه

خواستهاي او به وسیله علوم برآورده شدهاند، مانند ضبط یادداشتهاي بالینی به طرزي بهتر، تمدید حیات به وسیله 

بیکن حتی پیشبینی کرده بود که . ، و اصالح روانشناسی اجتماعی))هاي روانی پدیده((طب پیشگیري، امتحان دقیق 

. در عصر ما مطالعاتی درباره فن موفقیت صورت خواهد گرفت
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ارسطو . عبارت از کوششی بود به منظور تنظیم یک روش علمی جدید)) نوسازي عظیم((قسمت دوم و جسورانهتر 

را پذیرفته و گاهی نیز به کار بردن آن را تصویب کرده بود، ولی جنبه مهم منطق او روش اصل موضوعی، و  استقرا

بیکن احساس میکرد که منطق قدیمی، در نتیجه تکیه کردن بر جنبه نظري و عدم توجه . کمال مطلوبش قیاس بود

مطالعه  ;روش تازهاي از فکر بدست میداد ولی ارغنون نو او دستگاه و. به مشاهده علمی باعث رکود علم شده است

استقرایی طبیعت از طریق مشاهده و آزمایش کتاب او نیز اگر چه ناتمام ماند، با همه نقایصی که دارد، مهمترین اثر 

و با آنکه به زبان التینی نوشته شده  ;فلسفی انگلستان است و نخستین دعوت صریح به عصر خرد به شمار میرود

  . آن چنان روشن و پرمغزند که نیمی از آن در زمره کلمات قصار محسوب میشوند هاي است، جمله

نخستین سطرهاي آن مشتمل بر فلسفه فشردهاي بود که انقالب استقرایی را اعالم میداشت، انقالب صنعتی را 

  : بیکن گفته است. و کلید علوم تجربی را به دست هابز و الك و میل و سپنسر میداد. پیشبینی میکرد

بشر، که خادم و مفسر طبیعت است، فقط آن اندازه میتواند عمل کند و بفهمد که درباره مسیر طبیعت از راه عمل و 

علم بشر و قدرت بشر مالزم . ... غیر از این، نه چیزي میداند و نه کاري میتواند بکند. فکر مشاهده کرده است

براي فرمان دادن به طبیعت باید از . لوب صورت نمیگیردتاثیر مط. زیرا جایی که مسیر معلوم نباشد. یکدیگرند

  . کردطبیعت اطاعت 

همچنانکه دکارت هفده سال بعد در گفتار در روش پیشنهاد کرد که باید فلسفه را با تردید کردن در همه چیز شروع 

علوم انسانی به : ((را خواهان بود و میگفت)) تصفیه عقل((قدم در راه نوسازي  کنیم، بیکن نیز به عنوان نخستین

صورت کنونی توده مخلوط و هضم نشدهاي است که از مقدار زیادي زودباوري، اتفاق، و همچنین عقاید کودکانهاي 

د را تا آنجا که میتوانیم بنابراین باید از همان قدم اول فکر خو.)) که در آغاز در ما جایگزین شده تشکیل یافته است

باید حتی از افالطون و ارسطو  ;ها پاك کنیم از همه تصدیقات بالتصور، تمایالت و تنفرهاي بیجا، فرضها، و نظریه

هاي معمول را، که ناشی از خصوصیات عجیب ما در داوري یا  یعنی توهمات و سفسطه)) بتها((باید  ;کناره بگیریم

هاي منطقی و گفتن  باید از همه حقه ;اجتماع مایند، از ذهن خود بیرون بریزیم مولود عقاید و اصول باستانی

. مزخرفات درباره افکار مبهم احتراز کنیم

باید کلیه آن روشهاي فلسفی قیاسی را که منظور از آنها گرفتن هزارگونه نتیجه ابدي از چند قضیه بدیهی و تعدادي 

ادوگري وجود ندارد، در کارها هر چه از این کاله برمی داریم باید در علم کاله ج. اصول است پشت سر بگذاریم

معلومات، بلکه با تجربه و )) شمردن ساده((ولی نه فقط با مشاهده سرسري و  ;بامشاهده یا تجربه در آن بگذاریم

چنین شرح  بنابر این، بیکن، که او را به ندانستن روش درست علم متهم میکنند، روش واقعی علم جدید را. آزمایش

  : میدهد

و به آزمایشی . سپس به وسیله شمع راه را نشان میدهد - فرضیهیا -روش حقیقی تجربه نخست شمع را روشن میکند

به دست میدهد، و از این  -نتایج موقتی- و از آن اصل موضوعهایی .... که بطور شایسته منظم شده باشد میپردازد

  . فقط آزمایش باید داوري کند.... میکنداصل موضوعهاي مسلم شده آزمایشهاي تازهاي 

ها خسته شده بود، زیرا به عقیده او آنها از سنت، تمایالت و تنفرهاي بیجهت، یا میل منبعث  اما بیکن از فرضیه

وي این رویه را دوست نداشت که شخص دانسته یا ندانسته از . به میان میآید)) بتها((شدهاند، و در واقع همان قضیه 

براي اجتناب از این . معلومات تایید کنندهاي را برگزیند و دلیل مخالف را تحریف کند یا نادیده بگیرد راه تجربه

اشتباه، بیکن روش استقرایی دشواري پیشنهاد میکند که عبارت است از گردآوري همه حقایق مربوط به یک مسئله، 

، و دور ))شیوه درست استثنا و رد کردن(( و تحلیل و مقایسه و طبقهبندي و به هم پیوستن آنها، به کار بردن

یا قانون و جوهري که زمینه یک پدیده است )) صورت((ها یکی پس از دیگري، تا آنکه  انداختن تدریجی فرضیه
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باعث تسلط تدریجی بر وقایع میشود، و علم بتدریج محیط و احتماال بشر را عوض )) صورت((آگاهی بر . آشکار شود

  . خواهد کرد

ین میپنداشت که هدف غایی همین است که روش علمی در راه تحلیل شدید و تجدید سیرت بشري به کار بیکن چن

. وي خواهان مطالعه غرایز و احساسات است، و نسبت آنها را به فکر ما نظیر نسبت بادها به دریا میداند. برده شود

اگر حاضر باشیم که افراد . ال آن استولی مخصوصا در اینجا دشواري فقط در جستجوي علم نیست، بلکه در انتق

متفکر را به آموزگاري بگماریم و به آنان پاداش و افتخار بدهیم، بشر را میتوانیم با تعلیم و تربیتی عاري از خرافات 

گذشته از این، از .)) اي کاش آنها طرف ما بودند((بیکن یسوعیها را مربیان خوبی میداند و میگوید . عوض کنیم

انتقاد میکند، نمایش دادن درام را در مدارس قبول دارد، و توصیه میکند که درسهاي علمی بیشتري در جزوهنویسی 

علم و تربیتی که بدین ترتیب حاصل آید، مانند آنچه در آتالنتیس نو دیده . هاي مدارس گنجانیده شوند برنامه

: لرد چانسلر جسور در پایان مینویسد. شد میشود، وسیله و دستافزار نخواهد بود، بلکه راهنما و هدف دولت خواهد

در اینجا  فلسفه یک دولتمرد - V.)) در این مسابقه، همه چیز خود را در گروه پیروزي صنعت بر طبیعت میگذارم((

احساس میکنیم که فکري نیرومند وجود دارد مردي یک تنه در یک قرن، که هم در فلسفه و هم در سیاست متبحر 

انیم این فیلسوف درباره سیاست چه میاندیشید، و این سیاستمدار راجع به فلسفه چه جالب است که بد. است

  . عقایدي داشت

سیر . بیکن در فلسفه روشی نداشت، و جز در منطق هیچ یک از افکار خود را به طور منظم به رشته تحریر در نیاورد

است براي رسیدگی به دعوایی، یا براي افکار او روشن است، ولی شکل آن مردي را نشان میدهد که مجبور بوده 

  . مبارزه در پارلمنت، یا نصیحت کردن پادشاهی تعلیمناپذیر، مکرر از محیط آرام فلسفه بیرون بیاید

. ، دریابیم)1625و  1612و  1597(بنابراین مجبوریم عقاید او را از مالحظات اتفاقی و قطعات ادبی او، شامل مقاالت 

فکر میکنم که : ((نویسندگان است، ضمن تقدیم این مقاالت به باکینگم، چنین نوشت بیکن با غروري که مخصوص

هایش به اندازهاي پر از صنایع لفظی و پیچیده  سبک او در نامه.)) این اثر تا زمانی که کتاب وجود دارد، دوام کند

وي در نوشتن .)) نمیکنمهاي پیچیده و مرموز او چیزي درك  من از نوشته: ((است که زنش چنین اعتراف میکرد

مقاالت زحمت بیشتري کشید، قلم خود را به صراحت عادت داد، و چنان قدرت انشا و تعبیري بهم رسانید که در نثر 

هاي او، از لحاظ ایراد مطالب با تشبیهات درخشان و کمال صورت،  انگلیسی فقط چند صفحهاي قادر است با نوشته

  . فیلسوف شده و کوشیده است که مطالب خود را به طرزي روشن بنویسدمثل این است که تاسیت . رقابت کند

حتی حس  ;وي دانش مابعدالطبیعه را به اهل رازوري یا اشخاص عجول وا میگذارد. حکمت بیکن جهانبینانه است

ي اما گاهی به نظر میرسد که وارد مبحث فلسفه مادي و جبر. جاهطلبی فراوان او بندرت از جز به کل میپرداخت

چیزي جز افراد جداگانهاي که اعمالی انفرادي طبق قانون )) در طبیعت حقیقتا: ((میشود، زیرا در جایی میگوید

آورد که با فیزیک  تجسس در طبیعت هنگامی بهترین نتیجه را به بار می((و .)) معینی انجام میدهند وجود ندارد

بیکن . اید به معناي جهان خارجی استعمال شده باشددر اینجا ش)) طبیعت((ولی .)) آغاز و به ریاضیات ختم شود

. فیلسوفان شکاك قبل از سقراط را بر افالطون و ارسطو ترجیح میداد و از فلسفه مادي دموکریتوس تمجید میکرد

ماتریالیست معتقد به نقش ساختمان ((و به عنوان . ولی در اینجا میان جسم و روح اختالف شدیدي قایل میشود

قوه ادراك بشر در نتیجه مشاهده آنچه در : ((هاي برگسون را در باب عقل پیشبینی میکند و میگوید اندیشه)) تن

و بدین ترتیب بشر تصور میکند که چیزي شبیه به آن در طبیعت ... هنرهاي مکانیکی انجام میگیرد خراب میشود

. میکندبیکن زیستشناسی ماشینی دکارت را پیش از او رد .)) جهانی اشیا روي میدهد
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حاضرم قبول کنم که همه : ((میدهد، و میگوید)) چاشنی((بیکن با ابهامی احتیاطآمیز فلسفه خود را با مذهب 

وي الحاد را با .)) هاي مربوط به عیسی و اساطیر تلمود درستند، ولی نگویم که بدن این جهان بدون روح است افسانه

تجزیه و تحلیل او از علل، الحاد موضوع این جلد را روشن . یدهدعبارات مشهوري که دوبار تکرار کرده است توضیح م

  : میکند

زیرا هر اختالف عمدهاي باعث افزایش تعصب هر  ;علل الحاد را در اختالف مذاهب و آن هم در تنوع آنها باید جست

گر، پیش آمدن علت دیگر، رسوایی کشیشان است، علت دی. ولی اختالفات بسیار به الحاد میانجامد. دو طرف میشود

زیرا محنتها و مصیبتها مردم را بیشتر به مذهب  ;خصوصا آنکه با صلح و ترقی مالزم باشند. هاي فرهنگی است دوره

  . متمایل میکنند

طبق گفته راولی، کشیش مخصوص او، .)) هر علمی باید به وسیله مذهب محدود شود((بیکن به صراحت میگوید که 

با وجود این، او نیز مانند سلف بزرگ .)) ردار بود، اغلب در مراسم کلیسا شرکت میکردهرگاه از سالمتی برخو((بیکن 

در مذاهب ممکن است : خود، ویلیام آکمی، میان حقیقت در حکمت االهی و حقیقت در فلسفه فرق میگذاشت

باشد، و علم باید در  عقایدي وجود داشته باشند که آنها را علم و فلسفه نپذیرند، ولی فلسفه فقط باید متکی بر عقل

  . جستجوي توضیحات و تعبیرات غیر روحانی بر حسب قانون فیزیکی علت و معلول باشد

بیکن با وجود عالقه شدیدي که به علم داشت آن را تابع اخالق میدانست، و میگفت که اگر ادامه علم متضمن هیچ 

خوبی از همه فضایل و بزرگیهاي روح : ((یداشتهمچنین اظهار م. نیکوکاري نباشد، بشریت از آن سودي نخواهد برد

باید در خوبی راه . اما هنگامی که از محسنات مسیحیت سخن میگوید، شوق و ذوق او کاهش مییابد.)) بهتر است

اندکی تقیه براي . اعتدال در پیش گرفت، زیرا ممکن است بدکاران از کسانی که کامال خوبند سو استفاده کنند

کسی که زن و بچه دارد، به بخت و . ((عشق جنون است و ازدواج قید. ولو به سود تمدن نباشدموفقیت الزم است، 

بهترین کارها، و آنهایی که بیش از به نفع جامعه بودهاند، از . ... اقبال گروگان میسپرد، زیرا آنان مانع اقدامات بزرگند

: گوریوس هفتم موافق تجرد کشیشان است و میگویدبیکن مانند الیزابت و گر.)) مردان عزب یا بیفرزند ناشی شدهاند

زندگی مجرد به حال کشیشان مفیدتر است، زیرا موسسات خیریه، هنگامی که باید حوضی را پر کنند، بندرت بر ((

دوستی .) صوصیات نژاد آنگلوساکسون است، توجه کنیدبه عالقه او به استعاره و ایجاز، که از خ( .))میپاشندزمین آب 

. از عشق بهتر است، و مردان متاهل یاران پایداري نیستند

بیکن از عشق و ازدواج به طرزي سخن میراند که گویی احساسات لطیف را فداي جاهطلبی کرده است، و میتوانسته 

وي . او، اوضاع و احوال بیش از اصل کلی اهمیت دارددر فلسفه سیاسی . است کشوري را بهتر از خانه خود اداره کند

شجاعت آن را داشت که از ماکیاولی تعریف کند، و به صراحت میگفت که دولتها خود الزامی در پذیرفتن آن قواعد 

وي مانند نیچه عقیده داشت که یک جنگ خوب باعث توجیه هر علتی . اخالقی که به مردم گوشزد میکنند ندارند

عقیده بعضی از استادان الهیات را نباید قبول داشت که میگویند تنها در موردي بدرستی میتوان : ((یگفتمیشود، و م

براي تهذیب ملتی )) یک جنگ منصفانه و شرافتمندانه((در هر صورت، .)) جنگید که صدمه یا تحریکی در کار باشد

خدمت نظامی را افتخار و پیشه عمده خود به خاطر امپراطوري و عظمت، کامال الزم است که ملتی . ((الزم است

.)) تسلط بر دریاها خالصه سلطنت است.)) ((داشتن یک نیروي دریایی مقتدر ضامن احترام همسایگی است.)) ((بداند

در جوانی یک کشور روح سپاهیگري، و در اواسط عمر آن علم زودتر نشو و نما میکند، سپس هر دو آنها تا مدتی 

شهرنشینان جنگجویان خوبی .)) هولت یک کشور، اقدامات تجاري و بازرگانان پیشرفت میکنندو در ک ;پیش میروند

را محکوم  چینهکشیاز اینجاست که بیکن، مانند مور، . نیستند، کشاورزان بهترند، و خرده مالکان از هر دو بهتر



۴٢۶١

همچنین تمرکز ثروت را علت عمده آشوب و شورش میداند . باعث تقلیل مالکان اراضی میشود میکند، زیرا این عمل

  : و میگوید

نخستین وسیله جلوگیري از آنها این است که به هر وسیله شده است آن علت مادي را که فقر و فاقه است از بین 

رگانی را متعادل ساخت، صنایع را به پیش برد، و براي این منظور باید باب تجارت را مفتوح کرد، امور باز... ببریم،

هاي شخصی از افراط و تفریط جلوگیري کرد، در اصالح زمین  تنبلی را از میان برداشت، با قوانین تهدید هزینه

باالتر از همه آنکه باید سیاستی به کار . کوشید، قیمتهاي اشیاي قابل فروش را تعدیل کرد، و مالیات را سبک نمود

پول مثل کود است، و وقتی قابل استفاده . ... ها و پولهاي کشور در دست عدهاي معدود جمع نشوند نجینهبرد که گ

. است که گسترده شود

بیکن به پارلمنت اعتقاد نداشت و آن را مرکب از مالکان یا بازرگانان بیسواد و متعصب یا عمال آنها میدانست، و در 

بیکن، با مالحظه احزاب طمعکار و اعتقادات تند، حتی . رحیمتر میشمرد مقایسه با آنها جیمز اول را مطلعتر و

او نیز، مانند معاصر خود ریشلیو، تمرکز قدرت را در دست پادشاه و . استبداد فرضی این پادشاه را مفیدتر میدانست

ند ولتر، تربیت اطاعت اشراف بزرگ را از مقام سلطنت به منزله قدم الزمی در تکامل حکومت منظم میدانست و مان

ثروت عظیم خودش باعث ناراحتی او نمیشد، و جیمز . کردن یک فرد را آسانتر از تربیت کردن یک جمعیت میشمرد

  . هم با کمال سرسختی سرگرم اسراف، جمع مالیات، و حفظ صلح بود

حرفهاي آنان مثل ((: میسازند انتقاد میکرد و میگفت)) قوانین خیالی براي کشورها((که )) فیلسوفانی((بیکن از 

ولی در اواخر عمر در صدد برآمد که جامعهاي را که بشر طبق .)) هاست که به علت بلندي، نور کمی میدهند ستاره

در آن وقت کامپانال کتاب خود . وي بدون تردید یوتوپیا اثر مور را خوانده بود. نظر او باید زندگی کند نشان دهد

بیکن آتالنتیس نو را به رشته تحریر در آورد و در آن  1624در سال .ه بودموسوم به شهر خورشید را منتشر کرد

از پرو، که مدت یک سال تمام در آنجا مقیم بودم، به سوي چین و ژاپن از طریق دریاي جنوب روي : ((چنین نوشت

مردمی که در سپس درباره آسایشی طوالنی و آذوقهاي که به پایان میرسید، جزیرهاي خدایی، و زندگی .)) آوردیم

این قوم به جاي پارلمنت . کمال خوشبختی تحت قوانینی که سلیمان براي آنان وضع کرده بود مطالبی نوشت

تعدادي رصدخانه، کتابخانه، باغ نباتات، و باغ وحش داشتند که در آنها جمعی دانشمند، عالم اقتصاد، متخصص فنی، 

ز آنکه به این عده فرصت مساوي براي تعلیم یافتن داده شد، آنها پس ا. فیزیکدان، روانشناس، و فیلسوف کار میکردند

به کار اداره ) بدون انتخابات(انتخاب کردند، و سپس آنان را ) طبق کتاب جمهور افالطون(را با آزمایشهاي مساوي 

وحشیان  یکی از اینان به. کردن کشور یا، به عبارت دیگر، به کار تسلط یافتن بر طبیعت به نفع مردم گماشتند

هاي پنهانی چیزها، توسعه حدود تسلط بشر، و انجام  هدف از موسسه ما درك علل و انگیزه: ((اروپایی چنین میگوید

در این محیط نشاطانگیز که در جنوب اقیانوس کبیر قرار دارد، جادوگران سلیمان .)) دادن هرگونه امور ممکن است

به کشف داروهاي  ;ردریایی، اتومبیل و هواپیما اختراع کردهاندمیکروسکوپ، دوربین نجومی، ساعتهاي خودکار، زی

هایی براي پیوند زدن گیاهان،  و طریقه ;بیهوشی، خواب مصنوعی، روشهاي بهداشت، و طوالنی کردن عمر پرداختهاند

. اند به وجود آوردن نوعهاي تازه، تغییر جنس فلزات، و رساندن آهنگهاي موسیقی به نقاط دور دست به دست آورده

موسوم است، با علم پیوستگی دارد و با همه آالت و تشکیالت تحقیقی که بیکن )) خانه سلیمان((پارلمنت، که به نام 

این کشور از تجارت خارجی اجتناب میکند و . از جیمز میخواست، به عنوان سازوبرگ آن دولت، در آنجا موجود است

بدین ترتیب، . و فقط علم نه کاال داوري میکند. صادي استقالل داردخود جزیره از لحاظ اقت. آن را باعث جنگ میداند

این فیلسوف فروتن جانشین آن دولتمرد مغرور میشود، و همان کسی که جنگ را گاهی دارویی مقوي میدانست، در 

  . این هنگام، در اواخر عمر، در آرزوي بهشت صلح و آرامش است
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VI -  پرچمدار خرد  

از کار برنداشت و، یک سال پیش از بازنشستگی خود، کتابی تحت عنوان تاریخ سلطنت بیکن تا پایان عمر دست 

یعنی شرحی روشن با نثري قوي و زیبا درباره  ;هنري هفتم نوشت و در آن نمونهاي از تاریخنویسی به دست داد

، درباره سلطنتی که این کتاب، عادالنه و بیطرفانه، و به طرزي موثر. موضوع منازعات، سیاستها، و حوادث نگاشت

  . صورت شاعرانه بدان داده نشده، به رشته تحریر درآمده، و اطالعاتی حقیقی در آن ذکر شده است

بیکن پس از این کتاب، رساالت متعددي انتشار داد، مانند بررسی بادها، بررسی غلظت و دقت، بررسی زندگی و 

جاي معین، فرزند، و دوستی نداشت، زیرا : یر منتظره بودبیکن در این هنگام داراي فراغتی غ. مرگ، و مانند آنها

کسانی که در ایام قدرت وي به منظور کسب جاه و مقام به دورش گرد آمده بودند اکنون در برابر آستانه دیگري قرار 

چه رفقایی با شما کار میکنند من که در : ((روزي از شخصی که طرف مکاتبه خود او بود چنین پرسید. داشتند

بیکن که میخواست بداند گوشت تا چه مدتی در برف فاسد نخواهد شد، روزي سفر .)) ایت تنهایی به سر میبرمنه

ناچار . سپس آن را کشت و بدنش را با برف انباشت، ولی خود او سرما خورد. خود را در بهار قطع کرد تا مرغی بخرد

بیکن تصور میکرد که بیماري او بزودي به پایان خواهد . به خانه لرد اروندل، که در آن حوالی بود، رفت و بستري شد

درست است که او آن مرغ .)) بسیار خوب پیشرفت کرده است((رسید، و به یکی از دوستانش نوشت که آن آزمایش 

وجودش از تب سوخت و گلویش از خلط سینه گرفت، . را از تباهی حفظ کرد، ولی جان خود را روي این کار گذاشت

  . در شصت و هفت سالگی درگذشت و آن شمع فروزان ناگهان خاموش شد 1626آوریل  9تا آنکه در 

مونتنی عاقلتر، ولتر تیزهوشتر، و . نبود)) عاقلترین، تیزهوشترین، و رذلترین فرد((بیکن، چنانچه پوپ میپنداشت، 

اگرچه بیکن تا حد دنائت . ددشمنان بیکن او را مهربان، مددکار، و زودرنج میدانستن. هنري هشتم از او رذلتر بود

خودپسند بود و به اندازهاي به خود میبالید که خدایان را خشمگین میکرد، در ما نیز به اندازه کافی از این عیوب 

خودخواهی او به منزله بادي در . هست و باید این نقایص او را، به سبب پرتوي که وجود او میافکند، نادیده بگیریم

اگر قرار باشد که خود را طوري ببینیم که در نظر دیگران جلوه میکنیم، فلج خواهیم . یشدبادبانهاي او محسوب م

حدود مشاهده او عظیم بود، ولی حوزه تفکرش به اندازهاي . بیکن عالم نبود، بلکه فیلسوف علم به شمار میآمد. شد

ین زمینه نیز کارکرد، نتیجهاي وي اگر چه در ا. وسیع بود که مجالی براي تحقیقات مخصوص او به جاي نمیگذاشت

او فرضیه کوپرنیک را در هیئت رد کرد،  ;بیکن از کاروان علم عصر خویش به مراتب عقبتر ماند. از آن به دست نیاورد

بیکن، با وجود . همچنین توجهی به کپلر، گالیله، و نپر نداشت. اما دالیل مهمی راجع به رد نظریات او مطرح ساخت

پیشنهاد او به منظور . و فرضیه و قیاس در تحقیقات علمی، باز اهمیت آنها را نادیده میگرفت مالحظه تاثیر خیال

گردآوري و طبقهبندي حقایق در نجوم داراي اهمیت بود، و در این رشته مشاهده ستارگان و مالحظات هزاران تن از 

ولی پیشنهاد . قیاسهایی انقالبی به عمل آوردداد، و او از آنها ) کوپرنیک(شاگردان کوپرنیک اطالعاتی استقرایی به او 

بیکن شباهت زیادي به روشهایی که در عصر او باعث کشف قوانین حرکات سیارات، اقمار مشتري، قوه مغناطیسی 

  . زمین، و گردش خون شد، نداشت

وي . اشتهاندوي میدانست که عده زیادي پیش از او این روش را د ;بیکن ادعایی در مورد کشف روش استقرا نداشت

در قرون [ پیر رامو]، زیرا اشخاصی مانند راجر بیکن و پتروس راموس ))ارسطو را برانداخت((نخستین کسی نبود که 

گذشته این کار را انجام داده بودند، و ارسطویی که مورد قبول آنها نبود به عقیده بیکن همان دانشمند یونانی نبود 

آنچه بیکن رد . پسندیده بود، بلکه فیلسوف تغییر یافته اعراب و مدرسیها بود که استقرا و آزمایش را به کاربرده و

در هر صورت، بیکن اروپاي . میکرد اشتباهات کسانی بود که از حکمت یونانی بعضی نتایج قرون وسطایی میگرفتند

  . دوره رنسانس را از توجه و احترام زیاد به قدما باز داشت
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راجر بیکن نیز همین عقیده را داشته و کامپانال با همان  ;را باعث قدرت میدانستبیکن نخستین کسی نبود که علم 

شاید آن مرد سیاستمدار در ذکر فواید عملی علم، به .)) قدرت ما متناسب با علم ماست: ((سبک پر مغز او گفته بود

را در )) نور((و ارزش )) عملی((را در مقابل علم )) محض((طرزي که درخور نبود، مبالغه کرده باشد، ولی ارزش علم 

بیکن مطالعه هدفها و وسایل را الزم میدانست و از این نکته آگاه بود که یک قرن . تشخیص داده است)) ثمرها((برابر 

هاي بشري تغییري به وجود نیاورد، مشکالتی را حل خواهد کرد، اما مشکالت بزرگتري به بار  پر اختراع، اگر در انگیزه

اید او عیوب اخالقی خود را به صورت گردابی میدید که در نتیجه پیشرفت علمی و بدون تاثیر آن در ش. خواهد آورد

. سیرت افراد ایجاد شده بود

. پس از این همه سخنان به این نتیجه میرسیم که فرانسیس بیکن مقتدرترین و با نفوذترین متفکر دوره خود بود

ی از او برتر بود، ولی فکر بیکن مثل نورافکن، که در هر گوشه فضا البته شکسپیر از لحاظ قوه تخیل و هنر ادب

تجسس کند، سراسر جهان را میپیمود، همه ذوق و عالقه نشاطانگیز دوره رنسانس، یعنی هیجان و غرور مردي مانند 

گفته این در اینجا به . کریستوف کلمب که دیوانهوار به سوي دنیاي جدیدي میرفت، در وجود بیکن متمرکز شده بود

بدین ترتیب، این قسمت از دانش را که مربوط به : پرچمدار علم، که آغاز دورهاي جدید را اعالم میدارد، گوش دهید

و با فلسفه انسانی، فلسفه را به طور کلی  ;و با علم مدنی به فلسفه انسانی پایان دادم ;علم مدنی بود به پایان رساندم

دست از کار کشیدهام و به آنچه انجام دادهام مینگرم، این نوشته در نظر من، تا اکنون که اندکی . به پایان رساندم

آنجا که فردي میتواند درباره کار خود داوري کند، بهتر از سروصدایی که رامشگران ضمن کوك کردن سازهاي خود 

ا بعدا این آهنگها البته این سروصداها گوش را خوش نمیآیند، ولی نشان میدهد که چر ;به راه میاندازند نیست

. بنابر این، به کوك کردن آالت نوازندهاي از ذوقهاي خود پرداختم که بهتر قادر به نواختن باشد. دلپذیر میشوند

با  ;ا در آن میگذراندمرحله خود ر سومینهاي علمی  هنگامی اوضاع این زمانه را در برابر چشم میآورم که جنبه

مالحظه برتري و سرزندگی هوشهاي این دوره، کمکها و معلومات ارجمندي که از نویسندگان قدیمی به دست 

میآوریم، با توجه به فن چاپ که کتاب را در دسترس فقیر و غنی میگذارد، و با توجه به بازشدن جهان در نتیجه 

طبعا متقاعد میشوم که این دوره از .... ي تاریخ طبیعی فراهم آورده استدریانوردي که آزمایشهاي بسیار و مقدار زیاد

اما درباره زحمتهایم، اگر زحمتی کشیده باشم، و اگر .... روزگار بمراتب از عصر یونانیها و رومیها پیشتر خواهد رفت

اگر (( ;ا از او بکنمکسی خود یا دیگران را با انتقاد از آن خشنود سازد، باید این خواهش قدیمی و صبورانه ر

بگذارید عدهاي از آن زحمات انتقاد کنند، تا آن را مشاهده کنند  ;))میخواهی، مرا بزن، ولی فقط به حرفم گوش بده

  . و بسنجند

از آنجا که بیکن به منظور اصالح زندگی از طریق اشاعه دانش عالیترین شور عصر خود را ابراز داشت، دانشمندان 

پس از قرنها رکود فکري، . رار گرفتند و، نه در نتیجه روش او، بلکه براثر روحیه او دلگرم شدندبعدا تحت نفوذ او ق

مردي ظهور کرد که طعم تلخ حقیقت، و هواي حیاتبخش جستن و یافتن را دوست داشت، و نسبت به جهل عمیق، 

که جهان رو به تباهی میرود و  گروهی در آن عصر، مانند دان، چنین میپنداشتند. خرافات، و ترس تردید نشان داد

در صورتی که بیکن اعالم داشت که عصر او عنفوان جوانی دنیایی است که پر از روح و  ;بزودي متالشی خواهد شد

. نشاط است

در انگلستان، فرانسه، و آلمان، مردم ترجیح دادند که اختالفات مذهبی خود . در ابتدا کسی به حرف او گوش نمیداد

ولی پس از تخفیف یافتن این اختالفات، کسانی که تعصباتی داشتند، طبق روش  ;اسلحه حل کنندرا با حکمیت 

  . بیکن، درصدد برآمدند تا تسلط بشر را نه بر بشر، بلکه بر اوضاع و اشکاالت زندگی بشري، توسعه دهند
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، فرانسیس بیکن )1660(دند را براي پیشرفت علوم طبیعی بنیان نها)) انجمن سلطنتی لندن((انگلیسیها هنگامی که 

الیبنیتز بیکن را پدید . در آتالنتیس نو راه را به آنها نشان داد)) مجلس سلیمان((را الهام دهنده آن دانستند شاید

، آن را )1751(فیلسوفان فرانسه پس از نشر دایرهالمعارف خود، که بنیان آن عصر را تکان داد. آورنده فلسفه دانست

اگر در این کار توفیق یافتیم، بیشتر مرهون :((دیدرو درباره دایرهالمعارف چنین نوشت. دا کردندبه فرانسیس بیکن اه

بیکن، لردچانسلر، هستیم که نقشه یک فرهنگ عمومی علوم و فنون را در عصري که تقریبا در آن علم و ادبی نبود 

هاي روز را نوشت، کتابی درباره آنچه بایستی  آن نابغه خارقالعاده، در عصري که امکان نداشت تاریخ دانسته. طرح کرد

)) بزرگترین، جامعترین، و فصیحترین، فیلسوف((آالمبر نیز در نهایت شوق و ذوق بیکن را / د.)) بدانند نگاشت

هنگامی که انقالب کبیر فرانسه از همان نهضت تنویر افکار الهام گرفت، کنوانسیون آثار بیکن را به خرج . دانست

طرز فکر انگلیسیها از هابز گرفته تا سپنسر به استثناي بارکلی، وهیوم و طرفداران هگل به طرز فکر . داد دولت انتشار

و  ;تمایل او به تجسم جهان طبق مفهومات دمو کریتوس، هابز را به ماتریالیسم متمایل ساخت. بیکن شباهت یافت

در آن مطالعه ذهن از متافیزیک روانی فارغ خواهد  تکیه وي بر استقرا، الك را به روانشناسی تجربی متمایل کرد که

با فلسفه هلوتیوس، در واداشتن بنتم به یکسان دانستن )) ثمرها((و )) وسایل آسایش((تاکید او در مورد  ;بود

  . روحیه بیکن بود که انگلستان را براي انقالب صنعتی آماده ساخت. سودمندي و خیر، سهیم بود

وي مانند بعضی از جانشینانش خود پرست . یس بیکن را در سرلوحه عصر خود قرار بدهیمبنابراین میتوانیم فرانس

نبود، و هرگونه اندیشهاي را که به مرحله تجربه واقعی در نیامده بود، و هر نتیجهاي را که تمایالت در آن مدخلیت 

ده و احساسات قرار میگیرد و فهم بشر نور صرف نیست، بلکه تحت تاثیر ارا: ((بیکن میگفت. داشتند، نمیپذیرفت

علومی از اینجا ناشی میشوند که میتوان آنها را از علوم دلخواه آدمی نامید، زیرا بشر چیزي را که مایل است درست 

بیکن خردي را ترجیح میداد که از حقایق ناشی شده باشند، و میگفت که از اتحاد نزدیک و .)) باشد زودتر میپذیرد

بیکن، مانند فیلسوفان قرن .)) نیرو، یعنی آزمایشی و عقالنی، امید بسیار میتوان داشتخالصتري میان این دو 

اما اتکا . هیجدهم، خرد را دشمن مذهب یا جانشین آن نمیدانست، بلکه در فلسفه و زندگی جایی براي هر دو باز کرد

  به احادیث و منابع موثق را نمی 

هاي عوامانه، تبیینات عقالنی و طبیعی را  اخالت فوق طبیعی و افسانهپذیرفت و، به جاي استنباطهاي احساساتی و مد

خواه بیکن . وي براي هر علمی پرچمی برافراشت و همه متفکران قرون بعدي را به دور آن گرد آورد. قبول داشت

هانی علم، خواسته باشد و خواه نه، کاري که او طالب آن بود، یعنی تشکل کامل تحقیقات علمی و توسعه و انتشار ج

نطفه عمیقترین رویدادهاي هیجانانگیز دوران جدید را در خود داشت، یعنی این که مسیحیان، خواه کاتولیک و خواه 

در آن زمان تنها مقدمه آن درام . پروتستان، مجبور شدند در مقابل گسترش و نیروي علم و فلسفه به مبارزه پردازند

  . به جهانیان اعالم شده بود
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فصل هشتم

  شورش بزرگ

1625 -1649  

  

I -  اقتصاد در حال تغییر  

صد و چهل و چهار سال پیش از آنکه لویی شانزدهم کفاره گناهان اجداد خود را بدهد، انقالبی که تفوق پارلمنت را 

  . برقرار داشت و باعث اعدام پادشاهی شد، از کشمکش اقتصادي و رقابتهاي مذهبی به وجود آمد

سلطنت در اروپاي باختري تشکیالتی بود که نقطه  ;که اساس آن بر کشاورزي قرار داشت فئودالیسم تشکیالتی بود

در انگلستان دو تکامل اقتصادي باعث . اعتالي فئودالیسم به شمار میرفت و با اقتصاد مالک و زمین پیوستگی داشت

اي لقب و خرده مالکان به یکی تکامل طبقه متوسط و بدون لقب بود که میان اعیان دار. قطع این پیوستگی شدند

این طبقه از اقدامات پادشاه، دربار، و قوانین مملکت، که بر طبق سنن قرون وسطی بود، اظهار نارضایتی . وجود آمدند

اما خواهان حکومتی بود که تابع پارلمنت باشد  ;میکرد، و کرسیهایی در مجلس عوام میخرید یا به تصرف در میآورد

بانکداران، بازرگانان، (تکامل دیگر عبارت از افزایش ثروت گروه بورژوا. ات آن طبقه را اجرا کندو این پارلمنت نیز نظری

تقاضاي این طبقه مبنی بر داشتن نماینده در پارلمنت با قدرت . بود) صاحبان صنایع، وکالي دادگستري، و پزشکان

ند و فقط جهت جلوگیري از اقدامات این عوامل انقالبی داراي عالیق مشترکی نبود. اقتصادي آن تناسب داشت

مالکان نسبدار، درباریان متفرعن، و پادشاهی که وجود اشراف موروثی را براي نظم اقتصادي و سیاسی کشور الزم 

  . میدانست با یکدیگر همکاري میکردند

. ول تغییر میداداقتصاد انگلستان سال به سال نقطه اتکا و اساس خود را از زمین غیر منقول به پول و دارایی منق

به  1620و در  ;)1958بر حسب پول امریکا(دالر  300به  - فلز–، یک کارخانه برنج 1540پیش از سال 

هاي  هاي زیادي به کار رفته و باعث ایجاد کارخانه ، سرمایه1650تا سال . دالر سرمایهگذاري احتیاج داشت125000

هاي توپریزي در برندلی، و حفر معادن عمیق  فورد، کارخانههاي کاغذسازي در دارت زاج سفید در یورکشر، کارخانه

از معادن انگلستان بیش از فقط از تعداد محدودي  1550در سال . جهت ذغالسنگ، مس، قلع، آهن، و سرب شده بود

. تن استخراج میشد20000از چند معدن هرکدام بیش از  1640در سال  ;تن در سال استخراج میکردند300

با فلز سروکار داشتند به استخراج فلزات و صنایع فلز کاري متکی بودند که در دست سرمایهداران صنعتگرانی که 

همچنین به . کارگر داشتند 1000تا 500هایی میسپرد که بیش از  تشکیالت نساجی موادي را که به کارگاه. بود

کشاورزي نیز از . د سفارشهایی میدادبافندگان و دوزندگانی که در هزاران خانه در شهرها و روستاها پراکنده بودن

سرمایهداران اراضی وسیعی را میخریدند و دور آنها را : اقدامات سرمایهداران در مورد تبدیل و تولید برکنار نماند

بین سالهاي . هاي داخلی و خارجی پشم تهیه کنند کشی میکردند تا براي مردم شهرها گوشت، و براي کارخانه چینه

. رت خارجی انگلستان ده برابر شدتجا 1640و  1610

طی نیمه اول قرن . ((در تاریخ انگلستان سابقه نداشت که شکاف میان غنی و فقیر تا این اندازه عمیق شده باشد

هفدهم، مزد کارگران به آخرین درجه تنزل یافت، زیرا در اثناي آنکه بهاي مواد غذایی رو به افزایش بود، دستمزد رو 

، در 300دستمزد واقعی نجاران در انگلستان  1380را پایه قرار دهیم، در حدود سال  100اگر  .))به نقصان داشت

بود، یعنی به کمترین حد ظرف چهارصد  120، و در عصر چارلز اول 200، در عصر الیزابت 370برابر با  1480سال 

یک کارخانه ماشین چوببري را، بیکاري به اندازهاي شدید بود که چارلز دستور تخریب  1634در سال . سال رسید
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جنگ با فرانسه . که بتازگی احداث شده بود، صادر کرد، زیرا ایجاد این کارخانه باعث طرد عده زیادي ارهکش میشد

سبب  1630-1629موجب افزایش مالیات، جنگ در فرانسه باعث خرابی تجارت خارجی، و محصول بد در سالهاي 

اقتصاد، ضمن گسترش خود، بحرانهایی  1638و 1632- 1629شد، و در سالهاي  باال رفتن قیمتها تا حد دوره قحطی

هاي انگلیسی را به امریکا راندند و  همه این عوامل به اضافه کشمکش مذهبی، بسیاري از خانواده. به وجود آورد

  . ور ساختند انگلستان را در جنگی داخلی که قیافه و سرنوشت آن ملت را تغییر میداد غوطه

نواحی شمالی انگلستان براي کشاورزي . بقاتی نیز به صورت جنگ محلی و مبارزه برسر اصول اخالقی در آمدجنگ ط

لندن و نواحی جنوبی بیشتر صنعتی و  ;مناسب بودند و اکثر ساکنان آن پنهانی از مذهب کاتولیک پیروي میکردند

حقوق گمرکی که حافظ منافع آن بود طبقه جدید پیشهور، ضمن آنکه به انحصارات خود و . پروتستان بودند

دلبستگی داشت، خواهان اقتصاد آزادي بود که در آن دستمزدها و قیمتها با عرضه شدن کار و کاال تعیین شود، 

هیچگونه نظارت فئودالی یا دولتی بر تولید و توزیع و سود و دارایی در میان نباشد، و مرابحه و اقدامات بازرگانی و 

 بارونها و کشاورزان آنان تابع تعهدات متقابل و مسئولیت دسته. و ناپسندیده به شمار نیایند سرمایهگذاري مذموم

نظارت دولت بر دستمزدها و قیمتها، و منظم شدن شرایط استخدام و بهره ). مرسوم در دوره فئودالیسم(جمعی 

  . برداري بودند

رایی خودشان، در نتیجه تاثیر تورم پولی بر روي این عده، به انضمام طبقه متوسط و دولت، احساس میکردند که دا

از این لحاظ، به آن عده از وکالي دادگستري که . ها یا مالیاتها، در معرض خطر قرار گرفته است مطالبات و ماالالجاره

رت در اداره امور سهم مهمی داشتند، و به بازرگانانی که بر شهرها مسلط بودند، به چشم حقارت مینگریستند و از قد

بازرگانان لندن، که سیصد هزار جمعیت در مقابل پنج میلیون جمعیت انگلستان داشتند و قادر به تشکیل یک ارتش 

. و ایجاد یک انقالب بودند، میترسیدند

II -1649- 1624: کشمکشهاي مذهبی   

گانان و پیرایشگران پادشاه جدید، که طبق سنن فئودال و قوانین اجتماعی انگلستان پرورش یافته و در میان بازر

حق داوري انفرادي، که هر . لندن خود را گم کرده بود، در نتیجه تنوع و شدت عقاید مذهبی، بسیار ناراحت شد

در یک رساله از . دینی تا زمان نیل به قدرت طرفدار آن بود، به انضمام اشاعه کتاب مقدس، باعث تنوع مذاهب شد

گذشته از اختالفات موجود میان . دوهشتاد فرقه مذهبی یاد شده استبیست و نه فرقه، و در رساله دیگر از ص

پروتستانها و کاتولیکها، اختالف شدیدي نیز میان پروتستانها، که به انگلیکانها و پرسبیترها و پیرایشگران تقسیم شده 

، )جمهوري بودندکه در فکر تاسیس حکومتی (از طرف دیگر، پیرایشگران به فرقه استقاللیان . بودند، وجود داشت

که منتظر ظهور (پنجم، اصحاب سلطنت )که با جنگ و شورش و سوگند خوران مخالفت میورزیدند(فرقه کویکرز 

که عقیده داشتند برگزیدگان ( آنتینومیانیسم، طرفداران عقیده )عیسی براي حکومت کردن در روي زمین بودند

یکی از اعضاي پارلمنت شکایت میکرد که . ، و عدهاي دیگر تقسیم شده بودند)خداوند تابع قوانین بشري نیستند

دي یا صنعتگران منبرهایی برپا کردهاند و مذهب خود را با حرارت تبلیغ میکنند، و بسیاري از آنها خواستهاي اقتصا

ها، آناباتیستها بودند که فقط اشخاص بالغ را  غیر از این فرقه. سیاسی خود را در لفاف کتاب مقدس پنهان میدارند

و به دو گروه باتیستهاي عمومی و باتیستهاي ) 1606(تعمید میدادند، و باتیستها بودند که از انفصالیون جدا شدند 

  . دیر طبق گفته کالون را رد میکرد، و گروه دوم به آن اعتقاد داشتگروه اول اصل تق ;)1632(خصوصی تقسیم شدند 

. ها و مباحثات پرحرارت آنان باعث شد که اقلیت کوچکی نسبت به همه اشکال مسیحیت تردید کند تکثیر فرقه

هالن و اسقف فاذربی متاثر بود از اینکه کتب مقدس مفهوم خود را از دست دادهاند و فقط به شیوهاي که شایسته جا

که گروه زیادي یا به شکاکیت یا الحاد ) 1646(جیمز کرنفرد کشیش میگفت . دیوانگان است تعلیم میشوند
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فهرستی از اشتباهات، : در جزوهاي تحت عنوان درهاي جهنم گشوده شده. گرویدهاند، یا به هیچ چیز اعتقاد ندارند

آیا کتاب مقدس متن درست و غیر جعلی است یا  بدعتها، و کفرهاي رو به گسترش این زمان نوشته شده بود که

اینکه به دست بشر ساخته شده است، و آیا میتواند خدایی حقیقی را به ما بنمایاند طبق عقیده کفرآمیز دیگري، 

خرد درست عبارت از فرمانروایی ایمان است و ما باید به کتب مقدس، اصول تثلیث، تجسم خدا به صورت انسان، و ((

عده زیادي از شکاکان، به قیامت و الوهیت .)) ، تا آنجا که با خرد سازگار باشد، ایمان داشته باشیممسئله قیامت

عده روزافزونی از متفکران، که به نام خداپرستان موسوم شده بودند، درصدد برآمدند که میان . عیسی معتقد نبودند

ادوارد لرد . ه اعتقاد به خدا و خلود روح باشدشکاکیت و مذهب راهی بیابند و پیشنهاد کردند که مسیحیت محدود ب

هربرت آوچربري، با نوشتن رساله جالبی در باره حقیقت، سعی کرد که به پیشنهاد خداپرستان جنبهاي فلسفی بدهد 

هربرت میگفت که حقیقت ربطی به کتاب مقدس ندارد، کلیسا یا هیچگونه مرجع دیگري نمیتواند آن را به ). 1624(

بنابراین، بهترین مذهبها به جاي آنکه مذهبی الهامی . ند، و بهترین گواه حقیقت موافقت همگانی استمردم اعطا ک

. است و باید به اصولی که به طورکلی مورد قبول مذاهب مختلف باشند محدود شود)) طبیعی((باشد، مذهب 

ي از تقوا پرستید، و در این دنیا یا وجود دارد که باید او را با پیرو)) موجودي عالی((همچنین میگفت که در جهان 

طبق عقیده اوبري، هنگامی که کلیسا حاضر نشد . بعد از آن رفتار خوب پاداش نیک، و رفتار بد پاداش بد مییابد

  . درگذشت)) بآرامی((آخرین مراسم را در باره هربرت مجري دارد، وي 

، کاتولیکهاي انگلستان احتماال یک ربع 1634در سال . پارلمنت از مذهب کاتولیک بیشتر نگران بود تا از بدعتگذاري

کشیش یسوعی نیز در آن کشور  335جمعیت را تشکیل میدادند، و علیرغم قوانین و مخاطرات زیاد، در حدود 

تغییر دین خود را  1625در سال ) لرد بالتیمور(جورج کالورت . اعیان متنفذ آیین دیرین را قبول داشتند. میزیستند

چارلز فرمانی به او داد تا مستعمرهاي را که بعدا به نام مریلند موسوم شد تاسیس  1632ت، و در سال اعالم داش

هانریتا ماریا، ملکه کاتولیک، ماموري مخفی به رم فرستاد تا کاله کاردینالی را براي یکی از اتباع انگلستان به . کند

یک اجازه اقامت در انگلستان بدهد، به شرط آنکه پاپ پادشاه انگلیکان حاضر شد که به یک اسقف کاتول. دست آورد

. ، ولی پاپ این پیشنهاد را نپذیرفت)1634(اوربانوس هشتم با نقشه چارلز در مورد یک ازدواج سیاسی موافقت کند 

از  کاتولیکها خواهان رواداري مذهبی بودند، ولی پارلمنت، که تعصب کاتولیکها، کشتار سن بارتلمی، و توطئه باروت را

یاد نبرده بود و نمیخواست که در باره اراضی پروتستانها، که زمانی در تصرف کاتولیکها بود، تحقیقاتی کند، برعکس، 

. اجراي کامل قوانین ضد کاتولیکی را خواستار شد

 در این هنگام تمایالتی علیه پاپ، مخصوصا در میان طبقه متوسط، پیدا شد و این گروه مخالفت خود را با ورود

کلیساي رسمی از . کشیشان کاتولیک و دلبستگی روزافزون طرفداران کلیساي رسمی به آیین کاتولیک ابراز داشتند

به صورت قوانین )) مواد سیونه گانه((آیین انگلیکان قانونا اجباري بود و حتی . حمایت کامل دولت برخوردار بود

یکردند که از طرف یکی از حواریون منصوب شدهاند، و اسقفهاي کلیساي انگلیکان ادعا م). 1628(مملکتی در آمد 

حرف پیروان مسلک پرسبیتري و پیرایشگر، که میگفتند غیر از اسقفها کسانی دیگر نیز میتوانند اشخاصی را به مقام 

بسیاري از کشیشان کلیساي انگلیکان در این عهد افرادي عالم و با حسن . کشیشی برسانند، مورد قبول آنان نبود

 22جیمز آشر، اسقف اعظم آرما، با وجود محاسبه مشهورش که طبق آن میگفت خداوند جهان را در . بودند نیت

این اشتباه تاریخی در چاپهایی که از متن مجاز کتاب . قبل از میالد آفریده است عالمی واقعی بود 4004اکتبر 

که کشیش مخصوص سفارت انگلستان در  جان هیلز،. مقدس به عمل آمد، به صورت غیر رسمی مورد قبول واقع شد

  :گفت هلند بود، درباره تردید، خرد، و رواداري چنین می
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کسانی که نزد شما ... یکی تجربه و دیگري استدالل منطقی: تنها دو راه است که ما را به سوي علم رهبري میکند

، و علت آن را نمیگویند، پزشک میآیند و به شما میگویند که چه چیزي را باور کنید، چه کاري را انجام دهید

آنچه به سبب قدیمی بودن در نظرما محترم است .... قدرت واقعی خرد در دیرباوري است.... نیستند، بلکه زالو هستند

نفس .... عامل وقت ارزشی ندارد. گذشت روزگار نمیتواند آن را اصالح کند: در ابتدا چه بوده است آیا غلط بوده است

خواهد همگی مثل خود ما فکر کنند، و همین امر است که باعث ناراحتی کلیسا شده است، نه متمرد ماست که می

.... هرگاه بر اثر اختالف عقیده خود به یکدیگر دشنام نمیدادیم، میتوانستیم قلبا با هم متحد شویم. تنوع عقاید

صفت اول برازندهتر است و ما را  اگر چه. ایمانی حقیقی و رفتاري شرافتمندانه: مسیحی واقعی داراي دو صفت است

هیچ مردي نیست، خواه کافر و خواه .... مسیحی معرفی میکند، صفت دوم سرانجام نتیجه بهتري خواهد داشت

  . بتپرست، که دامن ترحم مسیحیت به او نرسد

مستعار ادوارد نات، یکی از یسوعیها، با نام . در برابر جوانمردي هیلز عکسالعملی نشان ندادند)) بتپرستان((بعضی از 

رسالهاي تحت عنوان اشتباهات در خیرات نوشت و در آن ادعا کرد که، قطع نظر از تصادفات، هیچ پروتستانی 

ولی ویلیام چیلینگورث در رسالهاي تحت عنوان مذهب پروتستانها راه مطمئنی به سوي . رستگار نخواهد شد

این . خالف آن عقیده را به محکومان وعده میداد. میرفترستگاري است، که رساله مهم مذهبی آن عصر به شمار 

به مذهب کاتولیک گرویده و به مسلک پروتستان در آمده بود، و هنوز هم  ;شخص با هر دو فرقه آشنایی داشت

وي چنان به شک و تردید عادت کرده بود که بتدریج به ((طبق گفته کلرندن،  ;قسمتی از عقاید کهن را میپذیرفت

یکی از فصیحترین سخنگویان این .)) نان نداشت و نسبت به عمیقترین اسرار مذهبی تردید نشان میدادچیزي اطمی

هاي او، که بهتر از مواعظ بوسوئه به شمار میروند،  موعظه. کشیشان آیین انگلیکان در عصر چارلز جرمی تیلر بود

تیلر از طرفداران سرسخت چارلز اول . رآمده استحتی یکی از فرانسویان بر اثر آنها به هیجان د ;هنوز قابل خواندنند

هاي پرسبیتري و پیرایشگر در پارلمنت اکثریت داشتند و متعصبانه  هنگامی که فرقه. و از پیشنمازهاي ارتش او بود

به طرفداران متعصب کلیساي انگلیکان میتاختند، تیلر کتابی تحت عنوان آزادي پیشگویی منتشر ساخت که در آن 

وي گفت که هر فرد مسیحی که اعتقادنامه حواریون را قبول . با کمرویی به راه اعتدال و رواداري فراخواندطرفین را 

و باید کاتولیکها را آزاد گذاشت، مگر اینکه بخواهند تسلط پاپ را بر  ;کند، باید از طرف کلیسا به محبت پذیرفته شود

. کنندانگلستان و پادشاهان ثابت 

تیلر در جنگ داخلی انگلستان توسط حزب پارلمنت دستگیر و زندانی شد، ولی پس از روي کار آمدن چارلز دوم به 

نفوذ روزافزون مذهب کاتولیک در وجود مرد . مقام اسقفی رسید و شوق و ذوق او براي رواداري مذهبی فرو نشست

این مرد، که ویلیام الد نام داشت و داراي عقاید و اراده مخصوصی . انگلیکان بود ظاهر شد متنفذي که تابع کلیساي

وي مانند . گذشته از این، بسیار پرهیزکار، سختگیر، و تغییرناپذیر بود. بود، میخواست یا فرمانروایی کند یا بمیرد

جاد یک حکومت موفق الزم است، و کشیشی واقعی این موضوع را بدیهی میپنداشت که وجود مذهب واحد براي ای

هاي پرسبیتري  الد، علیرغم میل فرقه. یک سلسله تشریفات پیچیده براي یک مذهب موثر و آرامکننده ضروري است

 ;محراب، سکوي وعظ، و ظرف تعمید را بیارایند ;و پیرایشگر، پیشنهاد کرد که هنر را دوباره به خدمت کلیسا بگمارند

یکی از اقدامات او که . و جامه سفید و گشاد را دوباره بر تن کشیشان بپوشانند ;ایی بیفزایندصلیب را به مراسم کلیس

باعث رنجش عده زیادي شد این بود که فرمان داد میز مخصوص تناول عشاي ربانی را، که سابقا وسط صدر کلیسا 

  . یالیه شرقی کلیسا بگذارندقرار داشت و تا مدتی به منزله جاي کاله محسوب میشد، در پشت نردهاي در منته

بیشتر این تغییرات، تجدید آداب و قوانین عصر الیزابت بود، ولی در نظر پیرایشگران، که سادگی را دوست میداشتند، 

ظاهرا الد احساس میکرد که . به مثابه بازگشت به مذهب کاتولیک و تجدید اختالف میان کشیش و مردم بود
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کلیساي رم با نظریات او . ا با مراسم، و کشیش را با هالهاي از تقدس محاط کندکلیساي کاتولیک حق دارد مذهب ر

الد این عطا را مودبانه رد کرد، ولی پیشنهاد کلیساي رم . موافق بود، و حاضر شد یک کاله کاردینالی براي او بفرستد

و او را به عضویت ) 1623(چارلز به او عنوان اسقف اعظم کنتربري داد . باعث تایید انتقادات پیرایشگران شد

مردم شکایت میکردند . سر اسقف دیگري نیز به عنوان لرد چانسلر در اسکاتلند تعیین شد. خزانهداري منصوب کرد

. اند که روحانیان دوباره، مانند دوره تفوق کلیسا در قرون وسطی، قدرت را به دست آورده

. گرفت که آداب مذهبی و اخالق انگلیسیها را تغییر دهد زعیم مذهبی تازه انگلستان در قصر خود در لمبث تصمیم

دادگاه ((ها را توسط  وي این جریمه. هاي سنگین از زناکاران، صدها دشمن براي خود تراشید ولی با گرفتن جریمه

یک هیئت دادرسی که به فرمان الیزابت تشکیل یافته بود، و در این هنگام بیشتر اعضاي آن از )) (هیئت عالی

و وجوه آن را، علیرغم میل جریمهشدگان، به مصرف تعمیر کلیساي جامع سینت پول و  ;اخذ میکرد) نیان بودندروحا

کشیشانی که مراسم مذهبی جدید را نمیپذیرفتند، . طرد وکیالن، خردهفروشان، و یاوهگویان از صحن آن میرسانید

یوسته از آن مراسم انتقاد میکردند و اصول از عواید کلیسایی محروم میشدند، و نویسندگان و سخنگویانی که پ

مسیحیت را مورد تردید قرار میدادند یا از تشکیالت اسقفی جدید انتقاد میکردند، تکفیر میشدند، یا در غل و زنجیر 

  . ماندند، یا گوشهاي خود را از دست میدادند می

، 1628در سال . ومت او را در نظر بیاوریمبراي آنکه بتوانیم سرنوشت الد را درك کنیم، باید سبعیت مجازاتهاي حک

آوردند و او را به نوشتن کتابی که )) تاالر ستاره((به تحریک او، یک کشیش پیرایشگر موسوم به الگزاندر لیتن را به 

سپس او را در غل و زنجیر نهادند، و مدت . حکومت اسقفها را شیطانی و مخالف عیسویت میدانست متهم کردند

پر از موش صحرایی و موش معمولی و در معرض برف و باران بود نگاه ((حبس مجرد، و در اطاقی که  پانزده روز در

آنگاه او را به چوبی بستند و با طناب ضخیمی سیوشش . موهاي سرش ریخت و پوست بدنش کنده شد.)) داشتند

گذشته از این، . م در پیلوري نهادندضربه بر پشت عریانش نواختند و در ماه سرد نوامبر مدت دو ساعت او را در مال عا

 1633در سال . گوشهایش را بریدند، و او را به حبس ابد محکوم کردند. صورتش را داغ کردند، دماغش را شکافتند

لودویک بویر به الد تهمت زده بود که قلبا کاتولیک است، و به همین مناسبت او را جریمه، داغ، و ناقص عضو کردند 

  . وم ساختندو به حبس ابد محک

ویلیام پرین، که از فتنهجویان پیرایشگر بود، در کتابی تحت عنوان اخبار اپیسویچ اسقفهاي الد را خادم پاپ و 

هاي او را داغ کردند، گوشهایش را بریدند، و  این بود که گونه. شیطان نامیده و اسقفها را مستحق چوبه دار دانسته بود

زنی که اصرار ورزیده بود که یکشنبه به ). 1640(پارلمنت طویل او را رها ساخت او را به زندان افکندند، تا آنکه 

  . عنوان روز استراحت محسوب شود، مدت یازده سال را در زندان گذرانید

دشمنان عمده الد، یعنی پیرایشگران، با او در عدم رواداري و سختگیري مذهبی موافق بودند، و چنین میپنداشتند 

جه منطقی اصالالهی عیسویت و کتب مقدس است، و هرکه با چنین مذهبی مخالفت کند یا جانی که این نظریه نتی

فرقه پرسبیتري از . است یا احمق، و جامعه باید از محکومیتهایی که از تعلیمات او ناشی خواهد شد حفظ شود

ا، پیروان آیین پارلمنت مصرا درخواست کرد که قوانینی وضع کند که به موجب آن هرکس عقاید کاتولیکه

باتیستها، یا کویکرز را تبلیغ کند به حبس ابد محکوم شده، و هرکس که اصول تثلیث یا تجسم خدا به  آرمینیوس،

ول مسیحیت را اما طرفداران کرامول میگفتند که نسبت به همه کسانی که اص. صورت انسان را رد کند اعدام شود

میپذیرند باید رواداري کرد، ولی کاتولیکها، پیروان مذهب اونیتاریانیسم، و مدافعان اسقفها را از این عده مستثنا 

بسیاري از . هاي مختلف وجود داشت که شمارش آنها دشوار است درمیان پیرایشگران به اندازهاي فرقه. میدانستند

دي فرد در سیاست پیروي میکردند و معتقد بودند افراد باید بدون نظارت آنها صد درصد از مذهب کالون و از آزا
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اسقفها امور خود را اداره کنند، و مذهب باید بدون تشریفات و موافق با تساوي افراد در امور مدنی، سیاسی، 

بودند، ولی این عده با فرقه پرسبیتري در علوماالهی موافق . غیرنظامی، و فارغ از مزاحمت هنرهاي مذهبی باشد

هاي روحانی را که کشیش و غیر کشیش در آن عضویت داشتند، و به عقیده آنها داراي قدرت اسقفی میشدند،  دادگاه

گذشته از این، طرفدار تفسیر لفظی کتاب مقدس بودند، و ادعاي خرد را در داوري حقایق منزله . رد میکردند

مانند یهودیها خود را قومی برگزیده . ترام میگذاشتندبه کتاب عهد عتیق مانند عهد جدید اح. نمیپذیرفتند

خدا را یهوهاي خشمناك میشمردند و، . میدانستند، و به کودکان خود نامهاي بزرگان و قهرمانان تورات را میدادند

و پیش از تولد، به فرمان مستبدانه خداي بیرحم، )) فرزندان خشمند((طبق عقیده کالون، میگفتند که بیشتر مردم 

تنها عده معدودي نه بر اثر کارهاي نیک، بلکه در نتیجه لطف  ;راي همیشه محکوم به سوختن در آتش جهنمب

گروهی از آنان چنین میپنداشتند که با خداوند سخن میگویند و گروهی . خداوند و طبق دلخواه او انتخاب میشوند

به نظر میرسید . تظار عذابهاي ابدي مینالیدندها گردش میکردند و در ان دیگر که خود را محکوم میشمردند در کوچه

  . که رعد خداوند همیشه برفراز سر مردم غرش میکند

. تقریبا از میان رفت)) انگلستان شادکام((در رعب و وحشتی که انگلیسیها شخصا بر خود مستولی کرده بودند، 

را به احساس گناه و ترس از انتقام  اومانیسم رنسانس و ناتورالیسم پرشور انگلیسیها در عصر الیزابت جاي خود

بیمی که سابقا رهبانان از هواي . خداوند، که بیشتر لذات را فریبهاي شیطان و مخالف میل خود میدانست، داد

، و هر ))ناشی از هرزگی((پرین هرگونه روبوسی را . نفسانی داشتند بازگشت و به عدهاي بیشتر از سابق سرایت کرد

هاي رنگی،  در نظر بسیاري از پیرایشگران موسیقی، جام شیشه. میدانست)) شهوتانگیز(( گونه رقص زن و مرد را

تصاویر مذهبی، رداي کتانی و سفیدکشیشان، و وجود کشیشان تدهین شده به منزله موانعی در راه ارتباط مستقیم 

هاي آن را  میخواندند و جملهپیرایشگران کتاب مقدس را با دقتی آمیخته به احترام . بشر با خدا به شمار میرفتند

هاي خود  بعضی از متعصبان متنهاي کتاب مقدس را روي جامه. تقریبا در هر مطلبی و در هر عبارتی به کار میبردند

را براي نشان دادن )) در حقیقت((و )) بلی((، ))حقیقت((قالبدوزي میکردند، و آنها که پرهیزکارتر بودند کلمات 

پیرایشگران متعصب به کار بردن لوازم آرایش را منع میکردند و آرایش موي سر را . ندصداقت خود استعمال میکرد

. ملقب شدند) گردسران)) (راوندهدز((و چون موي سر خود را کوتاه نگاه میداشتند، به  ;ناشی از بلهوسی میدانستند

رساندن به خرس و گاو را وحشیگري ، آزار )درواقع همین طور هم بود(ها را فضاحتبار میدانستند  این عده تماشاخانه

همچنین شادي کردن در جشنها، به صدا در آوردن زنگها، گرد . میشمردند، و اخالق درباریان را کفرآمیز میدانستند

گذشته از این، هرگونه . میکردند نوشیدن به سالمتی اشخاص، و ورقبازي را محکوم ،))رقصستون ((آمدن به دور 

)) سبت((آن روز را به عبادت خدا تخصیص دادند، و قرار شد که به نام . بازي را در روز یکشنبه ممنوع ساختند

هنگامی که چارلز اول و الد یکی از فرمانهاي جیمز اول را تجدید کردند، و اعالمیهاي موسوم به . موسوم شود

اختند، و بازیهاي روز یکشنبه را پس از دعا و نماز یکشنبه آزاد کردند، پیرایشگران، که منتشر س)) اعالمیه ورزشها((

پیرایشگران جشن تولید مسیح را نیز کاري عبث میدانستند ). 1633(میلتن نیز جزو آنها بود، لب به اعتراض گشودند 

ند، همچنین بسیاري از مراسم جشن و از اینکه مردم در این هنگام به رقص و پایکوبی میپرداختند سخت متاسف بود

تولد مسیح را حقا منسوب به بتپرستان میدانستند و میگفتند که عید میالد مسیح باید مخصوص روزهگیري و کفاره 

. پارلمنت را بر آن داشتند که این نظریه را تایید کند 1644دادن باشد، و در سال 

اهمیت میدادند، پیرایشگران نیز در مهم شمردن آن از  همان گونه که پروتستانها بیش از کاتولیکها به وعظ

شهردار ناریچ براي شنیدن موعظه بیشتري به لندن . همگی مشتاق شنیدن موعظه بودند. پروتستانها پیش افتادند

یکی از پارچه فروشان، به سبب آنکه در کلیساي صنفی او فقط یک بار مجلس وعظ در روزهاي یکشنبه برپا  ;میرفت
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مخصوص براي رفع این احتیاج به وجود آمدند، و آنها عبارت )) واعظان. ((ه عنوان اعتراض از آن کناره گرفتمیشد، ب

از کسانی بودند که از طرف خود بخش استخدام میشدند تا در روزهاي یکشنبه، عالوه بر موعظه معمولی کشیش، 

ردند و شنوندگان را با توصیف جهنم بسیاري از واعظان پیرایشگر کار خود را جدي تلقی میک. وعظی بکنند

یکی از ایشان مستها را در میان حاضران با اشاره  ;بعضی از آنان علنا نام گناهکاران را بر زبان میآوردند. میلرزاندند

. دست نشان میداد و روزي که از زنان روسپی سخن میگفت، زن یکی از محترمان بخش را به عنوان نمونه ذکر کرد

شنوندگان خود میگفت که اگر زنا، سوگند خوردن، فریب دادن، و نقض مراسم روز یکشنبه مردم را  واعظ دیگري به

کشیشان پیرایشگر وظیفه خود . به بهشت برساند، در آن صورت تمام ساکنان آن بخش رستگار خواهند شد

ه از این، دست کشیدن از کار گذشت. میدانستند که نوع رفتار، لباس، مطالعه، و تفریح مردم را تعیین یا تحریم کنند

پرستان یا کاتولیکها برقرار شده بود، ممنوع میشمردند و بدین ترتیب  در روزهاي تعطیل را، که طبق مراسم بت

پیرایشگران همگی را به رعایت اصول اخالقی فرا میخواندند، و مردم را به تلقین . پنجاه روز غیر تعطیل به ایام افزودند

. فس، احتیاط، اقتصاد، و کار ترغیب میکردندشجاعت، اعتماد به ن

این اصول اخالقی موافق ذوق طبقه متوسط بود، زیرا کارگران ساعی به وجود میآورد و اقدامات تجاري و مالکیت 

بدین ترتیب، فقر گناه محسوب میشد، نه ثروت، و تهیدستی را حاکی . خصوصی را از لحاظ مذهبی مشروع میساخت

  . محرومیت از لطف خداوندي میدانستنداز فقدان شخصیت و 

پیرایشگران از لحاظ سیاسی مایل به داشتن نوعی حکومت دموکراتیک و تسلط روحانیان بودند که در آن هیچ گونه 

فرقی، جز امتیازات اخالقی و مذهبی، در میان مردم نباشد، هیچ فرمانروایی جز مسیح، و هیچ قانونی جز کلمه 

همچنین آنان با مالیاتهاي سنگینی که براي حمایت از کلیساي انگلیکان گرفته میشد . دخداوند وجود نداشته باش

پیشهورانی که تابع آیین پیرایشگري بودند چنین احساس میکردند که آن دستگاه عالی و پرخرج آنها . مخالف بودند

پیرایشگران اگر چه .)) و میرودتجارت ملت در این خلیج اسقفی فر((و طبق گفته یکی از رساله نویسان،  ;را میدوشد

همان گونه که در اعصار بعد به آزادي زیاد اهمیت داده . از ثروت دفاع میکردند، مخالف تجمالت بیهوده اشراف بودند

و شاید بتوان گفت قوانین غیر انسانی آنها براي اصالح  ;شد، پیرایشگران رعایت اصول اخالقی را به حد افراط رساندند

این عده بعضی از با ارادهترین افراد تاریخ را به وجود آوردند، . یسیها در عصر الیزابت الزم و ضروري بوداخالقیات انگل

همچنین حکومت پارلمانی و محاکمه به . مانند کرامول، میلتن، و کسانی که سرزمین وحشی امریکا را فتح کردند

هاي آنها، و  گینی و متانت انگلیسیها، ثبات خانوادهقسمتی از سن. وسیله هیئت منصفه را براي ما به یادگار گذاشتند

  . و این کار عبث نبوده است. درستی زندگی رسمی بریتانیا مرهون زحمات پیرایشگران است

III - پیرایشگران و تئاتر

 همه ویژگیهایی که پیرایشگران را شهره ساخته بودند. نخستین پیروزي پیرایشگران در مبارزه آنان علیه تئاتر بود

، اصول اخالقی شدید آنها، و رفتار موقر و کالم انجیل ))محکومان((و )) برگزیدگان((عقاید مذهبی آنان در مورد 

در سال  ;مانندشان به طرزي زشت و با تصاویر مسخرهآمیز و نابخشودنی روي صحنه مورد استهزا قرار گرفته بودند

ر فرانسوي جرئت کرد که به جاي پسري نقش زنانه در یک زن بازیگ: جنایتی که بدتر از همه بود روي داد 1629

  . تماشاگران بارانی از سیب و تخممرغ گندیده بر سرش باریدند. تئاتر فرایارهاي سیاهبازي کند

ممکن بود درامنویسان تازه فرقه پیرایشگران را تشکیل دهند، زیرا گر چه گاهگاهی براي ارضاي خاطر تماشاگران 

فیلیپ مسینجر در نمایشنامه خود . ت و زننده میکردند، رویهمرفته افراد با تربیتی بودندطبقه پایین شوخیهاي زش

تحت عنوان طریقه جدیدي براي پرداخت قروض قدیم به عفت و فضیلت نتاخت، بلکه به حرص و طمع انحصار 

جود نداشت، ولی نشان در این نمایشنامه اشعار عالی، بذلهگویی شیرین، و صنایع بدیعی زیبا و ;کنندگان حمله برد
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میداد که چگونه غاصب بیوجدان سرانجام به دادگاه کشانده میشود، و هر پنج پرده بیآنکه در آنها سخنی از زنان 

جان فورد، براي جلب تماشاگران، نمایشنامهاي تحت عنوان افسوس که او . روسپی به میان بیاید، به پایان رسید

و اگر تماشاگران  ;شنامه قلب شکسته هر دو داراي لحن مالیم و موقرانه بودندفاحشه است نوشت، ولی این اثر و نمای

  . آمدند ها هنوز روي صحنه می جدید طاقت دیدن قتل عامهاي آخر داستان را داشتند، شاید آن نمایشنامه

ه فرستاد، در هنگامی که ویلیام پرین، سردسته بیباك پیرایشگران، کتاب خود را با عنوان عذاب بازرگان به چاپخان

پرین وکیل دادگستري بود و ادعایی در مورد بیطرفی . حقیقت شدیدترین انتقاد خود را از تماشاخانه به عمل آوردند

او صورت دعوایی در حدود هزار صفحه براي شاکی تنظیم کرد و با نقل مطالبی از کتاب مقدس و اولیاي  ;نداشت

درام توسط شیطان ساخته شده و در آغاز براي ستایش او بوده  کلیسا و حتی از فیلسوفان مشرك، ثابت کرد که

ها کفرآمیز و شرمآور و پر از بوس و کنارهاي عاشقانه، حرکات بلهوسانه، و  همچنین نوشت که بیشتر نمایشنامه. است

و بیشتر  ;رقص شیطنتآمیز است و هر قدم آن شخص را به سوي جهنم رهبري میکند ;آهنگهاي شهوتانگیزند

کلیساي خداوند ((گذشته از این وي عقیده داشت که تنها مدرسه شایسته . گران جانی، کافر، و خدانشناسندبازی

اگر آنان .)) ها، و کتب مقدس به درد خواندن عیسویان میخورند فقط تورات، انجیل، موعظه ;ها است، و نه تماشاخانه

خورشید و ماه و سیارگان و ستارگان و هزارگونه احتیاجی به تفریح داشته باشند، از مشاهده مناظر متعددي از 

و مشامشان از بوها و عطرهاي بینظیر . ... گوششان از نغمات مرغان نوازش خواهد یافت. مخلوق لذت خواهند برد

از . ... همچنین از طعم خوش همه موجودات خوردنی محظوظ خواهند شد ;ها معطر خواهد شد گیاهان و گلها و میوه

گذشته از این، خداوند لذت دوستی،  ;ها، استخرها، و جنگلها حظی کامل خواهند یافت رودخانهدیدن باغها، 

. خویشاوندي، زناشویی، و داشتن فرزند و ملک و ثروت و همه مواهب خارجی دیگر را به آنان ارزانی داشته است

شده بودند، در حالی که ملکه تنی  این دلیلی عالمانه و رسا بود، ولی در آن کتاب همه زنان بازیگر روسپی نامیده

هانریتا . چند از زنان بازیگر را از فرانسه وارد کرده بود و خود سرگرم تمرین براي شرکت در یک نقاببازي درباري بود

پرین اظهار داشت که قصد . ماریا از این سخنان رنجید، والد، پرین را به جرم انتقادي فتنهانگیز به دادگاه فرا خواند

معالوصف، با خشونتی که . دن ملکه را نداشته است، و به سبب زیادهروي در کتاب خود پوزش خواستهجو کر

لیره  5000پیرایشگران آن را مدتها به خاطر داشتند، پرین از وکالت دادگستري محروم و به پرداخت مبلغ نامقدور 

وي در زندان کتاب . ر دو گوشش را بریدندآنگاه او را در پیلوري نهادند و ه. و حبس ابد محکوم شد) دالر 250000(

و در آن روحانیان عالیمقام آیین انگلیکان را خائن و به منزله گرگان حریصی ). 1636(اخبار ایپسویچ را نوشت 

دوباره او را در پیلوري نهادند و ته مانده گوشش را نیز . دانست، و توصیه کرد که روحانیان مذکور را به دار آویزند

  . از زندان نجات یافت 1640رین بدین ترتیب محبوس ماند، تا آنکه توسط پارلمنت طویل در سال پ. بریدند

این عمل در واقع به منزله اقدام جنگی، و ظاهرا محدود به آن . ها را بست پارلمنت همه تماشاخانه 1642در سال 

النی درام عصر الیزابت، در میان درامی وظیفه طو. به قوت خود باقی ماند 1656بود، ولی تا سال )) پر مصیبت((عصر 

  . که از همه درامهاي انگلستان بزرگتر بود، به پایان رسید

IV -  نثر در دوره چارلز اول  

یکی از آنان . ر انگلستان الاقل دو نفر یافت میشدند که به این منظره پرجوش و خروش با آرامش خاطر مینگریستند

وي، به عنوان .)) آنچه سلدن نمیداند، هیچ کس نمیداند((ود که مردم میگفتند به نام جان سلدن به اندازهاي عالم ب

عتیقهشناس، اسناد دولتی متعلق به دوره تسلط نورمانها را گرد آورد و مجموعهاي به نام القاب اشرافی جمع کرد 

به عنوان  ;شهرت یافتبه عنوان خاورشناس، مطالعاتی درباره شرك انجام داد و به همین مناسبت در اروپا  ;)1614(

حقوقدان، قانون خاخامی را تفسیر کرد و کتابی موسوم به تاریخ مالیات عشریه نگاشت که در آن اصل االهی مالیات 
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شرکت )) درخواست حق((و به عنوان عضو پارلمنت، در متهم ساختن باکینگم و الد و تدوین  ;عشریه را رد کرده بود

سلدن به عنوان نماینده طبقه عوام در مجمع وستمینستر شرکت کرد تا به قول . وي دو بار به زندان افتاد. جست

پس از . ، و از حضار خواست که در مباحثات مذهبی راه اعتدال در پیش گیرند))جنگ خران را ببیند((خودش 

از در اینجا نمونهاي . مرگش، مکالمات وي، که توسط منشی او ثبت شده بود، به صورت اثري کالسیک در آمد

:مطالب آن را نقل میکنم

در اعصار بدوي عقاید . سخن از بدعت به میان آوردن بیهوده است، زیرا بشر نمیتواند غیر از آنچه میاندیشد فکر کند

هیچ کس به . ... هنگامی که پادشاهی یکی از آنها را میپذیرفت، بقیه بدعت به شمار میآمدند. مختلفی وجود داشتند

ممکن است معلومات موادي به دست دهند که با آن کار کنیم، ولی هوش و  ;تر نیستسبب معلومات خود دانا

روزي شیري از گوسفندي . مردان عاقل در ادوار خطرناك چیزي نمیگویند. فراست هنگام تولد بشر با او به دنیا میآید

سپس . از تن جدا کرد گوسفند جواب مثبت داد، و شیر سر او را به جرم حماقت. پرسید که آیا دهانش بو میدهد

. و شیر او را به تهمت چاپلوسی درهم درید. ولی گرگ پاسخ منفی داد. گرگ را پیش خواند و همان سوال را پرسید

  . سرانجام روباه را صدا زد، و عقیده او را خواست، اما روباه گفت که به علت سرماخوردگی قادر به بوییدن نیست

در لندن به دنیا آمد و  1605براون در سال . منزله همان روباه به شمار میرودشخص اخیر سرتامس براون بود که به 

همه جا به فرا گرفتن هنر و علوم و تاریخ  ;در مدرسه وینچستر و در آکسفرد، مونپلیه، پادوا، و لیدن تحصیل کرد

ه همه چیز ابراز داشت، و وي براي انصراف از پزشکی عقاید خود را دربار. و به طبابت در ناریچ اکتفا کرد ;پرداخت

هاي خود را درباره علوماالهی در کتابی تحت عنوان طب مذهبی در لفافه مطالب دیگر با فصاحت بیان کرد،  نظریه

براون در این اثر مانند مونتنی مردي غریب و جالب توجه، . این کتاب از شاهکارهاي نثر انگلیسی محسوب میشود

وي شکاکیت . گویا مطالبی را که درباره دوستی مینویسد از مونتنی نقل میکندپرتخیل، و متغیر به نظر میرسد و 

ضمن اظهار عالقه به دانش و خرد، ایمان خود را نیز ظاهر  ;خود را قربانی تابعیت خویش از کلیساي رسمی میسازد

دوست میدارد و  و صنعت و آهنگ کلمات را ;هاي خویش اشارات و مشتقات کالسیک به کار میبرد در نوشته ;میکند

  . استعمال میکند)) داروي ضدعفونی علیه فساد((سبک را به منزله 

وي در طوالنیترین اثر خود تحت عنوان واگیري عقاید . براون در نتیجه تربیت خویش متمایل به شک و تردید بود

عقاید مذکور از این قرار . دصدها عقیده غلط را که در اروپا متداول بودند شرح داد و از آنان انتقاد کر) 1646(غلط 

گوهر شبچراغ در شب روشنایی میدهد، فیل مفصل ندارد، عنقا از خاکستر خود دوباره زنده میشود، سمندر : بود

میتواند در آتش زندگی کند، اونیکورنیس شاخ دارد، قو پیش از مرگ خود آواز میخواند، میوه ممنوع همان سیب 

. اما او نیز مانند هر تمثالشکن دیگر داراي بتهایی بود. د را بدین ترتیب میپاشداست، قورباغه ادرار میکند و سم خو

در محکوم کردن دو زن جادوگر شرکت  1664در سال  ;ها، جنها، کفبینی، و جادوگرها را قبول داشت وي فرشته

. کرد، و آن دو زن اگر چه به بیگناهی خود سوگند میخوردند، به دار آویخته شدند

  : قهاي به زن نداشت و روابط جنسی را مسخره میکرد و میگفتبراون عال

اگر ما نیز مثل . ... من خود هیچگاه زن نگرفتهام، و تصمیم کسانی را که هرگز دوبار ازدواج نکردهاند میستایم

یا اگر راهی یافت میشد که نسل بشر بدون طریقه بیارزش و . درختان بی هیچگونه رابطه جنسی به وجود میآمدیم

ازدواج احمقانهترین عملی است که مرد عاقل در . عامیانه جفتگیري ادامه پیدا میکرد، من راضی و خشنود میشدم

سراسر عمر خود انجام میدهد، و چون در مییابد که مرتکب چه کار عجیب و بیارزشی شده است، احساسات خاموش 

  . شده او به افسردگی شدیدي میگراید

  :به کار میبرد متواضعانه خود را مسیحی میداند وي در مورد عنوان مطلبی که
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مانند شایعات ننگآور (اما درباره مذهب خودم، اگر چه عواملی وجود دارند که مردم را به بیدینی من معتقد میسازند 

درباره شغلم، سیر طبیعی مطالعاتم، بیاعتنایی من در رفتار و گفتارم نسبت به قضایاي مذهبی که از هیچ آیینی به 

با وجود این، جسارت میکنم که ). دت دفاع نمیکنم و با حرارت و شدت معمول به دفاع از آیین مخالف نمیپردازمش

من این عنوان را صرفا مدیون تعمید یا تحصیل یا محیط . بدون غصب کردن عنوان مسیحیت خود را مسیحی بدانم

  . ام ا دیده و آزمودهوالدت خود نمیدانم، بلکه در سالهاي پختگی و سنجیدگی خویش آن ر

طبیعت مصنوع : ((براون احساس میکند که نظم و شگفتیهاي جهان حاکی از فکري یزدانی است و میگوید

وي اعتراف میکند که عقاید بدعتآمیزي داشته است، و به شرحی که تورات درباره آفرینش جهان داده .)) خداست

ه باید مذهبی برقرار باشد تا بشر سرگردان و حیران به راه ولی در اینجا احساس میکند ک ;است تردید نشان میدهد

راست هدایت شود، و از بدعتگذاران مغرور، که خود را مصون از خطا میدانند و نظم اجتماعی را بر هم میزنند، انتقاد 

و چارلز طی جنگ داخلی، نسبت به چارلز اول وفادار ماند، . آمد اي پیرایشگران خوشش نمی براون از حرفه. میکند

  . دوم، به سبب زحماتش، بدو لقب اعطا کرد

براون در اواخر عمر، در نتیجه کشف ظروفی محتوي استخوانهاي پوسیده در نورفک، به فکر مرگ افتاد و افکار خود 

). 1658(انتشار داد  ظروفرا به طور نامنظم در کتابی که از شاهکارهاي نثر انگلیسی است تحت عنوان تدفین در 

زندگی شعله محض است، و ما در : ((ترین روش براي برداشتن از زمین میداند و میگوید وي مردهسوزي را بیهوده

همچنین . ولی با شتاب شرمآوري خاموش میشویم ;))نتیجه خورشید نامرئی که در وجودمان است زندگی میکنیم

هاي قدیمی به اندازه سه درخت  ا میآیند و میگذرند، ولی بعضی از درختان باقی میماند، و خانوادهنسله: ((میگوید

براي آنکه از کوتاهی عمر . به آخر عمر خود نزدیک میشود)) در این غروب روزگار((شاید دنیا .)) کنند بلوط عمر نمی

ا جاویدان احساس کنیم تقویت روحی گرانبهایی اینکه خود ر ;افسرده نشویم، احتیاج به امید جاودان ماندن داریم

خود بهشت هیچ . است، ولی باعث تاسف است که ما از یادآوري مناظر جهنم میترسیم و راه عفاف در پیش میگیریم

سپس . ، به شرط راحتی خیال، آرامش وجود دارد))در داخل این دنیاي محسوس((نیست، ولی )) خال آسمانی((گونه 

: ب باز میگردد و کتاب طب مذهبی خود را با دعایی محجوبانه به پایان میرساند، و چنین میگویداز مرز بدعت بشتا

 ;کاري کن که ترا بپرستم و عاشق دوستانم شوم ;به وجدانم آرامش عطا کن و مرا بر احساساتم مسلط ساز[ خدایا]

خداوندا، اینها خواستهاي ناچیز . آورددر این صورت، به اندازهاي خشنود خواهم بود که بر حال قیصر رحمت خواهم 

و اراده و مشیت تو را در  ;معقولترین حس جاهطلبی من است، و تنها همینها را در روي زمین مایه سعادت میپندارم

اراده تو، ولو به نابود کردن من تعلق گیرد، صورت تحقق  ;وجود من در اختیار توست. اینجا بدون مانع و رادع میدانم

  . هد گرفتبه خود خوا

V -  شعر در عهد چارلز اول  

در این ضمن دستهاي از شاعران کم اهمیت که هر یک از آنها معشوق اصلی کسی بود توانستند با اشعار عاشقانه و 

و چون پادشاه آنان را دوست داشت و آنها نیز در همه  ;خویش، افراد مرفه را سرگرم کنند)) پرهیزکاري خوشاهنگ((

یکی از آنان به اسم رابرت هر یک در شعر . میخواند کولیریش میکردند، تاریخ آنان را به نام شاعران جریانات از او ستا

از این رو ساعتها به  ;از بنجانسن پیروي میکرد و تا مدتی چنین میپنداشت که جام شراب باعث شاعري است

همچنین چند بار عاشق شد و تعهد کرد که . خت، و سپس براي کشیش شدن درس میخواندمیگساري میپردا

غنچه گل سرخ شکفته ((معشوقهبازي را بر ازدواج ترجیح دهد، و به دوشیزگان توصیه میکرد که ضمن آنکه 

:وي کورینا را بیشتر به این کار برمی انگیخت و میگفت.)) آن را بچینند،میشود

  . بامداد خرم بر بالهاي خویش خدا را در کمال قدرت نشان میدهد! برخیزشرم داشته باش و 
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اي حلزون  ;هاي زیباي رنگین خود را، که بتازگی دوخته است، به هوا میافکند ببین که االهه بامداد چگونه جامه

  . ... برخیز و به گیاهان و درختانی که پولک شبنم بر آنها زدهاند بنگر! خفته در بستر

  . بزودي پیر خواهیم شد ;جوانیم، فرصت را غنیمت شمریمبیا تا 

  . و پیش از آنکه از آزادي خود با خبر شویم، خواهیم مرد

  . ایم، در ماه مه به شادي بپردازیم تا وقت باقی است و ما هنوز پیر نشده! پس اي کوریناي من

ار داد چنین مطالبی به چشم میخورند انتش 1648انگیزي که وي در سال  بدین ترتیب، در بسیاري از اشعار شهوت

. اما چون این شاعر به غذا هم احتیاج داشت. این اشعار را حتی در روزگار بیبند و بار ما نیز باید تنقیح و تصفیه کرد.

یز با خود برد تا کشیش کلیساي کوچکی در دو نشر را ن کاتولوسو دیوان ) 1629(ناچار از لندن عزیز خود دور شد 

پس از چندي به نوشتن بحور عالی یا قطعات پرهیزگارانه پرداخت، و در ابتدا دعایی به منظور . دور افتاده شود

  : آمرزش نوشت

نام  به سبب آن اشعار کفرآمیزي که در روزگار جاهلیت گفتم، و به سبب هر جمله و عبارت و کلمهاي که به! خدایا

  . تو مزین نیست، مرا ببخش و هر خطی را که درباره تو نیست از کتابم حذف کن

وي در روزهاي سختی که کرامول بر سر کار . ، پیرایشگران وي را از عایدي کلیساییش محروم ساختند1647در سال 

ق خود بازگردانده شد، در بود، گرسنگی را با وقاري تمام تحمل کرد، ولی پس از تجدید سلطنت، دوباره به مقام ساب

  . هشتاد و چهار سالگی در گذشت، و کورینا از یادها فراموش شد

و چون  ;هاي خویش گذرانید شاعر دیگري به نام تامس کرو تا این اندازه عمر نکرد، ولی او نیز وقت خود را با معشوقه

سخن گفت، و )) یک جذبه((قی فراوان در شیفته و سرمست زیباییهاي توصیفناپذیر زنان شده بود، درباره آنان با شو

با چنان استهزاي مغرورانهاي از عفاف و پاکدامنی سخن به میان آورد که شاعران دیگر او را، به سبب توصیفات دقیق 

انگیزش، مالمت کردند، پیرایشگران چارلز اول را، به سبب آنکه او را جزو اعضاي شوراي سلطنتی کرده بود،  و شهوت

شاعران این دوره، با همان  ;ولی شاید این پادشاه مطالب کرو را به سبب شکل آنها نادیده گرفته بود نمیبخشیدند،

ظرافت رونسار فرانسوي و نظیر شاعران گروه پلئیاد، درباره خشونتها و تندیهاي هوس و با لطف خاصی سخن 

. میگفتند

دیده به جهان گشود، و در  1609ر سال د. سر جان ساکلینگ ظرف سی و سه سال عمر خویش حوادث بسیار دید

در جنگهاي سی  ;هجده سالگی وارث ثروت عظیمی شد، به فرانسه و ایتالیا رفت، و از طرف چارلز اول لقب گرفت

به انگلستان بازگشت و در نتیجه سیماي  1632در  ;در آمد) گوستاو آدولف(ساله به خدمت گوستاووس آدولفوس 

بزرگترین عشقباز عصر بود و ((اوبري میگوید که او . بخشش خود در دربار محبوبیت یافتزیبا، هوش فراوان، ثروت، و 

خواهرانش به چمنی که روي آن بولینگبازي میشد میآمدند و از بیم آنکه او . در قمار و بولینگ سرآمد همگنان شد

چه هیچگاه حاضر به ازدواج نشد، اگر  ;وي نوعی ورقبازي اختراع کرد.)) همه حصه آنها را بر باد دهد گریه میکردند

میگویند که وي در مجلسی به عنوان دسر جورابهاي ابریشمی . معاشرت داشت)) عده زیادي از زنان متشخص((اما با 

نمایشنامه او به نام اگلورا، با مخارج فراوانی که خود . به آنان داد، که در آن زمان از اشیاي زینتی مهم به شمار میآمد

وي براي مبارزه به خاطر پادشاه، لشکریانی به خرج خود فراهم آورد، . ود، با شکوه بسیار روي صحنه آمداو پرداخته ب

اما چون از زندگی . و براي نجات سر تامس و نتوورث وزیر پادشاه از زندان نزدیک بود جان خود را از دست بدهد

  . رد و خود را کشتدلسرد شده بود، به بر اروپا رفت در آنجا به سبب تهیدستی زهر خو

اوود، که او را در . ریچارد الولیس نیز در جنگ و شاعري به پادشاه خدمت کرد، او نیز متمول و خوش سیما بود

در راس هیئتی از  1642میدانست الولیس در سال )) دوستداشتنیترین و زیباترین جوانان((آکسفرد دیده بود، وي را 
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ت آن از پیروان مذهب پرسپیتري بودند، رفت تا برقراري مجدد مراسم کنت به پارلمنت طویل، که موقتا اکثری

آلثیا معشوقه او . اما او را به سبب این درخواست جسورانه مدت هفت هفته زندانی کردند. انگلیکان را خواستار شود

لهاي گسترده هنگامی که عشق با با: براي دلداریش به زندان آمد، و شاعر وي را با قطعه شعر ذیل جاودانی ساخت

اگر چه در  ;ها به سخن گفتن وا میدارد من پر میزند، و آلثیاي آسمانی مرا در کنار میله -زندان–هاي  برفراز دروازه

  ام،  دام گیسوي او گرفتار و اسیر چشمان او شده

. ... پرندگانی که در هوا بازي میکنند مانند من آزاد نیستند

اشخاص معصوم و آرام آنها را به منزله  ;هاي آهنین ساخته نمیشود یلهزندان از دیوارهاي سنگی و قفس از م

اگر عشق من از آزادي بهره داشت و روح من از آزادي برخوردار بود، تنها فرشتگانی که در  ;پناهگاهی میدانند

  . آسمانها پرواز میکنند آزادي مرا داشتند

به لو کاستا، در حالی که به ((قطعهاي تحت عنوان دوباره به جنگ رفت و از نامزد خویش در  1645الولیس در 

  :پوزش خواست)) جنگ میروم

. محبوب من، اگر از صومعه سینه پرهیزگار و ساحت فکر آرام تو به سوي جنگ و اسلحه میشتابم، مرا نامهربان مدان

  . این بیثباتی چنان است که حتی تو آن را دوست داري... 

  . پرستیدم اندازه دوست نمیداشتم، تو را تا این حد نمیمعشوق من، اگر شرافت را تا این 

الولیس، که محبوب و ثروت . بر اساس گزارش جعلی خبر کشته شدن او در جنگ، لوکاستا با دیگري ازدواج کرد

خود را در راه طرفداري از پادشاه از دست داده بود، چنان تهیدست شد که از دوستانش غذا گدایی میکرد، و کسی 

  . هاي زربفت پوشیده بود، در این هنگام لباس ژنده بر تن داشت و در خانهاي ویران میزیست که جامه

الولیس میتوانست سر بقا را از ادمند والر . در چهلسالگی در نتیجه بیماري سل در گذشت 1658سرانجام در سال 

د، به صورت محبوبترین این شخص مدت شصت سال پیش و پس از انقالب انگلستان مشغول فعالیت بو. بیاموزد

وي در ). 1687(شاعر زمان خود در آمد، بیش از میلتن زندگی کرد، و در هشتاد و یک سالگی در گذشت 

شانزدهسالگی به پارلمنت راه یافت، در بیست و سه سالگی دیوانه شد، بعد بهبود یافت، با دختري لندنی که ثروتی به 

لیدي (کرد، سه سال بعد او را به خاك سپرد، و پس از چندي با دیگري  ارث برده بود در بیست و پنج سالگی ازدواج

  : به عشقبازي پرداخت، و آن هم با سبکی دیگر به شیوه دیرین) داروثی سیدنی

به کسی که وقت من و خود را تلف میکند بگو اکنون که تو را با او مقایسه میکنم، خواهد دانست ! اي گل زیبا، برو

. ه زیبا به نظر خواهد آمدکه وي چه شیرین و چ

به او که جوان است و نمیخواهد کسی زیباییهاي او را ببیند، بگو که اگر در بیابان جایی که مردي وجود ندارد، رسته 

  . ... بودي، بیبهره میمردي

چیزهایی که به نوعی شگفتانگیز  ;تا او سرنوشت مشترك تمام چیزهاي نایاب را در تو ببیند! پس اي گل بمیر

  ! شیرین و زیبا هستند از روزگار چه بهره کمی بر میگیرند

این شخص، که . از شاعر دیگري که حتی جزو شاعران کم اهمیت به شمار نمیآید در این دوره نامی برده میشود

پدرش، که کشیشی تابع . ریچارد کراشا نام داشت، در مذهب مردي متعصب بود و به لذات جسمانی توجهی نمیکرد

. ولی ریچارد کاتولیک شد ;لیکان بود، رساالتی علیه کاتولیکها نگاشته و فرزند خود را از پاپبازي ترسانده بودفرقه انگ

آنگاه او را به سبب طرفداري از پادشاه از کیمبریج طرد کردند، او ناچار از انگلستان به پاریس رفت و با اندیشه خدا 

هنگامی که . انیایی در نظر او نمونه پرهیزکاري و شوق مذهبی بودندرازوران اسپ. شدت فقر و فاقه خود را تسکین داد
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در برابر تصویري از قدیسه ترزا ایستاده بود، به مجروح شدن او به وسیله نیزه عیسی حسد برد، و از قدیسه ترزا تقاضا 

  : کرد که او را به عنوان مریدي فارغ از خویش بپذیرد

سوگند به آن  ;ترا ضمن جدا شدن از تن گرفت و مهر او را بر تو نهاد سوگند به ملکوت آن بوسه نهایی که روح

سوگند به همه آنچه از او در تو داریم، چیزي از ) ;اي خواهر زیباي سرافیم(سعادتهاي جاودانی که تو در او مییابی 

  . من در وجودم باقی نگذار

   .بگذار که زندگانی ترا چنان درك کنم که از زندگانی خویش در گذرم

این . منتشر ساخت) 1646(وي این شعر و اشعار دیگر را در مجموعهاي تحت عنوان قدمی چند به سوي معبد 

در نتیجه مطالعه آثار این شاعر و شاعر . مجموعه مخلوطی از شور و وجد رازورانه و خودپسندیهاي شاعرانه است

م پرآشوب به دو فرقه پیرایشگران وکولیر تقسیم دیگري به نام هنري وان، میتوان دید که سراسر انگلستان در آن ایا

نشده بود، بلکه در میان مبارزات مذهبی و شاعري، بعضی مذهب را در معابد معظم، مراسم خوابآور، اصول 

وحشتانگیز، و برتري مغرورانه نمیدیدند، بلکه آن را در رابطه بچگانه و اطمینانبخش محرومان و روح تسلیم شونده به 

. ن و بخشنده مییافتندخدایی مهربا

VI - 1629- 1625: مخالفت چارلز اول با پارلمنت  

این پادشاهی که همه انگلیسیها مجبور شدند به خاطر او بجنگند چگونه پادشاهی بود وي پیش از آنکه در نتیجه 

ائا انقالب خوي بشردوستی خود را از دست بدهد، شخصی بود نسبتا خوب، یعنی فرزندي مهربان، شوهري استثن

چارلز تقالي زندگی را با مبارزهاي علیه یک نقص . وفادار، دوستی صادق، و پدري که فرزندانش او را میپرستیدند

اما با ورزشهاي شدید توانست بر این نقص غلبه کند، به طوري که . بدنی آغاز کرد و تا هفتسالگی نمیتوانست راه برود

همچنین از نقصی که در بیان داشت رنج میبرد و تا . و شکار بپردازد در بلوغ قادر بود با ماهرترین اشخاص به سواري

دهسالگی بندرت قادر بود به طور واضح سخن بگوید، و پدرش در فکر آن بود که روي زبان بچه عمل جراحی انجام 

ی سخن وضع چارلز بتدریج بهتر شد، ولی تا پایان عمر لکنت زبان داشت و براي غلبه بر این نقص به آهستگ. دهد

هنگامی که برادر محبوب او هنري در گذشت و مقام والیتعهدي را به او واگذاشت، چارلز را مسئول مرگ او . میگفت

وي مطالعه در گوشه عزلت را بر دربار پرنشاط . این اتهام درست نبود، ولی باعث افسردگی خاطر چارلز شد. دانستند

موسیقی، و علوم االهی تبحر یافت، اندکی یونانی و التینی فرا از این رو در ریاضیات، . پدر خویش ترجیح میداد

چارلز عاشق هنر بود و مجموعهاي را که . گرفت، و زبانهاي فرانسوي و ایتالیایی را به انضمام کمی اسپانیایی آموخت

از در گردآوري اشیاي مختلف تبحر یافت و . برادرش بر جاي نهاده بود دوست میداشت و خود بر آن میافزود

در ابتدا جنتیلسکی، نقاش ایتالیایی، و سپس روبنس، وندایک، و . هنرمندان و شاعران و موسیقیدانها حمایت میکرد

تمام دنیا تصویرهایی را که وندایک . هالس نپذیرفت و روبنس به عنوان سفیر آمد. فرانس هالس را به دربار فرا خواند

در این تصویرها، چارلز پادشاهی مغرور و خوشاندام به نظر . نداز چارلز باریشی شبیه ریش وندایک کشیده دیدها

اصل و . ویلیام دابسن، شاگرد وندایک، مانند او، از افراد خانواده سلطنتی تصاویري در نهایت خوبی کشید. میرسد

وي مانند پدر خویش سلطنت استبدادي را دوست داشت و میخواست . نسب چارلز و ازدواجش باعث بدبختی او شد

حق انشا و اجراي قانون را داشته باشد، بدون پارلمنت فرمانروایی کند، و قوانینی را که پارلمنت وضع کرده است 

این نظریه، با توجه به سوابقی که مشاهده شده بود، مواجه بود و در فرانسه و اسپانیا به عنوان امري . نادیده بگیرد

. ده چارلز را تایید میکردندباکینگم، دربار، و ملکه عقی. بدیهی شناخته میشد

هانریتا ماریا در دربار فرانسه، هنگامی که ریشلیو به لویی سیزدهم طرق استبداد را میآموخت و خود را خارج از حوزه 

و  ;این زن کاتولیک متعصب به انگلستان آمد و کشیشانی همراه خود آورد. قدرت او میدانست، پرورش یافته بود



۴٢٧٨

هانریتا ماریا از . گلستان دستخوش تعرضات میدید بیشتر در ایمان خود پافشاري میکردچون مذهب خود را در ان

از این رو سرانجام . زیبایی و سرزندگی و هوش کامل برخوردار بود و مانند افراد خانواده مدیچی شم سیاسی داشت

بدون شک مایل بود که چارلز را او  ;شوهر باوفاي خود را ترغیب کرد که از سختگیري بر کاتولیکهاي انگلستان بکاهد

این زن شش کودك زایید، و چارلز در برابر تمناهاي زنش که میخواست کودکان مذکور . به مذهب کاتولیک در آورد

چارلز با خلوص نیت به کلیساي انگلیکان دلبستگی . به مذهب کاتولیک پرورش یابند حتما سخت مقاومت کرده است

  . ر مردم انگلستان تابع مذهب پروتستانند و با تهدیدات پاپ مخالفندداشت، و چنین میپنداشت که اکث

در مجلس اعیان صد تن از اشراف و اسقفها . انعقاد یافت 1625ژوئن  18نخستین پارلمنت در سلطنت چارلز اول در 

افتمندانه به پانصد نماینده که سه چهارم آنها پیرایشگر بودند، با وسایل مالی و اقتصادي غیر شر ;عضویت داشتند

شاید بتوان گفت که سطح قابلیت و کفایت . کسی ادعایی در مورد دموکراسی نداشت ;مجلس عوام وارد شده بودند

در این پارلمنت متناسب با آراي راي دهندگان نبود، زیرا اشخاصی مانند کوك، سلدن، پیم، جان الیت، سرتامس 

مجموع ثروت اعضاي مجلس عوام سه برابر . شرکت داشتند ونتورث، و عدهاي دیگر که در تاریخ مشهورند در آن

مجلس عوام با اصرار در اجراي کامل قوانین ضد کاتولیکی نظریه خود را . بیشتر از ثروت اعضاي مجلس اعیان بود

هنگامی که پادشاه از پارلمنت تقاضا کرد که مبالغی براي مخارج دولت و جنگ با اسپانیا اختصاص دهد، . نشان داد

دالر بود، موافقت کرد و البته این مبلغ کافی نبود  7000000لیره، که تقریبا معادل  140000رلمنت فقط با مبلغ پا

مدت دو قرن بود که به پادشاهان انگلستان طی سلطنت . و تنها نیروي دریایی به دو برابر این مبلغ احتیاج داشت

وارد و از آن خارج میشد دو تا سه شیلینگ، و از هر پاوندي  آنها اختیار داده میشد که از هر چلیکی که به انگلستان

اما در این هنگام، به موجب الیحهاي که از پارلمنت گذشت، به چارلز اول . شش تا دوازده پنس حقوق گمرکی بگیرند

بق پارلمنت چنین استدالل میکرد که وجوه اختصاصی سا. اختیار داده شد که از این حق فقط یک سال استفاده کند

در نتیجه اسراف و تبذیرهاي دربار جیمز تلف شده است، و شکایت داشت از اینکه پادشاه بدون رضایت پارلمنت به 

بنابراین، پارلمنت تصمیم گرفته بود که هر سال تشکیل جلسه دهد و مخارج دولت . گردآوري مالیات پرداخته است

هنگامی که مرض طاعون در لندن شیوع یافت،  ;نت رنجیدجوییها و مقاصد پارلم چارلز از این صرفه. را بررسی کند

در این وقت باکینگم زمام امور را در دست ). 1625اوت  12(چارلز آن را بهانه قرار داد و پارلنمت را منحل کرد 

بلکه با او بزرگ شده و )) به ارث برده بود((چارلز نه تنها این دوك بیباك و دوستداشتنی را از پدر خود . داشت

باکینگم . سافرتها کرده بود، و چنان با او دوست شده بود که نمیتوانست عیب این مشاور نادان و منحوس را ببیندم

ولی پارلمنت از پرداخت پول جهت ادامه این . توانسته بود که با کمک پارلمنت، جیمز را علیه اسپانیا وارد جنگ کند

منظور تصرف بنادر و غنایم اسپانیا فراهم آورد، ولی در این  این بود که باکینگم کشتیهایی به. جنگ خودداري کرد

امر با شکست کامل روبهرو شد، و سربازانی که بازگشتند، چون مواجب خود را دریافت نداشته و دلسرد شده بودند، 

  . به دزدي و هتک ناموس پرداختند و روحیه شکست را در شهرهاي ساحلی اشاعه دادند

ولی با ازدیاد . حتیاج داشت، ناچار درصدد برآمد که پارلمنت را براي بار دوم احضار کندچارلز، که سخت به پول ا

پارلمنت به او تذکر داد که بدون تصویب مجلس هیچگونه . نیازمندیهاي چارلز، مخالفت پارلمنت نیز افزایش یافت

کفایتی دانست که در نتیجه هر شکست الیت، که سابقا از دوستان باکینگم بود، او را رشوهخوار بی. مالیاتی وضع نکند

هنگامی که پارلمنت تصمیم گرفت هیئتی را براي تحقیق در کارهاي باکینگم . نظامی یا سیاسی ثروتمندتر شده بود

حاضر نیستم که پارلمنت در کارهاي نوکرانم دخالت کند، مخصوصا در کار کسی : ((بگمارد، چارلز نپذیرفت و گفت

الیت به پارلمنت توصیه کرد تا زمانی که پادشاه حق پارلمنت را در عزل وزرا .)) نزدیک است که تا این اندازه به من

ولی چارلز با خشم به پارلمنت گفت که هر لحظه میتواند آن را منحل . نپذیرد، از تصویب هرگونه پولی خودداري کند
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پادشاه پارلمنت را ). 1626مه  8(ستار شد مجلس عوام رسما باکینگم را به خیانت متهم کرد و انفصال او را خوا. کند

  . منحل کرد و مسئله مسئولیت وزیران به آینده محول گشت

گذشته از این، دولت از ملت تقاضا کرد که . اما چارلز دوباره تهیدست شد و ناچار ظروف طالي خود را فروخت

نابراین چارلز به عمال خود دستور داد که ب. ولی مبالغی که به دست آمد زیاد نبود. هدایایی به پادشاه تقدیم دارد

حقوق گمرکی سابق را، ولو بدون رضایت پارلمنت باشد، بگیرند و اگر تاجري از پرداخت آن خودداري کرد، کاالهاي 

سپس به بندرها دستور داد که از کشتیهاي دولتی نگاهداري کنند، و به نمایندگان خود اجازه داد . او را ضبط کنند

انگلیسیها و دانمارکیها، که به نفع پروتستانها در آلمان میجنگیدند، از . به دخول در ارتش مجبور سازند که افراد را

شکست خوردند و دانمارکیها، که متفق انگلستان بودند، از این کشور خواستند که قول ) کاتولیکها(قشون مخالفان 

باري متوسل شد و دستور داد که هر مالیات چارلز به استقراض اج. خود را در مورد کمک به آنها عملی کند

مخالفان متمول . دهندهاي مطابق ارزش یک صدم زمین و پنج درصد ارزش اموال شخصی خود به دولت قرض بدهد

. را به زندان انداختند و مخالفان فقیر را بزور وارد ارتش یا نیروي دریایی کردند

وشل به پروتستانهاي فرانسه، که مشغول نبرد با ریشلیو بودند، در این ضمن، بازرگانان انگلستان در بوردو و الر

، باکینگم در راس ناوگانی براي حمله به 1627(این بود که فرانسه به انگلستان اعالن جنگ داد . کاالهایی میرساندند

به دست  لیرهاي که بر اثر استقراض 200000مبلغ . فرانسویها در الروشل حرکت کرد، ولی با شکست رو به رو شد

لذا پارلمنت را براي بار سوم فرا . آمده بود، پس از مدت کوتاهی خرج شد، و چارلز دوباره به پول احتیاج پیدا کرد

کوك، الیت، ونتورث، و جان همدن به پارلمنت . تشکیل جلسه داد 1628مارس  17پارلمنت سوم در . خواند

چارلز در . ر کرامول از هانتینگدن به نمایندگی انتخاب شدبازگشتند و براي نخستین بار مردي تنومند به نام آلیو

این حرف را : ((نطقی که روي تخت سلطنت ایراد کرد، با خشونت پول مطالبه کرد و با گستاخی بیباکانهاي گفت

 350000پارلمنت حاضر شد .)) من از تهدید کردن کسانی که همشان من نیستند ننگ دارم. تهدیدآمیز تلقی نکنید

این ). 1628مه  28(موافقت کند )) درخواست حق((بپردازد، ولی قبل از تصویب آن از پادشاه خواستار شد که با لیره 

  :در ابتداي آن چنین نوشته بودند. بیانیه فصل تاریخی و مهمی را در ازدیاد قدرت پارلمنت گشود

چون طبق دستور ادوارد اول، اعالم  با کمال خضوع به عرض اعلیحضرت میرسانیم که، ،تقدیم به اعلیحضرت همایونی

و مقرر شده است که هیچگونه مالیات یا اعانهاي به شکل مالیات نباید از طرف پادشاه بدون میل و موافقت اسقفهاي 

اتباع شما این آزادي را به ارث  ;اعظم، اسقفها، ارلها، بارونها، شهسواران، شهرنشینها، و سایر طبقات عوام اخذ شود

مجبور به پرداخت مالیات یا اعانه به شکل مالیات یا هرگونه تحمیلی بر خالف میل اعضاي پارلمنت بردهاند که 

در این درخواست شکایت شده بود که مردم به اجبار وام پرداختهاند و پادشاه، بدون آنکه در علت توقیف . نباشند

ئت منصفه را نقض کرده است، و حال آنکه اشخاص تحقیق کند، آنها را به زندان افکنده و اصل محاکمه به وسیله هی

در نتیجه این عریضه خواهیم دانست : ((کوك بعدا اظهار داشت. بوده است) 1215(تمام این امور برخالف ماگناکارتا 

چارلز به این عریضه پاسخی مبهم داد، ولی پارلمنت جواب .)) که آیا پارلمنت زنده خواهد ماند، یا خواهد مرد

مردم لندن احساس . چارلز ناچار موافقت خود را اعالم داشت. در اختصاص دادن پول تعلل کرد صریحتري خواست و

. میکردند که چارلز تسلیم شده است، و آهنگ زنگها چنان به آسمان برخاست که سالها نظیر آن شنیده نشده بود

ینگم را معزول کند، ولی چارلز پارلمنت، که موقعیت را مساعد میدید، پیشتر رفت و از پادشاه تقاضا کرد که باک

در این میان یکی از . ناگهان هر دو طرف با وحشت دریافتند که دیگر در این باره کاري نمیتوانند بکنند. نپذیرفت

سربازان سابق، به نام فلتن، که مجروح بود و مبالغ زیادي به قرض گرفته بود، از عقبافتادن حقوق بازنشستگی خود، و 

هایی، چنان خشمگین شد که یک کارد قصابی خرید و مسافت صد کیلومتر را از لندن تا  ندن رسالهنیز در نتیجه خوا
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اوت  23(پورتسمث پیمود و آن کارد را در سینه باکینگم فرو برد و سپس خود را به مقامات دولتی تسلیم کرد 

فلتن، که از کار خود پشیمان . زن باکینگم، که کودکی در شکم داشت، با مشاهده جنازه شوهر از حال رفت). 1628

  . اما او را بدون شکنجه دادن اعدام کردند. شده بود از آن زن خواست که وي را ببخشد، و او نیز پذیرفت

حق را )) درخواست((پارلمنت به پادشاه تذکر داد که اگر همچنان عواید گمرکی را به خود اختصاص دهد، در واقع 

پارلمنت نیز بازرگانان را تشویق . ذکر نشدهاند)) درخواست حق((ه این عواید در چارلز پاسخ داد ک. نقض کرده است

همچنین، با وجود تفوق کلیسایی پادشاه، به خود حق داد که در امور  ;کرد که از پرداخت آنها خودداري کنند

ل کالون و مخالف عقاید را قوانین انگلستان و کامال موافق با اصو)) مواد سی و نه گانه(( ;مذهبی قوانینی وضع کند

و در صدد برآمد که وحدت مذهبی را بر اساس این اصول برقرار سازد و کاتولیکها و پیروان  ;آرمینیوس دانست

هنگامی که چارلز به پارلمنت دستور داد که جلسات خود را به تعویق بیندازد، رئیس . آرمینیوس را مجازات کند

در این وقت . ضایش رئیس خود را بر آن داشتند که کار خود را ادامه دهداطاعت کرد، ولی پارلمنت نپذیرفت، و اع

، یا اصول عقاید آرمینیوس یا ))پیروي از پاپ((سر جان الیت سه الیحه پیشنهاد کرد که به موجب آن هر کس 

دآوري کند، را اشاعه دهد، یا مالیاتی را که پارلمنت تصویب نکرده است گر)) کلیساي واقعی((هرگونه عقیده مخالف 

رئیس مجلس حاضر نشد که براي تصویب این لوایح به آراي . یا چنین مالیاتی را بپردازد، مرتکب جنایت شده است

. نمایندگان رجوع کند، ولی یکی از اعضاي پارلمنت چنین کرد، و دیگران کف زدند و آنها را به تصویب رساندند

دد برآمدهاند که اعضاي مجلس را پراکنده کنند، جلسات را سپس چون پارلمنت دریافت که لشکریان پادشاه در ص

  . تعطیل کرد و متفرق شد

مارس، چارلز دستور داد که الیت، سلدن، و هفت تن دیگر از اعضاي پارلمنت را به جرم فتنهانگیزي به زندان  5در 

. رداخت جریمه محکوم شدندشش تن از آنان بزودي بیرون آمدند، و سه نفر دیگر به حبسهاي درازمدت و پ. اندازند

  . وي در این وقت سی و هشت ساله بود) 1632. (ولی الیت در زندان در گذشت

VII - 1640-1629: استبداد چارلز 

. پارلمنت مدت یازده سال تشکیل جلسه نداد، و این دوره طوالنیترین تعطیل آن در تاریخ انگلستان به شمار میآید

اختیارات او اگر چه بیش از جیمز و الیزابت و هنري . ه به استبداد سلطنت کندچارلز در این هنگام فرصت داشت ک

هشتم نبود، خود او عمال طالب قدرت بیشتري بود، و فرمانروایان مذکور هرگز تا این درجه قوانین را نقض نکرده 

هاي مردم جا داد،  در خانهزیرا چارلز به گردآوري مالیات غیرمصوب پرداخت، به اجبار وام گرفت، سربازان را . بودند

را )) تاالر ستاره((ها و محاکمه به وسیله هیئت منصفه بازداشت، و ظلم و ستم  زندانیان را از حضور یافتن در دادگاه

ولی اشتباه عمده چارلز این بود که . را در امور مذهبی تعمیم داد)) دادگاه هیئت عالی((در امور سیاسی و بیدادگري 

که ثروت اعضاي مجلس عوام بیشتر از ثروت خود او یا ثروت طرفداران سلطنت است، و باید به نتوانست درك کند 

  . همان نسبت هم قدرت پارلمنت زیادتر باشد

در این دوره بحرانی، اقتصاد انگلستان پیش از آنکه خون ملت را بمکد، ترقی کرد، زیرا چارلز مانند پدر خویش مردي 

سلطنت خود انگلستان را از جنگ برکنار داشت، و حال آنکه ریشلیو فرانسه را  صلحدوست بود و طی قسمت بیشتر

چارلز، که به ستوه آمده بود، همه مساعی خود را براي جلوگیري از . ضعیف کرد، و آلمان به صورت ویرانهاي در آمد

کنند، مزارعی را که در  براي این منظور دستور داد که از چینهکشی مزارع خودداري. تمرکز طبیعی ثروت به کار برد

، و ششصد تن از )1630- 1625(والیتهاي پنجگانه میدلند به این صورت در آمده بودند به حال اول باز گردانید 

دستور داد که دستمزد کارگران  1637و  1631و  1629وي در سالهاي . خاوندهاي مخالف خویش را جریمه کرد

هاي بخش را بر آن داشت که در قیمتها بیشتر نظارت کنند، و  گاههاي نساجی افزایش یابد، روساي داد کارخانه



۴٢٨١

. هایی که جهت مستمندان پرداخت میشد مامور کرد هیئتهایی را براي حفظ دستمزهاي کارگران و نظارت بر اعانه

اي خود ، بدین ترتیب دشمنان تازهاي بر))صورت بیچارگان را بر خاك نمالند((الد نیز به کارفرمایان اخطار کرد که 

اما دولت در همان زمان انحصار صابون، نمک، نشاسته، آبجو، شراب، و پوست را به عدهاي واگذار کرد و خود . تراشید

و در 17شیلینگ میخرید، در تابستان به  11انحصار ذغالسنگ را به خود اختصاص داد، و آنچه را به  ;از آن بهره برد

طی این مدت بیش از .)) صورت بیچارگان را به خاك میمالید((یز شیلینگ میفروخت و این عمل ن 19زمستان به 

  . دویست هزار تن از پیرایشگران به انگلستان جدید مهاجرت کردند

به طرز فاجعهباري سعی  1634وي در سال . چارلز اظهار میداشت که باید راهی براي پرداخت مخارج دولتی بیابد

ود داشت مبنی بر آنکه شهرهاي ساحلی، در عوض حمایتی که نیروي سوابقی وج. کرد که مالیات تازهاي وضع کند

جهت )) پول کشتی((دریایی از آنها میکرد، کشتیهایی را در زمان جنگ براي آن مجهز میساختند یا مبلغی به نام 

شهرهاي ، بدون سابقه، مبلغ مذکور را از همه )1635(چارلز در این وقت . تقویت نیروي دریایی به دولت میپرداختند

انگلستان و آن هم در زمان صلح مطالبه کرد، و بحق اظهار داشت که این پول را به مصرف تعمیر کشتیها و حفاظت 

عده زیادي با مالیات جدید به مخالفت . منافع تجاري انگلستان در دریاي مانش علیه دریازنی خواهد رسانید

و اگر چه او  ;نونی بودن آن، از پرداخت مالیات سر باز زدشخصی به نام جان همدن، براي امتحان کردن قا. برخاستند

مردي آرام بود و،  ;همدن از متموالن باکینگم شر بود و آشوبگر به شمار نمیآمد. را متهم کردند، به زندانش نیفکندند

ي را او ثبات راي را زیر پوشش ادب، و رهبر.)) شخصی بسیار متین و سختگیر بود((به قول کلرندن سلطنت طلب، 

. داشت در حجب و حیا پنهان می

قضات پادشاه سوابقی را براي . صورت گرفت 1637محاکمه او اگر چه مدتها به تعویق افتاد، سرانجام در ماه نوامبر 

یادآور شدند، و اظهار داشتند که پادشاه در هنگام خطر حق دارد که بدون احضار پارلمنت )) پول کشتی((اخذ 

مدافعان همدن در پاسخ گفتند که ضرورتی پیش نیامده است و پادشاه وقت کافی دارد که  .مطالبه کمک مالی کند

. است که مورد قبول پادشاه واقع شده است)) درخواست حق((پارلمنت را احضار کند، و اخذ اجباري پول مغایر با 

کردند و بیطرفی قضات را، که قضات، به نسبت هفت بر پنج، به نفع پادشاه راي دادند، ولی مردم از همدن طرفداري 

همچنان به  1639چارلز تا سال . پس از چندي، همدن آزاد شد ;از خشم پادشاه میترسیدند، مورد تردید قرار دادند

پیروزمندانه علیه  1625ادامه داد و قسمت اعظم آن را در ساختن کشتیهایی که در )) پول کشتی((گردآوري 

  . هلندیها جنگیدند مصرف کرد

وي در نتیجه ازدواج با زنی کاتولیک، و مسلط ساختن . ن ضمن چارلز در مورد اسکاتلند مرتکب اشتباهاتی شددر ای

فرمان ((سپس، با . اسقفها بر کشیشان پرسبیتري، موجبات عصبانیت اسکاتلندیهاي پرسبیتري را فراهم آورد

لوس ماري استوارت بر تخت سلطنت به مقرر داشت که همه زمینهاي کلیسایی یا سلطنتی که بعد از ج)) استرداد

هاي اسکاتلندي داده شده بود، از آنها پس گرفته شود، و این دستور باعث وحشت اشراف اسکاتلند شد  خانواده

آنگاه پنج اسقف و یک اسقف اعظم به نام جان سپاتیسوود را به عضویت شوراي سلطنتی اسکاتلند برگزید، ). 1625(

، این نخستین مرد روحانی بود که پس از نهضت اصالح )1635(د چانسلر انتخاب کرد و شخص اخیر را به مقام لر

چارلز بعد از طفره رفتنهاي بسیار و ناراحتکننده، هنگامی که جهت تاجگذاري به اسکاتلند . دینی به آن مقام رسید

ت مذهب کاتولیک بر پا دارند، ها اجازه داد که مراسم مذهبی کلیساي انگلیکان را تقریبا شبیه تشریفا آمد، به اسقف

  . یعنی لباسهاي مخصوص بپوشند، شمع روشن کنند، و صلیب ببوسند

اسقفهاي اسکاتلند، که تصمیم داشتند قدرت خود را به گروه کشیشان پرسبیتري نشان دهند، یک سلسله قوانین 

موسوم )) قوانین الد(( تشریفاتی تدوین کردند که چون به دست اسقف اعظم کنتربري اصالح و تصویب شد، به



۴٢٨٢

قوانین مذکور در تمام امور کلیسایی اختیاراتی به پادشاه میداد، تجمع روحانیان را جز به فرمان پادشاه ممنوع . گشت

حق درس دادن را محدود به کسانی میکرد که از طرف اسقفی اجازه داشتند، و حق کشیش شدن را از آن : میساخت

چارلز نیز آن قوانین را تصویب کرد و دستور داد که آنها را به اطالع . ا میپذیرفتندکسانی میدانست که این قوانین ر

کشیشان پرسبیتري اعتراض کردند که بدین ترتیب نیمی از اصالحات دینی ملغا . همه کلیساهاي اسکاتلند برسانند

. شده است

ی که در کلیساي سنت جایلز در ادنبورگ هنگام. و اعالم داشتند که چارلز در نظر دارد انگلستان را تابع رم سازد

کوششی به منظور برپا داشتن مراسم مذهبی بر طبق تشریفات جدید به عمل آمد، شورشی بر پا شد، و مردم چوب و 

اي دزد ((زنی به نام جنی گدس صندلی خود را به طرف او پرتاب کرد و فریاد زد . سنگ به سوي کشیش انداختند

از طرف همه طبقات مردم عریضهاي جهت الغاي قوانین مذکور )) دعاي قداس بخوانی میخواهی در گوش من! کثیف

در این زمان بود که اسکاتلند پیشقدم شورش . هایی را خیانتآمیز دانست به چارلز تقدیم شد، ولی او چنین عریضه

  . علیه پادشاه شد

در ادنبورگ امضا کردند و متعهد شدند که ، نمایندگان کشیشان و مردم اسکاتلند یک پیمان ملی 1638فوریه  28در 

تقریبا سراسر اسکاتلند در . بکوشند)) مذهب واقعی((آیین و مراسم پرسبیتري را حفظ کنند و در دفاع از سلطنت و 

به ) به استثناي چهار تن از آنان(سپاتیسوود و همه اسقفها . نتیجه ترغیب کشیشان از این عهدنامه تبعیت کردند

مجمع عمومی کلیسا در گالسگو منکر تمام اسقفها شد، و جدایی کلیساي اسکاتلند را از دولت . تندانگلستان گریخ

چارلز به اعضاي این مجمع دستور داد که متفرق شوند، و تهدید کرد که آنها را به خیانت متهم خواهد . اعالم داشت

ت و یک هزار نفر، که بیشتر آنها شور و چارلز لشکري مرکب از بیس. ساخت، ولی آنان به جلسات خود ادامه دادند

در صورتی که پیمانگران بیست و شش هزار سرباز گرد . حرارتی نداشتند، تشکیل داد و به سوي اسکاتلند شتافت

هنگامی که دو لشکر در برابر یکدیگر . آوردند که همگی بر اثر احساسات مذهبی و میهنی به هیجان در آمده بودند

در . ز حاضر شد که قضیه را به یک پارلمنت و یک مجمع کلیساي آزاد اسکاتلندي ارجاع کندصفآرایی کردند، چارل

ولی مجمع . بدون خونریزي پایان یافت)) نخستین جنگ اسقفها((، متارکه جنگ به امضا رسید و 1639ژوئن  18

و پارلمنت اسکاتلند  انجمن گالسگو را تایید کرد)) خیانتآمیز((جدید، که در ادنبورگ تشکیل یافت، تصمیمات 

  . آماده شدند)) دومین جنگ اسقفها((هر دو طرف براي . اقدامات مجمع را تصویر نمود

چارلز در این بحران مردي را به کمک طلبید که به همان اندازه که پادشاه مذبذب و بیکفایت بود، او با اراده و دقیق 

وارد پارلمنت شده و غالبا علیه ) 1614(ک سالگی این شخص، که تامس و نتورث نام داشت، در بیست و ی. بود

به او توجهش را به خود معطوف ساخت و با وارد )) شوراي شمال((چارلز با تفویض مقام ریاست . پادشاه راي داده بود

کردن او در شوراي سلطنتی زحماتش را در مورد اجراي کامل سیاست پادشاه پاداش داد، و وي را به عنوان نماینده 

در اینجا بود که سیاست موثر و بیرحمانه او باعث قطع ریشه آشوب شد و صلحی ). 1632(به ایرلند فرستاد  خویش

وي به پادشاه . به لقب ارل آو سترفرد و مشاور عمده چارلز مفتخر شد 1639وي در سال . اجباري را برقرار ساخت

د، و در برابر پارلمنت متمرد قوایی غیرقابل توصیه کرد که لشکري عظیم فراهم آورد، پیمانگران را پراکنده کن

. ولی تهیه چنین لشکري مستلزم صرف مبالغ گزاف بود و بدون تصویب پارلمنت امکانپذیر نبود. مقاومت تشکیل دهد

انعقاد  1640آوریل سال  13در )) پارلمنت کوتاه((هنگامی که این . ناچار چارلز پارلمنت را براي بار چهارم فرا خواند

، چارلز نامهاي را که از طرف پیمانگران به لویی سیزدهم نوشته شده و به دست عمال انگلستان افتاده بود به یافت

و چون در این نامه از پادشاه فرانسه تقاضاي کمک شده بود، چارلز اظهار داشت که حق دارد  ;نمایندگان نشان داد

نهانی با پیمانگران مکاتبه کرد و به این نتیجه رسید جان پیم . براي جلوگیري از چنین خیانتی لشکري فراهم کند
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که مرافعه آنان با پادشاه نظیر مرافعه پارلمنت با چارلز است، و بنا بر این پارلمنت را بر آن داشت که از پرداخت پول 

در این . چارلز پارلمنت کوتاه را به جرم خیانت منحل کرد. به پادشاه خودداري کند و با اسکاتلندیها متحد شود

هنگام، در لندن شورشهایی برپا شد و جمعی به قصر الد، اسقف اعظم کانتربري، حمله بردند و چون او را نیافتند، 

. مردي کاتولیک را که از حضور در مراسم مذهب پروتستان استنکاف کرده بود به قتل رساندند

اسکاتلندیها تا مرز دو کشور پیش آمدند، . وردچارلز با لشکري که بیدرنگ فراهم آورده بود به سوي اسکاتلند روي آ

پادشاه بیچاره حاضر شد که . ، و نواحی شمال انگلستان را متصرف شدند)1640اوت  20(انگلیسیها را شکست دادند 

ولی چون قادر به پرداخت این مبلغ نبود، ارتش  ;لیره به آنان بپردازد 850تا انعقاد پیمان رضایتبخش روزي 

چارلز، که حیران و . طراف نیوکاسل، به عنوان متفق مصمم پارلمنت انگلستان علیه پادشاه، باقی مانداسکاتلند در ا

این عده به او اظهار داشتند که . پریشان شده بود، عدهاي از اشراف را دعوت کرد که با او در یورك مالقات کنند

این بود که چارلز براي آخرین دفعه . ن بیابدقدرت او رو به اضمحالل میرود و او باید راهی براي آشتی با دشمنا

  . پارلمنت را، که این بار طوالنیترین و پرماجراترین پارلمنت در تاریخ انگلستان شد، فرا خواند

VIII -  پارلمنت طویل

گل ((اعضاي مجلس در حدود پانصد نفر بودند، یعنی . در وستمینستر تشکیل یافت 1640نوامبر  3این پارلمنت در 

که بیشتر نماینده )) و مجلسی بود اشرافی و غیرملی... هاي خوب، و مردم تربیت شده غیر روحانی د خانوادهسرسب

بیشتر اعضاي پارلمنت کوتاه، . ثروتمندان بود تا مردم عادي، ولی در کمال وضوح نماینده آینده و مخالف گذشته بود

و آلیور کرامول، اگر  ;همدن، و پیم در آن عضویت داشتندسلدن، . که در فکر انتقام بودند، در آن میان دیده میشدند

  . چه رهبر عدهاي نبود، در میان آن جمع شخصیت ممتازي بود

در این فاصله دور، دشوار است که درباره او بیطرفانه داوري کنیم، زیرا تاریخنویسان از زمان او تاکنون وي را مردي 

شخصیتی مانند او شاید توانسته باشد که همه صفات . انستهاندریاکار و جاهطلب یا شخصی مقدس و سیاستمدار د

متضادي را که باعث چنان ارزیابیهایی شده است در وجود خود جمع کند، و شاید هم گاهی میتوانسته است آن 

  . این توضیح شاید براي شناختن کرامول مفید باشد. صفات را با با یکدیگر هماهنگ سازد

سبنامه بود که از ساحت پرشکوه دربار دور مانده بودند، ولی با نارضایی پولی براي کرامول جزو مالکان فاقد ن

پدرش، رابرت کرامول، ملک مختصري . با وجود این، وي نیز داراي نیاکان متشخصی بود. نگاهداري آن میپرداختند

ادرزاده تامس کرامول وزیر جد بزرگ او ریچارد ویلیامز، بر ;لیره عایدي میداد 100در هانتینگدن داشت که ساالنه 

هنري هشتم، نام خود را به کرامول تغییر داد و قصرها و عوایدي را که از کلیساي کاتولیک بزور گرفته بود از دست 

آموزگار دستور زبان . آلیور یکی از ده فرزند او، و تنها کسی بود که به حد بلوغ رسید. وزیر یا پادشاه دریافت داشت

بود که رسالهاي نوشت و در آن پاپ را دجال دانست، و در رسالهاي دیگر از گناهکاران مشهوري آلیور واعظ پرشوري 

. آلیور وارد کالج سیدنی ساسکس در کیمبریج شد 1616در سال . که به وسیله خداوند تنبیه شده بودند نام برد

)) اعالمیه ورزشها((از ابداعات الد، و  سمیوئل وارد، رئیس این کالج، به سبب تابعیت کامل از اصول پیرایشگري، انتقاد

ظاهرا آلیور پیش از فراغت از تحصیل، از کیمبریج ). 1643(که به فرمان چارلز انتشار یافته بود، در زندان در گذشت 

نمیدانید چه : وي خود را به سبب بلهوسیهاي جوانی گناهکار دانست، و در این باره گفت) 1638(بعدا . بیرون آمد

من یکی از  ;اوه، من در ظلمتی که آن را دوست میداشتم زندگی میکردم و از نور متنفر بودم. ی داشتمنوع زندگی

این مطلب حقیقت دارد، من از دینداري تنفر داشتم، ولی خداوند بر من . رهبران، و شاید رهبر گناهکاران بودم

یش کنید، به خاطر من دعا کنید تا کسی که به جاي من خدا را ستا! رحمت آورد، اوه، نعمات الطاف او بیپایان بود

  . کار خوبی را آغاز کرده است در روز عیسی مسیح آن را به کمال برساند
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کرامول وجد و حال توبه را درك کرد، مرگ را در عالم خیال دید، و گرفتار سایر وحشتهاي روحی شد، به طوري که 

هر چه میگفت متکی بر اصول تقوا و پرهیزگاري پیرایشگران  همیشه افسرده و مغموم به نظر میرسید، و تا پایان عمر

وي رفته رفته سر و سامانی گرفت، ازدواج کرد، صاحب فرزند شد، و چنان شارمند نمونهاي گشت که در بیست . بود

لیره  1800سپس ملک خود را در هانتینگدن به مبلغ . به نمایندگی هانتینگدن انتخاب شد) 1628(و هشت سالگی 

هنگامی که کرامول از طرف کیمبریج به نمایندگی انتخاب شد . ت و اول به سنت آیوز و بعد به ایلی رفتفروخ

لباس زیر او زیاد پاکیزه . ... ، یکی از اعضاي پارلمنت اظهار داشت که وي به جامهاي بسیار عادي ملبس بود)1640(

باد کرده و متمایل به سرخی، صدایش زیر و  و یکی دو قطره خون روي یقه کوچکش چکیده بود، صورتش. ... نبود

هرگز شتاب نمیکرد، با خدا سخن میگفت، و . ، ولی شخصا خویشتندار بود))نهایت آتشین بی((ناموزون، اخالقش 

. با وجود این، خداوند وسایل دیگري برانگیخت. توانایی ده مرد را داشت

رد، سترفرد را نماینده مخفی پاپ دانست، و او را متهم جان پیم نخستین کسی بود که خشم پارلمنت را بر زبان آو

در . وارد انگلستان کند)) تغییر قانون و مذهب((کرد که میخواهد لشکري از ایرلند به منظور برانداختن پارلمنت و 

دان ، مجلس عوام، که طرفداري سترفرد را از پادشاه فراموش نکرده بود، وي را خائن دانست و به زن1640نوامبر  11

دسامبر، پس از آنکه قوانین جدید کلیساي انگلیکان را غیرقانونی دانست، الد را به پیروي از پاپ و  16فرستاد، و در 

ما از آن لحاظ اسقفان را به پیروي از : ((سلدن بعدا اعتراف کرد و گفت. خیانت متهم کرد و او را نیز به زندان فرستاد

چارلز از این اقدامات جدي .)) ال آنکه میدانیم چنین خطایی مرتکب نشدهاندپاپ متهم میکنیم که منفور شوند، و ح

در این وقت ملکه از کشیش خود تقاضا کرد که . چنان حیرتزده شد که قدمی در راه نجات دستیاران خود برنداشت

  . از پاپ کمک بخواهد، و با این عمل خود نشان داد که ترس پارلمنت بیهوده نبوده است

در زمره طرفداران اصالحات اساسی در لندن حزبی بود که میلتن . ر دو گروه، آتش احساسات زبانه کشیددر میان ه

این حزب از پارلمنت تقاضا کرد که تسلط اسقفان را براندازد و زمام امور کلیسا را به دست . نیز در آن عضویت داشت

پاپ دجال نیست و رستگاري فقط در ((ر آنکه ها، مبنی ب همچنین اعالم داشت که عقیده بعضی اسقف ;مردم بدهد

مجلس عوام این عریضه را نپذیرفت، ولی با نیل روحانیان به مقامات . ، شنیع و مکروه است))مذهب کاتولیک است

مجلس اعیان آن را به این شرط پذیرفت که اسقفها کرسیهاي خود را در آن . قضایی و قانونگذاري مخالفت کرد

مجلس عوام درست مخالف این شرط بود، زیرا میدانست که اسقفها در مجلس اعیان همیشه ولی . مجلس حفظ کنند

جزوه هایی که در دفاع یا انتقاد از حکومت اسقفان انتشار یافت آتش این اختالف را . به نفع پادشاه راي خواهند داد

وجود آمده است، مقدس اسقف جوزف هال حکومت را، به دلیل آنکه از طرف حواریون یا عیسی به . دامن زد

، که ))سمکتیمنوئوس((میدانست، ولی پنج نفر از طرفداران فرقه پرسبیتري در جزوه مشهوري تحت عنوان مستعار 

 1641مه  27در . میلتن بعدا پنج بار از عقیده هال انتقاد کرد. مرکب از حرف اول نامهاي آنان بود، به او پاسخ دادند

. مجلس عوام الیحه را رد، و مجلس اعیان آن را تصویب کرد. امل حکومت اسقفان شدکرامول دوباره خواهان الغاي ک

مربوط به تثلیث، همه تصویرهاي حضرت مریم، )) تصاویر ننگآور((در اول سپتامبر، مجلس عوام اعالم داشت که کلیه 

در روز )) رقص تفریحی(( باید از کلیساهاي انگلستان برداشته شوند، و هرگونه)) اشکال خرافی((و همه صلیبها و 

هاي  ها را از جا کندند، شیشه ها و پرده نرده ;نهضت تمثالشکنی دوباره در انگلستان باال گرفت. یکشنبه ممنوع گردد

اکتبر الیحهاي به  23مجلس عوام دوباره در . ها را خرد کردند، و عکسها را از هم دریدند رنگی را شکستند، مجسمه

پادشاه به مجلس اعیان متوسل شد و اظهار داشت که مصمم است در راه ابقاي . کرد منظور طرد اسقفها تصویب

دخالت او باعث رد الیحه شد، ولی مردمی که . و این کار را کرد ;اصول کلیساي انگلیکان تا پاي جان ایستادگی کند

فها نامه اعتراضآمیزي نوشتند و دوازده تن از اسق. با اسقفها مخالف بودند، از ورود آنها به پارلمنت جلوگیري کردند
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. پارلمنت آنها را متهم و محبوس کرد. اظهار داشتند هر قانونی که در غیاب آنها تصویب شود بیاعتبار خواهد بود

، و اسقفها پس از آن نتوانستند وارد )1642فوریه  5(سرانجام، مجلس اعیان الیحه محرومیت اسقفها را تصویب کرد 

. پارلمنت شوند

جلس عوام پیروزمندانه به تحکیم قدرت خود پرداخت و براي رفع نیازمندیهاي خود از شهر لندن پول قرض سپس م

و انحالل پارلمنت ظرف پنجاه . لوایحی گذرانید که به موجب آنها مدت هر دوره پارلمنت سه سال تعیین شد ;کرد

قوانین مالیاتی و قضایی را  ;وع اعالم گردیدروز بعد از تشکیل آن، یا انحالل پارلمنت موجود بدون تصویب آن، ممن

)) پول کشتی((همچنین به انحصارات و گرفتن . و دادگاه هیئت عالی را منحل کرد)) تاالر ستاره((و  ;اصالح نمود

پایان داد، حکمی را که علیه همدن صادر شده بود لغو کرد، و پادشاه را در اخذ حقوقی که بر ظرفیت کشتیها تعلق 

چارلز با این تصمیمات موافقت کرد، و پارلمنت از . اد گذاشت، ولی آن را محدود به دورهاي معین کردمیگرفت آز

  . اصالح به انقالب پرداخت

در آوریل او را به خیانت متهم کرد، و الیحهاي را که طبق  ;، پارلمنت سترفرد را به دادگاه فرا خواند1641در مارس 

چارلز، علیرغم توصیه الد، در مجلس اعیان . براي توشیح نزد شاه فرستاد آن وي از حقوق اجتماعی محروم میشد

حضور یافت و اظهار داشت اگر چه حاضر است سترفرد را از کار براندازد، هرگز اجازه نخواهد داد که وي را به اتهام 

روز دیگر، . دانست مجلس عوام حضور شاه در مجلس اعیان را منافی امتیاز و آزادي پارلمانی. خیانت محکوم کنند

و خواستار اعدام !)) عدالت! عدالت((در اطراف مجلس عوام و قصر پادشاه گرد آمدند و فریاد زدند )) جمعیتی عظیم((

اسقف . شوراي سلطنتی از وحشت به چارلز توصیه کرد که به آن تقاضا تن در دهد، ولی او نپذیرفت. سترفرد شدند

اشراف به او اخطار کردند که زندگی او، ملکه، . حکم اعدام سترفرد را امضا کند اعظم یورك نیز از وي استدعا کرد که

سرانجام، خود مرد محکوم . ولی او همچنان در امتناع خود پافشاري کرد. و کودکان خانواده سلطنتی در خطر است

چارلز امضا . م را امضا کندپیغامی براي چارلز فرستاد و به او توصیه کرد که، براي جلوگیري از آشوب عوام، حکم اعدا

ضمن آنکه وي عبور  ;، سترفرد را به قتلگاه بردند1641مه  12در . کرد، ولی هرگز خود را به سبب این کار نبخشید

سترفرد بیآنکه نالهاي بر . هاي زندان بیرون آورد و براي او دعاي خیر خواند میکرد، الد دستهاي خود را از میان میله

. تی که با او مخالف بودند، جان دادآرد، در برابر جمعی

این دو حزب به . اعدام او اختالفی را که بعدا در مجلس عوام بین احزاب رقیب ویگ وتوري به وجود آمد تشدید کرد

) وایکانت فاکلند(مردانی مانند لوشس کري . ترتیب موافق و مخالف انتقال تدریجی قدرت پادشاه به پارلمنت بودند

، که از پارلمنت طرفداري کرده بودند، با خود میگفتند که پادشاه، بعد از آنکه )ل آو کلرندن آیندهار(ادوارد هاید 

بدین ترتیب شدیدا تنبیه شد، ممکن است مانع خوبی علیه حکومت عوام در لندن و مخالف تسلط پیرایشگران بر 

متزلزل و مالکیت شخصی را تهدید کند و امور مذهبی باشد و از اقدامات پارلمنت، که در نظر داشت مقام کلیسا را 

پیم، همدن، و کرامول نیز شاید از این . همه ساختمان اجتماعی انگلستان را در هم ریزد، جلوگیري به عمل آورد

خطرها آگاه بودند، ولی عامل دیگري وجود داشت که بر سرنوشت آنها حاکم بود، زیرا این اشخاص به اندازهاي افراط 

احتمال داشت که . یترسیدند اگر چارلز دوباره قدرت را به دست گیرد، جان خود آنها به خطر افتدکرده بودند که م

از این رو . پادشاه در هر لحظه، همانگونه که سترفرد پیشنهاد کرده بود، لشکري نیمه کاتولیک از ایرلند فراهم آرد

افق را در شمال انگلستان نگاه دارد، و براي این پارلمنت براي دفاع از خود در صدد بر آمد که لشکر اسکاتلندیهاي مو

  . لیره بپردازد 000,25لیره به آنها پرداخت و تعهد کرد که هر ماه  000,300منظور نخست هدیهاي به مبلغ 

فلیم او، نیل و روري او، ). 1641اکتبر (نگرانیهاي پارلمنت در نتیجه بروز شورش شدیدي در ایرلند زیادتر شد 

ر رهبران ایرلندي خواهان جنگی آزادیبخش بودند، و میخواستند که آلستر از دست کوچنشینان مورسوم و سای
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شورشیان، که . انگلیسی بیرون بیاید، کاتولیکها از ظلم و اجحاف رها گردند، و ایرلند از تسلط انگلیسیها خارج شود

چنان خشم و غضبی جنگیدند که به صورت خاطره زجرها، تعقیبها، و خلع یدهاي سبعانه را فراموش نکرده بودند، با 

هاي مقیم ایرلند، که میخواستند از جان خود و از آنچه ملک مشروع خودشان محسوب  انگلیسی. وحشیان در آمدند

پارلمنت انگلستان بغلط چنین . تالفی به مثل کردند و هر پیروزي به صورت یک کشتار در آمد. میشد دفاع کنند

رش را به منظور استقرار مجدد مذهب کاتولیک در ایرلند و بعدا در انگلستان برپا کرده میپنداشت که چارلز آن شو

بنابراین، تقاضاي او را در مورد دریافت پول براي نجات دادن انگلیسیها در پیل نپذیرفت، و شورش ایرلندیها در . است

. سرتاسر انقالب انگلستان ادامه یافت

اعضاي . محروم و محکوم را به مقامی بلندتر رسانید، انقالب شدت بیشتري یافتهنگامی که چارلز دو تن از اسقفان 

به منظور اعالم مرافعه پارلمنت و پادشاه نوشته )) اعتراض بزرگ((خشمگین مجلس عوام پیشنهاد کردند که نامه 

اري از اشخاص محافظهکار بسی. کند)) وتو((شود، تا چارلز به پارلمنت اختیار بدهد که انتصابات او را به مقامات مهم 

احساس میکردند که این عمل باعث انتقال قدرت مجریه به پارلمنت خواهد شد و پادشاه را به صورت شخص ناتوانی 

اختالفات احزاب شدیدتر و مباحثات میان آنها تندتر شد، و اعضاي آنها براي تاکید مطالب خود . در خواهد آورد

. ا اظهار داشت که اگر آن الیحه به تصویب نرسیده بود، وي عازم امریکا میشدکرامول بعد. دست به شمشیر میبردند

در این الیحه، . براي پادشاه فرستاده شد 1641الیحه مذکور با اکثریت دوازده راي به تصویب رسید و در اول دسامبر 

ا که پادشاه به پارلمنت نمایندگان نخست وفاداري خود را نسبت به مقام سلطنت اظهار داشتند و سپس توهینهایی ر

گذشته از این، عیوبی را که پارلمنت مرتفع . کرده و مصایبی را که براي کشور به بار آورده بود بتفصیل شرح دادند

و مشاوران و درباریان )) طرفداران پاپ و اسقفها و عدهاي از کشیشان فاسد((همچنین . ساخته بود متذکر شدند

)) درخواست حق((سپس به نقض مکرر . کاتولیک کردن انگلستان توطئه میچینند خودخواه را متهم کردند که براي

و منحل ساختن آمرانه پارلمنتهاي منتخب اشاره کردند و از پادشاه خواستند که مجمعی از روحانیان تشکیل دهد تا 

کرد که چارلز همه مراسم کلیساي انگلیکان را به صورتی که قبل از الد داشت بازگردانند سپس پارلمنت پیشنهاد 

مخالفان سیاستهاي پارلمانی را از شوراي سلطنتی بیرون راند و مشاوران و سفیران و وزیرانی برگزیند که مورد 

اعتماد پارلمنت باشند، و تذکر داد که در غیر این صورت پارلمنت نمیتواند مایحتاج پادشاه را برآورد، یا طبق دلخواه 

  . شورهاي اروپایی بکنداو کمکی به پروتستانهاي سایر ک

دسامبر، پارلمنت بدون توجه به او فرمان داد که مفاد نامه  15در . چارلز در پاسخگویی به این اتمام حجت تاخیر کرد

چارلز در نامه خود موافقت کرده بود که . در این وقت بود که پادشاه به آن پاسخ داد. انتشار یابد)) اعتراض بزرگ((

تشکیل شود، ولی حاضر نشده بود که اسقفها را از )) پیروي از پاپ((اي جلوگیري از هرگونه مجمعی از روحانیان بر

به عالوه، اصرار ورزیده بود که حق دارد هر کس را که میخواهد به عضویت شوراي . حق راي در پارلمنت محروم کند

را )) الیحه میلیشیا((منت در عوض اما پارل. سلطنتی یا به مشاغل عمومی بگمارد، و دوباره تقاضاي پول کرده بود

  . تصویب کرد تا بر ارتش مسلط باشد

چارلز، که معموال مردي بیتصمیم بود، در این هنگام به عمل جسورانهاي دست زد که در نظر پارلمنت به عنوان 

عضاي مجلس ، دادستان او، در مجلس اعیان و به نام پادشاه، پنج تن از ا1642ژانویه  3در . اعالن جنگ محسوب شد

عوام یعنی پیم، همدن، هولز، هسلریج، و سترود را متهم به خیانت کرد و اظهار داشت که این اشخاص کوشیدهاند تا 

را تشویق کردهاند که به انگلستان حمله آورد و ) اسکاتلند)) (کشوري بیگانه((ارتش را از اطاعت پادشاه باز دارند و 

ارلز در راس سیصد سرباز حرکت کرد و، پس از آنکه آنها را در مدخل روز بعد، چ. به پادشاه اعالن جنگ دهد

ولی آنها در منازل دوستان پنهان شده . پارلمنت گذاشت، خود براي دستگیري آن پنج نفر وارد مجلس عوام شد
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ضمن آنکه  .))میبینم که همه مرغها پرواز کردهاند! پس این طور: ((چارلز، با مشاهده این وضع، مایوسانه گفت. بودند

. وي بیرون میرفت، نمایندگان با صداي بلند اعتراض میکردند، زیرا حمله مسلحانه پادشاه کامال غیرقانونی بود

هنگامی که . نمایندگان، که میترسیدند همگی دستگیر شوند، تحت حمایت مردم لندن، به محل انجمن اصناف رفتند

ملکه هانریتا . ضمام پنج مرد متهم، به وستمینستر بازگشتندچارلز به همتن کورت رفت، اعضاي مجلس عوام، به ان

چارلز با مهردار بزرگ )). خریداري کند((پنهانی با جواهرت سلطنتی به فرانسه گریخت تا کمکی براي پادشاه 

ولی آن شهر از پذیرفتن او امتناع کرد، و . سلطنتی به شمال رفت و کوشید وارد هال شود و سربازانی فراهم آورد

مارس  5(پارلمنت به همه قواي مسلح دستور داد که فقط از پارلمنت اطاعت کنند . ارلز ناچار به یورك رفتچ

سی و پنج تن از مجلس اعیان و شصت و پنج تن از مجلس عوام از پارلمنت کناره گرفتند و در یورك به ). 1642

. ادوارد هاید در این هنگام مشاور عمده پادشاه شد. چارلز ملحق شدند

وي میبایستی . در دوم ژوئن، پارلمنت نوزده پیشنهاد به چارلز داد و قبول آنها را براي استقرار صلح الزم دانست

نظارت بر ارتش و همه قالع مستحکم را به پارلمنت واگذار کند، پارلمنت حق داشته باشد که در مراسم مذهبی و 

ن پادشاه و معلمان اطفال او را منصوب و مرخص کند، و حق بتواند همه وزیرا. امور اداري کلیسا تجدیدنظر نماید

پارلمنت گویی . داشته باشد کلیه اشخاصی را که به مقام اشرافی میرسند از نشستن در مجلس اعیان باز دارد

. را مامور تشکیل لشکري کرد)) کمیته نجات ملی((میخواست انقالب کبیر فرانسه را تمرین کند، زیرا هیئتی به نام 

پارلمنت، در اعالمیهاي خطاب به ملت، شورش . امول و دیگران براي گردآوري داوطلبان به شهرهاي خود رفتندکر

خود را ناشی از عالقه به استقالل پارلمانی ندانست، بلکه آن را معلول خطر قریبالوقوع شورش کاتولیکها در انگلستان 

اوت، نمایندگان  17در . عام پروتستانها خواهد شد شمرد، و به مردم اخطار کرد که پیروزي پادشاه موجب قتل

، چارلز پرچم خود را در ناتینگم گشود 1642اوت  27در . پارلمنت ذخایر نظامی واقع در هال را به تصرف در آوردند

  . و جنگ داخلی را آغاز کرد

IX -1646-1642: نخستین جنگ داخلی

لندن، شهرهاي صنعتی، بندرها، و به . دو گروه تقسیم شده بودندمردم انگلستان در این هنگام به طرز بیسابقهاي به 

طور کلی نواحی جنوبی و خاوري، اکثر طبقه متوسط، بخشی از طبقهاي که پایینتر از اشراف بودند، و تقریبا همه 

 آکسفرد و کیمبریج، نواحی باختري و شمالی، قسمت بیشتر اشراف و. پیرایشگران از پارلمنت طرفداري میکردند

در مجلس . کشاورزان، تقریبا کلیه پیروان فرقه انگلیکان، و موافقان اسقفها و کاتولیکها از پادشاه حمایت میکردند

در حدود سیصد نماینده موافق شورشیان، و در حدود صد و هفتاد و پنج نفر طرفدار . عوام هم اختالف وجود داشت

اما چارلز از لحاظ مالی در . در آغاز موافق پارلمنت بودنددر مجلس اعیان سی نفر از صد و ده تن . پادشاه بودند

  . مضیقه بود، و لندن نیمی از ثروت ملت را در اختیار داشت و با آن انقالب را تقویت میکرد

نیروي دریایی مخالف او بود و از رسیدن کمک خارجی جلوگیري  ;پادشاه نمیتوانست از هیچ منبعی قرض کند

. مجبور بود از مالکان بزرگ، که منافع خود را وابسته به پیروزي او میدانستند، هدایایی بپذیرد بنابراین، چارلز ;میکرد

عدهاي کامال نسبت به پادشاه وفادار  ;هاي قدیمی بعضی از صفات و احساسات شهسواري باقی مانده بودند در خانواده

افراد طبقه کولیر با موهاي بافته و . میدادندبودند، به خاطر او مثل مردان واقعی میجنگیدند، و خود را به کشتن 

اما پول در دست . اسبان یراقدار خود جلوه خاصی داشتند، و همه شاعران به استثناي میلتن طرفدار آنها بودند

هر یک از دو لشکر در حدود چهارده هزار ). 1642اکتبر  23(صفآرایی دو طرف در اج هیل آغاز شد . پارلمنت بود

تحت فرمان شاهزاده روپرت، فرزند بیست و دو ساله خواهر چارلز موسوم به الیزابت )) سلطنت طلبان(. (سرباز داشت
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نتیجه نبرد قطعی . از رابرت دورو، سومین ارل آو اسکس، اطاعت میکردند)) راوندهدز((اهل بوهم، بودند، و لشکریان 

  . ا را مرکز فرماندهی خود ساختنبود، اسکس قواي خود را فراخواند، و پادشاه به آکسفرد رفت و آنج

والینگتن، که پیرایشگري پرشور و یا سیاسی بود، آن واقعه را پیروزي بزرگی براي پارلمنت و خدا دانست، و چنین 

تن کشته  5517زیرا چنانکه شنیدهام، روي هم رفته ... لطف بزرگ خداوند را در آن واقعه مشاهده میکنیم: گفت

کارهاي شگفتانگیز خداوند را مالحظه کنید، . دشمن به مقتوالن ما ده به یک بوده استولی نسبت کشتگان  ;شدهاند

ولی آنها که دلیرانه پایداري کردند، از خطر . زیرا آن عده از ما که به قتل رسیدند بیشتر کسانی بودند که فرار کردند

  . ... برکنار ماندند

! هاي ما را براي نابودي دشمن به کار میبرد ا و گلولهبدرستی نمیتوانم شرح دهم که دست خداوند چگونه توپه

بعضی از آنها در مقابل سربازان ما میافتادند، بعضی روي . ... ها را هدایت میکرد نمیدانید که خداوند چگونه گلوله

ه دلیرانه کسانی ک! ها از روي سر آنها میگذشتند، و بعضی به یک سوي آنها میافتادند زمین میلغزیدند، بعضی از گلوله

این واقعه کار خداوند است و در چشم من چون معجزه !... در برابر گلوله پایداري میکردند بندرت زخمی میشدند

ملکه هانریتا با اسلحه و مهمات پنهانی به انگلستان . اما، در بهار سال بعد، پارلمنت با دشواري رو به رو شد. مینماید

اسکس به اندازهاي تعلل ورزید که لشکر او بر اثر بیماري و فرار سربازان . بازگشت و در آکسفرد به چارلز پیوست

ژوئن  30(قوایی از پارلمنت در ادوالتن مور شکست خورد . همدن در نبردي در چالگرووفیلد زخمی شد. تقلیل یافت

ارلمنت در این موقع پ. ، و بریستول به دست پادشاه افتاد)ژانویه 13(، دیگري در راوندوي داون قلع و قمع شد )1643

سپتامبر با نمایندگان اسکاتلندیها عهدنامهاي بست که طبق آن قرار شد  22بحرانی به اسکاتلند متوسل شد و در 

لیره دریافت دارند، به شرط آنکه پارلمنت  30000اسکاتلندیها لشکري به کمک پارلمنت بفرستند و در عوض ماهی 

تري مذهبی پروتستان، یعنی حکومت کلیسایی توسط بزرگان و فارغ از در انگلستان و ایرلند شکل عقاید پرسبی

و عدهاي از آنها را براي مبارزه با . در همان ماه چارلز با شورشیان ایرلندي صلح کرد. نظارت اسقفها، را برقرار کند

ادشاه به مخالفت کاتولیکهاي انگلستان شاد شدند، و پروتستانها بتدریج علیه پ. دشمنان خویش به انگلستان آورد

، مهاجمان ایرلندي در نانتویج شکست خوردند، و مهاجمان اسکاتلندي در خاك انگلستان 1644در ژانویه . برخاستند

  . در این هنگام، جنگ داخلی شامل سه ملت و چهار مذهب در گرفت. پیش آمدند

هشت ) بعدا(ر روحانی انگلیسی و روحانی انگلیسی و سه غی 121، مجمعی در وستمینستر مرکب از 1643اول ژوئیه 

نماینده اسکاتلندي تشکیل یافت تا مذهب جدید پروتستان را به شکل پرسبیتري در انگلستان برقرار سازد، ولی 

چند تن از اعضا، که موافق حکومت . جلسات مجمع، در نتیجه مداخله پارلمنت، مدت شش سال به طول انجامید

ند، و گروه کوچکی از استقاللیان تقاضا کردند که هر جمعیتی از تسلط شوراي اسقفان بودند، از مجمع کناره گرفت

سالخوردگان و نفوذ اسقفها برکنار باشد، ولی اکثریت اعضاي مجمع، طبق قول و اراده پارلمنت، مایل بودند که 

لتی، و مجامع انگلستان، ایرلند و اسکاتلند از لحاظ مذهبی توسط انجمنهاي سالخوردگان، شوراهاي دینی و ایا

و تشکیالت و ) 1643(پارلمنت حکومت اسقفان را، که مبتنی بر آیین انگلیکان بود، منسوخ کرد . عمومی اداره شوند

در . ، ولی حق وتو را در مورد تصمیمات کلیسایی به خود اختصاص داد)1646(مراسم آیین پرسبیتري را پذیرفت 

را اعالم داشت و، بر )) کاتشیسم کوچکتر((، و ))یسم بزرگترکاتش((، مجمع وستمینستر اصل مذهبی، 1647سال 

تصمیمات مجمع وستمینستر، در . اساس آموزه کالون، اصول تقدیر، انتخاب، و راندگی از درگاه خداوند را تاکید کرد

ي نتیجه بازگشت سلسله استوارت و استقرار مجدد کلیساي انگلیکان، منسوخ شد، ولی توبه وکاتشیسم در کلیساها

. پرسبیتري کشورهاي انگلیسی زبان، ولو به صورت فرضی، باقی ماند
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مردم لندن، که به . هاي کوچک را در مورد آزادي مذهبی نپذیرند مجمع و پارلمنت موافقت کردند که خواهش فرقه

مجلس عوام ، 1648در سال . صورت واحدي در آمده بودند، از پارلمنت تقاضا کردند که هرگونه بدعت را از بین ببرد

لوایحی گذرانید که به موجب آنها کسانی که مخالف غسل تعمید کودکان بودند به حبس ابد، و کسانی که منکر 

بین سالهاي . تثلیث، یا تجسم خداوند، یا آسمانی بودن کتاب مقدس، و یا خلود روح بودند به اعدام محکوم میشدند

، الد، اسقف اعظم کانتربري، در هفتاد و دو 1645ژانویه  10و در  ;چندین نفر یسوعی اعدام شدند 1650و  1642

اعضاي پارلمنت احساس میکردند که باید تا پاي جان مبارزه کنند و زمان . سالگی از زندان به قتلگاه برده شد

 1643ولی کرامول مایل بود که رواداري مذهبی تا حدي برقرار شود، و در سال . مالحظه کاري سپري شده است

. این نام را شاهزاده روپرت به خود کرامول داده بود. موسوم شد)) زرهپوش((ر کیمبریج تشکیل داد که به هنگی د

از خدا میترسیدند ((کرامول از هر فرقهاي، جز کاتولیکها و موافقان حکومت اسقفها، مردانی را وارد آن هنگ کرد که 

از فرقه پرسبیتري در نظر داشت که سرهنگ دومی را  هنگامی که افسري.)) و در هر کاري وجدان را در نظر داشتند

آقا، کشور در انتخاب خدمتگزاران خود توجهی : ((از فرقه آناباتیستها از کار برکنار کند، کرامول اعتراض کرد و گفت

همچنین از .)) اگر این اشخاص بخواهند صادقانه به آن خدمت کنند، همین اندازه کافی است ;به عقاید آنها ندارد

سعی کند راهی بیابد تا اشخاصی که احساسات مذهبی زود رنجی دارند و نمیتوانند در همه ((پارلمنت تقاضا کرد که 

پارلمنت این تقاضا را )). موارد تابع قانون کلیسایی باشند، طبق کتاب مقدس، مورد زجر و تعقیب قرار نگیرند

یش در انگلستان، تا اندازهاي سیاستی مبتنی بر اصل نپذیرفت، ولی او درباره هنگهاي خود، و طی فرمانروایی خو

  . رواداري در پیش گرفت

) 1643اکتبر  11(وي در افتخارات پیروزي در نبرد وینسبی . تکامل کرامول در مقام سرداري از شگفتیهاي جنگ بود

سایر . وز شدنددر مارستن مور، فرفکس شکست خورد، ولی افسران کرامول پیر. شریک لرد فردیناند و فرفکس بود

. رهبران پارلمانی، یعنی ارل اسکس و ارل منچستر، یا شکست خوردند یا نتوانستند به پیروزیهاي خود ادامه بدهند

دستور از ((کرامول، براي آنکه از دست این سرداران لقبدار نجات یابد، پیشنهاد کرد که قانونی تحت عنوان 

این . اعضاي پارلمنت از مقام فرماندهی خود چشم بپوشندتصویب شود که در نتیجه آن همه )) خودگذشتگی

ارل اسکس و ارل منچستر از کار . پیشنهاد مورد قبول قرار نگرفت، ولی بار دیگر تجدید شد و به صورت قانون در آمد

قام سر تامس فرفکس، فرزند فردیناندو، به مقام فرماندهی کل ارتقا یافت و او نیز کرامول را با م. کناره گرفتند

. سپهبدي به فرماندهی سواران گماشت

  . نفر تشکیل شود، و کرامول تعهد کرد سربازان را تعلیم دهد 22000پارلمنت فرمان داد که لشکر تازهاي مرکب از 

کرامول پیش از جنگ هیچ گونه تجربه نظامی نداشت، ولی نیروي شخصیت، ثبات راي، اراده، و مهارت وي در 

هبی و سیاسی افراد باعث شد که وي بتواند هنگهاي خود را به انضباط و وفاداري بینظیري استفاده از احساسات مذ

در . آیین پیرایشگري به شیوه اسپارتیها شباهت داشت، که هدف از آن ساختن سربازان شکستناپذیر بود. عادت دهد

ي و هتک ناموس نمیکردند، سربازان پیرایشگر، دزد. لشکرگاه پیرایشگران صدایی جز موعظه و دعا شنیده نمیشد

هنگامی  ;به کلیساها حمله میبردند)) پاپی((یا )) اسقفی((بلکه به منظور تخریب تصویرهاي مذهبی و طرد کشیشان 

ژوئن  14(در نیزبی . و هرگز شکست نخوردند ;که با دشمن روبرو میشدند، از شادي یا خشم فریاد بر میآوردند

موفق شدند پیاده نظام سر تامس فرفکس را مجبور به فرار کنند، کرامول با  ))سلطنت طلبان((، هنگامی که )1645

سوارهنظام جدید خویش آن شکست را به چنان پیروزي کاملی مبدل ساخت که پادشاه همه پیادهنظام، توپخانه، 

نشان دهند که وي  ها را منتشر کردند تا این نامه. هاي خود را از دست داد هایی از نامه نیمی از سوارهنظام، و نسخه

  . قصد داشت سربازان بیشتري از ایرلند به انگلستان بیاورد و قوانین ضد کاتولیکی را نقض کند
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مارکی مانتروز، سردار دلیر او در اسکاتلند، پس از پیروزیهاي . از آن تاریخ به بعد، وضع چارلز به سرعت وخیمتر شد

، قواي پارلمنت باث را به تصرف 1645ژوئیه  30در . اروپا گریختبسیار، سرانجام در فیلیپ هو شکست خورد و به بر 

سربازان . پادشاه به عبث از هر طرف استمداد میکرد. اوت روپرت بریستول را به فرفکس تسلیم کرد 23و در  ;در آورد

خواست که میان چارلز به طور جداگانه و با مذاکرات غیرشرافتمندانه می. او، که نومید شده بودند، به دشمن پیوستند

ولی در این راه . دشمنان خود تفرقه بیندازد، یعنی استقاللیان را از پارلمنت و پارلمنت را از اسکاتلندیها دور کند

و در  ;وي زن آبستن خود را از طریق قلمرو دشمن فرستاده بود تا کشتیی براي حرکت به فرانسه بیابد. توفیق نیافت

خود او نیز با جامه . ور داد که به هر وسیله که ممکن است، از انگلستان بگریزداین هنگام به شاهزاده چارلز دست

نخستین جنگ ). 1646مه  5(مبدل و همراه دو تن از مالزمان به شمال گریخت و خود را به اسکاتلندیها تسلیم کرد 

  . داخلی در حقیقت به پایان رسید

X  -1648-1646: رادیکالها

آنها ترجیح دادند که وي را اسیر خود  ;تلندیها با او هنوز مانند پادشاه خود رفتار کنندچارلز انتظار داشت که اسکا

و پیشنهاد کردند که به او در بازیافتن تاج و تختش کمک کنند، مشروط به آنکه وي اتحاد و پیمان رسمی و . بدانند

پارلمنت . ولی او نپذیرفت ;ي کندصورت پرسبیتري مذهب پروتستان را بپذیرد و آن را در سراسر انگلستان اجبار

انگلستان نمایندگانی نزد اسکاتلندیها در نیوکاسل فرستاد و اظهار داشت که حاضر است چارلز را به عنوان پادشاه 

سلطنت ((بپذیرد، به شرط آنکه وي از اتحاد و پیمان رسمی و صورت پرسبیتري مذهب پروتستان تابعیت کند، 

ه بفرستد، به پارلمنت اجازه دهد که بر همه قواي مسلح نظارت داشته باشد، و ماموران عمده را به تبعیدگا)) طلبان

لیره مواجب عقب افتاده  400000سپس پارلمنت حاضر شد . ولی او به این شرطها تن در نداد ;رتبه را برگزیند عالی

و پادشاه را به ماموران پارلمنت تسلیم  اسکاتلندیها و مخارج آنها را بپردازد، به شرط آنکه آنان به اسکاتلند بازگردند

پارلمنت اسکاتلند با این شرط موافقت کرد و آن مبلغ را نه به عنوان بهاي پادشاه، بلکه به عنوان مخارجی . کنند

آنگاه او را . ولی چارلز احساس میکرد که او را با طال معاوضه کردهاند. واقعی که در جنگ متحمل شده بودند پذیرفت

قواي انگلستان، که در ). 1647ژانویه . (اسیر پارلمنت انگلستان به هومبی هاوس در نورثمتن شر فرستادند به عنوان

این هنگام در سفرن والدن، در شصت و چهار کیلومتري لندن، اردو زده بود، پیروزیهاي خود را به نظر آورد و 

ار سرباز پارلمنت را بر آن داشته بود که مالیاتها مخارج نگاهداري این سی هز. خواستار پاداشهاي متناسب با آنها شد

گذشته . و با وجود این، مواجب سربازان چهار تا ده ماه عقب افتاده بود ;را به دو برابر مالیات دوره چارلز افزایش دهد

ول، از این، پیرایشگران مستقل، که در پارلمنت شکست خورده بودند، در ارتش قدرت را به دست میگرفتند، و کرام

بدتر آنکه در هنگ او . اي متهم شد که با استقالل پارلمنت متناسب نبود طلبانه رهبر آنان، به داشتن مقاصد جاه

اشخاصی یافت میشدند که هرگونه عالمت تشخص کلیسایی و دولتی را رد میکردند، و خواهان انتخابات عمومی و 

ویلیام والوین میگفت همه چیز باید  ;رج و مرج طلب بودندچند تن از آنان نیز از اشتراکیون ه. آزادي مذهبی بودند

جان لیلبرن، .)) احتیاجی به دولت نخواهد بود، زیرا دزد و جانی وجود نخواهد داشت((مشترك باشد، در آن صورت 

ات کرامول را نیز جزو طرفداران مساو. بود)) محبوبترین مرد انگلیسی((که پس از هر توقیف و تنبیهی دلیرتر میشد، 

و او اگر چه نسبت به آنها ابراز همدلی میکرد، با عقایدشان مخالف بود، و چنین میپنداشت که دموکراسی  ;میخواندند

  . در آن عصر منجر به هرج و مرج خواهد شد

اعضاي پارلمنت، که در این وقت از فرقه پرسبیتري بودند، از خطر مجاورت چنان لشکر انبوه، مزاحم، و مستقلی به 

مدند و الیحهاي تصویب کردند که به موجب آن، نیمی از آن لشکر میبایستی مرخص شود و نیم دیگر به خشم آ

از آنجا که سربازان مواجب عقب افتاده خود را میخواستند، . عنوان خدمت در ایرلند به طور داوطلب اسم بنویسد
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ی سربازان حاضر نشدند که پیش از دریافت ول. پارلمنت حاضر شد که قسمتی از آن را نقدا و بقیه را بعدا بپردازد

پارلمنت با پادشاه وارد مذاکره شد و تقریبا پذیرفت که وي را به تاج و تخت خود . مواجب کامل خود متفرق شوند

. برساند، به شرط آنکه تا سه سال شکل پرسبیتري مذهب پروتستان را قبول داشته باشد

شده بودند، به هومبی هاوس حمله بردند، پادشاه را اسیر کردند، و او را به  گروهی سواره نظام، که از این موضوع آگاه

ژانویه،  10در . قرار داد)) شوراي ارتش((کرامول به نیومارکت شتافت و خود را در راس . نیومارکت انتقال دادند

ماد کرامول، تنظیم یافته بود لشکریان او با فراغت خیال به لندن رو نهادند و در راه اعالمیهاي را که توسط آیرتن، دا

لشکریان در این اعالمیه از استبداد پارلمنت، که کمتر از استبداد پادشاه نبود، شکایت کرده و . به پارلمنت فرستادند

پارلمنت نمیدانست چه راهی در پیش گیرد، . اصرار ورزیده بودند که پارلمنت تازهاي با آراي بیشتري تشکیل شود

عتگران، و عوام لندن از بیم اقدامات ارتش با هر شرطی حاضر به بازگشت پادشاه به تخت سلطنت زیرا بازرگانان، صن

ژوئیه، جمعی از عوام به پارلمنت حمله بردند و پارلمنت را مجبور کردند که پادشاه را به لندن فرا  26در . بودند

لیان، که تعداد آنها شصت و هفت نفر بود، استقال. خواند و قواي غیرنظامی را تحت فرمان سرداري پرسبیتري بگذارد

اوت لشگریان وارد لندن شدند، پادشاه را با خود آوردند، و شصت  6در . از پارلمنت کناره گرفتند و به ارتش پیوستند

از آن تاریخ تا زمانی که کرامول قدرت مطلق را . و هفت تن استقاللیان مذکور را به جاي خود در پارلمنت بازگرداندند

سربازان آشوبطلب یا بیانضباط نبودند و نظم را در داخل شهر و در . دست گرفت، ارتش بر پارلمنت مسلط بود به

  . صفوف خود حفظ کردند

در جزوهاي تحت عنوان شرح . تقاضاهاي ارتش اگر چه در آن زمان امکانپذیر نبود، نسلهاي بعد از آنها انتقاد نکردند

، الغاي انحصارات، و دادن اراضی خالصه به بینوایان سخن به میان آمده و تصریح واقعی قضیه ارتش، از آزادي تجارت

ارتش در جزوه دیگري تحت عنوان . شده بود که هیچ کس را نباید در دادگاه مجبور به اداي شهادت علیه خود کرد

دالنه به وسیله تنها حکومت عا ;))هر قدرتی اصال و اساسا در دست مردم است((موافقت مردم اعالم داشت که 

بنابراین، پادشاهان و اعیان باید تابع مجلس عوام  ;نمایندگانی خواهد بود که آزادانه با آراي عمومی انتخاب شوند

سرهنگ رینز بارو . و همگی باید از آزادي کامل بهرهمند باشند ;کسی نباید از پرداخت مالیات معاف شود ;باشند

، باید در انتخاب کسانی که قوانین مملکت را ))تی فقیرترین فرد این کشورهمه متولدین انگلستان، ح((میگفت که 

. میسازند و خود باید بر طبق آنها زندگی کنند حقی داشته باشند

مدافعان مساوات او را به ریاکاري متهم . کرامول این بحث را، با دعوت از طرفداران آن به دعا خواندن، آرام کرد

د که وي نهانی جهت بازگشت پادشاه مذاکره میکند، و خود او اعتراف میکرد که هنوز به میکردند، و اظهار میداشتن

امکان )) نیروي بدنی((کرامول به دموکراتها میگفت که مقاومت در برابر پیشنهادهاي آنان با . سلطنت اعتقاد دارد

عمومی، به تعداد رایدهندگان  و پس از مباحثات بسیار، رهبران آنها را متقاعد ساخت که به جاي حق راي. ندارد

هاي خود گذاشتند و دستور  بعضی از سربازان حاضر به سازش نشدند و جزوه موافقت مردم را در کاله. بیفزایند

هاي آنها را بازداشت، به وسیله دادگاه نظامی  وي سه تن از سردسته. کرامول را در مورد برداشتن آنها نادیده گرفتند

کسی که باخت اعدام  ;ولی به آنها دستور داد براي نجات جان خود طاس بیندازند. کوم کردمحاکمه، و به اعدام مح

  . شد، و انضباط برقرار گشت

 14(در این ضمن پادشاه از دست نظامیان گریخت، به سوي ساحل جزیره وایت رفت، و به قلعه کاریسبروك پناه برد 

. ها و نیروي دریایی علیه پارلمنت دلگرم شد در دهکده)) سلطنت طلبان((او از خبر شورشهاي ). 1647نوامبر 

ماموران اسکاتلندي در لندن پنهانی پیشنهاد کردند که حاضرند لشکري براي بر تخت نشاندن مجدد او تشکیل 
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را پذیرفت، ولی آن )) تعهد((چارلز این . دهند، به شرط آنکه فرقه پرسبیتري را برقرار و سایر مذاهب را منسوخ کند

  . ماموران اسکاتلندي به منظور تهیه قوا از لندن بیرون آمدند. ه سه سال محدود کردرا ب

که ضمن ) 1648مه (پارلمنت اسکاتلند نقشه آنها را در مورد حمله به انگلستان تصویب کرد و اعالمیهاي انتشار داد 

که مذهبی جز آن نپذیرند و لشکر آن همه انگلیسیها را به پیروي از آیین پرسبیتري خواند، و به آنها توصیه کرد 

پارلمنت انگلستان دریافت که در صورت اجراي این پیشنهادها، مقامش متزلزل و . استقاللیان را متفرق کنند

این بود که بشتاب با کرامول صلح کرد و او را بر آن داشت که رهبري ارتش را . انگلستان تابع اسکاتلند خواهد شد

اعضاي پارلمنت بدون تردید خوشحال بودند که او را از خود دور کنند و جانش را به خطر . علیه اسکاتلندیها بپذیرد

. کرامول، پس از سه روز خواهش از لشکریان، سرانجام آنها را متقاعد ساخت که به دنبال او به جنگ بروند. بیندازند

انگلستان را نجات دهند، وظیفه آنها  سربازان به اکراه پذیرفتند، ولی بعضی از آنها سوگند خوردند که اگر دوباره

  . به جرم خونی که ریخته است، محاکمه کنند)) آشام را، چارلز، آن مرد خون((چنین خواهد بود که 

XI - 1649- 1648: پایان 

در ایامی که فرفکس سرگرم فرو نشاندن شورشهاي . کوششهاي کرامول باعث کوتاهی جنگ داخلی دوم شد

را در ویلز به تصرف در )) سلطنتطلبان((هاي  بود، کرامول به سوي غرب رفت و یکی از قلعهدر کنت )) سلطنتطلبان((

ژوئیه از رودخانه توید گذشتند و با سرعت وحشتآوري تا شصت و چهار کیلومتري لیورپول  8اسکاتلندیها در . آورد

، که از حیث عده دو )طرفداران پادشاه( ، نه هزار سرباز کرامول با اسکاتلندیها و کولیر)لنکشر(در پرستن . پیش آمدند

پارلمنت، در زمانی که توسط کرامول و لشکریان او ). اوت 17(برابر آنها بودند، مقابل شدند و آنها را شکست دادند 

نجات مییافت، براي حمایت خود باب مذاکره را براي بازگرداندن پادشاه گشود، و اصرار داشت که قبال تعهدنامه را 

لشکر در بازگشت حاضر شد که او را به سلطنت بازگرداند، به شرط آن که امتیازات . ولی چارلز نپذیرفت .امضا کند

پارلمنت از این عمل . وي را دوباره اسیر، و در قلعه هرست مقابل جزیره وایت زندانی کرد. سلطنتی محدود شود

شتی بپذیرد رهبران ارتش که میدانستند در انتقاد کرد و حاضر شد که آخرین شرطهاي پادشاه را به عنوان اساس آ

صورت برقراري مجدد چارلز اعدام خواهند شد، اعالم داشتند که کسی حق ندارد وارد پارلمنت شود، مگر آن که 

دسامبر سرهنگ تامس پراید با گروهی سرباز پارلمنت را احاطه  6در . خدمات خود را به نفع عموم ادامه داده باشد

و پرسبیتري را از مجلس بیرون راند، و چهل تن از آنان را که مقاومت میکردند به )) سلطنتطلب((عضو  140کرد و 

  . کرامول این عمل را تصویب کرد و به کسانی پیوست که خواهان محاکمه و اعدام فوري پادشاه بودند. زندان فرستاد

فقط پنجاه و شش نفر باقی مانده در مجلس عوام عضویت داشتند در این وقت  1640از پانصد نفري که در سال 

با اکثریت شش راي حکمی صادر کرد و جنگ هر پادشاهی را علیه پارلمنت خیانتآمیز )) پارلمنت دنباله((این . بودند

بنابراین، مجلس عوام اعالم . مجلس اعیان این حکم را خارج از اختیارات مجلس عوام دانست و آن را رد کرد. نامید

ند، مردم واضع قوانین عادالنهاند، و مجلس عوام، به عنوان نماینده مردم، داراي قدرت عالی داشت که پس از خداو

  . است و مصوبات آن بدون موافقت مجلس اعیان یا پادشاه داراي ارزش قانونی است

که آنان یکی از آنها به نام سیدنی به کرامول گفت . نفر را مامور محاکمه پادشاه کرد 135ژانویه، مجلس عوام  6در 

ما سر او را با تاجش : ((کرامول خشمگین شد و فریادزنان گفت. براي محاکمه پادشاه داراي اختیار قانونی نیستند

رهبران ارتش براي آخرین بار کوشیدند که از کشته شدن پادشاه جلوگیري کنند، حتی حاضر .)) قطع خواهیم کرد

خود در مورد احکام پارلمنت چشم بپوشد، )) وتو((ند و از حق شدند که اگر چارلز با فروش اراضی اسقفها موافقت ک

چارلز در جواب گفت که نمیتواند این پیشنهاد را بپذیرد، زیرا سوگند خورده است که نسبت به . وي را تبرئه کنند

. در مورد شجاعت او تردیدي نبود. کلیساي انگلستان وفادار بماند
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ت یا هفتاد نفر قاضی، که فیالمجلس منصوب شده بودند، در شاهنشین شص. آغاز شد 1649ژانویه  19محاکمه در 

بلندي در یک گوشه تاالر وستمینستر نشسته، جمعی سرباز در گوشه دیگر ایستاده بودند، و جمعیت در سرتاسر 

شاه خواست رئیس، به نام جان برادشا، ادعانامه را خواند و از پاد. چارلز تنها در وسط نشسته بود. راهروها موج میزد

چارلز اظهار داشت که دادگاه نمیتواند او را محاکمه کند، و این پارلمنت نماینده مردم انگلستان . که پاسخ بدهد

تحت اطاعت ارتش است و این حکومت بیش از دوران او ظلم و ستم )) پارلمنت دنباله((همچنین گفت که . نیست

 ;کشیشان از این محاکمه انتقاد کردند!)) پادشاه را حفظ کند خداوند: ((مردم از راهروها فریاد زدند. کرده است

شاهزاده چارلز ورقهاي از هوالند فرستاد که فقط امضاي او را در برداشت، . ها بر جان خود ایمن نبود برادشا در کوچه

روي امضاي  و به قضات قول میداد که اگر جان پدرش را نجات دهند، میتوانند هر شرطی را که بخواهند در آن ورقه

پنجاه و نه . چهار تن از اعیان حاضر شدند که به جاي چارلز کشته شوند، ولی پیشنهاد آنها پذیرفته نشد. او بنویسند

ژانویه، سر پادشاه در برابر جمعیتی عظیم و  30در . تن از قضات به انضمام کرامول حکم اعدام را امضا کردند

از هزاران نفري که حضور داشتند : ((یکی از ناظران این واقعه میگوید. تادوحشتزده با یک ضربه تیر جالد بر زمین اف

. آیا این اعدام قانونی بود مسلما نه.)) چنان نالهاي برخاست که هرگز نظیر آن را نشنیده بودم و امیدوارم هرگز نشنوم

ابق صدساله مورد قبول واقع براساس قانون موجود پارلمنت به تدریج و گستاخانه حقوق پادشاه را، که در نتیجه سو

از لحاظ تعریف، انقالب غیرقانونی است و تنها با نقض قوانین گذشته میتواند به ثمر . شده بود، به خود اختصاص داد

هم او گناه کرد، و هم . چارلز در دفاع از اختیاراتی که از الیزابت و جیمز به وي رسیده بود حسن نیت داشت. برسد

اشتباه مهلک او در عدم توجه به این نکته بود که توزیع جدید ثروت به منظور ثبات . ه شدنددرباره او مرتکب گنا

. آیا این اعدام عادالنه بود آري، تا جایی که جنگ عادالنه است. اجتماعی مستلزم توزیع جدید قدرت سیاسی بود

اي ترحم کند، ولی دشمن غالب، در هنگامی که قوانین را در نتیجه جنگ کنار میگذارند، دشمن مغلوب میتواند تقاض

صورت لزوم، میتواند براي جلوگیري از مقاومت جدید، یا براي ارعاب دیگران یا براي حفاظت جان خود و اطرافیانش، 

شاید اگر چارلز بر دشمنان غلبه کرده بود، کرامول، آیرتن، فرفکس، و جمعی . شدیدترین مجازات را مجري بدارد

. آویخت ي، با شکنجه هایی که در مورد خیانتکاران معمول بود، به دار میدیگر را، به احتمال قو

کرامول ظاهرا چنین میپنداشت که پادشاه اگر زنده بماند، ولو آنکه در جاي . آیا این اعدام عاقالنه بود محتمال نه

میتوانست باعث خواهد شد، ولی پسر پادشاه نیز )) سلطنتطلبان((بسیار امنی محبوس باشد، باعث شورش مکرر 

وي در فرانسه یا هوالند اقامت داشت، و هنوز مرتکب اشتباهات پدر نشده بود، و پس از . چنین شورشهایی بشود

اعدام چارلز اول منجر به تغییر احساسات ملی شد و ظرف . چندي سرگذشتهاي شگفتانگیزي درباره او شایع شد

هنگامی که جیمز دوم، فرزند چارلز، نیز باعث نارضاییهایی شد، . دیازده سال سلسله استوارت را دوباره بر سر کار آور

شرکت داشتند و آن را با ظرافتی اشرافی رهبري میکردند عمدا به جیمز  1688کسانی که در انقالب با شکوه سال 

 که باعثولی باید گفت که شورش قبلی بود . دوم اجازه دادند که به فرانسه بگریزد، و نتایج آن عمل، همیشگی بود

شورش بزرگ هم به طغیانهاي پروتستانها در قرن شانزدهم در فرانسه شباهت . تسهیل و تسریع انقالب بعدي شد

در مورد اول، پیروان کالون، که مردمی ساده . 1789داشت و هم، با وجود اختالفات بسیار، به انقالب کبیر فرانسه در 

 ;ند، علیه مراسم کلیسا و استبداد حکومت سر به شورش برداشتندو سختگیر بودند و از طرف بازرگانان حمایت میشد

در مورد دوم، مجلس ملی، که نماینده پول و طبقه متوسط بود، علیه اشراف زمیندار، که تحت رهبري پادشاهی 

ا ، انگلیسیها دو شورش قبلی را از یاد برده بودند و ب1789تا سال . خوشنیت ولی اشتباهکار بودند، طغیان کردند

وحشت به انقالبی مینگریستند که نظیر انقالب خودشان کشوري را به خاك و خون کشید و باعث اعدام پادشاهی 

  . شد، زیرا گذشته سعی کرده بود که متوقف بماند
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فصل نهم

  رضاعی ایتالیا مادر 

15581649  

  

I -  سحرانگیزچکمه  

پس از نهضت دوگانه رنسانس و اصالح دینی، ایتالیا تحت تسلط اسپانیا در آمد و گرفتار فقر و فاقه شد، با توسل به 

داده ، ایالت ساووا به امانوئل فیلیبر )1559(طبق پیمان کاتوکامبرهزي . مذهب آرام گرفت، و از صلح برخوردار شد

مانتوا همچنان تابع دوکهاي گونتساگا، . جنووا، لوکا، ونیز، وسان مارینو به عنوان جمهوریهاي مستقل باقی ماندند. شد

خانواده مدیچی بر توسکان تسلط داشت، ولی بنا در . و فرارا مطیع خانواده استه، و پارما فرمانبردار خانواده فارنزه بود

هاي خود، میالن و همچنین ناپل را، که شامل سیسیل و  سپانیا، به وسیله نایبالسلطنها. آن تحت نفوذ اسپانیاییها بود

ایاالت مذکور، که در عرض شبه جزیره ایتالیا از مدیترانه تا . سراسر ایتالیاي جنوب ایاالت پاپی بود، اداره میکرد

  . تصرف در آورده بود، اداره میشدند آدریاتیک ادامه داشتند، زیر نظر پاپها، که اطراف قلمرو آنها را اسپانیا به

اسپانیا از لحاظ نظامی متجاوز نبود و در امور داخلی ایالتها، به جز ناپل و میالن، دخالت نمیکرد، ولی تنفر آن دولت 

افتادن تجارت مشرق و آمریکا . از تجارت و بیم آن از فرهنگ آزاد زندگی در ایتالیا را به صورتی غمانگیز در آورده بود

ه دست کشورهاي مجاور اقیانوس اطلس، ثروتی را که مدتی در خدمت رنسانس بود به آنها انتقال داد و در این ب

گذشته از این، ایتالیا از تقلیل عایدات پاپ در نتیجه . هنگام باعث شکفتگی فرهنگ اسپانیا، انگلستان، و هلند شد

  . دعا میخواندند کشاورزان صبور آن زحمت میکشیدند و. اصالح دینی صدمه دید

راهبان بیشمار آن نیز دعا میخواندند، بازرگانان امتیازات صنفی و ثروت خود را از دست میدادند، اشراف دارایی خود 

  . را براي به دست آوردن عنوان و جلوه فروشیهاي افراطی تلف میکردند

لیله، فلسفه ماجراجویانه و دوراندیشانه با وجود این، ایتالیا در میان هرج و مرج سیاسی بزرگترین دانشمند عصر گا

برونو، بزرگترین مجسمهساز یعنی برنینیی، مهمترین آهنگسازان یعنی مونتوردي، و دلیرترین مبلغان مذهبی و یکی 

در بولونی، ناپل، و رم، مدارس نقاشی با مدارس هلند، که کشوري . از بزرگترین شاعران یعنی تاسو را به وجود آورد

. از لحاظ فرهنگی، ایتالیا هنوز در درجات عالی قرار داشت. ، رقابت میکردندثروتمند بود

  هاي آلپ در دامنه-1

تورن . اگر بار دیگر بتوانیم با خیال و قلم از باغ و تاالري که ایتالیا نام دارد به سرعت بگذریم، باز مطبوع خواهد بود

قی که مارگریت دو فرانس و ساووا از ادبیات و هنر در زمان حکومت پرقدرت امانوئل فیلیبر، و در نتیجه تشوی

آن را  1643اولین در سال  ;میالن با آنکه تابع بود، ولی هنوز عالی بود. میکردند، به صورت پایتخت معتبري در آمد

از زیباترین شهرهاي اروپا شمرد و آن را داراي صد کلیسا، هفتاد و یک صومعه، چهل هزار سکنه، قصرهاي عالی، و 

پس از آنکه کلیساي سان لورنتسو مادجوره دچار آتشسوزي شد، کارلو بورومئو، اسقف .... نرمندان کمنظیر دانسته

اعظم متدین میالن، مارتینو باسی را مامور کرد که داخل آن را به سبک مجلل روم شرقی و نظیر کلیساي سن ویتاله 

و کتابخانه معتبري ) 1609(و بورومئو قصر آمبروزیان را ساخت برادرزاده کارلو به نام کاردینال فدریگ. در راونا بسازد

به بعد  1776جهت مدرسه یسوعیها اختصاص یافته بود، از سال  1615قصر بررا، که در سال . در آن احداث کرد

مرکز گالري معروف بررا بود، و اگر چه در جنگ جهانی دوم آسیب دید،  1809مرکز آکادمی هنرهاي زیبا، و از 

در آنجا آثار پروکاتچینی و کرسپی، دو خانوادهاي که در نقاشی میالنی تسلط داشتند، . ن کامال تعمیر شده استاکنو
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هایی که با قصرها آراسته شده بودند، هنوز در کمال غرور به کشتیهایی که  شهر آرام جنووا، از فراز تپه. دیده میشود

وري تجارت پیشه متصرفات شرقی خود را در برابر ترکان این جمه. در مدیترانه رفت و آمد میکردند مینگریست

ولی  ;عثمانی از دست داده، و قسمتی از تجارت آن با شرق به کشورهاي مجاور اقیانوس اطلس انتقال یافته بود

در ). و هنوز هم بندر عمده ایتالیا محسوب میشود(لنگرگاه بزرگ آن شهر را به صورت بندر مناسبی در آورده بود 

کوچه ((اولین عقیده داشت که . بود که ثروتمندان و بازرگانان بزرگ زیباترین منازل را در ایتالیا ساختند اینجا

هاي اروپایی  ، که نقشه آن را روبنس کشیده بود و مقابل قصرهاي مرمرین قرار داشت، بمراتب از سایر کوچه))جدید

هاي اشرافی کشیدند که به سبب تاالرهاي  ین خانهگالئاتتسو آلسی و شاگردانش طرحهاي بسیاري از ا. بهتر است

. هاي باشکوه، دیوارهاي چوبکاري شده یا دیوارهایی با نقوش فرسکو، و اثاث مجلل شهرت داشتند اشیاي هنري، پله

اشراف جنووا در تبدیل عرق جبین به  ;بسیاري از میزها و تختخوابهاي این منازل از نقره برجسته ساخته شده بودند

. هارت داشتندطال م

، جاکومو دال پورتا کلیساي سانتیسیما آنونتسیاتا را بر پا کرد که ستونها کنگرهدار، سکوي وعظ زیبا، و 1587در سال 

. این کلیسا و سایر کلیساهاي جنووا در جنگ جهانی دوم آسیب بسیار دیدند. طاق مزین آن مایه افتخار جنووا شد

م آتن ایتالیا معروف شده بود، زیرا این شهر در ادبیات و علوم و هنرهاي مختلف حتی در زمان وازاري، فلورانس به نا

در . در آنجا همه چیز جز عفاف و پاکدامنی رونق داشت. شهرت داشت، و دانشجویان از هر سو بدانجا روي میآوردند

کاردینال . یکردندزمان دوك بزرگ فرانچسکو اول،، خانواده معروف مدیچی در فسق و فجور و زناکاري افراط م

وي مدت . فردیناند دو مدیچی از مناصب کلیسایی چشم پوشید تا لقب مهیندوك فردیناند اول را به دست آورد

با گشودن بندر  ;در ترویج علم و ادب کوشید ;به عدالت در توسکان حکومت کرد) 1609-1587(بیست و دو سال 

و روحیه مردم را، در نتیجه  ;ختلف، تجارت توسکان را توسعه دادهاي مذهبی م لیوورنو بر روي همه بازرگانان و فرقه

کوزیمو دوم و فردیناند دوم، که جانشینان او بودند، نام خود را با . سرمشقی که از زندگی خود به آنها داد، باال برد

نگ تراشید، و قصري بارتولومئو آماناتی آبنماي نپتون را در فلورانس از س. کمک کردن به گالیله بلند آوازه ساختند

را ساخت که در لودجا دي النتسی قرار دارد، و )) غارت سابینها((تابلو  1583جووانی دا بولونیا در . در لوکا ساخت

تقدیم کرد و اوپون نوف را ) مدیسی(کوزیمو دوم این مجسمه را به ماریا دمدیچی  ;مجسمه هانري چهارم را ساخت

درو آلوري و فرزندش کریستوفانو در تابلوهایی که در فلورانس میکشیدند رنگهاي آلسان. در پاریس با آن زینت بخشید

بدیع به کار میبردند، و پیترو دا کورتونا در نقاشی روي گچ در سقفهاي قصر پیتی مناظري در تمجید از دوك 

  . کوزیمو اول کشید و استادي خود را نشان داد

رو فارنزه داشت که، در نتیجه رهبري لشکریان اسپانیایی علیه هلندیها، پارما در این دوره دوك مشهوري به نام آلساند

در عهد فرزندش را نوتچو، دانشگاه پارما در اروپا شهرت بسیار یافت، و آلئوتی در . هرگز فرصت نیافت بر تخت بنشیند

در تاریخ جدید ایتالیا  ;تماشاخانه فارنزه را ساخت که در آمفیتئاتر نیمدایرهاي آن هزاران نفر جا میگرفتند 1618

  . فقط تماشاخانه اولیمپیکو، که به دست استادش پاالدیو ساخته شده است، با آن برابري میکند

صنعت پارچه بافی در . استه را به خاطر میآورد/مانتوا در این هنگام به پیشرفتی نایل آمد که روزهاي بزرگ ایزابال د

. تی در انگلستان و فرانسه، که رقیبان مانتوا بودند، خریدار بسیار داشتهاي آن ح این شهر بسیار ترقی کرد و پارچه

به بعد فرمانروایی کرده بودند، هنوز مردان با کفایتی به بار  1328خانواده گونتساگا، که درا ین شهر از سال 

ام و خوشسیما، وي مردي خوشاند. دوك وینچنتسو اول به صورت یکی از شاهزادگان دوره رنسانس در آمد. میآوردند

هاي  هاي فالندري، الله آثار هنري قدیمی چینی، آالت موسیقی، فرشینه ;طرفدار روبنس سعادتمند و تاسو بیچاره بود

همچنین عاشق شعر و قمار، در نبرد دلیر، و در سیاست جسور بود، ولی خود را . هلندي، و زنان زیبا گردآوري میکرد
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. سه فرزند او بنوبت فرمانروایی کردند. در گذشت 1612م در پنجاهسالگی در با جنگ و زناکاري میفرسود، و آخر ه

آخرین آنها به نام وینچنتسو دوم خلفی نداشت، و رقابت فرانسه و اتریش و اسپانیا بر سر تعیین جانشین او آن ایالت 

. محو کرد که تقریبا مانتوا را از صحنه تاریخ) 1631- 1628(را به صورت صحنه نبرد مخربی در آورد 

در ویچنتسا، نماهاي کالسیک اثر پاالدیو نمونهاي . ورونا در این دوره فرهنگی نداشت و به همان رنسانس اکتفا کرد

سکاموتتسی تماشاخانه اولیمپیکو، اثر پاالدیو، را تکمیل کرد و طرح قصر تریسینو بارتون . بدست کریستوفر رن دادند

ست خاصی براي پیرایه و تزیین داشت، و از آن در تزیین پاالدیو استفاده سکاموتتسی قوه تشخیص و فرا. را کشید

  . از این رو وي را میتوان پل زندهاي میان آثار کالسیک و باروك دانست. کرد

  ونیز -  2

ونیز تجارت خود را با هند به نفع پرتغال از دست . ملکه آدریاتیک، مانند رم باستان، انحطاط طوالنی و مجللی داشت

نیروي  ;همچنین از توسعه ترکیه عثمانی از طریق دریا آسیب دید. و پس از چندي گرفتار رقابت هلندیها شد داد

بودند، ولی قبرس را چند ماه به ) 1571(دریایی و دریاساالران آن عوامل مهمی در پیروزي بر ترکان در جنگ لپانتو 

ونیز براي تغییر آن . ترانه بسته به اجازه و شروط ترکان بودآنها تسلیم کرد، و از آن به بعد تجارت و نیز با مشرق مدی

وضع دلیرانه مبارزه کرد و، بر اثر برقراري رابطه در حلب با کاروانهایی که از آسیاي مرکزي میآمدند، تا اندازهاي 

دریاتیک کشتیهاي آن شهر هنوز بر آ. خسارت تجارت خود را با شرق، که از طریق دریا انجام میگرفت، جبران کرد

تسلط داشتند و در منافع تجارت برده، که در این هنگام باعث شرمساري پرتغال و اسپانیا و انگلستان بود، شریک 

سرزمینهاي ویچنتسا، ورونا، تریست، ترانت، آکویلیا، و پادوا، که وابسته به ونیز بودند، از حیث اقتصادي . شدند

هاي ونیز در ساختن شیشه، ابریشم، تور، و اشیاي هنري  رخانهکا. پیشرفت کردند، ولی جمعیت آنها کاهش یافت

پس از انحالل بانکهاي متعدد خصوصی تشکیل یافت، قدرت  1587بانک ریالتو، که در سال . تجملی مهارت داشتند

. دولت را در خدمت امور مالی به کار برد و باعث تشکیل موسسات مشابه در نورنبرگ، هامبورگ، و آمستردام شد

  . افتادند ها، و ثبات دایم حکومت ونیز در شگفت می فران از مشاهده زیبایی عمارات، زنان، پاکیزگی کوچهمسا

سیاست خارجی آن متکی بر حفظ تعادل قدرت میان فرانسه و اسپانیا بود، تا اگر ضعفی بدان عارض شود، یکی از آن 

قویت فرانسه، که دچار جنگهاي داخلی شده بود، سلطنت از اینجا بود که ونیز براي ت. دو این جمهوري را از بین نبرد

، نایبالسلطنه اسپانیا در ناپل، به نام دوك اوسونا، براي برانداختن 1616در سال . هانري چهارم را به رسمیت شناخت

  . چینی شدند سناي ونیز و الحاق آن جمهوري به اسپانیا، با سفیر این کشور در ونیز مشغول توطئه

طبق رسم دولتهاي آن زمان، با این کار موافقت کرد، ولی به اوسونا دستور داد که طوري آن را انجام فیلیپ سوم، 

دهد تا کسی نداند که این عمل با اطالع او صورت میگیرد، و باید چنین وانمود کند که بدون دستور دولت متبوع 

داشت، آن توطئه را کشف و توطئه کنندگان  ونیز، که بهترین جاسوسان اروپا را در خدمت. خود آن را انجام میدهد

محلی را دستگیر کرد، و یک روز صبح مردم اجساد آنها را بر سر دار در میدان سان مارکو دیدند که با چشمان بیروح 

. از این رو مردم از مشاهده آنها درست عبرت گرفتند ;به کبوتران خوشحال مینگریستند

به هر فرقهاي آزادي مذهبی عطا میکرد و با آنها روابط تجاري برقرار میساخت،  این حکومت آرام و موقر متنفذان، که

در برابر دستگاه پاپ وضع فوقالعاده مستقلی اتخاذ کرد، بدین معنی که بر روحانیان مالیات بست، آنها را تابع قانون 

چ قطعه زمینی وقف کلیسا مدنی ساخت، و دستور داد که بدون موافقتش زیارتگاه تازه یا صومعهاي نسازند و هی

گروهی از سیاستمداران، به رهبري لئوناردو دوناتو و نیکولو کونتارینی، مخصوصا با ادعاهاي پاپ در مورد امور . نکنند

سال بعد دوناتو به . ، کامیلو بورگزه با لقب پاولوس هفتم به مقام پاپی رسید1605در سال . دنیوي مخالفت میورزیدند

این دو نفر، ضمن آنکه دوناتو فرستاده ونیز در رم بود، با یکدیگر روابط دوستانه داشتند، . گزیده شدعنوان دوج ونیز بر
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در این هنگام در مبارزهاي میان کلیسا و دولت با یکدیگر به دشمنی برخاستند و، بدین ترتیب، بعد از پنج قرن 

پاپ پاولوس هنگامی که دریافت رهبر  ;ه کردندخاطره مبارزه میان گرگوریوس هفتم و امپراطور هانري چهارم را زند

  . عقالنی حزب مخالفان کلیسا در ونیز راهبی به نام پائولو سارپی از فرقه سرویت است، دچار وحشتی عظیم شد

وي، که فرزند بازرگانی بود، .)) از بزرگترین عقالیی بود که ونیز در دامن خود پرورده بود((به قول مولمنتی، سارپی 

هسالگی وارد فرقه سرویت شد، و با شوق و ذوق به فرا گرفتن علم پرداخت، و در هجدهسالگی در بحثی در سیزد

موضوع چنان بخوبی دفاع کرد که دوك آن ایالت وي را به عنوان حکیم االهی در دربار خود  318عمومی در مانتوا از 

فلسفه شد، و در بیست و هفت سالگی به  در بیست و دو سالگی به جامه کشیشان در آمد و استاد. به کار گماشت

وي رساالتی علمی نیز نگاشت که هم اکنون در دست . عنوان نماینده فرقه خویش در جمهوري ونیز انتخاب گشت

شخص اخیر گفته . نیستند، و در تحقیقات و آزمایشهاي فابریتسیو دي آکوا پندنته و جامباتیستا پورتا شرکت کرد

شاید این مطالعات غیرمذهبی بود که ایمان سارپی را . تر از او در زمینه دانش ندیده استاست که بزرگتر یا هوشیار

در برابر، اعضاي دستگاه تفتیش افکار در ونیز تهمتهایی . وي چند تن از پروتستانها را به دوستی برگزید. متزلزل کرد

سنا سه بار سار پی را به مقام . ستگیر کردو این دستگاهی بود که پس از چندي جوردانو برونو را د ;نیز به او زدند

و خاطره این توهینها خصومت او را نسبت به رم تشدید  ;اسقفی منصوب نمود، ولی واتیکان هر سه بار او را نپذیرفت

پاپ پاولوس پنجم دستور داد . ، سنا دو کشیش را دستگیر و به جرم جنایات عظیم محکوم کرد1605در سال . کرد

هاي  ها و فرقه ا به مقامات کلیسایی بسپارد، و همچنین لغو قوانین تازهاي را که علیه کلیساها و صومعهکه آن دو نفر ر

پاپ به دوج ونیز و اشراف . مذهبی وضع شده بود خواستار شد، ولی اشراف و نیز در کمال ادب این تقاضا را نپذیرفتند

. ود را با خواستهاي او اعالم دارندو سناي آن شهر دستور داد که ظرف بیست و هفت روز موافقت خ

سارپی، با توسل بدین دلیل که قدرت پاپ فقط شامل امور روحانی . آنان نیز سارپی را به عنوان مشاور برگزیدند

پاپ دوناتو و اشراف ونیز را  1606در ماه مه . است، به آنان توصیه کرد که مقاومت کنند، و سنا عقیده او را قبول کرد

دوج ونیز به کشیشان دستور داد که فرمان پاپ را . و همه خدمات مذهبی را در این سرزمین نهی کردتکفیر نمود 

آنان نیز، به استثناي یسوعیها و تئاتینها و کاپوسنها، همگی از این دستور . نادیده بگیرند و به وظایف خود ادامه دهند

حال  ;از پاپها اطاعت کنند، متفقا ونیز را ترك گفتندیسوعیها، که طبق قوانین خود متعهد شده بودند . اطاعت کردند

در این ضمن . آنکه اشراف به آنها گفته بودند که در صورت انجام دادن این کار، دیگر اجازه بازگشت نخواهند یافت

بر  سارپی در پاسخ کاردینال بالرمینو رساالتی منتشر ساخت، اقتدارات پاپ را تقلیل داد، و تفوق شوراهاي عمومی را

  . پاپها ثابت کرد

ولی اسپانیا غالبا فرمانهاي پاپ را نپذیرفته بود، و هانري چهارم . پاولوس پنجم از اسپانیا و فرانسه استمداد کرد

با این وصف، هانري کاردینال خردمندي به نام دو ژوایوز را به ونیز . پادشاه فرانسه نسبت به ونیز سپاسگزار بود

کشیشان را به سفیر کبیر فرانسه سپردند، و او آنها را . هایی یافت حفظ صورت ظاهر، راهفرستاد، و این شخص، براي 

سنا از لغو قوانین مورد اعتراض سر باز زد، ولی، به امید دریافت کمک از پاپ علیه ترکان عثمانی،  ;به رم فرستاد

قاد و ایرادگیري دست برداشت، و پاپ از انت.)) آن جمهوري طبق دینداري معهود خویش زندگی کند((وعده داد که 

یکی از تاریخنویسان کاتولیک میگوید که چون . دو ژوایوز براي کسانی که تکفیر شده بودند طلب آمرزش کرد

این آخرین بار بود که همه مردم یک . ادعاهاي پاولوس پنجم خیلی قرون وسطایی بودند، مورد قبول واقع نشدند

  . سرزمین مورد تکفیر قرار گرفتند

چند آدمکش به سارپی حمله کردند و او را زخم زدند، و تصور کردند که وي را به قتل رساندهاند،  1607اکتبر  5در 

.)) من سبک نیشدار دربار رم را میشناسم: ((میگویند که لطیفهاي نغز بدین مضمون گفته است. ولی او بهبود یافت
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از این تاریخ به بعد، سارپی در صومعهاي زندگی . رار گرفتندضاربان او به ایاالت پاپ پناه بردند و مورد تحسین ق

، با نام مستعار، و 1619در سال . آرامی را شروع کرد و هر روز مراسم قداس را به جاي میآورد، ولی قلم او عاطل نبود

به رشته تحریر در آورد که ادعانامه حجیمی علیه آن  ترانتبه وسیله شرکتی لندنی، کتابی تحت عنوان تاریخ شوراي 

وي در این کتاب اصالح دین را طبق نظریه پروتستانها شرح داد و از شورا، به مناسبت تسلیم شدن به اوامر . شورا بود

با شوق و ذوق فراوان سخن پروتستانها از این کتاب . پاپها و جلوگیري از آشتی کاتولیکها و پروتستانها، انتقاد کرد

یسوعیها مرد دانشمندي از . ها برگرفته است گفتند، و میلتن او را نویسنده بزرگی دانست که نقاب از بعضی چهره

وي در این ). 1664- 1656(فرقه خویش به نام سفورتسا پاال ویچینو را مامور کردند که تاریخی بر ضد آن بنویسد 

این دو کتاب، با . را گوشزد کرد، و حال آنکه خود او دست کمی از وي نداشتکتاب تعصبات و اشتباهات سارپی 

شرح مفصل سارپی . ، قدرتی در راه گردآوري و استفاده از منابع اصلی به شمار میروند))خالی نبودن از غرض((وجود 

ستار جدایی کامل وي، ضمن آنکه خوا. داراي لطف خطرناکی است، زیرا مطالب آن با فصاحتی آتشین بیان شده است

. دولت و کلیسا بود، نشان داد که بمراتب از معاصران خویش جلوتر است

هاي آرام و معطر همچنان در تعقیب پول و زیبایی بود، و  ونیز تحت فرمانروایی آن حکومت مغرور و در میان آن ترعه

. جشنی به خاطر قدیسی بر پا میشد هر هفته. مسیح را با ساختن عمارات و مریم را با دعا و مناجات خشنود میکرد

هاي او به لباسها و جواهرات فراوان و  و در تک چهره ;این تفریحات دستهجمعی را در تابلوهاي گواردي میبینیم

اگر قدم به درون یکی از . تقریبا هر شامگاه آهنگهایی از قایقها برمیخاست. هوسانگیزي به سبک شرقیها برمی خوریم

. ها میبرد یز میگذاشتید و سخنی بر زبان نمیآورید، قایقران بیدرنگ شما را به یکی از روسپیخانهاین قایقهاي سحرانگ

این گونه زنان مالیاتی به دولت . مونتنی، که داراي تعصباتی نبود، از مشاهده وفور و آزادي روسپیها در شگفت بود

و دولت  ;نند و هر لباسی که مایلند بپوشندمیپرداختند و در عوض اجازه میگرفتند که هرگونه میخواهند زندگی ک

  . نیز از آنها در برابر مشتریانی که پول خود را نمیپرداختند حمایت میکرد

. هاي آن هر ساله با کلیساهاي معظم و قصرهاي تازه یا پلهاي شکیل زیباتر میشد کانال گرانده یا کانال بزرگ و شاخه

را مامور کرد که کلیساي عالی سانتاماریا دال سالوته را جهت سپاسگزاري  ، سناي ونیز بالداساره لونگنا1631در سال 

، آنتونیو دا پونته، به جاي 1592و  1588بین سالهاي . از مریم، و به سبب نجات یافتن از طاعونی بزرگ، بر پا کند

آن طاقی مرمرین بر پا کرد پل چوبی کهنه، پل تازهاي به نام پونته دي ریالتو را بر روي کانال بزرگ ساخت و بر فراز 

ها روي ترعهاي میان قصر  ، پل آه1600در حدود سال . که نود پا طول داشت، و در دو سوي آن دکانهایی ساخت

سکاموتتسی کلیساي سان جورجو را، که پاالدیو ساخته بود، و همچنین کتابخانه . دوج و زندان سانمارکو ساخته شد

سکاموتتسی و لونگنا ساختمانهایی در جوار میدان سانمارکو براي ادارات دولتی  .وکیا اثر سانسووینو را تکمیل کرد

در این هنگام قصرهاي مشهوري در طول کانال بزرگ ساخته شد، مانند بالبی، کونتارینی دلی . ونیز ساختند

نیز را کسانی که فقط نماي خارجی قصرهاي و. محل اقامت بایرون بود 1818سکرینیی، و موچنیگو که در سال 

دیدهاند هرگز نمیتوانند تجمل با سلیقه داخل آنها را مانند سقفهاي پرنقش و نگار یا فرسکو، دیوارهاي رنگامیزي 

شده یا پوشیده با فرشینه، صندلیهاي روکش شده با اطلس، صندلیها و میزها و صندوقهاي کندهکاري شده، 

در این شهر، . کوه که قرنها سالم ماندهاند به نظر بیاورندهاي عریض و باش هاي کشودار و منبتکاري شده، و پله جعبه

چند صد خانواده اشرافی، که با یکدیگر رقابت میکردند، از همه ثروت شاهزادگانی که کارشان تجارت بود و از کلیه 

 در این دوره فقط نام یک پیکرتراش ونیزي آلساندرو ویتوریا به چشم. مزایاي اشرافی دیرین بهرهمند میشدند

 'فت(یکی از آنها پالما وکیو  ;میخورد، ولی در نقاشی دو تن ظهور کردند که در درجه دوم از اهمیت قرار داشتند

این . ، که از اخالف برادر خود بود، سپرد)یا کوپو پالماي کهین(نام داشت که پرچم را به دست پالما جووانه ) 1528
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مهمی نمیدانند، زیرا سرسري و بشتاب نقاشی میکرد، ولی  جووانه را نقاش. شخص در حدود صد سال بعد در گذشت

هاي  و در بعضی از نوشته ;بعضی از تصویرهاي او مانند پاپ آناکلیتوس در کلیساي کروچیفري تقریبا عالی است

: مولمنتی این نقاش جوان در برابر چشم ما زنده میشود

وي در هنر خود براي . قادر نبود که او را از آن باز داردپالما جووانی هدفی جز کار خود نداشت، و شدیدترین تاثرات 

و ضمن  ;یکی از آنها در ناپل در گذشته، و دیگري بر اثر فسق و فجور مرده بود ;مرگ دو فرزندش تسلیت میجست

  . آنکه زنش را به سوي گورستان میبردند، وي براي رهایی از تالم و تاثر شروع به نقاشی کرد

، و )1644(برناردو ستروتتسی در شمال ایتالیا، یعنی در جنووا، به دنیا آمد و در ونیز در گذشت نقاش دیگري به نام 

و اگر چه از این فرقه بیرون  ;وي مدتی جزو فرقه کاپوسنها بود. تقریبا براي هر تاالر نقاشی تابلویی به جاي گذاشت

اي بسیار، سرانجام در ونیز به آرامش رسید و از ستروتتسی پس از رنجه. آمد، همیشه او را ایل کاپوچینو مینامیدند

در این مورد یک نمونه یعنی تصویر یک راهب . تعصب مردم رهایی یافت، و در آنجا بهترین اثر خود را به وجود آورد

در آن تصویر راهبی دیده میشود که کاله بیلبه بلندي بر سر دارد، و پیشانی بزرگش پیداست، . دومینیکن کافی است

نش غضبناك و حاکی از تصمیم، بینی و دهانش نشانه شخصیت، و دستهاي ظریفش معرف اصل و نسب خوب چشما

این وارثان اشخاص بزرگ اگر در سرزمین دیگري . اوست حتی تیسین به دشواري میتوانست چنین تصویري بکشد

  . بودند، بزرگ محسوب میشدند

از پادوا تا بولونی -3

در این دوره هاروي در همین دانشگاه تحصیل میکرد، و گالیله در آن درس . ه آن بودهمه افتخار پادوا به دانشگا

به بعد فرمانروایی کرده بودند، همچنان با قدرت بر  1208در فرارا، آلفونسو دوم از خانواده استه، که از تاریخ . میداد

اراي سري بزرگ، ریشی پرهیبت، و تصویري چاپی، که از او در موزه بریتانیا موجود است، وي را د. سر کار بود

آلفونسو نسبت به کسانی که مورد خشم او قرار میگرفتند بیرحم، و . چشمانی حاکی از تصمیم و کیاست نشان میدهد

گذشته از این، قهر و غیظ تاسو را تحمل میکرد، در جنگ بیم به خود راه نمیداد، و بر . نسبت به دیگران رحیم بود

وي، مانند نیاکان خود، به ادبیات و علم و هنر توجه داشت، و محصوالت آن را به عظمت . ستمردم مالیات بسیار میب

مردم مجبور بودند که با قوت الیموت بسازند و از حاصل خود نیابتا . زیبایی و فرهنگدوستی دربار خود میافزود

  . استفاده کنند

، فرارا، 1539و طبق موافقتی در سال  ;ندي شودآلفونسو با وجود آنهمه قدرت و داشتن سه زن نتوانست صاحب فرز

بولونی، . و بدین ترتیب تاریخ فرهنگی آن به پایان رسید ;جزو ایاالت پاپی شد 1598که مدتی تیول پاپ بود در سال 

این ترقی به سبب مکتب نقاشی بولونی بود  ;به بعد تحت فرمانروایی پاپ بود، بار دیگر ترقی کرد 1506که از سال 

لودوویکو . ت دو قرن در ایتالیا حایز اهمیت بود و نفوذ آن به اسپانیا، فرانسه، فالندر، و انگلستان سرایت کردکه مد

. کاراتچی، که فرزند قصاب متمولی بود، پس از تحصیل هنر در ونیز، فلورانس، پارم، و مانتوا، به بولونی بازگشت

ولی لودوویکو احساس میکرد که سعی و کوشش میتواند . اردتینتورتو به او اخطار کرده بود که وي نبوغ نقاشی ند

وي دو پسرعموي خود آگوستینو و آنیباله کاراتچی را، که یکی . جانشین نبوغ شود، و گذشته از این، نبوغ هم دارد

 این دو نفر براي مشاهده آثار تیسین و کوردجو به. زرگر و دیگري خیاط بود، در نتیجه شور خود بر سر شوق آورد

براي کسانی که بتازگی راه ((را )) آکادمی تازهکاران((ونیز و پارما رفتند و پس از مراجعت، به لودوویکو پیوستند و 

این سه نفر مقدمات، تاریخ، و فن هنر را درس میدادند، و همچنین دقت در کار استادان . تاسیس کردند)) میافتادند

وصیات یک استاد را قبول نداشتند و به جاي آن پیشنهاد میکردند گذشته از این، پیروي از خص. را توصیه میکردند

که لطافت زنانه رافائل، گویایی ظریف کوردجو، قدرت مردانه میکالنژ، طرز به کار بردن سایه روشن لئوناردو داوینچی، 
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استادان فن هاي  وجود این مکتب، که از بهترین شیوه. و رنگآمیزي گرم تیسین در یک سبک کلی به کار برده شود

  . پیروي میکرد، باعث شد که بولونی با رم بر سر عنوان پایتخت هنري ایتالیا رقابت کند

بسیاري از آنها در آکادمی هنرهاي زیبا در بولونی و معدودي هم در . تصویرهایی که از کاراتچی باقی مانده بیشمارند

حصول خود لودوویکو ناچیز است، ولی بهترین آنها عبارتند م. لوور است، ولی انسان در همه جا از آثار او میتواند ببیند

. این هر دو تابلو در آکادمی هنرهاي زیبا در بولونی مضبوط است ))اورسوالشهادت قدیسه ((و )) عید بشارت((از 

دارد، و با وجود این، طبق تقاضاي عده )) قدیس هیرونوموستناول عشاي ربانی ((آگوستینو تابلو عظیمی به نام 

دقت در خطوط و رنگها را، که . آنیباله از لحاظ فنی با استعدادتر از آن دو نفر بود. زیادي، مناظر وقیح نیز میکشید

ی براي درك این موضوع، زیبای. پسرعموهایش از این حیث به پاي او نمیرسیدند، از کوردجو به ارث برده بود

در قصر پیتی، و شکل کامل )) پري و ساتیر((را در گالري اوفیتسی، شکل کامل بدن زن را در )) باکانت((شهوتانگیز 

یکی )) مسیح و زن سامري((وي با کشیدن تابلو موسوم به . در درسدن مشاهده کنید)) نبوغ شهرت((بدن مرد را در 

. شایسته رافائلند و اساس کار پوسن را پی میریزند از شاهکارهاي این دوره را به وجود آورد، شکلهایی که

. ، آنیباله و آگوستینو دعوت کاردینال فارنزه را براي کشیدن تصاویري در تاالر قصر او در رم پذیرفتند1600در 

. را که به سبک روبنس پر از لطف و زیبایی زنانه بود، کشیدند)) پیروزي باکوس((موضوع مناسب را برگزیدند و 

آنیباله به ناپل رفت، و موزه ملی این شهر هنوز . تینو از آنجا به پارما رفت و فرسکو بزرگی در کازینو کشیدآگوس

این سه عموزاده، که مدتی به وسیله هنر به . او را حفظ کرده است)) ونوس و مارس((و )) خاندان مقدس((تصاویر 

در گذشت، ) 1609(و آنیباله در رم ) 1602(نو در پارما آگوستی: یکدیگر پیوسته بودند، بر اثر مرگ از هم جدا شدند

مکتب جدید چندین نفر ). 1619(و لودوویکو، که هنوز نسبت به بولونی وفادار بود، در آمدن اول و در رفتن آخر بود 

وي، . داشت یکی از آنها به نام گویدو رنی بیش از سایر نقاشان در اروپا پیرو. از نقاشان مشهور این دوره را تربیت کرد

، مدت بیست سال در آنجا کار کرد، )1602(پس از آنکه تحت توجهات کاراتچی تربیت یافت، شیفته و فریفته رم شد 

سپس به بولونی بازگشت، و در آنجا تصاویري کشید که تقدس شهوانی و لطف احساساتی آنها به منزله پلی میان 

  . هبی بود و میگویند تا پایان عمر مجرد ماندظاهرا خود گویدو مردي مذ. تعصب مذهبی و فساد بود

تک چهرهاي که وي از خود کشیده و در موزه کاپیتولین مضبوط است او را به صورت جوانی به زیبایی دختري با 

است که بر سقف قصر )) سپیدهدم((شاهکار او فرسکو . موهاي طالیی و سیماي لطیف و چشمان آبی نشان میدهد

و آن عبارت از االهه سپیده دم است که در هوا میپرد، دنبال او اسبان چابکی در : ه میشودروسپیلیوزي در رم دید

ها و  ژولیدهموي را در ارابه خود میکشند، در اطراف او زنانی رقصکنان با چهره[ آپولون]حرکتند که فویبوس 

وست این وجد و شور مشرکانه را رنگی اندامهاي زیبا دیده میشوند که به منزله ساعاتند، و یکی از کروبیان که همراه ا

سیبهاي ((در لوور، )) هتک ناموس هلن: ((گویدو تصویر ربالنوعهاي دیگر را نیز کشید. مسیحی میبخشد

نیز موضوعاتی اقتباس )) تورات((وي از . در درسدن)) ونوس و کوپیدون((در ناپل، و تابلو شهوتانگیز )) هسپریدس

ولی او بیشتر به کشیدن تصویر از موضوعات قدیمی، که . در اوفیتسی)) ا و مشایخشوشن((کرد، مانند تابلو معروف 

مورد توجه مردم و کلیسا بود، قناعت میکرد، مانند داستان عیسی و مادرش، که به عقیده منتقدان پر از احساسات 

یعقوب ((کان، و صورت را در واتی)) قدیس متی((در مورد حواریون کارش جالب بود، چنانکه تصویر . است)) رقیق((

. واقعبینی خشن کار اوادجو را تقلید کرد)) شهادت پطرس حواري((را به طرزي عالی در بررا کشید، و در )) حواري

کشید که در آن )) قدیس سباستیانوس((سپس دوباره به احساسات توسل جست و تابلو معروفی تحت عنوان 

همه این تصویرها میتوان فن هنرمند با تجربهاي را مشاهده در . چگونگی تیر خوردن این قدیس را نشان میدهد

اثر رافائل، یا کارهاي میکالنژ بر سقف )) ستانتسه((ولی هنگامی که این احساسات مقدس و شیرین را با  ;کرد
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در )) فقدان روح((نمازخانه سیستین مقایسه میکنیم، تحت تاثیر رنگ آمیزي و همواري خطوط قرار نمیگیریم، و از 

دوست دارم به تصویري که میخواهم نقاشی کنم آن : ((وي به طرزي قابل عفو نوشته است. نر رنی تعجب میکنیمه

ولی هنگامی که ادعا کرد که میتواند حالت چشمها را به طرف .)) گونه زیبایی ببخشم که در بهشت وجود دارد

. آسمان به دویست وضع بکشد، خود را لو داد

و چون این دو گروه غالبا به یک  ;ویدو سعی کرد که مشرکان و عابدان، هر دو، را خشنود سازددومنیچینو نیز مانند گ

محجوب، خجول، و عاشق  ;وي طبیعتی پیچیدهتر از طبیعت گویدو داشت. صورت دیده میشدند، کار او سودمند بود

. دنبال گیا و زیاي رم افتاددومنیچینو نیز هنر خود را در بولونی فرا گرفت و سپس به . موسیقی و زن خود بود

او نیز به بولونی  ;متهم ساختند)) سرقت هنري((موفقیت او در آنجا باعث حسادت رقیبان محلی شد و آنها وي را به 

وي با همان مهارت استادان . رفت، ولی گرگوریوس پانزدهم او را به عنوان مهندس و نقاش عمده به واتیکان فراخواند

همچنین قسمتی از ویالي  ;الیی به نام لودوویزي در رم ساخت که اکنون از بین رفته استدیرین دوره رنسانس وی

سپس به ناپل رفت، شروع به تهیه تعدادي فرسکو براي کلیساي جامع آن شهر . آلدوبراندینی را در فراسکاتی برپا کرد

ست کار خود را تا زمان مرگ تقریبا به و علی رغم اشکاالتی که در نتیجه رقابت نقاشان ناپل به وجود آمد، توان. کرد

بزرگترین تصویري که . شصت سال داشت و هنر او در کمال قدرت بود) 1641(وي در این هنگام . پایان برساند

با مشاهده این تصویر بود . نام دارد و در واتیکان است)) آخرین تناول عشاي ربانی قدیس هیرونوموس((کشیده است 

. ما به شوق و ذوق بیشتر از داوري اهمیت میدهیم ;بعد از رافائل، بزرگترین نقاش دانست که پوسن دومنیچینو را،

راسکین چنین عقیده داشت که دومنیچینو به طور محسوسی از انجام دادن هر گونه کار خوب و بزرگ و درست در 

  . ما نه داوري را تمجید میکنیم نه فصاحت را ;هر رشته یا روشی عاجز است

نامیده میشد، زیرا واقعهاي که در ) احول(از سه شاگرد مشهور کاراتچی به طور رقتآمیزي گوئرچینو  آخرین نفر

  . نامید کودکی براي او روي داد باعث چپی چشم او شد، ولی مادرش او را جووانی فرانچسکو باربیري می

از این رو واسطه هنر  ;رار داشتوي پیش از تحصیل نزد کاراتچی، نقاش بود و تحت تاثیر سبک مردانه کاراوادجو ق

هاي اصالحات  او نیز مانند گویدو زن نگرفت، تقریبا به صورت راهبان زیست، و بهترین جنبه. بولونی و رم بود

باربیري تصاویر زیبایی براي ما به یادگار نهاده که از رم تا شیکاگو . کاتولیکی را با زندگی آرام و عفیف خود نشان داد

  . ي ضعیفترین و محبوبترین پیرو مکتب بولونی به شمار میرودو. پراکنده است

هاي عالی کار اخالف خود  فرضیه اساسی مکتب انتخابی، که طبق آن هنرمند معروف وقتی به وجود میآید که جنبه

ي هاي تازها را در هم بیامیزد، مسلما اشتباه بود، زیرا غالبا نابغه کسی است که شخصیت خود را نشان دهد و راه

در سنت و نظمی بود که برقرار کرد، زیرا بدون آن امکان داشت نبوغ راه افراط )) آکادمی تازهکاران((اما حسن . بیابد

موفقیت این موسسه تا اندازهاي مربوط به آمادگی آن در برآوردن نیازمندیهاي . بپیماید و کارهاي عجیب انجام دهد

روزافزون یسوعیها، مستلزم نمایشهاي تازهاي از گذشت مسیح، و  دستگاه اصالح شده پاپ، و تشکیالت. کلیسا بود

نقاشان مکتب بولونی همه احساسات پرستندگان را برمی . هاي تازهاي در جهت ایمان و مذهب بود محتاج به انگیزه

انگیختند، و تصاویري که آنها از حضرت مریم و کودك و مریم مجدلیه کشیدهاند در سراسر کشورهاي کاتولیک 

کیست که منکر سپاسگزاري مردم از این تصویر باشد یا ادعا کند که کلیسا در تهیه آنها حاذقترین . راکندهاندپ

  روانشناس تاریخ نبوده است 

ناپل  -4

و پزارو را در  1626اوربینو را در سال  ;مدتی بود که پاپها فورلی، راونا، ریمینی، و آنکونا را به تصرف در آورده بودند

توسط یک نایبالسلطنه اسپانیایی اداره میشد،  1504مملکت پادشاهی ناپل، که از . متصرف شدند 1631سال 
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در امتداد کف پاي چکمه، به ( ;فودجا، باري، و بریندیزي) در امتداد جنوب، به طرف پاشنه چکمه(مشتمل بود بر 

در امتداد ساحل باختري، به (و ) در سیسیل(تا خاروبدیس  سکوالاز  ;تارانت، کروتونا، ردجوکاالبریا) طرف نوك آن

جمعیتی مرکب از سه میلیون نفر افراد پرشور در هواي گرم و در فقر و فاقه در آن سرزمین . تاکاپوا) طرف شمال

دیده، آن را  1645که ناپل را در سال اولین، . وسیع زحمت میکشیدند تا وسایل عظمت پایتخت آن را فراهم سازند

  : چنین وصف کرده است

ارکان دولت، که بینهایت حریص و طماع بودند، به طرز شگفتانگیزي کیسه خود را از دسترنج مردم بدبخت پر 

هاي آن بسیار وسیع و از  کوچه: این شهر، با مالحظه وسعت آن، از سایر شهرهاي اروپا معظمتر است.... میکردند

.... ها بسیار دلپسند و پاکیزهاند رش پوشیدهاند، داراي مجاري زیرزمینی براي عبور فاضالبند، و بنابراین، کوچهسنگف

در این شهر بیش از سه هزار کلیسا و صومعه وجود دارد، و این ساختمانها بهترین و زیباترین عمارات ایتالیا به شمار 

ها از سواران  کوچه ;از اسبسواري لذت میبرند ;قار آنها تقلید میکنندمردم با پوشیدن لباس اسپانیاییها از و. میآیند

  . زنان به طور کلی خوشسیما، ولی بینهایت شهوت پرستند. ... خوش لباس سوار بر اسب، کالسکه، و تخت روان پرند

متصدیان دستگاه ولی در باطن آن ظاهر بشاش، و زیر نظر  ;به نظر میرسید که مردم سرحال، پر از نشاط، و دیندارند

در نوال،  ;)1588(تلزیو فیلسوف در آن عصر زندگی کرد و در گذشت . تفتیش افکار، بدعت و انقالب نضج میگرفت

، کامپانال در شورشی به منظور مستقل ساختن کاال بریا 1598در سال ). 1548(نزدیک ناپل، برونو به دنیا آمد 

. عر فیلسوف بیست و هفت سال در زندان گذرانیدشورش مذکور به جایی نرسید و آن شا. شرکت کرد

یکی از آن شورشهاي تماشایی، که گاه گاه باعث وقفه در بهرهبرداري از اراضی در ایتالیا میشدند، در  1647در سال 

توماسو آنیلو، که مردم او را ماسانیلو مینامیدند، ماهی فروش دورهگردي بود که زنش را به . ناپل به وقوع پیوست

هنگامی که حاکم اسپانیایی ناپل، به منظور تقویت نیروي . وارد کردن غله قاچاق شدیدا جریمه کرده بودند سبب

دریایی، مالیاتی بر میوه بست، میوهفروشان و کسانی که درخت میوه به عمل میآوردند از پرداخت مالیات امتناع 

نکه به قصر نایبالسلطنه میرفت تا حکم لغو آن و ضمن آ ;در این وقت توماسو مردم را به شورش دعوت کرد. کردند

توماسو، . نایبالسلطنه از وحشت تقاضاي آنها را پذیرفت. مالیات را به دست آورد، صد هزار ایتالیایی به دنبال او افتادند

نتیجه که بیست و چهار سال بیشتر نداشت، مدت ده روز بر ناپل حکمروایی کرد و هزار و پانصد نفر از مخالفان را در 

سرمستی ناشی از استبداد به قتل رسانید، قیمت نان را پایین آورد، و دستور داد نانوایی را که از این حکم تخلف 

میگویند که توماسو جامهاي زربفت پوشید، خانه . اما دشمنان او تاریخ را تغییر دادند. کرده بود زنده در تنور اندازند

. اندهی شد در آورد، و در قایقی مجلل در خلیج کوچک ناپل گردش کردمحقر خود را به صورت قصري که مرکز فرم

پیروانش بدن قطعهقطعه شده او را . ژوئیه جمعی از آدمکشان که در خدمت اسپانیا بودند او را به قتل رساندند 17در 

  . موش شدشورش ناپل، که بدون رهبر مانده بود، خا. پیدا کردند و آن را با مراسمی باشکوه به خاك سپردند

، کلیسا 1608در سال . ها، هنر مذهبی دلتنگ کنندهاي متداول بود در زمان حکمروایی اسقفهاي اعظم و نایبالسلطنه

فلورن خرج کرد تا در کلیساي جامع سان جنارو براي دو شیشه کوچکی که محتوي خون منعقد شده  1000000

م میگفتند که این خون باید دو بار در سال مایع و جاري به مرد. بودند ضریحی بسازد) حامی ناپل(قدیس یانواریوس 

  . شود تا ناپل ترقی کند و از کوه آتشفشان وزوو در امان بماند

نقاشی در ناپل تا مدتی تحت نظارت سه هنرمند حسود، یعنی کورنتسیو، کاراتچولو، و ریبرا بود که میگفتند نقاشی 

این اشخاص آنیباله کاراتچی را به اندازهاي تهدید کردند که وي . م گیردناپلی باید توسط خود آنها یا دوستانشان انجا

هنگامی که . به رم گریخت و چندي بعد، بر اثر سفري پرشور که در زیر آفتاب کرده بود، در این شهر در گذشت

 ;د یا کشته شودگویدو رنی براي تزیین نمازخانه خزانه به ناپل آمد، اخطاري دریافت داشت که باید ناپل را ترك گوی
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دو تن از همکاران او را، که حاضر به عزیمت نشدند، . و او در حالی که کار خود را هنوز آغاز نکرده بود، پا به گریز نهاد

دومنیچینو نیز به ناپل آمد و چهار فرسکو آن نمازخانه را تکمیل . در کشتی نهادند و دیگر کسی از آنها خبري نشنید

بعدا نایبالسلطنه بدو . و سپس، در نتیجه تهدیدات ریبرا، از ناپل بیرون رفت ;را خراب میکردند کرد گر چه بارها اثر او

. وعده حمایت داد و او به ناپل بازگشت، ولی چندي بعد در آن شهر، احتماال در نتیجه مسموم شدن در گذشت

و چون در خاتیوا، در  ;به شمار میآید ریبرا، علیرغم جنایاتی که مرتکب شد، بزرگترین نقاش ایتالیایی در این دوره

ولی در . وي مدتی شاگرد فرانثیسکو ریبالتا بود. نزدیکی واالنس، متولد شده بود، اسپانیاییها او را از خود میدانستند

در این شهر مدتی در فقر و فاقه مشغول تقلید از فرسکوها بود و خرده نان جمع . اوایل جوانی راه رم را پیش گرفت

تا آنکه یکی از کاردینالهاي هنردوست، که تحت تاثیر رنسانس بود، او را به قصر برد و به او جا و غذا و رنگ و  میکرد،

ریبرا در نهایت کوشش مشغول تقلید از آثار رافائل و کاراتچی شد که به ترتیب در واتیکان و قصر فارنزه . لباس داد

نداشت که احساساتش سرد شده است، جهت مطالعه آثار سپس، چون در نتیجه استراحت چنین میپ ;جاي داشتند

به ناپل رفت، و در آنجا تحت نفوذ کاراوادجو  ;در بازگشت به رم، با دومنیچینو نزاع کرد. کوردجو به پارما و مودنا رفت

کرده بود، در آمد، و سبک واقعبینانه این شخص عقیده او را در مورد تقلید از طبیعت، که وي شاید از ریبالتا اقتباس 

یکی از ثروتمندانی که کارش خرید و فروش تابلو بود بدو عالقهمند شد و خواست دختر زیباي خود . محکمتر ساخت

ریبراي بیچاره این پیشنهاد را شوخی تلقی کرد، ولی هنگامی که این پیشنهاد تکرار شد، وي به ازدواج . را به او بدهد

  . تن در داد و سعادتمند شد

ریبرا تابلو موسوم به پوست کندن قدیس برتولماویس را کشید که به اندازهاي واقعنما بود که وقتی در  در این هنگام

معرض تماشا قرار گرفت، جمع کثیري که به مشاهده خون بیش از تماشاي آثاري هنري عالقهمند بودند به دیدن 

و چون  ;خواستار دیدن نقاش و تابلو او شدنایبالسلطنه یعنی همان شخصی که علیه ونیز توطئه چیده بود . آن رفتند

این اسپانیایی سیریناپذیر . آن را دید، مشعوف گشت و به ریبرا دستور داد که همه تزیینات قصر را زیر نظر بگیرد

همه رقیبان را از میدان به در برد، تا آنکه ماموریت کشیدن فرسکوهایی براي نمازخانه خزانه به دوست اوجووانی 

که، بیآنکه )) نسوز((خود او محراب را ساخت، و آن عبارت بود از مجسمه قدیس یانواریوس . سپرده شدالنفرانکو 

  . آمد آسیبی ببیند، از بخاري پر آتشی بیرون می

به نظر میرسید که وي میتواند به میل خود از لحاظ . از آن به بعد، ریبرا استاد بالمنازع هنر خویش در ناپل بود

و کوردجو رقابت کند، مثل گویدو رنی یا موریلو گرفتار احساسات نشود، و در نتیجه قدرت درك و ظرافت با رافائل 

و ندبه در کلیسا و صومعه ) ترحم(در اینجا باید از تابلوهاي پیتا . عمق رنگآمیزي خود، از کاراوادجو واقعبینتر باشد

ن آثار، که تجسم با عظمتی از اندوه است، به مثابه همه تصاویر مشابه آن زمان در برابر ای((سانمارینو ذکر کنیم که 

یا اگر از اساطیر باستانی تصویر ارشمیدس را در پرادو در نظر بگیریم، این تصویر .)) نمایشهاي تئاتر محسوب میشود

ریبرا قدم . عینا شبیه یکی از پیرمردان پیرچین و چروك سیسیلی است که نظیرش امروزه در سیراکوز یافت میشود

ها رفت و، با کشیدن تصاویر واقعی از زندگی مردم، تنوعی  دایره کتاب مقدس و تاریخ بیرون نهاد و به میان کوچه از

و در تابلو کودك پابرهنه، که در لوور مضبوط است، نمونهاي به دست والسکوئز و موریلیو  ;در هنر خویش پدید آورد

ت مبالغه در تجسم ظلم، عالقه به چین و چروك و رگه، و از آن جمله اس ;عیوب ریبرا زود به چشم میخورد. داد

  :بایرون گفته است. عطش خون

  . قلم موي خود را با خون همه مقدسان رنگ میزد سپانیولتو

د، ولی در ناپل، که تحت تاثیر افکار هاي غمانگیز، باعث وحشت و افسردگی ما میشو رنگهاي تیره، و توجه او به جنبه

هاي تازه براي استخدام  کلیساها و صومعه. اسپانیایی قرار گرفته بود، سبک غمانگیز او بآسانی مورد قبول واقع میشد
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. هاي ناپل را نام برد از میان مشتریان حریص او میتوان فیلیپ چهارم و نایبالسلطنه. او با یکدیگر رقابت میکردند

در اسپانیا ) که دوبار در سال براي دیدن او به ایتالیا میرفت(و آثار سیاه قلم ریبرا بیش از آثار والسکوئز نقاشیها 

! هاي کاملی از زیبارویان گندمگون بودند خانه او یکی از زیباترین منازل ناپل بود، و دو دختر او نمونه. پراکنده بودند

آن شخص او را به سیسیل برد و . فرزند نامشروع فیلیپ چهارم بود یکی از آنها فریب دون خوان دیگري را خورد که

ریبرا از تاثر و خجالت تقریبا از پا در آمد، و . چون از او خسته شد، وي را در صومعه زنان تارك دنیا در پالرمو رها کرد

نظرش میآورد،  براي تسالي خاطر به کشیدن تصویرهایی از مریم عذرا، که سیماي ماریا روزاي گمشدهاش را در

  ). 1652(ولی چهار سال بعد از واقعه غمانگیزي که براي دخترش پیش آمد، خود او در گذشت . مشغول شد

II - رم و پاپها

ت قرار داشت، در سال و مرکز دنیاي کاتولیک در این هنگام شهري بود که در درجه دوم اهمی پاپیپایتخت ایاالت 

  . به صد هزار نفر رسید) 1590(داراي چهل و پنج هزار نفر جمعیت بود، که در زمان پاپ سیکستوس پنجم  1558

هاي آن را یک سوم منازل  به رم وارد شد، آن را وسیعتر از پاریس دانست، ولی خانه 1580مونتنی، که در سال 

و روسپیها قسمت مهمی از جمعیت رم را تشکیل میدادند، و بسیاري  جانیها. پیش از سیکستوس پنجم. پاریس یافت

و بر اثر خیرات  ;ولی شدید نبود. فقر و فاقه عمومیت داشت. از اشراف خدمتکاران ثابتی از اراذل و اوباش داشتند

نی، و کیجی از هاي اشرافی اورسینی، کولونا، ساولی، گائتا خانواده. پاپها، مراسم کلیسایی، و نذرها تخفیف مییافت

هاي جدیدتر، مانند  خانواده. لحاظ ثروت و قدرت تنزل کرده بودند، اما هنوز دست از ادعاها و غرور خود برنمیداشتند

آلدوبراندینی، باربرینی، بورگوزه، فارنزه، و روسپیلیوزي از لحاظ ثروت و اهمیت بر سایرین مقدم بودند، زیرا معموال با 

خانواده آلدو براندینی از انتخاب کلمنس هشتم، : ها از خویشاوندان خود طرفداري میکردندپاپ. پاپها رابطه داشتند

خانواده لودوویزي از انتخاب گرگوریوس پانزدهم، باربرینی از انتخاب اوربانوس هشتم، و بورگزه از انتخاب پاولوس 

رگزه، که از عایدات چندین کلیسا و مبلغ برادرزاده پاولوس، به نام کاردینال شپیونه بو. پنجم استفاده بسیار بردند

، )1615(شکودوس در سال استفاده میبرد، طرح ویالي بورگزه را کشید، کازینو بورگزه را ساخت  150000

هاي گرانبهاي هنري آن را فراهم آورد، و با مجسمه مرمرینی که دستپروردهاش برنینی از وي ساخت تقریبا  مجموعه

  . ردینالها ثروت خود را در راه ادبیات و هنر صرف میکردندبسیاري از کا. جاودانی شد

از حیطه قدرت ) جنبش پروتستان(با آنکه آلمان، هلند، انگلستان، و کشورهاي اسکاندیناوي در نتیجه اصالح دینی 

 شوراي ترانت تفوق پاپها را بر. کلیساي رم خارج شده بودند، روي کار آمدن چند پاپ مقتدر باعث تقویت آن شد

شخصی به نام  1561در سال . فرقه جوان و نیرومند یسوعی سرسپرده و فدایی پاپها شده بود. شوراها تصدیق کرد

بود، در ) انکیزیسیون(میکله گیزلیري، که سابقا کشیشی از فرقه دومینیکیان و عضو عالیرتبه دستگاه تفتیش افکار 

تقدس زندگی شخص او در نظر خودش کامال متناسب  .شصت و دو سالگی با عنوان پیوس پنجم به مقام پاپی رسید

وي حق کاتولیکهاي بوهم را، که سابقا میتوانستند شراب و نان را در . با سختگیري وي در تعقیب بدعتگذاري بود

و کاتولیکهاي آن کشور را  ;الیزابت ملکه انگلستان را تکفیر کرد ;مراسم عشاي ربانی دریافت دارند، از آنان سلب کرد

همچنین به شارل نهم، پادشاه فرانسه، و کاترین دو مدیسی توصیه کرد که جنگ . پذیرفتن دستورهاي او باز داشتاز 

گذشته از این، اقدامات شدید آلوا را در هلند . علیه پروتستانهاي فرانسه را تا سر حد نابودي کامل آنها ادامه دهند

پاپ . هم ساخت و با آنها ترکان عثمانی را در لپانتو شکست دادوي، با آنکه پیر و فرسوده بود، کشتیهایی فرا. ستود

و دستگاه تفتیش افکار را تشویق میکرد که قوانین و مجازاتهاي  ;پیوس پنجم هرگز حکم مجازاتی را تخفیف نمیداد

. خود را به مورد اجرا بگذارد
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ت در محل کار خود سرباز میزدند معزول وي در ایجاد اصالحات کلیسایی نیز سختگیر بود و اسقفهایی را که از اقام

و هر عمل خالفی را در کلیسا  ;ها را مجبور میساخت که کامال جدا از مردم زندگی کنند راهبان و راهبه ;میکرد

هنگامی که کارمندان زاید و اخراج شده دربار واتیکان نزد او شکایت کردند که از . کشف و عامل آن را مجازات میکرد

مرد، وي در پاسخ گفت که از گرسنگی بمیرند، بهتر است تا اینکه جانشان به عذاب ابدي گرفتار  گرسنگی خواهند

انتصابات اشخاص با توجه به شایستگی آنها انجام میگرفت، و پاپ نظري به پیوستگی آنها با خانواده خود . شود

مینشست، بیش از پنج ساعت نمیخوابید، خود او با دقت بسیار کار میکرد، ساعتها به عنوان قاضی در دادگاه . نداشت

گذشته از این، غالبا روزه میگرفت و زیر رداي پاپی، . و با زندگی ساده و عابدوار خویش درسی به کشیشان میداد

وي بر اثر این سختگیریها فرسوده شد، به طوري که در شصت و . جامه خشن پشمی مخصوص راهبان را میپوشید

با  ;نظر میآمد و رنجور و ضعیف و داراي چشمان فرو رفته و موهاي سفید شده بود هشت سالگی ده سال پیرتر به

پس از یک ماه رنج و . آنکه به دشواري میتوانست راه برود، اصرار کرد که زیارت هفت کلیساي رم را پیاده انجام دهد

: پروتستان نوشته است یکی از تاریخنویسان. عذاب، در حالی که جامه قدیس دومینک را بر تن داشت، در گذشت

جامعه کاتولیک به پیوس پنجم بیش از سایر پاپها مدیون است، زیرا با آنکه بدعتگذاران را بیرحمانه تعقیب میکرد، ((

عقیده او در مورد لزوم اصالح، و تصمیم خللناپذیرش در اجراي آن، باعث شد که کلیسا قسمت عمده احترامی را که 

  . جزو قدیسین به شمار آمد 1712وي در سال  .))از دست داده بود بازیابد

این شخص همان کسی بود که تقویم را . گرگوریوس سیزدهم به صورت آرامتري مشغول ادامه اصالحات کلیسا شد

با وجود . اصالح کرد و به مناسبت کشتار سن بارتلمی مراسم قداس بر پا داشت و از خداوند مهربان سپاسگزاري کرد

اگر چه پیش از کشیش . سنی اخالقی بود، راه اعتدال را در پیش میگرفت، و طبعی مهربان داشتاین، وي داراي محا

این پاپ خیرات و . شدن فرزندي نامشروع داشت، رومیهاي شهوتپرست از این خطاي کوچک او چشم پوشیدند

  . مبرات بسیار میکرد و در امور اداري خستگیناپذیر بود

او را دیده بود، وي را  1580مونتنی، که در سال . ورد ستایش پروتستانها قرار گرفتانتصاباتی که وي به عمل آورد م

وي طبعی آرام : ((همچنین نوشت. یافت)) پیرمردي خوش قامت، داراي چهرهاي با صالبت، و ریشی سفید و دراز((

مک کردن به مدارس با وجود این، اقدامات او مانند ک.)) دارد و در مسائل دنیوي خونسردي خود را حفظ میکند

از این لحاظ گرگوریوس براي به دست آوردن . یسوعیها، تعقیب پروتستانهاي فرانسه، و خلع الیزابت مستلزم پول بود

. پول فرمان داد که نص قانون در مورد مالکان و اسناد مالکیت امالك در قلمرو پاپ به مورد اجرا گذاشته شود

و ارث مستقیم میبایستی به پاپ واگذار شوند، یاتیولهاي پاپ که در پرداخت بسیاري از امالکی که در نتیجه فقدان 

قربانیان واقعی یا آتی این . بدهیهاي خود سرپیچی کرده بودند، در این هنگام تحت تصرف گرگوریوس در آمدند

انی از طبقه مرد. جریان اطرافیان خود را مسلح کردند، حاضر به دادن اراضی خود نشدند، و به راهزنی پرداختند

اشراف مانند آلفونسوپیکولومینی و روبرتو ماالتستا سردستگی شورشیانی را به عهده گرفتند که شهرها را به تصرف 

در این هنگام گردآوري مالیات امکان نداشت، جلو ورود پول به رم گرفته . ها را بر مسافران میبستند در میآوردند و راه

گرگوریوس ناچار دست از ضبط امالك مردم برداشت، با . هرج و مرج گشتشد، و پس از چندي امور پاپ دچار 

. پیکولومینی صلح کرد، و در شکستی ننگآور جان سپرد

ضرورتها باعث ایجاد مردان میشوند، و یکی از این افراد فلیچه پرتتی نام داشت که به عنوان سیکستوس پنجم به 

وي در گروتاماره، نزدیک آنکونا، در کلبه . ترین پاپها به شمار میآید، و از بزرگ)1590- 1585(مقام پاپی برگزیده شد 

در روزگار بعد . محقري به دنیا آمد که سقف آن به اندازهاي بد کاهگل شده بود که نور از آن به درون کلبه میتافت

در صومعهاي وي پس از اتمام تحصیالت مقدماتی . تولد یافته است)) نورانی((بشوخی میگفت که در خانوادهاي 
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متعلق به فرقه فرانسیسیان در مونتالتو، در یولونی و فرارا به تحصیل پرداخت، و به دریافت درجه دکترا در الهیات 

و علت اینکه در  ;هاي فصیح و بلیغ و ابراز لیاقت در امور اداري به سرعت ترقی کرد به سبب ایراد موعظه ;نایل آمد

خاب شد آن بود که شوراي کاردینالها او را مردي با اراده تشخیص داده، و شصت و چهار سالگی به عنوان پاپ انت

  . وجود او را براي اعاده آرامش و اصالح امور ایاالت پاپی مفید دانسته بود

خویشان طمعکارش دور او گرد آمدند و او نتوانست در برابر آنها مقاومت کند، بدین ترتیب طرفداري از خویشاوندان 

  . لی جایی که مربوط به اقوام او نبود، پاپ خود را متین و انعطافناپذیر نشان میدادو. اشاعه یافت

حتی ظاهر او چندان جالب نبود، زیرا قامتی کوتاه و پهن، بدنی نیرومند، پیشانی بزرگ، ریشی سفید و عریض، بینی 

ان را، بیآنکه سخنی بگوید، و گوشهایی بزرگ، ابروانی پرپشت و چشمانی نافذ داشت که میتوانست با آنها مخالف

وي، با . بشره سرخگون او متناسب با خوي تند وي و سر بزرگش اراده تغییر ناپذیرش را نشان میداد. خاموش کند

روزي چنین پیشگویی کرد که هانري چهارم دوك ماین را . وجود سختگیریهایش، بذلوگو بود و هوش نافذي داشت

. ماین در بستر میماند، و ماین بیشتر از او در سر میز غذا وقت صرف میکند شکست خواهد داد، زیرا هانري کمتر از

. خود او کم میخوابید و زیاد کار میکرد

وي نخست در صدد برآمد که راهزنان موفق را سرکوب کند، و براي این منظور قانون فراموش شدهاي را، که به 

یک روز قبل از انتصاب او به مقام پاپی، چهار جوان را به . تموجب آن حمل آالت قتاله ممنوع بود، دوباره برقرار ساخ

خویشان آنها از وي تقاضاي . سیکستوس دستور داد که همه آنها را به دار آویزند. جرم نقض این قانون دستگیر کردند

هام، هر تا زمانی که من زند((عفو کردند و خواستند که اجراي حکم را به تعویق اندازند، ولی او در پاسخ گفت، 

چندي بعد، در میان جشن و سرور تاجگذاري او، آنها را بر چوبه داري که در نزدیکی پل .)) جنایتکاري باید بمیرد

و این خود به منزله نطق افتتاحی و بیانیهاي درباره سیاست او راجع به جنایت  ;سانت آنجلو برپا شده بود آویختند

مسلح خود را متفرق کنند، و قول داد هر راهزنی که راهزن دیگر را  سپس پاپ به اشراف دستور داد که مردان. بود

قرار شد که این پاداش از طرف خانواده  ;زنده یا مرده به وي تسلیم کند بخشیده شود و به وي پاداش نیک داده شود

پرداخت، هنگامی که یکی از راهزنان با این سیاست به مخالفت . یا محله راهزنی که دستگیر میشد پرداخت شود

دوك اوربینو غذاهاي . سیکستوس به خانواده او دستور داد که وي را بیابند، وگرنه خودشان اعدام خواهند شد

این عده قاطرها . مسمومی بر پشت قاطرهایی گذاشت و به قاطرچیها دستور داد که از کنار کمینگاه راهزنان بگذرند

  . این عمل او بسیار خشنود شد پاپ از. را غارت کردند و غذاها را خوردند و مردند

بودند )) هاي اول خانواده((خطاکارانی که متعلق به . به طبقات روحانیان یا به مقام اجتماعی اشخاص توجهی نمیشد

پس از مدتی، . یکی از کشیشان که تمرد کرده بود، با دیگران به دار آویخته شد. بدون ترحم یا تاخیر اعدام میشدند

سادي شد که بر اثر وزش باد تکان میخوردند، و ظریفان رم حساب میکردند که شماره سرهاي اطراف شهر پر از اج

  . اند هاي دکانها در بازار شده بریدهاي که به پل سانت آنجلو میخکوب شده، بیش از هندوانه

ه گذارشان به هر قسمتی از ایاالت او ک((مردم از وحشیگري پاپ شکایت میکردند، ولی سفیرانش به او گفتند که 

دست کسی ((هایی ضرب کرد و روي آنها نوشت  این پاپ مغرور سکه.)) افتاده است، به نواحی آرام و امن برخوردهاند

وي از شدت پرهیزگاري دستور داد که کشیش و کودکی را به جرم ارتکاب اعمال همجنس گرایانه .)) به من نمیرسد

همچنین . اهد اعدام مادرش، که او را به فاحشگی واداشته بود، بشودو زن جوانی را مجبور کرد که ش ;در آتش اندازند

افراد را به سبب جنایاتی که مدتی پیش مرتکب شده . دستور داد که زناکاران را در صورت دستگیري اعدام کنند

کستوس او بودند تنبیه میکردند، چنانکه در اعالنی به شوخی نوشته بودند که سن پیر نیز به خود میلرزد، مبادا سی

. را، به علت کندن گوش مالکوس ضمن توقیف مسیح، محکوم کند
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از این لحاظ از ضبط اموال . وي ضمن این تعقیبهاي جنونآمیز فرصت یافت که به امور دولتی و اصالحات بپردازد

ولونا را، همچنین دو خانواده قدیمی اورسینی و ک. مردم، که در زمان گرگوریوس سیزدهم آغاز شده بود، منصرف شد

جدید و )) جماعت((کاردینالها را از میان یازده . که دشمن یکدیگر بودند، با پیوند زناشویی میان آنها با هم آشتی داد

به روحانیان دستور داد که فرمانهاي . قدیمی برگزید، و امور دربار واتیکان را بین آنها تقسیم کرد)) جماعت((چهار 

ها سر بزنند و به اصالح امور آنها  کنند، و از اسقفها خواست که گاه گاه به صومعه اصالحاتی شوراي ترانت را رعایت

دانشگاه رم را به فعالیت واداشت و براي جا دادن کتابهاي جدید، به دومنیکو فونتانا دستور داد که ساختمان . بپردازند

این  ;ه زبان التینی نظارت کردوي شخصا در ترجمه کتاب مقدس ب. مجلل تازهاي جهت کتابخانه واتیکان بسازد

وي . ترجمه از لحاظ اهمیت مانند ترجمهاي است که در زمان جیمز از کتاب مقدس به زبان انگلیسی انجام پذیرفت

از این رو در تخریب سپتیتسونیوم، . مانند اسالف دوره رنسانس خویش احترامی براي بقایاي هنر مشرکان قایل نبود

همچنین پیشنهاد کرد که . ا ستونهاي آن را در ساختمان کلیساي سان پیترو به کار برداثر سوروس، بیشتر کوشید ت

هاي یوپیتر، آپولون، و مینروا را از کاپیتول  آرامگاه کایکیالمتال را با خاك یکسان کنند، و تهدید کرد که اگر مجسمه

خود بماند، با این فرق که نام آن را رم  ولی اجازه داد که مینروا بر جاي. بر ندارند، آن مکان را خراب خواهد کرد

گذشته از این، از ستونهاي ترایانوس و مارکوس آورلیوس دفع اجنه کرد، . گذاشت، و به جاي نیزه او صلیبی قرار داد

هاي پطرس حواري و بولس حواري را گذاشت و نام آن ستونها را نیز به همان  بدین معنی که بر فراز آنها مجسمه

سپس، براي آنکه نشان دهد که شرك و کفر تحت انقیاد عیسویت در آمده است، دومنیکو فونتانا را . دادترتیب تغییر 

مامور کرد که ستون سنگی و هرمی شکلی را که کالیگوال از هلیوپولیس آورده و نرون آن را در سیرکوس 

ا بود، بیست و پنج متر ارتفاع این ستون از سنگ خار. ماکسیموس قرار داده بود به میدان سن پیترو انتقال دهد

مهندسان استاد، مانند آنتونیودا سانگالو و میکالنژ، گفته بودند که . داشت، و وزن آن بیش از چهل و شش تن بود

دومنیکو و برادرش جووانی در یک سال این کار را . حرکت دادن آن از قدرت مهندسان دوره رنسانس خارج است

هشتصد . نهاي عظیم، این اثر تاریخی را پایین آوردند و آن را جا به جا کردندماشی). 1586- 1585(آنجا دادند 

کارگر،به قوت شعایر دینی، و صد و چهل اسب، که چهل و چهار طناب ضخیم و بازو مانند را میکشیدند، آن را در 

سیکستوس به یادگار این . دومنیکو پس از انجام یافتن این کار، به صورت قهرمان رم در آمد. محل تازهاي قرار دادند

به جاي کرهاي که در . هاي رسمی جهت دولتهاي خارجی فرستاد عمل مدالهایی ضرب کرد و در این باره اعالمیه

. بود که عیسی بر روي آن جان داده بود)) صلیب واقعی((باالي آن ستون بود، صلیبی گذاشت که شامل قطعهاي از 

  . ز دوره رنسانس دوباره قوت و قدرت خود را بازیافته استسیکستوس چنین میپنداشت که مسیحیت پس ا

آبراهه آلساندریا را، که . این پاپ خستگیناپذیر در دوره مختصر پنجساله خویش رم غیرمذهبی را صورتی تازه بخشید

و خنک را به ویران شده بود، تعمیر کرد و آنرا به اسم خود آبراهه فلیچه نامید، و بدین ترتیب مقداري از آن آب گوارا 

همچنین، با خشک کردن باتالقها، هواي شهر را . شهر آورد، و آن را در بیست و هفت آبنماي جدید جاري ساخت

پیشرفت قابل مالحظهاي صورت گرفت، و نه هزار و ششصد ایکر از اراضی احیا شد، ولی این اقدام پس از . سالم کرد

خیابانهاي تازهاي مطابق نقشه کالسیک، که عبارت از خطوط دومنیکو فونتانا به دستور او . مرگش متوقف ماند

کلیساي عالی سانتاماریا . به طول خیابان سیستین افزود و آن را خیابان فلیچه نام نهاد. مستقیم بود، احداث کرد

. رم اندك اندك به صورت کنونی در آمد. مادجوره مرکز چندین شارع عام گشت که از آن منشعب میشدند

هاي خویش، و آن هم با خزانه خالی، بر مایحتاج زندگی مالیات بست، ارزش  راي انجام دادن نقشهسیکستوس ب

مسکوکات را پایین آورد، مناصب و مقامات را به اشخاص فروخت، و قول داد که هر کس به خزانه او هدایایی تقدیم 
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به دقت و شایستگی خرج کرد، و در  وي پولهاي خود را. کند، تا پایان عمر هر ساله مبلغی دریافت خواهد داشت

  . دالر در خزانه باقی گذاشت 60000000هنگام مرگ معادل بیش از 

وي هرگز از خیال باز آوردن انگلستان و آلمان به مذهب کاتولیک، و . بزرگترین نگرانی او در سیاست خارجی بود

ي الیزابت را میستود، ولی به این پاپ سیاستمدار. متحد ساختن کشورهاي مسیحی علیه اسالم منصرف نشد

و با آنکه قول داد که در مخارج کشتیهاي اسپانیایی  ;هایی که جهت خلع او صورت میگرفت کمک میکرد توطئه

شرکت کند، به طفره رفتن فیلیپ بدگمان بود، و در کمال زیرکی اظهار داشت فقط در صورتی به او کمک خواهد 

پروتستانهاي این کشور، که . فرانسه بزرگترین معماي او بود. نگلستان شوندکرد که سپاهیان اسپانیایی وارد خاك ا

قتلعام شده بودند، تحت رهبري هانري دو ناوار که مردي دلیر بود، به سوي پاریس پیش  1572کیشانشان در  هم

. ق اسپانیا باشدفیلیپ به اتحادیه کاتولیکها کمک میکرد تا فرانسه به صورت کشوري کاتولیک بماند و متف. میرفتند

سیکستوس با این مسئله دشوار مواجه بود که آیا اجازه دهد فرانسه مذهب پروتستان را بپذیرد، یا به فیلیپ کمک 

ولی براي آنکه پاپ از تسلط عناصر غیر روحانی برکنار بماند، . کند تا فرانسه را به صورت مستعمره اسپانیا در آورد

سیکستوس حاضر شد علیه هانري وارد جنگ  1589در سال . الزم به نظر میرسید تعادل قوا میان فرانسه و اسپانیا

فیلیپ . ولی هنگامی که هانري قول داد که مذهب کاتولیک را بپذیرد، سیکستوس از نقشه خود منصرف شد. شود

رفدار بدعت تهدید کرد که اسپانیا را از تحت فرمان پاپ خارج خواهد کرد، و یکی از یسوعیهاي اسپانیا پاپ را ط

سرانجام معلوم شد . ولی سیکستوس در تصمیم خود پافشاري کرد و سفیر هانري را به حضور پذیرفت ;معرفی کرد

که اعتقاد او به هانري موجه بوده است، زیرا فرانسه تابع کلیساي رم باقی ماند و به منزله وزنهاي علیه اسپانیا به کار 

نه کاردینالها، نه اشراف، و . شاید بتوان گفت که دشواري آن وي را فرسوده کرداین امر آخرین پیروزي او بود، و . رفت

اشراف، بر خالف عرف  ;کاردینالها از سختگیریهاي او به جان آمده بودند). 1590(نه مردم از مرگ او متاسف نشدند 

کان مالیات پرداخته و بر اثر و مردم، که تا حد ام ;و عادت احترامآمیز خود، مجبور شده بودند از قانون اطاعت کنند

اما پس از تخفیف . صلح نامعهودي تادیب شده بودند، میخواستند مجسمه سیکستوس را در کاپیتول به خاك اندازند

ضرباتی که وي وارد کرده بود، مردم توانستند علیرغم ستمگري و غرور و قدرتطلبی او، اقداماتش را نیز در نظر 

ی به نام لکی درباره وي گفته است که اگر او را بزرگترین فرد نتوان دانست، بزرگترین تاریخنویس با انصاف. بیاورند

  . سیاستمداري میتوان شمرد که بر منصب پاپی نشسته است

یکی کلمنس هشتم است که سولی پروتستان درباره او : در میان اخالف او در این دوره دو تن مخصوصا حایز اهمیتند

ن پاپهایی که در رم حکومت راندهاند، وي تنها کسی بود که از تعصب خالی بود و، طبق در میا: ((چنین گفته است

اما این پاپ به بئاتریچه چنچی ترحم نکرد .)) توصیه انجیل، بیش از دیگران مهربانی و ترحم را پیشه خود ساخته بود

پاپ دیگر اوربانوس هشتم نام ). 1600(و به دستگاه تفتیش افکار اجازه داد که جوردانو برونورا بسوزانند ) 1599(

ولی هنگامی که این دو کشور کوشیدند که  ;داشت که در آغاز به اسپانیا و اتریش در جنگهاي سی ساله کمک کرد

از این رو، قدرت دیپلماسی خود را معطوف به . مانتوا را به تصرف در آورند، ترسید قلمرو خود وي محاصره شود

شکرهاي پروتستان گوستاووس آدولفوس را براي تضعیف امپراطوري هاپسبورگ به کار همکاري با ریشیلیو کرد و ل

این پاپ، که تحت تاثیر روحیه جنگجویی عصر خود قرار گرفته بود، مسائل روحانی را تابع قدرت دنیوي خویش . برد

ا مخارج لشکرکشی علیه دوك و بر آن و بر ایاالت دیگر نیز مالیاتی سنگین بست ت ;اوربینو را به تصرف در آورد ;کرد

این لشکرکشی به جایی نرسید، و پس از مرگش یکی از سفیران واتیکان چنین گزارش داد که . پارما را تامین کند

این سفیر .)) ایاالت پاپی به چنان فساد و فرسودگی دچار شدهاند که امکان ندارد دوباره ترقی کنند یا بهبود یابند((

مردم ساده . د در همه امور کلیسایی ظاهر شد، و در اقدامات پاپ بعدي نیز آشکار گشتآثار بهبو. اشتباه میکرد
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ایتالیا، که از دیرباز سختی و مشقت را با دینداري شدید و تخیلی تسکین میدادند، هنوز به امکنه مقدس خویش 

میدادند، و با ذوق و شوق هاي مذهبی به راه میانداختند، به یکدیگر از معجزات جدید خبر  آوردند، دسته روي می

. باال میرفتند سکاالسانتاآمیخته به رنج روي زانوهاي خود از 

قدیسانی مانند فیلیپ نري، فرانسواي سالی، و ونسان دوپول نشان دادند که کلیسا میتواند مانند سابق عالقه به تقوا 

قدیس آلویسیوس گونتساگا، که از یسوعیان بود، ضمن آنکه از قربانیان . رانگیزد و آنها را سرگرم سازدرا در مردم ب

دنیاپرستی و فساد در دربار پاپ در نتیجه ). 1591(طاعون در رم پرستاري میکرد، در بیست و سه سالگی در گذشت 

. قدیس کارلو بورومئو اهل میالن تخفیف یافتحمالت مصلحان پروتستان، نصایح قدیسان، و اقدامات اسقفهایی نظیر 

هاي مذهبی دیرین احیا شدند و  فرقه. نهضت اصالحی، ولو بتدریج، از زمان یک پاپ تا پاپ دیگر قوت گرفت

، )1578(، راهبان وابسته به قدیس آمبروسیوس )1564(هاي تازهاي به وجود آمدند، مانند اوراتورینها  فرقه

در همه کشورهاي کاتولیک سمینارهایی جهت . ، و نظیر آنها)1633(ران موسسه خیریه ، خواه)1624(الزاریستها 

تعلیم کشیشان برپا شد، مبلغان کاتولیک به هر سرزمین غیرمسیحی میرفتند، تن به خطر و سختی میدادند، به 

فرانسه مشغول یسوعیهاي شگفتانگیز و سرسخت در . معالجه بیماران میپرداختند، و جوانان را تربیت میکردند

هاي سیاسی شدند، در آلمان با پروتستانها جنگیدند، در انگلستان به خاطر عقیده خود جان دادند، و در پنج  توطئه

  . شدند)) کفار((قاره مشغول تبلیغ دین مسیح به 

III -  یسوعیها  

  در اروپا  -1

الق و زندگیش نمونهاي از اخالق و ، فرقه یسوعی قدیس فرانسوا بورژیا را، که اخ)1565(پس از مرگ دیگولینت 

وي، که در خانوادهاي متمول دیده به جهان گشوده و نوه پاپ . خود برگزید سرداريزندگی مردم آن عصر بود، به 

شد، با پادشاهان طرح دوستی ریخت، در الکساندر ششم بود، بعدا به لقب دوك گاندیا و نایبالسلطنه کاتالونیا ملقب 

به فرقه جدید پیوست، همه ثروت شخصی خود را به آن بخشید، و در نتیجه تقدس بسیار خویش جزو  1546سال 

ولی کلودیو  ;او را ردمرکوریان، که جانشین او شد، اثري از خود در تاریخ به جاي ننهاده است. قدیسین به شمار آمد

رهبري کرد که ) 1615- 1581(ساله پرمشقت  ا چنان حکمت و مهارتی ضمن یک دوره چهلآکواویوا آن فرقه را ب

هنگامی که او روي کار . اکنون بسیاري از یسوعیها او را، پس از ایگناتیوس لویوالیی، بزرگترین سردار خود میدانند

. هزار نفر رسیدندآمد، در حدود پنج هزار یسوعی وجود داشتند، ولی در زمان وفاتش این عده به سیزده 

در مدارس  1836جمعی از دانشمندان یسوعی تحت ریاست او برنامه مدارس را تعیین کردند و این برنامه تا سال 

کودکانی که سن آنها یازده تا چهارده سال بود میتوانستند در این . یسوعیها در مورد روش تحصیلی آنها رعایت میشد

سه سال آن را صرف آموختن زبان و ادبیات یونانی و التینی  ;ا شش سال بوددوره تحصیلی آنه. مدارس درس بخوانند

میکردند، و بقیه را به فراگرفتن فلسفه به معنی واقعی آن میگذراندند، یعنی علوم طبیعی، منطق، علم مابعدالطبیعه، 

طرزي شایسته تدریس  از مجموعه قراین و امارات چنین برمیآید که همه موضوعات به. و علم اخالق را میآموختند

زیستشناسی و تاریخ . فلسفه مدرسی مرسوم بود و هنوز روش مناسبی وجود نداشت که جاي آن را بگیرد. میشدند

غیرمذهبی جدید غالبا مورد توجه نبود، و تقریبا در همه مدارس آن زمان تدریس نمیشد، و شاید این امر بدان علت 

ن در میان جانوران، و وجود جنگهاي تقریبا متمادي بین بشر، مغایر با بود که منظره وحشتناك مبارزه براي زیست

یسوعیها با . روي هم رفته، برنامه مذکور ترکیب ماهرانهاي از اصول قرون وسطایی و رنسانس بود. سادگی مذهبی بود

صحنه آوردند یا خود هایی ترجمه کردند و روي  قابلیت انطباق شگفتانگیزي از تجدید درام استقبال کردند، نمایشنامه

گذشته از این، . ها از عصر خود پیشتر بودند هایی نوشتند، و در اداره کردن صحنه و ترتیب دادن منظره نمایشنامه



۴٣١٠

. براي تلطیف ذهن و خرد، مباحثه را تشویق میکردند، ولی معلم و شاگرد را از آوردن افکار بدیع و تازه منع مینمودند

طبقهاي تحصیلکرده ولی محافظهکار به وجود بیاورند که قادر به هدایت عملی و مدبرانه  ظاهرا هدف آنان این بود که

باشد، اما ذهن افراد آن طبقه بر اثر شک و تردید در اصول دین مشوش نشده باشد و خود آنها ایمانی راسخ به مذهب 

  . کاتولیک داشته باشند

بی و رهبران کلیسایی یا افراد متمول تاسیس میشدند، تقریبا در همه موارد، مدارس یسوعی توسط مراجع غیرمذه

اگر چه چند مدرسه یسوعی مخصوص فرزندان توانگران تاسیس شدند، ولی . ولی یسوعیها بر آنها تسلط کامل داشتند

  . بیشتر آنها، بدون اخذ شهریه، به روي شاگردان با استعداد از طبقات غنی و فقیر باز بودند

موال عضو فرقه بودند، بهتر از آموزگاران پروتستان تربیت شده بودند، و مردمی پرهیزگار بودند، آموزگاران آنها، که مع

حقوق نمیگرفتند، و جامه کشیشی و قیافه آنها هیبتی آمیخته به احترام به آنان میداد، به طوري که میتوانستند 

ز پروتستانها کودکان خود را به مدارس یسوعی بسیاري ا. بدون توسل به ارعاب یا تنبیه بدنی، انضباط را برقرار کنند

میفرستادند، و بدین ترتیب امیدوار بودند که نه تنها آنها را با ادبیات کالسیک آشنا کنند، بلکه به آنها تربیتی عالی از 

د اما در مورد علم تعلیم و تربیت، مختصرترین قاعده این خواه: ((فرانسیس بیکن نوشته است. لحاظ اخالقی بدهند

، یسوعیها 1615در سال .)) بود که با مدارس یسوعیها مشورت کنیم، زیرا چیزي بهتر از آنها به وجود نیامده است

، هفتصد و شصت و نه مدرسه و بیست و چهار دانشگاه 1700داراي سیصد و هفتاد و دو مدرسه بودند و در سال 

ک، همه تعلیمات متوسطه تقریبا به دست آنها افتاد، در کشورهاي کاتولی. داشتند که در سراسر جهان پراکنده بودند

. و بدین ترتیب این فرقه در تربیت افکار عمومی نفوذي بسزا یافت

آکواویوا آنها را منع کرد که کشیش مخصوص . از طرف دیگر، فرقه یسوعی خود را مورد توجه پادشاهان قرار داد

با وجود این، حتی در زمان حیات آکواویوا، کشیشی به نام . اشتپادشاهان بشوند، و آنها را از شرکت در سیاست باز د

از این تاریخ به بعد، یسوعیها با عقیده ولتر، که . پدر کوتون دعوت هانري چهارم را پذیرفت و رهبر روحانی او شد

تا سال . هوشمندترین شاگردان آنها بود، موافق شدند که بهترین وسیله براي ایجاد ملت، تربیت پادشاه آن است

زنان آن روزگار مخصوصا رفتار . ، یسوعیها به عنوان کشیش مخصوص صدها تن از مشاهیر استخدام شده بودند1700

و این کشیشان زیرك، در نتیجه خدمت به زنان بزرگ، در نزد  ;خوب آنها و اغماضشان را در امور دنیوي میپسندیدند

  . مردان بزرگ تقریب یافتند

از این رو  ;ها از جهان مجزا بمانند که مایلند با آحاد بشر معاشرت کنند، نه اینکه در صومعهیسوعیها علنا میگفتند 

به عقیده آنان، پیروي از اصول اخالقی . تعلیمات اخالقی خود را متناسب با عادات اصالحناپذیر بشر میساختند

در اصول اخالقی میبایستی مسیحیت فقط براي راهبان و مقدسان امکان داشت و، با توجه به طبیعت بشري، 

این طرز تعدیل اصول اخالقی توسط ارسطو علیه کمال جویی افالطون انجام گرفته، و ربیها نیز از آن . تغییراتی داد

یسوعیها، اگر چه در اصول مذهب . براي تطبیق قوانین کهنه عبرانی با محیطهاي تازه زندگی استفاده کرده بودند

انه لذات جسمانی را خوار میشمردند، به واقعیت آن پی برده بودند و تا اندازهاي آن را خویش و معموال در زندگی روز

. از لحاظ اخالقی جایز میدانستند، تا مبادا گناهکاران سر به شورش بردارند و از اطاعت کلیسا خودداري کنند

ل مسیحیت و طبیعت بشر دانشمندان یسوعی، و همچنین سایر دانشمندان علوم االهی، براي آنکه از کشمکش اصو

ولی اجازه بدهید این . بکاهند، به روشی متوسل شدند که عبارت از به کار بردن اصول اخالقی در موارد بخصوص بود

  . علم دقیق را، تا زمانی که به سرگذشت بزرگترین دشمن آن یعنی پاسکال میرسیم، ترك کنیم

بعضی از آنان، مانند دو کشیش . عقاید آزادیخواهانهاي بودند یسوعیها معموال در مسائل مربوط به علوم االهی داراي

، چنین میپنداشتند که الزم نیست باور کنیم که هر کلمه یا هر اصلی از )1585(به نامهاي لس و هامل در لوون 
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تقریبا همه یسوعیها با این اصل مدرسی موافق بودند که قدرت . کتاب مقدس به وسیله خداوند الهام شده است

و عده نسبتا زیادي از آنها مانند ماریانا بوزنباوم به مردم حق میدادند که  ;ومتهاي غیرمذهبی ناشی از مردم استحک

در این مورد به مفهوم بدعتگذاري )) بد((ولی  ;را به وسیله نمایندگان قانونی خود خلع یا اعدام کنند)) بد((پادشاه 

ل دموکراتیک ناشی از حس انقیاد آنها نسبت به پاپ بود، و به کار میرفت، و شاید توجه یسوعیها به این اص

یسوعیها، بر خالف لوتر، اعمال خوب را جهت نیل به . میخواستند که از قدرت عالی و منحصرا آسمانی او دفاع کنند

آور همچنین از توجه زیاد به گناهکاري ذاتی انتقاد میکردند، و براي مقابله با اصل وحشت. نجات موثر میدانستند

تقدیر، که بولس، آوگوستینوس، لوتر، کالون، و یانسن بدان معتقد بودند، اظهار میداشتند که اراده افراد نیز در 

یکی از یسوعیهاي پرتغال به نام لویس مولینا در محافل غیرمذهبی غوغایی برپا کرد، زیرا . سرنوشت آنها تاثیر دارد

ل خود سرنوشت جاودانی خویش را تعیین کند، و اراده آزاد بشر میتواند میگفت که بشر میتواند به وسیله اراده و اعما

دانشمندان علوم االهی از فرقه دومینیکان تقاضا کردند که . با لطف خداوندي همکاري کند و حتی بر آن غالب شود

. مولینا به عنوان شخصی بدعتگذار محکوم شود

جایی رسید که کلمنس هشتم به هر دو طرف دستور داد که با  یسوعیها به دفاع از او برخاستند، و این مناقشه به

اصول اخالقی نسبتا انسانی یسوعیها و عقاید اساسی، اجتماعات محافظهکار، و قدرت ). 1596. (یکدیگر صلح کنند

قدیس . روزافزون آنها باعث شد که کشیشان معمولی کاتولیک از آنها کناره بگیرند، و پروتستانها از آنها متنفر شوند

سارپی . کارلو بورومئو آنان را متهم ساخت که نسبت به گناهکاران متنفذ به طرزي افتضاحآمیز اغماض میکنند

میگفت که اگر پطرس حواري داراي کشیش مخصوصی از فرقه یسوعی بود، ممکن بود که مسیح را انکار کند و 

وعیها شد، به افراد فرقه خویش تذکر داد که موتیوویتلسکی، که پس از آکواویوا رهبر یس. گناهی هم مرتکب نشود

روحانیان انگلستان، که معتقد بودند پادشاهان آنها در نتیجه . عالقه آنها به کسب ثروت باعث انتقاد شدید شده است

. حقی االهی سلطنت میکنند، از نظریه یسوعیها در مورد فرمانروایی مردم و احیانا اعدام پادشاه به وحشت افتادند

قدرت غیرروحانی یا کشوري در دست مردم است، : ((فیلمر از عقیده کاردینال بالرمینو انتقاد کرد که گفته بود رابرت

پروتستانهاي آلمان با یسوعیها مبارزه میکردند و میگفتند که آنها .)) مگر اینکه آن را به پادشاهی تفویض کنند

، و بعضی از ایشان اصرار داشتند که آنها را به ))اخته استمخلوق شیطانند و جهنم آنها را از دهان خود بیرون اند((

کتابی در لهستان تحت عنوان نصایح پنهانی انتشار یافت که میگفتند موضوع  1612در سال . عنوان جادوگر بسوزانند

 این کتاب، که تا پیش از سال. آن دستورهاي محرمانهاي به یسوعیها در مورد فن کسب قدرت و تحصیل میراثهاست

بیست و دو بار به چاپ رسید، تقریبا تا زمان ما مورد قبول بود، ولی امروزه به طور کلی آن را هجویهاي  1700

. زیرکانه یا اثري جعلی و گستاخانه میشمارند

  خیانت به کشور -  2

تب بیش از در نظر ملتهاي کاتولیک، شایستگی یسوعیها به عنوان معلم، و شجاعت آنها به عنوان مبلغ مذهبی به مرا

هاي مذهبی نیز در کار خطرناك و توام با اخالص آنان در اشاعه دین سهیم بودند، ولی  سایر فرقه. نقایص آنها بود

در هند، اکبرشاه . بیپروایی، جرئت، و جانفشانی یسوعیها در هند، ژاپن، چین، امریکاي شمالی و جنوبی بینظیر بود

و ) 1579(بعضی از یسوعیها را به دربار خود در فتچور سیکري فراخواند  امپراطور مغول، که پادشاهی روشنفکر بود،

یکی از اشراف ایتالیا . با کنجکاوي و دلسوزي به سخنان آنان گوش داد، ولی حاضر نشد حرمسراي خود را به هم بزند

و مراسم هندوها  ، به تحقیق در عقاید)1605(به نام روبرتو دنوبیلی به عضویت فرقه یسوعی در آمد، به هند رفت 

پرداخت، جامه برهمنها را پوشید، به شیوه آنها زندگی کرد، مطالبی به سانسکریت تالیف کرد، و جمعی را به آیین 

مبلغان . یسوعیهاي دیگر نیز به صورت جوکی در آمدند و در میان طبقات پایین به فعالیت پرداختند. مسیح در آورد
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بار و تا مدتها براي آخرین بار اطالعات  ته، به تبت رفتند، و براي نخستینهاي هیماالیا گذش یسوعی از رشته کوه

  . موثقی درباره آن دنیاي ناشناس در اختیار اروپاییان گذاشتند

ادعا کردند که صد هزار نفر را به آیین عیسوي در  1580یسوعیها وارد ژاپن شدند، و در سال  1549در سال 

این عده و همچنین  1597در سال  ;ستور داده شد که از جزایر ژاپن بیرون بروندبه آنان د 1587در سال . آوردهاند

راهبان فرقه فرانسیسیان مورد زجر و تعقیب شدید قرار گرفتند، و ضمن آن عده زیادي از کشیشان، راهبان، و هزاران 

. د از انجیل آموختهاندتن از عیسویان ژاپنی مصلوب شدند و این خود فن جدیدي بود که کشندگان آنها مدعی بودن

اما بازرگانان . گروه تازهاي از یسوعیها وارد ژاپن شد و عده زیادي را به آیین مسیح در آورد 1616در حدود سال 

هلندي و انگلیسی، که تصور میکردند یسوعیها راه را براي تجارت پرتغالیها یا اسپانیاییها هموار میکنند، دولت ژاپن را 

بدین ترتیب، سی و یک یسوعی را به قتل رساندند، به طوري که در سال . اره آنها را تعقیب کندبر آن داشتند که دوب

  . مسیحیت از ژاپن رخت بر بسته بود 1645

ورود به چین کار خطرناکی بود، زیرا امپراطوران آن کشور تصمیم گرفته بودند که هر فرد عیسوي را که به چین قدم 

که قدیس فرانسواگزاویه، که تصمیم داشت مردم چین را به آیین مسیح در آورد، در دیدیم . گذارد به قتل برسانند

بازرگانان پرتغالی بنگاهی در ماکائو در ساحل جنوب خاوري  1557در سال ). 1552(نزدیکی آن کشور در گذشت 

سرانجام . کردندهاي چینی  در آنجا چند نفر یسوعی اوقات خود را وقف یادگیري آداب و لهجه. چین تاسیس کردند

دو تن از آنها، یکی ماتئوریتچی و دیگري میکله رودجیري وارد ایالت کوانتونگ شدند، در حالی که خود را با 

نایب السلطنه ایالتی از . ساعتهاي مچی و دیواري، کتاب، نقشه، ابزار، زبان، علم هیئت، و ریاضیات مجهز کرده بودند

دجیري نامهاي چینی بر خود نهادند و لباسهاي آنان را پوشیده بودند، و ریتچی و رو. دیدن این ابداعات شاد شد

مردمانی پر کار بودند و با حجب و حیایی رفتار میکردند که چینیها از پروردگان تمدن جوان و ناقص اروپا توقع 

اف آنجا را با ریتچی سپس به کانتون رفت و اشر. از این رو، به آنان اجازه داده شد که در چین بمانند. داشتند

هاي مناسب و قابل اعتماد کشید،  نقشه. وي ساعتهاي آفتابی ساخت. اطالعات علمی و جغرافیایی خویش مسحور کرد

و با نوشتن یک کاتشیسم، که در آن اصول عقاید مسیحیت را به وسیله نقل  ;محاسبات نجومی دشوار به عمل آورد

وضیح داده بود، توانست دوستان تازه خود را به مسیحیت متمایل قولهایی از منابع کالسیک شرقی تایید کرده و ت

و یک ساعت دیواري براي امپراطور ) 1601(وي در نتیجه اغماضی که مشاهده کرد، به حوالی پکن رفت . کند

فرزند ((هنگامی که این ساعت از کار افتاد و هیچ دانشمند چینی نتوانست آن را تعمیر کند، . کانگشی فرستاد

ریتچی پذیرفت و ساعت را تعمیر کرد، و آالت علمی دیگري را . شخصی را به سراغ هبه کننده آن فرستاد)) آسمان

. پس از چندي ریتچی و سایر یسوعیها توانستند به دربار سلسله مینگ راه یابند. به امپراطور کنجکاو تقدیم داشت

یسوعی ) 1610(پس از مرگ ریتچی . یجاد نکردامپراطور مهربان در راه تبدیل مذهب بسیاري از اشراف موانعی ا

وي تقویم چینی را اصالح . دیگري، به نام یوهان آدام شال فون بل، کار علمی و تبلیغی هیئت یسوعی را دنبال کرد

نمود، توپهاي بسیار خوبی براي ارتش چین ساخت، به صورت یکی از دوستان صمیمی و معزز امپراطور در آمد، جامه 

و یک سال پس از . وص اشراف را پوشید، در قصر زندگی کرد، به سیاست پرداخت، به زندان افتادابریشمین مخص

. خروج از آن در گذشت

در چین، یسوعیها، که . بقیه این داستان، که تا قرن هجدهم ادامه یافت، شاید باعث تفریح یک مورخ فیلسوف بشود

هنگامی که با آثار کالسیک . لوم االهی دست برداشته بودنداز تعصب در ع. تا اندازهاي سرگرم مسائل علمی بودند

احترامی که چینیها براي نیاکان خود . چین آشنا شدند، از حکمت جالبی که در آن کشف کردند به شگفت افتادند

و در آیین کنفوسیوس چیزهایی بود  ;داشتند انگیزه قابل مالحظهاي براي ثبات اخالقی و اجتماعی محسوب میشد
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که ) 1645(اما سایر مبلغان به دستگاه تفتیش افکار رم شکایت میکردند . جب پرستش این شخص میگشتکه مو

یسوعیها به اندازه کافی به صلیب و اصل رستگاري بشر احترام نمیگذارند، و این امر ممکن است چینیها را، که قتل 

که یسوعیها مراسم قداس را، نه به زبان همچنین میگفتند . خدایی را به دست بشر باور ندارند، دچار وحشت کند

و به کسانی که تازه ایمان آوردهاند اجازه میدهند که قسمت اعظم مراسم  ;التینی، بلکه به چینی بر پا میدارند

مذهب بومی خود را نگاه دارند و به عنوان پزشک، جراح، بازرگان، صراف، و مشاور سرداران و امپراطوران ثروت 

یسوعیها هم به نوبه خود از اقدامات دومینیکیان و فرانسیسیان وحشت میکردند، زیرا این . ورندهنگفتی به دست میآ

ها به چینیها میگفتند که مسیحیت تنها راه رستگاري از محکومیت جاودانی است، و اجدادي که آنها میپرستند  فرقه

)) هاي سایه((یم گوشت و مشروب به اینوکنتیوس دهم به یسوعیها فرمان داد که از تقد. در آتش جهنم میسوزند

در این ضمن کشیشان یسوعی مطالبی درباره زندگی، مذهب، و افکار چینیها به اروپا . اجداد خودداري کنند

. میفرستادند، که در قرن هجدهم از عوامل تزلزل ارکان مسیحیت شد

با کوششهاي خود به منظور کاستن از مبلغان یسوعی در امریکاي جنوبی، با تاسیس مراکز پزشکی، ایجاد مدارس، و 

همچنین فرهنگها و دستور زبانهایی . ظلم و ستم اسپانیاییها، احترام و اطمینان بومیان را نسبت به خود جلب کردند

  . نوشتند، نواحی خطرناك داخلی را کشف کردند، و در پیشرفت جغرافیایی سهمی بسزا یافتند

م گنهگنه را به اروپا فرستادند که در معالجه ماالریا بسیار موثر افتاد، و گذشته از این، پوست درخت مخصوصی به نا

  . در پاراگه جامعهاي کمونیستی بنیان نهادند

یسوعیها در میان بامپاسها و جنگلهاي مجاور رودخانه اوروگه، و بر فراز آبشارهاي خطرناکی که مایه دلسردي 

تشکیل دادند و با اجازه فیلیپ سوم، پادشاه اسپانیا، همه  نشینهایی از سرخپوستان استعمارگران بودند، کوچ

آنان مدعی بودند که ساکنان . سفیدپوستان را، به استثناي یسوعیها و حاکم مستعمرات، از ورود به آنجا منع کردند

خدا دویست هزار سرخپوستند که از هر لحاظ براي ملکوت ((آن قسمت داراي طبعی کودکانه و مهربانند، و مرکب از 

سپس زبان بومیها را فرا گرفتند، ولی به آنها اسپانیایی یا پرتغالی نیاموختند و آنها را از آمیزش با .)) آمادهاند

استعمارگران بازداشتند، براي آنکه آنان را به آیین مسیح درآوردند، نظر آنها را با نیکی، انسانیت، و موسیقی به خود 

هایی تربیت کردند که نواختن تمام آالت عمده  موسیقی بنا نهادند و دسته جلب کردند همچنین مدارسی براي تعلیم

پس از . موسیقی اروپایی را فرا گرفتند، و تقریبا هر نوع تصنیفی حتی منتخباتی از اپراهاي ایتالیایی را مینواختند

دایی که برمیخاست یک جمعی آواز بخوانند، و تصریح شده است که در میان هزاران ص مدتی، بومیان توانستند دسته

دستهاي از نوازندگان، بومیان را ضمن رفت و آمد به محل کار مشایعت میکردند و ضمن . نت غلط شنیده نمیشد

هاي مسیحی را با آواز، رقص  جشنواره. آنکه آنان در دکانها و دشتها مشغول کار بودند، براي آنها آهنگهایی میسرودند

هاي خندهآوري نیز میساختند و به بومیان طرز بازي  کشیشان یسوعی نمایشنامه. و مسابقات ورزشی برپا میداشتند

بومیان از خود استعداد عجیبی . امور اقتصادي و دولتی کامال تحت نظارت یسوعیها بود. آموختند کردن در آنها را می

ریهاي ظریف، و آالت در تقلید از محصوالت اروپایی نشان میدادند، و حتی قادر به ساختن ساعتهاي پیچیده، تو

کار اجباري بود، ولی به جوانان اجازه داده میشد که پیشه خود را معین کنند و قسمتی از وقت . موسیقی نیز بودند

یسوعیها ساعات کار، عبادت، و . حد متوسط کار روزانه هشت ساعت بود. خود را نیز به تفریح و آموختن بگذرانند

محصول . زمینها در تصرف افراد بود، ولی قسمت عمده آن به جامعه تعلق داشتقسمتی از . بازي را تعیین میکردند

بخشی از آن براي بذر یا سالهاي کم محصول کنار گذاشته میشد، و قسمت . دسترنج جامعه به دولت داده میشد

آن  شاید هم قسمت مختصري از. بیشتر آن میان بیست هزار خانواده بر حسب نیازمندیهاي آنها تقسیم میگشت

طبق یک . صرف مخارج صد و پنجاه یسوعی میشد که به عنوان مدیر، ناظر، پزشک، معلم، و کشیش خدمت میکردند



۴٣١۴

فرمان شاهی، که بنا به تقاضاي یسوعیها صادر شده بود، این عده حق نداشتند که در منافع اقتصادي شریک شوند، و 

. میبایستی گاه گاه به رئیس ایالتی خود حساب پس بدهند

ولی اعدام مرسوم  ;کیفر عبارت بود از شالق زدن، حبس ،یا تبعید. مور قضایی در دست قاضی و پلیس بومی بودا

. هر کوچنشینی از خود داراي بیمارستان و مدرسه و کلیسا بود، و نیازمندیهاي پیران و یا معلولین را بر میآورد. نبود

بومیان قوت خود را دریافت : س مذاهب استوار شده بودحکومت یسوعیها نوعی کمونیسم بود که بنیان آن بر اسا

میداشتند و همچنین از امنیت و آرامش یک زندگی فرهنگی محدود بهرهمند میشدند، ولی در عوض مسیحیت و 

  . انضباط را میپذیرفتند

ا از ممکن است بپرسیم که یسوعیها این طرز حکومت قابل مالحظه را از کجا کشف کردند شاید قسمتی از آن ر

اثر مور، قسمتی دیگر از انجیل، و قسمتی را نیز از قوانین خود فرقه، که در دریاي بیکران خردگرایی ) 1516(یوتوپیا 

در هر صورت، این روش مورد پسند بومیان واقع شد و بدون . به منزله جزیره کمونیستی کوچکی بود اقتباس کردند

. باقی ماند) 1750تا  1620از حدود (، و تا صد و سی سال توسل به زور و به وسیله عقیده دینی مستقر گشت

هنگامی که این جامعه از خارج مورد حمله قرار گرفت، افراد آن با چنان شدتی از خود دفاع کردند که باعث تعجب 

  . حتی آن عده از فیلسوفان فرانسه که شکاك بودند تحت تاثیر قرار گرفتند. مهاجمان شد

در پاراگه تاسیس کردند که فقط متکی به قدرت  حکومت یسوعیها نوعی حکومت سلطنتی((: در آالمبر نوشته است

و چون بر آن نواحی استیال یافتند، مردمی را که تحت تسلط خود داشتند  ;ایمان و روش معتدل حکومت آنان بود

  . نامید)) ولتر این تجربه را یک پیروزي بشریت. ((خوشبخت ساختند

بازرگانان اسپانیایی، . با شکست رو به رو شد که نتوانست خود را از جوامع دیگر مجزا کند این جامعه از آن لحاظ

و کوچنشینان اسپانیایی، به سبب محروم شدن از دسترسی به  ;یسوعیها را متهم به اشتغال به امور تجاري میکردند

  . ورزیدند حسد می ناحیهاي که از لحاظ منابع و نیروي انسانی قابل استفاده بود، نسبت به آنان

. هایی که کارشان ربودن بومیها به منظور برده ساختن آنان بود، پیوسته به محل اقامت یسوعیها حمله میبردند دسته

هنگامی که مهاجمان به . کشیشان و بومیها قسمتهایی را که بیشتر در معرض حمله قرار داشت تخلیه میکردند

دشاه اسپانیا اجازه گرفتند که بومیها را با سالحهاي اروپایی مجهز کنند، و از نواحی داخلی حمله بردند، یسوعیها از پا

خطري که بیشتر از همه آن کوچنشین را تهدید میکرد مسیر . آن تاریخ به بعد، در برابر مهاجمان مقاومت کردند

غال در کنار نهضت آزاد تحریکات سیاسی مداوم یسوعیها در فرانسه، اسپانیا، و پرت. سیاست و افکار اروپاییان بود

. فکري، و مخالفت با روحانیان تقریبا منجر به طرد فرقه یسوعی از همه کشورها در نیمه دوم قرن هجدهم شد

 1750وي در سال . مارکس دپومبال، وزیر مقتدر و فرمانرواي پرتغال، مخصوصا از دشمنان سرسخت یسوعیها بود

مره سانکرامنتو را در مصب رودخانه ریودوالپالتا، در عوض عهدنامهاي تنظیم کرد که، به موجب آن، مستع

سرزمینهاي متعلق به اسپانیا که در شمال آن قرار داشت و شامل هفت کوچنشین یسوعی و داراي هزاران نفر 

در این ضمن به غلط شایع شده بود که در سرزمینهاي مورد بحث طال . سرخپوست بود، به آن کشور وا میگذاشت

اولیاي دولت پرتغال به کشیشان و بومیها دستور دادند که آن هفت . یسوعیها آن را احتکار میکنند وجود دارد و

حاضر به اطاعت از این دستور شدند، ولی ) به استثناي یکی از آنها(یسوعیها . ناحیه را ظرف سی روز تخلیه کنند

پرتغالیها  1755در سال . ها را دفع کردندسرخپوستان ترجیح دادند که مقاومت کنند، و تا پنج سال حمالت پرتغالی

بقیه بومیها به جنگلها گریختند یا تسلیم . چند عراده توپ با خود آوردند و صدها نفر از بومیان را به قتل رساندند

و تجربهاي که  ;در این هنگام از طرف روساي یسوعیها به آنها دستور داده شد که به اسپانیا باز گردند. شدند

. نامید به پایان رسید)) خوشبختی مسیحیت((ن را موراتوري آ



۴٣١۵

از سرگذشت مبلغان یسوعی در آمریکاي شمالی بهتر آگاهیم، و آن را فقط از این لحاظ ذکر میکنیم که اطالعات ما 

وارد مکزیک شدند و در تغییر دین بومیها و ترغیب آنها  1572این عده در سال . درباره فعالیتهاي آنان تکمیل شود

فرانسیسیان مراکز . سیحیت رنج بسیار کشیدند، ولی بار عمده این کار بر دوش فرانسیسیان و دومینیکیان بودبه م

ن نامیده شده است، جهت بینوایا آنهاتبلیغاتی زیبا، و ساختمانهایی، از مکزیک تا شهري زیبا که به نام موسس فرقه 

بسیاري از یسوعیها ضمن کوششهاي خود به منظور تغییر دین سرخپوستان متحمل . از خود به یادگار گذاشتند

 ;ایساك ژوگ را ناقص عضو کردند، به بردگی گماشتند، و سپس او را کشتند. عذاب بسیار شدند و به قتل رسیدند

در آتش  1649- 1648وعیها را بین سالهاي ژان دو یر بوف، گبریل اللمان، آنتونی دانیل، و جمعی دیگر از یس

شاید با اصولی که این اشخاص میخواستند تلقین کنند موافق نباشیم، ولی . سوزاندند یا در میان آب جوش انداختند

با مالحظه شقاوت و حرص کوچنشینان مسیحی، که کارشان تجارت برده بود و شکایت میکردند که فعالیتهاي 

انع از خدمت هندیشمردگان به تمدن خواهد شد، باید انسانیت و اخالص یسوعیها را با بشردوستانه این مبلغان م

. دیده احترام بنگریم و آن را، ولو ناچیز و غمانگیز باشد، به منزله مانعی در راه کوچنشینان مذکور به شمار آوریم

IV -شبها و روزهاي ایتالیا  

مردم رم ظاهرا کمتر از مردم شهرهاي بزرگ : ((لی آن گفته استدیده بود، درباره اها 1581مونتنی، که رم را در 

شامل )) هفته مقدس((تشریفات .)) فرانسه در امور مذهبی سختگیري میکنند، ولی بیشتر به تشریفات عالقه دارند

یی ها همچنین تکفیر نامه ;حرکت دستهجمعی کسانی بود که خود را تازیانه میزدند، و از بدن آنها خون جاري میشد

که از طرف پاپ صادر شده بود به اطالع مردم میرسید، و دستمالی که ورونیکا با آن عرق پیشانی مسیح را پاك کرده 

در شب عید قیام مسیح در کلیساي سان ((مونتنی در خاطرات روزانه خویش نوشته است که . بود نشان داده میشد

این سرها هنوز گوشت و . آنجا گذاشته بودند دیدم جووانی سرهاي بریده بولس حواري و پطرس حواري را که در

دفع جن با تشریفات جالبی صورت میگرفت، .)) اند ریش و رنگ چهره خود را حفظ کردهاند و مثل این است که زنده

اولیاي مذهب کاتولیک در ایتالیا عمدا عقاید روشنفکران . ها استفاده میشد و شاید از آن به عنوان معالجه روحی توده

نادیده میگرفتند، و اصول اخالقی مفید اما ناخوشایندي را در پوشش شعر، نمایش، نمادگرایی، تزکیه و امید به  را

  . ها عرضه میداشتند توده

مونتنی تصدیق میکرد که اخالق مردم به طور کلی بهتر شده است، ولی میگفت که در مورد روابط زن و مرد هنوز 

انگیز روي صحنه میآوردند که سناي ونیز،  یتالیایی به اندازهاي نمایشهاي شهوتهاي ا تماشاخانه. سختگیري نمیشود

همچنانکه امروزه در کلیه ). 1577(که فاحشگی را نادیده میگرفت، همه بازیگران را از قلمرو خود طرد کرد 

  . آمد هاي وقیح در هر شهر مهمی به دست می کشورهاي مسیحی مرسوم است، نوشته

ف میل جوانان شریف رمی، غالمبارگی را جنایتی بزرگ میدانست، و دستور داد که هشت نفر پیوس هفتم، برخال

وي . پرتغالی را، که انحرافات جنسی داشتند و رسما با یکدیگر ازدواج کرده بودند، دستگیر کنند و در آتش اندازند

یشهوران شکایت کردند و گفتند این و چون پ ;)1566(همچنین فرمان داد که روسپیها را از ایاالت پاپی طرد کنند 

فرمان ممکن است باعث خالی شدن شهر شود، پاپ به عده معدودي از روسپیها اجازه داد که در محلهاي جداگانه 

  . باقی بمانند، و به زنانی که حاضر بودند به کار دیگري بپردازند کمکهاي قابل مالحظهاي کرد

، ظاهرا نتوانست علیه روسپیها کاري انجام دهد، و این مطلب از سیکستوس پنجم، که راهزنان را از میان برد

. شود معلوم می 1589، و1588، 1586فرمانهاي مکرر او در سالهاي 

از آنجا که عشق هنوز به منزله نوعی بلهوسی خارج از ازدواج به شمار میآمد و زناشویی نوعی پیوستگی سودها بود و 

  . زنان و مردانی که ازدواج کرده بودند مرتکب زنا میشدند طالق از طرف کلیسا ممنوع شده بود،
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گزارشی بدین مضمون  1568اوت  25در . پیوس پنجم در صدد برآمد که این عمل را جنایتی بزرگ محسوب دارد

انتظار میرود که مجازات اعدام در مورد زنا اجرا شود، به طوري که هرکس مجبور باشد که یا : ((تهیه شده بود

زنی . هاي مالیمتر قناعت کرد پیوس، که از کار خود پشیمان شده بود، به تنبیه.)) ر شود یا شهر را ترك کندپرهیزگا

رمی را، که از خانواده اشراف بود، به حبس ابد محکوم کرد و دستور داد بانکدار معروفی را جلو چشم مردم تازیانه 

  . ولی اکثر خطاکاران را از شهر بیرون راند ;بزنند

واخر قرن شانزدهم، رسمی از اسپانیا و از طریق ناپل و میالن وارد شد، و آن این بود که هر مرد متاهلی از طبقه در ا

ظاهرا این رسم در اسپانیا ضمن . اشراف میتوانست به یکی از دوستانش اجازه دهد که ندیم ملتزم رکاب زنش باشد

الزمان این گونه زنان از صبح تا شب در خدمت آنها م. جنگهاي مکرر و غیبتهاي طوالنی شوهران شایع شده بود

  . بودند، ولی هنوز در ایتالیاي قرن هیجدهم نسبت به زنان ناشی از این عمل اغماض نمیشد

ها، و  هاي اشراف، راهزنان در شاهراه علیرغم تهدیدات علماي دین، جنایت رواج داشت، اراذل و اوباش در خانه

پائولو جوردانو . جود داشتند، و قتلهاي سیاسی و عاشقانه همچنان به وقوع میپیوستدریازنان در مدیترانه هنوز و

. اورسینی، مانند اتللو، ایزابال د مدیچی را در بسترش هالك کرد، و پیرو د مدیچی زنش را به تهمت زنا به قتل رساند

تشریح، وشلی همین کار را با  شیطان سفیددیدیم که چگونه جان وبستر قصه وحشتانگیز ویتوریا آکورامبونی را در 

در سال . پدر این زن، که فرانچسکو چنچی نام داشت، نمونه بدکاري و ستمگري بود. ماجراي بئاتریچه چنچی کرد

زن اولش پس . ت نجات یافتشکودوش از مجازا 100000او را به جرم لواط محاکمه کردند، ولی با پرداخت  1594

وي با پسرانش دعوا کرد، از رم با بئاتریچه و زن دوم خود لوکرتسیا . از آنکه دوازده فرزند براي او آورد، درگذشت

سپس آنان را در اطاقهاي فوقانی قلعه زندانی کرد . پترونی بیرون رفت، و در قلعه دورافتادهاي در راه ناپل اقامت گزید

بئاتریچه . یار روا داشت، ولی معلوم نیست که با دختر خود مرتکب عمل منافی عفت شده باشدو بر آنها ستم بس

نگهبان قلعه، کالوتی، براثر تحریکات بئاتریچه و نامادري و برادرانش . موفق شد روابطی با اولیمپیو کالوتی برقرار کند

توطئهگران پس از آنکه ). 1598(قتل رساند  جاکومو و برناردو، با کمک قاتلی حرفهاي، فرانچسکو را در بسترش به

دستگیر شدند، در دادگاه اظهار داشتند که به طور غیرقابل تحملی تحریک شده بودند، و جمعی از مردم از کلمنس 

بئاتریچه و لوکرتسیا را گردن زدند و جاکومو را با . هشتم تقاضا کردند که جان آنها را ببخشد، ولی او نپذیرفت

با وجود این، اخالق مردم بهتر میشد، و در جامعه ایتالیایی زیبایی و لطفهایی بود که تنها فرانسه با  .شکنجه کشتند

مقارن . در طبقات باالي اجتماع، لباس عبارت از مجموعهاي تفننی از مخمل، اطلس، و ابریشم بود. آن رقابت میکرد

برسر نهادند، و بافته ابریشمی سیاهی به نام  همین دوره، زنهاي اشراف شروع به آرایش صورت خود کردند، کاله

کسانی که از لحاظ اجتماعی مقامی داشتند جوراب بلند برپا . مانتیلیا، که در اسپانیا معمول بود، بردوش خود افکندند

ی، از در کمدیهاي ایتالیای. کردند، ولی مردم عادي و بازرگانان، که با جامعه ویژه ترکان آشنا بودند، شلوار میپوشیدند

این عادت به وسیله دلقکی به نام پانتالئونه انتقاد میکردند، و این لفظ بعدا به صورت پانتالون وپنتز، که به معنی 

در ایتالیا نیز مانند کشورهایی که زبانشان از التینی مشتق شده بود، تفریح و سرگرمی به حد . شلوار است، در آمد

  . وفور وجود داشت

دیده  1645ها، همان طور که اولین در سال  وزه بزرگ، هرسال کارناوالی به راه میافتاد و کوچهدر رم، پیش از ایام ر

کورسو مسابقاتی با اسبهاي بادپا، که از [ تفرجگاه]در . بودند)) پر از روسپی و دلقک و همهگونه افراد پست((بود، 

یشد، ولی آنها را با مهمیزهایی که در کنارشان کسی بر این اسبها سوار نم. شمال افریقا آورده بودند، انجام میگرفت

همچنین خر دوانی و مسابقاتی میان دلقکها، پیرمردان، کودکان، و مردانی . آویخته بودند به حرکت وا میداشتند
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هنر رقص، . هایی که در هواي آزاد و قابل انتقال بود، نمایشهایی میدادند بر روي صحنه. بدون لباس انجام میگرفت

  . ها لطف خاصی میبخشید و هیچ ایتالیایی نبود که نتواند آواز بخواند ها، باغها، و کوچه و عشقبازي به خانه محاوره،

V -پیدایش اپرا

اولین مشاهده کرده بود که کشاورزان ایتالیایی . مذهب، عشق، رقص، دربار، حتی کار در تولید موسیقی سهمی داشت

هاي خود به دشت  ه تقریبا همه آنان گیتار مینوازند، و معموال با کمانچهچنان پرنشاط و معتاد به موسیقی هستند ک

کنسرت ((در فرا را چهار زن خواننده، که . در دربار هر دوکایی دستهاي سرودخوان با رهبر آن وجود داشت. میروند

ه پر از شکایات تصنیفهاي عاشقانهاي، ک. را تشکیل میدادند، تاسو را به اشکریزي و شاعري واداشتند)) خانمها

خوشاهنگ بود، در تمجید از زنان تا هنگام ازدواج آنها سروده میشد، و در این تصنیفها به اندازهاي از زنان ستایش 

قطعات . میکردند که نظیر آن فقط در سرودهایی که به منظور تجلیل از حضرت مریم میساختند یافت میشد

ها، و همچنین سرودهاي مذهبی نواخته میشدند ساحت  ن، موتهموسیقی که در اجراي مراسم قداس، نماز شامگاها

یکی از پروتستانها که به . هاي همسرایی تشکیل میدادند دسته 1600کودکان اخته شده از سال . کلیسا را پر میکردند

ی تئوربو، ها و خوانندگان غیر عادي، و با همراه توسط خواجه((ایتالیا رفته بود میگفت که آهنگهاي کلیساي کاتولیک 

ها را براي همسرایی  راهبان و راهبه.)) هارپسیکورد، و ویول خوانده میشدند، به طوري که ما مجذوب آنها شدیم

آندرئا گابریلی، کلودیو . تربیت میکردند، و این عده میتوانستند حتی وحشیترین افراد را به مذهب کاتولیک در آورند

نی گابریلی، به ترتیب هزاران نفر را به میدان سان مارکو میکشاندند، براي آنها مرولو، و برادرزاده آندرئا، به نام جووا

هنگامی که جیروالمو فرسکو بالدي در . ارگ مینواختند، و آنها را با ارکسترها و خوانندگان خود سرگرم میداشتند

  . گرد آمدند کلیساي سان پیترو به نواختن ارگ پرداخت، در حدود سیهزار نفر در داخل و خارج کلیسا

تصنیفات متنوع، دشوار، و پیچیده او در آثار سکارالتی موثر افتادند و راه را براي تکامل آهنگهاي یوهان سباستیان 

در اواسط قرن شانزدهم، ویولن، که از تکامل چنگ به وجود . آالت موسیقی مانند امروزه متنوع بود. باخ هموار کردند

ین ویولن سازان معروف یعنی گاسپارو داسالو و شاگردش جووانی مادجینی، در نخست. آمده بود، جانشین ویول شد

  . برشا کار میکردند

ظاهرا آندرئا آماتی این فن را از وي اقتباس کرد، در کرمونا به کار پرداخت، و در آنجا فرزندانش آن را به گوارنري و 

. گهاي مالیمتر و پول را بر ویولن ترجیح میدادنداین ابداع باعث مخالفت کسانی شد که آهن. استرادیواري آموختند

ولی هنگامی که آماتی طریقهاي براي آرام کردن . تا یک قرن بعد، ویول و عود و ویولن با یکدیگر رقابت میکردند

، اهمیت )صداهاي زیر(صداي زیر ویولن پیدا کرد، این آلت موسیقی جدید، در نتیجه پیشرفت آهنگهاي سوپرانو 

   .کامل یافت

در این دوره مردي به نام کارلو گزوالدو . ها بیشتر براي خواندن بودند و براي آالت موسیقی ساخته نمیشدند تصنیف

وي در حدود . این شخص، که به موسیقی عالقه بسیار داشت، مرتکب قتل نیز میشد. میزیست که فرمانرواي ونوزا بود

ود استاد شد، با زنی از خانواده اشراف ازدواج کرد، سپس او را در ناپل دیده به جهان گشود، در نواختن ع 1560سال 

استه ازدواج کرد، و پنج دفتر /به فرارا گریخت، با دونا الئونورا د ;به اتفاق عاشقش، به اتهام زناکاري، به قتل رساند

در . بودند آهنگهاي پر سرگذشت و تلحینهاي او به سبک رنسانس و اشکال چند صدایی جدید. تصنیف منتشر ساخت

، امیلیو د کاوالیري نمایشی تمثیلی و نیمه درامی در اورا توري یا نمازخانه کلیساي قدیس فیلیپ نري در 1600سال 

. در این نمایش فقط عملیات رمزي با ارکستر و رقص و آهنگ دسته جمعی و تک خوانی صورت میگرفتند. رم داد

، هشت ماه پیش از اپراي ائوریدیچه، اثر پري، به روي صحنه آمد و از نامیده میشود)) اوراتوریو((این نوع نمایش، که 
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یک نسل بعد، جاکومو کاریسیمی چندین اوراتوریو و کانتات ساخت که . بسیاري جهات به آن شباهت داشت

. آهنگهاي نوحه مانند آن در تکامل رسیتاتیف اپرایی تاثیر داشت

در بعضی از نمایشهاي مذهبی در قرون وسطی، موسیقی و . اشتندقسمتهاي مختلف موسیقی در ایجاد اپرا سهمی د

. در این قسمت، در آهنگهایی که در آالم حضرت عیسی مسیح میساختند، کلیسا مشوق اپرا بود ;آواز نیز معمول بود

نسانس دانشمندان دوره ر. در دربارهاي اروپا در اواخر قرون وسطی نیز رسیتاتیفها همراه با موسیقی شنیده میشدند

در دربار . اظهار داشتهاند که یونانیها قسمتهایی از تراژدي را با آواز میخواندند یا ضمن آنها آهنگهایی مینواختند

، آنجلو پولیتسیانو موسیقی و درام را در نمایشنامهاي به نام فاووالدي اورفئو درهم آمیخته بود، 1742مانتوا، در سال 

نقاببازیها، که در قرن شانزدهم در دربارها مرسوم بودند، . غمانگیز در اپرا راه یافت و از این تاریخ به بعد، آن داستان

شاید هم باله، مناظر پرخرج، و لباسهاي مجللی که در اپراهاي جدید میبینیم، از . راه دیگري به سوي اپرا گشودند

  . میشدند، ناشی شده باشندرقص و نمایشهاي باشکوه و لباسهاي فاخري که در نقاب بازي دوره رنسانس دیده 

در اواخر قرن شانزدهم، گروهی از طرفداران موسیقی و ادبیات، که در خانه جووانی باردي در فلورانس جمع میشدند، 

درصدد برآمدند که با جدا کردن آواز از صداهاي متعدد و سنگین، و همچنین از کلمات نامسموع تصنیفها، درام 

یکی از . احیا کنند و چیزي را که به عقیده آنان به سبک تراژدي باستانی بود باز گردانند همراه با موسیقی یونانیها را،

اعضا به نام وینچنتسو گالیله، پدر منجم معروف، قسمتهایی از دوزخ اثر دانته را به صورت موسیقی نوحه مانند در 

آوازخوان، اشعار و نت نخستین اپراي جهان را دو تن دیگر از اعضا، یعنی اوتاویو رینو چینی شاعر و یا کوپو پري . آورد

روي صحنه آمد، و به اندازهاي  1597تنظیم کردند، این اپرا، که به نام دافنه بود، در منزل یاکوپو کورسی در سال 

مورد پسند واقع شد که از رینو چینی دعوت کردند که براي جشن ازدواج هانري چهارم با ماریا د مدیچی در 

اپراي . همچنین از پري و کاتچینی خواستند که آهنگ آن را بسازند ;اشعاري بسراید) 1600تبر اک 6(فلورانس 

پري پوزش خواست از اینکه . ائوریدیچه، که در آنجا به روي صحنه آمد، قدیمیترین اپرایی است که در دست داریم

اشخاص با استعداد باز کرده باشد تا  در نتیجه عجله در کارش نقایصی وجود دارد، ولی امیدوار بود که راه را براي

. بتوانند به دنبال او به افتخاري برسند که نصیب او نشده بود

این افتخار نصیب یکی از بزرگترین شخصیتهاي تاریخ موسیقی، یعنی کلودیو مونتوردي، شد که در محل تولد خود 

از رامشگران مخصوص دوك مانتوا، و در ) 1589(وي در بیست و دو سالگی . در کرمونا در نواختن ویولن تبحر یافت

منتقدان از پنج کتاب او، که حاوي تصنیفهاي عاشقانهاند، به سبب . سی و پنج سالگی سردسته سرودخوانان شد

، نقض ))غیر قانونی((، گذشتن او از یک پرده به پرده دیگر به طرزي ))مدوالسیونهاي شهوتانگیز((صداهاي ناجور، 

جووانی آرتوسی در کتابی تحت عنوان راجع به نقص . جفت کردن صداها بسختی انتقاد میکنندقواعد کنترپوان، و 

این آهنگسازان جدید اگر بتوانند برترین آهنگها را با پیوستن عناصر کامال متغایر و : موسیقی جدید مینویسد

به ساختن نوع تازهاي که  مونتوردي سپس.)) مجموعه عظیمی از آهنگهاي نامطبوع بسازند، ظاهرا خوشحال میشوند

و ارکستري مرکب از ) 1607(در فلورانس شنیده بود پرداخت و در مانتوا نخستین اپراي خود به نام اورفئو را ساخت 

جریان اپراي . موسیقی و جریان این اپرا بمراتب بهتر از ائوریدیچه، اثر پري، بود. سیوشش آلت موسیقی ترتیب داد

هیجانانگیزتر، و آهنگهاي آن دلپذیرتر بود، به طوري که همه مردم ایتالیا به ) 1608(نا دوم مونتوردي به نام آریا

  . خواندن شکوه آردیانه، یعنی بگذار بمیرم، پرداختند

همانطور که شکسپیر مرحله جدیدي را در تئاتر آغاز کرد، مونتوردي نیز با افزایش ارکستر و تنظیم مجدد آن، با 

خاص اپرا با آهنگی مخصوص، با ساختن پیش درآمدهایی که در ابتداي اپراهاي خود نشان دادن هرکدام از اش

گذاشت، به سبب اصالح رسیتاتیفها و آهنگها، و براثر ایجاد وحدتی پیچیده و نزدیک میان موسیقی و درام، باعث 
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وي . و به ونیز رفتمونتوردي با عنوان رهبر سرودخوانان کلیساي سانمارک 1612در سال . پیشرفت شایان اپرا شد

تصنیفهاي بیشتري ساخت، ولی این هنر را، که در حال انحطاط بود، به صورت رجزخوانی و سخنوري در آورد، 

چنانکه برنینی را نیز متهم کردند که (بطوري که منتقدان او را متهم کردند که موسیقی را تابع درام کرده است 

تردید، آثار مونتوردي تقریبا مانند همه آثار اپرایی از نظر موسیقی بدون ). موسیقی را تابع مجسمهسازي کرده است

در اینجا بود که نمایش آدونه اثر مونتوردي از . ونیز نخستین تماشاخانه عمومی را ساخت 1637در سال . غیر عادیند

وي . روي صحنه میآمد ادامه یافت، و گاهی نیز اثر دیگر او، یعنی آریانا، در تماشاخانه دیگري بر 1640تا  1639سال 

، مردم ایتالیا از اینکه مونتوردي در هفتاد )1642(هنگامی که آخرین اپراي خود موسوم به تاجگذاري پاپ را ساخت 

. هنوز در کمال قدرت است خوشحال شدند) نظیر وردي که در هفتاد و چهار سالگی اتللو را ساخت(و پنج سالگی 

که در نتیجه انقالب خویش جهان موسیقی را الهام بخشیده و آن را جوان  سال بعد، مونتوردي در گذشت، در حالی

. کرده بود

VI -  ادبیات  

هنگامی که میبینیم ایتالیا، حتی در این دوره به اصطالح انحطاط در هر رشته نوابغی پرورده است، دچار شگفتی 

تنها به سبب . آید ریخ ایتالیا بشمار میاین دوره از لحاظ وفور و شور ادبی به منزله عصري بارور در تا. میشویم

  . نداشتن وقت، نبودن جا، و فقدان اطالعات است که نمیتوانیم حق مطلب را چنان که باید و شاید ادا کنیم

استادي ایتالیاییها طبعا پس از دوره رنسانس به انحطاط گرایید، زیرا کشف مجدد یونان و رم به طور دایم امکان 

خ به بعد حفظ ادبیات به عهده فرهنگستانهاي ادبی سپرده شد که، به سبب تشکیالتی که داشتند، از این تاری. نداشت

تقریبا در همه شهرهاي ایتالیا نظیر این فرهنگستانها، که . مجبور به در پیش گرفتن راهی محافظهکارانه بودند

در فلورانس  1572سکا، که در سال فرهنگستان کرو. کارشان پرورش ادبیات و قبول اشعار یکدیگر بود، وجود داشت

فرهنگی تهیه کرد و درصدد برآمد که سبک و سلیقه  1612تشکیل یافت، پیش از آکادمی فرانسه، در حدود سال 

پیش از این، از اثر پرشور . در این عصر کار تاریخنویسان ایتالیا از همه بهتر بود. ادبی را تحت قاعدهاي منظم در آورد

کاردینال گویدو بنتیوولیو شرح بسیار جالب و دلسوزانهاي . شوراي ترانت سخن به میان آوردیم سارپی به نام تاریخ

وي ممکن بود بیش از این بنویسد، ولی اجل مهلتش نداد و در شوراي کاردینالها، . درباره شورش هلندیها نگاشت

به قول نیسیوس اریترایوس، خرناس . اندکی قبل از آنکه به نظر میرسید به عنوان پاپ انتخاب خواهد شد، درگذشت

یکی از کاردینالها در حجره مجاور باعث شد که بنتیوولیو مدت یازده شب متوالی نتواند بخوابد، و همین امر سبب 

و بعدا دانشمندان بیست و شش  ;کاردینال چزاره بارونیوس تاریخ مفصل کلیسا را در دوازده جلد نگاشت. مرگ او شد

رانکه عقیده داشت که این اثر فاقد لطف است، ولی گیبن آن را مفید یافت، و کاردینال . دندجلد دیگر بر آن افزو

کسی که با دقت غلطهاي مرا تصحیح کند، من : ((وي نوشته است. سعی قابل تمجیدي کرد که منصفانه قضاوت کند

دهد، ولی پس از آنکه  ایزاك کازوبون در صدد برآمد که این کار را انجام.)) او را سخت دوست خواهم داشت

  . مقدمهاي در هشتصد برگ بر آن نوشت، از قصد خود منصرف شد

هاي قابل ذکري نوشته نشدند تعداد زیادي از  اگر چه نمایشنامه. در اثناي انحطاط تئاتر، نمایشنامهنویسی ترقی کرد

. اینیگوجونز را به شگفتی واداشت این قبیل بر روي صحنه آمدند، و آن هم با چنان مناظر زیبا و هنرمندي شایانی که

ها به جاي زنها بازي  هنگامی که در انگلستان بچه. در سرتاسر قاره اروپا، مردم طالب بازیگران ایتالیایی بودند

تاسو غزلی براي ایزابال آندرئینی ساخت . زنان بازیگر مورد احترام بودند. میکردند، در ایتالیا زنها روي صحنه میآمدند

. ا بازیگري زیبا، بلکه شاعرهاي متوسط و همسري مهربان بودکه نه تنه
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در این دوره دو نمایشنامه به چشم میخورد، و علت آن هم تا اندازهاي این است که باعث ایجاد سبک جدیدي یعنی 

از آن  تاسو، با نوشتن آمینتا مشوق این سبک شد، و گوارینی نمونهاي کالسیک به نام چوپان باوفا. درام شبانی شدند

کاردینال )). اگر او آمینتا را نخوانده بود، نمیتوانست از آن بهتر بنویسد: ((تاسو در این باره گفته است. به دست داد

انگیز بودنش، انتقاد کرد و گفت که این نمایشنامه بیش از بدعتهاي لوتر و  بالرمینو از اثر گوارینی، به سبب شهوت

اما پس از کوشش فراوان به این نتیجه رسیدیم که منظره بیشرمانهتري از  ;ستکالون به آیین مسیح زیان رسانده ا

سینه خود را به سیلویوي بیالتفات تقدیم )) دو سیب((این صحنه در آن نمایشنامه دیده نمیشود که کورسیکاي زیبا 

گذشته از )). دهمه توجهش معطوف به شکار است، و اعتنایی به همه حوریان ندار((میکند، و این مرد شکارچی 

. موضوع سیلویو، این نمایشنامه، مانند تقریبا همه اشعار این عصر، لحنی شهوتانگیز دارد و به عشق حیات میبخشد

و )) آن دوره طالیی که شیر تنها غذاي مردم بود((جریان نمایش در دشتی مانند آرکادیا صورت میگیرد، و آنهم در 

تا اندازهاي بر اثر خواندن آمینتا و . ونه انتقاد و زنجیري در امان بودو عشق از هر گ ;بشر عیب و غصهاي نداشت

، نیمی از جمعیت اروپا )اثر فلچر(و چوپان وفادار ) اثر سیدنی(و آرکادیا ) اثر مونتمایور(چوپان باوفا و دیاناي عاشق 

و یک شاعر ایتالیایی را کرسچیمبنی نام ششصد و شصت ! که قادر به خواندن و نوشتن بودند به دشتها دعوت شدند

کامپانال و برونو بخشی از . هاي پرطنین به تقلید از پترارك ساختهاند ذکر کرده است که در قرن شانزدهم قافیه

الساندرو تاسونی غزلسرایان و . هایی از آتش فلسفهاند، به دور افکندند بهترین غزلیات این زمان را، به بهانه آنکه جرقه

رك، مارینی، و تاسو را در یکی از مشهورترین آثار ایتالیایی به نام سطل دزدیده شده به باد همچنین شیفتگان پترا

ولی مردم به اندازهاي  ;از آنجا که قربانی این اثر مرد مقتدري بود، کسی جرئت انتشار آن را نداشت. انتقاد گرفت

دالر کنونی، پول خوبی  120هاي معادل خواهان آن بودند که منشیها، در نتیجه استنساخ و فروش آن از قرار نسخ

آنچه باعث شیفتگی ایتالیاییها . سرانجام آن را در فرانسه چاپ کردند و به طور قاچاق به ایتالیا آوردند ;اندوختند

هاي آنان را قطع میکردند، بدین معنی که  ها و ریشخندها نبود، بلکه اشعار خالصی بودند که خنده میشد طعنه

در نهایت ظرافت تقریبا در کنار قصه سناتوري که در مستراح نشسته و به آسمان پرواز میکرد  سرگذشت اندیمیون

. گفته شده بود

مارینی، که در ناپل . یکی تاسو و دیگري مارینی ;تنها دو شاعر ایتالیایی از حیث محبوبیت با تاسونی رقابت میکردند

مارکزه . عري دست برداشت و تا مدتی از بیکاري لذت میبردبه دنیا آمده و در رشته حقوق تحصیل کرده بود، از شا

مانسو که اشعار غنایی و شهرتانگیز مارینی را نادیده گرفته بود، اطاقی در قصر خویش به او داد، و این جوان 

ا به میتوانست در آنجا از دور و با حالت احترامآمیز رفتار تاسوي عبوس را، که در حال زوال بود، ببیند، روزي او ر

وي پس از خروج از زندان به رم رفت و . سبب آنکه به دوستی در ربودن دختري کمک کرده بود، به زندان افکندند

سپس کاردینال او را به تورن . در آنجا کاردینال آلدوبراندینی، که مردي مهربان بود،او را منشی مخصوص خویش کرد

مارینی تا مدتی سرگرم مزه مزه کردن شهد و شرنگ . ود درآوردبرد، و شارل امانوئل، دوك ساووا، او را به خدمت خ

اما شاعري به نام مورتوال که رقیب او بود، روزي در راه وي کمین کرد و تیري به سوي او انداخت . زندگی درباري بود

  . مورتوال را به اعدام محکوم کردند. که بدو اصابت نکرد، ولی یکی از نوکران دوك را مجروح ساخت

ینی او را بخشید، ولی مورتوال از این عمل سپاسگزاري نکرد، مارینی به سبب هجویاتی که درباره اشخاص ساخته مار

  . بود به زندان افتاد، و در این هنگام ماري دومدیسی از وي دعوت کرد که دربار فرانسه را با حضور خویش مزین کند

وي مورد ستایش بسیار . زله صداي خود در فرانسه میدانستندایتالیاییهایی که مالزم وي بودند او را به من) 1615(

بود و عواید فراوانی به دست آورد، و پیش از آنکه داستان آدونهاش چاپ شود، اشراف و زنانشان وجوه کالنی براي 

که  ها به دست کاردینال بنتیوولیو رسید و او از مارینی خواست یکی از این نسخه. هاي آن میپرداختند خرید نسخه
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در  1623آدونه در سال . معلوم نیست که مولف چه تغییراتی در آن وارد کرد. عبارات شهوتانگیز آن را حذف کند

هنگامی که مارینی به . پاریس به طبع رسید و جزو کتب ممنوعه به شمار آمد، ولی مورد عالقه ایتالیاییها واقع شد

کردند، اشراف در مشایعت وي به حرکت درآمدند، و زیبارویان از  ، راهزنان کالسکه او را گلباران)1624(ناپل بازگشت 

  . سال بعد مارینی در هفتاد و دو سالگی و در دوره ثروت و شهرت درگذشت. فراز بالکنها به سوي او شتافتند

 حجم آن باعث. آدونه حتی در کشوري که شاعري تقریبا به اندازه آواز محبوبیت دارد اثري برجسته محسوب میشود

سبک آن عبارت از ریزهکاریهایی است . وحشت میشود، زیرا شامل هزار صفحه و هر صفحه چهل و پنج سطر است

که مورد پسند لیلی در انگلستان، گوارا و گونگورا در اسپانیا، و بعضی از نویسندگان طرفدار سبک تصنعی در فرانسه 

این ایتالیایی زیرك عالقهاي تقریبا . روپا به شمار میآمدپیروي از مارینی یکی از بالهاي ا. در هتل رامبویه واقع شد

شهوانی به کلمات داشت، و آنها را به طور ضد و نقیض، در عبارات تفننی، زیاده از احتیاج و حتی به صورت 

ولی مردم ایتالیا در قرن شانزدهم، که در سخن گفتن از خود حرارت بسیار نشان . جناسهاي آسان به کار میبرد

البته در اثري حماسی که در تمجید از غریزه جنسی به . د، از نیرنگ و شعبده بازي با کلمات ناراحت نمیشدندمیدادن

همه شکلهاي آن، یعنی عادي و حیوانی، ساخته شده بود و حتی روابط دو زن یا دو مرد یا ازدواج با محارم در آن 

هاي عشقی یونان به  در اینجا افسانه. اهمیت نداشتمورد ستایش قرار گرفته بود، این گونه نیرنگبازي با کلمات 

. وولکانوس با آفرودیته بازي میکرد، و زئوس گانومدس را میفریفت ;طرزي بدیع گفته شده بودند

یکی از موضوعات جاري کتاب ستایش از زیبایی مردانه است، و حس المسه به عنوان شگفتانگیزترین منبع لذات 

آدونیس، قهرمان داستان، که داراي همه زیباییهاي دخترانه است، محبوب . گرفته استشدید بشر مورد تمجید قرار 

رئیس دستهاي از دزدان میکوشد او را  ;ونوس با فنون دلپذیر خود با او عشق میورزد. زنان و مردان و جانوران است

، توسط گرازي که داراي سرانجام، این جوان دوستداشتنی زیبا و بیچاره ;به عنوان معشوقه خویش به دست آورد

آیا میتوان گفت که این تمایل شهوانی به منزله . مقاصد عاشقانه بوده است، از ناحیه کمر به سختی مجروح میشود

  .نجات و فرار از افراط در مذهب یا رهایی از نفوذ اسپانیا بوده است 

VII -  تاسو  

که دریا ) 1544(تو یعنی جایی دیده به جهان گشود وي در سورن. چند انگیزه مشوق تور کواتو تاسو در شاعري شدند

پدرش برناردو شاعر درباري و مردي حساس و پرشور بود و به سبب . حماسه بود، آسمان غزل، و هر تپه قصیده

، از درباري به دربار دیگر رفت، و زن و فرزند فقیر خود را )1551(توطئه علیه نایب السلطنه، از قلمرو ناپل تبعید شد 

پورتسیا د روسی، مادر تورکواتو، از یک خانواده قدیمی توسکان بود که با فرهنگ و ادب آشنایی . سر نهادپشت 

تورکواتو مدت سه سال در یکی از مدارس یسوعی در ناپل تحصیل کرد، التینی و یونانی را به مقدار زیاد و با . داشتند

تناوب در مباحثات دینی رعشه بر اندام او میافتاد، و در  زحمت فراوان آموخت، و با زهد و تقوایی به بار آمد که به

مرگ مادر دو سال بعد او . تورکواتو در ده سالگی به پدرش در رم پیوست. خود احساس آرامشی توصیف ناپذیر میکرد

پدرش سپس همراه پدر به اوربینو و ونیز رفت و در اینجا . را سخت تحت تاثیر قرار داد و مدتی باعث پریشانی او شد

خود ). 1560(قصه آمادي دوگل را سرود، و با این اثر یک سرگذشت عاشقانه قرون وسطایی به قالب نظم درآمد 

و اگرچه او را براي تحصیل حقوق به پادوا فرستادند، تاثیر سابقه پدر بیش از  ;تورکواتو شور شاعري در سر داشت

به قافیهسازي پرداخت، و چون مدتی بود که تحت تاثیر . دتورکواتو از فراگرفتن حقوق چشم پوشی ;دستورهاي او بود

هاي شهسواران، که آریوستو  ویرژیل قرار گرفته بود، تصمیم گرفت که سبک عالی و جدي مانتوا را در مورد افسانه

داشت، بدین ترتیب، شعري عاشقانه موسوم به رینالدو، که دوازده بند . آنها را به شیوهاي خوش نوشته بود، به کار برد

برناردو هم متاسف و هم خشنود شد، زیرا از یک طرف میتوانست . براي پدر خود فرستاد و او را دچار شگفتی کرد
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اوضاع شاعري را که جز نبوغ چیزي نداشت پیش چشم بیاورد، و از طرف دیگر خوشحال بود از اینکه میدید فرزندش 

در هر حال، وي این . با بهترین شاعران عصر رقابت کنددر هجده سالگی میتواند با سرودن اشعار لطیف و تخیلی 

از تمجیدي که مردم از آن کردند مشعوف شد، و بدین وسیله امکان ) 1562(شعر کوچک حماسی را انتشار داد، 

ولی استعداد این جوان در . یافت که از تحصیل در پادوا منصرف شود و در بولونی به تحصیل فلسفه و ادبیات بپردازد

باعث زحمت او شد، زیرا هجوهاي نیشدار در ذم معلمان خود میسرود و نزدیک بود به جرم افترا محاکمه شود، آنجا 

. از این رو، بشتاب به پادوا بازگشت

استه، برادر آلفونسو دوم، دوك فرارا، را بر آن داشت که تورکواتو را به عنوان منشی خود /برناردو کاردینال لویجی د

، شاعر، با خوشوقتی، به درباري ملحق شد که در آن عصر از لحاظ فرهنگ ایتالیایی شهرتی )1565(استخدام کند 

دو تن از خواهران . وي در آنجا محیطی یافت که پر از موسیقی، رقص، ادبیات، هنر، دسیسه، و عشق بود. بسزا داشت

و  ;ندباال و زیبا بود و سی و یک سال داشتیکی از آنها، به نام لوکرتسیا، بل. آن کاردینال مورد توجه تاسو واقع شدند

دیگري موسوم به لئونورا بود که بیست و نه سال داشت و دختري پرهیزگار و ناقص عضو بود و، به سبب مشاجراتش 

همان گونه که درباره درام گوته و سوگواري تاسو اثر (روایت کردهاند . با آلفونسو، مورد توجه درباریان قرار گرفته بود

مسلم است که وي، طبق رسم آن زمان، اشعار شورانگیزي براي آن . که تاسو فریفته لئونورا شد) ن گفته میشودبایرو

دختر ساخته است، و هر دو دوشیزه او را به دوستی خویش، که هالهاي از اصل و نسب آن را احاطه کرده بود، 

وي بزرگتر بود، و ظاهرا هیچ یک از آنها به او  ولی یکی از آن دو خواهر یازده سال، و دیگري نه سال از ;پذیرفتند

وي فقط با شاهزاده خانمها میتوانست عشق ببازد، و آنها فقط با ثروت اشخاص  ;تاسو هرگز زن نگرفت. توجهی نکرد

شاید او، که به استطاعت خود اطمینان نداشت و تنها به شاعري خود میبالید، از وظایف و . ازدواج میکردند

  . ندگی زناشویی بیم داشتمحدودیتهاي ز

سال بعد، کاردینال . پدرش در تنگدستی درگذشت، و تاسو براي تدفین او مجبور شد پولی قرض کند 1569در سال 

آمیز شارل نهم با رهبران پروتستانهاي فرانسه  تورکواتو از دیدن مناسبات محبت. استه این جوان را به پاریس برد/د

  . به سبب همکاري با بدعتگذاران، آشکارا انتقاد کرددچار شگفتی شد و از آن دولت، 

کاردینال، که مایل بود همچنان مورد الطاف پادشاه قرار گیرد، منشی فتنهجوي خود را به ایتالیا بازگرداند و تاسو 

ستمري آلفونسو این شاعر را، با فراخواندن او به دربار خویش، دلداري داده، م. هرگز او را به خاطر این عمل نبخشید

ساالنه براي وي تعیین کرد، و تنها از او خواست که شعري حماسی را که درباره نخستین جنگ صلیبی میساخت به 

درام شبانی خود موسوم به آمینتا را در دربار بر  1573تاسو در تابستان . این سالها نسبتا مسرتآمیز بودند. او اهدا کند

اشراف فرارا و زنان آنها، که با استثمار کشاورزان میزیستند، از مشاهده . روي صحنه آورد و از موفقیت آن دلگرم شد

لذات زندگی روستایی در روي صحنه لذت میبردند، و همه افراد عاشقپیشه درباري از دیدن تصویر عصري طالیی که 

  : به این قسمت از درام تاسو توجه کنید. در آن هر چیز لذتبخشی مشروع و خوب بود محظوظ شدند

  . ها شیر جاري بود یا جنگلها شبنم انگبینی میریختند نه از آن لحاظ که در رودخانه! عصر طالیی دوستداشتنی اي

بلکه تنها از این لحاظ که آن رنج بیهوده و نتیجه اختراع بشر و آن مظهر اشتباه و آن افسونگر معبود، یعنی شرافت 

  . ر طبیعت ما هنوز حکمفرمایی نمیکردکه در نزد عوام وحشتزده به این نام موسوم شده است ب

  . و براي بر هم زدن آغل بشر مهربان نیامده بود

  . همچنین قوانین دشوار آن افرادي را که با آزادي پرورش یافته بودند گرفتار نکرده بود

و با  مقصود من آن قانون طالیی، آن قانون گرانبها و لذتبخش است که مشحون از آزادي و در کمال شایستگی بود

  )). آنچه مایه لذت است مجاز است((دست خود طبیعت نوشته شده بود که، 
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، روحیه جسور و غیرعادي خود را از دست )1574(تاسو هنگامی که اثر حماسی رهایی اورشلیم را به پایان رسانید 

را شهوتانگیز یا بدعتآمیز این اثر به منزله کوشش نهایی زندگی او بود، و اگر دچار شکست میشد یا اگر کلیسا آن . داد

وي با ترس و لرز نسخه خطی این اثر را نزد سه . میدانست، وي هرگز دوباره خود را خوشبخت احساس نمیکرد

. منتقد فرستاد، و عقیده آنها را در مورد موضوع اصلی نمایشنامه، اشخاص، کلمات، و نتایج اخالقی آن خواستار شد

کردند که تاسو، به سبب آنکه نمیدانست چگونه همه را راضی کند، ناچار از انتشار  این عده به اندازهاي از آن انتقاد

مدت پنج سال این اثر در بوته فراموشی ماند و شاعر، که مطمئن بود شاهکاري نوشته است، از . آن چشم پوشید

دگی کند که اشراف آن وي اعتراف میکرد که نمیتواند در شهري زن. منتقدان خود و از زندگی انتظارات زیادي داشت

مسلما تاسو شایستگی مقام اخیر را داشت، ولی . صدر مجلس را به او نمیدهند، و یا الاقل او را با خود برابر نمیدانند

میگفت که انتظار دارد دوستانش او را بپرستند، خدمتکاران به او خدمت کنند، مستخدمان او را بنوازند، استادان به 

در فرارا گروهی . ران در مدح او شعر بگویند، و همگی او را با اشاره به یکدیگر نشان دهندوي احترام بگذارند شاع

. تري افتاد و وي به فکر یافتن جاي مناسبتر در دربار مهربان ;شروع به انتقاد از اشعار، رفتار، و ادعاهاي او کردند

ي ناشی از تبعید پدر و مرگ مادر و ناراحتیهاي جسمی و روحی از قبیل تب ماالریا، سردردهاي مکرر، شوکها

گذشته از این، شک و تردید در مسائل دینی، مانند . تنگدستی پدر در هنگام نزع باعث تزلزل اعصاب او شده بودند

جهنم جاودانی و الوهیت مسیح، فکر او را با احساس گناه مشوش کرد و موجب شد که وي پیوسته به گناهان خود 

تاسو اطمینان یافته بود که تحت تاثیر جادوي شیطان قرار . ناول عشاي ربانی شرکت جویداعتراف کند و در مراسم ت

گرفته است، و مناظر وحشتانگیزي از روز رستاخیز در خواب میدید، و خدا را در حالی که محکومان را به آتش 

نوکران خود بدگمان بود،  به ;وي چنین میپنداشت که مورد تعقیب قرار گرفته است. جاودان میافکند مشاهده میکرد

تصور میکرد که اسرار او را فاش کردهاند، عقیده داشت که کار او را به دستگاه تفتیش افکار گزارش دادهاند، و هر 

  . وي میهمانی سختگیر بود. روز انتظار مسموم شدن را میکشید

زرگترین شعر آن زمان را به او اهدا کرده، زیرا گذشته از این حرفها، تاسو ب. آلفونسو نسبت به او با دلسوزي رفتار کرد

وي تاسو را از حضور در دربار معاف کرد و به ویالي دلپذیر . و قسمتی از بند هفدهم را در وصف خانواده او سروده بود

اما هنگامی که شنید تاسو در نهانی با . بلریگو اردو فرستاد تا تغییري در او پدید آید و او را به آسایش برساند

کاسه . نچسکو د مدیچی دشمن و رقیب سرسخت او به منظور پذیرفتن مستمري در دربار فلورانس مکاتبه میکندفرا

، تاسو از فرارا بیرون آمد و اظهار داشت که در نظر دارد به رم برود تا در مراسم 1575در نوامبر . صبرش لبریز شد

دوکاي بزرگ از او خوشش نیامد و به یکی از . شرکت کند، ولی ضمن راه دوباره به فلورانس رفت بخششسال 

و سال بعد اظهار داشت که نمیخواهد  ;))نمیدانم او را دیوانه یا مضحک یا زیرك بخوانم: ((دوستان چنین نوشت

. زگشتتاسو غمگین و پریشان به فرارا با. دیوانهاي را در دربار نگاه دارد

، وي در 1577در ژانویه . آنگاه از آلفونسو تقاضا کرد که او را به عنوان تاریخنویس بپذیرد، و دوکا نیز موافقت کرد

برابر دستگاه تفتیش افکار در بولونی حاضر شد و اعتراف کرد که به طرزي معصیتآمیز به مذهب کاتولیک شک و 

در ماه ژوئن آن سال، هنگامی که در خانه . لداري داد و آزاد ساختدستگاه تفتیش افکار او را د. تردید داشته است

آلفونسو دستور داد . استه به سر میبرد، بر روي نوکري که در معرض سوظن او قرار گرفته بود چاقو کشید/لوکرتسیا د

تاسو . یگو اردو فرستادکه شاعر را در یکی از اطاقهاي قلعه زندانی کنند، ولی بزودي او را از آنجا بیرون آورد و به بلر

آنگاه شاعر تقاضا کرد که او را به )). دوکا طوري با او رفتار کرد که گویی برادر اوست نه شهریار((نوشته است که 

تاسو . آلفونسو دستور انتقال او را صادر کرد و توصیه نمود که دست از بدبینی بردارد. صومعه سان فرانچسکو بفرستند

راهبان تقاضا کردند که . برآشفت و بعضی افراد را متهم ساخت که در شراب او دارو ریختهاندپذیرفت، ولی در صومعه 
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اما تاسو از بند گریخت و . از این رو، وي را به قلعه دوکا بازگرداندند و تحت مراقبت نهادند. شر او را از سرشان بکنند

ن تا خانه خواهر خود، کوردلیا، در سورنتو رفت، این هاي آپن خود را به صورت دهقانی درآورد و، پیاده و تنها، از کوه

  . زن او را با لطف و مهربانی پذیرفت

اگر تاسو درباره شعر بزرگی که هنوز منتشر نکرده و در فرارا به جا نهاده بود نگرانی به خود راه نداده بود، شاید 

عتیاد طوالنی به زندگی درباري، احتیاج به و شاید، به سبب ا ;میتوانست تا اندازهاي عقل و سعادت خود را بازیابد

ناچار به رم رفت و از سفیر فرارا تقاضا کرد . دلجوییهایی داشت که به هنگام رنج و گرفتاري او را آرامش میبخشیدند

دوکا پولی براي مخارج او فرستاد و به بازگشت او رضا داد، به شرط آنکه قول دهد . که از او نزد آلفونسو شفاعت کند

هنگامی که تاسو به فرارا رسید، آپارتمان جداگانهاي خارج از قصر در . ام بماند و به مداواي پزشکان تن در دهدآر

اختیارش گذاشتند، نوکري براي وي تعیین کردند، و قرار شد غذاي او را از سر میز دوکا بکشند، تاسو داروهاي 

ولی امیدوار بود که بتواند دوباره در دربار تقرب . ادامه داد مسکن را از روي فرمانبرداري خورد و به نوشتن اشعار زیبا

. نه دوکا و نه شاهزاده خانمها دیگر او را به حضور خود راه نمیدادند. یابد، و حال آنکه همه او را دیوانه میدانستند

  . ها را از میان ببردهاي شاعر را از او بگیرند، مبادا آن بدترین توهینها این بود که آلفونسو دستور داد دستنوشته

در اینجا شارل امانوئل او را . ، تاسو دوباره از فرارا گریخت و این بار به مانتوا، ونیز، اوربینو، و تورن رفت1578در ژوئن 

ولی این شاعر . در کمال احترام پذیرفت، و تمام وسایل آسایش را، که در فرارا از آن نصیب داشت، در اختیارش نهاد

هاي خود، از آلفونسو تقاضا کرد که او را دوباره به خدمت  سه ماه، شاید به امید پس گرفتن دستنوشته بیآرام، پس از

اما . استه مقیم شد/تاسو دوباره در قصر کاردینال لویجی د 1579آلفونسو پذیرفت، و در ماه فوریه . خود درآورد

از این رو تاسو را به . وجهی به شاعران نداشتآلفونسو که مشتاق داشتن وارث بود، براي بار سوم ازدواج کرد و ت

سپس اقامتگاه کاردینال را ترك گفت، به قصر . وي تا دو هفته این بیاعتنایی را تحمل کرد. جشنها دعوت نکردند

آنگاه به کاستلو رفت و اصرار کرد زن دوکا را . بنتیوولیو گریخت، و از دست دوکا، زن او، و همه درباریان شکایت کرد

دوکا دستور داد که او را به تیمارستان سانت آنا، که در آن نزدیکیها بود، . هاي خود را پس بگیرد د و دستنوشتهببین

. وي در این محل بیش از هفت سال محبوس بود. ببرند

مونتنی . تاسو کامال دیوانه نبود و گاهی به حال عادي باز میگشت، و ضمن آن شعر میگفت و دوستان را میپذیرفت

چند تن از زنان درباري براي تسالي او به نزدش آمدند، و روزي لوکرتسیا او را به . ا میکرد که او را دیده استادع

  . ولی آن زن از تندي او وحشت کرد و وي را به تیمارستان بازگردانید. ویالي خود در بلودره برد

نیز جهت دزدیدن اشعار او به اطاقش هجوم  شاعر بیمار چنین میپنداشت که صداي ارواح را میشنود، و ارواح آسمانی

کسانی که نسخه اصلی آن را در دست داشتند، چون . در این هنگام، سرانجام شعر حماسی او انتشار یافت. میآورند

منتقدان هنوز از آن ) 1580(دریافتند که کتابدزدان از روي آن استنساخ کردهاند، آن را به نزد ناشران فرستادند، 

ردند، ولی ایتالیاییها به طور کلی آن را با شوق و ذوق بسیار پذیرفتند، و اولیاي کلیسا موضوع و تقدس عیبجویی میک

  . چاپهاي متعددي از آن انتشار یافت، و در یک روز دو هزار نسخه از آن به فروش رفت. آن را ستودند

دند که آیا تاسو را با آریوستو و پترارك ها و دربارها از آهنگ شیرین آن پرشدند، و مردم با یکدیگر بحث میکر خانه

الیزابت ملکه انگلستان، . ولتر، که نسبت به مسیحیت تعصبی نداشت، آن اثر را بر ایلیاد ترجیح داد. برابر بدانند یا نه

که قسمتی از ترجمه آن را به زبان التینی خوانده بود، به دوك فرارا حسد برد که هومري براي جاودان ساختن نام 

  . ش پیدا کرده استخوی

اگر حس تاریخی خود را برانگیزیم، میتوانیم درك کنیم که چرا عکسالعمل اروپا نسبت به این شرح مهیج جنگ 

این اثر به منزله حماسهاي تلقی شد که مردم مدتها در انتظار آن بودند و به آن . صلیبی اول تا آن اندازه صمیمانه بود
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که تاسو شروع به ساختن آن کرد، کشورهاي اروپایی مشغول تهیه ناوگانی بودند زیرا هنگامی  ;سخت احتیاج داشتند

و اگر  ;این نبرد بزرگ زمانی روي داد که شاعر مشغول سرودن آن اثر بود. که در لپانتو با ترکان عثمانی روبرو شوند

د میکرد، و در ایامی که آن اثر به چه اروپاییها پیروز شدند، بهبود سریع وضع ترکها، اروپا، و مخصوصا ایتالیا را تهدی

. اتمام میرسید، رم، پایتخت مسیحیت، در خطر بود

در چنان . در آن عصر، ترس از اسالم، به اندازهاي که امروزه کشورهاي اروپایی از احیاي آسیا بیم دارند، شیوع داشت

دو بویون میخواندند که در سال محیطی بود که مرد و زن اشعار زیبایی در باره سرگذشت دلگرم کننده گودفروا 

  . گروهی از مسیحیان رنجیده ولی پیروزمند را به فتح اورشلیم رهبري کرده بود 1099

در تمجید از سالحهاي دینداران و از سرداري سخن : از همین رو بود که تاسو در کمال غرور چنین آغاز سخن میکند

شاعري میخواهد که شوقهایی آسمانی در سر او )) موز((از وي ! میسرایم که آرامگاه عظیم عیسی را آزاد ساختند

تقدیم میکند که او را از طوفانهاي حوادث برکنار داشته و به بندرگاه )) آلفونسو بزرگمنش((و اثر خود را به . برانگیزد

ستد که تاسو در این اثر شرح میدهد که چگونه خداوند جبرئیل، فرشته مقرب خود، را میفر. دلنشینی رسانده است

هنگامی که مسیحیان به این شهر نزدیک میشوند، . گودفروا را از طفره زدن بازدارد و او را به فتح اورشلیم برانگیزد

زیرا . عالالدین، حاکم ترك، به سربازان دستور میدهد که مجسمه حضرت مریم را از کلیسا به مسجدي انتقال دهند

. عیسویان این مجسمه را دوباره به دست میآورند و پنهان میکنند. چنین میپندارد که دارنده آن پیروز خواهد شد

سوفرونیا، که . عالالدین دستور میدهد تا همه عیسویانی را که در اورشلیم باقی ماندهاند از دم شمشیر بگذرانند

ش دوشیزهاي زیباست، حاضر میشود که خود را فداي قوم خویش کند، و به دروغ به عالالدین میگوید که خود

اولیندو، عاشق دلسوخته او، درصدد . حاکم فرمان میدهد که او را بسوزانند. مجسمه را دزدیده و نابود کرده است

و اگر چه هر دو به مرگ محکوم شوند، زنی قهرمان و  ;برمیآید که آن جرم را به گردن بگیرد و به جاي او کشته شود

ن، خداي عالم سفال، شورایی از پیروان خود به منظور یافتن راهی پلوتو. مسلمان به نام کلوریندا آنها را نجات میدهد

این عده آرمیدا را، که دختر زیباي . جهت شکست دادن مسیحیانی که شهر را محاصره کردهاند تشکیل میدهد

رینالدو و سایر شهسواران به باغ . دمشقی و داراي قدرتی محسور کننده است، به عنوان وسیله خود برمیگزینند

تانکرد، که شهسوار مسیحی کامل عیار و مرد مودب و . آمیز او برده میشوند و رینالدو در آغوش او جاي میگیردسحر

در یکی از زیباترین بندهاي . شیفته شجاعت کلوریندا میشود و با وجود موانع مذهبی، به او دل میبازد. دلیري است

گودفروا عدهاي سرباز براي . وي را به آیین مسیح درآورد ، کلوریندا از او خواهش میکند که)بند دوازدهم(این شعر 

اي که در ))زیبارویان برهنه((این عده قصر آرمیدا را پیدا میکنند، از  ;یافتن رینالدو و شهسواران مفقود اعزام میدارد

دو خشمگین شده آرمیدا، که از فرار رینال. استخر مشغول شنا هستند روي برمیگردانند، و اسیران را از بند میرهانند

تیسیفرنس این کار را به عهده . است، خود را به عنوان جایزه به کسی عرضه میکند که رینالدو را به قتل برساند

ولی رینالدو، که آتش . آرمیدا درصدد خودکشی برمیآید. میگیرد، ولی رینالدو تن او را با نیزهاي سوراخ میکند

آرمیدا حاضر به پذیرفتن آیین مسیح میشود و با این . منصرف میکندعشقش زبانه کشیده است، او را از این کار 

مسیحیان از دیوار باال میروند و همه سربازان . خود را به او تسلیم میکند)) اینک خدمتکار تو((عبارت حضرت مریم 

. یابد این قصه تا سوزانیدن یهودیها ادامه نمی. مسلمان را میکشند و خدا را سپاس میگویند

و به عوامل  ;تاسو ابهت و عظمت سابق را به آنها بازگردانید. تو به داستانهاي عاشقانه شهسواران خندیده بودآریوس

  . کالسیک، که عبارت از دخالت ربالنوعها بودند، سحر و شگفتیهاي قرون وسطایی را نیز افزود

ته بود، و نبودن مطایبه تاسو را به سوي تا مدتی جلو بذلهگوییهاي شهوانی ایتالیاییها را گرف)) اصالحات کاتولیکی((

اثر حماسی تاسو آکنده از ایمانی کامل و احساساتی تسکین . جهان را نباید زیاد جدي تلقی کرد. جنون کشانید
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او در حاشیه نسخهاي . وي این اثر را با چنان عقایدي آراست که گالیله آن را به موزه عجایب تشبیه کرد. نیافته است

قسمتهایی از تاسو از دیگران تقلید کرده است آشکارا به . ت، انتقادهاي خشمگینانهاي علیه آن نوشتکه از آن داش

از  ;از آریوستو در روابط عاشقانه ;از ویرژیل در بازدید از جهنم ;چشم میخورند، مانند تقلید از هومر در مناظر جنگها

رهایی . دوگریها بچگانه، و قضیه آمازونها مزخرف استموضوع جا. ویرژیل، دانته و پترارك در عقاید و سطرهاي کامل

ولی مثل هر اثر حماسی . اورشلیم شاید عظمت ایلیاد را نداشته باشد، و مثل اودیسه جالب و نظیر انئید عالی نباشد

دیگر جلب توجه میکند، سبک آن پر از عبارات خوشاهنگ است، اشخاصی که در آنند زنده به نظر میآیند، و وقایع 

  . اند بسیاري از مناظر و وقایع آن باعث ایجاد نقاشیهاي معروف شده. نی آن ماهرانه به موضوع اصلی پیوستهاندضم

بندهاي آن، که با آهنگ خوانده میشوند، به . شعر و حالت آن به سپنسر در سرودن ملکه پریان کمک کرده است

  . بخشند قایقرانان فرسوده و خسته ونیزي آرامش می

قاتی که عقل خود را باز مییافت، از موفقیتی که نصیب شعرش شده بود لذت نمیبرد و کمتر از آن استفاده تاسو در او

چنانکه در مورد بسیاري از نویسندگان پیش میآید، تاثیر یک گرم . از ناشران پشیزي هم به دست او نرسید. میکرد

تقدان تکان میخورد اینان میگفتند که وي از خواندن سخنان درست من. انتقاد بیش از یک کیلو ستایش بود

هایش غالبا سبک، و مناظر عاشقانهاش شهوتانگیزند، مسلمانانی را که در اثر خویش ذکر کرده زیاد ستوده است،  قافیه

و زنان قهرمان او بیشتر اوقات به مردان شباهت دارند، ولی بقیه ایتالیاییها او را به عنوان تجلی ویرژیل میدانستند، و 

اما کسانی که به دیدار او میرفتند، میدیدند که وي به . اصی تقاضا کردند که با این شاعر رنجور بهتر رفتار شوداشخ

مواظبتی دقیق نیازمند است، و آلفونسو در این قضیه چنان با مالحظه رفتار میکند که نظیر آن را از مردي چون او، 

  . انتظار داشتکه غالبا رنجیده و سرگرم امور دولتی است، میتوان 

وینچنتسو گونتساگا، ولیعهد ایالت مانتوا، با این قول که از او حفاظت کند، وي  1586در ژوئیه . وضع شاعر بهتر شد

سپس عازم برگامو، مودنا، بولونی، لورتو، و رم شد و اشعار و مدایح  ;تاسو مدت یک ماه در مانتوا زیست. را آزاد ساخت

در رم از او بخوبی پذیرایی شد، ولی دوباره به سینا، فلورانس، و مجددا . ن بود فروختخود را به هر کس که خریدارشا

در اینجا مارکزه مانسو با او دوست شد، تاسو دوباره به رم رفت و کاردینال چینتسیو و . به مانتوا، و دوباره به ناپل رفت

تاسو میل داشت که به فرارا برود و باقی ). 1594(کاردینال آلدوبراندینی او را در اطاقهاي خود در واتیکان جا دادند 

پاپ کلمنس هشتم مقرري ساالنهاي جهت او . عمر خود را در آنجا بگذراند، ولی آلفونسو حاضر به پذیرفتن او نشد

شاعر فرسوده و سالخورده و  1595معین کرد و در صدد برآمد که وي را به عنوان ملکالشعرا بشناسد اما در آوریل 

وي در آنجا یک . در پنجاه و یک سالگی به صومعه سان اونوفریو در رم بردند تا بهتر تحت مراقبت قرار گیرد علیل را

 25(درگذشت )) خداوندا، خود را به تو میسپارم((بار دیگر دچار هیجان شد، و در حالی که زمزمه کنان میگفت 

جنازه او را تا کلیساي سان . ، بر روي تابوتش گذاشتندتاجی از برگ غار، که وي هرگز آن را بر سر ننهاده بود). آوریل

سپس او را در . پیترو بردند و بازگرداندند، در حالی که درباریان، پاپ، اشراف، و دانشمندان رم او را تشییع میکردند

ا تورکواتو تاسو در اینج: ((کلیسایی که محل صومعهاي بود به خاك سپردند و این عبارت را روي گورش نوشتند

  . حجرهاي که محل اقامت او بود زیارتگاه شده است)). خفته است

VIII -1648-1550: اشاعه سبک باروك  

هاي مورون و پولوکلیتوس، فوروم رم، انئید، نقاشیهاي رافائل  هنر کالسیک معبد پارتنون وافریز آرایشی آن، مجسمه

ه تبدیل هرج و مرج به نظم، کثرت به وحدت، حرکت در واتیکان، تصاویر نمازخانه مدیچی اثر میکالنژ همگی به منزل

به ثبات، احساس به فکر، ناچیز به مهم، پیچیده و مبهم به ساده و روشن بوده، و به مثابه شکل دادن به ماده 

  . اما کمال هم وقتی که مدتی ادامه داشته باشد، لطف خود را از دست میدهد. محسوب شدهاند
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یک چیز بدیع و مهیج درنتیجه بدعت خود ممکن است زیبا جلوه . کر الزم استتغییر براي زندگی و احساس و ف

کند، ولی این امر تا زمانی ادامه خواهد یافت که چیز قدیمی با گذشت روزگار بازگردد و به منزله اثري تازه پذیرفته 

یتالیا طرد شود، تا آنکه به همین ترتیب بود که رنسانس باعث شد که هنر گوتیگ، به عنوان هنري بربري، از ا. شود

هاي اژدر  هنرمندان و حامیان هنر، که از دیدن تناسبات زیبا و قرینه درهم و برهم خسته شده بودند مثل دهانه

میخندیدند، سبک گوتیک را با اشکال نامنظم و نازککاریهاي  سنتوریهابه ستونهاي کالسیک، فرسبها، و  کلیسا

در هنر کالسیک سعی میشد که از موضوعات واقعی و غیرشخصی استفاده شود، و . استادانه باروك باز آوردند

اجازه میداد که  اما سبک باروك به هنرمند، حتی در مواردي که طبعش اقتضا میکرد،. هنرمندان جویاي کمال بودند

موضوعاتی را مجسم کند که مانند نقاشی به سبک هلندي تنها اشیا را به طور حقیقی نقاشی نکند، بلکه تاثیر یا 

بدین ترتیب، شکلهاي طویل ال گرکو نماینده مردان اسپانیایی . احساسی را بوسیله اشکالی نسبتا خیالی مجسم سازد

تصویرهاي ظریف حضرت مریم و کودك، که تنها به وسیله  ;ان میدادندنبودند، بلکه خاطرات و حاالت او را نش

موریلیو و گویدو رنی کشیده شدهاند، نمونه مادران رنجدیدهاي نبودند که آنها میشناختند، بلکه حاکی از تقوایی 

قرار گرفته و  گذشته از این، سرزمین ایتالیا، که تحت تاثیر نهضت اصالح دینی. بودند که آنان میبایستی نشان دهند

احساسات مذهبیش در نتیجه اقدامات قدیسه ترسا، قدیس ایگناتیوس لویوالیی، قدیس فرانسوا گزاویه، و قدیس 

کارلو بورومئو از نو به شدت تحریک شده بود این ایتالیاي بعد از لوتر دیگر نمیتوانست طبق اصول کالسیک، در صلح 

ن خود را دوباره تاکید کرد، عالمتها و رموز خود را جسورانه نشان داد، این کشور ایما. آرام و پرافتخار به سر برد

مکانهاي مقدس خود را آراست، و نوعی گرمی رنگ و حساسیت، و یک تنوع تازه و آزادي نامحدود در ساختن و 

ساسات از هنر به صورت بیان اح. حرکت که خود را از تاثیر قاعده و قید خط مشی کالسیک رهانده بود وارد هنر کرد

. طریق زینت درآمد، نه درآوردن فکر به صورت شکل

بلکه نوعی موسیقی و گاهی اپرا، مانند ساختمان  ;معماري دیگر عبارت از ریاضیات یونانی یا مهندسی رومی نبود

طراحان و خانهسازان از سبک یکنواخت به سبک متنوع و هماهنگ روي کردند، تقارن ثابت و . اپراي پاریس، بود

  . ییرناپذیر سبک قبل را به هم زدند، و به میل و اراده خود به ستونها و فرسبها پیچ و خم دادندتغ

از این رو قرنیزها را قطع کردند، آرایشهاي سنتوري  ;هاي عظیم خسته شده بودند این عده از سطحهاي ساده و توده

جسمهسازان از ساختن عضوهاي کامل و خود م. را به دو قسمت تقسیم نمودند، و در هر گوشهاي مجسمه گذاشتند

از این لحاظ به . ها را از جلو نشان دهند همچنین نمیخواستند که مجسمه. هاي بیروح خسته شده بودند قیافه

گذشته از این، . ها حاالت بیسابقه میدادند و بینندگان را بر آن میداشتند که به مناظر مختلف نگاه کنند مجسمه

ر مجسمهسازي وارد کردند و سایه روشن را در سنگ، حرکت را در بدن، و فکر و احساس را تاثیرات نقاشی را نیز د

نقاشان، خط کامل، نور روشن، و آرامش بیضرر را براي پروجینو، کوردجو، و رافائل . در صورت نمودار ساختند

دار کردند، شبیه رنی به نفس مانند رامبران آن را با رازوري سایه. گذاشتند، مثل روبنس جهان را غرق در رنگ کردند

درودگران میز و صندلی را پر از زیور . پرستی برانگیختند، یا نظیر ال گرکو آن را با رنج و جذبه آشفته ساختند

، هنگامی که یسوعیها وینیوال را مامور 1568در سال . کردند، و فلزکاران فلز را به اشکال عجیب و طنزآمیز درآوردند

را در رم طرح کند، و تصریح کردند که این کلیسا باید همه هنرها ) عیسی(ا موسوم به ایل جزو کردند که کلیساي آنه

براي نمودن هندسه نباشد، بلکه براي  ;ها، تصویرها، و فلزهاي گرانبها دربر داشته باشد را به صورت ستونها، مجسمه

. بخشیدن الهام و اشاعه ایمان به کار رود

هنري از ایتالیا تقلید میکرد، سبک جدید تزیینی، احساساتی و اکسپرسیونیستی نه تنها وارد  از آنجا که اروپا در امور

اسپانیا و فالندر و فرانسه کاتولیک شد، بلکه در آلمان پروتستان نیز تاثیر بخشید و در آنجا به اشکالی مسرتبخش 
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ا، ولینی شیوه پرآب و تاب شکسپیر، در دکتر در ادبیات، تاثیر سبک باروك در عبارتپردازیهاي مارینی، گونگور. درآمد

اپرا به منزله موسیقیی است که تحت تاثیر سبک باروك قرار گرفته . فاوست اثر مارلو، و در فاوست گوته نمایان شد

والسکوئز، وقتی که به کمال رسید، هنرش کالسیک یا رئالیست بود، و . سبک جدید به طور کلی پیروز نشد. باشد

کورنی، راسین، و پوسن . از یک زندگی رمانتیک، دون کیشوت را با سنگینی و متانت کالسیک نوشتسروانتس، پس 

ولی آیا میتوان گفت که طرفداران این سبک همیشه کالسیک بودند آیا هیچ . از سرسپردگان سبک کالسیک بودند

هایی که به منظور تغییر دادن چیز عجیبتر از الئوکوئون، که در حال تقالست، میتواند باشد تاریخ به همه کوشش

هاي نظري یا خط مشیهاي منطقی صورت گرفته است میخندد، نتیجهگیریهاي کلی ما را به  مسیر آن به سوي انگاره

  . تاریخ هم عجیب است. هم میریزد، و همه قواعد ما را نقض میکند

البته . فعالترین و سازندهترین حامی بودکلیسا هنوز به صورت : در هنر ایتالیایی یک عامل نیرومند همیشه باقی ماند

هاي دوکا و کاردینالهاي با فرهنگ قصرهاي خصوصی  خانواده. حامیان و عوامل نفوذ دیگري نیز وجود داشتند

از این لحاظ بود که اودوآردو فارنزه، . و در تزئینات آنها از بعضی موضوعات مشرکان استفاده میکردند. میساختند

اصالحات ((و )) شوراي ترانت((اما .. اشت که پیروزي باکوس و فرمانروایی عشق را براي او بکشدکاراتچی را بر آن د

هاي عریان از صحنه هنر ایتالیایی ناپدید گشتند، و دیگر از  باعث سختگیریهایی در هنر شدند، مجسمه)) کاتولیکی

اسهاي هنرمندان رمی بود که پاپ فقط در نتیجه التم. موضوعات مذهبی به منزله محملی شهوانی استفاده نشد

شوراي ((دانیله دا ولترا چشم پوشید  شلواریهايکلمنس هشتم از پوشاندن تصویر واپسین داوري اثر میکالنژ با نیم 

یرایشگران دفاع کرده بود، ولی تذکر از این تصویرهاي مذهبی در مقابل حمالت پروتستانهاي فرانسوي و پ)) ترانت

داده بود که این تصاویر باید باعث عبادت شوند نه آنکه خون را به جوش آورند، از آنجا که پروتستانها پرستش مریم و 

گاهی با )) اصالحات کاتولیکی((استمداد از مقدسان را منع کرده بودند، نقاشان و مجسمهسازان ایتالیا، بعد از 

توجه کلیسا به رها . مایاندن رنج و آالم شهیدان پرداختند و بعمد سرگذشت مریم را مصور ساختندناپختگی به ن

ساختن هنر از نفوذ یونانیها و رومیها و عالقه آن به تلقیق اصول مذهب و زهد و تقوا با شکستهاي سیاسی و اقتصادي 

. دایتالیا در آمیخت و این عصر را به صورت آخرین مرحله رنسانس درآور

IX - هنرهاي رم  

عصر بزرگ نقاشی رم به پایان رسیده بود، و هیچ نقاش . رم هنوز به منزله پایتخت هنري جهان به شمار میرفت

ولی معماري در رم پیشرفت میکرد، و برنینی تا یک نسل . ایتالیایی نمیتوانست با روبنس یا رامبران رقابت کند

هنرمندان آن براي نیل به شهرت . ا در نقاشی سرآمد سایر ایاالت شده بودگرچه بولونی. مشهورترین هنرمند اروپا بود

نقاشانی که . براي کشیدن یک سلسله فرسکو در ساالرجیا به واتیکان رفت 1572نهایی به رم میرفتند، وازاري در 

ئو و فدریگو مانند تساد. هنوز عدهاي معدود به آنان عالقهمند بودند و احترام میگذاشتند در رم دیده میشدند

بیشتر . تسوتکارو، گیروالمو موتسیانو، فرانچسکو د سالویاتی، جووانی الفرانکو، مانفردي، دومنیکو فتی، و آندرئا ساکی

یعنی هنرمندانی که از سبک این یا آن استاد اوایل رنسانس . این نقاشان معموال از زمره سبکگرایان به شمار میآیند

  . میتوان به عنوان نخستین مرحله باروك تلقی کرد این اعتقاد را. پیروي میکردند

در فلورانس نقاشیهایی را که وازاري در قبه کلیسا آغاز کرده . تسوتکارو پرچم خود را در میان چهار ملت برافراشت

بود به پایان رسانید، در واتیکان در کاپالپائولینا نقاشیهایی کرد، در فالندر یک سلسله تصاویر مضحک ساخت، در 

 ;انگلستان تصویرهاي مشهوري از ملکه الیزابت و ماري استوارت کشید، در اسپانیا در تزئین قصر اسکورپال سهیم شد

و در بازگشت به رم آکادمی قدیس لوقا را تاسیس کرد، و تشکیالت آن باعث شد که، در انگلستان، رنلدز به فکر 

از سایر نقاشان ایتالیایی دعوت میشد، ولی نسل بعد در آن عهد تسوتکارو بیش . تاسیس آکادمی شاهی هنر بیفتد
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پیترو با همان مهارت مخصوص استادان دوره رنسانس قصرهاي باربرینی . پیترو برتینی دا کورتونا را بر او ترجیح داد

و پامفیلی را در رم طرح کرد، و در قصر پیتی در فلورانس فرسکوهایی کشید که پر از اشکال عجیب و غریب به سبک 

. استاد حقیقی نقاشی رم در این عهد میکالنجلو مریگی دا کاراوادجو بود که روحیهاي نظیر چلینی داشت. باروك بود

کاراوادجو فرزند مردي بنا از ایاالت لومباردي بود و پس از آنکه تحصیالت خود را به زبان التینی انجام داد، به رم 

کشت، محبوس شد، از زندان گریخت، به مالت و سیراکوز رفت، و رفت، در چند نزاع شرکت کرد، دوستی را در دوئل 

وي در این ضمن نیمه انقالبی در ). 1609(در نتیجه آفتابزدگی در ساحل سیسیل در چهل و چهار سالگی درگذشت 

کاراوادجو تضادهاي شدید میان سایه روشن را دوست میداشت، و . وضع و فن نقاشی ایتالیایی برپا کرده بود

ایی مانند روشن کردن منظرهاي از یک اطاق پنهانی به کار میبرد و شکلها را با نور میآراست و آنها را از نیرنگه

را در ایتالیا آغاز کرد، که گوئرچینو، ریبرا، و سالواتور روزا از )) تیره گرایان((او حاکمیت  ;زمینهاي تیره بیرون میآورد

تصور و خیال بود، و نقاشان بولونیا از آن تبعیت میکردند، توجهی وي به حساسیتی که مبتنی بر . آن پیروي کردند

. نداشت و با واقعپردازي تقریبا حیوانی خود مردم آن عصر را تکان داد

هنگامی که موضوعات مذهبی را به روي تابلو میآورد، حواریون و قدیسین را به صورت کارگران خشن باراندازها 

  . باعث شهرت بینالمللی او شد) که اکنون در مجموعه روتچیلد در پاریس است(و تابلو ورقبازهاي ا. ترسیم میکرد

او، که آوازخوانان و یک نوازنده عود زیبا را نشان میدهد، پیش از آنکه در یک دکان عتیقه فروشی )) نوازندگان((تابلو 

لیره  100و به مبلغ این تابل. کشف شود، مدت سه قرن خاك میخورد 1935در شمال انگلستان در حدود سال 

کلیسا معموال تصویرهاي مذهبی ). 1952(دالر خرید  50000فروخته شد، و موزه مترپلیتن درنیویورك بعدا آن را به 

  . ها ارج و قیمت فراوانی دارند ولی امروزه آنها در نظر خبره ;کاراوادجو را عامیانه و فاقد علو و بلندي میدانست

گولدن از میان هنرمندان شهر  1800ت مریم در باغ گل را دوست میداشت که مبلغ روبنس به اندازهاي تابلو حضر

  . آنورس براي خریداري و تقدیم آن به کلیساي سن پل گردآوري کرد

به اندازه کارهاي رامبران عمیق نیست، ولی تصویر نیرومندي از صورت کشاورزان ) لندن(تابلوهاي شام در امائوس 

، که باز منظرهاي روستایی را نشان میدهد، یکی از تابلوهایی بود که مکتب ناتورالیستی )ورلو(مرگ مریم عذرا . است

کاراوادجو غالبا به ملودرام ناشی از عنف و خشونت اهمیت . را در ایتالیا، و رئالیسم را در اسپانیا و هلند به وجود آورد

عصري که از موضوعات مربوط . حایز اهمیت میکند ولی تاریخ، مانند سخنوران، ندرتا بدون اغراق موضوعی را ;میداد

به احساسات خسته شده بود، از مشاهده این کارگران نیرومند بندري به خود لرزید و سپس آن را به منزله دخول 

رامبران از . ریبرا قلم تیره کاراوادجو را به دست گرفت و با او برابر شد. نیروبخش مردان فراموش شده در هنر دانست

سایه روشن کاراوادجو تقلید کرد و آن را به صوت بهتري درآورد، و حتی نقاشان قرن نوزدهم تحت تاثیر آن  شیوه

  . نفوذ شدید قرار گرفتند

پاپها یکی پس از دیگري عرق جبین و . در این هنگام سبک باروك در معماري ظهور کرد و به اوج خود رسید

پاپ پیوس چهارم مهتابی و سایر اطاقهاي واتیکان را تکمیل . ه کار بردندپشیزهاي مومنان راضی را در راه افتخار رم ب

 1870را ساخت، و شروع به ساختن قصر کویرینال کرد که در سال )) کولجو رومانوم((گرگوریوس سیزدهم، . کرد

ین دومینیکو فونتانا، معمار محبوب سیکستوس پنجم، نقشه قصر تازه التران و همچن. محل اقامت پادشاه شد

گذشته از این، در میان نمازخانه . نمازخانه کوچک سیستین را کشید که در کلیساي سانتاماریا مادجوره قرار دارد

در این ضمن کاردینالها و اشراف قصرهاي تازهاي مانند بورگزه . کوچک، نقشه آرامگاه پاپ پیوس پنجم را کشید

. در این دوره تخریب عمارات قدیمی نیز ادامه یافت. ا کردندباربرینی، و ویالهایی مانند بورگزه و مدیچی در رم برپ
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هاي قسطنطین را، که از زمان نخستین امپراطور مسیحی تقریبا دست نخورده باقی مانده بودند،  پاولوس پنجم گرمابه

. ویران کرد

تمام استادش وینیوال  معماران خوب زیاد بودند، مانند جاکومو دال پورتا، که در کمال استادي چندین ساختمان نیمه

را تکمیل کرد، نظیر نماي ایل جزو قبه سان پیترو، و به همان عظمت طرح نمازخانه کوچک کایالگر گوریانا را 

سپس قصر فارنزه را، که میکالنژ ساختمان آن را شروع کرده بود، به پایان رسانید و دو آبنما از آبنماهاي . ریخت

زیباترین این آبنماها فونتانا دله نارتارو است که آن را . یبخشید ساختزیبایی را که به رم جوانی جاوید م

مارتینولونگی مهین به اتفاق دال پورتا از روي طرحهاي میکالنژ قصر . تادئولوندینی در برابر قصر ماتئی برپا کرد

راي پاولوس پنجم کنسرواتوار را ساخت، و خود ساختمان قصر بورگزه را آغاز کرد که به دست فالمینو فونتسیو ب

و در شمال ایوان کلیساي سان . دومنیکو فونتانا، آبنماهاي آکوا فلیچه و آبنماهاي آکوا پاتولینا را ساخت. تکمیل شد

برادرزادهاش کارلو مادرنا به عنوان معمار کلیساي سان . جووانی الترانو بالکانه ستوندار بندیکسبون را درست کرد

ساسی آن را از صورت صلیب یونانی که میکالنژ طرح کرده بود، به صورت صلیب پیترو جانشین او شد و نقشه ا

هاي کاراکاال و دیوکلسین براي ساختن  التینی درآورد و نماي آن زیارتگاه مقدس را طرح کرد، و از دیدن گرمابه

کلیساي سان شاگرد مادرنا، به نام فرانچسکو بورومینی، به طرزي عالی داخل . صحن عظیم آن کلیسا سود جست

جووانی التر انو را تعمیر کرد و ساختمان کلیساي سانت آنیزه را آغاز کرد که شاهکار اوست و به عنوان نماینده سبک 

  . باروك در رم با کلیساي ایل جزو رقابت میکند

نهاي معماري آنها خواستار گو ;نقشه کلیساي ایل جزو به وسیله جاکومو دا وینیوال بنا بر تقاضاي یسوعیها کشیده شد

از این رو، معمار و دستیارانش فضاي . بودند که مایه ترس آمیخته به احترام، تاثیر، و تهذیب نفس عبادتکنندگان شود

وسیع بدون جناحی را با ستونها، گچبریهاي زیرسقف، سرستونها، و قرنیزها طراحی کردند، طرح محرابی جالب و 

در سال . هاي زیبایی در آن ساختند، و آن را با مرمر و سیم و زر آراستند قبهاي پرنور را ریختند، تصویرها و مجسمه

نظر یسوعیها . آندرئا دل پوتتسو، که خود یسوعی بود، آرامگاه و محراب عالی قدیس ایگناتیوس را ساخت 1700

عنی که بدین م. نسبت به زندگی با نظر بعضی از کشیشان کاتولیک فرق داشت و مغایر با نظر پیرایشگران بود

اما . ولی در تزئین زندگی و ایمان به کار رود. یسوعیها میخواستند که هنر از شهوت پرستهاي دنیوي پاك و مبرا شود

کلیساي ایل جزو بنایی به سبک باروك محسوب میشد، و بسیاري از . مشخصی وجود نداشت)) سبکیسوعی((هیچ 

دند، ولی در هر کدام از این کلیساها از شکلها و حاالت کلیساهاي یسوعیها، مخصوصا در آلمان، به سبک باروك بو

. معمول محلی پیروي میشد

و هنگامی  ;میکالنژ نمونهاي از قبه به دست داده بود. آخرین کار بزرگ هنرمندان رم تکمیل کلیساي سان پیترو بود

متر قطر  41ها داراي  ن پایهای. که سیکستوس پنجم به مقام پاپی رسید، تنها پایه ستونها برجا نهاده شده بودند

  . ها پوشانید فقط برونللسکی در فلورانس بود که نظیر چنان مساحت عظیمی را بدون دخالت پایه. بودند

معماران و مهندسان از انجام دادن کاري که بوئوناروتی پیشنهاد کرده بود شانه خالی میکردند، و متخصصان امور 

  . و صرف ده سال وقت است) واحد پول(دوکا  1000000مستلزم خرج  مالی از آن شکایت داشتند که این عمل

سیکستوس فرمان داد که آن کار را ادامه دهند، و امیدوار بود که بتواند مراسم قداس را، پیش از مرگ خود، در زیر 

از مارس . ي برگزیدجاکومو دال پورتا این وظیفه را به عهده گرفت و دومنیکو فونتانا را به همکار. قبه جدید انجام دهد

ها، هشتصد نفر شب و روز کار کردند، و سه ماه پیش از مرگ این پاپ  ، به استثناي یکشنبه1590مه  21تا  1589

به ((دلیر، به مردم رم چنین اطالع داده شد که پاپ سیکستوس پنجم بر روي کلیساي سان پیترو گنبدي برافراشت، 

به  16071614براثر نمایی که مادرنا بین سالهاي )). مساري نصیب شدافتخار جاوید نایل آمد، و اسالفش را شر
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، خود کلیسا سرانجام در )مگر هنگامی که از دور بدان بنگریم(سبک باروك ساخت، از جلوه این گنبد کاسته شد 

، برنینی 1633در سال . ، یعنی صد و هفتاد و چهار سال بعد از کشیده شدن نقشه آن، تقدیس شد1626سال 

ولی . و محراب بلند آن برافراشت)) آرامگاه پطرس حواري((یبانی از مفرغ، که ارزش هنري زیادي نداشت، بر روي سا

این مجسمهساز بزرگ، به تالفی آن، راهی را که به این محل مقدس منتهی میشد، با یک سلسله ستون بیضی شکل 

ان پیترو به صورت عالیترین بناي روي زمین ، و این خود باعث شد که کلیساي س)16551667(و عظیم محصور کرد 

  . گنبد آن نیز به منزله دوره هنر جدید محسوب میشود. درآید

X -  برنینی  

وي از پدر فلورانسی خویش، که مجسمهساز بود، . برنینی در زندگی پرموفقیت خود هنر قرن هفدهم را خالصه کرد

 1605در سال . اسات گرم و ایمان شدید را به ارث بردو از مادر ناپلی خود احس ;هنر مجسمهسازي را فرا گرفت

برنینی کوچک در آنجا در میان . پدرش براي کار کردن در کلیساي سانتاماریا مادجوره به رم فراخوانده شد

وي از مشاهده آنتینوئوس و . هایی به سبک کالسیک و در محیطی متاثر از زهد و تقواي یسوعیها بزرگ شد مجسمه

قدیس ایگناتیوس قرار میگرفت، و آن قدر )) تمرینهاي روحی((ه به لرزه میافتاد، ولی بیشتر تحت تاثیر آپولون بلودر

این گونه تمرین کرد که وحشت و سرسپردگی کسی را که رنجهاي جهنم و محبت عیسی را احساس کرده باشد در 

. روز در مراسم آن شرکت میکرد همچنین هر روز به دعاهاي قداس گوش میداد و هفتهاي دو. وجود خود حس نمود

تابلو قدیس اندرو و قدیس توماس، که . برنینی استعداد خود را در نقاشی نیز آزمود، و حتی در حدود صد تابلو کشید

ولی ممکن است تک چهرهاي را که  ;در مجموعه باربرینی مضبوط است، بیش از همه مورد تمجید قرار گرفته است

برنینی در این تصویر به صورت جوان . ري اوفیتی قرار دارد بر سایر تابلوها ترجیح دهیموي از خود کشیده و در گال

وي در معماري از خود استعداد بیشتري . سیهچرده و خوشاندامی به نظر میرسد که افکار تاثرآمیزي در سر میپروراند

با عنوان اوربانوس هشتم بر مسند پاپی  و هنگامی که حامی او ;قصر باربرینی را براي مافئو باربرینی ساخت. نشان داد

نشست، برنینی، که در این وقت سی و یک سال بیشتر نداشت، با عنوان معمار کل کلیساي سان پیترو به کار 

. را ساخت)) کاتدراپتري((، برنینی در محراب کلیسا )که ذکر آن رفت(در اینجا، گذشته از ستونها و سایبان . پرداخت

ه مومنان تصور میکردند پطرس حواري بر روي آن نشسته است محصور کرد، در اطراف آن یک صندلی چوبی را ک

ها قرار داد  هایی از فرشته چهار مجسمه نیرومند از آباي کلیسا گذاشت، و بر فراز این دستگاه عجیب و غریب مجسمه

  . مثل این بود که در مغز او ضرابخانهاي براي درست کردن شاهکارها وجود دارد

هایی را که  سپس بالکنها و بسیاري از مجسمه. یک آن، آرامگاه عظیمی براي اوربانوس محبوب خود برپا کردنزد

و در محراب راست  ;زیر قبه، تمثال بزرگی از قدیس لونگینوس گذاشت. ستونهاي زیر قبه را نگاه میدارند طرح کرد

در خارج از کلیسا به طرز سادهتري ترکیب . کرد برپا) اهل توسکان(بناي پرزرق و برقی به یادبود کنتس ماتیلدا 

و در شاهنشین این  ;را تغییر داد که از ستونهاي مجلل میگذرد و به قصر واتیکان منتهی میشود)) سکاال رجیا((

مجسمهاي از قسطنطین سوار بر اسب گذاشته است که او را در حال مشاهده عالمتهایی در )) هاي شاهانه پله((

احساساتی که از دیدن این مجسمه به بیننده عارض میشود . هد که به مسیحیت دعوتش میکنندآسمان نشان مید

با برنینی در اواخر عمر خود در نمازخانه کوچک ساکرامنت، در . نمونهاي از عصر سبک باروك به شمار میرود

رشتگان آن، که مسحور کلیساي سان پیترو، محرابی ساخت که مرمرهاي درختان، سایبان، معبد، قبه، و همچنین ف

تمام این آثار در کلیساي سان . عبادتند، در نظر او هنوز عظمت راز قداس را چنان که باید و شاید مجسم نمیکنند

اما . ها و توسل موجهی به احساساتند پیترو و خارج از آن درنظر هنرمندان کنونی به منزله افراطی در خور تماشاخانه

  . آیند ی براي یک ایمان وجدآمیز و قابل انتقال به شمار میدرنظر برنینی وسیله فیض بخش
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وي در فکر هنري بود که معماري، مجسمهسازي، و نقاشی . برنینی در همه جا مهندسی را با مجسمهسازي میآمیخت

قرمز درکلیساي سانتاماریا دال ویتوریا سنگهایی از مرمر به رنگهاي سبز، آبی، و . را به صورت مجموعه مهیجی درآورد

و ستونهاي راهراه و ستونهاي زیبایی به  ;استعداد خود را در تزئین نمازخانه کوچک کورنارو آشکار ساخت ;گرد آورد

هاي خود را نصب کرد،  برنینی در این نمازخانه یکی از جالبترین و مهیجترین مجسمه. سبک کورنتی در آن قرار داد

جذبهاي فرو رفته و فرشته کوچکی خود را آماده میکند که  و آن مجسمه قدیسه ترسا است که سست و بیحال در

. قلب او را با تیر سوزانی بشکافد، و این به منزله وحدت این شخص مقدس با عیسی است

مونتنی نخست تحت تاثیر مجسمه عدالتی قرار گرفت که جاکامودال پورتا برفراز آرامگاه . برنینی داراي رقبایی بود

توریجانو مجسمه واقعی و نیرومندي از نیمتنه سیکستوس پنجم . سان پیترو ساخته است پاولوس سوم در کلیساي

بورومینی مانند برنینی مجسمهسازي را با معماري . ساخت که اکنون در موزه ویکتوریا و البرت مضبوط است

ولی در ناپل معلوم چنانکه این مطلب از مشاهده آرامگاه کاردینال ویالمارینو در کلیساي سانتی آپوست. درآمیخت

الساندرو آلگاردي در ساختن سه تصویر براي آرامگاه لئو یازدهم در کلیساي سان پیترو با برنینی به رقابت . میشود

این ( پرداخت، و در ساختن نقشهاي برجسته تحت عنوان مالقات پاپ لئو اول با آتیال از برنینی گوي سبقت ربود 

مجسمه نیمتنهاي که توسط آلگاردي از اینو کنتیوس دهم در قصر ). ه میشوندنقشها هم در کلیساي سان پیترو دید

ولی هیچ کس در این عصر . پامفیل تهیه شده جالبتر از اثر برنینی است و تقریبا مانند تصویر والسکوئز نیرومند است

  . از حیث ایجاد آثار هنري فراوان و نیروي تخیلی نمیتوانست با برنینی رقابت کند

اهالی رم را با آبنماهاي شگفتانگیز مشعوف کرد، مانند آبنماي دل تریتونه و آبنماي فونتانا دي فیومی، که در  برنینی

هایی که براي  از نقشه. سازان غیرمعروفی چهار شکل ساختند که نماینده دانوب و نیل و گنگ و پالتاست آن مجسمه

ها نگاه  انسان نباید به این نقشه: ((نینی را برگزید و گفتساختن این آبنما تقدیم اینوکنتیوس دهم شد، وي نقشه بر

ها ممکن است باعث  سلیقه برنینی در ساختن آثار مجلل بر روي آرامگاه)). کند، مگر آنکه حاضر باشد آنها را بپذیرد

انست اوربانوس هشتم سرانجام تو. شده باشد که حامی او خیاالت مطبوعی درباره مرگ در سر خود پرورانده باشد

  . آرامگاهی را که جهت او تعیین شده بود ببیند

براي او هتک ناموس . کاردینال شیپیونه بورگزه در دادن پول و ارجاع کار به برنینی با اوربانوس رقابت میکرد

همچنین داوود را نشان داد که . پروسرپینا را ساخت که رویایی از عضالت مردانه و نمایی از طرح اندام زنانه است

غول رها کردن فالخن خود به سوي جالوت، است و نیز آپولون و دافنه را ساخت که نقشی بیاندازه خیالی از مش

باعث شدند که برنینی را ) که اکنون در گالري بورگزه قرار دارند(ها  این مجسمه. جوانی مردان و زنان به شمار میرود

ایل به زیادهرویهایی است که در روي صحنه تماشاخانه متهم کنند به اینکه وي از شیوه خاصی پیروي میکند و متم

طبعا نیمتنه . از خود کاردینال دو مجسمه باقی مانده است که مظهر خوشطینتی و خوش خوراکی است. معمول است

زیباي کونستانتسا بوئونارلی در موزه ملی در فلورانس جالبتر است، او زن همکار برنینی بود، ولی برنینی، به قول 

. ، چون سخت عاشق بدن آن زن بود، او را به صورت سنگ درآوردپسرش

وي بیش از اندازه به احساسات توسل . در آثار برنینی، بیش از آثار سایر هنرمندان، نقایص سبک باروك مشهود است

ص میجست، و جنبه نمایشی را از درام، قشنگی را از زیبایی، احساسات را از دلسوزي، و حجم را از عظمت تشخی

همچنین نشان دادن حاالت شدید چهره را که معموال از مختصات نقاشی بود در مورد مجسمهسازي به کار . نمیداد

وي بندرت . هاي واقعی، گاهی از تاثیر روانی کار خود میکاست گذشته از این، در نتیجه توجه دقیق به جنبه. میبرد

هاي آتن در دوره پریکلس  رد آرامشی که به مجسمههاي خویش آرامشی پدید آو هاي آفریده میتوانست در چهره

ها چرا باید حاکی از آرامش باشند چرا حرکت و احساسات و شور زندگی  ولی مجسمه. ارزشی جاویدانی بخشیده است
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ها را طوري  هاي سبک باروك این خود حسن است نه قبح که مجسمه نباید به مرمر و مفرغ جان ببخشند در مجسمه

برنینی دستور هوراس را به کار . ه گویی به سنگ احساس دادهاند و آن را به سخن گفتن واداشتهاندساخته باشند ک

میبست، و چیزي را نشان میداد که احساس میکرد، مانند بافتهاي صاف پوست بدن یک دختر، چابکی و سرزندگی 

  . جوانان، غمها و زحمات رهبران، و تقوا و جذبه مقدسان

، هنگامی که کولبر و لویی 1605در سال . ل بزرگترین معمار عصر خود به شمار میرفتبرنینی مدت پنجاه سا

چهاردهم در صدد برآمدند که در نقشه لوور تغییراتی بدهند و آن را بزرگتر کنند، از برنینی دعوت کردند که به 

اگر زیاد عاقالنه نبود، بسیار برنینی نیز پذیرفت، لکن نقشهاي کشید که . پاریس بیاید و این کار را به عهده بگیرد

نماي جدیتر پرو بیشتر مورد پسند افتاد، و برنینی مایوس و . خوب بود و با سلیقه و کیسه فرانسویها تناسب نداشت

، برنینی تصویر بسیار جالبی با گچ از صورت خود تهیه کرد که فعال در )1667(در این سال . دلشکسته به رم بازگشت

هاي موي سفید او بر روي سر بزرگش عقب نشسته و صورتش بر اثر کار  در این تصویر حلقه. قصر وینزر مضبوط است

هاي  پرچین شده است، چشمان آرام او حالتی ناخوشایند و ترسآور به خود گرفتهاند، چنانکه گویی میبیند که راه

ت سیزده سال دیگر با تالش و ولی برنینی هنوز شکست نخورده بود، وي مد. افتخار آدمی را به کجا رهنمون میشود

هوش او تیز، تصمیمش راسخ، و خشمش شدید ((کوشش جدي ساختمان برپا کرد و مجسمه ساخت، در حالی که 

  . ، وي بیش از دوره رنسانس ایتالیا عمر کرده بود)1680نوامبر  28(هنگامی که چراغ عمر او خاموش شد )) بود

د، چنین گزارش داد که دانشمندان ایتالیایی احساس میکردند که عظمت از ایتالیا دیدن کر 1638میلتن که در سال 

شاید انقیاد ایتالیا و وجود سانسور در . از بین رفته است)) اصالحات کاتولیکی((کشورشان با آغاز تسلط اسپانیا، و 

و والسکوئز، تحت  هایی زده بود، حال آنکه در اسپانیا سروانتس، کالدرون، آنجا به فکر و هنر در این کشور صدمه

در واقع یک دریانورد پرتغالی بود که به دوره . دستگاه تفتیش افکار که بیشتر سختگیري میکرد، نشو و نما کردند

واسکودو گاما راهی آبی به سوي هند یافته . رنسانس ایتالیایی پایان داد، نه یک سردار اسپانیایی یا ناظر کتب ممنوعه

. هایی که باعث ثروت ونیز و جنووا شد کمتر بود مخارج آن از راهبود که، اگر چه طوالنی بود، 

بازرگانان پرتغالی و هلندي جانشین تجار ایتالیایی شدند و منسوجات فالندر و انگلستان بازار را از دست تجار 

به سوي رم  و نهضت پروتستان باعث تقلیل مقدار طالیی شد که سابقا از آلمان و انگلستان ;فلورانسی بیرون آوردند

درست است که هنر به پاي دوره . ایتالیا ضمن این انحطاط نیز درخشندگی خود را حفظ کرد. گشت سرازیر می

رافائل و میکالنژ نمیرسید، و افکار سیاسی آن عمق و بیپروایی ماکیاولی را نداشتند، اما از لئو دهم تا سیکستوس 

فلسفه  ;علم از لئوناردو داوینچی تا گالیله پیشرفت کرد ;رقی کردپنجم دولتمردي نه تنها دچار انحطاط نشد، بلکه ت

درام موسیقی از پولیتیان تا مونتوردي بهتر شد، و فقط انحطاط قابل  ;از پومپوناتتسی تا برونو به ترقیاتی نایل آمد

وسیقی، علم و فلسفه، در این ضمن، ایتالیا، مانند مادري رضاعی، هنر و م. بحثی در شعر از آریوستو تا تاسو روي داد

هاي آلپ به فرانسه و فالندر، از راه دریاي مانش به انگلستان، و از طریق دریا به  و شعر و نثر خود را از فراز کوه

  . فرستاد اسپانیا می
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فصل دهم

  عظمت و انحطاطا اسپانیا

1556 -1665  

  

I  - زندگی در اسپانیا  

گرفتهاند به سهولت فراموش میکنند که، خواه قبل از عزیمت جهازات  کسانی که با آثار تاریخنویسان انگلیسی خو

شکستناپذیر اسپانیا و خواه بعد از آن، اسپانیا بزرگترین، ثروتمندترین، و وسیعترین امپراطوري روي زمین بود، و از 

ایتالیاي معاصر خویش لحاظ ادبی خود را برتر از انگلستان عصر الیزابت میدانست، و از لحاظ هنري خود را مهمتر از 

، خانواده سلطنتی اسپانیا، بر اسپانیا، روسیون، )1556(هنگامی که فیلیپ دوم بر تخت سلطنت نشست . میشمرد

فرانس کنته، سبته، اوران، هلند، دو کنشین میالن، پادشاهی ناپل، سیسیل، ساردنی، فیلیپین، هند غربی، قسمت 

مالی، و سراسر امریکاي مرکزي حکومت میراند، باید به این متصرفات، اعظم امریکاي جنوبی، قسمتی از امریکاي ش

همچنین باید تحتالحمایگی ساووا، پارما، توسکان را ذکر کرد  ;پرتغال و مستملکاتش را در آسیا، افریقا، و برزیل افزود

اسپانیا . رنظر گرفتو اتحاد آن دولت را با امپراطوران مقدس روم، که تحت تسلط فردیناند اول عم فیلیپ بود، د

داراي ارتشی مرکب از پنجاه هزار سرباز بود که، به سبب دالوري و انضباط، شهرت بسیار داشتند و تحت رهبري 

همچنین نیروي دریایی آن مرکب از صد و چهل کشتی بود و عواید ساالنه آن ده برابر . بهترین سرداران عصر بودند

دربار اسپانیا در این . ال و نقره امریکا به سوي بندرهاي اسپانیا جاري بودسیل ط. عواید انگلستان تخمین زده میشد

زبان اسپانیایی به وسیله میلیونها نفر . زمان مجللترین دربارها، و اشراف آن کشور مغرورترین اشراف جهان بودند

ا میآموختند، چنانکه در خارج از اسپانیا تکلم میشد، و در بسیاري از کشورها طبقات تحصیلکرده زبان اسپانیایی ر

  . سبک معماري اسپانیایی شهرهاي پنج قاره را زینت میبخشید. قرن هجدهم زبان فرانسه مورد توجه آنها بود

در این زمان اسپانیا هشت میلیون نفر جمعیت داشت، کشاورزي آن در حال انحطاط بود، زیرا زمینها را به صورت 

، فقط پنجاه هزار کارگر 1560در حدود . ور تهیه پشم، گوسفند تربیت کنندچراگاه درمیآوردند تا در آنها، به منظ

تقاضاهاي مستعمرات اسپانیا باعث پیشرفت صنایع آن کشور . میکردندکار ) طلیطله(هاي تولدو  نساجی در کارگاه

خود محموالتی از  مستعمرات نیز به نوبه. به صورت یکی از پرهیاهوترین بندرهاي اروپا درآمد) اشبیلیه(شد، و سویل 

در اندلس، در قرن : وفور فلزهاي گرانبها باعث افزایش سرسامآور قیمتها شد. طال و نقره به اسپانیا میفرستادند

دستمزدها نخست بزحمت به پاي مخارج زندگی میرسید و سرانجام بکلی از . شانزدهم، قیمتها پانصد درصد باال رفت

ت موریسکوها یعنی مورهایی بود که به صورت ظاهر مسیحیت را پذیرفته قسمت بیشتر صنایع در دس. آن عقب ماند

امور خانگی معموال زیرنظر غالمانی بود که ضمن حمالت اسپانیاییها به افریقا یا در جنگهاي اسپانیا با کفار . بودند

در کلبهاي خفتن، . بودند مردم عادي اسپانیا از کار کردن عار داشتند و فیلسوفانه به مقدار کم قانع. اسیر شده بودند

خود را در آفتاب گرم کردن، گیتار نواختن، و از بیوفایی زیبارویان نالیدن در نظر آنان بهتر از عرق ریختن مانند 

، به انضمام باال رفتن قیمتها، باعث انحطاط 1609اخراج موریسکوها از اسپانیا در سال . اسیران یا موریسکوها بود

. صنعت در این کشور شد

اهالی جنووا به صورت عامالن . نقصی در امور بازرگانی و مالی اسپانیا به وجود آورده بود 1492اخراج کلیمیها در 

از آنجا که دولت اسپانیا در دست اشرافی بود که در سیاست و جنگ بیش از . عمده تجارت خارجی اسپانیا درآمدند

تا مدتی، ضمن آنکه مردم . الیی بود که از خارج وارد میشدامور اقتصادي مهارت داشتند، ثروت آن کشور متکی بر ط
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ولی قسمتی از آن ثروت صرف امور جنگی میشد، و قسمت . در فقر و فاقه میزیستند، دولت بتدریج ثروتمندتر شد

 دیگر به کیسه بازرگانان خارجی که تجارت اسپانیا را در دست داشتند سرازیر میشد، تا آنکه دولت نیز مثل مردم به

از پرداخت قرضهاي خود ) 1647، 1627، 1607، 1596، 1575، 1557(اسپانیا بارها . فقر و تهیدستی گرفتار آمد

بر اثر این بحرانهاي مالی بود که . امتناع کرد، یا وامدهندگان را مجبور ساخت که آنها را به وام جدیدي تبدیل کنند

وارد جنگ  1609، و علیه هلند در 1598هانري چهارم در  ، علیه1559اسپانیا مجبور شد علیه هانري دوم در سال 

  . رادر تاریخ باید بانکدار را جستجو کنیم، نه زن . شود

، و بنابر این مذهب در هیچ نقطهاي از جهان تا این اندازه بر مردم. در اسپانیا کشیشان را نیز باید مسئول وقایع بدانیم

اسپانیا نه تنها نهضت اصالح دینی را نپذیرفت، بلکه رنسانس را نیز، جز در لحظه . بر امور دولتی تسلط نداشت

کوتاهی که تحت تاثیر اراسم قرار گرفت، قبول نکرد، و ضمن تجدد، در حال قرون وسطایی ماند و از این وضع راضی 

همه افراد از پادشاه گرفته که کاتولیکتر از پاپ بود، تا . د میبالیدندمردم فقیر از دیدن ثروت کلیسا به خو. بود

. دیده نمیشدند، پارسا و پرهیزگار بودند سکاپوالرراهزنانی که هرگز مدالهاي مذهبی را از خود جدا نمیکردند و بدون 

ر نفر اسپانیایی پشت سر هم راه رفتند و تقاضا کردند که پاپ کاتولیکها را بر آن در حدود چهل هزا 1615در سال 

کشیشان، راهبان، و پیروان مسلکهاي مختلف در همه جا . دارد که اصل آبستنی معصومانه حضرت مریم را بپذیرند

بلکه هالهاي تیره . نمیکردندیافت میشدند، ولی به لذایذ زندگی و عشق چنانکه در ایتالیا یا فرانسه مرسوم بود توجه 

صومعه،  9088در این زمان اسپانیا داراي . رنگ به سبک ال گرکو بر همه کارها، به استثناي گاوبازي، میافکندند

کلیساها تاریک و پر از آثار مقدس . پیرو مسلک دومینیکیان و فرانسیسیان و، عده روزافزونی یسوعی بود 32000

اشعار . داستانهاي مربوط به قدیسان و معجزات آنان نقل محافل بود. آور بود ی و رعبانگیز، و هنر آنها واقع وحشت

خود کلیسا مجبور شد علیه  ;هاي قدیسه ترزا، باعث محبوبیت رازوري شده بودند غنایی قدیس ژان دوالکروا، و نوشته

در سال . ت وجدآور اعتراض کندادعاهاي طرفداران تسلیم و ترك نفس در مورد وصول به حق و اتحاد با او و مکاشفا

این عده معتقد بودند که وحدت رازورانه آنان با خداوند . شد)) روشنفکران ((، دستگاه تفتیش افکار متوجه 1640

براي درك این موضوع که چرا اسپانیاییها با ذوق و شوق به . هاي عاشقانه است باعث پاك شدن آنها حتی در جذبه

ریستند، و چرا به سبب مبارزه به خاطر ایمان در آلمان و هلند گرفتار ورشکستی و سوخته شدن بدعتگذاران مینگ

ظاهرا . این دیوانگی جنبهاي عالی داشت. فرسودگی شدند، باید این عقیده غیورانه و نافذ اسپانیاییها را در نظر بگیریم

ت امري بیهوده و بیمعنی درخواهد چنین به نظر میرسید که اگر ملت ایمانی حقیقی نداشته باشد، زندگی او به صور

آمیز خود ادامه میداد، و بعضی از بدعتگذاران را،  دستگاه تفتیش افکار بدین ترتیب آگاهانه به سیاست خشونت. آمد

که میگفتند زنا کردن گناه نیست یا ازدواج به اندازه تجرد راهبان مقدس است، با مجازاتهاي جزئی از قبیل صد 

ولی مجازات مارانوها، یعنی یهودیهاي مسیحی شده، که پنهانی به دین سابق خود باز . ردضربه شالق تنبیه میک

، از او در والیاذولیذ بدین ترتیب )1559(هنگامی که فیلیپ دوم وارد اسپانیا شد . میگشتند، همیشه اعدام بود

ذار را خفه کردند و دو نفر دیگر پذیرایی کردند که جلو چشم او، و در مقابل دویست هزار نفر تماشاگر، ده تن بدعتگ

اگر فرزند من هم مثل تو : ((یکی از محکومان از فیلیپ تقاضاي عفو کرد، ولی او نپذیرفت و گفت. را زنده سوزاندند

فیلیپ . و با این جمله حس اعجاب مردم را برانگیخت ;))بدبخت بود، خودم براي سوزاندن او هیزم حمل میکردم

ش افکار را، که میخواست به ضرر امور کشوري اقدام کند، میگرفت، ولی روي هم رفته این گاهگاه جلو دستگاه تفتی

فیلیپ از اینکه ممکن بود محکومان را به کار کردن . دستگاه را وسیلهاي براي ایجاد غیرت و وحدت ملی میدانست

به عنوان سهم دولت از  دوکاي طال، 200000مبلغ ) 1556(و در یک سال . در کشتی بگمارند اظهار خشنودي کرد

. دو سوم پولهایی که دستگاه تفتیش افکار جریمه و مصادره کرده بود، دریافت داشت
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دستگاه تفتیش افکار از اینکه توانسته بود ایمان قرون وسطایی را حفظ کند و جلو اختالف مذهبی را که باعث ایجاد 

میداد ) و نه به رفتار آنها(ی که این دستگاه به ایمان مردم اهمیت. آشوب در فرانسه شده بودند بگیرد، به خود میبالید

باعث شد که حفظ اخالق مردم به دست روحانیان که شهرت اخالقی خوبی نداشتند و کارمندان دولت که تسلط آنها 

ه عفاف و عصمت زنان ن. هاي دستگاه تفتیش افکار کاهش یافته بود، صورت پذیرد بر مردم در نتیجه حبسها و جریمه

طبق این اصل، هر مردي موظف بود که عصمت هر . تنها به وسیله مذهب و قانون، بلکه به وسیله شرافت حفظ میشد

یک از زنان خانواده خود را که مورد بیاحترامی قرار گرفته بود به وسیله شمشیر حفظ کند، یا از کسانی که باعث 

زنان عفیف، مانند زنان . ی، ولی مورد پسند مردم بوددوئل غیرقانون. هتک ناموس آنها شده بودند انتقام بگیرد

مسلمانان، تقریبا در انزوا و عزلت به سر میبردند، دور از مردها غذا صرف میکردند، و بندرت همراه آنها در انظار ظاهر 

ن کوچه خواستگارها در میا. هاي دربسته مینشستند و هنگامی که از خانه قدم بیرون مینهادند، در کالسکه ;میشدند

هاي مشبک بودند، نغمهسرایی میکردند و بندرت اجازه دخول در منازل آنها را به  براي دوشیزگان، که پشت پنجره

با وجود این، ازدواجهاي عاشقانه بسیار . دست میآوردند، مگر آنکه پدر و مادر هر دو طرف به توافقی رسیده باشند

اندازهاي که زیبایی زنان یا قوه تخیل مردان اجازه میداد، حفظ  در عصر فیلیپ دوم، سطح اخالق، تا. صورت میگرفت

تا هزیمت جهازات شکستناپذیر، روحیه مردم بدین  ;و پادشاه تا حدي جلو پولپرستی کارمندان را میگرفت ;میشد

یده هنگامی که این عق. وسیله تقویت میشد که اسپانیا وارد جنگی مقدس علیه اسالم و هلند و انگلستان شده است

  . متزلزل شد، نیروي بدنی و روحانی اسپانیا، از میان رفت

صدقه دادن امري عمومی بود، و حسن . در این ضمن زندگی اسپانیایی عظمت و زیبایی مخصوص به خود را داشت

نیمی از مردم عقیده داشتند که از طبقه اشرافند، سعی میکردند که مثل . سلوك در هر طبقهاي دیده میشد

: در زمان فیلیپ دوم، لباس نسبتا ساده بود. مودب باشند، و مایل بودند که مانند اشراف لباس بپوشندشهسواران 

  . پوشیدند مردها یقه چیندار داشتند و نوعی لباس چسبان، شلوار سیاه و تنگ، و چکمه سگکدار می

همه  ;اده و صاف پنهان میکردندهاي س خطوط اندام خود را با نیمتنه) همه زنها علیامخدره بودند)) (علیامخدرات((

و پاهاي  ;، از مردان میپوشاندند)که مخصوصا در زنان اسپانیایی فتنهانگیز است(چهره خود را، به استثناي چشمها 

خود را چنان محجوبانه از انظار پنهان میداشتند که اگر عاشقان میتوانستند لحظهاي آنها را ببینند، یکی از 

لباس  ;پس از مرگ فیلیپ، سختگیري در امور اخالقی کمتر شد. د را برآورده میدیدندشورانگیزترین آرزوهاي خو

سرخاب بر روي صورتها،  ;بادبزنهاي دستی در شوخیهاي صامت به کار رفت ;زنان صورتی تفننی به خودگرفت

دکردهاي پنهان و ساق پاهاي اسرارآمیز در چنان دامنهاي گشاد و با ;ها، و دستها درخشیدن گرفت ها، سینه شانه

. ها مجبور بودند از زنانی که اینگونه دامنها را میپوشیدند پول دو صندلی را مطالبه کنند شدند که صاحبان تماشاخانه

، فرمانی به منظور نهی آن 1567پاپ پیوس پنجم، در سال . گاوبازي همچنان از تفریحات مردمپسند به شمار میرفت

کرد و گفت نتیجه این عمل ایجاد انقالب در اسپانیاست، در نتیجه فرمان پاپ صادر کرد، ولی فیلیپ دوم اعتراض 

دسته راه انداختن باعث سرگرمی مردم در آن روزهاي خسته کننده میشد، و تشکیل کارناوال . نادیده گرفته شد

هب قرار نواختن آهنگ به منزله عالقهاي بود که از لحاظ اهمیت پس از مذ. سرپوشی بر روي گناهان میگذاشت

یکی از آالت موسیقی به نام ویوال، که به گیتار شباهت داشت، در . داشت، ولی کامال وابسته به مذهب و عشق بود

و مادریگالها تا مدتی مورد توجه مردم بودند، در موسیقی مذهبی، اسپانیا با  ;روابط عاشقانه تاثیري خوابآور میبخشید

توریا، که به عنوان والسکوئز موسیقی اسپانیا به شمار میرود، در آویال، یعنی توماس لویس د ویک. ایتالیا رقابت میکرد

احتمال دارد که  ;وي داراي صدا و حرفهاي بود. زادگاه قدیسه ترزا، تربیت شد و شاید تحت تاثیر این زن قرار گرفت

براي او تعیین کرد تا  اما محققا یک سال بعد بود که فیلیپ مقرري. در سلک کشیشان درآمده باشد 1564در سال 
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، این شخص در کولجیوم جرمانیکوم سردسته همسرایان شد، و 1571در سال . در اسپانیا به تحصیل موسیقی بپردازد

ها منتشر کرد که شامل مرائی ارمیا در سقوط اورشلیم بود، پس از  ، در سی و دو سالگی، کتابی از موته1572در سال 

بی شامل سرودهاي مذهبی به فیلیپ دوم تقدیم داشت، و یکی از آنها به نام اوه، چه ، کتا)1583(مراجعت به اسپانیا 

همچنین، براي تشییع جنازه ماري، خواهر . عظمتی از عالیترین سرودهایی است که در مراسم قداس خوانده میشوند

موسیقیدانهاي بزرگ از فیلیپ و بیوه امپراطور ماکسیمیلیان دوم، آهنگ بسیار موثري ساخت که به عقیده یکی از 

توماس لویس د ویکتوریا آن را آخرین آهنگ خود میدانست، و پس از انتشار آن . عالیترین تصنیفات به شمار میرود

این شخص از مفاخر برجسته مشهورترین دوره سلطنت . ، بازمانده زندگی خویش را وقف امور مذهبی کرد)1603(

  . اسپانیا به شمار میرود

II -1598- 1558: فیلیپ دوم   

انگیزترین و نیرومندترین شخصیتهاي تاریخ به شمار میرود، مردي متعصب و با  این پادشاه، که یکی از شگفت

محققانی که بخواهند . وي اگر چه در خارج اسپانیا منفور بود، در داخل آن کشور محبوبیت بسیار داشت. وجدان بود

: دودمانش به منزله سرنوشت او محسوب میشود. اجه خواهند شددرباره او بیطرفانه قضاوت کنند، با دشواري مو

مادربزرگ پدري او خواناي دیوانه نام داشت که  ;پدرش شارل پنجم بود که مملکت و تعصب را براي او به ارث نهاد

روثی عرفان و جنون در خون فیلیپ، و اعتقاد به اصول مذهب و استبداد سهم مو ;دختر دیوانه فردیناند کاتولیک بود

خود . مادرش،ایزابل پرتغال، دو فرزند دیگر داشت که هر دو در کودکی در نتیجه مرض صرع درگذشته بودند ;او بود

، 1527فیلیپ در والیاذولیذ در سال . این زن در سی و شش سالگی، زمانی که فیلیپ دوازده ساله بود، فوت شد

وي . پ را به اسارت میبردند، دیده به جهان گشوددرست هنگامی که سپاهیان پدرش رم را غارت میکردند و پا

توسط کشیشان و زنانی بزرگ شد که او را با اصول پرهیزگاري بار آوردند و متقاعدش کردند که کلیساي کاتولیک به 

پدرش در فالندر پرورش یافته و مردي کارآزموده شده بود، در صورتی که . منزله پایه ضروري اخالق و سلطنت است

سمت بیشتر عمر خود را در اسپانیا گذرانده و، علیرغم پوست سفید و موي زرد و نرم، از حیث صورت، ایمان، فیلیپ ق

. روح، و جسم شبیه اسپانیاییها شده بود

فیلیپ تقریبا از جوانی برخوردار نشد، زیرا در سیزدهسالگی به حکومت میالن و در شانزدهسالگی به نیابت سلطنت 

قام اخیر به هیچ وجه رسمی نبود شارل مشاورانی جهت او تعیین کرد، و اخالق و رفتار آنها را اسپانیا منصوب شد، م

به طرزي موثر براي وي شرح داد و بدو توصیه کرد که مشاوران را علیه یکدیگر بشوراند، و از او خواست که همه 

ا پایان عمر این نصیحت را به کار و فیلیپ نیز ت ;قدرت حقیقی و همه تصمیمات نهایی را براي خود محفوظ بدارد

، 1445ولی او در سال  ;با دختر عموي خویش، شاهزاده خانم ماري پرتغال، ازدواج کرد 1543وي در سال . بست

فیلیپ در این وقت با . به دنیا آورد و او را دون کارلوس نام نهاد، درگذشت)) تیرهبختی((اندکی پس از آنکه کودك 

شان او نبود ازدواج کرد، و از او داراي چندین فرزند شد، ولی ضمن ازدواج شرط کرده بود  اوسوریو که هم/ایزابل د

پدرش به او توصیه کرد که . که اگر از او داراي فرزندانی شود، هیچ یک از آنها حق نخواهد داشت به سلطنت برسد

ازدواج و خواه با جنگ، متفقینی در این زن را طالق گوید، زیرا وظیفه شاهزادگان هاپسبورگ این بود که، خواه با 

  . اطراف دشمن دیرینه خود، یعنی فرانسه، به دست آوردند

بنابر این، فیلیپ، براي آنکه هلند را از مداخالت انگلستان برکنار دارد، میبایستی چشم از زیباپرستی بپوشد و ماري 

نی کند که انگلستان را در زمره کشورهاي تودور ملکه کاتولیک انگلستان را به زنی بگیرد و او را صاحب فرزندا

از این لحاظ از دریاي مانش گذشت و با ماري سادهدل، بیمار، و امیدوار، که یازده سال از او . کاتولیک نگاه دارند



۴٣٣٨

مسنتر بود، ازدواج کرد و همه مساعی خود را براي آبستن کردن او به کار برد، ولی در این امر موفق نشد و از 

  . رون آمد و به هلند رفت و زمام حکومت آنجا را به دست گرفتانگلستان بی

 1556در . به حکومت ناپل و سیسیل منصوب شده بود 1554وي در سال . مسئولیتهاي او هر ساله بیشتر میشد

فیلیپ مدت چهار سال در بروکسل بر متصرفات . شارل از سلطنت استعفا کرد و تاج و تخت اسپانیا را به او سپرد

ده خود فرمانروایی کرد، و کوشید که وقار اسپانیایی خود را با خوش طبعی مردم فالندر و امور مالی هلند وفق پراکن

فیلیپ عالقهاي به جنگ نداشت، ولی سردارانش در نبرد سن کانتن پیروز شدند و فرانسویان را به امضاي . دهد

حدي با فرانسه روابط دوستانه برقرار کند، الیزابت دو  فیلیپ، براي آنکه تا). 1552(عهدنامه کاتو کامبرزي واداشتند 

و چون اوضاع را ثابت دید، از هلند بیرون آمد  ;فرانس، دختر هانري دوم فرانسه و کاترین دومدیسی، را به زنی گرفت

. و در گان سوار کشتی شد تا بقیه عمر خود را در اسپانیا بگذراند

پس از مدت کوتاهی، چون انزوا و عزلت را دوست میداشت ). 1560(نتقال داد فیلیپ پایتخت را از تولدو به مادرید ا

و در میان جمعیت احساس ناراحتی میکرد، خوان باوتیستا و خوان داررا را مامور کرد که در چهل و سه کیلومتري 

روحانیان،  شمال باختري مادرید ساختمانهایی شامل یک قصر سلطنتی، یک مرکز اداري، یک مدرسه، یک آموزشگاه

زیرا فیلیپ در این هنگام تا اندازهاي که سیاست اجازه میداد  ;یک صومعه، یک کلیسا، یک مقبره عالی بسازند

. در نبرد سن کانتن توپخانه او کلیسایی را که وقف قدیس الورنتیوس شده بود ویران کرده بود. مذهبی شده بود

غلبه بر دشمن، نذر کرده بود که زیارتگاهی را در اسپانیا وقف  فیلیپ براي جبران این توهین و براي سپاسگزاري از

اما با گذشت . نامید)) مقر سلطنتی قدیس الورنتیوس((از این لحاظ همه آن ساختمانهاي وسیع را . این قدیس کند

یا روزگار نام آن به اسکوریال تبدیل یافت، این نام از اسم شهري در آن حدود گرفته شده که از کلمه سکوري 

چون مشهور بود که قدیس الورنتیوس را روي شبکه آهنین سوزاندهاند، . معادن آهن مشتق شده است)) تفاله((

خوان باوتیستا نقشه زمین را طوري طرح کرد که به صورت شبکه باشد، و از هر طرف آن به طرف دیگر تاالرهایی 

  . ساخت که فضاي داخلی قصر به صورت شانزده حیاط درآمد

نگامی که با اتومبیل از مادرید به سوي این قصر حرکت میکند، به این فکر میافتد که در عصري که وسیله انسان ه

تندتري جز اسب براي نقل و انتقال نبود، فیلیپ چگونه میتوانست متصرفات عظیم خود را، از خلوتگاهی که در میان 

امروزه آن ساختمانهاي عظیم متروك . ورتر از آن قصر بودولی مادرید د. هاي غمانگیز از نظر ناپدید بود، اداره کند تپه

متر  224ولی در ابتدا، با نمایی که به سبک رنسانس و به طول  ;شدهاند و جز عدهاي راهب در آنها دیده نمیشود

یا به هاي مخروطی باریک، و با قبه عظیم کلیساي آن به منزله نشانه رعبآوري از قدرت اسپان بود و با آن برجها، مناره

در اینجا بود که پادشاه بر نیمی از کشورهاي کاتولیک فرمان میراند، و . شمار میرفت و با زهد و هنر تزئین شده بود

در اینجا بود که پادشاه میتوانست . انگیزي از سیاست و سنگ درآمده بودند مذهب و دولت به صورت مخلوط شگفت

میان کشیشان، راهبان، و اشیاي مقدس زندگی کند و هر روز چند بار به دلخواه خود و نه در میان درباریان بلکه در 

هاي اسپانیا را دربر گرفت، کتابخانه آن قصر  در اینجا بود که پانتئون اجساد پادشاهان و ملکه. زنگهاي قداس را بشنود

، تینتورتو، ورونز، ال هاي جهان شد، و در تاالر آن پس از چندي شاهکارهاي رافائل، تیسین یکی از غنیترین کتابخانه

گرکو، و والسکوئز گرد آمد، در اینجا بود که پلگرنیو تیبالدي، کاردوتچی، و تسوتکارو از ایتالیا به خوان فرناندث 

ناوارته، لویس دمورالس، لویس د کاربایال، و سایر هنرمندان اسپانیایی پیوستند، و به کشیدن فرسکو روي دیوارها و 

بود، )) دوریک((قصر سلطنتی به صورت سادهاي باقی ماند، و کلیسا اگر چه به سبک سنگین ها پرداختند، خود  قبه

میزي مخصوص مراسم عشاي ربانی داشت که با عقیق، طال، و سنگ سماق میدرخشید و در پشت آن طاقچه پر 
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اطاقها سادهتر بود  تاالر مخصوص پذیرایی از اشراف، عظیم و مجلل بود، ولی اطاق فیلیپ از همه. زیوري دیده میشد

. این قصر نشانه قدرت فیلیپ، و این اطاق حاکی از اخالق و طبیعت او بود. و سادگی حجره تارکان دنیا را داشت

وي میدانست که . فیلیپ بسیار میکوشید که مانند قدیسی زندگی کند، ولی نمیتوانست فراموش کند که پادشاه است

 ;حساس میکرد که از لحاظ سیاسی وظیفه دارد که شان خود را رعایت کندبزرگترین فرمانرواي روي زمین است و ا

ولی به اندازهاي ساده لباس میپوشید که بیگانگانی که براي مالقاتش به اسکوریال میآمدند او را یکی از مستخدمان 

گی او به خانواده چانه برآمدهاش که عالمت پیوست! میدانستند و بدو اجازه میدادند که راهنماي آنها در قصر باشد

هاپسبورگ بود میبایستی راز او را فاش کرده باشد، زیرا چانه افراد این خانواده در حکم نوعی عامل مبارزه با جهان به 

، پیش از آنکه روزگار و محنتهاي آن باعث سختی و صالبت او شود، یکی از سفیران 1559در سال . شمار میرفت

ن متانت و انسانیتی از خود نشان میدهد که هیچ پادشاهی نمیتواند بر او همیشه چنا((ونیزي گفته بود که وي 

داراي مزاجی خوب، طبیعتی مالیم، و معتاد به ((یکی از سفیران انگلستان نیز گفته است که فیلیپ )). سبقت بگیرد

یک بار در دشمنان سرسخت او میگفتند که فیلیپ فقط  ;هیچ کس او را در مال عام خندان ندید)). آرامش است

اما وي در خلوت از مطایبه و شوخی لذت میبرد و با . زندگی تبسم کرد، و آن در مورد کشتار سن بارتلمی بوده است

  . صداي بلند میخندید

او میتوانست آثار  ;فیلیپ با سلیقه و شوق و ذوق به گردآوري کتب میپرداخت، ولی هنر را بر ادبیات ترجیح میداد

همچنین موسیقی را دوست داشت و وقتی که تنها بود، . هد و از کار ال گرکو انتقاد کندخوب تیسین را تشخیص د

فیلیپ از تمام آداب اسپانیایی برخوردار بود، ولی، به دلیل کمرویی، رفتارش عاري از ظرافت، و در . گیتار مینواخت

چار نقرس نشده بود، اندامی تا زمانی که در نتیجه افراط در خوردن شیرینی د. تشریفات خشن به نظر میرسید

فیلیپ از کودکی در معرض بیماري بود، و اگر توانست هفتاد سال عمر کند، تنها به این علت بود که . متناسب داشت

وي امور دولتی را مقدس میدانست و مدت پنجاه سال هر روز به آن . تصمیم داشت وظایف خود را به پایان برساند

میرسید که فیلیپ اعتقاد داشت که خداوند او را از آن لحاظ برگزیده است که جلو  واقعا چنین به نظر. میپرداخت

. موج پروتستانها را بگیرد، و لجاجت مخوف و شقاوت زننده او از همین جا ناشی میشد

 گاهی. و بدي را هرگز فراموش نمیکرد) جز در مورد اگمون(فیلیپ خوبی )). طبعا مایل به اقدامات شدید نبود((ولی 

 ;وي در عصري فاسد، فسادناپذیر بود. کینهجو و بیشتر اوقات بخشنده بود، و صدقه دادن را وظیفه خود میدانست

  . هیچ رشوه یا هدیهاي قادر نبود که او را از تعقیب امور پرهیزگارانهاش باز دارد

تقریبا . جنگی اقدام نکرد از جنگ متنفر بود، هرگز به. فیلیپ از لحاظ رفتار سیاسی به معاصران خود شباهت داشت

فیلیپ . مدت یک نسل توهینهاي انگلستان را تحمل کرد، و سپس به اعزام نیروي دریایی علیه آن کشور دست زد

ظاهرا در توطئهاي به منظور کشتن الیزابت . بیش از همه فرمانروایان زمان خود قادر بود که زهد ریایی نشان دهد

فیلیپ . حکومت او در اسپانیا مستبدانه ولی عادالنه بود. ري استوارت را بگیردشرکت کرد تا بتواند جلو اعدام ما

رفتار )). توجهی خاص به اتباع خود داشت و، تا آنجا که میتوانست، میکوشید تا جلو بیعدالتیهاي اجتماعی را بگیرد((

به طور ((شته باشیم، در جوانی شخصی او بهتر از رفتار پادشاهان قرن شانزدهم بود، اگر قول دشمنان او را قبول دا

سرگرمی عمده او این بود که شبها به طور ناشناس بیرون بیاید تا بتواند در منازل ((، و ))زنندهاي شهوتپرست بود

سالها بعد ویلیام خاموش، که رهبري شورشیان هلندي را به )). فسق و فجور به هرگونه بیعفتی و هرزگی بپردازد

ولی این مرد خشمگین . را متهم به کشتن فرزند و مسموم ساختن زن سوم خود کرد اسکوریالعهده داشت، زاهد 

درباره او فتواي ) که از یسوعیان اسپانیا بود(اما تاریخنویس دلیر و بزرگی به نام ماریانا . نمیتواند مورخ خوبی باشد

بخشندگی، تصمیم، مراقبت و ((این شخص، ضمن آنکه فیلیپ را داراي صفاتی مانند . اده استخصومتآمیز مشابهی د
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متهم )) شهوتپرستی، شقاوت، غرور، خیانت، و صفات بد دیگر((میداند، او را به )) اعتدال در خوراك و آشامیدنی

به هرزگی، اسراف، و شرارت متهم فیلیپ دوم را نمیتوان : ((یکی از مورخان اخیر هلندي چنین نتیجه میگیرد. میکند

و شوهري باوفا و پدري )) وي پس از بازگشت به اسپانیا، تا آنجا که میدانیم، زندگی اخالقی سختی داشت. کرد

، )در آن زمان این مرض مهلک بود(هنگامی که زن سومش، به نام الیزابت دوفرانس، بر اثر آبله بیمار شد . مهربان بود

ر بستر او دور میشد، و حال آنکه وزیرانش از او خواهش میکردند که خود را در معرض ابتالي فیلیپ به ندرت از کنا

پس از مرگ الیزابت، فیلیپ ازدواج سیاسی دیگري کرد، و این بار یکی از شاهزاده خانمهاي . به این بیماري قرار ندهد

درگذشت، و از آن به بعد،  1580ال آن در س. به همسري برگزید) 1570(نام داشت )) آن((متعدد اتریش را که 

در . هاي او خطاب به آنها پر از مطایبه و عشق است نامه. فیلیپ توجه خود را معطوف به پرورش دختران خود کرد

سالهاي آخر عمر، که نگرانیها و شکستها از هر سو او را درمیان گرفته بودند، ایزابل کالرا نزدیکترین مصاحب و تنها 

وي از پسران خود دل . فیلیپ در وصیتنامه خویش او را روشنی چشم خود نامیده است. او شد مایه تسالي خاطر

. خوشی نداشت

کارلوس مزاجی ضعیف . و ترحم باعث شده است که نخستین پسر فیلیپ بیش از خود او معروف شود ادبیاتافسانه و 

ر معرض تب نوبه، مالیخولیا، و خشم و غرور بود، ولی در بخشندگی اسراف میکرد و به وضع وحشیانهاي داشت و د

روزي پدربزرگ خود شارل پنجم را به شوخی مالمت کرد که چرا از موریس دو ساکس در نبرد اینسبروك . دلیر بود

تهیه مقدمات عهدنامه کاتو کامبرزي اگر چه هنگام ))! ولی من هرگز نمیگریختم: ((، و گفت)1552(گریخته است 

مقرر شده بود که الیزابت دو فرانس به عقد ازدواج کارلوس درآید، ولی ضمن امضاي آن عهدنامه، فیلیپ که بر اثر 

مرگ ماري تودور بدون همسر مانده بود، آن شاهزاده خانم را به زنی گرفت تا فرانسه را از دوستی با انگلستان بازدارد 

، عروس به مادرید آمد، و کارلوس با مشاهده زیبایی )1560(سال بعد . شور را معطوف به اسپانیا کندو توجه آن ک

محجوبانه او، شاید از حقی که پدرش به خود اختصاص داده بود، خشمگین شد، ولی دلیلی وجود ندارد که نشان 

  . دهد میان او و این ملکه چهارده ساله روابط عاشقانهاي وجود داشته است

. او را به دانشگاه آلکاال فرستادند 1561در سال . کارلوس، باوجود آنکه بیمار بود، رسما به عنوان ولیعهد معرفی شد

وسالیوس، . وي در آنجا به هنگام تعقیب عاشقانه دختري از پله بر زمین افتاد، سرش شکست، و دچار سرسام شد

ولی مردم عقیده داشتند که بهبود او بر اثر . ادپزشک معروف، جمجمه او را سوراخ کرد و جانش را نجات د

، و میگفتند که این )که یک قرن پیش مرده بود(استخوانهاي راهبی مقدس از فرقه فرانسیسیان صورت گرفته است 

فیلیپ، ضمن نقاهت طوالنی فرزند، در آلکاال ماند و . استخوانها را از قبر بیرون آورده و در کنار شاهزاده نهادهاند

سپس کارلوس را به مادرید بردند، و او در آنجا به اندازه کافی نیرو گرفت و . ر اوقات خود را کنار بستر او گذراندبیشت

بیدادگریهاي او باعث تقویت این سوظن . توانست در مبارزات خیابانی علیه مردان و زنان، به اشراف جوان ملحق شود

فیلیپ از اینکه کارلوس نسبت به . ه مغزش صدمه زده باشدشد که افتادن او ممکن است به طور عالجناپذیري ب

هنگامی که آلوا به مقام فرماندهی در هلند منصوب شد، کارلوس اعتراض . شورشیان هلند دلسوزي میکرد ناراحت بود

ر کرد و گفت که این مقام باید به او تفویض شده باشد، و آلوا را از رفتن به آنجا منع کرد، و وقتی که دوك اصرا

ظاهرا این شاهزاده تا مدتی در این فکر بود که به هلند بگریزد و خود را در . ورزید، با شمشیر آخته به او حمله برد

کارلوس . فیلیپ چند تن از وزیران را با وجود اکراه آنها مامور کرد که مواظب رفتار او باشند. راس شورشیان قرار دهد

دوکا فراهم  000,150انی را براي گردآوري پول به اطراف اعزام داشت و هایی به منظور فرار طرح کرد، و کس نقشه

وي قصد خود را با دون خوان اتریشی در ). 1568ژانویه (بعد دستور داد که هشت اسب براي فرار او تهیه کنند  ;آورد

ر از اسپانیا از طرف فیلیپ چون میترسید که پسرش در فرا. میان نهاد، و او نیز پادشاه را از فکر فرزند آگاه ساخت
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الیزابت ملکه انگلستان و ویلیام خاموش به عنوان رقیبی براي خلع او از سلطنت مورد استفاده واقع شود، دستور داد 

که فرزند را تحت مراقبت شدیدي قرار دهند، و چون کارلوس تهدید کرد که خود را خواهد کشت، فیلیپ او را از 

. لطنتی مادرید محبوس کردحمل اسلحه محروم ساخت و در قصر س

پادشاه که فرزند را . ولی در این هنگام تعصب موجب تشدید این تراژدي شد. تا اینجا رفتار فیلیپ قابل دفاع بود

بدعتگذار پنداشته بود، دستور داد که هیچ کتابی جز کتاب دعا و چند کتاب درسی مخصوص عبادت در اختیار او 

کشیشی به او اخطار کرد که . پا زد و از رعایت هر گونه امر مذهبی چشم پوشیدکارلوس به کتابها پشت . نگذارند

کارلوس در صدد خودکشی . دستگاه تفتیش افکار ممکن است بخواهد که در مورد مسیحی بودن او تحقیق کند

مقداري گوشت و اما وي با امتناع از خوردن غذا تا سه روز، و بعد بلعیدن . برآمد، ولی او را از این کار بازداشتند

. در نتیجه به اسهال شدیدي مبتال شد، مرگ را با آغوش باز پذیرفت. نوشیدن آب یخ، مقصود خود را عملی کرد

پدر خود را بخشید، و در حالی که بیست و سه سال بیش نداشت، درگذشت . آخرین مراسم مذهبی را به جاي آورد

بیشتر . ، وي را به مسموم کردن کارلوس متهم ساختآنتونیو پرث، دشمن تبعیدي فیلیپ). 1568ژوئیه  24(

اروپاییان این اتهام را قبول داشتند، ولی، در نتیجه تحقیقاتی که به عمل آمد، بطالن این موضوع به ثبوت رسیده 

کار رفت یکی از نقاط تاریک پیشینه فیلیپ به شمار اما شدت و خشونتی که در زندانی ساختن آن جوان به  .است

این جوان، که . رفتار او با برادر ناتنی خود، به نام دون خوان اتریشی، سایه دیگري بر تصویر وي میافکند. آید می

 فرزند نامشروع شارل پنجم و باربارا بلومبرگ بود، ظاهرا فیلیپ را به اعجاب وامیداشته و حس حسادت او را تحریک

با وجود این، فیلیپ او را به مقام شاهزادگی رسانید و مامورش کرد که علیه دریازنان الجزایر لشکرکشی . میکرده است

. خوان بخوبی از عهده این کار برآمد. کند

خوان این بار نیز . سپس فیلیپ او را فرمانده نیروي زمینی کرد و علیه موریسکوهاي شورشی غرناطه به جنگ فرستاد

آنگاه فیلیپ او را که در این هنگام جوانی بیست و چهار . ترحم یا اتالف وقت وظیفه خود را به پایان رسانیدبدون 

خوان آنها را در . علیه ترکان عثمانی فرستاد)) آخرین جنگ صلیبی((ساله بود، به عنوان دریاساالر نیروي دریایی در 

و وقتی که از  ;میکرد که شایستگی سلطنت را دارد وي چنین احساس. لپانتو شکست داد و قهرمان مسیحیت شد

  . طرف فیلیپ به عنوان فرمانرواي هلند منصوب شد، دآلزرده گشت

این پادشاه ساکت، که در نتیجه غرور هرگز حاضر نمیشد رفتار خود را در معرض داوري مردم بگذارد یا از آن دفاع 

فیلیپ شخص عادي ولی زیرك و با ذوقی به نام آنتونیو . شدکند، در واقعه غمانگیز دیگري مورد مالمت شدید واقع 

بود، به عضویت شوراي سلطنتی ) شاهزاده ابولی(پرث را، که میگفتند فرزند نامشروع دوست صمیمی او، روي گومث 

، پرث محرم اسرار و شاید عاشق آنا د مندوزا شد که شاهزاده خانم )1573(هنگامی که گومث درگذشت . درآورده بود

میگفتند که خود فیلیپ یازده سال قبل از آن با این زن زیباي یک چشم رابطه داشته . بولی و زنی دسیسهگر بودا

هایی بچیند تا هر  پرث درصدد برآمد که با او توطئه. است، ولی شاید تاریخ به این قضیه جنبهاي عاشقانه داده باشد

اسکوبدو تهدید کرد که گفتگوهاي /نگامی که خوان ده. دو در نتیجه دسترسی به اسرار دولتی فایدهاي ببرند

مشکوك آن دو را افشا خواهد ساخت، پرث، فیلیپ را متقاعد ساخت که اسکوبدو توطئهاي چیده است، و پادشاه به 

پرث مدت شش ماه این اجازه را نزد خود نگاه داشت و سپس آن را اجرا . پرث اجازه داد که خوان را به قتل برساند

هاي پنهانی دون خوان  فیلیپ با خواندن نامه) 1578(سال بعد  ;لیپ را غرق تعجب و پریشانی ساختکرد و فی

اتریشی به بیگناهی اسکوبدو پی برد، پرث را دستگیر کرد، و شاهزاده خانم را در قصرش زندانی ساخت، پرث در 

را به خزانه بازگرداند، اما با کمک  ))ماراودي((12000000نتیجه شکنجه به گناه خود اعتراف نمود و حاضر شد مبلغ 

زن خود به آراگون گریخت و در آنجا دستگاه تفتیش افکار، بنا به توصیه فیلیپ، وي را به اتهام بدعتگذاري تعقیب 
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ین پادشاه نسبت به شاهزاده خانم ابولی اعالم پرث از آنجا به فرانسه گریخت، گرفتاري خود را معلول عشق دیر. کرد

کرد، ضعف نظامی و مالی اسپانیا را به اطالع دولتهاي فرانسه و انگلستان رسانید، و اسکس را بر آن داشت که به 

پرث، پس از آنکه بارها بیهوده کوشید که مورد عفو فیلیپ سوم قرار گیرد و به . کشتیها و سواحل اسپانیا حمله کند

. در پاریس درگذشت 1611در سال . اه برداو پن

اشراف، مانند اعیان فرانسه، نسبت به . فیلیپ حق داشت که نصیحت پدر را در مورد عدم اعتماد به همکاران بپذیرد

و درباره عقاید . فیلیپ نیز میان آنها تفرقه میانداخت. قدرت پادشاه حسد میبردند و از توطئه علیه او ابا نداشتند

و چون به زیردستان خود اعتماد نداشت،  ;ان گزارشهایی دریافت میداشت و سپس تصمیم خود را میگرفتمختلف آن

ها به  ها، الیروبی رودخانه شخصا جزئیات همه کارها از قبیل سیاست پاپ، امور عمومی، معایب محلی، پلها و راه

ن اسپانیا را زیرنظر گرفت و دستور داد که وضع ها، و اصالح و تدوین قوانی منظور کشتیرانی در آنها، تاسیس کتابخانه

. در این باره پانزده جلد کتاب منتشر نشده موجود است. جغرافیایی، تاریخی، و آماري آن کشو را بررسی کنند

گذشته از این، چون بیش از آنچه در وسع او بود کار تقبل میکرد، ناچار به مسامحه و تعلل گرایید، و از این رو 

در . گر حل بسیاري از مسائل را با تصمیم قاطع به تاخیر اندازند، از ضرورت و اهمیت آنها کاسته میشودمیگفت که ا

بعضی موارد، مثال در مورد هلند، هنگامی که او مشغول مطالعه جوانب کار بود یا از بررسی آنها اجتناب میکرد، سیر 

ست خود تمام دستورهاي الزم را براي نمایندگان خود سلطنتی با د)) حجره((فیلیپ در . حوادث به زیان او تمام شد

از این رو توجهی به مجامع . به عقیده او، پادشاه میبایستی داراي قدرت استبدادي باشد. در اقطار جهان مینوشت

ایالتی جز مجمع آراگون نداشت و فرمانها و حتی احکام اعدام را بدون محاکمه علنی صادر میکرد، و استبداد خود را 

  . دین وسیله توجیه مینمود که تنها با این طریقه میتواند فقیران را از تعدي توانگران برکنار داردب

فیلیپ ضمن استبداد خود، و در میان اروپایی که تقریبا به کلی فاسد بود، کارمندانی تربیت کرد و قضاتی پرورد که 

ازنده اخالق و محافظ پادشاه میدانست، مانند هنري این پادشاه، اگر چه کلیسا را س. نسبتا با کفایت و عادل بودند

فیلیپ به اندازهاي به وحدت . مذهب را در اسپانیا تابع دولت ساخت) فرمانروایان انگلستان(هشتم و الیزابت اول 

سلطنت نکنم بهتر است تا اینکه پادشاه : ((مذهبی به عنوان یکی از ارکان حکومت اهمیت میداد که میگفت

وي از آنجا که تصور میکرد موریسکوها ضمن پذیرفتن آیین کاتولیک هنوز مراسم اسالم را به )). اشمبدعتگذاران ب

و به موجب آن مراسم اسالمی، استفاده از زبان عربی، و داشتن کتابهاي ) 1567(جاي میآورند، دستوري صادر کرد 

سیعی واقع در جنوب غرناطه را به تصرف ، ناحیه و)1568(موریسکوها سر به شورش برداشتند . عربی، را ممنوع کرد

درآوردند، عیسویان را به قتل رساندند، کشیشان را شکنجه دادند، و زنان و کودکان را در ازاي دریافت باروت و توپ 

. به اعراب شمال افریقا فروختند

لت غرناطه بیرون موریسکوها را از ایا. پس از دو سال خونریزي رقابتآمیز، قواي دولتی شورش را سرکوب کردند

هاي مسیحیان گذاشتند، و  راندند، آنها را در میان جوامع مسیحی در کاستیل پراکنده کردند، کودکان آنها را در خانه

فیلیپ، که . آنها را مجبور کردند که به مدرسه بروند براي نخستین بار بود که در اروپا چنین وضعی پیش میآمد

صور میکرد که موریسکوهاي واالنس و کاتالونیا با دشمن رابطه دارند، ولی به مشغول جنگ با ترکان عثمانی بود، ت

  . اندازهاي گرفتار بود که حل مرحله آخر این مشکل را به جانشین خود واگذاشت

پدر او دفاع از مسیحیت را در مقابل اسالم به عنوان یکی از سیاستهاي عمده سلسله هاپسبورگ براي او به ارث نهاده 

با ونیز و پاپ در جهادي به منظور پایان دادن به تسلط ترکان عثمانی بر دریاي مدیترانه  1570در سال  وي. بود

ضمن آنکه فیلیپ نقشه میکشید و سه متفق مشغول گردآوري کشتی بودند، قبرس به تصرف دشمن . شرکت کرد

سپس در سر هر . آورده بودند سرباز فراهم 29000ملوان و  50000کشتی،  208، آنها 1571تا تابستان . درآمد
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کشتی صلیبی نهادند، براي پرچمها برکت طلبیدند، دستهجمعی سرود مذهبی خواندند، و دریاساالر جوان ندایی به 

 1571سپتامبر  16در )). مسیح سردار شماست و شما به خاطر صلیب میجنگید: ((منظور جهاد در داد و گفت

از آنجا که اسپانیا بیش از دیگران کشتی و . او بر دریاي مدیترانه پایان دادندکشتیها بر دشمن غلبه کردند و به تسلط 

فیلیپ به اوج عظمت خود نزدیک شد، ولی  ;سرباز تهیه کرده بود، افتخار نبرد لپانتو نصیب دون خوان و پادشاه شد

شی اهمیت داشت به و آن کشور را، که از لحاظ سوقالجی) 1580(وقتی به آن رسید که پرتغال را به ارث برد 

  . متصرفات وسیع خود افزود

وي شنیده بود که کولینیی، رهبر پروتستانها، شارل دوم پادشاه . تنها موضوعی که براي او باقی ماند مسئله هلند بود

. فرانسه را تقریبا متقاعد ساخته است که فرانسه باید به شورشیان بپیوندند، و از این موضوع سخت برآشفته بود

ی که خبر رسید شارل نهم پروتستانها را در کشتار سن بارتلمی قتل عام کرده است، فیلیپ شاد شد و در هنگام

از این رو موجبات قتل ویلیام خاموش را فراهم ساخت، ولی کوشید . تصمیم خود علیه هلندیها بیشتر پافشاري کرد

به او نکرد، و فیلیپ به خانواده گیز و اتحادیه اما هانري توجهی . که دوستی هانري دوناوار را با پول به دست آورد

کاتولیک پول داد و به فکر آن افتاد که دختر خود را ملکه فرانسه کند تا فرانسه و اسپانیا به کمک یکدیگر هلندیها را 

شکست دهند، ماري استوارت را بر تخت سلطنت انگلستان بنشانند، و در همه جا به حیات مذهب پروتستان خاتمه 

، فیلیپ، )1587(و ماري استوارت را به قتل رسانید ) 1585(هنگامی که الیزابت براي هلندیها کمک فرستاد . ددهن

پس از آنکه حمله کشتیهاي انگلیسی را بر سفاین، سواحل، و ذخایر اسپانیا سالها با خونسردي و از راه سیاست تحمل 

. ا دچار ورشکستگی ساختکرد، در صدد جنگ برآمد و براي تجهیز کشتیها دولت خود ر

همه مردم اسپانیا با این عمل موافقت کردند، براي پیروزي او دعا خواندند، و احساس کردند که سرنوشت آن کشتیها 

فیلیپ این شکست ننگآمیز را با خونسردي ظاهري تحمل کرد و گفت که آن کشتیها . تاریخ اروپا را تغییر خواهد داد

با آنکه وي ده سال دیگر زنده ماند و نبرد را ادامه داد، ولی آن  .استنه با بادها فرستاده را براي مبارزه با مردان و 

وي به دشواري . و یک قرن طول کشید تا اسپانیا به شکست خود اعتراف نمود ;واقعه روحیه او را خراب کرد

باوجود این، ممکن . خداوند او را، پس از سی سال مبارزه به خاطر مذهب، رها کرده باشدمیتوانست باور کند که 

است سرانجام به این حقیقت تلخ پی برده باشد که پس از آنکه ملت خود را بر اثر فشار مالیات فقیر کرد، در همه 

را دوباره تسخیر کرده بودند و  که تونس(چیز، به استثناي تصرف تصادفی پرتغال و دفع موقتی حمله ترکان عثمانی 

هانري چهارم در فرانسه به سوي پیروزي پیش . ، با ناکامی رو به رو شده است)بتدریج قدرت خود را باز مییافتند

پاپ حاضر نبود که پشیزي براي مخارج کشتیهاي  ;هلندیها به طرزي آشتیناپذیر در حال عصیان بودند ;میرفت

انگلستان بر دریاها و پس از  ;ان در شمال اروپا، که رو به ترقی بود، پیشرفت میکردمذهب پروتست ;اسپانیا بپردازد

و آن زن شرور شگفتانگیز، یعنی الیزابت، هنوز برتخت بید خورده  ;مدت کوتاهی بر امریکا و مشرق تسلط مییافت

  . خود نشسته و بیش از سایر فرمانروایان عصر خویش سلطنت کرده بود

زن . و بیماري موجبات خواري این پادشاه را، که روزگاري مغرور و بیپروا بود، فراهم آورد محرومیت و تنهایی

از سه فرزندي که این زن به دنیا آورده بود، تنها یکی و آن هم جوانک میانه  ;در گذشته بود 1580چهارمش در 

. د در آن هرگز غروب نکرده بودحالی باقی مانده بود که میبایستی وارث نخستین امپراطوري وسیعی شود که خورشی

مردم هنوز به فیلیپ، باوجود اشتباهات و شکستهایش، احترام میگذاشتند و اطمینان داشتند که به خاطر موضوعی 

مقدس زحمت کشیده و در صحنه سیاست بیوجدانتر از دشمنان خود نبوده است و، بی آنکه او را مالمت کنند، 

در پایان عمر، آخرین ارث . تصادي، مالیاتی، و شکستهاي او بود، تحمل میکردندبدبختی خود را، که معلول سیاست اق

یک چشم او در نتیجه آب مروارید معیوب شد، و . پدرش، یعنی نقرس، اعضاي او را درهم فشرد و باعث فلج وي شد
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یال بردند و وي را در ، او را با تخت روان به اسکور1598در ماه ژوئن . اي بر روي پوستش پدید آمدند زخمهاي زننده

  . همان اطاق مورد پسندش گذاشتند، تا از پنجره آن بتواند محراب بلند کلیسا را ببیند

مدت پنجاه و سه روز در حال پوسیدگی باقی ماند و این رنج را، به امید آنکه خداوند ایمان او را میآزماید، تحمل کرد 

در این مدت صلیبی را در آغوش میفشرد و میبوسید و دعا . دو آن ایمان را تا پایان وحشتناك عمر خود حفظ نمو

سپس به . آنگاه، به عنوان آخرین عمل خیر زندگی خویش، دستور داد که چند تن از زندانیان را رها کنند. میخواند

ده دنبال پسر خود فرستاد و به او نصیحت کرد که همیشه رحیم و عادل باشد، و به او تذکر داد که پایان خوارکنن

. پایان پذیرفت 1598سپتامبر  13رنج و عذاب او در . قدرت دنیوي را مشاهده کند

فیلیپ مساعی خود را با هوش و فراستی، که در نتیجه تربیت مخصوصی محدود شده بود و براي امپراطوري او 

. و غیرواقعی بوده باشدمعلوم نیست که ایمان ا. کفایت نمیکرد و متناسب با مسئولیتهاي متعدد او نبود، به کار برد

فقط احساس میکنم که او مانند پیروان سایر مذاهب آن عصر متعصب و بیرحم بود و ایمانش، در حالی که باعث 

ولی او آن دیوي نبود که قلم . تیرگی و بدبختی ملت او شد، از شدت فقر و فاقه آنان کاست و غرور وي را افزایش داد

به استثناي هانري (اه به عقیده خودش مانند هر یک از فرمانروایان آن قرن این پادش. دشمنان تصویر کرده بود

در زندگی زناشویی خویش عفیف بود و خانواده خود را دوست میداشت و مورد عالقه . عادل و بخشنده بود) چهارم

یر بود و کارها را به در سختی دل ;شدید آنها بود، و اگر آنان با او مخالفت میکردند، خونسردي خود را از دست نمیداد

  . فیلیپ دین میراث فراوان و بدبخت کننده خود را بخوبی ادا کرد. دقت انجام میداد

III  -1621-1598: فیلیپ سوم  

پدرش با مشاهده تنبلی فرزند و عدم مال اندیشی او لب . وارث او، فیلیپ سوم، فیلیپ سوم، با او کامال مغایرت داشت

خداوند، که اینهمه سرزمین به من عطا فرموده، پسري به من نداده است که : ((بود به شکایت گشوده و چنین گفته

فیلیپ سوم، که در این هنگام بیست سال بیشتر نداشت، از پدرش پارساتر بود، و شایع بود )). بر آنها فرمانروایی کند

هی را نداشت، و از این رو وي خجول و مطبع بود و اصال شایستگی فرماند. که حتی گناه کوچکی مرتکب نشده است

  . زمام حکومت را به دست فرانثیسکو گومث د ساند و وال اي روخاس، دوك لرما، رها کرد

ولی از خود نیز غافل نبود . دوك لرما مردي خیرخواه بود، زیرا تقریبا همه خویشان خود را به مناصب پرسود رسانید

تی اندوخت که مردم از روي خشم آن را بالغ بر و ضمن بیست سال حکومت در مقام صدر اعظمی چنان ثرو

اما براي خزانه نیز وجوهی اندوخت و با آن دو دسته کشتی جنگی علیه انگلستان به راه . دوکا دانستند 44000000

دوك لرما به اندازهاي عقل . ، ولی هر دو در نتیجه باد نامساعد در هم شکستند)1601و  1599سالهاي (انداخت 

از تمایالت صلح جویانه جیمز اول استقبال کرد، و میان انگلستان و اسپانیا، پس از نوزده سال جنگ،  سلیم داشت که

جنگ با هلند همچنان ادامه یافت و باعث خروج طالهایی شد که از امریکا وارد ). 1604(عهدنامه صلح به امضا رسید 

یازمندیهاي سرداران گرفتار و مخارج شخصی دوك لرما نمیدانست که با عواید کشور فرسوده خود چگونه ن. میشد

و چون میدانست که امتناع بیشتر در شناختن استقالل هلند سودي نخواهد داشت، با این کشور  ;خود را تامین کند

دوك . اما اقدام بعدي او مانند جنگ مستلزم مخارج بود). 1609(عهدنامه صلحی براي مدت دوازده سال منعقد کرد

وي، در نتیجه تعصب خویش، از این کشاورزان . بود که سی هزار خانواده موریسکو در آن میزیستندلرما اهل واالنس 

و صنعتگران، که بر اثر کوشش و صرفهجویی خود متمول شده بودند و در میان عیسویان فقیر ولی مغرور زندگی 

جر و تعقیب خود به وسیله و میدانست که این مسلمانان مسیحی شده هنوز خاطره تلخ ز ;میکردند، تنفر داشت

فیلیپ دوم را از یاد نبردهاند، و با مسلمانان افریقا، ترکان عثمانی، و هانري چهارم، پادشاه فرانسه، که امیدوار بودند 

موریسکوها وظایف خود را نسبت به کشور . آمیز دارند به موقع خود در اسپانیا شورشهایی برانگیزند، روابط خیانت
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ردند، زیرا شراب نمینوشیدند و زیاد گوشت نمیخوردند، واز این رو همه مالیاتی که بر این کاالها خویش به جا نمیآو

  . بسته شده بود تقریبا بر مسیحیان اسپانیا تحمیل میشد

سروانتس اظهار نگرانی میکرد که مبادا موریسکوها، که بندرت مجرد میماندند، فرزندان بیشتري داشته باشند و بر 

خوان د ریبرا، اسقف اعظم واالنس، یادداشتهایی به فیلیپ سوم تقدیم . در اسپانیا مسلط شوند)) دیمیمسیحیان ق((

و اظهار داشت که مصایبی . و از وي تقاضا کرد که همه موریسکوهاي هفت سال به باال را اخراج کند) 1602(داشت 

به منزله مجازاتی است ) جنگ با انگلستان به انضمام نابودي کشتیهاي آن کشور در(که دامنگیر اسپانیا شده است 

و باید، این عیسویان ظاهري را یا طرد کرد، یا در  ;در اسپانیا معین فرموده است)) کفار((که خداوند به سبب اقامت 

اما برخالف اخطارهاي پاپ، و . پردازندکشتیها به کار گماشت، یا به امریکا فرستاد تا مانند غالمان در معادن به کار 

فرمانی صادر  1609علیرغم اعتراضات مالکانی که از ماالالجاره زارعان موریسکو استفاده میکردند، دوك لرما در سال 

کرد که به موجب آن همه موریسکوهاي واالنس میبایستی ظرف سه روز سوار کشتیهایی که جهت آنها تعیین شده 

مناظري که هنگام . ست بشوند و به افریقا بروند، و ضمنا اموالی را انتخاب کنند که بتوانند بر پشت خود حمل کنندا

هاي پریشان، خود را مجبور دیدند که دارایی  خانواده. سال قبل دیده شده بود، تکرار شد 117طرد یهودیها در 

اموال عدهاي از آنها ضمن حرکت . ي بسیار به بندرها رفتندسپس پیاده و با دشوار. خویش را با زیانی تمام بفروشند

و چون به افریقا رسیدند، از اینکه سرزمینی اسالمی را میدیدند، شاد  ;به غارت رفت و جمعی از آنان کشته شدند

 ، عده دیگري از16091610در زمستان . ولی دو سوم آنها در نتیجه قحطی یا حمالت مسیحیان از میان رفتند. شدند

روي هم رفته چهارصد هزار نفر از پرکارترین ساکنان اسپانیا از آن کشور  ;موریسکوها از ایاالت اسپانیا طرد شدند

به عقیده مردم، این عمل به منزله افتخار آمیزترین اقدام دولت بود، و . بیرون رانده شدند و اموال آنها ضبط شد

ند بر اثر طرد کفار خشنود شده است، عصر بهتري آغاز خواهد اسپانیاییهاي سادهدل تصور میکردند اکنون که خداو

دوکا، پسرش  000,250پولی که از ضبط اموال موریسکوها به دست آمد باعث رضاي درباریان شد، دوك لرما . شد

. دوکا به جیب زدند 150000دوکا، و دختر و دامادش  100000

ر پادشاه و درباریان، رشوهخواري کارمندان، و هرج و مرج طمع و بیمباالتی دوك لرما اسراف و تبذی 1618تا سال 

امور اقتصاد ناشی از طرد موریسکوها اسپانیا را به روزي انداخته بودند که حتی پادشاه بیکار لزوم تغییر را احساس 

ماشت، وي بر اثر تصمیمی ناگهانی دوك لرما را معزول کرد، ولی فرزند او به نام دوك اوسدا را به صدارت گ. کرد

. دوك لرما با نزاکت خود را کنار کشید و به منصب کاردینالی رسید و هفت سال دیگر در زهد و تقوا و ثروت زیست

، شوراي کاستیل به پادشاه اخطار کرد که مملکت در نتیجه مالیاتهاي سنگین به کلی ویران خواهد 1621در سال 

پادشاه نیز پذیرفت و سپس به مسافرتی رفت که با . کندجویی  شد، و از وي استدعا کرد که در مخارج خود صرفه

وي در همان سال درگذشت و کشوري پهناور و ضعیف، حکومتی فاسد و بیکفایت، و . مخارج هنگفت به پایان رسید

او وضعی به وجود آورده بود که اشراف اسپانیا . جمعیتی فقیر و گدامنش و دزد صفت براي فرزند خود به ارث گذاشت

سبب غرور خویش حاضر به پرداخت مالیات نبودند، و کلیسایی تشکیل داده بود که قوه فکر و اراده را از مردم  نیز به

  . سلب کرده بود و از خرافهپرستی آنان براي گردآوري ثروت استفاده میبرد

IV -1665- 1621: فیلیپ چهارم   

هیئت ظاهري او را از تصویرهاي فراوانی . داشتفرزند فیلیپ سوم در همه چیز، جز اسراف و تبذیر، با پدر اختالف 

) 1624(سالگی  در موزه مترپلتین نیویورك تصویري از او در نوزده ;که والسکوئز از او کشیده است میشناسیم

در  ;مضبوط است و او را جوانی خوش اندام و زردمو نشان میدهد که در آن سن و سال در حال فربه شدن است

 ;ویري از بیست و هفت سالگی او وجود دارد که او را جوانی با نشاط و گستاخ نشان میدهدگالري ملی در لندن تص
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در پرادو او را . همچنین در آنجا تصویري از او در پنجاهسالگی دیده میشود و پیداست که نیرومند و متفکر بوده است

ورانس، تورن، وین، و سینسیناتی گذشته از این، تصویرهایی از او در فل ;در پنج مرحله عظمت و پیري میبینیم

ولی آن تصویرها فقط . مضبوط است، و میتوان گفت که وي نیمی از عمر خود را در کارگاه والسکوئز گذرانده است

و اگر در تصویرهایی که  ;هاي رسمی وي را نشان میدهند، و او در حقیقت تا این اندازه موقر و مغرور نبود جنبه

به احتمال قوي، او  ;ادشاه کشیده است بیشتر دقت کنیم، شاید او را مهربانتر بدانیموالسکوئز از کودکان این پ

در واقع، فیلیپ چهارم مردي مهربان بود و هنرمندان، . کودکان خود را مثل ما بیش از اندازه دوست میداشت

و تابلو و دربار و شکار مثل پدرش آدمی نیمه مقدس نبود و از غذا و زن و نمایش . نویسندگان، و زنان را مینواخت

شاید هم، . لذت میبرد و میخواست، حتی در کشوري که رو به انحطاط میرفت، از زندگی حداکثر استفاده را ببرد

هاي قبل و  چون زندگی را تا آن اندازه دوست میداشت، شعر و درام و نقاشی و مجسمهسازي در زمان او بیش از دوره

امی که تفریحات او بیش از حد میشدند، به دعا میپرداخت و براي هموار کردن هنگ. بعد از سلطنت وي ترقی کردند

این پادشاه داراي سی و دو فرزند حرامزاده بود که از . راه خود به سوي بهشت به اعمال خوب خویش تکیه میکرد

کومت نداشت، فیلیپ چهارم، به سبب آنکه وقت کافی براي ح. میان آنها فقط هشت نفر را به فرزندي قبول داشت

. ترین شخصیتهاي سیاسی قرن هفدهم، یعنی کنت اولیوارس، سپرد اختیارات و وظایف خود را به یکی از برجسته

انگیز شبیه زندگی ریشیلو بود، ولی مسیر  به طرزي شگفت) کنده د اولیوارس(دوره زندگی دون گاسپار د گوثمان 

، بر سر تفوق بر اروپا، جنگهاي خونینی با آن )16211642(این کنت بزرگ مدت بیست و یک سال . دیگري داشت

والسکوئز، بدون ترس و عیبجویی، تصویر اولیوارس . کاردینال زیرك کرد و هوش و فراست خود را علیه او به کار برد

را در کمال قدرت او، با آن سبیلهاي سهمگینش که به شمشیري وحشتناك شباهت داشت، و با آن لباسها و بندها و 

نقایص او عبارتند از غروري امپراطوري، سنگدلی، و . یرها و کلیدهایی که حاکی از قدرت اویند، کشیده استزنج

در نتیجه همگی از او روي برگرداندند، مگر کسانی که از عالقه و کوشش او در راه خدمت به  ;عصبانیتی شدید

، امساك در غذا، )جز به خاطر سرگرمی پادشاه(اسپانیا، شرافت او در محیطی فاسد، بیاعتنایی او به لذات دنیوي 

اولیوارس بسیار میکوشید که معایب را برطرف . سادگی زندگی، و کمک صمیمانه او به ادبیات و هنر خبر داشتند

خواري را بگیرد، پولهاي اختالس شده دولت را به خزانه بازگرداند، از مخارج دستگاه سلطنتی بکاهد،  کند، جلو رشوه

. جب و حیا را در لباس و تجهیزات معمول دارد، و حتی مانع از ظلم و شقاوت دستگاه تفتیش افکار شوداقتصاد و ح

از سپیده دم تا زمانی که خستگی او را . وي همه مسئولیتهاي اداري، سیاسی، دیپلماتیک، و جنگی را به عهده گرفت

با همان خلوص نیت بتدریج و زیرکانه و بیرحمانه بدبختی او در این بود که ریشیلیو نیز . از پاي انداخت کار میکرد

براي مقابله با این خطر مهلک، اسپانیا احتیاج . اساس قدرت خانواده هاپسبورگ را در اتریش و اسپانیا متزلزل میکرد

د در جنگ هاي والتلین، و هلند داشت، و مجبور بو به نگاه داشتن قوا در کاتالونیا، پرتغال، فرانسه، ناپل، مانتوا، گردنه

  . سی ساله شرکت کند

از این لحاظ، مالیات بر کاال به . ولی نگاه داشتن قوا مستلزم پول بود، و تهیه پول بدون مالیات گیري امکان نداشت

گردآورندگان مالیات هم دو سوم مالیات را قبل از ارسال آن  ;چهارده درصد افزایش یافت و باعث وقفه در تجارت شد

پرستانه، وضع اقتصادي اسپانیا را براي حفظ  بدین ترتیب، اولیوارس، با تصمیمی میهن. یکردندبه خزانه اختالس م

در اینجا الزم نیست که به ذکر آن مبارزه خونین بپردازیم، زیرا درباره ارزیابی بشریت . قدرت سیاسی آن خراب کرد

بود و ربطی به اصول نداشت و هر یک از دو این مبارزه به منزله نوعی زورآزمایی . چیزي به اطالعات ما نمیافزاید

چنانکه ریشلیو براي سربازان پروتستان در آلمان، که  ;طرف، به منظور پیروزي نظامی، مذهب را کنار گذاشت

دوکا به دوك رو آن  300000مشغول مبارزه با اتریشیهاي کاتولیک بودند، کمک میفرستاد، و اولیوارس هر ساله 
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قدرت دریایی اسپانیا در نبرد داونز . فرانسه را که سر به شورش برداشته بودند تقویت کندمیداد تا پروتستانهاي 

و روکروا ) 1642(به وسیله هلندیها درهم شکسته شد، و نیروي زمینی آن به وسیله فرانسویها در روسیون ) 1639(

و  ;)1640(را اعالم داشتند  ضمن گرفتاریهاي اسپانیا، پرتغال و کاتالونیا استقالل خود. مضمحل گشت) 1643(

سرانجام، آن پادشاه مهربان، که ضمن . جمهوري کاتاالن، به کمک فرانسه، مدت نوزده سال با کاستیل نبرد کرد

اولیوارس از مادرید، که ساکنانش ). 1643(مصایب بسیار به وزیر خویش اطمینان یافته بود، با اکراه او را معزول کرد 

خت و به تورو، که نقطهاي دور دست بود، رفت و در آنجا دو سال بعد در حال جنون با او مخالف بودند، گری

مخارج شخصی را تقلیل داد، و . فیلیپ از این تاریخ به بعد تا مدتی زمام امور را شخصا به دست گرفت. درگذشت

  . ك یا نظارت او بودولی علل انحطاط اسپانیا خارج از حوزه در. خود را در کمال خلوص نیت وقف امور دولتی کرد

اسپانیا هنگام انعقاد . جنگ ادامه یافت، مالیاتها همچنان در حال تزاید بودند، و مقدار محصول و جمعیت کمتر میشد

عاجز و ناتوان بود، و از این رو مجبور شد استقالل هلند را تقریبا پس از یک قرن ) 1648(عهدنامه صلح وستفالی 

در میان . رسما تفوق فرانسه را در اروپا برقرار ساخت) 1659(عهدنامه صلح پیرنه  .جنگ بیهوده به رسمیت بشناسد

و دو سال بعد تنها فرزند او، دون  ;)1644(این مصیبتها، زن باوفا و صبور فیلیپ، به نام ایزابل دوبوربون، درگذشت 

ي پادشاه یک دختر حاللزاده به نام برا. بالتاسار کارلوس، که والسکوئز تصویر زیبایی از او کشیده است، وفات یافت

فیلیپ که مشتاق بود وارثی داشته باشد، در چهل و چهار . ماریا ترسا باقی ماند، که او را نیز به لویی چهاردهم داد

  . با یکی از خویشان خود به نام ماریاناي اتریشی، که نامزد بالتاسار شده بود، ازدواج کرد) 1649(سالگی 

یید، یکی فیلیپ پروسپر، که در چهار سالگی درگذشت، و دیگري شارل دوم، کارلوس دوم آینده، این زن دو فرزند زا

پادشاه خسته و فرسوده، که از وجود سنگی در کیسه صفراي خود رنج میکشید، و بر اثر خونریزي ضعیف شده و .بود

وضوع خشنود بود که وارثی دارد، و از این م) 1665(از دست راهبان جادوگر به ستوه آمده بود، دل بر هالك نهاد 

. ولی غافل از آن بود که فرزند نیمه دیوانهاش سراسر اسپانیا را براي فرانسه به ارث خواهد نهاد

V -1668-1557: پرتغال   

این کشور استقالل خود را از دست داد و دوباره آن را بازیافت، و : طی این سالها سه واقعه در پرتغال روي داد

طلبی را درك کرد، مثل آن کشور گرفتار  پرتغال نیز مانند اسپانیا لذت توسعه. منظومه لوزیاد را سرود کاموئش

سرعت تکامل مستعمرات آن دولت باعث شد . تعصب مذهبی شدید شد، و زودتر از اسپانیا در سراشیب انحطاط افتاد

امور کشاورزي متروك ماند یا به غالمان بیروح و نومید محول  ;دلیر آن از کشور اصلی خود دور شوند که بیشتر افراد

لیسبون پر از کارمندان فاسد، بازرگانان طماع، و رنجبران فقیري شد که همگی به ضرر امپراطوري یا تجارت  ;گردد

امات یسیوعیها داراي شور و هیجان مذهبی شده سباستیان، که پادشاهی جوان بود و بر اثر اقد. خارجی کار میکردند

بود، به دایی مادر خود، فیلیپ دوم، پیشنهاد کرد که به اتفاق یکدیگر مراکش را فتح کنند، و ساکنان آنجا را به آیین 

ی فیلیپ، که در جاي دیگر گرفتار بود، این پیشنهاد را نپذیرفت، و سباستیان در صدد برآمد که بتنهای. مسیح درآورند

و هنگامی که  ;فیلیپ به او اخطار کرد که منابع پرتغال براي چنین مبارزهاي کافی نخواهد بود. این کار را انجام دهد

اگر او موفق شود، داماد خوبی : ((سباستیان در اجراي قصد خود پافشاري کرد، فیلیپ به شوراي سلطنتی خود گفت

سباستیان به مراکش حمله کرد، ولی در )). خواهیم آورد اگر شکست بخورد، مملکت خوبی به دست ;خواهیم داشت

چون این پادشاه هرگز ازدواج نکرده و وارثی از خود به جاي ). 1578(نبرد القصرالکبیر شکست خورد و به قتل رسید 

درگذشت،  1580ولی هانري نیز بدون وارث در سال . نگذاشته بود، سلطنت به عم پدرش کاردینال هانري رسید

  . تا آن تاریخ در پرتغال حکومت کرده بود، منقرض شد 1385ترتیب سلسله اویش، که از وبدین 
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فیلیپ و امانوئل فیلیبر، دوك ساووا، به عنوان نوادگان . این واقعه فرصتی را پیش آورد که فیلیپ در انتظارش بود

- مجلس–)) کورتس. ((یآمدندمانوئل، پادشاه پرتغال، نزدیکترین وارث تخت و تاج سلطنتی این کشور به شمار م

. پرتغال فیلیپ را به سلطنت برداشت، و بعضی از مدعیان او علم مخالفت برافراشتند، ولی آلوا، که سرداري مخوف بود

، به عنوان فیلیپ اول پادشاه پرتغال، وارد لیسبون شدو و به وسیله 1581فیلیپ دوم در سال  ;فتنه آنان را فرونشاند

گذشته از این، به سربازان خود دستور داد که از نهب و . ید که دل ملت را به دست آوردحسن سلوك و رشوه کوش

شماره سربازانی که به جرم چنین تخطیهایی به دار آویخته شدند به اندازهاي زیاد . غارت در اطراف شهر بپرهیزند

ال را به دست ماموران پرتغالی فیلیپ وعده داد که سرزمین پرتغ. شد که آلوا بیم داشت که دچار کمبود طناب شود

تا زمانی . بسپارد، به هیچ اسپانیایی در پرتغال کاري رجوع نکند، و آزادیها و امتیازات مردم آن کشور را محفوظ بدارد

بدین ترتیب، فیلیپ با سهولتی شگفتانگیز وارث نیروي دریایی و . ها انجام گرفت که وي زنده بود، این وعده

خطی که سابقا پاپ میان متصرفات اسپانیا و پرتغال . افریقا، آسیا، و امریکاي جنوبی شدمستعمرات پرتغال در 

کشیده بود از بین رفت و در این هنگام مقتدرترین پادشاه اروپا که نیرومندتر هم شده بود، درصدد برآمد که با حمله 

. به انگلستان خود را نابود کند

شد، بزرگترین شاعر پرتغال مشغول ستایش از  انیا و هلند تقسیم میدر ایامی که امپراطوري پرتغال میان اسپ

کسانی که با تاریخ : در اینجا باز سدهاي ملیت و زبان مانع میشوند که مطلبی را بفهمیم. پیروزیهاي کشورش بود

ش د کاموئش پرتغال آشنا نیستند و معنی و موسیقی زبان پرتغالی را درك نمیکنند چگونه میتوانند درباره آثار لوی

یکی از نیاکانش مانند خود . داوري کنند کاموئش، پیش از آنکه داستان خود را بنویسد، در ماجراهاي آن شرکت کرد

پدرش، که ناخدایی فقیر بود، . مادربزرگش از خویشان واسکودوگاما بود که قهرمان لوزیاد است. او سرباز و شاعر بود

احتمال دارد که آن . پیش از تولد لویش، در لیسبون یا کویمبرا درگذشتدر نزدیکی گوا دچار طوفان شد و اندکی 

جوان در دانشگاه به تحصیل پرداخته باشد، زیرا در اشعارش انعکاسهایی از اشعار کاتولوس، ویرژیل، هوراس، واووید 

ي برف و مویی به صورتی به سفید((زن زیبایی را دید که  ;داستان عاشقانه خود او در کلیسا آغاز شد. وجود دارد

شاید بعضی از ابیات او باعث رنجش دربار شده . و از آن لحظه به بعد به شاعري پرداخت ;داشت)) درخشندگی طال

باشند، زیرا او را به دهکدهاي در کنار رود تاگوس تبعید کردند، و او در آنجا به فکر ساختن حماسهاي افتاد که 

دولت، که )). ادت ازمیر را، با وجود آنکه زادگاه هومر است، برانگیزدباعث افزایش عظمت پرتغال شود و حس حس((

و او در  ;قدر او را نمیدانست، تبعیدش کرد، و به عبارت دیگر وي را جهت انجام دادن خدمت نظام به سبته فرستاد

ند تن از پس از مراجعت به لیسبون، به طرفداري چ. آنجا در جنگ یا زد و خوردي یک چشم خود را از دست داد

دوستان در نزاعی شرکت جست و مدت هشت ماه را در زندان گذرانید، و ظاهرا هنگامی که آزاد شد، قول داد در 

، در بیست و نه سالگی، به عنوان سربازي ساده سوار کشتی فراندهی 1553مارس  26در . خارج از کشور خدمت کند

. آلوارش کابرال شد و به سوي هند حرکت کرد

در سپتامبر . واري شبهاي مرطوب را ضمن سفر ششماهه خود با ساختن دو قسمت از لوزیاد تحمل کردکاموئش دش

وي در جنگهاي بسیاري در ساحل ماالبار، سواحل عربستان، مومباسا، . رسید) سدوم پرتغال در هند(کشتی او به گوا 

ا به شرح خود، شمشیري در دست و در این جنگها، بن ;شرکت جست) سدوم پرتغال در چین(هند شرقی، و ماکائو 

مینامیدند، ظاهرا از شمشیر او بیش از )) الفزن((دوستانش او را ترینکافورتس یعنی . قلمی در دست دیگر داشت

در ماکائو غاري وجود دارد که هنوز به نام محلی است که کاموئش در آنجا قسمتی از اشعار خود . قلمش میترسیدند

درباره او در دست است که طبق آن او را، به علتی که معلوم نیست، در غل و زنجیر از داستان مشکوکی . را نگاشت

بدون (در داستان دیگري گفته میشود که چگونه کشتی او در سواحل کامبوج غرق شد، و لویش . ماکائو بازگرداندند
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ولی در آن واقعه . ساحل رسانیددر حالیکه اثر حماسی خود را به دندان گرفته بود، شناکنان خود را به ) غل و زنجیر

. ها سرگشتگی، عاقبت به گوا رسید، و پس از چندي به زندان افتاد وي پس از ماه. محبوبه چینی خود را از دست داد

نایبالسلطنه، که نسبت به او نظر خوبی داشت، او . بعد از رهایی از زندان، این بار به سبب مقروض بودن، محبوس شد

هاي مختلفی را به دوستی برگزیند که  مند شود و رفیقه تا مدت کوتاهی توانست از زندگی بهره را رها کرد، و شاعر

ولی پولش در موزامبیک . پولی قرض گرفت و به سوي پرتغال عزیمت کرد 1567در سال . هر کدام به رنگی بودند

، کرایه او را دادند، و به پرتغال بعضی از یاران او قرضش را پرداختند. تمام شد، و در آنجا مدت دو سال درنگ کرد

سباستیان، پادشاه پرتغال، مستمري مختصري براي او تعیین کرد، و شعرش . تنها دارایی او قلم او بود. بازش آوردند

 1580کاموئش در . ، و بعد از آن مدت هشت سال زندگی آرام و خسیسانهاي داشت)1572(سرانجام به چاپ رسید 

پرتغالیها دهم ژوئن را که . سایر قربانیان طاعون در گورستان عمومی به خاك سپرده شد در لیسبون درگذشت، و با

. ست، حماسه ملی خود میشمارند)) پرتغالیها((روز تولد اوست جشن میگیرند و اوس لوریاداس را، که به معنی 

این . یتانیا اطالق میشودکاموئش کلمه لوزیا را از نامی رومی گرفته است که به قسمت باختري اسپانیا یعنی لوس

- 1497(داستان پیچیده و درهم درباره سفر دریایی تاریخی واسکو دو گاما از پرتغال و دماغه امید نیک تا هند است 

کاموئش، پس از استمداد از سباستیان و پریان کنار رود تاگوس، ما را با کشتیهاي واسکو دو گاما تا ساحل ). 1499

ن وي تقلید از هومر و ویرژیل را وظیفه خود میدانست، انجمنی از خدایان را شرح میدهد خاوري افریقا میبرد، و چو

باکوس راي مخالف . که مشغول بحث در این مطلبند که آیا به کشتیهاي مذکور اجازه رسیدن به هند بدهند یا نه

ب آشامیدنی از کشتی پیاده میدهد و اعراب موزامبیک را بر آن میدارد که به پرتغالیهایی که براي ذخیره کردن آ

حمله اعراب دفع میشود و مرکوریوس به واسکو  ;ونوس به نفع ملوانان از یوپیتر استمداد میکند. میشوند حمله کنند

پادشاه بومی، . کشتیها در ساحل کنیا میایستند و مورد پذیرایی قرار میگیرند. دو گاما دستور میدهد که پیش برود

دریاساالر بتفصیل این . کو دو گاما خواهش میکند که تاریخ پرتغال را براي او بگویدطبق نقشه کاموئش، از واس

را، که در آن ) 1385(را شرح میدهد و نبرد مهم آلژو بروتا  کاستروموضوع را بیان میکند و داستان غمانگیز اینس د 

. د را از اسپانیاییها باز گرفتند، براي او میگوید و سپس به شرح عزیمت خود از لیسبون میپردازدپرتغالیها آزادي خو

ضمن آنکه آرگونوتهاي جدید از اقیانوس هند عبور میکنند، باکوس و نپتون طوفانی علیه آنها برمیانگیزند، و کاموئش، 

پردازد ونوس امواج را آرام میکند، و کشتیها در که خود شاهد طوفانی نظیر آن بوده است، به شرح مهیج و جالبی می

. کمال پیروزي به کالیکوت میرسند

ونوس و پسرش کوپیدو ضیافتی به افتخار کارکنان خسته کشتی میدهند، و به فرمان ونوس، حوریها از دریا 

. و عشق تسلی میدهندمیزهاي قصر را با شیرینی و گل میپوشانند، و ملوانان را با خوردنی و آشامیدنی . برمیخیزند

چه حال ! چه نوازش شیرینی! خاست چه صداي شکایات دلنشینی برمی! هاي قحطیزدهاي در جنگل بودند چه بوسه

از بامداد تا نیمروز، آن لذات را ادامه . خشمگین و محجوبی که در آن عیش و نشاط به طرزي دلپذیر تغییر مییافت

و . ی گرفت، که مردها، به جاي آنکه آن را تقبیح کنند، از آن لذت میبردندو در این میانه ونوس را شور هیجان. دادند

  . در عوض کسی را که از آن لذت نمیبرد، تقبیح میکردند

کاموئش از بیم آنکه مبادا بعضی از پرتغالیها شکایت کنند که این مطلب با تکگانی مباینت دارد، به ما اطمینان 

همان شرافتند که در نتیجه آن زندگی به صورتی عالی و ((است، و حوریها  میدهد که آن قضیه کامال مجازي بوده

در هر صورت، ملوانان به طور مجازي افتان و خیزان به کشتی بازمیگردند و کشتیها راه خود را به )). مهذب درمیآید

شایستگی را بداند، و کاموئش در پایان داستان از پادشاه تقاضا میکند که همه جا قدر . طرف لیسبون ادامه میدهند

  . مخصوصا به این شعر میهنپرستانه بذل توجه بفرماید
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حتی یک نفر خارجی نیز میتواند، از خالل عبارات این ترجمه، موسیقی خفیف و وجد و حال عاشقانه آن شعر، و 

ی شرح میدهد، خون گرم شاعري سرباز را که نهاد پرشور و تاریخ پرماجراي پرتغالیها را در آن روزگار توسعه طلب

نمیتواند با اطمینان خاطر با او برابري - تاسو–میگویند تاسو گفته بود که کاموئش تنها معاصري است که وي . دریابد

)) ایلیاد((را مهمتر از )) لوزیاد. ((لوپه د وگا هنگامی که اسپانیاییها و پرتغالیها تا این اندازه از یکدیگر دور نبودند. کند

  . ستمیدان)) انئید((و 

در لیسبون زیبا، در گوآ و ماکائوي فاسد، در برزیل مترقی و (امروزه هر جا به زبان پرتغالی سخن گفته میشود 

میگویند کاموئش پس از آنکه شنید که فیلیپ . این شعر به منزله وسیله وحدت و پرچم غرور و امید است) سرزنده

من میهن خود را آنچنان دوست : ((ین کلمات خود گفتپرتغال را به تصرف درآورده است، تقریبا به عنوان آخر

تا زمانی که فیلیپ زنده بود، آن کشور گرفتار نسبتا ترقی کرد، ولی جانشینانش )). میرم داشتم که با آن می

اسپانیا قسمت اعظم عواید مستعمرات و تجارت پرتغال را به خود اختصاص داد و . هاي او را انجام ندادند وعده

و هلندیها، که با اسپانیا در جنگ بودند، متصرفات، بازارها، کشتیهاي پرتغال، و همچنین اسپانیا را تصرف انگلیسیها 

و روحانیان اسپانیا به مناصب روحانی پرتغالی . اسپانیاییها، مقامات پرتغالی را به دست آوردند. یا غارت کردند

  . ها را از میان برددستگاه تفتیش افکار لطف ادبیات و اندیشه پرتغالی. رسیدند

به همان اندازه که ثروت ملی تقلیل مییافت، نارضایی مردم باال میگرفت، تا اینکه اشراف و روحانیان آن ملت 

میهنپرستان پرتغال، که بر اثر اقدامات انگلیسیها و ریشلیو تشویق شده بودند، ژان، . خشمگین را به شورش وا داشتند

فرانسه و هلند کشتیهایی براي حفاظت آنها به تاگوس فرستادند، و ). 1640(رداشتند دوك براگانزا، را به پادشاهی ب

اسپانیا به . فرانسه متعهد شد تا وقتی که استقالل پرتغال به رسمیت شناخته نشده است، با اسپانیا صلح نکند

تواند شورش همسایه خود اندازهاي در جنگ با خارجیان به ستوه آمده بود که تقریبا هیچ لشکر و پولی نداشت که ب

ولی هنگامی که گرفتاریهاي دیگر از میان رفت، دو لشکر، که مجموع آن به سی و پنج هزار نفر . را فرو نشاند

ولی چارلز  ;پرتغال بیش از سیزده هزار سرباز نمیتوانست تهیه کند). 1661(میرسید، علیه حکومت جدید فرستاد 

با کاترین براگانزایی، جهیز بهتر او، و انعقاد عهدنامهاي پرسود به منظور تجارت  دوم، پادشاه انگلستان در ازاي ازدواج

ها، قوایی تحت رهبري فریدریش شومبرگ، که سرداري دلیر بود، به پرتغال  آزاد با بندرهاي پرتغال، در همه قاره

و اسپانیا، که فرسوده شده  ;شکست خوردند) 1665(و مونتس کالروس ) 1663(مهاجمان اسپانیایی در اوورا . فرستاد

  . استقالل پرتغال را به رسمیت شناخت 1668بود، در سال 
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فصل یازدهم

  عصر طالیی ادبیات اسپانیا

1556 -1665  

  

I  -قرن طالیی  

هاي عالیقدري که امروزه در اسپانیا زندگی میکنند بسیار  تعداد نابغه: ((چنین نوشت 1584سروانتس در سال 

را ننوشته ) 1604(کسی بود که میدانست خود بزرگترین آن نوابغ است، ولی هنوز دون کیشوت  شاید او تنها)). است

  . در کمال شکوه و عظمت خود بود) 15601660)) (قرن طالیی((در آن زمان . بود

علت پیدایش این نهضت فرهنگی و ظهور این ستارگان درخشان ادبیات و هنر چه بود پیروزیهاي سیاسی، اقتصادي، 

ذهبی اسپانیا، از قبیل فتح و استعمار امریکاي شمالی و جنوبی، قدرت و منافع اسپانیا در ایتالیا، هلند، پرتغال و و م

ما، که . هند، غلبه بر مسلمانان در اسپانیا و بر ترکان عثمانی در نبرد دریایی لپانتو، شاید در این مورد تاثیر داشت

تیم، بدشواري میتوانیم بفهمیم که چگونه خطرها و موفقیتهاي آن سالهاي امروزه گرفتار بحرانهاي روحی اسپانیا نیس

هیجانانگیز مذهب کاتولیک را تقویت کردند و موجب شدند تا بیشتر اسپانیاییها، به همان اندازه که از نژاد خود به 

ادي مطبوعات و جلوگیري از آز. خویش میبالیدند، از پیروي مذهب کاتولیک در خود احساس غرور و افتخار کنند

تشکیل دستگاه تفتیش افکار، که به نظر ما ممکن است باعث اختناق شده باشد، در نظر مردم اسپانیا به منزله 

اقدامات جنگی در راه وحدت ملی علیه مسلمانان بود، و ذهن اسپانیاییها، که نمیتوانست از آیین مقدس عدول کند، 

  . انسرایی، شعر، درام، معماري، مجسمهسازي، و نقاشی رسیددر آن فضاي محدود به مرتبهاي عالی در داست

اما آن دوره عصر دانشمندان باوجدان و تاریخنویسان جسور بود، و آثاري نیز درباره حقوق، اقتصاد، و جغرافیا نوشته 

علم (( هلم، که مردي دانشمند بود، عقیده داشت که. شد، و مطالعاتی راجع به ادبیات کالسیک و مشرق انجام گرفت

به طور مسلم، تعلیم و تربیت در اسپانیا )). در دوره سلطنت فیلیپ دوم بیش از عصر الیزابت پیشرفت کرده است

متعدد اسپانیا هاي  دانشجویان فقیر و غنی به طور مساوي میتوانستند وارد دانشگاه. بیش از انگلستان توسعه یافته بود

. هایی که از قدیم شهرت داشتند افزوده شد انشگاهدر این دوره بیست دانشگاه جدید به د. شوند

اصیل )) کابالرو((کسی که ادیب نبود، نمیتوانست خود را . دانشجو داشت 5850، ساالمانکا به تنهایی 1551در سال 

. پادشاهان، وزیران، اشراف، و نخست کشیشها به دانشوران، شاعران، هنرمندان، و موسیقیدانها صله میدادند. بشمارد

کلیسا، به اصطالح تازیانه به دست، مواظب معلمان بود، و فیلیپ : ما در این نهضت عواملی منفی نیز وجود داشتا

ها و حفظ اذهان اسپانیاییها از عقاید مذهبی تازه، به دانشجویان اجازه نمیداد که به هیچ  دوم، براي پر کردن دانشگاه

پس از قرن طالیی، این انزواي عقالنی اسپانیا در عقیم . یمبرا بروندهاي بولونی، رم، و کو دانشگاه خارجی جز دانشگاه

  . شدن فرهنگ آن کشور بیتاثیر نبود

یکی از آنها، به نام گرائیان، که رئیس مدرسهاي یسوعی در . در این دوره دو کشیش یسوعی مشهور میزیستند

نگاشت، و در آن از غرق کشتی یکی از ) کتاب نقد(کتابی در سه جلد، تحت عنوان ال کریتیکن . تاراگونا بود

آیا این موضوع میتواند منبعی براي (محترمان اسپانیا در سواحل سنت هلن، تربیت آدمی وحشی که در آنجا یافت 

بدبینی . مسافرتهاي آن دو در جهان، و انتقاد جالب آنها از تمدن اروپایی سخن به میان آورد) روبنسون کروزوئه باشد

یکی از . دانست)) یکی از بهترین کتابهاي جهان((از زن موجب خشنودي شوپنهاور شد و او آن اثر را آنها و تنفرشان 

بدین ترتیب، براي گرائیان . دوستان گرائیان سیصد بند از این کتاب را انتخاب کرده و آن را به چاپ رسانیده بود
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در . ود که آن کتاب را به آلمانی ترجمه کردشوپنهاور نیز یکی از کسانی ب. وجهه و شهرتی بینالمللی فراهم ساخت

  : هاي حکیمانه گرائیان را ذکر میکنیم هایی چند از گفته اینجا نمونه

برتري همیشه منفور بوده است، و هنگامی که برتر از همهاي، . ... سعی کن استاد را تحتالشعاع خود قرار ندهی 

معمولی میپوشانی، صفات خوب خود را با کمی دقت مستور بیشتر منفوري، همان گونه که زیبایی خود را با جامه 

در صورتی که آنچه عالی است بدون سعی و کوشش . آنچه نه خوب است و نه بد با سعی و کوشش بهتر میشود. دار

  . به جایی نمیرسد

. ستکمال در کمیت نی. در نظر هوشمندان هر امري اتفاقی نیست. براي رسیدن به خوشبختی قواعدي وجود دارد

و مثل این است که کتاب براي ورزش بازو  .میسنجندبعضی از مردم کتاب را با زانوي خود . ... بلکه در کیفیت است

. حقیقت براي عده معدودي است. ... فکر کن، و ماننداکثر مردم سخن بگو مردممانند عده کمی از  .استنوشته شده 

و هنگامی که به خود اجازه سخن گفتن میدهد، بگذار در پناه ایجاز و . بگذار مرد عاقل در خاموشی پناه گزیند... 

  . مفهوم باشد

براي جبران اثر . ... حقیقت را باید بتدریج بر زبان آري. امتناع نباید هرگز صریح باشد...  .بدان چگونه جواب رد بدهی

. امتناع، از ادب استفاده کن

براي افزودن کلمهاي همیشه . رشد یا عدم رشد افراد را با درجه دیرباوري یا زودباوري آنها میتوان تشخیص داد

  . ن نداردفرصت باقی است، ولی پس گرفتن آن هرگز امکا

فیلیپ دوم در سیمانکاس مجموعه . تاریخنویسان اسپانیایی در این دوره بهتر از تاریخنویسان سایر کشورها بودند

وقایعنگاران و تاریخنویسان درباره امور کشور : عظیمی از اوراق رسمی و سایر سندها گردآورد و در این باره گفت

زم به نظر آمد که همه مدارکی را که ممکن است مورد استفاده قرار گیرد اطالعی نداشتند لذا براي رفع این نقیصه، ال

خرونیمو د . از آن زمان تا کنون، بایگانی به منزله گنجینهاي براي تاریخنویسان بوده است)). در جایی گرد آوریم

پا به عنوان نویسندهاي ثوریتا براي تهیه وقایع کشور آراگون از هزاران سند رسمی این بایگانی استفاده کرد و در ارو

  . دقیق مشهور شد

در کودکی . فرزند نامشروع کشیشی بود. خوان د ماریانا، بزرگترین تاریخنویس اسپانیایی، که در تاالوار به دنیا آمد

یسوعیها، که همیشه استعداد . مدتی سرگردان بود و در نتیجه سختی و فقر شدید به اصطالح چشم و گوشش باز شد

هنگامی که ماریانا به بیست و چهار سالگی رسید، براي . تشخیص میدادند، او را خوب تربیت کردند افراد را زود

هایی درباره قدیس توماس  تدریس به رم، سپس به سیسیل، واز آنجا به پاریس فرستاده شد و در شهر اخیر خطابه

آنجا بیمار شد، و در سی و هفت سالگی اما او در . که مورد توجه شدید جمعی کثیر قرار گرفت. آکویناس ایراد کرد

وي ضمن چهل و نه سال باقی عمر . به او اجازه دادند که به منزلی متعلق به فرقه خویش واقع در تولدو برود) 1574(

) چنانکه بعد خواهیم دید(خود، بندرت از این منزل خارج شد و در این مدت رساالت مهمی نگاشت که یکی از آنها 

در رساله دیگري که تحت عنوان در مسکوکات مملکت نوشت، به . یري در کشورهاي مختلف شدباعث خشم عده کث

همچنین رساله دیگري تحت . پایین آوردن ارزش پول، که توسط دوك لرما صورت گرفته بود، دلیرانه حمله کرد

یانا مساعی عمده اواخر عمر مار. ولی آن را چاپ نکرد. عنوان اشتباهاتی در اداره فرقه یسوعی به رشته تحریر درآورد

هاي اروپا از چگونگی ارتقاي اسپانیا به عظمت آگاه  خود را صرف نوشتن تاریخ اسپانیا کرد و، براي آنکه تحصیلکرده

سپس، به اصرار کاردینال بمبو، آن را به لهجه کاستیلی درآورد، و این خود به . شوند، آن اثر را به زبان التینی نوشت

اقدام در نگارش تاریخ اسپانیا به شمار میرود، زیرا مطالب این کتاب به سبکی زیبا و دلنشین و روش منزله بزرگترین 

این اثر، (( ;تحریر شده است، توصیفات آن استادانه است، و موضوعات آن با صراحت و امانتی بیباکانه نقل شده است
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انه است، بهترین تاریخی به شمار میرود که تاکنون که به منزله ترکیبی از وقایعنگاري هنرمندانه و تاریخنویسی موقر

همانگونه که وقایعنگاري، به سبک گذشته، تدریجا به صورت تاریخ درآمد و جزو ادبیات و فلسفه )). نوشته شده است

شد، قصهپردازي نیز در اسپانیا در آن عصر از صورت داستانهاي عاشقانه قهرمانی شبانی بیرون آمد و به صورت رمان 

داستانهاي عاشقانه قهرمانی هنوز به وفور وجود داشت و همه مردم اسپانیا از قدیسه . یعا به مقامی شامخ رسیدسر

شاید خواندن این داستانها براي بعضی از مردم به منزله فراري از رسوم . ترسا گرفته تا سروانتس آنها را میخواندند

این داستانها درباره عشق بود و اخالص و سرسپردگی زیرا مطلب عمده . خشک مذهبی اسپانیا به شمار میرفت

شهسواران براي حفاظت یا . هاي واقعی یا خیالی آنها شهسواران، نه به خاطر حضرت مریم بلکه به خاطر معشوقه

ولی در ایامی که . ها حاضر بودند به جنگ بپردازند یا قوانین مذهبی و کشوري را نقض کنند تملک این معشوقه

مونتنی و خوان لویس ویوس آنها را مدتی پیش . ول نوشتن بود، محبوبیت این داستانها تقلیل یافتسروانتس مشغ

کاستیل شکایت کرده بود از اینکه داستانهاي عاشقانه به پسران و دختران و )) کورتس((مسخره کرده بودند، و 

. مسیحیت منحرف میشوند دیگران زیان میرسانند، و جمع کثیري در نتیجه خواندن آنها از آموزه حقیقی

، مولفی گمنام کتابی تحت عنوان الثاریلیو د 1553در سال . تکامل دیگري که صورت گرفت باعث ارتقاي رمان شد

ورت قهرمانی نگاشت که نخستین رمان به سبک پیکارسک بود و شخص فرومایه و شوخ و شنگی را به ص تورمس

ماتئو آلمان رمان  1559در سال . درآورده بود که فقر خود را با عصیان و عصیان خود را با بذلهگویی جبران میکرد

پنج سال بعد، سروانتس این دو موضوع، یعنی . شیرینی تحت عنوان زندگی و کارهاي گوثمان د آفاراچه انتشار داد

ادي، را در هم آمیخت و از آنها در نوشتن مشهورترین و بهترین آرزوي شهسوار شدن و هوش طیبتآمیز افراد ع

  . رمانها، یعنی دون کیشوت، استفاده کرد

II -1616-1547: سروانتس   

بدین  ;او را به اسم همان شخص مینامیدند. طبق رسم اسپانیاییها، اگر کودکی در روز ذکران قدیسی به دنیا میآمد

  . ، میگل د سروانتس نام نهادند1547اکتبر  9پانثا را در آلکاال در ترتیب، آفریننده دون کیشوت و سانچو 

بعد خود او و شاید پدرش نام ساودرا را به اسم او افزود، و آن نام خانوادهاي کاستیلی بود که اجداد گالیسی او برخود 

بود، اندکی ثقل سامعه پدرش پزشکی بدون جواز . نهاده، و اعضاي آن بایکدیگر در قرن پانزدهم ازدواج کرده بودند

داشت، تهیدست بود، و از شهري به شهري میرفت، استخوانهاي از جا در رفته را جا میانداخت، و زخمهاي جزئی را 

از . شاید در این رفت و آمد بود که میگل کوچک همراه پدر به والیاذولیذ، مادرید، و سویل حرکت کرد. معالجه میکرد

ت، و اگر چه در شهري به دنیا آمده بود که دانشگاهی داشت، ظاهرا به مدرسه تربیت کودك اطالعی در دست نیس

نرفت و بدین ترتیب ادبیات کالسیک دست و پاي او را نبست، و او مجبور شد اطالعات خود را درباره زندگی از 

. ها فراگیرد زنده

 1569این باره است که در سال  نخستین اطالعی که بعد از یادداشت مربوط به غسل تعمید او در دست داریم در

. سروانتس بود)) شاگرد عزیز و محبوب ما((مدرسهاي در مادرید کتابی منتشر ساخت که شامل شش قطعه شعر از 

در سپتامیر همان سال، شخصی به نام میگل د تربانتس را به سبب مبارزه تن به تن از اسپانیا تبعید کردند، و مقرر 

اما خبر داریم که در دسامبر، میگل ما در . ه سال بازگردد، دست راست او را قطع کنندشد که اگر پیش از انقضاي د

، همان میگل، که شاید مانند 1571سپتامبر  16در . خانواده یکی از روحانیان عالی رتبه دررم مشغول خدمت بود

یهاي متعلق به ناوگان دون کاموئش خدمت نظام را براي اجتناب از زندان اختیار کرد، از مسینا وارد یکی از کشت

هنگامی که آن کشتیها با ترکان عثمانی در لپانتو مقابل شدند، سروانتس با حال تب در انبار کشتی . خوان اتریش شد

ولی چون اصرار داشت که وظیفه خود را انجام دهد، او را در دقایقی که کنار کشتی بود فرمانده دوازده . بستري بود
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در راه عظمت ((برد، سینه او مجروح و دست چپش براي همیشه ناقص شد و به قول خودش در این ن. سرباز کردند

دوکا براي او ارسال  82آنگاه او را به بیمارستانی در مسینا فرستادند، و دولت اسپانیا نیز . از کار افتاد)) دست راست

سرانجام به او اجازه دادند که به . تپس از آن در عملیات نظامی دیگري در ناوارن، تونس، و گولتا شرکت جس. داشت

اسپانیا بازگردد، ولی در بازگشت، او و برادرش به دست دزدان دریایی گرفتار آمدند و در الجزایر به صورت برده 

هایی که وي از دون خوان اتریشی و دیگران داشت اسیرکنندگان او را  نامه). 1575سپتامبر  26(فروخته شدند 

مردي متشخص است، و از این رو براي آزاد کردنش مبلغ زیادي از او مطالبه کردند و، با متقاعد ساخت که میگل 

  . به دیار خویش فرستادند، میگل را مدت پنج سال در اسارت نگاه داشتند 1577آنکه برادرش را در سال 

روزي حاکم محل . میآمدوي بسیار کوشید که از بردگی بگریزد، ولی هر بار گرفتار میشد و به تنبیه سختتري گرفتار 

اگر بتواند این اسپانیایی را در زندان نگاه دارد، سرمایه و غالمان و کشتیهاي او از خطر محفوظ ((اظهار داشت که 

خواهرانش از جهیز خود به همان مادرش میکوشید مبلغی را که براي نجات او الزم بود پیدا کند، و )). ماندخواهند 

میگل آزاد شد و، پس از سفري پرمشقت، به خانواده خود در  1580سپتامبر  19عاقبت در . منظور چشم پوشیدند

قراینی در دست . میگل، که فقیر و ناقص عضو شده بود، راهی جز ورود مجدد به خدمت نظام نمیدید. مادرید پیوست

سروانتس عاشق زنی شد که هجده سال از او . غال و جزایر آسور خدمت کرداست که نشان میدهند، وي در پرت

و چون بر اثر عشق و فقر به هیجان آمده بود، داستان شبانی عاشقانهاي به نام  ;جوانتر بود و نام بلندباالیی داشت

، و سروانتس دختر )1584(در این وقت آن زن با او ازدواج کرد . رئال فروخت 1336گاالتئا نگاشت و آن را به مبلغ 

نامشروع خود را، که سال گذشته از معشوقه بیوفایش به دنیا آمده بود، به او سپرد و از او خواست که آن دختر را 

  . مثل دختر خود تربیت کند

زنش کاتالینا کودکی نیاورد، و اگر چه گاه گاه سروانتس را به سبب فقر و مسکنتش سرزنش میکرد، ظاهرا نسبت به 

دار ماند، و پس از مرگ وي چند سالی زنده بود و در بستر بیماري وصیت کرد که اورا کنار شوهرش به خاك او وفا

چوپانهاي این داستان، جز در مورد شعر گفتن، بسیار فصیح . گاالتئا عواید دیگر براي سروانتس نداشت. بسپارند

آخر عمر آن را شاهکار خود میپنداشت، هرگز وقت  اگر چه سروانتس در نظر داشت بقیه آن را نیز بنویسد و تا ;بودند

. مدت بیست و پنج سال به نوشتن نمایشنامه مشغول بود و در حدود سی نمایشنامه نوشت. و حال این کار را نیافت

مواجه شوند، نشان داده  خیارهمگی، بدون آنکه با پرتاب ((خود او آنها را عالی میدانست، و به ما اطمینان میدهد که 

سروانتس به . اما هیچ کدام از آنها زیاد مورد توجه مردم قرار نگرفت و منافعی براي نویسنده حاصل نکرد)). شدند

شغلی معمولی در کارپردازي ارتش و نیروي دریایی قناعت کرد، زن و فرزند را به جاي نهاد، خود به چندین شهر 

در سال . سفر کرد، و در تهیه آذوقه براي جهازات شکستناپذیر که براي جنگ با انگلستان آماده میشدند کوشید

مدتی بعد، به سبب اختالفی که در حسابش دیده . منصوب شد) غرناطه(به عنوان تحصیلدار مالیات در گرانادا  1594

چندین سال در . آمد، ولی از خدمات دولتی محروم شد شد، در سویل به زندان افتاد و پس از سه ماه از آنجا بیرون

در ایامی که در اسپانیا آواره میگشت، دوباره در . سویل در فقر و گمنامی زیست و سعی کرد با قلم نانی به دست آورد

 پس از. میگویند در اینجا بود که وي به نوشتن یکی از شیرینترین کتابهاي جهان پرداخت. آرگاماسیال دستگیر شد

بازگشت به مادرید این کتاب را، که عنوان آن زندگی و ماجراهاي دون کیشوت د ال مانچاي نامدار بود، به فرانثیسکو 

انتشار یافت، و سرانجام سروانتس، پس از پنجاه و هشت سال مبارزه،  1605کتاب مذکور در . د روبلس تقدیم داشت

  . شاهد پیروزي را در آغوش گرفت

از فیلیپ سوم داستانی بدین مضمون . منتقدان، این کتاب را شاهکار مطایبه و فلسفه دانستند همه کس، به استثناي

ناگهان چشمش به دانشجویی افتاد که در آن سوي . اند که روزي در بالکن قصر خود در مادرید ایستاده بود نقل کرده
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را قطع میکرد و با کف دست به پیشانی  رودخانه مانثانارس قدم میزد و کتابی میخواند، ولی هرچند یک بار مطالعه

آن دانشجو، یا دیوانه است یا دون : ((پادشاه در این هنگام گفت. خود مینواخت و اظهار نشاط و شعف بیپایان میکرد

طرح داستان بسیار . در این کتاب هشتصد صفحهاي، مانند هر شاهکار دیگر، نقایصی وجود دارد)). کیشوت میخواند

نقشهاي اصلی . هاي نامربوط آورده شده است لکه مشتمل بر وقایعی ضمنی است که در آنها نیز قصهماهرانه نیست، ب

پیوسته راه میپیمود و عنان اسب خود را رها کرده ((در آن وجود ندارد و بیشباهت به خود دون کیشوت نیست که 

یمانند یا سر در گم میشوند، مانند گم بعضی از مطالب داستان اصلی بدون نتیجه م)). بود تا هرجا که میخواهد برود

گاهگاهی نیز این داستان نشاطانگیز مالآلور میشود، از لحاظ دستوري . شدن خر سانچوپانثا و پیدا شدن بیعلت آن

اشتباهاتی در آن به چشم میخورد، بیان مطلب به صورتی ناهنجار درمیآید، و جغرافیدانها در شرح بعضی از نقاط 

ولی چه اشکالی دارد هرچه بیشتر این داستان را میخوانیم و بر اثر کششی مطبوع در . یمانندجغرافیایی آن در م

مطالب بیمعنی یا با معنی آن سیر میکنیم، بیشتر دچار شگفتی میشویم که سروانتس چگونه توانسته است، در میان 

ضاد طبیعت بشري را به طرزي روشن آن همه رنج و عذاب، منظرهاي زیبا از واقعیت و مطایبه بیافریند و دو قطب مت

سبک داستان همان است که هر قصه درازي باید داشته باشد، یعنی سیالب خستهکنندهاي . در برابر یکدیگر بگذارد

: از عبارات فصیح نیست، بلکه جویباري روشن و روان است که گاهگاه بر اثر جملهاي زیبا میدرخشد، نظیر این جمله

نیروي واقعه آفرینی تا پایان کتاب ادامه دارد و منبع مثلهاي سانچو به پایان )). ختی داشتاو چهرهاي مانند خوشب((

در این اثر، که به قول سروانتس . نمیرسد و آخرین مطایبه یا جذبه کتاب مانند نخستین مطایبه و جذبه آن است

زندگی و مردم اسپانیا شرح داده است، )) موقرترین، بلندآوازهترین، دقیقترین، لطیفترین، و مضحکترین تاریخ((

شدهاند، آن هم با عشق و عالقهاي که خالی از تعصب و جانبداري است و ضمن هزاران نکته جزئی که به کتاب روح 

  . میبخشند و وضع کلی آن روزگار را آشکار میسازند

لفی عرب به نام سید حامد او از روي دست نوشته مو)) تاریخ((سروانتس با توسل به نیرنگی دیرینه ادعا میکند که 

وي در مقدمه کتاب خود مینویسد که قصد داشته است انحطاط و نابودي تعداد . بن انجلی اقتباس شده است

چاسر نیز همین کار را در . بیشماري از داستانهاي عاشقانه و ناشیانه را ضمن هجویه پهلوانان سرگردان بیان کند

  تئوفیلو فولنگو و دیگر شاعران . و پولچی در ایل مورگانته مادجوره کرده است هاي کنتربري، رابله در گارگانتوا، قصه

شهسواران را مسخره کردهاند، و آریوستو در روالند خشمگین، زنان و مردان قهرمان داستان خود را به  ))ماکارونیک((

روانتس همه داستانهاي عاشقاته را طرد نکرده و بعضی از آنها مانند گاالتئا را از سوختن س. باد انتقاد گرفته است

در . گذشته از این، وي چند داستان عاشقانه مربوط به شهسواران را در قصه خود آورده است. محفوظ داشته است

ان پنهانی داستان او بوده پایان معلوم میشود که دون کیشوت شهسوار، پس از صدها شکست و صدمه شرمآور، قهرم

سروانتس او را به صورت مالکی نشان میدهد که در ده زندگی میکند و پر از تخیالت است، و میگوید که این . است

شخص به اندازهاي شیفته و فریفته داستانهاي خیالی است که در کتابخانه خود سراپاي خویش را با لباس شهسواران 

زینانت میشود، و براي دفاع از مظلومان و رفع مظالم و حمایت معصومان و بیگناهان میپوشاند، سوار بر اسب خود رو

دون کیشوت از ظلم و بیدادگري تنفر دارد، و در فکر عصري گذشته است که در آن طال وجود . بیرون میشتابد

یز در آن عصر همه چ ;نداشت و آن صفات ملکی مهلک، یعنی مال تو و مال من، هنوز مفهومی پیدا نکرده بودند

طبق رسوم پهلوانی، اسلحه و . مقدس میان مردم مشترك بود، و در جهان جز وحدت و عشق و دوستی دیده نمیشد

بلکه زندگی خود را وقف محبوبه خویش الدولثینئادل توبوسو میکند و، چون هرگز او را ندیده است، وي را نمونه 

گردن و سینه او مانند مرمر و دستهایش مانند عاج است : ((ویدکامل پاکدامنی، عفت، حجب، و زیبایی میداند و میگ

دون کیشوت، که در نتیجه این مرمر سنگدل، و براثر این )). و برف سفیدي خود را در کنار سینه او از دست میدهد
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ود را دراین نبرد علیه مشکالت عظیم، او خ. برف گرم شده است، در صدد حمله به دنیایی پر از ظلم و ستم برمیآید

ها و  سروانتس، ضمن آنکه در مسافرخانه)). من به تنهایی از عهده صدنفر برمیآیم: ((شکستناپذیر میداند و میگوید

را دوست )) این پهلوان محنتزده((آسیابها و در میان خندقهاي کثیف و خوکهاي رم کننده همراه دون کیشوت است، 

دون کیشوت، در میان آنهمه بدبختی و سقوطهاي دردناك، ادب . دمیدارد و او را مقدس و در عین حال دیوانه میدان

سرانجام نویسنده کتاب این دیوانه موقر را به صورت فیلسوفی درمیآورد . و رحم و جوانمردي خود را از دست نمیدهد

 که قادر به درك آن نیستآمیزي میگوید، و دنیایی را  که، حتی در میان گل و الي، مطالب عاقالنه و محبت

در . اما هنگامی که میبینیم سروانتس، طبق نقشه اصلی خود، او را به باد انتقاد میگیرد، از او میرنجیم. میبخشد

دختري تنومند ((لحظاتی که سانچوپانثا به او اطمینان میدهد که تنها زنی که در شهر او دولثینئادل توبوسو نام دارد 

: دون کیشوت در پاسخ، مطالبی عالی بدین مضمون به کار میبردهاي پست است،  و از خانواده)) و قوي و مردانه

  )). هر کسی فرزند خصال خویش است((و )). تقوا و پرهیزگاري است که انسان را شریف میکند((

از این لحاظ است که سروانتس . گویی است که نیمه بهتر فلسفه به شمار میرود آنچه دون کیشوت ندارد ذوق بذله

پهلوان به او قول میدهد که خوراك و . وپانثا را، که دهقانی نیرومند است، همراه او میفرستدشخصی به نام سانچ

و بدین وسیله او را به خدمت  ;آشامیدنیش را تهیه کند و او را به حکومت یکی از ایاالتی که فتح خواهند کرد بگمارد

نه میماند، تا آخرین صفحه کتاب به سانچو مردي ساده و پراشتهاست و، اگر چه همیشه گرس. آورد خویش درمی

گذشته از این، وي مردي مهربان است که استر خود را مثل جان شیرین دوست میدارد و . صورت شخصی فربه است

زیرا مردي بسیار شوخ و . آن حیوان لذت میبرد اما او نمونه کامل دهقان اسپانیایی نیست)) مصاحبت دلنشین((از 

بیآنکه  ;اسپانیایی دیگري که در امور مذهبی متعصب نباشد، خوش قلب و خیرخواه استبیوقار است، ولی مانند هر 

. و بدون آنکه بخواهد از تازیانه خوردن احتراز کند، نسبت به سرور خود باوفاست ;درسی خوانده باشد، حکیم است

طی : ((د و در پایان میگویدپس از چندي درمییابد که دون کیشوت دیوانه است، ولی او نیز عاقبت او را دوست میدار

این )). این مدت دراز، به سرور مهربان خودم چسبیده بودم و مصاحب او بودم، و حاال من و او هر دو یکی شدهایم

دون کیشوت نیز به نوبه خود سانچو را، اگر . نکته صحت دارد، زیرا آنها به منزله پشت و روي بشریت به شمار میروند

سانچو فلسفه خود را با آوردن امثال . ند، از لحاظ هوش و فراست همپایه خویش میشماردچه باالتر از خود نمیدا

. شرح میدهد و، از آغاز تا انجام، آنها را طوري به هم میبافد که باعث خفگی افکارش میشود

ن آري و نه گفتن میا(( ;))زن و ماکیان بر اثر ولگردي از دست میروند: ((بعضی از این مثلها را در اینجا نقل میکنیم

پزشک نسخه خود را با دیدن ضربان جیب شما (( ;))زن سرسوزنی فاصله نیست، هر قدر هم به یکدیگر نزدیک باشند

سروانتس منتخبی از این گونه )). هر کسی به صورتی است که خداوند او را آفریده است، و گاهی بدتر(( ;))میدهد

)). هاي کوتاهی هستند که بر اثر تجارب متمادي ساخته شدهاند جمله((امثال را به کار میبرد که، به عقیده او، 

و میگوید که اینها راه ناي او را میگیرند و . سانچو پوزش میخواهد از اینکه در استعمال این مثلها افراط کرده است

این وضع تن میدهد و  دون کیشوت به. باید بیرون بیایند، بنابر این هر کدام زودتر خارج شوند، زودتر به کار میروند

من تو را دیوانه اعالم میکنم، تو را میبخشم، و ... حقیقتا این طور به نظر میرسد که تو از من عاقلتر نیستی: ((میگوید

  )). دست از سرت برمیدارم

موفقیت کتاب دون کیشوت باعث شد که دو حامی براي سروانتس پیدا شود، یکی کنت لموس، و دیگري کاردینال 

در این هنگام سروانتس توانست مخارج دختر نامشروع و زن . لدو که مستمري مختصري براي او مقرر کردشهر تو

چند ماه پس از انتشار آن کتاب، او را با تمام خانوادهاش به اتهام شرکت . برادرزاده و خواهر بیوه خود را بپردازد
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شایع بود . ل سروانتس کشته شده بود، دستگیر کردنداحتمالی در قتل شخصی به نام گاسپار د اثپلتا، که در کنار منز

. که گاسپار عاشق دختر او شده است، ولی از تحقیق در این واقعه نتیجهاي به دست نیامد و همگی آزاد شدند

، از این کار لذتبخش 1613در سال . سروانتس این بار با فراغت خاطر به نگاشتن قسمت دوم دون کیشوت پرداخت

من این : ((وي در مقدمه این کتاب چنین نوشته است. شروع به نوشتن دوازده داستان نمونه کرددست برداشت و 

داستانها را نمونه نامیدهام و اگر بدقت بنگرید، خواهید دید هیچ یک از آنها نیست که نمونهاي مفید به دست نداده 

بانان شهر سویل مشغول به کار میشوند، داستان اول در باره دستهاي از دزدان است که نمونهوار با پاس)). باشد

  : سروانتس در مقدمه کتاب مینویسد. دیگري آداب و اخالق آن شهر را شرح میدهد

مردي را که در اینجا با قیافه کشیده، موي خرمایی، پیشانی صاف و بیحس، چشمان درخشان، بینی خمیده ولی 

بود، سبیل بزرگ، دندانهایی که به زحمت شمردن  متناسب، مویی سیمین که مدتی کمتر از بیست سال پیش زرین

هایی اندکی فروافتاده، و هیکل تقریبا سنگین میبینید، اجازه میخواهم بگویم که مولف  قامت متوسط، شانه. نمیارزند

بر اثر انتشار قسمت دوم دون کیشوت سخت  1614سروانتس در سال . و دون کیشوت د ال مانچا است)) الگاتئا((

. ی شد، زیرا آن اثر از خود او نبود، بلکه دزد ادبی ناشناسی که نام آوالندا برخود نهاده بود آن را نوشته بوددچار شگفت

این شخص در مقدمه آن کتاب بر ریش درون سروانتس نمک پاشیده بود و از اینکه قسمت دوم دون کیشوت اثر 

وانتس، که سخت از این واقعه خشمگین شده سر. خود سروانتس با شکست مواجه خواهد شد اظهار شادي کرده بود

محافل ادبی اسپانیا از اینکه این قسمت . انتشار داد 1615بود، بشتاب قسمت دوم را به پایان رسانید و آن را در سال 

در این پانصد صفحه اضافی، . نیز از لحاظ قوه تخیل، انسجام، و مطایبه به پاي قسمت اول میرسید مشعوف شدند

بق از آغاز تا انجام دیده میشود، و بدبختیهاي دون کیشوت و همدم او در دربار دوك، حکمروایی همان لطف سا

سانچو در ایالت او، و قصه دردناك سرین مضروب او در نظر بعضی از مردم موجب برتري این قسمت بر جلد اول 

بیش از حکام سابق دست به اعمال هنگامی که سانچو به حکومت باراتاریا میرسد، همه انتظار دارند که وي . میشود

اما برعکس، خوش قلبی و عقل سلیم و قوانین و اصالحات ساده و عادالنه او، به انضمام تصمیم . احمقانه بزند

ولی او . عاقالنهاش در مورد یک هتک ناموس، باعث آن میشود که حکومتهاي معاصر او از اقدامات خود شرمسار شوند

میآید، و سرانجام به اندازهاي از دست آنها به ستوه میآید که چشم از منصب خویش از عهده بدکاران سنگدل برن

  . آید میپوشد، نفسی به راحتی میکشد، و دوباره به خدمت دون کیشوت درمی

از این لحاظ به دنبال ماجراهاي تازه . تنها دون کیشوت است که هنوز از عالم تخیالت به جهان واقعی بازنگشته است

افتد، ولی با شکستی سخت و نهایی مواجه میشود، و دشمن فاتح از او قول میگیرد که به خانه خویش به راه می

جنگجوي خسته ما به این امر تن میدهد، ولی بیداري او از خواب . بازگردد و تا یک سال در آرامش و صفا به سر برد

تر خویش فرا میخواند، به همه سپس دوست خود را به کنار بس. غفلت باعث خشکیدن سرچشمه حیاتش میشود

هدایایی میبخشید، وصیتنامه خود را تنظیم میکند، مانند پهلوانان از سرگردانی بد میگوید، و طغیان روح خود را 

سانچو نیز به سوي خانواده خود باز میگردد، و، مثل مرد آسودهخاطري که سرد و گرم روزگار را چشیده . فرومینشاند

در پایان، واقعبینی آمیخته به . در خانه خود لذت میبرد، به پرورش باغ خود میپردازد باشد و اکنون از اقامت

دون کیشوت در مطلبی که . اما کامال چنین نیست. خوشطینتی او بر خیالپرستی عجیب دون کیشوت غلبه میکند

انجام ندادم، ولی در اگر چه کارهاي بزرگی : ((میخواهد روي گورش بنویسند، آخرین حرف خود را بر زبان میآورد

. شخص واقعگرا تا دم مرگ زنده میماند، ولی زندگی ایدئالیست پس از آن آغاز میشود)). تعقیب آنها جان سپردم

گذشت روزگار هنوز عقیدهاي را که او درباره آنها . سروانتس طی یک سال پیش از مرگ، هشت نمایشنامه نوشت

و به نام النومانسیا، که درامی مرکب از قدرت و زیبایی است و در داشت تایید نکرده است، ولی یک نمایشنامه ا
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. نوشته شده، مورد پسند قرار گرفته است) م.ق 133(تمجید از مقاومت آن شهر اسپانیایی در برابر حمله رومیها 

او  تصور میکرد که آیندگان بیشتر به سبب درامهایش به ;سروانتس مانند دون کیشوت افکار واهی و ثابت داشت

و با طرزي آمیخته به حسادت، که در خور او نبود ولی قابل اغماض است، از موفقیتی  ;احترام خواهند گذاشت

در روزهاي آخر عمر خود، پس از آنکه بیشتر داستانهاي . باورنکردنی که نصیب لوپه دوگا شده بود سخن میگفت

چهار روز پیش از . یلس اي سیجیسموندا نگاشتاي تحت عنوان پرس عاشقانه را مسخره کرد، خود داستان عاشقانه

  : مرگ، آن داستان را به کنت لموس اهدا کرد و به وي چنین گفت

دیروز مراسم تدهین نهایی به عمل آمد، و امروز این شرح را مینویسم، فرصتی باقی نیست، درد و رنجم افزایش 

چون . و مطایبه و دوستان بشاش خود را وداع میگویمبدین ترتیب، شوخی . ... آرزوهایم به یاس مبدل میشوند. مییابد

  . احساس میکنم که در حال مرگم، و میلی جز این ندارم که شما را در آن دنیا خوشبخت ببینم

پیشبینی کرده بود که سی وي به شیوه مخصوص دون کیشوت  .گفتجهان را بدرود  1616آوریل  23سروانتس در 

زیرا آن داستان نه تنها سی میلیون نسخه . دنیا به سادگی او لبخند زد. میلیون از این کتاب به فروش خواهد رفت

در اسپانیا حتی سادهترین . فروش داشت، بلکه بیش از هر کتابی جز کتاب مقدس به زبانهاي مختلف ترجمه شد

رد و به طور کلی، بدون توجه به اشخاصی که در کتاب مقدس از آنها نام برده روستایی نیز با دون کیشوت آشنایی دا

، و واقعیتر از هزاران ))زندهترین، محبوبترین، و معروفترین شخص در ادبیات همه ملتها((شده است، این شهسوار 

براي داستانهاي جدید سروانتس، با خلق داستان خود به صورت آیینه عادات و آداب، راه را . فرد برجسته تاریخ است

و این گونه داستان را، که بوسیله آن اخالق  ;هموار کرد، و نمونهاي به دست لوساژ، فیلدینگ، سمولت، و سترن داد

. بشر را آشکار و روشن ساخت، به صورت فلسفه درآورد

III - شاعران  

ی و قافیه متناسب بود، و روحیه مردم طنین مردانه زبان کاستیلی، مانند زبان خوشاهنگ توسکان ایتالیا، براي موسیق

لوپه دوگا در کتاب خود . در آن عهد، شاعران به اندازه کشیشان فراوان بودند. با شعر بیش از نثر پیوستگی داشت

تحت عنوان پیروزي آپولون نوعی مسابقه شاعرانه را شرح میدهد که طبق آن سیصد شاعر اسپانیایی در زمان او براي 

چنین مسابقات شاعرانهاي نزد مردم به اندازه سوزاندن . ب ملکالشعرایی با یکدیگر رقابت میکردندبه دست آوردن لق

گاهی هم شعرهاي تربیتی، نثرهاي نصیحتآمیز، داستانهاي عاشقانه مسجع، اشعار . بدعتگذاري محبوبیت داشت

ویندگان و نویسندگان مانند ولی همه گ. آور، قصیده، غزل، و حماسه دیده میشد شبانی، شعرهاي قهرمانی خنده

  . هاي خود را در آتش اندازند فرانثیسکو د فیگوئروا داراي آن شجاعت نبودند که شعرها و نوشته

قبایل سرخپوستان گفته شده  نام دارد که درباره شورش یکی از) 1589- 1569(بهترین شعر حماسی ال آرائوکانا 

شاید بتوان . عنوان سربازي اسپانیایی در آن جنگ دلیرانه مبارزه کرداین شعر اثر ارسیال اي ثونیگا است که به . است

گفت که بهترین شاعر غزلسرا راهبی از فرقه منسوب به قدیس آوگوستینوس به نام لویس پونته د لئون بود که، 

ه او هم عجب آنک. هاي تقوا و پرهیزگاري عیسویت را بیان داشت باوجود داشتن اصل و نسبی یهودي، لطیفترین جنبه

شاعر و هم فیلسوف بود و در سی و چهار سالگی به نام استادي علوماالهی در ساالمانکا منصوب شد، و تا پایان عمر 

اما مطالعات استادانه و زندگی پرهیزگارانه او مانع از آن نشد که وي گاهگاهی نیز به . از دانشگاه کناره نگرفت

ل غزلهاي سلیمان را به صورت سرودي شبانی ترجمه کرده بود، از طرف از آنجا که قسمتی از غز ;غزلسرایی بپردازد

پس از رهایی از زندان، در خطابه  ;دستگاه تفتیش افکار مورد تعقیب قرار گرفت و به پنج سال زندان محکوم شد

در این باره وي با روساي خود ...)) همانطور که در آخرین جلسه گفتیم: ((خود در دانشگاه، بدین گونه آغاز سخن کرد
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اتفاق نظر داشت که شاعري شایسته حکیماالهی نیست، و اشعار خود را منتشر نکرد، و این شعرها چهل سال پس از 

. مرگش منتشر شدند، به عقیده قاطبه مردم، این شعرها بهترین آثار زبان کاستیلی به شمار میروند

رتر از او بودند، زیرا هم به مباحثه و هم به شعر عالقه لویس د گونگورا و فرانثیسکو گومث د کوذو اي ویلیگاس مشهو

) سبک کوذو(و کونسپتیسمو ) سبک گونگورا)) (گونگوریسم((داشتند، و دو مکتب مخالف به عنوان دو فلسفه سبک 

ي نابغها((سروانتس که درباره همه رقباي خود جز لوپه دوگا، و آوالندا نظر مساعد داشت، گونگورا را . برجاي نهادند

میتوانیم )) قصیده درباره آرمادا((با مطالعه قسمتی از اشعار او تحت عنوان . میدانست)) کمیاب و سرزنده و بدون تالی

  . ببریمتا اندازهاي به شدت تنفر او پی 

ایمان به شمار میرفتی، و اردوگاه جنگاوران کاردیده و اي جزیرهاي که روزگاري کاتولیک و نیرومند بودي، و قلعه 

روزگاري عظمت تو به پایهاي بود که . مدرسه مقدس حکمت بودي، اکنون به صورت زیارتگاه آلوده بدعت درآمدهاي

  . ستودند درخشندگی سلطنت تو را در آوازها پیش از همه چیز می

اي . تو میروید به منزله حلقه گل زیبندهاي براي سر تواستاکنون علفهاي هرزهاي که در کنار استخر تیره و تار 

آنان کجا رفتند بر سر مادر آنها که از قدرتشان خشنود بود و ایمانی ! سرزمین فرمانروایی آرثرها، ادواردها، و هنریها

ر آمدهاي، قوي داشت چه آمد تو در نتیجه تقصیر گناه آلوده کسی که اکنون برتو سلطنت میکند به ننگ ابدي گرفتا

اي زنی که بر  ;اي ملکه نفرتانگیز که دلی بیعاطفه و سیمایی ناخوشایند داري و ناپاك و ظالم و خشن و هرزهاي

تخت سلطنت نشستهاي و باعث نابودي عصمت و عفت حقیقی بشمار میروي، اي آنکه در هر حال گرگ صفتی، 

  ! شعله واقعی آسمان بر گیسوان مصنوعی تو فرو ببارد

عجبی نیست اگر فیلیپ چهارم این شاعر آتشین مزاج را . رتیب، گونگورا قلمی داشت که شایسته تمجید بودبدین ت

  . به عنوان کشیش خود بپذیرد و استعداد او را در خدمت سلطنت به کار برد) که در لباس روحانیان درآمده بود(

د، و از این رو به نویسندگان تندنویسی مانند گونگورا میکوشید که سبک خود را پیراسته و عبارات خود را دقیق کن

گونگورا، . و به صورت گوهري درخشان درآورند)) سوهان بزنند((لوپه دوگا می تاخت، و اصرار داشت که هر سطري را 

هاي مغلوب، و  استعارات، صفات، جمله ;براثر شوق و ذوق شدیدي که داشت، هنر را ندانسته تا حد تصنع پایین آورد

از . و سبکی نظیر انشاي پرتصنع لیلی و ظاهرسازیهاي مارینی در پیش گرفت ;عجیب و غریب به کار برد تناقضات

: این لحاظ است که درباره زیبایی مسحور کننده معشوقهاي چنین میگوید

و سپیدي شگفتانگیز  ;دو چشم او که مانند خورشید میدرخشند میتوانند زمستان نروژ را به تابستان مبدل کنند

  . دستهاي برف مانند او میتواند مردي حبشی را از تعجب سفید کند

) گونگوریسم(کسانی که از سبک خاص گونگورا . در این هنگام شاعران اسپانیایی به سه گروه تقسیم شده بودند

و باالخره گروهی که سبک لوپه  ;متابعت به عمل آوردند) کونسپتیسمو(دستهاي از سبک کوذو  ;پیروي میکردند

هایی در حقوق، علوم  کوذو در آلکاال جایزه. وگا را سرمشق خود قرار میدادند با دو گروه دیگر به مخالفت برخاستندد

گرچه نزدیکبین و پاچنبري بود، در . االهی، زبانهاي التینی، یونانی، فرانسوي، عربی، و عبري و نیز در دوئل گرفت

کوذو پس از آنکه . اي او مثل شمشیرش تیز و بران بودنده شمشیرزنی و نویسندگی باعث وحشت میشد، و هجویه

در سی و پنج سالگی به عنوان وزیر دارایی در آنجا به . چند تن از رقباي خود را کشت، به سیسیل و ناپل گریخت

هنگامی که این توطئه با شکست روبرو شد، ) 1618. (خدمت مشغول شد و با اوسونا در توطئه علیه ونیز شرکت کرد

پس از مراجعت به مادرید، به عنوان منشی فیلیپ چهارم برگزیده شد، ولی . ا به سه سال حبس محکوم کردنداو ر

وي در کتاب فضیحتآمیز خود به نام سگ و . شعرهاي او پادشاه، پاپ، اولیوارس، زنان، و راهبان را جریحهدار میکرد

آخرین . و تلختر از مثلهاي سانچوپانثا بودند تب به همه چیز تاخت و مقدار زیادي مثل به کار برد که عجیبتر
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بگذارد که گنداب ((نصیحت او، که خود هرگز به آن عمل نکرد، این بود که انسان باید از جنگ کناره گیرد و 

کوذو، که در جستجوي دشمن و هدف بود، به پیروان گونگورا حمله برد، و سبکی تازه پیشنهاد کرد، بدین )). بگذرد

آن هم نه . ها و کلمات تفننی باشد، باید نظریات تازه بیاورد به جاي آنکه در جستجوي جمله مضمون که شاعر

نظریات معلومی که در نتیجه گذشت روزگار یا استعمال زیاد تازگی خود را از دست داده باشند، بلکه مطالبی دقیق و 

  . حاکی از عظمت و وقار و عمق

آنها به پادشاه تذکر داده بود که دست از اسراف و تبذیر بردارد و وزیران هایی شد که در  کوذو متهم به نوشتن نامه

هنگامی که از زندان . از این لحاظ او را سه سال در زندانی مرطوب حبس کردند. بیکفایت خود را از کار براندازد

مرکب خون او  ;ودکار ادبی او کاري آرام نب). 1645(بیرون آمد، سالمتش مختل شده بود، و سه سال بعد درگذشت 

هنگامی که آفتاب عمرش بر سر دیوار فنا رسید، اخطار کرد که کشورش نیز در حال نابود  ;بود، و شاعري مبارزه او

: شدن است

استحکام آنها در نتیجه . اند باروهاي زادبوم خود را میبینم، که روزگاري محکم و پابرجا بودند و اکنون ویران شده

  . فرسودگی و پوسیدگی چیزهاي عظیم است، از میان رفته است رسوم این عصر، که باعث

به میان دشتها رفتم، دیدم خورشید آبهایی را که بر اثر ذوب برفها جاري شده است مینوشد، و گله ناالن در روي 

  . ها سم بر زمین میزند تپه

  . بدبختی آنها جهان را در نظرم تیره و تار کرد

  . به خانه خود رفتم

  . انه قدیمی را اشیاي پوسیده و معیوب به تصرف درآوردهانددیدم آن خ

  . عصاي خشکیده من خم شده بود، احساس کردم که پیري غلبه کرده است

  . شمشیرم زنگ زده بود

  . و چشمم به هرچیزي افتاد دریافتم که پایان کار فرا رسیده است

IV - 1625- 1562: لوپه دوگا   

تا این زمان، همچنانکه در انگلستان مرسوم بود، صحنه را . ن به اندازه شاعران بوددر آن عصر پرشور، تعداد درامنویسا

دستگاه تفتیش افکار، که میخواست از هرزگی  ;بیمطالعه میساختند و بازیگران تهیدست در شهرها گردش میکردند

ختی انتخاب شد، دو گروه از هنگامی که مادرید به پایت. ها را ممنوع کرده بود کمدیهاي آنها بکاهد، همه نمایشنامه

پس از این جریان، کلیسا از مخالفت خود . بازیگران از پادشاه اجازه گرفتند که براي همیشه در این شهر باقی بمانند

این دو  ;ساخته شدند)) تماشاخانه انضباط((و )) تماشاخانه صلیب((با آنها دست برداشت، و دو تماشاخانه به نامهاي 

هایی در واالنس، سویل، بارسلون،  نیز تماشاخانه 1602تا سال . فاداري و قدرت اسپانیاستنام بخوبی مشخصه و

هزاران بازیگر در مادرید، و هفتاد و شش درامنویس در  1632در سال  ;گرانادا، تولدو، و والیادولیذ تاسیس یافتند

، در اسپانیا سی هزار 1800سال  در. حتی خیاطان، پیشهوران، و چوپانان درام مینوشتند ;کاستیل وجود داشتند

هیچ کشوري در جهان، حتی انگلستان در عصر ملکه الیزابت، تا این اندازه از لحاظ . نمایشنامه مختلف نوشته شد

  . نویسی ذوق و شوق نداشت نمایشنامه

اما  ;دیده میشدندهاي موقت  ها و جایگاه و در اطراف حیاط نیز خانه. ها سابقا در حیاط روي صحنه میآمدند نمایشنامه

درست کردند، و در ) لژ(در آن تعدادي صندلی گذاشتند، جاهاي ویژه . هاي ثابت ساختند در این تاریخ، تماشاخانه

. لباسها به سبک اسپانیایی بود، و توجهی به زمان و مکان نمایشنامه نداشتند. وسط صحنهاي مدور قرار دادند
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ها حضور مییافتند، ولی در قسمت مخصوصی مینشستند و  یز در تماشاخانهزنان ن ;تماشاگران از هر طبقهاي میآمدند

. پوشاندند صورت خود را با تور می

زندگی بازیگران بین جشن و گرسنگی میگذشت، ناایمنی و ضعف روحی مالزم زندگی ایشان بود، و فقر و آوارگی 

مرد شهرت زیادي کسب کردند و به نام  چند تن از بازیگران. خود را با آمیزش جنسی و امید فراموش میکردند

این عده در حالی که شمشیرها و سبیلهاي خود را مرتب میکردند، در خیابانهاي مادرید رژه میرفتند، و . رسیدند

  . شدند بعضی از زنان خواننده به افتخار همبستري پادشاه مفتخر می

ستگاه تفتیش افکار مجبور شد از انتشار کلمه ، د1647در سال . سلطان صحنه نمایش در اسپانیا لوپه د وگا بود

شاید )). من به لوپه د وگاي متعال، شاعر زمین و آسمان، ایمان دارم: ((شهادتی که بدین مضمون بود جلوگیري کند

هیچ شاعري در زمان خود تا آن اندازه شهرت و معروفیت کسب نکرده باشد، فقط دشواري ترجمه شعر باعث شده 

هاي او را در عصر خود او در ناپل، رم، و  با وجود این، نمایشنامه. بیشتر در اسپانیا مشهور باشد است که این شاعر

هاي دیگران را به او  میالن به زبان اسپانیایی عرضه میکردند، و در فرانسه و ایتالیا براي جلب مشتري نمایشنامه

. نجیب به دنیا آمد) طبق عقیده عدهاي(فقیر ولی لوپه د وگا دو سال پیش از شکسپیر در خانوادهاي . نسبت میدادند

در این . در چهاردهسالگی از خانه و مدرسه گریخت و وارد ارتش شد و در آسور در نبردهاي خونینی شرکت جست

هایی در ذم معشوق ساخت و به  سپس هجویه. اثنا عاشق شد، ولی خود را با زخمهاي مختصري از معرکه نجات داد

بعد از بازگشت به آن شهر، با ایزابل د اوربینا رو به فرار نهاد، با او ازدواج . ار آمد و از مادرید تبعید شداتهام افترا گرفت

کرد، دوباره تعقیب شد، براي رهایی از چنگ قانون به جهازات شکستناپذیر پیوست، و شکست ناوگان اسپانیا را در 

مرگ زنش . این نبرد زخمی شده بود، در آغوش او درگذشتبرادرش، که در . نبرد با کشتیهاي انگلیسی مشاهده کرد

سپس از میکائال د لوخان، که بازیگر معروفی بود، صاحب دو فرزند شد، دوباره . او را از سایر گرفتاریها نجات داد

 ازدواج کرد، به خدمت دستگاه تفتیش افکار درآمد، زن دوم خود را از دست داد، کشیش شد، و به زنهاي تازهاي دل

لوپه د وگا در حدود هزار و هشتصد . هایش میبخشیدند اسپانیاییها عشقبازیهاي او را به خاطر نمایشنامه. باخت

. نمایشنامه نوشت، و این عالوه بر چهارصد نمایشنامهاي است که در مورد جشنهاي مذهبی به رشته تحریر درآورد

)) بهمن((سروانتس از برابر این . از صبحانه مینوشت میگویند که ده نمایشنامه در یک هفته، و یک نمایشنامه پیش

  آرته بود، بیاندیشه چیز مینوشت /خود لوپه د وگا نوعی کمدیا دل. مینامید)) جانور مهیب طبیعت((میگریخت و او را 

و، چون بدون دقت آن همه اثر بوجود میآورد، ادعایی در مورد هنر و فلسفه نداشت، در کتاب فن جدید کمدیسازي 

عتراف کرده است که آثار خود را براي کسب معاش نوشته و بدین ترتیب آنهارا بر طبق ذوق و سلیقه عوام ساخته ا

هاي او به  اگر به سبب اقدامات ناشران دزد نبود، که تنی چند از مردان قوي حافظه را براي شنیدن نمایشنامه. است

این مردان پس از سه بار شنیدن یک . هاي خود نمیشد امهتماشاخانه میفرستادند، او هرگز حاضر به انتشار نمایشن

. نمایشنامه میتوانستند آن را از بر بخوانند و نسخه مغلوطی از آن را به ناشرانی بدهند که پولی به مولف نمیپرداختند

آنها بود روزي بازیگران دسته او حاضر نشدند که به کار خود ادامه دهند، مگر آنکه مرد قوي حافظهاي که در میان 

اما لوپه د وگا با عالقهاي خاص . ها ممکن بود از تعداد تماشاگران بکاهد به عقیده آنها، انتشار نمایشنامه. اخراج شود

بعضی از این داستانها عبارتند از . داستانهاي عاشقانه خود را، که همگی شیرین ولی متوسط بودند، منتشر میساخت

اشخاص داستان بندرت مورد . در همه این داستانها موضوع اصلی یکسان است. آرکادیا، سان ایسدرو، ال دوروتئا

ها اظهار داشت میتوان  مطالعه دقیق قرار میگیرند، و درباره این داستانها همان موضوعی را که ثورو راجع به روزنامه

 ;همیشه بر دو محور میگرددداستان تقریبا . اگر نامها و تاریخها را تغییر دهید، محتویات آنها همیشه یکسانند: گفت

هایی بر اساس موضوع دوم  مردم از شنیدن قصه. جنبه شرافت، و این مسئله که چه کسی باید شب را با خانم بگذراند
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ضمنا از مطایبات اتفاقی و مکالمات با روح و اشعار . زیرا خود هرگز اجازه کاري را نداشتند. هرگز خسته نمیشدند

عالقه به داستانهاي عاشقانه که هرگز از میان نرفته بود، . مردان دلیر جاري بود لذت میبردندغنایی که بر زبان زیبا و 

سانچو . مشهورترین نمایشنامه لوپه د وگا ستاره سویل نام دارد. در نتیجه داستانهاي عاشقانه اسپانیایی شدیدتر میشد

ستاید ولی از مشاور خود آریاس میخواهد که هاي آن را می دلیر، پادشاه کاستیل، به سویل میآید و زیبایی کوچه

  . درباره زنان آن شهر بتفصیل مطالبی براي او بگوید

بگو ببینم آیا در پرتو چنین ... پادشاه، و زنان که داراي زیبایی آسمانیند، چرا که نامی از آنها به میان نمیآوري 

  . چون در چهره او نور خوشید میدرخشید. بود خانم دونالئونور د ربرا عین آسمان: درخششی آتش نگرفتهاي آریاس

  . من خورشید سوزانی میخواهم، نه خورشیدي منجمد کننده. ... ولی او خیلی رنگ پریده است: پادشاه

  . کسی که گل به طرف شما پرت میکرد خانم منسیا کورونل است: آریاس

را دیدم که سر تا پا مالحت بود و تو اسمی از  در آنجا کسی. زن خوشگلی است، ولی زیباتر از او هم دیدهام: پادشاه

این زن کیست که توجه مرا از روي بالکن به خود جلب کرد و من کالهم را برایش از سر . او به میان نیاوردي

: این زن که بود که چشمانش مثل یوپیتر صاعقه پرتاب میکرد و اشعه مرگبارش را به قلبم میزد آریاس ;برداشتم

. ستال تابرا است، و مردم سویل از راه احترام او را ستاره خود میداننداسمش خانم دونا

دون آریاس، چه راهی میتوانی پیدا کنی . ... ستاره بختم مرا به سویل آورد. ... باید او را خورشید خود بدانند: پادشاه

   .که من او را ببینم و با او حرف بزنم عجب دیداري که عمق وجودم را مشتعل کرده است

اما ستال شیفته سانچو اورتیث است، و در کمال خشم پیشنهاد آریاس را، مبنی بر آنکه حق تقدم با پادشاه است، رد 

بوستوس، برادر فداکار ستال، . آریاس به خدمتکار ستال رشوه میدهد تا پادشاه را به اطاق بانوي خود ببرد. میکند

میخواهد او را بکشد، ولی از مقام سلطنت دچار ترس و رعب  درست به موقع سر میرسد و جلو پادشاه را میگیرد و

یک ساعت بعد، پادشاه برفراز دیوار . میشود و پادشاه را، که خوار و خفیف شده ولی آسیب ندیده است، رها میکند

سپس کسی را به سراغ اورتیث میفرستد و از او  ;قصر خود جسد خدمتکاري را که رشوه قبول کرده بود میبیند

سد که آیا وفاداري و صداقت او نسبت به پادشاه حد و حصري دارد یا نه و در جواب پاسخی رضایتبخش و میپر

اورتیث با بوستوس مقابل میشود، پیغام ستال را مبنی بر . غرورآمیز میشنود و از او میخواهد که بوستوس را بکشد

وستوس سپاسگزاري میکند، او را میکشد، و تقریبا آنکه او را دوست میدارد و خواستگاري او را میپذیرد میشنود، از ب

پادشاه، که از شورش مردم بیم دارد، این حقیقت را که قتل به دستور او صورت . دچار حالی جنون آمیز میشود

اما . اورتیث دستگیر میشود، و نزدیک است اعدام شود که ستال به وسایلی او را آزاد میکند. گرفته است پنهان میکند

دو عاشق تصدیق میکنند که آن قتل، عشق آنها را براي همیشه زهرآلود کرده . داراي پایان خوشی نیستداستان 

لوپه د وگا پس از آنکه هزار نمایشنامه نوشت، محبوب و معبود مردم مادرید شد، و شریف و وضیع لب به . است

. د و درجه اجتهاد در علوم االهی دادپاپ او را در حلقه شهسواران مهماننواز درآور. تمجید و تحسین او گشودند

زنان و کودکان او را  ;هنگامی که لوپه د وگا در کوچه راه میرفت، گروهی از دوستدارانش دور او حلقه میزدند

یکی از منتقدان، که از . ها و سیگارها میگذاشتند اسم او را روي اسبها و خربزه ;میبوسیدند و از او تبرك میخواستند

  . ی کرده بود وحشت داشت که به دست سرسپردگان شاعر به قتل برسدکار او عیبجوی

وي اگر چه در نتیجه نوشتن نمایشنامه پول خوبی به دست . با وجود این، لوپه د وگا احساس خوشبختی نمیکرد

 .و بعد از آن همه موفقیت فقیر بود و مجبور شد از فیلیپ چهارم استمداد کند ;میآورد، همه آن را خرج میکرد

اما سرنوشت فرزندانش بیشتر باعث . پادشاه هم با آنکه ورشکست شده بود، مبلغ قابل مالحظهاي براي او فرستاد

پسرش لوپه به نیروي دریایی پیوست و در دریا غرق شد، و . ها درآمد دخترش مارسال در زمره راهبه. پریشانی او شد
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لوپه د . و مقدار زیادي از اشیاي قیمتی پدر خود را با خود برددختر دیگرش آنتونیا با مردي به نام تونوریو فرار کرد 

  . وگا او را به دختري نپذیرفت و تونوریو او را ترك کرد

شاعر، که این عذابها را به منزله مجازاتهاي آسمانی گناهان خود میدانست، در بر روي خویش بست و جراحاتی به 

، آخرین شعر خود را 1635اوت  23در . از خونش رنگین شدند بدن خود وارد آورد، به طوري که دیوارهاي اطاق

نیمی از مردم مادرید در تشییع . سرود، و چهار روز بعد در هفتاد و دو سالگی درگذشت)) عصر طالیی((تحت عنوان 

. ذشتندجنازه او شرکت کردند، و براي آنکه دخترش بتواند از پنجره صومعه خود با پدر وداع گوید، از برابر او نیز گ

. تمجید از لوپه د وگا در روي صحنهاي عمومی صورت گرفت

ما مثل ولتر نمیتوانیم لوپه د وگا را با شکسپیر برابر بدانیم، ولی میتوانیم بگوییم که نبوغ سرشار و اشعار پرشور و 

رسانید، جایی )) ییعصر طال((اخالق دوستداشتنی او، که از میان صدها نمایشنامه به چشم میخورد، او را به ذروه آن 

  . که فقط سروانتس و کالدرون میتوانستند به پاي او برسند

V - 1681-1600: کالدرون  

کتاب جوانی سید را به نظم  1591گیلین د کاسترو در سال . عدهاي مدت کوتاهی با لوپه د وگا به رقابت پرداختند

لویس ولث د گوارا، که به . از روي آن انجام داد درآورد، که جمعی آن را بهتر از تقلید مشهوري میدارند که کورنی

وکالت دادگستري اشتغال داشت، مدتها از شغل خود دست کشید و چهارصد نمایشنامه نوشت که یکی از آنها به نام 

تیرسو د مولینا در  1630در سال . شیطان لنگ در نوشتن کتابی به همین مضمون مورد استفاده لوساژ قرار گرفت

بی تحت عنوان حقهباز سویل و میهمان سنگ نوشت، در آن دون خوان را به عنوان آدمی کفرگو و بارسلون کتا

شهوتپرست معرفی کرد، و زمینه را براي جشن سنگ اثر مولیر، دون جووانی اثر موتسارت، و دون ژوان اثر بایرن 

در . انیایی در خارج داشت پی ببریمبا این مختصر که گفته شد، میتوانیم به تاثیر عظیمی که درام اسپ ;فراهم ساخت

، شلگل آلمانیها را با اظهار این مطلب که، در درام جدید، کالدرون پس از شکسپیر قرار دارد دچار 1803سال 

  . شگفتی ساخت

وي، که . بود و پس از آن عصر نیز چندي زندگی کرد)) عصر طالیی((کالدرون، مانند موریلیو، از آخرین مشاهیر 

ز وزیران دارایی در عهد فیلیپ دوم و سوم بود، همه معلوماتی را که یسوعیها جایز میدانستند، در فرزند یکی ا

. اهمیتی که ضمن تربیت او به موضوعات مذهبی داده شد در زندگی و کار او تاثیر بسیار کرد. ساالمانکا فرا گرفت

هاي موفقیتآمیزي بنویسد، از ادامه آن  ایشنامهعلم حقوق را در ساالمانکا فرا گرفت، ولی چون دریافت که میتواند نم

در نمایشنامهاي که نوشته بود اشارات واضحی به یاوهسراییهاي کشیش مشهوري کرد، و از این رو . علم چشم پوشید

  . ولی صیت شهرتش به هه جا رسید ;مدتی به زندان افتاد

انتشار یافت، باعث تثبیت رهبري او در  1636ال هاي او تحت عنوان زندگی رویایی، که در س مجموعهاي از نمایشنامه

به  1640در سال . فیلیپ در آن سال او را به عنوان درامنویس دربار به جاي لوپه د وگا برگزید. تئاتر اسپانیایی شد

در اسپانیا، مانند  ;گروهانی از سواران زرهپوش پیوست و بر اثر دالوري خویش در تاراگونا افتخاراتی کسب کرد

هاي اسالمی، ادبا نیز غالبا کارهاي برجسته انجام میدادند و بدین وسیله یکی از آرزوهاي خود را جامه عمل کشور

اما سالمت کالدرون در نتیجه دو سال جنگ مختل شد، از خدمت نظام کناره گرفت، و قرار شد مبلغی . میپوشاندند

منگیر فرزندانش شد، به امور مذهبی روي آورد و به کالدرون، بر اثر مصایبی که دا. به عنوان مستمري دریافت دارد

جامه کشیشان پوشید، مدت ده سال در  1651در سال  ;صورت یکی از اعضاي غیرروحانی فرقه فرانسیسیان درآمد

کالدرون، پس از آنکه از همه . ناحیهاي در تولدو به کار پرداخت، و در این ضمن گاهگاهی نیز نمایشنامه مینوشت
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ن بهرهمند شد، در هشتاد و یک سالگی درگذشت، و انتظار داشت از اینکه صدها نمایشنامه مقدس نعمتهاي جها

. نوشته و تنها یک معشوقه اختیار کرده است، پاداشی بزرگ بیابد

درامهاي مذهبی او از بهترین آثارش محسوب میشوند، زیرا قدرت غزلسرایی وي براثر خلوص نیتی که داشت تقویت 

ي غیرمذهبی او مدتی دراز بیش از درامهاي لوپه د وگا داري شهرت بینالمللی بودند، زیرا وي از لحاظ درامها. میشد

و اگر چه آن سرزندگی و تنوع شگفتانگیز لوپه د وگا را  ;شعر به پایه او میرسید، و از نظر فکر بر او تفوق داشت

تنها کسی میتواند آثار او را . اي ماجراجویانه بودنده هایش حاکی از ذوق و مهارت او در نمایشنامه نداشت، نمایشنامه

بخوبی درك کند که با زبان کاستیلی آشنایی داشته باشد، ولی میبینیم که دو شاعر انگلیسی نبوغ او را درك کردند 

زادي از شلی، که درباره کالدرون با شلگل همعقیده بود، ترجمه آ. و کوشیدند که آثار او را از لفافه زبان بیرون آورند

و ادوارد فیتز جرالد در شش درام اثر کالدرون سعی کرد کاري را که  ;بعضی قسمتهاي جادوگر شگفتانگیز انجام داد

شش سال بعد در کمال موفقیت درباره رباعیات خیام انجام داد، در مورد کالدرون نیز انجام دهد، ولی در این کار 

  . توفیق نیافت

است، قبرسی که دانشمندي مشهور از شهر انطاکیه است دوئلی را که )) فاوست((انه جادوگر شگفتانگیز نوعی از افس

میان دو تن از دانشجویانش بر سر عشق خوستینا درگرفته است قطع میکند و موافقت آنان را به دست میآورد تا 

  . شیفته و فریفته او میشود اما خود، پس از دیدن این دختر،. براي دانستن عقیده خوستینا درباره آنها به نزد او برود

آن دو دانشجو نیز، که طرد شدهاند، خود را با . دختر او را به خواري از نزد خود طرد میکند، ولی دلش مشتاق اوست

لکن قبرسی نمیتواند گریبان خاطر را از چنگ عشق خوستینا برهاند، و . محبت لیویا خواهر خوستینا تسلی میدهند

  : میگوید

و من، در میان عشق و حسد، از بیم و امید به خود میپیچیم، هرچند این وضع به نظر ناشایسته ... بود او آنچنان زیبا

. بیاید

آن سان به تلخی میزیم که حاضرم روحم را براي همیشه به جوهر منفور دوزخ تسلیم کنم و مجازات ببینم و ضعیف 

  . شوم، به شرط آنکه این زن از آن من باشد

سرانجام شیطان او را به نزد . یگوید که من این شرط را میپذیرم، ولی خوستینا حاضر نمیشودشیطان در پاسخ م

اما به محض آنکه این دانشمند میخواهد او را در آغوش گیرد، نقاب خوستینا به کنار میرود و زیر آن . قبرسی میآورد

. واند با او چنین نیرنگی بازي کندشیطان اعتراف میکند که فقط قدرت عیسی است که میت. جمجمهاي ظاهر میشود

در پایان، هنگامی که قبرسی و خوستینا مانند عیسویان شربت شهادت مینوشند، خوستینا به عشق خود اعتراف 

هایی که توسط فیتز جرالد ترجمه شدهاند، شهردار ثاالمیا، به سبب تفوق فنی آن، بیشتر  در میان نمایشنامه. میکند

این نمایشنامه موضوعات قدیمی . ولی زندگی رویایی مفاهیم عمیقتري دارد. گرفته است از همه مورد تحسین قرار

حوادث و : عشق و شرافت را به کنار مینهد، و تقریبا مسئلهاي شرقی را بر روي صحنه میآورد، بدین مضمون که

ی از حجابی هستند که آیا اینها توهمات ظاهري و قسمت ;پیروزیهاي زندگی تا چه اندازه پایدار و حقیقی هستند

حقیقت اساسی و دایمی را میپوشانند در این نمایشنامه چنین آمده است که باسیلیوس، پادشاه لهستان، کودك خود 

را، که بتازگی تولد یافته است، به زندان میافکند، زیرا اخترشناسان چنین گفتهاند که آن کودك علیه پدر سر به 

سیگیسموند نام دارد، در غل و زنجیر، میان جانواران جنگلی رها میکنند، و  سپس او را، که. شورش برخواهد داشت

پادشاه . او در حالی که از هر جانور رام نشده دیگري درندهتر است، بزرگ میشود و به صورت مردي درمیآید

ند، که ولی سیگیسمو. سالخورده، که از کار خویش پشیمان شده است، فرزند را به شرکت در حکومت دعوت میکند

براي سلطنت تربیت نشده است، چنان بیفکرانه رفتار میکند که مجبور میشوند او را به اطاعت وادارند، و هنگامی که 
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سپس به او میگویند که فرمانروایی . به خود میآید، میبیند که در غاري در میان جنگل است و غل و زنجیر برپا دارد

که شکست یافته  دومکه این موضوع را باور کرده است مانند ریچارد او  ;اخیر او خواب پریشانی بیش نبوده است

: سخن میگوید

پیداست که در روشنایی ناپایدار این جهان، زیستن جز خواب دیدن نیست، بشر خود را در خواب میبیند، و هنگامی 

  . تابد و اسرارآمیز مرگ بر او می بیدار میشود که پرتو بامدادي

پادشاهی خواب میبیند که پادشاه است و در این وضع موهوم با قدرتی شاهانه زندگی و فرمانروایی میکند، فریادهاي 

  . شوقی که در پیرامون او شنیده میشوند چون از هوا زاده شدهاند به هوا پرواز میکنند

کیست که حاضر شود تاج شاهی  ;)چه سرنوشت غمانگیزي(درمیآورد  و مرگ، غرور و جالل او را به صورت خاکستر

  . بر سر نگاه دارد و حال آنکه میبیند باید در خوابی در آن سوي دروازه مرگ بیدار شود

در حقیقت، در سراسر جهان، همگی، هر اصل و نسبی داشته باشند، خواب میبینند، زندگی چیست چیزي است که 

  . ی است که به دروغ میدرخشدفقط به نظر میرسد، سراب

سپس، به . نشاطی خیالی و آسایشی فریبنده است، زیرا زندگی خوابی بیش نیست، و حتی رویاها خوابی بیش نیستند

وسیله تغییر دیگري که علت آن به طور کافی ذکر نشده است، سیگیسموند از حالت توحش بیرون میآید و، هنگامی 

نت میرسد، پادشاه عادلی میشود واز این حقیقت آگاه است که این مقام منیع نیز که در نتیجه وقوع انقالب به سلط

  . خوابی بیش نیست، و در دریاي کفآلود زندگی حباب ناپایداري است

در این نمایشنامه سخنهایی که گفته میشوند، به طور خستهکنندهاي طوالنی هستند و عبارات تفننی بسیاري به 

یشوند، ولی آن را نمایشنامهاي بزرگ میتوان دانست که در آن عمل با فکر توام شده سبک گونگورا در آن یافت م

اگر وطن ما در جاي دیگري بود و به شیوه دیگري تعلیم یافته . است، و هیجانی دراماتیک تا پایان آن باقی است

. هاي جهان میدانستیم نمایشنامهبودیم و میتوانستیم کاستیلی را بفهمیم، احتماال این نمایشنامه را یکی از بزرگترین 

محال است که اکنون بتوانیم خود را با قوه تخیل از زندان زمان و مکان نجات دهیم و دریابیم که درام در اسپانیا در 

در . در ایتالیا این گونه درام تقریبا درام رومی را از روي صحنه بیرون کرد. قرن هفدهم چه اثر و محبوبیتی داشت

قالب تراژدیهاي فرانسه را پیش از  ;ي براي آثار هاردي، کورنی، مولیر، و عدهاي دیگر فراهم ساختفرانسه زمینها

هنگامی که تاثیر سروانتس و سایر . و به اصول شرافت، فصاحت، و بالغت اهمیت بسیار بخشید ;راسین ریخت

یق آنها در کارهاي دیکنز و ثکري داستاننویسان اسپانیایی را در آثار لو ساژ، دفو، فیلدینگ، و سمولت، و از طر

میبینیم، و هنگامی که هنر عصر الیزابت را در انگلستان و حتی هنر فرانسه آن زمان را با معماري، مجسمهسازي، و 

نقاشی اسپانیا در دوره عظمتش مقایسه میکنیم، درمییابیم که چرا اقوام اسپانیاییزبان دنیا میراث و خون خود را 

  . میدانندمهمتر از همه چیز 
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فصل دوازدهم

  اسپانیاعصر طالیی هنر 

1556 -1682  

  

I -  یک هنر و هزار نمونه  

در زمانی که انگلستان به جاي اسپانیا بر دریاها تسلط یافت، و فرانسه به تفوق اسپانیا در خشکی پایان داد، و هنگامی 

یرسید همه امور مادي اسپانیا به ناکامی و ورشکستگی منجر خواهد شد، این کشور چگونه توانست که به نظر م

کلیساي بزرگ سگوویا را بسازد، مجسمهسازانی مانند ارناندث و مونتانس در دامان خود بپرورد، و مشوق ال گرکو، 

اشت، دربار اسپانیا پول فراوان خرج میکرد، ثورباران، والسکوئز و موریلیو شود آیا علت آن بود که هنوز کلیسا ثروت د

طالي امریکا هنوز به سوي سویل سرازیر میشد، و هنرمندان اسپانیایی، در نتیجه نیروي ایمان و دستمزد، هنوز 

احساس میکردند که دوره عظمت کامال به پایان نرسیده است اما در معماري عظمت کمتر از همه به چشم میخورد، 

در سویل، کلیسا با ساختن جاي ناقوسی بر فراز . روزیهاي گذشته با نیازمندیهاي مذهبی تالقی میکردزیرا در اینجا پی

منارهاي که متعلق به مسلمانان بود و زیبایی خیرالدا را تکمیل میکرد، غلبه خود را بر مسلمانان اسپانیا پایدار ساخت 

ساخت که یک تن وزن داشت و، با وجود این، ) ایمان( ))الفه((و سال بعد بارتولومه مورل مجسمهاي به تام ) 1567(

در والیاذولیذ، . به اندازهاي خوب نصب شده بود که با هر نسیمی میچرخید و قلمرو احترامآمیز خود را بررسی میکرد

ولی مساحت آن را . شروع به ساختن کلیساي پرابهت آسونسیون کرد 1585خوان د اررا، معمار اسکوریال در سال 

در تپهاي که مشرف بر سگوویاست، معماران و . بزرگ گرفت که هنوز هم قسمتی از آن مفروش نشده استچنان 

شروع به ساختن کلیساي عظیمی کردند که حاکی از ایمان تغییرناپذیر و شدید  1522صنعتگران در سال 

. ا به سبک پاالدیو ساختدر ساالمانکا، خوان گومث د مورا مدرسه بزرگی براي استفاده یسوعیه. اسپانیاییهاست

در آرانخوئث، . اما اسپانیا نیز غیرمذهبی میشد، و قصرها و همچنین کلیساها احتیاج به هنر داشت) 16171755(

را از عذاب گرما و ابهت تا باغهاي خنک آن او ) 1575(فیلیپ دوم قصري تابستانی براي اقامت خود ساخت 

این قصر به سبب چلچراغهایی که در )) تاالر سفیران((اردو را به آن افزود، فیلیپ سوم نیز قصر ال پ. اسکوریال برهاند

فیلیپ چهارم و اولیوارس با ساختن باغی جهت تفریح خویش در قسمت دروازه . اند، شهرت دارد آن آویخته شده

ردند، بسیاري از در تماشاخانهاي که در آنجا درست ک. خاوري مادرید، زمینهاي براي ایجاد قصر ورساي فراهم آوردند

در این عصر، در لئون و آستورگا ساختمانهاي با شکوهی . هاي لوپه د وگا و کالدرون روي صحنه آمدند نمایشنامه

. به وسیله ال گرکو طراحی شد. جهت اداره شهرداري ساخته شدند، و یکی از آنها، که در تولدو واقع است

ال کلیسایی بود، سبک گوتیک در نتیجه تاثیر هنر اسپانیایی و مجسمهسازي از لحاظ شکل و حالت روي هم رفته کام

هاي نیمتنه، که در ایتالیا محبوبیت داشت، در اسپانیا تقریبا مثل  ولی ساختن مجسمه. تزئینات باروك تغییر یافت

ه به کار نقاشان و حتی استادانی مانند ثورباران و موریلیو مساعی خود را در این را. کشورهاي اسالمی ممنوع بود

ها  تقریبا همه مجسمه. ها را طوري بسازند که عابدان به واقعیت مصلوب شدنها و شهادتها پیببرند میبردند که مجسمه

سرویلیام سترلینگ مکسول، دانشمند اسکاتلندي که هنر اسپانیایی را دوست . را با چوبهاي چندرنگی میساختند

  )). بهترین مجسمهساز اسپانیاست((بود که خوان د خونی میداشت و درباره آن مطالبی نوشته است، معتقد 

 ))غمگینمادر ((خوان با ساختن محرابی در کلیساي نوئسترا سنیورا د ال آنتیگوا در والیاذولیذ، و مجسمهاي به نام 

م از مشاهده این مجسمه چنان شاد شدند که بر اثر شدت مرد. در کلیساي دیگري در این شهر، به شهرت رسید
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اسپانیاییها به گرگوریو ارناندث بیشتر . ایمان خود تقاضا کردند به آنها اجازه داده شود جامهاي فاخر بر تن آن کنند

 ساخت و با نوعی واقعگرایی، که صفت)) مادر غمگین((او نیز در والیاذولیذ مجمسهاي به نام . اهمیت میدهند

این . هاي خون را روي جامه او نشان داد و، از شیشه، قطرات اشکی روي صورت او ظاهر ساخت اختصاصی او بود، لکه

، که مسیح محتضر را در دامن دارد، به منزله نقطه اعتالي مجسمهسازي اسپانیا در این دوره به ))مادر غمگین((

وي هنگامی که هجده سال بیش نداشت، به . تانس بودبزرگترین این مجسمهسازان خوان مارتینث مون. شمار میرود

اتفاق زن خود به صومعهاي در سویل رفت و مجسمهاي از حضرت مریم به آن تقدیم کرد، و در عوض به او اجازه 

هایی از قدیس  مونتانس یسوعیها را با ساختن مجسمه. داده شد که همیشه بدون پرداخت پولی در آنجا مقیم شود

یس گزاویه مشعوف کرد و با مجسمهاي از قدیس هیرونوموس، راهبان فرقه منسوب به این قدیس را ایگناتیوس و قد

باقی است که، به عقیده یکی از )) صلیب((در کلیساي جامع سویل هنوز اثري از او به نام . خشنود ساخت

پ پاولوس پنجم، براثر هنگامی که پا. به شمار آید)) شاید عالیترین نمایش از پیروزي االهی((تاریخنویسان، 

تقاضاهاي مردم، کاتولیکها را ملزم به معتقد بودن به اصل آبستنی معصومانه حضرت مریم کرد، اسپانیاییها بیش از 

مونتانس در این هنگام شاهکاري . همه شاد شدند، زیرا مانند فرانسویها به حضرت مریم بیش از همه اهمیت میدادند

سویل موجود است، و آن عبارت است از مجسمه حضرت مریم که مشغول تفکر  ساخت که اکنون در کلیساي جامع

این مجسمه نیز، اگر چه از شاهکارهاي مجسمهسازي در جهان . درباره راز رهایی خود از گناهکاري ذاتی است

بیش از محسوب میشود، انسان را به یاد دوشیزهاي اندلسی میاندازد که، با آنکه کمی زیر بار جامه خم شده است، 

  . اندازه آرام و راضی است

اگر بخواهیم حق مطلب را، ولو به اختصار، درباره هنر اسپانیا ادا کنیم، باید از افتخارات کوچکتر آن نیز نامی به میان 

هاي آهنین یا مفرغی، چوبکاري در پشت محراب کلیساها و جاهاي  طارمیها، شباکها، و دروازه: آوریم، مانند

چراغها، صلیبها، جامهاي مخصوص شراب،  ;آنچه پدرو د منا در کلیساي جامع ماالگا ساخته استهمسرایان، نظیر 

ظرفهاي مخصوص نان در مراسم عشاي ربانی و سایبانهایی که در آنها طال و نقره به کار بردهاند، مانند 

، عاج، مرمر سفید و هاي سفالی رنگین از چوب مجسمه ;هاي خوان د آرفه که شهرت جهانی دارند))کوستودویا((

هاي لعابی بارسلون و ظرفهاي  و شیشه ;هاي زربفتی که مایه زیبایی محرابها و زنان بود مفرغ، ملیلهدوزیها و پارچه

. پوشیده از قلع تاالورا

و هیجان غمانگیز اسپانیاییها در مورد ایمان . پیش از والسکوئز، کلیسا تقریبا تنها حامی و داور تابلوهاي نقاشی بود

هاي تیره و گرماي شدید آن منطقه بود، مانع از آن شده است  مسائل مذهبی، که شاید بتوان گفت انعکاسی از صخره

هاي عریان، مناظر طبیعی،  کلیسا با ساختن مجسمه. که خوشدلی، نرمش یا ظرافت، و سلیقه در موضوع هنر راه یابد

هاي  هاي وحشتآور ایمان بیش از جنبه یکرد که در آن جنبهو تصویرها مخالف بود و از نوعی واقعگرایی جانبداري م

کلیسا معتقد بود که عکسها باید مسبب ایمان باشند، و تصویرهاي شورانگیز باید با . تسلیبخش آن اهمیت داشتند

رف سرانجام، خود نقاشان خوابهایی میدیدند و ادعا میکردند که از ط. شدت بسیار روح ایمان را در افراد برانگیزند

فیلیپ دوم در حمایت از نقاشان با کلیسا رقابت میکرد، ولی موضوعها همه به صورت مذهبی . خداوند الهام یافتهاند

هنگامی که اشراف دستور میدادند تصویرهایی براي آنها ساخته شود، معموال همان قاعده را رعایت . باقی ماندند

بعضی از نفوذهاي . که کشیدن تصاویر غیرمذهبی معمول شد تنها در زمان والسکوئز و فیلیپ چهارم بود. میکردند

کاردوتچی، تسوتکارو، و هجده تن دیگر از نقاشان . بیگانگان نیز باعث تغییراتی در نظر کلیسا نسبت به نقاشی شد

اسپانیا  از فلورانس به 1572آنتونیس مور در سال . ایتالیایی هنر اسپانیایی را به صورت آرامتر و دلپذیرتري درآوردند

رفت نقاشان اسپانیایی که از فروبومان دیدن میکردند، تحت تاثیر سبک وندایک قرار میگرفتند، و خود روبنس، که در 
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به مادرید رفت، از هنرمندان اسپانیا خواهش کرد که، به جاي آنکه به مرگ توجه داشته باشند،  1603سال 

  . هاي حیاتی را بیشتر بنگرند جنبه

استادي که در این عصر در نقاشی اسپانیایی تسلط داشتند، عده دیگري نیز دیده میشدند که در گذشته از چهار 

هایی به سبک هلندي از ولیعهد فیلیپ دوم، به نام  درجه دوم اهمیت بودند، مانند آلونسوسانچث کوئلو که تک چهره

الکروز، که تک چهره غمانگیزي از  دون کارلوس، و خواهرش ایزابل کشید، شاگرد کوئلو، به نام خوان پانتوخا د

ریبالتا، که سبک سایه روشن به کار  ;فیلیپ دوم و تصویر ظاهرا جانداري از قدیس آوگوستینوس به جاي نهاده است

میبرد، و فرانثیسکو پاچکو، که معلم والسکوئز بود و دختر خود را به او داد و اصول نقاشی اسپانیایی را در کتابی 

به عقیده او هدف عمده هنر باید این باشد که مردم به تقوا و ). 1649(نگاشت )) نقاشیهنر ((تحت عنوان 

، پاچکو با ال گرکو در تولدو مالقات کرد و تابلوهاي او را 1611در سال . پرهیزگاري راغب و به خداوند متمایل شوند

  . بگذارید ببینیم تا چه اندازه حق دارد. طرحهاي ناهنجاري نامید

II -1614- 1548: کوال گر 

مینامید، در ایتالیا ))) خداداد((به معنی (ال گرکو در جزیره کرت، که مولدش بود، خود را کوریاکوس تئوتو کوپولوس 

به دومنیکو تئوتو کوپولوس و در اسپانیا به دومینگو تئوتو کوپولی موسوم بود، خودش با حروف یونانی دومنیکو 

ام او را به ال گرکو خالصه کرده است، و آن لقبی است که در اسپانیا به او روزگار ن. تئوتوکوپولوس امضا میکرد

احتمال دارد که اجداد او پس از تسلط ترکان عثمانی بر . از زندگی او در کرت اطالعی در دست نداریم. دادهاند

نیز تحت تاثیر در هر صورت او در کرت و بعدا در و. ، از آن شهر به کرت مهاجرت کرده باشند)1453(قسطنطنیه 

طبیعی است که این هنرمند جوان، پس از . در زمان او کرت به ونیز تعلق داشت. موزائیکهاي روم شرقی قرار گرفت

آنکه از رونق نقاشی در ونیز آگاهی یافت، با شور و هیجان بسیار سوار کشتی شد، به آن شهر رفت، و احتماال به جمع 

، مدت دو یا سه سال نزد تیسین شاگردي کرد، و طرفدار تینتورتو شد که یونانیان در آن محیط بینالمللی پیوست

مدتی نیز با . تصویر عده زیادي را در یک تابلو میکشید، و مانند این استاد به لباسهاي رنگین و گرانبها عالقه یافت

و، اندکی پیش از مرگ  خشوع و خضوعی صبورانه از نقاشیهاي مشهور ونیز، ردجوامیلیا، پارما، و فلورانس تقلید کرد

نوامبر  16نخستین اطالع قطعی که از او داریم در نامهاي است که در رم در تاریخ ) 1564. (میکالنژ، وارد رم شد

  : توسط جولیو کلوویو به آلساندرو فارنزه بدین مضمون نوشته شده است 1570

او از خود . ... ت از کاندیا وارد رم شده استمرد جوانی که شاگرد تیسین بوده و به عقیده من نقاش با استعدادي اس

میل دارم که تحت حمایت آن . تصویري کشیده است که مورد تحسین و تمجید همه نقاشان رم واقع شده است

  . جناب مستطاب قرار گیرد، و براي تامین مخارجش فقط اتاقی در قصر فارنزه به او داده شود

هنگامی که بر سر . ال گرکو، به پاداش آن، تصویري استادانه از کلوویو کشید کاردینال با این پیشنهاد موافقت کرد، و

تصویرهاي عریانی که میکالنژ در تابلو واپسین داوري کشیده بود بحث درگرفت، ال گرکو حاضر شد که اگر همه آن 

مقام او در نظر  از این رو. را پایین بیاورند، خودش به جاي آن تصویرهایی به همان خوبی ولی پوشیدهتر بکشد

بعضی از اسقفهاي اسپانیایی که در رم بودند به او گفتند که فیلیپ دوم دنبال نقاشانی . هنرمندان رم پایین آمد

به اسپانیا رفت و گرد و  1572از این رو ال گرکو در سال . میگردد که در قصر اسکوریال براي او تصویرهایی بکشند

  . ولی مانند نقاشان ایتالیایی به کشیدن تصویرهاي کج و معوج عادت کرده بود غبار رم را از کفشهاي خود پاك کرد،

اطالعی از او در دست نداریم، تا اینکه در این سال او را مشغول طرح و تزئین کلیساي  1575از این تاریخ تا سال 

این کلیسا، ال گرکو تابلویی  در محراب. سانتو دومینگو ال آنتیگوئو در تولدو، یعنی پایتخت مذهبی اسپانیا، میبینیم

این تابلو تا . عالی تحت عنوان صعود مریم به آسمان کشید که اکنون در موسسه هنر در شیکاگو مقامی بزرگ دارد
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اندازهاي مبتنی بر تصویر مشابهی است که تیسین در فراري در ونیز کشیده است و در آن، به سبک ایتالیایی، 

هاي  در تولدو، ال گرکو تابلویی عالی تحت عنوان بیرون آوردن جامه. دیده میشوند جوانانی سالم و پیرانی با عظمت

هیئتی که براي داوري درباره آن تصویر معین شده بود، شکایت داشت که جامه مسیح بیش از انداز . خداوند کشید

ن محل باشند، زیرا در ، نباید در ای))یعنی سه مریم((قرمز است و زنانی که در قسمت تحتانی چپ دیده میشوند، 

با وجود این، قاضیها اظهار داشتند که ارزش آن تابلو را . انجیل آمده است که آنها از دور به مسیح مینگریستند

و او همان  ;یکی از آن سه مریم، معشوقه خود ال گرکو بود. نمیتوانند تعیین کنند، زیرا بهاي آن بیش از اندازه است

ال . ش در بسیاري از تابلوهایی که هنرمند از حضرت مریم کشیده است دیده میشوداست که چهره غمگین و زیبای

این عمل طبق یکی از رسوم دیرین اسپانیا . گرکو با وجود وفاداري نسبت به این زن و کلیسا هرگز با او ازدواج نکرد

نویسندگان نسل بعد به نام یکی از . هاي هنرمندان دیده میشد نبود، ولی شیوهاي بود که از مدتی پیش در کارگاه

  : خوسه مارتینث چنین نوشته است

ال گرکو پس از اقامت در تولدو چنان سبک عجیب و غریبی بوجود آورد که تا امروز چیزي نظیر آن دیده نشده 

ال گرکو اظهار میداشت که . ... است، و اگر بخواهیم درباره آن بحث کنیم، باعث آشفتگی حواس عاقالن خواهد شد

وي عادت داشت بگوید که هیچ . ... طبیعت او نیز مانند نقاشیهایش عجیب بود. ... چیز برتر از کارهاي او نیست هیچ

قیمتی نمیتوان براي آثارش تعیین کرد، و بدین ترتیب آنها را به گروگان به خریداران آنها میداد، و آنها نیز، با کمال 

. ال گرکو هنرمندي مشهور و ناطقی زبردست بود. ... او میپرداختند میل و رغبت، هر مبلغی را که پیشنهاد میکرد به

اما زیاد شاگرد نداشت، زیرا کسی حاضر نمیشد که از سبک عجیب و خودسرانه او، که فقط براي خودش خوب بود، 

  . پیروي کند

عنوان سن موریس  ، فیلیپ دوم کسی را به سراغ ال گرکو فرستاد و از او خواست تابلویی تحت1580در اواخر سال 

فیلیپ چنین عقیده . او نیز، پس از چهار سال زحمت، نتیجه کار خود را به پادشاه عرضه داشت. ولژیون تب بسازد

  . داشت که گروهبندي شکلها گیج کننده است، و اگر چه بهاي آن تابلو را پرداخت، آن را نپذیرفت

شاید هم این طور . میدانیم، دیگر از این شهر بیرون نیامد ال گرکو رنجور و متاسف به تولدو بازگشت و، تا آنجا که

  . بهتر بود، زیرا توانست تابع امیال خود باشد

ال گرکو، گویا از راه انتقام، تابلو بسیار معروفی براي کلیساي سانتو تومه ساخت که یکی از شاهکارهاي هنري به 

حانیانی را نشان دهد که بر طبق سنت در مراسمی شرکت در قرارداد چنین ذکر شده بود که او باید رو. شمار میرود

همچنین باید قدیس ستفان و قدیس . و در آن قدیسین براي تدفین کنت اورگاز از آسمان فرود آمدهاند. کردهاند

آوگوستینوس را در جامه اسقفان نشان دهد که جسد او را در میان گروه محترمی از اعیان و اشراف در گور 

ر فراز آنها آسمان را نشان دهد که گشوده میشود و حضرت مسیح را با همه جالل و عظمتش ظاهر میگذارند، و ب

همه این شرطها عملی شدند، و بیش از آن نیز انجام گرفت، زیرا هر سري که در آنجاست تصویر کاملی است، . میکند

ال . کنت اورگاز در نور میدرخشدها مجموعه شگفتانگیزي از طال و رنگهاي سبز و سفیدند و سالح مرصع  و جامه

شاهکار این شاهکار عبارت . گرکو براي آنکه کار بیشتري انجام دهد، تصویر خود را نیز پشت سر قدیس ستفان کشید

آیا باید آن جسد زیبا را ترجیح . از تصویر قدیس آوگوستینوس است که ریش دارد و کاله اسقفان را بر سر نهاده است

اشتنی قدیس ستفان را، یا کشیش سرطاسی را که مشغول خواندن دعا به هنگام تدفین است دهیم، یا چهره دوستد

یا خورخه مانوئل فرزند هشت ساله ال گرکو را که در کمال افتخار مشعلی در دست گرفته و سر دستمالی را از جیب 

. خود بیرون گذاشته تا امضاي ال گرکو روي آن به چشم بخورد
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یکی )) تدفین کنت اورگاز((این : ، اثر فرانثیسکو د پیزا، آنچه حدس میزدیم آمده است)1612(در کتاب تاریخ تولدو 

مردم از کشورهاي خارجی براي دیدن آن میآیند و از آن تمجید مخصوصی . از زیباترین تابلوها در سراسر اسپانیاست

هاي تازهاي میبینند و به آن خیره اهالی تولدو، بدون آنکه از دیدن آن خسته شوند، همیشه در آن چیز ;میکنند

با وجود این، شوراي کلیسا، . میشوند، تصویر بسیاري از افراد مشهور زمان در آن به طرزي واقعی کشیده شده است

که در محل تشکیل میشد، بر سر دستمزد ال گرکو با او چانه زد، و این هنرمند عصبانی یونانی به دربار شکایت برد و 

  . دالر امروزي دریافت داشت 000,2د و معادل در مرافعه موفق ش

او دیگر به ارزش خود پی برده بود و در فکر تیسین و . ال گرکو در این هنگام سفارشهاي بسیاري دریافت داشت

او در امتداد دادن و دراز کردن شکلها دست به تجربه زد، نه از آن لحاظ که در بینایی او نقصی وجود  ;تینتورتو نبود

لکه از آن رو که تصور میکرد بدین وسیله ارتقاي روحانی شکلها را بهتر میتواند مجسم سازد، یعنی نشان داشت، ب

در تابلوهاي قدیس اندرو و . دهد که بدنها در نتیجه روحهایی که به سوي آسمان متمایلند دراز و طوالنی شدهاند

امفهوم میآید، مگر آنکه به رمزي که ال گرکو به قدیس فرانسیس، که در موزه پرادو مضبوطند، الغري آنها به نظر ن

هایی را که به سبک گوتیک میساختند، به سبب محدودیتهایی  کار برده است پی ببریم و به خاطر آوریم که مجسمه

هنگامی که به تصویر قدیس ایلدفونسو، که براي بیمارستان کاریداد . که در معماري وجود داشت، الغر نشان میدادند

در اینجا، در روح واجباالحترام، فکر . اس کشیده شده است، برمیخوریم، همه این عیوب را فراموش میکنیمدر ایلک

مشغول، چهره مرتاضانه، موهاي سفید و کم پشت، و دستهاي ظریف این اسقف قرون وسطایی عمیقترین افکار و 

)). یا را میکندهمین یک تصویر جبران مخارج سفر اسپان. ((عقاید ال گرکو را درك میکنیم

از معلومات مختصري که درباره زندگی ال گرکو داریم نمیتوانیم درك کنیم که او مانند اسپانیاییها مردي عابد و 

  . به نظر میآید که این هنرمند به عیش و نوش بیش از زهد و تقدس تمایل داشته است ;پارسا بوده است یا نه

ارستان تاورا کشید، به جاي آنکه نشان دهد که حضرت مریم داراي هنگامی که تابلو خاندان مقدس را براي بیم

تابلو مصلوب شدن مسیح، اگر چه از لحاظ تشریح . عواطف مادرانه است، او را با زیبایی غیر روحانی مجسم کرد

اي مذهبی ال گرکو در تابلوه. گرونوالد آن تراژدي را عمیقتر احساس کرد ;استادانه است، احساسات ما را برنمیانگیزد

خود مهارت خویش را بهتر نشان داده است، چنانکه خود را با ریش سفید و سر طاس در عید پنجاهه مجسم کرده 

در شهري که پر از روحانیون عالیمقام بود، وي میتوانست به آسانی اشخاص مهم را راضی کند که تصویرشان را . است

او عالمت استادي و نیمی دیگر حاکی از کنجکاوي بود، یا رئیس  بکشد، مانند دوست او پاراویسینو، که نیمی از چهره

خود . این تصویر به خوبی تصویر اینوکنتیوس دهم اثر والسکوئز نیست. دستگاه تفتیش افکار، کاردینال نینو د گوارا

اي را که این ال گرکو تابلو بهتري از کاردینال تاورا کشید که چهره استخوانی و چشمان مالآلور او بار دیگر عقیده

اما بهترین تابلوهاي او آنهایی هستند که از برادران کوواروبیاس . هنرمند درباره تقدس کلیسایی داشت ثابت میکند

یکی از آنها، که آنتونیو نام دارد خاکستري موي و سرد و خسته و با گذشت است، دیگري به نام دیگو  ;کشیده است

تنها چند تابلو . یرسد که بیشتر دنیوي و خوش مشرب و کامال سرحال استجامهاي کشیشی دربر دارد، ولی به نظر م

  . اثر رامبران و تیسین و همچنین تابلو یولیوس دوم اثر رافائل از این تصویر استادانه بهترند

ا تابلو نقشه تولدو نیز در اینج. این تابلو جزو ذخایري است که در موزه کازا دل گرکو در تولدو گردآوري شده است

ال گرکو در اواخر عصر نیز . هاي آن را بررسی میکند دیده میشود که در آن هنرمندگویی از فراز ابر همه شهر و تپه

این تابلو به سبک . در زیر آسمانی طوفانی نشان میدهد) نیویورك(همین جنبه را در منظرهاي از تولدو 

یکی از معروفترین اهالی )) مرد یونانی((این  1600ل در سا. امپرسیونیستهاي آینده و کامال برخالف واقعگرایی است

همه او را به سبب اخالق غرورآمیز و بلهوسانهاش میشناختند، و میگفتند که او رازوري است که به پول . این شهر بود



۴٣٧١

عالقه دارد، و بیست و چهار اطاق را در قصري قدیمی اشغال کرده است، رامشگران را دعوت میکند که بر سر میز 

. به شمار میرود)) فیلسوفی برجسته((ذاي او بنوازند، روشنفکران تولدو را به دور خود گرد میآورد، و خود به عنوان غ

تابلویی کشید که میگویند از خود اوست، و در این تصویر موي سرش تنک و خاکستري و خود  1605در حدود سال 

وي اگر چه . ه او از شدت ضعف قادر به راه رفتن نیستپاچکو مالحظه کرد ک 1611در سال . او تقریبا فرسوده است

هنوز بیست و چهار اطاق در اختیار داشت، قادر به پرداخت قرضهاي خود نبود، و انجمن شهرداري پیوسته مبالغ 

. در هفتاد و سه سالگی درگذشت 1614ال گرکو در . قابل مالحظهاي به او میداد

گونگورا غزلی در ستایش او سرود، والسکوئز نبوغ . وش ترقی و تنزل شدپس از مرگش، مقام او در جهان هنر دستخ

شهرت والسکوئز  1650تا سال . او را تصدیق کرد، ولی هنر شگفتانگیز او باعث تقلید نشد و مکتبی به وجود نیاورد

انه، و سزان از سپس دال کروا اورا کشف کرد، و دگا، م. موجب فراموشی او شد، و تا دو قرن به کلی از خاطرها رفت

در سال . وان گوگ و گوگن او را موجد مکتب خود دانستند ;سبکی که او در نمایاندن حاالت داشت پیروي کردند

، یولیوس مایر گریفه کتابی تحت عنوان مسافرت به اسپانیا نوشت و در آن مقام ال گرکو را در نقاشی اسپانیا 1907

هاي عجیب و غریب  سلیقه((کم و زیاد شدن شهرت دوامی ندارد، زیرا تابع  .به مراتب باالتر از مقام والسکوئز دانست

اما ال گرکو قرنها به عنوان نمونه تشویقآمیز هنرمندي به شمار خواهد آمد که از اشیا فراتر رفت، به افکار و )). است

  . احساسات دست یافت، از بدنها جلوتر رفت، و به روحها رسید

III  -1664-1598: ثورباران  

. پس از ال گرکو، تا یک نسل، نقاشانی در اسپانیا ظهور کردند که بهترین مساعی خود را به کار بردند و ناپدید شدند

این دو نفر مدت سی سال به منزله . سپس تقریبا ناگهانی ثورباران و والسکوئز اسپانیا را پر از تابلوهاي خود کردند

قاشی میکرد که از خوف به عبادت پرداخته و به خدا نزدیک شده باشد، ثورباران مانند راهبی ن. مکمل یکدیگر بودند

  . والسکوئز در امور غیرمذهبی پیش میرفت و نظیر پادشاه وقت بود

پدرش دکانداري بود که تا . در فوئنته د کانتوس در جنوب اسپانیا دیده به جهان گشود 1598نوامبر  7ثورباران در 

وي پس از دو سال . ت، و توانست او را جهت پرورش استعدادش به سویل بفرستداندازهاي از مال دنیا بهره داش

ساخت که نزدیک بود باعث خرابی کار او )) آبستنی معصومانه مریم((تحصیل، نخستین تابلو خود را تحت عنوان 

یسا و جاي انزوا در آن حوالی صومعه و کل. سال بعد به لرما، که در بیست و چهار کیلومتري زادگاهش بود، رفت. شود

در این حدود بود که با . ثورباران از دیدن آنها الهام گرفت و مامور شد که چند تابلو بکشد. بهوفور یافت میشد

این زن نه سال از او مسنتر بود، و مقصود از این زناشویی این بود که فرزند نامشروع آنها . ماریاپرث ازدواج کرد

ثورباران با بیوهزنی ازدواج کرد که ده سال مسنتر از  1625در سال . درگذشت ولی این زن دو سال بعد. مشروع شود

این زن براي او شش فرزند آورد که پنج تا از آنها در کودکی . ولی ثروت قابل مالحظهاي داشت. خود او بود

آورد و پنج تا از  ثورباران پس از مرگ او با بیوهزن ثروتمندي ازدواج کرد که او نیز شش فرزند براي او. درگذشتند

  . عشق میکوشید که یک قدم جلوتر از مرگ بردارد. آنها مردند

طبق این قرارداد میبایستی، ظرف مدت شش ماه، بیست و یک . در هنر قدرت خالقه او با امضاي قراردادي آغاز شد

باران پس از تکمیل این ثور) 1626. (تصویر از صومعه وابسته به فرقه دومینیکیان سن پابلو ال رئال در سویل بکشد

تا این تاریخ، در نقاشیهاي او تاثیر سبک غمانگیز و . سفارشها، ظاهرا به مادرید رفت و تحت تاثیر والسکوئز قرار گرفت

از این به بعد، وي در سبک خود، که پیروي از طبیعت و آن هم به . عظیم کاراوادجو و شاید سبک ریبرا دیده میشد

پس . ها را به طرزي لطیف نشان داد و تابلوها را به شیوهاي دلپذیر به انجام رسانید ، سایهوضعی عاري از لطافت بود

از چندي به سویل رفت و به کشیدن بیست و دو تصویر عظیم براي راهبان فرقهاي که کارشان بازخرید اسیران 
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نمیشوند، ولی چهره کودکی  چهار تابلویی که از این مجموعه باقی ماندهاند، شاهکار محسوب. مسیحی بود پرداخت

. که در یکی از آنهاست بسیار جالب است، و شاید این کودك فرزند خود او باشد که خوان نام داشت

با مالحظه : ((مردم سویل از دیدن آنها خوشنود شدند، و رسما از او خواستند که در این شهر مقیم شود، و گفتند

ثورباران پیشنهاد آنها را )). است، سویل به وجود او افتخار خواهد کرد اینکه هنر نقاشی یکی از لوازم زیبایی کشور

. ، ثورباران تابلوهاي زیبایی براي کلیساي سان بوئناونتورا متعلق به فرقه فرانسیسیان کشید1630در سال . پذیرفت

بدین بوسیله به این  ،))قدیسبوئناونتورا قدیس توماس آکویناس را متوجه صلیب میکند((یکی از آنها موسوم است به 

دانشمند علوم االهی که متاسفانه از فرقه دومینیکان بود به آرامی فهمانده میشود که مذهب فرضیه فلسفی نیست، 

این تصویر، که نماینده هنر اصلی ثورباران است به وسیله مارشال سولت از اسپانیا ربوده . بلکه مشاهده عیسی است

قدیس ((نام تابلو دیگر . رلین راه یافت، و در جنگ جهانی دوم از میان رفتبه موزه فردریک در ب) 1810. (شد

به  1858این تابلو را در سال . است، که آن هم به وسیله مارشال سولت ربوده شده است)) بوئناونتورا در تابوت خود

یده میشود چهار تصویري که در طرف چپ آن تابلو د. موزه لوور فروختند و هنوز هم در آنجا مضبوط است

تابلو دیگر معروف به ستایش بیحد از قدیس توماس آکویناس زیباتر از آن است، و ثورباران آن را براي . استادانهاند

هاي پرمعنایی مانند آمبروسیوس، گرگوریوس، هیرونوموس،  انسان قیافه. مدرسه دومینیکیان در سویل کشید

اما به والسکوئز جهت قابی که ساخته بود شش . شگفتی میشود آوگوستینوس، و شارل پنجم را در آن میبیند و دچار

  . مرتبه بیشتر پول دادند تا به ثورباران جهت تصویري که کشیده بود

و تصویري از قدیس فرانسیس در ) 1630(سپس این نقاش پرکار به کلیساي سن آلبرتو متعلق به فرقه کرملیان رفت 

رتوماي راهب کشید که، بر اثر انتظار براي ورود به بهشت، چهرهاش حال عبادت خضوعآمیز و تصویري از قدیس پط

و تصویر بعضی از ) 1631(آنگاه به صومعه راهبان بازخرید اسیران مسیحی بازگشت . پرآژنگ و بدنش الغر شده بود

 1633در سال . در میان آنها تابلوي بسیار زیباي پدرو ماچاذو دیده میشود. محرمترین راهبان آنجا را کشید

قرار شد تصویر دوازده حواري را بر کلیسایی در لیسبون، سه تابلوي فرقه . سفارشهاي بسیاري دریافت داشت

پطرس ((یکی از آنها، . کارتوزیان در سویل، و ده تابلو براي نمازخانه کوچک سان پیترو در کلیساي جامع بزرگ بکشد

داد، تجربهاي جالب در سبک رئالیسم است و شاید ریبرا را ، که هنوز در محل اصلی خود قرار ))حواري در حال انابت

  . به خاطر بیاورد

خدمات ثورباران در این هنگام به اندازهاي مورد احتیاج بود که وي مجبور شد قسمتی از کارهاي خود را توسط 

د، که در آن کشی)) اغواي قدیس هیرونوموس((براي صومعه گوادالوپ تابلویی تحت عنوان . دستیارانش انجام دهد

دستها و سر این شخص مقدس به منزله شگفتیهاي فن نقاشی به شمار میروند، و در برابر اغواي خانمهاي زیبایی که 

. مشغول نواختن آالت موسیقی هستند، بدشواري میتوان مقاومت کرد

ه لیما برده شد، دسته تابلوهاي یک دسته حواریونی که او کشید ب. حتی سفارشهایی از پرو و گواتماال نیز میرسید

در این تابلو، عیسی . به پایتخت مکزیک انتقال یافت)) عیسی در عمواس((دیگر را به آنتیگوا بردند، و تابلو معروف به 

بعضی از این تابلوها بسرعت و بعضی از آنها به . به صورت دهقان سالم و سرحالی است که مشغول غذا خوردن است

خته شدند و ثورباران مجبور شد براي گرفتن دستمزد خود از لیما، از این شهر شکایت وسیله دستیاران ثورباران سا

این شخص در کلیساها و . تفوق اودر سویل در نتیجه اقدامات جوانی به نام موریلیو به خطر افتاد 1645از سال . کند

ه سبکش واقعگرا و گیج ها سرگذشت عیسی را چنان با لطف و زیبایی مجسم میساخت که به ثورباران، ک صومعه

انگیز سبک خود بکاهد، و تا مدتی با  ثورباران کوشید که از تاثیر وحشت. کننده بود، سفارشهاي کمتري داده شد

مریم عذرا و کودك با یوحناي ((موریلیو در کشیدن مناظر مقدس یا میهنی رقابت کرد، چنانکه این موضوع از تابلو 
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اما این سبک جدید با هنر و حالت او سازگاري . مفهوم میشود) کالیفرنیاست که اکنون در سن دیگو در)) (حواري

ولی فیلیپ چهارم، که داراي خزانهاي تهی بود، ) 1658(نداشت و ناچار براي ترمیم دارایی خود به مادرید رفت، 

کوئز به او ارادت والس. کاري نمیتوانست بکند جز آنکه او را مامور تزئین خانهاي کند که در شکارگاه ساخته بود

ثورباران بیش از او عمر کرد و شهرتی بیشتر به . میورزید، و با صمیمیت به کار مشغول شد، ولی ناگهان درگذشت

هاي پیرنه فراتر رفته بود که سرداران ناپلئون به تصویرهاي عظیم راهبان و  شهرت او بندرت از کوه. دست آورد

پس از آنکه اموال . د شدند و بعضی از آنها را پنهانی به فرانسه بردندتابلوهاي دلتنگ کننده ثورباران عالقهمن

به تصرف دولت درآمدند، قسمت دیگري از آثار او به پاریس برده شد، و در سال  1835هاي اسپانیایی در سال  صومعه

کرد، و از این مقدار لویی فیلیپ، پادشاه فرانسه، گالري اسپانیایی را در موزه لوور با چهارصد نقاشی افتتاح  1838

سلیقه ما امروز دید محدود و زاهدانه و روحیه افسرده و مجذوب او را . هشتاد تابلو به ثورباران نسبت داده شد

با . در آثار او از ژندهپوشان کثیف موریلیو و شاهزاده خانمهاي زیبا و فیلسوفان والسکوئز اثري نیست. نمیپسندد

مل، خلوصی عمیق، و رنگ و شکلی استادانه موجود است که او را از حوزه وجود این، در کار وي صمیمیتی کا

  . هاي زودگذر فراتر میبرد و در خاطره بشر جایی برایش باز میکند سلیقه

IV -1660-1599: والسکوئز  

این  فرزند. پدربزرگ او یکی از اشراف پرتغال بود که پس از نابودي ثروت خویش با زن خود از اوپورتو به سویل رفت

والسکوئز . شخص، خوان د سیلوا، و زنش، خرونیما والسکوئز، داراي فرزندي شدند که همان هنرمند موردنظر ماست

نام او را . در همان سال تولد ون دایک، یک سال بعد از ثورباران و برنینی، و هجده سال پیش از موریلیو به دنیا آمد

او، طبق رسمی که در جنوب اسپانیا معمول بود، خود را معموال به دیگورودریگز د سیلوا اي والسکوئز گذاشتند، و 

والسکوئز بخوبی تربیت شد، و کمی التینی و فلسفه فرا گرفت و تا مدتی به آموختن علوم . اسم مادرش مینامید

کو پاچ. سپس به نقاشی پرداخت، و مدت کوتاهی نزد خوان د اررا و کمی بیشتر نزد پاچکو شاگردي کرد. سرگرم شد

من دختر خود را به او دادم، زیرا تحت تاثیر جوانی، درستی، و صفات خوب او واقع شدم و، با توجه به نبوغ : ((میگوید

والسکوئز از خود کارگاهی برپا کرد و پس از مدت کوتاهی، )). طبیعی و عظیمش، آینده خوبی براي او پیشبینی کردم

این هنرمند با مردم فقیر معاشرت میکرد و از . وجه قرار گرفتدر نتیجه عالقه به موضوعات غیرمذهبی، مورد ت

هنگامی که بیست سال بیش نداشت، تابلو بزرگی . نمایاندن افکار و شرح حالشان در تصویرهاي خود لذت میبرد

وان هاي ژنده و صبر و شکیبایی، مقام فقر شرافتمندانه را میت در اینجا، در میان جامه. تحت عنوان سقاي سویل کشید

. در بیست و سه سالگی، با بصیرتی بالغانه، تصویري از گونگوراي شاعر با چشمان نافذ و بینی بلند او کشید. دریافت

  . این تصویر در بستن مضبوط است

کشیدن مناظر سویل و ) 1622. (احتمال دارد که این کار طی نخستین سفر والسکوئز به مادرید صورت گرفته باشد

والسکوئز در نتیجه حسن جاهطلبی، در حالی که تابلو سقاي سویل را زیر  ;و زیاد اهمیت نداشتکشیشان آن درنظر ا

در آنجا براي تقرب به دربار کوشید، ولی موفق نشد، زیرا فیلیپ چهارم و اولیوارس . بغل داشت، به پایتخت رفت

والسکوئز ناچار به . شتغال داشتندسرگرم سیاست، ازدواج و جنگ بودند و ده دوازده نفر نقاش هم به همان امور ا

چارلز استوارت شاهزاده انگلیسی به مادرید آمد، و دل در گرو عشق شاهزاده  ;یک سالی گذشت. سویل بازگشت

این جوان . در این هنگام بود که اولیوارس کسی را به سراغ والسکوئز فرستاد. خانمی نهاد و به هنر عالقهاي نشان داد

باره به پایتخت رفت و به عنوان نقاش دربار به کار پرداخت و، با نشان دادن پادشاه به شکل سیاه چشم و مومشکی دو

والسکوئز نه تنها چند بار تصویر پادشاه را . سوارکاري بیباك بر روي اسبی سرکش، توجه او را به خود جلب کرد

و درباریان، وزیران، شاعران، دلقکها، و ) ها برادرها، زنها، بچه(کشید، بلکه، براثر تشویق او، از خانواده سلطنتی 
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به والسکوئز کارگاهی در قصر سلطنتی دادند و او در آنجا یا . ها نیز تابلویی تهیه کرد و آنها را جاویدان ساخت کوتوله

  . این خود فرصتی عالی و نوعی محبوس شدن بود. در مجاورت آن تقریبا سی و هفت سال باقی عمر را سپري کرد

روبنس، که در آن وقت مشهورترین هنرمند جهان بود، دوباره در سال . ده باعث پیشرفت کار او شدنددو عامل عم

استادي او در نمایاندن سایه و نور بود و تصویر خدایان مشرکان و زنان عریان و . از مادرید دیدن کرد 1628

ه او توصیه کرد که به ایتالیا و مخصوصا به روبنس ب. والسکوئز بر اثر مالقات او به هیجان آمد. شهرتانگیز را میکشید

والسکوئز از فیلیپ چهارم با کوشش زیاد . ونیز برود و در آثار نوابغی که در رنگامیزي تبحر داشتند مطالعه کند

هنگامی که میبینیم والسکوئز در دهم اوت . دوکاي پرارزش از دست او دریافت داشت 400رخصت سفر گرفت و 

رون آمد و در بیستم اوت همان سال به جنوا رسید، از میزان سرعت دریانوردي در آن عهد آگاه از بارسلون بی 1629

از . سپس به ونیز رفت و روزها در برابر تابلوهاي تینتورتو، ورونزه، و تصاویر و نقوش اساطیري تیسین نشست. میشویم

و به تصویرهایی که میکالنژ بر سقف خانه  آنجا به فرارا و رم رفت و از روي مرمرهاي قدیمی در فوروم تقلید کرد

این شکلهاي عالی باعث شدند که والسکوئز از نشان دادن سایه به سبک . سیستین کشیده بود حسرت خورد

آنگاه براي دیدن ریبرا به ناپل رفت، و از آنجا به . کاراوادجو دست بردارد و به نمایان شکلها در نوري روشن بپردازد

آیا فیلیپ در نتیجه خودخواهی یعنی این سایه پایدار هر فرد بود که بارها در برابر ) 1631ژانویه . (اسپانیا بازگشت

هنرمندي چنان تیزبین و درستکار نشست، یا اینکه میخواست تصویر خود را به دوستان مشتاق خویش بدهد 

. نیم، دچار افسردگی میشویمهنگامی که تصویرهاي عهد جوانی این پادشاه را با تصویرهاي بعدي او مقایسه میک

فیلیپ در عهد جوانی مردي زیبا و بلنداندام بود، و حال آنکه سالهاي بعد داراي چهرهاي رنگ پریده شد، گویی این 

با وجود این، از استبداد غمانگیز او طی سالها و شکستها هنوز اثري در چشمان . رنگ به موي سرش انتقال یافته بود

اگر تصویرهاي این پادشاه سطحی به چشم میآیند، شاید . ده هاپسبورگی او برجاي مانده بودآبی و سرد و چانه برآم

وقتی که چیزي وجود داشت، چنان که از تصویرهاي . به این علت است که در پشت سطح مرئی چیزي وجود نداشت

  . گونگورا و اولیوارس پیداست، آن چیز در تابلو ظاهر میشد

ملکه (ویر پادشاه، تصویر ملکه ایزابل، ملکه ماریانا، و خواهر فیلیپ به نام ماري والسکوئز غیر از کشیدن تص

از برادر کوچک فیلیپ موسوم به فردیناند تصویري . ولی این تصویرها جالب نیستند. را نیز کشیده است) مجارستان

. فداکاري است، نشان میدهد باقی است که او را در لباس شکارچیان، و با سگی که سر تا پا عضله و عصب و یکپارچه

، و در )موزه پرادو(والسکوئز از اولیوارس نیز تصویري کشید که او را در حال سواري بر اسبی سیاه نشان میدهد 

، و بدین ترتیب ثابت میشود که زمام )موزه مترپلیتن نیویورك(تابلویی دیگر این شخص بر اسب سفیدي سوار است 

زیباترین تابلوهاي دربار از آن دون کارلوس جوان است که همه امید خانواده . بود امور در آن عهد در دست چه کسی

او را با  1631در سال . والسکوئز بارها تصویر این جوان زیبا را با شوق و ذوقی سرشار کشید. سلطنتی به او بسته بود

در سال  ;ی دربار به ما مینمایانداو را به عنوان مایه لطف و زیبای 1632در  ;کوتولهاي از مالزمانش نشان میدهد

تصویري از او کشید که در پنجسالگی عصاي مارشالی را در دست دارد و در کمال غرور بر اسبی غولپیکر سوار  1634

او را در جامه یکی از شکارچیان نشان میدهد که تفنگ خود را با دقت به دست گرفته است، ولی  1635در  ;است

آن چهره معصوم به منزله پاسخ کسانی  ;ی زیاد، قادر به کشتن یا فرمانروایی نیستپیداست که، به سبب خوشخوی

است که میپنداشتند والسکوئز فقط میتواند ظاهر را نشان دهد، و بدین ترتیب یک سلسله تصویر از کارلوس از دو 

. و جان سپردسالگی تا شانزدهسالگی او کشید، یعنی تا زمانی که این شاهزاده محبوب به تب مبتال شد 

هایی است که در میان شکستها و ناکامیهاي  آدم قدکوتاهی که در یکی از این تصویرها دیده میشود، یکی از کوتوله

این رسم روم از زمان امپراطوري روم و کشورهاي . درباریان فیلیپ نوعی حس تفوق و عظمت به آنها میبخشید
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کاردینال ویتلی چهل . ها دیده میشدند بار پاپها از این گونه کوتولهحتی در در. قدیمی مشرق به آنجا سرایت کرده بود

نخستین دوك باکینگم به ملکه هانریتاماریا . و چهار آدم قدکوتاه براي خدمت میهمانان خود گردآوري کرده بود

براي رضایت  آدمهاي قدکوتاه دوره فیلیپ چهارم را. سانتیمتر بود 45کلوچهاي تقدیم کرد که شامل کوتولهاي با قد 

. خاطر خود آنها، و براي تفریح و سرگرمی مردم، با لباسهایی عالی که داراي جواهر و طالي درخشان بودند میآراستند

نام داشت، ) انگلیسی(یکی از آنها، که آنتونیو ال اینگلز . والسکوئز تصویر آنها را با دلسوزي و از روي شوخی میکشید

دیگري، به نام سباستیان د مور است، که با ریش  ;است، ولی به زیبایی او نبود افتخار میکرد که از سگش بلندتر

در دربار دلقکهایی هم وجود . عظیم خود ابرو درهم کشیده و مشتهاي خود را علیه سرنوشت خویش گره کرده است

ي جغرافیادان نامیده شده یکی از آنها، که به اسم تابلو خود و ;والسکوئز تصویر پنج تن از آنها راکشیده است. داشتند

نام دارد، شمشیر ) ریش قرمز(دیگري، که بارباروسا  ;، عاقلتر از اولیوارس به نظر میرسد)زیرا به کرهاي اشاره میکند(

چهارمی مشغول تالش  ;سومی خود را به شکل دون خوان اتریشی آراسته است ;وحشتآوري را از نیام برکشیده است

که در تابلو احمق تصویر او دیده میشود، به وضعی بیآزار و تقریبا به طرزي خوشایند  پنجمی، ;با کتابی عظیم است

والسکوئز، اگر چه همیشه در دربار میزیست و به طور واضحی آقامنش بود، براي رهایی از . دیوانه به نظر میرسد

وز هم باعث تزیین اسپانیا تشریفات، به مطالعه زندگی افراد متشخصی میپرداخت که جزو طبقه اشراف نبودند و هن

دو جوان زیبا و شش هفت نفر کشاورز را بر آن داشت که به او اجازه دهند تصویر ) 1629(هستند وي در اوایل کار 

در این تابلو که به لوس بوراکوس مشهور است، با کوسی که تقریبا عریان است روي چلیکی نشسته و . آنها را بکشد

پاي او زانو زده است میگذارد، و در این ضمن نیز فداییان زمخت انگور در اطرافش  تاجی از مو بر سر کسی که زیر

  بعضی از آنان از کار خسته شدهاند، و بعضی دیگر بر اثر سالخوردگی مویی . حلقه زدهاند

 حتی. نشان دهد)) قرن طالیی((این تابلو شاید بهترین منظره میگساري را در هنر اسپانیا در . خاکستري دارند

میتوان گفت مشخصترین آثار او دو نقاشی عجیب هستند که یکی توسط خود او ازوپ نامیده شده است و آن 

 ;هاي خود را با خود به گور میبرد نویسنده سالخورده، غمگین، تهیدست، و تقریبا نابینایی را نشان میدهد که افسانه

هایی فراموش نشدنی را نشان  این دو تابلو چهره. دم بو.دیگري منیپوس نام دارد که از فیلسوفان کلبی قرن سوم ق

اسبهایی که امروزه درنظر ما به  ;جانورانی هم که والسکوئز تصویر آنها را کشیده است بدون اهمیت نیستند. میدهند

سر گوزنی که با قیافهاي  ;طرزي زشت نیرومندند، ولی در عوض سري پر از غرور و چشمانی درخشان دارند

. اند و سگهایی که حاضر براي عملند یا آنکه هوشیارانه خفته ;لیم بشر بیرحم شده استفیلسوفانه تس

و شاید، هنرمند ما میخواست از خطرهایی که از کشیدن تصویرهاي بدون . اینها آثار فرعی قلم والسکوئز بودند

ده برتن کردهاند، ولی با هنگامی که میبینیم این اشراف لباسی سا. مجامله اشراف درباري ناشی میشد نجات یابد

ایمانی راسخ در برابر جهانی ایستادهاند که کشور محبوبشان در آن ظاهرا به علت فساد فلج شده بود، ارزشی که براي 

از دون دیگو دل کورال اي آرالنو، کاردینال گاسپار د بورخا اي . اسپانیاییهاي قرن هفدهم قائل هستیم باالتر میرود

مهساز قوي پیکر، شهسوار سانتیاگو مغرور فرانچسکو دوم از خانواده استه، که مردي خوش والسکو، مونتانس مجس

اندام و ترسو بود، و همچنین از دون خوان فرانثیسکو پیمنتال که قیافهاي عالی و لردوار داشت، تصویرهایی مانده که 

است حقیقتا از خود والسکوئز باشد،  در دل مینشینند و اگر تابلو تک چهره یک مرد که در گالري کاپیتولین در رم

  . در این تصویر موي او مجعد، لباسش ساده، و چشمانش آرام و متفکر است. امکان ندارد که شیفته او نشویم

والسکوئز نمیتوانست در کشیدن . جالب است که در آثار والسکوئز دربار جاي کلیسا و موضوعات مذهبی را گرفته بود

در میان تابلوهاي مذهبی او . سین سالخورده پر آژنگ با ال گرکو و ثورباران رقابت کندتصویرهاي حواریون و قدی

در تابلو . مهارت او در کشیدن تصویرهاي غیرمذهبی بیشتر بود. تاجگذاري مریم عذرا نماینده همه قدرتهاي اوست
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سانتیمتر در  304(گترین اثرها الس النزاس که آن را تحت عنوان تسلیم بردا بهتر میشناسیم، والسکوئز یکی از بزر

در جنگ طوالنی اسپانیا علیه . و در عین حال مفصلترین تابلو خود را در تاریخ هنر به وجود آورد) سانتیمتر 365

شورشیان هلند، آمبروزیو د اسپینوال شهر بردا واقع در شمال برابانت را، که از لحاظ سوقالجیشی اهمیت بسیار 

در بازگشت از ایتالیا با اسپینوال مالقات  1629والسکوئزدر سال ) 1625. (صرف درآورده بودداشت، براي اسپانیا به ت

وي این مالقات را در شاهکاري نشان داد که در آن . کرد و تحت تاثیر نجات سلحشورانه این سردار بزرگ قرار گرفت

یوستین ناسویی،  ;غلوب شعله برمیخیزدهاي چوبی خود را باال گرفتهاند، و از آن شهر م نیزهداران اسپانیایی نیزه

سردار شکست خورده و تسلیم شده، کلیدهاي شهر را به اسپینوال میدهد و آن سردار پیروز و جوانمرد به دشمن 

مغلوب، به مناسب دفاع دلیرانهاش تبریک میگوید، والسکوئز با نشان دادن رنگهاي متضاد و مشخص کردن افرادي 

به وجود آورده است که فیلیپ چهارم آن را با کمال خوشوقتی در قصر بوئن رتیرو که ملتزم رکابند شاهکاري 

فیلیپ، به عنوان پادشاهی براي بیست و شش سال خدمت والسکوئز مخارج سفر دوم او را به  1649در سال . آویخت

ایی را که توسط استادان هاي کالسیک تهیه کند، و تابلوه ایتالیا پرداخت، و او را مامور کرد که قالبهایی از مجسمه

آور است، و تابلو عمدهاي که از آثار  اما والسکوئز دریافت که بهاي آنها وحشت. ایتالیایی کشیده شده است بخرد

دالر فعلی براي  150000والسکوئز مجبور شد معادل . هنرمندان بزرگ ونیزي باشد به هیچ بهایی به دست نمیآید

وان گفت که میلیونرها در آن وقت هم هنر را به عنوان سدي علیه تورم پول به کار آیا میت. خرید پنج تابلو بپردازد

  . تهیه شد تصویري بود که والسکوئز از اینوکنتیوس دهم کشید 1650میبردند بهترین تابلویی که در ایتالیا در سال 

ر اثر عدم تمرین قادر به کار هنگامی که پاپ حاضر شد در رابر او بنشیند، این هنرمند چون فکر میکرد که مبادا ب

 .کشیدنباشد، نخست براي آماده کردن چشم و دست خود تصویري از غالم دورگه خود به نام خوان د پارخا 

که سان لو کا نام داشت، هنرمندان رم از دیدن این تابلو در شگفت افتادند و والسکوئز را به عضویت آکادمی خود، 

طرحهایی مقدماتی از سر او تهیه کرد و یکی از آنها، که . پاپ چند بار بیشتر در برابر والسکوئز ننشست. پذیرفتند

اکنون در موزه ملی در واشنگتن است، تقریبا از تصویر کاملی که به عنوان میراث در خانواده دوریا که پاپ به آن 

این تصویر در قصر دوریا پامفیلی حفظ شده است، و در آنجا بود که . قابل تشخیص است وابسته بود باقی ماند غیر

هنگامی که این تابلو را میبینیم، نوعی قدرت، یعنی هم قدرت هنري و . دانست)) زیباترین تابلو در رم((رنلدز آن را 

رافائل، و تابلو پاولوس سوم اثر تیسین هم قدرت اخالقی، در آن احساس میکنیم و آن را همپایه تابلو یولیوس دوم اثر 

اینوکنتیوس دهم در روزهایی که مقابل والسکوئز مینشست هفتاد و شش . میدانیم و جزو موثرترین تصاویر میشمریم

ولی با مالحظه لباس و انگشتري اسقفی او، انسان او را یکی از رهزنانی . ساله بود، و پنج سال بعد در گذشت

ت پاپها میشدند، اما پس از مشاهده آن سیماي عبوس و مصمم به این نتیجه میرسیم که میداندکه باعث مزاحم

اینوکنتیوس حق داشت چنین باشد، یعنی فرمانروایی که بر کشوري شامل ایتالیاییهاي سرکش حکومت میکرد، و 

وي میبایستی آهن . داشتپاپی که کلیسایی شامل عیسویان غیرعیسوي از رم تا فیلیپین و از رم تا پاراگه را زیرنظر 

پاپ پس از دیدن . در خون، پوالد در چشم، و صالبت در چهره داشته باشد، والسکوئز آنها را دید و بر تابلو نشان داد

هنرمندان رم از مشاهده ترکیب به هم فشرده، )). خیلی واقعی است: ((آن، مطلبی طنزآمیز بدین گونه گفت

نگاه مشکوك پژوهنده پاپ از گوشه چشمان آبی و خاکستري، و حتی دستها هماهنگی جالب سرخ و سفید و طالیی، 

، دیگر شاگردي نبود )1651ژوئن (والسکوئز پس از خروج از ایتالیا . که حاکی از شخصیت او بودند در شگفت افتادند

نس در این که در جستجوي استادان گذشته باشد، بلکه خود او استاد مسلم عصر خویش به شمار میرفت، زیرا روب

زمان مرده بود، و هیچ کس فکر نمیکرد که مرد هلندي گمنامی که با فقر و فاقه دست به گریبان بود و پس از 

. چندي در محله کلیمیهاي آمستردام مقیم شد، روزي پس از قرنها از گور برخیزد و تفوق او را به خطر اندازد
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تباه خود شد، و آن این بود که تقاضا کرد به عنوان مدیر والسکوئز پس از مراجعت به مادرید مرتکب مهمترین اش

شاید او از نقاشی خسته شده بود، یا احساس میکرد که تا حد . قصر سلطنتی منصوب شود، و بدین مقام نیز رسید

این مقام شغل راحت و پردرآمدي نبود، زیرا شامل نظارت شخصی براثاث، . امکان در این رشته پیش رفته است

گذشته از این، وي مجبور بود وسایل بازي، رقص، و شمشیرزنی سواره  ;گرم کردن، و امور بهداشتی قصر بود تزئینات،

همچنین بایستی در همه مسافرتهاي عمده . هایی براي او تعیین کند را فراهم آورد، و در سفرهاي پادشاه استراحتگاه

براي کسی که تصویر اینوکنتیوس دهم را کشیده بود، پادشاه، خواه جهت تفریح یا سیاست یا جنگ، همراه او برود، 

آیا چیزي نامعقولتر از این کار میتوانست وجود داشته باشد در وجود والسکوئز حب جاه بر وقوفی که از نبوغ خویش 

والسکوئز، ظرف نه سالی که از عمرش باقی مانده بود، فقط ساعاتی را مصروف نقاشی میکرد . داشت غلبه کرده بود

وي در این اوقات به کشیدن تصاویر افراد خانواده سلطنتی، درباریان متشخص، . ر آنها از وظایف رسمی فارغ بودکه د

و خود پادشاه سرگرم بود، و سه تصویر زیبا از شاهزاده خانم مارگارت کشید، و دوباره تصویري از او به عنوان مرکز 

ها و سگی در پیرامون این  ها که در آن مستخدمان و کوتوله هشاهکارهایش تهیه کرد، و آن عبارت بود از تابلو ندیم

والسکوئز دوباره تصویري از او با دامن بزرگ . و خود والسکوئز در زمینه تابلو دیده میشود. شاهزاده خانم گرد آمدهاند

از مرگ خود، اندکی پیش . و آبی او کشید، و از آن به بعد ساق پاهاي او به صورت راز مقدس و پوشیدهاي درآمدند

از انجام دادن امور دربار کناره گرفت و به  1657در سال . او را به عنوان معجزه معصومیت در جامه توري نشان داد

کشیدن تابلویی تحت عنوان فرشینهبافها پراخت، و آن عبارت از شکلهایی عالی است که ضمن اضطراب و عظمت کار 

ویی، دستگاه تفتیش افکار را به مبارزه طلبید و باعث وحشت و در عین در همان سال، با ساختن تابل. کشیده شدهاند

این تابلو ونوس روکبی نام . حال شادي اسپانیاییها شد، زیرا پشت خوش ترکیب ونوس و سرین او را نشان داده بود

به ) لندن(ي ملی لیره خرید و به گالر 500دارد، زیرا مدتی در خانوادهاي انگلیسی به همان نام، که آن را به مبلغ 

یکی از زنانی که خواهان دادن حق انتخاب به زنان بود و در نتیجه چنین کشف . لیره فروخت، باقی مانده بود 45000

مربوط به اسرار تجارت خشمگین شده بود، آن پشت گلگون را در شش جا پاره کرد، ولی آن را دوباره به طرزي 

. فریبنده بخیه کردند

والسکوئز را طوري میبینیم که خود در این سالهاي آخر عمر میدید، یعنی با موي بسیار، سبیل ها  در تابلو ندیمه

با وجود این، درباره او هیچ مطلبی مربوط به  ;غرورآمیز، و چشمانی اندکی فرو رفته، و دهان او شهوانی به نظر میآید

وي در دربار به . ندان میشود نشنیدهایمآن انحرافات جنسی و اختالفات شخصی که باعث گرفتاري بسیاري از هنرم

سبب رفتار خوب و خوش خلقی و زندگی مهذب خویش مقامی عالی داشت، والسکوئز تصویرهایی از زنش خوانا و 

شاید همان فرانثیسکا باشد که در تابلو خانمی با بادبزن دیده میشود، شوهرش . دخترش فرانثیسکا برجاي نهاده است

تابلویی تحت عنوان خانواده هنرمند کشید که در آن والسکوئز را در کارگاهی در زمینه تابلو  خوان باوتیستا دل ماثو

  . همچنین وي تصویر پنج کودك را که باعث وحدت خانواده بودند کشیده است. نشان میدهد

که قرار ، والسکوئز مشغول تنظیم تشریفات و جشنهاي مفصلی شد 1660در بهار سال . مرگ او ناشی از مقامش بود

ماریا ]بود در جزیرهاي در کنار رودخانه سرحدي بیداسوآ به مناسبت امضاي عهدنامه پیرنه و نامزدي شاهزاده خانم 

والسکوئز میبایستی وسایل حرکت درباریان را تا . با لویی چهاردهم صورت گیرد[ ترسا، دختر فیلیپ چهارم اسپانیا

ها، و سایر تزئینات تهیه  ر راس استر جهت حمل اثاث، تابلوها، پردهسان سباستیان فراهم آورد و همچنین چهار هزا

کند هنرمند ما، که در این هنگام در گیرودار امور اداري گرفتار آمده بود، به پایتخت بازگشت و، همچنانکه خود او به 

در سیزدهم ژوئیه، . شده بود)) از مسافرت در شب، و کارکردن در روز خسته و فرسوده((یکی از دوستان نوشته بود، 

در ششم اوت، یا به قول نخستین کسی که شرح زندگی او را . مینالید، به بستر رفت یکدر حالی که از تب سه 
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ب دنیا درآورده در عید تبدل، والسکوئز جان به جان آفرینی سپرد که او را به صورت یکی از عجای((نوشته است، 

آن عده از ما که با فن نقاشی آشنا نیستند فقط میتوانند از . هشت روز بعد، زنش را نیز در کنار او دفن کردند)). بود

مشاهده آثار والسکوئز لذت ببرند، نه اینکه کیفیت آن را در نظر بگیرند، بلکه میتوانند قصر و دربار و پادشاهی 

با وجود این، میتوانیم صراحت، سادگی، وقار، و حقیقت کالسیک . رام را مشاهده کنندو روحی مغرور ولی آ)) بیکار((

این تصویرها را دریابیم، همچنین میتوانیم زحمت و مهارتی را که در پس موفقیتهاي آنها بود، و نیز طرحهاي 

. و سایه را، درك کنیم آزمایشی، توزیع تجربی شکلها، استعمال و عمق و شفافیت رنگها، و تاثیر قالب دهنده نور

نظیر  ;منتقدان، که از ستایشهاي مبتذل خسته شدهاند، به بعضی از نقایص این استاد اسپانیایی اشاره کردهاند

خطاهایی جزئی مانند آرایش احمقانه موي شاهزاده خانمها، شکمهاي بشکهاي اسبها، چهره ونوس روکبی که به طور 

یا خطاهایی بزرگ مانند فقدان هیجان، تصور، معنویت، یا احساسات، توجه  نامتناسبی در آیینه منعکس شده است،

حتی در زمان . ها، و غفلت واضح او از آنچه چشم قادر به دیدن آن نیست تقریبا زنانه او به شخصیتها به جاي اندیشه

ابع طبیعت است و، در خود والسکوئز یکی از رقیبانش به نام وینچنتسو کاردوتچی او را متهم کرد به اینکه زیاد ت

  . کمال وقوف، حقیقت خارجی را به منزله عالیترین وظیفه هنر نقاشی نشان میدهد

خواهد گفت که او مسئول آن آرایش سرها و آن شکمهاي اسبان ) که هرگز پاسخ نداد(چه کسی به جاي والسکوئز 

شاهزاده خانمها، و تابلو تسلیم بردا  که هیجان پنهانی بهتر از هیجان آشکار است، که تصویرهاي کارلوس، ;نیست

که تصویرهاي گونگورا،  ;که ازوپ و منیپوس به منزله مطالعاتی در فلسفه است ;حاکی از احساسی لطیف است

و اینوکنتیوس دهم تقلیدي از وضع ظاهر نیستند، بلکه براي نمایاندن روحها هستند در آثار والسکوئز  ;اولیوارس

در . بایی دیده نمیشود، بلکه پیداست که او در جستجوي نمونهاي فاش کننده استتوجهی ظاهري به تعقیب زی

تابلوهاي او زنانی دیده نمیشوند که از زیبایی برخوردار باشند، اما عده زیادي مرد دیده میشوند که داراي شخصیت و 

است، از شمال پیرنه فراتر  شهرت والسکوئز، که همیشه در اسپانیا به عنوان بزرگترین هنرمند معروف بوده. روحند

حال بدین منوال بود . مضبوط بود) مادرید(نرفت شاید علت این امر آن است که قسمت عمده آثار او در موزه پرادو 

آلمانیها را از وجود او آگاه ساخت، و جنگهاي ناپلئون در اسپانیا باعث شهرت  1761که رافائل منگز در سال 

مانه و امپرسیونیستها او را پیشرو خود در مطالعه و نمایاندن نور و هوا دانستند، . ه شدوالسکوئز در انگلستان و فرانس

یعنی استاد همه )) نقاش نقاشان((او را  ویسلر. و تا پنجاه سال والسکوئز در زمره بزرگترین نقاشان به شمار میرفت

سپس مایر گریفه در )). هر کاري که والسکوئز کرده کامال درست بوده است: ((راسکین آمرانه گفت آنها دانست، و

در ((جستجوي آثار والسکوئز در پرادو به اسپانیا رفت، آثار ال گرکو را در تولدو دید، و اظهار داشت که والسکوئز 

  ناگهان نیمی از جهانیان )). شکنی هنر باقی ماندهمیشه در اطاق کف((و )) جایی ایستاد که ال گرکو از آنجا شروع کرد

. معتقد شدند به اینکه والسکوئز از لحاظ اهمیت در درجه دوم قرار دارد

ما از نوشتن مدح و تمجیدهاي قدیمی خسته میشویم، و طرد بتهاي فرسوده را . شهرت هم تابع روشهاي روزگار است

ایش از خدایان جدید را که در نتیجه ابتکار ما باال رفتهاند، یا از حجره خاطر، سرنگون کردن مردگان عظیم، و ست

ها دوباره عوض شوند،  وقتی سلیقه. براثر شهرت جدیدي از خاك به در آمدهاند، جزو کارهاي نشاطانگیز میدانیم

  . معلوم نیست والسکوئز چه اندازه بزرگ به نظر خواهد آمد

V -1682-1617: موریلیو   

ه روزگار ایمان و خوش باوري بود، تابلو آبستنی معصومانه حضرت مریم، اثر موریلیو، به اندازه در عهد جوانی ما، ک

. ولی حاال به اندازهاي از ارزش افتاده است که کسی به آن احترام نمیگذارد. سیستین مادونا اثر رافائل شهرت داشت
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ی از زیبایی تصویرهایی که در نظر ما ذاتا زیبا کاهش یافتن ایمان مسیحیان در اروپا و امریکا باعث شده است که نیم

  . است)) دري پرده((موریلیو یکی از قربانیان این . بودند کاسته شود

این شخص مرد عجیبی بود، زیرا در عین حال کشیش، دوئل کننده، نقاش، . اما اول سالمی به آلونسوکانو برسانیم

نزد پاچکو ) غیر از والسکوئز(رفت و ) اشبیلیه(ت و بعدا به سویل کانو در گرانادا تولد یاف. مجسمهساز، و مهندس بود

نقاشی، و نزد مونتانس مجسمهسازي آموخت، سپس او جدار تزیینی پشت محراب کالج سان آلبرتو و کلیساي سانتو 

همچنین وي . پائوال را طرح کرد و تراشید و نقاشی کرد، و در آنجا در کمال موفقیت با ثورباران به رقابت پرداخت

هایی از چوب ساخت که دانشجویان خارجی را به خود جلب کرده و بسیار کس از آن  براي کلیساي لیبریخا مجسمه

تحسین و تقلید کردهاند وي در دوئلی شرکت جست، دشمن خود را بسختی مجروح کرد، به مادرید گریخت، و در 

یهاي او در پایتخت و اطراف آن باعث شدند که وي نقاش. نتیجه وساطت والسکوئز از حمایت اولیوارس برخوردار شد

زنش را در رختخواب کشته یافتند، و اگر چه وي مستخدم را  1644در سال . بتواند شغلی در دربار به دست آورد

از این رو دوباره از نیل به موفقیت محروم ماند و در . مسئول آن قتل دانست، خودش به ارتکاب این جنایت متهم شد

ولی او را یافتند، دستگیر کردند، و شکنجه دادند، کانو همه این رنجها را بدون . دور دست پتهان شدصومعهاي 

در پنجاهسالگی به گرانادا  1651در سال . اعتراف به جرم تحمل کرد، آنگاه آزاد شد و کار خود را از سر گرفت

رائت کتاب دعا، و دري چنان بزرگ ساخت که ها، تابلوها، میزي براي ق بازگشت، در کلیسا به کار پرداخت، و مجسمه

وي پس از آنکه توسط یکی از ماموران پادشاه، که کارش ممیزي . نفاست آن موجب شد که گستاخی او بخشیده شود

حساب در گرانادا بود، مامور شد که مجسمهاي از قدیس آنتونیوس پادوایی بسازد، آن را مطابق میل آن مامور تهیه 

دالر امروزي مطالبه  3200دوبلون، در حدود  100یمت آن با یکدیگر اختالف پیدا کردند، زیرا کانو ولی بر سر ق. کرد

مامور )) بیست و پنج روز: ((کانو پاسخ داد)) چند روزي صرف این کار کردهاي: ((مامور پادشاه از وي پرسید. میکرد

شما ممیز بدي هستید، چون : ((نو جواب دادکا)) دوبلون در روز میدانید 4در این صورت دستمزد خود را : ((گفت

ولی : ((مامور گفت)). پنجاه سال است که زحمت میکشم تا بتوانم چنین مجسمهاي را ظرف بیست و پنج روز بسازم

من جوانی و میراث پدري را صرف تحصیالت دانشگاهی کردهام و حاال که مامور ممیزي حساب در گرانادا شدهام و 

در این هنگام کانو فریاد )). دوبلون به دست میآورم 1انهتر از کار شماست، به زحمت روزي کارم به مراتب محترم

شما کار خود را محترمانهتر از کار من میدانید این را بدانید که پادشاه میتواند از گرد و غبار زمین : ((کنان پرسید

این بگفت و مجسمه را با )). انو را بیافریندممیزهاي بهتر از شما بسازد، ولی فقط خداوند است که میتواند آلونسوک

تا مدتی چنین تصور میرفت که دستگاه تفتیش افکار او را به زندان خواهد افکند، ولی . خشم بر زمین زد و خرد کرد

هایی از چوب پرداخت که  و کانو همچنان به کشیدن تصویرها و ساختن مجسمه ;فیلیپ چهارم از او حمایت کرد

. بنامند)) میکالنژ اسپانیا((این آثار باعث شدند که دوستداران نبوغ چند جانبه او وي را . هبی بودندتقریبا همگی مذ

کانو درآمد خود را به همان سرعت که به دست میآورد، معموال در راه صدقه خرج میکرد، و در پیري چنان فقیر شد 

و در بستر مرگ از پذیرفتن صلیبی که به او کان. که انجمن کلیسایی مجبور شد مبلغی جهت کمک به او تهیه کند

. اند داده بودند خودداري کرد و گفت که آن را بد تراشیده

بارتولومه استبان موریلیو کامال مرد دیگري بود، زیرا محجوب، مهربان، پرهیزکار، معبود شاگردان، محبوب هموطنان، 

هنر در اسپانیا به شمار میرفت، در میان خانوادهاي وي در سویل، که در آن هنگام مرکز . و منبع خیر و صدقه بود

وي نقاشی را نزد خوان د کاستیلو فرا گرفت، ) 1617. (دیده به جهان گشود که سیزده بچه در آن تولد یافته بودند

ولی چون پدر و مادرش زمانی درگذشتند که او چهاردهساله بود، وي مجبور شد نان خود را از طریق کشیدن 

و چون شنید که فیلیپ  ;گانه و سرسري براي بازار مکارهاي که هر هفته تشکیل مییافت به دست آوردتابلوهاي بچ
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در آنجا، برطبق روایت غیرموثقی، والسکوئز با او آشنا شد، او را . رفت() چهارم با هنرمندان مهربانی میکند، به مادرید 

فراهم آورد، و او را تشویق به مطالعه در آثار ریبرا، ون در خانه خود جاي داد، زمینه ورودش را به گالریهاي سلطنتی 

  . دایک، و والسکوئز کرد

علت آن بود که صومعهاي متعلق به فرانسیسیان . باز در سویل اقامت داشت 1645اما میبینیم که موریلیو در سال 

ان مشهور این مبلغ را هنرمند ;در این شهر مبلغ ناچیزي جهت ساختن هفت تابلو بزرگ به وي پیشنهاد کرده بود

مسخره کرده بودند، ولی موریلیو آن را پذیرفت و نخستین شاهکار خود را تحت عنوان مطبخ فرشتگان به وجود آورد، 

و در آن نشان داد که فرشتگان از آسمان فرود میآیند، با خود غذا میآورند، آن را میپزند، سفره میگسترند، و به 

موریلیو اگر چه کوشیده بود که سبک مردانه ریبرا و ثورباران را تقلید کند، . یدهندپرهیزگاران در سال قحطی غذا م

این تابلو و همچنین مرگ سانتاکالرا . این قصه را با نظریهاي که خود درباره احساسات لطیف داشت روي تابلو آورد

از آنجا که . ي زیادي به او دادندباعث شهرت او شدند، و نیمی از مردم باسواد سویل به دیدن آنها آمدند و سفارشها

این سفارشها همگی مذهبی بودند، موریلیو تابلوهاي فراوانی از حضرت مریم و خاندان مقدس و قدیسان کشید، و در 

هاي مسیحی آن اندازه زنان زیبا، مردان خوش اندام، کودکان دلفریب، رنگهاي سرخ، و محیط عرفانی نشان داد  افسانه

. پا او را محبوبترین نمایش دهنده محبوبترین مذهبها دانستندکه کاتولیکهاي ارو

موریلیو، که بدین ترتیب صاحب آب و نانی شده بود، در سی سالگی دل به دریا زد، زن گرفت، و خانه خود را پر از 

کلیسا  انجمن. سر و صدا و دعوا و نشاط نه کودك خود کرد، و تا پایان عمر با رضایت خاطر براي آنها زحمت کشید

میگویند که پرندگان . جهت تصویر قدیس آنتونیوس به او پرداخت) دالر کنونی 5000در حدود (رئال  10000مبلغ 

این قصه ما را . ها نوك میزدند به داخل کلیسا میپریدند و میکوشیدند که روي سوسنهاي تابلو وي بنشینند، و به میوه

  . گفته شده و یازده سال پیش از مرگ موریلیو به چاپ رسیده بود زئوکسیسبه یاد افسانهاي میاندازد که درباره 

اگر کاتولیکهاي اروپا از . تابلوهایش را، اگر چه تقریبا همگی مذهبی بودند، به طرزي انسانی نه کلیسایی، میساخت

ضرت مریم لذت بردند، فقط به آن علت نبود که آنها به موضوعی که در هاي متعدد او از آبستنی معصومانه ح نسخه

نظر اسپانیاییها و مردم آن عصر محترم بود دلبستگی داشتند، بلکه از آن جهت بود که این موضوع باعث میشد که 

ن تابلوهایی زنان زیبا و پرحرارت ولی محبوب اندلس بودند که او را به کشید. زن بودن داراي معنویت و تقدس بشود

  . مانند حضرت مریم در باغ گل و مریم کولیها و تابلو تیره و زیباي خاندان مقدس با پرنده واداشتند

گذشته از اینها، چه کسی توانسته است تصویر کودکان را بهتر از او بکشد تابلو عید بشارت موریلیو در موزه پرادو 

شان میدهد که کمرو و ظریف است، و شاهکار خلقت به شمار دختر سیزده یا چهاردهسالهاي را به ما ن) مادرید(

اما در مورد شکلهاي بسیاري که موریلیو از کودکی مسیح میکشید، مدلها را در میان اطفال زیبایی که در . میرود

و شاید اینها بودند که به جاي موضوع معینی توجه او را جلب می کردند، . خانه یا کوچه او بودند جست و جو میکرد

موریلیو هرگاه نمیتوانست . او تصویر آنها را مثل تصویر کودکان آثار دیگر هنرمندان دوره رنسانس در ایتالیا میکشید

در مونیخ تابلوهاي زیادي از )) خانه هنر. ((کودکان را در آثار مذهبی خود نشان دهد، تصویر آنها را جداگانه میکشید

کودکانی که هندوانه خوردن را وسیله قابل تحملی براي شستن  ;سندکودکانی که مشغول انداختن طا: آنان دارد

. یا کودکی که مشغول جویدن نان است و مادرش در همان حال شپش سر او را میجوید ;صورت خود میدانند

از تابلو کودکی که به پنجره تکیه داده است معلوم میشود که پول و خوشبختی با یکدیگر جنگیده و از هم جدا 

پیداست که این ) لوور(از تابلو بچه گدا . بگذارید که این کودك طفلی با سگ باشد و دنیا به کام او بگردد. دشدهان

نقاش ایدئالیست از موضوعات خارقالعاده چشم پوشیده بود و در روي زمین به زندگی مینگریست، و آن را حتی در 

  . خود هنوز ایدئالیست بودموریلیو در واقعگرایی . هاي ژنده دوست داشتنی مییافت جامه
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ولی در پایان ورق برگشت، هنگامی که براي . موریلیو بیآنکه با حادثه ناگواري روبرو شود، زندگی کرد و تابلو کشید

تکمیل تابلویی در یکی از کلیساهاي کادیث از چوب بست باال میرفت، ناگهان پایش لغزید و بر زمین افتاد و چنان به 

، در )1682(ت که خونش مسموم شد، و پس از چندي این فرزند محبوب اسپانیا درگذشت سختی به فتق دچار گش

طبق دستور او، تصویر استخوان مردهاي را روي سنگ گورش . حالی که فرصت تکمیل وصیتنامه خود را نیافته بود

  )). زدیک است بمیريچنان زندگی کن که گویی ن((نقر کردند و اسمش را به انضمام این عبارت بر روي آن نوشتند، 

آثار موریلیو مدت دو قرن مورد توجه کسانی بود که به مفهومهاي تابلوهاي او بیش از نحوه ابراز آن مفهومها عالقه 

  . سرداران ناپلئون شهرت موریلیو را با دزدیدن آثار او و فروختن آنها، به عنوان غنایم مشروع، باال بردند. داشتند

موریلیو اگر چه در . هاي او تقلید کردند و نقادان را بر آن داشتند که هنر او را ناچیز بداننداشخاص بیکفایتی از تابلو

او به سهولت به خود اجازه . فن خود مهارت داشت، استادیش، در نتیجه محبوبیت او در نزد امناي کلیسا، محدود شد

نچه در آغاز زیبا بود، براثر تکرار، به صورت هاي زنانه و احساساتی زندگی را میداد، و از این رو آ گرایش به جنبه

قدیسانی که در آثار او برآمدهاند به اندازهاي نظر بر آسمان داشتند که هنگامی . چیزي قشنگ ولی غیر موثر درآمد

به همان علت، اروپاییان نقاشی . که اروپاییان از موضوعات مذهبی چشم پوشیدند، موریلیو را نیز نادیده گرفتند

از نظر انداختند، در اثنایی که اروپاییان مشغول بحث درباره مسیحیت بودند، اسپانیا به  1680یی را پس از اسپانیا

  . میراث قرون وسطایی خویش چسبیده بود و هنر آن کشور تا زمان گویا جهان را تکان نداد

جوي آن در خارج از آن عوامل خود طال و جست. خاتمه دادند)) عصر طالیی((ها عامل مهم به  طی زندگی موریلیو، ده

طالیی که به اسپانیا  ;جوانی و قدرت اسپانیا از زندان آن شبه جزیره به منظور کشف و استعمار امریکا گریخت: بود

باعث تشویق تنبلها شد، و قیمتها را باال برد، یا به جیب مردم هلند و . فرستاده شد زندگی اسپانیاییها را فاسد کرد

. سپانیا را در دست داشتند، ریخته شدجنووا که تجارت ا

دولت فلزهاي گرانبها را انباشت، ارزش پول را پایین آورد، موریسکوها را که قومی فعال بودند از کشور بیرون راند، 

بر هر کاالیی آن قدر مالیات بست که اقتصاد دچار وقفه . مناصب و مقامات را زیاد کرد و آنها را به اشخاص فروخت

در این ضمن، صنعت رو به . ت خود را در لشکرکشیهاي دریایی و اسراف و تبذیرهاي درباریان بر باد دادشد، و ثرو

ارکان . انحطاط نهاد، بیکاري باال گرفت، تجارت از رونق افتاد، جمعیت کم شد، و شهرها به صورت ویرانه درآمدند

هایی جهت گردآوري صدقه  جعبه ;ز دست دادنددولت، که خود را بزور جزو اشراف میشمردند، شان و وقار خود را ا

و براي مقابله با بیکفایتی خود در داخل، و شکستهاي نظامی در خارج، از هر خانهاي تقاضاي  ;ها گذاشتند در کوچه

لشکرهاي اسپانیا، که از سیسیل، ناپل، و میالن حفاظت میکردند، با رنج بسیار از جنگلها و بیابانهاي . پول کردند

میگذشتند، در جنگهاي سی ساله نابود میشدند، در مبارزه علیه سرسختی باور نکردنی هلندیها شکست امریکا 

میخوردند، و منابع انسانی و مادي کشوري کوچک و نیمه خشک و کوهستانی را که در مرزهاي خود گرفتار دریایی 

کلیساها باقی ماندند، و آنها نیز به دارایی  ها و تنها صومعه. پر از رقیبان تجاري و دشمنان بحري بود بر باد میدادند

عظیم و غیرمنقول خود، که مشمول مالیات نمیشد، چسبیده بودند و به شماره راهبان، که تنبلی آنها مستلزم مخارج 

گزاف بود، میافزودند، در اثنایی که مذهب با وعده بهشت از دشواري فقر میکاست و فکرها را خفه میکرد و 

بر آن میداشت که طبق گذشته خود زندگی کنند، فرانسه و انگلستان صنعت را تشویق میکردند، امور  اسپانیاییها را

هماهنگی با محیط متغیر به منزله جوهر حیات و ارزش . تجاري را به دست میگرفتند، و وارد مرحله نوینی میشدند

  . آن به شمار میرود
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فصل سیزدهم

  مبارزه به خاطر فرانسه

1559 -1574  

  

I -  رقیبان  

ها،  ها، طبقه گروه. بشر تا زمانی که از ناامنی میترسد یا آن را به خاطر دارد، حیوان رقابت کنندهاي بیش نیست

ملتها، و نژادها نیز اگر احساس خطر کنند، مانند افرادي که آنها را تشکیل میدهند، حریصانه به رقابت میپردازند، و 

طبیعت همه موجودات زنده را  ;کمتري بهرهمند باشند، شدیدتر رقابت میکننداگر کمتر با قانون آشنا و از حمایت 

برپا بود، نوعی ) 1648(تا صلح وستفالی ) 1517(در آشوبی که در اروپا از زمان اصالح دینی . وارد این غوغا میکند

. ی استفاده شدرقابت گروهی درگرفت که در آن از مذهب به عنوان لفافه و سالحی جهت مقاصد اقتصادي و سیاس

ها از آیین مسیح  هنگامی که مبارزان، پس از یک قرن کشمکش، اسلحه خود را به زمین نهادند، در میان خرابه

  . شد بندرت اثري دیده می

تا  1562فرانسه، که از سال )) جنگهاي مذهبی(( ;فرانسه قبل از سایر کشورها صدمه دید و قبل از همه بهبود یافت

براي آلمان و جنگ داخلی ) 16181648(ید، براي این کشور مانند جنگهاي سی ساله به طول انجام 1594

و فرزند ) 1559. (هنگامی که هانري دوم در نیزهبازي سواره درگذشت. براي انگلستان بود) 16421648(

ن هاپسبورگ پانزدهسالهاش با نام فرانسواي دوم برتخت نشست، ملت فرانسه، در نتیجه مبارزه طوالنی میان پادشاها

لیور، و قروض عمومی  12000000و والوا، به ورشکستگی گرفتار آمده بود، در آن زمان همه عواید ساالنه دولت 

دیگر امکان نداشت که مردم فرانسه را . چهار سال بود که قضات حقوقی دریافت نداشته بودند. لیور بود 43000000

ورود . ن، در نتیجه اوضاع خراب مالی، دچار بحران اقتصادي شدلیو 1559در سال . به پرداخت مالیات ترغیب کنند

طال و نقره امریکا از طریق اسپانیا و پرتغال به فرانسه باعث بیارزش شدن پول و باال رفتن قیمتها و رقابت شدید میان 

کردند، استفاده دستمزدها و قیمتها شد، و از این وضع کسانی جز سرمایهداران مطلع، که در امور بازرگانی قمار می

دولت کوشید که با صدور فرمانی حداکثر قیمتها و دستمزدها را تعیین کند، ولی  1577و  1567در سالهاي . نبردند

و شاید هم این خود طریقهاي غیرمذهبی براي . تورم پولی ادامه یافت. از اجراي قوانین شدهرج و مرج اقتصادي مانع 

ه پیشرفت کننده در فرانسه همانا کلیساي کاتولیک بود که چهل و نه هزار تنها دستگا. ادامه جنگهاي مذهبی بود

کشیش، هشتاد هزار راهبه، هفتاد هزار راهب، دوهزار و پانصد یسوعی، کلیساهاي جامع، مراکز اسقفی مجلل، و 

اي مذهبی، در پشت جنگه. یک سوم و به قولی دو سوم ثروت فرانسه متعلق به کلیسا بود. اراضی وسیع و آباد داشت

. عالقه به حفظ یا کسب این ثروت کلیسایی قرار داشت

. از خوشبختی کلیسا، شارل دوگیز، که در سی و پنج سالگی کاردینال لورن شده بود، وزیر اعظم فرانسواي دوم بود

رن واقع بود خانواده دوکی گیز نام خود را از قصري گرفته بود که در حوالی الن قرار داشت، ولی مرکز عمده آن در لو

کاردینال مردي خوش اندام، تیزهوش و محجوب، و مدیري الیق بود و . که چندي قبل به تصرف فرانسه درآمده بود

به التینی، فرانسوي، و ایتالیایی سخن میگفت، ولی عالقه او به ثروت و قدرت، ریاکاري مودبانهاش، آمادگی او در قلع 

الفان و تقلیل دلیرانه مخارج دولت باعث ایجاد دشمنانی براي او در میان و قمع بدعتگذاران و انتقام گرفتن از مخ

برادر ارشد او فرانسوا دوگیز در عملیات سوقالجیشی و جنگ شهرتی کسب کرده بود، و در این . طبقات گوناگون شد

نه بود، ناچار هنگام وزارت جنگ را به عهده داشت، ولی چون براثر ورشکستگی ملی مجبور به اتخاذ روشی صلحجویا
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فرانسوا عاشق شهرت، لباسهاي فاخر، و . مجبور بود که حس جاهطلبی خود را با بطالت ناراحتکنندهاي سیراب کند

وي بدعت را . ولی اخالق و ادب و وقار و رفتارش باعث محبوبیت شدید او نزد کاتولیکهاي فرانسه شد ;سوارکاري بود

این شخص با برادرش همعقیده بود که، اگر فرانسه . با زور از میان برد تحمل نمیکرد، و معتقد بود که باید آن را

مانند آلمان و انگلستان به آیین پروتستان بگرود، کلیسا از بین خواهد رفت و فرانسه آن شوق و ذوق مذهبی را که 

واده گیز براي دفاع از این رو اعضاي خان. موجبات نظم اجتماعی و وحدت ملی را فراهم آورده بود از دست خواهد داد

عدهاي از آنها نیز به مرگی نابهنگام درگذشتند و مسئول . از مذهب و قدرت خود با خطرهاي فراوانی مواجه شدند

  . پریشانی فرانسه شناخته شدند

هوگنوها دیگر به عنوان اقلیت بیچاره و ضعیفی از پروتستانهاي فرانسه که تحت رهبري و الهام کالون بودند به شمار 

 1559در سال . میآمدند، بلکه کسانی بودند که به علل مذهبی و اجتماعی علیه کلیسا سر به شورش برداشته بودندن

تعداد آنها دو برابر شده  1572میشله اظهار داشت که تا سال . کالون عده آنها را یک دهم جمعیت فرانسه تخمین زد

ي داشتند، مخصوصا در جنوب باختري فرانسه، که سه قرن این عده در هر ایالتی از دوفینه تا برتانی مراکز. است

هوگنوها، با وجود قوانینی که توسط فرانسواي . پیش از آن بدعتگذاران آلبیگایی در آنجا ظاهرا قلع و قمع شده بودند

زي هاي هیبتآمی اول و هانري دوم علیه آنها وضع شده بود، مجالس دعا و نیایش خود را تشکیل میدادند، از موعظه

هایی علیه نقایص کلیسا و ظلم و ستم خانواده گیز منتشر  که در مورد تقدیر ایراد میشد لذت میبردند، جزوه

. مجلسی عمومی در پاریس، و آن هم بدون وحشت از پادشاه، تشکیل دادند 1559مه  26میکردند، و سرانجام در 

اداره مناطقی را که در آنجا پروتستانها در اکثریت این عده اگر چه وفاداري خود را به مقام سلطنت ابراز داشتند، 

گذشته از این، مانند هر اقلیت مظلومی، برنامهاي موقتی در مورد آزادي . بودند، برطبق اصول جمهوري اعالم کردند

ه را در سرتاسر فرانس)) مذهب راستین((تنظیم کردند، ولی با کاتولیکها در این موضوع همعقیده بودند که دولت باید 

رایج کند فرضیه اخالقی آنها از اصول اخالقی دشمنانشان، که بر اثر گذشت روزگار متزلزل شده بود، سختتر بود، زیرا 

آنها از رقص و لباسهاي تفننی و تئاتر اجتناب میکردند، و رفتار کسانی را که به دربار میرفتند یعنی به جایی که ژان 

مردان از زنان دعوت نمیکنند، بلکه زنانند که مردان را به نزد ((درباره آن به پسر خود گفته بود در این محل  آلبره/د

. گرفتند به باد انتقاد می)) خود فرا میخوانند

پوشی است که مذهب به مثابه سر((، چنین میپنداشت که در هر دو فرقه )مدیچی(ملکه مادر، کاترین دو مدیسی 

شاید در این گفته مبالغهاي )). و با وجود این، چیزي جز مذهب در دل آنان نیست ;براي اخفاي سونیت به کار میرود

کشاورزان . وجود داشته باشد، ولی بدون تردید در ماوراي کشمکش مذهبی، عوامل اجتماعی و اقتصادي قرار داشت

و در عقاید فرقه پروتستان،  ;در این کشمکش هیچگونه نفع مادي نداشتندنسبت به آیین کاتولیک وفادار ماندند، زیرا 

که اعتقاد به تقدیري خشن جزو اصول آن بود، هیچ گونه عاملی نمیدیدند که جاي اساطیر تسلیبخش و جشنهاي 

نداشت، طبقه کارگر، که از حیث تعداد مهم نبود، براي شورش آمادگی . را بگیرد) کاتولیک(نشاطانگیز مذهب قدیم 

همچنانکه در انگلستان در . از کارفرمایان انتقاد میکرد، و موافق اصالح دینی بود، زیرا آن را باعث تغییراتی میدانست

دیده شد، انجیل به صورت کتابی براي انقالب )) جنگ کشاورزان((زمان اللردها و پیرایشگران، و در آلمان ضمن 

لیري که در ژنو تربیت میشدند و به فرانسه اعزام میگشتند مشتاقانه طبقات متوسط هم به مواعظ کشیشان د. درآمد

هاي بزرگ صنعتی با آلمانیها، انگلیسیها، و سویسیهاي مترقی  پیشهوران هم که در نمایشگاه. گوش فرا میدادند

عالوه، از دست  به. مالقات میکردند، به اتحاد موفقیتآمیز این بازرگانان با فرمانروایان پروتستان آنها پی میبردند

 ;اسقفها و بارونهایی که تجارت را خوار میشمردند و به روشهاي قرون وسطایی دلبستگی داشتند، اهانتها دیده بودند

و هنگامی که شنیدند کالون نسبت به کار و پیشه و امور مالی نظر مساعد دارد و اشخاص غیرکلیسایی را در اداره 
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اصوال پیشهوران از مشاهده ثروت . ریک و سهیم میکند، بسیار شاد شدندامور کلیسا و نظارت بر اخالق مردم ش

گذشته . کلیسا، پرداخت عشریه امور کلیسایی، جهت و همچنین پرداخت باج و خراج قرون وسطایی خشمگین بودند

ند، از این، چون پادشاهان نواحی مستقل را، که قرنها تحت سیادت پیشهوران بود، مطیع حکومت مرکزي کرده بود

حتی بانکداران با هوگنوها موافق بودند، زیرا پروتستانها با تنزیل پول . پیشهوران نسبت به آنها کینهاي در دل داشتند

مخالف نبودند، در صورتی که کلیسا از روزگار قدیم با تنزیل پول مخالفت کرده و فقط در این اواخر تا اندازهاي دست 

. از مخالفت خود برداشته بود

. از اشراف بتدریج طرفدار شورشیان شدند، زیرا آنها نیز از وجود قدرت در دست دولتی متحد ناراضی بودندبسیاري 

شاید آنان از کار شاهزادگان مستقلی که به اتفاق پروتستانها در برابر امپراطور و پاپها قد علم کرده و اموال کلیسا را 

تا از این هوگنوهاي دلیر براي تادیب و مطیع ساختن پادشاه به دست آورده بودند آگاهی داشتند، و بیمیل نبودند 

اشراف دشتها، محصوالت، و کشاورزان فرانسه را زیرنظر داشتند، ارتش این کشور را آنها تشکیل . استفاده کنند

ح دینی بنابر این، اگر اشراف نیز طرفدار اصال. هاي آنان بودند، و ایاالت آن را اداره میکردند میدادند، مالک قلعه

کاردینال دولورن به هانري دوم اخطار کرده  1553در سال . میشدند، این نهضت از پشتیبانی ملت برخوردار میشد

در نورماندي، برتانی، پواتو، آنژو، من، و سنتونژ، علنا رهبري  1559در سال . بود که اشراف به هوگنوها میپیوندند

  . شورش هوگنوها را به عهده گرفتند

ي مغرور بوربون با سلسله والوا، که در فرانسه سلطنت میکردند، سر خصومت و عناد داشتند، زیرا اعضاي ها خانواده

) 1527. (این سلسله شارل دوك بوربون را مجبور به خیانت کرده و موجبات مرگ زودرس او را فراهم آورده بودند

، که نسبت به قبیله خود تعصب داشتند، از گذشته از این، خشمگین بودند که بر اثر اقدامات اعضاي خانواده گیز

شرکت در امور دولتی محروم شده بودند، آن هم قبیلهاي که به نظر آنها خارجی میآمد، زیرا از ایالت لورن بودند و 

لویی اول از خانواده بوربون و ملقب به پرنس دو کنده، از اعقاب . پیوستگی آنها با آلمان به مراتب بیش از فرانسه بود

این شخص به هوگنوها پیوست و ضمن . یی نهم، داراي خون پادشاهی بود و به مراتب بر خانواده گیز برتري داشتلو

برادرش آنتوان دوبوربون، که در ناوار رسما سلطنت میکرد، . آنکه میخواست با کمک آنها به قدرت برسد، درگذشت

آلبره از هوگنوها /داشت، تا مدتی بر اثر نفوذ زنش ژان دتسلط ) در جنوب باختري فرانسه(ولی در واقع بر ایالت بئارن 

ژان دختر جسور مارگریت دوناوار بود که طبعی آرام داشت و، به احترام برادر خود فرانسواي اول، . طرفداري میکرد

ي کرده ولی پنهانی از عده زیادي از بدعتگذاران و هوگنوها طرفدار. ظاهرا نسبت به آیین کاتولیک وفادار مانده بود

مادر ژان، با توجه به امور غیرمذهبی و شعر، نماینده رنسانس بود، در صورتی که خود او نمونه وظیفه و اخالق . بود

زنهاي مذکور در امور مذهبی تا حد تعصب شور و هیجان . زنان فرانسوي در دوره اصالح دینی به شمار میرفت

ژان فرزند . جنگ مقدس را تا مرحله پیروزي یا مرگ ادامه دهندداشتند، و فرزندان خود را طوري تربیت میکردند که 

معروف خود، یعنی هانري چهارم، را بر طبق اصول اسپارتیها و پیرایشگران تربیت کرد، و پیش از آنکه توجه او را به 

ا این احتمال دارد که ژان شیفته گاسپاردو کولینیی بوده باشد، زیر. عیش و نوش دوره رنسانس ببیند، درگذشت

شخص داراي صفاتی بود که اودر نظر داشت، یعنی مرد شریفی که داراي عنوان و شخصیت بود، رهبر با احتیاط و 

باوفاي هوگنوها به شمار میرفت، هم سیاستمدار و هم سربازي خشن بود، و اخالق مهذبی داشت که باعث خجالت 

. درباریان آراسته و بیدین میشد

ولی کاسه . از فرقه هوگنو بودند، توصیه کرده بود که در برابر دولت مقاومت شدید نکنندکالون به پیروان خود، که 

هانري دوم به تمام قضات دستور داده بود که حکم قتل . صبر آنها درنتیجه زجري که میدیدند، لبریز شد

یز، این فرمان را تجدید فرانسواي دوم، در نتیجه اصرار خانواده گ) 1559ژوئن (پروتستانهاي متعصب را صادر کنند، 
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کرد و دستور داد که محل تجمع پروتستانها را خراب کنند، و هر کس که بدعتگذار محکومی را، ولو از خویشان 

هجده نفر به  1559در پنج ماه آخر سال . باشد، در خانه خود پناه دهد یا قضات را از این امر آگاه نسازد، اعدام شود

از حضور در مراسم قداس یا پذیرفتن تشریفات مخصوص کاتولیکها محکوم به مرگ  جرم بدعت تعصبآمیز یا امتناع

کسانی که در فرانسه . صدها نفر از هوگنوهاي فرانسه به ژنو گریختند، و در آنجا کالون از آنها حمایت کرد. شدند

  . ماندند خود را براي جنگ داخلی آماده کردند

زات آنکه در پارلمان پاریس علیه تعقیب مخالفان مذهبی سخن گفته بود، آن دو بور را، به مجا 1559دسامبر  23در 

برادرش گودفروا دو . پس از چندي، گاسپار دو هو را در قصر ونسن به امر خانواده گیز خفه کردند. در آتش انداختند

خانواده گیز را در  باري، ملقب به سنیور دو الرنودي، با اشراف و جمعی دیگر توطئهاي چیدند، و قرار شد که اعضاي

کاردینال دو لورن از این توطئه آگاهی یافت و قوایی گردآورد و بر . آمبواز دستگیر کنند و از کار براندازند

جمعی را به دار آویخت، گروهی را گردن زد، و عدهاي را در گونی نهاد و به رودخانه لوار  ;توطئهکنندگان غالب آمد

تا یک ماه تمام جز دار زدن یا در آب انداختن کاري صورت : ((ر این واقعه میگویدیکی از تاریخنویسان معاص. انداخت

، کنده به دربار احضار شد تا اتهاماتی را که در مورد توطئه به او زده بودند جواب ))نمیگرفت، ولوار پر از جسد شد

باطل، تهمت زنندگان را به مبارزه  او نیز به دربار شتافت و آن اتهامات را رد کرد و، براي نشان دادن حق از. گوید

)) توطئه آمبواز((کاترین دومدیسی، که از نتیجه . از آنجا که مدرکی علیه او نشان داده نشد، او را آزاد کردند. طلبید

مقام عالی توطئهکنندگان، شدت زجر و تعقیب و عالقه شدید هوگنوها و اشراف به انتقام کشیدن ناراحت شده بود، 

سپس میشل دو . النفس و افراد ناراضی خانواده گیز را بر آن داشت تا مدتی راه اعتدال در پیش گیرندپادشاه ضعیف 

میشل در ایتالیا . و به او دستور داد که صلح را در فرانسه برقرار کند) 1560(لوپیتال را به صدارت عظما گماشت 

و هنگامی هم که در فرانسه قاضی  ;رویده بودتحصیل کرده بود و، به جاي آنکه شخص متعصبی بشود، به اومانیسم گ

در این وقت همان مطالبی را که باعث . بود، نسبت به کاتولیکها و پروتستانها، هردو، با لطف و مالحظه رفتار کرده بود

بعضی . هر کس براي خود مذهبی انتخاب کرده است: ((سوخته شدن دو بور شده بود، در پارلمان عنوان کرد و گفت

ما باید با یکدیگر بعدالت رفتار کنیم . مایلند که مذهب آنها مورد قبول واقع شود و سایر مذاهب از میان برود از مردم

کاترین در تعقیب این منظور شورایی از اعیان کاتولیک و پروتستان فرا خواند )). و طریقهاي براي زندگی با هم بیابیم

کولینیی در این شورا عریضهاي از طرف هوگنوها به پادشاه . ددر فونتنلبو تشکیل ش 1560اوت  21و این شورا در 

تقدیم داشت که در آن این فرقه وفاداري خود را نسبت به پادشاه اظهار داشته و خواسته بودند که بتوانند مراسم 

یرند، و بعضی از اسقفها از هر دو طرف خواستند که راه اعتدال در پیش گ. مذهبی خود را در کمال آزادي انجام دهند

. به روحانیان توصیه کردند که در اخالق خود تجدید نظر کنند

شورا به این نتیجه رسید که مسائل مربوطه مستلزم آن است که نمایندگانی از تمام قسمتها و طبقات فرانسه به دور 

این ضمن امر کرد  در دهم دسامبر تشکیل شود، و در) اتاژنرو(پادشاه نیز فرمان داد که چنین مجلسی . هم گرد آیند

تا زمانی که مجلس جدید به مسائل مورد بحث فرانسویها نپرداخته است، هیچ گونه محاکمهاي به سبب بدعت 

بوربونهاي پروتستان، از بیم دستگیر شدن، از شرکت در شوراي اعیان امتناع کرده بودند، پرنس دو . صورت نگیرد

اشتند، مشغول توطئه شدند تا لشکري فراهم آورند، دولت مستقلی کنده و آنتوان دو بوربون، که امیدي به آشتی ند

هایی که او  اما یکی از قاصدان کنده به دست عمال دولت افتاد، و نامه. تشکیل دهند، و لیون را به پایتختی برگزینند

ار گذاشتند که از این رو، کنده را دستگیر و محاکمه کردند و قر. همراه داشت نشان دادند که توطئهاي در کار است

  . خانواده گیز قدرت استبدادي سابق را از سرگرفت. او را در دهم دسامبر اعدام کنند
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برادرش شارل نهم . در سن شانزدهسالگی وضع تازهاي پیش آمد) پنجم دسامبر(ناگهان بر اثر مرگ فرانسواي دوم 

این زن نیز به . نت را به عهده بگیردجانشین او شد، ولی چون ده سال بیشتر نداشت، حاضر شد مادرش نیابت سلط

  . الیزابت ملکه انگلستان و فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا پیوست تا هرج و مرج اروپا را به صورت دو اردوگاه رقیب درآورد

II - مدیچی(کاترین دومدیسی (

ت معمایی باقی مانده با آنکه مدت چهار قرن است که درباره این زن عقاید متفاوتی ابراز میشود، هنوز او به صور

کاترین از اخالف لورنتسو کبیر از نوادگان برادر پاپ لئو دهم، و نمونه خانواده مدیچی بود که براي فرمانروایی . است

در فلورانس به دنیا آمد، ولی پدر و مادرش پیش از  1519وي در سال . آفریده شده و در فطرتش زیرکی نهفته بود

و کاترین در میدان نبرد سیاسی خویشانش به صورت مهرهاي  ;سیفیلیس درگذشتند آنکه او یکماهه شود، بر اثر

ناچیز و قابل انتقال باقی ماند، تا اینکه عمش پاپ کلمنس هفتم او را در چهاردهسالگی به عقد ازدواج هانري دوم، 

گینش خود را وقف دیان وي مدت ده سال کودکی نزاد، و در این ضمن شوهر غم. که بعدا پادشاه فرانسه شد، درآورد

اما پس از این مدت کاترین تا ده سال و تقریبا هر سال کودکی زایید، آرزومند بود که بتواند بر تخت . دو پواتیه کرد

سه تن دیگر  ;سه تن از این کودکان در طفولیت درگذشتند. هایی نیز کشید سلطنت بنشاند، و براي این منظور نقشه

تقریبا همه آنها با واقعهاي غمانگیز مواجه شدند، و خود او بیش . دو نفر آخر ملکه شدند به سلطنت فرانسه رسیدند، و

. از همه آنها مصیبت دید، زیرا مرگ شوهر و سه تن از فرزندان خود را که به سلطنت رسیده بودند مشاهده کرد

در نتیجه احتیاط و خودداري و  کاترین در ایامی که ملکه یا ملکه مادر بود، تحوالت چهار سلطنت را تحمل کرد، و

  . همچنین ریاکاري بیشرفانه جان سالمت به در برد

یعنی اندام زیبایی داشت، و )) وقتی نقابی بر چهره داشت، زیباتر بود((یکی از معاصرانش گفته است که این زن 

. نگشتانی ظریف داشته استو ا)) رانهاي زیبا((و )) اي سفید و برجسته سینه((برانتوم تاکید کرده است که کاترین 

ولی سیماي او نامتناسب، چشمانش بیش از اندازه درشت، لبانش از حد معمول کلفتتر، و دهانش نیز بیش از اندازه 

شایعاتی . کاترین هرگاه میخواست مردي را شیفته خود کند، این کار را به وسیله دیگري انجام میداد. گشاد بود

از زنان زیبا داشت که میتوانستند مردان را رام او کنند، ولی این )) وارانی پرندهس((موجود بود مبنی بر آنکه او 

کاترین، که در نتیجه تفوق دیان در سیاست و عشق جریحهدار شده بود، پس از . موضوع ظاهرا افسانهاي بیش نیست

  . مرگ هانري، با اعمال نفوذ در پشت پرده ظرف مدت سی سال از دیان انتقام گرفت

چون در امر سلطنت . او جبران بیکفایتی فرزندانش را میکرد، و اگر چه آنها از دخالتهاي مادر عصبانی بودند زیرکی

کاترین، که در گردابی از انقالب مذهبی افکنده شده و به وسیله . کاري از پیش نمیبردند، به مداخالت او رضا میدادند

با تنها سالحهایی که در اختیار داشت یعنی با پول خانواده  اشراف متجاوز و متعصبان مذهبی محاط شده بود، ناچار

و  ;ماکیاولی کتاب شاهزاده را به پدرش اهدا کرده بود. مدیچی، فطانت ایتالیایی، و سیاست خاص ماکیاولی میجنگید

او نیز مانند . دکاترین به دستورهاي او زیاد احتیاج نداشت، زیرا اصول آن را عمال همه جا در ایتالیا و فرانسه دیده بو

الیزابت ملکه انگلستان سر تمام سیاستمداران اطراف خود کاله گذاشت، در دروغگویی بر آنها پیشی گرفت، و به قولی 

کاترین در اداره امور رنج بسیار کشید و آنها را خوب )). نیرنگهایی موثرتر از تمام اعضاي شوراي سلطنتی داشت((

هیچ کاري بدون او انجام نمیگیرد و او بندرت فرصت پیدا میکند ((ایی گفته است که یکی از ناظران ایتالی. انجام داد

اخالق شخصی او بهتر از اخالق دیگران بود، زیرا ظاهرا نسبت به . و حال آنکه به طریقی فربه شد)) که غذا بخورد

. واري را از تن بیرون نیاوردشوهر بیوفاي خود و همچنین نسبت به خاطره او وفادار ماند و تا پایان عمر جامه سوگ

: بزرگترین جانشین او، یعنی هانري چهارم، در باره او به مدارا داوري کرده است و گفته است
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میخواهم از شما بپرسم زنی که بر اثر مرگ شوهرش با پنج فرزند خردسال به جا مانده و گرفتار دو خانواده در 

و خانواده گیز چه کاري ) بوربون(داشتند یعنی خانواده ما فرانسه شده بود که هدفی جز تصرف تاج و تخت ن

میتوانست بکند آیا مجبور نبود که کارهاي عجیب و غریبی انجام دهد، و اول یکی و بعد دیگري را اغفال کند تا 

چرا  بتواند پسرانش را، که به ترتیب بر اثر اقدامات آن زن زیرك سلطنت کردند، از خطر برکنار دارد تعجب میکنم که

  . کارهایی بدتر از اینها نکرد

این زن، که . قابل قبول است 1570میتوان گفت که این ارزیابی منصفانه از رفتار کاترین براي دوره پیش از سال 

اگر خدا : ((ها و نیروهاي رقیب شده بود، آنها را علیه یکدیگر برمیانگیخت، و در این مورد نوشته است گرفتار خانواده

گذارم هیچ فرقهاي برمن مستولی شود، زیرا به خوبی درك کردهام که آنها خدا، پادشاه، و مرا کمتر از بخواهد، نمی

کاترین از آنجا که بیش از اندازه پایبند )). منافع خود دوست دارند، و ارضاي حس جاهطلبی خود را مقدم میشمرند

اي هوگنوها نداشت، و گذشته از این میخواست از اصول رنسانس ایتالیایی بود، عالقهاي به مسئله تقدیر و سختگیریه

با وجود این، حاضر بود که به خاطر فرانسه دختر خود . کلیسا مبلغی براي جلوگیري از ورشکستگی قرض کند

مارگریت را به عقد ازدواج هانري دو ناوار، که از هوگنوها بود درآورد و الیزابت را، که از طرف پاپ تکفیر شده بود، 

کاترین اوضاع را از جنبه سیاسی و سلسلهاي مورد توجه قرار میداد و عالقهاي به . ندش هانري بگیردبراي فرز

وي مجبور بود که کشور تقسیم شده خود را از خطر اسپانیا و اتریش، که قرار بود . قضایاي مذهبی و اقتصادي نداشت

امبرزي باعث شده بود که قدرت اسپانیا در عهدنامه کاتو ک. تحت رهبري خانواده هاپسبورگ متحد شوند، حفظ کند

در هر لحظه . فالندر باقی بماند و آن دولت به طور خطرناکی در شمال خاوري فرانسه به اراضی این کشور تجاوز کند

ور شود، و در این صورت فرانسه به سرباز و سالح  ممکن بود آتش جنگ میان دو خانواده والوا و هاپسبورگ شعله

. نین کاتولیکها نیازمند بود، رفع خطر خارجی مستلزم صلح داخلی بودهوگنوها و همچ

در اورلئان ) طبقات سه گانه(در این حال بود که کاترین و صدراعظمش لوپیتال حاضر شدند با نمایندگان اتاژنرو 

انسه بود که به یعنی بقیه ملت فر)) طبقه سوم((مقصود از این طبقات طبقه اشراف، طبقه روحانیان، و . مالقات کنند

ولی تا اندازهاي نیز نمایندگانی از طرف کشاورزان و . طور کلی از بورژوازي یا طبقات متوسط شهرها تشکیل شده بود

که توسط اشراف محلی )) اتاژنرو((نمایندگان . در آن دیده میشدند) که به تازگی حایز اهمیت شده بود(طبقه کارگر 

از طرف تمام مردم نمایندگانی نداشتند، در واقع نمیتوانستند قانون وضع کنند، و سایر طبقات انتخاب شده بودند و 

هاي آنها بدون  با وجود این، احتیاج پادشاه به پول باعث شد که توصیه. هایی بکنند بلکه حق داشتند به پادشاه توصیه

به این  ;دگان تقاضایی غیرعملی کردمجلس اتاژنرو را افتتاح کرد، و از نماین 1560دسامبر  13لوپیتال در . اثر نماند

همچنین اظهار داشت که وظیفه دولت . معنی که از آنان خواست نسبت به یکدیگر طریق اغماض در پیش گیرند

و الزم  ;حفظ صلح، نظم، و عدالت به نحوي بیطرفانه در میان تمام آحاد ملت بدون توجه به عقاید مذهبی آنهاست

یک مذهب باشند، زیرا این وضع مایه وحدت و قدرت خواهد شد، اما اگر چنین است که تمام فرانسویها داراي 

چه کسی میداند که : ((لوپیتال سپس پرسید. موافقتی به طور مسالمتآمیز صورت نپذیرد، صالح در اغماض است

آیا . بدعت چیست و حقیقت کدام است شما میگویید که مذهب شما بهتر است، من میگویم که مذهب من بهتر است

بیایید این اسامی شیطانی، این برچسبهاي ... عقالنی است که شما مذهب مرا بپذیرید و من مذهب شما را قبول کنم

ها، یعنی طرفداران لوتر و هوگنوها و کاتولیکها را ترك  ها و فرقه حاکی از طرفداري از مذاهب مختلف و این فتنه

یکی از فقهاي سوربون . العمل نمایندگان صمیمانه نبود عکس). )بیایید نام خود را به مسیحیان تبدیل کنیم ;کنیم

و فرستاده پاپ به  ;که در آن هنگام دانشگاه الهیات دانشکده پاریس بود تقاضا کرد که بدعتگذاران را اعدام کنند

مایندگان ن. کاترین توصیه کرد که نخست تمام نمایندگان هوگنوها و سپس تمام هوگنوهاي اورلئان را در آتش اندازد
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دوم  ;اول آنکه هر عدهاي بتواند تمام کشیشان خود را انتخاب کند: هوگنوها چند اصالح به ملکه مادر توصیه کردند

سوم آنکه یک سوم عواید کلیسا براي کمک  ;آنکه اسقفها به وسیله کشیشان و اشراف یک اسقفنشین انتخاب شوند

چهارم آنکه اصول و  ;اختن کلیسا و بیمارستان و مدرسه شودبه نیازمندان اختصاص یابد، و یک سوم دیگر صرف س

  . تعلیمات کلیسا منحصر به کتاب مقدس باشد

کاترین که به پول کلیسا شدیدا احتیاج داشت، این پیشنهادها را نپسندید، ولی براي ارضاي هوگنوها کنده را از 

صویرها و تمثالهاي مذهبی را از کلیسا بیرون زندان بیرون آورد و از پاپ پیوس چهارم خواست تا دستور دهد که ت

همه اشخاصی را که به  1561ژانویه  28کاترین در . ببرند و از به کار بردن نان و شراب در کلیساها خودداري کنند

مذهبی دستگیر شده بودند آزاد کرد و دستور داد که تا اطالع ثانوي هر گونه تعقیبی به سبب مذهب )) جرمهاي((

ژانویه مجلس طبقات سه گانه را تعطیل کرد و به آن فرمان داد که در ماه مه براي تهیه پول  31در  .موقوف شود

. جهت او تشکیل جلسه دهد

این فرقه در دوم مارس دومین مجمع ملی خود را در پواتیه . تعداد هوگنوها در نتیجه این وضع مساعد افزایش یافت

ه و کولینیی در فونتنبلو، که محل اقامت پادشاه بود، آزادانه موعظه کشیشان پروتستان در خانه کند. تشکیل داد

  . میکردند، در کاستر، در جنوب فرانسه، پروتستانها در انتخابات شهرداري همه مقامات و مناصب را به دست آوردند

اسم عبادت مر. پس از چندي به تمام فرانسویها دستور دادند که در مراسم دعاي مخصوص پروتستانها شرکت کنند

در آژن و مونتوبان، . طبق روش کاتولیکها را ممنوع کردند، و تصویرهاي مذهبی را رسما در خور نابودي دانستند

آن دو مونمورانسی با دوك دوگیز و . هوگنوها کلیساهاي غیر مستعمل کاتولیکها را جهت مراسم خود اختصاص دادند

در پاریس، ). 1561آوریل  6(حفظ منافع کاتولیکها تشکیل داد  به منظور)) اتحادي سه گانه((مارشال سنت آندره 

صادر ) 1561)) (فرمان ژوئیه((در این هنگام ملکه فرمانی موسوم به . روان، بووه، و سایر نقاط آتش فتنه باال گرفت

. ختکرد، و به موجب آن هوگنوها را از اجراي علنی مراسم مذهبی برحذر داشت و هر گونه شورشی را ممنوع سا

هاي کاتولیکها حمله بردند، وارد کلیساهاي آنها  هوگنوها این فرمان را نادیده گرفتند و در بسیاري از شهرها به دسته

، به شصت کلیسا و نیز به 1561در مونپلیه، در پاییز سال . شدند، اشیاي مقدس را سوزاندند، و تصویرها را پاره کردند

هاي  در مونتوبان صومعهاي را طعمه حریق کردند و راهبه. کشیشان را کشتندها حمله بردند و عده زیادي از  صومعه

در کارکاسون، کاتولیکها هر پروتستانی را که یافتند به . آن را پراکنده ساختند و به آنها توصیه کردند که شوهر کنند

خراب کردند، کلیساي جامع همه کلیساها را یا ضبط یا . در نیم، هوگنوها همه کشیشان را طرد کردند. قتل رساندند

به طور کلی در النگدوك و گویین، هوگنوها، پس از ) 1562فوریه . (آن را آتش زدند، و نان مقدس را زیر پا انداختند

آنکه زمام امور را به دست گرفتند، کلیساها و اموال کاتولیکها را به تصرف درآوردند و روحانیون کاتولیک را تبعید 

ها، اگر چه از لحاظ اخالقی بهتر از کشیشان کاتولیک بودند، در تعصب چیزي از آنان کم کشیشان هوگنو. کردند

نداشتند و هوگنوهایی را که ازدواج آنها توسط کشیشان صورت گرفته بود یا با کاتولیکها ازدواج کرده بودند تکفیر 

  . هر دو طرف تساهل و رواداري مذهبی را بیمعنی میدانستند. میکردند

از سر گرفت، و این بار در پونتواز تشکیل جلسه داد و حاضر  1561ات سه گانه کار خود را در اول اوت مجلس طبق

شد مبالغی در اختیار دولت بگذارد، به شرط آنکه از این تاریخ به بعد، قبل از وضع مالیاتهاي جدید یا هر گونه اعالم 

سوم، که در این هنگام تهیه کنندگان عمده پول نمایندگان طبقه . جنگی، دولت موافقت مجلس را به دست آورد

بودند، تقاضاي گستاخانهاي به آن پیشنهاد افزودند، بدین مضمون که اوال همه دارایی کلیساي کاتولیک در فرانسه 

لیور اضافی که بدین ترتیب به دست 72000000و ثالثا از مقدار  ;ثانیا کشیشان از دولت حقوق بگیرند ;ملی شود

روحانیان کاتولیک، که دچار وحشت شده بودند، با . لیور صرف پرداخت قروض ملی شود42000000غ میآمد، مبل
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. لیور را طی ده قسط ساالنه از روي احتیاط بپردازند 16600000عجله با کاترین صلح کردند و حاضر شدند مبلغ 

. وي این ترتیب را پذیرفت و اتاژنرو به کار خود پایان داد

یتال، با موافقت کاترین و با وجود اعتراض پاپ، روحانیان کاتولیک و پروتستان را دعوت کرده بود در این ضمن، لوپ

شش کاردینال، چهل اسقف، و دوازده مجتهد کلیسا از سوربون، . که به دور هم گرد آیند و راهی براي مصالحه بیابند

ی از انگلستان، تئودور دو بز از ژنو، و بیست نفر دوازده نفر عالم قانون کلیسایی و ده کشیش پروتستان از فرانسه، یک

 9. (غیرروحانی در پواسی در هیجده کیلومتري پاریس براي تشکیل مجلس مذاکره معروف پواسی گرد آمدند

پادشاه، ملکه مادر، افراد خانواده سلطنتی، و شوراي دولتی با تمام جالل و شکوه خود در این مجلس ) 1561سپتامبر 

این شخص . بز، که از طرف کالون سالخورده نمایندگی داشت، تقریبا با مراسمی شاهانه پذیرفته شدشرکت کردند، 

وي نخست با آرامش سخن گفت و . مجلس دعایی طبق اصول پروتستانها تشکیل داد و در قصر کاترین موعظه کرد

بدن مسیح همان اندازه ((قدس همگی را با فرانسه بینقص خود مسحور کرد، ولی هنگامی که گفت در آیین قربانی م

، از نمایندگان کاتولیک فریاد اعتراضی برخاست و کشمکش ))از نان مقدس دور است که آسمان از زمین فاصله دارد

و  ;اسقفها اصرار داشتند که همه کشیشانی که در قضیه حضور واقعی مسیح تردید نشان میدهند طرد شوند. درگرفت

  . ه اختالف بر سر اصول مذهبی تشدید شده بود، پایان پذیرفتمجلس مذاکره پواسی، در حالی ک

عادت مسخرهآمیز هوگنوها چنین بود که در میدانی عمومی در مقابل یک کلیساي کاتولیک جمع شوند و مراسم 

. ندکاتولیکها نیز براي آنکه صداي آنها را خفه کنند، ناقوس مینواخت ;قداس را با خواندن سرودهاي باروح به هم بزنند

روزي در پاریس مجمع گروهی از پروتستانها که در برابر کلیساي سن مدار گرد آمده بودند، در نتیجه آهنگی قوي 

در این وقت یکی از پروتستانها به عنوان اعتراض وارد کلیسا شد، ولی به . که از برج کلیسا بر میخاست، آشفته شد

. ها را به خاك افکندند لیسا را غارت کردند و صلیب و مجسمهقتل رسید، پروتستانها، که خشمگین شده بودند، آن ک

کاترین درصدد ) 1561دسامبر  27. (در نزاعی که پس از آن روي داد، هشتاد تن از عبادت کنندگان زخمی شدند

طبق این فرمان، قرار شد که هوگنوها همه . آرام کند) 1562)) (فرمان ژانویه((برآمد که کاتولیکها را با صدور 

اختمانهاي کلیسایی را به صاحبان سابق آنها باز گردانند، و مجالس خود را فقط در خارج از دیوارهاي شهر تشکیل س

رهبران کاتولیک با بز همعقیده بودند در اینکه فرمان مذکور در حقیقت فرمان آزادي مراسم مذهبی است، زیرا . دهند

اما رهبران پارلمان در مقابل او گفتند که حاضرند . میشناخت آیین پروتستان را به عنوان مذهبی قانونی در فرانسه

هنگامی که مونمورانسی و سنت آندره سیاست کاترین را تقبیح کردند، او آنها . کشته شوند، ولی آن فرمان را نپذیرند

ر خود به تبعید را از دربار بیرون راند، و چون کاردینال دو تورنون به عمل او اعتراض کرد، کاترین او را به محل کا

فرستاد کشیشان کاتولیک او را ایزابل نامیدند یعنی به او همان لقبی را دادند که در آن وقت جان ناکس به ملکه 

. کاتولیک انگلستان داده بود

، فرانسوا دوك دوگیز، که با دویست تن مرد مسلح از دهکده واسی، در حدود شصت 1562در روز یکشنبه اول مارس 

ولی چون . تري شمال باختري دیژون، میگذشت، در کلیسایی جهت شرکت در عشاي ربانی توقف کردو پنج کیلوم

سرودخوانی جمعی از هوگنوها در انبار مجاور آن کلیسا باعث به هم خوردن مراسم قداس میشد، دوك کسی را نزد 

عویق اندازد تا مراسم قداس به آنها فرستاد و از ایشان خواهش کرد که سرودخوانی خود را مدت پانزده دقیقه به ت

ضمن آنکه گیز سرگرم عبادت بود، میان چند تن از مالزمان او و . ولی آنها این خواهش را نابجا دانستند. آخر برسد

مالزمان دوك شمشیر برکشیدند، و هوگنوها شروع . گروهی از هوگنوها مشاجرهاي بر سر قضایاي فرقهاي درگرفت

  . ز را که در این وقت از کلیسا بیرون میآمد مجروح ساختندبه سنگ انداختن کردند و گی
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اطرافیان او به میان هوگنوها، که مرکب از پانصد زن و مرد و کودك بودند، دویدند و بیست و سه تن از آنها را 

کشتار واسی باعث هیجان پروتستانهاي فرانسه شد، اما کاتولیکها . کشتند، و در حدود صد تن را زخمی کردند

کاترین به گیز دستور داد که به حضور او در . صوصا در پاریس آن را تادیب مناسبی براي اقلیتی مزاحم دانستندمخ

کنده  ;در این ضمن مونمورانسی و سنت آندره نیز به او پیوستند. ولی او نپذیرفت و به پاریس رفت ;فونتنبلو بشتابد

ند، آن سه نفر کاتولیک به اتفاق یکدیگر به فونتنبلو رفتند و به سربازان پروتستان خود دستور داد که در مو گرد آی

سپس . ملکه مادر و خانواده سلطنتی را دستگیر کردند و آنها را به ملون در چهل و سه کیلومتري پاریس فرستادند

زار و کنده نیز ه. شوراي سلطنتی جدیدي مخصوصا از طرفداران گیز تشکیل دادند و لوپیتال را از کار برانداختند

هاي پروتستان دعوت کرد قوایی به کمک او  ششصد تن از جنگجویان خود را به اورلئان فرا خواند، و از همه فرقه

  ) 1562آوریل . (آغاز شد)) جنگهاي مذهبی((بدین ترتیب نخستین جنگ از . بفرستد

III  -1570-1562: حکمیت خون

  . سپانیا، و پروتستانها از انگلستان و آلمان کمک دریافت داشتندکاتولیکها از ا: هر دو طرف از خارجیان استمداد کردند

  . از آنجا که پروتستانها به الیزابت قول داده بودند که کاله را به او بدهند، ملکه شش هزار سرباز به کمک آنها فرستاد

و سربازان او، که ) 1562اکتبر  26(دوهزار تن از آنها روان را متصرف شدند، ولی گیز آن شهر را گرفت و غارت کرد 

تشنه غنایم بودند، بدون توجه به کاتولیک یا پروتستان بودن اهالی، اموال آنها را غارت کردند، در این جریانات آنتوان 

هوگنوها بر بیشتر شهرهاي جنوبی . دو بوربون، که به مذهب و قواي کاتولیکها گرویده بود، به سختی زخمی شد

قواي عمده آنها . ا را به باد غارت دادند و تصویرها را از روي دینداري در هم شکستندفرانسه مسلط شدند و کلیساه

مرکب از هفده هزار سرباز به رهبري کنده و کولینیی به سوي نورماندي شتافتند تا به قواي امدادي انگلستان 

. دار کاتولیک، جلو آنها را گرفتدر درو لشکري از کاتولیکها مرکب از هفده هزار سرباز، و به رهبري سه سر. بپیوندند

سنت آندره کشته شد، . دسامبر جنگی سخت میان آنها درگرفت و در نتیجه شش هزار تن به قتل رسیدند 19در 

تا مدتی . مونمورانسی زخمی گشت و به دست هوگنوها افتاد، کنده نیز زخم برداشت و به دست کاتولیکها گرفتار آمد

با مونمورانسی به عنوان قهرمانی رفتار شد که اگر چه فرمانده عمده لشکرهاي . ودادب فرانسوي بر قضایا حاکم ب

دوك دو گیز به . پادشاه بود، همیشه در صفوف سربازان به جنگ پرداخته و در هفت میدان نبرد زخمی شده بود

ستري که در اردوگاه موجود کنده احترام فراوان گذاشت، او را میهمانی معزز شمرد، با او شام خورد، و با وي در تنها ب

پیروزي غیرقاطعی نصیب کاتولیکها شد، ولی پاریسیها و همه افراد خانواده سلطنتی تا مدتی چنین . بود خفت

بسیار : ((میپنداشت که هوگنوها پیروز شدهاند کاترین اخبار مربوط به این نبرد را با خونسردي تلقی کرد و گفت

  )). خداي را سجده خواهیم کردخوب، در این صورت به زبان فرانسه 

روزي که مشغول گسترش قواي خود به منظور محاصره اورلئان بود، . خود دوك دو گیز پس از پیروزي به قتل رسید

به ضرب گلوله جوانی نوزدهساله به نام ژان پولترو دومره از فرقه هوگنو، که در گوشهاي کمین کرده بود، از پاي 

پولترو، پس از آنکه به خدمت کاترین آورده شد، اظهار داشت که . عذاب، درگذشت درآمد و پس از شش روز رنج و

کولینیی مبلغ گزافی جهت کشتن گیز به او داده است، و بز به او گفته است که در صورت موفقیت در این کار، به 

کولینیی در . سخ دهدکاترین نیز نامهاي به کولینیی نوشت و از او خواست که به این اتهام پا. بهشت خواهد رفت

 ;جواب نوشت که در این قتل هیچ گونه شرکتی نداشته و همیشه به دوك اخطار کرده است که از قاتالن برحذر باشد

اما اعتراف کرد که از قصد پولترو آگاه بوده و کاري براي جلوگیري از او انجام نداده است، و اگر چه مبلغی به پولترو 

با وجود اینها، اظهار داشت که از عملی شدن توطئه متاسف . قاصدي دیگر بوده استداده، ولی این عمل به سبب م

بخت و اقبال نمیتوانست کاري بهتر از این براي ملکوت و کلیساي خداوند و مخصوصا براي منافع : ((نیست، و گفت
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وي در . ا از هم گسیختندپولترو را در هشتم مارس به چند اسب بستند و اعضاي او ر)). من و خانواده من انجام دهد

هانري، که در این هنگام لقب سومین دوك دوگیز را یافته . حال احتضار تهمتی را که به کولینیی زده بود تکرار کرد

. بود، سوگند خورد که انتقام خون پدر را بگیرد

فرقه، در صورت  زیرا کامال واضح بود که هر یک از دو ;کاترین از مساعی خود جهت استقرار صلح دست برنداشت

از این رو لوپیتال را به . پیروزي قطعی، او را کنار خواهند گذاشت و احتماال فرزند او را از سلطنت خلع خواهند کرد

فرمان ((شوراي سلطنتی فرا خواند، وسایل مالقات مونمورانسی و کنده را فراهم ساخت، و آنها را بر آن داشت که 

مواد این فرمان به منزله پیروزي ). 1563مارس  19(ین جنگ مذهبی پایان دهند را امضا کنند و به نخست)) آمبواز

اشراف هوگنو بود، و بر طبق آنها قرار شد افراد در انتخاب مذهب آزاد باشند، بارونها، اشراف، قضات عالی رتبه، 

راضی پادشاه زندگی کنند، بتوانند ها و افراد وابسته به آنها، و اشرافی که تیول بیرعیت داشته باشند و بر روي ا خانواده

 1563همچنین قرار شد شهرهایی که پیش از هشتم مارس . نام دارد انتخاب کنند)) اصالح شده((مذهبی را که 

داراي آیین هوگنوها بودند همین آیین را حفظ کنند، در غیر این صورت، این آیین میبایستی به حومه یک شهر در 

کولینیی در این هنگام کنده را متهم کرد . این مذهب در پاریس ممنوع اعالم شدولی . هر منطقهاي محدود میشد

  . که افراد عادي هوگنوها را جهت حفظ منافع طبقه خود قربانی کرده است

کاترین اگر چه از . سپتامبر، شارل نهم که در این وقت چهارده سال بیش نداشت، داراي سن قانونی اعالم شد 15در 

پادشاه و درباریان او را وادار به  1564ت استعفا کرد، از رهبري دست برنداشت، و در مارس مقام نیابت سلطن

. هاي متزلزل صلح را محکم کند مسافرت در سراسر فرانسه کردند تا هم پادشاه جدید را به ملت نشان دهد، و هم پایه

را به رعایت آزادي دیگران تشویق  ها وي در روسیون فرمانی به منظور آزادي نسبی مذهب صادر کرد و همه فرقه

به بایون رسیدند و در اینجا کاترین دختر خود  1565شاه و درباریان، پس از چهارده ماه گردش، در سوم ژوئن . نمود

الیزابت را، که در این وقت داراي عنوان ملکه اسپانیا بود، با شادي و شعف پذیرفت و با دوك آلوا مذاکراتی پنهانی به 

اعضاي این فرقه حق داشتند بدگمان باشند، زیرا آلوا توصیه کرده . که باعث وحشت و نگرانی هوگنوها شدعمل آورد 

هایی که او براي فیلیپ فرستاده و اکنون در دست است  بود که اقدامات شدیدي علیه آنها صورت گیرد، ولی از نامه

لوپیتال نشد، و سیاست خود را در مورد استقرار  چنین برمیآید که کاترین پیشنهادهاي وي را رد کرد، حاضر به طرد

کاترین، پس از بازگشت به پاریس، تمام نفوذ خود را براي آشتی دادن کولینیی، . صلح همچنان ادامه داد

. مونمورانسی، کنده، و افراد خانواده گیز به کار برد

یکها را برانگیختند و، مخصوصا در هاي خود حس غیرت کاتول ، یسوعیها وارد فرانسه شدند و با موعظه1564در 

در ایاالت، در نتیجه عکسالعمل شدید کاتولیکها، . پاریس، عدهاي از هوگنوها را به آیین سابق باز گرداندند

موفقیتهایی که نصیب پروتستان شده بود خنثی گشت، فرمان آزادي مذهب پیاپی نقض شد و وحشیگریهایی از هر 

در . ضیهاي کاتولیک شارمندان را به سبب پیروي از آیین پروتستان به دار آویزندعجب نبود که قا. دو فرقه سر زد

پروتستانها هیجده بار و  1572و  1561بین سالهاي ). 1567(نیم، پروتستانها هشتاد تن از کاتولیکها را کشتند 

سویس وارد کرد و هنگامی کاترین مزدورانی را از . کاتولیکها پنج بار قتل عام شدند، و بیش از سی قتل صورت گرفت

کنده،  1567در سپتامبر . که کنده از او پرسید که مقصود از این عمل چیست، وي جواب قانع کنندهاي نداد

کولینیی، و مالزمان مسلح آنها، که جان خود را در خطر میدیدند، در صدد برآمدند که پادشاه و ملکه را در مو 

از این تاریخ به بعد، کاترین به همان . رانسی این نقشه را نقش بر آب کردولی مونمو). 1567سپتامبر (دستگیر کنند 

  . اندازه که سابقا از خانواده گیز میترسید، از کولینیی هم بیم داشت
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آنها نیز به  ;کولینیی و کنده احساس میکردند که حتی براي تجدید حقوق محدود هوگنوها جنگ دومی الزم است

ن براي تقویت قواي فرسوده خود وارد کردند، اورلئان و الروشل را گرفتند، و به سوي نوبه خود مزدورانی از آلما

در سن دنی در خارج از . کاترین از آلوا کمک خواست و او نیز بیدرنگ قوایی اعزام داشت. پاریس به حرکت درآمدند

نترین و بینتیجهترین نبردهاي پایتخت، مونمورانسی رهبري شانزده هزار سرباز را علیه قواي کنده در یکی از خونی

فرانسه از این مذهب که باعث آن همه کشتار میشد، در . این جنگها به عهده گرفت، ولی بر اثر زخمهایش درگذشت

، و در نتیجه آزادي )1568مارس  23(لوپیتال از این موفقیت براي انعقاد صلح در لونژومبو استفاده کرد  ;شگفت بود

  . اعطا شده بود دوباره برقرار گشت)) فرمان آمبواز((ه مذهبی مختصري که به وسیل

کولینیی به کاترین اعتراض کرد، ولی او اظهار . کاتولیکها این عهدنامه را نپذیرفتند و حاضر به اجراي مواد آن نشدند

اد که سفیر کبیر اسپانیا خوان د ثونیگا از رم گزارش د 1568در ماه مارس . داشت که کاري از دستش ساخته نیست

این دو رهبر . او از پاپ پیوس پنجم شنیده است که دولت فرانسه در نظر دارد کولینیی و کنده را به قتل برساند

آلبره و /و در اینجا ژان د. هوگنوها ممکن است اطالعات مشابهی دریافت داشته باشند، زیرا به الروشل گریختند

سپس لشکر تازهاي از هوگنوها تشکیل . بود، به آنها پیوستندفرزندش، که در این وقت پانزدهساله و حاضر به کار 

اینان همه کوششهاي قواي دولتی را جهت دخول در . دادند، کشتیهایی گرد آوردند، و دیوارها را مستحکم کردند

را کشتیهاي خصوصی انگلیسی دستور کنده را اطاعت کردند، پرچم او را برافراشتند، و هر کاالیی . شهر عقیم گذاردند

کاترین . کنده در این زمان در جنوب لوار واقعا به استقالل حکومت میکرد. که متعلق به کاتولیکها بود غارت کردند

این سومین جنگ مذهبی را انقالب مینامید و آن را به منزله اقدامی براي تقسیم فرانسه به دو ملت کاتولیک و 

ت استمالت آمیزش مالمت میکرد، و از این رو لوپیتال وي لوپیتال را به سبب شکست سیاس. پروتستان میدانست

، 1568سپتامبر  28در . استعفا کرد و کاترین مقام صدارت را به یکی از طرفداران آشتیناپذیر خانواده گیز سپرد

   .یعنی پروتستان را در فرانسه غیرقانونی اعالم کرد)) اصالح شده((دولت فرمانهاي آزادي مذاهب را لغو کرد و مذهب 

، دو لشکر در ژارناك 1569ماري  3در . در سراسر آن زمستان، دو اردوگاه رقیب خود را براي نبرد قاطع آماده کردند

کنده، که بر اثر زخم از پا درآمده بود، تسلیم  ;هوگنوها شکست خوردند. در حوالی آنگولم با یکدیگر رو به رو شدند

کولینیی فرماندهی را به عهده گرفت و قواي خود را . قتل رسیدولی از پشت سر مورد حمله قرار گرفت و به . شد

در مونکونتور، هوگنوها دوباره شکست خوردند، ولی کولینیی آنچه را در نتیجه . براي عقبنشینی منظمی گرد آورد

شکست در جنگ از دست داده بود، با عملیات سوقالجیشی خود جبران کرد و هوگنوهاي سرسخت، بدون نیل به 

دولت فرانسه، با وجود دریافت کمک مالی از ) 1570. (ي و تقریبا بدون آذوقه، تا نزدیکیهاي پاریس پیش رفتندپیروز

رم و اسپانیا، نمیتوانست مخارج لشکریان خود را بپردازد، و قادر نبود که اشراف کاتولیک را بیش از یکی دو ماه در 

کشور را چپاول کردند، بدون تشخیص کاتولیک و پروتستان هاي مزدور  در این ضمن، دسته. میدان نبرد نگاه دارد

  . اموال افراد را به غارت بردند، و هر که را یاراي مقاومت بود به قتل رساندند

ولی کولینیی آن را کافی . در این هنگام کاترین به کولینیی اطالع داد که حاضر است عهدنامه لونژومبو را تجدید کند

حال بدین منوال بود که شارل نهم جوان ناگهان زمام امور را به دست گرفت، و . ادامه دادندانست و به پیشروي خود 

در سن ژرمن عهدنامهاي امضا کرد و به هوگنوها، که غالبا شکست خورده بودند، عالوه بر امتیازاتی  1570اوت  8در 

مذهبی جز در پاریس یا نزدیک دربار، آزادي اجراي مراسم : که قبال به دست آورده بودند، مزایایی بدین مضمون داد

و براي آنکه ضمانتی به آنها بدهد که این شرط عمال رعایت خواهد  ;و حق کامل انتخاب شدن به مقامات عمومی

کاتولیکها خشمگین شدند از اینکه . شد، موافقت کرد که هوگنوها در چهار شهر تا دو سال به استقالل حکومت کنند

  کاترین به آنها قول . یروزي تسلیم شده است، و پاپ و فیلیپ به آن عهدنامه اعتراض کردندچرا شاه پس از آن همه پ
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باوجود این، کاترین در صدد تحکیم اساس صلح . کردداد که فقط منتظر فرصت است، و با این حرف آنها را راضی  

این منظور به فکر افتاد که دختر خود مارگریت والوا را به عقد هانري پادشاه ناوار، که پس از جدید برآمد، و براي 

این عمل به منزله آخرین اقدام جسورانه کاترین به . مرگ کنده رهبري واقعی هوگنوها را به عهده گرفته بود، درآورد

منان سرسخت یکدیگر بودند، یا اینکه هانري به سهم آلبره از دش/البته در نظر او مهم نبود که او و ژان د. شمار میآید

هانري جوان و انعطافپذیر بود، و احتمال داشت که جادوي . خود عدهاي از کاتولیکها را در جنگ به قتل رسانده بود

در این صورت، در پاریس مراسم عروسی . شاهزاده خانمی زیبا و زنده دل او را از عقاید بدعت آمیزش منصرف کند

هی برپا میشد، و زنان و مردان هر دو فرقه در آن شرکت میجستند، بدین ترتیب، رنسانس نشاطانگیز در میان پرشکو

  . نهضت تلخ اصالح دینی احیا میشد و وقفهاي در جنگ، کشتار، و الهیات بوجود میآمد

IV -  کشتار سن بارتلمی  

که  1561در سال . لبره روحا و جسما هوگنو بودآ/ولی آیا امکان داشت که مادر هانري حاضر به این کار شود ژان د

که در مراسم قداس شرکت نخواهد کرد، ولو آنکه او را بکشند، و حاضر ((وي به دربار آمده بود، اظهار داشته بود 

در عوض، به کشیش مخصوص خود که از هوگنوها بود )). است خود و کشورش را به دریا بیندازد و تسلیم نشود

ام درها را باز بگذارد و براي او موعظه کند، و در کمال جسارت اعتراضات عوام پاریس را نادیده دستور داد که تم

، به بئارن بازگشت، و مشغول تهیه )1562(هنگامی که شوهرش به آیین کاتولیک درآمد، ژان او را ترك گفت . گرفت

که شامل شهرهاي پو، نراك، تارب، (ئارن وي پس از مرگ شوهر، آیین پروتستان را در ب. پول و سرباز براي کنده شد

از . اجباري کرد، اموال کشیشان کاتولیک را به زور گرفت، و به جاي آنها کشیشان پروتستان گمارد) اورته، و لورد بود

پاپ پیوس چهارم او را تکفیر کرد و درصدد . این تاریخ تا پنجاه سال بعد، مراسم قداس دیگر در بئارن برپا نشد

هنگامی که ژان پذیرفت که دو خانواده والوا و بوربون در . د، ولی کاترین او را از این کار منصرف ساختخلعش برآم

نتیجه ازدواج با یکدیگر متحد شوند، احتماال از اقدام کاترین و همچنین مساعی او در راه استقرار صلح خبر داشته 

ن امیدوار بود که آنها همگی بمیرند و تاج و تخت فرانسه گذشته از این، فرزندان کاترین علیل بودند، و شاید ژا. است

مگر نه این بود که غیبگویی به نام نوستراداموس پیشبینی کرده بود که سلسله . را براي هانري دو ناوار باقی بگذارند

اهگاهی فقط گ ;والوا بزودي منقرض خواهد شد علیلترین فرزند کاترین، به نام شارل نهم، جوانی دوست داشتنی بود

وي در فواصل بین این طوفانها . قساوتها و عصبانیتهایی از او دیده میشد که به صورت هیجانی شبیه جنون درمیآمد

شاید هم بر اثر افراط در عیش و نوش ضعیف شده . به منزله نی باریکی در مقابل باد بود و از خود ارادهاي نداشت

دوم بود، ولی خود او عشق شدید و نامشروعی به معشوقه پروتستانش زنش الیزابت دختر امپراطور ماکسیمیلیان . بود

شارل نهم شیفته هنر و شعر و موسیقی بود، غزلیات رونسار را از بر میخواند، و در . موسوم به ماري توشه داشت

  :ستایش او اشعاري به زیبایی شعرهاي رونسار میسرود، نظیر این قطعه

ن به عنوان پادشاه تاج خود را دریافت داشتم، تو تاج خود را خود ساختی، چنگ ما هر دو تاجر بر سر داریم، ولی م

تو، که آدمی را با آهنگهاي شیرین مسحور میکند، روحها را به اطاعت تو وا میدارد، و حال آنکه من بر جسمها 

  . نها عمر جاودان میبخشیمن افراد را میتوانم بکشم، تو به آ! مسلطم، چنگ تو دلها را نرم و زیبایان را مطیع میکند

، شارل، همچنانکه ضعیف طالب )1571سپتامبر (هنگامی که کولینیی به دربار، که در آن زمان در بلوا بود، رفت 

کولینیی مردي بود که با همه اشخاصی که در پیرامون تخت سلطنت میچرخیدند فرق . قوت است، فریفته او شد

  . ی آرام و موقر بود و نیمی از فرانسه را زیر فرمان داشتبسیار داشت، یعنی مردي محترم و شریف ول

مینامید، او را به فرماندهی ناوگان گماشت، و از خزانه سلطنتی )) پدر((پادشاه جوان، که این فرمانده سالخورده را 

وست کولینیی به شوراي سلطنتی پی. لیور براي جبران خسارتی که در جنگ دیده بود به او پرداخت 100000مبلغ 
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شارل همیشه نسبت به فیلیپ دوم حسادت میورزید، از او وحشت . و در غیاب پادشاه ریاست آن را به عهده گرفت

داشت، و از تسلط اسپانیا بر فرانسه کاتولیک خشمگین بود، کولینیی به او اظهار داشت که جنگی با اسپانیا باعث 

همچنین . ه اسپانیا به آنجا تجاوز میکرد، رفع خواهد کردتحکیم فرانسه خواهد شد و اشکال مرز شمال باختري را، ک

شورشیان هلند را علیه فرمانروایان ) اورانژ/گیوم د(به وي گفت که فرصت خوبی فراهم شده است، زیرا ویلیام آو آرنج 

 27 وي در. اسپانیایی آنها رهبري میکند، و اگر حمله قاطعی صورت گیرد، فالندر به تصرف فرانسه درخواهد آمد

قصد دارد قوایی را ((آوریل به کنت لویی آو ناسو که شورش پروتستانها را در هلند رهبري میکرد، چنین نوشت که 

لویی و برادرش )). که خداوند در اختیار او نهاده است براي نجات هلندیها، که از ظلم و ستم مینالند، به کار برد

در پاییز . علیه اسپانیا، به فرانسه بدهند ر صورت دریافت کمک قاطعی ویلیام آو آرنج حاضر شدند فالندر و آرتوا را، د

همان سال، شارل با امیر برگزیننده ساکس به نام آو گوستوس، مذاکراتی جهت انعقاد عهدنامهاي تدافعی میان آلمان 

. پروتستان و فرانسه به عمل آورد

نون که این زن به صلح مورد نیاز فرانسه دست یافته اک. کاترین پیشنهادهاي کولینیی را عجیب و غیرعملی میدانست

اسپانیا مانند فرانسه کشوري ورشکسته بود، ولی هنوز نیرومندترین . بود، شروع به جنگ کاري احمقانه به نظر میآمد

گذشته از این، در نتیجه شکست دادن ترکان عثمانی در نبرد لپانتو، افتخارات . دولت مسیحی محسوب میشد

ب کرده بود و در صورتی که فرانسه با پروتستانها متحد میشد، اسپانیا میتوانست از کمک همه کشورهاي بسیاري کس

در چنین جنگی، کولینیی فرمانده قوا شده و، . کاتولیک اروپا حتی از مساعدت اکثر کاتولیکهاي فرانسه بهرهمند شود

و این در (کاترین به شنونسو تبعید میگردید  براثر تفوق خود بر روحیه شارل ضعیفالنفس، عمال پادشاه میشد و

هنگامی که شنیدند شارل به ) برادر پادشاه(آنژو /هانري دو گیز و هانري د). صورتی بود که به رم تبعید نشود

آلوا، که به . کولینیی اجازه داده است که قوایی از هوگنوها به کمک لویی آو ناسو بفرستد، نخست دچار وحشت شدند

کولینیی در ). 1572ژوئیه  10(ان خود در دربار از این موضوع آگاه شده بود، آن قوا را در هم شکست وسیله دوست

، ولی )1572اوت  69(حضور همه اعضاي شوراي سلطنتی از پیشنهادهاي خود در مورد جنگ با اسپانیا دفاع کرد 

ن به سهم خود به امیر اورانژ وعده کمک م: ((کولینیی در عقیده خود اصرار ورزید و گفت. کسی با او همداستان نشد

)). اگر به وسیله دوستان و یا خودم به این وعده وفا کنم، امیدوارم پادشاه آن را به طور بدي تلقی نفرمایند. دادهام

بانوي من، اعلیحضرت اکنون از جنگی احتراز میفرمایند که براي ایشان متضمن منافع : ((سپس به ملکه مادر گفت

شوراي سلطنتی در حال عصبانیت به )). خدا کند جنگی روي ندهد که ایشان نتوانند از آن احتراز کنند. فراوان است

مارشال دو تاوان در این وقت . هم خورد، زیرا اعضاي آن چنین میپنداشتند که جنگ داخلی دیگري در خواهد گرفت

خود آگاه باشد، زیرا اگر غفلت کند، هوگنوها کار  هاي پسر ها، و گفته ملکه مادر باید از مشورتها، قصه: ((اظهار داشت

  )). او را خواهند ساخت

کاترین پادشاه را به کناري برد و او را مالمت کرد که تابع نظریات کولینیی شده است، و گفت اگر کولینیی در قصد 

شارل از او . رانس برودخود مبنی بر جنگ با اسپانیا پافشاري کند، از او اجازه خواهد گرفت که با فرزندش به فلو

آلبره به بلوا آمد /در این هنگام بود که ژان د. پوزش خواست و قول اطاعت داد، ولی باز نسبت به کولینیی وفادار ماند

اما وي اصرار داشت که . تا وسایل ازدواجی را که باعث وحدت کاتولیکها و پروتستانهاي فرانسه میشد فراهم کند

ات الزم را نه به عنوان کشیش، بلکه به عنوان یکی از شاهزادگان و آن هم در خارج از کاردینال دو بوربون تشریف

کاترین با این پیشنهادها موافقت کرد، و حال . کلیسا انجام دهد، و هانري براي شرکت در مراسم قداس به کلیسا نرود

ا فرزند پروتستان شخص تکفیر شده آنکه این عمل باعث اختالف او با پاپ میشد که به مارگریت اجازه نداده بود ب

). 1572ژوئن  9(روزي که ژان براي خرید به پاریس رفته بود، به ذاتالجنب مبتال شد و درگذشت . ازدواج کند
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هانري دوناوار، با . هوگنوها ظنین شدند که مبادا او را مسموم کرده باشند، ولی این فرضیه دیگر مورد قبول نیست

چهارصد هوگنو . یش، در ماه اوت همراه کولینیی و هشتصد هوگنو از بلوا به پاریس آمدوجود بدگمانی و اندوه خو

تا هم در جشنها شرکت جویند و هم از پادشاه جوان خود حمایت . مسلح نیز به دنبال آنها به پایتخت روي نهادند

آن ازدواج را به منزله تسلیم هاي هیجان انگیز،  مردم کاتولیک پاریس، با دیدن تازه واردان و شنیدن موعظه. کنند

با وجود این، تشریفات عروسی بدون اجازه پاپ صورت گرفت، و کاترین . شدن دولت به قواي پروتستان دانستند

هانري زن خود را تا در کلیساي نوتردام همراهی کرد، . کاري کرد که قاصد حامل حکم تحریم پاپ به پاریس نرسد

سپس هانري به طور موقت با مارگریت در لوور . هنوز به مراسم قداس نمیارزید پاریس. ولی با او وارد کلیسا نشد

میگفتند که کولینیی هنوز خواهان ارسال کمک . پاریس به ندرت چنان شور و هیجانی به خود دیده بود. اقامت گزید

ترین هشدار دادند که بعضی از کاتولیکها به کا. به شورشیان هلند است، و خود را آماده میکند به جبهه جنگ برود

صداي سندانها در سراسر پایتخت حاکی از آن بود که به سرعت . هوگنوها در صددند بار دیگر پادشاه و او را بربایند

  . در این اثنا کاترین طبق گفته فرزندش هانري با قتل کولینیی موافقت کرد. اسلحه ساخته میشود

ر به خانه میرفت، دو گلوله از پنجرهاي به او اصابت کرد و انگشت در بیست و دوم اوت در حالی که کولینیی از لوو

همراهانش به سوي آن خانه شتافتند، ولی جز تفنگی که هنوز . اول دست چپ او را قطع و بازوي او را تا آرنج شکافت

پادشاه، . ندسپس کولینیی را به منزلش بر. دود از آن برمیخاست چیزي نیافتند، زیرا ضارب از در عقب گریخته بود

آنگاه پزشک مخصوص خود آمبرواز )) آیا نباید هیچ وقت راحت باشم: (( پس از اطالع از این واقعه، فریاد کنان گفت

پاره را، که از پروتستانها بود، براي معالجه زخمهاي کولینیی فرستاد و چند تن از نگهبانان سلطنتی را به حفاظت 

داد که ساختمانهاي مجاور خانه او را تخلیه کنند، و به هوگنوها اجازه داد که خانه او گماشت و به کاتولیکها فرمان 

سوگندهاي ((ملکه و پادشاه و برادرش هانري براي تسلی دادن مجروح نزد او آمدند، و شارل . در آنجا مقیم شوند

ه منظور فتح فالندر وارد کولینیی دوباره به شارل توصیه کرد که ب. خورد که از حمله کنندگان انتقام بگیرد)) موکد

  . سپس او را به کناري برد و مطلبی در گوش او نجوا کرد. جنگ بشود

: شارل در جواب گفت. پس از بازگشت خانواده سلطنتی به لوور، کاترین از شاه مصرا خواست که آن راز را فاش کند

اوال اینکه قدرت از دستم بیرون : (بسیار خوب، حاال که میخواهی بدانی، این حرفی است که کولینیی به من زد((

آنگاه پادشاه در کمال خشم در بر روي خویش بست، و کاترین ). رفته است، و ثانیا نتایج بدي از آن عایدم خواهد شد

. با رنجشی آمیخته به ترس در اندیشه فرو رفت

دریاساالر چند تن از مالزمان . ردهانري در ناوار نزد کولینیی آمد و با او مذاکراتی درباره دفاع مشترك به عمل آو

اگر ((هوگنوها میگفتند که . حاضر بودند که رهبران گیز را بیدرنگ به قتل برسانند، ولی او آنها را از این کار بازداشت

آن روز هوگنوها در اطراف لوور قدم زدند و به ملکه در تمام .)) انتقام کافی گرفته نشود، خودشان اقدام خواهند کرد

هاي مسلحی از هوگنوها  دسته. گفتند که اگر عدالت رعایت نشود، خودشان امور قضایی را به دست خواهند گرفت

  . چندین بار از برابر هتل دولورن، که محل اقامت خانواده گیز بود، گذشتند و فریاد کنان آنها را به قتل تهدید کردند

شارل، که تصور میکرد آنها . هاي خود را به صورت سنگر درآوردند افراد خانواده گیز از پادشاه کمک خواستند و خانه

هانري و برادرش . ضارب را اجیر کردهاند، چند تن از خدمتکارانشان را به زندان انداخت، و دوك دو گیز را تهدید کرد

این دو نفر تا پورت سنت آنتوان . با این تقاضا موافقت شد ;رونددوك اومال اجازه خواستند که از پاریس بیرون ب

  . رفتند و سپس بازگشتند و پنهانی به هتل دولورن رفتند

اوت، شوراي سلطنتی براي تحقیق در این جنایت جلسهاي تشکیل داد و به این نتیجه رسید که خانهاي که  23در 

. ه زنی بیوه بود، تعلق دارد، ولی خود او در آنجا مقیم نبوده استاز آنجا گلوله انداخته شده است به دوشس دوگیز، ک
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همچنین شورا دریافت که ضارب با اسبی که از . این زن سوگند خورده بود که انتقام خون شوهرش فرانسوا را بگیرد

ضارب هرگز . دآنژو تعلق دار/اصطبل خانواده گیز گرفته شده بود گریخته است، و سالح او به یکی از نگهبانان دوك د

براساس اظهارات بعدي آنژو، هانري دوگیز و او تصمیم گرفته بودند که کولینیی و چند تن از هوگنوها . دستگیر نشد

هنگامی که کاترین و جمعی از اعضاي شورا در قصر تویلري گرد آمده بودند، بوشاوان، نماینده . را به قتل برسانند

. وهاي مقیم منزل کولینیی در صددند احتماال غروب روز بعد شورش کنندآنژو، سراسیمه وارد شد و گفت که هوگن

کاترین، که از دریاساالر تنفر داشت و از این که کولینیی پادشاه را از زیر اطاعت او خارج کرده است ناراضی بود و 

م دریافت که جانش در این هنگا. معتقد بود که جنگ با اسپانیا باعث خرابی فرانسه و انقراض سلسله او خواهد شد

از این رو به قتل رهبران هوگنوها رضا . نیز در خطر است و بزودي قدرت به دست کولینیی و یاران او خواهد افتاد

اما جلب رضایت پادشاه، اگر چه الزم به نظر نمیرسید، مطلوب بود و او هنوز میخواست که حملهکنندگان به . داد

اوت، ملکه مادر کاردینال دو رتس را نزد شارل فرستاد تا او را از  23در ساعت ده شب . کولینیی تعقیب شوند

پس از مدت کوتاهی، کاترین و مشاوران او در پیرامون پادشاه جوان، که بر اثر . شورشی که حقیقت نداشت آگاه کند

ددند که صبح کاترین به او اطمینان داد که سی هزار هوگنو در ص. پریشانی به سرحد جنون رسیده بود، گرد آمدند

همچنین از . هاي خود زندانی کنند، و در اینجا کاري از او ساخته نخواهد شد روز بعد او را دستگیر و در یکی از قلعه

او پرسید که آیا دوبار پیش از این به چنین حملهاي مبادرت نکردهاند اگر پیروز شوند او را به جرم صدور دستور قتل 

. دریاساالر خواهند کشت

پادشاه، که بیست و سه سال بیشتر نداشت، گفته شد که یا زندگی مادر یا زندگی شش تن از هوگنوها را  سپس به

در اختیار کند و تذکر دادند که اگر نقشه آنان را نپذیرد و مردم کاتولیک پاریس شورش را سرکوب کنند، او را به 

دالیل مقاومت کرد و پرسید چرا رهبران هوگنوها را شارل در برابر این . عنوان جوانی جبان و نادان خلع خواهند کرد

. مشاوران او در پاسخ گفتند که جلوگیري از شورش با این عمل دیر شده است. دستگیر و آنها را قانونا محاکمه نکنند

ب، سرانجام، نزدیک نیمه ش. کاترین نیز تهدید کرد که به ایتالیا خواهد رفت و او را به سرنوشت خود رها خواهد کرد

قسم به خدا چون شما همه میخواهید دریاساالر را بکشید، من : ((شارل با حالتی فرسوده و عصبانی فریاد زنان گفت

. ولی در این صورت باید تمام هوگنوهاي فرانسه را بکشید تا کسی باقی نماند که مرا مالمت کند! رضا میدهم

  . شد و به اطاق خود رفت و در را بستسپس کفرگویان از کنار مشاوران دور !)) همهشان را بکشید

توطئهکنندگان، که در صدد قتل عده معدودي برآمده بودند، در این هنگام از دستور جنونآمیز پادشاه استفاده کردند 

از سر . کاترین اصرار داشت که هانري دو ناوار را نکشند. و بر آن شدند که از هوگنوها تا حد امکان به قتل برسانند

آمبرواز پاره . و مونمورانسی نیز، به عنوان آنکه بیش از اندازه شریفند، درگذشتند) هانري اول(دوکنده خون پرنس 

اما به روساي بخشهاي پاریس دستور داده شد سربازان خود را مسلح کنند، . جراح هم به شفاعت پادشاه نجات یافت

به اعضاي خانواده گیز . ناقوس آماده شوند اوت، روز سن بارتلمی، به مجرد شنیدن صداي 24و در ساعت سه صبح 

هانري دو گیز به افسران قواي . آزادي کامل داده شد که انتقامی را که مدتها خواهان آن بودند از کولینیی بگیرند

هاي شهر  آنگاه دروازه. بومی دستور داد که، به محض شنیدن صداي ناقوس، هر هوگنویی را که بیابند به قتل برسانند

  . ند تا از فرار آنها جلوگیري کنندرا بست

در . هنگامی که هنوز سپیده ندمیده بود، گیز به اتفاق سیصد سرباز به ساختمانی که کولینیی در آن خفته بود رفت

این عده در نتیجه سر و صداي سربازانی . کنار او پاره پزشک او، مرلن منشیاش، و نیکوال مستخدمش خوابیده بودند

دریاساالر پاسخ !)) کار ما ساخته شد: ((دوستی به میان اتاق آنها دوید و فریاد زد. ز خواب پریدندکه پیش میآمدند ا

شما فرار کنید، من نمیخواهم کسانی که شما در نظرشان . من مدتهاست که خودم را براي مرگ آماده کردهام: ((داد
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سربازان . آنها هم جان سالمت به در بردند.)) من خودم را به دست خدا میسپارم. عزیزید مرا مسئول مرگ شما بدانند

یکی از آنها شمشیر خود را در بدن او فرو . گیز با زور وار اطاق شدند و دیدند که کولینیی زانو زده و مشغول دعاست

سپس او را، که هنوز رمقی داشت، از پنجره به . برد و صورتش را چاك داد، و دیگران با خنجر به او حمله کردند

دوك، پس از آنکه از مرگ کولینیی اطمینان یافت، به سربازان خود دستور . رو پایین و در برابر گیز انداختندپیاده

آنگاه سر دریاساالر را از تن جدا کردند !)) بکشید! بر طبق فرمان پادشاه بکشید: ((داد که در پاریس بگردند و بگویند

ش را هم به جمعیت دادند، و آنها آن را وحشیانه از هم دریدند، بدن. فرستادند) و به قول بعضیها به رم(و به لوور 

. دستها و آالت تناسلی او را براي فروش بریدند، و بقیه جسد را واژگون آویختند

در این ضمن، ملکه، که در خود احساس پشیمانی یا وحشت میکرد، به خانواده گیز فرمان داد که دست از قتل عام 

د که دیر شده است و چون کولینیی به قتل رسیده است، اگر هوگنوها کشته نشوند، سر به بردارند، ولی آنها گفتن

پس از آن چنان کشتاري . کاترین متقاعد شد و دستور داد که ناقوس را به صدا درآورند. شورش برخواهند داشت

میتوانستند امیال  توده مردم از اینکه. صورت گرفت که شهرها حتی در اوج جنگ به ندرت به خود دیده بودند

آنها در حدود دو تا پنج هزار هوگنو و  ;سرکوفته خود را در مورد زدن و آزار کردن و کشتن ارضا کنند لذت میبردند

قتلهایی که سابقا با نقشه قبلی صورت میگرفت، . جمعی دیگر را از محل اخفایشان بیرون کشیدند و به قتل رساندند

زنان یا شوهران ناراحت یا جاهطلب از این موقعیت استفاده میکردند و . وي میداددر این هنگام بدون شرم و آزرم ر

خویشانی که . بازرگانان به دست رقیبان خود به قتل میرسیدند. خود را از دست همسران نامطلوب نجات میدادند

لسوف به تقاضاي راموس فی. عمرشان به درازا کشیده بود توسط وارثان امیدوار به عنوان هوگنو معرفی میشدند

هر خانهاي که گمان میرفت در آن از هوگنوها پنهان شدهاند مورد حمله و جستجو قرار . استادي حسود کشته شد

جنینها را از شکم مادران مرده بیرون . ها میکشیدند و میکشتند هوگنوها و کودکان آنها را به میان کوچه. میگرفت

پیادهروها از اجساد پوشیده شدند و اطفال ولگرد با آنها به بازي پس از چندي، . میآوردند و بر زمین میزدند

نگهبانان سویسی پادشاه نیز وارد معرکه شدند و بدون تشخیص افراد، و فقط براي لذت بردن از کشتن، . پرداختند

نقابدار که  دوك دو ال روشفوکو، که روز قبل با پادشاه تنیس بازي کرده بود، توسط افرادي. شروع به قتل عام کردند

اشراف و افسران هوگنو، که در لوور . وي تصور میکرد آمدهاند تا او را به مجلس عیش و نوش پادشاه ببرند کشته شد

. به عنوان مالزمان پادشاه ناوار اقامت کرده بودند، به میان حیاط دعوت شدند و یکایک ضمن ورود به قتل رسیدند

شارل کسی را به سراغ او و کنده . بود، به قصد بازي تنیس بیرون رفت خود هانري، که سپیدهدم از خواب برخاسته

کنده مرگ را انتخاب کرد، ولی توسط ملکه نجات . فرستاد و آنها را مخیر کرد که یا مراسم قداس یا مرگ را بپذیرند

ه آزرده خاطر به عروسش مارگریت، ک. ناوار قول داد که مطابق دلخواه شارل رفتار کند و جان به سالمت برد. یافت

خواب رفته بود، بر اثر سر و صداي هوگنویی زخمی که شتابان وارد اطاق و بستر او شد، از خواب جست و از 

اکنون که مشغول : ((سفیرکبیر اسپانیا چنین گزارش داده است. تعقیبکنندگان او خواهش کرد که جانش را ببخشند

و حتی به کودکان رحم نمیکنند، خدا . ... ز تنشان بیرون میآورندنوشتن این سطورم، همه آنان را میکشند و لباس ا

در این هنگام که خود قانون نیز متمرد شده بود، کار تاراج باال گرفت و به پادشاه اطالع داده شد که اعضاي  ))!شکررا 

نزدیک ظهر چند تن از پاریسیهاي وحشتزده از او استدعا . هر پرداختهاندخانواده سلطنتی هم به غارت کردن ش

. کردند که دستور توقف کشتار را صادر کند، و جمعی از پاسبانان شهر حاضر شدند که نظم و آرامش را برقرار کنند

ر حفاظت خود آنها به شارل نیز فرمان داد که دست از کشتار بردارند، و پلیس را مامور کرد که پروتستانها را به خاط

تا مدتی کشتار . به دستور او جمعی از آنها را آزاد کردند و گروهی دیگر را در رودخانه سن انداختند. زندان اندازد

، در وقتی که فصل آن ))گورستان بیگناهان((در  خفجهايولی در روز دوشنبه بیست و پنجم بوته . تخفیف یافت
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نبود، شکوفه کرد و روحانیان این واقعه را معجزهاي دانستند و زنگهاي کلیساي پاریس را براي اعالم آن به صدا 

. عوام نیز این آهنگ را دعوت تازهاي براي قتل عام دانستند و کشتار از نو آغاز شد. درآوردند

هایی که پوشیده از اجساد بودند  م به اتفاق درباریان از کوچهدر روز بیست و ششم، پادشاه با جالل و شکوه تما

گذشت و به دادگستري رفت و با کمال غرور در پارلمان پاریس اعالم کرد که قتل عام به دستور او صورت گرفته 

سپس پارلمان راي داد که وارثان کولینیی به عنوان . رئیس مجلس در خطابهاي طوالنی به وي تبریک گفت. است

در روز بیست و هشتم، . مرد قلمداد شوند، خانه او را در شاتیون خراب کنند، بقیه اموال او را به دوك آنژو بدهندمت

ملکه مادر و درباریان به چند کلیسا رفتند تا در مراسم مذهبی شکرگزاري به مناسبت رهایی فرانسه از بدعت و نجات 

  . خانواده سلطنتی شرکت جویند

لیون، دیژون، اورلئان، بلوا، تور، تروا، مو، بورژ، آنژه، روان، و تولوز . لذت از پاریس پیروي کردند ایاالت هم فقط براي

ژاك دو تو حساب کرد که در لیون هشتصد نفر، و در ). اوت 26تا  24از (قتل عامهاي شورانگیزي ترتیب دادند 

گونه کشتارها تشویق میکرد، ولی بعد آنها را از این پادشاه در آغاز مردم را به این . اورلئان هزار نفر به قتل رسیدند

در بیست و ششم اوت، پیغامی شفاهی جهت استانداران فرستاد و آنها را به کشتن همه رهبران . عمل بازداشت

در بیست و هفتم، فرمانهایی کتبی جهت آنان فرستاد و از آنان خواست که از پروتستانهاي  ;هوگنوها مامور کرد

در همان حال به نماینده خود در بروکسل دستور داد که دوك آلوا را به همکاري . ع حمایت کنندصلحجو و مطی

:دعوت کند و به او چنین گوشزد کرد

دوك عده زیادي از اتباع شورشی مرا زندانی کرده است، و میتواند مونس را بگیرد و کسانی را که در آن محاصره 

د که مفهوم ضمنی این دستور این است که باید آن زندانیها را به قتل برساند و اگر او به شما بگوی. شدهاند تنبیه کند

  . ساکنان مونس را قلع و قمع کند، میتوانی به او بگویی که باید این کار را انجام دهد

ن آلوا این پیشنهاد را نپذیرفت و، هنگامی که مونس را به تصرف درآورد، به پادگان فرانسوي آن اجازه داد که بدو

وي اگر چه در خلوت کشتار سن بارتلمی را نوعی جنگیدن ناجوانمردانه . آنکه چشم زخمی ببیند، آنجا را ترك گویند

بعضی از . دانست، از راه تجاهر دستور داد که جشن بگیرند و آن قتل عام را به منزله پیروزي مسیحیت راستین بدانند

در شامپانی، پیکاردي، و برتانی کسی به قتل نرسید، و فقط چند . استانداران نگذاشتند که عوام به کشتار بپردازند

در لیون بسیاري از کاتولیکها از این قتل عام انتقاد کردند، . تنی در اوورنی، النگدوك، بورگونی، و دوفینه کشته شدند

هاي  خانوادهاسقف وین پروتستانها را تحت حمایت خود گرفت و . و سربازان حاضر نشدند که در آن شرکت جویند

  . کاتولیک آن عده از هوگنوها را که جانشان به خطر افتاده بود نزد خویش جاي دادند

در بوردو یکی از یسوعیها اعالم داشت که میکائیل فرشته مقرب . ولی در تروا و اورلئان اسقفها کشتار را تشویق کردند

احتماال پنج . دستور اعدام قابل مذمت است دستور کشتار را صادر کرده است، و گفت که مسامحه قضات در صدور

هزار نفر در ایاالت و در حدود دو هزار نفر در پاریس به قتل رسیدند، ولی مجموع کشته شدگان به پنج هزار تا سی 

  . شود هزار نفر تخمین زده می

ولیکهایی شمردند که به طور کلی کاتولیکها نسبت به این کشتار اغماض کردند و آن را نتیجه غضب و حس انتقام کات

فیلیپ دوم، که پادشاهی عبوس بود، پس از شنیدن اخبار آن واقعه، . سالها مورد زجر و آزار هوگنوها قرار گرفته بودند

. بر خالف عادت خود شروع به خندیدن کرد، زیرا پی برد که خطر مداخله فرانسه در امور هلند از بین رفته است

من از صمیم قلب به آن مقدس تهنیت میگویم که در ابتداي : ((رم گزارش دادفرستاده پاپ در پاریس چنین به 

را به اندازهاي ماهرانه و شرافتمندانه اداره کرده، و پادشاه و ملکه مادر را ) فرانسه(فرمانروایی خود امور این کشور 

ل احتیاط و در موقع مناسبی چنان به خوبی حمایت میفرمودهاند که آنها توانستند این ریشه فساد انگیز را در کما
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هنگامی که این خبرهاي خوش به رم رسید، کاردینال دولورن، که )). که شورشیان به دام افتاده بودند، قطع کنند

. عطا کرد) دالر امروزي 12500معادل (کرون 1000نمیتوانست بر شوق و شعف خود مسلط شود، به حامل آن اخبار 

. ز قصر سانت آنجلو چندین توپ شلیک کردند، و زنگها را به صدا درآوردندا ;پس از چندي، رم را آذین بستند

گرگوریوس سیزدهم و کاردینالهاي او در مراسم قداس با شکوهی به منظور شکرگزاري شرکت جستند و خدا را 

 و فرانسه و مقام پاپ را از خطر مصون داشته)) چنین مرحمتی در حق عیسویان فرموده است((سپاس گفتند که 

و وازاري را مامور . سپس پاپ دستور داد که مدال مخصوصی جهت یادآوري شکست یا کشتار هوگنوها بسازند. است

پاپ کشتن کولینیی را تصویب : ((کرد که در ساالرجیا در واتیکان تصویر آن کشتار را بکشند و زیر آن بنویسد

به فرستاده ) اورانژ/گیوم د(ویلیام آو آرنج . پروتستانهاي اروپا این کشتار را وحشیگري ناجوانمردانه دانستند)). میکند

در انگلستان . فرانسه چنین گفت که شارل نهم هرگز نخواهد توانست که دست خود را از خون پروتستانها بشوید

و اسقفها به او توصیه کردند که تنها  ;انتقام پروتستانها را بگیردعدهاي به دور الیزابت گرد آمدند و از او خواستند که 

راه آرام کردن خشم مردم کشتن کاتولیکهایی خواهد بود که به سبب عدم اطاعت از ملکه به زندان افکنده شدهاند، و 

، ولی هنگامی که الیزابت خونسردي خود را از دست نداد. الاقل ملکه اسکاتلند را میتوانند بیدرنگ به قتل برسانند

و چون سفیر گفت که آن کشتار در  ;میخواست سفیر کبیر فرانسه را به حضور بپذیرد، جامه سوگواري بر تن کرد

اما همچنان فرانسه را علیه اسپانیا . نتیجه توطئه قریبالوقوع هوگنوها ضروري شده بود، ظاهرا گفته او را نپذیرفت

النسون طفره زد، و در ماه نوامبر حاضر شد که مادر تعمیدي دختر شارل آ/برانگیخت و در جواب خواستگاري دوك د

در این هنگام پادشاه دوباره سر به اطاعت او نهاده بود و چنین . کاترین خرم و تازهروي از کشتارگاه درآمد. نهم بشود

اي فرانسه جهت نجات اگر چه بسیاري از پروتستانه. میپنداشت که مسئله هوگنوها حل شده است، ولی اشتباه میکرد

از مرگ مذهب خود را تغییر داده بودند، این جریان موقت بود و ظرف دو ماه پس از این کشتار، هوگنوها چهارمین 

هاي خود را بر روي سپاهیان پادشاه بستند و در کمال  الروشل و چند شهر دیگر دروازه ;جنگ مذهبی را آغاز کردند

شارل پیمان صلح الروشل را امضا کرد و  1573ژوئیه  6در . قاومت کردندموفقیت در برابر محاصره کنندگان م

  . آن کشتار از لحاظ سیاسی نتیجهاي نبخشیده بود. هوگنوها را در اجراي مراسم مذهبی خود آزاد گذاشت

ناره در این وقت هوشمندان هوگنو، که تا این زمان نسبت به پادشاه وفادار مانده بودند، با وحشت از شارل نهم ک

گرفتند، و نه تنها حقاالهی پادشاهان را به سلطنت مورد تردید قرار دادند، بلکه نسبت به مقام سلطنت بدگمان 

سال بعد کتابی علیه شارل . فرانسوا اوتمان، که یکی از حقوقدانان هوگنو بود، پس از کشتار به سویس گریخت. شدند

داشت که جنایات پادشاه باعث شده است که مردم از زیر بار  انتشار داد و در آن نخست به او حمله کرد و اظهار

. سوگند وفاداري خود نسبت به او رها شوند

اوتمان در اواخر همان سال کتاب خود . همچنین گفت که شارل مردي تبهکار است و باید از سلطنت خلع شود

وي در این . ست از ژنو بیرون فرستادموسوم به فرانکو گالیا را که نخستین کوشش بر ضد سلطنت در دوران جدید ا

کتاب نوشته است که سلطنت گل و فرانسه انتخابی بوده است و پادشاه تا زمان لویی یازدهم از مجلسی ملی، که به 

به ) که مدتهاست تشکیل نشده(بیارزش و اتاژنرو )) پارلمانهاي((طرق مختلف تشکیل میشد، اطاعت میکرده است و 

همچنین نوشته . ها سپردهاند و مردم را به دست این دستگاه. ز آن قوه انتخابی به شمار میروندمنزله بقایاي ضعیفی ا

سپس خواستار شده بود که اتاژنرو گاه گاه تشکیل )). تنها مردمند که حق دارند پادشاه را انتخاب و خلع کنند: ((بود

ن جنگ و صلح بدهد، افراد را به مناصب عالی شود و تنها این مجلس حق داشته باشد که به وضع قانون بپردازد، اعال

مقدمه انقالب کبیر فرانسه . بگمارد، مسئله جانشینی را حل کند، و پادشاهان بیکفایت و ظالم را از کار براندازد

در وجود او خیر و شر به . اما روزگار بود که شارل نهم را از سلطنت برانداخت. از هم اکنون فراهم میشد) 1789(
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ي با یکدیگر کشمکش کرده بودند که بنیه او، که از زمان تولدش ضعیف بود، در نتیجه ناراحتی به کلی در هم اندازها

وي گاهی از جسارت خود در ارتکاب آن جنایت عظیم لذت میبرد، و گاهی از اینکه به اجراي آن کشتار رضا . شکست

این بود . در گوشش فریاد میزدند از خواب میجستداده بود خود را مالمت میکرد و از صداهاي هوگنوهاي مقتول که 

چه کسی جز تو مسبب این کارهاست به خدا قسم که تو باعث : ((که شروع به انتقاد از مادر خود کرد و به او گفت

شارل مالیخولیایی و افسرده و الغر و . ولی کاترین شکایت کنان میگفت که پسرش دیوانه است!)) تمام آنها شدهاي

وي همیشه براي ابتالي به سل آمادگی داشت، ولی در این هنگام بود که مقاومت او در برابر این . شد رنگ پریده

در بهار، خونریزي او شدیدتر شد و او . در اخالط سینه او خون پدید آمد 1574بیماري در هم شکسته شد و در سال 

! چه خونها که ریخته شد: ((رد و گریهکنان گفتروزي رو به پرستار خود ک. دوباره قربانیهاي خود را در خواب میدید

خدایا بر من بنگر، و اگر مشیت تو اقتضا میکند، مرا ! چه نصیحتهاي بدي را پیروي کردم! چه قتلها که اتفاق افتاد

، کمی پیش از مرگ، هانري دوناوار را به حضور خواند و او را به مهربانی در آغوش 1574مه  30در روز !)) ببخش

اگر آنچه را که درباره تو گفته بودند باور میکردم، تو . برادر، تو دوست خوبی را از دست میدهی: ((به او گفتگرفت و 

من فقط به تو اعتماد دارم و زن و دخترم را به دست تو . ... ولی من همیشه تو را دوست داشتهام. حاال زنده نبودي

رل چند ساعت دیگر در گذشت، و حال آنکه هنوز بیست و شا)) خدا حافظ. از خدا براي من طلب عفو کن. میسپارم

  . چهار سال تمام نداشت
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فصل چهاردهم

  هانري چهارم

1553 -1610  

  

I - عشق و ازدواج  

آنگولم، دو والوا، و دو ناوار نام داشت، خواهر دوستداشتنی، حساس، و پرهیزگار /مادربزرگ هانري، که مارگریت د

آلبره زنی گردنکش، شرور، و بدعت گذار به /مادرش ژان د. شق پیشه و زننواز و بیپروا، بودفرانسواي اول، پادشاه عا

پدرش آنتوان دو بوربون، که از اخالف سن لویی بود، مردي خوش اندام، دلیر، خوشخو، و خودپسند . شمار میرفت

در پودر بئارن به دنیا آمد،  1553دسامبر  14هانري پس از آنکه در . و گاهی از آیینی به آیینی دیگر میگروید ;بود

پدر بزرگ شادمان او ژان را بر آن داشت که . گویا همه این خصایص نیاکان را به استثناي پرهیزگاري با خود داشت

در مراسم غسل تعمید . ضمن زایمان سرودي در تمجید از حضرت مریم بخواند، زیر این کار را به فال نیک میگرفت

این قهرمان از پستان هشت دایه شیر خورد و همه را . مالید و در دهان او شراب ریخت کودك، به لبهاي او سیر

از نوشتن متنفر بود، از دستور زبان میگریخت، و با وجود این در . هانري تعلیم و تربیت را دوست نداشت. خشکانید

تربیت او تقریبا به . ی میخواندوي آثار پلوتارك را به عنوان کتاب مقدس قهرمان. نوشتن سبکی زیبا به هم رسانید

تمامی در هواي آزاد صورت گرفت، و او در دویدن، بازیهاي پر سر و صدا، کشتی گرفتن، سواري، و مشتزنی تخصص 

. جز نان سیاه و پنیر و پیاز چیزي نمیخورد، و از زمستان و تابستان چنان لذت میبرد که به بدبینی میخندید. یافت

پس از آنکه در سن . ه بار آمد، هرگز نگذاشت که مذهب در زندگی او دشواریهایی ایجاد کنداگر چه با آیین هوگنو ب

نه سالگی دعوت شد که به دربار بیاید و آداب و عادات آن را بیاموزد، به سهولت آیین کاتولیک را پذیرفت، و بعد از 

باسهاي خود را براساس چگونگی هوا بر تن مثل این بود که ل: بازگشت به بئارن، دوباره آیین هوگنو را در پیش گرفت

الپتیت تینیوویل، مادموازل : هاي او عبارت بود از محبوبه. با آسانی بیشتري از عشقی به عشق دیگر میپرداخت. میکند

بدون آنکه ناراحتی وجدان داشته هانري، . ، کاترین دو لوك، و آن دو کانبفور)روسپی(دومونتاگو، آرنودین، الگارس 

. داشت هاي خود برمی ا هدف خود را تغییر دهد، به آسانی دست از عقاید و معشوقهباشد ی

هدف او آن بود که بر تخت سلطنت فرانسه بنشیند، در نوزده سالگی، پس از وفات پدر، پادشاه ناوار شد، ولی این امر 

دو والوا ازدواج کند، او را فقط  فقط جنبه ناراحت کنندهاي از سلطنت بود و هنگامی که به پاریس رفت تا با مارگریت

پس از ازدواج او کشتار سن بارتلمی روي داد و . آالنسون شایسته سلطنت دانستند/آنژو و دوك د/پس از دوك د

  . هانري در موقع مناسب با انصراف از آیین پروتستان از مرگ نجات یافت

رونسار آن را . در زیبایی او هیچ کس تردید نداشت. زیباترین و سازگارترین زنان فرانسه بود ))مارگو((عروسش 

میستود، و برانتوم از پوست لطیف و زیبا، گیسوان مجعد، کالهگیسهاي مختلف، چشمانی که شوخی و خشم و 

به شکوه قامت ملکه بود، از پاهاي چابک او شیطنت از آنها میبارید، همچنین از بدن او که به تناسب اندام روسپیها و 

که مجالس رقص دربار را افتتاح میکرد، و از روح پرنشاط و سرزندگی او در عهدي که پر از کشمکش و افسردگی بود، 

ها ده دوازده نفر از عشاق او را به خانهاش کشاند، و شایعاتی در  همه این جاذبه. با شور و وجد سخن به میان میآورد

هانري حق . افکند مبنی بر آنکه او ماهرانه با آنان رابطه برقرار کرده و حتی مرتکب زناي با محارم شده است افواه

اما چون مارگو، که بر خالف میل خود با او ازدواج . داشت)) ولگرد((نداشت او را مالمت کند، زیرا خود او چشمانی 

 ;هانري معشوقهاي اختیار کرد. ت که پدر فرزندانش کیستکرده بود، بلهوسیهاي خویش را از سر گرفت، دیگر ندانس
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پس از . دانست)) زیادهروي در زنبارگی((مارگو به مالطفت از او پرستاري کرد، ولی بیماري او را نتیجه . و بیمار شد

 ما دیگر با هم: ((چندي، بدگمانی آن دو نسبت به یکدیگر چنان باعث جدایی آنها شد که مارگو به دوستی نوشت

  )). نمیخوابیم و با هم حرف نمیزنیم

شبی ضمن شکار از مرزها فرار کرد و با جامه مبدل از این سو تا آن . هانري سه سال با نارضایتی در دربار باقی ماند

. سوي فرانسه گریخت و با وجود خطرهاي بسیار به نراك رفت و در بئارن و گویین به عدالت و زیرکی حکومت کرد

سه . کاتولیک برداشت و پروتستانها را در بئارن به قدرت رسانید و از آنان در گویین حمایت کرد سپس دست از آیین

سال بعد مارگو بدو پیوست، و پادشاه جوان، در زمانی که مشغول شکار یا در صدد تعقیب کاتولیکها نبود، به او کمک 

، مارگو، که از مراقبت 1582به سال . میان ببرد میکرد تا شادي و نشاط آن دربار کوچک خاطره بیوفاییهاي آنها را از

ولی در آنجا بلهوسیهاي او چنان آشکارا بود که . هاي هانري خسته شده بود، به پاریس بازگشت در زایمان معشوقه

. وي پس از دو سال اقامت در بئارن، به آژن رفت. برادرش هانري سوم به وي دستور داد به سوي شوهرش باز گردد

یعنی دو هانري موافقت کردند که او را در قصر اوسون زندانی کنند و مبلغی مقرري نیز براي او تعیین  دو پادشاه

ولی او زندان را به صورت سالنی درآورد و شاعران، هنرمندان، و عاشقان را به حضور پذیرفت و ). 15871605(کردند 

و تعریف کرد، مونتنی مقاالتی به وي اهدا نمود، و ریشلیو از سبک ا. خاطرات بیاساس خود را به رشته تحریر درآورد

پس از مدتی مارگو را تشویق کردند که به طالق رضا دهد، او اجازه یافت . هاي او را ستودند کشیشان خیرات و صدقه

ه و در آنجا عشقبازیهاي خود را از سر گرفت، سالن را دوباره افتتاح کرد، فرب). 1605(که به پاریس و دربار باز گردد 

توبه کار شد، ونسان دو پل را به عنوان پیشنماز استخدام کرد، صومعهاي تشکیل داد، و در حال آرامش و پرهیزکاري 

بدین ترتیب، مارگریت، تنها باقیمانده : ((یکی از معاصران او گفته است). 1615(در شصت و دو سالگی درگذشت 

.)) ز خودش بدي نکرد، دار فانی را وداع گفتسلسله والوا و شاهزاده خانمی خوشنیت که به هیچ کس ج

II -1589-1574: هانري سوم   

آنژو، پس از مدت کوتاهی سلطنت در لهستان، بازگشت و در بیست و چهار سالگی با لقب هانري سوم بر /دوك د

یست و در تک چهرهاي که نقاش آن معلوم ن. این پادشاه آخرین فرد از سلسله والوا بود. تخت سلطنت فرانسه نشست

موزه لوور مضبوط است، او را با قامتی بلند و باریک و چهرهاي رنگ پریده و افسرده نشان میدهد که نیات خوب 

هانري سوم از لحاظ جسمانی . داشت، ولی بر اثر خصایص بدي که به او ارث رسیده بود، گیج و مبهوت شده بود

مجبور بود از سواري و شکار چشم بپوشد، و بر اثر چند . ضعیف و از لحاظ احساسات متغیر بود و زود خسته میشد

پوستش به طرزي عالجناپذیر میخارید، سر و شکمش درد میکرد، واز . لحظه عشقبازي، چندین روز بستري میشد

پیش از آنکه به سی و شش سالگی برسد، موي سرش سفید شده و دندانهایش فرو . گوشش چرك بیرون میآمد

. و ناشی از کمرویی، و ظلم و ستم او نتیجه وحشت بود، اما عادتا طبعی آرام و محتاط داشتگستاخی ا. ریخته بودند

شبی در مجلس رقص با جامهاي یقه باز و گردنبندي مروارید ظاهر . بدبختانه به لباسهاي زنانه سخت عالقهمند بود

به دور خود گرد آورده بود که موي وي جمعی از جوانان را . گذشته از این، گوشواره میآویخت و دستبند میبست. شد

ها سرخاب میمالیدند، لباسهاي عجیب بر تن میکردند، و عطرهایی به خود میزدند که  خود را مجعد میکردند، بر گونه

ها میگذشت و مردها را  با این اشخاص مشکوك، گاهی شبها در جامه زنانه از کوچه. محل عبور آنها را معطر میساخت

در کشوري که نزدیک به ورشکستگی و هرج و مرج بود، خزانه را صرف محبوبان . ا مسخره میکردگول میزد و آنها ر

فرانک خرج عروسی یکی از آنها را پرداخت، و بهاي منصب قضاوت را در یک مورد دو  11000000مذکر خود کرد، و 

مانند ساختن . مصارف خوب رسانیداما مقداري از پول مردم را نیز به . برابر کرد تا براي دیگري هدیه عروسی بخرد

. پون نوف، تعمیر لوور، و آباد کردن قسمتی از پاریس، هانري سوم ادبیات و نمایشنامهنویسی را تشویق میکرد
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. ضمنا براي تسویه حساب خود پیاده به زیارت شارتر و کلري میرفت. همچنین در اصالح امور اداري سعی بلیغ داشت

حی درشت در دست داشت، از کلیسایی به کلیساي دیگر سر میزد و با شوق و ذوق دعا در پاریس، در حالی که تسبی

شرکت میجست و کیسهاي را که فقط )) توبه کاران آبی پوش((همچنین در حرکت دسته جمعی . و ورد میخواند

که تخم  مادرش،. ولی صاحب فرزندي نشد. براي چشمها و دستها سوراخهایی در آن تعبیه شده بود بر تن میکرد

. فساد را از پدران بیمارش به او انتقال داده بود، با تاثر به زوال و انقراض قریبالوقوع دودمان خود مینگریست

وي براي جنگ ساخته نشده بود، و کاترین که سالخورده میشد، . اوضاع سیاسی بیش از حد تصور هانري آشفته بود

برادرش دوك . بودند، هنوز مطیع نشده بودند و سر تمرد داشتند اما هوگنوها با آنکه مایوس. تمایل به صلح داشت

آالنسون با الیزابت پروتستان در انگلستان، شورشیان پروتستان در هلند، و هانري دو ناوار در بئارن روابط دوستانه /د

ال فکر لوپیتال موسوم شده بودند، دنب)) سیاستمداران((اقلیتی از رهبران کاتولیک که توسط منتقدانشان به . داشت

هاي مخالف صلح  گرفتند و پیشنهاد کردند که میان فرقه) در نهایت تاسف در گذشته بود 1573که در سال (را 

دفاع کردند که ملت میتواند بدون وحدت مذهبی پایدار ) که میان دو فرقه مورد تنفر بود(برقرار شود، و از این فکر 

گر پاپ چنین مسامحهاي را نپذیرد، فرانسه باید روابط مذهبی خود را با رم گذشته از این، آنها میگفتند که ا. بماند

و هوگنوها و تاخت و تازهاي سربازان آلمانی، که به منظور کمک )) سیاستمداران((در نتیجه همکاري . قطع کند

ن جنگ مذهبی در بولیو به پنجمی)) صلح موسیو((کردن به پروتستانها میآمدند، هانري دچار وحشت شد، با امضاي 

فرمانی جهت برقراري آرامش صادر کرد، و به هوگنوها اجازه داد که در همه نقاط فرانسه طبق آداب خود . خاتمه داد

آنان را شایسته انتخاب شدن به همه مناصب دانست، و حاضر شد شهر را در اختیارشان بگذارد و  ;به عبادت بپردازند

  . رسمیت بشناسدتفوقشان را در امور سیاسی و نظامی به 

اکثر کاتولیکهاي فرانسه، و مخصوصا عوام متعصب پاریس، از اعطاي این امتیازات به فرقهاي که ظاهرا شکست خورده 

تشکیل شود و )) اتحادیه مقدس((کاردینال دو لورن پیشنهاد کرده بود که یک  1562در سال . بود خشمگین شدند

. وسیلهاي که در اختیار دارند و به هر قیمتی که باشد، دفاع کنند اعضاي آن سوگند بخورند که از کلیسا، با هر

هاي مشابهی در  در این هنگام اتحادیه. چنین اتحادیهاي در شامپانی به وجود آورده بود 1568هانري دو گیز به سال 

کستن را اعالم داشت و به قصد درهم ش)) اتحادیه مقدس((، دوك مذکور علنا 1576در . ایاالت تشکیل شدند

. همیشگی هوگنوها وارد نبرد شد

در اینجا نباید مسیر جنگهاي مذهبی ششم، هفتم، و هشتم را تعقیب کنیم، مگر اینکه جنگهاي مزبور در جریان 

نویسنده  1579در سال . در این هنگام فلسفه دوباره وارد معرکه شد. عقاید یا در صفت اختصاصی تاثیر کرده باشند

دوپلسی مورنه بود و از مشاوران ناوار به شمار میرفت، اعالمیه شورانگیزي تحت عنوان دفاع  گمنامی که شاید فیلیپ

این اثر به زبان التینی نوشته شده بود، ولی بزودي به . انتشار داد) سویس(علیه ظالمان در شهر بال ) از حقوق مردم(

از آن در فرانسه استفاده کردند، هلندیها آن را هوگنوها . تاثیر آن تا یک قرن ادامه یافت. زبانهاي مختلف ترجمه شد

. بر ضد فیلیپ، و پیرایشگران بر ضد چارلز اول به کار بردند، و حزب ویگ از آن در مورد خلع جیمز دوم استفاده کرد

ما همین . میان ملت و فرمانرواي آن در اینجا کامال تکوین یافت)) قرارداد اجتماعی((فرضیه قدیمی وجود یک 

فرضیه مذکور از این قرار است که میان خداوند و مردم و پادشاه پیمانی . را در آثار هابز، الك، و روسو مییابیمموضوع 

هر پادشاهی که در اجراي این . در این مورد یعنی آیین پروتستان بسته شده است)) مذهب راستین((براي حمایت از 

یکی باید به عدالت . ز پیمانی میان پادشاه و ملت استثانیا حکومت عبارت ا. فرمان غفلت ورزد، باید خلع شود

پادشاه و ملت هر دو تابع قانون طبیعی هستند، . فرمانروایی کند، و دیگري باید در کمال آرامش فرمانهاي او را بپذیرد

وظیفه پادشاه حفظ . یعنی قانون خرد و عدالت طبیعی بر طبق اصول اخالقی یزدانی و مافوق همه قوانین بشري
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اتباعی که ملتی را تشکیل . او وسیله اجراي این قوانین است نه آمر مطلق آنها. قوانین بشري و طبیعی و االهی است

اما چه کسانی باید تشخیص دهند که پادشاه ظالم است . میدهند باید فرمانروایان و مالکان مطلق کشور باشند

باید رهبران قوم یا عدهاي مانند اتاژنرو در ! نه))) تآن هیوالي عجیبی که داراي سرهاي بیشمار اس(((عوامالناس 

درست نیست که هر فردي تابع ضمیر خود باشد، زیرا امیال خود را به عنوان ضمیر . فرانسه تکلیف را معین کنند

اما اگر رهبران قوم از او دعوت کنند که سالح برگیرد و سر به . خود میشناسد، و در نتیجه هرج و مرج بروز میکند

  . ولی اگر جبار غاصب است، هر کسی حق دارد او را بکشد. ورش بردارد، باید حرف آنها را بپذیردش

و هانري سوم، هانري دو ناوار را به ) 1584(آالنسون درگذشت /کشمکش قوا و عقاید هنگامی تشدید شد که دوك د

از . و خلع پادشاه دم فرو بستند ناگهان هوگنوها از سخن گفتن درباره ظلم. عنوان وارث تخت و تاج تعیین کرد

طرفداران سرسخت حقانیت شدند، و اظهار امیدواري کردند که پادشاه رنجور والوا بزودي در گذرد و فرانسه را به 

علیه ظالمان، که چندي پیش از این به منزله ) از حقوق مردم(کتاب دفاع . دست سلسله پروتستان بوربون بسپارد

در این وقت دیگر مورد قبول نبود، و خود اوتمان اعالم داشت که مقاومت در برابر . میرفتبیانیه هوگنوها به شمار 

. اما بیشتر مردم فرانسه از فکر داشتن پادشاهی، پروتستان به خود لرزیدند. هانري دوناوار نوعی گناه خواهد بود

انست بدون چنین عملی پادشاه چگونه ممکن بود که کلیساي رنس مردي پروتستان را تدهین کند و آیا کسی میتو

واقعی فرانسه شود روحانیان اصیل آیین، به رهبري یسوعیهاي پرشور، از مسئله جانشینی انتقاد کردند و همه 

هانري سوم، که سخت تحت تاثیر این عکسالعملها قرار گرفته . کاتولیکها را به پیوستن به اتحادیه مقدس فراخواندند

به همه هوگنوها دستور داد که یا آیین کاتولیک را بپذیرند یا از خاك فرانسه بیرون  بود، به آن اتحادیه پیوست و

هانري دو ناوار از کشورهاي اروپایی استمداد کرد و از آنها خواست که حقانیت دعوي او را به رسمیت . بروند

ي پافشاري کرده است، بشناسند، ولی پاپ سیکستوس پنجم او را تکفیر کرد و اعالم داشت که، چون در بدعتگذار

کاترین دوباره . خود را ولیعهد معرفی کرد) کاردینال دو بوربون(در این زمان، شارل . نمیتواند وارث تخت و تاج شود

. درصدد استقرار صلح برآمد و حاضر شد، در صورت روگرداندن هانري دوناوار از آیین پروتستان، از وي حمایت کند

شد، با قوایی که نیمی از آن کاتولیک بود به جنگ پرداخت، ظرف شش ماه شش شهر ولی هانري حاضر به این کار ن

را به تصرف درآورد، و در کوترا لشکري از اتحادیه مقدس را، که تعداد آن به دو برابر لشکریان خود او میرسید، 

هرهاي معتبر فرانسه هوگنوها، که تعدادشان به یک دوازدهم جمعیت میرسید، در این هنگام نیمی از ش. شکست داد

اتحادیه مزبور، که از . ولی پاریس مرکز فرانسه بود و از اتحادیه مقدس سخت طرفداري میکرد. را در دست داشتند

طرفداري خونسردانه هانري سوم ناراضی بود، در پاریس حکومتی انقالبی مرکب از نمایندگان شانزده ناحیه تشکیل 

نگلستان و فرانسه، با حکومت اسپانیا شروع به مذاکره کردند و در صدد برآمدند این نواحی، به منظور حمله به ا. داد

هانري نگاهبانان سویسی را به کمک طلبید، و آن شانزده ناحیه از دوك دو گیز . که شخص پادشاه را دستگیر کنند

به آن شهر رفت و از پادشاه وي را از این عمل بازداشت، ولی دوك . خواستند که پاریس را تحت نظارت خود بگیرد

طرف عوام به عنوان رهبر نهضت کاتولیک خوانده شد، هانري سوم، که سرافکنده شده و در صدد انتقام برآمده بود، 

وي سپس دوباره اراده خود را از دست داد، هانري دو ناوار را از خود دور کرد، هانري دو گیز را به . به شارتر گریخت

  . ی به کار گماشت، و از اتاژنرو خواست که در بلوا تشکیل جلسه دهدعنوان فرمانده کل قواي سلطنت

پس از آنکه نمایندگان حضور یافتند، پادشاه با خشم و غضب مالحظه کرد که آنان به احترامی در خور پادشاهان 

ظور او را براي این من. روزي تصمیمی خشمآلود گرفت و به جمعی از یارانش دستور داد که دوك را بکشند. میگذارند

هنگامی که آن اشرافزاده جوان به اطاق پادشاه نزدیک میشد، نه نفر بدو حمله  ;به مذاکرهاي خصوصی دعوت کرد

پادشاه پس از آنکه در را گشود، با رضایتی آمیخته به هیجان، به تحقق . بردند و او را با دشنهاي از پاي درآوردند
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تور داد که رهبران اتحادیه مقدس را به زندان اندازند و سپس دس). 1588دسامبر  24(آرزوي خود نگریست 

آنگاه با غرور و وحشت گزارش این اقدامات را، که توسط دیگران انجام گرفته . کاردینال دوگیز برادر دوك را بکشند

ا تو مملکت ر: ((ولی این زن دستها را از روي یاس و نومیدي به هم مالیده و گفت. بود، جهت مادر خود فرستاد

دوازده روز بعد، کاترین، در شصت و نه سالگی، در نتیجه خستگی ناشی از مسئولیتها و نگرانیها و .)) خراب کردي

سپس او را در گورستان عمومی در بلوا به خاك . در مرگ او کسی اشک نریخت. ها و شاید پشیمانی، درگذشت توطئه

امگاهی که وي براي خود در سن دنی ساخته بود دفن سپردند، زیرا هنگامی که پیشنهاد شد که جسد او را در آر

نیمی . کنند، شانزده ناحیه اعالم داشتند که اگر جنازه او را به پاریس بیاورند، آن را به رودخانه سن خواهند انداخت

سلطنت  ها به راه افتادند و خلع او را از دانشجویان در کوچه. از مردم فرانسه هانري سوم را به عنوان قاتل شناختند

استادان علوم االهی در سوربون با حمایت پاپ، مردم را از اطاعت فرمان پادشاه بازداشتند و کشیشان  ;مطالبه کردند

زنان و مردان از ترس  ;طرفداران پادشاه دستگیر شدند. اهالی همه نقاط را دعوت کردند که علیه او سالح برگیرند

رسالهنویسان اتحادیه مقدس از عقاید سیاسی . یساها پناه بردندآنکه به عنوان سلطنتطلب توقیف شوند، به کل

هوگنوها اقتباس کردند و گفتند که مردم فرمانرواي مطلقند، و حق دارند که، به وسیله پارلمان یا رهبران قوم، 

ظیفه عمده آنها پادشاه ظالم را از کار براندازند، و همه پادشاهان آینده باید تابع محدودیتهاي قانون اساسی باشند و و

. اجراي مذهب راستین در این مورد یعنی آیین کاتولیک باشد

قواي . هانري سوم، که در این زمان در تور با جمعی از اشراف و سربازان به سر میبرد، خود را میان دو بال گرفتار دید

ار، پس از آنکه شهرها را و لشکریان ناو ;اتحادیه مقدس به رهبري دوك ماین از طرف شمال به سوي او پیش میآمد

و سرانجام یکی از این دو قوا حتما او را دستگیر  ;یکی بعد از دیگري متصرف میشدند، از جنوب پیش میآمدند

هانري هوگنو از موقعیت استفاده کرد و دوپلسی مورنه را نزد پادشاه فرستاد و آمادگی خود را جهت بستن . میکرد

در پلسی له تور دو هانري با یکدیگر مالقات کردند و با خود عهد . و اعالم داشتعهدنامهاي با پادشاه و حمایت از ا

قواي مشترك آنان ماین را شکست داد و به سوي پاریس ). 1589آوریل،  30(بستند که نسبت به هم وفادار بمانند 

القهاي وافر، به مطالبی که در این پایتخت پرشور، یکی از راهبان فرقه دومینیکیان به نام ژاك کلمان، با ع. پیش رفت

وي اطمینان داشت که اقدامی بزرگ در راه خداوند . در خصوص قاتل بودن هانري سوم گفته میشد گوش فرا میداد

گذشته از این، اندوه و زیبایی کاترین، دوشس دو مونپانسیه، خواهر برادران . باعث تطهیر همه گناهان او خواهد شد

آنگاه دشنهاي خرید، به اردوگاه سلطنتی راه یافت، دشنه را در شکم پادشاه . ، وا میداشتمقتول گیز، او را به این کار

  . ضمن جان سپردن، اطمینان داشت که به بهشت خواهد رفت ;فرو برد، و خود به دست نگاهبانان به قتل رسید

در میان . اوار اطاعت کنندهانري دو والوا صبح روز بعد در بستر مرگ به اتباع خود توصیه کرد که از هانري دو ن

محاصره کنندگان هرج و مرج برپا شد، قسمت اعظم آنان راه خود را در پیش گرفتند، و حمله به پاریس به تعویق 

بعضی از کلیساها تصویر آن راهب را در . در داخل شهر نشاط طرفداران اتحادیه مقدس به اوج خود رسید. افتاد

مادر . ن قتل به عنوان عالیترین اقدام خداوند از زمان تولد مسیح به بعد سخن گفتندپارسایان از ای. محراب قرار دادند

زهدانی که : ((کلمان را از ایالت آوردند، و او در کلیساها موعظه کرد و با این آهنگ مقدس مورد پذیرایی قرار گرفت

.))تو را حمل کرد و پستانهایی که تو را شیر دادند مبارك باد

III  -1594-1589: اریسبه سوي پ   

هانري دوناوار در لحظه بحرانی زندگی خود بود، زیرا ناگهان از طریق سنت و قانون به عنوان پادشاه فرانسه شناخته 

اشرافی که به هانري سوم پیوسته بودند به امالك . ولی سربازانش به همان سرعت از اطراف او پراکنده شدند. شد

دو سوم فرانسه با داشتن پادشاهی پروتستان . کهاي لشکر او ناپدید شدندخود بازگشتند، و قسمت اعظم کاتولی
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پارلمان پاریس کاردینال دو  ;تا مدتی در نتیجه دو قتل ساکت شده بودند)) سیاستمداران. ((بشدت مخالفت میورزید

داشتن فرانسه در زمره فیلیپ، پادشاه اسپانیا، به اتحادیه مقدس قول داد که براي نگاه  ;بوربون را به سلطنت برداشت

در این ضمن، خرابی محصول و تجارت فرانسه این . کشورهاي کاتولیک سیل طالي امریکا را به سوي آن سرازیر کند

کشور را چنان پریشان کرده بود که جز سرمستی ناشی از تنفر چیزي بر جاي نمانده بود، و آن هم قواي فرانسه را 

  . ان ناراضی نبودفیلیپ از این وضع چند. تحلیل میبرد

در این حال معنی نداشت که هانري دوناوار با قوایی که به آن صورت نامنظم شده و تقلیل یافته بود، به شهري مانند 

وي از روي احتیاط، و با مهارتی که داشت، قواي . پاریس، که اکثریت عظیم مردم آن با وي مخالف بودند، حمله کند

در این مورد عشقبازیهاي او بیش از اقدامات دشمنانش . نگلستان کمک دریافت داردخود را به طرف شمال برد تا از ا

در آرك، در . دشمنش، ماین، تا آنجا که تنومندي او اجازه میداد، وي را تعقیب کرد. مانع پیشرفت سریع او میشدند

. و سه هزار سرباز داشتهانري هفت هزار، و ماین بیست ). 1589سپتامبر  21(جنوب دیپ، دو لشکر به هم رسیدند 

کریون دلیر، خودت : ((نتیجه این نبرد را از پیغامی که هانري براي همقطار خود کریون فرستاده است میتوان دریافت

. این پیروزي باعث تشجیع طرفداران هانري در همه نقاط شد.)) ما در آرك جنگیدیم، و تو آنجا نبودي. را دار بزن

  . ا با شوق و شعف به روي او گشودندهاي خود ر چندین شهر دروازه

الیزابت، که مانند ونیز مایل بود اسپانیا را از تسلط بر فرانسه باز دارد، چهار هزار . جمهوري ونیز او را پادشاه شناخت

فیلیپ، . لیره طال، هفتاد هزار پوند باروت، و مقدار زیادي کفش، غذا، شراب، و آبجو براي او فرستاد 000,22سرباز 

این دو قوا در ایوري، در ساحل اورو، در چهاردهم . ي تالفی آن، قوایی از فالندر جهت کمک به ماین اعزام داشتبرا

اگر بر اثر : ((هانري پر سفیدي روي کاله خود خویش چسباند و به سربازان گفت. به یکدیگر رسیدند 1590مارس 

گالبی که در آن سوي در دست راست من است خستگی ناشی از جنگ تا مدتی متفرق شدید، در زیر آن درختان 

جمع شوید، و اگر پرچمهاي خود را از دست دادید، چشم از پر سفید من برندارید، شما آن را همیشه در راه شرافت 

در نتیجه . وي، چون همیشه، در صف مقدم میجنگید)). خواهید یافت، و امیدوارم آن را در راه پیروزي هم ببینید

شهرت او در مورد رحم و شفقت به نفع . آورده بود، بازوي راستش متورم و شمشیرش کج شده بودضرباتی که وارد 

پیروزي هانري باعث . وي تمام شد، زیرا هزاران تن از سویسیهاي بیمواجبی که در خدمت ماین بودند تسلیم شدند

. اریس را از سر بگیردشد که اتحادیه مقدس بیلشکر بماند و هانري تقریبا بدون مانع توانست محاصره پ

، سربازان گرسنه و و بیمواجبش پیرامون پایتخت اردو زدند، و مشتاق بودند به شهر حمله 1590از مه تا سپتامبر 

کنند و اموال مردم را به یغما ببرند، ولی، در نتیجه امتناع هانري در تصویب کشتاري که ممکن بود بدتر از کشتار 

اهالی پاریس پس از آنکه یک ماه در محاصره افتادند، شروع به خوردن سگ، . نبردند سن بارتلمی شود، کاري از پیش

دوك دوپارما، . هانري از کار خود پشیمان شد و دستور داد که به شهر آذوقه بفرستند. گربه، اسب، و علف کردند

انري، که در وضع بدي ه. حاکم فیلیپ در هلند، با لشکر مجهزي از اسپانیاییهاي جنگدیده به کمک پاریس شتافت

دوك دو پارما به دنبال او رفت، و میان آن دو از حیث عملیات سوقالجیشی . قرار داشت، به روان عقبنشینی کرد

  . دوك بر اثر بیماري کاري از پیش نبرد، و لشکر هانري بار دیگر پایتخت را در محاصره گرفت. رقابتی آغاز شد

رو شد، و آن این بود که آیا میتواند به عنوان مردي پروتستان صاحب تخت و وي در این هنگام با مسئله دشواري روب

تاج و کشوري شود که نود درصد مردم آن کاتولیک بودند، و آیا میتواند آن تخت و تاج را نگاه دارد حتی قسمت 

مواجب سربازان بدون تردید، این قضیه، که وي بیپول میشد و دیگر نمیتوانست . اعظم سربازان او کاتولیک بودند

خود را بپردازد، در روحیه او بیتاثیر نبود، ناچار همکاران خود را به حضور خواند و اعتراف کرد که در فکر است به 

بعضی دیگر آن را به منزله ترك ظالمانه و . بعضی از آنان این نقشه را تنها راه صلح دانستند. آیین کاتولیک درآید
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هانري به . د که خون و پول خود را براي داشتن پادشاهی پروتستان تلف کرده بودندافتضاحآمیز پروتستانهایی شمردن

  . اگر قرار باشد توصیه شما را بپذیرم، بزودي در فرانسه پادشاه و سلطنتی وجود نخواهد داشت: ((این اشخاص گفت

آنچه براي منیت خود الزم  در مورد. قصد من این است که میان اتباع خود صلح برقرار کنم و به روحم آرامش ببخشم

: همچنین گفت)). من همیشه حاضر خواهم بود که موجبات رضاي شما را فراهم کنم. دارید، با یکدیگر مشورت کنید

روزي با . شاید اختالف بین این دو مذهب فقط در نتیجه دشمنی کسانی که آنها را تبلیغ میکنند شدید میشود((

: سپس مذهب اساسی خود را به این عبارت تعریف کرد)). تمه خواهم دادقدرت خودم به همه این اختالفات خا

)). کسانی که پیوسته تابع وجدان خود هستند مذهب مرا دارند، و من مذهب همه کسانی را دارم که خوب و دلیرند((

دو سولی، که اوبینیه، و بسیاري از رهبران پروتستانها پادشاه را ترك گفتند، ولی دوك /دوپلسی مورنه، آگریپا د

محرمترین مشاور هانري بود، با آنکه خود از طرفداران سرسخت آیین پروتستان به شمار میرفت، با تصمیم پادشاه 

ی پاریس هانري براي پاپ و زعماي روحان 1593مه  18در )). میارزد قداسپاریس به یک : ((موافقت کرد و گفت

گرگوریوس چهاردهم دوباره هانري را تکفیر . پیغام فرستاد که حاضر است تعلیماتی در مورد آیین کاتولیک ببیند

کرده بود، ولی زعماي روحانی فرانسه، که هرگز از پاپ تملق نمیگفتند، درصدد برآمدند که این شخص توبهکار جدید 

 بدعتگذارانوي حاضر نشد علیه . ز کسانی نبود که زیر بار زور برودهانري ا. را به صورت پادشاهی پرهیزگار درآورند

امضا یا باور کند، و از راه لطف با )) اباطیلی را که مطمئن بود اکثریت باور نداشتند((به جنگ پردازد، و نخواست 

در بیست و پنج ژوئیه به معشوقه خود  .))شماستن بهترین قسمت از عایدات ای: ((آموزه اعراف موافقت کرد و گفت

سپس به صومعه سن دنی رفت، به گناهان خود اعتراف .)) میخواهم به پرش خطرناکی دست بزنم: ((چنین نوشت

  . قداس شرکت کرد کرد، مورد عفو قرار گرفت، و در اجراي مراسم

یسوعیها تغییر مذهب او را نپذیرفتند و رهبران اتحادیه مقدس شروع . در هر دو فرقه، هزاران نفر او را ریاکار دانستند

انجمن ((ولی مرگ دوك دوپارما و کاردینال دو بوربون باعث تضعیف آن اتحادیه شده بود، و . به مقاومت کردند

اعتبار خود را نزد میهنپرستان فرانسوي از دست داده بود، زیرا از نقشه فیلیپ، که قصد داشت دخترش  نفرهشانزده 

بسیاري از اشراف به هانري متمایل شدند، زیرا هانري را سرداري میدانستند . را ملکه فرانسه کند، طرفداري کرده بود

را بگیرد، و او را فرمانروایی مهربان میشمردند که قادر بود کشوري در حال تجزیه را به صورت که میتواند جلو فیلیپ 

  و طبقه بورژوازي را انتشار داد و، با لطیفه )) سیاستمداران((مجلهاي فکاهی به نام ساتیر منیپه عقاید . اول بازگرداند

هیچ صلح نادرستی نیست که از درستترین : ((م داشتگویی و استهزا، از یسوعیها و اتحادیه مقدس انتقاد کرد و اعال

خصومتهاي جزئی تا هشت ماه . حتی مردم متعصب پاریس خواهان صلح بودند)) جنگها ارزش کمتري داشته باشد

به اندازهاي جمعیت . هانري به پاریس رفت و هیچ کس مزاحم او نشد 1594مارس  22دیگر ادامه یافت، ولی در 

پس از آنکه در . که وقتی خواست وارد کلیساي نوتردام شود، او را از روي سر مردم رد کردند پیرامون او گرد آمد

همان قصر لووري که بیست و دو سال پیش در آن زندانی شده و تا سرحد مرگ رسیده بود به سلطنت برداشته شد، 

انجمن ((حتی خانواده گیز و  اظهار مسرت فراوان کرد و با شیوه پرشور معمول خویش عفو عمومی را اعالن کرد و

بعضی از دشمنان را با عفو و بخشندگی و از روي ادب پهلوانی طرفدار خود کرد، و به بعضی . را بخشید)) شانزده نفره

. دیگر با پولی که به قرض گرفته بود رشوه داد

را تیز کرد و در حالی که قصد در لیون شخصی به نام پیر باریر کاردي خرید و آن . اما همه مخالفان او کنار نیامدند

ولی او را در ملون دستگیر و بدون . خود را مبنی بر کشتن پادشاه اعالم میداشت، به سوي پاریس به حرکت درآمد

پاپ کلمنس )). اگر مطلع شده بودم، او را عفو میکردم! افسوس: ((در این وقت، هانري گفت. محاکمه خفه کردند

دسامبر ژان شاتل، که جوانی نوزده ساله  27در . یسوعیها همچنان از او انتقاد میکردندهشتم پادشاه را عفو کرد، ولی 
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دوباره هانري . بود، با دشنه به پادشاه حمله برد، ولی فقط لب باالیی او را شکاف داد و یکی از دندانهایش را شکست

هایی که طبق قانون  ا به همه شکنجهدر صدد برآمد که این شخص متعصب را نیز عفو کند، ولی اولیاي امور، شاتل ر

وي با کمال سربلندي عالقه خود را به کشتن پادشاه به عنوان . در مورد قاتالن پادشاهان اعمال میشد گرفتار کردند

بدعتگذاري خطرناك اعالم داشت، و آمادگی خود را براي کوشش دیگري به منظور نجات دادن روح خود به اطالع 

. کرد که از شاگردان یسوعیهاست، ولی حاضر نشد بیش از این آنها را در قصد خود شریک بداندآنگاه اعتراف . رسانید

نقل کردهاند که وي ) که بعدا درباره او مطالبی خواهیم گفت(از قول یکی از یسوعیهاي اسپانیا به نام خوان د ماریانا 

گینیار، یسوعی فرانسوي، مدرکی به دست  از ژان ;کشتن پادشاه بد و مخصوصا هانري چهارم را تصویب میکرده است

به هر ((آوردند که در آن نوشته بود هانري چهارم میبایستی در کشتار سن بارتلمی کشته شده باشد و اکنون باید 

، پارلمان پاریس، براساس درخواست 1595در اوائل سال . به قتل برسد)) قیمتی و به هر طریقی که ممکن باشد

  . سوربون دستور داد که یسوعیها خاك فرانسه را ترك گویند آزادکشیشان 

IV - 1610- 1594: پادشاه مبتکر

)) مذهبی((سی و دو سال جنگ . هانري به این نتیجه رسیده بود که کار تجدید بنا دشوارتر از نیل به قدرت است

. با مانند دوره پس از جنگ صد ساله، به صورت کشوري ویران و پرآشوب درآیدباعث شده بود که فرانسه، تقری

تنفر . سیصد هزار خانه به صورت ویرانه باقیمانده بودند. کشتیهاي تجاري فرانسه از دریاها تقریبا محو شده بودند

ها و  ح شده بودند در راهسربازانی که خلع سال. باعث شده بود که اخالق فاسد شود و مردم فرانسه تشنه انتقام شوند

اشراف توطئه میچیدند تا به عنوان پاداش جهت وفاداري خود امتیازات . ها به قتل و غارت اشتغال داشتند دهکده

ایاالت، که مدتی دراز از عواید خود بهرهمند شده بودند، فرانسه را به صورت . ملوکالطوایفی گذشته را به دست آورند

  . هوگنوها نیز خواهان استقالل سیاسی و آزادي مذهبی بودند. ختار درآورده بودندمجموعهاي از کشورهاي خودم

هانري با پرداخت رشوه به ماین، آن اتحادیه را به قبول متارکه . اتحادیه مقدس هنوز لشکري مخالف در جبهه داشت

انري آن دوك فربه را ه ;پس از آنکه عهدنامه به امضا رسید). 1596ژانویه (جنگ و بستن عهدنامه ترغیب کرد 

چندان به راه رفتن واداشت که تقریبا از نفس افتاد، و بعد به او اطمینان داد که این عمل تنها انتقامی است که از وي 

هنگامی که یکی از سرداران خود او موسوم به شارل دوگونتو، دوك دو بیرون، وارد توطئهاي بر ضد او . خواهد گرفت

ولی دوك حاضر به این کار نشد، و هانري او را به . ، در صورت اعتراف، جانش را ببخشدشد، هانري موافقت کرد که

مردم . در این هنگام فرانسه دریافت که هانري پادشاه است). 1602(دادگاه کشاند، محکوم شد، و گردنش را زدند 

که سلطنت جدید ) استدعا کردندو پیشهوران از وي (فرانسه، که از هرج و مرج خسته شده بودند، به او اجازه دادند 

استبداد پادشاه، که موجب جنگ داخلی در انگلستان شد، در فرانسه . سلسله بوربون را به صورت استبداد درآورد

. از آنجا که نخستین احتیاج هر دولتی پول است، هانري مشغول گردآوري مالیات شد. معلول جنگ داخلی بود

هانري، سولی را، که مردي بیباك بود، ناظر امور  ;عمول آلوده به فساد بودشوراي امور مالی موجود بیش از حد م

مالی کرد و به او اختیار داد که میان مالیاتهاي پرداخت شده و مبالغی که به حساب دولت ریخته میشوند تعادل 

هارده سال بود که دوك دوسولی مدت یک ربع قرن بود که از دوستان باوفاي هانري به شمار میرفت، و چ. برقرار کند

، به اختالس کنندگان و )1597(وي، در آن هنگام که بیش از سی و هفت سال نداشت . در کنار او جنگیده بود

ناالیقان با چنان شدتی حمله کرد که به عنوان با ارزشترین و منفورترین اعضاي شوراي سلطنتی معروف شد تک 

ور آویخته است، و از آن چنین پیداست که وي سري بزرگ، چهره او توسط دو مونتیه کشیده شده و در موزه لو

اینجا نابغهاي واقعی الزم بود که بتواند جلو روح خیال پرست . ابروانی پرپشت، و چشمانی نافذ و ظنین داشته است

سولی . پادشاهی را بگیرد که اگر مانند کازانوا بیش از اندازه مشغله نمیداشت، کامال به شارلمانی شباهت پیدا میکرد
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ها، ارتباطات، ساختمانهاي عمومی، استحکامات توپخانه، و امور  وي به عنوان ناظر شاهراه. کامال مراقب ادارات بود

مالی و نیز به عنوان رئیس زندان باستیل و ممیز کل پاریس، در همه جا حضور مییافت، همه چیز را بازرسی میکرد، 

سولی در همه ساعاتی که بیدار بود کار میکرد و در . اري اصرار میورزیدو در مورد لیاقت افراد، صرفهجویی، و درستک

وي از منافع همکیشان . اطاق سادهاي که فقط تصاویر لوتر و کالون در آن آویخته بودند، مثل ریاضتکشان میزیست

ط تازهاي همو بود که ارزش پول را تثبیت کرد، امور اداري را تحت نظم و انضبا. پروتستان خود حمایت میکرد

. درآورد، و کارمندان مختلس و رشوهگیر را به پرداخت آنچه که گرفته بودند مجبور کرد

گذشته از این، همه اموال و عوایدي را که طی جنگها به تصرف افراد درآمده بودند از آنها پس گرفت و به حساب 

استنکاف کرده بودند دستور داد که سپس به چهل هزار نفر از کسانی که از پرداخت مالیات . دولت منظور داشت

وي این مبلغ را . لیور بدهکار است 296000000سولی در آغاز کار دریافته بود که دولت . بدهیهاي خود را بپردازند

سولی همه مراحل حیات . لیور اضافی نیز به خزانه دولت ریخت 13000000پرداخت، بودجه را متعادل کرد، و 

هاي بزرگی را که قرار بود اقیانوس اطلس  کرد، به ساختن راه و پل پرداخت، نقشه ترعهاقتصادي را حمایت و تشویق 

هاي قابل کشتیرانی جزو  دستور داد که همه رودخانه ;را به دریاي مدیترانه و سن را به لوار به پیوندند ترتیب داد

و جریان کاال را در سراسر کشور دوباره امالك سلطنتی شوند، از ایجاد هر گونه مانعی در آنها جلوگیري به عمل آورد، 

. هانري، با کمک چنان وزیرانی که از روي تدبیر برگزیده شده بودند، شروع به تجدید بناي فرانسه کرد. تسریع کرد

وي اگر در برابر دریافت پول به کارمندان . را به صورت اول درآورد)) پارلمانها((ها و  وظایف و قدرت قانونی دادگاه

اد که مقامات خود را به فرزندانشان واگذارند، منظورش فقط گردآوري پول نبود، بلکه میخواست امور اداري اجازه د

ترقی کنند تا در برابر اشرافیت مخالف به منزله ) نجباي ردا(ثابت بماند و طبقات متوسط مخصوصا صنف قضات 

فرصت کتاب خواندن را نداشت، یکی از  این پادشاه، که معموال در نتیجه توجه به کار و زندگی. سدي باشند

هاي کشاورزي، به دقت مورد مطالعه قرار داد، و از آنجا که این نویسنده  هاي اولیویه دو سر را، به نام صحنه نوشته

روشهاي علمی بیشتري در کشاورزي توصیه کرده بود، هانري عقاید او را در اراضی سلطنتی، براي نشان دادن 

.)) در هر دیگی مرغی ببیند((ها  آرزوي او این بود که یکشنبه. یی جهت سبزیکاران به کار بردها و تشویقها نمونه

و از غارت کشاورزان توسط  ;هانري به اشراف دستور داد که، ضمن شکار، از بوستانها یا مزارع گندم حرکت نکنند

شاید به این (کشاورزان منصرف شد لیور مالیات عقب افتاده  20000000همچنین از گرفتن . سربازان جلوگیري کرد

. لیور تقلیل داد 14000000به  20000000و مالیات سرانه را از ). علت که خود را قادر به گردآوري آن نمیدانست

و صنایع جدیدي مانند ساختن  ;این پادشاه بیشتر از کولبر از صنایع موجود با وضع حقوق گمرکی حمایت کرد

در باغهاي تویلري و فونتنبلو درختان توت کاشت، و . هیه ابریشم به وجود آوردظروف سفالی شیشه، و همچنین ت

هاي فرشینهبافی گوبلن را  گذشته از این، کارگاه ;دستور داد که در هر اسقفنشینی ده هزار درخت توت غرس شود

بر اساس شرکت  توسعه داد و، براي از بین بردن سیاست محدود کننده استادکاران در اصناف، صنایع فرانسه را

. استوار کرد، یعنی کارگران و کارفرمایان را در هر صنعت با یکدیگر متحد ساخت و آنان را تحت نظارت دولت درآورد

فقر و فاقه همچنان ادامه یافت، و این وضع تا اندازهاي بر اثر جنگ، طاعون، مالیات، و تا اندازهاي در نتیجه آن بود 

، در میان تساوي حرص و طمع، باعث میشود که در هر نسلی اکثریت کاالها توسط که عدم تساوي طبیعی استعدادها

هایش اسراف و تبذیر  خود پادشاه در کمال صرفهجویی میزیست و فقط در مورد معشوقه. اقلیت افراد جذب شود

خالی سازد،  میکرد، و براي آنکه کار جهت بیکاران تهیه کند و اطراف شهرها را از سربازان قدیمی تنبل و طماع

ها کندند، و  ها را تعریض و سنگفرش کردند، ترعه بدین ترتیب کوچه ;دستور داد ساختمانهاي عمومی بسیار برپا کنند

که اکنون موسوم به پالس (باغهاي بزرگ و میدانهاي بسیار، مانند، میدان سلطنتی . ها درخت نشاندند در کنار شاهراه
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سپس براي مستمندان ناقص . شد تا پاریس فضایی جهت تنفس داشته باشدو میدان دوفینه، ساخته ) د ووژ است

اگر چه همه این اصالحات تا پیش از مرگ ناگهانی او به ثمر . را تاسیس کرد) صدقه(عضو بیمارستان شاریته 

ده نشده نرسیدند، در اواخر سلطنت او مملکت به اندازهاي آباد شد که نظیر آن از زمان فرانسواي اول تا آن وقت دی

مهمتر از همه آنکه هانري به جنگهاي مذهبی خاتمه داد و کاتولیکها و پروتستانها را به زیستن در صلح و صفا . بود

البته هیچ یک از این دو فرقه حاضر نبودند با یکدیگر روابط دوستانه داشته باشند، زیرا کاتولیکهاي کامل . ترغیب کرد

و هوگنوهاي متعصب مراسم عبادت کاتولیکها را چیزي جز  ;یل نبودندعیار حق حیات براي هیچ پروتستانی قا

فرمان تاریخی نانت را صادر کرد، و اجراي  1598آوریل  13هانري جان بر کف دست نهاد، در . بتپرستی نمیدانستند

نند ما(کامل مذهب و آزادي مطبوعات پروتستان را در هشتصد شهر فرانسه، به استثناي هفده شهر که در آنها 

دو تن از آنان . حق انتصاب هوگنوها به مقامات اداري تایید شد. اکثریت عظیم با کاتولیکها بود، اعالم داشت) پاریس

  . در شوراي دولتی بودند، و قرار شد که تورن پروتستان به مقام مارشالی نایل شود

کودکان پروتستان میبایستی . دولت میبایستی مواجب کشیشان پروتستان و روساي مدارس پروتستان را بپردازد

ها، و بیمارستانها، پذیرفته شوند، شهرهایی مانند  مانند کودکان کاتولیک در همه دبستانها، دبیرستانها، دانشگاه

الروشل، مونپلیه، و مونتوبان، که سابقا تحت تسلط هوگنوها بودند، میبایستی به همان حال باقی بمانند و پادگانها و 

آزادي مذهبی اعطا شده بدین ترتیب هنوز کامل نبود، زیرا فقط در . ه خرج دولت نگاهداري شونداستحکامات آنها ب

این . مورد کاتولیکها و پروتستانها اجرا میشد، ولی به منزله پیشرفتهترین رواداري مذهبی در اروپا به شمار میآید

. به یک مسیحی تبدیل کرد ))مسیحیترین اعلیحضرت((فرمان مردي را که خود ایمان درستی نداشت از 

کاتولیکها در سراسر فرانسه این فرمان را به منزله نقض قول هانري دانستند، که وعده داده بود از مذهب آنها حمایت 

مشئومترین فرمان ممکن اعالم کرد، که بر طبق آن آزادي مذهبی به همه ((پاپ کلمنس هشتم آن را به مثابه . کند

نویسندگان کاتولیک دوباره اعالم داشتند که پادشاه )). ین خود بدترین چیز در جهان استافراد اعطا شده است، و ا

بدعتگذار را میتوان به حق کشت یا از سلطنت خلع کرد، و نویسندگان پروتستان مانند اوتمان، که در زمان هانري 

ستبداد پادشاهی پروتستان سخن سوم از استقالل ملت دفاع کرده بودند، در این وقت از محاسن استبداد و آن هم ا

پارلمان پاریس تا مدتی حاضر نشد آن فرمان را رسما تسجیل کند، و حال آنکه، طبق سنت، هیچ فرمان . گفتند

هانري اعضاي پارلمان را به حضور طلبید و به آنان گفت که . شاهی بدون آن به صورت قانون مورد قبول درنمیآمد

پارلمان تسلیم شد و شش نماینده هوگنوها را به عضویت . فرانسه ضرور بوده استاقدام او جهت صلح و تجدید بناي 

شاید براي تخفیف مخالفت کاتولیکها و آرام کردن پاپ بود که هانري به یسوعیها اجازه داد به فرانسه . خود پذیرفت

ي نابغه هستند، ولی مظهر یسوعیها افراد: ((سولی با این اقدام بشدت مخالفت کرد و به او گفت). 1603(بازگردند 

هاي سلطنتی هاپسبورگ اتریش و اسپانیا طرفداري کردهاند، بنابر این دشمن  و چون از خانواده ;نیرنگ و حیلهاند

آنها سوگند خوردهاند تا از پاپ، که از اراضی او توسط متصرفات هاپسبورگ محاط شده است  ;فرانسه بشمار میروند

یا  ;بدون چون و چرا اطاعت کنند، و دیر یا زود سیاست هانري را تعیین خواهند کردو از لحاظ مالی تابع آنهاست، 

اگر در این کار توفیق نیابند، شخص متعصبی را تحریض خواهند کرد که با خوراندن زهر یا وسایل دیگر شما را 

ورت کشوري متحد هانري در پاسخ گفت که همکاري یسوعیها به او کمک خواهد کرد که فرانسه را به ص)). بکشد

 .داشتدرآورد، و تبعید و مخالفت دایم آنان بیش از ورود مجددشان به فرانسه براي جان و سیاست او خطر خواهد 

یافت، سپس هانري، پیرکوتون یسوعی را به عنوان کشیش مخصوص خود تعیین کرد، او را دوستداشتنی و با وفا 

  . خود را وقف اداره فرانسه و شور و هیجان عشق کرد
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V -  دیومرد

در موزه کنده، در شانتییی، تصویر زیبایی اثر فانس پوربوس کهین موجود است که هانري را در کمال قدرت و غرور 

پوشیده است، دست  وي در این تصویر اندامی چابک دارد، نیم شلواري باد کرده و کت و جورابی سیاه. نشان میدهد

بینی او بزرگ، دهانش حاکی از اراده، و . چپ را بر کمر نهاده و زیر ریش خاکستري خود یقهاي پرچین نهاده است

: هانري، بر اثر سالها مبارزه، رفتار، اخالق، و قیافه سربازان را پیدا کرده بود. چشمانش نافذ و ظنین و با شفقت است

و بر اثر اشتغال به کار حوصله نظافت یا تغییر جامه خود را نداشت و، به  ;یر شده بودناپذ یعنی قوي، فعال، و خستگی

پس از یک روز حرکت یا جنگ، ناگهان نزدیکان خود را با رفتن )). مثل جسد، متعفن بود(( قول یکی از دوستانش، 

و در هفت . اسهال میگرفتوي نمونه شجاعت بود، ولی وقتی روز نبرد نزدیک میشد، . به شکار دچار وحشت میکرد

. فکر او به اندازه جسمش با حرارت و انعطافپذیر بود. سال آخر عمر از اسهال خونی، حبس بول، و نقرس رنج میبرد

هایی نوشته است که هنوز با  نامه ;هانري دغلبازان را به آسانی تشخیص میداد، و بیدرنگ به کنه مطالب پی میبرد

هنگامی که الویوویل را به مقامی گماشت و این . ا حس بذلهگویی خود روشن کردهاندروحند و فرانسه و تاریخ را ب

: ، هانري در پاسخ گفت))خداوندگارا من شایسته آن نیستم: ((شخص از راه سپاسگزاري به سبک کتاب مقدس گفت

یک شب، که براي )). ارممن این موضوع را خوب میدانم، ولی برادرزادهام بود که اصرار کرد تو را به این مقام بگم((

اعلیحضرتا، آگسیالئوس، ((شام خوردن میرفت، عرضحال دهندهاي او را متوقف کرد و با آب و تاب به او گفت، 

اسمش را شنیدهام، ولی او شام خورده بود و من هنوز ! آدم لعنتی: (( هانري ناله کنان گفت)) پادشاه الکدایمون 

هانري محبوبترین )). باهوشترین پادشاه فرانسه بود((سان فرانسوي، هانري به قول یکی از تاریخنوی)). نخوردهام

ولی کسانی که او . نیمی از ملت فرانسه سلطنت او را به اکراه میپذیرفت ;اما همه او را دوست نداشتند. پادشاه نیز بود

مردم به این پادشاه بیش . نندرا به خوبی میشناختند، حاضر بودند جان خود را در راه او و حتی براي هر چیزي فدا ک

گذشته از این، وي بدون ادعا، طبیعی، خوشمشرب، و دیر رنج بود و . از سایر پادشاهان میتوانستند نزدیک شوند

. درباریان او از اینکه وي حاضر نمیشد شکوه و عظمت شاهان را داشته باشد ناراضی بودند. مقصران را زود میبخشید

هر چند که وقتی مالرب او را ربالنوع  ;هنویسان اجازه داده بود که با او شوخی کنندحتی به شاعران و نمایشنام

گاهی نیز به دیدن نمایشهاي خندهآوري میرفت که در هجو خودش . پارسایی و زیبایی نامید، بیشتر خشنود شد

رفتار خود به مخالفت  از کسانی که با گفتار و. هاي خود میکاست نوشته شده بود و از شدت مطالب نیشدار با خنده

اگر قرار باشد همه کسانی را که علیه من حرف زده و چیز : ((روزي گفت. با او برخاسته بودند انتقام نمیگرفت

مثل شاعران )). نوشتهاند به دار بزنم، همه جنگلهاي مملکت من هم براي ساختن چوبه دار کفایت نخواهد کرد

را درك میکرد، ولی خونسرد نبود و نمیتوانست بر احساسات خود غلبه  حساس بود، و شدت فقر مردم و زیبایی زنان

گاهی، بدون آنکه متوجه باشد، خشن میشد، و گاهی به طرز زنندهاي اظهار مسرت . نقایص بسیاري نیز داشت. کند

آنها را نقل  هاي غیرقابل مقایسه در وجود او رابلهاي نهفته بود از حکایات ناشایسته لذت میبرد، و به شیوه. میکرد

ورقبازي را بسیار دوست میداشت، زیاد میباخت و گاهی تقلب میکرد، ولی همیشه چیزي را که به درستی . میکرد

از تعقیب دشمنی که عقبنشینی میکرد چشم میپوشید، و به تعقیب زنی که فرار میکرد . نبرده بود پس میداد

در زمان ارتقاي او به سلطنت سه زن مخصوصا حایز . ببریمهاي او نام  در اینجا نباید از همه معشوقه. میپرداخت

  . اهمیت بودند

در یکی از این . هاي عاشقانه سوزانی جهت او مینگاشت مشهور بود و هانري نامه)) کوریزاند زیبا((یکی از آنان به 

جایی که از مصاحبت ... . و پاهایت را هزاران هزار بار میبوسم. ... من دستهاي تو را میخورم: ((ها نوشته بود نامه

دیگر از مصاحبت او لذت نمیبرد، و در این وقت  1589در سال )). یکدیگر لذت نبریم مکان ویرانی بیش نخواهد بود
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. سال بعد در سی و هفت سالگی، و بدون آنکه از سوزاك هراسی داشته باشد. بود که استرایمبردوبواالمبر را پیدا کرد

گیسوان طالیی، چشمان درخشان، گلوي ((که در آن زمان شاعري او را به داشتن ستره دل باخت، /به گابریل د

عاشق او، به نام بلگارد، بیباکانه در حضور . توصیف کرده بود)) سفید، انگشتان مروارید رنگ، و پستانهاي مرمرین

را، که در سرزمین دشمن هانري براي دیدن او مسافت نوزده کیلومتر . پادشاه از زیبایی او سخن به میان آورده بود

گابریل بینی بزرگ او را مسخره کرد، ولی او در پایش افتاد و بلگارد خود را . واقع بود، با جامه مبدل به سرعت پیمود

  . کنار کشید

پادشاه او را به دربار فرا میخواند، در شکارها همراه . گابریل تسلیم پول و سلطنت شد، و براي هانري سه فرزند آورد

  . و به فکر افتاد که در صورت جدایی از مارگو با او ازدواج کند ;یبرد، و در برابر چشم همه نوازش میکردخود م

و سولی، که مردي بیباك بود، او را به سبب ریختن پول دولت  ;کشیشان هوگنو و کاتولیک متفقا او را زناکار دانستند

د که چون در امور جنگی و دولتی رنج بسیار کشیده و هانري پوزش خواست و عذر آور. در پاي روسپیها مالمت کرد

مدت هشت سال گابریل . در ازدواج شکست خورده است، بنابر این حق دارد مثل یک سرباز واقعی قدري تفریح کند

ولی این زن فربه و سودجو شده بود، بر . را، تا حدي که متناسب با آن روحیه ناپایدار و متلون بود، دوست میداشت

هانري در خشم شد و بدو گفت که چنین وزیري به ده، . نامید)) نوکر((ی توطئه میچید، و روزي او را ضد سول

ولی گابریل در دهم آوریل . اما از این حرف پشیمان شد و دوباره به فکر ازدواج با وي افتاد. معشوقه نظیر او میارزد

در : ((ي در مرگ او سوگواري بسیار کرد و نوشتهانر. ، هنگام زادن کودکی که در زهدان مرده بود، درگذشت1599

)). وجود من گل عشق پژمرده است

آنتراگ، دختر همان ماري توشه که در خدمت شارل نهم بود، دوباره /اما دو ماه بعد گل عشق او با دیدن هانریت د

زدواج در برابر هانري تسلیم مادر، پدر، و برادر ناتنی هانریت به او توصیه کردند که بدون دریافت حلقه ا. شکفته شد

سولی این نامه را . هانري در نامهاي به او وعده داد که اگر پسري بزاید، او را به عقد ازدواج خود در خواهد آورد. نشود

. دالر به آن ضمیمه کرد 20000ولی هانري نامه دیگري به معشوقه نوشت و معادل . جلو چشم پادشاه در هم درید

چند تن از سیاستمداران پادشاه میگفتند . از این بابت راحت شد، به خواهش پادشاه تن در داد هانریت، پس از آنکه

این بود که مارگو را بر آن داشتند که با طالق موافقت . که هنگام آن رسیده است که وي خانوادهاي تشکیل دهد

شد که بر اساس همان شرایط با پاپ کلمنس هشتم حاضر . کند، به شرط آنکه هانري با معشوقه خود ازدواج نکند

بانکداران . طالق مارگو موافقت کند و ماریا د مدیچی، دختر مهیندوك توسکان، را به عنوان عروس تعیین کرد

فلورانس حاضر شدند، در صورتی که هانري ماریا را به عقد ازدواج خود درآورد، از مطالبه قروض هنگفتی که فرانسه 

  . مراسم ازدواج در فلورانس به وسیله هانري برپا شد 1600در پنجم اکتبر . کنند به آنها بدهکار بود صرف نظر

ولی او را فربه، بلند، . هانري دست از جنگی که مشغول آن بود برداشت و براي استقبال از زن خود تا لیون پیش آمد

ی آورد که به لویی سیزدهم پس از آنکه ماري کودک. و متکبر یافت، با وجود این تا حد امکان بدو احترام گذاشت

ماري، . اما گاهگاهی وظایف زناشویی خود را انجام میداد. آنتراگ بازگشت/معروف شد، هانري به آغوش مادموازل د

هانري آنان را با . مینامیدند، ظرف ده سال هفت کودك براي او زایید) مدیچی(که فرانسویها او را ماري دومدیسی 

  . ن ژرمن آن له در یک جا تربیت کرداوالد گابریل و هانریت در س

هانریت به خدمت ملکه رسید و در قصري در نزدیکی لوور مقیم شد، ولی چون پسري زایید، اصرار داشت که خود به 

پدر و برادر ناتنی او در صدد برآمدند که او و فرزندش را نهانی به اسپانیا ببرند . جاي ماري ملکه حقیقی فرانسه شود

ولی این توطئه کشف شد، برادر ). 1604(ا بر آن دارند که آن پسر را ولیعهد واقعی فرانسه بشناسد و فیلیپ سوم ر

هانري همچنان . هانریت به زندان افتاد، و پدر به شرط موافقت یا انصراف هانري در مورد ازدواج با هانریت، آزاد شد
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وض نوازشهاي او اظهار اشمئزاز و تنفر میکرد و مانند دیومردي قحطی زده در تعقیب هانریت بود، اما این زن در ع

  . گرفت براي جاسوسی به خاطر اسپانیا، از فیلیپ سوم رشوه می

VI - قتل هانري چهارم

در میان این همه مسخرگیهاي باورنکردنی، پادشاه توطئه میچید تا حلقهاي را که خانواده هاپسبورگ به دور فرانسه 

هنین عبارت بود از متصرفات اسپانیا در هلند، لوکزامبورگ، لورن، فرانش کنته، این حلقه آ. کشیده بود پاره کند

)) نقشهاي عالی((سولی ضمن تحریر خاطرات خود مدعی است که . هاي والتلین، ساووا، ایتالیا، اسپانیا اتریش، گردنه

گلستان، اسکاتلند، دانمارك، به هانري و جیمز اول پادشاه انگلستان پیشنهاد کرده است، بدین مضمون که فرانسه، ان

. سوئد، ایاالت متحده هلند، قسمت پروتستان نشین آلمان، سویس، و ونیز باید بر ضد خانواده هاپسبورگ متحد شوند

سپس . آلمان را از دست امپراطور نجات بخشند، و اسپانیاییها را از هلند برانند. امریکا را از چنگ اسپانیا بیرون آورند

)) جمهوري مسیحی((سراسر اروپا را به استثناي روسیه، ترکیه عثمانی، ایتالیا و اسپانیا به صورت یک دول فاتح باید 

متحد مرکب از پانزده کشور خودمختار درآورند، که بتوانند بدون وضع حقوق گمرکی با یکدیگر روابط بازرگانی 

ظاهرا . نظامی نیرومند باشد بسپارند داشته باشند، و سیاست خارجی خود را به شوراي متحدي که مجهز به قواي

شاید بتوان گفت که منتهاي آرزوي او این بود که  ;هانري شخصا هرگز چنین نقشه عظیمی را در سر نپرورانده بود

هاي آلپ، پیرنه، و دریا برساند و آن کشور را از  آن در حوالی رودخانه راین، کوه)) مرزهاي طبیعی((فرانسه را به 

هایی  در صدد بستن عهدنامه ;در تعقیب این منظور، به هر وسیله موجودي دست زد. اتریش برهاند وحشت اسپانیا و

به حمایت از شورش موریسکوها در  ;به هلندیها در شورش بر ضد اسپانیا کمک کرد ;با کشورهاي پروتستان برآمد

  . واالنس برخاست، و ترکان عثمانی را به جنگ با اتریش برانگیخت

 25در . اچیزي باعث شد که دشمنی دو خانواده بوربون و هاپسبورگ به صورت جنگی اروپایی درآیداختالفات ن

یوهان ویلهلم، دوك ایالت سه بخشی یولیش کلیوز برگ، نزدیک کولونی، درگذشت و فرزندي از خود  1609مارس 

خصی کاتولیک را براي تصرف تاج رودولف امپراطور به عنوان فرمانرواي آن ادعا کرد که حق دارد ش. به جاي نگذاشت

هانري اعتراض کرد و گفت که اگر آن دو کنشین بیش از آن تابع خانواده هاپسبورگ . و تخت کوچک آن بگمارد

وي، به منظور تعیین جانشینی پروتستان، به براندنبورگ، پاالتینا، و . شود، مرز خاوري فرانسه به خطر خواهد افتاد

، و هنگامی که لئوپولد، مهیندوك اتریش، یولیک را با قواي امپراطوري به تصرف ایاالت متحده هلند ملحق شد

  . درآورد، هانري آماده جنگ شد

سال (وي اگر چه در این زمان . آخرین سرگذشت عاشقانه او به طرز زیبایی با این نبرد نهایی قاطع هماهنگ بود

فته و فریفته دختري شانزده ساله به نام شارلوت دو پنجاه و شش ساله بود و به نظر پیرتر میآمد، سخت شی) 1609

شارلوت پیشنهادهاي او را نپذیرفت، ولی طبق دستور او حاضر شد با پرنس دوکنده جدید ازدواج . مونمورانسی شد

آیا تو آدم بسیار تبهکاري نیستی که میخواهی با : ((میگویند که معشوقهاش هانریت اینگونه او را سرزنش کرد. کند

کنده با عروس خود به )). پسر توست) شاهزاده(سرت همبستر شوي زیرا تو خوب میدانی که به من گفتی که او زن پ

ویلروا، وزیر . و هانري مشتاق بود که او را تعقیب کند، و مالرب اشتیاق پادشاه را به شعر درآورد ;بروکسل گریخت

ویلروا . فیلیپ سوم پادشاه اسپانیا، این تقاضا را نپذیرفتامور خارجه هانري، از آلبرت، آرشیدوك هلند، بر اثر تشویق 

به نظر میرسید که )). که ممکن است چهار رکن مسیحیت را در آتش بکشاند((تهدید کرد که جنگی بر پا خواهد شد

م از لحاظ هانري، این موضوع که بروکسل در سر راه یولیش قرار داشت، بسیار بجا بود، زیرا هانري هم آن دختر و ه

هانري گروهی از . متصرفات اسپانیا را به عنوان مقدمه تخریب امپراطوري و خوار کردن اسپانیا به دست میآورد
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جیمز، پادشاه . سربازان مزدور سویسی را گردآورد و در صدد برآمد که لشکري مرکب از سی هزار سرباز تشکیل دهد

. فرستدانگلستان، نیز قول داد که چهار هزار سرباز به یاري او ب

این شایعه را که زیبایی آن شاهزاده خانم باعث جنگ شده است پذیرفتند، و با . کاتولیکهاي فرانسه به وحشت افتادند

نگرانی بسیار دیدند که اکثر متفقین و سرداران پادشاه پروتستانند، و نمیدانستند که سرنوشت آیین کاتولیک و مقام 

ولیک آن توسط نواحی شمالی پروتستان و پادشاه هوگنو سابق فتح شود، چه پاپ، در اروپایی که نواحی جنوبی و کات

مالیاتهایی که براي به راه انداختن دستگاه این جنگ مخوف گردآوري شد، محبوبیت متزلزل هانري را . خواهد بود

د که در عین حال تقلیل داد، حتی درباریان از او روي برگرداندند و او را مرد احمقی دانستند که نمیتواند درك کن

پیشگوییهایی، که شاید جهت تحریک افراد تلقینپذیر صورت . نمیتوان هم عاشق پیشه بود و هم اسکندر کبیر

  . میگرفت، بدین مضمون در افواه شایع شد که وي بزودي کشته خواهد شد

تکاب جنایت به زندان افتاده وي، که به تهمت ار. شخصی به نام فرانسوا راوایاك، اهل آنگولم، این پیشگوییها را شنید

بود، همیشه در فکر فرو میرفت، خوابهایی میدید، به تحصیل الهیات میپرداخت، و رساالتی را که در دفاع از 

فرانسوا، که مردي قوي دست و ضعیف عقل بود، به این فکر افتاد که خداوند او . جبارکشی نوشته شده بودند میخواند

وي پس از رهایی از زندان به . یی و نجات فرانسه از بالي پروتستان انتخاب کرده استرا براي انجام دادن آن پیشگو

آنتراگ اقامت گزید، و اعتراف کرد که به فکر /اسکومان از دوستان هانریت د/در منزل مادام د). 1609(پاریس رفت 

از این قبیل اخطارها شنیده بود که ولی او به اندازهاي . هانري را از این خطر آگاه کردند. کشتن پادشاه افتاده است

روزي که هانري از کوچهاي میگذشت، راوایاك کوشید به او نزدیک شود، ولی سربازان او را از . توجهی به آن نکرد

وي گفت که میخواهد از پادشاه بپرسد آیا حقیقت دارد که او در صدد جنگ با پاپ است، و آیا . این عمل بازداشتند

ند که همه کاتولیکها را بکشند، پس از آن راوایاك خواست وارد صومعهاي شود و به یسوعیها هوگنوها در این فکر

. بپیوندد، ولی در این کار توفیق نیافت و به آنگولم بازگشت تا مراسم مربوط به عید قیام مسیح را به جاي آرد

د حاوي قطعهاي از صلیب عیسی آیینهاي مقدس را به جا آورد، و از راهبی کیسه کوچکی دریافت داشت که میگفتن

اسکومان اخطاري براي سولی فرستاد که او نیز /در این وقت مادام د. سپس کاردي خرید و به پاریس بازگشت. است

  . آن را به اطالع پادشاه رسانید

ملکه را به نیابت سلطنت در  1610در سیزدهم مه . هانري در صدد بود که به لشکریان خود در شالون بپیوندند

در روز چهاردهم، دوك دو واندوم، فرزند نامشروع او، از وي تقاضا کرد که در منزل بماند، زیرا . غیبت خود تعیین کرد

هانري بعد از ظهر تصمیم گرفت که سوار کالسکه . پیشگویی شده بود که در آن روز واقعه مهلکی روي خواهد داد

ضمنا براي آنکه از وجود او باخبر نشوند، نگاهبانان را )). بخوردهوایی ((شود و از سولی، که بیمار بود، عیادت کند و 

راوایاك، که قصر لوور را زیرنظر گرفته بود، در . مرخص کرد، ولی هفت تن از اعضاي دربار همراه او حرکت کردند

  . در نقطهاي در کوچه آهنفروشان، کالسکه براثر شدت عبور و مرور توقف کرد. دنبال کالسکه به راه افتاد

هانري تقریبا . راوایاك روي رکاب پرید و ضربهاي چنان کاري بر پادشاه وارد آورد که تیغه کارد در دل او فرو نشست

راوایاك پس از شکنجه شدن مسئولیت عمل خود را کامال به گردن گرفت، وجود هر گونه . در همان لحظه جان سپرد

ولی اظهار امیدواري کرد که خداوند آن را به عنوان  ;ردشریک جرمی را انکار کرد، و بر شدت عمل خود تاسف خو

اعضاي او را با چهار اسب از یکدیگر جدا کردند، و بدنش را در میدانی عمومی . خدمتی در راهی مقدس ببخشد

عده زیادي، یسوعیها را به تحریک قاتل متهم کردند و گفتند که کتاب درباره پادشاه در مورد جبارکشی . سوزاندند

یسوعیها در پاسخ اظهار داشتند که این کتاب در شورایی از یسوعیها که . در دکانهاي پاریس فروخته شده است علنا

سوربون یسوعیها را به داشتن اصول خطرناك متهم . تشکیل یافت مورد انتقاد قرار گرفت 1606در پاریس به سال 
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نیابت سلطنت را به عهده داشت، یسوعیها را از  ماري دومدیسی، که. کرد و کتاب ماریانا را رسما در آتش انداخت

  . حمله دشمنان محافظت کرد، و رهبري آنان را در امور مذهبی و سیاسی به عهده گرفت

عده کمی قتل او را به عنوان . فرانسه در نتیجه آخرین اقدام هانري و مرگ ناگهانی او متشنج و تقسیم شده بود

اما اکثریت عظیم ملت، خواه کاتولیک و خواه پروتستان، بر مرگ پادشاهی . تندعملی خدایی در دفاع از کلیسا میدانس

فرانسویها فقر و . که زحمات او در راه مردم به مراتب بیش از اشتباهات، حماقتها، و گناهانش بود اشک ریختند

ه بود، فراموش پریشانی، کشمکش مذهبی، فساد، و بیکفایتی کارمندان را، که هانري با تخت سلطنت به ارث برد

نکرده بودند، و در این هنگام ملتی را میدیدند که درست و منظم شده بود، باوجود مالیات سنگین ترقی میکرد، و به 

همچنین در کمال دلسوزي از سادگی . اندازه کافی قوي شده بود که با تسلط طوالنی اسپانیا به مبارزه برخیزد

و خوش طبعی او، شجاعت آمیخته به شادیش در جنگ، و مهارتش در پوشاك و گفتار و کردار هانري، بذلهگویی 

و در نتیجه اهمال خود در اصول اخالقی، هوسهاي عاشقانه او را، که مطابق سلیقه  ;دوستی و سیاست یاد میکردند

ین وي همچن. بنامد)) پادشاهی وظیفهشناس و با وفا و راستگو((هانري حق داشت خود را . خودشان بود، میبخشیدند

نقشه او جهت رساندن فرانسه به . انسانترین و مهربانترین پادشاه فرانسه به شمار میرود، نجات دهنده فرانسه بود

مرزهاي طبیعی آن شاید غیرعملی به نظر میآمد، ولی ریشیلو بیست سال بعد آن را تعقیب کرد، و لویی چهاردهم آن 

در انقالب کبیر فرانسه . خواندند)) هانري کبیر((تفقالقول او را پس از مرگ او، مردم اروپا م. را جامه عمل پوشانید

. همه پادشاهانی که پس از او روي کار آمده بودند محکوم شدند، ولی هانري چهارم همچنان در دل مردم جاي داشت
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فصل پانزدهم

  ریشلیو

1585 -1642  

  

I  -1624-1610: میان دو سلطنت   

ا دوباره گفتار هرج و مرجی کرد که علل متعدد آن را در کشمکش اشراف با مرگ ناگهانی هانري چهارم فرانسه ر

پادشاه، طبقات متوسط با اشراف، کاتولیکها با هوگنوها، روحانیان با دولت، لویی سیزدهم جوان با مادرش، و فرانسه 

را به صورت نظم نابغه مسحور کننده و شیطان صفتی که این هرج و مرج . با اتریش و اسپانیا باید جستجو کرد

درآورد، عکسالعمل اشراف را نقش بر آب کرد، هوگنوها را به جاي خود نشانید، کلیسا را تابع دولت ساخت، آلمان 

پروتستان را از اضمحالل نجات بخشید، قدرت خانواده محاصره کننده هاپسبورگ را درهم شکست، و تسلط 

کشیشی کاتولیک بود که بزرگترین، زیرکترین و . برقرار کرد پادشاهان فرانسه را در امور داخلی و سیاست اروپایی

  . ظالمترین سیاستمدار در تاریخ فرانسه به شمار میرود

یکی از نتایج سرگذشت غمانگیز هانري این بود که در زمان مرگش جانشین او لویی سیزدهم کودك هشت ساله 

بود که شجاعتش بیش از هشیاریش بود و میخواست  ناتوانی بود، و بیوهاي که نیابت سلطنت را به عهده گرفت زنی

امور دولتی را به دست عدهاي ایتالیایی، که مورد توجه او بودند، بسپارد، به شرط آنکه از همه لذایذ حیات بهرهمند 

این زن از نقشه هانري مبتنی بر مبارزه شدید با خانواده هاپسبورگ دست برداشت و، برعکس، در نتیجه تهیه . شود

بدین ترتیب بود که پسرش لویی با . یل ازدواج فرزندان خود با فرزندان فیلیپ سوم، فرانسه را با اسپانیا متحد کردوسا

ولی اراده ریشلیو نیرومندتر . آن دتریش، و دخترش با شخصی که در آینده به فیلیپ چهارم موسوم شد، ازدواج کرد

کونچینو کونچینی، زنش . لیور در خزانه باقی نهاده بودند 41345000هانري و سولی مبلغ . از این خون مخلوط بود

ایرنون، و سایر درباریان طماع در اطراف این گنجینه گرد آمدند و خود را براي استفاده از /الئونورا گالیگایی، دوك د

  . آن آماده کردند

، به امالك خود رفت، و به نوشتن سولی، اگر چه لب به اعتراض گشود، کاري از پیش نبرد، و ناچار با تنفر استعفا کرد

اشراف با دیدن بیکفایتی و فساد حکومت مرکزي فرصت را . خاطرات خود درباره پادشاه محبوب خویش پرداخت

از این رو خواستار تشکیل اتاژنرو شدند، زیرا . الطوایفی پیشین را به دست آورند غنیمت شمردند تا امتیازات ملوك

ولی هنگامی که اتاژنرو در . انند گذشته صدا و سالح آنها بر ضد سلطنت خواهد بودتصور میکردند که این مجلس م

این طبقه عبارت . در پاریس تشکیل یافت، اشراف از قدرت و پیشنهادهاي طبقه سوم مبهوت شدند 1614ماه اکتبر 

ضات انتخاب میشدند و نشان بود از توده غیر روحانی و بدون لقبی که در آن وقت، مانند امروز، نمایندگانش از میان ق

و روحانیان، که به نسب و تدهین بیش از ثروت و قانون اهمیت میدادند، . دهنده قدرت و امیال طبقه متوسط بودند

طبقه . از به ارث رسیدن مناصب قضایی که باعث ایجاد طبقهاي اشرافی و رقیب از قضات میشد در خشم بودند

است که در باره هدایا و مستمریهاي گزافی که اشراف دریافت میداشتند سومی تالفی به مثل کرد و از دولت خو

اجراي فرمانهاي شدید  ;همچنین خواست که معایب و نقایص موجود در کلیسا رفع شود ;تحقیقاتی به عمل آورد

مالیات کلیسا که خود  ;روحانیان نیز مانند سایر مردم تابع یک قانون باشند ;شوراي ترانت در فرانسه موقوف شود

و روحانیان بدون دریافت پول مردم را غسل تعمید بدهند و عقد ازدواج  ;نمیپردازد نتواند مستغالتی بدست آرد

گذشته از این، از قدرت مطلق و حق االهی پادشاهان به سلطنت دفاع کردند و گفتند . ببندند و مردگان را دفن کنند
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این خود انقالبی . د، و پاپها نمیتوانند آنان را از سلطنت براندازندکه اشراف حق ندارند آنان را تابع اراده خود کنن

بیشتر این قولها و ). 1615مارس (این نمایندگان مزاحم با قول و وعده آرام شدند و انجمن منحل شد . نابهنگام بود

ان و روحانیان همگی ها به دست فراموشی سپرده شد، هرج و مرج اداري ادامه یافت، و تا روزي که پادشاه و اعی وعده

. از میان رفتند، مجلس دیگري تشکیل نشد 1789در انقالب 

با وجود این، روحانیان کاتولیک فرانسه خود را به طرزي موثر و واقعی اصالح کردند و افتخاري براي خود به دست 

از این معایب ناشی از  آوردند این عده همیشه مسئول معایبی نبودند، که باعث خرابی کلیسا میشدند، زیرا بسیاري

انتصاب اسقفها و راهبان بزرگ توسط پادشاه و اشرافی بود که نیمه مشرك بودند و گاهی نیز اعتقاد مذهبی کاملی 

هانري چهارم به سولی پروتستان چهار صومعه به منظور تامین مخارج شخصی او داد و کوریزاند، معشوقه . نداشتند

ها و  اشراف، مقامات اسقفی و ریاست صومعه. ا در شاتیون سور سن گذاشتخود را در راس دیر زنان تارك دنی

از آنجا . هاي زنان تارك دنیا را به فرزندان جوان، کودکان نامشروع، سربازان دلیر، و زنان محبوب خود میدادند جایگاه

ودند، مدارس کمی جهت که فرمانهاي شوراي ترانت در مورد اصالحات دینی هنوز در فرانسه مورد قبول واقع نشده ب

که قادر به خواندن کتاب نماز به زبان التینی و فراگرفتن  تراشیدهايهر جوان سر . تعلیم کشیشان وجود داشتند

ود مردان جهاندیدهاي و بسیاري از اسقفها، که پیش از نیل به مقام خ ;مبادي لیتورژي بود، میتوانست کشیش شود

نام کشیش : ((یکی از کشیشان گفته است. بودند، اشخاص کم سواد و کم اعتقاد را جامه کشیشی میپوشاندند

:سن ونسان دوپل گفته است.)) مترادف با جهل و فسق شده است

مسئله با تاسیس کشیشی به نام بوردواز به جنبه اخالقی .)) بدترین دشمنان کلیسا همانا کشیشان بیکفایت آنند((

توجه کرد، که برطبق آن همه کشیشان یک ناحیه میبایستی به سادگی زندگی کنند و نسبت به )) جامعه کشیشان((

را، بر اساس )) جماعت نمازخانه کوچک((کشیشی دیگر به نام برول  1611تعهدات خود وفادار باشند، در سال 

ا برپا شده بود، به وجود آورد که به صورت مدرسهاي جهت تشکیالت مشابهی که توسط قدیس فیلیپ نري در ایتالی

کشیشی به نام ژان اولیه فرقه  1641در سال . کشیشان جوانی درآمد که خواهان تعلیم و سرسپردگی بیشتري بودند

مدرسه و کلیساي سن  1646و در سال  ;سولپی سین را تشکیل داد تا مردان را جهت کشیش شدن تربیت کند

را به )) جماعت مسیح و مریم((کشیش دیگري به نام ژان اود  1643در سال . پاریس تاسیس کردسولپیس را در 

بدین ترتیب بود که اشخاصی مانند بوسوئه، بوردالو، و . وجود آورد تا افراد را براي کشیش شدن و تبلیغ آماده سازد

  . چهاردهم به منصه ظهور رسید مالبرانش در نسلهاي بعد به وجود آمدند و قدرت عظمت کلیسا در زمان لویی

زنان تارك دنیا از فرقه اورسوین در حدود سال . هاي جدید مذهبی باعث ظهور و احیاي تقواي مردم شدند فرقه

وارد فرانسه شدند، به تربیت دختران پرداختند، و ظرف یک قرن داراي هزار منزل و سیصد و پنجاه جماعت  1600

در اسپانیا توسط خوان د دیوس تشکیل شده بود، از سوي ماري  1540ه در سال ، ک))برادران رحمت((فرقه . شدند

ژان  1610بیمارستان برپا کرد در سال  30دو مدیسی در فرانسه مورد استقبال قرار گرفت، و پس از مدت کوتاهی 

جه به بیماران و را براي تو)) جماعت بازرسان بانوي ما((فرمیو بارون دو شانتال، با کمک قدیس فرانسواي سالی، 

هاي آن به  یکی از شعبه 1700در  ;این فرقه در حدود صد صومعه، داشت 1640مستمندان تشکیل داد، در سال 

در حدود هشتاد هزار  1600روي هم رفته در فرانسه سال . تنهایی داراي چهارصد سازمان براي زنان تارك دنیا شد

یکی از آنان، موسوم به . ن هفدهم دو نفر داراي اهمیت بسیارنددر احیاي آیین کاتولیک در قر. راهبه وجود داشت

وي در پادوا به تحصیل . قدیس فرانسواي سالی، نام خود را از محل تولد خود در مجاورت آنسی در ساووا گرفت

ولی مذهب در خون او بود، پس کشیش شد و در صدد برآمد . حقوق پرداخت و در زمره ماموران سناي ساووا درآمد
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به آیین کالون گرویده بود، به  1535کار دشوار کاتولیک کردن ناحیه شابله در جنوب دریاچه ژنو را، که از سال  که

  . عهده بگیرد

ولی بیشتر  ;ظرف پنج سال این تعهد را انجام داد و جمعی را که حاضر به تغییر مذهب خود نمیشدند تبعید کرد

فرانسواي سالی پس از آنکه به . ر موثر خویش، به آیین کاتولیک درآوردآنان را، با تقوا و پرهیزگاري و صبر و تدبی

هنگامی که به پاریس رفت، زنان اشراف از شدت . مقام اسقفی رسید، خود را وقف تربیت کودکان و اشخاص بالغ کرد

خدمات قدیس  .احترامی که نسبت به او داشتند، شیفته و فریفته او شدند، و تا مدتی تقوا و پرهیزگاري مرسوم شد

به طریقی وارد  ;وي در آغاز به کار خوك چرانی اشتغال داشت. ونسان دو پل مسیرهایی داشت که کمتر عادي بودند

پدرش، که مانند هر فرد کاتولیک دیگري مایل بود با وقف یکی از . مدرسهاي متعلق به فرانسیسیان در گاسکونی شد

ت برساند، دو راس از گاوهاي خود را فروخت تا پسر را براي تحصیل کودکان خود به کلیسا خانواده خود را به بهش

در سفري که در مدیترانه ). 1600(الهیات به دانشگاه تولوز بفرستد، در اینجا بود که ونسان جامه کشیشان در بر کرد 

به پاریس رفت، و به اما از آنجا گریخت، . میکرد، به دست دریازنان گرفتار آمد و در تونس به عنوان برده فروخته شد

عنوان پیشنماز مخصوص مارگو، زن مطلقه هانري پادشاه فرانسه، و سپس به عنوان راهنماي روحانی مادام دوگوندي، 

با پولهایی که این زن در اختیار او گذاشت، هیئتهایی براي تبلیغ به میان کشاورزان فرستاد و، تقریبا . به کار پرداخت

و براي آنکه این گونه انجمنها  ;براي یاري به مستمندان محلی تشکیل داد)) من رحمتانج((پس از هر تبلیغی، یک 

این اسم از صومعه سن . را به وجود آورد که غالبا به نام الزاریستها موسومند)) جماعت کشیشان مبلغ((ادامه یابند، 

اما از آنجا که آقاي گوندي فرمانده . الزاروس، که اکثر اوقات مرکز فعالیتهاي آنان در پاریس بود، گرفته شده است

کشتیهاي شراعی فرانسه بود، ونسان در صدد برآمد که در میان محکومانی که در آن کشتیها کار میکردند به تبلیغ 

و چون از دیدن سختیها و بیماریهاي آنها به وحشت افتاده بود، چند بیمارستان براي آنها در پاریس و  ;بپردازد

همچنین زنان متمول را بر آن . وجدان فرانسویها را براي رفتار بهتري با زندانیان به رقت درآوردمارسی تشکیل داد و 

گذشته از این، مبلغ هنگفتی براي تقسیم میان نیازمندان تهیه . داشت که در بیمارستانها مراسم مذهبی برپا دارند

ونسان مایل . را تشکیل داد)) خواهران نیکوکار((، جمعیت ))خانمهاي نیکوکار((کرد و، براي نظارت در آن و یاري به 

آنان اکنون به نوع بشر و کلیساي خود در بسیاري از نقاط  ;نامیده شوند)) دختران نیکوکار((بود که این خواهران 

  . کنند جهان خدمت می

دار بود، در ، که قیافهاي غیر جالب و جامهاي فقیرانه داشت و شبیه ربنی پرچین و چروك و ریش))آقاي ونسان((

  . نتیجه زحمات خود براي مستمندان و بیماران و جانیان، تقریبا همه کسانی را که با او آشنا بودند شیفته خود ساخت

هایی براي پیرمردان و پیرزنان  خانه ;هایی به وجود آورد ها، و مدرسه بیمارستانها، نوانخانه ;وي مبالغ زیادي تهیه کرد

در ذکر نیکوکاریهاي او کتابهاي فراوانی . کشیشان و اشخاص غیرروحانی ترتیب داد هایی براي و پناهگاه ;ساخت

و محاصره پاریس، ونسان در کار تغذیه پانزده هزار فقیر  16481653در جریان فروند، به سالهاي . نوشته شدهاند

شت که شرط دریافت غذا اما در اینجا اصول مذهبی بر صدقه و نیکوکاري غالب آمد، زیرا وي اعالم دا. نظارت کرد

ونسان در مبارزه بر ضد پور روایال شرکت کرد، ولی کوشید که زجر و تعقیب . اظهار ایمان به مذهب کاتولیک است

پس از درگذشت او، نیمی از اهالی پاریس بر مرگش گریستند و، هنگامی که کلیسا او . هاي آن را تخفیف دهد راهبه

. شنودي کردندرا جزو قدیسین شمرد، همگی اظهار خ

بر اثر زحمات او و فرانسواي سالی، اقدامات خستگیناپذیر یسوعیها، و خدمات پرشور عده بیشماري از زنان، مذهب 

هاي تارك  کاتولیک در فرانسه زمان لویی سیزدهم قدرت خود را بازیافت، و جمعی در راه آن فداکاري کردند، فرقه

اي زنان تارك دنیا اصالح شدند، پور روایال و قدیسان یانسنی آن به کار دنیا به انضباط سابق خود بازگشتند، دیره
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پادشاه جوان، که همعصر با . رازوري طرفداران تازهاي یافت، و گروهی مجذوب مشاهده مستقیم خدا شدند. پرداختند

که میل و عالقه او این شور و هیجان بود، فرانسه را رسما تحت حمایت مریم عذرا نهاد، و در اعالمیهاي چنین نوشت 

هاي شبگرد، مانند همکاران خود در قرون  شحنه.)) وارد بهشت شوند) پادشاه(همه اتباع با وفاي او ((به این است که 

  : وسطی، هر بامداد پاریسیها را از خواب بیدار میکردند و آنان را وا میداشتند که براي مردگان دعا کنند و بگویند

اما اختالف مذاهب همچنان به . ر شوید و به خاطر مردگان به درگاه خداوند دعا کنیداي مردمی که خفتهاید، بیدا

، برخالف دینداري خود، در کمال وفاداري از فرمان نانت طرفداري )مدیچی(ماري دو مدیسی . سختی ادامه یافت

ده او، و روحانیان کاتولیک از پاپ، فرستا. میکرد، ولی نه کاتولیکها و نه هوگنوها حاضر به قبول عقاید یکدیگر نبودند

کاتولیکها، هر جا اکثریت داشتند، از اجراي مراسم مذهبی . دولت به سبب آزاد گذاشتن بدعتگذاران انتقاد میکردند

کودکان را بزور از . هاي آنان را ویران میکردند، و حتی آنها را میکشتند پروتستانها جلوگیري میکردند، کلیساها و خانه

ان پروتستان به این بهانه میگرفتند که والدینشان آنان را، علیرغم میل فرزندانشان، از کاتولیک شدن پدران و مادر

  . پروتستانها نیز در هرجا که اکثریت داشتند، تالفی به مثل میکردند. بازمیدارند

لت خواستند همچنین از دو. آنها اجراي مراسم قداس را در دویست و پنجاه شهر تحت نفوذ خویش موقوف ساختند

ها را مسخره میکردند، به هم میزدند،  آنان این دسته ;که مانع دسته راه انداختن کاتولیکها در اراضی پروتستانها شود

پروتستانها را از شرکت در مراسم غسل تعمید یا ازدواج یا تدفین باز میداشتند، و  ;و گاهی بدانها حمله میبرند

جراي مراسم مذهبی درباره پدران و مادرانی که فرزندانشان با کاتولیکها ازدواج کشیشان آنها اعالم میکردند که از ا

اگر چه کاتولیکها به ظاهر : ((شخص مشهوري، که از قیود مذهبی رسته بود، گفته است. کنند، خودداري خواهند کرد

ستان در جلوگیري از مخالفان کشیشان پروت)). متعصبتر از پروتستانها بودند، پروتستانها متعصبتر از کاتولیکها شدند

به ((و انتقادات با کشیشان کاتولیک رقابت میکردند، ژرمی فریه را، که اجتماعات کلیسایی را به سخره گرفته بود، 

کتابهاي آنان از ((هاي خود چنان به آیین کاتولیک تاختند که  ولی او را نسوزاندند، و در نوشته)) شیطان سپردند

هوگنوها، که از الغاي .)) نظیر داشته است، و مسلما تندتر از آنها به وجود نخواهد آمد لحاظ شدت انتقاد کمتر

احتمالی فرمان نانت بیم داشتند و از اتحاد فرانسه با اسپانیا خشمگین بودند، در صدد برآمدند آن قسمت از فرانسه را 

فوظ دارند، و از خود لشکر و قوانینی که تحت تسلط خود داشتند از لحاظ سیاسی مستقل کنند، از لحاظ نظامی مح

، از اینکه موفق به یافتن کلیساي کاتولیکی نشد )1620(وقتی که لویی سیزدهم از شهر پو دیدن کرد . داشته باشند

این پادشاه جوان با خشمی آمیخته به وحشت به . که در آن مراسم عبادت را به جاي آورد دچار وحشت گشت

وي با نگرانی در . د نه تنها باعث اختالف افراد، بلکه موجب تقسیم فرانسه شودمذهبی مینگریست که ممکن بو

جستجوي کسی در میان درباریان خود برآمد که اراده آهنینی داشته باشد و بتواند هرج و مرج خطرناکی را که از 

  . عقاید و قواي مختلف به وجود آمده بود به صورت ملتی مقتدر و متحد درآورد

II -زدهم لویی سی  

وي از پدري . این پادشاه خود میدانست که سالمت جسمانی و قوت عقالنی الزم را براي مقابله با این دشواریها ندارد

ها، و نقصی در  به وجود آمد که شاید بر اثر افراط در شهوترانی ضعیف شده بود، و از این رو از بیماري سل، تورم روده

و از این رو آهنگ میساخت و  ;ه، به علت ضعف، از ورزش محروم شده بودلویی مدتی بود ک. سخن گفتن رنج میبرد

توارث و بیماري چهره و . مینواخت، نخود براي فروش پرورش میداد، کمپوت میساخت، و به آشپزها کمک میکرد

ه آویزان اندامی زیبا براي او باقی نگذاشت، زود الغر شده بود، بینی و سري بیش از حد بزرگ داشت، و لب زیرینش ک

و صورت دراز و چهره سربی رنگ او با لباسهاي بیجلوهاش، که آنها را مخصوصا  ;بود باعث میشد که دهانش باز بماند

وي از دست پزشکانش کمتر از دست طبیعت رنج نکشید، زیرا آنان ظرف یک سال . انتخاب میکرد، تناسب داشت
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. قیه کردند و دویست و دوازده گونه دوا به حلق او ریختندچهل و هفت بار او را حجامت و دویست و پانزده بار تن

لویی هر وقت میتوانست، به ورزش و شکار میپرداخت، به لشگریان خود میپیوست، در هواي آزاد میخفت، از غذاي 

  . ساده سربازان میخورد، و بدین ترتیب توانست زنده بماند

رده بود، از تحصیل تنفر داشت و ظاهرا هرگز هیچ کتابی جز از آنجا که در کودکی از دست آموزگاران خود کتکها خو

لویی هر روز در ساعات شرعی به عبادت میپرداخت و اصول مذهبی را، که در آغاز جوانی فرا گرفته . دعا نمیخواند

. بود، بدون چون و چرا قبول داشت، و همیشه همراه جماعتی که نان مقدس را حمل میکردند تا آخر حرکت میکرد

خجول و رازپوش و عبوس . هگاهی نیز اخالق او، که اساسا خوب بود، بر اثر تمایلی عصبی به قساوت، خراب میشدگا

مادرش او را ناقص عقل میدانست، به او توجه . بود، و به دنیایی که او را دوست نداشته بود چندان عالقهاي نداشت

خاطره پدر را . و نیز عکسالعمل نشان داد، از مادر متنفر بودا. نمیکرد، و علنا از برادر جوانترش گاستون حمایت میکرد

لویی سیزدهم از زنان متنفر بود و، پس از چندي که به زیبایی مادموازل دواتفور محجوبانه نگریست، . گرامی میداشت

بستر او  وي، که از لحاظ سیاسی با آن دتریش ازدواج کرده بود، با اکراه به. عشق خود را متوجه مردان جوان کرد

درباریان به او توصیه میکردند . میرفت، و هنگامی که این زن سقط جنین کرد، تا سیزده سال دیگر به او دست نزد

سپس در سی و هفت سالگی به تقاضاي فرانسویها در . هاي دیگري داشت که معشوقهاي اختیار کند، ولی او سلیقه

د، و آن دتریش حق شناس لویی چهاردهم را به جهانیان مورد داشتن یک ولیعهد تن در داد و دوباره کوشش کر

. اورلئان را آورد که مانند پدر به زیبایی مردان توجه داشت/دو سال بعد نیز فیلیپ اول د) 1638. (عرضه داشت

در زمانی که شانزده سال بیش نداشت، ناگهان از گستاخی و . لویی سیزدهم تا حدي داراي صفات پادشاهی بود

، و هنگامی که ملکه مادر علیه )1617(کونچینی خسته شد، و نهانی دستور داد که او را به قتل برسانند  اختالسهاي

آلبر را، که آن سیاست را توصیه /و شخصی به نام شارل د ;قتل محبوب خود اعتراض کرد، او را به بلوا تبعید نمود

ن پادشاه، بر اثر اصرار این دوك و پاپ پاولوس ای. کرده بود، صدراعظم خود ساخت و به او لقب دوك دو لوین داد

هنگامی که اهالی بئارن این دستور . پنجم، دستور داد که هوگنوها همه اموالی را که از کلیسا گرفته بودند پس بدهند

را نادیده گرفتند، وي به آن ایالت رفت، مردم را به اطاعت خود واداشت، و بئارن و ناوار را، که روزگاري قلمرو 

مجمع عمومی  1620ولی در سال  ;هوگنوها مقاومت آنی نکردند. خصی پدرش بود، تحت فرمان خود درآوردش

هوگنوها، که در محکمترین شهر آنها یعنی الروشل تشکیل جلسه داده بود، در صدد برآمد که اموال مسترد شده را 

گذشته از این، فرانسه را به هشت . ساپس بگیرد، و اظهار داشت که اموال مذکور به مردم تعلق دارد نه به کلی

در . تقسیم کرد، و براي هر یک از آنها مدیر عمده و شورایی گماشت تا به گردآوري مالیات و سرباز بپردازند)) دایره((

 1621در آوریل . این وقت لویی اظهار داشت که فرانسه نمیتواند وجود کشور دیگري را در کشور خود تحمل کند

هاي پروتستان وارد عمل  ندهی یک لشکر و سردارانش به فرماندهی سه لشکر دیگر بر ضد قلعهخود وي به فرما

. چند قلعه پروتستانها تسلیم شدند، ولی مونتوبان، تحت رهبري هانري دوك دو رو آن، با موفقیت مقاومت کرد. شدند

منعقد شد،  1622اکتبر  9که در  عهدنامه صلح،. بر اثر بیکفایتی سرداران، جنگ مدت یک سال و نیم ادامه یافت

طی این جنگها . تشکیل انجمنهاي پروتستانها را ممنوع ساخت، ولی مونتوبان و الروشل را در اختیار هوگنوها گذاشت

. و ریشلیو زمام امور را به دست گرفت) 1621(بود که لوین درگذشت 

III -  کاردینال و هوگنوها  

مادر آرمان . د در آن روزها جزو طبقه اشراف بودن به این هدف کمک میکردانسان چگونه میتواند به اوج ترقی برس

ژان دو پلسی دو ریشلیو دختر وکیلی در پارلمان پاریس بود، و پدرش سینیور دو ریشلیو رئیس کل خلوت هانري 

به پادشاه  خانواده قدیمی پواتو این حق را به دست آورده بود که انتصاب شخصی را جهت اسقفی لوسون. چهارم بود
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ریشلیو، که براي نیل به ). 1606(آرمان در بیست و یک سالگی بدین ترتیب توسط هانري انتخاب شد . توصیه کند

مقام اسقفی دو سال از حد معمول جوانتر بود، به رم شتافت، در مورد سن خود دروغ گفت، و در برابر پاپ پاولوس 

ریشلیو، پس از انجام . راد کرد که پاپ آن مقام را به او تفویض نمودپنجم چنان نطق فصیح و غرایی به زبان التینی ای

پاپ نیز تقاضاي او را پذیرفت و . این کار دشوار، به دروغ خود اعتراف کرد، و از پاپ خواست که گناهش را بیامرزد

محلهاي )) فقیرترین و کثیفترین((اسقف جوان محل خدمت خود را .)) این جوان متقلب بزرگی خواهد شد: ((گفت

فرانسه میدانست، ولی چون در خانواده او پولی یافت میشد، وي پس از مدت کوتاهی توانست ظروف نقره و یک 

ریشلیو کار خود را سرسري نگرفت، بلکه در کمال جدیت مشغول انجام دادن وظایف خود شد، . کالسکه تهیه کند

هنگامی که روحانیان پواتو در . هر فرصتی استفاده کند ضمنا وقت آن را یافت که از اشخاص متنفذ تملق بگوید و از

در آن شورا قیافه موقر، اندام بلند و . ، ریشلیو را انتخاب کردند)1614(صدد برآمدند نمایندهاي به اتاژنرو بفرستند 

ظریف، و استعداد نسبی قضایی او در درك صریح قضایا و تقدیم آن به وجهی موثر، همگان، مخصوصا ماري 

). 1616(به وسیله این زن و کونچینی بود که ریشلیو به وزارت کشور انتخاب شد . یسی، را تحت تاثیر قرار داددومد

سال بعد، کونچینی کشته شد و ریشلیو مقام خود را از دست داد، و پس از مدت کوتاهی در خدمت ملکه مادر که به 

ئه جهت فرار بود، ریشلیو به جرم شرکت در آن به چون ماري مشغول توط. بلوا تبعید شده بود، به لوسون بازگشت

اما حتی . در اینجا چنین به نظر میرسید که پیشه سیاسی او به پایان رسیده است). 1618(آوینیون تبعید شد 

دشمنانش استعداد او را تصدیق میکردند و وقتی که ماري دومدیسی در دل شب از پنجره قصر خود در بلوا بیرون 

از اشراف شورشی پیوست، دوك در لوین آن اسقف جوان را به حضور خواند و او را مامور کرد که  آمد و به گروهی

وي در این کار توفیق یافت، لویی کاله . ملکه را به پیش گرفتن راهی عاقالنه و بازگشتن به نزد پادشاه وا دارد

پس از مدت کوتاهی برتري فکر و اراده  .کاردینالی را براي او تهیه کرد، و او را به عضویت شوراي دولتی درآورد

. در سی و نه سالگی به نخستوزیري رسید 1624ریشلیو آشکار شد، و در ماه اوت 

پادشاه او را داراي هوش واقعی و هدف روشن میدید و میدانست که وي در تعقیب هدفها مصر است، براي رسیدن به 

قد این صفات بود، ولی هوش آن را داشت که راهنمایی کاردینال آنها وسایل مختلف به کار میبرد، و حال آنکه خود فا

ریشلیو در خاطرات خود مطلبی بدین مضمون از . را در امر سه گانه مطیع ساختن هوگنوها، اشراف، و اسپانیا بپذیرد

بزرگ قبول اینکه به دیگران اجازه اظهار نظر بدهند، جزو کوچکترین صفات پادشاهان : ((راه قدردانی گفته است

لویی همیشه با وزیر خود موافق نبود، گاهی او را سرزنش میکرد، همیشه به وي حسد میبرد، و .)) محسوب نمیشود

ولی چگونه میتوانست مردي را عزل کند که قدرت او را در فرانسه و . گاهگاهی نیز به فکر معزول کردن او میافتاد

. میکرد روحیه کاردینال ضمن معامله او با مذاهب آشکار شد اروپا برقرار میساخت و بیش از سولی مالیات گردآوري

ولی توجهی . وي اصول کلیسا را بی چون و چرا پذیرفت و خرافاتی را که از چنان فکر نیرومندي بعید بود بدانها افزود

سه را در قبال رم گذشته از این، آزادیهاي کلیساي فران. به طرفداران پاپ که میگفتند پاپها برتر از پادشاهانند نمیکرد

حفظ کرد، در امور غیرروحانی کلیسا را با همان جدیت انگلیسیها به اطاعت دولت درآورد، و شخصی به نام پدر 

عقیده داشت که . کوسن را، که به عنوان کشیش مخصوص پادشاه در سیاست دخالت کرده بود، از فرانسه بیرون راند

هایی که به خاطر فرانسه منعقد ساخت بدون توجه به  عهدنامه ;دهیچ مذهبی نباید مانع اجراي امور دولتی شو

  . پروتستان یا کاتولیک بودن کشورها بود

این فرقه، با وجود . ریشلیو اصول خود را در مورد هوگنوهایی که در امور سیاسی دخالت میکردند به دقت به کار برد

. ارت بازرگانان، وزیران، و سرداران درآورده بودند، الروشل را به صورت شهري کامال مستقل تحت نظ1622صلح سال 

بازرگانان از طریق این بندر سوقالجیشی با دنیا روابط تجاري داشتند، و دریازنان از آنجا جهت کسب غنیمت یا ضبط 
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از طریق این بندر بود که هر دشمن فرانسه در صورت موافقت . کشتیها، حتی کشتیهاي فرانسوي، حرکت میکردند

وي قول داده بود که قلعه لویی را، . لویی سیزدهم نیز عهدنامه را نقض کرده بود. ا میتوانست وارد کشور شودهوگنوه

ولی در عوض آن را مستحکم کرده و ناوگانی در بندرگاه مجاور . که همیشه الروشل را تهدید میکرد، ویران سازد

، سینیور دو سوبیز، با فرماندهی یک دسته از )هانريبرادر (بنژامین دورو آن . موسوم به لو بالوه گرد آورده بود

، ریشلیو )1625(کشتیهاي هوگنوها، ناوگان سلطنتی را تصرف کرد و آنان را با فتح و پیروزي به الروشل کشاند 

. کشتیهاي دیگري ساخت، لشکري فراهم آورد، و همراه پادشاه به محاصره شهر مستحکم هوگنوها شتافت

. ینگم را راضی کرده بود که ناوگانی مرکب از صد و بیست کشتی جهت حفاظت آن شهر بفرستدسوبیز، دیوك آو باک

هاي شاهی در جزیره ره چنان آسیب دیدند که در  کشتیهاي مزبور حرکت کردند، ولی از شلیک توپهاي واقع در قلعه

دشاه بیمار خود رهبري لشکر را در این ضمن، ریشلیو، که به جاي پا). 1627(کمال شرمساري به انگلستان بازگشتند 

هاي خشکی را که به الروشل منتهی میشدند، تصرف کرده بود و فقط میبایستی آن را از  به عهده گرفته بود، تمام راه

از این رو به مهندسان و سربازان خود دستور داد که لنگرگاهی مصنوعی از سنگ و آجر به . راه دریا محاصره کند

این امواج، . جاه متر در سراسر مدخل بندر بسازند و فقط دهانهاي براي حرکت موجها بگذارندطول هزار و پانصد و پن

که به ارتفاع دوازده پا برمیخاستند و میافتادند، به اندازهاي نیرومند بودند که آن تعهد به نظر غیرقابل اجرا میآمد، و 

پادشاه از این مبارزه، که بدون خونریزي ادامه . هر روز نیمی از سنگهایی که کار گذاشته بودند به دریا میریخت

بسیاري از درباریان انتظار داشتند که وي ریشلیو را، به سبب ناتوانیش در . مییافت، خسته شد و به پاریس رفت

حمله براي گشودن شهر، معزول کند، ولی سرانجام آن لنگرگاه مصنوعی ساخته شد و کار خود را طبق برنامه آغاز 

 45آنان . فقط توانگران بودند که میتوانستند کمی گوشت بخرند. ز جمعیت الروشل از گرسنگی مردندنیمی ا. کرد

ژان گیتون، شهردار الروشل، تهدید کرد که . لیور براي خرید یک گاو میپرداختند 2000براي خرید یک گربه و  لیور

با وجود این، شهر، پس از سیزده ماه . از تسلیم شدن به میان آورد، به زخم دشنه او کشته خواهد شدهر کس سخن 

ریشلیو سوار بر اسب به شهر درآمد و سربازانش به ). 1628اکتبر  30(تحمل بیماري و قحطی، از راه یاس تسلیم شد 

ودي کامل هوگنوها بودند و چون فرسوده شده نیمی از فرانسویها جدا خواستار ناب. عنوان خیرات نان توزیع کردند

ریشلیو آنان را با شرایط صلحی که در نظر کاتولیکها به طور . بودند، کاري جز دعا کردن نمیتوانستند انجام دهند

ها و دیوارهاي خود را از دست  الروشل استقالل خود و همچنین قلعه. توهین آمیزي مالیم بود دچار شگفتی ساخت

و مال اهالی آن محفوظ ماند، و به سربازان هوگنویی که زنده مانده بودند اجازه داده شد که با اسلحه  داد، ولی جان

سایر شهرهاي هوگنوها پس از . خود عزیمت کنند، و اجراي آزادانه مراسم جهت پروتستانها و کاتولیکها تضمین شد

لی که پروتستانها از کاتولیکها بزور گرفته بودند به قرار شد اموا. آنکه تسلیم شدند، امتیازات مشابهی دریافت داشتند

لیور از دولت  200000صاحبان اصلی مسترد شوند، ولی کشیشان هوگنو، که به طور موقت آواره شده بودند، مبلغ 

همه کسانی که در شورش . کمک دریافت داشتند، و مانند روحانیان کاتولیک از پرداخت مالیات سرانه معاف شدند

، جزئیات )1629ژوئن  28(، که از طرف ریشلیو صادر شد ))فرمان رحمت((طبق . ه بودند بخشیده شدندشرکت کرد

فرمان نانت هانري چهارم تایید گشت، مناصب نظامی اعم از بحري و بري، و همچنین مقامات اداري، بدون توجه به 

هاي فرانسه به دنبال سرداران پروتستانی اروپاییان از اینکه میدیدند کاتولیک. مذهب، در اختیار همگی قرار گرفت

: ریشلیو گفته است. مانند تورن، شومبرگ، و هانري دورو آن میافتند و به آنان احترام میگذارند سخت تعجب کردند

این کاردینال .)) از آن وقت به بعد اختالفات مذهبی هرگز مانع از آن نشد که به هوگنوها همه گونه خدمت بکنم((

و فراستی که متاسفانه لویی چهاردهم فاقد آن بود، مانند کولبر اهمیت اقتصادي عظیمی را که  بزرگ، با هوش
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این فرقه دست از شورش برداشتند و مساعی خود را در صلح و صفا وقف . هوگنوها براي فرانسه داشتند تصدیق کرد

. تجارت و صنعت کردند و بیش از پیش به ترقیاتی نایل آمدند

IV - اشرافکاردینال و  

ملوکالطوایفی به . ریشلیو با تصمیم مشابه و مالیمت کمتري علیه اشراف، که مانع از وحدت فرانسه بودند، قیام کرد

اشراف . اشراف براي نظارت در حکومت مرکزي در جنگهاي مذهبی شرکت کرده بودند. هیچ وجه پایان نیافته بود

ي خصوصی، و قضات خود را حفظ کرده بودند، و با یکدیگر هاي مستحکم، نیروهاي مسلح، دربارها بزرگ هنوز قلعه

همچنین کشاورزان را در اختیار خود داشتند و از بازرگانانی که از طریق قلمرو آنها . نیز به جنگ میپرداختند

فرانسه، که به سبب وجود ملوکالطوایفی . کاالهاي خود را حمل میکردند باجهایی میگرفتند که مانع از تجارت میشد

اختالف مذهبی تجزیه شده بود، هنوز داراي ملتی نبود، زیرا در این کشور اجتماع ناپایدار و آشفتهاي مرکب از  و

بارونهاي نیمه مستقل وجود داشت که قادر بودند در هر لحظه اوضاع اقتصادي و صلح کشور را دچار هرج و مرج 

که حکومت را مادامالعمر از آن خود میدانستند، و آنان بسیاري از ایاالت تحت تسلط دوکها و بارونهایی بودند . کنند

  . را به فرزندان خود انتقال میدادند

درمان عملی این هرج و مرج ضعیف کننده متمرکز کردن اختیار و قدرت در ((ریشلیو چنین میپنداشت که تنها 

دي به شهرداریها خودمختاري میتوان تصور کرد که وي قادر بود، براي استقرار این وضع، تا ح. دست پادشاه است

. دهد، ولی نمیتوانست کمونهاي قرون وسطایی را که متکی بر اصناف و اقتصاد محلی حمایت شده بودند احیا کند

تغییر بازار از صورت شهري به صورت ملی باعث خرابی اصناف و کمونها شده بود، و این خود، به جاي قوانین محلی، 

براي کسانی که فقط انتظار وضع امروزي را داشتند، استبداد پادشاه، مطابق میل  .داشتاحتیاج به قوانین مرکزي 

در نظر تاریخ و در نظر اکثر فرانسویها در قرن هفدهم، استبداد پادشاه به منزله . ریشلیو، استبدادي ارتجاعی بود

فرانسه . ظلم و ستم اشراف را از میان میبرد، و حکمروایی را به صورتی واحد درمیآورد تحول آزادکنندهاي بود که

براي دموکراسی آماده نبود، زیرا بیشتر مردم آن از لحاظ خوراك و پوشاك در مضیقه بودند، سواد نداشتند، در میان 

شهرها در دست . اب جنایت بودندجهل و خرافات دست و پا میزدند، و بر اثر داشتن اعتقادات جزمی حاضر به ارتک

این عده، که در هر قدم با امتیازات اشراف . پیشهورانی بودند که قضایا را از لحاظ سود یا زیان خود میسنجیدند

مواجه میشدند، حاضر نبودند که با اشراف کوچکتر، چنانکه در انگلستان دیده شد، متحد شوند تا پارلمانی به وجود 

فرانسه نماینده مردم نبودند و به وضع قوانین نمیپرداختند، )) پارلمانهاي. ((پادشاه را بگیردبیاورند که جلو قدرت 

آنها توسط مردم انتخاب  ;شده بودند)) متحجر((هایی عالی بودند که بر اثر گذشت زمان به وجود آمده و  بلکه دادگاه

صنعتگران و کشاورزان از آن لحاظ با  طبقات متوسط. هاي محافظهکاري درآمدند نمیشدند، و به صورت سنگرگاه

. استبداد پادشاه موافق بودند که آن را تنها مانع استبداد اشراف میدانستند

، ریشلیو به نام پادشاه فرمانی صادر کرد که تیشه به ریشه ملوکالطوایفی زد، بدین مضمون که فرمان 1626در سال 

در همان سال دوئل را به . ر آینده منازل شخصی را مستحکم نسازندها را جز در مرزها ویران کنند، و د داد همه قلعه

و هنگامی که علیرغم این فرمان مونمورانسی ) برادر ارشدش در دوئل کشته شده بود(عنوان جنایتی بزرگ اعالم کرد 

این جریان  ریشلیو اعتراف میکرد که از. بوتویل و کنت د شایل با یکدیگر دوئل کردند، وي هر دو را به قتل رساند

موضوع بر سر منسوخ کردن دوئل یا نقض فرمانهاي ((است، ولی به پادشاه چنین میگفت که )) روحا ناراحت((

  . اشراف در صدد انتقام برآمدند و به فکر افتادند که وزیر را از کار براندازند.)) اعلیحضرت است
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امی ریشلیو بود، هنگامی که او را مانع سیاستهاي وي، که سابقا ح ;آنان ملکه مادر را با عقیده خود موافق یافتند

، این زن به اتفاق ملکه تا اندازهاي )1630ژوئیه (در ایامی که لویی به سختی بیمار بود . خویش دید، از او متنفر شد

  . موجبات تندرستی او را فراهم آورد و از وي خواست که به عنوان پاداش سر کاردینال را به او بدهد

در قصر شخصی خود در لوکزامبورگ، به تصور آنکه ریشلیو در آن حوالی نیست، این ) مدیچی(سی ماري دومدی

تقاضا را با اصرار پرشوري تکرار کرد، و میشل دوماریاك، مهردار سلطنتی، را که حاضر به جانشینی ریشلیو بود 

این زن . ملکه مادر را در برابر خود یافت ریشلیو، که از راهرویی پنهانی آمده بود، سرزده وارد اطاق شد و. معرفی نمود

پادشاه سراسیمه دور شد و به شکارگاه . یا ریشلیو باید برود) ملکه مادر(اعتراف کرد که به پادشاه گفته است یا او 

درباریان به دور ماري حلقه زدند و از موفقیتی که نصیبش شده بود و انتظار آن را داشته بودند . خود در ورساي رفت

اما لویی کسی را به سراغ ریشلیو فرستاد، او را در مقام نخستوزیري ابقا کرد، نسبت به حمایت خود . یها کردندشاد

 10)) (روز ساده لوحها((اشراف توطئهگر در نتیجه آن . امیدوارش ساخت، و حکم دستگیري ماریاك را امضا کرد

نجات یافت، برادر کوچکش را که مقام مارشالی اگر چه ماریاك از مرگ . خشمگین و پریشان شدند) 1630نوامبر 

سپس لویی به مادر خود امر کرد که به قصر ). 1632(داشت بعدا متهم به اختالس کردند و بیدرنگ به قتل رساندند 

، در بروکسل درباري از تبعیدیها )1631(ولی او به فالندر گریخت . خود در مولن برود و از سیاست کناره بگیرد

. همچنان در فکر عزل ریشلیو بود، و تا پایان عمر دیگر پادشاه را ندیدتشکیل داد، 

اورلئان، لشکري در لورن فراهم آورد و علنا علیه برادر /و ملقب به دوك د)) موسیو((پسر دیگرش گاستون، معروف به 

که ) نگدوكدوك دو مونمورانسی، حاکم ال(چند تن از اعیان، از جمله هانري ). 1632(سر به شورش برداشت 

در حوالی . هزاران تن از طبقه اشراف نیز به شورشیان ملحق شدند. مقتدرتر از دیگران بود، به او پیوستند

وي ). اول سپتامبر(کاستلنوداري، مونمورانسی سی و هفت ساله با قوایی که ریشلیو علیه او فرستاده بود مواجه شد 

سربازان او و لشکریان گاستون، که از لحاظ عنوان غنی و از لحاظ  .آنقدر جنگید که بر اثر هفده زخم از پا درافتاد

گاستون تسلیم شد و، در برابر عفوي . انضباط فقیر بودند، بر اثر حمله دشمن پراکنده شدند و مونمورانسی گرفتار آمد

را به اتهام خیانت  لویی به پارلمان تولوز دستور داد که مونمورانسی. که دریافت داشت، شریکان جرم خود را نام برد

این شخص، که آخرین فرد از دوکهاي مونمورانسی بود، . و پارمان مذکور هم حکم اعدام او را صادر کرد ;محاکمه کند

من این فرمان عدل پادشاه را فرمان لطف خداوند : ((بدون ترس یا اظهار شکایت به استقبال مرگ شتافت و گفت

یو و پادشاه به سبب این سختگیري بیرحمانه انتقاد کردند، ولی لویی در پاسخ بیشتر مردم فرانسه از ریشل.)) میدانم

ریشلیو از این اعدام دفاع کرد و گفت این عمل به .)) من اگر احساسات اشخاص عادي را داشتم، پادشاه نبودم: ((گفت

ه اندازه تنبیه کسانی که جنایت هیچ چیز ب((عنوان اخطار الزمی به اشراف است تا بدانند که آنها نیز تابع قانونند، و 

یکی حکام و : در راه تفوق ریشلیو دو مانع دیگر وجود داشت.)) آنها به بزرگی مقام آنهاست، قانون را حفظ نمیکند

وي، که از فقدان عواید ایالتی ناشی از فساد و بیکفایتی حکام عالی قدر و قضات کوچک و بورژوا )). پارلمانها((دیگري 

این ماموران . به هر ناحیه فرستاد تا در امور مالی و قضایی و اجراي قوانین نظارت کنند)) ناظرانی((خشمگین بود، 

از این رو خودمختاري محلی رو به ضعف نهاد و کار . شاهی بر کارمندان معمولی در هر مقامی تفوق داشتند

تا حدي در زمان هانري چهارم آغاز  روش انتصاب ناظران، که. مالیاتگیري باال گرفت و نتایج مفیدي به دست آمد

شده بود، به وسیله اشراف در دوره فروند از میان رفت، به دست لویی چهاردهم تحکیم شد، توسط ناپلئون تغییراتی 

و از آن تاریخ به بعد بر قوانین  ;هاي عمده اداري که تحت نظارت مرکز بود درآمد یافت، و به صورت یکی از جنبه

. فرانسه حاکم شد
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پارلمان پاریس، در زمان سلطنت پادشاهان ضعیف فرصت را غنیمت شمرده بود تا از حدود تسجیل و تفسیر قوانین 

ریشلیو حاضر نشد که رقیبی در مقابل شوراي دولتی . فراتر برود و خود را به صورت هیئت مشورتی پادشاه درآورد

شما : ((رهبران پارلمان را به حضور خواند و به آنان گفتو شاید بر اثر تحریک و بیانات صریح او بود که لویی  ;ببیند

اگر به همین وضع ادامه . از آن لحاظ مجلسی تشکیل دادهاید که میان استاد پطرس و استاد یوحنا داوري کنید

پارلمان پاریس سر به اطاعت او نهاد، و .)) دهید، ناخنهاي شما را چنان خواهم چید که به کار خودتان تاسف بخورید

حتی در وظایف دیرینه آنها وقفه حاصل شد، زیرا ریشلیو . ایالتی نیز از آن پیروي کردند)) پارلمانهاي((

  . فرانسه به صورت دولتی پلیسی درآمد. تشکیل داد تا به قضایاي مخصوص رسیدگی کنند)) کمیسیونهاي فوقالعاده((

مکرر از طرف دولت صادر )) هاي سر به مهر هنام((جاسوسان کاردینال همه جا حتی در سالنها یافت میشدند، و 

  . در این وقت ریشلیو در واقع پادشاه فرانسه بود. میشدند

V -ریشلیو در اوج قدرت  

ریشلیو با قدرتی که در دستش متمرکز شده بود خدمات مهمی براي فرانسه انجام داد، ولی کاري براي مردم نکرد، 

و مردم عادي را موجودات کاملی نمیپنداشت، و  ;موعی از افراد زندهوي فرانسه را تنها یک دولت میدانست نه مج

شاید مناسب میدید که چنین مردمی به خاطر کشور خود بمیرند، او حاضر بود که آنها را براي جلوگیري از محاصره 

میشه فکرش ولی تقریبا ه ;ریشلیو تا دل شب به امور دولتی میپرداخت. فرانسه توسط خاندان هاپسبورگ قربانی کند

وي فرصت آن را نداشت که وضع اقتصادي را سر و صورتی بخشد، جز اینکه کسانی . معطوف به سیاست خارجی بود

را به پاریس میرسانید، و میکوشید چیزي از )) اطالعات((را که از پرداخت مالیات طفره میزدند پیدا میکرد، عایدات و 

  . ت عمومی را به وجود آورداداره پس 1627در سال . آنها ضمن راه کم نشود

این اشخاص گاهی دو برابر و . کرده بودند)) مقاطعه((مالیات هنوز توسط تحصیلدارانی جمعآوري میشد که آن را 

اشراف و روحانیان از پرداخت مالیات عمده معاف . گاهی سه برابر مبلغی را که به دولت میدادند، از مردم میگرفتند

. ه بسیاري از کارمندان، از تحصیلداران اجتناب میکردند یا دلشان را به دست میآوردندپیشهوران زیرك، وعد ;بودند

قسمت عمده مالیات بر دوش کشاورزان تحمیل . شهرها مبلغ مختصري میپرداختند تا از مالیات سرانه معاف شوند

ز کشاورزان مالیات گرفت ریشلیو براي آنکه فرانسه را به صورت مقتدرترین کشور مسیحی درآورد، آن قدر ا. میشد

. وي مانند هانري چهارم ترجیح میداد که دشمنان را با پول و نه با خون مغلوب کند. که آنها را دچار فقر و فاقه کرد

هایی که وي به کمک آنان میجنگید شامل کمکهاي مالی به متفقین و رشوه به دشمنان احتمالی  بسیاري از عهدنامه

روزي کیمیاگري را . اظ پول در مضیقه میافتاد، با ثروت خود به خزانه مساعده میدادگاهگاهی که از لح. بودند

ها به انضمام خشکسالی، قحطی، طاعون، و دستبردهاي  مالیات و بیگاري دولتی در راه. استخدام کرد تا طال بسازد

خانواده خود و سپس خود را عدهاي از آنان افراد  ;سربازان باعث شده بود که طبقه کشاورزي تقریبا از بین برود

، طبق گزارشی 1634در سال ). 1639(مادران قحطی زده کودکان خود را به قتل میرساندند و میخوردند  ;کشتند

فقیران گاهگاه و به طور پراکنده . که احتماال اغراقآمیز است، یک چهارم اهالی پاریس به گدایی اشتغال داشتند

  . ب میشدندشورش میکردند، ولی با بیرحمی سرکو

پس از آنکه منصب . حق جز با صداي توپ به گوش نمیرسید. ریشلیو مالیات را صرف تهیه قواي بري و بحري میکرد

ها را تعمیر و مستحکم کرد، در  نخست لنگرگاه. دریاساالري کل را خریداري کرد، امور آن را با کمال جدیت انجام داد

د و پنج کشتی به آب انداخت، مدارسی جهت تربیت ناخدایان تاسیس بندرها قورخانه و مخازن آذوقه ساخت، هشتا

سپس صد هنگ پیاده و سیصد دسته سواره تربیت . کرد، و هنگهایی براي خدمت در نیروي دریایی به وجود آورد

یافته  وي با ارتش تجدید حیات. فقط نتوانست روسپیها را از آنجا بیرون راند ;کرد و انضباط را در ارتش برقرار ساخت
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خویش در صدد مقابله با اوضاع آشفته خارجی ناشی از دوران نیابت سلطنت ماري دو مدیسی برآمد، به سیاست 

هانري چهارم بازگشت، و همه قواي خود را صرف یک هدف یعنی آزاد ساختن فرانسه از حلقه محاصره خاندان 

  . هاپسبورگ در هلند، اتریش، ایتالیا، و اسپانیا کرد

گذشته از این،  ;در نظر ریشلیو این زن تسلیم دشمن شده بود ;دیسی فرانسه را با اسپانیا متفق کرده بودماري دو م

انگلیسیها، هلندیها، و همچنین پروتستانهاي آلمان را، که توسط هانري چهارم جزو دوستان فرانسه شده بودند، از 

موقعیت سوقالجیشی است، دریافته بود که  ریشلیو، با بصیرت سرداري که قادر به تشخیص. خود رنجانده بود

هاي والتلین، که اتریش را به متصرفات اسپانیا در ایتالیا مربوط میساختند کلید قدرت اسپانیا و امپراطوریند،  گردنه

ه ها را ب مدت دوازده سال رنج کشید تا این گردنه. زیرا هر دو آنان میتوانند از طریق آنها مهمات و سرباز مبادله کنند

اگر چه جنگهاي او علیه هوگنوها و اشراف باعث انصراف و شکست او شدند، بر اثر دیپلماسی خود، . دست آورد

ریشلیو شخصی به نام فرانسوا لوکلر دو ترامبله را، که پس از . توانست بیش از آنچه در جنگ از دست داده بود بازیاید

، به خدمت خود گماشت و او را به ماموریتهاي دشوار سیاسی درآمدن به فرقه کاپوسنها به نام ژوزف مشهور شده بود

فرانسویها این راهب خاکستري قبا را در مقابل ریشلیو سرخ قبا  ;فرستاد، و او هم وظایف خود را با مهارت انجام داد

. نامیدند)) عالیجناب خاکستري((معروف شده بود، )) عالیجناب قرمز((که به 

به جهانیان ثابت کند که عصر اسپانیا گذشته و عصر فرانسه آغاز شده ((اردینال قول داد بر اثر مساعدت او بود که ک

به نظر میرسید کشمکش مهمی که در آلمان جریان داشت به تسلط کامل امپراطور کاتولیک  1629در سال .)) است

در نتیجه قراردادي که با . ریشلیو این وضع را با پول تغییر داد. و هاپسبورگ بر امیران پروتستان خاتمه یابد

لیور از طرف فرانسه  1000000، قرار شد پادشاه نیرومند سوئد ساالنه با دریافت )1631(گوستاووس آدولفوس بست 

طرفداران پاپ در فرانسه ریشلیو را خائن به مذهب نامیدند، . به آلمان حمله کند و ایاالت پروتستان را نجات بخشد

هنگامی که گوستاووس آدولفوس در نبرد پرافتخار . فی به منزله خیانت به فرانسه استولی او در پاسخ گفت که بیطر

وي . و بیشتر امیران آلمانی سر به اطاعت امپراطور نهادند، ریشلیو عمال وارد جنگ شد) 1632(لوتسن کشته شد 

به  ;افزایش داد 1638ر سال به صد و پنجاه هزار نفر د 1621تعداد سربازان فرانسه را از دوازده هزار نفر در سال 

سیاست او باعث شد که فرانسه بر تریر، . مردم کاتولونیا، که علیه اسپانیا سر به شورش برداشته بودند، کمک کرد

و از طریق ساووا به میالن که مرکز قدرت اسپانیا در  ;بر قواي لورن چیره آید ;کوبلنتس مانهایم، و بال مسلط شود

  . یابدشمال ایتالیا بود، دست 

قواي نیرومندي مرکب از  1636در ژوئیه و اوت . سپس عقربه اقبال برگشت و همه این پیروزیها بیمعنی شدند

و کوربی را گرفت، به سوي آمین پیش ) آخن(سربازان اسپانیایی و امپراطوري از هلند وارد فرانسه شد، اکسال شاپل 

لشکرهاي ریشلیو در نقطهاي دور دست . از را ویران کردهاي سرسبز و خرم سوم و او رفت، و نواحی واقع در دره

ملکه مادر در بروکسل، ملکه در سن ژرمن، و حزب موافق . راه پاریس براي دشمن باز و بدون معارض ماند ;بودند

در . اسپانیاي او در فرانسه شاد شدند و، در انتظار روز سقوط ریشلیو، که به آن امیدوار بودند، روزشماري کردند

ولی وقتی که ریشلیو سوار بر اسبی باشکوه و با . ها به حرکت درآمدند و خواستار اعدام او شدند ریس عوام در کوچهپا

قیافهاي ظاهرا آرام به میان آنان رفت، هیچ کس جرات نکرد به او دستی بزند، و بسیاري از آنان از خدا خواستند به 

وي مدتی دراز : ا شجاعت او بلکه دوراندیشی و جدیتش آشکار شدسپس نه تنه. او یاري کند تا فرانسه را نجات دهد

در این هنگام  ;مردم پاریس را به صورت افراد ذخیره جنگجو درآورده و مهمات و موادي جهت آنان ذخیره کرده بود

ها  دیهپارلمان پاریس، اصناف، و اتحا. چنان شور تازهاي در مردم به وجود آورد که همگی دعوت او را اجابت کردند

گاستون . ظرف چند روز لشکر تازهاي به راه افتاد و کوربی را در محاصره گرفت. پولهایی را در اختیارش نهادند
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ولی ریشلیو سررسید، زمام امور را به دست گرفت، و . اورلئان، که فرماندهی قوا را به عهده داشت، طفره میرفت/د

. ح شد و قواي هاپسبورگ به سوي هلند عقب نشستنوامبر کوربی فت 14در . فرمان حمله را صادر کرد

. برنهارد ساکس وایماري، در راس لشکري که مخارج آن توسط ریشلیو تامین شده بود، الزاس را گرفت 1638در 

الزاس ولوترینگن به صورت آلزاس لورن درآمدند و . سال بعد در حال احتضار این شهر را به فرانسه واگذاشت

دو سال بعد قوایی، تحت فرمان پادشاه و کاردینال، پرپینیان را گرفت . آراس فتح شد 1640ال در س. فرانسوي شدند

  . در این وقت به نظر میرسید که ریشلیو همه جا موجد فتح و پیروزي است. و ایالت مجاور روسیون از اسپانیا جدا شد

خواهان دسیسه و توطئه بودند، براي آخرین بار اشراف آشتیناپذیر، طرفداران اسپانیا در دربار، و خانمهاي اعیان، که 

مارکی افیا، که مدتی دراز در جنگ و سیاست به کاردینال خدمت  1632در سال . کوشیدند وزیر را از کار براندازند

. کرده بود، درگذشت و زنی بیوه و کودك دوازده سالهاي به نام هانري دو کوئفیه، مارکی دوسن مار، به جاي نهاد

شاید هم میخواست که پادشاه را با این  ;ن کودك را تحت حمایت خود گرفت و او را به پادشاه معرفی کردریشلیو آ

  . بازیچه از فکر مادموازل دو اتفور، که جزو توطئهکنندگان بود، منصرف کند

هی پادشاه چنان از زیبایی، هوش، و گستاخی کودك مشعوف شد که او را به ریاست اصطبل شا. همینطور هم شد

ولی سن مار پس از آنکه به بیست و یک سالگی . گماشت، و از او خواهش کرد که در بستر سلطنتی با او بخوابد

و از ماري دو گونزاگ، ملکه آینده لهستان که در این وقت  ;رسید، به روسپی زیبایی به نام ماریون دلورم دل باخت

اثر عقبنشینیهاي سوقالجیشی او به هیجان آمده بود، شاید  جوان، که برا. زیباترین دشمن کاردینال بود، تمجید کرد

. بر اثر تلقین او بود که از لویی مصرا درخواست کرد که جزو شوراي سلطنتی شود و مقامی در ارتش به دست آورد

 ولی چون. هنگامی که ریشلیو با این پیشنهادها مخالفت کرد، سن مار از پادشاه خواست که آن وزیر را معزول کند

اورلئان و دوك دوبویون و دیگران پیوست تا سدان را به قواي اسپانیا /پادشاه تقاضاي او را نپذیرفت، وي به گاستون د

و  ;توطئهکنندگان با یکدیگر قرار گذاشتند که با حمایت این قوا وارد پاریس شوند و پادشاه را بگیرند. تسلیم کنند

ژاك اوگوست دوتو، دوست سن . ضمن حرکت به پرپینیان فراهم کندگاستون تعهد کرد که زمینه قتل کاردینال را 

ولی آن دتریش، که منتظر مرگ نابهنگام لویی بود و میخواست با . مار، از ملکه تقاضا کرد که با آنان همکاري کند

که  کاردینال چنین وانمود کرد. نیابت سلطنت زمام امور را به دست گیرد، ریشلیو را از آن توطئه آگاه ساخت

گاستون آن را باور کرد و طبق معمول نام شرکاي خود را بر زبان . نسخهاي از موافقتنامه با اسپانیا را در دست دارد

آن دو . سن مار، دوتو، و بویون دستگیر شدند، بویون، به پاداش بخشوده شدن، اعتراف گاستون را تایید کرد. آورد

و به اتفاق آرا محکوم شدند و با مرگ صبورانه به خیانت خویش جوان دیگر به وسیله دادگاهی در لیون محاکمه 

. شکوهی بخشیدند

ریشلیو را، که سخت بیمار بود، در تخت روانی نهادند و از . سپس پادشاه براي حفظ قدرت خود به پاریس شتافت

  . استار صلح بودسرتاسر فرانسه گذراندند، و او در حالی که بر اثر پیروزیهاي خود جان میداد، فریادکنان خو

VI - مرگ کاردینال  

این کاردینالی که نمیتوان بروي به سهولت نام مسیحی نهاد، و این مرد بزرگ که احساس میکرد نمیتواند خوب 

باشد، چه نوع آدمی بود فیلیپ دوشامپنی در یکی از مشهورترین تابلوهاي خود، که در موزه لوور مضبوط است، او را 

مت بلندش با لباسی که بر تن دارد از ابتذال رهایی جسته، و قبا و کاله سرخ او به وي نوعی قا: جاویدان ساخته است

هیبت او به طرزي است که گویی در دادگاه از خود دفاع میکند، اشرافی بودن خود را با  ;قدرت ارزانی داشته است

ولی بر اثر  ;ا به مبارزه میطلبدسیمایی مشخص و دستهایی ظریف اعالم میدارد، و با چشمان نافذ خود دشمنان ر
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در اینجا دنیوي بودن قدرت را . سالها زحمت رنگ پریده، و در نتیجه آگاهی بر گذشت روزگار بیرحم، افسرده است

  . بینیم آمیخته با اخالص در راه خدمت می

یاسی خود را در دربار وي حرفه س. ریشلیو براي آنکه نگذارد معایب جلو مقاصدش را بگیرند، مجبور بود نیرومند باشد

با فروتنی آغاز کرد تا مورد توجه قرار گیرد، و بعد براي تالفی آن چنان مغرور شد که تنها یک نفر را باالتر از خود 

روزي که ملکه به دیدن او رفت، وي از جاي خود برنخاست، و این عمل نوعی بیادبی بود که فقط به . میدانست

انند اکثر ما به ظاهر خود میبالید، به عنوان و لقب عالقهمند بود، از انتقاد ناراحت ریشلیو، م. پادشاه اختصاص داشت

از آنجا که به کورنی حسادت میورزید، مایل بود که هم به عنوان درامنویس و هم . میشد، و به محبوبیت توجه داشت

وولزي، پیروي از مسیح را با  مانند. شاعر مشهور شود و، همان گونه که از خاطراتش پیداست، نثري عالی مینوشت

اگر چه رشوه نمیپذیرفت و حقوق نمیگرفت، عواید بسیاري از . توجه احتیاطآمیزي به گردآوري ثروت توام میکرد

باز مانند . کلیساها را به خود اختصاص میداد، و اظهار میداشت که آنها را براي پیشرفت سیاستهاي خود الزم دارد

از این رو بود . ا شکوه ساخت که پیش از مرگ صالح دید آن را به ولیعهد تقدیم کندوولزي، قصري چنان مجلل و ب

میتوان حدس زد که آن قصر بیشتر براي جادادن . درآمد) سلطنتی(که قصر کاردینال به صورت قصر روایال 

ان خود پول کارمندان و نمایش سیاستمدارانه ساخته شد تا براي ولخرجی خصوصی، ریشلیو خسیس نبود، به نزدیک

وي نیمی از ثروت خود را براي پادشاه به ارث نهاد و به او توصیه کرد . بسیار میداد، و گاهی از خزانه دولت میبخشید

آنچه به منزله بیرحمی و .)) در مواردي خرج کند که به سبب تشریفات مالی درنگ در آنها جایز نباشد((که آن را 

این موضوع را بدیهی میدانست که افراد و مسلما : ي حکمفرمایی الزم بودقساوت او محسوب میشود، در نظر او برا

فرانسه را دوست میداشت، ولی . کشورها را نمیتواند با مهربانی اداره کند، و مجبور بود که آنها را با خشونت بترساند

نمیتوان اداره کرد، و مانند  مانند کوزیمو د مدیچی معتقد بود به اینکه کشور را با دعا. به فرانسویها توجهی نمیکرد

ماکیاولی چنین میپنداشت که اصول اخالقی مسیح را ضمن حکومت بر ملت و نگاهداري آن نمیتوان به درستی 

فرد مسیحی نمیتواند خیلی زود اهانتی را ببخشد، همچنین هنگامی که جنایتی : ((ریشلیو نوشته است. رعایت کرد

، که به [سختگیري]بدون این سیاست . ... یتوانند آن را خیلی زود ببخشندعلیه کشور روي میدهد، حکمفرمایان نم

، دولتها نمیتوانند پایدار )زیرا تنبیه یک مقصر مانع میشود که هزاران نفر آن را فراموش کنند(صورت ترحم درمیآید 

ظاهرا یکی بودن وي .)) اصول اخالقی در برابر سیاست دولت ارزشی ندارد((ریشلیو بود که میگفت .)) بمانند

از این رو بود که دشمنان خود را، مثل دشمنان  ;سیاستهاي خود را با نیازمندیهاي فرانسه هرگز مورد تردید قرار نداد

  . پادشاه، تنبیه میکرد

ریشلیو در درون قصر و در جبهه دیپلماتیک خود انسانی واقعی بود، به دوستی اشتیاق داشت، و خود را در آن مقام 

هاي بیاساس تالمان چنین آمده است که ریشلیو میکوشید ماري دومدیسی را به صورت  در قصه. ا میدانستعالی تنه

هاي دیگري درباره عشقبازیهاي پنهانی، و  افسانه. ولی این موضوع بسیار بعید به نظر میرسد. معشوقه خود درآورد

ال، اگر این سیاستمدار ناراحتی خود را بر اثر در هر ح ;حتی در باره روابط ریشلیو با نینون دو النکلو شایع است

تنها چیزي که به صراحت درباره احساسات او . معاشرت با زنان تسکین میداد، کاري برخالف رسوم آن زمان نبود

این زن، که مدت . میدانیم این است که به یکی از خویشان خود به نام ماري مادلن دوکومباله سخت عالقه داشت

زدواج بیوه شده بود، میخواست وارد دیر زنان تارك دنیا شود، ولی ریشلیو پاپ را بر آن داشت که او کوتاهی پس از ا

سپس او را جهت اداره خانه خود نگاه داشت و در او اخالصی یافت که نظیر آن را در هیچ . را از این کار منع کند

ریشلیو با او در . سر خود را پوشیده میداشت ها را بر تن میکرد و موي ماري مادلن جامه راهبه. عشقی ندیده بود

کمال ادب رفتار میکرد، ولی ملکه و ملکه مادر حاضر نشدند که در مورد روابط او با این زن تردیدي به خود راه 
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دوست )) نه مرد و نه زن را((ریشلیو . دهند، و آتش شایعات را دامن زدند، و این قضیه کاردینال را ناراحتتر کرد

  . و هر دو از او انتقام گرفتند نمیداشت،

آنچه ریشلیو بیش از صفات دیگر داشت اراده بود، در سراسر تاریخ کمتر دیده شده که اشخاصی مانند او تا آن اندازه 

توجه . قوانین حرکت هم تا آن اندازه ثابت نبودند. داراي یک هدف و تا آن اندازه در تعقیب آن ثابت قدم بوده باشند

ه انجام دادن وظایف خویش داشت، زحمات توان فرسایی که طی سالها کشید، و شبهایی که در شدیدي نسبت ب

ریشلیو آن زحمات را وقف کسانی کرد که میتوانستند تحت . بیخوابی گذرانید، موجب تمجید و ستایش ما هستند

د داشت، زیرا میتوانست در وجود او شجاعتی بیش از حد معمول وجو. توجهات دایمی وي آسوده و بیدغدغه بخوابند

هاي مکرري که علیه  در برابر اشراف نیرومند و زنان توطئهگر پایداري کند و جلوي آنها را بگیرد، و در میان دسیسه

وي بارها جان خود را بر سر سیاستهایش به . او صورت میگرفت، بدون هیچ واهمهاي، شر آنها را از سر خود کم کند

  . خطر انداخت

ت سالم بود، و از آنجا که بر اثر وجود مردابهاي پواتو مبتال به تب شده بود، بیشتر اوقات از سردردي که ریشلیو به ندر

یکی از خواهرانش . شاید دستگاه عصبی او به طور موروثی ضعیف یا ذاتا معیوب بود. روزها طول میکشید رنج میبرد

شایعهاي بدین معنی وجود دشت که خود کاردینال دچار ناقص عقل، و یکی از برادرانش مدتی دیوانه بود، و در دربار 

از بواسیر، جوش، و نوعی بیماري کیسه صفرا رنج میبرد و، همچنان که در . حمالت صرع و خیاالت جنونآمیز میشود

بیماریهایش چند . مورد ناپلئون پیش آمد، گاه گاه براثر بند آمدن ادرارش بحرانهاي سیاسی زندگی او تشدید میشد

  . وي را به خیال بازنشستگی انداخت، ولی چون بنده اراده خود بود، دوباره پایداري کرد و به مبارزه ادامه دادبار 

هایی که ضمن مطالعه پدید میآید آشنا نشدهایم، نمیتوانیم  تا زمانی که کامال به اخالق وي پی نبردهایم و با جنبه

در موسیقی خبره بود، : د، و معلوماتی وسیع و دقیق داشتوي پیشرو مذهبی بو. درباره او منصفانه داوري کنیم

همچنین . اشیاي هنري را در کمال بصیرت گرد میآورد، درام و شعر را شدیدا دوست داشت، و به ادبا کمک میکرد

ط اما در تاریخ، به طرزي شایسته، به عنوان مردي شناخته میشود که فرانسه را از تسل. آکادمی فرانسه را بنیان نهاد

این تسلط از جنگهاي مذهبی ناشی شده بود، و اسپانیا، با کمک اتحادیه مقدس، فرانسه را به . اسپانیا نجات داد

ریشلیو آنچه را که فرانسواي اول و هانري چهارم در فکر آن بودند، و . صورت مزدور و تقریبا تابع خود درآورده بود

هاي هاپسبورگ در پیرامون  بدین معنی که حلقه محاصره خانوادهموفق به انجام دانش نشدند، به مرحله عمل درآورد 

در صفحات بعد به تفصیل از سیاست سوقالجیشی و ماالندیشی او که سرنوشت جنگ سی . فرانسه را در هم شکست

امه ساله را معین کرد، آلمان پروتستان را به عنوان متفق فرانسه کاتولیک نجات داد، و مازارن را موفق به بستن عهدن

اما فرانسه را به بهاي ایجاد دیکتاتوري و مستبد ساختن پادشاهان . مفید وستفالی کرد سخن به میان خواهیم آورد

اگر بگوییم که نخستین وظیفه یک سیاستمدار . آن، که بعدا باعث انقالب کبیر فرانسه شد، متحد و نیرومند ساخت

کاردینال دورتس، که داوري زیرك . زمینه تقریبا کاري انجام ندادآن است که مردم را شاد و آزاد کند، ریشلیو در این 

مفتضحترین و خطرناکترین استبدادي را که شاید در برده کردن هیچ ((ولی غیرمنصف بود، او را محکوم ساخت که 

و ریشلیو میتوانست در پاسخ او بگوید که سیاستمدار باید سعادت .)) کشوري سابقه نداشته به وجود آورده است

آزادي نسلهاي آینده و نسل معاصر خود را نیز در نظر بگیرد، و باید کشور خود را به اندازهاي نیرومند کند که آن را 

از حمله یا تسلط بیگانگان محفوظ بدارد، و براي این مقصود به خوبی میتواند نسل حاضر را به خاطر نسلهاي آینده 

طی هزار سال ((میدانست که )) نیرومندترین وزیري((در این مورد او را اولیوارس، رقیب اسپانیایی ریشلیو، . فدا کند

. نامید می)) قابلترین سیاستمدار عصر خود و شاید هر عصر دیگري((و چستر فیلد او را )) اخیر وجود داشته است

ز تاراسکون تا ا. بازگشت او از پیروزي نهایی خود در روسیون به منزله تشییع جنازه مردي بود که هنوز حیات داشت
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. در لیون مدتی باقی ماند تا سن مار و دوتو محاکمه و اعدام شدند. لیون با قایق بر روي رودخانه رن حرکت کرد

سپس در حالی که از بواسیر رنج میبرد، بر تخت روانی نشست که توسط بیست و چهار تن از نگاهبانانش حمل 

گذشته از این،  ;مرد محتضر و صندلی و میزي در آن جا میگرفتمیشد و به اندازهاي وسیع بود که بستري براي آن 

. یک نفر منشی نیز براي نوشتن دستورهاي او جهت لشکریان یا تحریر پیغامهاي سیاسی در آن تخت روان مینشست

مدت شش هفته آن سفر غمانگیز ادامه داشت، و مردم در طول راه جمع شده بودند تا مردي را که دوست نداشتند، 

از او میترسیدند و احترامش میگذاشتند و به منزله تجسم کلیسا و دولت و جانشین خدا و پادشاهش میدانستند  ولی

ریشلیو پس از آنکه به پاریس رسید، بدون آنکه از جاي خود پایین بیاید، یکسره به قصر رفت و سپس .ببینند

لویی کنار بستر او آمد، از او پرستاري کرد، . ع نشداستعفانامه خود را به حضور پادشاه فرستاد، و ولی مورد قبول واق

کشیش مخصوص کاردینال، که . بدو غذا داد، و در شگفت بود که اگر این سلطنت مجسم پایان یافت، چه بکند

ریشلیو  ;آخرین مراسم مذهبی را درباره او به جاي میآورد، از وي پرسید که آیا دشمنان خود را بخشیده است یا نه

ریشلیو پس از آنکه یک روز در اغما گذراند، در . فت که هیچ دشمنی جز دشمن فرانسه نداشته استدر پاسخ گ

پادشاه فرمان داد که سوگواري رسمی او یک هفته ادامه . در پنجاه و هفت سالگی درگذشت 1642چهارم دسامبر 

ما در بسیاري از ایاالت مردم، به ا. یابد، و مدت یک روز و نیم عده زیادي تماشاگر از کنار جسد صدراعظم گذشتند

  . شکرانه آنکه کاردینال آهنین درگذشته بود، آتشهایی روشن کردند

را به عنوان جانشین خود تعیین کرده و پادشاه نیز این  مازارینیوي ! ریشلیو باز تا مدتی در فرانسه حکومت راند

ریشلیو، در ده جلد خاطراتی که از خود به جاي نهاده است، از امور کشوري چنان سخن . اد را پذیرفته بودپیشنه

به لویی )) وصیت نامهاي سیاسی((او در سالهاي آخر عمر . گفته است که گویی همگی را پادشاه انجام داده است

در میان . اداره مملکت مفید خواهد بودتقدیم کرده و در آن نوشته بود که این وصیت نامه پس از مرگش جهت 

مطالب بیمزه آن، قواعد دقیق و پرمغزي نیز، که به سبک نثر آن زمان نوشته شده و درباره اصول حکومت است، 

ریشلیو به پادشاه توصیه میکند که چون اعلیحضرت طبیعتا براي جنگ ساخته نشده است، باید از آن . دیده میشود

گذشته . او آشتی با ده دوازده دشمن مفیدتر و افتخارآمیزتر از شکست دادن یک دشمن استبه عقیده . اجتناب ورزد

اند، در آغاز سراپا شور و دالوري هستند،  از این، محرمانه چنین میگوید که فرانسویها براي جنگیدن ساخته نشده

عالقه خود را از دست ((وزگار با گذشت ر ;ولی شکیبایی و خونسردي الزم را ندارند که منتظر موقع مناسب باشند

پادشاهان باید مانند سرداران شجاعتی مردانه داشته .)) میدهند و به اندازهاي نرم میشوند که از زنان کمتر میشوند

باشند و بتوانند در برابر احساسات خود پایداري کنند و هیچ زنی را اجازه دخالت در امر حکومت ندهند، زیرا زنان، به 

. عقل خود، از حاالت و احساساتشان فرمانبرداري میکنندجاي پیروي از 

هرگز زنی عالم را ندیدهام که از علم خود : ((گذشته از این، ریشلیو عقل و هوش را زیبنده زنان نمیداند و میگوید

و )) رازداري روح سیاستمداري است((و معتقد است که زنان قادر به حفظ اسرار نیستند و )). آسیب ندیده باشد

و مواظب است که مبادا با سخن )) سیاستمدار محتاط کسی است که کم سخن میگوید و زیاد گوش میدهد((

اطالعی کلی ((پادشاه باید . سرسري کسی را بیازارد، هرگز از کسی بد نمیگوید، مگر آنکه منافع دولت ایجاب کند

سپس خواهش میکند که درباره .)) ددرباره تاریخ و قانون اساسی همه کشورها مخصوصا کشور خود به دست آور

مردان بزرگی که به اداره کشورها منصوب میشوند مانند : ((وزارت و اخالق او مطالعهاي به عمل آورند، و میگوید

کسانی هستند که به شکنجه محکوم شدهاند، فقط با این اختالف که این اشخاص مجازات جرایم خود را میبینند، و 

مردم از این دوره کوتاه . پادشاه فقط پنج ماه بعد از او زنده ماند.)) د را به دست میآورندآن عده پاداش شایستگی خو

سلطنت لویی با نیکی یاد میکردند، زیرا او زندانیان سیاسی را رها ساخت، و به تبعید شدگان اجازه بازگشت داد، و به 
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اثر مخالفت کاردینال نتوانسته است طبق وي شکایت میکرد که بر . فرانسه مهلت بخشید که نفسی به راحتی بکشد

لویی بقایاي جسد او را از کولونی باز . مادرش چند ماهی پیش از مرگ ریشلیو درگذشته بود. میل خود رفتار کند

آورد، با شکوه و جالل مخصوصی به خاك سپرد، و در آخرین دقایق عمر خود چندین بار آرزو کرد که خدا و مردم 

  . مادرش ببخشند خشونت او را نسبت به

روزي از راه . لویی، اگر چه مرگ خود را نزدیک میدید، از مشاهده قوت و زیبایی کودك چهار ساله خود شاد میشد

هنوز نه، : ((پادشاه لبخندي زد و گفت.)) لویی چهاردهم: ((کودك جواب داد)) اسم تو چیست: ((شوخی از او پرسید

هنگامی که به او . تور داد نیابت سلطنت ملکه را تا زمان بلوغ فرزندش بپذیرندآنگاه به درباریان دس.)) پسرم، هنوز نه

لویی سیزدهم در .)) در این صورت، خداي من، با کمال میل حاضرم: ((گفتند که مرگش نزدیک است، وي پاسخ داد

و چنان شکرت مردم در تشییع جنازه ا((تالمان نوشته است که . در چهل و یک سالگی درگذشت 1643چهاردهم مه 

کردند که گویی به عروسی رفتهاند، و در حضور ملکه چنان ظاهر شدند که گویی به تماشاي شمشیربازي سواره 

  . آماده کرده بود)) قرن بزرگ((آن کاردینال وحشتانگیز همه چیز را جهت پادشاه بزرگ و .)) آمدهاند

  

فصل شانزدهم

  فرانسه درگیر جنگها

1559 -1643  

  

I -  اخالق  

هاي سیاسی از آن، به تدریج  هاي آن معاذیر ظاهرا موجهی براي آنهمه جنگ میآوردند، بر اثر استفاده هبی که فرقهمذ

تعداد روزافزونی از مردم در جنبه الوهیت مذاهبی که پیروان آنها با خونریزي بحث میکردند تردید نشان . ضعیف شد

ورد اصول اخالقی مسیحیت دیده شد، با شک و تردیدي که دادند، و در طبقات عالی جامعه شک و تردیدي که در م

از مشخصات این دوره آن که کشیش نیکوکاري موسوم به پیر شارون . درباره خود این مذهب پدید آمد درآمیخت

  . شرافت نیروي جنسی و دستگاه بیمعنی آن را بیان کرد

ول اخالقی آن را نقض میکردند، بدان احترام کشاورزان به آیین دیرین خود وفادار ماندند، و حتی هنگامی که اص

ممکن بود آنها با شوق و ذوق بسیار یکدیگر را به قتل برسانند، و امکان داشت که، در صورت پیش  ;میگذاشتند

آمدن فرصت و غفلت مراقبان، از اصل تک گانی انحراف جویند، ولی غیر از این زندگی نسبتا مهذبی داشتند، در 

طبقات . مرتب شرکت میجستند، و الاقل سالی یک بار خون و بدن عیسی را صرف میکردند مراسم قداس به طور

ساده لباس میپوشیدند، تنها یک بار ازدواج : متوسط خواه کاتولیک خواه هوگنو بهترین نمونه اخالق مسیحیت بودند

وکیل دعاوي و دادرس به میکردند، به کار و فرزندان خود میپرداختند، به کلیسا میرفتند، و کشیش و پزشک و 

حتی در میان طبقه اشراف زنانی وجود داشتند که . دستگاه دولتی تحویل میدادند و باعث ثبات آن میشدند

ولی به طور . شارل نهم زن خود الیزابت د تریش را پاکدامنترین زن در جهان میدانست. میتوانستند نمونه باشند

عصري بود که در آن . ران شهري، روابط عاشقانه بی بند و بار شده بودکلی، در طبقات مرفه پایتخت، و میان پیشهو

چیزي شبیه عشق افالطونی که باعث سرگرمی بمبو و کاستیلیونه در ایتالیا، و . شهوترانی به طور علنی پیش میرفت

قی ماند، ولی این خود با) که خود ایتالیایی بود(تفریح مارگریت دوناوار در فرانسه شده بود، در محفل مادام دورامبویه 
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تا آنجا که میدانیم، . میرفتزنانه بود که به منزله مقاومت شدیدي براي باشکوه جلوه دادن قلعه به شمار )) نیرنگی((

زنی با وفا و مادري فداکار بود، ولی شایعاتی وجود داشت مبنی بر آنکه او زنان زیبا را ) مدیچی(کاترین دو مدیسی 

دربار کاترین را ) که تقریبا زنی عفت فروش بود(آلبره /و ژان د. ن دشمنانش را به اطاعت وا داردتربیت میکرد تا با آنا

برانتوم مردي مفتري بود، ولی شهادت او را باید ذکر . مینامید)) فاسدترین و بدترین اجتماعی که وجود داشته((

  : کنیم

ذشته به اندازهاي لطافت و ظرافت آموختهاند و به اینان ظرف پنجاه سال گ... اما در باره زنان زیباي فرانسه ما

رعایت لطف و زیبایی را میکنند که کسی یافت ... اندازهاي در لباس، جمال دلفریب، و روشهاي شهوتانگیز خود

گذشته از این، زبان هرزه عشق در فرانسه هرزهتر، مهیجتر و . ... نمیشود که برتري آنان را از هر جهت انکار کند

مهمتر از همه آنکه این آزادي پرنعمتی که در فرانسه داریم زنان ما را . ر از هر زبان دیگري استخوشاهنگت

به عالوه، زنا به طور کلی مانند سایر نقاط تنبیه  ;خواستنیتر، فریباتر، رامتر، و سهاللوصولتر از سایر زنان میکند

  . خالصه آنکه عشقبازي در فرانسه خوب است. نمیشود

شارل نهم شیفته ماري . فرانسواي اول در نتیجه افراط در گناه درگذشت. هایی به دست میدادند ن نمونهخود پادشاها

هانري چهارم کامال به جنس . معطوف کرد)) جوانان زیبا((به )) زنان زیبا((هانري سوم توجه خود را از . توشه بود

استره نام داشت، عریان تا کمر بکشند، /ابریل دهنگامی که خواستند تصویر معشوقه او را، که گ. دیگر عالقه داشت

پیش از آنکه دخترش هانریتا ماریا در هفده سالگی با چارلز اول ازدواج کند، به . هیچ یک از آن دو اعتراضی نکردند

اندازهاي ماجراي عاشقانه دیده بود که کشیش مخصوص او به او توصیه کرد از مریم مجدلیه سرمشق بگیرد و رفتن 

  . لستان را به عنوان عذاب جسمانی براي بخشیده شدن گناهانش تلقی کندبه انگ

حتی در این وضع، حاضر خدمتی زنان کفاف اشتیاق مردان را نمیداد، و روسپیها مساعی خود را در راه مقابله با 

ماده : ((بودنددر پاریس سه نوع روسپی وجود داشتند که هر کدام داراي اسمی . تقاضاهاي روزافزون به کار میبردند

که در خدمت فقرا بودند و در )) سنگی((براي طبقه بورژوازي، و )) مرغ وراج((براي درباریان، )) بز آراسته مو

براي اشراف نیز روسپیهاي تربیت شدهاي، مانند ماریون دلورم، وجود داشتند که . زیرزمینهاي سنگی زندگی میکردند

از هر اعترافی، به یاد گناهانی نگفتنی میافتاد شارل نهم و هانري سوم  در بستر مرگ ده بار اعتراف کرد، زیرا پس

دستور داد که روسپیانی را که  1635فرمانهایی در مورد بستن اماکن فساد صادر کردند، و لویی سیزدهم در سال 

شا دست دارند تا توقیف میشوند تازیانه بزنند، سرشان را بتراشند، تبعیدشان کنند، و همه مردانی را که در امر فح

چند نفر، از جمله مونتنی و یکی از کشیشان . پایان عمر مجبور به کارکردن در کشتیهاي پارویی یا شراعی کنند

. ها به نفع اخالق عمومی برخاستند هوگنو، علیه این اقدامات اعتراض کردند و به دفاع از قانونی کردن روسپی خانه

فرمانهاي دیگري، بی آنکه . تب قانون باقی ماندند، ولی به ندرت اجرا شدنداین قوانین تا اواخر قرن هیجدهم در ک

مونتنی از دختري نام میبرد که در بیست و دو . اثري داشته باشند، بر ضد انحرافات و بلهوسیهاي طبیعی صادر شدند

ها عکسهاي عاشقانه، بی  مطالب وقیح به آسانی در بازار به فروش میرفتند، و در ویترینهاي چاپخانه ;سالگی مرد شد

  . شدند آنکه با آنها مخالفتی بشود، گذاشته می

فروش مقامات به اندازهاي معمول شد که . اخالق مردم در امور اجتماعی و سیاسی، در نتیجه جنگ، رو به فساد نهاد

ت سولی در آنها انجام وضع ادارات دارایی قبل از اصالحاتی که به دس. تقریبا همه مقامها در ازاي پول واگذار میشدند

جنگ، به صورتی که چندي بعد در زمان لویی چهاردهم روي داد، . گرفت، فاسد شده و تا حد هرج و مرج رسیده بود

با وجود این، میشنویم که لشکریان هوگنو و کاتولیک، به منظور یافتن طالیی . هنوز مخرب و بدون تبعیض نبود

شان را به تاراج میبردند، و افراد را با شست میآویختند یا زیر پایشان آتش مخفی، مردم را قتل عام میکردند، اموال
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در قرن شانزدهم دوئل شیوع بیشتري یافت و این امر شاید بدان لحاظ بود که شمشیر جزو معمول . میافروختند

مان هانري سوم در زمان شارل نهم، طبق توصیه میشل دو لوپیتال، دوئل ممنوع شد، ولی در ز. لباس مردان شده بود

به قول مونتنی، دوئل قیافه . از رئیس و مرئوس انتظار میرفت که بجنگند. تقریبا به صورت بیماري واگیرداري درآمد

فرمان ریشلیو علیه دوئل با فرمانهایی که پیش از او صادر شدند این فرق را داشت که . نبرد را به خود گرفته بود

  . شته شد پس از مرگ او این رسم دوباره رونق یافتشدیدا و بیطرفانه به مورد اجرا گذا

در قسمت عمده پاریس شبها چراغی روشن نمیشد، دزدي و قتل شیوع داشت، نزاعهاي . جنایت رویدادي عادي بود

مجازاتها به صورتی . ها غوغا به راه میانداخت، و سفر به اطراف شهر باعث مرگ یا نقض عضو میشد شدید در کوچه

د، اطمینان نداریم که اینگونه تنبیهات مردم را به طور موثري مرعوب کرده باشند، ولی بدون آنها شاید وحشیانه بودن

اشرافی که در باستیل زندانی میشدند میتوانستند با . حبس اعیان به صورتی آبرومند بود. جنایات بیشتري روي میداد

جنایتکاران معمولی را به . خود را هم به آنجا ببرند پرداخت مبلغی جاي مناسب براي خود تهیه کنند و اثاث و زنهاي

سیاهچالهاي خفه کننده میفرستادند، یا به مستعمرات تبعید میکردند، یا به درون کشتیهاي پارویی و شراعی 

به مورد  1561مییابیم، ولی تا آنجا که میدانیم در سال  1532نشانهاي این مجازات آخري را در سال . میفرستادند

 GALنام داشتند، و حروف  گالرینکسانی که در این گونه کشتیها محکوم به ده سال کار میشدند، . ذاشته شداجرا گ

محکومان زمستان را در روي کشتیهاي خود، که در بارانداز میماندند، . با آهن داغ بر پشت آنها نقش میشد

طی جنگهاي مذهبی، بسیاري از . ، یا به زندانهایی که در تولون و مارسی وجود داشت افکنده میشدندمیگذراندند

اسیران هوگنو به کار کردن در آنگونه کشتیها محکوم شدند و در آنجا به اندازهاي سختی و مشقت کشیدند که مرگ 

رداري، مخصوصا در میان زنان لیون و در آن سالهاي تلخ، خودکشی مانند بیماري واگی. در نظرشان سعادت میآمد

. مارسی، شیوع یافت

II - آداب  

ادب ایتالیایی، درك زیبایی، ) مدیچی(کاترین دو مدیسی . ضمن آنکه اخالق راه انحطاط میپیمود، آداب ترقی میکرد

زیباترین درباري بود برانتوم عقیده داشت که دربار او . عالقه به ظرافت و آراستگی در اثاث و لباس را به ارمغان آورد

که به طرزي )) قریب سیصد زن و دختر((بود که با )) یک بهشت زمینی واقعی((که تا آن زمان وجود داشته بود و 

در این هنگام تشریفات درباري فرانسه، که توسط فرانسواي اول آغاز شده بود، . زیبا لباس پوشیده بودند، میدرخشید

را به )) رئیس کل تشریفات فرانسه((هانري سوم اداره . تشریفات ایتالیایی شددر اروپا به عنوان سرمشق جانشین 

وجود آورد، و فرمانی صادر کرد که به موجب آن تشریفات و مراسم دربار تعیین شدند و نوع اشخاصی که میبایستی 

دن و غذا خوردن و به حضور پادشاه برسند، طرز سخن گفتن آنان با او، خدمت کردن آنها در برخاستن و لباس پوشی

خفتن او، و همچنین نوع کسانی که ممکن بود هنگام گردش و شکار همراه وي باشند یا در رقصهاي دربار شرکت 

هانري  ;پسند بود، در اجراي این قواعد اصرار داشت هانري سوم، که پادشاهی خجول و مشکل. کنند تصریح گشت

لویی چهاردهم آنها را گسترش داد و به  ;جهی به آنها نداشتلویی سیزدهم تو ;چهارم آن را آزادانه نقض میکرد

  . صورت مراسم باشکوه قداس درآورد

هاي مروارید به وزن  مارشال دو باسومپیرکتی زربفت میپوشید که دانه. لباس درباري به تدریج گران و مجلل شد

در مراسم غسل تعمید فرزند خود  ماري دو مدیسی. اکو به آن دوخته شده بودند 14000تقریبی دو کیلو به ارزش 

یک فرد . جامهاي بر تن داشت که با سه هزار دانه الماس و سی و دو هزار سنگ گرانبهاي دیگر پوشیده شده بود

  . درباري، اگر بیست و پنج دست لباس به سبک مختلف نداشت، خود را فقیر میدانست
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یکی از آنان، که توسط هانري . لی رعایت نمیشدندهاي شخصی به حد وفور وجود داشتند، و قوانین تحدید هزینه

مگر آنکه ((چهارم صادر شده بود، بدین مضمون بود که اهالی فرانسه حق ندارند طال یا نقره روي لباس خود بدوزند، 

کشیشان میگفتند که زنان فقط قسمتهایی از . ولی حتی این مضمون زیرکانه موثر واقع نشد.)) دزد یا روسپی باشند

مونتنی، که . و خمهاي بدن خود را میپوشانند، و شکایت میکردند که آنان عمدا خود را به مخاطره میاندازندپیچ 

هایشان تا ناف  بارها دیده شده است که سینه) اگر چه زیبا هستند(زنان ما : ((معموال چیزي آرزو نمیکرد، گفته است

هاي سرخ خود را بهتر نشان دهند، آنها را با  فید و گونهدر قرن هفدهم، زنها، براي آنکه پوست س.)) باز بوده است

همچنین شکمبند خود را با استخوان نهنگ محکم . هایی میآراستند که نزد عوام به مگس معروف شد خال یا لکه

زلف مردها دراز  ;هایی فریبنده باال میزدند میکردند، دامنهاي خویش را با سیم میگستردند، موي سر خود را به شیوه

لویی سیزدهم، که خیلی زود موي سر خود را از دست داد، . و موجدار، و کالهشان زیبا و با پر آراسته شده بود

. زن و مرد در بلهوسی با یکدیگر رقابت میکردند. کالهگیس را رایج ساخت

 1600ل حتی در میان اشراف چنگال پیش از سا. آداب ظریف مانع از آن نمیشدند که آنها با دست غذا بخورند

رستوران زیبایی به نام برج سیمین، که . مرسوم شد 1700جانشین انگشتها نشد، و در سایر طبقات به ندرت قبل از 

از اوایل قرن هفدهم، . هانري سوم پس از بازگشت از شکار در آنجا ناهار میخورد، با تهیه چنگال شهرتی کسب کرد

قهوه کم کم متداول شد ولی هنوز ضروري . شابه معمولی آنان بودفرانسویان قورباغه و حلزون میخوردند، و شراب نو

عدهاي از پزشکان آن را مسهلی نامناسب دانستند، جمعی دیگر آن  ;شکالت از طریق مکزیک و اسپانیا وارد شد. نبود

شید که مادام دو سوینیه از زن آبستنی نام میبرد که چندان قهوه نو. را براي امراض مقاربتی مفید تشخیص دادند

اصالح آداب در حمل و نقل و .)) طفل کوچک سیاهی، مثل شیطان((سیاه زنگی کوچک زیبایی به دنیا آورد 

هاي  در فرانسه، طبقه متمول با کالسکه ;هاي عمومی در اروپاي باختري متداول بودند کالسکه. تفریحات منعکس شد

شدید بود، و رقص در میان همه طبقات عمومیت تنیس مورد توجه . مجللی که پرده و شیشه داشت حرکت میکردند

گرفته شده )) طاووس((این نام از کلمه اسپانیایی پاوو . از اسپانیا به فرانسه سرایت کرد)) پاوان((رقص معروف . داشت

پیچ و خمهاي زیبا و غرورآمیز این رقص جنبهاي اشرافی بدان میبخشید، و بوسهاي که مالزم آن بود در تسریع  ;بود

در دوره کاترین دومدیسی، باله به صورت بهترین قسمت تفریحات درآمد، زیرا موسیقی و . ش خون اثر داشتگرد

ها را هنرمندانه میساختند، و زیباترین  لباسها و صحنه. رقص را براي نقل حکایتی به شعر یا پانتومیم درهم آمیخت

یک روز بعد از کشتار سن بارتلمی در قصر تویلري برپا ها  یکی از این گونه باله. هاي او در آن شرکت میکردند ندیمه

این عده چنان فرانسویها را مسحور میکردند که یکی از . رامشگران به صورت قهرمانان ساعات زودگذر درآمدند.شد

به روي شمشیر خود زد و سوگند خورد که باید با نخستین مردي که با او  1581درباریان در مجلس عیشی در سال 

اما رهبر رامشگران بیدرنگ آنان را به نواختن آهنگ مالیمی واداشت که باعث آرامش آن . شود جنگ کندروبرو 

بالتازار دو بوژوایو، نخستین ویولون  1555عود هنوز آلت موسیقی مورد توجهی بود، ولی در سال . سینه پرشور شد

اوتاویو  1600در سال . م را با ویولون آشنا کردنواز مشهور تاریخ، عدهاي ویولون نواز به دربار کاترین آورد و مرد

آواز خوانی هنوز مردم . به فرانسه رفت و فکر اپرا را شایع ساخت) مدیچی(رینوتچینی به دنبال ماري دومدیسی 

پسند بود و کشیش مرسن حق داشت بگوید که هیچ صدایی در طبیعت نمیتواند از لحاظ زیبایی به پایه آواز زن 

، یعنی مهمترین ))سالن((ادبیات، آداب پسندیده، و مکالمات مهذب در این هنگام به صورت تشکیل موسیقی، . برسد

ایتالیا، که به منزله مکتب هنرهاي جدید به شمار میرود، با ایجاد اجتماعات . خدمت فرانسه به تمدن، درآمد

از . نسبت داده میشود، راه را نشان داد فرهیختهاي مانند آنچه به اوربیتو در کتاب موسوم به درباري اثر کاستیلیونه

ایتالیا بود که روش تشکیل سالن به فرانسه وارد شد، همچنان که ویولون، قصرسازي، باله، اپرا، و سیفیلیس نیز به 
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پدرش ژان دو ویوون سفیرکبیر فرانسه در ). 1588(موسس سالن در فرانسه در رم تولد یافت . این کشور سرایت کرد

کاترین دو ویوون تربیتی یافت که براي دختران در . مادرش جولیا ساولی وارثی از خانواده اورسینی بود دربار پاپ، و

آنژن درآمد، که به عنوان مارکی دو رامبویه /وي در دوازده سالگی به عقد ازدواج شارل د. قرن شانزدهم استثنایی بود

مارکیز جوان شکایت میکرد از اینکه زبان و آداب . در زمان هانري چهارم و لویی سیزدهم داراي منصبی شامخ بود

فرانسوي از لحاظ دقت و ادب به پایه ایتالیایی نمیرسد، و از جدایی میان طبقات تحصیلکرده، یعنی شاعران و 

این زن براي  1618در سال . استادان و دانشمندان از یک طرف و طبقه اشراف از طرف دیگر، اظهار نارضایی میکرد

روي دیوار یکی از اتاقها قطعات . ود طرح هتل دو رامبویه را در کوچه سن توما دو لوور در پاریس ریختخانواده خ

وسیع بود که )) سالن آبی((در این . مخمل آبی، که در حاشیه آنها طال و نقره کوبیده شده بود، چسبانده بودند

وي دقت میکرد که . رین سالن در تاریخ درآمدمارکیز از مهمانان خود پذیرایی میکرد، و آن سالن به صورت مشهورت

اشرافی مانند کنده بزرگ و : زنان و مردانی هم مشرب ولی داراي عالیق مختلف را به دور یکدیگر گرد آورد

الروشفوکو، روحانیانی مانند ریشلیو و اوئه، سردارانی مانند مونتوزیه و باسومپیر، خانمهاي اشراف زادهاي مانند 

و دوشس دو لونگویل و دوشس دو روآن، زنان تحصیلکردهاي مانند خانم دوالفایت و خانم سوینیه  پرنسس دو کونتی

و مادموازل دو سکودري، شاعرانی مانند مالرب و شاپلن و گه دو بالزاك، دانشمندانی مانند کونرارووژال، و بذله گویانی 

هاي خود را  گی موعظهاي کرد، و کورنی نمایشنامهدر اینجا بود که بوسوئه در دوازده سال. مانند وواتور و اسکارون

مردان زیباییهاي ادب را از  ;در اینجا بود که اشراف با زبان، علم، دانشوري، شعر، موسیقی، و هنر آشنا شدند. خواند

در ظرفا با اشراف  ;دانشمندان به علم خود جنبه انسانی دادند ;نویسندگان غرور خود را پنهان کردند ;زنان آموختند

  . و مکالمه به صورت هنر درآمد ;فن درست سخن گفتن مورد بحث قرار گرفت و پذیرفته شد ;کنار هم نشستند

وي با آنکه . مارکیز این شیران و پلنگان را با چنان تدبیري رام کرد که توانست چنگالهاي آنان را بدون زحمت بچیند

آنها چون شاعر  ;ه احساسات وواتور و مالرب را برمیانگیختهفت فرزند آورد، زیبایی خود را به اندازهاي حفظ کرد ک

ها، همگی به سبب وفاداري او نسبت به شوهر ابلهش به  با وجود این شعله. بودند، براثر هر لبخند او مشتعل میشدند

انان با آنکه بیمار بود، نمونه خوبی از خوش مشربی، هوش، و سرزندگی بانشاط خود به مهم. وي احترام میگذاشتند

مارکیز اگر چه دو پسر از دست داده بود و سه دخترش تارك دنیا شده بودند، تا زمانی که کتیبه . عرضه میداشت

در عهدي که روابط جنسی آزاد بود و مردم بیپرده . روي گور خود را نوشت، توانست جلو افسردگی خود را بگیرد

. خوش سلیقگی به منزله جواز ورود به سالن او بود .سخن میگفتند، این زن همگی را به ادب و حیا عادت میداد

مارشالها و شاعران شمشیر و قلم خود را در راهرو میگذاشتند، ادب تفاوتها را از بین برده بود، مباحثه رونق یافت، 

مارکیز قوانینی در مورد گفتار و رفتار خوب وضع . سرانجام، آراستگی به حد افراط کشانده شد. مجادله منسوخ شد

، هنگامی که مارکیز 1659در سال  ;معروف شدند)) متصنعان((کسانی که آنها را به دقت رعایت میکردند به  ;کرد

ولی آن افراط . گوشهنشین شده و تنها مانده بود، مولیر به بقایاي تفننی هنر او تاخت و با تمسخر کارشان را ساخت

لمات و عبارات را روشن کردند و زبان را از فضل فروشی، معانی و مفاهیم ک)) زنان متصنع(( ;هم بدون نتیجه نبود

در هتل دو . در اینجا بود که نطفه آکادمی فرانسه بسته شد. اصطالحات ایالتی،و اشتباهات دستوري پیراستند

ن زنا. ((رامبوریه مالرب، کونرار، و وژال آن اصول سلیقه ادبی را که باعث ظهور بوالو و عصر کالسیک شد توسعه دادند

بودند که احساسات را چنان تحلیل کردند که باعث تطویل داستانهاي عاشقانه و تطمیع دکارت و اسپینوزا )) متصنع

آنان بودند که باشیوه عقبنشینی سادگی روابط بین دو جنس را از بین بردند و در نتیجه دستیابی به آن  ;شد

در تاریخ فرانسه، به سبب این سالن و . فراهم کردگنجینه فرار کمال مطلوب شد و زمینه را براي عشق رمانتیک 
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سالنهاي بعدي، زنان نیز حایز اهمیت شدند، ارزش آنان باال رفت، و تاثیرشان در ادبیات، زبان، سیاست، و هنر افزایش 

  . احترام به دانش و معرفت فزونی گرفت، و احساس زیبایی شایع شد. یافت

د از ظهور رابله جلوگیري کنند آیا میتوانستند ذهن فرانسویها را از درك آیا سالنها و آکادمی فرانسه میتوانستن

فیزیولوژي پرنشاط، اصول اخالقی مالیم، و فضل فروشی نامحدود مونتنی باز دارند یا اینکه میتوانستند این نوابغ را 

ام دو رامبویه سالن خود را هنگامی که ماد. در هنر به جایی ظریفتر و عالیتر برسانند ولی بیش از اندازه جلو رفتیم

در اینجا باید به عقب برگردیم و ساعتی به سخنان . افتتاح کرد، بیست و شش سال بود که مونتنی مرده بود

  . بزرگترین نویسنده و متفکر فرانسه در این عصر گوش فرا دهیم

III  - ،1592-1533میشل دومونتنی

  تربیت -1

این دانشمند بزرگ یک نسل را به حساب نیاورده . فروشنده شاه ماهی بودژوزف سکالیژر نوشته است که پدر مونتنی 

گریمون این . است، زیرا پدر بزرگ مونتنی، به نام گریمون اکم، بود که ماهی خشک و شراب از بوردو وارد میکرد

و ملکی به نام شغل را از نیاي بزرگ میشل، به نام رامون اکم، به ارث برد که بدین ترتیب ثروتی به هم زد و قصر 

گریمون ثروت خانوادگی را با ). 1447(مونتنی را، که بر فراز تپهاي در خارج از شهر قرار داشت، خریداري کرد 

به اتفاق  ;پسرش، پیر اکم، جنگ را به شاه ماهی ترجیح داد و به ارتش فرانسه پیوست. ازدواجی عاقالنه افزایش داد

د جاي زخم و عالقهاي به رنسانس بازگشت، و به اندازهاي ترقی کرد که فرانسواي اول در ایتالیا جنگید، با چن

این شخص، . آنتوانت را، که دختر بازرگان متمولی از تولوز بود، به زنی گرفت 1528وي در سال . شهردار بوردو شد

، که به آقاي میشل اکم. که اصال یهودي بود، با غسل تعمید مسیحی شده و با فرهنگ اسپانیایی آشنایی یافته بود

پدرش کاتولیکی پرهیزگار، . مونتنی مشهور شد، بر اثر ازدواج پیر و آنتوانت، و با خون گاسکونی و کلیمی، تولد یافت

  . مادرش احتماال پروتستان، و خواهر و برادرش پیرو کالون بودند و این امر در باز شدن فکر او تاثیر داشت

آن پدر خوب حتی در زمانی که من در گاهواره بودم، مرا : ((میشل میگوید. پیر عقاید مخصوصی در باره تربیت داشت

به دهکده فقیري که داشت فرستاد تا تربیت شوم، و مرا در آنجا تا مدتی که شیر میخوردم، و حتی مدتی بیشتر، نگاه 

خدمتکاري  ضمن آنکه کودك هنوز شیر میخورد، پدرش)) داشت و با روشی فقیرانه و بسیار معمولی تربیت کرد

تا شش سالگی فرانسه را : ((میشل میگوید. آلمانی را به مراقبت او گماشت که فقط با او به زبان التینی سخن میگفت

حاضر نبودند ) به استثناي جرج بیوکنن(هنگامی که او به مدرسه گویین رفت، معلمانش .)) بیش از عربی نمیفهمیدم

بدون کتاب، قاعده، دستور، ((تبحري که او . ین زبان به آسانی سخن میگفتبا او به التینی حرف بزنند، زیرا او به ا

  . به هم زد چنین بود)) کتک خوردن، و نالیدن

وي فرزند خود را در کارها آزاد گذاشت، و محبت را جانشین . شاید پدرش عقاید رابله را در مورد تربیت خوانده بود

ر نامه مفصلی که طبق گفته خود او جهت خانم دیان دو فوا نوشت، مونتنی از این روش مشعوف شد و، د. اجبار کرد

ولی در مقالهاي که بعدا نوشت عقیده خود را پس گرفت و ترکه را به عنوان متمم قاطع . این روش را توصیه کرد

و اگرچه در ذهنش عبارات . گذشته از این، برخالف پدرش، التینی و ادبیات کالسیک را برتر نشمرد. عقل دانست

شواهد کالسیک میجوشید، خود او تنها به تربیت کالسیک توجهی نداشت، و فراگرفتن از راه کتاب و همچنین 

کتابخوانها را تحقیر میکرد، و بر عکس به تربیت بدن جهت تندرستی و نیرو، و به پرورش اخالق جهت عادت به 

و یک )) رست، زیاد به معلومات احتیاج نداریم،براي داشتن فکر د: ((دوراندیشی و پرهیزگاري اهمیت میداد و میگفت

کودك را باید طوري تربیت کرد که نیرومند و دلیر . آموزندهتر است کاتیلینادست بازي تنیس از خطابهاي بر ضد 

مونتنی . اجتنابناپذیر زندگی را دوست داشته باشد باشد، بتواند گرما و سرما را بدون شکایت تحمل کند، و مخاطرات
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کمال مطلوب او در فضیلت . اگر چه از نویسندگان آتن مطالبی نقل میکرد، روشهاي اسپارتیها را ترجیح میداد

مونتنی کمال مطلوب یونانیها را نیز بدان افزود که در هیچ چیز افراط . مردانگی، و آن هم تقریبا به مفهوم رومیها بود

مرد باید به اعتدال بنوشد، ولی باید قادر باشد که در صورت . اعتدال در همه چیز و حتی در خود اعتدال ;باید کردن

. ضرورت بدون گیج شدن به افراط بنوشد

به سقراط گفتند که . ((اگر پیشداوریهاي خود را به جاي بگذاریم، مسافرت قسمت عمده تربیت را تشکیل خواهد داد

سافرت به هیچ وجه بهتر نشده است، وي در جواب گفت من این حرف را کامال باور میکنم، زیرا او خود مردي بر اثر م

اگر چشم و گوش خود را خوب باز کنیم، دنیا به منزله بهترین کتاب درسی ما خواهد بود، زیرا .)) را با خود حمل کرد

مختلف، و رسوم شگفتانگیز به ما میآموزند که  هاي متنوع، افکار گوناگون، قوانین این همه اخالق عجیب، فرقه((

پس از مسافرت، بهترین تربیتها با مطالعه تاریخ صورت میگیرد که به منزله .)) درباره خود چگونه داوري کنیم

با کمک تاریخ از وجود افراد شایستهاي که در بهترین عصرها میزیستهاند ((دانشجو باید . مسافرت به گذشته است

سرانجام دانشجو باید تا )) انسان از مطالعه حیات مردان نامی اثر پلوتارك چه منافعی که نخواهد برد. آگاهی یابد

به ما بیاموزد چگونه زندگی کنیم، چه چیزي ((حدي با فلسفه آشنا شود نه خردهگیریهاي نیشدار، بلکه فلسفهاي که 

ست، میان جاهطلبی و طمع و بردگی و آزادي چه را بدانیم و چه چیزي را ندانیم، شجاعت و اعتدال و عدالت کدام ا

فرقی وجود دارد، مرد با چه عالیمی میتواند رضاي حقیقی و کامل را تشخیص دهد، و تا چه اندازه باید از مرگ و 

طفلی که از گاهواره برخاسته باشد به درك این درسها بیشتر از خواندن و نوشتن قادر خواهد . رنج و بدنامی بترسد

. ونتنی پس از هفت سال تحصیل دانش در مدرسه گویین، به دانشگاه رفت و به فرا گرفتن حقوق پرداختم.)) بود

براي فکر استداللی و بیان رساي او هیچ موضوعی بهتر از این وجود نداشت، وي هرگز از ستایش عرف و بدگویی از 

وکیل دادگستري به امریکاي التین نفرستاده هنگامی که شنید فردیناند دوم پادشاه اسپانیا هیچ . قانون خسته نمیشد

است تا مبادا اختالفات میان سرخپوستان تشدید شود، بسیار خشنود شد و آرزو کرد که اي کاش پزشکان هم 

به عقیده او . نمیتوانستند به آنجا راه یابند تا مبادا بر اثر معالجات خود بیماریهاي تازهاي در آن نقاط تولید کنند

که قوانین بیشتري داشتند بدتر بود، و حساب میکرد که فرانسه بیش از سایر کشورهاي جهان قانون  وضع کشورهایی

در انسانیت قانون پیشرفتی نمیدید، و تردید داشت در اینکه نظیر آن وحشیگري که قضات سفید . وضع کرده است

. ند، در میان وحشیان یافت شودجبه و روحانیان سرتراشیده در اتاقهاي شکنجه کشورهاي اروپایی انجام میداد

  ..))ام در هیچ اقامه دعوایی شرکت نکرده) 1588(تا امروز : ((مونتنی به خود میبالید و میگفت

  دوستی و زناشویی  -2

به عضویت  1561مشاور اداره مالیات در پریگو شد، و در سال  1557با وجود این، میبینیم که مونتنی در سال 

در جاي دیگر . ر اینجا بود که با شخصی به نام اتین دو البوئسی مالقات کرد و شیفته او شدد. پارلمان بوردو درآمد

دیدیم که چگونه این اشراف زاده جوان در حدود هیجده سالگی مطلبی تحت عنوان بحث در باب بندگی ارادي 

وي، با فصاحتی نظیر . هور شداین رساله به کنتران یعنی بر ضد فرمانروایی فردي مش. نگاشت، ولی آن را منتشر نکرد

شاید مونتنی هم در جوانی تا اندازهاي شور و هیجان . فصاحت دانتون، مردم را به قیام بر ضد استبداد برمیانگیخت

مسنتر بود و ) مونتنی(در هر صورت به طرف آن شورشی اشرافی که سه سال از او . جمهوریت را احساس کرده باشد

  : مونتنی در این باره مینویسد. بود، کشانده شد به منزله نمونه هوش و راستی

  . ... جستیم پیش از آنکه یکدیگر را دیده باشیم، براثر اخباري که درباره یکدیگر شنیده بودیم، یکدیگر را می
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در نخستین مالقات، که . تصور میکنم که به وسیله فرمانی مکتوم و آسمانی، ما یکدیگر را با نامهاي خود بوسیدیم

ا در جشنی بزرگ و اجتماعی پرشکوه از همه مردم صورت گرفت، چنان تعجب کردیم و چنان خود را آشنا و تصادف

  . پیوسته به یکدیگر یافتیم که از آن به بعد هیچ چیز میان ما حایل نبود

من از آن رو که او، او بود و من، : ((این پیوستگی عمیق چگونه روي داد مونتنی در پاسخ این سوال گفته است

زیرا البوئسی سر تا پا . یعنی از آن رو که به اندازهاي با یکدیگر اختالف داشتند که مکمل یکدیگر بودند.)) بودم

مونتنی، که بیش از اندازه روشنفکر و دوراندیش و بیغرض بود، نمیتوانست تا آن  ;معنویت و اخالص گرم و محبت بود

هم به معایب و هم به محاسن برجسته به یک اندازه متمایل ((را همین دوست بود که او  ;حد خود را وقف عموم کند

، بر اثر شیوع 1563در سال . شاید بتوان گفت که عمیقترین تجربه مونتنی مشاهده مرگ این دوست بود.)) یافت

ه و وي مرگ تدریجی خود را با استقامتی صبوران. طاعونی در بوردو، البوئسی ناگهان به تب و اسهال خونی مبتال شد

و دوستش، که در پایان حیات او در کنار بسترش ایستاده بود، هرگز آن منظره را  ;شکیبایی مسیحی تحمل کرد

مونتنی دست نوشته آن رساله خطرناك را به ارث برد و مدت سیزده سال آن را پنهان کرد، و چون در . فراموش نکرد

نی نسخه اصل را منتشر کرد، و اظهار داشت که آن نسخه مغلوطی از آن بدون اجازه او چاپ شد، مونت 1576سال 

. رساله تمرین معانی بیان کودکی شانزده ساله است

وي بارها نوشت که با مرگ البوئسی . آن رفاقت باعث شد که دوستی مونتنی با سایر افراد به صورتی مالآلور درآید

زهاي عادت کرده بودم که همیشه دو نفر باشم، و به به اندا: ((در این باره نوشته است. نیمی از خود او نیز مرده است

از پرتو آن خاطره بود .)) اندازهاي معتاد شده بودم که هرگز منفرد نباشم، که اکنون فکر میکنم نیمی از خود هستم

به نظر میرسد که خود او . که در روابط پدر و فرزند، پسر و دختر، و زن و شوهر دوستی را مهمتر از عشق میدانست

در جوانی با هر گونه فکر عشق، که احساس میکردم وجودم را غصب خواهد کرد، : ((مینویسد. اشق زنی نشده باشدع

البته نمیتوان گفت که مونتنی .)) مخالف بودم و میکوشیدم که از لذت آن بکاهم تا مبادا مرا با لطف خود گرفتار کند

پیش از ازدواج روابط عاشقانه بسیار و غرورآمیز داشته روابط عاشقانه نداشت، برعکس، وي اعتراف کرده است که 

لذت غلغلک دهندهاي دانسته است که از تخلیه کیسه منی به انسان دست ((مونتنی روابط جنسی را .)) است

و این موضوع را بیمعنی میدانست .)) میدهد، چنانکه طبیعت به ما لذت تخلیه قسمتهاي دیگر را ارزانی داشته است

وي با بیشتر فیلسوفان در این موضوع همعقیده بود که .)) لذایذ و مدفوعات را در یکجا قرار داده است((که طبیعت 

ازدواج اگر به خاطر زیبایی و یا عالیق عشقی صورت گیرد، : ((میل به دفع شهوت نباید دلیل ازدواج باشد، و میگفت

ترتیب داده )) به وسیله شخص ثالثی((ازدواج باید به عقیده او، .)) با شکست مواجه خواهد شد یا آشفته خواهد گشت

ازدواج براي آنکه پایدار بماند، .)) از روابط دوستانه تقلید کند((قید و شرط روابط جنسی را نپذیرد و بکوشد که  ;شود

گیرد، مونتنی با متفکران یونانی نیز همعقیده بود که مرد نباید پیش از سی سالگی زن ب. باید به صورت رفاقت درآید

در بیست و هشت سالگی، زمانی که هنوز مجرد بود، سفري به پاریس . و خود او تا توانست از ازدواج احتراز جست

تا مدتی از زندگی در دربار لذت برد، عدهاي سرخ پوست امریکایی را در روان دید، میان . کرد و فریفته آن شهر شد

مونتنی ). 1565(و بازگشت، و با فرانسواز دو شانسی ازدواج کرد زیباییهاي متضاد تمدن و توحش تردید کرد، به بورد

ظاهرا به دالیل کامال عقلی ازدواج کرد تا خانه و خانوادهاي داشته باشد و بتواند امالك و نام خود را انتقال دهد، در 

امر جزو آداب آن  میان هزار و پانصد صفحهاي که نوشته است تقریبا سخنی از زنش به میان نمیآورد، ولی شاید این

مردم اگر چه مرا شهوتپرست میدانند، : ((وي ادعا میکند که نسبت به زن خود وفادار بوده است، و میگوید. زمان باشد

این زن اشتغال خاطر نوابغ را .)) در حقیقت اصول ازدواجم را بیش از آنچه قول دادم یا امیدوار بودم رعایت کردهام

. ه و زمین و حتی حسابها میپرداخت، زیرا مونتنی عالقهاي به کار و پیشه نداشتقبول داشت و خود به امور خان
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آمیز به او میگفت، یا دلیلی که حاکی از  اي محبت مونتنی به سهم خود به او کامال احترام میگذاشت، گاهی کلمه

ک کرد، وي با اظهار تشکر عالقه بود به او نشان میداد، چنانکه وقتی از اسب به زیر افتاد و زنش بیدرنگ به او کم

یا اینکه روزي ترجمه نامه تسلیت اثر پلوتارك را، که توسط البوئسی انجام گرفته بود، پس از  ;عکسالعمل نشان داد

هایی را که مونتنی در مقاالت خود به زنان  این زناشویی با موفقیت روبرو شد، و ما نباید طعنه. چاپ به او اهدا کرد

فرانسواز شش دختر زایید که همگی، جز یکی که مونتنی . ، زیرا فیلسوفان را رسم بر این بودمیزند جدي تلقی کنیم

مونتنی در پنجاه و چهار سالگی دختري بیست ساله موسوم به . از او با محبت سخن میگوید، در کودکی درگذشتند

یش از یک پدر دوست دارم، و به او را ب: ((وي درباره این دختر نوشته است. ماري دوگورنه را به فرزندي پذیرفت

احساسات مونتنی باالتر از احساسات عادي .)) منزله بهترین قسمت وجود خود و شریک خانه و تنهایی خود میدانم

. بشر نبود

  مقاالت -3

سه یا چهار سال بعد، از . پدرش در گذشت، و مونتنی، به عنوان پسر ارشد، ملک پدر را به ارث برد 1568در سال 

حتی در اینجا آرامش او به هم . خود در پارلمان بوردو استعفا کرد و از هیاهوي شهر به ماللت حومه آن پناه بردمقام 

ها حمله میبردند،  سربازان به دهکده. هاي فرانسه شده بود میخورد، زیرا جنگ مذهبی باعث اختالف شهرها و خانواده

ب هتک ناموس میشدند، و مردم را به قتل میرساندند، مونتنی ها میشدند، اموال را غارت میکردند، مرتک وارد خانه

هزار بار به بستر رفتم و با خود اندیشیدم که در همان شب میبایست قربانی خیانت شوم و به قتل : ((مینویسد

ج ضمنا براي آنکه غارتگران را منصرف کند، درها را باز نگاه داشت و دستور داد که اگر کسانی براي تارا.)) برسم

اتفاقا این عده حملهاي نکردند، و مونتنی توانست در میان چکاچک سالحها و . آمدند، بدون مقاومت پذیرفته شوند

در لحظاتی که مردم پاریس و بعضی از ایاالت در کشتار سن بارتلمی به . تضاد عقاید فیلسوف وار در گوشهاي بنشیند

پناهگاه مطلوب او کتابخانهاي بود . نثر فرانسوي را مینوشت کشتن پروتستانها مشغول بودند، مونتنی بهترین نمونه

ویران شد، ولی آن  1885این قلعه بر اثر حریقی به سال . (که در طبقه سوم برجی واقع در سردر قلعه قرار داشت

  . مونتنی کتابخانه خود را مثل جان شیرین دوست میداشت، و آن را بدل خویش میپنداشت.) برج باقی ماند

بدین ترتیب، با یک نگاه  ;ن مدور است، و قسمت مسطحی جز آنچه به درد میز و صندلی من بخورد نداردشکل آ

میکوشم که حکومت را در آنجا به صورت استبداد . مسند من، تخت من، آنجاست. میتوانم همه کتابهایم را ببینم

  . درآورم و آن گوشه را از جماعت زن و فرزندان و آشنایان جدا کنم

درت دیده شده است که مردي از گوشهنشینی و عزلت، که به نظر ما مخوفترین کارهاست، تا آن اندازه لذت برده به ن

:به قول او. باشد

. ... که کامال از آن ما باشد. ... باید مخزنی به خود اختصاص دهیم. ... مرد باید خود را از خود جدا کند و به خود بیاید

  . بزرگترین کار مرد آن است که بداند چگونه از آن خود باشد. آنجا ذخیره و برقرار کنیمو بتوانیم آزادي خود را در 

مونتنی در آن کتابخانه در حدود هزار کتاب، که جلد بیشتر آنها منقش و مذهب بود، نگاه داشته بود، و آنها را 

تنها در اثر . و بهترین افراد میزیستمینامید، مصاحب خود را از میان آنها برمیگزید، و با داناترین )) لذایذ من((

، میتوانست با صد مرد )منظور ترجمه اثر پلوتارك توسط ژاك آمیو است)) (به فرانسه سخن میگفت((پلوتارك، که 

بزرگ سخن بگوید، و در رسایل سنکا میتوانست از مسلک رواقی دلپذیري که به سبک شیرینی شرح داده شده است 

آب میکشم،  دانائیدهاآنها مانند ) منبع(از : ((در این باره مینویسد. سندگان محبوب او بودنداین دو نفر نوی. لذت ببرد

به سبب آشنایی با آنها، و کمکی که در پیري به من میکنند، و اینکه ... به همان سرعت که پر میکنم، خال کنم 

مونتنی هرگز از .)) م از غنایمی که از آنها گرفتهام ساخته شده است، موظفم به آنها احترام بگذارمداربست کتابهای
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، ولی از آثار قدیس آوگوستینوس )شاید مطالب آن را بیش از اندازه مشهور میداند(کتاب مقدس مطلبی نقل نمیکند 

. لسوفان مشرك را بر آباي مسیحی ترجیح میدهدبیشتر اوقات قدما را بر معاصران، و فی. بارها سخن به میان میآورد

از آنجا که وي ادبیات و تاریخ یونان و روم قدیم را دوست میداشت، میتوان او را اومانیست نامید، ولی آثار و 

با . ارسطو را سطحی و سیسرون را سخنرانی پرگو میدانست ;هاي کالسیک را بدون تبعیض نمیپرستید نوشته

مارکوس والریوس ]از شاعران التینی و حتی از یکی از هجوهاي محرمانه مارتیال . کامال آشنا نبودهاي یونانیها  نوشته

ضربالمثلهاي . ویرژیل را دوست میداشت، ولی لوکرتیوس را ترجیح میداد. با تبحري فراوان نقل میکرد[ ماتیالیس

هاي خود زر و  فروشی میکرد و به نوشته در نخستین مقاالتی که مینگاشت، فضل. اراسموس را با شوق و ولع میخواند

خوانندگان قادر به مطالعه متنهاي . اقتباس از چنین موادي جزو آداب آن زمان بود. زیورهاي کالسیک میآویخت

هاي کوچکی میدانستند که مناظري از قدیم را در  ها لذت میبردند، و آنها را به منزله پنجره اصلی نبودند، از این نمونه

مونتنی با آنکه از . آنها مینهاد، و حتی بعضی از اهل فضل شکایت میکردند که این نقل قولها کافی نیستند برابر چشم

به فضل فروشی خندیده و گفتار و . هاي دیگران اقتباس کرده، به طرز بیمانندي ماهیت خود را نگاه داشته است گفته

معجونی از مطالب دیگرانند، به منزله خوراکی بهشتی  هاي او، اگر چه نوشته. پندار خود را شخصا پرورش داده است

، مونتنی صفحه به صفحه و روز به روز مقاالت خود را با فراغت خاطر 1570بدین ترتیب، پس از سال . هستند

)) گفتارهایی((زیرا اگر چه . به نظر میرسد که این اصطالح و تقریبا این نوع نوشته را او اختراع کرده باشد. نگاشت

و این  ;داشتند، به طرزي کامال رسمی بودند و شباهتی به مکالمات غیر رسمی و پرپیچ و خم مونتنی نداشتند وجود

با کاغذ همان طور : ((مونتنی میگوید. سبک ساده و بیبند و بار پس از مرگش عالمت مشخص سبک جدید شده است

. صی، و محرمانه او نماینده اوستسبک طبیعی، خصو.)) حرف میزنم که با نخستین شخصی که مالقات میکنم

. هنگامی که میبینیم چنین استاد متفکري با ما به طور خصوصی سخن میگوید، در خود احساس آرامش میکنیم

کتاب او را در هر صفحه که باز کنید، بی آنکه خود بدانید یا توجه داشته باشید که به کجا میروید، به خواندن ادامه 

چه به خاطرش میرسید یا با ذوقش موافق بود به تدریج مطالبی مینوشت و ضمن نگارش از مونتنی درباره آن. میدهد

نوشته است از روم قدیم و امریکاي )) کالسکه((بدین ترتیب، در مقالهاي که راجع به . موضوع اصلی دور میافتاد

نتنی مردي تنبل بود، اما هیچ مو. سه جلد اثر او پر از مطالب خارج از موضوعند. جدید نیز سخن به میان آورده است

. است)) دو دل و متغیر((خود او اعتراف میکرد که . چیز هم به اندازه ایجاد و ابقاي نظم در عقاید و افراد دشوار نیست

نسبت به ثبات تعصب نشان نمیداد، و افکار خود را با گذشت روزگار عوض میکرد، اما تصویر نهایی که بدین ترتیب 

  . خود مونتنی استبه دست میآید از 

ولی استعارات شگفتانگیزي نیز مانند استعارات شکسپیر بکار . در میان افکار آشفته او، سبکش در نهایت روشنی است

کنجکاوي شدید او در . آورند هاي عبرتانگیزي نقل میکند که بیدرنگ انتزاعی را به صورت واقعی درمی میبرد و قصه

وي حرف یکی از زنان تولوز را با دقت نقل . و به هیچ مانع اخالقی توجه نمیکندهمه جا از این گونه شواهد مییابد 

در عمرم یک بار بدون آنکه خود ((میکند که پس از آنکه چند سرباز به او تجاوز کردند، خدا را سپاس میگفت که 

  .)) مرتکب گناهی شده باشم، کام دلی گرفتم

  فیلسوف -  4

به درون خود مینگرم، : ((یک موضوع یعنی شخص خودش نوشته است و میگوید مونتنی ادعا میکند که فقط درباره

وي پیشنهاد میکند که طبیعت بشر را باید از .)) کاري جز با خود ندارم، همیشه خود را مالحظه میکنم و میآزمایم

مونتنی شرح حال . او شناختها، تنفرها، بیماریها، ترسها، پیشداوریها، احساسات، و عقاید  ها، عادتها، عالقه راه انگیزه

خود را نمینویسد و در مقاالت خود تقریبا هیچ نکتهاي در مورد کار خود به عنوان مشاور و شهردار، سفرها، یا رفتن 
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اما اطالعات گرانبهاتري در اختیار ما میگذارد، . مذهب و سیاست خود را آشکارا نمیگوید. خود به دربار ذکر نمیکند

در این مورد، نقایص و معایب خود . الق خود را به طرز صریح و نافذي تجزیه و تحلیل میکندیعنی روح و جسم و اخ

براي انجام دادن این مقصود، از خواننده اجازه میخواهد که با او آزادانه سخن . را با لذت به تفصیل شرح میدهد

درباره . می به طور عریان نشان دهدخوش سلیقگی را رعایت نمیکند، تا بتواند مردي را از لحاظ روحی و جس. بگوید

وظایف طبیعی خود با صراحتی تمام سخن میگوید، مطالبی از قدیس آوگوستینوس و ویوس درباره نفخ شکم نقل 

: میکند، و در خصوص روابط جنسی چنین میگوید

براي . ش میشتابندمردم نمیخواهند کودکی را در حال تولد ببینند، ولی وقتی که کسی میخواهد بمیرد، همه به دیدن

آنکه کسی را بکشیم، خواهان دشتی وسیع و نوري فراوان هستیم، ولی براي آنکه آدمی بسازیم خود را در گوشه 

  . تاریکی پنهان میکنیم و به دقت مشغول کار میشویم

همیشه دل البته . من راست میگویم: ((با وجود این، ادعا میکند که گاهی در سخنگویی احتیاط کرده است و میگوید

در مورد جسم خود مطالب زیادي .)) خود را خالی نمیکنم، ولی تا اندازهاي که جرات میکنم، حقایق را میگویم

سوگند به خدا، : ((مینویسد. تندرستی کمال خوبی است. مینویسد و صفحه به صفحه مواظب تندرستی خویش است

تغییرات شکم خود را با لحنی محبتآمیز شرح .)) دشهرت یا افتخار براي کسی چون من به قیمت گزافی تهیه میشو

بود، آن را در مثانه خود یافت، و اگر چه امیدوار بود که ریگهاي خود را ضمن  الفالسفهاو، که دنبال حجر . میدهد

و نابهنگام مانع کارش . باز میدارند)) ر عجیبی از شهوترانیبه طو((جذبهاي عاشقانه دفع کند، دریافت که آنها او را 

و ساعتهاي متمادي بدون خسته شدن سوار بر . از اینکه میتوانست پیشاب خود را ده ساعت تمام نگاه دارد. میشوند

تان خود مونتنی خوش بنیه و نیرومند بود، و چنان آزمندانه غذا میخورد که تقریبا انگش. اسب باشد، به خود میبالید

  . وي وجود خود را به حد افراط دوست میداشت. را گاز میگرفت

مونتنی نسبنامه و نشانیهاي خانوادگی، لباس زیبا، و انتصاب خود را به عنوان شهسوار سن میشل باعث افتخار خود 

نان میدهد که اگر وي مدعی است که اکثر معایب را دارد، و به ما اطمی. میدانست، و مقالهاي نیز درباره غرور نگاشت

با وجود این، صفات بسیاري نیز از قبیل شرافت، خوشخویی، . هم فضیلتی در او باشد، دزدانه وارد وجودش شده است

اگر چه گاهی عقاید تازهاي نیز ابراز میکرد، پیش از آنکه شهرت . بذلهگویی، آرامش، ترحم، اعتدال، و اغماض داشت

در عصري که کشتار به سبب وجود اصول مختلف رایج بود، مونتنی از مردم . یابند، جلو اشاعه آنها را میگرفت

هاي فکري غیر متعصب را به  خواست که معتقدات خود را تعدیل کنند و تا حد کشتار جلو نروند، وي نخستین نمونه

ی که از خود ما عیوب او را از آن رو میبخشیم که خود در آن شریکیم و تجزیه و تحلیل. دنیاي جدید ارزانی داشت

. میکند در نظر ما بسیار جالب است، زیرا میدانیم قصهاي که میگوید درباره خود ماست

وي آنها را، علیرغم ادعاهاي بیاساسشان در . مونتنی براي آنکه خود را بهتر بفهمد به مطالعه آثار فیلسوفان پرداخت

هیچ : ((از قول سیسرون میگفت ;میداشت مورد تجزیه و تحلیل جهان و تعیین سرنوشت بشر پس از مرگ، دوست

از سقراط تمجید میکرد، زیرا به عقیده او این .)) موضوع بیهودهاي نیست که یکی از فیلسوفان آن را نگفته باشد

و مانند .)) معرفت بشري را، که مدتی در آسمان مفقود شده بود، پایین آورده و دوباره به بشر باز گردانید((فیلسوف 

. نداشت)) روشی((مونتنی از خود . باید علوم طبیعی را کمتر و طبیعت بشري را بیشتر مطالعه کرد وي میگفت که

  . افکار او چنان پیوسته در تحول بودند که بر افکار فیلسوفانهاش نامی نمیتوان اطالق کرد

هاي برادرکش درآمده  از آنجا که مسیحیان به صورت فرقه. مونتنی در آغاز تفکرات عالی خود به مسلک رواقی گروید

و دستهاي خود را با جنگ و قتل عام خون آلود کرده بودند، و مسیحیت ظاهرا نتوانسته بود اصول اخالقی جدیدي 

به منظور نظارت بر غرایز بشر بیاورد، مونتنی جهت یافتن اصول اخالقی طبیعی به فلسفه پرداخت اصولی که تابع 
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رواقی ظاهرا به این هدف مطلوب نزدیک شده بود، الاقل طرز فکر چند  مسلک. جزر و مدهاي عقاید مذهبی نباشد

در صدد برآمد . مونتنی تا مدتی کمال مطلوب خود را در آن جست. تن از بهترین متفکران باستانی را تغییر داده بود

مش فکر او را از همه احساساتی که ممکن بود شایستگی رفتار یا آرا ;که با تربیت اراده خویش بر خود مسلط شود

مختل کنند احتراز میکرد، جمیع تغییرات را با حالتی آرام میپذیرفت، و حتی مرگ را به عنوان عملی طبیعی و قابل 

  . بخشش تلقی میکرد

مونتنی اگر چه تا پایان عمر دست از مسلک رواقی برنداشت، روحیه پرشور او فلسفه دیگري براي توجیه رفتار خود 

از مسلک رواقی، که خواهان پیروي از طبیعت بود و با وجود این میکوشید که طبیعت را در وي با جنبهاي . یافت

مونتنی قانون آفرینش را بر اساس طبیعت خود تفسیر کرد و در صدد برآمد . نهاد بشر خاموش کند، مخالفت میورزید

ه دریافت اپیکور مرد شهوتپرست او از اینک. که از امیال طبیعی خود، تا آنجا که ضرري نداشته باشد، پیروي کند

و چون آنهمه حکمت و عظمت را در لوکرتیوس  ;خشنی نیست، بلکه مدافع عاقل لذایذ عاقالنه است، مشعوف شد

تنها گناهی که . در این هنگام بود که با شوق و ذوقی تمام مشروع بودن لذت را اعالم داشت. یافت، در شگفت شد

فراط ناخوشی مهلکی است که لذت را میکشد، اعتدال نابود کننده لذت نیست، ا: ((میشناخت افراط بود، و میگفت

مونتنی، بر اثر تغییر عقاید خویش و انحطاط مسیحیت در فرانسه آن عصر، به مسلک .)) بلکه چاشنی آن است

ی، تالیف پدرش تحت تاثیر رساله الهیات طبیع. شکاکان گروید، و این مسلک از آن به بعد در فلسفه او اثر گذاشت

این دانشمند کار پر ارج مدرسیها را . ، قرار گرفته بود)1437وفات (دانشمندي از تولوز موسوم به ریموندو سابوندي 

پدر از فرزند خواهش کرد که آن رساله را ترجمه کند، مونتنی . در مورد معقول بودن مسیحیت ادامه داده بود

ها آموختند، ولی بعضی از  فرانسویهاي کاتولیک از این کتاب نکته. دانتشار دا 1569پذیرفت و ترجمه خود را در سال 

دوم مقاالت خود، دویست صفحه )) کتاب((مونتنی در  1580در سال . منتقدان به استدالل ریموندو اعتراض کردند

را با طرد  ولی این کار. نگاشت و کوشید که به آن اعتراضات پاسخ دهد)) در دفاع از ریموندو سابوندي((تحت عنوان 

عقیده آن نویسنده انجام داد، زیرا اظهار داشت که خرد وسیلهاي محدود و غیرقابل اعتماد است، و بهتر است که 

در حقیقت مونتنی ضمن آنکه قصد داشت از . مذهب را بر پایه ایمان به کتب مقدس و کلیساي کاتولیک استوار کنیم

را دلیل بیهودهاي براي کفر )) دفاع((بعضیها مانند سنت بوو این . ختریموندو دفاع کند، اساس نظریه او را در هم ری

هاي مونتنی و شاید کاملترین تشریح شکاکیت در ادبیات جدید  در هر صورت این دفاع از مخربترین نوشته. دانستهاند

. به شمار میرود

، که خرد متکی بر ))ما میرسند همه معلومات از طریق حواس به((مونتنی مدتها پیش از جان الك تاکید میکند که 

بنابر این، خرد .حواس است، ولی حواس در گزارشهاي خود ما را میفریبند و داراي میدان بسیار محدودي هستند

در اینجا درست در ابتداي عصر .)) (قسمتهاي داخلی و خارجی بشر پر از دروغ و نقص است((قابل اعتماد نیست و 

رت، مونتنی سوالی میکند که آنان همیشه از خود خواهند پرسید، پاسکال هشتاد خرد، یک نسل پیش از بیکن و دکا

آن سوال این . سال بعد به آن پاسخ خواهد داد، و فیلسوفان بعدي تا زمان هیوم و کانت به آن جواب نخواهند داد

ببینید که جانوران . دحتی غریزه بهتر از خرد ما را راهنمایی میکن) چرا باید به خرد اعتماد داشته باشیم: (است

میان افراد اختالف بزرگتري وجود دارد تا . ((چگونه با غریزه پیش میروند و گاهی هم عاقالنهتر از بشر کار میکنند

گستاخانه . همانگونه که زمین مرکز جهان نیست، بشر را نیز نمیتوان مرکز حیات دانست.)) میان افراد و جانوران

اهت دارد، یا امور بشري مرکز توجه خداست، یا جهان به خاطر خدمت به ما وجود است اگر بگوییم خدا به ما شب

اي بشر بیشعوري که نمیتوانی کرمی . ((مسخره است اگر فرض کنیم که فکر بشر قادر به درك ماهیت خداست. دارد

آن از طریق مشاهده مونتنی از راه دیگري به شکاکیت میرسد، و !)) بیافرینی، با وجود این، یک دوجین خدا میسازي
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کدام یک از این حقایق حقیقت است . تنوع اعتقاداتی است که مردم به قوانین، اخالق، علم، فلسفه، و مذهب دارند

چه کسی میداند که هزار سال دیگر بعد : ((وي هیئت کوپرنیکی را بر هیئت بطلمیوسی ترجیح میدهد، ولی میگوید

آیا محتملتر نیست که این جسم عظیم، که ((و )) عقیده را واژگون کنداز این عقیده سومی پیدا شود که این دو 

بهترین . علم جز فرضیات غرورآمیز افراد گستاخ نیست)) جهانش مینامیم، با آنچه ما قضاوت میکنیم فرق داشته باشد

آنچه میدانیم  مهمترین قسمت((به عقیده مونتنی، .)) ما چیزي نمیدانیم: ((ها فلسفه پورهون است که میگفت فلسفه

، و ))آنچه کمتر از همه چیز معلوم است، بیشتر مورد اعتقاد است.)) ((کوچکترین قسمت چیزي است که نمیدانیم

خالصه آنکه موجودي ثابت نه وجود ما و نه اشیا .)) ((امري را با عقیده راسخ مسلم پنداشتن گواه بر حماقت است((

بدین ترتیب، . چیزهاي فانی، پیوسته میچرخیم، میگردیم، و نابود میشویم وجود ندارد، و ما با داوري خود، نظیر همه

سپس مونتنی براي التیام همه زخمها .)) با هستی ارتباطی نداریم. هیچ چیزي را نمیتوان با کمال اطمینان ثابت کرد

ر وجود اوست، ایمان خود را به مسیحیت اظهار میدارد، و سرودي در تمجید خداي ناشناختنی، که همه چیز مظه

که آن را )) چه میدانم((عبارت . از آن به بعد در همه چیز شک میکرد، ولی سر از اطاعت کلیسا نمیپیچید. میسراید

شعارهاي دیگري نیز بر تیرهاي سقف . روي مهر و در سقف کتابخانه خود نقش کرده بود، به صورت شعار او درآمد

 ;))ممکن است باشد و ممکن است نباشد(( ;))و علیه هر دو امکانپذیرندله : ((کتابخانه خود کنده بود، بدین مضمون

عقیدهاي نظیر این .)) چیزي را تعیین نمیکنم، قادر به درك اشیا نیستم، قضاوت را متوقف میسازم، امتحان میکنم((

حدي، و از عقاید همچنین از عقاید پوهون و کورنلیوس آگریپا تا .)) چیزي نمیدانم: ((را از سقراط گرفت که میگفت

من خود را به آنچه میبینم و میگیرم : ((از این به بعد میگفت. سیکستوس امپیریکوس به مقدار زیاد، اقتباس کرد

این . وي در این هنگام در همه جا نسبیت میدید و در هیچ جا مطلق نمییافت.)) میبندم و از ساحل فراتر نمیروم

د، و فیلسوف سرزنده ما هنگامی که میبیند در میان اقوام مختلف عقاید موضوع در همه معیارهاي زیبایی صدق میکر

مونتنی معتقد است که بسیاري از جانوران . مختلفی در مورد راز زیبایی پستانهاي زنان وجود دارد، خوشحال میشود

ي میبیند که مذهب و. از لحاظ زیبایی برتر از ما هستند، و میگوید اینکه خود را میپوشانیم کار عاقالنهاي میکنیم

نظریه راجع به خوب یا بدي چیزها به طور کلی . ((بشر و عقاید اخالقی او معموال تحت تاثیر محیط او قرار میگیرند

مردم در نتیجه عقایدي که ((و  ;چنانکه شکسپیر نیز چنین میگفت ;))منوط به عقیدهاي است که از آنها داریم

قوانین وجدان از خدا نیستند، بلکه از رسم و عادت .)) ن چیزها در عذابنددرباره چیزها دارند و نه به سبب خود آ

  . وجدان عبارت از ناراحتیاي است که بعد از نقض رسوم قومی ما دست میدهد. ناشی میشوند

برعکس، خود . مونتنی هوشیارتر از آن بود که تصور کند اخالق، به سبب نسبی بودن، ممکن است نادیده گرفته شود

وي گستاخانه از روابط جنسی سخن به میان میآورد، و مدافع . ر از همه کس حاضر به چشمپوشی از آن بوداو کمت

آزادي بسیار آن هم براي مردان است، اما وقتی آثار او را به دقت مطالعه میکنیم، میبینیم که او داراي عقاید تازهاي 

د از انبار عمومی قوت بدن میآید، و از این رو به به عقیده مونتنی نیرویی که در روابط جنسی صرف میشو. نیست

از ((جوانان توصیه میکند که عفیف و پاکدامن باشند، و میگوید قهرمانانی که براي مسابقات المپیک آماده میشدند 

)). خودداري میکردند)) هر گونه عمل جنسی و دست زدن به زنان

و تردیدنشان داده و پیش از روسو و شاتوبریان مطالبی اظهار  از حاال مونتنی یکی آن بود که در مورد تمدن نیز شک

وي از مشاهده عدهاي از هندیشمردگان در روان به فکر افتاد که گزارشهاي جهانگردان را بخواند، و از . داشته است

شکنجه دادن به عقیده او خوردن گوشت مردگان از . را نگاشت)) درباره آدمخوران((مطالعه این گزارشها بود که مقاله 

چیزي نمیبینم که وحشیانه یا سبعانه ) هندیشمردگان امریکا(در میان آن ملت . ((آدمهاي زنده وحشیانهتر نیست

مونتنی میگفت که این .)) باشد، مگر آنکه افراد بشر آنچه را که در میان خودشان مرسوم نیست توحش بخوانند
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لند، و بدون داشتن قانون با یکدیگر در صلح و صفا زندگی بومیها به ندرت بیمار میشوند، تقریبا همیشه خوشحا

از قول هندیشمردگانی که در روان دیده بود، مطالبی بر . هاي اینکاها تعریف میکرد وي از هنر آزتکها و راه. میکنند

گونه  این اشخاص در میان ما افرادي را دیدند که از همه((ضد ثروت و فقر اروپا نقل کرده است، بدین مضمون که 

کاال به وفور دارند، در صورتی که جمعی دیگر از گرسنگی میمیرند، و تعجب میکردند که مستمندان این ظلم و 

مونتنی اخالق هندیشمردگان را با اخالق فاتحان آنها .)) اجحاف را تحمل میکنند و گلوي دیگران را نمیفشارند

اگیردار شرارت و فسق را براي افراد معصومی که عالقه مسیحیان ظاهري بیماري و((مقایسه میکند، و مدعی است که 

مونتنی لحظهاي خوشمشربی خود را از یاد میبرد و .)) به آموختن داشتند و طبعا خوب بودند به ارمغان بردند

  : شرافتمندانه اظهار خشم و غضب میکند

چه  ;نابود یا پراکنده شدندچه ملتهاي بسیاري که  ;چه شهرهاي زیبایی که غارت شدند و با خاك یکسان گشتند

و  ;هاي بیشمار و بیآزاري از مرد و زن، درهمه حال و سنی، که به قتل رسیدند و اموالشان به غارت رفت گروه

اي ! ثروتمندترین، زیباترین و بهترین قسمت جهان به خاطر تجارت مروارید و ادویه واژگون و ویران و ضایع شد

  ! زشاي پیروزي بیار! پیروزیهاي صنعتی

. آیا اطاعت او از مذهب صادقانه بود ظاهرا مطالعات وي در آثار کالسیک مدتی او را از اصول کلیسا دور کرده بودند

مونتنی عقیدهاي غیر صریح درباره خدایی داشت که به نظر گاهی به صورت طبیعت و گاهی به صورت روحی جهانی 

ما در دست خدایان همچون : ((پیش از لیر شکسپیر میگفتگاهگاهی نیز . با عقل غیرقابل درك دنیا جلوه میکرد

مسخره میکند، و )) غیر طبیعی و مهیب((اما کفر را به عنوان چیزي )). توپیم، و آنها ما را باال و پایین میاندازند

خدانشناسی را تعصب دیگري میداند چگونه میدانیم که هرگز نخواهیم دانست مونتنی هر کوششی را که به منظور 

وي حاضر است که خلود روح را بر . عریف روح و شرح نسبت آن با بدن به عمل میآید باطل و ادعاي صرف میداندت

و از فکر حیات جاودان احساس تنفر . پایه ایمان بپذیرد، اما، از لحاظ تجربی یا عقلی، دلیلی براي اثبات آن نمییابد

و پیش از هیوم نکتهاي مشهور بدین .)) زات اعتقاد نداشتماگر به خاطر ایمان نبود، من به معج: ((میگوید. میکند

در نظر من بیشتر طبیعی و محتمل است که دو نفر دروغ بگویند، تا اینکه مردي ظرف دوازده : ((مضمون میگوید

همچنین پیش از ). مونتنی میتوانست امروزه مثل دیگري بزند.)) (ساعت به وسیله بادها از شرق به غرب برده شود

قصهاي درباره زایري نقل میکند که میگفت مسیحیت باید آسمانی باشد، زیرا توانسته است، با وجود فساد اداره  ولتر

و گر  ;مونتنی عقیده دارد که به سبب حادثهاي جغرافیایی مسیحی شده است. کنندگان آن، تا این اندازه پایدار بماند

آنجا که خوانندهاي به یاد دارد، مونتنی تنها یک بار از عیسی  تا.)) جزو کسانی بودم که خورشید را میپرستیدند((نه 

داستان قهرمانی و زیباي حضرت مریم فقط تا اندازهاي در روح غیر احساساتی او تاثیر کرد، باوجود این، از . نام میبرد

یص روحیه مذهبی را که وي آن خصا. سر تا سر ایتالیا عبور کرد تا چهار پیکر نذري را در زیارتگاه او در لورتو بگذارد

. عبارت از تواضع، احساس گناه، پشیمانی و توبه، اشتیاق به بخشش یزدانی، و لطف آمرزنده خداوند است ندارد

  . پسندید مونتنی کسی بود که داراي فکر باز بود و به مذهب کاري نداشت و شهید شدن را نمی

او، که مشرکترین مسیحیان بود، مانند بعضی از ! ک ماندمونتنی پس از آنکه دست از مسیحیت برداشت، مدتها کاتولی

مسیحیان حساس نخستین که مدت کوتاهی در برابر یکی از خدایان مشرکین سر فرود میآوردند، گاهگاهی از 

نویسندگان یونانی و رومی مورد عالقه خویش روي برمیگردانید تا به صلیب مسیح احترام بگذارد و حتی پاي پاپ را 

ا مانند پاسکال از شکاکیت به ایمان نگرایید، بلکه از شکاکیت به رعایت اصول متمایل شد و این کار را تنها ام. ببوسد

وي احتماال درك میکرد که فلسفه خود او، که بر اثر تردیدها و تناقضها و شکها عقیم شده . از طریق احتیاط نکرد

قرار گرفته است، و فرانسه حتی درزمانی که ) یا مذهب(است، نمیتواند چیز تجملی روحی باشد که تحت تاثیر تمدن 
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هاي مختلف بود، آنها را با فلسفهاي پر پیچ و خم، که در آن مرگ تنها امر مسلم خواهد بود،  گرفتار خونریزي فرقه

  : به عقیده او فلسفهاي عاقالنه است که با مذهب صلح کند. معاوضه نمیکرد

کمتر تربیت یافتهاند به صورت مسیحیان خوبی در خواهند آمد و، بر اثر  افراد ساده لوحی که کمتر کنجکاوند و

افرادي که نیرو و ظرفیت متوسطی . قوانین وفادار بمانند احترام و اطاعت میتوانند پایبند ایمان ساده خود باشند و به

صورت نوع دیگري از مومنان ترین افراد به  بین ترین و روشن بهترین، ثابت. ... دارند گرفتار عقاید نادرست میشوند

درمیآیند، یعنی کسانی که در نتیجه تحقیقات طوالنی و مذهبی میتوانند به عمق بیشتر، و تاریکتر کتب مقدس 

. دست یابند و اسرار مبهم و آسمانی جامعه کلیسایی ما را درك کنند

بدین ترتیب، پس از آنکه مونتنی . ندفیلسوفان هم به آنها شباهت دار. کشاورزان ساده لوح افراد شرافتمندي هستند

نیشهایی به مسیحیت میزند، و از آنجا که همه ادیان مانند یکدیگر به منزله لفافهاي براي پوشاندن جهل آمیخته با 

خود او، که نسبت به موقعیت . ترس به کار میروند، به ما توصیه میکند که مذهب زمان و مکان خود را بپذیریم

مونتنی به مذهبی حساس، معطر، و تشریفاتی عالقه داشت، و . ار مانده بود، به آیین پدر بازگشتجغرافیایی خود وفاد

و . از اهمیتی که کالون به اصل تقدیر میداد تنفر داشت. از این رو آیین کاتولیک را به مذهب پروتستان ترجیح میداد

دوست ویتنبرگ بیشتر از ایگناتیوس یا شیر چون از دودمان اراسموس بود، کاردینالهاي خوش مشرب و دنیادوست را 

هاي قدیم پیروي میکنند، و اگر چه  هاي جدید از تعصب فرقه وي از این موضوع متاسف بود که چرا فرقه. میداشت

میکنند، دلیلی براي سوزاندن این افراد ناسازگار بدعتگذاران را احمقهایی میدانست که بر سر اساطیر با یکدیگر رقابت 

یا )) در هر صورت، این امر باعث باال رفتن ارزش عقاید ما میشود که مردي را به سبب آنها زنده بسوزانیم. ((نمیدید

  . بگذاریم که مردم ما را بسوزانند

ه احتیاجی به تغییر نوع حکومت مونتنی در سیاست نیز به صورت فرد محافظه کار و راحتطلبی درآمد، و میگفت ک

است، و به )) چارچوبی عظیم((جامعه . حکومت جدید مانند سابق بد است، زیرا به دست افراد اداره میشود ;نیست

صورت دستگاهی پیچیده از غریزه، عادت، افسانه، و قانون به شمار میرود که بتدریج بر اثر رویه آزمایش و خطاي 

و هیچ فرد باهوشی، هر قدر هم نیرومند و با استعداد باشد، نمیتواند قسمتهاي آن را، . روزگار به وجود آمده است

بهتر است به فرمان . بدون ایجاد هرج و مرج و عذاب نامحدود، از یکدیگر جدا کند و دوباره بر سر جاي خود بگذارد

در این . ا نیز در زنجیر بگذارندحکمروایان امروزي، هر قدر هم بد باشند، گردن نهیم، مگر آنکه بکوشند که فکر ر

خرد من براي ((در این مورد میگوید علت آن است که . صورت است که شاید مونتنی خود را براي شورش آماده کند

عاقل کسی است که ضمن .)) خم شدن یا تعظیم کردن ساخته نشده است، ولی زانوهایم این طور خلق شدهاند

ها آن است که مملکت را نجات دهیم و به عده زیادي  بهترین پیشه. ((ز کنداحترام به مناصب رسمی از آنها احترا

با وجود این، مونتنی خدمت خود .)) تا آنجا که مربوط به خود من است از، این کار عدول میکنم((، اما ))سود برسانیم

ا این اندازه فاسد، و در در عصري ت((وي متاسف بود از اینکه نیمی از عمر او ضمن تخریب فرانسه و . را انجام داد

همه داستانهاي باستانی را که هرگز تا این اندازه : ((مونتنی میگفت.)) روزگاري تا این حد جاهلپرور، تلف شده بود

وي )) ببینید در آن میانه یکی هست که به آنهایی که هر روزه میبینیم شباهت داشته باشد. غمانگیز نیستند بخوانید

عالقه من باعث نشده است که صفات : ((ر فرانسه صورت میگرفت بیطرف نبود، اما میگفتدر مبارزهاي که به خاط

مونتنی اگر .)) قابل تمجید دشمنان خود را، یا عیوب قابل انتقاد کسانی را که از آنها طرفداري کردهام، فراموش کنم

آن عده از کاتولیکهاي صلح یعنی )) سیاستمداران((چه حاضر نبود تفنگ بر دوش بگیرد، ولی قلم او در خدمت 

وي از میشل دو لوپیتال به سبب اعتدال . دوست به کار میرفت که حاضر بودند تا حدي با هوگنوها سازش کنند
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انسان دوستانه و احتیاطآمیزش تمجید میکرد، و هنگامی که شنید که دوستش هانري در ناوار بر اثر سیاستهاي 

  . مونتنی متمدن ترین فرد فرانسوي در آن عصر توحش بود. شد لوپیتال به طرف پیروزي پیش میرود، شاد

  غلطانسنگهاي  -5

اندکی پس از نخستین انتشار  1580وي در ماه ژوئن . سنگهاي مثانه مونتنی بیش از جنگهاي فرانسه آزارش میدادند

)) قولنج((ی در اروپاي باختري شد تا هم دنیا را ببیند و هم به منظور تسکین درد مقاالت خویش، عازم سفري طوالن

وي اگر چه زن خود را جهت . هاي آب معدنی بزند ، که او را بارها درمانده میکرد، سري به چشمه)طبق گفته خود او(

یک منشی را، که قسمتی از  استیساك و/سرپرستی ملک به جاي نهاد، برادر جوان و برادر زن خود، به نام بارون د

عدهاي نوکر و قاطرچی هم به این عده افزود، و عجبی  ;خاطرات سفر خود را براي او امال میکرد، همراه خویش برد

ها جهت یادگار بودند و به درد انتشار  این نوشته. نیست اگر میبینیم که این خاطرات از لحاظ عقالنی ارزشی ندارند

  . از بازگشت آنها را در صندوقی نهاد که صد و هفتاد و هشت سال پس از مرگش کشف شدنمیخوردند، و مونتنی پس 

  . و در اینجا آن نویسنده مغرور نسخهاي از مقاالت را به هانري سوم تقدیم کرد. آن عده نخست به پاریس رفتند

میخورد، و با زحمت زیاد  سپس به آهستگی تا پلومبیر رفتند، در اینجا مونتنی هر روز تقریبا دو لیتر آب معدنی

سپس از طریق لورن به سویس رفت و طبق خاطرات روزانه او، که از قول سوم . موفق شد سنگهاي کوچکی بیندازد

در بادن بادن .)) وي از مشاهده آزادي و حکومت خوب این ملت بینهایت مشعوف گشت((شخص نقل شده است، 

این کشور در مراسم مذهبی کالون، لوتر، و همچنین در  در.مقداري آب معدنی نوشید و سپس به آلمان رفت

. کلیساهاي کاتولیک حضور یافت و با کشیشان پروتستان در مورد مسائل الهیات به مباحثه پرداخت

از قول کشیشی که پیرو لوتر بود چنین نقل میکند که میگفت حاضر است هزار بار در مراسم قداس شرکت کند، ولی 

. زیرا پیروان کالون وجود جسمانی عیسی را در تناول قداس انکار میکنند. روان کالون حاضر نشوددر یکی از مراسم پی

آن عده از اینسبروك . هاي آلپ را مدتها پیش از روسو درك کرد مونتنی پس از حرکت به سوي تیرول عظمت کوه

انداخت سپس از طریق ترانت به  ))سنگی متوسط((سوار بر اسب شدند و بر گردنه برنر رفتند، و مونتنی ضمن راه 

به عقیده او، بر . به کانال بزرگ انداخت)) دو سنگ بزرگ((در شهر اخیر مونتنی  ;ورونا، ویچنتسا، پادوا، و ونیز رفتند

طبق مقاالت، نه (سپس به فرارا رفتند، و در اینجا . خالف آنچه تصور کرده بود، شهر عالی و روسپیهاي آن زیبا نبودند

در شهر اخیر، رودخانه  ;مونتنی با تاسو، شاعر دیوانه، مالقات کرد، و بعد عازم بولونیا و فلورانس شدند) رخاطرات سف

سنگی به اندازه ((آنگاه از طریق سینا به رم رفتند، و در آنجا مونتنی . دریافت داشت)) دو سنگ و مقداري شن((آرنو 

یش و دفع آنها ضبط شده است ممکن بود هرمی به وجود روي هم رفته سنگهایی که شرح افزا.)) تخم کاج انداخت

هاي یهودیان رفت، مراسم ختنه را دید، و با ربیها درباره تشریفات مذهبی آنان به  در رم به یک از کنیسه. بیاورند

بر خالف گفته ستندال، مونتنی در رم نسبت به هنر . سپس با روسپیهاي رم مطالبی رد و بدل کرد. گفتگو پرداخت

اما قضیه . هاي قدیمی گردش کرد، و هرگز از تمجید عظمت آنها غافل نبود وي روزها در میان خرابه. اعتنا نبودبی

مونتنی، مانند هر فرزند دیگر کلیسا، خم شد تا پاي او را ببوسد، و پاپ . مهم، مالقات او با گرگوریوس سیزدهم بود

در این ضمن ماموران گمرك نسخهاي از مقاالت را یافته و آن . ندهم پاي خود را اندکی باال برد تا کار او را تسهیل ک

خواندند و او را، به سبب بعضی عباراتی که بوي )) اداره مقدس((مونتنی را به . را به دستگاه تفتیش افکار داده بودند

تغییر دهد یا حذف  بدعت از آن به مشام میخورد، به آرامی سرزنش کردند و از او خواستند که آنها را در چاپهاي بعد

در حقیقت از او دعوت .)) آنها را از خود بسیار راضی کردم: ((مونتنی نیز قول داد چنین کند، و نوشته است. کند

کتب ((کتابش را جزو  1676وي توجهی به قول خود نکرد، و در سال . (کردند که بیاید و در رم زندگی کند
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آنها و خودش بود که به ایتالیا سفر کرد و به زیارتگاه حضرت مریم شاید براي مطمئن ساختن ). گذاشتند)) ممنوعه

  . هاي آپنن گذشت و براي نوشیدن آبهاي معدنی به لوکا رفت سپس دوباره از کوه. در لورتو رفت و لوحهاي نذر او کرد

وي اگر چه تقاضا  .که او به عنوان شهردار بوردو انتخاب شده است) 1581سپتامبر  7(در اینجا بود که پیغامی رسید 

کرد که او را معاف دارند، هانري سوم به او دستور داد که بپذیرد و سنتی را که عبارت از تصدي مشاغل عمومی بود و 

  مونتنی در بازگشت به فرانسه عجله نشان نداد و تازه در سیام نوامبر، . از طرف پدر به او ارث رسیده بود نادیده نگیرد

وظایف شهردار آسان بودند، مواجب او عبارت . افرت، بود که دوباره چشمش به قصرش افتادهفده روز پس از آغاز مس

براي مدت دو سال  1583از افتخاراتی بدون حقوق، مونتنی به اندازه کافی خوب کار کرد، زیرا دوباره در ماه اوت 

ناوار، که بعدا . به دیدار او رفت ، هانري دوناوار با چهل تن مالزم رکاب و یک معشوقه1584در دسامبر . انتخاب شد

در اواخر دوره دوم تصدي او، بیماري طاعون به بوردو سرایت کرد، و . پادشاه فرانسه شد در بستر این فیلسوف خفت

 1585در سیام ژوئیه . مونتنی مانند بسیاري از کارمندان از شهر بیرون رفت و به کنج خلوتی در روستاها شتافت

. ین خویش تفویض کرد و در خانه خود به استراحت پرداختمقام خود را به جانش

مونتنی اگر چه پنجاه و دو سال بیش نداشت، سنگهاي مثانهاش گاه گاه او را از کار باز میداشتند و گاهی باعث 

بنیه آن را داشت که براي بار سوم  1588وي در آغاز سال . میشدند که چندین روز نتواند پیشاب خود را دفع کند

هنگامی که در این شهر بود، اتحادیه مقدس، که در آن زمان بر پایتخت تسلط داشت، او را به . ري به پاریس کندسف

ولی او در عصر ). 1588ژوئیه  10(عنوان یکی از طرفداران هانري سوم دستگیر کرد و به زندان باستیل انداخت 

ر اکتبر، در مجلس اتاژنرو در بلوا شرکت کرد، ولی د. آزاد شد) مدیچی(همان روز، بر اثر وساطت کاترین دومدیسی 

به بوردو بازگشت، آن هم درست در موقعی که توانست پس از قتل دوك دوگیز از شرکت در کارهاي مربوطه به 

  . هانري سوم اجتناب کند

. خود مینگارداست، شرحی نیز راجع به فساد جسمانی )) درباره تجربه((مونتنی در آخرین و زیباترین مقاله خود که 

بدون تلخی )) رفتن خود را از این جهان((وي . رسیدهاند)) دندانهایش به مرحله آخر دوام خود((مثال مینویسد که 

همه دوره باستانی را از : ((مونتنی همان گونه که نقشه کشیده بود زندگی کرد و توانست با غرور بنویسد. تحمل کرد

فر مرد پیدا کنید که زندگی خود را در مسیري معین و مشخص که شیرینترین مشکل بتوانید دوازده ن ;نظر بگذرانید

هنگامی که به او گفتند که پایان عمرش نزدیک شده است، وي اهل خانه و وارث .)) سیر حکمت است انداخته باشند

داده بود به خود را پیرامون خویش گرد آورد و شخصا مبالغ و اشیایی را که در وصیتنامه خود جهت آنها اختصاص 

آنگاه آخرین مراسم مذهبی را در کمال خلوص نیت، و مثل اینکه کلمهاي تردیدآمیز ننوشته باشد، به . آنها بخشید

  . در پنجاه و نه سالگی درگذشت 1592سپتامبر  13جاي آورد و در 

ط مادموازل دو گورنی به ریشلیو آخرین چاپ مقاالت را، که توس. نفوذ او در مدت سه قرن و در چهار قاره برقرار بود

آن مقاالت را به صورت  1603شارون، دوست و شاگرد او، در سال . او تقدیم شده بود، با کمال مسرت پذیرفت

، )1603(فلوریو آنها را به انگلیسی ترجمه کرد و جزو آثار کالسیک آن زبان درآورد . فلسفهاي رسمی و منظم درآورد

شاید شکسپیر آن ترجمه را دیده و در نوشتن بزرگترین . اب عالمانه خویش کاستولی از سادگی و ایجاز آنها با اطن

ها دیده میشود از  هاي غمانگیز خود تحت تاثیر آنها قرار گرفته باشد و شکاکیتی که در این نمایشنامه نمایشنامه

انسن هنگامی که شاید بن ج. ما سابقا از دیون مخصوص او ذکري به میان آوردیم. مطالعه همان مقاالت باشد

. نویسندگان انگلیسی را متهم به سرقت از آثار مونتنی کرد، شکسپیر را در نظر داشت

بیکن تحت تاثیر آن نفوذ قرار گرفت، و شاید انگیزه دکارت، هنگامی که در آغاز در همه چیز تردید میکرد، همین 

و تردیدهاي مونتنی برهاند، تقریبا گرفتار  پاسکال در ایامی که میکوشید ایمان خود را از چنگ شک. مقاالت بود
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روسو از اعترافات مونتنی و مقاالت : بل، وونارگ، روسو، دیدرو، و ولتر نیز از آثار او بهره گرفتند. حالتی جنونآمیز شد

مادام . بودمونتنی پدربزرگ، و بل پدر عصر روشنگري . ، ولتر از بقیه آثار او))درباره آدمخواران((و )) درباره تربیت((او 

همه مجلدات عظیم فیلسوفان ((دو دفان، زنی که در این عصر درخشان کمتر از دیگران فریب خورد، مایل بود که 

به وسیله مونتنی بود که تجزیه و تحلیل روح و شخصیت، که .)) جز مونتنی را، که پدر همه آنهاست، در آتش بیندازد

هاي آناتول  شد، و آثار کورنی، مولیر، الروشفوکو، وال برویر در نوشته مربوط به روانشناسی است، وارد ادبیات فرانسه

ثورو از این منبع استفاده بسیار برد و امرسن پیش از تحریر مقاالت خویش، مقاالت مونتنی را . فرانس رسوخ کردند

یروز نوشته است، و این در باره مونتنی میتوان گفت که امروزه آثار او را چنان میخوانند که گویی آنها را د. خواند

  . موضوع فقط درباره چند تن از نویسندگان پیش از قرن هیجدهم صدق میکند

مونتنی به اندازهاي به عیوب خود معترف بود که . مدتی است که جهانیان عیوب او را تصدیق کرده و بخشیدهاند

گاهی هم از . و خودپسند است وي به خوبی میدانست که پرگو. تقریبا ترکش منتقدان خود را خالی کرده است

مطالبی که از نویسندگان یونان و روم نقل میکند خسته میشویم، و یک لحظه مانند مالبرانش درباره مقاالت او 

هاي کوچک، مالحظات  صرفا بافتهاي میدانیم از حکایتهاي تاریخی، قصه((غیرمنصفانه قضاوت میکنیم و آنها را 

بدون تردید مونتنی کاالهاي خود را با تنبلی و به .)) مطلبی را ثابت نمیکنندزیرکانه، و کلمات قصاري که هیچ 

هاي خود را را نقض میکند،  ها موضوع گفته در ده. طرزي نامنظم میچیند و بدین ترتیب از تاثیر و لطف آنها میکاهد

این عمل اگر  ;فلج میشویم هر گاه در همه چیز تردید کنیم،. ولی حتما حق دارد، زیرا هر چیز و ضد آن را مینویسد

ما بر اثر . چه ما را از کشتن کسی به سبب اختالف نظر در الهیات باز میدارد، شوق و ذوق و شجاعت را از ما میگیرد

کوشش نومیدانه پاسکال به منظور نجات دادن ایمانش از دست مونتنی بیشتر متاثر میشویم تا بر اثر عالقه مونتنی به 

و فکر تند )) علم مطایبت آمیز((ونه انتقاد خشنود نمیشویم، زیرا لحظهاي چند مانع میشود که از اما از اینگ. بیدینی

در کجا میتوانیم چنین مجموعه با روحی از عقل و طنز بیابیم . این شخص پر حرف خاموش نشدنی لذت ببریم

مونتنی از . از دور ناشی شوند تشابهی دقیق میان این دو صفت وجود دارد، زیرا هر دو ممکن است از مشاهده اشیا

در سخنان او عبارات . تاثیر بد پرگویی او در نتیجه غرابت و وضوح سخنانش تقلیل مییابد. این دو ساخته شده است

از زبانی که براي اخفاي فکر یا بر اثر فقدان فکر به کار میرود . مستعمل و حرفهاي بیمعنی مطنطن دیده نمیشود

از اینکه دوستدار . توانیم خودبینی را در این افشاي رازهاي درونی نادیده بگیریمچنان خسته شدهایم که می

سخنگویی میتوانند دل ما را به این خوبی بشناسد، به شگفتی میافتیم، و خشنود میشویم از اینکه چنین مرد عاقلی 

و نیز تردید نشان میدهد و اظهار هنگامی که میبینیم ا. نیز از معایب بر کنار نیست، و بزودي مورد عفو قرار میگیریم

و چون به ما میگوید که جهل ما در صورت وقوف ما بر آن به شکل فلسفه  ;بیاطالعی میکند، خاطر ما آسوده میشود

هنگامی که پس از کشتار سن بارتلمی به مردي بر میخوریم که در کشتن تردید نشان  ;درمیآید، خشنود میشویم

پایان باید گفت، علیرغم حمله او به خرد، میبینیم که عصر خرد در فرانسه توسط  در! میدهد، نفسی راحت میکشیم

وي با . مونتنی، منتقد خرد، اگر خرد محض نبود، چیز دیگري نبود. مونتنی و در انگلستان توسط بیکن آغاز میشود

از کلیساي کاتولیک تنها در یک مورد پذیرفت که . وجود احترامی که به کلیسا میگذاشت، پیرو اصالت عقل بود

اگر مانند بیکن میکوشید که این عمل را بدون متزلزل . اطاعت کند که بذر خرد را در ذهن فرانسویها پراکنده باشد

مونتنی براي سوختن . کردن ایمان تسالبخش مستمندان انجام دهد، نباید از احتیاط یا دلسوزي او انتقاد کنیم

به سبب نجابتی که داشت،  ;پیرو اعتدال و خرد بود. ز ممکن است اشتباه کندآفریده نشده بود، و میدانست که او نی

نظریات او از ولتر . حاضر نمیشد که خانه همسایه را پیش از آنکه پناهگاه دیگري براي او بسازد طعمه حریق کند

وران تعصبآمیز، در آن د((گیبن معتقد بود که . عمیقتر بود، زیرا دلش به آنچه توسط او خراب شده بود میسوخت
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سنت بوو، پس از آنکه مانند پاسکال مطالبی بر ضد .)) هانري چهارم و مونتنی: تنها دو مرد نظربلند وجود داشتند

.)) او عاقلترین مرد فرانسوي بوده است: ((مونتنی اظهار میدارد، سرانجام با شوق و ذوقی ناگهانی میگوید

IV -  جاودانها یکروزه  

وي تقریبا موفق شده بود که در جنگهاي مذهبی . یات فرانسه تا یک نسل بعد وقفهاي پدید آمدپس از مونتنی در ادب

در سایر نقاط این کشور، آتش جنگ و مناقشات . جان سالمت به در برد و تا پایان جنگ خود را در خود پنهان کند

اظ ادبیات از انگلستان و اسپانیا عقب مذهبی باعث عقبماندگی ادبیات شد، و از زمان مونتنی تا کورنی، فرانسه از لح

دار و ناپایدار از  تعدادي از ستارگان دنباله. ماند، چنانکه انگلستان نیز پس از جنگهاي داخلی از آن کشور عقب ماند

ولی در ! ریشلیو کوشید که نبوغها را با اعطاي مستمري بپروراند. آسمان گذشتند، ولی ستاره ثابتی به جاي نگذاشتند

پس از مرگ او، لویی . ایرادگیري خود و مجبور کردن نوابغ به تمجید از خویش، جلو پیشرفت آنها را گرفت نتیجه

.)) دیگر به خودمان با این کار زحمت نمیدهیم: ((سیزدهم آن مستمریها را با یک حرکت قلم منسوخ کرد و گفت

ط ریشلیو در پیشرفت ادبیات فرانسه موثر شبنشینیهاي ادبی در هتل دو رامبویه و تاسیس فرهنگستان فرانسه توس

فرهنگستان در آغاز به صورت هیئتی از دانشمندان و مولفان بود که در خانهاي شخصی، یعنی در خانه واالنتن . بودند

ریشلیو، که هم مراقب جنگ و هم مراقب ادبیات بود و به ). 1627(کونرار، منشی پادشاه، تشکیل جلسه میداد 

الیا و ادبیات اسپانیا حسد میبرد، حاضر شد آن هیئت را به صورت موسسهاي که توسط پادشاه نیز فرهنگستانهاي ایت

عدهاي از اعضاي آن اعتراض کردند و گفتند که این طرح به منزله رشوهاي است که جهت . شناخته شود درآورد

به آنان ) یافت میداشتکه از دست کاردینال مستمري در(حفظ وضع موجود پرداخته میشود، ولی شاپلن شاعر 

اخطار شاپلن .)) سر و کارشان با مردي است که هرچه را میخواهد، از روي بیمیلی نمیخواهد((خاطرنشان کرد که 

بنابر این، به صورت .)) طبق میل جناب اشرف رفتار کنند((موثر افتاد، و آن عده به اتفاق آرا تصمیم گرفتند که 

  :قوانین آن چنین مقرر میداشت). 1635(اعضاي فرهنگستان فرانسه درآمدند 

به نظر میرسد که از سعادت این کشور چیزي جز این کم نبود که زبانی را که بدان سخن میگوییم از زمره زبانهاي 

اگر بیش از پیش دقت کنیم، این زبان، که کاملتر از السنه دیگر است، ممکن است . ... غیر مهذب بیرون آوریم

اعضاي فرهنگستان موظفند که زبان را از . چنانکه التینی جانشین یونانی شد. ین التینی شودسرانجام به خوبی جانش

ها، یا بر اثر عادات بد درباریان نادان در آن  آلودگیهایی که خواه از دهان مردم، خواه از دهان شرکتکنندگان در دادگاه

  . راه یافته پاك کنند

اما پنجاه و شش سال گذشت تا این . مور شد که فرهنگی تالیف کندکلود و ژال، یکی از سی عضو نخستین آن، ما

درآمدن در . در این ضمن، فرهنگستان به طور قابل توجهی ارزش ادیبان را باال برد). 1694(فرهنگ انتشار یافت 

این اندازه هیچ ملتی مانند فرانسه ادیبان را تا  ;زمره جاودانان چهلگانه به منزله تصدي مقام شامخی در حکومت بود

بیشتر اوقات، فرهنگستان، که اغلب از سالخوردگان تشکیل یافته بود، به سبب محافظهکاري . گرامی نداشته است

) مانند مولیر و روسو(خود جلو تکامل ادبی یا رشد زبان را میگرفت، و گاهگاهی نیز درهاي خود را به روي نوابغ 

به اعضاي خود میآموخت که عقاید مختلف را مودبانه بپذیرند، و میبست، ولی خود را از احزاب برکنار میداشت و 

ضمن آنکه بسیاري از چیزها دستخوش تغییر شد، ملت فرانسه پاداش فرهنگستان را بدین صورت داد که آن را ثابت 

  . نگاه داشت

 1631ماه مه  در. ریشلیو پس از آنکه شاعران و دانشمندان را به دور هم گرد آورد، متوجه روزنامهنویسان شد

معروف شد، انتشار )) گازت دو فرانس((تئوفراست رنودو به کمک ریشلیو نخستین روزنامه فرانسوي را، که بعدا به 

این روزنامه هر هفته، به شکل ورقهاي که به صورت هشت صفحه تا شده بود، اخباري را چاپ میکرد که . داد
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لویی . میساخت، و چند صفحهاي را صرف اخبار معمولی میکردکاردینال اجازه آنها را میداد، یا خود او فراهم 

سیزدهم غالبا در آن روزنامه مطالبی مینوشت و پاسخ منتقدان حکومت را میداد و از اینکه مادر خود را تبعید کرده 

حتی  هایش را به چاپخانه میبرد تا مراحل چاپ شدن آنها را ببیند، گاهی هم شخصا نوشته. بود از خود دفاع میکرد

مطبوعات فرانسه از همان آغاز عامل تبلیغات . پادشاه هم از اینکه نام خود را در روزنامه یا کتاب میبیند لذت میبرد

پس از . و در این مورد به عنوان وسیلهاي به شمار میرفتند که اقلیت با سواد را از سیاست دولت آگاه میکردند. بودند

هاي هتاکی را که توسط مزدوران دشمنان  مان شدند و به جاي آن روزنامهچندي مردم نسبت به گازت دو فرانس بدگ

. خریدند کاردینال فروخته میشد می

داستانهاي عاشقانه شهسواري از رونق افتادند، ولی نه فقط از آن رو . بیش از همه چیز داستان عاشقانه خوانده میشد

لحاظ که ملوکالطوایفی که در این هنگام تابع سلطنت شده که سروانتس و دیگران آن را مسخره میکردند، بلکه از آن 

هاي مربوط به دوره رونق ملوکالطوایفی،  به جاي قصه. بود، به تدریج امتیازات و اهمیت خود را از دست میداد

هر فرد ادب دوست و لذتطلبی در دوره لویی . داستانهاي عاشقانه سوزناکی که حاکی از میل سرکوفته بود شیوع یافت

نبوغ نویسنده این کتاب از زخمی که وي در عشق . اورفه را میخواند/اثر اونوره د 16191610)) آستره((یزدهم، س

موسوم شده بود، شکار را بر لذت جنسی در ازدواج ترجیح )) دیانا((زن او که به مناسبت خوبی به . برداشت رشد کرد

اونوره گوشه . هر سال سقط جنین میکرد. ر یک بستر میخفتمیداد، سگها را کنار میز غذاي خود میآورد، و با آنها د

وي، که اظهار . عزلتی در ملک خود اختیار کرد و سرگذشت غمانگیز خود را به صورت داستان عاشقانه شبانی درآورد

ک این درد را به منزله داروي رضایتبخشی میدانست، آن داستان را در پنج مجلد و پنج هزار و پانصد صفحه، که هر ی

در سرگذشت عشق سالدون چوپان به آستره، که دخترك چوپانی است، انعکاس . به تدریج انتشار یافت، شرح داد

اما  ;اثر ساناتسارو و سیدنی را میشنویم)) آرکادیا((اثر مونتمایور، و سرگذشت )) دیاناي عاشق((پایانناپذیر داستان 

همه لطف و همچنین همه لباسهاي توري دربار فرانسه را این انعکاسی خوشاهنگ بود، چوپانها و دخترکان چوپان 

داشتند، زبانی که به کار میرفت مطابق دستور هتل دو رامبویه بود، تنوع تجارب عاشقانه نظیر تجارب هانري بود، و 

هاي سالنها میشد، که کتاب مذکور را به صورت مجموعه قوانین حسن سلوك  پرستیدن زنان باعث خشنودي الهه

هاي احساساتی مادموازل  این کتاب به منزله چشمه زایندهاي بود که از آن قصه. ق افالطونی درآورده بودندجهت عش

روسو اعتراف میکرد که آن کتاب را طی . سکودري، آبه پروو، سمیوئل ریچاردسن، و ژان ژاك روسو به وجود آمدند

ک قرن، اشراف و خانمها در دربارهاي فرانسه، ظرف تقریبا ی. قسمت اعظم عمر خود یک بار در هر سال خوانده است

آلمان و لهستان نامهایی را که در آن کتاب به کار رفته بود بر خود مینهادند، قسمتهایی از آن را روي صحنه بازي 

  ). 1624(میکردند، و نیمی از نثري که در فرانسه نوشته میشد داستانهاي عاشقانه را پرورش میداد 

، اثر لویی گه دوبالزاك، در حقیقت به منزله مقاالتی به شمار ))ها نامه. ((ي فراموش نشدنی استنیم دیگر شامل نثرها

و هدف نویسنده آنها مانند وژال و مالرب این . میرفتند که جهت تحت تاثیر قرار دادن زنان متصنع نوشته شده باشند

پیردو بوردي دوبرانتوم پس از . رانسه بدهدبود که زبان را تطهیر کند و شکل و منطق دوره کالسیک را به زبان ف

مشتی خاطره در کنار بستر خود بر جاي نهاد که ) 1614(عمري خوشگذرانی در دربار و ارتش، به هنگام مرگ 

عشقهاي زنان فرانسوي، خصایل کاترین دومدیسی، زیبایی ماري استوارت، و هوش و بذلهگویی مارگریت دو والوا را 

به . باعث تاسف است که قسمت اعظم داستانهاي سحرانگیز او قابل تایید نیست. داده بود در آنها با هیجان شرح

انسان . خوب نیست که انسان در یک سوراخ پیر شود، و هیچ آدم عاقلی نیست که این کار را کرده باشد((عقیده او، 

هاي که عاقالنهتر میاندیشید، وي در لحظ.)) باید در هر زمینه ماجراهایی داشته باشد، هم در عشق و هم در جنگ

بزرگترین سعادتی که خداوند در ازدواج به ما ارزانی میدارد، داشتن فرزندان خوب است، نه : ((اعتراف میکرد که
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ژاك اوگوست دوتو، که در زمان دوست خود هانري چهارم قاضی و مشاور دولت .)) زندگی بدون عقد رسمی با زنان

تاریخ زمان ((نانت سهمی به عهده داشت و نیمی از عمر خود را مصروف نوشتن کتاب  بود، در تدوین و انعقاد فرمان

اهمیت این کتاب در عالمانه بودن و بیطرفی آن، و همچنین بدین سبب است که کشتار سن بارتلمی را .کرد)) خود

سولی در پایان  دوك.)) طغیان خشمی که در تاریخ هیچ ملتی سابقه نداشته است: ((بدین ترتیب وصف کرده است

تاریخچه اقتصاد عاقالنه و سلطنتی هانري کبیر در امور ((عمر و با کمک منشیان خود کتاب مشهوري تحت عنوان 

در . اهدا کرد)) به فرانسه، به همه سربازان، و به همه مردم فرانسه((نوشت و آن را )) خانوادگی، سیاسی، و نظامی

قانون ((سوعیان فالندر، تحت رهبري ژان دو بوالن، کتابی تحت عنوان سال آخر سلطنت لویی سیزدهم، گروهی از ی

انتشار دادند، و در آن به طرزي احتیاطآمیز از زندگی قدیسین، به ترتیبی که توسط کلیساي کاتولیک از )) مقدس

و شوق دنبال شد،  این کار، با وجود گرفتاریهایی که براي فرقه یسوعی پیش آمد، با ذوق. آنها یاد میشد، انتقاد کردند

عدهاي از اساطیر دوستان اعتراض کردند، ولی آن اثر حاکی از . به شصت و پنج جلد رسید 1910تا اینکه در سال 

در اینجا باز باید نامی از ریشلیو، که در همه جا حضور . هاي مذهبی عالمتر بود علم فرقهاي است که از سایر فرقه

وي در هر رشته از ادب چیز مینوشت، و خاطراتی از خود به جاي . ان آوریمداست و مردي باور نکردنی بود، به می

گذاشته است که اگر چه تا اندازهاي به سود خود اوست، در کتابهاي خاطرات جالبی که در هیچ زبان دیگري نظیر 

. آنها یافت نمیشود، مقامی ارجمند دارد

آثار تئوفیل دو ویو، ونسان وواتور، اونوره، دوبوئی . شدنددر هیچ عصري شاعران کوچک تا این اندازه زیاد یافت نمی

عشقهاي هرزه تئوفیل و تردیدهاي افتضاحآمیز . را فرانسویهاي باوفا هنوز، ولو در مدرسه، میخوانند) مارکی دوراکان(

هاي  فهلطی. او باعث شد که وي به صورت ویون عصر خود درآید، به اعدام محکوم شود، و سپس جان سالم به در برد

. هتل دو رامبویه ساخت))) دلقک عمده((میخواستیم جرات کرده بگوییم )) (بذلهگوي عمده((سرزنده و زیبایش او را 

هنگامی که بوسوئه در دوازده سالگی در آن سالن در نیمه شب موعظه کرد، وواتو اظهار داشت که هرگز چنین 

  . نشنیده است دیريو به این  زوديموعظهاي به این 

فرانسوا دو مالرب این اصل را ثابت کرد که مردم هر عصري براي لذت . ها بودند دو شاعر عمده باعث افتخار این دوره

وز در دوران جوانی مالرب نغمهسرایی میکرد، او و اعضاي گروه بردن باید چشم از گذشته بپوشند، رونسار بزرگ هن

پلئیاد شعر فرانسوي را با پذیرفتن سبکها و موضوعات کالسیک تهذیب کرده بودند، اما در این هنگام اعقاب آنان با 

ول، فرانسه و هاي مجه عبارات کهنه، جمالت تفننی، بذلهگوییهاي ایتالیایی، کلمات مقلوب، اشارات نامانوس، و افسانه

در کان  1555وي در سال . ولی مالرب اظهار داشت که باید به این وضع خاتمه داد. زیبارویان آن را خراب میکردند

تولد یافت، در بال و هایدلبرگ تحصیل کرد، سالها در سفر گذرانید، و هنگامی که به دربار فرانسه رسید، پنجاهساله 

ولی هانري . رارتهایش توانست پیش برود و شاعر محبوب هانري دو گیز بشودمالرب باوجود بیشرمیها و ش. شده بود

مالرب اشعار خود را به کسی میداد که از او بیشتر پول میگرفت، . بیش از آنچه به وي پول میداد، از او تعریف میکرد

سالن رامبویه با کلماتی )) زنان متصنع((او نیز مانند . و با انتقاد از گذشتگان زمینه پیشرفت خود را فراهم میساخت

هاي مقلوب، ابهامها،  جمله ;که حاکی از زمختی روستایی یا عملیات غیرشاعرانه درون بشر بود مخالفت میورزید

، اطناب، )که در نظر پادشاه ناخوشایند بودند(اصطالحات محاورهاي، عبارتهاي محلی، اصالحات مخصوص گاسکونی 

هاي بیگانه، عبارات و کلمات التینی، اصالحات فنی،آزادي شاعر در شعر، و  هتنافر کلمات، غلطهاي دستوري، واژ

ها، تناسب  به عقیده او میبایستی علو عقاید، سادگی و وضوح عبارات، هماهنگی قافیه. هاي ناقص را طرد کرد قافیه

. استعارات، نظم در شرح، و منطق در عبارت جاي آن را بگیرد
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مصوت فاصله دادن بین دو حرف . ا بدون قید و بار باشند و گوش را آزار ندهنده خوب نویسی آن است که جمله

  . آموزد مالرب اشعار خود را با گوش نوکر خود می. ناخوشایند است و به منزله نوعی بیماري ریوي به شمار میآید

را ذکر کنیم که خطاب به دوستی که دختر خود را از دست )) تسلیت((و تحت عنوان در اینجا باید یکی از اشعار ا

  . داده بود سروده شده است

  . آن دختر از جهانی بود که زیباترین چیزهایش بدترین سرنوشتها را دارند

  ... او، که خود گلی بود، مانند گلها زیست یعنی طی یک ساعت بامدادي

  . جا یافت نمیشود نظیر سختگیریهاي مرگ در هیچ

ما بیهوده از او خواهش میکنیم، زیرا این ستمگر گوشهاي خود را میبندد و میگذارد که زاري کنیم پیرمرد در کلبه 

  . خویش پیرو قانون است

  . هاي لوور نمیتوانند مانع رفتن او به حضور پادشاه شوند و نگهبانان دروازه

و گه دوبالزاك، که در این هنگام . عار او در نتیجه قواعدش بیروح شدنداش. مالرب در عمل اصول خود را به کار نبرد

. اما هتل دورامبویه او را با آغوش باز پذیرفت. سرگرم اصالح نثر بود، نثر خود را فقط در شعر مالرب مییافت

مذکور مدت دو اصول . و بوالو آن را، که اساس سبک کالسیک بود، به ارث برد. فرهنگستان اصول او را اتخاذ کرد

مالرب در پیري مقامی ارجمند در شعر یافت و به صورت . قرن مورد توجه شدید شاعران غزلسراي فرانسه بودند

دانستند و )) فصیحترین مرد روزگار((بعضی از دوستدارانش او را . داوري در قضایاي مربوط به زبان و سبک درآمد

خود را از ) 1628(میگویند که در بستر مرگ . ی خواهد ماندخود او عقیده داشت که هرچه مینویسد، همیشه باق

  . رخوت نهایی برانگیخت تا از پرستارش، که غلطی دستوري به کار برده بود، انتقاد کند

ماتورن رنیه اشعار او را خسته کننده میدانست، به قواعدش توجهی نداشت، و مانند ویون شعر را از دهان عوام 

اشید و خود را آماده کرد که کشیش شود، ولی چنان خود را در شهر عشق گم کرد که در وي اگر چه سر تر. میگفت

با وجود این، . در سی و یک سالگی بر اثر نقرس و سیفیلیس علیل شد. جوانی پیر شد و مویش به سپیدي گرایید

وي محکمترین و از . دولی آنها بیش از او خوب را از بد تمیز میدادن.)) هر زنی باب دندان من است((میگفت که 

لحاظ جنسی بیپرواترین و همچنین طنزآمیزترین اشعار فرانسوي را سرود که از حیث صورت با اشعار هوراس و از 

گذشته از این، در شعرهاي او نام اشخاص و مکانهایی را که دیده است . حیث تندي با آثار یوونالیس برابر است

هاي درست و اجتناب از تعبیرات غیرمصطلح بودند، و  ه خواهان استعمال واژهک)) زنان متصنع((رنیه به . میتوان یافت

به نظر او در شعر التهاب و بیصبري عاشقانه مهمتر از اصول . همچنین به اصول و سختگیریهاي مالرب میخندید

علم و فلسفه  حتی. در اینجا در ابتداي عصر کالسیک، رمانتیسم به حرکت درآمد. دستور، معانی بیان، و عروض است

اي فیلسوفان خوابآلود، با گستاخی بحث کنید، بیآنکه از زمین : به خاطر گزافهگویی از انتقاد او برکنار نماندند

. کاري کنید که آسمان به آهنگ شما برقصد، و حتی بحثهاي خود را با ترازوي آن بسنجید ;بجنبید، به آسمان بروید

  . یدفانوسی به زوایاي تاریک طبیعت ببر... 

  . ... ببینید که این رنگ زیبا را چه کسی به گلها میدهد

  . عقلتان مانند چشمهایتان شما را فریب میدهد: اسرار طبیعت و آسمانها را نشان دهید

چهار سال بعد، در سی و نه سالگی در حالی که بر اثر شهوترانی . رنیه شاعر دربار هانري چهارم شد 1609در سال 

من بی هیچ گونه فکري زیستم، و بنابر : کتیبه روي گور خود را بدین گونه ساخته بود. رگذشتفرسوده شده بود، د

  . قانون خوب طبیعت به سر بردم

  . و نمیدانم مرگ چرا باید به من اعتنا کند در صورتی که من اعتنایی به او نکردم
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V - 1684-1606: پیر کورنی

توسط او به صورت ادبیات درآمد، و ادبیات فرانسه تا یک قرن به طور پیر کورنی ستاره ادب بود، زیرا درام فرانسوي 

اتین ژودل نخستین . وقایع بسیاري روي داد که زمینه کار او را فراهم ساخت. برجستهاي به صورت درام باقی ماند

شت که هاي دیگري نو سپس به تقلید از سنکا نمایشنامه. به روي صحنه آورد 1552تراژدي فرانسوي را در سال 

هاي زورگویی، مطالعات روانی، ظهور ناگهانی فصاحت و بالغت، و برخالف سنت کالسیک بدون  همگی قصه

. هاي همسرایان بودند، ولی طبق وحدتهاي سه گانه ارسطو یعنی وحدت زمان، مکان، و عمل نوشته شده بودند دسته

وحدت عمل یا موضوع اصلی نمایش بود، ولی  خواستار) چنانکه ضمن بحث درباره درام عصر الیزابت دیدیم(ارسطو 

اما ژول سزار سکالیژر همه درامنویسان را . وحدت مکان را الزم ندانسته و در مورد وحدت زمان اصرار نکرده بود

. تکرار کرده بود 1630ژان شاپلن این نکته را در سال . موظف میدانست که روشهاي یونانی و رومی را درنظر بگیرند

ر انگلستان توسط نابغه بی مالحظهاي که مختصري التینی و یونانی میدانست بیارزش شده بود، در دالیلی که د

وحدتهاي سه گانه  1640و پس از سال . فرانسه که وارث زبان و فرهنگ التینی بود، کامال مورد توجه قرار گرفت

این وضع تا زمان ولتر و قرن . دمذکور طبق نظریه سنکا توسط کورنی و راسین در تراژدیهاي فرانسه رعایت شدن

هیجدهم، انقالب کبیر، امپراطوري ناپلئون، و بازگشت خاندان بوربون باقی بود، تا اینکه درام رمانتیک با نمایشنامه 

  . ، اثر ویکتورهوگو، پیروزي تاریخی و دیرآمدهاي به دست آورد)1830(ارنانی 

ها، دربارها، و تاالرها روي صحنه  ها در مدرسه مایشنامهدر قرن شانزدهم درام فرانسه جاي معینی نداشت، و ن

 1600نخستین تماشاخانه دایم فرانسه در هتل دوبور گونی در کوچه موکنسی، و در سال  1598در سال . میآمدند

در هر دو تماشاخانه، قطعه زمین مرکزي و درازي . تماشاخانه ده ماره در محل فعلی کوچه وییی دو تامپل افتتاح شد

ود که طبقات متوسط در آنجا میایستادند، میخوردند، مینوشیدند، قمار و دعوا میکردند، به تماشاي نمایش ب

قرار داشت، که طبقه ) لژ(در امتداد دیوارها دو ردیف جاي ویژه . میپرداختند، و ضمنا مواظب جیبهاي خود نیز بودند

ها حضور  دودي از زنان معمولی در تماشاخانهپیش از حکومت ریشلیو، تنها عده مع. متمول در آنها مینشست

صحنه، که در یک قسمت از زمین مستطیل شکل قرار داشت، از تماشاگران به اندازهاي دور بود که نمایش . مییافتند

فکر یا احساس به وسیله حاالت صورت تقریبا براي بازیگران بیفایده بود، و اگر بازیگري میتوانست بلندتر حرف بزند، 

نمایشها بعد ازظهر و معموال از ساعت پنج تا هفت اجرا میشدند و، طبق قانون میبایستی . دریافت میداشت انعامی

. پیش از غروب به پایان برسند، زیرا دو تماشاخانه مذکور در محالت خطرناك شهر واقع بودند

زنانه را زنان به عهده میگرفتند، و در نقشهاي . پیش از مولیر، بازیگران را معموال از ایتالیا و اسپانیا وارد میکردند

کمدیها، به طرزي جسارتآمیز، به مسائل جنسی بیشتر اهمیت میدادند تا عده بیشتري تماشاگر جلب کنند و منافع 

کلیسا و پارلمان بیهوده کوشیدند که کمدیها را تطهیر کنند، یا جلو آنها را بگیرند، ریشلیو سطح . بیشتري ببرند

نسه را باال برد، بدین معنی که بعضی از درامنویسان را تحت حمایت و نظارت خود قرار داد، شخصا اخالقی درام فرا

  . ها با روترو، سکارون، و دیگران همکاري کرد ها حضور یافت، و در نوشتن نمایشنامه در تماشاخانه

راي موفقیت شگرف لو سید بتدریج تحت نظارت کامل او اسالف کورنی، یعنی گارنیه، آردي، و روترو، زمینه را ب

در روان تولد  1606کورنی گرفتار وقایعی شد که معموال در راه استادي روي میدهد، وي در سال . فراهم آوردند

یافت، و با این اشکال مواجه بود که در مرکز یکی از ایاالتی که دور از تشریفات ادبی و امکانات پاریس قرار داشت 

برجستهاي بود، توانست فرزند را با سپردن به مدرسه محلی یسوعیان به بهترین  بزرگ میشد، اما پدرش که قاضی

این مربیان غیور از درام به عنوان وسیله تعلیم استفاده میکردند و به دانشجویان یاد میدادند .طرز ممکن تربیت کند

ان در موضوع، فن، و سبک درام هاي کالسیک و غیر آنها را به التینی نمایش دهند، و این اقدام یسوعی که نمایشنامه
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فرانسه تاثیر کرد، بدیهی است کسی قصد نداشت که پیر را درامنویس بار آورد، زیرا او براي وکالت دادگستري تربیت 

شده بود و خود او مدتی بدین شغل روزگار گذراند، و فصاحت دیوانی شاید در جنبه سخنوري تراژدیهاي او بیتاثیر 

  . نبوده باشد

محبوبش بدو اعتنا نکرد، و او به شعر پناه برد، و چون : بیست و یک سالگی در یک زمان عاشق و شاعر شد کورنی در

یازده سال گذشت تا اینکه . مغموم و مرعوب شده بود، درامهایی را که تجلی روح خود او بودند روي کاغذ میآورد

ین میان دوازده نمایشنامه تراژدي و کمدي در در ا ;و آن هم بر اثر کمک ریشلیو بود) 1640. (همسري انتخاب کرد

این . نخستین نمایشنامه خود یعنی ملیت را به پاریس برد 1629در سال . باره وقایع عاشقانه یا قهرمانانه نوشت

نمایشنامه در هتل دو بورگونی روي صحنه آمد، واگر چه مجموعه نامعقولی از عشق و دسیسه بود، مکالمات 

هایی مطابق  ریشلیو او و چهار نفر دیگر را مامور کرد تا نمایشنامه. ت آن و شهرت کورنی شدجاندارش باعث موفقی

کورنی در طرحی که به او سپرده شده بود بیش از اندازه دست برد، به طور یکه ریشلیو ناراحت . دستورهایش بنویسد

  . دالر مستمري دریافت میداشت 000,6کورنی با خشم به روان بازگشت، ولی از دست او همچنان ساالنه معادل . شد

کورنی، که در نتیجه موفقیت تراژدي سوفونیسبه، اثر مره به هیجان آمده و ناراحت شده بود، دست از کمدي 

در اینجا بود که صفات اصلی . تراژدي مده را به پاریس برد 1635برداشت و به مطالعه آثار سنکا پرداخت، و در سال 

هاي خود از مردان  از این تاریخ به بعد، اکثر اوقات وي در نمایشنامه. ن او به ظهور رسیدندیعنی قدرت فکر و علو سخ

و زنان بلند مرتبه سخن به میان میآورد، به آنها احساسات عالی میبخشید، و این احساسات را با زبانی شایسته و 

. گفت که استاد جدیدي ظهور کرده است والر، شاعر انگلیسی معاصر او، پس از تماشاي مده. منطقی قوي بیان میکرد

عالیترین هنرها آن است که .)) دیگران شعر میگویند، ولی کورنی تنها کسی است که میتواند فکر کند: ((به قول او

کورنی از درام قهرمانی یونان و روم، از آموزگاران یسوعی، از تفکرات دلتنگکننده خود در . آمیخته به فلسفه باشد

ي باشکوهی که در رویاهاي خود میدید، چیزهایی آموخت و به مرحلهاي از فکر و سبک الکساندرهااز گوشه عزلت، و 

. رسید که تا آن وقت در درام فرانسوي سابقه نداشت، و از آن تاریخ تا کنون نیز بندرت دیده شده است

هاي عصر الیزابت  کورنی از نمایشنامه. ي توجه او را به خود جلب کرد و او را پرورش دادادبیات دراماتیک دیگر

اما در . استفادهاي نبرد، زیرا اصول کالسیک در آن رعایت نمیشدند، و بنابر این مورد استفاده او قرار نمیگرفتند

ود مولینا، و کالدرون به منزله وارثان حقیقی و لوپه دوگا، تیر س. اسپانیا در این زمان تئاتر مورد توجه شدید مردم بود

کورنی در درام اسپانیایی طبعا موضوعی دراماتیک یافت، یعنی . سوفوکل، اوریپید، ترنتیوس و سنکا به شمار میآمدند

وي اسپانیایی آموخت، کتاب الس . مجموعه اصول شرافتی که پاداش اهانت یا گمراهسازي را مرگ میدانست

اثر گیلین د کاسترو را خواند، طرح داستان را بدون معذرت خواهی مانند شکسپیر ) 1599(موسدادس دل سید 

تماشاگران . بر صحنه آمد 1636سید در سال  .نگاشتاقتباس کرد، و مشهورترین، نمایشنامه را در ادبیات فرانسه 

یکی از . هاي فرانسه دیده نشده است وقت نمایشنامهاي به آن نیرومندي در تماشاخانه احساس میکردند که تا آن

این نمایشنامه به اندازهاي زیباست که حتی حس عاشقی سردترین زنان را برانگیخته است، ((معاصران میگفت که 

در لژ دیده شده بودند  کسانی. هاي عمومی نیز دیده شده است به طوري که شور و هیجان آنها گاهی در تماشاخانه

خیلی از اشخاص .)) که بندرت تاالرهاي طالیی و نیمکتهاي پوشیده از نقش سوسن خود را ترك میکردند

نمیدانستند که کورنی موضوع نمایشنامه را از دیگري اقتباس کرده است، و حال آنکه خود او صریحا به این نکته 

شیمن و روذریگو، دو : نمایشنامه از این قرار است. ب مانده بودندهمگی از لطافت پیچیده آن در عج. اعتراف میکرد

  . اشرافزاده، سخت شیفته و عاشق یکدیگرند
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روذریگو خود را . ولی دون گومس، پدر شیمن، با دون دیگو، پدر پیر و بیمار روذریگو، نزاع میکند و به او ناسزا میگوید

شیمن، که هنوز روذریگو . گومس را به مبارزه میطلبد و او را میکشداز این رو . موظف میداند که انتقام پدر را بگیرد

را دوست دارد، نیز خود را موظف میشمرد که از فردیناند، پادشاه اسپانیا، بخواهد که یا او را به قتل برساند یا تبعید 

احساسات متضادي و عشق درگرفته است به این نمایشنامه و )) حس شرافت((مبارزهاي که در وجود او میان . کند

. بخشد که در آن دیده میشوند نیرو و شدتی شگفتانگیز می

. روذریگو شمشیر خود را به شیمن میدهد و از او میخواهد که وي را بکشد، ولی شیمن نمیتواند تصمیم بگیرد

اسیر شده را با روذریگو مامور مبارزه با مسلمانان شمال باختري آفریقا میشود و پس از بازگشت به سویل، پادشاهان 

همه مردم سویل لب به تمجید و تحسین او میگشایند، اما خود شیمن . خود میآورد و افتخارات زیادي کسب میکند

از آنجا که فردیناند به این کار حاضر نمیشود، شیمن تعهد میکند که اگر کسی محبوب او . هنوز خواهان قتل اوست

روذریگو حاضر میشود . سانچو این کار را به عهده میگیرد. زدواج خواهد کردرا به مبارزه بطلبد و او را بکشد، با وي ا

. شیمن از کینهجویی خود پشیمان میشود و از او میخواهد که از خود دفاع کند. که سانچو او را به قتل برساند

ن عاشق خود ارضا میشود، شیم)) حس شرافت((سرانجام، . روذریگو سانچو را مغلوب میکند، ولی جانش را میبخشد

  . را میپذیرد، و داستان به خوشی به پایان میرسد

هایی  نکته. طی نصف یک فصل، مردم پاریس از زیبایی شیمن سخن میگفتند و درباره سالمت عقل او بحث میکردند

ین ریشلیو دوئل را منع کرده بود، ولی در این نمایشنامه دوئل به صورت قسمتی از قوان. سیاسی نیز به گوش میخورد

نجبا، که از ریشلیو تنفر داشتند، افتخار میکردند که میتوانند مظهر اشرافی باشند که قوانین را . عالی درآمده بود

گذشته از این، کاردینال از موفقیت کسی که دستورهاي ادبی او را به کار نبرده بود زیاد اظهار . هنوز در دست دارند

جدیدالتاسیس خود خواهش کرد که از آن نمایشنامه منصفانه انتقاد کند، از این رو، از فرهنگستان . خشنودي نمیکرد

فرهنگستان مباحثات خود را به اندازهاي ادامه داد که از آتش . و ضمنا اظهار امیدواري کرد که نظر مخالفی ابراز دارد

ان به طور کلی معتدل راي فرهنگست. احساسات مردم کاسته شد، و سرانجام پس از پنج ماه نظریه خود را منتشر کرد

  . و عادالنه بود

اعضاي آن تمجید ظاهري از عشق رومانتیک را مورد انتقاد قرار داده، و اظهار عقیده کرده بودند که پایان داستان 

مقرون به حقیقت نیست، و کلمات آخر شیمن خطاب به روذریگو در ابتداي مبارزه او با سانچو نامحجوب و 

بر اثر نتیجهاي که .)) از نبردي که شیمن جایزه آن است پیروز بیرون بیا: ((میگوید خودپسندانه است، آنجا که

  : فرهنگستان میگیرد، این انتقاد به طرز شایستهاي تخفیف مییابد، زیرا در پایان مینویسد

ود، امکان حتی عالمان باید بیقاعدگیهاي این اثر را با چشم اغماض بنگرند، زیرا اگر داراي زیباییهاي غیرعادي نب

و باید تصدیق کنند که طبیعی بودن و شدت احساسات آن، قدرت . ... نداشت تا این اندازه مورد پسند عوام قرار گیرد

و ظرافت بعضی از افکار، و زیبایی وصف ناشدنیش که آمیخته به همه نقایص آن است در میان اشعار مشابه فرانسوي 

. مقامی شامخ براي آن به وجود آورده است

کورنی براي آرام کردن اوضاع سید را، . فرهنگستان از این تاریخ به بعد دیگر به عنوان قاضی ادبی اداي وظیفه نکرد

که انتشار یافته بود، به دختري از خویشان کاردینال و شاهکار بعدي خود، یعنی هوراس را به خود کاردینال تقدیم 

در دو شهر جداگانه، در یک : داستان از این قرار است. شته استلیوي این افسانه را در تاریخ خود نو). 1640(کرد 

هوراسیوس پدر دسته اول در رم، و کوریاتوس پدر دسته دوم در آلبالونگا . روز، دو خواهر هر یک سه کودك میزایند

س، و بر اثر یک نسل بعد هر دو خانواده بر اثر ازدواج سابینا دختر کوریاتوس با هوراس فرزند هوراسیو. زندگی میکند

اما در این هنگام آن دو . عشق کامیال دختر هوراسیوس نسبت به یکی از فرزندان کوریاتوس به هم نزدیکتر میشوند
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شهر با هم به جنگ میپردازند و قواي آنها با یکدیگر مقابل میشوند، سابینا و کامیال در اردوگاه رومیها به خود 

  : بدین گونه بیان میکند میلرزند، و سابینا جنبه زنانه داستان را

ولی اگر این پیوند مانع  ;من بر اثر ازدواج با او این لقب را به دست آوردهام ;زیرا هوراس رمی است! افسوس که رمیم

  . شود که ببینم در کجا به دنیا آمدهام، در آن صورت کنیزي پاي در زنجیر بیش نیستم

اي موطن عزیز و نخستین عشق من، هنگامی که میبینم میان تو  آلبا، جایی که براي نخستین بار نفس کشیدم، آلبا،

  . و ما جنگ برپا شده است، از پیروزي خود به همان اندازه میترسم که از شکست

  . اي روم، اگر شکایت میکنی که این کار خیانتی به توست، دشمنانی پیدا کن که بتوانم از آنها تنفر داشته باشم

لشکرهاي خود و آنها را میبینی و سه برادرم در یک سو و شوهرم در سوي دیگر جاي هنگامی که از دیوارهاي تو 

بدین ترتیب، کورنی در  دارند، چگونه میتوانم نذر کنم و بی آنکه گناهی مرتکب شوم خوشبختی ترا از خدا بخواهم

ژدي مبارزه حق را با ناحق آثار خود تنها مبارزه افراد لشکرها را نشان نمیدهد، بلکه کشمکش وفاداري پرشور و ترا

هاي محکم و ابیاتی مینویسد که نظیر راه رفتن  و چون قلمش بدین ترتیب الهام میگیرد، جمله ;آشکار میکند

  . نظامیان هستند و از آنها هماهنگی میبارد

ورنی کاتولیکها و آیا ک. (فرمانده لشکر آلبا به رمیها تذکر میدهد که آنها و اهالی آلبا از یک خون و از یک سرزمینند

بر اثر جنگ داخلی خیانت است، و پیشنهاد میکند که جنگ ) فرانسه(تجزیه کردن ایتالیا ) هوگنوها را در نظر داشت

این پیشنهاد پذیرفته میشود، و زنان ساعتی در خشنودي . را با نبرد سه تن از لشکر آلبا و سه رمی خاتمه دهند

. آمیخته به وحشت میگذرانند

زنان اشک . نده لشکر آلبا سه پسر کوریاتوس را انتخاب میکند و رهبر رمیها فرزندان هوراسیوس را بر میگزینداما فرما

ولی هوراسیوس، با تذکر وظیفهاي که مردان . میریزند، و دل قهرمانان لحظهاي چند بر اثر زاري آنها نرم میشود

  : ضا میکند، نباید وقت خود را با زنان تلف کننددارند، آنان را سرزنش میکند و میگوید هنگامی که شرافت اقت

  . وظیفه خود را انجام دهید و باقی کار را به دست خدایان بسپارید

خدایان کاري انجام نمیدهند و سه فرزند کوریاتوس به قتل میرسند، از میان فرزندان هوراسیون فقط هوراس زنده 

. مالمت میکند، و از رم و اصول شرافت و جنگ آن بد میگویدخواهرش کامیال او را به سبب کشتن نامزدش . میماند

. هوراس، که هنوز از باده جنگ سرگران است، او را به عنوان زنی که شایستگی رمی بودن را ندارد به قتل میرساند

س زنش سابینا از بیرحمی او انتقاد میکند، از اینکه برادران خود را از دست داده است اشک میریزد، و از هورا

  . میخواهد که او را نیز بکشد، هوراس میکوشد او را متقاعد کند که میهن پرستی مهمتر از عشق است

درام، طبق تعریف، استثنایی . البته موضوع داستان را نمیتوان باور کرد، ولی آثار شکسپیر هم از این مقوله است

درام وقتی به صورت هنر در میآید . فی نداشتنداگر قرار بود که درامها فقط مربوط به حقایق باشند، دیگر لط ;است

کورنی ذوق و .که با عدم توجه به قضایاي خارج از موضوع و انتخاب نکات مهم، نظریه ما را درباره زندگی عمیقتر کند

شوقی را که عدهاي در دوره رنسانس نسبت به رم قدیم داشتند به ارث برد و از این عقیده پرهیزگارانه که وظیفه 

). این موضوع بتازگی در تئاترهاي فرانسوي پیش از کورنی دیده میشد(ر از اهمال کاریهاي عشق است دفاع کرد باالت

  . شدند قهرمانان او اصوال عاشق نبودند، بلکه میهن پرست یا مقدس محسوب می

. سلط داشته باشدکورنی شخص مقدسی را از سالنامه کاتولیکها انتخاب کرد تا بر نمایشنامهاي که نیرومندتر بود ت

در اینجا ساختمان نمایشنامه کامال کالسیک .)) همه کس متن تراژدي پولیوکت را از بر میداند: ((سنت بوو میگوید

در مطالعه . است، و وحدتهاي سه گانه در آن رعایت شدهاند، اما تراژدي پیچیده و موثري در میان آن دیده میشود

هاي فاخر در روي صحنه یا  باید از دهان بازیگران فرانسوي، که با جامه ;فقط فصاحت و بالغت آن به گوش میخورد
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حتی در این صورت باید زبان و روح فرانسوي و . در در پرتو ستارگان در حیاط انوالید یا لوور میخرامند، آن را بشنویم

این شخص، که رومی : موضوع اصلی داستان بر محور تصمیم پولیوکت میگردد. ایمان عهد جوانی را داشته باشیم

در . مغرور و تربیت شدهاي است و تازه به آیین مسیح گرویده است، در نظر دارد محراب خدایان مشرکان را بشکند

محل وقوع نمایش در ). 249251(این زمان دکیوس، امپراطور روم، دستور داده بود که مسیحیان را قلع و قمع کنند

به همه . سراسر درام در قصر فلیکس، فرماندار رومی، صورت میگیرد ;ملطلیه پاسگاه رومیها در ارمنستان است

مسیحیان دستور داده شده است که مانند سایر اقوام امپراطوري از خدایان سابق با قربانی و دعا بخواهند که لشکریان 

گرویدهاند، با شور و پولیوکت، مانند افرادي که تازه به دینی . رومی را بر وحشیان مهاجم و محاصره کننده پیروز کند

. هیجان میخواهد که به وسیله عملی برجسته مسیحیان را تشویق کند که در برابر دستور امپراطور مقاومت کنند

عشق زنش پولین، دختر فرماندار، مانع او است، اما مانند یکی از قهرمانان واقعی کورنی، عشق را فداي وظیفه میکند، 

از آنان میخواهد که از پرستش یوپیتر  ;ستی، مراسم مشرکان را به هم میزنددر حضور شخص فلیکس، به اتفاق دو

، بپردازند و ))فرمانرواي مطلق زمین و آسمان است((زناکار به عبادت خداي مسیحیان، که خدایی جز او نیست و 

بادت ژوپیتر ، یعنی خدایان رومی، بر روي محراب بروند و همه ظروف مخصوص ع))هیوالي عاجز((براي نشان دادن 

پولین از پولیوکت به زاري میخواهد . فلیکس متجاوزان را دستگیر میکند. و همچنین مجسمه او را بر زمین اندازند

پولین از . که از توهین به مقدسات ابراز پشیمانی کند، ولی او در عوض از زن خود میخواهد که به آیین جدید بگرود

او نمیپذیرد، و از این رو پولین اعالم میکند که به آیین شوهر در آمده است و پدر خود میخواهد که او را ببخشد، اما 

فلیکس چنان تحت تاثیر قرار میگیرد که چشم از منصب خود میپوشد و . حاضر است تا هنگام مرگ همراه او برود

ب میشود، ولی ناگهان زجر و تعقیب مسیحیان به پایان میرسد، فلیکس دوباره به شغل سابق منصو. مسیحی میشود

. در این ضمن پولیوکت شربت شهادت نوشیده است

او نیز بیپروایی آن شخص مقدس . همه موضوعها، به استثناي شهادت و بیحرمتی به محراب، از تزیینات کورنی است

 هنگامی که نویسنده در هتل دورامبویه اثر خود را خواند، بعضی از شنوندگان،. و همان شدت عمل را نشان میدهد

کورنی تا مدتی در این فکر بود که . که اسقفی نیز در میانشان بود، پولیوکت را اثري بیهوده، خشن و افراطی شمردند

در این زمان چهل ). 1643(موفقیت آن در روي صحنه تئاتر باعث شهرت عظیم او شد . آن نمایشنامه را از بین ببرد

ولی  ;چنانکه خواهیم دید، آن را صرف رقابت با راسین کردو یک سال دیگر به پایان عمر او مانده بود، و او، 

هاي خود را، که به عقیده بعضی کسان بهترین  نمیدانست که تا آن وقت سه نمایشنامه از بزرگترین نمایشنامه

صر آنها به اندازهاي با درام رمانتیک انگلستان در ع. نمایشنامه در ادبیات فرانسهاند، به رشته تحریر در آورده است

الیزابت یا فرانسه در قرن نوزدهم فرق دارند که براي فهم تاثیرشان باید نیروي تخیل را به کمک تاریخ طلبید در آثار 

در آنها شور و هیجان ). چنانکه نظیر آنها را در آثار شکسپیر میتوان یافت(کورنی نیز احساسات رمانتیک دیده میشود

قرار گرفته است، اما شور و هیجان، بنابر اصول کالسیک عصر، اگر چه با با همان دقت و ظرافت دکارت مورد مطالعه 

افراط در استدالل باعث سنگینی این . یا استدالل است)) خرد((شدت و حدت بیان شده است، در ضمن تابع 

ده است، عمل از صحنه طرد ش. هاست، به طوري که آنها بندرت به پایه بلند پروازیهاي آثار راسین میرسند نمایشنامه

. و هر چه هست حکایت و نصیحت و فصاحت است

در نظر فرانسویها . هاي کورنی هر یک از اشخاص نمایشنامه به صورت فرد استدالل کننده کاملی در میآید در نوشته

اگر در هر اثر هنري خواهان اصالت باشیم و فکر یا احساسی . این نقایص، با مالحظه عظمت سبک و موضوع، ناچیزند

گویی او براي . جستجو کنیم که ما را از خود و زمان باالتر ببرد، آن را مکرر در آثار کورنی خواهیم یافترا 

سیاستمداران و فیلسوفان مینوشت، ادبیات خود را به طرزي میسرود که گویی آهنگ میسازد، و عباراتی میساخت 



۴۴۵٨

اشرافی، یعنی جلوگیري از شور و هیجان با خرد در این هنگام روحیه کالسیک و . که هنوز در خاطره فرانسویان است

و برتري شکل بر ماده، با خودداري صبورانه، شرافت اسپانیایی، و ذکاوت فرانسوي در آمیخت و تئاتري به وجود آورد 

که بکلی با تئاتر عصر الیزابت فرق دارد و با وجود این، انضمام آثار راستین و مولیر، به صورت میراث گرانبها و 

  . شان بشریت در آمددرخ

VI - معماري  

آیا پیروزي سبک کالسیک در هنر نیز مانند ادبیات ظاهر شد این موضوع در هر یک از سیماهاي این دوره به چشم 

اما بیشتر اوقات به . بعضی از کلیساهاي گوتیک مانند کلیساي جامع اورلئان به سبک گوتیک شدند. میخورد

  . سنت ژروز و سنت اتین دو مون نماهایی به سبک رنسانس دادندکلیساهاي قدیمی مانند کلیساهاي 

کلیساهاي جدید ممکن بود به سبک جدید ایتالیایی ساخته شوند، چنانکه ژاك لومرسیه کلیساهاي سوربون را به 

 در معماري، نظیر اخالق و ادبیات و فلسفه، احیاي. سبک سان پیترو، یعنی مرکب از ستون، سنتوري، و گنبد، ساخت

حتی یسوعیان از این جریان بر کنار نماندند، به ویژه . اصول مشرکان جنبه گستاخانه تازهاي به مسیحیت بخشید

  . آنکه فرقهاي بودند که با قرون وسطی پیوندهاي ثابتی نداشتند

تولیک نخستین نسلهاي آنان به رهبري ایگناتیوس لویوالیی ولینت مبلغان بیباك و مدافعان پر شور پاپ و آیین کا

اما در شوراي ترانت تا اندازهاي اصول اومانیسم را حفظ کردند، و همچنانکه آثار کالسیک را جز اصلی برنامه  ;بودند

از جزو، . مدارس خود ساختند، در معماري نیز نماي نیمه کالسیک را براي معبدهاي برجسته خویش برگزیدند

همه آنان . فراز آلپ و پیرنه به سایر کشورها انتقال دادند کلیساي عالی خود در رم، سبک آرایشی مجلل خود را از

چنانکه مشهورترین معمارشان کسی که نماي بال کوچک کلیساي اورلئان را ساخت  ;طرفدار تزیینات فراوان نبودند

ی اما آن فرقه پس از آنکه ترق. هایی در کمال سادگی و متناسب با شخصیت و پولش به وجود آورد کلیساها و مدرسه

شروع به ساختن کلیساي زیبایی کرد که مردم پاریس آن را  1627در سال . کرد، عماراتی پر نقش و نگار ساخت

نماي آن رومی و داخل آن پر از سرستون و قوس است، و طاقیهایی که همسرایان در . مینامند) یسوعیان(لژزوئیت 

. نبد درخشانی را نگاه میدارندزیر آنها آواز میخوانند، به طرز موزونی به هم پیوستهاند و گ

)) یکی از کاملترین آثار مهندسی در اروپا((در پاریس گردش میکرد، این کلیسا را  1644جان اولین، که در سال 

. و در آن هیچ چیز نامناسب و غیر عادي دیده نمیشد. در این کلیسا از ناخوشایندیهاي باروك خبري نبود 149.نامید

. ر اثر سلیقه اشراف تعدیل شد، چنانکه رونسار و مالرب وقاحتهاي را بله را تهذیب کردنددر فرانسه سبک باروك ب

در . طی جنگهاي مذهبی، معماري مذهبی عقب افتاد، و ضمن صلح و آرامش، معماري غیر مذهبی پیش رفت

ود لوور را به شارل در پاریس کاترین دو مدیسی، که مایل ب. الروشل، لیون، تروا، و رنس عمارت شهرداري ساخته شد

این نام از . نهم و ملکهاش بدهد، فیلیبر د لورم را مامور کرد که قصر تویلري را براي او و آجودانهایش بسازد

قصر جدید، که داراي نماي رنسانسی و ستونهاي کورنتی بود، در . هاي کاشی که در آن حدود بودند گرفته شد کارگاه

، 1871اما در سال . متر به موازات رودخانه سن ادامه داشت 246خته شد و تا غرب لوور در میدان فعلی کاروزل سا

  . طعمه حریق شد، و از آن جز باغهاي زیباي تویلري باقی نماند پاریس،بر اثر درگیریهاي دوران کمون 

افتتاح  1604، که در سال ))پون نوف.((ه سرعت مقام دیرین را بازیافتدر زمان هانري چهارم، معماري غیر مذهبی ب

شد، به صورت یکی از مشهورترین پلهایی در آمد که بر روي سن ساختند هتل دو ویل، که ساختمان آن در سال 

وور باقی در آنچه مایه افتخار مردم بود به عنوان رقیب نوتردام و ل 1871آخر حیات هانري به پایان رسید، تا سال 

هانري نیز مانند فرانسواي اول و لویی چهاردهم هنرمندان را به دور خود گرد آورد، سخنان آنان را فهمید، و . ماند

وسیعتر کردند و به وسیله گراند گالري آن را )) پاویون دو فلور((آنان نیز لوور را با ساختن . کارهایشان را تنظیم کرد
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، نمازخانه کوچک، گالري د سر، حیاط و سالن بیضوي، پورت دوفین، و گالري دو در فونتنبلو. به تویلري پیوستند

  . دیان را ساختند

ماري دو مدیسی، بیوه وي، پیش از . در عهد هانري بزرگ فونتنبلو به منزله کمال رنسانس فرانسه به شمار میآمد

م لوکزامبورگ در خیابان وژیرار، در جنوب آنکه با ریشلیو در افتد، سالومون دو بروس را مامور، کرد که قصري به نا

لویی سیزدهم وریشلیو هنگامی که خود را از زیر نفوذ این زن رها ساختند، ). 16131620(سن، براي او بسازد 

)) پاویون دو لورلوژ((در این زمان . لومرسیه را مامور کردند که دوباره لوور را به عنوان مرکز حکومت وسیعتر کند

هاي  ریشلیو از روي نقشه. حهاي بزرگ توسعه یافتند، و آن ساختمان باشکوه به صورت کنونی در آمدتکمیل شد، جنا

هاي مجسمه و تابلو و سایر آثار هنري را در آنجا گرد  لومرسیه قصر مجلل کاردینال را در پاریس بر پا کرد، و مجموعه

قسمت اعظم . چنین تابلو بردگان اثر میکالنژ دیده میشدندجزو آنها آثار مانتنیا، لئوناردو داوینچی، ورونزه، و هم. آورد

. این گنجینه توسط لویی سیزدهم و لویی چهاردهم به موزه لوور انتقال یافتند و از آنجا به ما رسیدند

در معماري خانگی، فرانسوا مانسار افق پاریس را با ساختن بامهاي معروف به مانسار تغییر داد، و آن عبارت از بامی 

شیب پایین تندتر از شیب دیگر بود و برف و باران را به سهولت فرو میریخت و در بام فوقانی  ;ود که دو شیب داشتب

، یعنی اطاق زیر شیروانی، ))مانسارد((بسیاري از دانشجویان و هنرمندان پاریسی در . فضاي بیشتري به وجود میآورد

مهمتر از همه آنهایی هستند که . بسیاري در فرانسه بر پا کردمانسار چندین کلیسا در پاریس و قصرهاي . زیستهاند

اورلئان او را مامور کرد /گاستون د)) موسیو((، 1635در سال . امروزه در مزون الفیت در حومه پاریس دیده میشوند

 نماي آن، که به سبک. مانسار فقط جناح شمال باختري را ساخت. که در بلوا قصري خانوادگی براي او بسازد

ماهرترین معماري که فرانسه در دامان خود پرورده ((رنسانس است، و همچنین پله مجلل آن، به عنوان شاهکار 

  . به شمار میآیند)) است

VII -  هنرهاي دیگر  

هنرمندان به همان سنت کالسیک، که در نتیجه ظرافت و احساس فرانسوي مالیم شده بود، کلیساها، عمارتهاي 

ژرمن پیلون زیبایی رنسانس را از چلینی، پریما تیتچو، و ژان گوژون . هاي بزرگان را ساختند اهعظیم، باغها، و آرامگ

شاهکارهاي او عبارتند از سه . به ارث برد، ولی آمیختگی لطف و نیرو را، که خاص سبک گوتیک بود، فراموش نکرد

ا، که گاهگاه شوهر او بود، در جهان دیگر یکی از آنها در کلیساي سن دنی کاترین دو مدیسی و هانري دوم ر ;آرامگاه

شاهکار دیگر او، که اکنون . به هم پیوست و به ملکه چنان زیبایی شاعرانهاي بخشید که دل تنهاي او را گرم ساخت

در لوور است، مایه مباهات رنه دو بیراگ صدر اعظم فرانسواي دوم و شارل نهم است، و آن مظهر غرور است که به 

ي و تقوا در آمده و نمونه شگفت انگیزي از نمایش پیچ و خم جامه است که به صورت مفرغ ریخته صورت پرهیزگار

در قسمت فوقانی، این زن، که در عنفوان جوانی : در کنار آن، آرامگاه واالنتین بالبیانی همسر رنه قرار داد. شده باشد

زن زیبا با کمال بیرحمی به صورت جسدي با در قسمت تحتانی، همان  ;نشان داده شده، جامهاي منقش در بر دارد

این خود به . چهره و دست و پایی استخوانی و سینهاي چین خورده و پستانهایی فرورفته و خالی مجسم شده است

ها بتنهایی کافی بودند که  این آرامگاه. منزله اعتراضی شدید علیه بیرحمی مسخره آمیز روزگار در مورد زیبایی است

ون را از هر مجسمهساز فرانسوي مشهورتر کنند، ولی او تعداد زیادي مجسمه به آنها افزود که همگی در آن عهد پیل

. ارزش فراوانی دارند و اکنون بیشتر در گنجینه پایان ناپذیر فرانسه، یعنی لوور مضبوطند

مه سر زنده از هانري یک مجس: در آنجا نیز، در چند قدمی، آثار جانشینان پیلون را میتوان دید، که عبارتند از

و  ;آرامگاه آن دو مونمورانسی، اثر بارتلمی پریور ;چهارم، اثر بارتلمی ترامبله، با تبسمی اسرارآمیز نظیر لبخند مونالیزا

هاي باد کرده و در هوا مینویسد و گویی شعر کیتس را اصالح  یک مجسمه اثر پیر بریار، که زن عریانی است با گونه
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در نمازخانه کوچکی در شانتیی .)) در اینجا کسی خفته است که نامش در باد نوشته شده است(: (میکند و میگوید

بعضی از این مجسمهسازان در رم تحصیل . اثري تاریخی به یادگار کاردینال دوبرول، کار ژاك سارازن، دیده میشود

اما این زیادهرویها تحت نظر  کردند و از برنینی طرز آرایش افراطی، حرکت و احساس هیجان آمیز را آموختند،

در مدالهاي بزرگ اثر ژان وارن ظرافت و . ریشلیو سختگیر، و سلیقه کالسیک لویی چهاردهم، بزودي متروك شدند

این شخص از لیژ به فرانسه رفت، در آنجا اقامت گزید، و در تصویرهاي کوچکی که . دیده میشود)) قرن بزرگ((کمال 

  . یش کشید چنان مهارتی از خود نشان داد که هیچ مدالساز بعدي به آن پایه نرسیداز ریشلیو، مازان، و آن دتر

اگر هنرمندان فرانسه هیچ مجسمه، ساختمان، یا تابلویی از خود به جایی ننهاده بودند، هنوز این کشور حس احترام 

سواي اول و لویی حتی در دوره آشفته میان سلطنت فران. ما را به سبب آثار هنري کوچکترش بر میانگیخت

ها، و  چهاردهم، طرحها، کندهکاریها، میناکاریها، طالکاریها، خاتمکاریها، آهنکاریها، چوبکاریها، بافتنیها، فرشینه

طراحی باغهایی که هنرمندان فرانسوي میساختند، با آثار مشابه معاصران آنان در فالندر و ایتالیا رقابت میکردند و، به 

تصویرهایی که ژاك کالو از کولیها، گداها، و افراد خانه به دوش کشیده است . یز بهتر بودندعقیده جمعی، از آنها ن

) نقاش(دو قرن پیش از گویا )) مصایب جنگ((کامال زنده به نظر میرسند، و مجموعه سیاه قلمهاي او، تحت عنوان 

شود، میتوان به استادي هنرمندان در از مشاهده روزنه مشبکی که به گالري آپولون در لوور منتهی می. شهرت یافتند

ژان گوبلن در قرن پانزدهم . بافتن فرشینه مانند مجسمه سازي یا نقاشی اهمیت بسیار داشت. آهنکاري پی برد

  . هاي رنگرزي را در پاریس افتتاح کرده بود، و در قرن شانزدهم کارگاه فرشینه بافی به آن افزده شد کارگاه

کاترین دو . ي در فونتنبلو تاسیس کرد، هانري دوم کارگاه سومی در پایتخت به وجود آوردفرانسواي اول کارگاه دیگر

مدیسی هنگامی که به دیدن سفیران اسپانیا در بایون رفت، بیست و دو فرشینه را، که براي فرانسواي اول بافته شده 

هد هانري دوم رو به انحطاط نهاد، اما این صنعت هنري در ع. بودند، با خود برد تا ثروت و هنر فرانسه را نشان دهد

هانري چهارم، با آوردن نسل جدیدي از طراحان، رنگرزان، و بافندگان فالندري به پاریس، آن را به حال اول باز 

، زینت بخش کتابخانه مورگن ))شکار دیانا((پنج نمونه برجسته آنها، که از عصر او باقی ماندهاند یعنی . گردانید

   .نیویورك هستند

ها،  صندلیها، میزها، صندوقها، قفسه. تزیینات داخلی تحت تاثیر سبک باروك، که از ایتالیا انتشار مییافت، قرار گرفت

هاي کشودار، میزهاي آرایش، و تختخوابها را به طرز مجللی می ساختند و تا حد افراط عاج، الجورد، یشم، و  جعبه

. هاي کوچک میآراستند مجسمهعقیق در آنها به کار میبردند یا آنها را با 

در دوره لویی سیزدهم بسیاري از صندلیها را با مخمل یا سوزنکاري یا فرشینه میپوشاندند روي دیوارها و روي سر 

در بخاریهاي دیواري، دیگر آن ناهمواري . ستونها یا سقفها اشکال فراوانی از گیاه و جانور میساختند یا میکشیدند

  . نمیبردند، و گاهی آنها را با خطوط پیچ در پیچ ظریف و رنگارنگ میآراستند قرون وسطایی را به کار

به ساختن میناکاریهایی  1574یکی لئونار لیموزن که تا سال . در کوزهگري، دو مرد کهنسال به اوج ترقی رسیدند

تولد یافت و  1510و دیگري برنار پالیسی که در سال  بودند،ادامه داد که باعث شهرت او در زمان فرانسواي اول شده 

پالیسی شیفته و فریفته کوزهگري بود و کنجکاوي شورانگیزي داشت که او را به . جان سالم به در برد 1589تا 

وي خواص . تکشاورزي، شیمی، مذهب، و همه موضوعات از تشکیل سنگها گرفته تا ذات خداوند راغب میساخ

شیمیایی خاکهاي مختلف را براي تهیه بهترین ماده جهت کوره خود آزمایش کرد، و سالها زحمت کشید تا میناي 

پالیسی نیمی از دارایی خود را صرف کوره . سفیدي تهیه کند که رنگهاي ظریف را بپذیرد و آنها را ثابت نگاه دارد

چون به علت فقر . آورد که گویی میخواهد چلینی را به مبارزه بطلبدسفالسازي کرد، و قصه خود را به طرزي بر زبان 

نمیتوانست کسی را استخدام کند، همه کارها را خود انجام میداد، و دستهاي خود را اغلب طوري میبرید که 
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آنکه ده پس از ((و.)) هاي پارچه بسته بودم، بخورم مجبور بودم آش خود را با دستهایم، که آنها را در تکه:((میگفت

ساق . سال بدین ترتیب کار کردم، به اندازهاي الغر شدم که هیچ ماهیچهاي روي بازوها یا ساق پاهایم دیده نمیشد

وقتی که راه میرفتم، جورابهایم روي . پاهایم به اندازهاي الغر شدند که قادر به نگاهداري بند جورابهایم نبودند

سرانجام، در . به جادوگري و عدم توجه به خانوادهاش متهم میکردند همسایگانش او را.)) کفشهاي کهنهام میافتاد

، مخلوطی را یافت که در جستجوي آن بود، و مینایی از لعاب قوس قزحی ساخت و آن را براي 1550حدود سال 

رات، و هایی به کار برد که به طرز درخشانی با ماهیها، سوسمارها، مارها، سنگها، و حش متداول کردن ظرفها و مجسمه

از گذاشتن این فسیلهاي مصنوعی ) مدیچی(کاترین دو مدیسی . پرندگان، یعنی همه مظاهر طبیعت،آراسته میشدند

در باغ و گلزار خود مشعوف شد و به کوزهگر سالخورده کارگاهی در تویلري عطا کرد، و او در این محیط تازه 

تعصب بود، در کشتار سن بارتلمی جان سالم به در برد، وي اگرچه هوگنویی م. حوریهایی نیز به تزیینات خود افزود

 1588اما در سال . زیرا کاترین و درباریانش شیفته گلدانها، ظرفها، فنجانها، شمعدانها، و عقاید عجیب او بودند

 شخصی. اتحادیه کاتولیکها دستور تازهاي براي تعقیب پروتستانها صادر کرد، و پالیسی در زندان باستیل محبوس شد

:چنین نوشت 1590در دفتر خاطرات خود در سال 

استاد برنار پالیسی در هشتاد سالگی در زندان باستیل، به سبب مذهبی که داشت،  - 1589در واقع - در این سال 

زندانبان به عمه این نیکمرد، که براي احوالپرسی به زندان . ... وي قربانی بدبختی، بدرفتاري، و فقر شد. درگذشت

گفت که اگر میخواهد او را ببیند، جسدش را با سگان در کنار باروها خواهد یافت، محلی که او را در آنجا ...  .رفته بود

  . مثل سگان انداخته است

VII -  پوسن و نقاشان  

ا فرشینه بافهاي فالندر هنر خود را در پاریس برتر از سایر هنره. فرانسه از لحاظ نقاشی هنوز تابع فالندر و ایتالیا بود

بهترین تابلوهاي . نشان داده بودند، و نقاشان آن ناحیه در پاریس، لیون، تولوز، مونپلیه، و بوردو پیشرفت کردند

فرانسوي در این زمان توسط هنرمندان فالندر، که در فرانسه مقیم بودند، تهیه شدند، مانند تابلو زیباي الیزابت 

توسط فرانس پوربوس کهین، ) در شانتییی(بلو هانري چهارم مغرور توسط فرانسوا کلوئه، تا) مضبوط در لوور(اتریشی 

  . و بهتر از همه ریشلیو کار فیلیپ دو شامپنی

دانشجویان هنردوست به رم میرفتند . اما در این دوره نفوذ ایتالیا در نقاشی فرانسوي بیش از نفوذ سایر کشورها بود

ان ایدآلیسم استادان فلورانسی قرن شانزدهم و رئالیسم و پس از بازگشت، می) گاهی هم به خرج دولت فرانسه(

چنان شهرتی به ) 1604(سیمون ووئه از چهارده سالگی . بدبینانه استادان بولونی و ناپلی قرن هفدهم مردد بودند

چارلز اول کوشید که او را در . عنوان نقاش به دست آورد که سه کشور براي استخدام او با یکدیگر رقابت میکردند

در آنجا سیمون به خدمت سلطان  ;لندن نگاه دارد، ولی بارون دوسانسی او را به عنوان سفیر به قسطنطنیه فرستاد

ووئه، پس از . احمد اول رسید و، پس از یک ساعت مشاهده دقیق سیماي وي، شبیه بسیار قابل توجهی از او کشید

  . وادجو در رم شدمراجعت به ایتالیا، عاشق ونیز، ورونزه، و سپس شیفته کار ا

لویی  1627در سال . دوکها و کاردینالهاي رم به اندازهاي به او مهربانی کردند که وي پانزده سال در ایتالیا ماند

لیور به عنوان مستمري به وي پرداخته بود، او را به فرانسه فراخواند، به عنوان  4000سیزدهم، که هر سال مبلغ 

پس از مدت کوتاهی، همه در فرانسه خواهان او . رتمانی در لوور در اختیار او گذاشتنقاش دربار به کار گماشت، و آپا

ووئه نمازخانه کوچک قصر ریشلیو را تزیین کرد، تصویرهایی پیرامون محراب کلیساي سنت اوستاش، . شدند

دریافت داشته بود،  از آنجا که سفارشهاي زیادي. هاي قصر، و تابلوهایی براي درباریان کشید طرحهایی براي فرشینه

در اینجا بود . همکاران خود را در مکتبی گرد آورد که به صورت فرهنگستان سلطنتی نقاشی و مجسمه سازي درآمد
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اند به دشواري  کارهایی که از او باقی مانده. که وي لوسوئور، مینیار، لونوتر، بوردون و لوبرن را استخدام و تربیت کرد

ولی او در تاریخ فرانسه این مقام مهم را داراست که نقاشان عصري عالی را تربیت کرده . شهرت او را تایید میکنند

سه برادر به نامهاي آنتوان، لویی، و ماتیولونن با دلسوزي متاثر کنندهاي طرحهایی از زندگی کشاورزان . است

زندگی کشاورزان مذکور فقر این سه نفر در . کشیدند، و بدین ترتیب در تابلوهاي عصر تغییراتی به وجود آوردند

که اخیرا در نتیجه تقریظ نقادان شهرت یافته (ژرژ دوالتور . خاموش و نیروي ترسناك فرانسه قرن هفدهم را میدیدند

تابلوهاي متناسب او تحت عنوان مرد دهقان و زن . مانند آنها قلم موي خود را در خدمت بینوایان به کار برد) است

با توجه به اینکه موزه هنري متروپلیتن در نیویورك تابلو فالگیر او . اشیهاي این دوره میایستنددهقان تقریبا در قله نق

همچنین نهضت مخصوصی در . دالر فروخت، میتوان به شهرت کنونی او پی برد500000به مبلغ  1960را در سال 

یوستگی داشت، و آن عبارت از تکامل نقاشی فرانسه در این عصر پیدا شد که عطف توجه هنرمندان از دربار به کلبه پ

  . فن منظره سازي به عنوان عاملی اصلی در هنر تصویري بود

و هنگامی که پس از نبرد ایوري در خانه نیکوال د لزمان مستقر . پدر نیکوالپوسن سربازي در ارتش هانري چهارم بود

یسد، به زنی گرفت و شروع به کشت و زرع در شد، دختر او را، که زنی کشاورز بود و حتی نمیتوانست اسم خود را بنو

ها شد و توانست لحظاتی از آنها را با مداد  پسرشان شیفته دشتها و بیشه. مزرعهاي نزدیک لزآندلی در نورماندي کرد

کانتن وارن براي تزیین کلیسایی به لزآندلی آمد، نیکوکاري جوان کار او را مشتاقانه تماشا کرد، و . یا قلم تصویر کند

) 1612(پس از حرکت وارن، نیکوال در هیجده سالگی . با خواهش و تمنا از او درسهایی در ترسیم و نقاشی گرفت

در آنجا چند ماهی را در گرسنگی گذرانید، اما این وضع نتیجه بسیار مطلوبی . براي فراگرفتن هنر به پاریس گریخت

: نیکوال از این گراورها دو الهام گرفت. ثار رافائل میساختبخشید، زیرا وي به گراورهایی برخورد که رموندي از روي آ

مدت هشت سال کوشید که به آن شهر . یکی آنکه خط وسیله هنر است نه رنگ، و دیگر اینکه رم پایتخت هنر است

  . برسد

از سر بار دیگر همان عمل را . زمانی تا حدود فلورانس پیش رفت، ولی تهیدست و مایوس و بیمار به پاریس بازگشت

ناچار بازگشت تا براي پرداخت قرضها و تهیه غذاي خود در قصر . گرفت، ولی طلبکاري او را در لیون گرفتار کرد

جووانی باتیستا مارینی، که به پاریس آمده بود، او را براي  1622در سال . لوکزامبورگ به نقاشیهاي جزئی بپردازد

  . مهاي پوسن باعث تمجید مارینی و سفارشهاي دیگري شدندترسی. مصور کردن شعر آدونه به خدمت خود درآورد

سرانجام به دیدار رم نایل  1624نیکوال تصویرهایی از روي بیمیلی کشید، در پول خود صرفه جویی کرد، و در سال 

ري در اینجا جوانی را خواهید دید که شو: ((مارینی نزد کاردینال فرانچسکو باربرینی از او تعریف کرد و گفت. آمد

از خود کرده  هیروشیگهدر این مورد تجزیه و تحلیلی را که (است )) دیوانه نقاشی((جوانی که )) شیطنت آمیز دارد

ه به سبب پوسن دیوانه ایتالیا نیز بود، ولی نه به سبب نقاشیهاي استادان دوره رنسانس، بلک). است تغییر دادهایم

و نه به سبب فرسکوهایی که از دوران باستان مانده بود، بلکه به خاطر خود  ;کمال قسمتهاي بازمانده از فوروم در رم

شاید او نیز مانند شیفتگان بعدي در شگفت بود از اینکه چرا . رم، یعنی دورنماها، دشتها، درختها، و حتی خاك آن

. متولد شودخداوند نگذاشته است که وي در ایتالیا 

نتیجه این کار رضایت بخش  ;کاردینال باربرینی براي آزمایش به او دستور داد که تابلو مرگ گرمانیکوس را بسازد

حامیان او، خواه کلیسایی خواه غیر کلیسایی، . بود، و پوسن پس از مدت کوتاهی همه سفارشها را به انجام رساند

براي کاردینال  فلوراندي با کشیدن تابلوهایی از زنان، مانند پیروزي مشتاق تصویر زنان عریان بودند، و او تا چ

سرانجام در رم مقیم شد و در سی و شش . اومودئو، و منظرهاي از باده گساري براي ریشلیو، همگی را ارضا کرد

ریشلیو و لویی ) 1640(آنگاه . با او و آثار خود ده سال به خوشی زیستساله ازدواج کرد و  سالگی با دختري هفده
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مثل کسی خواهم رفت که او را محکوم کرده باشند با اره به دو : ((سیزدهم او را به پاریس فرا خواندند، و پوسن گفت

ردند، ولی او از کرون برایش مستمري معین ک 1000در پاریس به او احترام فراوانی گذاشتند و مبلغ .)) نیم شود

از این رو، چشم از منافع آینده خویش پوشید و شتابان به ایتالیا . رقابت نفرت آمیز هنرمندان پاریسی در رنج بود

سپس خانهاي بر فراز تپه پینچیان در مجاورت منزل کلود لورن خرید، و در آنجا تا پایان عمر، ). 1633(بازگشت 

  . مشغول، زیستدلبسته به خانه خویش و آرام قانع و 

جز ابزارهاي خود، . زندگی او مانند تابلوهایش ترکیبی کالسیک داشت و نمونه نظم، اندازه، و خویشتنداري وي بود

و مثل  ;مثل تیسین به امور دنیوي نمیپرداخت ;مثل رافائل عاشقی شوریده نبود ;نشانهاي از هنرمندي نداشت

: بیشتر به یکی از افراد طبقه متوسط شباهت داشت. شیطنت آمیز نبودداراي نبوغی ) بر خالف گفته مارینی(میکالنژ 

میگویند کاردینال ماسیمو، پس از مشاهده کارگاه . از خانواده خود مواظبت میکرد و قروض خود را میپرداخت

 من هم دلم به حال شما: ((پوسن در پاسخ گفت!)) دلم به حالت میسوزد که نوکر نداري: ((سادهاش، به او گفت

هر روز صبح روي تپه قدم میزد، سپس تمام روز تابلو میکشید، و بیشتر به کار !)) میسوزد چون نوکران زیادي دارید

هنگامی که چندي بعد شخصی از او پرسید که چگونه به استادي رسیده است، . خود تکیه میکرد تا به الهام گرفتن

فتن روشهاي طاقت فرسا و یک تنه او، محصول کارش بسیار با در نظر گر)) از هیچ چیز غفلت نکردم: ((وي جواب داد

. تابلو باقی ماندهاند 342احتمال میرود که چهار صد تابلو کشیده باشد، زیرا میدانیم که بعضی از آنها گم شده و . بود

طهاي آنها به این مقدار باید هزار و سیصد نقشه بیفزاییم، که صد عدد آن را قصر وینزر به سبب دقیق و صاف بودن خ

مایل بودیم که  ;هاي بیجان است تصویرهاي لخت او به صورت مجسمه. استادي او در تنوع نبود. نگاه داشته است

پوسن به منزله مجسمهسازي بود که قلم مو در دست داشت و زنان را مجسمه میدانست اگر . بیشتر شهوانی باشند

هاي نیم میبینیم کمتر از  دختران زیبایی که در کوچه((میگفت هاي آسمانی هنر میشمرد و  چه گاه گاه آنان را نمونه

در مورد نمایش دادن .)) هایی از آنانند باعث شادي روح و جسم ما نمیشوند، زیرا اینها نسخه کارهستونهاي زیبا مزون 

بعضی از این موضوعات را خوب نشان داد، مانند مرد فلسطینی که . موضوعات مربوط به کتب مقدس مهارت نداشت

. ها از پا درآمده است، مردان نابیناي اریحا، والیعاذر و ربکا که بسیار زیبا و در عین حال مجلل است در کنار دروازه

  . امش کالسیک بودهاي کالسیک، و در برابر زمینهاي از آر تخصص او در نشان دادن اساطیر کالسیک، در میان خرابه

هاي خود را از میان مردم انتخاب نمیکرد، بلکه آنها را، با قوه تخیلی آمیخته به عشق و توهم، از دوران قدیمی  نمونه

زیبایی اندام زنی را در تابلو چوپان آرکادي مالحظه . برمیگزید که در آن همه مردان نیرومند، و همه زنان زیبا بودند

همین طور جملهاي را که روي گور چوپان نوشته . تور کولبر براي لویی چهاردهم کشیدکنید که پوسن در پی دس

آیا این حرف پوسن است که خواب میدید که او نیز در .)) من نیز وقتی در آرکادیا بودم: ((شده و بدین مضمون است

بهترین اثر کالسیک پوسن است، ولی اورفئوس  فوسیونیونان با اورفئوس و خدایان زندگی کرده است تشییع جنازه 

. هاي نومید کننده گلوك را به یاد میآوریم مهیجترین کار اوست، و این شاید از آن لحاظ است که ما نغمه ئورودیکهو 

نکه آن داستان در دورنما محو شده است ناراحت میشود، زیرا در حقیقت پوسن نه تنها مرد شخص احساساتی از ای

ها و آسمان دل بسته بود، یعنی به همه آن دورنماي  بلکه زن را دوست نداشت و به وسعت حیرت انگیز دشتها، بیشه

ي در چشم انداز فضا و زمان فراگیري که تغییر در آن به آرامی صورت میگیرد، از ثبات خجل است، و مصائب بشر

از این رو بزرگترین تصویرهاي او عبارتند از چشم اندازهایی که در آنها بشر، چنانکه در نقاشیهاي . محو میشوند

  . چینی با زیست شناسی جدید معمول است، موضوع جالبی نیست

ه یا عنوانی سرسري ننوشته هاي مشخص کنندهاي نکشید اگر پوسن قیافه. این چشم اندازها عالی ولی یکنواختند

پوسن خط را عاقالنه ولی به افراط دوست . بود، بندرت ممکن بود یکی از آن تابلوها را از آثار دیگر او تمیز دهیم
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از این رو عجب نبود اگر هنرمندان بعدي . از رنگهاي مختلف غافل میماند و بیشتر با قهوهاي کار میکرد. میداشت

مع الوصف آن دورنماهایی که داراي روشنایی و . از درختانش میچکید اعتراض کردند که)) چاشنی قهوهاي((علیه 

) که مسحور روشنایی زننده آثار ترنر شده بود(رنگ مالیمی هستند و باعث خشنودي مردي چون را سکین نمیشدند 

اینجا عقیده کالسیک را  در. در روزگار ما، که عقاید مختلفی درباره نقاشی پدید آمده است، آرامشی به ما میبخشند

درباره زیبایی میتوان دریافت، و آن عبارت از هماهنگی اجزا در کل است، نه اینکه هنر، طبق عقیده جوانان، باید 

در میان اصلی که از یک طرف . باشد، چنانکه ممکن است نقاشی بد یک کودك از این قبیل به شمار آید)) تعبیر((

و از طرف دیگر بر پایه سبک باروك بود، و علی رغم نیرو و تمایل نقاشی  مبنی بر اعتیاد به سبکی مخصوص،

هیچ : ایتالیایی در قرن هفدهم، پوسن این اصل کالسیک را همیشه در نظر داشت که در هیچ کاري افراط نباید کرد

ي مردانه هنر او هنر. رنگ تند، هیچ اشک، هیچ غرابت، هیچ تضاد مصنوعی سایه روشن نباید وجود داشته باشد

. است، بیشتر به آثار کورنی شباهت دارد تا به آثار راسین، و بیشتر به آثار باخ میماند تا بتهوون

از خود کشیده است میتوان دید که چشمانش، در نتیجه نقاشی یا مطالعه در  1650در تصویري که در سال 

جزئیات زندگی یونان و روم قدیم را به دقت زیاد مطالعه میکرد و میکوشید که . روشنایی کم، اندکی خسته شدهاند

در اواخر عمر چشمانش ضعیف . از زمان لئوناردو داوینچی به بعد، هنرمندي چنان دانشمند دیده نشده بود. فراگیرد

به عالقه پایداري که میان آن دو وجود ) 1664(مرگ زنش در پنجاه و یک سالگی . شده بودند و دستش میلرزید

در .)) درگذشت آپلس((: در این وقت یکی از دوستانش نوشت. خود او نیز یک سال بعد درگذشت. داشت خاتمه داد

، به عنوان شخصیتی جاودان، بنایی یادگاري )1829(مجاورت آرامگاه او در کلیساي بخش سان لورنتسو، شاتوبریان 

  : اودان دیگري، برپا کرد و روي آن نوشتاز مرمر، براي شخص ج

از طرف دو شاتوبریان به نیکوال پوسن براي عظمت هنرها و سربلندي فرانسه در مورد کشیدن تابلو از چشم اندازها، 

سرسختترین رقیب او، همسایه و در عین حال دوستش، کلود ژله بود که به سبب تولدش در لورن به کلود لورن 

  نیز مشتاق ایتالیا بود، و هر شغلی، ولو پسترین کارها، را نیز براي رسیدن به آن کشور و زندگی او . موسوم شده بود

در آنجا را میپذیرفت کشوري که هر جا چشم کار میکرد یادگاري از هنر مسیحیان یا اثر الهام دهندهاي از دوره 

براي او آشپزي کرد، و از وي . ر هم آمیختدر رم شاگرد آگوستینوتاسی شد، رنگها را براي او د. باستان دیده میشد

هزاران طرح آزمایشی و همچنین سیاه قلمهایی کشید که اکنون خبرگان با نظر تحسین به آنها . هنر آموخت

سرانجام او نیز نقاش . کارها را آهسته و دقیق انجام میداد، و گاهی دو هفته را صرف یک نکته جزئی میکرد. مینگرند

پس از مدت کوتاهی، . وانی از کاردینالها و پادشاهان، که کار او را میستودند، دریافت داشتشد و سفارشهاي فرا

خانهاي بر فراز تپه پینچیان خرید و به اتفاق پوسن جهت بر آوردن تقاضاهاي جدید مردم در مورد تابلوهاي مناظر 

. طبیعی مشغول کار شد

رم را به اندازهاي دوست میداشت که اغلب پیش از طلوع وي به این کار رغبت نشان داد، زیرا زمین و آسمان 

خورشید برمیخاست تا خلقت روزانه نور را تماشا کند، و تغییرات نامحسوس سایه روشن را، که بر اثر باال آمدن 

 در نظر کلود، نور عامل محض در تصویر نبود، بلکه موضوع عمده او. تدریجی خورشید روي میداد، به روي تابلو بیاورد

و اگر چه عالقه نداشت که مانند ترنر به چهره خورشید خیره شود، نخستین کسی بود که توانست  ;به شمار میرفت

وي بازي نامحسوس هوا را بر روي . نور را به عنوان پوششی گستردنی مورد مطالعه قرار دهد و این موضوع را بفهماند

مان را تازه و بدیع میدانست، و ظاهرا میکوشید که لحظه فرار دشتها و برگها و ابرها و آبها درك میکرد، هر لحظه آس

لرزش بادبانها را هنگام تالقی با باد، و عظمت کشتیها را ضمن حرکت آنها در دریا دوست . را با هنر خود پابرجا کند



۴۴۶۵

نامرئی  همچنین فریبندگی نقاط دور، منطق و سحر چشم اندازها، و شور مشاهده بی پایانی فضا در آن سوي. داشت

  . را احساس میکرد

ها، پایه ستونها، و  ها، خرابه طبق توصیه پوسن، ساختمانهاي کالسیکی مانند پرستشگاه. تنها عالقه او به دورنما بود

و  ;ها را در تابلوهاي خود آورد، و شاید مقصودش این بود که وقار دوران قدیم را به منظرهاي زودگذر ببخشد مجسمه

. تعدادي شکل آدمی نیز به چشم انداز طبیعت بیفزاید، دل او به این چیزهاي زاید راغب نبوداگر چه حاضر شد که 

عنوانها .)) تابلوهاي دورنماي خود را میفروخت و آن شکلها را میبخشید((او )) ;بدون جهت وارد میکرد((آن شکلها را 

انستند معجزه نور و راز فضا را، بدون لطف و داستانهاي این تابلوها جهت اعطاي امتیاز به اشخاصی بودند که نمیتو

اما در حقیقت براي کلود تنها یک موضوع وجود داشت . هاي کالسیک، درك کنند افسانهاي مسیحی یا بر حسب قصه

وي براي گالریهاي اروپا تابلوهاي مختلفی به ارث گذاشت که نامهاي آنها مفهومی . جهان با مداد و نیمروز و شامگاه

  . اصل اعتقاد به وحدت وجودي که در آنها احساس میشود آمیزهاي استعاري از شعر و فلسفه استندارند، اما 

هاي آرام طبیعت را به طور فریب دهندهاي نشان دادند،  ممکن است حرف راسکین را بپذیریم که کلود و پوسن جنبه

تند، اما بر اثر کارهاي آنان، سنت عظمت آن را نفهمیدند، و میل شدید آن را به ویرانگري بیرحمانه در نظر نگرف

هاي مربوط به  از این تاریخ به بعد، بتدریج این سنت با شکل و شمایل سازي و قصه. بزرگ دورنما سازي به وجود آمد

کتاب مقدس و اساطیر شروع به رقابت کرد، و راه براي نمایش طبیعت توسط دو نفر از خانواده رویسدالها و کورو 

و وحدت ملی، کورنی و فرهنگستان، مونتنی و مالرب، دوبروس و مانسار، پوسن و لورن این براي ریشلیو . هموار شد

لویی چهاردهم از این میراث عظیم برخوردار شد و در . سرزمینی که در حال جنگ بود محصول مختصري نبود

  . بزرگترین دوره تاریخی فرانسه سلطنت کرد

  

  

فصل هفدهم

  شورش هلند

1555 -1648  

  

I - نه گردانیصح  

روز بعد، فیلیپ . امپراتور شارل پنجم متصرفات هلندي خود را به پسرش فیلیپ دوم واگذار کرد 1555اکتبر  25در 

در برابر اتاژنرو در بروکسل سوگند وفاداري اعیان را استماع کرد و قول داد که حقوق و امتیازات آن هفده ایالت را 

این تعهدات متقابل صحنه را براي یکی از بزرگترین درامها در تاریخ . طبق سنت و عهدنامه و قانون محفوظ بدارد

  . آزادي فراهم کردند

هلندي نه تنها زبان هفت ایالت . هلند در آن هنگام شامل بلژیک و هلند کنونی بود. صحنهاي در هم پیچیده بود

فالندر، (، بلکه زبان چهار ایالت دیگر )هوالند، زیالند، اوترشت، فریسالند، گرونینگن، اوورایسل، و گلدرالند(شمالی 

آرتوا، (هاي فرانسوي، در شش ایالت جنوبی  ضمنا والون، از لهجه ;در شمال بلژیک بود) برایان، مالین، و لیمبورگ

همه این ایاالت، به انضمام دوکنشین مجاور لوکزامبورگ، تحت . تکلم میشد) والون فالندر، کامبره، تورنه، انو، و نامور

  . خانواده هاپسبورگ بودند تسلط
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اکثر مردم کاتولیک بودند، ولی مذهب آنها از نوع اومانیسم تهذیب کنندهاي بود که توسط اراسموس  1555در سال 

و معموال در رم در دوره رنسانس رواج داشت، نه نوع دلتنگ کننده و . در نیم قرن پیش از آن تبلیغ شده بود

، آیین لوتر 1520پس از سال . تکامل یافته بود)) کافران((ه چندین قرن جنگ علیه ناسازگاري که در اسپانیا در نتیج

و مخالفت با غسل تعمید از آلمان به آن نواحی رخنه کرد، و سپس عده بسیاري از پیروان کالون از آلمان، سویس و 

نظور نوع پاپی یا اسقفی دستگاه شارل پنجم کوشید که جلو این هجومها را بگیرد، و براي این م. فرانسه به آنجا رفتند

اعالم کرد که اگر کسی از اصول کاتولیک منحرف شود، )) آگهی((تفتیش افکار را در هلند برقرار ساخت و به وسیله 

، این مجازاتها 1552اما پس از تضعیف قدرت او بر اثر عهدنامه پاسو . به وحشت انگیزترین مجازاتها گرفتار خواهد آمد

جمعی در روتردام چند تن از مخالفان غسل تعمید را از اعدام  1558در سال . جرا گذاشته شدندبندرت به مورد ا

مردم . مجازاتها را از سر گرفتها و  فیلیپ، که بر اثر پیشرفت بدعتها به وحشت افتاده بود، آگهی. نجات دادند

. ونتش در هلند برقرار سازدبیمناك شدند که مبادا وي بخواهد نوع اسپانیایی تفتیش افکار را با همه خش

دو بندر آنورس و آمستردام مرکز تجارت اروپاي شمالی بودند، و واردات . آیین کالون به مذاق بازرگانان سازگار میآمد

بیمه به تنهایی باعث ثروت ششصد . و صادرات، معامالت قماري، و همه گونه فعالیت مالی در آنها دیده میشد

و صدها ترعه، انواع حمل و نقل با سکوت ) راین، ماس، آیسل، وال، سکلت، و لیس(ها  خانهدر رود. نمایندگی شده بود

بروکسل، گان، ایپر، تورنه، (ها در بسیاري از شهرها  امور تجاري باعث رونق صنایع و کارخانه. انجام میگرفتند

ر این شهرها تسلط داشتند آیین پیشه ورانی که ب. شده بودند) واالنسین، نامور، مالین، لیدن، اوترشت، و هارلم

اما عالقهاي به روحانیان باشکوه . کاتولیک را به منزله ستون محکم ثبات سیاسی، اجتماعی، و اخالقی میدانستند

نداشتند، و از سهمی که به طبقه تحصیلکرده و غیر مذهبی جهت اداره امور پیروان کالون و اجراي سیاست او داده 

بیش از همه چیز، از مالیاتی که توسط دولت اسپانیا بر امور اقتصادي هلند بسته . دندبودند اظهار خشنودي میکر

قسمت . طبقه کشاورز بیش از دیگران از شورش صدمه میدید و کمتر از همه سود میبرد. شده بود شکایت داشتند

باهت داشتند، و همین اعظم زمین در تصرف بزرگانی بود که به اشراف آلمان و فرانسه در دوره ملوك الطوایفی ش

در ایاالت جنوبی اراضی ) کنت هورن(فیلیپ دو مونمورانسی . اشخاص بودند که زمینه استقالل را فراهم آوردند

نیز در فالندر و لوکزامبورگ داراي امالك وسیعی بود و توانست با دوشسی از ) اگمون/کنت د(المورال . وسیعی داشت

همین . د به اندازهاي دلیرانه جنگید که مورد توجه شارل و فیلیپ قرار گرفتوي در چند نبر. باواریا ازدواج کند

وي در قصر شاهانه خود چنان . 1557شخص بود که لشکر فیلیپ را در سن کانتن به سوي پیروزي رهبري کرد 

انضمام  چنین اشخاصی، به. جوانمردانه ولی به افراط مهمانداري کرد که به طرز ناراحت کنندهاي گرفتار قرض شد

اشراف کوچکتر بسیاري، با نظري حریصانه به ثروت کلیسا مینگریستند و به سرگذشت بارونهاي آلمانی که خود را با 

به عقیده آنان، صالح در آن بود که پادشاه از اراضی دیرها . ((تصرف اموال کلیسا ثروتمند کرده بودند گوش میدادند

سواره نظام با شکوهی به جاي گروهی شکم پرست و تنبل و ((ین ترتیب و بد)) تعدادي مرکز فرماندهی نظامی بسازد

خانواده او در ایالت . بود) اورانژ/گیوم د(ثروتمندترین و با کفایتترین مالکان ویلیام آرنج .)) سبحه گردان به وجود آورد

ی او لقب خود را از ول. آلمانی هسن ناسو و در ناحیه اطراف ویسبادن و همچنین در هلند امالك فراوانی داشت

ویلیام، که در شهر آلمانی دیلنبورگ متولد شده بود . شاهزاده نشین کوچک اورانژ در جنوب فرانسه گرفته بود

ولی براي آنکه بتواند امالك عمش رنه را قانونا به ارث ببرد، به . ، تا یازده سالگی با آیین لوتر پرورش یافت)1533(

شارل پنجم به او عالقه مند شد و دختري به نام آن اهل اگمون را، که . درآمدبروکسل رفت و به مذهب کاتولیک 

او را به عنوان  1555وارث کنت بورن بود، به عقد ازدواج او درآورد و در مراسم استعفاي معروف خویش در سال 

الندري، آلمانی، سپس فیلیپ او را، که بیست و دو سال بیش نداشت، ولی به زبانهاي ف. مالزم عمده خویش برگزید
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اسپانیایی، فرانسوي و ایتالیایی مسلط بود، به عنوان یکی از وزراي مختار خود براي بستن عهدنامه به کاتو کامبرزي 

در آنجا ویلیام در کارها چنان به خوبی داوري کرد و چنان مواظب گفتار خود بود که فرانسویها او را . فرستاد

در چند  درداد، و به عنوان ستادها و )) پشم زرین((و عنوان مشاور دولت و شهسوار فیلیپ به ا. نام نهادند)) خاموش((

اما ویلیام روشی خودسرانه در پیش گرفت و فیلیپ هرگز او را . منصوبش کرد) هوالند، زیالند، و اوترشت(ایالت 

بلند و زورمند بود، و همگی، جز دشمنان، را شیفته . اندامی زیبا و دستی گشاده داشتاین شاهزاده جوان . نبخشید

به عنوان رهبر نظامی، همیشه با ناکامی مواجه شد، اما به عنوان سیاستمداري ماهر، . فصاحت و ادب خود میکرد

ومندترین قواي سیاسی و ایستادگی انعطاف پذیر و شجاعت صبورانهاش باعث شد که نقایص او، علی رغم مخالفت نیر

توفیق او در معامله با افراد بیشتر بود تا با ارتشها، و سرانجام این استعداد . نظامی اروپا، کشور جدیدي، به وجود آورد

دشمنانش او را متهم میکردند به اینکه مذهبش را براي رفع نیازمندیهاي شخصی یا سیاسی . به سود او تمام شد

ق داشتند، ولی همه رهبران کشورها در آن قرن مذهب را به صورت وسیلهاي سیاسی شاید هم ح. تغییر میدهد

)) آن((ویلیام پس از مرگ زن اول خود، درصدد ازدواج با . عدهاي هم از ازدواجهاي او مذمت میکردند .بودنددرآورده 

طبق مراسم آیین لوتر با او  ;، بودساکساهزاده پروتستان، به نام موریس امیر برگزیننده برآمد، که دختر ثروتمند ش

تقریبا مشاعر  1567در سال )) آن. ((از گرویدن به فرقه پروتستان خودداري ورزید 1573عروسی کرد، ولی تا سال 

ضمن آنکه این زن هنوز حیات داشت، ویلیام از پنج . تحت سرپرستی دوستان گذاشته شد خود را از دست داد و

این دختر از دیر زنان . کشیش پروتستان فتوا گرفت که با شارلوت دو بوربون از خانواده سلطنتی فرانسه ازدواج کند

  . درگذشت 1582وي به سال . تارك دنیا آغاز کرده و به آیین پروتستان درآمده بود

ویلیام پس از آنکه یک سال در مرگ او سوگواري کرد، زن چهارمی به نام لوئیز دوکولینیی گرفت که دختر 

علی رغم و شاید به سبب همین ازدواجها بود که ویلیام . دریاساالري بود که در کشتار سن بارتلمی کشته شده بود

روزي . فلورن مقروض بود 1000000حدود  ، در1560در سال . صاحب امالك فراوانی شد و پولی در کیسه نداشت

. که سراسیمه تصمیم به صرفه جویی گرفت، بیست و هشت تن از آشپزهاي خود را بیرون کرد

پدرش، که در بروکسل تربیت یافته بود، . فیلیپ در معامله با بزرگان هلند به طرز خانمان براندازي مرتکب اشتباه شد

اما فیلیپ، که در اسپانیا بزرگ . ن سخن میگفت، و با آنان عاقالنه رفتار میکرداین اشخاص را میشناخت، به زبان آنا

شده بود، فرانسوي و هلندي نمیدانست و قادر نبود با بزرگان به لطف و مدارا رفتار کند و به عادات آنان احترام 

بود، باالتر از همه اینکه همچنین از اسراف و تبذیر، میگساري، و رفتار غیر جدي آنان با زنان در خشم . بگذارد

آنان نیز به نوبه خود از غرور شدید او، میل او به تفتیش . ادعاهاي آنان را در مورد تجدید قدرت سلطنت نمیفهمید

  . افکار، انتصاب اسپانیاییها به مناصب پرمنفعت در هلند، و جا دادن سربازان اسپانیایی در آن کشور خشمگین بودند

پیشه ورانی که اتاژنرو را تشکیل میدادند پول خو است، آنان به شکایت او مبنی بر آنکه  هنگامی که از اشراف و

گذشته از این، بر اثر تقاضاي او براي . پدرش و جنگهاي اخیر کسري زیادي در خزانه به بار آورده است گوش ندادند

ل منقول، به وحشت افتادند و فلورن و اخذ یک درصد مالیات از مستغالت و دو در صد از اموا1300000دریافت 

حاضر به تصویب این مالیاتها نشدند، ولی فقط مبالغی را تصویب کردند که به نظر آنها براي نیازمندیهاي جاري کافی 

آنان نیز پذیرفتند، به شرط آنکه . گیلدر فراهم آورند 3000000سه سال بعد او دوباره به آنان دستور داد که . بودند

فیلیپ این امتیاز را به آنان داد، ولی با گرفتن اجازه از پاپ . نیایی از خاك هلند فرا خوانده شوندهمه سربازان اسپا

براي تاسیس یازده اسقف نشین جدید در هلند، و انتصاب مردانی به این مقامات جهت اجراي فرمانهاي پدرش علیه 

با کشتی به سوي اسپانیا حرکت کرد  1559ت او 26هنگامی که در . بدعت، از تاثیر استمالت آمیز آن امتیاز کاست

  . ، زمینه اقتصادي و مذهبی آن کشمکش عظیم فراهم شد)و دیگر هلند را ندید(
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II - 1567-1559: مارگریت پارما   

. فیلیپ، مارگریت دوشس پارما را، که دختر نامشروع شارل پنجم از زنی فالندري بود، به نیابت سلطنت گماشت

رش یافته بود و با وجود اقامت طوالنی در ایتالیا، اگر چه قادر به فهمیدن زبان هلندي نبود، مارگریت در هلند پرو

این زن متعصب نبود و عقاید دیگران را تحمل میکرد، ولی کاتولیک دینداري بود که هر . زبان فالندري را میفهمید

وي زن باکفایت و مهربانی بود . نی میدادسال در هفته مقدس پاهاي دوازده دوشیزه را میشست و به آنان جهیز فراوا

. که به طور ناراحت کنندهاي در گرداب انقالب گرفتار آمد

اگمون و اورانژ عضو شوراي دولتی بودند، اما چون . قدرت او، بر اثر مشاورانی که فیلیپ تعیین کرده بود، محدود شد

در حکومت سه گانهاي که به وجود . شرکت نکردندآراي خود را با وجود سه عضو دیگر بیاثر میدیدند، دیگر در آن 

آمد، شخصیتی که بر دیگران تسلط داشت آنتوان پرنو اسقف آراس بود که در تاریخ به کاردینال دوگرانول شهرت 

او نیز مانند مارگریت متمایل به وسایل . این شخص نسبت به توانایی و استعداد خویش مردي نیکوکار بود. یافت

رفتار با بدعتگذاران بود، ولی چنان سرسپرده آیین کاتولیک و مقام سلطنت بود که تمرد و نافرمانی  مسالمت آمیز در

اقدامات نایب السلطنه و او بر اثر اصرار فیلیپ، مبنی بر آنکه هیچ قدم مهمی بدون تصویب پادشاه . را درك نمیکرد

کاردینال با . ه فرمان او از مادرید به بروکسل برسدها طول میکشید ک نباید برداشته شود، عقیم میماندند، زیرا هفته

هاي اسقفی مخالف بود، چون  اطاعت از اوامر پادشاه محبوبیت خود را از دست داد، و اگر چه در نهان با افزایش حوزه

اقلیت پروتستان با خشم و . فیلیپ اصرار داشت که چهار اسقفیه براي هفده ایالت کافی نیست، او نیز تسلیم شد

، 1563در ماه مارس . ضب میدید که اسقفهاي جدید باعث ترویج دستگاه تفتیش افکار طبق رویه پاپ هستندغ

اورانژ، اگمون، و هورن که خود کاتولیک بودند نامهاي به فیلیپ نوشتند و گرانول را به نقض حقوق ایاالت، که پادشاه 

. ل اسقفهاي جدید دانستند و خواهان برکناري او شدندآنها کاردینال را مسئو. موظف به حفظ آنها بود، متهم کردند

خود مارگریت از به قدرت رسیدن او ناخشنود بود و آرزو داشت با اشراف ناراضی، که در نظر وي جهت صیانت نظم 

او نیز توصیه کرد که گرانول به مقام دیگري ) 1563سپتامبر (سرانجام . اجتماعی حایز اهمیت بودند، کنار بیاید

. فیلیپ، پس از مدتها مقاومت، تسلیم شد و آن وزیر مغرور را دعوت کرد که از مرخصی استفاده کند. ه شودگماشت

در این . از بروکسل بیرون رفت، ولی همچنان جزو مشاوران معتمد پادشاه باقی میماند 1564مارس  13گرانول در 

  . هنگام اشراف به شوراي دولتی بازگشتند

ها را میفروختند، و ظاهرا نایب السلطنه از غنایم بهره مند  آراي قضایی، مقامات، و عفو نامهبعضی از گماشتگان آنان 

فیلیپ از اسپانیا مراقب آن بود و آن را تشویق میکرد و نام بدعتگزاران مشکوك را . کار تفتیش افکار باال گرفت. میشد

ژلن دومولر را در اودنارد به آتش  1561ل در سا. تقریبا روزي بدون اعدام نمیگذشت. براي مارگریت میفرستاد

یکی از مخالفان غسل تعمید را با هفت ضربه  ;تامس کالبرگ را در تورنه زنده زنده در آتش افکندند ;سوختند

برتران . شمشیري زنگزده در برابر چشمان زنش قطعه قطعه کردند، و آن زن از وحشت مشاهده آن منظره درگذشت

ریها به خشم آمده بود، طی مراسم عشاي ربانی در عید میالد مسیح به کلیساي تورنه حمله لوبال، که از این وحشیگ

برد، به سوي محراب شتافت، نان مقدس را از دست کشیش ربود، آن را زیر پا انداخت، و فریاد کنان به حاضران 

ماموران او را )) د میدانیداي مردم گمراه، آیا این چیز را به جاي عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده خو: ((گفت

شکنجه دادند، دست و پاي راست او را تا پیدا شدن استخوانهایش سوزاندند، زبانش را از بن قطع کردند، و او را 

در لیل، روبر اوژیه و زن و فرزندش از آن لحاظ در آتش افکنده . واژگون روي آتش نگاه داشتند و بتدریج کشتند

. ت پرستی کفر آمیزي میدانستندشدند که پرستش نان مقدس را ب
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هایش چندان مستبدانه و بیرحمانه بودند که شوراي  هلند شخصی بود به نام پترتیتلمان، که شیوه کماذايتور 

ان مردي وحشی معرفی کردند و شهرداري بروژ، که همه اعضاي آن کاتولیک بودند، او را نزد نایب السلطنه به عنو

هایشان بیرون میکشد، بدون هیچ گونه مانع قانونی محاکمه میکند، آنچه را که دلش  گفتند که مردم را از خانه

دادرسان فالندر در نامهاي بسیار جدي . میخواهد بر زبان آنان میگذارد، و سپس همگی را به مرگ محکوم میکند

مارگریت از رئیس دستگاه تفتیش افکار . ند که به این بیدادگریها پایان دهدخطاب به فیلیپ از او استدعا کرد

فیلیپ از تیتلمان . رفتار کرد، ولی اعدامها همچنان ادامه یافتند)) با احتیاط و فروتنی((محجوبانه خواهش کرد که 

م یا وقفه به مورد اجرا را بدون رح) 1564(حمایت کرد، و به نایب السلطنه فرمان داد که دستورهاي شوراي ترانت 

شوراي دولتی اعتراض کرد و گفت که بعضی از این دستورها با امتیازات مسلم ایاالت مغایرند، و از این رو از . بگذارد

ویلیام، فرمانرواي اورانژ، که مایل بود وحدت هلند را با حفظ آزادیهاي سیاسی دیرین آن . انتشار آنها جلوگیري کرد

در تایید . کرد که کسی متعرض مذاهب مختلف نشود، و این سیاست براي آن عصر کامال تازه بود نگاه دارد، پیشنهاد

اگر پادشاه تصور میکند که مردم هلند براي مدت نامحدودي تن به : ((این سیاست، به شوراي دولتی چنین گفت

ب کاتولیک باشم، باز قبول من هر اندازه سخت پایبند مذه. فرمانهاي بیرحمانهاش خواهند داد، در اشتباه است

کاتولیکها به .)) نمیکنم که پادشاهان بخواهند بر وجدان اتباع خود حکومت کنند و آزادي مذهبی را از آنها بگیرند

. اگمون به مادرید فرستاده شد تا آن فرمانها را تعدیل کند. پروتستانها پیوستند و فرمانهاي مذکور را ظالمانه دانستند

اگمون اگرچه در اسپانیا به اعزاز تمام پذیرفته شد، با دست . ر خصوصی از این تقاضا پشتیبانی کردو مارگریت به طو

عریضهاي به حضور فیلیپ تقدیم داشتند و  1565اسقفهاي ایپر، نامور، گان، و سنتومر در ماه ژوئن . تهی بازگشت

با محبتی پدرانه نصیحت کند، نه با خشونت  مردم را به آرامی و((استدعا کردند که در آن فرمانها تغییري بدهد و 

فیلیپ در مقابل همه این اعتراضها پاسخ داد که حاضر است صدهزار نفر را قربانی کند، ولی دست از .)) قضایی

: این دستور ساده را براي عامالن دستگاه تفتیش افکار فرستاد 1565سیاست خود بر ندارد، و در اکتبر 

. لم که این کار مانند سابق و به مقتضاي همه قوانین، خواه انسانی خواه آسمانی، انجام گیرددر مورد تفتیش افکار مای

همه زندانیان محکوم رابکشید، و . من از صمیم قلب طرفدار آنم، و از شما میخواهم که دستورهاي مرا اجرا کنید

ند آن فرمانها را به مورد اجرا بگذارند، اگر عدهاي میترس. نگذارید که بر اثر غفلت و ضعف و سو نیت قضات فرار کنند

  . به جاي آنان مردانی خواهم گماشت که دل و غیرت بیشتري داشته باشند

اورانژ و اگمون ). 1565نوامبر  4(مارگریت فرمان فیلیپ را گردن نهاد، و دستور اجراي کامل فرمانها را صادر کرد 

. ایر اشراف، و گروه زیادي از قضات حاضر به اجراي فرمانها نشدنددوباره از شوراي دولتی کناره گرفتند، و اورانژ، س

بازرگانان خارجی که احساس میکردند . ها و اوراقی انتشار دادند و از زجر و تعقیب انتقاد کردند پروتستانها جزوه

ورس به صورت شهر دکانها بسته شدند، تجارت از رونق افتاد، و آن. انقالبی در شرف تکوین است، از هلند بیرون رفتند

بسیاري از پروتستانهاي هلند به انگلستان یا آلمان گریختند و در انگلستان باعث تکامل آن صنایع . مردهاي درآمد

  . نساجی شدند که در قرن هفدهم با هلند شروع به رقابت کرد، و در قرن هیجدهم منجر به انقالب صنعتی شد

برادر (بعضی از آنها لویی، کنت ناسو  1565در دسامبر . وتستان پیوستندبسیاري از اشراف کوچکتر پنهانی به فرقه پر

 ;برادر کوچکش، یان فان مارنیکس، لرد تولوز ;فیلیپ فان مارنیکس، لرد سنت الد گوند ;)دلیر و کوچک ویلیام

تنظیم  ))مصالحه نامهاي((و دیگران در قصر کنت کولمبورخ در بروکسل گرد آمدند و  ;هندریک، کنت آو بردرود

. کردند، از تاسیس دستگاه تفتیش افکار لب به انتقاد گشودند، و اتحادیهاي به منظور منحل کردن آن تشکیل دادند

به او )) درخواستی((، در حدود چهارصد نفر از این اشراف کوچک به قصر نایب السلطنه رفتند و 1566آوریل  5در 

ه به تفتیش افکار و فرمانهاي سابق در هلند خاتمه دهد، و از وي تقدیم داشتند و تقاضا کردند از پادشاه بخواهد ک
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مارگریت جواب داد که عریضه آنها را به حضور . خواستند که اجراي فرمانها را تا دریافت پاسخ فیلیپ موقوف سازد

مه مساعی خود را به پادشاه خواهد فرستاد، اما خود اجازه ندارد که اجراي فرمانها را به تعویق بیندازد، با وجود این، ه

یکی از مشاوران نایب السلطنه چون دریافت که وي بر اثر تعداد و تصمیم . کار خواهد برد که فرمانها را تعدیل کند

همپیمانان با )) چطور، خانم، سرکار از این گداها میترسید: ((شاکیان مرعوب شده است، به او قوت قلب داد و پرسید

. بسیاري از آنان جامه خاکستري زیر و خورجین و کاسه را، که از مشخصات گدایان بود ;اکراه این نام را پذیرفتند

به منزله شعار انقالب درآمد، و تا یک سال همین اشراف جوان بودند که شورش را )) زنده باد گدایان(( ;برگزیدند

  . رهبري کردند و پرورش دادند

آن در میان اکثر مردم آگاه کرد و مساعی خود را براي متقاعد  و از محبوبیت)) درخواست((مارگریت، فیلیپ را از آن 

که ) 1566مه  6(پادشاه با لحنی ظاهرا استمالت آمیز پاسخ داد . ساختن او به منظور تعدیل فرمانها از سرگرفت

از . امیدوار است بدعت بدون خونریزي بیشتر قلع و قمع شود، و قول داد که ظرف مدت کوتاهی از هلند دیدن کند

و مارکی دو برگون را به حضور او فرستاد ) بارون دومونتینیی(طرف دیگر، شوراي دولتی نیز فلوران دو مونمورانسی 

فیلیپ آنان را به مهربانی پذیرفت، نامهاي به مارگریت فرستاد، و موافقت خود . تا تقاضاي نایب السلطنه را تایید کنند

داشت، و حاضر شد هر کسی را که نایب السطنه توصیه کند مورد عفو قرار  را براي الغاي تفتیش افکار در هلند اعالم

پیروان کالون، لوتر، و همچنین آنا باتیستها از وقفهاي که در طوفان پدید آمد استفاده کردند و علنا به اجراي . دهد

واعظان مختلف از  ;گشتندتعداد زیادي از فراریان پروتستان از انگلستان، آلمان، و سویس باز. مراسم خود پرداختند

هایی براي مردان و زنان پرشور، که  راهبان پیشین، دانشمندان الهیات، کالهسازان، چرمسازان و دباغان موعظه

آمبرواز ویل، که با کالون درس . ، ایراد کردند))زنده باد گدایان((بسیاري از آنان مسلح بودند و همگی فریاد میزدند 

دو روز بعد، در همان محل، ). 1566ژوئن  28(رنه، براي شش هزار نفر موعظه کرد خوانده بود، نزدیک شهر تو

به نظر میرسید که نیمی از مردم . کشیش دیگري براي ده هزار نفر، و هفته بعد براي بیست هزار نفر موعظه کرد

حضور مییافتند،  روزهاي یکشنبه ضمن آنکه مردم در اجتماعات پروتستان. فالندر به آیین پروتستان گرویدهاند

هنگامی که در ایالت هوالند شایع شد که پتر گابریل شیرین سخن قرار است . کلیساها و شهرها تقریبا خالی میشدند

در اوورین نزدیک هارلم موعظه کند، هزاران تن از پروتستانها به آنجا شتافتند و با خواندن سرودهاي روحانی دشتها 

س، تعداد شرکت کنندگان در مجامع پروتستان به پانزده هزار به قولی سی هزار نفر، نزدیک آنور. را به لرزه درآوردند

نایب السلطنه به اولیاي امور انورس دستور داد که از این اجتماعات، به عنوان . که تقریبا همگی مسلح بودند، میرسید

وي نظامی آنها غیر کافی و غیر ولی آنان در پاسخ گفتند که نیر ;خطري که کشور را تهدید میکرد، جلوگیري کنند

در آنورس چنان آشوبی . خود مارگریت از زمان عزیمت پادگان اسپانیایی قوایی در اختیار نداشت. قابل اعتماد است

تقاضا کرد که به آنجا برود و ) اورانژ/گیوم د(نایب السلطنه از ویلیام . برپا بود که امور اقتصادي متوقف شده بودند

او نیز واعظان را ترغیب کرد که اجتماعات خود را به حومه شهر محدود . و پروتستانها صلح برقرار کندمیان کاتولیکها 

  . کنند، اسلحه را از دست مردم بگیرند، و بدین وسیله آتش فتنه را فرونشاند

یژگرد آمدند به رهبري لویی، کنت ناسو، در سن ترون، در اسقف نشین ل)) گدا((دو هزار ) 1566ژوئیه (در همین ماه 

هایی براي پیشرفت مقاصد خود طرح کردند، بدین معنی که تصمیم گرفتند با  و، ضمن فریادهاي سرورآمیز، نقشه

پروتستانهاي آلمان رابطه برقرار کنند و از آنها لشکري به وجود آورند که، در صورت حمله دشمنان به پروتستانهاي 

ویی و دوازده نفر دیگر، که به جامه گدایان درآمده بودند، از نایب ژوئیه ل 26در . هلند، به کمک اینان بشتابند

از آنجا که جواب او . هاي اورانژ، اگمون، و هورن را بپذیرد السلطنه تقاضا کردند که اتاژنرو را تشکیل دهد و توصیه

برادر محتاطش ویلیام، لویی، با اغماض . صریح نبود، آنان تلویحا گفتند که شاید مجبور شوند از خارج استمداد کنند
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اوت، فیلیپ سندي رسمی بدین  9در . بیدرنگ شروع به گردآوري چهار هزار سوار و چهل گروهان در آلمان کرد

اوت به رم  12مضمون امضا کرد که پیشنهاد عفو را از او بزور گرفتهاند و خود دیگر موظف به اجراي آن نیست، و در 

اوت، گروهی از پروتستانها، که به  14در . ار مربوط به تصویب پاپ استاطالع داد که موقوف ساختن تفتیش افک

تحریک واعظان تمثالهاي مذهبی را بت میدانستند، به ترتیب وارد کلیساهاي سنتومر شدند، تمثالها و محرابها را 

تره، اودنارد، و هاي مشابهی در ایپر، کور درهم شکستند، و هر گونه تزیینی را از میان بردند، در همان هفته گروه

در آنورس، در روز شانزدهم و هفدهم، عوام وارد کلیساي جامع شدند و . واالنسین به همان اقدامات دست زدند

ها و  شیشه بندهاي منقوش و صلیبها و سایر تمثالها، همچنین ارگها و گلدوزیها و پیاله ;محرابها را در هم ریختند

سپس شراب  ;رها را شکافتند و زیور آالت اجساد را برداشتندگو ;ظرفهاي مخصوص عشاي ربانی را شکستند

آنگاه . مخصوص عشاي ربانی را نوشیدند، کتاب دعاهاي گرانبها را سوزاندند، و شاهکارهاي هنري را زیر پا انداختند

ریانات، پس از این ج. ها بیرون کشیدند و آنها را با پتک شکستند ها را از طاقچه نردبان و طناب آوردند و مجسمه

ها  هاي آنورس گذشتند، تمثالها و زیورهاي سی کلیسا و صومعه را خراب کردند، کتابخانه صومعه فریاد کنان از کوچه

به تورنه رسید، شور )) غضب کالونی((هنگامی که خبر این . ها را از دیرها بیرون راندند را سوزاندند، و راهبان و راهبه

. تنها در فالندر چهارصد کلیسا از تمثال خالی شد. دارایی کلیساها به تاراج رفت تمثال شکنی در آنجا نیز درگرفت، و

در . در کولمبورخ، کنت خوش مشرب در جریان خرابکاري شرکت جست و به طوطیهاي خود نان مقدس خوراند

ال برشته سایر نقاط، بعضی از کشیشان سابق قرصهاي نازکی از فطیر را که در عشاي ربانی خورده میشد روي چنگ

این شور و هیجان از فالندر به ایاالت شمالی، آمستردام، لیدن، دلفت، اوترشت، و سرانجام به گرونینگن و . کردند

اکثر رهبران پروتستان از این خرابیها انتقاد کردند، ولی بعضی از آنان، با مالحظه اینکه خطر . فریسالند سرایت کرد

)) بدعتگذاران((ها و تصویرها را جنایت آمیزتر از زنده زنده سوزاندن  مهزیادي متوجه کسی نشده بود، تخریب مجس

در این کشور همه چیز : ((مارگریت پارما از برابر این طوفان گریخت و در نامهاي خطاب به فیلیپ نوشت. ندانستند

لطنه در برابر عوام ولی نایب الس. فیلیپ منتظر وقتی شد که بتواند انتقام بگیرد.)) آزاد است، جز مذهب کاتولیک

)) گدایان((با نمایندگان )) موافقتنامهاي((اوت  23در . مسلح و رهبران بیباك مجبور شد که به آنان امتیازاتی بدهد

امضا کرد، بدین مضمون که مذهب کالون، در نقاطی که تا آن وقت رایج بود، مجاز باشد، به شرط آنکه کسی مزاحم 

سخنگویان همپیمانان حاضر شدند که در . تانها نیز اسلحه خود را در خانه بگذارندمراسم کاتولیکها نشود، و پروتس

بدین ترتیب زجر و تعقیب متوقف، و تا مدتی صلح و . صورت اجراي این موافقتنامه از طرف دولت، پراکنده شوند

. آرامش برقرار شد

ویلیام در پیشرفت . قضایا به همینجا خاتمه یابدو نه پادشاه اسپانیا هیچ یک نمیخواستند که ) دوك اورانژ(نه ویلیام 

خود او اگر چه اسما کاتولیک بود، از همه مقامات . آیین پرشور پروتستان عاملی براي کسب استقالل هلند میدید

 22(دولتی چشم پوشید، از خود دستگاهی جاسوسی به وجود آورد، و براي گردآوري پول و سرباز به آلمان رفت 

پنج روز بعد، دوك آلوا، به دنبال دستور فیلیپ، از اسپانیا خارج شد تا براي انتقام گیري از شورشیان ). 1567آوریل 

  . کالونی قوایی فراهم کند، و بدون تمکین از کسی، هر گونه بدعت، شورش، و آزادي را از هلند براندازد

III  -1573-1567:آلوا در هلند   

آلوا، که در این هنگام پنجاه و نه سال داشت، گویی تصویري بود که ال گرکو فرناندو آلوارث د تولدو، معروف به دوك 

در بیست سالگی لقب مشهور و امالك . راست، بلند، الغر، با چشمان سیاه، پوست زرد، و ریش سفید: کشیده است

خشونت خویش در آغاز جوانی وارد خدمت ارتش شد و در نتیجه شجاعت، کیاست، و . وسیع خود را به ارث برده بود

در . هاي او گوش میداد فیلیپ پس از آنکه او را جزو محارم خود کرد، همیشه با خوشرویی به توصیه. شهرت یافت
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فته باشد، یعنی عقیده او نظیر عقیده سربازي بود که با انضباط و دینداري اسپانیایی پرورش یا ناگهانیاین رویداد 

معتقد بود به اینکه شورشیان باید بدون ترحم قلع و قمع شوند، زیرا هر امتیازي که داده شود باعث تشدید مخالفت 

آلوا به ایتالیا رفت و در آنجا، مخصوصا از میان )). به امان حق سپرد((فیلیپ به او اختیار تام داد و او را . خواهد شد

سپس آنان را به جامه فاخر . و ناپل، لشکري برگزیده مرکب از دههزار سرباز گرد آورد پادگان اسپانیایی در میالن

ملبس کرد، آخرین سالحها و جوشنها را در اختیارشان گذاشت، و آنان را با دوهزار روسپی، که به طرز شایستهاي 

رگونی، لورن، و لوکزامبورگ، به از آنجا، از طریق آلپ، بو. ثبت نام کرده و به کار گماشته شده بودند، خشنود ساخت

اگمون با کمال خضوع و با دو اسب کمیاب به استقبال او . وارد بروکسل شد 1567اوت  22سوي هلند رفت و در 

اما مارگریت با تاسف از او دیدار کرد، زیرا چنین میپنداشت که برادرش او را کنار گذاشته و در خواست او را . شتافت

هنگامی که آلوا سربازان . قتی که نایبالسلطنه نظم و ترتیبی انسانی برقرار ساخته استنپذیرفته است، آن هم و

: اسپانیایی را در شهرهاي بزرگ هلند مقیم کرد، مارگریت لب به اعتراض گشود، ولی دوك با خونسردي به او گفت

پادشاه نیز با . استعفا کنداز این رو مارگریت از فیلیپ اجازه خواست که .)) حاضرم که همه ننگ را تقبل کنم((

اعطاي مستمري تسالبخشی خواهش او را پذیرفت، و نایبالسلطنه در ماه دسامبر بروکسل را ترك و به سوي پارما 

کاتولیکها، که به او احترام میگذاشتند، از رفتنش متاسف شدند و پروتستانها نیز، که میدیدند . عزیمت کرد

. بیرحمی عمدي آلوا مالیم به نظر خواهد آمد، بر عزیمتش تاسف خوردندشدیدترین سختگیري او در مقایسه با 

. نایبالسلطنه و فرمانرواي جدید در قلعهاي در آنورس مقیم شد و خود را براي تطهیر هلند از بدعت آماده ساخت

ا دستگیر و نخست اگمون و هورن را به شام دعوت کرد از آنان به خوبی پذیرایی نمود، سپس دستور داد که آنان ر

، که ))شوراي آشوبها((آنگاه هیئتی به نام ). سپتامبر 7(تحت نظر قواي فراوانی در قلعهاي در گان زندانی کنند 

هفت نفر از اعضاي آن هلندي و دو تن . موسوم شد، تشکیل داد)) شوراي خون((توسط پروتستانهاي وحشتزده به 

اشتند، و آلوا در هر قضیهاي که مخصوصا مورد توجه او بود، تصمیم اسپانیایی بودند، ولی تنها این دو نفر حق راي د

طبق دستور او شورا میبایستی همه افرادي را که متهم به مخالفت با کلیساي  ;نهایی را به خود اختصاص میداد

بدون کاتولیک یا حکومت اسپانیا بودند بیابد، دستگیر کند، در دادگاهی خصوصی به محاکمه بکشد، و محکومان را 

شورا عامالنی را براي جاسوسی فرستاد و خبرچینان را ترغیب کرد که علیه خویشان . ترحم یا وقفه به مجازات برساند

خروج از کشور ممنوع شد، و نیز مقرر شد که صاحبان کشتی در صورت کمک رساندن . و دوستان خود گزارش دهند

یري از آشوب و تنبیه شورشیان موفق نشود، مجرم شناخته هر شهري که در جلوگ ;به مهاجران، به دار آویخته شوند

نفر را در  1500تنها در یک صبح حدود . هزاران تن دستگیر شدند. شود و کارمندانش را زندانی یا جریمه کنند

هاي سی، چهل، یا  محاکمات به اختصار برگزار میشد، گاهی دسته. بسترشان دستگیر کردند و به زندان فرستادند

، هشتاد و چهار تن از اهالی واالنسین )1568ژانویه (در یک ماه . فري در یک زمان محکوم به اعدام میشدندپنجاه ن

  . اعدام شدند

پس از چندي، خانوادهاي در فالندر یافت نمیشد که در غم یکی از اعضاي خود، که به فرمان شوراي آشوبها دستگیر 

کوچکترین انتقاد مترادف با توقیف شدن . د جرات اعتراض داشتبندرت کسی در هلن. یا کشته شده بود، اشک نریزد

  . را به دام اندازد، موفقیتش لکهدار شده است) دوك اورانژ(آلوا احساس میکرد که چون توانسته است ویلیام . بود

، و شوراي آشوبها ادعانامهاي علیه آن امیر، برادرش لویی، شوهر خواهرش کنت فان دن برگ، بارون دو مونتینیی

مونتینیی هنوز در اسپانیا به سر میبرد، زیرا فیلیپ . سایر رهبران صادر و آنان را متهم به تشویق بدعت و شورش کرد

او را دستگیر . در دانشگاه لوون تحصیل میکرد) کنت بورن(پسر ویلیام به نام فیلیپ ویلیام . او را به زندان انداخته بود

ویلیام به . ر آنجا به صورت کاتولیک پرشوري تربیت شد و اصول پدر را انکار کرداو د. کردند و به اسپانیا فرستادند
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ویلیام در صدد تشکیل . عنوان مردي شورشی اعالم شد و هر کسی میتوانست او را با معافیت قضایی به قتل برساند

استمداد کرد، ولی سپس از امیران لوتري . لشکري بر آمد، و به برادر خود لویی نیز دستور داد که چنین کند

. از الیزابت نیز کمک خواست، اما او هم راه احتیاط را در پیش گرفت. عکسالعمل آنان ضعیف بود

کنتهاي فان دن برگ، کولمبورخ، و . از آنورس، آمستردام، لیدن، هارلم، و فالشینگ مبالغی پول براي او رسید

ها، و اثاث گرانبهاي خویش را فروخت و  ظروف، فرشینه خود او جواهر،. فلورن فرستادند 000,30هوگشتراتن هر یک 

سرباز فراوان یافت میشد، زیرا سربازان مزدور، در نتیجه وقفه در جنگهاي مذهبی فرانسه، . فلورن تهیه کرد 000,50

ر و رواداري مذهبی براي ویلیام سیاست الزمی بود، زیرا او میبایستی پیروان لوت. تهیدست به آلمان بازگشته بودند

کالون را به زیر پرچم خود گرد آورد و به کاتولیکهاي هلند اطمینان دهد که مذهب آنها در نتیجه جدایی هلند از 

قرار بود که هوگنوهاي  ;نقشه او این بود که سه لشکر در یک زمان به حمله بپردازند. اسپانیا دچار اشکال نخواهد شد

هوگشتراتن سربازان خود را علیه ماستریشت در جنوب رهبري کند، و فرانسه به آرتوا در جنوب باختري حمله کنند، 

حمله هوگنوها و سربازان هوگشتراتن دفع شد، ولی . لویی کنت ناساو از آلمان وارد فریسالند در شمال خاوري شود

صادر کرد تا از آلوا فرمان اعدام اگمون وهورن را ). 1568مه  23(لویی در هایلیگرله بر سربازان اسپانیایی فایق آمد 

سپس با این نیروي . سههزار سربازي که از آن دو نفر به انضمام گان حفاظت میکردند براي جنگ استفاده کند

، و هفت هزار )ژوئیه 21(امدادي به سوي فریسالند پیش رفت، قواي تضعیف شده لویی را در یمینگن شکست داد 

  . تن از سربازان او را به خاك هالك افکند

در ماه اکتبر، ویلیام با بیستوپنج هزار سرباز به برابان رفت . یکی از مصبهاي رودخانه امس شنا کنان فرار کرد لویی از

آلوا، که لشکري کوچکتر ولی منظمتر در اختیار داشت، زرنگی کرد و حاضر به مبارزه نشد . تا با آلوا نبردي قاطع کند

سربازان ویلیام، که مواجبی دریافت نداشته بودند، . ادرت ورزیدو فقط به حمالت خرابکارانهاي در پشت سر دشمن مب

سپس در جامه . از جنگیدن خودداري کردند، و او ناچار آنان را به جاي امنی در فرانسه برد و آنان را پراکنده کرد

با . تغییر داد دهقانی از فرانسه به آلمان رفت و در آن کشور، براي گریز از دست قاتالن، پیوسته محل اقامت خود را

با شدت ) 1648(شروع شد، که از سوي هلندیها تا پیروزي نهایی آنان )) جنگ هشتادساله((این نبردهاي مصیبتآمیز 

  . بی سابقهاي ادامه یافت

فیلیپ با بانکداران جنووایی قرار گذاشته بود که . آلوا تا مدتی یکهتاز مغرور صحنه نبرد بود، اما او نیز پولی نداشت

ولی ناوگان مسلح انگلیسی کشتیهاي آنان را مجبور کردند که در . دوکاتو از طریق دریا براي آلوا بفرستند 45000

بندر پلیموت لنگر بیندازند، و الیزابت، که بیمیل نبود در مقابل چنین پولی به ویلیام کمک کند، آن را با معذرت 

ه بروکسل فرا خواند و به آنان گفت که باید بیدرنگ یک آلوا مجلس اشراف و نمایندگان شهرها را ب. بسیار ضبط کرد

درصد از تمام اموال، و پنج درصد به طور دایم از هر گونه انتقال مستغل، و ده درصد به طور دایم از هر فروشی 

. مالیات اخذ شود

شوند، چنین نمایندگان اعتراض کردند و گفتند که چون بسیاري از چیزها ظرف یک سال چند بار دست به دست می

در آنجا مخالفت به  ;سپس پیشنهادهاي آلوا را به شوراهاي ایالتی ارجاع کردند. مالیاتی به منزله ضبط آنها خواهد بود

و در این ضمن به مالیات  ;به تعویق اندازد 1572اندازهاي شدید بود که آلوا مجبور شد مالیات ده درصد را تا سال 

حتی گردآوري مالیات یک . فلورن ساالنه براي مدت دو سال قناعت کند2000000یک درصد و اعانهاي به مبلغ 

از آنجا که اوترشت از پرداخت آن استنکاف کرد، آلوا یک تیپ سرباز در میان منازل . درصد نیز دشوار و پر خرج بود

زات آنان را از میان آن شهر مقیم ساخت، و چون باز مقاومت ادامه یافت، وي مردم آن ناحیه را خیانتکار شمرد، امتیا

همین مالیاتبندي و نحوه اخذ آن بود که آلواي شکست ناپذیر را . برد، و همه دارایی اهالی را به نفع پادشاه ضبط کرد
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و چون  ;در این هنگام تقریبا همه مردم، خواه کاتولیک، خواه پروتستان، به مخالفت او برخاستند. شکست داد

. گانی که پیشرفت هلند وابسته به آن بود میشد، خشم آنان پیوسته افزایش مییافتتحمیالت او مانع از فعالیت بازر

آلوا، که در امور جنگی بیش از امور اقتصادي تبحر داشت، در مقابل تصرف پولهاي بانکداران جنووایی به وسیله 

الیزابت، بیدرنگ . ا ممنوع کردالیزابت، معامله به مثل کرد و اموال انگلیسیها را در هلند ضبط و تجارت با انگلستان ر

پس از مدت . در انگلستان کاالهاي هلندي را متصرف شد و تجارت انگلستان را معطوف به بندر هامبورگ کرد

دکانها بسته شدند، بیکاري باال گرفت، و طبقه نیرومند . کوتاهی، هلندیها انحطاط تجارت را احساس کردند

کلیساها را با شکیبایی تحمل کرده بودند، پنهانی به فکر شورش افتادند و  پیشهوران، که اعدام پروتستانها و غارت

حتی کشیشان کاتولیک، که از اضمحالل اقتصاد ملی بیم داشتند، . سرانجام آتش فتنه را با پرداخت پول دامن زدند

پنجم، که از مخالف آلوا شدند و به فیلیپ اخطار کردند که دوك آن کشور را به ویرانی میکشاند، پاپ پیوس 

پیروزیهاي آلوا شاد شده بود، با کاردینال دوگرانول در انتقاد از سختگیري آلوا همداستان شد و توصیه کرد که همه 

فیلیپ پذیرفت و این خبر را به اطالع آلوا رسانید . شورشیان و بدعتگذارن در صورت استغفار مورد عفو قرار گیرند

در آن سال . اعالم نشد 1570ژوئیه  16ن عمل به تاخیر افتد، و عفو عمومی تا ، اما دوك تقاضا کرد ای)1569فوریه (

و فیلیپ، پادشاه اسپانیا، مونتینیی را، که به  ;پاپ کاله و شمشیر متبرك را به آلوا و گل طالیی را به زن او اعطا کرد

در مارس . وارد صحنه شده بوددر این ضمن نیروي تازهاي ). 1570اکتبر  16(زندان افکنده بود، از میان برداشت 

با شور و هیجان به غارت کلیساها و )) گدایان وحشی((گروهی مردان دست از جان شسته معروف به  1568

گویی با این اعمال میخواستند با وحشیگریهاي  ;ها پرداختند و بینی و گوشهاي کشیشان و راهبان را بریدند صومعه

نام نهاده بود، هیجده فروند )) گدایان دریا((روه دیگري، که خود را گ 15691572در . شوراي خون رقابت کنند

کلیساها و  ;با دریافت ماموریت از طرف ویلیام، دوك اورانژ، به ساحل هلند حمله برد ;کشتی را به تصرف در آورد

حتی در شهر دور  و در بندرهاي مساعد انگلستان، و ;به امور کشتیرانی اسپانیا آسیب رساند ;ها را غارت کرد صومعه

هرگاه یکی از شهرهاي ساحلی بدون . دست الروشل که در آن هنگام زیر تسلط هوگنوها بود، آذوقه بهدست آورد

به آن حمله میبردند، مواضع سوقالجیشی را به تصرف در میآوردند، و به )) گدایان دریا((پادگان اسپانیایی میماند، 

آلوا دیگر قادر نبود از طریق دریا آذوقه دریافت . سپانیایی را میگرفتندوسیله باز کردن سدها جلو پیشرفت قواي ا

که بدین ترتیب محفوظ مانده بودند، با ویلیام دوك . شهرهاي عمده ایاالت هوالند، زیالند، گلدرالند، و فریسالند. دارد

ویلیام مرکز فرماندهی ). 1572ژوئیه (اورانژ پیمان وفاداري بستند و حاضر شدند ملزومات جنگی او را فراهم کنند 

داد، و این موضوع درباره سرش بیش از ایمانش )) کالونی((و )) سرطاس((خود را به دلفت انتقال داد و به خود عنوان 

را ساخت، که از آن زمان تا کنون سرود ))ویلیام تاساوي((در این وقت بود که فیلیپ وان مارنیکس آواز . صدق میکرد

در . ویلیام، که بدین ترتیب تشویق شده بود، لشکر دیگري به وجود آورد و به برابان حمله برد. ملی هلند بوده است

همان زمان لویی، کنت ناسو، به کمک کولینیی قوایی در فرانسه فراهم کرد، وارد انو شد، و واالنسین و مونس را به 

میدوار بود که بدان وسیله از کمک آلوا براي تصرف مجدد مونس عزیمت کرد، و ا). 1572مه  23(تصرف درآورد 

ویلیام براي کمک به برادر خود به طرف جنوب شتافت و، اگر چه پیروزیهاي . مجدد فرانسه به لویی جلوگیري کند

سربازانش با غارت کلیساها مواجب خود را تهیه . مختصري به دست آورد، پس از مدتی سرمایه خود را بر باد داد

مخالفت کاتولیکها باال گرفت، و هنگامی که قواي ویلیام به . خود را سرگرم میداشتند میکردند و با کشتن کشیشان

پس از حرکت مجدد، در یک فرسنگی مونس . ها را بسته و مردم را آماده مقاومت یافت حدود بروکسل رسید، دروازه

ازان ویلیام، پیش از آنکه آماده هشتصد تن از سرب. بود که ششصد سرباز اسپانیایی او را در بستر خواب غافلگیر کردند

. خود ویلیام به دشواري جان به سالمت برد و با بقیه قواي خو به مالین در برابان شتافت. دفاع شوند، به قتل رسیدند
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 17بارتلمی امید هر گونه کمک را از طرف فرانسه قطع کرد در - در این ضمن، کشته شدن کولینیی و کشتار سن

. وا شد، و او به لویی و بقایاي سربازانش اجازه داد که، بی آنکه آسیبی ببینند، حرکت کنندسپتامبر مونس تسلیم آل

اما فیلیپ دو نوارم، سردار آلوا، به میل خود صدها نفر از مردم را به دار آویخت، و اموال آنان را توقیف کرد و به بهاي 

نقشه )) گدایان((سربازان بیانضباط او، و وحشیگریهاي ناکامی ویلیام در امور سوقالجیشی، زیاده رویهاي . ارزان خرید

گدایان، که . او را مبنی بر متحد ساختن کاتولیکها و کالونیها و لوتریها براي مقابله با بیدادگري آلوا نقش بر آب کرد

ي خون تقریبا همگی کالونی بودند، علیه کاتولیکها همان سبعیتی را نشان دادند که دستگاه تفتیش افکار و شورا

در بعضی موارد، اسیران کاتولیک را مخیر کردند که میان آیین کالون یا . علیه شورشیان و بدعتگذران نشان داده بود

هاي باور  مرگ یکی را برگزینند، و کسانی را که از مذهب پیشین دست بر نمیداشتند بدون درنگ و گاهی با شکنجه

یکی از تاریخنویسان . اري از اسیران جنگی را به قتل رساندندهر دو طرف در این مبارزه بسی. نکردنی میکشتند

: پروتستان نوشته است

  . آویختند بسیار دیده شد که مردانی برادران خود را، که در صفوف دشمن اسیر کرده بودند، به دار می

یک بار جراحی . نبودند درنظر آنان اسپانیاییها دیگر انسان. جزیرهنشینان از این اعمال ظالمانه لذت بسیار میبردند

در در قلب یک اسیر اسپانیایی را بیرون آورد و آن را با میخ به دماغه کشتی کوفت و مردم را دعوت کرد که آن را 

  . آنان نیز این کار را با خشنودي وحشیانهاي انجام دادند. گاز بگیرند

از جنگ برداشته بود و استراحت میکرد، باز  این سردار، که دست. همین گدایان بیرحم بودند که آلوا را شکست دادند

گرفتن وتنبیه شهرهایی را که از ویلیام طرفداري کرده یا تسلیم او شده بودند به فرزند خود دون فذریگو آلوارث د 

کشیشان و اهالی به . آلوارث نخست به مالین پرداخت، که فقط با مختصري مقاومت تسلیم شد. تولدو واگذاشت

اما آلوا دستور داده بود که به طرزي عبرت . بهکاران پیش آمدند تا تقاضا کنند شهرشان را ببخشدصورت صفی از تو

 ;ها و کلیساها را به باد غارت دادند ها، صومعه سربازان دون فذریگو سه روز خانه. آمیز از آنان انتقام گرفته شود

اي نانی را که در عشاي ربانی خورده میشد به قرصه ;هاي مذهبی را دزدیدند هاي گرانبهاي مجسمه جواهرات و جامه

سپس قواي . و بدون تشخیص کاتولیک از پروتستان، مردان را کشتند و از زنان هتک عصمت کردند ;زیر پا انداختند

او به سوي گلدرالند شتافت، دفاع ضعیف زوتفن را در هم شکست، تقریبا همه مردان را از دم تیغ گذرانید، عدهاي را 

. دار آویخت، و پانصد نفر را جفت جفت و پشت به پشت به یکدیگر بست و آنان را در رودخانه آیسل افکند با پا به

شهر کوچک ناردن پس از مقاومت کوتاهی تسلیم شد و از اسپانیاییهاي فاتح با تهیه میزهاي پوشیده از خوردنی 

از آنجا به هارلم رفتند، که مرکز . رساندند سربازان خوردند و نوشیدند، سپس همه اهالی را به قتل. پذیرایی کرد

پادگانی مرکب از چهار هزار سرباز . کالونیها محسوب میشد و ذوق و شوق مخصوصی براي شورش نشان داده بود

ولی آلوا تهدید کرد که اگر وي از محاصره . چنان دلیرانه از شهر دفاع کرد که دون فذریگو در صدد عقبنشینی بر آمد

وحشیگري باال گرفت، هر دو طرف اسیران را در مقابل یکدیگر به دار . دیگر فرزند او نخواهد بوددست بردارد، 

ویلیام سه . آویختند، و مدافعان بر فراز برج و باروها محاصره کنندگان را با تقلید از مراسم کاتولیکها به خشم آوردند 

آنها تارومار شدند و هر گونه کوشش براي نجات هارلم هزار سرباز براي حمله به لشکر دون فذریگو فرستاد، ولی همه 

آن شهر پس از آنکه هفت ماه در محاصره مانده و مردم آن مجبور به خوردن چرم و گیاه شده . به نتیجه نرسید

بیشتر این عده را به قتل . از پادگان تنها هزار و ششصد تن زنده مانده بودند. تسلیم شد 1573ژوئیه  11بودند، در 

. گیلدر جریمه بپردازند 250000بقیه را بخشیدند، به شرط آنکه . ندند، و چهار صدتن از بزرگان را اعدام کردندرسا

بیش از دوازده هزار تن از محاصره کنندگان بر اثر زخم یا . این جریان آخرین و پرخرجترین پیروزي حکومت آلوا بود
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فیلیپ، که به پول بیش از سرباز اهمیت میداد، . رسیدبیمار تلف شدند، و عواید مالیات منفور به مصرف جنگ 

. دریافت که آلوا نه تنها منفور بلکه پرهزینه است و رفتار این سردار باعث اتحاد هلند علیه اسپانیا خواهد شد

ه طبق ادعاي او، هیجده هزار نفر ب. آلوا تغییر سیاست را احساس کرد و از پادشاه خواست که استعفاي او را بپذیرد

به عالوه آن اشخاص بر بندرها و دریا . اما تعداد بدعتگذاران به اندازه زمان ورود او بود. فرمانش اعدام شده بودند

اسقف نامور تخمین میزد که آلوا، . تسلط داشتند، و ایاالت زیالند و هوالند کامال از تحت فرمان پادشاه خارج شدند

استعفاي آلوا پذیرفته . یک نسل، به آیین کاتولیک آسیب رسانده است ظرف هفت سال، بیش از لوتر و مرام کالون در

در هفتاد و دو سالگی رهبري  ;و مورد استقبال فیلیپ قرار گرفت) 1573دسامبر  18(شد، و از هلند بیرون رفت 

 بود، و تنها پس از مراجعت از جنگ، مدتها به تب مبتال). 1580(ارتش اسپانیا را به عهده گرفت و پرتغال را فتح کرد 

، در حالی که یک سال با شیر و نیم قرن با 1582دسامبر  12سرانجام، در . با نوشیدن شیر از پستان زنی زنده ماند

  .خون تغذیه کرده بود، چشم از جهان فرو بست

IV -1578- 1573: رکوئسنس و دون خوان   

فرماندار . ه میالن بود به جاي آلوا فرستادفیلیپ شخصی به نام دون لویس د رکوئسنس را که چندي پیش نایبالسلطن

نتوانستم بفهمم که : ((جدید بامالحظه تعداد و روحیه شورشیان در شگفت افتاد و در نامهاي خطاب به فیلیپ نوشت

. چگونه آنهمه ناوگان وسیع را نگاه میدارند، در صورتی که اعلیحضرت قادر به کمک رسانیدن به یک فروند هم نیست

مردانی که براي حفظ جان، کاشانه، مذهب غلط، و روي هم رفته هدف خود میجنگند حاضرند که تنها اما ظاهرا 

سپس از فیلیپ استدعا کرد که به او اجازه دهد همه غیر از بدعتگذران )) آذوقه دریافت دارند و مواجب نگیرند

ویلیام، دوك . ات فروش را ملغا کندمتعصب را ببخشد، و به این عده هم اجازه مهاجرت بدهد، و اخذ ده درصد مالی

اورانژ، این پیشنهادها را به منزله نیرنگی براي وقت گذرانی و روش تازهاي براي قلع و قمع آیین پروتستان در هلند 

وي تنها صلحی را میپذیرفت که مبتنی بر آزادي کامل مذهبی، برقراري مجدد امتیازات ایاالت و بر کناري . دانست

لویی ) 1574آوریل  13(در نبرد موك . از این رو جنگ ادامه یافت. ا از مناصب کشوري و نظامی باشدهمه اسپانیاییه

در این . و هانري، برادران ویلیام، که به ترتیب سیوشش و بیست و چهار سال داشتند، جان خود را از دست دادند

ضمن محاصره زیریکزه درگذشت  ، و رکوئسنس)1575(فیلیپ ورشکست شد : مرحله دو واقعه به شورش کمک کرد

پادشاه برادر ناتنی خود دون خوان اتریشی را به آن منصب پر دردسر گماشت، ولی او تا ماه نوامبر ). 1576مارس  5(

 25(در این ضمن نمایندگان دو ایالت زیالند و هوالند پیمان آشتی را در دلفت امضا کردند . به لوکزامبورگ نرسید

ان، فرماندهی قواي دریایی و زمینی، اختیار گماشتن افراد به مناصب سیاسی، و حتی حق بنابراین پیم). آوریل

او نیز، بر اثر قدرت جدید خویش، از سایر . سپردن تحتالحمایگی آن دو ایالت به پادشاهی خارجی به ویلیام داده شد

یکها و پروتستانها و عده داد که مذاهب ایاالت خواست که در طرد اسپانیاییها از هلند با او همکاري کنند، و به کاتول

در این هنگام، سربازان اسپانیایی، که از غارت زیریکزه محروم شده بودند، سر به . آنها محترم شمرده خواهند شد

. و چنان بدون تبعیض به تاراج و زورگویی پرداختند که فالندر و برایان به وحشت افتادند) ژوئیه(شورش برداشتند 

شوراي دولتی در بروکسل اقدام . ه روي نداده بود، استمداد ویلیام از ایاالت هلند بدون نتیجه میمانداگر این واقع

شورا اگرچه آنان را یاغی دانست، قوایی براي سرکوبی . شورشیان اسپانیایی را تقبیح کرد، ولی آنان توجهی نکردند

بفرستد، و دوباره قول داد که آزادي مذهبی را ویلیام حاضر شد قوایی به کمک شورا . شورشیان در اختیار نداشت

از آنجا که شورا در قبول پیشنهاد او تردید نشان داد، مردم بروکسل آن را بر انداختند و شوراي . محترم بشمارد

سپتامبر، گان قوایی را  26در . دیگري تحت ریاست فیلیپ دو کروا تشکیل دادند که باب مذاکره با ویلیام را باز کرد

اکتبر، نمایندگان  19در . یلیام براي حفاظت این شهر علیه شورشیان اسپانیایی فرستاده بود به خوبی پذیرفتکه و
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در بیستم همان ماه، . برابان، فالندر، و انو در گان گرد آمدند، اما مایل به اتحاد حکومتهاي خود با امیر یاغی نبودند

م، متحدین، براي برخوردار شدن از حمایت قواي ویلیام، در بیست و هشت. ماستریشت به دست شورشیان غارت شد

از هر گونه زجر و تعقیب  ;بنابر آن، وي را فرمانرواي زیالند و هوالند شناختند ;را امضا کردند)) پیمان صلحگان((

. ندبدعت گذران چشم پوشیدند، و حاضر شدند که براي طرد همه سربازان اسپانیایی از ایاالت خود با او همراهی کن

اتاژنروهاي ایاالت جنوبی در بروکسل گرد آمدند و از امضاي پیمان مذکور سر باز زدند، زیرا آن را به منزله اعالن 

 1576نوامبر  4آنها در . بار دیگر یاغیگري سربازان باعث تقویت جبهه ویلیام شد. جنگ علیه پادشاه میدانستند

مردم مقاومت ورزیدند، ولی . کردند که در تاریخ هلند بیسابقه بودآنورس را به تصرف در آوردند و طوري آن را غارت 

هفت هزار تن از آنان به قتل رسیدند، در حدود هزار خانه سوختند، که بعضی از آنها شاهکار معماري . مغلوب شدند

ن بریزید، بکشید، خو! اسپانیا! سانتیاگو((مردان، زنان، و کودکان به دست سربازان خونخواري که فریاد میزدند . بودند

در سراسر آن شب، سربازان آن شهر ثروتمند را غارت کردند، و تقریبا . به قتل میرسیدند)) آتش بزنید، غارت کنید

. هر خانهاي مورد دستبرد واقع شد

ان براي آنکه مردم را به افشاي ذخایر پنهانی، واقعی یا خیالی، وادارند، پدران و مادران را در برابر چشم کودکانش

این . شکنجه دادند، اطفال شیرخوار را در آغوش مادرانشان کشتند، و زنان را در مقابل شوهرانشان شالق زدند

تا دو روز دیگر ادامه یافت، تا اینکه سربازان از طال، جواهر، و لباسهاي فاخر سیر شدند و در )) غضب اسپانیایی((

نوامبر اتاژنرو پیمان صلح گان را امضا  28قمار بازي کردند، در  هایی که هنوز پر از اجساد مردگان بود شروع به کوچه

هنگامی که دون خوان از لوکزامبورگ پیغام فرستاد که در . این خود به منزله پیروزي مناسبی براي ویلیام بود. کرد

یمان صلح گان را صدد است وارد بروکسل شود، اتاژنرو پاسخ داد که او را به عنوان حاکم نخواهد پذیرفت، مگر آنکه پ

دون خوان، که در . قبول کند، امتیازات ایاالت را به آنها باز گرداند، و همه سپاهیان اسپانیایی را از هلند بیرون راند

جنگ دلیر و در دیپلماسی عاجز بود، در این هنگام که پول و سرباز در اختیار نداشت، زمستان را با ناراحتی در 

را، که او را متعهد به قبول پیمان آشتی و آزادیهاي ایاالت ساخت، )) فرمان جاویدان((سپس . لوکزامبورگ به سر برد

در اول مارس، دون خوان طبق تشریفات وارد بروکسل شد، و مردم شهر از داشتن ). 1577فوریه  12(امضا کرد 

، و تا مدت کوتاهی صلح و سربازان اسپانیایی از هلند بیرون رفتند. چنان حاکم خوشاندام ولی بیقدرتی خشنود شدند

این شاهزاده بیچاره پس از . آرزوهاي دون خوان متناسب با پول او نبودند. آرامش در این کشور ویران برقرار گشت

در آن نزدیکی . رشادتهایی که از خود در لپانتو وتونس نشان داده بود، مجبور شد آتش احساسات خود را فرو بنشاند

دون خوان به این فکر افتاد که لشکر و ناوگانی . زیبا زندانی آن الیزابت دیوسیرت بوددر انگلستان ماري استوارت 

فراهم آورد، از دریا عبور کند، یکی از آن دو ملکه را از کار براندازد، دیگري را به زنی بگیرد،بر تخت سلطنت انگلستان 

فیلیپ، که از عدم تناسب میان پول . از گرداندو اسپانیا بنشیند، و آن دو کشور گمراه را به آغوش کلیساي کاتولیک ب

، تصدي سر کردگی )ژوئن 11(دون خوان، با خروج ناگهانی از بروکسل . و رویا بیم داشت، برادر خود را دیوانه دانست

اتاژنرو پس از مذکرات . تیپی از کاتولیکهاي والون، و چشم پوشی از پیمان صلح گان، جنون خود را ثابت کرد

ویلیام، به مجرد ورود، مورد استقبال عده زیادي از کاتولیکها، . ا دون خوان، ویلیام را به پایتخت فرا خواندبیهودهاي ب

اکتبر، اتاژنرو به حاکم اطالع داد که دیگر او را بدین  8در . که او را تنها نجات دهنده هلند میدانستند، قرار گرفت

همه ایاالت، به  1577دسامبر  10در . از شاهزادگان را بپذیردمقام نمیشناسد، ولی حاضر است که به جاي او یکی 

اعضاي کاتولیک اتاژنرو، که از کالونی بودن ویلیام بیم داشتند، از . شدند)) اتحادیه بروکسل((استثناي نامور، جزو 

یرفت و این جوان بیست ساله پذ. ماتیاس، مهیندوك اتریش، تقاضا کردند که زمام حکومت هلند را در دست بگیرد

، ولی طرفداران ویلیام، حاکم جدید را بر آن داشتند که او را معاون و در واقع )1578ژانویه  18(به آن مقام رسید 
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تنها رواداري متقابل مذهبی میتوانست این اتحادیه را پایدار نگاه دارد، در صورتی . ناظر بر امور اداري و سیاسی کند

یهاي هلند مانند کاتولیکهاي اسپانیا عقیده داشتند که فقط بیدینان میتوانند کالون. که تعصب باعث انحالل آن میشد

  . سایر مذاهب را تحمل کنند

پترداتنوس، واعظ کالونی، او را متهم ساخت که دولت را به صورت . بسیاري از آنها آشکارا ویلیام را کافر میدانستند

کالونیها تنها یک دهم جمعیت ایالت هوالند را . ستخداي خود در آورده و مذهب خود را مثل لباس عوض کرده ا

. ، ولی مردمی پرکار و جاهطلب بودند و سالح در اختیار داشتند)باقی بود 1587و این وضع تا سال (تشکیل میدادند 

در سال . این عده بر مجامع سیاسی مسلط شدند و به جاي کارمندان کاتولیک، افراد پروتستان را به کار گماشتند

شوراي ایالتی اجراي مراسم کاتولیک در هلند را ممنوع اعالم داشت، به این بهانه که هر فرد کاتولیک بالقوه  1573

آیین کالون تقریبا مذهب عموم مردم زیالند بود و پیروان آن از لحاظ سیاسی نه  1578تا سال . خدمتگزار اسپانیاست

 1576به هوالند و زیالند، پس از سال  1572شکنی در سال نهضت تمثال . از لحاظ تعداد در فریسالند تفوق داشتند

هر گونه پیوستگی مذهب با هنر به عنوان امري بتپرستانه یا کفر . به سایر ایاالت و حتی برابان و فالندر سرایت کرد

 ;ذوب کردند ظرفهاي طال و نقره را ;ها، صلیبها، و تزیینات را از کلیساها برداشتند تصویرها، مجسمه. آمیز اعالم گشت

ویلیام . کشیشان کاتولیک را شکنجه دادند و بعضی از آنان را کشتند)) گدایان. ((و چیزي جز دیوارها بر جاي نماند

ولی غصب قدرت سیاسی به وسیله اقلیتهاي مسلح کالونی در بروکسل، ایپر، بروژ، و . این اقدامات را تقبیح کرد

درگان، کالونیهاي پیروزمند مشاوران را به زندان افکندند، کلیساها و . سراسر نواحی شمالی فالندر را نادیده گرفت

ها را غارت کردند و به آتش کشیدند، اموال کلیسا را ضبط کردند، جلو مراسم کاتولیکها را گرفتند، راهبان را  صومعه

) 1578مه  24(در آمستردام ). 1577(در میدان عمومی سوزاندند، و یک جمهوري انقالبی به وجود آوردند 

کالونیهاي مسلح وارد عمارت شهرداري شدند، کارکنان آن را بیرون راندند، به جاي آنها افراد کالونی گماشتند، و 

روز دیگر نهضت مشابهی هارلم را به صورت . کلیساهاي بیزینت را براي اجراي مراسم پروتستانها اختصاص دادند

کز فرماندهی ویلیام شده بود، پروتستانها، کشیشان، و راهبان را از شهر در آنورس، که در این هنگام مر. دیگر در آورد

ویلیام از اجحاف طرفداران خود مذمت کرد، و آنان را بر آن داشت که بگذارند کاتولیکها مراسم ). مه 28(طرد کردند 

کالونیها مدعی . اجراي مذهب کاتولیک در آنورس و اوترشت ممنوع شد 1581اما در سال . خود را به جاي آوردند

به وجود میآورند، یعنی قطعاتی از )) معجزه((بودند که کشیشان مردم را با اشیاي متبرکه دروغین فریب میدهند و 

استخوانهاي کهنه را به جاي استخوانهاي قدیسان جهت پرستش پیش میآوردند، و . را نشان میدهند)) صلیب واقعی((

ویلیام متاسف بود که . در موقع مناسب عرق کردن آنها را نشان دهندها روغن پنهان میکنند تا  در سر مجسمه

. چندین سال زحمت او در راه وحدت کشور منجر به تفرقه و هرج و مرج و نفرت شده است

حکومت دموکراتیک کالونی، که در چندین شهر مستقر شده بود، گرفتار چنان وضع آشفتهاي گشت که افراد 

ه کاتولیک، در شگفت بودند که آیا وضع جدید بدتر از سابق، با آن اوراق و آگهیها و مانند متمول، خواه پروتستان خوا

آن، نیست ویلیام براي برآوردن این تقاضا، به منظور استقرار نظم، با فرانسوا دوك آنژو وارد مذاکره شد تا حکومت را 

از بخت بد ویلیام، یک لشکر . بیارزش از کار در آمداما آنژو خائن و . از ماتیاس، که مردي بیکفایت و ناچیز بود، بگیرد

تازه اسپانیایی، مرکب از بیستهزار مرد کارآزموده، تحت فرمان یکی از قابلترین سرداران آن زمان، به سوي شمال 

این . ، آلساندروفارنزه، دوك پارما لشکر خود را به خدمت دون خوان در لوکزامبورگ برد1577در دسامبر. پیش میآمد

  . اتاژنرو هلند از بروکسل به آنورس گریخت. قواي بیانضباط اتاژنرو را در ژامبلو شکست دادند 1578ژانویه  13و در د
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دون خوان در این هنگام، که احساس میکرد به افتخار جدیدي نایل خواهد آمد، گرفتار تب خطرناکی شد و در نامور، 

فارنزه از طرف فیلیپ به حکومت هلند منصوب، و فصل  فیلیپ. ، در سیسه سالگی درگذشت1578در اول اکتبر 

  . تازهاي آغاز شد

V - 1584-1578:پارما و اورانژ 

آلساندرو فارنزه، که در این وقت سیوسه سال داشت، فرزند مارگریت پارما، نایبالسلطنه پیشین، بود وي پس از آنکه 

د، در لپانتو از خود دلیریها نشان داد، و چهارده سال در اسپانیا پرورش یافت، نسبت به فیلیپ سوگند وفاداري یاد کر

قرار بود که دوك نشین  1586در سال . آخر عمر خود را در راه نگاهداري نواحی جنوبی هلند براي فیلیپ صرف کرد

چشمان نافذ، سیماي سبزه، زلف سیاه، بینی . پارما و لقب آن را به ارث ببرد، ولی هرگز به آن منصب نایل نشد

تمامی نبوغ نظامی آلوا و کمی . ی، و ریش انبوه او فقط حاکی از قسمتی از کفایت، شجاعت، و زیرکی وي بودندعقاب

در این هنگام . از بیرحمی او در این شخص وجود داشت، اما در مذاکره و حسن معاشرت به مراتب پیشتر از آلوا بود

ح دوك پارما و پشتکار قهرمانانه فرمانرواي اورانژ در مبارزه براي حفظ هلند به صورت دوئلی میان دیپلماسی و سال

اولی از کمک و سرمایه کاتولیکها برخوردار بود، و دومی از بازرگانان هلندي کمک دریافت میداشت و از تعصب : آمد

و، گروهی از اشراف کاتولیک در ان 1579ژانویه  5در . دوستانش، که گاهی مانع کار او نیز میشدند، استفاده میکرد

. دوئه، آرتوا، و لیل، تحت تاثیر تلقینات اسقف آراس، اتحادیه آراس را براي حفاظت مذهب و اموال خود تشکیل دادند

ژانویه ایاالت زیالند، هوالند، گرونیگن، اوترشت، و گلدرالند اتحادیه اوترشت را براي دفاع از مذهب و آزادیهاي  29در 

بعدا به صورت )) ایالت متحد((این هفت . ند و اوو رایسل به آنها پیوستندپس از چندي فریسال. خود به وجود آوردند

تقسیم هفده . ، و بعد در قرن نوزدهم به بلژیک موسوم شدند))هلند اسپانیا((باقی ایاالت به . هلند کنونی در آمدند

کها در جنوب و یکی تا حدي در نتیجه اکثریت کاتولی: ایالت به صورت دو کشور بر اثر دو عامل صورت گرفت

پروتستانها در شمال بود، و دیگري بر اثر انفصال جغرافیایی پست بومان به وسیله خلیجهاي کوچک و رودخانه 

وسیعی که، به سبب وجود سدهاي قابل نظارت و عرضشان، به صورت بندرها و سدهایی در مقابل ناوگان و نیروي 

راس موافقتنامهاي با پارما امضا کرد و به موجب آن متعهد شد که مه اتحادیه آ 19در . نظامی اسپانیا در آمده بودند

هیچ مذهبی جز کاتولیک را تحمل نکند، و تسلط حکومت اسپانیا را به شرطی پذیرفت که امتیازات ایالتها و بخشها 

رهبران . داشتدوك با ترغیب، رشوه، و زور بزودي همه ایاالت جنوبی را به اطاعت از اسپانیا وا. دوباره برقرار شوند

 1579مارس  12در . کالونی در بروکسل، گان، و ایپر چشم از پیروزیهاي خود پوشیدند و به نواحی شمالی گریختند

این شهر از لحاظ سوقالجیشی در کنار رودخانهاي به همین نام ساخته . پارما با لشکري عظیم عازم ماستریشت شد

  . گري دیده شد نی و وحشیهاي عجیب قهرما از هر دو طرف نمونه. شده بود

مدافعان نیز از زن و مرد . مهاجمان براي مینگذاري و حمله به شهر راهرویی به طول چندین کیلومتر در زمین کندند

مردم شهر آب . و نبردهایی تا دم مرگ در اعماق زمین به وقوع پیوست ;راهروهایی براي مقابله با آنان حفر کردند

بدین ترتیب صدها . ند، و براي آنکه آنها را پر از دود کنند آتشهاي زیادي بر افروختندجوشان در میان تونلها ریخت

یکی از مینهاي لشکر پارما نابهنگام منفجر شد و . تن از مهاجمان در آب جوش سوختند یا بر اثر دود خفه شدند

ند با نیمسوز مواجه میشدند، و سربازانش هرگاه میخواستند از دیوارها باال برو. پانصد تن از سربازان او را کشت

پس از چهار ماه کوشش و خشم، مهاجمان سوراخی در دیوار . هاي سوزان قیراندود به دور گردن آنان میپیچید حلقه

شبانه آرام از میان آن گذاشتند، به مدافعان فرسوده که در خواب بودند حمله بردند، و شش هزار زن و مرد و . کندند

پارما کاتولیکهاي والون را در . از سیهزار جمعیت شهر تنها چهارصد نفر زنده ماندند. گذراندندکودك را از دم شمشیر 

ویلیام، که به عبث کوشیده بود به آن شهر کمک . این واقعه مصیبت بزرگی براي فرقه پروتستان بود. آنجا ساکن کرد
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همان اشخاص افراط کاري که در . اشتکند، متهم به بیکفایتی و طفره زدن شد، و تا حدي هم این موضوع صحت د

نتیجه تعصب و زورگویی خویش سیاستهاي وحدت بخش او را عقیم ساخته بودند، در این هنگام به سبب مذاکراتش 

با دوك کاتولیک آنژو او را متهم به خیانت کردند، و اظهار داشتند که وي طی سال گذشته در هیچ مراسم مذهبی 

. شرکت نجسته است

این فرصت استفاده کرد و ویلیام را به عنوان یاغی معرفی نمود، و پس از آنکه جزئیات ناسپاسی بیوفایی، فیلیپ از 

به سبب کارهاي شیطانیش به عنوان برهم زننده عمده ... بنابراین : ازدواجها، و خیانتهاي او را بیان داشت، متذکر شد

حقوقش محروم میکنیم، و به همه اتباع خود دستور میدهیم  آرامش عمومی، و به عنوان بالي همگانی، او را تا ابد از

که از معاشرت و مکاتبه علنی و مخفی با او یا از رساندن خوراك، آشامیدنی، آتش، و سایر نیازمندیها به او خودداري 

منظور آنکه به . ما او را دشمن نوع بشر میشماریم و دارایی او را به کسانی میدهیم که آن را ضبط کرده باشند. کنند

هر چه زودتر مردم را از دست استبداد و بیدادگري او برهانیم، به منزله پادشاه و خدمتگزار خداوند قول میدهیم که 

اگر یکی از اتباع ما آن چنان بلند نظر باشد که بخواهد این فرمان را اجرا کند و خواه با تسلیم او به صورت زنده یا 

 25000ا را از این بال نجات دهد، به وارث او به دلخواهش ملک یا مزدي به مبلغ مرده، و خواه با کشتن فوري او م

اگر از اشراف نباشد، او را جزو . اگر به نحوي از انحا جنایتی مرتکب شده باشد، او را میبخشیم. کرون طال عطا کنیم

  . این طبقه در خواهیم آورد

و ) 1581ژوئیه  24(فرمانده زیالند و هوالند انتخاب کردند حکومتهاي محلی در پاسخ این عمل ویلیام را به عنوان 

را امضا کردند و بدان )) سند انکار((دو روز بعد نمایندگان زیالند، هوالند، گلدرالند، اوترشت، فالندر، و برابان در الهه 

میتی را دارد که سپس، در مدرکی که در تاریخ هلند همان اه. وسیله رسما از اطاعت پادشاه اسپانیا سر باز زدند

اعالمیه حقوق پارلمنت در تاریخ انگلستان، اعالم داشتند فرمانروایی که اتباع خود را برده خویش میداند و آزادیهاي 

آنان را از میان میبرد، نباید به عنوان پادشاه واقعی آنان محسوب شود، بلکه ممکن است مطابق قانون از سلطنت بر 

در آمد که کشیش او برایش نوشته و )) مدافعهاي((نسبت به دستور فیلیپ به صورت عکس العمل ویلیام . کنار شود

وي فیلیپ را . در نظر ویلیام محرومیت از حقوق به منزله تشخصی بود. به اتاژنرو و هر دربار اروپایی فرستاده شده بود

ر است در راه خدمت به کشور متهم به زناي با محارم، زناي محصنه، و قتل زن و فرزند خود میکرد، و میگفت حاض

آنگاه آن مدرك را با ذکر شعار . چشم از همه مناصب خود بپوشد و از هلند بیرون برود و حتی جان خود را فدا کند

. امضا کرد)) مقاومت خواهم کرد((خود یعنی 

ر نتیجه ژان ژورگی، که د. ، فیلیپ از نخستین ثمرات دستور خود بهرهمند شد)1582مارس  18(پس از چندي 

پاداش موعود تهییج شده بود، تپانچهاي به دست آورد، از خدا کمک خواست و قول داد که قسمتی از جایزه خود را 

گلوله از زیر گوش راست وارد . در راه مریم صرف کند، و به قصد کشتن ویلیام به آنورس رفت و گلولهاي به سر او زد

مالزمان ویلیام بیدرنگ قاتل را گرفتند و کشتند، ولی ظاهرا . مدشد، از سقف دهان گذشت، و از گونه چپ بیرون آ

فارنزه از ایاالت شورشی دعوت کرد که پس . ویلیام تا چندین هفته در حال احتضار بود. ماموریت او پایان پذیرفته بود

ه زن خود اما ویلیام بر اثر مواظبت فداکاران. از مرگ رهبر سر سخت خود با پادشاه بخشنده خویش صلح کنند

در ماه ژوئیه دو . شارلوت، که به سبب خستگی و ابتالي به تب در پنجم ماه مه در گذشت، اندك اندك بهبود یافت

توطئه گر ناشناس نقشهاي به منظور مسموم ساختن ویلیام و دوك آنژو طرح کردند، ولی نقشه آنان کشف شد و 

دیگري را به پاریس فرستادند، در آنجا او را . ن خودکشی کردیکی از آنان در زندا. خود آن جنایتکاران دستگیر شدند

  . محاکمه کردند، مجرم شناختند، و اعضاي او را به وسیله چهار اسب از یکدیگر جدا کردند
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وي چون از لقب دوك ناراضی بود، . ، آنژو عدهاي سرباز فرانسوي در آنورس به دور خود گرد آورد1582طی سال 

در )) زنده باد قداس((طرفدارانش در حالی که فریاد میزدند  1583ژانویه  17ناگهان در . دمیخواست به سلطنت برس

در حدود دو هزار نفر جان خود را از )) خشم فرانسوي((مردم مقاومت کردند، و در این . صدد تسخیر شهر بر آمدند

ب آنکه مدتها از او طرفداري کرده بود، این بلوا به جایی نرسید، آنژو رو به گریز نهاد، و ویلیام به سب. دست دادند

در ماه مارس کوشش دیگري به منظور کشتن او به عمل آمد، و او چون . محبوبیت خود را بیش از پیش از دست داد

در این هنگام ایاالت گرونینگن و گلدر الند با پارما . احساس خطر میکرد، مرکز فرماندهی خود را به دلفت انتقال داد

  هنوز طرفدار ویلیام بودند، و این دو، یعنی زیالند و هوالند، وفاداري )) متحد((قط دو ایالت از ایاالت ف. صلح کردند

بدین ترتیب سلسله اورانژ، ). 1583دسامبر (خود را با موروثی کردن منصب ستاد هاودر در خانواده ویلیام نشان دادند

. گر را به ارث برد، تاسیس شدنیمی از انگلستان را فتح کرد و نیمی دی 1688که در سال 

هانس هانتسون از اهالی فالشینگ کوشید که اقامتگاه ویلیام را  1584در آوریل . قاتالن هنوز پافشاري میکردند

بالتازار ژرار، اهل بورگونی، که مرد متعصبی بود و خیال . منفجر کند، ولی در این راه توفیق نیافت و به قتل رسید

، به خدمت دوك پارما رفت و آمادگی خود را براي کشتن دوك اورانژ اعالم میپرورددر سر  کرون را 25000دریافت 

پارما آن جوان بیستساله را در خور این اقدام تهور آمیز ندانست، از پرداخت مبلغ مختصري که او میخواست . داشت

ژرار به دلفت . و قول داد که اگر در این کار موفق شود، پاداش کامل آن را دریافت خواهد داشتسرباز زد، ولی به ا

کرون صدقه از دست ویلیام دریافت داشت، و سه گلوله به  12رفت، خود را به صورت کالونی فقیر و عابدي در آورد، 

سپس ظرف .)) به این مردم بیچاره رحم کن. ... خدایا، به من رحم کن: ((ویلیام فریاد کشید). 1584ژوئیه (او زد 

ژرار دستگیر و در حضور قضات شهر محاکمه شد، از پیروزي خود اظهار . چند دقیقه جان به جان آفرین تسلیم کرد

در )) پدر کشور خود((ویلیام با احترام فراوان و به عنوان . خشنودي کرد، و با تحمل شکنجه شدید به قتل رسید

از آنجا که وي تقریبا همه دارایی خود را در راه شورش صرف کرده بود، دوازده فرزندش . شددلفت به خاك سپرده 

  . تهیدست ماندند، و این خود به منزله گواهی خاموشی بود که نشان میداد ویلیام به کمال شرافت رسیده است

توجه به بیحرمتی به کلیساها و قتل کاتولیکهاي هلند شاد شدند و، با . پدر و مادر ژرار همه پاداش را دریافت داشتند

سپس سر قاتل را به عنوان یادگار گرانبهایی به کولونی فرستادند و تا . کشیشان، آن جنایت را انتقام خداوند دانستند

  . نیم قرن کوشیدند که او را در شمار قدیسین در آورند

VI - 1648- 1584:پیروزي  

پارما شهرهاي بروژ، گان، . ر و برابان از او طرفداري میکردندمرگ ویلیام باعث دلسردي کسانی شد که در فالند

همه نواحی هلند واقع در جنوب رودخانه ماس  1585تا اواخر سال . بروکسل، مالین، و آنورس، را به تصرف در آورد

  . هنوز بر دریا و بندرها مسلط بودند)) گدایان((اما. جزو اسپانیا شد

ملکه میدانست . در این هنگام وي حاضر شد به آنان کمک کند ;ستمداد کرده بودندایاالت شمالی بارها از الیزابت ا

که شورش هلند مانع از آن شده است که اسپانیا به انگلستان اعالن جنگ دهد، و از این رو مایل نبود که آن وضع 

لشکر  1585ر دسامبر وي د. گذشته از این، هلندیها بازار پشم انگلستان را در دست داشتند. مساعد پایان یابد

لستر به عنوان حاکم ایاالت شورشی تقریبا . نیرومندي تحت فرمان لستر و سر فیلیپ سیدنی به هوالند فرستاد

قدرتی شاهانه به دست آورد، و چون دید که ایاالت جنوبی نیازمندیهاي خود را از نواحی شمالی تامین میکنند، هر 

اما بازرگانان هلندي بدون آن تجارت نمیتوانستند زندگی کنند، . یا ممنوع کردگونه رابطه تجاري را با متصرفات اسپان

از این رو از اطاعت دستور لستر سر باز . زیرا حتی ضمن جنگ با اسپانیا کاالهاي خود را به این کشور میفرستادند

رسوایی و تنفر هوالند را  ، از نظر ملکه افتاد، و با)1586سپتامبر  22(این سردار چون در زوتفن شکست یافت. زدند
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اما آن جمهوري کوچک در نتیجه عوامل زیر از خطر . تا یک سال نواحی شمالی گرفتار هرج و مرج بودند. ترك گفت

سرگرم بودن پارما به نقشه فیلیپ جهت حمله به انگلستان، مبارزات پارما علیه هانري دو ناوار در : نجات یافت

ها، ثروت و پافشاري بازرگانان هلند، و نبوغ سیاسی یان وان اولدنبارنولت، و  رودخانه فرانسه، تسلط هلندیها بر دریا و

. نبوغ نظامی موریس ناسویی، فرزند ویلیام دوك اورانژ

، در بیست و یک 1588وي در سال . موریس چندي پس از مرگ پدرش به حکومت زیالند و هوالند انتخاب شد

اوترشت، اوورایسل،  1590در سال . کل قواي ایاالت متحده هلند نیز برگزیده شدسالگی، به دریا ساالري و فرماندهی 

هاي سیمون ستوینوس درباره ریاضیات، آخرین  موریس، با استفاده از خطابه. و گلدرالند او را سردار خود شناختند

ا نظم و انضباط جدید سپس ارتش هلند را ب. اطالعات علمی را در مورد بالیستیک، مهندسی، و محاصره به کار بست

، که از لحاظ حرکت سریع و استراتژي شگفتانگیز بسیار جالب بود، )1594- 1590(تربیت کرد و در یک سلسله نبرد 

پارما، پس از آنکه استعداد و پول خود را در راه . زوتفن، دونتر، نیمگن، و گرونینگن را دوباره به تصرف در آورد

و هانري چهارم به هدر داد، بر اثر فرسودگی و جراحات جنگی در سپاه در گذشت حمالت بیهوده فیلیپ به انگلستان 

پس از او مهیندوك ارنست اتریشی از طرف فیلیپ به حکومت هلند منصوب شد، ولی او نیز ). 1592فوریه  20(

ا ایزابل جانشین او کاردینال مهیندوك آلبرت بود که از مناصب مذهبی خود چشم پوشید و ب. مدتی بعد در گذشت

حق سلطنت در هلند را به آلبرت و ایزابل ) 1598(فیلیپ اندکی پیش از مرگ . کالرا اوژنیا، دختر پادشاه، ازدواج کرد

آن دو با کفایت و . تفویض کرد، با این شرط که اگر بدون فرزند در گذشتند، سلطنت هلند به اسپانیا باز گردد

  د ایاالت شمالی را مطیع و منقاد خویش سازند، ولی موفق شدند که مالطفت حکمروایی کردند، و اگر چه نتوانستن

در جنوب حکومتی به وجود آوردند که تحت آن هنرهاي مذهبی همزمان با کشیدن تصویرهاي زنان عریان به وسیله 

. روبنس رونق یافت

  . ر محاصره گرفته بودآلبرت شهر اوستاند را مدت دو سال بدون نتیجه د. شخصیت تازهاي ظهور کرد 1603در سال 

یکی از بانکداران ایتالیایی به نام آمبروجیو د سپینوال ثروت خود را در اختیار دولت اسپانیا گذاشت، قوایی مرکب از 

ولی حتی دارایی عظیم او قدرت مقابله با . هشت هزار سرباز فراهم و مجهز ساخت و اوستاند را محاصره و تصرف کرد

این عده مانند گذشته کشتیهایی میساختند که به ناوگان اسپانیایی آسیب . نداشت ثروت بازرگانان هلندي را

آلبرت و ایزابل، که از محاصره و کشتار خسته شده بودند، . میرسانید و مانع ارسال طال از آمریکا به اسپانیا میشد

اولدنبار نولت، . ده بود، پذیرفتجهت مذاکره با هلندیها اصرار میورزیدند، و فیلیپ دوم، که از ورشکستگی به جان آم

عهدنامه متارکه جنگ به امضا رسید و هلند  1609در سال . علی رغم اعتراضات موریس، هلندیها را به صلح واداشت

  . مدت دوازده سال از صلح برخوردار شد

ت بر امور موریس از تسلط اولدنبار نول. هماهنگی در داخل و صلح در خارج کشور با یکدیگر نسبت معکوس داشت

اما چون این ایالت به  ;اصوال حقوق بگیر عمده ایالت هوالند تنها در همانجا قدرت داشت. جمهوري خشمگین بود

اندازه مجموع سایر ایاالت داراي ثروت بود و همان اندازه هم مالیات به اتاژنرو میپرداخت، آن شخص در اتحادیه از 

گذشته از این، مالکانی که بر . با شخصیت خویش بهرهمند بودقدرتی متناسب با آن ثروت و همچنین متناسب 

ایاالت تسلط داشتند، و بازرگانان ثروتمندي که در نواحی مختلف کارها را اداره میکردند، از اولدنبار نولت که مانند 

وام اطاعت ترجیح میدهم که زیر دست باشم، ولی از ع:((وي میگفت. آنها از دموکراسی تنفر داشت طرفداري میکردند

موریس، که از مردم کمک میخواست، دریافت که اگر کشیشان کالونی را با خود موافق سازد، به مقصود .)) نکنم

کشمکش روز : در این هنگام اختالف مذهبی، که کشور را به آتش کشید، سه جنبه به خود گرفت. خواهد رسید

انها، اختالف بر سر اصول مذهب در داخل فرقه افزون میان کلیسا و دولت، دشمنی میان کاتولیکها و پروتست
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مجامع کالونی میکوشیدند که خط مشی سیاسی را تعیین کنند و دولت را به صورت عامل اجراي عقاید . پروتستان

هاي خطرناك دموکراسی میدانست، و اولدنبار نولت، که از روحانیون  اتاژنرو مجامع کالونی را نمونه. خود در آورند

عجب آنکه حتی در . م حکومت را به دست کارمندان کشوري بدهند، عده زیادي را با خود دشمن کردمیخواست زما

قانون مذهب کاتولیک را ممنوع کرده بود، ولی این . هنوز کاتولیک بودند 1609ایاالت شمالی بیشتر مردم در سال 

شوراي ایالتی . یک مشغول بودندقانون اجرا نمیشد، و دویست و سی و دو کشیش به اجراي مراسم پیروان کاتول

اوترشت به کشیشان دستور داد که با زنانی که خانه آنان را اداره میکردند ازدواج کنند، ولی عده کمی این دستور را 

عده اخیر . اختالف وجود داشت)) عنان گسیختگان((در داخل جوامع پروتستان، میان کالونیها و اقلیت . گردن نهادند

ها، حتی  ن نام معروف نشدند که واقعا عنان گسیخته بودند، بلکه میخواستند که همه فرقهاز آن لحاظ به ای

. کاتولیکها،از آزادي برخوردار باشند و اصول فرقه پروتستان آزادانه و به شیوهاي تهذیب کننده مورد تفسیر واقع شود

)) پاپ پرست((از طرف کالونیهاي متعصب ) که ویلیام دوك اورانژ نیز جزو آنان بود( این وارثان نظریات اراسموس 

خود گروه اخیر معتقد به اصل تقدیر بودند و میخواستند که مذهب آنان در سراسر ایاالت متحده هلند . نامیده شدند

هاي خود، که زبان ادبی هلند را به وجود آورد، از  درك کورنهرت، منشی سابق دوك اورانژ، در نوشته. اجباري شود

یاکوبوس آرمینیوس، از کشیشان آمستردام، مامور شد که عقاید کورنهرت را رد کند، . رفداري میکردآزادي مذهبی ط

اما ضمن آنکه آنها را جهت پاسخ دادن به او مطالعه میکرد، خود طرفدار آنها شد و هنگامی که به مقام استادي 

، زیرا اصل تقدیر را مورد تردید قرارداد الهیات در لیدن رسید، کالونیهاي متعصب را با مطالب خود دچار وحشت کرد

هاي لوتر و کالون، اظهار داشت که بشر هم به وسیله اعمال خوب و هم به وسیله ایمان رستگار  و، برخالف گفته

همچنین گفت که کافران پرهیزگار نیز از عذاب جهنم خواهند رست، و سرانجام همه افراد نجات خواهند . میشود

آرمینیوس در سال . انسیسکوس گوماروس، که همکار او بود، او را بدعت گذاري فتنهانگیز شمرددر این وقت فر. یافت

که از روتردام حقوق (وي تا آن وقت عده زیادي را از جمله اولدنبار نولت و هوخو گروتیوس را . درگذشت 1609

ی علیه اصول تقدیر، مطالب)) عنان گسیخته((این اشخاص  1610از سال . ، طرفدار خود کرده بود)میگرفت

برگزیدگی، و محرومیت از نجات یافتن نوشتند و پیشنهاد کردند که مجمعی از روحانیان براي تعریف مذهب اصالح 

کالونیهاي متعصب مطالبی علیه آن نوشتند و اصول مذهب کالون را بدین ترتیب دوباره تایید . شده تشکیل شود

  : کردند

افراد بشر را از نابودي محفوظ داشت و مقرر فرمود که توسط مسیح رستگار  پس از هبوط آدم، خداوند عدهاي از

خداوند در این انتخاب اعتقاد یا تغییر مذهب را در نظر نمیگیرد، بلکه تنها به میل خود اعمال بشر را . ... شوند

  . خداوند فرزند خود عیسی را تنها براي رستگاري برگزیدگان فرستاد. ملحوظ میدارد

ن گوماروس اصرار داشتند که اینگونه موضوعات تنها به وسیله روحانیون مورد بحث قرار گیرند، و معترضین طرفدارا

را چنان ماهرانه موحد، پاپپرست، پیرو فرقه پالگیوسیان، یا طرفدار اونیتاریانیسم طرفدار پالگیوس نامیدند که اکثر 

سویی اگر چه از مباحثات مربوط به الهیات احساس انزجار موریس نا. پروتستانها به گروه کالونیهاي متعصب پیوستند

میکرد، در صدد بر آمد از راه آزمایش با این فرقه متعصب همکاري کند تا شاید بتواند با کمک مردم رهبري ملت را 

آشوبهاي سخت . در اینجا نبردي به وسیله موعظه و رساله در گرفت که از جنگ شدیدتر بود. دوباره به دست آورد

در روتردام واعظان کالونی . به غارت رفتند)) عنان گسیختگان((هاي  در الهه خانه. باعث قطع متارکه جنگ شدند

ایالت هوالند لشکري براي دفاع از مذهب خود فراهم آورد، و سایر ایاالت از آن پیروي . متعصب از شهر رانده شدند

 4در . ا، که تازه تشکیل یافته بود، از میان خواهد بردبه نظر میرسید که جنگ داخلی بزودي آن جمهوري ر ;کردند

. را از شوراي هلند گذراند که به عقیده موریس واقعا شدید بود)) الیحه تصمیم شدید((اولدنبارنولت  1617اوت 
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براساس این الیحه، برتري دولت در مسائل مذهبی اعالم گشت و به شهرهاي ایاالت دستور داده شد که براي 

سپس به اوترشت پرداخت و شوراي ایالتی را بر آن داشت که قوایی . د علیه زورگویی کالونیها مسلح شوندحفاظت خو

موریس ناساو به عنوان فرمانده قانونی ارتش در راس نیرویی  1618ژوئیه  25در . جهت کمک به هوالند گرد آرد

اوت اتاژنروهاي ایاالت متحده هلند دستور  29 در. مسلح وارد اوترشت شد و تیپهاي تازه آن را مجبور به انحالل کرد

نوامبر انجمنی از اعضاي  13در . را صادر کردند)) عنان گسیخته((توقیف اولدنبار نولت، گروتیوس، و سایر رهبران 

تشکیل یافت، روحانیون عنان گسیخته را به محاکمه کشاند، آنان را به ) دورت(کلیساي اصالح شده در دور درخت 

تگذار محکوم کرد، و مقرر داشت که همه کشیشان عنان گسیخته باید از مناصب کلیسایی یا تعلیماتی عنوان بدع

پیروان آرمینیوس مانند کاتولیکها از حقوق خود محروم شدند و حق تشکیل انجمنهاي عمومی یا . برکنار شوند

جا به خوبی از طرف کلیساي رسمی بسیاري از آنان به انگلستان گریختند، در آن. اجراي مراسم را از دست دادند

اولدنبار نولت به وسیله . پذیرفته شدند، و انگلیکانهاي طرفدار رواداري مذهبی را سخت تحت نفوذ خود قرار دادند

اتهام علیه او این بود که به طرز خیانتآمیزي اتحادیه هلند . دادگاه مخصوصی محاکمه شد که هیچ کمکی به او نکرد

. را به خطر انداخته، و بدان وسیله کوشیده است که کشوري در داخل کشور دیگر به وجود آوردرا تجزیه کرده، آن 

ولی او با چنان . در خارج از دادگاه مقدار زیادي جزوه میان مردم پخش شد تا عیوب زندگی خصوصی او معلوم شوند

برپا کردند و، به تصور آنکه بزودي  رقصیفصاحت و قدرتی از خود دفاع کرد که فرزندانش در برابر زندان او ستون 

دادگاه او را مجرم دانست، و روز بعد حکم  1619مه  12در . آزاد خواهد شد، در کمال اطمینان جشن گرفتند

اي که زنش به کار برد، از ه یلهگروتیوس به حبس ابد محکوم شد، ولی، بر اثر ح. اعدامش به مورد اجرا گذاشته شد

. علی رغم پیروزي متعصبان، آزادي مذهبی در ایاالت بیشتر شد. زندان گریخت و کتابی فراموش نشدنی نگاشت

در . کاتولیکها را به سبب تعداد زیادشان نمیتوانستند از بین ببرند، و احکام مذهبی سینود دورث قابل اجرا نبودند

نونیتها در رینسبورگ فرقه کولجیان را، که شبیه فرقه کویکرز بود، آزادانه تاسیس پیروان م) 1619(همین سال 

دکارت از آزادي فکري که در آمستردام برقرار بود ستایش  1629در سال . کردند، و اسپینوزا بعدا به آنان پناه برد

جنگ با هلند  1621اوت  9در . کرد، و در اواخر قرن هوالند به صورت پناهگاه بدعتگذران کشورهاي مختلف در آمد

. پس از آنکه مهیندوك آلبرت بدون فرزند درگذشت، ایاالت جنوبی هلند از اسپانیا اطاعت کردند. از سرگرفته شد

موریس به مقابله آنها شتافت، اما چون در نتیجه سالها کشمکش فرسوده . سپینوال به شهرهاي مجاور هلند حمله برد

سپینوال، بردا را گرفت و بدین ترتیب راه آمستردام را باز ). 1625(فت سالگی درگذشت شده بود، ناگهان در پنجاهوه

هلندیها اوضاع خود را با سر سختی بهبود . کرد و زمینه را جهت تهیه موضوعی براي تابلو والسکوئز فراهم آورد

حمله برد و دوستان را با  فردریک هانري، که به عنوان ستاد هاودر جانشین برادر خود شد، به دشمنان. بخشیدند

بر اثر دیپلماسی، فرانسیس آیرسنس موفق . استعداد نهانی خویش به عنوان سیاستمدار و سردار به شگفت انداخت

لیره کمک هزینه از ریشلیو بگیرد، و با آن مبلغ لشکر جدیدي فراهم آرد و، پس از  1000000شد ساالنه 

. و بردا را به تصرف در آورد هاي طوالنی، سرتوخنبوس، ماستریشت، محاصره

در این ضمن، بازرگانان هلندي پولهاي خود را به مصرف تهیه . خوشبختانه سپینوال به لومباردي فرا خوانده شد

یک ناوگان کوچک هلندي  1628در سال . کشتی رساندند، زیرا هر پیروزي دریایی آنان باعث توسعه تجارت میشد

یک . تیهاي اسپانیایی را که حامل طالي مکزیک بودند به تصرف در آوردندبه رهبري پیت هاین تعدادي از کش

ناوگان دیگر هلندي به سیزده کشتی اسپانیایی در رودخانه سالك حمله بردند، آنها را خراب کردند، و پنجهزار تن را 

ر آنان مارتن دریا ساال. درخشانترین پیروزي دریایی آنان در داونز به دست آمد). 1631(به اسیري گرفتند 

  . هارپرتسون ترومپ نام داشت
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اسپانیاییها، که مصمم بودند بندرهاي هلند را از دست مردم این کشور بگیرند، ناوگان تازهاي مرکب از هفتادوهفت 

ترومپ پس از مشاهده این ناوگان در . کشتی، که بیستوچهار هزار نفر جاشو در آنها کار میکردند، فراهم آوردند

تعدادي کشتی خواست و با هفتادوپنج کشتی به مقابله دشمن شتافت و همه سفاین اسپانیایی را، به  دریاي مانش،

در این نبرد پانزدههزار و دویست تن از . استثناي هفت فروند کشتی، یا غرق یا خراب کرد یا به تصرف در آورد

ازه نابودي جهازات شکستناپذیر در تاریخ نبرد داونز در تاریخ هلند به اند. جاشویان اسپانیایی کشته یا غرق شدند

انگلستان اهمیت دارد، زیرا به ادعاي اسپانیاییها در مورد تسلط بر دریاها پایان داد، خط حیاتی میان اسپانیا و 

تفوق اسپانیاییها را در ) 1643(مستعمرات آن را قطع کرد، و نظیر پیروزي فرانسویها بر اسپانیاییها در نبرد روکروا 

اسپانیا، که سخت گرفتار جنگ سیساله شده بود، تصمیم گرفت همه چیز را به هلندیها بدهد تا . از میان برد اروپا

در مونستر، نمایندگان اسپانیا عهدنامه وستفالی را امضا کردند  1648ژانویه  30در . بتواند آزادانه با فرانسویها بجنگد

نا بر این عهدنامه، جدایی کامل ایاالت متحده هلند از اسپانیا اعالم ب. در هلند خاتمه دادند)) جنگ هشتاد ساله((و به 

شد، متصرفات آنها مورد قبول قرار گرفت، به کشتیهاي بازرگانی هلندي در هند و هند غربی حق آزادي تجارت داده 

ر بندرهاي همچنین مقرر گشت کشتیهاي تجاري که از طریق رودخانه راین با دریاي شمال رابطه دارند فقط د. شد

بدین ترتیب، طوالنیترین و دلیرانهترین و بیرحمانهترین کشمکشها در راه کسب آزادي خاتمه . هلند لنگر بیندازند

  . یافت

  

فصل هیجدهم

  از روبنس تا رامبران

1555 -1660  

  

I -  مردم فالندر  

ري و هلندي، دو مذهب باعث شگفتی است که در قسمت کوچکی از اروپا مانند هلند دو فرهنگ مختلف نظیر فالند

متضاد نظیر آیین کاتولیک و کالون، دو هنرمند متفاوت از حیث اخالق و روش مانند روبنس و رامبران یا ون دایک و 

این اختالف را نمیتوان معلول زبان دانست، زیرا نیمی از مردم فالندر مانند همه اهالی . هالس وجود داشته باشد

قسمتی از اختالف مذکور ممکن است از نزدیکی هوالند به آلمان . دي سخن میگفتندایاالت متحده هلند به زبان هلن

قسمتی از آن نیز به اتحاد بیشتر اسپانیاي کاتولیک . پروتستان، و نزدیکی فالندر به فرانسه کاتولیک ناشی شده باشد

ي قرون وسطی را به ارث و سلطنتطلب و اشرافی با بروکسل و آنورس مربوط میشود، فالندر مذهب، هنر، و سنتها

شاید هم آفتاب بیشتري که در نواحی جنوبی وجود . برد، در صورتی که هوالند هنوز از خود داراي فرهنگی نبود

داشت مردم را به زندگی شهوانی، به عدم سختگیري در امور اخالقی، و به یک مذهب کاتولیک سهلگیر متمایل 

کن است مردم را به داشتن ایمان محکمتر و صبورانهتري ترغیب حال آنکه مه و دشواریهاي شمال مم ;میساخت

هاي مزاحم و ثروت  آیا میتوان گفت که لشکریان اسپانیا، که در جنوب فاتح شدند، بر اثر وجود رودخانه. کرده باشد

و هلندیها بود که در شمال شکست خوردند هنگامی که ساختن کلیساي جامع بزرگ آنورس با همه تزیینات، نما، 

هاي نوکتیزش به پایان رسید و با همه سر زندگی و مغلطهکاري تجارت، در مجاورت آن رونق یافت، و  مناره

خشم : اما جنگ فرا رسید. کشتیهاي ممالک مختلف در آبهاي آن حرکت میکردند، آن شهر زیبایی و شکوهی داشت

خشم  ;ان به هوالند، آلمان، و انگلستان شدآلوا و دستگاه تفتیش افکار باعث فرار هنرمندان و بازرگانان پروتست
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خشم فرانسویها خون  ;ها و سوختن قصرها شد خشم اسپانیاییها موجب ویرانی خانه ;کالونیها کلیساها را خراب کرد

و محاصره چهارده ماهه توسط فارنزه باعث مرگ کاتولیکها و پروتستانها در نتیجه  ;عده کثیري را بر زمین ریخت

خره، در نتیجه مهاجرت دستهجمعی کاتولیکها و پروتستانها، تجارب آنورس به آمستردام، روتردام، باال. قحطی شد

. هارلم، هامبورگ، لندن، و روان انتقال یافت

بهبود یافتن سریع بعضی از ملتها و شهرها . اما درنده خویی بشر گاهگاه، و بازگشت او به حالت اول همیشگی است

صنعت . صدق میکرد 1579این نکته در مورد فالندر پس از سال . تسالي خاطر است پس از جنگ و ویرانی موجب

باران هنوز آن سرزمین را پرورش میداد، و . هاي توري فالندري هنوز مورد تقاضا بودند بافندگی احیا شد، پارچه

ران ولی با مروت آنورس و بروکسل تحت فرمانروایی مهیندوکها، که خوشگذ. زحمات مردم موجب عظمت دربار میشد

شاید . مردم فالندر به جشنهاي مذهبی و کلیساها و عیدهاي خود پرداختند. بودند، به طرز شگفتانگیزي احیا شدند

روبنس در تابلویی تحت عنوان جشن، که در موزه لوور است، مبالغه کرده باشد، ولی باید گزارشی را که کاردینال 

: وي در این گزارش نوشته است. یلیپ چهارم فرستاد مورد مطالعه قرار دهیمبراي ف 1639اینفانته فردیناند در سال 

. هاي مربوط به جشن به اطراف شهر رفتند جمع کثیري با ارابه. دیروز مردم به اجراي جشن بزرگ خود پرداختند((

عمل کامل  پس از رژه همه به خوردن و نوشیدن پرداختند، و سرانجام همگی مست شدند، زیرا جشن را بدون این

، چند روز در میان تزییناتی که به وسیله )1635(خود کاردینال هنگامی که از اسپانیا به برو کسل آمد .)) نمیدانند

یکی از ایتالیاییها نوشته است که در شهرهاي فالندري . روبنس طراحی شده بود، مورد استقبال مردم قرار گرفت

اي نشاط انگیز بر پا میشدند، و در این ضمن موسیقی، آواز، و پیش از شورش همیشه مجامع، عروسیها، و رقصه

بازیهایی که . همه آن روحیه بر اثر جنگ از میان نرفته بود. آهنگهاي با روح در هر کوچهاي به گوش میخوردند

گاري ها دیده میشدند، و در کلیساها آهنگهایی که روز تصویر آنها به وسیله برو گل کشیده شده است، هنوز در کوچه

  . فالندر وارد درخشانترین عصر خود میشد. باعث شهرت خوانندگان فالندي بود، هنوز طنین میانداختند

II - هنر فالندري  

آلبرت و ایزابل، عالوه بر روبنس، از . دربار و کلیسا، اعیان و شهرنشینان، براي احیاي هنر فالندري مبالغی پرداختند

هاي برو کسل بر اثر  فرشینه. ا مدتی آنورس به صورت مرکز هنري اروپا در آمدت. بسیاري از هنرمندان حمایت کردند

در هلند اشاعه  1541شیشه سازان ونیزي هنر خود را در سال . طرحهاي قهرمانی روبنس برتري سابق را باز یافتند

مرغوب بودن قرنها به وجود آوردند که بعضی از آنها به سبب )) شکنندهاي((دادند، و هنرمندان آن کشور معجزات 

هاي اشیاي متبرك که هنوز در کلیساهاي  فلز کاران اشیاي شگفت انگیزي ساختند، مانند جعبه. باقی ماندهاند

اشراف تجارت پیشه دستور میدادند که اشیایی جهت آنان ساخته شود، در برابر . کاتولیک بلژیک دیده میشوند

ها و عمارات شاهانه میساختند، مانند عمارتی که کورنلیس دو هنرمندان براي تهیه تصویر خود مینشستند، و قصر

هنگامی که آثار هنري کلیساها از میان رفتند، آن اشخاص حامیان ). 15611565( ورینت به افتخار آنورس بر پا کرد 

. ها شدند و از هنرمندان خواستند که با مجسمه و تصویر ایمان را براي مردم مجسم کنند پرشور کارگاه

سمه سازي در اینجا رونقی نداشت و فرانسوا دوکنوا، اهل بروکسل، بیشتر کارهاي خود را در رم انجام داد، و در مج

تنها عده کمی از جهانگردانی که حتما اصرار . آنجا مجسمه عظیم سنت اندرو در داخل کلیساي سان پیترو ساخت

اثر مذکور، که به  ;اثر به دست دو کنوا تهیه شده است را ببیند، میدانند که این)) قدیمترین شارمند بروکسل((دارند

  . فواره مانکن پیس معروف است، مجسمه کودکی از مفرغ را نشان میدهد که در آب شهر ادارار میکند

. ظاهرا هر خانهاي در هلند میبایستی چند تصویر اصلی داشته باشد. اما شماره تابلوهاي فالندري نامحدود است

رمند در صدها کارگاه مشغول ساختن تابلوهایی از اشخاص، دورنماها، جانوران، مواد، خوراکی، نزدیک به هزار هن
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اساطیر، خاندانهاي مقدس، و مناظر مصلوب شدن مسیح بودند و، به عنوان اداي دین مهم خود نسبت به تاریخ هنر، 

در آغاز، . یا روستایی تهیه میکردند تصویرهایی دسته جمعی از کارمندان شهرداري، و تابلوهایی از زندگی خانوادگی

کشتیهاي ایتالیایی هر روز وارد آنورس میشدند، پیشهوران ایتالیایی . این نقاشان تحت تاثیر هنر ایتالیایی قرار داشتند

دکانهایی در آنجا میگشودند، هنرمندان ایتالیایی براي ریشخندکردن میآمدند و براي کشیدن تصویر در آنجا 

اري از نقاشان فالندري براي تحصیل هنر به ایتالیا میرفتند، و بعضی از آنان در این کشور مقیم بسی. میماندند

بدین ترتیب بود که یوستوس سوستر مانس، اهل آنورس، در نظر دوکهاي بزرگ توسکان مقامی ارجمند . میشدند

فلوریس، پس از آنکه مدتی در  فرانس. بعضی از بهترین تصویرهاي قصر پیتی کار این استاد چیره دست است ;یافت

رم نزد میکالنژ شاگردي کرد، در مراجعت خود را علنا عضو کلیساي رم معرفی نمود، از تشریح لذت برد، و رنگ را 

. کارگاه او در آنورس به صورت مرکز و نقطه اعتالي نقاشی فالندري در آمد) 15471570(تا یک نسل . تابع خط کرد

. ا به این میارزد که در موزه آن به تماشاي تصویر عظیم همسر مرد قوشباز بپردازیمتحمل مسافرت به کان تقریب

فرانس از ثروت برخوردار بود، قصري براي خود ساخت، آزادانه پول خرج کرد، شراب نوشید، و در فقر و فاقه جان 

ه عده زیادي از اشراف از هنگامی ک. در میان خانواده بزرگی از نقاشان، کورنلیس دو وس مرد توانایی بود. سپرد

روبنس خواستند که تصویرشان را بکشد، وي جمعی از آنان را نزد وس فرستاد و به آنان اطمینان داد که وي به 

هنوز تصویر کورنلیس و زن و دو دختر زیبایش را در موزه برو کسل . خوبی از عهده سفارشهایشان بر خواهد آمد

دهم عالقه به ایتالیا کمتر شد، و هنرمندان فالندري بر طبق راه و روش ملی به در اواخر قرن شانز. میتوانیم ببینیم

با آنکه در رم کار کرد، در بازگشت به آنورس تابلویی به نام آشپزخانه هلندي و تابلو ) مهین(داوید تنیه . کار پرداختند

اخالف . پسر از پدر استادتر شددیگري به نام جشن روستایی کشید، و هنر خود را طوري به فرزند خود آموخت که 

پیتر برو گل سلسهاي از نقاشان را تشکیل دادند که کارشان کشیدن دورنماهاي محلی و مناظر روستایی بود، مانند 

هایش یان دوم و آمبروز، نبیرهاش ابراهام، و  برو گل، نوه)) مخملین((پسر اوپیتر برو گل دوزخی، پسر دیگرش یان 

بر سر کار بودند، اما اجازه بدهید  1719-1525این عده مدت دو قرن . نام یان باتیست برو گلبعد فرزند ابراهام به 

این هنرمندان از جد با استعداد خود عالقه به مناظر و جشنهاي روستایی را به . که از آنان سخنی به میان نیاوریم

. کشیدند می ارث بردند، و بعضی از آنان زمینه دورنماهاي تابلوهاي روبنس پر کار را

. ها پرداختند ها، دشتها، بیشه هنرمندان هلندي هنر را از حدود کلیسا و صومعه خارج کردند و به کشیدن مناظر خانه

هاي گل را به حضرت مریم هدیه  ها را به طرز زیبایی نشان داد، تصویرهاي حلقه دانیل سگرس جزئیات گلها و میوه

انس سنایدرس با تابلوهاي مهیج و گاهی خونالودي که از مناظر شکار کشیده، فر. کرد، و سرانجام به یسوعیان پیوست

همچنان . گذشته از این، تابلوهاي زیادي از ظروف میوه و گوشت آهو کشیده است. چند موزه را زینت بخشیده است

کنون هیچ کس  تا. روبنس اظهار داشت وي بزرگترین نقاشی است که توانسته است تابلوهایی از جانوران تهیه کند

  . نتوانسته است مانند او بازي نور را بر روي پوست چهار پایان یا پر و بال پرندگان مجسم کند

آدریان براوئر، مانند بروگل، به روستاییان پرداخت و از غذا خوردن، بادهنوشی، آواز خوانی، رقص، ورق بازي، 

گی خود آدریان در سی و دو سالگی نمونه زندگی زند. طاسبازي، دعوا، جشن و خفتن آنان تصویرهایی تهیه کرد

وي مدتی در هارلم نزد هالس شاگردي کرده، و سپس در بیست و یک سالگی به عنوان استاد : بسیاري از کسان بود

اما چون بیش از عایدات خود خرج میکرد، پس از مدت کوتاهی گرفتار . در صنف نقاشان آنورس شرکت جسته بود

پانیاییها، به علتی که اکنون معلوم نیست، او را حبس کرده بودند، و او در زندان در کمال میگویند اس. قرض شد

پس از رهایی از زندان، قروض خود را با فروش تصویرهایی پرداخت که چنان با روح، و از . عیش و نوش گذرانیده بود

به . ابلو و رامبران هشت تابلو او را خریدندلحاظ دقت در نمایاندن بازي نور به اندازهاي عالی بودند که روبنس هفده ت



۴۴٨٨

نظر میرسد که کشاورزان مورد نظر او هرگز احساس خوشبختی نمیکردند، مگر آنکه تحت تاثیر توتون شدید و 

اما براوئر کشاورزي را که پیاله دردست آواز میخواند بر ریاکارحریر پوشی که از . مشروب ارزان قرار گرفته باشند

  . در سی و دو سالگی او را در خارج میخانهاي مرده یافتند 1638در سال . یگفت ترجیح میدادپادشاهی تملق م

هیچ چیز بیش :((یاکوب یوردانس مرد عاقلتري بود که براي تنبیه و عبرت خویش زیر یکی از تصویرهایش نوشته بود

بتوانند، بدون مست شدن، شراب  وي میخواست تصویر مردانی را بکشد که.)) از یک نفر مست به آدمی شباهت ندارد

تولد  1593وي در سال . بنوشند و زنانی که بتوانند جامه ابریشمی خود را با شکوه و جالل به خش خش در آورند

. یافت و تا سن معقول هشتادوپنچ سالگی زیست

ینجا با مردي رو به رو در ا: تصویر او و خانوادهاش را در تابلویی تحت عنوان هنرمند و خانوادهاش میتوانیم ببینیم

و زنی که با وجود یقه  ;میشویم که بلند باال، داراي اعتماد به نفس، زیبا و کامیاب است، و عودي در دست دارد

و دختر کوچک  ;دختري که نزدیک است مانند فالندریها شکفته شود ;چیندار و آهاري تنگ راحت به نظر میرسد

د و مذهبی تسلی بخش دارد به صلیبی که او به گردن آویخته است توجه خوشحالی که در خانهاي آرام زندگی میکن

وي چند تابلو مذهبی کشید، ولی خود او نوع افراد . یوردانس در شصت و دو سالگی به آیین پروتستان در آمد. کنید

آنورس دیده بود هاي  هاي درخشان زنانی را که در خانه و اساطیر را میپسندید تا بتواند سرهاي درشت مردان و سینه

در اینجا در . مجسم کند، چنانکه این موضوع بخوبی از تابلو مشروبات پادشاه یا به طور بهتري در رمزباروري پیداست

و دیو مردان از مشاهده زن عریان زیبایی که فقط ) که توسط سنایدرس دوست یاکوب کشیده شده است(میان میوه 

در فالندر دوره روبنس، یوردانس این نمونه . برخوردار است تعجب میکنیم از دور پیداست، ولی از همه لطافت جوانی

  .ظریف را از کجا پیدا کرد 

III  -1640-1577: روبنس   

، در خانوادهاي که از دیر باز پیشهور بود، دیده به جهان گشود و حرفه نیاکان 1577بزرگترین مرد فالندري در سال 

ادوا به تحصیل حقوق پرداخت، با دختري به نام ماریا پیپلینکس ازدواج پدرش یان روبنس در پ. را در پیش گرفت

پس از آنکه به پیروي از آیین . کرد، و در سی و یک سالگی به عنوان عضو انجمن شهرداري آنورس انتخاب شد

عدا ب. محروم شد، با زن و چهار کودك خویش به کولونی گریخت 1574پروتستان متهم و صریحا از عفو عمومی سال 

به عنوان مشاور قضایی انتخاب شد، و با او زنا کرد و به فرمان ) مطلقه ویلیام، دوك اورانژ(از طرف آن آو ساکس 

در  نوشت،هاي محبت آمیز و سوزناکی براي او  ماریا شوهر خود را بخشید، نامه. ویلیام در دیلنبورگ به زندان افتاد

استخالص او سعی بسیار کرد، و پس از دو سال مشقت در این کار موفق شد و آن هم به شرط آنکه یان در زیگن در 

وي مطابق . به او پیوست و احتماال در آنجا بود که پتر پول متولد شد 1573زنش در سال . وستفالی تحت نظر بماند

 1578سال . که هنوز کودك بود خانودهاش به آیین کاتولیک گرویدمراسم لوتریها غسل تعمید یافت، اما هنگامی 

پس از مرگ او . یان با خانواده خود به کولونی رفت، در آنجا به وکالت دادگستري پرداخت و کارش باال گرفت

. ماریا و کودکانش به آنورس رفتند) 1587(

مدت دو سال .مطالعه و تجربه زیاد را به آن افزود روبنس تازه در پانزده سالگی تعلیمات رسمی خود را آغاز کرد، اما

به عنوان پیشخدمت کنتس اللن در اودنارد گذرانید، و احتماال در آنجا بود که زبان فرانسه و آداب ) 15901591(

مادرش، که عالقه او را به ترسیم مشاهده کرد، او . خوبی را که وجه تمایز او و سایر هنرمندان عصرش شد فرا گرفت

نزد توبیاس فرهخت، سپس نزد آدام فان نورت، و بعد نزد اوتو وانیوس که مردي فرهنگی و داراي بیانی متین بود را 

روبنس، پس از هشت سال شاگردي نزد این استاد ارجمند، در بیست و سه سالگی به ایتالیا رفت تا به . فرستاد

در ونیز یکی از آثار خود را به . تپش وا میداشت بررسی شاهکارهایی بپردازد که شهرت آنها دل هر هنرمندي را به
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بود نشان داد، و پس از مدت کوتاهی در قصر دوك در مانتوا ) دوك مانتوا(مردي که در خدمت و ینچنتسو گونتساگا 

 یکی. دو تابلویی که در آنجا کشید در آن هنگام نیز استادي او را نشان میدادند. به عنوان نقاش دربار به کار پرداخت

از آنها تحت عنوان یوستوس لیپسیوس و شاگردانش بود که جزو شاگردان دانشمند معروف، فیلیپ و برادرش پیر، 

دیگري خودنگارهاي بود که روبنس را در بیست سالگی با سري کم مو، صورتی ریشدار، و قیافهاي  ;دیده میشدند

ك تصویرهایی از روي تابلوها بسازد، و سپس به از آنجا سفري به رم کرد تا براي دو. جسور و هوشیار نشان میدهد

را با هانري چهارم، که حضور نداشت، به چشم ) مدیسی(در این شهر بود که ازدواج ماریا دمدیچی . فلورانس رفت

دوك او را به ماموریتی دیپلماتیک فرستاد و هدایایی  1603در سال . خود دید و بعد تابلویی خیالی از آن کشید

دوك تابلوهایی را که روبنس از روي آثار دیگران کشیده بود به عنوان تابلوهاي . دوك لرما به او سپرد جهت تقدیم به

روبنس در سفر دوم به رم با برادر خود، که . اصلی پذیرفت و این هنرمند به عنوان دیپلمات موفقی به مانتوا بازگشت

یکی از آنها، . کشیدن تابلوهاي فراوانی از قدیسان پرداخت کتابدار کاردینالی بود، براي همیشه در رم اقامت گزید و به

، 1608در سال . که قدیس گرگوریوس در حال پرستش مریم نام دارد، به عقیده خود او نخستین تابلو خوب او بود

پس از آنکه شنید که مادرش بیمار است، شتابان به آنورس بازگشت و از اینکه مادر خود را مرده یافت، بینهایت 

. عشق عاقالنه و صبورانه این زن حالت پر نشاطی به روبنس داده بود که باعث پیشرفت کار او شده بود. تالم شدم

  . همچنین در ایتالیا نکات بسیاري آموخته بود

رنگ پرمایه هنرمندان ونیز، فرسکوهاي دلپذیر جولیورومانو درمانتوا، تصویرهاي اندامهاي زیباي زنان اثر کوردجود در 

ا، هنر کافرانه روم مشرك و مسیحی، آشتی کردن، مسیحیت با شراب و زن و آواز همه اینها وارد خون و هنر پارم

، بقایاي )1609(هنگامی که مهیندوك آلبرت او را در آنورس به عنوان نقاشی درباري به کار گماشت . روبنس شدند

اینکه روبنس طی . ي با هنر ایتالیایی تکمیل شدهنر گوتیک از نقاشی فالندري از میان رفت و پیوستگی هنر فالندر

هشت سال جنگ از هلند دور بوده و در نخستین سال متار که به خدمت گماشته شده بود، معلول قسمتی از عقل 

درست طی دوازده سال بعد بود که آنورس و بروکسل وضع فرهنگی خود را به حال نخست باز . ناخود آگاه بود

طرح اثر او  380تابلو و  1304نویسنده شرح حال او . ن احیاي فرهنگی سهم کوچکی نداشتروبنس در ای. گرداندند

این پر کاري در تاریخ هنر بینظیر است، و تنوع موضوعات . را ذکر میکند، و احتماال آثار دیگري از او مفقود شده است

ست که هیچ سفارشی، هر قدر هم استعداد من طوري ا: ((روبنس نوشته است. و سرعت عمل او هر دو قابل توجهند

وي ظرف بیست و پنچ روز سه تابلو پایین .)) عظیم یا از لحاظ موضوع متنوع باشد، هرگز باعث نگرانی من نمیشود

و ظرف سیزده روز نقاشی تابلو عظیم پرستش پادشاهان را، که . آوردن مسیح از صلیب را براي کلیساي آنورس کشید

فلورن در سال میشد، براي هر  500گذشته از حقوق درباري او، که بالغ بر . انجام رسانید اکنون در موزه لوور است، به

براي دو شاهکاري که ) دالر47000(فلورن  3800اثري نیز دستمزدي دریافت میداشت و پول زیادي میگرفت، مثال 

دستیاران بیشمارش پرداخت البته قسمتی از این مبلغ به . در هر روز) دالر 1250(فلورن  100ذکر کردیم، یعنی 

یان مخملین گلهاي تابلوهاي . میشد، و چندین نفر از آنها به عنوان استاد در صنف هنرمندان نامنویسی کرده بودند

و یان ویلدنس به کشیدن دور نماها و موضوعات فرعی  ;ها را پول دو وس کانیها و میوه ;روبنس را میکشید

هنگام بازگشت از شکار سگی دیده میشود که سر زیباي آن را فرانس سنایدرس  در تابلو موسوم به دیانا. میپرداخت

در مناظر شکاري که در گالریهاي در سدن، مونیخ، و موزه مترپلیتن در نیویورك وجود دارند، نمیدانیم  ;کشیده است

دستیاران خود را به در بعضی موارد روبنس شکلها را میکشید و . سنایدرس و روبنس هر یک چه اندازه کار کردهاند

اما به مشتریهاي خود دقیقا میگفت که تابلوهایی که به آنان فروخته است تا چه اندازه . رنگ کردن آنها میگماشت

  . وي تنها به این وسیله بود که میتوانست از عهده سفارشها بر آید. کار خود او بوده است
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پر کاري و سرعت او گاهی . ي حرفهاي در اقتصاد هلند بودکارگاه او به صورت کارخانهاي در آمد که حاکی از روشها

ارزش آثار او را پایین میآورد، اما کارش تقریبا به اندازهاي به کمال رسید که او به منزله خداي هنر فالندري به شمار 

برانت دختر  ایزابال). 1609(در این هنگام روبنس در خود چندان احساس اطمینان کرد که به فکر ازدواج افتاد . آمد

. مردي از آنورس بود که به وکالت دادگستري اشتغال داشت و جزو اعضاي شهرداري بود

روبنس مدتی در . و بنابراین شایستگی همسري پسر شخصی را داشت که وکیل دادگستري و عضو شهرداري بود

در یکی از تابلوهاي . یان رسیدمنزل پدر زندگی کرد تا آنکه ساختمان خانه قصر مانندش در کنار ترعه واپنز به پا

زنش جامهاي بلند و گشاد، و نیمتنهاي : زیباي او پترو ایزابال را میتوان دید که در اوج خوشبختی اوایل ازدواجند

چهره  ;دست خود را با اعتماد روي دست او گذاشته و گویی او را دارایی خود میداند. تنگ و پر گل در بر دارد

خود روبنس در  ;و بر سرش کاله شهسواري دیده میشود ;ین و آبی او بیرون آمده استمغرورش از میان یقه پرچ

ساق پاهایی نیرومند، ریشی طالیی، و سیمایی زیبا دارد و کالهی لبه دار بر سر  ;کمال مردي و موفقیت است

آورد که روبنس آنها را  ایزابال فقط هفده سال دیگر پس از این تاریخ زندگی کرد، اما کودکانی براي او. گذاشته است

در اینجا این کودك . کودك مومجعد را در موزه کایزر فردریک ببینید ;پرورش داد و تصویرشان را با محبت کشید

بار دیگر او را در تابلو، فرزندان مرد هنرمند میببینیم که به هفتاد سالگی رسیده و . فربه و شاد با کبوتري بازي میکند

  . خوب میتوانست این تصویرها را بکشد تنها یک مرد ;متین است

در همان زمان روبنس اساسا مشرك بود و، بیآنکه خجالت بکشد، بدن بشر، خواه بدن مرد ورزشکار خواه انحناهاي 

از مشخصات فالندر این بود که تصاویر کالسیک و کفر آمیز، یعنی تصاویر بدنهاي . آرام بدن زنان، را دوست میداشت

  . بردند و در این ضمن روحانیان از تعبیرهاي موضوعات مذهبی او لذت می ;دعریان را میپسندی

شاید هم میان آنان تناقضی نمی دید، زیرا  ;روبنس نمیتوانست میان مریم و ونوس یکی را به طور قطعی انتخاب کند

ست، یعنی دستهاي در ستایش ونوس، از موضوع کالسیک بهخوبی استفاده کرده ا. هر دو براي او پول تهیه میکردند

از زنان را در حال میگساري نشان میدهد که محجوبانه آرنج یا زانوي خود را میپوشانند و در آغوش خدایان جنگلی 

اگرچه این موضوعات . و در این ضمن چند کودك پیرامون مجسمه رب النوع عشق میرقصند ;بزمانندي هستند

میروند، ونوسهاي او فاقد خطوط کالسیکند، و نمیتوانند در شمال  کالسیک انعکاسی از اقامت او در ایتالیا به شمار

باید بخورند و بیاشامند تا خود را از باران و مه و سرما محفوظ  ;مانند جنوب با خورشید، هوا، و شراب زندگی کنند

عی در مقابل آب به منزله دفا) خواه انگلیسی خواه اسکاتلندي(گوشت بدن نژاد شمالی مانند ویسکی انگلستان . دارند

ونوس : یکی از تصویرهاي روبنس که سه زن عریان را با شکمهاي برآمده نشان میدهد چنین نام دارد. و هواست

بدین ترتیب )). بدون گوشت آبجو: ((ولی چون روبنس آدم مودبی بود، نخواست بگوید. بدون شراب و نان، سرد است

نامتناسب ندید، زیرا چوپانی را نشان میدهد که میخواهد زنی در تابلو موسوم به چوپان در حال عشقبازي چیزي 

چیزي بد یا خوب، زشت یا زیبا وجود ندارد، فقط محیط آن را به یکی از این صورتها در : بسیار فربه را فریب دهد

ب در تابلو هتکناموس سابینها دو رومی نیرومند را میبینیم که یکی از اسیران زیباي خود را روي اس. میآورد

در تابلو دیانا . حتی در تابلو نتایج جنگ کوششی به منظور الغر نشان دادن افراد به عمل نیامده است. میگذارند

هنگام بازگشت از شکار زنی یونانی و پاکیزه و عفیف را نمیبینیم، بلکه زن خانهدار فالندري را با شانهاي پهن، اندامی 

هایی که روبنس  در بیشه. ر عظیم فقط سگی الغر اندام میتوان دیددر همه آن تصوی. قوي و چهرهاي موقر مییابیم

و چهارگوشه جهان، و همان گونه که )) ایکسیون وهرا((کشیده است عده زیادي دیو مرد فربه میبینیم، مانند تابلو 

د که از انتظار داریم اصل کهکشان فریضهاي مربوط به ستارگان ابر مانند نیست، بلکه خانم فربهی را نشان میده

اما در تابلو االهگان رحمت سه زن میبینیم که نسبتا باریک و خوشاندامند، و در . سینه برجسته خود شیر میدوشد
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یکی از آنان به عنوان زیباترین شکل زن در هنر به  ;داوري پاریس دو نفر از خانمها طبق آخرین مد لباس پوشیدهاند

روبنس در تابلوهاي خود . چیزي بمراتب بیش از گوشت وجود دارد معموال در این تصویرهاي کالسیک. شمار میرود

از قوه تخیل نیرومند خویش استفاده میکرد، و هزاران چیز فرعی به آنها می افزود که با توجهی بیپروا ترسیم شده 

ت، فقط در این تصویرها هیچ اثري از افکار شهوانی نیس. بودند، و رنگ و گرمی و زندگی آنها نظر را جلب میکرد

خود . گذشته از این، هیچ یک از این تابلوها براي تحریک شهوت ساخته نشدهاند. سرزندگی حیوانی وجود دارد

مردم او را شوهري . روبنس، که طبعا نسبت به رنگ و شکل حساسیت داشت، به طوري غیر عادي رفتار کرده است

. یی، زنبازي، یا عشقبازي نهانی نداشته استمیدانستند که هیچ رسوا)) مرد متین و خانواده دوستی((خوب و 

روحانیان فالندر، ایتالیا، و اسپانیا معصومیت نفسپرستی او را تصدیق میکردند و بدون تردید از او میخواستند که 

او نیز خواهش آنان را میپذیرفت، ولی سبک غیرمبتذل خود را . دوباره تصویرهایی از مریم، مسیح، و قدیسان بکشد

را با قوه تخیل بیشتر یا  پادشاهانکدام یک از اسالف بیشمار او توانستند موضوع قدیمی پرستش . یبردبه کار م

مهارت ظریفانه زیادتري مجسم کنند چه کسی جرات میکرد که اساس موضوع را برروي شکم فربه مرد حبشی 

ل به قرمزي بگذارد که با تحقیر به مردان رنگ پریده اطراف خود مینگرد چه کسی باور میکرد قهوهاي رنگ و متمای

که این هنرمند مشرك، که با چشم و قلم مو خیره به زوایا و شکافهاي بدن زن مینگریست، بتواند یسوعیان را دوست 

، و تمرینهایی را که ایگناتیوس لویوالیی داشته باشد، به اجتماعاتی که آنان به احترام مریم تشکیل میدادند بپیوندد

قراردادي با یسوعیان امضا کرد که  1620جهت تهذیب روح با ارائه مناظر جهنم توصیه میکردانجام دهد در مارس 

شروع شده  1614تا پایان آن سال سیونه تصویر بر سقف کلیسایی مجلل به سبک باروك، که ساختمان آن در سال 

 1718ولی تقریال همه آنها در حریق سال  ;ها را کشید و وندایک و دیگران آنها را رنگ زدندروبنس طرح. بود، بکشد

ایگناتیوس مشغول معالجه دیوانه و معجزات : خود روبنس براي محراب بلند آن دو تابلو عمده ساخت. خراب شدند

با وجود این، روبنس فقط به معیار . این هر دو اثر اکنون در موزه هنر تاریخی در وین دیده میشوند. قدیس فرانسیس

شرك او با وجود پارسایی و . رنسانس از مذهب کاتولیک پیروي میکرد، و فقط بر اثر موقعیتی که داشت مسیحی بود

تصویرهایی که از حضرت مریم : روبنس تصاویر مریم و قدیسان را چنان که باید و شاید نمیکشید. ي برقرار ماند

در تابلو مریم در حلقهاي . هستند که مردان را بهتر اداره میکنند تا اینکه خدایی بزایند کشیده است زنان نیرومندي

از گل زنی میبینیم که خدایی را در بر نگرفته، بلکه کودك زیبایی را در آغوش دارد و آلت او را به جهانیان نشان 

مریم نظیر کدبانویی فالندري است در تابلو بازگشت از مصر میبینیم که عیسی کودك مجعدمویی است، و  ;میدهد

. که کاله تازه خود را ضمن گردش یکشنبه در پارك بر سر گذاشته است

عالقه روبنس به تشریح بدن بر موضوع مذهبی غالب آمده ) در کلیساي جامع آنورس(حتی در برافراشتن صلیب 

ربه نیزه هر موضوعی حاکی از در ض. است، چنان که عیسی به صورت ورزشکاري نیرومند است نه خدایی محتضر

زنانی که در  ;عیسی و دزدان به صورت افرادي قوي هیکلند، و هر عضو منقبض آنان به چشم میخورد: تشریح است

پاي صلیب هستند گویی به حالت مخصوصی در برابر هنرمند ایستادهاند، حال آنکه باید از شدت تاثر در حال ضعف 

روبنس الاقل پنج بار با کشیدن صعود مریم به آسمان به . درك نکرده است روبنس موقعیت آن منظره را. باشند

در مشهورترین این تابلوها مریم به نظر بیجان میآید، و افرادي که زنده هستند عبارتند از مریم . جنگ تیسین رفت

ور مهیندوشس بهتر از این، سه تصویري است که به دست. مجدلیه و حواریون وحشتزده در برابر گور خالی مسیح

در تصویر مرکزي، مریم در حالی که از آسمان . ایزابل براي انجمن اخوت سان ایلدفونسو در بروکسل کشیده است

. فرود میآید، جامه مخصوص مراسم قداس را، که مستقیما از بهشت رسیده است، به اسقف اعظم تولدو اهدا میکند

اما در دو تصویر  ;))از شدت عبادت دم بر نمیآورد(( این شخص، که تقدیس شده، سراپا خضوع و خشوع است و
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در اینجا تا مدتی روبنس به تقوا و  ;کناري ایزابل و آلبرت تاجهاي خود را به کنار مینهند و مشغول دعا میشوند

در تابلو قدیس آمبروسیوس و امپراطور تئودوسیوس روبنس توانست قدرت و توانایی . پرهیزگاري جان بخشیده است 

اسقف اعظم میالن، اگر چه جز کشیشان و یک خدمتکار کلیسا سالحی ندارد، با جالل : ا را به بیننده بفهماندکلیس

تمام، امپراطور را، که همراه نگهبانان وحشتانگیز است ولی زیر بار گناهان اعتراف نشده خمیده است، از کلیسا بیرون 

رمیآمد، زیرا مخصوصا چهره آنان به منزله شرح حالشان روبنس عموما از عهده کشیدن تصویر پیرمردان ب. میراند

در این مورد به چهره رئیس . ها دریابد محسوب میشود، و هنرمند تیز بین میتواند اخالق آنان را با مشاهده آن چهره

خانواده در تابلو لوط و خانوادهاش ضمن حرکت از سدوم نگاه کنید، که یکی از زیباترین تابلوهاي روبنس در 

هنگامی که ماري دو مدیسی پیشنهادي به روبنس کرد که به منزله پرسودترین قرارداد عمر او بود، وي . ریکاستام

روبنس قراردادي  1622فوریه  16در . با شوق و ذوق فراوان به موضوعات غیر مذهبی و آمیخته به اساطیر بازگشت

راي یادبود وقایع زندگی ماري و شوهرش هانري منعقد کرد که ظرف چهار سال بیستویک تابلو بزرگ و سه تصویر ب

ملکه از او دعوت کرد که در دربار فرانسه زندگی کند، ولی روبنس بر اثر عقل سلیم ترجیح داد در خانه . چهارم بکشد

س روبن. ماري آنها را پسندید و ریشلیو از آنها تمجید کرد. نه تابلو اول را به پاریس برد 1623در ماه مه . خود بماند

به پایان رسانید، آنها را به پاریس برد، ملکه دستور داد که آنها را در قصر لوکزامبورگ  1624بقیه تابلوها را در سال 

. آن تابلوها را به لوور انتقال دادند و هنوز نوزده تابلو در آنجا اطاقی مخصوص به خود دارند 1802در سال . بیاویزند

که به روبنس جهت کارش پرداختند ) دالر 250000(هاند به بیستهزار کرونی کسانی که آنها را دیده و بررسی کرد

روي هم رفته، این تابلوها عالیترین اثر او به . حسد نخواهند برد) و بدون تردید دستیارانش نیز از آن بهرهمند شدند(

ثار اووید، شکسپیر، و وردي اگر عجله او را در نظر بگیریم و آن داستان باور نکردنی را چنانچه در آ. شمار میآیند

. وجود دارد باور کنیم، خواهیم دید که همه آنها، به استثناي تقوا و پرهیزگاري اتفاقی روبنس، کار این استادند

هاي گرانبها،  روبنس عظمت مراسم درباري و شکوه قدرت سلطنتی را دوست داشت و هرگز از دیدن زنان فربه، جامه

وي نیمی از عمر خود را با خدایان و ربالنوعهاي کالسیک گذرانده بود، و در این . دهاي عالی خسته نمیش و پارچه

هنگام همه این عوامل را در نشان دادن حکایتی دلپذیر، با حوادث ضمنی بسیار، رنگهاي فراوان، و تسلطی کامل بر 

. نی در تاریخ نقاشی در آمدترکیب و طرح جمع کرد، به طوري که آن مجموعه تصویر به صورت اپرا و داستانی قهرما

یکی آنکه به مقامی دیپلماتیک دست پیدا کند، دیگر : براي تکمیل جالل و عظمت روبنس دو عامل دیگر الزم بود

مهیندوشس ایزابل او را مامور کرد که با هوالندیها جهت تجدید  1623در سال . آنکه عنوانی اشرافی به دست آورد

روبنس هم شخصا مایل بود که صلح برقرار شود، زیرا زنش میخواست که از عم . ردمتارکه جنگ مذاکراتی به عمل آو

اگرچه کوششهاي او به ثمر نرسید، اما ایزابل فیلیپ چهارم را بر آن داشت که به او . هلندي خود ثروتی به ارث ببرد

مقصود از سرکار علیه خود (کند  را به او عطا)) نجیبزاده اهل خانه سرکار علیه((، و عنوان )1624(لقبی اشرافی بدهد 

را مامور پذیرایی از سفیران خارجی و )) فرد پست نسبی((بعدا پادشاه به او اعتراض کرد که چرا چنین ). ایزابل است

با وجود این، ایزابل روبنس را سال بعد به مادرید فرستاد . اعزام میدارد)) قضایاي بسیار مهم((براي بحث درباره 

روبنس تعدادي از تابلوهاي خود را با خود برد، . صلح میان فیلیپ چهارم و چارلز اول را فراهم سازد تا زمینه) 1628(

 ;پادشاه عقیده خود را در مورد نسب او تغییر داد و، براي آنکه روبنس تصویر او را بکشد، پنج بار در برابر او نشست

والسکوئز، که در آن وقت . و هنرمند با هم دوست شدنداین د! گویی والسکوئز به اندازه کافی تصویر او را نمیکشید

سرانجام فیلیپ روبنس . بیستونه ساله بود، به روبنس، که پنجاهویک سال داشت، از روي تواضع احترام میگذاشت

هاي ریشلیو، عهدنامه  این هنرمند، علیرغم سفیران و رشوه. را به عنوان سفیر به انگلستان فرستاد)) پست نسب((

سپس چند تصویر کشید، مانند تصویر دوك و دوشس باکینگم و تصویر تامس هاوارد، . ر لندن منعقد کردصلحی د
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بعد از آنکه راه را براي وندایک هموار کرد، با درجهاي از آکسفرد و . ارل آو آروندل با صورت و ریش و سالح عالی او

، و بنابر عادت )1626(ن زنش وفات یافت در این ضمن اولی). 1630مارس (لقبی از چارلز به آنورس بازگشت 

 2800(فلورن  204فالندریها، آیین تدفین با ضیافت پرخرجی برگزار گشت که براي آن هنرمند دیپلمات به مبلغ 

در جامعه فالندري مرگ تقریبا چیز )) خوراك و مشروب و کرایه ظروف رسید((این پول به مصرف . تمام شد) دالر

در پنجاهوسه سالگی با  1630در سال . روبنس از شدت تنهایی به دیپلماسی پرداخت. تجملی پرهزینهاي بود

روبنس به وجود زیبایی در پیرامون خویش نیازمند بود و آن زن . دختري شانزده ساله به نام هلن فورمان ازدواج کرد

. گرمی تسالبخشی داشت که در هنر و رویاهاي او به وفور موجود بود

مانند تصویر او در لباس عروسی، که این زن در : هایی از او در هر جامه و حتی بدون جامه کشیداین هنرمند تصویر

آنجا دستکشی به دست گرفته است و با خوشحالی کاله زیبایی بر سر دارد، و فقط لبانش را در نیمتنهاي از خز 

این تابلو اوج . ر باغشان نشان میدهدبهتر از همه تصویري است که او را با روبنس در حال گردش د. پنهان کرده است

سپس روبنس او را با نخستین طفل، و بعد با دو کودکشان نشان داد و این خود . نقاشی فالندري را میرساند

در اینجا نمیخواهیم از تصویرهایی سخن به میان آوریم که این زن در آنها مانند . مقدمهاي بر کار رنوار به شمار میآید

وي تصویر آلبرت و ایزابل، فرمانروایان محجوب، را . وت انگیز یا مانند مریم محجوبانه جلوه میکندونوس به طرزي شه

این دو . تابلو آن دو را در گالریهاي وین و پیتی، چنانکه احتماال بدان صورت بودند، میتوان دید ;کامال طبیعی کشید

روبنس . مطلوب اسپانیاییها بود حکومت میکردند نفر بر آن سرزمین آشفته با همه، حسن نیتی که متناسب با کمال

در فالندرتیپهاي خوبی از مردانگی و زنانگی یافت، و این موضوع را در تصویر ژان شارل دو کورد و زن زیباي عبوسش 

 و همچنین در تک چهره میخائل اوفوویوس، اسقف سرتوخنبوس، نشان داد و تصویر پر هیبتی از سپینوالي شکست

اما قدرت روبنس در چهرهنگاري نبود، زیرا مانند تیسین اطالعات دقیقی در اختیار . ما به جاي گذاشت ناپذیر براي

 1624بزرگترین تک چهره او تصویري است که در سال . ما نمیگذاشت، و مانند رامبران اعماق را آشکار نمیساخت

هاي طالیی بر سر نهاده است  ه بزرگی با منگولهدر اینجا اورا میبینیم که کال. براي چارلز اول، پادشاه آینده، ساخت

چشمانش نافذ و داراي نگاهی طنز آمیز است، بینی او نوك تیز  ;که فقط پیشانی بزرگ و سر طاس او را نشان میدهد

این تصویر مردي است که : سبیلش سیخ سیخ و ریشش قرمز و زیباست ;و دراز است و ظاهرا با نبوغش تناسب دارد

اما چیزي از آن نیروي حیاتی، از آن لذت جسمانی، و رضاي آرامی که در . د در اوج هنر خویش استبهخوبی میدان

. تصویر خود او با ایزابال برانت دیده میشد باقی نیست، گویی با گذشت روزگار از بین رفته است

سبک بزرگان  روبنس ثروتمند بود و به. فقط شکست است که سریعتر از موفقیت باعث فرسودگی بشر میشود

یک ملک وسیع و  1635در سال . منزل با ارزش او در آنورس یکی از مناظر دیدنی شهر به شمار میآمد. میزیست

فلورن خریداري کرد و به لقب  93000قصر قرون وسطایی در ناحیه ستین، دربیست و نه کیلومتري شهر، به مبلغ 

ارنید، به کشیدن دورنماها میپرداخت، و با دست هنرمند وي تابستانها را در این محل میگذ. لرد ستین ملقب شد

در میان تجمالتش، و با داشتن سه کلفت،، دومهتر، سه اسب، . خود به کشیدن نقاشیهایی از نوع ژانر میپرداخت

زنان، فرزندان، حامیان و . همچنان سخت کار میکرد و سعادت خود را در آغوش خانواده و در کار خود میدانست

آنان که بیش از ما صالحیت . ش او را به خاطر دلسوزي شدید، آرامش روح، و بخشندگیش دوست میداشتنددستیاران

دارند باید خصوصیات فنی هنر او را تجزیه و تحلیل کنند، ولی ما نمیتوانیم آثار او را با اطمینان خاطر نمونه هنر 

 ;ي گرم، و در نشان دادن حرکت زیاد استاد بودوي در به کار بردن رنگها. تصویري به سبک باروك به شمار آوریم

همچنین تخیلی قوي داشت و در تابلوهاي خود تزیینات فراوان به کار میبرد، و این خود بر خالف آرامش کالسیک و 

اما منتقدان به ما میگویند که در میان این آشوب زیبایی، طراحی عالی نیز میتوان یافت، . جلوگیري از فکر و خط بود
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یهاي روبنس باعث رونق مکتب مشهوري از کندهکاري شدند که نقاشیهاي استاد را در اروپاي مسیحی مشهور طراح

از زیر دست روبنس یا از کارگاه او تصویرهاي . ساخت، چنانکه رموندي این کار را با طرحهاي رافائل کرده بود

این عده هدایاي شاهانه با تزییناتی . ه کردندمضحکی بیرون آمدند که فرشینه بافان پاریس و بروکسل از آنها استفاد

ده سال آخر عمر او پیروزي عظیمی بود که در . براي لویی سیزدهم، چارلز اول، و مهیندوشس ایزابل تهیه کردند

تنها برنینی بود که در عالم هنر از لحاظ شهرت به پاي او . نتیجه ضعف جسمانی وي از درخشندگی آن کاسته شد

شاگردان از اطراف و اکناف به سوي . جرئت نمیکرد که تفوق او را در نقاشی مورد تردید قرار دهد هیچ کس. میرسید

از پنج شش دربار، حتی از دربار ستاد هاودر فردریک هانري، از آن سوي خطوط جبهه جنگ، . او روي میآوردند

خ اثر اووید براي شکارگاه او در فیلیپ چهارم از او خواست که مناظري از کتاب مس 1636در . سفارشهایی میرسید

یکی از آنها . کارگاه روبنس پنجاه تصویر جهت یک مجموعه ساخت که سیویک تصویر آن در پرادوست. پرادو بسازد

. به نام داوري پاریس در نظر کاردینال اینفانته فردیناند به منزله بهترین تصویري که روبنس کشیده به شمار آمد

کشید بیشتر بپسندیم، چه نظیر تابلو شلوغی اثر بروگل است که در آن  1636در سال شاید منظره جشنی را که 

خودنگارهاي که روبنس در سن شصت سالگی کشیده است . هیچ زن پیر یا فربهی وجود ندارد که مردي او را نرباید

نوز به خود میبالد، دست در این تابلو مردي را میبینیم که ه: به منزله وجه دیگر این سالهاي پایانی محسوب میشود

خود را روي شمشیرش که عالمت اشرافیت است گذاشته، ولی صورتش الغر و پوستش سست شده، و زیر چشمانش 

وي، در نتیجه ابتال به نقرس، مدت یک ماه  1635در سال . چین افتاده است تصویر دلیرانه و شرافتمندانهاي است

ت او را از کار باز داشت، و دو سال بعد مانع از آن شد که وي بتواند این بیماري مدتی دس 1637در سال . بستري شد

در شصتوسه سالگی، بر اثر  1640مه  30در . هر دو دستش از کار افتادند 1640در حدودسال . نام خود را امضا کند

مردي (( وي همچون کمال مطلوب رنسانس. دوره زندگانی او شگفتانگیز بود. ورم مفاصل و تصلب شریان، درگذشت

با وجود این، توانست با انجام دادن کاري هم در کشور و هم در کارگاه حس جاهطلبی خود را اقناع  ;نبود)) جامع

روبنس مانند لئوناردو داوینچی و میکالنژ مردي جامع نبود، زیرا از خود مجسمهاي باقی نگذاشت و ساختمانی . کند

تصویرهاي مذهبی، میگساري مشرکانه، . زمینهاي به کمال رسیداما در نقاشی در هر . جز خانه خود بر پا نکرد

هاي جنگی، و دورنماها همه  ها، کودکان و پیرمردان، منظره ها، پادشاهان و ملکه ها، زنان عریان و جامه خدایان، االهه

فالندري را از  روبنس نقاشی. گویی این همه از منبع رنگ و شکل پدید آمدهاند. با قلم موي او روي تابلو ظاهر شدند

روبنس عمیقتراز رامبران نبود، ولی از . قید اطاعت نقاشی ایتالیایی رها ساخت، اما نه با شورش، بلکه با جذب و اتحاد

وي از اعماق تاریکی، که در آثار رامبران ظاهر شده بود، احتراز میجست و خورشید، هواي آزاد، رقص، . او جامعتر بود

هنر او . رجیح میداد و با لبخند زدن به جهان دین خود را به بخت بلند خویش ادا میکردنور، و رنگ شور زندگی را ت

هنگامی که نیروي . صداي تندرستی است، چنانکه امروزه صداي ما گاهی حاکی از بیماري در روح افراد یا ملت است

  . شد زیست ما کاهش مییابد، هر قسمت از کتاب روبنس را که بگشاییم، روحمان تازه خواهد

IV - 1641-1599: ون دایک 

به کارگاه او پیوست اعالم  1617جوانی را که در حدود سال آدونیس روبنس، طبق عادت خود، استعداد زودرس 

ن، استاد سنایدرس، آنتونی ون دایک در هشت سالگی به شاگردي هندریک فان بال. داشت و او را تشویق کرد

در شانزده سالگی از خود شاگردانی داشت، در نوزده سالگی استادي مسلم شد، و آن هم نه به عنوان  ;پذیرفته شد

روبنس یکی از آثار نخستین ون دایک را همپایه تابلو دانیال . شاگرد روبنس، بلکه به عنوان دستیاري بسیار مفید

ت، و تابلو گذاشتن تاجی از خار بر سر عیسی را، که ون دایک ساخته بود، دانس) که در آن سال کشیده بود( خود 

در . براي مجموعه شخصی خود نگاه داشت و بعد با اکراه تمام آن را به فیلیپ چهارم، جهت نصب دراسکوریال، داد
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ر رنگ آمیزي و تصویرهاي مذهبی، ون دایک تحت نفوذ دوستانه روبنس قرار گرفت، ولی چون استعداد استاد پیر را د

نشان دادن حرکت نداشت، در همه چیز، به استثناي کشیدن تصویر، از او عقب ماند، در خود نگارهاي که در سال 

وقار، ظرافت، و نوعی : کشیده، خصایصی را نشان داده است که نماینده و محدود کننده نبوغ او بودند()  1615

همکاران هنرمندش خوشحال بودند که مقابل او بنشینند و او تصویر . زیبایی مالیمی که تقریبا شایسته یک مرد نبود

آنان را براي جلوگیري بیشتر از فراموش شدن بکشد، ون دایک تصویرهاي شگفتانگیزي از سنایدرس، دوکنوا، یان 

بان از صفات دوست داشتنی ون دایک یکی آن بود که رقی. ویلدنس، یان دول، گاسپار دوکرایر، و مارتن پپین کشید

این تصویرها در کارگاه روبنس حاکی از روحیه مطبوع رفاقت بودند، که همیشه در قلمرو هنر . خود را دوست داشت

ون دایک با روبنس : ((ارل آروندل نامهاي بدین مضمون از آنورس دریافت داشت 1620در سال . دیده نمیشود

از این رو ارل آن هنرمند جوان را به .)) شوندزندگی میکند و آثارش به اندازه کارهاي استادش مهم شمرده می

لیره از جیمز اول دریافت داشت،  100مستمري ناچیزي به مبلغ . ون دایک به آن کشور رفت. انگلستان دعوت کرد

چند تابلو کشید، و از اینکه پادشاه او را به کشیدن تصویرهایی از روي سایر تابلوها مجبور میکرد به خشم آمد، و از او 

در آنورس وسایل زندگی معشوقه و کودك خود را فراهم . ماه مرخصی گرفت و آن را تا دوازده سال ادامه داد هشت

در آنجا بود که کمال استعداد خود را نشان داد، و تقریبا در هر ). 1621(ساخت، و سپس شتابان به ایتالیا رفت 

زرگ ونیز خیره شد، ولی این عمل به سبب آن نبود که با دقت به آثار هنرمندان ب. توقفی تصویر زیبایی به جاي نهاد

مانند روبنس به بررسی رنگامیزي و حدود استادي آنان بپردازد، بلکه میخواست اسرار چهرهنگاري شاعرانه جورجونه، 

و در رم در منزل کاردینال گوید. از آنجا به بولونیا، فلورانس، رم، و حتی سیسیل رفت. تیسین، و ورونزه را دریابد

رفتار مودبانه او باعث خشم هنرمندان فالندري شد که در . بنتیوولیو اقامت گزید و در عوض تک چهرهاي از او کشید

نامیدند، و چنان روزگار را بر او تلخ کردند که وي با )) شهسوار نقاش((ایتالیا گرسنگی میکشیدند، از این رو او را 

اما در جنووا مقدم او را گرامی داشتند، زیرا مردم آن شهر روبنس . کمال خوشوقتی همراه خانم آروندل به تورن رفت

را از یاد نبرده و شنیده بودند که ون دایک قادر است اشراف را شریف نشان دهد، در تصویر هر کسی او را به صورت 

انند تابلو مارکزا در موزه مترپلیتن نیویورك نمونهاي از این گونه اشراف جنووا دیده میشود، م. شاهزادهاي در آورد

در گالري . دستهایی ظریف دارد) همچنانکه همیشه در آثار ون دایک میتوان دید(دوراتتسو که چهرهاي حساس و 

در برلین و لندن  ;ملی در واشنگتن، تابلو مارکزا بالبی و مارکزا گریمالدي که مغرور و آبستن است دیده میشوند

ون . ق شد که در قصر روسو تابلو مارکزه و مارکزا برینیول سال را نگاه داردجنووا موف. هاي دیگري میتوان دید نمونه

زادگاهش او را از کشیدن ). 1628(دایک در حالی که متمول شده بود و جامهاي زیبا در برداشت، به آنورس بازگشت 

ده کند، از بینظمی ون دایک براي آنکه خود را جهت این عمل آما. تصویر بزرگان به کشیدن تصویر قدیسین واداشت

)) انجمن اخوت یسوعیان ازدواج ناکرده((خویش توبه کرد، ثروت خود را با وصیت به دو خواهر راهبه بخشید، به 

وي در این زمینه نمیتوانست با روبنس رقابت کند، ولی از . پیوست، و به نشان دادن موضوعات مذهبی پرداخت

خشان، که مطابق روش آن استاد بود، احتراز کرد و به تابلوهاي خود زیادهرویهاي فراوان و از کشیدن تصویرهاي در

رنلدز چنین میپنداشت که تابلو مصلوب شدن مسیح اثر ون . قدري از آن ظرافتی را که در ایتالیا آموخته بود بخشید

خواسته باشد دایک محفوظ در کلیساي مالین از بزرگترین نقاشیهاي جهان به شمار میرود، اما ممکن است که رنلدز 

ون دایک تعدادي تصویر کالسیک کشید، و اگر چه زنان بسیاري را . بدین وسیله دین خود را به ون دایک ادا کند

قدرت او همیشه در چهرهنگاري بود و، طی این چهار . تعقیب کرده بود، در نشان دادن بدنهاي عریان مهارت نداشت

باوفا، ژنرال فرنثیسکو دو مونکادا و اسب او، همچنین کنت سال اقامت در آنورس، بارون فیلیپ لوروا، سگی 

این نکته . را تا اندازهاي از فراموش شدن نجات داد) شبیهفالستاف(، وژان دو مونفور )شبیه سوینبورن(رودوکاناکیس 
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ر انگلستان ، که به خاطر چارلز د)شاهزاده زیباي پاالتینا(در مورد زیباترین اثر ون دایک، یعنی تصویر روپرت جوان 

جنگید، نیز صدق میکند، همچنین تک چهره ماریا لویزا دو تاسیس، که در میان لباسهاي پف کرده اطلسی سیاه و 

کشیده ) دوزخی(تصویر سیاهقلمی که ون دایک از پیر بروگل کهین . ابریشمی سفید خود ناپدید شده، فریبندهاند

ا میبینیم که مردي سالخورده است، ولی مانند سایر افراد خاندان در اینجا بروگل ر. نیز مانند سایر آثار او زیباست

. شگفتانگیز خود نیرویی بیپایان دارد

هنگامی که چارلز اول از ون دایک دعوت کرد که بخت خود را دوباره در انگلستان بیازماید، وي تعدادي از این تابلوها 

ناس بود، و از این رو حدس زد که این فالندري خوش اندام چارلز، بر خالف پدر خود، هنر ش. را با خود به آنجا برد

ون دایک به انگلستان رفت و . ممکن است براي او کاري را انجام دهد که والسکوئز براي فیلیپ چهارم انجام میداد

فت ون دایک در این تصویرها ظرا. تصویر پادشاه، ملکه هانریتا ماریا، و فرزندان آنان را براي آیندگان به یادگار گذاشت

از پنچ تابلویی که وي از پادشاه کشید، یکی از همه مشهورتر و در موزه لوور . به طرزي محو ناشدنی به چشم میخورد

در اینجا آن پادشاه بیکفایت را میببینیم که جامه سواري بر تن کرده، یک دست خود را بر کمر نهاده . مضبوط است

اما اسبش را که در میان دو شکار با . ر، و ریشی به سبک ون دایک دارداست، و شمشیري بلند، کالهی حاکی از غرو

در درسدن و تورن تصویرهاي مشابه آن را، که ون دایک از کودکان چارلز . بیصبري انتظار میکشد بیشتر میپسندیم

دعا میکرد چارلز بیش از آنچه ا. در این تابلوها آن کودکان هنوز بیزبان و معصومند. کشیده است، میتوان دید

عالقه او به ون دایک نشان میداد که وي میتواند داراي احساسات صمیمانه باشد، زیرا به او لقب داد، . انساندوست بود

لیره در حق او مقرر کرد، براي هر تابلویی  200هاي گرانقیمتی در لندن و اطراف آن به او بخشید، ساالنه مبلغ  خانه

. را در در بار گرامی داشتاجرت بیشتري به او داد، و مقدمش 

آن هنرمند خوشبخت نیز مطابق با عایدات خود زندگی میکرد، به پوشیدن لباسهاي زیبا عالقه نشان میداد، 

هاي خود را با موسیقی و هنر پر  هاي بسیار بود، و خانه کالسکهاي چهار اسبه داشت، داراي اسبان اصیل و معشوقه

س به دیگران میسپرد، بدین معنی که کشیدن تصویر لباسها را به دستیاران خود اما کارها را بهتر از روبن. میکرد

واگذار میکرد، از روي طرحی که ظرف یک ساعت در یک جلسه کشیده بود تصویري میساخت، و ضمن آنکه 

ز، که از میگویند روزي چارل. ها تابلو تهیه میکرد خورشید از پشت ابر نمایان یا در آن پنهان میشد، از روي منظره

خست پارلمان در عذاب بود، از آن هنرمند معروف پرسید که آیا معنی بیپولی را درك کرده است ون دایک در پاسخ 

هاي خود کیسهاي گشوده  وقتی که انسان براي دوستان خود سفرهاي گسترده و براي معشوقه!بلی، اعلیحضرتا:((گفت

ون دایک اگر گاهگاهی مقروض شد، به سبب نداشتن .)) سددارد، پس از مدت کوتاهی به ته صندوق پول خود میر

نیمی از اشراف انگلستان پشت سرهم منتظر بودند که او تصویرشان را بکشد، مانند جیمز استوارت . حامی نبود

و تامس و نتورث، ارل آوستر فرد  ;لرد داربی و خانوادهاش ;رابرت ریچ، ارل آو واریک ;لنکس، که مثل سگش زیبا بود

گذشته از اینها، تصویر . شاعران نیز، مانند کرو، کیلیگریو، و ساکلینگ بینصیب نماندند. تقدیر را به مبارزه میطلبدکه 

ون دایک در . پار سالخورده را میتوان دید که ادعا میکرد صدوپنجاه سال دارد، و این طور هم به نظر میرسید

لطف و وقاري هستند که در چهره لردها میدید، ولو آنکه این  انگلستان سیصد تابلو ساخت که تقریبا همه آنها داراي

. دو صفت در صاحبان این تصویرها وجود نداشتند

هاي مشهور اسکاتلند  ازدواج ارزانتر خواهد بود، و به ون دایک کمک کرد تا با خانم ماري روثون، که از خانواده

 شید، اما تصویر مذکور با چهرهاي دوست داشتنی که از این هنرمند تصویر زیبایی از عروس خود ک. بود،ازدواج کند

در این تابلو وي داراي مویی مجعد، چشمانی نافذ، . خود کشید، و همه کس آن را میشناسد، قابل مقایسه نیست

آیا ون دایک خود . سیمایی ظریف، و ریشی قیچی شده است، و زنجیر طالییاش نشان میدهد که از شهسواران است
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آنچه بود کشیده است اگر چنین باشد، فایدهاي نداشته است، زیرا تندرستی او در نتیجه افراط کاري مختل را بهتر از 

وي از آنجا که نمیخواست او را به سبب چهرهنگاریهایش به یاد بیاورند، از چارلز تقاضا کرد به او . شده بوده است

ون . تاریخی بکشد، اما چارلز با کیسه تهی زندگی میکرد اجازه دهد که بر دیوارهاي تاالر پذیرایی در وایتهال مناظري

لویی سیزدهم ). 1640(دایک به امید دریافت سفارشی براي کشیدن تصویرهایی در گراند گالري لوور به پاریس رفت 

پوسن را براي آن کار برگزیده بود، و هنگامی که پوسن از انجام دادن این سفارش دست برداشت، دیگر فرصتی براي 

ون دایک یازده روز پس از . ن دایک باقی نمانده بود، زیرا بیمار شد، و براي دیدن زن آبستن خود به لندن شتافتو

  . ، و در این وقت هنوز چهل و دو سال بیش نداشت)1641(آنکه زنش دختري زایید، در گذشت 

. اثیر او در انگلستان بسیار بودون دایک مکتبی تاسیس نکرد و در هنر قاره اروپا تاثیري به جاي نگذاشت، اما ت

نقاشان محلی، مانند ویلیام دابسن، رابرت واکر، و سمیوئل کوپر، کوشیدند که از سبک تملق آمیز و پرسود او تقلید 

کنند، و هنگامی که رنلدز و گینز بره تعداد زیادي تابلو کشیدند، میراث ون دایک بود که آن مکتب و آن انگیزه را به 

وي به سبب عجله نمیتوانست در اعماق روحها رسوخ کند، و . هره نگاریهاي ون دایک عمیق نبودندچ. وجود آورد

کولیرهایی که پیرامون چارلز اول بودند به داشتن آداب مهذب مشهور بودند، . گاهی از حد چهرهنگاري فراتر نمیرفت

ي از شرحهاي اغراق آمیزي که درباره اما احتمال اینکه همه آنان به شاعران شباهت داشتهاند کم است، و مقدار

منصفانه نیست که از چنین جوان . طرفداري دلیرانه آنان از پادشاه وجود دارد ممکن است بر اثر قلم ون دایک باشد

ظریف و خوشبختی همان زیست روبنس، یا عمق رامبران را انتظار داشته باشیم، اما همچنان این تصویرهاي 

  . یسی را در میراث خود به منزله اشیاي کوچک و گرانبهایی میدانیمجنووایی، فالندري، و انگل

V -  اقتصاد هلند

! میان آن لردهاي عطرزده انگلیسی و شهرنشینان تنومند و پر طاقت هارلم، الهه، و آمستردام چه تفاوتی وجود دارد

زندگی در آنجا، به  ;ز خشکیهلند به منزله دنیاي بیمانندي است در پشت سدها، و بیشتر جهانی از آب است تا ا

در تاریخ . جاي آنکه صرف سلحشوري و کارهاي درباري شود، مصروف کشتیرانی و امور تهور آمیز بازرگانی میگردد

همچنین در تاریخ فرهنگی . اقتصادي بهندرت موضوعی را میتوان یافت که از ارتقاي هلندیها شگفت انگیزتر باشد

ایاالت . دازه تسلی بخش باشد که این ثروت ظرف مدت کوتاهی مصروف هنر شودموضوعی وجود ندارد که تا این ان

در حدود سه میلیون نفر جمعیت داشتند، که فقط نیمی از این عده به کشاورزي  1600متحده هلند در سال 

ینی نیمی از آنها در شهرها میزیستند، و قسمت اعظم زمینها در دست مالکان شهرنش 1623تا سال . مشغول بودند

  . بود که منافع تجاري را مصروف امور کشاورزي میکردند و امیدوار بودند که بدان وسیله آن منافع را مشروع سازند

سدهایی میساختند : هلندیها، در نتیجه فعالیت و مهارت خویش، حتی در کشاورزي از سایر اروپاییان پیش افتادند

هایی تعبیه میکردند که باعث رونق کشتزارها و تجارت  رعهکه قسمتهایی از اراضی را از دریا پس میگرفتند، ت

میشدند، در گلکاري حداکثر استفاده را میبردند، و اراضی وسیعی را صرف پرورش دام میکردند، به طوري که گلکاري 

گذشته از اینها، مهندسان هلندي در اواخر قرن شانزدهم آسیاي بادي را تکمیل . متمم دامپروري به شمار میآمد

هنوز نیمی از صنایع دستی بودند، اما در استخراج معادن و . کردند، همچنانکه نقاشان هلندي آن را وارد هنر ساختند

. استعمال فلزات، پارچه بافی، تصفیه شکر، آبجو سازي، صنعت هلند به حد وسیعتر، پرسودتر، ولی پرزحمتتري رسید

کشتی سازي صنعت . د عازم صید شاهماهی میشدندکشتی ماهیگیري دو دکلی از بندرهاي هلن 1500هر سال 

شانزده هزار فروند کشتی، که هر ) 16091621(هلندیها ضمن متارکه جنگ با اسپانیا . عمدهاي به شمار میرفت

فروند تقریبا پنجاه و هفت تن ظرفیت، و مجموعا صد و شصت هزار جاشو داشت، به خارج فرستادند، و این خود به 

  . هایی بود که انگلستان و اسپانیا و فرانسه روي هم رفته به خارج فرستاده بودندمراتب بیش از کشتی
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ناخدایان هلندي، که مشتاق یافتن بازارهاي تجاري و مواد خام بودند، در دریاهایی که هنوز نقشه آنها در دست نبود 

دند، با وجود یخ قطب شمال، ، بازرگانان هلندي در آرخانگلسک مستقر ش1584در سال . به دریانوردي میپرداختند

فلورن  000,25به چین را کشف کنند، و بدان وسیله جایزهاي به مبلغ )) گذرگاه شمال شرق((بیهوده کوشیدند که 

هاي جدید مجمع الجزایر سپیتزبرگ، نامهاي هلندي  در نقشه. را، که حکومت هلند پیشنهاد کرد بود، به دست آورند

هاي زمستان جان خود را روي یخهاي نووایا  دازند که در آنها ویلم بارنتس در یکی از ماهما را به یاد مسافرتهایی میان

هاي ساحل طالي گینه در آفریقا کشتی  هلندیهاي متهور در رودخانه 1593در سال ). 1697(زملیا از دست داد 

. راندند، با بومیان دوستی ریختند، و روابط تجاري برقرار کردند

گانان هلندي محصوالت شرقی را در باراندازهاي لیسبون میخریدند تا آنها را در شمال اروپا بازر 1581تا سال 

اما در آن سال فیلیپ دوم، پس از تصرف پرتغال، تجارت با هلندیها را ممنوع کرد، و آنان نیز تصمیم . بفروشند

پرتغال گریخته بودند، یا اخالف آنان،  کلیمیانی که از اسپانیا و. گرفتند که خود به هندوستان و خاور دور سفر کنند

در سال . اطالعات فراوانی درباره مراکز تجاري پرتغالیها در مشرق داشتند، و هلندیها از این اطالعات استفاده کردند

، بازرگانان هلندي، حتی ضمن جنگ با اسپانیا، از تنگه جبل طارق گذشتند، پس از مدت کوتاهی با ایتالیاییها 1590

آنگاه به قسطنطنیه راه یافتند، . ا عربها به دادوستد پرداختند، و اختالفات مذهبی را نادیده گرفتندو سپس ب

عهدنامهاي با سلطان بستند، کاالهاي خود را به ترکان عثمانی و به ایرانیان، که دشمن این ملت بودند، فروختند، و از 

ن، در راس قوایی از دماغه امید نیک و ماداگاسکار کورنلیس دهوتم 1595در سال . آنجا به هندوستان رو نهادند

کمپانی  1601در . ، شصت و پنج کشتی به هند رفتند و بازگشتند1602تا سال . گذشت و به جزایر هند شرقی رفت

و این مبلغ چهل و چهار بار بیش از سرمایه کمپانی هند  ;فلورن تشکیل یافت 6600000هند شرقی با سرمایه 

با ژاپن، و در سال  1610بازرگانان هلندي در سال . د که سه سال پیش از آن تشکیل شده بودشرقی انگلیسی بو

در یک . بر فرمز مسلط شدند 1623بر جزایر ادویه در سال  1615در سال  ;با سیام روابط تجاري برقرار کردند 1613

کارتا، که باتاویا میخواندند و پایتخت ها تشکیل دهند و آن را از جا نسل توانستند امپراطوري بزرگی مرکب از جزیره

  . جاوه بود، اداره میکردند

فلفل را از جزایر ادویه . شرکت در آن عهد به طور متوسط ساالنه بیست و دو در صد نفع به سهامداران میپرداخت

را به منزله یکی هلندیها، که جهان . حمل میکرد و در اروپا، به مبلغی که ده برابر خرید آن از بومیان بود، میفروخت

 1609در سال . از ایاالت خود میدانستند، کشتیهایی براي یافتن راهی به چین از گذرگاه شمال غرب اعزام داشتند

. ناخدایی انگلیسی به نام هنري هودسن را براي کشف رودخانهاي که بعدها به اسم او نامیده شد استخدام کردند

مستعمره هلند جدید، شامل ایاالت کنونی  1626در . را تشکیل دادنددوازده سال بعد، کمپانی هند غربی هلندي 

را برابر ) مانهاتن(آمستردام جدید 1626در . کونکتیکت، نیویورك، نیوجرزي، پنسیلوانیا، و دالور، را تشکیل دادند

میکردند و هنگامی که این سرزمینها را به سرعت پاك . دالر از سرخپوستان خریدند 24اشیاي کم بهایی به مبلغ 

مستملکات دیگر هلند ). 1664(توسعه میدادند، متصرفات آنان در شمال امریکا، بر اثر جنگ، به دست انگلیسیها افتاد

تنها سورینام تحت عنوان گویان در دست هلندیها باقی . در امریکاي جنوبی به تصرف اسپانیاییها و پرتغالیها در آمدند

زیانها، در تجارت هلندیها در اروپا سهیم بود و به بازرگانان آن کشور پایهاي مالی  امپراطوري هلند، با وجود این. ماند

در طی نیمه اول قرن هفدهم، رهبري . هاي مجلل و توجه به هنر را به آن ارزانی داشت جهت قدرت سیاسی، خانه

سر والتر . تباع سایر کشورها بودتجاري اروپا با ایاالت متحده هلند، و عایدي سرانه اهالی آنها بیش از عایدي سرانه ا

) 1618(یکی از سفیران ونیز . رالی از برتري هلندیها بر انگلیسیها از لحاظ فعالیت تجاري و آسایش به وحشت افتاد

عقیده داشت که همه اهالی هلند در رفاه زندگی میکنند، اما شاید از وضع طبقات پایین، که رامبران از فقر و فاقه 
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بعضی از آنان با فروش  ;در هلند اشخاص میلیونر به وفور یافت میشدند. اهی داشت، زیاد مطلع نبودآنان به خوبی آگ

و چنین افرادي در کمال جدیت میکوشیدند که از . کاالهاي پست به نیروي زمینی و دریایی هلند ثروتها اندوختند

میآمد که تجارت آن از راه دریا به مراتب با بیشتر ثروت هلند از ایالت هوالند به دست . استقرار صلح جلوگیري کنند

در هوالند چند شهر مانند روتردام، الهه، هارلم، و اوترشت داراي طبقهاي . رونقتر از سایر ایاالت شمالی بود

افزایش جمعیت آن به خوبی این . شهرنشین و مرفه بودند، ولی هیچ یک از آنها نمیتوانستند با آمستردام رقابت کنند

بازرگانان و پیشهوران و . 1620، و سیصد هزار نفر در سال 1590هفتاد و پنج هزار نفر در سال : میرساند موضوع را

، کلیمیهاي آنورس 1576پس از سال . بانکداران از آنورس، که بر اثر جنگ ویران شده بود، به آنجا شتافته بودند

امه دادند الماس تراشان آمستردام هنوز در جهان فعالیت مالی، تجارت، و صنعت جواهرسازي خود را در آمستردام اد

فرمانروایان تجارت پیشه آن شهر آزادي مذهبی را تا حد زیادي برقرار کردند، زیرا تنها بدین وسیله بود . پیشقدمند

تاسیس یافت،  1609در این عصر، بانک آمستردام، که در . که تجارت با پیروان مذاهب مختلف تشویق میشد

  . پول هلندي همه جا مطلوب و مورد اطمینان بود. ان مالی در اروپا به شمار میآمدمهمترین سازم

VI - زندگی و ادبیات در هلند  

رقباي هلندیها آنان را به داشتن روحیه بازاري ناشایست، عالقه شدید به پول در آوردن و رفتار خشنی که گاهگاه 

تاریخنویسان هلندي این اظهارات را با خوشرویی تصدیق . ردندمربوط به اشتغال آنان به امور اقتصادي بود متهم میک

بود بازاري بنامیم زیرا در  اللهبا وجود این، آیا میتوانیم آن فرهنگی را که شیفته پاکیزگی، موسیقی، هنر، و . کردهاند

ادي را از میان برداشت، محیطی معنوي و پر از مباحثه و عقیده به وجود آورد، هر دهکدهاي دبستانی بر پا کرد، بیسو

و آنهمه آزادي فکر، بیان، و مطبوعات را مجاز دانست، به طوري که هلند به صورت پناهگاه بین المللی روحهاي 

یت آن بیشتر، در جهان کشوري یافت نمیشود که آزادي آن کاملتر، امن: ((دکارت میگفت. عاصی و سرکش در آمد

: فرانسوي دیگري چنین نوشت 1660در سال .)) جنایات آن کمتر، و سادگی آداب کهن در آنجا بیش از اینجا باشد

به محض آنکه فرمانروایی بردگان . ... در جهان امروز کشوري نمیتوان یافت که به اندازه هلند از آزادي برخوردار باشد

هرکس میتواند هر زمان که بخواهد از آنجا بیرون برود و هر . ن آزاد میشوندخود را به این کشور میآورد، همه آنا

هیچ اربابی . ها روز و شب، حتی براي کسی که تنها سفر میکند، امن است راه. اندازه پول که مایل است با خود بر دارد

هر کس آزاد . میافتدهیچ کس به سبب مذهب خود در زحمت ن. حق ندارد مستخدمی را بر خالف میل او نگاه دارد

  . است که هر چه دلش میخواهد بگوید، ولو علیه قضات باشد

از مشخصات مردان، شجاعت، . ها منعکس میشد اساس این آزادي نظم و ترتیب بود، و روشنی فکر در پاکیزگی خانه

بع و مطایبه در هر دو جنس مالیمت ط. کوشش، و سر سختی، و از مشخصات زنان، تسلط بر منزل و خانهداري بود

بسیاري از هلندیها پس از تحصیل ثروت مناسبی، دست از کار میکشیدند و خود را وقف . گویی بیپرده دیده میشد

هلندیها از : ((لودوویکو گویتچار دینی نوشته است. موسیقی، و سعادت خانوادگی میکردند گلف،سیاست، ادب، بازي 

میتوانند به دیدن دوستان بروند و  ;زنانشان بینهایت محتاطند، و در نتیجه از آزادي بسیار بر خوردارند. زنا تنفر دارند

همچنین خانهداران خوبی هستند و خانه خود را . ... حتی سفر کنند، بیآنکه شایعه بدي درباره آنان به وجود آید

، که یازده زبان را میخواند و )مینرواهلند(یاري یافت میشدند، مانند ماریا شورمانزنان فرهیخته بس.)) دوست میدارند

اشعار . به هفت زبان تکلم میکرد و مینوشت، در نقاشی و مجسمهسازي دست داشت، و در ریاضیات و فلسفه ماهر بود

را آن چنان ترجمه کرد که مورد این زن کتاب رهایی اورشلیم اثر تاسو . ماریا تسلشاده به اندازه خود او زیبا بودند

همچنین در نقاشی و مجسمهسازي و سیاه قلم کار میکرد، و چنان بهخوبی چنگ . تمجید جهانیان قرار گرفت
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مینواخت و آواز میخواند که چند تن از اشراف، از جمله کنستانتین هویگنس، یوست فان دن فوندل، و گربراندبردرو، 

  . ی او همسر ناخدایی شد و به خانهداري و بچه داري پرداختبه او پیشنهاد ازدواج کردند، ول

عشق به موسیقی حتی بیش از عالقه به هنر عمومیت . مردم هلند هنوز هوش و فضایل و نجابت او را از یاد نبردهاند

ن، و او یان پیترسون سویلینگ، اهل آمستردام، که بزرگترین ارگنواز هلند بود، این فن را به هاینریش شایدما. داشت

با وجود این برتري، تا اندازهاي فساد امور تجاري، . به یوهان آدم راینکن، و او به یوهان سباستیان باخ آموخت

هاي فراوان، عالقه به انواع قمار ، و حتی سفتهبازي در مورد قیمتهاي آینده الله در  میگساري بسیار و روسپیخانه

پیازهاي آن را در اواخر قرن پانزدهم از ایتالیا و جنوب آلمان به هلند . دهارلم مرکز پرورش الله بو. هلند وجود داشت

یکی از دوستداران گل حاضر نشد  1623در سال . در پاریس نیز گل به صورت مد و تشخصی در آمده بود. برده بودند

همه مردم هلند شروع تقریبا  1636در سال . دریافت دارد) سی هزار دالر(فرانک  12000در قبال ده پیاز الله مبلغ 

بورسهاي مخصوصی وجود داشتند که انسان میتوانست در آنها محصوالت الله را . به سفته بازي در تجارت الله کردند

در آن سال، بر اثر حراج ). 1637(ها نیز داراي بحران مالی مخصوص به خود بودند  الله. قبال بخرد یا بفروشد

. فلورن به دست آمد هر که میخواهد، باور کند 90000اه یتیمان، مبلغ صدوبیست پیاز الله به نفع یک پرورشگ

پناهندگان فالندري، فرانسوي، پرتغالی، اسپانیایی و بازرگانان خارجی از نیمی از کشورهاي جهان انواع اقسام 

وترشت، و هاي لیدن، فرانکر، هاردرویک، ا دانشگاه. روشهاي غیر بومی و محرك را وارد این محیط مساعد کردند

یوستوس . گرونینگن از دانشمندانی که شهرت جهانی داشتند دعوت کردند و خود نیز دانشمندانی پروردند

لیپسیوس، ژوزف سکالیژر، دانیل هاینسیوس، ووسیوس همگی در نیمه، اول قرن فعالیت دانشگاه لیدن 

ین مرکز علمی اروپا شناخته شده لیدن به عنوان مشهورتر 1640در سال . در آنجا تدریس میکردند) 15751625(

مطبوعات هلندي . در میان جمعیت ایاالت متحده هلند درجه سواد احتماال بیش از سایر نقاط جهان بود. بود

مجله هفتگی نیوز چاپ لیدن وگازت آمستردام در سراسر اروپا خواننده . نخستین مطبوعات آزاد به شمار میرفتند

مطالب آنها در کمال آزادي چاپ میشوند، در صورتی که مطبوعات در سایر نقاط  داشتند، زیرا همگی میدانستند که

هنگامی که یکی از پادشاهان فرانسه تقاضا کرد که جلو یکی از ناشران هلندي . در این زمان تحت نظارت دولت بودند

  . را بگیرند، با کمال تعجب دریافت که این عمل امکان پذیر نیست

ار بود، ولی بدبختی آنان در این بود که یا به التینی که منسوخ میشد، یا به هلندي که باعث تعداد ادیبان هلند بسی

هلندیها نمیتوانستند زبانشان را مانند نیروي دریایی خود . محدود شدن خوانندگان آثارشان میگشت، چیز مینوشتند

با روح خود را به صورت محملی درك کور نهرت و هندریک شپیگل زبان بومی . به صورت عاملی مشترك درآورند

کورنهرت، که خود هنرمند، نویسنده، سیاستمدار، . ادبی در آوردند، و کوشیدند که آن را از مضافات ناسازگار برهانند

و فیلسوف بود، نخستین و مهمترین شخصیت در شکفتگی آن فرهنگی به شمار میرفت که باعث احترام شورش 

به عنوان منشی شهر هارلم بیانیهاي براي ویلیام دوك اورانژ نوشت، در الهه به  1566وي در سال . سیاسی هلند شد

زندان افتاد، به کلو گریخت، معاش خود را با گراوورسازي به دست آورد، اودیسه و عهد جدید و آثار بوکاتچو و 

فت که مذهب در نتیجه در بازگشت به هلند در راه آزادي مذهب رنج بسیار برد، و چون دریا. سیسرون را ترجمه کرد

مباحثات خونین به صورت ناقصی درآمده است، چشم از آن پوشید، و بدین ترتیب مظهر تاریخ فرهنگی قرن بعد 

کورنهرت به این نتیجه رسید که نمیتواند خدا را بشناسد، و اعتراف کرد که بشر هرگز قادر به درك . شد) هفدهم(

تحت عنوان هنر خوب زیستن پیشنهاد کرد که آیینی بدون الهیات، و وي در کتاب عمده خود . حقیقت نخواهد بود

کورنهرت اتفاقا بر اثر غفلت دشمنان به مرگ طبیعی در . نظامی اخالقی فارغ از عقاید مذهبی برقرار شود

رومر فیشر از . از مشخصات هلند آنکه پیشهوران غالبا ادبیات را با امور مادي خود میآمیختند). 1590(گذشت
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رگانان توانگر آمستردام به هنرمندان جوان کمک کرد، آنها را گرامی داشت، خانه خود را به صورت سالنی نظیر باز

پیتر هوفت قصر . سالنهاي فرانسه درآورد، و شخصا اشعاري سرود که او را به عنوان مارتیالیس هلندي مشهور ساخت

هی براي دوستداران رنسانس هلند درآورد، و در محفل خود را در مویدن در کنار دریاچه زوئیدرزه به صورت پناهگا

خود او در بیست سال آخر عمر تاریخ هلند را به . مویدن شاعران، دانشمندان، پزشکان، دیپلماتها، و ژنرالها را پذیرفت

سیت رشته تحریر درآورد، و سرگذشت شورش هلند را با نثري چنان محکم و زیبا نوشت که هلندیها او را به عنوان تا

یکی از آنان . در میان صد شاعر هلندي سه تن بودند که زبان بومی خود را به ذروه ادبی آن رسانیدند. خود دانستند

به نام یاکوب کاتس، که مدت بیست سال از هوالند مستمري دریافت میداشت، امثال و حکم مشهور را به صورت 

مدت چندین قرن در هر خانواده )) باباکاتس((آثار . ندهاي بامزه توام بود اشعاري مردمپسند درآورد که با قصه

یوست فان دن فوندل بر مصایب و دشمنان خود فایق شد، و در ادب هلند به مقامی ارجمند . باسوادي یافت میشدند

پدرش، که به کالهدوزي اشتغال داشت، به سبب عقاید مخالف غسل تعمید، از آنورس تبعید شد، و یوست در . رسید

خانواده او در آمستردام اقامت گزید، و در آنجا پدر، که در بسیاري از  1597در سال . دیده به جهان گشودکولونی 

یوست آن پیشه را از او به ارث برد، اما اداره دکان را . کارها راه افراط میپیمود، سرانجام دکان جوراب فروشی باز کرد

نی، ایتالیایی، فرانسوي، و آلمانی به جبران تحصیالت رسمی به زن و فرزند خود سپرد، و با آموختن التینی، یونا

وي تحت تاثیر مراسم جالب . هاي پروتستان بودند هاي او علیه مسئله تقدیر و مباحثات فرقه هجو نامه. پرداخت

پس از آنکه شوهر این زن . مذهب کاتولیک قرار گرفت، و شیفته ماریا تسلشاده شد که هم کاتولیک و هم زیبا بود

. ، هر دو شاعر با یکدیگر صمیمانه دوست شدند)1635(و زن فوندل نیز مرد ) 1634(درگذشت 

وي همچنان از دشمنی مذهبی، نیرنگبازي اقتصادي، و فساد . او را در زمره کاتولیکها پذیرفتند 1640در سال 

دکان  1657در سال . فتسیاسی انتقاد کرد، و با تمجید شجاعت و عزت هلند مورد توجه شدید هلندیها قرار گر

پسرش به هند شرقی گریخت، و شاعر براي ارضاي . جوراب فروشی او، بر اثر سو اداره فرزندش، ورشکست شد

سرانجام . طلبکاران دارایی محقر خود را فروخت، و مدت ده سال با منشیگري در یک بنگاه رهنی امرار معاش کرد

  . سال عمر خویش سیزده سال آخر را در آرامش گذرانیددولت او را بازنشسته کرد، و او از نود و دو 

در این زمان جالبترین فرد در ادب هلند کنستانتین هویگنس بود که مانند مردان دوره رنسانس ایتالیا در بسیاري از 

پدرش کریستیان هویگنس منشی شوراي دولتی در الهه بود و فرزندش نیز، به نام کریستیان . هنرها تبحر داشت

در میان این دو، کنستانتین استعداد قابل مالحظهاي را . نس، بعدها بزرگترین دانشمند اروپا در عهد نیوتن شدهویگ

تولد یافت و تحصیالت عمیق خود را  1596وي در الهه در سال . که در آن خانواده وجود داشت به خوبی حفظ کرد

کنستانتین به التینی و هلندي شعر گفت، در ورزشهاي  .در این شهر و در لیدن، آکسفرد، و کیمبریج به پایان رسانید

در بیست و دو سالگی همراه هیئتی دیپلماتیک . قهرمانی بر رقیبان فایق آمد، و موسیقیدان و هنرمند برجستهاي شد

 به انگلستان رفت، در برابر جیمز اول عود نواخت، و شیفته جان دان شد و اشعار او را بعدها به زبان هلندي ترجمه

در بیست و سه سالگی به ماموریتی سیاسی به ونیز رفت، و در مراجعت با صعود از بلندترین میله روي کلیساي . کرد

و در سال  ;به ترتیب منشی چند ستاد هاودر شد 1625در سال . ستراسبورگ نزدیک بود جان خود را از دست بدهد

ین جلد شعر انتشار داد که در زیبایی سبک و در این ضمن چند. به عضویت هیئت مشاوران دولتی درآمد 1630

به منزله پایان درخشانترین دوره تاریخی هلند ) 1687(مرگ او در نود سالگی  ;لطافت احساسات ممتاز بودند

  .محسوب میشود
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VII - هنر هلند  

و به منظور پروتستانهاي هلندي احساس میکردند که معماري و تزیینات قرون وسطایی کلیسا وسایل تلقین هستند 

و به این نتیجه رسیدند که خدا را با دعا و موعظه و نه  ;جاویدان ساختن افسانه و جلوگیري از فکر به وجود آمدهاند

از این رو، مهندسان در ساختن کلیساها تنها به . با هنر بپرستند، و در مراسم مذهبی خود فقط آواز را باقی گذاشتند

در قرن . یکها کلیساي قابل تذکاري در ایاالت متحده هلند بر جاي نگذاشتندحتی کاتول. سادگی محض توجه کردند

  . شانزدهم بازرگانان ماوراي بحار نقشه گنبدهاي پیازي شکل را احتماال از سوریه و مصر با خود آوردند

ي هلند بر معمار. هاي باروك هنر اروپاي مرکزي شد این سبک از هلند و روسیه به آلمان سرایت کرد و از جنبه

آنان قبل از همه چیز ساختمانهاي ستبري میساختند که تقریبا همگی مشابه . پیشهوران تسلط داشتند، نه روحانیان

. بودند و باعث حسادت نمیشدند، و مانند قصرهاي فلورانس تولید رعب و وحشت نمیکردند

نان زینت و تفاخر بیشتري وجود در ساختمانهاي غیر مذهبی آ. تجمل و هنر همه در داخل بود و در باغهاي گل

لیون د کاي در ساختمان عمارت شهرداري لیدن سبکهاي فرانسوي، آلمانی، و رنسانس را به صورت متناسب . داشت

عمارت صنف قصابان در هارلم، که توسط این شخص ساخته شده است، مانند کلیساهاي . و جالبی به کار برد

عمارت شهرداري در الهه نشان میدهد که سبک کالسیک در هلند . استگوتیک، مغرورانه سر به آسمان افراشته 

در این عصر، میکالنژ هلند در معماري و مجسمهسازي هندریک دکایزر بود که در بیست و نه . کامال بومی شده است

 وي در آنجا طرح وستر کرك، ساختمان بورس، و عمارات هند شرقی را). 1549(سالگی مهندس شهر آمستردام شد 

در دلفت عمارت شهرداري و بنایی به یادبود ویلیام اول برپا کرد، و در . به سبک رنسانس ایتالیایی و هلندي کشید

این مجسمه در میان . در روتردام شاهکار خود یعنی مجسمه باشکوه اراسموس را از مفرغ ساخت 1627سال 

تعدادي از زیباترین ساختمانهاي هلند و . تهاي ناشی از جنگ جهانی دوم مدت چند سال سالم و آرام نشس خرابه

  . متعلق به این دوره در آن فاجعه از میان رفتند

در روتردام و دلفت، سفالسازي صنعتی بود که در نتیجه خوش . در میان هنرهاي کوچک، کوزهگري رونقی داشت

در حدود . ي معمول سازددلفت موفق شد که اشیاي بدل چینی خود را در هر خانها. سلیقگی به صورت هنر درآمد

، مدت کوتاهی پس از آغاز روابط تجاري هلند با مشرق، کوزه گران دلفت شروع به تقلید از آالت چینی 1610سال 

  . کردند و نوعی چینی آبی به نام چینی هلندي ساختند

هنري تا این اندازه قبول در هیچ دورهاي از تاریخ، حتی در دوره رنسانس ایتالیا، . تنها هنر عمده در هلند نقاشی بود

. پانزده هزار تابلو هلندي ذکر شده است 1700- 1580عام نیافته است، زیرا در کاتالوگ هنري مربوط به سالهاي 

سبک ایتالیایی بر هنر فالندري غلبه داشت، اما در ایاالت شمالی مقاومت موفقیت آمیز مردم در برابر قدرت اسپانیا 

فقط نیازمند ثروت ناشی از تجارت ماوراي )) انفجاري فرهنگی((آورد که براي تولید روحیه و غروري ملی به وجود 

از آنجا که روحانیان و اشراف دیگر تقریبا کمکی به هنرمندان نمیکردند، هنر وارد مراحل تازهاي شد، یعنی . بحار بود

شهرداران، وکالي دادگستري، حامیان جدید عبارت بودند از بازرگانان، . وقف واقعگرایی و امور خانوادگی شد

از این رو عکسها و تصویرهاي دسته جمعی و تابلوهاي . ها ها، صنفها، بخشها، بیمارستانها، و حتی نوانخانه اتحادیه

تقریبا هر شهر هلند مکتبی از هنرمندان مخصوص به خود داشت که تحت . مربوط به زندگی روزانه به وجود آمدند

افراد سادهاي . انند شهرهاي هارلم، لیدن، اوترشت، آمستردام، دوردرخت، دلفت، و الههحمایت افراد محلی بودند، م

هاي خود را با تابلوهایی که گاهی  که اگر در سایر کشورها بودند آثار هنري را تنها در کلیسا میدیدند، در اینجا خانه

 7500(فلورن  600ابلو اثر فرمر به مبلغ به بهایی گزاف خریداري میشدند میآراستند، چنانکه نانوایی با خرید یک ت

کشیدن تصویرهاي : جدایی نقاشی از امور مذهبی تقریبا به حد کمال رسید. ذوق و سلیقه خود را نشان داد) دالر
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. واقعگرایی پیشرفت کرد. قدیسان منسوخ شد، و جاي آنان را بازرگانان گرفتند، و خانه و دشت بر کلیسا فایق آمد

برابر نقاش مینشست از او میخواست که به تصویر او و زنش قدري جنبه خیالی بدهد، اما سدها و بورژوایی که در 

ها، کشتیهاي بادي و باراندازهاي پرهمهمه به طرز مطبوعی بر روي  هاي شن ساحلی، آسیاهاي بادي و کلبه توده

که یک قرن قبل ممکن بود تابلوهایی از هایی  در خانه. دیوارها خاطره اشیاي واقعی و معمولی را زنده نگاه میداشتند

ها،  شهیدان مقدس و قهرمانان تاریخی یا خدایان مشرکان دیده شود، تصویر میگساران بشاش، باده نوشان، میخانه

در آن آب و هواي مرطوب و با آن . تصویر زنان عریان از رواج افتاده بود. حتی زنان روسپی باعث مسرت میشد

آیین زیبادوستی و ظرافت و وقار ایتالیایی در این محیط جدید، که از هنر . لذت نمیبخشید اندامهاي ستبر، عریانی

. چیزي جز نشان دادن زندگی روزانه و مناظر عادي توقع نداشت، بیمورد بود

 ملتی که تا آن اندازه شیفته و فریفته نقاشی بود یک جنبه غم انگیز داشت، بدین معنی که هنرمندانش بیشتر در فقر

در فالندر شخص مهیندوك، خاوندها، واسقفها به هنرمندان برگزیده خویش . و فاقه میزیستند و مورد احترام نبودند

اما در هوالند نقاشان با یکدیگر رقابت میکردند و تابلوهاي خود را براي فروش در بازار . دستمزد کافی میدادند

ست مشتري میرسیدند که میدانستند چگونه ارزان بخرند و آثار آنان بیشتر توسط دالالنی به د ;مشترك میساختند

رامبران در اوج : هنرمندان هلندي به ندرت قیمتهاي باالیی براي تابلوهایشان به دست میآوردند. گران بفروشند

گیلدر براي منظره  600گیلدر براي تابلو پاسدار شبانه دریافت داشت، و یان وان گوین فقط  1600شهرت خود تنها 

گیلدر کشید، و ایساك فان  27یان ستین سه تابلو در قبال . هه و مبالغی کمتر براي بقیه آثار خود به دست آوردال

بسیاري از هنرمندان هلندي مجبور بودند که براي تامین . اوستاده سیزده تابلو خود را به مبلغ مشابهی فروخت

به مالیاتگیري مشغول بود، و ستین مسافرخانه  گوین الله میفروخت، هوبما: معاش خود کار دیگري پیشه کنند

فهرستی از مشاهیر آنان صفحات . تعداد هنرمندان به اندازهاي زیاد بود که آثارشان بازار را اشباع میکرد. داشت

  . بسیاري را پر میکند، و فهرستی از کارهاي نفیس آنان کتابی را شامل میشود

VIII -1666-1580: فرانس هالس 

پدرش در آنجا رئیس دادگاه بخش بود اما، به عللی که معلوم نیست، . دو قرن در هارلم زیسته بودند اجدادش مدت

دیگر خبري از او نداریم، و در این سال  1611تا سال . فرانس در آنورس به دنیا آمد و تا نوزدهسالگی به هارلم نرفت

مدرك . فرانس هالس و زنش آنکه، ثبت شده است است که در بایگانی کلیسایی در هارلم، غسل تعمید هرمان، فرزند

حاکی از آن است که فرانس هالس به سبب آنکه زنش را بدون جهت کتک زده ) 1616(دیگر از یک دادگاه پلیس 

بود دستگیر شده، سخت مورد سرزنش قرار گرفته و به این شرط آزاد شده است که مهربانتر باشد و از دوستان مست 

نه روز . و پنج ماه پس از آن، فرانس با لیزبت رنیرز ازدواج کرد ;ت ماه بعد زنش آنکه در گذشتهف. خود احتراز کند

فرانس تصویر قابل تمجیدي از خود و این زن . بعد این زن اولین کودك از ده بچهاي را که براي او زایید به دنیا آورد

رانس با او زیست و همه تهیدستی و میگساري زنش طی چهل و هفت سال باقی عمر ف. براي ما به یادگار نهاده است

  . وي خصوصیت جالبی نداشت جز اینکه نقاشی بزرگ و مردي خوش مشرب بود. او را تحمل کرد

هنگامی که سی و شش ساله بود به پیروزي بزرگی نایل آمد، زیرا تابلو میهمانی افسران صنف تیراندازي سن یوریس 

دولن مرکز داوطلبانی بود . بود که باعث شهرت هالس شد)) دولن((از تابلوهاي و این تابلو نخستین تصویر . را کشید

که تمرین تیراندازي میکردند، مسابقات و انجمنهایی تشکیل میدادند، و به عنوان سربازان غیرنظامی بخش به شمار 

را بکشد، و هر کدام  گاهگاهی افسران چنین اصنافی به هنرمندي پول میدادند که تصویر دسته جمعی آنان. میآمدند

از آنان اصرار میورزید که جایش در تابلو متناسب با پولی که پرداخته است و همچنین متناسب با درجه آنان تعیین 

بدین ترتیب این افسران را میبینیم که بهترین جامه خود را در بر کرده و در جشنی گرد آمدهاند، و یکی از . شود
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هالس کارمزد خود را به دست آورد، زیرا هر یک از این سرها . ه دست گرفته استآنان پرچم رنگارنگ گروهان را ب

تصویري جداگانه و مهم به شمار میآید و هر کدام از آنها متفاوت است و یک شرح حال و یک شاهکار شناخته 

شید که از دیگر تا یازده سال بعد از چنین سفارشی سخنی نمیشنویم، اما وي در این ضمن تصویرهایی ک. میشود

ماهی فروش که در آنجا نیز سرگذشتی را از چهرهاي میخوانیم، : اشیاي هنري گرانبهاي هلند به شمار میروند، مانند

و سوارکار متبسم، که تجسم اعتماد  ;)این هر دو تابلو در نیویورك هستند(سه تن سرخوش، یونکر رامپ و معشوقش 

. قه پرچین اوست، و تبسمی دارد که مثل لبخند مونالیزا زیرکانه استبه نفس است و همه ثروت او در کت توردار و ی

وي در این تابلو چهرهاي نیرومند و زیبا دارد و از چشمانش . خودنگارهاش را کشید)) 1624((فرانس در این دوره 

کمال و از فرانس با حالتی فرسوده از یک سو آرزومند . پیداست که لباسهاي فاخر و جاه و جالل را خوار میشمرد

. سوي دیگر تشنه باده بود

تابلو دیگري متعلق به گروه دولن کشید، و آن تابلو افسران صنف سن یوریس است که مانند تصویر  1627در سال 

هالس مدتی بعمد از به کار بردن رنگهاي تند دست کشید و رنگهاي دیگري را، که . اول واضح و درخشان نیست

وي تصویر دیگري . هاي خاکستري، و طرحهاي مالیمتر کاربرد، مانند نیمه ته رنگ، سایه استعمال آنها دشوار بود، به

متعلق به همان گروه تابلوها در همان سال و تحت عنوان صنف تیراندازان سنت آدرین کشید که تهرنگهاي مالیم در 

امور کردند که دوباره تصویرشان تیراندازان میبایستی خشنود شده باشند، زیرا هالس را م. آن به کار برده شده است

در این هنگام هنرمند ما رنگهاي سابق را به کار برد و نبوغ خود را در جالب ساختن و منحصر به ). 1633(را بکشد

تابلو دیگري به همان نام، افسران صنف سن یوریس،  1639در سال . فرد نشان دادن هر چهرهاي آشکار ساخت

روي هم رفته تابلوهاي دولن از بهترین تصویرهاي دسته جمعی . ن گروه گم شده استکشید، اما در اینجا فرد در میا

هالس در دوره دوم . به شمار میروند، و حاکی از اهمیت یافتن طبقه متوسط در تاریخ و هنر هلند هستند

است که چهره نگاریهاي قابل تذکاري کشید، مانند میگسار سرخوش، که کالهش به اندازهاي بزرگ ) 16261650(

کسی که روي شن میدود، و مویی آشفته، جامهاي پریشان، و قیافهاي جالب  ;ها را میپوشاند تعداد زیادي از پیاله

و  ;دلقک، که در آمستردام است ;کولی، که تبسم میکند و شکمی برآمده دارد و در موزه لوور مضبوط است ;دارد

گذشته از اینها، هالس در کمال بلوغ تصویري عالی تحت عنوان  .تصویر تفننی بالتازار کویمانز، که در واشنگتن است

هیئت رئیسه بیمارستان سنت الیزابت کشید که به تابلو روساي صنف پارچه فروشان اثر رامبران بسیار شبیه است، و 

  . رامبران این تابلو را بیست و یک سال بعد کشید. با وجود این، با آن فرق دارد

س اگر چه ظاهرا به هنرش زیانی نرسانده است، وضع او را حتی در کشوري که بادهنوشی را میگساریهاي بسیار فران

وي همچنان تصویرهایی میکشید که باعث شهرت هر هنرمند . به منزله ستایشی از شادي میدانست متزلزل ساخت

، بینی عظیم، و چشمانی تصویر دکارت، با ابروانی کشیده ;دیگري میشدند، مانند هیل باب، معروف به جادوگر هارلم

تصویر مرد جوان با کالهی که لبه آن فرو افتاده است، که در سن هشتاد سالگی  ;که از آنها شک و تردید میبارد

  . اما در این ضمن مصیبتهاي بسیاري به او روي آوردند. کشیده است

در سال . ستانی فرستاده شدفرزندش، پیتر، دچار اختالل مشاعر شد و به خرج شهرداري به تیمار 1639در سال 

فرانس تهیدست شده  1650در سال . دختر بزرگ خودسر او بنا به تقاضاي مادرش به کارگاهی سپرده شد 1641

گولدن میخواست، از دستش شکایت کرد و اثاث آن هنرمند را توقیف  200نانواي محل، که از او  1654در سال . بود

ه و شکستهاي شده بود، تقاضا کرد که به او صدقه بدهند، و با این تقاضا هالس، که مرد فرسود 1662در سال . نمود

دو سال بعد شوراي شهر هارلم مستمري ساالنهاي برایش مقرر کرد و دستور داد که بیدرنگ سه بار . موافقت شد

. تورب براي گرم کردن منزلش به او بدهند
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خواستند دو تابلو با نامهاي هیئت رئیسه گداخانه و  از او 1664شاید هم به عنوان صدقه اضافی بود که در سال 

بسیاري . در تابلو اول پیداست که دست هنرمند هشتاد و چهار ساله میلرزیده است. هیئت رئیسه زنان گداخانه بسازد

شده اما در تابلو دوم مهارت دیرین به طرز شگفتانگیزي دوباره ظاهر . ها مبهم و به طور بدي نقاشی شدهاند از قیافه

یعنی پنج پیرزن که در . شان آشکار است در اینجا پنج نفر را میتوان دید که روحیه مطیع قانون آنها از چهره: است

نتیجه وظایف غیرعادي خود فرسوده شدهاند، به خاطر داشتن اصول پیرایشگران موقر و خشن به نظر میآیند، و 

اما از خالل آن سیماهاي عبوس تا اندازهاي محبتی . پیداست که شادیها و نشاطهاي جوانی را از یاد بردهاند

هاي آتش هنرمند به  این تابلوهاي نهایی، که به منزله آخرین شعله. حجبآمیز و نوعی دلسوزي مالل آور میتوان دید

 شمار میآیند، به انضمام تابلوهاي معروف دولن اکنون در موزه فرانس هالس در هارلم، که در محل همان گداخانه بنا

در فقر و فاقه درگذشت، اما نزدیک محراب کلیساي سن بافن در  1664هالس در سال . شده است، مضبوط است

کمال احترام به خاك سپرده شد در شهري که شهرت آن متکی بر مقاومتی طوالنی در برابر دشمن بود و همگی آن 

قرن بعد نام وي تقریبا فراموش شد، و از این تاریخ تا دو . شناختند را به سبب کارهاي بزرگترین فرزندش می

اگر هنر شناسان نام او را ذکر . تابلوهایش به مبلغی ناچیز، در حراجها، به فروش میرفتند یا اصال فروخته نمیشدند

کردهاند به سبب محدودیت نوع کار او بوده است، چنانکه هیچ تابلو مذهبی، هیچ موضوع افسانهاي، هیچ نکته 

همچنین از روش ظاهرا سرسري و عجوالنه او یاد  ;و هیچ تصویر زن عریانی را نکشیده استتاریخی، هیچ منظره 

کردهاند، زیرا هیچ طرح مقدماتی تهیه نکرده، فقط به طرز بد و سریعی رنگهایی به کار برده است که بیننده باید به 

آثار او، که شاید هم اغراق آمیز امروزه تمجید و تحسین از . کمک نظریه و حافظه خود جزئیات آن را تکمیل کند

درخشانترین چهره نگاري ((باشد، جبران آن فراموشی طوالنی را میکند، و منتقدي جوانمرد عقیده دارد که هالس 

جایی که روزگار، یعنی آن قاضی قابل اطمینان، تا این اندازه در داوري خود .)) است که جهان به خود دیده است

  . تمجید و تحسین نباید کاري داشته باشیمتردید نشان میدهد، ما جز 

IX -1669-1606: رامبران

پدرش گریت هارمنس آسیابدار مرفهی بود که لقب فان رین را به نام خود افزود، و . رامبران در لیدن به دنیا آمد

پدرش را  هنرمند ما حتما. بود) رین به هلندي(شاید این عمل بدان علت بود که خانهاش مشرف بر رودخانه راین 

بسیار دوست میداشت، زیرا بیش از یازده بار تصویر او را کشید، مانند تصویري از او با کاله اشرافی و زنجیر، و دیگري 

و در  ;به صورت صراف و سومی به عنوان بزرگزاده اسالو با چهرهاي نیرومند و متناسب که حاکی از شخصیت است

تصویر مادرش را نیز دوازده بار کشیده، و . ي افسرده شده است، میبینیمتصویر او را، در حالی که از پیر 1629سال 

در ریکس موزئوم  ;بهترین تصویر او، پیرزن، در گالري وین است که وي را به صورتی خسته و فرسوده نشان میدهد

ه منونیتها اگر طبق عقیده بعضیها او را از فرق. در آمستردام او را میبینیم که مشغول مطالعه کتاب مقدس است

  . بدانیم، در آن صورت بهتر میتوانیم به تمایل رامبران به کتاب عهد قدیم و به نزدیکی او با کلیمیان پی ببریم

پس از یک سال از . اما با چیز دیگري غیر از فکر و کلمه میاندیشید. رامبران در چهاردهسالگی وارد دانشگاه لیدن شد

وي در این کار چنان . داشت که به او اجازه دهد به آموختن هنر بپردازد تحصیل چشم پوشید و پدر خود را بر آن

او را به عنوان شاگرد نزد پیترالستمان، که در آن هنگام به منزله آپلس عصر به  1623بخوبی پیش رفت که در سال 

کالسیک به کشیدن  الستمان از رم به هوالند بازگشته بود و مانند هنرمندان. شمار میآمد، به آمستردام فرستادند

اما آن جوان بیقرار پس از یک . شاید رامبران از او آموخت که طراحی عالی شود ;طرح درست بسیار اهمیت میداد

وي تقریبا . شتاب از آمستردام به لیدن بازگشت و در صدد برآمد که بر اساس روش خود به نقاشی بپردازد سال به

رامبران . ضوعات بیمعنی و خندهدار یا مناظر زننده و ننگآور را میکشیدطرح و تصویر هر چه را که میدید و حتی مو
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آیینه . تصویر خود را میساخت و این کار را بارها با عالقهاي خاص انجام میداد، و بدین ترتیب هنر خود را پیش میبرد

ز مجموع آثار هر تعداد تصویرهایی که وي از روي قیافه خود کشیده است بیش ا. به صورت مدل نقاشی او درآمد

در میان آنها تابلو زیبایی از سر خود اوست که در الهه . نقاش بزرگی است، و شماره آنها به شصت و دو تابلو میرسد

و موي ) ها ما را زیبا نشان میدهند زیرا تمام آیینه(در اینجا رامبران بیست و سه ساله و طبعا زیباست . وجود دارد

عتنایی جوانان به آداب و قواعد بر روي شانهاش افشان شده، چشمانش نافذ است، و در سرش با بیدقتی و با همان بیا

در حقیقت رامبران تسلط خود را برقرار ساخته . آن میتوان اعتماد به نفس او را نسبت به استعداد مسلمش دریافت

و این خود دستمزد مناسبی فلورن در برابر یکی از تابلوها به او پرداخت،  100خبرهاي مبلغ  1629در سال . بود

براي حریفی جوان در سرزمینی بود که شماره نقاشان آن به اندازه نانوایانش زیاد بودند، ولی مانند آنان از نعمتهاي 

نخستین موضوعاتش، بنا به عقیده خود او و والدینش، از کتاب مقدس اقتباس شدند، مانند . زندگی برخوردار نبودند

 ;ه بر ویرانی اورشلیم، که داراي هاله مرموزي است که تابلوهاي مذهبی رامبران را ممتاز میکندتابلو ارمیا مشغول ندب

از آمستردام به اندازهاي سفارش رسید . و شمعون در هیکل که کامال حاکی از آمادگی براي خدمت به عیسی است

. به آنجا بازگشت و تا پایان عمر در آن شهر زیست 1631که رامبران در سال 

در . رامبران ظرف اولین سال ورود خود یکی از شاهکارهاي جهان، یعنی تابلو درس کالبد شناسی، را به وجود آورد

نیکوالس تولپ، آن جراح برجسته که چهار بار . نقاشی هلندي تا آن زمان تصویر تعدادي تشریح کشیده شده بود

ر حال تدریس تشریح در تاالر صنف جراحان نشان دهد، و شهردار آمستردام شده بود، رامبران را مامور کرد که او را د

آن جراح بدین وسیله میخواست آن تابلو را به . در این مورد هیچ سنتی نشکسته و هیچ گونه بیحیایی نشده بود

را انتخاب )) شاگرد((شاید دکتر تولپ بود که آن هفت . عنوان نمونه استادي خویش به صنف جراحان تقدیم کند

این هفت نفر احتماال شاگرد نبودند، بلکه اشخاصی بودند که در پزشکی یا . او در آن تصویر باشند کرد که با

هایی که بر اثر  رامبران از این موفقیت براي نشان دادن چهره. هاي دیگر به کمال و شهرت رسیده بودند رشته

امناسبی باد کرده است، و دو تن جسدي که در تصویر است به طرز ن. شخصیت و فراست میدرخشیدند استفاده کرد

خود دکتر تولپ موضوع را کامال بآرامی و مانند شخص با تجربه و . از تماشاگران براي آیندگان قیافه گرفتهاند

مطمئنی تلقی میکند، اما آن دو نفر، که از روي سرجسد سرکشیدهاند، به منزله تجسم کنجکاوي و دقت به شمار 

  . هاي چیندار آن اشخاص تخصص رامبران را اعالم میدارد وشت و یقهمیآیند، و بازي نور بر روي گ

و هنرمند ما، که پول در جیب و شور در ) ظرف دو سال چهل سفارش(در این هنگام سفارشهاي بسیاري به او رسید 

ین و ساسکیا وان اویلنبورگ چهرهاي زیبا، چشمانی بشاش، مویی ابریشم). 1634(دل داشت، براي ازدواج آماده شد 

چه چیز دیگري زیباتر از ساسکیا در کاسل میتوانست باشد وي دختر یتیم . زرین، و اندام و ثروتی متناسب داشت

شاید عمش، که خود فروشنده آثار هنري بود، او را ترغیب کرده . وکیل دادگستري ثروتمند و رئیس دادگاه بخش بود

ساسکیا . دو جلسه براي یک پیشنهاد ازدواج کافی بود. نشیندباشد که براي تهیه چهره نگارهاي در برابر رامبران ب

گیلدر با خود آورد، به طوري که آن شخص ورشکسته بعدا به صورت یکی از توانگرترین  000،40جهیزي معادل 

وي علی رغم پولش همسر خوبی شد، زیرا جاذبه نبوغ شوهر خود را تحمل کرد و بارها به او . هنرمندان تاریخ در آمد

همچنین به او اجازه داد که تصویر او . ازه داد که تصویرش را بکشد، اگر چه این عمل تن فربه او را آشکار میساختاج

را لباسهاي عجیب بکشد، چنانکه از مشاهده تابلو گلگون فلورا در لندن یا تابلو فلوراي آرزومند، که در نیویورك است، 

ز رامبران در درسدن میتوان به خوشبختی او پی برد، زیرا وي زن با دیدن تابلویی ا. این موضوع به چشم میخورد

خود را روي زانو گذاشته و تابلو را با لبخند خود روشن کرده است و لیوان بلندي را به شادي نشاطی ناشی از وضع 

. جسمانی و مالی خود بلند کرده است
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وي همچنان تصویرهایی از خود . د آوردشاهکارهاي بسیار به وجو) 16341642(رامبران در این سالهاي خوش 

که در لوور مضبوط است، و در آن او را به صورت مرد زیبا و سرخوشی ) 1634(مانند خودنگارهاش . میکشید

تصویر دیگري از او تحت عنوان افسر وجود دارد . در کالهش جواهر و روي سینهاش زنجیري طالیی است ;میبینیم

تصویر دیگري از او در دست  1635سخیر جهان بر سر گذاشته است، و در سال که در آن کالهی عالی حاکی از ت

وي از آنجا که به شخصیت بیشتر اهمیت میداد تا به . داریم که در آن پرهاي کاله عظیمش سر به آسمان کشیدهاند

به ما مینگرد، و  تابلو پیرزن را کشید که باالي دیوارهاي گالري ملی در لندن با چشم حقارت 1634زیبایی، در سال 

سال بعد تصویر پیرزنی روي صندلی دستهدار را کشید که در . چهره او در آن بر اثر گذشت روزگار چین خورده است

در میان سالخوردگان آمستردام مردي هشتاد ساله را یافت و تصویر او را با عمامه و جامه . نیویورك مضبوط است

  . رقی معروف استگشاد در تابلویی ساخت که به نام مردي ش

به (ها، و کفشهاي تفننی عالقه مند بود، و ما میتوانیم آنها را  رامبران به گردآوري لباس، جواهر، شمشیر، کاله

در اینجا دستکشهاي این شخص توردار، شلوارش ریشهدار، و . در تابلو مارتین دایی ببینیم) استثناي شمشیر

نیز موضوعات مذهبی قدیم را با خلوص نیت جدیدي مصور ساخت، و رامبران در این زمان . کفشهایش پوشش دارند

این تصویرها از لحاظ . ها دیده میشدند هاي کار خود را میان مردان و زنان سالخوردهاي برگزید که در کوچه نمونه

زهاي هیجان فنی به اندازهاي برجسته، از لحاظ به کار رفتن نور به اندازهاي جالب، و از لحاظ شدت احساسات به اندا

قربانی ابراهیم و رفائیل فرشته در حال ترك . انگیزند که هر کدام از آنها را میتوان بهترین اثر آن هنرمند دانست

در این سالهاي پربرکت تابلوهاي مشهوري به قلم رامبران . هاي خوبی در این مورد به شمار میروند طوبیاس نمونه

  . ردي با دستکش که قلم از شرح و توصیف آنها عاجز استساخته شدند، مانند خانمی با بادبزن و م

متر در  65/3(آخرین اثر این دوره، و شاید بزرگترین تصویري که رامبران در عمر خود ساخت، تابلو عظیمی بود 

که به پاسدار شبانه معروف است، ولی به طور مناسبی آن را گروهان شمخالداران سروان کوك نامیدهاند ) متر 25/4

در آن تابلو عظیم هیچ نکته جزئی ناتمام نمانده، هیچ سایه و هیچ نوري بیحساب گذاشته نشده، و از هیچ ). 1642(

در سمت چپش، ستوانی . در وسط، سروان مغرور با جامه قهوهاي و سفید ایستاده است. تضاد رنگی غفلت نشده است

ها برق میزنند، و پرچمهاي دراز تکان  د، نیزهشمشیرها میدرخشن ;با چکمه و کت و کاله زرد طالیی دیده میشود

گروهان از مرکز فرماندهی خود بیرون . در سمت راست، گروه نوازندگان فلوت و طبل زنان قرار دارند. میخوردند

رامبران با هر یک از آن شانزده نفر قراردادي بسته و حاضر شده بود که . میآید و ظاهرا قصد دارد در جشنی رژه برود

فلورن دریافت دارد، بسیاري از آنان احساس میکردند که، در مقابل پول  100ان را بکشد و از هر یک تصویرش

هاي  بعضی از آنان شکایت میکردند که تصویرشان را سایه. مساوي، امتیاز مساوي در آن تابلو به آنان داده نشده است

از آن به . برابر دوستانشان قابل تشخیص نشان دهد بسیار فرا گرفته، و استاد توجهی نداشته است تا تصویرشان را در

اما در سال . بعد کمتر سفارشی براي ساختن تصویر دستهجمعی به کارگاه او رسید و اقبالش به انحطاط گرایید

شاید بخت به او روي آورده باشد، زیرا در آن سال خانه وسیعی در کوچه یودنبردشترایت، که اقامتگاه کلیمیان  1639

فلورن، که مبلغ گزافی بود، خرید و هرگز موفق به پرداخت  000،13وي این خانه را به . د بود، خریداري کردثروتمن

شاید هم قصد داشت که نه تنها خانواده، بلکه شاگردان کارگاه و مجموعه روزافزون اشیاي عتیقه . همه بهاي آن نشد

نکه نیمی از بهاي آن خانه را در سال اول اقامت خود رامبران پس از آ. و کمیاب هنري خود را به آنجا منتقل کند

بقیه را به صورت قرض باقی گذاشت و چون ربح آن را نمیداد، سرانجام آن مبلغ به اندازهاي زیاد شد که او . پرداخت

این زن سه کودك براي او . در این ضمن ساسکیاي محبوب او به تدریج ضعیف میشد. را دچار ورشکستگی کرد

د، ولی هر یک از آنان در کودکی درگذشتند، و تولد پر درد و عاقبت غمانگیزشان عالقه او را به زندگانی زاییده بو
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این کودك زنده ماند، ولی مادرش در سال . پسري آورد که نام او را تیتوس نهادند 1641در سال . تقلیل داده بود

گرفت، به شرط آنکه پس از ازدواج مجدد او  مطابق وصیتنامه او، همه اموالش به رامبران تعلق. درگذشت 1642

آن . یک سال پس از وفات ساسکیان، رامبران تصویر او را از حفظ کشید. باقیمانده میراثش به فرزندش انتقال یابد

رامبران اگر چه خانواده . ضایعه او را پریشان کرد و از آن به بعد چنین به نظر میرسید که از فکر مرگ در عذاب است

. و در این هنگام گوشه عزلت اختیار کرد ;بسیار دوست میداشت،همیشه خلوت را بر مصاحبت ترجیح میداد خود را

در اوقاتی که مشغول نقاشی بود، کسانی را که پیش از تمام شدن تصویرها به دیدن آنها میآمدند از خود میراند و 

کم مطالعه . مهذب و دنیادوستی نبود وي مانند روبنس مرد.)) بوي رنگ براي تندرستی خوب نیست: ((میگفت

در سرزمین خاموش رنگ و سایه و روشنایی، که مانند جهان ادب . میکرد و تقریبا چیزي جز کتاب مقدس نمیخواند

آمدند تا تصویرشان  هنگامی که گروهی نزد او می. متنوع بود ولی با آن تفاوت داشت و منحصر به فرد بود، میزیست

مردم چون دریافتند که . میکرد و براي آنکه سرشان را گرم کند حرفهاي بیمعنی نمیزدرا بکشد، وي مجامله ن

رامبران بر خالف هنرمندان پیشین طرحی از آنان در یک یا دو جلسه نمیکشد تا آن را بعد رنگ کند، بلکه ترجیح 

این رو کمتر به سراغ او  میدهد که تصویرشان را مستقیما روي تابلو بکشد، و این خود مستلزم چند جلسه است، از

گذشته از این، رامبران مانند امپرسیونیستها آنچه را که فکر یا احساس میکرد به روي تابلو میآوررد، و تنها . میآمدند

واقع بودن منزلش در . به آنچه به آنچه میدید قناعت نمیکرد، از این لحاظ نتیجه کار او همیشه رضایتبخش نبود

 1636وي مدتی بود که با بسیاري از کلیمیان طرح دوستی ریخته، و در سال . او نکردمحله کلیمیان کمکی به 

تصویر چهره سبزه افراییم بونوس، پزشک ) 1647(گراووري از منسی بن اسرائیل تهیه کرده بود، و در این هنگام 

ه و ظاهرا مورد توجه آنان رامبران به سبب آنکه تقریبا به وسیله کلیمیان محاط شد. کلیمی، را روي چوب نقاشی کرد

. قرار گرفته بود، موضوعات خود را به طرزي روزافزون در میان کلیمیان اسپانیایی و پرتغالی ساکن آمستردام مییافت

بعضیها خود رامبران را . در آن شهر میزیست، میشناخت 1660تا  1632شاید هم باروخ اسپینوزا را، که از سال 

بعید است، زیرا به آیین پروتستانها غسل تعمید یافته، با این آیین بزرگ شده، و این حدس . کلیمی پنداشتهاند

اما هیچ تعصب آشکاري در مورد مذهب یا نژاد خود نداشت، در تصویرهایی که از  ;سیمایش کامال هلندي بود

از مشاهده رامبران . آمیزي از وضع آنان کامال آگاهی داشته است کلیمیان کشیده، پیداست که به طرز شفقت

نیمی از رنج . پیرمردان کلیمی، که عقلشان از ریششان پیدا بود و در چشمانشان اندوه دیده میشد، مشعوف میگشت

) لندن(، و همچنین در تصویر یک ربی )موزه ارمیتاژ(و عذاب کلیمیان را در چهره مردي که در تابلو یهودي پیراست 

در سال . ز ورشکستگی رامبران او را دلداري داد و کمک مالی کرداین ربی همان شخصی است که پس ا ;میتوان دید

این . ، رامبران به کشیدن تابلو هندریکیه ستوفلس در بستر پرداخت، و چنانکه میبینیم معشوقهاي اختیار کرد1649

، و پس از زن سابقا خدمتکار ساسکیا بود و پس از مرگ او نزد رامبران ماند، در کمال وفاداري از او پرستاري کرد

رامبران او را به زنی نگرفت، زیرا نمیخواست میراث ساسکیا را به دست . چندي او را با گرماي بدن خویش تسلی داد

، این زن نسبتا زیبا و )1652(در ایامی که تصویر هندریکیه را میکشید . تیتوس، که هشت سال بیش نداشت، بسپارد

مدل دو تابلو بت شبع در گرمابه و زنی که به آب  1654ه در سال شاید همو بود ک. داراي چشمانی آرزومند بود

در ماه ژوئیه آن سال روساي کلیساي محلی آن زن . این هر دو تابلو شاهکار رنگ و رسایی هستند. میزند قرار گرفت

اه اکتبر در م. را احضار و او را به جرم زنا سخت مالمت کردند و از شرکت در مراسم آیینهاي مقدس محروم ساختند

. هدریکیه کودکی زایید، رامبران آن کودك را از آن خود دانست و موفق شد که او را بدون خطر غسل تعمید بدهد

با جامه  1658دلیل این ادعا آنکه تصویر او را در سال . هنرمند ما معشوقه خود را به اندازه زن خود دوست میداشت

هندریکیه براي . رهاش آثار محبت و شفقت را آشکار ساختسرخی کشید که با گیسوانش تناسب داشت و در چه
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در موزه مترپلیتن نیویورك او را در چهاردهسالگی . تیتوس، که به صورت جوان زیبایی درمیآمد، نامادري خوبی بود

میبینیم که مانند دختري زیبا با چشمان شگفتانگیز دوره جوانی است که زندگی را درك نکرده است و تحت توجه 

به خوبی نمیتوانیم حدس . همچنین او را در پانزدهسالگی در مجموعه واالس میبینیم. ش کامال در امان نیستپدر

. بزنیم که این پسرتا چه اندازه رامبران را، که در این سال گرفتار خرابی وضع اقتصادي بود، تسلی می داده است

تابلوهاي بزرگ مذهبی او مربوط به این دوره زناکاري بعضی از . رامبران میکوشید که در حدود در آمد خود خرج کند

مانند برکت دادن یعقوب پسران یوسف را، مسیح در کنار چشمه، مسیح و زن ): 16491656(و مقروض بودن است 

رامبران ناچار شروع به . سامري، و فرود آوردن از صلیب، اما در هلند پروتستان موضوعات کلیسایی مورد تقاضا نبود

ابلوهاي کالسیک کرد، ولی تنها در جایی توفیق مییافت که بر تن شکلها لباس میپوشاند، مانند دانائه که کشیدن ت

. وي همچنان تصویرهاي بسیار جالبی از انسان میکشید. زیاد جالب نیست، آتنه، و مارس که در نوع خود بینظیرند

فکر ربوده شده است، و یان سیکس شهردار  چهره نگاره نیکوالئوس بروینینگ گویی لحظهاي است که از زندگی و

  . هلندي است که در کمال قدرت و به بهترین صورت است

مقارن همین اوقات رامبران تصویرهاي بیاسمی کشید که بسیار دقیقند، مانند مرد کالهخود طالیی، سوار لهستانی، و 

رامبران پنجاهساله بود . گی سطحی هستندگذشته از اینها، بسیاري از تصویرها داراي درخشند. کنتوریون کورنلیوس

وي به ندرت بدهیها و طلبکاران خود را در نظر آورده و بیباکانه خانه، آثار هنري، و حتی . که گرفتار مصیبت شد

در این هنگام، که از حمایت هنر دوستان محروم مانده بود و در . سهامی در کمپانی هلندي هند شرقی خریده بود

اطاق یتیمان در  1656در سال . معاش خود را تامین کند، اجبارا خود را گرفتار قرض کردنتیجه نمیتوانست 

آمستردام، به منظور حمایت از تیتوس، خانه و زمینهاي رامبران را به فرزندش منتقل ساخت، و به خود او تا مدتی 

هاي او  اثاث، تابلوها، طرحها، و مجموعه ;در ژوئیه رامبران را ورشکسته اعالم کردند. اجازه داد که در آنجا ساکن باشد

 1657دسامبر  4در . ، ولی درآمد آنها به مراتب کمتر از بدهیش بود)16571658(را با عجله به بهاي خوب فروختند 

او را از خانهاش راندند، و او از خانهاي به خانهاي دیگر میرفت، تا اینکه سرانجام در روز نگراخت در محله یهودیها 

او نیز به اتفاق هندریکیه براي حمایت از . فلورن از دارایی رامبران عاید تیتوس شد 7000در حدود . رداقامت ک

ظاهرا آنان از آن . رامبران تصمیم گرفت که بقیه آثار پدر را، بدون آنکه به دست طلبکارانش بیفتد، بفروش برساند

این همه رنج و عذاب همچنان شاهکار میساخت،  رامبران در میان. هنرمند سالخورده با دلسوزي پرستاري کردند

دالر فروخته شد، یا تصویر شگفتانگیز  400000مانند مردي بر پشت اسب که اخیرا به گالري ملی در لندن به مبلغ 

سر مردي سالخورده که گویی کارل مارکس است و در هشتادسالگی از توهمات خود رها شده است، یا تصویر زنی در 

که تابلویی فوقالعاده با حال و طبیعی است و شاید حاکی از مراسمی مذهبی است که بر طبق آن هر حال ناخنگیري 

وي در این هنگام نیز چند تابلو از خود کشید که بسیار جالب . کس میبایستی بدن خود را قبل از سبت پاکیزه کند

هورتري از او با قیافه خشن و بدن فربه یا تصویر مش ;در درسدن) 1657(توجهند، مانند رامبران با دفترچه طراحی 

در وین، یا تصویر ) 1659(یا تصویر تمام قد او  ;این تابلو در مجموعه فریک در نیویورك مضبوط است). 1658(

بر اثر توجه ) 16601669(رامبران در ده سال آخر عمر ). 1659(دیگري از او، چهره نگران، که در واشنگتن است 

نده ماند، اما خانه او آشفته و کارگاهش کمنور بود، و دستش در نتیجه سالخوردگی و معشوقه و فرزند خود ز

تابلو قدیس متی مبشر انجیل ترکیبی خشن دارد، اما فرشتهاي که . میگساري، ظاهرا قدرت خود را از دست داده بود

در همان . زیبا بود در گوشش نجوا میکند کسی جز تیتوس نیست که در این زمان بیست سال داشت و مثل عروسی

. تابلو روساي صنف پارچه فروشان را کشید که به منزله آخرین شاهکار آن استاد به شمار میرود) 1661(سال 

بازرسان و ناظران پارچهفروشی آن هنرمند سالخورده را مامور کردند که تابلویی دسته جمعی از آنها بسازد تا آن را 
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ر ترکیب اجزا، اندکی خامی جزئیات و قدري بیدقتی در نشان دادن نور، همه تردید د. در تاالر صنف خود بیاویزند

زمینه و قسمت جلو تابلو مالیم است و باعث . اینها را میتوان نادیده گرفت، ولی منتقدان نمیتوانند از آن انتقاد کنند

ا همگی در لحظه تفکر ، ام))شخصی منفرد و جداگانه((هر یک از آنها . میشود که هر پنج شکل عمده ظاهر شوند

هاي انحطاط نیرو و فن او را میبینند،  اشخاص مطلع در نقاشیهاي سالهاي پیري او نشانه. مشترك خود دیده میشوند

با وجود این، تابلوهاي جالبی . که عبارتند از سادگی رنگها، عدم توجه به جزئیات، و به کار بردن سریع و سرسري قلم

تصویري فراموش نشدنی از گذشت محبتآمیز است، یا تابلو عروس یهودي که خود به مانند بازگشت مسرف کشید که 

ها، طرحها، و سیاهقلمهایی که  اما سخنی درباره منظره. منزله میوه شگفتانگیزي از درختی در حال خشک شدن است

منظره آمستردام . نظیرندهاي او برجستهاند، اما طرحهایش در نوع خود بی تنها چندتا از منظره. کشیده است نگفتهایم

. از کارهاي مشهور او به شمارند) برلین(، و تصویر پیرزنی نشسته )وین(که بامداد و مرکب ساخته است 

یکی از آنها به نام شفادادن . سیاهقلمهاي رامبران در تاریخ آن هنر پر زحمت به اندازه هر اثر دیگري ارزش دارند

اما ). دالر 1250(مشهور شده است، زیرا به آن مبلغ بیسابقه خریداري شد )) قطعه صد گیلدري((مسیح بیماري را به 

سیصد سیاهقلم، دو هزار طرح، . فروش رفت) دالر 20000(فرانک  25000یک نسخه از آن به  1868در سال 

ابتکار و ششصد و پنجاه نقاشی این همه آثار به جا مانده از رامبران هستند که تقریبا به شناخته شدگی و تنوع و 

تقریبا همه آنها کار خود اوست، زیرا اگر چه دستیارانی داشت، هیچ یک از آنان . ند))هاي شکسپیر نمایشنامه((عمق 

بعضی از کارهاي او سرسري و بعضی دیگر مانند گاو نر . از رازي که او جهت افشاي چیزهاي نامرئی داشت آگاه نبود

مانند . ن کار میشد، و گاهی به خاطر منظره از آن چشم میپوشیدگاهی شیفته ف. زنندهاند) لوور(پوست کنده 

طبیعت، میان زیبایی و زشتی بیطرف بود، زیرا در نظر او حقیقت به منزله کمال زیبایی به شمار میرفت و به عقیده 

یگرفت از در نقاشیهایی که موضوعاتش را از کتاب مقدس م. او تابلویی براستی زیبا بود که زیبایی را نشان میداد

هاي خیالی به شکلهاخودداري میکرد، و چنین میپنداشت که آن کلیمیان عهد قدیم خیلی به کلیمیان  دادن جنبه

از این رو تصویر آنان را به همین شکل میکشید، در نتیجه، آن کلیمیان عهد قدیم جنبه . آمستردام شباهت دارند

رامبران هرچه بیشتر پیر میشد، مردم ساده اطراف خود . ونداساطیري و تاریخی خود را از دست میدهند و زنده میش

را بیشتر دوست میداشت و به مردانی که جنبه انسانی خود را بر اثر تعقیب منفعت از دست داده بودند کمتر توجه 

جایی که هنرمندانی نظیر روبنس موضوعات خود را طوري انتخاب میکردند که مربوط به زیبایی و خوشبختی . میکرد

. و قدرت باشند، رامبران هنر محبتآمیز خود را صرف بیکسان، بیماران، مستمندان، و حتی اشخاص ناقص عضو میکرد

اگر چه تظاهر به مذهب نمیکرد، چنین به نظر میآمد که ندانسته نظریه مسیح و ویتمن را در مورد کسانی که با 

هایی که  در خودنگاره. کنند، مجسم میساخت شکست مواجه شده یا حاضر نشده بودند در جنگ علیه مردم شرکت

در اینجا از غرور و خودپسندي اثري . در پیري از خود کشیده است، میتوانیم براي آخرین بار نظري به او بیفکنیم

هنگامی که . برعکس، آن تصویرها به منزله مطالبی به شمار میروند که وي درباره شکست خود نوشته باشد ;نیست

آن چهره باد کرده . میکشد، هنوز به زندگی با آمیزهاي از شجاعت و توکل مینگریست 1660ر سال تصویر خود را د

اما در چهرهنگاره دیگري در همان . رامبران هنوز پیش میرفت. نتراشیده هنوز استهزاآمیز بود، ولی غمگین نمینمود

در . ن بینی سرخ، چین و شکن میافتدسال میبینیم که نگاه مضطرب او تیرهتر میشود، و در چهرهاش، در اطراف آ

در آخرین سال عمر تصویر . خود را همچنان محروم میبیند، ولی غمهاي خود را فیلسوفانه ازیاد میبرد 1661سال 

هندریکیه در . خود را به طرزي کشید که گویی آرامش خود را در پذیرفتن حدود زندگی و طبیعت فاسد آن میداند

آن هنرمند  1668در سال . وس هنوز با منظره جوانی خویش او را شاد میساختدرگذشت، ولی تیت 1662سال 

هنگامی که در همان سال فرزندش نیز درگذشت، رامبران دل از دنیا . سالخورده از ازدواج پسر خود خشنود شد
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دو کودك از ...رامبران و ان راین، نقاش: ((در دفتر اموات وسترورك چنین نوشته شد 1669در هشتم اکتبر . برکند

هیچ یک از آنان حاضر نبود او را با روبنس یا . معاصرانش بهندرت متوجه مرگ او شدند.)) خود باقی گذاشته است

. حتی با ون دایک برابر بداند

از نقایص عمده وي یکی بیاطالعی او از ایتالیا و سایر : ((یوآخیم فون ساندرارت، از معاصرانش، درباره او چنین نوشت

). به نظر ما راز عظمت او همین بود(ی بود که به ما فرصت میدهند آثار قدیم و فرضیه هنر را بررسی کنیم کشورهای

اگر رامبران امور خود را محتاطتر اداره کرده و در جامعه خوشرویی بیشتري نشان داده بود، احتمال داشت که ثروت 

راسکین با این مرد آلمانی، که تاریخ .)) عوام آسیب دید هنر او در نتیجه تمایلش به دنیاي. ... بیشتري به دست آورد

ابتذال، مالل، یا بیدینی همیشه در هنر به رنگهاي قهوهاي و خاکستري، : ((هنر را نوشته است، موافق بود و میگفت

فتاب هدف بهترین نقاشان آن است که عالیترین اشیایی را که میبینند در آ. ... مانند آثار رامبران، ظاهر میشوند

اما اوژن دالکروا . هدف رامبران آن بود که کثیفترین اشیایی را که میدید در روشنایی چراغ کمنور نشان دهد. بکشند

من این مطلب . شاید روزي دریابیم که رامبران از رافائل بزرگتر است: ((بر اثر تکامل دموکراسی در فرانسه میگفت

مینویسم و میدانم که موي اعضاي فرهنگستان بر تنشان راست خوهد کفر آمیز را بدون آنکه از کسی طرفداري کنم 

امروزه در میان منتقدان آثار هنري چنین تمایلی وجود دارد که رامبران را باالتر از رافائل و والسکوئز بدانند، و .)) شد

نس تا رامبران چه اختالف و از روب. تاریخ زمان است)) حقیقت((چنانکه میبینیم، . تنها ال گرکو را با او برابر بشناسد

میان نفس پرستی لذتبخش اعیان آنورس، که  ;میان دربار و دوزخ ;میان نور نشاطآمیز و سایه غم انگیز! چه شکافی

ها آشنا بود، فرق بسیار  محرم قصرها و پادشاهان بودند تا آن ورشکسته آمستردامی که از بدبختیها آگاه و با اندوه

ین دو نفر که عناصر هماهنگ نغمهاي عظیم بودند، میتوانیم به عظمت ملت کوچکی که با با مشاهده ا. وجود داشت

امپراطوري بزرگی جنگید پی ببریم، و ترکیب تمدنی را که از یک سو قادر به ایجاد فرهنگی کاتولیک، و از سوي 

ساطیر تزیین کرد و یکی از این دو مذهب معتقدات مسلم خود را با ا: دیگر فرهنگی پروتستان بود درك کنیم

زیارتگاهاي محبوب خود را با هنر آراست، و دیگري بزرگترین هنرمند و بزرگترین فیلسوف عصر را در دامان خود 

  . پرورد
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فصل نوزدهم

  ترقی کشورهاي شمالی

1559 -1648  

  

I  -اعتالي دانمارك  

هنگامی که فردریک دوم در . ضاهاي تاریخندها به منزله ام ها مانند چهره اجازه بدهید به نقشه نگاه کنیم، زیرا نقشه

بر تخت سلطنت دانمارك نشست، این کشور یکی از مقتدرترین و وسیعترین ممالک اروپا به شمار  1559سال 

دانمارك در مبارزه طوالنی با سوئد بر سر نظارت بر . میرفت، و هنوز درنیافته بود که کوچک بودن از زیرکی است

و بالتیک، در آغاز با پیروزي رو به رو شد و حتی تسلط خود را از طریق سکاژراك بر تجارت میان دریاي شمال 

  . سراسر دانمارك، و از طریق کاتگات بر آنچه امروزه جنوب سوئد را تشکیل میدهد برقرار ساخت

را در ، و مالمو و هلسینگبورگ )یا سوند(دانمارك شهرهاي سوقالجیشی کپنهاك و هلسینگور را در غرب اورسوند 

کیلومتر است و امروزه  63،5اورسوند گردابی است که عرض آن در یک محل فقط . شرق آن در دست داشت

هاي بورنهولم،  اندکی دورتر در شرق، طی قسمت اعظم این دوره، دانمارك جزیره. دانمارك را از سوئد جدا میکند

مسلط بود در جنوب، بر دو دوکنشین شلسویگ و  گوتالند، و اوزل را در تصرف داشت و بدین وسیله بر دریاي بالتیک

دانمارك . هولشتاین حکومت میراند و، در ناحیه دوردستی در شمال باختري خود، ایسلند و گروئنلند را اداره میکرد

و این خود منبع عمده در آمد آن کشور و  ;هاي واقع میان دریاها میگذشتند باج میگرفت از کاالهایی که از تنگه

قدرت سیاسی در دست هشتصد تن از بزرگان بود که نیمی از اراضی را در اختیار . یت بنیه نظامی آن بودموجب تقو

و ریگسراد ) مجلس ملی(داشتند، کشاورزان را برده خود میدانستند، پادشاه را انتخاب میکردند، و توسط ریگسدا 

فاده کرده و قسمت اعظم امالکی را که سابقا به این عده از اصالح دینی است. کشور را اداره میکردند) شوراي دولتی(

کلیساي کاتولیک تعلق داشت به تصرف در آورده بودند، و، میبایستی در ازاي معافیت از پرداخت مالیات، بنا به 

. ولی بیشتر اوقات از این کار سر باز میزدند ;فراخوان پادشاه، کشاورزان را مجهز و به صحنه نبرد رهبري کنند

اما بر تعلیم و تربیت پروتستان، که داراي ثروتی نبودند، موقعیت اجتماعی و نفوذ سیاسی ناچیزي داشتند، روحانیان 

مردم . از این رو ادبیات سرانجام معطوف به مسائل و سرودهاي مذهبی شد. نظارت و در آثار ادبی اعمال نظر میکردند

یکی از سلمانیها، که ضمنا  ;میگساري لذت میبردند عادي، که تعدادشان به یک میلیون نفر میرسید، از پرخوري و

به حال مردم نافع است که ماهی یک بار مست کنند، زیرا : ((جراح هم بود، به مشتریان خود چنین توصیه میکرد

مستی نیروي آنان را به کار میاندازد، خواب سالم را زیاد میکند، باعث سهولت دفع ادرار میشود، مقدار تنفس را باال 

تیکو براهه، عالم بزرگ . در این دوره، دو دانمارکی در تاریخ اهمیت ویژهاي دارند.)) برد، و انسان را حال میآوردمی

پادشاه دانمارك بود، بلکه بدون ) 15881648(هیئت عصر خود، و کریستیان چهارم، که نه تنها مدت شصت سال 

از شرح حال پدرش فردریک دوم صرف نظر میکنیم و . انتساب به خانواده سلطنتی نیز میتوانست رهبر مردم باشد

معمار فالندري، قلعه محکم کرونبورگ را در هلسینگور، که همان السینور  ;فقط میگوییم که آنتونیس فان او برگر

، کریستیان کودکی یازدهساله )1588(هنگامی که فردریک در گذشت ). 15741585(هملت است، براي او بر پا کرد

 ;از اشراف مدت هشت سال نیابت سلطنت را به دست گرفتند، و پس از آن کریستیان بر تخت نشستچهار تن . بود

ظرف نیم قرن بعد عمر طوالنی خود را به چنان فعالیت شدیدي در هر زمینه گذرانید که باعث شگفتی همه 

هر میگساري شبانه زیر  وي نصیحت آن سلمانی جراح را بیش از اندازه به کار میبست، زیرا پس از. اروپاییان شد
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بیحرمتی او به مقدسات سر مشقی به وجود آورد که تنها تعداد کمی از . بازوي او را میگرفتند و به خانهاش میبردند

شماره فرزندان نامشروع وي به اندازهاي زیاد بود که معمایی در حسابداري . اتباعش در این راه از او پیش افتادند

اهان معمولی را به چیزي نمیگرفتند و او را دوست میداشتند، زیرا او در جشنهاي عروسی اتباعش این گن. ایجاد کرد

با اینهمه، در . آنان میرقصید، در زحماتشان شریک میشد، و جان خود را مکرر در خدمتشان به خطر میانداخت

وخی و تفریح را بد التینی و علوم دست داشت، آثار هنري را خوب میشناخت، زیاد پایبند نیکنامی نبود، و ش

را به صورت یکی از زیباترین ) بندرگاه بازرگانان(در اوقات آسایش به مردم کمک کرد که شهر کپنهاك . نمیدانست

در زمان او قلعه روزنبورگ ساخته . برنامه ساختمانی او باعث دو برابر شدن محیط شهر شد. پایتختهاي اروپا در آورند

کریستیان حکومت . ي عظیم آن را گسترش داد، و برج پیچیده آن را باالتر بردپس از چندي اداره بورس نما ;شد

دانمارك را اصالح کرد، صنایع را توسعه داد، و پایتخت آن را از نو ساخت، به طوري که این شهر تا سه قرن به نام 

ا اصالح کرد، صنایع ، همچنین امور اداري ر)اسم آن را اوسلو گذاشتند 1925در سال (کریستیانیا خوانده میشد 

ها و شهرهایی تاسیس کرد، و وضع کشاورزان امالك  دستی را پیش برد، شرکتهاي تجاري به وجود آورد، مدرسه

حس جاه طلبی او را واژگون کرد، زیرا وي در آن اندیشه بود که همه کشورهاي . سلطنتی را بهبود بخشید

اشراف اعتراض کردند و گفتند که سوئد غیر قابل تسخیر . داسکاندیناوي را تحت تسلط یک نفر، یعنی خود، در آور

کریستیان به طور کلی با مساعدت مزدوران بیگانه علیه سوئد وارد جنگ . است و حاضر نشدند به او کمک کنند

هنگامی که جنگ سی ساله به وقوع پیوست، کریستیان مجبور شد که جهت دفاع از ). 16111613جنگ کالمار (شد

، حال آنکه در )1643(ان با سوئد متحد شود، و پس از خاتمه آن خطر، جنگ با سوئد را از سر گرفتآیین پروتست

با آنکه بیست زخم برداشت و یک ) 1644(در نبرد دریایی کولبرگ . این زمان بیش از شصت و هفت سال داشت

به کرد و، طبق عهدنامه سرانجام بسوئد غل. چشمش کور شد، در سراسر روز جنگ کرد و به طور موقت پیروز شد

، از پرداخت عوارض گمرکی در سوئد معاف شد و گوتالند و اوزل و سه ایالت دیگر در شبه )1645(صلح برومسبرو

هنگامی که کریستیان چهارم در گذشت، کشور او پس از پنجاه سال کار . جزیره اسکاندیناوي را به تصرف در آورد

. که وي بر تخت سلطنت نشست، و دوره تفوق دانمارك به پایان رسید سودمند و جنگ مخرب کوچکتر از زمانی شد

II - 1654-1560: سوئد  

  1611-1560: ایمانهاي رقیب-  1

میان گوستاووس واسا بنیانگذار سوئد جدید، و گوستاووس آدولفوس نجات دهنده آیین پروتستان، تاریخ سوئد، در 

نخستین فرد خاندان واسا سوئد . یاسی، تیره و تار استنتیجه کشمکش عقاید مذهبی مختلف بر سر کسب قدرت س

را از تسلط دانمارك رهایی بخشیده و کشور خود را با تاسیس سلطنت موروثی مقتدري متحد کرده بود، و حال آنکه 

کشاورزان سوئد آزاد بودند . حکومت اشراف متنفذ در دانمارك و لهستان باعث تضعیف و تفرقه این دو کشور شده بود

داشتند و همان کلمه بونده که در ) مجلس ملی(مانند اشراف، روحانیان، و شهرها نمایندگانی در ریکسداگ و 

اما در آمد . دانمارك مترادف با برده بود، در سوئد لقب افتخار آمیز فرد آزادي بود که شخصا زمین خود را شخم میزد

وئد و سه ایالت شبه جزیره اسکاندیناوي بسیار محدود آن کشور بر اثر آب و هوا، جمعیت کم، و تسلط دانمارك بر س

و کلیساي کاتولیک، که ثروت خود را در سوئد از  ;اشراف ناراحت بودند از اینکه میبایستی از پادشاه اطاعت کنند. بود

گذشته دست داده بود، با خونسردي توطئه میچید تا ثروت خود و امور کشور را دوباره به دست گیرد و مردم را مانند 

وي اگر چه شجاعت و . اریک چهاردهم، فرزند واسا، قادر به مقابله با این دشواریها نبود. تحت نفوذ خود در آورد

گذشته از این، اشراف را . لیاقت داشت، اخالق تندش دیپلماسی او را عقیم ساخت و به سوي قتل و جنون سوقش داد

اریک چهاردهم علیه . آنان با دست خود، خشمگین ساختبا کشتن پنج تن از رهبرانشان، و حتی قتل یکی از 
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شرکت کرد و با تصرف لیوونیا زمینه جنگهاي آینده را فراهم ) 15631570)) (ساله شمالی جنگ هفت((دانمارك در 

هنگامی که  ;وي در نتیجه ممانعت از ازدواجی که برادرش ژان را ولیعهد لهستان میکرد، او را از خود رنجاند. ساخت

کاترین . ، با وجود این، شاهزاده خانم کاترین یا گیلو را به زنی گرفت، اریک او را در قلعه گریپشولم زندانی ساختژان

برادران اریک  1568در سال . براي شرکت در سختیهاي حبس ژان نزد او رفت و او را به آیین کاتولیک متمایل کرد

ندانی بودن، به دستور ریکسداگ و پادشاه جدید، به قتل وي را مجبور به استعفا کردند، و او پس از شش سال ز

زنش شبها بیش از . ژان سوم با دانمارك و اشراف آن صلح کرد و دوباره کشمکش مذهبی را به وجود آورد. رسید

بر اثر اجازه این پادشاه، یسوعیان به صورت ناشناس وارد . روزها از وي خواهش میکرد که به آیین کاتولیک درآید

ژان از اینکه به قتل . شدند، و آنتونیو پوسوینو، که با کفایتترین آنان بود، در صدد تغییر مذهب پادشاه برآمد سوئد

برادرش رضا داده بود وجدانا ناراحت بود، زیرا در مقابل این برادر کشی سوختن جهنم مجازاتی اجتناب ناپذیر به 

اف و توبه در مذهبی که همگی به تاسیس آن توسط مسیح ایمان به عقیده پوسوینو، پادشاه تنها با اعتر. شمار میرفت

ژان پیشنهاد او را پذیرفت، مراسم آیینهاي مقدس را طبق تشریفات کلیساي رم انجام . داشتند میتوانست نجات یابد

داد، و حاضر شد که آیین کاتولیک را به صورت مذهب رسمی درآورد، به شرط آنکه پاپ اجازه دهد که کشیشان 

ئد ازدواج کنند، مراسم قداس به زبان بومی صورت گیرد، و خوردن نان و شراب به یاد جسم و خون عیسی معمول سو

ژان به یسوعیان دستور داد که . پوسوینو به رم رفت و، چون پاپ پیشنهادیهاي او را نپذیرفت، مایوس بازگشت. شود

سوئدي دعا بخوانند، اما آن عده نپذیرفتند و از سوئد  آیینهاي مقدس را با خوردن نان و شراب برپا کنند و به زبان

کاترین کاتولیک درگذشت، و سال بعد ژان بانویی پروتستان را به زنی گرفت که روزها  1584در سال . بیرون رفتند

  . بیش از شبها زحمت کشید تا اینکه او را به آیین لوتر بازگردانید

طبق قانون کالمار، . گیسموند سوم به عنوان پادشاه لهستان انتخاب شدفرزند کاتولیکش با لقب سی 1587در ماه اوت 

پدر و پسر موافقت کردند که پس از مرگ ژان، سیگیسموند هم بر لهستان و هم بر سوئد فرمانروایی کند، اما 

هنگامی که ژان درگذشت . سیگیسموند تعهد کرد که استقالل سیاسی سوئد و آیین پروتستان را محترم بشمارد

، مجلس ریکسداگ به رهبري برادرش دوك کارل با شرکت سیصد نفر غیر مذهبی، یعنی نجبا، شهرداران، )1592(

) یا اعتقادنامه(و اصول اعترافنامه ) 1593فوریه  25(بزرگان، کارگران معادن، و کشاورزان، در اوپساال تشکیل یافت 

بود، به عنوان مذهب رسمی کلیسا و دولت سوئد مطابق آیین لوتر تنظیم شده  1530آوگسبورگ را، که در سال 

سینود تاریخی اوپساال اعالم داشت که هیچ آیینی جز آیین لوتر پذیرفته نخواهد شد، و هیچ فرقهاي جز . پذیرفت

پیروان لوتر نباید به مناصب کلیسایی یا سیاسی برسند، و سیگیسموند فقط وقتی میتواند در سوئد تاجگذاري کند 

. در این ضمن، دوك کارل در غیاب پادشاه به عنوان نایب السلطنه انتخاب شد. را تصدیق کرده باشدکه این اصول 

. سیگیسموند، که توسط یسوعیان تربیت شده بود، در نظر داشت که سوئد و روسیه را تابع کلیساي کاتولیک کند

ئدي بر سر اینکه او میبایستی ، دریافت که رهبران سو)1593سپتامبر (وي هنگامی که در استکهلم پیاده شد 

مدت پنج ماه کوشید تا شاید طریقه . اظهارات سینود اوپساال را رسما رعایت کند تقریبا با یکدیگر همداستانند

سرانجام . مصلحت آمیزي را بیابد، ولی رهبران سوئد در تصمیم خود پافشاري کردند و دوك کارل لشکري فراهم آورد

اما وي ). 1594فوریه (و اسقفی از پیروان لوتر تاج شاهی را در اوپساال بر سر او نهاد  سیگیسموند قول الزم را داد

سپس شش تن از بزرگان را جهت نیابت . چندي بعد بیانیهاي صادر کرد و اعالم داشت که بزور از او قول گرفتهاند

  . هستان بازگشتسلطنت برگزید تا بقیه کاتولیکهاي سوئد را حمایت کنند، و خود در ماه اوت به ل

دیت سودر . دوك کارل و آنگرمانوس، اسقف اعظم اوپساال، درصدد برآمدند که فرمانهاي سینود را بزرو اجرا کنند

اعضاي فرقهاي را که مخالف مذهب انجیلی ((کوپینگ از ملت خواست که به مراسم آیین کاتولیک خاتمه دهند و 



۴۵١۵

هر کس از حضور در مراسم آیین لوتر خودداري کند، با عصا اسقف مذکور اعالم داشت که . طرد کنند)) هستند

هاي بر  تمام صومعه. مضروب خواهد شد، و در بازدیدهایی که از کلیساها کرد شخصا در چنان تنبیهاتی حضور یافت

  . هاي کاتولیکی نابود گشتند جاي مانده بسته شدند، و تمام زیارتگاه

به عقیده او پنج هزار سرباز . د که با لشکري گران به سوئد حمله کندمشاوران سیگیسموند از وي درخواست میکردن

ستگبورگ کارل با او مصاف داد و . در سوئد پیاده شد 1598براي این امر کافی بودند، و با همین عده نیز در سال 

پساال گردن سیگیسموند دوباره به فرمانهاي مجلس او  ;در نبرد دیگري در ستنگبرو، کارل پیروز شد ;شکست خورد

مجلس سوئد او را از سلطنت برکنار کرد، و دوك کارل، که هنوز نایب  1599در ماه ژوئن . نهاد و به لهستان بازگشت

مجلس الیحهاي در مورد وراثت تصویب کرد و سلطنت را  1604در سال . السلطنه بود، فرمانرواي واقعی کشور شد

ا دانست که مذهب لوتري را بپذیرند، و مقرر داشت که هیچ یک از متعلق به آن عده از مردان و زنان خانواده واس

هر : ((همچنین اعالم کرد. مخالفان آن مذهب حق ندارد که در سوئد مقیم شود یا در آنجا ملکی داشته باشد

بدین ترتیب، .)) پادشاهی که از اعترافنامه آوگسبورگ سرپیچی کند، سلطنت را خود به خود از دست خواهد داد

کارل نهم  1607در سال . نه پادشاهی گوستاووس آدولفوس، فرزند کارل، و استعفاي نوهاش کریستینا فراهم شدزمی

  . به سلطنت رسید

و شهرهاي کارلستاد،  ;فرهنگ، تجارت، و صنعت را کامال رونق بخشید ;وي اوضاع آشفته حکومت را اصالح کرد

یر باعث دسترسی سوئد به دریاي شمال شد، و تسلط دانمارك را شهر اخ ;فیلیپستاد، ماریستاد، گوتبورگ را بنا کرد

کارل با آنکه . و به سوئد حمله برد) 1611آوریل (کریستیان چهارم به وي اعالن جنگ داد . ها عقیم نهاد بر تنگه

ش در بحبوحه این کشمک. ولی کریستیان نپذیرفت ;شصت و یکساله بود، کریستیان را به نبرد تن به تن دعوت کرد

او این کار را به : ((، اما پیش از مرگ دست خود را بر روي سر فرزندش گذاشت و گفت)1611اکتبر (کارل درگذشت 

. و همین طور هم شد)). پایان خواهد رساند،

  1630-1611: گوستاووس آدولفوس -2

دولف هولشتاین گوتورپ مادرش آلمانی و دختر آ. افسانهایترین شخص در تاریخ سوئد در این هنگام شانزدهساله بود

پیش از . پدر و مادرش زبانهاي سوئدي و آلمانی را به او آموختند و طبق اصول آیین پروتستان تربیتش کردند. بود

دوازدهسالگی التینی، ایتالیایی، و هلندي را فراگرفت، و بعد انگلیسی، اسپانیایی، و حتی مختصري لهستانی و روسی 

زیادي دانستنیهاي کالسیک، از قبیل ممارست در ورزش، امور عمومی و هنرهاي  به این معلومات مقدار. آموخت

در نهسالگی شروع به شرکت در جلسات ریکسداگ کرد، در سیزدهسالگی سفیران را به حضور . جنگی، افزوده شد

ووس گوستا. سالگی وارد صحنه جنگ شد پذیرفت، در پانزدهسالگی در ایالتی به حکومت پرداخت، و در شانزده

تاریخ چه چیزي غیر از اینها مطالبه میکند محبوبیت . آدولفوس بلند باال، زیبا، مودب، بخشنده، رحیم، و باهوش بود

او در سوئد به اندازهاي زیاد بود که حتی اشرافی که پدرانشان به دستور کارل نهم و به جرم خیانت اعدام شده بودند 

  . با رغبت فرمان او را گردن نهادند

ووس آدولفوس مانند سایر اعضاي خانواده واسا تمایلی به استبداد و زورگویی نداشت، ولی این خصیصه در گوستا

وي مانند پدر خود جنگ کالمار را علیه سوئد ادامه داد و اگرچه با شور در این . عالقه او نسبت به جنگ ظاهر شد

تلر  1000000مبلغ  1613این در سال مبارزه شرکت جست، احساس کرد که در جهت غلط سیر میکند، و بنابر

به دانمارك داد، و در عوض عهدنامه صلحی با آن کشور امضا کرد و حق عبور کشتیهاي سوئدي را ) دالر 1000000(

وي در این مرحله از زندگی بیشتر مایل بود که روسیه را از دسترسی به . ها و اورسوند به دست آورد از طریق تنگه

اگر روسیه به قدرت خود واقف شود، نه تنها خواهد توانست از : ((رد، و به مادر خود چنین نوشتدریاي بالتیک باز دا
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.)) حمله کند، بلکه میتواند ناوگانی در دریاي بالتیک فراهم آورد و کشور ما را به خطر بیندازد فنالنددو سو به 

 1615دولفوس قابلترین سردار خود به نام یاکوب دالگاردي را براي فتح اینگریا فرستاد و خود در سال گوستاووس آ

اما گوستاووس آدولفوس تهدید کرد که با لهستان متحد . مقاومت روسیه باعث مزاحمت شد. پسکوف را محاصره کرد

و تسلط سوئد ) 1617(نامه صلحی با او ببندد خواهد شد، و بدان وسیله تزار میخائیل رومانوف را بر آن داشت که عهد

از این رو روسیه به طور موقت از دست . را بر لیوونیا، استونی، و شمال باختري اینگریا شامل لنینگراد کنونی بپذیرد

گوستاووس آدولفوس ادعا میکرد که روسیه بدون اجازه سوئد قادر نخواهد بود . یافتن به دریاي بالتیک محروم ماند

. ک قایق هم در آن دریا نگاه داردکه ی

وي در این هنگام توجه خود را به سوي لهستان معطوف داشت، زیرا سیگیسموند سوم، پادشاه این کشور، هنوز 

کلیساي کاتولیک تا این تاریخ در لهستان موفق شده و در جستجوي فرصتی بود که . مدعی تاج وتخت سوئد بود

گذشته از این، لهستان با داشتن بندرهاي دانتزیگ، ممل، لیپایا، و ریگا، در . هدسوئد را نیز تحت تسلط خود قرار د

 19000کشتی و  158گوستاووس با  1621در سال . آن زمان بیش از روسیه براي نظارت بر دریاي بالتیک میکوشید

ت آنجا پروتستان بودند اکثر جمعی. سرباز در صدد فتح ریگا، که یک سوم کاالهاي لهستان از آنجا صادر میشد، برآمد

هنگامی که ریگا تسلیم شد، گوستاووس با مردم آن . و احتمال داشت که از تسلط پادشاهی لوتري ناراضی نباشند

وي طی دوره صلح سه سالهاي با لهستان روحیه و انضباط لشکریان . بخوبی رفتار کرد تا آنان را طرفدار خود کند

سپس فنون . عاصر خود، تقوا و پرهیزگاري را به صورت وسیلهاي نظامی درآوردخود را تقویت کرد و، مانند کرامول م

نظامی را از موریس ناسویی آموخت، روش پیروزي ناشی از حرکت سریع و سوق الجیشی احتیاط آمیز را فرا گرفت، 

دوباره از  1625سال در . و متخصصانی از هلند آورد تا فن محاصره و استفاده از توپخانه را به سربازان او بیاموزند

دریاي بالتیک گذشت، دورپات را تصرف کرد، تسلط سوئد، را بر لیوونیا به طور قطع برقرار ساخت، و لیتوانی را کامال 

سال بعد قواي او پروس خاوري و باختري را، که از تیولهاي پادشاه لهستان بود، به تصرف . از دریاي بالتیک جدا کرد

نواحی فتح شده جزو سوئد شدند، یسوعیان اخراج گشتند، و آیین لوتري . مت کردفقط دانتزیگ مقاو ;درآورد

همه کشورهاي پروتستان اروپا در این هنگام گوستاووس را در جنگ بزرگی که آلمان را به خاك و . رسمیت یافت

  . خون میکشید به عنوان نجات دهنده دانستند

رو به رو شد، ولی نتوانست با همان نبوغی که در جنگ از خود  در ایامی که صلح برقرار بود، وي با مشکالت داخلی

هنگامی که در میدان نبرد بود، اداره حکومت را به دست اشراف سپرد، و براي آنکه . نشان میداد آنها را حل کند

مالك وفاداري آنان را تضمین کند، به آنان اجازه داد که مناصب و مقامات دولتی را در انحصار خود درآورند و ا

ها و بیمارستانها و کارهاي  اما فرصت یافت که امور مالی را تثبیت کند، دادگاه. سلطنتی را با بهاي کم خریداري کنند

هاي مجانی  و همچنین مدرسه. مربوط به پست را سر و صورتی بخشد، و تشکیالت کمک به مستمندان را منظم سازد

گذشته از این، استخراج . ددا امالك فراوانی را وقف دانشگاه اوپساال کردبوجود آورد، دانشگاه دورپات را بنا نهاد، و مج

سوئد چون مواد الزم و کارگران ماهر داشت، توانست اسلحه بسازد و به پیروزیهایی نایل  ;و ذوب فلزات را تشویق کرد

. جی را تشویق کرداین پادشاه با اعطاي انحصارات و دادن امتیاز به شرکت سوئدي دریاي جنوب تجارت خار. آید

وزیرش به نام اوکسنتیرنا، که به سبب خونسردي در بحرانها شهرت داشت، با دیدن کوشش او به وحشت افتاد و 

پادشاه امور تجاري، صنعتی، و کارهاي مربوط به معادن و گمرك را رهبري میکند، و مانند ناخدایی است که : ((گفت

: پادشاه در پاسخ گفت. ز گوستاووس خواهش کرد که کمتر فعالیت کنداز این رو ا)) کشتی خود را به پیش میراند

ما هم اگر مثل اعلیحضرت داغ : ((وزیر بیدرنگ جواب داد.)) اگر ما مثل شما خونسرد بودیم، منجمد میشدیم((

در این هنگام، گوستاووس عالقه شدیدي ابراز میکرد تا در جنگ سی ساله شرکت کند و .)) بودیم، میسوختیم
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وي پیروزیهاي والنشتاین، پیشرفت ارتش خانواده هاپسبورگ .)) همه جنگهاي اروپایی به یکدیگر مربوطند: ((گفتمی

به سوي شمال آلمان، در هم شکسته شدن مقاومت دانمارك، و اتحاد لهستان کاتولیک و اتریش کاتولیک را با نگرانی 

گ خواهد کوشید تا تسلط خود را بر دریاي بالتیک میدید که پس از چندي خانواده هاپسبور ;بسیار تلقی میکرد

در . و در آن صورت تجارت، مذهب، و حمایت سوئد ممکن است در اختیار امپراطور و پاپ قرار گیرند ;مستقر سازد

گوستاووس به مجلس ملی سوئد اخطار کرد که والنشتاین قصد دارد بالتیک را جزو متصرفات  1629بیستم مه 

از این لحاظ حمله را بهترین دفاع دانست، و از ملت خواست که وسایل شرکت او را در جنگ . هاپسبورگ درآورد

اگر چه امور مالی سوئد در نتیجه . نهایی و بزرگی که به عقیده او سرنوشت مذاهب را تعیین خواهد کرد، فراهم سازد

ا کمک ریشلیو لهستان را بر آن گوستاووس ب. جنگهاي او مختل بود، مجلس ملی و مردم دعوت او را اجابت کردند

و سپس نه ماه صرف گردآوري ) 1629سپتامبر (داشت که عهدنامه صلحی براي مدت شش سال با سوئد منعقد کند 

نطق فصیح و هیجانانگیزي به عنوان تودیع در مجلس  1630مه  30در . کشتی، آذوقه، سرباز، و یافتن متحد کرد

ژوئن قواي او در جزیرهاي  28و  26بین روزهاي . ار سوئد را نخواهد دیدگویی حدس میزد که دیگر ب ;ایراد کرد

. نزدیک ساحل پومرانی پیاده شد، و گوستاووس براي نیل به افتخار و در آغوش گرفتن مرگ به حرکت درآمد

   1654- 1632: ملکه کریستینا-  3

از باکفایت ترین سیاستمداران آن عصر پر از آنجا که دختر گوستاووس، وارث تخت و تاج او، چهارساله بود، وي یکی 

این شخص : ((کریستینا بعدا درباره او چنین گفت. نابغه، یعنی کنت آکسل آوکسنتیرنا، را به نیابت سلطنت برگزید

اطالع او بر امور و عالیق جهان . در جوانی تحصیالت بسیار کرده و در بحبوحه اشتغال خود نیز آن را ادامه داده بود

د و از نقاط ضعف و قوت هر کشور اروپایی آگاهی داشت و، با وجود جاه طلبی، فساد ناپذیر و باوفا و ضمنا بسیار بو

این وزیر به سبب خاموشی شهرت داشت، اما سکوت، مخصوصا هنگام صحبت نیمی .)) کمی کند کار و خونسرد بود

د، وزیرش امور سوئد را به خوبی اداره در ایامی که گوستاووس در سرزمینهاي بیگانه میجنگی. از دیپلماسی است

سپس به عنوان نایبالسلطنه کریستینا هم امور لشکر سوئد در آلمان و هم کارهاي کشور را زیر نظر داشت، و . میکرد

قانونی در مورد حکومت وضع کرد و در  1634در سال . در آن دوازده سال هیچ کشور اروپایی به آن خوبی اداره نشد

این قانون نخستین نمونه قانون اساسی مدون به شمار . رات و وظایف هر وزارتخانهاي را تصریح نمودآن ترکیب اختیا

وي احساس . ، کریستینا، که در این هنگام هجدهساله شده بود، زمام امور را به دست گرفت1644در سال . میرود

ون نفر رسیده بود دارد، و در حقیقت میکرد که شایستگی اداره این ملت فعال را که جمعیت آن به یک و نیم میلی

هنگامی که به دنیا :((کریستینا درباره خود چنین گفته است. این دختر از همه خصایص پسري زودرس بهرهمند بود

آمدم، کامال مودار بودم و صدایی قوي و خشن داشتم، و این امور باعث شدند که زنان تصور کنند من پسرم، و از 

گوستاووس از کشف جنسیت او خم بر ابرو .)) ه انداختند که در ابتدا پادشاه به اشتباه افتادشادي چنان سروصدایی را

نیاورد، و بعدها او را چنان دوست میداشت که معلوم بود از والیتعهدي او خشنود است، اما ماریا الئانورا اهل 

شاید همین ناخشنودي مادر بود . میکرد براندنبورگ، که مادر کریستینا بود، از دختر بودن او همیشه اظهار نارضایی

وي خود آگاهانه، توجهی به . که باعث شد کریستینا تا آنجا که بدنش اجازه میداد، خود را به صورت مرد در آورد

وجود خود نمیکرد، عالقهاي به زر و ریور نداشت، مثل مردان سوگند میخورد، لباس مردانه میپوشید، به ورزشهاي 

. به سرعت اسب میراند، وحشیانه شکار میکرد، و شکار خود را با نخستین گلوله بر زمین میانداختمردانه میپرداخت، 

با اینهمه کریستینا از زیباییهاي زنانه بیبهره .)) هرگز حیوانی را بدون احساس تاثر نکشتهام:((با وجود این، میگفت

چهره او ظریف و زیبا، مویش طالیی، و ):((1653(پیر اوئه، که بعدا اسقف آورانش شد، چنین گزارش داده است . نبود

در صورت او حجب و حیایی وجود دارد که در برابر هر حرف قبیحی با سرخ شدن او به . ... چشمانش برقدار است
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این زن حتی از فکر ازدواج : ((کشیشی یسوعی که در خدمت سفیر کبیر اسپانیا بود نوشته است.)) چشم میخورد

وي ظاهرا چنین احساس میکرد که اگر زن روابط .)) ا آزاد به دنیا آمده و آزاد از دنیا خواهد رفتناراحت میشود، زیر

بدون تردید او نیز مانند الیزابت ملکه انگلستان میدانست که  ;جنسی داشته باشد، تحت تسلط مرد قرار خواهد گرفت

قایص خود بخوبی آگاه بود، و بدون واهمه آنها کریستینا از ن. اگر ازدواج کند، شوهرش خود را پادشاه خواهد شناخت

من غیر قابل اعتماد، بدگمان، بسیار جاه طلب، تندمزاج، مغرور، بیقرار، بیاعتنا، و : ((را تصدیق میکرد و میگفت

اما این زن بیاندازه بخشنده، و در .)) به کسی امان نمیدادم، زودباور نبودم، و حس فداکاري نداشتم. بددهان بودم

کریستینا تنها سه یا چهار ساعت میخوابد، : ((همان کشیش یسوعی میگوید. م دادن وظایف خود بسیار دقیق بودانجا

هر قدر غذایش خوب یا بد . هرگز چیزي جز آب نمینوشد. ... و وقتی بیدار است، پنج ساعت را به مطالعه میگذراند

در دورهاي با . ... نتی به طور مرتب شرکت میکنددر جلسات شوراي سلط. ... پخته شده باشد، هرگز چیزي نمیگوید

سفیران تنها با او مذاکره . ... آنکه بیست و هشت روز تب داشت، یک لحظه از وظایف کشوري خود غفلت نکرد

کریستینا مایل بود که نه تنها با جوانان در ورزش .)) میکنند، و ملکه هرگز کارشان را به منشی یا وزیر ارجاع نمیکند

رباریان در سیاست رقابت کند، بلکه میخواست در علم به پایه دانشمندان برسد، و آن هم نه در زبانهاي مختلف و با د

تا چهاردهسالگی آلمانی، فرانسوي، ایتالیایی، و اسپانیایی، را . و ادبیات، بلکه در علم و فلسفه از آن جلو بیفتد

اشعار فرانسوي و . آموختن یونانی، عبري، و عربی پرداختپس از آن به  ;در هجدهسالگی التینی میدانست ;فراگرفت

با دانشمندان، عالمان، و . ایتالیایی را با لذت بسیار میخواند و به درخشندگی و سرزندگی ادبیات فرانسه حسد میبرد

هاي خطی کهنه فراهم ساخت که دانشجویان  فیلسوفان چندین کشور مکاتبه میکرد، کتابخانه عظیمی شامل نسخه

در کنار بستر مرگش متخصصان از سلیقه خوبی که وي در خریدن . ز نقاط مختلف براي مطالعه آنها میآمدندا

وي همچنانکه آثار هنري را . ها، میناکاریها، گراوورها، و اشیاي عتیقه نشان داده بود تعجب کردند تصویرها، مجسمه

از این رو کالودیوس . تفکران معاشرت داشتجمع میکرد، دانشمندان را نیز به دور خود گرد میآورد و با م

سالماسیوس، اساك و سیوسی، هوخو گروتیوس، و نیکوالس هاینسیوس را به دربار خود فراخواند و به آنان عطایاي 

دانشورانی مانند سکارون، گه دو بالزاك، و خانم سکودري، که نمیتوانستند به دربار او بیایند، کتب و . فراوان داد

و میلتن، که مردي موقر بود، ضمن انتقاد شدید از سالماسیوس، اظهار  ;ا به حضور او میفرستادندمدایح خود ر

پاسکال ماشین محاسبه خود را با .)) شایستگی اداره کردن نه تنها اروپا، بلکه جهان را دارد((میداشت که کریستینا 

. مرو فکر است و هم ملکه کشورنامه بسیار جالبی نزد او فرستاد و به او تبریک گفت که هم ملکه قل

وي با گاسندي مکاتبه داشت، و این دانشمند مانند صدها نفر نظیر خود . کریستینا به فلسفه بود)) ماقبل آخر((عالقه 

رنه دکارت، فیلسوف . به او تبریک میگفت که به رویاي افالطون در مورد پادشاهان فیلسوف تحقق بخشیده است

هاي افالطون استنتاج  او آمد و چون دید که این ملکه عقاید مورد پسند او را از گفته برجسته این عصر، به حضور

هنگامی که دکارت کوشید او را متقاعد کند همه جانوران به منزله دستگاه ماشینی هستند، . میکند، در شگفت شد

ره بعدا مطالب دیگري در این با. کریستینا اظهار داشت که هرگز ندیده است که ساعتش ساعتهاي کوچک بزاید

در آن هنگام دانشمندي واقعی به نام گئورگ ستیر نهلم در . این ملکه از استعدادهاي بومی غافل نبود. خواهیم گفت

سوئد میزیست که زبانشناس، قانوندان، ریاضیدان، تاریخنویس، و فیلسوف بود و پدر شعر سوئد و مظهر زندگی 

ووس آدولفوس به اندازهاي براي او احترام قایل بود که او را جزو اشراف گوستا. عقالنی این عصر به شمار میرفت

  . کریستینا او را شاعر دربار خود کرد، ولی او به دشمنانش پیوست. درآورد

کریستینا چون شیفته فرضیات تربیتی کومنیوس شده بود، او را به استکهلم آورد تا در مدارس سوئد اصالحاتی انجام 

نند الیزابت، که به آکسفرد و کیمبریج میرفت، از اوپساال دیدن میکرد تا استادان و شاگردان را با ملکه نیز ما. دهد
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حضور خود در دانشگاه آن تشویق کند، و در آنجا به سخنان ستیرنهلم و دیگران درباره متن عبري کتاب عهد قدیم 

او  ;شش مدرسه دیگر نیز تاسیس کرد. زوددر دورپات مدرسهاي بنا نهاد و کتابخانهاي به آن اف. گوش فرا میداد

دانشجویانی را نیز براي . در فنالند بنا نهاده بود به صورت دانشگاهی درآورد) تورکو(مدرسهاي را که پدرش درابو 

تعدادي . تحصیل به خارج فرستاد، و بعضی از آنان را براي آموختن روش دانشمندان شرقی به عربستان اعزام داشت

از عالمان سوئدي تقاضا . هاي هلند را به سوئد آورد تا بنگاهی مطبوعاتی در استکهلم تاسیس کنند خانهاز مدیران چاپ

کریستینا بدون تردید از . میکرد که مطالب خود را به زبان بومی بنویسند تا علم در میان اتباعش اشاعه یابد

  . آید روشنفکرترین فرمانروایان جهان به شمار می

ا کیاست و تدبیر داشت یا اینکه معلومات زمان را بدون تشخیص میپذیرفت عدهاي معتقدند که آیا این ملکه شخص

در یکی از . وي در امور دولتی شخصا میاندیشید، شخصا تصمیم میگرفت، و هم حکمفرمایی و هم سلطنت میکرد

ر صلح کوشید، و در پایان فصلهاي بعد خواهیم دید که چگونه جلو سیاست جنگجویانه او کسنتیرنا را گرفت، به خاط

اصولی که در دستنویسهاي . دادن به جنگ سی ساله زحمت کشید، خاطرات پراکنده او جذاب و مربوط به زندگیند

  : خود نوشته است مطلب مبتذلی ندارند

  . وجود انسان به همان نسبت است که میتواند دوست داشته باشد

  . از نادانان بیش از متقلبان باید ترسید

  . را از اشتباه بیرون آوردن به منزله رنجاندن اوستکسی 

  . شایستگی فوق العاده، جنایتی نابخشودنی است

  . ولو قرنها و مسافتهاي بسیار آنها را از هم جدا کند: ستارهاي وجود دارد که ارواح بزرگان را به هم میپیوندد

  . براي ازدواج بیش از جنگ شجاعت الزم است

  . محترم نشمارد و از هیچ چیز نترسد، بیش از همه ترقی میکند انسان اگر هیچ چیز را

  . آن که از دست روزگار به خشم میآید هر چه آموخته بیهوده بوده است

. فلسفه نه انسان را تغییر میدهد و نه او را اصالح میکند

ست برداشت، به آیین کاتولیک ها را آزمود، و شاید پس از آنکه از مسیحیت د در پایان، پس از آنکه تعدادي از فلسفه

ولتر، مانند یکی از . کریستینا را متهم به فراگرفتن الحاد از بوردلو کردهاند که پزشک مخصوص او بود. درآمد

بر اساس این فرضیه، . تاریخنویسان سوئدي، تغییر مذهب او را نمایشی مضحک میدانست که خود نیز از آن آگاه بود

ه بود که انسان، چون نمیتواند حقیقت را بشناسد، بهتر است به مذهبی متوسل شود که کریستینا به این نتیجه رسید

اما غالبا درآمدن به . بیش از همه با دل و با حس زیبایی شناسی سازگاري دارد و بیش از همه باعث تسلی مردم است

عمال شک و تردید راه رازوري ممکن است به ا ;آیین کاتولیک عکس العمل صادقانهاي پس از شکایت مفرط است

ایمان به منزله . خاطرات او خطاب صمیمانه به خداوند است ;در وجود کریستینا عناصر رازورانه یافت میشدند. یابد

سالحی محافظ است، فقدان کامل آن نوعی عریانی عقلی بر جاي میگذارد که مستلزم پوشش و حرارت است، و چه 

: نگار و مسرتبخش فرانسویها و ایتالیاییها وجود داشت کریستینا میپرسید جامهاي گرمتر از آیین کاتولیک پرنقش و

وي مدتها درباره این مسئله و مشکالت ناشی از تغییر )) انسان چگونه میتواند بدون کاتولیک بودن مسیحی باشد((

حبوبش، میبایستی هاي پدر م مذهب فکر کرد، زیرا اگر از آیین لوتري دست برمیداشت، بنابر قوانین کشور و توصیه

چنین تغییر مذهبی کامال مغایر دفاع قهرمانانه پدرش از . نه تنها از تاج و تخت چشم بپوشد، بلکه از سوئد بیرون برود

اما او از وظایف رسمی، از نطقهاي کشیشان و مشاوران، از سخنان بیهوده و فضل . کشورهاي پروتستان اروپا بود

انتقال . شاید هم سوئدیها از او خسته شده بودند. و تاریخنویسان خسته شده بودفروشانه دانشوران، عتیقه فروشان 
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دادن امالك سلطنتی، و اعطاي هدایاي گرانبها از طرف او به اشخاص مورد نظرش، باعث تقلیل و اتالف درآمد وي 

رهبران آن بسرعت  ;شورشی ناگهانی به وقوع پیوست 1651در سال . بیشتر اشراف با سیاستهاي او مخالف بودند. شد

سرانجام کریستینا بیمار شد، شاید هم در نتیجه کثرت کار و . اعدام شدند، اما خشم و غضب بر ضد وي از میان نرفت

ها در آن  هاي تورم ریه بیشتر اوقات به تبهاي خطرناك، که نشانه. مطالعه به تندرستی خود آسیب رسانده بود

  . مشاهده میشدند، مبتال میگشت

، طی بیماري 1648خود او میگوید که در سال . هوش میماند ی از حال میرفت و مدت یک ساعت بیگاهگاه

گویی زنی از منطقه مدیترانه . خطرناکی، نذر کرد که اگر زنده بماند، دست از همه چیز برمیدارد و کاتولیک میشود

لنهاي فرانسه بود، و آرزو میکرد که بتواند وي در فکر آلمان، ایتالیا، و سا. بود که در منطقه سردسیر شمالی میلرزید

. به زنان فرهیختهاي بپیوندد که وظیفه منحصر به فرد خود یعنی پرورش روشنفکران فرانسه را آغاز میکردند

  . همچنین آرزو داشت که بتواند پول زیادي با خود به آنجا ببرد

رستاد تا از یسوعیان دعوت کند که به سوئد بروند و هاي سفارت پرتغال را نهانی به رم ف یکی از وابسته 1652در سال 

اما در نتیجه سواالت . آنان نیز با جامه مبدل به آنجا رفتند. درباره مسائل مربوط به الهیات کاتولیکی با او بحث کنند

باقی آیا واقعا مشیت خداوندي وجود دارد آیا روح پس از مرگ آدمی : سواالت از این قرار بودند ;او دلسرد شدند

میماند آیا میان حق و باطل فرقی واقعی جز از طریق سودمندي وجود دارد روزي که یسوعیان نزدیک بود از او 

اگر من بیش از آنچه شما تصور میکنید به کاتولیک شدن : ((مایوس شوند، کریستینا آنان را دلداري داد و گفت

وقتی که این حرف را شنیدیم، احساس کردیم که : ((بعدا یکی از آنان اظهار داشت)) نزدیک باشم چه خواهید کرد

اما وي پیش از استعفا . در آمدن به آیین کاتولیک پیش از استعفا قانونا محال بود.)) مثل مردگان از گور برخاستیم

میخواست که جنبه موروثی سلطنت را در سوئد حفظ کند، و براي این منظور از مجلس ملی خواست که کارل 

به  1654ژوئن  6در نتیجه مذاکرات طوالنی، استعفاي او تا . که عم او بود، به جانشینی وي بشناسد گوستاووس را،

. تشریفات نهایی تقریبا به اندازه مراسم استعفاي شارل پنجم در نود و نه سال قبل هیجان انگیز بود. تاخیر افتاد

جامه سلطنتی را از تن درآورد، با لباسی از ابریشم  کریستینا تاج از سر برگرفت، هر گونه عالمت سلطنت را کنار نهاد،

سفید ساده مقابل مجلس ملی ایستاد، و با کشور و ملت خود چنان تودیع کرد که اشراف کهنسال کم سخن و 

شوراي سلطنتی وسایل درآمد آینده او را تضمین کرد و به وي اجازه داد که . شهرنشینان خونسرد را به گریه انداخت

. خود مانند ملکه رفتار کند با ملتزمان

کریستینا پنج روز پس از استعفا شب هنگام از استکهلم بیرون آمد، در نیکوبینگ براي آخرین دیدار از مادر خود 

توقف کرد، دو روز تمام بدون خواب به مسافرت ادامه داد، به ذات الجنب مبتال شد، بهبود یافت و به سوي هالمشتاد 

اي به گاسندي نوشت، مبلغی مستمري براي او مقرر ساخت، و زنجیري طالیی به وي هدیه در آنجا نامه. پیش رفت

در آخرین لحظه پیشنهادي درباره ازدواج از طرف کارل دهم، که بتازگی بر تخت نشسته بود، دریافت داشت، . داد

در آن . ازم دانمارك شدسپس با جامه مردان و با نام کنت دوهنا به کشتی نشست و ع. ولی مودبانه آن را رد کرد

  . حال نمیدانست که طی سی و پنج سال بقیه عمر خود باز سهمی در تاریخ خواهد داشت

III -1648- 1569: لهستان تسلیم میشود

ین کاتولیک تقریبا هر چه را که در لهستان نیز در این عصر با کلیساي کاتولیک صلح کرد، و قابل توجه است که آی

اما اجازه بدهید که با همان شتاب معمولی خود زمینه سیاسی . آن کشور طی اصالح دینی از دست داده بود، بازیافت

  . تکامل فرهنگی آن را بررسی کنیم
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  حکومت  -1

دوك نشین لیتوانی قرار در جنوب خاوري لهستان مهین. این دوره با یکی از شاهکارهاي سیاستمداري آغاز میشود

داشت که به وسیله دوکهاي خود آن اداره میشد و حدود آن از بالتیک از طریق کیف و اوکرائین تا اودسا و دریاي 

لیتوانی، اگر چه مانند روسیه داراي . افزایش قدرت روسیه خود مختاري لیتوانی را تهدید میکرد. سیاه ادامه داشت

ه این نتیجه رسید که اتحاد با لهستان کاتولیک بیش از نزدیکی با روسیه خود مذهب ارتدوکس بود، با اکراه ب

 1(سیگیسموند دوم با امضاي عهدنامه تاریخی لوبلین جلوهاي به سلطنت خود بخشید . مختاریش را حفظ میکند

ی در ورشو لیتوانی پادشاه لهستان را به عنوان دوك بزرگ خود پذیرفت، نمایندگانی به مجلس مل). 1569ژوئیه 

. ولی نظارت خود را بر مذهب، قوانین، و امور داخلی حفظ کرد ;فرستاد، و اداره امور خارجی خود را به آن سپرد

لهستان، که بدین ترتیب توسعه یافته بود، در این هنگام داراي یازده میلیون نفر جمعیت شد، و از دانتزیک تا اودسا 

مرگ . لهستان بدون تردید یکی از کشورهاي معظم به شمار میرفت. اشتو از دریایی تا دریاي دیگر را در دست د

این سلسه، . ، و نبودن وارثی که جاي او را بگیرد، باعث انقراض سلسه یا گیلو شد1572سیگیسموند دوم که در سال 

بود که تاسیس شده بود، پادشاهان مبتکري به وجود آورده و تمدنی به لهستان ارزانی داشته  1386که در سال 

اشراف، که همیشه سلطنت موروثی را به منزله نقض . آزادي مذهبی و فرهنگی بشر دوستانه از مختصات آن بود

حقوق و آزادیهاي ملوك الطوایفی خود محسوب داشته بودند، در این هنگام در صدد بر آمدند که با انتخابی کردن 

هوري مرکب از اشراف به وجود آوردند و پادشاهان براي این منظور حکومتی جم. سلطنت قدرت را به دست گیرند

از آنجا که این مجلس نه تنها شامل اشراف بزرگ بلکه اشراف . آینده لهستان را مطیع و فرمانبر مجلس ملی کردند

کوچک نیز بود، چنین به نظر میرسید که رویاي ارسطو در مورد ایجاد حکومتی از عناصر سلطنتی، اشرافی، و 

  قدرت یکدیگر را متقابال محدود  دموکراتیک، که

اما، با توجه به اوضاع آن عصر، قانون اساسی جدید نوعی عکس العمل ملوك الطوایفی . کنند، به تحقق خواهد پیوست

و تجزیه قدرت و اختیار و رهبري بود، در صورتی که رقباي لهستان در کنار دریاي بالتیک، یعنی سوئد و روسیه، 

در این هنگام . که نسلها دوام مییافتند، به صورت کشورهاي واحد و نظامی در میآمدند توسط سلطنتهاي موروثی،

انتخاب پادشاه نوعی حراج شد، و هر کس از میان داوطلبان رقیب بیشتر پول میداد اشراف او را به سلطنت بر 

سه، در نتیجه توزیع پول داوطلبان مذکور معموال از دولتهاي خارجی پول میگرفتند، چنانکه عمال فران. میداشتند

، ولی یک سال )1573(زیاد، توانستند سلطنت لهستان را براي هانري دو والوا، که مرد فاسدي بود، خریداري کنند

. بعد او را فرا خواندند تا با لقب هانري سوم در فرانسه سلطنت کند

به سلطنت، گذشته را جبران دیت انتخابی پس از یک دوره فترت پر هرج و مرج، با انتخاب ستفان باتوري 

عمال . این شخص، به عنوان فرمانرواي ترانسیلوانی، در سیاست و جنگ نامی براي خود کسب کرده بود). 1575(کرد

او در ورشو قول داده بودند که وي در صورت انتخاب شدن به سلطنت قرض ملی را خواهد پرداخت، 

نهایی را که روسیه از لهستان منتزع کرده است پس خواهد فلورن به خزانه خواهد ریخت، همه سرزمی200000مبلغ

چه کسی . گرفت، و در صورت ضرورت جان خود را در صحنه نبرد براي حفظ شرافت و افتخار فدا خواهد کرد

میتوانست در برابر این پیشنهادها مقاومت کند در حالی که تنی چند از اشراف متمول با انتخاب ماکسیمیلیان دوم 

او نیز با دو هزار و پانصد . افق بودند، هفتهزار نفر عضو دیت برگزیننده به طرفداري از باتوري بر خاستنداتریشی مو

سرباز به حرکت در آمد، دل بسیاري از مردم را با ازدواج با آنایا گیلو به دست آورد، رهبري لشکري را علیه دانتزیگ 

گولدن به خزانه ملی  200000بندر سر بلند را مجبور کرد که  به عهده گرفت و آن) که از اطاعت او سر باز زده بود(

  . بپردازد
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با وجود این، اشراف پادشاه جدید را، که داراي چشمانی نافذ، ذهنی واقعگرا، سبیلی وحشت انگیز، و ریشی رعب 

امه وصلهدار بر خود او شکوه و جالل و تشریفات را خوار میشمرد، ساده لباس میپوشید، ج. انگیز بود، دوست نداشتند

هنگامی که پول مطالبه کرد تا با روسها به جنگ . تن میکرد، و کلم و گوشت گاو را بر سایر غذاها ترجیح میداد

سپس با کمک مالی ترانسیلوانی قواي مختصري . پردازد، اشراف با اکراه تمام ملزوماتی تهیه کردند که کافی نبود

ایوان چهارم با . وقت سومین شهر مهم روسیه به شمار میرفت، پرداخت فراهم آورد و به محاصره پسکوف، که در آن

ناچار  ;بود، به سبب پیري، خود را قادر به مقابله با چنان دشمن نیرومندي ندید)) مخوف((آنکه در نظر اتباعش 

پس از مرگ ). 1582(خواهان صلح شد، لیوونیا را به لهستان داد، و حاضر شد که تماس روسیه با بالتیک قطع شود 

ایوان، باتوري به سیکیستوس پنجم پیشنهاد کرد که حاضر است همه روسیه را متصرف شود، آن را به لهستان ملحق 

پاپ اعتراضی نکرد، اما . سازد، ترکان عثمانی را از اروپا بیرون راند، تمامی اروپاي خاوري را تحت فرمان پاپ در آورد

لهستانیها ). 1596(مبارزه در راه دین صورت میگرفت، باتوري در گذشت  در خالل تدارکات پر زحمتی که براي این

. پس از آنکه از دستش خالص شدند، او را یکی از بزرگترین پادشاهان خود دانستند

دیت پس از یک سال مباحثه، تاج پادشاهی را بر سر سیگیسموند سوم نهاد، و امیدوار بود که وي، به عنوان وارث تاج 

این پادشاه نیمی . هر دو کشور را براي نظارت بر دریاي بالتیک و جلوگیري از توسعه روسیه متحد کند و تخت سوئد،

مرگ . از دوران سلطنت خود را، چنانکه دیدیم، بعبث صرف تحکیم قدرت خود و استقرار آیین کاتولیک در سوئد کرد

وي بدون . یگري به دست سیگیسموند دادو تولید هرج و مرج در روسیه فرصت د) 1605(ناگهانی باریس گادونوف 

داوطلبی خود را براي تاج و تخت مسکو اعالم داشت و با سپاهی به سوي روسیه ) مجلس ملی)) (سنیم((مشورت با 

ضمن دو سالی که سرگرم محاصره سمولنسک بود، سردارش ستانیسالس زولکیوسکی روسها را در کلوشینو . شتافت

کرد، و اشراف روسیه را بر آن داشت که فرزند سیگیسموند به نام الدیسالوس را شکست داد، به طرف مسکو حرکت 

سیگیسموند، که میخواست خود تزار روسیه شود، این قرار را نپذیرفت و، پس از آنکه ). 1610(به پادشاهی بردارند

خود را دریافت نداشته سربازانش، که مواجب . سرانجام به این شهر نرسید، زیرا کند حرکت کرد و زمستان فرا رسید

، دو قرن پیش از ناپلئون، لشکر پراکنده و رنجدیده او از روسیه به 1612بودند، شورش کردند، و در ماه دسامبر 

آنچه از آن مبارزات پر هزینه بر جاي ماند تصرف سمولنسک و سورسکی و تاثیر شدید فرهنگ . لهستان بازگشت

  . لهستانی در زندگی روسها بود

اتحاد او با خانواده هاپسبورگ باعث شد که وي، . نت سیگیسموند در نبردهایی مصیبت آمیز سپري شدباقی سلط

در این گیرودار لهستان، تنها بر اثر . همچنانکه امپراطور میخواست، وارد مبارزه پر هزینهاي علیه ترکان عثمانی شود

از گرفتاري لهستان در جنوب استفاده کرد و  گوستاووس آدولفوس. مهارت سرداران و شجاعت سربازانش، نجات یافت

  . سوئد بر لیوونیا و دریاي بالتیک مسلط شد) 1629(و در نتیجه عهدنامه آلتمارك ;به لیوونیا حمله برد

دیت سلطنت را به فرزندش تفویض کرد، زیرا در این هنگام سی و ). 1632(سیگیسموند با دلی شکسته در گذشت

ردار از خود لیاقت بسیار نشان داده و بر اثر اخالق خوب و صراحت خویش دوستان هفت ساله بود و به عنوان س

اما در نتیجه آزاد گذاشتن آیین پروتستان در لهستان و مذهب ارتدوکس در لیتوانی . بسیاري به دست آورده بود

به طور مسالمت آمیزي به وي در تورون به روحانیان کاتولیک، لوتري، و کالونی اجازه داد که . خشم پاپ را برانگیخت

هاي گوبلن را خرید،  این پادشاه هنر و موسیقی را تشویق کرد، تابلوهاي روبنس و فرشینه). 1645(مباحثه بپردازند 

همچنین با گالیله، که در . نخستین تماشاخانه دایمی لهستان را تاسیس کرد، و اپراهاي ایتالیایی را روي صحنه آورد

وي در ایامی که شورش عظیمی از . و گروتیوس دانشمند پروتستان را به دربار خود فرا خواند زندان بود، مکاتبه کرد،

). 1648(قزاقها موجودیت لهستان را تهدید میکرد در گذشت 
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  تمدن لهستان -  2

 ;اوضاع اقتصادي لهستان هنوز به صورت قرون وسطایی بود، تجارت داخلی به وسیله دوره گردان صورت میگرفت

. طبقه بازرگان ثروت زیادي نداشت و بندرت بهدیت راه مییافت. خارجی بیشتر محدود به دانتزیگ وریگا بودتجارت 

امالك وسیع به وسیله کشاورزانی اداره میشدند که تابع . اشراف بر دیت، پادشاه، و امور اقتصادي تسلط داشتند

. ندگی کشاورزان در فرانسه قرون وسطی میگذشتمقرارت دیرین بودند، و در بعضی موارد زندگی آنان دشوارتر از ز

به مستاجران خود . خود مالک این مقرارت را وضع میکرد و آنها را به وسیله سربازان خود به مورد اجرا میگذاشت

اجازه نمیداد که بدون موافقتش از قلمرو او بیرون بروند، آنان را از محلی دیگر انتقال میداد، زمینهایشان را به میل 

 ;د کم یا زیاد میکرد، از آنان میخواست که هر سال چند روز بیگار کنند و اشیا را فقط از او بخرند و به او بفروشندخو

گذشته از این، قادر بود که فرزندانشان را براي  ;آنان را مجبور میکرد که هر سال مقداري آبجو نامرغوب از او بخرند

ورزان از لحاظ قانون آزاد بودند و میتوانستند از خود ثروتی داشته کشا. خدمت خود در جنگ و صلح به کار بگمارد

  . باشند و آن را به ارث بگذارند، اما سکارگو، کشیش یسوعی، آنان برده را میدانست

، اما در امالك بریزنداشراف در ورشو گرد میآمدند تا راي دسته جمعی خود را به صندوق . زندگی بیشتر روستایی بود

خود میزیستند و اوقات خود را به شکار، مبارزه، عشق، وجن میگذراندند، از میهمانان صادقانه پذیرایی میکردند، و 

نظر دختران بندرت خواسته  ;ازدواجها به وسیله پدران و مادران ترتیب مییافت. خود را براي جنگ آماده میساختند

چنین فرض میشد که عشق ناشی از ازدواج و تشکیل خانواده، بیش از ازدواج  ;و آنان بندرت مقاومت میکردند میشد،

هرگز  ;در روابط جنسی، اخالق کامال حکمفرما بود. زنان محجوب و فعال بودند. ناشی از عشق پایدار خواهد ماند

  . واج وجود داشته باشدایم که قبل از قرن هجدهم روابط جنسی خارج از حدود ازد نشنیده

با الدیسالوس چهارم ازدواج  1637آداب به وسیله مردان، نه زنان، معمول میشد، جز اینکه سسیلیا رناتا، که در سال 

و لوئیز  ;کرد، آداب ایتالیایی را، که سابقا به وسیله هنرمندان و روحانیان در لهستان شیوع یافته بود، دوباره رواج داد

با او ازدواج کرد، آداب و سخنوري فرانسوي را با خود آورد، و این وضع تا قرن  1648که در سال  ماري دو گونزاك،

مردي فرانسوي را  1647رقصهاي لهستانی داراي چنان شکوه آمیخته باوقاري بودند که در سال . بیستم ادامه یافت

 1477در کراکو در سال  شتوسهنر لهستانی با سنتی که فایت . با اعجاب سخن بگوید پولونزبر آن داشت که درباره 

معماران و مجسمه سازان . هاي عالی دوره سیگیسموند دوم در فالندر بافته میشدند فرشینه. بنیان نهاد همگام نبود

ی، با ساختن کلیساي جامع کراکو و کلیساهایی براي یسوعیان به سبک باروك در کراکو، نیسویتس، و ستون ایتالیای

بر اثر حمله پروتستانها به . معروف ورشو، به یادبود سیگیسموند سوم، با توري، و آنا یا گیلو را زنده نگاه داشتند

تعلیم و تربیت نیز . چهره نگاره جالبی از باتوري کشیدتصویرهاي مذهبی، نقاشی رو به زوال نهاد، ولی مارتین کوبر 

دانشگاه کراکو دوران انحطاط خود را میگذراند، اما باتوري دانشگاه . مانند هنر گرافیک از آشوب مذهبی آسیب دید

 یسوعیان در کراکو، ویلنا، پوزنان، ریگا، و سایر نقاط چنان مدارس ممتازي بنیان ;را تاسیس کرد) 1578(ویلنا 

نهادند که بسیاري از پروتستانها، به سبب تربیت روحی و اخالقی خوبی که پسرانشان در آنها میدیدند، طرفدار آنها 

بهتر از همه، مدرسه پیروان اونیتاریانیسم در راکوف بود که هزاران دانشجو با مذاهب مختلف را به سوي خود . شدند

ستدار فرهنگ یونان و روم باستان بود، دانشگاه تازهاي در یان زامویسکی، صدر اعظم باتوري، که دو. جذب کرد

اشخاص در مناقشات . آثار ادبی به حد وفور یافت میشدند. زاموشچ بنیان نهاد که برنامه آن بیشتر کالسیک بود

مذهبی نسبتهاي بد به یکدیگر میدادند، ولی مطالب آنان از حیث شکل پرداخته و صیقلی بودند، چنانکه ستانیسالس 

با زبان لهستانی ((اورزخووسکی، که از آیین کاتولیک دفاع میکرد، با تعصبی شدید به دشمنان میتاخت، اما 

همچنین اثر دیگري به نام درباري لهستانی، که اقتباس از درباري .)) شگفتانگیزي که در تاریخ ما بهترین نوع بود
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پیوتر . ین اثر به دست لوکاش گورنیکی به وجود آمدا. تالیف کاستیلیونه به شمار میرفت از لحاظ سبک ممتاز بود

وي نخست رئیس دانشگاه ویلنا بود، سپس به . سکارگو، کشیش یسوعی،در نظم، نثر، تربیت، و سیاست دست داشت

عنوان واعظ ممتاز دربار مدت بیستوچهار سال مانند بوسوئه به وعظ پرداخت و از فساد محیط بیباکانه لب به انتقاد 

چنین پیشگویی کرد که کشور به دست بیگانگان خواهد افتاد، مگر آنکه حکومت ثابت و پا بر جایی در هم. گشود

اشعار یان کوخانوفسکی از . وي خواهان سلطنت مشروطهاي بود که توسط قانون محدود شود. لهستان به وجود آید

این شاعر در مرثیهاي که در سوگ . ندحیث موضوع و زبان تا قرن نوزدهم بینظیر بودند و امروزه نیز محبوبیت دار

همه فرهنگ لهستان . این دختر در کمال زیبایی کودکی مرده بود. دختر خود اورسوال سرود به دوره الهام خود رسید

در نیمه اول قرن شانزدهم چنین به نظر میرسید که . در این عصر در نتیجه کشمکش اعتقادات مذهبی آشفته بود

بسیاري از اشراف به این آیین پیوستند، زیرا . هستان و هم در آلمان و سوئد رواج خواهد یافتآیین پروتستان هم در ل

آن را شورشی علیه قدرت پادشاه و فساد کشیشان، و وسیلهاي براي ضبط اموال کلیسا میدانستند سیگیسموند دوم 

ایندگان دیت اتحادیهاي تحت عنوان یک سال پس از مرگ او، هیئتی از نم. آزادي مذهبی را تا حد زیادي برقرار کرد

و بر طبق آن آزادي مذهبی را به همه مخالفان خود ارزانی ) 1573ژانویه  28(به وجود آوردند )) کنفدراسیون ورشو((

هنگامی که این پیشنهاد جهت راي مطرح شد، عدهاي از اسقفان عضو دیت با آن به مخالفت برخاستند، اما . داشتند

این پیشنهاد در تاریخ . ضاي غیر مذهبی، شامل چهلویک نفر کاتولیک،آن را تصویب کردندنود و هشت تن از اع

بر اثر . آزادي مذهبی به منزله واقعه مهمی به شمار میآید، زیرا قبال هیچ گونه اعالمیه رسمی نظیر آن صادر نشده بود

هاي  ،آناباتیستها، مخالفان تثلیث، یا فرقههاي گوناگون مانند لوتري، کالونی این قانون آزادیبخش، تعداد زیادي فرقه

فاوستوس سوکینوس به لهستان  1579در سال . توسعه یافتند تسوینگلیدیگري مانند برادران بوهمی و طرفداران 

ام کراکو او را از خانهاش بیرون کشیدند، اما عو. آمد و شروع به ایجاد کلیسایی طبق اصول طرفداران تثلیث کرد

کالونیها ). 1598(کتابخانهاش را خراب کردند، و اگر رئیس کاتولیک دانشگاه به کمکش نشتافته بود، به قتل میرسید 

هاي پیروان  ، دیت دستور بسته شدن مدرسه1638در سال . به اتفاق لوتریها درصدد طرد پیروان سوکینوس برآمدند

این عده به ترانسیلوانی، مجارستان، آلمان، . آن فرقه را از کشور بیرون راند 1658م را صادر کرد و در اونیتاریانیس

تعصب مردم، تعلیم و . هلند، انگلستان، و سرانجام به امریکا گریختند، و امرسن، که از نوابغ بود، به آنان پیوست

نضمام تعصب پروتستانها، باعث نابودي آیین پروتستان تربیت یسوعیان، انضباط کاتولیکها، و سیاست پادشاهان، به ا

کشاورزان از . هاي جدید با همان شدتی که به مذهب دیرین تاخته بودند به یکدیگر حمله بردند فرقه. در لهستان شد

هنگامی . آن لحاظ به آیین دیرین وفادار ماندند که قدیمی بود و، به سبب عرف و عادت، تسلیبخش محسوب میشد

بدان پیوستند، بسیاري از پروتستانهایی که بتازگی ایمان آورده بودند، یا ) با توري و سیگیسموند سوم(دشاهان که پا

از آنجا که بسیاري از آلمانیهاي لهستان پروتستان بودند،آیین . فرزندانشان، الزم دانستند که با کلیسا صلح کنند

. کاتولیک از حمایت مالی برخوردار شد

این عوامل خارجی همکاري میکرد تا لهستان را تحت تسلط پاپ در آورد، و از این رو چند تن از کلیسا نیز با 

زیرکترین دیپلوماتها و عدهاي از جسور ترین یسوعیان را براي تغییر مذهب پادشاهان، زنان، کودکان، و حتی خود 

اسقف جووانی کومندونه به پادشاهان اعیان پروتستان اعزام داشت سیاستمداران کلیسا مانند ستانیسالس هوژیوس و

هاي متغیر و متضاد  اخطار کردند که هیچ نظم ثابت اجتماعی، اخالقی، یا سیاسی نمیتواند بر اساس تعلیمات فرقه

. یسوعیان بخوبی توانستند از اصول باور نکردنی مذهب قدیم در قبال مذهب جدید دفاع کنند. پروتستان استوار باشد

ان کاتولیک، به پیروي از دستورهاي شوراي ترانت، اصالحات شدید و قابل توجهی در امور خود در این ضمن روحانی

اتحاد لیتوانی با لهستان باعث شد که کلیساي ارتدوکس یونانی با . کاتولیکها نیز معمایی داشتند. به عمل آوردند
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در مراسم مذهب ارتدوکس تشریفات در اصول این دو کلیسا اختالفی جزئی وجود داشت، اما . کلیساي رم در افتد

یان زامویسکی، در  1596در سال . سالوونیک به کار میرفت، و کشیشان فرقه ارتدوکس میتوانستند ازدواج کنند

، فرقه میانهاي از روحانیان و اشخاص غیر مذهبی به نام اونیات تشکیل داد )برست لیتوفسک(نتیجه الحاق بژستسی 

رهبران . شریفات سالوونیک بود، اما آیین کاتولیک و تفوق پاپ را هم قبول داشتکه موافق ازدواج کشیشان و ت

. هاي یونانی و روسی از پاپ بشود کلیساي کاتولیک رم امیدوار بودند که این مصالحه بتدریج باعث اطاعت فرقه

داراي مذهب اما کلیساي جدید اونیات با مقاومت سخت روبهرو شد، واسقف آن در پولوك به دست عوام، که 

پادشاهان لهستان در قرن شانزدهم آن سیاست آزادي مذهبی را که پیشرفتهتر از . ارتدوکس بودند، به قتل رسید

اما عوام کاتولیک بیشتر اوقات به سیاست خصومتآمیز . سیاست سایر کشورهاي مسیحی بود، همچنان ادامه دادند

وتستان در کراکو حمله بردند، اجساد پروتستانها را از خاك این عده به یکی از کلیساهاي پر. دیرین باز میگشتند

همچنین یک کلیساي پروتستان را در ویلنا ویران کردند، چند ). 16061607(بیرون آوردند، و آنها را پراکنده کردند 

ی در پوزنان، یک کلیساي لوتري را به آتش کشیدند و انجمن). 1611(تن از کشیشان را زدند و به قولی کشتند 

را خراب کردند روحانیان کاتولیک در این تظاهرات مذهبی عوام پسند شرکت )) برادران بوهمی((متعلق به 

پیروزي آن کامل  1648همه شرایط به نفع کلیساي قدیم بود و تا سال . نمیجستند، ولی از آنها استفاده میکردند

  . شد

IV - 1645-1584: روسیه مقدس   

  مردم  -1

کافی است نظري به نقشه اروپا بیفکنید تا در برابر سرنوشت روسیه دچار : ((چنین نوشت 1831نادیزدین در سال 

. از طریق سیبریه به اقیانوس کبیر، و از طریق ولگا به دریاي خزر راه یافت 1638این کشور تا سال )) اعجاب شوید

 1571در سال . آن پی می بریم ولی هنوز به دریاي سیاه نرسیده بود، و از اینجاست که به علت جنگهاي آینده

خاك آن کشور براي تهیه غذا جهت این عده مناسب بود، اما کشت و زرع . جمعیت روسیه تنها ده میلیون نفر بود

این میل به مهاجرت . مفرط باعث عدم حاصلخیزي مزارع میشد و کشاورزان از دشتی به دشت دیگر کوچ میکردند

شتر مستاجران از مالکان بزرگ مساعده دریافت میداشتند تا کشتزارهاي آنان را بی. ظاهرا در ایجاد بردگی موثر بود

بسیاري  ;ضمنا براي چنین وامهایی تا بیست درصد ربح میپرداختند ;پاك و آماده کنند و در آنها به زراعت بپردازند

، اگر کسی 1497طبق قانون  از آنان قادر به پرداخت قروض خود نبودند، بنابراین به صورت برده در میآمدند، زیرا،

عدهاي از کشاورزان براي فرار از . قادر به پرداخت قرض خود نبود، تا زمان اداي آن به صورت برده طلبکار در میآمد

عدهاي نیز حاضر میشدند که سرزمینهاي تازه و لم  ;چنین بردگی به کشتزارهاي قزاقان در جنوب میگریختند

گروهی نیز به شهرها  ;له آزادي خود را باز مییافتند سیبریه بدین ترتیب آباد شدیزرعی را آباد کنند، و بدان وسی

یا به خدمت  ;یا در معادن، صنایع فلز کاري، و اسلحه سازي کار کنند ;مهاجرت کردند تا به صنعتگران بپیوندند

ها به وسیله مستاجران،  رعهمالکان شکایت میکردند که ترك مز. ها دورهگردي کنند و یا در کوچه ;بازرگانان در آیند

که معموال قروض خود را نمیپرداختند، باعث وقفه در تولید محصوالت کشاورزي خواهد شد، و از این رو مالکان از 

، ایوان مخوف، براي آنکه ادامه امور کشاورزان را 1582در سال . عهده پرداخت مالیات روز افزون بر نخواهند آمد

خود دستور داد که بدون رضاي مالک مزارع خود را ترك )) اوپریچنیکی((قه اداري تضمین کند، به مستاجران طب

اگر چه آن طبقه موجودیت ممتاز خود را در این هنگام از دست داده بود، روش بردگی، که بدین ترتیب برقرار . نکنند

م زمینهاي روسیه را در شد، بر روي امالك آن طبقه باقی ماند، و پس از چندي اشراف و روحانیان، که قسمت اعظ
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بیشتر کشاورزان روسی در حقیقت و  1648تا . دست داشتند، مستاجران خود را موظف به رعایت آن دستور کردند

. عمال، و نه قانونا، به صورت سرفهاي وابسته به زمین در آمدند

جمل نادر به شمار آداب خشن بود، نظافت نوعی ت. مردم روسیه هنوز در مرحلهاي نزدیک به توحش میزیستند

هاي  میرفت، باسوادي جزو امتیازات طبقاتی محسوب میشد، تعلیم و ترتیب ابتدایی بود، و ادبیات به صورت نوشته

و  1673پانصد کتابی که در روسیه بین سالهاي . روزانه راهبان و وعظهاي کشیشان یا متنهایی مربوط به لیتورژي بود

موسیقی تاثیر عظیمی در مذهب و خانه داشت، و هنر در خدمت . بودند انتشار یافت تقریبا همه مذهبی 1682

هاي پیازي شکل، مانند کلیساي مریم  کلیساهاي پر پیچ و خم داراي نمازخانه و محراب وقبه. مذهب ارتدوکس بود

وي آنها را ها با فرسکوهایی تزیین میشدند که امروزه بیشتر ر کلیساها وصومعه. عذراي دون، در مسکو ساخته میشدند

ها میساختند که اهمیت آنها بیشتر از لحاظ ابتکار در تصویرسازي بود نه در  پوشاندهاند، یا تمثالهایی روي تخته

، کشیدن تمثال 1600در حدود سال . مهارت هنري، چنانکه از کلیساي معجزه قدیس میخائیل در کراکو پیداست

مد، و قطعات مشابهی به مقدار زیاد براي استفاده زاهدان جنبه هنري خود را از دست داد، به صورت صنعت در آ

محصول هنري برجسته این زمان برجی به ارتفاع صد متر بود که زنگ کلیساي ایوان ولیکی را . کشور ساخته شدند

و ، و ایجاد آن جز)1600حد (این کلیسا به وسیله یکی از معماران آلمانی در میدان کرملین بر پا شد . در بر میگرفت

. برنامه عمارت سازي عامالمنفعه باریس گادونوف براي رفع بیکاري مردم بود

در کلیساهاي زیبایی که بر اثر تزیینات گرانبها میدرخشیدند و بعمد آنها را باریک ساخته بودند، به طوري که آوازها 

وکس مردم را به زهد، اطاعت، و دعاهاي طنین انداز و تشریفات پر هیبت آنها تاثیري خواب آور داشت، کشیشان ارتد

بندرت دیده شده است که کلیسایی تا این اندازه با دولت همکاري .و داشتن آرزوهاي خاضعانه تشویق میکردند

کلیسا، در  ;خود تزار اصول مذهبی را صادقانه رعایت میکرد و اموالی را به کلیسا میبخشید. نزدیک داشته باشد

او ایجاد میکرد، تخت سلطنت او را به منزله محرابی مقدس میدانست، و به  عوض، هالهاي از تقدیس در پیرامون

مردم تلقین میکرد که اطاعت از او وظیفهاي است که همه کس میبایستی به عنوان قرضی که از خداوند گرفته است 

یک قرن مطران  ، و تقریبا تا)1598(باریس گادونوف بطرك، مسکو را از تحت تسلط قسطنطنیه بیرون آورد . ادا کند

هنگامی که سفیري از طرف پاپ . مذکور از لحاظ مقام با تزار رقابت میکرد و گاهی قدرت او را به خطر میانداخت

کلمنس هشتم به مسکو آمد تا پیشنهاد کند که کلیساهاي ارتدوکس و کاتولیک تحت توجه پاپ متحد شوند، پاریس 

، و دستور داد که دعاهایی در حق ))مروزه رم واقعی و ارتدوکس استمسکو ا: ((این نقشه را با تحقیر رد کرد و گفت

  . خوانده شود)) تنها فرمانرواي عیسوي روي زمین((او به عنوان 

  1605- 1584: باریس گادونوف -2

از  و آخرین فرد) مخوف(تزار فیودور ایوانوویچ فرزند بیکفایت ایوان چهارم . تا این هنگام تنها او فرمانرواي واقعی بود

فیودور مرگ برادر بزرگ خود را در زیر ضربات دیوانهوار پدر خویش دیده و تحت نفوذ دیگران . اخالف روریک بود

وي به منظور رهایی از خطرهاي قصر به مذهب توسل جست، و اتباعش، اگر چه او را شخص مقدسی . قرار گرفته بود

ایوان چهارم شورایی را براي هدایت این جوان به . مردم نداردمیدانستند تصدیق میکردند که اراده الزم را براي اداره 

یکی از اعضاي آن، یعنی شوهر خواهر فیودور، که همان باریس گادونوف بود، زمام امور را به دست . کار گماشته بود

  . گرفت و فرمانرواي کشور شد

سه ساله ) 1584(بود که در این وقت  ایوان چهارم از زن هفتم خود پسري به نام دمیتري ایوانوویچ به جا گذاشته

هایی غیر از توطئه هاي خود او را به او گلیچ، در صد و نود  شوراي مذکور، براي حفظ آن کودك از توطئه. بود

. ، به عللی که تا کنون معلوم نشدهاند، در آنجا در گذشت1591اما او در سال . کیلومتري شمال مسکو، فرستاد
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جهت تحقیق در این قضیه به او گلیچ رفت گزارش ) از اعضاي شورا(ده و اسیلی شویسکی هیئتی که به ریاست شاهزا

اما مادر دمیتري مدعی بود که او به فرمان . داد که آن کودك گلوي خود را ضمن یک حمله صرعی بریده است

. تردید قرار میدهندجرم باریس هرگز محرز نشد، و بعضی از تاریخنویسان آن را مورد . گادونوف به قتل رسیده است

دمیتري . آنگاه مادر دمیتري را به گوشه گیري در صومعهاي مجبور کردند و خویشان این زن را از مسکو بیرون راندند

. ها محو گشت به گروه قدیسان ارتدوکس افزوده شد و نام او به طور موقت از خاطره

سلطنگی بهتر فرمانروایی کرد تا بعدا وقتی بر تخت باریس مانند ریچارد سوم، پادشاه انگلستان به هنگام نایب ال

وي اگر چه تربیتی رسمی نیافته و شاید هم بیسواد بود، لیاقت و کفایتی زیرکانه داشت، و به نظر . سلطنت نشست

باریس ادارات داخلی را اصالح کرد، جلوي پول پرستی . میرسد که براي حل مشکالت روسها جدا کوشیده باشد

به حمایت از طبقات متوسط و پایین برخاست، به منظور ایجاد اشتغال براي فقیران شهري عماراتی  قضات را گرفت،

)). همه او را دوست داشتند((به قول یکی از تار یخنویسان آن زمان، ;ساخت، و از آالم و بدهیهاي بردگان کاست

هنگامی که تزار فیودور اول در . داشتند گذشته از این، دولتهاي خارجی به او احترام میگذاشتند و به قولش اعتماد

وي . به اتفاق آرا از گادونوف تقاضا کرد که تاج شاهی را بر سر بگذارد) مجلس ملی(، زمسکی سوبور )1598(گذشت 

اما تا اندازهاي گمان میرود که . اعتراض کرد و محجوبانه خود را شایسته سلطنت ندانست، ولی سرانجام پذیرفت

تنی چند از اشراف، که به سبب دفاع او از عوام . ن را براي قبول پادشاهی او آماده کرده باشندعامالنش نمایندگا

باریس جمعی را به زندان . خشمگین بودند، حق او را به سلطنت نپذیرفتند و جهت خلع او به توطئه چینی پرداختند

را مجبور کرد که جامه راهبان بر ) رومانوفپدر نخستین تزار سلسه (افکند، گروهی را تبعید کرد، و فیودور رومانوف 

چند تن از دشمنان شکست خورده او به شکلی چنان مناسب و موافق با وضع باریس مردند که او متهم به . تن کند

باریس، که در این هنگام در بد گمانی و بیم میزیست، جاسوسانی به نقاط مختلف فرستاد، افراد . قتل آنان شد

نخستین او . د، دارایی آنان را ضبط کرد، و زنان و مردان را از دم شمشیر گذرانید محبوبیتمظنون را بیرون ران

باعث شدند که عوام گرسنه نتوانند در برابر دسیسه هاي  1604تا  1600کاهش یافت و محصوالت بد سالهاي 

  . مصرانه اشراف، کاري به نفع او انجام دهند

جوانی در لهستان ظاهر شد و ادعا  1603در سال . ، و موسیقی شهرت یافتها در تاریخ، ادبیات یکی از این دسیسه

باریس به دالیل . کرد همان دمیتري است که مردهاش میپنداشتند، و وارث قانونی تاج و تخت فیودور ایوانوونچ است

. ومانوف در آمده بودمتقنی او را گریشکا او ترپیف دانست که جامه راهبی را از تن بیرون آورده و به خدمت خانواده ر

لهستانیها، که از توسعه روسیه بیم داشتند، چون شخصی را در میان خود دیدند که به حال آنان مفید بود و تاج و 

دختري لهستانی را به زنی گرفت و به )) دمیتري((تخت مسکو را از آن خود میدانست، شاد شدند و هنگامی که 

سیگیسموند سوم، پادشاه لهستان که بتازگی عهدنامه صلحی با . اط کردندکلیساي کاتولیک پیوست، بیشتر اظهار نش

، مانع از آن نشد که دمیتري عدهاي داوطلب لهستانی به دور خود گرد )1602(روسیه به مدت بیست سال بسته بود 

ار هزار سرباز دمیتري با چه 1604در اکتبر . یسوعیان با شوق و ذوق بسیار به طرفداري از آن مدعی برخاستند. آورد

اشراف روسیه، که بیطرفی . شامل تبعید شدگان روسی، مزدوران آلمانی، و سلحشوران لهستانی از رود دنیپر گذشت

کشاورزان فراري به قوایی که پیش میآمد پیوستند، مردم : خود را اعالم کرده بودند، در نهان به او کمک رساندند

دمیتري را باور کردند و پرچم او را به عنوان دفاع از حقانیت سلطنت  گرسنه، که آماده فریب خوردن بودند، سخنان

در ایامی که عوام فریاد کنان و دعا خوانان از غرب به سوي مسکو . او و آرزوهاي یاس آمیز خود بر دوش گرفتند

. انقالبی در آمد این نهضت به صورت. پیش میرفتند، قزاقها، که همیشه آماده نزاع بودند، از جنوب به حمله پرداختند
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لشکریان او قسمتی از . باریس، که این واقعه را حملهاي از طرف لهستانیها میپنداشت، قواي خود را به غرب فرستاد

گادونوف در میان اطاقهاي کرملین خبري . قشون دمیتري را شکست دادند، اما در مورد بقیه کاري از پیش نبردند

حتی اشراف مسکو جامهاي باده خود را به سالمتی . اعه نارضایی نمیشنیدجز ازدیاد نفرات و پیشرفت عوام و اش

دمیتري می نوشیدند و به مردم میگفتند که او همان شاهزاده مقدسی است که توسط خداوند براي سلطنت برگزیده 

یسان از آنها هایی که پوشکین و موسورگسکی بیش از تاریخنو در این میان، باریس، پس از تردیدها و اندوه. شده است

اما . وي فرزند خود فیودور را به اشراف و باسمانوف بطرك سپرده بود). 1605آوریل  13(در گذشت  دارند،آگاهی 

دمیتري ((زن و فرزند گادونوف به قتل رسیدند، و . باسمانوف و اشراف به حمایت از مدعی سلطنت برخاستند

  . در میان شوق و ذوق عمومی به عنوان تزار سراسر روسیه بر تخت نشست)) دروغین

   1613- 1605)): دروان آشوب(( -3

تزار جدید فرمانرواي بدي نبود، و اگر چه قامتی زیبا و چهرهاي گیرا نداشت، در به کار بردن شمشیر و سوار شدن 

ن، هوشی سرشار، بیانی فصیح، رفتاري خوشایند، و نوعی سادگی گذشته از ای. اسب مانند اشرافزادهاي ماهر بود

وي کارمندان را با دقت در امور اداري و لشکریان را با نظارت . طبیعی داشت که با تشریفات دربار سازگار نبود

از خشونت و بیسوادي اشراف . اما تفوق او بر محیط بیش از اندازه به چشم میخورد. شخصی به شگفتی میانداخت

همچنین در صدد بود  ;علنا انتقاد میکرد، و در نظر داشت که فرزندانشان را براي تحصیل به کشورهاي غربی بفرستد

گذشته از این، به آداب روسها میخندید، از . که آموزگاران خارجی را براي تاسیس دبیرستانهایی به مسکو دعوت کند

حترام در برابر تصاویر قدیسین نمیشد، بیآنکه آب مقدس اجراي مراسم آیین ارتدوکس خودداري میکرد، حاضر به ا

وي اگر چه . به روي میز بپاشد ناهار میخورد، و گوشت گوساله را، که شرعا حرام محسوب میشد، مصرف میکرد

، زن لهستانی و کاتولیک )و شاید هم آن را هرگز جدي تلقی نکرده بود(نمیگفت که به مذهب کاتولیک گرویده است 

خود او جمعی از لهستانیها و  ;مراه نماینده پاپ و گروهی از راهبان فرقه فرانسیسیان به مسکو آوردخود را ه

با اینهمه در آمد خزانه را آزادانه خرج کرد، مواجب افسران را باال برد، . یسوعیان را در خدمت خویش نگاه داشته بود

و از آنجا که بیقرار و جنگجو بود، در  ;خود تقسیم کرد و امالکی را که از خانواده گادونوف گرفته بود میان دوستان

صدد مبارزه با خان کریمه بر آمد و، با ارسال قبایی از پوست خوك جهت آن فرمانرواي مسلمان، عمال به او اعالن 

ا تزار هنگامی که مسکو را در نتیجه اعزام قوا به جنوب تقریبا تخلیه کرد، اشراف را بیم فرا گرفت که مباد. جنگ داد

چند هفته پس از جلوس دمیتري، دستهاي از اشراف به رهبري . راه را براي حمله لهستانیها به پایتخت باز کند

شویسکی اعتراف میکرد که فرمان آن مدعی را تنها براي رهایی از . شویسکی توطئهاي به منظور خلع او چیدند

دمیتري . بر انداخت و اشرافزادهاي حقیقی را بر تخت نشانددست گادونوف گردن نهاده است و اکنون باید او را از کار 

اما به جاي آنکه طبق معمول آن عده را به قتل برساند، دستور . از توطئه آگاهی یافت و رهبران آن را دستگیر کرد

  . داد که زمسکی سوبور آنان را محاکمه کند

شد و شویسکی و دیگران را به مرگ محکوم در این هنگام این مجلس براي نخستین بار از همه طبقات انتخاب 

بسیاري از مردم که او را فرزند . ساخت، اما بعدها تزار آنان را تبعید کرد و پنج ماه بعد به آنان اجازه داد که بازگردند

ایوان مخوف پنداشته بودند احساس میکردند که چنین ترحم غیر معمول باعث خواهد شد که اصل و نسب سلطنتی 

هاي خود را از سر گرفتند و خانواده رومانوف، که  توطئه کنندگان عفو شده دسیسه. ردید قرار گیردوي مورد ت

شویسکی و پیروانش با  1606مه  17در . دمیتري اعضاي آن را مورد لطف بسیار قرار داده بود، به آنان پیوستند

د و چندتن از مهاجمان را با دست خود دمیتري بخوبی از خود دفاع کر. ملتزمان مسلح خود به کرملین حمله بردند

جسدش را به میدان اعدام بردند، نقاب مضحکی بر چهرهاش نهادند، و فلوتی . کشت، اما مغلوب شد و به قتل رسید
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سپس جسدش را سوزاندند و خاکسترش را با توپ به اطراف پراکندند تا دیگر کسی خود را به . در دهانش گذاشتند

. جاي شخص مردهاي جا نزند

تزار جدید تعهد کرد که بدون تصویب مجلس . اشراف پیروزمند شویسکی را با لقب واسیلی چهارم انتخاب کردند

کسی را به قتل نرساند، هیچ ملکی را ضبط نکند، و در کلیساي اوسپنسکی به طور رسمی ) مجمع اشراف(دوما 

این .)) به کسی آسیب نرساند) طبقات یعنی زمسکی سوبور یا مجمع همه(بدون تصویب شورا ((سوگند خورد که 

اما بیشتر آنانی که از . آیند تعهدات اگرچه غالبا نقض شدند، در تکامل حکومت روسیه مرحلهاي تاریخی به شمار می

در شمال شورشی به وقوع پیوست، و در جنوب . خلع دمیتري متاسف بودند از شنیدن این قول و قرارها آرام نشدند

ي به رهبري برگزیده شد وسیگیسموند سوم پادشاه لهستان به طور غیر رسمی به او کمک دمیتري دروغین دیگر

کارل قوایی به روسیه . شویسکی از کارل نهم پادشاه سوئد، که دشمن سیگیسموند سوم بود، مدد خواست. رسانید

ویسکی را خلع کردند ش. سیگیسموند به روسیه اعالن جنگ داد، سردارش به نام زولکیوسکی مسکو را گرفت. فرستاد

دستهاي از اشراف روسیه حاضر شدند که . ، به ورشو بردند، و او را مجبور کردند که جامه راهبان بر تن کند)1610(

فرزند چهاردهساله سیگسیموند به نام الدیسالوس را به عنوان تزار بشناسند، به شرط آنکه استقالل کلیساي 

رکوبی شورشی اجتماعی که حکومت اشرافی روسیه را تهدید میکرد به ارتدوکس حفظ شود و ارتش لهستان براي س

  . اعیان این کشور کمک کند

بطرك . علت عمده این شورش، که جنبهاي مذهبی و میهن پرستانه داشت، به رسمیت نشناختن تزار لهستانی بود

را دستگیر کردند، و اگر چه او در لهستانیها او . ارتدوکس مسکو مردم را از اطاعت فرمانرواي کاتولیک رومی نهی کرد

رهبران مذهبی از مردم در خواست کردند . زندان در گذشت، اعالمیه او سلطنت الدیسالوس را غیر ممکن ساخت

چنین به نظر میرسید که دولت از میان . لهستانیها را، که بدعتگذاران کاتولیک رومی بودند، از کشور بیرون رانند

لشکري سوئدي نو و گو رود را به تصرف در آورد و شاهزادهاي . هرج و مرج خواهد شد خواهد رفت و روسیه گرفتار

کشاورزان در شمال و جنوب، و قزاقان در جنوب از اطاعت . سوئدي را براي سلطنت در روسیه پیشنهاد کرد

د، محصوالت اوضاع کشاورزي مختل ش. الدیسالوس سر باز زدند و حکومتهایی از خود در ایاالت به وجود آوردند

غذایی کاهش یافتند، حمل و نقل دچار نا امنی گشت، قحط و غال باال گرفت، و در بعضی از نواحی مردم به خوردن 

جمعی از عوام که شورش کرده بودند وارد مسکو شدند، و در آشوبی که بر پا گشت قسمت . گوشت انسان پرداختند

دي در کرملین تحصن جست و منتظر آمدن و کمک پادگان سوئ ;)1611مارس  9(اعظم شهر در آتش سوخت 

  . رساندن سیگیسموند شد

در نیژنی نو و گورود قصابی به نام کوسمامینین از شورشیان که بر اثر آیین ارتدوکس به هیجان در آمده بودند لشکر 

حرکت به سوي دیگري فراهم ساخت و از هر خانوادهاي درخواست کرد که یک سوم دارایی خود را براي تهیه وسایل 

اما مردم حاضر نبودند زیر بار کسی جز رهبري صاحب . با این در خواست موافقت شد ;پایتخت در اختیار او بگذارد

او نیز پذیرفت، و لشکریان جدید، . مینین از شاهزاده دمیتري پوژارسکی تقاضا کرد که سردار آنان شود. عنوان بروند

خواندند، به سوي مسکو پیش رفتند و، بعد از ورود به این شهر، پادگان در حالی که روزه گرفته بودند و دعا می

این عده تا هنگامی که مجبور به خوردن موش صحرایی، آدم، و جوشاندن . لهستانی کرملین را در محاصره گرفتند

دست از مقاومت  1612اکتبر  22سپس در  ;هاي یونانی جهت ساختن آبگوشت شدند مقاومت کردند دستنوشته

مدتها آن سال در تاریخ روسیه به عنوان سال نجات به شمار میآمد، و هنگامی که دو . رداشتند و رو به گریز نهادندب

قرن بعد فرانسویها از مسکو رانده شدند، روسهاي پیروزمند در پایتخت خود، که باز دچار حریق شده بود، بنایی به 
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نمونه قهرمانانهاي براي آنان به جاي نهاده  1612که در سال یادبود مینین و پوژارسکی، یعنی قصاب و شاهزادهاي 

. بودند، بر پا ساختند

پوژارسکی و شاهزاده دمیتري تروبتسکوي نمایندگان مذهبی و غیر نظامی همه نواحی امپراطوري را دعوت کردند تا 

هاي مختلفی به کار بردند، و هاي مختلف اشراف تدبیر خانواده. در شورایی براي انتخاب فرمانرواي جدید شرکت کنند

شورا میخائیل رومانوف را، که در آن وقت پانزده سال بیش نداشت، برگزید و . سرانجام خانواده رومانوف پیروز شد

فوریه  12(عوام مسکو، که بسرعت دور هم گرد میآمدند و بسرعت تعلیم میگرفتند، او را فرمانرواي خود دانستند 

  . با فروتنی دوباره آن را به اشراف سپردند. ور را نجات دادندمردم پس از آنکه کش). 1613

دولت جدید هرج و مرج اجتماعی و شورش را از میان برد، بردگی را تایید و تمدید کرد، با دادن اینگریا به سوئد این 

فیودور این عهدنامه باعث شد که . کشور را آرام ساخت، و عهدنامه صلحی به مدت چهارده سال با لهستان بست

رومانوف، پدر میخائیل که به دستور باریس جامه راهبی پوشیده و نام فیالرت برخود نهاده بود، از اسارت طوالنی رها 

میخائیل او را به عنوان اسقف بزرگ مسکو و مشاور خود برگزید، و این شخص به اندازهاي مقتدر شد که مردم . شود

بري مشترك این پدر و فرزند، با وجود شورشها و جنگهاي دیگر، و پس از روسیه تحت ره. دانستند)) تزار دوم((او را 

دوره هرج و مرج که با مرگ باریس آغاز شده بود، با . یک نسل آشوب، به دوره آرامش متزلزل و ناپایداري رسید

سیه در رو 1917جلوس میخائیل بر تخت سلطنت پایان یافت، و این خود آغاز سلسله رومانوف بود که تا سال 

  . فرمانروایی کرد

  

  

فصل بیستم

  مبارزه طلبی اسالم

1566-1648  

  

I  -ترکان عثمانی  

ضمن کشمکشهاي سیاسی و مذهبی کشورهاي مسیحی، جمعی از متفکران از مشاهده بیطرفی ظاهري خداوند در 

داراالسالم هنوز عظیم اگر چه مسلمانان از اسپانیا طرد شده بودند، . مبارزه میان مسیحیان و مسلمانان ناراحت بودند

در حقیقت، این زمان عصر درخشان سلطنت سلسه مسلمان  ;بود و شامل اندونزي و شمال هندوستان نیز میشد

کشورهاي اسالمی شامل افغانستان، قسمت اعظم آسیاي مرکزي، و سراسر ایران ). 15261707(مغول در دهلی بود 

در غرب ایران، امپراطوري عثمانی قرار داشت که از . خود رسید بود، یعنی کشوري که در این دوره هنر آن به کمال

 ;ترکان عثمانی همه سواحل دریاي سیاه را در اختیار داشتند. حیث وسعت فقط اسپانیا با آن رقابت میکرد

ه و هاي دانوب، دنیپر، و دنیستر مسلط بودند، و به خانهاي تاتار، از متفقین خودشان، کمک میکردند که کریم بردهانه

  . دهانه رود دون را تحت نظارت خود داشته باشند

در اینجا . همچنین ارمنستان، آسیاي صغیر،سوریه، عربستان، و همه خاورمیانه جزو امپراطوري عثمانی بود

مشهورترین شهرهاي قدیم و قرون وسطی قرار داشتند، مانند بابل، نینوا، بغداد، دمشق، انطاکیه، طرسوس، ازمیر، 

در مدیترانه . ، و اورشلیم، جایی که مسیحیان بااجازه مسلمانان در آرامگاه مسیح به عبادت میپرداختندنیقیه، مکه

قسمت اعظم جمعیت شمال افریقا از . هاي بزرگ قبرس، رودس، و کرت جزو متصرفات عثمانی بودند خاوري جزیره
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پاشاهایی که از طرف سالطین عثمانی  مصر به وسیله: دریاي سرخ تا اقیانوس اطلس را مسلمانان تشکیل میدادند

هاي محلی مسلمانی بودند که  طرابلس، تونس، الجزایر، و مراکش تحت تسلط سلسه. منصوب میگشتند اداره میشد

این دوره عصر . درجه اطاعت آنان از ترکان عثمانی با دوري و نزدیکی آنان از قسطنطنیه تناسب معکوس داشت

در مراکش بود، و مراکش پایتخت آن، مرکز تجارت و هنر به شمار می ) 15501668(فرمانروایی سلسله سعدیون 

، بالکان، )معموال آتن و اسپارت(در اروپا متصرفات عثمانی مشتمل بود بر نواحی میان بوسفور و یونان . رفت

تا نزدیکی از بوسنی و آلبانی  ;ونیزهاي  مجارستان تا صد و شصت کیلومتري وین، از طریق دالماسی تا دروازه

در آنجا، در وین محصور، اختالف عمده میان پروتستانها و کاتولیکها نبود، بلکه میان . آدریاتیک و قلمرو پاپ

. هاي مختلف مسیحی میزیستند در درون آن خط محاصره مسلمانان، فرقه. مسیحیان و مسلمانان بود

قسطنطنطیه به منزله دریچهاي به سوي اروپا به . اسالم هر اندازه هم به طرف غرب گسترش مییافت، باز شرقی بود

هاي امپراطوري عثمانی به اندازهاي با آسیا پیوستگی داشتند که ترکان مغرور حاضر به تقلید  شمار میآمد، اما ریشه

سرزمینهاي . در بعضی از کشورهاي اسالمی گرماي بیابان یا مناطق حاره باعث بیحالی افراد می شد. از غرب نبودند

مسکون مردم را از امور بازرگانی بر کنار میداشتند، و افراد نمیتوانستند مانند ساکنان اروپاي باختري حریصانه به غیر 

کارهاي دستی تغییر . مسلمانان بیشتر به سکون رغبت داشتند و به سهولت قانع میشدند. کار و کوشش بپردازند

. بودند،و مردم نمیتوانستند به مقدار زیاد از آنها تهیه کنند ناپذیر مسلمانان ظریف و زیبا، ولی مستلزم وقت و سلیقه

هاي  کاروانها آرام طی طریق میکردند، اما نمیتوانستند با کشتیهاي پرتغالی، اسپانیایی، انگلیسی، و هلندي، که از راه

ازمیر، در نتیجه تبادل با وجود این، بعضی از بندرهاي مدیترانه، مانند . تمام آبی به هندوستان میرفتند، رقابت کنند

اسالم مردم را در جنگ به شجاعتی آمیخته به امید تحریض میکرد، ولی در . کاال میان کشتی و کاروان ترقی کردند

مردم با سماع درویشان و رویاهاي صوفیانه آرام میشدند، و اگر چه . روزگار صلح آنان را به اعتقاد به جبر وا میداشت

یق کرده بود، در این هنگام فیلسوفان را مرعوب میساخت و آنان را به مباحثات فضل فرو اسالم در آغاز علم را تشو

علما کودکان را به آیین تسنن تربیت میکردند و مواظب بودند که اثري از . شانه بیهوده قرون وسطایی ترغیب میکرد

مذهب به طور قاطعی پیروز  در اینجا بود که، در کشمکش میان مذهب و فلسفه،. عصر خرد در اسالم ظاهر نشود

در . گذشته از اینها، در سرزمینهایی که ترکان عثمانی از مسیحیان گرفتند، اسالم به سهولت پیش رفت. شد

قسطنطنیه، انطاکیه، اورشلیم، و اسکندریه کلیساي مسیحی شرقی هنوز از خود داراي بطرك بود، اما تعداد 

ارمنیها، و در مصر قبطیها، به آیین عیسوي باقی ماندند، اما به  در آسیاي صغیر. مسیحیان بسرعت کاهش مییافت

احتماال این تغییر مذهب داراي . هاي مردم به اسالم گرویده بودند طور کلی در آسیا، افریقا، و شبه جزیره بالکان، توده

ازاي خدمت نظام اگر مردم همچنان مسیحی میماندند، از مناصب رسمی محروم میشدند، در : هاي عملی بود انگیزه

وظیفه مالیات عمدهاي میپرداختند، و از هر ده کودك یکی را میبایستی به دولت بسپارند تا به عنوان ینیچري براي 

از طرف دیگر، مسیحیان مقیم کشورهاي اسالمی از آزادي مذهبیی برخوردار . خدمت در ارتش یا ادارات تربیت شود

مثال در ازمیر . شد آن را به مسلمانان مقیم کشورهاي مسیحی اعطا کندبودند که هیچ فرمانرواي مسیحی حاضر نمی

در ترکیه و بالکان کلیساي  ;مسلمانان پانزده مسجد، مسیحیان هفت کلیسا، و یهودیان هفت کنیسه داشتند

به عقیده پپیس، قسمت اعظم مجارستان از آن . ارتدوکس یونانی از طرف نمایندگان دولت عثمانی حمایت میشد

این . اظ تسلیم ترکان شد که تحت تسلط عثمانی از آزادي مذهبی بیشتري برخوردار بود تا امپراطوران کاتولیکلح

کالونیهاي مجارستان و : ((سر تامس آرنلد مینویسد. هاي مختلف مسیحی صدق میکرد موضوع مسلما درباره فرقه

ه از ترکان اطاعت کنند، ولی به دست خانواده ترانسیلوانی و پیروان اونیتاریانیسم کشور اخیر ترجیح میدادند ک

پروتستانهاي سیلزي مشتاقانه به ترکیه عثمانی مینگریستند و با طیب خاطر حاضر ((و .)) متعصب هاپسبورگ نیفتند
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داوري استاد مسلم مسیحی درباره تاریخ .)) بودند که آزادي مذهبی را به بهاي اطاعت از مسلمانان خریداري کنند

: بیشتر قابل توجه است یونان جدید

بسیاري از یونانیهاي با استعداد و داراي اصول اخالقی به اندازهاي به برتري مسلمانان واقف بودند که هرگاه به عنوان 

در این گونه . فرزندان ملل خراجگزار به خدمت سلطان درنمیآمدند باز آیین اسالم را به میل و رغبت میپذیرفتند

  . القی جامعه عثمانی به اندازه حس جاهطلبی افراد تاثیر داشته استتغییر مذهبها برتري اخ

و  1633- 1631تاورنیه، که بین سالهاي . ترکان عثمانی قرن هفدهم دشوار است)) برتري اخالقی ((ارزیابی این 

به  ترکیه پر از دزدانی است که دسته دسته: ((در کشورهاي اسالمی مسافرت و تجارت کرد، مینویسد 1643- 1638

 ;ترکان عثمانی به نیکوکاري و آرامش مشهور بودند.)) ها در کمین بازرگانان مینشینند دور هم گرد میآیند و در راه

هاي غیر اجتماعی آنان را در زمان صلح میگرفت، احساساتشان را در جنگ علیه کفار  اما همان مذهبی که جلو انگیزه

را به صورت برده در میآوردند، و به مسیحیانی که در مجاورت  ترکان عثمانی اسیران مسیحی. بشدت برمیانگیخت

با وجود این، ترکان بمراتب کمتر از مسیحیانی . مرزهاي ترکیه میزیستند حمله میکردند و آنان را به اسارت میبردند

مرتکب که جهت گرفتن برده به شمال افریقا حمله میکردند به دادوستد برده میپرداختند و ظلم و شقاوت کمتري 

در کشورهاي اسالمی آزادي جنسی بمراتب بیشتر از کشورهاي مسیحی رواج داشت، و تاثیرات آن مضرتر . میشدند

جامعه ترکیه تقریبا بتمامی مردانه بود، و از آنجا که . بود، حال آنکه معموال از حد معمول تعدد زوجات فراتر نمیرفت

روابطی . انان به روابط همجنسی افالطونی یا جسمانی میپرداختندمعاشرت زن و مرد خارج از خانه مجاز نبود، مسلم

در میان اقلیتی نسبتا زیاد، فعالیتی فرهنگی، و . هاي زنانه رواج داشت در گرمابه) لسبیانیسم(جنسی زنان با یکدیگر 

رهاي مسیحی تعداد باسوادان در متصرفات اروپایی ترکیه در قرن هفدهم شاید بیش از کشو. لو محدود، دیده میشد

با مالحظه فهرست کتبی که حاجی خلیفه از بیستوپنج هزار کتاب به زبانهاي عربی، ترکی، و فارسی تهیه کرد . بود

در الهیات، فقه، علم پزشکی، معانی و بیان، تراجم احوال، و تاریخ صدها کتاب . میتوان به وفور ادبیات پیبرد) 1647(

ما او را بیشتر به نام المقري میشناسیم، و . مدبن محمد مهمتر از همه استدر میان تاریخنویسان اح. وجود داشتند

هاي اسالمی اسپانیا  کتاب او در مورد سلسله. این اسم ماخوذ از دهکدهاي در الجزایر است که زادگاه او بوده است

با  ;صهاي از روایات قبلیقسمت اعظم کتاب او عبارت است از استنساخ یا خال. غالبا مورد استفاده ما قرار گرفته است

وجود این، اثر قابل توجهی در این عصر است، و نه تنها سیاستها و جنگها را شرح میدهد، بلکه از اخالق، قانون، زن، 

هایی که بدانها جنبه انسانی میدهد به صورت اثري  موسیقی، ادب، و پزشکی سخن میگوید و با جزئیات جالب و قصه

فرمانروایان در مسابقات با ) همچنانکه در ژاپن مرسوم است(ترك باسوادي شعر میگفت، و  تقریبا هر. زنده در میآید

معروف است، شعرهاي غنایی زیبایی )) فضولی((محمد ابن سلیمان، که بیشتر به . شوق و ذوق شرکت میکردند

ن میدهد، اما میتوانیم به اگر چه ترجمه انگلیسی بدي از اشعار او به عمل آمده و آنها را نامربوط نشا. سروده است

محمود عبدالباقی . معانی آنها پی ببریم، چنانکه میگوید زنان بغداد تا زمانی که شوهر نکردهاند نرم و گرم و محجوبند

بزرگترین شاعر غنایی عثمانی پس از آنکه مدتی خواننده محبوب دربار سلیمان قانونی بود، پس از ) 1600 'فت(

هایی نوشت که یکی از  هجو نامه) 1635 'فت(نفی ارزرومی . ه آوازخوانی اشتغال داشتمرگ او، سی و چهار سال ب

آنها ممکن است به گوش خداوند رسیده باشد، زیرا هنگامی که سلطان مراد چهارم آن را میخواند، صاعقهاي به پاي 

از چندي دوباره به دربار احضار  پس. از اینرو دیوان او را درهم درید و خود او را از قسطنطنیه بیرون کرد. او خورد

هنرمندان . هاي او رنجیده بود، فرمان داد سرش را از تن قطع کنند شد، اما بیرام پاشاي وزیر، که از یکی از هجو نامه

با شش مناره، گنبدهاي بسیار،  1610مسجد سلطان احمد اول در سال . عثمانی هنوز شاهکارهایی به وجود میآوردند

پنج سال بعد، احمد . هاي استادانه، و تزیینات درخشان ساخته شد هدار، طاقهاي موزائیکی، نوشتهستونهاي عظیم رگ
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در این دوره دو مسجد عالی در دمشق ساخته شدند، . مسجد جامع زیباي ینیولیده را وقف زن محبوب خود کرد

سلطان سلیم دوم ساخت که  وسنان، معمار بینظیري که طرح مسجد سلیمان را ریخته بود، مسجدي در ادرنه براي

در ساختن کاشیهاي هنرمندانه هیچ تمدنی از تمدن اسالمی فراتر . به عقیده جمعی بهترین مسجد قسطنطنیه است

نرفته است، مانند کاشیهاي مسجد سلطان احمد اول یا کاشیهاي زیباتري که زینتبخش آرامگاه سلطان سلیم دوم 

 ;سفید و آبی در زمینهاي سبز و آبی با شاخ و برگهاي سرخ دیده میشوندنزدیک مسجد ایاصوفیه است، دسته گلهاي 

به سبب کاشیهاي ) نیقیه(گلهاي واقعی زیباتر از آنها نیستند و ممکن است به برتري آنها حسد ببرند در این ازنیق 

سیحیت در همین شهر بود که قسطنطین در سیزده قرن پیش بر مجمعی تاریخی که م- پرجالي خود شهرت داشت 

هنر مینیاتور . هاي بارزي در موزه مترپلیتن نیویورك میتوان دید از این کاشیها نمونه - را تثبیت کرد ریاست داشت

خوشنویسی به اندازهاي رواج . در ترکیه تقلیدي از آثار ایرانی بود که بزودي آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد

میگویند که یک سطر خط میرعماد در دوره حیات او ( کیه چاپ نشد هیچ کتابی در تر 1728داشت که قبل از سال 

در بافندگی نیز ترکان از ایرانیان پیروي میکردند، اما از هیچ قوم دیگر عقب ). به یک سکه طال به فروش میرفت

در تاریخ هنر هاي ایرانی را نداشتند، اما  هاي ترکیه بافت ظریف، طراحی پیچیده، و رنگامیزي قالیچه قالیچه. نبودند

هاي ترکیه در غرب شهرت یافته بودند، زیرا آنها را در نقاشیهاي  حتی در قرن پانزدهم قالیچه. مقامی ارجمند دارند

بسیاري از قصرهاي سلسله تودور با . مانتنیا و بعدها در آثار پینتوریکیو، پاریس بوردونه، و هولباین میتوان دید

هاي  و بازار آنها را در فرشینه ;حتی کرامول دلیر بیست و دو تخته از آنها داشت هاي ترکی مفروش شده بودند، قالیچه

غرب آگاه میشد که شرق هم هنر و هم اسلحه . گوبلن، که زندگی لویی چهاردهم را مجسم میکند، میتوانیم ببینیم

. دارد

II -  لپانتو  

طین عثمانی اعالم کرده بودند که قصد دارند اما فرمانروایان غرب بایستی مواظب اسلحه ترکان میبودند، زیرا سال

افراد و ثروت قلمرو وسیع آنان بزرگترین و مجهزترین ارتش را در اروپا در . همه اروپا را زیر سلطه مسلمانان در آورند

شاید هم نجات غرب و مسیحیت در . تعداد ینیچریها بتنهایی بیش از پنجاه هزار نفر بود. اختیار آنان میگذاشت

امپراطوري عثمانی بود، زیرا مسافتهاي بعید مانع از آن میشدند که منابع پراکنده آن دولت در یک جا گرد  وسعت

بتدریج فاسد شدند، زیرا ) 1922- 1288(سالطین عثمانی اگر چه بیش از هر سلسله مسیحی بر سر کار ماندند . آیند

یران زودگذري رها میکردند که مقام ناپایدارشان آنان اوقات خود رادر حرمسرا میگذراندند و زمام امور را به دست وز

پس از  1566سلطان سلیم دوم، که در سال . را بدین فکر میانداخت که براي دوره برکناري خویش ثروتی بیندوزند

سلطان سلیمان قانونی بر تخت نشست، مردي بیکفایت بود و تنها کار مفیدي که انجام داد این بود که امور اداري و 

. حمالت ترکان به امپراطوري مقدس روم متوقف شد. اسی را به دست محمد صوقللی وزیر تواناي خود سپردسی

دوکات، صلح را خریداري کرد، و صوقللی توجه خود را به  30000امپراطور ماکسیمیلیان دوم، با پرداخت سالیانه 

به ) 1570(کرده بود، در این هنگام عربستان، که استقالل مذهبی خود را حفظ . شکار نزدیکتري معطوف داشت

از آنجا که متصرفات ونیز در دریاي اژه هنوز مانع تجارت و کشتیهاي عثمانی بودند، الال .تصرف بابعالی درآمد

  اما تنها پاپ و اسپانیا . و نیز از دولتهاي مسیحی استمداد کرد. مصطفی با شصت هزار سرباز عازم تصرف قبرس شد

چند فروند از کشتیهاي ترکان،  1566پاپ پیوس پنجم فراموش نکرده بود که در سال . به آن شهر کمک کردند

فیلیپ دوم میدانست که . را تهدید کرده بودند) بندر و قلعه متعلق به پاپ و واقع در ساحل آدریاتیک(آنکونا 

و نماینده ) 1569(کردهاند مسلمانان اسپانیا، که از ظلم و ستم او به جان آمده بودند، از سلطان عثمانی استمداد 

امپراطور حاضر به جنگ علیه ترکیه نبود، زیرا عهدنامه . اوضاع دیپلماتیک روشن بود. آنان بخوبی پذیرفته شده است
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فرانسه با هر نقشهاي که . صلحی با سلطان بسته بود و نمیتوانست آن را شرافتمندانه و با اطمینان خاطر نقض کند

ا باال میبرد مخالف بود و خود را دوستدار ترکان معرفی میکرد تا از کمک آنان علیه امپراطور قدرت و اعتبار اسپانیا ر

. استفاده کند

. انگلستان بیم داشت که مبادا اتحاد با فیلیپ آن کشور را، در صورت پیروزي، تحت تسلط اسپانیاي کاتولیک در آورد

آدریاتیک مسلط شود و به قدرت انحصاري ونیز در آن دریا خاتمه  و نیز نگران بود که مبادا اسپانیا، در نتیجه فتح، بر

وي مجبور بود قبول کند که عواید . پاپ پیوس مدت یک سال زحمت کشید تا این تردیدها را از میان برداشت. دهد

دادند و هر سه دولت اتحادیه مقدسی تشکیل ) 1571مه  20(سرانجام . کلیسا مورد استفاده ونیز و اسپانیا قرار گیرد

. طی این مذاکرات، حمله ترکان به قبرس با تلفات سنگینی براي هر دو طرف ادامه پیدا کرده بود. آماده جنگ شدند

فاماگوستا . نیکوزیا، پس از یک محاصره چهل و پنج روزه، سقوط کرد و بیست هزار تن از اهالی آن به قتل رسیدند

، ترکان مدافع قهرمان آن، براگادینو، را )1571اوت  6(د هنگامی که تسلیم ش ;تقریبا یک سال مقاومت کرد

زندهزنده پوست کندند و پوستش را با کاه انباشتند و آن را به عنوان غنیمت جنگ مارکانتونیو به قسطنطنیه 

ارا، ساووا، فلورانس، پارما، لوکا، فر. اتحادیه مقدس، که بدین گونه تحریک شده بود، قواي خود را گرد آورد. فرستادند

در ناپل، دون خوان اتریشی پرچم دریا ساالري را با . کشتی و سرباز فرستادند) دشمن دیرین ونیز(اوربینو، و جنووا 

سپتامبر، پس از آنکه یسوعیان و کاپوسنهایی  16در . تشریفات موقري از دست کاردینال دو گرانول دریافت داشت

قدس را براي ملوانان و سربازان به جا آوردند، ناوگان از مسینا که به آن قوم پیوسته بودند مراسم آیین قربانی م

در اینجا بود که خبر قتل . حرکت کرد، از جنوب ایتالیا و تنگه اوترانتو گذشت، و به سوي جزیره کورفو پیش رفت

ت، عطش انتقام ملوانان را برانگیخ. عامها و شقاوتهایی که ترکان پس از سقوط قبرس مرتکب شده بودند رسید

اکتبر  7در . از ملوانان برخاست!)) زنده باد عیسی مسیح! فتح! فتح((همچنانکه دون خوان فرمان پیشرفت داد، فریاد 

در آنجا، در سواحل بندر لپانتو، نیروي . ، ناوگان از طریق خلیج پاتراس به سوي خلیج کورنت حرکت کرد1571

پاروزن  41000ملوان، و  13000سرباز، 34000توپ  570کشتی کوچکتر،  60کشتی شراعی،  222دریایی ترك با 

کشتی  30کشتی شراعی بزرگتر ونیزي با توپهاي سنگین،  6کشتی شراعی،  207مسیحیان . انتظار میکشید

ناوگان مسیحیان پرچمی . پاروزن در اختیار داشتند 43000ملوان، و  12900سرباز، 30000توپ،  1800کوچکتر، 

بر روي آن گلدوزي )) اهللا((ترکان پرچم سلطان را، که کلمه . بر آن نقش شده بود داشت که تصویر مسیح مصلوب

جناح راست مسیحیان در برابر حمله ترکان منهزم شد، اما جناح چپ تحت فرمان . شده بود، در دست داشتند

اران تن از ترکان ونیزیها مقاومت شدید را به صورت حمله با انضباطی در آورد، و توپخانه کشتیهاي بزرگ ونیزي هز

. دون خوان به کشتی پرچمدار دستور داد که یکراست به کشتی علیپاشا، دریاساالر عثمانی، حمله برد. را هالك کرد

یک راهب . هنگامی که این دو به هم رسیدند، سیصد تن از سربازان کار آزموده دون خوان وارد کشتی ترك شدند

سرنوشت جنگ هنگامی تعیین شد که . ته بود، آنان را به حمله واداشتکاپوسن، در حالی که صلیبی را در دست گرف

روحیه ترکان خراب شد، و . کشتی ترك به تصرف در آمد و سر بریده علی را بر روي چوب پرچم خود او گذاشتند

ر غرق فروند به تصرف مسیحیان در آمدند، و پنجاه کشتی دیگ 117 ;چهل فروند از کشتیهاي آنان رو به گریز نهادند

نفر به اسارت افتادند، و اکثر آنان به 10000تن از ترکان در جنگ هالك شدند،  8000بیش از . یا طعمه حریق شدند

برده مسیحی که در کشتیهاي ترکان پارو میزدند رهایی  12000در حدود. بین فاتحان تقسیم شدند عنوان برده

هاي ایتالیا را از دست  ترین و برجستهترین خانوادهنفر شامل اعضاي قدیمی 7500کشتی و  12مسیحیان . یافتند

تن زخمی  7500سروانتس، که در میان . بدون تردید این جنگ بزرگترین نبرد دریایی دوران جدید بود. دادند

مهمترین واقعه اعصار گذشته و حال است و شاید در آینده نظیر آن دیده ((مسیحی دیده میشد، گفت که آن جنگ 
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اگر فرسودگی پاروزنان، خرابی کشتیهاي فاتحان، و به وجود آمدن طوفانی سهمگین مانع از تعقیب ترکان  .))نشود

میان مسیحیان بر سر توزیع غنایم و . نشده بود، آن جنگ را میتوانستیم قاطعترین نبرد در تاریخ جدید بدانیم

از آنجا که اسپانیا نیمی از کشتیها را فراهم کرده و نیمی از هزینه را پرداخته . جنگی اختالف افتاد انتساب افتخارات

اسیران ترك نیز به همین ترتیب . بود، و ونیز یکسوم و پاپ یک ششم را، غنایم جنگی به همین نسبت تقسیم شدند

اسیر به  174افت داشت، و از سهم پاپ اسیر پاي در زنجیر دری 3600فیلیپ دوم . میان فاتحان بخش گردیدند

بعضی از رهبران مسیحی مایل بودند که اسیران مسیحی را که از کشتیهاي . عنوان پاداش به دون خوان داده شدند

هنگامی که خبر . ترکان آزاده کرده بودند به عنوان برده براي خود نگاه دارند، اما پاپ پیوس پنجم مانع این کار شد

. مردم ونیز شهر را با تاج گل و هنرمندي خود آراستند. شار یافت، همه کشورهاي کاتولیک شاد شدنداین پیروزي انت

تیسین، تینتورتو، و ورونزه تصویرهاي . ها به هم میرسیدند، یکدیگر را در آغوش میگرفتند وقتی که مردم در کوچه

ن روز و شب مورد احترام و تجلیل قرار گرفت و عظیمی از آن نبرد کشیدند، و سباستیانو ونیرو، سردار ونیزیها، چندی

روحانیان و اشخاص غیر مذهبی رم، که از هنگام حرکت ناوگان از مسینا اوقات . سرانجام به عنوان دوج برگزیده شد

پاپ پیوس پنجم،  ;خود را در اضطراب و دعا خوانی گذرانده بودند، فریاد شادي بر آوردند و خدا را سپاس گفتند

شخصی از جانب خدا فرستاده شد : ((زي، با اداي این جمله انجیل تقریبا حالت تقدیس به دون خوان دادموجد پیرو

پاپ از فاتحان خواست که . مراسم قداس برپا داشتند، آتشبازي کردند، و توپ انداختند). 1.6)) (بودیحیی که اسمش 

وي از فرمانروایان اروپا تقاضا کرد که از این فرصت استفاده کنند و در جنگ مقدس به . دیگري فراهم آورند ناوگان

و شیخ فرمانرواي عربستان سعید خواست  ایرانهمچنین از شاه . منظور طرد ترکان از اروپا و فلسطین شرکت جویند

اما فرانسه که به اسپانیا حسد میبرد، چندي پس از نبرد لپانتو، به . در حمله به ترکان با مسیحیان همکاري کنند که

اعث شد خبر این پیشنهاد، به انضمام عوامل دیگر، ب .شودسلطان پیشنهاد کرد که علیه فیلیپ دوم با آن کشور متحد 

وي گرفتار مناقشات با انگلستان و اوضاع . که فیلیپ دوم از تعقیب هر اقدام دیگري علیه ترکیه عثمانی منصرف شود

گذشته از این، خشمگین بود از اینکه ونیز میخواهد انحصار تجارت در . آشفتهاي بود که آلوا در هلند به وجود میآورد

بیم داشت که مبادا پیروزي دیگري بر ترکان باعث تجدید قدرت ونیز  دریاي آدریاتیک را در دست داشته باشد، و

پاپ پیوس پنجم، که از پیروزي و شکست فرسوده شده بود، در اول مه . شود و آن را به صورت رقیب اسپانیا در آورد

. درگذشت، و اتحادیه مقدس با مرگ او مضمحل شد 1572

III  - انحطاط سالطین عثمانی  

ن، با جدیتی که باعث وحشت غرب شد، ناوگان دیگري به عظمت ناوگان سابق که تقریبا نابود شده دراین ضمن، ترکا

کشتی در دریاها منتظر  150ظرف هشت ماه بعد از نبرد لپانتو، یک ناوگان عثمانی مرکب از . بود فراهم آوردند

ونیز، که از طرف همه . یرون بروندکشتیهاي مسیحیان بود که به سبب وضع آشفته خود جرئت نداشتند از لنگرگاها ب

) 1573مارس  7(دولتها تشویق به ادامه جنگ میشد، چون از هیچ یک کمکی دریافت نمیداشت،با بابعالی صلح کرد 

صوقللی در . و نه تنها قبرس را به آن دولت داد، بلکه غرامتی به سلطان پرداخت که معادل بهاي فتح آن جزیره بود

نان به ونیز پیشنهاد کرد که اگر با ترکیه در جنگی علیه اسپانیا متفق شود، دولت عثمانی با کمال اطمی 1573سال 

از . (به ونیز کمک خواهد کرد که ناپل را به تصرف در آورد و از دست رفتن قبرس را به نحو اکمل جبران کند

پیشنهاد را رد کرد و اظهار  ونیز این.) اینجاست که میتوانیم دریابیم دولت عثمانی به هیچ وجه ضعیف نشده بود

در اکتبر، دون خوان، با تصرف . داشت که قبول آن باعث تسلط ترکان بر ایتالیا و کشورهاي مسیحی خواهد شد

کشتی آن شهر را دوباره  250اما ظرف یک سال ترکان عثمانی با . تونس، براي اسپانیا افتخار جدیدي کسب کرد

سپس براي تکمیل . تازگی در آنجا اقامت گزیده بودند از دم شمشیر گذراندندمتصرف شدند و اسپانیاییهایی را که ب
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درگذشت، ولی صوقللی همچنان کارها را اداره  1574سلطان سلیم دوم در . پیروزي به سواحل سیسیل حمله بردند

) 15741595(تاریخنویسان آغاز انحطاط قدرت عثمانی را در دوره سلطنت مراد سوم . کرد و جنگ را ادامه داد

اما این سلطان زنان را نیز دوست . میدانند که فیلسوفان را دوست میداشت، و این براي فیلسوفان مسئلهاي است

میداشت، و صدوسه فرزند از زنانی نه به این زیادي به وجود آورد بافو، زن محبوبش، که کنیزي ونیزي بود و او را 

از این رو . مداخله میکرد و براي اعمال نفوذ خود رشوه میگرفتمسحور زیباییهاي خود ساخته بود، در امور کشور 

قدرت صوقللی رو به ضعف نهاد، و هنگامی که پیشنهاد کرد رصدخانهاي در استانبول ساخته شود، حس تعقیب عوام 

آمد، هرجومرج ادامه یافت، ارزش پول پایین . ، احتماال به اشاره مراد، به قتل رسید1579تحریک شد، و او در سال 

ینیچریها که پول بیارزش دریافت داشته بودند شورش کردند، رشوه خواري باعث فساد ادارات شد، و حتی یکی از 

. مراد به عیش و نوش پرداخت و در اثر فسق و فجور درگذشت. پاشاها ادعا کرد که به سلطان نیز رشوه داده است

. مسلط بود که سلطان سابق را دستنشانده خود کرده بودبافو بر روحیه فرزندش محمد سوم تقریبا به همان اندازه 

اما . محمد سوم سلطنت خود را، طبق سنت، با کشتن نوزده تن از برادرانش آغاز کرد تا مردم را به آرامش وا دارد

و فساد . زیرا بسیاري از پسرانش به طورخطرناکی هنوز زنده بودند. کثرت فرزندان مراد این مسئله را دشوار میساخت

سلطان احمد اول، که با قدرت شاه . جنگ با اتریش و ایران پیروزیهاي ترکیه را خنثا کرد. هرجومرج اشاعه یافت

در ایران مواجه شده بود، تصمیم گرفت که نیروي عثمانی را در جبهه شرق  - شاه عباس بزرگ- عباس اول صفوي

تور داد که در سیتواتوروك عهدنامه صلحی با ازاین رو براي آزاد کردن آن در غرب به عمال خود دس. گرد آورد

، و این خود نخستین عهدنامهاي بود که ترکان مغرور حاضر شدند در خارج از )1606(اتریش منعقد سازند

در این هنگام . دوکات به سلطان داد، اما از پرداخت خراج معاف شد200000اتریش مبلغ. قسطنطنیه ببندند

. سلطان را گردن نهادترانسیلوانی به میل خود فرمان 

روي . و حاضر شد مقدار یک میلیون پوند ابریشم به عنوان غرامت جنگ بپردازد) 1611(ایران نیز با ترکیه صلح کرد

احمد مردي . هم رفته این دوره مالزم با موفقیت و میانهروي بود، جز اینکه ینی چریها پیوسته شورش میکردند

  . آنکه کوشید از برادرکشی سالطین جلوگیري کند، در این راه توفیق نیافتوي با . پرهیزکار و با حسن نیت بود

عثمان دوم در صد بر آمد که ینی چریها را تحت انضباط در آورد و آنان را اصالح کند، اما این عده اعتراض کردند، او 

ی به اندازه کافی عقل ولی مصطف. را به قتل رساندند، و برادرش مصطفی را، که مردي احمق بود، بر تخت نشاندند

ینی چریها وزیران اعظم را انتخاب . داشت و استعفا کرد و سلطنت را به برادرزاده دوازدهساله خود مراد چهارم سپرد

این عده به قصر سلطنتی حمله بردند و . میکردند و هر گاه میخواستند که تغییري به وجودآورند، آنان را میکشتند

، دوباره ظاهر شدند، 1631در سال . براي ارضاي آنان سردابهاي گنجینه را بگشاید زن سلطان را مجبور کردند که

یکی از آنها به نام حافظ . سلطان جوان را تا اندرون تعقیب کردند، و خواستار اعدام هفده تن از اعضاي دولت شدند

هنوز کاري نمیتوانست انجام  سلطان مراد، که. حاضر شد که خود را قربانی کند، آنان نیز او را قطعه قطعه کردند

ترسید و از پیغمبر  انشااهللا شما مردان خون آشام، که از خدا نمی:((دهد، به طرز بیهودهاي آنان را تهدید کرد و گفت

اما چون منتظر فرصت بود، عدهاي از سربازان وفادار را .)) خجالت نمیکشید، به عذاب وحشتناکی دچار خواهید شد

از کوششهایی که بعدا به منظور . و رهبران شورشی را یکی پس از دیگري از میان برداشتبه دور خود گرد آورد 

شورش به عمل آمد با خشونت و وحشیانهاي جلوگیري شد، و خود سلطان گاه گاه مانند پطرکبیر در اجراي حکم 

حمق بود کشت و چون از وي همه برادران خود را، به استثناي یکی که به عقیده او بیآزار و ا. اعدام شرکت میجست

اعمال قدرت سلطنتی لذت میبرد، دستور داد هر کس را که تنباکو و تریاك استعمال کند یا قهوه و شراب بنوشد به 
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میگویند روي هم رفته صدهزار نفر در دوره سلطنت او کشته شدند، و این عده غیر از کسانی هستند . قتل برسانند

  . اهی نظم اجتماعی بر قرار شد، و ارتشا از ادارات رخت بر بستتا مدت کوت. که در جنگ جان سپردند

پیشنهاد یکی از جنگجویان ایرانی . مراد، که در این هنگام خود را حقا مصون میدانست علیه ایرانیان وارد جنگ شد

هاي منعقد ، و پیروزمندانه عهدنام)1638(را جهت نبرد تن به تن پذیرفت، او را کشت، بغداد را به تصرف در آورد 

سال بعد، در نتیجه بیماري . هنگامی که به قسطنطنیه بازگشت، مردم از او با شادي فراوان استقبال کردند. کرد

. وي در این هنگام بیست و هشت سال بیش نداشت. نقرس که از میگساري بسیار ناشی شده بود، در گذشت

شین او، ابراهیم اول، بر اثر تظاهر به حماقت، از تیغ بیداد جان. پس از او، انحطاط ترکیه عثمانی بار دیگر ادامه یافت

وي با ونیز به جنگ . در دوره سلطنت او کار هرج و مرج و فساد دوباره باال گرفت. برادر جان سالمت به در برده بود

. ال شدنداهالی قسطنطنیه گرفتار قحط و غ. ونیزیها داردانل را مسدود کردند. پرداخت و لشکري علیه کرت فرستاد

ممالک مسیحی غرب، با توجه به سر گذشت ماجراي . رهبران ارتش سر به شورش برداشتند و سلطان را خفه کردند

ظرف سی و پنج . پاسداران امپراطور در روم قدیم، به این نتیجه رسیدند که از قدرت ترکان نباید بیمی داشته باشند

  . ن رساندندهاي وی سال بعد، ترکان دوباره خود را به دروازه

IV - 1629- 1588: شاه عباس بزرگ  

  ق'. 'ه 996-1038

هنگامی که نخست فرانسه  - ق'. 'ه 9851048- 1638تا 1577از خوشبختی کشورهاي مسیحی غرب آن که از سال 

و سپس آلمان گرفتار جنگهاي مذهبی بودند، ترکان عثمانی که میتوانستند مرزهاي غربی خود را به وین برسانند، 

. در اینجا نیز از مذاهب براي ارضاي حس قدرت طلبی استفاده شد. خود را به جنگ با ایران معطوف کردندتوجه 

ترکان عثمانی، که پیرو آیین تسنن بودند، ایرانیان را، که از مذهب تشییع تبعیت میکردند، بدعتگذار میدانستند و 

بته بیشتر دنیوي بود تا مذهبی، یعنی عالقه اقلیت علت واقعی جنگ ال. همه خلفا را از علی به بعد غاصب میشمردند

ترکان بر اثر یک سلسله جنگ مداوم تا حدود فرات، قفقاز، و . به حکمفرمایی به منظور کسب زمین، منابع، و مالیات

پدرو تیشیرا . دریاي خزر پیش رفتند، و تبریز پایتخت جدید ایران و پایتخت قدیم خلفا را به تصرف در آوردند

شهر معتبري بود که اعراب، ترکان، و کلیمیان در بیست  )ق '. 'ه 1024( 1615سد که بغداد در حدود سال مینوی

مردان لباس . هزار خانه آجري آن، و در میان رفت و آمد زیاد گاوان، شتران، اسبان، خران، و قاطران باري، میزیستند

زنان زیبا بودند، و تقریبا همه آنان چشمان گیرا بسیاري از ((پاکیزه در برداشتند، و بر طبق گفته همان شخص 

  . یکی از ماموران رسمی مختص حفاظت از خارجیان بود.)) داشتند و از میان نقابهایشان خیره خیره مینگریستند

در شرق بغداد و فرات نواحی غیر متحد ایران قرار داشت که حدود آنها در شمال باختري به قفقاز و دریاي خزر، در 

اوري به ترکستان، در شرق به افغانستان، در جنوب به اقیانوس اطلس، و از جنوب خاوري به خلیج فارس شمال خ

  . این نواحی پراکنده به شخصی نیازمند بودند که آنها را تحت لواي واحدي در آورد. میرسید

 'ه 905( 1502در سال شاه عباس بزرگ پنجمین پادشاه از سلسله صفوي بود که شاه اسماعیل اول آن را در تبریز 

طی سلطنت طوالنی شاه طهماسب اول، دومین پادشاه این سلسله، کشور جدید ایران از حمالت . تاسیس کرد )ق'.

پس از مرگ او، این قوم به ایران حمله برد و ایاالت عراق، لرستان، و خوزستان را به تصرف . ترکان آسیب بسیار دید

وراي جیحون فرود آمدند و هرات، مشهد، و نیشابور را تصرف کردند و ایاالت در این ضمن، ازبکان از ما. در آورد

. عباس هنگامی که در سن سی سالگی بر تختی نشست که پایتخت نداشت. خاوري ایران را به باد غارت دادند

ند سال پس از چ. ، با ترکان صلح کرد، و براي مقابله با دشمن ضعیفتر به سوي خاور شتافت)ق'. 'ه 996م،1587(

وي در این هنگام مایل بود که به دفع ترکان بپردازد، اما . جنگ، هرات را تسخیر کرد و ازبکان را از ایران بیرون راند
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هاي  ها گرفتار هرج و مرج شده بود و به آخرین وسیله ارتش او بر اثر تلفات تقلیل یافته، و در نتیجه حسادتهاي طایفه

، دو انگلیسی ماجراجو، یکی به نام سر آنتونی شرلی و )ق'. 'ه 1007م،1598(ل مقارن این احوا. جنگی مجهز نبود

هاي گرانبها، تجربه  این دو نفر هدیه. دیگري برادر کوچکترش به نام رابرت، جهت ماموریتی تجاري وارد ایران شدند

ارتش خود سر و صورتی شاه عباس با کمک آنان به . هاي نظامی، و یک ریختهگر ماهر توپ را با خود آورده بودند

وي این نیروي . بخشید، آن را با تفنگ و شمشیر مجهز ساخت، و ظرف مدت کوتاهی پانصد عراده توپ تهیه کرد

و ایروان، شروان، و قارص را دوباره ) ق'. 'ه 1012م،1603(جدید را علیه ترکان به کار برد، آنان را از تبریز بیرون راند

مندي مرکب از صد هزار سرباز به جنگ او فرستادند، ولی شاه عباس با شصت هزار ترکان لشکر نیرو. به دست آورد

آذربایجان، کردستان، موصل، و بغداد دوباره جزو متصرفات ایران ). ق'. 'ه 1014م،1605(نفر آنان را شکست داد

  . شدند، و تسلط شاه عباس از فرات تا سند برقرار گشت

شاهعباس شروع به ساختن پایتختی کرده بود تا، به سبب دوري، کمتر از حتی پیش از این نبردهاي طاقت فرسا، 

تبریز در معرض حمله مهاجمان واقع شود، و بر اثر خاطرات بیگانگان و قدوم اهل سنت کمتر مورد اهانت قرار گرفته 

در حدود . بودو داراي هشتاد هزار نفر جمعیت ) البته نه تحت همین اسم(اصفهان دو هزار سال قدمت داشت . باشد

و  510به طول )) میدان شاه((کیلومتري این شهر قدیمی، شاهعباس و مهندسانش میدانی راست گوشه به نام  5,1

هایی ساخت که از باران و  وي در هر دو سو گردشگاه. متر ایجاد کردند و در اطراف آن درخت کاشتند 165عرض 

در مشرق، مسجد شیخ لطف اهللا و یک قصر سلطنتی بر پا  در قسمت جنوبی، مسجد شاه، و. آفتاب در امان بودند

خیابانی به عرض دویست پا )) میدان((در غرب. بقیه محیط میدان به دکان، کاروانسرا، و مدرسه اختصاص یافت. کرد

 در هر دوسوي این. هایی بر آن افزود به نام چهار باغ ساخت، در اطراف آن باغهایی به وجود آورد، و حوضها و چشمه

یکی از پلها به نام اهللا . زاینده رود، که داراي سه پل بود، از میان شهر میگذشت. خیابان قصرهاي وزیران قرار داشتند

متر بود که راه سنگفرش شده وسیعی داشت و در هر دو سوي آن  355وردي خان ساختمان زیبایی به طول 

. ها، و آبشارها آبیاري و خنک میشد یها، مخزنها، فوارهشهر جدید با جو. طاقهایی براي پیاده روها ساخته شده بودند

. همه این طرح نمونهاي عالی از شهرسازي در آن عصر بود که با هر طرح دیگري در سایر کشورها برابري میکرد

به اصفهان رفت، از دیدن آن شهر بزرگ و مرکز اداري،  -ق.ه 1804و 1803-  1673شاردن هنگامی که در سال 

و هنر که هزار و پانصد دهکده در پیرامون آن بودند و جمعیتی در حدود سیصد هزار نفر داشت به  تجاري، صنعت،

تاورنیه، که در . کاروانسرا بود 1800گرمابه، و  273مدرسه،  48مسجد،  162شهر و حومه آن داراي . شگفتی افتاد

اما جمعیت آن را یک . پاریس وسیع دانست از اصفهان دیدار کرد، آن را به اندازه )ق'. 'ه 1075و  1074( 1664سال 

دهم آن شهر تخمین زد، زیرا هر خانوادهاي از خود خانه و باغی داشت، و به اندازهاي درخت در آنجا دیده میشد که 

در برابر هر دري، تغاري :((البته این تصویر دلپذیري است، اما تاورنیه مینویسد. شهر به صورت جنگل در آمده بود

ها نجاست و آشغال خود را در آن میریزند، و کشاورزان هر روز میآیند و آنها را جهت کود دادن به  وادهاست که خان

ها میبینند که ایرانیان خجالت  ها در کوچه همچنین سوراخهاي کوچکی در دیوارهاي خانه. ... مزارع خود میبرند

شاه عباس که میدانست .)) ر آنها ادرار کنندنمیکشند از اینکه جلو چشم همه در برابر آنها چمباتمه بزنند و د

کشورهاي اروپایی از او سپاسگزارند که ترکان را در مشرق سرگرم ساخته است، سر آنتونی شرلی و دیگران را به 

سفارت فرستاد تا با کشورهاي مسیحی روابط سیاسی برقرار سازد و راهی براي صدور ابریشم ایران، بدون واسطه 

هنگامی که سفیران اروپایی به اصفهان آمدند، وي آنان را در قصرها جا داد و به آنان آزادي مذهبی . ترکان، باز کند

شاه عباس پنج هزار نفر ارمنی را که در نبردهاي با ترکان به اسارت گرفته بود به صورت برده در . کامل عطا کرد

خود بسازند، و بدین ترتیب از فعالیت تجاري و نیاورد، بلکه به آنان اجازه داد که در نزدیکی اصفهان مرکزي براي 



۴۵٣٩

ارامنه در آنجا کلیساي خود را بر پا کردند و آن را با آمیزهاي از تمثالهاي مسیحی و . زرنگی آنان استفاده کرد

صلح ((گاهی شاه عباس به این فکر میافتاد که همه مذاهب را به صورت واحدي در آورد و . تزیینات اسالمی آراستند

گذشته از این در حالتی واقع گرایانهتر از تعصب شیعیان براي تقویت روحیه ملی .)) آسمان و زمین برقرار سازدرا در 

و خود او  ;وي ملت خود را تشویق میکرد که مشهد را به منزله مکه خود بدانند و به زیارت آن بروند. استفاده میکرد

. یمود تا اخالص و هدایاي خود را عرضه کندکیلومتري میان اصفهان و مشهد را پیاده پ 1280مسافت 

او نیز، مانند اولیاي کلیسا در مغرب، . از این رو ساختمانهایی که اصفهان را با آنها آراست بیشتر جنبه مذهبی داشتند

پشیزهاي مستمندان را به صورت مساجدي در میآورد که عظمت و زیبایی و صفاي آنها به منزله افتخار همه و 

بود که شاه عباس آن را بین سالهاي )) مسجد شاه((جالبترین ساختمان پایتخت جدید . همه بودمتعلق به 

چنین به نظر میرسد که همه آن . میدان شاه به منزله باشکوه آن است. بنا نهاد )ق'. 'ه 10201038( 16111629

هاي پیش آمده آنها  ههاي پهلو و کنگر توجه شخص نخست به مناره. میدان به مدخل وسیع آن منتهی میشود

. هاست که موذن وحدت خداوند را اعالم میکند معطوف میشود، و از این مناره

سپس توجه ما با دیدن کاشیهاي درخشانی که مدخل را مزین میکنند، و همچنین با خطوطی که در اطراف آنها 

در ایران حتی . ب میشودنوشته شده و حاکی از تقدیم این مکان مقدس از طرف شاه عباس به خداوندند، جل

  . در داخل، طاق مقرنسی دیده میشود که با گلهاي سفید مزین شده است. الفبانویسی هنري به شمار میرود

. سپس به محوطه داخلی که در فضاي باز است و بعد به طاقهاي دیگري در داخل مسجد و زیر گنبد بزرگ میرسیم

خط کوفی با شکوه و شکل برجسته و زیبایی آن بپردازیم که رویش را  باید دوباره بیرون برویم تا به مشاهده گنبد و

با وجود گذشت روزگار، . روي زمینه نیلگون پوشاندهاند) عربانه(با کاشیهاي لعابدار آبی و سبز به نقشهاي آرابسک 

اه عباس به مسجد شیخ لطف اهللا که آن را ش.)) حتی امروزه یکی از زیباترین ساختمانهاي جهان است((این مسجد 

. داراي هیبت کمتر و ظرافت بیشتري است) ق'. 'ه 10121027م،  16031618. (افتخار پدر زن موقر خود ساخت

مدخل آن زیبا و محرابش از کاشی ظریف است، اما بیش از همه داخل آن داراي زیبایی شگفتانگیزي است و شامل 

در اینجا هنر انتزاعی را میبینیم، ولی . یک شکل است هایی با طرح کامل و نقوش آرابسک، اشکال هندسی، و چنبره

با منطق و سبک و ساختی که هرج و مرج مبهوت کنندهاي به عقل عرضه نمیکند، بلکه نظمی قابل فهم و آرامشی 

در . در قسمت شرقی میدان، شاه عباس تخت رو بازي زیر طاق بزرگی، یعنی عالیقاپو، ساخت. عقالنی را میرساند

در پشت این  .میکردکه بزرگان را به حضور میپذیرفت، یا مسابقات اسبدوانی یا چوگان بازي را تماشا اینجا بود 

یکی . دروازه باغهاي سلطنتی قرار داشتند و شامل قصرهایی بودند که شاه از آنها جهت مقاصد مختلف استفاده میکرد

ا به نام چهلستون، که از گذشت روزگار آسیب بسیار دید، هنوز پابرجاست، و آن عبارت است از اطاق بارعام و از آنه

محل جلوس بر تخت که داراي بیست ستون از جنس چنار است که روي آنها را آیینهکاري کردهاند، و تاالر درازي 

ي قصر از چوب جالیافته ساخته شده بودند و روي درها. نیز دارد که مزین به تصویرهایی از وقایع زندگی شاه است

دو لنگه از این درها به موزه مترپلیتن نیویورك برده . هاي گل آراسته بودند آنها را با مناظري از باغها و چنبره

در اینجا نیز هنر انتزاعی از لحاظ منطق و طرح . هاي طالیی و رنگی سقف اطاق بارعام هنوز باقیند گچبري. شدهاند

. کمال رسیده است به

او نیز مانند اکثر فرمانروایان . شاه عباس از قصرهاي بسیار و از لشگرگاه خود امور قلمرو وسیع خویش را اداره میکرد

ها و پلهایی ساخت، و فرسنگها راه را با سنگ  بزرگ به هر مرحله از زندگی اتباعش عالقمند بود، این پادشاه راه

گذشته از این، شهرهاي . تی، تجارت خارجی، و استخراج معادن را تشویق نمودهمچنین صنایع دس. مفروش کرد

آسیب دیده مانند مشهد، قزوین، تبریز و همدان را تعمیر کرد، سدهایی ساخت، آبیاري را تسهیل کرد، و آب 
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عادي، به بهانه خرید مانند افراد  ;این پادشاه غالبا جامه مبدل میپوشید: ((تاورنیه مینویسد. آشامیدنی به شهرها آورد

روزي دو نفر . و فروش، در اطراف اصفهان میگشت، و مواظب بود که کدامیک از بازرگانان گرانفروشی میکند

به سبب وجود نقص در نظارت و پلیس، مقصود از شدت .)) گرانفروش یافت و دستور داد که آنها را زنده به گور کنند

  . ، و این راه طریقهاي شرقی براي استقرار قانونی به شمار میرفتمجازات جلوگیري از تمرد طبیعی افراد بود

شاید چون شاه عباس مدتها در جنگ گذرانده بود این بیرحمی در وجودش تشدید یافته بود، و براي ترساندن افراد 

چشم دیگري وي حتی یکی از فرزندانش را کشت، و دستور داد  ;یا انتقام گرفتن از آنها از آن طریقه استفاده میکرد

با وجود این، همین پادشاه شعر میگفت، جهت امور خیریه پول میپرداخت، و صنایع مختلف را تشویق . را بیرون آرند

مرگ او به دوره عظمت هنر و فرمانروایی سلسله صفوي پایان داد، اما نظم و ترتیبی که بر اثر کوششهاي . میکرد

سلسله صفوي، با وجود داشتن عدهاي پادشاه . یگر دوام یافتهماهنگ او به وجود آمده بود تقریبا یک قرن د

هنر دوره . پایدار بماند)ق'. 'ه 1143-1135( 1730-1722بیکفایت، توانست تا دوره انقراض خود و تسلط افاغنه در 

  . صفوي حتی در آن دوره انحطاط سیاسی جزو محصوالت مهذب ذوق و مهارت بشر به شمار میرفت

V -  1722-1576: صفويایران در دوره   

  ق '. 'ه 1135- 984

اجازه بدهید دوره سلسله صفوي را از مرگ شاه طهماسب اول تا پایان آن یکجا مورد مطالعه قرار دهیم، زیرا این 

چند تن از جهانگردان غربی شرحهاي جالبی درباره ایران این . تکامل فرهنگی است که با تاریخ اروپا تناسب ندارد

 1702کشیش کیوسینسکی که بین سالهاي  ;در این کشور بود 1600رو تیشیرا که در سال پد: دوره نوشتهاند

در اصفهان میزیست و کتابی تحت عنوان تاریخ انقالب ایران نگاشت که  )ق'. 'ه 1135( 1722و  )ق'. 'ه 1114(

به ترکیه، ) ق'. 'ه 1182- 1144م،  1668-1631(ژان تاورنیه که مسافرتهاي خود را  ;شامل همه دوره صفوي بود

 1677تا  1664ژان شاردن که سرگذشت اقامت خود را در ایران از سال  ;ایران، هندوستان، و خاور دور شرح داد

او . وي اگر چه نزدیک خلیج فارس گرفتار باد سام شد ، به ایران دل باخت. در ده جلد نوشت )ق'. 'ه 1178-1191(

خودم : ((دید که چنین نوشت)) زیبایی دالنگیزي در هواي ایران((و چنان  اصفهان را در تابستان بهتر از پاریس یافت

به عقیده او، آسمان روشن ایران در هنر .)) نه میتوانم آن را از یاد ببرم، نه از تعریف آن براي دیگران خودداري کنم

 .استرانیان اثر داشته این کشور تاثیر کرده و جال و رنگ درخشانی به آن بخشیده و خوشبختانه در روح و جسم ای

وي معتقد بود که ایرانیان از اختالط خود با مردم گرجستان و قفقاز سود بردهاند، و میگفت که گرجیها و قفقازیها، 

هشت حاصلخیز و اقامتگاه خلفاي این ب. دلیرترین و زیباترین افراد جهانند، اما به زیبایی اسبان ایرانی نیستند

هاي آبی که به  جواهرنشان و شعراي شیرین سخن، بر اثر حمالت مغوالن، تجزیه قدرت دولت، و خراب شدن راه

و کشف راه تماما آبی  ;هاي تجاري، رو به ویرانی نهاده بود منزله شریانهاي حیاتی هستند، و همچنین بر اثر تغییر راه

دوستان و چین، ایران را از لحاظ اقتصادي از فعالیت باز داشته بود، اما بعضی امور تجاري از از اروپاي باختري به هن

پرتغالیها هرمز، بندر عمده خلیج، را به  )ق'. 'ه 921( 1515در سال . ها تا خلیج فارس انجام میگرفتند طریق رودخانه

ارتش شاه عباس کبیر،  )ق'. 'ه 1031( 1622اما در سال . تصرف درآوردند و مدت یک قرن آن را در دست داشتند

. به کمک کشتیهاي کمپانی انگلیسی هند شرقی، پرتغالیها را از هرمز بیرون راند

ت باعث ساخت، و دادوستدي که در آنجا انجام میگرف بندرعباسسپس شاه عباس بندر دیگري در آن حوالی به نام 

کاروانها هنوز از طریق ایران از غرب به شرق میرفتند و ضمن راه ثروتی نیز . رونق هنر و تجمل دوره سلطنت او شد

خانه دارد، بسیاري از آنها از سنگ تراشیده ساخته  26000تیشیرا عقیده داشت که حلب . در شهرها باقی میگذاشتند
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بنا به گفته او، در این شهر، مسلمانان، و کلیمیان میزیستند و در آن . دندشده بودند، و بعضی از آنها در خور امیران بو

  . هاي عمومی پاکیزه و زیبا وجود داشت گرمابه

اما . بیشتر صنایع کشور هنوز در مرحله کارهاي دستی، یعنی قرون وسطایی، طاقت فرسا، هنرمندانه، و کند، بودند

بنابر گفته شاردن، ایرانیان روش مخصوصی . اسر کشور کاشته میشدحلب یک کارگاه ابریشم داشت، و تنباکو در سر

از تمام مواد روغنی و ((براي تصفیه دود داشتند، به این ترتیب که دود را از میان آب میگذراندند و بدین وسیله آن را 

آنها حاضر بودند ((کشیدن قلیان به صورت یکی از نیازمندیهاي ایرانیان درآمد و .)) ناخالص تنباکو تصفیه میکردند

وي این عادت را دوست نداشت، و روزي کوشید  ;شاه عباس یک نمونه استثنایی بود.)) غذا نخورند، ولی قلیان بکشند

بدین معنی که مقداري سرگین به جاي تنباکو در سر قلیان آنان ریخت و . درباریان را با نیرنگی از این کار باز دارد

گرانبهایی است که والی همدان به وي تقدیم کرده است، درباریان آن را کشیدند و اظهار داشت که آن ماده محصول 

: شاه عباس فریاد زد.)) رایحه آن مثل بوي هزار گل است: ((در خوبی آن داد سخن دادند، حتی یکی از آنان گفت

میتوانست در دربار شاه هر کس که داراي لیاقت و ادب بود .)) لعنت به آن دوایی که از سرگین تمیز داده نمیشود((

لباس زن و مرد و همه طبقات اصوال یکسان و عبارت از جامه بلندي بود که تا . ترقی کند، زیرا اشرافیت موروثی نبود

به دور آن میبستند، پیراهنی )) معموال از پارچه ابریشمی گلدار((زانو میرسید، آستینهاي تنگی داشت، کمربندي 

براساس . لوارهاي خود را نزدیک قوزك پا باال میزدند، و عمامهاي بر سر میگذاشتندپنبهاي زیر آن میپوشیدند، ش

جامه گرانبهایی که قدري با جامه مردان فرق داشت بر تن میکردند و مثل مردان شلوار ((نوشته تاورنیه، زنان 

ایرانیان از لحاظ . ه میرفتندزنان در اندرون میزیستند و بندرت از خانه بیرون میآمدند، و ندرتا پیاد)). میپوشیدند

تامس هربرت، از . قسمت اعظم اشعار عاشقانه از طرف مردان به پسران خطاب میشد. جنسیت بر سه نوع بودند

انگلیسیهاي مقیم دربار شاه عباس، پسرهاي زیبایی میدید که جامه زربفت در بر، عمامه پولکدار بر سر، و نعلین زیبا 

شاردن . هایشان گلگون است هایشان ریخته است، چشمانشان رقصان، و گونه وي شانهموي مجعدشان ر ;به پا دارند

:در این زمان نقصانی در جمعیت ایران میدید و میگفت این وضع دو علت دارد

اوال، به سبب تمایل ناشایسته ایرانیان است که آن گناه نفرت انگیز و مخالف طبیعت را در مورد زن و مرد مرتکب 

زنان در آنجا پیش از موقع آبستن میشوند، فقط مدت . مردم است - جنسی-یا، به سبب آزادي مفرطثان. میشوند

مردان نیز خیلی . کوتاهی بارور هستند، و به محض آنکه سنشان از سی سال گذشت پیر و فرسوده شمرده میشوند

زن بهره میگیرند ، به همان نسبت  زود با زنان نزدیکی میکنند، در این کار راه افراط میپویند، و اگر چه از چندین

همچنین تعداد زیادي از زنان هستند که خود را عقیم میکنند و داروهایی علیه آبستنی به کار . بچهدار نمیشوند

اند، شوهرانشان به زنان دیگر میپردازند و شایسته نمیدانند با  سه یا چهار ماهه حامله) هنگامی که(میبرند، زیرا 

  . که کودکی چندماهه در شکم دارند زنانی همبستر شوند

اگر چه مذهب اسالم شرابخواري را نهی کرده است، عده . با وجود تعدد زوجات، زنان روسپی بسیار نیز دیده میشدند

)) قهوه((نام اروپایی این گیاه از کلمه عربی . هاي بسیاري نیز وجود داشتند خانه قهوه. گساري میکردند زیادي می

هاي فراوانی دیده میشدند که  گرمابه. به پاکیزگی بدن بیش از پاکیزگی گفتار اهمیت میدادند. گرفته شده است

تاورنیه مینویسد . گاهی آنها را هنرمندان آراسته بودند، اما بیحرمتی به مقدسات و وقاحت بسیار نیز به چشم میخورد

ارد که این قوم بیش از اندازه متقلبند، اما و شاردن عقیده د)). ریاکاران و چاپلوسان بزرگی هستند((که ایرانیان 

مهربانترین مردم روي زمینند، غیرمتعصب و مهمان نوازند، جالبترین آداب و مودبترین اخالق و ((میگوید که 

ایرانیان به موسیقی عالقه داشتند، و )). و روي هم رفته متمدنترین ملت مشرقند... چربترین زبانها را دارند 

.  اشعار خود را با آواز میخواندندشاعرانشان معموال
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با توجه به محبوبیت شاعران ایرانی در دربار امپراطوران مغول میتوان به برتري آنان پی برد، اما کسی نظیر فیتزجرالد 

شنیدهایم که عرفی شیرازي بزرگترین شاعر ایرانی . پیدا نشد که اشعارشان را به یکی از زبانهاي اروپایی ترجمه کند

اما کدام یک از ما هرگز سخنی درباره او شنیده است . او خود را برتر از سعدي میدانست ;ن شانزدهم بوده استدر قر

که براي لذت بردن از بیماري مهلک او )) دوستانی((اشعارش را بیش از خود او دوست داشتند، و این موضوع از قول 

  : به دیدنش رفته بودند استنباط میشود

ن حال و دوستان فصیح به دور بالش و بستر ستاده چون منبر یکی به ریش کشد دست و کج کند تن او فتاده در ای

روزگار وفا با که کرد جان پدر به جاه و مال فرومایه دل نباید بست کجاست دولت جمشید و نام ((گردن که 

من همه را این ره است و  جان((یکی بنرمی آواز و گفتگوي حزین کند شروع و کشد آستین به دیده تر که )) اسکندر

اي وفات تو تاریخ انقالب خبر ((یکی به چرب زبانی سخن طراز شود که )) باید رفت تمام راهروانیم و دهر راکب بر

فراهم آي و پریشان مدار دل زنهار که نظم و نثر تو من جمع میکنم یکسر پس از نوشتن و تصحیح میکنم انشا به 

چنانچه هستی فهرست دانش و فرهنگ چنانچه هستی مجموعه صفات و هنر به مدعاي تو دیباچهاي چو درج گهر 

خداي عزوجل صحتم دهد بینی که این )) نظم و نثر در آویزم و فرو ریزم اگر چه حصر کمال تو نیست حد بشر

  ه دهلی او نیز بنا بر رسم زمان خود ب. بود- تبریزي–منافقکان را چه آورم بر سر رقیب عرفی در شعر صائب اصفهانی 

اما پس از دو سال به اصفهان بازگشت و ملک . رفت، چنانکه هنرمندان فرانسوي و فالندري در آن عصر به رم میرفتند

صائب تا اندازهاي فیلسوف بود و اشعار حکیمانه بسیار سروده است، مانند . الشعراي دربار شاه عباس دوم صفوي شد

:این ابیات

میکشد خواب یک خواب است اما مختلف تعبیرها چاره ناخوشی وضع جهان گفتگوي کفر و دین آخر به یک جا 

بیخبري است اوست بیدار که در خواب گران است اینجا موج از حقیقت گهر بحر غافل است حادث چگونه درك 

شعر نماید قدیم را مرا به روز قیامت غمی که هست این است که روي مردم عالم دوباره باید دیداگر نتوانیم موسیقی 

فارسی را درك کنیم، الاقل میتوانیم از هنر دوره صفوي لذت ببریم، زیرا هنر به منزله زبانی است که همه کس آن را 

مهارت و باریک بینی و سلیقهاي که در ایران طی دو هزار سال به وجود آمده بود در این هنگام در معماري، . میفهمد

هایی از  وب، فلزکاري، پارچه بافی، پرده بافی و قالیبافی که نمونهسفالگري، تذهیب، خوشنویسی، کنده کاري روي چ

چنانکه گفتیم، بهترین سبک معماري در دوره شاه عباس اول . هاي جهانند جلوهگر شد آنها امروزه زینت بخش موزه

و در اینجا بود ) ق'ه 1052م  1642(را ساخت  اشرفدر این شهر بود که شاه عباس دوم تاالر . در اصفهان بوجود آمد

یکی از ((که شاه سلطان حسین، در روزگار زوال سلسله صفوي، مدرسه مادر شاه را بنیان نهاد که به قول لرد کرزن 

)) مدرسه خان((د اما در شهرهاي دیگر نیز شاهکارهاي معماري به وجود آمدند، مانن)). هاي مجلل ایران است خرابه

در نیشابور که اکنون ویران ولی دوستداشتنی است، و )) قدمگاه((در شیراز، بقعه خواجه ربیع در مشهد، محل مقدس 

  . مسجد کبود ایروان

شاه عباس در اصفهان مدرسهاي براي پیشرفت نقاشی تاسیس کرد و در آنجا شاگردان، طبق برنامه، از روي 

ایی طرح و ظرافت رسم آنها بر موضوعات و شکلهایشان برتري داشت تصویرهایی مینیاتورهاي مشهوري که زیب

در این هنگام، ظاهرا تحت نفوذ اروپاییان، نقاشانی که کارشان کشیدن تصویرهاي غیرمذهبی بود از سنت . میکشیدند

ضوع اصلی به بدین ترتیب که مینیاتورهایی ساختند که در آنها شکل بشري به عنوان مو ;اسالمی منحرف شدند

در نقاشیهاي دوره رنسانس منظره : در اینجا نتیجه کار برخالف نتیجهاي بود که در ایتالیا دیده شد. شمار میآمد

شاید بر اثر انحطاط استقالل فرد در (نخست مورد توجه نبود، سپس به طور ضمنی در زمینه تابلو کشیده شد، بعد 

اما در نقاشیهاي اسالمی شکل آدمی نخست مطرح نبود، سپس به  ;آمدمقدم بر شکلها به شمار ) اصالحات کاتولیکی
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حائز ) شاید به همان نسبت که استقالل فرد با افزایش ثروت زیاد میشد(طور ضمنی ظاهر شد، و تنها در مراحل آخر 

زمینه . چنانکه در قوشباز یکی از اشراف سبز جامه را میبینیم که پرندهاي روي مچ خود گرفته است. اهمیت شد

کوچک این تصویر عبارت از گلهایی طالیی است، و در شاعري نشسته در باغ هر یک از جزئیات تصویر حاکی از 

اما استادان بزرگ . بدعت دیگر در نقاشی دیواري بود که نمونهاي از آن را در چهلستون دیدیم. ظرافت ایرانی است

ر در آثار ادبی مانند شاهنامه فردوسی، و گلستان هنوز کوشش خود را بیشتر وقف تزیین قرآن یا کشیدن تصوی

. سعدي میکردند، و موالنا حسن بغدادي نسخهاي از آنها را با آب طال مصور کرده است

در نقاشی این دوره دوم عصر صفوي، رضا عباسی، که نام شاه را جهت سپاسگذاري از حمایت شاهانه به نام خود 

حساسیت . پس از او هنر راه انحطاط پیمود. تا یک نسل بیش از شهرت بهزاد بودشهرت او . افزود، باالتر از همه بود

در این ضمن، سبک ایرانی، که تحت نفوذ سبک هندي . هنرمند و پاکیزگی و ظرافت طرح او به افراطی زنانه گرایید

ده گروسه، تاج محل به عقی. قرار گرفته بود، در نقاشی مینیاتور در دربار مغول و حتی در معماري آن تاثیر کرد

شاه عباس . خوشنویسی هنوز هنري عمده در ایران به شمار میآید.)) فصل تازهاي در هنر اصفهانی بیش نبود((

میرعماد را به سبب نسخه نویسیهاي دقیق او از کتابهاي قدیمی به همان اندازه دوست میداشت که به رضا عباسی به 

ا هم از لحاظ شکل و هم از لحاظ محتوا مورد توجه بودند، کتابی که کتابه. سبب مینیاتورهایش احترام میگذاشت

هنرمندان پشت جلد را نظیر . خوب صحافی شده بود، مانند یک ظرف زیبا، به چشم و حس المسه لذت میبخشید

 تابلوهاي خود با کمال افتخار امضا میکردند، چنانکه جلد چرمی طالکوبی متعلق به اوایل قرن هفدهم داراي این

)) علی رضا((، و جلدي کاغذي، که با الك نقاشی شده است، داراي امضاي ))اثر محمد صالح تبریزي: ((مضمون است

  . هر دو جلد بسیار زیبایند. است )ق'. 'ه 1125( 1713و مورخ 

در شهرهاي ایران، کاشیهاي نقاشی شدهاي که روي گنبدها هم هستند بعد از گنبدها نظر انسان را به خود جلب 

  . میکنند، و دوام آنها انسان را به یاد آن هنر سرامیک سازي میاندازد که این دوام را به این درخشندگی افزوده است

کاشیهاي لعابدار شوش متعلق به دوره . تثبیت رنگ به وسیله لعاب دادن با آتش، هنري قدیمی در ایران بود

از عیارهاي طال، نقره، مس و سایر فلزها براي ساختن . در آن زمان در نوع خود کامل بودند) م.ق 400(هخامنشی 

  سپس کاشیها را دوباره در کوره میگذاشتند . رنگهاي درخشانتر، مثال سرخ یاقوتی و آبی فیروزهاي، استفاده میکردند

خود  احتمال دارد که ارامنه براي ساختن کاشیهاي کلیساهاي. تا گل و لعاب آنها محکمتر شوند و قرنها باقی بمانند 

کاشیهاي نقاشی شده . طرح آنها مانند طرح مینیاتورها ظریف است. در جلفا از سفالگران ایرانی استفاده کرده باشند

. در مجموعه کورکیان، که منسوب به اصفهان و نیمه دوم قرن هفدهمند، از آنها زیباترند

، بشقاب، بطري، تنگ دستهدار، و فنجان سفالگران اصفهان و کاشان و سایر شهرها ظروف لعابی مانند کاسه، گلدان

از کاشی براي پوشاندن دیوارهاي مسجد و . هاي مختلف لعاب خورده بود میساختند که به رنگهاي متنوع روي زمینه

شاه عباس ظروف چینی را از چین وارد کرد، و سفالگران کوشیدند که از آنها تقلید کنند، . قصرها استفاده میکردند

همچنین بر اثر تشویق این پادشاه بود که صنعتگران اصفهان و شیراز سعی . مهارت دقیق نداشتنداما خاك درست و 

یک نمونه خوب آن . فلزکاران در حکاکی و منبتکاري روي برنج مهارت داشتند. کردند از شیشه ونیزي تقلید کنند

در موزه مترپلیتن نیویورك  ساخته شده عبارت از یک شمعدان ایرانی است که )ق'. 'ه 987( 1579که در سال 

در موزه آرمیتاژ لنینگراد غالف شمشیري از طال وجود دارد که مرصع به قطعات زمرد خوش تراش و . مضبوط است

  . درشت است

طراحان، بافندگان، رنگرزان قسمت عمدهاي از شهر اصفهان را به خود . پارچه بافی صنعت و هنر عمدهاي بود

محصوالت آنان قسمت اعظم صادرات ایران را تشکیل . آنان به هزاران نفر میرسید اختصاص داده بودند و شماره



۴۵۴۴

هاي گلدوزي شده در اطراف و اکناف جهان بیشتر  میدادند و شهرت ایران در بافتن اطلس، مخمل، تافته، و پارچه

افندگی ایران را شاه عباس هنگامی که میخواست هدیه مخصوصی به کسی بدهد، معموال یکی از شاهکارهاي ب. میشد

در موارد رسمی، )). هایی که وي بدین ترتیب میبخشد بیشمار است تعداد جامه: ((شاردن مینویسد. انتخاب میکرد

هایی ابریشمی و زري بر تن میکردند، و در نظر شاردن هیچ درباري از این حیث به پایه دربار  شاه و درباریان جامه

رنگرزي در ایران ظاهرا بیش از اروپا پیشرفت کرده است، و رنگهاي ایرانی به  هنر: ((همچنین مینویسد. ایران نمیرسد

قطعاتی از آنها جزو اشیاي . نظیر مخملهاي کاشان در هیچجا بافته نمیشد.)) مراتب یکدستتر و روشنتر و ثابتترند

پس از طرد ترکان در میان غنایمی که . هاي بستن، نیویورك، سان فرانسیسکو و واشینگتن هستند پربهاي موزه

یک تخته قالی از مخمل ابریشمی زري بود که ) ق'. 'ه 1068م،  1683(عثمانی از وین به دست مسیحیان افتاد 

  . ظاهرا در اصفهان و در دوره شاه عباس بافته شده بود

ه عباس این منسوجات ایرانی در زمینه طرح و بافت در پهنه قالی و قالیچه به حد اعالي خود رسیدند، و در عصر شا

تامس . در نظر ایرانی قالی به اندازه لباس او حایز اهمیت بود. هنر در ایران به آخرین مرحله پرافتخار خود نایل شد

... ایرانیان در خانه خود اثاث زیادي جز قالی و مقداري اسباب مسی ندارند : ((هربرت در قرن هفدهم چنین نوشت

هیچ فرد معمولی نیست که قالی خوب یا بدي . طان چهار زانو مینشینندآنان روي زمین غذا میخورند و مثل خیا

در این زمان رنگ قالیها سرخ شدید یا سرخ شرابی بود، .)) نداشته باشد، و سرتاسر خانه یا اطاق پوشیده از قالی است

که نقشی اساسی را با اما طرح قالیها، براي حفظ تعادل با این افراط کاري، آرامش بخش بود، شاید تنها از آن لحاظ 

این نقش ممکن بود هندسی باشد، و تغییراتی که باعث زیبایی هندسه اقلیدسی . منطقی اقناع کننده نشان میدادند

بیشتر اوقات طرح قالیها مربوط به گلها بودند و محصوالت مورد پسند باغهاي ایرانی را به . میشدند بیپایان بودند

سم میکردند، مانند گلهایی که در گلدان قرار داشتند یا همین طور ریخته شده طرزي غنی ولی منظم در نظر ما مج

گاهی . بودند، یا گلهایی که فقط در عالم خیال وجود داشتند، و دنباله آنها داراي نقوش آرابسک زیبا و دنبالهدار بود

همه را به صورت هندسی نشان  ها، و آبهاي جاري ها، باغچه درختها، بوته. نیز از روي خود باغ طرحهایی میکشیدند

یا طرح قالی در اطراف ترنج بزرگی بود که در هر گوشه آن آویزي به چشم میخورد، یا ممکن بود جانورانی . میدادند

. را نشان دهد که در شکار یا مشغول جست و خیز باشند

ي دستگاه بافندگی میکشیدند، نخها را به صورت تارهاي عمودي رو: پس از آن، زحمت و شکیبایی بیپایانی الزم بود

هاي کوچکی از پشم یا ابریشم رنگی در میان تارها میزدند و بدین  نخهاي افقی پود را از میان آنها میگذراندند، و گره

گره،  200,1ممکن بود  - سانتیمتر مربع 25/6-در یک اینچ مربع . و طرح قالی را به وجود میآوردند)) خواب((ترتیب 

به نظر میرسد که بردگی را در میان این هنر بافته . ه مساحت هشت متر مربع، نود میلیون گره باشدیا در قالیچهاي ب

باشند، اما کارگر از دقت و ظرافت کار به خود میبالید، زیرا هرج و مرج مواد را به صورت هماهنگی و نظم، و اجزا را 

ن، افغانستان، و قفقاز میبافتند و قصرها، مساجد، و چنین قالیهایی را در چندین شهر در ایرا. به صورت کل درمیآورد

  . ها را با آنها میآراستند، یا آنها را به عنوان هدایاي گرانبها به پادشاهان مقتدر یا دوستان میدادند خانه

 و سایر)) ابر((از لحاظ . قالیها و تذهیب کاریهاي ایرانی در قرون شانزدهم و هفدهم به طرز مشابهی تکامل یافتند

طرحها تحت نفوذ چین قرار گرفتند، و سپس به نوبه خود در آثار هنري ترکی و هندي تاثیر کردند، و در دوره 

محصول قالی ایران براساس کمیت بود، و قالیها را با  )ق'. 'ه 1205و  1204( 1790تا سال . صفوي به کمال رسیدند

با این وجود، در میان آنها . بازارهاي اروپایی، میبافتند کیفیتی نازلتر و کمیتی بیشتر براي عرضه به بازار، مخصوصا

  . نیز قالیهایی استثنایی دیده میشدند که از لحاظ بافت، رنگ، و طرح در هیچ یک از نقاط جهان نظیر نداشتند
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اه وضع ایران و اسالم در آخرین دوره اعتالي قدرت و هنر آنها چنین بود تمدنی کامال متفاوت با تمدن غرب و گاهگ

مسلمانان ما را کافر و مادي میدانستند، از اینکه تحت تسلط زنان بودیم و بیش از یک . به طرزي موهن مخالف آن

در ایامی . هاي ما به حرکت درمیآمدند زن نمیگرفتیم به ما میخندیدند، و گاهی سیل آسا براي خراب کردن دروازه

ایستی از ما انتظار داشته باشند که تمدن اسالمی را درك یا که اختالفی بزرگ میان مسلمانان و مسیحیان بود، نمیب

تمدنها هنوز با یکدیگر رقابت میکنند، اما به طور کلی باعث خونریزي نمیشوند، و اکنون . از هنر آن تمجید کنیم

در  شرق صنایع و اسلحه ما را اقتباس میکند و به صورت غرب. میتوانند متقابال یکدیگر را تحت نفوذ قرار دهند

شاید بتوانیم به شرق کمک کنیم تا بر فقر و . غرب از ثروت و جنگ خسته میشود و طالب آرامش درون است ;میآید

شرق غرب، و غرب شرق است، . و شرق بتواند ما را به فروتنی در فلسفه و به ظرافت در هنر برساند ;خرافات فایق آید

  . و این دو با یکدیگر تالقی خواهند کرد

  

  

ست و یکمفصل بی

  نبرد قاطع امپراطوران

1564 -1648  

  

I - امپراطوران  

امپراطوري مقدس روم، با آنکه به قول ولتر نه مقدس بود و نه رومی، ترکیبی هیبتآور از کشورهاي  1564در سال 

نیمه مستقل بود، مانند آلمان، لوکزامبورگ، فرانش کنته، لورن، سویس، اتریش، بوهم، موراوي، و قسمتی از 

  . همه این سرزمینها از امپراطور ماکسیمیلیان دوم از خانواده قدیمی هاپسبورگ اطاعت میکردند. رستانمجا

پس از استعفاي . بر سر کار باقی ماند 1808بر امپراطوري مسلط شده بود، تا سال  1438این خانواده که در سال 

هاپسبورگهاي اتریش همچنان بر : تقسیم کرد شارل پنجم، خانواده هاپسبورگ نیمی از اروپا را میان دو شعبه خود

در تاریخ . امپراطوري حکمفرمایی کردند، و هاپسبورگهاي اسپانیا امور اسپانیا و متصرفات آن را زیر نظر گرفتند

سلطنت . بندرت دیده شده است که خانوادهاي تا این مدت طوالنی در این همه کشور حکومت کرده باشد

بیش از اسپانیا آزادیخواهانه بود، زیرا کشورهاي تشکیل دهنده از لحاظ حکومت، اقتصاد، هاپسبورگها در امپراطوري 

زبان، مذهب، و خصایص نژادي به اندازهاي با یکدیگر تفاوت داشتند که حتی قدرت و اعتبار هاپسبورگ هم 

از کشورهاي مغرور نمیتوانست مانع شود که این قواي گریز از مرکز آن امپراطوري را به صورت اتحادیه سستی 

دیت امپراطوري، که گاه گاه تشکیل جلسه میداد، محدود کردن قدرت امپراطور را آسانتر از به . خودمختار در نیاورد

و هفت امیر برگزیننده امپراطور با قولهایی که در  ;تصویب رساندن قوانینی دانست که مورد قبول همه کشورها باشد

این امیران برگزیننده عبارت بودند از . وي گرفته بودند در کارهاي او نظارت میکردندازاي انتصاب او به این مقام از 

یعنی اسقفهاي اعظم کولونی، )) انتخاب کنندگان روحانی((پادشاه بوهم، فرمانروایان ساکس، براندنبورگ، و پاالتینا و 

ا، کارنیوال، و تیرول، گاهی بر بوهم، موراوي، امپراطور به طور مستقیم تنها بر اتریش، ستیریا، کارینتی. تریر، و ماینتس

درآمد مستقل از این سرزمینها بود، اگر پول دیگري میخواست، . سیلزي، و قسمت باختري مجارستان فرمان میراند

. که اختیار پول را در دست داشت تقاضا کندمیبایستی آن را از دیت امپراطوري 
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درگذشت، امیران برگزیننده تخت و تاج امپراطوري را به  1564در سال ) برادر شارل پنجم(هنگامی که فردیناند اول 

پسرش ماکسیملیان دوم که پادشاه بوهم و مجارستان نیز بود سپردند، وي چون اخالق خوبی داشت، براي 

همه از پرتو آفتاب طبیعت و خلق خوش او، محبت و ادبش نسبت به تمام طبقات، و فکر . فرمانروایی مناسب نبود

وشن و قلب صافش استفاده میکردند، و اگر هوش و عدم تعصبش را در نظر بیاوریم و تشویقی را که او از علم و ر

موسیقی و هنر میکرد به این صفات بیفزاییم، تصویر مرد نجیبی را به دست میآوریم که به طرزي باور نکردنی به 

  . سلطنت رسیده بود

اب و نان هر دو اهمیت داده، وعاظ لوتري را بر کاتولیک ترجیح داده، و از این پادشاه بیشتر در آیینهاي مقدس به شر

و هنگامی که مجبور شد یا دوباره آیین کاتولیک را بپذیرد یا دست از  ;این لحاظ موقعیت خود را به خطر انداخته بود

وي . نان بر کنار داشتضمنا پروتستانها را از تعرض دشم. سلطنت بردارد، از حیث ظاهر آیین کاتولیک را پذیرفت

اجازه داده بود که قوایی در آلمان ) اورانژ/ گیوم د(کشتار سن بارتلمی را کشتار توده مردم دانسته، و به ویلیام آو آرنج 

هاي امپراطوري  در عصري که دوره تعصب و جنگ بود، به کشورها و فرقه. براي مبارزه با آلوا در هلند فراهم آورد

، حاضر نشد که آخرین )1576(در بستر مرگ . داري اعم از مذهبی و صلح بدون جبن نشان دادنمونه جالبی از روا

  . مراسم را طبق نظر کلیساي رم انجام دهد، ولی همه کشورهاي امپراطوري بر روان او رحمت فرستادند

ال آنکه در او خصایص ماکسیملیان دوم امیران برگزیننده را متقاعد کرده بود که فرزندش رودولف را برگزینند، و ح

وي به عنوان . رودولف دوم ذاتا بدگمان و عبوس بود. اخالقی یا نتایج تربیتی میدید که مخالف توافق مذهبی بودند

وارث فیلیپ دوم براي تحصیل به اسپانیا فرستاده شده بود، و یسوعیان این کشور نگذاشته بودند که او موافق رواداري 

س از جلوس بر تخت، آزادي پروتستانها را بسختی محدود کرد، جلو اجراي مراسم آنان این امپراطور پ. مذهبی شود

هاي پروتستانها با یکدیگر باعث  را گرفت، و، تا اندازهاي بحق، اعالم داشت که شدت مناقشات مذهبی و اختالف فرقه

بسادگی . د کامال بیبهره نبوداما از صفاتی که پدرش را محبوب ساخته بو. تخریب صلح و ثبات امپراطوري خواهد شد

هنگامی که یکی از برادرانش از رفتار خوب او با طبقات . میزیست، و هیچ گونه پیرایه امپراطوري بر خود نمیبست

ما اگر چه بر اثر مقام و نسب خود برتر از دیگرانیم، نباید فراموش کنیم که به : ((پایین انتقاد کرد، وي در پاسخ گفت

. رودولف دوم در حقیقت ترجیح میداد که دانشمند باشد)). قایص خود با بقیه افراد بشر یکسانیمسبب نقاط ضعف و ن

ها، اقسام  هاي گرانبهایی از تابلوها، مجسمه تقریبا هر علم و هنري را فرا گرفت، مجموعه. وي چندین زبان آموخت

از این، شاعران و تاریخنویسان را گرامی داشت،  گذشته. هاي زیادي از جانوران فراهم آورد فراوانی از گیاهان، و نمونه

این امپراطور نه تنها در ریاضیات، فیزیک، شیمی، هیئت، و پزشکی بلکه در کیمیاگري . هاي بسیاري بنا کرد و مدرسه

. همچنین به تحقیقات نجومی تیکوبراهه و کپلر کمک مالی کرد. و علم احکام نجوم نیز تبحر یافت

) که آن را پایتخت خود قرار داد(وي چون در پراگ . زیجهاي رودولفی را به او اهدا کردندآنان زیجهاي نجومی 

به بعد دیگر در جلسات دیت شرکت نجست،  1594از سال . سرگرم علوم بود، وقتی براي ازدواج یا حکمروایی نداشت

. هاي بیکفایت خویش سپرد هاز امضاي اوراق رسمی خودداري کرد، و اختیارات خود را به دست پرورد 1598پس از 

با گذشت روزگار فکرش خراب شد، و اگر چه کارش به دیوانگی نکشید، در کمال افسردگی گوشه عزلت اختیار کرد 

این امپراطور در خواب دیده بود یا تیکو براهه در طالع او خوانده بود که . وحشت داشت از اینکه مبادا به قتل برسد

تحت . این رو نسبت به همه روحانیان کاتولیک، مخصوصا یسوعیان، بدگمان شده بوداز . راهبی او را خواهد کشت

به برادر جوانتر خود ماتیاس سپرد و  1608فشارهاي داخلی و خارجی، اداره اتریش، مجارستان ، و موراوي را در سال 

. اتفاق افتاد 1612ال مرگ او در س. تخت و تاج بوهم و بقیه اختیارات خود را به او تفویض کرد 1611در سال 

ماتیاس در این هنگام پنجاه و پنج سال داشت و به سبب خستگی ناشی از جنگ نمیتوانست زمام امور را محکم به 
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. از این لحاظ کارهاي اداري و سیاسی را به دست ملکیور کلسل، اسقف قابل و با وجدان وین، سپرد. دست بگیرد

ا، کاتولیکها را از خود رنجاند، ولی چون امتیازات مذکور کافی نبودند، کلسل، با اعطاي امتیازاتی به پروتستاته

و پس از ) 1618(فردیناند، عم ماتیاس، ومهیندوك ستیریا، کلسل را به زندان افکند . پروتستانها از او روي برگرداندند

ام نبرد قاطع آغاز شده تا آن هنگ). 1619(مرگ ماتیاس موفق شد که انتخاب خود را به مقام امپراطوري مسجل کند 

  . بود

II - امپراطوري  

پیروزیهایی سرمست کننده علیه امپراطوران و مهیندوکها به کانتونها . سویس تنها رسما قسمتی از امپراطوري بود

ساووا و اسپانیا تحت رهبري ایالت لوسرن به کانتونهاي کاتولیک . فرصت داده بود که با یکدیگر به مبارزه بپردازند

یسوعیان از . د تا با مساعی دیپلماتیک و نظامی خود کانتونهاي پروتستان را تحت تسلط کلیساي رم درآورندپیوستن

نمایندگان ). 1577(مدرسه خود در لوسرن مبارزه شدیدي را از راه تعلیم و تربیت، موعظه، و دسیسه آغاز نهادند 

و  ;یشان کاتولیک را از معاشرت با زنان باز داشتندکش ;پاپ در سویس تندرویهاي روحانیان کاتولیک را تعدیل کردند

ژنو بتدریج از تحت تاثیرات کالون رهایی . از نفوذ پروتستانها، که از زوریخ، ژنو، و برن اشاعه مییافت جلوگیري کردند

به جانشینی ) کشیشان و اشخاص غیرروحانی(به عنوان رئیس شرکت محترم  1564تئودور دوبز در سال . مییافت

ون برگزیده شده بود و با کمک آنها امور کلیساي اصالح شده را تا آنجا که مخالف با اصول الهیات نبود، با کاردانی کال

و ادب اداره میکرد، وي جهت شرکت در شوراهاي کالونی به فرانسه رفت و، چنانکه دیدیم، در مجلس پواسی از آیین 

خالقی سختی را که کالون بر مردم تحمیل کرده بود نگاه دارد، در ژنو کوشید که اصول ا. پروتستان به دفاع پرداخت

به همان نسبت که بازرگانان عمده بتدریج از آن اصول منحرف میشدند، بز کشیشان . اما در این راه زیاد توفیق نیافت

  . را بر آن میداشت که از رباخواري، انحصار، و سودجویی انتقاد کنند

نهاد کردند که کشیشان مساعی خود را صرف امور مذهبی کنند، بز اظهار داشت هنگامی که شوراهاي شهر ژنو پیش

از میان رهبران بزرگ اصالح دینی، او تنها کسی بود . که هیچ امر انسانی نیست که بدون نظارت مذهب انجام پذیرد

  . ، در سن هشتاد و نه سالگی درگذشت1608که تا قرن هفدهم زنده ماند، و در سال 

اتریش معموال اقامتگاه امپراطوران بود، به منزله قلعه . راطوري اهمیت اتریش بیش از سایر کشورها بوددر این امپ

تمدن غرب علیه ترکان جاه طلب به شمار میآمد، و حصار اصالحات کاتولیکی و مرکز قدرت کاتولیک در جنگهاي 

کاتولیک و پروتستان، حتی مسیحیت و  معالوصف، این کشور تا مدتی در انتخاب بین آیین. سی ساله محسوب میشد

آیین لوتري . طی سلطنت فردیناند اول کاتشیسم لوتري در بیشتر نواحی اتریش تعلیم داده میشد. بیایمانی، مردد بود

دیت اتریش اجراي مراسم تناول عشاي ربانی را با شراب و نان، و همچنین ازدواج . در دانشگاه وین تفوق داشت

عالمت روشنفکري این بود که از تدفین مردگان بر طبق اصول مسیحیت انتقاد کنند، . ((انستکشیشان را مجاز مید

هزاران ((کشیشی گفت که  1567در سال .)) و بخواهند که بدون حضور کشیش و بدون صلیب به خاك سپرده شوند

مپراطور فردیناند، که بیم داشت ا.)) ها، دیگر به خداوند ایمان ندارند ها هزار نفر از اهالی شهرها، حتی دهکده و ده

آیین کاتولیک . کمک مذهب به دولت اتریش قطع شود، پتر کانیسیوس و سایر یسوعیان را به دانشگاه وین فراخواند

تحت رهبري آنان مقام سابق خود را بتدریج بازیافت، زیرا این مردان کارآزموده زیرکی و ظرافت را با سادگی موثري 

  . کلیساي رم دوباره در امپراطوري حائز اهمیت شد 1598در حدود سال . دنددر زندگی درآمیخته بو

به بعد تحت تسلط  1526در مجارستان مسیحی نیز چنین تغییري به وقوع پیوست، دو سوم این کشور از سال 

یه تنها در مرز ترکیه کمتر از صد و شصت کیلومتر با وین فاصله داشت، و صلح با ترک. ترکان عثمانی باقی مانده بود

ترانسیلوانی، که در . توسط امپراطوران به سالطین پرداخت میشد پابرجا ماند 1606نتیجه خراج ساالنهاي که تا 
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امیر آن به نام  1606شمال باختري متصرفات ترکیه در مجارستان قرار داشت، خراج مشابهی میپرداخت، اما در سال 

. آن ایالت به خانواده هاپسبورگ سپرده شود ایشتوان یوچکاي که فرزندي نداشت وصیت کرد که

دیت مجارستان که به اتریش تعلق داشت و تحت نفوذ اعیانی بود که میخواستند اموال کلیساي کاتولیک را به تصرف 

بر اثر آزادي مذهبی که به وسیله اعیان مذکور . به بعد با نهضت اصالح دینی موافق شده بود 1526درآورند، از سال 

هاي موحدان  پروتستانها پس از چندي به فرقه. آمده بود، آیین پروتستان در میان طبقات باسواد شیوع یافت به وجود

لوتري و کالونی تقسیم شدند، و پیروان اونیتاریانیسم نیز بر سر این موضوع که آیا میتوان از مسیح با دعا تقاضا کرد 

د متصرفات خود را نگاه خواهند داشت، در این هنگام دلیلی اعیان، که مطمئن بودن. با یکدیگر اختالف پیدا کردند

از این رو، پتر پازمانی و سایر یسوعیان را نزد خود پذیرفتند و قبول کردند که . براي وجود آیین پروتستان نمیدیدند

شیشان کشیشان پروتستان را از شهرها بیرون راندند و به جاي آنان ک. با تغییر دین خود نمونهاي به دست دهند

فردیناند، اسقف اعظم ستیریا، که به پادشاهی مجارستان برداشته شد، در راه  1618در سال . کاتولیک را گماشتند

پازمانی، که فرزند . کاتولیکها اکثریت را به دست آوردند 1625در دیت سال . پیشرفت اصالحات کاتولیکی کوشید

  . نویسندگان برجسته عصر شد مردي کالونی بود، به مقام کاردینالی رسید و یکی از

این چهار . پیرو آیین پروتستان بودند 1560قسمت اعظم بوهم و توابع آن، یعنی موراوي، سیلزي، و لوزاس، در سال 

قسمت همگی فرمانرواي بوهم را پادشاه خود میدانستند، اما هر یک از آنها مجلس ملی، قوانین و پایتخت جداگانهاي 

پراگ در آن موقع به صورت یکی از مترقیترین و زیباترین . ، برسالو، و باوتسن داشتند)برون(به نامهاي پراگ، برنو 

اما نمایندگان . تن از مالکان اراضی میتوانستند راي بدهند 1400در دیت بوهم تنها . شهرهاي اروپا درآمده بود

. صادي، داراي نفوذ بسیاري بودندشهرنشینان و کشاورزان نیز در آن عضویت داشتند و، به سبب تسلط در امور اقت

اما گروهی  ;بسیاري از شهرنشینان پیرو لوتر یا کالون بودند، و بسیاري از کشاورزان از آیین کاتولیک پیروي میکردند

از اطاعت قوانین یانهوس چشم پوشیدند و اصرار ورزیدند که مراسم آیینهاي مقدس  1587از آنان اوتراکیان در سال 

ها برادران بوهمی  ترین فرقه صادقانه). 1593(انجام گیرد، و سرانجام با کلیساي کاتولیک صلح کردند با شراب و نان 

بودند که به موعظه عیسی در روي کوه اهمیت بسیار میدادند، از هر گونه کوششی جز کشاورزي اجتناب ) یا موراوي(

فردیناند اول یسوعیان را به بوهم  1555سال در . میکردند، و مانند تولستوي در سادگی آرامبخشی به سر میبردند

جمعی از کاتولیکهاي متعصب را به آنجا دعوت کرد، و بسیاري از . این فرقه مدرسهاي در پراگ بنیان نهاد. آورد

رودولف دوم فرمانهایی صادر کرد و نخست برادران . اشراف را که داراي زنان کاتولیک بودند طرفدار خود ساخت

پروتستانها او  1609در سال . ونیها را بیرون راند، اما وسایل اجراي این فرمانها را در اختیار نداشتبوهمی و سپس کال

دو سال بعد، . را بر آن داشتند که فرمانی امضا کند و به موجب آن آزادي مذهبی را به پروتستانهاي بوهم ارزانی دارد

یتخت امپراطوري قرار داد و موجب رنجش و شورش اهالی رودولف تخت و تاج را به ماتیاس واگذاشت، و او وین را پا

، دیت بوهم، که کاتولیکها بتدریج در آن راه مییافتند، با آنکه اکثریت مردم تابع آیین 1617در . پراگ را فراهم آورد

ود، این شخص، که توسط یسوعیان تربیت شده ب. پروتستان بودند، فردیناند مهیندوك ستیریا را به پادشاهی برداشت

از اینرو پروتستانهاي بوهم خود را آماده . تصمیم گرفته بود که هرجا فرمانروایی کند، آیین پروتستان را از میان بردارد

از ملیت جز نامی نداشت، و عبارت از تعدادي امیر نشین : آلمان از ترکیب چند ایالت تشکیل یافته بود. نبرد کردند

گر شباهت داشتند، ولی در امور گمرکی، دولتی، مذهبی، و پولی با هم رقابت بود که از حیث زبان و اقتصاد به یکدی

هر کدام از این واحدها از کسی جز امپراطور اطاعت نمیکرد، ولی طی قسمت اعظم سال او را نادیده  .میورزیدند

چنین  1609سر تامس اووربري در سال . دم وحدت آلمان خشنود بودندبعضی از خارجیان از این ع. میگرفت 
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حتی در بسیاري از موارد این )) اگر آلمان کامال مطیع یک پادشاه میبود، باعث وحشت همه اروپا میشد: ((نگاشت

. وضع به سود آلمان بود

ضعیف میکرد، اما به آن کشور  درست است که این وضع آلمان را از لحاظ سیاسی و نظامی در برابر کشورهاي متحد

یک آزادي محلی و یک تنوع مذهبی و فرهنگی ارزانی میداشت که خود آلمانها آن را به حکومتهاي متمرکز و 

در آلمان شهر بیرحم و . مستبدي مانند حکومت فیلیپ دوم در اسپانیا و لویی چهاردهم در فرانسه ترجیح میدادند

که خون کشوري را بمکد، بلکه در آنجا مجموعهاي از شهرهاي مشهور دیده  پرهمهمهاي مانند پاریس وجود نداشت

. میشدند که هر یک خصوصیت و فعالیت خود را حفظ کرده بودند

با وجود منظره جالبی که از شهرهاي بزرگ و دربارهاي کوچک آلمان در دست داریم، آلمان از آن تفوق اقتصادي که 

کشف یک راه تمام آبی از اروپاي باختري تا هند، و باز شدن اقیانوس اطلس . ودپیش از لوتر داشت دیگر بهرهمند نب

این وضع به ایتالیا، . به روي تجارت نخست به سود پرتغال و اسپانیا، و سپس به نفع انگلستان و هلند تمام شده بود

لمان که کاالها را از ایتالیا به ها و شهرهاي آ و رودخانه ;که سابقا تجارت با شرق را در دست داشت، زیان رسانده بود

در دریاي شمال، بندرهاي هلند، و در دریاي . شمال میرساندند از انحطاطی که دامنگیر ایتالیا شد بینصیب نماندند

اتحادیه ها . بالتیک بندرهاي دانمارك و لهستان قسمت اعظم کاالها را در دست داشتند و بیش از همه سود میبردند

خراب ) 15631570(لوبک بر اثر جنگ متمادي با سوئد . اقعه مدتها تفوق خود را از دست دادنسایی پس از این و

هاي اروپا توجه مردم را  نمایشگاه ساالنه آن بیش از سایر نمایشگاه. تنها فرانکفورت ام ماین همچنان پیش رفت. شد

  . ان و امور مالی بین الملل در آیدبه خود جلب میکرد، و باعث میشد که آن شهر به صورت مرکز تجارت داخلی آلم

فرمانهایی که نرخ مرابحه بیش از پنج درصد را ممنوع میکردند همه جا نادیده گرفته . پول مثل همیشه مطلوب بود

مسیحیان بیش از یهودیان سابق و با شدت بیشتري مرتکب این گناه :((میگفت 1585کشیشی در سال . میشدند

عالقهاي مخالف اصول مسیحیت در هر فرد :((شکایت کنان میگفت 1581ي در سال کشیش دیگر.)) شریرانه میشوند

هر کس که میخواهد پولی به جریان بیندازد، به جاي آنکه . و طبقهاي جهت اکتساب ثروت به وجود آمده است

قراردادهاي  شرافتمندانه و ساعیانه کاري در پیش بگیرد، به این فکر میافتد که با هر گونه سفته بازي، صرافی، و

صدها نفر از کارگران پس انداز خود را به خاندانهاي فوگر، ولسر، هوخشتتر سپردند، .)) رباخوارانه ممکن ثروتمند شود

، بانک برادران لویتس پس از آنکه مبالغ گزافی از سرمایه 1572در سال . و در ورشکستگیهاي مکرر از میان رفتند

. آنان بعد از این واقعه نه تنها پس انداز بلکه خانه خود را نیز از دست دادندگذاران سادهلوح گرفت، ورشکست شد، و 

خانواده ولسر . امور خانواده فوگر بر اثر ورشکستگیهاي فیلیپ دوم و آلوا، که از آنان پول قرض کرده بودند، مختل شد

ل به آن نوع سرمایه گذاري شاید مردم بر اثر بیم از تورم پو. گولدن بدهی ورشکست شد566000با  1614در سال 

پرداخته بودند، زیرا تقریبا هر امیر آلمانی، با تقلیل ارزش پول، از دارایی مردم دزدیده بود، و جاعالن پول به وفور 

  . وضع پول آلمان به صورت شرم آوري در آمده بود 1600در سال . یافت میشدند

در همه . افت و فقر و فاقه به انقالب نزدیک میشدضمن آنکه محصول کمتري به دست میآمد، جمعیت افزایش میی

در پومرانی، براندنبورگ، شلسویگ، . ایاالت، به استثناي ساکس و باویر، کشاورزان به صورت سرف در آمدند

در سال . یا چندي پس از آن، به وسیله قانون برقرار شد 1616هولشتاین، و مکلنبورگ رسم سرفداري در سال 

در چه قسمت از سرزمین آلمان کشاورز هنوز از حقوق دیرین خود بهرهمند است، در : ((یدنویسندهاي پرس 1598

کجا میتواند از دشتها، چمنزارها، و جنگلهاي عمومی استفاده کند در کجا حدي براي خدمات یا عوارض قرون 

ز کشاورزان در بسیاري ا!)) وسطایی وجود دارد در کجا کشاورز دادگاهی مخصوص دارد خدا به حالش رحم کند

اعماق زمین مشغول به کار شدند، اما منافع و دستمزدهاي حقیقی استخراج معدن رو به تنزل نهاد، زیرا نقره 
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در . هاي معادن فرسوده به دست میآمد، پایین آورد امریکایی وارد آلمان شد و ارزش این فلز را، که بزحمت از رگه

در بعضی از صنایع، اوقات . تثمار کارگران روز مزد توسط استادان دادشهرها، رفاقت صنفی دیرین جاي خود را به اس

کار از ساعت چهار بامداد آغاز میشد و تا هفت بعد از ظهر ادامه مییافت، و کارگران تنها لحظاتی چند براي نوشیدن 

. آبجو آزاد بودند

حتی ). 1573(عت در هفته کار کنند صنفی که ابزارهاي برنجین میساخت کارگران را مجبور میکرد که نود و دو سا

تنها جنگ الزم . اعتصاباتی علیه ماشینی شدن صنعت بافندگی به وقوع پیوست 1579شنیده شده است که در سال 

  . بود که این فقر و فاقه را به صورت بینظیري در آورد

III - اخالق و آداب  

نگ باور کنیم، دور نماي اخالقی مانند دور نماي اگر گفته آموزگاران اخالق را در این دوره پنجاهساله پیش از ج

آموزگاران شکایت میکردند که کودکانی که نزد آنان فرستاده . اخالقی مانند دور نماي اقتصادي تیره و تار بود

مردم کودکان خود را به اندازهاي بد : ((ماتیاس برد نباخ چنین نوشت 1557در سال . میشوند وحشیانی بیش نیستند

شخص دیگري .)) یآورند که معلمان بیچاره مدارس بخوبی میفهمند که سرو کارشان با جانوارانی وحشی استبه بار م

در بیشتر شهرهاي دانشگاهی، مردم تردید .)) دانشجویان بینهایت سرکش و گستاخند: ((نوشت 1561در سال 

ناتان . به آنان حمله می کردند داشتند که شب از خانه بیرون بروند، زیرا دانشجویان در بعضی موارد با چاقو

  . ... یکی از علل عمده فساد دانشجویان مسلما در عدم تربیت خانوادگی است: ((چنین گفت 1578کیترنسین در سال 

اکنون که یوغ قوانین و مقرارت کهنه را از گردن خود برداشتهایم، عجبی نیست که در میان بیشتر جوانان خود 

نین جهل روستایی، چنین گستاخی غیر قابل نظارت، و چنین شرارت وحشت چنین هرزگی عنان گسیخته، چ

از علل اخالقی و هرزگی جوانان باید شرکت در کمدیها و نمایشها را ((دیگران عقیده داشتند که .)) انگیزي ببینیم

. می دانستند اما در مورد اشخاص بالغ، کشیشان آنان را ریاکار، پرخور، میگسار، زناکار، و جنگجو.)) ذکر کنیم

در این ایام گناهان مختلف به اندازهاي شایعند که ((شکایت میکرد که  1579کشیشی به نام یوهان کونو در سال 

زشتترین . همه کس بدون شرم و خجالت مرتکب گناه میشود، حتی مردم مانند لوطیان از گناهکاري به خود میبالند

در سال .)) کیست که معاشرت با زنان هرزه را گناه بشمرد. دو و قیحترین گناهان به صورت محسنات در آمدهان

این ایام بدترین روزگاري است که جهان به خود دیده : ((، کشیش بار تولومئوس رینگوالت چنین میگفت1585

کنت . بهتان زدن رایج بود. بیحرمتی به مقدسات در میان همه افراد، قطع نظر از مذهبهاي آنان، شیوع داشت.)) است

مباشر من از دست دکتر پزل، که در برمن است، شکایت میکرد و میگفت که : ((چنین نوشت 1594لدنبورگ در او

این شخص در یکی از کتابهاي خود به او بد گفته و تهمت زده و نوشته است که او اوقات خود را صرف پرخوري، 

و باید . ... بزنر، و طفل سقط شده است مار، ;گرگی است که گوسفندان را میدرد ;میگساري، و فسق و فجور میکند

واعظ دربار .)) شر او را با دار زدن و غرق کردن، یا به حبس انداختن، یا به وسیله ارابه و شمشیر از سر خود کند

تقریبا در سراسر آلمان به دروغ شایع شده است که من در مسابقات میگساري جامهاي طالیی : ((ساکس میگفت

و به اندازهاي شراب میخوردم که میبایستی زیر بغلم را بگیرند و سوار گاري کنند و مثل ... بزرگی به دست میآورم

آلمانیهاي . خوردن و آشامیدن از کارهاي عمده به شمار میرفت.)) گوساله یا خوك ماده مستی به نقطه دور بفرستند

اشتهایی که داشتند به خود  شهرنشینان از. متمول نیمی از روز را صرف خوردن غذا و قضاي حاجت میکردند

یکی از بازیکنان سیرك با خوردن یک پوند پنیر، سی . میبالیدند، و این اشتها، مانند جامه زنان، معرف ثروت آنان بود

عدد تخم مرغ، و یک قطعه بزرگ نان شهرت فراوانی به دست آورد اما پس از این واقعه جان به جان آفرین تسلیم 

ساعت طول میکشیدند و ضمن آنها حضار هفدهبار به سالمتی یکدیگر شراب مینوشیدند ناهارهایی که هفت . کرد



۴۵۵١

شاهزاده . در بسیاري از موارد، جشنهاي عروسی به صورت شورش پرخوران و مستان در میآمد. غیر عادي نبودند

برگزیننده  کریستیان دوم، امیر.)) تندرست باشید و مست کنید: ((هاي خود مینوشت خوش مشربی در زیر نامه

انجمنی که براي توصیه کردن اعتدال در . ساکس، در سن بیست و هفت سالگی آن قدر شراب نوشید که مرد

میگساري تشکیل شده بود اقداماتی علیه باده نوشی به عمل آورد، اما نخستین رئیس آن بر اثر افراط در میسگاري 

به سبب : ((چنین نوشت 1559سموس وینتر در سال ارا. گفته میشود که پرخوري از طول عمر میکاهد. در گذشت

خوردن و میگساري مفرط، امروزه افراد پیر کم یافت میشوند، و مرد سی یا چهل سالهاي را نمیتوان دید که نوعی 

البته این شکایات آن عصر را نباید .)) بیماري از قبیل نقرس، سرفه، سل، ابتال به سنگ یا مانند آنها را نداشته باشد

احتمال میرود که بیشتر مردم ساعی، رنجبر، و در حقیقت خداترس بودهاند، اما در تاریخ، . د جدي تلقی کنیمزیا

زنان . نظیر روزنامهنویسی، صفات خوب خبرساز نیستند و این نکته نشان میدهد که خوبی امري عادي است

گرم بودند که دیگر فرصتی براي شهرنشین در خلوت خانگی محجوبانهاي میزیستند و چنان به وظایف متعدد سر

و بسیاري از زنان طبقات باال، مانند آنادانمارکی، زن آوگوستوس اول، امیر برگزیننده  ;گناهی جز پرگویی نداشتند

در آن آلمان پر آشوب چند جنبه دلپذیر نیز وجود . هایی از اخالص و وظیفهشناسی به شمار میرفتند ساکس، نمونه

نه و کودکان، مهماندوستی، جوانمردي، رقصهاي نشاطانگیز و موسیقی خوب، و بازیها و داشت، مانند عشق به خا

بودند، و  1605نخستین درخت کریسمس در تاریخ جزئی از مراسم جشن در آلمان در سال . جشنهاي پر سرور

. بود برپا داشتندآلمانیها بودند که جشن عید میالد مسیح را با یادگارهاي زیبایی که بقایاي گذشته شرکآمیزشان 

. آوازهاي محلی و رقصها باعث ایجاد موسیقی سازي شدند، و سرودهاي مذهبی به صورت آوازهاي همسرایی درآمدند

هاپسیکوردها، عودها، و سایر آالت موسیقی . ارگها را طوري میساختند که شاهکارهاي معماري محسوب میشدند

سرودهاي مذهبی . در بوهم، گاهی به طرز مجللی آراسته میشدند کتابهاي دعا، مخصوصا. محصول عشق به هنر بودند

پروتستان غالبا تربیتی یا جدلی بودند و لطافت آوازهاي مقدس قرون وسطی را نداشتند، اما آوازهاي همسرایی 

تعلیم موسیقی در مدارس . پروتستان حاکی از آن بودند که شخصی مانند یوهان سباستیان باخ ظهور خواهد کرد

. معلم موسیقی، از لحاظ اهمیت، فقط از رئیس دانشکده یا مدیر مدرسه پایینتر بود. ها اجباري بود فرقه همه

یا کوب هندل در پراگ داراي مقامی . هاي امروزي شهرت داشتند نوازندگان ارگ در آن زمان به اندازه پیانیست

ان را با تصنیفات خود در درسدن، نورنبرگ، و ارجمند بود، و برادران هاسلر، یعنی هانس، کاسپار، و یاکوب، حاضر

ها وجود داشت، ولی نه از طریق یک توارث مرموز، بلکه به  استعداد موسیقی در خانواده. پراگ به هیجان میآوردند

میکائیل پر . چنانکه عده بیشماري از اعضاي خانواده شوتس نام پر توریوس را اختیار کردند ;سبب محیط خانه

ا چندین جلد موسیقی تصنیف کرد، بلکه اثري که دایرهالمعارف کامل و استادانهاي درباره تاریخ، توریوس نه تنه

در این عصر و زمینه، هاینریش شوتس شهرت بسیار ). 16151620(آالت، و شکلهاي موسیقی بود به وجود آورد

ر خانوادهاي اهل ساکس در سال وي که د. داشت و به اتفاق آرا به عنوان پدر موسیقی جدید آلمان شناخته شده بود

، درست یک قرن پیش از باخ و هندل، تولد یافته بود، حال و فرم موسیقی را، که این دو نفر به کمال رساندند، 1585

پس از . هاینریش در بیست و چهار سالگی به و نیز رفت و در آنجا نزد جووانی گابریلی به کار پرداخت. معین کرد

نتخاب موسیقی و حقوق مردد بود، اما سرانجام به عنوان رهبر موسیقی در دربار امیر بر بازگشت به آلمان، در ا

به بعد آهنگهایی براي آوازهاي همسرایی ساخت که از لحاظ ترتیب و  1618از سال . گزیننده ساکس برگزیده شد

این هنگام، براي نخستین بار، آواز  در. تضاد آوازها، تکخوانی، و سازها راه را براي اشخاصی مانند باخ کامال باز کردند

، که عبارت از ترکیبی از آوازها، و سازها بود، ))کنسرت((سنگین کنترپوان همسرایی با آهنگهاي خوشتري به سبک 

دختر امیر بر گزیننده ساکس نخستین اپراي آلمان به نام ) 1627(شوتس، براي جشن ازدواج . به هم در آمیخت
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اثر پري سی و سه سال پیش در فلورانس روي صحنه آمده  ;بر اپراي پري به همان نام بوددافنه را ساخت، که متکی 

) 1629(شوتس، در نتیجه مسافرت دیگري به ایتالیا، تصمیم گرفت که در سمفونی خود به نام سمفونی مقدس . بود

اوود و غزل غزلهاي سلیمان اهمیت بیشتري به تکخوانیها و سازها بدهد، و براي قسمتی از منتهاي التینی مزامیر د

ساکس صحنه نبرد شدیدي شد، و شوتس از درباري به دربار دیگر و حتی به دانمارك  1631در سال . آهنگ بسازد

در آن سال با . بود که دوباره در درسدن مقیم شد 1645تنها در سال . رفت و به جستجوي آوازخوان و نان پرداخت

ه از روي صلیب سبک تازهاي براي موسیقی نمایشهاي آالم در آلمان به وجود تصنیف یک اوراتوریو به نام هفت کلم

همچنین  ;در این اثر از تکخوانان تقاضا میکرد که هر یک بتنهایی از طرف یکی از اشخاص داستان آواز بخوانند. آورد

. پس از هر صدایی همان آهنگ با آالت موسیقی نواخته میشد

کنسرتهانی  1657هاي جدیدي گشود و در سال  شوتس راه. قدیس متی استفاده کرد باخ از این روش در نمایش آالم

در نتیجه، او و کاریسیمی به عنوان موسسان اوراتوریو  ;آلمانی را به وجود آورد که عبارت از یک سري کانتات بودند

سال . ه دیگري به دست باخ دادنمون) 1664(یکی از آثار او به نام اوراتوریو عید میالد مسیح . دراماتیک معرفی شدند

این اثر تنها براي خواندن نوشته .بعد، با ساختن آالم و مرگ سرور و ناجی ما عیسی مسیح به کمال شهرت رسید

پس از مدت کوتاهی، شوتس قوه شنوایی خو را از دست داد و ناچار در خانه خود گوشه . شده و بدون آهنگ است

ي قسمتی از مزمور صدو نوزدهم آهنگ ساخت، در سن هشتاد و هفت سالگی در بعد از آنکه برا. عزلت اختیار کرد

  .)) منفرایض تو سرودهاي من گردید، در خانه غربت :((آن مزمور از این قرار است. گذشت

IV -  ادبیات و هنر  

، و شعر )1588(عبارت بودند از ترجمه کتاب مقدس توسط برادران بوهمی آثار ادبی برجسته امپراطوري در این عصر 

در این هنگام، آلمان و مخصوصا ). 1644(حماسی مجاري تحت عنوان زرینیاستس توسط میکلوش زرینیی 

 1598نمایشگاه کتاب در فرانکفورت در سال . فرانکفورت آم ماین، جاي ایتالیا را در انتشار کتابهاي فراوان گرفت

انجمنهاي ادبی شعر ودرام را تشویق میکردند، اما ادبیات، در . شروع به چاپ فهرستی از کتابهاي منتشر شده کرد

رهبران لوتري، کالونی، و کاتولیک در این عقیده با یکدیگر . نتیجه سختگیري دولت و کلیسا، دچار اختناق شده بود

و عجب آنکه  ;ی، یا اخالق عمومی باید جلوگیري کنندموافق بودند که از انتشار آثار مخالف دولت، مذهب رسم

مجموع کتابهایی که به دستور اولیاي پروتستان ممنوع اعالم شده بودند از مجموع کتابهایی که توسط کلیساي رم 

به همان نسبت که مناقشه باعث تحریف حقیقت میشد، دانشوري رو به انحطاط مینهاد، . نهیشده بودند بیشتر بود

اما ). 1574 1559(السیوس ایلیریکوس و همکارانش تاریخ کلیسا را در سیزده جلد بزرگ تدوین کردند ماتیاس ف

این اثر، که به نام قرون ماگدبورگ موسوم شد، مانند کتابهاي تاریخ که به دست کاتولیکها انتشار مییافتند، یک طرفه 

از اینرو گرگوریوس هفتم در نظر این . تبود، آن هم در زمانی که هر کتاب به منزله سالحی به شمار میرف

به شمار میرفت، یعنی کسی که )) شریرترین شریرها((نویسندگان، که تاریخ کلیسا را به قرنهایی تقسیم کرده بودند، 

بهترین کتاب تاریخی این زمان اثر . ، چندین پاپ را به دیار نیستی فرستاده بود))کرسی طاعون((پیش از نشستن بر 

دانوس درباره اصالح دینی بود، که به اندازهاي بیطرفانه نوشته شده بود که حتی مالنشتون نمیتوانست او یوهان سالی

هم پروتستانها و هم کاتولیکها از صحنه تماشخانه . معمولترین فرم ادبی، پس از طعن و حمله، درام بود. را ببخشد

و پاپ نوشته میشدند، و معموال با اعزام او به جهنم هاي پروتستان در هج نمایشنامه. براي تبلیغ استفاده میکردند

هایی مربوط به آالم، عید قیام  به بعد، نمایشنامه 1549آموزگاران موسیقی کاتولیک در سویس، از . خاتمه مییافتند

، نمایشنامه 1634در . بازیگر در یکی از آنها شرکت جستند 290در یک مورد  ;مسیح، و واپسین داوري، میساختند

کرده بودند، برپا شد، و این نمایش که براي  1633می در او بر امر گاو، به منظور ایفاي نذري که در شیوع طاعون آال
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نخستین بار در آن سال اجرا شد، هر ده سال یک بار بر پا میگشت و از ساعت هشتونیم صبح تا شش بعدازظهر با دو 

وارد آلمان شدند،و پس از آنان بازیگران هلندي،  1568در  بازیگران ایتالیایی. ساعت وقفه در ظهر ادامه مییافت

فرانسوي، و انگلیسی به این کشور رونهادند، این عده، پس از مدت کوتاهی، به جاي کسانی که به طور خصوصی 

[ هجا]حتی ساتیر . نمایش میدادند، شروع به کار کردند و در نتیجه وقاحت سودآور خود باعث شکایات بسیار شدند

این شخص، موافق روحیه زمان خود، یک . پر کار و ماهر آلزاسی به نام یوهان فیشارت بیشتر محبوب بود نویس

هاي او به اندازهاي کاري بودند که پس از مدت کوتاهی مورد پسند  سلسله ساتیر علیه کاتولیکها نگاشت، و نوشته

است باشدت به تاریخ، اصول، تشریفات، و روحانیان نوشته  1579وي در یکی از آثار خود که در . آلمانیها قرار گرفتند

هاي کاتولیکها مراکز فسق و سقط جنینند، و کلیسا دستور داده است  کلیسا حمله برد، و چنین گفت که همه صومعه

ها یافت  شش هزار کله بچه در استخري مجاور اقامتگاه راهبه ;))به آزادي از زنان مردم استفاده کنند((که کشیشان 

همچنین در اثر دیگري از کاله چهار گوشه یسوعیان و اعمال و افکار آنان انتقاد . و مطالبی مانند اینها ;استشده 

، ترجمهاي دروغین را با یک عنوان هشت سطري مضحک، که در واقع تقلید و تکثیر گارگانتوا 1575در سال . کرد

ظلم و ستم بر : آلمان را به باد انتقاد گرفت، مانند هاي زندگی مردم اثر رابله بود، انتشار داد و در آن همه جنبه

مستمندان، بدرفتاري با شاگردان، پرخوري، مستی، روسپیبازي، و زناکاري مردم و آن هم با مخلوطی از سبک و 

فیشارت در سن چهلوسهسالگی، در حالی که از همه لغات خود . لهجه آلزاسی که چاشنی آن وقاحت و بذله گویی بود

. کرده بود، درگذشتاستفاده 

و در همان سن درگذشت، طی عمر خود ) 1590(نیکودموس فریشلین، که مانند او سرزنده بود و در همان سال 

در بیست سالگی استاد تاریخ و ادبیات در توبینگن شد و مقداري شعر به التینی، با ظرافتی . چندین نوع زندگی کرد

ولی درسی و پنج سالگی، به سبب مسخره کردن . بر آثار ویرژیل نگاشتنظیر هوراس، سرود و تفسیرهاي استادانهاي 

از آن به بعد با بیپروایی پرنشاطی زندگی کرد، به میگساري پرداخت، و معتقد بود که شراب . اشراف از کار برکنار شد

کردند به اینکه فریشلین را متهم . است)) آبکی((براي نبوغ الزم است و اشعار مخالفان شراب، به طور بیارزشی، 

  . دختري را فریب داده و دیگري را زهر خورانده است، و نزدیک بود او را به اتهام عمل منافی عفت تعقیب کنند

آنگاه یکی از سخنرانیهاي منتشر شده خود را به یازده شخص . از این لحاظ مجبور شد از شهري به شهر دیگر بگریزد

اما هنگامی که هنوز عقاید . یم کرد تا هر کجا میسر شود، پناهگاهی بیابدمتمول، که در نقاط مختلف میزیستند، تقد

طبق رسم زمان، او را . خود را علیه دشمنان منتشر نکرده بود، بر اثر سقوط از بلندي، جان خود را از دست داد

مان میتوانست نامیدند، اما او بهترین شاعري بودکه آل)) شاعري متعفن، گر، دروغگو، و سقط پست فطرت شیطان((

بر اثر تنفر پروتستانها از تصویر و تمثال، انحطاط کلیسا به عنوان حامی . در آن عصر نامیمون در دامان خود بپروراند

هنر، فاسد شدن سبکهاي بومی در نتیجه نفوذ نامساعد ایتالیایی، بد شدن سلیقه بر اثر اخالق خشن و مناقشه شدید، 

عجب آنکه علیرغم این موانع، صنعتگران آلمانی، ظرف دوره شصت ساله . دید و بعدها آتش مخرب جنگ، هنر آسیب

در میان این . پیش از جنگ، چندین قصر مجلل، عمارت شهرداري باشکوه، و آثار هنري گرانبهاي کوچکتري ساختند

اویر، هسته هاي هنري امپراطور رودولف دوم و آلبرت پنجم، دوك ب مجموعه. اشخاص یک نقاش ماهر نیز دیده میشد

آلبرت، که خود یک مدیچی آلمانی بود، دربارش را به صورت . مرکزي آلته پیناکوتک مشهور مونیخ را تشکیل داد

هاي فراوانی خریداري کرد و آنها را در  پناهگاه هنرمندان در آورد، پایتخت را با آثار معماري زینت بخشید، و مجسمه

 1611بین سالهاي . هاي قدیمی در شمال آلپ بود و این خود نخستین موزه مجسمه ;مجللی قرار داد آنتیکواریوم

محل اقامت که قرنها  ;را ساخت رزیدنتس، یک معمار هلندي براي دوك ماکسیمیلیان اول در مونیخ عمارت 1619

گوستاووس آدولفوس شکایت میکرد از اینکه نمیتوانست این . دوکها، امیران برگزیننده امپراطور، و پادشاهان بود
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یسوعیان، که سبک باروك و پرزرق و برق را میپسندیدند، . نمونه رنسانس اخیر آلمان را با خود به استکهلم برد

چند سال . اي قدیس میکائیل یا هوفکیرشه را در مونیخ ساختندکلیساهاي زیبایی در کوبلنتس و دیلینگن،و کلیس

از آنجا . پیش از آغاز جنگ سی ساله، سانتینوسوالري کلیساي بزرگ سالزبورگ را با طرح سادهر و مجللتري ساخت

، و معماري در این کشور از زیر نفوذ کلیسا خارج. که شاهزادگان آلمانی قسمت اعظم ثروت کلیسا راضبط کرده بودند

قصرها و کاخهاي عظیمی به وجود آمدند، مانند قصر . ساختمانهایی بهطور معمول و حتی قصرهایی برپا شدند

تاالر (هایلیگنبرگ در بادن، که به سبب سقفی از چوب تراشیده زیزفون در یکی از تاالرهاي آن به نام ریترزال 

یا قصر هایدلبرگ که هنوز جاهاي دیدنی  ;ه ماینیا کاخ آشانبورگ در کنار رودخان ;شهرت یافته است) شهسواران

براي شهرداري شهرهاي لوبک، برمن، روتنبورگ، پادربورن، آوگسبورگ، نورنبرگ و گراتس عمارات . آلمان است

پارچهفروشان آوگسبوگ، الیاس هول، سرمعمار شهر، را بر آن داشتند که عمارتی به نام . باشکوهی ساخته شدند

، و در فرانکوفورت عمارتی به )تاالر غله(در برمن جایی به نام کورنهاوس . براي آنان بسازد) ارچهتاالر پ(تسویگهاوس 

اما چه کسی انتظار داشت که سرکه هم به طرز با  ;براي بازرگانان این دو کاال ساخته شد) تاالر نمک(نام سالتهاوس 

در این دوره، و در صدوپنجاه سال بعدي، قصرهایی در برمن داشته باشد ) تاالر سرکه(مزهاي جایی به نام اسیگهاوس 

مارکگراف آنسباخ بایرویت مبلغ . در آلمان به سبک باروك و پر از پیچ و خم براي شاهزادگان پیروزمند ساخته شدند

صرف قصر خود در پالسنبورگ کرد که یکی از امیرنشینهاي فقیر ) دالر امروزي30000000(فلورن  237000

. صري که در ماینتس براي اسقفهاي برگزیننده امپراطور ساخته شد داراي زیبایی بیشتري بودق. امپراطوري بود

پزشک  1610سبک معماري بومی این دوره به طرز شگفتانگیزي پر از تصویر و یادگاري است، اما در سال 

ندرت وارد این محلها خشمگینی عمارات آلمان را اطاقهاي تاریک، بویناك، و کثیفی دانست، و گفت که هواي تازه ب

ها پر از  هاي هنرهاي کوچک آلمانی در آمد خانه با وجود این، منزل شهرنشینان آلمانی به صورت موزه. میشود

هاي کنده کاري شده در روي دیوارها یا  تزییناتی بودند که به دست صنعتگران ماهر ساخته شده بودند مانند تخته

هاي  هاي عالی، مجسمه هاي آهنی تزئینی، قفلها و میله نبتکاري شده، نردهسقفها، میز و صندلیهاي کنده کاري و م

شهرنشینان آلمانی هرگز به تزییناتی که داشتند قناعت نمی . کوچک از عاج، و گیالسهاي پایهدار از طال یا نقره

، لوکاس 1600در حدود سال . گراوورسازي، بویژه در روي مس، حتی ضمن جنگها، در آلمان پیشرفت کرد. کردند

کیلیان و برادرش و لفگانگ به اصطالح سلسلهاي از گراوورسازان را تاسیس کردند که طی قرن هفدهم به وسیله 

اما مجسمهسازي بر اثر . ادامه یافت 1781هاي فیلیپ تا سال  فیلیپ و بارتولومسئوس، فرزندان ولفگانگ و نبیره

هنگامی که کندهکاران . مغایر با روحیه آلمانی بود، آسیب دیدمساعی هنرمندان براي تقلید از شکلهاي کالسیک، که 

محلی مطابق ذوق خود به کار پرداختند، آثار درجه اولی به وجود آوردند، مانند محرابهاي مرکزي و جناحی که به 

وسیله هانس دگلر براي کلیساي اولریشس کیرشه در آوگسبورگ از چوب ساخته شد، یا هفتاد شکلی که به دست 

کائیل هونل براي کلیساي گورك در اتریش کندهکاري شدند یکی از مشخصات این عصر آبنماهاي شگفت انگیزي می

بودند که به تقلید از آبنماهاي ایتالیا ساخته شدند، مانند آبنماي ویتلسباخر در مقابل رزیدنتس در مونیخ، و تو 

  . گگندبرونن یا آبنماي فضیلت، در برابر لورنتس کیرشه در نورنبر

چنین ضایعهاي باید : ((،گفت)1610(روبنس هنگامی که شنید آدام السهایمر در سن سی و دو سالگی در گذشت 

پیدا کردن جانشینی براي او آسان نخواهد بود، و به عقیده من کسی دیگر . همه کار و پیشه ما را غرق سوگواري کند

آدام، که در فرانکفورت .)) اري چیزهاي دیگر رقابت کندها، و بسی نخواهد توانست با او در کشیدن تصویرها، منظره

. تولد یافته بود، در بیست سالگی به ایتالیا رفت و پس از توقف کوتاهی در ونیز، بقیه عمر خود را در رم گذرانید

 اما نمیدانیم آیا تنبلی بود که باعث شد)) گناه تنبلی آدام السهایمر را ببخشد،((روبنس از خدا میخواست که 
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به دشواري میتوان گفت تنبلی بود . هاي مسی کند یا نه السهایمر کوشش خود را صرف نقاشیهاي کوچک روي لوحه

هاي زیبایی مانند فرار به مصر بسازد و تاثیر نور و هوا را آن گونه نشان دهدو آن هم به  که باعث شد وي چنان منظره

به نظر میرسد که . پیش از ظهور رامبران معرفی کند مقیاس کوچکتري که او را به صورت شخصی مانند رامبران

السهایمر . هاي او باشد پاداش زحمات او را خوب داده باشند، ولی نه به اندازهاي که متناسب با نیازمندیها و سلیقه

نقاشی روي شیشه در این . ورشکست شد، به سبب قرض به زندان افتاد، و اندکی پس از رهایی از زندان، در گذشت

  . ر، نخست در زوریخ و بال، سپس درمونیخ، آوگسبورگ، ونورنبرگ، متداول شدعص

شیشه تراشی براي بار اول در قرن . ها مانند کلیساهاي قرون وسطی رنگارنگ شدند ها و خانه هاي صومعه پنجره

 خانواده هیرشفوگل در نورنبرگ به سبب شیشه سازي و کوزهگري. هفدهم در نورنبرگ و پراگ معمول شد

ها و آبخوریهاي سنگی که با دقت و  هنرمندان کولونی و زیگبورگ دلهاي آلمانها را با کوزه. هنرمندانه خود مشهور بود

در چوبکاري، . ظرافت ساخته میشدند شاد میکردند، و بخاریها را بیشتر در ظروف سفالی رنگین قرار میدادند

قفسه سازان به اندازهاي مورد احترام . مانها بدون رقیب بودندعاجکاري، آهنکاري، جواهر تراشی، و فلزهاي گرانبها آل

بود )) نجار هنرمندي((بودند که وقتی قرار شد یکی از آنها به جرم دزدي به دار آویخته شود، او را به سبب آنکه 

در سال  آنتون آیزنهوت. هاي آهنین پیرامون قبر امپراطور ماکسیمیلیان اول در اینسبروك عالیند نرده. بخشیدند

ظروفی مخصوص مراسم تناول عشاي ربانی را از نقره ساخت که به سبب ظرافت طرح هنوز در نوع خود  1588

گیالسهاي پایه . زرگران آلمانی همه جا مورد نیاز بودند، و محصوالت آنان بسرعت در اروپا به فروش میرفت. بینظیرند

آلمانها میتوانستند با جامهایی که شکل آسیاي . حک میساختندهاي نقرهاي را به صد طریقه مض دار، فنجانها، و کوزه

آنها حتی در جامهاي خود اختالفات . بادي، فانوس، سیب، االغ، اسب، خوك، راهب، و راهبه بودند خود را مست کنند

. مذهبی را جلوهگر میساختند

V - کیشهاي خصم  

)) هر ناحیهاي را مذهبی((یعنی اساس اینکه کشمکش مذهبی را بر پایهاي جغرافیایی، ) 1555(دیت آوگسبورگ 

. باشد، حل کرد، بدین معنی که مقرر داشت مردم باید از مذهب فرمانرواي خود پیروي کنند و مخالفان بیرون بروند

این موافقت به منزله ذرهاي پیشرفت به شمار میآید، زیرا مهاجرت را جانشین اعدام کرد، اما موافقت منحصر به 

. ها به هرج و مرج و مرارت در آلمان افزود کاتولیکها بود، و جابه جا شدن دردناك بسیاري از خانوادهلوتریها و و 

. هنگامی که فرمانروایی جانشین فرمانرواي دیگري میشد، مردم مجبور بودند که مذهب خود را نیز تغییر دهند

  . مذهب وسیله و قربانی سیاست و جنگ شد

نواحی شمالی بیشتر . هاي بسیار داشت از لحاظ مذهبی تجزیه شده بود، فرقه آلمان، که پیش از جنگ سیساله

اما، از آنجا که پیمان آوگسبورگ بتمامی یا بسرعت قابل اجرا  ;پروتستان، و نواحی جنوبی و را ینالند کاتولیک بودند

  . ن باقی ماندندنبود، عده زیادي پروتستان در نواحی کاتولیک، و جمع کثیري کاتولیک در نواحی پروتستا

پرتستانها آزادي مذهبی بیشتري  ;کاتولیکها این امتیاز را داشتند که از لحاظ سنت و وحدت به یکدیگر مربوط بودند

حتی در . هاي گوناگون، مانند لوتریها، کالونیها، پیروان اونیتاریانیسم و آناباتیستها، تقسیم شده بودند داشتند و به فرقه

 1577در سال . بین طرفداران و مخالفان مالنشتون، که مردي آزاد فکر بود، وجود داشت میان لوتریها اختالفی

در . لوتریها اصول دین خود را در کتاب توافق مدون کردند، و از آن به بعد کالونیها از ایاالت لوتري طرد شدند

دلبرگ را مرکز تعلیم جوانان کالونی پاالتینا، فردریک سوم، امیر بر گزیننده، طرفدار آیین کالون شد، و دانشگاه های

در آنجا بود که عالمان دین کالون کاتشیسم هایدلبرگ را تنظیم کردند، که چون منکر حضور واقعی عیسی در . کرد

اگر کاتولیکها مراسم عبادت خود را . نان و شراب مراسم عشاي ربانی بود، باعث وحشت کاتولیکها و لوتریها شد
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میکردند، کسی با آنها کاري نداشت، اما از مذهب پیروان اونیتاریانیسم بزور جلوگیري  هاي خود محدود به خانه

دو نفر که الوهیت مسیح را مورد تردید قرار میدادند یا آن را محدود میدانستند، بنا به اصرار  1570در سال . میشد

ه امیر بر گزیننده بود، آیین لوتر را فرزند فردریک به نام لویس ک. استادان کالونی دانشگاه هایدلبرگ اعدام شدند

جان کاسیمیر،برادر لویس، به عنوان نایب السلطنه پیرو آیین کالون شد . پسندیده و مردم را به پیروي از آن واداشت

فرزندش فردریک پنجم الیزابت . فردریک چهارم، امیر بر گزیننده، آن سیاست را تایید کرد. و آن را بزور اشاعه داد

دختر جیمز اول پادشاه انگلستان، را به زنی گرفت، مدعی تاج و تخت بوهم شد، و وقوع جنگ سیساله را استوارت، 

کشمکش میان لوتریها و کالونیها به اندازه کشمکش میان پروتستانها و کاتولیکها شدید بود و مانع . تسریع کرد

 1585در سال . ت بسیار بر جاي مینهادهمکاري پروتستانها در آن جنگها شد، زیرا تسلط هر ظالمی بغض و عداو

در . ولفگانگ، کنت ایزنبورگ رونبورگ همه کارمندان لوتري را از کار بر کنار کرد و کالونیها را به جاي آنان گماشت

برادر و جانشین او به نام کنت هانري به کشیشان کالونی اطالع داد که، علی رغم زمستان،باید ظرف چند  1598سال 

کنت ولفگانگ ارنست به حکومت رسید، کشیشان لوتري را بیرون راند، و  1601در . رو او بیرون بروندهفته از قلم

) 1600(، و لیپه )1596(، هانو )1597(به جاي لوتریها کالونیها نیز در آنهالت . آیین کالون را دوباره برقرار ساخت

ن تمایالت کالونی شده بود، در میدان در پروس شرقی، یوهان فونک را، که متهم به داشت. روي کار آمدند

نیکوالس کرل، صدر اعظم درسدن، به سبب تغییر ). 1566(کونیگسبرگ در میان شادي و شعف مردم اعدام کردند 

موریس،  1604در سال . دادن مراسم عبادت در جهت آیین کالون، و کمک به هو گنوهاي فرانسوي، اعدام شد

قواي او . آن را در این محل و در هسن علیااشاعه داد 1605در سال  ;در آمد الندگراف هسن کاسل، به آیین کالون

کشیشانی که حاضر  ;جمعی از لوتریهاي مخالف را به عقب راند، و تصویرهاي مذهبی را در کلیساها در هم درید

ها و کالونیها بسختی با در براندنبورگ، لوتری. نبودند از آیین لوتري دست بردارند و به آیین کالونی در آیند طرد شدند

سرانجام دولت اعالم کرد . یکدیگر در این موضوع بحث میکردند که آیا نان مقدس در واقع گوشت عیسی است یا نه

. که آیین کالون مذهب حقیقی است

در  میآمد، با شدتی که قبل یا بعد)) هاري دینی((در میان این تغییر و تبدیلهاي مذهبی، آنچه که در نظر مالنشتون 

، چهل صفت مشخص گرگها را ذکر کرد، و نشان )1582(نیواندر، کشیش لوتري. تاریخ سابقه نداشت، در جریان بود

وي مرگ وحشت انگیز مخالفان لوتریها را شرح داد و گفت که . هاي اختصاصی کالونیهاست داد که این صفات نشانه

و چون مرد فربهی بود،  ;دست دشمنان قطعه قطعه شدبه ((تسوینگلی، پس از آنکه در صحنه نبرد از پا در افتاد،

هاي لوتري  در یکی از جزوه.)) ها و کفشهاي خود استفاده کردند سربازان از چربی بدن او براي روغن زدن به چکمه

اگر کسی بخواهد که به طور خالصه به او بگویند که بر سر چه اصولی با کالونیهاي شیطان صفت و :((چنین آمده بود

زیرا کالونیها مسیحی نیستند، بلکه کلیمیان و ... زاده می جنگیم، جواب این است که بر سر یکایک آن اصول افعی

طی :((در نمایشگاه صنعتی فرانکفورت چنین نوشت) 1592(ستانیسالوس رسیوس .)) مسلمانان تبعید شدهاند

پروتستانها نوشته شدهاند سه برابر بیشتر از  سالهاي اخیر مالحظه کردهایم که کتابهایی که به وسیله پروتستانها علیه

چنین شکایت  1610نویسندهاي پروتستان در سال .)) آنهایی هستند که پروتستانها علیه کاتولیکها انتشار دادهاند

این عالمان دین، کشمکش مصیبت آمیزي را که میان مخالفان پاپ در گرفته است به اندازهاي تشدید :((میکرد

ار نمی رود این فریاد کشیدن، تهمت زدن، دشنام دادن، لعنت فرستادن، والخ، تا پیش از روز قیامت کردهاند که انتظ

هاي مخالف قبول داشتند که  الزم است توجه کنیم که همه فرقه)) هاري دینی((براي درك این .)) به پایان برسد

همچنین باید گفت . القه افراد باشدکتاب مقدس کالم مسلم خداوند است، و حیات پس از مرگ باید موضوع مورد ع

که در ماوراي این هذیانها بر سر مسائل مذهبی، تقوایی حقیقی نیز وجود داشت که باعث فروتنی و وجد بسیاري از 
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پرهیزگاران از مناقشات مذهبی میگریختند و در خلوت تا اندازهاي از حضور . لوتریها، کالونیها، و کاتولیکها، میشد

کتاب باغ کوچک بهشت، اثر یوهان آرنت، هنوز در آلمان پروتستان به . وند بهرهمند میشدنداطمینان بخش خدا

یا کوب بومه این موضوع را به صورت وحدت . عنوان کتابچهاي که حاکی از تفکري پارسامنشانه است خوانده میشود

است، با همه گونه تناقض،  همه چیز)) اساس ((و )) سر چشمهاي جهانی((عرفانی روح انسان با خدایی دانست که 

کسی که به .)) خداوند، دوزخ، و همچنین اصل تثلیت مقدس را دیده است((بومه ادعا میکرد که . چه بد و چه خوب

ولی .عرفان نظر خوبی نداشته باشد در کتاب بومه تحت عنوان درباره رقم اشیا چیزي جز مطالب بی سروته نمیبیند

سرودهاي . دانسته است)) مزخرفی عالی((دیگري به نام جان وزلی کتاب او را  باعث خشنودي است که بدانیم عارف

. مذهبی ساده و پر حرارت فریدریش فون شپی، یسوعی متورع، از آثار فوق بهتر است

چنانکه در سراسر اروپا معمول بود، در آلمان نیز یسوعیان بودند که کاتولیکها را تحریض کردند به اینکه اعتبار 

کشیش یسوعی پتر فابر  1540در سال . فته را بازیابند، و نخست در صدد اصالح کشیشان کاتولیک بر آمدندازدست ر

خدا را شکر که در این شهر حتی دو یا سه کشیش زندگی میکنند که روابط نامشروع :((اهل ورمس چنین نوشت

از این رو یسوعیان . گردآوري جوانان بوداما اقدام مهم .)) نداشتهاند و گناه شناخته شده دیگري را مرتکب نمیشوند

هایی در کولونی، تریر، کوبلنتس، ماینتس، شپایر، دیلینگین، مونستر، وورتسبورگ اینگولشتات، پادربورن، و  مدرسه

پترکانیسیوس، که این مبارزه یسوعیان را رهبري میکرد، تقریبا سراسر آلمان را پیاده پیمود، . فرایبورگ بنیان نهادند

هاي بسیاري تاسیس کرد، مباحثات یسوعیان را در مجراي صحیحی انداخت، و منافع مذهب دیرین را براي  مدرسه

وي به دوك آلبرت پنجم توصیه کرد که ریشه آیین پروتستان را از باویر با زور . فرمانروایان آلمانی توضیح داد

و ذوق اسقفها، و دیپلوماسی پاپها و سفیران  در نتیجه مساعی یسوعیان و کاپوسنها، اصالح کشیشان، شوق. براندازد

آنان، نیمی از امتیازاتی که پروتستانهاي آلمان در نیمه اول قرن شانزدهم کسب کرده بودند در نیمه دوم همان قرن 

اگر چه در بعضی نقاط تا اندازهاي هم به اعمال زور متشبث شدند، آن نهضت به طور کلی . به دست کلیسا افتاد

فرمانروایانشان آیین  ;هاي مردم از شک و تردید، مباحثه، و مسئله تقدیر خسته شده بودند توده: اسی بودروانی و سی

متحد و دیرین کاتولیک را به منزله تکیهگاه محکم حکومت و اجتماع میدانستند، در صورتی که آیین پروتستان، که 

. خصایص نبوددچار تفرقه بود و به سبب تازگی خود ثباتی نداشت، داراي همان 

پروتستانها چون سرانجام دریافتند که اختالفات داخلی باعث نابودي آنان خواهد شد، از قلم و منبر علیه دشمنان 

جنگ قلمی زمینه را براي جنگ واقعی آماده کرد، و ناسزاگویی متقابل تقریبا به صورت وجدي . خود استفاده کردند

یوهان ناس . آشغال، االغ، خوك، روسپی، و قاتل وارد مسائل مذهبی شدندکلماتی مانند کود، . براي آدمکشی در آمد

قتل، دزدي، دروغ، فریب، پرخوري، میگساري، زنا با محارم، و ((لوتریها را متهم به 1565نویسنده کاتولیک، در سال 

همچنین اظهار  ;))به عقیده آنان، ایمان همه کارها را موجه میکند((کرد و گفت که )) شرارت بدون ترس و بیم

کاتولیکها لعنت فرستادن به پروتستانها را از اصول بدیهی مذهب . داشت که به ظن همه زنان لوتري روسپی هستند

پیروان پاپ، مانند ترکان، کلیمیان، :((با اطمینان مشابهی چنین نوشت 1576اما آندرئاس النگ در سال  ;میدانستند

آنان محکومند به اینکه تا ابد در آتش سوزان  ;گناهان و نجات قرار دارندو کافران، خارج از حد لطف خدا و بخشایش 

هاي تهمت آمیزي درباره  نویسندگان هر دو فرقه قصه.)) جهنم زوزه بکشند، بنالند، و دندانهایشان را به هم بسایند

افسانه جوانا، زنی که به . یکدیگر میگفتند، چنانکه ما امروزه در اختالفات سیاسی خود از این سالح استفاده میکنیم

مردم میتوانستند ببینند و :((کشیشی چنین نوشت 1589در سال . مقام پاپی رسید، در ادبیات پروتستانها مشهور بود

در یابند که یسوعیان تا چه اندازه پست و شریر و وحشتناك بودند که مصرا انکار میکردند که اگنس، روسپی 

) 1589(واعظی گفته بود .)) ه و طی یک حرکت دسته جمعی بچهاي زاییده استانگلیسی، در رم به مقام پاپی رسید
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که پاپها همیشه و هنوز بدون استثنا امر دباز و جادوگرند، با عالم ارواح رابطه دارند، و از دهان بسیاري از آنان آتش 

ر شده، با آنان در لعنت شیطان به طور واضح بر پاپها ظاه: ((همچنین اظهار داشته بود. جهنم بیرون جهیده است

فرستادن به صلیب مسیح و زیر پا کوفتن آن همکاري کرده، و عریان روي آن رقصیده است، و آنها این عمل را 

کشیشی  1584در . مردم به این گونه مطالب شورانگیز با ذوق و شوق گوش میدادند.)) مراسمی آسمانی دانستهاند

فتهاند که چگونه دجال رومی و همکاران ملعون او را لعنت کنند و آنان را هاي کوچه یاد گر بچه: ((پروتستان میگفت

یسوعیان هدفهاي مردمپسندي بودند و در صدها کاریکاتور، جزوه، کتاب، و شعر به ارتکاب امردبازي، .)) نشان دهند

ه دروایمار محفوظ که هنوز در موزه گوت( 1569در یکی از منبتکاریهاي آلمانی مورخ . زنا و سبعیت محکوم میشدند

در سال . پاپ به صورت خوکی ماده نشان داده شده است که خوکهاي کوچکی به صورت یسوعیان میزاید) است

، یکی از عالمان لوتري به نام پولیکارپ الیزر کتابی به زبان التین تحت عنوان تاریخ فرقه یسوعی نگاشت و در 1593

در کتابی دیگر به نام . هان بر اساس مجوز و بخشایش کامل پاپ کردآن یسوعیان را متهم به ارتکاب وقیحترین گنا

بار با  2236انتشار یافت، نوشته شده بود که بالرمینو، کاردینال یسوعی،  1614یک روزنامه تازه حقیقی، که در سال 

 .سپس مرگ دردناك آن کاردینال را، که هفت سال بعد درگذشت، شرح داده بود. زن زنا کرده است 1642

 ;کانیسیوس به همکاران خود توصیه کرد که راه اعتدال را در پیش گیرند. یسوعیان در آغاز با احتیاط پاسخ دادند

  . اما مردم دشنام و ناسزاگویی را بر اعتدال ترجیح دادند. کشیشی پروتستان به نام یوهان ماتسیوس نیز چنین کرد

به پذیرفتن نظریه ماریاناي یسوعی در مورد کشتن ستمگران عدهاي از پروتستانهاي مناقشهجو یسوعیان را محکوم 

یکی از یسوعیان آلمانی در پاسخ گفت که باید این نظریه مخصوصا درباره امیرانی که آیین پروتستان را بزور . کردند

ان امیرانی اما سایر یسوعیان به فرمانروایان پروتستان اطمینان دادند که آن. به اتباع خود تحمیل کردهاند عملی شود

، در )15941599(کونراد فتر یسوعی ده رساله منتشر کرد . قانونی هستند و به مویی از آنان آسیب نخواهد رسید

این . آنها وقیحترین دشنامها را به مخالفان خود داد، و پوزش خواست و گفت که از علماي لوتري پیروي کرده است

بدعتگذاران سرسخت که تخم ((یسوعیان کولونی میگفتند . دها به محض خروج از چاپ به فروش میرسیدن رساله

در حقیقت باید بیش  ;پراکنند باید مانند دزدان، راهزنان، و قاتالن به مجازات برسند نفاق را در سرزمین کاتولیک می

ي ابدي از جانیان مجازات شوند، زیرا جانیان تنها به بدن آسیب میرسانند، در صورتی که آن اشخاص روح را به فنا

اگر لوتر سی سال پیش اعدام شده یا در آتش سوخته بود، یا اگر بعضی اشخاص به قتل رسیده بودند، . دچار میکنند

. شدیم هاي متعدد که جهان را به هم زدند نمی ما گرفتار چنین اختالفات نفرت انگیز یا آن فرقه

امیران پروتستان را به جنگ علیه پاپ برمیانگیخت و داوید پارنس، استاد الهیات در هایدلبرگ، که کالونی بود، همه 

، نخستین 1618تنها در سال .)) از هیچ نوع خشونت یا مجازاتی نباید روگردان باشند((میگفت که در راه این اقدام 

  . جزوه رسید 1800سال جنگ، تعداد نشریات به 

ستان اتحادیهاي به نام اتحادیه پروتستان جهت پس از آنکه قدرت و خشم کاتولیکها باال گرفت، جمعی از امیران پروت

برگزیننده ساکس خود را کنار گرفت، ولی هانري چهارم، پادشاه فرانسه، ). 1608(حفاظت یکدیگر تشکیل دادند 

، چند تن از فرمانروایان کاتولیک به 1609در سال . حاضر بود که در هر جنگی علیه امپراطور هاپسبورگ شرکت کند

تقریبا همه ایاالت  1610تا ماه اوت  ;لیان اول، دوك باویر، اتحادیه کاتولیک را تشکیل دادندرهبري ماکسیمی

اتحادیه پروتستان موافقت . کاتولیک امپراطوري به آن پیوستند، و اسپانیا حاضر شد از لحاظ نظامی به آن کمک کند

مه  14(ته شدن پادشاه فرانسه کرد که به هانري چهارم در تصرف دوکنشین یولیش کلیوز کمک کند، ولی کش

در آلمان پروتستان ترس و وحشت باال گرفت، اما . پروتستاتها را از داشتن متفق نیرومندي محروم کرد) 1610

، موریس، الندگراف هسن کاسل به اتحادیه پروتستان اطالع داد که 1615در ژانویه . اتحادیه کاتولیک آماده نبرد نبود
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به ... دستور تهیه مواد جنگی را ... افقت پاپ، پادشاه اسپانیا، دربار بروکسل، و امپراطور با مو((اتحادیه کاتولیک 

کاسپارسیوپیوس به هیجان عمومی افزود، زیرا به کاتولیکها و .)) منظور قلع و قمع مذهب پروتستان صادر کرده است

امپراطوري مقدس روم را به هم بزنند،  که کالونیها قصد دارند صلح مذهبی و عمومی، و) 1616(لوتریها اخطار کرد 

شاید این گفته کوششی بود که به )) اعترافنامه آوگسبورگ را پاره کنند و آیین کاتولیک را از امپراطوري براندازند

کشمکش بر سر مسائل ارضی میان اتریش و باویر . منظور ایجاد تفرقه بیشتري در میان پروتستانها صورت گرفت

  . شد، و مردم دوباره به فکر استقرار صلح افتادند 1616ه کاتولیک در سال باعث تضعیف اتحادی

اما در پراگ، کنت هاینریش فون تورن از رهبران پروتستان مصرا خواهش کرد که نگذارند مهیندوك فردیناند 

کشور به جاي امپراطور ماتیاس، در طی غیبت خود، پنج معاون براي اداره . کاتولیک تخت و تاج بوهم را تصاحب کند

در مباحثاتی که بر سر ساختمان کلیسا در کلوسترگراب درگرفت، اینان پیشنهاد پروتستانها را رد کردند و . نهاده بود

، تورن با جمعی از پروتستانهاي خشمگین به سوي قصر هرادشین 1618مه  23در . معترضان را به زندان فرستادند

در آنجا نشسته بودند رفت و آنان را، به انضمام یک نفر منشی که استغاثه  به اطاقی که دو تن از معاونین. حرکت کرد

متري به زمین افتادند، اما روي کومهاي از کثافت فرود 5,15هر سه نفر از ارتفاع . میکرد، از پنجره بیرون انداخت

نامیده شده است، )) راگاز پنجره بیرون افکندن پ((این واقعه معروف، که . آمدند و بیش از صدمه دیدن آلوده شدند

تورن اسقف و یسوعیان را بیرون کرد و یک . براي امپراطور، مهیندوك، و اتحادیه کاتولیک نوعی مبارزطلبی مهیج بود

. وي شاید خوب درك نکرده بود که بدین وسیله آتش جنگ را روشن خواهد کرد. هیئت مدیره انقالبی تشکیل داد

VI - جنگ سی ساله  

  16181623 :مرحله بوهمی -1

مهیندوك فردیناند، . ماتیاس پیشنهادي در مورد عفو عمومی و مذاکره نزد هیئت مدیره فرستاد، اما پذیرفته نشد

فردریک پنجم، برگزیننده پاالتینا، شارل امانوئل، . بدون توجه به امپراطور، دو لشکر براي تصرف بوهم اعزام داشت

غیب کرد که قوایی تحت فرماندهی پتر ارنست فون مانسفلد، که کوندو دوك ساووا و مخالف خانواده هاپسبورگ را تر

مانسفلد، پیلسن را، که قلعهاي محکم از آن کاتولیکها در بوهم بود، به تصرف . قابلی بود، به کمک بوهم بفرستدتیره 

کریستیان برونسویکی، صدر اعظم فردریک، به هیئت مدیره پیشنهاد کرد . کرددرآورد، و قواي فردیناند عقبنشینی 

 20در . که قواي خود را تقویت کند و در صورت تفویض تاج و تخت به فردریک، فردیناند را از سلطنت محروم سازند

در . ه جاي گذاشتماتیاس درگذشت و فردیناند را به عنوان پادشاه قانونی بوهم و ولیعهد امپراطوري ب 1619مارس 

اوت، دیت بوهم فردیناند را از سلطنت خلع کرد و در بیست و هفتم همان ماه فردریک، امیر پاالتینا، را بر تخت  19

  . روز بعد، برگزینندگان فرمانرواي ستیریا را با لقب فردیناند دوم به امپراطوري برگزیدند. بوهم نشاند

وي میدانست که به عنوان رهبر کالونیها از همکاري . نشان دادفردریک در انتخاب منصب جدید خویش تردید 

از این رو از جیمز . لوتریها بهره مند نخواهد شد، در صورتی که میبایستی با امپراطور، پاپ، و اسپانیا به نبرد پردازد

حت کرد که تخت اول، پادشاه انگلستان که پدر زن او بود، استمداد کرد، ولی این پادشاه زیرك در عوض به او نصی

الیزابت، زن با نشاط فردریک، او را به قبول آن تخت وتاج تحریض نکرد، اما قول داد که در هر . وتاج بوهم را نپذیرد

کریستیان برونسویکی به او توصیه کرد که . واقعهاي که پیش آید شریک او باشد، و بر سر این قول هم ایستاد

، پادشاه و ملکه جدید به پراگ رفتند و از طرف دیت و مردم با 1619اکتبر  31سرانجام، در . سلطنت بوهم را بپذیرد

  . شوق و شعف بسیار پذیرفته شدند

یکی از . فردریک خوان بیست ساله خوش اخالق و جوانمردي بود، ولی تجربه الزم را براي سیاستمداري نداشت

همه محرابها و تصویرها را از کلیساي سن  نخستین کارهاي او پس از جلوس بر تخت بوهم این بود که فرمان داد
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ویتوس، که به منزله تحصنگاه ملی بود، بردارند، و پس از چندي اطرافیانش نیز همین عمل را در مورد سایر مکانهاي 

اقلیت کاتولیک از این کار انتقاد کرد، لوتریهاي بوهم آن را ناپسند دانستند، و لوتریهاي . مقدس بوهم انجام دادند

فردیناند فردریک را غاصب اعالم  1620آوریل  30در . اقدام این کالونی متعصب را با خونسردي تلقی کردند آلمان

ضمنا گفت که اگر از این کار امتناع کند،  ;کرد و به او فرمان داد که تا پیش از اول ژوئن از امپراطوري بیرون برود

که ایاالت آلمان را از خطر حمله مصون دارد، به شرط امپراطور حاضر شد . یاغی محسوب و اموالش ضبط خواهد شد

امیران . این پیشنهاد پذیرفته شد) 1620ژوئن  3(در عهدنامه اولم . آنکه قول مشابهی به ایاالت کاتولیک بدهند

ه برگزینند. پروتستان عقیده داشتند که فردریک، بر اثر مخالفت با فردیناند، آزادیهاي آنان را به خطر انداخته است

. ساکس کشور لوتري خود را با امپراطور کاتولیک متحد ساخت

رهبري این لشکر با سردار . در ماه اوت، یک لشکر امپراطوري مرکب از بیست و پنج هزار نفر از اتریش وارد بوهم شد

یان و هنر ماکسیمیلیان، امیر باویر به نام یوهان تسر کالس، معروف به کنت دوتیی بود، که تقواي خود را از یسوع

نزدیک کوه سفید، در غرب پراگ، این لشکر با قواي بوهم مقابل شد و آن را . جنگ را از دوك پارما آموخته بود

شاه و ملکه چون نتوانستند قوایی در . فردریک، الیزابت، و اطرافیانشان به سیلزي گریختند). نوامبر 8(شکست داد 

یک روز بعد از جنگ، ماکسیمیلیان، امیر باویر، پراگ را . ندنبورگ پناه بردندآنجا فراهم آرند، ناچار به ایالت کالونی برا

پس از مدت کوتاهی، آیین کاتولیک دوباره رسمی شد، تصویرها مجددا به کلیساها عودت داده . به تصرف درآورد

بی جز آیین شدند، یسوعیان بازگشتند، تعلیم و تربیت تحت نظارت کاتولیکها قرار گرفت، و مقرر شد هیچ مذه

سالگرد یان هوس، که سابقا به منزله  ;تناول عشاي ربانی با نان و شراب منسوخ شد. کاتولیک و یهود مجاز نباشد

. جشن ملی به شمار میآمد، روز عزاداري اعالم شد، و مقرر گشت که همه کلیساها در آن روز درهاي خود را ببندند

مدت ده سال، دوازده سربریده از . ت و هفت نفر از آنان اعدام شدندسی تن از رهبران عمده شورشیان دستگیر و بیس

به شورشیان دستور داده شد که از مهاجرت . روي پل شارل، که بر فراز مولد او ساخته بودند، نیشخند میزدند

یک  ;روختاموال آنان به تصرف شاه فردیناند درآمد و او نیز آنها را به بهاي اندك به کاتولیکها ف. خودداري کنند

طبقات متوسط و تجارت . طبقه جدید از اشراف مرکب از کاتولیکها و بر اساس سرفداري کشاورزي به وجود آمد

  . پیشه تقریبا از میان رفتند

در ایامی که ماکسیمیلیان باویر بدین ترتیب آیین کالونی را از بوهم برمیانداخت، سپینوال، طی متارکه جنگی که در 

جمعی از امیران کم قدرت .ي عظیمی از فالندر به منظور تصرف پاالتینا به حرکت در آوردهلند پیش آمد، قوا

هنگامی که . پروتستان در صدد مقابله با او برآمدند، و فردریک زن خود را در پراگ نهاد و به اردوگاه آنان پیوست

شد، تیی جاي او را گرفت، پروتستانها را سپینوال، در نتیجه تجدید جنگ هلندیها با اسپانیاییها، به هلند فرا خوانده 

کتب کتابخانه بزرگ دانشگاه آن شهر در پنجاه ارابه گذاشته . ، وهایدلبرگ را تصرف و غارت کرد)1622(شکست داد 

ماکسیمیلیان پس . شدند و، به عنوان هدیهاي از طرف ماکسیمیلیان باویر به گرگوریوس پانزدهم، به رم حمل شدند

مندانه خود از بوهم، ایالت پاالتینا و امتیاز برگزینندگی را در ازاي خدمات خود به امپراطور، دریافت از بازگشت پیروز

حدود و تمامیت پیروزي کاتولیکها باعث . در این وقت، ایاالت کاتولیک در دیت انتخاباتی داراي اکثریت شدند. داشت

امیران آلمانی را تهدید )) آزادیهاي((زاینده فردیناند دوم اعتبار و قدرت اف. نگرانی پادشاهان پروتستان و کاتولیک شد

ماکسیمیلیان از درك این نکته نگران شد که میبایستی پاالتینا و باویر را تنها به عنوان ایاالت تابع امپراطور  ;میکرد

ي قوي شده که منافع پاپ اوربانوس هشتم با نظریه فرانسویها دایر بر اینکه خانواده هاپسبورگ به اندازها. نگاه دارد

و چون ریشلیو براي کمک به پروتستانهاي آلمان، و  ;فرانسه و آزادي دستگاه پاپ را به خطر انداخته است موافق بود

بعدا براي کمک به یکی از پادشاهان سوئد در جنگ با امپراطور کاتولیک، بر کاتولیکهاي فرانسه مالیات بست، پاپ 
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، کاردینال ریشلیو ناگهان صحنه سیاسی را با یک سلسله 1624در سال . ستاین عمل را به دیده اغماض نگری

در دهم ژوئن عهدنامهاي با هلند پروتستان و در نهم ژوئیه با سوئد و دانمارك علیه . اقدامات دیپلوماتیک تغییر داد

در  ;ي آن عهدنامه واداشتدر پانزدهم ژوئن انگلستان پروتستان را نیز به امضا ;فالندرو اسپانیاي کاتولیک امضا کرد

هاي والتلین  ژوئیه ساووا و ونیز را ترغیب کرد که، به منظور قطع خطوط ارتباطی اسپانیا و اتریش، از طریق گردنه 11

کریستیان چهارم، پادشاه دانمارك، بیست هزار  1625در . هاي آلپ ایتالیا و سویس، به فرانسه ملحق شوند در کوه

ماکسیمیلیان با حالتی پریشان از امپراطور تقاضا کرد قوایی به کمک تیی . سفال آوردسرباز مانسفلد در ساکس 

. بفرستد، زیرا هجده هزار سرباز او بر اثر بدي آب و هوا و گرسنگی و بیماري به ده هزار نفر تقلیل یافته بودند

  .فردیناند با احضار والنشتاین از بوهم، تقاضاي او را پذیرفت

   1630-1623: والنشتاین -2

خانواده او یکی از قدیمیترین . نام واقعی او آلبرشت فون والدشتاین بود او نام خود را به همین صورت مینوشت

دیده به جهان گشود و نخست توسط برادران بوهمی، و سپس به  1583وي در سال . هاي اشرافی بوهم بود خانواده

کرد که پس از مدت کوتاهی درگذشت و ارث فراوانی براي او  با بیوه زن متمولی ازدواج. دست یسوعیان پرورش یافت

آنگاه شصتوهشت پارچه از امالکی را که توسط فردیناند ضبط شده بود به بهایی که بر اثر بیارزش . به جا گذاشت

ت وي مالکی باهوش و ترقیخواه بود، روشها و محصوال. شدن پول بوهم ناچیز بود خریداري کرد و به ثروت خود افزود

هایی بنیان نهاد، زمینه خدمات پزشکی و کمک به  کشاورزي را اصالح کرد، صنعت را رونق بخشید، مدرسه

گذشته از این، معاصران خود . مستمندان را فراهم آورد، و براي تغذیه مردم در روزگار قحطی مواد غذایی ذخیره کرد

چهره رنگ پریده و خشن، بی آرامی، غرور و گستاخی، و طبع را نه تنها بر اثر نبوغ نظامی، بلکه با اندام بلند و الغر، 

. او را به صورت مردي برتر از همنوعانش در آورد)) عفاف تغییر ناپذیرش. ((خشن آمرانه خویش به شگفتی انداخت

ت تا وي به فردیناند، از زمانی که عنوان مهیندوك داش. اعتماد او به علم احکام نجوم بیش از ایمان او به مسیح بود

به بعد نیز مبافغ گزافی در اختیار او نهاد، به طوري  1619و از سال  ;زمانی که به امپراطوري رسید، کمک کرده بود

 50000، و 1621گولدن در سال  200000که میگفت پایه امپراطوري را با پول خود مستحکم ساخته است، چنانکه 

ال این وامها وثیقهاي نمیخواست، همین قدر کافی بود که یک والنشتاین در قب. به او قرض داد 1623گولدن در سال 

چهارم بوهم را زیر فرمان داشته باشد، بتواند قوایی به میل خود فراهم کند، و قادر باشد رهبري آن را با مهارت 

آمد، و  هاي والتلین به تصرف فرانسویها و ونیزیها در گردنه 1624هنگامی که در سال . فوقالعادهاي به عهده بگیرد

دیگر قواي اسپانیایی نمیتوانست از ایتالیا به اتریش برود، والنشتاین حاضر شد پنجاه هزار نفر را تجهیز کند و در 

اما  ;فردیناند چون بر جاهطلبی والنشتاین واقف بود، در قبول پیشنهاد او تردید نشان داد. اختیار امپراطور بگذارد

این . فردیناند ناچار به والنشتاین دستور داد که بیست هزار سرباز فراهم آورد .از وي استمداد کرد 1625تیی در سال 

با سرعتی شگفتانگیز به  ;لشکر جدید بخوبی مجهز شد، داراي انضباط کامل بود، و فرمانده خود را دوست داشت

سفلد را در دساو دفع والنشتاین حمله مان. ها تامین کرد سوي ساکس سفال شتافت و ضمن راه آذوقه خود را از دهکده

مانسفلد درگذشت، و کریستیان دریافت که ). 1626(کرد، و تیی قواي کریستیان چهارم را در لوتر درهم شکست 

اتحادیه بزرگی که ریشلیو به وجود آورده بود، بر اثر . قواي تحلیل رفته او بیچاره شده و حاضر به شورش است

م، و اعالن جنگ انگلستان به فرانسه، و لشکرکشی باکینگم به حسادت گوستاووس آدولفوس بر کریستیان چهار

ریشلیو مجبور شد قواي خود را از والتلین فرا خواند، و . منظور کمک به هوگنوهاي مقیم الروشل، از میان رفته بود

  . ها دوباره به روي اتریش و اسپانیا باز شدند در نتیجه این گردنه
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ایش مییافت، به براندنبورگ رفت و گئورگه ویلیام برگزیننده را بر آن داشت که به والنشتاین، که قواي او هر روز افز

سپس به دوکنشین هولشتاین که از متصرفات کریستیان بود، رفت و بسهولت هر . حمایت از امپراطور قیام کند

التیک باعث بسط هواي ب. سراسر دانمارك به تصرف او در آمد 1627پیش از پایان سال . مقاومتی را در هم شکست

در این هنگام که تقریبا سراسر سواحل شمالی آلمان و قسمت اعظم دانمارك تحت تسلط . هاي والنشتاین شد نقشه

امپراطور در آمده بود، والنشتاین در صدد بر آمد که ناوگانی براي او به وجود آورد، اتحادیه هانسایی را احیا کند و، به 

در این صورت هلندیها و . پراطور را بر بالتیک و دریاهاي شمالی برقرار سازداتفاق لهستان کاتولیک، تسلط ام

انگلیسیها دیگر نمیتوانستند از بالتیک و از طریق سوئد چوب حمل کنند، کشتیهایی براي نظارت بر دریاي شمال و 

ور باعث تسلط او بر تصرف پاالتینا به دست امپراط. تجارت آن بسازند، و دریاي مانش را به روي اسپانیا ببندند

بدین ترتیب هلندیها از طریق رودخانه و دریا به محاصره افتادند و امکان داشت که قدرت، ثروت،  ;رودخانه راین شد

والنشتاین . و انقالب لجوجانه آنان از بین برود و گوستاووس آدولفوس نیز در شبهجزیره اسکاندیناوي محصور شود

امیران آلمانی از پیروزیهاي او زیاد . ب دریاساالر اقیانوسیه و دریاي بالتیک دادبه خود لق) 1627(حتی دراین وقت 

خشنود نبودند، زیرا میدیدند که ارتش اتحادیه کاتولیک به رهبري ماکسیملیان باویر و کنت دو تیی به بیست هزار 

هده دارد و خود را تنها در برابر نفر تقلیل یافته است، در صورتی که والنشتاین رهبري صد و چهل هزار سرباز را به ع

امیران آلمانی خاتمه )) آزادیهاي((امپراطور تا زمانی که متکی به این قوا بود، میتوانست به . امپراطور مسئول میداند

در واقع، امکان داشت که والنشتاین در این فکر بوده باشد که استقالل امیران را از میان ببرد و سراسر آلمان را . دهد

ورت کشور واحد و نیرومندي در آورد، چنانکه ریشلیو مشغول انجام دادن این کار در فرانسه بود، و بیسمارك به ص

، برگزینندگان امپراطور 1628- 1627در زمستان . نیز دویست و چهل سال بعد همین نقشه را به مرحله اجرا در آورد

امیران کاتولیک میخواستند که از والنشتاین . کره بپردازنددر مولهاوزن گرد آمدند تا درباره بیم و امیدهاي خود به مذا

اما هنگامی که فردیناند، . طرفداري کنند، و امیدوار بودند که وي آیین پروتستان را از مرکز پیدایش آن بر اندازد

، حتی امیران )1628مارس  11(دوك پروتستان مکلنبورگ را خلع کرد و آن دوکنشین را به والنشتاین سپرد 

برگزینندگان تنها یک . اتولیک از قدرتی که امپراطور در عزل و نصب دوکها به دست آورده بود به وحشت افتادندک

وي در صدد بود که از آنان بخواهد فرزندش را به پادشاهی رم برگزینند، . کار میتوانستند علیه فردیناند انجام دهند

مارس به امپراطور اطالع دادند که  28ولی آنان در . ن کنندیعنی رسیدن فرزندش را به تخت و تاج امپراطوري تضمی

و ماکسیمیلیان  ;تا زمانی که قواي او تحت فرمان والنشتاین است، فرزندش را نامزد مقام امپراطوري نخواهند کرد

ر خواهد باویر به او تذکر داد که اگر قوا و قدرت والنشتاین تقلیل نیابد، سیاست امپراطوري تحت نفوذ این شخص قرا

گویی والنشتاین براي عطف توجه به این تذکر بود که ظاهرا به دلخواه خود مذاکراتی پنهانی با کریستیان . گرفت

اما بر خالف تصور کشورهاي اروپایی، ژوتلند و ). 1629مه  22(چهارم انجام داد و عهدنامه لوبک را امضا کرد 

ك داد، غرامت جنگی مطالبه نکرد، ولی فقط از وي خواست که شلسویگ و قسمتی از هولشتاین را به پادشاه دانمار

هایی داشت یکی آنکه وي میترسید  این جوانمردي چه انگیزه. دریاهاي آلمانی و اقتدارات خود را در اختیار او بگذارد

گر آنکه دی ;هاي آن با یکدیگر متحد شوند کشورهاي اروپاي باختري علیه نظارت امپراطور بر دریاي بالتیک و تنگه

والنشتاین پیشبینی میکرد که سرانجام . عقیده داشت که گوستاووس آدولفوس در صدد حمله به آلمان است

ممکن است که فردیناند در نتیجه . مبارزهاي میان خود او و گوستاووس آدولفوس نه کریستیان در خواهد گرفت

دت و بدگمانیهاي روز افزون خود را ظاهر قدرت دیپلوماتیک سردارش نگران شده باشد، ولی مجبور بود که حسا

ترین اقدام خود بود و در هر مرحله این بازي خطرناك به کمک  نکند، زیرا در این هنگام در صدد اجراي جسورانه

مشاوران یسوعی او مدتها از وي تقاضا کرده بودند که از قدرت جدید خود استفاده . سپاهیان والنشتاین احتیاج داشت
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به بعد از  1552مانی امپراطوري، هر قدر از مالك و عواید کلیسا را که از آغاز اصالح دینی الاقل از سال کند و، با فر

فردیناند، که خود کاتولیک متعصبی بود، این تقاضا را تا اندازهاي موجه . آن منتزع شده بود به روحانیان باز گرداند

به بعد بسیاري از امالکی که سابقا به کلیسا تعلق  1552سال از . دانست، اما از اشکاالت عملی آن بخوبی آگاه نبود

براي انجام دادن آن مقصود، میبایستی امالك مذکور . داشتند به وسیله مالکان بعدي آنها خرید و فروش شده بودند

باویر، که  و ماکسیمیلیان. را احتماال بزور از مالکان بگیرند، و هرجومرج ناشی از آن آلمان را به انقالب میکشانید

روزگاري از این نظریه طرفداري میکرد، در این هنگام از حدود و اشکاالت آن به وحشت افتاد و از امپراطور تقاضا 

فردیناند بیم داشت که . کرد تا زمانی که مجلس آن را مورد مطالعه دقیق قرار نداده است، از این فکر منصرف شود

ما کاري : ((در این فرمان نوشته بود. فرمان اعاده را صادر کرد 1629 چنین مجلسی آن را رد کند، و در ششم مارس

دیگر جز حمایت از خسارت دیدگان نداریم، و باید ماموران خود را بفرستیم تا سر زمینهایی را که در تصرف 

کلیسا ها بوده و همچنین دارایی  هاي نخست کشیشی، و صومعه هاي اسقفی، حوزه هاي اسقف اعظم نشین، حوزه حوزه

این عمل اصالحات کاتولیکی منضم به ). 1552)) (را که از انعقاد عهدنامه پاسو به بعد ضبط شده است بازستانند

همچنین به منزله تصریح اختیار امپراطور به شمار میرفت، در صورتی که شارل پنجم ممکن بود در . انتقامگیري بود

اگر چه با اعتراضات عمومی و شدید مواجه گشت، به مورد اجرا  فرمان مذکور. اتخاذ چنین اختیاري تردید نشان دهد

هر جا که مقاومتی صورت میگرفت، سربازان والنشتاین فراخوانده میشدند، و در همه نقاط، به استثناي . گذاشته شد

. ماگدبورگ که در برابر سپاهیان والنشتاین بخوبی مقاومت کرد، مخالفتها درهم شکسته شدند

د آوگسبورگ، روتنبورگ، دورتموند، و سی شهر دیگر، همچنین پنج اسقف نشین و در حدود صد شهرهایی مانن

صدها ناحیه که سابقا تحت نظارت کاتولیکها اداره میشدند دوباره به تصرف آنان . صومعه، به دست کاتولیکها افتادند

مورد اجرا گذاشته شد و مردم مذهب  به)) قلمرو از آن هر که، مذهب از آن او((به همان نسبت که اصل . در آمدند

تنها از آوگسبورگ هشت  ;فرمانرواي خود را پذیرفتند، هزاران تن از پروتستانها مجبور به ارتداد یا مهاجرت شدند

در میان آنها الیاس هول، که تاالر مجللی در آن شهر ساخته بود، نیز به چشم  ;هزار نفر جالي وطن اختیار کردند

روتستان که تبعید شده بودند در اطراف کشور به گدایی میپرداختند، و کشیشان کاتولیک که کشیشان پ. میخورد

تنها ظهور گوستاووس آدولفوس بود که مانع از اجراي . جاي آنان را گرفته بودند از دولت خواستند به آنان کمک کند

از قواي والنشتاین براي اجراي فرمان فردیناند پس از آنکه . نهایی آن فرمان و اصالح مذهب کاتولیک در آلمان شد

از این رو در . خود استفاده کرد، و دید که لشکري از پروتستانها در صحنه نبرد نیست، دیگر در ابقاي او اصرار نورزید

والنشتاین . از این سردار خواست که سی هزار تن از سربازانش را براي خدمت در ایتالیا مرخص کند 1630ماه مه 

کرد و گفت که پادشاه سوئد در صدد حمله به امپراطوري است، سخن او مسموع نیفتاد و سیهزار  هرچه اعتراض

امپراطور . در ماه ژوئیه، برگزینندگان دوباره خواستندکه والنشتاین از این کار برکنار شود. سرباز از او گرفته شد

یان باویر به فرماندهی کل انتخاب شده پذیرفت، و در سیزدهم سپتامبر به افسران ارتش اطالع داد که ماکسیمیل

والنشتاین با خاطري آسوده به امالك خود در بوهم رفت، زیرا میدانست که گوستاووس آدولفوس وارد خاك . است

  . آلمان شده است و امپراطور دوباره به سرداري احتیاج خواهد داشت

   1632-1630: ساگاي گوستاو آدولف -3

اه بزرگ، مانند مردي خیالپرست، در صدد نجات مذهب حقیقی از تعرض بت پرستان بر نباید تصور کرد که این پادش

وظیفه او این بود که اسقالل سیاسی و تکامل اقتصادي سوئد را محفوظ دارد، و در تعقیب همین مقاصد . آمده باشد

از این هنگام قواي  و اگر ;بود که با لهستان کاتولیک، روسیه ارتدوکس، و دانمارك پروتستان به جنگ پرداخت

مختصر خود را آماده مبارزه علیه قواي متحد امپراطور، پاپ، و اسپانیا کرد از آن لحاظ نبود که آنها از آیین کاتولیک 
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به . پیروي میکردند، بلکه به این سبب بود که در صدد بودند کشور او را تابع پادشاهان بیگانه و مخالف سوئد کنند

از آنجا که ساکس پروتستان . ر برابر چنین خطري عبارت از ایجاد اتحادیهاي در اروپا بودعقیده او بهترین دفاع د

تردید نشان میداد، گوستاووس با فرانسه کاتولیک متحد شد، زیرا هر دو میدانستند که اختالف بر سر موضوعی 

ین مذهب اگر چه انگیزه با وجود ا. مذهبی نیست، بلکه بر سرکشمکشی به خاطر امنیت از طریق اعمال قدرت است

ضعیفی در میان رهبران بود، محرك نیرومندي در میان مردم به شمار میرفت، و این عامل میبایستی به میهن 

از این رو گوستاووس آدولفوس پس از آنکه با . پرستی افزوده شود تا عوام به جنگ و خونریزي تحریض شوند

ایاالت شمالی آلمان به عنوان مدافع آیین پروتستان، و به فرانسه به سیزدههزار سرباز وارد پومرانی شد، خود را به 

وي منتظر ورود قواي امدادي از سوئد، . ها پسبورگ معرفی کرد عنوان شمشیري علیه قدرت روز افزون خانواده

این عده . فتاسکاتلند، براندنبورگ، و لهستان شد، تا اینکه در حدود چهل هزار سرباز با انضباط در اختیارش قرار گر

. مجهز بودند و با توپخانه سبک خود میتوانستند بسرعت حرکت کنند) نه تفنگ فتیلهاي قدیم(به تفنگ چخماقی 

فرمانده این قوا هنوز جوان بود و سیوشش سال بیش نداشت، اما، باوجود جنگهاي بسیار، تنومند شده و براي اسبان 

معالوصف، بیشتر اوقات در صفوف مقدم جبهه میجنگید و با . دو همچنین دشمنانش به صورت مسئلهاي در آمده بو

سربازانش او را از آن لحاظ دوست . کمال اطمینان، به دنبال ریش طالیی خود، به سوي پیروزي پیش میرفت

در آن زمان که در دنبال لشکرهاي . نداشتند که طبعی مالیم داشت، بلکه به سبب آنکه پادشاهی دادگستر بود

هایی از زنان روسپی به راه میافتادند و دولت مجبور بود براي حفظ نظام آنان افسران مخصوصی بگمارد،  هآلمانی دست

گوستاووس هیچ زن روسپی را به اردوگاه خود راه نمیداد و حال آنکه زنان معمولی اجازه داشتند که شوهران خود را 

رکت میجست و هر یکشنبه به موعظه گوش فرا صبح و عصر، هر تیپی در مراسم دعا خواندن ش. در ارتش ببینند

گوستاووس، مانند . در اینجا نظم و انضباط سربازان کرامول ده سال پیش از جنگهاي کرامول یافت میشد ;میداد

گوستاووس . کرامول، از تغییر مذهب اجباري جلوگیري میکرد و هر جا که میرفت با مذهب مردم کاري نداشت

وي اگر میتوانست همه . صرف بسط نفوذ خود در پومرانی و به دست آوردن متفق کرد را 1630آدولفوس بقیه سال 

دشمنان خانواده هاپسبورگ را با یکدیگر متحد کند، امکان داشت که لشکري مرکب از صدهزار نفر براي مقابله 

ن قرار شد پادشاه افراد ، فرانسه و سوئد پیمانی بستند که به موجب آ1631ژانویه  13در . باوالنشتاین به وجود آورد

همچنین . براي نبردي پنجساله بپردازد) دالر 4000000(تالر 400000را تهیه کند، و کاردینال ساالنه در حدود 

مقرر شد که هیچ یک از آن دو کشور بدون موافقت دیگري صلح نکند، و گوستاووس تعهد کرد که با اجراي مراسم 

در عوض ماکسیمیلیان تیی را  ;یلیان را دعوت کرد که به این پیمان بپیونددریشلیو ماکسیم. کاتولیک مخالفت نورزد

و ) 1631مارس  19(تیی نویبراندنبورگ را به تصرف در آورد . براي جلو گیري از پیشرفت قواي سوئد اعزام داشت

و ) آوریل 13(ت گوستاووس فرانکفورت آن در اودر را گرف. پادگانی مرکب از سه هزار نفر را از دم شمشیر گذراند

در ایامی که این پادشاه میکوشید یان گئورگه، امیر ساکس، . عام کرد پادگان آنجا را، که شامل دوهزار سرباز بود، قتل

را به اتحادیه خود بپیوندد، تیی و کنت تسوپاپنهایم ماگدبورگ را، که هنوز سر از پذیرفتن فرمان استرداد باز میزد، 

قواي فاتح ضمن چهار روز غارت هر چه . ین شهر پس از یک مقاومت ششماهه سقوط کردمه، ا20در . محاصره کردند

در کشتارگاه جنگ بیستهزار نفر به قتل رسیدند، و این عده نه فقط شامل سههزار سرباز پادگان،  ;خواست انجام داد

ي کلیساي جامع آن، با و سراسر شهر، به استثنا ;بلکه شامل هفده هزار تن از سیوشش هزار نفر جمعیت شهر بود

: یکی از نویسندگان معاصر مینویسد. خاك یکسان شد

مخصوصا هر یک از سربازان دشمن اصرار . در این هنگام جز زدن، سوزاندن، غارت، شکنجه، و قتل دیده نمیشد

ران شدن، مردم بیچاره بر اثر مصیبت و همچنین خطر تیر با. ... داشت که حتیاالمکان غنیمت بیشتري به دست آرد
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خنجر خوردن، و اعدام با چوبهدار به اندازهاي ترسیده بودند که هر چه را ولو در هزار قلعه پنهان کرده بودند، نشان 

در این غضب جنون آمیز، آن شهر بزرگ و عالی که مانند شاهزاده خانمی بر پا بود طمعه آتش شد، و . میدادند

در میان فریادهاي وحشتانگیز و دلخراش، به طرزي بیرحمانه و ننگآور و  هزاران تن از مردان و زنان و کودکان بیگناه

  . به وضعی که قلم از شرح آن عاجز است، شکنجه دیدند و به قتل رسیدند

وي . تیی، که در این هنگام پیرمردي هفتادویک ساله بود، تا آنجا که توانست، براي جلوگیري از قتلعام کوشید

به سبب تنفري که ((االت پروتستان، در نتیجه ویرانی یکی از زیباترین شهرهاي خود، بدرستی پیش بینی کرد که ای

، امیر براندنبورگ همه 1631ژوئیه  22در .)) از این عمل دارند، بدون تردید بیشتر به یکدیگر نزدیک خواهند شد

 ;اکس را با سوئد متحد کردآوریل، یان گئورگه ایالت س 30در  ;قواي خود را در اختیار گوستاووس آدولفوس گذاشت

سپتامبر، قواي متحد سوئد و ساکس لشکر تیی را، که تعداد سربازانش بیش از سربازان آنها بود، در  17و در 

این واقعه، که نخستین پیروزي مهم پروتستانها در جنگ بود، روحیه آنان را . برایتنفلد نزدیک الیپزیگ شکست داد

ه در بحبوحه آن نبرد جنگید و با وجود آنکه غرق عرق و پوشیده از گردوغبار بود، پادشاه سوئد بدون زر ;تقویت کرد

سربازان خود را بیباکانه رهبري کرد، و از این رو، به منزله نشان تشجیع کنندهاي در نظر مردمی بود که چندي 

مکلنبورگ دوباره تصرف شد، . دپیش از آن بیدفاع و گرفتار تفرقه بودند و از بیم سپاهیان والنشتاین بر خود میلرزیدن

ایالتهاي آلمان یکی پس از دیگري به اتحاد سوئد پیوستند،و پس از مدتی . و دوك مخلوق مقام سابق خود را باز یافت

وي مرکز فرماندهی خود را در . گوستاووس بر خطی که از سراسر آلمان از اودر تا راین امتداد یافت مسلط شد

در نوامبر، یان گئورگه با قواي خود . اي که معموال محل اقامت کاتولیکها بود، قرار دادماینتس، یعنی در قلب منطقه

از ساکس حرکت کرد، بدون برخورد با مقاومت به سوي پراگ رفت، و بین راه عمدا از حمله به امالك والنشتاین 

داشت، در کمال فروتنی از فردیناند، که متحدي جز اسپانیاي فقیر و سرداري جز تیی سالخورده ن. خودداري کرد

آن . و از او خواست که قوایی براي نجات بوهم و حمایت اتریش فراهم آورد) 1631دسامبر(والنشتاین استمداد کرد 

یکی آنکه میبایستی به فرماندهی کل قواي  ;سردار خودخواه به چند شرط فوقالعاده با این پیشنهاد موافقت کرد

ها را جز با گوستاووس آدولفوس داشته  میبایستی اختیار عقد و امضاي عهدنامهدوم آنکه  ;امپراطوري منصوب شود

سوم آنکه در سرزمینهایی که به تصرف او در آمده است میبایستی حق داشته باشد که اموال مردم را ضبط یا  ;باشد

رد، با یان گئورگه به والنشتاین لشکري فراهم آو. همه این شرطها پذیرفته شدند 1632در آوریل . آنان را عفو کند

در این ضمن . قواي ساکس به ایالت خود بازگشت. طور جداگانه صلح کرد، و پراگ را بدون جنگ متصرف شد

. چندي بعد، تیی بر اثر جراحات خود درگذشت ;)آوریل 15(گوستاووس وارد کارزار شد و تیی را در رین شکست داد 

در این هنگام، . بوهم بیرون آمد و به قواي ماکسیمیلیان پیوست والنشتاین از. و گوستاووس مونیخ را تصرف کرد

شماره سربازان دشمن از سربازان گوستاووس بمراتب بیشتر بود، و متفقین این پادشاه، که او را به داشتن مقاصد 

غارت مردم لشکریان او، که از گرسنگی رنج میبردند، به . امپراطوري متهم میکردند، بیتاب و غیرقابل اعتماد بودند

یان گئورگه در هنگام مستی عالقه خود را به . پرداختند و پروتستانها را نیز مانند کاتولیکها با خود دشمن کردند

گوستاووس، که در صدد برآمده بود وین را به تصرف درآورد، در این هنگام . رهایی از دست پادشاه سوئد اظهار داشت

در نورنبرگ، به سبب آنکه احساس میکرد . بیم داشت، به طرف شمال رفتچون از اتحاد یان گئورگه با والنشتاین 

در ارفورت . که جریان بر خالف مصالح اوست، به او کسنتیرنا دستور داد که جنگ و امور دولت سوئد را ادامه دهد

ان عصر خود در لوتسن، نزدیک الیپزیگ، دو نفر، که بزرگترین سردار 1632در شانزدهم نوامبر. بازن خود وداع کرد

دو لشکر  ;گوستاووس با بیستوپنج هزار سرباز و والنشتاین با چهل هزار سرباز: بودند، سرانجام با یکدیگر روبهرو شدند

در تمام روز جنگیدند و خون ریختند، متزلزل شدند و صفوف خود را دوباره منظم کردند والنشتاین مجبور شد 
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. بران کرد، تا اینکه از ناحیه ریه زخمی شد و بر اثر خونریزي درگذشتعقبنشینی کند، اما پاپنهایم آن شکست را ج

گوستاووس، که میدید قلب لشکرش رو به هزیمت مینهد، رهبري یک هنگ سوار را به عهده گرفت و به دشمن 

 گلولهاي به دست چپ او و گلوله دیگر به اسبش خورد، و چون به زمین افتاد، گلولهاي دیگر به پشتش. حمله برد

من : ((وي در پاسخ گفت. سواران زرهپوش امپراطور به گرد او حلقه زدند و از او پرسیدند چه کسی است. اصابت کرد

سواران زرهپوش شمشیرهاي خود را .)) پادشاه سوئدم، و مذهب و آزادي ملت آلمان را با خون خودم تضمین میکنم

. بلند اعالم داشتندچندین بار به تن او فرو بردند و خبر مرگ او را با صداي 

و سوئدیها، که بر اثر مرگ پادشاه خود خشمگین شده  ;بر نهارد، دوك دو ساکس و ایمار، فرماندهی را به عهده گرفت

بودند، مانند سیل پیش رفتند و پیروزي را به بهاي گزافی خریدند و جسد گوستاووس را، که با گلوله و شمشیر 

ب آن روز، شکست خوردگان شادي کردند و فاتحان اشک ریختند، زیرا ش. سوراخ سوراخ شده بود، پس گرفتند

  . مرده بود ))شمالشیر ((

  1648-1633: تدنی -4

ریشلیو رهبري پروتستانهاي آلمان را به عهده گرفت، او کسنتیرنا اراده . از آن پس عظمت از جنگ رخت بربست

ادشاه سابق خود را با دیپلوماسی عاقالنهاي اجرا کرد، بر نهارد، دوك دوساکسوایمار، فرانسویها، و ژنرال یوهان بانر و پ

اما افتخار از میان رفته و تنها وحشت به جاي مانده  ;تورستنسون سوئدیها را به پیروزیهاي جدیدي رهنمون شدند

ود را کامال رها شده نمیدانستند و از اینکه براي نجات خود از امیران پروتستان، پس از مرگ گوستاووس، خ. بود

ضمن مبارزه نیز . دست فردیناند بهاي سنگینی به پادشاه سابق سوئد پرداخته بودند اظهار نارضایی میکردند

و پادشاهی بیگانه آلمانها را علیه  ;کشتزارهایشان به دست لشکرهاي رقیب ویران، و شهرهایشان خراب شده بود

  . لمانها رهبري کرده و در حدود صد هزار تن از آنان را به خاك هالك افکنده بودآ

چنین به نظر میرسید که والنشتاین، که براي نخستین بار طعم شکست را چشیده بود، خونسردي خود را از دست 

که در این هنگام  اما او نیز،. وي پس از نبرد لوتسن، به بوهم رفت و آرام مشغول تهیه لشکر دیگري شد. میدهد

از . پنجاه سال داشت، از جنگ خسته شده بود و آرزو میکرد فرصتی به دست آورد تا به معالجه نقرس خود بپردازد

فردیناند حتما میدانست که تبعید . این رو، به طور مستقل با رهبران پروتستان و حتی با ریشلیو به مذاکره پرداخت

هنگامی . رنا، مشغول توطئهاند تا والنشتاین را بر تخت سلطنت بوهم بنشانندشدگان بوهمی، با صوا بدید او کسنتی

که بر نهارد، دوك دوساکسوایمار، با سپاهی به سوي باویر به حرکت در آمد، ماکسیمیلیان و فردیناند از والنشتاین 

منظور فراهم آرد، و سپس والنشتاین جواب داد که نمیتواند قوایی براي این . تقاضا کردند که به کمک آنان بشتابد

و چون امپراطور از او خواست که مالیاتهایی را که بر این  ;لشکریان بیکاره خود را در امالك امپراطور در بوهم جا داد

  . امالك بسته است تقلیل دهد، نپذیرفت

در میان . ازندفردیناند و مشاورانش تصمیم گرفتند که بزرگترین سرادر خود را از کار براند 1633دسامبر 31در 

 18در . سربازان والنشتاین شایع شد که وي قصد دارد خود را پادشاه بوهم، ولویی سیزدهم را پادشاه رومیها کند

چهار روز بعد، والنشتاین به اتفاق هزار سرباز از پیلس . فوریه فرمان امپراطور درباره برکناري او از فرماندهی اعالم شد

جم فوریه تنی چند از سربازان، به امید پاداش، وارد اطاق او شدند و چون او را تنها و در اگر، در بیست و پن. گریخت

آنها پاي او را گرفتند و در حالی که ((بنا بر گفته یکی از معاصران، . بدون اسلحه دیدند، با شمشیر به او حمله کردند

شتافتند و در آنجا مقام و پول و زمین به دست  آنگاه قاتالن به وین.)) ها میخورد، او را بیرون انداختند سرش به پله

. او سپاس گفت)) همکاري((امپراطور، که روزها و شبها در بیم و دعا خواندن گذارانده بود، خدا را به مناسبت . آوردند
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فرزند بیست و شش ساله فردیناند وهمنام او به عنوان فرمانده کل قواي . جنگ چهارده سال دیگر ادامه یافت

فلسفه را دوست داشت، آهنگ  ;وي جوانی دوستداشتنی، مودب، مهربان، و بخشنده بود. طوري منصوب شدامپرا

بر اثر مساعدت سرداران سالخورده، توانست برنهارد . میساخت، و عاج تراشی میکرد، ولی از هنر جنگ نیز بیبهره نبود

. قواي پروتستانها به اضمحالل نزدیک شد. درا در نوردلینگن در قاطعترین نبرد امپراطوري در این جنگ شکست ده

اوکسنتیرنا، با امضاي عهدنامه کومپینی، که ریشلیو را به شرکت بیشتري در آن مبارزه وامیداشت، از وخامت اوضاع 

اما امیران پروتستان آلمان از اینکه یک کاردینال فرانسوي سرنوشت آنان را تعیین میکردد ). 1635آوریل  28(کاست 

از این لحاظ، یکی پس از دیگري، به پیروي از یان گئورگه، امیر ساکس، با امپراطور صلح کردند، و . بودندخشنود ن

 30(بنابر عهدنامه پراگ . امپراطور نیز آنان را با آغوش باز پذیرفت، زیرا خود را مواجه با ارتش و پول فرانسه میدید

ه را تا چهل سال متوقف کند، در عوض، اکثر امیران پروتستان ، امپراطور موافقت کرد که اجراي فرمان اعاد)1635مه 

قول دادند به او و متفقین او کمک کنند تا همه سرزمینهایی را که از زمان ظهور آدولفوس به بعد به تصرف این 

لیه فرانسه از آنجا که این سرزمینها شامل لورن نیز بودند، عهدنامه مذکور در حقیقت ع. پادشاه در آمده بود بازستانند

مسئله مذهب از جنگ جدا . و سوئد تنظیم شده بود، و این خود به منزله اعالم وحدت آلمان علیه مهاجمان آن بود

، قواي ساکس پروتستان با سوئدیهاي پروتستان در شمال آلمان میجنگید، جایی که بانر و 1635در اواخر . شد

،کوشیدند که قسمتی از اراضی اروپا را براي حفظ امنیت تورستنسون، بانبوغی نظامی که در خور گوستاووس بود

  . سوئد نگاه دارند

، فرانسه مبالغی پول جهت او 1638در سال . در غرب، بر نهارد دلیرانه در برابر قواي روز افزون امپراطور مقاومت کرد

ه بود، براي کمک به او اعزام فرستاد، و از همه بهتر آنکه دو هزار سر باز تحت فرماندهی تورن، که شهرتش باال گرفت

بر نهارد، که بدین ترتیب تقویت شده بود، شروع به مبارزهاي کرد که در تاریخ نظامی، از لحاظ عالی بودن . داشت

وي قواي امپراطور را در ویتنوایر شکست داد و . عملیات سوق الجیشی و نشان دادن سر سختی، قابل تذکار است

سپس، در چهل و چهارسالگی، بر اثر خستگی و فرسودگی در گذشت . ر به تسلیم کردقلعه مستحکم برایزاخ را مجبو

. ، وقوا و متصرفاتش، به انضمام آلزاس، به دست فرانسه افتادند)1639(

چشم از جهان فرو بست، و فردیناند سوم، که امپراطوري فقیري به ارث برده بود،  1637امپراطور سالخورده در سال 

پول براي تامین هزینه لشکر تقریبا میسر نیست، در صورتی که ریشلیو میتواند بر فرانسوایان دریافت که تهیه 

، تورستنسون لشکریان سوئدي را تا حدود چهل کیلومتري وین رهبري کرد، 1642در سال . تهیدست مالیات ببندد

. راطور را به خاك هالك افکنددر نبرد دوم برایتنفلد پیروزي مهمی به دست آورد، و ده هزار تن از سربازان امپ

مهیندوك لئوپولد ویلیام شکست خورده، برادر امپراطور جوان، افسران خود را به جرم جبن محاکمه کرد، افراد 

عالیرتبه را گردن زد، زیردستان آنان را به دار آویخت، و از صفوف سربازان باقیمانده از هر ده نفر یک نفر را تیرباران 

متفق او، اسپانیا،  1643در سال . د که هر سال مصیبت تازهاي عارض امپراطور جدید خواهد شدبه نظر میرسی. کرد

آنگن و تورن سرزمین راینالند را تا حدود  1644در سال  ;آنگن در رو کروا شکست خورد/ در نتیجه پیروزي دوك د

ن پیش رفت، فرانسویها در نبرد هاي وی تورستنسون دوباره تقریبا تا دروازه 1645در سال  ;ماینتس تصرف کردند

خونینی در آلرهایم پیروز شدند، و یک لشکر سوئدي تحت رهبري کنت هانس کریستوف فون کونیگسمارك ساکس 

از پاالتینا  1634ارتش باویر در سال . را تصرف کرد، الیپزیگ را گرفت، و یان گئورگه را مجبور به ترك جنگ کرد

ماکسیمیلیان، که روزگاري  ;تورن به خود باویر حمله برد و آن را ویران کرد 1646در سال  ;بیرون رانده شده بود

فردیناند سوم، که برخالف پدر خود . مغرور بود، خواهان صلح شد، و از امپراطور خواست که با فرانسه کنار بیاید
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ان با کفایت خود را به افسرده حال و انعطاف ناپذیر نبود و فریاد رعایاي پریشان را میشنید، تنی چند از اطرفی

  . ها نوعی سازگاري به وجود آورند وستفالی فرستاد تا میان مذهبها و سلسه

شاید او به سبب آنکه خیلی جوان بود، نمیتوانست درك کند که نظیر آن قتل و خرابی در هیچ سرزمینی در یک 

نمارکی، سوئدي، بوهمی، اسپانیایی، و در میدان نبرد نه دو لشکر، بلکه شش لشکر آلمانی، دا. نسل روي نداده است

لشکرهایی که بیشتر افراد آنها از مزدوران بیگانگانی تشکیل یافته بودند که با مردم و خاك و  ;فرانسوي دیده میشدند

تاریخ آلمانی هیچ پیوستگی نداشتند، و تحت رهبري ماجراجویانی بودند که به خاطر پول براي هر مذهبی 

هاي مردم مقیم میشدند، و  ها را ضبط میکردند، در خانه که غله و میوه و چارپاي دهکدهلشکرهایی  ;میجنگیدند

اگر پادگانی از تسلیم شدن خودداري میکرد، پس از  ;پاداش خود را در لذت غارت، قتل، وهتک ناموس میدانستند

سربازان . مده بودشکست، از دم شمشیر میگذشت، و این وضع به عنوان اصلی مورد قبول همه جنگجویان در آ

از این رو پاهاي آنان را هدف تیر قرار میدادند، آنان را به عنوان  ;احساس میکردند که مردم به مثابه شکار حاللند

هاي علف خشک  مستخدم به کار میگماشتند، کودکانشان را به امید دریافت پول میربودند، براي تفریح خود در کومه

روزي دست و پاي کشیش پروتستانی را که در برابر حمله آنان . یشان را میسوزاندندآنان آتش میانداختند، و کلیساها

کشیشان را به ارابه میبستند و آنان را مجبور میکردند که آن قدر روي . به کلیسا مقاومت نشان داده بود قطع کردند

د پدري شکایت کرد که میگوین. هتک عصمت از حقوق مسلم سربازان بود. دست و پا راه بروند که بیهوش شوند

افسر فرمانده در پاسخ گفت که اگر آن دختر . سربازي با دختر او بزور عمل منافی عفت انجام داده و او را کشته است

علی رغم آمیزشی جنسی بی بندوبار، جمعیت . تا آن اندازه به حفظ بکارت خود عالقه نشان نداده بود، هنوز زنده بود

در مورد این کاهش جمعیت، که موقتی بود، مطالب اغراق آمیزي گفته . یل یافتآلمان در طی جنگ بسرعت تقل

. شده است، ولی در هر صورت نتایج مصیبتباري به وجود آورد

تخمین زده میشود که جمعیت آلمان و اتریش به طور متوسط از بیست میلیون به سیزده میلیون و پانصد هزار نفر 

رد که از سه میلیون نفر جمعیت بوهم تنها هشتصد هزار نفر باقی ماند، از کنت فون لوتسو حساب ک. کاهش یافت

در بوهم وجود داشتند، در حدود بیست و نه هزار دهکده در طی جنگ  1618سی و پنج هزار دهکدهاي که در سال 

صد  در بعضی نواحی ممکن بود در مسافت. در سراسر امپراطوري صدها دهکده بدون سکنه ماندند. تخلیه شدند

از هزار و هفتصدوهفده خانهاي که در نوزده دهکده تورینگن در سال . کیلومتر حتی یک دهکده یا خانه یافت نشود

باقی ماندند، که بسیاري از آنها نیز بدون  1649وجود داشت، تنها ششصد وبیست و هفت دهکده در سال  1618

بود کارگر، حیوان بارکش، یا بذر، یا به سبب آنکه هزران متر مربع از زمینهاي حاصلخیز، به سبب ن. سکنه بودند

محصول به مصرف تغذیه . کشاورزان مطمئن نبودند که آنچه را که میکارند خواهند دروید، به صورت بایر باقی ماندند

در بسیاري از . سربازان میرسید، و آنچه هم به جاي میماند براي جلوگیري از تغذیه لشکر دشمن سوزانده میشد

  . کشاورزان مواد غذایی مخفی شده یا سگ، گربه، موش صحرایی، بلوط، و علف میخوردندنقاط، 

مرد و زن در خوردن گوشت . اجساد بعضی از آنان، در حالی که علف در دهان داشتند، در گوشه و کنار دیده میشدند

ایین میآوردند و با لذت در آلزاس، مجرمان اعدام شده را از دار پ. اسبان مرده با کالغ و سگ رقابت میکردند

در تسوایبرو کن  ;در سرزمین راین، اجساد را از خاك بیرون میکشیدند و به عنوان مواد غذایی میفروختند ;میخوردند

وضع حمل و نقل به اندازهاي مختل شده بود که هیچ ناحیهاي . زنی اعتراف کرد که کودك خود را خورده است

ها بر اثر جنگ، خراب و به سبب  راه ;سرزمین قحطی زده دور دستی بفرستد نمیتوانست مازاد محصول خود را براي

  . راهزنان، خطرناك و پر از سربازان فراري و پناهندگان شده بودند
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شهرهاي بزرگ مانند . جمعیت بسیاري از آنها به نصف جمعیت سابق رسید. ها آسیب ندیدند شهرها کمتر از دهکده

صنعت به سبب فقدان سازندگان و خریداران و . گ، نویشتات، و بایرویت ویران شدندماگدبورگ، هایدلبرگ، وورتسبور

ها اعالم  جامعه. بازرگانان متمول سابق به گدایی و دزدي پرداختند ;تجارت دچار وقفه شد. پیشه، تنزل کرد

د، زیرا میترسیدند سرمایهدارن از قرض دادن امتناع کردن. ورشکستگی کردند و از پرداخت قرضهاي خود سرباز زدند

اخذ مالیات باعث تهیدستی همه افراد، به استثناي سرداران، ماموران مالیات، . که قرض به عنوان هدیه محسوب شود

. ها، هوا متعفن گشت بر اثر کثافت و آشغال و اجساد جانواران مرده در کوچه. اسقفها، و پادشاهان شد

خونی، واسقربوط در میان مردم وحشتزده شیوع یافتند و از شهري به بیماریهاي واگیردار تیفوس، تیفویید، اسهال 

سربازان اسپانیایی که از مونیخ گذشتند طاعونی به جاي گذاشتند که در چهار ماه ده هزار  ;شهر دیگر سرایت کردند

  . پژمرده شددرخت هنر و ادبیاتی که باعث رونق شهرها شده بود بر اثر شعله جنگ . نفر را به دیار نیستی فرستاد

یاس ونومیدي باعث بدگمانی نسبت به درستی و نیکوکاري بشر و موجب . اخالق و روحیه مردم نیز خراب شد

در این هنگام مردان ساده . کماالت مطلوب مذهب و میهن پرستی پس از یک نسل زورگویی نابود شدند. سبعیت شد

رتی که رهبرانشان مساعی خود را صرف تهیه اراضی لوح به خاطر خوراك یا نوشیدنی یا تنفر میجنگیدند، در صو

هایی انسانی به چشم میخورد، چنانکه یسوعیان  در بعضی موارد جنبه. قابل مالیات گیري و قدرت سیاسی میکردند

کشیشان از دولتها میخواستند که دست از خونریزي و خرابی  ;کودکان آواره را جمع میکردند و به آنها غذا میدادند

خدا کند که . خدا کند که این کار عاقبتی داشته باشد: ((یکی از کشاورزان در دفترچه خود چنین نوشته بود. بردارند

  .)) اي خدایی که در آسمانی، صلح را براي ما بفرست. صلح برقرار شود

VII -  عهدنامه و ستفالی  

ال پاپ اوربانوس هشتم پیشنهاد کرد در آن س. به بعد فرمانروایان و سیاستمداران در فکر صلح بودند 1635از سال 

در . نمایندگان در کولونی گرد آمدند، ولی به نتیجهاي نرسیدند. کنگرهاي براي بحث در شرایط توافق تشکیل شود

اي مقدماتی براي تشکیل دو کنفرانس در وستفالی در  نامه نمایندگان فرانسه، سوئد و امپراطور موافقت 1641سال 

و قرار گذاشتند که نمایندگان فرانسه و امپراطور با وساطت پاپ و ونیز در مونستر مالقات امضا کردند  1642سال 

کنند و سفیران فرانسه و امپراطور، با وساطت کریستیان چهارم، پادشاه دانمارك، با نمایندگان سوئد در اوسنابروك، 

اظ ضرور بود که نمایندگان سوئد حاضر این جدایی از آن لح. در چهل و هشت کیلومتري مونستر، به مذاکره پردازند

. نبودند تحت ریاست نماینده پاپ مذاکره کنند، و نماینده پاپ نیز نمیخواست با بدعتگذاران در یک مجلس بنشیند

پیروزي تورستنسون در برایتنفلد امپراطور . بر اثر مسائل مربوط به خط امان و مقاوله نامه، تاخیراتی در کار روي داد

سپس، ضمن آنکه فرانسه . اعزام دارد 1643داشت که قول دهد نمایندگان خود را پیش از یازدهم ژوئیه را بر آن 

کنگره . عهدنامهاي با ایاالت متحده هلند علیه اسپانیا میبست، نمایندگان فرانسه وقت را به مسائل بیهوده تلف کردند

نده به انضمام عدهاي از عالمین االهی و با حضور صدوسی وپنج نمای 1644وستفالی رسما در چهارم دسامبر 

حتی در آن شرایط نیز شش ماه صرف بحث درباره حق تقدم نمایندگان ضمن ورود به . فیلسوفان گشایش یافت

)) عالیجناب((سفیر کبیر فرانسه حاضر نبود مذاکرات را آغاز کند، مگر آنکه او را . مجلس و ترتیب جلوس آنان شد

انیا توجهی به سفیر کبیر فرانسه نمیکرد، زیرا هیچ یک از آن دو دیگري را بر خود مقدم سفیر کبیر اسپ. بخوانند

فرانسه حاضر نبود فیلیپ چهارم را پادشاه پرتغال و . نمیدانست، و به وسیله شخص ثالثی با یکدیگر مذاکره میکردند

نمایندگان سوئد مشاجره . ناوار بشناسد اسپانیا نمیخواست لویی چهاردهم را به عنوان پادشاه ;امیر کاتالونیا بداند

میکرند و وقت را بیهوده میگذراندند، تا آنکه کریستینا، که ملکهاي جوان و مصمم بود، به طور جدي به آنان دستور 

  . در این ضمن، سربازان در جنگ کشته میشدند. داد که با خود و با دشمن صلح کنند
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. شکست میخوردند، نمایندگانشان در مذاکرات تاخیر یا تعجیل میکردندبه همان نسبت که دولتها پیروز میشدند یا 

. ها را یا میبستند یا میگشودند قاضیان سرگرم ایجاد اشکاالت یا کشف طرق مصالحه بودند و با سر انگشت تدبیر گره

ان آلمانی از آنجا که سرداران فرانسوي به موفقیتهایی نایل میشدند، دولت فرانسه اصرار داشت که همه امیر

مدتی الزم بود تا . و حال آنکه بیشتر آنان مدتها پیش از امپراطور صلح کرده بودند: نمایندگانی به کنفرانس بفرستند

اسپانیا،براي تضعیف فرانسه، عهدنامه . همه بر گزینندگان، امیران، و امپراطوران نمایندگان خود را بفرستند

اما هلندیها . رانسه قول داده بود عهدنامه جداگانهاي ببندند منعقد ساختجداگانهاي با ایاالت متحده هلند که به ف

نمیتوانستند از این فرصت استفاده نکنند، زیرا با چند گردش قلم میتوانستند آنچه را که به خاطر آن هشتاد سال 

رزه این دو کشور تا فرانسه معامله به مثل کرد و حاضر نشد با اسپانیا صلح کند مبا. جنگیده بودند به دست آورند

  . ادامه یافت)1659(زمان انعقاد عهدنامه پیرنه

اگر تخریب باویر به دست تورن، حمله سوئدیها به پراگ، و شکست اسپانیاییها در لنس باعث نشده بود که امپراطور 

جنگ داخلی در این ضمن، شیوع . عهدنامه را امضا کند، کنگره ممکن بود که بدون نتیجه به وقت دیگر موکول شود

بدین . مازارن را مجبور کرد که امتیازاتی به دشمن بدهد، تا بتواند به حل مشکالت کشور بپردازد) فروند(فرانسه 

. به امضا رسید 1648ترتیب، سرانجام عهدنامه وستفالی هم در مونستر و هم در اوسنابروك در بیست و چهارم اکتبر 

سپس فریاد شکرگزاریهاي . ، خونریزي نه روز دیگر ادامه یافتهاي جنگ میرسید ضمن آنکه این خبر به جبهه

. خاضعانه و پر مسرت از هزاران شهر و دهکده برخاست

این اشکالت، که مربوط به تسویه دعاوي بود، در  ;باید تصدیق کرد که نمایندگان با اشکالت پیچیدهاي مواجه بودند

گذشته از این، نمایندگان دعاوي متضاد را تا آنجا که . هیچ کنفرانس صلحی پیش از قرن بیستم دیده نشده است

مواد این عهدنامه که نقشه اروپا را تغییر داد . عداوتها، غرورها، و قدرتهاي موجود اجازه میدادند عاقالنه حل کردند

رسما  سویس و ایاالت متحده هلند 1. باید خالصه شوند، زیرا خالصهاي از تاریخ است و حوادث بسیاري ایجاد کرد

یا (قسمت سفال  3. پاالتینا را با حق راي بر گزینندگی به دست آورد) یا جنوبی(باویر قسمت علیا  2. استقالل یافتند

 4. پاالتینا، به عنوان حوزه فرمانروایی هشتمین برگزیننده، به شارل لویی فرزند فردریک، داده شد) شمالی

یندن، هالبرشتات، و کامین، و حق تصرف اسقفنشین ماگدبورگ براندنبورگ قسمت خاوري پومرانی، اسقفنشینهاي م

فرانسه با خانواده هوهانزولرن، که قدرتش رو به افزایش بود، کمک کرد تا این سرزمینها را به دست . را به دست آورد

  . آورد، و بدین وسیله میخواست دولت دیگري مانند خانواده هاپسبورگ ایجاد کند

ه بتواند پیشبینی کند که براندنبورگ، پس از آنکه به پروس تبدیل شد، تحت رهبري انتظار نمیرفت که فرانس

سوئد، به طور کلی در  5. فردریک کبیر، با فرانسه به معارضه برخیزد و در زمان بیسمارك آن کشور را شکست دهد

و وردن، شهرهاي ویسمار و نتیجه پیروزیهاي خود، و تا اندازهاي بر اثر کمک فرانسه در کنگره، اسقفنشینهاي برمن 

از آنجا که این قسمتها تیولهاي امپراطوري بودند، سوئد در این .شتتین و قسمتی از اراضی مصب اودر را متصرف شد

و از آنجا که این کشور لیوونیا، استونی، اینگریا، کارلیا، و فنالند  ;هنگام یک کرسی در دیت امپراطوري به دست آورد

این هنگام به صورت یکی از دولتهاي مقتدر در آمد و تا زمان ظهور پطر کبیر بربالتیک مسلط را در تصرف داشت، در 

امپراطور مجبور شد که  7. ایاالت آلمانی آزادیهاي پیش از جنگ خود را در مقابل امپراطوران حفظ کردند 6. شد

هنگري به صورت واقعیتی -ي اتریشاز اینرو امپراطور. فقط به شناسایی حقوق خود در بوهم و مجارستان اکتفا کند

اساس اقتصادي امپراطوري تا حدي بر اثر تقلیل جمعیت، خرابی صنعت، و . در میان امپراطوري مقدس روم در آمد

هاي بزرگ در اختیار دولتهاي خارجی قرار گرفت،  گذشته از این، مصب رودخانه. تجارت ناشی از جنگ درهم ریخت

  . سوئد و مصب راین به ایاالت متحده هلند داده شدچنانکه مصبهاي اودر و الب به 
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فرانسه، که با پول خود موجبات پیروزي سوئدیها را فراهم آورده و با سردارانش صلح را بر دشمنان تحمیل کرده  8

در حقیقت آلزاس با اسقف نشینهاي مس، وردن، تول، و قلعه برایزاخ واقع در . بود، بیش از سایر کشورها سود برد

بدین ترتیب، لویی چهاردهم در موقعیتی بود که میتوانست فرانش کنته . آلمانی رود راین به فرانسه داده شد قسمت

هدف ریشلیو، که پیش از این وفات یافته بود، به تحقق پیوست، و آن عبارت بود از . و لورن را به آسانی تصرف کند

یم وحدت و دفاع این کشور، حفظ تعداد بیشماري درهم شکستن قدرت هاپسبورگ، بسط دادن مرزهاي فرانسه، تحک

ایالت مستقل در داخل امپراطوري، ادامه کشمکش میان امیران و امپراطور، افزایش مخالفت میان کشورهاي 

فرانسه جاي اسپانیا، و . پروتستان شمالی و ممالک کاتولیک جنوبی به منظور حفظ فرانسه از خطر یک آلمان متحد

چندي پس از این جریان، لویی چهاردهم را با خورشید برابر . هاپسبورگها را در اروپا گرفتند خانواده بوربون جاي

منصرف شود، وضع مالکیت )) فرمان اعاده((کلیساي روم مجبور شد از . قربانی نامرئی جنگ، مسیحیت بود .دانستند

ولی این وضع . باز گرداند، و قبول کند که امیران دوباره مذهب اتباع خود را معین کنند 1624ل را به قبل از سا

اصالحات کاتولیکی . باعث شد که کلیسا آیین پروتستان را از بوهم، که سرزمین اصالح دینی یان هوس بود، براندازد

وئد پروتستان، که نیرومندتر از سابق شده مثال دیگر امکان نداشت که لهستان آیین کاتولیک را در س ;متوقف شدند

باطل، لعنت ((پاپ اینوکنتیوس دهم آن را  ;نماینده پاپ در مونستر حاضر به امضاي عهدنامه نشد. بود، برقرار سازد

کشورهاي اروپا توجهی به این ). 1648بیستم نوامبر (دانست )) شده، و بدون هیچ نتیجهاي درگذشته، حال، و آینده

بعضی . دند، و از آن تاریخ به بعد دستگاه پاپ نفوذ خود را از دست داد، و مذهب در اروپا از اهمیت افتاداعتراض نکر

اما روي هم . از پروتستانها، مخصوصا کسانی که خانه خود را در بوهم و اتریش از دست داده بودند، نیز اعتراض کردند

بود، به منزله پیروزي پروتستانها به  زندهه و یک کاردینال رفته این عهدنامه، که ناشی از زحمات یک کار دینال مرد

 1648حدود اختالفات مذهبی، که در سال . آیین کالون بر طبق این عهدنامه به رسمیت شناخته شد. شمار میآمد

رن بیستم، ازدیاد نوزادان کاتولیک بتدریج و به طرزي آرام باعث برقرار شد، اساسا بدون تغییر ماند، تا اینکه، در ق

اصالح دین اگرچه نجات یافته بود، مانند آیین کاتولیک، از شکاکیتی که بر اثر . افزایش پیروان این مذهب شد

ن در طی این جنگ هزارا. ها بوجود آمده بود آسیب دید خشونت مباحثات مذهبی، سبعیت جنگ، و بیرحمیهاي فرقه

 ;مردم در قبول تعلیمات عیسی تردید نشان دادند و برادر کشی را رایج کردند. در آتش افکنده شدند)) زن جادوگر((

هاي سیاسی و اقتصادي را که تحت لفافه مذهبی بود کشف کردند، به این نتیجه رسیدند که  و چون انگیزه

ناند دوم بارها قدرت خود را به خاطر ایمانش به خطر فرمانروایانشان ایمانی جز شهوت قدرت ندارند و حال آنکه فردی

حتی در این دوره، که تیرهترین ادوار تاریخ جدید است، عده روز افزونی به علم و فلسفه روي آوردند تا . انداخته بود

قالبی را که گالیله ان: ها خواسته بودند بزور اجرا کنند کمتر تلقین شده باشد جوابهایی بهدست آوردند که از آنچه فرقه

و برونو،  ;دکارت همه سنتها و منابع موثق را مورد تردید قرار داد ;کوپرنیک برپا کرده بود به صورتی مهیج در آورد

عهدنامه وستفالی به تسلط مذهب بر افکار . ضمن آنکه در آتش میسوخت، مردم اروپا را متوجه فریادهاي خود کرد

  . براي آزمایشهاي خود نگشود، آن را هموار ساختاروپاییان خاتمه داد، و اگر چه راه را 
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فصل بیست و دوم

  علم در عصر گالیله

1558 - 1648  

  

I - خرافات  

ر تنها خوشبختها میتوانند بدون اساطی. مذهبها ممکن است به وجود آیند و از بین بروند، ولی خرافات جاودانیند

بیشتر ما از لحاظ روحی و جسمی بیماریم، و موثرترین داروي مسکن طبیعت مقداري چیز فوق طبیعی . زندگی کنند

کپلر معتقد به جادوگري بود، و نیوتن درباره علم کمتر از : حتی کپلر و نیوتن علم خود را با اساطیر میآمیختند. است

  . مکاشفه نوشت

ازدواجهایی که در ماه  ;وقتی که درباره ما سخن میگویند، گوشمان زنگ میزند: خرافات مردمپسند از شمار بیرون بود

 ;زخمها را میتوان با تدهین سالحی که آنها را به وجود آورد معالجه کرد ;مه صورت میگیرند عاقبت خوشی ندارند

بعضی از  ;کمینند پري، جن، غول، روح، جادوگر، و دیو همه جا در ;جسد در حضور قاتل شروع به خونریزي میکند

خوشبختی را تضمین میکنند تعویذها ) مانند آنهایی که نزد کاترین دو مدیسی پس از مرگ او یافت شدند(طلسمها 

 ;تماس پادشاه خنازیر را معالجه میکند ;باعث رفع چروك، ناتوانی جنسی مردان، و دفع چشم زخم و طاعون میشوند

هر واقعهاي عالمت خشنودي یا غضب خداوند،  ;خاصیت و قوه سحرآمیزند عددها، کانیها، گیاهان، و جانوران داراي

تندرستی، نیرو،  ;حوادث را میتوان با مشاهده شکل سر یا خطوط دست پیش بینی کرد ;یا نشان عمل شیطان است

 ;ماهتاب باعث جنون میشود و زگیل را بهبود میبخشد ;و توانایی جنسی با بزرگ و کوچک شدن ماه تغییر میکند

  . به آخر میرسد) همان طور که بارها گفتهاند(دنیا  ;هاي دنبالهدار مصیبت است ظهور ستاره

تعلیم  1572در سال . علم احکام نجوم، با آنکه به طور روزافزون به وسیله باسوادان رد شده بود، هنوز عمومیت داشت

 1586در سال  ;ر اسپانیا از آن انتقاد کرددستگاه تفتیش افکار د 1582در سال  ;آن در دانشگاه بولونیا متوقف شد

ادامه  1770اما در دانشگاه ساالمانکا تعلیم آن احیانا تا سال  ;کاتولیکها را از آن بر حذر داشتپاپ سیکستوس پنجم 

اکثریت عظیم مردم، و گروه زیادي در طبقات باال، از تنظیم کنندگان زایجه میخواستند که آینده آنان را با . یافت

نزدیک . زایجه هر کودکی که داراي اهمیتی بود به مجرد تولد او معین میشد. هده وضع ستارگان پیشگویی کنندمشا

هنگامی که گوستاووس . اطاق آن دتریش در موقع تولد لویی چهاردهم یک نفر عالم احکام نجوم مخفی شده بود

او را تنظیم کند، و این منجم در کمال  آدولفوس به دنیا آمد، پدرش شارل نهم از تیکوبراهه خواست که زایجه

کپلر نسبت به علم احکام نجوم بدگمان بود، اما براي . احتیاط پیش بینی کرد که آن کودك به سلطنت خواهد رسید

از آنجا که طبیعت به هر جانوري وسیلهاي براي به دست آوردن روزي داده : ((آنکه نانی براي خود تهیه کند، گفت

والنشتاین در سال .)) علم احکام نجوم را ارزانی داشته است تا او را قادر به کسب معاش کنداست، به منجم هم 

و شاید غرض او از این کار تشویق  ;مبلغی صرف زایجهاي مساعد کرد، و همیشه نیز منجمی با خود میبرد 1609

جان دي در علم احکام نجوم . کاترین دو مدیسی و درباریانش پیوسته با منجمان مشورت میکردند. سپاهیانش بود

شهرت داشت، و قضا را روزي دریافت که موقعیت کواکب اقتضا میکند یکی از شاگردانش زن خود را با زن او عوض 

این دوره اوج اعدامات قضایی به : اعتقاد به جادوگري بتدریج کمتر میشد، اما یک استثناي خونین وجود داشت. کند

جربیننده هر دو معتقد بودند به اینکه میتوانند با افسون، جادو، و نیرنگهاي مشابه زجردهنده و ز. سبب جادوگري بود

مردم از خود میپرسیدند اگر شفاعت شخص مقدسی با دعا امکان پذیر است، . از کمکی فوق طبیعی بهرهمند شوند
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اید مسیحیان درباره تحت عنوان عق 1585چرا با عطف توجه به شیطان از او استمداد نکنند در کتابی که در سال 

سراسر جهان، چه داخل چه خارج از آن، آب و : ((جادو در هایدلبرگ انتشار یافت، به طوري بدیهی نوشته شده بود

همگی را عقیده بر آن بود که شیطان میتواند به بدن افراد بشر .)) هوا، همه پر از شیطان و ارواح خبیث و نامرئی است

ی شهر کوچک فریدبرگ را وحشتی ناگهانی فراگرفت، زیرا گفته میشد که شیطان اهال(( 1593در سال . حلول کند

ضمن وعظ ... حتی خود کشیش . ... به بدن بیش از شصت نفر حلول کرده و آنان را به طرزي مخوف زجر داده است

که عیسی  ذکر شده است) 8.2834انجیل متی (هاي سرزمین جدریان  در ماجراي دیوانه.)) گرفتار شیطان شده است

مگر نه این است که وي به پیروان خود قدرت داده است که دیوها  ;چگونه دیوها را از بدن دیوانگان بیرون رانده است

مردم از کشیشان میخواستند که انواع افسونها را، مثال براي طرد آفتها از ) 15.17انجیل مرقس، (را به نام او برانند 

در سال . ن ارواح خبیث از ساختمانها، و تطهیر کلیساهاي مقدس، بخواننددشت، آرام کردن طوفان، بیرون راند

نویسندگان پروتستان افسون . پاپ پاولوس پنجم کتابچهاي براي استفاده کشیشان در آن موارد انتشار داد 1605

ا دهنده خواندن کشیشان را نوعی جادوگري میدانستند، ولی کلیساي انگلستان افسون خواندن را جزو تشریفات شف

. در اینجا، مانند تشریفات بسیار دیگر، تاثیر روانی آن عمل خوب بود. محسوب میداشت

بیم . بودند)) جادوگران((همان طور که مردم در طلب ورد و افسون پیشقدم میشدند، به همان نسبت خواهان تعقیب 

رابطه یافتن با شیطان، دسترسی : ((چنین نوشته شده بود 1563در رسالهاي مورخ . از قدرت جادوگران همگانی بود

به او به وسیله انگشتري یا بلور، احضار او با افسون، متحد شدن با او، و اجراي صدها جادوگري به کمک او امروزه در 

، مربوط به نحوه ))کتابهاي جن یابی.)) ((میان وضیع و شریف، و عالم و جاهل، بیش از همه وقت شیوع یافته است

مردي هزار و دویست و بیست نسخه از آن را در دو  1568در سال . اي مفید، عمومیت داشتنددسترسی به دیوه

در بعضی موارد، کارمندان دستگاه تفتیش افکار رم به کشیشان کلیساهاي بخش توصیه . نمایشگاه صنعتی فروخت

گذشته از این،  ;باز دارند)) رانسبت جادوگ((و از اعتقاد به )) مردم را از بیهودگی جادوگري آگاه کنند((میکردند که 

  . تذکر میدادند که اگر کشیشی اتهامات مربوط به جادوگري را باور کند، باید از کار بر کنار شود

اشخاصی را که در نتیجه جادوگري خود باعث مرگ افراد میشدند محکوم به اعداد ) 1623(پاپ گرگورپوس پانزدهم 

به سبب تعقیب مستبدانه و ظالمانه ((ارمندان کاتولیک دستگاه تفتیش افکار از ک) 1637(اما اوربانوس هشتم . میکرد

. انتقاد کرد)) جادوگران، گرفتن اعترافات بیهوده، و تسلیم آنان به دست محاکم غیر مذهبی بدون دلیل موجه

رافات خود در که اگر کسی محکوم به جادوگري شود، باید بنابر اعت) 1568(امپراطور ماکسیمیلیان دوم فرمان داد 

اما عوام وحشتزده خواهان . شدیدترین مجازات، پس از سه بار محکومیت، تبعید بود ;مال عام به جادوگري بپردازد

  . سختگیري در بازجویی و شتاب در اعداد بودند

ند، مراجع کشوري یا کلیسایی که خود از جادوگري بیم داشتند، یا میخواستند از وحشت و نگرانی ناشی از آن بکاه

متهمان را به انجام دادن آزمایشهاي بسیار دشوار وا میداشتند و غالبا، براي گرفتن اعتراف، به شکنجه متوسل 

: در نوردلینگن، انجمن شهر یک دسته آالت شکنجه داشت که به جوامع مجاور قرض میداد و میگفت. میشدند

غالبا اراده فرموده است که حقیقت را، اگر نه در مرحله اول، در  اشکلک،خداوند با این وسایل، مخصوصا به وسیله ((

معموال . شکنجه با جلوگیري از خواب از روشهاي معتدل به شمار میرفت.)) هر صورت در مرحله آخر، آشکار سازد

  . گاهی به بیاساسی این گونه اعترافات توجه میکردند اعترافات مورد نظر به وسیله شکنجه گرفته میشد، و قضات فقط

در ایالت لوگرونیو دستگاه تفتیش افکار پنجاه و سه نفر را به جرم . در اسپانیا زجر و تعقیب از همه جا کمتر بود

 در غیر این مورد، اتهامات معموال واهی یا ناشی از انتقامگیري به شمار ;)1610(جادوگري محکوم به اعدام کرد 
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رهبر دستگاه مذکور به کارمندان خود دستور داد که  1614در سال . میآمدند، و اعدام به علت جادوگري نادر بود

. اعترافات مربوط به جادوگري را توهمات عصبی بدانند و در مجازاتها سختگیري نکنند

 ;اختیار شیطان میدانستند صدها نفر خود را تحت. بیم از جادوگري جنوب خاوري فرانسه را فراگرفت 1609در سال 

هیئتی از پارلمان بوردو، که مامور . بعضی میپنداشتند که به صورت سگ درآمدهاند، و از این رو پارس میکردند

محاکمه مظنونان شدند، براي کشف محلهایی که شیطان از آنجا وارد بدن میشد روشی ابداع کردند، بدین معنی که 

بدنش فرو میکردند، اگر در نقطهاي احساس درد نمیکرد، آن محل را جاي  چشمان متهم را میبستند و سوزن به

هشت نفر محکوم شدند، پنج نفر . مظنونان، به امید بخشیده شدن، به یکدیگر تهمت میزدند. ورود شیطان میدانستند

ا به صورت تماشاگران بعدها سوگند خوردند که عدهاي شیطان ر. فرار کردند، سه نفر دیگر در آتش افکنده شدند

در لورن هشتصد نفر ظرف شانزده سال، و در ستراسبورگ صد و . قورباغه دیدند که از سر قربانیان بیرون میجهید

در شهر لوسرن کاتولیک، شصت . به جرم جادوگري در آتش افکنده شدند) 1582اکتبر (سی و چهار نفر در چهار روز 

شهر برن کاتولیک، سیصد نفر در دهه آخر قرن شانزدهم، و  در ;اعدام شدند 1572و  1562و دو نفر بین سالهاي 

  . دویست و چهل نفر در دهه اول قرن هفدهم از بین رفتند

به طرزي باورنکردنی از منبعی . در آلمان، کاتولیکها و پروتستانها در سوزاندن جادوگران با یکدیگر رقابت میکردند

، به بهانه آنکه باعث افزایش روزهاي 1590در پنالتس در سال موثق نقل شده است که اسقف تریر صدوبیست نفر را 

شوراي دولتی باویر در  ;یک آفت گله در ناحیه شونگاو به جادوگران نسبت داده شد. سرد شدهاند، در آتش افکند

در نتیجه شصت و سه  ;))در اقدامات خود جدیت و خشونت بیشتري نشان دهید: ((مونیخ به بازرسان چنین نوشت

در هاینبورگ، در . از جادوگران را سوزاندند و خویشان قربانیان را مجبور کردند که مخارج دادرسی را بپردازندنفر 

میگویند که بین سالهاي ). 1618- 1617(اتریش، هشتاد نفر را به جرم جادوگري ظرف دو سال اعدام کردند 

، ناشران پروتستان، با تصویب 1582ال در س. اسقف وورتسبورگ نهصد جادوگر را در آتش انداخت) 1627-1629(

یاکوب شپرنگر، مامور دستگاه تفتیش افکار و عضو فرقه . خود، کتاب چکش جادوگران را دوباره منتشر کردند

آوگوستوس، . به منظور کشف و تعقیب جادوگران منتشر کرده بود 1487دومینیکیان، این کتاب را در سال 

در . که جادوگران را بسوزانند، ولو آنکه آنها به کسی آسیب نرسانده باشند) 1572(برگزیننده ساکس، فرمان داد 

، در وسترشتتن سیصد 1612، و در الوانگن صد و شصت و هفت نفر در 1590الینگن هزار و پانصد جادوگر در سال 

د مشابهی ، و در وورتمبرگ موار1590، در نوردلینگن در 1588در اوسنابروك . نفر ظرف دو سال طعمه آتش شدند

. هاي معاصر که به عدم دقت مشهور بودند اقتباس شده است اما آمار اخیر از روزنامه. دیده شدند

. محققان آلمانی تخمین میزنند که در حدود صد هزار نفر در آلمان در قرن هفدهم به جرم جادوگري اعدام شدند

در جاي دیگر از اعتراضات یوهان ویر و . ندتنها عده معدودي بودند که مردم را به پیروي از خرد دعوت میکرد

رجینالدسکات سخن به میان آوردیم، و دیدیم که مونتنی چگونه با طنز و شکاکیت خود به آن وضع جنونآمیز، ضمن 

درنظر من چقدر طبیعیتر و محتملتر است که ببینم دو نفر دروغ : ((، حمله برد و گفت))لنگ یا فالج((مقاله 

اینکه یکی از ما سوار بر جاروبی از میان  - یا–... مردي در دوازده ساعت از شرق به غرب برده شود، میگویند، تا اینکه 

  . کسی که به این موضوعات معتقد است احتیاج به دارو دارد، نه مرگ.)) دودکشی بیرون برود

ست که به حدس و گمانهاي هنگامی که همه کارها انجام گرفته است، اگر مردي را زنده زنده بسوزانند، نشانه آن ا((

کورنلیوس لوس، استادي کاتولیک در ماینتس، در کتاب خود تحت عنوان درباره .)) خود ارزش بیشتري میدهند

، اما پیش از آنکه آن کتاب را منتشر کند، زندانی )1592(جادوگري حقیقی و تقلبی به عمل جادوگریابی حمله کرد 

یش فون شپی، یسوعی متورع، پس از آنکه به عنوان کشیش نزد دویست نفر فریدر. و مجبور به انکار عقاید خود شد
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از متهمان به جادوگري بود، کتابی دلیرانه تحت عنوان کوتیوکریمینالیس علیه زجر و تعقیب جادوگران نوشت 

 هاي وي منکر وجود جادوگران نبود، ولی از توقیفهاي بیاساس، نامنصفانه بودن محاکمات، و شکنجه). 1631(

  . را مجبور به اعتراف به همه چیز میکرد تاسف میخورد)) علما و اسقفهاي کلیسا((بیرحمانهاي که 

عالمان پروتستان مانند توماس اراستوس در . در برابر هر مخالفی مانند او، ده دوازده نفر مدافع بیدادگر یافت میشدند

در این مطلب همداستان بودند که جادوگري  1589، و عالمان کاتولیک مانند اسقف پطربینسفلد در سال 1572سال 

اسقف مذکور موافق شکنجه بود، ولی توصیه میکرد که جادوگران . وجود دارد و جادوگران باید در آتش افکنده شوند

ژان بودن، وکیل و فیلسوف کاتولیک، از کشتن جادوگران در کتاب . پشیمان شده را باید قبل از سوزاندن خفه کنند

سال بعد، یوهان فیشارت، شاعر پروتستان، این کتاب را با شوق و ذوق ترجمه و تفسیر ). 1580(اع کرد جنون جن دف

  . کرد و با ژان بودن در این عقیده موافق شد که باید سختگیري بیرحمانهاي صورت گیرد

ی به خود ، هنگامی که جنگ سی ساله علنا جنبه سیاس1632پس از . با وجود این، جنون جادوگرکشی کمتر شد

صنعت چاپ رونق گرفت، کتاب زیاد شد، و مدرسه اهمیت . گرفت، مذهب دیگر در دل پرخشم مردم جایی نداشت

هر سال، زحمتکشان شکیبا سنگی به هرم روز افزون . هاي جدیدي به وجود آمدند دانشگاه. دیرین خود را بازیافت

بتدریج حیطه عقاید فوق طبیعی محدودتر شد، و . ودندعلم افزودند، و درصدها شهر، افراد فرضیه را با تجربه آزم

این خود تاریخ مالل آور و غیر شخصی و جزئی و در عین حال . دامنه مطالب طبیعی و غیر مذهبی گسترش یافت

. بزرگترین درام دوران جدید است

II - انتقال علم  

سایلی فراهم میساختند که علم از شخصی ها بودند، که کتاب منتشر میکردند و و نخستین قهرمانان مدیران چاپخانه

بنگاه طبع و نشر استین در ژنو به وسیله هانري استین دوم، و در . به شخص دیگر و از نسلی به نسل دیگر انتقال یابد

به وسیله  1580مشابه دیگري در حدود )) سلسله((در لیدن . پاریس به وسیله روبر استین سوم به کار خود ادامه داد

. هاي اوکار را دنبال کردند و نام خود را به نوعی حروف چاپی دادند ها، و نبیره پنج پسر، نوه. یر تشکیل شدلویی الزو

، جایی در تاریخ چاپ و استادي براي خود باز ))کتاب مقدس((در زوریخ، کریستوفر فروشاور، در نتیجه طبع دقیق 

از کتابخانه بودلیان در آکسفرد، کتابخانه اسکوریال، . ندهاي قدیم بود ها محلهاي جدیدي براي گنجینه کتابخانه. کرد

هاي خطی و  کاترین دو مدیسی نسخه. نامی به میان آوردهایم) 1606(و کتابخانه زیباي آمبروزیان در میالن 

در نظر اول، کتابخانه جدید . نامیده میشود افزود) در پاریس(کتابهاي بسیاري به آنچه که امروزه کتابخانه ملی 

  . بود)) عالیترین، مجللترین، و زیباترین کتابخانه جهان) ((1588(کستوس پنجم در واتیکان سی

تا . هاي تک صفحهاي گاه گاه در آلمان انتشار مییافتند روزنامه 1507حتی در سال . ها بتدریج جوانه میزدند روزنامه

قدیمیترین . امنظم بودند، وجود داشتند، هشتصد و هفتاد و هفت نوع از این گونه انتشارات، که همگی ن1599سال 

که در آوگسبورگ در )) آویزا رالسیون اودر تسایتونگ((نشریه منظمی که میشناسیم عبارت است از مجله هفتگی 

به وجود آمد، و حاوي گزارشهاي نمایندگانی بود که در سراسر اروپا از طرف بازرگانان و متخصصان امور مالی  1609

مجالت منظم . همچنان انتشار مییافت 1866تا  1616از )) فرانکفورت اوبرپست آتسایتونگ((له مج. معین شده بودند

پس از مدتی، فیشارت شروع به انتقاد از مردمی کرد که به . منتشر شدند 1611و  1610مشابهی در وین در سالهاي 

انتقال ناقص و مغرضانه اخبار، و انتشار . مطالب روزنامه اعتقاد داشتند و آن را با حرص و ولع و زودباوري میخواندند

پرمنفعت مطالب بیمعنی، مردم را به طور کلی از شرکت عاقالنه یا دسته جمعی در سیاست بازداشت و دموکراسی را 

  . غیر ممکن ساخت
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. ممیزي انتشارات در جهان مسیحی، خواه کاتولیک و پروتستان، خواه امور کلیسایی و غیرمذهبی، معمول و رایج بود

. کلیسا هیئتی را مامور کرد که مومنان را از مطالعه کتابهاي مخالف آیین کاتولیک بر حذر دارد 1571در سال 

این وضع در . پروتستانها به شدت کاتولیکها مطبوعات را ممیزي نمیکردند، ولی به همان اندازه مراقب بودند

ها در کشورهاي مختلف باعث شد  تعداد فرقه. ود داشتانگلستان، اسکاتلند، اسکاندیناوي، هلند، آلمان، و سوییس وج

که بدعتگذاران تا اندازهاي از ممیزي انتشارات جلوگیري کنند، بدین ترتیب که کتابهاي خود را در خارج به چاپ 

قسمتی از طنز و ظرافت ادبیات جدید مرهون آن ممیزي . هایی از آنها را مخفیانه وارد میکردند میرساندند و نسخه

، که به زبانهاي مختلف ترجمه شده ولی همیشه کالم خدواند به شمار آمده بود، به منزله ))کتاب مقدس. ((است

محبوبترین کتابها و با نفوذترین اثرها از لحاظ اصول، زبان، و حتی رفتار محسوب میشد، زیرا در توجیه بیرحمانهترین 

به همان نسبت که رنسانس . نقل میکردند)) ب مقدسکتا((اقدامات آن عصر، یعنی جنگها و زجر و تعقیبها، از 

. داد)) کتاب مقدس((اومانیست از اصالح دینی عقب ماند، پرستش آثار کالسیک جاي خود را به پرستش 

عوام نوشته شده کوینه به زبان یونانی کالسیک نیست، بلکه به زبان )) انجیل((هنگامی که دانشمندان دریافتند که 

  . اما عالمان دین گفتند که روحالقدس از لهجه معمولی براي فهم عوام استفاده کرده است. است، آشوبی به پا شد

دردسر دیگر این بود که لویی کاپل پروتستان، استاد زبان عبري و علوم االهی در سومور، به این نتیجه رسیده بود که 

، که مورد قبول کلیساست، عبارت از ملحقاتی است که ))عهد قدیم((هاي حرف مصوت در متن عبري  قطهحرکات و ن

م یا پس از آن افزوده شده است، و اینکه حروف مربع در  به وسیله کلیمیان ماسورایی ناحیه طبریه در قرن پنجم ق

یوهان بوکستورف کهین، که . ندمتن مورد قبول عبارت از حروف آرامی است که به جاي حرف عبري گذاشتها

بزرگترین عبریشناس زمان خود بود، از کاپل تقاضا کرد که این نظریات را از مردم پنهان دارد، زیرا آنان معتقد بودند 

با وجود این، . هاي او به این اعتقاد آسیب میرساند لفظاالهام شده است، و حال آنکه گفته)) کتاب مقدس((به اینکه 

هاي او را رد کند، و دلیل آورد که  یوهان بوکستورف کهین کوشید که گفته). 1624(ود را انتشار داد کاپل نظریات خ

کلیسا عاقبت آن نظریات را  ;این مباحثه در سراسر قرن ادامه داشت. ها از طرف خداوند الهام شدهاند حرکات و نقطه

بعضی . به منزله بیان یک قوم، اثري عالی است ،))کتاب مقدس((پذیرفت و قدم کوتاهی در این راه برداشته شد که 

از مشهورترین تاریخنویسان در این دوره میزیستند، یوستوس لیپسیون،که بین انتخاب لوون و لیدن، و آیین 

پروتستان و کاتولیک، مردد بود، در نتیجه تصحیح آثار تاسیت، پالوتوس، وسنکا در اروپا شهرت یافت، و با نوشتن 

وي بر زوال قریبالوقوع تمدن . همه دستور زبانها را که سابقا نوشته بود تحتالشعاع خود قرار داد )1635(کتابی 

ژوزف . گرم میکرد)) - امریکا–اي در غرب  خورشید امپراطوري تازه((اروپایی افسوس میخورد، و خود را در پرتو 

، از پدر خود ژول سزار سکالیژر تخت و تاج ))شاید متبحرترین استاد معلومات عمومی در جهان(( ژوست سکالیژر،

. وي در آژن، در جنوب فرانسه، منشی پدر خود بود و دقیقهاي از کسب معلومات غافل نمیماند. استادي را به ارث برد

خنویسان، و سخنرانان معروف یونانی را هاي شاعران، تاری ظرف سه هفته موفق به خواندن آثار هومر شد و نوشته

که )) (فلسفه((همچنین عبري، عربی، و هشت زبان دیگر را آموخت و به فراگرفتن ریاضیات، نجوم و . مطالعه کرد

. پرداخت و مدت سه سال به تحصیل حقوق سرگرم شد) شامل فیزیک و شیمی و زمین شناسی و زیست شناسی بود

انتقاد او را تیزتر کرده باشد، زیرا هنگامی که آثار کاتولوس، تیبولوس، کارآموزي قضایی ممکن است حس 

پروپرتیوس، و سایر نویسندگان کالسیک را تصحیح میکرد، نقد متون را، که با حدس و گمانهاي بیاساس انجام 

وي در . میدادبراي فهم تاریخ، اهمیت عاقالنهاي به سالمه . میگرفت، به صورت آیین دادرسی و تفسیر قانون درآورد

هایی را که به وسیله تاریخنویسان  براي نخستین بار سالمه)) درباره تصحیح تاریخها((بزرگترین اثر خود تحت عنوان 

یونانی و رومی نوشته شده بودند با آنچه که در تاریخ، سالنامه، ادبیات، و نجوم یونان، بابل، یهود، ایران، و مکزیک ذکر 
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هر فقره زمانی را در ادبیات کالسیک جمع کرد و آنها را  )1606(در کتاب دیگري . )1583(شده بود تطبیق کرد 

همین دانشمند بود که گفت عیسی . و نخستین اثر را در مورد یافتن سالمه تاریخ قدیم به وجود آورد ;منظم ساخت

از لیدن حرکت  1590هنگامی که یوستوس لیپسیوس در سال . داشت متولد شدچهار سال پیش از آنچه شهرت 

 ;وي پس از سه سال تردید، این منصب را پذیرفت. کرد، دانشگاه این شهر کرسی استادي کالسیک را به سکالیژر داد

. ، لیدن مرکز تجمع دانشمندان بود1609و از آن به بعد، تا زمان مرگ او در 

خود از انتساب فرضی خانواده خویش به شاهزادگان دالسکاالي ورونا به خود میبالید و از سکالیژر مانند پدر 

  . دانست)) عالمترین مردان((دانشمندان همکار خود بسختی انتقاد میکرد، اما در لحظهاي غفلت ایزاك کازوبون را 

از آنجا که پدر و مادر هوگنو او از فرانسه به ژنو گریخته بودند، در این شهر . بهرهمند شد بختیبدکازوبون از منافع 

هنگامی که سه ساله بود، پدر و مادرش به فرانسه بازگشتند، و مدت شانزده سال در وحشت ناشی از زجر . تولد یافت

خانوادهاش بیشتر اوقات، از  ;خدمت بودپدرش مدتها در لشکرهاي هوگنوها مشغول . و تعقیب دشمنان زندگی کرد

هاي  هاي مسلح کاتولیک، در دشتها میزیست، و او نخستین درسهاي یونانی خود را در غاري در کوه ترس دسته

در نوزده سالگی وارد فرهنگستان ژنو شد، در بیست و دو سالگی به استادي زبان یونانی رسید و آن . دوفینه فرا گرفت

وي بسختی میتوانست با حقوق خود زندگی کند، اما براي . ، ضمن فقر و محاصره، به عهده داشتمقام را پانزده سال

هاي محبت آمیزي که از سکالیژر بزرگ دریافت میداشت  خرید کتاب از غذا چشم میپوشید و تنهایی خود را با نامه

داد دانشمندان را نه تنها با تصحیحات  کتابهایی که از آثار ارسطو، پلینی کهین، و تئوفراستوس انتشار. جبران میکرد

، هنگامی که هانري 1596در سال . متون، بلکه با توضیحات عالمانه خود درباره عقاید و روشهاي قدیم مشعوف کرد

سه سال بعد به پاریس دعوت شد، . چهارم به کشمکشهاي مذهبی خاتمه داد، کازوبون به مقام استادي مونپلیه رسید

لیور در سال،  1200هر درهاي خود را به روي غیر کاتولیکها بسته بود، و هانري مجبور شد او را با اما دانشگاه این ش

سولی، که وزیري مقتدر بود، روزي به این دانشمند . که حقوق مناسبی بود، به ریاست کتابخانه سلطنتی بگمارد

ما دو برابر حقوق دو سروان الیق است، و حقوق ش ;آقا، شما براي پادشاه به قیمت گزافی تمام میشوید: ((چنین گفت

پس از مرگ هانري کبیر، ایساك به فکر افتاد که دعوتی از انگلستان را .)) خدمتی هم به مملکت خودتان نمیکنید

لیره مستمري براي او تعیین  300جیمز اول، مقدم او را به عنوان استاد همکار خود گرامی داشت و ساالنه . بپذیرد

هاي خود او را  السلطنه فرانسه نگذاشت که کتابهایش را برایش بفرستند، پادشاه انگلستان با نوشته اما نایب. کرد

  کازوبون پس از چهار سال اقامت . معذب کرد، و ظریفان لندن از اینکه وي قادر به تکلم انگلیسی نبود او را نبخشیدند

. ، و در کلیساي وستمینستر به خاك سپرده شد)1614(در انگلستان، در پنجاه و پنج سالگی ترك همه چیز گفت 

در آن زمان دانشمند بیش از شاعر یا تاریخنویس اهمیت داشت، زیرا دانشمند کسی بود که با دانش و شکیبایی 

سکالیژر پس از ورود به . خویش زیبایی و حکمتی را که در ادبیات و فلسفه کالسیک نهفته بود حفظ و روشن میکرد

بسیاري از ملتها خواهان کلود دو سومز بودند، که در جهان علم . امیر فاتحی مورد استقبال قرار گرفتلیدن، به منزله 

و به طور کلی )) عالمترین مرد موجود((وي پس از مرگ کازوبون به اتفاق عموم . به سالماسیوس معروف شده بود

نی و تحصیل در هایدلبرگ، در این شهر به اهمیت او در چه بود پس از تولد در بورگو. شناخته شد)) معجزه دنیا((

آیین کالون درآمد و در بیست سالگی با تصحیح آثار دو نویسنده قرن که درباره مسئله مورد بحثی تفوق پاپها اظهار 

روي هم رفته چهل اثر که هر . اثر فلوروس را انتشار داد)) خالصه((سال بعد . عقیده کرده بودند شهرت بسیار یافت

که شامل نهصد برگ دوستونی بود، به  کتابیوي با نوشتن . ه دانشمندیش بود به دست او منتشر شدندکدام نشان

سولینوس، عالم دستور زبان، در قرن سوم، تاریخ، جغرافیا، نژاد شناسی، اقتصاد، ) . 1629(ذروه شهرت خود رسید 

گیاهان همه کشورهاي عمده اروپا را در کتابی دایره المعارف گونه گرد آورده بود که توسط ناشر دیگري جانوران، و 
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سالماسیوس در حواشی این متن یادداشتهاي فراوان و استادانهاي درباره امپراطوري . نامیده شد)) پولی هیستور((

ود، استادي دانشگاه لیدن را پذیرفت و در آنجا سپس، از میان دعوتهاي بسیاري که دریافت داشته ب. روم نوشته بود

اوضاع به دلخواه او بود، تا اینکه چارلز دوم، پادشاه انگلستان، که در . بیدرنگ به ریاست دانشکده معروفی انتخاب شد

تاب ک. آن زمان در هلند در تبعید به سر میبرد، او را بر آن داشت که کرامول را به سبب اعدام چارلز اول محکوم کند

کرامول از این اثر رنجید و ). 1649نوامبر (فقط ده ماه پس از آن اعدام انتشار یافت )) دفاع از شاه چارلز اول((

سالماسیوس جوابی به میلتن نوشت، اما پیش از اتمام آن . بزرگترین شاعر انگلیسی را وادار کرد که به او پاسخ بدهد

  . ن شد، و اعتبار کشتن او نصیب میلت)1653(درگذشت 

با وجود اینهمه معلومات این چندتن، شاید هشتاد درصد از جمعیت اروپاي باختري هنوز بیسواد بودند، کومنیوس 

در موراوي تولد یافته بعدها اسقف فرقه  1592وي که در سال . سی سال صرف اصالح روشهاي آموزشی اروپا کرد

به عقیده او، حکمتی بدون ترس از خدا . یت میدانستبرادران موراوي شده بود، همیشه مذهب را اساس و هدف ترب

و با آنکه زندگی او، در نتیجه اختالفات شدید مذهبی، قرین عذاب شده بود، همچنان نسبت به فلسفه  ;وجود ندارد

ما همگی اتباع یک جهان و : در این مورد مینویسد. فرقه برادران موراوي، که افرادي غیر متعصب بودند، وفادار ماند

تنفر از کسی به سبب آنکه در کشور دیگري تولد یافته، یا به زبان دیگري سخن میگوید، یا . مگی از یک خونیمه

من از شما استدعا میکنم که روش خود را تغییر دهید، . درباره موضوعی عقیدهاي متفاوت دارد، نادانی عظیمی است

بیایید هر گونه  ;یعنی سعادت بشر، را در نظر داشته باشیم بیایید تنها یک هدف،. ... زیرا همه ما بدون تفاوت انسانیم

. خودخواهی را به سبب زبان، ملیت یا مذهب کنار بگذاریم

هم که در تاریخ تربیت یکی از آثار م کتابیوي پس از آنکه در حدود صد کتاب تربیتی نوشت، اصول آن را در 

نخست آنکه تعلیم و تربیت باید، قطع نظر از جنس یا ثروت، براي همه یکسان ). 1632(محسوب میشود خالصه کرد

دسترسی به تحصیالت . باید هر دهکدهاي مدرسهاي، هر شهري دانشکدهاي، هر ایالتی دانشگاهی داشته باشد: باشد

دولت باید با پول خود هر گونه استعدادي . یسر باشدعالی باید براي همه کسانی که از خود استعداد نشان میدهند م

در هر مرحلهاي : دوم آنکه تربیت باید واقعبینانه باشد. را در افراد کشف و تربیت کند و آن را مورد استفاده قرار دهد

ی که آنها هاي زبان مادري یا خارجی باید به وسیله مشاهده یا لمس یا استعمال اشیای واژه ;عقاید با عمل توام باشند

سوم آنکه تربیت باید گذشته از فکري و . تعلیم دستور زبان باید بعدا انجام گیرد ;را نمایش میدهند آموخته شوند

تندرستی و نیروي کودکان را باید با ورزش و زندگی در هواي آزاد تامین  ;اخالقی بودن، جنبه جسمانی داشته باشد

ربیت را نباید در زندان فکر نگاه داشت، بلکه باید آن را با عمل و تمرین ت: چهارم آنکه تربیت باید عملی باشد. کرد

پنجم آنکه همزمان با رشد کودك باید مطالب عملی بیشتري . توام کرد و جوانان را براي پیشه زیستن آماده ساخت

هدف هرگونه  ششم آنکه. هایی جهت تعلیمات علمی تاسیس شوند باید در هر شهر یا ایالتی مدرسه ;به او آموخت

  . تربیت و دانش باید اصالح اخالق و ایجاد تقوا در فرد و نظم و سعادت در کشور باشد

اصل . امیران آلمانی کوشیدند که در هر دهکدهاي دبستانی تاسیس کنند. تا اندازهاي پیشرفت صورت گرفت

ختران از شش ساله تا ، براي همه پسران و د1619تعلیمات همگانی، به وسیله دوك ساکس وایمار در سال 

این روش در  1719تا سال  ;دوازدهساله، اجباري اعالم شد، و مقرر گردید که در فصل خرمن یک ماه تعطیل باشد

هنوز درهاي دبیرستان بر روي دختران بسته بودند، اما تعداد دبیرستانها افزایش . سراسر آلمان تعمیم یافته بود

 1613چنان که کازوبون در سال  .آمدن دوره بیست و دو دانشگاه جدید به وجود یافتند و نوع آنها بهتر شدند، در ای

هاي  حقوق و موقعیت اجتماعی استادان این دانشگاه در مقایسه با سایر دانشگاه. آکسفرد در حال ترقی بود. گفته بود

در آلمان حقوق استادان به اندازهاي کم بود که آنان مجبور میشدند براي معاش . آمد اروپا در نظر او خیلی زیاد
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هایی که به وسیله استادان اداره میشدند به  درینا، دانشجویان در میخانه). 1600(مختصري شراب و آبجو بفروشند 

بر اثر اقدامات دستگاه تفتیش هاي اسپانیا پس از فیلیپ دوم دچار انحطاط شدند و  دانشگاه. میگساري میپرداختند

در لیما در : افکار از رونق افتادند، اما در این ضمن چندین دانشگاه در متصرفات اسپانیا در آمریکا تاسیس شدند

هلندیها، که در این . 1636، یعنی مدتها پیش از تاسیس کالج هاروارد در سال 1553، در شهر مکزیک در 1551

پس از آنکه لیدن با موفقیت در برابر اسپانیاییها مقاومت . شش دانشگاه تاسیس کردندعصر کارشان باال گرفته بود، 

آنان سخن از . ، اتاژنروي ایاالت متحده هلند از اهالی آن شهر درخواست کرد که پاداش خود را بخواهند)1574(کرد 

ک و کالونی، تعلیم و تربیت در دست در کشورهاي کاتولی. ایجاد دانشگاهی به میان آوردند، و با این تقاضا موافقت شد

تقریبا در . در انگلستان و کشورهاي لوتري در دست کشیشانی بود که تحت نظارت دولت قرار داشتند ;روحانیان بود

ها هم به  ها، جز پادوا، استادان و دانشجویان مجبور بودند که مذهب رسمی را بپذیرند، و آزادي دانشگاه همه دانشگاه

 ;ها خاتمه داد اختالفات مذهبی به جنبه بین المللی دانشگاه. هم به وسیله کلیسا محدود میشدوسیله دولت و 

دانشجویان اسپانیایی از کشور خود بیرون نمیرفتند، دانشجویان انگلیسی وارد دانشگاه پاریس نمیشدند، و آکسفرد تا 

ها رخت بربست و  ابتکار از دانشگاه. ذیرداز هر داوطلبی میخواست که سی و نه ماده کلیساي رسمی را بپ 1871سال 

. به فرهنگستانهاي خصوصی و مطالعات غیردانشگاهی محدود شدند

بدین ترتیب، در این خصوص، فرهنگستانهاي خصوصی، که از حیث مطالعه و تحقیق مخصوصا در علم آزاد بودند، به 

را تاسیس کرد، و )) فرهنگستان تیزبین(( ، فدریکو چسی، مارکسی دومونتبلو،1603در رم، در سال . وجود آمدند

فرهنگستان تیزبین : هدف این فرهنگستان در اساسنامه آن چنین ذکر شده بود. به آن پیوست 1611گالیله در سال 

مایل است فیلسوفانی را به عضویت بپذیرد که خواهان دانش واقعی باشند، و خود را وقف مطالعه طبیعت، بویژه 

در . ... ین حال از تزیینات زبانشناسی و ادبیات، که بدن علم را مانند لعل میآراید، غافل نیستدر ع ;ریاضیات، کنند

اعضاي فرهنگستان باید از . ... برنامه این فرهنگستان سخنی از تفریح به وسیله گزارش یا مباحثه به میان نیامده است

  . دهر گونه مناقشه سیاسی و هر نوع مباحثه طوالنی یا دعوا بپرهیزن

مقاصد آن را ) فرهنگستان آزمایش و دلیل(منحل شد، اما آکادمیا دل چیمنتو  1630این فرهنگستان در سال 

پس از چندي، انجمنهاي مشابهی در انگلستان، فرانسه و آلمان تاسیس شدند، و همکاري علمی بین . تعقیب کرد

  . المللی الهامبخش و شالوده عقالنی و فنی جهان نو شد

III - رها و روشهاي علمیابزا  

چشم آدمی قادر نبود که اشیا را از دور یا بوضوح مشاهده کند . نخست میبایستی ابزارهاي علمی وجود داشته باشند

فکر قادر نبود که فضا،  ;بدن قادر نبود که فشار، گرما، و وزن اشیا را با دقت الزم احساس کند. یا آنها را دقیقا ببیند

میکروسکوپ، تلسکوپ، دماسنج، هواسنج، آبسنج، ساعتهاي . م مخصوص را دقیقا دریابدزمان، کمیت، کیفیت، و جر

  . بهتر، و ترازوهاي دقیقتر مورد احتیاج بود

ی واضحتر به نظر اشیا با یک عدسی مقعر کوچکتر ول:)) چنین مینویسد )1589(جامباتیستا دالپورتا در کتاب خود 

اما اگر بتوانید هر دو نوع را با یکدیگر . با یک عدسی محدب آنها را بزرگتر میتوان دید، ولی واضحتر نیستند ;میآیند

این خود اصل میکروسکوپ، دوربین صحرایی، دوربین .)) به کار برید، میتوانید دور و نزدیک را واضح و درشت ببینید

میکروسکوپ معمولی، . ي اختراع است، و بافت شناسی از همین جا رونق گرفته استدوربین نجومی، و تعداد ;اپرا

اختراعی که زیست شناسی را زیر و رو کرد عبارت از میکروسکوپ . یعنی یک عدسی محدب، مدتها شناخته شده بود

افته بود صنعت تراش و صیقل عدسی مخصوصا در هلند تکامل ی. مرکب یعنی ترکیبی از چندین عدسی همگرا بود

شخصی به نام زاخاریاس یانسن، که در  1590در حدود سال . اسپینوزا عمر خود را بر سر این کار گذاشته بود
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میدلبورگ پیشه عینک سازي داشت، یک عدسی محدب الطرفین و یک عدسی مقعر الطرفین را با هم به کار برد و 

. اند ی جدید از همین اختراع ناشی شدهزیست شناسی و پزشک. ظاهرا نخستین میکروسکوپ مرکب را ساخت

، عینک ساز دیگري به نام هانس لیپرشاي 1608در دوم اکتبر . استعمال دیگر این اصول باعث تغییراتی در نجوم شد

نوشت و ابزاري را براي دیدن اشیاي دور ) که هنوز با اسپانیا در جنگ بود(در میدلبورگ نامهاي به نام اتاژنرو هلند 

را ) دیدگر(را در یک سرلوحه و یک عدسی مقعر الطرفین ) نقش گیر(لیپرشاي یک عدسی محدب الطرفین . شرح داد

فلورن به لیپرشاي انعام  900قانونگزاران ارزش نظامی این اختراع را دریافتند و مبلغ . در سر نزدیکتر آن گذاشته بود

  . هار داشت که مستقال ابزار مشابهی ساخته استدر هفدهم اکتبر، هلندي دیگري به نام پاکوبوس متیوس اظ. دادند

، ساخت که تا سه بعد را بزرگ 1609گالیله پس از شنیدن این اخبار شخصا چند دوربین نجومی در پادوا، در سال 

کپلر اظهار داشت که با عوض کردن  1611در سال . نشان میداد اینها ابزارهایی بودند که باعث شناخت جهان شدند

، ))نقش گیر((و عدسی مقعر به جاي )) دیدگر((گالیله، یعنی با گذاشتن عدسی محدب به جاي  جاي عدسیهاي

، کریستوف شاینر، کشیش یسوعی، دوربین نجومی 1617 1613و بین سالهاي  ;نتیجه بهتري میتوان به دست آورد

  . بهتري بر طبق این طرح ساخت

ن سوم ق م، یا قبل از این تاریخ، با آنها آشنا بود، گالیله در این ضمن، بر اساس اصولی که هرون اسکندرانی در قر

وي سر باز یک لوله شیشهاي را، که در سر دیگر آن یک حباب شیشهاي خالی ). 1603حد (دماسنجی اختراع کرد 

بود، در ظرف آبی گذاشت و آن را با دست خود گرم کرد هنگامی که دست خود را برداشت، حباب خنک شد و آب 

یکی از شاگردان گالیه ). 1613(جووانی ساگردو، دوست گالیله، این لوله را به صد درجه تقسیم کرد. باال آمددر لوله 

به نام اوانجلیستا توریچلی سر یک لوله در از شیشهاي را بست، آن را با جیوه پر کرد، و سر باز آن را در ظرفی پر از 

تنفر طبیعت از ((طبق فیزیک مدرسی، این وضع مربوط به  جیوهاي که در لوله بود به ظرف نریخت ;جیوه فرو برد

وي اظهار داشت که این فشار . توریچلی آن را مربوط به فشار هواي اطراف بر جیوه داخل ظرف دانست. بود)) خال

تجربه صحت گفتار او را ثابت . خارجی میتواند جیوه داخل ظرف را در یک لوله خالی که بدون هوا باشد باال ببرد

از این رو در سال . ، وي نشان داد که به وسیله تغییرات ارتفاع جیوه در لوله میتوان به تغییرات فشار هوا پی بردکرد

. نخستین هواسنج را ساخت، که هنوز ابزار اساسی علم آثار جوي یا کاینات جو به شمار میرود 1643

ي از محاسبه و اندازهگیري و عدد نویسی استمداد دانشمندان، با این ابزارهاي تازه، از ریاضیات براي روشهاي بهتر

اما با در کار آمدن . نپر و بورگی، چنانکه گفتیم، لگاریتم را ساختند و اوترد خط کشی محاسبه را ساخت. کردند

غیاث الدین . طبق معمول، پیشنهادهاي آزمایشی زمینه را فراهم میکردند. سیستم اعشاري قدم بزرگی برداشته شد

 732نسبت محیط دایره را به قطر آن ) ق'. 'ه 832، 1436 'فت(انی، معروف به سمرقندي جمشید کاش

فرانچسکو . دانست، که عددي اعشاري است و در آن از فاصله به جاي ممیز استفاده شده است 1415926535898

به نام اعشار شرح سیمون ستوینوس روش جدید را در رسالهاي بسیار مهم . پلوس، اهل نیس، از ممیز استفاده کرد

ثابت کند که چگونه ممکن است هر گونه محاسبهاي را با اعداد صحیح و ((و در آن نوشت که میتواند ) 1585(داد 

از عقاید او درباره طول، حجم، و پول استفاده ) غیر از انگلستان(در سیستم متریک در اروپا .)) بدون کسر انجام داد

است، از عقاید ریاضی بابلیها ) شصت تایی(تقسیمات آنها بر مبناي شمار ستینی  اما در دایره و ساعت، که ;شده است

فرانسوا ویت پاریسی، . رسالهاي کالسیک درباره قطوع مخروطی انتشار داد 1639ژرار دزارگ در سال . ایم مدد گرفته

دکارت . هندسه به کار بردبا استعمال حروف به جاي معلوم و مجهول، جبر را احیا کرد و پیش از دکارت جبر را در 

بدین (در یک لحظه الهامبخش اظهار داشت که اعداد و معادالت را میتوان با اشکال هندسی و بالعکس نشان داد 

، و بدین وسیله )ترتیب، بیارزش شدن تدریجی پول را در طی زمان میتوان به عنوان یک نمودار آماري ثابت کرد
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اظهار داشت که از یک معادله جبري، معرف یک شکل هندسی، نتایجی  همچنین ;هندسه تحلیلی را بنیاد نهاد

از این رو، از جبر میتوان براي حل مسائل هندسی استفاده  ;جبري میتوان گرفت که از لحاظ هندسی درست باشند

دکارت از کشفیات خود چنان مشعوف شد که پنداشت اهمیت هندسه او نسبت به هندسه پیشینیان مانند . کرد

توسط کاوالیري )) اصل قسمت ناپذیرها((هندسه تحلیلی او، تقریر . ت سیسرون نسبت به الفباي کودکان استفصاح

توسط روبروال، توریچلی، و خودش زمینه را )) تربیع چرخزاد((به طور تقریب توسط کپلر، و )) تربیع دایره((، )1629(

. نیتز فراهم ساختبراي کشف حساب دیفرانسیل و انتگرال به وسیله نیوتن و الیب

کپلر عقیده داشت که فکر هرگاه قلمرو کمیت . در این هنگام، ریاضیات هدف و ابزار الزم دانشمندان به شمار میرفت

در این کتاب )). فلسفه، به معنی فلسفه طبیعی یا علم((به گفته گالیله، . را ترك کند، گرفتار تاریکی و تردید میشود

اما آن را نمیتوان فهمید، مگر آنکه نخست زبان را بیاموزیم . ا باز است، نوشته شده استبزرگ، که پیوسته در برابر م

دکارت و اسپینوزا مایل بودند که ما بعدالطبیعه . این کتاب به زبان ریاضیات نوشته شده است. و کلمات آن را بخوانیم

  . را به صورت ریاضی در آورند

از قید ارسطو رهایی یافت، از ما بعدالطبیعه به . یعنی فلسفه نجات داددر این هنگام علم خود را از جفت مادرش، 

این . طبیعت پرداخت، روشهاي متمایزي از خود به وجود آورد، و به مصرف اصالح زندگی بشر در روي زمین رسید

متکی ، یعنی به خرد فارغ از تجربه و آزمایش، ))خرد محض ((نهضت با مرکز عصر خرد پیوستگی داشت، ولی به 

در این زمان، خرد، همچنین سنت و منابع موثق، با مطالعه و . غالبا چنین استداللی با موهومات آمیخته بود. نبود

میگفت، عالمان فقط آن قسمت را )) منطق((و بر خالف آنچه  ;ضبط حقایق معمولی، تحت رسیدگی قرار میگرفت

  .یاضی قابل بیان، و از لحاظ آزمایش قابل اثبات باشدمیپذیرفتند که از لحاظ کمی قابل اندازهگیري، از لحاظ ر

IV - علم و ماده  

ریاضیات و فیزیک در قرن هفدهم، شیمی در قرن هجدهم، : در طی تاریخ جدید، علوم به طرز منطقی پیش رفت

ما در فیزیک این دوره گالیله مقامی ارجمند دارد، ا. زیست شناسی در قرن نوزدهم، و روانشناسی در قرن بیستم

ستوینوس در تدوین قوانین قرقره واهرم کوشید و مطالعات با ارزشی درباره . دانشمندان دیگري نیز شایسته ذکرند

، پیش از 1690فشار آب، مرکز ثقل، متوازي االضالع نیروها، و سطح مورب انجام داد و در دلفت، در حدود سال 

با سنگینی متفاوت از )) مشابه((ین، هنگامی که دوشی آزمایش گالیله در پیزا، نشان داد که، برخالف عقیده دیر

جسمی که از ((دکارت اصل جبر را اعالم داشت، و آن اینکه . ارتفاعی رها میشوند، در یک زمان به زمین میافتند

وي به اتفاق گاسندي نظریه .)) تاثیر نیروي خارجی برکنار باشد یا ساکن است، یا حرکت متشابه مستقیم الخط دارد

کولی حرارت را پیش بینی کرد، گذشته از این، رساله شهابهاي او اگر چه متکی بر اصل کیهانشناخت است، که مول

از مطالعه درباره ) 1642(توریچلی . امروزه مورد قبول نیست، در پیشرفت علم آثار جوي تاثیري بسزا داشته است

ي یکنواخت کنندهاي هستند که در نتیجه اختالفات به عقیده او بادها جریانها ;فشار جوي به مکانیک بادها پرداخت

گاسندي کشیش، که در همه علمها دست داشت، آزمایشهایی براي . محلی در جرم مخصوص هوا به وجود میآیند

یکی از دوستان او، که . متر در ثانیه دانست 9,448اندازه گرفتن سرعت صوت انجام داد و در نتیجه سرعت آن را 

متر در ثانیه  6,420رسن نام داشت، این آزمایش را تکرار کرد و گزارش داد که سرعت صوت راهب بود و مارن م

همه صداهاي فرعی را که از یک زه لرزنده به وجود  1636مرسن در سال . متر نزدیکتر است 331است، که به رقم 

. آیند اندازه گرفت می

و انکسار نور بود، مخصوصا به طرزي که در رنگین تحقیق در نور شناخت بیشتر درباره مسائل مربوط به انعکاس 

، مارکو آنتونیو د دومینیس، اسقف اعظم سپاالتو، رسالهاي منتشر 1591در حدود سال . کمان دیده میشود
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ناشی از دو ) تنها رنگین کمان مرئی استکه عموما (و در آن توضیح داد که تشکیل رنگین کمان اولیه ) 1611(کرد

کمانی از رنگها، بترتیب معکوس، که (انکسار و یک انعکاس نور در قطرات آب موجود در ابر، و رنگین کمان ثانوي 

 1611در سال . ناشی از دو انکسار و دو انعکاس نور است) گاهی به طور ضعیف در خارج از رنگین کمان دیده میشود

ده سال بعد، . د تحت عنوان دیوپتریس انکسار نور به وسیله عدسیها را مورد مطالعه قرار دادکپلر در کتاب خو

ویلبرورد سنل، اهل لیدن، قوانین انکسار را با دقتی به دست داد که حساب دقیقتر عمل عدسیها بر روي نور و ایجاد 

هاي  مورد محاسبه مکانیکی زاویه دکارت این قوانین را در. میکروسکوپها و دوربینهاي نجومی را ممکن ساخت

  . علت ترتیب رنگها تا زمان نیوتون مجهول ماند. تشعشع در رنگین کمان به کار برد

فامیانوس سترادا، از . بحث بسیار مهم گیلبرت درباره مغناطیس زمین یک سلسله فرضیه و آزمایش به وجود آورد

طرز عمل . که دو نفر میتوانند از دور با یکدیگر مخابره کنندفرقه یسوعی، امکان تلگراف را گوشزد کرد، بدین ترتیب 

این است که باید از میل طبیعی دو سوزن مغناطیسی، که همزمان با یکدیگر متوجه یک حرف الفبا میشوند، استفاده 

). 1629(براي نخستین بار از دفع الکتریکی سخن به میان آورد ) 1629(یسوعی دیگري به نام نیکولو کابئو . کرد

، طریقه )1641(شخص سومی از همان فرقه، به نام آتانازیوس کرشر، در کتاب خود تحت عنوان مغناطیس 

اندازهگیري مغناطیس را شرح داد، بدین معنی که آهنربایی را از یک کفه ترازو آویزان کرد و در کفه دیگر براي 

خوردن ذراتی میدانست که به عقیده او از حلقه دکارت مغناطیس را ناشی از به هم . هایی آویخت تعادل ترازو وزنه

  . بزرگی که جهان از آن به وجود آمده است خارج میشوند

هنوز مورد توجه  میرفت،کیمیاگري، مخصوصا به عنوان وسیلهاي که توسط پادشاهان براي بیارزش کردن پول به کار 

پراطور رودولف دوم، امیران برگزیننده ساکس، براندنبورگ، و پاالتینا، دوك برونسویک، و الندگراف هسن، ام. بود

بر اثر این آزمایشها، بر اثر نیازمندیهاي فلزکاران . همگی عدهاي کیمیاگر براي ساختن طال و نقره استخدام میکردند

اندرئاس لیباویوس . یمیایی، علم شیمی تکامل یافتو رنگرزان، و بر اثر اهمیت دادن پاراسلسوس به داروهاي ش

کتاب او تحت عنوان دفاع از تبدیل کننده عناصر کیمیا به منزله ادامه تجسس دیرین بود . نماینده این تحول است

وي کلرور قلع را کشف . نخستین رساله اصولی درباره شیمی علمی بود) 1597(کتاب دیگرش به نام کیمیا ). 1604(

تین کسی بود که سولفات آمونیوم را ساخت، و از نخستین کسانی بود که انتقال خون را به منزله درمان کرد، نخس

یان پاتیستافان هلمونت، مرد متمولی که . آزمایشگاه او در کوبورگ از عجایب این شهر به شمار میرفت. مفید دانست

تشخیص گاز از هوا و تجزیه ترکیب و انواع آن، از  عمر خود را وقف علم و خدمت به بینوایان از لحاظ پزشکی کرد، با

وي در رشته مخصوص خود . هم او بود که کلمه شیمی را از کلمه یونانی خائوس اقتباس کرد. بنیانگذاران شیمی شد

همچنین . اکتشافات بسیاري، از گازهاي قابل انفجار باروت گرفته تا امکان اشتعال پذیري باد انسانی، به عمل آورد

یوهان گالوبر سولفات دوسود بلوري را . عمال قلیا را براي معالجه ترشی بیش از اندازه دستگاه گوارش توصیه کرداست

هم او . هنوز به عنوان مسهل به کار میرود)) نمک گالوبر((دانست، و )) دارویی عالی براي استعمال داخلی و خارجی((

. دو هم هلمونت براي سرگرمی خود به کیمیاگري پرداختن

. در پیش بردن محصوالت صنعتی و افزایش کشتگان جنگ سهم بسزایی داشتند)) علوم طبیعی((همه این 

متخصصان فن اطالعاتی را که درباره حرکت و فشار به دست آورده بودند در مورد مایعات و گازها، ترکیب نیروها، 

از باروت براي منفجر کردن معدنها استفاده کردند . ندها، و تصفیه فلزها به کار برد ، مسیر پرتابه)پاندول(قوانین آونگ 

، سیمون شتور تفنت روشی براي تهیه زغال کک کشف کرد، بدین ترتیب که زغال سنگ را 1612در سال ). 1613(

زیرا اشیاي ناخالص زغال (این کک، که در فلز کاري به مصرف میرسید . حرارت داد تا آن را از عناصر فرار جدا کند

  . ، جاي زغال چوب را گرفت از نابودي جنگلها جلوگیري کرد)تاثیر دارنددر آهن 
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با پیشرفت . ساختن شیشه با بهاي کمتري انجام گرفت، و از این رو جامهاي پنجره در این زمان متداول شدند

ون این اختراعات کمتر به سبب تحقیقات دانشمندان، و بیشتر مره. صنعت، اختراعات مکانیکی افزایش یافتند

از این روست که اول بار خبر ساخت دستگاه خراطی را . صنعتگرانی بودند که میخواستند در وقت صرفهجویی کنند

 1636، ماشین خرمنکوبی و قلم خودنویس را در 1597، صحنه گردان در 1589، دستگاه کشبافی در 1578در سال 

دیدیم که چگونه دومنیکو فونتانا، . خور تمجیدند مهندسان کارهاي مهمی انجام میدادند که حتی امروزه در.میشنویم

ستوینوس، با . کالیگوال در میدان سان پیترو، غوغایی در رم برپا کرد) ستون هرمی شکل سنگی(با کار گذاشتن مسله 

عنوان مهندس در خدمت موریس ناسویی، نوعی دریچه براي نظارت بر سدها، که محافظ جمهوري هلند بودند، به 

و با پمپهاي پیچیده آب را روي برجها باال میبردند تا به  ;با دمهاي عظیم، معدنها را تهویه میکردند .وجود آورد

بر روي چوب بست، پلهایی بر اساس . ها و آبنماها در شهرهایی مانند آوگسبورگ، پاریس، و لندن آب برسانند خانه

  . نخواهد شد خراب. این اصل هندسی میساختند که مثلث، بدون تغییر طول یک ضلع

جرونیمو کاردان، جامباتیستا دالپورتا، . ، یک زیر دریایی مسافت سه کیلومتر را زیر رودخانه تمز پیمود1624در سال 

ماشینی را براي باال بردن آب به  1615کوس در سال  ;و سالومون دوکوس فرضیه ماشین بخار را به وجود آوردند

  . توسیله نیروي قابل انبساط بخار عرضه داش

بررسی زمین معدن شناسی نام . دانش زمین شناسی هنوز به وجود نیامده بود، حتی سخنی از آن در میان نبود

داشت، و به خاطر احترام به ماجراي آفرینش، منقول در کتاب مقدس، کسی جرئت نمیکرد در مورد آفرینش گیتی 

ها بقایاي سنگ شده  ریه پیشینیان را که سنگوارهبرنارپالیسی بدعتگذار شناخته شد، زیرا این نظ. فرضیهاي بیاورد

دکارت بجرئت اظهار داشت که سیارات، شامل زمین، روزگاري مانند . موجودات مردهاند دوباره ذکر کرده بود

هاي مشتعلی بودهاند، و بتدریج که زمین خنک شد، جرمی از مایعات و اجسام بر روي آتش مرکزي به  خورشید توده

  . ها شدند هاي آتشفشان و زمینلرزه هاي آب گرم کوه هاي حاصل از آن باعث چشمهوجود آمد و بخار

به همان نسبت که مبلغان مذهبی، جهانگردان و بازرگانان براي تعمیم مذهب، افزایش دانش، و باال بردن مقدار 

فات پرداختند و دریانوردان اسپانیایی در دریاهاي جنوب به اکتشا. فروش میکوشیدند، جغرافیا تکامل مییافت

ها از آن رو به این اسم نامیده شدند که  این جزیره. گودالکانال و سایر جزایر سلیمان را کشف کردند[ جزیره]

 1588پچوپائس، یکی از مبلغان پرتغالی که در سال . هاي سلیمان را در آنجا بیابند دریانوردان انتظار داشتند گنجینه

دیدن کرد و نشان داد که طغیانهاي متناوب رود نیل مربوط به فصل ) آبی(ق در حبشه اسیر شده بود، از نیل ازر

ویلم یانسون ظاهرا نخستین فرد اروپایی بود که . و بدین ترتیب معمایی دیرینه را حل کرد. بارانی مرتفعات حبشهاند

). 1643(کشف کرد ، و جزایر، فیجی را )1642(، و آبل تاسمان زلند جدید، تاسمانی )1606(به استرالیا رسید 

اما اطالعات درباره این سرزمینها و چین به طور کلی به وسیله . پیشهوران هلندي وارد سیام، برمه، و هندوچین شدند

ساموئل شامپلن، به دستور لویی چهاردهم پادشاه فرانسه، در ساحل نووا سکوتیا . مبلغان یسوعی تهیه شدند

ریق رودخانه سن لوران تا حدود مونتر آل پیش رفت، شهر کبک را بنیان به اکتشاف پرداخت، از ط) اسکاتلند جدید(

. نهاد، و نقشه دریاچهاي را که به نام او مشهور است کشید

در لوون به تحصیل ) گرهارد کومر(گراردوس مرکاتور . نقشه سازان میکوشیدند که از جهانگردان زیاد عقب نمانند

به جرم  1544وي در سال . هاي آسمانی باز کرد ي، ابزارهاي علمی، و کرهپرداخت و در آنجا دکانی براي نقشه ساز

با وجود این صالح در آن دانست که . عقاید بدعت آمیز دستگیر شد و آزارها دید، اما از عواقب وخیم آن نجات یافت

ن هشتاد و دو وي ضم). 1559(و در آنجا نقشه ساز دوك دو یولیش کلیوز شد  ;دعوت دانشگاه دوسبورگ را بپذیرد

 اوکتاب مشهور . سال عمر خود به طرزي خستگی ناپذیر کوشید که نقشه فالندر، لورن، اروپا، و زمین را بکشد
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را با یکدیگر  را معمول ساخت که دریانوردي را تسهیل کرد، بدین معنی که همه نصف النهارها)) هاي مرکاتور نقشه((

شروع  1585در سال . موازي، و همه مدارات را با خطوط مستقیم، و هر دو دسته خط را عمود به یکدیگر نشان داد

، پنجاه نقشه منطقهاي را با درستی و دقت )این کلمه به وسیله او معمول شد(به انتشار اطلس بزرگ خود کرد 

دوست او به نام . رتی که در آن هنگام شناخته بود، شرح دادبیسابقهاي منتشر ساخت، و سراسر زمین را، به صو

این دو نفر جغرافیا را از انقیاد هزار ). 1570آنورس (با او به رقابت پرداخت  کاملیآبراهام اورتلیوس با انتشار کتاب 

به سبب خدمات این مردان بود که هلند تقریبا . ورت جدید درآوردندساله بطلمیوس رها ساختند و آن را به ص

  . انحصار نقشهسازي را تا یک قرن حفظ کرد

V -  علم و زندگی  

گیاه شناسی، در نتیجه مطالعات پزشکی درباره گیاهان . هنوز دو قرن به دوره عظمت زیست شناسی باقی مانده بود

، وانیل، وریوند )گنه گنه(مبلغان یسوعی پوست درخت پرو . دریج ترقی کرددارویی و ورود گیاهان خارجی به اروپا، بت

، سیب زمینی از پرو به اسپانیا آورده شد و از آنجا به 1560در حدود سال . را با خود آوردند) ساقه برگ ریواس(

در اروپا کشت شده بودند پروسپروآلپینی، استاد گیاهشناسی در پادوا، پنجاه گیاه خارجی را که . سراسر اروپا راه یافت

 ;وي از مطالعات خود درباره درخت خرما به این نتیجه رسید که گیاهان نیز از راه جنسی تکثیر مییابند. شرح داد

درخمت خرماي ماده ثمر ((آلپینی عقیده داشت که . این نظریه را تئوفراستوس در قرن سوم ق م شرح داده بود

تان نر و ماده را در هم ریزند، یا آنکه طبق معمول گردهاي را که در غالف نر یا هاي درخ نخواهد داد، مگر آنکه شاخه

اما . لینایوس بعدا گیاهان را بر اساس روش توالد و تناسل آنها رده بندي کرد.)) گل نر است روي گلهاي ماده بپاشند

د گیاه را به طور اصولی و بر اساس آندرئاچزالپینو، اهل فلورانس، براي نخستین بار هزار و پانص) 1583(در این ضمن 

شش هزار گیاه را پیش از  )1623(گاسپاربوئن، اهل بال، در کتاب عظیم خود . هاي آنها رده بندي کرد ها و میوه دانه

وشتن کتاب جدول جهان گیاهی گذرانید، بوئن مدت چهل سال را به ن. لینایوس از حیث جنس و نوع رده بندي کرد

. این کتاب مدت سه قرن به منزله متن درسی بود. و یک سال پیش از انتشار آن درگذشت

هاي خصوصی پزشکان در این هنگام به صورت باغهاي گیاهشناسی درآمدند، و )مجموعه گیاهان خشک(هرباریوم 

 1543قدیمیترین آنها، که در پیزا در . نه آنها را تقبل کردندها یا دولتها براي استفاده مردم پرداخت هزی دانشگاه

، و سپس در بولونیا، کاسل، الیدن، الیپزیگ، 1560در زوریخ در سال  ;تاسیس شد، تحت نظارت چزالپینو قرار داشت

غ معروف گی دو ال بروس، پزشک لویی سیزدهم، با. برسالو، بال،هایدلبرگ، و آکسفورد، از این گونه باغها ساخته شد

حد (باغ وحشهاي بسیار براي سرگرمی مردم در چین . به وجود آورد 1635گیاهان دارویی را در پاریس در سال 

نوع جدید آن در درسدن در . ساخته شده بودند) 1450حد (، در روم قدیم و در مکزیک در دوره آزتک )ق م 1100

  . و در ورساي در زمان لویی سیزدهم به وجود آمد 1554سال 

در سال . جانورشناسی کمتر از گیاهشناسی مورد توجه بود، زیرا، جز در پزشکی خرافاتی، مصرف عالج بخشی نداشت

، اولیس آلدروواندي شروع به انتشار سیزده جلد بزرگ درباره تاریخ طبیعی کرد، ولی پس از چاپ شش جلد 1599

پس از این اثر، . هاي او و به خرج ملی چاپ کرد شتهسناي بولونیا هفت جلد باقیمانده را از روي دستنو ;آن درگذشت

آتانازیوس کیرشر، عالمه یسوعی، بافت شناسی را با کتاب . انتشار یافت) 17491804(تنها تاریخی طبیعی بوفون 

ا شرح داد که آنها را با میکروسکوپ خود در مواد ریزي ر)) کرمهاي((وي در این کتاب . رایج ساخت )1646(خود 

عقیده به تولید خود به خود موجودات زنده از گوشت گندیده یا حتی از لجن هنوز رایج بود، و هاروي . فاسد دیده بود

ناسی از آن لحاظ ترقی نکرد که فقده عده معدودي از جانورش. رد کرد )1651(پس از چندي آن را در کتاب خود 

گالیله در نامهاي خطاب به مهیندوك توسکان چنین  1632اما در سال . متفکران جانوران را نیاکان بشر میدانستند
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اختالف میان بشر و سایر جانوران اگرچه بسیار زیاد است، بدرستی میتوان گفت که از اختالف میان خود : ((نوشت

فکر مردم در دوره جدید بتدریج به مرحلهاي میرسید که دو هزار سال پیش یونانیان به آن .)) بشر بیشتر نیست افراد

عدهاي مانند هوخو گروتیوس هنوز با . تشریح، پس از زحمات وسالیوس در این راه، متوقف مانده بود. رسیده بودند

بیشمار، که انعکاس آنها را در هنر هلندیها میبینیم،  ))درسهاي تشریح((کالبد شکافی جسدها مخالفت میکردند، ولی 

در اینجا، همچنین در جراحی، نام بزرگی یعنی . نشان میدهند که این عمل مورد قبول مردم قرار گرفته بود

در روزگار استادي او در . آکواپندنته به چشم میخورد که شاگرد فالوپیوس و استاد هاروي بود/جیروالمو فابریتسیو د

شگاه پادوا، سالن تشریح بزرگی در آنجا ساخته شد که تنها ساختمانی است که هنوز از آن عصر به طور کامل باقی دان

هاي سیاهرگها توسط او، و مطالعاتش درباره تاثیر شریان بندها، باعث شد که هاروي بتواند  کشف دریچه. مانده است

این دانشمند کشف کرد . یه گاسپارو آسلی افزایش یافتاطالع بر گردش مایعات بدن بوس. گردش خون را نشان دهد

در حقیقت آسلی، علی رغم نام خود . که رگهاي لنفی، کیلوس را، که شبیه شیر است از روده کوچک بیرون میبرند

آندرئاچزالپینو این فرضیه مهم را . هاروي شرح دادجریان خون را شش سال پیش از انتشار فرضیه ) ))کوچکخر (((

او هنوز این عقیده قدیمی را داشت که قسمتی از خون از  ;، نیم قرن پیش از هاروي، تفسیر کرده بود1571در سال 

در صدها . طریق جدار قلب میگذرد، اما بهتر از هاروي بیان کرد که چگونه خون از سرخرگها به سیاهرگها راه مییابد

  . هه، عالیترین لشکرها در بزرگترین نبردها پیش میرفتندجب

VI - علم و تندرستی  

در آن جنگ که به خاطر فتح دانش برپا میشود، نبرد مهم میان مرگ و زندگی صورت میگیرد، نبردي که در آن 

، در پزشکان و بیمارستانها. مساعی فردي همیشه شکست میخوردند و کوشش جمعی به طور معمول پیروز میشود

ناپاکی افراد، کثافت اجتماعی، زندانهاي زیان آور، : مبارزه علیه بیماري و رنج، دشمنان انسانی بسیاري داشتهاند

، معالجه کنندگان فتق، آب کنندگان سنگهاي بدن، ))دانشمند((پزشکان نیرنگباز با داروهاي سحرآمیز، رازوران 

این بیماریهاي تازه با درمانهاي تازه مسابقه  ;شناسان تفننیمعالجه کنندگان آب مروارید، دندانکشان، و ادرار 

فالوپیوس غالفی کتانی . برص از میان رفته بود و اختراعات حفاظی باعث کم شدن سیفیلیس شده بودند. میدادند

این وسیله پس از چندي به عنوان ضد آبستنی استعمال شد و به . براي جلوگیري از این بیماري اختراع کرده بود

، )اسقربوط(اما بیماریهاي واگیردار تیفوس، تیفوئید، ماالریا، اسکوربوت . ها به فروش رفت وسیله سلمانیها و دالله

رقمهایی که شاید . انفوالنزا، آبله، و اسهال خونی در چندین کشور اروپایی، مخصوصا آلمان، در این دوره دیده شدند

، در 15631564هار هزار نفر در نتیجه ابتال به دمل، بین سالهاي اغراقآمیز باشند نشان میدهند که در شهر بال چ

در روستوك  ;تلف شدند 1564بیست و پنج درصد از اهالی فرایبورگ ایم برایسگاو بر اثر طاعون در سال  ;گذشتند

ونسویک شش ، در هانوور چهار هزار نفر، و در بر1565نه هزار نفر، در فرانکفورت ان در اودر پنج هزار نفر، در سال 

اهالی وحشتزده بعضی از بیماریها را ناشی از مسمویتهاي . نیز در نتیجه طاعون از میان رفتند 1566هزار نفر در سال 

، 1604در سال . اعدام شدند)) سمپاشی((در فرانکنشتاین، واقع در سیلزي، هفده نفر به اتهام . عمومی میدانستند

ام ماین شدید شد که براي دفن مردگان به اندازه کافی آدم به دست نمی  طاعون خیارکی به اندازهاي در فرانکفورت

اینها اغراقگوییهاي محسوسی هستند، اما در منابع موثق آمده است که در یک مورد طاعون خیارکی در ایتالیا، . آمد

و نیز تلف  در حدود پانصد هزار نفر در جمهوري((، هشتاد و شش هزار نفر در میالن و 16291631بین سالهاي 

.)) در حدود یک میلیون نفر در شمال ایتالیا بر اثر ابتال به طاعون درگذشتند 16301631بین سالهاي . ... شدند

دو پنجم . زایمان، در نتیجه بیهودگی مکرر آن، بیشتر دردآور شد. باروري زنان بزحمت جلو کاردانی مرگ را میگرفت

  . ها زیاد و جمعیتها کم بودند افراد خانواده. ردندهمه کودکان پیش از رسیدن به دو سالگی میم



۴۵٨۶

تعلیمات پزشکی به صورت جدیتري درمیآمدند اگر چه هنوز . بهداشت عمومی بهتر شد و بیمارستانها افزایش یافت

هاي پزشکی وجود داشتند، و  در پادوا، بال لیدن، مونپلیه، و پاریس دانشکده: طبابت بدون درجه علمی معمول بود

هاي بسیار،  سانکتوریوس مدت سیسال، با تجربه. آوردند یان از همه کشورهاي اروپایی به سوي آنها روي میدانشجو

کوشید که فرایندهاي فیزیولوژیکی را به صورت اندازه گیري کمی درآورد، و این خود نمونه مخصوصی از تحقیقات 

وي تغییرات وزن . رابر میز بزرگی انجام داداین دانشمند قسمت اعظم تحقیقات خود را در ب. پزشکی صبورانه است

خود را که ناشی از دخول و خروج مایعات و مواد در بدنش بود ضبط کرد، و حتی مقدار عرق خود را به دست آورد، و 

وي . بدین نتجیه رسید که بدن آدمی روزانه چندین پوند عرق خارج میکند، و آن را نوع بسیار الزمی از دفع دانست

معالجه به وسیله وزغ به صورت ). 1612(پزشکی و یک نبض سنج براي تشخیص بیماریها اختراع کرد  یک دماسنج

بعضی از پزشکان مشهور توصیه میکردند که براي گرفتن و جذب هواي آلوده، که در . معالجه به وسیله زالو درآمد

و آنها را در کیسهاي بدوزند و روي مناطق طاعونزده در اطراف شخص یافت میشود، باید تعدادي وزغ را خشک کنند 

پس از حجامت و استعمال زالو، مقدار زیادي آب به بیمار میدادند و تصور میکردند که قسمتی از این . سینه بیاویزند

یکی ناشی از تعلیمات : براي معالجه بیماران دو مکتب وجود داشت. آب به صورت خون تازه سالم درخواهد آمد

دیگري مبنی بر عقیده پاراسلسوس بود که هلمونت آن را  ;مه مراحل بدنی مکانیکی هستنددکارت بود که میگفت ه

معالجه با آبهاي معدنی . تکمیل کرده بود و بر این اساس قرار داشت که هر گونه عمل فیزیولوژیکی، شیمیایی است

در ایتالیا و در کنار راین، بیماران ، و چندین محل دیگر )فرانسه(، پلونبیر)هلند(، سپا)انگلستان(در باث . معمول بود

داروهاي تازه، . چنانکه دیدیم، مونتنی این آبها را آزموده بود و ضمن سفر سنگ میانداخت. آب معدنی مینوشیدند

در کتاب . به اروپا آورده شدند) 1632(و گنه گنه ) 1625(، ایپکا )1603حد (، سرمه )1580حد (مانند سنبل الطیب 

مونتنی از داروهاي . در لندن انتشار یافت، هزار و نهصد و شصت دارو ذکر شده بود 1618در فارما کوپهاي که 

:مخصوصی که چند تن از پزشکان به بیماران صبور تجویز میکردند نام میبرد

پاي چپ سنگ پشت، ادرار مارمولک، مدفوع فیل، جگر موش کور زیرزمینی، خون بال راست کبوتر سفید، و براي ما 

و سایر چیزهاي نادان فریبی که بیشتر شبیه جادوگري و  ;مدفوع خشک و ساییده موش صحرایی... داریم  که سنگ

  . طلسم است تا علم جدي

بیش از چنین چیزهاي لذیذي بسیار گران بودند، و مردم در قرن هفدهم از پولی که داروفروشان مطالبه میکردند 

در این زمان . نیها بود و تقریبا همیشه به دندانکشی میانجامیددندانسازي کار سلما. نسخه پزشک شکایت داشتند

شامل پزشکان ماهري بودند مانند آمبروازپاره، فرانسوا روسه که عمل سزارین را احیا کرد، و )) سلمانیهاي جراح((

سبب دانشمندان علم اخالق او را به . گاسپارو تاگلیا کوتتسی متخصص در جراحی پالستیک گوش و دهان و بینی

از این رو مردم جسدش را از زمین وقف شدهاي بیرون کشیدند و آن را در . دخالتش در کار خداوند محکوم کردند

، نخستین کسی بود که توصیه کرد عضو ))پدر جراحی آلمانی((ویلهلم فابري، . جاي غیر مقدسی به خاك سپردند

). 1628(ترین شرح انتقال خون را به دست دادباالي محل زخم را قطع کنند، و جووانی کوله اهل پادوا قدیمی

بیماران، چنانکه در هر زمانی مرسوم بوده است، نمیخواستند حق الزحمه پزشکان را بپردازند، بازیگران نمایشهاي 

هاي آن زمان را  اگر هجویه. خندهدار جامه بلند، کفش قرمز، و ابهت آنان را در کنار بستر بیمار مسخره میکردند

اما هنگامی که تابلو درس . ه باشیم، موقعیت اجتماعی پزشکان باالتر از موقعیت آموزگاران نبوده استقبول داشت

تشریح اثر رامبران را مالحظه میکنیم، میبینیم که پزشکان در جامعه مقامی محترم دارند و حتی میتوانند براي 

فیلسوف آن دوره، که مانند همه ما در فکر دکارت، بزرگترین . شرکت در تصویر بزرگی پول نسبتا زیادي بپردازند

آینده بهتري براي بشر بود، این را مربوط به اصالح اخالق بشر میدانست، و پزشکی را به احتمال قوي عامل اساسی 
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حتی فکر به اندازهاي مربوط به طبیعت و وضع اندامهاي بدن است که اگر امکان : ((وي میگوید. این انقالب میشمرد

به عقیده من باید آن را در ... روشهاي بیابیم که بدان وسیله بشر به طور کلی عاقلتر و با کفایتتر بشودداشته باشد 

.))علم پزشکی جستجو کنیم

VII - از کوپرنیک تاکپلر  

و قسمت اساسی . نجوم را در مرحله آخر مورد بررسی قرار میدهیم، زیرا قهرمانان آن در پایان این دوره ظاهر میشوند

همان کلیسایی که گالیله را خاموش کرد زمینه را براي اقدام مهمی در نجوم . دهند بحث ما را تشکیل میموضوع 

ق م در  46سوسیگنس در اصالحی که بر طبق دستور قیصر در سال . جدید فراهم ساخت، و آن اصالح تقویم بود

، 1577بنابراین، در حدود سال . ب کرده بودتقویم به عمل آورده بود، سال را یازده دقیقه و چهارده ثانیه بیشتر حسا

تقویم یولیانی قریب دوازده روز از هر فصلی عقبتر بود، و جشنهاي کلیسایی با فصلهایی که مورد نظر بودند دیگر 

هاي کلمنس ششم، سیکستوس  در دوره(چندین بار اقداماتی براي اصالح تقویم صورت گرفت . تناسب نداشتند

در سال . ا به سبب مخالفت مردم و عدم اطالعات نجومی الزم، اشکاالتی به میان آمده بود، ام)چهارم، و لئودهم

پاپ آن را به . تقویمی را که به وسیله لویجی جیلیو اصالح شده بود به گرگوریوس سیزدهم تقدیم کردند 1576

اهل باویر که در ریاضیات هیتی از عالمان دین، حقوقدانان، و دانشمندان، شامل کریستوفرکالویوس، کشیش یسوعی 

براي جلب موافقت امیران و اسقفها، مذاکرات . طرح نهایی ظاهرا کار او بود. و ستاره شناسی شهرت داشت، سپرد

در بیست و چهارم . ولی آنها بدان کار اعتراض کردند، و کلیساهاي شرقی آن را نپذیرفتند. مفصلی صورت گرفت

را امضا کرد و به موجب آن تقویم گرگوري را در کشورهاي کاتولیک  ، گرگوریوس سیزدهم فرمانی1582فوریه 

ده روز حذف شود  1582مرسوم ساخت، به منظور تساوي تقویم قدیم با واقعیتهاي نجومی، قرار شد که در اکتبر 

پیچیدهاي و براي محاسبه ربح و سایر روابط بازرگانی، ترتیبات ) اکتبر تلقی کنند 15اکتبر را  4یعنی روز بعد از (

همچنین قرار شد، براي جبران اشتباه در تقویم یولیانی، تنها سنواتی داراي بیست و نه روز در فوریه باشند . داده شود

در فرانکفورت آم ماین و مردم . ملتهاي پروتستان با این تغییر موافق نبودند .باشندکه به عدد چهار صد قابل تقسیم 

حتی مونتنی، که به دنیا عالقه زیادي . بریستول، به خیال اینکه پاپ میخواهد ده روز از آنها بدزدد، آشوب به پا کردند

پنهان شدن یا کم شدن ده روز، که پاپ اخیرا موجب آن بوده است، به اندازهاي : ((داشت، شکایت کنان میگفت

دیگر  3333اما بتدریج، تقویم جدید، که تا .)) به سختی میتوانم به حال اول بازگردم باعث ناراحتی من شده است که

، و 1753، سوئد در 1752، انگلستان در 1700ایاالت آلمانی در سال : احتیاج به اصالح نداشت، مورد قبول واقع شد

در ایتالیا امکان داشت که . تاخیر مشابهی در قبول اصول نجوم کوپرنیکی روي داد .ذیرفتندپآن را  1918روسیه در 

جوردانوبرونو از آن دفاع میکرد، و . این اصول را به عنوان یک فرضیه و نه حقیقتی مسلم، بررسی کنند و بیاموزند

. ود را مرکز و هدف همه چیزها بدانندکامپانال تعجب کنان میگفت که شاید ساکنان سیارات دیگر، مانند آدمیان، خ

بیکن و بودن نیز آن را . به طور کلی، عالمان فرقه پروتستان در انکار روش جدید با کاتولیکها هم چشمی میکردند

تیکو ). 1543(عجب آنکه بزرگترین منجم در نیم قرنی که پس از مرگ کوپرنیک گذشت آن را رد کرد. نپذیرفتند

ایالت سکانیا، که در آن هنگام از متصرفات دانمارك بود و اکنون در منتهی الیه جنوبی سوئد در  1546براهه در سال 

یورگن، عم متمول او، که از . پدرش از اعضاي شوراي دولتی دانمارك، و مادرش ندیمه ملکه بود. قرار دارد، تولد یافت

فق کرد، و هر گونه وسیله تربیت را در اختیار آن نداشتن بچه ناراحت بود، او را ربود، پدر و مادرش را با این کار موا

به گفته گاسندي، تیکو هنگامی به نجوم رغبت یافت . تیکو در سیزده سالگی وارد دانشگاه کپنهاك شد. کودك نهاد

وي کسوف را همچنانکه استاد گفته بود مشاهده کرد و از . که استادي وقوع کسوفی را در آینده پیش بینی کرد

سپس نسخهاي از کتاب المجسطی اثر بطلمیوس را . ر به آن گونه پیش بینی بود به شگفتی افتادعلمی که قاد
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خریداري کرد و به اندازهاي در مطالب آن فرو رفت که سایر درسها را از یاد برد و هرگز از نظریه زمین مرکزي، که 

  . در این کتاب در قرن دوم میالدي نوشته شده بود، دست برنداشت

ه سالگی او را به دانشگاه الیپزیگ انتقال دادند، و او در آنجا روزها حقوق میخواند و شبها به مطالعه ستارگان در شانزد

اما تیکو . در این مورد به او اخطار کردند که این روش باعث فرسودگی جسم و اعصاب خواهد شد ;میپرداخت

عمش درگذشت و ثروتی بیکران  1565در سال . نپذیرفت و پولهاي زیادي خود را صرف خرید ابزارهاي نجومی کرد

تیکو، پس از تسویه امور تجاري خود، به ویتنبرگ شتافت تا بیشتر به تحصیل ریاضیات و علوم . به جاي گذاشت

در اینجا قسمتی از بینی خود را در نتیجه . ولی بر اثر طاعون از این شهر گریخت و به روستوك رفت. نجوم بپردازد

براهه . تازهاي از طال و نقره ساخت و تا پایان عمر آن را به کار برد)) درخشان((د، و ناچار بینی دوئل از دست دا

اوقات آسایش خود را به علم احکام نجوم میگذرانید، و روزي مرگ قریب الوقوع سلیمان قانونی، سلطان عثمانی، را 

پس از مسافرتهاي فراوان در آلمان، به . تپیش بینی کرد، ولی با کمال تعجب دریافت که وي پیش از آن مرده اس

و چون ستاره تازهاي در صورت فلکی ذات الکرسی مشاهده کرد،  ;دانمارك بازگشت و خود را با شیمی سرگرم کرد

مشاهدات او درباره این ستاره زودگذر، و شرحی که در نخستین کتاب خود موسوم ). 1572(دوباره به نجوم پرداخت 

د داد، باعث شهرت او در اروپا شد، اما بعضی از بزرگان دانمارك که نویسندگی را نوعی به درباب اختري جدی

ازدواج تیکو با دختري روستایی آنان را بیشتر مبهوت . خودنمایی و مخالف اشرافیت میدانستند به وحشت افتادند

ه شناس مجذوب و ظاهرا وي چنین احساس میکرد که یک کدبانوي ساده بهترین همسر براي یک ستار. ساخت

. است)) بینی طالیی((بهترین زن براي مردي 

در اینجا الندگراف ویلیام چهارم نخستین . براهه، که از نقص ابزارهاي نجومی در کپنهاگ ناراضی بود، به کاسل رفت

، و یوست بورگی ساعتی پاندول دار درست کرده بود که با دقت بی )1561(رصدخانه را با سقف گردان ساخته 

تیکو با شوق و ذوق تازهاي به کپنهاگ بازگشت و . سابقهاي وقت مشاهده ستارگان و حرکات آنها را به دست میداد

واقع در سوند را به او داد و مستمري ) ونوس(پادشاه جزیره ون . فردریک دوم را بر آن داشت که رصدخانهاي بسازد

قلعه (خود قصري با باغ در آنجا ساخت و آن را اورانیبورگ  تیکو با این وسایل و به هزینه. متناسبی برایش معین کرد

نامید، و محلهایی براي سکونت، کتابخانه، آزمایشگاه، چندین رصدخانه، و کارگاهی براي تهیه ابزارهاي خود ) آسمانها

اهدات با وجود این، مش ;بیست و هشت سال به اختراع این وسیله مانده بود ;وي تلسکوپ در اختیار نداشت. ساخت

  . او بودند که باعث شدند کپلر به اکتشافات بسیار مهمی نایل آید

تیکو و شاگردانش ضمن بیست و یک سال اقامت درون اطالعاتی به دست آوردند که تا آن تاریخ از لحاظ وسعت و 

بود  وي چندین سال حرکت ظاهري خورشید را هر روز یادداشت کرده، و از نخستین منجمینی. دقت سابقه نداشت

گذشته از . که انکسار نور و امکان اشتباه کردن رصادها و ابزارها را تذکر داد، از این رو هر رصدي را بارها تکرار میکرد

همچنین، بر اثر تعقیب دقیق ستاره . این، تغییرات حرکت ماه را کشف کرد و آن را به صورت قانون درآورد

امروزه مورد قبول همگان است، و آن اینکه ستارگان دنبالهدار، به ، به نتیجهاي رسید که 1577دنبالهداري در سال 

جاي آنکه در فضاي زمین به وجود آیند، اجسام آسمانی واقعی هستند که در مسیرهاي ثابت و منظمی حرکت 

مانی تیکو هنگامی که فهرستی از هفتصد و هفتاد ستاره انتشار داد و آنها را با دقت بسیار در روي کرهاي آس. میکنند

  . واقع در کتابخانه خود مشخص کرد، به ثبوت رساند که زندگانیش به عبث نگذشته است

اشخاصی که نیابت سلطنت را عهدهدار . پادشاه جدید یازده سال بیش نداشت. فردریک دوم درگذشت 1588در سال 

پس از چندي، کمکهاي . ل کنندرویهاي براهه را تحم بودند، برخالف فردریک، نمیتوانستند غرور، خلق و خو، و زیاده

تیکو از دانمارك بیرون آمد و در قصر بناتک، نزدیک پراگ، به . متوقف شدند 1597مالی تقلیل یافتند و در سال 
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سپس . عنوان مهمان امپراطور رودولف دوم، که از وي انتظار پیشگویی با علم احکام نجوم را داشت، اقامت گزید

و به ) 1600(یوهان کپلر نزد او آمد. ون به آنجا انتقال داد و به فکر یافتن دستیاري افتادابزارها و دفترهاي خود را از 

در همان اوقات که براهه آرزو داشت اطالعات فراهم . طور نامنظم، ولی صادقانه، به استاد سختگیر خود خدمت کرد

وي یازده روز . ز دچار عارضه مثانه شدآورده خود را به صورت فرضیه معقولی در مورد آسمانها در آورد، در کنار می

کسی . افسوس میخورد که کار خود را به پایان نرسانده است) 1601(دیگر در رنج و عذاب گذرانید و در هنگام مرگ 

))آرزومند چیزي جز وقت نبود((که بر سر جسدش نطقی ایراد کرد چنین اظهار داشت که او 

VIII - 1630-1571: کپلر  

گ به سود علم تمام شد، زیرا در آنجا بود که کپلر از مشاهدات او بهره برد و از آنها قوانین مربوط به رفتن تیکو به پرا

اساس علم نجوم جدید بر پایه اقدامات براهه، کپلر، . استنتاج کرد ;سیارات را، که به فرضیه جاذبه نیوتن انجامید

  . نیوتن، و کوپرنیک استوار است

پدرش افسري بود که بارها به جنگ رفته بود و این عمل را . ارت، دیده به جهان گشودکپلر در وایل، نزدیک شتوتگ

ولی کودك . وي، پس از بازگشت، میخانهاي باز کرد، و یوهان در آنجا به کار پرداخت. بر خانه ماندن ترجیح میداد

دوك ووتمبرگ عقیده داشت که او . علیل بود، زیرا آبله دستهایش را فلج کرده و به قوه بینایی او آسیب رسانده بود

در توبینگن، میخائل مستلین، که استاد علم نجوم . کشیش خوبی خواهد شد، و وسایل تربیتش را فراهم ساخت

بطلمیوسی بود، کپلر را در نهان به فرضیه کوپرنیک معتقد ساخت، و آن جوان به اندازهاي به ستارگان عالقه پیدا 

  . کلیسا منصرف شد کرد که از فکر هر گونه خدمت در

گولدن در سال و محل  150کپلر، پس از پایان تحصیل، در مدرسهاي در گراتس، ستیریا، آموزگار شد و، در ازاي 

گذشته از این، قرار شد با انتشار ساالنه یک . اقامت مجانی، به تدریس التینی، معانی و بیان، و ریاضیات پرداخت

در بیست و پنج سالگی با زن بیست و سه سالهاي ازدواج کرد که شوهر . دگولدن نیز دریافت دار 20تقویم نجومی 

این زن دختر خود را ضمن جهیز با خود آورد و کپلر، با . اول خود را به خاك سپرده و از دومی طالق گرفته بود

آیین  یک سال پس از ازدواج، او را مجبور کردند که، به سبب پیروي از. گذشت روزگار، داراي شش فرزند شد

پروتستان، از گراتس خارج شود، زیرا فردیناند، مهیندوك جدید ستیریا، کاتولیک متعصبی بود که به همه روحانیان و 

اسرار کیهان (کپلر، با انتشار میستریوم کوسمو گرافیکوم . آموزگاران پروتستان دستور داد که از ستیریا بیرون بروند

هایی از آن را با امید فراوان نزد  وي نسخه. باعث رنجش نیز شده بود) 1596(و تمجید از روش کوپرنیک ) نگاري

پس از آنکه یک سال در فقر و نومیدي به سر برد، تیکو او را به پراگ دعوت کرد و بدین . براهه و گالیله فرستاد

ذهب اشکاالتی بروز بر سر نان درآوردن و م ;اما معاشرت با تیکو کار آسانی نبود. وسیله وي را از بیچارگی نجات داد

. فلورن ساالنه به جانشینی او انتخاب شد 500پس از مرگ تیکو، کپلر با . زنش دچار صرع شد ;کرد

کپلر، که قادر به خرید بهترین ابزارها نبود، خود را . براهه یادداشتهاي خود را براي او به جا نهاده بود، نه ابزارهایش را

وي مانند نیوتن نمیگفت که . د مطالعه قرار دهد و از خود چیزي بر آنها نیفزایدمجبور دید که مشاهدات براهه را مور

ذخیره فراوانی از توهمات : ((در این باره میگفت. بر عکس، فکر او پر از فرضیه بود ;))من فرضیه به وجود نمیآورم((

هاي رصد  میگرفت مخالف پدیده و اگر نتایجی که از آنها ;استعداد مخصوص او در امتحان کردن فرضیات بود.)) دارم

ضمن جستجو در تهیه نقشه مدار مریخ، هفتاد فرضیه را در چهار سال . شده بود، آن فرضیات را عاقالنه رد میکرد

  . مورد رسیدگی قرار داد

به کشف اساسی و بسیار مهمی نایل آمد، و آن اینکه مدار مریخ به دور خورشید بیضی است، نه ) 1604(سرانجام 

تنها یک  ;چنین پنداشته بودند) به انضمام خود این دانشمند(چنانکه منجمین از افالطون گرفته تا کوپرنیک  دایره



۴۵٩٠

کپلر، که داراي اندیشهاي نیرومند بود، بیدرنگ این . مدار بیضوي با رصدهاي مکرر براهه و دیگران سازگاري داشت

براي بررسی این موضوع، همه )) سیارات بیضی هستند آیا میتوان گفت که مدارهاي کلیه: ((سوال را از خود پرسید

. رصدهاي ضبط شده را آزمایش کرد و دریافت که سوال مذکور تقریبا به طور کامل با آن مشاهدات هماهنگی دارد

مدار هر  1: را انتشار داد)) قوانین کپلر((قانون از  دو نوشت،در رسالهاي به زبان التینی، که درباره حرکات مریخ 

خط (شعاع حامل هر سیاره  2. سیاره به گرد خورشید بیضیی است که خورشید در یکی از کانونهاي آن جاي دارد

از قانون اخیر چنین مستفاد میشود که . ، در زمانهاي مساوي، سطوح مساوي میپیمایند)واصل میان خورشید و سیاره

نمیچرخد، بلکه سیاره هر چه به خورشید نزدیکتر باشد، بنابر [ مانند عقربه ساعت]امل سیاره با سرعت ثابتی شعاع ح

هر سیارهاي ضمن : کپلر اختالفات سرعت سیارات را چنین توجیه کرد. فرمول الیتغیري، سریعتر حرکت خواهد کرد

در این مورد، از گیلبرت عقیدهاي مربوط به جذب  .نزدیک شدن به خورشید، بیشتر تحت تاثیر انرژي آن قرار میگیرد

  . مغناطیسی را که بسیار شبیه فرضیه جاذبه نیوتن بود اقتباس کرد

 ;، کپلر به لینتس رفت و دوباره با تدریس معاش خود را تامین کرد)1612(هنگامی که امپراطور رودولف در گذشت 

ضمن آنکه براي خانه تازه خود شراب تهیه میکرد، . به زنی گرفت و از آنجا که زنش مرده بود، دختر یتیم و بینوایی را

مقالهاي که درباره این مسئله انتشار داد زمینه . شیفته اندازه گیري محتویات چلیک، که پهلوهایی منحنی دارد شد

. را براي کشت حساب بینهایتیک فراهم ساخت

اره و اندازه مدار آن بود، در کتاب خود تحت عنوان کپلر پس از آنکه ده سال مشغول مطالعه نسبت میان سرعت سی

نسبت مربعات زمانهاي حرکت انتقالی هر دو سیاره به یکدیگر، : هماهنگی جهان، سومین قانون خود را انتشار داد

مثال زمان حرکت انتقالی مریخ به طرزي قابل اثبات . (مساوي است با نسبت مکعبات فواصل متوسط آنها از خورشید

یعنی فاصله  ;است 52,1جذر مکعب این عدد  ;است 53,3مربع آن  ;ار بیشتر از حرکت انتقالی زمین استب 88,1

کپلر از اینکه توانسته بود حرکات .) بار بیشتر از فاصله متوسط زمین از خورشید است 52,1متوسط مریخ از خورشید 

ري را به نتی در روي گام موسیقی تشبیه سیارات را تحت نظم و قانون درآورد چنان مشعوف شد که هر سرعت مدا

خورشید آن را درك )) روح((را به وجود میآورند، که فقط )) هماهنگی کرات((کرد، و نتیجه گرفت که حرکات مرکب 

کپلر رازوري را با علم درآمیخت و، مانند گوته، جوانمردانه گفت که عیوب افراد همانا عیوب زمان است، و . میکند

  . تشان متعلق به خود آنان استحال آنکه محسنا

  :این گفته غرور آمیز کپلر را در کتاب هماهنگی جهان میتوانیم ببخشیم

آنچه را که شانزده سال پیش به منزله نکتهاي قابل تجسس ... آنچه در عنوان این کتاب به دوستانم وعده دادم 

ت عمرم را صرف آن کردم همه را سرانجام به و بهترین قسم... دانستم چیزي که به خاطر آن به تیکو براهه پیوستم

از  ;هیچ چیز جلو مرا نمیگیرد. هیجده ماه بیش نیست که خورشید بیحجاب به من جلوه کرد... اثبات رساندم

کار از . اگر مرا ببخشید، شادي میکنم، اگر به خشم آمدهاید میتوانم تحمل کنم... دیوانگی مقدس خود لذت میبرم

شاید هم یک قرن  ;ب نوشته شده است، اگر در این زمان یا در آینده خوانده شود، مهم نمیدانمکار گذشته است، کتا

  ! بگذرد تا خوانندهاي پیدا شود، چنانکه خداوند شش هزار سال براي کاشفی صبر کرد

. ح میکننددر خالصهاي از نجوم کوپرنیکی، کپلر نشان داد که چگونه قوانینش روش کوپرنیک را تایید، ایضاح، و اصال

من آن را در ضمیرم به عنوان واقعیتی شناختم، و زیبایی آن را با لذتی باور نکردنی و فریبنده مشاهده : ((وي میگوید

این رساله جزو کتابهاي ممنوع اعالم شد، زیرا در آن نوشته شده بود که فرضیه کوپرنیک به ثبوت رسیده .)) میکنم

  . تا مدتی از سعادت و شهرت برخوردار بود. نگران نشدکپلر، که پروتستانی پارسا بود، . است
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جیمز اول از انگلستان دوردست وي را دعوت کرد که . معموال پرداخت میشد)) منجم امپراطوري((حقوق او به عنوان 

. ولی کپلر نپذیرفت و گفت مایل نیست در جزیرهاي زندانی شود ;دربار انگلستان را به قدوم خود مزین کند

مادرش را به جادوگري متهم کردند، و گواهان گفتند که گله یا . انند اکثر مردم، به سحر و جادو عقیده داشتکپلر، م

یکی از آنها سوگند خورد که دختر هشت سالهاش بر اثر جادوگري . خود آنها به سبب تماس خانم کپلر بیمار شدهاند

. اگر دخترش را معالجه نکند، بیدرنگ کشته خواهد شد ،))جادوگر((خانم کپلر بیمار شده است، و تهدید کرد که این 

کپلر در هر . مادر کپلر همه این اتهامات را رد کرد، اما او را گرفتند، به زندان فرستادند، و در غل و زنجیر گذاشتند

از این . دادستان پیشنهاد کرد که با شکنجه از آن زن اعتراف بگیرند. مرحلهاي از این جریانات به خاطر او جنگید

پس از . لحاظ او را به اطاق شکنجه بردند و ابزارها را به او نشان دادند، ولی او همچنان خود را بیگناه معرفی میکرد

این واقعه غمانگیز، و تاثیر ). 1622(سرانجام از زندان بیرون آمد، اما ظرف مدت کوتاهی درگذشت ;سیزده ماه حبس

، لینتس به تصرف 1620در سال . سالهاي آخر عمر کپلر را تیره کردند جنگی که دامنه آن پیوسته گسترش مییافت،

در طی آنهمه هرج و مرج، وي همچنان . قواي امپراطوري درآمد، و مردم آن نزدیک بود از گرسنگی تلف شوند

هاي  مشاهدات براهه، دیگران، و خود را به صورت قانون درآورد و زیجهاي رودولفی را تنظیم کرد و فهرست و نقشه

به  1626کپلر در سال . این زیجها مدت یک قرن از مراجع مهم به شمار میرفتند. هزار و پنج ستاره را در آن جا داد

حقوقی که از امپراطور میگرفت به تعویق افتاده بود، و او براي معاش خانواده خود سخت به پول احتیاج . اولم رفت

والنشتاین این تقاضا را پذیرفت و او چند . ه عنوان منجم استخدام کنداز این رو والنشتاین، خواست که او را ب. داشت

در سال . این سردار حرکت کرد، او را از اوضاع کواکب آگاه ساخت، و تقویمهاي نجومی انتشار داد! سال در دنبال

جسمی او این کوشش آخرین نیروهاي . به رگنسبورگ رفت تا از دیت مواجب عقب مانده خود را مطالبه کند 1630

هرگونه اثر ). 1630نوامبر  15(به تب مبتال شد و پس از چند روز، در پنجاه و نه سالگی، درگذشت  ;را تحلیل برد

  . گور او در نتیجه جنگ از میان رفت

وي با تعیین مدارهاي بیضوي به جاي مدارهاي . وظیفه او، در تاریخ نجوم، میانجیگري میان کوپرنیک و نیوتون بود

، و با قرار دادن خورشید در یک کانون بیضی، و نه در مرکز یک دایره، از اپیسیکلهافلکهاي خارج از مرکز و  مدور، با

و بر اثر این تغییرات، روش فلکهاي تدویر را از اشکاالت بسیاري که باعث طرد آن از طرف تیک. کوپرنیک فراتر رفت

همچنین کاري کرد که نظریه مربوط به خورشید مرکزي در این هنگام به سرعت قبول  ;براهه شده بودند رها ساخت

همو بود که قوانین . وي آنچه را که حدسی عالی بود به صورت فرضیهاي با جزئیات جالب ریاضی درآورد. واقع شد

ضمن آنکه ایمان مذهبی خود را . جاذبه عمومی شد مربوط به سیارات را براي نیوتن به جاي گذاشت و باعث فرضیه

پرشور و کامل نگاه داشت، جهان را به منزله دستگاه قانون و دنیاي منظمی دانست که در آن یک سلسله قوانین بر 

آرزو دارم خدایی را که در جهان خارج و در درون خود مییابم بتوانم :((وي گفت. زمین و ستارگان حاکم است

))مشاهده کنم

IX - 15641642: گالیله  

  فیزیکدان -1

، دیده به )1564(، و در سالی که شکسپیر به دنیا آمد )فوریه 18(گالیله در پیزا در روزي که میکالنژ درگذشت 

پدرش فلورانسی با فرهنگی بود که یونانی، التینی، ریاضیات، و موسیقی را مانند سایر استادان به او . جهان گشود

موسیقی یکی از وسایلی بود که مخصوصا در  ;که گالیله تقریبا از هر حیث معاصر مونتوردي بود بیجهت نبود. آموخت

. نواخت وي ارگ را نسبتا خوب و عود را با مهارت می. روزگار پیري و کوري او همیشه خاطرش را تسلی میدادند

کند، مجسمهاي بتراشد، رسم و نقاشی را دوست داشت و گاهی افسوس میخورد که چرا نمیتواند معبدي طرح 
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دلش میخواست که همه این کارها را انجام . تصویري بکشد، شعري بسراید، آهنگی بسازد، و کشتیاي رهبري کند

چنین شخصی در شرایط مختلفی میتوانست در . و ما با مشاهده او احساس میکنیم که وي فقط وقت نداشت ;دهد

  . ودکی به ساختن ماشینهاي مختلف و بازي کردن با آنها پرداختخواه به اتفاق، در ک. هر رشته مرد بزرگی بشود

سال بعد براي نخستین بار کشفی . در هفده سالگی او را به دانشگاه پیزا جهت تحصیل پزشکی و فلسفه فرستادند

با بلند یا . علمی کرد، و آن این بود که نشان داد نوسانات آونگ، قطع نظر از دامنه آنها، داراي زمانهاي مساوي هستند

با این وسیله بود . کوتاه کردن بازوي آونگ توانست میزان نوسان را کند یا تند کند، تا آنکه با نبض او همزمان بشود

  . که توانست ضربان قلب خود را دقیقا اندازه بگیرد

دوك روزي شنید که معلم سرخانهاي به پیشخدمتهاي مهین. مقارن این حال بود که پی به وجود اقلیدس برد

منطق ریاضیات در نظر او به مراتب از فلسفه ارسطو و مدرسی، که در مدرسه آموخته . توسکان هندسه یاد میدهد

از این لحاظ، کتاب اصول هندسه اثر اقلیدس را به دست آورد و پنهانی آنچه را که معلم سرخانه به . بود، عالیتر آمد

در سال . عالقهمند شد و به طور خصوصی به تعلیم او پرداخت آن آموزگار به او. پیشخدمتها یاد میداد فرا گرفت

گالیله، بیآنکه دانشنامهاي بگیرد، دانشگاه پیزا را ترك گفت و تحت راهنمایی آن معلم سرخانه با شوق و ذوق  1585

اندازه  مبتنی بر اصول ئیدروستاتیک را براي سال بعد ترازوي آبی . بسیار به فراگرفتن ریاضیات و مکانیک پرداخت

گیري وزنهاي نسبی فلزات در آلیاژ اختراع کرد و، با نوشتن مقالهاي درباره مرکز ثقل اجسام جامد، مورد تقدیر 

در این ضمن پدرش تهیدست شد، و گالیله خود را مجبور دید که معاش خود را شخصا . کالویوس یسوعی قرار گرفت

در صدد یافتن کاري برآمد، ولی او را به سبب آنکه زیاد جوان بود از این لحاظ در پیزا، فلورانس، و پادوا . تهیه کند

، هنگامی که به اتفاق دوستی میخواست به قسطنطنیه برود، شنید که کرسی ریاضیات در 1589در سال . نپذیرفتند

بیست و پنج سال گالیله در این زمان . از این رو نومیدانه تقاضا کرد که این شغل را به او بدهند. پیزا خالی مانده است

کاري که به او دادند براي مدت سه سال با ساالنهاي ناچیز بود که براي معاشش کفایت نمیکرد، اما او . بیش نداشت

. میتوانست، استعداد خود را نشان دهد

بر بنا. گالیله مردي نسبتا سرکش بود، زیرا از روي کرسی استادي خود بیدرنگ جنگی را علیه فیزیک ارسطو آغاز کرد

حرکت تودهاي از طال و یا سرب، یا هر جسم وزین دیگري، به طرف پایین، به نسبت ((گفته این دانشمند یونانی، 

ق  130حد (لوکرتیوس و لئوناردو داوینچی همان عقیده را داشتند، حتی در روزگار باستان .)) حجم آن سریعتر است

مورد تردید قرار )) اثر وزن به طرف پایین کشیده میشونددر مورد اجسامی که بر ((، هیپارخوس عقیده ارسطو را )م

، ضمن تفسیر گفته ارسطو، به این نتیجه رسیده بود که اختالف زمان سقوط )م 533(و یوآنس فیلوپونوس  ;داده بود

در اینجا به قصهاي مشهور و .)) یا هیچ یا غیر محسوس است((دو جسمی که یکی از آنها دو برابر دیگري وزن دارد 

یعنی ( 1654قابل بحث میرسیم که براي نخستین بار در یک شرح حال گالیله به قلم دوستش و یویانی در سال 

  :نوشته شده است و، بنابر ادعاي او، متکی بر گفته خود گالیله است) دوازده سال پس از مرگ گالیله

در نتیجه آزمایشها و برهانهاي واقعی  )گالیله(هاي ارسطو توسط او  علی رغم وحشت همه فیلسوفان، بسیاري از نتیجه

یکی از آنها این بود که اگر اجسام متحرکی که از یک ماده و داراي وزنهاي مختلف باشند از یک محیط . ... رد شدند

بگذرند، سرعت خود را نسبت به وزن خود، بنابر گفته ارسطو، نگاه نمیدارند، بلکه همگی با سرعت واحد حرکت 

ضوع را با آزمایشهاي فراوان، از باالي برج پیزا، در حضور سایر استادان و فیلسوفان و همه وي این مو ;میکنند

وي منصب استادي خود را با چنان شهرتی حفظ کرد که بسیاري از فیلسوفان، . ... دانشجویان بارها به اثبات رسانید

  . یعنی رقیبانش، که به او حسد میبردند، به مخالفت با او برخاستند
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دو تن از . هایی که از گالیله به جاي ماندهاند، خود او سخنی از آزمایش بر فراز برج پیزا به میان نمیآورد وشتهدر ن

با انداختن اشیاي مختلفالوزن از فراز برج مذکور آزمایشهایی کردند و آنها  1641و  1612معاصرانش، که در سالهاي 

  بعضی از دانشمندان آلمانی و امریکایی قصه و یویانی را افسانه . را گزارش دادند، از آزمایش گالیله سخنی نمیگویند

گالیله آن دانشگاه را . مطلبی که درباره حسادت استادان همکار او در پیزا گفته شده است نیز مسلم نیست .دانستهاند

در سپتامبر همان . ی عالیتري با حقوق بیشتري به او پیشنهاد کرده بودندترك گفت، شاید کرس 1592در تابستان 

خانه خود را به  ;سال میبینیم که گالیله در دانشگاه پادوا مشغول تدریس هندسه، مکانیک، و ستاره شناسی است

تراز کرد، ولی گالیله از ازدواج اح. صورت آزمایشگاهی درآورده است، و دانشجویان و دوستانش به دیدن آن میروند

. معشوقهاي گرفت که براي او سه کودك آورد

وي در این هنگام تحقیقات و آزمایشهایی به عمل آورد و آنها را فقط در اواخر عمر خود در کتابی تحت عنوان گفتگو 

صول همچنین ا. گالیله فناناپذیري ماده را تاکید کرد. درباره دو علم جدید، یعنی دو مبحث سکون و حرکت، نوشت

اهرم و قرقره را به صورت قانون درآورد، و نشان داد که سرعت اجسامی که به طور آزاد سقوط میکنند به میزان 

با سطحهاي مورب آزمایشهاي بسیاري کرد، و اظهار داشت که اگر جسمی از روي سطحی . یکنواختی افزایش مییابد

ي با اندازه سقوطش باال خواهد رفت، مگر آنکه به طرف پایین بغلطد، در روي سطح مشابهی، تا ارتفاعی مساو

و قانون جبر را به دست آورد که نخستین قانون حرکت است و  ;مقاومتی بر اثر اصطکاك یا موانع دیگر در میان باشد

به اسم اوست، و آن این است که جسمی که از تاثیر نیروهاي خارجی بر کنار باشد ساکن است یا حرکت مستقیم 

سپس نشان داد که اگر جسمی در جهت افقی پرتاب شود، تحت تاثیر سرعت اولیه و وزن خود، بر . داردالخط متشابه 

گذشته از این، نتهاي موسیقی را طولهاي موج هوا دانست، و . مسیري سهمی شکل حرکت، و به زمین خواهد افتاد

به عقیده او . در زمان معینی است نشان داد که کوتاهی و بلندي یک نت مربوط به تعداد ارتعاشات زه مرتعش شده

تنها خواصی . نتها هنگامی همصدا و هماهنگ شنیده خواهند شد که نوسانهاي آنها با نظمی موزون به گوش بخورند

. از ماده مربوط به مادهاند که مانند امتداد، وضع، حرکت، و جرم مخصوص از لحاظ ریاضی قابل اندازه گیري باشند

اگر موجود زنده از میان برود، همه این  ;فقط با هوشیاري رابطه دارند((صدا، مزه، بو، و رنگ همه خواص دیگر، مانند 

به موقع خود به خواص فیزیکی ابتدایی ماده )) خواص ثانوي((وي امیدوار بود که این .)) خواص از میان خواهند رفت

  . و حرکت تجزیه شوند و از لحاظ ریاضی قابل اندازه گیري باشند

مثال گالیله عامل مقاومت  ;تشافات کمکهاي اساسی و ثمربخشی به علم کردند، ولی مانع آنها نقص ابزارها بوداین اک

اما از زمان ارشمیدس به بعد، هیچ کس تا آن . ها چنان که باید و شاید در نظر نگرفت هوا را در سقوط اشیا و پرتابه

. اندازه به فیزیک خدمت نکرده بود

  منجم -2

که هفت سال از (در نامهاي خطاب به کپلر . اواخر اقامت خود در پادوا بیشتر وقت خود را صرف نجوم کرد گالیله در

  :از وي به سبب ارسال اسرار جهان نگاري تشکر کرد و به او چنین نوشت) او جوانتر بود

را از آن لحاظ با من اثر شما . از اینکه در کاوش خود، براي درك حقیقت، متفق بزرگی چون شما دارم، خشنودم

رغبت بیشتري خواهم خواند که خودم سالها طرفدار نظریه کوپرنیک بودهام، و از آن رو که رساله شما علل 

 ;هاي مورد قبول مردم بکلی غیر قابل فهم خواهند بود هاي طبیعی بسیاري را برایم فاش میکند که با فرضیه پدیده

کردهام، ولی آنها را منتشر نمیکنم، زیرا از سرنوشت استاد خودمان  دلیلهاي فراوانی جمع ;ها براي رد این فرضیه

و اگر چه او و تنی چند شهرتی جاودانی به دست آوردند، عده بیشماري رامسخره و محکومش  ;کوپرنیک بیم دارم
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م که عقاید اگر افرادي مانند شما وجود داشتند، در آن صورت جرئت میکرد.) زیرا تعداد نادانان بیشمار است. (کردند

  .خود را انتشار دهم

 1609در سال . ایمان خود را به کوپرنیک اعالم داشت 1604گالیله در یکی از سخنرانیهاي خود در پیزا در سال 

  :در این باره مینویسد. اوت آن را به متصدیان ونیز نشان داد 21نخستین دوربین نجوم خود را ساخت، و در 

 - سان مارکو-گر چه بسیار مسن بودند، بیش از یک بار برفراز بلندترین کلیساي ونیز بسیاري از اشراف و سناتورها، ا

. رفتند تا بادبانها و کشتیهایی را ببینند که به سبب دوري دو ساعت طول میکشید تا، بدون دوربین من، دیده شوند

زرگ نشان میدهد که گویی در زیرا تاثیر ابزار من به اندازهاي است که چیزي را در هشتاد کیلومتري طوري ب... 

دستور داد که مرا ... سنا چون میدانست که هفده سال به آن در پادوا خدمت کردهام. ... هشت کیلومتري قرار دارد

  . مادام العمر به استادي بپذیرند

ه سوي آسمانها آنگاه ب. گالیله دوربین نجومی خود را به اندازهاي تکمیل کرد که اشیا را هزار بار بزرگتر نشان میداد

در . روي آورد و از کشف دنیاي تازهاي از ستارگان، که ده برابر آنچه که تصور میرفت بیشتر بود، غرق در حیرت شد

این هنگام صورتهاي فلکیاي دیده شدند که شامل تعداد زیادي ستاره بودند و، کسی بدون دوربین نمیتوانست آنها را 

سی و شش ستاره در عوض هفت ستاره، جوزا هشتاد ستاره به جاي سی و هفت از این رو ثریا مجموعهاي از . ببیند

ماه دیگر عبارت . ستاره، و کهکشان نه به منزله تودهاي ابري، بلکه جنگلی از ستارگان بزرگ و کوچک به نظر رسید

  ها و  از سطحی هموار نبود، بلکه شامل کوه

نایی یک نیمه بدون آفتاب آن تا حدي مربوط به نوري و معلوم شد که مختصر روش ;هاي چین خوردهاي بود دره

گالیله چهار قمر از نه قمر مشتري را کشف کرد، و در  1610در ژانویه . - زمین تاب- است که از زمین به آن میتابد 

این کرات تازه در پیرامون ستاره بسیار بزرگ دیگري میچرخند، به همان ترتیب که عطارد، : ((این باره چنین نوشت

در ژوئیه حلقه زحل را کشف کرد و به اشتباه .)) هره، و شاید سیارات شناخته شده دیگري به دور خورشید میگردندز

منتقدان کوپرنیک گفته بودند که اگر زهره در اطراف خورشید میچرخد، باید مانند ماه . آن را سه ستاره دانست

و ادعا میکردند که نشانی از چنین  ;و شکل ظاهري باشد اهلهاي داشته باشد، یعنی داراي تغییراتی از لحاظ روشنایی

اما دوربین نجومی گالیله در ماه سپتامبر چنین اهلهاي را آشکار کرد و او به این نتیجه رسید . تغییراتی وجود ندارد

. که این تغییرات را تنها با گردش آن سیاره به دور خورشید میتوان بیان کرد

کپلر مینویسد که استادان در پادوا حاضر نشدند که اکتشافات او را بپذیرند، حتی گالیله در نامهاي خطاب به 

گالیله، که از پادوا خسته شده و . نخواستند با دوربین او به آسمان نگاه کنند، و این موضوع به نظر باور نکردنی میآید

ر مشتري را به افتخار کوزیمو دوم، ، اقما)که از هنر به علم میپرداخت(آرزومند محیط عقالنی بهتر فلورانس بود 

رسالهاي تحت عنوان پیک آسمان به کوزیمو تقدیم  1610در مارس . نامید)) سیدرامدیچئا((مهیندوك توسکان، 

در ماه مه نامهاي به منشی دوك نوشت که، مانند . کرد، که اکتشافات نجومی خود را در آن به اختصار شرح داده بود

وي موضوعاتی را که مطالعه . ، پر حرارت و غرور آمیز بود1482طاب به دوك میالن در سال نامه لئوناردو داوینچی خ

میکرد و کتابهایی را که امیدوار بود نتایج خود را در آنها شرح دهد ذکر کرده، و پرسیده بود که آیا ممکن است از 

فرصت بیشتري براي تحقیق به طرف ارباب خود کاري دریافت دارد که مستلزم وقت کمتري براي تدریس باشد و 

نخستین ریاضیدان دانشگاه پیزا، و نخستین ریاضیدان و فیلسوف در خدمت ((در ماه ژوئن، کوزیمو او را . دست دهد

در سپتامبر، . فلورن در حق او مقرر داشت 1000نامید و، بیآنکه او را مجبور به تدریس کند، ساالنه )) مهیندوك

  . فلورانس رفتگالیله بدون معشوقه خود به 
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گالیله اصرار داشت که او را هم فیلسوف و هم ریاضیدان بدانند، زیرا میخواست در فلسفه نیز مانند علم تغییري 

که (وي نظیر راموس، برونو تلزیو، و دیگران در روزگار گذشته، و بیکن در همان سالها، عقیده داشت که فلسفه . بدهد

با ارسطو دفن شده، و هنگام آن فرا رسیده ) هاي آن بود بیعت در همه جنبهبه نظر او عبارت از بررسی و تغییر ط

 -عشر–است که از این چهل جلد کتاب یونانی بگریزند، به دنیا با چشم و روح باز بنگرند و خود را از چنگ مقوالت 

فانم، مجبور شدهام که به منظور اثبات نتایجم براي مخال: ((شاید او زیاد به خرد اعتماد داشت، و میگفت. برهانند

گالیله .)) آزمایشهاي متنوعی انجام دهم، در حالی که براي اقناع خودم هرگز الزم ندانستهام که آزمایشی صورت گیرد

هرگز مردي ولو بسیار : ((غرور و جنگجویی بدعتگذاران را داشت، و حال آنکه خود بارها با حجبی عاقالنه میگفت

وي جدلی پرشوري بود و میتوانست قلب دشمنی را با )) زي نتوانسته باشم بیاموزمنادان را ندیدهام که از وي چی

در حاشیه کتابی اثر آنتونیو روکو، که در دفاع از هیئت بطلمیوسی . جملهاي سوراخ کند، یا او را از خشم بسوزاند

وضع هنگامی پیش آمد که اما این .)) خواجه... نادان، فیل، احمق، کودن: ((نوشته شده بود، گالیله چنین نگاشت

گالیله پیش از آنکه در برابر دستگاه تفتیش افکار حاضر شود، دوستان . یسوعیان مانند دیگران او را محکوم کردند

یسوعی دیگري  ;کریستوفر کالویوس رصدهاي گالیله را شبیه رصدهاي خود دانست. بسیاري در فرقه یسوعی داشت

ی از دانشمندان یسوعی، که توسط کاردینال بالرمینو براي تحقیق در هیئت ;او را بزرگترین منجم عصر شمرد

به رم رفت،  1611هنگامی که در سال . اکتشافات گالیله تعیین شده بود، درباره همه مطالب گزارش موافق داد

آنها  ;نزد کشیشان یسوعی ماندم: ((وي در نامهاي چنین نوشت. یسوعیان در کولجوم رومانوم از او پذیرایی کردند

وجود واقعی سیارات جدید را تایید، و مدت دو ماه تمام آنها را رصد کرده بودند، و دریافتم که رصدهاي آنها دقیقا با 

بزرگان کلیساي رم به او خیر مقدم گفتند، و پاپ پاولوس پنجم او را از حسن نیت تغییر .)) رصدهاي من برابرند

. ناپذیر خود مطمئن ساخت

رصدهاي خود را به نخست کشیشان و دانشمندان رم عرضه، و ثابت کرد که بر روي خورشید در آوریل، نتایج 

ظاهرا گالیله نمیدانست که یوهانس فابریکیوس کشف . هاي ابرند وجود دارند که به عقیده او لکه - کلف–هایی  لکه

ست که تناوب کلفها دلیل اعالم داشته و پیش از او گفته ا) 1611ویتنبرگ، (آنها را در کتاب کلفهاي خورشید 

کریستوف شاینر، استاد یسوعی ریاضیات در اینگولشتات، سه نامه خطاب به  1615در . گردش خورشید است

گالیله، پس . دیده است 1611مارکوس ولسر، قاضی کل آوگسبورگ، نگاشت و در آنها ادعا کرد که کلفها را در آوریل 

اي شاینر را توسط ولسر دریافت داشت، و در سه نامه درباره کلفهاي ه از مراجعت به فلورانس، نسخهاي از نوشته

گالیله . ها را مورد بحث قرار داد ، آن نوشته)1613(در رم منتشر شد )) فرهنگستان تیزبین((خورشید، که به وسیله 

در اختالفی که  .کشف کرده و آنها را به دوستان خود در پادوا نشان داده است 1610مدعی بود که کلفها را در سال 

  . بر سر حق تقدم در کشف کلفها پیش آمد، دوستی میان گالیله و یسوعیان به سردي گرایید

گالیله، که اطمینان داشت اکتشافاتش تنها بر اساس نظریه کوپرنیکی قابل شرح خواهند بود، چنان سخن میگفت که 

شاینر اعتراضات . اینکه آن را فرضیهاي بدانند منجمین یسوعی اعتراضی نداشتند به. گویی آن نظریه ثابت شده است

اگر شما : ((وي در این نامه نوشته بود. خود را در مورد عقیده کوپرنیک همراه نامهاي آشتی جویانه نزد گالیله فرستاد

کرد دالیل مخالفی اقامه میکنید، ما به هیچ وجه از این کار نخواهیم رنجید، برعکس، آنها را به امید بررسی خواهیم 

بسیاري از عالمان دین احساس میکردند که هیئت کوپرنیکی چنان مباینت .)) که در راه ایضاح حقیقت موثر باشند

آشکاري با کتاب مقدس دارد که، در صورت انتشار، باعث خواهد شد که کتاب مقدس از اعتبار بیفتد و خود 

. مسیحیت آسیب ببیند
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عقیده اساسی چه خواهد آمد که خداوند زمین را به منزله خانه انسانی مسیحیان از خود میپرسیدند که بر سر این 

خود برگزیده است زمینی که از این به بعد تفوق و شان خود را از دست داد، و همگی آن را کرهاي خواهند دانست 

  که در میان کرات بسیار بزرگ دیگر و ستارگان بیشمار سرگردان است 

  در دادگاه  -3

دسامبر  21(آشتی ناپذیر این مسئله را مورد بررسی قرار داد، و در نامهاي خطاب به کشیش کاستلی گالیله به طرزي 

مانند (اگر چه کتاب مقدس مستلزم تفسیري است که با معناي فوري کلمات مباینت دارد : ((چنین نوشت) 1613

، به نظر من در مباحث ریاضی )ردمواردي که سخن از خشم، تنفر، پشیمانی، دستها، و پاهاي خداوند به میان میآو

به عقیده من جریانات طبیعی را که خواه با مشاهده دقیق، خواه با برهان متقاعد کننده . ... مرجعیت زیادي ندارد

کاردینال بالرمینو از این سخنان به وحشت افتاد، به .)) درك میکنیم با ذکر عبارتی از کتاب مقدس نمیتوان رد کرد

ك اخطار کنایهداري براي گالیله فرستاد، و ضمن نامهاي خطاب به فوسکارینی، شاگرد آن وسیله دوستان مشتر

به طور قاطع  - درباره نجوم جدیدي که به اثبات رسیده- به نظر من بهتر است شما و گالیله : ((منجم، چنین نوشت

 21در .)) چنین میکرد حرف نزنید، بلکه با حدس و گمان صحبت کنید، چنانکه اطمینان دارم خود کوپرنیک نیز

، کشیشی از فرقه دومینیکیان به نام توماسوکاتچینی حمله را آغاز کرد و این جناس عالی را به عنوان 1614دسامبر 

، و کوشید )1101کتاب اعمال رسوالن، (اي مردان جلیلی، چرا ایستاده به سوي آسمان نگرانید : ((متن خود برگزید

مخالفان بیاهمیت دیگري به دستگاه . کتاب مقدس اختالف صریح و بارز داردثابت کند که فرضیه کوپرنیک با 

کاتچینی نامهاي رسمی و اتهام آمیز به دستگاه تفتیش افکار  1615و در بیستم مارس . تفتیش افکار شکایت کردند

خود بگنجاند و  عالیجناب دینی نامهاي به گالیله نوشت و به او تذکر داد که اگر چند جملهاي در انتشارات. نوشت

اما گالیله نپذیرفت، زیرا به قول . اعالم کند که نظریه کوپرنیک فرضیهاي بیش نیست، کسی با او کاري نخواهد داشت

در نامهاي خطاب به همسر مهیندوك توسکان، که در سال . کند)) تعدیل((خودش نخواست که حرف کوپرنیک را 

درباره ترتیب قسمتهاي جهان، معتقدم که خورشید : ((شته بودمنتشر شد، با وضوحی جسارت آمیز چنین نو 1615

به طور ثابت در مرکز حرکت انتقالی کرات آسمانی قرار دارد، در صورتی که زمین بر محور خود و دور خورشید 

  : سپس بدعت بیشتري نهاد.)) میچرخد

است نقض نمیکند، و هیچ گاه اهمیت  هرگز قوانینی را که بر او تحمیل شده ;بیرحم و تغییر ناپذیر است... طبیعت 

به این علت ظاهرا نباید هیچ چیز مادیاي را که حس و تجربه . نمیدهد که مردم دالیل غامض و روشهاي او را بفهمند

کتاب ((در برابر دیدگان ما مینهد، یا وجود آن به وسیله برهانهاي الزم ثابت میشود، بنا به شهادت عبارتهاي 

. ات آن داراي معنی پوشیدهاي باشند، مورد تردید قرار دهیم یا محکوم کنیمکه شاید کلم)) مقدس

  :با وجود این قول داد که از کلیسا تمکین کند

که نه تنها قصد دارم آزادانه خود را تسلیم کنم و از هر ) و صداقت من آشکار خواهد شد(بدین وسیله اعالم میکنم 

ضایاي مربوط به مذهب در این مورد مرتکب شده باشم دست بردارم، خطایی که ممکن است بر اثر عدم اطالع از ق

اگر در خطاهایی که ضمن این : تنها هدف من این است. ... بلکه حاضر نیستم در این قضایا با کسی بحث کنم

مالحظات، که با پیشه من مباین است، موضوعی وجود دارد، که میتواند در تصمیم گیري کلیساي مقدس درباره 

در غیر این . کوپرنیک موثر واقع شود، بزرگتران میتوانند به بهترین وجهی که میدانند از آن استفاده کننداصول 

صورت، کتابم را پاره کنید و بسوزانید، زیرا نه قصد و نه ادعاي آن دارم که ثمري از آن به دست آورم که پرهیزکارانه 

  . و کاتولیک نباشد
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م که باور کنم همان خدایی که به ما حس و خرد و هوش ارزانی داشته است از ما خود را موظف نمیدان: ((اما افزود

هاي دوستانه  ، گالیله، دلگرم از نامه1615در سوم دسامبر .)) خواسته باشد که از استعمال آنها چشم بپوشیم

رفت و در صدد  مهیندوك خطاب به نخست کشیشان متنفذ و سفیر کبیر فلورانس در واتیکان، به دلخواه خود به رم

طولی نکشید که . برآمد که فرد فرد روحانیان را با عقیده خود موافق سازد و در هر مورد از اصول کوپرنیک دفاع کند

، دستگاه تفتیش افکار به 1616در بیست و ششم فوریه . در رم به بحث درباره ستارگان پرداخت)) هر کس((

کور را نزد خود بخواند و به او اخطار کند که دست از عقاید مذکور گالیله مذ((کاردینال بالرمینو دستور داد که 

با حضور سردفتر و گواهان، به او دستور دهد که از تعلیم یا دفاع از عقاید مذکور یا ... بشوید، و در صورت امتناعش 

لیله نزد کاردینال در آن روز گا.)) و اگر نپذیرفت، به زندان افکنده شود ;حتی از بحث درباره آنها خودداري کند

در پنجم مارس، دستگاه تفتیش افکار . بالرمینو حضور یافت و آمادگی خود را براي قبول آن دستور اعالم داشت

  :فرمان تاریخی خود را بدین مضمون انتشار داد

میز فکر اینکه خورشید به طور بیحرکت در مرکز جهان قرار دارد احمقانه، از لحاظ فلسفی غلط، و کامال بدعت آ

این عقیده که زمین مرکز جهان نیست و حتی داراي حرکت انتقالی روزانه . است)) کتاب مقدس((است، زیرا مخالف 

  . است از لحاظ فلسفی غلط و الاقل فکري نادرست است

. ددر همان زمان هیئت ناظر بر کتابهاي ممنوع از انتشار یا قرائت هر کتابی که درباره اصول رد شده بود جلوگیري کر

و در سال  ;آن، جلوگیري کرد)) زمان تصحیح((اما از انتشار کتاب درباره انقالبات کره آسمانی، اثر کوپرنیک، تا 

. به کاتولیکها اجازه داد چاپهایی را بخوانند که نه جمله درباره واقعیت فرضیه وي در آنها حذف شده بودند 1620

از بحث احتراز  1622س گواردو، در عزلت مشغول کار شد، و تا سال گالیله به فلورانس بازگشت و در ویالي خود، بلو

انتشار داد مبنی بر اینکه ) که امروزه مورد قبول نیست(ماریو گویدوتچی مقالهاي شامل فرضیه گالیله  1619در . کرد

که  این کشیش یسوعی،. ستارگان دنبالهدار از جو زمین ناشی میشوند، و بشدت به نظریات گراسی حمله کرد

گالیله دستنبشته خود  1622در سال . خشمگین شده بود، انتقادي با نام مستعار علیه گالیله و پیروانش انتشار داد

تحت عنوان عیارگیر را، که در جواب گراسی بود و در علم هر ثقه و مرجعی را جز رصد، خرد، و آزمایش رد میکرد، 

. ، با موافقت نویسنده، بعضی از عبارات آن را تعدیل کرد))تیزبین فرهنگستان. ((نزد عالیجناب چزارینی در رم فرستاد

اکتبر (پاپ اوربانوس هشتم این اثر را، که به او تقدیم شده بود، پذیرفت و موافقت خود را با انتشار آن اعالم داشت 

میگویند . ه شمار میروداثر مذکور درخشانترین نوشته گالیله، شاهکار نثر ایتالیایی، و نمونه مهارت در جدل ب). 1623

  . پاپ از خواندن آن لذت برد، و یسوعیان بسیار پریشان شدند

، و امیدوار بود که بتواند )1624اول آوریل (گالیله، که بدین ترتیب تشویق شده بود، دوباره به سوي رم حرکت کرد 

قات طوالنی با او به عمل آورد، اوربانوس او را صمیمانه پذیرفت، شش مال. پاپ را با عقاید کوپرنیک موافق سازد

هدایاي بسیاري به او بخشید، به دالیل کوپرنیکی گوش داد، اما حاضر نشد که تحریم دستگاه تفتیش افکار را از میان 

مدت ((گالیله به فلورانس بازگشت، و خشنود بود از اینکه اوربانوس این پیام را براي مهیندوك فرستاده است . بردارد

مرد بزرگ را، که شهرتش در آسمان میدرخشد و صیتش بر روي زمین جاري است، مشمول  مدیدي است این

گالیله از اینکه بندتو کاستلی، شاگرد او، به عنوان ریاضیدان در  1626در سال .)) ایم عنایات پدرانه خود ساخته

ت منصوب شده است خدمت پاپ استخدام شده، و نیکولوریکاردي، شاگرد دیگرش، به عنوان ممیز عمده مطبوعا

گالیله در این هنگام درصدد بر آمد که اثر عمده خود را، که شرحی درباره اصول کوپرنیک و مخالفان او . دلگرم شد

در ماه مه دستنبشته خود را به رم برد، آن را به پاپ نشان داد، و از کلیسا اجازه انتشار آن را . بود بشتاب تکمیل کند

گالیله، در بازگشت به فلورانس، در کتاب خود . مذکور به عنوان فرضیه به شمار آید گرفت، به این شرط که موضوع
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عنوان کتاب ). 1632فوریه (تجدید نظر کرد و آن را تحت عنوان مطولی که به گفتگو معروف شده است انتشار داد 

هان بطلمیوسی و کوپرنیکی در انجمن چهار روزه، که در آن دو نظام عمده ج... گفتگوي گالیلئو گالیلئی: چنین است

اگر به سبب آغاز . مورد بحث قرار گرفتند و، بینتیجه، دالیل فلسفی و طبیعی برله هر یک از این دو نظام عرضه شدند

، چنین ))خواننده بصیر((در دیباچه آن، خطاب به . و انجام آن کتاب نبود، گالیله گرفتاري و شهرت کمتري داشت

:آمده بود

مان سودمندي در رم انتشار یافت که، به منظور برطرف ساختن تمایالت خطرناك عصر ما، از چند سال پیش، فر

عدهاي بی شرمانه گفتند که این فرمان ناشی از تحقیقی . شیوع عقیده فیثاغورس به طرزي معقول جلوگیري میکرد

دند مبنی بر آنکه مشاورانی شکایاتی شنیده ش. عادالنه نیست، بلکه متکی بر خشم و غضب و حاکی از بیاطالعی است

که کامال در امر رصدهاي نجومی مهارت ندارند نباید با ممنوعیت و تحریمهاي عجوالنه جلو اشخاص هوشمند و 

  . متفکر را بگیرند

این مطلب در حقیقت براي آن بود که خواننده بداند که شکل گفتگو براي فرار از چنگ دستگاه تفتیش افکار اتخاذ 

ترین دوستان گالیله از اصول  ین گفتگو دو نفر، یعنی سالویاتی و ساگردو نام دو تن از صمیمیدر ا. شده است

در پایان کتاب، گالیله . نفر سومی به نام سیمپلیسیو آن را با سفسطهاي ظاهري رد میکند. کوپرنیک دفاع میکنند

س هشتم در افزودن آن اصرار ورزیده بود، مطلبی را تقریبا کلمه به کلمه در در دهان سیمپلیسیو میگذارد که اوربانو

از این رو نمیتوان گفت که امواج دلیل الزم  ;خداوند قادر کل است، بنابر این بر هر کاري تواناست((و آن این بود که 

: سالویاتی در این باره به طرزي طعنه آمیز میگوید.)) حرکت دوگانه زمینند، زیرا مخالف دانش بیپایان خداوند است

یسوعیان، که چند تن از آنان در گفتگو مورد حمله قرار گرفته بودند !)) ب دلیل قابل تحسین و واقعا آسمانیايعج((

، به پاپ گفتند که حرفهایش در دهان شخصی گذاشته شده )خوانده شده بود)) غرور آمیز و احمقانه((عقاید شاینر (

  . که در سراسر کتاب ساده لوح معرفی شده است

هیئت مذکور گزارش داد که گالیله اصول کوپرنیک را نه فرضیه، بلکه . ئتی را مامور بررسی آن کتاب کرداوربانوس هی

سپس یسوعیان با دور اندیشی چنین . حقیقت دانسته و اجازه طبع را با توجیهاتی غیر واقعی به دست آورده است

، دستگاه 1632در اوت . کلیسا خطرناکترند گفتند که اصول کوپرنیک و گالیله از همه بدعتهاي لوتر و کالون براي

در . هاي باقیمانده را صادر کرد تفتیش افکار از ادامه فروش گفتگو جلوگیري به عمل آورد و دستور توقیف همه نسخه

هر چه دوستانش گفتند که او شصت و هشت ساله . بیست و سوم سپتامبر، گالیله را نزد نماینده خود در رم فرا خواند

هاي رقت انگیزي به او نوشت و از وي  دخترش، که در این هنگام راهبهاي شده بود، نامه. ست، سود نداشتو علیل ا

مهیندوك به او توصیه کرد که سر از اطاعت کلیسا نپیچد، و تخت روان خود را در . خواست که از کلیسا تمکین کند

گالیله در سیزدهم فوریه . ساختمان سفارت جاي دهد اختیار او نهاد، و به سفیر کبیر فلورانس دستور داد که او را در

  . به رم رسید 1633

گالیله را متهم کردند به اینکه قول ). آوریل 12(دو ماه گذشت تا دستگاه تفتیش افکار او را به کاخ خود فرا خواند 

ند که به جرم خود نقض کرده است، و از او خواست 1616خود را در مورد اطاعت از فرمان مورخ بیست و ششم فوریه 

. گالیله نپذیرفت و اعتراض کنان گفت که نظریه کوپرنیک را فقط به عنوان فرضیهاي ذکر کرده است. اعتراف کند

و اگر چه او را  ;در اینجا بود که بیمار شد. آنگاه او را تا سیام آوریل در کاخ دستگاه تفتیش افکار زندانی کردند

در مالقات دوم با ماموران، وي خاضعانه . آالت شکنجه او را مرعوب کرده باشندشکنجه ندادند، ممکن است با ارائه 

اعتراف کرد که آنچه درباره کوپرنیک گفته است بیشتر به نفع تا به ضرر این دانشمند بوده است، و حاضر شد که این 

در دهم مه باز . از گرددسپس به او اجازه دادند که به خانه سفیر کبیر ب. نکته را در گفتگوي دیگري اصالح کند
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. مطالبی از او پرسیدند، و او حاضر شد که توبه کند، و خواهش کرد که سالخوردگی و بیماري او را از نظر دور ندارند

از هر تردیدي رهایی یافتم و ((، 1616، گالیله اظهار داشت که پس از فرمان )بیست و یکم ژوئن(در بازجویی چهارم 

ماموران .)) ده بطلمیوس درباره سکون زمین و حرکت خورشید کامال درست و مسلم استمعتقد شدم به اینکه عقی

گالیله اصرار داشت که بگوید از سال  ;تفتیش افکار میگفتند که گفتگوهاي گالیله دلیل قبول نظریه کوپرنیک است

. آنها شرکت نکرده بود پاپ از بازجوییها آگاهی یافته، ولی شخصا در. به بعد با کوپرنیک مخالف شده است 1616

در بیست و دوم ژوئن، . گالیله امیدوار بود که اوربانوس هشتم به کمک او بیاید، ولی پاپ حاضر به مداخله نشد

دستگاه تفتیش افکار او را به بدعتگذاري و نافرمانی متهم کرد، ولی حاضر شد که، در صورت انصراف کامل گالیله از 

 .فرضیات خود، او را تبرئه کند

ضمنا او را تا آنگاه که بعدها دستگاه صالح بداند به زندان محکوم کرد، و مقرر داشت که گالیله هفت زبور توبه آمیز را 

سپس او را مجبور کردند که زانو بزند و فرضیه کوپرنیک را انکار . هر روز تا سه سال به عنوان مجازات از بر بخواند

  :کند و بگوید

سخ سوگند یاد میکنم که از این عقیده غلط، از این کفر و زندقه، و از هر گونه بدعت و با خلوص قلب و ایمانی را

و سوگند  ;پندار ناصوابی که مخالف و مغایر با اصول و تعلیمات کلیساي مقدس رم باشد ابراز انزجار و بیزاري کنم

باعث تولید چنین سوظنی در حق من میخورم که در آینده نیز، چه کتبا و چه شفاها، از بیان و اظهار هر مطلبی که 

و ضمنا چنانچه در آینده به زندیقی برخوردم یا کسی را مظنون به کفر و الحاد بدانم، او را به این . شود خودداري کنم

بنابراین، بشود که خداوند مرا یاري و نصرت عطا فرماید، و . ... معرفی نمایم... دادگاه مقدس یا اعضاي واالمقام آن 

  . مقدسی که اینک آن را با دستان خود لمس میکنم مرا کمک کند)) انجیل(( بکند که

با پا ]میگویند گالیله پس از خروج از دادگاه . این حکم به امضاي هفت کاردینال رسید، ولی پاپ آن را تصویب نکرد

. در جایی نمیتوان دید 1761اما این افسانه را پیش از سال )). با این حال، تو میچرخی: ((و گفت[ به زمین اشاره کرد

گالیله، پس از گذراندن سه روز در زندان دستگاه تفتیش افکار، از طرف پاپ اجازه یافت که به ویالي مهیندوك در 

هفته بعد، او را به جاي راحتی در قصر اسقف اعظم آسکانیوپیکولومینی، که از . ترینیتادیی مونتی در رم برود

به او اجازه دادند که به ویالي خود در آرچتري،  1633در دسامبر . ا میزیست، بردندشاگردان سابق او بود و در سین

به اصطالح، هنوز زندانی بود و نمیتوانست به خارج از زمینهاي خود برود، اما اجازه داشت که . نزدیک فلورانس، برود

از او  1638ا بود که میلتن در سال مطالعات خود را دنبال کند، درس بدهد، کتاب بنویسد، و میهمان بپذیرد در اینج

. دختر راهبهاش نیز نزد او آمد، در ویالي او اقامت گزید، و جریمه از بر خواندن زبورها را به عهده گرفت. دیدار کرد

  شیخ دانش -4

 ظاهرا گالیله دلشکسته شده و از کلیسایی که خود را محافظ ایمان و امیدها و اخالق بشر میدانست شکست خورده و

ها حبس  و اگر پس از ماه ;وي سوختن برونو را در سی و سه سال پیش از این واقعه به یاد داشت. جریحهدار شده بود

و روزها بازجویی، که روحیه و اراده جنگجوي جوانی او را از میان برد، عقاید خود را انکار کرد، باید مورد اغماض قرار 

به چندین زبان ترجمه شد و در سراسر اروپا انتشار یافت، و این  کتابش. در حقیقت او شکست نخورده بود. گیرد

در سینا و آرچتري، براي تسلیت خود و تا آنجا که جسما قادر بود، شروع به نگاشتن کتاب ! کتاب عقاید او را رد نکرد

کتاب خود را از آنجا که در نتیجه محکومیت نمیتوانست . عمده دیگري تحت عنوان گفتگو درباره دو علم جدید کرد

در ایتالیا انتشار دهد، پنهانی با ناشران خارجی مکاتبه کرد، و سرانجام شرکت الزویر آن کتاب را در لیدن در سال 

. دانشمندان از این اثر تمجید کردند و گفتند که علم مکانیک را به پایه بی سابقهاي رسانده است. منتشر کرد 1638

گوهاي دیگري تهیه کرد و در آنها مکانیک برخورد اشیا را مورد بررسی قرار داد و گالیله پس از انتشار این کتاب، گفت
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در آخرین روزهاي عمر و در میان : ((نخستین زندگینامه نویس او میگوید. زمینه قانون دوم نیوتن را فراهم ساخت

کی پیش از نقص ، اند1637در سال .)) رنج و عذاب جسمی، فکرش پیوسته مشغول مسائل مکانیک و ریاضی بود

مقصود از آن تغییراتی  ;بینایی خویش، آخرین کشف نجومی خود را که عبارت از رقص محوري ماه بود اعالم داشت

، اندکی پیش از مرگ، 1641گالیله در سال . است که در آن قسمت ماه که همیشه به طرف زمین است روي میدهند

  . ت پاندول دار شرح دادنقشهاي را براي فرزند خود به منظور ساختن یک ساع

: نشانه نبوغ مجسم است) و اکنون در گالري پیتی مضبوط است(تصویري که سوسترمانس از او در آرچتري کشید 

هاي شریف  این خود یکی از شریفترین چهره ;پیشانی بلند، لبهاي مبارز طلب، بینی جستجو کننده، و چشمان نافذ

، و شاید بر اثر خیره نگریستن زیاد، از دست دادند، وي با این 1638سال چشمان او بینایی خود را در . تاریخ است

این جهانی که : ((مطلب خود را تسلی میداد که از زمان آدم ابوالبشر تا آن عهد کسی آن قدر ندیده بود، و میگفت

بدن من درآمده  اکنون منقبض شده و به صورت حدود باریک... من آن را هزار بار بیش از آنچه که هست بسط دادم 

، در حالی که 1639در سال .)) از آنجا که خداوند چنین میخواهد، من نیز باید این وضع را دوست داشته باشم. است

از بیخوابی و صدها ناراحتی دیگر رنج میبرد، از طرف دستگاه تفتیش افکار اجازه یافت که، تحت نظارت دقیق، براي 

در بازگشت به آرچتري، مطالب خود را براي ویویانی و . فلورانس بروددیدن پزشک و شرکت در مراسم قداس به 

، 1642و در هشتم ژانویه  ;تا زمانی که قوه شنواییش تقلیل نیافته بود، به نواختن عود پرداخت ;توریچلی امال کرد

. تقریبا در هفتاد و هفت سالگی، در میان بازوان شاگردانش، چشم از جهان فرو بست

البته در اخالق او عیبهایی مانند غرور، تندخویی، و . دانست)) بزرگترین متفکر همه اعصار((ا گروتیوس او ر

  . خودخواهی دیده میشدند که در واقع نقایص یا بهاي محاسن او، یعنی مداومت، شجاعت، و ابتکارش بودند

ران خود ارزش چندانی قایل وي اهمیت محاسبات کپلر را در مورد مدارهاي سیارات قبول نداشت، براي عقاید معاص

بعضی از آنها (نبود، و به دشواري درك میکرد که چه مقدار از اکتشافات او در مکانیک قبل از او انجام گرفته بودند 

نظریاتی که به سبب آنها آزار دید دقیقا شبیه .) توسط فلورانسی دیگري، یعنی لئوناردو داوینچی، صورت گرفته بودند

اما به درستی . او مانند بیشتر شهیدان از پایمال شدن حق رنج میبرد ;مروزه منجمان دارندعقایدي نیستند که ا

احساس میکرد که دینامیک را به صورت علم کاملی درآورده و افق فکر و نظر بشر را، با نشان دادن عظمت وحشت 

رایج کرد و مانند نیوتن نشان داد وي مانند کپلر عقاید کوپرنیک را . انگیز جهان، به طرزي بیسابقه وسیع کرده است

  . که آسمانها عظمت قانون را اعالم میدارند، و مانند یکی از دست پروردگان رنسانس بهترین نثر زمان خود را نوشت

محکومیت او پایه علم را در کشورهاي شمالی اروپا باال برد، در صورتی که آن را در اسپانیا . نفوذ او اروپا را فراگرفت

توریچلی، کاسینی، بورلی، ردي، مالپیگی و مورگانیی : تفتیش افکار نتوانست علم را در ایتالیا از بین ببرد. ردپایین آو

اما دانشمندان ایتالیایی، با توجه به سرنوشت گالیله، از . مشعل علم را به دست ولنا، گالوانی، و مارکونی دادند

رونو و مرعوب شدن دکارت بر اثر ناراحتیهاي گالیله، فلسفه پس از سوختن ب. گرفتاریهاي فلسفی علم احتراز کردند

آن : ، کلیسا آثار گالیله را از فهرست کتابهاي ممنوع حذف کرد1835در سال . در اروپا به انحصار پروتستانها درآمد

  . پیر دلشکسته و شکست خورده بر قویترین دستگاه تاریخ پیروز شده بود
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فصل بیست و سوم

  فهتولد مجدد فلس

1564 -1648  

  

I - شکاکان  

ضمن اختالفاتی که میان کشورهاي مستقل، نیروهاي اقتصادي، حزبهاي سیاسی، و مذهبهاي گوناگون روي داد، 

مسئله مهیجی در تاریخی جدید اروپا به وجود آمد، و آن عبارت از مبارزه حیاتی مذهب بزرگی بود که در معرض 

گروهی از خود میپرسیدند که آیا مسیحیت از . فلسفه قرار گرفته بود حمله و محاصره علم، تفرقه، خوشگذرانی، و

میان میرود آیا مذهبی که اخالق، شجاعت، و هنر را به اروپاي باختري ارزانی داشته است، بر اثر انتشار علم، توسعه 

یامت، و اطمینان به افقهاي نجومی و جغرافیایی و تاریخی، تحقق یافتن بدي در تاریخ و در روح، کم شدن ایمان به ق

راهنمایی نیکخواهانه دنیا بتدریج منحط میشود در این صورت، واقعه مهمی در تاریخ جدید صورت میگیرد، زیرا 

در نظر برونو، دکارت، هابز، . مذهب روح تمدن است، و اگر مذهب از میان برود، تمدن نیز مضمحل خواهد شد

ر، هیوم، الیبنیتز، وکانت، مسئله بر سر اختالف آیینهاي کاتولیک و اسپینوزا، پاسکال، بل، هولباخ، هلوتیوس، ولت

. پروتستان نبود، بلکه بر سر خود مسیحیت و تردیدهایی بود که درباره گرامیترین اصول مذهب دیرین پیش آمده بود

لکه وجود متفکران اروپا، یعنی طالیهداران نهضت فکري این قاره، دیگر در خصوص مرجعیت پاپ بحث نمیکردند، ب

  . خداوند را مورد تردید قرار میدادند

اصل داوري شخصی، که توسط کلیساي کاتولیک به عنوان . عوامل بسیاري زمینه را براي بیایمانی فراهم میکردند

هاي پروتستان  انگیزهاي براي هرج و مرج اخالقی و اصولی محکوم شده بود، اعالم و برقرار، و سپس توسط همه فرقه

هاي روزافزون، مانند فرزندان  فرقه. اما اصل مذکور در این ضمن شالوده ایمان را سست کرده بود. ه بودنیز رد شد

بسیار، به یکدیگر حمله میبردند، نقایص یکدیگر را آشکار میکردند، و ایمان را در برابر حمالت اصحاب عقل تنها 

بررسی کتاب مقدس باعث تردیدهایی . میخواستندآنها در این باره مبارزه از کتاب مقدس و خرد مدد . میگذاشتند

  . درباره معنی و همچنین مصونیت آن از خطا شد، و استمداد از خرد به عصر ایمان خاتمه داد

انتقاد از کتاب مقدس باعث شد که . آنچه مطلوب بود به بار آورداصالح دینی به وسیله پروتستانها نتایجی بیش از 

اصالح نظم اجتماعی و امنیت بشري از . انجیل را کالم خداوند دانسته بود، زیان ببیند فرقه پروتستان، که بیباکانه

وحشت و ستمگري کاست، و مردم بر آن شدند که خدا را مهربانتر از آن بدانند که توسط قدیس آوگوستینوس، 

ی دانستند، و اصول همچنین جهنم و تقدیر را باور نکردن ;قدیس ایگناتیوس لویوالیی، و کالون توصیف شده بود

افزایش ثروت و لذت زمینه را براي خوشگذرانی افراد، که در . اخالقی جدید باعث بیاعتباري الهیات قدیم شدند

اطالع روزافزون . ها، مذهب آسیب دید در جنگ میان فرقه. جستجوي فلسفهاي براي توجیه آن بودند، فراهم ساخت

مراسم و تشریفات اقوام آسیایی، مردم را بر آن داشت که در مقام مقایسه  هاي مشرکان، و آگاهی بر بر اخالق و فلسفه

آنان از خود میپرسیدند آیا نشنیدهایم که اراسموس از . مسیحیت با آنها برآیند و در نتیجه دچار حیرت شوند

فیایی و هاي مذهبی را ناشی از تصادفات جغرا استمداد میکرد، و ندیدهایم که مونتنی فرقه)) سقراط مقدس((

در بسیاري از موارد، مثال عبور ستارگان )) قانون طبیعی((حکمیت جنگ میدانست پیشرفت علم نشان داد که 

افراد تحصیلکرده به دشواري میتوانستند . دنبالهدار که مومنان آن را ناشی از اراده خداوند میدانستند، جاري است

و گروهی از خود میپرسیدند این  ;آن معتقد بودند، باور کنندمعجزه را، حتی هنگامی که بیسوادان به شکوه و جالل 
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را احساس کرده است، آیا ممکن است، بنا به گمان کوپرنیک و گالیله،  خداهاي مردمپسند پاهاي  زمین، که در افسانه

وند حسود و انتقام جوي تورات آن را نیز عظیم میداند اکنون که حباب و لحظهاي باشد در جهان پهناوري که خدا

زمین و آسمان دوباره در روز تغییر مکان میدهند، پس بهشت به کجا میرود اعتدالیترین شکاکان، پیروان 

. شتنداونیتاریانیسم بودند که در ایتالیا، سویس، لهستان، هلند، و انگلستان تردیدهایی درباره الوهیت عیسی اظهار دا

عده معدودي خداپرست نیز به خدایی که در نظر آنان تقریبا به طبیعت شباهت داشت معتقد بودند، مقام الوهیت 

عیسی را رد میکردند و میخواستند که مسیحیت جنبه مذهبی خود را از دست بدهد و به صورت اخالق درآید این 

جنجال  1648مانند ادوارد هربرت آوچربري، پس از سال  عده هنوز پراکنده و محتاط بودند، اما در میان آنها کسانی

آلمان بودند که دیر فرا رسیدن رستاخیز را مسخره میکردند و جهنم )) اپیکوریان((جسورتر از این گروه . راه انداختند

د را در فرانسه این افرا. را زیاد وحشتناك نمیدانستند، زیرا میگفتند که اشخاص خوشگذران در آنجا گرد آمدهاند

رفتار بیبندوبار این عده بود که به کلمهاي که معناي آن در آغاز  ;میدانستند)) عنان گسیخته((یا )) قوي االراده((

نهصد صفحه تحت  ، فیلیپ دوپلسی مورنه کتابی در1581در سال  .دادبود معناي مورد استفاده امروز را )) آزاد فکر((

، فرانسوا گاراس کتابی به قطع 1623در سال . عنوان درباره حقیقت مذهب مسیحی علیه خدانشناسان انتشار داد

خدا ((را به باد انتقاد گرفت و گفت که این عده )) ها قوي االراده((خشتی در بیش از هزار صفحه منتشر کرد و در آن 

در همان سال، . و تنها طبیعت و سرنوشت را قبول دارند)) لت میشناسندرا فقط از حیث ظاهر و بنا به مصلحت دو

پاریس را به پنجاه هزار نفر تخمین زد، ولی آن کلمه در آن زمان چندان کلی )) خدانشناسان((مارن مرسن عده 

 گابریل نوده میگفت که ارسال 1625در سال . استعمال میشد که ممکن است مقصود او خداپرستان بوده باشد

قوانین از طرف خداوند به نوما پومپیلیوس و موسی افسانهاي است که براي پیشرفت نظم اجتماعی جعل شده است، 

هایی درباره مبارزه خود با شیطان نگاشتهاند تا به شهرت خود بیفزایند و عوام  نیز قصه) در مصر قدیم(و راهبان تب 

کتابی  1633یشلیو و آموزگار آینده لویی چهاردهم، در سال فرانسوا دوالموت لووایه، منشی ر. زودباور را بدوشند

علم، : ((تحت عنوان گفتگوهاي اوراسیوس تابرو منتشر ساخت که در آن همه چیز را مورد تردید قرار داده و گفته بود

در برابر  او از کسانی بود که ایمانشان.)) نمایش خندهدار جاودانهاي است... جهل، امور مسلم، افسانه، و همه جهان 

هاي مختلف، کسی نیست که  در میان این همه فرقه: ((تعدد مذهبهاي خطاناپذیر متزلزل شد، و در این باره میگفت

وي، با وجود شکاکیت خویش، در هفتاد و هشت سالگی زن .)) مذهب خود را حقیقی نداند و بقیه را محکوم نکند

. نند شکاك خوبی، با کلیسا آشتی کرده بوداین شخص، ما. گرفت و در هشتاد و چهار سالگی درگذشت

قسمت عمده این شکاکیت در فرانسه ناشی از بازتاب منفی مونتنی بود، که سرانجام توسط دوست او به نام پیر 

شارون، کشیش اهل بوردو که آخرین مراسم را براي او به جا آورد و کتابخانه او را به ارث برد، به صورت نیرویی 

، شامل شرحی درباره عقل و در سه جلد است که به طور )1601(رساله عقل، اثر شارون . مدمثبت و مفید درآ

برعکس، باید آن را رسالهاي مستقل دانست که قسمت زیادي  ;نارسایی نوعی تنظیم عقاید مونتنی نامیده شده است

یده دارد که هر گونه علمی ناشی وي عق. از آن مرهون مقاالت مونتنی، اما حاکی از رفتار مودبانه و موقر شارون است

نادانان را عقیده بر این است که . حقیقت براي ما نیست. از حواس و بنابراین تابع خطاها و محدودیتهاي آنهاست

شارون میگوید که صداي مردم صداي جهل . حقیقت با موافقت همگان ثابت میشود، و صداي مردم صداي خداست

آنها گذاشته شده است، و انسان باید مخصوصا در آنچه مورد قبول همگان  است، صداي عقایدي است که در دهان

روح عبارت از کوششی اسرارآمیز، بیآرام، جوینده، و مربوط به مغز است و ظاهرا با فناي . است شک و تردید کند

اي وحشیانه و مذهب از رازهاي غیرقابل اثبات و اباطیل بسیار تشکیل یافته است، و قربانیه. جسم از میان میرود

همه افراد فیلسوف و دوستدار ) همچنانکه بعدها ولتر میگفت(اگر . ستمگریهاي متعصبانهاي از آن ناشی شدهاند
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حکمت بودند و بدان عمل میکردند، نیازي به مذهب نداشتیم و جامعه با پیروي از یک سلسله اصول اخالقی و فارغ 

دلم میخواهد مردي پرهیزگار بدون بهشت : ((ارون همچنین میگویدش. از الهیات میتوانست به حیات خود ادامه دهد

اما با مالحظه شر طبیعی و جهل بشر، مذهب به منزله وسیلهاي الزم براي نیل به اخالق .)) و دوزخ وجود داشته باشد

صیه میکند بنابراین، شارون همه اصول مسیحیت، حتی فرشتگان و معجزات، را قبول دارد و به عاقالن تو. و نظم است

. که همه مراسم مذهبی کلیسایی را که تصادفا بدان وابستهاند انجام دهند شکاك واقعی هرگز بدعتگذار نخواهد بود

ها، که باب طبع کلیسا، بود یکی از یسوعیان معاصر شارون او را جزو شریرترین و خطرناکترین  با وجود این نتیجه

، پارسایان آن را )1603(صت و دو سالگی بر اثر حمله صرع درگذشتو هنگامی که شارون در ش. خدانشناسان دانست

. وي اندکی پیش از مرگ، درصدد چاپ دوم رساله خود برآمد. نتیجه داوري خداوند درباره عقاید کفرآمیز او دانستند

عت، در آن عبارات بی پرواي خود را تعدیل کرد، و به روحانیان همکار خویش اطمینان داد که مقصودش از طبی

هاي او تا نیم قرن به مراتب از مقاالت  نوشته. با وجود این، رسالهاش جزو کتابهاي ممنوع اعالم شد. خداوند است

، رساله شارون سی و پنج بار به چاپ رسید، و در قرن 1672و  1601بین سالهاي . مونتنی مورد پسندتر بودند

مان نظم و ترتیب انشایی که در قرن هفدهم توجه اما ه. هیجدهم عقایدش بیش از نظریات استادش رواج داشت

خوانندگان را به خود جلب میکرد در قرن هیجدهم نوعی تعلیم خسته کننده منطبق بر شیوه مکتب مدرسی به نظر 

  . هاي شارون از نظر افتادند میآمد، و هنگامی که مردم دوباره به درخشندگی و نشاط آثار مونتنی پی بردند، نوشته

II - 1600-1548: نو برونوجوردا  

در این هنگام چه کسی میتوانست معماي وجود خدا را حل کند و او را به . کوپرنیک حدود جهان را توسعه داده بود

برونو در نوال، در بیست و شش . طرزي متناسب با آن کهکشانهاي بیشمار آرام نشان دهد برونو آماده این کار شد

اگرچه نام تعمیدي فیلیپو داشت، پس از ورود به صومعه دومینیکیان در ناپل در او . کیلومتري شرق ناپل، تولد یافت

در آنجا کتابخانه خوبی یافت که نه تنها پر از کتابهاي دینی بود، بلکه آثار . هفده سالگی، آن را به جوردانو تغییر داد

رب و یهودي را نیز، که به التینی هاي افالطون و ارسطو، و حتی کتابهاي نویسندگان ع کالسیک یونان و روم، نوشته

طبیعت شاعرانهاش بآسانی با اساطیر مشرکان خو گرفت، و این عالقه، پس از آنکه . ترجمه شده بودند، شامل میشد

بود ) دموکریتوس(وي شیفته فرضیه ذیمقراطیس . وي دست از الهیات مسیحی برداشت، مدتها در وجودش باقی ماند

  فرضیهاي که اپیکور آن را ادامه داد، و لوکرتیوس آن را استادانه . وچک بیشمار میدانستکه جهان را مرکب از ذرات ک

هاي ابن جبرون، فیلسوف یهودي، را  برونو آثار ابن سینا و ابن رشد، از متفکران اسالم، و همچنین نوشته. تفسیر کرد

دي که از دیونوسیوس دروغین و برناردینو هاي او راه یافت و با عقای قسمتی از رازوري عبري در نوشته. مطالعه کرد

همچنین تحت تاثیر افکار نیکوالي . تلسیو در مورد اتحاد اضداد در طبیعت و خداوند اقتباس کرده بود آمیخته شد

کوزایی قرار گرفت، که گفته بود جهان نامحدود است، مرکز و محیط ندارد، و به وسیله یک روح منفرد در حرکت 

هاي هوش افزاي رامون لول، و فلسفه  پزشکی و انقالبی پاراسلسوس، کنایات سرپوشیده و نقشه برونو رازوري. است

همه این عوامل در او تاثیر کردند و او را بر آن داشتند که با ارسطو، مکتب . پیچیده کورنلیوس آگریپا را میستود

متعلق به دومینیکیان میزیست، و اما برونو در صومعهاي . مدرسی، و قدیس توماس آکویناس به مخالفت برخیزد

. قدیس توماس آکویناس قهرمان عقالنی و معنوي دومینیکیان بود

گذشته از این، . هاي خود موجب نگرانی روساي خود را فراهم ساخت راهب جوان طبعا با اعتراضها، تردیدها، و فرضیه

. قفقاز نمیتوانست آتش او را فرو نشاندشهوت در خون او میجوشید، و خود او بعدها اعتراف کرد که همه برفهاي 

جامه کشیشان بر تن کرد،  1572برونو در سال . میان بیداري شهوانی و بیداري عقالنی رابطهاي دقیق نهفته است

چگونه ممکن است سه شخص : ولی شک و تردید نهانی او را همچنان آزار میداد و باعث میشد که وي از خود بپرسد
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باشند چگونه ممکن است کشیشی، به هر وسیله، بتواند نان و شراب را به صورت جسم و  در یک خدا وجود داشته

خون عیسی درآورد برونو پس از آنکه به جامه کشیشان درآمد، رسما دوبار مورد توبیخ روساي خود قرار گرفت، و 

آنگاه . در رم پنهان شد، پس از یازده سال اقامت در صومعه، از این محل گریخت و تا مدتی 1576ناگهان در سال 

جامه کشیشی را از تن بیرون آورد، نام تعمیدي سابق را دوباره بر خود نهاد، و با تدریس در دبستان پسرانهاي در 

  . نولی، نزدیک جنووا، به دامن امن و خلوت پناه برد

  . بذب فکرش تناسب داشتبدین ترتیب، دوره سرگشتگی شانزده ساله او آغاز شد، دورهاي که در آن بیتابی بدن با تذ

در اینجا، براي استفاده از . پس از چهار ماه اقامت در نولی، نخست به ساوونا و سپس به تورن، ونیز، و پادوا رفت

آنگاه به برشا و برگامو و از آنجا از فراز . ها، جامه راهبان فرقه دومینیکیان را دوباره بر تن کرد مهمان نوازي صومعه

در محل . سپس به سوي لیون و ژنو رو نهاد. مبري رفت و در صومعهاي دومینیکی اقامت گزیدهاي آلپ به شا کوه

دوباره جامه راهبان را پوشید، تا دو ماه با صلح و آرامشی که متناسب با خوي او نبود . اخیر، که مرکز آیین کالونی بود

در میان این متون، مطلبی وجود . وردها و غلط گیري متون چاپی نانی به دست آ زندگی کرد، و با تصحیح نسخه

برونو در این نوشته تجدید . داشت که خود او نوشته و توسط یکی از علماي کالونی در دانشگاه ژنو تدریس شده بود

  . هاي آن دانشمند کالونی بیست اشتباه راه یافته است نظر کرد، و تذکر داد که در گفته

یمه کردند، و خود برونو را براي محاکمه به حضور روساي کلیسا فرا ناشر این نسخه تصحیح شده را دستگیر و جر

برونو، که میدید از دست مصیبتی گریخته و به مصیبت دیگري . وي پوزش خواست و مورد عفو قرار گرفت. خواندند

به سبب رقابت  در این شهر،. گرفتار آمده است، با یاس و نومیدي از ژنو بیرون آمد و به لیون و از آنجا به تولوز رفت

میان کاتولیکها و هوگنوها، و ورود کلیمیان تازه عیسوي شده از اسپانیا و پرتغال، تا اندازهاي آزادي مذهبی برقرار 

... شاید ضمن اقامت برونو بود که فرانسوا سانشز رسالهاي تردید آمیز تحت عنوان درباره این علم شریف و واقعی . بود

. برونو مدت هیجده ماه در مورد درباره روح ارسطو سخنرانی کرد. ولوز انتشار دادکه هیچ چیز معلوم نیست در ت

. سپس به دالیلی نامعلوم، و شاید به منظور کسب شهرت بیشتر، به پاریس رفت

هانري سوم او را . برونو نه تنها در فلسفه، بلکه به عنوان کسی که تدابیري براي تقویت حافظه میداند مشهور شده بود

پادشاه فرانسه از نتایج درسهاي برونو خشنود شد و او را به . خود خواند و از او راز تقویت حافظه را مطالبه کرد نزد

نمایشنامهاي  1582سپس در سال . برونو تا دو سال دندان روي جگر گذاشت. استادي کولژ دو فرانس منصوب کرد

در . استادان، و فضل فروشان را بشدت مسخره کرده بود خندهآور تحت عنوان مشعلدار انتشار داد که در آن راهبان،

  :مقدمه آن چنین آمده بود

همچنین . در اینجا عده کمی جیببر، فرسنگها متقلب، و اقدامات اراذل را به طور درهم میتوانید مشاهده کنید

  ... ، صدقات خسیسانه، چیزهاي تنفرآور لذیذ، شیرینیهاي تلخ، تصمیمات احمقانه، ایمان غلط، آرزوهاي بر باد رفته

تبهاي چهار روزه، سرطانهاي روحانی، افکار . و همه جا عشق به ثروت را میتوانید ببینید... زنان مردانه و مردان زنانه 

خالصه، هیچ . علم مترقی، اقدام ثمربخش، و کوشش سودمند از اینجا ناشی میشوند... سبک، حماقتهاي متداول 

  . ي از زیبایی و خوبی در میان نیستو خبر... امنیت وجود ندارد 

در ماه .)) برونو، اهل نوال، فارغ التحصیل فرهنگستان، و معروف به مزاحم: ((برونو در زیر آن نمایشنامه چنین نوشت

به جاي آنکه از خدماتش بهرهمند شود، بیشتر ((هانري سوم . ، برونو درصدد برآمد انگلستان را بیازماید1563مارس 

هاي توصیه آمیزي به میشل دو کاستلنو، سیور دو  و از این رو برایش نامه)) او را به دیگران معرفی کند، مایل بود که

  . الموویسیر، سفیر کبیر فرانسه در لندن نوشت
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وي دو سال در قصر آن سفیر کبیر اقامت گزید، از . از این تاریخ به بعد، پرنشاطترین دوره عمر برونو آغاز میشود

همچنین از طوفانهاي ناشی از اخالق خودش به آن . ي فارغ شد، و مهمترین آثار خود را در آنجا نوشتحوایج اقتصاد

قصر پناه میبرد، و ضمن مباحثاتی که داشت، بر اثر سخنان آزادمرد مطلعی که مسائل ما بعدالطبیعه را زیاد جدي 

نی، ارل آولستر، جان فلوریو، ادمند سپنسر، برونو در آن قصر با سر فیلیپ سید. تلقی نمیکرد، تسلی خاطري مییافت

این گفتگوها زمینه را براي کتاب برونو . گیبریل هاروي، و جمعی دیگر که از دانایان عصر الیزابت بودند آشنا شد

برونو آن ملکه بزرگ را نیز مالقات کرد و او را با کلماتی ستود . تحت عنوان نخستین شب روزه بزرگ فراهم ساخت

. دستگاه تفتیش افکار از آنها علیه او استفاده کردکه بعدها 

از دانشگاه آکسفرد تقاضا کرد که به او این افتخار را بدهد که در تاالرهاي آن سخنرانی کند، و  1585برونو در سال 

وي پس از دریافت . در توصیف خود مطالبی گفت که باعث شد هیچ کس در آینده او را داراي حجب و حیا نداند

جمعی به اتفاق رئیس کالج لینکن چندین بار سخن او را قطع . ه، درباره بقاي روح و اصول کوپرنیک سخن گفتاجاز

  :خود برونو، به شیوهاي که مخصوص اوست، میگوید. کردند

چگونه پاسخ میدادند و او چگونه پانزده بار، به وسیله پانزده قیاس، دکتر  -برونو–آیا میشنیدید که به دلیل او 

رهاي را که در آن مجلس رسمی و موقر به عنوان رئیس فرهنگستان معرفی شده بود مانند جوجهاي حیران به بیچا

جاي گذاشت میخواهید بدانید که آن خوك، رئیس کالج لینکن، با چه بیادبی و بیتربیتی رفتار کرد، و شکیبایی و 

پرورش یافته است چگونه بود آیا خبر دارید انسانیت کسی که ثابت کرد اهل واقعی ناپل است و زیر آسمان بهتري 

، ))بیوه دانش منطقی((برونو بعدها آکسفورد را  که آنها چگونه مجالس سخنرانی عمومی خود را به پایان میرساندند

مرکز فضل فروشی، جایگاه شدیدترین جهالت و گستاخی آمیخته به بیتربیتی روستایی، و باعث فرسوده شدن صبر ((

  . دانست)) بو شکیبایی ایو

وي مطالب شیوایی درباره ستارگان مینوشت و آدمیان را به طرزي تحمل ناپذیر کودن . فیلسوف ما ایوب نبود

گذشته از این، احساس میکرد که تفسیر او درباره اصول کوپرنیک به سود علم تمام میشود، و از کسانی که . میدانست

)) خوشخو و با تربیت((گر چه فلوریو او را پس از آرام شدن ) )به سختی انتقاد میکرد،((مخالف نظریاتش بودند 

وي به خود لقبهاي پرشکوهی میداد، . خودپسندي او باعث عذاب دوستان و ضمنا موجب تقویت او بود. میدانست

برونو داراي قوه تخیل پرشور و .)) عالم علم دین پیشرفتهتر، استاد حکمت بیضرر و خالصتر: ((مانند این عنوان

به : ((همیشه میگفت. احت هیجان آمیز مردم ناپل بود و هر کجا که میرفت خورشید جنوب خونش را گرم میکردفص

برونو .)) خاطر حکمت حقیقی و به سبب تعصب در مورد تفکر واقعی، رنج و عذاب میکشم و خود را مصلوب میکنم

سپس در سوربون به سخنرانی . یس بازگشتبا سفیر کبیر فرانسه، که احضار شده بود، به پار 1585در اواخر سال 

مبارزه اتحادیه کاتولیک علیه هانري سوم . پرداخت و، طبق معمول، پیروان ارسطو را به دشمنی با خود برانگیخت

و چون به او  ;وارد دانشگاه ماربورگ شد 1586در ماه ژوئیه . هاي آلمان را بیازماید برونو را بر آن داشت که دانشگاه

مدت دو سال در دانشگاه لوتر درس . انی ندادند، از رئیس دانشگاه بدگویی کرد و از آنجا به ویتنبرگ رفتاجازه سخنر

. اما تحت تاثیر افکار مصلحان دینی قرار نگرفت ;داد و پس از حرکت از این شهر، با این محل حقشناسانه تودیع کرد

تالر به او عطا کرد و اجازه داد که  300وسباز نامید، ولی امپراطور او را ه. آنگاه از رودولف دوم در پراگ مدد خواست

برونو چند ماهی خود را خوشبخت میدانست، اما رئیس کلیساي لوتري او را . در دانشگاه هلمشتد به تدریس بپردازد

ره به از نتیجه این عمل چیزي نمیدانیم، ولی برونو از آنجا به فرانکفورت و سپس به زوریخ رفت و دوبا. تکفیر کرد

. و در این شهر مقیم شد تا به انتشار کتابهاي التینی خود بپردازد) 1591-1590(فرانکفورت بازگشت 
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تا این هنگام، یعنی یک سال پیش از زندانی شدن او توسط دستگاه تفتیش افکار، فلسفه او کامل شده بود، اگر چه 

گاهی شاعرانه و . برونو، از عنوانهاي آنها تعجب میکنیم با مالحظه آثار عمده. هرگز به صورتی واضح و مرتبط در نیامد

مبهماند، و ما را متوجه میکنند که، به جاي فلسفهاي اصولی یا منطقی، باید انتظار خیالبافی یا وجد و جذبه را داشته 

گویی، خودبینی،  بندرت در جاي دیگر، جز در آثار رابله، اینهمه نعمت، معانی و بیان، مثال، رمز، افسانه، بذله. باشیم

مبالغه، نکته بیاهمیت، ستایش، مسخره، و لطیفه را میتوان یافت که بدین گونه در میان مخلوط غیر واضحی از عقاید 

برونو مهارت درام نویسان ایتالیایی، نشاط فضیحت آمیز شاعرانی را . دینی، اطالعات، و فرضیات گنجانده شده باشند

اگر فلسفه را . میبردند، و همچنین هجو گویی شدید برنی و آرتینو را به ارث برد که کلمات التینی فراوانی به کار

توقع آرام، خودداري معقول، قدرت مشاهده همه جوانب، تحمل اختالف، حتی دلسوزي نسبت به سادهلوحان بتوان 

مبادا خطرهاي دانست، در آن صورت برونو فیلسوف نیست، بلکه جنگجویی است که چشمبند بر خود نهاده است تا 

این هدف، دو قرن پیش از ولتر، عبارت از محو زجر، تعقیب، و جلوگیري از . اطراف او را از هدفش منحرف کنند

در هجویه وحشیانهاي علیه مومنان بیفکر، یعنی کسانی که الهیات را کمال مطلوب . دشمنی با اصالحات بود

  : و گفت میدانستند، برونو شدیدتر از ولتر لب به انتقاد گشود

همچنین نادانی کسی که منتظر . به عقیده من، آینهاي بهتر از خرد در برابر دیدگان بشر گذاشته نشده است

از سوي دیگر، چیزي موثرتر از تفکرات فلسفی و عقلی، که ناشی از . رستاخیز است به طور واضحتري آشکار میشود

بنابراین، اي کسانی . میتواند ما را در مغاك جهنم بیفکندحسهاست و در هوش تکامل یافته بشر مانند میوه میرسد، ن

و اي کسانی که خرید، سعی کنید اگر خوبید، بهتر بشوید تا به هدف و  ;که بشرید، بکوشید به صورت خر درآیید

و از . مقامی برسید که دستیابی به آن نه با علم و کوشش، هر قدر هم بزرگ باشد، بلکه با ایمان امکان پذیر است

اگر بر اثر این رفتار نام . دست دادنش نه با جهل و بد کرداري، هر قدر هم بزرگ باشد، که با بیایمانی صورت میگیرد

شما در کتاب زندگی نوشته شود، مورد لطف کلیساي مبارز قرار خواهید گرفت و به وجود کلیساي پیروز، که خداوند 

  . آمین . باهات خواهید کرددر آن زندگی میکند و در سراسر اعصار حکمفرماست، م

عقیدهاي که برونو درباره جهان دارد در مرحله اول شناخت زشت و زیباست، یعنی ستایشی عمیق و شگفتی آمیز از 

نیز کوششی است فلسفی به منظور تطبیق فکر بشري با جهانی که در آن سیاره ما قسمت بسیار  ;بینهایتی فروزان

در زمان (در ماوراي دنیایی که میبینیم  ;ین و خورشید مرکز جهان نیستندزم. کوچکی از عظمتی است ناشناخته

، و در )چنانکه دوربینهاي نجومی نشان دادند(دنیاهاي دیگري وجود دارند ) برونو دوربین نجومی وجود نداشت

ترتیب تا ، و بدین )چنانکه دوربینهاي نجومی بهتري نشان دادند(ماوراي این دنیاها نیز دنیاهاي دیگري هستند

، آن طور که کوپرنیک ))ثابت((و به جاي آنکه ستارگان  ;آغاز و انجامی را نمیتوانیم در نظر بگیریم. بینهایت

فضا، زمان، و . حتی در آسمانها همه چیز حرکت میکند ;میاندیشید، ثابت باشند، پیوسته جاي خود را تغییر میدهند

  . حرکت نسبی هستند

و  ;هاي مختلف به شکل متفاوتی دیده میشوند حرکتها از مکانها و ستاره. وجود ندارد مرکز، محیط، باال و پایینی

ممکن است موجودات زنده و باهوشی در بسیاري از ستارگان . وقت، که میزان حرکت است، خود نیز نسبی است

بیپایان، ماده به  آیا عیسی به خاطر آنها نیز جان خود را از دست داد با وجود این، در این عظمت. زندگی کنند

  . صورتی تغییر ناپذیر حفظ میشود، و قانون به طرزي جاودانی و نقض ناشدنی ثابت میماند

از آنجا که جهان بینهایت است، و دو بینهایت نمیتواند وجود داشته باشد، خداي بینهایت و جهان بینهایت یکی بیش 

محرك اول، چنانکه ارسطو ))). خدا، جوهر، یا طبیعت(: (در اینجا به عقیده اسپینوزا میرسیم که میگفت(نیستند 

خداوند ((به عقیده برونو . ... در هر جزئی از کل حرکت و انرژي به طرزي ذاتی موجودند ;میپنداشت، وجود ندارد



۴۶٠٧

منتهاي .)) بیشتر شایسته اوست که اصل داخلی حرکت باشد که طبیعت و روح خود اوست. عقل خارجی نیست

  . اما این فکر در آسمان نیست، بلکه در هر ذره حقیقت است. دي استطبیعت فکر خداون

برونو میگوید که عالم ترکیبی است از مونادهاي کوچک، که اجزاي الیتجزایی از نیرو، زندگی، و فکر رشد 

با وجود هر ذرهاي از خود فردیت و فکر دارد، و ). در اینجا وي بمثابه پلی میان لوکرتیوس و الیبنیتز است(نکردهاند

رفتارش مطابق قانون ذاتی و خاصیت ) بنابر عقیده اسپینوزا(این، آزادي آن عبارت از آزادي از قانون نیست، بلکه 

اصل ترقی و تکامل در طبیعت، بدین معنی که هر قسمتی به سوي کمال پیش میرود، وجود دارد . خود آن است

اما در رفتار همه عالم، یعنی . الف، و تناقضهایی وجود دارنددر طبیعت، تضادها، نیروهاي مخ). ارسطو)) کمال اول(((

بدین ترتیب، حرکات مختلف سیارات به صورت . ، همه تضادها یکنواخت میشوند و از میان میروند))اداره خداوند((در 

آن در ماوراي تنوع شگفت انگیز و سحر آمیز طبیعت وحدت عجیبتري وجود دارد که در . هماهنگی کرات درمیآیند

بر اثر قدرت آن . وحدت است که مرا شیفته میکند: ((برونو میگوید. همه قسمتها اعضاي یک پیکر به نظر میآیند

اگر چه تابع قانونم، طبیعت خود .)) (است که من در بردگی آزاد، در غم شاد، در فقر توانگر، و حتی در مرگ زندهام

جز با در نظر گرفتن کل، )) بدي((سلی خاطري مییابم که اگرچه رنج میکشم، از این موضوع ت ;را ابراز میدارم

از اینجاست که شناخت وحدت .) اگر چه خواهم مرد، مرگ جز به منزله زندگی نیروبخش کل است ;نامفهوم میشود

در )). عشق عقالنی نسبت به خداوند((طبق عقیده الیبنیتز، (عالی هدف علم و فلسفه و داروي شفا بخش فکر است 

ه ناتمام فلسفه برونو، همه شور و هیجان قهرمانانه او حذف شده است، و انسان تصور میکند که در فکرش این خالص

پیوستگی و ثباتی وجود داشته که با آن کامال بیگانه بوده است، زیرا به طور متساوي داراي تناقض و ادعاست و 

منتخب دیگري از عقایدش او . تی توافق دارندحاالت مختلفی را نشان میدهد که تنها با سرمستی مربوط به عالم هس

به عقیده او، کسانی  ;برونو درباره خصایص فردي چندین سیاره سخن میگفت. را به صورت رازوري جادوگر درمیآورد

و افراد تحت تاثیر مریخ به کشمکش و  ;تحت تاثیر زهره به دنیا میآیند داراي استعداد عشق، شاعري، و آرامشند((که 

همچنین به خاصیتهاي مرموز اشیا و اعداد اعتقاد داشت و میگفت که بیماریها شاید ناشی از دیوان . یل دارندتنفر تما

  . باشند، و ممکن است در بعضی موارد با تماس دست پادشاه یا آب دهان پسر هفتم شفا یابند

ستگاه تفتیش افکار قرار گیرد، میتواند خطاي نهایی او این بود که میپنداشت اگر به ایتالیا باز گردد و مورد بازجویی د

  . بعضی از عبارات موافق کلیسا را از کتابهاي خود نقل کند و آن را نسبت به ارادت خویش متقاعد سازد) و میتوانست(

 این کتاب طرد جانور فاتح نام. شاید امیدوار بود که ایتالیا خبر کتابی را که در انگلستان انتشار داده بود نشنیده باشد

برونو حتما آرزومند دیدن . و مقصودش از جانور، آیین کاتولیک، یا مسیحیت، یا اصول مذهب به طور کلی بود ;داشت

در غیر این صورت چگونه میتوان شوق و ذوق او را در قبول دعوت جووانی موچنیگو توجیه کرد که به  ;ایتالیا بود

وي کاتولیک . و از افراد یکی از مشهورترین خاندانهاي ونیز بودونیز بیاید و مهمان او باشد و به او درس بدهد موچنیگ

هاي جادوگري دست دارد و از راز  پارسایی بود، اما به جادوگري اعتقاد داشت، و شنیده بود که برونو در همه رشته

ر نخستین دستگاه تفتیش افکار مدتها پیش اعالم داشته بود که برونو یاغی است و باید د. تقویت حافظه آگاه است

. فرصت دستگیر شود، اما ونیز در حمایت از چنین یاغیان و نپذیرفتن دستورهاي بازجویان آن دستگاه شهرت داشت

  . شتابان فرانکفورت را ترك گفت و از طریق آلپ به ایتالیا رفت 1591از این رو، برونو در پاییز 

ولی چون در این راه زیاد پیشرفت  ;او گرفت موچنیگو او را نزد خود پذیرفت و درسهایی جهت تقویت حافظه از

و در این ضمن از بدعتهاي آن  ;نکرد، چنین پنداشت که شاید استاد علم سحرآمیز و مرموزي را از او پنهان میدارد

موچنیگو از کشیش مخصوص خود پرسید که آیا صالح است درباره . فیلسوف پرسخن و بیاحتیاط بر خود میلرزید

کشیش به او توصیه کرد اندکی صبر کند تا استادش مطالب . ستگاه تفتیش افکار بدهد یا نهبرونو گزارشی به د
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اما هنگامی که برونو قصد خود را مبنی بر مراجعت به . موچنیگو نیز پذیرفت. دیگري را به طور قطع ابراز دارد

، به زندان دستگاه تفتیش 1592مه  فرانکفورت اعالم داشت، موچنیگو بازجویان را آگاه کرد، و برونو، در بیست و سوم

بر اثر اجبار وجدان و کشیش ((موچنیگو رفتار خود را بدین ترتیب توجیه میکرد که . افکار در ونیز فرستاده شد

وي به بازجویان گفت که برونو با همه مذهبها مخالف است، اگر چه آیین کاتولیک را بیشتر . عمل کرده است)) خود

مسیح و حواریون را متهم  ;سم خداوند و تبدیل نان و شراب به جسم عیسی را نمیپذیردتثلیث و تج ;دوست دارد

گفته است که همه راهبان خرند و زمین را با ریاکاري،  ;میکند به اینکه مردم را با معجزات دروغین میفریفتهاند

لذایذ ((مند شدن از بهره ;فلسفه باید جاي مذهب را بگیرد ;حرص، و زندگی شرارت آمیز خود آلوده میکنند

و به او  ;و او، یعنی برونو، تا آنجا که فرصت دست داده است، شهوات خود را ارضا کرده است ;گناه نیست)) جسمی

.)) هایش به پاي سلیمان نرسیده است از زنها خوشش میآید، ولو آنکه هنوز تعداد زنها و معشوقه((گفته است که 

برونو معتقد بود به . مورد بازجویی قرار داد 1592دون عجله از مه تا سپتامبر دستگاه تفتیش افکار آن زندانی را، ب

را از یکدیگر تمیز داده است، یعنی انسان )) دو حقیقت((اینکه به عنوان فیلسوف مطالبی نوشته و مانند پومپوناتتسی 

. ها را پذیرفته استممکن است به عنوان فیلسوف اصولی را مورد تردید قرار دهد که به عنوان کاتولیک آن

وي تصدیق کرد که در مسئله تثلیث نیز تردید نشان داده است، و اعتراف کرد که اشتباهات بسیاري مرتکب شده 

با توجه به ناتوانی من، مرا به آغوش کلیساي مادر بپذیرید، : ((از این رو اظهار توبه کرد و به دادگاه گفت. است

بازجویان او را دلداري ندادند، بلکه وي را به .)) زید، و به حالم ترحم کنیدداروهایی براي خوشبختی من فراهم سا

در سیام ژوئیه دوباره مطالبی از او پرسیدند، به اعتراف و استغاثهاش گوش دادند، و دوباره او را . زندانش باز گرداندند

ازجویان ونیزي دستور داد که آن در سپتامبر، رئیس دستگاه تفتیش افکار رم به ب. دو ماه در زندان نگاه داشتند

حکومت ونیز علیه دستور اعتراض کرد، ولی بازجویان گفتند که برونو تابع ناپل است، نه . زندانی را به رم بفرستند

  . ، برونو را به رم انتقال دادند1593در بیست و هفتم فوریه . و سنا با تسلیم او موافقت کرد ;ونیز

عهد این بود که متهم مدت مدیدي پیش از بازجویی، و ضمن آن و پس از آن،  از مشخصات رسیدگی قضایی در آن

هاي آوریل،  در ماه. به حضور دادگاه رم آوردند 1593تقریبا یک سال گذشت تا برونو را در دسامبر . در زندان میماند

، 1595در ژانویه . دنداز او بازجویی کردند یا به وسیله بازجویی او را شکنجه دا 1594مه، سپتامبر، و دسامبر 

 1596و آوریل  1595طبق مدارك دادگاه، در مارس . بازجویان دوبار جهت بررسی پرونده او با یکدیگر مالقات کردند

آنها او را مورد بازجویی قرار دادند و به سخنانش در مورد احتیاجاتش ((و .)) نزد کاردینالهاي معظم آوردند((برونو را 

او را به حضور بازجویان  1597در مارس .شنیدند)) در مورد غذا((شکایاتش را  1596ر در دسامب.)) گوش دادند

معلوم نیست که این احتیاجات از چه قبیل بودند، اما )). به احتیاجاتش گوش دادند((آوردند و آنها دوباره 

نیی بود که بدان وسیله هاي مکرر او حاکی از سختیهایی ناگفتنی بودند، آنهم قطع نظر از بیتکلیفی طوال استغاثه

در دسامبر . یک سال بدین منوال سپري شد. میخواستند روح سرکشش را خوار کنند و او را عبرت ناظران سازند

به او اجازه دادند  1598در دسامبر . دادگاه دیگري تشکیل یافت و دوباره برونو یک سال دیگر در زندان ماند 1597

او را به حضور دادگاه فرا خواندند، هشت موضوع  1599در چهاردهم ژانویه . دکه قلم و کاغذ در اختیار داشته باش

. بدعت آمیزي را که از کتابهایش اقتباس کرده بودند برایش خواندند، و از او خواستند که آن حرفها را پس بگیرد

در چهارم فوریه، . ذیردبرونو از عقاید خود دفاع کرد، ولی حاضر شد که تصمیم پاپ را در مورد موضوعات نقل شده بپ

. کلمنس هشتم و اعضاي دستگاه تفتیش افکار به این نتیجه رسیدند که آن موضوعات برگزیده آشکارا بدعت آمیزند

در مدارك دادگاه ذکري از عقاید کوپرنیکی برونو به میان نیامده است، بدعتهاي او مربوط به تجسم و تثلیث 

. که تا چهل روز دیگر به اشتباهات خود اعتراف کندآنگاه به او اجازه داده شد . خداوندند
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در بیست و یکم . هاي آوریل و سپتامبر، و نوامبر، مجددا از او بازجویی به عمل آمد در هیجدهم فوریه، و در ماه

، یادداشتی براي پاپ فرستاد 1600در بیستم ژانویه . دسامبر، برونو اعالم داشت که حاضر به ترك عقاید خود نیست

تذکر داد که موضوعات مورد اعتراض را به غلط از متون آنها نقل کردهاند، و حاضر شد که از آنها در برابر عالمان و 

آنگاه، طبق مدارك دادگاه، پاپ کلمنس . دین دفاع کند، و دوباره آمادگی خود را براي قبول تصمیم پاپ اظهار داشت

ند و حکم را صادر کنند و او را تحویل دادگاه غیر مذهبی هشتم مقدس فرمان داد که محاکمه را به پایان برسان

در هشتم فوریه، بازجویان برونو را احضار و اتهامات را تکرار کردند و به او گفتند که هشت سال فرصت دارد . بدهند

، و که توبه کند، و یادآور شدند که وي گفته است تصمیم پاپ را در مورد بدعت آمیز بودن عقایدش خواهد پذیرفت

غیر تایب، متمرد، و ((پاپ جواب مثبت داده است، و زندانی هنوز دست از افکار بدعت آمیز خود برنداشته و همچنان 

از این رو حکم میشود که وي به دست دادگاه غیر مذهبی و حاکم رم سپرده شود تا به  ;مانده است)) خودسر

از شدت قانون در  - حاکم رم-م قلب دعا میکنیم که او از صمی: ((همچنین گفتند.)) مجازاتی که شایسته اوست برسد

نه تن از .)) مورد تنبیهات جسمی تو بکاهد، تو را خطر مرگ تهدید نکند، و هیچ یک از اعضایت ناقص نشود

بنا به گفته کاسپار سیوپیوس، دانشمند آلمانی که بتازگی کاتولیک . کاردینالها،شامل بالرمینو، آن حکم را امضا کردند

تصور میکنم شماها که مرا : ((و در رم مقیم بود، هنگامی که حکم خوانده شد، برونو به قضات چنین گفت شده

در نوزدهم فوریه، او را . آنگاه او را بیدرنگ به زندانی غیر روحانی انتقال دادند.)) محکوم میکنید بیش از من میترسید

. در حالی که هنوز توبه نکرده بود

کنار میلهاي آهنین بر روي تودهاي هیزم در میدان کامپو د فیوري . و دهانش را بسته بودند. جامهاي بر تن نداشت

برونو در این هنگام پنجاه . و در حضور جمع کثیري که از آن واقعه عبرت گرفته بودند، زنده زنده سوزاندند. گذاشتند

ز اکناف جهان ساخته شده بود، در همان ، مجسمه او را، که با گردآوري اعاناتی ا1889در سال . و دو سال داشت

  . مکان برپا داشتند

III -  وانینی و کامپانال  

این شخص که وانینی نام داشت، در جنوب . نوزده سال بعد، شخص مشابهی به سرعت گرفتار سرنوشت مشابهی شد

وي . و آتش بود به وجود آمد ایتالیا از ازدواج مردي ایتالیایی با زنی اسپانیایی که در واقع به منزله مجاورت باروت

پس از آنکه مانند برونو مدتی در اروپا گردش کرد و آب و هوا و مذهبهاي مختلف را آزمود، سرانجام در تولوز رحل 

کتابهایی که پیش از ورود به تولوز . ، و ایضا مانند برونو تا دو سال از صلح و آرامش برخوردار بود)1617(اقامت افکند 

ت به مطالب بیمعنی و سرپوشیده آن زمان شباهت داشتند و گاهگاهی حاکی از بصیرت او بودند، نوشته بود بندر

روزي یکی از اشخاصی که در سخنرانیهاي او حضور . چنانکه گفته بود بشر روي چهار دست و پا راه رفته است

مورد تردید ) شخص(اقنوممییافت گزارش داد که وي به مسئله تجسم خداوند خندیده و وجود خداوند را به صورت 

مستمع دیگري به نام فرانکون اعتماد وانینی را به خود جلب کرد، عقاید خصوصی او را، مانند رفتار . قرار داده است

، وانینی نه به امر کلیسا، بلکه 1618در دوم اوت . موچنیگو با برونو، پرسید و مطالب او را با شوراي شهر در میان نهاد

سپس، بر اساس سخنرانیهایش، به الحاد و کفر متهم گشت، و این دو جنایت . پادشاه دستگیر شدبه دستور دادستان 

اگرچه وانینی اعتقاد خود را به وجود خدا تاکید کرد، فرانکون اظهار داشت که وي . در نظر دولت قابل مجازات بودند

ت این گواهی را پذیرفتند و، علی رغم قضا. چند بار منکر خدا شده و گفته است که خدا غیر از طبیعت چیزي نیست

اعتراضات شدید وانینی و زهد و تقوایی که در زندان از خود نشان داد، او را، که در این هنگام سی و چهار سال بیش 

تا او را در صندوق روبازي بنشاند، جز جامه زیرین )) به دست دژخیم عدالت سپردند((نداشت، محکوم کردند و 

ملحد و منکر : ((هایش قرار دهد ، افساري بر گردنش بگذارد، و اعالنی با این عبارت روي شانهچیزي بر تنش نپوشد
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و از ... سپس او را بدین شکل به کنار مدخل اصلی کلیساي سن استفان ببرد تا او روي زانو بنشیند )). خداوند

. شندخداوند، پادشاه، و دستگاه عدالت بخواهد که او را به سبب کفر و الحادش ببخ

نخست زبانش را ببرد، سپس او را . آنگاه او را به میدان سالین ببرد، بدنش را به چوبهاي که در آنجا افراشتهاند ببندد

میگویند وانینی، در اثنایی که از زندان بیرون میآمد تا . خفه کند، و بعد بدنش را بسوزاند و خاکسترش را به باد دهد

تومازو .)) برویم، برویم مثل فیلسوفی با خوشحالی جان بدهیم: ((، فریاد زد)1619 نهم فوریه(ها را ببیند  آن شکنجه

کامپانال، که در کاالبریا به دنیا آمد، مردي پرحرارت بود و تا مدتی در صومعهاي دومینیکی آتش درون را با آب زهد 

تکفیرنامهاي را که پاپ . را رد کرد هاي ارسطو و عبادت فرو نشاند، به مطالعه آثار تلزیو و امپدوکلس پرداخت، گفته

پس از ). 1592- 1591(نوشته بود مورد مسخره قرار داد، و چند ماهی توسط دستگاه تفتیش افکار در ناپل زندانی شد

در این شهر بود که نخستین اثر مهم خود را به . خروج از زندان، به دانشگاه پادوا رفت، و به جرم بیعفتی محکوم شد

و در آن، مانند فرانسیس بیکن در یازده سال بعد، به متفکران توصیه کرد که به جاي  ،)1594(ورد رشته تحریر درآ

پس از مراجعت به ناپل، در . آثار ارسطو به مطالعه طبیعت بپردازند، و طرحی براي برقراري مجدد علم و فلسفه ریخت

توطئه به جایی نرسید، و کامپانال مدت بیست . به منظور رها ساختن این شهر از تسلط اسپانیا شرکت کردتوطئهاي 

  . دوازده بار، و یک بار به مدت چهل ساعت، او را شکنجه دادند). 1626- 1599(و هفت سال را در زندان گذرانید

غزل او تحت عنوان . کامل و عالی میپرداخت وي براي تخفیف آالم خود به فلسفه، شعر، و تصوراتی درباره دولتهاي

  :حاکی از خشم او علیه عدم موفقیت عوام در طرفداري از شورش اوست)) مردم((

دستهاي  ;مردم به مثابه حیوانی بیشعورند و از قدرت خود خبر ندارند و بنابراین زیر بار چوب و سنگ ایستادهاند

  . رهبري کند ضعیف کودکی قادر است آنها را با دهنه و افسار

  . اما این جانور میترسد و کارها را به دلخواه آن کودك انجام میدهد ;براي گسستن زنجیر، لگدي بیش الزم نیست

  . سراسیمه و مبهوتند)) لولوها((از وحشت خود نیز خبر ندارند، و بر اثر خودخواهی 

  . عجبتر آنکه خود را با دستهاي خود میبندند و دهان خود را میگیرند

  و به خاطر پولی که پادشاهان از اندوخته خود آنها بدیشان میپردازند، 

. به جنگ میروند و تن به کشتن میدهند

و اگر کسی قیام کند، براي گفتن این  ;هر چه میان زمین و آسمان است به آنها تعلق دارد، اما از آن آگاه نیستند

  . حقیقت، او را نمیبخشند و به دیار عدمش میفرستند

کامپانال چنین پنداشته بود که این شهر بر . هورترین حاصل این سالهاي خسته کننده کتاب شهر آفتاب اوستمش

فراز کوهی در سیالن است، و کارمندان آن توسط یک مجلس ملی منصوب و معزول میشوند، و این مجلس را همه 

که بدین ترتیب انتخاب میشوند رئیس دولت بزرگانی . افراد شهر که سنشان از بیست سال باالتر است انتخاب میکنند

زنان و مردانی با ((آنان مراقب ازدواج زنان و مردانند و مواظبند که . است، برمیگزینند)) هو((را، که کشیشی به نام 

مردم به ما میخندند که در تربیت اسب و سگ دقت میکنیم، . هم ازدواج کنند که بهترین فرزندان را به وجود آورند

زنان به طور اشتراکی متعلق به همه . از این لحاظ، خلقت ناقص وجود نخواهد داشت.)) تربیت افراد بشر غافلیم اما از

بشرهاي روشن داشته ((باید به تمرینات شدید بپردازند تا . خواهند بود و تحت انضباط شدید قرار خواهند گرفت

. زن و مرد براي جنگ تربیت میشوند.)) اعدام خواهد شد اگر زنی سرخاب بمالد یا کفش پاشنه بلند بپوشد،. ... باشند

هر کسی را کاري . کسانی که از صحنه نبرد میگریزند، پس از گرفتار شدن، به کنام شیر و خرس افکنده میشوند

کودکان به طرز اشتراکی تربیت میشوند و طوري بار میآیند که در . معین است، اما بیش از چهار ساعت کار نمیکنند

تصویر جاندار و چهره ((مذهب این مردم پرستش خورشید است، که به منزله . و ثروت با یکدیگر برابر باشند کاال
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این بیانیه .)) آنها معتقدند به اینکه همه جهان طبق رسوم آنها زندگی خواهد کرد. ((به شمار میآید)) خداوند

نوشته شد و در فرانکفورت آم ماین در  1602سال  کمونیستی، که انعکاس از افکار افالطون است، در زندان در حدود

شاید هم حاکی از آرزوهاي توطئهگران ناپل بود، و ممکن است در حبس طوالنی کامپانال . انتشار یافت 1622سال 

وي به موقع خود با کلیسا صلح کرد و از زندان بیرون آمد و، با تصریح حق پاپها در عزل و نصب . بیتاثیر نبوده باشد

اوربانوس او را به پاریس فرستاد تا از نتایج شورش  1634در سال . اهان، اوربانوس هشتم را خشنود ساختپادش

ریشلیو او را تحت حمایت خود گرفت، و این یاغی خسته، مانند روزگار جوانی، وارد . دیگري در ناپل نجاتش دهد

که سپیده جدید را اعالم  زنگممن آن (( وي گفته بود). 1639(حجره فرقه دومینیکیان شد، و در آنجا درگذشت 

  .)) میدارم

IV - فلسفه و سیاست

  1624- 1536: خوان د ماریانا -1

جنبه برجسته سیاست در  ;سیماي اصلی سیاست در قرون وسطی عبارت از تفوق وحدت بخش پاپ بر پادشاهان بود

از این لحاظ، نخستین سوالی که در قرن . مکش دولتهایی بود که از تحت نفوذ پاپ آزاد شده بودندقرون جدید کش

هفدهم، پس از نهضت اصالح دینی، باعث آشفتگی فلسفه سیاسی شد تقاضاي متفکران کاتولیک در مورد استقرار 

طرفداران پاپ میگفتند که  .مجدد برتري پاپ، و تقاضاي متفکران پروتستان در مورد محو کامل سلطه پاپ بود

پادشاهان مستبد، چون مدعیاند که سلطنت از طرف خداوند به آنها تفویض شده است و منکر قیود مذهبی و اخالقی 

مدافعان اصالح دینی در پاسخ میگفتند که هیچ مرجع فوق ملی  ;و قانونی هستند، اروپا را ویران خواهند کرد

گذشت از این، اگر  ;ر باشد، بلکه بیشتر به فکر قدرت و منفعت خویش استنمیتواند به فکر خیر و صالح نوع بش

  . کلیسایی باالتر از دولتها وجود داشته باشد، آزادي فکر و حق زندگی را سلب خواهد کرد

فیلسوفان مکتب مدرسی در قرون وسطی، به پیروي از حقوقدانان روم قدیم، قدرت پادشاه را ناشی از موافقت مردم 

بنابراین، میگفتند که حق االهی پادشاهان به سلطنت وجود ندارد، و فرمانرواي بد را میتوان  ;میدانستند) وندنه خدا(

علیه ظالمان با شوق و ذوق از  - از حقوق مردم-متفکران کالونی، مانند بز، بیوکنن، و نویسنده کتاب دفاع . خلع کرد

ان کلیساي انگلیکان از حق االهی پادشاهان به سلطنت دفاع اما علماي لوتري و پیرو. این عقیده طرفداري میکردند

میکردند، و میگفتند که این حق براي جلوگیري از طغیان مردم و ادعاي پاپ الزم است، و حتی اطاعت از پادشاهان 

  . ظالم را توصیه میکردند

صود از این نظریه تضعیف جزو مدافعان حاکمیت ملت، بسیاري از یسوعیان نیز یافت میشدند که تصور میکردند مق

کاردینال بالرمینو میگفت که اگر قدرت پادشاهان ناشی از ملت و بنابراین . قدرت پادشاه در برابر قدرت پاپ است

تابع آن باشد، پس ظاهرا تابع قدرت پاپ خواهد بود، که آن نیز ناشی از استقرار کلیسا توسط عیسی است، و بنابراین 

مولینا، از یسوعیان اسپانیا، به این نتیجه رسیده بود که مردم، به عنوان منبع قدرت غیر . دفقط تابع خداوند خواهد بو

بهترین عالمی که فرقه ((فرانثیسکو سوارث، . مذهبی، میتوانند بحق اما با نظم و ترتیب پادشاه ظالم را از کار براندازند

هت رد ادعاهاي مستبدانه جیمز اول اظهار داشت، و ، این نظریه را با تغییرات احتیاط آمیزي ج))یسوعی پرورده است

طرفداري خوان د ماریاناي یسوعی از ظالم کشی غوغایی بینالمللی . از حق مردم در خلع پادشاهان دفاع کرد

  . برانگیخت، زیرا جمعی گفتند که باعث قتل هانري چهارم شده است

از هر جهت فردي ) خ نویس عصر خود به شمار میآمدکه، به طوري که پیش از این گفتیم، بزرگترین تاری(ماریانا

رسالهاي تحت  1599وي در سال . شایسته بود و، به سبب علم، فصاحت، و بیباکی عقالنی خود، شهرت بسیار داشت

عنوان درباره پادشاه و تربیت او نگاشت، آن را به فیلیپ سوم هدیه کرد، و با اجازه ممیز یسوعی محل آن را انتشار 
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به گفته او، بشر مانند . قبل از ایجاد جامعه به میان آورد)) حالتی طبیعی((نیم قرن پیش از هابز سخن از  وي. داد

با قانون و مالکیت خصوصی  ;از هر قید و اجباري جز رفع حوایج بدنی فارغ بود;جانوران وحشی، در جنگل میزیست

اما در این آزادي، که ژان ژاك روسو نیز . بود و، در جستجوي همسر و غذا، فقط تابع غریزه خود ;آشنایی نداشت

بشر، براي حفظ . بدان معتقد بود، اشکاالتی وجود داشت، بدین معنی که جانوران خطرناك به وفور دیده میشدند

خود از این خطر، اجتماع را به وجود آورد، که بزرگترین ابزاري است که تاکنون اختراع شده، و به منزله دفاعی الزم 

الت تدافعی و تعرضیی است که طبیعت به جانوران ارزانی داشته است، اعضاي هر گروه، ضمن قراردادي صریح علیه آ

اما حاکمیت مردم . یا ضمنی، موافقت کردند که اختیارات دسته جمعی خود را به سردسته یا پادشاهی تفویض کنند

جلس ملی بر قدرتی که به دست نمایندگان سپرده از میان نرفت، و تقریبا در همه موارد، نظیر کورتس در اسپانیا، م

به . شده بود نظارت میکرد، مواظب مخارج بود، و هیئتی قانونی تشکیل میداد که قدرت آن بیش از قدرت پادشاه بود

. امکان ندارد) دموکراسی(عقیده ماریانا، به سبب توزیع نامتساوي استعداد و هوش در میان افراد، حکومت مردم 

سلطنت مشروطه بهترین نوع حکومتی است که با . ست با مراجعه به آراي عمومی زیانبخش خواهد بودتعیین سیا

طبیعت بشر و بقاي کشور تناسب دارد، و باید موروثی باشد، زیرا سلطنت انتخابی به منزله دعوتی است که گاه گاه 

  . براي ایجاد هرج و مرج به عمل آید

و قیود مذهبی و اخالقی محدود شود، و اگر پادشاهی به ظلم و ستم پردازد، مردم قدرت پادشاه باید به وسیله قانون 

او نباید بدون موافقت مردم تغییر در قوانین بدهد یا بر آنان مالیات . حق خواهند داشت او را از سلطنت براندازند

با  ;و باید حاکم بر خود باشد ، زیرا کلیسا برتر از دولت است))نباید تصمیمی درباره مذهب بگیرد((همچنین . ببندد

دولت باید به )). کشور بدون توجه به مذهب پایدار نمیماند((وجود این، پادشاه باید از مذهب رسمی دفاع کند، زیرا 

مذهب جهت حفظ اخالق کمک و گاوبازي را به جرم تشویق سبعیت، و نمایش را به جرم ایجاد آزادي جنسی ممنوع 

توانگران نیز باید  ;ن بیمارستان و موسسات خیریه از بیماران و مستمندان دستگیري کندهمچنین باید با ساخت. کند

مالیات باید بر اجناس زاید زیاد، و بر اشیاي . آنچه را که صرف تجمل و خرج سگان خود میکنند به نیازمندان بدهند

پادشاه خوب کسی است . اهند کرداجناس روي زمین، در صورت توزیع عادالنه، براي همگی کفایت خو. الزم کم باشد

حریصان ((مالکیت خصوصی از آن لحاظ جاي مرام اشتراکی پیشین را گرفت که . که از تمرکز ثروت جلوگیري کند

امروزه اگر چه این وضع .)) پرطمع دستهاي خود را روي مواهب خداوند گذاشتند و همه چیز را از آن خود دانستند

. ره در آسمان روي کار خواهد آمدبرقرار است، مرام اشتراکی دوبا

  . پادشاه ظالم را میتوان خلع کرد، و حتی در بعضی موارد میتوان او را بحق کشت

این امر را به تصمیم هر فرد، یا حتی به داوري هر گروهی، موکول نمیکنیم، ... چه کسی را حقا میتوان ظالم دانست 

هنگامی که پادشاهی  )اما(. ...و جدي در این مباحثه شرکت جویندمگر آنکه همه مردم راي بدهند، و مردان دانشمند 

کشور را به خرابی بکشاند، به خزانه دولت و مال مردم تجاوز کند، قوانین ملی و مذهب مقدس را زیر پا بگذارد، 

عمومی  شارمندان از امکان تجمع به منظور بحث - هنگامی که- ...گستاخانه و وقاحت آمیز و خدانشناسانه رفتار کند

محروم شدهاند، ولی جدا به آنان گفته میشود به ظلم موجود خاتمه دهند، و با فرض اینکه این ظلم معلوم و غیر 

اگر در چنین وضعی کسی قدم به جلو بگذارد و بخواهد بنا به میل عموم رفتار کند و حاضر شود ... قابل تحمل باشد

بسیار سودمند است که پادشاهان متقاعد ... و بدکار نخواهم شمرد چنان ظالمی را بکشد، من به نوبه خود او را شریر

  . شدهاند که، در صورت بیدادگري، مردم نه تنها آنان را بحق، بلکه با احساس افتخار خواهند کشت

ماریانا جبارکشیهاي تاریخی را به یاد خوانندگان آثار خود میآورد، مانند قتل هیپارخوس، جبار آتن، به دست 

همچنین یادآور شد که آتن و رم، در . وس و آریستوگیتون، و طرد تارکوینیوس جابر از رم توسط بروتوسهارمودی
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اما ماریانا عقیده و تعصب خود را با تصویب قتل هانري . حقیقت همه افراد با سواد اروپا، خاطره آنان را گرامی میدارند

  :سوم به دست کلمان نشان داد و گفت

منظره نفرت . نسه، بر اثر ضربهاي که راهبی با کاردي زهر آلود به شکمش زد، درگذشتهانري سوم پادشاه فرا

علمایی که وي با آنان مشورت . انگیزي بود، ژاك کلمان در مدرسه دومینیکی فرقه خود به تحصیل الهیات پرداخت

افتخار جاودانی براي به عقیده جمع کثیري، کلمان با کسب . میکرد به او گفتند که ظالم را شرعا میتوان کشت

  . فرانسه جان سپرد

در صورتی که جمعی دیگر که از لحاظ عقل و دانش بر دیگران  ;گروهی برآنند که وي شایسته مقامی جاودانی است

چنانکه میدانیم، هانري سوم با اتحادیه کاتولیک مخالفت ورزیده و به . کنند رجحان دارند عمل او را تقبیح می

فیلیپ دوم، پادشاه اسپانیا، از . ، را به قتل برسانند)دوك دوگیز(داده بود که رهبر آن، هانري  دستیاران خود دستور

گیوم (وي با کشتن الیزابت اول و ویلیام آوآرنج . آن اتحادیه حمایت کرده و براي تقویت آن پولی پرداخته بود

  . ه قتل دشمن اسپانیا موجه استو فیلیپ سوم اعتراضی به این اصل نداشت ک ;موافقت کرده بود) اورانژ/د

. شود)) تصحیح((، کلودیو آکواویوا، سردار فرقه یسوعی، دستور داد که کتاب درباره پادشاه ماریانا 1599در سال 

، آکواویوا تعلیمات ماریانا را درباره جبارکشی )1610مه  14(هنگامی که هانري چهارم به دست راوایاك به قتل رسید 

در این ضمن ماریانا، نه به سبب . و از انتشار آن در مدارس یسوعی جلوگیري کرد) ژوئیه 8(داد مورد انتقاد قرار 

توضیح آنکه وي از بیارزش کردن پول توسط فیلیپ سوم . تمجید از جبارکشی، بلکه به علت دیگري دستگیر شده بود

ماریانا . از عواقب تورم پولی آگاه ساخته بود انتقاد کرده و در رساله بسیار جالبی، تحت عنوان درباره تغییر پول، او را

در قید حیات بود، و در هشتاد و هشت  1624دوره حبس خود را فیلسوفانه تحمل کرد، پس از آن زنده ماند، تا سال 

  . سالگی درگذشت

  1596-1530: ژان بودن -2

عشق مالل آوري به اتحادیه  وي عالم االهیی نبود که سرش به آسمان باشد، و. بودن با آنها فرق بسیار داشت

بود که از لوپیتال طرفداري میکرد، مدافع آزادي مذهب بود، و از مشاوران و )) سیاستمداري((کاتولیک نداشت، بلکه 

بودن در آنژه، احتماال از مادري کلیمی و اسپانیایی، به دنیا آمد، به . ستایش کنندگان هانري چهارم به شمار میرفت

وکیل دادگستري شد و از آن طرفی نبست، و با شوق و ذوق بسیار به مطالعه فلسفه و تاریخ ، )1560(پاریس رفت 

سپس با ولع بسیار به فراگرفتن عبري، یونانی، آلمانی، ایتالیایی، و مطالعه کتاب عهد قدیم و آثار لیوي، . پرداخت

قیده داشت که مطالعه تاریخ براي وي ع. تاسیت، و سیسرون و قوانین اساسی همه کشورهاي اروپاي باختري پرداخت

در نظر دانشجو، . نخستین اثر او که به چاپ رسید روش فهم آسان تاریخ نام داشت. فهم مطالب سیاسی الزم است

بودن در سی و شش سالگی چنین . این کتاب خسته کننده، دشوار، و مطول است فکر فلسفی زود تکامل نمییابد

با این وجود، آن کتاب، . ت بدان و پیروزي نیکان، ما را به پیروي از تقوا برمیانگیزدمیپنداشت که تاریخ، با ارائه شکس

  . پس از گفتارهاي ماکیاولی، نخستین اثر مهم درباره فلسفه تاریخ است

در این کتاب، و در کتاب دیگري تحت عنوان شش کتاب جمهوري، یک قرن و نیم پس از ویکو و مونتسکیو، مسائل 

بنابر گفته او، تاریخ تابع جغرافیا، . د به عنوان عوامل موثر در تاریخ مورد بررسی اصولی قرار گرفتهاندآب و هوا و نژا

اخالق و رفتار . جغرافیا در اخالق، و اخالق در تاریخ تاثیر میکند. یعنی تابع دما، باران، خاك، و کیفیات هر محل است

در شمال مردم به قدرت بدنی و عضالنی . کنار دریا تغییر مییابند افراد بشر به نسبت اقامت آنها در کوه یا دشت یا در

در منطقه معتدل، مثال در میان فرانسویان و . مباهات میکنند، و در جنوب به حساسیت عصبی و باریک بینی مینازند

ودهتر و از ساکنان اطراف مدیترانه، صفات شمالیها و جنوبیها هر دو دیده میشوند، یعنی مردم از جنوبیها کارآزم
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دموکراسی باید با اخالق مردم، که تحت تاثیر عوامل جغرافیایی و نژادي قرار میگیرند، متناسب . شمالیها باهوشترند

از این رو، بر اقوام شمالی با زور و بر اقوام جنوبی با . باشد، و این نوع حکومت بندرت با گذشت روزگار تغییر میکند

. مذهب میتوان فرمانروایی کرد

. را بنیان نهاد)) اقتصاد سیاسی((ودن، در کتاب کم اهمیتتري تحت عنوان پاسخ به پارادوکس آقاي مالستروا، تقریبا ب

وي عللی را که به موجب آنها قیمتها در اروپا به سرعت ترقی میکردند شرح داد، زیانهاي پولهاي بیارزش را 

و، در عصري که حمایت از صنایع . دولتی را تایید کرد خاطرنشان ساخت، روابط میان واقعیات اقتصادي و سیاستهاي

  . داخلی مرسوم بود، خواستار آزادي تجارت شد

اما شاهکار او، که مهمترین کمک به فلسفه سیاسی از زمان ماکیاولی تا هابز به شمار میرود، شش کتاب جمهوري 

وي میان جامعه و دولت . عناي هر دولتی استبودن این کلمه را به مفهوم رومی آن به کار برد که به م). 1576(بود 

در  ;فرق گذاشت، و گفت که جامعه متکی بر خانواده است و اساس آن بر روابط زن و مرد و نسلها استوار است

یعنی پدر بر زنان و . خانواده به صورت طبیعی خود، پدر شاهی، بود. صورتی که دولت متکی بر زور مصنوعی است

زن باید . و شاید تمدن به طور خطرناکی از حقوق پدر شاهی کاسته است ;ده تسلط داشتکودکان و اموال خانوا

و اگر بخواهیم او را به پایه مرد برسانیم، به طور مخربی طبیعت را  ;همیشه تابع مرد باشد، زیرا عقال ضعیفتر است

به عقیده . عهد قدیم آمده استشوهر باید همیشه داراي حق طالق باشد، چنانکه این موضوع در . نادیده گرفتهایم

زیرا خانواده واحد و  ;بودن، انحطاط قدرت پدر و کاهش انضباط خانواده اساس طبیعی نظم اجتماعی را بر هم میزند

منبع منظم و اخالق است نه دولت، و هنگامی که وحدت و انضباط خانواده از بین برود، هیچ قانونی نمیتواند جاي آن 

مرام اشتراکی محال است، زیرا افراد به طور . صی براي ترکیب و دوام خانواده الزم استمالکیت خصو. را بگیرد

  . آیند نامساوي به دنیا می

در اینجا مطلبی بیمعنی درباره پیمان یا قرارداد . گراتر از ماریانا و روسو است در مورد اصل دولت، ژان بودن واقع

وستانشین ممکن است از چنین قراردادي ناشی شده باشند، اما اصل هاي ر بودن میگوید جامعه. اجتماعی وجود ندارد

مجوز قانونی اراده یا . ها بر گروه دیگري بوده، و رهبر فاتحان پادشاه شده است دولت تسلط گروهی از خانواده

این  ;در نتیجه، سلطنت استبدادي امري طبیعی است. مردم نبوده، بلکه نیروي متشکل دولت بوده است)) حاکمیت((

دولت اگر تابع قانونی غیر از قانون طبیعت و خدا باشد، حاکمیت . همان ادامه قدرت پدر در خانواده پدر شاهی است

ها  به این نتیجه) 1649- 1642(همان گونه که هابز بر اثر فرار از هرج و مرج ناشی از جنگ داخلی انگلستان . ندارد

توجه بفرمایید که . رار از جنگلهاي مذهبی و تجزیه فرانسه میدانسترسید، بودن نیز حکومت استبدادي را تنها راه ف

هاي پاریس  گویی آن را با خونی که در کوچه ;این کتاب تنها چهار سال پس از کشتار سن بارتلمی انتشار یافت

با این عمل را تنها . به نظر ژان بودن چنین میآمد که اگر وظیفه دولت حفظ نظم باشد. ریخته شد نوشته است

. حاکمیت مطلق و انتقال ناپذیر میتواند انجام دهد

باید استبدادي باشد تا به : از اینجاست که میگوید بهترین نوع حکومت عبارت از سلطنت استبدادي و موروثی است

. هرج و مرج نینجامد، و باید موروثی باشد تا از جنگهایی که بر سر جانشینی پادشاه روي میدهد جلوگیري شود

، مانند قدرت پدر، در قسمت اعظم کره زمین و در قرون متمادي برقرار بوده و مورد تایید تاریخ واقع شده سلطنت

دموکراسی، بر اثر تلون مردم و بیکفایتی و . هاي محدودي وجود داشتهاند حکومتهاي دموکراتیک تنها در دوره. است

در هر مجلس ملی، آرا را بدون . ((میان میرود پولدوستی اعضایی که از طرف مردم انتخاب شدهاند، به سرعت از

.)) و تعداد احمقان، بدکاران، و نادانان همیشه هزار بار بیش از شماره افراد شایسته است ;میشمارندسنجش آنها 
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و مغزها بیش از  ;دعاي تساوي، حکمروایی کنندنجات دموکراسی در این خواهد بود که تنها اقلیت کوچکی، با ا

  . شمارش سرها اهمیت داشته باشند

بودن تصدیق میکرد که در صورت ظالم شدن پادشاه، باید راهی براي فرار از استبداد او بیابند، و از این رو بود که، 

حتی سلطنتهاي کامل نیز وي قبول داشت که . شاید هم به طوري غیر منطقی، انقالب و جبارکشی را تجویز میکرد

بودن پیش از هگل اظهار . به موقع خود فاسد خواهند شد و، بر اثر تغییري اجتناب ناپذیر، از میان خواهند رفت

در دوره اول کشورهاي شرقی، در دوره دوم ملتهاي مدیترانهاي، و در  ;داشته بود که تاریخ به سه دوره تقسیم میشود

به عقیده بودن، ایجاد و انحطاط این کشورها تا اندازهاي دلیل . تفوق داشتهانددوره سوم ممالک اروپاي شمالی 

عصر طالیی در گذشتهاي افسانهآمیز نبوده است، بلکه در آیندهاي خواهد بود که از نتایج . پیشرفت بوده است

نهاي در بردارند علوم گنجی: ((نیم قرن پیش از بیکن، نوشت. مهمترین اختراعات، یعنی چاپ، بهره مند خواهد شد

بودن در امر مذهب سختگیري نمیکرد، ولی به کتاب مقدس احترام .)) که در هیچ عصري تمام نخواهد شد

گذشته از . به عبارت درستتر، وي عهد قدیم را بیشتر میپسندید و به عهد جدید تقریبا اعتنایی نمیکرد. میگذاشت

م اعتقاد داشت، و معتقد بود که باید کشوري بنا بر خصایص این، به جادوگري، فرشتگان، دیوان، و علم احکام نجو

به پادشاهان توصیه میکرد که تا حد . اما خواستار شدیدترین مجازاتها علیه جادوگران بود. رمزي اعداد به وجود آورد

 امکان وحدت مذهب را حفظ کنند، ولی اگر عقیده بدعت آمیزي نضج گرفت و اشاعه یافت، براي جلوگیري از آن

  . بهتر است بگذارند روزگار بدعتگذاران را به مذهب رسمی باز گرداند ;نباید به زور متوسل شوند

وي در کتاب عجیب خود تحت عنوان . ایمان خود او مشکوك بود. بودن نمیگوید که این مذهب چگونه باید باشد

به چاپ رسید،  1841بار در سال این کتاب براي نخستین ]گفتگوي هفت تن، که آن را از راه احتیاط منتشر نکرد

نشان میدهد که یک کاتولیک، یک لوتري، یک کالونی، یک کلیمی، یک مسلمان، یک اپیکوري، و یک خداپرست در 

عقاید مسیحی درباره گناهکاري ذاتی،  ;پس از این گفتگو، آیین یهودي تا حدي پیروز میشود. ونیز مشغول مباحثهاند

. و تنها به عقیده آن خداپرست حمله نمیشود ;نتقاد قرار میگیردتثلیث، و تجسم خداوند مورد ا

  . مرده است)) مانند سگ((منتقدان بودن او را کلیمی، کالونی، و خدانشناس میدانستند و میگفتند که وي بیمذهب و 

اغماض و  اما در شش کتاب جمهوري عقیده به هدایت خداوندي به خوبی ابراز و خدانشناسی به عنوان امري غیرقابل

بودن، مانند هابز، مرد وحشتزدهاي است که میخواهد در میان انقالب و جنگ . باعث بیهودگی جهان اعالم شده است

  . راه خود را با استدالل بیابد

این کتاب به منزله فلسفهاي بود براي دنیاي آشفتهاي که به دنبال . بزرگترین کتاب او تحت تاثیر زمان قرار گرفت

. البته نمیتوانیم آن را با حکمت مودبانه مقاالت مونتنی، که کمتر مورد آزار بود، مقایسه کنیم. میگشتنظم و آرامش 

با وجود این، شاید از عصر ارسطو تا آن زمان هیچ کس احتماال به استثناي ابن خلدون نتوانسته بود که فلسفه 

 لویاتانتا زمان انتشار . با علم و قدرت دفاع کند سیاسی را تا آن اندازه بسط دهد، یا از عقاید شخصی تا آن اندازه

  . ، چنان کوششی از روي تصمیم براي کشف منطق در امور کشورها به عمل نیامده بود)1651(توسط هابز 

   1645-1583: هوخوگروتیوس -3

ها رفتهاند، و اگر نامی از او  از خاطره کردهاندرشته حقوق بین الملل کار بیشتر کسانی که مانند هوخوگروتیوس در 

به میان میآید، شاید بیشتر از این لحاظ است که وي هم شاهد وقایعی بوده و هم کتاب نوشته است، و اثر کالسیک 

گروتیوس در دلفت تولد یافت، در . ستهاي خطرناك به رشته تحریر درآورده استخود را ضمن دیپلماسی فعال و سیا

به سبب سبک نوشتن التینی مورد تقدیر سکالیژر قرار  ;لیدن به فراگرفتن ریاضیات، فلسفه، و قانون شناسی پرداخت

. ان خود واقع شدو در بیست و شش سالگی با نوشتن کتابی تحت عنوان آزادي دریاها مورد تمجید هم میهن ;گرفت
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وي در این کتاب قانون دریانوردي را به اختصار شرح داده و آزادي دریاها را به نفع همه ملتها، مخصوصا هلندیها، 

پس از آنکه به عنوان وقایعنگار ایاالت . دانسته است که تفوق دریایی پرتغالیها را در خاور دور به خطر انداخته بود

انقالب بزرگ کشور خود را تقریبا به سبک التینی کالسیک و به طرزي با روح و متحده هلند منصوب شد، تاریخ 

. چنانکه گفتیم، در مبارزه میان اولدنبار نولت و موریس ناسویی، وي مانند آرمینیوس طرفدار آزادي بود. دقیق نوشت

که شریک زندان او زنش اجازه گرفت . پس از گرفتاري، به خطاهاي خود اعتراف کرد، و به حبس ابد محکوم شد

گروتیوس به پاریس گریخت . پس از سه سال، او را در صندوق کتاب پنهان کرد و از زندان رهایی بخشید ;باشد

ضمن آنکه جنگ سی ساله در آلمان بشدت . و موفق به دریافت مستمري مختصري از لویی سیزدهم شد) 1621(

وي از این کتاب ). 1625(قانون جنگ و صلح نگاشت جریان داشت، گروتیوس در فقر و فاقه کتابی تحت عنوان 

:چنین مینویسد

میبینیم که همه کشورهاي مسیحی چنان در جنگ کردن آزادند که ملتهاي وحشی از آن شرم دارند، زیرا به دالیل 

نی یا و هنگامی که سالح بر میگیرند، اعتنایی به قوانین آسما ;بیارزش یا بدون هیچ دلیلی، به جنگ متوسل میشوند

  . بشري نمیکنند گویی چنین میپندارند که بشر اجازه دارد، بدون مانع، هر گونه جنایتی که میخواهد مرتکب شود

. ماکیاولی گفته بود که کشورها نمیتوانند پایدار بمانند مگر آنکه مردمانشان از قید اطاعت قوانین اخالقی آزاد شوند

رف ملت آماده باشند که به خاطر منافع کشور، و تا جایی که میخواهند، سیاستمداران باید معموال به نمایندگی از ط

هاي پیش از  زیرا کشورها هنوز در مرحلهاي جنگی شبیه مرحله خانواده. دروغ بگویند، دزدي کنند، و آدم بکشند

میتوانند از گروتیوس تصدیق میکند که دولتها . پیدایش کشورها به سر میبرند، و قانونی جز صیانت نفس نمیشناسند

به عقیده او، این قانون عبارت است . قید قوانین ساختگی رها شوند، اما آنها را موظف به رعایت قانون طبیعی میکند

نداي عقل سلیم، که فساد اخالقی، یا لزوم اخالقی، هر عملی را در نتیجه توافق یا عدم توافق آن با طبیعت ((از 

که چنین عملی به دستور خداوند، یعنی خالق طبیعت، ممنوع یا  - میکندثابت -معقول نشان میدهد، و بنابراین 

از این رو، قانون طبیعی عبارت است از مجموعه حقوق و وظایفی که از طبیعت ذاتی بشر، به .)) مستحسن است

آنچه براي بقا و شرکت او در جامعه الزم است همین حق طبیعی . عنوان موجودي عاقل در جامعه، ناشی میشود

  . دولتها باید این حقوق را محترم بدانند. وست که مرهون طبیعتش به شمار میآیدا

به عقیده حقوقدانان رومی، مقصود از حقوق مردم . گروتیوس میگوید که قانون طبیعی باید تابع حقوق مردم باشد

قرون وسطی از آن  هنگامی که امپراطوري روم منقرض شد، حقوقدانان. حقوقی بود که در تابعیت روم یافت نمیشد

در نظر گروتیوس، حقوق مذکور به صورت مجموعه مبهمی از . حقوق در مورد روابط دولتها با یکدیگر استفاده کردند

وي بر روي این دو . مقررات و قیودي درآمد که مترقیترین دولتها معموال آنها را در روابط مشترك خود به کار میبرند

ق مردم، ساختمان فرضی خود را بنیان نهاد که عبارت از نخستین بیانیه درباره شالوده، یعنی قانون طبیعی و حقو

. حقوق بینالملل مطلوب در دوران جدید بود

ها، مانند حیوانات،  وي از این نکته آگاه است که گروه. گروتیوس به طور کلی جنگ را به هیچ وجه ممنوع نمیداند

 ;در معرض خطر میبینند، با هر وسیلهاي که باشد از خود دفاع میکنندهنگامی که جان یا گرامیترین دارایی خود را 

  . و اگر ممکن شود، با بحث یا قانون، و اگر این دو نیز موثر نیفتاد، با هر قدرتی که در اختیار دارند به مبارزه میپردازند

ل اتباعش به جنگ متوسل در نتیجه، دولتی که خود را در چنین وضعی ببیند حق دارد که براي دفاع از جان و ما

همچنین اگر به طور واقعی یا تصنعی  ;اما جنگ به خاطر پیروزي یا غارت یا تصرف اراضی ظالمانه است. شود

د جنگهایی که به را بر قومی بدون رضاي آنها تحمیل کنند عملی نادرست انجام دادهان نیکوکاريبخواهند حکومت 

بعضی از نویسندگان اصلی را اقامه : ((گروتیوس میگوید. منظور جلوگیري از جنگ صورت میگیرند ظالمانهاند
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کردهاند که هرگز پذیرفته نخواهد شد، و آن این است که قوانین بین الملل تنها به دولتی اجازه میدهد علیه دولت 

شاید، در صورت مصلحت، چنین تصمیمی . آن باعث وحشتش بشوددیگري به جنگ پردازد که مقتدر شدن تدریجی 

افراد موظفند در جنگهایی که به نظرشان .)) بتوان گرفت، اما هرگز اصول عدالت را نمیتوان به نفع آن اقامه کرد

  . ظالمانه میآیند شرکت نکنند

اند نیرنگ به کار برد، تالفی به به فرض اینکه جنگ عادالنه باشد، هر ملتی که وارد جنگ شود حقوقی دارد و میتو

مثال باید قبل . اما ملت، عالوه بر حقوق، وظایفی هم دارد. مثل کند، غنیمت به دست آورد، و اسیران را به کار بگمارد

در پیروزیها، جان زنان،  ;از شروع جنگ آن را اعالم کند، و هر عهدنامهاي را با هر کس که باشد محترم بشمارد

اسیران را میتوان به  ;و در حقیقت جان همه کسانی که خارج از صحنه نبردند باید بخشیده شودکودکان، پیران، 

گروتیوس از واقعهاي که نشانه ترقی به شمار میرفت خشنود بود، و آن . صورت برده درآورد، اما آنها را نباید کشت

  . آوردند ده در نمیاین بود که مسیحیان و مسلمانان دیگر اسیران هم مذهب خود را به صورت بر

بدانیم، چه کسی میتواند )) نداي عقل سلیم((اگر قانون طبیعی را . این بحث اگر چه عالی و مالیم بود، نقایصی داشت

 ;بگوید کدام حق درست است در کشورها این مسئله به وسیله دولتی که مجهز به قوه قهریه است حل و فصل میشود

زور باعث ایجاد  ;ر رفتار کنند، زیرا قانونگزار میتواند مردم را به رعایت آن وا داردسرانجام، مردم مجبورند بنابر دستو

قانون بین الملل مستلزم وجود یک مقنن بینالملل است که به پشتیبانی . حق نیست، ولی قانون را به وجود میآورد

هاي قابل نقضی باشد  موافقتنامهضمنا قانون بین الملل باید شامل قیود متوسط و  ;یک قواي بین الملل تشکیل شود

را رسوم مترقیترین اقوام بدانیم، این خود نیز مستلزم )) قانون ملل((اگر . که دولتهاي عضو عجالتا آنها را بپذیرند

اما چنین مرجعی در کجاست در اروپا در چین در  ;وجود مرجع صالحیتداري است که مترقیترین آنها را نام ببرد

ا دولت میتواند به اتباع خود اجازه دهد که خودشان در مورد عادالنه بودن یا نبودن یک جنگ کشورهاي اسالمی و آی

. داوري کنند اگر دستگاه تلقین و تعلیم دولتی قوي باشد، میتواند چنین اجازهاي بدهد

ب بود که خو ;هزاران جنگ غیر عادالنه روي داده بودند. این کتاب اگر چه منطقی نبود، وجود آن ضروري مینمود

خوب بود که جنگ به  ;کسی با تصریح قیودي که براي هر دو طرف قابل قبول باشد آدمکشی قانونی را تعدیل کند

خوب بود که کسی براي اسیران و اشخاصی که در جبهه نبرد نبودند  ;عنوان وسیله پیروزي یا غارت محکوم شود

اما هنگامی که آن جنون تخفیف یافت، کتاب  ;مه دادجنگ سیساله به این تمایزات و تقاضاها خات. استرحام کند

  . گروتیوس با توجه به اوضاع آلمان بیشتر موجه به نظر آمد

ریشلیو، که تصمیم داشت وارد جنگ سی ساله شود، مستمري گروتیوس را قطع کرد، و این نویسنده، که زندگیش 

اما . او را به عنوان سفیر کبیر سوئد به پاریس فرستاداوکسنتیرنا  1635در سال . به خطر افتاده بود، به هامبورگ رفت

تنفري که نخست نسبت به ریشلیو و سپس  ;گروتیوس، مانند اکثر فیلسوفان، با تفکر بیشتر مانوس بود تا با مردم

ه ملک. دوباره آرامش خود را در میان کتابها یافت 1645و در سال  ;نسبت به مازارن داشت در دیپلماسی او تاثیر کرد

اما او از ملکه اجازه گرفت  ;کریستینا از او دعوت کرد که به دربار بیاید، و مستمري مناسبی نیز در حق او مقرر فرمود

طوفانی کشتی او را به ساحل راند، و گروتیوس از تکان . ملکه وسایل عبور او را از لوبک فراهم آورد. که به آلمان برود

دویست و . ، در شصت و دو سالگی، در روستوك درگذشت1645نهم اوت و سرماخوردگی آسیب دید و در بیست و 

در ). 1886(شصت و هفت سال بعد، هلند آزادیخواهی او را بخشید و مجسمه یادبود او را در محل تولدش نصب کرد

دتی ، نمایندگان کشورهاي متحد امریکا در کنفرانس بین المللی صلح در الهه، به پاس اینکه کتابش تا م1899سال 

  . از استبداد پادشاهان کاسته بود، حلقهاي سیمین بر روي گورش نهادند
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V - کشیش اپیکوري

پیش از بحث درباره دکارت، براي آخرین بار توقف میکنیم و به مالحظه راز کشیشی کاتولیک که فلسفه اپیکور را 

ه آن فیلسوف یونانی و نماینده لذت پرستی، این خود تا اندازهاي دلیل تکامل عقالنی اروپا بود ک. احیا کرد میپردازیم

که نامش قرنها مترادف با کافر و ملحد بود، در این هنگام، ضمن تنفر عمومی از ارسطو، بر اثر افکار مردي پرهیزگار و 

  . گیاهخوار که از سختیهاي دوران روزه بزرگ درگذشت، مقامی ارجمند یافت

در شانزده سالگی چنان . حدود دینی، در پرووانس، به فعالیت پرداختپیرگاسندي، که فرزند مردي کشاورز بود، در 

منصوب شد و در بیست و پنج سالگی به ) ادبیات(هوش و فراستی از خود نشان داد که جهت تعلیم معانی و بیان 

تا . سپس کشیش شد و ریاست کلیساي شهر دینی را به عهده گرفت. مقام استادي فلسفه در دانشگاه اکس رسید

قسمت بیشتر آن را . علیه ارسطو به رشته تحریر درآورده بود)) تمرینات پارادوکسی((ین هنگام کتابی پرشور حاوي ا

انتشار داد در تایید هیئت کوپرنیکی، اعتقاد لوکرتیوس  1624به توصیه دوستان سوزاند، اما قسمتهایی را که در سال 

گاسندي امکان داشت که شهید شود، ولی چنان جوان خوبی . ندبه اصل قسمت ناپذیرها، و فلسفه اخالقی اپیکور بود

بود، چنان محجوبانه رفتار میکرد، و چنان در اجراي وظایف مذهبی خود مراقبت نشان میداد که به خاطر کسی 

را قبول داشت و آن اینکه نتایجی که )) دو حقیقت((وي در سراسر عمر خود اصل . خطور نمیکرد که او را بسوزانند

حال آنکه در مذهب میتوان هنوز از آیین و تشریفات . ظاهر به وسیله عقل تحمیل شدهاند، در فلسفه مورد قبولنددر 

  . گاسندي از یک کار دو نتیجه متناقض میگرفت. رسمی مانند فرزند مطیع کلیسا پیروي کرد

ه این موضوع بعدا سخن دربار. وي بنا به دعوت مرسن، دوست دکارت، اعتراضات شدیدي به فلسفه دکارتی کرد

گاسندي استاد ریاضیات در کولژروایال پاریس شد، اما پس از مدت کوتاهی، بر اثر  1645در سال . خواهیم گفت

در اینجا به نوشتن آثار عمده خود، که همگی درباره اپیکور بودند، . بیماري ریوي، به سرزمین آفتابی دینی بازگشت

و  اتمیسم،گاسندي ضمن آنکه ایمان خود را نسبت به مذهب کاتولیک همچنان ابراز میداشت، ماتریالیسم،  .پرداخت

علت ((به عقیده او، . ادمشروع بودن لذت را، که مبناي عقاید اپیکور و لوکرتیوس بود، به زبان التینی شرح مید

اما پس از این علت محرکه، همه چیز به وسیله قوانین و قواي ذاتی خود پیش . همه چیزها خداست)) نخستین

یا عقاید عمومی به )) کلیات. ((هر گونه علمی از احساسات ناشی میشود و از خود داراي جوهر انفرادي است. میروند

. قرینه عینی ندارند منزله ابزارهاي مفید اندیشهاند، اما

روح، بدون شک، جاویدان و غیر هادي است، اما ظاهرا متکی بر جسم است، و به نظر میرسد که حافظه عمل مغز 

اما لذتهایی که کمتر از همه مضرند . لذت جنسی، اگر به طرزي احتیاط آمیز معتدل باشد، مخالف اخالق نیست. است

البته خود گاسندي فلسفه اپیکور را قبول داشت، اما . نشاط مفرط میشود مثال ریاضیات باعث ;لذتهاي فکري هستند

وي پس از یک دوره طوالنی روزه . به لذت جسمانی معتاد نبود برعکس، زندگی فوق العاده پرهیزگارانهاي داشت

  ). 1655(گیري به تب مبتال شد، و در نتیجه سیزده بار حجامت که به توصیه پزشکان انجام گرفت، کارش ساخته شد

فونتنل، سنت اورمون، و نینون دوالنکلو فلسفهاش را . مولیر و سیراتو دو برژراك جزو شاگردان او در پاریس بودند

الك ممکن است بعضی از اصول روانشناسی هیجان . هابز از گفتگو با او استفاده برد. بدون عقاید مذهبی او پذیرفتند

گرد گاسندي اقتباس کرده باشد که فرانسوا برنیه نام داشت و در سال هاي دوست خود و شا انگیز خود را از گفته

نیوتن عقیده گاسندي را درباره اتم بر عقیده دکارت . کتابی تحت عنوان خالصه فلسفه گاسندي منتشر کرد 1678

در . ورددرباره ذرات ترجیح داد و در آثار آن کشیش پرووانسی اطالع مختصري مربوط به قوه جاذبه زمین به دست آ

قرن هیجدهم، فلسفهاي مادي که در آثار گاسندي نهفته بود، و اهمیتی که وي، در مقابل منطق ارسطو و فلسفه 

دکارت، به علم و تجربه میداد باعث شد که در نظر نویسندگان دایرهالمعارف ارجمندتر از همه متفکران، غیر از 
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ک قرن به صورت سرچشمه رودي عظیم در فلسفه جدید پس چه عاملی سبب شد که دکارت تا ی. دکارت، جلوه کند

  .درآید 

VI - 1650-1596: رنه دکارت   

نخست آنکه دکارت در مکتب یسوعیان تربیت یافت، که محل حرکت و محرك بدعتگزاران فرانسوي از دکارت تا ولتر 

وي در الهه، در .)) کردند، چکشهایی ساخته شدند که بعدا آن را خراب [هیکل]در . ((و رنان و آناتول فرانس بود

در کودکی چنان . مادرش چند روز بعد بر اثر سل درگذشت، و او این بیماري را از وي به ارث برد. تورن تولد یافت

یکی از پرستاران از او . رنگپریده و ضعیف بود و چنان رقت آور سرفه میکرد که پزشکان در معالجه او فرو ماندند

یا (وي حیات خود را باز یافت، و شاید به همین سبب بود که رنه . داشت و شیر داد نومید نشد و او را گرم نگاه

پدرش وکیل دادگستري و مردي ثروتمند و مشاور پارلمان رن . نامیده شد))) دوباره تولد شده((رناتوس، به معناي 

. فرانک ساالنه براي فرزند به جاي گذاشت 6000بود، و پس از مرگ، درآمدي معادل 

ظاهرا پایه ((در هشت سالگی وارد مدرسه یسوعی الفلش شد که، به قول آزاد فکري پرشور و ریاضیدانی مشهور،  رنه

آموزگارانش ضعف .)) ها هم نمیتوانست تا آن اندازه بیاموزد او را در ریاضی چنان قوي کرد که وي در بیشتر دانشگاه

دادند که بعد از بیدار شدن مدت بیشتري در بستر بماند، و  جسمانی و قوت عقالنی او را تصدیق کردند و به او اجازه

دکارت در همه سرگردانیهاي فلسفی خود هرگز از تمجید . دیدند که وي کتابها را یکی پس از دیگري مطالعه میکند

  . و تحسین یسوعیان باز نایستاد، و آنان نیز به نوبه خود به شک و تردیدهاي او با اغماضی پدرانه نگریستند

در هفده سالگی براي تفریح به پاریس رفت، ولی دریافت که کاري نمیتواند انجام دهد، زیرا هنوز نسبت به زنان 

اما مانند ریاضیدان پرشوري به قمار پرداخت، و تصور میکرد میتواند با معلومات خود بانک کازینو را . بیعالقه بود

پس از آنکه . هایی گرفت نون مدنی و قانون کلیسایی دانشنامهاز آنجا به دانشگاه پواتیه رفت و در قا. ورشکست کند

هنگامی ). 1618(سالمت و قوت خود را بازیافت، دوستان را با نام نویسی در لشکر موریس ناسویی غرق تعجب کرد

بنا به قول غیر موثقی، وي در . که جنگ سی ساله تشدید شد، دکارت به قواي ماکسیمیلیان، دوك باویر، پیوست

  . شرکت جست)) کوه سفید((د نبر

هاي درازي که فرارسیدن زمستان باعث وقفه در کشتار میشد، دکارت به  ضمن این مبارزات، و مخصوصا طی ماه

از ) نزدیک اولم در باویر(در نویبورگ ) 1619دهم نوامبر (روزي . مطالعات خود، مخصوصا در ریاضیات، ادامه داد

خود او میگوید سه بار خواب دید . پنهان شد) ه شاید اطاق مخصوصا گرمی بودک)) (گرمخانهاي((سرما گریخت و در 

و ضمن آنها برقهایی مشاهده کرد و رعدهایی شنید، و به نظر او چنین آمد که فرشتهاي آسمانی فلسفه جدیدي را به 

را وضع کرده و راهی  بیرون آمد، بنا به قول خودش، هندسه تحلیلی)) گرمخانه((هنگامی که از آن . او الهام میکند

به فرانسه بازگشت، امور مالی خود را سروسامانی داد،  1622در سال . براي استعمال روش ریاضی در فلسفه یافته بود

رفت، دین خود را ) به قول بعضی پیاده(از ونیز تا لورتو  ;تقریبا یک سال در ایتالیا به سر برد. و دوباره آهنگ سفر کرد

از فلورانس گذشت، ولی به مالقات گالیله . دید 1625دا کرد، و رم را ضمن جشنی در سال نسبت به حضرت مریم ا

سپس همراه ژرار دزارگ، . در این شهر، در ییالق، به مطالعات علمی خود ادامه داد. نرفت، و به پاریس بازگشت

به هلند رفت و، به در اواخر آن سال ). 1628(ریاضیدان و مهندسی نظامی، جهت محاصره الروشل حرکت کرد 

  . استثناي مسافرتهاي تجاري کوتاهی به پاریس، تقریبا باقی عمر را در هلند گذرانید

به سبب آنکه دالیلی براي تردید در بسیاري چیزها نشان داده ((شاید . درباره عزیمت او از فرانسه اطالعی نداریم

ال آنکه در آنجا دوستان روحانی بسیاري مانند مرسن میترسید که به داشتن عقاید بدعت آمیز متهم شود، و ح)) بود،

شاید هم میخواست از دوست و دشمن احتراز کند، و امیدوار بود که در سرزمینی بیگانه در انزواي . و برول داشت
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دکارت از ازدحام و . زندگی کند تا به فلسفهاي که در درونش میجوشید شکلی بدهد) ولی نه عقالنی(اجتماعی 

هاي شهر از همهمه آن میکاست،  یس تنفر داشت، ولی در آمستردام به رفت و آمد زیاد مردم، که ترعهاراجیف پار

چنان منزوي و تنها )) میتوانست((در میان ازدحام قومی بزرگ و فعال ((خود او میگوید در اینجا . اهمیت نمیداد

ختفاي بیشتر بود که ظرف بیست سال بعد شاید هم براي ا.)) زندگی کند که گویی در میان بیابانهاي دوردست است

از فرانکر به آمستردام، از آنجا به دونتر، دوباره به آمستردام، و سپس  ;محل اقامت خود را بیست و چهار بار تغییر داد

وي با عایداتی که داشت میتوانست به راحتی . به اوترشت رفت، اما معموال کنار دانشگاه یا کتابخانهاي اقامت میکرد

اي گرفت که برایش  دکارت از ازدواج خودداري کرد، ولی معشوقه. قصر کوچکی با چند مستخدم زندگی کنددر 

هنگامی که این کودك در پنج سالگی درگذشت، دکارت به شیوهاي انسانی اشک ریخت، و ما از . دختري آورد

چنانکه بعد . بدانیم، در اشتباهیمعالقه  اگر او را نسبت به امور جهانی خونسرد و بی ;شنیدن این مطلب خشنودیم

خود او از . خواهیم دید، دکارت بسیاري از احساساتی را که مورد انتقاد آموزگاران اخالق قرار میگیرد موجه میداند

. این احساسات عاري نبود، و تابع غرور، خشم، و خودپسندي بود

ریاضیات، فیزیک، نجوم، : لومی میپرداختمالحظه کنید به چه ع. معلومات او ناشی از روحیه غرور آمیزش بود

امروزه چه کسی را یاراي آن است که . تشریح، فیزیولوژي، روانشناسی، فلسفه، معرفت شناسی، علم اخالق، و الهیات

نشینی بود، آزمایش میکرد، معادله و نمودار  این همه علم را بیاموزد براي این منظور، دکارت مایل به گوشه

ار از دست دستگاه تفتیش افکار یا آرام کردن آن بود، و میکوشید که روش ریاضی را در فلسفه میساخت، در فکر فر

  . خود، و روش فلسفی را در زندگی خویش، به کار برد

اصلی را اعالم داشت که به تنهایی  ، دکارت نخستینروشاز کجا میبایستی شروع کند در رساله معروف به گفتار در 

خصوصا آنکه رساله مذکور به زبان ساده فرانسوي  ;کافی بود همه طرفداران اصول دیرین را به دشمنی با او برانگیزد

را به کار برده بود و ) من(گذشته از این، اول شخص مفرد . نوشته شده بود، و همه کس میتوانست آن را درك کند

دکارت در این رساله چنین نوشته است که میخواهد همه اصول را رد . و مجذوب کننده بود این خود سبکی زنده

علت : ((همچنین میگوید. کند، همه مراجع، مخصوصا ارسطو، را کنار بگذارد، و همه چیز را مورد تردید قرار دهد

ا پذیرفتم، بیآنکه درباره اصولی که من در جوانی آنها ر.. عمده خطاهاي ما در پیشداوریهاي زمان کودکی ماست

اما اگر همه چیز را مورد تردید قرار میداد، از کجا میتوانست شروع کند، از آنجا که .)) حقیقت آنها تحقیق کرده باشم

دکارت عاشق ریاضیات، و بیش از همه چیز شیفته هندسه بود، و با نبوغ خود تغییراتی در آن وارد میکرد، مایل بود 

نا بر شک و تردید ابتدایی و مطلق خود، اصلی را بیابد که، مانند بدیهیات اقلیدس، به فوریت و به که بدان وسیله، و ب

ارشمیدس براي بیرون آوردن کره زمین از محل خود و انتقال : ((طور کلی قابل قبول باشد، و در این باره مینویسد

اگر بتوانم فقط چیزي را بیابم . به او بدهندآن به جاي دیگر، تقاضا کرد که فقط یک نقطه ثابت و غیر قابل حرکت 

دکارت با شوق و شعف بسیار .)) که مسلم و غیرقابل بحث باشد، من نیز حق دارم آرزوهاي دور و درازي داشته باشم

وي این جمله را  .استکه مشهورترین جمله فلسفی .)) میاندیشم، پس هستم: ((به آنچه که دلش میخواست پی برد

نه به عنوان قیاس، بلکه به عنوان تجربهاي آنی و غیر قابل انکار، و به مثابه واضحترین و روشنترین تصوري که 

. میتوانیم داشته باشیم، به کار برد

لحاظ وضوح و روشنی تصورات ما باید به نسبت نزدیک شدن به این کشف یا شهود نخستین این ادراك مستقیم از 

جدید دکارت در فلسفه، ارغنون جدید، این بود که مفاهیم مرکب را به اجزاي )) روش. ((مورد بررسی قرار گیرند

تشکیل دهنده آنها تجزیه و تحلیل میکرد تا اینکه عناصر ساده نشدنی به صورت تصوراتی ساده، روشن، و مشخص 

اساسی ممکن است از ادراك نخستین موجودي که فکر میکند ناشی درمیآمدند، و نشان میداد که چنین تصوراتی 
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از طرف دیگر، باید بکوشیم که از این ادراك نخستین همه اصول اساسی فلسفه را استنتاج . شود یا بر آن متکی باشد

بودند به  دکارت انقالب دیگري در فلسفه به وجود آورد، و آن این بود که چیزهاي خارجیاي را که ظاهرا معلوم. کنیم

دکارت فرد را به  ;نهضت رنسانس باعث کشف مجدد فرد شد. عنوان مبدا نپذیرفت، بلکه خود ادراك را قبول داشت

.)) به وضوح میبینم که چیزي جز فکر خود را نمیتوانم بشناسم: ((وي میگفت. منزله محل حرکت فلسفه خود شمرد

  به بشر برسیم، شاید، تحت تاثیر منطق پیوستگی و اتصال، فکر اگر از ماده شروع کنیم و از طریق مراحل زندگی آلی 

در اینجا . تنها فکر است که به طور مستقیم شناخته میشود ;اما ماده را فقط از راه فکر میشناسیم. را نیز مادي بدانیم

شروع آن  اصالت تصور به مفهوم جدید آغاز میشود، نه اصالت تصور به معناي اخالقی، بلکه به عنوان فلسفهاي

دکارت موضوع اصل و ماهیت و . حقیقت فوري تصورات است، نه چیزهایی که به وسیله تصورات شناخته شدهاند

تحقیق مفیدتري از آن که هدفش تعیین ماهیت : ((حدود معرفت را در فلسفه جدید اروپا به دست میدهد و میگوید

ریخ تا سه قرن بعد، فیلسوفان از خود میپرسیدند که آیا از این تا.)) و حدود معرفت بشري است نمیتوان پیشنهاد کرد

ممکن است غیر از صورت یا مثال چیز دیگري باشد همان گونه که پرداختن از جسم به روح با هر )) جهان خارجی((

فرضیهاي که هم منطبق با منبع ظاهرا مادي و عملی احساسات، و هم منطبق با ماهیت ظاهرا غیر مادي تصورات 

فکر چگونه . شروع کرد، نمیتوانست از فکر به اشیا بپردازد)) خود((وار است، دکارت نیز، پس از آنکه از باشد دش

است و چگونه ) فکر(میتواند دریابد که احساسی که حاکی از جهانی خارجی است چیزي غیر از حاالت خود آن 

و در بیداري )) بیحقیقت((، که در خواب میتواند به احساسات، که غالبا ما را فریب میدهند، یا به تصورات ذهنی

به نظر میآیند، اعتماد کند، در صورتی که در هر دو حال واضح به نظر میرسند دکارت، براي گریز از قید )) حقیقی((

، از خداوندي استمدادي میکند که مسلما همه دستگاه عصبی ما را جهت اغفال ما نیافریده ))من گرایانه((این فرضیه 

در این روش، که وي به وسیله آن همه عقاید دریافت شده را گستاخانه رد میکرد، چگونه میتوانست نامی از اما . است

خدا ببرد دکارت نمیتواند وجود خدا را از دالیل قصدهاي او در جهان خارج ثابت کند، زیرا هنوز وجود چنین دنیایی 

در شش  ))وجوديدلیل برهان ((داند، همچنانکه آنسلم در از این رو خدا را ناشی از خود آگاه می. را نشان نداده است

دکارت میگوید که من تصوري از موجودي کامل، الزم، و جاویدان، که . قرن پیش چنین عقیدهاي ابراز داشته بود

که وجود دارد بیشتر به کمال نزدیک است تا چیزي که اما چیزي . همه چیز را میداند و همه جا حاضر است، دارم

و جز خدا کسی این فکر را در  ;بنابراین، موجود کامل باید وجود را نیز جزو صفات خود داشته باشد. وجود ندارد

زیرا اگر .)) اگر خدا واقعا وجود نداشت، ممکن نبود فکر خدایی در سر من وجود داشته باشد.((مخیله من ننهاده است

بنابراین، وقتی که تصورات روشن و واضحی داریم، خدا ما را فریب . دا میخواست ما را فریب دهد، کامل نبودخ

در این . زند همچنین وقتی که به احساسات ما اجازه میدهد که به دنیایی خارجی پی ببریم، ما را گول نمی ;نمیدهد

اي جسمی تولید میشدند نمیدانم چگونه خدا از تهمت اگر این تصورات به وسیله عللی غیر از اشی:((مورد مینویسد

بدین ترتیب، فاصله میان فکر .)) از اینجاست که باید تصدیق کنیم که اشیاي جسمانی وجود دارند. فریب مبرا میماند

ی خود علم، یعن. و ماده، و نفس عین به طرز شگفت انگیزي از میان میرود، و دکارت، با یاري خداوند، واقعگرا میشود

اعتقاد متقن ما به جهانی منطقی، منظم، تابع قانون، و قابل محاسبه، تنها بدان سبب ممکن میشود که خدا وجود 

. میرد دارد و نمی

به همان نسبت که افکار دکارت را دنبال میکنیم، میبینیم که عصر خرد، که همچون کودکی است، خود را با وحشت 

عنوان رساله تفکرات به . و میکوشد که دوباره وارد زهدان گرم ایمان شوداز برابر خطرهاي اندیشه واپس میکشد، 

تفکرات رنه دکارت در فلسفه اولی، که در آن وجود خداوند و خلود روح : طرزي اطمینان بخش به این صورت در آمد

تقدیم ))) بونیعنی سور(رئیس دانشمند و برجسته دانشکده مقدس الهیات پاریس ((ثابت شده است، و این رساله به 
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تا ((رساله مذکور جزو کتابهاي ممنوع اعالم شد  1662رئیس دانشکده این هدیه را پذیرفت، ولی در سال . شده است

امروزه، که آسایش اطمینان بخشی در گوشه : ((مقدمه آن، مانند دیباچه گفتار در روش، جسورانه بود)). تصحیح شود

دکارت آنها را از .)) ه طور جدي، به طرد کلی همه عقاید پیشین خود میپردازمسرانجام، آزادانه و ب. عزلت آرامی دارم 

اما نه تنها به خدایی عادل و توانا اعتقاد دارد، بلکه معتقد به . پنجره بیرون میافکند و سپس آنها را از در وارد میکند

ودانی علی رغم اتکاي ظاهري آن به اراده آزاد انسانی در میان دستگاه ماشینی جهانی، و همچنین معتقد به روحی جا

هر اندازه هم تابع منطق زنجیري ناگسستنی از علت و معلول در جهان ماده و جسم باشیم، آزادي . جسمی فانی است

اراده ما یکی از آن تصورات ذاتی است که به اندازهاي روشن، صریح، و آنی است که هیچ کس عمال منکر آن نیست، 

تصوري که از خدا، خود فضا، زمان، حرکت، و بدیهیات . د آن را مورد بحث قرار دهیمولو آنکه در فرضیات مجر

ریاضی داریم همه ذاتی هستند، یعنی روح نه با حس یا تجربه، بلکه بر اثر ماهیت و معقولیت خود آنها را درك 

ما این تصورات ذاتی ممکن ا.)در این مورد شاید الك زبان به اعتراض میگشود و کانت از دکارت تمجید میکرد.(میکند

بنابراین، روح محصول . است به صورت ناخود آگاه باقی بمانند، تا زمانی که تجربه آنها را به صورت خود آگاه در آورد

، یعنی قدرت استدالل، به وضوح ))روح معقول((این . تجربه نیست، بلکه شریک فعال و مبتکر آن در تولید فکر است

. ن طول، عرض، وضع، وزن، یا هر گونه خاصیت دیگري را که مربوط به ماده است نداردتصورات آ. غیر مادي است

این من، یعنی روحی که بدان وسیله من همانم که هستم، ذاتا متمایز از جسم است، و حتی شناخت آن آسانتر از ((

  . بنابراین، این فکر یا روح غیر مادي محققا میتواند پس از جسم زنده بماند.)) جسم است

آیا این نتایج کلیسا پسند صادقانه بودند به منظور حفاظت وضع شده بودند آیا میتوان گفت که دکارت چون مشتاق 

بود مطالعات علمی خود را بدون مزاحمت دیگران دنبال کند، از فلسفه براي جلوگیري از حمالت دشمنان استفاده 

که مردي الاقل در زمینه فیزیک، شیمی، نجوم، و نه در  امکان دارد ;میکرد در این باره چیزي نمیتوانیم بگوییم

دکارت در جایی میگوید که . زیست شناسی، عالم خوبی باشد و در عین حال اصول اساسی مسیحیت را بپذیرد

مانع از آن نیست که به موضوعاتی ایمان داشته باشیم که از طرف خداوند به ما الهام شدهاند و مسلمتر از ((خرد

. فصیح و حاکی از عقاید پرهیزگارانه و کلیسا پسند اویند الیزابتمکاتبات او با شاهزاده خانم .)) معلوماتندترین  قطعی

. دانست)) ترین کاتولیکها متعصب((در لیدن مالقات کرد، او را از  1637سالماسیوس، که با او در سال 

این، دکارت ده سال آخر عمر خود را صرف علم کرد، اطاقهاي خود را به صورت آزمایشگاه در آورد، و درباره  با وجود

روزي مهمانی از او خواست که کتابخانهاش را به وي نشان دهد، و دکارت به . فیزیک و فیزیولوژي به تحقیق پرداخت

بر ((گاه مانند بیکن میگفت که اگر بشر بر اثر علم  گاه. قطعه گوشت سالهاي اشاره کرد که آن را تشریح کرده بود

تاکید ذهنی او و اعتمادش به استنتاج، غالبا او را . ، نتایج عملی بزرگی از این کار خواهد برد))طبیعت مستولی شود

 دکارت اصرار میورزید که. اما در چند رشته علمی به طرزي ابتکاري تحقیق کرد ;به اخذ نتایج مشکوك وا میداشت

دیدیم که وي . به جاي تجریدات کیفی و مبهم فیزیک قرون وسطایی، توضیحات کمی به صورت ریاضی داده شوند

تضعیف ((همچنین حل مسائل مربوط به . چگونه تحلیلی را تکمیل و حساب دیفرانسیل و انتگرال را طرح ریزي کرد

لفبا را جاي مقادیر معلوم، و آخرین حروف آن را به دست داد، و استعمال نخستین حروف ا)) و تثلیث زاویه)) مکعب

وي درباره نیروهایی که . ظاهرا قانون انکسار نور را بدون توجه به سنل کشف کرد. را به جاي مقادیر مجهول رایج کرد

از ابزارهاي کوچکی چون قرقره، گاوه، اهرم، گیره، و چرخ ناشی میشوند مطالعات مفیدي انجام داد و قوانین مربوط به 

شاید او بود که پاسکال را به این فکر انداخت که بگوید فشار جو با افزایش ارتفاع . جبر، ضربه، و گشتاور را کشف کرد

  . تقلیل مییابد، و حال آنکه اشتباه میکرد که میگفت خال در هیچ مکانی جز در سر پاسکال وجود ندارد
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هاي کروي به دور آن میچرخند  اتی است که در الیهدکارت معتقد بود که هر جسمی در محاصره گرد بادهایی از ذر

در مورد عبور نور از اجسام مختلف، زاویه . عقیدهاي که به فرضیه جدید درباره میدانهاي مغناطیسی بیشباهت نبود

گذشته از . و تغییراتی را که در نور به وسیله عدسی چشم حادث میشوند نشان داد. انکسار را به درستی حساب کرد

مسئله مربوط به اصالح انحراف کروي در دوربین نجومی را حل کرد و عدسیهایی با انحناهاي بیضی یا هذلولی این، 

خود . دکارت جنین را تشریح کرد و آن را از لحاظ کالبد شکافی شرح داد. ساخت که داراي چنین انحرافاتی نیستند

که حافظه و تصویر و مانند آنها از چه ساخته  سرهاي جانوران مختلف را تشریح کردم تا بدانم((او میگوید که 

در مورد عکس العمل نیز آزمایشهایی کرد و دستگاهی را شرح داد که به کمک آن چشم به محض نزدیک )) شدهاند

وي فرضیهاي مربوط به احساسات هیجان آمیز شبیه فرضیه ویلیام جیمز و کارل النگه به . شدن ضربه، بسته میشود

، خود به خود و در )مثال دیدن یک جانور خطرناك(معنی که علت خارجی احساس هیجان آمیزبدین . وجود آورد

. این هیجان ضمیمه عمل است، نه علت آن. تولید میکند) ترس(و هیجان مشابهی ) فرار(همان زمان عکس العمل 

ات ماشینی مطالعه و بیان هاي احساسات هیجان آمیز را در فیزیولوژي بجوییم، و آنها را به مثابه عملی باید ریشه

اما هنگامی که با خرد تعدیل نشوند، میتوانند ما را اسیر  ;آنها به خودي خود بد نیستند، بلکه به نفع ما هستند. کنیم

. همه جهان، جز خداوند و روح معقول، را میتوان به منزله ماشین دانست. خود کنند و شخصیت ما را از میان ببرند

با : الیله و دستگاه تفتیش افکار، مواظب است که این نظریه را فرضی قلمداد کند، و میگویددکارت، با توجه به گ

فرض اینکه خداوند ماده را آفریده و حرکت را به آن ارزانی داشته است، میتوان گفت که جهان براساس قوانین 

رات مادي حرکتی در جهان بدون خال حرکت طبیعی ذ. مکانیک و بدون دخالت عوامل مختلف حرکت میکند

خورشید، سیارات، و ستارگان ممکن اسب بر اثر . مستدیر خواهد بود و حالتی شبیه گردشار یا گرداب تشکیل میدهد

همچنانکه هر جسمی در محاصره اتمهاي ریز قرار . جمع شدن ذرات در مراکز این گردشارها به وجود آمده باشند

میرساند هر سیارهاي نیز در میان گردشاري از ذرات واقف است و  گرفته است نکتهاي که هم چسبی و قوه جاذبه را

خورشید مرکز گردشار عظیمی است که در آن سیارات در پیرامون خورشید به . اقمار خود را در مدارشان نگاه میدارد

ت به این مطلب فرضیه هوشمندانهاي بود، ولی وقتی که کپلر ثابت کرد که مدارهاي سیارا. صورت دایره میچرخند

. از حیز اعتبار افتاد. صورت بیضی هستند

دکارت عقیده داشت که اگر علم ما کامل بود، میتوانستیم نه تنها نجوم و فیزیک و شیمی، بلکه همه عملیات حیات 

 ;تنفس، گوارش، و حتی احساس مکانیکی هستند. را، به استثناي خود خرد، به صورت قوانین مکانیکی درآوریم

دکارت با کمال اطمینان این اصل . این اصل چگونه در کشف گردش خون توسط هاروي موثر افتاد مالحظه کنید که

شاید او از . مکانیکی را در مورد همه عملیات جانوران به کار برد، زیرا حاضر نمیشد آنها را داراي قدرت استدالل بداند

زیرا جاودانگی روح را متکی بر غیر  ;ن روا داردلحاظ مذهبی خود را مجبور میدید که این بیعدالتی را در حق جانورا

و این مطلب  ;مادي بودن فکر معقول دانسته بود، و اگر جانوران نیز چنین افکاري داشتند، آنها نیز جاویدان میشدند

. آورد اگر چه باعث ناراحتی سگ دوستان نمیشد، الاقل عالمان دین را بر سر خشم می

باشد، روح غیر مادي چگونه میتواند با نیروي غیر مکانیکی چون اراده آزاد بر روي اما اگر جسم آدمی ماشین مادي 

آن اثر کند یا آن را تحت فرمان خود قرار دهد در اینجا بود که دکارت اعتماد خود را از دست داد و در پاسخ گفت 

از فهم محدود ماست، و شاید که خداوند عملیات متقابل روح و جسم را به طرق اسرار آمیزي تنظیم میکند که خارج 

  . گذارد روح به وسیله غده صنوبري که به طور مناسبی در وسط مغز قرار گرفته است بر روي جسم اثر می

هایی از تفکرات را پیش از انتشار، نزد متفکران بفرستد و  عجوالنهترین عمل دکارت تقاضاي او از مرسن بود که نسخه

گاسندي، در پاسخ، ادعاهاي دکارت را با ادب مخصوص فرانسویان رد . آن بنویسنداز آنان بخواهد که انتقاداتی بر 
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هابز اعتراض کرد که دکارت . این کشیش دلیلی را که دکارت براي اثبات وجود خدا آورده بود کافی نمیدانست. کرد

میگفت که دکارت خود را ((بنابر گفته هاروي، هابز در خلوت . استقالل فکر را از ماده و مغز به ثبوت نرسانده است

هویگنس نیز .)) و اگر به مسائل فلسفی سرگرم نمیشد، بهترین مهندس در دنیا بود. ... کامال وقف هندسه کرده است

  . با هابز همعقیده بود و چنین میپنداشت که دکارت از تار و پودهاي فلسفی داستان اغراق آمیزي ساخته است

. دلیرانه فلسفی را خاطر نشان کنیم)) روش((ه قرن بحث، نقایص این نخستین در این هنگام آسان است که پس از س

فکر تبدیل فلسفه به صورتی هندسی باعث شد که دکارت به روشی استنتاجی بپردازد، و در آن، علی رغم 

روشنی، وضوح، و آنی بودن عقیدهاي را دلیل صحت آن . آزمایشهایش، به طرزي بیپروا متکی به استدالل باشد

دانستن به زیان او تمام میشد، زیرا بر این اساس چه کسی میتوانست منکر گردش خورشید به دور زمین شود اگر 

بگوییم خدا وجود دارد زیرا تصوري روشن و واضح از ذاتی کامل و نامحدود داریم، و سپس دلیل بیاوریم که تصورات 

د، در این صورت از نوعی استدالل دورانی و مشکوك، روشن و واضح قابل اعتمادند زیرا خداوند ما را فریب نمیده

در این فلسفه عقاید بسیاري وجود دارند که به مکتب . نظیر فرضیه دکارت درباره مدارهاي سیارات، استفاده کردهایم

شک و تردید مونتنی اساسیتر و بادوامتر از . مدرسی قرون وسطایی مربوطند و خود دکارت میکوشید آنها را رد کند

  . و تردید دکارت بود، زیرا مونتنی ابتذاالت گذشته را رد کرد تا جایی براي اباطیل خود پیدا کند شک

مطالب دیگري وجود داشتند که باعث وحشت او از زجر و تعقیب . با وجود این، در علم دکارت، شاید نه در فلسفه او

آزاد و معجزه در میان نبود، و این خود  در فرضیه او راجع به دستگاه ماشینی جهان، سخنی از اراده. میشدند

دکارت پس از شنیدن خبر . در صورتی که دکارت عقایدي کلیسا پسند اظهار کرده بود ;خطرهایی در برداشت

، کتاب عمده خود را، که عالم نام داشت، به کناري نهاد، و حال آنکه تصمیم گرفته )1633ژوئن (محکومیت گالیله 

:سپس با کمال تاثر به مرسن چنین نوشت. لمی خود را در آن بگنجاندبود همه کارها و نتایج ع

هاي  به اندازهاي در من تاثیر کرده است که تقریبا تصمیم گرفتهام همه دستنوشته -محکومیت گالیله-این عمل 

درباره - نغلط باشد، همه اصول فلسفی م -حرکت زمین-اگر آن . ... خود را بسوزانم، الاقل آن را به کسی نشان ندهم

اما به هیچ وجه مطلبی منتشر نخواهم کرد که . غلط خواهند بود، زیرا آنها موید یکدیگرند - دستگاه ماشینی جهان

در . در زمان مرگ او فقط قطعاتی چند از کتاب عالم بر جاي مانده بودند. کلمهاي بر خالف میل کلیسا در آن باشد

. هاي او ترشت و لیدن بود بلکه از سوي علماي کالونی در دانشگاهحیات او، شروع حمله از طرف کلیساي رم نبود، 

این اشخاص چنین میپنداشتند که دفاع او از اراده آزاد عملی بدعت آمیز و مخالف اصل تقدیر است، و کیهان زایی 

نخستینی که  گذشته از این، چنین میگفتند که اگر جهان فقط با تکان. مکانیکی او تا کفر و الحاد زیاد فاصله ندارد

خداوند به آن داده شروع به حرکت کرده باشد، دیري نخواهد گذشت که نیازي به آن حرکت مقدماتی خداوند نیز 

، هنگامی که یکی از استادان دانشگاه او ترشت طرفدار روش دکارت شد، خیسبرت 1641در سال . نخواهد بود

دکارت به وئتیوس . انتشار فلسفه جدید جلوگیري کنند وئتیوس، رئیس دانشگاه، بزرگان شهر را بر آن داشت که از

بزرگان شهر آن فیلسوف را به حضور . حمله کرد، وئتیوس به او پاسخی تلخ داد، و دکارت به معارضه با او برخاست

حکمی که صادر شد به ضرر او بود، اما دوستانش در الهه مداخله . خود خواندند، ولی دکارت از آمدن خودداري کرد

  . ند، و بزرگان شهر ناچار دستور دادند که علنا هیچ گونه بحثی له یا علیه افکار دکارت نشودکرد

این زن با مادر خود، که او نیز الیزابت نام داشت . دکارت بر اثر دوستی با شاهزاده خانم الیزابت تسلی خاطري مییافت

ش انتشار یافت، آن شاهزاده خانم، که نوزده سال هنگامی که گفتار در رو. و سابقا ملکه بوهم بود، در الهه میزیست

 ;بیش نداشت، آن رساله را با لذت بسیار خواند، و تعجب کرد از اینکه فلسفه ممکن است تا آن اندازه قابل فهم باشد

سپس اصول فلسفه را با عباراتی . و دکارت هنگامی که او را دید، مشعوف شد از اینکه فلسفه ممکن است زیبا باشد
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دکارت، که مانند سابق از اقامت در هلند خشنود نبود، چند بار به ). 1680(جد و مجامله آمیز به او تقدیم کردپرو

). 1646(حس میهن پرستی او با تفویض مستمري تازهاي از طرف لویی چهاردهم برانگیخته شد. فرانسه سفر کرد

باعث شد که وي با وحشت به هلند ) فروند(سپس در صدد یافتن شغلی اداري برآمد، اما نزدیک شدن جنگ داخلی 

دعوتی از طرف کریستینا، ملکه سوئد، دریافت داشت مبنی بر آنکه به آن کشور برود و به  1649در فوریه . باز گردد

هاي او، که به زبان فرانسه فصیحی نوشته شده بودند و نشان میدادند که  دکارت تردید کرد، اما نامه. او فلسفه بیاموزد

ملکه دریاساالري را نزد او فرستاد تا او را به رفتن به سوئد . ن از طرفداران اوست، وي را تحت تاثیر قرار دادندآن ز

دکارت به این کار تن در داد و در سپتامبر . ترغیب کند، و سپس ناوي جنگی ارسال داشت تا او را به آن کشور ببرد

. از آمستردام عازم استکهلم شد

ولی او چون دید که ملکه میخواهد سه بار در هفته و همیشه در ساعت پنج صبح  ;ز تمام پذیرفتنددکارت را با اعزا

تا دو ماه با برنامه . علت آن بود که دکارت مدتها عادت داشت که دیر از خواب برخیزد. تعلیم بگیرد، به وحشت افتاد

سرما  1650در اول فوریه . ابخانه او رفتملکه موافقت کرد و در آن صبحهاي زمستان از میان برف گذشت و به کت

خورد و به ذات الریه مبتال شد، و در یازدهم آن ماه، پس از شرکت در آخرین مراسم کلیساي کاتولیک، دیده از 

اما شهرت او چندین .)) کسی خوب زیسته است که خوب پنهان شده است: ((شعار دکارت این بود. جهان فرو بست

ها فلسفه او را نمیپذیرفتند و روحانیان در زهد و پرهیزگاري  اگر چه دانشگاه. ر شده بودسال پیش از مرگش عالمگی

او آثار بدعت میدیدند، دانشمندان از ریاضیات و فیزیک او تمجید میکردند، و اشخاص با سلیقه در پاریس کتابهاي او 

را که در سالنها درباره )) زنان دانشمندي((یر مول. را، که با زبان فرانسه روشن و شیوایی نوشته شده بودند، میخواندند

یسوعیان تا این هنگام . مسخره میکرد)) نمیتوانستند خلئی را تحمل کنند((گردشارهاي دکارت سخن میگفتند ولی 

. درباره شاگرد باهوش خود اغماض میکردند و حتی جلو یکی از اعضاي خود را که به او حمله کرده بود گرفته بودند

، به اتفاق دیگران، آثارش را جزو کتابهاي ممنوع 1663، چشم از حمایت او پوشیدند و در سال 1640سال  اما پس از

بوسوئه و فنلون دلیلهاي او را درباره معتقدات اساسی مسیحیان با خشنودي پذیرفتند، ولی گفتند که . اعالم کردند

  . ثابه نیی میدانست که بر اثر باد میلرزدپاسکال اتکا به خرد را به م. نباید ایمان را بر خرد متکی کرد

فونتنل قضیه را بدین صورت خالصه . در واقع همین اعتماد دکارت به خرد بود که اساس فکري اروپا را در هم ریخت

که روش تازهاي در استدالل به دست ما داد، روشی که از فلسفه او شگفت انگیزتر است، و ... دکارت است : ((کرد

شک و تردید .)) بنا بر قوانینی که خود به ما آموخته است، غلط یا بسیار مشکوك به نظر میآید قسمت عمده آن،

دکارت براي فرانسه و براي قاره اروپا به طور کلی همان کاري را انجام داد که بیکن براي انگلستان انجام داد، بدین 

روي دریاي آزاد رها کرد، ولو آنکه خود او بزودي به معنی که فلسفه را از چنگال زمان بیرون آورد و آن را دلیرانه بر 

لویی )) قرن بزرگ((در طی . خرد به موفقیتی آنی نایل نیامد. عقاید اطمینان بخش و عادي دیرین بازگشت

  . چهاردهم، یعنی درخشانترین دوره تاریخی فرانسه، سنت و کتاب مقدس هنوز اعتبار داشتند

و بوسوئه بود، نه عصر و وارثان دکارت، اما در هلند، همان دوره عصر اسپینوزا و بل،  این دوره عصر پورروایال، پاسکال،

آثار دکارت تا حدي در ادبیات و هنر فرانسه تاثیر . اندك اندك بذر جوانه میزد. و در انگلستان روزگار هابز و الك بود

نه نوشته شده و به طور خطرناکی در و فلسفه او به زبان عامیا. سبک او به منزله بدعتی نیروبخش بود. کردند

بندرت فیلسوفی دیده شده بود که با چنان صمیمیت مجذوب کنندهاي ماجراهاي . دسترس همگان قرار گرفته بود

گفتار . گویی فرواسار بود که واقعه تهور آمیزي را در روزگار شوالیهگري توصیف میکرد ;خرد را به وضوح شرح دهد

قابل فهم است، نه تنها شاهکار نثر فرانسه بود، بلکه، هم از لحاظ زبان و هم از لحاظ در روش، که اثري مختصر و 

این نمونه باعث نظم، قابل فهم شدن، و اعتدال ادبیات، . عقیده، نمونهاي براي عصر کالسیک فرانسه به دست داد
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در . افق فکر فرانسویان بوداهمیتی که دکارت به عقاید صریح و روشن میداد مو. هنر، آداب، و زبان آن کشور شد

  . هاي بوالو، ستایش از خرد به صورت نخستین اصل سبک کالسیک درآمد نوشته

  :وي میگوید

تا . هاي شما درخشندگی و بهاي خود را تنها از آن اقتباس کنند بگذارید که نوشته ;پس خرد را دوست داشته باشید

شاید بتوان گفت . رآمد که با طوفان احساسات شدید درگیر بوددو قرن، درام فرانسه به صورت ادبیات خردمندانهاي د

هاي ماشینی میداد، جایی  حالت او، و اهمیتی که به دستگاه: که شعر فرانسه در نتیجه سخنان دکارت آسیب دید

پس از او، هرج و مرج پر جوش و خروش آثار رابله، پرت گوییهاي . براي تصورات یا احساسات باقی نمیگذاشتند

تناسب مونتنی، حتی بینظمیهاي شدید جنگهاي مذهبی جاي خود را به دالیل معقول کورنی، وحدتهاي سهگانه نام

دکارت، به . جدي راسین، پرهیزگاري منطقی بوسوئه، و نظم و قانون و شکل و آداب سلطنت دربار لویی چهاردهم داد

  . جود آورده بوداتفاق دیگران، ندانسته سبک جدیدي در زندگی و فلسفه فرانسه به و

مالبرانش تحت تاثیر افکار او . نفوذ او در فلسفه شاید زیادتر از نفوذ هر متفکر جدید دیگري بیش از کانت بوده است

وي در . اسپینوزا در مدرسه منطق دکارت درس خواند و، ضمن تفسیر و تعبیر آن، به نقایص آن پی برد. قرار گرفت

اصول ) اتیک(د به تقلید از رساله گفتار در روش نوشت، و در کتاب علم اخالق کتاب در بهبود فهم شرحی درباره خو

متکی بر رساله در انفعاالت نفسانی . داده است)) بردگی بشري((شرحی که درباره . هندسه را در فلسفه به کار برد

ی سرچشمه گرفت که سنت مطلوب در فلسفه جدید، که از زمان بار کلی تا عصر فیشته ادامه یافت، از اهمیت. است

دکارت به اندیشه میداد و آن را به منزله تنها حقیقتی میدانست که به طور مستقیم شناخته میشود، چنانکه سنت 

اما دکارت پادزهري براي اصالت تصور یافت، و آن عبارت . تجربی از هابز ناشی شد و تا دوره سپنسر به طول انجامید

کوشش او براي درك عملیات موجودات آلی و غیر آلی با . کانیکی معرفی میشداز مفهوم جهان عینی بود که کامال م

و تجزیه و تحلیل مکانیکی  ;کمک اصطالحات مکانیکی، تحرکی بیپروا ولی مفید به زیست شناسی و فیزیولوژي داد

قرن هفدهم در پس از آنکه در . او از احساسات، تصورات، حافظه، و اراده به صورت منبع عمده روانشناسی درآمدند

فرانسه اصول عقاید مذهبی به واسطه سخنان دکارت تقویت شدند، در قرن هیجدهم، نهضت روشنگري، در نتیجه 

شک و تردید اصولی او، اعتمادش به خرد، و تفسیرهایش درباره همه مراحل حیات حیوانی با همان اصطالحات 

ویت کننده این فرانسوي تبعید شده، به سبب تاثیر همه غرور تق. هایی نیرومند یافت فیزیکی و شیمیایی، ریشه

سودمندي که در فکر فرانسویان داشت، به نظر موجه آمد بحث بزرگ میان خرد و ایمان صورتی خودآگاه به خود 

. گرفت، اما تاریخ جدید آن بتازگی شروع شده بود

و نیز به سالهاي بین شکسپیر و دکارت ، به دوره بین الیزابت و ریشلیو، 1648و  1558هنگامی که به سالهاي بین 

هاي مذهبی رقیبی که کتاب مقدس را کالم خدا را میدانستند،  مینگریم، میبینیم که در قلمرو مسیحیت میان فرقه

تنها اشخاص متفرقی بودند که میگفتند خود مسیحیت را باید به . هنوز مسائل مجذوب کنندهاي وجود داشتند

پس از این نخستین مراحل . است بزودي هر گونه اعتقادي به مذهب را طرد کند دادگاه کشاند و فلسفه ممکن

مبارزه، آیین کاتولیک در اسپانیا و پرتغال تفوق خود را حفظ کرد، و دستگاه تفتیش افکار همچنان مشغول تولید 

و مردگان را با امید  در ایتالیا آیین دیرین به صورت انسانیتري درآمد، زندگی را با هنر آراست،. رعب و وحشت شد

مسیحیت به شکلی نیرومند و مفید در میان مردم، خواه کاتولیک خواه : فرانسویان تن به صلح دردادند. تدهین کرد

هوگنو باقی ماند، در صورتی که طبقات مرفه با شک و تردید به عیش و نوش پرداختند و زهد و تقوا را تا اواخر عمر 

نواحی جنوبی همچنان پیرو آیین : ند از لحاظ جغرافیایی با یکدیگر سازش کردندایاالت هل. به تعویق انداختند

در آلمان، آیین پروتستان به دست کاردینالی . کاتولیک ماندند، در صورتی که در شمال آیین کالونی پیروز شد
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تان و بوهم دوباره اما باویر و اتریش در تابعیت سابق خود باقی ماندند، و حال آنکه مجارس ;فرانسوي نجات یافت

در کشورهاي اسکاندیناوي، آیین پروتستان به صورت قانون درآمد، اما ملکه سوئد . مجبور به اطاعت از پاپ شدند

در انگلستان، الیزابت پیشنهاد کرد که تشریفات کاتولیکی و آزادي ملی به طرز . تشریفات رم را بیشتر پسندید

هاي بیشماري تقسیم شده بودند، قوه  تستانهاي انگلستان، که به فرقهخوشایندي به یکدیگر ملحق شوند، اما پرو

  . حیاتی خود را نشان دادند و زندگی خود را به خطر انداختند

. در میان تصادمات لشکرها و آیینها، دانشمندان کشورهاي مختلف میکوشیدند که از خرافات و وحشت بکاهند

دماسنج، و هواسنج، ابداع لگاریتم و سیستم اعشاري، اصالح  مساعی آنها مصروف تکمیل میکروسکوپ، تلسکوپ،

حتی در آن زمان در فکر بودند که هر گونه واقعیتی را به شکل معادله جبري  ;تقویم، و تکمیل هندسه تحلیل شد

را تیکو براهه، با مشاهدات مکرر و صبورانه خود، کپلر را قادر ساخت که قوانین مربوط به حرکت سیارات . درآورند

گالیله به وسیله . اعالم دارد، و اکتشافات او نیز به نوبه خود باعث شدند که نیوتن به وجود یک قانون جهانی پی ببرد

دوربینهاي نجومی و بزرگتر خود جهانهاي جدیدتر و عظیمتري را آشکار ساخت و، در تاالرهاي دستگاه تفتیش افکار، 

در فلسفه، جوردانو برونو تن به مرگ داد تا از خدا و جهان . وردکشمکش میان علم و دین را به صورت مهیجی درآ

فرانسیس بیکن هوش را به کمک علم طلبید و وظیفه آن . مفهوم تازهاي با عباراتی در خور کوپرنیک به دست دهد

شان و دکارت، با شک و تردید خود درباره جهان، راه دیگري به سوي عصر خرد ن ;را براي قرنهاي آینده معین کرد

خود ادبیات از نتایج این کشمکش برنماند، و افکار . اخالق و آداب تحت تاثیر تحوالت ایمان قرار گرفتند. داد

پس از چندي، همه جنگها و انقالبهاي ممالک رقیب، در . فیلسوفان در اشعار مارلو، شکسپیر، و دان منعکس شدند

و خرد، که بعدها تحولی در افکار اروپاییان و شاید مقایسه با کشمکش روزافزون و گسترش یابنده میان ایمان 

. جهانیان به وجود آورد، به صورتی ناچیز و بیارزش درآمدند
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کتاب اول

  اعتالي فرانسه

1643 -1715  

  4652__________________________________ 1715-1643: کند خورشید طلوع می:  فصل اول

I -  فروند و مازارن  

II -  پادشاه  

III -  نیکوال فوکه  

IV -  کولبر فرانسه را از نو میسازد  

V -  آداب و اخالق  

VI -  دربار  

VII -  زنان پادشاه  

VIII -  پادشاه به جنگ میرود  

  4692___________________________________ 1715-1643: ایمان در بوته آزمایش:  فصل دوم

I -  پادشاه و کلیسا  

II - روایال - پور  

III -  ژانسنیستها و یسوعیان  

IV -  پاسکال  

  خودش  -1

  هاي والیتی  نامه -2

  در دفاع از ایمان  -3

V - روایال - پور  

VI -  پادشاه و هوگنوها  

VII -  بوسوئه  

VIII -  فنلون  

  4728___________________________________ 1715-1643: پادشاه و هنرهاي زیبا:  فصل سوم

I -  سازمان هنرهاي زیبا  

II -  معماري  

III -  تزیین  
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IV -  نقاشی  

V -  مجسمه سازي  

  4742 ______________________________________________ 1674-1622: مولیر:  فصل چهارم

I -  تئاتر در فرانسه  

II -  دوره کارآموزي  

III -  مولیر و بانوان  

IV -  قضیه تارتوف  

V -  ملحد عاشق پیشه  

VI -  اوج افتخار  

VII -  پرده میافتد  

  4764_______________________ 1715-1643: اوج شیوه کالسیک در ادبیات فرانسه:  فصل پنجم

I -  وضع محیط  

II - کورنی  حاشیه نویسی  

III -  راسین  

IV -  الفونتن  

V -  بوالو  

VI - اعتراض هواخواهان رمانتیسم  

VII - مادام دو سوینیه  

VIII -  الروشفوکو  

IX - البرویر  

X -  به رسم احتیاط  

  4795_________________________________________ 1715-1649: فاجعه در هلند:  فصل ششم

I - اسپانیا  هلند زیر سلطه  

II -  جمهوري هلند  

III -  شگفتی شیوه ژانر  

IV -  یان دویت  

V - اورانژ / ویلیام سوم د  

  

  کتاب دوم

  انگلستان

 1649  -1714  

   4810_______________________________________________1660-1649: کرامول:  فصل هفتم

I -  شورشی سوسیالیستی  

II -  شورش ایرلند  
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III -  شورش اسکاتلند  

IV -  آلیور مستبد  

V -  اوج خوشبختی پیرایشگران  

VI -  کویکرز  

VII -  مرگ و مالیاتها  

VIII -  راه برگشت  

IX -  شاه باز میگردد  

  4828______________________________________________ 1674-1608:  میلتن:  فصل هشتم

I -  جان بانین  

II -  شاعر جوان  

III -  اصالحطلب  

IV -  ازدواج و طالق  

V -  آزادي مطبوعات  

VI -  منشی التینی  

VII -  شاعر پیر  

VIII - رین سالها آخ  

  4855______________________________________________بازگشت خاندان استوارت :  فصل نهم

I -  شاه شادمان  

II -  دیگجوش مذهبی  

III -  اقتصاد انگلستان  

IV -  هنر و موسیقی  

V -  اخالقیات  

VI -  آداب و رسوم  

VII -  دین و سیاست  

VIII -  توطئه پاپی  

IX - مدي پایان میپذیرد ک  

  4889_________________________________________ 1714-1685: انقالب باشکوه:  فصل دهم

I -  شاه کاتولیک  

II -  سقوط از تخت سلطنت  

III -  انگلستان در زمان ویلیام سوم  

IV - انگلستان در سلطنت ملکه آن  

  4907___________________________________ 1714- 1660: از درایدن تا سویفت:  فصل یازدهم

I -  مطبوعات آزاد  

II -  درام دوران بازگشت خاندان استوارت  
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III -  جان درایدن  

IV -  فهرست خردهادیبان  

V -  اولین و پیپس  

VI -  دنیل دفو  

VII -  ستیل و ادیسن  

VIII -  جانثن سویفت  

  

  کتاب سوم

  پیرامون

1648 -1715  

   4946____________________________ 1721-1648: جنگ و ستیز بر سر بالتیک:  زدهمفصل دوا

I -  سوئد ماجراجو  

II -  لهستان و سوبیسکی  

III -  روسیه به غرب روي میآورد  

IV -  دانشآموزي پطر  

V -  کارل دوازدهم و جنگ بزرگ شمالی  

  4966___________________________________________1795- 1698: پطر کبیر:  فصل سیزدهم

I -  وحشی  

II -  انقالب پطر  

III -  عواقب  

  4981___________________________________ 1715-1648: امپراطوري متغیر:  فصل چهاردهم

I -  تجدید سازمان آلمان  

II -  روح آلمانی  

III -  491هنر در آلمان  

IV -  اتریش و ترکان  

  4993 __________________________________ 1715- 1648: جنوب آماده میشود:  فصل پانزدهم

I -  ایتالیاي کاتولیک  

II -  هنر ایتالیایی  

III -  سفرهاي کریستینا  

IV -  از مونتوردي تا سکارالتی  

V -  پرتغال  

VI -  سقوط اسپانیا  

   5013______________________________________ 1715-1564: وضع یهودیان:  صل شانزدهمف

I -  سفارادیها  
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II -  اورشلیم هلندي  

III -  انگلستان و یهودیان  

IV -  اشکنازي  

V -  الهامهاي ایمان  

VI -  بدعتگذاران  

  

  هارمکتاب چ

  بلندپروازیهایی در عرصه اندیشه

1648 -1715  

  5032_____________________________1715- 1648: از موهومپرستی تا دانشوري:  فصل هفدهم

I -  مشکالت  

II -  آموزش و پرورش  

III -  دانشوران  

  5043_______________________________________ 1715- 1648: پژوهی دانش:  فصل هجدهم

I - الملل علوم  بین  

II -  ریاضیات  

III -  نجوم  

IV -  زمین  

V -  فیزیک  

VI -  شیمی  

VII -  تکنولوژي  

VIII - شناسی  زیست  

IX -  کالبدشناسی و فیزیولوژي  

X -  پزشکی  

XI -  نتایج  

  5069 ________________________________________ 1727- 1642: آیزك نیوتن:  فصل نوزدهم

I -  ریاضیدان  

II -  فیزیکدان  

III -  منشا و اصل گرانش  

IV -  کتاب اصول  

V -  غروب  

  5081 ________________________________________ 1715- 1648: سفه انگلیسیفل:  فصل بیستم

I - تامس هابز  

  تاثرات سازنده  -1
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  منطق و روانشناسی  -2

  علم اخالق و سیاست  -3

  دین و دولت  -4

  غذا دادن به خرس  -5

  نتایج  - 6

II -  مدینه فاضله هرینگتن  

III -  خداپرستان  

IV - ان ایمان مدافع  

V -  جان الك  

  زندگینامه  -1

  دولت و مالکیت  -2

  ذهن و ماده  -3

  مذهب و رواداري  -4

VI -  شافتسبري  

VII -  جورج بارکلی  

  5117_____________________________ 1715-1648: ایمان و خرد در فرانسه:  فصل بیست و یکم

I -  دگرگونیهاي فلسفه دکارت  

II - انو دو برژاك سیر  

III -  مالبرانش  

IV -  پیر بل  

V -  فونتنل  

  5134________________________________________ 1677- 1632: اسپینوزا:  فصل بیست و دوم

I -  بدعتگذار جوان  

II -  االهیات و سیاست  

III -  فیلسوف  

IV -  خداوند  

V -  ذهن  

VI -  انسان  

VII -  عقل  

VIII -  دولت  

IX -  زنجیر نفوذ  

  5161 _________________________________________ 1716- 1646: الیبنیتز:  فصل بیست و سوم

I -  فلسفه قانون  

II -  مسافرتها  
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III - یتز و مسیحیت الیبن  

IV -  نقد فلسفه الك  

V -  مونادها  

VI -  آیا خداوند عادل است  

VII -  ضمایم  

  

  کتاب پنجم

  فرانسه در برابر اروپا

1683 -1715  

  5178_______________________________________کند  خورشید غروب می:  فصل بیست و چهارم

I -  مادام دومنتنون  

II -  1697- 1689(اتحاد بزرگ (  

III -  مسئله اسپانیا  

IV -  1702- 1701(اتحاد بزرگ (  

V -  جنگ جانشینی اسپانیا  

VI -  غروب خدایگان  
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  سخنی با خوانندگان

موضوع . نتوانیم رسیداین مجلد هشتمین کتاب از تاریخی است که آغازش فراموش شده است و به فرجامش هرگز 

از این رو  ;تمدن است و ما از این واژه آن نظام اجتماعی را که موجب پیشبرد آفرینش فرهنگی شود مراد میکنیم

، اخالق، آداب و رفتار، دین، هنر، ادبیات، موسیقی، علم و )کشاورزي، صنعت، بازرگانی، امور مالی(حکومت، اقتصاد 

انا تاریخی است همهجانبه که تمامی مراحل فعالیت ملتی را در یک چشمانداز هدفمان هم. فلسفه را در بر دارد

صحنه این . گرچه توفیقمان در نیل بدین هدف بسیار ناقص بوده است ;سراسري و یا داستانی پیوسته در بر گیرد

دهم، که سلطنتش آغاز یافته و به مرگ لویی چهار) 1647(مجلد اروپا را نشان میدهد و زمان آن از پیمان وستفالی 

  .پذیرد بر این عصر پرتو افکن بود و بر آن نام نهاد، خاتمه می) 1643-1715(

ایمان در این دوره بر اریکه قدرت تکیه داشت، لیکن عقل . مباحثه بزرگ بین ایمان و عقل مضمون اصلی است

عصر کالسیک سراسر همان بود که ((ماهیت این . منادیان جدیدي در هابز، الك، نیوتن، بل، فونتنل، و اسپینوزا یافت

شده )) ماجراجوییهایی در عرصه اندیشه((حدود یک سوم این کتاب وقف .))() در پایان نام عصر خرد به خود گرفت

است که راه خود را از میان خرافات، تاریکاندیشی، و تعصب مذهبی به سوي دانشوري، علوم، و فلسفه به بیرون 

و از این روست پرداخت مشروح  ;د، کوشیدهایم تا این بحث را منصفانه گزارش دهیمبر رغم تعصب آشکار خو. گشود

فرزندان ما . و توام با همدردیمان با مدافعان تواناي ایمان چون پاسکال، بوسوئه، فنلون، بارکلی، مالبرانش، و الیبنیتز

  .باید کرارا از نو به دست آید در فصل نوینی از این کشمکش آرمانها خواهند زیست و همین جاست که هر پیروزي

. عرضه داریم 1968و کتاب دهم، روسو و انقالب، را در سال  1965امیدواریم که کتاب نهم، عصر ولتر، را در سال 

اشکالهاي چندي که بعضا معلول غناي مطالب قرن هجدهم است پیش آمده که همگی مستلزم بررسی و برنامهریزي 

درتهاي بزرگ اعتماد میبندیم که موضوع بحث را، پیش از آنکه ما را به نابودي در این ضمن، بر ق. گسترده است

  .کشد، نابود نکنند

  ویل و آریل دورانت 

   1963مه 
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فصل اول

  کند خورشید طلوع می

1643 - 1684  

I  - 1661 - 1643: مازارن و فروند  

بر سیاست، و تا سال  1763ت، تا سال ، با نفوذي که خاصیت سحرانگیز داش1643چه شد که کشور فرانسه از سال 

بر زبان، ادبیات، و هنر سراسر اروپاي باختري حکومت کرد از دوران آوگوستوس، امپراطور روم، تا آن زمان،  1815

در فاصله سالهاي (هیچ یک از پادشاهیهاي مطلقه اروپا مانند زمان فرمانروایی لویی چهاردهم، پادشاه مقتدر فرانسه 

به آن همه نویسنده، نقاش، پیکرتراش، و معمار زیب و زیور نیافته و تا آن اندازه از لحاظ آداب  ،)1715و  1643

هاي خودآرایی و خوشپوشی، افکار بدیع، و هنرهاي ظریف مورد تحسین و مرجع تقلید همگان قرار  نزاکت، شیوه

هزاران . هاي عقالنی و جسمانی را فراگیرندبیگانگان به پاریس میآمدند تا دوره تکمیلی آداب و ظرافتکاری. نگرفته بود

  . هزار ایتالیایی، آلمانی، و حتی انگلیسی پاریس را بر زادگاه خود ترجیح میدادند

و  ;میلیون نفر میرسید 20جمعیت فرانسه به  1660در سال . یکی از علل سلطه کشور فرانسه زیادي نفوسش بود

میلیون نفر  2میلیون، و جمهوري هلند  6میلیون، ایتالیا  5ر کدام حال آنکه در همان زمان اسپانیا و انگلستان ه

میلیون  21امپراطوري مقدس دوم، که شامل آلمان، اتریش، بوهم، و مجارستان بود، نزدیک به . جمعیت داشتند

نگ در حقیقت وقوع ج. گرچه باید افزود که در آن زمان از آن امپراطوري جز نامی باقی نمانده بود ;نفوس داشت

سی ساله امپراطوري مقدس روم را دچار تهیدستی و پریشانی ساخته و آن را به متجاوز از چهارصد دولت دستنشانده 

میلیون نفر جمعیت نداشت،  2تقریبا همه این کشورهاي ضعیف و کوچک، که هیچ کدام بیش از  ;تجزیه کرده بود

فرانسه، . بت به یکدیگر خصومت و حسادت میورزیدندصاحب فرمانروا، قوانین، سکه، و سپاهی جداگانه بودند و نس

، از لحاظ جغرافیایی به صورت کشوري به هم پیوسته با جمعیتی متراکم درآمده بود که در زیر 1660پس از سال 

بدین ترتیب، به یاري قابلگی پررنج و مسئولیت ریشلیو، قرن بزرگ توانست  ;حکومتی مرکزي به سر میبرد قدرت

. جود گذاردقدم به عرصه و

در نبرد طوالنی میان خانواده هاپسبورگ با پادشاهان فرانسه، در آن جبهه که والواها شکست خورده بودند، بوربونها 

و  ;با گذشتن هر دوره دهساله، بخشی از امپراطوري هاپسبورگها به خاك فرانسه منضم میشد. پیروز شدند

و ) 1643(ه بودند غرور و قدرت خود را در هنگام شکست روکروا هاپسبورگهایی که بر تخت پادشاهی اسپانیا تکیهزد

در حالی  ;از آن پس فرانسه تواناترین کشور عالم مسیحیت گشت. به کشور فرانسه تقدیم کردند) 1659(صلح پیرنه 

که به منابع طبیعی خاکش، فطانت و وفاداري ملتش، جنگ آزمایی و کاردانی سردارانش، و بخت نیک پادشاهش 

اصل موضوع این بود که آن نوجوان میبایست نزدیک به سه ربع قرن بر فرانسه فرمانروایی کند تا بتواند . ظهر بودمست

در این وقت بود که فرانسه میتوانست در مدت . وحدت حکومت و سیاست را نیز بر وحدت نژاد و خاك کشور بیفزاید

اي فخیم برپا کند، لشکري گران گرد آورد، و نیمی از پنجاه سال نوابغی در عالم علم و ادب به وجود آورد، کاخه

میبایست این تصویر حاکی از جالل و درخششی بیسابقه باشد و، به . جهان را به هراس اندازد یا الهامبخش آن شود

  . یاري همه صورتها و رنگهاي هنر و حتی با خون آدمیان، بر پرده نقش بندد

، فرانسه هنوز وحدت نیافته بود و هنوز )1643(احب تاج و تخت شد هنگامی که لویی چهاردهم در پنجسالگی ص

ژول مازارن با نام جولیو ماتسارینی در شهر آبروتتسی . زمان آن بود که صدراعظم دیگري کار ریشلیو را به ثمر برساند
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م نماینده سیاسی از پدر و مادر سیسیلی تنگدستی به وجود آمد، در رم نزد یسوعیان به تحصیل پرداخت، بعدا در مقا

در دربار پاپها به خدمت گماشته شد، و ناگهان در لحظهاي خطیر، با میانجیگري براي به پایان رساندن جنگ مانتوا 

هنگامی که وي به سمت نماینده دایمی پاپ در پاریس . ، دیدگان اروپا را به سوي خویش خیره ساخت)1630(

ایی ریشلیو گره زد و در ازاي فرمانبرداري خود، کاله کاردینالی را به تعیین گشت، رشته بخت خود را به نبوغ فرمانرو

پادشاه را آسوده خاطر ساخت که براي جانشینی ((چون ریشلیو نداي مرگ را در گوش جان شنید، . پاداش گرفت

  . لویی سیزدهم پند او را پذیرفت.)) خود در مقام صدارت عظما کسی را شایستهتر از مازارن نمیشناسد

اتریش، ملکه /، مازارن چندي از سیاست به دور ماند، در حالی که آن د)1643(از مرگ آن فرمانرواي فرمانبردار  پس

اورلئان، یعنی دو شاهزاده /مادر، مقام نیابت سلطنت فرزندش را بر عهده گرفته بود و لویی دو کنده و گاستون د

. ان پشتیبان تاج و تخت قدرت را در دست داشته باشندمتنفذ از خاندان سلطنتی بوربونها، میکوشیدند تا به عنو

اتریش به آن دو شاهزاده وقعی ننهاد و ایتالیایی نیکو منظري را که اینک چهل و یک سال /هنگامی که ملکه آن د

  . داشت به مقام صدارت عظما تعیین کرد، خشم ایشان را براي همیشه بهسوي خود خواند

و بدین ترتیب  ;ده پیروزي بزرگ خود را در نبرد روکروا جشن گرفت و شادیها کردفرداي این انتصاب شهر پاریس مژ

. زمامداري مازارن با فرخندگی آغاز شد و بر پایه موفقیتهاي چندي در عالم سیاست و کشور گشایی استوار گشت

میبرد از روي کمال تدبیري که مازارن در انتخاب سرداران و نمایندگان سیاسی و اجراي روشهاي کشورداري به کار 

سلطه نظامی کشور فرانسه را ) 1648(به یاري رهبري وي بود که پیمان صلح وستفالی . هوشمندي و کاردانی بودند

. تثبیت کرد

مازارن، که چون ریشلیو صاحب ارادهاي قوي نبود، براي نیل به مقاصد خود ناگزیر به بردباري، نیرنگ، و مردمداري 

مازارن پیوسته میکوشید که فرانسویان را . زیان وي تمام میشد نسب ایتالیاییش بود چیزي که به. توسل میجست

و با این حال هیچ وقت مورد اعتماد  ;مطمئن سازد که گرچه زبانش ایتالیایی است، قلبش به خاطر فرانسه میطپد

   .کامل فرانسویان، که سرش را ایتالیایی و قلبش را از آن خودش میدانستند، قرار نگرفت

گرچه مسلم است که در راه  ;درست نمیدانیم که مازارن چه اندازه از طپشهاي قلبش را نثار ملکه فرانسه کرد

وي . خدمتگزاري وي و جاهطلبی خویش جانفشانیها کرد و، در نتیجه، مهر ملکه و شاید هم عشقش را به دست آورد

دانست، که عبارت بود از تحکیم قدرت سلطنت صالح حال خود و ملکه محبوبش را در پیروي از سیاست ریشلیو می

مازارن براي اینکه در صورت سقوط از مقام منیعش جایگاهی از پر قو جهت خویش ترتیب . در برابر اشراف فئودال

 ;داده باشد، با همه آزمندي حاصل از خاطره تهیدستی گذشته یا بیم از تهیدستی آینده، به گرد آوردن مال پرداخت

. محکوم کرد)) توانگر نوخاسته((که بتازگی ارزش مقیاس و اندازه را تشخیص میداد، او را به عنوان  و فرانسه نیز،

کاردینال دو رتس، که . فرانسه از لهجه ایتالیایی مازارن بیزار بود و ولخرجیهاي او را در راه صله ارحامش نمیبخشود

او را مورد عتاب )) قلب کینهتوز... دغلباز مکار... وح پلیدر((خودش هم نمونه برازندهاي از تقوا نبود، با عباراتی چون 

گرچه باید گفت که دو رتس با شکست سختی که در سیاست از مازارن خورده بود، نمیتوانست منصفانه . قرار میداد

د و بعدا در عوض با کمال سلیقه آن را خرج کر ;اگر آن وزیر با تدبیر بیهیچ رعایتی مال اندوخت. درباره او داوري کند

مازارن، با . هم مجموعه نفیسی از کتابها و آثار هنریی را که در خانه خود گردآورده بود به کشور فرانسه واگذار کرد

مادام دو . رفتار مالطفتآمیز و درباریپسندش، بانوان را شیفته خود میساخت و مردان را گیج و بالتکلیف میگذاشت

وصف )) مردي بسیار مهربان و کامال بري از روش خشونتآمیز ریشلیو((او را موتویل، که به عقل و انصاف متصف بود، 

  . مازارن به همان سهولتی که تمرد را میبخشود، حقوق خدمات را نیز به دست فراموشی میسپرد. کرده است
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کن حتی ناپذیر در راه اعتالي حکومت فرانسه تالش میکند، لی همه بر این راي متفق بودند که وي به طرزي خستگی

در نظر . همین پشتکار وي گاهی موجب رنجش خاطر بزرگانی میشد که در پشت در اتاقش مدتها به انتظار میماندند

اما . وي، همه کس فسادپذیر بود، و به همین سبب در برابر شرافت و کمال اخالقی حساسیتی از خود نشان نمیداد

اخته بود ناشنیده انگاریم، باید بپذیریم که او شخصا به اگر این شایعه را که وي ملکه کشورش را معشوقه خود س

چه بسا درباریان که از اشارات کفرآمیز وي درباره دین دچار شگفتی میشدند، . اندازه کافی پایبند اصول اخالقی بود

دینی نتیجه آنان تساهل و رواداري مازارن را در مسائل . زیرا این گونه بیحرمتیها به مقدسات هنوز رسم روز نشده بود

وي به هوگنوها اجازه داد که با . بود)) فرمان نانت((یکی از نخستین اقدامات مازارن تنفیذ . بیایمانی وي میدانستند

خاطر آسوده اجتماعات خود را بر پا سازند، و در زمان صدارت او، حکومت مرکزي هیچ فرد فرانسوي را مورد تعقیب 

. و آزار دینی قرار نداد

ت که مازارن با آنکه در میان فرانسویان محبوبیتی نیافته بود، توانست مدتی درازمقام زمامداري خود شگفت اینجاس

دهقانان نسبت به او اظهار نفرت میکردند، زیرا در زیر فشار مالیاتهاي جنگی وي کمرشان خم شده . را محفوظ بدارد

اشراف نسبت به . دیهاي وي تجارتشان را فلج ساخته بودبن بازرگانان نسبت به او اظهار نفرت میکردند، زیرا تعرفه. بود

نسبت ) شوراهاي ایالتی(پارلمانها . او اظهار نفرت میکردند، زیرا با عقایدشان در مورد روش فئودالی کامال مخالف بود

نه انتقادي ملکه با ممنوع ساختن هرگو. به او اظهار نفرت میکردند، زیرا وي خود و پادشاهش را برتر از قانون میشمرد

اتریش بدان سبب از /در واقع ملکه آن د. از روش کشورداري مازارن، آتش نفرت عمومی را نسبت به او تیزتر کرد

مازارن پشتیبانی میکرد که میدانست خود مورد دشمنی دو گروه متنفذي قرار دارد که هر کدامشان کودکی پادشاه 

یکی اشراف که امیدوار بودند : دن قدرت فرمانروایی میدانستندیا ضعف زنانه وي را وسیله خوبی براي به دست آور

امتیازات فئودالی پیشین خود را به رغم قدرت سلطنت به دست آورند، و دیگر پارلمانها که آرزو میکردند زمام 

نجباي (یکی اشرافیت قدیمی  -در برابر این دو نیرو . حکومت به دست هیئت حاکمهاي از افراد قضایی بیفتد

اتریش چارهاي جز آن نداشت که خود را در پناه سپري /آن د - ) نجباي ردا(و دیگري اشرافیت نوظهور ) یرشمش

دشمنان مازارن دست به دو اقدام انقالبی زدند تا او را از میان . چون سرسختی زیرکانه و مالطفتآمیز مازارن قرار دهد

  . اند ضبط شده)) فروند((قایعند که در تاریخ به نام و همین و. بردارند و ملکه را به زیر انقیاد خود درآورند

با این نیت که در فرانسه نسخه ثانی نهضتی را به  ;را دامن زد) 1649 -  1648(پارلمان پاریس آتش فروند نخستین 

وجود آورد که همان اوان در انگلستان به وقوع پیوسته و مجلس عوام را به عنوان مرجع قانونی در مقامی برتر از 

. در گذشته، پارلمان پاریس، زیر نظارت پادشاه، عالیترین مقام قانونی فرانسه به شمار میآمد. پادشاه قرار داده بود

بنابر سنت دیرین، قانون یا تعرفه مالیاتی مورد قبول عامه قرار نمیگرفت مگر پس از تصویب و موافقت اعضاي 

 ;ریشلیو این اختیارات را از پارلمان پاریس سلب کرده بود. دندپارلمان، که تقریبا همگیشان از قضات و حقوقدانان بو

چنین مینمود که هنگام آن فرا رسیده است . و اینک پارلمان درصدد برآمد که بار دیگر آن اختیارات را به دست آورد

اعالم  که حکومت پادشاهی فرانسه به صورت مشروطه درآید و از اراده ملت، چنانکه به وسیله مجلس نمایندگانش

این پارلمانها، چون مجلس عوام انگلستان، . در آن زمان کشور فرانسه داراي دوازده پارلمان بود. میشد، تبعیت کند

مجالس مقننهاي نبودند که اعضایشان از جانب ملت انتخاب شده باشند، بلکه هیئتهایی از قواي قضایی و اداري 

اگر فروند نخستین قرین موفقیت . ا به فرمان پادشاه بهدست میآوردندبودند که اعضایشان مقام خود را یا از راه ارث ی

اتاژنرو، یا مجلس عمومی طبقاتی، متشکل از . میشد، حکومت فرانسه به صورت نوعی اشرافیت قضایی درمیآمد

نمایندگان طبقات اشراف، روحانیون، و طبقه سوم مردم، ممکن بود تبدیل به مجلس نمایندگان و صاحب قدرتی 

 ;ولی در آن زمان اتاژنرو تنها به فرمان پادشاه تشکیل مییافت. د که حتی در برابر راي پادشاه ایستادگی کندشو
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به بعد این شورا را به تشکیل اجالسیه فرانخوانده بود و هیچ پادشاهی نیز تا سال  1614گرچه هیچ پادشاهی از سال 

. قالب کبیر فرانسه بودنتیجه این عمل بروز ان ;فرمان به تشکیل آن نداد 1789

و این هنگامی بود که  ;پارلمان پاریس به طور غیرمستقیم براي زمانی کوتاه جنبه نمایندگی ملی به خود گرفت

اعالم داشت  1648بدین ترتیب اومر تالون در اوایل سال . اعضاي آن جرئت یافتند زبان به حمایت از ملت بگشایند

  :ي ریشلیو و مازارن عامه مردم را به تهیدستی و پریشانی کشانیدهاندکه مالیاتهاي سنگین دوران زمامدار

دهقانان باید بر کاه زبر بخوابند، زیرا مجبور بودهاند که براي . مدت ده سال است که فرانسه روبه انهدام میرود

ر تجمل به سر برند، براي آنکه مشتی از متنعمان پاریس د. هایشان را بفروشند پرداخت مالیاتها اسباب و اثاثیه خانه

  ... عده بیشماري از مردم بیگناه باید به گردهاي نان جوین بسازند و در عسرت به زندگی خود ادامه دهند

آن هم تنها بدان سبب که هنوز کسی تدبیري  - در حالی که از مال دنیا چیزي جز روحشان را در تملک خود ندارند 

  . ستبراي به فروش رساندن روح آدمی نیندیشیده ا

هاي پاریس، در کاخ دادگستري جلسهاي تشکیل  پارلمان پاریس، همراه با دیگر دادگاه 1648در دوازدهم ژوئیه 

اتریش، درخواستهایی کردند که البته در نظر مخاطبان لحنی /دادند و در خطابیه خود از پادشاه و مادرش، ملکه آن د

هیچ مالیات تازهاي نمیبایست  ;به یک چهارم تقلیل یابند همه مالیاتهاي شخصی میبایست. کامال انقالبی داشتند

، که با )ناظران(ماموران خاصه شاهی  ;بدون موافقت اعضاي پارلمان پاریس، که آزادانه حق راي داشتند، وضع شود

سلطه خود بر حکام و قضات محلی اختیار جان و مال مردم شهرستانها را در دست داشتند، میبایست از کار برکنار 

هاي مربوط حاضر شود، بیش از بیست و چهار ساعت در  و هیچ مجرمی نمیبایست، قبل از آنکه در برابر دادگاه ;شوند

اگر به این درخواستها جواب موفق داده شده بود، همان هنگام حکومت فرانسه به صورت پادشاهی . توقیف بماند

  . ش انداخته بودمشروطه درآمده و در میدان سیاست فرانسه را از انگلستان پی

وي تجربهاي از . هایی نیرومند درگذشته داشتند و نیروي مآل اندیشی در وي بسیار ضعیف بود افکار ملکه مادر ریشه

بنابراین، در نظر او، تضعیف قدرت  ;هیچ نوع حکومت، جز حکومتی براساس قدرت مطلق پادشاه، به دست نیاورده بود

ترکدار کردن قالب پا برجاي سلطنت، متزلزل ساختن نفوذي که مقام شاهی به پادشاهی، با آن گونه درخواستها، جز 

پیروي از سنت دیرین در روحیه ملت داشت، و در نتیجه به وجود آوردن هرج و مرج در کشور حاصلی در 

در و چه گناهی بزرگ میبود اگر مادري چون او نمیتوانست همان قدرتی را به فرزندش منتقل کند که پ. برنمیداشت

این عمل در حقیقت چیزي جز فرار از زیر وظیفه نبود و او را در برابر ! از آن برخوردار بود) یا ریشلیو(تاجدارش 

مازارن با نظر ملکه موافق بود، زیرا در این درخواستهاي جسورانه حقوقدانان پرمدعا . دادگاه تاریخ محکوم میکرد

اوت همان سال، مازارن فرمان دستگیري پیر بروسل و دیگر  در بیست و ششم ماه. نیستی خود را به چشم میدید

اما پیر بروسل سالخورده با شعاري که همواره بر زبان میراند، یعنی دو کلمه . پیشوایان پارلمان پاریس را صادر کرد

دند و با خشم و گروه کثیري بردر پاله روایال گرد آم. ، در میان عامه مردم محبوبیت بسزا یافته بود))مالیاتها موقوف((

داشتند، نام ) fronde(چون بسیاري از این شورشیان با خود فالخن . جنجال خالصی پیر بروسل را خواستار شدند

ژان . و نیز عملیات انقالبانگیزشان در تاریخ عنوان فروند یافت ;به همه آنان داده شد) frondeur)) (فالخن انداز((

دستیار و جانشین قانونی اسقف اعظم پاریس، به ملکه  - کاردینال دورتس  بعدا ملقب به -فرانسوا پول دو گوندي 

چون ملکه از قبول آن امتناع کرد، دو گوندي با خشم تمام از مقام خود . توصیه کرد که بروسل را از زندان آزاد کند

اردینالی، نخهاي اما وي در همان زمانی که، در طلب کاله ک. کناره گرفت و به تحریک مردم بر ضد دولت پرداخت

. هایش مرتبا سرکشی میکرد پشت پرده سیاست را به حرکت درمیآورد، به سه نفر معشوقه
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هاي شورشیان و سنگربندیهاي  در بیست و هفتم ماه اوت، یکصد و شصت نفر اعضاي پارلمان پاریس از میان گروه

مرده ! زنده باد پادشاه((ا تشجیع میکرد فریادهاي چیزي که بیشتر آنان ر. خیابانها به سوي پاله روایال به راه افتادند

و به ملکه نصیحت کرد که فرمان به  ;وزیر با حزم و خرد دانست که هنگام تدبیر است، نه تهور. بود!)) باد مازارن

ملکه رضایت داد و سپس، خشمگین از تمکین خود در برابر اراده ملت، به همراهی پادشاه . آزادي بروسل بدهد

مازارن موقتا با درخواستهاي پارلمان موافقت کرد، ولی در . در کاخ روئل واقع در حومه پاریس گوشه گرفتنوجوان، 

سنگربندیها در خیابانها باقی ماندند و هنگامی که ملکه دل به دریا زد و به پاریس بازگشت، . اجراي آنها طفره رفت

هاي ایشان درباره روابط  و ملکه شوخیهاي رکیک و طعنه ;مردم با فریادهاي اهانتآمیز خود او را مخاطب قرار دارند

، وي بار دیگر از پاریس فرار کرد و به همراهی 1649در ششم ژانویه سال . عشقیش با مازارن را به گوش خود شنید

همان جا بود که ابریشم بر علف خشک خوابید و  ;ژرمن پناه برد - خانواده پادشاهی و گروه درباریان به سن 

پادشاه جوان هرگز آن مردم را نبخشود و هیچ وقت روي خوش . ي گرانبها در گرو غذاي روزانه به باد رفتندگوهرها

. به پایتختش ننمود

در هشتم ژانویه پارلمان پاریس، در غایت سرکشی، فرمان به محرومیت مازارن از حقوق اجتماعی داد و فرانسویان 

به دنبال آن، قانون دیگري مبنی بر . تکاري مورد تعقیب قرار دهندمیهن پرست را ترغیب کرد که وي را چون جنای

بسیاري از اشراف . مصادره همه دارایی و امالك خاندان پادشاهی و صرف آن در راه دفاع عمومی به تصویب رسید

ر کنند که وقوع شورش فروند را فرصت مناسبی یافتند براي اینکه پارلمان را به زیر نفوذ خود درآورند و آن را وادا

شاید بیم آن داشتند که مبادا طغیان ملت، بدون وجود رهبري از  ;امتیازات فئودالی را بار دیگر به ایشان باز گرداند

اشراف متنفذي چون دوك دو لونگویل، دوك دو . طبقه اشرافی، مهار را بگسالند و کار را به جاي باریک بکشاند

ی از خاندان بوربونها، در جبهه شورشیان جاي گرفتند و سربازان، اموال، بوفور، دوك دو بویون، و حتی پرنس دو کونت

  . و رویاهاي شگرف خود را در اختیار شورشیان قرار دادند

دوشس دو بویون و دوشس دو لونگویل، که با وجود آبله فراوان صورتی جذاب داشت، با فرزندان خود به پاریس 

ن وفاداري شوهرانشان نسبت به پارلمان و مردم پاریس در عمارت آمدند تا چون گروگانهاي داوطلب براي تضمی

هنگامی که پاریس به صورت جبهه جنگ درآمده بود، این بانوان معنون در تاالر عمارت . شهرداري باقی بمانند

شهرداري میرقصیدند، و دوشس دو لونگویل به رابطه عاشقانه خود با پرنس دو مارسیاك، که هنوز لقب دوك دوال 

در بیست و هشتم ژانویه، دوشس با به دنیا . وشفوکو را نگرفته و بنابراین آدمی هرزهدرا نشده بود، ادامه میدادر

بسیاري از سپاهیان فروند در سلک خدمتگزاران از جان . آوردن پسر مارسیاك روحیه انقالبگران را تقویت کرد

  . فتآمیز خود خونبهاي ایشان را میپرداختندبانوانی که با تبسم مالط - گذشته بانوان اصیلزاده درآمدند 

در این هنگام، با افروخته شدن آتش خصومت در میان پرنس دو کونتی و برادر بزرگش لویی دوم دو بوربون، پرنس 

ملکه از  - که در جنگهاي روکروا و لنس لشکریان فرانسه را به پیروزي رسانده بود )) کنده بزرگ((ملقب به  - دوکنده 

کنده با شورشیان در خشم شد و نیروي خود را یکسره در . آمیزي که برایش پیش آمده بود رهایی یافتوضع تهدید

اتریش با شادي تام او را مامور کرد که با لشکري به سرکوبی پاریس شورشگر برود /آن د. خدمت ملکه و پادشاه گذارد

و سپس خانواده پادشاهی را در امن و سالمت  -وارد جنگ شود ) دوشس دو لونگویل(یعنی با برادر و خواهر خود  - 

کنده لشکري مهیا کرد، پاریس را در محاصره گرفت، و پاسگاه . به پاریس برگرداند و در پاله روایال مستقر سازد

اشراف شورشگر دست استمداد به سوي اسپانیا و امپراطوري مقدس روم دراز . مستحکم شارانتون را به تصرف آورد

اشتباه بزرگی بود، زیرا حس وطنپرستی در میان اعضاي پارلمان و مردم پاریس ریشهدارتر از نفرت این کار . کردند

ریشلیو با بازگشت سلطه   بیشتر اعضاي شورا حاضر نشدند که خدمات کشوري و پیروزیهاي جنگی. طبقاتی بود
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که تیولدارانی که میخواستند با  ایشان کم کم دریافتند ;هاپسبورگهاي آلمان بر فرانسه ملغا شوند یا باطل بمانند

هایی  برقراري اصول فئودالی کشور فرانسه را تجزیه و حکومت مرکزي را تضعیف کنند، در بازي سیاست، خود مهره

پس، با حالت خضوع و تمکین ناگهانی، هیئت نمایندگانی به پیشواز ملکه، که رو به سوي پاریس . بیش نبودهاند

رمانبرداري خود را به عرض رساند، و صریحا اعالم کرد که ملکه خود را همیشه دوست نهاده بود، فرستاد، مراتب ف

پارلمان سپاهیان . ملکه عموم افرادي را که حاضر بودند سالح خود را بر زمین گذارند مشمول عفو قرار داد. داشتهاند

 ;ندیها از میان برچیده شدندسنگرب. خود را مرخص کرد و فرمان داد که مردم اطاعت پادشاه خویش را گردن نهند

، درباریان به گرد هم جمع آمدند، و )1649اوت  28(اتریش، لویی، و مازارن به مقر فرمانروایی خود بازگشتند /آن د

. چنانکه گویی هر چه میانشان گذشته بود سوتفاهمی جزئی بیش نبود - اشراف شورشگر نیز به جرگه آنها پیوستند 

بدین ترتیب فرو  - فروند پارلمان- فروند نخستین. ها زدوده نشد یچ چیز از خاطرههمه چیز بخشوده شد، ولی ه

. نشست

کنده، که انتظار داشت خدماتش در راه تاج و تخت وي را به مقامی برساند که مازارن . اما فروند دومی هم در کار بود

کنده با اشراف ناراضی از . وي پنجه یافترا به زیر فرمان او درآورد، پس از چندي خود را در زیر استیالي آن حریف ق

مازارن در یکی از لحظات حساس دل به دریا زد و کنده، کونتی، و لونگویل را در ونسن زندانی  ;در دوستی درآمد

مادام دو لونگویل شتابان خود را به نورماندي رساند و در آنجا آتش شورش را برپا کرد و ). 1650ژانویه  28(کرد 

که در زیر تسلط اسپانیا قرار داشت، رفت و تورن سردار بزرگ فرانسه را شیفته و همدست خود سپس به هلند، 

به گفته ولتر، . ساخت و اغوایش کرد تا دست به خیانت زند و لشکر اسپانیایی را بر ضد مازارن وارد میدان کارزار کند

پیمان همکاري میبستند و بنوبت با یکدیگر  ها با یکدیگر به مخاصمت بر میخاستند و بعد باهم همه احزاب و دسته((

هاي مختلف نپیوسته  هیچ فردي وجود نداشت که بارها مرام خود را تغییر نداده و به جبهه... از در خیانت درمیآمدند 

هر روز صبح ده بار به پاي خاستیم تا گلوي همدیگر را از دم : ((رتس در یادداشتهاي خود چنین آورده است.)) باشد

اما همه نسبت به شخص شاه سوگند وفاداري . خود وي نزدیک بود به دست ال روشفوکو کشته شود.)) گذرانیمتیغ ب

  . و حال آنکه خود پادشاه در این حیرت به سر میبرد که چرا اساس سلطنتش آنچنان دچار تزلزل است ;یاد میکردند

مازارن، در هیئت خداي جنگ، لشکري به فالندر  ;ددر بوردو قواي شاهی پیروز شدند و اهالی را وادار به تسلیم کردن

در همان هنگام، دو رتس، که میخواست خود را جانشین صدراعظم و . کشید و تورن مغلوب نشدنی را شکست داد

کاردینال . خاطر خواه ملکه سازد، پارلمان پاریس را واداشت تا درخواست خود را در مورد تبعید مازارن تجدید کند

و ) 1651فوریه  13(ختیار اعصابش را از دست داده بود، فرمان آزادي شاهزادگان زندانی را صادر کرد مازارن، که ا

کنده، که در آتش انتقام از صدر اعظم و ملکه . بیدرنگ از بیم جان به شهر برول، واقع در نزدیکی کولونی، گریخت

ایشان در اول . فوکو پیمان اتحادي بستمیسوخت، با برادرش کونتی خواهرش لونگویل، و دوکهاي نمور و الروش

. سپتامبر همان سال اعالن جنگ دادند، بوردو را به تصرف درآوردند، و بار دیگر آن را دژ مستحکم شورشیان ساختند

کنده پیمان اتحادي با اسپانیا بست، با کرامول طرح دوستی ریخت، و وعده داد که در فرانسه حکومتی جمهوري به 

. وجود آورد

سالگی گذارده بود، اعالم داشت که دوران نیابت  ، لویی چهاردهم، که اکنون قدم به سیزده1651هشتم سپتامبر در 

براي آرام کردن اعضاي . سلطنت مادرش به پایان رسیده است و از آن به بعد خود زمام امور را به دست خواهد گرفت

ال، با کسب قدرت و جرئت بیشتر، صدراعظم را دوباره به لیکن در نوامبر همان س ;شورا، تبعید مازارن را توشیح کرد

اورلئان دم از بیطرفی /در این احوال، گاستون د. مازارن پیشاپیش لشکري گران به فرانسه بازگشت. خدمت خواند

موله، مهردار سلطنتی، را به  1652لویی چهاردهم، در ماه مارس . میزد، ولی تورن خدمت پادشاه را گردن نهاد
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دیوانیان اورلئان محرمانه پیغامی به گاستون . ن فرستاد تا به نام پادشاه تبعیت اهالی شهر را خواستار شوداورلئا

اورلئان فرستادند که اگر خود وي یا دخترش فورا در اورلئان حاضر نشوند تا رهبري مقاومت اهالی را به دست /د

  . کردگیرند، ایشان ناگزیر شهر را تسلیم فرستاده پادشاه خواهند 

در این لحظه است که یکی از آن چند تن زنهاي بسیار مشهور فرانسه، همانند ژاندارکی دیگر، براي نجات اورلئان به 

اورلئان از همان اوان کودکی، که ریشلیو پدرش را به تبعید فرستاد، خوي /آن ماري لویز د. صحنه تاریخ میشتابد

مادرش، ماري دو  ;خوانده میشد)) موسیو((سیزدهم بود، رسما پدرش، گاستون، که برادر لویی . عصیانگري گرفت

خطاب میشد و، از آنجا )) مادموازل((و خود وي طبعا  ;شهرت داشت)) مادام((بوربون، دوشس دو مونپانسیه، به نام 

بیکران  چون خانواده مونپانسیه ثروت. لقب یافته بود)) مادموازل دو مونپانسیه بزرگ((که بلند قد و نیرومند بود، 

من از خاندانی هستم که دست به : ((میگفت)) مادموازل. ((داشت، وي با غروري متکی بر دو پایه مال و نسب بار آمد

وي آرزوي همسري لویی چهاردهم را، که پسر عمویش بود، در دل .)) هیچ کاري که بزرگ و عالی نباشد نمیزند

  . رد و عصیان گذاردو چون توجهی از آن سوي ندید، دست به تم ;میپروراند

وقتی که وي نداي استمداد زادگاهش را شنید و دانست که پدرش حاضر نیست خویشتن را به دام آن معرکه اندازد، 

مادموازل دو مونپانسیه در زندگی همواره . با اصرار تمام رضایتش را جلب کرد که خود به جاي او به اورلئان برود

بر جنس زن تحمیل کرده بود اظهار تنفر میکرد و به هیچ وجه دلیلی  نسبت به محدودیتهایی که عرف و عادت

پس آن ماري جامه جنگی و زره بر تن کرد، کالهخود بر . نمییافت که زنان را از قدم گذاردن به میدان نبرد باز دارد

مید رو به سوي اورلئان سر نهاد، گروهی از شیر زنان اصیلزاده را با سپاهیانی چند به دورخود گرد آورد، و با شادي و ا

. دیوانیان، از بیم قهر پادشاه، او را به شهر راه ندادند. آورد

در حالی که نگاهبانان مشغول  ;آن ماري به دستهاي از مردانش فرمان داد تا دیوار دور شهر را در محلی سوراخ کنند

رهیجان مادموازل دو مونپانسیه شراره سخنان پ. چرت زدن بودند، خودش به همراهی دو نفر کنتس از آن رد شد

)) دوشیزه((موله با دست خالی به سوي پاریس رانده شد، و اورلئان نسبت به . بزرگ در انبوه مردمان گرفت

  . نوخاستهاش سوگند وفاداري یاد کرد

ري از کنده از سوي جنوب رو به پایتخت آورد، لشک. هاي پاریس به اوج شدت خود رسید دومین فروند در کنار دروازه

قواي پادشاهی را در هم شکست، و چیزي نمانده بود که پادشاه و ملکه و کاردینال را دستگیر کند و ضربه آخري را 

 -یعنی باز همان سپاهیان فروند  - با نزدیک شدن لشکریان کنده به پاریس، انبوهی از اهالی . بر آنها وارد آورد

گرفتند و با مراسم دعا خوانی براي پیروزي کنده و زوال مازارن پیکرهاي از قدیسه ژنویو، حامی شهر، را بر دوش 

با شتاب هر چه تمامتر خود را از اورلئان به کاخ لوکزامبورگ رساند و از )) مادموازل بزرگ. ((خیابانها را دور زدند

 ;تقویت کندپدرش، که هنوز در حال سبک و سنگین کردن دالیل موافق و مخالف بود، به اصرار خواست که کنده را 

قواي تورن و پادشاه اکنون به کنار پاریس رسیده بودند و در بیرون باروهاي شهر، نزدیک . و او مصرا امتناع ورزید

  . یان کنده روبهرو شدند ، با سپاه)میدان باستیل امروزي(آنتوان - دروازه سنت

رون باستیل فرو آمد و فرماندار آنجا را لحظهاي بیش به پیروزي تورن باقی نمانده بود که مادموازل چون صاعقه به د

سپس، به نام پدر غایب . برانگیخت تا قواي پادشاهی را از باالي برج و باروي باستیل به زیر آتش توپخانهاش گیرد

ها را فقط تا وقتی گشاده دارند که سپاهیان کنده وارد شهر شوند، و پشت  خود، به اهالی شهر فرمان داد که دروازه

  . مادموازل شیر زن روز شناخته شد). 1652دوم ژوئیه (اه را بر قواي پادشاهی ببندند سر آنها ر

وي در پرداخت مقرري سپاهیانش عاجز . لیکن بزودي افراد محتاط از او روي گردانیدند. کنده فرمانرواي پاریس شد

ه گروهی از آشوبگران به شهرداري در چهارم ژوئی. ماند، آنها از کنارش پراکنده شدند، و مردم سر به شورش برداشتند
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و براي آنکه شمهاي از  ;ریختند و با خشم و تهدید خواستار شدند که کلیه طرفداران مازارن را بدیشان تسلیم کنند

امور اقتصادي از . مخالفت و خشم خود را ظاهر کرده باشند، بناي شهرداري را آتش زدند و سی نفر از اهالی را کشتند

. و خطر قحطی ساکنان پاریس را مورد تهدید قرار داد ;آذوقه براي اهالی شهر دچار وقفه شد تامین ;هم گسیخت

طبقات توانگر در این اندیشه شدند که آیا حکومت استبدادي پادشاه یا حتی زمامداري مازارن از استیالي توده مردم 

ید رود تا براي سپاهیان فروند مسئلهاي که بر امور کشور بهتر نبود مازارن موقع را مناسب دید که داوطلبانه به تبع

کاردینال دو رتس، که کاله قرمز کاردینالی را چنان که آرزو داشت به دست . موجب وحدت نظرشان باشد باقی نماند

و بدین  ;آورده بود، صالح کارش را چنان یافت که در محیطی امن مستقر و از امتیازات مقام خود برخوردار شود

. را در راه ترغیب مردم به شاهدوستی به کار انداخت منظور نفوذ خود

منظره سلطان جوان چهاردهساله نیکو . در بیست و یکم اکتبر، خاندان پادشاهی با صلح و آرامش وارد پاریس شد

یک با گذشت . در خیابانها طنین انداز شد!)) زنده باد پادشاه((روي و دالور اهالی پاریس را شیفته و شیدا کرد و غریو 

نه به زور سرنیزه، بلکه به موهبت دم برخاسته از وجود  ;شب، بلوا و آشفتگی عمومی فرونشست و نظم برقرار گشت

از آن پس لویی . یعنی اعتقاد نیمه هشیارانه مردم بر حق االهی پادشاهان - شاهی، یا به تاثیر روحی حقانیت مقام 

مازارن را دوباره به خدمت خواند و کلیه  1653ریه چهاردهم خویشتن را آنچنان مقتدر یافت که در ششم فو

  . دومین شورش فروند نیز پایان پذیرفت. اختیارات پیشین را بدو سپرد

اشراف شورش طلب به قصرهاي والیتی خود . کنده به بوردو گریخت، و پارلمان پاریس موقرانه سر تمکین فرود آورد

 -هاي پور  به نظر نمیآمد، براي تسالي خاطر، خود را به دامن راهبهمادام دولونگویل، که دیگر دوستداشتنی . خزیدند

به یکی از امالکش تبعید شد و در آنجا از غصه یادآوري این گفته طعنهآمیز )) مادموازل بزرگ. ((رویال آویخت

ش پا یعنی به بخت ملکه شدن - منسوب به مازارن که با شلیک توپهاي باستیل، به دست خود شوهرش را کشته بود 

مادموازل در چهلسالگی عاشق آنتوانن دوکومون، کنت دو لوزن، شد، که از خودش خیلی . خون جگر خورد -زده بود 

و چون عاشق و معشوق خواستند بهرغم مخالفت . پادشاه از صدور اجازه ازدواج خودداري کرد. جوانتر و کوتاهتر بود

مادموازل . زندانی کرد) 1680 -  1670(ن را براي مدت ده سال پادشاه باهم ازدواج کنند، لویی چهاردهم کنت دو لوز

شکیبا در سراسر آن مدت نسبت به کنت دو لوزن وفادار ماند و پس از پایان دوره زندانش با او ازدواج کرد و تا هنگام 

  . مرگ با وي در آشوب و اضطراب به سر برد

ر گرفت، به سمت نماینده سیاسی پادشاه در رم منصوب کاردینال دو رتس دستگیر شد، فرار کرد، مورد عفو شاه قرا

شد، و سرانجام در لوزن گوشه انزوا گزید و به نگارش خاطراتش پرداخت، که از جهت دقت در تجزیه عینی خوي 

  : آدمی، و از جمله خوي خودش، اثري شایان مالحظه و تحسین است

ن نداشتم که چه مدت خواهم توانست به اجراي آن نقش من نمیتوانستم نقش آدمی فدایی را ایفا کنم، زیرا اطمینا

چون دانستم که نمیتوانم بدون وسوسه عشق زندگی کنم، سروسري با مادام دو پومرو برقرار . ... ساختگی ادامه بدهم

وي زنی جوان و طناز بود، به اندازه خانه گرانبها و پرتجملش در چشم دلدادگانش میدرخشید، و عشقبازیهاي . کردم

من به این نتیجه رسیدم که به گناهکاریهاي . ... شکارش با دیگران سرپوشی بودند بر آنچه میان من و او میگذشتآ

خود را با کمال وفاداري به انجام برسانم و  -دینی- اما تصمیم قطعی داشتم که همه وظایف شغل. ... خود ادامه دهم

و اما . کنم، گرچه هیچ توجهی به رستگاري روح خودم نداشتم حداکثر کوششم را به کار برم تا روح دیگران را رستگار

مازارن چهار دست و پا سالم به زمین آمد و، زیر لواي پادشاهی که هنوز شیفته یاد گرفتن بود، زمامدار امور کشور 

که براي فرانسه ) 1657(سپس صدراعظم پیمانی با انگلستان پروتستان مذهب و کرامول شاهکش بست . شد
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به موجب آن عهدنامه، انگلستان لشکریانی به کمک فرانسه فرستاد تا متفقا قواي کنده و اسپانیاییها . آمیز بودافتضاح

). 1658ژوئن  13(پیروز شدند )) نبرد دون((فرانسه و انگلستان در . را درهم بشکنند

د آن شد و سپس، بر طبق مواد ده روز بعد، اسپانیاییها شهر دنکرك را تسلیم کردند، و لویی با تشریفات رسمی وار

دولت اسپانیا، که بر اثر جنگهاي طوالنی لشکریان خود را از دست داده و . عهدنامه، آن را به انگلستان واگذار کرد

با فرانسه امضا کرد و جنگی بیست  1659دچار ضعف مالی شده بود، پیمان صلح پیرنه را در تاریخ هفتم نوامبر سال 

به موجب آن پیمان، اسپانیا شهرهاي . ن رساند تا شالوده جنگ تازهاي را طرح ریزي کرده باشدو سه ساله را به پایا

. روسیون، آرتوا، گراولین، و تیونویل را به فرانسه واگذارد و از هرگونه ادعایی نسبت به ایالت آلزاس چشم پوشید

م درآورد، اما با شرایطی که بعدا همه را به عقد نکاح لویی چهارده) ماریا ترسا(فیلیپ چهارم دخترش ماري ترز 

توضیح آنکه فیلیپ وعده داد که، تا . کشورهاي اروپاي باختري را بر سر جانشینی سلطنت اسپانیا به جنگ کشاند

لیکن در مقابل از لویی  ;کراون به عنوان جهیزیه به دخترش بدهد 500000هجده ماه پس از عروسی، مبلغ 

همچنین پادشاه اسپانیا . رسما از حق جانشینی تاج و تخت اسپانیا چشم بپوشند چهاردهم و ماري ترز خواست که

لویی نه فقط آن شاهزاده بیباك را بخشود، بلکه او را به دربار . بخشایش کنده را یکی از مواد پیمان صلحش قرارداد

  . خود پذیرفت و کلیه امالك و القابش را به وي باز گرداند

یعنی انقراض سلطه خانواده سلطنتی هاپسبورگ  -ه اجراي مرحله نهایی برنامه ریشلیو بود پیمان صلح پیرنه به منزل

افتخار به ثمر رسانیدن موفقیتآمیز سیاست . و برقراري فرانسه به جاي اسپانیا به عنوان تواناترین کشور اروپایی

بود که وي را در مقام یکی از و گرچه کمتر کسی او را قلبا دوست میداشت، هیچ کس ن ;ریشلیو نصیب مازارن شد

با این حال، فرانسهاي که به آن زودي خیانت کنده را بخشود، هیچ . الیقترین وزیران کشور فرانسه به جاي نیاورد

مازارن در بحبوحه تنگدستی و محرومیت ملت ثروت بیکرانی اندوخت که به . وقت از سرگناه آزمندي مازارن نگذشت

هاي اختصاصی ارتش فرانسه را به درون گاوصندوقهاي  وي هزینه. فرانک میشد 200000000تخمین ولتر بالغ بر 

شخصی سرازیر کرد، مشاغل درباري را به سود خود فروخت، با بهره گزاف به پادشاه پول وام داد، و به یکی از 

مازارن در . ر میآیدهاي خود گردنبندي هدیه کرد که هنوز یکی از گرانبهاترین تکه جواهرت دنیا به شما برادرزاده

هنگام مرگ به لویی چهاردهم توصیه کرد که مقام صدارت عظما را در دست خود نگاه دارد و هرگز کارهاي عمده را 

، نهانگاه خزانه وي توسط کولبر بر پادشاه )1661نهم مارس (پس از مرگ مازارن . به هیچ یک از وزیرانش نسپارد

ضبط کرد و بدین ترتیب نه فقط دولتمندترین سلطان زمان شد، بلکه  لویی کلیه دارایی مازارن را. فاش گشت

شوخطبعان پاریس گنو، طبیب معالج مازارن، را یکی از نیکوکاران ملی . خوشنودي قاطبه ملتش را نیز تامین کرد

خوش  این همان طبیب! براي عالیجناب راه باز کنید(( ;خواندند و این جمله را چون شعاري در دهانها انداختند

.))قدمی است که کاردینال را کشت

II - پادشاه  

اتریش نیمی اسپانیایی و از /از جانب مادرش آن د. مشهورترین پادشاه فرانسه فقط یک چهارم وجودش فرانسوي بود

وي از همان آغاز جوانی دلبسته هنر و عشق ایتالیایی شد، . طرف مادربزرگش ماري دو مدیسی ربعی ایتالیایی بود

د تقدس و تبختر اسپانیایی را شعار خود ساخت، و در سنین سالخوردگی بمراتب بیشتر به جد مادریش کمی بع

  . فیلیپ سوم، پادشاه اسپانیا، شباهت پیدا کرد تا به جد پدریش هانري چهارم، پادشاه فرانسه

لویی سیزدهم توانسته باشد که  شاید فرانسویان باور نمیکردند که ;نهادند) خداداد(به هنگام تولد، نام او را دیودونه 

بیگانگی میان پدر و مادر، مرگ زودرس پدر، و اوضاع . وظیفه پدري خود را بدون یاري پروردگار به انجام رساند

در میان تالشها و کوششهایی که آن . آشفته دوران شورشهاي فروند در رشد و پرورش کودك اثر ناهنجار گذاردند
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قام فرمانروایی خود به کار میبردند، لویی غالبا متروك و منزوي میماند، و حتی در آن اتریش و مازارن براي حفظ م/د

ظاهرا کسی در اندیشه . زندگی ناملوکانه مواقعی پیش آمد که وي طعم فقر را در جامه ژنده و غذاي نابسنده چشید

م خود را تنها بر آن مصروف و هنگامی که معلمان خصوصی پرورش فکري او را به عهده گرفتند، ه ;تربیت او نبود

داشتند که به وي تلقین کنند که کشور فرانسه ملک موروثی، و فرمانروایی بر خلق حق خداوندي اوست، و جز در 

مادرش چندان فرصت یافت که او را طبق آیین کاتولیکی و با اخالص . برابر پروردگار، هیچ گونه مسئولیتی ندارد

بود که بعدها هر گاه شهوات لویی چهاردهم فرو مینشست یا ارکان قدرتش دچار و همین ایمان . دینی بار بیاورد

لویی از خواندن و نوشتن ((سیمون به خواننده خود اطمینان میدهد که  -سن . سستی میشدند، در وي قوت میگرفت

مور عادي کوچکترین چیز قابلی نیاموخته بود و چنان بیسواد بار آمده بود که درباره معمولیترین وقایع تاریخی و ا

. اما باید گفت که دوك نامبرده در این اظهارنظر، بر اثر خشم شخصی، راه اغراق پیموده است.)) اطالعی نداشت

مسلما لویی عالقهاي به خواندن کتاب نداشت، لیکن حمایت وي از نویسندگان و مولفان و دوستی نزدیکش با مولیر، 

بعدا لویی تاسف میخورد از اینکه دیر به مطالعه تاریخ پرداخته است . ی اوستبوالو، و راسین گواهی صادق بر ذوق ادب

آگاهی بر حوادث مهمی که با گذشت قرنهاي متمادي در جهان به وقوع : ((و در این باره چنین نوشته است

عقلمان  پیوستهاند، بدان منوال که مغزهاي متفکران موشکاف درك و ضبط شده و بر ما عرضه میشوند، مایه تقویت

مادرش کوشید که وي را نه فقط به عادات نیکو و آداب پسندیده . میشود و ما را در حل معضالت امور یاري میکند

و قسمت عمده این پرورش اخالقی، با آنکه بر  ;آشنا سازد، بلکه همچنین او را با خوي دالوري و جوانمردي بار بیاورد

ی یافت، تا پایان زندگی در طبع وي باقی ماند و در محیط مجاورش اثرات اثر تمایل بیپرواي لویی به قدرتطلبی آلودگ

در جوانی جدي و فرمانبردار به نظر میآمد و شاید بیش از آن مهربان و نیکخو بود که برازنده مقام . نیکو بخشید

ر پادشاه به اضافه مواد ساختمانی الزم براي به وجود آوردن چها((پادشاهی باشد، اما مازارن اعالم داشت که لویی 

جان اولین انگلیسی، که از پنجره خانه  1651در روز هفتم سپتامبر سال .)) یک آدم شریف را در خود جمع دارد

مسکونی تامس هابز در پاریس ناظر حرکت صفوف ملتزمانی بود که سلطان سیزدهساله را مشایعت میکردند، در 

لویی چون : ((یی چهاردهم را اعالم دارد، چنین نگاشته استشرح مراسمی که میبایست پایان دوران خردسالی لو

ها را با تزیینات و فضا را  وي در طول راه کاله در دست به بانوان و هلهلهکنندگانی که پنجره. آپولون جوانی مینمود

ري را از دست در همان زمان لویی میتوانست اختیار زمامدا.)) پر کرده بودند، سالم میداد! با غریو زنده باد پادشاه

مازارن بیرون بیاورد، اما وي حق کاردانی و حسن سلیقه صدراعظم خود را به جاي آورد و براي مدت نه سال دیگر او 

اگر قرار بود چندي : ((با این حال، کاردینال در هنگام مرگ چنین اعتراف کرد. را در زمامداري امور کشور باقی گذارد

پس از مرگ مازارن، روساي ادارات نزد لویی .)) ه کاري از دستم ساخته بودبیشتر زندگی کنم، نمیدانم دیگر چ

وي با سادگی و بیانی . چهاردهم آمدند و پرسیدند که از آن پس براي کسب دستور به چه کسی باید مراجعه کنند

دهم بر فرانسه لویی چهار 1715تا تاریخ اول سپتامبر ) 1661نهم مارس (از آن روز .)) به خودم: ((قاطع جواب داد

ملت از شادي آنکه پس از نیم قرن اینک براي نخستین بار سایه سلطانی صاحب اختیار را بر سر داشت . حکومت کرد

. اشک بر گونه دواند

ژان دو ال فونتن، که بآسانی فریفته چیزي نمیشد، چون . مردمان به نیکو منظري و خوش اندامی پادشاه خود بالیدند

آیا گمان میکنید که در دنیا پادشاهانی با چنین : ((چهاردهم را دید، به هیجان درآمد و گفتلویی  1660در سال 

را در  <بزرگی>قامت رعنا و منظر زیبا فراوان بودهاند من که از چنین تصوري عاجزم و هر وقت او را میبینم، معناي 

و شصت و پنج سانتیمتر بود، لیکن جبروت در واقع بلندي قامت لویی فقط یک متر .)) برابر دیدگانم متجلی مییابم

وي اندامی موزون و نیرومند داشت و سوارکاري چابک و رقاصی . شخصیتش او را در انظار بلندتر از آن مینمایاند
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یعنی درست واجد آن مجموعه  - در نیزه بازي و سواري مهارت، و در نقل داستان سحر بیان داشت . خوشخرام بود

سیمون که با لویی میانه خوشی  -سن . سر زنان به در میبرند و دل از دستشان میربایند خصایلی بود که هوش از

را برپا عشقبازیهایش همان غارتگري قلبها اگر او یکی از افراد عادي هم بود، باز با : ((نداشت، درباره وي نوشته است

دوکها به فرمانروایی خود ادامه دهند که هرگز لویی چهاردهم را از اینکه نگذاشت (و این دوك نامآور .)) میکرد

تصدیق میکند که رفتار مودبانه پادشاه مکتب آداب دانی دربار فرانسه را به وجود آورد، که از دربار به کشور ) نبخشود

:فرانسه، و از کشور فرانسه، به اروپا سرایت کرد

ین راه به اندازه وي بر ارزش هرگز کسی هنگام بخشش به لطف و ظرافت لویی چهاردهم رفتار نکرده و ازا 

و اگر میخواست کسی را  ;هرگز کلمات توهینآمیز از دهان وي بیرون نیامدند. ... بخشندگیهاي خود نیفزوده است

همیشه بمالطفت سخن میگفت و هرگز، مگر در  - که این بندرت اتفاق میافتاد  - مورد سرزنش یا توبیخ قرار دهد 

  . ... هرگز کسی صاحب خوبی چنین با ادب نبوده است. نپرداخت، به تندي و پرخاش ... یک مورد

هرگز نشد که از کنار ناچیزترین شلیته پوشان بگذرد و کالهش را از سر بر ندارد، . ادب وي نسبت به زنان بیمانند بود

صحبت اگر ضمن گردش با بانوان هم. ... حتی هنگامی که آنان را به عنوان خدمتکاران اتاق خود باز میشناخت

  . گذاشت میگشت، تا هنگام جدا شدن از ایشان کاله خود را بر سر نمی

وي در توانایی به رسوخ در مغز و بازیابی ضمیر اشخاص با ناپلئون . اما افکار لویی چهاردهم به کمال رفتارش نبودند

دوراندیشی در امر  برابري میکرد، لیکن در نیروي تفکر فلسفی به گرد قیصر نمیرسید، و از لحاظ بشر دوستی و

جز خوش : ((بوو درباره او چنین مینویسد -سنت . سیاست مقامی بمراتب پایینتر از امپراطور آوگوستوس داشت

و شاید هم این موهبت سودمندتر از نیروي .)) فهمی هنر دیگري نداشت، اما الحق این صفت را به حد کمال دارا بود

وي فطرتا محتاط، معتدل، و سر نگهدار، و حرکت بدن و : ((ون توجه کنیمسیم -هاي سن  باز هم به گفته. تفکر باشد

، و باید افزود که صاحب ))روحی بزرگتر از مغزش داشت((به گفته مونتسکیو، .)) زبانش را در اختیار خود داشت

به طور عمده از ما معایب او را . قدرت تمرکز و ارادهاي بود که در دوران جوانی جبران محدودیت افکارش را میکردند

یعنی از آن هنگام که تعصب دینی دامنه دیدش را محدود  ;میشناسیم) 1715 -  1683(دومین دوره پادشاهیش 

در آن وقت است که او را با خودبینی بازیگري بر صحنه . ساخت، و کامروایی و مداهنه شنوي وي را از راه به در بردند

گرچه ممکن است بخشی از این هیمنه هدیه قلم  -ن در نظر میآوریم یا غرور پرشکوه بناي یادبودي از عهد باستا

. نقاشانی باشد که وي را بر پرده آوردهاند، و بخش دیگر آن زاده هشیاري وي بر بزرگی وظیفهاي که به عهده داشت

ودمند در ، شاید بدین سبب بود که آن را رویهاي س))صحنه بازي میکرد((را بر )) پادشاه بزرگ((اگر لویی شخصیت 

میبایست مرکز قدرتی وجود داشته باشد و این قدرت میبایست با کوکبه و . اداره امور کشور و برقراري نظم میدانست

به نظرم صالح آن است که ما در آن : ((لویی به فرزندش چنین پند میداد. تشریفات خاصی به رخ ملت کشیده شود

لیکن وي در سراسر زندگیش نتوانست به .)) ریم مغرور باشیمواحد براي خودمان فروتن و به خاطر مقامی که دا

لویی . هنگامی که بوالو ذوق ادبی او را اصالح کرد و لویی آزرده خاطر نشد: شاید فقط در یک مورد -فروتنی بگراید 

ي چنانکه خود داور. در کتاب خاطراتش خصال شخصی خود را با کمال انصاف مورد مداقه و تفسیر قرار داده است

بر تراز همه چیز، حتی برتر از خود زندگی، ((به گفته او . میکند، برجستهترین خصلتش عشق وي به نام آوري بود

وي چنین یادداشت کرده . این عشق به نام آوري به سبب افراطش آفت جان لویی شد.)) شهرتی واالمرتبت است

شهاي ضعیف نیست که چون برآورده شوند سرد شوري که ما براي کسب شهرت در سر داریم از نوع آن خواه: ((است

تمتع از لذایذ شهرتطلبی، که هرگز بدون کوشش مردانه شخصی را حاصل نمیشود، هیچ وقت . و ساکت گردند

و آن کس که بتواند جلو تمایل خود به کسب شهرتهاي تازه را بگیرد، لیاقت  ;دلزدگی و سیرایی به بار نمیآورد
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تا وقتی که عشق به نام آوري پایه اخالق و اساس .)) بال نصیبش شده است هم نداردبرخورداري از آنچه را که ق

دربار وي . کشورش را رو به فساد نبرده بود، لویی چهاردهم سهمی از خصال قابل ستایش را در وجود خود داشت

در آن زمان تقریبا همه در این باره مادام دو موتویل، که . شاهد عدالت، اغماض، تسلط بر نفس، و جوانمردي او بود

از جهت نظم درباري، همه پادشاهیهاي گذشته باید سر تکریم در : ((روزه لویی را مالقات میکرد، چنین نوشته است

مقربان در گاهش مکرر شرح دادهاند که لویی با چه وفاداري و .)) برابر آغاز نیکو طالع این پادشاهی فرود آورند

همچنانکه بعدا شاهد  ;وه کارهاي دولتی، روزي چند بار به دیدن مادر خود میرفتعالقهاي، در عین اشتغال به انب

مهرورزي وي نسبت به عموم فرزندانش بودند و عنایت خاص وي به حفظ سالمت و تامین آموزش و پرورش ایشان را 

ي نشان میداد تا لویی چهاردهم نسبت به افراد بیشتر رافت و همدرد. متذکر گشتهاند -از هر مادري که بودند  - 

همان کسی که میتوانست هلندیهاي بیآزار را در آتش جنگ بسوزاند و فرمان به ویران کردن ناحیه  ;نسبت به ملتها

پاالتینا بدهد، از خبر مرگ رویتر، دریاساالر هلندي که شکستهایی بر نیروي دریایی فرانسه وارد آورده بود، سخت 

وي نسبت به پسر و ملکه جیمز دوم، پادشاه انگلستان، که از سلطنت همچنانکه حس دلسوزي  ;دچار اندوه شد

. مخلوع مانده بودند، او را برانگیخت که اقدام به یکی از پرزیانترین جنگهایش کند

چنین مینماید که لویی چهاردهم ایمانی راسخ داشت به اینکه خداوند وي را به فرمانروایی کشور فرانسه برگزیده و 

. بدیهی است که لویی در این عقیده متکی به کتاب مقدس بود. مطلق را به او تفویض کرده است حق مسلم حکومت

بوسوئه خوشبختی آن را داشت که به وي نشان دهد هم در عهد قدیم و هم در عهد جدید حق االهی پادشاهان 

،که لویی آن را براي راهنمایی پسرش به نگارش درآورد، مبتنی بر این نظریه بود که اتخاطرکتاب . تثبیت شده است

خداوند پادشاهان را به عنوان تنها نگاهبانان امنیت و رفاه ملتشان برمیگزیند، و ایشان نمایندگان خداوند بر روي ((

از ((و بنابراین ایشان باید  ;بیکرانندپادشاهان براي درست اجرا کردن وظایف االهی خود نیازمند قدرت .)) زمینند

اختیار و آزادي کامل در استفاده از هر نوع ملک و مالی، خواه متعلق به روحانیون باشد یا از آن عامه مردم، برخوردار 

اکتفا نکرده است، بلکه با کمال صمیمیت و سادگی به )) مملکت یعنی من((لویی چهاردهم تنها به گفتن .)) باشند

مردم نیز عمال واکنش خشمآمیزي نسبت به آن گونه تظاهرات تحکمآمیز از خود نشان . ایمان داشته استآن گفته 

نمیدادند شاید بدان سبب که هانري چهارم آنها را وسیله موثري براي جلوگیري از تمرد و آشوبگري مردم قلمداد 

با تفاخري ملی قدرت و شوکت او را  و حتی با ایمانی باطنی بر پادشاه جوان خود مینگریستند و -کرده بود 

پس از ستمگري ریشلیو، فتنهگري شورش فروند، و اختالس مازارن، طبقات متوسط و پایین مردم فرانسه . میستودند

، که گویی بشارت دهنده نظم و امنیت و صلح بود، با ))قانونی((متمرکز شدن قدرت فرمانروایی را در دست پیشوایی 

. طیب خاطر پذیرفتند

لویی چهاردهم هنگامی شیوه فرمانروایی مطلق خود را علنی ساخت که پارلمان پاریس میخواست پارهاي از 

وي با لباس شکار از کاخ ونسن رو به پاریس گذارد و با ). 1665(فرمانهاي او را مورد بحث و بررسی قرار دهد 

بدبختیهایی که از جلسات : ((طاب کردهاي ساقه بلندش وارد تاالر شورا شد و با شالقی در دست چنین خ چکمه

به شما امر میکنم این جلسهاي را که به منظور بحث . شوراي شما به بار آمدهاند بر همه کس بخوبی معلوم است

آقاي رئیس مجلس دیگر به شما اجازه نمیدهم این . درباره فرمانهاي من تشکیل دادهاید هر چه زودتر برهم بزنید

از آن پس مسئولیت .)) هیچ یک از اعضاي شورا هم حق ندارد تقاضاي تشکیل آنها را بکندجلسات را دایر کنید، و 

، که مستقیما زیر نفوذ شخص پادشاه قرار داشت، ))شوراي خصوصی((پارلمان در مقام دیوان عالی قانونگذاري به 

  . تفویض شد



۴۶۶۴

ر پوشیدن جامه فاخر و برقرار داشتن در واقع گرچه کا. موقعیت اشراف در دستگاه حکومت جدید بکلی تغییر یافت

سران . تشریفات تجملی دربار و ارتش به ایشان سپرده شد، بندرت شغلهاي حساس دولتی به آنان واگذار گشت

هاي اعیانی  اغلبشان در خانه. بانفوذ طبقه اشرافی به پایتخت دعوت شدند تا قسمت عمده سال را در دربار به سر برند

یگزیدند، و آنها که نفوذ و اعتبار بیشتري داشتند به عنوان مهمانان شاهی در کاخهاي خود در پاریس اقامت م

اگر اشراف . به همین سبب اتاقهاي کاخ ورساي در سطح هکتارها زمین گسترش یافتند ;سلطنتی پذیرایی میشدند

و عنایتی از درگاه وي را دعوت را رد میکردند، مغضوب پادشاه واقع میشدند و از آن پس میبایست توقع هر نوع کرم 

اشراف از پرداخت مالیات معاف بودند، لیکن وظیفه داشتند که در مواقع بحرانی به قصرهاي ایالتی . از سر به در کنند

. خود بروند، از میان رعایا و اتباع خویش لشکریانی تدارك کنند، و به سرکردگی خود به ارتش پادشاهی بپیوندند

آنان تنبلهایی پرخرج و سربار جامعه بودند، . جنگ را در مذاق اشراف دو چندان میساخت زندگی مالآلور دربار مزه

عرف و آداب دانی اشرافی مانع از . لیکن دالوریشان در میدان نبرد یکی از امتیازات اجباري طبقاتی آنها شمرده میشد

که از قلمروشان عبور میکردند باج  گرچه از کاالهایی - آن بود که ایشان در امور مالی و بازرگانی شرکت جویند 

امالکشان توسط مباشرانی نگاهداري و کشت میشدند که . میستاندند و بیحد و حساب از صرافان پول وام میگرفتند

. سهمی از درآمد را به ایشان میپرداختند و ضمنا در کار ملکداري اوامر و دستورهایشان را به مورد اجرا میگذاردند

در بعضی نواحی این اصول . در قلمرو خود اصول نظم و عدالت و زیر دست نوازي را برقرار دارد خاوند موظف بود که

اما در برخی دیگر،  ;به طرز رضایت بخشی رعایت میشدند، و عالیجناب مالک مورد احترام رعایاي خود قرار میگرفت

و از طرفی هم اقامت طوالنی آنان  ;ل میشدنداربابان در برابر امتیازاتی که داشتند پاداش ناچیزي براي اتباع خود قای

لویی چهاردهم جنگ داخلی میان . در دربار موجب از هم گسیختن پیوندهاي انسانی میان مالک و رعیت میشد

و این رسمی بود که در دوران فروند به  -اشراف را قدغن کرد و براي مدت زمانی دوئل کردن را بکلی ممنوع داشت 

نهصد نفر در ) 1652 - 1643(گرامون آمار گرفته است که در مدت نه سال . ود رسیده بودمنتهاي رواج و شدت خ

شاید یکی از علل وقوع جنگهاي مکرر در میان اشراف این بود که هر کدام میخواستند، به زیان . دوئل کشته شدهاند

. دهمسایگان، فرصتی براي عرضه داشتن شهامت و جنگ آزمایی اتباع خود به دست بیاورن

لویی چهاردهم آن گروه از پیشوایان طبقه متوسط را که با لیاقت شخصی خویشتن را به جایی رسانده بودند و در 

پشتیبانی از حکومت مطلق پادشاه طرف اعتماد قرار داشتند، براي اداره امور دولتی، بر دیگران ترجیح میداد و به 

بر عهده سه شورا بود، که هر کدام به ریاست شخص پادشاه اداره امور کشوري به طور عمده . خدمات مهم میگماشت

تشکیل جلسه میداد و وظیفه اصلیش فراهم آوردن اطالعات و مدارکی بود که پادشاه میبایست براساس آنها تصمیم 

که داراي چهار یا پنج نفر عضو بود و هفتهاي سه بار تشکیل )) شوراي دولتی((نخست . بگیرد و فرامینی صادر کند

که به )) شوراي چاپارها((دوم : شد تا درباره مسائل کلی اقدامات داخلی و سیاست خارجی بحث و بررسی کندمی

هاي  که وضع و جمع آوري مالیاتها و تعیین عواید و هزینه)) شوراي مالی((سوم  ;کارهاي ایاالت رسیدگی میکرد

  . کشور را در اختیار داشت

حکومت محلی ایاالت از دست . کردن امور جنگی، تجاري، و دینی بودندشوراهاي فرعی دیگري نیز مسئول اداره 

انتخاب شهرداري به طرزي اجرا میشد که . اشراف الابالی خارج شد و به عهده ناظران و بازرسان شاهی افتاده بود

گر و متجاوز شهردارانی مورد اعتماد و پسند خاطر شاه تحویل جامعه دهد، امروزه ما حکومتی چنین متمرکز را بیداد

در آن زمان هم چنین بود، لیکن به هر صورت از دوره پیشین، که اداره امور کشور به دست طبقه . به شمار میآوریم

هنگامی که در . حاکمهاي از نمایندگان شهرداریها و امیران فئودال سپرده شده بود، کمتر خاصیت بیدادگري داشت

رد شهر اوورنی شد تا درباره تجاوزات امیران آن سازمان رسیدگی کند، هیئت بازرسانی از جانب پادشاه وا 1665سال 
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را به منزله رهایی ) روزهاي بزرگ اوورنی(اهالی مقدم اعضاي هیئت را گرامی داشتند و تشکیل جلسات بازجویی 

به جرم  البته ایشان بسیار خشنود میشدند از اینکه ببینند خداوندي بزرگ. خود از زیر فشار بیدادگري دانستند

کشتن دهقانی سر خود را بر باد میدهد، یا اشرافیان و تیولداران کم اعتبارتر به کیفر خطاکاریها و ستمگریهاي خود 

. با این اقدامات بود که اصول قانون پادشاهی جانشین اصول قانون فئودالی شد. میرسند

و قانون نامه لویی، که بدین گونه  ;ل پذیرفتقوانین فرانسه با نظم و منطقی به فراخور اصول اشرافیت جرح و تعدی

این . در کشور نافذ و جاري ماند) 1810 -  1804(، تا زمان پیدایش قانون نامه ناپلئون )1673 -  1667(تکوین یافت 

قوانین تازه نسبت به آنچه پس از یوستینیانوس در زمینه قانونگذاري به وجود آمده بود در مقام و مرتبتی برتر قرار 

سازمان پلیس شهري تشکیل یافت تا )). فرانسه کمک کرد... با کمال نیرومندي، به پیشروي چرخ تمدن ((ت و، داش

آرژانسون، که با درجه سرتیپی مدت بیست و /مارك رنه، مارکی دو ووایه د. پاریس را از آلودگی به جنایات پاك کند

را با کمال درستی و لیاقت به انجام رساند و یک سال ریاست پلیس پاریس را بر عهده داشت، شغل دشوار خود 

به یمن مباشرت او بود که خیابانهاي پاریس سنگفرش شدند، اندکی . یادگاري برجسته از خود به جاي گذاشت

نظافت یافتند، با پنج هزار چراغ روشنی گرفتند، و تا اندازهاي روي امنیت به خود دیدند، تا جایی که، از جهات فوق، 

  . پایتختهاي اروپا را از فرسنگها پشت سرگذاشتپاریس دیگر 

شبکهاي از . اما از طرفی هم قانون نامه لویی چهاردهم روش شقاوت و بیدادگري را معمول و مجاز میداشت

. هاي مردمان پرداختند خبرگزاران و عمال مخفی در سراسر فرانسه پراکنده شدند و به جاسوسی اعمال و حتی گفته

، که حامل دستورهاي پنهانی پادشاه یا وزیرانش بودند، دستگیري هر کسی را بدون هیچ ))مهرهاي سر به  نامه((

زندانیان سالهاي دراز در زندان باقی میماندند بدون اینکه دادگاهی به وضعشان . مجوز قانونی ممکن میکردند

نوع جادوگري ممنوع بود و گرچه در قانون نامه لویی هر . رسیدگی کند یا علت دستگیریشان بر کسی معلوم شود

کیفر اعدام براي کفرگویی یا توهین به مقدسات لغو شد، لیکن حق شکنجه دادن براي به اعتراف درآوردن متهمان و 

کیفر انواع بسیاري از خالفکاریها محکومیت به پاروزنی در کشتیهاي . مجرمان در دست قوه حاکمه باقی و قانونی ماند

ان به اعمال شاقه را درون کشتی به نیمکتهاي چوبی زنجیر میکردند و به هر صف شش این محکوم. بزرگ جنگی بود

نفریشان پارویی به بلندي چهار ذرع و نیم میسپردند تا، به سرعتی موزون، با ضربات سوت سرپرستشان پاروزنی 

ابروانشان را از ته موي سر و ریش و . بدنشان کامال برهنه بود و فقط پارچهاي دور کمرشان را میپوشاند. کنند

دوره محکومیت ایشان به این زندگی مشقت بار طوالنی بود، و نیز به هر بهانهاي، از جمله قصور در . میتراشیدند

فرمانبرداري، تمدید میشد، به طوري که گاهی سالها پس از آنکه دوره محکومیت اصلی افراد به پایان رسیده بود، در 

اینان هنگامی روي آسایش میدیدند که در بندري رها میشدند و، در حالی که . ندهمان اسارت پرشکنجه باقی میماند

. هنوز زنجیري گران آنها را به جفت همراهشان بسته میداشت، به خرده فروشی یا تکدي روزگار میگذراندند

  . هی مقرر سازدمقام خود لویی از هر قانونی برتر بود و میتوانست به اراده شخصی هر کیفري را براي هر نوع گنا

فرمان داد هر روسپی را که در شعاع هشت کیلومتري کاخ ورساي همراه با یکی از قراوالن شاهی  1674در سال 

لویی، در عین بشر دوستی، سختگیر بود و به فرزندش چنین اندرز . دیدند دستگیر کنند و گوشها و بینی او را ببرند

بت من به ملتم است، زیرا اگر روش مالیمت را در پیش گیرم، عواقب اندکی سختگیري بزرگترین نشانه مح: ((میداد

اصوال به مجرد آنکه پادشاه در مورد فرمانش به سستی گراید قدرت حکومت و به دنبال . وخیمتري به بار خواهد آمد

طبقاتی که، به  - همه بدبختیها بر سر طبقات پایین و بیپناه فرود میآید . ... آن صلح و آسایش عمومی از میان میرود

لویی چهاردهم .)) جاي آنکه در زیر سلطه پادشاه بر حق خود باشند، در زیر سلطه هزاران ستمگر فرومایه قرار دارند

وي درباره اوضاع کشورش بیش از . مینامید کوشش بسیار به کار برد)) حرفه پادشاهی((در راه محقق ساختن آنچه 
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خواست که مرتبا گزارشهایی دقیق از مسائل و امور جاري به عرضش هر کسی آگهی داشت، زیرا از وزیرانش می

هیچ گاه از شنیدن آرا و راهنماییهاي وزیران خود، حتی اگر نظري برخالف میل وي داشتند، آزرده خاطر . برسانند

ود لویی پیوسته با مقربان و مشاوران خ. نمیشد، و چه بسا که در مقابل مشاوران خود سر تسلیم فرود میآورد

از : ((شاه به وبان میگفت. صمیمیترین روابط را داشت، به شرط آنکه ایشان مقام پادشاهی او را از نظر دور نمیداشتند

نوشتن آنچه به ذهنت میرسد براي من مضایقه نکن، و از اینکه میبینی همیشه پیشنهادهاي تو را به سمع قبول 

ارتش، نیروي دریایی، دربار، خانواده شاهی،  - مراقب همه چیز  وي با دیدگانی باز.)) نمیپذیرم ابدا دچار یاس مشو

و گرچه در نیمه اول دوران پادشاهیش وزیرانی . بود - دارایی کشور، کلیسا، نمایشنامه نویسی، ادبیات، و هنرهاي زیبا 

به میان  بسیار الیق و فداکار در خدمت داشت، شک نیست که اقدامات عمده و تدابیر اساسی کشورداري وحدتبخشی

لویی چهاردهم در هر ساعت زندگیش . هاي مختلف حکومتی پر مشغله به دست خود وي اجرا میشدند جنبه

  . پادشاهی میکرد

گرچه در هر یک از اعمال روزانهاش ملتزمان و فرمانبرانی در خدمت داشت، در عوض این . این کاري دشوار بود

بیرون آمدن وي از تختخواب و به بستر . آنان آسودگی نداشت ناراحتی بزرگ نصیبش بود که هیچ وقت از شر نگاه

. تابع تشریفاتی بود که در حضور جمعی از ملتزمان اجرا میشد) هنگامی که همبستري نداشت(شدنش براي خواب 

یا بیرون آمدن رسمیش از خوابگاه، در آیین قداس شرکت میجست، صبحانه میخورد، به تاالر )) طلوع((پس از 

که معموال  - در حدود ساعت یک بعد از ظهر از آن خارج میشد و به خوردن ناهاري مفصل میپرداخت  میرفت، و

لویی پس از صرف . روي میزي کوچک و تک افتاده، لیکن در محاصره جمعی از درباریان و خدمتکاران، چیده میشد

ح و تفرج، قدمی در باغ میزد یا به شکار ناهار، در حالی که مقربان و برگزیدگان روز در التزامش بودند، به قصد تفری

از ساعت هفت تا . میرفت و پس از بازگشت به کاخ، مدت سه تا چهار ساعت دیگر را در مشاوره با وزیرانش میگذراند

موسیقی، ورق، بیلیارد، صحبت با بانوان، رقص،  - ده شب در میان درباریانش میماند و به سرگرمیهاي مختلف شبانه 

هر که میخواست میتوانست با ((در بسیاري از مراحل مختلف این برنامه روزمره، . مشغول میشد -ماسکه ضیافت، و بال

من به اتباعم بدون هیچ گونه تبعیضی . ((گرچه کمتر کسی چنین اجازهاي را به خود میداد -)) او وارد صحبت شود

در حدود ساعت ده .)) مرا مخاطب قرار دهند این آزادي را میدهم که در هر ساعت شب و روز شخصا یا به وسیله نامه

شب پادشاه در معیت فرزندان و نوادگان خویش، و گاهی به همراهی ملکه، در حضور گروه درباریان به شام 

. مینشست

کشور فرانسه شاهد بود که پادشاه با چه نظم و جدیتی هفتهاي شش روز، هر روز هفت تا هشت ساعت، به انجام 

باور کردنی نیست که این شاهزاده جوان چگونه : ((سفیر هلند در این باره نوشته است. یپرداختوظایف خطیر خود م

  . با سرعت عمل، روشن بینی، داوري درست، و هوشمندي به امور کشورش رسیدگی میکند

گوش میدهد عالوه بر آن با مجریان اوامر خود چنان به خوشرویی رفتار میکند و با مدارا و شکیبایی به اظهاراتشان 

لویی چهاردهم در مدت پنجاه و چهار سال سلطنتش حتی به هنگام بیماري .)) که همگی آنان را شیفته خود میسازد

وي همواره با آمادگی و انتظام فکري در جلسات . در مصروف داشتن هم خود به اداره امور دولتی کوتاهی نکرد

زام یک لحظه پیشبینی نشده، و هیچگاه بدون مشاوره قبلی، هرگز به ال. ((شوراها و مذاکرات سیاسی حضور مییافت

و گرچه برخی از آنان مانند کولبر را از  ;وزیران خود را با فراستی بیمانند دستچین میکرد ;تصمیمی آنی نمیگرفت

ن در مازارن به ارث برد، لیکن خود وي چنان زیرك بود که میتوانست آن افراد را حتی در چند مورد تا هنگام مرگشا

لویی از هر جهت رعایت احترام ایشان را میکرد و به اندازه کافی نسبت به آنان اعتماد نشان . خدمت خویش نگاه دارد

  . میداد، لیکن همواره با دیدگانی باز مراقب اعمالشان بود
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  ... بشوم پس از به کار گماشتن وزیرانم، وظیفه خود میدانستم که سرزده وارد دفتر وزارتشان: ((لویی میگوید

به رغم و یا .)) بدین ترتیب هزاران نکته بر من آشکار میشد که در تعیین روش کار و رفتارم بسیار سودمند میافتادند

شاید بر اثر همین تمرکز یافتن قدرت در دست یک فرمانروا بود که کشور فرانسه، در آن روزگاري که خورشید 

  . ه اداره شدبختش اوج میگرفت، بهتر از همه دورانهاي گذشت

III  - 1680 -  1615: نیکوال فوکه

نخستین اقدام الزم سامان بخشیدن به اوضاع مالی کشور بود، که در زمان مازارن دچار اختالل و اختالس فراوان 

به سمت رئیس کل دارایی کشور تعیین شد و با انگشتانی چسبناك و دستانی  1653نیکوال فوکه از سال . شده بود

وي اشکاالت تجارت داخلی را تقلیل داد و بر حجم . ها رسیدگی کرد ه امور مالیاتی و تنظیم هزینهگشاد به ادار

مقاطعهکاران ((و در عین حال با کمال سپاسگزاري و وظیفهشناسی عواید خود را با مازارن و  ;تجارت خارجی افزود

دارانی بودند که به دولت وامهاي کالن سرمایه)) مقاطعهکاران وصول مالیاتها. ((تقسیم میکرد)) وصول مالیاتها

این عمل را . میدادند و در ازاي آن اختیار وصول مالیاتهاي ناحیهاي از کشور را تا حد مبلغی معین به دست میآوردند

در دوران . با چنان درنده خویی ماهرانهاي به انجام میرساندند که در سراسر کشور کسی منفورتر از آنان یافت نمیشد

مقاطعهکاران وصول ((با همدستی این . کبیر فرانسه بیست و چهار نفر از این افراد محکوم به اعدام شدندانقالب 

  . بود که فوکه توانست ثروتی بیکران براي خود ذخیره کند)) مالیاتها

ن کردن لویی لووو معمار، شارل لوبرن نقاش، و آندره لونوتر منظره ساز را مامور ساختن و تزیی 1657فوکه در سال 

  . هاي زینتی آن را نیز به ایشان سپرد ویکنت کرد و طرح افکنی باغها و پیکره -لو  - کاخ فخیم و با شکوه وو 

براي به انجام رساندن این نقشه زمانی یک هزار و هشتصد نفر دست در کار بودند، هزینه ساختمان آن به 

در آن محل فوکه مجموعهاي . ا به زیر خود گرفتلیور سر زد، و مساحتی به وسعت اراضی سه دهکده ر 18000000

که با بیغرضی کامل  - مجلد  27000ها و اشیاي هنري گرانبها، و کتابخانهاي مشتمل بر  هاي نقاشی و پیکره از پرده

در این اطاقهاي مجلل بود . گرد آورد -کتاب مقدس و تلمود و قرآن را پهلو به پهلوي یکدیگر در خود جاي داده بود 

بانوان بلند پایه اشرافی پنهانی رفت و آمد میکردند تا با نرخهاي گزاف لذت مصاحبت ) ((چنانکه معروف است(که 

فوکه با سلیقهاي به همان اندازه مشکل پسند، لیکن به نرخی ارزانتر، شاعرانی چون .)) خود را به وي ارزانی دارند

  . بخش تاالر پذیراییش شوند زینتکورنی، مولیر، و الفونتن را نیز به گرد خود میخواند تا 

سرانجام وي کولبر را مامور . لویی حسرت آن دستگاه پر تجمل را میخورد و نسبت به ممر عواید آن گمان بد میبرد

کولبر گزارش داد که هر چه به دست فوکه انجام . کرد که به عملیات و محاسبات رئیس کل دارایی رسیدگی کند

فوکه پادشاه جوان را براي شرکت در جشنی بزرگ به وو  1661در هفدهم اوت . س استمیگیرد بر پایه فساد و اختال

مولیر  ;شش هزار نفر مهمان غذاي خود را در شش هزار بشقاب طال و نقره صرف کردند. ویکنت دعوت کرد - لو  - 

ب براي فوکه به ضیافت آن ش. کمدي خیرهسران خود را در میان باغ و گلزار محوطه جلو کاخ به روي صحنه آورد

وي )). بیش از ظرفیت خود میدزدد((که آن مرد  لویی احساس کرد. لیور به اضافه آزادیش تمام شد 120000قیمت 

که با تصویر سموري در حال )) چه مقام رفیعی است که من نتوانم بدان برسم((آمیز التینی  از دیدن جمله حکمت

در آن شب لویی همچنین متوجه شد که شارل لو برن چهره . آمدباال رفتن از درخت همراه بود، ابدا خوشش نمی

هاي پادشاه شده بود، نیز در یکی از تابلوهاي کاخ نقاشی کرده  مادموازل دو ال والیر را، که اکنون یکی از معشوقه

را  و در همان حال خواست فرمان به دستگیري فوکه دهد، اما مادرش به او فهماند که این اقدام شب خوشی ;است

. خراب خواهد کرد
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در روز پنجم سپتامبر به رئیس . پادشاه در کمین نشست تا مدارك خیانتکاري رئیس کل دارایی تکمیل شوند

آرتانیان، /این تفنگدار موسوم به شارل دو باتز، ملقب به سیور د. (تفنگدارانش دستور داد که فوکه را دستگیر کند

دادرسی فوکه مدت سه سال به درازا کشید و یکی از مشهورترین .) بود قهرمان معروف رمان آلکساندر دوماي پدر

مادام دو سوینیه، ال فونتن، و برخی دوستان دیگر در راه اثبات برائت . مرافعات تاریخی در دوره لویی چهاردهم شد

اتر داشتند و هایی که در کاخ فوکه به دست آمدند بیانی رس فوکه کوشش و تشبث بسیار به کار بردند، لیکن نامه

لویی راي دادگاه را به حبس ابد مبدل . دادگاه به تبعید فوکه و ضبط داراییش راي داد. مجرمیت او را مسلم ساختند

مدت شانزده سال آن وزیر خوشدل و خوشگذران در قلعه پینیرول در شهر پیمون به امید آزادي رنج کشید، در . کرد

این کیفر ستمگرانه بود، اما از فساد سیاسی کشور . وفاي همسرش بود حالی که تنها مایه تسلیش وجود پر مهر و

  . یکسره جلوگیري کرد و بر همه آشکار ساخت که تملک اموال مردم به منظور تلذذ شخصی امتیاز خاص پادشاه است

IV -  کولبر فرانسه را از نو میسازد  

فوکه، من کولبر را چون بازرسی در دستگاه  براي نظارت بر عملیات: ((لویی چهاردهم چنین یادداشت کرده است

، و این مردي بود که به وي حداکثر اعتماد را داشتم، زیرا هوش و پشتکار و درستیش را ...دارایی همکار او ساختم

شاید هم در این جریان . دوستان فوکه معتقد بودند که کولبر در حق وي دشمنی شخصی کرده است.)) آزموده بودم

ر نسبت به فوکه تا حدي دست در کار بوده است، لیکن رویهمرفته مسلم است که در فرانسه آن حس حسادت کولب

. زمان هیچ فردي وجود نداشت که به اندازه کولبر در راه خیر و رفاه عمومی فداکاري خستگیناپذیر از خود نشان دهد

همه چیزم را به تو مدیونم، اما اینک  من. اعلیحضرتا: ((معروف است که مازارن در هنگام مرگ به پادشاه گفته بود

ژان باتیست کولبر فرزند پارچه بافی از شهر رنس و نواده بازرگانی .)) با تقدیم کولبر به پیشگاهت... دینم را ادا میکنم

وي، که خون طبقه بورژوا را در رگها داشت و در محیط اقتصاد و صرفهجویی بار آمده بود، طبعا از . دولتمند بود

اقتصاد کشور فرانسه را   گویی طبیعت و گردش دوران او را دستچین کرده بود تا . انی و بینظمی انزجار داشتنابسام

از حالت رکود روستایی و تجزیه ملوکالطوایفی درآورد و آن را بر اساس نظام متحدالشکلی مبتنی بر صنعت، تجارت، 

مرکز سلطانی مقتدر همگام باشد و شالوده مادي الزم نظامی که با حکومت مت ;کشاورزي، و دارایی ملی استوار سازد

. براي نگاهداري قدرت و عظمت آن پادشاهی را به وجود آورد

کولبر از همان سن بیست و یک سالگی، که به سمت دفتردار جز وارد خدمت در وزارت جنگ شد، با کوشش 

مباشرت بر اموال خود را به دست با کفایت شخصی راه خویش را به سوي شهرت و مقام باز کرد، تا جایی که مازارن 

وي  1664در سال . با سقوط فوکه وظیفه خطیر ترمیم و تجدید سازمان اقتصاد ملی بر عهده کولبر افتاد. او سپرد

بازرسی  1665در سال  ;هاي شاهی، تجارت، و هنرهاي زیبا منصوب شد همچنین به سرپرستی ساختمانها، کارخانه

در دوره لویی چهاردهم هیچ . وزارت دریاداري، و سپس وزارت دربار بدو سپرده شد 1669ال کل خزانه کشور، در س

اما کولبر شهرت . کس به این سرعت ترقی نکرد، آنچنان سخت نکوشید، و به آن اندازه خدمات سودمند انجام نداد

و مقام رساند، و نیز به تناسب  ملی خود را به ضعف خویشاوندپرستی آلوده ساخت، زیرا کولبرهاي بیشماري را به مال

وي اسیر وسوسه خودفروشی بود و در اثبات اینکه از نسل . ارزش خدمتی که انجام میداد براي خود پاداش قایل شد

گاهی اوقات در شتابی که براي انجام دادن امور داشت . مستقیم پادشاهان اسکاتلند به دنیا آمده است اصرار میورزید

کولبر . حدي زیر پا میگذاشت یا با رشوه دادن به مقامات متنفذ موانع را از سر راه خود برمیداشتقوانین موجود را تا 

با فزونی گرفتن قدرتش رفتاري تحکمآمیز یافت و پاهایی را که خون اصالت نژادي از زخمشان میچکید چنان 

فرانسه همان روشهاي مستبدانه وي در احیاي اقتصاد . لگدکوب کرد که خشم اشرافیان را نسبت به خود برانگیخت

  . کولبر نیز چیزي بهتر از یک صدراعظم نبود. ریشلیو را به کار برد
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سپس لشکریان را با آذوقه و . کولبر برنامه اصالحی خود را با نظارت در روشهاي معمول براي وصول مالیاتها آغاز کرد

برخی از این صرافان به اندازه . مهاي هنگفت دادلباس و انواع سالحها مجهز ساخت و به امیران محلی و صرافان وا

بسیاري از ایشان . لیور بود 33،000،000از جمله ساموئل برنار صاحب سرمایهاي به مبلغ  ;پادشاهان ثروت داشتند

نیز با ازدواج با افراد طبقه اشراف و خریدن یا به دست آوردن القاب خانوادگی و فراهم آوردن دستگاه پرتجملی که از 

این صرافان در برابر پولهایی . سترس اصیلزادگان تهیدست به دور بود، خود را مورد رشک و غبطه آنان قرار دادندد

به درخواست کولبر، . که به وام میدادند، به نسبت نامعتبر بودن وضع وام گیرنده، تا هجده درصد بهره میگرفتند

در مورد ((به بعد،  1635ختالس و خالفکاري مالی از سال تاسیس کرد تا به هر گونه ا)) دیوان عدالت((پادشاه یک 

کلیه سازمانهاي مالی، ماموران وصول مالیاتها، و موجران و . رسیدگی کند)) هر کس در هر مقام و موقعیتی باشد،

ه دست هاي قانونی ب رباخواران مکلف بودند که دفاتر و اسناد خود را ارائه دهند و ثابت کنند که عوایدشان را از راه

)) دیوان عدالت. ((هر کس که در معامالت دست پاك نشان نمیداد، پایش دربند و داراییش ضبط میشد. آوردهاند

. ماموران خود را به سراسر کشور فرستاد و خبرچینان را مورد تشویق قرارداد

اظهار )) کولبر مخوف((از وجود طبقات باال . دار شدند بسیاري از ثروتمندان به زندان افتادند و برخی از آنان بر چوبه

سرمایهداران در بورگونی شورشی علیه وزیر برپا ساختند، اما توده . نفرت کردند، و طبقات پایین به شادي درآمدند

مردم سالح به دست در برابر ایشان قیام کردند، و حکومت با زحمت بسیار توانست سرمایهداران را از آفت خشم 

فرانک از طرف سرمایهداران متمرد به خزانه کشور تادیه شد و ترس براي  150000000سرانجام . مردم مصون دارد

کولبر با داس صرفهجویی در مزرعه مالی کشور به راه افتاد و نیمی . مدت یک نسل خیانتکاریهاي مالی را تعدیل کرد

خاندان سلطنتی را، که بدون انجام شاید به تلقین او بود که لویی کلیه افراد . از ماموران ادارات دارایی را درو کرد

اخراج شدند تا )) منشیان شاهی((بیست نفر . وظیفه مستمري دریافت میداشتند، از مقام اسمیشان برکنار کرد

  . معیشت خود را از راه دیگري به دست آورند

موم ماموران مالی به ع. تعداد وکالي خصوصی، فرمانبران، پردهداران، و دیگر خدمتگزاران درباري بشدت کاهش یافت

کولبر وامهاي کهنه دولت را . دستور داده شد که صورت حسابهاي دقیق و روشن خود را براي ارائه آماده داشته باشند

وي روشهاي مالیاتها را آسانتر ساخت، و چون به اشکال وصول . به صورت وامهاي تازهاي با بهره کمتر تجدید کرد

در سال . را ملغا کند 1658تا  1647اداشت تا دیون مالیاتی باقیمانده از سالهاي مالیاتهاي معوق پیبرد، پادشاه را و

هاي  مجبور شد براي تامین هزینه 1667کولبر میزان مالیات عمومی را پایین آورد، و هنگامی که در سال  1661

  . و تجمل پرستی کاخ ورساي بار دیگر آن را باال ببرد، اندوه بسیار خورد)) جنگ انتقال((

اما از طرفی هم بیم آن میرفت که وارد آوردن . بزرگترین خطاي کولبر برقرار داشتن اصول مالیات بندي گذشته بود

: خزانه دولت در اصل دو ممر عایدي داشت. هرگونه تغییر اساسی منجر به آشفتگی اوضاع و قطع عواید مالیاتی شود

ت مالیات زمین بر ملک غیرمنقول وضع میشد و در برخی در بعضی ایاال. یکی مالیات زمین، و دیگري مالیات نمک

اشراف و روحانیون از پرداخت این مالیات معاف بودند، به طوري که سنگینی پرداخت آن بر دوش . دیگر بر عایدي آن

دولت براي هر ناحیه سهمیهاي مالیاتی تعیین میکرد . ، که شامل بقیه اهالی کشور میشد، فشار میآورد))طبقه سوم((

مالیات نمک از بهاي نمک عاید خزانه میشد و انحصار . و مسئولیت جمع آوري آن مبلغ برعهده معتمدان محل بود

فروش نمک در دست دولت بود، که عموم اهالی را مجبور میکرد در مواعدي معین مقداري نمک به نرخ دولتی 

حقوق گمرکی نیز وجود داشتند، عالوه بر آنکه  غیر از این دو مالیات اصلی، انواع مالیاتهاي فرعی و. خریداري کنند

اما این عشریه در عمل خیلی کمتر از یک . یک دهم از محصول ساالنه دهقانان نیز میبایست به کلیسا تادیه شود

  . دهم کل محصول دهقانان بود و معموال با بخشش و مدارا وصول میشد
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فنی کشت زمین هنوز چنان بدوي بود که به هیچ وجه  اصول. اصالحات کولبر کمتر از همه شامل حال کشاورزي شد

در . نمیتوانست آذوقه بیست میلیون سکنه کشور را، که بیهیچ مانع و وسواسی در حال تکثیر نسل بودند، تامین کند

ها تا بیست فرزند به دنیا میآمدند و، اگر جنگ و قحطی و بیماري و مرگ کودك در میان نبود، با  بسیاري از خانواده

با این حال، کولبر، به عوض آنکه در پی راه چارهاي براي . گذشت هر بیست سال تعداد نفوس کشور دو برابر میشد

افزایش بارآوري زمین زراعتی برآید، برعکس، در مورد افرادي که زود ازدواج میکردند معافیتهاي مالیاتی قایل شد و 

لیور  2000لیور براي والدینی که ده فرزند داشتند و  1000: کردهاي نقدي تعیین  هاي پر زادوولد جایزه براي خانواده

وي با ازدیاد مراکز رهبانیت به مخالفت پرداخت، زیرا آنها را تهدیدي بر نیروي . براي آنهایی که دوازده فرزند داشتند

فتن میزان مالیاتها بر با اینهمه میزان توالد در فرانسه دوره لویی چهاردهم، به علت باال ر. کارگري فرانسه میدانست

از طرف دیگر، عامل جنگ بتنهایی نتوانست چنان . اثر جنگهاي پیدرپی و شدت یافتن فقر عمومی، کاهش یافت

در این راه طاعون . نفوس را به کشتن دهد که تعادلی میان میزان توالد و مقدار آذوقه موجود در کشور برقرار سازد

اه در بخشی از کشور دو سال پی در پی محصول کافی بدست نمیآمد، آن هرگ. نیز میبایست با جنگ همکاري کند

زیرا حمل و نقل داخلی چنان ناقص و عقبمانده بود که جبران کمبود . ناحیه به احتمال قوي دچار قحطی میشد

 هیچ سالی نمیگذشت که در. محصول در ناحیهاي از کشور با فراوانی محصول در نواحی دیگر صورت امکان مییافت

 - 1709، و 1694 -  1693، 1662 - 1660، 1651 -  1648سالهاي . گوشهاي از خاك فرانسه قحطی روي ندهد

هاي وحشتناك بیبرگ و نوایی در فرانسه بودند، به طوري که در برخی از ایاالت تا سی درصد از اهالی  دوره 1710

 ;به مردم فروخت یا درمیان بینوایان توزیع کرد پادشاه غله وارد کرد و آن را به بهاي نازل 1662در سال . تلف شدند

قانونگذاري نوین پارهاي از مصایب زندگی . فرانک از دیون مالیاتی را به مردم بخشید 3000000عالوه بر آن مبلغ 

 غصب دام و ارابه و ابزار کار روستایی در مقابل بدهیش، حتی اگر آن روستایی به خزانه. روستاییان را از میان برداشت

هایی از طرف دولت دایر شدند تا دهقانان بتوانند  در هر ناحیه طویله. پادشاهی مقروض باشد، اکیدا ممنوع شد

معافیتهاي . حق عبور شکارچیان از مزارع کشت شده سلب شد. مادیانها و دواب خود را در آنها مجانا تیمار کنند

اما این مرهمهاي تسکین بخش ماده . ز نو کشت میکردندمالیاتی به کسانی تفویض شد که زمینهاي بایر و متروك را ا

. را ریشهکن نمیکرد - یعنی عدم تعادل در باروري انسان و بارآوري خاك زراعتی و نیز کمبود وسایل و ابزار  - فساد 

میتوان گفت که وضع دهقانان فرانسوي تا حدي بهتر از . کلیه مراکز روستایی اروپا مبتال به همین درد بودند

وي براي تامین آذوقه جمعیت روزافزون . کولبر کشاورزي را فداي صنعت کرد. اران انگلیسی و آلمانیشان بودهمک

شهرها و نیز لشکریان شاهی، که در حال توسعه بودند، قیمت غله را ثابت نگاه داشت و نگذاشت که به تناسب بهاي 

دولت براي حفظ قدرت خود نیازمند عواید فراوان و هر : در نظر او از اصول مسلم بود که. محصوالت دیگر باال رود

و دیگر اینکه از دهقانانی که به دشواریهاي کار کشاورزي خو گرفته  ;ارتشی متشکل از سربازان زورمند و مجهز است

و همچنین دو عامل صنعت و تجارت باید ثروت و ابزار کار مورد نیاز  ;بودند پیاده نظامی جان سخت به وجود میآمد

. بنابراین، هدف اصلی کولبر توسعه و تشویق صنعت بود. مت را تامین کنندحکو

هاي گمرکی وضع شدند تا از رقابت تهدیدآمیز مصنوعات  حتی تجارت میبایست تابع صنعت باشد، و از این رو تعرفه

ها و  کولبر، به پیروي از روشهاي اقتصادي سولی و ریشلیو، کلیه کارخانه. خارجی جلوگیري به عمل آید

به این معنی که  ;هاي کوچک فرانسه را، تحت نظارت دولت، به صورت اتحادیه یا شرکتهاي عمومی درآورد تجارتخانه

هر صنعتی با اصناف، سرمایه، استادان، شاگردان، و فروشندگان سیار تشکیل اتحادیهاي دادند که در امور صنعتی، 

وي کوشید که جنس هر یک از مصنوعات . ات دولتی باشندتعیین قیمتها و دستمزدها، و نحوه فروش تابع مقرر

کشور را به حد اعالي خوبی برساند، و امید داشت که از این راه بازارهاي خارج را مفتون ظرافت طرح و کمال 
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هم او و هم لویی چهاردهم معتقد بودند که ذوق زیورپرستی اشرافیان فرانسه خود . مصنوعات فرانسوي سازد

بدین ترتیب، زرگران، حکاکان، . و عاملی موثر در رونق تجارت اجناس تجملی کشور خواهد بود پشتیبانی بزرگ

  . بافان در مراکز صنعتی گرم کار شدند و شوق شهرت یافتند مبلسازان، و فرشینه

   .کولبر کارخانه گوبلن پاریس را کال ملی کرد و آن را به صورت سازمانی درآورد که سرمشق نظم و روش کار بود

وي، با اعطاي معافیتهاي مالیاتی و وامهاي دولتی و پایین آوردن نرخ بهره به پنج درصد، به پیشرفت اقدامات 

همچنین به صاحبان صنایع جدید اجازه داد که از حق انحصار برخوردار شوند تا کارشان . اقتصادي کمک شایان کرد

مورد انواع تشویقهاي مالی قرار گرفتند تا فرانسه را مقر پیشهوران بیگانه . نضج بگیرد و براساسی محکم استوار شود

و  ;آهنگران سوئدي به پاریس دعوت شدند ;گوبن ماوا گزیدند - شیشهگران ونیزي در سن  ;هنرنمایی خود سازند

یکی از هلندیهاي پروتستان، پس از آنکه اطمینان یافت که در فرانسه آزادي دینی خواهد داشت و دولت نیز 

، در فرانسه 1669در سال . بافی بزرگی در شهر آبویل دایر کرد به او وام خواهد داد، کارخانه پارچهسرمایهاي 

  . کارگر نساجی بود 20000شهر تور بتنهایی داراي  ;دستگاه بافندگی وجود داشت 44000

با افزایش . وددر این دوره فرانسه توتکاري فراوان کرده و در صنعت ابریشم سازي شهرتی بزرگ به دست آورده ب

براثر عوامل . هاي پارچهبافی نیز متعدد شدند تا پوشش آنها را تامین کنند لشکریان لویی چهاردهم کارخانه

بسیاري از آن صنایع محصوالتی براي بازار داخلی و بازار بینالمللی . ترغیبآمیز، صنایع فرانسه بسرعت توسعه یافتند

رونق یافتند که از لحاظ تجهیزات، سازمان اداري، و حجم بهرهبرداري به تولید میکردند، و پارهاي از آنها چنان 

ها دیدن کرد، اجازه داد که  از کارگاه ;پادشاه دلبسته اقدامات صنعتی کولبر شد. مرحله اقتصاد سرمایهداري رسیدند

نان را باال برد، و ها را به نشانهاي خاندان سلطنتی ممهور کنند، مقام اجتماعی بازرگا محصوالت مرغوب کارخانه

. صاحبان صنایع بزرگ را در سلک اشراف آورد

هاي لوور، تویلري، و گوبلن، و  کارگاه. دولت تحصیالت فنی و علمی را تشویق کرد و وسایل اشاعه آنها را فراهم آورد

نظارت بر کولبر بر دیدرو پیشدستی جست و . مراکز کشتی سازي به صورت مدارسی براي آموزش شاگردان در آمدند

هاي  تالیف و انتشار یک جلد دایرهالمعارف هنرها و کارهاي دستی، و نیز چاپ کتاب مصوري در شرح انواع دستگاه

مجله ژورنال  ;هایی درباره ماشینها و صنایع مکانیکی منتشر کرد آکادمی علوم رساله. مکانیکی، را به عهده گرفت

پرو، معماري که ساختمان جلوخان خاوري لوور را در . قرارداد ساوان فنون صنعتی نوین را مورد بحث و بررسی/د

. کیلو را بلند میکرد به شگفتی افتاد 100000دست داشت، از مشاهده کار دستگاهی که توده حجیم سنگی به وزن 

اما در عین حال، کولبر با روي کار آمدن ماشینهایی که موجب عاطل ماندن و اخراج کارگران میشدند شدیدا 

کولبر، که پیوسته اشتیاق مفرط به برقراري نظم و کارآیی داشت، صنایع را ملی کرد و مقررات صنعتی . فت کردمخال

هزاران بخشنامه روشهاي تولیدي، اندازه و رنگ و . را با نظارت شوراهاي بخش و اصناف به طرزي متراکم توسعه داد

در هر شهر هیئتهاي ناظر مامور بودند که از به . ندجنس محصوالت، و ساعات و شرایط کار را معین و محدود میکرد

هاي مصنوعات معیوب با  نمونه. بازار آمدن هر نوع محصوالت کارخانهاي و دستی نامرغوب جلوگیري به عمل آورند

اگر خالفکار جرم خود را تکرار میکرد، . دارانشان در معرض تماشاي عمومی قرار داده میشدند نام سازنده یا کارخانه

و اگر بار سوم محصولی معیوب به بازار میفرستاد، در شارع عام به تیري  ;دادگاه صنفی مورد مواخذه قرار میگرفت در

یتیمان  ;عموم مردانی که بدن سالم داشتند ملزم به کار کردن بودند. بسته میشد تا مردمان او را لعن و تحقیر کنند

گدایان را از معابر جمع آوري میکردند و به  ;تلف به کار میگماشتندها بیرون میآوردند و در صنایع مخ را از نوانخانه

ها  کولبر با خاطري شاد به عرض پادشاه میرساند که حتی کودکان نیز میتوانستند در دکه ;ها میفرستادند کارگاه

  . کسب معیشتی کنند
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قتی، بدزبانی، نافرمانی، بدمستی، رفتن تنبلی، بیلیا. کارگران، تقریبا مانند لشکریان، با انضباطی سخت به سر میبردند

ها، زنبازي، و بیحرمتی در کلیسا از جانب ایشان گناهانی مستوجب تنبیه به شمار میآمدند که میبایست به  به میخانه

  . گاهی کار تنبیه ایشان به شالق زدن میکشید ;توسط کارفرمایانشان کیفر داده شوند

هایی به مدت سی تا چهل دقیقه براي صرف  وازده ساعت یا بیشتر، با فاصلهد - ساعت کار روزانه بسیار طوالنی بود 

مزد کارگران ناچیز بود و قسمتی از آن در مقابل اجناسی که بهایشان را کارفرمایان تعیین کرده بودند پرداخت . غذا

کمتر از یک (فرانسه بنابه محاسبه وبان، مزد روزانه پیشهوران در شهرهاي بزرگ به طور متوسط دوازده سو . میشد

دولت تعداد جشنهاي دینی را تقلیل . بود، گرچه باید گفت که هر سو قدرت خرید نیم کیلو نان را داشت) سوم دالر

اما سی و هشت تعطیل دینی بر جاي ماند، و بدین ترتیب مردم در  ;داد تا مردم در آن روزها از کار معاف نباشند

کارگران حق نداشتند براي بهتر . اعتصاب عمل غیرقانونی شمرده شد. شتندهمرفته نود روز استراحت دا سال روي

در شهر روشفور عدهاي از کارگران به جرم شکایت کردن از  ;کردن شرایط زندگی خود دستهبندي و تظاهرات کنند

ن وضع لیک ;ثروت طبقه بازرگانان افزایش یافت و عواید دولت باال گرفت. کمی دستمزد خود به زندان افتادند

کشور فرانسه در دو جبهه . کارگران در زمان لویی چهاردهم محتمال از وضع آنان در قرون وسطی بدتر شده بود

. صنعت و جنگ نظم و نسق یافت

کولبر در عالم تجارت نیز، مانند همه سیاستمداران زمانش، بر این عقیده بود که اقتصاد ملی باید حداکثر ثروت و 

و نیز چون طال و نقره به عنوان وسیله مبادله عناصري آنچنان ارزندهاند، پس  ;امین کندبینیازي را در کشور ت

بدین معنی که مقدار صادرات بر واردات فزونی  -)) تعادلی به سود کشور تنظیم شود((تجارت ملی باید براساس 

که فرانسه، انگلستان، و ایاالت متحده  تنها از این راه بود. داشته باشد تا سیلی از طال و نقره را به درون کشور بکشاند

هلند که معدن طال و نقرهاي نداشتند، میتوانستند نیازمندیهاي خود را برآورند و در هنگام جنگ ساز و برگ 

گرچه بعضی از علماي اقتصاد آن  ;خوانده شد)) مرکانتیلیسم((این بود روشی که به نام . لشکریانشان را تامین کنند

گرفتهاند، باید انصاف داد که در آن دوران که جنگهاي مکرر پیش میآمد مزایاي روش فوق انکارناپذیر را به باد تنقید 

هاي گمرکی به منظور حمایت از محصوالت داخلی و مقرراتی که در قرون وسطی  با این روش اقتصادي، تعرفه. بود

در واقع وقتی که دولت بخش را واحد  .در هر بخش به طور جداگانه اجرا میشد در سراسر کشور جاري و نافذ گشت

بدین ترتیب، برحسب نظریه . تولید و حکومت کشوري قرار داد، میزان حمایت از محصوالت داخلی افزایش یافت

اقتصادي کولبر، مزد کارگران میبایست کم باشد تا حاصل دسترنجشان بتواند در بازارهاي خارجی رقابت کند و طال 

پاداش کارفرمایان میبایست زیاد باشد تا ایشان را به تاسیس صنایع و تولید مصنوعات  ;را به درون کشور بیاورد

برانگیزد، بخصوص تولید اجناس تجملی که گرچه در جنگ مصرفی نداشتند، با اندك هزینه صادراتی سود هنگفتی 

در آن انبوه . ز دولت ترغیب کندو نیز نرخ بهره میبایست نازل باشد تا معاملهگران را به وام گرفتن ا ;به بار میآوردند

نابسامان دولتها، خوي رقابت پیشه آدمی اساس ملی خود را بر احتماالت وقوع جنگ و نیازمندیهاي حاصل از آن 

  . صلح هم نوعی جنگ است، با وسایل و سالحهاي دیگر. مبتنی میساخت

خاصیت ذاتی تجارت عبارت بود از ) مولهمچنانکه در نظر سولی، ریشلیو، و کرا(بنابر آنچه گذشت، در نظر کولبر 

  . صدور اجناس ساخته شده براي به دست طال یا مواد خام

عوارض گمرکی وارداتی را که در هنگام جنگ بیش از محصوالت  1667و بار دیگر در سال  1664کولبر در سال 

وي همچنین براي صدور . ن کردو چون عالج کار نشد، ورود آن اجناس را بکلی قدغ ;داخلی به فروش میرفت باال برد

. مواد مورد نیاز داخلی عوارض سنگینی وضع کرد، ولی مالیات بر صدور اجناس تجملی را تخفیف داد
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وي تجارت ملی فرانسه را در بند موانع . در ضمن کولبر کوشید تا تجارت داخلی را از پرداخت باج راه رها سازد

براي حمل کاال از پاریس به ساحل دریاي . هرها، و امیرنشینها یافتمرزبندیهاي داخلی و حقوق گمرکی ایاالت، ش

مانش، یا از سویس به پاریس، میبایست در شانزده نقطه باج راه بپردازند، همچنانکه از اورلئان به نانت بیست و هشت 

ابت فئودالی و تنازع البته در زمانهاي گذشته، به علت اشکاالت حمل و نقل و امکانات رق. بار باج راه پرداخته میشد

بقا میان بخشهاي همسایه، که در آن هر ناحیه میکوشید تا مایحتاج خود را تامین سازد و در عین حال از مصنوعات 

  . ملی حمایت به عمل آورد، دالیلی براي وضع و برقراري این باجگیري وجود داشت

اي راه در داخل کشور نتیجهاي جز مختل کردن اما اینک که فرانسه از لحاظ سیاسی وحدت یافته بود، پرداخت باجه

با گذراندن قانونی خواست کلیه باجهاي داخلی را ملغا کند، اما با  1664کولبر در . تجارت و اقتصاد ملی نداشت

بعضی از این باجگیریها تا  ;در نیمی از خاك فرانسه پرداخت باج راه همچنان ادامه یافت ;مقاومتی شدید روبهرو شد

با اینهمه، کولبر، . الب کبیر به قوت خود باقی ماند، و خود یکی از علل جزئی بروز انقالب شناخته شده استزمان انق

که میخواست درمانی براي کجرویها و خالفکاریها بیندیشد و به هر طریقی که باشد بر رونق تجارت کشور بیفزاید، 

یا یکی از (گفته معروف او . ر اختناق ساختآنچنان مقررات سنگینی وضع کرد که گاهی برعکس تجارت را دچا

این جملهاي بود که .)) باید به مردم آزادي عمل داد. آزادي روح تجارت است: ((بدین مضمون بود) منقدانش

  . میبایست موجی از تاریخ را به وجود آورد

هاي پادشاهی  اي از جادهابتدا شبکه. هایی تازه بگشاید او کوشش بسیار کرد تا براي سهولت حمل و نقل داخلی راه

در آن زمان مسافرت زمینی . بهوجود آورد که در اصل فایده نظامی داشت، لیکن در توسعه تجارت نیز سودمند افتاد

مادام دوسوینیه براي رفتن از پاریس به ملکش در شهر ویتره، از ایالت برتانی، مدت هشت روز . هنوز کند و دشوار بود

. شنهاد پیر پول دو ریکه، کولبر دوازده هزار نفر را به حفر کانال بزرگ النگدوك گماشتبه پی. با کالسکه سفر کرد

  . متر میرسید 253کیلومتر بود و ارتفاع آن از سطح دریا گاهی به  260طول آن کانال 

 خلیج بیسکی در اقیانوس اطلس از طریق رود گارون، کانال النگدوك، و رود رون به 1681بدین ترتیب، در سال 

دریاي مدیترانه متصل شد، و تجارت فرانسه با به دست آوردن راهی میانبر از عبور از خاك پرتغال و اسپانیا بینیاز 

  . گشت

کولبر بر کشور هلند رشک میبرد که از مجموعه بیست هزار جهاز تجارتی دریاهاي شمال اروپا پانزده هزار را در 

به  20وي تعداد ناوهاي نیروي دریایی فرانسه را از . جهاز بود تملک داشت، و حال آنکه فرانسه فقط صاحب ششصد

 ;و مردان را برانگیخت تا بدون پروا به خدمت نیروي دریایی درآیند ;ها و باراندازها را مرمت کرد لنگرگاه ;رساند 270

سیس کرد، یا اگر همچنین شرکتهایی براي تجارت با جزایر هند غربی، هند شرقی، شرق طالع، و دریاي شمال اروپا تا

کولبر به این شرکتها امتیازاتی بخشید تا کارشان رونق بگیرد، ولی در . وجود داشتند، به اصالح و تقویتشان پرداخت

با اینهمه، تجارت . این مورد نیز مقررات پیچیده و مفصلی وضع کرد که سرانجام موجب فلج کردن فعالیت آنان شد

انسوي در دریاي کارائیب و در خاور دور و میانه و نزدیک با کاالهاي کاالهاي فر. خارجی کشور گسترش یافت

مارسی، که بر اثر ضعف کشتیرانی فرانسه از چندي پیش رو به انحطاط . انگلیسی و هلندي به رقابت پرداختند

امهاي براي کولبر پس از ده سال آزمایش و مشاوره و تالش مداوم، قانون ن. گذارده بود، بزرگترین بندر مدیترانه شد

، و چیزي نگذشت که کشورهاي دیگر نیز آن را )1681(کشتیرانی و تجارت دریایی فرانسه مدون و منتشر کرد 

مشارکت کشور . وي سازمان بیمهاي براي حمایت از اقدامات تجاري مخاطرهآمیز در دریاها تاسیس کرد. پذیرفتند

ا با وضع مقرراتی عادالنه و انسانی از شقاوت آن جلوگیري فرانسه در تجارت بردگان را قانونی شمرد، لیکن کوشید ت

کولبر پویندگی و ایجاد مستعمرات را تشویق کرد، بدان امید که بازارهایی براي مبادله مصنوعات . به عمل آورد
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اند از فرانسه با مواد خام بهدست آورد و نیز نیروي تجارت دریایی را در فعالیت نگاه دارد تا در صورت وقوع جنگ بتو

در آن زمان بود که استعمارگران و پویندگان فرانسوي در کانادا، افریقاي غربی، و جزایر هند غربی . آن استفاده کند

کورسل و فرونتناك در ناحیه . پخش شدند، و نیز براي نخستین بار قدم به ماداگاسکار، هندوستان، و سیالن گذاردند

کادیاك در محلی که امروزه دترویت نامیده ). 1673 - 1671(دند به پویندگی مشغول ش)) هاي بزرگ دریاچه((

که اجازه رسمی داشت تجارت بردگان هر ناحیهاي را که کشف (السال . میشود مستعمره فرانسوي بزرگی بنیاد نهاد

با زورقی نحیف مسیر رودخانه میسی سیپی را در پیش گرفت و، پس از  1672در سال ) کرد منحصرا در دست بگیرد

وي دلتاي میسی سیپی را متصرف شد و به نام پادشاه فرانسه آن را . دو ماه سفر پر مخاطره، به خلیج مکزیکو رسید

هاي رودهاي سنت الرنس در کانادا و میسیسیپی در قلب امریکاي  کشور فرانسه اکنون بر دره. ایالت لویزیانا خواند

. شمالی دست یافته بود

بخشی از خدمات کولبر را خاطرنشان ساختهایم و از اقدامات او در زمینه علم و ادب  گرچه تاکنون فقط - رویهمرفته 

باید گفت که آن مرد یکی از خدمتگزارترین شخصیتهاي تاریخی به شمار میآید  - و هنر چیزي به بیان نیاوردهایم 

فرانسه به وجود نیامده بود  پس از شارلمانی هیچ مغز منفردي در. که در زندگی خود منشا آثار و اقدامات بسیار شد

گرچه آن همه مقررات . که چون کولبر کشوري آنچنان معظم را، از جهانی آن همه گوناگون، به آن اندازه اصالح کند

که کولبر وضع کرد موجب اخالل و اختناق شدند و او را بدنام کردند، بیشک همان اصول و قوانین بودند که شالوده 

خدمت بزرگ ناپلئون نیز جز این نبود که در تدبیر کشورداري و وضع  ;بهوجود آوردند اقتصاد فرانسه امروزي را

کشور فرانسه مدت ده سال در . هایش را مورد تجدیدنظر قرار دهد قوانین از کولبر پیروي کند، یا دست کم رویه

ه معایب نظام حکومت و آنگا. چنان نعمت و سعادتی به سر برد که نظیر آن را در گذشته هرگز به خود ندیده بود

کولبر بشدت علیه زیادهرویهاي پادشاه و دربار و نیز علیه . کجرویهاي پادشاه ورق را برگرداند و وضع را خراب کرد

لیکن باید گفت . بیماري جنگطلبی، که در دوران پیري شاه نیروي فرانسه را به نیستی میکشاند، اعتراض کرد

همراه با حرص لویی به کسب قدرت و پیروزي، موجب وقوع برخی از آن  تعرفهبندیهاي سنگین خود او بود که،

درواقع رقیبان تجاري فرانسه اقدام آن کشور را در مورد بستن بندرهاي خود به روي کاالهاي ایشان . جنگها شد

ی که از قبل لطمه اصالحات کولبر ابتدا بر پیکر روستاییان و پیشهوران وارد آمد، سپس حتی بازرگانان. تقبیح کردند

. روستاییان و پیشهوران دولتمند شده بودند کولبر را متهم کردند که با قوانین و مقررات خود سد راه ترقی شده است

هنگامی که دیدید ارابه از یک طرف کج شده است، : ((معروف است که یکی از آن وزیر را چنین مورد خطاب قرار داد

کولبر در وضعی سرخورده و بدنام دار فانی را وداع .)) دیگر واژگون کردیدشما هم کوتاهی نکردید و آن را از طرف 

  . و جسد او را شبانه به خاك سپردند تا مبادا مورد اهانت رهگذران واقع شود) 1683سپتامبر  6(گفت 

V -  آداب و اخالق  

از جاه و مقام او  و جامه شخص نشانی ;عصر لویی چهاردهم دوران سختگیري در آداب و بیقیدي در اخالق بود

قبایی سیاه بر روي پیراهن شلوار  -طبقات متوسط به شیوه پیرایشگران جامهاي ساده به تن میکردند . شمرده میشد

. اما طبقات ممتاز جامه هر چه فاخرتر میپوشیدند و مردان بیش از زنان خود را به تجمل و زیور میآراستند. و مچ پیچ

هاي طالیی داشت که یک طرف یا سه طرفش رو به باال  بهاي پهن و مزین به ملیلهکاله مردان بزرگ و نرم بود و ل

چون لویی چهاردهم به تخت نشست، . برمیگشت و پري بلند داشت که به وسیله قالبی فلزي بر آن لبه نصب میشد

ده بود، متروك استعمال کالهگیس را، که از دوران پدر سرطاسش معمول ش -و به تبع وي همه درباریانش  - خود او 

ساخت، زیرا جعدهاي بلوطی رنگ موي پادشاه جوان بیش از آن جذاب بودند که دل به پنهان داشتنشان رضایت 

از آن پس دیگر در . که سرش اندك اندك از مو خالی شد، او نیز رو به کالهگیس آورد 1670اما پس از سال . دهد
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داشت به تاج جعدهاي عاریتی پودر خوردهاي که تا سر دوش فرانسه، انگلستان، و آلمان هر سري که دعوي بزرگی 

به جز در نظر  -یا پایینتر میغلتید زینت یافت، و این چیزي بود که همه مردان را در انظار به هم شبیه میساخت 

دستکشها با مچ بلند و زینت فراوان ساخته میشدند و . ریش تراشیده میشد و سبیل پرورش مییافت. همبسترانشان

اکنون یقه چیندار بلند مردانه جاي خود را به دستمال . روزهاي سرد مرد و زن دستگرمکن خز به همراه داشتند در

نیمتنه تنگ و قدیمی مردان میدان را . گردن ابریشمی داده بود که به طور آزاد و گشاد به دور گردن بسته میشد

شلوار کوتاه و چسبان ران مردان را با ظرافت تمام در بر  ;براي رواج یافتن سرداري بلند و پر از زیور خالی کرده بود

سرداري مردان از همه طرف بسته بود، به جز در قسمت  ;میگرفت و در زیر زانو با قالب یا نواري تنگ بسته میشد

. جلو که از دو سمت اریب میرفت و باز میماند و آستینهاي سرداري نیز به سرآستینهایی مزین به توري منتهی میشد

قانونا فقط اشراف اجازه داشتند که جامه خود را با مفتول طالدوزي یا با سنگهاي قیمتی تزیین کنند، اما افراد 

جوراب مردانه معموال از ابریشم . غیراشرافی پولدار، از هر طبقه که بودند، خود را از این قانون مستثنا میداشتند

. وعی پوتین ظریف و کمی پاشنهدار به پا میکردندمردان همه وقت، حتی براي رقصیدن، ن. ساخته میشد

باال تنهشان، به جز در جلو سینه، با تسمه و قالب سفت . جامه زنان درباري آزاد و مواج بود تا با اخالقشان جور آید

 هاي تا پستانهاي برجسته را جوالنگاه نگاه: آن هم چنان که پانورژ در کتاب را بله تصریح کرده بود ;بسته میشد

لباسهاي . دامنهاي چتري و آستینهاي باددار، به دنبال ریشلیو، از صحنه مد روز خارج شده بودند. حریص قرار دهد

 ;بلند زنانه همه به رنگهاي شادیبخش انتخاب میشدند و با قالبدوزیهاي فراوان و نقوش درهم زینت مییافتند

موي سر با سلیقه خاص به روبان و جواهر  ;یفشردندکفشهاي پاشنه بلند تنگ پاهاي خسته را در قالب ظریف خود م

  . انتشار یافت 1672نخستین مجله مد لباس در سال . آراسته و به عطر دالنگیز آغشته میگشت

هاي سالمدهنده و دامنهاي لغزنده  آداب و اطوار آمیخته به طمانینه و وقار بودند، گرچه در پشت شکوه مواج کاله

مردان آب دهان به کف اتاقها میانداختند و حتی در روي پلکانهاي . ار پنهان میشدندبسیاري اعمال خشن و ناهنج

لیکن گفتگو در میان طبقات ممتاز . شوخطبعی جنبه خشونت و زخمزبان به خود میگرفت. کاخ لوور ادرار میکردند

ردان از زنان رسوم م. با ادب و ظرافت فکر برگزار میشد، حتی اگر بحث بر سر مسائل فیزیولوژیک و جنسی بود

درست و روشن حرف میزدند، از عبارتپردازي و فضل فروشی پرهیز میجستند،  ;ظرافت رفتار و نکتهدانی میآموختند

مباحثه . و درباره هر موضوع، به هر اندازه که تلخ و سنگین بود، با شیرین بیانی و سبکسري اظهار عقیده میکردند

پادشاه تا پایان عمرش به غذا خوردن با انگشتان ادامه داد، اما در . امل میرفتآداب سفره رو به تک. جدي ناپسند بود

استعمال دستمال سفره رواج یافت و از  1660در حدود سال . آن زمان چنگال مورد استعمال عمومی قرار گرفته بود

. آن پس دیگر انتظار نمیرفت مهمانان نجیبزاده انگشتان خود را با سفره روي میز پاك کنند

با افزایش ثروت طبقات ممتاز، . در این عصر آدابدانی و تشریفات، عواطف اجتماعی و نوعپروري را مقام منزلتی نبود

اصول اخالقی در میان طبقات متوسط پایین پایدارتر از همه طبقات . نیکوکاري نسبت به مستمندان کاهش یافت

زندگی مادیشان تامین بود و از جانب دیگر هواي ترقی و  دیگر بود، زیرا براي آن گروه مردم، که از جانبی وسایل

در نظر عموم . کسب مقام در سر داشتند، رعایت حسن سلوك و مردمداري نه فقط امکانپذیر بلکه ضروري بود

بود، اما نه مرد شریف و درستکار، بلکه مرد اشرافی که شجره خانوادگی و اطوار )) مرد شریف((طبقات، فرد آرمانی 

. درستکاري و راستکرداري کمتر مطمح نظر بود. روثی را با رفتار خوب شخصی در وجود خود جمع میداشتخوب مو

با وجود مقررات سخت کولبر و دستگاه جاسوس بازي لویی چهاردهم، اختالس و ارتشا در کارهاي دیوانی عمومیت 

ید خزانه کشور، از جهتی مورد تشویق داشت و خصوصا، به پیروي از رسم فروش مشاغل دولتی به عنوان قلمی از عوا

جنایات از آزمندي دولتمندان، نیازمندي مستمندان، و هوسمندي بیبند و بار عموم طبقات آبخور . قرار میگرفت
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بدین ترتیب عدهاي از بانوان اعیان بودند که خدمت در دستگاه کاترین مونووازن یا مارکیز دو برنویلیه، یعنی . داشت

ن فنی سم سازي را که بخصوص در تهیه مواد سمی با خاصیت تدریجی مهارت داشتند، با جان و دل دو نفر از استادا

به طور کلی آدمکشی از راه مسموم کردن به اندازهاي عمومیت داشت که براي . میپذیرفتند تا پولی به چنگ آرند

مامایی و جادوگري دست داشت و کاترین مونووازن در طب و . هاي مخصوص دایر شدند رسیدگی به موارد آن دادگاه

شغل رسمیش اجراي سقط . با کشیش مرتدي در اجراي اعمال جادویی و استمداد از قواي شیطانی همکاري میکرد

فهرست مشتریانش با نامهاي اولیمپه مانچینی، دختر برادر مازارن، و . جنین و فروش انواع سموم و داروهاي عشق بود

هیئتی مامور بازجویی در  1679در سال . تسپان، معشوقه پادشاه، زینت مییافتکنتس دوگرامون و مادام دو مون

شد و مدارکی که به دست آمد پاي گروه کثیري از نجبا و خاصان در باري را به میان )) ال ووازن((عملیات سري 

  ). 1680(ش بسوخت زنده در آت)) ال ووازن((اما . کشید، و لویی ناگزیر فرمان داد پرونده امر را از میان ببرند

همجنسگرایی از لحاظ قانون گناهی . اخالق و عادات خصوصی افراد از انواع انحرافات روحی و جنسی به دور نبود

بدیهی است ملتی که آماده جنگ کردن بود و تولد کودکی را جایزه میداد نمیتوانست . مستوجب مرگ تلقی میشد

اما در عمل خیلی کم امکان . ه هدفی به جز تولید مثل به کار اندازندبه افرادش اجازه دهد که غریزه جنسی را در را

داشت که این گونه خالفکاران را مورد تعقیب جزایی قرار دهند، زیرا برادر تنی پادشاه خود یکی از منحرفان بنام بود، 

ابه رهایی شاعرانهاي از عشق در میان دو جنس مخالف به مث. فردي که مقامی پستتر از تحقیر اما برتر از قانون داشت

در کار ازدواج عموما کسب، حفظ، و انتقال مال  ;بند ازدواج بود، اما دلیلی براي اقدام به ازدواج به شمار نمیآمد

پس، از آنجایی که در میان . بمراتب مهمتر شمرده میشد تا کوشش به پایدار ساختن هوسی شبانه براي عمري دراز

یزي جز معامله مالی نبودند، جامعه متنعم فرانسه زنبارگی و روابط جنسی نامشروع را طبقه اشراف بیشتر ازدواجها چ

مردان به  ;به طوري که تقریبا هر کسی که موقعیتی توانگر داشت معشوقهاي هم به برداشت ;معذور میداشت

زنان اگر  ;گاه جنگاوراندلبریهاي خود در خوابگاه زنان همان اندازه تفاخر میکردند که به دالوریهاي خویش در جوالن

چه  ;دلدادهاي جز شوهرشان براي خود نمییافتند، احساس میکردند که وجودشان چون ویرانهاي متروك مانده است

هاي مولیر، بازیگري  در یکی از نمایشنامه. بسا شوهران هوسرانی که دیده بر بیوفاییهاي همسر خود فرو میبستند

در چنین )) اي وجود دارد که ساکنانش به اندازه شوهران شهر ما شکیبا باشند آیا در سراسر جهان نقطه: ((میپرسد

فاحشگی اگر با آداب همراه نبود، عملی قبیح . اقلیم کلبی مسلکی بود که کلمات قصار الروشفوکو نشو و نما یافتند

طال کاري میکرد، ممکن شمرده میشد، اما لعبتی چون نینون دو النکلو، که شغل خود را با ذوق ادبی و ظرافت فکر م

. بود به اندازه لویی چهاردهم شهرت یابد

اگر گفته دخترش را باور (و مادرش زنی با عصمت و تقوا، اما  ;پدر آن زن اصیلزادهاي آزاده فکر و آماده به جنگ بود

ون، بدون نین.)) به طوري که سه کودك زایید و چیزي حالیش نشد... هیچ گونه احساسات جسمانی نداشت) ((کنیم

چنانکه حرف زدن به زبانهاي ایتالیایی و اسپانیایی را آموخت  ;برخورداري از تحصیالت رسمی، دانش بسیار اندوخت

وي آثار مونتنی، شارون، و حتی دکارت را خواند و به دنبال پدرش . شاید براي به کار بردن در تجارت بینالمللیش - 

به . مباحثات وي درباره دین پشت مادام دو سوینیه را به لرزه انداختبعدا . تا قلمرو فلسفه شکاکان پیشروي کرد

اگر فردي در این دنیا براي درستکاري نیازمند ایمان دینی باشد، نشانه آن است که یا مغزي محدود یا ((گفته نینون، 

اما  ;هانی و همگانی داردنینون با این مقدمه میبایست نتیجه بگیرد که ایمان دینی تقریبا لزوم ج.)) قلبی معیوب دارد

نینون با کمال بیپروایی ). 1635(در عوض وي چنین تصمیم گرفت که از سن پانزدهسالگی به عالم فحشا بلغزد 

هنگامی که نینون .)) عشق هیجانی است که هیچگونه الزام اخالقی براي شخص ایجاب نمیکند((عقیده داشت که 

اتریش فرمان داد او را در صومعهاي زندانی /دمان آشکار ساخت، آن دخوي آمیزشجوي خود را بیش از اندازه بر مر
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و چنانکه معروف است، نینون در آنجا راهبگان را نیز مفتون ظرافت طبع و سرزندگی خویش کرد و دوره  ;کنند

  . به فرمان پادشاه آزاد شد 1657زندانش را چون تعطیالتی راحت بخش بخوشی گذراند و در سال 

زن روسپی چنان مواهب فطري به ودیعت نهاده شده بود که بزودي بسیاري از برجستهترین بزرگان در وجود این 

کشور و درباریان، از لولی آهنگساز گرفته تا کنده بزرگ، نام خود را در فهرست دلدادگان و فداییان او به ثبت 

هاي نو  د وي میرفت تا نغمهلولی به نز ;نینون هارپسیکورد خوب مینواخت و آواز دلنشینی داشت. رساندند

یعنی شوهر و پسر و  -سه نسل از خانواده مادام دو سوینیه، نامهنگار شیرین قلم . سرودهاش را با همکاري او بیازماید

. مردان از کشورهاي بیگانه به سراپرده عشقش میشتافتند. بترتیب در سلک دلباختگان نینون درآمدند - نوادهاش 

ان من هیچ وقت به خاطر عشق من با یکدیگر نزاع نمیکنند، زیرا همه به خاصیت تلون دلدادگ: ((خود وي میگفت

وي انجمن هنري و ادبی دایر  1657در سال .)) مزاج من اطمینان دارند و با شکیبایی در انتظار نوبت خود مینشینند

و در  ;شرکت در آن فرامیخواند کرد و مشاهیر عالی ادب، موسیقی، هنر، سیاست، و جنگ، و نیز گاهی بانوانشان را به

همانجا بود که اهالی را از ذکاوت هوش و ظرافت طبع خود، که دست کمی از عموم زنان و بیشتر مردان تربیت شده 

داوري سختگیر . مردمان در پشت چهره االهه زیبایی، اندیشه االهه خود را باز یافتند. نداشت، به شگفتی انداخت

پذیرفته شدن به محفل وي، به سبب آشناییهایی که برقرار  :چنین اظهارنظر میکند سیمون درباره وي -چون سن 

  . میشدند، براي همه کس بسیار سودمند میافتاد

کسی مباحثه درباره دین و سیاست را اصوال به میان  ;قمار و خنده عربدهجویانه و مشاجره را در آن محفل راه نبود

یا گرد دلبریها و دلدادگیها دور میزد، اما بدون زشتی و ... متانت گفته میشد نمیآورد، بلکه سخن همه از سر فطانت و

و خود او نیز به مدد فراست و شوخ طبعیش بساط گفت و  ;همه چیز دالنگیز و سبک خیز و به اندازه بود. رسوایی

  .شنود را در میان جمع گرم نگاه میداشت

دو النکلو برانگیخته شد و از مادام دو منتنون خواست که آن  سرانجام حس کنجکاوي پادشاه براي آشنایی با نینون

و چون پادشاه از پشت پرده سخنان او را شنید، مجذوبش شد و از  ;زن را به اطاق خود در دربار دعوت کند

از  .نینون دو النکلو بانویی بظاهر محترم شده بود) 1677(اما در آن زمان . نهانگاهش بیرون آمد و خود را معرفی کرد

مردان مبالغ کالن به دست وي . آن پس درستکاري و ساده خویی و مهربانیش سبب افزایش شهرتش گشتند

و پاریس این ماجرا را به  ;میسپردند و یقین داشتند که هر وقت بخواهند، پولشان بیکموکاست به ایشان باز میگردد

وشهاي افتاد، نینون تقریبا همه روزه به دیدن چشم دید که چون سکارون شاعر دچار فلج شد و عاجز و مستمند به گ

  . او میرفت و برایش خوردنیهاي لذیذي میبرد که همه عمر از دسترس وي به دور بودند

هاي خود از انگلستان  اورمون نود ساله را که با نامه - نینون مرگ همه دلدادگان خود را به چشم دید، حتی سنت 

گاهی اوقات : ((اورمون چنین نوشته است -هایش به سنت  وي در یکی از نامه. مرهمی بر آالم دوران پیري او مینهاد

از ادامه دادن به اجراي یک رشته کارهاي روزمره خسته میشوم در دل به سویسیهایی که به همین علت خود را به 

ن چین و چروك اگر قرار بود خداوند به ز. ((وي از چین و چروك نفرت داشت.)) رودخانه میافکنندآفرین میگویم

چون در سن هشتاد و پنج سالگی به آستانه مرگ .)) عطا فرماید، کاش اقال آنها را بر کف پاهایش ظاهر میساخت

هاي یسوعیان و ژانسنیستها براي کسب افتخار در راه ارشاد وي به دین مسیح با یکدیگر  نزدیک شد، کشیشان فرقه

). 1705(خویشتن را تسلیم آنان کرد و در آغوش کلیسا جان سپرد  نینون با همان مالحت ذاتی. به رقابت برخاستند

اما )). تا به حد امکان با سادگی برگزار شود((در وصیتنامهاش فقط ده اکو براي هزینه کفن و دفنش مقرر داشته بود 

دهد مبلغ  درخواست میکنم به من اجازه(( - وکیل خصوصیش  -)) خاضعانه از آقاي آروئه((همچنین اضافه کرده بود 
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پسر آقاي آروئه .)) فرانک پول کتاب به پسرش، که در نزد کشیشان یسوعی مشغول تحصیل است، هدیه کنم 1000

. با آن مبلغ کتابهایی خرید و آنها را خواند و ولتر شد

زنان : این نشانه کمال لطف و ظرافت جامعه فرانسوي بود که در آن انگیزه جنسی شامل فعالیت ذهن آدمی نیز میشد

سر آن داشتند که هوشمندي را نیز بر زیبایی خویش بیفزایند، و مردان رام زنان میشدند و به الهام ایشان رعایت 

در فرانسه  1760تا  1660از این لحاظ صد ساله میان  ;ادب و خوش طبعی و نکته سنجی را شعار خود میساختند

 ;تعداد زنان هوشمند از هر دوران دیگر بسی فزونتر بوددر آن اجتماع . مظهري از حد اعالي تمدن بشري بوده است

و اگر عالوه بر آن ایشان چهره و اندام جذاب داشتند، یا در جلب توجه و مهرورزي ماهر بودند، در این صورت در 

سالونها به مردان آموختند که نسبت به ظرافت طبع و سلیقه زنان حساس . بسط و گسترش تمدن موثر واقع میشدند

در آن مجامع هنر سخنگویی به چنان . و زنان را پرورش دادند تا از عهده جوابگویی نیروي تفکر مردان برآیند ;دباشن

هنر مبادله افکار بدون  -حدي از ظرافت رسید که مانندش هرگز در هیچ عهدي قبل یا بعد از آن دیده نشده است 

شاید بتوان گفت که در عصر پادشاهی لویی . مالحتگزافگویی و لجاج، بلکه با ادب و مدارا و وضوح و فطانت و 

که در آن سخنگویی گرچه جنبهاي  -چهاردهم این هنر بیشتر به درجه کمال خود نزدیک بود تا در زمان ولتر 

مادام دوسوینیه در نامهاي به . پرمغزتر و کم تکلفتر به خود گرفت، هرگز آنچنان آمیخته به شوخ طبعی و فطانت نبود

هایی که در دنیا  پس از صرف شام، همگی براي صحبت کردن به یکی از زیباترین بیشه: ((ن نوشته استدخترش چنی

گفتگویی چنان مالیم و  - وجود دارد رفتیم و تا ساعت شش صبح در آنجا گرم گفتگو در انواع مطالب و عقاید بودیم 

بیشک بسیاري از .)) و روحم باقی مانده استکه اثر خوش آن هنوز در قلب ... لطیف، چنان دوستانه و با حسن تفاهم

در تاالر آبی هتل دو رامبویه نخستین . مردان نه دهم تربیت و دانش خود را مرهون این گونه محافل و مکالمات بودند

. کنده در آن حضور یافت، گرچه مقام درخشانی نیافت. سالون آن عصر به دوره شهرت و افتخار خود رسیده بود

وکو، مادام دو الفایت، مادام دو سوینیه، دوشس دولونگویل، والگراند مادموازل بزرگ نیز در شمار کورنی، الروشف

آیین ظرافت و آداب نکته سنجی را وضع کردند و رواج )) زنان متصنع((در آنجا بود که . اعضاي پابرجاي آن درآمدند

. دادند

گرچه انجمن ادبیش  ;رامبویه در دهی گوشه گرفتمادام دو  ;شورشهاي فروند تشکیل این جلسات را متوقف ساخت

بعدا درهاي خود را به روي نبوغ فرانسه گشود، نخستین شب نمایش اثر هجوآمیز مولیر به نام زنان متصنع مضحک 

برچیده  1665بساط نخستین سالون بزرگ با مرگ بنیانگذارش در سال . ضربه مهلکی بر پیکر آن وارد آورد) 1659(

  . شد

هاي بانوان السابلیر، المبر، و سکودري تشکیل  دیگري از این سنت پیروي کردند که معروفترینشان در خانه سالونهاي

بانوي نخستین زیبارویی بود . بانوي آخري خود مشهورترین رماننویس دوره لویی چهاردهم شناخته شده است. یافتند

در این محافل . از ربودن دل مردان نیز غافل نمیماند که با وجود دلبستگی به علوم فیزیک، نجوم، ریاضیات، و فلسفه،

اما هر گفته هجوآمیز ). 1672(به جوالن درآمدند و زبان پرطنز و تمسخر مولیر را به روي خود باز کردند  فاضلهزنان 

حظات تفکرش این حق را براي زنان قایل میشده است که در زندگی مسلما مولیر در ل ;نیمی از حقیقت را در بر دارد

این زنان فرانسهاند که، حتی بیش از نویسندگان و هنرمندانش، تاج تارك . فکري و هنري زمانشان سهیم باشند

  . تمدن و مایه افتخار تاریخ آن دوران بودهاند

VI - دربار  

دربار از ششصد تن تشکیل  1664در سال . ه خدمت کردندپادشاه و دربارش در راه متمدن ساختن کشور فرانس

اعضاي خانواده سلطنتی، اشراف طراز اول، نمایندگان کشورهاي بیگانه، و جماعت : مییافت که عبارت بودند از
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و این رقم شامل اعیان و رجالی . در بحبوحه جالل و شلوغی کاخ ورساي این عده به ده هزار نفر رسید. خدمتکاران

ا به کاخ دعوت شده بودند، کلیه خدمتکاران و مهمانداران، و هنرمندان و نویسندگان و نوازندگانی که پادشاه که موقت

در آن زمان آرزوي دعوت شدن به دربار چنان در دلها . دستچین کرده بود تا مورد عنایات ملوکانه قرار دهد نیز میشد

حتی گذراندن یک روز دربار لذتی  ;و شهوت درآمده بودرسوخ یافته بود که به صورت تمایلی غریزي چون گرسنگی 

ربانی و فراموش نشدنی شمرده میشد که روا بود شخصی خرده پس اندازهاي نیمی از عمرش را صرف تحصیل آن 

  . کند

هاي فاخر  عواملی چون اثاثه نفیس اطاقها، جامه ;شکوه خیره کننده دربار لویی چهاردهم زاده عوامل گوناگونی بود

اریان، ضیافتهاي پرتجمل و تشریفات، و باالخره نام آوري مردان و زیبارویی زنانی که مجذوب مغناطیسهاي پول، درب

بعضی از بانوان مشهور، مانند مادام دوسوینیه و مادام دوالفایت، بندرت در . شهرت، و قدرت آن کعبه آمال میشدند

اما، با این حال، چندان جنس لطیف در کاخ  ;سته بودندضیافتهاي دربارشرکت میجستند، زیرا اینان به فروند پیو

ورساي یافت میشد که موجبات رضاي خاطر پادشاه، که نسبت به فریبندگیهاي زنانه حساسیت شدید داشت، به طرز 

 هایی که از آن دوره بر جاي ماندهاند این بانوان اندکی چاق و با پستانهایی برجسته از در تکچهره. شایسته فراهم آید

باالي سینه بندشان نقاشی شدهاند، و چنین آشکار است که مردان آن عصر گرمی آغوشی سیمین را براي عشقبازي 

. اند پسندیده بیشتر می

اصول اخالقی دربار مبتنی بود بر رعایت ادب در روابط نامشروع، افراط در قماربازي و خودآرایی، و ولع جنونآمیز در 

  . پشت خرامشی موزون، هیئتی آراسته و شایسته، و تبسمی اجباري اما همه در - کسب جاه و مقام 

چنانکه در . هاي فاخر قرار داده بود پادشاه رسم روز را، بخصوص در ضیافتهاي سفیران خارجی، بر پوشیدن جامه

زینت  هاي الماس هنگام بار دادن به نمایندگان کشور سیام شنل بلندي بر دوش میافکند که با نوارهاي طال و رشته

این گونه تظاهرات در واقع جزئی از تدبیر تبلیغاتی دولت را به  ;لیور سر میزد 12000000یافته بود و قیمتش به 

هاي گرانبها، دستگاه کالسکه، و  اعیان و بانوانشان نیمی از عایدي امالك خود را در راه تدارك جامه. وجود میآورد

هروترین آنها میبایست دست کم یازده نفر خدمتکار و فراش و دو به طوري که میان ;ملتزمان رکاب صرف میکردند

صاحبان مقامات و مشاغل عمده تا هفتاد و پنج تن پردهدار و پیشخدمت و پادو در خانه و چهل . کالسکه داشته باشد

 هنگامی که همه نوع آزادي جنسی چنان متداول و علنی شد که لذت. راس اسب در اصطبلهایشان نگاه میداشتند

در این مورد هم لویی مقام پیشکسوتی داشت و به . خود را از دست داد، ورقبازي سرگرمی بزرگ درباریان گشت

خود مادام دو مونتسپان یک شب ابتدا چهار  ;تشویق معشوقهاش، مادام دو مونتسپان، قمارهاي هنگفت میکرد

ال برویر در این باره . دربار به مردم سرایت کرد جنون قماربازي از. میلیون فرانک باخت و بعد چهار میلیون فرانک برد

که در آن بازیکن افالس کامل ... چه بازي وحشتناکی . هزاران نفر خود را بر سر قمار نابود کردهاند: ((نوشته است

 مبارزه در راه جلب عنایات ملوکانه، یا.)) حریفش را به چشم میبیند، اما در شهوت برد خویش از همه چیز غافل است

براي تحصیل شغل پرسود، یا کسب جایی در خوابگاه شاهی محیط اجتماعی را آلوده به بدگمانی و سعایت و رقابت 

هرگاه که پستی بیمتصدي را به کسی بدهم، مطمئنا صد نفر را به نارضایی و : ((لویی میگفت. مخاصمهآمیز کرده بود

در نشستن بر سر میز یا حرکت در التزام رکاب ملوکانه به خاطر حق تقدم .)) یک نفر را به حق ناشناسی واداشتهام

سیمون نگران بود مبادا دوك دو لوکزامبورگ در صف مشایعت  -حتی سن . کار همچشمی به منازعه میکشید

یک بار لویی مجبور شد سه تن از دوکها را که به هیچ عنوان حاضر . کنندگان پادشاه پنج قدم جلوتر از او واقع شود

پادشاه به تشریفات . تقدم تشریفاتی خود را به شاهزادگان خارجی واگذار کنند از دربار بیرون براند نمیشدند حق

درباري اهمیت بسیار میداد و اگر در سر میز شام میدید که بانوي بیعنوانی باال دست دوشی نشسته است، اخم خود 
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شود از اینکه ششصد نفر خودخواه روبان به سرزده البته میبایست نظم و نسقی برقرار باشد تا مانع . را آشکار میکرد

و ضمنا مهمانان خارجی را از مشاهده آن هماهنگی با شکوه به تحسین  ;دائما انگشتان پاي یکدیگر را لگدکوب کنند

از درون ضیافتها و مجالس خوشگذرانی و کاخهاي شاهی مجموعه قوانین نزاکت و مالکهاي آداب و سلیقهاي . وادارند

تراوید که متدرجا به طبقات باال و متوسط جامعه فرانسه سرایت کرد و کمکم جزئی از میراث تمدن اروپایی بیرون 

. میشد

براي آنکه اشراف و بانوانشان بر اثر مالل زندگی به فکر پادشاهکشی نیفتند، هنرمندانی از هر قماش به دربار دعوت 

 ;طور کلی تفریحات درباریان در روز و شب انواع فراوان داشتبه . میشدند تا نمایشها و سرگرمیهایی فراهم آورند

مانند مسابقات سلحشوري سواره، شکار، تنیس، بیلیارد، آبتنی و قایقرانی دستهجمعی، ضیافتهاي شام، رقصهاي 

کانال هنگامی که پادشاه پیشاپیش درباریان بر زورق سوار میشد تا در . رسمی، بالماسکه، باله، اپرا، کنسرت، و تئاتر

ورساي گردش کند و نغمه خوانندگان و سازها به هم میآمیخت و مشعلها در آذینبندي صحنه دست به دست ماه و 

چه چیز میتوانست از مجالس رقص رسمی . ستارگان میدادند، ورساي چون بهشت برین بر روي زمین جلوهگر میشد

کوه و تاللو زنان و مردانی را که زیر درخشش هزاران ش)) تاالر آینه((مجللتر یا خفقان آورتر باشد بدان هنگام که 

هاي جسیم و شفاف خود منعکس میساخت براي برپا داشتن جشن تولد  چراغ با رقصهاي موزون میخرامیدند بر آینه

لویی در میدان مقابل کاخ تویلري نمایش بالهاي ترتیب داد که پانزده هزار نفر تماشاگر در آن حضور ) ولیعهد(دوفن 

کاخ تویلري را خراب کرد، اما محل آن جشن بزرگ هنوز به نام میدان کاروزل معروف  1871کمون سال . تندیاف

  . مانده است

)) عالیترین و مهمترین تمرینهاي انضباطی براي پرورش بدن((لویی چهاردهم عاشق رقص بود و آن را به عنوان 

هاي باله شرکت میجست،  خود او در صحنه). 1661( را تاسیس کرد)) آکادمی شاهی رقص((وي در پاریس . میستود

آهنگسازان دربارش پیوسته در کار تصنیف قطعات موسیقی براي رقصها و . و اعیان کشور نیز از او پیروي میکردند

و در آن محیط بود که فن ترکیب موسیقی و رقص ترقی کرد و در روزگار بعد، در دست پرسل انگلیسی  ;ها بودند باله

از دوران امپراطوري روم تا آن زمان هرگز فن رقص چنان حرکات . ده باخ آلمانی، به اوج کمال خود رسیدو خانوا

  . موزون و صورتهاي دلپسند به خود نگرفته بود

مرگ کاردینال این اقدام . مازارن آوازخوانان ایتالیایی را به فرانسه خواند تا در پاریس اپرایی دایر کنند 1645در سال 

، و پیرپرن را مامور کرد )1669(را تاسیس )) آکادمی اپرا((ام گذارد، لیکن هنگامی که پادشاه به قدرت رسید، را ناتم

چون پرن خود را در . و سپس در چندین شهر دیگر فرانسه اپراهایی روي صحنه آورد) 1671(که ابتدا در پاریس 

را به )) امتیاز آکادمیهاي موسیقی((کرد، لویی  پردازي غرق هاي صحنه خرجهاي گزاف براي تهیه تجمالت و دستگاه

. هاي دالنگیز خود همه دربار را به پایکوبی درآورد دست ژان باتیست لولی سپرد، و او بود که در اندك زمانی با نغمه

ز لویی را، که دهقانزادهاي هفتساله بود، ا 1646این آهنگساز نیز هدیهاي از ایتالیا بود، شوالیه دوگیز در سال 

مادموازل بزرگ او را در خانه خود به . براي برادرزادهاش الگراند مادموازل آورد)) به عنوان ارمغان سفر((فلورانس 

کودك با مشقهاي ویولن خود خدمتکاران خانه را به ستوه آورد، اما مادموازل به قریحه او پی . شاگرد آشپزي گماشت

گذشت که لولی در میان گروه بیست و چهار نفري ویولون نوازان چندي ن. برد و معلمی براي تربیتش استخدام کرد

به کمک این . لویی از او خوشش آمد و رهبري گروه کوچکی از نوازندگان را به وي سپرد. شاهی به کار پرداخت

ها، قطعات براي  ارکستر زهی کوچک بود که لولی رهبري و آهنگسازي را آموخت و آثاري چون موسیقی رقص، ترانه

وي با مولیر دوست نزدیک شد و . ولون تنها، کانتات، موسیقی کلیسایی، بیست اپرا، و سی سویت باله تصنیف کردوی

  . هایی تهیه کرد هاي وي باله و نیز براي بعضی از نمایشنامه ;در تهیه چندین باله با او همکاري کرد
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. ربار لویی چهاردهم نیز شهرت و اعتبار یافتلولی به همان اندازه که در عالم موسیقی پیروزي به دست آورد، در د

  . ، به پشتیبانی مادام دو مونتسپان، موفق شد انحصار اپراي پاریس را بهدست گیرد1672وي در سال 

لولی فیلیپ کینو، شاعر و اپرانویس، را به همکاري خود برگزید، و آن دو نفر، با تصنیف و تنظیم یک سلسله اپراها، 

این برنامه نه فقط مورد پسند خاطر ورساي قرار گرفت، بلکه طبقه ممتاز . فرانسه به وجود آوردندانقالبی در موسیقی 

  . اونوره بنا شده بود کشاند -پاریس را به تماشاخانهاي که منحصرا به خاطر لولی در کوچه سنت 

ریان مجبور میشدند کالسکه خود ها بند میآمد و غالبا بزرگان و دربا ازدحام مشتاقان به جایی رسید که راه بر کالسکه

را ترك کنند و محتمال از میان گلوالي کوچه پیاده خود را به تماشاخانه برسانند تا مبادا که از دیدن پرده اول 

لیکن پادشاه فرمانی براي رسمیت . بوالو اپرا را به عنوان سرگرمی زنانه عصبانی کنندهاي هجومی کرد. محروم بمانند

نجبا و بانوان محترم، بدون آنکه از شان و ((و اجازه داد که ) 1672(صادر کرد )) ی موسیقیآکادم((بخشیدن به 

لویی چهاردهم لولی را به سمت .)) منزلتشان کاسته شود، در نمایشهاي آکادمی نامبرده شرکت جویند و آواز بخوانند

منشیان دیگر زبان به شکوه گرچه . منشی مخصوص خود انتخاب کرد و او را در سلک نجباي درباریش درآورد

من شان آن کسانی را باال : ((گشودند که آن شغل خیلی باالتر از شان رامشگري است، لویی به لولی اطمینان داد

که سهوا عصایی  1687همه چیز به کام لولی بود تا سال .)) بردهام که نابغهاي چون شما را در میانشان جاي دادهام

  . ستر به کار میبرد به ساق پاي خود کوبیدرا که به جاي چوب رهبري ارک

جراحت حاصل، که تحت درمان طبیبی ناشی قرار گرفته بود، عفونت یافت و به صورت قانقرایا درآمد، و آهنگساز 

ر تاثیر موسیقی لولی قرار اپراي فرانسه هنوز هم در زی. جوشان را در سن چهل و هشت سالگی بر جاي سرد کرد

خانواده کوپرن نمونه . قی آن پادشاهی پر مجد و جالل یک نام بزرگ دیگر برجاي مانده استدر زمینه موسی. دارد

دیگري از وراثت هنري بود که مدت دو قرن، از نسلی به نسل دیگر، آهنگسازانی به کشور فرانسه تحویل داد و از سال 

، مدت چهل و ))کوپرن بزرگ((رن، فرانسوا کوپ. ژروه فرمانروایی کرد -بر ارگ بزرگ کلیساي سن  1826تا  1650

در نمازخانه )) ارگنواز ویژه پادشاه((وي همچنین . هشت سال شغل ارگنوازي کلیساي نامبرده را بر عهده داشت

یوهان سباستیان باخ تصنیفات وي را، که براي . بود)) قرن بزرگ((شاهی کاخ ورساي و مشهورترین هارپسیکورد نواز 

همچنین رساله کوپرن در فن نواختن کالوسن الهامبخش آن  ;ند، بدقت مطالعه میکردهارپسیکورد تنظیم شده بود

آیا موسیقی در خون کوپونها بود . در ساختن چهل و هشت قطعه تحت عنوان کالوسن معتدل شد)) آلمانی بزرگ((

. یا در وطن ایشان محتمال وراثت اجتماعی است که تمدن را به وجود میآورد، نه وراثت زیستی

VII  -  زنان پادشاه  

ما باید این موضوع را به خاطر داشته باشیم که در مورد پادشاهان، حتی تا زمان حاضر، رسم . لویی مرد هرزهاي نبود

بر این بوده است که به خاطر سود و صالح کشور چشم از پسندهاي شخصی فرو بندند و تن به ازدواجهایی برخالف 

همواره به کامجوییهاي جنسی و گریزهاي عاشقانه  -و اغلب خود کلیسا  -عه در نتیجه جام. میل باطنیشان بدهند

اگر لویی را به طبیعتش واگذارده بودند، وي بیشک ازدواج بر پایه عشق را . پادشاهان به دیده اغماض نگریسته است

هاي  کی از برادرزادهلویی در آغاز سخت دلباخته زیبایی و جذابیت ماري مانچینی، ی. اساس انتخاب خود قرار میداد

آن  ;)1658(مازارن، شده بود و از مادرش و کاردینال به اصرار درخواست کرد که اجازه دهند با او ازدواج کند 

مازارن، با اظهار تاسف،  ;اتریش او را از اینکه میخواهد عواطف خود را بر سیاست کشورش مقدم دارد سرزنش کرد/د

سپس در مدت یک سال وزیر . ج فرستاد تا بعدا با یکی از افراد کولونا ازدواج کندماري مانچینی را از فرانسه به خار

هاي پشت پرده را طوري به حرکت درآورد که ماریا ترسا، دختر فیلیپ چهارم پادشاه اسپانیا، به نامزدي  با تدبیر رشته

وري به دنیا نمیآمد، این دختر چه از این مغتنمتر که اگر در خاندان سلطنتی اسپانیا فرزند ذک. لویی تعیین شد
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، با همه 1660بدین ترتیب در سال ! سراسر کشور اسپانیا را به عنوان جهیزیه خود نثار پاي پادشاه فرانسه میکرد

در آن هنگام دو . تشریفات پرخرجی که مالیات پردازان را دچار صاعقه زدگی ساخت، لویی با ماریا ازدواج کرد

  . ندنفرشان بیست و دو سال داشت

هاي  سرمشق اخالقی و نفوذ شخصیت وي موجب شد که پایه ;ماري ترز زنی با شخصیت، دیندار، و پرهیز کار بود

سختی که در زندگی مرعی میداشت  لیکن انضباط. اخالقی در دربار، یا دست کم در میان نزدیکان وي، قوت گیرند

درست در . ناپذیرش روز به روز بر چاقی اندامش میافزود او را در انظار تلخ و گرفته مینمود، همچنانکه اشتهاي سیري

ماري ترز براي . همین اوان بود که زیبارویان پاریس به هزار غمزه و فتنه در پی دلبري از همسر نیکومنظرش بودند

از بخت بد ملکه  .شدند، در کودکی تلف )دوفن(شوهر خود شش فرزند به دنیا آورد که همگیشان، جز ولیعهد فرانسه 

. بود که در همان نخستین سال ازدواجش لویی چهاردهم به زیبایی و ظرافت زنانه هانریتا آن، زن برادر خود، پی برد

مصایب ) انسهدختر هانري چهارم پادشاه فر(مادر او هنریتا مریا . هانریتا آن دختر چارلز اول پادشاه انگلستان بود

رو به مرکز ستاد )) پارلمنت((چون لشکریان . انگلستان را دوش به دوش شوهرش تحمل کرده بود)) جنگ داخلی((

ارتش چارلز در شهر آکسفرد نهادند، ملکه انگلستان به اکستر گریخت و در آنجا، در حالی که از شدت بیماري مرگ 

سپس مادر ناتوان، که خود را مورد ). 1644(به دنیا آورد )) زیباشاهزادهاي ملوس و ((را در برابر دیدگان داشت، 

و از  ;میدانست، بار دیگر رو به فرار نهاد و پنهانی تا ساحل جنوبی انگلستان پیش رفت)) پارلمنت((تعقیب جاسوسان 

به ساحل آنجا بود که یک کشتی هلندي، که چیزي نمانده بود در زیر آتش توپخانه انگلیسی منهدم شود، او را 

کودك، که به پرستاري لیدي آن دالکیث در خاك انگلستان باقی مانده بود، مدت دو سال به طور . فرانسه رساند

پنهانی در آن کشور پرورش یافت تا فرصت مساعدي پیش آمد و او را نیز از کانال مانش عبور دادند و بسالمت در 

اتریش از /ار کرد که او را با خود بردارد و همراه ملکه آن دبزودي فروند مادرش را واد. خاك فرانسه پیاده کردند

  . ژرمن برساند - پاریس سنگربندي شده فرار کند و خود را به مامنی در سن 

که راوندهدهاي  - و بیشک این خبر را چندي پنهان داشته بودند  -هنوز یک ماه نگذشته بود که به ایشان خبر رسید 

پس از فرونشستن شورش فروند، شاهزاده هانریتا در دامان مادرش با . جدا کردهاندپیروز سر چارلز اول را از تن 

و هر دو نفرشان شاهد روزي شدند که چارلز دوم به جاي پدر بر تخت سلطنت . آرامش و ایمان دینی بار آمد

لیپ دوك سال بعد، که هانریتا به سن شانزدهسالگی رسیده بود، به عقد ازدواج فی). 1660(انگلستان نشست 

  . یافت)) مادام((درآمد و لقب )) موسیو((اورلئان برادر لویی چهاردهم و ملقب به /د

موسیو مرد کوتاهقد شکم گردي بود که کفشهاي پاشنهدار میپوشید و عاشق بیقرار آرایشهاي زنانه و هیاکل مردانه 

آراترین زن آن سرزمین خود آرائی در میدان نبرد از هیچ سلحشور دالوري دست کم نداشت، لیکن همچون خود ;بود

. صورتش را رنگ میکرد، موي سرش را با روبان زینت میداد، و سر تا پایش را به عطر میآلود و به جواهر میآراست

براي هانریتا مایه اندوه و سرافکندگی بسیار بود که شوهرش مجالست با شهسواران لورن و شاتیون را بر مصاحبت با 

گرچه عموم  -از شوهرش، هر کس او را میدید بیشتر از آنچه دلباخته زیبایی با طراوتش شود  غیر. وي ترجیح میداد

مفتون خوي آرام و مهربان، شادي و سرزندگی کودکانه، و آن  - درباریان او را خوشگلترین بانوي درباري میدانستند

از چندین شاعر و نویسندهاي  راسین، که یکی. نسیم فرحبخش بهاریی میشد که از وجود فرشتهوش وي برمیخاست

در ابتدا لویی چهاردهم آن بانو را . مینامید)) مالك آنچه زیباست((بود که مورد حمایت و الهام او قرار گرفتند، وي را 

اخالقش پیبرد، )) لطف و صفاي((براي سلیقه و بنیه خود بیش از حد نحیف یافت، لیکن پس از آنکه متدرجا به 

بزودي لویی چنان با او سرگرم رقص، مغازله، قایقرانی در کانال، و قدم زدن و . وي گشت بیشتر دلباخته مصاحبت

معشوقه رسمی وي شده است و آن را )) مادام((بازي کردن در پارك فونتنبلو شد که همه پاریس گمان برد که 
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لویی بدون هیچگونه تمایل . اما محتمال همه پاریس در اشتباه بود .دانستند)) سلطان سدوم((انتقامی االهی نسبت به 

دل بسته بود، و هانریتا نیز، که در مهرورزي نسبت به دو برادر خود چارلز و جیمز فدایی بود، )) مادام((شهوي به 

دوستی و اتحاد را میان آن سه  محبت لویی را چون برادر سومش در دل گرفت و وظیفه خطیر خود دانست که پیوند

. نفر برقرار کند

هانریتا، بنا به درخواست لویی، از کانال مانش عبور کرد تا چارلز پادشاه انگلستان را به اتحاد فرانسه  1670در سال 

ذیرفت و چارلز پ. مذهب کاتولیک رسما اعالم دارد بر ضد هلند ترغیب کند، و نیز او را وادار سازد که ایمان خود را به

هاي فراوان به فرانسه  و هانریتا با پیروزي و هدیه) 1670اول ژوئن (پنهانی پیمان دوور را با فرانسه منعقد کرد 

به فکر افتاد که  ;کلو، دچار بیماري سختی شد - ولی چند روز پس از ورود به قصر مسکونیش در سن . بازگشت

پادشاه و ملکه به بالین مادام شتافتند، در حالی که . ن بودندهمه اهالی پاریس نیز بر همین گما ;مسمومش کردهاند

بوسوئه نیز در کنار بستر . موسیو ندامتزده، کنده، تورن، مادام دو الفایت، و مادموازل دو مونپانسیه را در التزام داشتند

افی نشان داد که مرگ او بر کالبدشک ;سرانجام در سیام ژوئن رنج هانریتا به پایان رسید. حاضر شد تا با او دعا بخواند

لویی براي تشییع جنازه هانریتا همان جالل و کوکبهاي را بر پا . اثر ورم صفاق بوده است نه به علت مسمومیت

دنی خطبه تدفینی تقریر کرد که بر پیشانی قرون  - و بوسوئه بر گور او در سن  ;ساخت که شان سرهاي تاجدار بود

  . تابان مانده است

در شهر تور  1644لویز دوال والیر به سال . وسیله آشنا شدن پادشاه با نخستین معشوقه رسمیش شد این هانریتا

مادرش دوبار . هنوز کودکی بود که پدرش درگذشت. متولد شد و در دامان ایمان و تعلیمات دینی پرورش یافت

ویز را به سمت ندیمه در خدمت اورلئان، بود، ل/ازدواج کرد و شوهر تازهاش، که رئیس تشریفات گاستون، دوك د

اورلئان با هانریتا ازدواج کرد و لویز را به /پس از مرگ گاستون، برادرزاده و جانشینش فیلیپ د. دختران دوك درآورد

لویز در آن مقام مکرر فرصت دیدار پادشاه را یافت، ). 1661(عنوان ندیمه افتخاري به خدمت همسرش گماشت 

ولی حتی  ;بیت شخصی او شد، و مانند هزاران زن دیگر به دام عشقش اسیر افتادمفتون جالل و جبروت و جذا

. جرئت نمیکرد که آرزوي همصحبت شدن با سلطان را به دل راه دهد

لویز ضعیفالبنیه بود، اندکی میلنگید، و به گفته یکی از منقدان . زیبایی وي بیشتر جنبه روحانی داشت تا جسمانی

اما . ، و بدنش به طرز نگران کنندهاي الغر بود))ه زحمت گفتنش بیرزد وجود نداشتدر سینهاش چیزي که ب((

همین نازکبدنی مایه جذابیت خاصش میشد، زیرا در وي حالت فروتنی و مالیمتی به وجود میآورد که حتی زنان 

انها افتاده بود خاتمه دهد، هانریتا براي آنکه به شایعاتی که درباره رابطه شاه با او در ده. دیگر را خلع سالح میکرد

تدبیر وي کارگر افتاد، و لویی شیفته آن دخترك محجوب . کاري کرد که توجه لویی به سوي لویز جلب شود

یک روز که لویی او را در باغ فونتنبلو تنها . هفدهساله شد که نقطه مقابل بانوان خودپسند و پرمدعاي درباري بود

اما لویز اختیار از کف داد و، با اعتراف به . رچه نیتی جز مغازله در سر نداشتیافت، به مصاحبت با وي پرداخت، گ

از آن پس لویز مدتها در برابر توقعات سماجتآمیز لویی ایستادگی . عشق جانگداز خود، پادشاه را به شگفتی انداخت

با اینهمه، . تش هانریتا نکندکرد و عاجزانه از او خواست که وي را وادار به خیانت نسبت به ملکه و همچنین ولینعم

مگر نه آن بود که هر چه اراده لویی چهاردهم بر آن قرار میگرفت . معشوقه پادشاه شده بود 1661لویز در ماه اوت 

عملی شایسته و پسندیده میگشت آنگاه پادشاه نیز به دام عشق اسیر افتاد، چنان که هیچ چیز به اندازه همنشینی با 

بعضی اوقات آن دودلداده چون کودکانی آسودهبال غذاي خود را به باغ . شادمانیش نمیشد آن مرغک نازکدل موجب

به هنگام شکار، . ها شرکت میجستند و صحرا میبردند، یا در مجالس شبانه باهم میرقصیدند، و در جست و خیز باله

کی سواري میکرد که، به گفته دوك لویز در کنار پادشاه ترس و کمرویی خود را از دست میداد و چنان با تهور و چاال
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از قبول هرگونه  ;لویز از پیروزیهاي خود سواستفاده نکرد)). حتی مردان نمیتوانستند با او برابري کنند((آنگن، /د

وي . و حتی در عشقبازي خود از جاده اعتدال و آبرو منحرف نشد ;هدیه یا شرکت در هر نوع توطئهاي امتناع ورزید

اس شرمندگی میکرد، و هنگامی که پادشاه او را به ملکه معرفی کرد، سخت دچار عذاب وجدان از موقعیت خود احس

سومی و چهارمی، که به فرمان پادشاه . لویز چهار فرزند براي لویی آورد که دوتاي آنها در کودکی تلف شدند. بود

. یافتند -که دختري بسیار زیبا بود  - فرزندان شرعی وي معرفی شدند،بعدا لقب کنت دو ورماندوا و مادموازل دوبلوا 

هاي بحرانی حاملگی بود که لویز متوجه شد که صورتهایی قشنگتر از آن او چشمان پادشاه را به سوي خود  در دوره

لویز به این فکر افتاد که با گذراندن باقی عمرش در . لویی دلباخته مادام دومونتسپان شد 1667در سال . میخوانند

. ا کفاره گناهان خود را بدهده یکی از صومعه

هاي عشق پایدار خود را نثار قدومش کرد و حتی  لویی چون به حال روحی وي پیبرد، به عناوین مختلف نشانه

اما دو سرگرمی مونتسپان و جنگ کمکم . تصمیم گرفت که با اعطاي لقب دوشس، لویز را در دنیاي خویش نگاه دارد

دیگر در زندگی درباري جز وجود لویی هیچ چیز مورد . ش را منصرف ساختندهمه اوقات او را پر کردند و خاطر

ها  لویز دوالوالیر از همه خطام دنیوي چشم پوشید، سادهترین جامه 1671پس در سال . دلبستگی لویز قرار نداشت

شایو پناه  -دو  - را بر تن کرد، صبح زود یکی از روزهاي زمستانی از قصر خود بیرون خزید، و به صومعه سنت ماري 

  . لویی کس به دنبالش فرستاد و به نام عشق و آشفتگی او را به نزد خویش خواند. برد

وي سه سال در آنجا به سر برد، و . لویز، که هنوز روحا دوشیزهاي ساده دل مانده بود، راضی شد که به دربار بازگردد

، و آرزوي دست یافتن به رستگاري و آرامش دینی عشق به پادشاه بیوفا -حال آنکه قلبش در فشار دو کشش مخالف 

در حقیقت لویز در داخل کاخ شاهی به طور پنهانی سختیها و ریاضتهاي زندگی رهبانی را بر خود . رنج میبرد - 

سپس به راهبگان پا برهنه فرقه کرملیان در . سرانجام توانست پادشاه را قانع کند که دست از او برگیرد. هموار ساخت

نام گرفت، و سی و شش سال باقیمانده عمرش را در توبه و )) خواهر لویز رحیم((، )1674(انفر پیوست /کوچه د

روح من چنان آرام و خرسند شده است که همه روزه در مقابل این موهبت االهی : ((لویز میگفت. ریاضت گذراند

ی، تا آن اندازه مورد بخشودگی همگان جانشین لویز، در سایه عنایت پادشاه.)) سرنیایش به درگاهش فرود میآورم

به دربار راه یافت و به سمت ندیمه افتخاري به خدمت ملکه  1661فرانسواز آتنائیس روششوار در سال . قرار نگرفت

به گفته ولتر، وي یکی از سه تن زیباترین زنان فرانسه بود، و آن ). 1663(درآمد و با مارکی دومونتسپان ازدواج کرد 

جعدهاي طالیی آراسته به مرواریدش، چشمان خمار پر از نخوتش، لبهاي . ر نیز خواهران خودش بودنددو تاي دیگ

هوسانگیز و دهان خندانش، دستهاي نوازش دهندهاش، و پوست بدنش، که رنگ و بافت گل سوسن داشت نفس را 

. ر پردهاي معروف نقاشی کردهانري گاسکار چهره او را با همین خصوصیات ب ;در سینه پرستندگانش بند میآوردند

خلقی تند و زبانی تلخ . وي زنی دیندار بود، با کمال تورع روزه میگرفت، و همه وقت با ایمان راسخ به کلیسا میرفت

  . داشت، لیکن آنها را معموال در ابتداي آشنایی براي حریف آزمایی به کار میانداخت

است که وي از اول با عزم راسخ به تسخیر قلب پادشاه رو به  میشله از زبان مارکیز دو مونتسپان چنین نقل کرده

سیمون چنین گزارش میدهد که وقتی آن بانوي دیندار پیبرد که موجب تند شدن نبض  - اما سن  ;پاریس نهاده بود

ر مارکی، با اعتمادي که بهسلطه خود ب. پادشاه شده است، از شوهرش خواهش کرد که فورا او را به پواتو برگرداند

یک شب در کومپینی مارکیز دو . همسر و عالقهاي که به رایحه دربار داشت، از انجام دادن خواهش او امتناع کرد

لویی به اطاق مجاور رفت و . مونتسپان براي خواب به اتاقی رفت که معموال اختصاص به استراحت پادشاه داشت

عاقبت به تسخیر تختخواب خود و غاصب آن شتافت  مدتی کوشید که به خواب رود، اما آن را کاري دشوار یافت، و

مارکی چون از آن ماجرا خبردار شد، جامه خاص بیوه مردان بر تن کرد، کالسکهاش را در مخمل سیاه ). 1667(
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قنامه مارکی و مارکیز را نوشت و صدهزار سکه لویی به خط خود طال .آراستهاي آن را به شاخهایی  پوشاند، و گوشه

دربار، که فاقد هرگونه اصول اخالقی شده بود، . زر براي مارکی فرستاد و به وي دستور داد که پاریس را ترك کند

. تبسم خود را بر لب نگاه داشت

انی داشت که ال والیر وي چیزهایی به پادشاه ارز. مدت هفده سال مادام دومونتسپان شریک خوابگاه پادشاهی ماند

مادام دو مونتسپان الفزنان ادعا میکرد که مالل را . مصاحبتی هوشمندانه و جنب و جوشی نشاطانگیز - فاقدشان بود 

  . وي از پادشاه شش فرزند به دنیا آورد. هرگز به محضر او راه نیست، و این گفته حقیقت داشت

و با این حال نمیتوانست از  ;مونتسپان اظهار قدردانی میکردلویی ایشان را دوست میداشت و نسبت به مادام دو 

که بعدا به او لقب  - گذراندن بعضی شبها در آغوش مادام دو سوبیز یا در کنار مادموازل دو اسکوراي دو روسی 

این هوسرانیها مادام دو مونتسپان را بر آن داشت که دست به دامن زنان . دوشس دو فونتانژ داد صرف نظر کند

  . ادوگر بزند و از آنها معجونها و جادوهایی بخواهد که عشق پادشاه را نسبت به خود پایدار سازدج

اي بود که به توسط دشمنانش  اما این روایت که وي قصد داشت خودش یا رقیبانش را مسموم کند، محتمال شایعه

وي احتیاج به معلمه سرخانهاي . بودبراي مادام دومونتسپان تربیت کردن کودکانش گرفتاري بزرگی . انتشار یافت

ن توصیه شد و به استخدام براي این منظور مادام سکارو. داشت که نگاهداري و پرورش ایشان را به دست گیرد

مادام سکارون، که پیش از ازدواج . لویی، که غالبا به دیدار زادوولد خود میرفت، از درك زیبایی او غافل نماند. درآمد

  . اوبینیه و یک هوگنو خدمتگزار هانري چهارم بود/یه نام داشت، نوه دختري تئودور اگریپا داوبین/فرانسواز د

هاي محکومیت خود را در مقابل  فرانسواز در زندان قصبه نیور در پواتو تولد یافت، زیرا پدرش در آنجا یکی از دوره

یک غسل تعمید یافت و در میان آشفتگی کودك به عنوان فردي کاتول. انواع جرمهایی که مرتکب شده بود میگذراند

چند تن از همسایگان پروتستان بر حال او رقت آوردند و از او . و تنگدستی خانوادهاي پراکنده از هم بار آمد

نگاهداري کردند و چنان وي را در پیروي از کلیساي اصالح شده ثابت قدم ساختند که از هر چه محراب کاتولیکی 

سالگی رسید، والدینش او را با خود به مارتینیک بردند، و در آنجا چیزي نمانده  به سن نه چون. بود روي بگردانید

. بود که از شدت بدرفتاري مادرش تلف شود

فرانسواز  1649در سال . و بیوه و سه فرزندش به فرانسه بازگشتند) 1645(پدرش یک سال بعد فوت کرد 

آمده بود، به صومعهاي سپرده شد تا از راه خدمتکاري نان روزانهاش چهاردهساله، که بار دیگر به مذهب کاتولیک در

  . محتمال اگر وي به عقد ازدواج پول سکارون درنیامده بود، هرگز نامش به گوش ما نمیرسید. را بهدست آورد

وي وي که فرزند وکیل دعا. پول سکارون نویسندهاي مشهور، بذلهگویی زیرك، و افلیجی بدریخت و کریه منظر بود

سرشناسی بود انتظار آتیه درخشانی را در زندگی داشت، لیکن پدرش براي بار دوم ازدواج کرد و عروس تازه وارد 

پدر ناچار فرزندش را از نزد خود بیرون راند و ماهیانه مختصري برایش مقرر کرد که فقط . پول را به خانه نپذیرفت

پول مبتال به سیفیلیس شد و درمان . هاي یکشنبهاش را میداد بهکفاف مخارج پذیرایی از ماریون دلورم و دیگر همخوا

سرانجام پول . خود را به دست طبیب شیادي سپرد که با داروهاي زیانبخش تعادل اعصاب او را یکسره برهم ریخت

  . چنان دچار فلج عمومی شد که فقط بزحمت میتوانست انگشتانش را حرکت دهد

  : دوي وضع بدن خود را چنین وصف میکن

هیکل من در عین کوچکی . اکنون تا آنجا که امکان دارد شکل ظاهر خودم را بدقت برایش شرح میدهم... خواننده، 

صورتم . سرم براي تنم تا حدي بزرگ است. بیماري من آن را درست به اندازه یک پا کوتاه کرده است. متناسب بود

یدم نسبتا خوب است، اما چشمهایم از حدقه بیرون زدهاند د. پر و پیمان است، در حالی که بدنم اسکلتی بیش نیست

ساق پاها و رانهایم ابتدا تشکیل زاویهاي منفرج و بعد زاویهاي قائم میدادند، و . ... و یکی از دیگري پایینتر افتاده است
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مرفته، با گردن خم رویه. همچنانکه رانهایم با بدنم زاویه حاده دیگري میسازند ;اکنون زاویهاي حاده بهوجود میآورند

انگشتانم نیز به  ;دستهایم مانند پاهایم شور رفته و کوتاه شدهاند. نیستم zشده بر روي معدهام، بیشباهت به حرف 

  . خالصه آنکه من عصاره نکبتزدگی بشریم. همین ترتیب

یز با روي صحنه ، در شرح احوال اوباشان، که شهرت بسیار یافت، و ن)1649(سکارون با نگارش کتاب رمان مضحک 

پاریس نویسنده آن آثار را، که در عین . آوردن فارسهایی قهقهه آور و رسواییآمیز به آالم خود تسکین میداد

اتریش هر یک حقوقی براي او /مازارن و آن د. دردمندي شادمانی خویش را از دست نداده بود، مورد تجلیل قرار داد

وي بیش از آنچه عایدي داشت . فروند آن هر دو مقرري را از دست داد اما پول با جانبداري از شورش. معین کردند

در حالی که به علت بیماري فلج بدنش را درون جعبهاي چوبی قرار . و مکرر مقروض و تنگدست ماند ;خرج میکرد

وفترین داده بودند که فقط گردن و دو دستش از آن بیرون میماند، پول سکارون با همت و دانش خود بر یکی از معر

وقتی که بدهکاریش از حد گذشت، اعالم کرد که مهمانان محفلش پول . انجمنهاي هنري پاریس ریاست میکرد

. با این حال، از شماره آنها کم نشد. غذاي خود را بپردازند

 اوبینیه، که حال شانزده سال داشت، با/فرانسواز د 1652چه کس حاضر بود با چنین موجودي ازدواج کند در سال 

زن فرومایهاي از خویشان خود زندگی میکرد، و آن زن، که از نگاهداري فرانسواز در خانه خود ناراضی بود، عاقبت 

  . دوستی آن دختر را به سکارون معرفی کرد. تصمیم گرفت او را دوباره به صومعه بازگرداند

رج خواب و خوراك فرانسواز را در سکارون با ترحم دردمندانهاي از او دلجویی بهعمل آورد و داوطلب شد که مخا

. صومعه بپردازد تا او مجبور نشود که سوگند رهبانی یاد کند و در سلک تارکان دنیا درآید، اما فرانسواز نپذیرفت

فرانسواز او . سرانجام سکارون پیشنهاد ازدواج کرد، با تصریح این مطلب که ادعایی بر حق شوهري خود نخواهد داشت

فرانسواز ضمن آنکه میزبانی انجمن هنري او را . فت و چون منشی و پرستاري به خدمتش پرداخترا به شوهري پذیر

پس از چندي . نیز بر عهده گرفت، گوشش به اشارات کنایهآمیز اعضاي انجمن درباره وضع او با شوهرش بدهکار نبود

وجود وي . به شگفتی انداخت که فرانسواز در گفت و شنودهاي حضار شرکت جست، همگی را از فطانت و هوش خود

چنان رسمیت و احترامی به انجمن هنري سکارون بخشید که موجب شد مادموازل دو سکودري و نیز گاهی اوقات 

نینون در . اورمون از اعضاي پا برجاي آن شدند - بعدا نینون، گرامون، و سنت . مادام دو سوینیه در آن شرکت جویند

است که مادام سکارون درد ازدواج عاري از لذت جنسی خود را با برقراري رابطهاي  هاي خود اشاره کرده یکی از نامه

از شدت : ((اما نینون همچنین در جاي دیگري راجع به مادام سکارون مینویسد. نامشروع تخفیف میداده است

داریش نسبت به وفا.)) من خواستم او را از بیماریش شفا دهم، اما خیلی از خدا میترسید. بیمغزي پاکدامن بود

با . هاي نادري از پاکدامنی زنان را به چشم ببیند سکارون زبانزد اهالی پاریس بود، که آرزو میکردند دست کم نمونه

شدت یافتن بیماري فلج، انگشتان سکارون نیز خشک شدند، به طوري که از ورق زدن کتاب یا برداشتن قلم نیز 

هایش را یادداشت میکرد، و به کوچکترین خواستها و نیازهایش توجه  ، گفتهفرانسواز برایش کتاب میخواند. عاجز ماند

  :نوشته روي سنگ قبر خود را بدین مضمون سرود) 1660(سکارون پیش از مرگ . مخصوص مبذول میداشت

آن که اکنون درون این خاك خفته است بیشتر مایه اشک بود تا مورد رشک و هزار بار تلخی مرگ را چشید، پیش از 

  . آنکه دست از زندگی بر کشد

  . چون بر این گور میگذري، خاموش باش

  . مبادا که او را بیدار کنی، زیرا این نخستین شبی است که سکارون مظلوم به خواب رفته است



۴۶٨٧

، که هنوز زن جوان بیست و پنج سالهاي بود، بار دیگر ))بیوه سکارون. ((وي چیزي جز طلبکارانش به ارث نگذاشت

دست به دامن ملکه مادر زد تا مستمري ملغا شده شوهر متوفایش را تجدید . هیدست در گرداب زندگی افتادتنها و ت

. لیور در حق او مقرر داشت 2000اتریش مستمري ساالنهاي به مبلغ /آن د. کند

در  فرانسواز در صومعهاي اطاقی اجاره کرد، به خوراك و پوشاکی محقر دل خوش ساخت، و قبول خدمات خانگی

مادام دو مونتسپان، که کودکی در راه داشت، او را به  1667در سال . هاي شریف را شغل روزانه خود قرارداد خانواده

فرانسواز نپذیرفت، لیکن وقتی که پادشاه آن دعوت را تایید کرد، . نزد خود خواند تا پرستاري نوزاد را به او سپارد

  . ورش کودکان پادشاه یکی پس از دیگري به دست او سپرده شدرضایت داد و تا چند سال بعد پرستاري و پر

پادشاه، که در آغاز . فرانسواز به آن کودکان دلبستگی بسیار یافت، و ایشان نیز او را چون مادر خود دوست میداشتند

کودکان  هنگامی که یکی از. حجب و حیاي فرانسواز را مورد تمسخر قرار میداد، کمکم نسبت به او حس احترام یافت

با وجود پرستاري دایمی فرانسواز مرد، وي چنان افسرده و اندوهگین شد که پادشاه به حالش رقت آورد و بیاختیار 

در سال .)) چه لذت بزرگی است که آدمی مورد عشق این زن قرار گیرد. دوست داشتن را خوب بلد است: ((گفت

ن شرعی خود شناخت، و از آن پس دیگر لزومی نداشت که پادشاه کودکان مادام دو مونتسپان را چون فرزندا 1673

پادشاه . مادام دو سکارون خود را در خفا نگاه دارد، زیرا به عنوان ندیمه مادام دو مونتسپان رسما به دربار پذیرفته شد

دو سکارون مادام . لیور به او داد تا وضع مالی خود را به فراخور مقام تازهاش مرتب سازد 200000هدیهاي به مبلغ 

با آن وجه ملکی در منتنون، واقع در نزدیکی شارتر، خرید و، گرچه هیچ وقت در آنجا منزل نکرد، در عوض لقب 

  . مارکیز دو منتنون را از آن ملک به دست آورد

این ترقی سریع براي کسی که تا چندي پیش از همه چیز محروم بود چنان سرسامآور بود که موجب شد مادام دو 

وي وظیفه خود دانست که به سروقت مادام دو مونتسپان برود و او را نصیحت . براي مدتی خود را گم کند سکارون

مونتسپان از این دلسوزي و راهنمایی سخت رنجیده خاطر شد و به فکر . کند تا دست از زندگی پر گناه خود بردارد

به بعد لویی از کج خلقیهاي مونتسپان خسته شده  1675در واقع از سال . افتاد که منتنون میخواهد جاي او را بگیرد

شاید با توطئه خود لویی بود که اسقف بوسوئه جرئت . بود و شوق مصاحبت با مارکیز نو رسیده را در دل میپروراند

کرد به او اعالم دارد که با داشتن همخوابهاي غیر از همسر شرعیش، شرکت در آیینهاي مقدس عید قیام مسیح بر او 

با خروج از دربار، لویی . پس لویی چهاردهم اجازه مرخصی مادام دو مونتسپان را از دربار صادر کرد. خواهد بودحرام 

مارکیز دو منتنون ظاهرا بدون هیچگونه . نان و شراب مقدس را دریافت داشت و براي چندي در امساك به سر برد

یکی از پسران پادشاه از (د که دوك دو من نظر شخصی خط مشی پادشاه را صالح میدانست و به همین جهت بو

لویی به جنگ رفت و . را که بیمار بود، براي درمان با آبهاي گوگردي، با خود به بارژ در پیرنه برد) مادام دو مونتسپان

در چون با عطش فراوان بازگشت، بوسوئه را از خود راند و مونتسپان را به نزد خویش خواند تا دوباره آپارتمان خود را 

. در آنجا لویی به آغوش مشتاق وي شتافت، و مونتسپان بار دیگر حامله شد. ورساي اشغال کند

 ;منتنون با دوك دو من، که شفا یافته بود، از بارژ مراجعت کرد و مورد پذیرایی گرم پادشاه و معشوقهاش قرار گرفت

 1679در سال . ه بسته و گرم عیاشی استاما سخت نگران شد وقتی فهمید که پادشاه دل در گرو چند معشوقه تاز

این یکی از آن همه . لویی با انتصاب مونتسپان به مقام رئیس کل کاخ ملکه به روابط عشقی خود با وي خاتمه داد

مونتسپان کف بر دهان و اشک بر دیدگان آورد، اما سرانجام . بدرفتاریهایی بود که لویی نسبت به ماري ترز روا داشت

سال بعد منتنون به شغلی نظیر آن منصوب شد، یعنی اطاقداري همسر . هاي گران درمان یافت هبه داروي هدی

اکنون . خوانده میشد)) دوفن((که در فرانسه به لقب ) تنها فرزند شرعی لویی چهاردهم که زنده مانده بود(ولیعهد 

در این شک نیست که لویی میخواست . ردازددیگر پادشاه گاه و بیگاه به مالقات دوفن میرفت تا با منتنون به مغازله پ
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برعکس، منتنون عاجزانه از لویی درخواست میکرد که . مارکیز دو منتنون را معشوقه خود سازد، و او رضا نمیداد

سرانجام پادشاه تسلیم خواهش منتنون و . دست از هوسرانیهاي خود بردارد و با خضوع و توبه به نزد ملکه بازگردد

ماري ترز، که از . راه و رفتار شوهري کامل عیار را در پیش گرفت 1681از بیست معشوقه بازي، در  بوسوئه شد و پس

هایش کنار آمده و سازش کرده بود، توانست فقط دو سال از  مدتها پیش با بیوفاییهاي پادشاه و حتی با معشوقه

  . ار فانی را وداع گفتد 1683باقیمانده عمرش را در پرتو عنایت ملوکانه به سر برد، و در سال 

لویی اکنون دیگر یقین داشت که مارکیز دو منتنون به معشوقگی او رضا خواهد داد، اما باز خود را با مشکلی سیاسی 

لویی با آن زن ازدواج  -  1684محتمال سال  -در تاریخ نامعینی که بدقت معلوم نیست . یا ازدواج یا هیچ: مواجه دید

اما به موجب این ازدواج . ش از چهل و هفت سال نداشت و منتنون پنجاهساله بودکرد، در حالی که خودش بی

مشاوران . نامتجانس، مادام دومنتنون نه به مقام باالتر ارتقا مییافت و نه از هیچگونه حقوق ارثی برخوردار میشد

ا براي مارکیز دومنتنون پادشاه با زحمت بسیار توانستند وي را منصرف سازند از اینکه کلیه حقوق همسري شرعی ر

ایشان بخصوص خاطرنشان ساختند که اعضاي خاندان . قایل شود و او را به عنوان ملکه فرانسه تاجگذاري کند

بنابراین، . سلطنتی و درباریان به هیچ وجه رضایت نخواهند داد که در برابر معلمه سر خانهاي زانوي ادب خم کنند

. و حتی کسانی هستند که معتقدند چنین ازدواجی اصال صورت وقوع نیافت. دازدواج پادشاه بهطور رسمی اعالم نش

اما در حقیقت بهترین و . میخواند)) ازدواجی هراسانگیز((سیمون، که مصرانه طرفدار امتیاز طبقاتی بود، آن را  - سن 

که در دل او پایدار  یعنی تنها عشقی بود. شادیبخشترین رابطه زناشویی بود که در زندگی نصیب لویی چهاردهم شد

براي لویی تقریبا مدت نیم قرن طول کشید تا به این واقعیت پیبرد که مورد عشق همسري وفادار قرار گرفتن . ماند

. ارزش آن را دارد که مرد را پایبند رسم تکگانی کند

VIII - پادشاه به جنگ میرود  

امپراطوري . یرومندترین کشور اروپایی درآمده بودبر اثر موفقیتهاي سیاسی ریشلیو و مازارن، فرانسه به صورت ن

اسپانیا نیز رو به . مقدس روم، بهواسطه تجزیه و انحطاط کشور آلمان و خطر حمالت دایمی ترکها، ناتوان شده بود

ضعف گذارده بود، زیرا ذخیره طال و مردان خود را در مدت هشتاد سال جنگ و لشکرکشی بیهوده در ناحیه هلند 

خود . از جهاتی تابع فرانسه بود و خراجهاي نقدي به پادشاه آن میپرداخت 1660انگلستان از سال . بودتلف کرده 

به بعد، که زخمهاي شورش فروند التیام یافتند،  1667لیکن از سال . فرانسه هم چندي دچار تجزیه و ضعف شده بود

رجستهاي به ظهور رسیدند که ارتش فرانسه را در همان زمان مردان ب. فرانسه به صورت کشوري واحد و توانا درآمد

و بان، نابغه تدارك استحکامات، سنگربندي، فنون  ;لوووا، نابغه امور سازمانی و انضباطی: مانند ;از نو متشکل ساختند

در نظر پادشاه جوان و جاهطلب، وقت آن بود که فرانسه . کنده و تورن - و دو سپهساالر عالیمقام  ;جنگ، و محاصره

  . هاي آلپ و پیرنه، و ساحل دریا گسترش دهد خود را تا مرزهاي طبیعیش، یعنی رودخانه راین، کوه خاك

میبایست آنها را به انقیاد آورد و سپس همان . پس نخست به سوي راین روي آورد که هلندیها بر آن تسلط داشتند

انسه داشتند بار دیگر در ایشان بیدار ایمانی را که طی هزار سال گذشته نسبت به اهمیت دوستی با پادشاهان فر

هاي رودخانه عظیم راین در تسلط فرانسه قرار میگرفت، سراسر راینالند و در نتیجه نیمی از  همینکه دهانه. سازد

در سر راه قرار ) یعنی بلژیک کنونی(اما متصرفات اسپانیایی در هلند . تجارت آلمان به اختیار فرانسه در میآمد

، متصرفات اسپانیایی در هلند 1665فیلیپ چهارم، قبل از وفاتش به سال . ست ابتدا آنها را مسخر کردداشتند و میبای

لویی بهانه سیاسی الزم را در دست . را به کارلوس دوم، یعنی پسري که از ازدواج دوم نصیبش شده بود، واگذارده بود

متصرفات اسپانیایی باید به فرزندي که از نخستین داشت و ادعا کرد که، بر طبق رسم دیرین ایاالت انو و برابان، 

گرچه ماري ترز در . منتقل شود، نه به کارلوس دوم - یعنی به ماري ترز  - ازدواج پادشاه اسپانیا بهوجود آمده است 
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هنگام ازدواجش با لویی چهاردهم از حق توارث خود صرفنظر کرده بود، این قرار مشروط بر آن بود که جهیزیه نقدي 

تا آن زمان این شرط اجرا نشده بود،  ;کراون طال از جانب اسپانیا به فرانسه تادیه شده باشد 000،500به مبلغ  او

بگذارید در این مورد . را اعالم کرد)) جنگ انتقال((لویی چهاردهم . اسپانیا تعهد خود را نقض کرده بود... بنابراین 

  : کار سازدخاطرات خودش نیات پادشاه شطرنجباز را بر ما آش

در آن واحد دو بهانه مهم به دستم داد که جنگ را ) 1665(درگذشت پادشاه اسپانیا و جنگ انگلستان بر ضد هلند 

. یکی با اسپانیا براي احقاق حقوقی که به من تعلق گرفته بود، و دیگري با انگلستان به حمایت از هلند - آغاز کنم 

در نظر مجسم میساختم و آن را چون میدان وسیعی مییافتم که ممکن  من با شادمانی بسیار نقشه این دو جنگ را

بسیاري از سلحشوران، که کمر به خدمتم . بود براي کسب شهرت و مقام شخصی فرصتهاي مناسب نصیبم سازد

 بسته بودند، همواره به نوعی از من تقاضا داشتند که فرصتی به ایشان دهم تا دالوري و کاردانی خود را در میدان

به عالوه، اکنون که به هر تقدیر مجبور بودم لشکري بزرگ آماده دارم، خیلی بیشتر مقرون به . ... نبرد عرضه دارند

. ... سازم تا آنکه به خرج خودم در داخل کشور آذوقهشان را تامین کنم)) فروبومان((صرفهام بود که آنها را روانه 

ستم قواي لشکري و سازمان جاسوسیم را در آن سامان بهکار اندازم و همچنین به بهانه حمله بر ضد انگلیسیها میتوان

. نقشه پیشرفت در خاك هلند را با موفقیت تام به انجام رسانم

 ;ممکن بود که آن جنگ کشورش را وسیعتر و امنیت و عایدیش را بیشتر کند ;این بود نظر پادشاه درباره جنگ

هاي دالوري و جانفشانی مردانش فراهم  میدانی براي بروز انگیزه ;دهاي تازهاي به سوي شهرت و قدرت بگشای راه

و وضع کشور را بهطور کلی براي  ;ارتش پر خرجش را به کمک آذوقه و محصوالت کشوري بیگانه سیراب کند ;آورد

حمقانه است چه اندازه ا. اما در مورد تلفات، آدمی به هر حال باید بمیرد. اقدام به لشکرکشیهاي بعدي آمادهتر سازد

آیا مرگ ناگهانی در آن بیخبري حاصل از ! که آدمی پس از تحمل رنجی دراز، در بستر بیماري چشم از دنیا بر بندد

لشکریان فرانسه از  1667هیجان جنگ در میدان افتخار و در راه مام میهن گواراتر نیست در بیست و چهار ماه مه 

ون اینکه با هیچ گونه مقاومت جدي مواجه شوند، زیرا لشکر فرانسه مرز متصرفات اسپانیایی در هلند گذشتند، بد

بزودي پادشاه، که گویی با کوکبه . سپاهی نداشتند 8000نفر بود، و حال آنکه اسپانیاییها بیش از  55000مشتمل بر 

به دنبالش و بان آن و  ;پیروزي خود در حرکت بود، شهرهاي شارلروا، تورنه، کورتره، دوئه، و لیل را از زیر پا گذراند

لوووا در هر قدم با آذوقه و ساز و برگ خود آماده به خدمت بود و حتی . شهرهاي مسخر شده را مستحکم ساخت

شهرهاي آرتوا، انو، . براي غذا دادن به افسران، در اردوگاه یا درون خندقها، کارد و چنگال نقره را فراموش نمیکرد

لویی فورا . اسپانیا براي درخواست کمک دست به دامن لئوپولد اول زد. ا درآمدندوالون فالندر نیز به تصرف فرانسویه

لئوپولد پذیرفت و به اسپانیا کمکی . به لئوپولد پیغام فرستاد که حاضر است امپراطوري اسپانیا را با وي تقسیم کند

ناحیه اطراف  - کنته کرد  -  تسخیر سرزمین فالندر چنان سهل بود که لویی بیدرنگ اقدام به تصرف فرانش. نرساند

در . کنته در تابعیت اسپانیا، و چون خاري بر پهلوي فرانسه بود -فرانش . بزانسون، واقع در میان بورگونی و سویس

کنته آوردند و همه جا بسهولت  -، بیست هزار لشکریان فرانسه به سپهساالري کنده رو به فرانش 1668فوریه 

خود لویی فرماندهی . دي فرانسه از پیش قلب فرماندهان محلی را نرم کرده بودپیشروي کردند، زیرا هدایاي نق

کنته تسخیر  - در مدت سه هفته ایالت فرانش  ;محاصره شهر دول را بهعهده گرفت و پس از چهار روز آن را گشود

. لویی چهاردهم با پیروزي به پاریس بازگشت. شد

ایاالت متحده توانستند کشورهاي سوئد و انگلستان را با خود . بوداما لویی پایش را بیش از حد خود دراز کرده 

هر سه کشور متحد این ). 1668ژانویه (اي تشکیل دهند )) اتحاد سهگانه((همداستان کنند و علیه کشور فرانسه 

ابودي حقیقت را پذیرفته بودند که اگر فرانسه بر رودخانه راین دست یابد، آزادي سیاسی و تجاري آنان به خطر ن
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در پیمان پنهانی وي با امپراطور لئوپولد چنین قید شده بود که، . لویی متوجه شد که خیلی تند رانده است. میافتد

اینک با مزاج  ;کنته از آن فرانسه باشد -پس از مرگ کارلوس دوم پادشاه اسپانیا، سراسر هلند به اضافه ایالت فرانش 

شاید صالح در این بود که کشور  ;که عمرش یکی دو سال بیشتر نپایدعلیلی که کارلوس دوم داشت چنین مینمود 

اتحاد سه ((لویی شرایطی به کشورهاي . فرانسه اندکی صبر کند تا میوه رسیده خود با صلح و آرامش به دامنش افتد

 ;ئد پرداختندو همان وقت سیاستمداران زیر کش نیز به اعمال نفوذ در دو دولت انگلستان و سو ;پیشنهاد کرد)) گانه

کنته به  - فرانش . و جنگ انتقال را به پایان رساند) 1668دوم ماه مه (شاپل به امضا رسید  - در نتیجه پیمان اکسال 

لویی نیمی از . اسپانیا مسترد شد، لیکن شارلروا، دوئه، تورنه، اودنارد، لیل، آرمانتیر، و کورتره در تصرف فرانسه ماندند

  . خود نگاه داشتغنایم جنگ را نیز براي 

لویی لشکرکشی خود را به سوي راین از سرگرفت و این بار معلوم بود که هدفش هوالند است نه  1672در سال 

در اینجا فقط به  ;ما جریان این فاجعه را بعدا از لحاظ موقعیت هلندیها مورد بررسی قرار خواهیم داد. سرزمین فالندر

نسه، قبل از آنکه سدهاي کنار دریا شکسته شوند و طغیان آب پیشرویش را ذکر این مختصر میپردازیم که لشکر فرا

اما این بار نیز اروپا در برابر تهدیدي که بر . متوقف کند، خود را به نزدیکی شهرهاي مهم آمستردام و الهه رسانده بود

اتحاد ((با شرکت در  امپراطور لئوپولد اول، 1672در اکتبر سال . تعادل سیاست عمومیش وارد میآمد قیام کرد

دانمارك و ایاالت پاالتینا  1674سال بعد اسپانیا و لورن، و در . ، به ایاالت متحده و ایالت براندنبورگ پیوست))بزرگ

نیز در همان سال بود که پارلمنت انگلستان پادشاه فرانسه  ;لونبورگ نیز بدان ملحق شدند -و دوکنشین برونسویک 

  . یمان صلحی با کشور هلند منعقد کندپرست خود را واداشت تا پ

هاي کولبر از اینکه فرانسه به تنگدستی و  با وجود شکوه. لویی با این دشمنان غرور خویش دالورانه وارد کارزار شد

پریشانی کشیده میشود، لویی مالیاتهاي تازه وضع نمود، نیروي دریایی را تقویت کرد، و شماره لشکریانش را به یکصد 

و در فاصله شش  ;، یک سپاه خود را مامور محاصره مجدد بزانسون کرد1674در ژوئن سال . زار تن رساندو هشتاد ه

در خالل همان ایام، تورن در یکی از درخشانترین و بیرحمانهترین . کنته را بار دیگر مسخر ساخت- هفته فرانش

ي غلبه یافت و، براي آنکه راه هر نوع آذوقه را نبردهاي خود با بیست هزار سرباز بر هفتاد هزار نفر سپاهیان امپراطور

در کناره . بر دشمن ببندد، زراعت سراسر اراضی پاالتینا و لورن و قسمتی از آلزاس را نابود کرد و زمینها را بایر گذارد

، تورن، هنگامی که 1675در بیست و هفتم ژوثیه سال . رودخانه راین صحنه ویرانی جنگ سی ساله تجدید شد

لویی فرمان داد که جنازه او را با تشریفات .عملیات اکتشافی بود، در نزدیکی سولزباخ، در بادن، کشته شد مشغول

زیرا میدانست که زیان آن یک مرگ براي کشور  ;دنی به خاك سپارند - تجلیآلمیزي درخور مقام شاهی در سن 

پیروزیهاي خونین در هلند، جانشین تورن کنده بزرگ، پس از بهدست آوردن . فرانسه برابر با ده شکست جنگی بود

سپس آن شاهزاده، که فرسوده سالها دالوري و دلدادگی شده بود، . شد و لشکریان امپراطوري را از آلزاس بیرون راند

رفت و اداره امور حکومت و مطالعه در مباحث حکمت را  -ایالت شانتیی  - از کار کناره گرفت و به ملک موروثی خود 

لویی چهاردهم فرماندهی لشکر را راسا به دست گرفت و شهرهاي کامبره، واالنسین، سنتومر، . اختپیشه خود س

کشور فرانسه پادشاه خود را چون سرداري بزرگ مورد ستایش ). 1678 - 1677(گان، و ایپر را در هلند متصرف شد 

. قرار داد

شورشهایی به پا خاست، در جنوب فرانسه دهقانان دچار در بوردو و برتانی . اما فشار بر ملت فرانسه از حد گذشته بود

هاي گیاهی ساخته میشد چیزي براي سد جوع به  در دوفینه، اهالی جز نانی که از آرد بلوط و ریشه ;قحطی شدند

) 1678یازدهم اوت (هنگامی که هلندیها تقاضاي صلح کردند، لویی با آنها پیمانی به امضا رساند . دست نمیآوردند

ق آن اوال همه شهرهایی که در خاك فالندر و هلند به تصرف ارتش فرانسه درآمده بودند دوباره به ایاالت که طب
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هاي گمرکی، که ورود کاالهاي هلند را به خاك فرانسه دشوار کرده بود،  ثانیا نرخ تعرفه ;متحده مسترد میشدند

انب دیگر اسپانیا را، که در حال ضعف و تجزیه بود، لویی، به جبران قبول این پیمان اهانتآمیز، از ج. تقلیل مییافت

و بدین ترتیب مرز . کنته و دوازده شهر دیگر از متصرفات خود در هلند را به فرانسه واگذارد - واداشت تا فرانش 

از طرف دیگر، پیمان با امپراطور . شمال خاوري فرانسه در متصرفات اسپانیایی به مقدار قابل مالحظهاي پیشروي کرد

. لئوپولد دو شهر سوقالجیشی بر ایزاخ و فرایبورگ ایم برایسگاو، و نیز آلزاس و لورن، را براي فرانسه مسلم ساخت

براي ایاالت متحده پیروزي شایانی بودند، اما ) 1679(له  - آن  - ژرمن  - و سن ) 1679 -  1678(پیمانهاي نیمگن 

ته بود بر امپراطوري مقدس روم و اسپانیا غلبه کند و براي لویی هم شکستی به شمار نمیآمدند، زیرا وي توانس

  . همانطور که در نظر داشت از گوشه و کنار بر رودخانه راین دست یابد

با آنکه صلح برقرار شده بود، لویی ارتش بزرگ خود را بر جاي نگاه داشت، زیرا میدانست که وجود ارتشی در کشور 

شاه فرانسه به پشتگرمی این قدرت و با استفاده علنی از گرفتار بودن پاد. به منزله قدرتی است در میدان سیاست

دایر کرد تا الحاق )) انجمنهاي اتحاد ملی((کنته، و برایسگاو  -امپراطور به مبارزه با ترکان عثمانی، در آلزاس، فرانش 

ین تحریکات، لشکریان به دنبال ا. برخی نواحی سرحدي را، که در قدیم متعلق به آن ایاالت بود، خواستار شوند

به یمن دلجوییهاي سخاوتمندانهاي که از هیئت  - شهر بزرگ ستراسبورگ  ;فرانسه آن نواحی را اشغال کردند

در همان سال به ). 1681(سر تمکین فرود آورد و لویی چهاردهم را فرمانرواي خود خواند  -حاکمهاش به عمل آمد 

شد شهر و دژ کاساله را، که با موقعیت سوق الجیشی خود بر جاده دسایسی، نظیر آنچه گذشت، دوك میالن مجبور 

چون اسپانیا در واگذاري شهرهاي فالندر به فرانسه تامل کرد،  .کندمیان ساووا و میالن مسلط بود، به فرانسه واگذار 

و برابان فرستاد که با آتش سهمگین توپخانه خود هرگونه مقاومتی را درهم  لویی بار دیگر لشکري به ناحیه فالندر

در پیمان متارکه جنگ رگنسبورگ ). 1684ژوئن (شکست و دوکنشین لوکزامبورگ را نیز در سر راه به تصرف آورد 

شدند، زیرا در این فتوحات موقتا به توسط کشور اسپانیا و امپراطوري مقدس روم به رسمیت شناخته ) پانزدهم اوت(

لویی با امضاي پیمان اتحادي با برگزیننده ایالت . این موقع ترکان عثمانی شهر وین را در محاصره گرفته بودند

که  - کولونی تسلط سیاسی فرانسه را بر ناحیه راین مستقر ساخت و بدین ترتیب بخشی از آرزوي دیرین قوم گل را 

. به صورت عمل درآورد - سرزمین مسکونیشان عبارت بود از دست یافتن به مرزهاي طبیعی 

از زمان شارلمانی به بعد کشور فرانسه به آن وسعت و . در آسمان سیاست بود)) پادشاه خورشید مثال((این نقطه اوج 

. را جشن گرفت)) پادشاه خورشید مثال((سرزمین فرانسه با تشریفاتی مجلل و پرخرج پیروزیهاي . قدرت نرسیده بود

لوبرن هیکل او را چون خدایی بر طاقهاي کاخ ورساي ). 1680(لقب داد )) لویی بزرگ((رسما او را )) اریسشوراي پ((

توده . یکی از حکماي االهیات چنین استدالل کرد که پیروزیهاي لویی دلیلی بودند بر اثبات وجود خدا. نقش کرد

آرمانی ستود و از شکست ناپذیري آشکار او بر مردم در آن بحبوحه فقر و پریشانی فرمانرواي خود را چون موجودي 

حتی بیگانگان زبان به مدح و ثناي او گشودند و از جمله لشکرکشیهاي او را مبتنی بر دالیل منطقی علم . خود بالید

هاي  آن شاهزاده واالتباري که مایه سرفرازي عصر ماست و دوره((الیبنیتز حکیم او را به عنوان . جغرافیا دانستند

هاي آلپ و پیرنه و خاور  در شمال کوه. بر عالمیان معرفی کرد)) بیهوده انتظار ظهورش را خواهند کشید بعدي

رودخانه ویستول عموم مردم با دانش و فرهنگ اروپا سخن گفتن به زبان لویی چهاردهم و تقلید از دربار و هنرها و 

  . مقام گرفته بودخورشید بر باالي آسمان . آداب و رسوم او را شعار خود ساختند
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فصل دوم

  ایمان در بوته آزمایش

1643 - 1715  

I  - پادشاه و کلیسا  

مورخ نیز چون روزنامه نگار طبعا متمایل است که زمینه عادي منظره هر عصري را فداي نمایش هیجانانگیز پیش 

و از راه شخصیت بخشیدن به  صحنه آن سازد، زیرا میداند که خوانندگانش از آشنایی به امور استثنایی لذت میبرند

رویدادها و حوادث تاریخی مطالب را در ذهن خود ضبط میکنند در پشت کوکبه فرمانروایان، وزیران، درباریان، 

دلبران، و دالوران فرانسه مردان و زنانی نیز وجود داشتند که در طلب قوت روز و جفت شب با یکدیگر در رقابت و 

باد سرزنش میگرفتند و مورد نوازش قرار میدادند، مرتکب گناه میشدند و براي  کشمکش بودند، کودکانشان را به

  . اقرار معاصی نزد کشیش میرفتند، به بازي مینشستند و به منازعه برمیخاستند

 دردمندانه خود را به سوي کار میکشیدند، دزدانه به آغوش روسپیان میخزیدند، و خاضعانه رو به نیایش پروردگار می

به نسبتی که انگیزه  ;آرزوي کسب رستگاري جاودانی موقتا کوشش در راه حفظ بقاي روزانه را متوقف میکرد .نهادند

و شبستان خنک کلیساها پناهگاهی میشد براي  ;کامجویی کاهش مییافت، شوق ملکوت در دلها قوت میگرفت

و آیین قداس نمایش تسلی بخش هاي شگفتانگیز شعر ناب مردم بود  اسطوره. آسودن از التهاب تالشگاه زندگی

و گرچه ممکن بود خود کشیش فطرتا دنیاداري آزمند باشد، مسلما پیامی که بر زبان داشت قلب  ;رستگاري ایشان

کلیسا، در مقام رکن استوار اجتماع و اقتدار، هنوز با دولت سر رقابت داشت، . بینوایان پریشان احوال را شفا میبخشید

  . د موعود بود که مردم فشار قانون و کار و جنگ را شکیبانه تحمل میکردندزیرا بیشک بر پایه امی

روحانیون عالیرتبه کلیساي کاتولیک به اهمیت خود در معجزه برقراري نظم اجتماعی آگاه بودند و در برخورداري از 

ها،  ظم با کندهاسقفان و اسقفان اع. عواید ملی و شکوه درباري از اشراف و حتی شخص پادشاه عقب نمیماندند

و هزاران روحانی، که به مقام نیمه معنون و نیمه  ;برقرار میکردندها روابط دوستی و مراوده  ها، و سوینیه مونپانسیه

با این حال، رویهمرفته اخالق و طرز فکر . مزدوج رسیده بودند، با زنان و افکار عمومی به مغازله میپرداختند

برخالف . از چند قرن گذشته بهتر شده بود - انگیزه رقابت با کشیشان هوگنو  شاید بر اثر - روحانیون کاتولیکی 

کانون ((ها  تصورات جنونزدهاي که بر اثر نفرت دینی از مغزهاي خیالپرور و افسانهساز تراوش میکردند، راهبه خانه

از جمله  ;رواح ریاضتکشبسیاري از آنها مراکزي بودند براي اجتماع دینداران صدیق و نیز گاهی ا. نبودند)) فساد

برخی دیگرشان به منزله پناهگاهی بودند براي . صومعه فرقه کرملیان که لویز دو ال والیر در آن گوشه عزلت گزید

زنان جوان نجیبی که از ارث پدري و مهر شوهري محروم مانده، یا مرتکب جرمی شده، یا نسبت به طبقه حاکمه 

ها پذیرایی راهبگان از دیدارکنندگان، یا رقصیدن ایشان با یکدیگر، یا  به خانهدر این گونه راه. گستاخی کرده بودند

و حتی ایشان اجازه داشتند که مالل زندگی یکنواخت خود را با بازي  ;خواندن آثار غیردینی گناه شمرده نمیشد

روایال را به صورت  - ور با اصالح و تکمیل چنین صومعهاي بود که ژاکلین آرنو پ. بیلیارد و ورق اندکی تخفیف دهند

. هاي فرانسه درآورد یکی از مشهورترین راهبه خانه

هاي رهبانی نمیتوان با چنین زبان عیب پوشی به گفتگو پرداخت، زیرا بسیاري از آنان مقررات خود را  درباره فرقه

. اجتآمیز میگذراندندسست و آسان ساخته بودند و روزگار را به کاهلی دایمی و دعاخوانی پر تشریفات و تکدي سم

آرمان ژان دو رانسه صومعه نوتردام دو التراپ را در نورماندي اصالح کرد و فرقه ریاضتکش تراپیان را بنیان گذارد، 

یسوعیان با فعالیت بیشتري قدم در صحنه زندگی و تاریخ فرانسه . که هنوز هم به زندگی آرام خویش ادامه میدهند
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هفدهم، در پشت پرده ابهام، طرفدار شاهکشی بودند، و در پایان آن قرن به مقام اقرار ایشان در آغاز قرن . گذاردند

هنگامی که . یسوعیان در روانشناسی اجتماعی خبرگان بیمانندي بودند. نیوشان و مشاوران پادشاه انتخاب شدند

قلب مقدس ((ه پرستندگان که جامع) 1675(راهبه مارگریت ماري آالکوك، به دنبال یک رویاي روحانی، الهام گرفت 

در . را بنیاد نهد، یسوعیان آن نهضت را به عنوان وسیلهاي براي برانگیختن ایمان عمومی تقویت کردند)) عیسی

همان زمان ایشان گرایش به سوي دین را براي گناهکاران آسانتر ساختند، زیرا از طرفی گناه را امري طبیعی معرفی 

را توسعه دادند و آن را چون درمانی براي تخفیف مشکالت )) فسیر دین برپایه اخالقت((کردند، و از جانب دیگر علم 

پس بزودي کشیشان . و تسکین اختالفات عصبی حاصل از حس ندامت دینی به کار بردند)) ده فرمان((رعایت 

امر و اقتدار صاحب )) هادیان وجدان((یسوعی در مقام اقرار نیوش مورد استقبال عموم واقع گشتند و به عنوان 

شدند، بخصوص براي هدایت زنان که جامعه فرانسه را در قبضه اختیار داشتن و حتی گاهی سیاست ملی را به زیر 

  . نفوذ خود میگرفتند

هاي والیتی، اثر  در قرن هفدهم هنوز آن معنی خفتآمیزي را که از کتاب نامه)) تفسیر دین بر پایه اخالق((اصطالح 

هر کشیشی، در مقام اقرار نیوش یا هادي معنوي، مجاز بود تشخیص . میشود به خود نگرفته بودبلز پاسکال، مستفاد 

همچنانکه میبایست آمادگی  ;دهد که چه چیز را باید گناه کبیره یا گناه صغیره دانست یا اصال گناه به شمار نیاورد

داوري و راهنمایی خویش و حد کیفر توبه  آن را داشته باشد که دانش خود را در تفسیر مسائل دینی بهکار اندازد و

ربیهاي یهودي درباره فن تعبیر و تمیز موارد اخالقی در فصول . را با شرایط و احوال شخص توبه کار تطبیق دهد

رویه دستگاه قضایی و علم روانپزشکی امروزي نیز در همان مسیر قدم  ;شرعی کتاب تلمود بتفصیل بحث کردهاند

تفسیر دین بر پایه ((هاي مفصل در باب  ، االهیون کاتولیک رساله))انجمن عیسی((از تاسیس خیلی بیش . برمیدارد

در چه مواردي . نگاشته بودند تا طبقه کشیشان را در اصول اخالق و نحوه مراسم اقرار معاصی رهبري کنند)) اخالق

الك تشخیص قرارداد به عبارت میتوان نص صریح قانون اخالقی را ندیده گرفت و مراد اصلی یا روح کالم را م

روشنتر، چه وقت است که شخص مجاز است که بدزدد، بکشد، به تدبیري خلف وعده کند، سوگند خود رابشکند، یا 

حتی منکر ایمان خویش شود برخی از این مفسران خواستار آن بودند که قوانین بدقت تفسیر شوند، و عقیده داشتند 

اما . راه بمراتب بیشتر از سهالنگاري به خیر و صالح عمومی تمام خواهد شدکه در غایت امر سختگیري در این 

گروهی دیگر، بخصوص یسوعیانی چون مولینا، اسکوبار، تولدو، و بوزیناوم، هواخواه مجموعه قوانینی بودند که جانب 

مسائلی چون خاصیت این دسته اصرار میورزیدند که در هنگام داوري اخالقی باید . ارفاق و عطوفت را نگاه دارد

سرشت بشري، نفوذ عوامل محیط و بیخبري از قانون، اشکال فوقالعاده در تبعیت صرف از نص صریح و حالت نیمه 

براي بکار . جنونزدگی حاصل از هیجانات آنی، و باالخره هرگونه شرایطی را که مانع آزادي اراده میشوند در نظر گرفت

خالقی، یسوعیان عقیده به فتواي ثقات یا اولیاي کلیسا را ترویج میکردند، بستن این روش موافقتآمیز در مسائل ا

بدین معنی که هرگاه یکی از روحانیون صاحب فتوا در اصول اخالقی دین نظري را تایید میکرد، کشیشان اقرار نیوش 

به عالوه، . لف باشندحتی اگر اکثریت اهل فن با آن مخا ;مجاز بودند، به قوه تمیز خود، طبق آن فتوا داوري کنند

مجاز )) تقیه((برخی از این مفسران یسوعی عقیده داشتند که گاهی از اوقات دروغ گفتن یا کتمان حقیقت از راه 

مثال هنگامی که یک نفر اسیر مسیحی را مجبور سازند که میان اسالم و مرگ یکی را انتخاب کند، که البته  ;است

در این زمینه، اسکوبار میگفت که . تظاهر به پذیرفتن دین اسالم کند رواست آن شخص بدون ارتکاب هیچ گناهی

بلکه وابسته به نیت  - که ذاتا بیرون از مقوله اخالق است  -خاصیت اخالقی هر عمل وابسته به خود آن عمل نیست 

از مسیر اخالقی  به عبارت دیگر، گناه وجود ندارد، مگر آنکه کسی با علم و اراده خویش ;اخالقی اجرا کننده آن است

در دست یسوعیان بیشتر به مثابه روشی بود منطقی و )) تفسیر دین بر پایه اخالق((باید گفت علم . انحراف جوید
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انسانی براي انطباق دادن مقررات زهد و ریاضتکشی قرون وسطایی با جامعهاي که اینک به شرعی بودن لذات 

را )) تفسیر دین بر پایه اخالق((حد کمتري در ایتالیا، یسوعیان علم  اما، بخصوص در فرانسه و تا. نفسانی پیبرده بود

چنان با اغماض نسبت به ضعف بشري آمیختند که افرادي پایبند اصول، چون پاسکال در پاریس و سارپی در ونیز و 

یحیت در نسبت به آنچه در نظرشان نوعی تمکین مس ;بسیاري از االهیون مسیحی، از جمله گروهی از خود یسوعیان

جماعت هوگنو در فرانسه، که مجموعه قوانین سخت و صریح . برابر گناه بهشمار میآمد، زبان به اعتراض گشودند

در . کالون را نصبالعین خود قرار داده بودند، از سازش افراطی یسوعیان با دنیاي مادي و جسمانی ابراز انزجار کردند

روایال را - صومعه پور ;ک بهوجود آمد که آیین یانسن نام گرفتنتیجه، نهضت نیرومندي درون خود مذهب کاتولی

به پیروي از اصول سخت اخالقی، که مبتنی بر تعالیم کالون بود، علم مخالفت بر ضد  ;مرکز فعالیت خود قرار داد

یک قرن  و چنان مبارزهاي در عالم دین برپا کرد که کشور فرانسه و ادبیات فرانسه را براي مدت ;یسوعیان برافراشت

این مبارزه دامنگیر لویی چهاردهم نیز شد، که اقرارنیوشان خود را از روحانیان یسوعی انتخاب . دچار آشوب ساخت

که به توصیف ولتر  - پر الشز  1674در سال . کرده بود و در اعمال دینیش از اصول سخت پیرایشگري پیروي نمیکرد

وي مدت سی و دو . مامور اداره امور وجدانی پادشاه شد - )) کردآدمی معتدل بود و در هر کاري براحتی سازش می((

لویی درباره وي . سال در شغل خود باقی ماند، در حالی که همه چیز را میبخشود و مورد محبت قرار میگرفت

و اما پرالشز، با مالیمت .)) به اندازهاي آدم خوبی است که من گاهی او را به خاطر خوبیش سرزنش میکنم: ((میگفت

بردباري خود، در پادشاه نفوذ بسیار یافت، به طوریکه سرانجام توانست وي را به زندگی با همسر شرعی و 

. فرمانبرداري از پاپ وادارد

البته او رسما آداب دینی را انجام میداد و تقریبا همه روزه در . باید گفت که لویی اصوال پیرو خوبی براي پاپ نبود

  :لویی در خاطرات خود به فرزندانش چنین اندرز میدهد. مراسم قداس شرکت میجست

... از یک جهت به خاطر سپاسگزاري از دولت و نعمتی که نصیبم شده است، و از جهت دیگر براي جلب محبت ملتم 

و فرزند، من این حقیقت را به ت. ... همان طور که مادرم مرا از کودکی پرورانده بود، به اجراي اعمال دینی ادامه دادم

بگویم که اگر در ستایش آن خداوندي که ما را به نیابت خود برگماشته است کوتاهی کنیم، نه فقط آیین 

  . ایم سپاسگزاري و دادگستري را زیر پا گذاردهایم، بلکه جانب حزم و خرد را نیز از دست داده

  .د ما روا داردفرمانبرداري ما از خداوند قانون و سرمشقی است براي آنچه ملتمان باید در حق خو

این . ا به ارث برده بوددر واقع لویی چهاردهم سنت قوم گل ر. اما این اندرز شامل فرمانبرداري از مقام پاپ نمیشد

که به پادشاهان  -) 1516(و پیمان فرانسواي اول با پاپ ) 1438(سنت مبتنی بود بر پراگماتیک سانکسیون بورژ 

وحانی فرانسه را به اختیار خود انتخاب کنند، حقوق ساالنه آنان را مقرر فرانسه حق میداد که اسقفان و روساي ر

دارند، و در فاصله میان مرگ هر اسقف و تعیین جانشینش امور اداري و مالی آن اسقف نشین را در نظارت خود 

که (ي او از پاپ لویی خود را جانشین یا نماینده خدا در کشور فرانسه میدانست و عقیده داشت که فرمانبردار. گیرند

روحانیان . میبایست محدود باشد به مسائل دینی و اخالقی) همچنین مقام نیابت االهی را بر روي زمین داشت

. فرانسه نیز میبایست در کلیه امور مربوط به دولت فرانسه از پادشاه خود دستور بگیرند

دعاوي را مطرود میشمردند و پیرو حکومت  این - معروف به هواخواهان برتري پاپ  - گروهی از روحانیان فرانسه 

که گالیکانها  -اما اکثریت دیگري  ;مطلق پاپها بر پادشاهان و بر شوراهاي کلیسایی و انتصابات روساي روحانی بودند

از استقالل کامل پادشاه در امور دنیوي و غیرروحانی پشتیبانی میکردند و منکر قاطعیت راي پاپ  - نام داشتند 

همچنین شانه خالی کردن از زیر سلطه رم را به سود  ;آنکه شوراي عمومی کلیسا آن را تایید کند بودند، مگر

پرنس دو کنده عقیده خود را چنین اعالم داشت که اگر پادشاه مایه به پذیرفتن مذهب . روحانیان فرانسه میدانستند
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 - ، سوربون 1663در سال . نسه خواهد بودپروتستان باشد، نخستین گروهی که از او پیروي کند طبقه روحانیان فرا

رسالهاي به نام اصول ششگانه منتشر ساخت و در آن با صراحت اصول عقاید  -دانشکده االهیات در دانشگاه پاریس 

پارلمانهاي فرانسه نیز روشی مانند آن در پیش گرفتند و لویی چهاردهم را در این دعوي که . گالیکانی را تایید کرد

در سال . د مقرر کند کدام یک از فرمانهاي پاپ باید در کشور فرانسه تنفیذ یابد پشتیبانی کردندحق داشته باش

پاپ اینوکنتیوس یازدهم اعتراض خود را نسبت به نهضت گالیکانیسم اعالم داشت و اسقف اعظم شهر تولوز را،  1678

پادشاه هیئتی از نمایندگان . ته بود، تکفیر کردبه گناه آنکه یکی از اسقفان مخالف با نهضت فوق را از کار برکنار ساخ

 1682در ماه مارس . به داوري احضار کرد - که تقریبا همگی به توسط خودش دستچین شده بودند  - روحانی را 

هیئت مزبور اصول ششگانه سوربون را تایید کرد و از آن میان چهار اصل را به عنوان راي قاطع جلسه اعالم داشت، و 

  . چهارگانه معروف است که از آن پس کلیساي فرانسه را تقریبا از مرکز رم مجزا ساختهمین اصول 

پاپ فقط در مسائل روحانی صاحب امر و اختیار است و حق ندارد امیران را از مقامشان عزل کند یا اتباع ایشان را ) 1

  . از فرمانبرداري ایشان معاف سازد

  . پ هستندشوراهاي جامع مراجعی برتر از مقام پا) 2

  . آزادیهاي سنتی کلیساي فرانسه نقض نشدنی هستند) 3

  . عصمت پاپ هنگامی مرعی است که راي او با شوراي اسقفان موافق باشد) 4

و از سپردن  ;اینوکنتیوس رسما اعالم کرد که تصمیمات اتخاذ شده در هیئت روحانیان فرانسه باطل و بیمعنی است

از آنجا که لویی فقط . قفانی که طرفداران آن اصول چهارگانه بودند خودداري کردمقامات رسمی کلیسایی به همه اس

تعداد سی و پنج اسقف نشین در  1688چنین داوطلبانی را میتوانست به مقامات مهم روحانی بگمارد، در سال 

 - لیسایی فرانسه وجود داشتند که بدون اسقف رسمی یعنی انتصاب شده به توسط شخص پاپ و بر طبق مقررات ک

اما در آن زمان سن زیاد و نفوذ مادام دو منتنون پادشاه را نرم و مالیم کرده بود، و از جانب دیگر مرگ . مانده بودند

لویی به اسقفان انتصابیش اجازه داد که حقانیت اصول  1693در سال . نیز پاپ سرسخت را از میان ربوده بود

وازدهم نیز حق پادشاه فرانسه را در مورد انتصاب روحانیان هر اسقف پاپ اینوکنتیوس د. چهارگانه را انکار کنند

  . دست آورد را به)) مسیحیترین پادشاه((نشین به رسمیت شناخت، و بدین ترتیب لویی چهاردهم بار دیگر عنوان 

II -  1626 - 1204روایال  -پور  

وران فرمانروایی لویی چهاردهم را به آتش و نبرد دیرین میان کلیسا و دولت ناچیزترین سه فاجعه مذهبیی است که د

مذهب رسمی دولت و  -فاجعهاي که بمراتب اثر عمیقتري داشت مبارزه میان مذهب کاتولیک . خون کشیدند

و  ;روایال، بود - با فرقه نیمه پروتستان و نیمه کاتولیک، پیروان آیین یانسن و صومعهشان یعنی پور  -مسیحیت 

اینک . تر و خونینتر از دو فاجعه دیگر بهشمار میآید، انهدام فرقه هوگنو در فرانسه بودفاجعه دیگر، که ریشهدار

روایال راهبه  - روایال چه بود و چرا در تاریخ فرانسه آنهمه مورد بحث و توجه قرار گرفته است پور -ببینیم پور

کیلومتري ورساي، در  10س و کیلومتري پاری 25خانهاي بود متعلق به راهبگان فرقه سیسترسیان که در فاصله 

درهاي مخوف، یعنی درست جایی : ((و مادام دو سوینیه دربارهاش نوشته است ;زمینی پست و باتالقی، بنا شده بود

تاسیس یافته بود، با کوششهاي بسیار  1204روایال، که در سال  -پور .)) که در آن میتوان به رستگاري رسید

در واقع شیرازه . غییر حاصل از جنگهاي صد ساله و جنگهاي مذهبی دوام بیاوردتوانست در زیر صد گونه حادثه و ت

مقررات سخت و سازمان عضویت آن از هم گسیخته شد و اگر راهبهاي چون ژاکلین آرنو سرپرستی آن صومعه را بر 

  . عهده نمیگرفت و قلمی چون قلم بلز پاسکال سر به خدمت آن نمینهاد، بزودي بساط آن برچیده میشد
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، پس از سوقصد باربر براي 1593در سال . آنتوان آرنو اول در تاریخ به سخنوري و روانی طبع معروف شده است

کشتن هانري چهارم، آرنو پارلمان پاریس را مورد خطاب قرار داد و با لحنی تحقیرآمیز اخراج یسوعیان را از فرانسه 

دند و همواره با دیدگانی عیبجو و نیتی شوم به اقدامات از آن پس یسوعیان نیز هرگز او را نبخشو. خواستار شد

فرزندان او، دست کم چهار تن در پیدایش تاریخچه  -یا بیشتر  - از بیست نفر . روایال نگریستند -خانواده آرنو در پور 

عد و سال ب) 1598(روایال شد  - ژاکلین آرنو در هفتسالگی دستیار رئیسه پور . آن صومعه تاثیر بسزا داشتند

این انتصابات به فرمان هانري چهارم . سیر تعیین شد -خواهرش ژان، که شش سال داشت، به سمت رئیسه سن 

ظاهرا آنتوان . اي که در ارائه مدارك سنی آنها به کار رفت با توقیعات پاپی نیز تایید شد انجام گرفت، ولی با خدعه

. را براي دخترانش تحصیل کردآرنو، به جاي تهیه شوهر و تدارك جهیزیه، این فرمانها 

، مشاهده کرد که )1602(روایال منصوب شد  - رسما به مقام رئیسه صومعه پور )) مادر آنژلیک((چون ژاکلین با لقب 

چنانکه هر یک داراي اموال و  ;سیزده نفر راهبگان آن تحت نظامات و مقرراتی بسیار سست و مالیم به سر میبرند

همچنین وي متوجه شد که . خود را آرایش میدادند، و به رسم روز جامه بر تن میکردند متعلقاتی بودند، مو و روي

. اند و نیز در مدت سی سال فقط هفت موعظه دینی شنیدهاند راهبگان بندرت در آیینهاي مقدس شرکت جسته

در پیش پایش راهبه جوان چون اندکی بیشتر به وضع زندگی در صومعه آشنایی یافت، از راهی که پدر و مادرش 

روایال را ترك کنم و بدون خبر دادن  - تصمیم گرفتم پور ): ((1607(گذارده بودند منصرف شد و به فکر فرار افتاد 

اما همان .)) به پدر و مادرم به زندگی دنیوي باز گردم و خودم را از زیر فشار تحملناپذیر این یوغ برهانم و ازدواج کنم

مادر وي، . چنان که ناگزیر او را به خانه باز گردانیدند و به پرستاري مادرش سپردندزمان ژاکلین بسختی بیمار شد، 

در مدت بیماري فرزندش، چنان به مالطفت از او مراقبت کرد که ژاکلین، پس از بهبودي، به خاطر عشق مادرش با 

با این حال، ژاکلین . داردروایال بازگشت تا وفاي به عهد کند و سوگند رسمی خود را نگاه  - عزمی راسخ به پور 

سفارش داد که شکمبندي از استخوان نهنگ برایش بفرستند تا او با آن بتواند اندامش را در قالب مطلوب روز نگاه 

، در حالی که 1608وي باطنا از زندگی رهبانی بیزار بود، تا آنکه به مناسبت برپا شدن مراسم عید پاك سال . دارد

خود رسیده بود، موعظه رهبانی از فرقه کاپوسن را درباره مصایب حضرت مسیح  گل جوانیش به کمال شکفتگی

هنگام استماع این موعظه، خداوند چنان اثري در روح من گذارد که : ((در نامه بعدي ژاکلین چنین میخوانیم. شنید

واره به همان صورت و به یقین دانستم که اگر فیض االهی هم... ناگهان از راهبه بودن خود احساس خوشبختی کردم

نخستین اثر فیض ((به بیان خود او، این .)) شامل حالم میشد، از انجام دادن هیچ خدمتی در راه او عاجز نمیماندم

  . بود)) پروردگاري

وجودش را غرق در شرمساري ساخت،  - )) دومین اثر فیض پروردگاري(( -در اول نوامبر همان سال موعظه دیگري 

د او و راهبگانش در پیروي از سوگندشان به رعایت مقررات فقر و گوشهگیري آنهمه سست و زیرا متوجه شد که خو

ژاکلین، که از طرفی دلبستگی عمیقی نسبت به راهبگان خود داشت و از جانب دیگر آرزو میکرد که . سهلگیر بودهاند

شد و به تحمل ریاضتهایی مقررات سخت فرقه سیسترسیان را به مورد اجرا و تمرین گذارد، دچار اندوه شدید 

اما از آنجایی که مورد دلبستگی واقعی راهبگانش . پرداخت که از طاقتش بیرون بودند، و در نتیجه به تب مبتال گشت

قرار گرفته بود، وقتی که در برابر پرسشهاي ایشان توضیح داد که علت اصلی اندوه درون و بیماري تنش این است که 

پیروي از مقررات و نظامات کامل فرقه سیسترسیان بازگردند، ایشان رضا دادند و از کلیه آرزو میکند همگی آنان به 

. متعلقات خود چشم پوشیدند و سوگند موکد یاد کردند که تا پایان عمر در فقر به سر برند

از خروج از راهبگان را )) مادر آنژلیک. ((اجراي مرحله بعدي، یعنی گوشهگیري از دنیا، دشوارتر و دردناکتر بود

ممنوع داشت، مگر آنکه  - حتی اگر نزدیکترین خویشاوندانشان باشند  - محوطه صومعه و مالقات با بازدیدکنندگان 
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شکایت راهبگان از این تکلیف شاق بلند . قبال اجازه بگیرند و فقط در تاالر مهمانان از ایشان پذیرایی به عمل آورند

تشویقآمیزي به ایشان داده باشد، تصمیم گرفت که از والدین خویش در براي آنکه سرمشق )) مادر آنژلیک. ((شد

وعده بعدي پذیرایی نکند، بلکه فقط از پشت پنجره میلهدار واقع در میان تاالر مهمانان و اطاقهاي صومعه با ایشان 

که بدیشان خیرمقدم مواجه شدند )) باجه((وقتی که پدر و مادر ژاکلین با قیافه دخترشان از پشت . به گفتگو پردازد

 -هاي مربوط به پور  در نوشته) 1609سپتامبر  25)) (روز باجه((خاطر شدند، لیکن در عوض  میگفت، سخت آزرده

  . روایال منعکس شد و شهرت یافت

) که اکنون هجدهساله شده بود)) (مادر آنژلیک((پس از اندك زمانی خشم خانواده محروم فرونشست و عمق ایمان 

در سال . روایال شدند - وب افراد آن صومعه اثر کرد که دختران آرنو یکی پس از دیگري وارد صومعه پور چنان در قل

به آن دو  - کاترین، ماري، و مادلن  - آن اوژنی سوگند رهبانیت یاد کرد، و بزودي سه خواهر دیگرشان  1618

زانو زد و درخواست کرد که او را چون )) لیکمادر آنژ((مادرشان، که بیوه شده بود، جلو پاي  1629در سال . پیوستند

خدا را شکر میکرد که توانسته است شش دختر خود را به ) 1641(و هنگام مرگش  ;نوچه راهبهاي به صومعه بپذیرد

پسر وي، به نام روبر، و . روایال درآمدند - هاي او نیز به سلک راهبگان پور  بعدا پنج دختر از نواده. خدمت دین بگمارد

پیوستند، و الیقترین پسرش به نام آنتوان آرنو )) گوشه نشینان((هایش در آن حوزه دینی به گروه  سر از نوادهسه پ

ما از چنین . روایال منصوب شد -دوم، که استاد سوربون بود، به عنوان فیلسوف و مسئول به مقام عالم االهیات پور 

ه در برابر عمق ایمان و پارسایی و وظیفهشناسی آن خانواده باروري دچار شگفتی میشویم و خود را ناگزیر مییابیم ک

   .فروآوریمسر تکریم 

اکنون راهبگان، که . گله گمراه خود را قدم به قدم به انضباط سخت فرقه سیسترسیان بازگرداند)) مادر آنژلیک((

یده بود، مراسم روزهگیري را طبق آیین سخت کلیسایی مرعی میداشتند، مدتهاي تعدادشان به سی و شش تن رس

دراز در سکوت میگذراندند، براي اجراي دعاي سحري در ساعت دو بامداد از جا برمیخاستند، و بخشی از دارایی 

وایال ر -از مرکز پور . مشترك خود را مرتبا صرف صدقه و احسان و دستگیري از مستمندان محلی میکردند

هاي سراسر  راهبگانی که در آنجا تربیت یافته بودند به صومعه ;اصالحات روش دینداري به نقاط دیگر سرایت کرد

در موبویسون صومعهاي وجود . کشور اعزام شدند تا عموم راهبگان را به رعایت مقررات و نظامات فرقه خود وادارند

در واقع هانري چهارم صومعه مزبور را  ;ینی را نمیکردداشت که به هیچ وجه رعایت انضباط و محدودیتهاي د

در نتیجه وي دختران . استره، را به سرپرستی آن بگمارد/وسیلهاي قرار داده بود که بتواند معشوقه خود، گابریل د

 نامشروعش را به گرد خویش جمع آورده و راهبگان را آزاد گذارده بود که از صومعه خارج شوند و در دیر مجاور با

دستور داده شد که سرپرستی صومعه )) مادر آنژلیک((به  1618در سال . رهبانان مرد مالقات کنند و برقصند

روایال بازگشت،  -وي مدت پنج سال در آنجا به خدمت پرداخت، و هنگامی که به پور . موبویسون را بر عهده گیرد

)) مادر اصالحات((سلک راهبگان صومعهاي که سی و دو نفر از راهبگان موبویسون سر به دنبالش گذاردند و در 

. شناخته شده بود درآمدند

آنژلیک و راهبگانش به دستور طبیبان، که آب و هواي . روایال شیوع یافت - بیماري ماالریا در پور  1627در سال 

در همانجا  مربوط آن محل را براي سالمت راهبگان خطرناك میدانستند، به خانهاي در پاریس نقل مکان کردند، و

بود که ایشان، زیر نفوذ تحریکآمیز پیروان آیین یانسن، مبارزه تاریخی خود را بر ضد یسوعیان و شخص پادشاه آغاز 

اشغال )) گوشهنشینان((شان بزودي به توسط - د -روایال  -ساختمانهاي متروك مانده و ویران شده پور . کردند

. به سوگند رهبانیت زندگی زهد و گوشه نشینی را پیشه خود میساختندو اینها مردانی بودند که بدون تعهد  ;شدهاند

آندیی، برادرزادگانش آنتوان لومتر و سیمون لومتر دو /چند تن از مردان خانواده آرنو، آنتوان دوم، برادرش روبر آرنو د
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ل و آنتوان سنگلن، و حتی سریکور، و نوادهاش ایزاك لویی دو ساسی، همراه با تعدادي از روحانیان، از جمله پیر نیکو

ایشان با همکاري یکدیگر . روایال پیوستند - اشرافی چون دوك دو لوین و بارون دو پونشاتو نیز به ساکنان پور 

سپس در آن . باتالقها را خشکاندند، نهرها کندند، ساختمانها را تعمیر کردند، و باغهاي گل را از نو به بار نشاندند

گوشه . ((انفرادي ریاضتکشی، روزهگیري، ذکر، و دعاخوانی را پیشه خود ساختند مکان بهطور دسته جمعی یا

. جامه ساده روستاییان به تن میکردند و در سختترین سرماي زمستان آتشی در اطاق خود نمیافروختند)) نشینان

ي و دانش پژوهی ، و نگارش آثاري در عوالم دیندار))آباي کلیسا((هاي  ایام را در مطالعه کتاب مقدس و نوشته

یکی از این آثار به عنوان فن تفکر، که اثر قلم نیکول و کوچکترین فرزند خانواده آرنو بود، تا اوایل قرن  ;میگذراندند

  . آمد بیستم از کتب معتبر در علم منطق به شمار می

هساله و دهساله را کردند و کودکان نخبه ن)) دبستانهاي کوچک((شروع به گشودن )) نشینان گوشه(( 1638در سال 

در این دبستانها زبانهاي فرانسه، التینی، و یونانی، و مبانی رسمی فلسفه دکارت را به کودکان . بدانها پذیرفتند

حال آنکه  -ها خودداري کنند  میآموختند و از ایشان میخواستند که از شرکت در مجالس رقص یا رفتن به تماشاخانه

همچنین شاگردان این دبستانها مکلف بودند که . هر دو تفریح را مجاز میشمردندیسوعیان در روش تربیتی خود این 

روایال آیین قداس را برپا  - هایی که روحانیان پور  در نمازخانه ;مرتبا دعاخوانی کنند، اما نه به درگاه قدیسان

روایال پاریس، مبارزه  - پور شان و - د -روایال  - بهطور کلی در دو مرکز پور . تمثالهاي دینی وجود نداشت. میکردند

دینداري خانواده آرنو در برابر دنیاپرستی درباري به صورت مظهري از مبارزه مقررات سخت االهیات و اخالقی پیروان 

. آیین یانسن بر ضد مسیحیت یسوعیان که بر ضعفهاي طبیعت بشري به دیده اغماض مینگریستند، درآمد

III  - ژانسنیستها و یسوعیان  

س یانسن فردي هلندي بود که در شهر اوترشت از پدر و مادري کاتولیک به دنیا آمد، لیکن از همان اوان کورنلی

هنگامی که وارد دانشگاه . کودکی تحت تاثیر عقاید مذهبی همسایگانش، که از پیروان کالون بودند، قرار گرفت

میان یسوعیان طرفدار فلسفه مدرسی با  ، آنجا را سخت درگیرودار مشاجرهاي یافت که)1602(کاتولیکی لوون شد 

فرقهاي که از عقاید میشل بایوس، مبتنی بر اصول نظرات قدیس آوگوستینوس در مورد تقدیر ازلی و فیض 

وي در فاصله میان . یانسن به سوي پیروان اصول آوگوستینوسی گرایید. خداوندي، پیروي میکردند در گرفته بود

ش دعوت همشاگردي خود ژان دوورژیه دو اوران را پذیرفته بود که با او در شهر تحصیالت دانشگاهی و شغل استادی

در آنجا آنان به مطالعه آثار بولس حواري و قدیس آوگوستینوس پرداختند و در این عقیده راسخ . بایون زندگی کند

سویان هوگنو این است که شدند که بهترین راه دفاع از مذهب کاتولیک در برابر حمالت هلندیهاي پیرو کالون و فران

در تبعیت از قدیس آوگوستینوس در اعتقاد به دو اصل تقدیر ازلی و فیض خداوندي پافشاري کنند و در میان 

روحانیان کاتولیک و عامه مردم قوانین اخالقی سخت و پا برجایی برقرار سازند که بساط شرم آور تساهل و رواداري 

  . و همچنین روش بیقیدي و غمض عین اخالقیات یسوعی، را از میان براندازد ها، مذهبی متداول در دربار و صومعه

یانسن در مقام رئیس قسمت شبانهروزي دانشجویان هلندي دانشگاه لوون عقیده یسوعیان را در باب  1616در سال 

ک تورع رایج در هلند آزادي اراده آزاد مورد اعتراض قرارداد و اصول پیرایشگري رازورانه را، که شباهت بسیار به مسل

بعدا یانسن در مقام استاد کرسی تفسیر کتاب مقدس در دانشگاه لوون و . و انگلستان و آلمان داشت، تبلیغ کرد

رسالهاي معتبر و اندکی ناتمام به نام ) 1638(در هنگام مرگش . اسقف شهر ایپر به مبارزه مذهبی خود ادامه داد

به صورت شالوده تعلیماتی و  1640که چندي پس از انتشارش در سال آوگوستینوس از خود به یادگار گذاشت 

. روایال درآمد، و نیز تا مدتی نزدیک به یک قرن منشا بحث و مناظره االهیات کاتولیکهاي فرانسه بود - فلسفی پور 
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ساکن هلند آن  گرچه کتاب مزبور با لحنی آمیخته به تمکین و احترام نسبت به کلیساي رم پایان مییافت، کالونیهاي

یانسن نیز مانند قدیس آوگوستینوس، لوتر، و کالون به . را به منزله شالوده و زبده اصول مذهبی خود بازشناختند

حقیقت مقدر بودن سرنوشت رستگاران و گناهکاران ایمان راسخ داشت، یعنی معتقد بود که خداوند حتی پیش از 

ار شوند برگزیده است، و نیز مقدر داشته است که چه کسانی باید خلقت جهان مردان و زنانی را که میبایست رستگ

بنابراین عقیده، دیگر اعمال نیک آدمیان گرچه در نفس خود باارزشند، به هیچوجه . گرفتار عذاب جاودانی شوند

و اصوال، حتی در میان اقلیت نیکان، فقط  ;نمیتوانند بدون شمول فیض خداوندي موجب رستگاري شخص شوند

کلیساي کاتولیک هیچگاه صریحا اصول عقیده بولس حواري . د معدودي ممکن است به رستگاري جاودانی برسندافرا

و قدیس آوگوستینوس را درباره تقدیر ازلی طرد نکرده بود، بلکه آن را به دست فراموشی سپرده بود تا در پشت 

به ازلی بودن سرنوشت رستگاران و گناهکاران با تعلیمات رسمی از انظار پنهان بماند، زیرا آشتی دادن میان اعتقاد 

اصل آزادي اراده، که اساس منطقی و ضروري هر نوع مسئولیت اخالقی و مفهوم گناه را تشکیل میدهد، غیرممکن 

اما یانسن عقیده داشت که اراده آدمی آزاد نیست و از زمان گناه حضرت آدم آزادي اراده از انسان سلب شده . مینمود

او چنان آلوده به فساد گشته است که دیگر قادر نیست رستگاري خود را بازستاند، مگر آنکه فیض و طبیعت 

دفاع یسوعیان از اراده . خداوندي، که با مرگ عیسی بر صلیب تحصیل شده است، موجب رستگاري اخروي او شود

همچنانکه احتجابی بود، براي  - آزاد به نظر یانسن غلوي در اهمیت اثر اعمال نیک براي کسب رستگاري بوده است 

به عالوه، وي مصر بود که ما نباید استدالل منطقی را زیاده از . خنثا داشتن عقیده به مرگ رستگاري بخش مسیح

 ;حد معتبر بشماریم، بلکه میگفت عقل استعدادي است که در مقامی به درجات پستتر از ایمان واثق جاي دارد

ن آیین مذهب صورت پستتري از دینداري است تا پیوستگی مستقیم روح درست به همان نسبت که مرعی داشت

  . آدمی با خداوند

روایال - سیران منصوب شده بود، در پور -این افکار به توسط دوورژیه، که در آن هنگام به مقام سرپرستی دیر سن 

که به منظور اصالح اصول  خوانده میشد، با آتش غیرتی)) سیران - آقاي سن ((وي، که اکنون به نام . شیوع یافت

چیزي  ;خداشناسی و اخالق در سینه داشت رو به سوي پاریس آورد تا تقواي باطن را جانشین دینداري ظاهر سازد

شان انتخاب -د -روایال  - پور )) گوشه نشینان((روایال پاریس و  - نگذشت که به سمت رهبر روحانی راهبگان پور 

. دو گانه به صورت نمونه و نداي واقعی آیین یانسن در فرانسه درآمده بوداکنون دیگر آن سازمان ). 1636(شد 

سیران در سال  -سن ). 1638(ریشلیو اصالحگر نوظهور را متعصبی مزاحم یافت و او را به زندان ونسن انداخت 

  . از زندان رها شد، لیکن سال بعد سکته کرد و مرد 1642

آنتوان دوم، آرنو . بخش براي افراد خانواده آرنو بود ون منبعی الهامسیران حتی از پشت دیوارهاي زندان چ -سن 

رسالهاي به نام درباره اجراي مکرر آیین تناول عشاي ربانی منتشر کرد که موضوع آن دنباله  1643بزرگ، در سال 

مطرود میشمرد  وي نام کسی را به میان نمیآورد، لیکن این عقیده یسوعیان را. همان مشاجره پدرش با یسوعیان بود

که میگفتند گناه مکرر را میتوان با تکرار اعتراف  -و آن را زاده غمض عین پارهاي کشیشان اقرار نیوش میدانست  - 

یسوعیان متوجه شدند که حمله اصلی به سوي آنهاست و بر شدت . و اجراي آیین تناول عشاي ربانی پاك کرد

 -روایال  -آنتوان وخامت وضع را پیشبینی کرد و از پاریس رو به پور . ندمخالفتهاي خود علیه افراد خانواده آرنو افزود

روایال پاریس نیز که از شورش فروند به هراس افتاده بودند پایتخت را - راهبگان پور 1648در سال . شان گذارد- د

هبگان واگذاردند و ناچار اطاقهاي آن صومعه را به را)) گوشه نشینان. ((ترك کردند و به محل پیشین خود بازگشتند

. خود به خانهاي روستایی در لگرانژ نقل مکان دادند
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در سال . پاپ اوربانوس هشتم اصول کلی کتاب آوگوستینوس یانسن را رسما طرد کرده بود) 1643(اکنون دیگر 

ول عقاید یکی از استادان سوربون از اولیاي دانشکده االهیات درخواست کرد که هفت قضیه دینی متفرع از اص 1649

موضوع به پاپ اینوکنتیوس دهم ارجاع شد، و . یانسن را تکفیر کنند و از شیوع روزافزون آنها جلوگیري به عمل آورند

یسوعیان موقع را مغتنم شمردند که او را از خطرات قوت گرفتن پیروان آیین یانسن، که در جامه کاتولیکی از اصول 

سرانجام، ایشان پاپ را در زیر فشار تلقینات خود وادار کردند که با . ازندخداشناسی کالونی پیروي میکرد، بیمناك س

پنج قضیه دینی زیر را، که ظاهرا از کتاب آوگوستینوس یانسن ) 1653ماه مه  31( ))اوکازیونهکوم ((صدور فرمان 

  . اقتباس شده بودند، تکفیر کند

در احکام االهی دستوراتی یافت میشود که حتی نیکان، با همه اشتیاقی که در دل دارند، مطلقا قادر به اجراي  -  1

  . آنها نیستند

  . در برابر فیض االهی، هیچ کس را یاراي مقاومت نیست -  2

آدمی در زیر هیچ گونه براي آنکه نیکی و بدي اعمال بشر از یکدیگر تمایز یابند، شرط اصلی آن نیست که اعمال  - 3

  . الزامی قرار نگرفته باشند، بلکه فقط باید از فشار جبر معاف باشند

در این بود که اراده آدمی را صاحب قدرتی میدانست که میتواند در برابر فیض  پالگیوسیبدعتگذاري کفرآمیز  -  4

  . کند، یا به رضاي شخصی نفوذ آن را در روح خود بپذیرد خداوندي مقاومت

 هرکس که بگوید مسیح به خاطر نجات عموم افراد بر صلیب شد یا خون خود را فشاند، یک نیمه پالگیوسی به - 5

.آید شمار می

ي از این مسائل دینی کلمه به کلمه از اصول االهیات کتاب آوگوستینوس استخراج نشده بودند، بلکه خالصها

به عنوان نوشتهاي ملخص، ایرادي بر . تعلیمات کتاب مزبور بودند که به قلم یکی از یسوعیان جملهبندي شده بودند

گرچه  -آن وارد نمیآمد، لیکن ژانسنیستها مدعی بودند که مسائلی بدان گونه اصوال در کتاب یانسن یافت نمیشود 

ظاهرا چنین مینمود که . ا در آثار خود قدیس آوگوستینوس یافتآرنو مکارانه متذکر شد که میتوان عین آن مسائل ر

  . کسی کتاب یانسن را درست مطالعه نکرده است

وي به قاطعیت راي پاپ در مسائل دینی و اخالقی اذعان داشت، ولی نه در امور مربوط به . آنتوان آرنو اهل مبارزه بود

یانسن مسائلی بدان گونه که مورد تکفیر پاپ قرار گرفته در حقیقت او کسی بود که انکار میکرد . واقعیت زندگی

بار دیگر با انتشار در نامه به دوکی موتمن مبارزه خود را با یسوعیان  1655در سال . بودند طرح و تالیف کرده باشد

راي شور طرح سوربون الیحه نفی بلد او را ب. آغاز کرد و روشهاي فرقه یسوعی در مورد آیین توبه را به باد ایراد گرفت

. روایال خواند، که چندان جلب توجه نکرد - آنتوان متن دفاعی خود را نگاشت و آن را براي دوستانش در پور . کرد

شما که جوانید : ((آرنو او را مخاطب قرار داد و معترضانه پرسید. یکی از حضار عضو تازه واردي بود به نام بلز پاسکال

هاي والیتی را به  پاسکال به اطاقش گوشه گرفت و نخستین نامه از نامه)) د آوریدچرا نمیتوانید اثري از خود بهوجو

اینک باید به . شمار آمد و این مجموعهاي بود که بعدا از جمله آثار پایدار ادبی و فلسفی فرانسه به ;نگارش کشید

فرانسه در عهد خود بود، بلکه تفصیل بیشتري به گفتار پاسکال گوش فرا دهیم، زیرا وي نه تنها بزرگترین نثرنویس 

  . الیقترین مدافع دین در سراسر دورانی بود که به نام عصر خودخوانده شده است
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IV - 1662 - 1623: پاسکال  

  خودش -  1

  . فران واقع در قسمت جنوب مرکزي فرانسه بود - پدر بلز، به نام اتین پاسکال، رئیس هیئت امداد در کلرمون 

. ژیلبرت بزرگتر، و ژاکلین کوچکتر -تولد پسر وفات یافت و دو خواهر براي او باقی گذارد  مادرش سه سال پس از

اتین از پژوهندگان علوم هندسه و فیزیکی . وقتی بلز به هشت سالگی رسید، خانواده پاسکال به پاریس نقل مکان کرد

سندي، مرسن، و دکارت دوستی و بود و آنچنان در مطالعات شخصی پیش رفته بود که توانست با افرادي چون گا

. بلز با استراق سمع گفتگوهاي آن گروه از دانشمندان، از همان نخستین دوران کودکی شیفته علم شد. مراوده یابد

پدرش، که مراقب تحصیالت وي بود، به . وي در یازدهسالگی رساله کوتاهی درباره اصوات اجسام مرتعش تالیف کرد

رط بلز به علم هندسه مانع پیشرفت او در دیگر مواد درسی شود، و به او دستور داد که فکر افتاد که مبادا عشق مف

اما یک روز، چنانکه روایت میشود، اتین مشاهده کرد که پسرك با . دنباله مطالعات ریاضی را براي مدتی موقوف دارد

از آن پس به  ;بر روي دیوار است)) تساوي مجموع زوایاي مثلث با دو قائمه((تکهاي ذغال مشغول ثابت کردن قضیه 

بلز، پیش از رسیدن به شانزدهسالگی رسالهاي در موضوع مقاطع . او اجازه داد که هندسه اقلیدس را مطالعه کند

و لیکن یک قضیه آن در شمار خدمات جاودانی به تکمیل  ;مخروطی نگاشت که قسمت اعظم آن مفقود شده است

هنگامی که نسخه خطی آن رساله به دست دکارت . شف خود معروف استعلم هندسه درآمده و هنوز به نام کا

. رسید، باور نکرد که آن را پسر نوشته است، نه پدر

ژاکلین، خواهر خوشگلش که قدم به سیزدهسالگی گذارده بود، در تعیین سرنوشت خانواده خود نقش  1639در سال 

اوراق قرضه شهرداري به کار انداخته بود، ریشلیو نرخ بهره این اتین سرمایه نقدي خود را در خرید . مهمی را ایفا کرد

کاردینال تهدید کرد که اتین را توقیف خواهد کرد، و او خود . اوراق را تقلیل داد، و اتین اقدام او را به باد انتقاد گرفت

و  ;دوست میداشت اما از طرفی کاردینال نمایشهاي ادبی و دوشیزگان زیبا را. را در شهر اوورنی پنهان ساخت

هنگامی که نمایشنامه عشق ستمگر، اثر سکودري، را در برابر وي به روي صحنه آوردند، در میان دخترکان بازیگر 

ژاکلین نیز فرصت را مغتنم شمرد و . ژاکلین بیش از دیگران توجه کاردینال را جلب کرد و مورد عنایت قرار گرفت

و او بیدرنگ آن را پذیرفت و اتین را به سمت پیشکاري دارایی روان،  بخشش پدرش را از کاردینال درخواست کرد،

  . خانواده پاسکال رو به آن شهر گذارد 1641پس در سال . مرکز ایالت نورماندي، منصوب کرد

که  - در آنجا بلز، که اکنون به نوزدهسالگی رسیده بود، نخستین ماشین از مجموعه ماشینهاي حسابگر خود را 

اساس ساختمان این . اختراع کرد - محفوظ مانده است )) کنسرواتوار هنر و فنون پاریس((نها هنوز در تعدادي از آ

هایی به هم متصل  ماشینها بر توالی چرخهایی بود که هر کدام از صفر تا رقم نه شماره گذاري شده بود و با دندانه

امل چرخ طرف راست فقط به اندازه یک میشد که هر یک از چرخهاي واقع در طرف چپ را در برابر هر گردش ک

در باالي ماشین نیز شکافی تعبیه شده بود که رقم باالیی روي هر چرخ از میان آن دیده . دهم دور چرخ میگرداند

البته این ماشین فقط میتوانست جمع کند و حتی در تجارت هم قابل استفاده نبود، لیکن شک نیست که از . میشد

  . ه فهرست اختراعاتی مقام دارد که امروزه موجب شگفتی ما میشوندلحاظ تاریخی در سر لوح

. پاسکال یکی از ماشینهاي حسابگر خود را با نامهاي پر از قلمفرسایی مداهنهآمیز براي کریستینا ملکه سوئد فرستاد

. د ناتوان یافتملکه او را به دربار خود دعوت کرد، لیکن پاسکال مزاج خویش را براي آن اقلیم قهرمانی بیش از ح

عالم جوان نسبت به آزمایشهایی که توریچلی درباره وزن جو به عمل آورده و منتشر کرده بود توجه و عالقه شدید 

یافت و بهطور مستقل، اما محتمال بر اثر تلقین دکارت، به این فکر افتاد که جیوه درون لوله توریچلی میبایست در 

وي ضمن نامهاي از شوهر خواهرش در . و در سطحهاي مختلفی باال بایستدارتفاعات مختلف برحسب تغییر فشار ج
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شهر اوورنی خواهش کرد که لوله نازکی محتوي جیوه با خود بردارد و به قله کوهی باال رود تا مشاهده کند که در 

معرض  ارتفاعات بیشتر چه تغییراتی در بلندي سطح جیوه درون لولهاي که یک طرف آن بسته و طرف دیگرش در

با چند تن از  1648فلورن پریه دستور پاسکال را اجرا کرد و در نوزدهم سپتامبر . فشار جو قرار دارد روي میدهد

در قله کوه ارتفاع . فران بود، باال رفت -متر مرتفعتر از شهر کلرمون  1525دوم، که  - دو  -دوستانش از قله پولی 

این . سانتیمتر ارتفاع داشت 56، و حال آنکه در پایین کوه سطح جیوه سانتیمتر تقلیل یافت 42،58جیوه در لوله به 

  . تجربه در سراسر اروپا به رسمیت شناخته شد و اصالت و ارزش علمی بارومتر را تثبیت کرد

که یکی از قماربازان حرفهاي با ابرام تمام او را ترغیب به بازیافتن ) 1648(شهرت پاسکال در زمینه علوم موجب شد 

و با فرما در پژوهش و پیریزي اصول حساب . پاسکال این دعوت را دالورانه پذیرفت. بط ریاضی شانس کندضوا

و این همان سلسله محاسباتی است که با تنظیم جدولهاي بیمه مرگ و بیماري سود  ;احتماالت همکاري کرد

ه نشانی که داللت بر گرایش تا این مرحله از نمو فکري پاسکال هیچگون. هنگفتی نصیب شرکتهاي بیمه میکند

. ناگهانی وي از علم به سوي دین یا سستی اعتقادش نسبت به اصالت خرد و آزمایش عملی باشد دیده نمیشد

، 1658حتی در سال . پاسکال مدت ده سال به تحقیقات خود درباره مسائلی علمی، بخصوص ریاضیات، ادامه داد

  . ح کرد و براي حل آن جایزهاي گذاشتبدون ذکر نام، مسئله تربیع سیکلوئید را طر

در آخر همه، پاسکال با نامی  ;ریاضیدانانی چون والیس، هویگنس، رن، و دیگران در آن مسابقه شرکت جستند

به دنبال آن جنگ قلمی شدیدي برپا شد که در آن عموم صاحبنظران، و از . ساختگی راه حل خود را منتشر کرد

  . کیمانه به کارزار پرداختندجمله خود پاسکال، با رفتاري ح

. یکی بیماري، و دیگري ایمان به آیین یانسن: در خالل این احوال تاثیر دو عامل اساسی در زندگی پاسکال آشکار شد

حمله فلجی او  1647در سال . پاسکال از هجدهسالگی دچار دردي عصبی بود که تقریبا همه روزه به سراغش میآمد

سرش درد میگرفت، . که تا چندي نمیتوانست بدون چوبهاي زیر بغل قدمی برداردبه طوري  ;را زمینگیر کرد

احشایش به سوزش در میآمدند، ساق و کف پاهایش سرد میماندند، و براي به جریان انداختن خون در رگهایش 

بپوشد تا از جمله اینکه جوراب بلندي آغشته به الکل : میبایست متوسل به کمکهاي درمانی ناراحت کنندهاي شود

پاسکال براي درمان خود به همراهی ژاکلین به پاریس رفت و در نتیجه مبتال به حالت . پاهایش گرم شوند

از آن پس دچار حاالت عصبی و . مالیخولیایی شدیدي شد که خوي طبیعی و فلسفه زندگیش را دگرگون کرد

. حمالت خشم و پرخاشجویی شد و بندرت تبسم بر لب آورد

واره چون کاتولیکی با ایمان و حتی متعصب زندگی را به سر برده بود، در عین اشتغال به مطالعات پدرش، که هم

 ;علمی خود، توانسته بود عمال به فرزندان خود بیاموزد که ایمان دینی گرانبهاترین ودیعه و سرمایه زندگیشان است

هنگامی که اتین در شهر روان به . ر داردیعنی موهبتی است که بسی فراتر از دسترسی قواي ناچیز عقل آدمی قرا

سختی آسیب دیده بود، یک پزشک پیرو آیین یانسن او را با موفقیت درمان کرد، و همین تماس موجب شد که بر 

وقتی پاسکال و خواهر ژاکلین به پاریس نقل مکان . صبغهاي از این آیین لوح ایمان دینی آن خانواده نقش بندد

ژاکلین . روایال پاریس برپا میشد، شرکت جستند-استفاده کردند و در آیین قداس، که در پور کردند، مکرر از موقعیت

آرزو میکرد که چون یکی از راهبگان سوگند خورده وارد خدمت صومعه شود، اما پدرش نمیتوانست خود را راضی 

، ژاکلین در 1651گ پدر در سال با مر. کند که چشم از دیدار نوردیدهاش بپوشد و او را از زندگی خود بیرون براند

  . دشان درآمد و کوشش برادر براي بازداشتن او از این اقدام بیهوده ماند-د-روایال-سلک راهبگان پور

چون کار تقسیم ارث به پایان رسید، . بلز و ژاکلین چندي بر سر تقسیم ارث پدر با یکدیگر به مرافعه پرداختند

خانهاي مجلل با دم و . شرایطی که با پرهیزگاري ناسازگار است - یافت  پاسکال خود را مردي آزاد و دولتمند
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دستگاهی که نگاهداریش به چندین خدمتکار سپرده شده بود فراهم کرد و کالسکهاي چهار یا شش اسبه در 

این گشایش موقتی موجب شادکامی و خوشگذرانی فریبندهاي شد که تا چندي او . خیابانهاي پاریس به راه انداخت

خرده بگیریم و او ) 1654- 1648(پاسکال )) زندگی دنیوي((ما نباید بر این چند سال . را از دینداري منصرف داشت

را سرزنش کنیم از اینکه در مصاحبت یاوهسرایان و قماربازان و پریرویان پاریسی، و نیز براي مدتی کوتاه و پر هیجان 

)) سافوي روستایی((هایش او را  که پاسکال در نوشته - ورنی در معاشقه با بانویی صاحب جمال و کمال از شهر او

در همین هنگام بود که پاسکال رساله گفتار در هیجانات عشق را نگاشت و . به عیش و نوش گذرانده است -میخواند 

ممکن پستترین نوع زندگی که ((یعنی همان چیزي که بعدا در زیر قلمش با عبارت  - نیز ظاهرا به فکر ازدواج افتاد 

در میان دوستان وي افرادي هرزه وجود داشتند که آزادي اخالق را . توصیف شد)) است نصیب یک نفر مسیحی شود

شاید به تلقین آنان بود که پاسکال به . با آزادي فکر آمیخته و بیایمانی و افسار گسیختگی را شعار خود ساخته بودند

محتمال نخستین نفوذ مقاالت مونتنی . ثیر مقاالت او قرار گرفتخواندن آثار مونتنی عالقهمند شد و شدیدا تحت تا

  . در اندیشه پاسکال این بود که درباره عقاید دینی او را به شک انداخت

ژاکلین که از زندگی بیبند و بار برادرش خبردار شده بود، او را مورد شماتت قرار داد و براي برگرداندن وي از راه 

یک روز که پاسکال کالسکه چهار اسبی خود را در شهر میراند، در هنگام عبور از روي . ضالل دست به دعا برداشت

. پل نویی، ناگهان اسبها رم کردند، خود را به دیواره پل زدند، و از روي جانپناه به درون رودخانه سن سرنگون شدند

رها گسست، کالسکه از اسبان جدا شد، کالسکه نیز به دنبال آنها کشیده شد، اما خوشبختانه در کنار جانپناه بند مها

. و نیمی از آن بر پل و نیم دیگرش بیرون از پل معلق ماند

اما فیلسوف حساس، که از هیبت مرگ به هراس افتاده بود، غش کرد و . پاسکال و همراهانش از کالسکه پیاده شدند

. شد که خدا را در برابر خود دیده استچون به هوش آمد، این پندار در ذهنش بیدار  ;مدتی در بیهوشی باقی ماند

در حالت جذبهاي آمیخته با ترس و ندامت و حقشناسی، شرح آن تجلی روحی را بر ورقهاي از پوست آهو نگاشت و 

  :آن را بر آستر روپوش خود دوخت تا همیشه همراهش باشد

  . 1654سال مبارك 

  . نیم بعد از نصف شباز حدود ساعت شش و نیم عصر تا ... ماه نوامبر  23دوشنبه 

  . خداي ابراهیم، خداي اسحاق، خداي یعقوب، نه خداي فیلسوفان و دانشوران

  . عالم یقین، عالم یقین، احساس، شادمانی، و صفا

  . ... خداي عیساي مسیح

  . هرگز نمیتوان او را یافت، مگر از راه تعالیم انجیلی

  . بزرگی روح آدمی

  . شناختهاند، اما من تو را شناختهامجهانیان هرگز تو را ن! پدر دادگر

  . ... شادمانی، شادمانی، شادمانی، اشکهاي شادمانی

  ... خداي من آیا مرا ترك خواهی کرد 

  ... عیساي مسیح عیساي مسیح 

  . من از او جدا ماندم، از او گریختم، از او روي بگردانیدم، او را به صلیب کشیدم

  ... م اي کاش که دیگر هرگز از او جدا نمان

  .آشتی شیرین و کامل
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روایال و خانه ژاکلین از نو آغاز کرد و با حالت ندامت و خضوعی که در پیش  - پاسکال رفت و آمد خود را به پور 

در ماه دسامبر . هاي آنتوان سنگلن گوش فراداد وي به موعظه. گرفته بود قلب خواهرش را غرق در شادمانی ساخت

در ژانویه سال بعد با ساسی وارد مباحثات طوالنی شد، و ساسی بر . وایال انتخاب شدر -به عضویت جامعه پور  1654

آرنو و نیکول دریافتند که در قلب آن تازه سرباز . عهده گرفت که او را به بیهودگی علم و بطالن فلسفه متقاعد کند

گار در دستشان قرار داده باشد او را چون ابزار سودمندي که پرورد ;شوق ایمان و در قلمش قدرت بیان نهفته است

ایشان از او عاجزانه درخواست کردند که نیروي قلمش را . روایال در برابر دشمنان به کار انداختند -براي دفاع از پور 

. به جوابگویی بر اعتراضات یسوعیان، که میکوشیدند تا ایمان به آیین یانس را گناهی بهشمار آورند، موقوف دارد

  . ذکاوت و جالدتی به حمله پرداخت که تا به امروز جامعه یسوعی از نیش قلمش بر خود میپیچد پاسکال با چنان

هاي والیتی نامه -  2

، پاسکال نخستین و دومین سلسله مکتوبهایی را که 1656در روزهاي بیست و سوم و بیست و نهم ژانویه سال 

نیز به پدران عالیمقام یسوعی درباره اخالق و سیاست هاي لویی دومونتالت به یکی از دوستان والیتش و  خودش نامه

به این معنی که چنین مینمود  ;چارچوب کار هوشمندانه تعبیه شده بود. ایشان عنوانگذاري کرده بود منتشر ساخت

یک نفر پاریسی گزارشی از مباحثات مربوط به اصول خداشناسی و اخالقی روز را، که مورد توجه محافل دینی و 

آرنو و نیکول با جمعآوري . تخت قرار داشته است، براي دوست والیتی خود به رشته نگارش درمیآورده استفکري پای

و پاسکال، از تلقین شور تازه دینی باایمان و ذکاوت و ظرافت دنیوي  ;شواهد و مدارك به پاسکال کمک میکردند

  . مقامی شامخ یافته است وجود آورد که در ادبیات آن کشور خود، سبکی در نثرنویسی فرانسه به

هاي پاسکال این بود که افکار عمومی را به حمایت از عقاید ژانسنیستها درباره فیض خداوندي و  هدف نخستین نامه

  . رستگاري جاودانی برانگیزاند و در نتیجه سوربون را از تصویب حکم اخراج آرنو منصرف سازد

این شکست ). ژانویه 31(و آرنو رسما از مقامش مخلوع و اخراج شد ها برنیامد،  لیکن در این راه کاري از آن نامه

پاسکال و آرنو را بیش از پیش برانگیخت تا یسوعیان را مورد حمله قرار دهند و ایشان را به گناه رواداري نسبت به 

لدات قطوري از آن دو نفر مج. اقرارنیوشان، و نقایص روش تفسیر دینی آنان، عامل اصلی فساد اخالق عمومی بخوانند

آثار اسکوبار و یسوعیان دیگر را بدقت مورد مطالعه قرار دادند و پارهاي از اصول عمده عقاید مذهبی آنان، چون 

، و حتی روش تبلیغاتی کشیشان یسوعی را در انطباق دادن االهیات ))تقیه((، ))هدایت نیت((، ))آیین احتمال((

ها یکی به دنبال دیگري انتشار مییافتند و آرنو  چون نامه. شمردندمسیحی با دنیا پرستی چینی مطرود و محکوم 

بر پاسکال آشکار میساخت، شراره ایمان آن نوکیش )) تفسیر دین بر پایه اخالق((بیش از پیش روش اسکوبار را در 

ی را ترك پس از نامه دهم، پاسکال دیگر لحن داستانسرایی یک نفر پاریسی براي دوستی والیت. برافروختهتر میشد

گاهی . کرد و به نام خود، با فصاحتی تحقیرآمیز و لطیفهگویی طعنهآمیز، یسوعیان را مستقیما مورد مذمت قرار داد

از اوقات، بیست روز متوالی روي یک نامه کار میکرد و سپس شتابان آن را از زیر چاپ میگذراند تا مبادا آتش اشتیاق 

: بودن نامه شانزدهم خود با جملهاي منحصر به فرد پوزش طلبیده استوي در مورد مفصل . خوانندگانش سرد شود

پاسکال شخص پاپ را ) 1657مارس  24(در هجدهمین و آخرین نامه خود .)) فرصت نداشتم آن را کوتاهتر کنم((

. ه بودفرمان تازهاي در رد آیین یانسن صادر کرد 1656پاپ آلکساندر هفتم در شانزدهم اکتبر . به باد انتقاد گرفت

به گمان (همچنانکه  ;پاسکال خوانندگان خویش را متذکر ساخت که امکان دارد داوري شخص پاپ هم به خطا رود

و عموم باسوادهاي فرانسه به ) 1657ششم سپتامبر (ها را تکفیر کرد  پاپ نامه. در مورد گالیله اتفاق افتاده بود) وي

. خواندن آنها راغب شدند
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وعیان منصفانه رفتار میکردند آیا آنچه به توسط ایشان از آثار نویسندگان یسوعی اقتباس و آیا اینان نسبت به یس

درست است : ((استخراج میگشت بدون تحریف و تصرف نقل میشد در این باره دانشمندي خردگرا چنین مینویسد

شدهاند، به طوري که  که گاهی عباراتی توجیه کننده بناشایستگی از قلم افتاده و پارهاي جمالت بخطا ترجمه

خالصه کردن قطعاتی طوالنی به صورت مضامینی مختصر و فشرده در چند وهله با کمال بیدادگري انجام گرفته 

صحت و دقت اصلی این اقتباسات اکنون مورد قبول همگانی .)) این موارد به نسبت نادر و ناقابل بودهاند((اما  ;))است

کال از آثار نویسندگان و مفسران یسوعی قطعاتی را استخراج کرد که بیشتر البته باید اذعان داشت که پاس. است

او میکوشید تا در ذهن مردم این عقیده افراطی را فرو کند که هدف آن مفسران  ;آشوبانگیز و قابل تردید بودند

زي ستود، لیکن معتقد ها را در مقام اثر ادبی ممتا ولتر نامه. االهیات منهدم کردن شالوده اخالقی مسیحیت بوده است

  . بود که مجموعه آن اثر بر پایهاي غلط بنا شده است

نگارنده با مهارت تام افکار افراطی معدودي از یسوعیان اسپانیایی و فالندري را به کل جامعه یسوعی منتسب 

ر تاسف میخورد بر آالمب/د. در حالی که بسیاري از یسوعیان دیگر با آن افراد معدود اختالف نظر داشتند)) میدارد،

نظریه ناهنجار یانسن و ((اینکه چرا پاسکال با همان روش ژانسنیستها را به باد طنز و تنقید نگرفته است، زیرا 

دامنه نفوذ .)) سنسیران دست کم به همان اندازه قابل استهزا بود که نظریه انعطافپذیر مولینا، تامبورن، و و اسکز

البته با وجود لویی چهاردهم این کار  -تا مدتی نتوانستند از قدرت یسوعیان بکاهند گرچه آنها . ها بیکران بود نامه

از جهتی چنان افراطگریهاي مفسران یسوعی را به رسوایی کشیدند که خود پاپ آلکساندر هفتم، در  - امکانناپذیر بود 

فرمانی صادر کرد تا در متون  را مطرود شمرد و)) رواداري((عین حال که به مخالفت با آیین یانسن ادامه داد، 

کتاب ). 1666 -  1665(هاي اخالق مبتنی ساخته بودند تجدیدنظر به عمل آید  مفسرانی که اصول دین را بر پایه

)) تفسیر دین بر پایه اخالق((ها بوده است که، براي به کرسی نشاندن اعمال و عقایدي غلط، به گرد روش  نامه

در ضمن شاهکاري از نثرنویسی نیز به ادبیات  ;و سفسطهبازي لفظی تنیده استپیلهاي از مفهوم حیلهگري فکري 

زیرا در نوشته  -گویی ولتر یک قرن پیش از خودش قدم به عرصه ادب فرانسه گذارده بود . فرانسه افزوده شده بود

ان دریدگی پاسکال همان لطیفهگویی نشاطانگیز، همان هجونویسی نیشدار، همان شوخطبعی شکآلود، و همان ده

که ولتر را  - هاي پاسکال همان نفرت شدید نسبت به بیدادگري  و، عالوه بر این در نامه ;هیجانزده ولتر مشهود است

. منعکس است - از این ابتذال که صرفا دایرهالمعارفی از هجویات و هزلیات از خود به یادگار گذاشته باشد نجات داد 

و موشکافترین و با  ;میخواند)) ثري که تاکنون در فرانسه انتشار یافته استبهترین کتاب ن((ها را  خود ولتر نامه

.)) نمونه نثر عالی زبان فرانسه را بهوجود آورده است((تمیزترین عموم منقدان جهان را عقیده بر این بود که پاسکال 

میکرد چه اثري را در عالم  بوسوئه چون در برابر این سوال قرار گرفت که اگر کتاب خودش را منتشر کرده بود آرزو

.هاي والیتی پاسکال را نامه: ادب به نگارش درآورده باشد، جواب داده بود

  در دفاع از ایمان -  3

ها را زیر نظر گیرد و شش سال باقیمانده عمرش را در همانجا  به پاریس بازگشت تا چاپ نامه 1656پاسکال در سال 

ه بود، چنانکه در همان سال مرگش با چند تن شریک شد و بنگاه وي دست از زندگی دنیوي نشست. به سر برد

که باید آن را نطفه اصلی شبکه اتوبوسرانی امروزي در عموم  - مسافربري منظمی در داخل پایتخت تاسیس کرد 

را بر لیکن دو اتفاق تازه در زندگیش روي دادند که اشتیاق به مذهب را در وي احیا کردند و او . شهرها به شمار آورد

یسوعیان  1657در پانزدهم مارس . آن داشتند که بزرگترین خدمت خود را در زمینه دین و ادبیات انجام دهد

و جلوگیري از پذیرفته شدن اعضاي )) گوشه نشینان((توانستند از ملکه مادر فرمانی مبنی بر بسته شدن مدارس 

یت تسلیم و رضا بر دیده اطاعت گذارده شد و شاگردان این فرمان با نها. روایال بهدست آورند -جدید به جامعه پور
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. هاي خود بازگشتند، و معلمان نیز با دلی افسرده به اطراف پراکنده شدند مدارس، که راسین یکی از آنان بود، به خانه

فته معجزهاي آشکار در نمازخانه صومعه آش) هاي والیتی تاریخ انتشار آخرین مکتوب از مجموعه نامه(نه روز بعد 

خواهرزاده دهساله پاسکال، به نام مارگریت پریه، دچار فیستول دردناك مجراي اشکی شد، به . حال به وقوع پیوست

  . طوري که پیوسته ترشحی بویناك از دیدگان و بینیش بیرون میریخت

ته خودش، و روایال پیشکش کرد که بنا به گف-در همان هنگام یکی از بستگان مادر آنژلیک هدیهاي به صومعه پور

در روز بیست و چهارم مارس راهبگان ضمن . تایید دیگران، تکه خاري جدا شده از تاج خار حضرت مسیح بود

هنگامی . تشریفات کلیسایی، و در حال خواندن سرودهاي نیایش، آن تکه خار را بر روي محراب نمازخانه قرار دادند

دس کرد، یکی از راهبگان که مارگریت را در میان پرستش که هر یک به نوبه خویش شروع به بوسیدن آن میراث مق

چنانکه بر ما روایت شده است، همان شب مارگریت . کنندگان دید، خار را برداشت و به زخم چشم آن کودك کشید

مادرش وقتی دید اثري از ترشح چرك در چشم و  ;با حالت شگفتزده اظهار داشت که دیگر چشمش درد نمیکند

طبیبی که براي معاینه کودك احضار شد اعالم داشت که چرك و تورم . نمانده است، مبهوت ماند بینی کودك باقی

. زخم بکلی از بین رفته است، و او بود، نه راهبگان، که خبر وقوع آن شفاي معجزه آسا را در همه جا منتشر کرد

در گزارشی رسمی تایید کردند که  هفت طبیب دیگر، که قبال زخم مجراي دیدگان مارگریت را معاینه کرده بودند،

ماموران حوزه اسقفی، که پس از بازجوییهاي بسیار به همان نتیجه رسیده بودند، . معجزهاي به ظهور رسیده است

هاي انبوه مومنان براي زیارت  دسته. روایال مراسم قداس ته دئوم براي نیایش مسیح برپا شود-اجازه دادند که در پور

همه کاتولیکهاي پاریس وقوع معجزه را با فریادهاي . روایال نهادند-سیح از همه جا رو به پورو بوسیدن خار تاج م

گوشه ((ملکه مادر فرمان داد که دست از هر نوع آزار و تعقیب راهبگان کشیده شود، و  ;شادي اعالم داشتند

کتوس سیزدهم، ضمن سخنرانی پاپ بندی 1728در سال . (فرصت یافتند که دوباره به لگرانژ باز گردند)) نشینان

پاسکال طرح چشمی محاط در .) خود، آن واقعه را شاهد مثال آورد تا ثابت کند که دوران معجزات سپري نشده است

میدانم به که : ((میان تاجی از خار را نشان خانوادگی خود قرار داد، با این جمله التینی که در زیر آن نقش شده بود

ي هم خود را مصروف نگارش رساله مفصلی در دفاع از ایمان دینی کرد که در واقع به منزله اینک و.)) ایمان آوردهام

آنچه از تواناییش برآمد منحصر بر این شد که افکاري پراکنده را به روي کاغذ آورد و آنها را . آخرین وصیتنامهاش بود

این بار با چنان شدت فلج کنندهاي عود دردهاي سابقش ) 1658(آنگاه . با نظمی موقت، لیکن گویا، دستهبندي کند

کردند که وي هرگز نتوانست این یادداشتها را به نظمی منطقی درآورد یا به صورت کلی ساخته و پرداخته و تالیف 

روایال آن مواد را به صورت  - پس از مرگ پاسکال، دوست فداییش، دوك دو روآنه، و گروه دانشمندان پور . کند

هاي آقاي پاسکال درباره دین و بعضی موضوعات دیگر، که پس از مرگش در  با عنوان اندیشه کتابی آماده کردند و

ایشان بیم آن داشتند که مبادا افکار پراکنده و منطقی ). 1670(بین کاغذهایش بهدست آمده است به چاپ رساندند 

و به همین سبب  ;د تا نفوذ ایمانکه پاسکال از خود باقی گذارده بود، در دل خوانندگان بیشتر موجب ایجاد شک شو

هاي شکآور او را پنهان کردند و در بقیه گفتارهایش نیز تا آن اندازه دست بردند که هیچ نکته آن موجب گزند  نوشته

روایال تازه فرونشسته بود  -زیرا در آن هنگام آتش کینهتوزي و آزاردینی نسبت به پور  ;خاطر پادشاه و کلیسا نشود

هاي پاسکال با متن  در قرن نوزدهم بود که کتاب اندیشه. مزبور از احیاي آن جدال سخت پرهیز داشتندو ناشران اثر 

. اصلی و کاملش منتشر شد

ها تحمیل کنیم، شاید بتوانیم مبدا حرکت آن را بر نجوم  اگر بخواهیم دل به دریا زنیم و نظمی بر این اندیشه

ادادن به گفتار پاسکال بار دیگر شدت ضربهاي را که نظم نجوم کوپرنیک در اینجا با گوش فر. کوپرنیکی متکی سازیم

  . و گالیله بر پیکر مسیحیت وارد آورده بود احساس میکنیم
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اشیاي ناچیز پیرامونش را از  ;بشر باید درباره طبیعت چنان که هست، و در جالل کامل و بلند پایهاش، تعمق کند

نور را که چون چراغی جاودانی براي روشن کردن جهان موضع گرفته است در آن منبع خیره کننده  ;دیده دور بدارد

و از تحقق اینکه پهنه  ;زمین را در میان مدار پهناوري که آن ستاره درخشان میپیماید چون نقطهاي بداند ;نظر دارد

ییش در همین اگر بینا. زمین در قبال اجرامی که عرصه فلک را درمینوردند ذرهاي بیش نیست به شگفتی افتد

کل این جهان مرئی جز وجودي ناچیز در . ... مرحله متوقف بماند، باید که به نیروي تخیلش پا از آن مرز فراتر نهد

آن سپهري است نامتناهی که مرکزش همه . ... هیچ اندیشه بدان پایه نمیرسد. بطن بیکران طبیعت به حساب نمیآید

ه قدرت بیهمتاي خداوند است، چنانکه تخیل آدمی در اندیشه آن این بارزترین نشان. جا و محیطش هیچ جاست

. سردرگم میشود

سکوت جاودانی این فضاهاي : ((و پاسکال بر این گفتار سطري مشهور میافزاید که معرف حساسیت فلسفی اوست

نامتناهی بودن دنیاي بینهایت کوچک یا  - اما نامتناهی دیگري هم وجود دارد .)) نامتناهی مرا به وحشت میاندازد

زیرا هر چقدر ذره جسمی را خرد تصویر کنیم، باز از این اندیشه : اتم)) تجزیهناپذیر((قابلیت تقسیم ذهنی ذره 

عقل ما در میان دو عالم بینهایت بزرگ و . نمیتوان صرفنظر کرد که آن ذره خود از اجزائی خردتر تشکیل یافته است

  . بینهایت کوچک حیران و هراسان میماند

در میان این دو ... کسی که خویشتن را چنین ببینند، از خود به وحشت میافتد، و چون دریابد که وجودش معلق 

و بیشتر آماده آن میشود که با حالت سکوت در مشاهده این ... ورطه نامتناهی و نیستی است، به لرزه درمیآید

. زیرا باید دید مقام واقعی آدمی در طبیعت چیست. وراندشگفتیها فرو رود، تا آنکه دعوي پوییدن در آنها را در سر بپر

بر بشري که بهطور نامتناهی از . هیچ در برابر نامتناهی، همه چیز در برابر هیچ، یا میانگاهی در فاصله هیچ و همه

هان درك این دو انتها محروم است، هم انجام و هم آغاز یا منشا خلقت به طرزي عالجناپذیر در رازي ناگشودنی پن

آدمی نه قادر به مشاهده نیستی است، که خود از آن بهوجود آمده، و نه قادر به درك نامتناهی است، که . میماند

  .استخود در آن مستهلک 

حواسی که  -بر حواس است  علم مبتنی است بر عقل، که خود متکی. بنابراین، علم دعوي نابخردانهاي بیش نیست

خرد محدود است به مرزهاي تنگ و بستهاي که حواس ما را از هر سو در . به صد راه مختلف ما را فریب میدهند

اگر عقل را به حال خود رها کنیم، نمیتواند . و نیز محدود است به ناپایداري و فساد پذیري جسم ;محاصره دارند

تا چه رسد به درك حقیقت  - یا حتی شالوده متینی براي فهم آنها بریزد  - دریابد  معنی اخالق یا خانواده یا دولت را

هاي باستانی حکمت بیشتري  در عرف و عادت و حتی در تخیل آدمی و افسانه. ساختمان و نظام عالم یا وجود خدا

دگی برقرار ساخته است خردمندترین عقول اصولی را که تخیل آدمی در همه جا با شتابز((و  ;یافت میشود تا در عقل

، ))نادان((یکی حکمت توده ساده و : دو نوع حکمت وجود دارد.)) به نفع خود غصب میکند و از آن خود جلوه میدهد

و دیگري حکمت گروه دانایان، که در اعماق  ;زندگی و فکر میکنند) ها آداب و افسانه(که به تبعیت سنت و تخیل 

  . نی خود پیبرندعلم و فلسفه فرومیروند تا به نادا

فیلسوف واقعی کسی است که ((و )) هیچ چیز براي خرد راحتتر از آن نیست که خود را بیاعتبار کند: ((بنابراین

بدین ترتیب، پاسکال مبتنی ساختن دین بر عقل را ناخردمندانه میدانست، و این روشی .)) فلسفه را ناچیز بشمارد

عقل نمیتواند نه وجود خدا را اثبات کند نه حقیقت خلود . گرفته بودند بود که گروهی از ژانسنیستها بخطا در پیش

همچنین کتاب مقدس را هم نمیتوان پایه اصلی و . روح را، زیرا در هر دو مورد شواهد و دالیل متناقض یکدیگرند

یی که در دین مسیح به عالوه، پیشگوییها. نهایی ایمان قرار داد، زیرا قسمتهاي مبهم و تاریک در سراسر آن فراوانند

گذشته از اینها، . به منزله اشاراتی بر ظهور عیسی تعبیر شدهاند ممکن است بکلی معناي دیگري داشته باشند
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خداوند در انجیل با زبان تمثیل و مجاز سخن میگوید، که معناي لفظی آن گمراه کننده است و مفهوم واقعیش فقط 

ما از کارهاي خداوند سردر نمیآوریم مگر با . ((شدهاند درك میشود به توسط نیکبختانی که مشمول فضل پروردگار

در اینجا .(( (پذیرفتن این اصل که ارادهاش بر آن است که جمعی را در تاریکی نگاه دارد و گروهی را روشنی بخشد

دیشیده چنین مینماید که پاسکال به معناي لفظی داستانی که به موجب آن یهوه قلب فرعون را سنگ میکند میان

کیست که بتواند در وجود . رو میشویم اگر اساس کارمان را بر عقل بنا کنیم، در همه جا با نافهمیدنیها روبه.) است

آدمی بر اتحاد جسمی که مسلما مادي است با روحی که مسلما غیرمادي است، و نیز به تاثیرات متقابل آن دو بر 

فیلسوفانی که بر .)) ن نیست که ماده بتواند از وجود خود آگاه شودهیچ چیز درك ناکردنیتر از ای((یکدیگر، پیبرد 

و سرشت انسانی که چنین از فرشته و دیو )) کدام ماده میتواند از عهده این کار برآید(( -شهوات خود تسلط مییابند 

یونان، را به  سرشته شده است در واقع همان تناقض میان روح و جسم را تکرار میکند، و خیمایرا، جانور اساطیري

. خاطرمان میآورد که بدن میش و کله شیر و دم اژدها داشت

داور همه چیز و ! چه نادرهاي، چه هیوالیی، چه آشفتگی، چه تناقضی، چه اعجوبهاي ;آدمی عجب خیمایرایی است

این  کیست که بتواند. هاله عزت و زباله خلقت ;منبع حقیقت و گنداب شک و ضاللت ;معیار بالهت روي زمین

همه نوع تبهکاري از او سرمیزند یا در . درهمریختگی و ابهام را از هم بگشایداز جهت اخالق، آدمی رازي است

.)) آدمی مظهر تلبیس است، دروغگو و ریاکار است، هم نسبت به خود و هم نسبت به دیگران. ((وجودش نهفته است

چه .)) ((ا چهار نفر دوست واقعی با یکدیگر پیدا نمیشوندعموم افراد بشر فطرتا بدخواه یکدیگرند و مسلما در دنی((

و چه خودپسندي تمام نشدنی و سیري !)) اندازه قلب آدمی تهی است، و تا چه پایه وجود وي از فضوالت پر است

  . هرگز راضی به سفر دریا نمیشدیم اگر نه به این دلخوشی بود که بعدا درباره مسافرتمان الف بزنیم! ((ناپذیري

.... ما حاضریم حتی زندگی خود را فدا سازیم، به شرط آنکه مطمئن باشیم که مردمان از عمل ما یاد خواهند کرد. ..

با اینهمه، فضیلت آدمی در آن است که میتواند، .)) تا جایی که فیلسوفان نیز در آرزوي آنند که مداحانی داشته باشند

وعه قوانین و اخالقیاتی وضع کند که جلو کجرویهایش را در عین تبهکاري و بدخواهی و خودپسندي فطري، مجم

ناتوانی بشر خود راز . و نیز فضیلت آدمی در آن است که از خمیره شهوات نفسانی عشقی آرمانی میآفریند ;بگیرد

چرا باید جهان هستی پس از آن همه تالش و کوشش مخلوقی بهوجود آورد که در خوشبختیش چنان . دیگري است

باشد که جسمش با هر تار عصب قبول درد کند، در هر عشقش دچار دل افسردگی شود، و زندگیش را سست بنیاد 

آدمی چون .))شرف آدمی در آن است که بر ناتوانی خویش آگهی دارد((هر لحظه با مرگ مواجه بیند و با این حال 

ي نابودي آن نیازي نیست که برا. اما نیی است متفکر ;نی است، که ضعیفترین موجود در طبیعت بهشمار میآید

لکن حتی هنگامی که جهان . سراسر خلقت سالح بر تن کند، بلکه دم بادي یا قطره آبی براي هالکت او کافی است

هستی وجود آدمی را درهم خرد کند، باز او بر آنچه موجب نابودیش شده است برتري دارد، زیرا وي بر نابودي 

هیچ از این رازها پاسخ خود را در . تی از پیروزي خود چیزي درك نمیکندخویش واقف است، و حال آنکه جهان هس

کردهایم و باید در  پورهوناگر ما بر خرد تنها تکیه زنیم، خویشتن را محکوم به پیروي از شک . قلمرو خرد نمییابند

و در آن صورت فلسفه چیزي جز عقالنی ساختن شکست و  ;درد و مرگ همه چیز شک بیاوریم جز در حقیقت

ولی ما نمیتوانیم بپذیریم که سرنوشت بشر، چنانکه خرد حکم میکند، عبارت باشد از تالش . ناتوانی آدمی نخواهد بود

ی پس از نسل ;کردن، درد کشیدن، مردن و بهوجود آوردن افراد دیگري که نیز تالش کنند، درد بکشند، و بمیرند

همه در باطن خود میدانیم که حقیقت زندگی این . نسل بیهدف و بیمعنی در میان انبوهی از سخافتها و بطالتها

وجود خداوند و معناي زندگی باید در . نیست، و کفري بزرگ است که بگوییم جهان هستی معنی و غایتی ندارد

و راه صواب آن است .)) الیلی دارد که عقل آنها را نمیشناسدقلب خود د. ((قلبمان راه یابد، نه آنکه در عقلمان بگنجد
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زیرا هر عقیدهاي، حتی در )) ;ایمان خود را بر نداي قلب مبتنی سازیم((که به نداهاي قلبی خود گوش فرا دهیم و 

عرفانی تجربه ))) میل به معتقد بودن.)) (((صورتی از اراده یا مسیري از توجه و تمایل انسان است((مسائل علمی، 

  . بمراتب از گواهی حواس یا استدالالت عقل عمیقتر است

تنها دین میتواند . پس ببینیم احساس آدمی در برابر رازهاي زندگی و اندیشه چه پاسخی میدهد پاسخ آن دین است

بدون ایمان دینی ما بیش از هر حال دچار حرمان روحی . معنایی به زندگی بخشد و فضیلت آدمی را مسلم دارد

و کتاب مقدس به ما  ;دین به ما کتاب مقدس را میدهد. میشویم و در ورطه بیهودگی هالکت بخش فرو میرویم

تنها حدوث گناه نخستین  ;میآموزد که چگونه بشر از مقام خود سقوط کرد و از درك فیض خداوندي محروم ماند

یوانی با آرزوي رستگاري جاودانی و اتحاد با ابوالبشر است که میتواند توجیه کند که چگونه نفرت با عشق و شقاوت ح

هر چند که این کار در نظر فیلسوفان (اگر به خود اجازه دهیم که بپذیریم . خالق در سرشت آدمی عجین شدهاند

انسان زندگیش را در شمول خداوندي آغاز کرد، اما با ارتکاب به گناه خویشتن را از درك آن فیض ) احمقانه بنماید

لیکن باز میتواند تنها به مدد فیض خداوندي و با شفاعت مسیح، که براي باز خریدن گناه ابوالبشر  محروم ساخت،

آنگاه آرامشی نصیب روح ما میشود که فیلسوفان را هرگز بر آن  ;جان خود را فدا کرد، رستگاري جاودانی یابد

یمانیش نشان میدهد که خداوند وي را آن کس که نتواند ایمان بیاورد ملعون است، زیرا او با بیا. دسترس نیست

. برنگزیده است تا مشمول فضل خود قرار دهد

با فرض اینکه شما بر حقیقت دین شرط بندي کنید و آن باطل از آب . ایمان آوردن شرط بندي خردمندانهاي است

حاال . آن گریزي نداریم ما به هر صورت باید بر روي چیزي شرط بندي کنیم و از. ((درآید، باز زیانی به شما نمیرسد

و اگر  ;اگر شرط را ببریم، همه چیز را بردهایم. ... بیاییم سود و زیان شرطبندي بر سر ایمان بهوجود خدا را بسنجیم

اگر در ابتدا ایمان آوردن .)) پس بدون تردید شرط بندي کنیم که خدا وجود دارد. ببازیم، هیچ چیز از دست ندادهایم

خود را با آب مقدس . ((ر اجراي آداب و آیین کلیسایی شرکت کنید، مثل آنکه واقعا اعتقاد داریدرا دشوار مییابید، د

آنگاه خواهید دید که، بر  ;تبرك دهید، در آیین دعاي عشاي ربانی حضور یابید، و دیگر اعمال دینی را به جاي آورید

چون .)) بین و هرزه درایتان سر تمکین فرو میآورداثر رویدادي ساده و طبیعی، نور ایمان به قلبتان میتابد و عقل خود

براي اقرار معاصی حاضر شوید و در آیین عشاي ربانی شرکت جویید، آرامش خاطر و قوت قلبی بیسابقه در وجود 

اگر بخواهیم قلمفرسایی تاریخی پاسکال در دفاع از دین را با چنین بیانات خفتآمیز و . خود احساس میکنید

باید بدانیم که پاسکال چون قماربازي به ایمان دینی . پایان برسانیم، بیشک در حقش ظلم کردهایمحسابگرانهاي به 

نگرایید تا روي آن شرط بندي کند، بلکه، چون روحی حیرتزده و خواري کشیده در برابر راز خلقت، با کمال فروتنی 

حریف شایستهاي براي زور آزمایی  -ند با آنکه دوست و دشمن نبوغ آن را میستود - پذیرفت که نیروي اندیشهاش 

  . با جهان هستی نیست، و دریافت که دین تنها وسیلهاي است که میتواند معنا و مغفرتی به رنج زیستنش بخشد

اگر .)) پاسکال بیمار است، و ما باید در هنگام خواندن آثارش این نکته را در نظر داشته باشیم: ((بوو میگفت -سنت 

آیا همه بیمار نیستیم پس بگذارید آن کس که از هر جهت : را میشنود، یقینا چنین پاسخ میدادپاسکال این گفته 

بگذارید آن کس که با خشنودي خاطر معناي زندگی را چیزي جز . خوشبخت و سالم است ایمان را از خود براند

  . ند ایمان را از خود براندپیمودن کوره راهی اجتنابناپذیر از توالدي اشمئزاز انگیز تا مرگی نزعآمیز نمیدا

مردانی را در زنجیر گران به نظر آورید که همه محکوم به مرگ باشند و همه روز عدهاي از ایشان در برابر چشم بقیه 

آنها که زنده ماندهاند در حال و وضع اقران سرنوشت خویش را میبینند، با یاس و اندوه به یکدیگر  ;به هالکت رسند

  . وضع آدمی بر صحنه زندگی بدین منوال است. ر انتظار فرارسیدن نوبت خود ماتمزده میمانندمینگرند، و هر یک د
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چگونه میتوان بشریت را از محنت این آدمکشی کراهتانگیز، که تاریخ نام گرفته است، رهایی داد، جز از راه ایمان 

ند سرانجام همه بدیها را به نیکی بدل خداو -خواه به تایید مشهوداتمان باشد یا برخالف آنها  - آوردن بر اینکه 

خواهد کرد پاسکال بیشتر از این جهت پیوسته در پی استدالل و اقامه برهان بود که خود نمیتوانست پرده شک و 

 ابهامی را که بر اثر تعلیمات مونتنی و تلقینات عنان گسیختگان سالهاي زندگی دنیوي او، و نیز بر اثر مشاهده بی

این است آنچه . ، بر روح او سایه افکنده بود واقعا برطرف سازد))شر((و )) خیر((میز طبیعت در برابر آ اعتنایی شقاوت

  . آورم من به هر سو مینگرم جز تاریکی چیزي در نظر نمی. میبینم و آنچه مرا آزار میدهد

روردگار را نمیدیدم، اگر آثار وجود پ. طبیعت چیزي بر سر را هم نمیگذارد که مایه شک و موجب پریشانیم نشود

هاي دست آفریدگاري را بازمییافتم، با آرامش خاطر به  اگر همه جا نشانه. یکسره در انکار ایمان ثابت قدم میشدم

فراوان و موجبات ایقان من اندکند، )) او((لیکن حال که مشاهده میکنم دالیل انکار . ایمان خالص توسل میجستم

در دل آرزو میکنم که اگر پروردگاري جهان هستی را در پنجه اختیار دارد، اي  دچار حال رقتباري میشوم و صد بار

  .را از پس پرده ابهام بر عالمیان ظاهر سازد)) خودش((کاش 

همین شکاکیت عمیق با استعداد دو جانبه اندیشی فلج کننده است که پاسکال را هم در نظر مومن و هم در دیده 

و عقیده آرامش بخش )) شر((این مرد نفرت خشم آلود ملحدان از . میکندمنکر متفکري جذاب و عمیق معرفی 

را در دل حس میکرد و از پیچ و خمهاي فکري و عقلی مونتنی و شارون گرفته تا )) خیر((مومنان به پیروزي نهایی 

. ده بودآمیز کسانی چون قدیس فرانسیس آسیزي و قدیس توماس آکمپیس را سراسر در نور دی مقام فروتنی سعادت

این نداي رسایی که از ژرفناي شک و تالش یاسآمیز براي حصول ایمانی در برابر مرگ برمیخیزد است که کتاب 

اینک براي براي سوم در قرن هفدهم فلسفه . ترین اثر در نثر فرانسه جلوهگر میسازد ها را به صورت برجسته اندیشه

ر مغز و خالی از احساسات بیکن، و نه با آن صمیمیت مطبوع به جامه ادب درآمده بود، اما نه به صورت اندیشه پ

. دکارت، بلکه با نیروي عاطفی شاعري که فلسفه را احساس میکند و با خون خود به خاطر قلب خویش مینویسد

طنینی آنچنان نیرومند که بوالو  -عصر کالسیک در اوج اعتال بود که این نداي روح رمانتیسم در اذهان طنین افکند 

اینک در سپیدهدم عصر خود، . ولتر را پشت سرگذارد و تا یک قرن بعد روسو و شاتوبریان از خواندن آن لذت بردند و

  . و در روزگار مردانی چون هابز و اسپینوزا، خرد در وجود مردي محتضر با مبارزي سرسخت مواجه شد

در . رنج میبرد)) ز بیماریهاي دایمی و روز افزونا((به روایت مادام پریه، خواهر پاسکال، وي در سالهاي آخر عمر خود 

گاهی نیز دردهاي .)) بیماري حالت طبیعی عموم مسیحیان است((نتیجه پاسکال زمانی به این اندیشه افتاد که 

هاي نفسانی میشدند، با شادمانی به جان  جسمانی را، صرفا از این جهت که موجب انصراف خاطرش از وسوسه

پاسکال .)) یک ساعت درد آموزندهتر از تعلیمات جمیع فیلسوفان است: ((ر این باره گفته استپاسکال د. میپذیرفت

چنان که با کمر بندي پوشیده از گلمیخهاي آهنی  ;از همه خوبیهاي زندگی چشم پوشید و تن به ریاضت در داد

که او را مورد مهر و نوازش قرار  وي خواهرش را سرزنش میکرد از اینکه به فرزندانش اجازه میداد. خود را شالق میزد

پاسکال .)) در نزد خداوند ازدواج بر بتپرستی مزیتی ندارد((با ازدواج دخترش مخالفت میکرد به این عنوان که . دهند

. به هیچ کس اجازه نمیداد که در حضور او از زیبایی زنان سخنی بر زبان راند

ي که عادتا انجام میداد، به خانواده بینوایی برخورد و آنها را به ، وي، ضمن یکی از خدمات نوعپرستانها1662در سال 

هنگامی که یکی از کودکان آن خانواده دچار آبله شد، پاسکال، به عوض آنکه عذر ایشان را بخواهد، . خانه خویش برد

در بستر وي . چندي نگذشت که پاسکال مبتال به قولنج شدیدي شد و در بستر افتاد. خود به نزد خواهرش رفت

سپس در برابر کشیشی اقرار . اش را تنظیم کرد و به موجب آن نیمی از دارایی خود را وقف بینوایان کرد وصیتنامه

، به دنبال تشنج 1662در نوزدهم ماه اوت . معاصی کرد و نان و شراب مقدس سفر آخرت را از دست او گرفت
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کالبدشکافی نشان داد که عالوه بر ضایعه معده و . فتشدیدي که بروي عارض شد، زندگی را در چهلسالگی بدرود گ

مغز پاسکال بزرگی شگفت انگیزي داشت، و ((بنابه گزارش کالبدشکافی، . هایش نیز قانقرایا کرده بودند کبد، روده

فقط یکی از شکافهاي طبیعی جمجمهاش بکلی مسدود شده بود، و همین .)) ماده سلولی آن کامال پر و فشرده بود

به بزرگی اثر انگشتی که بر ((بر سطح مخ وي دو فرورفتگی دیده میشد . موجب بروز سردردهاي شدید میشدموضوع 

  . مون به خاك سپرده شد -دو  -اتین  - پاسکال در کلیساي محل زندگی خود در سنت .)) روي موم نرم فشرده شود

V -  1715 - 1656: روایال -پور   

قفان را در تصمیم خود راسختر ساخت که آیین یانسن را به عنوان تلبیسی از هاي والیتی یسوعیان و اس کتاب نامه

ششم اکتبر (به دنبال ابرام اسقفان فرانسوي، پاپ آلکساندر هفتم توقیعی صادر کرد . مذهب پروتستان ریشهکن کنند

  : و عموم روحانیان فرانسه را ملزم ساخت که سوگندنامه زیر را امضا کنند) 1656

، فرود میآورم و مفاد 1653سر تمکین در برابر اساسنامه پاپ اینوکنیتوس دهم، مصوب سیویکم ماه مه  من صادقانه

مورد تایید قرار  1656حقیقی آن را، که به توسط اساسنامه پدر مقدسمان، پاپ آلکساندر هفتم، مصوب ششم اکتبر 

  را پیروي از این دو اساسنامه بدانم و قلب  من تعهد میسپارم که وظیفه وجدانیم. گرفتهاند، نصبالعین خود میسازم

آمده است، )) آوگوستینوس((کور نلیس یانسن را، که در کتابش به نام )) پنج قضیه((و زبانم عقیده دینی مبنی بر 

. تکفیر میکنم

هم در مازارن از اخذ امضاهاي اجباري در پاي این سوگندنامه خودداري کرد، لیکن، کمی پس از مرگ او، لویی چهارد

یکی از روحانیان حوزه با افزودن پیشگفتاري کوتاه لحن . فرمان به اجراي آن داد 1661تاریخ سیزدهم آوریل سال 

سوگندنامه را به آن صورت امضا کردند و به راهبگان پور )) نشینان گوشه((آرنو و . مالیمی به آن سوگندنامه بخشید

مادر آنژلیک، که دچار بیماري استسقا شده بود، از امضاي . ندروایال نیز خبر دادند که از ایشان تبعیت کن - 

پاسکال و . در تصمیم خود باقی ماند) 1661ششم اوت (سوگندنامه امتناع ورزید و تا هنگام مرگش در هفتاد سالگی 

رد در این مو. خواهرش ژاکلین، که اینک به مقام دستیار ناظمه صومعه رسیده بود، نیز از امضا خودداري کردند

حاال که اسقفان فقط به اندازه دوشیزگان شهامت دارند، پس دوشیزگان باید شهامت اسقفان را : ((ژاکلین گفته بود

و او، که بر اثر مقاومت طوالنی خود  ;سرانجام، عموم راهبگان، جز ژاکلین، سوگندنامه را امضا کردند.)) داشته باشند

در سن سی و شش سالگی وفات یافت، و سال بعد پاسکال نیز بدو از بنیه رفته بود، در چهارم اکتبر همان سال 

  . پیوست

در خالل این احوال، پادشاه پیشگفتار مالیم را باطل شمرده و دستور اکید صادر کرده بود که عموم راهبگان 

 - ر چند تنی که چنین کردند به صومعه پو. میبایست سوگندنامه را بدون هیچ گونه الحاق و اصالحی امضا کنند

شان، به رهبري مادر آنیس، اعالم داشتند -د - روایال  - اما اکثریت بزرگ راهبگان پور . روایال پاریس انتقال یافتند

اسقف  1665در ماه اوت . که وجدانا نمیتوانند سندي را که تا آن اندازه متناقض با عقاید دینیشان است امضا کنند

یرروحانی وابسته به ایشان را از حق دریافت نان و شراب مقدس به اعظم هفتاد نفر راهبه و چهارده نفر خواهر غ

در مدت سه سال بعد، کشیش ناشناس غمخواري . هنگام مرگ، و داشتن هر نوع رابطهاي با دنیاي خارج، محروم کرد

د و سفر شان باال میرفت تا به راهبگان محتضر نان و شراب مقدس برسان-د -روایال  -گاه و بیگاه از دیوارهاي پور 

به فرمان پادشاه دستگیر )) نشینان گوشه((ساسی، لومتر، و سه نفر دیگر از  1666در سال . آخرشان را متبرك سازد

دوشس پذیرایی او را در  ;آرنو با جامه عوضی و کالهگیس و شمشیرش به دوشس دو لونگویل پناهنده شد. شدند

همراهی چند نفر از بانوان معنون دیگر، به دفاع از  دوشس دولونگویل، به. عهده گرفت مدت اختفایش شخصا به

نیز پاپ کلمنس نهم  1668در سال . راهبگان پرداخت و با تدابیر بسیار لویی را واداشت که دست از سختی بدارد
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ان زندانی. هاي مذهبی اجازه قبولش را میداد انگیز بود که به همه فرقه فرمان تازهاي صادر کرد که چنان مدبرانه ابهام

شان بازگشتند، و ناقوس آن پس از سه سال سکوت دوباره به صدا -د - روایال  - آزاد شدند، راهبگان متواري به پور 

لیکن همان . آرنو به نزد پادشاه بار یافت و مورد عطوفت قرار گرفت و کتابی بر ضد کالونیها به نگارش درآورد. درآمد

  . زمان نیکول کتاب دیگري بر ضد یسوعیان نوشت

به نسبتی . آنگاه دوشس دو لونگویل مرد و صلح را نیز با خود به گور برد. فقط یازده سال پایید)) صلح کلیسا((این 

که پادشاه رو به پیري میرفت و پیروزیهایش تبدیل به شکست میشدند، ایمان مذهبی او به صورت مخلوط مکروهی 

گناه رواداري در برابر بدعت آیین یانسن تنبیه کند آیا خدا میخواست که وي را به . از تعصب و ترس درمیآمد

هنگامی که نام آقاي فونپرتویس براي احراز مقامی دیوانی به عرض . بیزاریش از ژانسنیستها رنگ کینه شخصی گرفت

اما وقتی که بر او معلوم شد که آن مرد  ;رسید، لویی روي درهم کشید، زیرا او را از پیروان آیین یانسن میشناخت

لویی راهبگان را از اینکه در مورد امضاي سوگندنامه بدون . حدي بیش نیست، حکم انتصابش را امضا کردمل

براي اینکه بساط آن مرکز بیمهري هر چه زودتر از . پیشگفتار الحاقی از فرمان او سرپیچی کرده بودند هرگز نبخشود

بعدا از کلمنس یازدهم . عضو تازهاي نپذیرد شان هیچ- د -روایال  -میان برچیده شود، لویی قدغن کرد که پور 

و پس از دو سال ابرام و تحریک لویی  ;درخواست کرد که فتواي اکید به تفکر پیروان آیین یانسن صادر کند

در آن هنگام فقط بیست و پنج راهبه ). 1705(را توشیح کرد )) وینه آم دومینی((چهاردهم، پاپ توقیع صاعقه آساي 

در . پادشاه ناصبورانه در انتظار مرگ آنان بود. قی مانده بودند، که جوانترینشان شصت سال داشتروایال با- در پور

وي . میشل تلیه، یسوعی شصت و شش ساله، به سمت کشیش اقرار نیوش شاهی، جانشین پر الشز شد 1709سال 

 - بد، باید بیدرنگ مرکز پور مصرانه در گوش لویی هفتاد و یک ساله میخواند که اگر بخواهد رستگاري جاودانی یا

بسیاري از روحانیانی که وابسته به هیچ فرقه دینی نبودند، از جمله لویی آنتوان دو تو . روایال را از بیخ و بن براندازد

در . آي اسقف اعظم پاریس، نسبت به چنین اقدام شتابزدهاي اعتراض کردند، اما پادشاه اعتراضات را ناشنیده گرفت

را )) نامه سر به مهر((شان را دستهاي سپاهی به محاصره درآوردند و - د- روایال - ، صومعه پور1709ت بیست و نهم او

فقط پانزده دقیقه وقت  ;به راهبگان ارائه دادند که هر چه زودتر آن محل را ترك کنند و هر یک به سویی روانه شوند

راهبگان را در . له و ندبه آنان سودمند نیفتادنا. به ایشان داده شد که بار خود را ببندند و آماده حرکت شوند

هاي وابسته به کلیساي رسمی  هایی سوار کردند و، به فواصلی از صد تا دویست و پنجاه کیلومتري، در صومعه کالسکه

. روایال تا کف ویران و با خاك یکسان شد-ساختمانهاي صومعه معروف پور 1710در سال . پراکنده ساختند

لیکن در  ;)1695 -  1694(آرنو و نیکول در تبعیدگاه کشور فالندر وفات یافتند . حیات خود ادامه دادآیین یانسن به 

هاي اخالقی درباره عهد جدید به دفاع  پاسکیه کنل، کشیشی از اوراتوري پاریس، با انتشار کتاب اندیشه 1687سال 

آن گریخت، به آمستردام رفت، و در آنجا کلیسایی ، از )1703(از اصول االهیات آیین یانسن برخاست، به زندان افتاد 

هنگامی که کتابش در میان روحانیان غیرفرقهاي هواخواهان فراوانی یافت، لویی چهارده پاپ کلمنس . تاسیس کرد

کرد، که به موجب آن یکصدوچهار ) 1713هشتم سپتامبر )) (اونیگنیتوس((یازدهم را وادار به صدور توقیع معروف به 

بسیاري از پیشوایان روحانی فرانسه آن فرمان را مداخله ناشایست پاپ . ی منسوب به کنل ابطال میشدندقضیه دین

در نتیجه، آیین یانسن بار دیگر در لباس  ;در امور کلیساي گالیکان دانستند و نسبت به آن ابراز انزجار کردند

ان آیین یانسن در فرانسه از هر زمان دیگر هنگام وفات لویی چهاردهم شماره افراد پیرو. گالیکانیسم قوت گرفت

چون شمول  -امروزه براي ما دشوار است که بفهمیم چرا به خاطر مسائل مبهم و چند پهلوي دینی . بیشتر شده بود

اما باید متذکر باشیم  ;میبایست ملتی در نفاق و پادشاهی در خشم افتد - فیض خداوندي، تقدیر ازلی، و اراده آزاد 

آیین یانسن در حقیقت آخرین تالش . آن زمان همان اندازه مهم بود که سیاست در عصر حاضر مهم استکه دین در 
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این نهضت در دورنماي تاریخ بیشتر به صورت . نهضت اصالح دینی در فرانسه و نیز آخرین لمعه قرون وسطی بود

اتی چند نفوذ آن موجب لیکن از جه. نوعی حرکت ارتجاعی، و کمتر به صورت حرکت به پیش، جلوه میکند

گرچه بعدا خواهیم دید که در زمان ولتر  - این آیین در راه کسب اندکی آزادي تالشها کرد . پیشرفتهایی شدند

تفسیر دین بر پایه ((این آیین، همچنین از زیادهرویهاي روش . پیروان آن از سران حکومت پاپ هم سختگیرتر شدند

اخالقی آن به منزله وزنه متعادل کنندهاي بود در برابر شدت آسانگیري و غیرت . جلوگیري به عمل آورد)) اخالق

. ارفاق در اجراي آیین توبه، که باید گفت یکی از عوامل فساد اخالقی جامعه فرانسوي بوده است

ژانسنیستی در زمان خود بهترین دبستانها بهشمار )) دبستانهاي کوچک(( ;اما نفوذ تربیتی آن قابل تقدیر بود

نفوذ ادبی آنها نه تنها در شخصیت پاسکال، بلکه به طرزي مالیم در آثار کورنی، و به طرز زنده و آشکار در . آمدندمی

نفوذ فلسفی آن غیرمستقیم و . روایال، منعکس شد - آثار راسین، یعنی شاگرد و مکتب و تاریخنگار مرکز پور 

از جمله عموم کودکان  - محکوم به عقوبت جاودانی میکند مفهوم خداوندي آن که بیشتر افراد بشر را . غیرارادي بود

یقینا در برانگیختن ولترها و دیدروها به قیام بر ضد کل االهیات  - تعمید نیافته، همه مسلمانان، و کلیه یهودیان را 

  . مسیحی سهمی بزرگ داشته است

VI - 1715 - 1643: پادشاه و هوگنوها   

. دست نیافته بود، زیرا در فرانسه یک و نیم میلیون نفر پروتستان وجود داشتپادشاه هنوز به رستگاري روحی خود 

مازارن تدبیر ریشلیو را که عبارت بود از حفظ آزادي دینی هوگنوها، تا زمانی که در امور کشوري فرمانبردار بمانند، 

لویی فرمان نانت  1652سال  در. کولبر به ارزش هوگنوها در تجارت و صنعت فرانسه پیبرد. ادامه داد و کامل ساخت

از وفاداري هوگنوها در  1666، تایید کرد و در )1598(را، که به دست پدر بزرگش هانري چهارم توشیح یافته بود 

اما در عین حال، از اینکه وحدت کشورش از جهت دین نیز مانند . دوران شورشهاي فروند تقدیر به عمل آورد

مضمون نامیمون زیر را به  1670بر دل داشت، چنانکه در حدود سال  سیاست تامین نشده بود اندوهی بزرگ

:خاطراتش افزود

که موجب تاسف ... در مورد آن گروه کثیري از اتباع من که به مذهب ظاهرا اصالح شده درآمدهاند، یک مصیبت 

یت این مصیبت آگاهی چنین مینماید که کسانی که خواستهاند درمانهاي شدید بهکار برند به ماه... خاطر من است 

نداشتهاند، و علت آن تا حدي حرارت افکار بوده است، که باید اجازه داد تا فرونشیند و بتدریج از بین برود، نه اینکه 

به نظر من، در وهله نخست، بهترین راه کم کردن . ... با چنین تناقضگوییهاي شدید آن را از نو به حرکت درآورد

شور من این بود که ایشان را به هیچوجه زیر فشار محدودیتهاي تازه قرار ندهند و کاري تدریجی تعداد هوگنوها در ک

کنند که ایشان امتیازاتی را که از اسالف من بهدست آوردهاند در نظر داشته باشند، لیکن بیش از آن چیزي به 

آنچه را مقرر بوده است عینا ایشان تفویض نشود، بلکه آنان را مکلف دارند که به مقتضاي موازین عدالت و نزاکت 

  .مرعی و مجرا دارند

یک  - این اظهارات حالت تعصب صادقانهاي دارد، به عبارت دیگر عقیده پادشاهی مطلقالعنان است که شعار بوسوئه 

دیگر اثري از رواداري ریشلیو بر جاي نمانده است، . را سرمشق خود قرار داده است - پادشاه، یک قانون، یک ایمان 

و لویی چهاردهم، چنانکه خواهیم دید، به  ;دان الیق را از هر دین و ایمانی که بودند به کارهاي گران میگماشتکه مر

جایی میرسد که آشکارا میگوید مشاغل دولتی را فقط به دست کاتولیکهاي واقعی خواهد سپرد، بدین امید که مردم 

  . را ترغیب به پذیرفتن دین کاتولیک کند

هیئتی از  1655در سال . را در مورد رواداري مذهبی تایید نکرده بود)) فرمان نانت((مفاد خود کلیسا هرگز 

همان هیئت از  1660در سال . نمایندگان روحانیان خواستار شدند که فرمان نانت با دقت بیشتري تفسیر شود
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و خود آنان را از مشاغل پادشاه درخواست کرد که فرمان بدهد کلیه مدارس و بیمارستانهاي هوگنوها بسته شوند 

راي هیئت مزبور بر این قرار گرفت که کودکان هفتساله شرعا حق دارند از پیروي  1670در سال . دولتی برکنار کنند

. فرقه بدعتگذار هوگنوها سرباز زنند و به مذهب کاتولیک درآیند، و در این صورت از خانواده خود نیز باید جدا شوند

ت بر این قرار گرفت که ازدواج میان کاتولیکها و پروتستانها باطل و ثمره چنین پیوندي راي آن هیئ 1675در سال 

کشیشهاي باایمان و مهربانی چون کاردینال دو برول بر این عقیده بودند که تنها راه عملی . نامشروع بهشمار میآید

انی یکی به دنبال دیگري این سران روح. براي از میان برانداختن مذهب پروتستان مداخله جابرانه دولت است

استدالل را در ذهن شاه تزریق میکردند که دوام دولتش وابسته به نظم اجتماعی است، که خود مبتنی بر اصول 

کاتولیکهاي عادي نیز این استدالل را . اخالق است، که اساس آن بدون پشتیبانی دین رسمی دولت واژگون میشود

ماموران دیوانی شرح دشمنیها و منازعات پیروان دو مذهب متخاصم را از  .میپسندیدند و با آن هماوا میشدند

هاي تشییع جنازه پروتستانها  ها و دسته کاتولیکهایی که به کلیساها و خانه -شهرهاي مختلف کشور گزارش میدادند 

. حمله میبردند، و پروتستانهایی که معامله به مثل میکردند

هاي  وي، که همواره براي تامین هزینه. به آن نهضت ضد پروتستانی پیوستلویی، به رغم طبع مالیمش، کمکم 

جنگی و تجمل دربارش نیاز به پول داشت، مشاهده کرد که روحانیان حاضرند مبالغ هنگفت به او کمک مالی دهند، 

در حال  وي. عوامل دیگري هم لویی را در همان مسیر پیش میراند. به شرط آنکه پیشنهادهاي ایشان را بپذیرد

در این  ;چارلز دوم بود به اینکه انگلستان را آماده قبول مذهب کاتولیک سازد - یعنی رشوه دادن  -تشویق کردن 

وضع لویی چگونه میتوانست مذهب پروتستان را در کشور خویش آزاد بگذارد آیا نه این بود که در هنگام عقد پیمان 

تستانها این اصل را پذیرفته بودند که دین فرمانروا باید براي ، و حتی بعد از آن، پرو)1555(صلح و آوگسبورگ 

اتباعش اجباري باشد و آیا نه این بود که در همان زمان فرمانروایان پروتستان مذهب در آلمان و ایاالت متحده 

کومت پر هایی را که سر از قبول مذهب پروتستان باز میزدند از قلمرو خود بیرون میراندند از آغاز آن ح خانواده

یا وزیرانش با موافقت او یک سلسله فرمانهایی صادر کرد که بتدریج از رواداري  -کوشش و تالش، لویی چهاردهم 

لویی آیین پرستش پروتستانی در ایالت ژکس  1661در سال . فرمان نانت میکاست تا به نقض کامل آن منجر شود

 ;که ژکس بعد از صدور فرمان نانت به فرانسه ملحق شده بودواقع در نزدیکی مرز سویس را قدغن کرد، به این بهانه 

، به موجب 1664در سال . حال آنکه در ایالت ژکس، در برابر چهارصد کاتولیک، هفده هزار پروتستان وجود داشت

 در سال. قانونی، ارتقا به مقام استادکاري و کارفرمایی در اصناف براي همه کس به جز کاتولیکها بسیار دشوار شد

به پسران چهاردهساله و دختران دوازدهساله این حق داده شد که به مذهب کاتولیک درآیند و والدین خود را  1665

. در آن صورت والدینشان مکلف میشدند مقرري سالیانهاي براي تامین خوراك و پوشاك ایشان بپردازند ;ترك کنند

در . ها براي تربیت فرزندان اشراف ممنوع شدند در دانشگاههوگنوها از تاسیس مدارس تازه یا ادامه کار  1666در سال 

و کیفر مساعدت به مهاجرت ایشان  ;، به موجب قانون، کیفر مهاجرت براي هوگنوها حبس و ضبط اموال بود1699

لویی فرمان به تشکیل خزانه نوکیشان داد  1677در سال . محکومیت ابد به پاروزنی در کشتیهاي جنگی تعیین شد

براي جلوگیري از . آن به هر هوگنویی که به دین کاتولیک درآید مبلغی در حدود شش لیور پرداخت شودتا از 

که به موجب آن چنین افرادي محکوم ) 1679(بازگشت مجدد نوکیشان به مذهب پروتستان، لویی فرمانی صادر کرد 

ب برگزیننده براندنبورگ، شکایاتی از جانب آنگاه اعتراضی از جان. به نفی بلد شوند و اموالشان به ضبط دولت درآیند

کولبر دایر بر اینکه آن گونه سختگیریها موجب فلج ماندن تجارت کشور میشود، و نیز اشتغال پادشاه به لشکرکشیها 

سازش لویی با رسم  1681لیکن در سال . دست به دست یکدیگر دادند و سیل تحریمهاي قانونی را متوقف ساختند

در آن هنگام لویی چهاردهم به یکی از آجودانهاي . بار دیگر او را به جهاد بر ضد هوگنوها برانگیخت تکگانی کاتولیکی
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ملزم است کاري کند که اتباعش به مذهب کاتولیک درآیند و ریشه بدعت از بیخ ((خود گفته بود که حس میکند 

کشیشان پروتستان متن آن را در کلیسا لویی اعالمیهاي منتشر کرد و دستور داد عموم  1682در سال .)) کنده شود

با کیفرها و سختگیریهایی بمراتب مخوفتر و مهلکتر از ((در آن اعالمیه هوگنوها  ;براي جماعت دعاکنندگان بخوانند

کلیساي هوگنوها در فرانسه بسته  815کلیسا از مجموعه  570در مدت سه سال بعد .)) سابق تهدید شده بودند

و هنگامی که هوگنوها خواستند در مکان معابد مخروبه خود به نیایش  ;ز پایه ویران گشتندشدند و بسیاري دیگر ا

. پردازند، به جرم تمرد از قانون مورد تعقیب و تنبیه قرار گرفتند

هاي سپاهیان را باید به خرج  در این هنگام، به دنبال لشکرکشیشهاي لویی، رسم مالوف فرانسه در این مورد که دسته

لوووا، وزیر جنگ، به پادشاه . هاي بزرگ جاي دهند دوباره برقرار شده بود ها و خانه و اربابان محلی در دهکدهاهالی 

کسانی که تازه به مذهب کاتولیک درآمدهاند تا مدت دو سال از الزام به منزل دادن ) 1681آوریل  11(پیشنهاد کرد 

سپس لوووا به فرماندهان نظامی در ایاالت . ون صادر کردلویی فرمانی بدان مضم. و پذیرایی سپاهیان معاف باشند

. هاي هوگنوها، بخصوص آنها که متمکن بودند، بفرستند پواتو و لیموزن دستور داد که سواران و افراد خود را به خانه

ري و در پواتو مارشال دو ماریاك به سپاهیان خود فهماند که در صورت بروز غیرتمندي دینیشان، اگر هرگونه ستمگ

بزودي سواران و سپاهیان فرانسه . شرارتی بر میزبانان بدعتگذار خود روا دارند، مورد بازخواست او واقع نخواهند شد

وقتی لویی از این افراط کاریها باخبر . دست به غارت اموال و تجاوز به عفت خانوادگی و شکنجه و آزار هوگنوها زدند

در نوزدهم . ون سپاهیان به تجاوزات خود ادامه دادند، او را از کار برکنار کردشد، ماریاك را مورد توبیخ قرارداد، و چ

ماه مه همان سال، لویی فرمان داد که دیگر هوگنوها را به منظور آنکه اجبارا به مذهب کاتولیک درآیند ملزم به 

به پیروان اصالح دینی  پذیرایی از سپاهیان نسازند و همچنین از اعمال ستمکارانهاي که در بعضی از نقاط نسبت

لوووا محرمانه به روساي ادارات ایالتی خبر داد که اجازه دارند مانند سابق سپاهیان را به . معمول بود جلوگیري کنند

رسم پذیرایی . ها و امالك هوگنوها اعزام دارند، اما سفارش کرد که موضوع را بکلی از پادشاه پنهان نگاه دارند خانه

در قسمت بزرگی از خاك فرانسه متداول شد و هزاران خانواده هوگنو را مجبور کرد که مذهب  اجباري از سپاهیان

بکلی دست از ایمان کالونی  -مونپلیه، نیم، بشاري  - کاتولیک را بپذیرند، تا آنجا که اهالی برخی از شهرها و ایاالت 

  . خود برداشتند

فتن مذهب کاتولیک کردند، لیکن هزاران افراد دیگر سر از اکثریت هوگنوها از خوف جان و مال خود تظاهر به پذیر

. پیروي قوانین جابرانه باز زدند، دل از خانه و دارایی خود برکندند، و از راه خشکی و دریا خاك کشور را ترك کردند

ن نانت به لویی گزارش میرسید که تعداد کمی از هوگنوها در فرانسه باقی ماندهاند، و تلقین میشد که دیگر فرما

هیئت عمومی روحانیون عریضهاي تقدیم مقام سلطنت کرد دایر بر اینکه  1674در سال . معنی و مفهومی ندارد

در هفدهم .)) از نو در کشور فرانسه استقرار یابد... فرمانروایی فرخنده عیسی مسیح ((فرمان نانت بکلی ملغا شود و 

که تقریبا همگی اتباعش به مذهب کاتولیک درآمده بودند پادشاه فرمان نانت را براي فرانسهاي  1685اکتبر 

. غیرضروري دانست و آن را ملغا کرد، و بدین ترتیب آیین نیایش و اصول آموزش فرقه هوگنو در کشور ممنوع گشت

به روحانیون هوگنو دستور داده . هاي هوگنوها ویران یا تبدیل به کلیساهاي کاتولیکی شوند مقرر شد عموم پرستشگاه

شد که ظرف چهارده روز خاك فرانسه را ترك کنند، لیکن مهاجرت هوگنوهاي غیرروحانی همچنان ممنوع ماند و 

به هر جاسوسی که مقامات دولتی را از . کیفر تمرد ایشان محکومیت ابد به پاروزنی در کشتیهاي جنگی تعیین شد

عموم کودکانی که . رایی او جایزه داده میشدنقشه مهاجرت یکی از هوگنوهاي غیرروحانی آگاه میساخت نیمی از دا

یک . در فرانسه به دنیا میآمدند میبایست به توسط کشیشان کاتولیک غسل تعمید یابند و باایمان کاتولیکی بار بیایند

. ماده قانون نهایی نیز اجازه میداد که معدودي هوگنو باقیمانده با صلح و آرامش در پارهاي از شهرها سکونت گزینند
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ین ماده قانون در پاریس و قصبات حومه آن به مورد اجرا گذاشته شد و بازرگانان هوگنو در زیر حمایت و مراقبت ا

در پاریس و حومه آن رسم پذیرایی . ماموران انتظامی توانستند در آن نقاط به زندگی و کسب و کار خود ادامه دهند

. اجباري از سپاهیان معمول نشد

بود، و پادشاه با وجدان آسوده به خواب میرفت، لیکن در بسیاري از ایاالت، به تحریک لوووا، رقص در ورساي برقرار 

ها و امالك ادامه یافت و هوگنوهاي غیور و سرسخت مورد شکنجه و نهب و غارت قرار  ورود سرزده سپاهیان به خانه

  : نظر میکندمقتداي صاحبنظران فرانسوي در مورد الغاي فرمان نانت چنین اظهار. گرفتند

آنها را  ;ایشان هوگنوها را چندان به رقص وامیداشتند تا از پا درآیند. همه چیز بر سپاهیان مجاز بود جز قتل نفس

 ;ترکه به کف پایشان میزدند ;...آب جوشان به گلویشان میریختند  ;میان پتو میگذاشتند و به هوا پرتاب میکردند

یا ایشان را مجبور  ;...دست و پاي میزبانان خود را در شعله شمع میگرفتند ;...موي ریششان را دانهدانه میکندند

این سپاهیان ستمگر پاي بسیاري از هوگنوها را با . ... میکردند آتش زغال را در کف دستهاي خود نگاه دارند

سخر و توهین عابران زنان را لخت در معابر عام بر پا داشتند تا مورد تم... نگاهداشتن بر روي آتش بسختی سوزانیدند

مادر شیردهاي را به چوب تختخواب بستند و نوزاد گرسنهاش را دور از وي نگاهداشتند تا در طلب  ;قرار گیرند

  . پستان مادر زاري و بیتابی کند، و چون مادر دهانش را به استغاثه باز کرد، آب دهان در آن انداختند

قریب . بوده است 1793بمراتب بدتر از دوره وحشت انقالب  1685به عقیده میشله، این دوره وحشت مقدس سال 

چهارصدهزار نوکیش مکلف بودند که در مراسم قداس و آیین قربانی مقدس شرکت جویند و نان و شراب مقدس را 

و بعضی که جرئت کردند تکه نان مقدس را پس از خروج از کلیسا از دهان تف کنند، محکوم به  ;از کشیش بگیرند

زنان غیورشان  ;مردان سرسخت هوگنو را در سیاهچالها یا سردابها زندانی میکردند. تن بر توده آتش شدندزنده سوخ

ها میفرستادند، و ایشان در آنجا بهطور غیرمنتظرهاي خود را با رفتار مشفقانه راهبگان  را چون اسیران به صومعه

از ودواهاي دوفینه فرانسه و پیمون در منطقه ساووا . ددو ایالت با دالوري بیمانندي ایستادگی کردن. روبهرو میدیدند

هاي رشته جبال سون در النگدوك، هزاران نفر از هوگنوهایی که ظاهرا  در دره. بعدا سخن به میان خواهیم آورد

کاتولیک شده بودند مخفیانه طبق مذهب خود عمل میکردند و در انتظار زمان و بخت مساعدي بودند که بتوانند 

و پیشوایان آنان، که دعوي الهام االهی داشتند، به آنان اطمینان میدادند که آن  ;را از زیر فشار ستم برهانندخویشتن 

لشکریان فرانسه را به خود مشغول )) جنگ جانشینی اسپانیا((هنگامی که . زمان هر چه زودتر فرا خواهد رسید

یل دادند که در شب پیراهن سفید میپوشیدند تا یکدیگر تشک)) کامیزارها((هاي یاغیانی به نام  داشت، دهقانان دسته

هاي غارتگري خود، آبه دو شیال را، که با غیرتی آتشین کمر به آزارشان  این یاغیان، ضمن یکی از حمله. را بشناسند

ت بسته بود، به قتل رساندند، هنگی از سپاهیان ناگهان بر سر این گروه هجوم بردند و همه آنان را به خاك هالک

باقیماندگانی از یاغیان با خشم تمام به جنگ و گریز ادامه ). 1702(ها و خرمنهایشان را نابود کردند  انداختند و خانه

. دادند، تا آنکه مارشال دو ویالر با روشهاي مسالمتآمیز خود آنها را به آرامش دعوت کرد

جود داشتند، نزدیک به چهارصد هزار نفر در در فرانسه و 1660از مجموعه یک و نیم میلیون هوگنویی که در سال 

مدت دو دهساله قبل و بعد از الغاي فرمان نانت، با به خطر انداختن جان خود، از مرزهاي پاسداري شده خاك 

. از آن سالهاي یاس و پریشانی هزاران داستان دالوري و جانفشانی تا مدت یک قرن بر زبانها ماند. فرانسه فرار کردند

ژنو، که شهري بود با شانزده هزار جمعیت، . ه مذهب پروتستان داشتند فراریان را با آغوش باز پذیرفتندکشورهایی ک

چارلز دوم و جیمز دوم، با وجود آنکه کاتولیک مذهب بودند، به . جا براي چهار هزار نفر هوگنو پناهنده باز کرد

و راه مشارکت در زندگی اقتصادي و سیاسی هوگنوهاي متواري به خاك انگلستان انواع کمکهاي مادي رساندند 

بیش  1697برگزیننده براندنبورگ چنان ایشان را بگرمی پذیرفت که در سال . انگلستان را پیش پایشان هموار کردند



۴٧١٧

هاي خود را به روي تازه واردان گشود، یک هزار  هلند دروازه. از یک پنجم سکنه برلین از فرانسویان تشکیل یافت

ي دادنشان بنا کرده، پول به آنها وام داد تا به کسب و کار مشغول شوند، و ایشان را از کلیه حقوق خانه براي جا

کاتولیکهاي هلندي با همکاري پروتستانها و یهودیها اعاناتی براي کمک به هوگنوهاي . شارمندي برخوردار ساخت

رت ایاالت متحده خدمت کردند، بلکه دوش پناهندگان حقشناس نه تنها به توسعه صنعت و تجا. درمانده گرد آوردند

برخی از ایشان در رکاب ویلیام سوم به انگلستان رفتند . به دوش لشکریان هلند و انگلستان بر ضد فرانسه جنگیدند

تا او را در جنگ با جیمز دوم یاري دهند، و مارشال شومبرگ، فرانسوي کالونی مذهبی که پیروزیهاي بسیار براي 

عهده گرفت و ضمن شکست  دست آورده بود، فرماندهی لشکریان انگلیسی را بر ضد فرانسه به هلویی چهاردهم ب

). 1690(دادن فرانسویان در نبرد بوین، زندگی را بدرود گفت 

در . هوگنوها در همه جاي آن سرزمینهاي مهمان نواز مهارتهاي حرفهاي و تجاري و مالی خود را به ارمغان بردند

یک محله کامل در . پاي پروتستان مذهب از پیروزي مذهب کاتولیک در فرانسه سود بسیار بردنتیجه، سراسر ارو

هوگنوهاي تبعید شده به انگلستان اندیشه متفکران آن سامان را . لندن مسکن کارگران ابریشمباف فرانسوي گشت

دست بیکن، نیوتن، و الك براي فرانسویان ترجمه و تفسیر کردند و قلمرو ذهن فرانسوي را براي مسخر شدن به 

  . آماده ساختند

اقلیتی از کاتولیکهاي فرانسه آدمکشیهاي دسته جمعی را، که به دنبال الغاي فرمان نانت به وقوع پیوستند، در دل 

لیکن اکثریت بزرگشان انهدام هوگنوها را به . تقبیح کردند و محرمانه به آن ستمدیدگان پناه دادند و کمک رساندند

به گفته ایشان، اکنون دیگر فرانسه کال به مذهب کاتولیک درآمده و . خترین خدمات پادشاه ستودندعنوان شام

نویسندگان بزرگی چون بوسوئه، فنلون، الفونتن، البرویر، و حتی آرنو، بطرك ژانسنیست، زبان به . وحدت یافته بود

هیچ اقدامی از این : ((ه در این باره نوشتمادام دو سوینی. مدح شهامت پادشاه در عملی ساختن اراده ملت گشودند

خود لویی نیز از .)) هیچ پادشاهی کاري فراموش نشدنیتر از این انجام نداده است و نخواهد داد ;برتر نمیتوانست بود

سیمون  -سن . اینکه توانسته بود ظاهرا وظیفهاي شاق، لیکن مقدس، را به پایان رساند خاطري خشنود داشت

  : میگوید

هاي مدحآمیز به نامش  اسقفان خطابه. ... ه میپنداشت که روزگار موعظهسرایی حواریون را تجدید کرده استپادشا

هنگامی که پادشاه جز بلندي نام خود چیزي . ... مینوشتند و یسوعیان بر منبر زبان به تمجید و تجلیلش میگشودند

دند کلیساي رسمی براي مبارزه با گمراهی و ارتداد نمیشنید، کاتولیکهاي واقعی و اسقفان پاك سرشت از اینکه میدی

همان روش شقاوتآمیزي را پیشه خود ساخته است که کافران ستمگر و بدعتگذاران بیایمان بر ضد حقیقت دینی، 

ایشان نمیتوانستند این همه سوگندشکنی و گناهکاري . کشیشان اقرار نیوش، و شهیدان به کار برده در دل مینالیدند

  . کنندرا تحمل 

سیمون و وبان از نخستین فرانسویان انگشت شماري بودند که از ابتدا متوجه شدند با خروج آن همه افراد  - سن 

شهر کان صنایع نساجی خود را از دست داد، و لیون و تور . زحمتکش لطمه بزرگی بر اقتصاد کشور وارد خواهد شد

انه کاغذ سازي در ایالت آنگوموا فقط شانزده کارخانه باقی از شصت کارخ. هاي خود شدند فاقد سه چهارم از کارگاه

از صدونه دکان در شهر مزیر هشت دکان، و از چهارصد کارگاه دباغی در شهر تور پنجاه و چهار کارگاه بر . ماندند

ا آغوش بنادري چون مارسی رو به انحطاط گذاردند، زیرا بازارهاي خود را در کشورهایی که هوگنوها را ب.جاي ماندند

کشورهایی که اکنون با کار و راهنمایی هوگنوها خود به تولید اجناسی پرداخته  ;باز پذیرفته بودند از دست دادند

نوسازي کلی اقتصاد فرانسه که به دست کولیر شروع شده بود، تا حدي . بودند که سابقا از فرانسه خریداري میکردند

فرانسه توسعه دهد با مهاجرت هوگنوها نصیب کشورهاي رقیبش  و صنایعی که وي خواسته بود در ;ناتمام ماند
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و حال آنکه کولبر  ;با کاهش شدید عواید صنعتی، دولت بیپول ماند و دوباره اسیر دست وامدهندگان خود شد. شدند

شصد افسر نیروي دریایی فرانسه نه هزار ملوان، و نیروي زمینی فرانسه ش. تازه آن را از زیر سلطه ایشان رهانیده بود

شاید همین زیان خود یکی از عوامل شکستهاي مضمحل  ;عالیرتبه و دوازده هزار سپاهی خود را از دست داد

اما مهمتر از همه اینکه اروپاي پروتستان . نصیب فرانسه شد)) جنگهاي جانشینی اسپانیا((کنندهاي بود که در 

، و نیز به دنبال فریادهاي دادخواهی مهاجران، در عزم مذهب بر اثر وحشیگریهاي بدفرجام فرانسه نسبت به هوگنوها

. خود به متحد شدن بر ضد این کشور راسختر شد

در . الغاي فرمان نانت محتمال بهطور غیرمستقیم به رونق هنر و آداب اجتماعی و لطایف زندگی فرانسه خدمت کرد

سبکسرانه، موجب رکود هنر، ظرافت، و شوخ  واقع روحیه کالونی، با بیزاریش از زینتکاري، مجسمه سازي، و شادي

اما الغاي . و اصوال سوق دادن فرانسه به سوي پیرایشگري نوعی خرق عادت و خطا محسوب میشد ;طبعی میشد

بیکن گفته بود تماشاي منظره این جنگهاي . فرمان نانت براي مذهب رسمی کشور فرانسه بلیه بزرگی بهشمار میآمد

اگر بیکن اکنون زنده بود، چه میگفت )). ت بار از آنچه بود لذتطلبتر و ملحدتر میساختهف((مذهبی لوکرتیوس را 

در آن . براي اندیشه قوم گل، در فاصله میان مذهب کاتولیک و بیایمانی محض، نقطه اتکا یا توقفی باقی نمانده بود

اي براي عصیان بر ضد کلیسا حال که در کشورهاي سویس، آلمان، هلند، و انگلستان مذهب پروتستان چون وسیله

بهکار میرفت، در فرانسه چنین وسیلهاي براي ابراز نفرت و طغیان فکري باقی نماند، و در نتیجه واکنش بر ضد 

دوره . کلیساي رم صالح خود را در آن دید که، در عوض میل به مذهب پروتستان، به فلسفه شک مطلق بگراید

تانی نمانده بود، پس از مرگ پادشاه، یکباره و مستقیما قدم به عصر رنسانس فرانسه، که پایبند نهضت پروتس

  . روشنگري گذارد

VII  - 1688 - 1627: بوسوئه   

به هر صورت، اینک کلیساي فرانسه پیروز بود و در اوج شکوه و اقتدار خود قرار داشت، و گرچه در روحیه صنفی 

 ;هنگترین افراد اروپا را در دامان خویش گرد آورده بودخود متعصب و در قدرت نمایی بیرحم بود، گروهی از بافر

بسیاري از اسقفان فرانسه بشر دوستانی بودند که هم . بدان گونه که در برابر ستمگرانش قدیسانش قد علم میکردند

دو تن از ایشان با همان درخشندگی پاسکال . خود را صادقانه در راه آنچه خیر عموم میدانستند مصروف میداشتند

بندرت در میان روحانیون فرانسه . در آسمان ادب فرانسه ظاهر شدند و حتی در عهد خود مقامی شامختر از او یافتند

. افرادي با حیثیت بوسوئه و محبوبیت فنلون قدم به دوران گذارده بودند

. مان دیژون بودپدرش عضو پارل). 1627(ژاك بنینی بوسوئه در خانواده وکیل دعاوي ثروتمند سرشناسی متولد شد 

والدینش او را از کودکی وقف راه دین کردند، در هشت سالگی گردي باالي سرش را تراشیدند، و در سیزدهسالگی 

در پانزدهسالگی او را به کولژ دو ناوار در پاریس . نام او را در سلک کانتهاي کلیساي جامع مس به ثبت رساندند

حت بیان شهرت یافت که جوراب آبیهاي هتل دورامبویه او را وادار وي در شانزدهسالگی چنان به فصا. فرستادند

بوسوئه پس از آنکه . کردند در میان همان تاالر هنري و با همان حالت کمرویی غرور آمیزش براي ایشان موعظه کند

بعد  دانشنامه خود را با امتیاز بهدست آورد، به مس بازگشت، از طرف پاپ رسما به مقام کشیشی رسید، و کمی

بوسوئه چون دانست که از سی هزار سکنه شهر مس ده هزار نفر پروتستانهاي . دکتراي خود را در االهیات گذراند

وي با پول فري، که یکی از رهبران فرقه هوگنو بود، وارد در مباحثهاي . لعنتی هستند، سخت آشفته خاطر گشت

یک را پذیرفت، لیکن استدالل کرد که شقاق در دین منطقی و مودبانه شد و پارهاي از زیانکاریهاي مذهب کاتول

بوسوئه مدت دوازده سال مناسبات دولتی خود را با پول فري برقرار داشت، همچنانکه . زیانی بس بزرگتر در پی دارد

اتریش /آن د. چندي بعد میبایست، به قصد متحد ساختن عالم مسیحیت، با الیبنیتز پیمان دوستی و همکاري ببندد
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هاي بوسوئه را شنید، به فکر افتاد که وجود شریف او براي چنان محیط نازیبندهاي حیف است،  کی از موعظهوقتی ی

  . به پاریس نقل مکان کرد 1659بوسوئه در سال . و پادشاه را وادار کرد که او را به پاریس بخواند

در سال . کوچک به موعظه پرداخت الزار براي جمعیتهاي -ابتدا وي، زیر سرپرستی ونسان دو پول، در صومعه سن 

پادشاه سخنان او را . در کلیساي له مینیم، نزدیک کاخ شاهی، براي گروهی از مردم برجسته روز وعظ کرد 1660

شنید و وجود خطیب جوان را ممزوجی خردمندانه از فصاحت بیان، راستی ایمان، و متانت اخالق یافت و او را دعوت 

خود پادشاه با ایمانی آشکار در . در لوور تقریر کند 1662روزه بزرگ بهاري را در سال کرد که مجموعه مواعظ دوره 

بجز در روز یکشنبهاي که ناگهان سوار بر اسب شد، و براي بازگرداندن لویز دو ال  - همه آن مواعظ شرکت جست 

ه در آن جلسات سبب شد که حضور پادشا. والیر از صومعهاي که بدان پناه برده بود، کاخ لوور را بتاخت ترك کرد

در . بوسوئه سبک خطابهسراییش را از ناهنجاریهاي والیتی، اسکلت بندي مدرسی، و استداللهاي منطق جدلی بپیراید

واقع لطف سخنوري درباري در میان طبقه باالي روحانیون سرایت کرده و عصري از فصاحت منبري بهوجود آورده 

در مدت هشت سال بعد، بوسوئه . دگاهی دموستن و سیسرون سر رقابت داشتبود که با دوران خطابه سراییهاي دا

وي اداره امور دینی بانوان . هاي درباري رساند بتدریج خود را به مقام واعظ مورد عالقه و منحصر به فرد نمازخانه

گاهی . را در دست گرفتاورلئان، مادام دو لونگویل، و مادموازل دومونپانسیه /د)) مادام((اصیلزادهاي چون هانریتا، 

معموال با افراط در بیاناتی مداهنهآمیز، اما یک بار با ندایی  -اوقات ضمن موعظهسرایی پادشاه را مخاطب قرار میداد 

از آن پس تا چندي . ناصحانه و جدي دایر بر اینکه دست از هوسرانیهاي عاشقانه بدارد و به سوي همسرش بازگردد

اما وقتی که او توانست تورن را به مذهب کاتولیک درآورد، بار دیگر . محروم ماند بوسوئه از فیض تبسم شاهانه

دو سال . اتریش انتخاب کرد/لویی او را براي خواندن خطبه تدفین آن د 1667در سال . مشمول لبخند شاهانه شد

رث برده بود، خطبه خواند، بعد بوسوئه بر سر خاك هنریتا مریا، ملکهاي که تاج پادشاهی انگلستان را از شوهرش به ا

این وظیفه اندوهبار بر عهدهاش افتاد که خطبه تدفینی بر مزار هانریتاي جوان، یعنی همان نایب  1670و در سال 

. محبوبی که در بحبوحه شکفتگی زودگذر، گل شبابش در آغوش وي پژمرده شده بود، تقریر کند

  . ، پادشاه انگلستان، در ادبیات فرانسه شهرتی بسزا یافتهاندهاي بوسوئه بر مزار مادر و خواهر چارلز دوم خطبه

ها با موضوعی که مورد عالقه خاص بوسوئه بود، و وي همواره با کمال دالوري درباره آن  نخستین این سلسله خطبه

قدرت مبنی بر اینکه پادشاهان میبایست از سیر تاریخ درسهاي عبرت بگیرند و اگر  ;داد سخن میداد، آغاز میشود

موضوع مهم دیگري . خود را در راه خیر عموم به کار نیندازند، دست انتقام خداوندي ایشان را به کیفر خواهد رساند

هاي پروتستان و  که بوسوئه در خاطر عزیز میداشت و بتفصیل در مواعظش میآورد دگرگونیهاي پایانناپذیر فرقه

را که در انگلستان روي داد کیفر خداوندي )) شورش بزرگی((وع وي وق. نابسامانی اخالقی حاصل از تزلزل ایمان بود

بوسوئه، در خطبه تدفین هنریتا . میدانست، که بر اثر جدا شدن آن کشور از مرکز روحانی رم بدان گرفتار شده بود

درآورد  مریا، ملکه متوفارا چون قدیسی که تالش بسیار کرده بود تا پادشاه و کشور انگلستان را به مذهب کاتولیک

رفتار ملکه را پس از کشته شدن شوهر تاجدارش به آن وضع فجیع نمونهاي از بردباري و . مورد ستایش قرارداد

ملکهاي که غمهاي بیپایانش را چون رحمت و برکت االهی پذیرفته، خداي را به خاطر آن عنایات . بزرگواري میشمرد

وي سرانجام پاداش . ي به نیایش حضرت باري گذرانده بودسپاسگزاري کرده، و مدت یازده سال با خضوع و بردبار

مادري که در مقام ملکه میتوانست بار . خود را از درگاه پروردگار دریافت کرد، و فرزندش به تخت پادشاهی بازگشت

دیگر زندگی خود را در کاخهاي شاهی از سرگیرد، در صومعهاي در خاك فرانسه گوشه عزلت گزید و مکنت 

  . را جز در راه نیکوکاري صرف نکرد بازیافتهاش
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ها، و در عین حال نزدیکتر به تاریخ و یادگارهاي ملت فرانسه، خطابهاي بود که دهماه بعد  غمانگیزتر از این خطابه

وي تازه به مقام اسقفی کوندون واقع در ناحیه جنوب خاوري فرانسه رسیده بود . بوسوئه بر مزار هانریتا آن ایراد کرد

در حالی که  ;دنی منصوب شد -ر آن خطابه سرایی، با اختیارات کامل اسقفی، به سرپرستی کلیساي سن و به خاط

صف جلوداران با علمها و پرچمها پیشاپیش او حرکت میکردند، کاله اسقفی زینت بخش سرش بود، و زمرد درشتی 

ها اندیشه واعظ درباره  گونه موعظهدر این . که شاهزاده خانم متوفا به وي هدیه داده بود بر انگشتش میدرخشید

اما اینک سخن از فقدان کسی در میان بود که تا روز گذشته . معناي کلی مرگ هیجانهاي عاطفی وي را مهار میکرد

و هنگامی که آن روحانی باوقار زبان به شرح تلخی و  ;مایه شادي قلب پادشاه و درخشندگی زندگی دربار بود

ضربهاي که عموم ملت فرانسه را غرق در ماتم و متحیر از حکمتهاي یزدانی  - ود بیرحمی آن ضربه ناگهانی گش

وي نه با واقعبینی همراه با خونسردي، بلکه با . خود بیاختیار سرشک حسرت از دیدگاه فرو ریخت -ساخته بود 

و با  ;بود، پرداخت) )همواره مهربان و آرام و همیشه بخشنده و خیرخواه((غیرت عشقی آتشین به توصیف هانریتا، که 

بیانی موجز و در پرده اشاره کرد که سهم خوشبختی آن شاهزاده خانم در زندگی به فراخور شایستگیهایش نبوده 

براي یک لحظه حتی آن اسقف محتاط و آن ستون و ولی دین جرئت نکرد خداي خود را مورد بازخواست قرار . است

را در روي زمین روا دارد و سرانجام خود و شنوندگانش را با  دهد که چرا میبایست آن همه بدي و بیدادگري

یادآوري ایمان پاك هانریتا به هنگام مرگ، و مراسم تقدسی که وجود او را از کلیه عالیق دنیوي منزه ساخته بود، 

. مسلما روحی چنان لطیف و پاك سزاوار رستگاري بود و عرصه بهشت را بهوجود خود مزین میساخت. تسلی داد

بر اثر اشتباه نادري که در سنجش صفات آدمیان از لویی چهاردهم سر زد، و نیز به دنبال هیجان تحسینآمیزي که از 

آن فصاحت بیان به او دست داد، بوسوئه به مقام معلم خصوصی ولیعهد انتخاب شد تا آن کودك کودن را با دانش و 

از شغل  ;ا کمال وفاداري همت بر اجراي این مهم گماشتبوسوئه ب. سجایایی شایسته پادشاهی فرانسه بار بیاورد

هایی آنچنان  وي براي لویی جوان رساله. اسقفی خود دست کشید تا بتواند پیوسته در دربار و نزدیک شاگردش باشد

سودمند در مباحث تاریخ عمومی، منطق، ایمان مسیحی، علم کشورداري، و وظایف یک پادشاه واقعی نوشت که با 

  . آنها پسرك میبایست به صورت اعجوبهاي از کمال و توانایی بشري درآیدخواندن 

بوسوئه از سلطنت ) 1709، 1679(در یکی از این رساالت به نام علم سیاست مستخرج از نص صریح کتاب مقدس 

اپها به کار مطلق و حق االهی پادشاهان، با حدت و حرارتی فزونتر از آنچه کاردینال بالرمینو در اثبات حق مرجعیت پ

 ))استخداوند به هر قومی فرمانروایش را اعطا کرده ((مگر نه در عهد قدیم تصریح شده بود که . برده بود، دفاع کرد

خدا نیست و آنهایی قدرتی جر از ((و مگر نه در عهد جدید با همه سندیت و اعتبار قول بولس حواري آمده است که 

حتی هر که با قدرت مقاومت : ((آري، و آن حواري چنین افزوده است)) که هست از جانب خدا مرتب شده است

ن کس که بدیهی است هر آ .))آوردنماید مقاومت با ترتیب خدا نموده باشد، و هر که مقاومت کند حکم بر خود 

کتاب مقدس را کالم خداوند میداند باید پادشاه را قائم مقام خدا یا، چنانکه اشعیا کورش کبیر را میخواند، چون 

بنابراین، شخص پادشاه مقدس است، قدرت پادشاهی از جانب خدا و مطلق . حرمت بگذارد)) تقدیس شده خدا((

ن مسئولیت تکالیفی بزرگ بر عهده او میگذارد که باید در هر اما آ. است، و پادشاه فقط در برابر خداوند مسئول است

بخت بلند لویی در این بود که خداي کتاب مقدس با رسم . کالم و هر اقدام از قوانین االهی فرمانبرداري کند

. چندگانی نظر مساعد داشت

در ). 1679(عمومی را نگاشت همچنین براي تدریس ولیعهد بود که بوسوئه کتاب معروف خود به نام گفتار در تاریخ 

جایی که دکارت معتقد بود که در طبیعت، پس از اشاره نخستین از جانب پروردگار، همه حوادث این دنیاي عینی 

براساس اصول مکانیکی و به تبعیت از قوانین و نهاد طبیعت قابل توجیهند، بوسوئه میکوشید تا در این اثر خود به 
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دکارت، هر واقعه مهم تاریخی جزئی از اراده حضرت باري است تا منجر به قربانی ثبوت رساند که، برعکس عقیده 

. که در مرحله نهایی باید به صورت مدینه االهی همه جا را فراگیرد - کردن مسیح و رواج یافتن مسیحیت شود 

خ را به شرح حال و بوسوئه همچنین با اتکاي بر این اصل که کتاب مقدس از جانب خداوند الهام شده است، همه تاری

  . اقوال یهودیان عهد قدیم و اقوام ارشاد شده به دین مسیح متمرکز میسازد

پارسیان را برانگیخت تا ایشان را به  ;خدا آسوریها و بابلیها را وسیله قرارداد تا قوم برگزیدهاش را گوشمالی دهند((

آنتیوخوس را برگماشت تا ایشان را  ;مایت کنداسکندر مقدونی را واداشت تا از ایشان ح ;زادبومشان بازگردانند

اگر این سخنان .)) و رومیان را مامور کرد تا آزادي یهودیان را در برابر پادشاهان سوریه محفوظ بدارند ;بیازماید

ا امروزه ابلهانه به نظر آیند، باید به خاطر بیاوریم که در واقع عقیده مولفان کتاب مقدس بدان منوال بود و بوسوئه ب

پس وي به تلخیص تاریخ عهد قدیم پرداخت و . ایمان راسخ خود گفته ایشان را با کالم خداوندي یکی میدانست

طبق معمول کار خود را با نظم و فشردگی و فصاحت بارز به پایان رساند ترتیب تاریخی کتاب از طرح بزرگ اسقف 

بوسوئه درباره اقوامی که خارج . اقتباس شده است م تعیین کرده بود، ق 4004اعظم آشر، که آغاز خلقت را در سال 

از بحث کتاب مقدس قرار داشتند به اشارات کوتاه و زودگذر اکتفا کرده است، لیکن درباره آنها که ذکرشان در کتاب 

بخصوص در ادراك  ;مقدس آمده گزارشهاي کلی و زبدهاي در کمال فراست و توانایی به رشته نگارش آورده است

  . دمات اقوام مشرك با عطوفت و حسن تفاهم اظهار نظر کرده استخصایص و خ

وي در میان آن همه نقشهاي رنگارنگ که از پیدایش و سقوط امپراطوریها بر صفحه تاریخ بسته بود نوعی پیشرفت 

در برابر گروه بزرگ  - در وجود او، شارل پرو، و عدهاي دیگر از معاصران نواندیش . عمومی استنباط میکرد

بود که مفهوم ترقی جامعه بشري نضج گرفت و از آن راه دو زمینه فکري را براي ظهور تورگو و  - نهاندیشان که

 - کتاب بوسوئه را با همه اشتباهاتش باید بهوجود آورنده فلسفه تاریخ در عصر حاضر دانست . کوندورسه آماده ساخت

  . که براي یک انسان موفقیتی قابل مالحظه است

اه مقام بوسوئه ظاهرا قدر این افتخار را نشناخت که به خاطر آموزش شخصی او آثاري آنچنان مهم به دانشجوي پادش

و بوسوئه نیز اخالقا سختگیرتر و جدیتر از آن بود که در مورد تربیت فرزند شاه چشمپوشی و . نگارش درمیآید

و ال والیر را با رفق و مدارا از عالم عشق وي وقتی در کار خود توفیق بیشتر یافت که خواست لویز د. خودشیرینی کند

. لویز سوگند ترك دنیا یاد کرد، در حالی که بوسوئه برایش موعظه میخواند. نامشروعش به دنیاي رهبانیت ارشاد کند

لویی با ناشکیبایی سخنان او را . بوسوئه بار دیگر بیوفایی پادشاه را آشکارا مورد سرزنش قرار داد 1675در همان سال 

و آن محل به اندازه کافی نزدیک کاخ ورساي قرار داشت که  ;را بدو سپرد) 1681)) (مو((نید، لیکن اسقفی ناحیه ش

در میان نسل مغرور آن عصر، بوسوئه نماینده و مرجع و پیشواي . بوسوئه بتواند طعم شکوه و تجمل درباري را بچشد

آزادیهاي ((یعنی همان مواردي که  ;استخراج و تنظیم کرد وي اصول چهارگانه را براي ایشان. روحانیان فرانسه بود

البته بوسوئه با این عمل کاله . را به پشتیبانی کلیساي فرانسه و در برابر سلطه پاپ تثبیت میکردند)) گالیکانیسم

. کاردینالی را از دست داد، لیکن در عوض خود به مقام پاپی فرانسه رسید

ترامات و تشریفات رسمی مقام اسقفی اهمیت بسیار قایل میشد، همه وقت با گرچه براي اح. وي پاپ بدي نبود

. عطوفت و انسانیت رفتار و از مقام روحانی خود براي تقویت انواع گوناگون اعتقادات مذهب کاتولیک استفاده کرد

تفسیر ((رویهاي علم هاي والیتی را معذور بدارد، با طرد زیاده  وي، بدون آنکه تندي بیان و آتش هیجان کتاب نامه

قضیه اقتباس  127هیئت نمایندگان روحانی را واداشت که  1700بوسوئه در سال . موافق بود)) دین بر پایه اخالق

و در عین حال روابط دوستی خود را با آرنو و دیگر سران آیین یانسن  ;شده از آثار مفسران یسوعی را ابطال کند

وافقت با گناهکارانی که به اقرار معاصی نزدش میرفتند، و نیز به مخالفت با افراد گرچه بوسوئه به م. برقرار نگاه داشت
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غیر روحانیی که به ریاضت میپرداختند شهرت یافته بود، از طرفی هم دنیاي زهد و ریاضت شخصیتی چون رانسه را 

رد که بتواند به آرامش صمیمانه میستود و مکرر براي گوشهنشینی به صومعه التراپ میرفت و در لحظاتی آرزو میک

با این حال، جالل دربار بر آرمانهاي ملکوتی او چیره شد و نیات خداپرستانه وي را به . یک اتاقک رهبانی دست یابد

: میگفت)) مو((وي به رئیسه صومعه . جاهطلبیهایی براي ارتقا به مقامات شامخ کلیسایی و کشوري آلوده ساخت

ما باید او را معذور بداریم از . در سالهاي آخر عمرش بیشتر سختگیر شد.)) ا نشومبراي من دعا کن که دلبسته دنی((

فن تئاتر و مولیر را تقبیح میکند، زیرا مولیر در ) 1694(اینکه میبینیم در اثر خود به نام اصول کلی درباره کمدي 

ار داده بود و درباره مقام و کمدیهاي خود دین را فقط در صورتهاي پیرایشگري یا ریاکاریش مورد بحث و وصف قر

  . ایمان کسانی چون ونسان دوپول به اشکال توانسته بود حق مطلب را ادا کند

در نظر او ابلهانه مینمود که فردي تنها، هر چند هم داراي هوش و . بوسوئه در عقیده سختگیرتر بود تا در عمل

نش و خرد بیندوزد که بتواند بر تخت داوري نشیند و استعداد فطري باشد، بخواهد در طول عمري کوتاه تا آن پایه دا

معتبرتر بود تا استدالل )) عقل سلیم((براي او . درباره سنن و عقاید خانواده، جامعه، کشور، و کلیسا راي صادر کند

قرنها به معناي اندیشه افراد عامی، بلکه به عنوان مدرکات دسته جمعی نسلهایی که از )) عقل سلیم((البته نه  ;فردي

کدام فرد آدمی میتوانست ادعا کند که بیش از . تجربه تعالیمی گرفته و آداب و عقایدي را تحویل بشریت دادهاند

میلیونها افراد دیگر بر نیازمندیهاي روح بشري آگاهی دارد، یا کلید رمزهایی را در دست دارد که دانش بشري 

و از  ;ی محتاج مرجع معتبري است تا بدو آرامش بخشدبتنهایی قادر به گشودن آنها نیست در نتیجه ذهن آدم

جامعه بشري نیازمند مرجعی است که براي آن . اندیشه آزاد کاري ساخته نیست جز اینکه آن آرامش را برهم ریزد

 ;اصول اخالقی تعیین کند و اندیشه آزاد، با شک آوردن در منشا ربانی قوانین اخالقی، شالوده اخالق را ویران میکند

آنها که معتقدند یک نفر امیر و ((و  ;نابراین، بدعتگذاري هم خیانت به کلیساست و هم خیانت به جامعه و دولتب

اسقف نیکو سرشت در مورد .))مرتکب خطایی کفرآمیز میشوند... فرمانروا حق ندارد در مسائل دینی اعمال نفوذ کند

ر و الزام برتري میدهد، لیکن به کار بردن عنف را در تبلیغ کافران به دین مسیح روش تلقین و ترغیب را بر اجبا

فرمانی آمیخته با ایمان که ضربه مرگ آسا را بر پیکر ((وي الغاي فرمان نانت را، به عنوان . مرحله نهایی الزم میداند

د اجرا بوسوئه در حوزه اسقفی خویش چنان با ارفاق و مدارا فرمان را به مور. ، ستود))بدعتگزاري فروخواهد آورد

ضعف اسقف  ;در اسقف نشین مو هیچ اقدامی نمیتوان کرد: ((گذارد که بازرس مامور آن ناحیه در گزارش خود نوشت

. بیشتر هوگنوهاي آن محل در ایمان خود باقی ماندند.)) مانع از آن است که بدعتگذاران به مذهب کاتولیک درآیند

اه بحث و استدالل حتی کشورهاي هلند، آلمان، و انگلستان را به بوسوئه تا لحظه آخر امیدوار بود که بتواند از ر

و از این رو سالها نیز با الیبنیتز در گفتگو و همکاري بود تا نقشه آن فیلسوف در مورد به هم  ;مذهب کهن درآورد

یخ وي شاهکار خود یعنی تار 1668در سال . هاي جدا افتاده مسیحیت را به مرحله اجرا رساند پیوستن پاره

محتمال قویترین نوشته : ((دگرگونیهاي کلیساهاي پروتستان را به نگارش درآورد، که با کل در اهمیت آن گفته است

خاصیت برجسته چهار جلد اثر مزبور دقت و پرکاري فاضالنهاي است که در تصنیف .)) علیه مذهب پروتستان است

خذ مختلف مطالب هر صفحه از کتاب خود را مستند سازد، و وي کوشیده بود تا با ذکر منابع و مآ. آن بهکار رفته بود

اسقف کوشیده است تا جانب انصاف را نگاه دارد، . این نوعی وجدان پژوهشگرانه بود که در آن روزگار شکل میگرفت

زیادهرویها و خالفکاریهاي کلیسا را که موجب برانگیختن لوتر به اعتراض و طغیان شده بود پذیرفته است، اما 

وانسته است خشونت سرخوشانهاي را که در وجود لوتر با شهامت وطنپرستی و قوت ایمان مخلوط شده بود هضم نت

با اینهمه، امید وي بر آن بود که با . بوسوئه همچنین تصویري دوست داشتنی از مالنشتون ترسیم کرده است. کند

باحث مذهبی میانشان حکمفرما بود، شمردن ضعفهاي شخصی مصلحین دین و نشان دادن تفرقه نظري، که در م
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وي این عقیده را به سخریه میگرفت که هر فرد آزادي آن را . پیروان نهضت اصالح دینی را از ایشان دلسرد کند

یعنی در واقع با هر بار مطالعه تازه در کتاب  ;داشته باشد که کتاب مقدس را به نیروي ادراك خود تفسیر کند

هر کس که با طبیعت بشر اندك آشنایی داشته باشد . و مذهب تازهاي براي خود بسازد مقدس تاویل تازهاي بیاورد

هاي بیشمار تجزیه  میتواند پیشبینی کند که این رویه فکري اگر مقاومتی بر سر راه خود نبیند، مسیحیت را به فرقه

قاید و بیبندوباري غرایز را به خواهد کرد، اصول اخالقی را به صورت تعابیر فردي در خواهد آورد، و کار اختالف ع

از لوتر تا کالون و . جایی خواهد رساند که حفظ نظم در آن جنگل بیقانون با هیچ نیروي انتظامی میسر نخواهد شد

و آنگاه از  -یا به عبارتی از انکار مقام پاپ تا انکار آیین قربانی مقدس و سپس تا انکار مسیح  - سپس تا سوکینوس 

از طغیان دینی تا طغیان . هاي پایین روندهاي بودند به سوي زوال ایمان اینها همه پله: الحاد اونیتاریانیسم تا

. اجتماعی، از رساالت لوتر تا جنگ دهقانان، از کالون تا کرامول، و سپس تا فرقه مساواتیان، و سرانجام تا شاهکشی

ت، و اساس سلطنت استقرار بخشد، و نیز تنها مذهبی مبتنی بر حاکمیت کلیسا میتوانست به اصول اخالق، حقانی

. روح آدمی را در مقابله با جهل و محرومیت و مرگ تقویت کند

هر صفحه از آن متضمن نثري ممتاز  ;استدالل این کتاب محکم بود و دانش و بالغت سخن آن را موثرتر ساخته بود

ها، چیزي برتر از آن در ادبیات فرانسه وجود  بود که در آن عصر، جز نوشته پاسکال در جنگهاي قلمی و کتاب اندیشه

اگر نگارنده به عوض استمداد از قواي عقل، به استمداد از قواي جبر نگراییده بود و با جانبداري از . نداشت

روشن بینی منطقی خود را آلوده نساخته بود، ممکن بود این اثر مقام شامختري )) الغاي فرمان نانت((بیدادگریهاي 

در سرزمینهاي پروتستان مذهب صد کتاب در رد آن انتشار یافت و تظاهر به طرفداري از شرایط خرد، . دبه دست آور

از جانب فردي که غارتگري و نفی بلد و مصادره اموال و اسارت در کشتیها را چون براهینی در تایید مسیحیت 

د که آیا در داخل مذهب کاتولیک تفرق معترضان میپرسیدن. کاتولیکها میپذیرفت، به باد مذمت و شماتت گرفته شد

وجود ندارد کدام قرن بود که بدون وقوع تجزیه و تفرقه در کلیساي کاتولیک رومی، کاتولیکهاي یونانی، کاتولیکهاي 

روایال با فرقهاي از  - ارمنی، و کاتولیکهاي روم شرقی به پایان رسیده باشد آیا در همان زمان ژانسنیستهاي پور 

لیک خود، یعنی یسوعیان در مبارزه نبودند آیا روحانیان گالیکان، به پیشوایی بوسوئه، دست به مجادله برادران کاتو

شدیدي علیه هواخواهان برتري پاپ نزده بودند که نزدیک بود منجر به جدایی آنان از مرکز رم شود آیا خود بوسوئه 

  با فنلون در ستیز نبود 

VIII - 1715 - 1651: فنلون

وي نیز مانند بوسوئه از . فرانسوا دو سالینیاك دو الموت فنلون - ز خانواده نجبا بود و سه نام داشت این شخص ا

اما، به جز اینها، یک . کلیساي رسمی پیروي میکرد و جاهطلب، اسقف دربار، معلم شاهزادگان، و استاد نثر فرانسه بود

  . سحور شخصیت او شده بودسیمون از کسانی است که م - سن . دنیا با بوسوئه تفاوت داشت

وي مردي بسیار بلند قد، الغر، خوش اندام، و رنگپریده بود، با دماغی درشت و چشمانی که به نور ذوق و فطانت 

رفتارش . هاي چهرهاش از تناقضهایی ترکیب یافته بودند، اما این تناقضها نامطبوع نبودند گویی نشانه. میدرخشیدند

ظاهر حالش مخلوطی از شخصیتهاي حکیم و اسقف و اشرافی را . جدي، و با نشاط بودباوقار و در عین حال جذاب، 

و در صورت و هیکلش بیش از هر چیز آثار ظرافت طبع، فروتنی، و به حد اعال بلندي فکر  ;در نظر مجسم میساخت

  .کوششی ارادي الزم بود تا شخص بتواند دیده از چهره او برگیرد. هویدا بود

مقامی درخور ثمره آخرین شکوفندگی عشق عالیجناب  -همان ابتداي تولدش کمی پیر میدانست  میشله او را از

سالخوردهاي در شهر پریگور که، به رغم غرولندهاي پسران بالغش، دوشیزهاي بینوا لیکن با خانواده را به عقد خود 

ون در آغوش مادرش بار آمد و در طرز فنل. پسر نو رسیده وقف کلیسا شد و از ارثیه نقدي محروم ماند. درآورده بود
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زیر دست معلمی خصوصی و سپس یسوعیان پاریس با آثار . سخنگویی و رقت احساسات ظرافتی نیمه زنانه یافت

وي میتوانست در بحث با بدعتگذاران هر گونه حدیث و . کالسیک آشنایی وسیع پیدا کرد و کشیشی دانشمند شد

به شیوهاي مینوشت که عذوبت، حساسیت، و ظرافتش نقطه مقابل خطابه  فرانسه را ;حجت مشرکانه را رد کند

  . سرایی مطنطن و مردانه بوسوئه بودند

و چیزي نگذشت که به سرپرستی ) 1675(فنلون در بیست و چهار سالگی به فرمان پاپ در سلک کشیشان درآمد 

بود که زنان جوانی را که بتازگی از  در آن مقام وظیفه دشوارش این. منصوب شد)) کاتولیکهاي نوکیش((صومعه 

در ابتدا ایشان با اکراه به سخنانش . مذهب پروتستان خارج شده بودند با ایمان کلیساي رومی آشنایی و آشتی دهد

گوش میدادند، سپس در برابرش سر سپردند، و سرانجام دلبسته کالمش شدند، زیرا در واقع بآسانی میشد به فنلون 

مامور ال روشل شد تا هوگنوهاي آن ناحیه را به  1686در سال . اینکه او تنها مرد آن صومعه بود دل باخت، گذشته از

موافق بود، لیکن تندي و تعدي را تقبیح میکرد و حتی )) الغاي فرمان نانت((وي با . مذهب کاتولیک ارشاد کند

چون . سطحی و ناپایدار به بار میآوردکشیشان شاهی را آگاه میساخت که ترویج دین کاتولیک از راه عنف نتیجهاي 

که، از لحاظ تجویز ) 1687(به صومعهاي در پاریس بازگشت، کتابی به نام رساله در تربیت دختران منتشر کرد 

  . روشهاي مالیم در امور تربیتی، تقریبا خاصیت آثار روسو را داشت

لهاش موسوم، به لویی، دوك بورگونی، تعیین هنگامی که دوك دو بوویلیه از جانب پادشاه به سرپرستی نوه هشت سا

دوك جوان مغرور و سرکش و ). 1689(شد، وي فنلون را به نزد خود خواند تا تربیت آن کودك را بر عهده گیرد 

فنلون . لجباز بود و گاهی دست به وحشیگري و سنگدلی میزد، لیکن صاحب ذهنی مستعد و ذوقی سرزنده بود

. تواند او را رام سازد، و از این رو کوشید تا ترس و عشق خدا را در دل وي رسوخ دهددریافت که فقط لگام دین می

در عین حال از راه مقرر داشتن نظم و نسقی که با حساسیت و دلسوزي نسبت به روحیه شباب اعتدال یافته بود، 

الح پادشاه آینده کشور، آرزوي باطنی این بود که، با اص. توانست احترام و اعتماد شاگردش را به خود جلب کند

وي بطالن جنگ، لزوم توسعه کشاورزي، و اجتناب از دلسرد کردن طبقه روستاییان و . فرانسه را کامال اصالح کند

خرد کردن ایشان را در زیر فشار مالیاتهایی که به خاطر بنا کردن شهرهاي پر تجمل و لشکرکشیهاي پر خرج وضع 

فنلون در کتابی به نام گفتگوي مردگان، که جهت شاگردش تالیف کرد، بر . میشدند به نوجوان خاطرنشان ساخت

: داغ ننگزده و سپس افزوده است...)) حکومت ستمگرانهاي که در آن هیچ قانونی به جز اراده یک فرد وجود ندارد((

وجود جدا مانده از  آن کس که زمام فرمانروایی را به دست میگیرد باید خود قبل از هر چیز مطیع قانون باشد، زیرا((

هر . ((هر جنگی را باید جنگ داخلی و ملی دانست، زیرا همه افراد بشر برادران یکدیگرند.)) قانون به پشیزي نمیارزد

دینی بس بزرگتر دارد تا نسبت به کشور محدود  -که کشور جهانی را بهوجود میآورند  - شخص نسبت به ابناي بشر 

پادشاه، که با این تعالیم رمزي آشنا نبود، اما در وجود نوادهاش پیشرفتی .)) تو معینی که در آن تولد یافته اس

وي سالی نه ماه در مقر ). 1695(شگفتانگیز مشاهده میکرد، فنلون را با ارتقا به مقام اسقفی اعظم کامبره پاداش داد 

نشناسی معمولشان دچار شرمندگی  ماموریتش میماند و بدین شیوه بسیاري از روحانیان عالیرتبه فرانسه را از وظیفه

فنلون سه ماه دیگر را در دربار به سر میبرد و در ضمن میکوشید به نوعی در سیاست کشور مداخله کند و . میکرد

در خالل این ایام، فنلون با بانویی آشنایی یافت که میبایست بعدا . گاهی نیز تعالیم خود را به دوك جوان ارزانی دارد

  . مایه عشق زندگیش شودبه معناي واقعی 

مادام ژان ماري دوالموت گوئیون در شانزدهسالگی ازدواج کرده و در بیست و هشت سالگی بیوهاي خوشگل و پولدار 

شده بود که دنیایی از خواستاران به دنبال داشت، لیکن تربیت دینی کاملی که در کودکی یافته بود چون سپري او را 

وي براي ارضاي حس ایمان خود دیگر حاضر نبود به اجراي آداب ظاهري . میکرددر برابر مردان آرزومندش حفظ 
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نیایش کاتولیکی اکتفا کند، بلکه شیفته استماع سخنان رازوران زمانش بود که، بدون تبعیت محض از مراسمی چون 

داوندگار، که در توبه و تناول عشاي ربانی و قداس، آدمیان را به سوي آرامش روح و استغراق در مشاهده مظاهر خ

در چنین عشقبازي ربانی هیچ یک از . همه جا حاضر است، و واگذاري کامل و مجذوبانه خود به خدا ارشاد میکردند

با این حال،  ;مسائل دنیوي را راه نبود، و در آن نشئه روحی کسی را اندیشه رعایت آداب دین بر خاطر نمیماند

میگل د مولینوس، کشیش . در عین حیات به رستگاري میرسیدند سالکان آن طریقت نه فقط پس از مرگ، بلکه

، در ایتالیا به توسط دستگاه تفتیش افکار دستگیر و ))تسلیم و ترك نفس((اسپانیایی، به گاه تبلیغ روش رازورانه 

لمان و در آ)) متورعین((میان فرقه  - لیکن آن نهضت در سراسر اروپا در حال نشر و رواج بود ). 1687(زندانی شد 

. هلند، میان کویکرز و افالطونیان کیمبریج در انگلستان، و میان فداییان در فرانسه

روانها، بنابر تعالیم وي، نهرهاي . مادام گوئیون عقاید خود را با فصاحتی هیجانانگیز در چندین کتاب تشریح کرد

ییابند تا دوباره خود را، مانند خروشانی هستند که از دریاي یزدانی سرچشمه میگیرند و هیچ وقت آرامش نم

و دیگر یاد  ;آنگاه فردیت از میان برمیخیزد. هایی که در کام دریا ناپدید میشوند، در او مستهلک کنند رودخانه

در چنین حالتی روح خطاناپذیر میشود و . خویشتن، یاد جهان، و هیچ آگاهی دیگري باقی نمیماند جز یگانگی با خدا

و هیچ قدرتی نمیتواند بر آن  ;هر چه میکند عین صواب است ;یا فضیلت و گناه قرار میگیرد فراتر از خوبی و بدي

مادام گوئیون به بوسوئه میگفت که نمیتواند براي گناهان خود طلب بخشش کند، زیرا در دنیاي . آسیبی وارد آورد

لیه، مادام دو شوروز، مادام دو مورتمار، و برخی از بانوان اشرافی چون مادام دو بووی. جذبه او اصوال گناهی وجود ندارد

حتی تا درجهاي مادام دومنتنون آن عوالم رازورانه را نوع شریفی از ایمان شمردند و غالب آنان در سلک یاران مادام 

خود فنلون نیز مجذوب آن طریقت، که از امتزاج دالنگیز پارسایی و استغنا و جمال معنوي بهوجود . گوئیون درآمدند

وي مادام دو . در واقع صفات خود وي نیز متشکل بود از عالقه به رازوري، جاهطلبی، و لطافت روح ;بود، گشت آمده

سیر  - منتنون را راضی کرد که به مادام گوئیون اجازه دهد در مدرسهاي که به توسط همسر پنهانی پادشاه در سن 

  . تاسیس یافته بود به کار تدریس بپردازد

گوئیون . ه نظر بوسوئه را خواست و او از بانوي رازور دعوت کرد که عقایدش را بر وي عرضه کندمنتنون در این بار

اسقف محتاط آنها را تهدیدي بر اصول خداشناسی و آداب کلیسا دانست، زیرا عقاید گوئیون نه فقط به . چنین کرد

  . نمیداشت آیینهاي مقدس و اهمیت مقام کشیش، بلکه به اناجیل و عیسی هم توجهی مبذول

بوسوئه آن زن را سرزنش کرد، نان و شراب مقدس به او داد، و از وي خواست که پاریس را ترك کند و از خیال 

بوسوئه او را در صومعهاي به مدت هشت سال . مادام گوئیون ابتدا رضا داد و بعد امتناع کرد. تدریس منصرف شود

، به شرط آنکه بقیه عمر را بآرامی در ملک خود واقع در و پس از آن آزادش کرد) 1703 -  1695(زندانی ساخت 

  . در آنجا چشم از جهان فرو بست 1717مادام گوئیون به سال . نزدیکی بلوا بگذارند

وي . تصنیف کرد) 1696(بوسوئه براي تعیین حدود رازوري کتابی با عنوان دستورالعمل مربوط به مراحل دعا خوانی 

فنلون در تردید و تامل فرو رفت و کتابی . ون فرستاد و نظر موافق او را خواستار شدیک نسخه خطی آن را براي فنل

دو کتاب نامبرده تقریبا در یک زمان انتشار . به نام تفسیر تعالیم قدیسان درباره حیات باطن) 1697(در رد آن نوشت 

پادشاه، با . ل به خود اختصاص دادندروایا -با جنب و جوشی نظیر هیاهو بر سر پور  -یافتند و عرصه بحث و فحص را 

اعتمادي که به بوسوئه داشت، فنلون را از مقام معلم خصوصی دوك بورگونی معزول کرد و به او دستور داد که در 

لویی چهاردهم سپس، به تلقین بوسوئه، از پاپ درخواست کرد که طی . اسقف نشین خود در کامبره باقی بماند

اینوکنتیوس دوازدهم، که تمایل بوسوئه به سوي عقاید گالیکانیسم و نیز فریاد . ر کندفرمانی کتاب فنلون را تکفی

سپس از اطراف در زیر فشار بیشتري . مدافعانه فنلون از هواخواهان برتري پاپ را از خاطر نبرده بود، در تردید ماند
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فنلون نیز بآرامی ). 1699مارس (رد قرار گرفت و تسلیم شد، لیکن کتاب فنلون را به مالیمترین لحن ممکن مطرود ک

. سر تمکین فرود آورد

شناسی به خدمت دین پرداخت که احترام سراسر کشور را به سوي خود جلب  در کامبره فنلون با چنان تقوا و وظیفه

جاي  اگر ناشري، با موافقت نگارنده، اقدام به چاپ داستان سرگذشت تلماك نکرده بود، بوسوئه و پادشاه نیز در. کرد

فنلون این داستان را قبال براي دانشجوي واالمقام خود تحت عنوان  ;خود آرام گرفته بودند و کاري به او نداشتند

در این اثر، معلم شیرین . بظاهر بیزیان دنباله کتاب اودیسه هومر نوشته بود، و امروز ما آن را به این نام میخوانیم

. یمه زنانه، بار دیگر به شرح اصول آرمانی فلسفه سیاسی خود میپردازدسخن، با لطافت سبکی روان و رقت و روحی ن

یکی از قهرمانان کتاب موسوم به منتور، که همیشه از زبان نویسنده سخن میگوید، پس از آنکه پادشاهان را راضی به 

  :امضاي صلحنامه میکند، بدیشان چنین اخطار میکند

همه افراد نوع بشر . ... فرمان سران مختلف همه یک قوم خواهید بودبدین ترتیب شما با نامهاي مختلف و در زیر 

بدبخت آن مردمان بیایمانی که سروري خود را بیرحمانه در . ... همه اقوام باهم برادرند. ... اعضاي یک خانوادهاند

اي . ... استجنگ گاهی الزم است، ولی در هر صورت مایه ننگ نژاد انسانی . ... خون برادرانشان جستجو میکنند

  . به من نگویید که انسان باید طالب جنگ باشد تا به فر و شکوه دست یابد! پادشاهان جهان

او فقط میتواند بر  ;هر آن کس که پیروزي خویش را بر احساسات بشردوستی برتري دهد دیو غرور است نه انسان... 

افراد بشر نباید از کسی که . ... کاري یافت میشودشکوه دروغین دست یابد، زیرا شکوه واقعی تنها در اعتدال و نیکو

چندان در اندیشه آن نبوده است و خونشان را در راه خودنمایی وحشیانه خود به خاك ریخته است به نیکی یاد 

فنلون حق االهی پادشاهان را میپذیرد، اما فقط به عنوان قدرتی که از جانب پروردگار به ایشان تفویض شده . کنند

  . در راه خیر و سعادت بشر به کار برند، آن هم در چهارچوبی محدود و مقید به قوانیناست تا 

مردم با مداهنه و چاپلوسی . قدرت مطلق صاحبان زور و زر، هر یک از اتباع آنان را به خفت بردگی تنزل میدهد

لیکن،  ;عه نگاه او بر خود میلرزدستمگر را در میان میگیرند، حتی او را تا مقام پرستش باال میبرند، و همه کس از لم

. با وزش اندك نسیم طغیان، آن قدرت دیوآسا بر اثر بیدادگریهایش فرو میریزد

دوستان فنلون سراسیمه و . هایش را خواند در این سطور تهورآمیز، لویی چهاردهم ذم خود و تقبیح لشکرکشی

ماك زندانی شد، و نیروي انتظامی ماموریت یافت شتابزده دربار را پشت سرگذاشتند، چاپ کننده کتاب سرگذشت تل

اما سرگذشت تلماك بار دیگر در هلند به چاپ رسید و خواندن آن . هاي آن کتاب را توقیف کند که همه نسخه

به طوري که تا مدت یک قرن و نیم پرفروشترین و  ;بزودي در سراسر دنیاي فرانسه زبان رواج گرفت

فنلون اعتراض کرد که در نگارش قسمتهاي انتقادي آن اثر نظري به . بان باقی مانددوستداشتنیترین کتاب فرانسه ز

دو سال گذشت تا دوك بورگونی جرئت کرد تا با معلم سابق . اما چه کسی باور میکرد ;لویی چهاردهم نداشته است

اسقف در این . بره مالقات کندآنگاه پادشاه نرمدل شد و به دوك اجازه داد که با فنلون در کام. خود به مکاتبه پردازد

اما نواده پادشاه . امید به سر میبرد که دانشجوي او بزودي بر تخت فرانسه بنشیند و او را ریشلیو پادشاهی خود سازد

روي در نقاب خاك ) 1715هفتم ژانویه (سه سال قبل از او درگذشت، و فنلون نیز نه ماه زودتر از لویی چهاردهم 

  . وي سالهاي آخري عمرش را در بدبختی و رنج گذرانده بود. انی پیش از ایشان وفات یافته بودبوسوئه مدت زم. کشید

گرچه بر فنلون و فرقه هواخواهان برتري پاپ و رازوران چیره شده بود، و گرچه به چشم خود پیروزي کلیسا را بر 

درد چنان او را میپیچاند که . ندهوگنوها دیده بود، همه این خوشدلیها براي دفع سنگهاي مثانهاش کافی نبود

ضمن آنکه بدبینان سنگدل  ;نمیگذاشت هنگام تشریفات درباري بر مسندي که آنهمه دوست میداشت تکیه زند

هاي شیوع فلسفه  وي در اطراف خود نشانه. میپرسیدند که چرا نمیخواهد به مو برگردد و در آنجا بیسروصدا بمیرد
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که مغز سرش را کافرانه هدف  -از کتاب مقدس، و قلمفرساییهاي پروتستانها را  پیروان مذهب شکاکیت، انتقادجویی

مثال یکی از آنها ژوریو، آن هوگنوي نفی بلد شده، بود که به . مشاهده نمیکرد -تیرهاي مالمت خود قرار داده بودند 

و عربدهجویی بیش نبود و  عالمیان میگفت بوسوئه، همان اسقف اسقفان و مظهر مجسم پارسایی و پاکدامنی، دروغگو

بوسوئه شروع به نگارش تالیفات تازهاي کرد تا آن دشمنان نابکار را تارومار کند، اما . با تعدادي همخوابه به سر میبرد

رنجهایش به سر  1704در همان حال که مشغول نوشتن بود، مرغ جان از قفس تنش پرید و در دوازدهم آوریل سال 

  . ن مینماید که شخصت بوسوئه مظهر کمال قدرت کلیساي کاتولیک در فرانسه جدید بوددر نگاه نخست چنی. آمدند

روحانیان به اوضاع . مذهب کهن ظاهرا سرزمینهایی را که به دست لوتر و کالون افتاده بودند دوباره مسخر ساخته بود

پاسکال  ;اختصاص داده بود هاي خود را به دین راسین آخرین نمایشنامه ;اخالقی خود سروسامانی بخشیده بودند

دولت خود را به صورت مجري فرمانبردار کلیسا  ;مذهب شکاکیت را چون سالحی بر ضد شکاکان به کار انداخته بود

. و پادشاه تقریبا یک نفر یسوعی شده بود ;درآورده بود

هاي والیتی برپا خاسته  شار نامهیسوعیان هنوز آلوده به غباري بودند که با انت. با اینهمه، وضع کامال رضایتبخش نبود

 ;هوگنوهاي فراري نیمی از اروپا را بر ضد پادشاه پارسا به جنگ برمیانگیختند ;آیین یانسن از میان نرفته بود ;بود

و هابز، اسپینوزا، و بل در حال وارد آوردن ضربات سخت بر بناي ایمان  ;مونتنی بیش از پاسکال خواننده داشت

چند کشیش شکایت کردهاند که تعداد اشخاصی که براي گرفتن نان ((، )1648(س ونسان دوپول به گفته قدی. بودند

سولپیس سه هزار نفر کم شده  - و شراب مقدس در کلیسا حاضر میشوند کمتر از سابق است، مثال در کلیساي سن 

یح هزار و پانصد نفر از شاردونه پیبرده است که در مراسم عید قیام مس -دو  -نیکوال  - کشیش کلیساي سن  ;است

عصري که مادر آن زندگی میکنیم پر : ((نوشته است 1686بل در سال .)) اهالی حوزه روحانیش شرکت نداشتهاند

انسان از کثرت شماره ایشان به شگفتی دچار  ;است از آزادفکران و خداپرستانی که منکر پیامبر و کلیسا هستند

و او این احوال را زاده جنگها و مناقشات عالم .)) ن در همه جا حکمفرماستبیاعتنایی کامل نسبت به دی.)) ((میشود

شما باید بدانید که کفر بزرگ در دنیاي کنونی پیروي از کالون یا لوتر نیست، : ((نیکول میگفت. مسیحیت میدانست

پیدا میشود که  اکنون بندرت جوانی: ((چنین اظهار کرده است 1699پرنسس کاخنشین در سال .)) بلکه الحاد است

آنچه ذهن : ((داده بدین قرار است 1703گزارشی که الیبنیتز از پاریس در سال .)) تظاهر به خدانشناسی نکند

در زیر حکومت . ... و در پاریس دینداري را به سخریه میگیرند ;نیرومند خوانده میشود رسم رایج روز شده است

.)) دینی از آنچه تاکنون در عالم مسیحیت روي داده فراتر رفته است پادشاهی پارسا و سختگیر و خود راي، نابسامانی

افرادي  -ذهنهایی آنچنان تند و تیز که تقریبا درباره هر چیز شک میکردند  -)) ذهنهاي نیرومند((در میان این 

  . نو دوکهاي نور و بویو ;برتیه، شارح افکار گاسندي ;نینون دوالنکلو ;اورمون - وجود داشتند چون سنت 

شولیو، سیروین، الفار، و مانند آنها که هتک احترام  - صومعه تامپل در پاریس مرکز گروه کوچکی از آزادفکران شد 

و فونتنل، آن مرد تقریبا صد سالهاي که کارش  ;نسبت به همه معتقدات بشري را تا دوره نیابت سلطنت توسعه دادند

، مکارانه دست به 1687بود، با انتشار کتاب تاریخ وخشها در ردوبدل کردن طنز و طعنه با اصحاب دایرهالمعارف 

در حقیقت لویی چهاردهم در آن جذبه عالم دینداریش راه را . خراب کردن شالوده معجزآساي دین مسیح گذاشت

  . براي ظهور ولتر هموار ساخته بود



۴٧٢٨

  فصل سوم

  پادشاه و هنرهاي زیبا

1643 - 1715  

I  - سازمان هنرهاي زیبا  

ه استثناي عصر پریکلس در یونان باستان، در سراسر تاریخ جهان هیچ دولتی به اندازه دولت لویی چهاردهم شاید ب

سلیقه ممتاز و خردمندي ریشلیو در خریداري آثار هنري . در راه ترویج و رهبري هنر کوشش بهکار نبرده باشد

اتریش هنر پرورانی /دوران نیابت سلطنت آن ددر . موجب شدند که هنر فرانسه از بیماري جنگهاي مذهبی بهبود یابد

تازه شروع به رقابت با یکدیگر در  - مانند اشراف و بانکداران  -هاي خصوصی بودند  که درصدد تهیه مجموعه

پیر کروزا، بانکدار بزرگ، یکصد پرده نقاشی از تیسین، یکصد پرده از آثار ورونزه، . گردآوري نفایس هنري کرده بودند

ها  هاي نقاشی و پیکره چنانکه دیدیم، فوکه پرده. از روبنس، و بیش از یکصد پرده دیگر از وندایک داشت دویست پرده

لویی . و دیگر اشیاي تزیینی را، البته با بصیرتی هنري که از فطانت سیاسی به دور بود، در قصر وو روي هم میانباشت

هاي خصوصی دیگري نیز به آثار  و پس از چندي مجموعه ;با از میان برداشتن فوکه گنجینه نفایسش را به ارث برد

مازارن، براي مصون داشتن ثروت خود از خطر کاهش بهاي پول، . موجود در کاخهاي لوور و ورساي ضمیمه شدند

خوش ذوقی ایتالیایی او در ترغیب سلیقه پادشاه . صالح دید که قسمتی از آن را در معامله نفایس هنري به کار اندازد

و محتمال همو بود که به لویی آموخت با پروردن و گردآوردن و به رخ  ;ي آثار کالسیک عامل موثري بودبه سو

هاي الزم براي برانگیختن  ها نمونه این مجموعه. کشیدن آثار هنري، شوکت و قدرت فرمانروایی خویش را تثبیت کند

همان اساس بود که هنر در فرانسه پرورش و  ذوق و برقرار ساختن مالکهاي سنجش هنري را فراهم میآوردند، و بر

  . کمال یافت

در این مورد نیز مازارن اداره امور را بهدست گرفت و در . مرحله بعدي تشکیل سازمانهایی براي هدایت هنرمندان بود

 به فرمان شاه امتیاز رسمی یافت و 1655در سال را تاسیس کرد، که )) آکادمی نقاشی و مجسمهسازي(( 1648سال 

بعدا یک رشته آکادمیهاي دیگر براي تربیت هنرمندان و رهبري ایشان . نخستین آکادمی هنري کشور شناخته شد

کولبر دنباله اقدامات مازارن را گرفت و فعالیتهاي هنري . در کارهاي ساختمانی و تزیینی مورد نیاز کشور بهوجود آمد

کاري کند ((ي دعوي داوري هنري نداشت، در پی آن بود گرچه خود و. فرانسه را در سازمانی اداري متمرکز ساخت

هاي  نخستین اقدامش در این راه خریداري فرشینه.)) که هنرهاي زیبا در فرانسه بیش از جاي دیگر رونق و ترقی یابد

به مقام مباشرت کل ساختمانها منصوب شد و معماري کشور و  1664در سال ). 1662(گوبلن به نام پادشاه بود 

در همان سال آکادمی نقاشی و مجسمه سازي را تغییر داد و نام آن را . ي تابع آن را زیر نظارت خود گرفتهنرها

هانري چهارم صنفی از پیشهوران را در کاخ لوور منزل داده بود تا تزیینات آن . گذارد)) آکادمی شاهی هنرهاي زیبا((

) 1667)) (کارخانه شاهی اثاثه سازي براي دربار((لی کولبر این گروه را به صورت هسته اص. را به انجام رسانند

را بنیان نهاد، و در آنجا هنرمندان تشویق میشدند که به پیروي از )) آکادمی شاهی معماري(( 1671در سال . درآورد

در همه این مراکز پیشهوران زیر نظارت . حسن سلیقه، که مورد تایید پادشاه بود، معماري و زینتکاري کنند

. دان قرار داشتند، و هنرمندان از خط مشی و شیوهاي واحد پیروي میکردندهنرمن

براي ترویج تمایل به سوي کالسیسیسم، که از زمان فرانسواي اول جزو خصایص هنر فرانسه شده بود، و نیز به خاطر 

در رم کردند )) هآکادمی شاهی فرانس((زدودن زنگ نفوذهاي هنري فالندري، کولبر و شارل لوبرن اقدام به تاسیس 

را میبردند به ایتالیا اعزام میشدند تا به کمک مالی دولت )) جایزه رم((شاگردانی که در آکادمیهاي پاریس ). 1666(
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صبح از خواب برخیزند و در ساعت  5اینان میبایست هر روز ساعت . فرانسه مدت پنج سال در آنجا کارآموزي کنند

در  ;هاي هنر کالسیک و رنسانس ان عبارت بود از رونوشت برداشتن از نمونهکارآموزیش ;شب دست از کار بکشند 10

و هنگامی که به فرانسه باز  ;، به معناي صنفی آن، از خود بسازند))شاهکاري((پایان هر سه ماه کار، موظف بودند 

  . میگشتند، دولت حق داشت ایشان را به استخدام خود درآورد

ها،  ها، پرده نر در فرانسه ایجاد سرمایه عظیمی از کاخها، کلیساها، مجسمهنتیجه این پرورش و ملی ساختن ه

با عالمتهاي  - ها، مدالها، کندهکاریهاي روي فلز و سکه بود که عموما به مهر غرور و سلیقه  ها، سفالینه فرشینه

شتهاند، پیروي هنر وضع حاصل، چنانکه برخی به شکایت اظهار دا. ممهور شده بودند)) پادشاه خورشید مثال((خاص

شیوه هنري آن دوران از اصول کالسیک، که . فرانسه از مرکز رم نبود، بلکه تبعیت هنر رم از اراده لویی چهاردهم بود

کولبر پول فرانسه را به کیسه ایتالیا میریخت تا . با شوکت دولتها و پادشاهان سازگاري کامل داشت، تبعیت میکرد

همه کوششها به کار میرفتند تا فروشکوه امپراطور روم به . رنسانس را خریداري کند هاي کالسیک و آثار هنري دوره

. نتیجهاي که به دست آمد دنیا را به شگفتی انداخت. پادشاه و پایتخت فرانسه منتقل شود

وي بیش از مجموعه آنچه دیگر ((به داوري ولتر، . لویی چهاردهم بزرگترین هنر پرور تاریخ شناخته شده است

البته او دست و دلبازترین خریداران زمان .)) پادشاهان فرانسه انجام داده بودند به پیشرفت هنر فرانسه خدمت کرد

هاي نقاشی تاالرهاي خود را از دویست به دو هزار و پانصد رسانید، که بسیاري از آنها حاصل  بود و تعداد پرده

هاي کالسیک و رنسانس  تعدادي از آثار مجسمهسازي دورهلویی چنان . سفارشهاي شاهی به نقاشان فرانسوي بودند

را از ایتالیا خریداري کرد که دولت ایتالیا از برهنگی هنري کشور بیمناك شد و پاپ صدور آن گونه کاال را ممنوع 

هایی را  لویی چهاردهم مردان هنرمندي چون ژیراردون و کویزووکس را به خدمت گرفت تا نسخه دوم مجسمه. کرد

کاخها، . هایی چنین برابر با اصل بهوجود آمدهاند و در عالم هنر بندرت نسخه ;نمیتوانست بخرد برایش بسازندکه 

  . هاي بسیار زینت یافتند باغها، و پارکهاي پاریس، ورساي، و مارلی با مجسمه

و  ;رتش جهانی باشدمطمئنترین وسیله براي راه یافتن به دل پادشاه هدیه کردن اثري بود که زیباییش مسلم یا شه

لویی تنگ نظر نبود و، . مجسمه ونوس مشهور خود را به او تقدیم داشت 1683از همینرو بود که شهر آرل در سال 

هاي هنرمندان فرانسوي صرف  لیور در راه خریداري ساخته 800000به تخمین ولتر، هر ساله مبلغی در حدود 

و مقربان خود هدیه میداد، با این هدف که در آن واحد هم از هنرمندان میکرد و آنها را به شهرها و سازمانهاي دولتی 

سلیقه پادشاه خوب . تشویق به عمل آورده باشد و هم حس زیباپرستی و ادراك هنري را در میان مردم اشاعه دهد

قتی که چند و. بود و چنانکه باید به هنر فرانسه خدمت کرد، لیکن از جانبی هم کامال محدود در شیوه کالسیک بود

در !)) این ناهنجاریها را از نظرم دور کنید: ((پرده از کارهاي تنیه کهین را به وي عرضه کردند، او بتندي فرمان داد

  . سایه عنایات پادشاه مقام اجتماعی و درآمد مالی هنرمندان باال گرفت

، و چون بعضی کسان زبان به شکوه وي، با احترام گذاردن به هنرمندان، خود را سرمشقی براي دیگران قرار میداد

مانسار معمار عناوین اشرافی عطا کرده است، وي با بیانی - گشودند که چرا پادشاه به لوبرن نقاش و ژول آردوئن

من در یک ربع ساعت میتوانم بیست نفر را به مقام دوکی و اشرافی برسانم، اما قرنها طول : ((هیجانزده جواب داد

لوبرن در قصرهاي خود در پاریس،  ;لیور مقرري داشت 80000مانسار ساالنه .)) مانسار برسدمیکشد تا کسی به مقام 

لیور دستمزد  600الرژیلیر و ریگو براي ساختن هر چهره  ;ورساي، و مونمورانسی با شادکامی و توانگري میزیست

ترام گذاردن و پاداش دادن به هنر، در اح.)) هیچ هنرمند با ارزشی در تنگدستی باقی نمانده بود. ((دریافت میداشتند

هر یک از شهرهاي عمده . شهرها به رقابت با پایتخت برخاستند و اشراف سرمشق پادشاه را نصبالعین خود قرار دادند

. پرووانس، تولوز، و بوردو - آن  -روان، بووه، بلوا، اورلئان، تور، لیون، اکس  -هایی براي خود تاسیس کردند  هنرکده
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و نفوذ اشراف در مقام هنر پروري، به نسبتی که پایتخت هنرمندان قابل را به سوي خود جلب میکرد  گرچه اهمیت

کاهش یافت لیکن هیچ وقت ناچیز نشد و بهطور کلی ذوق پرورش یافته اشراف طراز اول اروپا خدمت بسزایی به 

انی که در دامان توانگري و توانایی مردان و زن. تکوین شیوه ممتاز انواع نفایس هنري در عصر لویی چهاردهم کرد

پرورش یافته بودند و به آداب پسندیده و مکانهاي دالنگیز و اسباب و اثاثه زیبا خو گرفته بودند از محیط زندگی و از 

هاي هنري را اکتساب میکردند، و هنرمندان ناگزیر بودند که آثاري بر طبق  بزرگترهایشان مالکهاي سنجش و سلیقه

چون در آن عصر اعتدال، خودداري، سخنگویی با ظرافت، و . ها بهوجود آورند ه خاطر ارضاي آن سلیقهآن مالکها ب

رفتار باوقار و قالب آراسته آرمانهاي واقعی اشرافیت فرانسه را بهوجود میآوردند، طبعا خصایصی از آن قبیل در انواع 

هنر از این نفوذها . ع شیوه کالسیک را ایجاب میکردبه عبارت دیگر، وضع اجتما ;هنرها مورد پسند روز قرار میگرفت

دیگر هنر . یعنی رابطه خود را با مردم از دست داد ;و نظارتها مایه گرفت و برخوردار شد، لیکن غرامتی هم پرداخت

آنچنانکه هنر هلندي و هنر فالندري مردم هلند را  - فرانسه نمیتوانست حاالت و اوضاع مردم عادي را بیان کند 

ما، در هنر این دوره، نه . هنر فرانسه نداي طبقه ممتاز و دولت و پادشاه شد، نه نداي ملت فرانسه. ف میکردندوص

انتظار عمق و گرمی احساسات بشري را باید داشته باشیم، نه انتظار رنگهاي ژرف و پرمایگی آثار روبنس را، و نه توقع 

در این هنر ما نه دهقانان . ن آثار رامبران را در میان گرفته استهاي عمیقی را که قدیسان، ربیها، و بانکدارا سایه

. ساده را میبینیم، نه کارگران را، و نه گدایان دورهگرد را، بلکه فقط خوشبختی زیبنده طبقه ممتاز جهان را شاهدیم

ت در آن واحد شادمانی بزرگ کولبر و ولینعمتش این بود که در وجود شارل لو برن مردي را یافتند که میتوانس

، به توصیه کولبر، لوبرن به مقام نقاش خاصه 1666در سال . خدمتگزار غیور دولت و مقتداي آن شیوه کالسیک باشد

. هاي گوبلن نیز به او سپرده شد انتخاب شد و سال بعد سرپرستی کارخانه)) آکادمی هنرهاي زیبا((شاهی و ریاست 

بدین منظور که در میان  ;و نحوه کار عموم هنرمندان نظارت کندوي همچنین ماموریت یافت که بر وضع تحصیل 

لو برن، با کمک . مجموع آثار هنري ایشان نوعی هماهنگی بهوجود آورد که شایسته و نماینده آن پادشاهی باشد

ول دستیارانی که به نیاتش وقوف کافی داشتند، در آکادمی نامبرده سلسله سخنرانیهایی دایر کرد تا ضمن آنها اص

آثار رافائل در میان نقاشان ایتالیایی . شیوه کالسیک به یاري دستورها و سرمشقها، و با قاطعیت تام، تعلیم داده شوند

به طوري که هر  ;هاي رسمی و مورد عالقه عموم معرفی شدند و آثار پوسن در میان نقاشان فرانسوي به عنوان نمونه

لوبرن و سباستین بوردون این مقررات را تعیین و . و استاد داوري میشدپرده نقاشی برپایه اصول منتزع از هنر آن د

به عقیده آنان، وظیفه . اینان خط را بر رنگ، انضباط را بر ابتکار، و قانون را بر آزادي مرجح میشمردند. تدوین کردند

عیبها و زشتیهاي آن منعکس کردن آشفتگیها و  ;نقاش نسخهبرداري از روي طبیعت نبود، بلکه زیبا ساختن آن بود

در مجاورت زیباییهاي اتفاقیش نبود، بلکه دستچین کردن آن گونه عالیم و عناصري از طبیعت بود که روح آدمی را 

معماران، نقاشان، مجسمهسازان، . برانگیزانند و آن را قادر به بیان ژرفترین احساسات و بلندپایهترین آرمانهایش سازند

ران، شیشهگران و حکاکان همه ملزم بودند که با آوایی هماهنگ آرزوهاي بلند فرانسه و سفالگران، درودگران، فلزکا

. مقام بزرگ پادشاه را بستایند

II - معماري  

با همه آنچه گذشت، این هنرمندان پس از گذراندن دوره کارآموزیشان در ایتالیا، بدون آنکه خود آگاه باشند، با 

این شیوه را که آن زمان در حال گسترش بود قبال وصف کردیم، و . به فرانسه بازمیگشتند باروكروکشی از شیوه 

اینک فقط به اختصار یادآور میشویم که خاصیت برجسته باروك عبارت بود از پر کردن قالبهاي ساده و آرامبخش 

)) قرن بزرگ((ت و تزیینات در حالی که مجسمه سازي، نقاشی، و ادبیات آن کالسیک با وفور افراطآمیزي از احساسا

تقرب میجست، معماري و زینتکاري عناصر هنري خود  - و خصوصا به آرمان هنر هلنیستی  - به آرمان هنر کالسیک 
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معماران . رفتبه بعد در ایتالیا رایج بودند وام میگ) 1564(هاي ظریف و پرزیوري که از مرگ میکالنژ  را از شیوه

در ورساي  - پادشاه با نیت کالسیک دست به کار میشدند و در آخر ساختمانی به شیوه باروك تحویل میدادند 

خصوصیات شیوه باروك بهطور کامل، و در نماهاي لوور ترکیب زیبندهاي از دو شیوه باروك و کالسیک جلب نظر 

  . میکند

اتریش نذر کرده بود که اگر /آن د. گراس در پاریس بود - و د - نخستین شاهکار معماري آن عهد کلیساي وال 

هنگامی که دولت هزینه الزم را تامین . خداوند و لویی سیزدهم پسري به او عنایت کنند، زیارتگاه شایستهاي بسازد

به دست  1645نخستین سنگ بنا در سال . اتریش فرانسوا مانسار را براي طرح نقشه به خدمت خواست/کرد، آن د

طرح مانسار به توسط لومرسیه، به شیوه کالسیک ایتالیایی، و با گنبدي که هنوز مایه . ویی هفتساله گذاشته شدل

انوالید را براي کهنه سربازانی که در  -دز  - لویی  -لیبرال بروان کلیساي سن . تحسین معماران است، ساخته شد

مانسار، نواده برادري  - لوووا به ژول آردوئن  1676ر سال و د ;)1670(انوالید جاي داده شده بودند بنا کرد /هتل دز

این گنبد، که . فرانسوا مانسار، سفارش داد بناي آن کلیسا را با جایگاه مخصوص همسرایان و گنبدش به پایان رساند

انسار موفقیت دیگر آردوئن م. با زیبایی ظریف خود هنوز برپا ایستاده است، شاهکار معماري آن عصر بهشمار میآید

در آنجا و در بناي انوالید کار وي به توسط شوهرخواهرش روبر دو ). 1699(طرح نقشه نمازخانه، در ورساي بود 

روش نیز از اوست، با زینتکاري پر تجمل به پایان  -دنی و نماي سن  -کوت، که ساختمان شهرداري لیون و دیر سن 

. رسید

کلیسا را میگرفت، معماري شاهی نیز جانشین معماري کلیسایی به نسبتی که دولت از لحاظ نفوذ و ثروت جاي 

در برآوردن این نیاز، کاخ لوور به مزیت . اکنون دیگر وظیفه هنرمند نه بیان پارسایی، بلکه نمایش توانایی بود. میشد

شته آن چه نسلهاي بسیار رویش تدریجی آن را مشاهده کرده بودند و پادشاهان متعدد گذ ;سنتی کهن مستظهر بود

لومرسیه، که براي مازارن کار میکرد، جبهه باختري از جناح اصلی را برافراشت و سپس به . را پر افتخار ساخته بودند

لو وو، که جانشین او شد، آن جناح را به اتمام . ساختن جناح شمالی پرداخت که اکنون در خیابان ریوولی قرار دارد

. بر رودخانه سن است، از نو ساخت و زیرکاریهاي جناح خاوري را بنا نهادرسانید و نماي جناح جنوبی را، که مشرف 

با این طرح . هاي لو وو را طرد کرد وي نقشه. در این هنگام بود که کولبر به مباشرت کل ساختمانها منصوب گشت

دد و تشکیل کاخی تازه که ساختمان لوور را، از جانب جناح باختري، تا آن حد ادامه دهد که به بناي تویلري بپیون

و براي  ;پس به معماران فرانسه و ایتالیا اعالم داشت که براي طرح نمایی جدید وارد میدان رقابت شوند. واحد بدهد

آنکه بهترین نتیجه ممکن را بهدست آورد، پادشاه را وادار کرد از جووانی لورنتسو برنینی، که در آن زمان استاد مسلم 

د، دعوتی رسمی به عمل آورد که به عنوان مهمان پادشاه به پاریس بیاید و طرح خود را هنرمندان اروپا شناخته میش

برنینی با شکوه و دبدبه وارد پاریس شد و هنرمندان فرانسه را، با تحقیري که نسبت به کارشان نشان . تقدیم دارد

یران کردن قسمت اعظم داد، سخت نسبت به خود خشمگین ساخت و نقشهاي بسیار وسیع و پرخرج، که مستلزم و

  . ساختمانهاي لوور بود، عرضه داشت

آقاي ((برنینی بانگ برآورد که . کولبر نقشه وي را از جهت مجاري فاضالب و دیگر نیازمندیهاي زندگی ناقص یافت

)) .کولبر خیال میکند با کودکی سروکار دارد و دایما درباره اطاقهاي خلوت و مجاري زیرزمینی به من دستور میدهد

پادشاه نخستین سنگ بناي نقشه برنینی را بر زمین نهاد، و کمی بعد آن هنرمند بزرگ، . سرانجام سازشی حاصل شد

  . پس از شش ماه اقامت در پاریس، با تجلیلها و طالهاي فراوان به ایتالیا بازگشت داده شد

ه اکنون در ورساي است، و پیکره سوار بر برنینی کوشید تا آن نیکوییها را با ساختن پیکره نیمتنه لویی چهاردهم، ک

نقشه او براي کاخ لوور بیثمر ماند، ساختمانهاي . اسب او، که اکنون در گالري بورگزه در رم قرار دارد، جبران کند
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بدین ترتیب ستونبندي . موجود بر جاي نگاهداري شدند، و شارل پرو ماموریت یافت که جبهه باختري آن را بسازد

لیکن . د برافراشت، و این همان قسمتی از بنا بود که معایب آشکارش سیل انتقادات را به راه انداختمعروف لوور ق

کولبر امید داشت که پادشاه از . امروزه به عنوان یکی از باشکوهترین نماهاي موجود در روي زمین شناخته شده است

اما لویی هنوز به خاطر داشت . ه نقل مکان دهدژرمن دست بردارد و به لوور نو ساخته شد -عمارت نیمه مخروبه سن 

و صداي توده مردم را  ;پاریسی فرار کنند/ که او و مادرش مجبور شده بودند در غایله شورش فروند از دست مردم 

و، برخالف  ;لویی نمیخواست فرمانروایی مطلق خود را با اظهارنظري مخالف مواجه بیند. صداي بیحرمتی میدانست

. تصمیم گرفت ورساي را برپا سازدمیل کولبر، 

آندره لو نوتر در شیبهاي . کلبه شکاري محقري در انبوه درختزارهاي ورساي ساخته بود 1624لویی سیزدهم به سال 

در سال . مالیم و جنگلهاي پر پشت آن مکان فرصت هوس انگیزي براي هنرنمایی خود در فن باغسازي بهدست آورد

و اگر امروزه ساختمانهاي  ;ي آرایش سراسر آن زمینها تقدیم لویی چهاردهم کردوي نقشهاي عمومی برا 1662

ورساي در برابر زیبایی چمنزارها و دریاچه و گلها و بوتهزارها و درختان گوناگون آن ناچیز مینماید، چه بسا همان 

از معماري نبود، بلکه گویی منظور اصلی ایجاد شاهکاري . ادراك هنري لو نوتر باشد که صورت تحقق یافته است

دعوتی بود به زندگی در هواي باز در دامن طبیعتی رام شده و تکامل یافته به یمن هنر، براي استشمام عطر گلها و 

هاي خدایان و االهگان و قهرمانان اساطیري، براي تلذذ چشم و برخورداري  درختان، براي فراهم آوردن بزمی از پیکره

ها، براي رقصیدن و گستردن بساط غذاي  ار کردن غزاالن و زنان در انبوه بیشهحس المسهاي تخیلی، براي شک

صحرایی بر روي چمنزار، براي زورق رانی بر روي آبرو و دریاچه، و براي گوش فرادادن به لولی و مولیر در زیر آسمان 

فرانسویانی که بندرت  هاي مسین بیست میلیون این باغی بود در خور خدایان و ساخته شده به یاري سکه. گشاده

مایه شادمانی است که بدانیم، جز  ;امکان داشت حظی از آن برگیرند، لیکن به شوکت درگاه پادشاهان فخر میکردند

  . در مواقع جشنها و مهمانیهاي شاهانه، ورود به باغ ورساي براي عامه مردم آزاد بود

یگر، از ایتالیا برخاسته و صد گونه تزیینات و شگفتیها هنر باغسازي به شیوه مناظر طبیعی، مانند آن همه هنرهاي د

هاي  ها، هیاکل عجیب و غریب، سنگهاي رنگی، النه ها، دخمه با خود آورده بود، مانند آالچیقها، داربستها، مغازه

م ها، و حتی ارگهایی که با جریان آب به ترن ها، فواره ها، گلدانها، جویبارها، حوضچه مصنوعی پرندگان، پیکره

هاي وو را براي فو که طرحریزي کرده بود و بزودي میبایست باغ تویلري را براي  لو نوتر قبال باغ و باغچه. درمیآمدند

  . کلو را براي مادام هانریتا، و باغ شانتیی را براي کنده بزرگ بسازد -ملکه، باغ سن 

و کولبر از رویت مخارجی که  ;بار نامحدود دادبه بعد، لویی براي آرایش زمینهاي ورساي به لو نوتر اعت 1662از سال 

  . هاي نابسامان به باغ بهشت بر عهدهاش میافتاد رنگ خود را باخت ها و بیشه براي تبدیل آن پشته

عالوه بر آن در شخصیتش  ;پادشاه عاشق دلباخته لو نوتر شد که ابدا در بند زر نبود و فقط به زیبایی میاندیشید

طبیعت را به )) آشفتگی((لو نوتر در حقیقت بوالو باغها بود و تصمیم داشت . وجود نداشتاثري از مکر و سالوس 

 ;شاید وي بیش از اندازه پایبند اصول شیوه کالسیک بود. صورت نظم، هماهنگی، و قالبی منطقی و معقول درآورد

. تهاي زیباپسندان زمان اس لیکن آفرینش او هنوز، پس از سیصد سال، یکی از زیارتگاه

لویی چهاردهم، که هنوز رشک بر دم دستگاه فوکه را در دل داشت، معمار قصر وو، یعنی لو وو، را به خدمت خواست 

مامور اجراي آن نقشه  1670مانسار در سال  -ژول آردوئن . تا کلبه شکاري ورساي را به صورت کاخی شاهی درآورد

ها، تاالرهاي رقص، اطاقهاي نگاهبانان، و ساختمانهاي  خوابگاهشد و شروع کرد به ساختن اطاقهاي پذیرایی، راهروها، 

سی و شش هزار تن آدم و شش هزار  1685در سال . آورند دفتري و اداري که رویهمرفته کاخ ورساي را بهوجود می

رده کولبر از مدتی پیش به پادشاه خاطرنشان ک. راس اسب روزانه و گاهی شبانهروز در دو نوبت مشغول بهکار بودند
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 1679لیکن در سال . بود که هزینه یک چنان معماري، به اضافه جنگهاي پیدرپی، خزانه کشور را بر باد خواهد داد

بناي  1687و در سال  ;لویی دست به کار ساختن کاخ دیگري در مارلی زد از غوغا و ازدحام ورساي بدان پناه برد

لویی چهاردهم لشکري از کارگران و افراد . اغ ورساي برپا کردگران تریانون را براي عزلتگاه مادام دو منتنون در ب

کیلومتر آبراهه منتنون عبور  150سپاهی خود را به کار گماشت تا مسیر رودخانه اور را بگردانند و آب آن را در طول 

هاي  ینه، پس از صرف هز1688در سال . ها و حمامهاي ورساي برسانند ها و جویبارها و حوضچه دهند و به دریاچه

رویهمرفته کاخ ورساي، ساختمانها، اثاثه، تزیینات . هنگفت، این اقدام شاهی با صداي شیپور جنگ متوقف ماند

از . خرج برداشتند) دالر500000000(فرانک 200000000مبلغ  1690ها، و آبگذرها تا سال  داخلی، باغ و باغچه

  . ده است که بتواند به درجه کمال نزدیک باشدلحاظ معماري، ورساي بیش از آن آشفته و بینقشه ساخته ش

نمازخانه آن تجملی خیره کننده دارد، لیکن این گونه خودنمایی در تجملپرستی کمتر با فروتنی خاص نیایش 

بخشهایی از کاخ زیباست و پلکانهایی که از کاخ رو به باغ پایین میروند شکوه خاصی دارند، اما ملزم . سازگار است

به اینکه کلبه شکاري را دست نخورده نگاه دارند و فقط جناحها و زینتکاریهایی بر آن بیفزایند به  داشتن طراحان

گاهی انبوه اطاقهاي بیشمار موجب میشود که بیننده احساس کند که بنا حالتی . نماي کلی بنا زیان رسانده است

وري که در جبهه مقدم قصر طول اطاقهایی یکنواخت دارد و قالبهاي یکسان به صورت البیرنتی تکرار شدهاند، به ط

تنظیم قسمتهاي داخلی ساختمان چنان است که گویی کسی . متر میرسد 402که پشت سر هم قرار دارند به 

اعتنایی به ضرورت قضاي حاجت آدمی نداشته یا مثانه اشراف را داراي قدرت نگاهداري قابل مالحظهاي شمرده 

و عجیب نیست اگر در گزارشهاي  ;گذشت تا به جایگاه مورد نیاز دست یافتمیبایست از نیم دوجین اطاق . است

هر . تاریخی آن زمان بخوانیم که هنگام ضرورت ناگهانی استفاده نابجا از راهروها و پلکانهاي کاخ مرسوم بوده است

طول جبهه مشرف به وسعت زیاد دارد و )) تاالر بزرگ((تنها . اطاق کوچکتر از آن است که وسیله آسایش قرار گیرد

هاي بووه،  گوبلنها و فرشینه-در آنجا بود که زینتگران از همه مهارت خود استفاده کردند . متر است 5/97باغ آن 

هاي پراکنده در طول دیوارها که بر اثاثه و اشیاي تزیینی کمالی دالنگیز میبخشیدند، و باالخره انعکاس آن  پیکره

لو برن بر سقف تاالري که به نام خود وي مشهور . ر آینه حاصل کار آنان استهاي بزرگ تاال همه تجمل در آینه

پیروزیهاي آن پادشاهی با دوام را به یاري ) 1684 -  1679(است، در اوج قدرت هنري خود، در مدت پنج سال 

وهگر ساخت، و ضمنا بی آنکه خود آگهی داشته باشد، فاجعه آن را نیز در نظرها جل ;نمادهاي اساطیري نقاشی کرد

ها، که پیروزي بر کشورهاي اسپانیا و هلند و آلمان را مجسم میساختند، اثري جز آن نداشتند که  زیرا این صحنه

. فریادهاي خشم را بر ضد پادشاه دلباخته جنگ برانگیزند

تش را در ورساي را مقر زندگیش ساخت، لیکن بهطور دایم در آنجا نمیماند و قسمتی از اوقا 1671لویی از سال 

  . ، ورساي مسکن همیشگی لویی چهاردهم شد1682پس از سال  ;ژرمن، و فونتنبلو میگذراند -مارلی، سن 

در واقع خود وي  ;این بیانصافی بزرگی است که کاخ ورساي را محل زندگی و باغهاي آن را زمین بازي لویی بدانیم

هاي خود، نمایندگان  ها، معشوقه لکه، فرزندان، نوادهدر قسمت کوچکی از آن منزل داشت و بقیه ساختمانها را به م

بیشک قسمت عمدهاي از آن جالل و . خارجی، روساي ادارات، درباریان، و خیل خدمتکاران شاهی اختصاص داده بود

یعنی براي مرعوب ساختن سفیران کشورهاي اروپایی که انتظار میرفت از  -جبروت به منظور سیاسی برپا شده بود 

در واقع ایشان و دیگر مهمانان دربار لویی . شکوه درباري پی به منابع ثروت و قدرت کشور فرانسه برند دیدن آن

چهاردهم بشدت تحت تاثیر قرار میگرفتند و رفتهرفته تقلید از آن دم و دستگاه براي تقریبا یک دوجین از دربارهاي 

توده وسیع ساختمانهاي ورساي چون مظهر کریهی از  در دوران پس از زوال آن دولت،. اروپایی شعار پر افتخاري شد

  . یا به منزله سرکشی گستاخانه غرور بشري در برابر سرنوشتی تغییر ناپذیر تعبیر شد ;استبداد در انظار آمد
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III  -  تزیین  

یهاي کفهاي مفروش به قال. فنون تزیین حتی در زمان پاپهاي دوره رنسانس چنین حمایت و رونقی به خود ندیده بود

ضخیم، ستونهاي تزیینی، میزها و سربخاریهاي حجیم، گلدانهاي چینی،شمعدانهاي نقرهاي، چلچراغهاي بلورین، 

ها و تابلوهاي نفیس،  ساعتهاي مرمرین مرصع به جواهرات، دیوارهاي قاببندي شده و مزین به فرسکوها یا فرشینه

دوازده نوع تزیین دیگر در ورساي، فونتنبلو، مارلی، لوور، و اینها و ده  -گچبریهاي عالی، و سقفهاي قاببند یا منقوش 

تقریبا هر اطاقی را تبدیل به موزهاي از نفایس میساخت که دل و دیده آدمی را از لذت  - حتی در قصرهاي خصوصی 

 چون خدایان، االهگان و ربالنوعهاي -لو برن و دستیارانش عناصر گوناگون نقاشی خود . سر کمال مسحور میکرد

عشق در پیکر کودکانی بالدار با تبر و کمانی در دست، جامهاي پیروزي، نشانهاي رمزي، نقشهاي پیچ و خمدار 

جولیو  - را از رافائل و دستیارانش  - هاي روي زمین  آرابسک، تاجهاي گل و برگ، و شاخهاي لبریز از انواع میوه

شیهاي دیواري تاالرهاي واتیکان به عاریت گرفتند تا فهرست ونیز از نقا - رومانو، جووانی دا اودینه، و پرینو دل واگا 

. پیروزیهاي پادشاه بر زنان و زمامداران اروپا را مخلد سازند

در دوره لویی چهاردهم اثاثه خانه گرانبها و پر تجمل ساخته میشدند، و سادگی شیوه کالسیک جاي خود را به 

ا چنان ظرافتی کندهکاري، پارچه کشی، و بخیه کاري میشدند که جز صندلیها معموال ب. تزیینات فراوان باروك میداد

و از طرف دیگر، میزها آنچنان سنگین و درشت پیکر بودند  ;لطیفترین پیکرها کسی جرئت نمیکرد روي آنها بنشیند

ن پرزیور و چنا)) میزهاي کشودار نامهنگاري((میزهاي تحریر و . که گمان نمیرفت کسی بتواند آنها را از جا بجنباند

جذاب ساخته میشدند که قلم را دعوت میکردند تا با موشکافی الروشفوکو یا نشاط جوشان مادام دو سوینیه به 

 ها را عموما با حوصله و دقت بسیار حکاکی میکردند یا در آنها جواهر می هاي کشودار و قفسه گنجه. نگارش درآید

ساز خاص لویی چهاردهم در لوور  شارل بول، که به عنوان گنجهآندره . نشاندند و با قطعات فلز منقوش میکردند

کار وي آن بود که قطعات فلز حکاکی شده . ، نام خود را به نوع ممتازي از خاتمکاري داد)1672(سکنا داده شده بود 

کمال  مینشاند و سپس با - و بخصوص بر روي آبنوس  -و جلد الکپشت و صدف مروارید و مانند آنها را بر روي چوب 

 1882هاي خاتمکاري وي در سال  یکی از گنجه. مهارت مارپیچهایی از گلها و جانوران روي آنها کنده کاري میکرد

با این حال، بول در نود . 1960دالر در سال  5000محتمال معادل  -لیره انگلیسی به فروش رسید  3000به مبلغ 

اما کندهکاریهاي جایگاه چوبی گروه همسرایان، که در . )1732(سالگی در نهایت تنگدستی چشم از جهان فرو بست 

  . آن زمان در کلیساي نوتردام دو پاري نصب شد، از همه اینها که گفته شد با سلیقه امروزي ما سازگارتر است

هاي  کولبر، که از بسط نظارت شاه بر کار کارخانه. بافی اکنون صنعتی مورد توجه خاص پادشاه شده بود فرشینه

. هاي فرشینهبافی بووه وا دارد و اوبوسون کامال رضایت خاطر نیافته بود، کوشید تا لویی را به خریداري کارخانه گوبلن

شمار میآمد، و همچنین براي آذینبندي در  فرشینه هنوز بهترین وسیله تزیین دیوارها و جدارهاي کاخها و قصرها به

در بووه، آدامون در مولن، نقاش فالندري، . هکار میرفتجشنهاي عمومی و مسابقات و تشریفات دولتی و دینی ب

تعدادي فرشینه نفیس به نام پیروزیهاي لویی بزرگ طراحی کرد و براي این منظور شخصا در التزام رکاب پادشاه به 

تصد کارخانه گوبلن هش. هاي سر راه طرحهاي الزم را ترسیم کند ها و دژها و دهکده میدانهاي جنگ رفت تا از اردوگاه

بافی، بلکه به ریسندگی تاروپود ظریف، درودگري، نقره کاري،  تن پیشهور در خدمت داشت که نه فقط به فرشینه

در آنجا، سرپرستی لو برن، از روي طرحهایی که رافائل با قلم تواناي . فلزکاري، و منبتکاري روي مرمر اشتغال داشتند

چند مجموعه فرشینه . هاي بزرگ بافته شد ه کرده بود، فرشینهخود براي نقاشیهاي دیواري تاالرهاي واتیکان تهی

هاي شاهی، و تاریخ زندگی پادشاه به توسط  دیگر نیز با عناوین عناصر طبیعی، چهار فصل، تاریخ اسکندر، اقامتگاه

مجموعه آخري مشتمل بر هفده . خود لو برن طراحی شدند که شهرتشان دست کمی از نفایس مورد بحث نداشتند
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یک نمونه ممتاز آن هنوز بر دیوار یکی از اطاقهاي . رچه فرشینه بود که بافتشان مدت ده سال به طول انجامیدپا

جزئیات صحنه، و حتی  ;هیاکل آن به طرز شگفت آوري شخصیت فردي دارند - نمایشگاه گوبلن آویزان است 

هاي رنگینی که به  همه با رشته - منظرهاي که بر دیوار نصب شده است، بخوبی در بافت فرشینه مجسم شدهاند

بندرت آن اندازه از کوشش و مهارت . یاري بردباري انگشتانی چابک در زیر چشمانی خسته به هم گره خوردهاند

لویی در برابر کولبر با این توضیح عذر خود را میخواست که . بشري موقوف بر مدح و مداهنه یک فرد تنها شده است

اوال ممر معاشی براي بافندگان و رنگرزانند، و ثانیا هدایاي خیره کنندهاي بهوجود  میگفت آن مدیحه سراییها،

. میآورند براي جال بخشیدن به چرخهاي سیاست

فرشهاي تجملی در ال ساوونري، واقع در نزدیکی پاریس، . هنرهاي دستی به یمن دستهاي بخشنده پادشاه رونق یافت

ر روان و موستیه، یک نوع کاشی صورتی رنگ مرغوب در نور، و چینی اصل ظروف بدل چینی ممتاز د. بافته میشدند

در اواخر قرن هفدهم صنعتکاران فرانسوي، به ترغیب کولبر، رموز . کلو ساخته میشدند - با خمیر نرم در روان و سن 

بود که جامهاي  و به دست آنان ;هاي شیشهاي را فراگرفتند فنی ونیزیها در قالبریزي و غلتکزنی و صیقلکاري لوحه

زرگرانی چون ژولین دو فونتن و ونسان پتی به یاري کولبر ولو برن . بزرگ و پر تاللو زینتبخش تاالر آینه شدند

کارگاهی تشکیل دادند، در لوور مسکن گزیدند، و براي پادشاه و دولتمندان هزاران اشیاي نفیس از طال و نقره 

جواهرات، نشانها، و . ن نفایس را براي تامین هزینه جنگی ذوب کنندساختند تا روزي برسد که لویی و مقربانش آ

ها به شکلهایی ضرب زده میشدند و نقش و نگار مییافتند که عموم کشورهاي اروپایی، جز ایتالیا، آنها را سرمشق  سکه

ژان موژه به خود  از دوران رنسانس تا آن زمان هنر مدالیون سازي استادانی چون آنتوان بنوا و. خود قرار میدادند

آکادمی نشانها و (( 1662کولبر، که سنگی را بدون نقش حکاکی شده باقی نگذارده بود، در سال . ندیده بود

هایی که به نام پر افتخارش زده میشدند  با نشانها و سکه... تا اقدامات مهم پادشاه را((را تاسیس کرد )) ها کتیبه

ن ضمیر بود که میخواست نخوت پولداري را در فهرست هنرهاي گرانبها این تدبیر وزیر روش -.)) جاودانی سازد

و قلمهاي حکاکی هنرمندانی چون روبر نانتوي،  ;در لوور دایر شد)) مدرسه گراوور سازي(( 1667در سال . درآورد

ا به وصف سباستین لو کلر، روبر بونار، و ژان لوپوتر با مهارت و نازك بینی شخصیتها و وقایع دوران پادشاهی ر

حتی مینیاتور فرنگی با آنکه از آن مقام قرون وسطایی خود فروافتاده بود، باز در مجلدي چون کتاب ادعیه، . درآوردند

باید گفت همین هنرهاي . به وي هدیه شد، به حیات خود ادامه میداد)) انوالید((که از طرف وظیفهخواران پادشاه در 

. را بر ما عرضه میدارد)) قرن بزرگ((ت فنی خاص آن دستی که بیش از هر چیز سلیقه و مهار

IV - نقاشی  

  . فیلیپ دوشامپنی و اوستاش لوسوئور: دو ستاره قدر دوم آسمان نقاشی در مدار بیرونی این عصر جاي دارند

ر ، در تزیین کاخ لوکزامبورگ شرکت یافت، و نه فقط تصوی)1621(فیلیپ در نوزدهسالگی از بروکسل به پاریس رفت 

. هاي نیمرخ کاردینال در گالري ملی لندن آفریده قلم اوست در لوور، بلکه پرده نیمتنه و چهره)) ریشلیو((تمام قد 

شم حساس او در هنر چهره سازي موجب شد که در فاصله یک نسل پس از مرگ ریشلیو نیم دوجین از سران 

وي . داوطلبانه خود را به قلم واقعنماي وي بسپارند... کشوري و لشکري فرانسه چون مازارن، تورن، کولبر، لومرسیه 

روایال را دوست میداشت و  -او پور . قبل از آمدن به فرانسه تصویر یانسن را کشیده و پیروي فرقه او را پذیرفته بود

ام روایال بزرگترین پرده خود را به ن -براي صومعه پور . هاي مادر آنژلیک، روبر آرنو، سن سیران را ساخت چهره

که مادر آنیس را، با حالتی اندوهگین و در عین حال ملیح، در کنار دختر خود  -نقاشی کرد ) لوور)) (زنان دیندار((

گرچه دامنه هنرمندي شامپنی محدود بود، آثار وي با . نقاش به نام سوزان، که به راهبگان پیوسته بود، نشان میدهد

  . رمی در دلمان پذیرفته میشوندحساسیت و صداقت بیانی که در بردارند هنوز بگ
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در آن عصر که نقاشی زیر  - که بیشتر تابع کلیساي رسمی بود  -در وجود اوستاش لو سوئور حس دینداري مشابهی 

یکی وجود رقیبی توانا چون لوبرن، و دیگر ایمانی : سلطه دو عامل عمده قرار داشت، موجب آشفتگی خاطرش میشد

هر دو نقاش باهم به . ت به پادشاهی که هنوز حتی به مرحله پارسایی نرسیده بوداساطیري در بخشیدن مقام الوهی

شاگردي ووئه درآمدند، باهم در یک سرداب به کار پرداختند، از روي یک سرمشق نقاشی کردند، و هنگام ورود به 

یوه کالسیک را لوبرن همراه پوسن به رم رفت و جوهر ش. پاریس به یک اندازه مورد تحسین پوسن قرار گرفتند

لو سوئور پایبند پاریس و همسري بارور شد و بندرت توانست از چنگال فقر رهایی یابد، در حدود سال . جذاب کرد

در قصر ولینعمتش المبر در )) اطاق عشق((پنج صفحه از حوادث زندگی اروس، ربالنوع عشق، را بر سقف  1644

را )) فائتون میخواهد ارابه خورشید را هدایت کند((رده موضوع تورینیی نقاشی کرد و در اطاق دیگري از آن قصر پ

لو سوئور به دام دوئلی لغزید، حریفش را کشت، خود را در صومعهاي متعلق به فرقه کارتوزیان  1645در سال . کشید

، در این آثار در آنجا بیست و دو پرده از وقایع زندگی قدیس برونو، بانی فرقه کارتوزیان، را نقاشی کرد. پنهان ساخت

لیور  132000آن مجموعه به توسط رهبانان کارتوزي مبلغ  1776در سال . بود که هنرمند به اوج توانایی خود رسید

چون لوبرن از ایتالیا بازگشت . و امروزه اطاق مخصوصی در موزه لوور به آن اختصاص داده شده است ;خریداري شد

در سی و  1855وي در سال . ، و لو سوئور بار دیگر به تهیدستی افتاد، همه انظار را به سوي خود جلب کرد)1647(

شارل لوبرن در پاریس و ورساي بر تخت فرمانروایی هنر نشست، زیرا هم لیاقت اداره کردن . هشت سالگی درگذشت

ست وي فرزند مجسمه سازي بود که تعداد زیادي دو. و سازمان دادن داشت و هم استعداد ادراك و آفرینش هنري

نقاش داشت و در محیطی پرورش یافت که آموختن نقاشی در آن به همان اندازه عادي و آسان بود که فراگرفتن 

لو برن در پانزدهسالگی، با دیدگانی که پیوسته در جستجوي فرصتی مساعد بودند، . مشق خط براي عموم کودکان

عظم گلوگیر طعمه شد و به او سفارش داد چند صدرا. تمثالی و همی از زندگی موفقیتآمیز ریشلیو بر پرده آورد

وقتی لو برن با پوسن به رم رفت، خویشتن را در تصاویر اساطیري و . صحنه اساطیري براي کاخ کاردینال بسازد

و چون دوباره به پاریس بازگشت، شیوه . تزیینات نقاشیهاي رافائل، جولیو رومانو، و پیترو دا کورتونا غرق ساخت

در این مورد نیز فوکه، با استخدام لو برن براي تزیین قصر وو، . زش به مرحله کمال رسیده بودتزیین دل انگی

درخشندگی فرسکوها، ظرافت شهوتانگیز هیکلهاي زنانه، و ریزهکاریهاي پرمایه گچبریهاي . سرمشق لویی قرار گرفت

لو برن مشغول ترسیم  1660در سال . سقفها و دیوارهاي آن قصر مورد پسند خاطر مازارن، کولبر، و پادشاه افتاد

لویی با این دلخوشی که عالیم چهره خویش را زیر . فرسکوهایی از زندگی اسکندر براي کاخ شاهی در فونتنبلو بود

کالهخود اسکندر باز میشناخت، همه روزه به تماشاي کار هنرمند میرفت، که آثاري چون نبرد آربال و خانواده 

لویی تصویر ملوکانه خود را، که با الماس . را به وجود میآورد -هر دو در موزه لوور  - داریوش در حضور اسکندر 

و مستمري سالیانهاي به مبلغ  ;برگزید)) نقاشباشی دربار((او را به مقام  ;مرصعکاري شده بود، به لو برنا عطا کرد

. لیور در حقش مقرر داشت 000/12

لو برن طرح تعمیر بنا را تهیه . قی تاالر مرکزي لوور را به ویرانی کشیدحری 1661در سال . لو برن در کار سست نشد

گالري ((و از همین روست که آن تاالر را  ;هاي آپولون آراست هایی از افسانه هاي آن را با صحنه کرد و سقف و حاشیه

درودگري، طراحی  در این هنگام نقاش جاهطلب به تحصیل معماري، مجسمهسازي، فلزکاري،. نامیدهاند)) آپولون

همه این انواع هنري . فرشینه، و دیگر فنونی که در آن زمان به خدمت تزیین قصرهاي بزرگان درآمده بودند پرداخت

چنانکه گویی تقدیر او را برانگیخته بود تا عموم  ;به یمن مهارتهاي گوناگون لو برن با یکدیگر جوش خوردند

  . به کار وادارد)) سبک دوره لویی چهاردهم((بهوجود آوردن هنرمندان فرانسه را در مسیري واحد براي 
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لویی چهاردهم پیش از آنکه لو برن را به ریاست آکادمی هنرهاي زیبا منصوب کند، به وي اختیار کامل و اعتبار 

 پیوسته زحمت) 1681 -  1664(در آنجا وي مدت هفده سال . سرگشاده داده بود تا ورساي را چنان که باید بیاراید

را ریخت و در )) پلکان سفیران((خود وي طرح . کشید تا زمینه کارهاي هنري را براساسی واحد مستقر کند

بیست و هفت فرسکو در توصیف پیروزیهاي پادشاه از زمان صلح پیرنه )) تاالر بزرگ((و در )) تاالرهاي جنگ و صلح((

ها، و اسبها  رودخانه مار خدایان و االهگان، ابرها، ودر میان خیل بیش. بهوجود آورد) 1679(تا پیمان نیمگن ) 1659(

در حالی که آذرخش خشم به هر سو میپراکند، با اسب : ها، لویی چهاردهم در جنگ و صلح نشان داده میشود و ارابه

 و نیز داد میگسترد، به امور مالی سروسامان میبخشد، ;بر رودخانه راین میزند، یا شهر گان را در محاصره میگیرد

ها را منفردا  هر یک از این پرده. بینوایان قحطی زده را غذا میدهد، بیمارستانها میسازد، و از هنر حمایت میکند

لیکن مجموعا  ;نمیتوان شاهکاري شمرد، زیرا اساس کالسیک آنها سرشار از تزیینات به شیوه باروك است

ادهروي در تجلیل پادشاه، که او را به صورت زی. درخشانترین آثار نقاشان فرانسه در آن عصر به شمار میروند

لیکن باید به خاطر داشته باشیم که این  ;اعجوبهاي از غرور در نظرمان جلوهگر میکند، بیننده را آزرده خاطر میسازد

هایی از لو برن را در کنار آثاري از  عجب نیست اگر بدانیم هنگامی که لویی پرده. گونه مداحی و تجلیل رسم روز بود

کارهاي شما مقامشان را در برابر آثار استادان بزرگ به : ((رونزه و پوسن تماشا میکرد، به نقاش خاص خود گفتو

اما امیدواریم . خوبی حفظ میکنند، تنها چیزي که کم دارند مرگ آفریننده آنهاست تا ارزششان را بیشتر معلوم کند

همه اشخاص حسودي که لو برن را در میان گرفته بودند، در میان .)) به این زودي آن امتیاز را به دست نیاورند

همچنانکه مولیر را، که از حمالت بدخواهان به ستوه آمده بود، همواره در  ;پادشاه حمایت خود را از او دریغ نداشت

درباره برخی رفتارهاي خاص لویی چهاردهم، روایت شده است روزي که وي با . سایه عنایت شاهی نگاه داشت

ش به شور نشسته بود، چون بدو خبر دادند که لو برن براي تقدیم آخرین اثر خود به نام برپا کردن صلیب به وزیران

و سپس از  ;خدمت شتافته است،با طلب پوزش شورا را ترك کرد تا به تماشاي آن نقاشی برود و اظهار خرسندي کند

در دوره سلطنت لویی چهاردهم، حکومت و  بدین ترتیب،. هیئت مشاورانش نیز دعوت کرد که به وي ملحق شوند

و هنرمندان در برخورداري از عنایات و پاداشهاي شاهانه با سران لشکر برابر  ;هنر دوش به دوش هم پیش میرفتند

هنرنمایی لو برن گرچه از شیوه تزیین ایتالیایی منشعب میشد، خود چیزي تازه، یعنی ترکیبی تزیینی، بود که . بودند

هنگامی که وي . دوازده گونه هنر مختلف باهم جمع میآمدند تا معجون هنري واحدي به وجود آورند - در آن ده 

زمانی که . ها به کار اندازد، آثارش به سطح عادي و متوسط تنزل یافتند خواست قلم خود را در ساختن تک چهره

ا دادند، وضع روحی آن پادشاه هایش مسند خود را به کشیشه پیروزیهاي پادشاه به شکست جاي سپرد، و معشوقه

چون لوووا در شغل . دگرگون شد و در نتیجه آرایشگریهاي بهجتانگیز لو برن اثر و ارزش خود را از دست دادند

مباشرت کل ساختمانها جانشین کولبر شد، لو برن از کرسی استادي هنرها برکنار شد، اما در ریاست آکادمی باقی 

  . مظهري از فر و شکوه زوال یافت و از میان رفتبا مرگ او  1690در سال . ماند

پیرمینیار بخصوص نفرت شدیدي از سلطه وي در دل . بسیاري از نقاشان خالصی از زیر یوغ او را جشن گرفتند

او، که نه سال از لو برن مسنتر بود، چندي زودتر از وي با جعبه رنگ خود به زایران راه رم پیوسته بود و مانند . داشت

و در حقیقت مدت  ;شده بود که تصمیم داشت باقی عمر را در همانجا به سر برد)) شهر ابدي((چنان شیفته پوسن 

هایی که مینیار از سفارش دهندگان خود میساخت به  چهره). 1657 1635(بیست و دو سال در رم باقی ماند 

مال از قیافهاي که والسکوئز به وي اندازهاي مورد پسندشان واقع شدند که سرانجام پاپ اینوکنتیوس دهم که محت

در . مینیار نیز با شفقت بیشتري صورت وي را بر پرده آورد. بخشیده بود سخت نفرت داشت داوطلبانه مدل وي شد

ولی تازه میخواست شروع  ;مینیار، که به سی و چهار سالگی رسیده بود، با زیبا رخی ایتالیایی ازدواج کرد 1646سال 
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وي به اکراه قدم در . روع پدري کند که احضاریهاي از کشور فرانسه او را به خدمت پادشاه خواندبه انجام وظیفه مش

و در  ;امتناع ورزید)) آکادمی((آن سفر گذاشت مینیار در پاریس از قبول دستورات لو برن سرپیچید و از پیوستن به 

مولیر . خرمن میکند، از خشم برافروخته میشد ضمن هر گاه میدید نقاشی جوانتر از او حمایلها و طالها را براي خود

توصیه او را به کولبر، کرد، لیکن ظاهرا حق با وزیر بود که لوبرن را بر او ترجیح داد، زیرا مینیار نمیتوانست به اوج آن 

 اما از طرفی لویی، که در آن زمان بیست. بود دست یابد)) قرن بزرگ((قدرت قلمی که الزمه توصیف شکوه و عظمت 

مینیار به . سال داشت، میخواست تصویر دلپذیري از خود داشته باشد تا بتواند با آن عروسی را از اسپانیا به دام اندازد

از آن پس مینیار کامیابترین نقاش چهرهساز . خدمت پرداخت و خرسندي خاطر لویی و ماریا ترسا را فراهم ساخت

ي پرده آورد مازارن، کولبر، دو رتس، دکارت، الفونتن، مولیر، عصر شد و معاصران خود را یکی پس از دیگري بر رو

راسین، بوسوئه، تورن، نینون دو النکلو، لویز دوال والیر، مادام دومونتسپان، مادام دومنتنون، مادام دو الفایت، و مادام 

. ان شناخته شده بوداتریش را به جاي آورد، زیباترین دست و پنجه دور/و نیز حق زیبایی دستهاي آن د ;دو سوینیه

نقاشی روي آن طاق . ملکه با سفارش تزیین طاق قوسی گنبد بزرگ در کلیساي وال دو گراس به او پاداش داد

مینیار چندین بار چهره پادشاه را ساخت، که . و مولیر در وصف آن چکامهاي سرود ;شاهکار مینیار شناخته شد

لیکن در همان کاخ چهره دالنگیز دوشس  ;در ورساي جاي داردمشهورترین آنها تصویر شاه سوار بر اسب است که 

پس از مرگ کولبر مینیار باالخره . دو من در کودکی جلب نظر میکند که از بهترین تراوشهاي قلم وي به شمار میآید

 در مقام نقاش درباري جانشین رقیب خود شد و با فرمان شاهی به عضویت 1690وي به سال . بر لو برن فایق آمد

. پنج سال بعد، در حالی که هنوز به کار و پیکار ادامه میداد، در هشتاد و پنج سالگی وفات یافت. آکادمی رسید

شارل  ;ده دوازده نقاش دیگر در خدمت پادشاهی که همه چیز را به خود اختصاص داده بود تالش بسیار کردند

رانسوا دو تروا، ژان ژوونه، ژان باتیست سانتر، و دوفرنوا، سباستین بوردون، نوئل کواپل و پسرش آنتوان، ژان ف

دو نقاش دیگر . آلکساندر فرانسوا دپورت که طبعا مایلند نامشان در این فهرست بیاید و در بزم شاهانه شرکت یابند

 نیکوال دوالرژیلیر جاي مینیار را گرفت و نه. در پایان پادشاهی لویی به مقامی شامخ رسیدند و نامی بزرگ یافتند

الرژیلیر با ساختن . نقاش مورد عالقه طبقه اشراف شد) 16741678(فقط در فرانسه، بلکه حتی چندي در انگلستان 

رنگهاي گلسرخی و تماس سبک قلم مویش . چهره درخشانی از لو برن، که اکنون در موزه لوور است، قلب او را ربود

عصر لویی چهاردهم به سوي نقاشی نشاط بخش دوره  با پرده در حقیقت نماینده تحول یافتن انحطاط تیره پایان

. و آثار دالنگیز واتوست)) نیابت سلطنت((

وي نیز با چهره سازي، اما نه از راه مداهنه، . اما نقاش دوم، یعنی یا سنت ریگو، از تاروپود خشنتري ساخته شده بود

گرچه هیکل آمرانهاي که وي از لویی ). آن است تصویر بوسوئه در موزه لوور نمونه عالی(نان خود را در روغن انداخت 

از دور چون وصفی  - چهاردهم بر پرده نمایان ساخته است و اکنون در انتهاي تاالر بزرگ لوور به چشم میخورد 

مدحآمیز مینماید، لیکن چون از نزدیکتر بر آن بنگریم، چهره سخت و باد کرده پادشاه را که در دوره قدرت و بر 

همچنانکه  ;آن پرده در زمان خود به بهترین وجهی ارزش یافت). 1701(یستاده است آشکارا میبینیم ورطه تقدیر ا

و شاید  - ) دالر 100000(فرانک به ریگو صله داد  40000لویی . امروزه پادشاه را به بهترین وجهی عرضه میدارد

د که در این تصویر پیکر فرسودهاش را مبلغی به همان اندازه هنگفت نیز در راه تهیه جامهاي هیبتانگیز صرف کر

  . آراسته است

V - مجسمه سازي  

اما لو برن آرزومند بود که همه . در آن عصر مجسمهسازان کمتر از نقاشان مورد توجه بودند و کمتر پاداش مییافتند

سرشار براي و در این راه پولهاي گزاف و ذوقهاي  ;هنرها در مسیر تندیسهاي مرمرین روزگار دیرین شکل بیایند
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البته لویی تنها به . هایی که پس از اضمحالل دنیاي کالسیک بر جاي مانده بودند صرف شدند تقلید از مجسمه

وي، که آرزوي باغهاي رومی سالوستیوس و هادریانوس را در دل . هاي بدلی آن نفایس راضی نمیشد ساختن نسخه

. هاي گوناگون به خدمت گماشت ورساي با مجسمهداشت، گروهی از مجسمهسازان الیق را براي آراستن باغ 

. گلدانهاي حجیم، مانند گلدان جنگ کار کویزووکس، درون حوض نپتون و بر باالي مهتابی بزرگ باغ ساخته شدند

ژان باتیست تو بیپیکره با شکوه ارابه آپولون را . برادران گاسپار و بالتازار دو مارسی حوض باکوس را از سنگ تراشیدند

و فرانسوا ژیراردون از دل سنگ  ;، مظهر نمادین پادشاه، در میان دریاچه ورساي برافراشت))ربالنوع خورشید((با 

  . چنان پریان در حال آبتنی بیرون کشید که ممکن بود خود پراکسیتلس هم از امضا کردن پاي آنها ابا نداشته باشد

پریماتیتچو و گوژون چگونه هیکل زن را به صورتی  ژیراردون از فاصله یک قرن به گذشته نگریست تا دریابد که

لطف و روانی هنر یونانی بار دیگر، و شاید هم به حد افراط، در قلم او ظاهر گشت چنانکه با . آرمانی درآورده بودند

همه کاوشهایی که شده است، هنوز هیکلهاي زنانهاي به زیبایی آنچه در اثر وي به نام هتک ناموس پرسفونه مشاهده 

براي واندوم پیکره تمام قد . لیکن وي در مجسم ساختن حاالت قوي و مردانه نیز چیره دست بود. میشود نیافتهایم

لویی چهاردهم را ساخت که اکنون در لوور جاي دارد، و در کلیساي سوربون آرامگاه شایستهاي براي ریشلیو از سنگ 

وق و هدفهاي هنري آکادمی پیروي میکند، خوشدل شد و با او لو برن از اینکه دید ژیراردون با رغبت تام از ذ. ساخت

. گرم گرفت

ژیراردون، به سمت مجسمه ساز خاص شاهی، جانشین لو برن شد و پس از درگذشت مینیار، به ریاست آکادمی 

 1715ال وي که ده سال پیش از لویی به دنیا آمده بود، تا چند ماه پس از مرگ او به زندگی ادامه داد و به س. رسید

  . در هشتاد و هفت سالگی وفات یافت

خوي آنتوان کویزووکس چون نامش نامائوس نبود، و رفتارش به اندازه تابلو دوشس دو بورگونی، که از خود به یادگار 

وي در لیون به دنیا آمد و هنگامی که مشغول حک کردن نامی براي خود در میان . گذاشته است، دلپذیر بود

هاي  آنتوان شروع به ساختن نسخه. بود، لو برن او را احضار کرد تا در تزیین ورساي شرکت جوید مجسمهسازان زمان

با الهام گرفتن از یک تندیس مرمرین باستانی درویال . هاي کالسیک کرد بدل و اقتباسهاي ماهرانه از روي مجسمه

باستانی دیگري در کاخ مدیچی، در و همچنین به تقلید از آثار  ;بورگزه، پیکره پري صدف را از سنگ تراشید

کار دیگر او مجسمه . که هر دو اکنون در گنجینه فرخنده هنري لوور جاي دارند - فلورانس، ونوس خمیده را ساخت 

  . هاي باغهاي لودوویزي در رم اقتباس شده بود کاستور و پولوکس بود که از روي گروه مجسمه

براي پارك ورساي اشکال ستبري از سنگ . ري ابتکاري به وجود آوردوي بزودي توانست با قدرتی قابل مالحظه آثا

و در باغ کاخ مارلی نیز دو تندیس نمادین دیگر براي  ;هاي گارون و دوردونی بودند تراشید که مظاهر نمادین رودخانه

، [االهه گل]چهار مجسمه مرمرین دیگري که وي در مارلی برپا کرد عبارتند از فلورا . رودهاي سن و مارن ساخت

هاي تزیینی  بیشتر پیکره. شهرت، حوري جنگلی، و مرکور سوار بر پگاسوس، که اکنون در باغ تویلري جاي دارند

  . اطاقهاي مهم ورساي نیز ساخته قلم حکاکی آن هنرمندند

. همرفته پنجاه و پنج سال، در خدمت پادشاه به کار مشغول بود کویزووکس مدت هشت سال در ورساي، و روي

آنتوان کویزووکس در . دوازده مجسمه از لویی چهاردهم ساخت که مشهورترینشان مجسمه نیمتنه او در ورساي است

وي به جاي . مجسمه سازي به همان پایه رسید که مینیار، سرشناسترین چهرهساز فرانسه، در نقاشی رسیده بود

و مجسمه آنان را از مرمر تراشید یا با برنز آنکه با دشمنانش به جدال برخیزد، ایشان را در برابر خود نشاند 

در حالی که معموال در آثار خود هم در نمایش دادن نخوت آنان امساك میکرد و هم در تهی کردن  ;ریختهگري کرد

لیور آن را  700لیور به وي دستمزد داده شد،  1500هنگامی که براي ساختن مجسمه کولبر مبلغ . کیسه پولشان
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وي تمثالهایی کامال شبیه و واقعنما از لو برن، لو نوتر، آرنو، و بان، مازارن، . دي دانست و مسترد کردبراي کار خود زیا

از کنده . از خودش صورتی شریف و زمخت و دردمند به شیوهاي صریح و ساده ساخت. و بوسوئه به یادگار گذاشت

ر حقیقت جویی سازشناپذیر و نیروي که نشانگ - یکی در لوور و دیگري در شانتیی  - بزرگ دو نیمتنه ساخت 

در شیوهاي کامال متفاوت، دو مجسمه دیگر یکی دوشس دو بورگونی به جاي دیانا، و دیگري نیمتنه . مردانهاند

وي نقشه چند آرامگاه باشکوه براي مازارن، کولبر، . دالنگیز همان شاهزاده خانم رعنا در ورساي از او بر جاي ماندهاند

. رح کردوبان، و لو برن ط

هاي گاه و بیگاهشان، روح شیوه باروك به خاطر میآید، لیکن در  در آثار کویزووکس، با جنبه هیجانی شدید و مبالغه

آنها به منزله گفتار راسین در . هاي عالیتر وي به بهترین وجهی آرمان کالسیک پادشاه و دربار عرضه میشود نمونه

. س و ژیراردون گروهی هفت نفري از مجسمهسازان چیره دست گرد آمدبه گرد کویزووک. قالب مرمر و برنز هستند

فرانسوا آنگیه و برادرش میشل، فیلیپ کوفیه و پسرش فرانسوا، مارتن دژاردن، پیر لوگرو، و گیوم کوستو، که اسبهاي 

   .مارلی او هنوز در میدان کنکورد پاریس در حال خیز برداشتن به سوي آسمانند، همگی از این گروهند

سازي رسمی سر جدال داشت، قلم حکاکی خود را  پیر پوژه، که از این گروه دور و برکنار بود و با ایدئالیسم مجسمه

، زندگی هنري )1622(پوژه، که زاده شهر مارسی بود . در خدمت خشم و تیره بختی ملت فرانسه به جنبش درآورد

 -میکالنژ  - نیش این بود که چون بت مورد ستایش خود خود را با کنده کاري روي چوب آغاز کرد، لیکن آرزوي باط

وي، با رویاي تحصیل در خدمت استادان . ساز، معمار، و در همه این هنرها استاد باشد در آن واحد نقاش، مجسمه

جدیت  زیر دست پیتر و داکورتونا با. ایتالیایی، پیاده از مارسی به راه افتاد و تا بندر جنووا، فلورانس، و رم پیش رفت

همه ریزهکاریها و دگرگونیهاي فنون بوئوناروتی را فراگرفت و در حسرت  ;تمام به تزیین پاالنتسو باربرینی پرداخت

وي، در بازگشت به بندر جنووا، مجسمه قدیس سباستیانوس را ساخت که براي . شهرت چند جانبه برنینی افتاد

رد نیز پیشقدم لویی چهاردهم در عالم هنر بود، به پوژه فوکه، که در این مو. نخستین بار موجب بلندي نامش شد

اما در همان زمان فوکه مغضوب شد، پوژه شتابان به . سفارش داد مجسمه هرکول را از سنگ براي قصر وو بسازد

چون بار دیگر براي تراشیدن ستونهاي . سوي جنوب گریخت، و چندي در تولون با تنگدستی دست به گریبان ماند

رمر براي برپا داشتن باال خانه بناي شهرداري استخدام شد، وي بدنهاي رنج کشیده کارگران باراندازها را اطلس از م

هاي متشنج از دردشان نعره انقالب را مصور ساخت، و با  سرمشق کار خود قرار داد، در عضالت به هم تابیده و چهره

اما این نوع هنرنمایی به درد . ش داشتند نمایش داداین اثر وضع رنجبران ستمدیدهاي که بار گران دنیا را بر دو

  . ورساي نمیخورد

با این حال، کولبر، که براي استقبال از هر استعداد هنري آغوشی باز و آماده داشت او را به خدمت خواست، به شرط 

اکنون در موزه  پوژه سه اثر تقدیم وي داشت که. آنکه به پیروي از همان اسلوب بیزبان اساطیري مجسمه سازي کند

نقش برجسته دل انگیزي از اسکندر و دیوجانس، مجسمه پرسئوس و آندرومده که در ساختن . لوور جاي گرفتهاند

آن رنج فراوان و تکلف بسیاري به کار رفته بود، و مجسمهاي ستبر از پهلوان کروتونا که آن گیاهخوار زورمند باستانی 

پوژه به دیدار پاریس  1688در سال . و دندان شیري بیایمان نشان میدهدرا در حال کشمکش براي رهایی از چنگال 

در . شتافت، ولی چون خوي سرکش و قلم خشمگین خود را با عقل و هنر دربار ناسازگار یافت، به مارسی بازگشت

ر ماهی فروشی در فرانسه حتی بازا -را طرح افکند )) بازار ماهی فروشی((و )) خانه نیکوکاري((آنجا وي دو ساختمان 

بزرگترین مجسمهاي که وي ساخت محتمال اشارهاي بود به افتخارات جنگی . را میتوان به صورت اثري هنري درآورد

تندیس سوار بر اسب اسکندر، نیکورو و خوشخو با خنجري در دست، که با بیاعتنایی قربانیهاي میدان نبرد را : پادشاه

پیروي شیوه فورمالیسم، و همچنین از رعایت انضباطی که مورد پسند لو پوژه از . به زیر سم اسبش لگدکوب میکند
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طلبی وي در رقابت با برنینی، و حتی با میکالنژ، او را به لغزشگاه مبالغه در نمایش  جاه. برن و ورساي بود، سرباز زد

همرفته پوژه  لیکن روي. انگیز سرمدوز در لوور است و نمونه بارز آن مجسمه کراهت ;عضالت و بیان هیجانات کشاند

  . را باید تواناترین مجسمه ساز عصر و کشورش دانست

چون آن پادشاهی بزرگ رو به زوال نهاد و شکستهاي پیاپی فرانسه را به سوي انحطاط کشاند، غرور شاهی به 

ردهم در حال چنانکه این بار مجسمه لویی چها ;دینداري گرایید و هنر از برازندگی خاص ورساي رو به فروتنی نهاد

پادشاه، که اکنون هفتاد و هفت سال دارد، با آنکه هنوز درون  - زانو زدن در نوتردام، اثر کویزووکس، را میبینیم 

در آن روزهاي آخرین، . هاي شاهانه خودنمایی میکند، خاضعانه تاج خود را بر خاك پاي مریم عذرا میگذارد جامه

خت محدود شده بودند، جایگاه همسرایان کلیساي نوتردام از نو گرچه اعتبارات ساختمانی ورساي و مارلی س

ستایش بتپرستانه نسبت به هنر باستانی، بر اثر همان . طرحریزي شد، تعمیر یافت، و به صورتی زیبنده درآمد

کشش هنر به . عناصر طبیعی شروع به دست اندازي بر قلمرو شیوه کالسیک کردند. افراطکاریش، به سردي گرایید

بر ) کشیش یسوعی(شرك و بیدینی، با الغاي فرمان نانت، و نیز به دنبال تسلط یافتن مادام دومنتنون و لوتلیه  سوي

 ;ها و عناصر تزیینی در خدمت دین به کار میرفتند نه در تجلیل پادشاه اکنون دیگر مایه. روح پادشاه، متوقف ماند

  . شناخت حاال دیگر لویی خداوند را به رسمیت می

آیا تبعیت هنر از دولت زبان آور بود یا . خ هنر در عصر فرمانرواي بزرگ ما را با پرسشهاي دشواري روبرو میکندتاری

نیکو ثمر آیا نفوذ کولبر، لو برن، و پادشاه سبب نشد که سیر تحول از فرانسه از مجراي بومی و طبیعیش به سوي 

منحرف شود و آثار هنري را با ریزه کاري سبک تزیینی باروك تقلیدي زبونی آور از راه و رسم دیرین یونان ناتوان و 

توانست به ثبوت برساند که هنر در سایه حمایت )) سبک دوره لویی چهاردهم((چهل سال  آشفته کند آیا این

که با تمرکز همه ثروت خود به پرورش آن بپردازد و همه ذوقها را چون واحدي هماهنگ به  - حکومتی مطلق 

بهتر میشکفد و بارور میشود یا در پناه اشرافیتی که آن را محفوظ نگاه میدارد و تحویل اخالفش  - رد خدمت آن بگما

میدهد، لیکن همچنین با کمال حزم و احتیاط در مالکهاي سنجش ذوق و ارزش هنري و اصول نظم و انضباط آن 

ی براي پیشرفت باز میکند و لیاقت تغییراتی پدید میآورد یا در زیر لواي حکومتی ملی که پیش پاي هنرمند راه

فردي را از بند سنت پرستی رها میسازد و هنر را به خدمت خلق میکشد و آن را وادار میکند که محصوالت خود را با 

سلیقه عامه مردم منطبق سازد و در معرض داوري ایشان قرار دهد آیا اگر ایتالیا و فرانسه به یاري کوششها و 

راف و پادشاهان خود آرایش هنري نیافته بودند، امروزه چون دو مهد فرخنده هنر و زیبایی هاي کلیسا و اش سلیقه

شهرت جهانی میداشتند آیا بدون تمرکز ثروت پیدایش هنري برتر امکانپذیر میشد براي آنکه بتوان به این پرسشها 

چنین پاسخی طبعا، با تشخیصها و  و تازه ;پاسخی وافی داد، باید عقالي جهان با همدیگر انجمن کنند و راي بزنند

میتوان گفت که قدرت مرکزي با . تردیدهاي بسیار، گاهی صراحت پیدا میکند و گاهی حالت ابهام خواهد یافت

هنر زمان لویی . حمایت از هنر و رهبري آن موجب شد که بخشی از سادگی و ابتکار قدرت آن از میان برود

از جهت شکوه و نظم عظمتی خسروانی داشت، و از لحاظ آراستگی هنري  ;چهاردهم هنري با قاعده و مکتبی بود

لیکن ابداع و آفرینندگی را، که به هنر گوتیک گرمی و عمق میبخشید، فاقد بود، هماهنگی هنرها در  ;بیمانند بود

، در آخر، آن تا جایی که ;زیر لواي لویی شگفتانگیز بود، اما در بیشتر موارد تنها یک آهنگ را به طنین درمیآورد

ثروت الزمه هنر فاخر . مجموعه هنري به صورت بیانی از یک شخص و یک دربار درآمد، نه از یک عصر یا یک ملت

است، اما اگر هنر و ثروت به بهاي گسترش تنگدستی و خرافات زبونی آور رشد یابند، چنین ثروتی نکبت آور است و 

وجود طبقه اشرافی میتوانست، چون . یر زمانی از نیکی جدا افتدزیرا زیبایی نمیتواند د ;چنان هنري ناخوشایند

هاي برگزیده را برقرار نگاه دارد، به شرط آنکه  امانتدار و مشوقی نیکوکار، آداب پسندیده و مالکهاي سنجش و سلیقه
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ر عین حال مانع آن وسایل الزم فراهم میبود تا آن را براي پذیرفتن استعدادها و ابتکارات نوظهور نیز آماده دارد و د

حکومتهاي ملی نیز میتوانند . شود که اشرافیت صرفا در زمینه امتیاز طبقاتی و تفاخر به تجمل پرستی منشا اثر باشد

ثروت را متراکم سازند و براي تجلیل و تهذیب آن از دانش و ادبیات و نیکوکاري و هنرهاي زیبا یاري بگیرند، لیکن با 

کندي رشد ذوق در  ;مغایرت آزادي نارس با هر گونه قرار و انضباط: هند شد که عبارتند ازمشکالتی نیز رو به رو خوا

و همچنین تمایل طبیعی استعداد مهار نشده به اینکه نیروي خود را در آزمایشهاي و همی و  ;هاي جوان جامعه

در هر حال، این . ی به جاي زیبایینامانوس تلف سازد آزمایشهایی که در آنها ابتکار به جاي نبوغ گرفته میشود و تازگ

. حقیقت انکار ناکردنی بود که طبقات اشرافی اروپا هنر فرانسه را با جان و دل میپسندیدند

کاخسازي، مجسمه سازي به شیوه کالسیک، سبک ادبی کالسیک، و تزیین اثاثه و جامه به شیوه باروك، از فرانسه، 

دربارهاي لندن، بروکسل، . و حتی در ایتالیا و اسپانیا انتشار یافتدر میان عموم طبقات حاکمه اروپاي باختري 

کولونی، ماینتس، درسدن، برلین، کاسل، هایدلبرگ، تورن، و مادرید چشم بر ورساي دوخته و آن را سرمشق آداب 

، دعوت معماران فرانسوي به نقاط دورافتادهاي در خاور اروپا، چون موراوي. زندگی و هنر خود قرار داده بودند

کریستوفر رن، و دیگر معماران  ;لو نوتر در وینزر و کاسل باغهایی طراحی کرد. میشدند تا کاخهاي شاهی بنا کنند

مجسمهسازان فرانسوي در سراسر اروپا پراکنده شدند، تا . ها و ابتکارات تازه رو به پاریس نهادند بیگانه، در پی اندیشه

تمثالهاي . مجسمه سوار بر اسب خود را، به تقلید از پادشاه فرانسه، صاحب شد آنکه تقریبا هر شاهزاده و فرمانروایی

فرمانروایان بیگانه . اساطیري لو برن در سوئد، دانمارك، اسپانیا، و در کاخ همتن کورت انگلستان رواج یافتند

یکی از پادشاهان . گیرنددرخواست میکردند که مدل نقاشی ریگو یا، اگر به او دسترس نباشد، یکی از شاگردانش قرار 

هایی به یادبود پیروزیهایش داد، از دوران گسترش فرهنگ و هنر  هاي بووه سفارش ساختن فرشینه سوئد به کارخانه

روم باستانی در سراسر اروپاي باختري تا آن زمان، تاریخ هیچ گاه چنان سرعت و کمالی در رواج فرهنگ ملتی ندیده 

  . بود

  

  

  فصل چهارم

  مولیر

1622 -1673  

I - تئاتر در فرانسه  

از طنز تاریخ همین قدر بس که در آن عصر . اینک نوبت تئاتر و شعر فرانسه بود که اروپا را به زیر سلطه خود گیرند

و تئاتر، که مدتی دراز مطرود کلیسا مانده بود، میبایست به  ;ادبیات فرانسه میبایست بر صحنه نمایش پایگاه گیرد

کمدي ایتالیایی میبایست به توسط کاردینال مازارن وارد خاك فرانسه  ;و رونق و رواج یابدیاري کاردینال ریشلی

و لویی چهاردهم میبایست ذوق تئاتر دوستی خود را از این دو روحانی بزرگ، که کمر به خدمت و حراست  ;شود

  . دولتش بسته بودند، اکتساب کند

نس در ایتالیا قالبی ادبی به خود گرفته بود، و لئو دهم به تماشاي تئاتر نو در دوران پاپهاي با دانش و فرهنگ رنسا

لیکن نهضت اصالح دینی و شوراي . ها براي جوانان ساده دل متناسبند یا نه تئاتر میرفت بیغم آنکه آیا نمایشنامه

روحانی نشو و نما با اینهمه، تئاتر ایتالیا در سایه غمض عین سران . ترانت بر این رواداري دینی خط ابطال کشیدند

در اسپانیا نیز، با قبول خدمت  ;تا از شر و زیانهاي بزرگتري جلوگیري شود -به گفته بندیکتوس چهاردهم  -یافت 
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اما در فرانسه طبقه روحانیان، که از آزادي جنسی نمایشهاي کمدي به . کلیسا، توانست به حیات خود ادامه دهد

سلسله دنبالهداري از . دشمن بزرگ اخالق اجتماعی ممنوع و مطرود ساختند انزجار آمده بودند، تئاتر را به عنوان

ها را به صرف ماهیت شغلشان باید  اسقفان و پیشوایان روحانی به دنبال یکدیگر فتوا دادند که بازیگران تماشاخانه

قدس یا مراسم تدفین روحانیان پاریس، به علمداري آمرانه بوسوئه، از اجراي آیینهاي م. افرادي تکفیر شده دانست

اینان که . دینی براي بازیگران امتناع ورزیدند، مگر آنکه ایشان توبه میکردند و از پیشه خود دست برمیداشتند

نمیتوانستند موافقت کشیشان را در اجراي آیین ازدواج شرعی کسب کنند، ناگزیر دل به همسري غیرمشروع خوش 

  . آوردند د خود درمیمیکردند و برحسب قوانین عرف او را به عق

ها را مردمی بدنام و رسواي  قوانین مدنی فرانسه نیز بازیگران تماشاخانه. البته این گونه ازدواجها سخت ناپایدار بودند

قضات و روساي محاکم قانونی حق نداشتند در . جامعه میدانست و از شرکت در هر شغل آبرومندي محروم میکرد

صیات بارز آن عصر همین است که تئاتر توانست در چنان زمینه نامساعدي نشو و نما یکی از خصو. تئاتر حضور یابند

اشتیاق عامه مردم به تماشاي نموداري از زندگی که بتواند انتقام حقایق تلخ . یابد و مقاومت موجود را در هم بشکند

میتهاي حاصل از رسم تکگانی و محرو ;را بگیرد موجب بهوجود آمدن رشتهاي پایانناپذیر از کمدیها و فارسها شد

هاي عشق مشروع و نامشروع فراهم آورد که با طیب خاطر پول خود را در  مشتاقان بسیار براي تماشاي نمایشنامه

بهترین راه نگاه داشتن تئاتر در : ریشلیو ظاهرا با نظر لئو دهم موافق بود که میگفت. تماشاخانه خرج میکردند

بدین ترتیب بود که وي . هاي خوب را بپرورانند، نه آنکه همه را بخشکانند نامهحدودي شایسته آن است که نمایش

به این گزارش ولتر توجه . توانست سلیقه عمومی را رهبري کند و، در عین حال، بازیگران الیق را به نوایی برساند

که اینک  -ربار معمول کرد هایی را به طور مرتب در د از آن هنگام که کاردینال ریشلیو اجراي نمایشنامه: ((کنید

در تاالر نمایش نه تنها یک ردیف صندلی براي آکادمی که عدهاي از  - پاریس را رقیب آتن باستانی ساخته است 

در سال .)) روحانیون را در میان اعضاي خود داشت، تعیین گشت، بلکه ردیفی هم به اسقفان اختصاص داده شد

یشلیو، لویی سیزدهم گروهی از بازیگران را به زیر حمایت خود درآورد که از ، ظاهرا بنابه درخواست کاردینال ر1641

وي مستمري سالیانهاي به مبلغ . شهرت یافتند)) کمدي بازهاي شاهی((یا )) دسته بازیگران شاهی((آن پس به نام 

رمیهاي مشروع به موجب فرمانی تئاتر را به طور رسمی در شمار انواع سرگ ;لیور براي ایشان مقرر داشت 1200

و نیز نیت شاهانه را اعالم داشت که از آن پس دیگر نباید پیشه بازیگران موجب سرشکستگی آنان شود  ;معرفی کرد

این دسته بازیگران بعدا هتل دو بورگونی را محل نمایشهاي خود قرار . و به موقعیت اجتماعیشان لطمه وارد کند

  . درآمدند، و طی سالها پادشاهی او در اجراي تراژدي مهارت تام یافتنددادند، زیر سرپرستی افتخاري لویی چهاردهم 

یکی از آنها تیبریو فیورلی بود که، با . مازارن براي رفع نقایص و ترویج کمدي فرانسه بازیگران ایتالیایی را دعوت کرد

ریان را به سوي خویش جلب ، عالقه پاریسیها و دربا)سکاراموش(هنرنمایی در نقش دلقکی الفزن به نام سکاراموتچا 

مسلما این بازیگر و دستیارانش در افروختن شراره اشتیاق ژان باتیست پوکلن چهارم به هنر تئاتر، و نیز در . کرد

به ایتالیا مراجعت کرد )) سکاراموش((هنگامی که . آموختن فنون تئاتر کمدي به وي، سهمی بزرگ داشتهاند

ر سراسر جهان به نام مولیر شناخته شده است، سردسته بازیگران شاهی شد و ، ژان پوکلن، که بر صحنه و د)1639(

  . بنابر داوري مشتاقانه بوالو، خیلی زود به مقام بزرگترین نویسنده آن عصر پادشاهی ارتقا یافت

II - دوره کارآموزي

  :ن زیر نصب شده استکوچه سنت اونوره پاریس کتیبهاي به حروف طالیی با مضمو 96بر ساختمانی واقع در شماره 

و آن خانه ژان . در آن به دنیا آمد 1622این ساختمان در محل خانهاي بنا شد که مولیر به تاریخ پانزدهم ژانویه سال 

لیور برایش جهیزیه آورد، شش فرزند  2200همسرش ماري کرسه مبلغ . باتیست پوکلن سوم پردهساز و زینتگر بود
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ژان باتیست پوکلن چهارم، که نخستین کودکش بود، مادر را به . شویی وفات یافتزایید، و پس از ده سال زندگی زنا

  . هاي خود نیز هرگز نامی از او به میان نیاورد طور مبهم در خاطر داشت و در نمایشنامه

چشم از جهان بست، پدر وظیفه پرورش  1637، اما چون این نامادري نیز در سال )1633(پدرش دوباره ازدواج کرد 

در . وغ فرزند را خود به دست گرفت، وسایل تحصیلش را فراهم ساخت، و هم خود را به تامین آتیه وي موقوف کردنب

لیور، که البته مبلغ قابلی  300ژان پوکلن سوم پردهدار خوابگاه پادشاه شد و با حقوق سالیانهاي به مبلغ  1631سال 

پدر . ر سال فقط سه ماه نوبت خدمت به وي میرسیدنبود، در سلک پیشخدمتان خاصه شاهی درآمد، لیکن در ه

لویی  1637در سال . شغل مزبور را از برادر خود خریداري کرده بود، به این نیت که آن را به فرزند انتقال دهد

اگر آرزوهاي پدر صورت تحقق یافته . سیزدهم ژان پوکلن چهارم را در مقام وارث بر حق آن شغل به رسمیت شناخت

به عنوان کسی که رختخواب پادشاه را  -لیر میبایست در تاریخ هرگاه اصوال نامی از او به میان میآمد بودند، مو

اما از طرفی هم در خانواده پدر بزرگی وجود داشت که دلبسته تئاتر بود و گهگاه . درست میکرده است شناخته شود

  . هاي معروف میبرد پسرك را با خود به تماشاي نمایشنامه

که ژان پوکلن چهارم شایسته شغل تختخوابداري پادشاه شود، او را به کولژ دو کلرمون، که مهد پرورش براي آن

وي زبان التینی را به مقدار قابل مالحظهاي آموخت، از خواندن آثار ترنتیوس بهره بسیار . بدعتگذاران بود، فرستادند

ر آموزش زبان التین و ادبیات و سخنرانی ترتیب برد، و بیشک نسبت به نمایشهایی که به توسط یسوعیان به منظو

بنابر گفته ولتر، ژان همچنین از تعلیمات . داده میشد، عالقه مخصوص یافت و شاید هم در آنها شرکت جست

آنچه . گاسندي فیلسوف، که به سمت معلم خصوصی همشاگردي توانگرزاده وي تعیین شده بود، برخوردار گشت

ه اپیکور مطالعه بسیار کرد و قسمت عمده حماسه اپیکوري لوکرتیوس به نام د رروم مسلم است ژان درباره فلسف

برخی از ابیات کمدي مردم گریز، اثر مولیر، تقریبا ترجمه قسمتی از . (را ترجمه کرد) درباره طبیعت اشیا(ناتورا 

ن دینی خود را از دست داده ابه احتمال کلی، ژان پیش از به پایان رساندن دوره شباب، ایم.) کتاب لوکرتیوس است

نماید که اندك زمانی هم در  و چنین می ;ژان پس از پنج سال اقامت در کالج، به تحصیل علم حقوق پرداخت. بود

و در همان زمان ) 1642(سپس مدت چند ماه شغل پدرش را در پیش گرفت . ها به وکالت دعاوي مشغول شد دادگاه

پنج سال قبل، مادلن بژار معشوقه کنت . به سن بیست و چهار بود، آشنایی یافت با مادلن بژار، که بانوي با نشاطی

ژان، که . دومودن بود و کودك نامشروعی هم از او به دنیا آورده بود که کنت با کمال لطف او را به فرزندي پذیرفت

معلوم است، مادلن بژار  چنانچه. اکنون بیش از بیست سال نداشت، مفتون زیبایی و زنده دلی و مهربانی آن زن شد

عالقه شدید مادلن به عالم تئاتر همراه با عواملی دیگر ژان را مصمم . اي به نزد خود راه داد ابتدا او را چون دلباخته

لیور حق جانشینی خود را در مقام پردهبرداري پادشاه  630ساخت که شغل پردهداري را ترك کند، در ازاي مبلغ 

وي از پدرش جدا شد و به خانه مادلن ). 1643(ل و یکجهت به کار تئاتر و بازیگري بپردازد به دیگري واگذارد، و یکد

ژان به همراهی مادلن، دو برادر او، و چند تن بازیگر دیگر شرکتی رسمی تاسیس کردند و . رفت تا با او زندگی کند

ن پیمان را آغاز زندگی طوالنی و پر افتخار آ)) کمدي فرانسز). ((1643ژوئن  30(را به وجود آوردند )) ایلوستر تئاتر((

. همچنانکه رسم مالوف بازیگران بود، ژان نام تازهاي مخصوص عالم تئاتر بر خود نهاد و مولیر شد. خود میشمارد

شرکت نو بنیاد میدان بازي تنیسی را براي کار خود اجاره کرد، نمایشنامهاي چند در آنجا به روي صحنه آورد، و 

پدرش، که امید داشت نوجوان وي . مولیر سه بار به خاطر بدهکاریهایش به زندان رفت 1645در سال  .ورشکست شد

  . اکنون دیگر از بیماري تب صحنه شفا یافته باشد، وامهایش را پرداخت و از زندان خالصش کرد

دوك . ا در سفر گذاشتلیکن مولیر بار دیگر ایلوستر تئاتر را دایر کرد و، قصد اجراي نمایشهایی در والیات، پ

گروه بازیگران، طی یک سلسله کامیابیها و شکستهاي پی در پی، . اپرنون، حاکم گویین، به مولیر کمک مالی کرد/د
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در شهرهاي ناربون، تولوز، آلبی، کارکاسون، نانت، آژن، گرنوبل، لیون، مونپلیه، بردو، بزیه، دیژون، آوینیون، و روان 

و با صد فن و نیرنگ توانست گروه خود ) 1650(مولیر به ریاست شرکت انتخاب شد . دنمایشهایی روي صحنه آوردن

پرنس دو کونتی، که رفیق قدیمی مدرسهاش بود، شهرت و  1653در سال . را بیقرض و با شکم سیر نگاهداري کند

بایی مادموازل شاید علت اقدام وي این بود که منشی خصوصیش از زی. کیسه خود را در خدمت شرکت مولیر گذارد

شاهزاده مزبور گرایش شدید مذهبی  1655اما در سال . دو پارك، بازیگر تازه تئاتر مولیر، تعریف بسیار کرده بود

بعدا وي تئاتر و . یافت و به گروه مولیر خبر داد که وجدانش او را از ادامه روابط دوستی با عالم نمایش نهی میکند

  . نده اخالق جوانان و دشمن ایمان مسیحی، آشکارا به باد انتقاد گرفتخصوصا مولیر را، به عنوان فاسد کن

مولیر . ها، و عواید خود بیفزاید در خالل این تحوالت، گروه بازیگران متدرجا توانست بر مهارت فن، فهرست نمایشنامه

ه را خود بر عهده ، وي، ضمن آنکه ایفاي نقشهاي عمد1655در سال . هنر تئاتر و ریزهکاریهاي فنی آن را آموخت

مولیر خود را آن قدر الیق و توانا دید که بتواند با  1658در اوایل سال . میگرفت، شروع به نوشتن نمایشنامه کرد

را تشکیل داده بودند، )) تئاتر دوماره((بازیگران شاهی متمرکز در هتل دو بورگونی، و نیز گروه خصوصی دیگري که 

مولیر با مادلن بژار از روان رو به پاریس آورد تا . ل صحنه پاریس را به دست آوردوارد رقابت شود تا حق تقدم اشغا

پدرش از . وي نخست به دیدن پدرش رفت تا عذر نافرمانیهاي خود را بخواهد.. زمینه کامیابی خود را آماده سازند

هاي او در  یکی از نمایشنامه اورلئان، درخواست کرد که از گروه مولیر حمایت کند و براي اجراي/فیلیپ اول، دوك د

در حضور پادشاه تراژدي کورنی را، )) دسته بازیگران موسیو(( 1658در بیست و چهارم اکتبر سال . دربار اجازه بگیرد

مولیر نقش اصلی را ایفا کرد، اما نه با موفقیت، زیرا . که نیکومد نام داشت، در تاالر نگهبانان لوور به روي صحنه آورد

   .بیمار بود

.)) وي به نوعی بیماري سکسکه مبتال بود که به هیچ وجه با اجراي نقش جدي سازگاري نداشت: ((به گفته ولتر

که  - بعدا مولیر با اجراي یکی از کمدیهایش .)) ساخت بازي او را در نمایشهاي کمدي به مراتب جالبتر می((لیکن 

وي با چنان قریحه و نشاطی نقش خود را . ان کرداکنون اثري از آن در دست نیست شکست تراژدي کورنی را جبر

ایفا کرد و با چنان مهارتی تک ابروي باال افتاده و زبان الکن و هرزه دراي خود را به کار کشید که در پایان نمایش 

پادشاه هنوز به . همه حضار در این شگفتی بودند که مولیر چرا قبال اجراي نقشی جدي را به عهده گرفته بود

اي جوان بود که از آن کمدي هزآلمیز خوشش بیاید، و نیز چندان مرد شده بود که جرئت و بیپروایی مولیر را اندازه

با گروه ایتالیایی )) سالن دو پتی بوربون((در استفاده از )) دسته بازیگران موسیو((پس دستور داد که . بپسندد

تراژدیها توفیقی نیافتند، به طوري که از دسته بر آن صحنه نیز تازه واردان در اجراي . سکاراموش سهیم شود

لیکن در نمایش کمدیها، بخصوص آنها که خود مولیر تصنیف میکرد، کامیابی . بازیگران شاهی فرسنگها عقب ماندند

با این وجود، دسته مزبور به اجراي تراژدیهاي بزرگ ادامه داد، زیرا بانوانی که نقشهاي اصلی . شایان به دست آوردند

و عالوه بر آن، خود مولیر . بازي میکردند تئاتر جدي را براي جلوهگري و هنرنمایی خود وسیله بهتري میدانستندرا 

در واقع نامالیمات و مبارزات زندگی دشوارش . هم هرگز راضی نبود که منحصرا بازیگر صحنه کمدي شناخته شود

ضمن اینکه احساس  ;حنه را مصیبتی بزرگ میدانستداغ غمی بر دلش نهاده بود و مولیر دلقکبازي دایمی بر روي ص

میکرد دیگر از کمدیهاي عاشقانه و شخصیتهاي پیش پا افتاده و لودگیهاي زننده، که بیشتر انعکاسهاي تئاتر ایتالیایی 

مولیر با مشاهده اوضاع اجتماعی محیطش در پاریس نکاتی استنباط میکرد که در نظرش به . بودند، خسته شده است

: هاي مولیر چنین نقل شده است از گفته. و سکاراموش خندهآورتر بودند پولیشینلب از شخصیتهاي ساختگی مرات

اکنون من باید . دیگر احتیاجی ندارم که پالوتوس و ترنتیوس را به استادي برگزینم یا بر آثار مناندر دستبرد بزنم((

  .)) فقط در اوضاع زمانه نظاره کنم
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III -  مولیر و بانوان  

وجود داشت که در آن گروهی از مردان و زنان گرد میآمدند تا آداب )) هتل دو رامبویه((در پاریس هتلی به نام 

زنان مولیر با الهام گرفتن از آن محفل ادبی نمایشنامه . نزاکت و سخنپردازي را چون بتهایی مورد پرستش قرار دهند

در )) کمدي آداب((آغاز رواج  1659متصنع مضحک را نگاشت، که نخستین نمایش آن در هجدهم نوامبر سال 

نمایشنامه زنان متصنع مضحک چندان . فرانسه شناخته شده است، و نیز درهاي ثروت و شهرت را به روي او گشود

کنایهآمیز بود که زخم خود را براي همیشه مختصر بود که ساعتی به ذهن تماشاگران مینشست و آنچنان نیشدار و 

دو دختر عمو به نامهاي ماگدالون و کاتوس، که هفت شهر نکته دانی و آراستگی فکري را . در دلشان باقی میگذارد

گشتهاند، نسبت به بزرگتران کم درك و تهی کیسه خود، که اصرار دارند آنها را شوهر دهند، زبان به اعتراض 

مهمتر از همه اینکه آداب نزاکت و زن نوازي سرشان : چه عیبی در وجود آنها مییابی ماگدالون: سگورژیبو: میگشایند

اگر همه مردم مثل شما بودند، بیشک میبایست !... مگر خیال میکنید که باید فورا در فکر ازدواج بیفتد! نمیشود

یک نفر دلداده . نگیز دیگر پا به میان گذاردا ازدواج هرگز نباید پیش از وقوع حوادث دل. ... فاتحه عشق خوانده شود

هاي  بداند که چگونه آه ;واقعی براي آنکه محبوب ما زنان شود، باید بفهمد که چگونه بیان احساسات لطیف کند

مالیم و مهرآمیز و هیجانزده از سینه برآورد و رویهمرفته ابراز عشق از جانب او باید بر طبق مراسم و مقرراتی خاص 

در مرحله نخست، مرد عاشق باید محبوب خود را در کلیسا یا پارك شهر در یکی از جشنهاي عمومی . ردصورت گی

پس از آن، وي تا چندي عشق . مالقات کند، یا به حکم تقدیر با میانجیگري دوست و خویشاوندي به وي معرفی شود

واده او دیدن میکند و در آن مجالس میکوشد خود را از قبله آمالش پنهان میدارد، لیکن چند بار به طور رسمی از خان

آنگاه هنگام . ... تا سخن از رموز دلبري به میان آرد تا دیگر حاضران نیز در آن زمینه لطیفه و نکتهاي بر زبان رانند

آن فرا میرسد که راز درونش را افشا کند، و این اقدام معموال باید در خیابان سایهدار باغی دور از دیگر همراهان 

این ابراز عشق با اظهار خشم و آزردگی ما، که از سرخی گونهمان نمایان است، پاسخ داده میشود و براي . انجام گیرد

بعدا وي تدبیر میجوید که ما را آرام سازد تا به اظهارات عاشقانهاش مانوس . چند صباحی عاشق را از نزدمان میراند

را وادار کند رازي را که در دل نهفته داشتهایم، و مایه آن همه دردسر شویم، و بتدریج کار را به جایی میکشاند که ما 

آن وقت است که سیل حوادث از جا کنده میشود، رقیبانی که میکوشند تا دل از دست رفته را . بوده است، ابراز کنیم

پارهاي مالقاتهاي به دام اندازند، پدرانی که دست به آزار و تهدید دخترانشان میگذارند، حسادتهایی که بر اثر 

این است آیین . غیرمنتظره برانگیخته میشوند، شکوه، ناامیدي از همه چیز، اقدام به فرار از خانه پدري و عواقب آن

اما اینکه آدم بی . و اینها مقرراتی هستند که در یک عشقبازي مهذب رعایتشان اجباري است ;زیبنده دلدادگی

رسد یعنی عشق را صرفا موکول به امضاي عقدنامه سازد و به عبارت دیگر مقدمه و چشم بسته به مرحله زناشویی ب

ماجراي دلباختگی را از آخرین شروع کند پدر جان باز هم تکرار میکنم که هیچ چیز از این کار خشکتر و بیروحتر 

. ... نیست و من از تصور چنین عشقی دلم به هم میخورد

چطور آدم میتواند خود را راضی . بگویم که ازدواج عملی دهشتانگیز استکاتوس و اما در مورد من، عمو جان، باید 

هاي اربابان خود را به رعایت میگیرند و خود را  دو پیشخدمت جامه کند با مردي که واقعا عریان است همبستر شود

ي دلباختگی سر مارکی و ژنرال معرفی میکنند و با همه سازوبرگ دلبري و زبان بازي نسبت به آن دو نفر بانو نوا

دو نفر سروران ایشان ناگهان سر میرسند و از سر خشم جامه پرزرق و برق را بر تن آنان میدرند و دو بانو را . میدهند

  . با حقیقت عریان روبرو میکنند

مانند بیشتر کمدیهاي جنسی مولیر، در این نمایشنامه نیز پارهاي قسمتهاي مستهجن و شوخیهاي زننده وجود 

کن قدرت بیان آن در هجو کردن حماقتهاي اجتماعی چنان بود که در مسیر آداب زندگی تحولی به وجود داشت، لی
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مولیر : ((بنابه روایتی مشکوك، در یکی از شبهاي نمایش آن اثر، زنی از میان تماشاگران برخاست و فریاد کشید. آورد

نقل کردهاند که یکی از اعضاي پیوسته  همچنین.)) کمدي خوب همین است! جرئت داشته باش! جرئت داشته باش

دیروز آن همه حماقتهایی را که با : ((انجمن هنري مادام دو رامبویه پس از پایان نمایش مزبور، اظهار داشته است

چنین نازکبینی و حساسیت مورد انتقاد قرار گرفتهاند تحسین میکردیم، اما اکنون به قول قدیس رمی، باید آنچه را 

مارکیز دو رامبویه در برابر حمله حریفی چون مولیر .)) بسوزانیم و آنچه را سوزاندهایم از نو بپرستیم میپرستیدیم و

زیرکانه زیرکانه سر تسلیم فرود آورد و از او دعوت کرد که نمایشنامه خود را یک بار بهطور خصوصی و به نفع انجمن 

ر پیشگفتاري اعالم داشت که وي در اثر خود نه از مولیر، ضمن قبول دعوت او، د. هنري وي به مورد اجرا گذارد

به هر حال، با انتقاد تند این نمایشنامه، دوران خودنمایی . اعضاي انجمن هنري، بلکه از مقلدان آن انتقاد کرده است

نان آن ظریفطبعانی که دیروز چ((بوالو در دهمین هجو نامه خود اشاره کرده است به . به پایان رسید)) زنان متصنع((

کمدي مولیر چنان موفقیتآمیز از آب درآمد که .)) شهرتی داشتند و مولیر با یک ضربه هنر خود بادشان را خالی کرد

. پس از نخستین شب نمایش، بهاي بلیط آن دو برابر شد و در همان سال اول چهل و چهار مرتبه روي صحنه آمد

لیور به گروه  3000هر بار خود در تماشاي آن شرکت جست و  پادشاه سه بار فرمان داد آن را در دربار اجرا کنند، و

لیور حق تالیف نصیب نویسنده نمایشنامه  999آن گروه حقشناس مبلغ  1660تا ماه فوریه سال . بازیگران جایزه داد

  : اما مولیر با ضمیمه کردن گفته کنایهآمیز زیر مرتکب خطا شد. ساختند

بقیه  ;تنها هنرمندانی هستند که لیاقت کسب شهرت دارند ]یگران شاهیدسته باز[)) تئاتر شاهی((بازیگران 

مخلوقات نادانی هستند که موقع ایفاي نقش خود مثل آدمهاي عادي حرف میزنند و توجهی ندارند به اینکه شعر را 

روي شاه بیتها اگر بازیگر بر . چگونه غرا بخوانند یا در هنگام اداي جملهاي ادبی و لطیف تا چه اندازه درنگ کنند

تکیه نکند و با مکث طوالنی خود تماشاگران را به تحسین وادار نسازد، چگونه زیبایی آنها را آشکار خواهد ساخت 

گروه بازیگران هتل دو بورگونی به مولیر تاخت و او را مورد اهانت قرار داد که توانایی نگارش نمایشنامه تراژدي را 

مولیر با نگارش و نمایش کمدي تازهاي پر از . ردن کمدیهاي خشن و زننده استندارد، بلکه تنها هنرش بهوجود آو

. گرچه پادشاه نه بار از تماشاي آن لذت برد - سخنان لوده به نام غلتبان خیالی دعوي ایشان را تایید کرد 

نظر میرسید که  ویران شد و چنین به)) پتی بوربون((تاالر . در خالل این احوال، لوور کهن دستخوش تغییراتی شد

خوشبختانه پادشاه، که هیچ وقت عنایتش را از . بدون صحنه نمایش خواهند ماند)) دسته بازیگران موسیو((مولیر و 

تاالر بزرگی را، که ریشلیو محل اجراي نمایشها قرار داده بود، )) پاله روایال((او دریغ نمیداشت، به کمکش آمد و در 

گران مولیر، که اکنون به صورت جزئی از اثاثه دربار درآمده بود، تا هنگام مرگ مولیر گروه بازی. در اختیار او گذاشت

نخستین اثري که بر آن صحنه تازه از مولیر به معرض نمایش گذارده شد آخرین قلمفرسایی . در همانجا باقی ماند

کرد شیوه سخن سرایی پرطنطنه مولیر تا اندازهاي حق داشت که فکر می. وي در عالم تراژدي به نام دون گارسی بود

تراژدي، آنچنانکه از قلم کورنی تراوش میکرد و بر صحنه هتل دو بورگونی اجرا میشد، چیزي ساختگی و غیرطبیعی 

اگر سلطه تئاتر کالسیک و . و آرزوي قلبیش این بود که بر شیوه سخنگویی سادهتر و طبیعیتري دست یابد ;بود

مکان آن نمیرفت که مولیر مانند شکسپیر از ترکیب تراژدي با کمدي معجونی سکسکهاش به وي مجال داده بود، ا

اما . و در حقیقت مشاهده میشود که بزرگترین کمدیهاي وي خالی از لطف تراژدي نیستند ;گوارا به وجود آورد

شاهانه گیرد،  تراژدي دون گارسی، به رغم تالشهاي پادشاه که با سه بار حضور خود کوشید تا آن را در پرتو حمایت

  . تقدیر مولیر این بود که از غمی واقعی رنج ببرد، نه آنکه روي صحنه بازیهاي غمانگیز درآورد. با شکست روبرو شد

مکتب شوهران موفقیتی تسلی بخش نصیبش کرد و از . پس وي یکسره هم خود را به نگارش کمدي مصروف کرد

این نمایشنامه مقدمه ازدواج خود مولیر، که در آن هنگام . آمد مرتبا روي صحنه 1661سپتامبر سال  11ژوئن تا  24
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و موضوع اصلیش این بود که دختران جوان را چگونه باید بار  ;سی و نه سال داشت، با آرماند بژار هجدهساله بود

سرپرستی  دو برادر به نام آریست و سگانارل به این سعادت رسیدهاند که. آورد تا همسري خوب و الیق از آب درآیند

آریست، که شصت سال . دوشیزگانی که قرار است بعدا به عقد ازدواجشان درآیند به دست خودشان سپرده شده است

:دارد، با کمال مدارا درباره لئونور، شاگرد هجدهساله خود، چنین داوري میکند

ي مساعد نشان دادهام، و شکر همواره به خواستهاي جوانیش رو. آزادیهاي جزئی را براي او جرم و جنایتی نشمردهام

به او اجازه دادهام که با مردم نیکو سیرت نشست و برخاست کند، انواع . خدا را که از این رفتار روسیاهی ندارم

به نظر من، این چیزها براي پروراندن ذهن جوانان کامال الزم و . سرگرمی و بازي داشته باشد، و به مجالس رقص برود

  . را چون مکتبی میدانم که راه و رسم زندگی را بهتر از هر کتابی به آدم میآموزد شایستهاند، زیرا دنیا

و من . ... او دوست دارد که براي خریدن جامه و زیرپوش و چیزهاي نوظهور دیگر به بازار برود و پول خرج کند

هد، نباید از زنان جوان دریغ این خوشیهایی است که، تا اوضاع مالیمان اجازه مید ;میکوشم تا آرزوهاي او را برآورم

سگانارل، که برادر کوچکتر است، آریست را تمسخر میکند که چون ابلهی در دام آخرین هوسرانیهاي رسم روز  .داریم

وي از منسوخ شدن اصول اخالقی کهن و سبکسري و هرزه درایی نسل لجام گسیخته جوان زبان به . افتاده است

شاگرد خود، یعنی ایزابل، را انضباطی سخت بدهد و او را همسري فرمانبردار بار  شکوه میگشاید و تصمیم میگیرد که

چون زنی متین در منزل بماند و تمام هم خود را صرف کارهاي ... او باید جامه سنگین و برازنده بپوشد :بیاورد

... وي . مردانه سرگرم دارد ها را رفو کند یا خود را با بافتن جورابهاي در اوقات بیکاریش زیر جامه ;خانهداري کند

  . تا بتوانم، نمیگذارم کسی مرا به غلتبانی بشناسد. ... نباید بدون آنکه کسی مراقبش باشد این طرف و آن طرف برود

ایزابل با دلدادهاي زیرك فرار میکند، ) که از یک کمدي اسپانیایی تقلید شده است(پس از یک ماجراي باور نکردنی 

  . نسبت به او وفادار میماند)) نمایشنامه((به عقد آریست درمیآید و تا آخر در حالی که لئونور 

، وي که چهلساله 1662در بیستم فوریه سال . در ظاهر چنین مینماید که مولیر با خود در جدال فکري بوده است

ژار بود که بیست سال آرماند بژار دختر مادلن ب. شده بود، با زن جوانی ازدواج کرد که سنش کمتر از نصف سن او بود

مونفلوري، . دشمنانش بر او تهمت بستند که با دختر نامشروع خود ازدواج کرده است. قبل با مولیر همخانه شده بود

نامهاي خصوصی در  1663رهبر دسته بازیگران هتل دو بورگونی، یعنی رقیب بزرگ دسته بازیگران مولیر، در سال 

. لویی با پذیرفتن مقام پدر خواندگی نخستین فرزند مولیر و آرماند پاسخ او را دادو  ;این باره به لویی چهاردهم نوشت

هنگامی که مادلن بژار با مولیر آشنایی یافت، بیش از آن در بخشش بدن خود اسراف میکرد که بتوان پدر آرماند را 

باید انصاف داد که خود او درباره ظاهرا مولیر خود را پدر آرماند نمیدانست، و از این جهت . به طور مسلم بازشناخت

آرماند چون دردانه عزیز کرده گروه بازیگران بار آمده بود و مولیر . اصل و نسب آرماند اندکی از ما آگاهتر بوده است

آرماند . پیش از آنکه با چشم خواستگار بدو بنگرد، او را تقریبا همه روزه دیده و چون فرزندي دوستش داشته بود

ي کامل عیار شده بود و، باسابقه خانوادگیش، ابدا آمادگی زندگی زناشویی را آن هم با مردي که روحیه اکنون بازیگر

آرماند در برابر خوشیهاي زندگی بیاختیار بود و عشوه گري و . شباب خود را به فرسودگی کشانده بود، نداشت

مولیر رنج میکشید و از . مجاز میدانستهوسبازي را، یعنی چیزي که در نظر عموم به بیوفایی زن تعبیر میشود، 

مولیر ده ماه پس از ازدواج با آرماند، کوشید تا، با انتقاد از . هاي دوست و دشمن بر خود میپیچید بدگوییها و کنایه

وي خواست آریست باشد، اما آرماند . حسادت مردان و دفاع از آزادي زنان، مرهمی بر ریشهاي خود بگذارد

. شاید هم خودش نتوانست چون آریست رفتار کند، زیرا مثل هر کارگردان تئاتر ناشکیبا بود. بماندنمیتوانست لئونور 

: خود را چون شوهري معرفی میکند که به همسرش میگوید) 1663اکتبر (در نمایشنامه بداهه گویی در ورساي 

وضع روزگار را ببین که . بمتشکرم اي شوهر خو: ((و زن در پاسخش میگوید!)) آرام باش زن، عجب خري هستی((
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مولیر در نمایشنامه .)) یقینا یک سال و نیم پیش با من این جور حرف نمیزدي! عروسی چقدر آدم را عوض میکند

 1662دسامبر سال  26هاي خود درباره حسادت و آزادي ادامه داد، و این اثر نخستین بار در  مکتب زنان به اندیشه

آرنولف، که نقش او به توسط خود مولیر . اول موضوع غلتبانی به میان کشیده میشودتقریبا از همان سطور . اجرا شد

ایفا شد، نمونه دیگري است از ستمگري کهنه پرست که گمان میکند زن مهار نشده از دست رفته است و تنها راه 

. ز پرورش فکري اوستتضمین وفاداري همسر در به انقیاد درآوردن و نگاهداري او در زیر مراقبت سخت و ممانعت ا

آنیس، شاگرد تحت سرپرستی و همسر آینده او، در چنان معصومیت شهد آگینی بار میآید که روزي، با تک بیتی که 

از آنجا که )) مگر کودك نوزاد از مجراي گوش به دنیا میآید: ((در سراسر فرانسه طنین انداخت، از آرنولف میپرسد

به وي نیاموخته است، آنیس با لذتی بیشایبه خوشخدمتیهاي جوانی به نام آرنولف کوچکترین مطلبی درباره عشق 

وقتی آرنولف به خانه باز . هوراس را میپذیرد که روزي با استفاده از غیبت کوتاه مربی کام دل از شاگردش برمیگیرد

  :میگردد، آنیس گزارشی عینی و دقیق از نحوه عمل هوراس به اطالع وي میرساند

به من گفت که با عشقی بیهمتا مرا میپرستد، و چیزهایی در : قتی او با تو تنها ماند چه کرد آنیسخوب و: آرنولف

چنان حالویت در بیانش بود که هر وقت . گوشم خواند که در زیباترین زبان دنیا نمیتوان نظیري براي آنها یافت

هیجانی برمیانگیخت که نمیدانم چگونه صدایش را در گوش داشتم، لذتی بزرگ سراپایم را فرامیگرفت و در درونم 

  . مرا از خود بیخود میکرد

آن هم درباره رازي شوم که رنج آن تنها نصیب بازپرس  ;چه بازپرسی شکنجه دهندهاي است) با خود: (آرنولف

 پس از این همه شیرین سخنیها، این همه خوشرفتاریها، آیا چند بوسهاي نثار رویت نکرد) با صداي بلند! (میشود

ها ربود، و گویی هیچ وقت هم از این کار  البته دستها و بازوهایم را گرفت و از آنها بوسه! اوه، نه تا آن اندازه: آنیس

  . خسته نمیشد

: هان آنیس) و چون حس میکند دخترك خود را باخته است(آنیس آیا مطمئنی چیز دیگري از تونر بود : آرنولف

جرئت نمیکنم : چه میخواهی بگویی آنیس: آن آرنولف: چگونه آنیس: د آرنولفربو: چه گفتی آنیس: چطور بله آرنولف

. میترسم خشمگین شوي ;بگویم

  . نه نمیشوم: آرنولف

  . مطمئنم که خشمگین میشوي: آنیس

  . به تو میگویم نمیشوم! عجب: آرنولف

  . پس سوگند بخور: آنیس

  . سوگند میخورم. خیلی خوب: آرنولف

  . ارم از جا در میروياو بزور یقین د: آنیس

  . ابدا: آرنولف

  . مطمئنم: آنیس

چه ) با خود: (او آرنولف: درست بگو چه چیزت را ربود آنیس! لعنت خدا بر این راز پوشی تو. نه، نه، نه، ابدا: آرنولف

  . شوماو بزور روبان سري را که به من داده بودي ربود، و راستش را بگویم نتوانستم مانعش : آنیس! رنج جهنمیی

میخواهم بدانم آیا به جز بوسیدن دستهایت کار دیگري . روبان سر چیز مهمی نیست) نفسی براحت میکشد: (آرنولف

اما به طور خالصه باید به تو بگویم که . ... نه نه: مگر دیگران کارهاي دیگري هم میکنند آرنولف! چطور: نکرد آنیس

جیف این گونه کج کالهان خوش ظاهر، یا اینکه با بیقیدي اجازه هاي خصوصی و گوش فرادادن به ارا پذیرفتن نامه
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بدهی کسی دستهایت را ببوسد و از این راه قلبت را تسخیر کند گناهی اخالقی است بزرگترین گناهی است که 

  . ممکن است از آدم سربزند

همین دلیل بس که صریحا ! دلیل عجب: تو این را گناه میدانی آیا ممکن است لطفا دلیلش را بگویی آرنولف: آنیس

  . اعالم شده است که خداوند از این گونه اعمال بیزار است

من براي این لذت . این که کاري بسیار شیرین و دالنگیز است! بیزار چرا باید بیزار باشد چه حرفی است: آنیس

  . احترام قایلم، و باید اعتراف کنم که قبال از این عوالم چیزي سرم نمیشد

اما مزه  ;هاي مشتاقانه این راز و نیازهاي عاشقانه، این بوسه ;البته در این مهرورزیها خوشی بسیار نهفته است: آرنولف

  . آنها باید در عین عفت چشیده شود، یعنی آن گناه باید با عقد ازدواج پاك شود

  . نه: پس وقتی که آدم به ازدواج کسی درآمد دیگر مرتکب گناهی نمیشود آرنولف: آنیس

  . در این صورت ترا به خدا هم اکنون با من ازدواج کن: نیسآ

آرنولف دوباره او را به چنگ میآورد و هنگامی که میخواهد او را . طبعا چندي بعد آنیس به آغوش هوراس پناه میبرد

کتک بزند، صداي شیرین و اندام دلنشین وي آتش خشمش را فرو مینشاند و شاید بتوان گفت که مولیر در وصف 

:حال آرنولف به وضع روابط خود با آرماند میاندیشیده است

آن گفتار و آن صورت خشم مرا دور میکنند و حالت مالطفتی در من بهوجود میآورند که همه گناهانش را در نظرم 

ها  و عجیبتر آنکه ما مردها در برابر این مکاره! چقدر عجیب است وقتی که انسان به دام عشق میافتند. پاك میسازند

در واقع ایشان مظهر بیعدالتی و مجسمه . همه کس نقص وجود زنها را میداند! باید چنین خوار و ناتوان باشیم

هیچ چیز از وجود زن شکنندهتر، ناپایدارتر و دروغینتر نیست و با . بیخردیند، روحشان پلید و فهمشان نارساست

  . چه از دستمان بر آید فروگذار نمیکنیم همه این احوال، باز ما مردان، به خاطر این جانوران، هر

سرانجام آنیس فرصت گریز مییابد و با هوراس ازدواج میکند و کریسالد، دوست صمیمی آرنولف، وي را با این گفتار 

  . خودداري از ازدواج تنها وسیله قطعی براي اجتناب از شهرت یافتن به غلتبانی است: تسلی میدهد که

پادشاه نیز . اشاگران قرار گرفت و در ده هفته اول نمایش سی و یک بار به روي صحنه آمدنمایشنامه مورد پسند تم

اما عناصر ارتجاعیتر دربار کمدي مولیر را به فساد . هنوز چندان جوان بود که از هرزهبافیهاي آن حظ وافر برد

پرنس دوکونتی صحنه . افتندبانوان روش تولید مثل از راه گوش را برخالف مصالح خود ی. انگیزي متهم ساختند

گفتگو میان آرنولف و آنیس از پرده دوم کمدي را که در باال گذشت به عنوان رسواترین چیزي که در عالم تئاتر 

عدهاي از قضات آن را تهدیدي . بوسوئه سراسر نمایشنامه را به باد لعن و تکفیر گرفت ;بهوجود آمده است تقبیح کرد

رقیبان فنی بر ابتذال گفتگوها، تناقضات موجود در . نستند و خواستار تحریم آن شدندبر اخالق و ایمان عمومی دا

ها  خلق و رفتار هر یک از شخصیتهاي نمایشنامه و شتابزدگی مصنف در به هم یافتن حوادثی دور از حد واقع طعنه

مولیر کینهجوتر از )). س بودموضوع گفتگوي هر خانه و انجمنی در شهر پاری((تا چندي نمایشنامه مکتب زنان . زدند

در نمایشنامه یک پردهاي تازهاي به نام نقد مکتب زنان، که در اول ژوئن . آن بود که این انتقادات را بیپاسخ گذارد

در پاله روایال بر روي صحنه آورد، انجمنی را وصف میکند که در آن منتقدان با کمال شدت نمایشنامه  1663سال 

اما تنها پاسخ مولیر به آن ایرادات این است که با گذاردن بیاناتی مبالغهآمیز در دهان . ر دادهانداو را مورد اعتراض قرا

منتقدان و ذکر اظهارنظرهایی سخیف از طرف افرادي جلف و یاوهسرا روح انتقاد را تضعیف میکند و آن را به تمسخر 

و مولیر  ;هجویهاي به نام ضد منتقد دنبال کردرا با نمایش )) جنگ خندهآور((گروه هتل دو بورگونی این . میگیرد

پادشاه با . به باد طعنه گرفت) 1663اکتبر  18(گروه بازیگران شاهی را در اثر دیگري به نام بداههگویی در ورساي 

و ضمنا مستمري سالیانهاي به مبلغ  ;کمال وفاداري به پشتیبانی از مولیر پرداخت و او را به شام خصوصی دعوت کرد
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گذشت زمان . او، در حقش مقرر داشت)) مقام شایسته شاعري((، بلکه به خاطر ))کمدین((لیور، نه به عنوان  1000

نیز پیروزي نهایی را از آن مولیر ساخت، زیرا امروزه مکتب زنان در عالم تئاتر فرانسه مقام نخستین کمدي بزرگ را 

. یافته است

IV - قضیه تارتوف  

لویی چهاردهم به اندازهاي بذلهگویی و بیپروایی او را . ایت شاهانه را پاسخ میدادمولیر با خدمتگزاري خود عن

در یکی از این جشنهاي . میپسندید که تنظیم برنامه کلیه جشنها و نمایشها در ورساي و سن ژرمن را به وي سپرد

گوناگون نیزه بازي سواره، هاي  ، مدت یک هفته تمام به اجراي برنامه))لذات جزیره افسون شده((مفصل، موسوم به 

، که هر شبهنگام با )1664هفتم تا سیزدهم مه (ضیافت شبانه، موسیقی، باله، رقص و تئاتر اختصاص داده شد 

شکوهی خاص در باغ و قصر ورساي، و در نور مشعلهاي فراوان و شمعدانهاي چهار شاخه با چهار هزار شمع فروزان، 

لیور انعام  6000در راه برپا ساختن این جشن بزرگ به کار برده بود مبلغ مولیر براي کوششی که . برگزار میشد

پارهاي از مورخان تاسف خوردهاند که چرا پادشاه پادشاه آن همه نبوغ مولیر را در راه سرگرمیهاي سبکسرانه . گرفت

ن طنز آفرین فرصت سرایی مکنون در وجود آ اند که اگر قریحه چکامه درباري به کار کشیده است و چنین پنداشته

اما در نظر داشت که مولیر . بیشتري براي اندیشیدن و نگاشتن مییافت، مسلما شاهکارهاي ارزندهتري بهوجود میآورد

هایش، در مقام بازیگر اصلی و  اصوال گرفتار نیازمندیهاي گوناگون گروه بازیگرانش بود و به هر حال مسئولیت

ین میشدند که وي بتواند عالم خلوتی داشته باشد و در فرصتهاي کافی به نویسنده و مدیر تماشاخانه، مانع از ا

چه بسا نویسندگان که در زیر فشار اوضاع محیط هنر نویسندگی خود را بهتر ظاهر میسازند . اندیشه عمیق فرو رود

س، الزام آنی و برعک ;یعنی در واقع فراخی وقت و فراغت بال مغزشان را دچار رخوت میسازد ;تا در هنگام فراغت

، یعنی در بحبوحه 1664بزرگترین نمایشنامه مولیر نخستین بار در دوازدهم ماه مه . قریحهشان را به کار میاندازد

و نیز به عنوان بخش مهمی از آن برنامه  - لذات جزیره افسون شده ((هاي جشن  گرفتاریهایش براي تنظیم برنامه

  . اجرا شد

مومی وصله ناجوري بود، زیرا با کمال بیرحمی ریاکاري و سالوسی را که به لباس نمایشنامه تارتوف در این جشن ع

انجمن سن ((جامعهاي از برادران دینی متشکل از افراد عامی به نام . تقدس درمیآید مورد انتقاد شدید قرار میداد

ي جلوگیري از نمایش انجمن سري فداییان معروف شد اعضاي خود را مکلف ساخت که برا((که بعدا به )) ساکرمان

 پادشاه، که اکنون به سبب رابطه نامشروعش باال والیر مورد حمله شماتت. اثر مولیر شروع اقدامات دامنهدار کنند

آمیز دینداران قرار گرفته بود، گرچه شخصا اشارات کنایهآمیز مولیر را میپسندید، پس از تماشاي کمدي تارتوف که 

، اجازه نداد که آن اثر بر صحنه پاله روایال به معرض نمایش عمومی گذارده به طور خصوصی در ورساي اجرا شد

در عوض، براي دلجویی از مولیر، او را دعوت کرد که متن تارتوف را در فونتنبلو براي جرگهاي مقربان شاهی . شود

ست، وي اعتراضی که ولی چنانکه معلوم ا ;بخواند، که تصادفا در میانشان یکی از فرستادگان پاپ نیز حضور داشت

در همان ماه تارتوف در منزلگاه دوك و دوشس ). 1664ژوئیه  21(ضبط تاریخ مانده باشد بر آن اثر وارد نیاورد 

اینک زمینه براي اجراي اثر مزبور در . ، با حضور ملکه و ملکه مادر و پادشاه، نمایش داده شد)هانریتا آن(اورلئان /در

شدن بود که ناگهان در ماه اوت نایب اسقف سن بارتلمی، به نام پیر روله، مقالهاي  حضور عامه مردم در حال آماده

ستایشآمیز در سپاسگزاري از پادشاهی که نمایش تارتوف را ممنوع ساخته بود منتشر کرد و در آن، با فرصت کافی، 

رایان که مانندش هرگز قدم به شیطانی در جلد و کالبد آدمی و مخلوقی سرآمد مرتدان و هرزه د((مولیر را به عنوان 

به منظور هتک ((به گفته پیر روله، مولیر به جرم نگارش تارتوف . مورد افترا و بدگویی قرار داد)) جهان نگذارده است

پادشاه .)) هاي جهنم را در کام آورده باشد احترام کلیسا میبایست زنده بر توده آتش بسوزد تا پیشمزهاي از شعله
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در همان هنگام، لویی براي . د، لیکن به امتناع از صدور اجازه به نمایش عمومی تارتوف نیز ادامه دادروله را توبیخ کر

)) موسیو((و نیز ریاست افتخاري گروه مولیر را از  ;لیور افزود 6000تایید مقام تقرب مولیر مقرري سالیانه وي را به 

. معروف شدند)) ازیگران شاهدسته ب((گرفت، و از آن به بعد مولیر و همکارانش به نام 

این جدال تا دو سال بشدت ادامه داشت، تا آنکه مولیر متن تجدیدنظر شده نمایشنامه را بر پادشاه خواند و ابیاتی 

. بدان افزود که تصریح میکرد در اثر مزبور دینداري ریاکارانه به باد هجو و طنز گرفته شده است نه دینداري صادقانه

لویی موافقت لفظی خود را . از دادخواهی نویسنده تارتوف براي کسب اجازه نمایش پشتیبانی کردهانریتا این بار 

، یعنی سه سال پس از 1667اعالم داشت، هنگامی که وي به فالندر لشکر کشید، تارتوف به تاریخ پنجم اوت 

روز بعد، رئیس پارلمان  نخستین اجراي آن در دربار، در پاله روایال به معرض نمایش عمومی گذارده شد، صبح

پاریس، که خود از اعضاي انجمن سن ساکرمان بود، فرمان به بستن تماشاخانه و پاره کردن کلیه اعالناتش داد، در 

یازدهم اوت اسقف اعظم پاریس خواندن و شنیدن یا اجرا کردن آن اثر را، چه در حضور عامه و چه در محافل 

مولیر اعالم داشت که اگر پیروزي . ا طرد از مسیحیت مقرر کردخصوصی، ممنوع ساخت و کیفر این عمل ر

پادشاه چون به پاریس بازگشت، . به همان پایه دوام یابد، وي صحنه تئاتر را ترك خواهد گفت)) تارتوفها((

مولیر فرمان ولینعمتش را به دیده قبول گذارد و . نمایشنامهنویس خشمگین را فرمان به تمکین و بردباري داد

نمایشنامه 1669در پنجم فوریه سال . ي بعد، با ملغا شدن دستور ممنوعیت شاهی، پاداش خود را دریافت کردچند

در نخستین . تارتوف دوران زندگی پر از کامیابی خود را با بیست و هشت اجراي پی در پی بر روي صحنه آغاز کرد

ود که در میانشان چندین تن به حال خفگی شب نمایش عمومی، گروه کثیر تماشاچیان به اندازهاي التهابزده ب

هاي کالسیک فرانسه به روي  از آن پس تارتوف درام مشهور مولیر شناخته شده و بیشتر از همه نمایشنامه. افتادند

. بار اجرا شده بود 2657)) کمدي فرانسز((، تنها به توسط گروه 1960صحنه آمده است تا سال 

تا چه اندازه میتواند اوال تعویق طوالنی در نمایش آن، و ثانیا دوام شهرتش را توجیه اینک باید دید محتویات این اثر 

مسلما علت اصلی این تعویق حمالت تند مولیر بر ضد ریاکاري زاهد نمایان بوده است و اما سبب دوام شهرتش . کند

در آن بیان کنایهآمیز همه چیز  البته. را باید در مهارت و ذکاوت نویسندهاش به هجوگویی و انتقادگري جستجو کرد

 ;برسد)) تارتوف((ریاکاري مردمان بندرت ممکن است به بیپروایی و تمامیت شخصیت : راه مبالغه پیموده است

و یقینا هیچ خادمهاي وجود نداشته است که بتواند  ;بالهت کمتر آنچنان به افراط میگراید که در فردي چون اورگون

پایان داستان، همان طور که در اکثر آثار مولیر مشاهده میشود، . زي را در آغوش گیردبا گستاخی دورین شاهد پیرو

 ;وضعی باور نکردنی به خود میگیرد، و اصوال معلوم است که مولیر از این جهت تشویشی به دل راه نمیداده است

ر مانعی در کار نمیبیند که بدین معنی که وي پس از وصف مبالغهآمیز ریاکاري قهرمانش و اعالم جرم علیه آن، دیگ

هر قدرت پروردگاري یا عامل غیبی را به میان بکشد تا گره داستانش را از هم بگشاید و نتیجه اخالقی آن را، مبتنی 

احتمال بسیار میرود که انجمن سن ساکرمان آماج . بر پیروزي فضیلت و زبونی رذیلت، بر عالمیان جلوهگر سازد

ت، زیرا اعضاي آن، حتی کسانی که مقام روحانی نداشتند، مسئولیت ارشاد وجدانی افراد تیرهاي طعنه مولیر بوده اس

را به عهده میگرفتند، گناهان خصوصی و محرمانه اشخاص را بر مقامات قانونی کشور افشا میساختند، و به منظور 

انجمن ((ه مزبور دوبار اشاره به در نمایشنام. ترویج تقوا و تمکین دینی در امور و روابط خانوادگی مداخله میکردند

کمی پس از نخستین )). انجمن سري فداییان((میشود که مسلما کنایه بوده است به ) 1705و  397سطور )) (سري

اورگون، بورژواي پولدار، نخستین بار تارتوف را در کلیسا . نمایش عمومی آن اثر انجمن سن ساکرمان منحل شد

  : میشود مالقات میکند و مبهوت شخصیت او
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وي هر روز به کلیسا میآمد، با سیمایی . مسلما چون من شیفته او میشدید... آه اگر با چشم خودتان او را میدیدید 

آرام و موقر، و پهلوي من زانو میزد و چنان با خلوص نیت دعاهاي خود را از سینه خارج میکرد و به سوي آسمان 

وي به تنگی از سینه آه برمیآورد، ندبه و نیایش را . انب خویش میکشیدمیفرستاد که نگاه همه حاضران کلیسا را به ج

هنگامی که میخواستم از کلیسا خارج شوم، زودتر خود را . سرمیداد، و هر لحظه با خضوع بیشتر زمین را بوسه میزد

هایی به او دادم،  هدیه... پی بردم، ... چون به وضع محقرش . به کنار در میرساند تا آب مقدس را به من تعارف کند

عاقبت خداوند به دلم انداخت که . ... لیکن هر بار سعی میکرد تا حد تواناییش در ازاي آنها چیزي به من تقدیم کند

من خود شاهدم که این مرد باایمان . او را با خود به خانه ببرم و از آن زمان تاکنون درهاي نعمت به رویم باز شدهاند

و حتی در مورد همسرم  ;ی میشود، بدون تبعیض و جانبداري، مورد سرزنش قرار میدهدهر کسی را که مرتکب خطای

در همه احوال کمال حزم و مراقبت را به کار میبرد که حیثیت مرا محفوظ نگاه دارد و اگر کسی بخواهد با او نظر 

.بازي کند، بیدرنگ مرا بر آن آگاه میسازد

اشتهاي خالصانهاش به پرخوري، اشتیاق . و فرزندان اورگون قرار نمیگیرداما تارتوف تا این درجه مورد توجه همسر 

. بیریایش به تنقالت، تنور شکمش، و سرخی آتشفام صورتش مواعظ وي را در نظر ایشان مالالنگیز ساختهاند

  :شرح دهد شوهرخواهر اورگون، به نام کلئانت، از تارتوف خواهش میکند که تفاوت ریاکاري و ایمان دینی را براي او

چون به نظر من در زندگی هیچ خصلتی عالیتر و ارزندهتر از پارسایی واقعی نیست و هیچ چیز شریفتر و پاکتر از 

ایمانی صادق یافت نمیشود، از این رو معتقدم که در عالم هیچ چیز مکروهتر از ظاهر رنگ اندود شده ایمانی 

کسانی که مقام االهی را ... از آن زاهدان متظاهر وجود ندارد  دروغین، و هیچ چیز نفرت انگیزتر از آن ریاکاران و

وسیله کسب خود قرار دادهاند میخواهند با گردش دادن مکارانه چشمان به سوي آسمان، و تظاهر به بیخبري از 

  . خود، همه مقامات و افتخارات دنیوي را به دست بیاورند

و هرگاه  ;رسایی میپذیرد و ارشاد روح خود را به دست او میسپاردبه هر حال اورگون تارتوف را چون نمونه پاکی و پا

که او بر اثر پرخوري آروغ میزند، رحمت خداوندگاري را براي حفظ سالمت وجود وي به کمک میطلبد و به او 

 پیشنهاد میکند که ماریان، دخترش، را به همسري بپذیرد دختري که سخت دل در بند عشق جوانی به نام والر بسته

شیرزن واقعی نمایشنامه دورین، خادمه ماریان، است که، مانند آنچه معموال در دیگر کمدیهاي کالسیک . است

. میگذرد، ثابت میکند که پروردگار ظاهرا نبوغ را به نسبت معکوس ثروت در میان آدمیان توزیع و تقسیم کرده است

  :آورد د میاي بس دالنگیز به وجو نخستین برخورد دورین با تارتوف صحنه

لورنس این پارچه مویی و شالق مرا بگذار در گنجه ): چون دورین را میبیند با مستخدمانش بلند حرف میزند(تارتوف 

اگر کسی به دیدن من . و درش را قفل کن و از خداي خودت بخواه که اندکی مغزت را به نور خودش روشن سازد

  . کنمام که صدقه میان زندانیان تقسیم  آمد، بگو رفته

دستمالی از (باید به شما بگویم تارتوف : چه میخواهید دورین: تارتوف! عجب متظاهر دغلکاري است): با خود(دورین 

  . خواهش میکنم قبل از اینکه چیزي بگویید، این دستمال را بگیرید! عجب! اوه): جیب بیرون میآورد

این گونه اجسام روح را . ه من طاقت دیدنش را ندارمبراي پوشاندن آن سینه بیرون جسته ک: براي چه تارتوف: دورین

  . آزار میدهد و افکار گناه آلود به مغز انسان میدهد

پس شما به این زودي در برابر وسوسه از دست میروید و جسم خاکی بر روح شما چنین چیره میشود راستی : دورین

خود میتوانم بگویم که در برابر وسوسه نفس  اما من به نوبه ;فهمم چه آتشی در درون شما زبانه میکشد که نمی

مثال میتوانم سر تا پاي شما را لخت مادرزاد تماشا کنم، بدون آنکه ریخت شما کوچکترین . چندان بیاختیار نیستم

.هوسی در من برانگیزد
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ر اورگون، تارتوف میخواهد با بیانی پارسامنشانه عشق خود را به المیر، همس. صحنه بعدي مغز خوشمزه کمدي است

نیت خیانتآمیز وي به گوش اورگون اورگون میرسد که ابدا حاضر به باور کردن آن نیست، بلکه برعکس، . ابراز کند

تارتوف با اکراه خویشتن را راضی به قبول آن . براي اثبات اعتماد قلبیش به تارتوف، تمام دارایی خود را به او میبخشد

سرانجام، به تدبیر المیر، وضع .)) اراده پروردگاري در همه حال نافذ باد(( هدیه میسازد با ذکر این دعاي خیر که

روشن میشود که پس از پنهان ساختن شوي در زیر میز، تارتوف را به نزد خود میخواند، با او گرم میگیرد، به وي 

یکند، لیکن پاي میدان میدهد که راز درونش را افشا سازد و با عشوه گریهاي زنانه تظاهر به قبول عشق او م

تارتوف با استفاده از تبحر خود در علم . وظیفهداري خود نسبت به شوهرش را به میان میکشد و اظهار نگرانی میکند

هاي  هاي او معلوم است که مولیر کتاب نامه و از گفته ;به تسلی خاطر او میپردازد)) تفسیر دین بر پایه اخالق((

  . ه کرده استوالیتی پاسکال را با حظ وافر مطالع

اگر تنها مشیت خداوند مانع رسیدن من به کام دل باشد، برداشتن آن مانع از سر راه براي من کار سهلی : تارتوف

هایی براي دوختن کاله شرعی و  راست است که خداوند پارهاي کامجوییها را حرام کرده است، اما همیشه راه. است

این خود علمی شریف است که انسان بداند تا چه اندازه به فراخور حال . کنار آمدن با این گونه منهیات موجود است

هاي وجدانش را تنگ بکشد یاشل سازد و، به عبارت دیگر غیر اخالقی بودن عملش را با پاکی نیتش جبران  رشته

  .کند

رود، اما تارتوف به اورگون خشمگین از نهانگاه خود بیرون میآید و با تغیر به وي دستور میدهد که از خانهاش بیرون ب

  . او خاطر نشان میسازد که بر طبق سند رسمی، با امضاي خود اورگون، خانه به او منتقل شده است

اینجاست که مولیر، بدون استفاده از ذکاوت شخصی در راه پیدا کردن تدبیري زیرکانه، گره داستان را بدین نحو 

د و تارتوف را، به عنوان مجرمی که از مدتی پیش تحت تعقیب میگشاید که ماموران پنهانی پادشاه به موقع سرمیرسن

اورگون دارایی خود را باز میستاند، والر معشوق خود ماریان را تصاحب میکند و . بوده است، دستگیر میکنند

  . نمایشنامه با بیانات گوشنوازي در ستایش داد پروري و نیکوکاري پادشاه به پایان میرسد

V - ملحد عاشق پیشه

ید بتوان گفت نیکوکاري پادشاه زمانی در حد اعالي خود به منصه ظهور رسید که مولیر اقدام به گستاخی تازهاي شا

پیروزمندانه به جلوگیري از نمایش آن )) فداییان((در بحبوحه جدال بر سر کمدي تارتوف، و همان هنگام که . کرد

 15(افت مجسمه سنگی را در پاله روایال به روي صحنه آورد اثر ادامه میدادند، مولیر نمایشنامه جدید خود به نام ضی

با این وصف که قهرمان  ;که با نثري نشاطانگیز داستان مکرر نقل شده دون ژوان را از نو بازگو میکرد) 1665فوریه 

  . عاشق پیشه و بیپرواي خود را به صورت ملحدي پرخاشجو درآورده بود

دمولینا و دیگران به عاریت گرفته بود، آن را با وضعی جالب از سیرت مردي بدکار مولیر، که قالب داستان را از تیرسو 

پر کرده است مردي که شر را به خاطر نفس شر دوست میداشت و از به کار بردن آن چون سالحی براي مبارزه با 

لسفه را به جان یکدیگر در واقع این اثر انعکاس شگفت آوري است از جدالی دامنهدار که دین و ف. خداوند لذت میبرد

  . انداخته بود

 ;دون ژوان تنوریو مارکی متعینی است که وظایف خود را در راه حفظ حیثیت طبقاتیش از هر جهت رعایت میکند

پیشخدمت مخصوصش، به نام سگانارل، تعداد . اما غیر از این در زندگی پایبند چیزي جز برآوردن کام دل نیست

دون ژوان معتقد است که . به در برده و سپس ترك کرده بود تا یک هزار و سه نفر میشمارد زنانی را که اربابش از راه

یک چنین .)) من نمیتوانم قلبم را از هر زیبایی که میبینم مضایقه کنم. ... پایداري در عشق فقط کار ابلهان است((
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از این رو، دون ژوان تنها به خاطر  ;آیدمرام اخالقی ناگزیر نیازمند ایمان دینی شایستهاي بود که با آن منطبق در

  :پیشخدمت مخصوصش در این باره با او به بحث میپردازد. آسایش شخصی وجود خدا را منکر میشود

  . این موضوع را ول کن: آیا ممکن است که شما به خدا اعتقاد نداشته باشید دون ژوان: سگانارل

خوب لطفا . پس آن هم همین طور: سگانارل! اهه: ر دون ژوانجهنم چطو. پس یعنی اینکه اعتقاد ندارید: سگانارل

  . بله، بله: بفرمایید به شیطان چطور دون ژوان

  . ها، ها، ها: آیا اصال به زندگی بعد از مرگ اعتقاد ندارید دون ژوان. باز هم خیلی کم: سگانارل

حاال بگویید ببینم البد به وجود دیو ! خوب .خیلی زور و زحمت دارد که بتوانم این آدم را به ایمان بیاورم: سگانارل

  . اعتقاد دارید

چون هیچ چیز از این مسلمتر . دیگر این یکی را نمیشود تحمل کرد: سگانارل! لعنت حق بر آدم احمق: دون ژوان

. به هر حال آدم باید به یک چیز ایمان داشته باشد. و من حاضرم گردنم را التزام بدهم ;نیست که دیو وجود دارد

  ... پس شما به چه چیز اعتقاد دارید 

. و باز معتقدم که چهار و چهار میشود هشت ;دون ژوان، من معتقدم که دو و دو میشود چهار

. پس این طور که من میفهمم دین شما علم حساب است! چه اعتقاد دلچسبی، و چه اصول دین زیبندهاي: سگانارل

دنیاي بزرگ قارچی نبوده است که یکشبه از خاك بیرون بروید، خیلی دلم  آنقدر میدانم که این... اما خود من آقا، 

و چه کسی آن . میخواهد از شما بپرسم که چه کسی این درختان، این تخته سنگها و این زمین را آفریده است

ان نگاه آیا اینها همه خود به خود ساخته شدهاند مثال به هیکل خودت. آسمان را بر باالي سرمان نگه داشته است

آیا نه این است که براي بهوجود آمدن شما الزم بوده است که پدرتان مادرتان را باردار کند آیا میتوانید به  ;کنید

هر چه بگویید، در بشر ... دستگاه بدن آدمی بنگرید، بی آنکه از نظم و هماهنگی میان اجزاي آن به شگفتی درآیید 

آیا این حیرتانگیز . جهان جمع شوند، قادر به توصیف آن نخواهند بودودیعه شگرفی است که اگر همه دانشمندان 

نیست که من در مغز خود چیزي دارم که در آن واحد به صد چیز مختلف میاندیشد و بدن مرا به انجام دادن آنچه 

مان بلند کنم، حاال میخواهم دست برهم زنم، بازویم را باال نگاه دارم، چشمانم را به سوي آس: اراده کنم وا میدارد

) ضمن چرخ زدن به زمین میافتد(سرم را پایین بیندازم، پاهایم را حرکت بدهم و به راست و به چپ بروم و بچرخم، 

خوب شد که چانه استداللت شکست در صحنه بعدي نزاع میان دون ژوان با دین صورت دیگري به خود : دون ژوان

. گوید هر روز کسانی را که به وي صدقه میدهند دعاي خیر میکندوي با گدایی مواجه میشود که به او می. میگیرد

: گدا پاسخ میدهد.)) یقینا کسی که همه روزه دعا میخواند باید زندگی با سعادتی داشته باشد: ((دون ژوان میپرسد

ي بر زبان دون ژوان به او پیشنهاد میکند که اگر این بار جمله کفرآمیز.)) برعکس غالبا حتی یک تکه نان ندارم((

دون ژوان از آن پایداري به .)) ترجیح میدهم از گرسنگی بمیرم: ((راند یک اشرفی به وي بدهد، اما گدا امتناع میورزد

در پایان داستان دون .)) در راه عشق به بشریت: ((شگفتی میافتد و، ضمن آنکه سکه زر را به گدا میدهد، میگوید

رو میشود که سالها پیش دخترش را فریب داده و خودش را نیز در مبارزه ژوان با مجسمه سنگی فرمانده لشکري روب

دون ژوان دعوت او را میپذیرد و دست در دست او  ;مجسمه دون ژوان را به شام دعوت میکند. به قتل رسانده بود

تندر ((ند، هاي جهنم سازي صحنه تئاتر قرون وسطایی بهکار میافت دستگاه. میگذارد و به درون جهنم هدایت میشود

و آذرخش با صداي مهیب بر سر دون ژوان باریدن میگیرند، زمین دهان باز میکند و او را میبلعد، و از محل سقوط او 

. در شب اول نمایش، بیایمانی قهرمان مولیر تماشاگران را دچار انزجار کرد.)) شرارهاي بزرگ به بیرون زبانه میکشد

ند از اینکه در اثر خود به توصیف رذایل فطري و خدانشناسی دون ژوان پرداخته ممکن بود ایشان مولیر را معذور بدار

یا تحمل آن را میکردند که قهرمان نمایشنامه دیوخویی بیقلب و بیوجدان باشد که به هر جا قدم میگذارد  ;است
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که قربانیان آن قهرمان  و نیز شاید تماشاگران این نکته را نیز پسندیده بودند ;اندوه و فریب و رنج با خود بیاورد

تبهکار در همه حال مورد غمخواري و شفقت نویسنده قرار داشتهاند، اما آنچه ایشان را سخت خشمگین ساخت یکی 

این بود که پاسخ به خدا نشناسی دون ژوان از دهان ابلهی بیرون میآید که به وجود دیو و اجنه ایمان راسختري 

دون ژوان حتی در هنگام محکومیت به عذاب اخروي و فرو شدن در لهیب آتش و دیگر آنکه  ;داشت تا به وجود خدا

پس از نمایش شب نخست، مولیر لحن بعضی از مکالمات را . جهنم، کلمهاي به ندامت یا ترس بر زبان نمیراند

سیور دو روشمون، مشاور حقوقی در  1665در هجدهم آوریل سال . اما خشم عمومی فرو ننشست ;مالیمتر کرد

ارلمان پاریس، مقالهاي با عنوان مالحظاتی درباره یکی از کمدیهاي مولیر منتشر ساخت و در آن نمایشنامه ضیافت پ

که هرگز چیزي کفرآمیزتر از آن، حتی در دورانهاي بت پرستی و ... اثري واقعا شیطانی ((مجسمه سنگی را به عنوان 

:و پادشاه را ترغیب کرد که اجراي آن نمایشنامه را ممنوع کندمورد نکوهش قرار داد )) بیدینی، به وجود نیامده است

. ... در حالی که این شاهزاده واالگهر تمامی هم خود را وقف حراست دین میکند، مولیر مشغول متهم کردن آن است

یر تا زمانی ، به یقین درمییابد که مول...هرکس که اندکی به نور ایمان روشن شده باشد، چون این نمایشنامه را ببیند

که به عرضه داشتن آن اثر ادامه دهد، به هیچ عنوان شایستگی شرکت در آیینهاي مقدس یا پذیرفته شدن به آستان 

  .توبه را ندارد، مگر آنکه در پیشگاه عامه مردم گناه خود را بشوید

ریه تا یکشنبه نخل ضیافت مجسمه سنگی از تاریخ پانزدهم فو. لویی پرتو عنایت خود را از مولیر دریغ نداشت

این اثر تا چهار سال پس از مرگ . هفتهاي سه بار اجرا شد و با شروع هفته عید پاك نمایش آن موقوف گشت

و در آن زمان هم فقط به صورت شعري که توماس کورنی از آن اقتباس  ;آفرینندهاش روي صحنه را به خود ندید

نوشته اصلی مولیر از بین . نقل شد، به معرض نمایش درآمد کرده بود، و با حذف صحنه رسواییآمیزي که در باال

در آمستردام منتشر شده بود  1683رد آن در نسخهاي چاپی که بدون اجازه در سال  1813رفت، و بعدا به سال 

تنها همان اقتباس منظوم کورنی بر صحنه میآمد، و حتی هم اکنون نیز در برخی چاپها به  1841تا سال . پیدا شد

  . اثر اصلی در میان مجموعه آثار مولیر گنجانده میشودجاي 

VI -  اوج افتخار  

وي قبال در . مولیر، که شماره دشمنان خود را هنوز کافی نمیدانست، براي حمله به صنف طبیبان دست به کار شد

ز بزرگترین یکی ا((را مجسم کرده و از زبان او علم پزشکی را )) بیاعتقادي نسبت به پزشکی((شخصیت دون ژوان 

مولیر با مطالعه شخصی به نقایص کار و ادعاهاي دروغین طبیبان قرن هفدهم پی . خوانده بود)) خطاهاي بشریت

عالوه بر این، ناتوانی پزشکان . برده و چنین میپنداشت که ایشان با تجویز داروي آنتیموان پسر بیمارش را کشتهاند

پادشاه نیز از مسهل خوردن و خون گرفتنهاي . شاهده میکردمعالج خود را در درمان سل پیشتازش به چشم م

هایش  به گفته مولیر، لویی چهاردهم بود که او را ترغیب کرد تا پزشکان را به سیخ طعنه ;هفتگی به ستوه آمده بود

بودند،  بدین ترتیب، مولیر، با وام گرفتن از کمدیهایی که از دیر زمان درباره این موضوع کهنسال نوشته شده. بکشد

در ورساي به  1665اثر مزبور در پانزدهم سپتامبر سال . در مدت پنج روز نمایشنامه عشق پزشکان را به پایان رساند

هفته بعد هم که این نمایش در پاله روایال اجرا شد، . روي صحنه آمد و پادشاه از تماشاي آن حظ بسیار برد

چهار پزشک به بالینش حاضر میشوند و  ;زنی بیمار است. ال کردندتماشاگران با قهقهه و تحسین فراوان از آن استقب

. بعدا به شور خصوصی میپردازند، که البته ضمن آن فقط درباره کارهاي شخصیشان بحث میکنند

وقتی که پدر بیمار از آنان میخواهد که نظر خود را اعالم دارند و دارویی بدهند، یکی از آنها امالهاي تجویز میکند، 

پس از چندي آن زن بیهیچ دارو و درمانی بهبود . ي سوگند میخورد که اماله سبب مرگ بیمار خواهد شددیگر

: به طوري که یکی از ایشان به نام با هیس میگوید ;مییابد و همین وضع موجب برانگیختن خشم پزشکان میشود
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 1666در ششم اوت سال .)) بود یابدبهتر است شخص بر طبق قوانین پزشکی بمیرد تا آنکه برخالف آن قوانین به((

و این پیش درآمد بهجت انگیزي بود بر نمایشنامه  ;مولیر کمدي کوتاه دیگري به نام طبیب اجباري عرضه داشت

امروزه خواندن طبیب اجباري به . هاي مولیر را تبدیل به بدبینی حکیمانه کند مردم گریز که میبایست تلخی طعنه

چنانکه معلوم است، وي با . یر این گونه هجوگویی از علم پزشکی را کمتر جدي میگرفتاصوال مول. زحمتش نمیارزد

پزشک مخصوص خود آقاي موویلن دوستی نزدیک داشت و یک بار هم در نزد پادشاه شفاعت کرد تا براي پسر او 

او با موویلن بر پایه  مولیر درباره اینکه چگونه روابط). 1669(حقوق سالیانهاي از موقوفات کلیسایی مقرر فرماید 

ما ابتدا باهم وارد جروبحث میشویم، سپس او برایم داروهایی تجویز : ((حسن تفاهم دوام آورده بود چنین گفته است

در همان گیرودار جنگ بر سر تارتوف، مولیر باز در .)) میکند و من از خوردن آنها امتناع میورزم و خوب میشوم

یگري به روي صحنه آورد که نه به درد مردم میخورد و نه مورد پسند دربار قرار هجونامه د 1666چهارم ژوئن سال 

مایه اصلی یا روح تئاتر باشد، باید مردم گریز را یک نوع مفاوضه فلسفی دانست نه داستانی )) عمل((اگر . گرفت

پایبند اصول  آلسست، که سخت: همه داستان این اثر را در یک جمله میتوان خالصه کرد. عاطفی براي صحنه

اخالقی است و توقع همه نوع درستکاري را از جانب خود و دیگران دارد، دل به عشق سلیمان سپرده است که با او 

در . گرم میگیرد، لیکن خوش است به اینکه خواستاران بسیار داشته باشد و به چربزبانیهاي ایشان گوش فرا دهد

آیا باید در همه احوال . براي پژوهش در مسائل علم اخالق دست مولیر این داستان چون چوب بستی بوده است

آلسست، از . سخن راست بگوییم یا آنکه صالح است ادب را جانشین حقیقت گویی سازیم تا کار زندگی سامان یابد

نی وي ریاکاري دربار را منفور میشمارد یع. مصالحه مزورانهاي که اجتماع در مورد حقیقتگویی روا میداند بیزار است

میکند، و حال آنکه در باطن، هر )) ترین عوالم صمیمی((جایی که همه کس تظاهر به داشتن شریفترین احساسات و 

یکیشان براي به چنگ آوردن سود شخصی دست در توطئهاي دارد، از دیگران بدگویی میکند، و چاپلوسی را چون 

این گونه اعمال را تحقیر میکند و تصمیم میگیرد که آلسست . اهرمی براي باال بردن مقام و نفوذ خود به کار میبرد

اورونت، یکی از درباریان سست قلم، با اصرار تمام اشعار خود . در همه حال، حتی تا مرحله خودکشی، درستکار بماند

ا را براي آلسست میخواند و از او میخواهد که نظر انتقادي خود را صادقانه بیان کند، و چون آلسست چنین میکند، ب

سلیمن وي را آدم کله . سلیمن عشوهگري میکند و آلسست او را مورد سرزنش قرار میدهد. او دشمن خونی میشود

گویی در اینجا مولیر فرصتی براي توبیخ کردن همسر خوشگذرانش به دست آورده . خشک از خود راضی میخواند

. ا ایفا میکردنددر واقع، بر روي صحنه، مولیر نقش آلسست و همسرش نقش سلیمن ر ;بود

با شما سر . ... بانوي من اجازه میدهید که با شما بیریا سخن بگویم من از رفتار شما سخت آزرده خاطرم: آلسست

دعوا ندارم، اما بانوي من، باید بگویم حالت برخورد شما طوري است که در برابر هر تازه آشنا راهی کوتاه به سوي 

دلداده دارید که، چنانکه میبینم، شما را از هر سو در محاصره گرفتهاند و روح شما عده بیشماري . قلبتان میگشاید

  . من نمیتواند خود را با این وضع سازش دهد

مرا از این جهت سرزنش میکنید که دلباختگانی به گرد خود جمع میکنم آیا گناه من است که مردم مرا : سلیمن

دلیرانه به کار میبندند تا به من نزدیکی جویند، آیا باید چوبی دوستداشتنی مییابند و هنگامی که ایشان تدابیر 

  ! بردارم و آنها را از نزد خود برانم

هاي سوزان ایشان  به جاي چوب باید قلبی بهکار برید که کمتر متزلزل باشد و دیرتر در برابر حرارت آه! نه: آلسست

چشمها را به سوي خود متوجه میکند، لیکن من بر این حقیقت واقفم که زیبایی شما در همه جا . ذوب شود

و مالحت رفتار شما نسبت  ;خوشرویی شما بیشتر موجب جلب کسانی میشود که چشمانتان از دور به دام اندوختهاند

  . به دلباختگانتان به اندازهاي است که اثر افسونگریهاي شما را در قلبشان دوچندان میسازد
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برابري دارد دوست نزدیک وي فیلنت است که به او نصیحت میکند خویشتن شمشیر فلسفی برانی که با آلسست سر 

را مشفقانه با نقایص طبیعی سرشت آدمی سازش دهد و آیین نزاکت را چون روغنی براي روان ساختن چرخهاي 

تندي طعم نمایشنامه از آن است که مولیر احساسات شخصی خود را در میان آلسست و فیلنت . زندگی بهکار برد

و نیز پردهدار شاهی  ;یعنی شوهري که میترسد به غلتبانی شناخته شود: آلسست مولیر است. قسیم کرده استت

است، که براي درست کردن خوابگاه پادشاه میبایست با صدها اشرافی سر سازش نشان دهد اشرافی که به نسبت 

یعنی همان فرد فیلسوف : هم مولیر است از جانب دیگر، فیلنت. خود همان اندازه میبالیدند که او به نبوغ خویش

در قسمت زیر، که نمونه بارزي است . منشی که خود را وادار میکند با انصاف و مدارا درباره ضعفهاي بشري فتوا دهد

:از قریحه شاعرانه مولیر، فیلنت مولیر به مولیر آلسست چنین میگوید

ر بیندازیم، و بیشتر توجهمان را به سوي چگونگی سرشت خداي من، بیا کمتر خود را در رعایت آداب زمان به دردس

طبیعت آدمی را هرگز بر طبق موازینی سخت مورد بررسی قرار ندهیم، بلکه نقایص آن را با  ;بشري معطوف سازیم

  . اندکی شفقت و مدارا در نظر آوریم

ي آدمی را به صورت موجودي در میان جهانیان باید تقوایی درخور عمل حکمفرما باشد، و حال آنکه شدت خردمند

این . عقل کامل از هر افراطی گریزان است و خردمندي آمیخته به میانهروي را خواهان است ;قابل سرزنش درمیآورد

سختگیري شدید در خصایل اخالقی که معمول دورانهاي گذشته بود، با قرن کنونی و آداب متداول آن سازگاري 

ش از اندازه توقع کمال دارد، حال آنکه در برابر گردش دوران باید سر تمکین تقواي کهن از بشر میرنده بی ;ندارد

  . و این دیوانگی را همتایی نمیتوان یافت که انسان بخواهد با مداخله خود دنیا را اصالح کند ;فرود آورد

ي بهتر به بار من هم مثل تو همه روزه صدها چیز تازه نظاره میکنم که ممکن بود با پیش گرفتن مسیري دیگر ثمر

اما من هر چه از هر کس ببینم، کاري نمیکنم که آدمیان مرا چون تو به جاي دژخیم خود بگیرند، بلکه ایشان  ;آورند

را، با کمال مدارا، همان طور که هستند میپذیرم و روح خود را به شکیبایی، در برابر هر چه از ایشان سر بزند، خود 

  . میدهم

  . ر و چه در میان بازار، مزاج بلغمی من همان اندازه فیلسوف منش است که مزاج سودایی توو معتقدم که چه در دربا

ژان ژاك روسو فیلنت را شیاد میشمرد و راستگفتاري آلسست را  ;ناپلئون در آن مناظره حق را به جانب فیلنت میداد

. و به گوشه عزلتی بیثمر پناه میبردسرانجام نیز آلسست مانند ژان ژاك روسو دل از دنیا برمیکند . تایید میکرد

 ;درباریان طعنه مولیر را به آداب نزاکت خود چندان نپسندیدند. نمایشنامه فوق اندك موفقیتی بیش به دست نیاورد

و تماشاگران ردیفهاي آخر تئاتر نیز بزحمت از شخصیت آلسستی که صادقانه همه کس جز خودش را تحقیر میکرد 

ان، که نه درباري بودند و نه ردیف آخر نشین، مولیر را براي اقدام متهورانهاش که سرگذشتی اما منتقد. خوششان آمد

هاي بعد نیز آن اثر را کاملترین نمونه قلمفرساییهاي مولیر  و روشنفکران دوره ;از افکار و عقاید را نگاشته بود ستودند

اثري بر جاي نمانده بود، مردم گریز نظر عامه  در واقع، با گذشت زمان، هنگامی که از آن نسل هجو شده. دانستند

بار آن را به سوي  1571گروه کمدي فرانسز  1954تا سال  1680و از سال  ;تماشاگران را به سوي خود جلب کرد

مولیر، که از امکان به سر بردن یک زندگی آرام با زنی که اصوال . صحنه آورد یعنی فقط کمتر از تارتوف و خسیس

همسرش را ترك کرد و به خانه  1667مفهوم زناشویی مغایر میدانست مایوس شده بود، در ماه اوت سال  زیبایی را با

شاپلن با زبانی مالیم او را مورد تمسخر . دوست خود شاپلن واقع در محله اوتوي در انتهاي باختري پاریس پناه برد

و به دوست خود چنین  ;اعر بود تا فیلسوفقرار داد که چرا عشق را چنان جدي گرفته است، اما مولیر بیشتر ش

):اگر بتوانیم گفته شاعري را درباره شاعري دیگر باور کنیم(اعتراف کرد 
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اما اگر بدانی چه رنجی میبرم، به حالم  ;من تصمیم گرفتهام با او چنان زندگی کنم که گویی اصال همسر من نیست

. ست که همه چیز را با دلسوزي براي آسایش او آرزو میکنمعشق من نسبت به او به درجهاي رسیده ا. ترحم میآوري

چون در نظر میآورم که براي خود من غلبه یافتن بر عواطفم نسبت به وي تا چه اندازه دشوار است، بیاختیار به خود 

و در این حال آنچه در دل  ;میگویم که او نیز براي جلوگیري از تمایل به عشوهگریش با چنان مشکلی روبروست

بیشک به من خواهی گفت که آدم باید خیلی شاعر پیشه باشد تا . نسبت به وي احساس میکنم رقت است نه مالمت

و آنها که عوالم لطیف آن را  ;دچار این گونه احساسات شود، اما به عقیده من در دنیا فقط یک نوع عشق وجود دارد

هر . ... هاي این دنیا در قلب من آمیخته بهوجود اوستهمه نعمت. درك نکرده باشند، هرگز عشق واقعی را نشناختهاند

در آن . وقت او را میبینم هیجانی وصفناپذیر مرا از خود بیخبر میسازد و قواي عاقلهام را بکلی از من سلب میکند

رین آیا این آخ. حال، من دیگر عیبهاي او را نمیبینم بلکه آنچه از او در خاطر میآورم پسندیدنی و دوستداشتنی است

در سال . حد جنون نیستمولیر کوشید تا با مستغرق گشتن در کار تئاتر و نویسندگی آرماند را از خاطر خود براند

و سپس در سیزدهم ژانویه  ;هاي تفریحی پادشاه در سن ژرمن سرگرم ساخت خویشتن را به تدارك برنامه 1667

یوپیتر، که همسر آمفیتروئون . وپیتر را جاودانی کردکمدي آمفیتروئون را نگاشت و در آن بار دیگر عشقهاي ی 1668

  . همخوابگی با یوپیتر به هیچ وجه مایه بدنامی نیست :را فریب داده و با خود برده است، به وي دلداري میدهد که

ان تعبیر بسیاري شنوندگان از دو سطر باال این بود که مولیر عذري براي رابطه نامشروع پادشاه با مادام دو مونتسپ

و اگر چنین میبود، باید گفت که، با این اظهار، مولیر جوانمردي مداهنهآمیزي از خود بروز داده است،  ;تراشیده است

شک . زیرا وي هرگز این آمادگی روحی را نداشت که نسبت به مردان عاشق پیشه روي مدارا و همدردي نشان دهد

در کمدي دیگري که به تاریخ پانزدهم ژوئیه . یگران نداشتنیست که او نیز در تملقگویی از پادشاه دست کمی از د

همان سال در دربار به معرض نمایش گذارده شد و عنوان ژرژ داندن یا شوهر گیج یافت، بار دیگر با شوهر پریشان 

حواسی روبرو میشویم که به همسرش بدگمان است، لیکن دلیلی براي اثبات خیانت او در دست ندارد و فقط از 

. گویی مولیر بر زخمهاي دل خویش نمک میپاشیده است ;سادت جگر خود را سوراخ میکندشدت ح

مولیر یکی دیگر از معروفترین آثار خود، ) نهم سپتامبر(آن سال براي مولیر سال پر مشغلهاي بود، زیرا چند ماه بعد 

کتاب آولوالریا اثر پالوتوس موضوع اصلی و قسمتی از اسباب چینی داستانش از . یعنی خسیس، را به وجود آورد

و باید گفت داستان اصلی  ;یونانیها گرفته بود)) کمدي نوین((اقتباس شده بود، لیکن خود پالوتوس آن را از مکتب 

اما هیچ کس این موضوع را با توانایی و . خسیس و هجونامه آن همان اندازه کهنسال بوده است که پیدایش پول

آرپاگون چنان دلبسته اندوخته نقدي خویش است که اسبهایش را . در نیاورده استشیرین بیانی مولیر به نگارش 

و به اندازهاي با هر گونه عمل بخشندگی مخالف است که حتی  ;گرسنه نگاه میدارد و بدون نعل به کارشان میکشد

مع میسوزد، یکی را چون میبیند بر سر میز شام دو تا ش.)) سالم را وام میدهد((، بلکه ))سالم نمیدهد((به کسی 

از دادن جهیزیه به دخترش امتناع میورزد و یقین دارد که فرزندانش قبل از خود او قالب تهی . خاموش میکند

تماشاگران . در این زمینه، هجوگویی مولیر مانند همیشه به صورت مسخرگی مبالغهآمیز درمیآید. خواهند کرد

لیکن هنگامیکه بوالو . پس از هشت بار اجرا از برنامه حذف شد شخصیت خسیس را انزجار آور یافتند و نمایشنامه

بهطوري که در  ;زبان به تحسین اثر گشود، خسیس بار دیگر بر صحنه آمد و مورد استقبال عمومی قرار گرفت

و از این جهت بالفاصله پس از تارتوف حائز مقام  -نخستین چهار سال حیاتش چهل و هفت بار نمایش آن تکرار شد 

  . تگش

سفیري از  1669در دسامبر سال . نمایشنامه بعدي، بورژواي نجیبزاده، ارزشی کمتر داشت و موفقیتی بیشتر یافت

دربار لویی همه شکوه و شوکت خود را عرضه داشت تا وي را مرعوب سازد، و سفیر با . ترکیه عثمانی به فرانسه آمد
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باله ((ن او، لویی چهاردهم مولیر و لولی را دعوت کرد که پس از رفت. رخوت پر افادهاي به آن تظاهرات پاسخ داد

مولیر آن طرح مقدماتی . به باد استهزا گیرند)) ترکبازیش((تنظیم کنند و در آن سفیر را با حرکات )) آمیزي مسخره

اي درآورد مبنی بر انتقاد شدید از گروه روزافزونی از طبقه متوسط و کاسب پیشه که  را به صورت هجونامه

 1670در چهاردهم اکتبر سال . یکوشیدند تا در طرز لباس پوشیدن و آدابدانی از نجیبزادگان واقعی تقلید کنندم

این کمدي بعدها هنگامی  ;دسته بازیگران مولیر نمایش خود را در حضور پادشاه و درباریان در کاخ شامبور آغاز کرد

د، تا حدي خسارتهاي مالی حاصل از کمدي خسیس را که در نوامبر همان سال در پاله روایال به روي صحنه آم

آقاي ژوردن، براي آنکه از هر جهت خود . مولیر نقش آقاي ژوردن و لولی نقش مفتی ترك را ایفا کردند. جبران کرد

را به پاي نجیبزادگان برساند، چهار نفر معلم سرخانه براي فراگرفتن موسیقی، رقص، شمشیرزنی و فلسفه استخدام 

یعنی اینکه اهمیت اصلی در آموختن هماهنگی اصوات است یا  - آن چهار تن بر سر اثبات اولویت فن خود  .میکند

موزون ساختن حرکات بدن، یا توانایی به آدمکشی تر و تمیز، و یا سخنگویی به زبان فرانسه بلیغ به جان یکدیگر 

توجه نیشخند مزورانه مولیر به لولی پرافاده، که شنونده در هنگام گوش فرادادن به ادعاهاي معلم موسیقی م. میافتند

شاید نیمی از جهانیان شمهاي از گفتگوي زیر را، که ضمن آن آقاي . پا در مدارج ترقی روزافزون گذارده بود، میشود

:ژوردن میفهمد زبان یا نثر است یا نظم، شنیده باشند

آیا این نثر است معلم )) را بیاور و شب کالهم را بدهنیکول کفش راحتی م: ((چطور وقتی که من میگویم: آقاي ژوردن

  . بله آقا: فلسفه

شما بیش از هر . پس متجاوز از چهل است که من به نثر سخن میگفتهام و خودم نمیدانستم! عجب: آقاي ژوردن

یش موفق برخی از درباریان، که از مدتی پ. کس در دنیا حق به گردن من دارید که مرا بر این موضوع واقف کردید

نشده بودند از کسوت تجارت به جامه اشرافی ارتقا یابند، خود را آماج تیرهاي طعنه مولیر یافتند و آن نمایشنامه را 

شما تاکنون چیزي که : ((لیکن پادشاه به مولیر اطمینان داد. به عنوان اثري پر از یاوه سرایی مورد مذمت قرار دادند

دربار ناگهان دچار حمله تحسین ((به روایت گیزو، با اشاعه این خبر، .)) نوشته بودیدتا این اندازه مرا خندانده باشد ن

مولیر و لولی بار دیگر دست همکاري دادند و در برابر درباریان یک تراژدي باله به نام پسوخه را به روي صحنه .)) شد

اینک در میدان رقابت بر مولیر چیره شده لولی . آوردند که قسمت اعظم اشعار آن را پیر کورنی و کینو سراییده بودند

حاال دیگر میبایست  ;پردازي جا خالی میکرد کمدي جاي خود را به اپرا میداد و هنر مکالمه در برابر فن صحنه: بود

  . ها از آسمان پشت پرده بر صحنه فرود آیند یا از درون جهنم سر بیرون کشند ربالنوعها و االهه

اما . لیور خرج برداشت 1989این کار . نمایش پسوخه میبایست از نو بسازند و مجهز کنند صحنه پاله روایال را براي

  . نتیجه موفقیت مالی بزرگی شد

لیکن بیان عشق لطیف هنر مولیر نبود، بلکه مهارت وي در آن بود که با شمشیر زبان بذله گوي خود جگر کسانی را 

زن دانشمند خرق عادتی ناراحت کننده بود که عاقبت ازدواج را به  در نظر او،. که رفتاري احمقانه داشتند چاك دهد

وي به گوش خود شنیده بود که این گروه زنان لغات منقح به کار میبردند، درباره نکات باریک . افتضاح میکشاند

. وردندهاي بزرگان کالسیک را نقل میکردند، و از فلسفه سخن به میان میآ صرف و نحو به بحث میپرداختند، گفته

نیز در همان اوان دو نفر از آدمهاي سرشناس، . مولیر این گونه تظاهرات را در زنان نوعی انحراف جنسی میشمرد

هاي او گشوده بودند و مولیر فرصت را  یکی کوتن روحانی و دیگري مناژ شاعر مشهور، زبان به بدگویی از نمایشنامه

. نمایشنامه زنان فاضله را عرضه داشت 1672هم مارس سال الجرم در یازد. مناسب دید که بدانها نیشی بزند

دخترش  ;فیالمنت خادمه خود را به گناه استعمال واژهاي که از طرف فرهنگستان طرد شده است بیرون میکند

تریسوتن اشعار سست  ;آرماند ازدواج را به عنوان تماس نفرت آور دو جسم، به جاي توافق دو فکر، مردود میشمارد



۴٧۶١

وادیوس با خودنمایی آن اشعار را غربال میکند و چیزي  ;دو برابر تحسینهاي این گروه زنان متظاهر میخواندخود را 

منظم و ((در میان این جمع مولیر تنها از هانریت پشتیبانی میکند که از شعر . هاي خود بر آن میافزاید از سروده

نقل قولهاي فاضالنه، کودکان برومند تحویلش  بیزار است و دلش شوهري میخواهد که، عوض)) مقفاي ده هجایی

شده بود یا آنکه مولیر عالیم پیري خود را )) زنان متصنع((چون یکی از ) همسرش(باید دید که آیا آرماند بژار . دهد

. بروز میداد

VII - افتد پرده می  

محرومیتهاي دوران جوانی  اینک مولیر بیش از پنجاه سال نداشت، لیکن زندگی پر دردسر، بیماري سل، ازدواج، و

چهرهاي که مینیار از او به روي پرده آورده بود گرچه وي را در نهایت نیرومندي، با . قواي او را تحلیل برده بودند

بینی درشت و لبهاي شهوانی و ابروان باال جسته خندهآور، نشان میداد، در عین حال، چیزي از توصیف پیشانی چین 

مولیر، که در گرداب دنیاي نمایش از شهري به شهري و از . او را نیز فرو نمیگذاشتخورده و چشمان حسرت بار 

با زنان عصبی مزاج و پرافادهاي که نقشهاي اصلی صحنه را ایفا میکردند سروکار  ;روزي به روز دیگر چرخ میزد

فرزندانش را به داشت، گرفتار همسري هوسباز و ولینعمتی حساس و مشکل پسند بود، و مرگ دو تن از سه تن 

چشم دیده بود، طبعا دیگر نمیتوانست به تفرجگاه خوشبینی و نشاط قدم گذارد، بلکه میبایست دچار اختالل 

آتشفشانی که درون خود را ((خوب میتوان فهمید که چرا مورخان مولیر را . دستگاه گوارش و مرگ زودرس شود

. ، در عین صراحت و تلخی بیان، قلبی مهربان و جوانمرد داشتوي مالیخولیایی و تندخو بود و. اند نامیده)) میبلعد

گروه بازیگرانش به خلق او آشنا شده و فداییش بودند، زیرا به خوبی میدیدند که وي براي تامین معاش و موفقیت 

از دوستان نزدیکش همیشه حاضر بودند که سینه خود را سپر بالي او کنند بیشتر . ایشان با جان خود بازي میکند

)) دوستان چهارگانه((همه بوالو و ال فونتن که حتی در برخی اوقات به همراهی راسین با مولیر جمع آمده و جرگه 

ایشان مولیر را مردي با دانش و فرهنگ، بذلهگو، و تیزهوش، لیکن معموال افسرده دل . معروف را تشکیل میدادند

حنه چون دلقکان همه را میخنداند و در زندگی خصوصی و نیز او را بازیگري میدانستند که روي ص ;میشناختند

  . بیش از قهرمانان مالیخولیایی شکسپیر در دل میگرید

کودکی که از این آشتی به دنیا آمد یک ماه ). 1671(مولیر پس از چهار سال و نیم جدایی، به نزد همسرش بازگشت 

شک فقط از شیر تغذیه میکرد، ولی اینک بار دیگر به مولیر در مدت اقامتش در اوتوي به تجویز پز. پس از تولد مرد

عادت سابقش بازگشت و شروع به نوشیدن مقداري شراب کرد، و نیز، براي سازش با همسرش، در مهمانیهاي شبانه 

وي با وجود سرفه روز افزونش تصمیم گرفت نقش آرگان، یعنی قهرمان آخرین نمایشنامه خود به نام . شرکت جست

). 1673فوریه  10(را شخصا اجرا کند  بیمار خیالی،

آرگان خیال میکند که مبتال به یک دوجین بیماریهاي گوناگون شده است و نیمی از داراییش را خرج پزشک و دارو 

  :برادرش برالد او را به باد تمسخر میگیرد. میکند

. فقط باید بدنمان را راحت بگذاریم.. . .هیچ کار، برادر جان: پس وقتی ناخوش شدیم چه کار باید بکنیم برالد: آرگان

مزاج آدمی وقتی به حال خود گذارده شود، طبیعتا بتدریج اختالل و بینظمیش را برطرف میکند و به وضع عادي 

و باید دانست که تقریبا همه مردمان از  ;آنچه موجب خرابی احوالمان میشود ناسپاسی و ناشکیبایی ماست. برمیگردد

براي آنکه فن پزشکی بیشتر به سخریه گرفته شود، آرگان اطالع مییابد که  .د نه از بیماریشانداروهاي خود میمیرن

سپس صحنه . خود نیز میتواند در اندك مدتی پزشکی تحصیل کند و بآسانی خود را براي امتحان دکتري آماده سازد

یرد و کار مضحکه را به حد اعال معروفی آغاز میشود که در آن پرسش و پاسخ امتحانی به زبان التینی صورت میگ

  . میرساند
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آرماند و دیگران، که شاهد فرسودگی و  1673در هفدهم فوریه سال . مرگ مولیر تقریبا جزئی از این نمایشنامه بود

ضعف مزاجش بودند، از او خواهش کردند که تماشاخانه را چند روزي تعطیل کند تا دوباره قواي تحلیل رفتهاش را 

پنجاه : ((و بعد در توضیح آن افزود)) چگونه میتوانم حاضر به این کار شوم: ((پاسخ مولیر این پرسش بود اما. بازیابد

اگر من بازي نکنم، تکلیف آنها چه میشود بعدا من . نفر کارگر بینوا منتظرند که آخر شب دستمزدشان را بگیرند

زي کردن بودم، حتی براي یک روز، پرداخت مزد همیشه خود را سرزنش خواهم کرد که چرا تا زمانی که قادر به با

در نقش آرگان که دو بار (در پرده آخر نمایشنامه بیمار خیالی، هنگامی که مولیر .)) آنها را پشت گوش انداختهام

را به زبان التین )) سوگند((خواست براي تعهد سپردن به اداي وظایف طبابت کلمه ) خیال کرده بود مرده است

وي با خندهاي دروغین سرفه ناگهانی را پوشاند و نمایش را به پایان . کند، سرفه راه گلویش را گرفت ادا)) جورو((

  . همسرش به کمک بازیگر جوانی به نام میشل بارون او را شتابان به خانه برد. رساند

ر گلویش پاره سرفهاش رو به شدت گذاشت، رگی د. مولیر کشیشی خواست، اما هیچ روحانی به بالین او حاضر نشد

هارلی دو شانوالون، اسقف اعظم پاریس، فتوا داد که چون مولیر به هنگام مرگ توبه . شد، وجهش خون او را خفه کرد

آرماند، که مولیر را همیشه در . نکرده و مغفرت نیافته بود، جسد او را نباید در گورستان مسیحیان به خاك بسپارند

نت میکرد دوست میداشت، رو به ورساي گذارد و خود را به پاي پادشاه افکند و باطن و حتی در مواقعی که به او خیا

اگر شوهر من آدم تبهکاري بود، هر جرمی : ((با کمال جسارت و صراحت، اما نه از روي حزم و خردمندي، گفت

هارلی . لویی پیغامی پنهانی براي اسقف اعظم فرستاد.)) مرتکب میشد به تایید نظر شخص اعلیحضرت بوده است

جسد نمیبایست براي انجام آیین تدفین مسیحی به درون کلیسا برده شود، لیکن به آن اجازه : فتوایش را تعدیل کرد

ژوزف واقع در کوچه مونمارتر، بی  -داده میشد که، پس از غروب آفتاب، در گوشه دورافتادهاي از گورستان سن 

. سروصدا به خاك سپرده شود

اما شهرت وي نه زاده مهارتش در تکامل . کی از بزرگترین شخصیتهاي ادبی فرانسه بهشمار میآیدمولیر به اتفاق آرا ی

تقریبا همه داستانهاي وي عاریتی . بخشیدن به اصول فنی تئاتر است و نه حاصل تواناییش به سرودن اشعار عالی

تقریبا همگی شخصیتهایش به  ;تقریبا همه پایانها و نتیجهگیریهایش حالتی تصنعی و غیرمنطقی دارند ;هستند

منزله صفاتی معین و مشخصند که به قالب آدمیان درآمده باشند، چنانکه بسیاري از آنان، از جمله آرپاگون، با بیانی 

که از شدت مبالغهگویی خاصیت کاریکاتور سازي یافته است به وصف درآمدهاند و چه بسا که کمدي وي حالت 

عروف است دربار و عامه مردم مولیر را از جهت اجراي فارسها بیشتر میپسندیدند تا چنانکه م. فارس به خود میگیرد

محتمال اگر مولیر وظیفه سنگین تامین . هنگامی که با هجوگوییهاي گزندهاش ضعفهاي باطنی ایشان را برمال میکرد

  . ئاتر جدي میپرداختمعاش گروه بازیگرانش را بر دوش خود حس نمیکرد، دست از نمایش فارسها میکشید و به ت

مولیر نیز مانند شکسپیر شکوه داشت از اینکه باید همیشه دلقک چهل تکه پوش تماشاگرانش باشد، و در این باره 

به عقیده من، در عالم ادب و هنر وظیفه شاقی بر گردن ماست که مجبوریم خود را در معرض تماشاي : ((نوشته است

مولیر از الزام به اینکه .)) ایمان را به دست داوري وحشیانه مردمی ابله بسپاریمه جمعی دیوانه قرار دهیم و یا نوشته

خنداندن مردم چه کار سخیفی : ((هر گاه و بیگاه مردم را بخنداند بیزار بود و از زبان یکی از بازیگرانش چنین میگوید

د دل نرسید، لیکن چندان بود که گرچه به مرا ;وي همواره آرزوي نوشتن تراژدیهایی را در سر میپروراند!)) است

  . توانست به کمدیهاي بزرگ خود عمق و معناي تراژدي بخشد

پس، رویهمرفته چنین برمیآید که در آثار مولیر آنچه بخصوص نظر هر فرانسوي باسواد را به سوي خود جلب میکند 

مبتنی بر فلسفه خودگرایی بودند  این آثار در پایه و شالوده خود. اشارات فلسفی و هجو تند و هزل شیرین آنهاست

همان متفکرانند که درباره وي . که باطنا مورد پسند فیلسوفان قرن هجدهم قرار داشت و دلشان را خنک میکرد
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دینی که از دهان کلئانت، ((و نیز )) در آثار مولیر اثري از اعتقاد به مسیحیت مابعدالطبیعی یافت نمیشود: ((گفتهاند

اظهار میشود، اگر از نظر ولتر بیدین میگذشت، یقینا مورد ) در نمایشنامه تارتوف(خود مولیر  یعنی نماینده افکار

مولیر هرگز به ایمان مسیحی نتاخت و اثر نیکویی بخش دین را در زندگی عامه مردم .)) تاییدش قرار میگرفت

ا، که میکوشید تا نفس پرستی هر لیکن دینداري ظاهري ر. بازشناخت و پاس احترام پارسایی صادقانه را نگاه داشت

. روزه را در زیر سیماي موقر هر یکشنبه پنهان سازد، سخت به سخریه میگرفت

در واقع . فلسفه اخالقی مولیر از خداپرستی به دور بود، زیرا خوشی را مشروع میدانست و پایبند مفهوم گناه نبود

اند تا بیانات بولس حواري و قدیس آوگوستینوس را به عقاید وي بیشتر بوي اپیکور و سنکا را به مشام جسم میرس

همچنانکه با رواداري دینی پادشاه در ابتداي سلطنتش بیشتر موافق بود تا با سختگیریهاي زاهدانه پور  ;گوش جان

یعنی : را میپسندید)) انسان شریف((مولیر زیاده روي را در همه چیز حتی در پرهیزگاري مذموم میشمرد و . روایال

دمی فهمیده و اهل دنیا که بتواند در میان نامعقولیها و بیهودگیهاي زندگی راه اعتدالی سالمتبخش در پیش گیرد و آ

  . توقعات خود را بدون زود رنجی و تعصب با ضعفهاي طبیعت آدمی وفق دهد

رایی و شغلش در مقام یک کمدین دراماتیست او را به هجویهس. خود مولیر بر آن سطح اعتدال دست نیافت

نسبت به زنان تحصیلکرده بیش از اندازه بدبین و بداخم و در عیبجویی از فن پزشکی بیش از . گزافهبافی وادار میکرد

اما مبالغه جز جدا نشدنی هجویه . و اي بسا که براي تنقیه بیش از پزشک احترام قایل میشد ;اندازه بیرحم بود

محتمال مولیر اگر میتوانست دو عیب . تواند اداي مقصود کندسرایی است، و نمایشنامه بیچاشنی آن بندرت می

اساسی آن پادشاهی یعنی حرص به لشکر کشی و پافشاري در خود مختاري زیانبخش لویی چهاردهم را مورد انتقاد 

لیکن از جانبی همان خود راي بنده نواز بود که وي را از آسیب  ;قرار دهد، نویسنده بزرگتري شناخته میشد

بخت با مولیر یار بود که . ش مصون نگاه داشت و مبارزه وي را بر ضد تعصب و خشک مغزي میسر ساختدشمنان

چندان او را زنده نگذاشت تا روزي برسد که ولینعمتش را در مقام یکی از مخربترین همه خشکهمقدسها مشاهده 

، به همان اندازه که انگلستان شکسپیر را هاي او را تحسین میکند فرانسه مولیر را دوست دارد و هنوز نمایشنامه. کند

اما نمیتوان مانند برخی از فرانسویان غیرتمند او را با سراینده انگلیسی . هاي او را میپسندد دوست دارد و نمایشنامه

و باز  ;برابر دانست، زیرا مولیر فقط جزئی از شکسپیر بود که اجزاي دیگرش را راسین و مونتنی تکمیل میکردند

حتی نمیتوان . ن، چنانکه بسیاري از ادب دوستان عقیده دارند، مقام او را بر تارك ادبیات فرانسه قرار دادنمیتوا

داوري بوالو را هنگامی که در حضور لویی چهاردهم مولیر را بزرگترین شاعر عصر خواند درست دانست، زیرا در آن 

مولیر تنها جنبه نویسندگیش نیست که تعلق به تاریخ  لیکن در وجود. موقع راسین هنوز فدر و آتالی را نسروده بود

همان مدیر تئاتر : فرانسه دارد، بلکه شخصیت خود آن مرد است که جزئی از میراث فرهنگی آن کشور بهشمار میرود

باوفا و محنتکشش، همان شوهر فریب خورده و بخشنده، همان نمایشنامه نویسی که اندوه درون را در زیر خنده 

یا همان بازیگر دردمندي که مبارزه خود را بر ضد فضلفروشی، تعصب دینی، خرافه پرستی و  ;وشاندظاهر میپ

  . ریاکاري تا دم واپسین ادامه داد
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  فصل پنجم

  اوج شیوه کالسیک در ادبیات فرانسه

1643 -1715  

I - وضع محیط  

ویی چهاردهم نداشت، بلکه شروع آن به دوران عظمت ادبیات کالسیک در فرانسه آغاز و پایانی همزمان با پادشاهی ل

یعنی پیش از آنکه ربالنوع جنگ االهگان هنر را  ;میرسید) 1667 1661(دوره صدارت مازارن و جوانی بیحادثه لویی 

 ;نخستین محرك این شکفتگی ادبی تشویقی بود که ریشلیو از تئاتر و شعر به عمل آورد. از میدان بیرون رانده باشد

سومین انگیزه از کامیابیهاي  ;زده شد) 1648(و لنس ) 1643(پیروزیهاي کنده در جنگهاي روکروا  دومین مهمیز با

چهارمین عامل جمع آمدن بزرگان  ;سرچشمه گرفت) 1659(و پیرنه ) 1648(سیاسی فرانسه در پیمانهاي وستفالی 

در این فهرست، مسبب پنجم،  علم و ادب و مردان با اصل و نسب و زنان صاحب کمال در سالونهاي پاریس بود و

  . یعنی ادب پروري پادشاه و دربار، مقام آخر را داشت

، ضیافت مجسمه )1664(تارتوف  ;هاي پاسکال و اندیشه) 1656(هاي  بسیاري از شاهکارهاي ادبی آن پادشاهی نامه

و آندروماك ) 1667(الو هجاها، اثر بو ;اثر الروشفوکو) 1665(اندرزها  ;مولیر) 1666(، مردم گریز )1665(سنگی 

، و به قلم بزرگانی که تربیت شده دوران ریشلیو و مازارن بودند، به نگارش 1667راسین پیش از سال ) 1667(

  . درآمده بودند

هنوز دو سال . اما این مطلب ناگفته نماند که لویی چهاردهم بخشندهترین ادب پرور سراسر تاریخ شناخته شده است

یعنی فقط دو تا از آثار مهم مذکور در باال نگارش یافته بودند که به ) 1663-1662(نگذشته بود  از آغاز فرمانرواییش

کولیر و چند تن دیگر دستور داد افراد شایستهاي را مامور سازند تا فهرستهایی از نویسندگان و دانشمندان و عالمان 

طبق آن فهرستها، چهل و پنج نفر فرانسوي . ارندتهیدست، از هر شهر و دیاري که بودند، تهیه کنند و به وي عرضه د

هاینسیوس ووسیوس، . شدندو پانزده نفر از بزرگان علم و ادب کشورهاي بیگانه به دریافت مقرري شاهانه مفتخر 

و عده دیگري از بیگانگان  ;کریستیان هویگنس، فیزیکدان هلندي، و بویانی، ریاضیدان فلورانسی ;دانشمندان هلندي

تمام نامهاي از کولبر دریافت داشتند که به اطالعشان میرساند پادشاه فرانسه مستمري سالیانهاي در حق با شگفتی 

برخی از این . با این شرط که دولت متبوعشان موافقت خود را در آن باره اعالم دارد. ایشان مقرر فرموده است

ر غیر رسمی مقتداي شعر فرانسه شناخته بوالو، که بهطو. لیور در سال میرسید 3000مستمریها به مبلغ گزاف 

 286000میشد، با مواجبی که از پادشاه میگرفت چون اربابان دولتمند زندگی میکرد، و در هنگام مرگش مبلغ 

به احتمال . فرانک صله گرفت 145000راسین در مقام مورخ شاهی در مدت ده سال . فرانک وجه نقد بر جاي گذارد

لمللی بیشتر براي جلب اذهان و کسب آوازه شهرت در میان کشورهاي بیگانه بود، اما قوي، اعطاي مقرریهاي بینا

انعامها و مستمریهاي داخلی بدان منظور مقرر میشدند که فعالیتهاي فکري و هنري به زیر نظارت و اداره دولت 

و نیروي  ;ت دولتی شدندبزودي کلیه نشریات تابع بازرسی مقاما ;در واقع این مراد به طور کامل حاصل شد. درآید

افزون . فکري ملت فرانسه، جز پارهاي سرکشیهاي پراکنده و کم اهمیت، اختیار خود را یکسره بهدست پادشاه سپرد

بر اینها، لویی اطمینان یافت که از آن پس قلمهاي وظیفه خوارش، به نظم و نثر، ستایش او را خواهند سرود و 

. یخ خواهند داد والحق این تکلیف به نحو احسن انجام یافتسیماي سرخ و سفیدي از وي تحویل تار

لویی نه تنها به مردان عالم ادب کمکهاي مالی رساند، بلکه ایشان را در پناه حمایت و احترام خود گرفت، مقام 

که من  به خاطر داشته باش: ((وي به بوالو میگفت. اجتماعیشان را باال برد، و دربار خود را به وجودشان مزین ساخت
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گرچه ذوق ادبیش تمایل شدید نسبت به نظم و قالب .)) در هر حال نیم ساعت وقت خصوصی براي تو آماده دارم

زیبنده ورزانت شیوه کالسیک داشت، از جهتی هم معتقد بود که آن خصایص نه فقط موجب پایداري دولت، بلکه 

ر داوري و ذوق ادبی خود پیشرفتهتر از درباریان و لویی از پارهاي جهات د. مایه سرفرازي کشور فرانسه نیز هستند

ها و کینهتوزیهاي اشراف و روحانیان از مولیر حمایت  قبال او را دیدیم که چگونه در برابر دسیسه. مردم فرانسه بود

  . بعدا او را خواهیم دید که تا چه حد از بلندپروازیهاي شاعرانه راسین تشویق به عمل خواهد آورد ;کرد

تلقین کولبر، و بار دیگر به پیروي از ردپاي ریشلیو، لویی چهاردهم شخصا پشتیبانی از آکادمی فرانسه را بر  باز به

عهده گرفت، آن را به مقام یکی از سازمانهاي مهم دولتی رساند، بودجهاي هنگفت براي نگاهداریش اختصاص داد و 

)) عالیجنابان((هنگامی که یکی از . دمی فرانسه درآمدکولبر خود به عضویت آکا. محل آن را در کاخ لوور قرار داد

عضو آکادمی صندلی راحتی مجللی براي نشستن خویش در آکادمی تهیه کرد، کولبر نیز سی و نه صندلی راحتی 

دیگر مانند آن براي باقی اعضا سفارش داد تا برابري شان شامخ ایشان را، که در مقامی برتر از تمایز طبقاتی قرار 

. هم معنی شد)) آکادمی فرانسه((با مفهوم )) چهل صندلی راحتی((و بدین ترتیب عبارت  ;محفوظ نگاه دارد داشت،

. نیز ضمیمه آن شد تا وقایع آن دوران پادشاهی را ضبط کند)) ها و ادبیات آکادمی کتیبه(( 1663در سال 

اشتند به کار بکشد، ایشان را ملزم به حضور کولبر که میخواست جاودانان چهلگانه را در ازاي حقوقی که دریافت مید

اما پیشرفت این اقدام، که در سال . را بر عهدهشان سپرد)) لغتنامه فرانسه((در جلسات کرد و اهتمام در تدوین 

آغاز شد، به اندازهاي کند بود که بواروبر توانست آرزوي خود را به کسب عمري دراز، با کمک توالی حروف  1638

اي کاش بخت با من یاري کند، که چندان زنده  ;معطل ماندند Fمدت شش ماه بر سر حرف : بیان کندالفبا، چنین 

  . برسند Gبمانم تا به حرف 

یعنی چنین مقرر میداشت که تا حد امکان استعمالها و : بسیار وسیع و دامنهدار بود)) لغتنامه((طرح اصلی 

و بدین ترتیب از آغاز آن ابتکار تا انجام  ;ان شرح داده شوندتحریفهاي هر لغت با ذکر امثله و نقل قولهاي فراو

این اقدام بر زبان ملت و اصطالحات متداول در . مدت پنجاه و شش سال طول کشید) 1694(نخستین چاپش 

آثار رابله، آمیو و مونتنی را نیازمند تصحیح و تنقیح شناخت، و هزاران عبارت و  ;ها و هنرها خط بطالن کشید حرفه

باید گفت همان منطق و قطعیتی که هندسه را . لمه متداول را که مایه تابناکی سخن بودند از استعمال انداختک

همان اختیار داري و انضباطی که کولبر در اداره اقتصاد و لو برن  ;کمال مطلوب علم و فلسفه قرن هفدهم قرار میداد

و همان تبعیت  ;و نفاستی که بر دربار حکومت میکرد همان شوکت ;کار میبردند در مورد هدایت هنرهاي زیبا به

برده وار از اصول شیوه کالسیک که سبک سخن سرایی بوسوئه، فنلون، الروشفوکو، راسین و بوالو را پیریزي کرد همه 

فته این لغتنامه با گذشت زمان بارها تجدید طبع یا. آن مقررات و موازین در تدوین لغتنامه زبان فرانسه بهکار رفتند

 ;در حالی که همواره میکوشیده است تا، درگیر و دار نشو و تحول زبان، نظم اصلی خود را بر جاي نگاه دارد ;است

لیکن در کالسیک گرایی آن ناگزیر به دفعات در معرض حمله عواملی چون غلطهاي مصطلح در میان مردم، 

در . سرگذر قرار گرفت و بتدریج مسخر آنها شدلغتسازیهاي علوم و فنون، زبانهاي صنفی و اصطالحات و محاورات 

. حقیقت لغتنامه نیز، مانند تاریخ و حکومت، حاصل ترکیبی است از قواي فعال در میان ثقل اکثریت و قدرت اقلیت

این اقدام عمده بخشی از جنبش حیاتی زبان را به نیستی کشاند، لیکن در عوض شالوده دقت، ظرافت، پاکی، و 

به بیان دیگر، گرچه شکسپیري آشوبگر و هرزهدراي به وجود نیاورد، فرانسه را زبان  ;حکم ساختصراحت آن را مست

مورد ستایش عموم کشورهاي اروپایی قرارداد و آن را واسطهاي شایسته و نافذ براي برقراري روابط سیاسی و 

  . باشد براي مدت یک قرن یا بیشتر اروپا آرزو میکرد که فرانسه. گفتگوهاي اشرافی ساخت
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II - 1684 - 1643: نویسی کورنی حاشیه

زبان فرانسه با روانی انعطافپذیر گفت و شنود مولیر، فصاحت پر طنین شعر کورنی، و نغزگویی خوشاهنگ راسین به 

. ظاهرا کورنی در عین شکفتگی یعنی در سی و هفت سالگی بود که لویی به پادشاهی رسید. دوره کمال خود رسید

خود را در آغاز آن پادشاهی با نمایشنامه دروغگو شروع کرد، که مقام کمدي نویسی فرانسه را باال وي خدمت ادبی 

وي از آن پس تقریبا . برد، همانطور که اثر دیگرش، سید، تراژدي نویسی فرانسه را براساسی بس شامختر استوار کرد

، )1646(، هراکلیوس )1645(، تئودور )1644(رودوگون : با گذشت هر سال تراژدي تازهاي تقدیم تئاتر فرانسه کرد

تعداد کمی از این آثار قرین ). 1652(و پرتاریت ) 1651(، نیکومد )1650(، آندرومد )1649(آراگون /دون سانچو د

کامیابی شدند، لیکن چون رویهمرفته هر کدامشان رد پاي پیشقدم خود را دنبال کرد، پس از چندي آشکار شد که 

مهارت وي در مجسم ساختن . با شتابزدگی کار کرده و شیره نبوغش به رقت گراییده استکورنی بیش از حد 

سیماي اخالقی اشراف در سیالبی از استداللهاي عقالنی غرق شد و فصاحتش بر اثر مداومت و یکنواختی اثر خود را 

م به سرودن عالیترین شعر دوست من کورنی همزادي دارد که او را مله: ((مولیر دربارهاش گفته است. از دست داد

.)) جهان میسازد، اما گاهی این همزاد او را در هنر سرایندگیش تنها میگذارد و در آن هنگام کار کورنی خراب میشود

وي ). 1659-1653(پرتاریت با چنان پذیرایی سردي روبرو شد که کورنی مدت شش سال از عالم تئاتر کناره گرفت 

ه نام بررسیها، و نیز سه خطابه درباره نمایشنامه نویسی به شعر، وارد جنگ قلمی با با انتشار یک سلسله مقاالت ب

ها به خوبی نشان دادند که استعداد نقادي و نکته سنجیش تا چه اندازه رو به کمال  و این نوشته ;منتقدان خود شد

ه منزله سرچشمه شیوه نوین نقد سلسله مقاالت نامبرده ب. رفته ضمن آنکه قریحه شاعري وي رو به زوال گذارده بود

ادبی مورد توجه قرار گرفت، و حتی هنگامی که درایدن میخواست از شعر متوسط خود با نثري ممتاز دفاع کند، آنها 

  . را سرمشقی سودمند یافت

در  نمایشنامه اودیپ،. هدیهاي عاقالنه از جانب فوکه بار دیگر کورنی را به دنیاي صحنه باز گرداند 1659در سال 

لیکن آثاري که به دنبال آن آمدند سرتوریوس . سایه مدیحه سراییش از پادشاه جوان، اندك شهرتی به دست آورد

چنان ناچیز بودند که فونتنل باور ) 1667(، و آتیال )1666(، آژسیالس )1664(، اوتون )1663(، سوفونیسب )1662(

پس از : ((ملهاي مقفا راي خود را درباره آنها چنین صادر کردبوالو بیرحمانه در ج. نمیکرد هیچ کدام کار کورنی باشد

مادام هانریتا، که معموال معجونی از مهربانی بود، اوضاع را !)) اما بعد از آتیال، نوشتن موقوف! آژسیالس، آه و افسوس

یس هنگامی که از کورنی و رقیبش راسین دعوت کرد با اطالع قبلی آن دو که سرگذشت برن ;وخیمتر ساخت

برنیس راسین در . را به نمایشنامه درآورند) شاهزاده خانم یهودي که هدف عشق آتشین امپراطور تیتوس قرار گرفت(

، یعنی نزدیک به پنج ماه پس از مرگ هانریتا، بر صحنه هتل دو بورگونی با موفقیت 1670بیست و یکم نوامبر سال 

. شایان روبرو شد

این شکست . به توسط گروه بازیگران مولیر اجرا شد و پذیرش سرد یافت تیتوس و برنیس کورنی یک هفته بعد

قدم به میدان قلمفرسایی ) 1674(و سورنا ) 1672(بار دیگر کورنی با نگارش پولشري . روحیه کورنی را ضعیف کرد

ري آرام و و از آن پس کورنی دهساله باقیمانده عمرش را در دیندا ;اما آن دو نیز با شکست مواجه شدند. گذارد

  . اندوهبار به سر برد

لیور و دیگر  2000کورنی در مورد امور مالی به اندازهاي بیمباالت بود که با وجود مقرري سالیانهاي به مبلغ 

در حقیقت، زمانی بر اثر اشتباه دیوانی مقرري وي . هاي لویی چهاردهم، در تهیدستی چشم از دنیا فرو بست صله

اما با مرگ کولبر، باز . رنی توانست، با استمداد از کولبر، آن را دوباره برقرار سازدمدت چهار سال قطع شد و کو
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بوالو چون از آن وضع باخبر شد، به عرض لویی رساند که حاضر است از دریافت مقرري . پرداخت آن به تعویق افتاد

  . شاعر پیر فرستاد لیور براي 200لویی بیدرنگ مبلغ  ;خود چشم بپوشد و آن را به کورنی واگذار کند

در آکادمی فرانسه ). 1684(اندك مدتی پس از خرج آن وجه بود که کورنی در هفتاد و هشت سالگی وفات یافت 

رقیبی که به جاي او نشست خطابهاي در ستایش مقام وي ایراد کرد که به سبب فصاحت بیان و نیت جوانمردانه 

کسی بود که در آن زمان نمایشنامه نویسی و شعر فرانسه را به اوج و این  ;ها باقی مانده است سرایندهاش در خاطره

  . اعتالي تاریخیشان رسانده بود

III - 1699- 1639: راسین   

پدرش در اداره انحصار نمک شغل بازرسی داشت و در شهر الفرتهمیلون، . راسین نیز چون مولیر از طبقه متوسط بود

مادرش دختر یک وکیل دعاوي در شهر ویلر کوتره . به سر میبرد واقع در هشتاد کیلومتري شمال خاوري پاریس،

، پدر وي نیز سال بعد درگذشت، و کودك در دامن )1641(ژان راسین هنوز دو ساله نشده بود که مادرش مرد . بود

رگ مادربز ;در آن خانواده اعتقاد شدیدي نسبت به آیین یانسن حکمفرما بود ;پدر بزرگ و مادر بزرگش پرورش یافت

و خود ژان نیز در سن شانزدهسالگی به یکی  ;هاي کودك به انجمن خواهران پور روایال پیوسته بودند و یکی از عمه

ژان در زیر تعالیم ایشان علوم . دایر گشته بود، فرستاده شد)) نشینان گوشه((، که توسط ))دبستانهاي کوچک((از 

ت به نوبت مسیر زندگی او را تعیین کنند را با مطالعه بسیار دینی و زبان یونانی یعنی دو عامل موثري که میبایس

در کولژ . هاي سوفوکلس و ائوریپیدس شد و برخی از آنها را به فرانسه ترجمه کرد وي شیفته نمایشنامه. آموخت

به لطایف و نیز  ;با دانش و ادب یونان و روم باستانی آشنایی بیشتر یافت ;آرکور پاریس به فراگرفتن فلسفه پرداخت/د

ژان راسین مدت دو سال در اسکله گرانزو . اسرارآمیز جوانی زن، خواه تازه باشد یا دستخورده، چنانکه باید پیبرد

. گوستن با عموزادهاش نیکال ویتار که نمیدانست میان دو قطب پور روایال و تئاتر کدام یک را برگزیند به سر برد

اثر مزبور . دش نمایشنامهاي نوشت، و آن را به نظر مولیر رساندراسین به چندین نمایشنامه او گوش داد، خو

سکه لویی به او جایزه داد و تشویقش کرد که بار دیگر قلم خود را  100شایستگی صحنه را نداشت، اما مولیر 

. راسین تصمیم گرفت که نویسندگی را پیشه خود سازد. بیازماید

و گزارش عشقبازیهاي وي به هراس افتاده بودند، او را به شهر اوزس  خویشان ژان، که از شنیدن این نقشه جنونآمیز

او به  ;تا در نزد عمویش، که مقام کانن کلیساي جامع را داشت، شاگردي کند) 1659(در جنوب فرانسه فرستادند 

مواجبی ژان وعده داد که اگر حاضر به تحصیل علم دین و رسیدن به مقام کشیش رسمی باشد، از محل درآمد کلیسا 

شاعر جوان، که هنوز در حسرت پاریس میسوخت، مدت یک سال آتش درون را در زیر . در حقش مقرر خواهد کرد

خرقهاي سیاه پنهان نگاه داشت و به مطالعه آثار دینی قدیس توماس آکویناس و در ضمن آن اشعار آریوستو و 

  :ه الفونتن چنین نوشتوي در آن زمان ضمن نامهاي ب. هاي ائوریپیدس پرداخت نمایشنامه

اما چون نخستین چیزي که در گوشم خواندهاند این است که . و بدنی محکم و پر از شهد دارند... همه زنان جذابند

به عالوه، بحث طوالنی در این باره . مواظب اعمال خودم باشم، دلم نمیخواهد بیش از این درباره ایشان حرف بزنم

  . خانه من خانه عبادت است ;است که من در آن زندگی میکنم هتک حرمت خانه کشیشی وظیفه خوار

آدم باید با ... زیرا  ;، که اگر نتوانم آن دستور را اجرا کنم، دست کم باید الل باشم))کورباش((به من گفتهاند ... 

چار سرپرست کلیسا د. رهبانان رهبان باشد، درست همان طور که با شما و دیگر گرگهاي دسته شما گرگی بودم

راسین نیز دریافت که استعداد خدمت روحانی را . مشکالت مالی شد و وضع پرداخت مقرري موعود به تزلزل افتاد

  ). 1663(خرقهاش را از تن به در کرد، مدخل االهیات را برهم گذارد، و رو به پاریس نهاد . ندارد
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راسین به . خزانه شاهی به جیبش ریختسکه لویی از  100وي به مجرد رسیدن به پاریس چکامهاي منتشر کرد که 

 1664مولیر آن را در بیستم ژوئن سال . تلقین مولیر داستان ال تبائید را موضوع اصلی دومین نمایشنامه خود قرار داد

با این حال، سروصداي اثر تازه . به روي صحنه آورد، لیکن مجبور شد پس از چهار نمایش آن را از برنامه حذف کند

عمه راهبه وي بیدرنگ نامهاي بدو نوشت، که آن را چون بخشی . بلند شد که به پور روایال دشان رسیدراسین چنان 

  : از یک نمایشنامه فصیح و تاثرانگیز، همشان آنچه در آثار راسین مشاهده میشود، در اینجا نقل میکنیم

اما این . ... گرفتم که شما را مالقات کنممان اجازه ))مادر((با شنیدن این مژده که قصد آمدن به اینجا را دارید، از 

در حالی که اشکهاي  ;من این نامه را با تاثري عمیق به شما مینویسم. روزها خبري رسید که سخت مایه اندوهم شد

فراوانی را که میخواستم براي طلب رستگاري شما در برابر خداوند بیفشانم اکنون با حسرت بر زمین میبارم، زیرا 

. م در دنیا بیش از هر چیز این بوده است که روح شما قرین پاکی و پرهیزکاري شودآرزوي باطنی

لیکن اینک با تاسف بسیار میشنوم که شما بیش از پیش با مردمانی معاشرت میکنید که نامشان حتی در نظر کسانی 

را اجازه ورود به کلیسا و  و حق هم با ایشان است، زیرا آن افراد بدنام ;که اندك ایمانی در دل دارند منفور است

پس برادرزاده عزیزم، خودت انصاف بده که من، با آن دلبستگی شدید که همواره . ... دسترسی به آیین مقدس نیست

منی که جز این آرزویی نمیداشتم که ترا به مقامی آبرومند در . به تو داشتهام، اکنون در چه غمی به سر میبرم

عزیزم، اینک من از تو خواهش میکنم که به روح خود ترحمآوري، به درون قلبت  برادرزاده. خدمت خداوند ببینم

  . خوب بنگري، و متوجه شوي که خویشتن را به چه غرقاب گناهی انداختهاي

اما اگر تو تا این حد نگونبخت شده باشی که به شغلی  ;امیدوارم که آنچه درباره تو شنیدهام از حقیقت به دور باشد

یت در برابر خدا و خلق میشود ادامه بدهی، دیگر نباید براي دیدن ما به اینجا بیایی، زیرا البد میدانی که مایه رسوای

در عین حال، . که من با داشتن آگهی بر بدنامی و بیایمانی تو اجازه روبرو شدن و سخن گفتن با تو را نخواهم داشت

ر خود او بر تو بخشایش آورد و از این راه مرا نیز غریق من دست از استغاثه به درگاه خداوند بر نخواهم داشت تا مگ

  .رحمت خود فرماید، زیرا رستگاري تو تنها مایه تسلی آالم من است

این عالمی است بکلی جدا از آنچه معموال در صفحات این کتاب منعکس میشود یعنی عالم اعتقاد خالص و عمیق به 

خواننده را جز همدردي با زنی که عواطف خود را چنین . اخالقی آن آیین مسیحی و اشتیاق به فرمانبرداري از اصول

صادقانه به نگارش در میآورد گزیر نیست، زیرا با یادآوري موقعیت بازیگران و وضع تئاتر فرانسه در دوره جوانی او، 

در پور روایال اما لحن اعالمیه عمومی نیکول، که زمانی راسین را . طبعا عذر طرز فکر و داوریش پذیرفته میشود

  . درس داده بود، آمیخته با چنین مهر و نوازش نبود

در نظرم مردم خردمند چنین شغلی خود از . ... هایی براي صحنه نوشته است نمایشنامه... همه میدانند که این آقا 

که آن شغل به اما اگر در پرتو دین مسیحی و تعالیم انجیلی بر آن بنگریم، متوجه میشویم . آبرومندي به دور است

رمان نویسها و نمایش نویسها سمفروشانی هستند که نه فقط جسم آدمیان، بلکه . تمام معنی کراهتانگیز است

و  ;کورنی، مولیر و راسین هر یک به طور جداگانه پاسخی بر این افترا دادند.همچنین روح ایشان را تباه میکنند

  . کار برد که در سالهاي آخر عمر سخت موجب ندامتش شدراسین در جواب خود چنان بیان تند و خشمالودي به

دسته بازیگران  1665در چهارم دسامبر سال . راسین اندکی پس از قطع رابطه با پور روایال از مولیر هم جدا شد

در تنظیم این برنامه مولیر . مولیر سومین نمایشنامه راسین، به نام اسکندر کبیر، را به معرض نمایش گذارد

دي خاصی از خود بروز داد، به این معنی که چون میدانست راسین او را در مقام بازیگري نقشهاي تراژدي به جوانمر

هیچ وجه شایسته نمیداند، و از طرف دیگر پی برده بود به اینکه نویسنده جوان دلباخته زیباترین بازیگر زن در گروه 

را از فهرست بازیگران نمایشنامه اسکندر کبیر حذف کرد، وي لیکن نه الیقترین آنها شده است، پس نام خود و بژار 
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نمایش با . نقش زن اول را به ترز دو پارك سپرد، و از هیچ خرجی در راه به روي صحنه آوردن آن اثر مضایقه نکرد

یگر وي ترتیبی داد که تراژدیش بار د. استقبال گرم عامه روبرو شد، لیکن راسین از بازیگران آن رضایت کامل نداشت

و چنان از نتیجه آن خشنود شد که حق انحصار نمایش را از مولیر گرفت  ;به توسط دسته بازیگران شاهی اجرا شود

بعدا راسین مادموازل دو پارك یعنی معشوقه تازه خود را وادار کرد که دسته . و به گروه بازیگران رقیبش سپرد

نمایشنامه مزبور در جایگاه تازه خود، یعنی هتل دو . تر بپیونددبازیگران مولیر را ترك کند و به آن بازیگران باسابقه

گرچه این اثر از شاهکارهاي راسین نبود، مقام واقعی او را به . بورگونی، در مدتی کمتر از دو ماه سی بار اجرا شد

الفزنان  هنگامی که راسین. جانشینی کورنی مسلم ساخت و دوستی ارشاد کننده بوالو منتقد بزرگ را نصیبش کرد

من میخواهم به تو بیاموزم که اشعارت : ((، بوالو پاسخ میداد))من اشعارم را با سهولتی شگفتانگیز میسرایم: ((میگفت

. و بدین ترتیب منتقد بزرگ قوانین هنر کالسیک را به شاعر آموخت.)) را با دشواري بسرایی

اما به هر حال در این اثر وي به کمال قدرت  معلوم نیست که راسین آندروماك را با چه دشواري تصنیف کرد،

اهداي این اثر به مادام هانریتا یادآور این خاطره است که راسین تراژدي . داستانپردازي و شیوه شعرسرایی خود رسید

رقت با این حال نمایشنامه مزبور بیشتر رعبانگیز است تا . خود را براي هانریتا خواند و او از شدت تاثر به گریه افتاد

. آور و پایان آن به همان گونه فاجعه اجتناب ناپذیري منجر میشود که از تراژدیهاي اشیل و سوفوکلس انتظار میرود

اورستس عاشق هرمیونه است، که خود پورهوس را دوست . هاي عشق بهوجود آمده است تار و پود داستان از رشته

که او نیز عشق پاك خویش را نسبت به همسر متوفایش میدارد، که او به نوبه خویش دلباخته آندروماخه است، 

پورهوس، پسر اخیلس، به خاطر سهم بزرگی که در پیروزي یونان بر تروا داشت، به . هکتور همواره در دل دارد

به عنوان اسیرش و ) بیوه هکتور(کشور اپیروس به عنوان قلمرو پادشاهیش، آندروماخه  ;دریافت سه جایزه نایل میآید

آندروماخه هنوز جوان و زیباست، گرچه پیوسته اشک میریزد و . به عنوان همسرش) دختر منالئوس و هلنه(ه هرمیون

در اینجا راسین . ایام زندگیش را در یادآوري از شوهر واالگهر و بیمناکی از آینده پسرش آستواناکس میگذراند

نگارندگی خویش از مرگ نجات میبخشد تا بعدا داستان ائوریپیدس را تغییر میدهد و آستواناکس را به قدرت تخیل 

اورستس، پسر و قاتل کلوتایمنسترا، به عنوان . او را چون مهره تقدیر در هنگام مناسب مورد استفاده قرار دهد

فرستاده یونانیان به کشور اپیروس میآید تا از پورهوس واگذاري مرگ آستواناکس را بخواهد، زیرا او تنها کسی است 

  . ست روزي به قصد انتقامجویی از شکست تروا قد علم کندکه ممکن ا

:پورهوس با قطعه شعر زیر، که موسیقیش ترجمه نشدنی است، به وي پاسخ رد میدهد

از آن بیمناکند که تروا روزي به یمن خاطره هکتور دوباره زنده شود، و پسرش عمري را که بر او ارزانی داشتهام از 

و عقل من توانایی پیشبینی مسائل : ، این همه مآل اندیشی تشویش بسیار به بار میآوردعالیجناب. خود من بازستاند

  . را از چنین راه دور ندارد

باید گفت ! من در اندیشهام که تروا در گذشته چه شهري میبود، سرافراز به چنان قالع و بار آور چنان قهرمانی

  . چه کرد و روزگارش به کجا کشیدو دیدیم که سرانجام تقدیر با آن  ;عروس شهرهاي آسیا

هایی  اکنون دیگر چیزي در آن نمییابیم جز برجهایی به زیر خاکستر شده، رودخانهاي به خون آمیخته، دهکده

من نمیتوانم این اندیشه را به خود راه دهم که تروا در چنین وضعی  ;متروك مانده، و نیز کودکی به زیر زنجیر افتاده

  . اه دهدآرزوي انتقام به دل ر

وانگهی، اگر به نابودي فرزند هکتور سوگند یاد شده بود، چرا یک سال تمام آن را تاخیر انداختیم آیا نمیتوانستیم او 

را بر سینه پریاموس قربانی کنیم یا در زیر آن همه جسد مردگان و ویرانیهاي تروا مدفونش سازیم در آن هنگامه هر 

پیروزي و شب، که  ;سالخوردگان و کودکان به سنگر ناتوانیشان بیثمر مینمود که حتی پناه بردن: شقاوتی مجاز بود
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در آن معرکه . از خودمان خونخوارتر بودند، ما را به کشتار تحریص میکردند و هدف ضرباتمان را نامعلوم میساختند

  . خشم من بر مغلوبان از حد به در شده بود

به خونریزي خود ادامه دهم آیا روا بود به رغم رافتی که بر دلم سایه اما آیا میبایست پس از فرونشستن آن خشم باز 

 ;بهتر است یونانیان در طلب طعمه دیگري برآیند ;افکنده بود، به فراغ بال در خون کودکی آبتنی کنم خیر عالیجناب

  . ن به سر رسیده استکه دوران کینهتوزیهاي م: بهتر است ایشان آنچه را از تروا باقی مانده در مکان دیگري بجویند

  . و اکنون کشور اپیروس آنچه را تروا از مرگ نجات داده است در امان نگاه خواهد داشت

پورهوس و شاید هم خود راسین، متوجه این نکته نیستند که رافت فاتح بزرگ تا چه : در اینجا نقصی دیده میشود

فتار آمده است تا آنجا که حتی به وي پیشنهاد اندازه زاده این واقعیت است که وي به دام عشق مادر کودك گر

با تعهد به اینکه آستواناکس را چون فرزند و وارث ) کسی را که میبایست به کنیزي پذیرفته باشد(ازدواج میکند 

آندروماخه امتناع میورزد، زیرا نمیتواند فراموش کند که شوهر محبوبش به دست پدر پورهوس . حقیقی خود بشناسد

و آندروماخه از ترس رضا به ازدواج  ;پورهوس تهدیدش میکند که کودك را تسلیم یونانیان کند. ستکشته شده ا

اما هرمیونه که در آتش عشق پورهوس میسوزد، تصمیم به کشتنش میگیرد، و بدین منظور دلباختگی  ;میدهد

در . با اکراه موافقت میکند اورستس. اورستس را میپذیرد، به شرط آنکه او بهدست خویش پورهوس را به قتل رساند

ها وجود دارد که به صورت عقدهاي روانی درمیآید که  هر مرحله و درون هر قهرمان این داستان تعارضی بین انگیزه

. در ادبیات جهان نظیر آن کمتر دیده میشود

مبادله سوگندهاي سربازان یونانی حرمت معبد را نقض میکنند و پورهوس را در کنار محراب، به هنگامی که مشغول 

هرمیونه در دل اهانت شدیدي نسبت به اورستس حس میکند، به درون . نکاح با آندروماخه است، به قتل میرسانند

معبد میدود، کاردي در کالبد بیجان پورهوس فرو میکند و سپس با همان کارد ضربتی بر قلب خود فرود میآورد و به 

داستان با استحکام : و شایسته برابري با آثار شکسپیر و ائوریپیدس استاین بزرگترین تراژدي راسین . خاك میغلتد

تا اعماق روح قهرمانان مورد بررسی قرار گرفته است و عواطف آدمی در اوج پیچیدگی و شدتی  ;طرحریزي شده است

چنان اشعار موزون و بلندپایهاي که کشور فرانسه پس از رونسار مانند آن را  جملگی با ;آمدهاندکه دارند به وصف در 

در اندك مدتی آندروماك به مقام شاهکاري بزرگ رسید و شهرت راسین را به عنوان جانشین . به خود ندیده بود

در هر  ;ه بوداینک ژان راسین وارد خوشترین دهساله زندگیش شد. کورنی، و حتی شاعري باال دست وي، تثبیت کرد

با مولیر ) 1668(قدم به کامیابی تازهاي دست مییافت، و نیز با نگارش نمایشنامه خنده آوري به نام اصحاب مرافعه 

در این اثر راسین تجربیات شخصی خود را از حقوقدانان آزمند، گواهان گزافگو و قضات دغلکار با . به رقابت برخاست

ر ابتدا تماشاگران از آن حظی نبردند، اما وقتی که در دربار به معرض نمایش د. بیانی مبالغهآمیز به وصف درآورد

گذارده شد، لویی چهاردهم چنان از ته دل بر هزلیات آن قهقهه زد که مردم عقیدهشان را عوض کردند و در نتیجه 

  . این کمدي ناچیز در پر کردن کیسه راسین سهم بزرگی یافت

معشوقه راسین، یعنی مادموازل دو  1668در یازدهم دسامبر سال . وع پیوستدر این هنگام حادثه کوچکی به وق

پس از تاخیري شایسته، راسین . پارك، در شرایطی اسرارآمیز مرد بعدا شرح بیشتري درباره آن داده خواهد شد

سحرانگیز این زن گرچه شوهري بسیار محتاط و مراقب داشت، لیکن اثر . معشوقه دیگري گرفت به نام ماري شانمله

دوران دلدادگی آن . راسین از حسادت شوي گریخت و به جذبه صدا آویخت. صدایش هر مقاومتی را درهم میشکست

دو از برنیس تا فدر به طول انجامید و سپس، به اصطالح یکی از بذلهگویان، آن بانو به دست کنت دو کلرمون تونر 

را کاملترین اثر خود میدانست و بسیاري از منتقدان ادب نیز آن را، ) 1669(راسین بریتانیکوس  .))شداز ریشه جدا ((

اما باید گفت که خواننده امروزي، حتی اگر مجذوب تاسیت بوده . چون فدر و آتالی، برتر از آندروماك شمردهاند
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با اگریپیناي عبوس، بریتانیکوس ناالن، بوروس ولنگار، نارکیسوس : یافتباشد، باز آن را نمایشنامهاي نامطبوع خواهد 

مکار، و نرون از سر تا پا تبهکار نمایشنامهاي که در آن هیچ شخصیتی عمق روحی و نشو و تحول خود را نشان 

. یش نداردنمیدهد و هیچ یک از قهرمانانش آن رگه واالمنشی را که حاکی از تراوش قلمی شاعرانه است در وجود خو

) 1670(همچنانکه نمایشنامه بریتانیکوس تنها چشم بر مغاك شقاوتگریهاي تاسیت دوخته بود، نمایشنامه برنیس 

آن هم بدان وجه که از این مصرع فشرده  ;نیز عشق ناپایدار امپراطور تیتوس را موضوع اصلی داستان قرار میدهد

.)) بیدرنگ، با نارضایی، برنیس ناراضی را از شهر بیرون راند وي: ((استنباط میشد) به زبان التینی(سوئتونیوس 

آن زن، که قبال سه . هنگامی که تیتوس اورشلیم را در محاصره گرفته بود، دل به عشق شاهزاده خانم یهودي میبندد

طوري را به لیکن هنگامی که تیتوس تاج امپرا ;بار ازدواج کرده است، به عنوان معشوقه تیتوس همراه او به رم میرود

و در حمله خشمی  ;ارث میبرد، با این حقیقت روبرو میشود که کشورش تحمل وجود ملکهاي بیگانه را نخواهد کرد

نمایشنامه آکنده از احساسات گرم بود و مورد . شاهانه، بر سر موضوعی عامیانه، شاهزاده خانم را از نزد خود میراند

گرفت، که گویی با خرسندي خاطر انعکاسی از عظمت دربار و پیروزیهاي توجه عامه مردم و نیز پادشاه مغرور قرار 

  : خود را در وصف مدحآمیز برنیس از شوکت امپراطور جوان باز مییافت

آیا شکوه این شب را دیدي و از عظمت آن دیدگانت را پر کردي این مشعلها، این توده آتش، این شب شعلهور، این 

این خیل لشکر، این گروه شاهان، این سران سپاه، این اعضاي سنا، که همگیشان به عقابها، این شعاعها، این خلق، 

این رداي ارغوانی، این زر ناب، که رنگ خود را در جالي شوکت وي  ;یمن وجود عاشق من چنین تابناکی گرفتهاند

مه دیدگانی که از هر سو ه ;و این تاج از برگهاي غار که هنوز به پیروزیهاي وي گواهی میدهند ;تابناکتر ساختهاند

یعنی بر آن مظهر رفتار موقر و گرمی  ;هاي مشتاق خود را تنها بر قامت او در هم آمیزند بدو دوخته شدهاند تا نگاه

  . محضر

بگو، آیا میشود کسی او را ! با چه حرمت و چه مهر بیپایانی همه قلبها در نهان با او پیمان ایمان میبستند! اي فلک

ن نیندیشد که، دست تقدیر در هر تیرگی ژرفی او را به دنیا آورده باشد، از جهانیان کسی نبوده است ببیند و چون م

  که با دیدن او سرور خود را باز نشناخته باشد 

آیا مایه شگفتی تواند بود که راسین، با چنین مهارتی در مداهنه، با چنان سرعتی در سلک مقربان پادشاه درآمده 

هایی که هنوز هم صحنه  هاي کماهمیت وي میگذریم نمایشنامه احترام از کنار تعدادي نمایشنامهباشد اکنون ما با 

که لویی آن را بر دیگر آثار راسین ترجیح میداد، و ) 1673(، میتریدات )1672(بایزید : تئاتر فرانسه را در اشغال دارند

ایفیژنی نخستین بار در باغ . شعر جهان میدانستکه ولتر آنان را همپایه آتالی و نمونه بهترین ) 1674(ایفیژنی 

. ورساي و در زیر تاللو چلچراغهاي بلورینی که بر درختهاي نار و نارنج آویخته شده بودند به معرض نمایش درآمد

. ویولونها در ترنم بودند و نیمی از تماشاگران عالیمقام سخت تحت تاثیر قرار گرفته بودند

تا از پرشورترین تحسینی که در سراسر دوران شاعریش از او به عمل آمده بود راسین قدم به صحنه گذارد 

در خالل . در پاریس موفقیت او تجدید شد و ایفیژنی در مدت سه ماه چهل بار به روي صحنه آمد. سپاسگزاري کند

  . اشتچنین مینمود که از خوشبختی چیزي کم ند. این احوال راسین به عضویت آکادمی فرانسه انتخاب شد

اما سهم شاعران از زندگی خوشبختی تعیین نشده است، مگر آنکه زیبایی هنر خود شادمانی جاودانی به شمار آید و 

اگر چه غریوهاي تحسینی : ((راسین به فرزند خود میگفت. تمجید از هنر نیز موجب برانگیختن نغمه مخالف نشود

بیش از مجموع ... اما کوچکترین اشاره انتقادآمیز  ;خته استکه مردمان نثارم کردهاند همواره لذتی بزرگ نصیبم سا

خود وي نه فقط الغراندام بلکه بسیار زود رنج .)) ها موجب آزار خاطرم شده است خوشیهاي حاصل از آن تحسین

در آن هنگام که وي به اوج شهرت و افتخار خود رسیده . پاسخ نمیگذاشت بود و هیچ گفته دور از مالطفتی را بی
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گرچه . د، متوجه شد که نیمی از مردم پاریس یا زبان به بدگویی او گشودهاند یا کمر به سرنگون کردنش بستهاندبو

حاال دیگر کورنی به پایان شهرت خود رسیده بود، هواخواهانش نخستین تراژدیهاي او را، با لحن و مضامین حماسی 

بودند و هنوز طالب شیوه داستانسراییش بودند که نداهاي  و حالت واالمنشی و فصاحت بیانی که داشتند، از یاد نبرده

ایشان راسین را متهم میکردند که . شناسی را در مقامی برتر از هیجانات قلبهاي لرزان قرار میداد وجدان و وظیفه

نمایش آمیز مخلوقاتی فرومایه آلوده کرده و صحنه تئاتر را محل  مقام بلندپایه تراژدي را با دلباختگی نیمه جنون

اینان تصمیم گرفته بودند که راسین را از مقام . هاي درباري و اشکریزیهاي قهرمانانش قرار داده است دلربایی

  . شامخش به پایین کشند

چون معلوم شد که راسین دست به کار نگارش فدر زده است، گروهی از دشمنانش نیکوال پرادون را برانگیختند تا به 

هر دو اثر در اصل یک عنوان داشتند فدر و هیپولیت و از ریشه . همان موضوع تنظیم کندرقابت وي نمایشنامهاي با 

  . افسانهاي که نخست ائوریپیدس با رزانت وامساك شیوه کالسیک نقل کرده بود مایه میگرفتند

ی ، که همسر تسئوس است، سخت عاشق هیپولوتوس پسر شوهرش از زوجه پیشین وي میشود، و هنگام)فدر(فایدرا 

در حالی که از راه کینهتوزي  ;که میفهمد آن جوان نسبت به زنان سرد است، از حسرت خود را به دار میآویزد

تسئوس فرزند . نامهاي از خود برجاي میگذارد و در آن هیپولوتوس را متهم میکند که قصد تجاوز به وي داشته است

راسین دنباله . ن دسته اسبانی در کناره تروزن، کشته میشودو او اندکی بعد، به هنگام راند ;بیگناه را نفی بلد میکند

. بدین ترتیب که فایدرا پس از شنیدن خبر مرگ هیپولوتوس خود را مسموم میسازد ;داستان را تغییر داد

نمایشنامه پرادون دو روز بعد  ;بر صحنه هتل دو بورگونی اجرا شد 1677این نسخه بود که در تاریخ اول ژانویه سال 

تا مدتی هر دو به یک اندازه طرف توجه عموم قرار گرفتند، اما اکنون اثر . تئاتر گنگو به معرض نمایش درآمد در

و ایفاي نقش فایدرا در  ;پرادون متروك مانده است و حال آنکه تراژدي راسین یکی از شاهکارهاي وي به شمار میآید

همچنانکه شخصیت هملت شکسپیر بازیگران بزرگ تئاتر  ;آن هدف آرمانی کلیه بازیگران زن در تئاتر فرانسه است

راسین، که مقتداي شعراي کالسیک فرانسه بود، در وصف هیجانات عشق لطیف  .میداردانگلستان را مجذوب خود 

شق سوزان هیپولوتوس نسبت به شاهزاده خانم آنجا که فایدرا بر ع. فایدرا بر شعراي رمانتیک نیز پیشی گرفت

پی میبرد، راسین با قلمی رقیق و حساس حالت زنی ) و این کامال برخالف افسانه کهن یونانی بوده است(اریشهاي 

هاي شاعرانه را با بیانی نیرومند و حماسی در شرح  سپس در مقام دیگر این جذبه. خفت کشیده را به وصف درمیآورد

  . دن هیپولوتوس در زیر دست و پاي اسبان هراس زده جبران میکندواقعه کشته ش

در دیباچه فدر شاخه زیتونی در مقام ) که اینک ایمان دینیش با فرونشستن اشتیاق جنسیش قوت گرفته بود(راسین 

  : تکریم تقدیم پور روایال میکند

قین دارم هیچ اثر دیگري ننوشتهام که در آن لیکن ی... بهترین تراژدي من است... جرئت ندارم به خود بگویم که این 

در این اثر کوچکترین لغزشی با شدت هر چه تمامتر به . پاکدامنی و پرهیزکاري را به وجه بهتري وصف کرده باشم

ضعفهاي عشق در اینجا به . کیفر خود میرسد و حتی فکر گناه با همان کراهت و انزجار تلقی میشود که خود گناه

شهوات سرکش از آن جهت به وصف درآمدهاند که همه آشفتگیهاي حاصل از . خالقی تعبیر شدهاندمنزله ضعفهاي ا

آن را عرضه دارند و فساد اخالقی در این صفحات به رنگهاي تند نقاشی شده است تا نگاه ما را بیشتر به سوي 

ت کند باید آن را هدف این کمال مطلوبی است که هر کس بخواهد در راه خیر عموم خدم. کراهت خود جلب کند

شاید این خود وسیلهاي باشد براي آشتی دادن نمایشنامه تراژدي با بسیاري از فتواهاي . ... آرمانی خود قرار دهد

پیشوایان روحانی که اخیرا بکرات آن را مطرود شمردهاند، و حال آنکه اگر نویسندگان و شاعران ضمن فراهم آوردن 
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موزش تعالیم اخالقی را نیز در نظر داشته باشند، یعنی از هدف واقعی تراژدي سرگرمی براي تماشاگران جنبه آ

  . پیروي کنند، یقین میرود که آن روحانیان نامور نیز با نگاه مساعدتري درباره عالم تئاتر داوري خواهند کرد

مقدم گفت و موافقت خود  آرنو، که به خاطر پارسایی و ارشادات دینی شهرت بسیار یافته بود، این تعبیر تازه را خیر

شاید در هنگام نگارش این دیباچه، راسین، که اکنون به سی و هشت سالگی رسیده . را با نمایش فدر اعالم داشت

با بیوهاي مالدار ازدواج  1677در اول ژوئن همان سال . بود، به این خیال افتاده بود که از کثرت به وحدت پناه برد

خانوادگی را چشید و از به دنیا آمدن نخستین فرزند خود بیش از بزرگترین کامیابیش  آنگاه مزه آسایش زندگی. کرد

. اکنون کینهتوزیها و دستهبندیهاي رقیبانش کام او را نسبت به تئاتر تلخ کرده بودند. در عالم نویسندگی لذت برد

به گوشهاي انداخت و مدت هاي بعدیش آماده ساخته بود  وي یادداشتها و داستانهایی را که براي نمایشنامه

دوازدهسال سرایندگی را به نوشتن پارهاي قطعات نظم و نثر بیشتر درباره تاریخچه پور روایال و توصیف پدرانه و 

. محترمانه آن محدود کرد

دادگاه خاصی که رسیدگی به اتهامات  1679در سال . در این زمان واقعه تلخی زندگی قرین آرامش او را برهم ریخت

کاترین مونووازن را به جرم مسموم کردن افرادي به دست گرفته بود، ضمن بازجویی از آن زن با این افترا روبرو  علیه

مونووازن جزئیات ماجرا را شرح داد، اما هیچ مدرك . شد که راسین معشوقه خود ترز دو پارك را مسموم کرده است

 ;ب مرگ میدانست از بستن اتهامی دروغین ابا نداشتشاید آن زن که گناه خویش را مستوج. مثبتی به دست نیامد

با گروه )) ماجراي فدر((و بعدا نیز معلوم شد که یکی از مشتریان و دوستان دایمیش، یعنی کنتس دو سواسون، در 

به آقاي بازن دو بزون رئیس دادگاه  1680با این حال، لوووا در اول ژانویه سال . مخالفان راسین همدست بوده است

به مجرد آنکه تقاضا کنید، دستخط شاهانه براي دستگیري آقاي راسین جهت شما ارسال : ((برده چنین نوشتنام

لیکن هنگامی که با ادامه بازجویی چیزي نماند که پاي مادام دومونتسپان نیز به میان کشیده شود، .)) خواهد شد

لویی همچنان . اقدامی علیه راسین به عمل نیامدپادشاه دستور داد آن پرونده را مسکوت گذارند، و از آن پس دیگر 

در  ;وظیفهاي در حق او مقرر کرد 1664در سال . نمایشنامه نویس بزرگ فرانسه را در پرتو عنایت خود نگاه داشت

راسین و بوالو را  1677در  ;لیور به او سپرد 2400یکی از موقوفات کلیسا را با عایدي ساالنهاي به مبلغ  1674سال 

راسین را در سلک ندیمان خاصه شاهی درآورد،  1690و در  ;نگاران دربارش به خدمت گماشت ت وقایعبه سم

راسین چنان پولدار شده بود که توانست  1696در . لیور در سال به عایدیش میافزود 2000عنوانی که در حدود 

  . شغل منشیگري خصوصی پادشاه را بخرد

راسین در التزام . موجب دیگري بود که او را از عالم تئاتر دور کرد)) شاهیوقایعنگار ((جدیت وي در انجام وظایف 

در غیر این صورت، عموما . رکاب پادشاه به لشکرکشیها و جنگها میرفت تا وقایع تاریخی را با دقت کامل ضبط کند

نجال و نافرمانی در خانه میماند و به پرورش دو پسر و پنج دختر خود میپرداخت، و نیز گاهی در میان جار و ج

اگر مادام دومنتنون از او درخواست نمیکرد نمایشنامهاي . ایشان به این خیال میافتاد که وارد سلک رهبانان شود

دینی و منزه از هرگونه عشق زمینی به نگارش درآورد تا بانوان جوانی که در آکادمی سن سیر به گرد وي جمع آمده 

البته قبال آندروماك در آن . رفت که راسین دیگر هرگز قلم خود را به کار نیندازدبودند آن را اجرا کنند، امکان آن می

مکان مقدس به معرض نمایش گذارده شده بود، ولی منتنون به فراست دریافته بود که دوشیزگان راه خدا از 

وت کرده باشد راسین براي آنکه ایشان را دوباره به سوي دین دع. هاي عشقی آن لذت شیطانی برده بودند صحنه

. استر را تصنیف کرد

پیش از آن هیچ گاه راسین موضوعهاي نمایشنامه خود را از کتاب مقدس اقتباس نکرده بود، لیکن آن کتاب دینی را 

  . مدت چهل سال مطالعه کرده بود و بر سراسر تاریخ پیچیدهاي که در عهد قدیم ضبط شده بود اطالع داشت
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هاي ایرانی آن  راي ایفاي نقشهایشان تمرین داد و پادشاه نیز براي تهیه جامهوي شخصا راهبگان سن سیر را ب

، لویی نیز در )1689ژانویه  25(هنگامی که آن اثر به روي صحنه آمد . فرانک هدیه کرد100000نمایشگاه مبلغ 

اریان خواستار آنگاه طبقه روحانیان و سپس درب. عداد چند تن مردانی قرار داشت که اجازه حضور یافته بودند

، یعنی شش 1721این نمایشنامه تا سال . تماشاي استر شدند و سن سیر دوازده بار دیگر آن را به مورد اجرا گذارد

که دین تکیهگاه حمایت (و در آن هنگام نیز  ;سال پس از مرگ پادشاه، در معرض تماشاي عمومی قرار نگرفت

  . روبرو نشد با موفقیت شایانی) پادشاهی را از دست داده بود

ملکه ستمکاري ) آتالی(عتلیا . سن سیر آخرین اثر راسین به نام آتالی را به روي صحنه آورد 1691در پنجم ژانویه 

کرد، تا سرانجام گروهی از روحانیان سر )) بعل((بود که مدت شش سال یهودیان بیشماري را جبرا وادار به پرستش 

راسین از این ماجرا نمایشنامهاي به وجود آورده است . روایی به زیر کشیدندبه طغیان گذاشتند و او را از تخت فرمان

که فقط کسانی که ایمان به دین رسمی یهود و مسیحی دارند و با روایت آن در کتاب مقدس آشنا هستند گیرایی و 

. ل آور مییابنددیگران سخن سراییهاي طوالنی و حالت روحی تلخ و تیره آن را مال ;قدرت آن اثر را درك میکنند

ضمنا از  ;چنین مینمود که نمایشنامه آتالی اخراج هوگنوها را خواستار بود و نفوذ مقامات کاتولیکی را تایید میکرد

زبان کاهن بزرگ، هنگامی که یوآب پادشاه جوان را مخاطب قرار داده است، اعتراض شدید خود را نسبت به اصول 

  : حکومت مطلق ابراز میدارد

ز تخت پادشاهی پرورش یافتهاید، با افسون زهرآلود آن آشنایی ندارید و هنوز نشئه حاصل از قدرت مطلق شما دور ا

... بزودي ایشان به گوش شما خواهند خواند که آسمانیترین قوانین . و مزه تملق گوییهاي فرومایگان را نچشیدهاید

که حق دارد همه  ;جز تبعیت از اراده شخصی نداردکه پادشاه هیچ گونه الزامی  ;باید سر به فرمان پادشاه گذارند

  . این فرومایگان خردمندترین پادشاهان را اغوا کردهاند! افسوس... چیز را فداي سروري و برتري خویش کند

سطور فوق در قرن هجدهم مورد تمجید فراوان قرار گرفتند و نیز شاید موجب شدند که ولتر و بزرگانی دیگر آتالی را 

ضمنا این نکته هم از نظر دور نماند که در دنباله همان خطابه . هاي فرانسه نام برند رگترین نمایشنامهدر شما بز

اندرزآمیز آشکار میشود که منظور کاهن بزرگ صرفا این بوده است که پادشاهان را به تمکین در برابر کاهنان وادار 

. کند

ایش آن اثر را برخالف مصالح مسیحیت نیافت و با وجود آنکه لویی، که اینک بیش از راسین در بند دینداري بود، نم

عنایت شاهانه رو  1698اما در سال . بر تمایل شاعر به اصول عقاید پور روایال واقف بود، باز او را به نزد خود بار میداد

خري آن دوران راسین، بنابه درخواست مادام دو منتنون، گزارشی از ستمگریهایی که در سالهاي آ. به زوال گذارد

هنگامی که مادام دو منتنون مشغول خواندن آن سند بود، پادشاه او . پادشاهی بر مردم فرانسه وارد میآمد تهیه کرد

را غافلگیر کرد، نوشته را از دستش ربود، او را مجبور ساخت که نام نگارندهاش را فاش کند، و از شنیدن نام راسین 

برد که چون استاد مسلم شعر است، همه چیز را میفهمد یا اینکه چون تراژدي آیا گمان می: ((فریاد خشم بر کشید

منتنون با کمال شرمندگی در برابر راسین حاضر شد و او را )) نویس بزرگی است، میخواهد وزیر با تدبیري هم بشود

  . اطمینان داد که توفان خشم شاهی بزودي برطرف خواهد شد

به دربار راه یافت و با عنایات شاهانه روبرو شد، گرچه، به گفته خودش، نه با  همین طور هم شد و راسین بار دیگر

. آنچه موجب مرگ شاعر شد نگاه سرد پادشاه نبود، بلکه فساد دملی بود که در کبدش ظاهر شد .سابقهمان گرمی 

: هبود یافت، لیکن فریب آن بهبودي را نخورد، زیرا همان هنگام گفته بودوي پس از یک عمل جراحی اندکی ب

بوالو، که خود در بیماري و درد به سر میبرد، نزدش آمد تا بر بالین .)) مرگ صورت حسابش را برایم فرستاده است((

پیش از مرگ، ) .)خوشحالی بزرگم این است که اجازه دارم در حضور شما بمیرم: ((راسین به وي گفت. او بماند
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راسین وصیتنامه سادهاي تنظیم کرد که تایید و اصرار در حفظ حیثیت پور روایال موضوع اصلی آن را تشکیل 

  : میداد

من با کمال . ... آرزوي من این است که جسد مرا به پور روایال د شان ببرند و در گورستان آن به خاك سپارند

واست میکنم که این افتخار را بر من ارزانی دارند، گرچه خود میدانم که خضوع از رئیسه صومعه و دیگر راهبگان درخ

شایسته آن اکرام نیستم، زیرا از جانبی زندگی جوانیم آلوده به بدنامیها بوده است، و از جانب دیگر در این مدت دراز 

رگی که از زهد و پرهیزگاري نتوانستهام از تربیت بلند مرتبتی که قبال در آن جایگاه به من داده شد و سرمشقهاي بز

لیکن هر چه بیشتر نسبت به خداي خود گناه کرده باشم، . ... در آن خانه دینی دیدم طرفی ببندم و بهرهاي برگیرم

.بیشتر نیازمند دعاي خیر چنان جامعه مقدسی هستم

ري ساالنهاي براي بیوه پادشاه مقر. در پنجاه و نه سالگی جهان را بدرود گفت 1699وي در بیست و یکم آوریل سال 

کشور فرانسه راسین را در مقام بزرگترین . و فرزندان وي تعیین کرد که تا پایان عمر به ایشان پرداخت شد

. سرایندگان خود قرار میدهد و آثار او و کورنی را عالیترین نمونه تکامل نمایشنامه کالسیک در عصر جدید میشمارد

حدتهاي سه گانه را با کمال مراقبت هدف نمایشنامه نویسی خود قرار داد و راسین به اصرار بوالو اجراي اصل و

براساس آن توانست، با استفاده از سرگذشتی واحد، که در یک محل به وقوع پیوندد، و در گردش یک شب و روز به 

آمیختن  وي از. اي بیمانند به وصف درآورد پایان رسد، عمق احساسات و کمال قدرت روحی آدمی را در خالصه

ماجراهاي فرعی و امتزاج تراژدي با کمدي اجتناب ورزید، عوامالناس را بکلی از تراژدیهاي خود بیرون راند، و عموما 

مجموعه کلمات مورد . هاي خود قرار داد ها را قهرمانان نمایشنامه شاهزادگان و شاهزاده خانمها و پادشاهان و ملکه

انجمنهاي ادبی و زبان درباري بود، یا احتماال ایراد و اعتراض آکادمی فرانسه  استعمالش از هر گونه کلماتی که مطرود

  . انگیخت، پاك و منقح بود را برمی

شکایت راسین یکی این بود که وي جرئت نمیکرد در آثار خود ذکري از عمل سخیف خوردن به میان آورد، و حال 

در آن زمان تکوین شیوهاي بود که بتواند طرز سخنگویی هدف اصلی نویسندگی . آنکه نمایشنامه هومر پر از آن بود

این موازین و مقررات دامنه بیان راسین را محدود میکردند، به . و آداب اشرافیت فرانسه را در ادبیات منعکس سازد

هایش به اثر قبلی شباهت داشت و در عموم آنها  طوري که پیش از استر، شیوه نویسندگی هر یک از نمایشنامه

  . ف قهرمانان داستانها از یک نوع بودندعواط

به رغم این طرز فکر که در شیوه کالسیک میبایست عقل بر کلیه شئون زندگی حکمفرمایی کند و فعالیت عاطفی و 

قدرت سخنگویی آدمی را در زیر نظارت خود گیرد، راسین در توصیف خوي قهرمانان و بیان پرهیجان احساسات 

در حالی که کورنی احساسات را چون وسیلهاي براي تایید اصول وجدانی و . انتیسم گذاردایشان قدم به مرز شیوه رم

به  ;میهن پرستی و واالمنشی به کار میبرد، راسین احساسات را به دور عشق و شهوات میتنید تا بر شدت آنها بیفزاید

م دو ال فایت در آثار وي منعکس اورفه، مادام دو سکودري، و مادا/طوري که میتوان گفت نفوذ سرگذشتهاي عشقی د

راسین در میان نمایش نویسهاي عالیقدر سوفوکلس را بیش از همه میپسندید، لیکن اسلوب تراژدي پردازیش . است

خواننده را بیشتر به یاد ائوریپیدس میاندازد که در آثارش آن وقار و متانت بیان خاص سوفوکلس گهگاه جاي خود را 

به قیاس دیگر، متانت کالم در هملت یا مکبث شکسپیر بیشتر است تا در  ;میدهدبه شور و آشفتگی احساس 

این ((در نمایش نویسی )) نخستین اصل: ((راسین بصراحت عقیده خود را چنین ابراز میداشت. آندروماك یا فدر

 ;میان میکشید براي رسیدن به این هدف، وي در هر مورد پاي قلب را به.)) است که قلب را مسرور یا متاثر سازد

هایش را به  یعنی قهرمانان خویش را از میان افرادي و معموال زنانی پرشور و احساساتی انتخاب میکرد و نمایشنامه

. صورت تفسیر روانی عشق درمیآورد
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راسین این محدودیت یا ممانعت شیوه کالسیک را میپذیرفت که هیچگونه عمل شقاوتآمیز و کشتار بر روي صحنه به 

این . نپیوندد و از اینرو، خویشتن را مقید میساخت که در عوض هیجان عشق را با بیانی پرشور به وصف درآوردوقوع 

هایی رسمی  الزام بار سنگینی بر دوش شیوه سرایندگیش میگذاشت و گفتگوي قهرمانانش را به صورت توالی خطابه

هاي مداوم و یکنواختش اجباري  مقفا و ضربهدرمیآورد همچنانکه استعمال شعر دوازده هجایی را با دو مصراع 

یا شعر موزون و )) شعر سفید((در واقع آثار راسین و کورنی فاقد آن روانی و سادگی و گوناگونی بیحد . میساخت

پس متوجه میشویم که نبوغ آن دو نفر تا چه اندازه میبایست در فیضان . نامقفاي دوره الیزابت در انگلستان بودند

آثار راسین و کورنی ! انند به نیروي زیبایی بیان قالب محدود شعر را از یکنواختی مالل آور رهایی بخشندباشد تا بتو

  . را نباید خواند، بلکه باید شنید، آن هم به هنگام شب و در صحنه با شکوه بناهاي انوالید و لوور

مادام دو سوینیه پس از تماشاي . ده استمقایسه راسین و کورنی از دیر زمان براي اهل ذوق فرانسه تفنن مطبوعی بو

. بایزید، و پیش از آنکه ایفیژنی و فدر بر صحنه آید، با همان حدت ذوق عادیش به هواخواهی کورنی راي صادر کرد

  :وي با صراحتی شتابزده، لیکن شاید مقرون به حقیقت، چنین پیشبینی میکرد

هاي وي براي مادموازل شانمله  نمایشنامه. قدمی فراتر نهد.. )) .آندروماك... ((راسین هرگز نخواهد توانست از حد

زمانی که راسین به آستانه پیري قدم گذارد و هیجانات عاشقانه خود را از دست بدهد، آنگاه معلوم . نوشته شدهاند

در گوشه پس دعا کنیم که رفیقمان کورنی زنده بماند و نیز ابیات سستی را که . خواهد شد که حق با من است یا نه

و کنار آثارش مییابیم به شکرانه آن قسمتهایی از اشعار آسمانی و شیوایش که ما را از خود بیخود میسازند، معذور 

  . ... بداریم

اما وقتی که ولتر کار تصحیح و تجدید چاپ آثار . آنچه گذشت به طور خالصه عقیده همه صاحبان ذوق سلیم است

نها اشتباه لفظی، خامفکري و نقص معانی بیان جست و یادداشت کرد که کورنی را به دست گرفت، چندان در آ

اعتراف میکنم که با تجدیدنظر در آثار کورنی : ((ولتر در این باره چنین نوشته است. آکادمی فرانسه را به لرزه انداخت

، لیکن همه آنها را گذشت زمان به وجود آن معایب و اشتباهات پی برده است.)) به حلقه پرستندگان راسین درآمدم

در آثار نابغهاي که خود بنیانگذار تراژدي در فرانسه بود و چون راسین این امتیاز را نداشت که پس از پیشقدم بزرگی 

برافراشتن تراژدي نویسی از مرحله نازل پیشین به مقام شامخ سید و . قدم به عرصه ادب گذاشته باشد بخشوده است

هاي عاشقانه و به وجود آوردن زیباییهاي خوشاهنگ  تا توفیق یافتن در وصف جذبهپولیوکت کاري بس خطیرتر بود 

در واقع کورنی و راسین به ترتیب مظهر یا معرف دو جنبه مردي وزنی در عالم شعر آن قرن . کالم آندروماك و فدر

براي پیبردن به . جلیل میکنندبزرگ بهشمار میآیند اولی شرف مردانه را و دومی شور دلدادگی زنانه را با بیانی موثر ت

همچنانکه براي داوري درباره  ;وسعت و اهمیت تراژدي کالسیک در فرانسه باید کورنی و راسین را باهم در نظر آورد

نهضت رنسانس ایتالیا در زمینه هنر باید میکالنژ و رافائل را در کنار هم قرارداد، یا براي دریافتن بلندي مقام 

. هاي هر دو نابغه زمان یعنی موتسارت و بتهوون آشنایی یافت ان قرن هجدهم باید به ساختهموسیقی آلمان در پای

در هنر تئاتر، ((دیوید هیوم، اسکاتلندي محتاطی که به زبان و ادبیات فرانسه تسلط کامل داشت، معتقد بود که 

این داوري یقینا .)) ها مزیت داشتند لیسیفرانسویان حتی بر یونانیان پیشی گرفته بودند یونانیانی که به مراتب بر انگ

موجب شگفتی راسین میشده است که خود سوفوکلس را در مقام کمال آرمانیش میپرستید، گرچه دل به دریا زد و 

اما باید گفت که راسین در این مهم کامیاب شد، و همین کامیابی است که او را . به رقابت ائوریپیدس برخاست

وي نمایشنامه نویسی عصر متاخر را بر پایهاي استوار داشت که تنها نوابغی . کرده است شایسته هر گونه ستایشی

  . و بعد از آنان نیز کسی جز گوته نتوانست بر آن دست بساید ;چون شکسپیر و کورنی بر آن پاي گذارده بودند
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IV - 1695-1621: الفونتن  

یکدیگر در پیکار بودند، به میان آوردن ذکري از دوستی  در آن دوران که بازار دشمنیهاي ادبی گرم بود و سبکها با

معروف و نیمه افسانهاي میان بوالو، مولیر، راسین و ال فونتن یا انجمن دوستان چهارگانه مایه خشنودي خاطر 

  . میشود

در  ;بوداو نیز چون دیگر دوستانش در خانوادهاي از طبقه متوسط به دنیا آمده . ژان دو الفونتن بزرگ آن جمع بود

الفونتن که . واقع اشرافیان معموال بیش از آن دلبسته هنر زندگی بودند که بخواهند زندگی خود را وقف هنر کنند

پسر رئیس بخش جنگلبانی و آبیاري ناحیه شاتو تیري واقع در ایالت شامپانی بود، دوران کودکی خود را در همان 

ما یافت و سخت دلبسته مزارع، جنگلها، درختان، جویبارها و محل گذراند و چون جزئی از طبیعت مجاور نشو و ن

وي بر اثر ممارست طوالنی به عادات جانوران مختلف آشنایی یافت، به طوري که . همه موجودات زنده آن نواحی شد

ه به و هنگامی ک ;میتوانست با نوعی همدلی طبیعی انواع نیتها و نیازمندیها و نگرانیهاي جانوران را پیشگویی کند

نویسندگی پرداخت، همین قدر برایش کافی بود که این فیلسوفان چند پا را به سخنگویی وادارد تا به مقام 

. قصهسراي بزرگی چون ازوپ ارتقا یابد و نام خویش را در خاطر میلیونها نفر مردم جایگزین سازد

. ایلی به سیر در عالم ملکوت نداشتوالدینش میخواستند وي را به خدمت کلیسا بگمارند، لیکن او هیچ گونه تم

  . چندي به تحصیل علم حقوق پرداخت، اما شعر را به مراتب براي استعداد فکري خود مناسبتر یافت

، به پاریس رفت، )1658(، صاحب پسري شد، همسرش را طالق داد )1647(الفونتن با دختر دولتمندي ازدواج کرد 

لیور دریافت داشت، به شرط  1000س مشفق مقرري سالیانهاي به مبلغ مورد لطف فوکه قرار گرفت، و از آن مختل

وقتی فوکه سقوط کرد، الفونتن با قلمی پر شهامت عریضهاي در شفاعت . آنکه در هر سه ماه اشعاري برایش بسراید

شاهی اندکی از وزیر دارایی به پیشگاه پادشاه تقدیم داشت و در نتیجه هرگز فرصت آن را نیافت که در پرتو خورشید 

با قطع شدن مقرري فوکه، الفونتن که وسیله امرار معاشی نداشت دعوت دوستش دوبویون را، که . خود را گرم کند

  . قبال در ماجراي فروند نامش به میان آمده بود، پذیرفت و مهمان دایمیش شد

و این ). 1664(به چاپ رساند هاي منظوم را  در سایه حمایت و میزبانی دوستش بود که الفونتن نخستین مجلد قصه

مجموعهاي بود از حکایتهاي کوچک به نظم که چون اشعار بوکاتچو آمیخته به هزل و هرزگی فراوان بودند، لیکن با 

چنان سادگی مجذوب کنندهاي به بیان آمده بودند که در اندك زمانی نیمی از مردم فرانسه، حتی دوشیزگان با 

   .شدندآزرم، سرگرم خواندن آنها 

اورلئان، ال فونتن را در کاخ لوکزامبورگ به سمت آجودان خصوصی /چندي بعد، مارگریت دولورن، بیوه دوك د

هاي منظوم ادامه داد و پس از مدت زمانی شش مجلد نخست  در آنجا وي به نگارش قصه. خویش به خدمت گماشت

ها  الفونتن ادعا میکرد که همه آن قصه). 1668(ي منتخب منظوم سحرانگیز خود را براي ناشرش فرستاد از فابلها

لیکن در حقیقت تعدادي از آنها به اقتباس از حکایتهاي تمثیلی بیدپاي،  ;برگردانی از آثار ازوپ و فایدروس بودند

البته رویهمرفته بیشتر آنها در چشمه . اندشخصیت افسانهاي هند، و برخی دیگر از فابلهاي فرانسه گرفته شده

نخستین فابل الفونتن بهطور ندانسته خالصهاي است از . جوشان ذهن و جویبار روان شعر الفونتن باز آفریده شدهاند

جیرجیرك، که سراسر تابستان را به نغمه سرایی : زندگی شخصیش که در غفلت کاري و غزلسرایی صرف میشد

. خود را سخت بیبرگ و نوا یافتگذرانده بود، ناگهان 

جیرجیرك  ;اکنون با فرارسیدن فصل یخبندان، حتی خرده خورشی هم از کالبد مگسی یا کرمکی بهدست نمیآمد

ناله و فریاد گرسنگی سرداد و خود را به در خانه همسایهاش مورچه رساند و از او خواهش کرد براي قوت زمستانی 
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، و در برابر به وي قول جانورانه داد که با آمدن فصل نو، حتی قبل از ماه اوت، دانه و حبهاي چند به وي وام دهد

  . اصل و فرع وام را به او بازگرداند

مگر : ((پس از بانوي وامخواه پرسید ;و این شیوه او هم که عیب بزرگی نیست ;اما مورچه که اهل وام دادن نیست

! آواز میخواندي!)) ((امیدوارم بدت نیاید. ه کس آواز میخواندمشب و روز براي هم)) ((هنگام هوا خوشی چه میکردي

الفونتن از دکارت که عموم جانوران را خود کارهاي .)) بسیار خوب پس حاال هم برقص. از این که خیلی خوشم میآید

د و در شاعر ما برعکس آنها را از جان و مال دوست میداشت، به منطقشان پیمیبر. بیمغزي میدانست خردمندتر بود

فرانسه از اینکه توانست داروي خرد را با چنان مقادیر قابل . زندگیشان کلیه درسهاي فلسفی زندگی را باز میشناخت

  . هضمی مصرف کند بسیار شادمان شد

براي نخستین بار منتقدان داوري عامه مردم را تایید کردند و . افسانهسرا بزودي پرخوانندهترین نویسنده کشور شد

و تمجید الفونتن با آنان هماوا گشتند، زیرا با وجود آنکه بیپروایی روح سرایندگی الفونتن بود، وي زبان  در تحسین

فرانسه را با رنگهاي روستایی و مزه خاکیش میشناخت و به هر بیت از شعر خود چنان شیوایی پرمالحت، تعابیر 

در فرانسه وقتی دانستند دامها و )) رژواي نجیبزادهبو((دالنگیز، و توصیفهاي زندهاي میبخشید که کلیه افراد طبقه 

: الفونتن این جمله را از خود به یادگار گذاشت. حتی حشراتشان همه وقت به نظم سخن میگفتهاند، بر خود بالیدند

مارگریت دو لورن درگذشت، و شاعر ولخرج، که  1673در سال .)) از جانوران استفاده میکنم تا به آدمیان بیاموزم((

اما بخت وي . افل از مآل اندیشی ایام را به نغمه سرایی گذرانده بود، خویشتن را از جهت بدهکاري بسیار غنی یافتغ

از بخت جیرجیرکش بلندتر بود، زیرا مادام دوالسابلیر، که بانویی مهربان و دانشپرور بود، در خانه خود واقع در 

با ) 1693(درانه ارزانی داشت و الفونتن تا هنگام مرگ آن بانو خیابان سنت اونوره به وي مسکن و غذا و پرستاري ما

یکی براي : دو قسمت میکرد) چنانکه خود گفته است(وي اوقاتش را . رضایت و آرامش خاطر در همانجا باقی ماند

با  البرویر او را شخصی معرفی کرده است که میتوانست جانوران و درختان و سنگها را. خواب و دیگري براي تنبلی

گرچه گزارشهاي  ;مینمود)) مالل آور و خشک و ابله((بیانی شیوا به سخن درآورد، اما خودش در هنگام محاوره 

درباره . دیگري هم حاکی از آنند که الفونتن گاهی در جرگه دوستان یکرنگ حرافی زنده دل و پرشور میشد

یک بار که دیر به ضیافت . تگی مینمایندپریشانحواسی وي صد حکایت شوخیآمیز نقل شدهاند که بیشترشان ساخ

اول همراه . من االن از تشییع جنازه مورچهاي برمیگردم: ((شامی رسیده بود، عذر تاخیر خود را چنین خواسته بود

لویی چهاردهم با انتخاب .)) دسته مشایعت کنندگان تا گورستان رفتم، و بعد خویشان مرحوم را به منزلشان رساندم

هاي منظوم شاعر در نوع خود نمونه  ویت آکادمی فرانسه مخالفت کرد، به این بهانه که زندگی و قصهالفونتن به عض

، با ذکر این دلیل که الفونتن به وي )1684(اما سرانجام دست از مخالفت خود برداشت  ;قابل سرمشقی نبودهاند

یان تقوا و گناه تمیزي قایل نمیشد، بلکه اما شاعر سالخورده هنوز م. وعده داده است رفتار شایستهاي در پیش گیرد

وي نیز . زیرا تعلیمات اخالقی خود را در جنگل آموخته بود ;گویی فقط امور طبیعی را از غیرطبیعی تشخیص میداد

: نیز میگفت ;میخواند)) مشاجره گران ماهر((مانند مولیر نسبت به پور روایال عالقهاي نشان نداد، بلکه رهبران آن را 

پیوست، لیکن روزي که )) تامپل((چندي به گروه آزاداندیشان مرکز .)) ایشان براي من قصه مالل آوري استدرس ((

نزدیک بود بر اثر یک حمله قلبی در خیابان از پا درآید، موقع را مناسب یافت که با کلیسا آشتی کند، گرچه هنوز در 

به سن هفتاد و چهار  1695الفونتن در سال )) قل داشتآیا قدیس آوگوستینوس به اندازه را بله ع((این شک بود که 

او چنان آدم : ((پرستاري که بر بالینش بود به رستگاري جاودانی وي یقین داشت، زیرا میگفت. سالگی وفات یافت

  .)) سادهاي است که خدا دلش نمیآید او را در آتش جهنم بسوزاند
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V - 1711 -1636: بوالو   

تشکیل میشد، معموال نیکوال بوالو بود که رشته )) ویو کولومبیه((هارگانه، که در کوي در مجالس مالقات دوستان چ

، واقع در محله ))سر ترك((سخن را به دست میگرفت و، با تسلط و ایقانی نظیر آنچه دکتر جانسن در میخانه 

الو نیز مانند جانسن در بو. کار میبرد، اصول و مبانی ادبیات و اخالقیات را وضع میکرد در لندن، به)) سوهو((

سخنگویی مقام برتر و شهرت بیشتري یافت تا در نویسندگی و در واقع بهترین آثار وي قدمی از مرز شعر متوسط 

لیکن فرمانهایی که صادر کرد در عالم ادب اثري پایدارتر از منشورهاي لویی چهاردهم در عالم  ؛نهد فراتر نمی

آمیز او بود که به مولیر و راسین امکان آن را داد که از آسیب  هاي تقریظ شتهحمایت وي و نو. سیاست باقی گذاردند

. نیکوال بوالو چهاردهمین فرزند یکی از منشیان پارلمان پاریس بود. هاي دشمنانشان جان به در برند چینی توطئه

ما بعدا از دستور ا. چون خدمت روحانی برایش در نظر گرفته شده بود، در سوربون به تحصیل االهیات پرداخت

هنگامی که میخواست شروع به شغل وکالت کند، پدرش مرد . سرپیچی کرد و رشته حقوق را در پیش گرفت

بوالو مدت ده سال را . و ارثیهاي براي او باقی گذارد که براي حفظ بقاي وي در سرزمین شعر کفایت میکرد) 1657(

، داوریهاي خویش را درباره ابناي )به بعد 1666از سال (زده هجاها به آماده کردن خود گذراند، و آنگاه، با نگارش دوا

و ایشان را چون  ;به ستوه آمده بود)) زده آن جماعت نفرتانگیز قافیه پردازان قحطی((وي از . شهر اظهار داشت

دشمن  به ردیف قوافی براي خود ;بار دیگر افراد را به باد دشنام گرفت ;دستهاي ملخ آفتزا زیانبخش میدانست

و براي آنکه زنان را نیز بر سر خویش بشوراند داستانهاي عشقی مادام دو سکوردي و مادام دو الفایت را به  ;میتراشید

بوالو . زیر تازیانه طنز میگرفت، بدین اتهام که از دست آن کاري جز تلف کردن وقت و کاغذ کشور فرانسه ساخته نبود

به : ((وي میگفت. یان معاصران از مالرب، راکان، مولیر و راسین تمجید میکرداستادان عهد باستان را میستود، و در م

گمانم حق داریم بدون آنکه موجب رنجش خاطر دولت یا وجدان عمومی شده باشیم، شعر بد را بد بخوانیم یا از 

آور شدهاند، زیرا مراد  اکنون هجاهاي بوالو نیز به نوبه خود براي خواننده مالل.)) مطالعه یک اثر ابلهانه ملول شویم

شاعرانی که مورد انتقاد وي قرار گرفته بودند پیش از : ها در همان زمان برآورده شد و دورانشان به سررسید آن نوشته

به عالوه، در میان این خوانندگان کسانی که . آنکه در قلب و ذهن خواننده امروزي جایی یافته باشند، از میان رفتهاند

بخصوص آنها که صاحبقلمند، منتقدانی را ترجیح میدهند که ذهن ایشان را به سوي زیباییهاي  قلبی حساس دارند،

بوالو، که در هجاها لحنی به تندي آثار یوونالیس اختیار کرده . آثار گذشتگان رهبري کند نه به سوي زشتیهایشان

امش جوي هوراس واداشت و اثري قلم تواناي خود را به پیروي از روح آر) 16691695(ها  بود، در نگارش رقعه

هاي شاعرانه بودند که موجب شدند لویی چهاردهم او را به دربار خویش  این نامه. مالیمتر و لطیفتر به یادگار گذاشت

بوالو، که در پی فرصت مناسب بود، هیچ . پادشاه از او پرسید که کدام شعر خود را از همه بهتر میداند. دعوت کند

بود، ابیاتی چاپ نشده را )) کمتر معیوب((ر یافته خود را انتخاب نکرد، بلکه، به عنوان شعري که یک از اشعار انتشا

و . لیور در سال برایش تعیین کرد 2000لویی وظیفهاي به مبلغ . سروده بود برخواند)) سلطان عالیقدر((که در مدح 

دوست دارم، زیرا در موقع لزوم میتوانم او را چون من بوالو را : ((لویی میگفت. او را یکی از مقربان خاص دربار ساخت

لویی همانطور که در برابر حمالت خشکه مقدسان از .)) بالي آسمانی به جان نویسندگان درجه دوم بیقریحه بیندازم

مولیر پشتیبانی میکرد، هنگامی که بوالوهم حماسه تمسخرآمیز خود به نام لوترن را در طعنهزنی به روحانیان خواب 

هجانویس معروف به سمت وقایعنگار  1677در سال . ، ایرادي بر او نگرفت)1674(ود و شکمپرست منتشر کرد آل

سرانجام به دستور صریح پادشاه و به رغم اعتراضهاي  1684رسمی پادشاه با راسین به همکاري پرداخت و در سال 

. صوب شدکسانی که تلخی طنز او را چشیده بودند، به عضویت آکادمی فرانسه من
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که در طول ) 1674(منظومه بزرگی که شهرت او را از دستبردهاي زمان رهایی بخشیده اثري است به نام فن شعر 

بوالو در . زمان از جهت وسعت دامنه نفوذ با پیشقدم و سرمشق خود، یعنی کتاب فن شعر هوراس، برابري کرده است

جایگاه بلند موز شعر برحذر میدارد و به ایشان خاطرنشان  آغاز سخن خود سرایندگان جوان را از دشواري صعود به

ابتدا یقین پیدا کنند که چیزي قابل بیان در چنته  پارناسوس،میکند که پیش از اقدام به باال رفتن از کوه مقدس 

بوالو شاعران )). ذوق و فهم آدمی را بپروراند((اصطالح فرانسه دارند چیزي که مایه قوت و قوت حقیقت شود و به 

جوان را اندرز میدهد که نحوه بیان خود را متنوع سازند، زیرا به عقیده وي شیوه گفتاري که بیش از اندازه متعادل و 

شاعري است که  نیکبخت آن: ((و چنین میافزاید ;خواننده را به خواب میبرد) مانند شیوه خود بوالو(یک شکل باشد 

.)) با قلمی چابک از کالم متین به بیانی شیرین میجهد و در لحظهاي کوتاه شوخی و جدي را به هم درمیآمیزد

گوش خود را در گرفتن وزن کلمات به هوش : اندرزهاي دیگرش به سرایندگان جوان بهطور خالصه از این قرار است

هاي معاصران، آثار متقدمان  به جاي نوشته ;سرایندگی بهکار بندید قوانین مالرب را در استعمال زبان و شیوه ;دارید

تئوکرتیوس، در شعر حماسی هومر و  اکلوگدر کمدي نویسی ترنتیوس، در هجاگویی هوراس، در : را مطالعه کنید

. با درنگ شتاب کنید، بی آنکه دلسرد شوید. ((خود قرار دهیدویرژیل، و در تراژدي نویسی سوفوکلس را سرمشق 

کسانی را که از شما .)) ((بیست بار کار خود را روي سندان بگذارید، گاهی چیزي بیفزایید و بیشتر اوقات حذف کنید

کارتان را  عیبجویی میکنند دوست داشته باشید و با فرود آوردن سر تمکین در برابر دلیل عقل، بیهیچ شکوه و ماللی،

اگر .)) براي سربلندي بیافرینید و هرگز اجازه ندهید که سودجویی پلید هدف تالشتان قرار گیرد.)) ((اصالح کنید

که تنها یک واقعه در یک مکان و یک روز سراسر : نمایشنامه مینویسید، اصول وحدتهاي سه گانه را مرعی دارید

  . نمایشنامه را از وجود خود پر سازد

زیرا آن هر دو منبعی پر از  ;که بر چگونگی دربار آشنایی مییابید، خویشتن را با زندگی شهري دمخور داریدضمن آن((

بوالو به مولیر .)) هاي آدمیانند، و شاید از این راه بود که مولیر در فن خود گوي سبقت از دیگران ربود احوال و نمونه

رد و نداي خود را بلند کرد تا غزلسرایی در بیان عشقی را به مضحکه گی)) زنان متصنع((دست همکاري داد تا 

در میان پرستش عمق احساسات، بوالو از . سطحی و ساختگی را، که مایه سستی شعر فرانسه شده بود، مطرود شمارد

جانبی هم ستایش عقل را به شیوه فلسفی دکارت تبلیغ میکرد و در کار سرایندگی تسلط بر هیجانات و امساك در 

:وي اصول شیوه کالسیک را ضابطه بندي کرد و خالصه آن را در دو مصراع چنین سرود. ا ضروري میدانستکالم ر

  . هایتان هم تابناکی و هم ارزندگی خود را تنها از آن منبع کسب کنند پس عقل را بستایید، و چنان کنید که نوشته

در ادبیات نیز، . انگیز را باید کنار گذارد ابهامرقت احساسات، آشفته حالی، تعقید کالم، فضل فروشی، تصنع و غلو 

  . است)) اجتناب از هر گونه زیادهروي((مانند زندگی، کمال مطلوب در تسلط یافتن بر نفس به شیوه صبورانه و 

وي دلبسته راسین . بوالو مولیر را دوست میداشت، لیکن از آلوده شدن او به نگارش کمدیها و فارسها تاسف میخورد

ما ظاهرا مبالغه او را در بیان احساسات شدید و طبیعت پرشور و هیجانزده زنان تراژدیهایش هرمیونه، برنیس، بود، ا

بوالو جنگجویی بود بیش از آن نیرومند و . هر جنگجویی باید در شرح دالوریهاي خود غلو کند. فایدرا نمیپسندید

ه مغز از درك آنها عاجز است پیببرد، یا بپذیرد که دلزنده که به حقیقت جمله معروف پاسکال قلب دالیلی دارد ک

ادبیات بدون جنبه احساساتیش گرچه میتواند چون مرمر پاك و صیقل خورده باشد، اما به همان اندازه هم سرد و 

اگر میخواهی مرا به گریه : ((هوراس بیان احساس را شالوده سرایندگی خود قرار داده بود و میگفت. مرده خواهد بود

. یا آن را خودت درست حس کرده باشی)) باید نخست خودت بگریی((وري یعنی آنچه میگویی درست حس کنم درآ

  . در نتیجه، مجموعه زیبایی ادب و هنر قرون وسطی بر بوالو مکتوم ماند
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باقی  طی سه نسل بعدي، نظم و نثر فرانسه پایبند و پیرو قوانین کالسیک بوالو. دایره نفوذ تعالیم وي بیکران بود

این قوانین در تکوین شیوه ادبی انگلستان در دوره طالیی نیز تاثیر بسزا یافتند، تا جایی که الگزاندر پوپ، . ماندند

مقدم شاعران آن زمان، اثر معروف خود به عنوان مقالهاي در نقد ادبی را صریح و صادقانه به تقلید از فن شعر بوالو 

به این معنی که، بر اثر ضعف تخیل و احساس، شور و لطف شعر  ;و هم سودبخشنفوذ بوالو هم زیان آور بود . نگاشت

فرانسه پس از راسین، و نیز شعر انگلیسی پس از درایدن، فروکشید، به نحوي که شعر آن دو کشور در نوع کامل خود 

و اما از . ز دست دادقالب تراشخورده پیکرهاي موزون و متناسب را به خود گرفت، لیکن گرمی و رنگ پرده نقاشی را ا

در . آن جهت تاثیر سود بخش داشت که عقل را در مقامی آرمانی یا چون هدفی اصیل در عالم ادبیات تثبیت کرد

واقع پیش از او بیش از اندازه درباره عشق و زندگی چوپانی مهملبافی شده بود، و اینک اروپا نیازمند آن بود که خشم 

شاید تا . اي ادبی را از بیهوده سرایی، تصنع سطحی، و احساسات غلیانزده پاك کندتحقیرآمیز بوالو زبانه کشد و فض

حدي به یمن وجود بوالو بود که مولیر توانست از فارس به سوي فلسفه گراید و راسین موفق شد هنر خود را به حد 

. کمال رساند

وي خرید، لیکن از وصف طبیعت مجاورش خانه و باغی در اوت) 1687(بوالو با هدیهاي که از پادشاه دریافت داشت 

در آنجا بوالو باقی عمر . به وي رسید)) دپرئو((هایش نیاورد، جز ذکر اینکه از آن مزارع و دشتها لقب  چیزي در نوشته

را در آسایش و سادگی به سر برد بی آنکه هرگز به زیارت دربار شتابد، لیکن همواره دوستان خود را با آغوش گرم 

وي چندان .)) دوستان زیادي دارد، گرچه از همه کس بدگویی میکند: ((مردم دربارهاش میگفتند. میپذیرفت

نیز روزي به یکی از کشیشان  ;صراحت بیان داشت که همدردي خود را نسبت به مرکز پور روایال علنی میساخت

والو از همه پیروان مکتبی که بر ب. هاي والیتی پاسکال را یکی از شاهکارهاي نثر فرانسه میداند یسوعی گفت که نامه

 1665مولیر مدتها پیش در گذشته بود، الفونتن در سال : هاي وي تکوین یافته بود بیشتر زندگی کرد پایه نظریه

دوستان عزیزي که از دست ((هجانویس پیر و دردمند، با رقت احساس، از . درگذشت 1699وفات یافت و راسین در 

بوالو با نزدیک شدن مرگ، . یاد میکرد)) آدمی پس از بیدار شدن از نظر محو شدهاند دادهایم، آنها که چون رویاي

امیدش . اوتوي را ترك کرد و به صومعه نوتردام رفت تا در منزلگاه کشیش اقرارنیوش جان به جان آفرین تسلیم کند

  . بر این بود که در آن جایگاه شیطان جرئت دست زدن به او را نخواهد داشت

VI -اض هواخواهان رمانتیسماعتر  

دنیاي . بانوان مقیاسهاي کالسیک خرد، اعتدال و امساك را مانند کورنی پیر و راسین جوان با خوشرویی نپذیرفتند

بیشتر موجب تحریک )) ازدواجی قراردادي((ایشان میدان عشق و احساس بود، به طوري که گردن نهادن به 

به موازات نمایشنامه کالسیک، رمان رمانتیک نیز . مهار کردن آنها شان میشد تا وسیلهاي براي هوسهاي عاشقانه

بانوان . توسعه و رواج بسیار یافت، مورد توجه عموم واقع شد و دامنه نفوذش در سراسر اروپا گسترش پیدا کرد

نگامی که ه. فرانسوي هیچ وقت از خواندن آن گونه رمانها سیراب نشدند و هرگز از طوالنی بودن آنها شکوه نکردند

گوتیه دوال کالپرند رمان کلئوپاتر خود را پس از ده جلد قلمفرسایی متوقف کرد، نامزدش چنان رنجیده خاطر شد که 

. از قبول ازدواج با وي امتناع ورزید، تا آنکه گوتیه ناگزیر پایان داستانش را در دو جلد دیگر به تعویق انداخت

و کللی ) 1653- 1649(یا کوروش کبیر  ;اي ده جلدیش به نام آرتامنمادموازل مادلن دوسکودري با نگارش رمانه

جامعه برگزیده کشور از آن به خود میبالید که بتواند . ، نیمی از مردم فرانسه را اسیر قلم خود ساخت)1654-1660(

ان را از روي قراین در پس نام جعلی قهرمانان داستان، که به تفصیل توصیف شده بودند، شخصیتهاي معروف زم

بزودي بانوان و آقایان عضو سالونهاي ادبی نام قهرمانان زن و مرد آن سرگذشتهاي عشقی را بر خود نهادند . بازشناسد

خود . و با تمرین و ممارست آموختند که چگونه مانند ایشان آه عاشقانه بکشند یا رازي درون سینه پنهان دارند
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. عصر گشت و تا پایان عمر نود و چهارسالهاش در سالونهاي ادبی به همان نام خوانده شد سافومادموازل دو سکودري 

وي براي جلب رضاي برادرش ژرژ دوسکودري دست به نگارش گذاشت، آثار خود را به نام او منتشر کرد، و زندگی در 

تسلط و نفوذ مادلن بر زنان درسخوانده و مردان عطرزده تا زمانی . یح دادزیر نظارت وي را بر اختیار کردن شوهر ترج

هاي زنان متصنع مضحک و زنان فاضله رسوم متداول ادب پروري را عوض  دوام آورد که مولیر با انتشار نمایشنامه

. اپ چشم پوشیدآنگاه مادلن دالورانه از فرستادن آخرین مجلد از مجموعه نود جلدي تصنیفات خود به زیر چ ;کرد

آنها که از زیادي بیکاري رنج میبرند، هنوز میتوانند در میان پانزده هزار صفحه کوروش کبیر یا ده هزار صفحه نوشته 

گذشته  ;کللی قسمتهایی ممتاز در توصیف احساسات لطیف یا در تجزیه و تحلیل خصوصیات خوي آدمی پیدا کنند

راه پیشرفت آموزش و پرورش زنان فرانسوي مبذول داشت، شایسته  از این، نام سکودري به خاطر کوششی که در

. یادآوري است

ماري مادلن پیوش دوالورنی، که پس از ازدواج لقب کنتس دوالفایت گرفت، شخصیتی جذابتر شناخته شده است، 

دالنگیزتر بهوجود زیرا نه فقط داستان عشقی دالنگیز را به نگارش درآورد، بلکه با زندگی واقعی خود داستان عشقی 

ولی چون زندگی آنجا را مالل آور یافت، جدایی  ;براي اقامت دایمی به اوورنی رفت) 1655(وي پس از ازدواج . آورد

، خود به پاریس رفت، و به انجمنی هنري که در هتل دو )1659(از شوهرش را به طرزي دوستانه مقدمهچینی کرد 

دیمه مادام هانریتا شد و بعدا به یادبود او قطعه ادبی لطیفی سرشار از سپس ن. رامبویه تشکیل جلسه میداد پیوست

مادام دو الفایت خویش و دوست نزدیک مادام دوسوینیه بود، که پس از چهل سال صمیمت . عواطف دوستی سرود

معاشرت بر کدورت بر دوستی ما سایه نیفکند، عادت طوالنی به ! هیچ گاه کوچکترین: ((دربارهاش چنین نوشته است

این گفته براي هر دو طرف .)) قدر او را در نظرم کم نساخت، و رایحه وجودش همواره در مشامم تازه و فرحانگیز ماند

ما بعدا یکی از . مدح و تعریفی استثنایی است، زیرا دوستیهاي عمیق نیز مانند عشقهاي شاعرانه سرانجام شومی دارند

ی در زندگی مشترك مادام دوالفایت و الروشفوکو از نظر خواننده خواهیم هاي نایاب پیوند میان عشق و دوست نمونه

. گذراند

 هنگامی که مادام دوالفایت تصمیم گرفت قلمش را با قلم مادموازل دو سکودري به جنگ اندازد، تصادفا بدعتی به

د و مشتمل بر دویست یعنی رمانی عشقی فقط در یک جل ;وجود آورد که در آن زمان انقالبی ادبی به شمار میآمد

با تساوي دیگر شروط، کتابی مرجح است که قسمت عمده اجزاي : وي قایل به این اصل بود که. صفحه نوشت

هر جمله که از قلم بیفتد : به عبارت سادهتر میگفت ;تشکیل دهنده قالب نخستینش در ضمن نگارش حذف شود

مادام دوالفایت پس از نشر تعدادي آثار . اب میافزایدیک لویی طال و هر کلمه که حذف شود بیست سو بر ارزش کت

مادموازل دو شارتر ). 1678(و به چاپ رساند ) 1672(ناچیز سرانجام شاهکار خود شاهزاده خانم کلورا تصنیف کرد 

شارتر، به صالحدید . چنان زیبایی متواضعانهاي دارد که شاهزاده کلو در همان نخستین نگاه اسیر عشقش میشود

کمی نمیگذرد . ، با شاهزاده ازدواج میکند، لیکن در دل احساسی گرمتر از احترام ظاهري نسبت به وي نداردمادرش

شاهزاده خانم پاکدامن ابتدا او را از خود میراند، . که دوك دونمور شاهزاده خانم را میبیند و عاشق بیقرارش میشود

آنگاه حال خویش . مکم دلرحمیش بدل به دلدادگی میشوداما پافشاري پرالتهاب دوك قلبش را به رقت درمیآورد و ک

. را بر شوهر آشکار میسازد و از او درخواست میکند که وي را با خود بردارد و از دربار و محیط وسوسهآمیز آن بگریزد

 شاهزاده کلو نمیتواند به راستگویی و وفاداري همسرش اعتماد کند و از غصه این توهم دردناك که مبادا شوهري

شاهزاده خانم چنان از مرگ او دچار اندوه و ندامت میشود که دوك را به نفرت از . فریبخورده باشد هالك میشود

در این باره بل شکاك مسلک چنین اظهارنظر کرده است . خود میراند و بقیه عمر را در خدمت به بینوایان میگذراند

انسه امکانپذیر باشد، وي حاضر است مسافت دو هزار کیلومتر که اگر وجود زنی با آن پاکدامنی و وفاداري در کشور فر
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کتاب بدون ذکر نام مولف به چاپ رسید، اما دنیاي ادب بزودي راي خود . را پیاده بپیماید تا او را به چشم خود ببیند

ل محافل هاي رابطه الفتی دانست که از چندي قبل ذکرش نق را درباره نویسندهاش صادر کرد و آن را یکی از ثمره

که چنانکه ... آقاي الروشفوکو و خانم الفایت باهم رمانی نوشتهاند: ((مادموازل دوال سکودري میگفت. شده بود

البته حاال دیگر در سن و سالی نیستند که : ((و سپس اضافه کرده است.)) شنیدهام خیلی عالی از آب درآمده است

: ال سکودري نوشته است. مولف نامبرده نگارش آن اثر را انکار کردند اما هر دو.)) بتوانند باهم کار دیگري انجام دهند

به هر صورت این مطلب .)) کتاب شاهزاده خانم کلو یتیمی بینواست که از داشتن پدر و مادر محروم مانده است((

فونتنل اعتراف . مورد قبول همگان بود که تا آن زمان در زبان فرانسه رمانی آنچنان دلنشین به نگارش درنیامده بود

میکرد که آن را چهاربار خوانده است، و بوالو، که دشمن سرسخت هرگونه سرگذشت عشقی بود، مادام دوالفایت را 

تاریخ شاهزاده خانم کلو را یکی از . معرفی کرده است)) بهترین نویسنده و برگزیدهترین مغز در میان زنان فرانسه

این تنها رمان فرانسوي باقیمانده از آن . نهاي روانشناختی جهان میشناسدنخستین و تا به امروز یکی از بهترین رما

. دوران است که هنوز میتواند مقبول طبع خواننده قرار گیرد، بیآنکه موجب مالل خاطرش شود

VII - 1696 -1626: مادام دو سوینیه   

به قلمزنی که حتی در عصر شتابزده ما اما از آن دوران پادشاهی ده مجلد دیگر نیز بر جاي مانده است و باز آن هم 

ماري دو رابوتن شانتال والدین خود را در کودکی از دست داد و . میتواند لذتی آرامبخش نصیب خواننده خود سازد

برخی از زبدهترین مغزهاي فرانسه در تربیت وي همکاري کردند و بهترین . ثروت بیکرانشان را بهدست آورد

در هجدهسالگی با هانري، مارکی دو . ه وجودش را با فنون ظریف زندگی آمیختندهاي فرانسوي خمیر خانواده

ولی این ولگرد و هوسران، که بیشتر چشم به مالش بسته بود تا دل به مهرش، نیمی از دارایی  ;سوینیه، ازدواج کرد

). 1651(آن گذاشت هاي خود کرد و به خاطر یکی از آنها شمشیر کشید و جان خود را بر سر  او را خرج معشوقه

. ماري کوشید تا خاطره او را به فراموشی سپارد، لیکن دیگر ازدواج نکرد و به پرورش دختر و پسر خود پرداخت

یا شاید هم به این  ;بود)) سرد مزاج((شاید، چنانکه بوسی رابوتن پسر عموي بدخواهش اشاره کرده است، وي 

هاي وي تقریبا همه  نامه. دادن به عواطف مادري جا خالی میکندواقعیت برخورده بود که غریزه جنسی با میدان 

  . هاي مهرآمیزي مادریند سرشار از نیکبختی حاصل از عوالم و خاطره

لیور  530000بیوه جوان با . مادام دوسوینیه به همان اندازه که نسبت به ازدواج بدگمان بود، اجتماع را عزیز میداشت

چون تورن، روآن، بوسی، و دیگران را به گرد خود یافت، لیکن از شیوه عقل و ادب به نقدینه خواستگاران عالیمقامی 

دور دانست که ایشان را، جز یکی، از خویشتن براند، و با این حال هرگز یک جمله رسواییآمیز درباره وي بر زبان 

اما آنها که با صمیمیتی بیشتر و . کسی نگذشت و هیچ گونه اتهام به داشتن رابطهاي نامشروع نام او را لکهدار نساخت

. کاردینال دو رتس، الروشفوکو، مادام دو الفایت، و فوکه: با قلبی خالی از شایبه او را دوست میداشتند عبارت بودند از

دو نفر اول به علت شرکت در ماجراي فروند و نفر آخري به سبب ثروت بیکران توجیه ناپذیرش از دربار رانده شده 

ام دوسوینیه، که نسبت به هر چهار نفر وفاداري صادقانه ابراز میداشت، طبعا از راه یافتن به آن مرز و ماد ;بودند

مقدس محروم میماند گرچه به شهادت تاریخ در شب نمایش استر در سن سیر، مادام دوسوینیه مورد عنایت شاهانه 

محفل و انجمنی لذت مصاحبت او را مغتنم اما بیرون از دربار هر . قرار گرفت و کلمات مالطفتآمیز از او شنید

میشمرد، زیرا وي همه کماالت و لطایف زنی تربیت شده را دارا بود و همان ذوق و ظرافت طبع نویسندگیش را در 

چنانکه غالبا به ما توصیه میشود و شاید با کمال  ;البته امروزه وضع معکوس شده است. سخنگوییش نیز به کار میبرد

. انطور بنویسیم که حرف میزنیمبیپروایی که هم
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و تقریبا همه آنها خطاب به دخترش فرانسواز  ;بیش از هزار و پانصد مکتوب از مادام دو سوینیه به یادگار مانده است

و کمی بعد با او، که به سمت نیابت فرمانداري پرووانس ) 1669(مارگریت بودهاند که با کنت دوگرینیان ازدواج کرد 

مادر تقریبا با هر پست روزانه و گاهی دو بار در روز نامهاي به  1690تا  1671از سال . به آنجا رفت منصوب شده بود،

  . دخترش، که اینک تمام طول خاك فرانسه را از او دور افتاده بود، مینوشت

مهم دیگري  در برابر این نعمت هر. مکاتبهاي که با تو دارم مایه تسلی خاطرم و تنها خوشی زندگی روزانهام است((

عشقی که هیچ مردي را شایسته خود نیافته بود اینک به صورت دلبستگی جنونآمیز نسبت .)) در نظرم ناچیز مینماید

به فرزندي درآمده بود که خود را سزاوار آن نمیدید، فرانسواز خویی خاموش و خوددار داشت و نمیدانست که چگونه 

انی داشت که میبایست از آنها نگاهداري کند و گاهی نیز دچار تلخی وي شوهر و کودک. عواطف فرزندي را بیان کند

با این حال، در مدت بیست و پنج سال، جز به هنگام بیماري، مرتبا هفتهاي دو بار به مادرش  ;و اندوه زندگی میشد

به خود موقوف به طوري که مادر مهربان نگران آن بود که مبادا زیاده از حد وقت و توجه دخترش را  ;نامه مینوشت

ها به میان آمده واقعه تولد نخستین کودك مادام دو گرینیان  موضوع تاثر انگیزي که در تعدادي از این نامه. دارد

  . است

کمی بعد نامهاي پوزشآمیز به شوهرش . وي براي وضع حمل به پاریس آمد تا از پرستاري مادرش برخوردار شود

یده است که میبایست با زحمت بسیار پرورش یابد، با خرج زیاد جهیزیه نوشت و خبر داد که متاسفانه دختري زای

برایش فراهم آید و سرانجام هم نامش از خانواده حذف شود و چون خواست به پرووانس باز گردد، ماري بالنش 

اگر (( :اندکی بعد مادام دوسوینیه به پدر نوزاد نوشت. کوچولو را موقتا نزد مادربزرگ دل از کف دادهاش گذارد

هاي دیگر با قلمی شیفته و شیدا  باز در نامه.)) میخواهید پسري داشته باشید، زحمت بکشید و پسر درست کنید

جزئیات احوال آن اعجوبه را، که والدینش با اکراه از آن خود میدانستند و کمترین عالقهاي به وي نشان نمیدادند، 

  : برایشان چنین شرح داد

رنگ پوست و ... مثل برف سفید است و پیوسته لبخند میزند... دوستداشتنی شده استدختر کوچولوي شما خیلی 

کوچولو صد تا بازي درمیآورد، ور میزند، ناز میکند، مشت میکوبد، عالمت . گردن و تمام بدنش واقعا تماشایی است

یکند، میرقصد و موي هایش را باال میاندازد، تعظیم م صلیب میکشد، پوزش میطلبد، دستهایش را میبوسد، شانه

  . من با او ساعتهاي دراز در خوشی میگذرانم. ... چانهتان را میکند

و هنگامی که والدینش دختر را  ;رفتن فرشته گوشتالو به پرووانس براي مادربزرگ به قیمت اشکهاي گرم تمام شد

پانزدهسالگی سوگند ترك در . کودك دیگر باز نگشت. در پنجسالگی به صومعهاي سپردند، اشکهایش سوزان شدند

. دنیا یاد کرد و دیگر کسی را از او خبر نشد

فرانسواز گاه گاه مادرش را از فرارسیدن روز ورشکستگی خبردار . نایب فرماندار ولخرج بود و پا از گلیم بیرون میکرد

را به خاطر عشق  شما. ((آمیز مبالغ قابل مالحظهاي برایشان میفرستاد و مادر ضمن دلسوزیهاي سرزنش ;میساخت

به خدا و بشریت برایم شرح دهید چگونه ممکن است در میان این همه بیچارگان و تنگدستانی که امروزه اطرافمان 

)) اند کسانی حاضر شوند که این مقدار طال و نقره و این همه جواهر و اثاثه نفیس به دور خود جمع کنند را فراگرفته

زندگی خویش، پس از وجوهی که براي دخترش فرستاده بود، مجبور شد به سر مادام دوسوینیه براي تامین هزینه 

  . ملکش در ایاالت برتانی برود و عواید آن را با نظارت شخصی جمعآوري کند

ها و محیط روستایی خاص ایالت برتانی، با خوشیها و سرگرمیهاي تازهاي روبرو شد و قلم زنده و  در مزارع و بیشه

به طوري که گزارش زندگی روستاییش جانشین وقایعنگاري نیمه  ;آنها به کار انداخت حساس خود را در وصف

  . هفتگیش از اوضاع جامعه اشرافی پاریس براي دخترش گشت
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مادام دوسوینیه او را خیلی دوست میداشت، زیرا پسري خوشخو و . آورد وجود می پسرش براي او مشکل دیگري به

وقتی قسمتهایی از کتاب رابله . ... نبعی از حاضر جوابی و بذله گویی در ذهن داشتم((مهربان بود و به گفته مادرش 

شارل پسر نمونهاي بود، جز اینکه درست رد پاي پدرش را دنبال .)) را برایمان میخواند، آدم را از خنده میکشت

ینیه، ضمن نوشتن میکرد و دست از عیش هوسرانی همیشگی برنمیداشت اما بهتر است بگذاریم خود مادام دوسو

هیچ چیز بهتر از این نوشته وضع آن زمان را در . مکتوبی به دخترش، مسئولیت شرح احوال او را نیز بر عهده گیرد

  :سازد نظرمان روشن نمی

. دیروز میخواست مرا از حادثهاي هولناك که برایش اتفاق افتاده بود باخبر کند. ... یکی دو کلمه از برادرت بشنو

دخترك بینوا ! اما وقتی که به اصل مطلب رسیده بود، دچار وضع غریبی شد ;خشی نصیبش شده بودب لحظه لذت

دالور جوان، که بکلی ناتوان مانده و خود را باخته بود، در . هم هرگز در زندگیش ساعتی به آن خوشی نگذرانده بود

و از همه شیرینتر اینکه برادرت لحظهاي حالی که که حس میکرد جادویی به کار افتاده است، از دختر جدا شده بود 

ما از ته دل به حالش خندیدیم و من به او گفتم بسیار . آرام نداشت تا مرا از بالیی که به سرش آمده بود آگاه کند

سرانجام پسر .صحنهاي بود درخور قلم مولیر. ... خوشحالم از اینکه ضمن ارتکاب گناه به سزاي خود رسیده است

  . مادر او را بتلخی مالمت کرد، اما پرستاریش را به گرمی پذیرفت. فیلیس شددچار بیماري سی

مادام دو سوینیه کوشید تا اندکی حس دینداري به وي تزریق کند، لیکن خودش چنان کم از آن برخوردار بود که 

اثر میشد و گهگاه هاي بوردالو مت مادام دوسوینیه از شنیدن موعظه. نمیتوانست سهم قابلی به فرزندش انتقال دهد

وي . آمد، ولی مراسم کلیسایی و دسته گردانیهاي دینی را به استهزا میگرفت جرقه ایمان در دلش به درخشش درمی

هاي آرنو، نیکول، و پاسکال را مطالعه میکرد و نسبت به جامعه پورروایال همدردي نشان میداد، ولی از تالش  نوشته

جاودانی نفرت داشت و هرگز نمیتوانست خود را حاضر به قبول قهر خدا و آتش  دایمی ایشان در راه رهایی از عقوبت

این گونه مطالب باب ذوق زنان نبودند . بهطور کلی مادام دوسوینیه شانه از زیر تفکر عمیق خالی میکرد. جهنم سازد

: ن آثار انتخاب میشدندبا این حال، خواندنیهاي وي از میان بهتری. و لطف زندگی قرین آسایش را از بین میبردند

. ویرژیل، تاسیت و قدیس آوگوستینوس به زبان التینی، و مونتنی، کورنی، و راسین به فرانسه

گزارش او را درباره دوستی که هنگام مطالعه غرق در . طبعی وي از مولیر هم دلچسبتر و نشاطانگیزتر بود شوخ

  :پریشانحواسی میشد از زبان خودش بشنوید

انکا درون گودالی افتاد و آنجا چنان خویشتن را راحت و در امان یافت که از اشخاصی که به کمکش روز گذشته بر

و اگر اقبالش از عقلش  ;هاي عینکش شکسته بودند شیشه. آمده بودند میپرسید چگونه میتواند به ایشان کمک کند

اتفاقات کمترین صدمهاي به عالم اما همه این  ;تابناکتر نبود، مسلما سرش هم به همان سرنوشت دچار میگشت

نوشتم تا به او خبر دهم که به گودالی افتاده است و کم مانده ... امروز صبح چند کلمه . اندیشهاش وارد نیاورده بودند

  .بود که گردن خود را بشکند، زیرا فکر میکردم تنها کسی که در پاریس از آن حادثه بیخبر مانده است خود اوست

سازیها در عالم ادب به شمار میآید، زیرا مارکیز نامبرده در آنها با کمال  ها یکی از بهترین چهره مجموعه این نامه

مادري مهربان که در محافل پایتخت همان اندازه به . بیپروایی از معایب و مزایاي اخالقی خود پرده برداشته است

ز طبقه اشرافی را براي دخترش با همان قلم که آخرین واقعه رسواییآمی ;فراغ بال میزیست که در مزارع برتانی

که بندرت درباره  ;را)) ها سرایی بلبل و فاخته و چکاوك در بهار بیشه شروع نغمه((شیوایی شرح میداد که مژده 

که  ;هایش را جوالنگاه خود قرار دادند کلمه ناروایی به میان آورده است صدها افرادي که عرصه دو هزار صفحه نوشته

که  ;که سخنان خود را به زیور نزاکت و شیرین بیانی آراسته است ;ماده دستگیري از درماندگان بوده استهمواره آ

 آمیزي از خود بروز داده مثال آنجا که در مورد باالي دار رفتن عدهاي از شورشیان تیره گرچه گهگاه شادي شقاوت
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ه رنج و محرومیت مستمندان حساسیت و آمیز بر قلم رانده است عموما نسبت ب بخت برتانی شوخیهاي طعنه

و گرچه بر زشتکاریهاي زمان و ریاکاریهاي اشرافیان همشان خود به دیده اغماض  ;غمخواري ابراز داشته است

نگریسته، رفتار خویش را از هر ایراد و سرزنشی به دور داشته است روحیهاي که به نیروي اراده و زندهدلی در فیضان 

ر عین فروتنی حاضر نمیشد اثري از خود منتشر کند و حال اینکه قادر بود بهترین نثر فرانسه بود، صاحب قلمی که د

  . وجود آورد را در آن دوران رواج نثر عالی به

هایش به چاپ برسند گاهی جمالتش را چنان به اوج  آیا این اندیشه بر خاطرش میگذشت که ممکن است روزي نامه

 هاي وي پر از شرح خرده اما بهطور کلی نامه. یی بوي مرکب چاپ را در مشام داردآسمان فصاحت پرواز میداد که گو

کاریهاي روزانه و درد دلهاي احساساتی و راز گشاییهاي شخصی است، که بسیار بعید مینماید وي آنها را براي 

تانش نشان میدهد، اما در ها را به دوس البته او میدانست که دخترش نامه. مطالعه عموم به رشته نگارش درآورده باشد

هاي شخصی براي خویشان و  هاي دور بود، خواندن نامه آن روزگار، که مکاتبه تنها وسیله ارتباط افراد از فاصله

. نزدیکان رسمی متداول بود

هاي  پولین، نوه دختریش، که بر اثر مخالفت وي به سرنوشت ماري بالنش دچار نشد و در صومعه مدفون نگشت، نامه

، 1726و سرانجام آنها سی سال پس از مرگ مارکیز دو سوینیه، یعنی در سال  ;را به ارث برد و محفوظ نگاه داشتاو 

هاي باقیمانده از ادبیات کالسیک فرانسه به شمار  هاي مادام دوسوینیه یکی از گنجینه امروزه نامه. به چاپ رسیدند

  . که رایحهشان با گذشت قرون فزونی مییابد یا باید گفت از آن دسته گلهاي گرانبهاییند ;آیند می

مادام . با فرارسیدن دوران پیري، ایمانش به دین قوت گرفت و به ترس خود از مرگ و روز داوري اعتراف کرد

دوسوینیه در میان هواي مهآلود برتانی و زیر بارانهاي پاریس دچار بیماري رماتیسم شد، زندهدلیش را از دست داد و 

من بدون رضایت شخصی پا در سفر زندگی گذاردم، و حاال هم مجبورم پاي از  :نیز موجودي مردنی استپیبرد که او 

و در چه ... تازه نمیدانم چگونه از این دنیا خواهم رفت . این واقعیت مرا در زیر فشار خود خرد میکند ;آن بیرون کشم

چنان خوفناك مییابم که نفرتم نسبت به زندگی ها غرق میکنم و مرگ را  من خویشتن را در این اندیشه... موقع 

نه از آن جهت که راه زندگی پوشیده از خارهاي تن فرساست، بلکه از این رو که زندگی مرا به مرگ  ;بیشتر میشود

اما اگر عقیده مرا از ابتدا ! ابدا. البد فکر میکنی که من آرزو میکنم زندگی جاودان داشته باشم. نزدیک ساخته است

هاي روحی رهایی  بدین ترتیب از تحمل شکنجه. یدند، شخصا ترجیح میدادم که در میان بازوان پرستارم بمیرممیپرس

  .مییافتم و با آسودگی و اطمینان از نعمت بهشت جاودانی برخوردار میشدم

گ نفرت حقیقت این نبود که وي زندگی را از آن جهت که به مرگ منجر میشد، منفور میداشت، بلکه وي از خود مر

  . داشت، زیرا توانسته بود مدت هفتاد سال از مواهب و خوشیهاي زندگی به نحو کامل بهرهمند بشود

مادام دوسوینیه، که آرزو میکرد در خانه دختر محبوبش زندگی را بدرود گوید، رو به سفر جنوب گذارد و فاصله 

وقتی که مرگ به سراغش آمد، با چنان . سیدهفتصد کیلومتر را با صدها درد و رنج پیمود تا به قصر گرینیان ر

شهامتی آماده پذیرفتن آن بود که موجب شگفتی خودش شد، زیرا آیینهاي مقدس امید به زندگی جاودانی روح او را 

  . چیزي که سالها آرزویش را کرده بود اینک به وي ارزانی شد. تسلی داده بودند

VIII - 16131680: الروشفوکو   

داشت آن کس که مشهورترین کلبی مسلک دوران اخیر و بیرحمترین افشاکننده ضعفهاي بشري  چه روحیه متفاوتی

یعنی آن علیل ماتمزدهاي که از زن و عشق بشدت بدگویی میکرد، در حالی که سه نفر زن تا  ;شناخته شده است

. لحظه مرگشان در عشق وي پایدار ماندند
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کهنسالی از شاهزادگان و کنتها و فرزند ارشد جامهدار ماري دو  ششمین فرانسوا دوال روشفوکو از نسل خانواده

، پرنس دو )1650(پیش از آنکه وي لقب دوکی پدرش را به ارث ببرد . مدیسی ملکه و نایب السلطنه فرانسه بود

ي ها در جوانی زبان التینی، ریاضیات، موسیقی، رقص، شمشیر بازي، علم نشانهاي خانواده. مارسیاك خوانده میشد

سالگی، با تدارکاتی که پدرش دیده بود، آندره دو  در چهارده. اشرافی، و شناخت آداب زندگی به وي آموخته شد

وي در پانزدهسالگی به فرماندهی هنگ . ویوون تنها دختر و وارث مرحوم قوشباشی فرانسه به عقد ازدواج او درآمد

  . خود خریدسواري منصوب شد و در شانزدهسالگی درجه سرهنگی را براي 

و این چیزي بود که آداب زندگی و شیوه نویسندگی او را  ;الروشفوکو در سالون ادبی مادام دو رامبویه شرکت جست

به پیروي از ایدئالیسم جوانی و تمایل طبیعی سن شباب به سوي زنان سالمند، فرانسوا دلباخته ملکه آن . صیقل داد

اتریش شروع به توطئه چینی بر ضد ریشلیو /هنگامی که آن د. وتفور شداتریش، مادام دو شوروز و مادموازل دو ا/د

  ). 1636(کرد، فرانسوا کمر به خدمتش بست، دستگیر شد، و مدت یک هفته به زندان باستیل افتاد 

در آنجا چندي دل به زندگی با همسرش سپرد و . پس از رهایی از زندان، به امالك خانوادگیش در ورتوي تبعید شد

و به این مطلب پیبرد که خوشیهاي زندگی  ;ر جوانش فرانسوا و شارل را همدم و همبازي خود ساختدو پس

  . روستایی را فقط در شهر میتوان هضم کرد

در آن روزها، میان طبقه نجبا به هیچ عنوان رسم نبود که ازدواجی شرعی را فسخ کنند، اما بسیار آسان بود که آن را 

پس از مدت ده سال دست به گریبان بودن با زندگی زناشویی، قدم در سفر حوادث جنگی و  شاهزاده. نادیده انگارند

، به پیروي از )1646(هنگامی که در پاریس دیدگان خود را بر چهره مادام دولونگویل دوخت . عشقی گذارد

زیرا دل ربودن از  ;دلباختگی آرمانی نبود، بلکه بر پایه این عزم راسخ بود که دژي مشهور و مستحکم را بگشاید

از آن سو مادام دولونگویل نیز ممکن . همسر یک نفر دوك و خواهر کنده بزرگ امتیازي شایان توجه بهشمار میآمد

. بود به علل سیاسی وي را پسند کند، زیرا الروشفوکو میتوانست در میان اشرافیان یاغی همدست خوبی برایش باشد

هنگامی . با فعالیتهاي پنهانی خود به شورشطلبی گروه اشرافیان دامن زندبخصوص که مادام دولونگویل قصد داشت 

در سال . که مادام دولونگویل حاملگی خود را بر او اعالم داشت، الروشفوکو باتمام قوا کمر به خدمت فروند بست

و بسیار کوشید تا الروشفوک. مادام دولونگویل الروشفوکو را از خود راند و دوك دونمور را به جاي وي نشاند 1652

وقتی کسی را تا : ((خود را قانع سازد که این همان چیزي بود که وي باطنا آرزو میکرد، چنانکه بعدا چنین نوشت

بیوفایی بارزي که بتواند عذر گسیختگی پیوند عشقمان را ... ، چه مبارك قدم است...سرحد دلزدگی دوست داشتهایم

طرفداري از فروند در حومه سنت آنتوان، مورد اصابت گلولهاي واقع شد که  در همان سال، هنگام جنگ به.)) بخواهد

بار دیگر به ورتوي پناه برد و در ملک موروثیش گوشه . به هر دو چشمش آسیب رساند و او را نیمه نابینا ساخت

. گرفت

که بیشتر ثمره رنج بیماري نقرس بر جسمش و تلخی تیره بختیهاي زندگی، . الروشفوکو اکنون چهل سال داشت

ایدئالیسم وي به پیروي از ردپاي مادام دولونگویل و در دنباله دسیسه . اعمال خودش بود، بر روحش هجوم آور شد

الروشفوکو براي پر کردن ساعات بیکاري و نیز . بازیهاي مزورانه و پایان خیانتکارانه شورش فروند، به نیستی گرایید

که او را چون یکی از استادان چیرهدست شیوه ) 1662(رات خود پرداخت دفاع از سوابق زندگیش به نگارش خاط

اجاره یافت که به دربار باز گردد و از آن به بعد اوقاتش را  1661وي در سال . کالسیک به عالمیان معرفی کرده است

  . میان همسرش در ورتوي و دوستانش در سالونهاي پاریس تقسیم میکرد

در آنجا مادام دوسابله و مهمانانش گاهی خود را . و در خانه مادام دوسابله تشکیل مییافتسالون مورد عالقه الروشفوک

یکی از حاضران درباره طینت یا رفتار آدمی نکتهاي میگفت یا اظهارنظر میکرد و : سرگرم میکردند)) حکم((با بازي 
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مادام . ن مطلب به بحث میپرداختنددیگران به دنبال آن راي مخالف یا موافق خود را صادر میکردند و پیرامون آ

دوسابله همسایه نزدیک و هواخواه فدایی پور روایال پاریس بود و از ابتدا عقاید آن جامعه دینی در مورد تبهکاري 

میتوان پنداشت که بدبینی الروشفوکو، که خود زاده تنبه وي . سرشت آدمی و بیهودگی زندگی زمینی را پذیرفته بود

سیاسی و فریب دادن و فریب خوردن و تجربیات تلخش از عشق و جنگ و بیماري بود، تا حدي زیر از خیانتکاریهاي 

خود )) حکم((الروشفوکو به هنگام فراغت با نوعی شادي آمیخته به غم . تاثیر عقاید ژانسنیستی میزبانش قوت گرفت

ر مادام دوسابله و دیگر دوستان آن و چه بسا که کلمات قصار خود را از نظ ;هاي دیگران را تصحیح میکرد و گفته

 189ناشر هلندي طراري . یکی از اعضاي سالون رونوشتی از آنها برداشت. سالون میگذراند که بخوانند و اصالح کنند

سالونها نسب واقعی آن . با نامی مستعار به چاپ رساند 1663قلم از کلمات قصار الروشفوکو را در حدود سال 

گفتار در زیر عنوان حکم و  317با تعداد  1665و خود نگارنده چاپ بهتري از آن در سال  ;مجموعه را باز شناختند

  . اندرزهاي اخالقی منتشر کرد

خوانندگان نه . کتاب کوچک نامبرده، که بعدا فقط به نام کوتاه اندرزها معروف شد، در ردیف آثار کالسیک قرار گرفت

دند، بلکه از عرضه شدن ضعفها و خودخواهیهاي دیگران حظ وافر فقط شیوه فشرده و دقیق و منقح وي را پسندی

  . بردند، غافل از اینکه آن انتقادات درباره خودشان هم صدق میکردند

خودپرستی آن است که آدمی وجود خود : ((شالوده عقاید الروشفوکو در دومین گفته حکمت آمیزش بیان شده است

سراسر زندگی آدمی چیزي جز بروز ... ش داشته باشد دوست میداردو هر چیز دیگري را که به آن بستگی سودبخ

هاي گوناگون خودپرستی است، لیکن  عزت نفس تنها یک جنبه از جنبه.)) دایمی و جنبش مواج این حس نیست

شهوات ما ممکن است . هاي آدمی دخالت دارد و اثر میگذارد حتی همان یک جنبه تقریبا در کلیه اعمال و اندیشه

آن کس که مدح خود را، در نخستین باري که از . ((به خواب روند، اما خودخواهی ما هرگز استراحت نداردگاهی 

تمایل شدید انسان به .)) زبان کسی میشنود، انکار میکند، از آن روست که باطنا میل دارد بار دیگر تکرار آن را بشنود

افراد آدمی . ((ور همه آثار هنري و اعمال قهرمانی استاینکه مورد مدح و ستایش همنوعان قرار گیرد منشا اصلی ظه

تنها تفاوت ایشان این است که همه براي بروز دادن آن غرور روشهاي مشابهی به  ;همه داراي یک نوع غرور باطنیند

بر  اگر ما بدقت.)) ((ها در دریا همچنانکه رودخانه ;ملکات انسان در نفس پرستی وي مدفون میشود.)) ((کار نمیبرند

خود نظر افکنیم، مشاهده میکنیم که نطفه عموم تبهکاریهایی که در دیگران تقبیح میکنیم در سینه  -باطنی–افکار 

ما بردگان . و طبعا خواهیم توانست از روي فساد شخصی به گمراهی فطري نوع بشر پیببریم.)) خودمان وجود دارد

 ;ما چیره شود، آن عقل نیست، بلکه شهوتی دیگر است شهوات خود هستیم و اگر چیزي بتواند بر یکی از شهوات

آنچه آدمیان تنها به فرمان عقل آرزو کنند، هرگز از صمیم قلب آرزو .)) ((اندیشه همیشه فریب احساس را میخورد((

.)) ن آننادانترین افراد به نیروي تمایل نفسانی بهتر کار از پیش میبرد تا داناترین افراد بدو((و باالخره .)) نمیکنند

رمز زندگی در آن است که نفس پرستی خودمان را به اندازه کافی پنهان داریم تا نفس پرستی دیگران را جریحهدار 

دورویی عبارت است از احترامی که فساد اخالق نسبت به . ((ما باید تا حدي تظاهر به دیگر پرستی کنیم. نسازیم

نشمند نسبت به ثروت و مقام فقط وسیلهاي است براي آنکه بیاعتنایی ظاهري دا.)) فضیلت اخالق مرعی میدارد

نوعی سوداگري که در آن نفس پرستی میکوشد تا ((دوستی عبارت است از . اهمیت متاع دانش خود را باال ببرد

 ما میتوانیم حقیقت دوستی را با در نظر آوردن این واقعیت بسنجیم که از آگاهی بر بدبختی.)) سودي به دست آرد

براي ما آسانتر آن است که . همرفته چندان ناخوشایند نیست وستانمان احساسی نصیبمان میشود که رويهاي د

آزاردهندگان خود را ببخشاییم تا کسانی را که مورد آزارمان قرار گرفتهاند و دیگر بسیار دشوار است که بتوانیم 

جامعه یعنی . و اسیر خود ساختهاند معذور بداریمآنهایی را که با خدمت یا کرامتی ما را مرهون و بنابراین پایبند 
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عشق حقیقی چون اشباح است یعنی هر چیزي که همه دربارهاش سخن میگویند، . ((مبارزه هر فرد بر ضد همه

اگر ما هرگز سخن از عشق نشنیده بودیم، بیشترمان هرگز گرفتار ((و نیز  ;))لیکن بندرت کسی آن را دیده است

این حال، عشق وقتی که حقیقی باشد، چنان تجربه عمیقی است که زنانی که یک بار آن را  با.)) ((عشق نمیشدیم

درك کرده باشند دیگر آمادگی براي دوستی پاك ندارند، زیرا آن را در مقایسه با عشق حقیقی سرد و بینمک 

ممکن است زنانی را ((. بنابراین، زنان وقتی بهطور کامل هستی مییابند که عشقی در دل داشته باشند. مییابند

مشاهده کنیم که هیچ ماجراي عشقی در زندگی نداشته باشند، لیکن بسیار دشوار است زنی را بیابیم که فقط یک 

هاي پنهانیند که اگر دست  عموم زنان پاکدامن چون گنجینه.)) ((بار و نه بیش، هواي عشقی را در سر پرورانده باشد

کلبی مسلک رنجور به خوبی .)) است که کسی درصدد جستجویشان برنیامده استنخورده ماندهاند، تنها از آن جهت 

به همین سبب بسیاري از آنها را بر کلماتی . زنیها توصیف عادالنهاي از ماهیت بشري نیست میدانست که این طعنه

ناسایی سرشت ش((، یا دیگر احتیاطکاریهاي فلسفی متکی میساخت و اعتراف میکرد که ))اغلب((، ))تقریبا((چون 

و در پیشگفتار کتابش نیز تصریح شده )) بشري به طور عموم بسی آسانتر است از شناختن هر فرد به طور اخص

معدودي از نیکبختان که پروردگار به فیض خاص خود حفاظتشان را ((است که احکام و کلمات قصارش در مورد آن 

: را از زمره معدود ایثارگران میشمرد، زیرا نوشته است الروشفوکو مسلما خود. صدق نمیکند...)) تقبل کرده است

.)) من چنان فدایی دوستانم هستم که هنگام ایثار منافع شخصیم در راه ایشان، لحظهاي دچار تردید نمیشوم((

گرچه، بر پایه افکار بدبینانه خود، بیشک میتوانست چنین توجیه کند که علت آن فداکاري نیز کمال نفسپرستیش 

سپاسگزاري، ((وي گهگاه نیز از . است، زیرا از اجراي آن بیشتر لذت میبرده است تا از مضایقه داشتن آن میبوده

عشق پاك و منزه از هرگونه هواي نفس که در باطن ((، و همچنین از ))یعنی خصلت ممتاز طبایع خردمند و جوانمرد

گرچه کامال به : ((باز در مورد دیگر گفته است. سخن به میان آورده است.)) ضمیرمان پنهانی به کمین نشسته است

، اگر بگوییم که آدمیان هیچ گاه بدون رعایت سود شخصی اقدام به کاري نمیکنند، با این حال ...حقیقت نزدیک است

نباید نتیجه گرفت که هر چه از ایشان سر بزند بر پایه شر و فساد است و در دنیا دیگر مطلقا اثري از درستی و 

هاي شرافتمندانه بر خود حکومت کند و سود و  باید مسلم دانست که بشر میتواند از راه. دا نمیشودعدالت پی

پیري الروشفوکو را در عقایدش نرم کرد، .)) هایی کامال شایسته و عالیمرتبت را هدف آمال خویش قرار دهد صرفه

مدت چهل و سه سال با وفاداري و  همسرش پس از آنکه 1670در سال . گرچه در عین حال بر تیرگی روحش افزود

شکیبایی به زندگی با وي ادامه داده، هشت فرزند از او به دنیا آورده، و طی هجده سال آخر عمر پرستاریش را بر 

، مادرش، که به اعتراف خود الروشفوکو زندگیش چیزي جز 1672در سال . عهده گرفته بود چشم از جهان فرو بست

. ق نبود، وفات یافتیک نمونه معجزه طوالنی عش

در همان سال دو تن از پسرانش در هنگام لشکرکشی به خاك هلند زخمی شدند، که یکی از آنها براثر شدت 

پسر حرامزادهاي که مادام دولونگویل از او به دنیا آورده بود، یعنی همان پسري که وي نتوانست . جراحات درگذشت

مادام دوسوینیه در یکی از . نیز در همان جنگ نامبارك کشته شدبه فرزندي برگیرد لیکن سخت دلبستهاش بود، 

  : مکتوبهاي خود چنین گزارش داده است

الروشفوکو را به چشم خود دیدم که گریه میکرد، آن هم با چنان سوز و گدازي که موجب شد او را از صمیم قلب ((

بود باید بگوییم بله، اگر که آن عشقها را  آیا عشق وي به مادرش و فرزندانش همان نفس پرستی او.)) دوست بدارم

)) خودپرستی((با )) دیگر پرستی((اینجاست که . جزئی و دنبالهاي از خود او و وابسته به وجود شخص او بدانیم

آشتی میپذیرد و به هم میآمیزد بدین معنی که دیگر پرستی عبارت میشود از گسترش نفس پرستی به سوي خانواده 



۴٧٩٠

اجتماع میتواند از وجود چنین خودخواهی بلندپرواز و گشاده آغوشی . ستان خود، و یا جامعه خودمتعلق به خود، دو

. در میان افرادش احساس سرفرازي کند

کمترین زنی است که ارزش شخصیتش بیش از زیباییش دوام : ((هاي الروشفوکو این بود که یکی از سطحیترین گفته

و از آن گذشته، نادیده انگاشتن هزاران تن زنانی که زیبایی  ;حکم مستثنا بودند مادر و همسر خود او از این.)) بیاورد

 1665از سال . جسمانی خود را در راه خدمت به مردان و کودکان بیگانه فدا کرده بودند از جوانمردي به دور میبود

آوردن وسایل آسایش او  بیشک مادام دوالفایت با فراهم. زن سومی قسمت اعظم زندگی خود را در خدمت او گذارد

مادام دوالفایت سی و سه ساله، . الروشفوکو پنجاه و دو ساله، نقرسی و نیمه نابینا بود. خاطر خود را خوش میداشت

وي از نیشخند بیان اندرزها به هراس افتاده بود و شاید این . هنوز زیبا، لیکن خودش هم علیل و دچار تب نوبه بود

مادام دوالفایت . که آن مرد تیره بخت و بدبین را تسلی دهد و روحیهاش را عوض کند نیت خیر بر دلش گذشته بود

مادام دوالفایت پاي دردناك او . الروشفوکو سوار بر تخت روان به منزلش آمد. او را به خانه خود در پاریس دعوت کرد

یه پرجوش و خروش، را به دور او گرد را در پارچه پیچید و بالش به اطرافش نهاد و دوستانش، از جمله مادام دو سوین

بعدا الروشفوکو بارها به خانه آن بانو رفت، به طوري که شایعه . آورد تا وسایل سرگرمیش را فراهم کرده باشد

بر ما معلوم نیست که رابطه جنسی در میان ایشان برقرار بوده باشد، لیکن به هر . دلباختگی آن دو در پاریس پیچید

مادام . طهاي در دوستی عمیقی که آن دو روح را به یکدیگر پیوند میداد بسیار ناچیز بوده استحال سهم چنین راب

امکان دارد که الروشفوکو به مادام .)) او به من نیروي فهم القا کرد، اما من قلب او را از نو ساختم: ((دوالفایت میگفت

ه از جانبی هم لطافت حال و نرمی آن دوالفایت در تصنیف کتاب شاهزاده خانم کلو کمک کرده باشد، گرچ

  . سرگذشت عشقی دنیایی از تلخی و خشونت بیان اندرزها به دور است

پس از مرگ مادام دو الروشفوکو، این دوستی تاریخی به صورت نوعی ازدواج روحی درآمد، و در ادبیات فرانسه بارها 

دوستی آن حکیم سالخورده و فرسوده از درد به وصف شخصیت آن زن ظریف اندام و نازك خیال، که بآرامی عمر در 

هیچ چیز را نمیتوان با حالت : ((مادام دو سوینیه در این باره مینویسد. سر میبرد، موضوع قلمفرسایی قرار گرفته است

یکی از صاحبنظران گفته است آنجا که الروشفوکو پایان .)) سحرانگیز و اطمینانبخش دوستی ایشان قیاس کرد

شاید مادام دوالفایت، که دینداري . و گفته فوق در این مورد به حقیقت پیوست ;یحیت آغاز میشودمییابد، مس

. باایمان بود، او را متقاعد ساخته بود که تنها دین میتواند به مشکالت فلسفی او پاسخ دهد

او حاضر شود و دعاي  هنگامی که الروشفوکو خویشتن را در آستانه مرگ دید، از اسقف بوسوئه خواهش کرد به بالین

پس از مرگ وي، دوست وفادارش مدت سیزده سال دردناك دیگر به زندگی ). 1680(پسین را در گوشش بخواند 

  . ادامه داد

IX - 1696-1645: البرویر   

هشت سال پس از مرگ الروشفوکو، ژان دو البرویر درستی تفسیرهاي طعنهآمیز وي از مردم پاریس را مورد تایید 

ژان پسر یکی از کارمندان پایین رتبه کشوري بود که رشته حقوق را تحصیل کرد، شغل کوچکی در دستگاه  .قرارداد

، ))نجیبزاده ملتزم رکاب((دولت براي خود خرید، معلم خصوصی نوه کنده بزرگ شد، بعدا در خانواده کنده به مقام 

البرویر، با حجب و . ر تا پایان عمر مردي مجرد ماندژان دو البروی. رسید و همراه آن خانواده به شانتیی و ورساي رفت

حساسیتی که در فطرت داشت، از وجود لبه برانی در میان طبقات جامعه فرانسه رنج میبرد و نمیتوانست تظاهر به 

آن گونه آدابدانیها و خوشامدگوییهایی کند که ممکن بود راه او را، با آنکه از خانواده متوسطی بود، به سوي طبقه 

وي با دیدگانی خصومتبار و موشکاف دام و ددهاي گرد لویی چهاردهم را ورانداز کرد و، . اشراف و دربار هموار سازند

این کتاب، که تقریبا حاوي تمام سرمایه . با نگارش کتابی در شرح زشتی رفتارشان، انتقام خود را از ایشان گرفت
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رجمه از یونانی، منضم به سجایا یا اخالق عصر حاضر قدم به فکري وي بود، با عنوان دراز سجایاي تئوفراستوس، ت

عالم ادب گذارد و در اندك مدتی شمع محافل و موضوع بحث مردم پاریس شد، زیرا در لباس استعاره شخصیتهاي 

معروف شهر و دربار را، به شیوهاي که سیماي واقعی هر کدامشان بازشناختی بود، مورد طعنه و تمسخر قرار داده 

هاي وصف شده در کتاب البرویر را با صاحبان واقعیشان  یی انتشار یافتند تا چهره))راهنماها((به دنبال آن، . بود

اما کسی باور نکرد، و در نتیجه  ;ها اعتراض کرد و وجوه شباهت را اتفاقی شمرد انطباق دهند، البرویر بدان نوشته

در حالی که هر  ;، هشت بار چاپ آن کتاب تجدید شد1696تا پیش از مرگ نگارنده در سال . شهرتش مستقر گشت

  . تازهاي بر آن مجموعه میافزود و صفحه وسیعتري از آینه زمان را بر پاریسیها مینمود)) هاي چهره((بار مولف 

 در نظر ما مردم امروزي، که کلید این نگارخانه را گم کردهایم، مطالب کتاب اندکی بیمایه مینمایند، افکار، قدیمی و

اصوال البرویر خواهان حدوث . مبتذلند، روح داوري آلوده به غرض و غبطه است و طعنهزنی ساده و سطحی است

وي عقیده داشت که در هر اجتماع میبایست گروهی مردم بینوا . تغییري در اساس دین یا روش حکومت فرانسه نبود

و نیز دیگر کسی کمر همت نمیبست که  ;دوجود داشته باشند، وگرنه به دست آوردن خدمتکار کاري دشوار میش

به عبارت دیگر ترس از تهیدستی را براي . زمین را در جستجوي معدن نقب بزند یا براي تهیه آذوقه آن را شخم کند

البرویر باسرفرازي بوسوئه را در شمار دوستان خود میآورد و در قسمت آخر کتاب . تامین بینیازي ضروري میدانست

اندیشان به تکرار مباحث و دالیلی پرداخت که آن واعظ بزرگ با داوري برتر و نثر شیواتر خویش به خود درباره آزاد

البرویر همچنین شواهد و مدارکی را که دکارت براي اثبات وجود خدا و جاودانی بودن روح ذکر . نگارش درآورده بود

هاي مشیت  نیست، نظم و عظمت افالك، نشانه کرده بود در اثر خود منعکس ساخت و، با مهارتی که نادیده انگاشتنی

خداوندي در آفرینش موجودات زنده، وجود نیروي اختیار در اراده آدمی، و غیرمادي بودن روح را به رخ فیلسوفانی 

وي با نیش قلم خود بر صف اشرافیان متفرعن، . که منکر امکان پیبردن به وجود خدا و حقیقت جهان بودند کشید

بخصوص این گروه آخري را به پرستندگانی تشبیه کرد که، در عوض  ;مند، و درباریان فرومایه تاختسرمایهداران آز

لیکن جانب حزم را فرو نگذاشت و  ;محراب کلیسا، مقر لویی چهاردهم را در ورساي نیایشگاه خود قرار داده بودند

با اینهمه، در یک مورد خویشتنداري . براي حفظ جان خود در هر فرصت دسته گلهاي مدحی نثار قدوم پادشاه کرد

نتوانست و دالورانه قیام کرد تا وضع رقتانگیز دهقانان فرانسه را، که بر اثر لشکرکشیها و مالیاتهاي آن دوران 

:پادشاهی خوي ددان یافته بودند، به وصف درآورد

سیه چرده، رنگپریده، سوخته از  پارهاي جانوران درنده خوي، از نر و ماده، که در دهات و مزارع پراکنده شدهاند،

تابش آفتاب و زنجیر شده به زمینی که از هر سو میکاوند و زیر و رویش میکنند بی آنکه دست از سرسختی 

اینان با آوایی شبیه آدمیان سخن میگویند و چون برپا میخیزند، هیکل انسانی مجسم  ;شکستناپذیر خود بردارند

دوره کالسیک تاریخ فرانسه، نوشته فوق چون نمونه بارز ادب کالسیک برجا مانده از آن .و در حقیقت آدمند ;میسازند

  . است

X - به رسم احتیاط  

اکنون که خستگی ذهنمان را از پا درآورده است، شاید صالح باشد ضمن پسگفتاري کوتاه و احتیاطآمیز، نام تعدادي 

  . اند، از نظر بگذرانیمرا، که اینک قدم در آستانه فراموشی گذارده)) جاودانیها((از 

) 1674- 1595(یکی از آنها ژان شاپلن است که در راه تاسیس آکادمی فرانسه خدمات شایان کرد و در عهد خود 

و نیز لطایفی چنان  ;دیگر ژان باتیست روسواست که اشعار فراموش شدنی سرود. بزرگترین شاعر فرانسه شناخته شد

در آن زمان تقریبا هر اشرافی که دستی ). 1712(انسه، به گناه افترازنی، شد نیشدار نگاشت که موجب تبعید او از فر

در این زمینه خاطرات دو رتس و از آن الروشفوکو را از نظر گذراندیم و . در سیاست داشت کتاب خاطراتی مینوشت
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جاي دارد سه جلد اثري که در مقام اهمیت بالفاصله پس از اینها . بزودي نوبت به خاطرات سنسیمون خواهد رسید

اتریش، با فروتنی مالحتآمیز به /گزارشهایی است که مادام دو موتویل، طی بیست و دو سال مالزمت و خدمت آن د

تجربه دردناکی که از : ((ها چنین برمیآید که وي با الروشفوکو همعقیده بود از این نوشته. نگارش درآورده است

ا با این عقیده راسخ ساخته است که در جهان آدمی هیچ چیز نایابتر از دوستیهاي دروغین ابناي بشر نصیبم شده مر

 گلهاروژه دورابوتن، ملقب به کنت دوبوسی، با انتشار کتاب خود تاریخ عشقی .)) شناسی نیست راست کرداري و حق

. در زیر لفافه سرگذشت گلها به وصف درمیآورد، موفقیتی رسواییآمیز یافت، که روابط نامشروع معاصران را )1665(

پس از گذشت . پادشاه از یک اشاره کنایهآمیز او نسبت به مادام هانریتا خشمگین شد و در باستیل زندانیش کرد

ر عمر با و در همانجا بود که وي تا آخ ;سالی، کنت دوبوسی آزاد شد، به شرط آنکه در امالك خود گوشه گیرد

پس از او نوبت به تالمان درئو میرسد که در اثر نامعتبري به . تلخکامی به سر برد و خاطرات سرورانگیز خود را نگاشت

کلودفلوري با نوشتن تاریخ . هایی از مشاهیر عالم ادب و سیاست فرانسه را تصویر کرد ها بداندیشانه چهره نام تاریخچه

بود و سباستین دوتیلمون با تاریخ امپراطوران، و نیز با اثر شانزده جلدیش به نام ، که اثري محققانه )1691(کلیسا 

، رنج بسیار کشیدند تا ندانسته )1693(خاطراتی سودمند براي مطالعه درباره تاریخ کلیسایی شش قرن نخستین 

. بر گیبن، آماده سازند، اتر معت)1776(زمینه را براي به وجود آمدن کتاب تاریخ انحطاط و سقوط امپراطوري روم 

وي خوش قریحهترین آن ذهنهاي . در آخر، نام شارل دومارکتل، ملقب به سنیور دوسنت اورمون، قرار دارد

هاي گوناگون چون کاتولیکها، هوگنوها، یسوعیان و ژانسنیستها را با پرسشهاي هوشمندانه  نیرومندي بود که فرقه

زمانی رسید که سنت اورمون، باسابقه . یک اندازه ناراحت میکردند خود درباره اصول مشترك ایمان دینیشان به

خدمت لشکریش، نزدیک بود به دریافت عصاي مارشالی نایل آید، اما تقرب به فوکه و تنقید از مازارن سد راه 

) 1662(چون خبردار شد که قرار است او را توقیف کنند، به هلند و از آنجا . موفقیتش گشت و او را مغضوب ساخت

آداب پسندیده و شکاکی زیرکانهاش سبب شدند که در سالون اورتانس مانچینی در لندن و نیز . به انگلستان گریخت

اوکنکور ضمن یکی از نشاطانگیزترین مفاوضات /همانطور که مارشال د. در دربار چارلز دوم، شهرت و محبوبیت یابد

  م نخست، زنان را بعد از آن و فلسفه را در مقام سوم دوست ادبی خود اشاره کرده است، سنت اورمون جنگ را در مقا

هاي مونتنی کام مارکتل را شیرین کرد و همکاري گاسندي لب فلسفه اپیکور را در  پس از آنکه شهد نوشته. میداشت

لذت جسمانی چیز خوبی است، اما لذت : ذهنش نشاند، وي به پیروي از آن یونانی سرسخت چنین نتیجه گرفت که

و دیگر اینکه معتقد شد همان طور که خدایان توجهی به ما آدمیان نشان نمیدهند، صالح  ;نی از آن بهتر استعقال

در نظر او خوب خوردن و خوب نوشتن ترکیب . در آن است که ما نیز کاري به کار خدایان نداشته باشیم

مالقات کرد و از ایمان مسیحی آن یهودي  وي دوباره به هلند رفت، اسپینوزا را 1666در سال . خردمندانهاي مینمود

هاي  وقتی مقرري سالیانهاي از طرف دولت انگلستان بر مختصر باقیمانده. معتقد به وحدت وجود در شگفتی افتاد

داراییش افزوده شد، وي توانست یکسره به کار نویسندگی پردازد و حاصل آن رشته درازي از آثار ناچیز بود که همه 

هایی درباره  کتاب اندیشه. و روان نگارش یافته بودند و از جهانی در تکوین نثر ولتر سهم داشتند به شیوهاي لطیف

انواع نبوغ قوم رومی او به مونتسکیو مایه فکري رساند و مکاتباتش با نینون دوالنکلو بخشی از رایحه عطرآگین 

سالگی، و بیخبر از آنکه هنوز سی و دو سال  وي با پا گذاردن به پنجاه و هشت. ادبیات فرانسه را به وجود آوردند

بدون کمک اصل فلسفی آقاي دکارت که : ((دیگر راه زندگی در پیش دارد، خویشتن را علیلی شفاناپذیر خواند

و این کل بهرهاي است که  ;میگوید من فکر میکنم، پس وجود دارم، بنده عاجز نمیتوانستم باور کنم که وجود دارم

مارکتل در طول عمر تقریبا به پاي فونتنل رسید و پس از نود سال .)) مرد بزرگ عایدم شده است از مطالعه آثار آن
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در میان فرانسویان وي به این امتیاز نادر مفتخر گشت که کنار مشاهیر انگلستان . وفات یافت 1703زندگی به سال 

. در وستمینستر ابی به خاك سپرده شد

چند قرن دیگر مردم آثار نویسندگان بزرگ عصر لویی چهاردهم را به زبانهاي ((: فردریک کبیر به ولتر نوشته است

هاي زمان پریکلس و آوگوستوس را ترجمه  درست همان طور که ما اکنون نوشته ;خود ترجمه خواهند کرد

مقایسه  مدتی پیش از آنکه لویی چهاردهم جهان را بدرود بگوید، بسیاري از صاحبنظران فرانسوي در مقام.))میکنیم

شارل  1687در سال . هنر و ادبیات آن دوران پادشاهی با بهترین آثار هنري و ادبی یونان و روم باستانی برآمده بودند

خواند و مقام فرانسه آن عصر را برتر از هر )) قرن لویی بزرگ((پرو در برابر اعضاي آکادمی فرانسه چکامهاي با عنوان 

با اینکه پرونام بوالو را در میان معاصرانی آورده بود که در نظر وي بر اقران خود در  .دوره درخشانی در تاریخ قرار داد

ادوار باستانی برتري داشتند، منقد سالخورده به دفاع از عظمت ادب و هنر عهد کهن برخاست و آکادمی فرانسه را 

راسین کوشید تا با ذکر این . ه استمورد عتاب قرار داد از اینکه ننگ گوش فراداشتن به آن گونه مهمالت را پذیرفت

در . عذر که پرو قصد شوخی داشته است، آتش جدال را فرو نشاند، اما پرو میدانست که سالح کاري را در دست دارد

هایی میان متقدمان و معاصران به میدان جنگ بازگشت، و این  وي با در دست داشتن کتاب مقایسه 1688سال 

نگیز، در اثبات برتري مقام بزرگان معاصر در عالم معماري، نقاشی، خطابه سرایی و شعر گفتاري بود دراز، لیکن شورا

بر متقدمان جز در مورد منظومه انئید، اثر ویرژیل، که پرو آن را به مراتب عالیتر از ایلیاد و اودیسه یا هر حماسه 

ر، الفونتن، و فنلون در کنار بوالو صف فونتنل هوشمندانه از او پشتیبانی کرد، لیکن ال بروی. بزرگ دیگري میشمرد

. آراستند

جدالی سالمتبخش بود که زوال عقیده مسیحی و قرون وسطایی نظریه انحطاط نسل بشر و نیز پایان سرشکستگی 

اکنون دیگر عقیده عموم بر . تمدن رنسانس و علماي او ما نیست در برابر شعر، فلسفه و هنر باستانی را اعالم داشت

حتی بوالو این گفته را پذیرفت و . هاي درخشان یونانی و روم ارتقا یافته است ه علم به مقامی برتر از دورهاین بود ک

دربار لویی چهاردهم با طیب خاطر موافقت کرد که هنر زندگی در هیچ دورانی به پایه آراستگی و رونق زندگی در 

اکنون بهتر است این  ;صدور راي قاطع را نداریمما دعوي حل این مشکل و . کاخهاي مارلی و ورساي نرسیده است

هاي گوناگون آن عصر در سراسر اروپا از نظرمان  بحث را کنار بگذاریم تا ضمن گفتارهاي بعدي، کلیه مراحل و جنبه

اصوال نیازي نیست به اینکه معتقد شویم که کورنی برتر از سوفوکلس، راسین برتر از ائوریپیدس، بوسوئه برتر . بگذرد

همچنین نباید لوور را با پارتنون یا ژیراردون و کویزووکس را با فیدیاس . ز دموستن، یا بوالو برتر از هوراس بوده استا

آنچه مایه انبساط خاطر میشود این است که بدانیم این پسندها و برتریها قابل بحث . و پراکسیتلس قرینه قرار دهیم

  . اند ر مقامی وراي هرگونه رقابت و برابري قرار نداشتههاي ممتاز باستانی د و بررسیند و آن نمونه

مینامید و البته غافل از این بود )) بزرگترین عصر روشنگري در تاریخ جهان((ولتر دوران پادشاهی لویی چهاردهم را 

تعدیل اینک ما باید گفته ستایشآمیز او را اندکی . معروف خواهد شد)) عصر روشنگري((که بعدا دوره خودش به نام 

باید گفت که آن عصر رسما عصر تاریکی و تعصب دینی بود که داغ الغاي فرمان نوعپرستانه نانت را بر پیشانی . کنیم

منحصرا خصیصه اقلیت کوچکی بود که مورد پسند دربار واقع نشده بودند، یا گاهی به سبب )) روشنگري(( ;داشت

تعلیم و تربیت عمومی در زیر نظارت روحانیانی . ر گرفته بودندزیادهروي در بیایمانی و عشرتطلبی مغضوب جامعه قرا

آزادي قلم آرزویی بود که حتی کمتر به خاطر مردم . قرار داشت که سر به خدمت ایمان قرون وسطایی سپرده بودند

در دوره . و آزادي بیان نوعی گستاخی نامشروع بود محصور در چارچوب بازرسی و تعقیب و شکنجه ;میگذشت

)). پادشاه بزرگ((ت ریشلیو، نیروي ابتکار و اندیشه و بروز مظاهر نبوغ به مراتب بیشتر بود تا در اوان فرمانروایی صدار

اما همچنین آن عصر در برخورداري مظاهر از عنایات پادشاهی هنرپرور، و نیز از لحاظ رونق بازار ادب و هنر در 



۴٧٩۴

واقع هم انواع هنر و هم ادبیات به مقام شامخی ارتقا یافتند، تا آنجا در . ستایشگري بندهوار از آن پادشاه، بیهمتا بود

و اما گاهی نیز به لغزشگاه بزرگنمایی و تصنع فرو افتاد، که  ;که ستونبندي لوور و تراژدي آندروماك به وجود آمد

ها و هنرهاي زیباي اصوال تراژدی. هاي آنند سنگینی تزیینات کاخ ورساي و فصاحت پر تکلف آثار آخري کورنی نمونه

آن دوران حالتی ساختگی داشتند، زیرا تبعیتشان از سرمشقهاي یونان و روم و آثار ادبی و هنري رنسانس بیش از 

توضیح آنکه ادبیات و هنرهاي زیبا، به عوض آنکه تاریخ و ایمان و خصوصیات قوم فرانسوي را سرچشمه  ;اندازه بود

هاي  در آثار هنري آن عصر نشانه ;خود را از قدمتی بیگانه به وام میگرفتند الهام خود قرار دهند، موضوعهاي اصلی

فکر و سلیقه طبقه ممتاز، که تربیتی مبتنی بر اصول کالسیک یافته بودند، بیشتر جلوهگر است تا خصوصیات زندگی 

لکی چون مولیر و از اینروست که در میان ستارگان آن کهکشان مطال افراد عامی مس. و روحیه عموم ملت فرانسه

الفونتن هنوز زنده و تابناك ماندهاند، زیرا اینان یونان و روم باستانی را به دست فراموشی سپرده و فرانسه را در دل 

شک نیست که شیوه کالسیک زبان فرانسه را از ناپاکیها پیر است، ادبیات را تراش داد، به . گرامی داشته بودند

را ) و انگلیسی(اما همچنین شعر فرانسه  ;ر عشق را به عقل دوراندیش آموختسخنوري لطف و ظرافت بخشید و شو

. تا مدتی نزدیک به یک قرن پس از آن پادشاهی بزرگ بر جاي سرد و ساکن ساخت

در سراسر تاریخ بشر هیچ پادشاهی با آن کرامت و جوانمردي علم و . با اینهمه، در بزرگی آن پادشاه تردیدي نیست

گرچه لویی چهاردهم ژانسنیستها و هوگنوها را مورد تعقیب و آزار قرار . در پرتو حمایت خود نگرفته بودادب و هنر را 

  . داد، از جانبی هم در زیر لواي او بود که پاسکال نوشت، بوسوئه وعظ کرد و فنلون تعلیم داد

تیبانی و کمکی که به آن وي هنر را در راه تامین تمایل شخصی و بلندي نام خویش به خدمت گرفت، ولی با پش

مولیر را در برابر هجوم انبوه دشمنانش حفظ  ;رساند، فرانسه را صاحب معماري، مجسمه سازي و نقاشی ممتاز کرد

فرانسه هرگز نمایشنامه . کرد و با حمایت مالی خود راسین را از نگارش یک تراژدي به تصنیف تراژدي بعدي واداشت

رفتار پسندیده پادشاه، خودداري، شکیبایی و . از آثار آن عصر به خود ندیدبهتر، ادبیات بهتر و نثر بهتر 

احترامگذاریش به بانوان موجب رواج گرفتن رسوم آدابدانی و نیکو محضري و آراستگی در دربار و سپس در پاریس و 

نروایی او بود که زنان لویی زنان را وسیله هوسرانی خویش قرار داد، لیکن در همان دوره فرما. فرانسه و اروپا، گشت

فرانسه، چه در زندگی اجتماعی و چه در عالم ادب، مقامی شامخ یافتند و، همدوش مردان، فرهنگی مبتنی بر دو 

پس از آنکه همه . عنصر مرد و زن در آن کشور بهوجود آوردند که از آنچه در دنیا دیده میشود دوستداشتنیتر است

را در نظر آوردیم و تاسف خوردیم بر اینکه چرا میبایست آن همه زیبایی به گونه عیبها و کمبودهاي آن پادشاهی 

هاي درخشان  غبار آن همه سنگدلی تیره شود، آنگاه میتوانیم با فرانسویان همآوا شویم و عصر لویی چهاردهم و دوره

هاي اوج  ان را نقطهپریکلس در یونان، آوگوستوس در روم، نهضت رنسانس در ایتالیا و سلطنت الیزابت در انگلست

  . ترقی در مسیر پر لغزش و انحطاط تاریخ بشري بشماریم
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فصل ششم

  فاجعه در هلند

1649 -1715  

المگیر شاهد دفاع قهرمانانهاي بود که هلند در برابر تجاوز امپراطوري ع 1648تا  1555صد ساله میان سالهاي 

مقاومت مردانه جمهوري هلند را در مقابل توسعهطلبی  1715تا  1648دوره میان سالهاي  ;اسپانیا از خود کرد

در هر دو مورد . نیروي دریایی انگلستان و هجوم لشکریان فرانسه، که شوکت و عدتشان بیسابقه بود، به چشم دید

در . تاریخ مانده است، استقالل خود را حفظ کرددولتی کوچک، با شهامت و لیاقتی که ضبط صفحات برجسته 

 ;حقیقت ضمن این تجاوزات و فشارهاي قدرتهاي بیگانه، هلند به پیشرفت تجاري، علمی و هنري خود ادامه داد

و  ;هایی امن و آسوده متفکران ستمدیده را به آغوش خود پذیرفتند شهرهاي پر رونقش همواره چون پناهگاه

تی جمهوریش اندیشه مبارزه ضدچیرگی و زورمندي پادشاهیها را در اذهان اروپاییان بیدار تشکیالت و مقررات دول

  . کردند

I -  هلند زیر سلطه اسپانیا  

ساکنان آن، که از نژادهاي مختلف بودند، . در زیر سلطه اسپانیا باقی ماند 1713هلند، یا مستملکه اسپانیایی، تا سال 

و ترجیح میدادند که در زیر حکومت اسپانیایی ضعیف شده و دورافتاده باقی  ایمان راسخ به دین کاتولیک داشتند

یا مورد تهدید همسایهاي چون فرانسه، که هر لحظه آماده در  ;بمانند و دچار سلطه پروتستانهاي مرز شمالی نشوند

صلحنامه  ;فرانسه کردقسمت عمده ناحیه آرتوا را تسلیم ) 1659(صلح پیرنه . کام کشیدن کشورشان بود، قرار نگیرند

واالنسین، موبوژ، کامبره، سنتومر و ) 1678(پیمان نیمگن  ;دوئه و تورنه را به فرانسه واگذارد) 1669(ال شاپل اکس 

عالوه بر این، همسایه شمالی، یعنی جمهوري هلند، همان اندازه جبار بود که پادشاهی . ایپر را به کام فرانسه انداخت

کشور اسپانیا، که میخواست لشکریان خود را براي نبرد دایمی با فرانسه ) 1648(وستفالی  به موجب پیمان. فرانسه

آزاد و در اختیار داشته باشد، نه تنها نواحی متصرفه خود در فالندر، لیمبورگ و برابان را به ایاالت متحده واگذاشت، 

این تحقیر خفقانآور شهر . ه بسته بماندبلکه همچنین موافقت کرد که رودخانه سلکت بر روي هرگونه تجارت بیگان

. سیاست پدر و مادر ندارد. مهم آنورس و سیاست اقتصادي هلند اسپانیا را دچار فلج کرد

درون این حصارهاي خصومتبار، ناحیهاي که اکنون بلژیک نامیده میشود توانست فرهنگ کهن خود را محفوظ نگاه 

هنگامی که . ود بپذیرد و رهبري عقالنی دانشگاه لوون را گردن نهددارد، یسوعیان را با گشادهرویی به دامان خ

، بخش بزرگی از آن شهر با خاك برابر و همه )1695(فرانسویان شهر بروکسل را به زیر آتش توپخانه گرفتند 

)) خانه پادشاه. ((، جز تاالر اجتماع اصناف و ساختمان فخیم شهرداري، ویران شد))میدان بزرگ((معماري زیباي 

این بنا و ). 1696(از نوبه شیوه گوتیک تزیینی ساخته شد ) که خطابه شاهی در برابر اتاژنرو در آن خوانده میشد(

مجسمهسازان هنر خود را کریمانه در راه . شهرداري بروکسل امروزه از زیباترین ساختمانهاي اروپا به شمار میآیند

هاي درون کلیسا به خدمت گماشتند و از  ها و آرامگاه عترافگاهتزیین نماهاي کلیساها و بناهاي شهري، منبرها، ا

نقاشی فالندري پس از روبنس و ون دایک به . هاي اعالي خود ادامه داد جانبی هم بروکسل به ساختن فرشینه

ه فرانسه، با پیشرفتی ک. انحطاط گرایید، گویی که فیضان آن دو وجود چشمه نبوغ نقاشی قرنی را به ته رسانده بود

. در زمینه علم و هنر و توانگري یافت، بسیاري از نقاشان فالندري چون فیلیپ دوشامپنی را به سوي خود کشید

وي، که نقاشی را نزد پدرش . ، در زادگاه خود باقی ماند))کهین((هنرمندي بزرگتر به نام داوید تنیرس و ملقب به 

، )1637(م استادي ارتقا یافت و چهار سال پس از آن آموخته بود، در بیست و سه سالگی در صنف سن لوك به مقا
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که از شاگردان روبنس بود، زمینه را براي موفقیت )) آن((به نام )) مخملین((به دنبال ازدواج با دختر یان بروگل 

مهیندوك لئوپولد ویلهلم وي را از آنورس به بروکسل دعوت کرد تا به مقام  1651در سال . آینده خود آماده یافت

هاي تنیه مهیندوك و خود او را در میان تصویرهاي آن  یکی از پرده ;قاش درباري و موزهدار شاهی منصوبش کندن

تنیه از روي اکراه، لیکن با کمال مهارت، مضامینی قدیمی چون فرزند مسرف و وسوسه . نگارخانه نشان میدهد

هاي  که مانند نقاشان هلندي معاصرش صحنهقدیس آنتونیوس را به روي پرده آورد، ولی میل باطنیش بر آن بود 

وي چون پیتر بروگل روستانشینان را به صورت . زندگی روستایی را درون قابهاي کوچک و خودمانی نمایان سازد

تنیرس . بلکه با قلمی حساس و غمخوار در جشنها و شادمانیهایشان شرکت میجست ددان و جانوران درنمیآورد،

ور که جزئیات درون میخانه را شناخته و به وصف درمیآورده، مناظر روستایی را نیز با عمال نشان داده است همانط

وي به همان اندازه نور را دوست میداشت که . همه تغییرات رنگ و نور و آسمانش بر پرده منعکس میکرده است

برتر از آن چیزي در عالم رامبراند تاریکی را، و آن را با نوك قلم موي حساسش با چنان لطفی بر بوم مینشاند که 

. نقاشی نمیتوان یافت

II - جمهوري هلند  

هفت ایالت کشور هلند اکنون با یکدیگر متحد شده و جمهوري سربلند و پیروزمندي را به وجود آورده بودند که 

در این قسمت از هلند ملتی میزیست که نام پادشاهی بر . ثروت و وسعتش مایه رشک و شگفتی همسایگان میشد

هر یک از این . هر شهر تقریبا مستقل بود و به توسط شورایی از توانگران معتمد اداره میشد. ارك سر نداشتت

شوراهاي شهري هیئت نمایندگانی به اتاژنرو میفرستاد که روابط میان ایالتها و امور سیاست خارجی آنها را در قبضه 

طلوب توانگران تجارت پیشهاي بود که با توسعه با این شروط و احوال، حکومت موجود کمال م. اختیار داشت

در برابر این طبقه حاکم، که از بازرگانان متنفذ تشکیل . بازرگانی دریایی هلند ثروتی روز افزون به دست میآوردند

اورانژ، ملقب به /یعنی افراد نسل بازمانده از ویلیام اول د: مییافت، تنها یک نیروي اشرافی تاب مقاومت داشت

، که در تیرهترین روزهاي جنگ و پریشانی پیشوایی کشور هلند را به دست گرفته و آن را از زیر یوغ اسپانیا خاموش

ویلیام  ;اتاژنرو با اهداي عنوان پر افتخار ستادهاودر و فرمانده کل سپاه پاداش خدماتش را داده بود. رهانیده بود

اکنون نظارت بر فرماندهی نظامی تنها نیروي تهدید  ;انتقال دهداورانژ توانست آن عنوان و مقام را به فرزندان خود /د

کنندهاي بود که میتوانست گروه بازرگانان حاکم بر جمهوري هلند را از میان بردارد و به جاي آن سلطنتی اشرافی را 

ه کوشید تا با کودتا اورانژ به عنوان ستادهاودر و فرمانده کل سپا/، ویلیام دوم د1650در ماه ژوئیه سال . برقرار سازد

 ;چند تن از رهبران ایالتی با او به مخالفت برخاستند. حکومت مطلق خود را در ایاالت هفتگانه هلند مستقر کند

اما بیماري آبله . ویلیام با لشکریان خود شش تن از ایشان، از جمله یا کوب دویت، شهردار دوردرخت، را زندانی کرد

یک هفته بعد، ماري . به سن بیست و چهار سالگی درگذشت 1650ت و در ششم نوامبر راه پیروزي نهایی را بر او بس

اورانژ را به دنیا آورد که مقدر بود /، ویلیام سوم د)نتیجه دختري آخرین ملکه اسکاتلند(اورانژ /استوارت، بیوه ویلیام د

جریان کشمکشهاي رقابتآمیز طبقات در . از حد آرزوهاي پدرش قدم فراتر نهد و به تخت پادشاهی انگلستان بنشیند

حاکم، دهقانان و ماهیگیران، که با دسترنج خویش غذاي ملت را تامین میکردند، خود از خوان نعمت و ثروت کشور 

اگر به صدق . جز خرده نانی که به غفلت از غذاي بازرگانان و کارخانهداران و زمینداران به جا میماند، بهره نداشتند

دي اعتقاد داشته باشیم، باید بگوییم که آن زمان دهقانان در زیر مصایب جنگ و فشار استثمار گفتار نقاشان هلن

جانورانی که تنها مایه دلخوشیشان  ;سخت پریشانحال بودند و از شدت فقر و نکبت چون جانوران به سر میبردند

هاي آمستردام، هارلم، و لیدن از  خانهپیشهوران در دکانها و کارگران در کار. هاي الکلی بود جشنهاي محلی و نوشابه

اعتصاب وحشتناکی برپا  1672با این حال، ایشان در سال  ;اقران خود در لندن دستمزد بیشتري دریافت میداشتند
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پروتستانهاي متواري از فرانسه با اندوخته و آموخته خود به صنایع هلند رونق و . کردند تا بر مزدشان افزوده شود

، ایاالت متحده هلند در مقام مترقیترین کشور صنعتی جهان جاي فرانسه را 1700ر حدود سال د. ثروت بخشیدند

. گرفت

هلندیها  1652در سال . بزرگترین عواید از توسعه تجارت و نفوذ سیاسی هلند در آن سوي دریاها به دست میآمد

شرکت هند شرقی هلند تا . بنا نهادند نخستین مستعمره خود را در دماغه امید نیک بهوجود آوردند و کیپ تاون را

در مستعمرات هلند، بومیان چون بردگان به . میداد) به طور میانگین(سال بهره هجده درصد  198مدتی متجاوز بر 

سهامداران ساکن هلند از این اوضاع بیخبر بودند و فقط با خونسردي . فروش میرسیدند یا به کار کشیده میشدند

فزونتر از هر ملت دیگري  1740تجارت خارجی هلندیها تا سال . خود را وصول میکردندخاص هلندي بهره سهام 

بازرگانان . از بیست هزار کشتی باربري اروپا، پانزده هزار فروند متعلق به کشور هلند بودند 1665و در سال  ;باقی ماند

بانک آمستردام در همان وقت تقریبا بر . و سرمایهداران هلند، به فتواي عموم، از همه اقران زمان خود الیقتر بودند

هاي نقدي مردم در آن  سپرده. کلیه رموز و فنون مالی معمول در عصر حاضر پی برده بود و آنها را به کار میبست

دادوستدهاي تجاري، که از میلیونها تجاوز میکردند،  ;دالر امروزي سر میزد 100000000بانک به مبلغی معادل با 

و اعتماد عمومی کشورهاي اروپایی به خوش حسابی و امانتداري هلندیها بر  ;ساعتی انجام میگرفتدر آن بانک به 

پایهاي بود که جمهوري هلند میتوانست با پرداخت بهرهاي بسیار نازلتر از هر دولت دیگري پول وام بگیرد مثال 

ما مدح دکارت را . نترین شهر اروپا بودگاهی به نرخ اندك چهاردرصد در آن زمان آمستردام محتمال زیباترین و متمد

پیپس از تماشاي شهر الهه به شوق و . اسپینوزا نیز از آن شهر به همین گونه یاد کرده است ;درباره آن شنیدهایم

هایی در همه جا و اشیایی در همه حال به  مکانی از هر جهت پاکیزه و آراسته، خانه: ((شگفتی درآمده و گفته است

اگر خوي آزمندي آدمی در میان نبود، این ایالتهاي پررونق و ثروت چون بهشت روي زمین .)) حد امکان تمیز

نبرد داخلی براي کسب  ;اما فراوانی نعمت چشمهاي طمع انگلستان و فرانسه را بر آن سرزمین دوخت. میشدند

که معموال مهربان و خوشخو هاي دینی با یکدیگر در میان مردمی  قدرت به فاجعه یان دویت انجامید و رقابت فرقه

کالوینیستها، که قسمت عمده اهالی را تشکیل میدادند، هرگاه زورشان میرسید، از . بودند نفاقی خصومتآمیز انداخت

، سینود دور درخت، شاید به انتقام 1682در سال . اجراي مراسم دسته جمعی نیایش کاتولیکی جلوگیري میکردند

امهاي به قبول مذهب کالونی تنظیم کرد و عموم کشیشان پروتستانی را ملزم ساخت یا ، اعترافن))الغاي فرمان نانت((

سپس پیر ژوریو، یکی از هوگنوهاي سابق فرانسه، را مامور برقرار ساختن . آن را امضا کنند، یا از خدمت برکنار شوند

یر گروهی از بدعتگذاران پرداخت و سازمان تفتیش افکار کالونی کرد، و سازمان نامبرده به دستگیري و محاکمه و تکف

) آیین آرمینیوس(با این حال، عقاید ضد کالونی . دریغ نورزید)) سالح غیردینی((در این راه از بهکار بردن هرگونه 

قوت گرفت و مردانی متهور دل به دریا زدند و از این اندیشه پیروي کردند که خداوند اکثریت بندگان خود را براي 

که اسپینوزا را در میان خود (هاي منافق چون منونیتها، کالجیان  فرقه. اودانی مقدر نفرموده استسوختن در آتش ج

، لوکیانوسیان، متورعین، و حتی پیروان اونیتاریانیسم از زوایاي تاریک و لحظات خوابآلودگی قانون استفاده )پناه دادند

وسیان، که از خوف آزار دینی حکومت لهستان به ایاالت سوکین. کردند و توانستند در هلند به زندگی خود ادامه دهند

قانونی از طرف دولت  1603متحده پناهنده شده بودند، ادامه زندگی را در هلند مطابق دلخواه یافتند، ولی در سال 

م با انتشار رسالهاي در شهر آمستردام مقا 1652دانیل تسویکر به سال . هلند آیین یکتاپرستی ایشان را ممنوع کرد

الوهیت مسیح را مورد تردید قرار داد و کتاب مقدس را زاده عقل جهانی نوع بشر دانست، و با این حال توانست سر 

شخصی به نام کرباگ، که به پیروي از او عقایدي ابراز داشته بود، محکوم به ده  1668اما در سال . سالم به گور برد
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د نیز به زندان سازمان تفتیش افکار کالونی افتاد، زیرا اظهار کرده هادریان بورالن. سال زندان شد و در همان جا مرد

. شان بوده است، نه نزدیک شدنشان به سیب که گناه اصلی آدم و حوا نزدیکی جنسی

هلندیها ضمن تجارت با کشورهاي بسیار، که هر کدام فرهنگی . در اواخر قرن هفدهم رواداري مذهبی افزایش یافت

نیز همان زمان که درهاي خزانه و بندرهاي خود را به روي بازرگانانی از اقوام و ادیان مختلف جداگانه داشتند، و 

و این . میگشودند، به این نکته پی بردند که اندکی رواداري در مسائل دینی متضمن سودهاي هنگفت خواهد بود

. ذشت برتر و نتیجهبخشتر بودروش، هر چند هم ناقص بود، باز به مراتب از آنچه در دیگر کشورهاي مسیحی میگ

گرچه کالونیها قدرت سیاسی را در دست داشتند، تعداد کاتولیکها به اندازهاي بود که از میان بردنشان امکانناپذیر 

از جانب دیگر، همانطور که سر ویلیام تمپل خاطر نشان کرده است، برتري اجتماعی و سیاسی طبقات . مینمود

اهمیت روحانیان میکاست و نفوذ ایشان را در هلند از هر کشور دیگري به درجات  تجارت پیشه به حدي بود که از

متواریانی که از کشورهاي دیگر به آن سرزمین پناه میبردند و به پیشرفت اقتصاد یا فرهنگ آن . محدودتر میساخت

هنگامی که . میشدخدمت میکردند توقعی جز اندکی آزادي دینی نداشتند، و این چیزي بود که بآسانی نصیبشان 

وقتی که چارلز دوم به سلطنت . کرامول زمام فرمانروایی را بهدست گرفت، شاهپرستان انگلستان به هلند پناه بردند

چون لویی چهاردهم دست . خواهان آن کشور سالمت خود را در جمهوري هلند جستند انگلستان بازگشت، جمهوري

زمانی که الك، کالینز، و بل از ترس آزار دینی . ایاالت متحده گریختندبه آزار هوگنوها گذارد، گروهی از ایشان به 

روزي که کنیسه پرتغالی . مجبور به ترك انگلستان و فرانسه شدند، طبعا هلند را جایگاه امن و راحت یافتند

و خدمتش را بر آمستردام اسپینوزا را تکفیر کرد، دانشمندان هلندي بودند که او را صمیمانه به میان خود پذیرفتند 

شناخته شد، )) مدرسه اروپا((هلند کوچک . عهده گرفتند، و یان دویت نیز مقرري سالیانهاي در حقش تعیین کرد

. چه براي تعلیم تجارت و بانکداري و چه براي تحقیق در علم و فلسفه

حالتی سود پرست و  باید گفت به یمن آزادي دینی و رواج علم و ادب و هنر در سرزمین هلند بود که تمدن آن

در آن زمان . هویگنس و دیگر عالمان هلندي را در صفحات بعد مالقات خواهیم کرد. خفقان آور به خود نگرفت

همچنین شاعران و نمایشنامه نویسان و مورخانی وجود داشتند، لیکن عدم تداول زبانشان دامنه شهرتشان را محدود 

لندن و : انگلستان فقط دو مرکز نشر داشت. ناشران زبانزد جهانیان بودشهرهاي هلند به وفور کتاب و کثرت . میکرد

فرانسه پاریس و لیون را داشت، و حال آنکه ایاالت متحده آمستردام، روتردام، لیدن، اوترشت، و الهه را  ;آکسفرد

سه، عبري و نیز هلندي مراکز عمدهاي قرار داده بود که کتابهایی به زبانهاي التینی، یونانی، آلمانی، انگلیسی، فران

ذوق . تنها در شهر آمستردام چهارصد دکان وجود داشت که کارشان چاپ و انتشار و فروش کتاب بود. چاپ میکردند

توانگران هلندي، که کلیساهاي . هنري با حرص مال اندوزي و اشتیاق به رستگاري اخروي سر رقابت داشت

ها و  ودند، تجمالتی را که از خدا پس گرفته بودند نثار زوجهپروتستانی خود را تهی از هرگونه زینت ساخته ب

بر سفره خود  ;ایشان به کمک جواهر، ابریشم و مخمل همسران خود را به تمکین واداشتند. هاي خود کردند خانه

صفوفی از  ها را با و سربخاریها و گنجه ;ها رنگین کردند دیوارهاي خانهشان را با فرشینه ;بشقابهاي طال و نقره چیدند

، سفالگران هلندي با الهام گرفتن از ظروف 1650در شهر دلفت، پس از سال . نفایس سفالگري و کندهکاري آراستند

این تزیینات به . هاي لعابدار ساختند که بیشتر به رنگهاي آبی و سفید بود وارد شده از چین و ژاپن، سفالینه

در آن زمان بندرت خانوادهاي در . لو و جذابیت خاص میبخشیدندهایی که قبال سادگی زاهدانهاي داشتند تال خانه

هاي کوچک نقاشی را، که وصفی آرمانی از منزلگاهی پاکیزه و  هلند یافت میشد که دست کم یکی از آن پرده

نه خود آرامبخش یا نمایی انبساط آور از منظره درختان و گلها و جویبارها را در برابر دیدگان قرار میداد، بر دیوار خا

  . نیاویخته باشد
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III -  شکفتگی شیوه ژانر

اینان طالب  ;عده خریداران زیادتر، لیکن کیسهشان تهیتر شده بود. دوران نقاشی حماسی هلند به سر رسیده بود

ها و وقایع زندگی روزمرهشان را در زیر نگاهشان مجسم  نقاشیهاي کوچکی بودند که خالصه تلطیف شده صحنه

که وصف آن مناظر با واقعبینی و ظرافت قلم و نیز با احساسی ساده و خودمانی بر پرده آمده باشد سازد، به شرط آن

یا در برابر خود  ;تا ایشان، با تماشاي آن نقاشیها، از لذت بازشناختن محیط مانوس و تجدید خاطرات برخوردار شوند

ودیت چهار دیواري درون اطاق رهایی پنجرهاي گشوده به سوي طبیعت داشته باشند که دیدگانشان را از محد

هایی کوچک، که حاوي  نقاشان هلندي با گرد آوردن ظرافت طرح و جالي رنگ و تابش نور در پرده. بخشد

  . توصیفهاي دقیق و گفتنیهاي بسیار بود، به این خواست همگانی پاسخ گرم دادند

، زیرا رقابت شدیدي که در بازار پررونق میان ایشان نام این نقاشان اکنون در سراسر اروپا و آمریکا شهرت یافته است

هاي کوچک نقاشی کنند و با قیمتی هر چه نازلتر به  بهوجود آمد موجب شد که هر کدامشان به مقدار زیاد پرده

در اینجا گواهی . فروش رسانند و اینک بزحمت دیوار نگارخانهاي یافت میشود که از این گونه آثار تهی مانده باشد

و با فراغت بیشتر به  میسپاریمور آثار نقاشان آن دوره را بر عهده حاشیه مجملی که در زیر صفحه آمده است بروف

شرح احوال یان ستن تیره روز، لیکن گشاده رو و یان ورمیر، بزرگترین نقاشان سبک ژانر و یا کوب وان رویسدال، 

یان ستن پسر آبجو سازي در لیدن بود که خود نیز پس از آنکه به نوبت . زرگترین نقاش منظره ساز هلند، میپردازیمب

در مدت زمانی که وي به کار  ;الهه، دلفت و هارلم را مرکز نقاشی قرار داد، عاقبت به میخانه داري در لیدن بازگشت

ستن در . ه پس از رامبران بزرگترین چهرهساز هلند شناخته شدنقاشی مشغول بود، چنان مهارتی از خود بروز داد ک

با مارگارت، دختر یان وان گوین نقاش، ازدواج کرد که جهیزیهاي جز زیبایی صورت و ) 1649(بیست و سه سالگی 

 هاي پرده. اندام براي او نیاورد، لیکن تا مدتی با همان دو موهبت طبیعی خود الهامبخش قلم هنرمند قرار گرفت

  دارو فروشی با حراج مجموعهاي از نقاشیهایی که در اطاق  1670ستن به اندازهاي ارزان فروخته میشدند که در سال 

هاي ستن همه وصفی بودند  نخستین پرده. مسکونی او به دست آورد، فقط توانست ده گولدن طلب خود را زنده کند

، به نام زندگی در فسق و هرزگی، نشانگر زنی است در حال یک نمونه عالی از آنها. از خوشیها یا زیانکاریهاي مستی

خماري وزنی دیگر غرق در خواب مستی، کودکی که فرصت را مغتنم شمرده و مشغول دستبرد زدن به گنجه 

خوراکی است، سگی که بقایاي غذاي روي میز را به کام میکشد، و راهبهاي که از در وارد اطاق شده و شروع به 

در این پرده گرچه همه چیز حاکی از آشفتگی است، عناصر با نظم . باره گناه میخوارگی کرده استسرایی در موعظه

موضوع دلپذیري به پرده دیگري از آثار او حیات بخشیده است که . اند و هماهنگی کامل هنري ترکیب و ترسیم یافته

راند، ماکیان خانگی به هر طرف در جست و دختر بچهاي به برهاي شیر میخو: به خطا جایگاه دام و دد نام یافته است

هاي بلند نشستهاند و تنها  خیزند، طاووسی دمش را از شاخه درختی خشک آویزان کرده است، کبوتران بر شاخه

این وصفی است روستایی و ساده که کلیه مباحث فلسفی را . کبوتري از سوي خیابان به میان صحنه پر کشیده است

یا جلوهاي است از زندگی که هر یک از اجزایش دلیل کافی وجود خود را دارد و به  ;ددر نظرمان بیمعنی میساز

هاي دالنگیز  هنگامی که ستن میخانه پدري را پشت سر گذاشت، روي به وصف جنبه. دالیل فلسفه غایات بیاعتناست

هاي نوازندگان،  دسته هاي درس موسیقی، جشنهاي عمومی، ها، صحنه مناظر دلنشین درون خانه. جامعه هلندي آورد

یا مشغول نواختن عود  - کانونهاي خانوادگی و چهره خود نقاش که در حال کشیدن چپق نازکش پرده بزم شادي 

وقتی دستمزدهاي ناقابلی که در برابر هنرش به وي عرضه میشدند موجبات دلسردیش را فراهم آوردند، وي بار . است

د فراموشی کامل مشروب نوشید و در پنجاه و سه سالگی چشم از جهان دیگر به کار آبجو فروشی پرداخت، تا سرح

. در حالی که چهارصد پرده نافروخته از خود بر جاي گذاشت. فروبست
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هاي یان ورمیر، مثال چهره دختر، بر بیننده ثابت میشود که میدان دید و هنر وي نقطه  با نگاهی به هر یک از پرده

به مبلغ  1882پرده نامبرده، که چون دانه مروارید گرانبهاست، در سال . ن بوده استمقابل میدان دید و هنر یان ست

به )) یکی از دوازده نقاشی نفیس جهان((دوگولدن و نیم حراج شد و امروزه هنرشناس صاحبنظري آن را در شمار 

و . ه ترس و تشویش پاکندچشمانش از شائب ;بانوي جوان مسلما در خانه و خانواده خوبی بار آمده است. قلم میآورد

وي آرام و خوشبخت به نظر میرسد  ;حتی سایه شگفتزدگی، که از عالیم عادي جوانی است، بر آنها فرونیفتاده است

چهره او با چنان دقت استادانهاي در به هم آمیختن رنگ و خط و  ;و با هوشیاري دل به موسیقی زندگی سپرده است

در برابر توانایی شگرف قلم هنرمند به بیان عواطف درون و عوالم تفاهم بشري به  نور بر ما عرضه شده است که ما را

  . اندازد شگفتی می

در شهر دلفت به دنیا آمد، چنانکه معلوم است همواره در آن شهر زیست و پس از چهل و سه  1632ورمیر به سال 

ورمیر در بیست و دو سالگی ). 1677- 1632(وي تقریبا درست معاصر اسپینوزا بود ). 1675(سال در همان جا مرد 

آثارش به قیمت هنگفت خریداري میشدند، لیکن وي با دقت و صرف وقت بر . ازدواج کرد و صاحب هشت فرزند شد

سر آنها کار میکرد و به اندازهاي پول صرف خریداري نقاشیهاي دیگران کرد که هنگام مرگ چیزي جز قرض 

اما مجموعه سی و چهار . ست کمک دست به دامن دادگاه ورشکستگی زدنداشت، و همسرش ناگزیر براي درخوا

. پردهاي که از آثار او باقی مانده است نشان میدهد که وي از رفاه زندگی مردم طبقه متوسط برخوردار بوده است

قه بلند ها وي را در کارگاهش نشان میدهد با کالهکی کرکی، نیمتنه چرمی چند رنگ، جورابهاي سا یکی از آن پرده

بیشک ورمیر در . چروکخورده اما ابریشمین، و نیز با سرینی که برآمدگی بیش از معمولش حاکی از رفاه زندگی است

هاي خوب دلفت منزل داشته است، شاید در نقطهاي از حومه مشرف به شهر که به وي اجازه میداد  یکی از محله

گرچه پرتو . وف دلبستگی خویش را به زادگاهش ابراز داردپرده منظره دلفت را سر فرصت بسازد تا در آن اثر معر

عشق به کانون خانوادگی از بیشتر نقاشیهاي هلندي ساطع است، لیکن در آثار ورمیر خانه بخصوص چون معبد 

در پرده مسیح و مریم و مارتا . کوچکی جلوهگر میشود و کدبانوي خانه با کمال سرافرازي کمر به خدمت آن میبندد

هاي ورمیر، به تبعیت از آنچه در  در پرده. وي آخري بر پایه رفیعی همشان مریم مقدس مقام گرفته استاین بان

بسیاري از نقاشیهاي هلندي مشاهده میشود، زن چون توده حجیمی از گوشت به تصویر درنیامده است، بلکه برعکس 

، مانند بانوي پرده خانم و خدمتکار، با زنان در آثار وي داراي ظرافت و حساسیتی بارزند، و حتی برخی از آنان

جامهاي فاخر و عالیم چهرهاي ریز نقش و سرومویی کامال آراسته نقاشی شدهاند، یا، چون بانو در کنار سنتورها، در 

ورمیر از زندگی خانوادگی . هاي ابریشمی و سازهاي موسیقی محصور گشتهاند میان توده پر تجملی از پارچه

وي از آشفته . هاي عادي و ساده روزمره را به صورت بدایعی لطیف و چشمنواز درمیآورد صحنهحماسهاي میسازد یا 

هاي انبوه یا درهم آمیختن فعالیتهاي گوناگون بر سطح آن اجتناب میجوید و برعکس بخصوص در  کردن پرده با گروه

واندن نامهاي است، یا به دستگاه آثار طراز اول خود تنها یک زن تصویر میکند که مثال با کمال آرامش در حال خ

گاهی  ;دوزندگی خود مینگرد، یا خویشتن را با گردنبندي میآراید، و یا در هنگام قالبدوزي به خواب فرورفته است

ورمیر با کمال هنرمندي احساس سپاسگزاري خود نسبت به . هم فقط به توصیف تبسم دوشیزهاي اکتفا میکند

در قرن هجدهم ورمیر بکلی گمنام و فراموش . ده را در آثارش منعکس کرده استهمسري فرمانبردار و خانهاي آسو

تنها پس از . چنانکه شاهکارهاي کوچک او را منسوب به نقاشانی چون د هوخ، تربورخ و رامبران میدانستند. شده ماند

ورمیر مقامی بالفاصله  امروزه در مکتب نقاشی هلند. بود که نام وي از زیر خاکستر فراموشی بیرون آمد 1858سال 

. پس از رامبران و هالس دارد
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وصف طبیعتی که شهرهاي به هم پیوند خورده : هاي عادي زندگی، یک چیز عمده کم بود در کار این نقاشان صحنه

نقاشان ایتالیا، و پوسن فرانسوي در ایتالیا، اندکی از تازگی هوا و خرمی مزارع را در . هلند را در میان میگرفت

نقاشان . انگلستان میبایست در قرن بعد این عناصر را براي نقاشی خود کشف کند ;شیهاي خود ضبط کرده بودندنقا

هاي عفیف خانوادگی و مجالس بزم و شادمانی درونخانهاي دست  هلندي نیز اکنون دیگر براي مدتی از ساختن صحنه

نصب کردند تا بتوانند جادوي جویبارهاي پرچین  کشیدند و سه پایه نقاشی خود را در دامان طبیعت دلگشا بر زمین

و شکن، سکوت آسیابهاي گشادهبال، باروري خاك مزارع، سرسبزي درختانی که آدمی را از یادآوري ناپایداري 

التهاب آلود زندگیش شرمسار میدارند، ابرهایی که آسمان را به رنگهاي صدپاره رنگامیزي کردهاند، و کشتیهاي از راه 

همه کس جاده میدلهارنیس اثر . اي که در بندري پر ازدحام لنگر انداختهاند را بر پرده خود مجسم سازنددور رسیده

اما بسی  ;میندرت هوبما را با دور نماسازي استادانهاش، که در فضاي بیکران زمینه از نظر محو میشود، میشناسد

آلبرت کویپ از منظره گاوان فربهی که در گل . شمار آوردزیباتر از آن پرده آسیاب آبی با بام قرمز بزرگ او را باید به 

و الي باتالقها فرومیرفتند، اسبان تشنهاي که بر در میخانه سر راه نفسی تازه میکردند، یا زورقهاي بادبانی که بر پهنه 

نهسان زورقها و سالومون وان رویسدال از لرزش خفیف آبهایی که آبگی. دریا از دیده ناپدید میشدند الهام هنر میگرفت

 و به برادرزاده خود نیز می) پرده آبگذر و جسر(درختان را بر سطح خود وارونه مصور میساختند به شگفتی درمیآمد 

. آموخت که در این هنر چگونه بر او برتري جوید

ه همان یاکوب وان رویسدال در شهر هارلم پرورش یافت و پرده منظره هارلم را براي ما به یادگار گذاشت که ب

آور شهري بزرگ را بهتر مجسم  جذابیت پرده منظره دلفت ورمیر است، لیکن وسعت و در عین حال ازدحام خفقان

پذیرفته شد، )) انجمن برادران منونیت((رویسدال پس از آنکه به شهر آمستردام نقل مکان کرد، به عضویت . میسازد

هاي غم افزا و اندوهبار  ن گشت و وي را شیفته وصف جنبهو شاید را زوري ایشان بود که با تهیدستی او همداستا

وي در نظر میآورد . طبیعت ساخت، یعنی همان حالی که نقاش چیره دست دوست داشت خود را در آن مغروق کند

ها و آسمانهایی که وعده آسودگی و آرامش به آدمی میدهند، در عین حال میتوانند  که چگونه همان مزارع و بیشه

او میدانست که طبیعت چنان حمالت خشمی در آستین دارد که به یک . شانی و نابودي نوع بشر شوندمایه پری

تندباد سرافرازترین و پایدارترین درختان را از بن برمیاندازد، در یک لمحه شکافهاي مهلک بر پیکره زمین بردبار وارد 

پرده . ر سرگرم زندگی خویش است فرو میریزدمیآورد و با یک تندر آتش مرگ بر فرق هر موجود و گیاهی که بیخب

آبشار بر صخره وصف دالنگیز منظرهاي روستایی نیست، بلکه هجوم رعبانگیز دریاست بر بدنه تخته سنگها تا، 

پرده توفان نعره  ;هایش را به کام خود کشد چنانکه در دل سوگند یاد کرده است، آنها را از هم متالشی کند و پاره

ساحل کرانه خوشی و شادکامی نیست، بلکه تصویر پاره زمینی . ر سر دشمن دیرینش زمین استخشمآلود دریا ب

زمستان صحنه  ;نابسامان است که در میان موجی که باال میگیرد و آسمانی که فرو مینشیند به خفقان افتاده است

ابرهاي تهدیدکننده بر خود  نشاط بخشی از یخبازي کودکان نیست، بلکه کلبهاي است محقر و ماتمزده که از هیبت

و سیاهقلم استادانه درختان بلوط اثري است که جامه زیبنده و پروقار آن موجودات را از تنشان بیرون  ;میلرزد

گورستان . هاي بیبرگ و چروکیده و تنه پیچ خورده و زخم برداشته از آفت زمانشان را آشکار کند میکشد تا شاخه

دیوارهاي ویران، درختی خشکیده، و آبهایی طغیانی که گورها را به زیر خود  یهودیان خود مظهري است از مرگ

با اینهمه، چنان نبوده است که رویسدال دنیا را همواره تیره و اخمو ببیند، بلکه در پرده گندمزار، با . گرفتهاند

ا به وصف درآورده احساسی عمیق، آرامش جادهاي روستایی، برکت خرمنی برهم انباشته، و نشاط فضایی دلگشا ر

گویی هلندیها احساس میکردند که رویسدال در نقاشیهاي خود به سرزمین مسکونیشان ماهیتی شوم و بدخیم . است

و سرانجام هم او را به حال خویش رها کردند تا در  ;از اینرو آثار او را به قیمتی ناچیز میخریدند ;میبخشیده است
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از هنرشناسان مقام او را، در میان عموم منظرهسازان همه ادوار، بالفاصله پس امروزه بسیاري . نوانخانهاي جان سپرد

در سرزمین کوچک هلند ثروتی بیکران از وجود رامبران، هالس، ورمیر، رویسدال، اسپینوزا، . از پوسن قرار میدهند

مان درون مرزهایی تنگ همگی آنها در یک ز ;هویگنس، ترومپ، د رویتر، یان دویت، و ویلیام سوم بهوجود آمده بود

گرد آمده بودند تا در پناه تلهاي شنی کناره دریا چندي به کوشش و تالش پردازند و هنرهاي دوران صلح را در 

. وسعت دلیل ترقی نیست! این بود کشور هلند در قرن هفدهم: بحبوحه تهدید آتش جنگ زنده نگاه دارند

IV - 1672- 1625: یان دویت   

، به تکاپوي کسب مال، خوشی، و احیانا ))پیمان وستفالی((دست آوردن استقالل خود پس از  ایاالت متحده با به

این سرزمین کمتر از هر کشور دیگري در دنیا قادر به تامین اقتصاد داخلی خود بود و . برافروختن آتش جنگ برآمد

ي کشور هلند وابسته به در واقع بقا. محصوالت خاك آن فقط براي تغذیه یک هشتم سکنهاش کفایت میکردند

و این هر دو منبع ثروت بدون پشتیبانی و خدمت یک نیروي دریایی  ;تجارت خارجی و محصوالت مستعمراتش بود

دوران سیادت دریایی اسپانیا یا شکست جهازات شکست ناپذیرش به پایان . مجهز و مکمل غیرقابل استفاده ماندند

بزودي . زهاي پیروزمندانه قدرت بادبانهاي خود را بر پهنه دریاها میگستردنیروي دریایی انگلستان با خی. رسیده بود

توسعه تجارت دریایی انگلستان با دو مانع، یکی نیروي دریایی هلند و دیگري مستعمرات هلند و در نقاط 

)) نیویورك((، که میبایست بعدا ))آمستردام جدید((دورافتادهاي چون هندوستان، جزایر هند شرقی، افریقا و نیز در 

پارهاي از انگلیسیها، که هنوز از آتش پیروزیهاي دریاساالرانی چون دریک و هاکینز گرم . خوانده شود، مواجه گشت

و این منظور با  - بودند، عقیده داشتند که آن هلندیهاي متجاوز میبایست جاي خود را به انگلیسیهاي متجاوز بدهند 

صاحبان شرکتهاي کشتیرانی به بحث در : ((به گفته ارل آو کلرندن. شودیکی دو پیروزي دریایی میتوانست حاصل 

این موضوع پرداختند که اگر انگلیسیها گستاخانه بر ضد هلندیها وارد جنگ شوند، بآسانی خواهند توانست آنها را به 

کرامول این .)) سازند زانو درآوردند، تجارت دریاها را خود به دست گیرند، و بدین ترتیب سود بیکران نصیب انگلستان

. نقشه را پسندید

به تصویب رساند که بر طبق آن کشتیهاي بیگانه )) قانون کشتیرانی((پارلمنت انگلستان قانونی به نام  1651در سال 

هلندیها تا آن زمان . از حمل هر نوع کاالیی به خاك انگلستان، جز آنچه در کشور خودشان تولید میشد، ممنوع شدند

الت مستعمرات خود را به انگلستان حمل میکردند، و از آن پس میبایست این تجارت پرسود متوقف کلیه محصو

 ;ایشان نمایندگانی به لندن فرستادند تا موافقت دولت انگلستان را در اصالح و تعدیل آن قانون جلب کنند. بماند

که به عموم کشتیهاي خود دستور دهد انگلستان نه تنها پیشنهاد ایشان را رد کرد، بلکه از دولت هلند خواست 

روبرو ) یعنی دریاهاي واقع در میان انگلستان و فرانسه و هلند)) (آبهاي انگلستان((هرگاه با کشتیهاي انگلیسی در 

  . شدند، پرچمهاي خود را به احترام حق سیادت انگلستان پایین بیاورند

، انگلیسیها هفتاد نفر از بازرگانان هلندي را که 1652سال در فوریه . رسوالن هلندي با دست خالی به الهه بازگشتند

در نوزدهم ماه مه، یک ناوگان انگلیسی به فرماندهی رابرت . شده بودند دستگیر کردند)) آبهاي انگلستان((داخل 

نخستین جنگ ((بلیک با دستهاي از کشتیهاي جنگی هلند به فرماندهی مارتن ترومپ عقب نشست، و بدین ترتیب 

فرماندهی . در این احوال، بهوجود آمدن نفاق در میان ایاالت متحده آنها را به سوي نابودي میکشاند. آغاز شد)) دهلن

شوراي طبقات . سپاهی متشکل، که سابقا به دست شاهزادگان خانواده اورانژ سپرده میشد، اکنون از میان رفته بود

در همین هنگام، . آمده بود تا هیئتی براي اداره امور کشوراتاژنرو بیشتر به صورت انجمنی براي بحث و مناظره در

انگلستان، به رهبري کرامول و نیروي ارادهاش، داراي حکومتی مقتدر و متمرکز شده بود، با ناوگانی مجهز، و نیز با 

دم و انگلیسیها کشتیهاي ماهیگیري هلندیها را منه. همه امتیازات جغرافیایی، به اضافه بادهاي مساعد باختري
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ترومپ در . عدهاي از بازرگانان هلندي را اسیر کردند و در نزدیکی کرانه کنت دریاساالر د رویتر را شکست دادند

، اما در ژوئیه همان سال در گیرودار جنگ کشته )1652نوامبر  30(آبهاي ساحلی دونگنس بر بلیک پیروزي یافت 

. برتري بیچون و چراي نیروي دریایی انگلستان بودنتیجه آن یک سال جنگهاي پراکنده به ثبوت رسیدن . شد

محاصره دریایی انگلستان بر سواحل هلند، زندگی اقتصادي ایاالت متحده را تقریبا بکلی فلج ساخت، به درجهاي که 

  . هزاران نفر از اهالی آن کشور دچار قحطی و گرسنگی شدند و خطر بروز انقالب به میان آمد

وي تعلق به خانوادهاي . د که یان دویت زمامداري امور از هم گسیخته را به دست گرفتدر چنین وضع نامساعدي بو

پدرش، یاکوب دویت، شش . داشت که از دیر زمان در زمینه تجارت و سیاست کشور هلند مقامی برجسته یافته بود

لند گذرانید، سپس با خود یان دویت همه مراحل تحصیلی را در ه. بار به سمت شهرداري دوردرخت انتخاب شده بود

برادرش کورنلیس به فرانسه مسافرت کرد، از آنجا به انگلستان رفت، با کرامول مالقات کرد و در مراجعت به کشور، 

سه سال بعد پدرش با پنج نفر دیگر از ). 1647(الهه را اقامتگاه خود قرار داده به شغل وکالت دادگستري پرداخت 

اورانژ، ستادها و در وقت که میخواست قدرت سیاسی و نظامی خویش /ویلیام دوم درهبران جمهوریخواهان به دستور 

، مجلس عمومی طبقاتی، که )1650(چون ویلیام دوم درگذشت . را در هر هفت ایالت حکمفرما سازد، زندانی شد

جانشینیش  قرار گرفته بود، از قبول فرزند وي به) 1649(محتمال تحت تاثیر موفقیت ظاهري جمهوري انگلستان 

  . امتناع ورزید و مقام ستادها و در را لغو کرد

سرگذشت داخلی ایاالت متحده از آن پس تبدیل شد به مبارزهاي در میان سود پرستی بازرگانان جمهوریخواه، 

روحیه صلحدوستی که مظهرش یان دویت بود و نیز قدرتطلبی و جنگجویی طبقه اشرافی که میبایست بزودي در 

یان دویت، که هنوز جوانی  1650در بیست و یکم دسامبر . غیرتمند ویلیام سوم به منصه ظهور برسد وجود جوان و

بیست و پنج ساله بود، به مقام قاضی بزرگ شهر دوردرخت و نیز به نمایندگی مردم آن در اتاژنرو ایاالت متحده 

ي هلند تعیین کرد و وظیفه شاق آن مجلس وي را به سمت زمامدار کل جمهور 1653در فوریه سال . انتخاب شد

کرامول یکدنده و سنگدل باقی ماند و تایید کرد که دولت . اجراي مذاکرات صلح با انگلستان پیروز را بهعهده او سپرد

به کلیه کشتیهاي خود فرمان دهد که در آبهاي  ;هلند باید برتري نفوذ انگلستان را در دریاها به رسمیت بشناسد

حق ناخدایان کشتیهاي انگلیسی به بازرسی کشتیهاي هلند را  ;انگلستان سالم رسمی دهند دریاي مانش به پرچم

خونبهاي تعدادي از اتباع انگلیسی را  ;براي کسب اجازه ماهیگیري در آبهاي انگلستان مبلغی مقرر تادیه کند ;بپذیرد

دولت هلند باید پیوسته درصدد باشد و نیز  ;در آمبون به دست هلندیها کشته شده بودند بپردازد 1623که به سال 

که دست اعضاي خانواده اورانژ را از زمامداري امور کوتاه نگاه دارد زیرا ایشان اکنون با پیوند ازدواج، خویشاوند و 

متحد خانواده استوارتهاي اسکاتلند شده و سوگند یاد کرده بودند که آن سلسله را به تخت پادشاهی انگلستان باز 

ویت ماده آخر را از متن پیمان پیشنهادي انگلستان، که در مجلس عمومی طبقاتی هلند نیز به تصویب د . گردانند

و بعدا شوراي یکی از ایاالت هفتگانه هلند را واداشت تا منفردا پیمان ) 1654آوریل  22(رسیده بود، حذف کرد 

  . ویلیام سوم او را هرگز نبخشود. مزبور را با همان ماده بپذیرد

براي تحکیم موقعیت خود با وندال بیکر ثروتمند ازدواج کرد و، به وسیله او، با بازرگانان متنفذ آمستردام  دویت

با پشتیبانی ایشان، وي مصدر مشاغل بسیار مهم شد و پدر، برادر، پسر عموها و دوستانش . خویشی یا نزدیکی یافت

تدریجا . کومت ایالت هوالند را در دست گرفتبزودي کلیه مقامهاي حساس ح ;را نیز به خدمات دولتی گماشت

ایاالت دیگر با اکراه رهبري او را گردن نهادند، زیرا ایالت هوالند، که از راه تجارت بنادرش ثروت فراوان کسب کرده 

بود، بتنهایی پنجاه و هفت درصد از هزینه کل ایاالت هفتگانه را تامین میکرد و قسمت اعظم نیروي دریایی هلند را 

یان دویت در میان عامه مردم محبوبیتی نیافت، لیکن کشورداریش براساس لیاقت و بصیرت استوار . شکیل میدادت



۴٨٠۴

وي از خرجهاي افراطی جلوگیري کرد، نرخ بهره وامهاي دولت ائتالفی را پایین آورد، نیروي دریایی کشور را . بود

با در نظر گرفتن . ت در نیروي دریایی تربیت کردتقویت کرد، ناوهاي مجهزتر ساخت، و افراد الیقتري براي خدم

هاي بازرگانان، کوشید تا صلح را برقرار نگاه دارد، لیکن در عین حال کشور را براي مقابله با دشمن آماده  خواسته

دویت با فداکاري . ، به مقام زمامدار کل ایاالت متحده انتخاب شد1663، و بار دیگر در سال 1658در سال . ساخت

وم در راه مصالح دولت، سادگی و فروتنی رفتار، و نجابت و پاکی زندگی خانوادگی خود ناظران را تحت تاثیر مدا

ثروت فراوان همسرش به وي اجازه میداد که در خانهاي با شکوه زندگی کند، و در همان محیط پر تجمل . قرارداد

د، لیکن در حقیقت آن خانه بیشتر به منزله کانون بود که از رسوالن کشورهاي بیگانه پذیرایی شایان به عمل میآور

علم و  ;در آنجا شعر با سیاست میآمیخت. فرهنگ و هنر کشور بود تا جایگاهی براي به رخ کشیدن تجمل و ثروت

فلسفه شاید با آزادي بیانی برتر از آنچه درخور عقاید کالونی دویت بود مورد بحث قرار میگرفت و حتی اسپینوزاي 

رفیقی با وفا و پشتیبانی پا )) زمامدار کل((همه کس را از هیبت افکار خود به هراس میانداخت، در وجود  مرتد، که

. برجا یافت

بدبختی بزرگ زندگی دویت این بود که صلح را بیش از جنگ دوست میداشت، حال آنکه همسایگانش پیوسته 

چارلز دوم به تخت پادشاهی انگلستان  1660در سال . درصدد تدارك قوا براي برانداختن آن جمهوري دولتمند بودند

وي به منظور سیاسی برادرزاده خود ویلیام سوم د اورانژ را تحت سرپرستی یان دویت قرار داد و، پس . باز گردانده شد

را، که به موجب آن ویلیام از حق زمامداري کشور هلند محروم میماند، )) قانون کنارهگیري((از چندي، الغاي 

بدین ترتیب، پادشاهی از خانواده استوارت، ندانسته و به دست خود، زمینه را براي  ;دویت موافقت کرد. تار شدخواس

ناوگانی از کشتیهاي اعزامی انگلستان مستعمره هلندي در  1644در اکتبر سال . سقوط سلسله استوارت آماده ساخت

که بعدا جیمز (ار دوك آو یورك، فرمانده ناوگان انگلیسی امریکا، موسوم به آمستردام جدید، را تصرف کرد و، به افتخ

اعتراض بیپاسخ ماند و در ماه . اتاژنرو در هلند به دولت انگلستان اعتراض کرد. ، نام آن را نیویورك گذارد)دوم شد

  . آغاز شد)) دومین جنگ هلند(( 1665مارس 

در هلند ضعف اتاژنرو در زمامداري کشور جاي . تاینک لزوم تدارکاتی که یان دویت براي جنگ دیده بود آشکار گش

)) پادشاه خوشگذران((در همان هنگام که . خود را به الابالیگري و بیکفایتی چارلز دوم در فرمانروایی بر هلند داده بود

ها و جوانب سازمان نظامی کشور  مشغول رقص با معشوقهاش بود، دویت با نیروي اراده و جدیت خود به کلیه جنبه

وي مکرر در عملیات نیروي دریایی شرکت جست، خویشتن را در معرض خطرات عرصه نبرد . سیدگی میکردر

البته هلندیها . قرارداد و فرصت یافت تا با دالوري و غیرتمندي خود الهامبخش ملوانان و افسران نیروي دریایی شود

به پاي انگلیسیها نمیرسیدند و از این رو، در  هنوز از جهت تعداد کشتیهاي جنگی و افراد، و همچنین انضباط نظامی،

نخستین نبرد بزرگ، نیروي دریایی انگلستان، به فرماندهی دیوك آو یورك، شکست سختی بر نیروي دریایی هلند 

شهرنشینان شکیبا از نو ناوگان خود را ترمیم و تکمیل کردند و فرماندهی ). در لوستافت 1665ژوئن  13(وارد آورد 

رویتر در ماه . ست یکی از الیقترین و دالورترین دریاساالران تاریخ، میخیل آدریانسون د رویتر، سپردندآن را به د

 65در (دژ مستحکم شیرنس  ;با شصت و شش ناو جنگی خود در رودخانه تمز به پیشروي پرداخت 1667ژوئن سال 

که در همان (دخول به رودخانه مدوي  استحکاماتی را که براي جلوگیري از ;را تصرف کرد) کیلومتري خاور لندن

و شانزده ناو جنگی انگلیسی را، که به هیچ وجه آمادگی  ;برپا شده بودند درهم شکست) محل به تمز میپیوندد

چارلز دوم، ). 1667ژوئن  12(پذیرایی از مهمانی ناخوانده را نداشتند، غرق کرد، به آتش کشید، یا به اسارت گرفت 

در . شت، به سیاستمداران خود دستور داد پیمان صلح قابل قبولی به هلندیها پیشنهاد کنندکه رغبتی به جنگ ندا

هلندیها نیویورك به ظاهر ناچیز را تسلیم . را امضا کردند)) پیمان بردا((، آن دو کشور 1667بیست و یکم ژوئیه 
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و انگلستان مستعمره  ;ا پذیرفتندانگلیسیها کردند و تعهد بر سالم دادن به پرچم انگلیسی در آبهاي انگلستان ر

را به هلند واگذار کرد و در قانون کشتیرانی اصالحاتی به نفع تجارت هلند ) گویان هلند در امریکاي جنوبی(سورینام 

. این پیمان براي دویت به منزله پیروزي قابل مالحظهاي بود و او را به اوج قدرت رساند. به عمل آورد

از مجلس شوراي )) قانون دایمی((با گذراندن . کب یک سلسله خطاکاریهاي بدفرجام شداما، از آن پس، دویت مرت

حق فرماندهی کل قواي لشکري و دریایی کشور را از عموم ستادها و درهاي ایاالت ) 1667اوت  5(ایالتی هوالند، 

به دنبال آن، هواخواهان . ردهفتگانه سلب، و بدین ترتیب دست طرفداران ویلیام سوم را از تصدي امور دولتی کوتاه ک

. شاهزاده جوان از مشاغل نظامی خود دست کشیدند و ارتش را از داشتن سرکردگانی کارآزموده محروم ساختند

بدبختانه این وضع مصادف با لشکرکشی فرانسه به متصرفات اسپانیایی در هلند شد، که ناچار منافع حیاتی ایاالت 

گر فرانسه نظارت بر ایاالت جنوبی هلند را به دست میآورد، مسلما در اندك ا. متحده را سخت به خطر میانداخت

و اگر شهر آنورس جان تازه مییافت، بیشک با رونق  ;مدتی بندرگاه سکلت را دوباره به روي تجارت خارجی باز میکرد

عالوه بر اینها، . یافتادو در نتیجه شالوده اقتصادي ایاالت شمالی به تزلزل م ;تجاري آمستردام به رقابت برمیخاست

مگر لویی چهاردهم تا چه مدت ممکن بود بر مرز کشور هلند متوقف بماند اگر وي تصمیم میگرفت که با ضمیمه 

هاي رود راین را زیر قبضه اختیار درآورد، دیگر از آن کشور چه بر صفحه  کردن ایاالت متحده به خاك فرانسه دهانه

شومی نصیب نهضت پروتستانی هلند میگشت د ویت یک سلسله پیشنهادات  تاریخ باقی میماند و چه سرانجام

، و اندکی بعد )1668ژانویه  23(پس، ابتدا با انگلستان  ;مسالمتآمیز به پادشاه مهاجم عرضه داشت که همه رد شدند

نزاکت موافقت کرد  لویی با کمال. براي مقاومت در برابر فرانسه متجاوز منعقد ساخت)) اتحاد سه گانه((با سوئد، یک 

بکشد، به شرط آنکه همان سلسله شهرها و دژهایی را که تا آن زمان در فالندر و انو )) جنگ انتقال((که دست از 

این شرط مورد قبول انگلستان و سوئد و سپس به ناچار مورد قبول ایاالت . اشغال کرده بوده در تصرف خود نگاه دارد

ظاهرا د ویت با تدبیر سیاسی خود خطر هایل را ). 1668مه  2(ال شاپل انجامید متحده قرار گرفت و به پیمان اکس 

. در ماه ژوئیه براي چهارمین بار مقام زمامداري کل جمهوري به مدت پنج سال بر عهده او سپرده شد. دور کرده بود

ه هلندیها را، که مانع لویی گنا. د ویت در مورد خط مشی سیاسی پادشاهان فرانسه و انگلستان دچار اشتباه بود

اگر هوالند بخواهد مثل : ((وي سوگند یاد کرد که. پیروزي قطعی وي در هلند اسپانیا شده بودند، هرگز نبخشود

 - ))اسپانیا باعث دردسر وي شود، سپاهیانش را خواهد فرستاد تا با بیل و کلنگ خاك آن سرزمین را به دریا بریزند

وري هلند نفرت داشت و چشم طمع به دهانه راین دوخته بود، مصمم بود که اولی وي از جمه. البد با شکافتن سدها

: ها آتش کینه را تیزتر کرد وقوع رقابتی بر سر تعیین تعرفه. را از میان بردارد و دومی را تحت کنترل خویش درآورد

یري به عمل آورد و هلندیها کولبر حقوق گمرکی زیادي بر کاالهاي هلندي بست تا از ورود آنها به خاك فرانسه جلوگ

اما فرانسه، با تدبیري زیرکانه، در مورد ورود تجهیزات جنگی استثنا قایل شد و لوووا، وزیر . نیز معامله به مثل کردند

هاي اسلحهسازي هلند را تشویق کرد که هر چه میخواهند محصوالت خود را به  جنگ فرانسه، صاحبان کارخانه

همان زمان، بازرگانان و کارخانهداران هلند از پذیرش مالیاتهایی که د ویت براي تقویت در . کشور فرانسه بفروشند

از طرف دیگر نمایندگان سیاسی فرانسه نیز . سپاه و تدارك سازوبرگ جنگی پیشنهاد کرده بود امتناع ورزیدند

به . ایاالت متحده جدا ساختند کاردانی یا نفوذ بینالمللی خود را به منصه ظهور رساندند و انگلستان و سوئد را از

را ترك گوید و به اتفاق )) اتحاد سه گانه((، چارلز دوم موافقت کرد که )1670اول ژوئن (موجب پیمان سري دوور 

دولت سوئد نیز، که براي مقابله با دانمارك و آلمان  1672در سال . لویی چهاردهم بر ضد هلند وارد جنگ شود

  . خارج شد)) اتحاد سه گانه(( نیازمند کمک فرانسه بود، از
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اسپانیا، امپراطوري مقدس روم، و دوکنشین براندنبورگ به جمهوري هلند وعده مساعدت دادند، لیکن نیروهایی که 

میتوانستند آماده کنند و به کمک بفرستند ناچیز و دور افتاده بودند، بخصوص که در همین هنگام لشکریان عظیم 

د ویت بار دیگر از در صلح و تمکین درآمد و . به سوي سرزمین هلند هجوم آور شدند فرانسه از راه خشکی و دریا

. پیشنهادهاي قابل قبولی به لویی عرضه کرد که همه رد شدند

، انگلستان حمله خود را بر جمهوري هلند آغاز کرد و در ششم آوریل فرانسه اعالن 1672در بیست و سوم مارس 

سی هزار سپاهی به سرکردگی تورن، کنده، لوکزامبورگ و بان و خود لویی رو به سوي متجاوز از یکصد و . جنگ داد

عمده قواي .(( هرگز سپاهی با چنین شکوه و تجمل وجود نداشته است: ((به گفته ولتر. آن کشور کوچک گذاردند

هات و قصبات سر راه را فرانسه، با روشی زیرکانه و نامنتظر، در سرزمین آلمان به پیشروي پرداختند، در حالی که د

به آرامش و تمکین ترغیب میکردند و نقاط سوق الجیشی ضعیفتر را با حمالت شدید به تصرف )) هدایایی((با 

در دوازدهم ژوئن همان سال، فرانسویان، در زیر آتشبار توپخانه هلند و دیدگان مترصد پادشاه، به . درمیآوردند

از آن پس پیشروي در قلب ایاالت متحده و تصرف شهرها یکی پس از . تندرودخانه راین زدند و با شنا از آن گذش

هیچ مقاومتی تسلیم شد، و بعد نوبت به ایاالت اوورایسل و  او ترشت بی. دیگري براي لشکریان شاهی کار آسانی بود

ک بود که د در ششم ژوئن نزدی. چیزي نگذشت که فقط آمستردام و الهه در سر راه باقی ماندند ;گلدرالند رسید

  . رویتر ناوگان مشترك انگلستان و فرانسه را در خلیج ساوثولد منهزم کند

پرداخت خسارت : لویی شروط سختی پیشنهاد کرد که مهمترین آنها عبارت بودند از. د ویت درخواست صلح کرد

قراري مذهب کاتولیک در هاي زمینی و دریایی هلند، و بر هنگفت به لشکر فرانسه، نظارت حکومت فرانسه بر کلیه راه

هلندیها که قبول این شروط سنگین را با بردگی برابر دیدند، دست به آخرین کوشش . سراسر خاك آن جمهوري

سدهاي کناره دریا را درهم شکستند و دشمن دیرین خود یعنی دریا را چون دوستی فداکار به  ;دفاعی خود زدند

د را در زیر خود پوشاند و سپاهیان فرانسه، که آماده آبتنی نبودند بزودي آب سرکش، خاك بیدفاع هلن. کمک گرفتند

دسته سپاهیان اسقف مونستر و . با این حال، کشور دچار ویرانی و نهب و غارت شده بود. ناچار عقب نشستند

وهاي انگلستان و نا ;برگزیننده کولونی، که با لویی متحد شده بودند، بدون مانع، ایاالت اوورایسل را از زیر پا گذراندند

و وضع اقتصادي  ;فرانسه، با وجود مقاومت د رویتر، تجارت دریایی هلند را مورد حمله و دستبرد خود قرار داده بودند

د ویت طی این چند ماه ناگوار و مصیبت بار، با . کشور در محاصره افتاده بود و به اضمحالل نهایی نزدیک میشد

وي با گرد . ن مردان تاریخی کشورش قرار داده است مجاهدات خود را دنبال کردپشتکاري که او را در ردیف بزرگتری

در هنگام جنگ خلیج . آوردن بودجه کافی نیروي دریایی را مجهز کرد و سازوبرگ الزم براي افراد آن تدارك دید

نجاتبخش با ساوثولد، د ویت پهلو به پهلوي د رویتر بر عرشه کشتی ایستاد و به امید برقرار ساختن صلحی 

به لویی چهاردهم پیغام فرستاد  1672وي در ماه ژوئن سال . نمایندگان هر یک از کشورهاي اروپایی وارد مذاکره شد

که در صورت قبول صلح، تمام خاك ماستریشت و قسمتهایی از ایالت برابان را به او واگذار خواهد کرد و کلیه هزینه 

و هنگامی که هممیهنان  ;روط پیشنهادي او بار دیگر با تحقیر تلقی شدنداما ش. لشکر کشیش را نیز خواهد پرداخت

اکنون دیگر مردم . د ویت از این موضوع باخبر شدند، بر او تهمت بستند که درصدد بوده است خائنانه تسلیم شود

کمال سادهلوحی گناه کلیه شکستها و بدبختیهاي خود را به گردن د ویت میانداختند و او را مقصر میشمردند که با 

هاي چارلز دوم و لویی چهاردهم اعتماد کرده است و همچنین او را مذمت میکردند از اینکه  و بیاحتیاطی به وعده

چیزي که بیش از همه نفرت عمومی را نسبت به د ویت . مقامات پرسود دولتی را به نزدیکان خود سپرده است

بخصوص که اکنون لیاقت و منزلت افراد آن . خانواده اورانژ بودبرانگیخته بود اقدام وي به سلب حق زمامداري از 

خانواده، که توانسته بودند طی یک قرن ایاالت متحده هلند را مستقل و مترقی نگاه دارند، بیشتر بر عامه مردم آشکار 
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دانست، لیاقتی و بزدلی فرماندهان سودجوي د ویت را علت اصلی شکست نظامی کشور  آراي عمومی بی. گشته بود

حتی . و رفیق و ندیم دکارت و اسپینوزا معرفی کردند)) آزادفکران((روحانیان فرقه کالونی او را یکی از پیروان پنهانی 

طبقات تجارت پیشه نیز، که پشتیبانان واقعی او بودند، اکنون از کسی که مسئول و سبب شکست کشور شناخته 

. میشد روي گردانیدند

در تصدي امور کشورداري و تحمل مصایب و مسئولیتهاي جنگ قدم به قدم با او همکاري برادر وي، کورنلیس، که 

، براي از بین 1672در بیست و یکم ژوئن . کرده بود، در سهم بردن از نفرت و تحقیر عمومی نیز شریک وي گشت

جان کورنلیس نیز دو روز بعد سو قصدي مشابه نسبت به  ;بردن یان د ویت توطئهاي طرح شد که به نتیجه نرسید

اورانژ /در بیست و چهارم ژوئیه، ماموران انتظامی الهه کورنلیس را به اتهام توطئه بر ضد شاهزاده ویلیام د. بیثمر ماند

  . در چهارم ماه اوت، یان د ویت از مقام زمامداري کل کشور کناره گرفت. دستگیر کردند

یان د ویت، با آنکه از خطرات . محکوم به تبعید کردنددر نوزدهم همان ماه کورنلیس را به شکنجه کشیدند و 

احتمالی خبردار شده بود، از میان شهري پر از دشمن عبور کرد و خود را به زندان گوانگنپورت رساند تا برادرش را 

 هنگامی که وي در زندان از کورنلیس دیدن میکرد، گروهی از مردم، به تحریک کالنتر شهر و یک زرگر. مالقات کند

نگاهبانی که مامور شده بود ازدحام را متفرق کند در . و یک سلمانی، بر در زندان گرد آمدند و غوغایی برپا کردند

گروه خشمگین درهاي زندان را . کینه ایشان نسبت به برادران د ویت سهیم شد و در اجراي وظیفه سستی کرد

کردند، ایشان را به میان کشیدند، و چندان بر  شکستند، به درون آن هجوم آوردند، یان و کورنلیس را دستگیر

 20(آنگاه جسد آنها را واژگون بر تیر چراغی آویزان کردند  ;پیکرشان ضربات شاید وارد آوردند که هر دو تلف شدند

  . عمر جمهوري هلند با مرگ آن دو تن به پایان رسید و خانواده اورانژ به فرمانداري کشور بازگشت). 1672اوت 

V - اورانژ/یام سوم دویل

، مرگ شوهر جوانش ویلیام دوم )1649(ماري استوارت با روحی سرخورده و قلبی افسرده از اعدام پدرش چارلز اول 

، و الغاي زمامداري خانواده اورانژ در هلند کوشید تا پسر کوچک خود را با خویی بردبار و شخصیتی )1650(اورانژ /د

  . که روزي نهال پایداري، ثمر پیروزي بر شاخ نشاند متکی بر نفس پرورش دهد، بدان امید

لیکن از  ;کودك، با مزاجی نحیف، در زیر مراقبت دشمنانی که به نگاهبانی او گماشته شده بودند پرورش مییافت

 اورانژ به ارث برده/را از پدرش ویلیام اول د)) پایداري خواهم کرد((همان اوان چنین بروز میداد که شعار گرانبهاي 

وي چون کودکی بیمار و بیبنیه بزرگ شد، حال آنکه در پشت چهرهاي نحیف و بیحرکت، آتشی از اراده و . است

متین و مودب و تشریفاتی بود و از انواع سرگرمیها و خوشگذرانیهاي خاص جوانی دوري . انتقام پنهان میداشت

ارند تا از سردردهاي مکرر و حمالت غشی که وي بیشتر اوقات خود را به ورزش و بازي در هواي آزاد میگذ. میجست

این جثه نحیف در واقع چون ظرف شکنندهاي بود براي نگاهداري روحیهاي . بر او عارض میشد جلوگیري کند

  . سرکش که میخواست تخت پادشاهی انگلستان را تصاحب کند و به پادشاه مقتدر فرانسه درس ادب بیاموزد

رفت تا در جشن تاجگذاري برادرش شرکت جوید، ولی بر اثر ابتال به بیماري آبله مادرش به انگلستان  1660در سال 

حکومت ایالت هوالند شاهزاده جوان شانزدهساله را در تحت  1666در سال . در شب عید تولد مسیح وفات یافت

کرد و افرادي را که  یان د ویت سرپرستان و مراقبان مورد عالقه شاهزاده را از خدمت برکنار ;سرپرستی دولت قرارداد

هر سال که میگذشت، نفرت ویلیام نسبت به د ویت . بیشتر تابع سیاست ایاالت متحده بودند به جایشان گماشت

هنگامی که د ویت به دوره قدرت خود رسیده بود، شاهزاده جوان از زیر دست سرپرستان تازه خود فرار . بیشتر میشد

و از آنجا با زورقی خود را به زیالند رسانید، ایالتی ) 1668(اوپ زوم را پیمود کرد و با اسب فاصله میان الهه و برگن 

که بیش از دیگران نسبت به نیاکان وي وفاداري ابراز داشته بود، اهالی میدلبورگ، پایتخت آن ایالت، با تظاهرات 
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است شوراي ایالتی زیالند شاهزاده بدون هیچ گونه اشکال و مخالفتی به ری. شدید مهرآمیز، وي را خوشامد گفتند

چون به الهه بازگشت، اعالم کرد که با فرارسیدن جشن سالروز هجدهسالگیش دوران صغر وي به پایان . انتخاب شد

و از آن پس وي دیگر نیازي به سرپرستانی که شوراي ایالت هوالند برایش تعیین کرده بود ) 1668نوامبر  4(میرسد 

و ایشان در خدمات خود  ;ویلیام فرمان به عزلشان داد ;اختن ایشان خودداري کردشورا از برکنار س. نخواهد داشت

  . ویلیام در انتظار فرصت مناسب نشست. باقی ماندند

فرصت مناسب هنگامی فرا رسید که سپاهیان فرانسه و آلمان ایاالت هلند را مورد تاخت و تاز خود قرار دادند و 

شهر دیگر، عقب نشستند، تا آنجا که مرز الهه بدون قواي دفاعی در معرض لشکریان هلند، با تسلیم شهري پس از 

اتاژنرو در برابر خواستهاي پیاپی لشکریان و نیز به امید آنکه بازگشت فردي از خانواده اورانژ به زمامداري . خطر افتاد

رانژ را به فرماندهی او/کشور موجب اعاده وحدت ملی و تقویت روحیه از جان گذشتگی خواهد شد، ویلیام سوم د

در دوم ژوئیه شوراي ایاالت زیالند، با پشت پا زدن به قانون ). 1672فوریه  25(سپاه اتحادیه ایاالت منصوب کرد 

دو روز بعد شوراي ایالت هوالند نیز از آن اقدام . اورانژ را به سمت زمامدار ایالتی تعیین کرد/دایمی، ویلیام سوم د

. انتخاب شد)) اتحادیه ایاالت((یه ویلیام سوم به مقام فرمانده کل قواي زمینی و دریایی پیروي کرد و در هشتم ژوئ

 16000000وقتی پادشاه فرانسه به کشور هلند پیشنهادي فرستاد که حاضر است، در ازاي دریافت خسارتی به مبلغ 

کند و ضمنا محرمانه به ویلیام  فلورن و تصرف اراضی وسیعی از خاك ایاالت مونستر و کولونی، پیمان صلح را امضا

سوم پیغام داد که با اجراي آن نقشه وي را به پادشاهی باقیمانده سرزمین هلند خواهد پذیرفت، ویلیام روح شهامت 

بهتر : ((و مردانگی خود را به ظهور رساند و در پاسخ شوراي ایالتی هوالند نظر خود را در آن باره چنین اعالم داشت

هنگامی که دیوك آو باکینگم از .)) طعه شویم تا به قبول چنین صلحی ننگین تن در دهیمق است همگی قطعه

انگلستان نزد وي آمد تا او را وادار به قبول پیمان صلح کند و ضمن مذاکره او را بدین لحن مورد خطاب قرارداد که 

البته کشور من در خطر بزرگی (( :ویلیام گفت)) آیا با چشم خودتان نمیبینید که کشورتان در حال نابودي است((

افتاده است، لیکن راه مطمئنی در دست دارم که هرگز نابودي آن را به چشم خود نبینم، و آن این است که در 

وي با خردمندي و تدبیري که از جوانی بیست و پنج ساله بعید .)) آخرین سنگرگاه میدان جنگ جانم را فدا کنم

کرات سیاسی خود را با انگلستان برقرار نگاه داشت، زیرا از همان وقت متوجه این مینمود روابط احترامآمیز و مذا

نکته شده بود که تنها با ایجاد همکاري و اتحاد در میان انگلستان و هلند راه امیدي براي جلوگیري از تجاوزات 

الت متحده، امپراطوري مقدس در همان اوان وي براي تحکیم پیوندهاي دوستی میان ایا. قاهرانه فرانسه باقی میماند

در ذهنش )) اتحاد بزرگ((به عبارت دیگر، همان وقت طرح کلی . روم و دوکنشین براندنبورگ کوشش بسیار کرد

. تکوین مییافت

ویلیام براي رسیدگی به امور لشکري الهه را ترك کرده بود که برادران د ویت به دست گروهی از دشمنان به قتل 

ستی در این توطئه نداشت و شاید هیچ کس دیگري هم آن نقشه را به عمد طرح نکرده بود، ظاهرا او د. رسیدند

لیکن چون از آن واقعه باخبر شد، خشنودي خود را کتمان نکرد، بلکه آشکارا چند تنی را که موجب برپا ساختن 

داشت اکنون کوشش وي بر  غائله کشتار دو برادر شده بودند مورد حمایت قرار داد و وظیفهاي نیز در حقشان مقرر

آن بود که فرمانده الیق و توانایی باشد، و هیچ وقت هم در این راه توفیق نیافت، لیکن سربازان کار آزمودهاي که با 

اشتیاق باطن به زیر لواي او گرد آمدند نیروهاي زمینی و دریایی کشور را از نو متشکل و مجهز ساختند و در نتیجه 

د رویتر و کورنلیس ترومپ در دو نقطه سکونولت و . د که بر شکستهایشان فزونی یافتپیروزیهایی نصیبشان ش

در خشکی نیز سپاهیان هلند پیشروي  ;)1673(کیکدوین به ناوگانهاي انگلستان و فرانسه پاسخ دندانشکن دادند 

الت گلدرالند، اوترشت و ویلیام سوم شهر ناردن را متصرف شد و ایا ;مهاجمان آلمانی را در گرونینگن متوقف کردند
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دست . ها فرانسویان رو به عقب نشینی گذاردند اوورایسل را از وجود دشمن پاك کرد، چنانکه تقریبا در همه جبهه

کم، به طور موقت هم که بود، ایاالت متحده از خطر اضمحالل نجات یافته بود، و بدین شکرانه عموم اهالی آن سامان 

. ندندویلیام سوم را منجی خود خوا

وي با پرداخت مبلغ  1674در نوزدهم فوریه . ویلیام بر این پیروزي بزرگ موفقیتهاي سیاسی دیگري نیز افزود

فلورن به عنوان خسارت جنگی، انگلستان را راضی کرد که پیمان صلح جداگانهاي با کشور هلند منعقد  2000000

. دوکنشینهاي مونستر و کولونی پیمانهاي اتحاد بست کند و در بیست و دوم آوریل و یازدهم ماه مه همان سال با

سپس به تحکیم روابط دوستی میان ایاالت متحده با اسپانیا، براندنبورگ، دانمارك و امپراطوري مقدس روم پرداخت 

براي  ویلیام. تا بتواند اتحادیه بزرگ و نیرومندي از آن کشورها بر ضد فرانسه، که اینک تنها مانده بود، به وجود آورد

. وارد کردن ضربه نهایی، مري دختر ارشد جیمز ملقب به دیوك آویورك و برادر پادشاه انگلستان را به همسري گرفت

 ;اینک دو قدرت بزرگ پروتستانی با یکدیگر پیوند یافته بودند و شبکه نفوذشان فرانسه را به محاصره درمیآورد

بندرت در تاریخ دیده . تخت پادشاهی انگلستان را داشت بخصوص که مري بالفاصله پس از پدرش حق جانشینی به

  . هاي مآل اندیشانه و مدبرانه خود را با چنان موفقیتی به ثمر رسانده باشد شده است که زمامداري آن قدر جوان نقشه

سوي مرز  لیکن، در خالل این احوال، سپاه فرانسه حمله خود را از نو آغاز کرد، ایپر و گان را مسخر ساخت، و رو به

و، بر اثر ) 1676آوریل  22(د رویتر در نزدیکی ساحل سیسیل از ناوگان فرانسوي شکست سختی خورد . هلند گذارد

لویی چهاردهم به مجلس عمومی طبقاتی هلند پیشنهاد صلحی . زخمهایی که برداشته بود، یک هفته بعد جان سپرد

کلیه سرزمینهایی که توسط لشکریان فرانسه اشغال : ((قرارکرد که شروطش بسیار مساعد و قابل قبول بودند، بدین 

. شده بودند به هلند مسترد شوند، به شرط آنکه شورا موافقت کند که فرانش کنته و لورن در تصرف فرانسه بمانند

ن ویلیام نیز نظر آنا. امپراطوري مقدس روم، براندنبورگ و دانمارك نسبت به عقد چنین پیمان صلحی اعتراض کردند

را مورد تایید قرارداد، اما اتاژنرو، که اسیر اغراض سودپرستانه گروهی از بازرگانان متنفذ بود، راي ویلیام را باطل 

  ). 1678اوت  10(شمرد، متحدان خود را نیز ترك گفت، و منفردا پیمان صلح نیمگن را با فرانسه امضا کرد 

مدت ده سال بعد کوشش بسیار به کاربرد تا بار دیگر اتحادیه از ویلیام، که آن صلح را متارکهاي موقتی میدانست، در 

بازرگانان هلند جلو بروز غریزه جنگی او را میگرفتند، با این استدالل که . هم گسسته را پیوند دهد و برقرار سازد

دو واقعهاي . ایاالت آسیب دیده جمهوري هلند نیازمند صلح و آرامشند تا قدرت و رونق از دست رفته را باز ستانند

گزارش مشروح این دو از  -روي دادند به سود ویلیام سوم تمام شدند و بر اهمیت مقامش افزودند  1685که در سال 

یکی آنکه با الغاي فرمان نانت به دست لویی . حوصله پایان این فصل خارج است و فقط بدان اشارهاي خواهد شد

دسته به هلند پناهنده شدند و در آنجا تبلیغات دامنهداري را به  چهاردهم پروتستانهاي آزار کشیده فرانسه دسته

دیگر آنکه چون جیمز دوم در . منظور تشکیل اتحادیهاي از کشورهاي پروتستان مذهب بر ضد فرانسه آغاز کردند

انگلستان به پادشاهی رسید، نیت خود را مبنی بر رسمی ساختن مذهب کاتولیک در کشورش اعالم داشت، و به 

بال آن پروتستانهاي انگلستان در اندیشه طرح نقشهاي افتادند تا او را از سلطنت خلع کنند و مري، همسر ویلیام، دن

گرچه ویلیام با نزدیکترین دوست مري به نام الیزابت ویلیه . را در مقام جانشینی بر حق به تخت پادشاهی بنشانند

و موافقت خود را اعالم داشته بود که در صورت جانشینی بر  رابطه عشقی برقرار کرده بود، مري او را بخشوده بود

ویلیام موفق شد پیمان  1686در سال . تخت سلطنت انگلستان، از شوهرش چون پادشاهی مطاع فرمانبرداري کند

در . اتحادي با امپراطوري مقدس روم، براندنبورگ، اسپانیا و سوئد براي دفاع مشترك در مقابل فرانسه منعقد سازد

رهبران پروتستانهاي انگلستان از ویلیام و مري دعوت کردند که با قواي نظامی خود  1688اریخ سیام ژوئن سال ت

ویلیام گرفتار تردید . وارد خاك انگلستان شوند و ایشان را در مخلوع کردن پادشاه کاتولیک مذهبشان یاري دهند
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نتظار تصمیم شاهانه بودند که به هلند هجوم برند یا به شد، زیرا در همان هنگام لشکریان عظیم و مجهز فرانسه در ا

سرانجام، لویی چهاردهم تصمیم گرفت که لشکریانش به جانب آلمان پیشروي کنند، و بدین . امپراطوري مقدس روم

اورانژ با چهارده هزار مرد جنگی براي تصاحب /ویلیام سوم د 1688در اول نوامبر سال . ترتیب دست ویلیام باز شد

  . ج پادشاهی انگلستان به سوي آن کشور بادبان برافراشتتا

  

  فصل هفتم

  کرامول

1649 -1660  

I - شورشی سوسیالیستی  

، با مسئله تشکیل یک دولت جدید و باز گرداندن امنیت )1649ژانویه  30(پیرایشگران فاتح پس از اعدام چارلز اول 

  . ت سال جنگ داخلی دچار اغتشاش شده بودزندگی و اموال در انگلستانی روبرو شدند که به واسطه هف

از پارلمنت ) 1648)) (تصفیه پراید((پارلمنت دنباله، یعنی مجلس مرکب از پنجاه و شش عضو فعالی که پس از 

فوریه  6(طویل باقی مانده بودند، تفوق و کفایت مجلس عوام را اعالم و مجلس اعیان و همچنین سلطنت را ملغا کرد 

دولتی را که از سه ژنرال، سه لرد، سه قاضی و سی عضو مجلس عوام تشکیل شده بود و همه  و یک شوراي) 1649

مه  19در . آنان از استقاللیان، یعنی پیرایشگران جمهوریخواه، بودند به عنوان قوه مجریه مجلس عوام نامزد کرد

این پس به عنوان یک  انگلستان از: ((مجلس عوام با بیانیه زیر رسما جمهوري انگلستان را تاسیس کرد

مشترکالمنافع، یا کشور آزاد، با اختیارات فایقه این ملت، به وسیله نمایندگان مردم در پارلمنت و کسانی که از طرف 

.)) آنان به عنوان وزیران تعیین خواهند شد و زیر نظر ایشان به خیر و صالح مردم کار خواهند کرد اداره خواهد شد

پارلمنت ادعا میکرد که براساس دموکراسی تشکیل شده است، اما طرد اعضاي  ;وداین جمهوري، دموکراسی نب

آن را غربال کرده و ((سلطنت طلب آن در دوران جنگ، و بیرون راندن پرسبیتریان در ضمن تصفیه، به قول کرامول 

و حال  ;نتخاب شده بودپارلمنت از اصل و آغاز خود فقط به وسیله زمینداران ا)). به مشتی نماینده تقلیل داده بود

تنها ارتش . قدرت پارلمنت بر ارتش متکی بود نه بر مردم. بسیاري از والیتها در پارلمنت دنباله اصال نماینده نداشتند

میتوانست آن را از شورشگران سلطنت طلب در انگلستان، یاغیان کاتولیک در ایرلند، طاغیان پرسبیتري در اسکاتلند، 

  . اطی در خود ارتش حفظ کندو سرکشان تندرو و افر

براي تادیه مخارج دولت و مواجب پس افتاده افراد ارتش، پارلمنت دنباله، با همان بیمالحظگی شاه معدوم، به وضع 

تصمیم گرفت امالك تمام کسانی را که به نفع چارلز سالح برگرفته بودند مصادره کند، اما در . مالیات مبادرت کرد

بسیاري . ریمهاي برابر با قسمتی از ارزش ملک غیرمنقول از یک دهم تا نصف مصالحه میکردبیشتر موارد با گرفتن ج

هاي اشرافی تشکیل  از نجباي جوانی که در انگلستان با فقر روبرو شده بودند به امریکا مهاجرت کردند و خانواده

بعضی از رهبران سلطنت طلب اعدام و برخی زندانی  .مدیسنهاي واشینگتن، رندولف، لی و  دادند، مانند خانواده

اما با این حال نهضت سلطنتطلبی همچنان مایه دردسر ماند، زیرا که احساسات سلطنتطلبی در میان مردم . شدند

ده روز پس از کشته شدن شاه، . اعدام شاه او را از مقام مالیات ستانی به درجه شهادت رفعت داده بود. غلبه داشت

این کتاب به وسیله یک کشیش پرسبیتري به نام جان گودن نوشته شده . کتابی تحت عنوان تمثال شاه منتشر شد

. بود، اما چنان حاوي افکار و احساسات چارلز بود که گویی خود او پیش از مرگ آن را به خط خویش نگاشته است
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در هر صورت وصفی که از . اشتهایی که از شاه به جا مانده بودند تدوین شده بودمحتمال قسمتی از آن از روي یادد

شاه در آن شده بود او را فرمانروایی مینمایاند که تا پایان زندگی در برابر ظلم یک اولیگارشی بیرحم از انگلستان 

. دفاع کرده بود

بان ترجمه شد، و هیچ یک از عبارات آن کتاب در یک سال سی و شش بار چاپ شد و به فروش رفت، به پنج ز

آن کتاب در برانگیختن یک واکنش . ، نتوانست اثر آن را خنثا کند)1649(رعدآساي کتاب تمثال شکنها، اثر میلتن 

عمومی بر ضد دولت جدید سهیم بود و عامالن سلطنت طلب را، که در هر والیت انگلستان فورا براي بازگشت سلسله 

شوراي دولتی به وسیله جاسوسی وسیع و موثر و نیز با دستگیري . رده بودند، تشویق کرداستوارت آشوب به پا ک

  . فوري سرانی که ممکن بود شورش را سازمان داده باشند، با این نهضت مقابله کرد

در طرف دیگر این حالت افراطی، اقلیتی از مردم عادي و قسمت بزرگی از ارتش دموکراسی کاملتري را، و برخی یک 

سرهنگ جان لیلبرن به  ;هاي افراطی از آسمان میباریدند ها و بیانیه جزوه. موکراسی سوسیالیستی را، طلب میکردندد

لیلبرن کرامول . میلتن در این مرحله هنوز شاعر نبود، بلکه وجیزهنویس بود ;ها منتشر کرد تنهایی صدتا از این بیانیه

شما کمتر ممکن است درباره ((یک نویسنده شکوه کرد که . رار دادرا به عنوان ظالم، کافر و ریاکار مورد حمله ق

. چیزي با کرامول صحبت کنید و او فورا دست به سینه نگذارد، چشمان خود را بلند نکند و خدا را به شهادت نطلبد

: ر پرسیدیک رساله نویس دیگ.)) او حتی موقعی که تا پاي مرگ شما را میزند، میگوید، زوزه میکشد، و توبه میکند

ما سابقا تحت فرمانروایی شاه، لردها و مجلس عوام بودیم، اکنون تحت حکومت یک ژنرال، دادگاه نظامی، و مجلس ((

حکومت جدید خود را به سانسور کردن شدید مطبوعات و )) لطفا بگویید فرق این دو وضع چیست ;عوام هستیم

ن دیگر به خاطر انتشار رسالهاي که اعالم میکرد انگلستان لیلبرن و سه ت 1649در آوریل . کرسی خطابه مجبور یافت

ارتش آزادي آنان را جدا خواستار شد و زنانشان تهدید . گرفتار شده است دستگیر شدند)) زنجیرهاي جدید((به 

 لیلبرن از زندان نوشته. کردند که اگر کوچکترین آسیبی به زندانیان برسد، کرامول جان خود را از دست خواهد داد

در ماه اکتبر آن چهار نویسنده . جسورانهاش را به نام اتهام خیانت بزرگ بر کرامول و آیرتن براي ناشر خود فرستاد

لیلبرن با قضات معارضه . طی یک محاکمه پرسروصدا، که هزاران تن را بر گرد محکمه جلب کرده بود، محاکمه شدند

چنان بانگ بلند و ((از جمعیت . هر چهار تن تبرئه شدند وقتی که. کرد و تشکیل یک هیئت منصفه را خواستار شد

این فریاد در حدود نیم ساعت بدون وقفه  ;شنیده شده باشد گیلدهالیکزبانی برخاست که گمان نمیرود هرگز در 

در . لیلبرن به مدت دو سال قهرمان ارتش بود.)) یدشنیده میشد و قضات را چنان ترساند که رنگ از رخشان پر

اما با این حال در  ;)1653اوت (بازگشت، باز دستگیر شد، و دوباره تبرئه گشت  1653در سال  ;تبعید شد 1652

. ، به سن چهل و سه سالگی، مرد1657در  ;آزاد شد 1655در . زندان نگهش داشتند

. یلبرن و دموکراسی نیز فراتر رفتند و خواستار توزیع مساوي ثروت شدندهاي ل از خواسته)) مساواتیان((برخی از 

چرا غنی و فقیر باید وجود داشته باشد چرا در حالی که اغنیا سرزمین را به خود انحصار دادهاند، : اینان میگفتند

به تپه سنت جورج در  ي به نام ویلیام اورارد چهار تن را))پیامبر(( 1649عدهاي باید از گرسنگی بمیرند در آوریل 

اینان یک قطعه زمین نامسکون را تصاحب کردند، آن را کندند، بذر افشاندند و کسان را به پیوستن به  ;ساري برد

بنابه گزارشی که (به آنها ملحق شدند و ) آنان را چنین نام داده بودند ;کننده(در حدود سی دیگر  ;خود دعوت کردند

ایگان را تهدید کردند که بزودي همه ایشان را وادار خواهند کرد به تپه بیایند و همس) ((براي شوراي دولتی رسید

اورارد در حضور سر تامس فرفکس، فرمانده کل ارتش، توضیح داد که پیروانش قصد محترم شمردن .)) کار کنند

دست بگذارند و آن را فقط میخواهند بر آنچه متعلق به عموم است و ناکاشته مانده ((مالکیت خصوصی را دارند، اما 

که ناگهان وقتی فرا رسد که تمام مردم با طیب خاطر بیایند و از زمینها و امالك خود ((ولی امیدوارند  ;))بارور سازند
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فرفکس آن مردان را به این عنوان که متعصبان بیآزار هستند رها .)) دست کشند و با این اشتراك اموال موافقت کنند

تحت عنوان معیار پیشرفته مساواتی ) 1649آوریل  26(اي  رد وینستنلی، نهضت را با قطعنامهیکی از آنان، جرا. کرد

در ابتدا خرد خالق بزرگ زمین را گنجینه مشترك حیوانات : ((در آن قطعنامه چنین ذکر شده بود. راستین ادامه داد

حیوانات مزرعه برده او شوند، برده نوع خود اما بعدا انسان، که به کوري افتاده بود، بیش از آنچه  ;))و انسانها ساخت

  . زمین به وسیله فرمانروایان خریده، فروخته و محصور شد و در تملک عده قلیلی باقی ماند ;شد

در قانون . جنایت و نفرت فقط وقتی از میان خواهد رفت که مالکیت مشترك از نو برقرار شود. تمام مالکان دزدند

مشترکالمنافع انگلستان استدعا کرد جامعهاي تاسیس کند که در آن خرید و فروش، ، وینستنلی از )1652(آزادي 

همه مجبور باشند تا چهلسالگی کار کنند و از آن پس از زحمت آزاد  ;وکالي دعاوي، غنی و فقیر وجود نداشته باشند

از )) دیگرها. ((آزاد باشد ازدواج به طریق مدنی انجام گیرد و طالق ;تمام مردان بالغ حق راي داشته باشند ;شوند

مقاصد خود دست برداشتند، اما تبلیغاتشان وارد اذهان فقیران انگلیسی شدند و شاید از دریاي مانش به سوي 

کرامول، که خودش مالک بود و نیک به طبیعت انسان آشنایی . فرانسه، و از اقیانوس به طرف امریکا، سیر کردند

در اغتشاش اجتناب . رك و حتی به حق راي مردان بالغ، ابراز اعتماد نکردداشت، به این آرمانهاي مالکیت مشت

. ناپذیري که پس از سقوط حکومت رخ داده بود، وجود یک مقام متمرکز الزم بود، و کرامول این مقام را تدارك کرد

ه جلوگیري از بسیار کسان که از او به عنوان یک فرد شاهکش نفرت داشتند تا چندي از دیکتاتوري، که تنها را

و حتی ارتش وقتی که شنید یک نهضت ضدانقالبی دارد در ایرلند و . انحالل اجتماعی و سیاسی بود، استقبال کردند

بر ضد شورشیان رهبري کند، ) ارتش را(اسکاتلند بهوجود میآید، از اینکه دست آهنین کرامول آماده است تا آن را 

فاضله دموکراتیک نبودند، بلکه بازگشت سلطنت انتقامجویی را شادمان شد شورشیانی که خواهان یک مدینه 

  . میخواستند

II -  شورش ایرلند  

. و کاتولیکهاي آن ناحیه و ماوراي آن را موقتا متحد ساخت پیلدر ایرلند واکنش علیه شورش بزرگ، پروتستانهاي 

م چارلز اول، جیمز باتلر، ارل آو اورمند، با عنوان نایب السلطنه ایرلند در کیلکنی با کاتولیکهاي حتی پیش از اعدا

در آن معاهده کاتولیکهاي متحد موافقت کردند که، در ازاي آزادي  ;)1649ژانویه  17(متحد معاهدهاي امضا کرد 

  . ار در اختیارش بگذارندمذهبی و یک پارلمنت مستقل ایرلندي، پانزده هزار پیاده و پانصد سو

اورمند پیامی براي پرینس آو ویلز فرستاد، او را فورا به عنوان چارلز دوم شناخت، و از وي دعوت کرد به ایرلند بیاید 

چارلز به جاي این کار به اسکاتلند رفت، اما کرامول تصمیم . و ارتش مشترك پروتستانها و کاتولیکها را رهبري کند

وقتی که او در ماه اوت در دوبلن پیاده شد، اورمند قبال در رثماینز از . هدید ایرلند مقابله کندگرفت که نخست با ت

تن سربازان باقیماندهاش به شهر مستحکم در  2300نیروهاي وفادار به مشترکالمنافع انگلستان شکست خورده و با 

ار سرباز محاصره کرد، آن را با یک حلقه کرامول شهر را با ده هز. ویدا در ساحل رود بوین عقب نشینی کرده بود

. ، و فرمان داد تا تمام افراد زنده پادگان کشته شوند)1649سپتامبر  10(ناگهانی گرفت 

 2300بر روي هم در حدود  ;هر کشیشی که در شهر بود کشته شد ;برخی از غیر نظامیان مشمول قتلعام واقع شدند

میخواهم : ((کرامول خداوند را در افتخار این کامیابی شرکت داد و چنین گفت. نفر در این کشتار فاتحانه جان باختند

او امیدوار .))که تمام قلبهاي شریف جالل این فتح را به خداي نسبت دهند، زیرا سپاس این مرحمت به او تعلق دارد

تقاد مخلصانه را بپذیریم و ما باید این اع ;))این شدت عمل به لطف یزدان از خونریزي بسیار جلوگیري کند((بود که 

  . که چنین اعمال وحشتی میرفت که بزودي شرش را بخواباند و جانهاي بسیاري را از هر دو طرف نجات دهد
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این والیت بزودي تسخیر شد و هزار  ;کرامول از درویدا به محاصره وکسفرد پرداخت. اما جنگ تا سه سال ادامه یافت

خداوند، با تقدیر غیر منتظري از عدالت : ((کرامول چنین گزارش داد ;ته شدندو پانصد تن از مدافعان و ساکنانش کش

و ایشان را واداشت با خون خود پاسخ ظلمهایی را که به جان ... بیشایبهاش، قضاوت عادالنه نسبت به آنان کرد

ترفرد در برابر شهرهاي دنکانن و وا. سیاست کشتار شکست خورد.)) پروتستانهاي بیچاره روا داشته بودند بدهند

کیلکنی فقط پس از دریافت شرایطی که از شهرهاي دیگر دریغ شده بود تسلیم  ;محاصره کرامول پایداري کردند

کرامول پس از شنیدن خبر ورود چارلز دوم به . کالنمل تسخیر شد، اما پس از کشته شدن دو هزار سرباز ;شد

  ). 1650مه  24(اد خود، واگذارد و با کشتی عازم انگلستان شد اسکاتلند، تعقیب جنگ ایرلند را به هنري آیرتن، دام

سیاست کشتار ترك شد، شورشیان بخشوده شدند، و . از طاعون مرد 1651نوامبر  26آیرتن رهبر توانایی بود، اما در 

ت تقریبا تمام شورشیان به این شرط که بالمانع مهاجر) 1652مه  12(به موجب شرایط موسوم به اصول کیلکنی 

، تمام یا قسمتی از امالك آن عده از ایرلندیها )اوت 12(به موجب قانونی به نام قانون آرامش ایرلند . کنند تن دادند

بدین گونه،  ;که صرفنظر از ایمانشان نمیتوانستند وفادار بودن خود را به جمهوري انگلستان ثابت کنند مصادره شد

ازان غیر نظامیان انگلیسی یا ایرلندي، که در ایرلند از کرامول پشتیبانی دو و نیم میلیون جریب از خاك ایرلند به سرب

  . دو سوم خاك ایرلند به دست انگلیسیان افتاد ;کرده بودند، منتقل شد

والیتهاي کیلدر، دوبلن، کارلو، ویکلو و وکسفرد به یک پیل جدید انگلیسی تبدیل شدند و کوشش شد تا تمام مالکان 

هزاران خانواده ایرلندي از امالك خود محروم شدند و تا اول . م ایرلندیها، از آنجا رانده شوندایرلندي، و سپس تما

صدها تن از آنان، به اتهام ولگردي، با کشتی به باربادوز یا . هاي دیگري پیدا کنند مهلت یافتند تا خانه 1655مارس 

  . جاهاي دیگر منتقل شدند

بر  1652تن تا  616000، تعداد 1641نفري در ایرلند در 1466000یت سر ویلیام پتی حساب کرد که از یک جمع

انسان ممکن بود چهل ((یک افسر انگلیسی گفت که در برخی والیتها . اثر جنگ، گرسنگی، یا طاعون تلف شده بودند

یسی دیگري افسر انگل.)) تا پنجاه کیلومتر راهپیمایی کند و یک موجود زنده اعم از انسان، حیوان یا پرنده نبیند

مذهب کاتولیک .)) خورشید هرگز به هیچ ملتی که بدین گونه در کمال بدبختی باشد نتابیده است: ((میگفت

پناه دادن یک کشیش  ;روحانیان کاتولیک فرمان یافتند که ایرلند را ظرف بیست روز ترك کنند ;غیرقانونی شد

ضابطان  ;ها مجازاتهاي سخت تعیین شده بود شنبهبراي غیبت از مراسم مذهبی پروتستان در یک ;سزاي مرگ داشت

تمام . دادگستري مجاز بودند کودکان کاتولیکها را بگیرند و به انگلستان بفرستد تا به آیین پروتستان تربیت شوند

نسبت به پروتستانهاي فرانسه مرتکب شدند، در دهه  1690 1680اعمال غیر انسانیی که بعدا کاتولیکها در سالهاي 

مذهب کاتولیک جزئی جدا ناشدنی از . از طرف پروتستانها نسبت به کاتولیکهاي ایرلند انجام گرفتند 16501660

آن سالهاي . میهن پرستی ایرلندي شد، زیرا کلیسا و مردم مانند یک جامعه رنجکش به هم پیوند خورده بودند

. ندمرارتبار، مانند یک میراث نهفته از نفرت، در خاطر ایرلندیها باقی ما

III -  شورش اسکاتلند  

اسکاتلندیها، که چارلز اول را به پارلمنت انگلستان تسلیم کرده بودند، از اعدام او تکان خوردند و یکباره به یاد آوردند 

آنها به تصفیه پارلمنت طویل از پرسبیتریان به وسیله پراید به دیده نقض پیمان و . که پدر او اسکاتلندي بوده است

مینگریستند، که به موجب آن پارلمنت مزبور به اسکاتلند و آیین پرسبیتري سوگند وفاداري یاد کرده اتحاد مجلل 

میترسیدند که مبادا پیرایشگران پیروزمند در تحمیل شکل آیین پرسبیتري خود به اسکاتلند، همانند انگلستان،  ;بود

ول، پارلمنت اسکاتلند چارلز دوم پسر او را، که در ، کمتر از یک هفته پس از اعدام چارلز ا1649فوریه  5در . بکوشند

  . آن هنگام در هلند بود، پادشاه باالستحقاق بریتانیاي کبیر، فرانسه و ایرلند اعالم کرد
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پیش از آنکه به چارلز اجازه بازگشت به انگلستان داده شود، از او خواستند که پیمان ملی و پیمان و اتحاد مجلل را 

  . بخورد که آیین پروتستان پرسبیتري را در تمام قلمروها، و نیز در خاندان خویش، حفظ کندامضا کند و سوگند 

چارلز دوم، که آیینش مخلوطی از مذهب کاتولیک و مذهب شکاکیت بود، مستعد گرویدن به نظام پرسبیتري نبود، 

. با کراهت در بردا امضا کرد 1650از این رو این تقاضاها را در اول مه  ;اما عشقی سرشار به تاج و تخت داشت

مانتروز، نجیبترین اسکاتلندي در آن عصر، نیروي کوچکی از اورکنی به اسکاتلند سوق داد، به این امید که براي 

چارلز، که مشتاق بود بر ). 1650مه  21(اما مغلوب، دستگیر، و به دار آویخته شد  ;چارلز ارتشی مستقل فراهم کند

ژوئن در  23افع انگلستان که پدرش را کشته بودند در راس ارتشی قرار گیرد، روز ضد پیرایشگران مشترکالمن

اسکاتلندیها پیش از آنکه براي او بجنگند، ترغیبش کردند که اعالمیهاي صادر کند و در آن . اسکاتلند پیاده شد

درش به گناه بت پرستی که به سبب مخالفت پدرش با پیمان و اتحاد مجلل، و نیز به واسطه اینکه ما((متذکر شود 

به منظور جبران گناهان . آلوده بود، و در برابر خداوند با کمال خضوع و خشوع مغفرت میطلبد) مذهب کاتولیک(

چارلز اول و چارلز دوم، روحانیان اسکاتلندي براي ارتش و مردم روزه مقدس مقرر داشتند و ارتش را مطمئن 

به اصرار . ا طلب مغفرت کرده است، ارتش شکستناپذیر خواهد بودساختند که حال چون شاه جوان از درگاه خد

 ;و کلیسا میدانستند از ارتش تصفیه شدند)) پیمان((کشیشان، تمام افسرانی که اخالص به شاه را فوق وفاداري به 

فورا، بی کرامول به پارلمنت پیشنهاد کرد که خود او . بدین گونه هشتاد تن از الیقترین رهبران ارتش اخراج شدند

فرفکس، که از شرکت در محاکمه چارلز اول امتناع کرده . آنکه منتظر حمله اسکاتلندیها شود، به اسکاتلند حمله کند

  . بود، از فرماندهی عالی ارتشهاي جمهوري استعفا داد

راس  کرامول، که به جانشینی او منصوب شده بود، نیروهاي خود را با تصمیم و سرعت معمول متشکل ساخت و در

اوت نامه شدیداللحنی به کمیسیون مجمع  3در ). 1650ژوئیه  22(شانزده هزار سرباز از مرز اسکاتلند عبور کرد 

آیا آنچه شما میگویید بدون هیچ اشتباه با کالم خداوند : ((در آن نامه نوشته بود. عمومی کلیساي اسکاتلند فرستاد

) سپتامبر 3(در دانبار .)) کنید ممکن است اشتباه کرده باشید موافق است من به نام مسیح تقاضا میکنم که تصور

واعظان . بزودي بر ادنبورگ و لیث مستولی شد ;ارتشهاي عمده اسکاتلند را منهزم کرد و ده هزار تن اسیر گرفت

در  افسران تصفیه شده بزودي فرا خوانده شدند و شتابان ;اسکاتلندي آبرو و لغزش ناپذیري خود را از دست دادند

  . کرامول در ادنبورگ بیمار شد و کشمکش تا چندین ماه معلق ماند. سکون تاج شاهی را بر سر چارلز دوم گذاشتند

آنگاه ارتش تجدید سازمان یافته اسکاتلند، در حالی که چارلز در راس آن بود، وارد انگلستان شد، به این امید که 

کرامول آنان را تعقیب کرد و همچنانکه . شرع و حقیقت گرد آیندتمام سلطنتطلبان و پرسبیتریان خوب به زیر لواي 

سپتامبر  3(در ووستر نبردي درگرفت . از میان شهرهاي انگلستان میگذشت، نیروهاي چریک محلی را گرد میآورد

و  نیروهاي کمتر کرامول، با استراتژي برتر ;که مشترکالمنافع را حفظ کرد و دوباره موجب تبعید چارلز شد) 1651

او کوشید تا نیروهاي آشفته . چارلز دلیر بود، اما سردار نبود. شجاعت بیشتر سی هزار اسکاتلندي را مغلوب کردند

خود را سامان دهد، اما آنها از شهرت کرامول، به عنوان جنگجویی که هرگز نبردي را نباخته است، وحشت کردند و 

چارلز از افسران خود خواست که او را با . زمین انداختند و فرار کردندبسیاري از آنها اسلحه خود را به  ;از کار افتادند

اما آنها از این کار امتناع کردند و چند تن از مخلصترین هوادارانش او را در خانه یکی از سلطنتطلبان  ;تیر بزنند

لباس خود را به  ;ر دادرنگ دستها و صورت خود را تغیی ;آنجا او موي سرش را از ته تراشید. موقتا در امان داشتند

او را از یک نهانگاه به نهانگاه  ;جامه کارگري تبدیل کرد و راهپیمایی طوالنیی را، گاه با اسب و گاه پیاده، آغاز کرد

و او در اطاقهاي زیر شیروانی، آغلها، یا جنگلها متواري بود و حتی یک بار در بوسکوبل در یک  ;دیگر تعقیب کردند

، هنگامی که سربازان مشترکالمنافع در زیر آن به دنبالش میگشتند، مخفی شد غالبا شناخته ))بلوط شاهی((درخت 



۴٨١۵

پس از چهار روز فرار، در شورم واقع در ساسکس ناخداي یک کشتی حاضر شد که،  ;میشد، اما هیچ کس او را لو نداد

). اکتبر 15(با به خطر انداختن جان خود، او و همراهانش را به فرانسه ببرد 

  . کامل شد 1652این کار تا فوریه  ;کرامول سرکوبی بیشتر شورشیان اسکاتلند را به ژنرال جورج مانک واگذار کرد

اسکاتلند به تابعیت انگلستان درآمد و پارلمنت جداگانهاش منحل شد، اما اجازه یافت که سی نماینده به پارلمنت 

از . هاي صلحجوي پروتستان، تنبیه شد ا تحمل تمام فرقهکلیسا با ممنوعیت مجامع عمومیش و ب. لندن گسیل دارد

لحاظ اقتصادي، اسکاتلند از آزادي جدید تجارت با انگلستان بهرهمند شد، اما از لحاظ سیاسی منتظر بازگشت 

  . خاندان استوارت بود و براي آن دعا میکرد

IV -  آلیور مستبد  

ن دید که جمعیتی براي مشاهده بازگشتش آمدهاند، چو. کرامول با فتحی نه چندان درخشان به لندن بازگشت

پارلمنت دنباله به او مدد . خاطرنشان ساخت که اگر به دار آویخته میشد، جماعت بزرگتري به تماشایش میآمدند

پارلمنت مزبور . پوند، و مسکنی که سابقا کاخ شاهی در همتن کورت بود داد 4000معاش ساالنهاي به مبلغ 

پیشنهاد کرد که انتخابات جدیدي براي افزایش عده نمایندگان . او فقط به ژنرال بودن راضی استاطمینان داشت که 

به چهارصد نفر صورت گیرد، اما اعضاي کنونی پارلمنت کرسیهاي خود را بدون تجدید انتخابات حفظ کنند و بنا بود 

شدید آزادي نطق و مطبوعات خود را در پارلمنت با محدود کردن . که شرایط حق راي و اعتبار آرا را تعیین کنند

هیچ چیز که براي آرامش و عزت و دولت زیانخیز باشد، به عنوان آزادي نطق، تحمل نخواهد : ((برابر انتقاد حفظ کرد

کسانی که به مذهب کاتولیک مومن بودند به . روحانیان کلیساي رسمی انگلستان از معاش خود محروم شدند.)) شد

کرامول . براي دستگیري کشیشان کاتولیک پاداشهایی تعیین شد. م مایملک خود محکوم شدنداز دست دادن دو سو

او مذاکرات طوالنی را، که سیاست را . گرچه در تصمیم گرفتن کند بود، پس از مصمم شدن فورا به عمل میپرداخت

در این نکته که قوه مجریه باید  با چارلز اول ;در پارلمنت مغشوش میکرد و مانع اداره میشد، با بیصبري تحمل میکرد

کمکم این پندار را به خود راه داد که آیا شاه شدن کرامول نعمتی . از قوه مقننه مشخص و آزاد باشد موافق بود

و این شخص، با اعتراض نسبت به آن، ) 1652دسامبر (این فکر را به دوست خود وایتالك ابراز داشت . نخواهد بود

، چون شنید که پارلمنت دنباله میخواهد خود را حاکم انتخاب 1653آوریل  20در بامداد . دوستی او را از دست داد

نشده پارلمنت جدید کند، مشتی سرباز جمع کرد، آنها را بر در عمارت مجلس گماشت، در حالی که ژنرال تامس 

وقتی که . گوش داد هریسن را در کنار خود داشت وارد ساختمان شد، و مدتی در سکوتی خشم آلود به مذاکرات

پارلمنت دنباله را . موضوع به راي گذاشته شد، برخاست و سخن گفت، نخست با مالیمت و کمی پس از آن با خشم

به یک نماینده . به عنوان اولیگارشی خود جاودان سازي که براي حکومت بر انگلستان نامناسب است محکوم کرد

من میگویم . شما پارلمنت نیستید!)) ((روسپی باره: ((ي بانگ زدو به دیگر!)) دایمالخمرها((اشاره کرد و گفت 

آنها را صدا کن، : ((آنگاه به هریسن اشاره کرد و فرمان داد.)) من به اجالسهاي شما پایان خواهم داد. پارلمنت نیستند

اعضاي مجلس در  ;کنندکرامول به آنان فرمان داد که اطاق را خالی  ;سربازان او وارد تاالر شدند.)) آنها را صدا کن

تاالر خالی قفل شد و روز بعد اعالنی به در )) ;این کار شرافتمندانه نیست: ((حال ترك تاالر اعتراض کردند و گفتند

کرامول آنگاه در حالی که دو ژنرال همراهش .)) حاال مبله نیست ;خانه اجارهاي: ((چسبانده شده بود با این عبارات

اگر شما در اینجا به عنوان اشخاص عادي : ((دولتی در آن جلسه داشت رفت و گفت بودند، به اطاقی که شوراي

توجه کنید که . ... اما اگر شوراي دولتی هستید، اینجا جاي شما نیست ;نشستهاید، کسی مزاحمتان نخواهد شد

آنان به صورت  به بعد با تمام اعضا، یا فقط عدهاي از 1640پارلمنت طویل، که از .)) پارلمنت منحل شده است
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پارلمنت دنباله، در وستمینستر اجالس و مشروطه و حکومت انگلستان را دگرگون کرده بود، با چنین افتضاحی پایان 

  . عنوان بود دیگر مشروطهاي در میان نبود، بلکه آنچه بود فقط یک ارتش و یک شاه بی. یافت

آنچه بر : ((به گفته کرامول. رج کشانده بود، شادمان بودندمردم عموما از انحالل پارلمنت، که انگلستان را به هرج و م

پیرایشگران پر .)) کوچکترین نغمه شکوهآمیز هم نبود... اثر انحالل پارلمنت شنیده شد، به قدر پارس سگ، یا حتی 

یعنی ظهور موعود حکومت مسیح )) سلطنت پنجم((حرارت این طرد مجلسیان را به منزله پاك کردن راه براي 

سلطنتطلبان دل یافتند و به نجوا گفتند که کرامول حال چارلز دوم را باز خواهد خواند و خود را با منصب . رفتندپذی

او به . اما آلیور کسی نبود که زیر اراده دیگران به قناعت نشنید. دوکی یا نایبالسلطنگی ایرلند قانع خواهد کرد

ن از پیروان پیرایشگري انگلستان از جمله پنج تن از تن بیشترشا 140آجودانهاي نظامی خود دستور داد که 

 4وقتی که این پارلمنت در . اجالس کنند)) پارلمنت اسمی((اسکاتلند و شش نفر از ایرلند را برگزینند تا به عنوان 

در وایتهال تشکیل جلسه داد، کرامول اذعان کرد که به توسط ارتش انتخاب شده است، اما، به عنوان  1653ژوئیه 

آغاز سلطنت واقعی قدیسان به ریاست عیساي مسیح، آن را تهنیت گفت و تصمیم گرفت که اختیارات عالی به آن 

پارلمنت جدید پنج ماه در اجراي این ماموریت . بدهد و تکلیف ابداع یک مشروطه جدید را به عهده آن گذارد

رواداري کارش نومیدانه به اختالف دینی و تغرق ساخت و بر سر مسائل کوشید، اما خود را در مذاکرات طوالنی مس

نامیدند و این تسمیه از روي نام یکی از اعضایش بود که پریزگاد )) پارلمنت بربون((شوخ طبعان لندن آن را . انجامید

تش از این مردان نیز خسته شد، همانگونه که از ار. بود پنجمبربون نام داشت و یکی از قدیسان اصحاب سلطنت 

افسران، که شیوه آنتونیوس را پیش گرفته بودند، به . آنهایی که در ماه آوریل طردشان کرده بود خسته شده بود

دسامبر هشتاد تن اعضاي  12نجابت درنگ کرد، اما در با  قیصر ;کرامول پیشنهاد کردند که خود را پادشاه اعالم کند

پارلمنت، بنا بر پیشنهاد موکد ارتش، به کرامول اعالم کردند که مجلس جدید نمیتواند به موافقت برسد و ممکن 

  . است به انحالل خود راي دهد

لرد پراتکتور ((که کرامول  ، که به وسیله رهبران ارتش تهیه شده بود، پیشنهاد کرد))سند حکومت((مقرراتی به نام 

که پارلمنت دیگري براساس رایگیري از روي  ;باشد)) مشترکالمنافع انگلستان، اسکاتلند و ایرلند) خداوند سرپرست(

که قوه مجریه از شوراي مرکب از هشت  ;صالحیت مالی، با مستثنا ساختن سلطنت طلبان و کاتولیکها، تشکیل شود

شکیل شود که براي تمام عمر تعیین شوند و سمت مشاور سرپرست و پارلمنت هر غیر نظامی و هفت افسر ارتش ت

 16و در  ;مدون انگلستان را پذیرفت و امضا کرد)) نخستین و واپسین قانون اساسی((کرامول این . دو را داشته باشند

حکومت ((رسید و مشترکالمنافع انگلستان به پایان . سوگند خورد)) خاوند سرپرست((به عنوان  1653دسامبر 

آیا او مستبد بود و آشکارا قدرت را دوست . آغاز شد و این هر دو نامهایی بودند براي آلیور کرامول)) سرپرستی

او فکر کرده بود که خود را شاه . میداشت، اما این یک تمایل عمومی است و براي توانایی آگاهانه امري است طبیعی

به نظر میآید که او در پیشنهاد تسلیم قدرت خود به پارلمنت . جود آورداعالم کند و یک سلسله جدید سلطنت بهو

بربون مخلص بود، اما ناشایستگی آن متقاعدش ساخت که قدرت اجرایی خود او تنها چاره حاضر براي پایان دادن به 

پشتیبانی کافی براي  اگر او پا را از این پله پایینتر میگذاشت، به نظر نمیآمد که کس دیگري بتواند ;هرج و مرج است

  . دست آورد حفظ نظم را به

یک رذل ((تندروان ارتش حکومت سرپرستی را به عنوان یک حکومت سلطنتی دیگر محکوم و کرامول را به منزله 

کرامول برخی از این . تهدید کردند)) سرنوشتی بدتر از آنچه نصیب آخرین جبار شد((تقبیح و با )) پیمانشکن ریاکار

، از جمله سرلشکر هریسن که در طرد پارلمنت دنباله رهبري سربازان را بهعهده داشت، در برج لندن شورشیان را

ترس کرامول بر جان خود او را بیش از پیش به استبداد کشاند،زیرا میدانست که نیمی از ملت از قتلش . زندانی کرد
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محاط کردن خود در شکوه و جاللی چشمگیر و وي نیز، مانند سایر فرمانروایان، احساس میکرد به . شادمان میشوند

، آن را به طرزي با شکوه از نو آراست، و )1654(از این رو به کاخ وایتهال نقل مکان کرد;خیره کننده احتیاج دارد

اما بدون شک بیشتر این خود نمایی براي تحت تاثیر قرار دادن سفیران و ترساندن مردم  ;وضع شاهی به خود گرفت

مادرش او را . به طور ساده و با اخالق با مادر، زن، و کودکانش میزیست ;گی خصوصی مردي بی تکبر بوددر زند. بود

هنگامی که در نودوسه  ;بینهایت دوست میداشت و سخت میترسید که مبادا هر لحظه باگلوله تفنگ کشته شود

خود او در سنین بین پنجاه )) و مینهمپسر عزیزم، من قلب خود را نزد ت: ((در آستانه مرگ بود، گفت) 1354(سالگی 

نبرهاي ایرلند و  ;بحران در پی بحران اعصاب به اصطالح آهنین او را تکان داده بود ;و شصت بسرعت پیر میشد

صورت جالبی از او  1650لیلی در . و هر روز او با رنج و اضطراب میگذشت ;اسکاتلند تب را به نقرس او افزوده بودند

من مایلم که شما تمام مهارت خود را ! آقاي لیلی: ((ز اخطار کرامول به نقاش خود آگاه استهر کس ا. رسم کرد

بلکه تمام این ناهمواریها،  ;براي رسم تصویر من درست شبیه خودم بکار برید و خوش آمدن را اصال در نظر نگیرید

هرگز دیناري براي آن نخواهم جوشها، خالها،و هر چیز دیگري را که در صورت من هست منعکس کنید وگرنه من 

با این حال،  ;لیلی مزد خود را در مدنظر گرفت و تصویر سرپرست را به نحو قابل مالحظهاي پرداخت کرد.)) پرداخت

ستن پیچانده شده بود ترسیم رخسار جدي و نیرومند و آن اراده مجسم را و نیز آن روح عصبی را که تا حد درهم شک

اما در  ;پالتو و کت و شلوار ساده سیاه انتقاد میشد- سادگی مالالنگیز لباس معمولیش از کرامول به واسطه . کرد

در خلوت، تفریح و شوخی را به  ;در میان مردم وقاري غیر تصنعی داشت. مواقع رسمی کت یراق دوزي میپوشید

را دوست میداشت و موسیقی . نهایت میرساند، حتی در شوخیهاي جلف افراط میکرد و گاه به دلقکی هم میپرداخت

چندان در پشتیانی از مقاصد ) نه بیهوده(تقواي دینیش آشکارا مخلصانه بود، اما او نام خدا را . ارگ را خوب مینواخت

شاید در تقواي او در حضور مردم ریا وجود داشت، . خود بکار میبرد که بسیار کسان او را به ریاکاري متهم میکردند

ها  نامه. و این نکته مورد گواهی تمام کسانی بود که او را میشناختند ;ري از ریا نبوداما در زهد خصوصیش چندان اث

اخالق خصوصی او . اند، و شک نیست که وي همواره خدا را دست راست خود میانگاشت هایش نیمه موعظه و نطق

را براي منظورهاي بزرگ هر وقت که فریب یا زور  ;بی نقص بود و اخالق عمومیش از بیشتر فرمانروایان بهتر نبود

او از لحاظ . تاکنون هیچ کس مسیحیت را با حکومت سازش نداده است. خود الزم میدانست،آن را به کار میبست

علی رغم تمام .متعاقب صدور سند حکومت، یک شوراي دولتی تشکیل و یک پارلمنت انتخاب شد. فنی مستبد نبود

مایندگان حاضر به خدمت، مجلس عوام، که در سپتامبر تشکیل کوششهاي خاوند سرپرست و ارتش براي بازگشت ن

کشمکشی در این باره شروع شد که آیا .شد،شامل برخی از جمهوریخواهان مزاحم و حتی چند تن سلطنت طلب بود

پارلمنت پیشنهاد کردند که از شماره و حقوق سربازان . حکومت بر ارتش باید با پارلمنت باشد یا با خاوند سرپرست

در ). 1655ژانویه  22(سربازان به شورش برخاست و کرامول را تحریص کردند تا پارلمنت را منحل کند ;سته شودکا

. پارلمنت را تصفیه کرده بود، دیکتاتوري نظامی بود 1648واقع حکومت انگلستان از زمانی که پرید در 

در تابستان . ز حکومت نظامی، حکومت کندکرامول اکنون به آنجا رانده که بدون تظاهر به هیچ گونه وسیلهاي، ج

. انگلستان را به دوازده حوزه نظامی تقسیم کرد و در هر حوزه یک لشکر به فرماندهی یک سر لشکر گماشت 1655

مردم اعتراض کردند، .ها مالیاتی به میزان ده درصد بر امالك سلطنت طلبان وضع کرد براي تامین مخارج این حوزه

  . ده شد، و نداهایی براي باز گرداندن چارلز دوم به گوش خوردانتقاد و شورش گستر

به توفیقهاي خود سرانه دست زد، و محاکمات  ;کرامول، در پاسخ، سانسور را شدیدتر و جاسوسی را وسیعتر ساخت

 .معروف به تا الر ستاره را، که به اختیارات هیئت منصفه و حکم احضاریه دادگاه وقعی نمیگذاشت، برقرار کرد

  . هاي خود را میخورد انقالب بچه. سرهري وین جز و نخستین انقالبیونی بود که به زندان راه یافتند
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کرامول، که به پول بیشتري جز آنچه جرئت داشت به عنوان مالیات مستقیم وصول کند محتاج بود، پارلمنت دیگري 

ي دولتی او چند افسر ارتش را دم در ،شورا)1956سپتامبر 17(وقتی اعضاي این پارلمنت جمع شدند. تشکیل داد

تن از اعضا را که گرچه به قاعده انتخاب شده بودند، بنابر گمان، گرایشهاي  103مجلس گماشت و ورود 

این اعضاي مستثنا شده اعتراضنامهاي . جمهوریخواهی، سلطنتطلبی، پرسبیتري، یا کاتولیکی داشتند ممنوع کردند

ورود به مجلس را نقض فاحش اراده آشکار انتخاب کنندگان خود اعالم کردند و امضا کردند و در آن ممنوعیت از 

عمل جبار را در استعمال نام خدا و دین، و در مقرر داشتن روزه و دعاي رسمی به منظور رنگین ساختن سیاهی ((

رتشیان، تن از ا 175عضوي که از تفتیش شور را سالم گذشتند،  253از .)) عمل خود، ریاي آشکار خواندند

عریضه و اندرز ((پارلمنت تحلیل تحلیل رفته و مطیع به خاوند سرپرست. گماشتگان کرامول، یا خویشان او بودند

کرامول چون مخالفت . و از او استدعا کردند که عنوان شاهی را بپذیرد) 1657مارس31(تقدیم داشت )) چاکرانهاي

ع نمود، اما سازش بین این استدعا و تمایل ارتش به او حق دادند ارتش را با این عنوان احساس کرد، از قبول آن امتنا

، کرامول رضایت داد که نمایندگان در شده را دوباره 1658در ژانویه . که نام جانشین خود را نیز لرد پراتکتور بخواند

)) مجلس دوم((به مجلس راه دهد، در عین حال نه لرد و شصت و یک عضو مجلس عوام را انتخاب کرد تابه عنوان 

وقتی که اینان با جمهوریخواهان مجلس بر . بسیاري از افسران ارتش از حمایت این عمل امتناع کردند. اجالس کنند

سر محدود کردن اختیارات مجلس دوم توافق کردند، کرامول از جا در رفت، به کاخ وستمینستر تجاوز کرد،و 

لستان عمال و قانونا پایان یافته و حکومت فردي دوباره برقرار حال جمهوري انگ). 1658فوریه 4(پارلمنت را بر چید 

تاریخ یک تصویر دیگر از توالی مسخرهآمیز نظریه یکه شاهی، اشرافیت، دموکراسی، دیکتاتوري و حکومت . شده بود

  . فردي افالطونی رسم کرد

V - اوج خوشبختی  

کلیساي انگلستان، به سبب منسوخ شدن نظام  .پیرایشگران پیروزي پیرایشگر شامل یک انقالب مذهبی نیز بود

شکل پرسبیتري مذهب پروتستان که در آن جماعتهاي مذهبی تحت امر کشیشان . از هم پاشید 1643اسقفی، در 

مذهب رسمی کشور  1646بودند و کشیشان نیز به نوبه خود از سینودهاي پیرو مجمع عمومی تبعیت میکردند در 

براي مدتی . دو سال بعد، وقتی که پراید پرسبیتریان را از پارلمان طرد کرد، پایان یافتشد، اما این غلبه پرسبیتري 

که تقریبا در (اما کرامول .چنین به نظر میرسید که دین از حاکمیت دولت یا اتکا به حمایت مالی آن آزاد خواهد شد

ي بهرهمند از حمایت دولت براي معتقد بود که یک کلیسا) همه چیز با شاهی که خودش او را کشت موافقت میکرد

تعین کرد تا روحانیان را از جهت )) کمیسیون آزمایش((، یک 1654در . تعلیم و تربیت و حسن اخالق ضروري است

، باتیستها و پرسبیتریان )پیرایشگران(تنها استقاللیان .مناسب بودن آنان براي دریافت عواید کلیسا و مواجب بیازماید

نظام آزادي کلیساهاي ((یا)) نظام پرسبیتري((هر حوزه کلیسایی مجاز بود که یکی از دو شکل . قابل انتخاب بودند

پیرایشگران شکل نظام آزادي . را که در آن هر جماعت مذهبی بر خود حکومت میکرد انتخاب کند)) محلی

ن بیشتر به لندن و لنکشر نظام پرسبیتري که در اسکاتلند رواج داشت، در انگلستا ;کلیساهاي محلی را اختیار کردند

روحانیان انگلیکان، که روزي بسیار مقتدر بودند، از معاش خود منفک شدند و مانند کشیشان کاتولیک . محدود بود

جان او اولین به سبب حضور در  1657در . خدمات مذهبی را براي پیروان خود در محلهاي مخفی انجام میدادند

گمراه کردن ((به سبب ) کاتولیک(دو کشیش . ولیک هنوز غیر قانونی بودمذهب کات. مراسم انگلیکان توقیف شد

پارلمنت پیرایشگر با موافقت کرامول قانونی گذراند که به  1657و در  ;)1654، 1650(به دار آویخته شدند)) مردم

ن دو موجب آن هر شخص بیش از شانزدهساله که از مذهب کاتولیک دست نمیکشید، میبایست متحمل از دست داد

هاي  فقیران از فرقه: مذهب تا حدي وضع رضایت عمومی به خود گرفته بود 1650تا سال . سوم مایملک خود بشود
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طبقات متوسط بیشتر  ;ناراضی باتیستها، کویکرز، اصحاب سلطنت پنجم و غیره یا کاتولیکها طرفداري میکردند

  . یساي منحل شده انگلیکان وفادار ماندندبه کل) مالکان بیعنوان(اشراف و بیشتر نجبا ;پیرایشگر بودند

به جاي آنه انگلیکانها کاتولیکا، . عدم رواداري مذهبی به جاي آنکه کاهش یابد وضع معکوس به خود گرفته بود

حال  ;ناسازگاران و پیرایشگران را بیازارند، پیرایشگران پیروزمند، که سابقا تقاضاي رواداري مذهبی میکردند

ها، منع  آنها استفاده از کتاب دعاي عمومی را، حتی در خلوت خانه. گاري و انگلیکانها را میآزردندکاتولیکها، ناساز

پارلمنتهاي پیرایشگر آزادي مذهبی رابه بریتانیاییها منحصر کردند که نظریه تثلیت، اصالح دینی، کالم خدا . کردند

ینوسیان یا اونیتاریانیستها مشمول تعین رواداري بدین ترتیب، سوک. بودن کتاب مقدس و طرد اسقفان را میپذیرفتند

کرامول از . هاي سنگین تعیین میشد براي هرگونه انتقاد از اعتقادنامه یا مراسم کالونی جریمه. مذهبی نبودند

او از اجراي برخی از مراسم انگلیکان چشم پوشی میکرد و به عده کوچکی از جهودان . پارلمنتهاي خود باگذشتتر بود

تقبیح  مکاشفهدو واعظ آناباتیست او را به منزله حیوان . داده بود در لندن زندگی کنند و حتی کنیسه بسازند اجازه

سه و کرامول نفوذ خود را براي جلوگیري از ایذاي هوگنوها در فران. اما او مذهب آنان را صبورانه تحمل کرد. کردند

اما وقتی که مازارن در عوض از او خواست که رواداري بیشتري نسب به  ;تعقیب والدوسیان در پیمون به کار برد

شاید دین . کاتولیکها در انگلستان نشان دهد، اظهار داشت که نمیتواند از حمیت و تعصب پیرایشگران جلوگیري کند

و در حقیقت آیین پیرایشگري  ;میکرد که در میان پیرایشگران در میان یهودیان نقش مهمی را در زندگی روزمره ایفا

سوادآموزي تشویق میشد تا هرکس بتواند کتاب مقدس را . در هر چیز بجز الوهیت مسیح با دین یهود توافق داشت

ار ک. عهد قدیم با اخالص ویژهاي مورد توجه بود، زیرا نمونهاي از یک جامعه تحت سلطه دین به دست میداد. بخواند

شیطان واقعیت داشت و همه جا حاضر بود و فقط عنایت خداوند  ;عمده زندگی عبارت بود از نجات از آتش دوزخ

. میتوانست عده کمی از برگزیدگان را قادر سازد که نجات را به میراث برند

اي مربوط به خدا افکار و رویاه ;عبارت کتاب مقدس و تندیسهاي قدیسان در سراسر گفتارهاي پیرایشگران سایر بود

لباس پیرایشگران ساده، تیره رنگ و بی پیرایه و سخنانشان . اذهان را روشن میکرد و میترساند) اما نه مریم(و مسیح 

ها، که  تماشاخانه. از ایشان انتظار میرفت از تمام خوشیهاي دنیوي و لذات جسمانی چشم بپوشند. جدي و آهسته بود

مسابقه اسب . به واسطه تحریم پیرایشگران همچنان بسته ماندند 1654ودند، تا به سبب جنگ بسته شده ب 1642در 

دوانی، جنگ خروس، کشتی و انداختن سگان به جان خرس و گاو ممنوع شده بودند و براي حصول اطمینان از این 

ي ستونهاي تمام تیرها. که خرسهاي لندن هرگز به چنگ سگان نیفتند، سرهنگ نیوسن پیرایشگر همه آنها را کشت

در غیر این صورت،  ;زنان به عنوان همسر با وفا و مادر خوب گرامی بودند. زیبایی مایه سوظن بود. کنده شدند رقص

ر سرودهاي موسیقی، جز د. به منزله وسایل وسوسه و اسباب طرد مردان از بهشت، نزد پیرایشگران منفور بودند

آثار هنري کلیساها منهدم میشدند و هیچ اثري، جز چند صورت عالی که به دست . مذهبی، کفرآمیز تلقی میشد

کوشش پیرایشگران براي تحت کنترل در آوردن . سمیوئل کوپر و پیتر لیلی هلندي انجام گرفت، به وجود نماید

ازدواج مدنی معتبر شناخته شد و طالق . ن زمان بوداخالقیات شاید کاملترین کوشش از زمان شریعت موسی تا آنا

مع هذا بعد از دو مجازات اعدام به سبب این گناه، هیچ  ;مجاز گشت، اما زناي محصنه جنایتی بزرگ محسوب میشد

سزاي اداي سوگند بر حسب منزلت طبقاتی تعیین میشد،دیوك دو برابر . هیئت منصفهاي دیگر کسی را محکوم نکرد

. جریمه شد)) خدا گواه من است((برابر یک فرد عادي جریمه میپرداخت، و شخصی براي گفتن اینکه بارون و ده 

چهارشنبه روز پرهیز اجباري از گوشت بود، حتی اگر آن روز با عید میالد مسیح مصادف میشد و سربازان مجاز بودند 

در روز یکشنبه هیچ دکانی نمیبایست باز باشد،  .ها شوند تا ببینند آیا این پرهیز رعایت میشود یا نه بعنف وارد خانه

راه (( ;گرفت، هیچ کار دنیوي اجرا نمیشد و هیچ مسافرت اجتناب پذیري مجاز نبود هیچ بازي یا ورزشی انجام نمی
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ممنوع بود علی رغم بازگشت اخالقیات به حال سابق پس از بازگشت خاندان )) رفتن خودپسندانه و جلف در آن روز

بسیاري از این تحریمهاي قانونی و اجتماعی بر . ماند)) افسرده((کشنبه در انگلستان تا زمان ما همچنان استوارت، ی

گفتهاند که عده زیادي از مردم در زمان حکومت کرامول ریاکار شدند، مانند معمول . طبع انسانی بسیار گران بودند

رخساري جدي و حق به جانب داشتند، با طمانینه و گناه میکردند و دنبال پول و زن و قدرت میرفتند، اما همیشه 

و با این حال، چنین مینماید که تعداد زیادي از . وقار سخن میگفتند، و عبارات مذهبی بر زبانشان جاري بود

هزاران واعظ پیرایشگر، در دوران بازگشت خاندان . پیرایشگران با اخالص و شجاعت طبق اوامر انجیل زندگی میکردند

سلوك اخالقی پیرایشگران ذهن را محدود . به جاي آنکه اصول اخالقی خود را ترك کنند، با فقر میزیستند استوارت،

اگر خانه . میکرد، اما اراده و خوي را نیرومند میساخت و به آماده کردن انگلیسیان براي حکومت بر خود یاري میداد

دگی مردم عادي نظم و صفایی یافت که از فساد اخالق با ترس از دوزخ و نظامات پیرایشگري بیروح شد، زندگی خانوا

بر روي هم، رژیم پیرایشگر شاید موجب بهبود اخالقی شد که پس . برگزیدگان در سلطنت چارلز دوم زنده بیرون آمد

از تجدید و تقویتش به وسیله متودیسم در قرن هجدهم، تعالی یافت و به آنجا رسید که ممکن است سزاوار قسمت 

. ایشی باشد که به اخالق نسبتا عالی ملت امروزي بریتانیا تعلق میگیرداعظم ست

VI - کویکرز

هر چند که این  ;تمام فضایل پیرایشگران در پیروان شاخهاي از آنها که کویکرز نام داشتند درخشیدن آغاز کردند

ر آنان مستولی شده بود که بیم خدا و شیطان هر دو طوري ب. درخشش مدتی به واسطه اوهام و تعصب تیره شده بود

یکی از آنان به نام . به ایشان داده شد) لرزانها(و از همین جا بود که نام کویکرز  ;گاه بدنهایشان را به لرزه میانداخت

  : چنین گفت 1679رابرت بارکلی در 

که در  قدرت خداوند یکباره در سراسر جماعت مومنان جاري میشود، در حالی که هر کس میکوشد تا بر شري

اندرونش است غالب آید و چنان رنج درونیی آغاز میشود که با فعالیت این نیروهاي متضاد که مانند برخورد دو موج 

و بدن بیشتر  ;مخالفند، هر کس آن سان به پیچ و تاب میافتد که گویی در مصاف نبرد است، و از آن رو میلرزد

ها با صداي  ندانکه نیروي حقیقت غالب میشود، رنجها و نالهحاضران، اگر نه همه آنان، به حرکت در میآید، و چ

نخست از راه سرزنش بر ما نهاده )) کویکرز((و از اینجاست که نام . دلنشینی از شکر گزاري و ستایش پایان مییابند

ا بنت قاضی داربی نخستین کسی بود که ما ر: ((توضیح جورج فاکس، بنیانگذار این فرقه، کمی متفاوت است. شد

نامی که .)) واقع شد 1650این امر در . خواند، زیرا ما از آنان دعوت کرده بودیم در برابر کالم خدا بلرزند)) کویکرز((

آنها در )). انجمن دوستان((بود،و بعدا، به طور متواضعانهتري، )) دوستان حقیقت((خودشان بر فرقه گذاشته بودند 

عتقادي راسخ به این که تردیدشان بین فضیلت و گناه در جسم و جانشان از ابتداي امر صریحا پیرایشگرانی بودند با ا

. دو نیروي روانی خیر و شر منشا میگرفت که هر دو میخواستند در این جهان و در سراسر ابدیت بر آنان غالب شوند

، مرگ رهایی آنها احکام اساسی پیرایشگران الهام االهی کتاب مقدس، هبوط آدم و حوا، گناهکاري جبلی انسان

، و امکان آمدن روحالقدس از آسمان براي رهایی و تعالی روح افراد انسانی را پذیرفته ))مسیح پسر خدا((بخش 

اگر انسان از آن نور  ;ادراك و احساس این نور درونی و استقبال از هدایت آن براي کویکرها جوهر دین بود. بودند

آن نور از خرد انسانی و حتی خود کتاب مقدس باالتر . ی نیازمند نبودپیروي میکرد، به هیچ واعظ و کشیش و کلیسای

  . بود، زیرا که صداي مستقیم خداوند خطاب به روح بود

جورج فاکس آموزش و پرورش زیادي نداشت، اما خاطرات روزانهاش از آثار کالسیک زبان انگلیسی است و قدرت 

فاکس، که پسر یک نساج بود و نزد . انه آن آشکار میسازدادبی بیان ناادیبان را به صورت ساده، جدي و صادق

موعظه ) 1647(ترك و در بیست و سه سالگی )) به فرمان خدا((کفشدوزي شاگردي میکرد، استاد و خویشان خود را 
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در آن سالهاي نخستین، او از هر سو دچار وسوسه . ، هنگام مرگش، پایان پذیرفت1691سیاري را آغاز کرد که در 

دیگري توتون و  ;یکی از روحانیان براي او دارو و فصد تجویز کرد. ود و براي کسب اندرز نزد روحانیان میرفتشده ب

جورج ایمان خود به کشیشان را از دست داد، اما هر گاه که کتاب مقدس را باز میکرد، تسلی . خواندن مزامیر را

در درختان پوك و جاهاي خلوت مینشستم، تا شب خود را بر میداشتم و میرفتم )) کتاب مقدس((غالبا . مییافت

بیشتر اوقات در شب سوگوارانه و تنها پرسه میزدم، زیرا در ایامی که نخستین فعل خدا در من انجام میگرفت،  ;میشد

آنگاه خداوند مرا رهبري کرد و مهر خویش را به من نمایاند، مهري که بیپایان و ابدي بود و از ... مردي مهموم بودم

. ام دانشهایی که انسان در حالت طبیعی دارد و از تاریخ یا کتابها به دست آورد برتر استتم

در جلسهاي از باتیستها در . بزودي احساس کرد که مهر االهی وي را براي موعظه نور درونی به همگان برگزیده است

قدرت خداوند بر همه آنان گسترده  خداوند دهان مرا باز کرد و حقیقت جاودان در میان آنان اعالم، و((لسترشر 

است و با شنیدن آن، بسیار کسان براي گوش )) روح با تمیزي((گزارشی منتشر شد مبنی بر اینکه او داراي .)) شد

و ) مکاشفات(قدرت خداوند ناگهان فیضان کرد و من گشایشهاي بزرگ . ((فرادادن به گفتارهاي او به نزدش آمدند

نام تو در کتاب زندگی : همچنانکه در مزارع راه میپیمودم، خداوند به من گفت.)) ((مپیشبینیهایی در خود یافت

یعنی اینکه جورج، حاال، با این فکر که .)) عیسی مسیح، که پیش از پیدایش جهان وجود داشت، نوشته شده است

حاال او خود . راحت شده بودجزو اقلیتی است که خداوند پیش از خلقت برگزیده است تا عنایت و برکت او را دریابند، 

کاله خود را براي هر کس، ((را با هر کس دیگر برابر میدید، و غرور این گزینش االهی منعش میکرد از اینکه 

بی  ;بگویم )) ترا((، یا ))به تو((، ))تو((بلندمرتبت یا دونپایه، بردارم، و من ملزم شدم که به تمام مردان و زنان 

چون معتقد شد که دین حقیقی در کلیساها نیست بلکه در .)) بزرگ یا کوچک بودن آنانمالحظه غنی یا فقیر یا 

قلب روشن است، به کلیسایی در نزدیکی ناتینگم وارد شد و با این بانگ که آزمایش حقیقت در کتاب مقدس نیست 

را آزاد کرد، و زن کالنتر  ، اما کالنتر محل وي)1649(دستگیر شد . بلکه در نور درونی است، گفتار واعظ را قطع کرد

من : ((او سفرهاي تبلیغی خود را از سر گرفت، به کلیساي دیگري وارد شد، و گفت. یکی از نخستین پیروانش شد

انگیخته شدم تا حقیقت را به کشیشان و مردم بگویم، اما مردمی با خشمی گران بر سر من ریختند، مرا به زمین 

قاضی  ;بار دیگر دستگیر شد.)) خود، کتابهاي مقدس و چوب زدند و کوفتندم و ستمگرانه با دستهاي... افکندند

در داربی بر ضد کلیساها و آداب مذهبی آنها، به . آزادش کرد، اما مردم او را با ضربات سنگ از شهر بیرون کردند

به وي پیشنهاد ). 1650(او را به مدت شش ماه به دارالتادیب سپردند  ;منزله وسایل تقرب بیهوده به خدا، وعظ کرد

زندانبانان او وي را بدین . اما او با موعظه علیه جنگ پاسخ گفت ;شد که در صورت پیوستن به ارتش، آزاد خواهد شد

و یک  ;در یک محل پر شپش و گندآلود، در زیرزمینی گود، بدون بستر و در میان سی بزهکار: ((گونه زندانی کردند

از زندان خود شرحی به دادرسان نوشت و علیه مجازات اعدام استدالل کرد، و چه  .))سال در آنجا نگاه داشته شدم

این زن به جرم دزدي به مرگ محکوم شده . بسا که همین مداخله او به نجات زن جوانی از چوبه دار منجر شده باشد

در . آیین وي گروید در ویکفیلد، جیمز نیلر به. پس از یک سال حبس، او وعظهاي سیار خود را از سر گرفت. بود

پوند در  300دریافت ((بورلی وارد یک کلیسا شد، تا انتهاي وعظ به آن گوش داد، و آنگاه از واعظ پرسید که آیا از 

او  ;سال براي موعظه کتاب مقدس شرمنده نیست در شهر دیگري کشیش از وي دعوت کرد که در کلیسا وعظ کند

من به مردم اعالم کردم که . در حیاط کلیسا گرد آمده بودند سخن گفتدعوتش را نپذیرفت، اما براي جماعتی که 

یا مراسم و سنن یهودي و کفرآمیزشان را از دستشان .. هاشان هاي آنان، کشیشانشان، عشریه نیامدهام تا بتخانه

.... گر نیستبه آنان گفتم که آن قطعه زمین مقدستر از زمینهاي دی ;)ام زیرا من همه اینها را انکار کرده(بگیرم
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و آنان را به روح و عنایت خداوند در  ;بنابراین، مردم را تحریض کردم که خود را از تمام این چیزها رها سازند

  . وجودشان و نور عیسی در قلوبشان هدایت کردم

ار سو. در سوار تمور، واقع در یورکشر، مارگارت فل را، و سپس شوي او تامس فل قاضی را، به آیین خود گروانید

. است)) دوستان((تمورهال، خانه این زن و شوهر، نخستین میعادگاه مهم کویکرها شد و تا امروز هم زیارتگاهی براي 

روشهاي وي خام و خشن بودند، اما او باصبري که به نیروي آن . ما نباید ماجراي فاکس را دیگر تعقیب کنیم

پیرایشگران، پرسبیتریان، و انگلیکانها به او حمله . ا را دادهاي پی درپی را تحمل کرد کفاره آنه دستگیریها و ستیزه

دادرسان کویکرها را نه فقط براي مختل ساختن . کردند، زیرا او مراسم مذهبی، کلیساها و کشیشان را نفی میکرد

حکومت عبادت عمومی و از راه به در بردن سربازان با تبلیغ صلحطلبی، بلکه به جهت امتناع از سوگند وفاداري به 

یا )) بلی((فقط  ;کویکرها معترض بودند به اینکه سوگند، از هر قبیل که باشد، مخالف اخالق است. زندانی میکردند

و هنگام جداشدن از ) 1654(کرامول با کویکرها همدلی داشت، با فاکس دوستانه مصاحبه کرد. باید کافی باشد)) نه((

در .)) و من فقط یک ساعت باهم باشیم، به یکدیگر نزدیکتر خواهیم شداگر تو  ;بار دیگر به خانه من بیا: ((او گفت

، خاوند سرپرست فرمان داد که کویکرهاي زندانی را آزاد سازند، و دستورهایی براي تمام قضات فرستاد دایر بر 1657

ن اذیت و آزار بدتری. رفتار کنند)) مانند کسانی که دستخوش فریب سختی هستند((اینکه با این واعظان بی کلیسا 

مذهبی نصیب جیمز نیلر شد که آیین نور درونی را تا آن حد پیش برد که معتقد شد یا چنین وانمود کرد که 

فاکس او را مالمت کرد، اما چند تن از پیروان مخلصش وي را پرستیدند و . خودش مسیح دوباره تجسد یافته است

وقتی نیلر سواره وارد بریستول شد، . ه زندگی باز گرداندهاستزنی تصدیق کرد که نیلر او را دو روز پس از مرگش ب

مقدس، مقدس، مقدس باد : ((زنان شال کردنهاي خود را پیش پاي اسب او انداختند و این جمله را به آواز خواندند

و شده بود چون درباره ادعاهایی که به وسیله او یا در مورد ا. به اتهام کفر دستگیر شد.)) هاي آسمانی خداوند سپاه

پارلمنت، که در آن هنگام بیشتر  .))گفتیتو : ((پرسشهایی از وي به عمل آمد، پاسخ او جز این کالم مسیح نبود

ینکه آیا او باید مدت یازده روز بر سر ا ;)1656(اعضایش پیرایشگر بودند، پرونده او را مورد بررسی و شور قرار داد 

اعدام او با نودوشش راي در برابر هشتاد و دو راي منتفی شد، اما، از برکت روح . اعدام شود یا نه مذاکرات ادامه داشت

را به نشانه )) ك((تازیانه بخورد، حرف  310گردنش در پیلوري قرار گیرد، : سازش انسانی، او محکوم شد به اینکه

او این سنگدلیها را دلیرانه تحمل . داغ بزنند، و زبانش را با آهن گداخته سوراخ کنندبر پیشانیش )) کفرگو((کلمه 

 ;وي به زندان انفرادي انداخته شد. پیروانش او را به عنوان شهید ستودند و زخمهایش را بوسیدند و مکیدند ;کرد

در . قرار کرد که فریب خورده استاو ا ;روحیه او بتدریج شکست. قلم، کاغذ، آتش و روشنایی را از او دریغ داشتند

. با حرمان جان سپرد 1660آزاد شد و در  1659

هیچ . کویکرها خود را به وسیله اعمالی که درنظر برخی از معاصرانشان خلبازیهایی مزاحم مینمودند مشخص ساختند

مرتبهاي که بود، و حتی  گونه زینتی بر لباس خود نصب نمیکردند، و از برداشتن کاله خود در برابر هر کس، در هر

. خطاب میکردند)) تو((، ))شما((به تمام اشخاص، به جاي ضمیر مودبانه . در کلیسا یا کاخ یا محکمه، امتناع میکردند

براي .)) نخستین روز ششمین ماه: ((هاي سال را دور انداختند، مثال میگفتند آنها نامهاي مشرکانه روزهاي هفته و ماه

از هر عبادتکنندهاي دعوت میشد که آنچه را . ان قدر آماده بودند که در اندرون عمارتدعا در فضاي باز هم

بعد همگی سکوت محترمانهاي را پیشه میکردند، شاید براي اینکه آرامکننده  ;روحالقدس به او تلقین میکرد بگوید

نان با شرایطی عینا مانند مردان به ز.)) احساس بارقه االهی در دل: ((باشد که معنی آن اصال این بود)) شور اشتیاق((

ها حقیقتگرا از تمایل نخستین کویکرها به مذمت بی مالحظه  بریتانیایی. مجلس عبادت و وعظ اذن دخول مییافتند

از این موضوع که بگذریم، . ها، از غرور خاص آنها در مورد برگزیدگی و فضیلت خویشتن، نفرت داشتند از سایر فرقه
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آنها در برابر بدي مقاومت نمیکردند، پستترین شرایط زندان را با اعتراض شفاهی . نی نمونه بودندمسیحیا)) دوستان((

به تمام سائالن آن اندازه که میتوانستند . میپذیرفتند و به روي کسانی که به آنها تازیانه میزدند دست بلند نمیکردند

نون آنها، که به موجب آن هیچ فرد کویکر نمیتوانست قا. زندگی زناشوییشان به هیچ وجه قابل مالمت نبود. میدادند

در انگلستان )) دوستان((عده  1660معهذا تا سال  ;خارج از فرقه خود ازدواج کند، رشد نفوسشان را محدود میکرد

شهرت ظرافت، تواضع، جدیت و قناعتشان ایشان را از درجه پستی که داشتند به مرتبه . به شصتهزار رسیده بود

  .وسطی که امروز هم بیشتر شان جزو آن هستند باال بردطبقات مت

 VII -  مرگ و مالیاتها

باالتر از همه اینکه بازرگانان به  ;آن قسمت مردم که در حکومت کرامول سعادتمند شدند جزو طبقات متوسط بودند

. ق بازرگانی بودندپارلمنت اکنون شامل بسیار کسان بود که نماینده یا صاحب عالی. تجارت خارجی همت گماشتند

، که الزام میکرد تمام واردات مستعمراتی به انگلستان با ناوهاي انگلیسی حمل 1651مقررات قانون کشتیرانی مصوب 

کرامول گاه براي حفظ و پیشرفت مذهب پروتستان . شوند، به نفع این گروه بود و زیان آن آشکارا متوجه هلند میشد

افتاد، اما بازرگانان لندن سود را به تقوا ترجیح میدادند و کرامول خود را بزودي به فکر اتحاد با ایاالت متحده می

هرچه نیروي دریایی . نتایج این امر، چنانکه دیدیم، دلگرمکننده بود. در نخستین جنگ هلند گرفتار یافت) 1652(

رامول یادآوري میکرد که خاطره هاکینز و دریک به بازرگانان و ک. گسترش مییافت، تب امپریالیستی تشدید میشد

تجارت سودبخش برده را، به نفع انگلستان، از دست دیگران  ;میتوان سروري اسپانیا را در امریکا درهم شکست

چنانکه کرامول میگفت، تسخیر هند غربی مبلغین را قادر  ;درآورد، و فلزات قیمتی دنیاي جدید را به لندن سوق داد

کرامول براي  1654اوت  5در . مذهب کاتولیکی به مذهب پروتستان درآورندمیساخت که اهالی آن جزایر را از 

در ماه اکتبر ناوگانی به فرماندهی بلیک به . فیلیپ چهارم، پادشاه اسپانیا، پیامهاي دوستانه اطمینانبخشی فرستاد

و رابرت ونبلز ) زپدر فرقه کویکر(در ماه دسامبر ناوگان دیگري به فرماندهی ویلیام پن  ;مدیترانه گسیل داشت

کوشش دومین نافرجام بود، ولی پن ژامائیک را براي انگلستان . فرستاد تا جزیره هیسپانیوال را از اسپانیا جدا سازند

کرامول و مازارن هر دو دین را تابع سیاست ساختند و قرارداد اتحاد بین  1655نوامبر  3در ). 1655(تسخیر کرد

با فرانسه ) 1648)) (پیمان وستفالی((جنگی که دولت اسپانیا پس از . نیا امضا کردندانگلستان و فرانسه را علیه اسپا

انجام داده بود آن دو دولت را چندان مشغول نگاه داشته بود که نتوانسته بودند با اعتالي کرامول به رهبري انگلستان 

بلیک مدتی دراز مراقب . ان میداداین موضوع اکنون به سیاست خارجی او موفقیتی درخشان اما گذر ;مخالفت کنند

او آن ناوگان را در لنگرگاه سانتاکروز در جزایر کاناري یافت و . آمد ناوگان اسپانیایی حامل نقره بود که از امریکا می

ژوئن  4(سربازان انگلیسی در مغلوب ساختن یک ارتش اسپانیایی در نبرد دون ). 1657آوریل  20(کامال منهدم کرد

، فرانسه دنکرك را به انگلستان )1659(به جنگ پایان داد )) صلح پیرنه((وقتی که . قت ربودندگوي سب) 1658

تسلیم کرد و به این ترتیب کرامول ظاهرا عمل ننگین ماري تودوررا از دست دادن کاله در یک قرن پیش جبران 

قدرتشان برساند، و تا اندازهاي هم به او قصد داشت که نام انگلیسیان را به پاي نام رومیان در بزرگترین ایام . کرد

در نتیجه، تسلط انگلستان بر امریکاي  ;سیادت بر دریاها اکنون نصیب انگلستان شده بود. تحقق این آرزو نزدیک شد

تمام اروپا به این پیرایشگر که خدا را میستود اما نیروي . شمالی و گسترش فرمانروایی آن، فقط به زمان نیازمند بود

م ایجاد میکرد وعظ میکرد، اما در هر نبردي پیروز میشد، و در حالی که نام مسیح را بر زبان میآورد دریایی ه

سران تا جداري که او را تازه به . امپراطوري بریتانیا را با نیروي نظامی بنیاد مینهاد به دیده بیم و اعجاب مینگریست

اما جان تورلو، . و درباره االهیات سروصدا راه نمیانداختند دوران رسیده میشمردند اکنون خواستار اتحاد با او بودند

فرانسه رو به صعود و  ;دبیر شوراي دولتی، کرامول را آگاه ساخت که کمک به فرانسه بر ضد اسپانیا اشتباه است
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دي انگلستان سیاست انگلستان در مورد پشتیبانی از موازنه قوا در قاره اروپا براي تامین آزا ;اسپانیا رو به نزول بود

فرانسه در زمین تفوق ) 1659(اینک. ایجاب میکرد که اگر به اسپانیا یاري نمیشود، مسلما به فرانسه نیز کمک نشود

براي جلوگیري از جاه طلبیهاي تجاوزکارانه . داشت و راه براي توسعه آن به داخل هلند، فرانش کنته و لورن باز بود

در همان اوان سران بازرگان بر اثر جنگها مستطیع . یان میبایست فدا شودلویی چهاردهم، جان بسیاري از انگلیس

پوند به  60000به عنوان یک موسسه سهامی تجدید سازمان یافت و  1657شرکت هند شرقی در . شدند

آن موسسه اکنون در اقتصاد و سیاست  ;داد تا از بازرسی دولت در امور شرکت جلوگیري کند)) وام((کرامول

مخارج جنگ با افزایش مالیات به میزانی که از حد حکومت چارلز اول یا دوم هم فراتر . عامل نیرومندي بود انگلستان

بسیاري از اراضی سلطنتی، زمینهاي کلیساي انگلیکان، تعداد زیادي از امالك سلطنتطلبان، و . رفته بود تامین میشد

. نیمی از ایرلند توسط دولت فروخته شدند

. پوند رسید شارمند ساده بسیار کم منتفع میشد 450000به  1654ر ساالنه بودجه دولت پس از با این حال، کس

وضع مالیات . به خاطر آنها انجام گرفته بود منتفی شده بودند 1649-1642اکنون تمام هدفهایی که شورش بزرگ 

بدون حضور هیئت منصفه بدون نمایندگی یا تصویب پارلمنت، توقیف بدون تشریفات صحیح قانونی، و محاکمه 

فرمانروایی به وسیله ارتش و زور صرف، با پوششی از صیغه مذهبی، به طرزي . همان اندازه رواج داشت که در گذشته

فرمانروایی کرامول چنان مورد نفرت واقع شده بود که در هیچ حکومت پیش از آن، سابقه . ((زنندهتر اعمال میشد

هاي روزافزونی علیه جان او ترتیب داده  توطئه. ظر مرگ خاوند سرپرست خود بودانگلستان با بیصبري منت.)) نداشت

الجرم تعداد محافظان شخصی خود را به یکصدوشصت تن افزایش  ;او میبایست همواره مراقب خود باشد. میشدند

 ;جیر کردسرهنگ دوم سکسبی، که از تندروهاي پیشین بود، مردي سندر کعب نام را براي کشتن او ا. داده بود

در ماه مه سکسبی رسالهاي با . سندر کعب دستگیر شد و در برج لندن جان داد). 1657ژانویه (توطئه کشف شد 

سکسبی دستگیر شد و او نیز . عنوان کشتن قتل نفس نیست منتشر کرد و در آن صریحا قتل کرامول را خواستار شد

در ارتش پاي گرفت، و همچنین در محافل سلطنت هایی علیه خاوند سرپرست  دسیسه. در برج لندن جان سپرد

مهین دختر کرامول، که به ازدواج یک . طلبان، که در آن امید به بازگرداندن خاندان استوارت بشدت نضج میگرفت

سرلشکر تندرو به نام چارلز فلیتوود در آمده بود، اصول جمهوریخواهی را پذیرفته بود و از دیکتاتوري پدرش اظهار 

. ردتاسف میک

او نیز، مانند کسان بسیار دیگري که شراب قدرت را تا . نگرانی، ترس و داغ فرزند روحیه آن مرد آهنین را شکست

. درد آن نوشیده بودند، گاه از اینکه آرامش زندگی سابق خود را به منزله یک خان از دست داده بود متاسف بود

ر این بود که زندگی در خانه کنار جنگل خود را ادامه میدادم و بهت...در حضور خداوند میتوانم بگویم: ((چنین میگفت

عزیزترین دخترش، الیزابت، پس  1658در اوت .)) گله گوسفندي میداشتم تا اینکه چنین حکومتی را در دست بگیرم

نه گنه گ. اندکی پس از مراسم تدفین او، کرامول با تب نوبه به بستر افتاد. از یک بیماري طوالنی و پر درد، مرد

ممکن بود او را شفا دهد، اما پزشک او آن را، به عنوان داروي نوظهوري که به وسیله یسوعیان بتپرست وارد اروپا 

فکر نکن :((یک بار به زنش چنین اظهار داشت. کرامول ظاهرا شفا یافت و با دلیري سخن میگفت. شدهاست، رد کرد

 ;شورا از او تقاضا کرد که جانشین خود را تعیین کند.)) ین دارمخود من بر عکس به زنده ماندنم یق ;که خواهم مرد

  . ، که مهمترین پسرش بود))ریچارد:((وي پاسخ داد

از خداوند تمنا کرد که گناهانش را ببخشاید و . سپتامبر پس افتاد و پایان زندگی خویش را احساس کرد 2در 

با اشک مردم خود  ;او به آسمان رفته است: ((، دبیر او، نوشتتورلو. بعد از ظهر روز بعد مرد. پیرایشگران را حفظ کند

وقتی که خبر مرگ کرامول به آمستردام رسید، آن شهر .)) تدهین شده و بر بال دعاهاي قدیسان عروج کرده است
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کودکان در امتداد کانالها میدویدند و از مرگ آن ابلیس بانگ شادي بر  ;گویی با نور نجاتی بزرگ روشن شد((

  .)) کشیدندمی

VII - 1660-1658: راه برگشت   

پسر کرامول، برعکس پدر، شیطان صفت نبود و از خوي پوالدینی که ممکن بود انگلستان را در زنجیري ساخته زور و 

ریچارد کرامول نیز چون خواهرش رقت ذهنیی داشت که هر دوي آنان را وا میداشت . تقوا نگاه دارد بهرهاي نداشت

ریچارد در حالی که در برابر پدر خود زانو زده بود، از او . سیاست خون و آهن پدرشان بنگرند با ترسی مخفی بر

در دوران مشترکالمنافع و حکومت سرپرستی، او در یک ملک روستایی، . استدعا کرده بود از جان چارلز اول درگذرد

به واسطه جاهطلبی خود، بلکه به سبب  ، نه1658سپتامبر  4در . که ثمره ازدواجش بود، به آرامش زندگی کرده بود

نجیب و با فضیلت اما طبیعتا روستایی و ((لوسی هچینسن او را . انگلستان شد)) خاوند سرپرست((وصیت پدرش 

. وصف کرد)) نامناسب براي بزرگی

دلیرانهتر هایی که به وسیله آلیور سرکوب شده بودند اکنون هرچه بیشتر به ضعف ریچارد پی میبردند و  تمام دسته

ارتش، که از سابقه غیر نظامی او نفرت داشت و میخواست اختیاراتی را که درزمان پدر او صریحا . سر بر میافراشتند

او از قبول این . جنبه نظامی داشت در دست گیرد، از او تقاضا کرد که رهبري نظامی را تماما به فلیتوود واگذارد

چون خزانه تهی و بسیار مقروض بود، . را با ارتقا به درجه سپهبدي نرم کرد تقاضا امتناع نمود، اما شوهر خواهر خود

شایعهاي منتشر شد که پارلمنت میخواهد . اجالسی کرد 1659ژانویه  27ریچارد پارلمنتی تشکیل داد که در 

خواستند که پارلمنت  هایی از سربازان نزد ریچارد آمدند و از او افسران ارتش با دسته. سلطنت استوارتها را باز گرداند

ناچار به زور . او نگاهبانان خود را براي حفاظت خویش احضار کرد، اما آنها فرمان او را نادیده گرفتند. را منحل کند

جمهوریخواهان پر حرارت . جان او در ید قدرت ارتش بود). آوریل 22(تن داد و فرمان انحالل پارلمنت را صادر کرد

ن لمبرت، اعضاي زنده مانده پارلمنت طویل را دعوت کردند که گرد بیایند و اختیاراتی ارتش، به رهبري سرلشکر جا

، به عنوان پارلمنت دنباله 1653را که، تا هنگامی که کرامول آنان را با کمک جمهوریخواهان پر حرارت ارتش در 

ریچارد، که از سیاست به . رددر وستمینستر اجالس ک 1659مه  7پارلمنت دنباله جدید در . داشتند در دست بگیرند

آنگاه به زندگی خصوصی خود بازگشت و در ). مه 25(تنگ آمده بود، استعفاي خود را به آن پارلمنت تقدیم داشت 

به انگلستان بازگشت  1680در . به فرانسه رفت و در آنجا با عزلت گزینی با نام مستعار جان کالرك ناپدید شد 1660

هرج و مرج در : ((نوشت 1659ژوئن  3یکی از سلطنتطلبان در . شش سالگی، درگذشت ، به سن هشتاد و1712و در 

اما آن  ;رقابت بر سر قدرت بین ارتش و پارلمنت ادامه یافت.)) مقایسه با نظم و حکومت فعلی ما کمال بود

نت، که بیشتر اعضاي قسمتهایی از ارتش که در اسکاتلند و ایرلند اقامت داشتند طرفدار پارلمنت بودند، و در پارلم

اکتبر لمبرت سربازانی در مدخل کاخ  13در . آن جمهوریخواه بودند، یک گروه نیرومند از سلطنتطلبان وجود داشت

چنین . وستمینستر گماشت، پارلمنت را کنار گذاشت، و اعالم کرد که ارتش عجالتا حکومت را به دست خواهد گرفت

چنین به نظر میرسید که . ارتش عجالتا حکومت را به دست خواهد گرفتبه نظر میرسید که توالی وقایعی که با 

میلتن کودتاي . توالی وقایعی که با تصفیه پراید آغاز شده بود، میبایست تکرار شود و لمبرت کرامول جدیدي باشد

... حقوقبگیرکه یک ارتش ...به نظر من وحشیانه است. غیر قانونیترین و مفتضحترین کودتا:((لمبرت را چنین نامید

تنها نیرویی که میتوانست . اما آن شاعر قدرتی نداشت.)) قدرتی را که موسس آن بودهاست بدین گونه منکوب کند

در بریتانیا با دیکتاتوري نظامی مخالفت کند ارتش دیگري مرکب از دههزار سرباز بود که پارلمنت در اختیار ژنرال 

ما نمیدانیم که آیا در پس تصمیم مانک به . در اسکاتلند حفظ کندجورج مانک گذاشته بود تا اختیارات آن را 

من در :((خود او چنین اعالم کرد. معارضه با غصب قدرت به وسیله ارتش لندن جاهطلبی شخصی نهفته بود یا نه
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اي از این اعالم او عده.)) برابر وجدان و شرافت موظفم انگلستان را از سلطه تحملناپذیر حکومت شمشیر آزاد سازم

ارتش مقیم  ;مردم از پرداخت مالیات سرباز زدند. عناصر دیگري را که مخالف فرمانروایی نظامی بودند تشجیع کرد

. ایرلند، ناوگان لنگر انداخته در داونز، و کارآموزان حرفهاي در پایتخت هواداري خود را از پارلمنت اعالم داشتند

. داخت مواجب سربازان مایه امید بودند از سران غاصب دریغ کردندکارشناسان مالی لندن وامهایی را که براي پر

طبقات بازرگان و صنعتگر، که خلع چارلز اول را تصویب کرده بودند، اکنون احساس میکردند که بی نظمی رو به 

ش گسترش حیات اقتصادي انگلستان را تهدید میکند، و از خود میپرسیدند آیا میتوان بدون پادشاهی که مشروعیت

مردم را آرام خواهد کرد، موجب وصول مالیاتها خواهد شد، و طوفان را خواهد خواباند، ثبات سیاسی و اقتصادي را باز 

رهبران ارتش سپاهیانی براي مقابله با او . دسامبر، مانک نیروهاي خود را به درون انگلستان روانه کرد 5گرداند در 

افسران غاصب به شکست اعتراف کردند، پارلمنت را تشکیل دادند، و خود  .فرستادند، اما آنها از جنگیدن سرباز زدند

پارلمنت پیروزمند، که از سی و شش تن تشکیل میشد، هنوز جمهوریخواه ). دسامبر 24(را در اختیار آن گذاشتند 

ستوارت دست یکی از نخستین قانونهاي این پارلمنت الزام میکرد که تمام اعضاي حال و آینده آن از سلسله ا. بود

پارلمنت مزبور ضمنا از راه دادن پرسبیتریان زنده مانده پارلمنت دنباله پیشین ابا کرد، به این عنوان که آنها . شویند

مردم آن را به این عنوان که پارلمنت دنباله احیا شدهاست و نماینده . از باز گرداندن چارلز دوم طرفداري کرده بودند

در آتشبازیهاي متعدد )) سوزاندن پیکر پارلمنت دنباله((میکردند و احساسات خود را با مردم انگلستان نیست تحقیر 

به لندن رسیده  1660فوریه  3مانک، که ارتشش در . سی و یک فقره تنها در یکی از خیابانهاي لندن ابراز داشتند

بات جدید و وسیعتري مقرر دارد و بود، به پارلمنت تذکار داد که دیگر حمایتش نخواهد کرد، مگر در صورتی که انتخا

به مجلس اندرز داد که پرسبیتریان کنار گذاشته شده را دوباره بپذیرد، مجلس هم این . مه منحل کند 6خود را تا 

مجلس عوام، که بدین گونه بزرگ شده بود، سازمان مذهبی پرسبیتري را از نو در انگلستان تاسیس کرد، . کار را کرد

مارس  16(سرانجام، پارلمنت طویل رسما و قانونا پایان یافت . عالم داشت و خود را منحل کردانتخابات جدید را ا

، که بر کتیبهاي نوشته ))آن ستمگر، که آخرین شاه است، بیرون میرود((در همان روز کارگري روي جمله ) 1660

. ن در عمارت بورس نصب کرده بودشده بود، رنگ مالید و آن را محو کرد آن کتیبه را دولت مشترکالمنافع انگلستا

گویند که وقتی این !)) خداوند چارلز دوم پادشاه را توفیق دهد: ((آنگاه کاله خود را به هوا پرتاب کرد و بانگ برداشت

روز بعد مانک محرمانه با سرجان )). تمام حاضران در بورس با بلندترین فریاد به آن پیوستند((ندا شنیده شد، 

. گرینویل بزودي عازم بروکسل شد تا پیام مانک را به شاه بیتاج برساند. ده چارلز، مالقات کردگرینویل، نماین

IX - 1660: شاه باز میگردد  

مادرش، هنریتا مریا، او را . ، زندگی نابسامانی در قاره اروپا داشت1650چارلز از زمان فرار مشقتبارش از انگلستان در 

انسویان هنریتا را فقیر کرده بودند،و چارلز و اطرافیانش تا مدتی مانند بینوایان اما فر ;در پاریس نزد خود پذیرفت

وزیر اعظم باوفاي آیندهاش، ادوارد هاید، مجبور بود به یک وعده غذا در روز اکتفا کند، و خود چارلز، که  ;میزیستند

لویی چهاردهم پس از آنکه بار . بال آیندهها غذا میخورد، بیشتر نسیه و به اعتبار اق خوراك در خانه نداشت، در میخانه

فرانک براي چارلز مقرر داشت و چارلز زندگی  000,6دیگر به نعمت و مال فراوان دست یافت، وظیفهاي به مبلغ 

در آن روزها که در پاریس به سر میبرد، بیشترین مهر را نسبت به . آزادانهاي پیشه کرد که خوش آیند مادرش نبود

مهاجران  ;مادر و خواهر او منتهاي کوشش را کردند تا او به مذهب کاتولیک بگرود. آن پیدا کردخواهرش هانریتا 

فرستادگان پرسبیتري عهد کردند . کاتولیک انگلستان نگذاشتند او فراموش کند که چگونه براي پدرش جنگیدهاند

خنان هر دو طرف مودبانه گوش داد، او به س. که چنانچه وعده دهد ایمان آنان را حمایت کند، به او مساعدت کنند

بحثهایی که دور . اما تصمیم خود را در وفاداري به کلیساي انگلیکانی که پدرش به خاطر آن رنج برده بود اعالم کرد
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اما عبادت کاتولیکی، که او آن را در اطراف و . و بر او میشدند او را محتمال در مورد کلیه ادیان شکاك کرده بودند

در دربار کوچکش این راز برمال شده  ;ر فرانسه دیده بود، ظاهرا به نحوي نیرومند در او تاثیر کرده بودجوانب خود د

نامهاي به پاپ اینوکنتیوس دهم  1651در . بود که اگر دست او باز باشد، به کلیساي کاتولیک رومی خواهد پیوست

قوانینی را که بر ضد کاتولیکها وضع شدهاند ملغا  نوشت و وعده کرد که اگر به تخت و تاج انگلستان باز گردد، تمام

چارلز را از این موضوع آگاه ساخت که واتیکان  )ژزوئیتهاژنرال (پاپ پاسخی نداد، اما رئیس یسوعیان . خواهد کرد

ازارن مذاکره در باره اتحاد را با کرامول آغاز کرد، مشاوران وقتی که م. نمیتواند از یک شاهزاده مرتد پشتیبانی کند

چارلز به . موافقت کرد که مقرري او را ادامه دهد) مازارن(چارلز او را به ترك فرانسه ترغیب کردند، و کاردینال

پیام . ، گرینویل پیام مانک را براي او آورد1660مارس  26در آنجا، مقارن روز . کولونی و سپس به بروکسل رفت

اگر او عفو عمومی را وعده دهد و بیش از چهار نفر را از این عفو مستثنا نسازد، آزادي وجدان اعطا : بدین مضمون بود

ضمنا چون انگلستان  ;کند، و مالکیت صاحبان فعلی امالك مصادره شده را تایید نماید، مانک به او یاري خواهد کرد

چارلز به بردا در . ز در این است که هلند تحت تملک اسپانیا را ترك گویدهنوز با اسپانیا در جنگ است، صالح چارل

قراردادي را امضا کرد که در آن شرایط پیشنهادي مانک را اصوال ) آوریل 14(برابان هلند عزیمت کرد و در آنجا 

جلس عوامی شد که انتخابات منجر به تشکیل م. میپذیرفت، اما تعیین دقایق آن را به پارلمنت جدید واگذار میکرد

در اول مه . اکثریت آن سلطنت طلب بودند، و چهل و دو لرد کرسیهاي خود را در مجلس اعیان اشغال کردند

شاه جوان به )) اعالمیه بردا((در این . هایی که گرینویل از طرف چارلز آورده بود در هر دو مجلس خوانده شدند نامه

تسویه دعاوي مربوط به  ;، عفو عمومی داد))ه پارلمنت مستثنا شوندجز به کسانی که از این پس به وسیل((همه، 

هیچ کس ناراحت نخواهد شد یا به خاطر اختالف عقیده ((وعده داد که  ;اموال مصادره شده را به پارلمنت واگذاشت

ه چارلز بیانی.)) در مسائل دینیی که آرامش کشور را به هم نخواهند زد مورد بازجویی قرار نخواهد گرفت

: خردمندانهاي را که توسط هاید وزیر اعظم آیندهاش براي او تنظیم شده بود بر اعالمیه باال افزود

ما، به موجب قول شاهانه خود، شما را مطمئن میسازیم که هیچ یک از پیشینیان ما بیش از خود ما پارلمنت را 

کشور است و چنان براي حکومت الزم  ما معتقدیم که پارلمنت بخشی حیاتی از مشروطیت... گرامی نداشته است

ما همواره به اندرزهاي ... است که ما به خوبی میدانیم بدون آن نه فرمانروا میتواند در حد متعادلی شاد باشد، نه مردم

آن به دیده بهترین پندها مینگریم، و چنان هوادار امتیازات آن خواهیم بود و آنقدر در حفاظت آن مراقبت خواهیم 

  . ویی از هر چیز دیگر به ما نزدیکتر و براي حفظ خود ما ضروریتر استکرد که گ

مه چارلز دوم را شاه انگلستان خواند، تاریخ آغاز سلطنتش را از لحظه مرگ پدرش اعالم  8در . پارلمنت خرسند شد

راي . او بوده استکرد، و سلطنت او را از قانونی منبعث ندانست، بلکه به میراثی منسوب دانست که از بدو تولد حق 

تقریبا . پوند براي چارلز بفرستند و او را دعوت کنند که فورا بیاید و بر سریر سلطنت بنشیند 15000داده شد که 

در سراسر . تمام انگلستان از اینکه بدون ریختن قطرهاي خون، دو دهه پرمشقت به بازگشت نظم انجامید شادمان شد

تمام تاجداران . ندن مردان در خیابانها زانو زدند و به سالمتی پادشاه جام گرفتنددر ل ;کشور ناقوسها به صدا درآمدند

حتی ایاالت متحده، که جمهوري سختی بود، مقدم چارلز را در  ;اروپا پیروزي حق مشروع سلطنت را شادباش گفتند

میت نمیشناخت، به منظور جلب سفر او از بردا به الهه با مسرت استقبال کرد و اتاژنرو، که تا آن زمان او را به رس

یک ناوگان انگلیسی، که با پرچمها و عالمت اختصاري . پوند براي مخارج او تقدیم کرد 30000اش  حسن نیت آینده

مه به دوور  25ناوگان مزبور در ). مه23(مزین شده بود، آمد و چارلز را بر عرشه نشاند ) چارلز پادشاه.)) (آر.سی((

وقتی که کشتی او به کرانه نزدیک شد، همگی . اي استقبال شاه در ساحل گرد آمده بودندبیست هزار تن بر ;رسید

: ولتر چنین نوشت. و شاه چون پا بر زمین نهاد، به سجده درآمد و شکر خداي را به جا آورد ;به زانو درآمدند
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رهاي مهیجتر از آن صحنه شاید هرگز منظ. پیرمردانی که در آنجا بودند به من گفتند که تقریبا همه گریستند((

هاي شادمان در دوسوي آنها صف کشیده بودند، چارلز و اسکورتش، و  هاي که دسته در طول راه.)) وجود نداشته است

در لندن یکصدوبیست . در پی آنها صدها تن از مردم، سواره به سوي کنتربري، راچیستر، و لندن حرکت کردند

ند و حتی ارتشی که بر ضد او جنگیده بود در سان و رژه به ارتش مانک هزارتن از شارمندان به پیشبازش شتافت

. نمایندگان دو مجلس در کاخ وایتهال در انتظارش نشستند. پیوست

و قوام قبایل ملت نیرو  مملکت،اي سلطان ارجمند، شما آرزوي سه : ((سخنگوي مجلس اعیان خطاب به او گفت

چارلز .)) و نیز براي باز گرداندن شرافت پامال شده این ملتها هستید... براي تعدیل افراط و تفریطها و رفع اختالفات،

هنگامی که براي استراحت به خلوت میرفت، در حالی که خسته . همه این تهنیتها را با لطف و خوشخویی پذیرفت

مسلما از اینکه زودتر نیامدم مقصرم، زیرا امروز به هیچ کس برنخوردم که : ((فتظفر بود، به یکی از دوستان خود گ

  .)) به صراحت ابراز نکرده باشد همواره خواهان بازگشت به تخت سلطنت بوده است

  

  

فصل هشتم

  میلتن

1608 -1674  

I - 1688- 1628: جان بانین  

کتاب مقدس شاه . دنیوي احساس نمیکردند پیرایشگران در شور و شوق مذهبی و اخالقی خود نیازي به ادبیات

 1653یک نماینده پارلمنت در . تقریبا هر چیز تفالهاي پست و معصیتآمیز مینمود ;جیمز براي ادبیات کافی بود

این . نباید تدریس شود)) اثر یا کوب بومه و نظایر آن((ها هیچ چیز جز کتاب مقدس و  پیشنهاد کرد که در دانشگاه

، سرتامس اورکرت )1653(ه به نظر میرسد، ولی باید متوجه باشیم که در اوج اعتالي پیرایشگران موضوع مایوسکنند

در همان سال . را منتشر کرد و بحث در نجاسات را به بحث در قیامت رجحان داد رابلهترجمه پرشور خود از اثر 

حتی امروزه هم آن کتاب، با شیوه ساده و فرحانگیز . ب خود را به نام ماهیگیر تمام عیار انتشار دادآیزاك والتن کتا

خود، تازگی میبخشد و یادآور این موضوع است که در حالی که انگلستان از انقالبی میگذشت که به قدر انقالب 

کمی از راه منحرف شو و ! دانشمند خوب اي. ((شدید بود، مردم میتوانستند در شهر و روستا شادمان باشند 1789

آنجا، در حالی که این آبشار آهسته بر خاك بارور فرو میریزد، ما خواهیم  ;آن سوتر به طرف پرچین پیچک گام بردار

  )) . نشست و آواز خواهیم خواند

 1678و مرگش در  1621آندرو مارول با هر تمهید که ممکن بود در دوران نااستواري دولتها، بین زمان تولدش در 

بازگشت کرامول را از ایرلند با قصیدهاي غرا و خوشاهنگ تهنیت گفت، اما در ضمن . سر خود را سالمت نگاه داشت

  : آن جرئت کرد که درباره مرگ چارلز اول با دلسوزي سخن گوید

خدایان را با . ر را آزمودبلکه با چشمانی دقیق و مراقب دم تبدر آن صحنه یاد آوردنی، به ابتذال و پستی تن نداد، 

یاسی مبتذل به یاري نخواند تا حق پایمال شدهاش را بگیرند، بلکه سر باوقارش را خم کرد، آنسان که گویی آن را بر 

به نمایندگی پارلمنت انتخاب شد،  1659در  ;مارول معاون میلتن شد، که منشی التینی کرامول بود. بستري مینهد

ی سلطنت طلبان فاتح کمک کرد، هجده سال در دوران بازگشت خاندان استوارت زیست، به نجات میلتن از کینهجوی

آثار . هایی که از انتشار آنها بدقت خودداري میکرد محکوم ساخت و سو اخالق، فساد، و بیصالحیتی آن را در هجویه
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اما هر دوي آنان در  ;ندهاي میلتن، پس از بازگشت خاندان استوارت نوشته شده بود کالسیک بانین، مانند حماسه

خانه پدریم از آن گونه  ;من از نسلی پست و غیرقابل اعتنا زادم:((او به ما میگوید. رژیم پیرایشگر قوام گرفته بودند

پدر او در دهالستو، نزدیک بد فرد، .)) هاي کشور یافت میشود بود که درمیان پستترین و تحقیرآمیزترین خانواده

و  ;تامس بانین آن قدر که بتواند جان را به دبستان بدفرد بفرستد درآمد داشت. تري بوددواتگر تعمیرگر ظرف و ک

جان در آن دبستان الاقل خواندن و نوشتن را به اندازهاي که براي وارسی کتاب مقدس و نوشتن مشهورترین تمام 

ظهرهاي یکشنبه به او  در خانه شاگردي پدرش را میکرد که در بعد از. کتابهاي انگلیسی بسنده باشد آموخت

در این ((خودش ما را مطمئن میسازد که ;از پسران شهر دروغزنی و کفرگویی را یاد گرفت. تعلیمات دینی میداد

بعالوه، او مرتکب گناهانی از قبیل رقصیدن، بازي کردن و خوردن .)) ها فقط چند تن با من برابري میکردند رشته

هنوز ) 1648-1628(طرفی پیرایشگران محکوم شده بودند، اما آنها در جوانی او آبجو در میخانه میشد گناهانی که از 

چنین .)) سرآمد و سرکرده دیگران بودم... من در انواع گناهان و اعمال مخالف خداپرستی. ((به قدرت نرسیده بودند

را مشهودتر میساخت و نیروي اعترافاتی به گناهان بزرگ در میان پیرایشگران معمول بود، زیرا که اصالح اخالقی آنها 

  . عنایت نجات دهنده یزدان را نمایانتر میکرد

یافتند،ابلیس وشی او با افکار مربوط به مرگ، واپسین داوري و  هرچه تعلیمات پیرایشگر بر گرد بانین گسترش می

با وحشت . استیک بار خواب دید که آسمان آتش گرفته و زمین در زیر پاي او شکاف برداشته . دوزخ مختل میشد

روز داوري !... اي خداوند، به من رحم کن: ((از خواب بیدار شد و خانواده خویش را با فریادهاي خود به هراس انداخت

سالگی به ارتش پارلمنت فراخوانده شد و سی ماه در دوران جنگ  در شانزده!)) رسیده است، و من آماده نیستم

هنوز گناه میکردم، بیش از پیش در برابر خداوند گردنکش بودم، و من ((در سربازي، . داخلی در آن خدمت کرد

که تنها جهیزش دو ) 1648(پس از خروج از بسیج، با دختر یتیمی ازدواج کرد .)) توجهی به نجات خود نداشتم

بود، نفقه  بانین، که دکان پدر را به ارث برده. کتاب دینی و خاطراتی از تقواي پدرش بود که آن را کرارا بازگو میکرد

در معاش سعادتمند شد، مرتبا به کلیسا میرفت و گناهان دوران جوانی خود را .زن خود را با دواتگري تامین میکرد

تقریبا همه روز کتاب مقدس را، که انگلیسی سادهاش سازنده سبک او شد، . یکی پس از دیگري ترك میگفت

شکهاي مربوط به ) خود او به ما میگوید(اما . مونه میخواندندمردم الستو، در گفتگو از او،وي را شارمند ن. میخواند

. او اطمینان نداشت که لطف خدا شامل حالش شده باشد و بدون آن لطف ملعون میبود. االهیات وي را میآزردند

خاطرش با این فکر مشوش شده بود که . گمان داشت که تقریبا تمام ساکنان الستو به دوزخ جاودانه محکوم شدهاند

چگونه میتوان گفت که مسلمانها کتاب مقدسی به این : ((از خود میپرسید. عقاید مسیحی او یک تصادف جغرافیاییند

همان گونه که ما هم براي اثبات نجات دهندگی عیسی کتاب  ;ناجی است) ص(خوبی نداشتهاند که ثابت کند محمد

... ح و کتاب مقدس از سر روح من میگذشتندموجهاي بسیار از کفرگویی نسبت به خدا، مسی.)) ((مقدسی داریم

که در حقیقت خدایی یا مسیحی ) از این نوع( ;پرسشهایی بر ضد وجود خدا و تنها پسر گرامیش درمن وجود داشتند

او چنین نتیجه )) و آیا کتاب مقدس بیش از آنچه کالم خدا باشد، داستان و قصه حیلهآمیزي نیست. هست یا نه

من وضع سگ و وزغ را نظاره کردم و . ((ناحیه شیطانی است که در وجودش خانه کرده است گرفت که این شکها از

، چون آنها روحی که در زیر بار جاودانی ...کیفیت هر یک از مخلوقات خدا را بهتر از این وجود وحشتناك خود یافتم

، همچنانکه در صحرا گام میزد و بر آنگاه یک روز.)) دوزخ یا گناه هالك شود نداشتند، برخالف روح من که چنان بود

به خون صلیب وي سالمتی را پدید : ((...شرارت قلب خود میاندیشید، جملهاي از رساله به کولسیان را به یاد آورد

است در ذهن او نیرومندتر شد، تا اینکه این فکر که مسیح به خاطر او، همچنانکه به خاطر دیگران، مرده  .))آورد

، تعمید )1653(به یک کلیساي باتیستها در بدفرد پیوست .)) از پاي درآیم.... آماده شدم تا با شعف و آرامش سرشار((
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، 1657به بدفرد رفت و در آن کلیسا شماس و، در  1655در . یافت، و از دو سال شادي و آرامش روحی برخوردار شد

. وعظ کردن شدرسما مامور 

جز در صورتی که انسان ایمان محکمی به این نکته داشته باشد که با مرگ مسیح، پسر خدا، از : پیام او پیام لوتر بود

گناهان طبیعیش برائت یافته است اعم از هر گونه فضایلی که داشته باشد در رفتن به دوزخ به اکثریت افراد بشر 

او فکر میکرد که این . یسی میتواند با شناخت گیاهان انسان موازنه یابدتنها خود فداسازي ع. ملحق خواهد شد

به . به عقیده من مردم در آموختن دعا به فرزندان خود راه خطا میپویند. موضوع را باید بسیار واضح به کودکان گفت

گونه به سبب چ ;نظر من بهتر است که مردم، بهنگام، به کودکان خود بگویند که چه مخلوقات ملعونی هستند

. همچنین چگونگی غضب یزدان و دوام بدبختی را متذکر شوند ;گناهکاري ذاتی و عملی گرفتار خشم خدایند

اي درباره پرورش اطفال و رفتار با خدمتگران وجود  در میان این اندرزها، در مواعظ بانین، پند بسیار خردمندانه

رها بود که به او میگفتند نه کتاب مقدس، بلکه نور درونی است که او نیز، مانند سایر واعظان، مورد طعن کویک. داشت

آنان با متهم ساختن او  ;او دو کتاب بر ضد آن فرقه جدید مزاحم نوشت 1656در . تفاهم و نجات را موجب میشود

ي ایجاد با بازگشت خاندان استوارت مشکالت بدتر. به داشتن آیین یسوعی، راهزنی، زناکاري و جادوگري پاسخ دادند

 ;قانون الیزابتی سابق، که از تمام انگلیسیان میخواست فقط در مراسم مذهبی انگلیکان شرکت کنند، تجدید شد. شد

بانین تا حد . همه واعظان غیر انگلیکان از وعظ کردن ممنوع شدند ;هاي غیر انگلیکان بسته شدند تمام عبادتگاه

وي پیروان خود را در محلهاي مخفی گردآوري و براي آنان وعظ  بستن صومعه کوچک خود در بدفرد اطاعت کرد، اما

اما این پیشنهاد را نپذیرفت  ;او را دستگیر کردند، به او گفتند که اگر قول دهد علنا وعظ نکند، آزاد خواهد شد. کرد

در . دان بسر بردمدت دوازده سال، با چند دوره کوتاه آزادي، در آن زن). 1660نوامبر (و در زندان بدفرد محبوس شد 

اگر امروز مرا آزاد سازید، : ((مواقع مختلف پیشنهاد استخالص با همان شرایط تجدید شد، و او همان جواب را داد

مرد و چهار فرزند  1658زن اولش در . شاید زندگی خانوادگی براي او باري گران شده بود.)) فردا وعظ خواهم کرد

همسایگان به تکفل خانواده کمک میکردند، . دومین زنش آبستن بود ;ابینا بودبراي او باقی گذاشت که یکی از آنان ن

زن و کودکانش اجازه . و بانین، با تور بافتن در زندان و ترتیب دادن فروش آن، یاري خود را به آن مساعدت میافزود

اه که بخواهد، ترك گوید و و خودش مجاز بود براي همبندانش وعظ کند و زندان را هرگ ;داشتند هر روز او را ببینند

  . اما او وعظهاي مخفیانه خود را از سر گرفت، و از این رو مراقبت بر او در زندان شدیدتر شد. حتی به لندن سفر کند

در برابر آتشی که براي سوزاندن قهرمانان  ;در محبس کتاب مقدس را بارها میخواند، و نیز کتاب شهدا اثر فاکس را

او . ه بود ایمانش مستحکمتر میشد و با تعمق در رویاهاي مکاشفه یوحناي رسول شاد میگشتپروتستان افروخته شد

ظاهرا تا اندازه زیادي به کاغذ و قلم دسترسی داشت، زیرا در شش سال اول حبس، هشت رساله مذهبی و همچنین 

اخیر، که در آن حکایت نفس اثر . کاران نوشت و منتشر کرد یک اثر بزرگ به نام عنایت فراوان نسبت به رئیس گنه

  . انگیزي از ذهن پیرایشگر به شمار میرود میکند، تقریبا اشراق وحشت

باز هم به وعظ پرداخت و به زندان باز گردانده . چارلز دوم، آزاد شد)) اعالمیه اغماض((، به موجب نخستین 1666در 

بانین آزاد شد . را مجاز ساخت که وعظ کنند چارلز دوم کشیشان ناسازگار)) اعالمیه اغماض((دومین  1672در . شد

ممنوعیتهاي سابق تجدید  ;این اعالمیه ملغا شد 1673در . و فورا به سمت کشیش کلیساي قدیم خود منصوب شد

. ، اما بزودي آزاد شد)1673(شدند، بانین از اطاعت سر باز زد و بار دیگر به زندان افتاد 

. د که او قسمت اول از کتاب سیریک زایر از این جهان به جهان آینده را نوشتدر این سومین و آخرین دوره زندان بو

در یک مقدمه سرگرم کننده ولی . (به دنبال آن به چاپ رسید 1684، و قسمت دوم در 1678این کتاب در 
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.) ه باشدسستمایه، بانین ادعا کرد که آن کتاب را براي سرگرمی خود نوشته است، بی آنکه فکر انتشار آن را داشت

  :داستان را به نحوي آشتیپذیر به شکل فانتزي عرضه میدارد

همچنانکه در بیابان این جهان سیر میکردم، در محلی فرود آمدم که در آنجا دخمهاي بود و در آن بر زمین غنودم تا 

اید همه چیز را کریستین در این رویا با این فکر وسوسه میشود که ب. بخوابم، و چون به خواب رفتم، رویایی دیدم

شهر ((او زن و فرزندان خود را رها و سیر خود را به سوي . ترك و فراموش کند و فقط مسیح و بهشت را بجوید

  : به او میپیوندد و آیین پیرایشگر را به ایجاز شرح میدهد)) امیدوار((در ضمن سفر، . آغاز میکند)) آسمانی

ینتر از هر وقت دیگر در زندگی خود، و این غمگینی به سبب منظره یک روز بسیار اندوهگین بودم، به گمانم اندوهگ

چون در آن هنگام نظرم به هیچ چیز جز دوزخ و لعنت جاودانی روح خودم . تازهاي بود از شناعت و دنائت گناهانم

گرد و معطوف نبود، ناگهان، همچنانکه فکر میکردم، خداوند ما عیساي مسیح را دیدم که از آسمان بر من فرو مین

گناهکاري بسیار بسیار بزرگ و  ;اما من پاسخ دادم که گناهکارم)) به عیسی مسیح ایمان آر تا نجات یابی: ((میگوید

  . آنگاه قلب من سرشار از شادي و سرور شد.))... رحمت من براي تو کافی است((او جواب داد، 

ما از آنچه آنها چنین مشتاقانه در پیش بودند،  و ;زایران، پس از محنتها و بحثهاي بسیار، به شهر آسمانی میرسند

  : آگاه میشویم

کسانی نیز در آنجا . و بنگر که چون داخل شدند، تغییر هیئت یافتند و جامهاي در بر کردند که چون زر مینمود

  .... ه افتخاربودند که با چنگها و تاجها به پیشباز آمدند و آنها را به ایشان دادند چنگ براي نواختن، و تاج به نشان

هاي آن نیز زرفرش بود و در آنها مردان بسیاري که تاج بر سر و  و نیکنظر کن، شهر مثل خورشید میدرخشید، کوچه

  . هاي نخل در دست داشتند، و نیز چنگهایی که با نواي آنها سرود ستایش میخواندند شاخه

اقعی نداشته است، به دروازه شهر آسمانی میرسد، آن بیچاره، که لنگلنگان در پی آنان راه پیموده و ایمان و)) جهل((

. پس دست و پاي او را میبندند و به دوزخ روانهاش میسازند ;از او گذرنامه میخواهند، نمیتواند آن را بیابد ;را میکوبد

راهانش همدلی مییابیم که درباره کریستین و هم)) لجوج((این داستان به نحو جذابی گفته شده است، ولی ما گاه با 

گروهی از این ابلهان خودپسند هستند که وقتی به خیاالت واهی روي میآورند، به دیده : ((گفتاري بدینسان دارد

هاي زمینی به سعادت  فکر زیارت روح از وسوسه.)) خود، خردمندتر از عاقالنی هستند که میتوانند استدالل کنند

شاید بانین برخی از این آثار پیشین را  ;نیز چنین بود آسمانی فکري است کهن و شکل تمثیلی قرون وسطایی آن

داستان مزبور در نخستین قرن از . حال آنها در کامیابی خارقالعاده این داستان جدید فراموش شده بودند. خوانده بود

ن از آن پس تاکنو ;عمر خود پنجاه و نه بار چاپ شد و یکصدهزار نسخه از آن پیش از مرگ بانین به فروش رسید

در امریکاي پیرایشگر  ;میلیونها نسخه از این اثر فروخته شدهاند و متن آن به یکصد و هشت زبان ترجمه شده است

برخی از عبارات آن مانند یاس و اندوه مفرط، جلوهفروشی، . یک جلد از آن کتاب تقریبا در هر خانهاي یافت میشد

مشرب  ;در قرن بیستم بسرعت رو به کاهش رفته استمحبوبیت این کتاب . مرد دنیادار وارد زبان عامه شدند

و کتاب مورد بحث اکنون جزو مهمی از ایمان و وسیله تزیین خانه را تشکیل نمیدهد،  ;پیرایشگر رخت بربسته است

. اما هنوز مانند چشمه زالل و شادابی از انگلیسی ساده است

، 1675پس از آزادي نهاییش در . به نظر نمیرسند بانین در حدود شصت کتاب نوشت که خواندن آنها امروزه جالب

او ستایش خود را از چارلز دوم اعالم داشت و به . یکی از واعظان برجسته زمان خود و رهبر باتیستهاي انگلستان شد

سه سال پس از . پیروان خود سپرد که به شاه خاندان استوارت به منزله مدافع انگلستان در برابر پاپ وفادار باشند

. نکه چارلز دوم در بستر مرگ پذیرفتن مذهب کاتولیک را اعالم کرد، بانین زندگی حرفهاي خود را به پایان رساندآ

چون نزاعی بر سر خواندن کتاب مقدس پدر و پسري را که بانین دوست . فرجام عمرش با آن لوتر همانند بود
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اما در  ;کن آن دو عزیمت کرد و طرفین را آشتی دادمیداشت از یکدیگر رنجانده بود، او از بدفرد با اسب به سوي مس

در نتیجه گرفتار . راه بازگشتش به طوفانی دچار گشت و پیش از آنکه بتواند سرپناهی بیابد، از آب باران خیس شد

در گورستان ناسازگاران در بانهیل فیلدز دفن شد، جایی که هنوز نقشش بر روي . تبی شد که هرگز از آن رها نگشت

  . گورش دیده میشودسنگ 

II - 1640- 1608: شاعر جوان   

پوند جریمه شد  60به سبب گریز از مراسم مذهبی انگلیکان  1601پدر بزرگ میلتن یک کاتولیک رومی بود که در 

این جان میلتن از ارث محروم شده، با عنوان یکی از . و پسر خود را به جهت ترك کلیساي رومی از ارث محروم کرد

ن یعنی نگارندهاي که در نوشتن و رونوشت برداشتن کتابهاي خطی، منشورها و اسناد قانونی ماهر بود کاتبان لند

موسیقی را دوست میداشت، مادریگال مینوشت، و در خانهاش آالت موسیقی متعدد، از . کرد معاش خوبی تحصیل

وشتن باید موسیقی را در روح و این عشق به شاعر ما منتقل شد که معتقد بود براي خوب ن ;جمله یک ارگ، داشت

مادرش سارا جفري، که دختر یک تاجر خیاط بود، به شوي خود شش فرزند داد که جان . گوش باطنی خود داشت

طلبان طرفدار خاندان استوارت و واجد یکی از  یکی از برادران کهترش، کریستوفر، از سلطنت. سومین آنها بود

خانه آنان در برد ستریت یک . مره جمهوریطلبان پیرایشگر پیرو کرامول در آمدجان در ز ;مقامات بلندپایه کلیسا شد

در آن خانه عشق رنسانسی به  ;سازمان پیرایشگري بود و وضعی با ابهت و مذهبی داشت، اما واقعا پیرایشگرانه نبود

. زیبایی با عاطفه خیرجویی اصالح دینی آمیخته بود

جان کهین چند مربی پیرایشگر اجیر کرد، و او را در یازدهسالگی به  جان مهین ملک خرید و مرفه شد، براي

آثار شکسپیر . آن پسر در آنجا التین، یونانی، فرانسه، ایتالیایی و قدري عبري آموخت. فرستاد)) مدرسه سنت پول((

نسخه انگلیسی هفته اینجا خاطر نشان میسازیم که او بسیار تحتتاثیر  ;میخواند، اما کتابهاي سپنسر را ترجیح میداد

  . این سروده حماسهاي است که خلقت عالم در هفت روز را شرح میدهد. قرار گرفت) 1578(اثر دو بارتاس 

سالگی کمتر اتفاق میافتاد مطالعات خود را ترك کنم یا پیش  عطش من براي دانش چندان شدید بود که از دوازده

چشمان من . رجه اول باعث از دست رفتن نیروي دید من شدهمین امر بود که در د. از نیمه شب به بستر بروم

طبیعتا ضعیف بودند، و من غالبا دچار سردرد بودم، اما این عارضه نتوانست حرارت  )مانند چشمان مادرش(

  . کنجکاوي مرا بخواباند یا پیشرفت مرا به تعویق اندازد

سمیوئل . نزاعش با یک معلم به مشتزنی انجامیددر آنجا . در کیمبریج رفت)) کالج مسیح((سالگی به  در شانزده

من از توصیف آنچه میترسم راست باشد شرمسارم و آن اینکه میلتن یکی از آخرین دانشجویانی : ((جانسن میگوید

میلتن براي یک دوره اخراج شد و آنگاه اجازه یافت .)) بود که در دانشگاه افتضاح علنی تنبیه بدنی را متحمل میشد

، در بیست و یک سالگی، قصیده غرایی به نام 1629در . پیش از بازگشتن میتوانست خوب شعر بگوید. ددکه باز گر

) 1632(اي شانزده خطی ساخت که بعدا در دومین چاپ ))وفاتنامه((سرود، و یک سال بعد )) بامداد میالد مسیح((

  : آثار شکسپیر انتشار یافت

رش چه میخواهد رنج قرنی را در سنگهاي بر هم انباشته، یا اینکه آثار شکسپیر گرانقدر براي استخوانهاي پر افتخا

مقدسش باید در زیر یک هرم سر به فلک کشیده پنهان شوند اي پسر عزیز خاطرات، اي وارث بزرگ شهرت، نام ترا 

فوق  1632درجه لیسانس و در  1628ن هشت سال در کیمبریج ماند، در میلت کارهاي کسل کننده چه  به این نشانه

آنگاه بدون مهري که دانشجویان معموال براي سالها تحصیل دانشکدهاي خود در دل دارند، آن  ;لیسانس گرفت

اري به پدرش از او انتظار داشت که در سلک کشیشان در آید، اما آن جوان مغرور از سوگند وفاد. دانشگاه را ترك کرد

: اعتقادنامه و آیین نماز انگلیکان امتناع کرد
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چون مشاهده کردم که چه ظلمی دامنگیر کلیسا شده است که آن کسی که فرمان میگیرد باید آن را بندهوار اجرا 

 یا باید سوگند خود را بشکند یا ;کند و سوگند نیز بخورد و آن سوگند را یا با وجدانی یاد کند که مشمئز خواهد شد

از ایمان خود دست شوید بهتر دانستم که سکوت بیشرمساري را بر کار مقدس سخن گفتنی که با بندگی و 

  . سوگندشکنی خریداري شده باشد ترجیح دهم

در آنجا، در حالی که ظاهرا معاشش به وسیله  ;او در خانه پدري خویش در روستاي هورتن، نزدیک وینزر مقیم شد

خود را، که بیشتر کالسیک بود، ادامه داد، حتی با آثار کوچکترین مصنفان التینی نیز پدرش تامین میشد، تحصیالت 

بزودي مقاالت التینی او  ;اشعار التینی مینوشت که تحسین یک کاردینال کاتولیک رومی را جلب کردند. آشنا شد

زبان  ;گویی التینی مینویسدحتی وقتی که نثر انگلیسی مینوشت، . در دفاع از سیاست کرامول در اروپا طنین افکند

  . انگلیسی را دستخوش تعقیدات و قلب کالسیک میساخت، با این حال، کالمش نواي جاذب و عجیبی در بر داشت

که ) 1642(هاي احساساتی را نوشت  شاید در هورتن، در میان مزارع سرسبز دشت و دمن انگلستان، بود که او قطعه

/ ل ((تقریبا هر سطر از . ه جوانی گذراي او را نوبت به نوبت منعکس میکردندشادیهاي فارغالبال و احوال غمگینان

مهربان و خوشبو . ... دختري است زیبا، فربه، با نشاط((آلگرو . خواننده را به خواندن آن با آواز دعوت میکند)) آلگرو

هر چیز که در منظره .)) شده است بازي میکند، زاده) االهه سپیدهدم(، که با آورورا )مظهر باد مغرب(که از زفوروس 

)) بانوانش((چکاوك شب را متوحش میسازد، خروس پیشاپیش : روستایی هست، اکنون شاعر را شاد میسازد

طلوع میکند، )) ها و فروغی کهربایی رنگ با زبانه((میخرامد، تازیها با صداي بوق شکارچی برمیجهند، خورشید 

ها به چرا مشغولند و جوان و دختر باکره بر روي چمن میرقصد و شبها را  دوشیزه شیردوش نغمهسرایی میکند، گله

  . در کنار بخاري یا در تماشاخانه میگذرانند

اگر کمدي دانشمندانه جانسن بر روي صحنه آید، با شکسپیر شیرین گفتار، کودك خیال، آهنگهاي جنگلی 

ا دست یازد زنجیرهایی که روح پنهان نواهاي خوش به گشودن زنجیره و موسیقی ;زادگاهش را با بانکی بلند بسراید

گوینده . اگر یاراي فراهم کردن این خوشیها در تو باشد، اي مایه شادي، با تو میخواهم بسر برم... را دربند کردهاند

این اشعار هنوز یک پیرایشگر عبوس و ناخوشحال نبود، بلکه جوان انگلیسی سالمی بود که در رگهایش خون نغمه 

. دوران الیزابت جریان داشت گران

اما گهگاه خوي دیگري به او دست میداد، و آن هنگامی بود که این شادیها در برابر ذهن متفکري جلوهگر میشدند 

که غم را به یاد میآورد، در جستجوي مفهوم بود، و در فلسفه پاسخی نمییافت، بلکه فقط پرسشهایی میشنید که 

  . ، مرد اندیشمند، به طور نامرئی میخرامد))ایل پنسروزو((آنگاه . پیش از آن احساس نشده بودند

تا بر ماه سرگردان بنگرد که تازان به نیمروز خود نزدیک میشود، همچون کسی که در راه پهن و بیکران آسمان راه 

آموزند که یا تنها در کنار آتش مینشیندجایی که اخگرهاي فروزان از درون اطاق به نور می ;خود را گم کرده است

برخی بلند و تک ((یا اینکه در ;تابشش را چگونه بیاراید، دور از هر مایه شادي، جز سوسکی که بر روي اجاق است

، که در برابر بزرگی ستارگان شی حقیري بیش نیست، نشسته است و کتاب افالطون را ورق میزند و از خود ))افتاده

  . میپرسد که آسمان کجاست

هاي وسیعی، را در برمیگیرد آن ذهن نامیرایی که مسکن خود را در این گوشه جسمانی از  پهنه چه جهانهایی، یا چه

کلیساي جامع )) رواق اندیشهپرور((آنگاه . با غمهاي عاشقان و مرگ اندوهبار شاهان را به یاد میآورد. دست داده است

بگذار آنجا ارگ خوشنوا طنین  ;رتر میشماردهاي طبقهطبقه، و نور سایهگون آن را از فلسفه خیره سر ب بزرگ، پنجره

افکند به سوي هماوایان پر نوا که آن پایین ایستادهاند، در سرایش بلند دعاها، و سرودهاي صاف آهنگ، چنانکه با 

  . ها حل کند، و تمام آسمان را پیش چشم من آورد شیرینی به گوش من رسد، مرا در نشئه
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و اگر به نظر رسد که به مالیخولیا بسته شدهاند،  ;پیش میآیند)) مرد اندیشمند((اینها لذتهایی هستند که براي آن 

جوانی لرزان : میلتن در این دو شعر زیبا خود را در بیست و چهار سالگی مینمایاند. پس شاعر با اندوه خواهد زیست

که در نهاد خود کشمکش از زیباییهاي زندگی و ناشرمسار از شادي، اما دستخوش رویاهاي سرگشته زندگی و مرگ، 

. دین یا فلسفه را احساس میکند

یعنی هنگامی که مامور شد براي مراسمی  ;به دست این شاعر افتاد 1634نخستین فرصت براي شناساندن خود در 

. که در آن انتصاب ارل آو بریجواتر به سمت رئیس عالی شوراي غرب اعالم میشد، نمایش ماسک شبانی بنویسد

اشعار میلتن، که او از راه فروتنی بینام منتشرشان کرده بود، چندان  ;یقی میان پرده آن را تنظیم کردهنري الز موس

. مورد تحسین قرار گرفتند که شاعر، با هیجانی که از استقبال مردم برایش حاصل شده بود، نام خود را افشا کرد

من هنوز در ... عی لطافت دور یک هست کههاي شما نو ها و قصیده در نغمه: ((سرهنري وتن آن را چنین ستود

نمایش داده شد، و امروزه  لودلوماسکی که در قصر : عنوان آن قطعه اصال این بود.)) زبانمان براي آن برابري نیافتهام

ن و خواهرشان، که دختر هفدهسالهاي از دربار ملکه آن نمایش توسط دو نجیبزاده جوا. این اثر را کوموس میخوانند

هاي باستانی افتاده،  گرچه بیشتر آن درام کوچک به شعر سفید است و سخت در بند افسانه. هنریتا مریا بود، اجرا شد

اما یک خوشنوایی تغزلی و فصاحت لطیف و گوشنوازي دارد که پس از قرار گرفتن در مجموعه اشعار میلتن، باز هم 

پیچ و تابهایی : یک باکره زیبا بیپروا در جنگل پرسه میزند و چنین میخواند: موضوع قطعه سنتی بود. کمتر میشودمح

هاي مرگ بیافرینند کرموس جادوگر به او نزدیک میشود و جادویی براي او  که ممکن است روحی را در زیر دنده

اما او با فصاحتی  ;که تا جوانیش فروزان است، خوش باشدجادوگر از او استدعا میکند . میافکند تا عفت او را برباید

تمام مصرعهاي آن شعر خوب بودند، بجز یک قسمت . دفاع میکند)) فلسفه االهی((گرم از پاکدامنی، خویشتنداري، و 

  :ولخرج را کمی تکان میداد) تماشاگران(خواهانه بود و آن جماعت  آن که به طرز بدشگونی جمهوري

تی که از کثرت فقر نحیف میشود فقط سهم معقول و معتدلی میداشت، سهمی از آنچه آن تجمل اگر هر مرد درس

هرزه و لوس اکنون با افراط به معدودي باز کرده است، نعمتهاي فراوان طبیعت خوب تقسیم میشدند، با نسبتی 

  . از ذخایر خود ذرهاي در رنج نبود) طبیعت(متعادل و بیتبذیر، و خود او 

میلتن براي یادبود نامهاي . ور و حال آن شاعر با غرق شدن دوست جوانش، ادوارد کینگ شاعر، تیره شدش 1637در 

این مرثیه به فرم شبانی تصنعی ساخته . اهدا کرد)) لیسیداس((که براي آن مرحوم تدوین شده بود، مرثیهاي به نام 

دارد که هنوز مانند خاطرهاي حقشناس  شده و حاوي وصف انبوهی از خدایان مرده است، اما مصرعهاي بسیاري

: طنین افکنند

چه چیز آن را با نگرانی بیپایان شکنجه میکند، تا کار ساده و حقیر چوپان را پیشه سازد، و سخت بر رموز ! افسوس

در سایه بازي کند، یا دست در گیسوان  آماریلیسناسپاسگزار شعر بیندیشد آیا بهتر نبود که چون دیگران کند، که با 

) آن آخرین سستی ذهن نجیب را(در هم رشته نئایرا بیفکند شهرت مهمیزي است که تو سن روح مصفا را 

اما وقتی که به یافتن پاداش عادالنه امیدواریم و  ;برمیانگیزد تا خوشیها را کوچک شمرد و روزگار به رنج گذارد

یشیم که چون شعلهاي ناگهان فرا رسد، االهه نابیناي انتقام با مقراض منفور خود میآید و رشته نازك زندگی را میاند

  . میبرد

جان میلتن مهین ظاهرا احساس کرده بود که شش سال با فراغت غوطه خوردن در زیباییهاي هورتن، براي قریحهاي 

براي اتمام احساس خویش، پسر خود را به سفر قاره . شده استهایی بسراید، سودمند واقع  که میتوانست چنین نغمه

از انگلستان  1638میلتن، با نوکري که به او داده شده بود، در آوریل . اروپا فرستاد و تمام مخارج او را پرداخت

به ایتالیا گذراند و از آنجا ) که در آن هنگام در چنگال قدرت نظامی ریشلیو بود(عزیمت کرد، چند روز را در پاریس 
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در یک اقامت دو ماهه در فلورانس، گالیله کور و نیم زندانی را دید، با ادیبان مالقات کرد، با اعضاي آکادمیها . شتافت

مجالست نمود، تهنیتهایی به شعر التینی رد و بدل کرد و غزلهاي ایتالیایی نوشت، چنان که گویی در کرانه رود پو یا 

. ل از طرف همان مارکزه مانسو که با تاسو و مارینی دوستی گزیده بود پذیرفته شددر ناپ. آرنو پرورده شده است

چهارماه در رم به سر برد، با برخی از کاردینالها دیدار کرد و مهر آنان را در دل گرفت، اما ایمان پروتستان خود را 

ونیز، از راه ورونا به میالن، و از راه ژنو و لیون آنگاه دوباره به فلورانس، از طریق بولونیا و فرارا به . صادقانه اعالم داشت

  ). 1639اوت (و پاریس به لندن بازگشت 

با رد کردن اشارات مردم فریب یکی . در آثار بعدي خود دو اظهار قابل توجه درباره مسافرتهاي خویش به ایتالیا کرد

که شرارت چندان مخالفتی نمیبیند و با  خدا را به شهادت میطلبم که در تمام جاهایی((از رقیبانش، چنین نوشت، 

و با به خاطر آوردن .)) شرمی بس اندك انجام میگیرد، من حتی یک بار هم از راه پاکدامنی و فضیلت منحرف نشدم

:اینکه منتقدان ایتالیایی چگونه شعر او را میستودند میگوید

در وطن داشتم، و به همان اندازه با انگیزه باطنیی من تا اینجا شروع کردم به اینکه هم با آنها و هم با دوستانی که 

که من آن را بهره خود در زندگی (که حال هر روز در من رشد میکرد، هم آواز شوم که با کوشش و تحصیل جدي 

، توام با رغبت نیرومند طبیعی، شاید بتوانم چیزي براي زمانهاي آینده بنویسم که مردم آن مایل به زوالش )میدانم

حال او به این فکر افتاد که حماسه بزرگی بسازد که ملت یا ایمان او را مشهور کند و نام او را در معبد اعصار . نباشند

بیست سال گذشت تا توانست آن اثر را آغاز کند، و بیست و نه سال سپري گشت تا توانست آن را . جاودان سازد

شورش ((، سهم خویش را در )1668- 1658(ین آن و دوم) 1640- 1630(بین نخستین دوره شعر خود . منتشر سازد

  . ادا کرد و قلم خود را وقف جنگ و نثر ساخت)) بزرگ

III - 1642 -1640: اصالح طلب   

یک . میلتن آپارتمانی در سنت برایدز چرچیارد لندن، که در آنجا پسران خواهرش را تعلیم میداد گرفت 1639در 

شاگردان دیگري گرفت که سنشان بین ده و ) 1643(در آنجا . مکان کرد سال بعد با آنان به خیابان آلدرسگیت نقل

عایدي مختصري از این راه به دست آورد که به مقرري فرستاده از طرف . روزي کرد آنها را شبانه ;شانزده سال بود

به . شریح کردنظرات خود را درباره تعلیم و تربیت ت) 1644)) (اي به آقاي هارتلیب نامه((در . پدرش ضمیمه میشد

من تعلیم و تربیتی را کامل و شایان مینامم که مرد را به طرزي : ((مفهوم نیرومندي داد) تعلیم و تربیت(آن لغت 

صحیح، ماهرانه، و بلندنظرانه براي اجراي هر شغلی، اعم از خصوصی و عمومی، جنگی یا مربوط به صلح، مناسب 

تا خرابیهاي اولین اجداد ما را ترمیم ((اخالقی در دانشآموز است نخستین تکلیف آموزگار تشکیل شخصیت .)) سازد

نیازمندیهاي زندگی ) چنانکه حال میگوییم(فایق آید یا )) گناهکاري ذاتی((یعنی بر شرارت طبیعی انسان )) کند

ادن ایمانی میلتن احساس کرد که این کار را میتوان با رسوخ د. متمدن را با احتیاجات دوران شکارورزي موافق سازد

به خویشتنداري به وسیله یک انضباط پرهیزکارانه، ) مغز(در مغز، و معتاد ساختن آن )) بصیر((نیرومند به یک خداي 

به دست داد، زیرا به خود )) تحصیل سخت و غذاي مختصر((براي شاگردانش نمونهاي از . به بهترین وجه انجام داد

پس از دین و اخالق نوبت به آثار کالسیک یونانی و التینی . بگذراند)) تخوشی و لذ((کمتر اجازه میداد روزي را با 

هایی از ادبیات، بلکه وسایل تعلیم در علوم طبیعی، جغرافی، تاریخ، حقوق،  میرسید که میلتن آنها را نه تنها نمونه

اگر این سازش منحصر . اخالق، فیزیولوژي، پزشکی، کشاورزي، معماري، علم بالغت، شعر، فلسفه و االهیات میشمرد

به فرد میان علم و دانشهاي انسانی مبنی بر این بود که از زمان سقوط روم چیز زیادي به علم افزوده نشده است، باید 

حتی کوپرنیک آریستارخوس  ;توجه کنیم که این موضوع به طرز قابل مالحظهاي براي همه، به جز گالیله، صادق بود

به عالوه، میلتن این نیت را نیز داشت که شاگردان خود را با برخی از متون نوین علم . یونانی را مرشد خود میدانست
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امیدوار بود که شکارورزان، دریانوردان، باغبانان،  ;هاي زندهاي از هنرهاي عملی، نیز آشنا سازد و تاریخ و حتی نمونه

ها را به  اورد و آخرین اطالعات آن رشتهکالبدشناسان، داروسازان، مهندسان و معماران را نیز به کالس درس خود بی

وقت نسبتا زیادي به موسیقی و درام تخصیص داد و هر روز یک ساعت و نیم به تمرینهاي . دانشآموزان منتقل کند

در چندین گروه با راهنماهاي مدبر و موقر به تمام ((شاگردانش )) در بهاران. ((ورزشی و بازیهاي نظامی میپرداخت

چندي، براي آموختن دریانوردي و جنگ دریایی، به نیروي دریایی میپیوستند و  ;))سفر میکردندهاي کشور  گوشه

این برنامه بسیار سخت و سنگین بود و . سرانجام، پس از سن بیست و سه سالگی، میتوانستند به خارج مسافرت کنند

موزان او قدري از اشتیاق و جدیت او را اما اگر دانشآ ;ما شاهدي در دست نداریم که در مدرسه میلتن اجرا شده باشد

. کسب کرده باشند، ممکن است که برنامه به تحقق پیوسته باشد

میلتن گهگاه فکر تاسیس یک آکادمی را در سر میپروراند که بتواند با آکادمیهاي افالطون و ارسطو رقابت کند، اما 

نقطه عطفی در زندگی او و تقریبا ) 1640(یل اجالس پارلمنت طو. روح او دچار جاذبه وقایع مهم عصر شده بود

پیرایشگران، که )) ریشه و شاخه((دسامبر  11در . چرخش سریعی بود از شعر و دانشپژوهی به سیاست و اصالح

برخی از دوستان وي به آن تعلق داشتند، طومار بسیار درازي به پارلمنت تقدیم کرد که به امضاي پانزده هزار تن 

در این طومار تقاضا شده بود که اسقفان از کلیساي انگلستان حذف ). د شامل امضاي میلتن هم بودو شای(رسیده بود 

، با آن )1641ژانویه (جوزف هال، اسقف اکستر، به وسیله اعتراضنامه متواضعانهاي به دادگاه عالی پارلمنت . شوند

وجود )) تا عصر حاضر... ریون مقدس، بالانقطاعاز زمانهاي حوا((در آن عریضه از نظام اسقفی، که . طومار مقابله کرد

مارس (اعتراضنامه متواضعانه نوشتند ... چند روحانی پرسبیتري مشترکا، پاسخی به. داشته است، دفاع کرده بود

هال و  .آنهاامضا کردند این کلمه نام مستعاري بود مرکب از حروف اول اسامی )) سمکتیم نوئوس((و آن را ) 1641

بر روي  ;مجلس عوام آن پیشنهاد را گذرانید و مجلس اعیان آن را رد کرد ;سایر هواداران نظام اسقفی پاسخ دادند

انگیزي در آمد و میلتن با یک  کرسیهاي وعظ و در مطبوعات و پارلمنت مجادله بر سر موضوع به صورت هیجان

قدم به ) 1641ژوئن (هاي تحت عنوان درباره اصالح دین در ارتباط با انضباط کلیسا در انگلستان کتابچه نود صفح

. صحنه نهاد

یکی : هاي نیرومند و نفسبر، که گاه به نیم صفحه میرسیدند، فساد کلیساي رسمی را معلول دو علت دانست با جمله

آن تشریفات بیمعنی را که ما فقط ((به اسقفان، او  ابقاي تشریفات کاتولیکی و دیگري منحصر بودن حق رتبهبخشان

یک پرده نمایش ... به منزله اشتیاقی خطرناك براي یک حرکت ارتجاعی به سوي رم حفظ کردهایم و فقط به سان

اسقفان در شعایر خود دزدانه در حال . تحقیر کرد)) مضحک براي نشان دادن جالل نظام اسقفی به کار میبریم

این ضربهاي محسوس به الد، اسقف اعظم، بود که منصب کاردینالی را به او . کاتولیک بودهاند بازگشت به مذهب

میلتن ادعاهاي جیمز اول و چارلز اول را مبنی بر اینکه اسقفان براي حکومت کلیسا و نظامت . پیشنهاد کرده بودند

علیه نظام اسقفی را آغاز کنند، و به از پرسبیتریان اسکاتلند خواست که جنگ کهن . سلطنتی الزم هستند، رد کرد

بر این کلیساي بینوا و تقریبا از دست رفته ! اي الوهیت سه شخصیتی: تثلیث متوسل شد تا در آن امر خیر یاري دهد

آن را بدین گونه طعمه آن گرگان سمج، که مدتها منتظر میمانند و فکر میکنند تا گله  ;و رو به انقراضت بنگر

این گرازان وحشی که به تاکستان تو هجوم آوردهاند و جاي سمهاي ملوث خود را در  ;لعند، مسازآسیبپذیر تو را بب

هایی که در مدخل آن  هاي شوم خود را بکار بندند نقشه آه، مگذار آنها نقشه. ارواح خدمتگزارانت به جاي نهادهاند

همگین را به بیرون روانه سازند تا ما را دوباره هاویه ژرف قرار دارند و منتظر فرمانی هستند تا آن ملخها و عقربهاي س

ابري که در آن هرگز نتوانیم بار دیگر خورشید و حقیقت را ببینیم و  ;در آن ابر قیرگون و تاریکی دوزخی بپیچند

  . هرگز امید دیدن نور شادیبخش بامداد و شنیدن آواي پرنده صبحگاهی را نداشته باشیم
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که با گسستن و کاستن ... ولی آنها. به دوزخ، نوشته خود را به پایان رساند)) ي اعالپیروان کلیسا((او با فرستادن 

ایمان حقیقی و فراهم ساختن زبونی و بردگی کشورشان آرزوي جالل، فرمانروایی، و ارتقا در این نشئه را دارند، پس 

به تاریکترین و عمیقترین هاویه دوزخ ، براي ابد )که خداوند آن را به آنها اعطا کند(از پایان شرمآمیز این زندگی 

هایشان  خواهند افتاد و در آنجا، تحت مراقبتی کینهتوزانه و زیر ضربات لگد و مشت سایر ملعونان که در زجر شکنجه

آسایش دیگري جز اعمال ظلمی وحشیانه و شکننده ندارند و با آنها همچون سپاهیان و بردگان رفتار میکنند، 

  . اهند ماند به سان پستترین و بیمقدارترین، غمگینترین و پامالترین بردگان قلمرو مرگ و تباهیجاودانه در آن بر خو

پاسخ داد و به آنها اهانت کرد، میلتن با چنان قدرتی به پشتیبانی آنان )) سمکتیم نوئوس((وقتی که اسقف هال به 

مالحظاتی پیرامون دفاع . ود جایکن کردبرخاست که گویا ضربتش آن کشیش عالیمقام شصتوپنج ساله را از مسند خ

میلتن در دیباچهاي به مناسبت تندي خود . بینام نویسنده منتشر شد 1641معترض علیه سمکتیم نوئوس در ژوئیه 

در کشف هر دشمن بدنام و متقاعد کردن او به حقیقت و به صلح کشورش، مخصوصا دشمنی : معذرت خواسته بود

لحن شدید و درهم شکستن غرور و گردنکشی او، که رنگ ... کالم به خود میبالد که از داشتن زبان چرب و نفوذ

. دینی و مذهبی بدان داده است، به هیچ وجه با فروتنی مسیحی منافات ندارد

به مقابله برخاستند و مصنف مالحظات را به روش آتشین آن عصر ) 1642ژانویه (آن اسقف و پسرش با رد بیادعا 

او باز هم از رفتار  ;بدرشتی جواب داد) آوریل(رد بی ادعا ... میلتن در دفاع علیه. قرار دادند خشمناك مورد حمله

این اتهام را که او میلتن از کیمبریج با افتضاح اخراج شده است به  ;خشن خود نسبت به آن اسقف معذرت خواست

او را دعوت کردهاند که )) کالج مسیح اعضاي((همگان را مطمئن ساخت که  ;تقبیح کرد)) دروغ شاخدار((عنوان یک 

  :و بار دیگر پاکدامنی خود را که مورد حمله قرار گرفته بود تایید کرد ;پس از فراغت از تحصیل نزد آنها بماند

گرچه مسیحیت خیلی کم به من تعلیم داده بود، با این حال یک خویشتنداري طبیعی و یک انضباط اخالقی، که از 

موخته شده بود، کافی بود تا مرا به تحقیر ناپرهیزگاریهاي وا دارد که بسیار خفیفتر از هرزگی ها آ واالترین فلسفه

بدن براي خدا و ((که ... ، که آن اسرار پاك و عالی را فاش میسازد))کتاب مقدس((اما با داشتن آیین . روسپیخانهاند

یعفتی در زن، که بولس حواري او را جالل بدین گونه من نیز با خود بحث کردم که اگر ب.)) خدا براي بدن است

انسان مینامد، تا این حد داراي جنبه فضیلت و بیشرافتی باشد، پس مسلما در مرد، که صورت و جالل خداست، 

ملوث سازندهتر و ناشرافتمندانهتر باشد، از این حیث که او، هم نسبت به بدن خود که جنس کاملتر است گناه ... باید

و از آن بتر اینکه این گناه را بر ضد صورت و جالل خدا، که در  ;ه جالل خود، که در زن استمیورزد و هم علی

  . شخص خودش است، نیز مرتکب میشود

بنابراین، میلتن از اخالقیات بسیاري از شاعران کالسیک اظهار تاسف میکرد و دانته و پترارك را به آنان ترجیح 

ند مگر در شان اشخاصی که شعرشان به آنها تخصیص یافته است، و ضمن میداد، زیرا این دو هرگز چیزي نمینویس

و هنوز مدت زیادي نگذشته بود که من در این عقیده راسخ . شعر خود افکار عالی و پاکیزه را بیشایبه نشان میدهند

ب و یعنی ترکی ;خودش باید شعر حقیقی باشد... شدم که کسی که میخواهد امیدش به خوب نوشتن عقیم نماند

هاي عالی درباره مردان قهرمان یا شهرهاي  و در سرودن مدیحه ;نمونهاي باشد از بهترین و شرافتمندترین چیزها

  . مشهور جسارت نورزد مگر اینکه در خودش تجربه و عمل تمام چیزهاي شایان ستایش را داشته باشد

گندي پلید به ((اي آن اسقف پرداخت که پس از این بیان عبرتآمیز، میلتن به سخن گفتن درباره جورابها و پاه

و سرمشق لوتر از آن )) قواعد بهترین فصحا((میفرستد و اگر چنین زبانی بر االهیات ناهموار نماید، او با )) آسمان

خود مسیح، با سخن گفتن از سنن ناخوشایند، در نام بردن از ((دفاع میکند و به خوانندگان خود یادآور میشود که 

  .)) وع تردید روا نمیداردمزبله و مدف
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اما این جدل کسالتآور کافی است و آنچه هم که در باال نقل شد به این سبب بود که خوي میلتن و آداب زمان را 

و به این جهت که نشان میدهد در میان سخنان بیمعنی تلخ و خصمانه، هرج و مرجهاي دستوري، و  ;آشکار میسازد

در همان . هنگی وجود داشتند که به قدر شعر میلتن درخشان و هیجانانگیز بودندهاي دراز، عبارات نثري خوشا جمله

، میلتن با نام خود یک کتابچه بیغرضانهتر با عنوان برهان حکومت کلیسایی علیه اسقفان منتشر )1642مارس (اوان 

و آزادي نمیتواند رشد این یوغ بیشرمانه اسقفی که در زیر بالهت جاهالنه و ظالمانه آن هیچ هوش درخشان ((کرد 

و در حقیقت اعتال و انحطاط انضباط را کلید اعتال و  ;او احتیاج به انضباط اخالقی و اجتماعی را تصدیق میکند.))کند

:انحطاط کشورها میداند

چه نیازي به . در جهان و در سراسر زندگی انسان چیزي نیست که داراي اهمیتی خطیرتر و فوریتر از انضباط باشد

فورا تصدیق خواهد ... آن کس که با شمی صحیح داستان ملتها و سرزمینها را خوانده باشد ;آوردن من است مثال

و ... کرد که سعادت و نکبت تمام جوامع متمدن و تمام حرکات و گردشهاي امور انسانی، برگرد محور انضباط میگردد

که باالتر از انضباط باشد، بلکه انضباط است که با هیچ گونه تکاملی در این زندگی، اعم از مدنی یا روحانی، نیست 

  . سیمهاي ساز خود تمام قسمتهاي آن را حفظ میکند و پیوسته نگاه میدارد

معهذا چنین انضباطی نباید از سلسله مراتب کلیسایی مشتق شود، بلکه باید از تصور هر انسانی به منزله یک کشیش 

مراحل از قابلیت خود مطمئن بود، دیباچهاي، که در آن حکایت نفس چون میلتن در تمام . بالقوه سرچشمه گیرد

میکرد، بر دومین قسمت رساله خود نوشت و در آن اظهار تاسف کرد از اینکه بحث و جدل او را از تدوین اثر بزرگی 

دمندان آتن، آنچه بزرگترین و برگزیدهترین خر((و آن اینکه  ;که مایهاش مدتها در خاطره او بوده محروم داشته است

روم، ایتالیاي جدید، یا عبرانیان کهن براي کشور خود کردند، من، به نسبت خود، با در نظر گرفتن اینکه بیش از هر 

میلتن گفت که چگونه مشغول بررسی موضوعاتی .)) چیز مسیحی هستم، ممکن است براي میهن خود انجام دهم

آنچه را که در دین ) نیز(تصویر و تشریح کند، و ... و فضیلت راکتاب قدسیت ((براي آن اثر است و میخواهد آن اثر 

اجازه دهد )) شورش بزرگ((چنانکه گویی پیشبینی میکرد که شانزده سال خواهد گذشت تا .)) مقدس و عالی است

  : او قلمش را بر این کار بگمارد، تاخیر خود را بدینسان توجیه کرد

این مورد احساس شرم نمیکنم که باز، تا چندین سال، ممکن است به اتفاق  از پیمان بستن با هر خواننده دانایی در

و آن را نه مانند اثري که از حرارت جوانی، یا  ;او با اطمینان خاطر به سوي اداي آنچه که مدیون هستم گام بردارم

شده باشد، و نه مستی شراب، یا رشحات قلم یک عاشق بیسر و پا، و یا بخار معده یک کاسهلیس قافیهساز ناشی 

روح ((بلکه با دعاي صمیمانه آن  ;یا دختران فتان او بدست آمده باشد)) االهه حافظه((مانند چیزي که با اذکار 

که میتواند با تمام پیامهاي دانشهاي خود طبع را غنی گرداند و سرافیم مقرب خود را با آتش مقدس )) جاودان

به این مطلب باید مطالعه مجدانه و : میدارد لمس و تنزیه کنند محرابش بفرستد تا لبان کسی را که او دوست

تا آنجا که با  ;خواندن آثار برجسته، مشاهده مستمر، و دروننگري به تمام هنرها و امور شایسته و بزرگوارانه را افزود

داشتن به مسئولیت و زیان شخصی خودم بستگی داشته باشد، من از برآوردن انتظار کسان بسیاري که از باور 

. بهترین تعهداتم در این مورد نمیپرهیزند، دریغ نخواهم ورزید

VI - 1648-1643: ازدواج و طالق  

اسقف هال در رد بیادعا ادعا کرده بود که میلتن در جستجوي شهرت ادبی است و براي ارائه سوابق و قابلیتهاي خود 

میلتن در دفاع . جلب کند یا پاداش دیگري به دست آوردرا براي ازدواج به خود )) بیوه ثروتمندي((تبلیغ میکند تا 

بزرگ شده، به هیچ بیوه پیري احتیاج )) در ناز و نعمت((بر عکس، او  ;این فکر را مسخره کرد و متذکر شد که

که با رعایت احتیاط و ظرافت طبع باکره کمبضاعتی را که با شرافت پرورده شده ((نداشته، و با کسی همعقیده است 
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، میلتن به )1642(در حالی که انگلستان رو به جنگ داخلی میرفت .)) ها رجحان مینهند بر ثروتمندترین بیوه باشد

  ). 1643(سوي ازدواج ره میسپرد 

، او غزل )1642نوامبر  12(میلتن به ارتش پارلمنت ملحق نشد و وقتی که نیروهاي شاه به لندن نزدیک میشدند 

لطنتطلب اندرز داد که خانه شاعر و شخص او را حفظ کنند همان گونه که اسکندر کوتاهی نوشت و به فرماندهان س

سپاهیان . اشاعه دهد)) چنین اعمال نجیبانهاي((پینداروس را حفاظت کرده بود و وعده داد که شهرت آنان را براي 

در فورستهیل، واقع در او با مریپاول . سلطنتطلب عقب رانده شدند و آشیانه او براي پذیرایی از زنش سالم ماند

  . ریچارد، پدر مري، در آنجا امین صلح بود. آکسفرد شر، برخورد کرد

 312پوند، بعدا به  500این دین، مبلغ  ;به میلتن، که در آن هنگام در کیمبریج بود، بدهی داشت 1627ریچارد در 

با خانواده پاول به سر برد ما ) 1643ن مه ژوئ(شاعر ظاهرا یک ماه . پوند تقلیل یافت، اما هنوز پرداخته نشده بود

جان ممکن است در سیوچهار سالگی احساس کرده باشد که . نمیدانیم این اقامت براي دریافت وام بود یا زن گرفتن

به . و مري نیز، که هفده سال داشت، ظاهرا داراي آن بکارتی بود که جان الزم داشت ;وقت ازدواج و تولید مثل است

  . هاي خود را شگفتزده ساخت با زن به لندن بازگشت و برادرزادههر حال، میلتن 

پسران برادر میلتن مري را مزاحم میدانستند و از او نفرت . هیچ یک از افراد خانواده مدت زیادي شادمان نبود

، ))ص و غیرهمعاشرتها و شادیهاي بسیار، رق((مري از کتابهاي میلتن بیزار بود و دلش براي مادر و نیز براي . داشتند

غالبا صداي کتک خوردن و گریه ) مري(او : ((اوبري میگوید ;که او در فورست هیل از آنها لذت میبرد، تنگ شده بود

 میلتن چون دید که مري داراي افکار محدودي است، و آن افکار هم سلطنت.)) هاي میلتن را میشنید کردن برادرزاده

مرد پس از ((خود سخن گفت و نالید از اینکه )) جفت ساکت و بیروح((عد، از ب. اند، در کتابهاي خود فرو رفت طلبانه

ازدواج، خود را بزودي به پیکري سرد و بیروح محکم بسته خواهد یافت، حال آنکه امیدوار بود با او شریک یک 

گی با او دریغ برخی از کنجکاوان این وصلت ناجور گمان دارند که مري از همخواب.)) زندگی شیرین و شادمان باشد

میلتن، با این گمان که زنش باز  ;مري پس از یک ماه از او اجازه خواست که به دیدن والدین خویش برود. داشت

میلتن براي او نامه نوشت، ولی او نامهاش را . اما او رفت و دیگر برنگشت ;خواهد گشت، با تقاضاي او موافقت کرد

ي براي احساسات خود نیافت، آیین و انضباط طالق را نوشت و چاپ کرد و میلتن چون هیچگونه مفر ;نادیده انگاشت

انجمن وستمینستر بود که )) انجمن((مقصود از . اهدا کرد)) به پارلمنت انگلستان و انجمن((آن اثر را ). 1643اوت (

ود را از قید سنت از پارلمنت استدعا کرد که خ. در آن هنگام اعترافنامهاي در مورد ایمان پرسبیتري تنظیم میکرد

. آزاد کند و اصالح دینی را با مجاز ساختن طالق، به عللی غیر از زنا، به کمال برساند

بیمیلی، عدم تناسب، یا ناسازگاري فکري، که از یک علت طبیعی تغییرناپذیر ناشی میشوند : میخواست ثابت کند که

د یا به احتمال قوي ممکن است جلوگیري کنند، و از فواید عمده زناشویی یعنی تسلی و آسایش جلوگیري میکنن

مخصوصا وقتی که فرزندي در کار نباشد و  ;طالق را بیش از آنچه که سردمزاجی طبیعی ایجاب کند الزم میسازند

  . طرفین هم به طالق رضایت داشته باشند

خود در آورد، اگر در نظر او چون کسی زنی گرفته به نکاح : (نقل کرد) 1024(او قانون کهن یهودي را از سفر تثنیه 

پسند نیاید از اینکه چیزي ناشایسته در او بیابد، آنگاه طالقنامهاي نوشته به دستش دهد و او را از خانهاش رها 

گفته شده است هر که از زن خود مفارقت جوید : ((مسیح ظاهرا این قسمت از شریعت موسی را رد کرد.)) کند

شما میگویم هر کس به غیر علت زنا زن خود را از خود جدا کند باعث زنا کردن او  لیکن به. طالقنامهاي به او بدهد

گفتار ((میلتن احتجاج کرد که ). 32 31، 5: انجیل متی)) (میباشد، و هر که زن مطلقه را نکاح کند زنا کرده باشد

ا حتی یک نقطه از شریعت عیسی کرارا تذکر داده است که نیامده است ت.)) مسیح را نباید تحتاللفظی تعبیر کرد
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کوشید که تفسیر وسیع خود را بر مورد منفرد شخص خودش شمول دهد، حتی ) میلتن(او . موسی را عوض کند

عدم تناسب و نقص یک ((زیرا . توجیه کند)) معاشرت مناسب و همساز((بدان حد که طالق را به سبب ناتوانی در 

تبدیل کند، زیرا در چنین ازدواجی یک )) ري از منزویترین زندگی مجردوضع بدت((ازدواج را میتواند به )) ذهن ناساز

  . روح زنده به جسمی بیجان بسته شده است

آن را براي  1644میلتن در فوریه . آن کتاب کوچک به سرعت فروش رفت، زیرا مورد تقبیح همگان قرار گرفته بود

به . بود، چاپ کرد و نام خود را دلیرانه به آن افزود بار دوم به شکلی حجیمتر، با قطعات فصیحی که به آن افزوده

 1645مارس  4هر دو در (منقدان خود به طرزي دانشمندانه در تتراکوردون و به نحو سبکتري در کوالستریون 

پاسخ داد و در هر دوي آنها لغات قدحآمیز متعددي استعمال کرده بود مانند آشغال، خوك، گراز، ) منتشر شدند

میلتن میتوانست در یک صفحه از اوج سماوات . خواستگار کله خروسی، خر بیحیا، دیوانه زشت و بوگندودماغگنده، 

چون نتوانست از پارلمنت تغییري در قانون طالق تحصیل کند، مصمم شد از آن قانون سر . به قعر جهنم سقوط کند

نظر گرفت که ما از او چیزي نمیدانیم جز ترجیحا دوشیزهاي به نام میس دیویس را در  ;باز زند و زن دیگري بگیرد

وقتی که شایعه این خواستگاري به مریپاول رسید، او تصمیم گرفت که شوهر خود را . اینکه تقاضاي میلتن را رد کرد

روزي، هنگامی که میلتن سرگرم مالقات با یکی از دوستان . پیش از آنکه بسیار دیر شود، به هر تقدیر، به چنگ آورد

میلتن . مري ناگهان سر رسید، در برابر او زانو زد و استدعا کرد که او را به بستر و سفره خود باز گرداندخود بود، 

متعاقبا، خانه بزرگتري در خیابان باربیکان . و میلتن رضا داد ;دوستانش به سود مري میانجیگري کردند ;تردید کرد

مري، که به واسطه شکست مرام سلطنتطلبان فقیر شده  والدین. گرفت و با زن، پدر و شاگردانش در آنجا مقیم شد

بودند، نزد شاعر آمدند تا با او زندگی کنند و چنان خانوادهاي ساختند که گویی براي دیوانگی یا فلسفه آراسته شده 

با مرگ . نام داشت)) آن((به خانواده افزوده شد و آن نخستین فرزند میلتن بود که  1646عضو دیگري در . بود

و جان میلتن مهین نیز زندگی دراز و شرافتمندانه خود را در ماه مارس سال  ;چارد پاول از خرج خانه کاسته شدری

در . شاعر دو یا سه خانه در لندن، مقداري پول و شاید هم ملک غیرمنقولی در روستا به ارث برد. بعد به پایان رساند

دومین . ر برادر خویش به خیابان هایهولبرن نقل مکان کردمدرسه خود را منحل کرد و با زن، دختر و دو پس 1647

  . به دنیا آمد 1648دختر او، مري، در 

V - 1649-1643: آزادي مطبوعات   

یک روحانی پرسبیتري به نام هربرت پامر در حین وعظ در برابر پارلمنت پیشنهاد کرد که رساله  1644اوت  13در 

رساله سوزانده نشد، اما شکایت پامر باعث شد که شرکت ستیشنرز، که . ودمیلتن درباره طالق در مالعام سوزانده ش

که قانون مربوط به ) اوت 24(از کتابفروشان انگلیسی تشکیل شده بود، به مجلس عوام رجوع کند و خاطرنشان سازد 

این قانون از  .ها و صدور پروانه براي آنها از طرف شرکت به وسیله نویسندگان نقض شده است ثبت کتابها و جزوه

کتاب، جزوه، ... هیچ. پارلمنت آن را با فرمان زیر تقویت کرد 1643ژوئن  14در  ;دوران سلطنت الیزابت سابقه داشت

مگر اینکه نخست به توسط کسانی که از طرف هر ... یا به فروش رسد... چاپ شود... نباید... روزنامه، یا قسمتی از آن

صدور پروانه تعیین شدهاند مورد تصویب قرار گیرد و، بر طبق رسم قدیم، در دفتر  دو مجلس، یا یکی از آن دو، براي

  . هرگونه نقض این مقررات به دستگیري مولفان و چاپگران مربوط منجر میشد. شرکت ستیشنرز ثبت شود

آن فرمان از  گرچه آیین و انضباط طالق دو ماه پس از صدور. میلتن مرتبا در ثبت انتشارات نثري خود اهمال میکرد

بود، زیرا آن را در )) عنصر مطلوب((شاید او براي پارلمنت . چاپ خارج شد، میلتن مقررات فرمان را نادیده گرفت

اما آن فرمان همچنان بر گرد سر میلتن و . به هر حال پارلمنت متعرض او نشد ;کشمکش با شاه حمایت کرده بود

اگر بنا بود . ر ممکن مینمود که ادبیات در زیر چنین سانسوري رشد کندبر میلتن غی. تمام مولفان بریتانیا میچرخید
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که پارلمنت و کلیسا انگلیسیان را به خاطر بیانشان بیازارند، از خلع شاه و اسقفان سانسورگر چه سودي حاصل شده 

: ن منتشر کرد، میلتن باشکوهترین اثر منثور خود را، بدون ثبت و اجازه، با این عنوا1643نوامبر  24بود در 

در این اثر هیچ  .غیرمجازسخنرانی آقاي جان میلتن خطاب به پارلمنت انگلستان در مورد آزادي چاپ : آریوپاگیتیکا

. تا حد عالی از رسایی زبان و فکر حفظ شده است)) کالم((م دیده نمیشود و گونه نشانهاي از شدت و خشونت کال

به مثابه مقرراتی که با جلوگیري از ((میلتن با نهایت احترام از پارلمنت تقاضا میکند که سانسور بر مطبوعات را 

دانشاندوزي دلسرد  فعالیتی که هنوز ممکن است در میدان خرد دینی و مدنی به کشفیاتی منتهی شود، مردم را از

  : آنگاه در یک رشته از عبارات عالی و مشهور میگوید.)) میکند، مجددا مورد بررسی قرار دهد

درست  ;من انکار نمیکنم که یکی از مهمترین دلبستگیهاي کلیسا و مشترکالمنافع مراقبت بر چگونگی کتابهاست

ید خاطیان را توقیف و زندانی کرد و تندترین قضاوتها را و پس از آن با ;همان گونه که باید بر رفتار مردم واقف بود

زیرا کتابها اشیاي مطلقا مردهاي نیستند، بلکه چنان قدرت زندگی در خود دارند که میتوانند . درباره آنان به جا آورد

جوهر آن آري، آنها مانند ظرفی در خودشان خالصترین اثر و  ;به قدر همان روحی که از آن برآمدهاند فعال باشند

من میدانم که آنها همان قدر داراي حیات هستند و همان . هوش زندهاي را دارند که آنها را به وجود آورده است

و وقتی این سو و آن سو افشانده شوند، ممکن است احیانا  ;اندازه بارورند که به دندان آن اژدهاي افسانهاي میمانند

معهذا، از سوي دیگر، اگر در مراقبت بر کتابها احتیاط نشود، از میان  .به شکل مردان مسلح ناگهان از زمین برویند

هر کس مردي را بکشد موجود معقولی را کشته است که . بردن یک کتاب خوب ممکن است برابر با قتل نفس باشد

. انداما آن که کتاب خوبی را نابود میکند خود خرد را میکشد، یعنی صورت خدا را به هالکت میرس ;شبه خداست

اما یک کتاب خوب خون و مایه  ;بسیاري از مردم فقط زندگی جسمانی دارند و مانند باري بر روي زمین هستند

این موضوع . زندگی یک روح عالی است که مخصوصا براي حیاتی در وراي زندگی عادي تدهین و ذخیره شده است

شاید از این جهت هیچ خسرانی حاصل نشود و و  ;صحیح است که هیچ عصري نمیتواند زندگی گذشته را باز گرداند

انقالبات قرون غالبا زیان ناشی از فقدان یک حقیقت طرد شده را جبران نمیکنند، اما این فقدان چنان مهم است که 

. شاید زندگی ملتها را بدتر کند

ونه آن زندگی چاشنیدار چگ ;پس باید آگاه باشیم از اینکه چه ایذایی را علیه زحمات زنده مردم عادي آغاز میکنیم

انسان را که در کتابها حفظ و ذخیره شده است فرو میریزیم، زیرا میبینیم که از این راه ممکن است به نوعی 

آدمکشی اقدام شود، و این آدمکشی گاه به شکل شهادت باشد، و اگر به تمام مطبوعات بسط یابد، به نوعی قتل عام 

یک عنصر زندگی منجر میشود، بلکه به آن عنصر پنجم و اثیري ضربت میزند  بینجامد که در آن اعدام نه به کشتن

  . که دم خود خرد است و بیش از آنچه یک زندگی را نابود کند، حیات جاودانی را میکشد

هایی سانسور میشدند که الحادآمیز و افترا  میلتن سرزندگی عقلی آتن قدیم را شرح میدهد که در آن فقط آن نوشته

به فرمان قضات آریوپاگوس سوزانده شدند و خود او به سبب  پروتاگوراسبه همین استاد هم کتابهاي (( ;ودندزننده ب

میلتن دولت روم .)) از آن سرزمین تبعید شد <نمیداند خدایانی هستند یا نه>خطابهاي که در آن اظهار کرده بود 

م را به خاطر آزادي دادن زیاد به نویسندگان میستاید، و بعد رشد سانسور را در روم امپراطوري و کلیساي قدی

اگر ما از زیر چوب . ((را سلب میکند)) ملکیت((بنابر احساس او، این فرمان تحصیل پروانه . کاتولیک وصف میکند

دیگري بیفتیم، مزیت مرد بودن بر شاگرد مدرسه مدرسه بیرون آییم و به زیر چوب مدرسه بیرون آییم و زیر چوب 

از این رو نباید تمایالت خود را بر مردم تحمیل کنند، بلکه  ;دولتها و پروانهدهندگانشان لغزش پذیرند)) بودن چیست

آزمایش و ((باید به خود مردم اجازه دهند که برگزینند و بیاموزند، ولو اینکه این کار به طریق پرزحمت و پرخرج 

  : انجام گیرد)) اخط
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من میتوانم یک فضیلت ناپایدار و محصور را که فعلیت نیافته و دم در نیاورده است و هرگز بیرون نجسته و با حریفان 

به من آزادي دانستن، بیان کردن و بحث . بستایم... خویش روبرو نشده است، بلکه از دور مسابقه خارج شده است

اگر تمام آیینها مانند نفخه باد رها .... ي تمام آزادیهاي دیگر و باالتر از آنها، بدهیدکردن آزاد بر طبق وجدان را، به جا

در مزرعه باشد و ما با صدور جواز و جلوگیري از فعالیت )) حقیقت((شوند تا آزادانه بر سراسر زمین بشورند، چنانچه 

چه  ;با هم در افتند)) کذب((و )) حقیقت((بگذار که . شک کنیم، به خودمان زیان رساندهایم) حقیقت(در قدرت او 

شکست خورده باشد معهذا میلتن تقاضاي )) حقیقت((کسی تا به حال دیده است که، در یک مقابله آزاد و آشکار، 

هاي منافی عفت باید غیرقانونی شناخته شوند  او معتقد است که الحاد، افترا و نوشته ;آزادي کامل مطبوعات را ندارد

نسبت به مذهب کاتولیک ابا میکند، زیرا که آن را دشمن کشور میشناسد و میگوید که خود مذهب و از رواداري 

اما کشوري که از جهات دیگر در حیطه فکر و بیان آزاد باشد، در صورت تساوي . کاتولیک ضد تساهل و رواداري است

  . سایر شرایط، باید به سوي عظمت گام بردارد

ب و نیرومندي را میبینم که مانند مردي قوي که از خواب برخیزد برپا میجهد و به گمانم در ذهن خود ملت نجی

گویی آن را چون عقابی میبینم که بچه نیرومند خود را میپرورد و چشمان درخشان . بندهاي محکم را پاره میکند

  .... خویش را به گل شکفته نیمروز خیره میکند

علیه چاپ ) 1653و  1649، 1647در (ه برعکس با شدت بیشتري بلک ;پارلمنت به مستدعیات میلتن وقعی ننهاد

اعضاي شرکت ستیشنرز اعتراض کردند که میلتن آریوپاگیتیکا را به ثبت . بدون اجازه کتاب قوانینی وضع کرد

تی ما نتیجه را نمیدانیم، اما ظاهرا مزاحم ;مجلس اعیان دو قاضی را مامور کرد که از او بازپرسی کنند ;نرسانده است

  . وي براي پیرایشگران فاتح منادي خوبی بود ;براي او فراهم نشد

، فقط دو هفته پس از اعدام چارلز از اول، میلتن جزوهاي درباره دوران حکومت شاهان و ضابطان 1649در فوریه 

ارات دولت از در آن جزوه، اعالم کرد که این نظریه قرارداد اجتماعی را قبول دارد که به موجب آن اختی. منتشر کرد

مشروع است که یک شاه ظالم و شریر را ... براي کسانی که آن قدرت را دارا هستند((قدرت مردم مشتق است، و 

یک ماه بعد، شوراي دولتی حکومت )). محاکمه کنند و پس از محکوم شدن او به نحو بایسته او را خلع و اعدام کنند

سرایی خود را کنار نهاد و به  او حماسه. آن شورا باشد)) ي خارجهمنشی زبانها((انقالبی میلتن را دعوت کرد که 

  . و حکومت سرپرستی کرامول کرد)) المنافع پیرایشگر مشترك((مدت پانزده سال خویشتن را وقف خدمت 

VI - 1659-1649: منشی التینی   

واضح بود که میلتن براي  .رژیم جدید به یک منشی خوب التینی نیازمند بود تا مکاتبات خارجی آن را تنظیم کند

او میتوانست التینی، ایتالیایی، و فرانسه را مانند یک رومی قدیم، فلورانسی، یا پاریسی  ;این کار انتخاب خواهد شد

و طی سالهاي پرمخاطره، وفاداري خود را نسبت به پارلمنت، در مبارزه آن با اسقفان و پادشاه، ثابت کرده  ;بنویسد

او با فرمانرواي جدید روابط نزدیکی نداشت، اما ظاهرا او را زیاد  ;استخدام کرده بود، نه کرامولمیلتن را شورا . بود

دیده بود و گویا در جریان فکر و نگارش خود نزدیکی آن شخصیت سهمگین را احساس میکرد، شورا از میلتن نه تنها 

وضیح درستی سیاستهاي داخلی خود به براي ترجمه مکاتبات خود به التینی استفاده میکرد، بلکه چون براي ت

هاي التینی منتشر میکرد، از این حیث  کشورهاي دیگر، و باالتر از همه براي ثبوت عادالنه بودن اعدام پادشاه، جزوه

. نیز از خدمات او بهرهمند میشد

واتیان به سایر ، اندکی پس از ورود به خدمت، در از بین بردن نشریات سلطنتطلبان و مسا1649میلتن در آوریل 

سانسور مطبوعات اکنون از هر زمان دیگر در تاریخ انگلستان شدیدتر بود و در کار بستن آن . کارمندان شورا پیوست

ها  مردي که فصیحترین رساله. از این قاعده کلی تبعیت میشد که سانسور با میزان عدم امنیت دولت افزایش مییابد
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معهذا باید تذکار دهیم که میلتن در آریوپاگیتیکا . شم ارباب قدرت مینگریسترا به نفع آزادي مطبوعات از دریچه چ

تصدیق کرده بود که مراقبت بر چگونگی کتابها، مانند وقوف بر رفتار مردم و پس از آن دستگیر نمودن و زندانی 

چون جان .)) فع استکردن خاطیان و اعمال شدیدترین قضاوتها درباره آنان، مورد کمال عالقه کلیسا و مشترکالمنا

لیلبرن مخصوصا یکی از مساواتیان مزاحم بود، از طرف شورا به میلتن دستور داده شد که پاسخی به کتابچه انقالبی 

اما خود او به ما میگوید که به . ما نمیدانیم که آیا او این ماموریت را انجام داد یا نه. او، کشف زنجیرهاي جدید، بدهد

به نام تمثالشکنها ) 1649اکتبر  6(صفحهاي  242او با انتشار یک کتاب . تمثال شاه جواب دهد به)) امر شده بود((او 

میلتن هر چند شک داشت، چون تصور میکرد که تمثال شاه اثر چارلز اول باشد، قدم به قدم بحث . اطاعت امر کرد

او سر به سر از سیاست کرامول . نمودسلطنتطلبان را دنبال کرد و با به کار بردن منتهاي قدرت خود با آن مقابله 

توده خوشباور ... سفلگان تمثالپرست نامعقول و استوار،((دفاع و اعدام شاه را توجیه کرد و تحقیر خود را نسبت به 

  . ابراز داشت)) اند و شیفته ظلم گشته... بیچاره و جماعتی که براي بردگی آفریده شده

مشغول بود، به کلود دو سومز، بزرگترین دانشمند اروپا، مبلغی پرداخت تا به چارلز دوم، که در قاره اروپا به تالش 

با شتاب رسالهاي با عنوان دفاع از شاه چارلز اول منتشر کرد که در )) سالماسیوس. ((دفاع از شاه مقتول برخیزد

)) دشمن مشترکنژاد بشرو ... اوباش خرافهپرست((او کرامول و پیروانش را . در لیدن از چاپ خارج شد 1649نوامبر 

وصف کرد و از تمام شاهان تقاضا نمود که به خاطر خودشان، تسلیحاتی براي ریشه کن کردن این آفتها ترتیب 

ایشان فقط وقتی . تمام شاهان و امیران جهان مسیحی را به انتقام میطلبد... مسلما خون آن شاه بزرگ.... دهند

، وي را به تخت ...م سازند که حقوق کامل او را به وارث مشروعش باز گردانندمیتوانند روح او را به نحوي شایسته آرا

و آن حیوانات سبع را، که براي قتل پادشاهی به آن بزرگی دسیسه چیدند، بر روي قبر آن ... سلطنت پدرش بنشانند

  . مرده مقدس قربانی کنند

ندان مشهور اروپا شده است نفرت عمومی اروپا را اي که از طرف یکی از دانشم کرامول، که میترسید مبادا این حمله

آن منشی التینی تقریبا به . نسبت به حکومت او تشدید کند، از میلتن تقاضا کرد که جواب سالماسیوس را بدهد

مدت یک سال، با وجود اخطاري که پزشکش در مورد کور شدن تدریجی او کرده بود، در نور شمع براي انجام 

این  1650دسامبر  31در . یکی از چشمان او در این موقع از کار افتاده بود. ه بود کار میکردتکلیفی که به او شد

جان میلتن انگلیسی علیه کلود دو سومز، که از شاهان دفاع میکند، به نفع مردم انگلستان به دفاع : رساله منتشر شد

لز دوم مالمت کرده و نشان داده بود که میلتن در آن رساله سالماسیوس را به خاطر خودفروشی به چار. میپردازد

. سالماسیوس چهار سال قبل بر ضد نظام اسقفی، که حال آن دفاع میکرد، چیز نوشته بود

براي اغواي شاهان و امیران به جنگ، با ! شما احمقترین کودنان!... اي مذبذب تمام عیار!... اي عامل پولکی مزد ستان

پس آیا شما، که از خرد و نبوغ بهرهاي ندارید و .... ر چوب دلقکها هستیدآوردن چنین حجتهاي کودکانه، سزاوا

یاوهگو و مغلطهکار هستید و فقط زاده شدهاید تا آثار نویسندگان خوب را بدزدید و از آنها رونوشت بردارید، فکر 

هاي احمقانهتان با  شتهمیکنید که میتوانید اثري جاودان از خود به جا گذارید آیا این حرف مرا باور میکنید که نو

)) دفاع از شاه((جسد خودتان در کفن پیچیده و در قرن آینده به دست فراموشی سپرده خواهند شد مگر اینکه این 

یعنی، گرچه براي مدتی آن را نادیده میگیرند و  ;شما تا حدي مدیون جوابی شود که که به آن داده شده است

  . میدارند و میخوانندمیگذارند بخوابد، اما دوباره آن را بر

سالماسیوس چارلز اول را به حد پرستش ستوده بود، اما میلتن او . و این درست همان چیزي است که واقع شده است

او به چارلز گمان میبرد که دیوك آو باکینگم را تشویق کرده است تا پدر خود، جیمز اول، را مسموم . را ترذیل کرد

به چارلز بوسیدن زنان را در تماشاخانه و  ;متهم میکند)) انواع شرارتها((نامبرده، به او شاه مرده را، با دیوك  ;کند
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میلتن با  ;سالماسیوس به میلتن بسیار بد گفته بود. دست مالیدن به پستان دوشیزگان و بانوان را اسناد میدهد

به سالماسیوس . برده پاسخ گفتاستعمال کلمات دیوانه، سوسک، خر، دروغگو، تهمتزن، مرتد، احمق، عامی، ولگرد و 

دعوتش  ;او را به خاطر اشتباهاتش در زبان التینی مالمت میکند ;طعنه میزند که تحت تسلط زنش واقع شده است

  . میکند که خود را حلقآویز کند و ورود او را به دوزخ تضمین میکند

ه نمیتواند تعیین کند زبان کدام یک بهتر تامس هابز، با نگریستن بر کتابهاي رقیب از دیدگاه فلسفه، اعالم کرد ک

سالماسیوس، هنگامی که در استکهلم . شوراي دولتی به اتفاق آرا از میلتن تشکر کرد. است یا حجت کدام یک بدتر

وعده کرد که جواب خواهد داد، اما در این . در دربار ملکه کریستینا بود، نسخهاي از کتاب میلتن را دریافت داشت

به خانهاي در چرینگ  1649در . در همان اوان میلتن از امور خارجی به کارهاي خانگی روي آورد. کار تعلل کرد

 1652کراس نقل مکان کرد تا به محل کار خود نزدیکتر باشد، در آنجا زنش براي او پسري آورد که بزودي مرد و در 

در این حال یکی از بزرگترین . کامل شددر آن سال کوري میلتن . دختري، دبوره، که تولدش به مرگ مادر انجامید

شورا او را همچنان به .)) وقتی که فکر میکنم نور چشمم چگونه صرف شد: ((غزلهاي خود را نوشت با این عنوان

. عنوان منشی التینی نگاه داشت و یک مقرري سالیانه برایش تعیین کرد

رارت از آن پشتیبانی میکرد درهم فرو ریخت جمهوریی که او با آن ح: در زمان کوري متحمل فقدان دیگري شد

کارهاي ((میلتن با این جمله که . در حقیقت شاه شد)) پراتکتور((و به سلطنت نظامی مبدل و کرامول ) 1653(

کرامول را همچنان تحسین میکرد و او را به عنوان . در برابر این تحوالت تسلیم پیشه کرد)) تقدیر مرموزند

در اتحاد جامعه ((میستود و او را مطمئن میساخت از اینکه )) و پدر کشور... ترین شارمندان،بزرگترین و با جالل((

انسانی هیچ چیز نزد خدا مقبولتر و در بر خرد مطبوعتر از این نیست که صاحب برترین فکر باید داراي عالیترین 

کتابی از  1652در . د پراتکتور دفاع کنداو بزودي فراخوانده شد تا بر ضد یک ادعانامه نیرومند از لر.)) قدرت باشد

آن . فریاد خون پادشاه به آسمان علیه پدرکشان انگلیسی بلند است: چاپ خارج شد که عنوان آن رجزي جنگی بود

  ... مامور دار... عفریت نفرتانگیز، زشت، گنده، محروم از بینایی: ((کتاب با وصفی از میلتن به این صورت آغاز میشد

در آن کتاب اعدام چارلز اول با مصلوب کردن مسیح مقایسه شده و شاهکشی جنایت بزرگتري به )) .مستوجب دار

  : را تحقیر میکرد)) غاصبان((نویسنده آن معتقدات مذهبی . شمار رفته بود

ی هر آن زبان خوي صفرای ;زبان استاد عمومی آنها پر است از تقوا، سبک کرامول با دستیارانش باید با هم جور در آید

کس را به حرکت در میآورد و خنده او را برمیانگیزد تا نشان دهد اراذل مخفی و دزدان آشکار چگونه شرارت خود را 

و مولفی بینام، مانند سالماسیوس، به دولتهاي اروپایی متوسل شد تا به انگلستان تجاوز ... با بهانه دین میپوشانند

به ولگرد بددهن حیوان : ((کتاب با چنین خطایی به پایان رسیده بودآن . کنند و سلطنت استوارت را باز گردانند

و نیز با اظهار امید به اینکه او بزودي به طرز بیرحمانهاي تازیانه )) صفت، جان میلتن، پدرکش و طرفدار پدرکشان،

د، تا آن پیکر هر ذره آن را با زخم تنش چرب کنی ;بر گرد سر این سوگند شکن چوب را خوب بگردانید: خواهد خورد

  . نحس به تودهاي از گوشت تبدیل شود

شوراي دولتی میلتن را واداشت تا . دست نگاه میدارید نه، بکوبید تا او صفراي جگر را از چشمان خونآلودش فرو ریزد

 در حالی که انتظار ضربهاي را از سالماسیوس نیز داشت و ;او مدتی منتظر ماند. به این جنبش خشمآلود پاسخ گوید

و ردیه خود را ناتمام ) 1653(اما سالماسیوس مرد . امیدوار بود که هر دو رقیب را با تراوشات یک قلم مجاب کند

. میلتن گمراهانه پنداشت که مصنف فریاد خون پادشاه الگزاندر مورس، رئیس کلیسا و دانشور میدلبره، است. گذاشت

. ه اطالعاتی درباره زندگی عمومی و خصوصی مورس بفرستنداو از طرفهاي مکاتباتش در ایاالت متحده تقاضا کرد ک

آدریان اوالك، چاپ کننده آن کتاب، به هارتلیب دوست میلتن نامهاي نوشت و او را مطمئن ساخت که مورس 
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اما میلتن از باور کردن این مطلب امتناع کرد و شایعات جاري در آمستردام با عقیده او . مصنف آن کتاب نبوده است

جان دروري نامهاي به میلتن نوشت و او را آگاه ساخت از اینکه در نسبت دادن فریاد  1654در آوریل . بودند همراه

مه کتاب دومین دفاع جان میلتن از مردم  30میلتن آن آگاهی را نادیده گرفت و در  ;به مورس در اشتباه بوده است

. انگلستان را منتشر کرد

توجه است، زیرا که به زبان التینی توسط مردي دیکته شده بود که کامال  صفحهاي جالب 173فصاحت این کتاب 

میلتن پاسخ داد که . دشمنانش گفته بودند که کوري او به منزله تنبیهی االهی براي گناهان فاحش اوست. کور بود

: ن دفاع اوو ابراز شادمانی میکند که نخستی ;چنین چیزي ممکن نیست، زیرا که او زندگی نمونهاي داشته است

که او فورا تسلیم شد، روحش و شهرتش هر دو در هم شکستند، و بر روي هم سه ... چنان حریف مرا هزیمت داد

جز آنکه خدمت مبهم شخص  ;سال از زندگی بعدي او، هر چند بسیار دمان و تهدیدآمیز بود، به ما رنج بیشتري نداد

نم چه چاپلوسیهاي احمقانه و عجیبی را مخفیانه قوام داد تا با و نمیدا ;کامال قابل تحقیري را به یاري خود خواند

  . هاي خود خرابی جدید و نامنتظر خوي او را تا آنجا که ممکن است ترمیم کنند مداهنه

مورس را به  ;))دیوانه((به زبان یونانی یعنی )) مورس((میلتن سراغ دشمن جدیدش میرود و خاطر نشان میسازد که 

حتی چاپ کننده فریاد از . نا و آبستن نمودن کلفت سالماسیوس و سپس رها کردن او متهم کردارتداد، هرزگی، ز

میلتن با خوي خوشتري زندگی .)) فریبکار و ورشکسته بدنامی است((هر کس میداند که  ;تازیانه میلتن مصون نماند

رلمنت و از عمل وي در مورد قبضه کردن از نبردهاي او در ایرلند، از انحالل پا. حرفهاي کرامول را از نظر میگذراند

ما همه به ارزش برتریناپذیر شما سر تسلیم فرود : چنین خطاب میکند)) سرپرست((قدرت فایقه دفاع میکند و به 

شمایی که تا حال با ... اي آزاد سازنده کشور خود... اي کرامول. پس در راه بزرگوارانه خود گام بردارید... میآوریم

فقط بر کارهاي برجسته شاهان برتري جستهاید، بلکه حتی از ماجراهاي افسانهاي قهرمانان ما نیز  اعمال خود نه

کرامول باید . درباره سیاست تردید نمیکند)) سرپرست((اما پس از این خضوع، در اندرز دادن به . فراتر رفتهاید

و باید  ;باید آزادي مطبوعات را برقرار کند ;وردمردانی مانند فلیتوود و لمبرت را، که تندرو هستند، بر دور خود گرد آ

این مردان زیاده از حد  ;هیچگونه عشریهاي نباید براي روحانیان گردآوري شود. دین را از دولت کامال جدا سازد

میلتن .)) هر چیز مربوط به آنها افراطی است، حتی هوش آنان نیز از این موضوع مستثنا نیست(( ;ثروتمند شدهاند

اگر او، که هیچ یک از ما از او منصفتر، قدسی مآبتر، یا نیکوتر محسوب نمیشود، از این ((مول اخطار میکند که به کرا

نتیجه کارش بدبخت کننده و مرگآور خواهد بود، نه تنها .... پس به آن آزادیی که مورد دفاعش بوده است تجاوز کند

)) آزادي((میلتن آشکار میسازد که مرادش از کلمه .)) براي خودش، بلکه براي منافع عام فضیلت و تقوا هم

: از مردم میپرسد. دموکراسی نیست

چرا هر کس باید براي شما حق راي آزاد، یا این اختیار را که هر کس را بخواهید به پارلمنت بفرستید، تصدیق کند 

یا در شهرهاي کوچک کسی را در شهرها مردان فرقه خود را انتخاب کنید ... آیا براي این است که شما بتوانید

برگزینید که، هر قدر هم شایسته باشد، ممکن است از خود شما پذیرایی مجللی کرده باشد، یا بیشترین مقدار 

مشروب را به مردم ده و اوباش نوشانده باشد پس در آن صورت ما باید اعضاي پارلمنت خود را نه با تدبیر و اختیار، 

هاي شهر و مرتعداران و  باید شرابفروشان و دورهگردان را از میخانه ;برگزیده باشیم بلکه با فرقهبازي و سورچرانی

آیا ما باید کشور را به کسانی واگذاریم که هیچ کس یک امر خصوصی را هم . گاوداران را از نواحی روستایی بیاوریم

  . نه، چنین انتخابات عامی آزادي نخواهد بود سپرد به آنان نمی

ت برابر است با پرهیزگار و عاقل بودن، عادل و معتدل بودن، قائم به ذات بودن، خودداري کردن از آزاد بودن درس

و با داوري خدا چنان . برخالف این رفتار کردن برده بودن است. تجاوز به مال دیگران، و خالصه جوانمرد و دلیر بودن
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ه بردگی شهوات خود تفویض کرده باشد به واقع خواهد شد که ملتی که نتواند بر خود حکومت کند و خود را ب

در اکتبر . و هم بر وفق میل و هم برخالف اراده خویش خود را به بندگی خواهد کشاند... اربابان دیگر نیز تسلیم شود

  . ، اوالك دومین دفاع میلتن را، با جواب مورس که عنوانش شهادت عموم بود، در الهه منتشر کرد1654

اعالم کرد که مورس مصنف فریاد نیست و نسخه دستنویس آن کتاب توسط سالماسیوس به او ناشر در دیباچه کتاب 

مورس جدا تصنیف آن کتاب را منکر شد و . داده شده و سالماسیوس از افشاي نام مصنف امتناع کرده است) اوالك(

تعدیل دفاع سر باز زده بود،  تایید کرد که موضوع کرارا به اطالع میلتن رسیده بود و ادعا کرد که میلتن از جرح و

  . زیرا اگر تمام اهانتهایی را که در آن به مورس کرده بود از آن برمیگرفت، دیگر چیزي باقی نمیماند

فضیحت  ;انکار مورس را رد کرد ;صفحهاي با عنوان دفاع از خود منتشر کرد 204، میلتن یک مجلد 1655در اوت 

نمود، و افزود که آن خدمتکار در جنگلی منصفانه مورس را کتک زده و به مربوط به خدمتکار سالماسیوس را تکرار 

پس از چاپ یک متمم، کشف شد که . زمین انداخته و چیزي نمانده بود که چشمش را با ناخن بیرون بیاورد

ه و شرح نویسنده فریاد یک عالم االهی پروتستان فرانسوي به نام پیر دو مولن بوده و مورس تنها آن را ویرایش کرد

که کشیش یک کلیساي اصالح ) 1657(وقتی که از مورس دعوت شد . مربوط به اهداي کتاب را بر آن نوشته است

شده در نزدیکی پاریس بشود، میلتن چند نسخه از کتاب دومین دفاع خود را براي حوزه کلیسایی فرستاد تا مانع 

کلیسایی مورس را پذیرفت، و او زندگی حرفهاي  با این حال، مجمع مشایخ حوزه. انتصاب او به آن شغل بشود

). 1670(پردردسر خود را، همچون فصیحترین واعظ در پاریس یا حوالی آن، به انتها رساند 

شاید همو بود که . یشودبا لحن مالیمتري نمایان م ،1655میلتن در غزل نیرومند خود درباره کشتار پیمون در 

هایی نوشت که کرامول به وسیله آنها به دوك ساووا متوسل شد تا از تعقیب والدوسیان دست بردارد و نیز به  نامه

  . مازارن و فرمانروایان سوئد، دانمارك، ایاالت متحده، و کانتونهاي سویس متشبث شد تا نزد دوك میانجیگري کنند

سال تجرد، با کاترین وودکاك ازدواج کرد بی آنکه، به واسطه کوري، بتواند روي او را ، پس از چهار 1656میلتن، در 

و وظایف  ;مانند پرستار صبوري به یک شوي کور و کژخو خدمت کرد ;ببیند، آن زن براي او نعمتی از کار در آمد

ی بس کوتاهی داشت، خود نیز ، هنگام زاییدن طفلی که زندگ1658اما در  ;مادري را نسبت به سه دختر او انجام داد

آن سال براي میلتن سال تلخی بود، زیرا که کرامول را نیز به سراي دیگر برد و آن منشی . زندگی را بدرود گفت

ها انجام دهد آشوبی که ریچارد  التینی را به جا گذاشت تا کار خود را به بهترین وجهی که بتواند در میان آشوب فرقه

گرچه میلتن میبایست دانسته باشد که انگلستان حال به سوي . اه بیاهمیت تبدیل کردکرامول را به یک خیرخو

مرحله بازگشت سلسله استوارت پیش میرود، چاپ جدیدي از کتاب دفاع از مردم انگلستان خود را منتشر ساخت 

در یک . توجیه کرد و اعدام چارلز اول را، به شکلی که ممکن بود مصنف را به درجه شهادت برساند،) 1658اکتبر (

وصف کرد و ادعا نمود که از )) به آسانی نابود نمیشود... یادگاري که((دیباچه ممتاز، او این نخستین دفاع را همچون 

  . الهام خداوند بهرهمند است، و آن را در خدمت به آزادي انگلستان تالی اعمال کرامول دانست

وقتی که ارتش مانک به لندن رسید و . ن چارلز دوم پایداري کردمیلتن با دلیري کورانه در برابر نهضت فراخواند

، این نطق در )1660فوریه (پارلمنت میان جمهوري و سلطنت مردد بود، میلتن نطقی خطاب به پارلمنت تهیه کرد 

آن در راه آماده و آسان براي تشکیل مشترکالمنافع آزاد، و امتیاز : یک جزوه هجده صفحهاي با این عنوان منتشر شد

مصنف، : ((میلتن آن را با شهامت امضا کرد. مقایسه با ناراحتی و خطرهاي برقراري مجدد سلطنت میان این ملت

ضمنا از پارلمنت استدعا کرد که عملش خون هزاران تن از انگلیسیان دلیر را که براي ما آزادي تحصیل .)). ام. جی

همسایگان (آنان.... ست عبث نسازد و آن را از خاك پستتر نکنداند آزادیی که به قیمت جان ما خریداري شده ا کرده

درباره ما و درباره نام تمام انگلیسیان، چه خواهند گفت، جز اینکه ما را با تمسخر به آن بنایی تشبیه کنند که  )ما
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 ;بنایی که ساختن برجی را آغاز کرد، اما نتوانست آن را به اتمام رساند استما از او نام برده )) نجات دهنده((

کجاست این برج زیباي مشترکالمنافع که انگلیسیان الف ساختن آن را میزدند و میگفتند شاهان را تحتالشعاع قرار 

ن نجیبانه اداره کنند، براي آنها، که ممکن بود امور خود را خودشا... خواهد بود)) غرب((خواهد داد و روم دیگري در 

چقدر غیرانسانی است که !... این چه جنونی است که تمام امور خود را مهمالنه و زبونوار به دست یک نفر بسپارند

در  ;فالن و بهمان را به منزله هوایی که تنفس میکنیم بشناسیم و تمام سعادت و رفاه خود را به او، وابسته بدانیم

ت نباشیم، براي این امور به هیچ کس جز خدا و مشاوران خود و به فضیلت و کوشش حالی که اگر تنبل و کودکصف

  ! فعال خود، اعتماد نخواهیم کرد

حکومت فردي به آزادي مردم به زودي، پس از بازگشت آن، بر خواهد )) تجاوزات کهن((او پیشبینی کرد که تمام 

ز تواناترین مردان، که با راي مردم انتخاب شده باشند، ا)) شوراي عام((پیشنهاد کرد که به جاي پارلمنت یک . گشت

و جاي  ;تشکیل شود و اعضاي آن تا دم مرگ بر سر کار باشند و فقط در صورت محکومیت جنایی بر کنار شوند

معهذا این شورا باید بزرگترین آزادي بیان و عبادت و . مردگان و بر کنار شدگان با انتخابات میان دورهاي پر شود

مطمئنم که براي : ((میلتن به بیان خود چنین پایان داد. ختاري محلی را تا آنجا که ممکن است مقدور سازدخودم

تحریض مردان متعقل و خردمند فراوان سخن گفتهام روي سخن من شاید برخی از کسانی خواهند بود که خداوند 

یمات نجیبانه آنها قدرت و وحدتی ایجاد کند ممکن است از این سنگها برانگیزاند تا فرزندان آزادي شوند و در تصم

.)) کننده ما و پیمانشکنی این جماعت هدایت ناشده و فریبخورده به وجود آورد که وقفهاي در این فعالیتهاي منهدم

در یکی از  ;حمله به میلتن در مطبوعات شروع شد. پارلمنت این درخواست مربوط به انهدام خود را نادیده گرفت

شوراي دولتی، که حال سلطنتطلب بود، فرمان دستگیري ناشر میلتن را صادر . ضاي دارزدن او شده بودها تقا جزوه

میلتن با انتشار چاپ دوم راه آماده و آسان، با اضافاتی، . کرد و خود میلتن را از شغل منشیگري التینیش اخراج نمود

ه اکنون به وسیله چارلز دوم داده شدهاند ممکن هایی ک به پارلمنت اخطار کرد که وعده). 1660آوریل (پاسخ داد 

اذعان کرد که اکثریت مردم خواهان بازگشت چارلز . است پس از تحکیم موقع قدرت سلطنت نوین شکسته شوند

اگر بنا بر زور باشد، بسیار عادالنهتر است . ((دوم هستند، اما تاکید نمود که اکثریت حق برده ساختن اقلیت را ندارد

گروه کوچکتري را به نحو ... تري جماعت بیشتري را مجبور به باز گرداندن آزادي سازند تا شماره زیادتريکه عده کم

یک نفر به مالقات چارلز دوم، که در  ;حمله به میلتن افزایش یافت.)) بسیار آسیبپذیري ناگزیر به قبول بردگی کنند

نسبت به چارلز اول در کتاب تمثالشکنها و سایر جاها به او آن هنگام در بردا بود، رفت تا اهانتهاي فراوان میلتن را 

یادآور شود و پیشنهاد کرد که میلتن باید به عنوان کسی که مستوجب مرگ است به اشخاصی که عمال در کشتن 

. شاه دخالت داشتهاند افزوده شود

مه، پس از وداع با فرزندانش،  7در  میلتن. پیش از رسیدن این جزوه به چارلز، او با کشتی رهسپار انگلستان شده بود

مدت سه ماه سرنوشتن در کفه ترازوي پارلمنت . او را یافتند و زندانی کردند. با یکی از دوستان خود متواري شد

  . بسیاري از اعضاي پارلمنت اصرار داشتند که او به دار آویخته شود. سلطنتطلب قرار داشت

اما مارول، دوننت، و عدهاي دیگر به مناسب کوري و کبر سن او برایش  ;عموم مردم انتظار داشتند که چنان شود

پارلمنت خود را به این قانع کرد که فرمانی صادر کند که برخی از کتابهاي او، هر جا که یافت . شفقت خواستند

نقل مکان کرد، خانهاي در هولبرن گرفت، با فرزندانش به آن . دسامبر از زندان آزاد شد 15در . شوند، سوزانده شوند

  . و پس از یازده سال نثرنویسی پرآشوب، به دومین و با شکوهترین دوره شعر خود وارد شد
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VII - 1667-1660: شاعر پیر  

صداي ظریف و خوشاهنگ : ((او بري میگوید ;میلتن خود را با ارگنوازي و آوازخوانی تا اندازهاي تسلی میداد

منزل خود را تغییر داد، و این بار به آخرین خانهاش در آرتیلري واك رفت  ،1664، و بار دیگر در 1661در .)) داشت

  . که در آنجا میتوانست، بدون راهنما و فقط با حرکت دست و پاي خود، در باغچه شخصی راه برود

برادر زادگانش، که حال کتک خوردن از او را فراموش کرده بودند، غالبا براي دیدن او، و یاري به وي، نزدش 

سه دخترش با ناشکیبایی، . هایش را بنویسند دوستانش گاه به او سر میزدند تا برایش چیز بخوانند یا گفته ;یآمدندم

دبوره . آن، دختر مهترش، لنگ و بدشکل بود و درست نمیتوانست حرف بزند. اما جدیت، به او خدمت میکردند

نی، عبري، فرانسه، ایتالیایی و اسپانیایی را براي او دبوره و مري تعلیم یافته بودند که التینی، یونا. محررش بود

در حقیقت، هیچ یک از آن دو هرگز به . بخوانند، هر چند که خودشان نمیتوانستند آنچه را که میخوانند بفهمند

میلتن . فقط مقداري آموزش خصوصی داشتند، ولی از لحاظ تعلیم و تربیت بسیار ضعیف بودند ;مدرسه نرفته بودند

او شکوه میکرد که . کتابهاي خود را پیش از مرگش فروخت، زیرا فرزندانش چندان توجهی به کتابها نداشتند بیشتر

فرزندانش کتابها را مخفیانه میفروشند، در بند نیازمندیهاي او نیستند، و براي خوردن از روي خرج خانه با 

تنگ، در زیر فشار یک پدر سختگیر، پر درخواست، آنان نیز به نوبه خود در آن خانه دل. خدمتکارانش مواضعه میکنند

خبر عروسی او : ((وقتی که دخترش مري شنید که او میخواهد تجدید فراش کند، گفت. و زود خشم، ناشاد بودند

، در پنجاهوپنج سالگی، براي سومین بار 1663میلتن در .)) آمد، بد نبود اما اگر خبر مرگش می ;مژدهاي نیست

. زن تازه او الیزابت مینشل و سن او بیست و چهار سال بودنام . ازدواج کرد

هر سه دختر میلتن پس از هفت سال زندگی با زن . آن زن تا آخرین روز زندگی میلتن صمیمانه به او خدمت کرد

وصف میکند، خانه پدري را ترك کردند و به )) شخصی نجیب، آرام، خوشخو و سازگار((پدر خود، که او بري او را 

  . هاي مختلف از آنجا رفتند نه میلتن براي آموختن حرفههزی

اما تصنیف کتاب بهشت مفقود را  ;بازگشت خاندان استوارت براي میلتن گران تمام شد تقریبا به بهاي زندگیش

بی آن توفیق اجباري، او ممکن بود خود را در نثر جنگجویانه خویش غرقه سازد، زیرا طبیعت . ممکن ساخت

اش، معهذا، در میان مبارزاتش، او هرگز امید به نوشتن چیزي  او همان قدر قوي بود که شور شاعرانهستیزهجویانه 

فهرستی از موضوعاتی که ممکن بود براي  1640در . که انگلستان در قرنهاي آینده گرامی داشت از دست نداد

هاي کینگ آرثر جزو آن  و نیز افسانه داستان هبوط آدم، ;نویسی به کار رود تنظیم کرد سرایی یا نمایشنامه حماسه

و حتی وقتی  ;او درباره زبانی که میبایست براي نوشتن آنها به کاررود بین التینی و انگلیسی مردد بود. فهرست بود

براي موضوع خود مصمم شد، مایل بود آن را به شکل یک تراژدي یونانی یا )) بهشت مفقود((که به انتخاب 

در اوقات مختلف چند خط یا عبارت مینوشت و همانها بود که بعدا به . وسطایی بنویسدنمایشنامه مذهبی قرون 

میلتن تا هنگامی که کرامول نمرده بود، آن قدر فراغت نداشت که هر روز روي آن حماسه کار . صورت شعر در آمد

  . به کلی کور بود) 1658(و پس از آن  ;کند

در تاریکی میزیستم و خطر دایرهوار گردم را گرفته  ;ا بدزبانی روبرو بودمهر چند در روزهاي بد، به مذلت افتاده و ب

و چون براي بیرون  ;هنگامی که زبون و بیخواب در بستر افتاده بود، اشعار پیدرپی بر مغز او هجوم میآوردند. بود

تب انشا پیوسته بر او .)) میخواهم دوشیده شوم: ((ریختن آنها بر او فشار میآمد، نویسنده یا کاتبی میطلبید و میگفت

تقریر میکرد و سپس، هنگامی که براي او خوانده میشدند، با جدیت به )) یک نفس((چهل خط شعر را  ;چیره میشد

میلتن در خود این . شاید تاکنون هیچ شعري با چنین رنج و شجاعتی سروده نشده باشد. اصالح آنها میپرداخت
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ومر و اشعیا را براي انگلستان ایفا میکند، زیرا معتقد بود که شاعر صداي قدرت را یافته بود که تصور کند نقش ه

. خداوند است و پیمبري است ملهم از جانب یزدان براي تعلیم نوع بشر

، وقتی که طاعون لندن را فرا گرفت، تا مس الوود یکی از دوستان کویکر میلتن که زندانی بود، ترتیبی که 1665در 

در این کلبه . ده اطاقه الوود در آنجا سکنا گزیند)) کلبه((سنت جایلز در باکینگم شر ببرند تا در میلتن را به چالفنت 

 1666-1665اما چه کسی آن را منتشر میکرد لندن در ). 1665ژوئن (زیبا، شاعر بهشت مفقود را به پایان رساند 

مانده بود بیشتر مربوط بود به هیاهوي و تنها سروري که باقی  ;آتشسوزي در پی طاعون فرا رسید ;آشوبناك بود

. بیت میلتن درباره گناه اصلی باقی نمانده بود 10558اي براي پرداختن به  بازگشت خاندان استوارت و دیگر حوصله

تمام حقوق بهشت مفقود را، ) 1667آوریل  27(حال  ;پوند گرفته بود 1000میلتن براي دفاع از مردم انگلیس خود 

پنج پوند نقد و پنج پوند در سررسید هر قسط بعدي، مشروط به فروش کتاب، فروخت، و بر روي  طبق قرارداد، به

در دو سال اول سیصد نسخه از آن به فروش . چاپ شد 1667دیوان شعر در اوت . هم هجده پوند دریافت داشت

ن تا امروز، شماره کسانی شاید در هیچ یک از سالهاي پس از آ. پس از یازده سال، سه هزار نسخه فروخته شد ;رفت

اکنون هم که ما وسایلی اختراع کردهایم که از کارمان بکاهد، . که آن کتاب را خواندهاند به آن اندازه نرسیده باشد

  . فراغت چندانی براي شعرخوانی نداریم

میدانهاي جنگ  ;آن منظومه از این حیث که پس از آثار هومر به جهان آمده بود، همانند انئید توفیق چندانی نیافت

  . اند و جنگجویان فوق طبیعی آن، با تقلیدهایی که از آثار هومر شده است، قدرت خود را از دست داده

جانسن معتقد بود که . هاي نخستین تبعیت کرده بود، ولی ما آنها را فراموش کردهایم بدون شک هومر نیز از نمونه

ایاي دیگر خود، این حسن را دارد که در هر زمان و هر مکان به سبب ماهیت موضوع، صرفنظر از مز((بهشت مفقود 

  : موضوع آن.)) هیچ کس هرگز آن را طوالنیتر از آنچه هست نخواسته است((اما اذعان کرد که )) ;جالب توجه است

  آورد، از نخستین نافرمانی انسان، و میوه درخت ممنوع، که میوه مرگبارش میرایی را و تمام شیونهاي ما را به جهان 

در جوانی میلتن، یعنی وقتی که سفر پیدایش به منزله تاریخ پذیرفته شده بود و بهشت و دوزخ، فرشتگان و شیاطین 

این موضوعات امروز بزرگترین اشکال آن شعر . در تاروپود فکر روزانه رسوخ داشتند، به قدر کافی بجا و به موقع بود

ود براي بزرگساالن سروده شده است، و اکنون کوشش مستمري الزم است که برسان داستان پریان و در دوازده سر

اما هرگز هیچ گفتار بیمعنی تا . است تا بتوان داستان مشروح االهیاتی چنان خشن و کهنه را از اول تا آخر دنبال کرد

جلل و موقر عظمت صحنه که بهشت و دوزخ و زمین را در بر میگیرد، حرکت م. حال بدان پایه از اعتال نرسیده است

شعر سفید، برکشاندن طرح بغرنج داستان، شرح ظریف و شاداب طبیعت، کوشش موفقیتآمیز در دادن حقیقت و 

شخصیت نمایشی به آدم و حوا، و عبارات مکرر داراي قدرت و انسجام عواملی هستند که بهشت مفقود را تا امروز 

. اند بزرگترین شعر در زبان انگلیسی ساخته

مجسم شده و )) بالهاي گسترده((با )) غوآلسا((وزخ آغاز میشود که در آنجا شیطان مانند مرغی داستان در د

  : فرشتگان فرو افتاده را ترغیب میکند که مایوس نشوند

اراده تسخیرناپذیر، و پژوهش انتقام، نفرت جاودان، و شجاعش که هرگز تسلیم یا  ;همه چیز از دست نرفته است

که در حقیقت اندك بود، که در ...'و تمناي لطف کردن با زانوي خمیده، و پرستش قدرت او  کرنش: ..تفویض نمیشود

  ... زیر این سقوط

  ... ناپذیر بدنامی و خجلت بود، فکر و روح، شکست

  ... ماند به جا می
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ف شیطان چندین عبارت که در وص. این با معاندت کرامول با یک چارلز و مخالفت میلتن با چارلز دیگر، شبیه است

ذهن در جایگاه خود است، و در . ذهنی که نباید با زمان و مکان عوض شود: گفته شده، ما را به یاد میلتن میاندازد

در سرودهاي نخستن، فصاحت میلتن او را به رسم . اندرون خود میتواند از بهشت دوزخی و از دوزخ بهشتی بسازد

. بر شورشی بر ضد یک قدرت مستقر و خودخواه جلوهگر ساختآوري از شیطان کشاند و ابلیس را مانند ره شفقت

یا چونان ماري که در )) مانند وزغی چمباتمه زده است((، که ))پدر دروغها((شاعر بعدا با نمایاندن شیطان به منزله 

یک اما در همان . گل و الي با پیچاندن خود میلغزد، خویشتن را از تبدیل شیطان به قهرمان داستان، رها ساخت

  : نهد سرود، شیطان به منزله مدافع معرفت گام پیش می

آیا دانستن میتواند گناه باشد، میتواند مرگ  ;چرا باید خداي آنان آن را از ایشان دریغ دارد... 'معرفت ممنوع است 

... 'ن آنها بر جهل استوار هستند آیا آن حالت شادمانی آنهاست، و دلیل اطاعت و ایما)آدم و حوا(باشد و آیا آن دو 

و بدین گونه او با حوا، مانند یک فیلسوف تعقلی که به یک . من فکر آنها را با عشق بیشتري به دانستن بر میانگیزم

: پردازد اندیشی حمله میکند، چنین به بحث می کلیساي تاریک

نادان نگه میدارد او  پس چرا این میوه ممنوع شد چرا فقط باید ترسید، چرا شما را، که پرستندگان اویید، پست و

میداند که در آن روز شما آن میوه را میخورید، چشمانتان که چنان روشن مینماید و با این حال تیره است، باید از 

  ... آن پس باز و روشن باشد، و شاید باید همانند خدایان باشند

براي انسان خردمندانه نیست که  ;زنداما رفائیل فرشته به آدم توصیه میکند که بر کنجکاوي خود درباره جهان لگام 

ما میبایست از میلتن انتظار داشته باشیم . ایمان از معرفت خردمندانهتر است ;در وراي میدان میراییش چیزي بداند

برعکس، او یک سرود . را نه به عنوان معرفت، بلکه به منزله روابط جنسی تفسیر کند)) گناه نخستین((که 

و آدم و حوا را چنان مینمایاند که،  ;اري از مشروعیت لذت جنسی، در حدود ازدواج، میخواندغیرپیرایشگرانه به طرفد

. قرار دارند، در لذتهاي جسمانی که ارزشهاي اخالقی دارد غوطه میخورند)) وضع معصومیت((در حالی که هنوز در 

حال آدم حوا را . رم میکنندخوردن میوه ممنوع از درخت معرفت در روابط جنسی احساس ش)) هبوط((اما پس از 

  : به شمار میآورد و شکوه میکند که چرا خدا زن را آفرید)) دندهاي که طبیعتا کج شده است((مانند سرچشمه شر و 

این موجود بدیع را در جهان آفرید این نقص زیباي طبیعت را، و چرا دنیا را یکباره، مانند ... 'آه، چرا خدا سرانجام 

ر از مرد نکرد، یا راه دیگري براي ایجاد انسان نیافت و در پی آن، به آن زودي در تاریخ ازدواج فرشتگان بینسوان، پ

میلتن در اینجا، تقریبا با فراموش . در کتاب مقدس، نخستین انسان طالق آسانتر زن را به وسیله مرد تمنا میکند

او در سامسون آگونیستس . د، در شعر تکرار کرد، آنچه را که در نثر درباره تابعیت زن از مرد گفته بو))آدم((کردن 

در کتاب مخفی خود به نام آیین . آن رویاي محبوب او است. به آن ترجیح بند باز خواهد گشت) شمشون مبارز(

آیا عهد قدیم آن را تجویز نکرده و آیا عهد جدید آن قانون مردانه . مسیح از برقراري مجدد چندگانی طرفداري میکند

، براي پر کردن دوازده سرود، ))نخستین نافرمانی انسان((ملغا نساخته بود به هر نحو که تعبیر شود،  و بینقص را

اما چون عصیان فرشتگان با شروع داستان  ;یک حماسه عمل، عمل، و عمل الزم داشت. موضوع کم دامنهاي بود

و خاطره هم یک انعکاس رو به زوال  ;شود پایان مییابد، جنبه هیجانانگیز آن فقط از طریق خاطره میتواند وارد شعر

هاي نبرد خوب تشریح شدهاند، با چکاچک شایسته اسلحه و شکافتن سرها و اندامها، اما احساس درد یا  صحنه. است

میلتن، مانند نمایشنامهنویسان فرانسوي، در عشق به سخنپردازي . نشئه حاصل از این ضربات خیالی مشکل است

دانستن . از خدا تا حوا، نطق میکند و شیطان آتشسوزان دوزخ را مانعی براي فصاحت نمییابدهر کس،  ;افراط میکند

. این موضوع که حتی در دوزخ هم باید به سخنرانی گوش دهیم آزار دهنده است
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اما یک فیلسوف  ;در این شعر، خداوند آن خیرهکنندگی وصفناپذیري را که در بهشت دانته احساس میشود ندارد

است که دالیل دراز نامقنعی عرضه میدارد که چرا او، قادر متعال، به شیطان رخصت زنده ماندن میدهد و او مدرسی 

را مجاز میسازد تا انسان را وسوسه کند و در تمام آن احوال پیشبینی میکند که انسان از پاي در خواهد آمد و نوع 

احتجاج میکند که بدون آزادي براي گناه کردن فضیلتی میلتن . بشر را قرنها گرفتار گناه و تیرهروزي خواهد ساخت

او بهتر میداند که انسان با وسوسه مواجه شود و در برابر آن مقاومت کند  ;وجود ندارد و بدون آزمایش خردي نیست

ا در بیآنکه پیشبینی کند که در دعاي خداوند از یزدان تمنا میشود که انسان ر ;تا اینکه اصال وسوسهاي در کار نباشد

که میتواند بر ضد چنین سادیست عجیبی از همدردي با عصیان ابلیس خودداري کند آیا میلتن واقعا  .نیاوردآزمایش 

رد، بلکه همچنین تا این حد به تقدیر معتقد بود ظاهرا بلی، زیرا که او نه تنها آن را در برابر بهشت مفقود عرضه میدا

خیلی پیش از خلقت انسان، خداوند تعیین کرده بود که  ;در مقاله مخفی خود به نام آیین مسیح نیز چنان میکند

میلتن  ;معهذا آن مقاله مخفی شامل نکات بدعتآمیز نیز بود. چه روحی باید نجات یابد و کدام روان باید ملعون گردد

  . به چاپ نرسید 1825کشف نشد و تا  1823له نیز تا سال هرگز آن را منتشر نکرد و خود آن مقا

با این تصور بیچون و چرا که هر کلمه کتاب مقدس با وحی یزدان نازل شده، آن مقاله به . سند جالب توجهی است

مصون )) فساد و تحریف و تغییر((میلتن اذعان میکند که متن کتاب مقدس از . قدر کافی متقیانه آغاز شده است

او هیچگونه تعبیري را جز تفسیري صوري مجاز . ه است، اما حتی به شکل فعلی خود نیز اثري االهی استنماند

اگر کتاب مقدس میگوید که خدا استراحت کرد، یا ترسید، یا پشیمان شد،یا خشمناك و غمگین گردید این . نمیداند

له استعاره معناي واقعی خود را از دست بیانات باید به همان شکل ظاهري پذیرفته شوند و با تلقی شدن به منز

اما یزدان، . حتی قسمتهاي جسمانی و کیفیاتی که به خدا نسبت داده میشوند باید جسما درست دانسته شوند. ندهند

عالوه بر این الهام خارجی خود در کتاب مقدس، یک الهام درونی نیز به ما عطا کرده است که همان روحالقدس است 

و مطمئنتري از کتاب مقدس ... مایملک عجیب هر مومنی است، راهنماي برتر((ین الهام درونی، که و ا ;در قلوب ما

. با وجود این، میلتن در احتجاجات خود مطالب کتاب مقدس را به عنوان دلیل نهایی و قاطع نقل میکند.)) است

عیسی بیگفتگو پسر : حان مینهدمیلتن براساس کتاب مقدس تثلیث متعارف را رد میکند و ارتداد آربوسی را رج

. همزمان نیست و هرگز با او برابر نه)) پدر((پس او با  ;به وجود آمده است)) پدر((اما او در طول زمان از  ;خداست

به وسیله خدا خلق شده است و سایر مخلوقات با واسطه او به وجود )) کلمه((عاملی است که به منزله )) مسیح((

. جهان ماده، مانند جهان روح، نشئه بیزمانی است از ذات االهی ;را قبول ندارد)) از هیچ خلقت((میلتن . آمدهاند

پس ماده و روح، و در انسان بدن  ;حتی روح یک ماده ظریف و اثیري است و نباید به طور قطع از ماده متمایز گردد

ا میلتن در یک دهه مردند، به حد قابل اینها با نظرات هابز و اسپینوزا، که هر دو ب. و روان، در نهایت یکی هستند

شاید میلتن با آثار هابز، که در دربار چارلز دوم سروصداي بسیار به راه انداخته بودند، . مالحظهاي شباهت دارند

  . آشنایی داشت

دین شخصی میلتن مخلوط عجیبی از خداشناسی و مادهگرایی بود، ممزوجی از آزاري اراده آرمینویسی و تقدیر 

با وجود این، هیچگاه، حتی پیش از کوریش، به  ;هایش چنین بر میآید که مردي بود عمیقا دیندار از نوشته. یکالون

در تقسیم ساعات : ((دکتر جانسن چنین نوشت. کلیسا نمیرفت و هیچ گونه مراسم مذهبی در خانه خود انجام نمیداد

با حذف دعاي جماعت، تمام دعاها را  ;یین نکرده بودخود هیچ ساعتی را براي دعا، به تنهایی یا با خانوادهاش، تع

او کشیشان را حقیر میشمرد و از اینکه میدید کرامول به خرج دولت از گروهی کشیش نگاهداري .)) حذف کرده بود

در یکی از . میدانست که براي کلیسا و دولت هر دو زیانبخش است)) فاحشگی((میکند متاسف بود و آن را گونهاي 

اناتش به نام رساله درباره مذهب راستین، ارتداد، جدایی، تساهل و بهترین وسیله براي جلوگیري از رشد آخرین بی



۴٨۵٢

آیین کاتولیک، با برحذر داشتن انگلستان از تحمل کاتولیکها، ملحدان، یا هر فرقهاي که کتاب مقدس را به منزله 

همین مرد بود که با . مخالفت کرد) 1672(ز دوم تنها اساس ایمان خود نمیپذیرند، با دومین اعالمیه اغماض چارل

وجود سرشار بودن از بدعت، ضدیت با کشیشان، و ناسازگاري با کلیساي رسمی شکوهمندترین باز نمود نوین 

  . مسیحیت را به آن دین داد

VIII - 1674-1667: آخرین سالها

مت جسمانی و غروري که او را در آن سالیان میلتن با ورود به هفتمین دهه زندگی خود هنوز، به جز کوریش، از سال

مردي باریک : ((اوبري او را چنین وصف میکند. دراز پر از کشمکش مذهبی و سیاسی نگاه داشته بود برخوردار بود

کمتر  ;سالم و آزاد از تمام امراض... رنگ و رویی بغایت خوش،... تنی زیبا و متناسب، ... داراي قدي متوسط، ... اندام، 

زلفانش، که از وسط باز میشدند، با جعدهایی بر روي . فقط در اواخر زندگی خود دچار نقرس شد ;و میخورددار

. هنجار حرکتش هنوز مستقیم و محکم بود ;چشمانش هیچگونه نشانهاي از کوري نداشتند ;هایش میافتادند شانه

. را به شمشیر بازي خود مباهات میکردوقتی که بیرون میرفت، با دقت بسیار لباس میپوشید و شمشیر میبست، زی

مردي بود که از فرط اطمینان خاطر، اخالقی سنگین و خشک به هم زده بود و با این حال، هرگاه که دژم نبود، در 

درباره گناه، دوزخ، انتخابات و بینقص بودن کتاب مقدس : او کامال پیرایشگر نبود. محاوره به قدر کافی مطبوع بود

انه داشت، اما زیبایی را دوست میداشت، از موسیقی لذت میبرد، یک نمایشنامه نوشت، و زنهاي زیاد وجدان پیرایشگر

به نحوي غیرعادي  ;در میان وقار خشک او طنین ممتدي از شور و شوق دوران الیزابت وجود داشت ;میخواست

از نقشهاي خود ((ود میگفت، همان گونه که آنتونی و ;خودپسند بود یا خودپسندي طبیعی خود را آشکار میساخت

.)) ندرتا کسی آن قدر زیاد مینوشت و ممدوحانش آن اندازه اندك شمار بودند((و به گفته جانسن، )) ;بیاطالع نبود

آنچه . شاید نبوغ باید محتاج به خودپسندي و پشتگیري غرور باطنی باشد تا بتواند مستمرا در برابر جماعت بایستد

هر چیز دیگر مشکلتر است قابلیت او براي نفرت و اهانت افسار گسیخته او نسبت به کسانی  قبولش در مورد میلتن از

بر ((او فکر میکرد که باید براي دشمنان خود دعا کنیم، اما در ضمن باید . است که با او اختالف عقیده داشتند

ه در برابر خدا و حتی علیه خود ما همچنین بر برادران کاذب و بر کسانی ک ;دشمنان خدا و کلیسا علنا لعنت بیاریم

به . طرف دیگر این عاطفه گرم شجاعت پیمبري بود که زمانه خود را تقبیح میکرد.)) گناهان سنگین مرتکب شدهاند

در سلطنت )) عشقهاي درباري((جاي آنکه با آشوب بازگشت خاندان استوارت به سکوت افتد، جسارت ورزید که به 

ماسک منافی عفت یا مجالس ((، و ))تبسم خریداري شده روسپیان((در کاخها، )) تشهوت و خشون((چارلز دوم، 

  . حمله کند)) رقص نیمه شب

دو اثر بیامان ) 1670سپتامبر  20(چنانکه گویی میخواهد آخرین جسارت را نثار زمان ظلمانی خود کند، در یک روز 

، تامس الوود، پس از خواندن حماسه اولی، با 1665در . بهشت باز یافته و سامسون آگونیستس: میلتنی را چاپ کرد

تو اینجا از بهشت مفقود بسیار سخن گفتهاي، اما حرفت درباره بهشت بازیافته چه بوده : ((میلتن به معارضه برخاست

میلتن از این نکته بسیار ناراحت شد، اما در این فکر بود که چگونه میتواند بهشت بازیافته را به نحوي در )) است

او چنین اندیشید که در پایداري . حتی مرگ مسیح انسان را از بزه، شهوت، و جنگ پاك نکرده بود ;تاریخ نشان دهد

هاي ابلیس وعدهاي هست که به موجب آن خدا روزي در وجود انسان بر شیطان غلبه خواهد  مسیح در برابر وسوسه

. عدالت مسیح زندگی کند کرد و بشر را قادر خواهد ساخت که در روي زمین تحت حکومت و

بدین گونه در چهار کتاب بهشت بازیافته، میلتن زندگی مسیح را بر مدار مصلوب شدن قرار نداد، بلکه براساس 

خوش آب و رنگتر از ... جوانان نو رسیده((یعنی در جایی که ابلیس به مسیح  ;آزمایش شیطان در بیابان بنا نهاد

، و آنگاه ثروت پیشنهاد میکند، اما از تمام ))و دختران شب یا هسپریدس... نایاسها. ..پریان((، و پس از آن ))گانومدس
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شیطان به او روم امپراطوري را در زیر فرمان تیبریوس فرسوده، بیفرزند، و نامحبوب . این آزمایشها سودي عاید نشد

راطور جهان سازد چون این آیا مسیح مایل نیست با کمک شیطان شورشی بر پا کند و خود را امپ ;نشان میدهد

آیا او دوست نمیدارد که چون  ;پیشنهاد بر عیسی اثر نمیکند، شیطان به او آتن سقراط و افالطون را نشان میدهد

فیلسوفی به آنان پیوندد ابلیس و مسیح آنگاه به مناظره عجیبی درباره مزایاي ادبیات یونان بر ادبیات عبري 

  : اعران یهود پشتیبانی میکند و میگوید که آنان از یونانیان بسیار برترندمسیح از پیمبران و ش. میپردازند

  ... یونان این هنرها را از ما گرفت، اما بد تقلید کرد

در حالی که  ;ها، شیطان به شکست خود اعتراف میکند و به پرواز در میآید پس از دو کتاب از بحث در این زمینه

  : خوانند سیح پیروزمند جمع میشوند و چنین میگر بر گرد م گروهی از فرشتگان نغمه

  .... شدهاي و با مغلوب ساختن وسوسه، بهشت مفقود را باز یافتهاي)) آدم((اکنون تو انتقام گرفتهاي، جانشین ... '

بلکه با سهولت شیوه خود براي شعر و ترجیحی که به . میلتن داستان را با علو پرطنین حماسه بهشت مفقود نمیگوید

داستان را تا مصلوب . میدهد، بیان میکند و در سراسر آن اطالعات جغرافیایی و تاریخی خود را نمایان میسازدبحث 

خوشبختی . هاي بهشت را دوباره گشود موافق نبود شاید با این نظر که مرگ مسیح دروازه ;شدن مسیح ادامه نمیدهد

گز نمیتوانست بفهمد که چرا انگلستان از جدي گرفتن او هر. را فقط میتوان با فضیلت و خویشتنداري به دست آورد

او حماسه اخیر را، جز در وسعت میدان، پستتر از حماسه نخستین . انجیلها دریغ میورزد)) بازنویسی((این 

آتش میلتن براي آخرین بار در .)) او نمیتوانست بشنود که بهشت مفقود بر بهشت بازیافته مرجح است. ((نمیدانست

وي، که با حماسه خود به رقابت با هومر، ویرژیل، و دانته برخاسته بود، اینک با . نیستس شعلهور شدسامسون آگو

در دیباچه از . نمایشنامهاي که تمام محدودیتهاي تراژدي یونان را پذیرفته بود با اشیل و سوفوکل الف برابري زد

اشتباه شاعران در ((یک باشد و توجه کند که از خواننده تقاضا میکند که متوجه پیروي نمایشنامه از وحدتهاي کالس

، ))مخلوط کردن مسخرگی کمدي با غمگینی و سنگینی تراژدي، یا وارد کردن اشخاص جلف و سبکبار در داستان

اینجا میلتن بر الیزابتیان پشت میگرداند و به یونانیان روي میکند و از پیروي سرمشقهاي آتنی  ;پرهیز شده است

شمشون، که موي سرش به دست دلیله تراشیده شده و چشمانش به وسیله فلسطینیان از . ورزدخود کوتاهی نمی

خود میلتن است که در جهانی  او ;نیست کولونبیچشم در  اودیپکاسه در آمده است، تنها انعکاسی از صداي 

:مخاصم و نادیدنی به سر میبرد

براي من  خدا،روشنایی، نخستین اثر صنع ! کور در میان دشمنان، اي بدتر از زنجیر، زندان، یا گدایی، یا فرتوتی

  . خاموش است

  ... اند ن بود اندوه مرا تا حدي تسکین دهند، زایل شدهو تمام اسبابهاي شادي آن، که ممک

  ! آه، تاریکی، تاریکی، تاریکی در میان نور سوزان نیمروز، تاریکی زوالناپذیر، ظلمت کامل بیامید روز

شمشون خود میلتن است که : در حقیقت تمام این نمایشنامه را میتوان به منزله یک تمثیل بسیار متوافق تعبیر کرد

یهودیان مغلوب پیرایشگران هستند، مردمی برگزیده، که با بازگشت خاندان استوارت در  ;بختی رنج میبرد هدر تیر

انقالب ((و خرابی معبدشان تقریبا پیشبینی  ;طلبان مشرك پیروزمندند فلسطینیان فاتح سلطنت ;اند هم شکسته

یله، یک مري پاول خیانتپیشه است، و گروه دل. برانداخت 1688را در )) پرست بت((است که استوارتهاي )) باشکوه

میلتن با فرو ریختن خشمهاي خود از طریق شمشون، . همسرایان احتجاجات میلتن را به سود طالق تکرار میکنند

  : که پایان آینده زندگی خود را میپذیرد، سینه خود را تقریبا از تمام آنها تهی میکند

  ي است، جوي جالل من، و نهر شرمساري، همچنان جار

. و من زود به آسایندگان خواهم پیوست
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به عللی که بر ما آشکار نیست، او در نوشتن وصیتنامه خویش . ، میلتن خود را از پا در آمده یافت1674در ژوئیه 

در عوض، به برادر خود کریستوفر یک وصیتنامه شفاهی تقریر کرد و کریستوفر آن را بعدا چنین بیان  ;قصور ورزید

  : نمود

برادرم آن قسمت از مالی را که از آقاي پاول، پدر زن نخستین من، به من رسیده است به کودکان نامهربانی که از آن 

اما من هیچ حصهاي از آن را دریافت نداشتهام و میل و قصد من این است که هیچ بهري از  ;داشتم واگذار میکنم

نها انجام دادهام، نداشته باشند، زیرا نسبت به من بسیار مال من، جز آن قسمت و آنچه که من عالوه بر آن براي آ

این وصیت شفاهی . و تمام باقیمانده مال خود را در اختیار الیزابت، زن پر مهر خود، میگذارم. وظیفه ناشناس بودهاند

  . در اوقات مختلف به زن او و سایرین بازگو شد

 8در . که دست و پایش از کار افتادند فزونتر شد، تا بدان حد او مصممانه به زندگی چسبید، اما درد نقرس روز به روز

او را در گورستان . شصت و پنج سال و یازده ماه زیست. تب او را از حال برد، و در شب همان روز مرد 1674نوامبر 

به موجب  1677وصیتهاي شفاهی تا . پلگیت، در کنار پدرش دفن کردندکلیساي بخش خودش، سنت جایلز کری

دختران میلتن با وصیت . ها قرار گیرند ون انگلستان رسمی شناخته میشدند، ولی میبایست مورد رسیدگی دادگاهقان

پوند بالغ میشد،  300دادگاه آن را رد کرد، دو سوم مایملک او را به زنش داد و یک ثلث را، که به  ;او مخالفت کردند

  . داخته نشدقسمتی که بر ذمه آقاي پاول بود هرگز پر. به دخترانش

گرچه آگاهی ما درباره میلتن بیش از اطالعمان در مورد شکسپیر است و براي توصیف او باید بسیار نوشت، هنوز آن 

ما نمیدانیم که دخترانش . قدر که بتوانیم درباره او قضاوت کنیم اگر قضاوت درباره کسی واقعا ممکن باشد نمیدانیم

، و نیز درباره اینکه آنان با آن سومین زن، که در پیري او باعث راحتیش شده درباره نفرتش به وي حق میدادند یا نه

. فقط میتوانیم متاسف باشیم از اینکه او از جلب محبت ایشان قاصر ماند. بود، چگونه رفتار میکردند چیزي نمیدانیم

چاپ بدون سانسور ((ه سود ما کامال به دالیل او براي سانسور مطبوعات به نفع کرامول پس از چنان دفاع فصیحی ب

. ممکن است قسمت زیادي از اهانتهاي او را در جدل به رسوم و موازین زمان او نسبت دهیم. واقف نیستیم)) نشریات

میتوانیم غرور و خودخواهی او را به منزله چوب زیر بغل تلقی کنیم که نبوغ، وقتی که از پشتیبانی تحسین جهانیان 

ما براي پسندیدن او به منزله شاعر و یکی از بزرگترین نثرنویسان . ن تکیه میکندچندان بهرهمند نیست، به آ

کسانی که تصمیم به خواندن بهشت مفقود او از اول تا . انگلستان، نیاز به دوستداشت او به منزله یک انسان نیستیم

نند، بدان گونه که ما به مرور آخر دارند از اینکه آن منظومه اینهمه بلندیهاي تخیل و بیان میرسد، در شگفت میما

زمان صفحات کسلکننده بحثها و نکات علمی و جغرافیایی را به عنوان منزلگاهی راحتبخش در ضمن صعود به فرازها 

در اشعار . انتظار داشتن این موضوع که آن پروازهاي تغزلی همواره دوام یابند امري سخیف است ;بر او میبخشاییم

و در نثر میلتن، مخصوصا در آریوپاگیتیکا بخشهایی وجود دارند که، از حیث انسجام و . داردکوتاه او این دوام وجود 

. تعالی فکر و موزونی آهنگ، در سراسر ادبیات جهان چیزي از آن برتر و باالتر دیده نمیشود

یس بود و میلتن در زمان اعتالي فرقه خود جنگجویی نثرنو. معاصران او فقط یک شهرت حقدآمیز به وي دادند

او اشعار عمده خود را در زمان بازگشت خاندان استوارت، که هم مسلکان او . تغزالت نخستین او فراموش شده بودند

وقتی لویی چهاردهم از سفیر خود در لندن خواست تا . را تحقیر میکرد و با اکراه حاضر بود او را زنده گذارد، نوشت

پاسخ رسید که هیچ شخص قابل ذکري جز میلتن وجود ندارد، که او هم بهترین نویسندگان زمان را نام برد، این 

حتی در آن عصر پرشورش نیز . بدبختانه از شاهکشانی که حال، زنده یا مرده، به دار آویخته میشوند دفاع میکند

ت مفقود را خوانده بود، بهش)) قافیه سازي خوب اما نه شاعر((مشهورترین شاعر زمان، جان درایدن، که میلتن او را 

پس . وصف کرد)) یکی از بزرگترین، اصیلترین، و متعالیترین شعرهایی که این عصر با این ملت به وجود آورده است((
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از آن پس چهره . ادیسن او را در روزنامه سپکتتر ستود. از سقوط سلسله استوارت، میلتن وارد عرصه دلخواه خود شد

توانست او را بدینسان مخاطب  1802تا اینکه وردزورث در  ;ا بزرگتر شدمیلتن و قدسیت او در ذهن اهالی بریتانی

  ... ;تو باید در این ساعت زنده باشی! میلتن: سازد

تو صدایی داشتی که بانگش چون دریا بود، پاکیزه همچون آسمانها،  ;روح تو مانند ستارهاي بود و جداگانه زیست

  . شاهوار و آزاد

اما فکرش مانند آسمانهاي باعظمت  ;خی، حتی از نزدیکترین کسان به خود او هم دور بودروح او، مانند یک بناي تاری

  . بر فراز تمام امور آدمیان گسترده بود و صداي او هنوز مانند دریاي بسیار خروشان هومر بانگافکن است

  

  

  فصل نهم

  بازگشت خاندان استوارت

1685 -1660  

I - شاه شادمان  

درست سی سال پس از تولد خود، در میان چنان استقبال پرشوري وارد لندن شد که ، 1660مه  29چارلز دوم در 

در خیابانهاي پوشیده از  ;بیست هزار تن از نیروي میلیشیاي شهر او را بدرقه کردند. در تاریخ انگلستان بینظیر بود

نیمی از نفوس شهر، که در  هاي زیبا و خروشان از صداي شیپورها و زنگها و فریادهاي تحسین گل، مزین به فرشینه

دو طرف آنها صف کشیده بودند، پرچمهاي خود را به اهتزاز در آورده بودند و شمشیرهاي خویش را بر گرد سر 

.)) من در سترند ایستاده بودم و بر آن منظره مینگریستم و حمد خداي را به جا میآوردم: ((اولین نوشت. میچرخاندند

تان و ناکامی پیرایشگري را نشان میداد و آشکار میساخت که در حالی که براي خلع این استقبال باشکوه خوي انگلس

در تمام . چارلز اول شش سال جنگ و آشوب الزم بود، در باز گرداندن پسرش حتی یک قطره خون هم ریخته نشد

اهد عینی چنین یک ش. آن تابستان فرحانگیز، انگلیسیان براي شادباش گفتن دستهدسته به وایتهال رو میآوردند

اشتیاق مردان، زنان و کودکان براي دیدن اعلیحضرت و بوسیدن دستهایش چندان زیاد بود که او تا چند روز : ((گفت

و پادشاه نیز، که میخواست آن خرسندي را به آنان عطا کند، هیچ کس را ... براي غذا خوردن کمتر وقت پیدا میکرد

میگفت که میخواهد مردم خویش را به .)) ات مردم آزادانه اجازه تشرف میدادبیرون نگاه نمیداشت، بلکه به تمام طبق

  . قدر خودش خوشحال سازد

اگر او در آن روزهاي پر از پیروزي هر مسئلهاي را جدي میگرفت، اشکاالتی که به او ارث رسیده بودند ماه عسلش را 

  . پنس بالغ میشد 10شیلینگ و  2 پوند و 11پولی که در آن هنگام در خزانه بود به . تیره میکردند

انگلستان با اسپانیا در . حقوق ارتش و نیروي دریایی چندین سال پس افتاده بود. پوند وام داشت 2000000دولت 

ده هزار کولیري که براي چارلز اول . پوند حفظ شده بود100000دنکرك به وضع متزلزلی با هزینه ساالنه . جنگ بود

ده هزار میهنپرست براي . ل آنان را از هستی ساقط کرده بود، تقاضاي جبران خسارت داشتندو کراموجنگیده بودند، 

چارلز با شجاعت به همه متقاضیان جواب مثبت داد و پیدا . نگار شده بودند به دست آوردن مواجب مفت عریضه

. کردن منابع درآمد را به عهده پارلمنت واگذاشت

ما خود و اعقاب : ((گرایش آن تسلیم جذبهآمیز به خواستهاي سلطنت بازگشته بودنخستین . پارلمنت نیز شادمان بود

که نه اعضاي آن و نه مردم انگلستان ((مجلس عوام راي داد .)) خویش را براي همیشه فرمانبردار اعلیحضرت میدانیم
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ه سزاوار آن است، آزاد سازند، مگر نمیتوانند خود را از گناه نفرتانگیز انقالب غیرطبیعی اخیر، یا از مجازاتی که آن گنا

و پس از این پیام تمام اعضاي پارلمنت با هم به .)) ند سازند حضرت بهرهم اینکه خود را رسما از لطف و عفو اعلی

اعضاي مجلس عوام گناه . حضور شاه رفتند و در برابر آن سلطان به زانو در افتادند تا بخشایش او را تحصیل کنند

)) مجمع((الجرم خود را خاضعانه  ;میکردند، و آن اجالس بدون احضار یا موافقت شاه بوددیگري نیز احساس 

  . نامیدند تا چارلز وجدان آن را، با اعالم قانونی بودن پارلمنت، راحت کند

د پس از پایان این مراسم، پارلمنت آن تعداد از قوانین پارلمنت طویل را که مورد موافقت چارلز اول واقع نشده بودن

اما آن امتیازاتی که شاه به پارلمنت داده بود، از جمله اولویت آن در تمام مسائل مربوط به مالیات، را بار  ;لغو کرد

پارلمنت در پیروزي شایان قدرت مدنی بر نیروي . این امتیازات مورد تایید چارلز دوم قرار گرفتند ;دیگر تنفیذ کرد

ارتش، که در یک دوره دهساله بر انگلستان حکومت کرده بود، پرداخته مواجب پس افتاده : نظامی با شاه سهیم شد

  . هاي خود رفتند چهل هزار سرباز ارتش مرخص شدند و به خانه ;شد

چارلز موافقت کرده بود که تمام دشمنان خود را، به جز آنهایی را که پارلمنت از عفو عمومی مستثنا کرده بود، 

، 1660ژوئیه  27در . این موضوع که چه کسی را ببخشد و که را بکشد بحث داشتها بر سر  پارلمنت هفته. ببخشاید

  : شاه به مجلس اعیان رفت و خواستار اخذ یک تصمیم سریع و شفقتآمیز شد

مرا از ایفاي وعده خود ... اگر در زایل کردن این ترس، که قلوب مردم را نگران میدارد، به من نپیوندید،! آقایان

من خوب میدانستم که بعضی از مردان . دهاي که اگر نداده بودم، نه شما و نه من اکنون اینجا نبودیمبازداشتهاید، وع

و من از شما به خاطر عدالتتان درباره  ;بودند که نه خودشان را میتوانستند ببخشایند و نه از طرف ما بخشوده شوند

اما من هرگز فکر مستثنا ساختن هر  ;میکنمآنها یعنی کسانی که مستقیما در کشتن پدر من دست داشتند تشکر 

.... این شفقت و بخشایش بهترین راه رهنمون شدن اشخاص به توبه است.... نمیکردم -از عفو عمومی- کس دیگر را 

  . این کار آنان را به اتباع خوب من و دوستان و همسایگان خوب شما تبدیل خواهد کرد

ما چارلز اصرار داشت که عفو باید شامل همه باشد، غیر از کسانی که حکم ا. پارلمنت انتقام بیشتري را خواستار بود

بیست و هشت تن دستگیر  ;یک ثلث از اینان مرده بودند و یک ثلث فرار کرده بودند. قتل پدرش را امضا کرده بودند

را در خیابانها سیزده نفر را به دار آویختند و جسدشان  ;پانزده نفر به حبس ابد محکوم شدند ;و محاکمه شدند

پیپس، . تامس هریس نخستین کسی بود که به مجازات رسید). 1660اکتبر  17 13(کشیدند و سپس شقه کردند 

 آن قدر که یک انسان در چنان شرایطی میتوانست شاد باشد، او نیز شاد می: ((که خود ناظر صحنه بود، چنین گفت

ت که روش او در راي دادن به اعدام چارلز اول یک الهام االهی از جایگاه اعدام شجاعانه حرف میزد و میگف.)) نمود

و در آن هنگام بانگهاي شدید شادي از  ;او فورا شقه شد و سر و قلبش را به مردم نشان دادند: ((پیپس میگوید. بود

شان در دسامبر، پارلمنت فرمان داد که جسدهاي کرامول، آیرتن، و جان برادشا از گورهای 8در .)) مردم برخاست

، به نشانه اجراي مراسم سالروز مرگ 1661ژانویه  30این کار در  ;وستمینستر ابی در آورده و به دار آویخته شوند

به نمایش گذارده ) محل اجالس پارلمنت(سرهاي آنان یک روز بر باالي تاالر وستمینستر . چارلز اول، انجام گرفت

داوریهاي عظیم ((این جریانات جان اولین را درباره  ;تایبرن دفن شد شدند، بعد بقایاي اجساد در حفرهاي در زیر دار

یک قربانی دیگر، هري وین، فرماندار سابق مهاجرنشین خلیج ماساچوست، به جرم . به شادي انداخت)) و بیچون خدا

 ;خفته بود در این مورد رحمت شاه). 1662(عاملیت اصلی در فراهم کردن وسایل اعدام سترفرد، به دار آویخته شد 

محبوب را ببخشاید، اما تهور و گستاخی آن زندانی در دادگاه دل شاه را سخت )) سر هري((او وعده داده بود که 

. کرد
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پارلمنت مجمع خود را منحل کرد تا راه براي انتخاب نمایندگانی که بیشتر جنبه ملی داشته  1660دسامبر  29در 

تنها تظاهر خصمانهاي که از تردید درباره محبوبیت آن در پایتخت در دوران فترت، دولت با . باشند بگشاید

هاي مذهبیی که هنوز امید برقراري یک رژیم جمهوري را  حکومت براي خاموش ساختن فرقه. برمیخاست روبرو شد

شدت روحانیان پرسبیتر، آناباتیستها، استقاللیان ،و اصحاب سلطنت پنجم به  ;در سر میپروراندند کاري نکرده بود

علیه حکومت فردي داد سخن میدادند و پیشبینی میکردند که انتقام خداوند بزودي به صورت زلزله، خونریزي، یا 

، 1661ژانویه  6در یکشنبه . هاي کارگزاران شاه هجوم خواهند آورد نمایان خواهد شد انبوهی از وزغها، که به خانه

ب خود هانریتا را، که عازم فرانسه بود، مشایعت کند، شرابسازي هنگامی که شاه به پورتسمث رفته بود تا خواهر محبو

شنوندگان به هیجان در . اصحاب سلطنت پنجم بانگ شورش برداشت)) قدیسان((به نام تامس ونر در مجمعی از 

شان و تمام کسانی را که در برابر ;هاي شهر میدویدند و فریاد میزدند که فقط عیسی باید شاه باشد آمده او در کوچه

دو روز و دو شب آن شهر در وحشت به سر میبرد، زیرا قدیسان همه جا پراکنده شده . کشتند مقاومت میکردند، می

، که دولت براي حفظ نظم به )محافظان(تا اینکه سرانجام گروهان کوچکی از گاردها  ;کشتند بودند و بیرحمانه می

چارلز با شتاب به پایتخت بازگشت و هنگهاي . دار روانه کردآن اعتماد کرده بود، آشوبگران را گرد آورد و به سوي 

  . جدیدي براي محافظت آن تشکیل داد

آوریل که عید قدیس جورج، قدیس حامی انگلستان، بود، شاه خوشحال، با تشریفات مجلل و رسمی که براي  23در 

و روحانیان انگلیکان از فرصت  ;کردسلطنت بس ارزشمند و نزد مردم بسیار عزیز بود، در وستمینستر ابی تاجگذاري 

در . استفاده کردند تا، از آن کس که به دست خودشان تدهین شده بود، دفاع از ایمان و کلیسا را جدا خواستار شوند

جدید، که به مناسبت تعصب در شاهپرستی و در کینهکشی از پیرایشگران به این اسم )) پارلمنت کولیر((مه  8

. چارلز در بازداشتن پارلمنت از اقدام مجدد به کشتار دشمنان پدرش به اشکال برخورد. کرد نامیده شده بود، اجالس

هیچ قانونی جز در صورت  ;پارلمنت نظرا قسمت اعظم حقوق سلطنت را که از دست چارلز اول رفته بود باز گرداند

سلح انگلستان را در زمین و دریا و شاه میبایست فرماندهی عالی نیروهاي م ;توافق هر دو مجلس و شاه معتبر نبود

اما از  ;همین پارلمنت مجلس اعیان را از نو برقرار ساخت و اسقفان کلیساي رسمی را به آن باز گرداند. داشته باشد

اموال افراد کولیر، که در . ابا کرد، و قانون حکم احضار به دادگاه حفظ شد)) دادگاه عالی کلیسا((تجدید تاالر ستاره و 

اشراف . ومت کرامول مصادره شده بودند باز گردانده شدند، اما خسارت خریداران آنها چندان جبران نشدزمان حک

هاي محروم شده از مال به ضدیت با استوارتها گراییدند  خانواده ;پیشین ثروت و قدرت خود را دوباره به دست آوردند

چارلز در نیمه اول دوران . توري تشکیل دهندو بعدا به نجبا و طبقات متوسط پیوستند تا حزب ویگ را بر ضد 

به پارلمنت کولیر، با آنکه اختیار  ;سلطنتش آن قدر بیحال بود که نتوانست هیچ گونه قدرت مطلقهاي برقرار کند

نتیجه اساسی شورش . او عمال شاهی مشروطه بود ;قانونی براي انحالل آن داشت، اجازه داد تا هفده سال ادامه یابد

، یعنی انتقال حکومت فایقه از شاه به پارلمنت و از مجلس اعیان به مجلس عوام، علیرغم حکومت )1642-1649(

. مطلقه صوري شاه، در دوران بازگشت خاندان استوارت به حال خود باقی ماند

ی او چنان رفتار میکرد که گوی. این مایه خوشبختی براي پارلمنت بود که چارلز حکومت کردن را دوست نمیداشت

پس از چهارده سال سرگردانی و مشقت، اکنون حق شادمان بودن از طرف خداوند به او اعطا شده و به بهشت 

ملت  ;درباره اهمال او در این امور اغراقگویی شده است ;گاه روي امور کشور زحمت میکشید. اسالمی وارد شده است

شده و با مهارت و تصمیم از عهده وظایف خود برمیآید  از اینکه او در اواخر سلطنتش اداره امور را مستقیما عهدهدار

 1661اما در این سالهاي خوش، اداره دولت و حتی تعیین سیاست آن را به ادوارد هاید، که در . شگفتزده شده بود

  . لقب ارل آو کلرندن را به او اعطا کرد، واگذار نمود
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ز سوي والدین و از حیث تعلیم و تربیت، بیشتر فرانسوي او ا. خوي شاه در رفتار، اخالقیات و سیاست قرن نفوذ کرد

اگر به این نسبت اجداد اسکاتلندي، دانمارکی، و  ;بود مادرش فرانسوي بود و پدرش نتیجه مري آو گیز یا لورن

ود در ندگی خاو از شانزدهمین تاسی امین سال ز. یابیم فزاییم آمیزهاي غنی اما شاید نااستوار میا ایتالیایی را نیز بی

موي . در آنجا رسم فرانسوي را یاد گرفت ،و آنها را به بهترین وجه در خواهر خود هانریتا آن یافتقاره اروپا میزیست، 

خویش مانند خوي جده بزرگش  ;و پوست تیره رنگ او ماري دو مدیسی ، مادر بزرگ ایتالیاییش ، را به خاطر میآورد

ان شهوانی ، چشمان درخشان ، بینی دراز و برون جسته، و شاید عالقه به ،ماري استوارت ، کیفیت التینی داشت ، لب

. زنان را از پدر بزرگش ، هانري دو ناوار ، که اهل گاسکونی بود ، به به میراث برده بود

از لحاظ جنسی بدنامترین رهبر زمان خود بود، زیرا سرمشق او سست خویی دربار،جامعه لندن و صحنه دوران 

وقتی که در هجدهسالگی از . ما سیزده معشوقه او را به نام میشناسیم. ان استوارت را شدیدتر کرده بودبازگشت خاند

پسري ))سبزه ، زیبا ، جسور((هلند به انگلستان آمد تا به نفع پدر خود بجنگد، چندان وقت یافت که از لوسی والتر 

. بت به خود اعالم کرد و او را دوك مانمث لقب دادبیاورد که با نام جیمز سکات بزرگ شد و بعدا فرزندي او را نس

لوسی به دنبال چارلز به قاره اروپا رفت و با وفاداري به او خدمت کرد ظاهرا با کمک دستیارانی که نامی از آنها باقی 

اهم کند چارلز بزودي ، پس از سکونت در کاخ شاهی ، باربارا پامر را فراخواند تا آسودگی خاطرش را فر. نمانده است 

در هجدهسالگی . او زمانی که باربارا ویلیرز نام داشت ، لندن را با زیبایی خود به خروش آورده بود. 

در نوزدهسالگی به بستر شاه راه یافت و بزودي چنان . باراجرپامرکه ، ملقب به ارل آوکسلمین ، ازدواج کرد )1659(

ارتمانی در وایتهال داد،پولهاي هفتگی به پاي او ریخت، و به وي سلطهاي بر روح شادمانه او به هم زد که شاه به او آپ

او سه پسر و دو دختر آورد که شاه . اجازه داد تا مناصب سیاسی را بفروشد و در سرنوشت وزیران اعمال نظر کند

هایش به شاه ، با مع هذا، شاه سو ظنهایی نیز به پامر داشت ، زیرا او، در ضمن وفاداری. تعلق آنها را به خود اذعان کرد

  . مردان دیگر نیز ارتباط یافته بود

خویشان . گرویدن خود به مذهب کاتولیک را اعالم کرد 1663در . زهد پامر با روابط جنسی نامنظمش بیشتر میشد

  . بانوان مداخله نمی کند)) روح((او از شاه خواستند تا او را این کار منصرف کند ، اما شاه گفت که هرگز در 

از میان خواستاران بسیار ، شاه کاترین براگانزایی ، دختر . چارلز فکر کرد که وقت ازدواج فرا رسیده است  1661در

ژان چهارم ، پادشاه پرتغال ، را برگزید، زیرا وي را با جهیزي پیشنهاد کرده بودند که با احتیاجات یک فرمانرواي 

که (پوند نقد، بندر طنجه ، جزیره و شهر بمبئی  500000ل مبلغی معاد: ولخرج و یک کشور بازرگان مطابقت داشت 

در عوض ، انگلستان تعهد کرد . ، و تجارت آزاد با تمام مستملکات پرتغال در آسیا و امریکا) در آن هنگام کوچک بود

وقتی که آن نوعروس ذي قیمت به پورتسمث رسید، چارلز براي خوشامد . که در حفظ استقالل پرتغال یاري کند

نخست طبق رسوم کاتولیک رومی، و سپس با مراسم انگلیکان ) 1662مه21(ازدواج آن دو  ;فتن به او آماده بود گ

،با هنجاري عاشقانه ، )شاه(و خود او  ;است)) شادمانترین مرد در جهان ((شاه به مادر خود نوشت که . انجام گرفت 

وقر تشکیل شده بودند،به راه افتاد و در نخستین دیدار او، بامشایعان نو عروس ، که از بانوان دامن فنري و راهبان م

اما در ماه ژوئیه لیدي کسلمین پسري زایید که چارلز به  ;تا چند هفته اوضاع بر وفق مراد بود. به عشقش گرفتار شد

خود را  باربارا، که شوهر. هنگام تعمیدش نقش پدر تعمیدي را ایفا کرد و این مورد دیگري بود از تخفیف نام خدا

شاه تقاضاي او را اجابت کرد و  ;باربارا از شاه استدعا کرد که او را رها نکند. ترك کرده بود، کامال به شاه وابسته شد

با فراموش کردي رفتار خوب عادي خود، باربارا را به زن . اي از سر گرفت روابط با او را با وفاداري بسیار مفتضحانه

کلرندن، به اصرار . ط حقارت به خون دماغ افتاد، غش کرد، و از اطاق بیرون شدکاترین از فر. خویش معرفی کرد

هاي قاره اروپا شناخته  چارلز، به کاترین توضیح داد که زنا از امتیازات شاه است و این امتیاز از طرف بهترین خانواده
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،وقتی که به دیدن شاه رفته و یک بار.ملکه به مرور زمان خود را با روشهاي همسر خود سازگار ساخت . شده است 

که )) آن دیوانه زیبا((یک کفش سرپایی ظریف در کنار بستر او دیده بود، با حرکتی لطیف از آنجا بیرون رفت تا مبادا

در خالل این احوال . این بار همبستر شاه هنرپیشهاي به نام مول دیویس بود ;پشت پرده پنهان شده بود سرما بخورد

اما همانطور که در مورد ملکه دیگري، کاترین آراگونی،اتفاق افتاد، او  ;رتبا براي چارلز فرزند بیاوردکاترین کوشید تا م

پارلمنت الیحهاي گذرانید که دامنه طالق را وسعت داد، برخی از درباریان  1670در . نیز چندین بار سقط جنین کرد

دادند که کاترین را به بهانه عقیم بودن طالق  که میخواستند وارث سلطنت شخصی پروتستان باشد، به شاه اندرز

تا آن هنگام شاه،به روش خودش، یاد گرفته بود که چگونه او را صمیمانه . دهد، اما شاه از قبول این اندرز تن زد

:بدین گونه مجسم کرد 1667ژوئیه  27پیپس وضع دربار را در . دوست بدارد

از دربار میرود و سوگند . ، که آبستن است)بانو(; از هم جدا شده اندفن به من میگوید که شاه و لیدي کسلمین کامال

و مغز او را در برابر شاه خرد خواهد ... واال او آن را به وایتهال خواهد آورد... میخورد که شاه طفل را خواهد پذیرفت 

ري، و نفرتانگیزترین گناهانی که به من میگوید شاه و دربار هرگز به این اندازه از حیث قمار،فحشا،شرابخوا)فن(او. کرد

  . به طوري که همه چیز باید به نیستی انجامد ;تاکنون در جهان بوده است بد نبودهاند

در یکی از آخرین دیدارهایش با آن زن، سخنان جان چرچیل، . ، چارلز از هیاهوي کسلمین به ستوه آمد1668در 

قف برنت، از پنجره بیرون پرید تا از درگیر شدن با شاه اجتناب دیوك آینده مارلبر، را قطع کرد و دیوك، به گفته اس

. را لقب داچس آو کلیولند داد و تا آخر زندگی او مخارجش را از پول ملت پرداخت ) کسلمین (چارلز او . کند

این زن، فرانسس استوارت، داراي : خوشایند است گفته شود که یک زن ظاهرا خروس شاهانه را از خود راند

به اشکال براي زنی ممکن بود :((آنتونی همیلتن گفت.)) باترین رخساري بود که شاید تا آن زمان دیده شده بودزی((

شاه همچنان مزاحم او بود، حتی پس از آنکه او با دیوك آو ریچمند ازدواج کرده .)) که کم خردتر و زیباتر از او باشد

ی که خود بتنهایی آن را با پارو میراند،به سامرست هاوس پیپس میگوید که شاه شب هنگام با قایق، در حال. بود

 1668در !)) و این ننگی نفرت انگیز بود ;و آنجا،چون در باغ باز نبود، از دیوار باال رفت تا به دیدار او نایل شود((رفت، 

زاده و پرورده شد،  نل گوین در نهایت فقر و بینوایی. چارلز نل گوین را در حال نمایش در تماشاخانه دروري لین دید

با آواز خود از میخواران پذیرایی میکرد، در تماشاخانه پرتقال میفروخت و نقشهاي کوچک بازي میکرد، و در کمدي 

در تمام زندگی حرفهاي خود خوشخویی و حسن نیت خاصی داشت که شاه خسته از عشرت را مجذوب . ترقی کرد

تی از کیسه ضعیف او در آورد، اما بسیاري از آن پولها را در امور به سهولت معشوقه او شد و مبالغ هنگف. میساخت

تا چارلز ) 1671(بزودي مجبور شد با زیباي خطرناکی رقابت کند که از فرانسه فرستاده شده بود . خیریه صرف کرد

نل موذیانه اداي  این زیبا روي لوئیز دو کروال نام داشت که: را به پیروي از راه و رسم فرانسوي و کاتولیکی وا دارد

همه مردم میدانند که وقتی عوام لندن نل را به جاي رقیب کاتولیکش گرفتند و او را . رفتار اشرافی او را در میآورد

مردم خوب، ساکت باشید، :((مسخره کردند، او چگونه سر قشنگش را از پنجره کالسکه بیرون آورد و بانگ برداشت 

پایان زندگی چارلز از لطف او برخوردار بود و در دم مرگ نیز چارلز فکر او را در نل تا .)) من فاحشه پروتستان هستم

کروال، که بزودي داچس آو پورتسمث شد، لندن را به خشم آورد، زیرا مردم او را یک جاسوس پرخرج . سر داشت

لی میزیست که پوند میدوشید، جواهر جمع میکرد و با چنان تجم 40000فرانسوي میشمردند که شاه را هر سال 

، وقتی که چارلز اورتانس مانچینی خواهر زاده کاردینال 1676در ) کروال(سلطنت او. دل جان اولین را به هم میزد

. مازارن را کشف کرد، به پایان رسید

در بدبختیهاي جوانیش تمام ایمان خود به بشریت را از دست داده بود و تمام مردان . چارلز نقایص دیگري نیز داشت

از این رو بندرت قایل به اخالص ورزي بود جز . زنان را همان گونه که الروشفوکو آنان را وصف کرده بود میشناخت و
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در مورد خواهرش اما خود را در شیفتگیها گم میکرد، و هیچگونه دوستی پردوامی شعاعی بر درخشش کم دوام 

دربار خود را نمونه قماربازیهاي . لکتش را فروختاو به همان آمادگی که زنان را میخرید، مم. زندگیش نمی افکند

علی رغم یک بی اعتنایی جذاب در آداب خود، گاه بیظرافتی آشکاري از خود نشان میداد که به . بزرگ کرده بود

مثال یک بار توجه گرامون را به این نکته جلب کرد که پیشخدمتهاي دربار در موقع  ;اشکال در پدرش یافت میشد

کمتر مست میشد، ولی چند روز پس از صدور فرمانی علیه مستی، به . انوي خود را در برابرش خم کنندخدمت باید ز

معموال در برابر انتقاد تحمل داشت، اما وقتی سر جان کاونتري از حد خود تجاوز . مست شد)) وحشت انگیزي ((طرز 

، چارلز به محافظان خود فرمان ))یا زنان آیا لذت شاه در میان مردان است((کرد و در جلسه علنی پارلمنت پرسید

. آنها در کمین سر جان نشستند و بینیش را تا استخوان چاك دادند!)) بر او نشان گذارید:((داد

از زمان جوانی هنري هشتم هیچ یک از پادشاهان . با این حال کمتر کسی بود که بتواند او را دوست نداشته باشد

در وجود او هیچ گونه لئامتی . نشاط جسمانی او شادیبخش بود. حد محبوب نبود انگلستان نزد درباریانش تا آن

حتی پس از پرداختن مزد روسپیان خود،  ;مالحظه دیگران را میکرد و مهربان و گشاده دست بود ;وجود نداشت

آسیبی به  پارك خود را پناهگاهی براي حیوانات مختلف ساخته و مواظب بور که.وجوهی هم براي خیرات میپرداخت

چارلز . هاي خود را شیر میداد سگ محبوب او در اطاق خوابش میخوابید، جفتگیري میکرد، میزایید و بچه.آنها نرسد

هر . هیچ خود را نمی گرفت، مهربان بود، به مردم نزدیک میشد، و مخاطبان خود را بآسانی آسوده خاطر میساخت

  . نامید))وش طینتشاه خ(( کس، جز کاونتري، در صحبت از او وي را 

)) نمونه ادب ((به گفته اوبري، او )) یکی از مالیمترین و نجیبترین مردان روزگار:((گرامون او را چنین توصیف میکرد

در . آداب خود را در فرانسه صیقل داده بود و مانند لویی چهاردهم کاله خود را براي پستترین زنان برمی داشت. بود

به سالمتی مخالفان سیاسی خود مینوشید واز . تلف از ملت خود بسیار جلوتر بودتحمیل عقاید و ایمانهاي مخ

پیپس روایت . بذلهگوییش مایه نشاط درباریانش بود. هجوگویی، حتی وقتی هم که درباره خودش بود، شاد میشد

سوزي، نشاط او فقط مختصري با اخبار طاعون، آتش. میکند که شاه یک بار یک رقص روستایی را رهبري کرد

مردي را که ادعاي . فکر او عمیق نبود، اما به نحو قابل مالحظه عاري از سخافت بود. ورشکستگی، یا جنگ مختل شد

و چون او سه دفعه متوالی  ;هاي ورزشی برد و نظر او را در باب نتیجه مسابقه پرسید پیشگویی داشت به مسابقه

زیادي داشت، خود به تجربیات علمی میپرداخت، به انجمن به علم دلبستگی . باخت، خود را از شر وي خالص کرد

عالقه مخصوصی به ادبیات نداشت، اما به . سلطنتی فرمان و هدایایی اعطا کرد، و در چندین جلسه آن حضور یافت

 محاورهاش از سر زندگی و. گنجینهاي از تابلوهاي رافائل، تیسین و هولباین ترتیب داده بود ;هنر بسیار دلبسته بود

با درایدن درباره شعر، با پرسل درباره موسیقی، و با رن درباره . تنوع محافل فرهیخته فرانسه بهرهاي بسزا داشت

مردي که خواهرش در بستر مرگ خود از . ها حامی با تمیز هنر بود معماري به خوبی سخن میگفت، و در این زمینه

شتم و حال تنها تاسف من از مردن این است که او را من او را از خود زندگی بیشتر دوست میدا((او چنین گفت 

  . صفات دوست داشتنی بسیاري داشت)) ترك میکنم 

II - جوش مذهبی دیگ

آیا چارلز به دین پایبند بود زندگی او مبین همان وضعی است که ما در بسیاري از فرانسویان آن زمان مییابیم، که 

این کار ظاهرا بهترین طریقه کامیابی در دو جهان، و شکل  ;یمردندمانند ملحدان میزیستند و همچون کاتولیکها م

حس مذهبی او چندان ضعیف بود که حتی به اندازه : ((برنت میگفت . پاسکال بود)) شرط بندي (( بسیار بهتري از 

که چقدر کم  یک ریاکار هم تظاهر نمیکرد، بلکه در دعاها و آیینهاي مقدس با رفتار الابالی خود به همه نشان میداد

در مجلس وعظی، واعظ به لردي که در میان جماعت مومنان چرت میزد گفت .)) به این مسائل عالقه مند است
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سنت اورمون، که چارلز را .)) سرور من، سرور من، شما آنقدر بلند خرخر میکنید که شاه را بیدار خواهید کرد:((

به وجود قادر متعالی کم و بیش غیر متشخص اعتراف  خوب میشناخت، او را خداشناس وصف میکرد یعنی کسی که

مینامید، و ارل آو باکینگم و مارکوئس آو هالیفاکس در این )) شعر محبوب مردم((میکرد و بقیه اعتقادات مذهبی را 

او به خود میگفت که خدا ناشناس نیست، اما نمیتواند فکر کند :((برنت میگوید. موضوع با سنت اورمون همراي بودند

چارلز، هابز مادهگرا را به دوستی خود .)) که خدا کسی را به خاطر مختصر گریزهاي لذت آمیز بدبخت خواهد کرد

ولتر فکر . خوشامد گفت و او را در برابر عالمین االهیی که ، به سبب ارتداد، خواستار تعقیب وي بودند حمایت کرد

، که معموال موجب افتراق مردم میشود، کوچکترین -مذهبی- بیتفاوتی شاه نسبت به تمام مباحثات((میکرد که 

یعنی با  ;شاید او شکاك بود، شکاکی متمایل به مذهب کاتولیک .)) کمکی به آسوده سلطنت کردن او نکرد است

شک کردن درباره االهیات، مذهب کاتولیک را به خاطر مراسم پرآب و تاب، پیوند با هنر، مدارا با تمایالت جسمانی، و 

  . ی از سلطنت ترجیح میدادپشتیبان

او به . و برخی از آباي یسوعی شاه کشی را مباح کرده بودند)) اتحادیه کاتولیک (( شاید او فراموش کرده بود که 

که یک سوم نجبایی که به خاطر چارلز اول  ;خاطر میآورد که کاتولیکهاي انگلستان به سود پدرش جنگیده بودند

و یک دولت کاتولیک او را  ;کاتولیکهاي ایرلند در وفاداري به استوارتها استوار بودند که ;مرده بودند کاتولیک بودند

روح معموال مهربان او وي را مایل میساخت که تخفیفی در قانون ضد . در تبعید طوالنیش حمایت کرده بود

او در خاطره . وجود آورد ، به))بسیار سخت و در بعضی موارد خونبار بودند((کاتولیکی انگلستان، که به عقیده هلم 

از . ، ترس از تفتیش افکار، یا تابعیت از کلیساي رم با آنان سهیم نبود)1605(پروتستانهاي انگلستان از توطئه باروت

  . گرایش آشکار برادر و ولیعهد موقت خود به آیین کاتولیک رنجشی حاصل نکرد

لحاظ سیاسی امکان داشت، او نیز به مذهب کاتولیک  ما از گرایش او در بستر مرگ چنین قضاوت میکنیم که اگر از

  . بدین گونه، همچون سیاستمداري دوست داشتنی، آیین انگلیکان را پذیرفت و حمایت کرد. پیوسته بود

کلیساي انگلیکان به پدر او، که به خاطر دفاع از آن مرده بود، وفادار بود، در حکومت کرامول رنج برده و براي باز 

چارلز این موضوع را به عنوان یک اصل مسلم پذیرفت که یکی از مذاهب باید به . به سلطنت کوشیده بودگرداندن او 

او از لحاظ مشروطیت از پیرایشگري . منزله عامل تعلیم و تربیت و نظم اجتماعی مورد تایید ویاري کشور باشد

داشتند، و بسیار سختگیر و نامحبوب به عالوه، پیرایشگران شانس بسیار ضعیفی براي حکومت کردن  ;متوحش بود

او نمیتوانست فراموش کند که پرسبیتریان پدرش را زندانی کرده، و پیرایشگران او را اعدام، و خود وي را . بودند

او بر عمل پارلمنت مجمع در باز . مجبور کرده بودند که آیینشان را بپذیرد و براي گناهان پدرش معذرت بخواهد

روحانیان انگلیکان که از طرف رژیم جمهوري از مناصب و عواید خود محروم شده بودند به گرداندن آن عده از 

مع هذا به صاحبان وجدانهاي آرامش طلب آزادي وعده کرده و گفته بود که . هاي مذهبی خود صحه گذاشت حوزه

نهاد کرد که تمام پیش 1660در اکتبر . هیچ کس نباید به علت اختالف مذهبی صلح آمیز مورد آزار قرار گیرد

هاي مذهبی مورد رواداري مذهبی عام قرار گیرند و حتی قانونهاي ضد کاتولیک تخفیف یابند، اما پرسبیتریان و  فرقه

براي آتشی دادن . پیرایشگران، که از این رواداري میترسیدند، در رد این پیشنهاد با انگلیکانها همدست شدند

شی را در مورد لیتورژي، و همچنین یک نظام اسقفی محدود را که در آن پرسبیتریان و انگلیکانها، چارلز ساز

. پرسبیتریان انتخابی معاون و مشاور اسقفان باشند، پیشنهاد کرد

، که از دوازده اسقف و دوازده روحانی پرسبیتري تشکیل شده ))کنفرانس ساووا.((پارلمنت این پیشنهاد را رد کرد

این یک فرصت از دست رفته بود، زیرا .)) آنها نمی توانند باهم موافقت کنند((ه ، به شاه گزارش داد ک)1661(بود

پارلمنت با تاسیس مجدد نظام اسقفی در اسکاتلند و . اکثریت قریب به اتفاق اعضاي پارلمنت جدید با انگلیکان بود
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عدم پرداخت عشریه به کلیساي  و)) کفر گویی((هاي کلیسایی را براي تنبیه  دادگاه ;ایرلند زخمهاي کهن را تازه کرد

و با قانونی به نام  ;کتاب دعاي عمومی انگلیکان را براي عموم انگلیسیان اجباري کرد ;انگلیکان از نو برقرار ساخت

تمام کسانی را که آیینهاي مقدس طبق مراسم انگلیکان قبل از ) 1661نوامبر20)) (قانون سازمانهاي صنفی ((

از تمام ) 1662مه 19)) (قانون وحدت ((و با ;ا نشده بور از مشاغل دولتی محروم کردانتخابات درباره آنان اجر

کتاب دعاي ((روحانیان و معلمان خواست که براي عدم مقاومت در برابر شاه سوگند یاد کنند و موافقت خود را با 

اوت ترك  24سایی خود را تا روحانیانی که این شرایط را رد میکردند میبایست مناصب کلی. اعالم نمایند)) عمومی 

این کسان و هشتصد تنی که قبال به . در حدود هزار دویست نفر از قبول این شرایط امتناع کردند و طرد شدند. کنند

)) ها فرقه((انگلیکانهاي باز گشته به مقام جاي سپرده بودند، با عده زیادي از مقتدایان خود، به مجموعه رو به وسعت 

  . شدند1689و سرانجام بزور موجب تصویب قانون رواداري مذهبی سال  ;افزوده شدند)) ناسازگاران((یا

اصالح کند، و به این منظور از پارلمنت تقاضا کرد که او را واگذارند تا آن کشیشانی )) قانون وحدت((چارلز کوشید تا

بود از سلب در آمد کلیسایی را که تنها اعتراضشان به پوشیدن رداي روحانی یا استعمال صلیب به هنگام تعمید 

چارلز بر آن شد تا با تاخیر . مجلس اعیان با این تقاضا موافقت کرد، اما مجلس عوام آن را نپذیرفت  ;معاف سازد

 1662دسامبر  26در . اما این کوشش نیز عقیم ماند ;انداختن آن قانون به مدت سه ماه، از شرت ضربت بکاهد

صد خود را دایر بر بخشودن اشخاص آرامش طلبی که وجدانشان آنان را از یاد کردن اعالمیهاي صادر کرد که در آن ق

اما پارلمنت این پیشنهاد را با عدم اعتماد تلقی کرد و آن را، به این عنوان که  ;سوگند الزم منع میکرد اعالم داشت

با آزاد ساختن کویکرها چارلز . کسان از اطاعت قانون است، رد نمود))معاف کردن ((متضمن قدرت شاه براي 

و تایید رواداري مذهبی در منشورهایی که به رود آیلند و کارولینا اعطا و در دستورهاي ) 1662اوت 22(محبوس 

پارلمنت احساس کرد که . خود به فرمانداران ژامائیک و ویرجینیا ابالغ کرده بود احساسات خود را آشکار ساخت

کویکرز، آن مجامع )) هاي کوچک  صومعه((براي پایان دادن به . ود داشته باشدچنین رواداریی نباید در انگلستان وج

مقرر داشت که 1662تعریف کرد، و در )) هایی با شرکت بیش از پنج نفر عالوه بر اعضاي یک خانواده  جلسه((را 

براي بار دوم  ;ی شودهرکس در چنین اجتماعی حضور یابد، براي بار اول یا پنج پوند جریمه پردازد یا سه ماه زندان

خاطیانی که نمی توانستند مخارج . و براي بار سوم به مهاجرنشینها تبعید گردد ;ده پوند جریمه یا شش ماه زندان

انتقال خود را به مهاجرنشینها بپردازند میبایست پنج سال به عنوان کارگر قراردادي کار کنند و محکومانی که پیش 

این اقدامات 1664در . میکردند یا به انگلستان باز میگشتند میبایست اعدام شونداز انقضاي دوره محکومیت فرار 

، کشیشهاي سوگند ناخورده را از 1665، مصوب ))قانون پنج مایل. ((پرسبیتریان و استقاللیان را نیز شامل شد

این . نع میکردسکونت در هر نقطه نزدیکتر از پنج مایلی هر شهر یا تعلیم در هر مدر سه عمومی یا خصوصی م

چارلز این . قوانین را مجموعه قوانین کلرندن خواندند، زیرا به وسیله وزیر اعظم شاه علیه امیال صریح شاه اجرا شدند

قوانین خشن را پذیرفت، زیرا که از پارلمنت پول میخواست، اما هرگز کلرندن را نبخشود و احترام به اسقفانی را که 

چارلز . خود، آن چنان در کینه کشی سخت و در امور خیریه ضعیف بودند ترك کرد بزودي، پس از بازگشت به مقام

نه آیین پرسبیتري مذهب رادمردان است و نه آیین انگلیکان راه و رسم یک فرد مسیحی ((چنین نتیجه گرفت که 

پادشاهان را، و  کلیساي انگلیکان، با تشخیص وابستگی خود به سلطنت، به طریقی مثبت تر از همیشه حق االهی.)) 

کتاب سر را برت فیلمر پدر . نیز گناه روح کش مقاومت در برابر یک حکومت شاهی استوار را، بار دیگر تایید کرد

، بیست و هفت سال پس از مرگ نویسندهاش، به چاپ رسید و 1680قدرت طبیعی پادشاهان در ... شاهی، یا تاکید 

روحانیان عمده کلیساي انگلیکان آن را ) 1683(چاپ آکسفرد)) و فرمان  داوري((در . مایه اصلی دفاع از آن آیین شد

و گفتند به همین جهت عقیده به )) کذب گمراه کننده، ناپرهیزگارانه، و حتی آلوده به ارتداد و کفرآمیز دانستند((
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و  ;دست دهند اگر حکمرانان قانونی ستمگر شوند، حق حکومت را از;اختیار حکومت از مردم ناشی میشود((اینکه 

در آن کتاب . جنایتی بزرگ است)) هماهنگ سازد) مجلسین عوام و اعیان(شاه باید حق را فقط با دو رکن دیگر 

دو سال بعد که جیمز دوم .)) اطاعت برده وار نشان و خصلت کلیساي انگلستان است ((چنین افزوده شده بود که 

روحانیان باز بر سر کار آمده انگلیکان، . احت کننده از کار درآمدکوشید تا انگلستان را کاتولیک کند، این آیین نار

این گروه عرصه وسیعی از عقاید مربوط به االهیات را در . علی رغم خوي ناروادار خود، خصال قابل تحسینی داشتند

ین و نیایش کاتولیک که به آی) بعدا کلیساییان بلند پایه نامیده شدند)) (الدیها((از  ;میان اعضاي خود پذیرفته بودند

نزدیک شده بودند، تا بلندنظران که به یک االهیات آزاد منشانه اعتقاد داشتند و بیشتر بر عنصر اخالق تاکید 

مینهادند تا عنصر آیین در مسیحیت، ایذاهاي مذهب را ناروا میدانستند و در آشتی دادن پیرایشگران، پرسبیتریان، و 

بزرگترین . را حمایت میکرد و اختصار نسبی وعظ آنها را میستود)) مردان بلند نظر((ن چارلز ای. انگلیکانها میکوشیدند

این عالمان اال هی لیبرال جان تیلتسن بود که چارلز او را کشیش خاص خود ساخت، و ویلیام سوم او را به سمت 

حرارتی یکسان، با سلطه که، با )) مردي بود پاکیزه فکر و خوشخو((او  ;)1691(اسقف اعظم کنتربري منصوب کرد

او . پاپ، خدا ناشناسی، و ایذاهاي مذهبی مخالف بود و جسارت آن را داشت که مسیحیت را بر اساس تعقل قرار دهد

بهترین گواه ما براي بر خطا دانستن کسی این است که اعالم او را علیه عقل بشنویم و بدان وسیله اذعان :((گفت 

اکنون رفته رفته به خادمان ))کشیشان بخش ((روحانیان فرودست تر انگلیکان یا)) .کنیم به اینکه عقل بر ضد اوست

اما در  میکردند،روحانی خاوندان محلی و حتی خانهاي روستایی بدل میشدند و تقریبا به وضع مردم عامی تنزل 

از روحانیان خود را چنان با دانش و شایستگی ادبی شاخص میساختند که بعدا مایه هاي بهتر بسیاري  شهرها و حوزه

به طور کلی یک روح مداراي عقیدتی به کلیساي انگلیکان غالب شد که در میان . بهترین تاریخنویسی در اروپا شدند

ران اکنون نه تنها از آزارهاي پیرایشگ. ، که اذیت و آزارشان دگماتیسم را تشدید میکرد، وجود نداشت))ناسازگاران ((

سیاسی در زحمت بودند، بلکه از یک تحقیر اجتماعی نیز رنج میبردند که در آن هدف اهانت کسانی بودند که، بر اثر 

 ;پیرایشگران گردش چرخ زمان را به شجاعت تحمل میکردند. سست خویی، در رژیم پیرایشگر به زحمت افتاده بودند

فرهیختهترین شخصیت آنها ریچارد . مهاجرت کردند و بسیاري سوگندهاي الزم را یاد کردندبرخی از آنان به امریکا 

گر  ;مردي معتدل و معقول، با تمایل به پذیرفتن هر گونه سازشی که االهیات آتشینش را مختل نکند  ;بکستر بود

ل را محکوم میکرد و با بازگشت چه تا آخرین دم به مرام پیرایشگر وفادار بود، اعدام چارلز اول و استبداد کرامو

از  ;از وعظ کردن ممنوع، و کرارا براي نقض آن ممنوعیت دستگیر شد1662پس از  ;خاندان استوارت موافق بود

را ستود و درباره ) واقع در ایالت ماساچوست (روشنفکرترین پیرایشگران بود، با این حال سوزاندن ساحرگان در سیلم 

چه کسانی نجات یافته هستند . ید که حتی مولک جبار را دوستداشتنی به نظر میآوردخداي خود به وجهی میاندیش

قسمت کوچکی از بشر گمراه شده که خداوند از ازل این آسایش را برایشان :((بکستر به این سوال چنین پاسخ میداد

، سخن ))یزدان استافروزنده اصلی آن خود ((هاي جهنم، که  او در وعظهاي خود از شکنجه.)) مقدر کرده است

خشم . زجر لعنت شدگان باید به غایت شدید باشد،زیرا که آنها نشانه قهر خدایند((...میگفت و متذکر میشد که 

روابط جنسی را، جز با یک جفت مشروع به قصد فرزند آوردن، .)) وحشتناك است، اما در انتقام گذشت وجود ندارد

شتنداري پرهیزگارانه هم میبود، براي توفیق در آن حمام آب سرد و و اگر این محدودیت مستلزم خوی ;منع میکرد

میبینیم ) 1685(وقتی که ما او را در هفتاد سالگیش . غذاي گیاهی را توصیه میکرد تا تمایل جنسی را تسکین دهند

ایستاده است، که به سبب اداي چند کلمه علیه ادعاهاي انگلیکان در برابر یک قاضی بیرحم به نام جفریز به محاکمه 

مارك بپردازد یا تا پرداخت تمام 500ازا و فرصت دفاع یا توضیح را سلب و حکم کردند که  ;االهیات او را میبخشاییم

کویکرها به سبب . او پس از هجده ماه از زندان آزاد شد،اما هرگز سالمت خود را باز نیافت. آن مبلغ در زندان بماند
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اب از حضور در مراسم کلیساي انگلیکان، و با تشکیل اجتماعات غیر قانونی متحمل امتناع از سوگند خوردن، یا اجتن

برخی از آنان طوري . ((تن آنان در زندانهاي انگلستان بودند 4200بیش از  1662در . توقیف و مصادره اموال میشدند

آنها نمی دادند که از آن براي  حتی کاه هم به. ... در تنگناي زندان متراکم بودند که جا براي نشستن همه شان نبود

ایذاي  ;صبر و پایداري آنان سر انجام پیروزشان کرد.)) غالبا غذا را از ایشان دریغ میداشتند ;خود بستر بسازند

و در  ;چارلز هزار و دویست تن آنان را آزاد کرد 1672در . مذهبی در عمل، اگر نه به موجب قانون، کاهش یافت 

ك آو یورك، به رابرت بارکلی کویکر اسکاتلندي، ویلیام پن، و برخی از همگنان آنان امتیاز برادرش جیمز، دیو 1682

. امریکا داد)جرزي خاوري(نامهاي براي استفاده از منابع ایالت ایست جرزي 

، وقتی که آن پسر دوازدهساله شد. پن پسر دریاساالر ویلیام پن بود که ژامائیک را براي انگلستان تصرف کرده بود

جالل ظاهري در ... ناگهان چنان احساس آرامش باطنی و ((دچار مراحل مختلف هیجان مذهبی گشت که طی آن 

خدا هست و ((و معتقد شده است به اینکه )) اطاق کرد که چندین بار گفت مهر الوهیت و نامیرایی را بر خود دیده

در دانشگاه آکسفرد به سبب امتناع از مراسم مذهبی .)) روح انسان قابلیت بهره مند شدن از ارتباط با خدا را دارد

پس از بازگشت نزد پدر، به سبب ایمان صریحش به آیین کویکر ). 1661(انگلیکان جریمه شد و از آن اخراج گشت 

نجا شاید در آ ;را بیاموزد)) نشاط پاریسی ((پدر، پشیمان، او را به فرانسه فرستاد تا . تازیانه خورد و از خانه رانده شد

خود را چنان با گناه سازش داده بود که در ایرلند به  1666در . بود که او برخی از آداب درباري خود را تحصیل کرد

خدمت ارتش در آمد، اما یک سال بعد در یک انجمن کویکر در کورك شرکت کرد دوباره حمیت یافت، سربازي را 

از زندان خود نامهاي به رئیس . ا بیرون کرد، و دستگیر شدکه با سواالت بیجاي خود جدا مزاحم او شده بود از آنج

پس از بازگشت به انگلستان، پلهاي پشت سر خود . دادگاه مانستر نوشت و برقراري آزادي عبادت را از او استدعا کرد

ن ایفا نقشی در تاریخ حقوق انگلستا 1669محاکمه او در . را ویران کرد، واعظ کویکر گشت، و چندین بار دستگیر شد

آن اعضا  ;قاضی اعضاي هیئت منصفه را به علت نافرمانی جریمه و زندانی کرد ;هیئت منصفه وي را تبرئه کرد. کرد

استیناف دادند و آن دادگاه به اتفاق آرا نظر داد که آنها بر خالف قانون دستگیر )) دادگاه شکایات عمومی ((به 

مع هذا، پن، به علت برنداشتن کاله خود در . ان را احقاق کردندشدهاند، و حق و قدرت هیئتهاي منصفه در انگلست

و ثروتی از او به ارث برد که مشتمل بود بر ) 1670(براي حضور بر بستر مرگ پدر مرخص شد. دادگاه، زندانی شد

و در دوباره به سبب وعظ کردن به زندان افتاد . پوند طلب پدرش از چارلز دوم 16000پوند عایدي در سال و  1500

. دعواي بزرگ آزادي وجدان: اسم رساله او چنین بود).1671(آنجا فصیحترین دفاع خود را از رواداري مذهبی نوشت 

در یکی از آزادیهایی که بین دو دوره زندانی شدن برایش حاصل شده بود، با زن ثروتمندي ازدواج کرد و سهمی از 

یک قانون 1677براي آن مهاجرنشین در سال . ه شود خریدامالك نیمی از ناحیهاي را که اکنون نیوجرزي نامید

اما  ;اساسی نوشت که رواداري مذهبی، محاکمه به وسیله هیئت منصفه، و برقراري حکومت مردم را تامین میکرد

. اختیار از دست او خارج شد و تمام مواد آن قانون اساسی اجرا نشدند

کیث از دریاي مانش گذشتند تا آیین کویکر را در قاره اروپا تبلیغ پن، جورج فاکس، رابرت بارکلی، و جورج  1677در

برخی از کسانی که در کیرشهایم به دست پن به آن آیین گرویده بودند جرمنتاون را در پنسیلوانیا احداث . کنند

لستان، پن پس از بازگشت به انگ. کردند و جزو نخستین کسانی بودند که بردهداري را براي مسیحیان خطا شمردند

داشتند )) توطئه پاپی (( در منع کویکرها از پیوستن به کسانی که قصد تعقیب کاتولیکها را به جرم شرکت در 

توسل نیرومندي بود براي رواداري کامل ) 1679(هاي پروتستان  خطابه او به نام خطاب به همه فرقه. پیشقدم شد

ردن از طلب خود در ازاي ملکی که ما اکنون آن را ایالت شاه پیشنهاد او را مبنی بر صرف نظر ک 1681در . مذهبی

چارلز دوم نام پن را نیز،  ;او نام سیلوانیا را براي آن ملک وسیع و پر جنگل پیشنهاد کرد. پنسیلوانیا مینامیم پذیرفت
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مناسبات  ;دحکومت آن ناحیه، گرچه به فرجام تابع شاه بود، دموکراتیک بو. به یادبود دریاساالر پن، بر آن افزود

مهاجران با هندیشمردگان دوستانه و عادالنه بود و آزادي مذهب به وسیله ساکنان ناحیه، که بیشترشان کویکر 

چون شنید که ایذاي شدید فرقهاش بار دیگر ) 1684(پن مدت دو سال در آنجا زحمت کشید و بعد. بودند، برقرار شد

سال بعد دوستش دیوك آو یورك، با عنوان جیمز دوم، به یک . در انگلستان آغاز شده است، به لندن بازگشت

مقاومت منفی کویکرز در . ما بار دیگر به او خواهیم پرداخت. سلطنت رسید و پن در حکومت نفوذ زیادي به هم زد

اي یکی از مخالفان کلیس. برابر آزار و اذیت، قویترین نیرویی بود که رواداري مذهبی را در آن عصر ناروادار موجب شد

، در حدود شصت هزار تن به سبب ناسازگاري دستگیر شدند و 1688و  1660رسمی انگلستان تخمین زد که بین 

یکی از . ها بدتر بود ناروادار بودن پارلمنت از بیعفتی رایج در دربار و تماشاخانه. پنج هزار نفر آنها در زندان مردند

در این دوره فشار و شدت، شاه تقریبا تنها : (( ، چنین گفتتاریخنویسان، که خود تا حدي سازنده تاریخ نیز بود

، 1669در .)) در تمام مدت سلطنتش، همواره براي تامین رواداري مذهبی میکوشید. ... منادي تجدد و ترحم بود

وقتی که سه تن به موجب یک قانون قدیمی الیزابتی به جرم حاضر نشدن در مراسم مذهبی انگلیکان به پرداخت 

هاي آنان را بخشید و گفت که از آن پس خواهان اجراي آن  هنگفتی به خزانه شاه محکوم شدند، چارلز جریمهمبلغ 

اگر براي این تصور نبود .)) قضاوت او این بود که هیچ کس نباید به سبب عقاید مذهبی خود رنج بیند(( ;قانون نیست

انگلستان هنوز از  ;ادتري از انگلیسیان با او موافقت میکردندکه او میخواهد ناتوانیهاي کاتولیکها را مرتفع کند، عده زی

سلطه پاپ، تفتیش افکار اسپانیا، و حکومت کشیشان آن قدر میترسید که پرسبیتریان و پیرایشگران ترجیح میدادند 

ن در آن کاتولیکهاي انگلستا. روش عبادتشان غیر قانونی شناخته شود تا رسم مذهب کاتولیک در انگلستان رواج یابد

. هنگام تقریبا پنج درصد جمعیت آن کشور را تشکیل دادند

کاتولیکها از لحاظ سیاسی ناتوان بودند، اما ملکه کاتولیک بود و برادر شاه چندان کوششی براي پنهان نگاه داشتن 

ان پسر یسوعی در انگلستان میزیستند که یک تن آن 266در آن زمان . نمی کرد) 1668(گرایش خود به آن مذهب 

مدارس . اینان، علی رغم سختگیرترین قوانین، خرده خرده با اطمینان در جوامع نمایان میشدند. حرامزاده چارلز بود

  . انگلستان از این وضع ناراحت بود. ها تاسیس میشدند کاتولیکی به طور خصوصی در خانه

اردینالها را به سمیثفیلد میبردند و در آنجا هاي پاپ و ک شبیه ;هرساله پروتستانها به تظاهرات ضد پاپ دست میزدند

حال در هر لحظه . آنها گاي فاکس را فراموش نکرده بودند، اما کاتولیکها امیدوارانه انتظار میکشیدند. آتش میزدند

  . ممکن بود یک تن کاتولیک شاه شود

III -  1702- 1660: انگلستاناقتصاد 

به پنج و نیم میلیون نفر 1700شاید تا  ;یلیون تن تخمین شده است به حدود پنج م1660نفوس انگلستان و ویلز در 

به این ترتیب هنوز به اشکال به یک چهارم نفوس فرانسه یا آلمان میرسید و کمتر از جمعیت ایتالیا یا  ;رسیده بود 

ي زمینهاي کشاورزان مزدور که رو ;در حدود یک هفتم ساکنان انگلستان کشاورز خرده مالک بودند. اسپانیا بود

  . بقیه مردم در شهرها ساکن بودند. اشراف و نجبا کار میکردند یک هفتم دیگر را تشکیل میدادند

زغالسنگ به نحوي روز افزون در  ;ها کاهش مییافت هرچه بر تعداد نفوس افزوده میشد، ذخیره هیزم براي خانواده

تب تولید و .شفیلد مرکز صناعت آهن شد ;قی کرداستخراج معادن و فلز گري تر ;ها مصرف میشد ها و کارگاه خانه

سازندگان مصنوعات مختلف از پارلمنت میخواستند تا . پول درآوردن انگلستان را به جنب و جوش انداخته بود

در صنایع خانگی، مخصوصا نساجی، بیش از پیش از کار کودکان . قوانینی براي وادار کردن بیکاران به کار بگذراند

هاي اطراف آن نیست  هیچ کودکی در شهر یا ده((دفو ابراز شادمانی میکرد که در کولچیستر تانتن  ;استفاده میشد

که سنش از پنج سال بیشتر باشد و نان خود را در نیاورد، مگر اینکه والدینش درباره او اهمال کرده و تعلیمش نداده 
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یافت که سنش از چهار سال بیشتر باشد و با مشکل بتوان کودکی ((و همچنین در حومه رایدینگ باختري )) ;باشند

هاي خانوادگی اجرامی  ها یا کارگاه بیشتر صنایع در خانه.)) دستهاي خود نتواند معاش کافی براي خویشتن تهیه کند

میگفت که  1685یکی از نشریات سال . شدند، اما سیستم کارخانهاي در قسمت پارچه و آهن رو به توسعه میرفت

هاي بزرگی میساختند که در آنجا ماموران طبقه بندي و شانه زدن پشم،  ان کاالهاي صنعتی خانهسازندگ((چگونه 

ما وصف یکی از این .)) ریسندگان، بافندگان، متصدیان ماشینهاي منگنه، و حتی رنگرزان با هم کار میکردند

تن در  1400نساجی داشت که  ، گالسگو یک کارخانه1700در  ;کارگر بود شنیدهایم 340ها را که داراي  کارخانه

اگر یک نفر : ((نوشت 1683سر ویلیام پتی در . تقسیمبندي کار برحسب تخصص رو به توسعه بود. آن کار میکردند

بدین طریق، ساعت  ;چرخهاي ساعت را بسازد، دیگري فنر آن را میسازد، سومی صفحه آن را و چهارمی قاب آن را

قانون ((دستمزد کارگران کشاورزي هنوز تابع .)) شد که تمامش کار یک نفر باشدبهتر و ارزانتر از آن ساخته خواهد 

بود و هر کارفرمایی که بیش از آن میپرداخت، یا هر کارگري که بیش از آن )1585مصوب )) (الیزابتی کارآموزان

ه اضافه خوراك، دستمزد کشاورزي در این دوره از پنج تا هفت شیلینگ در هفته، ب. میگرفت، مشمول جریمه میشد

در صنعت دستمزدها کمی باالتر بود و به طور توسط به یک شیلینگ در روز میرسید، که شاید از حیث قدرت . بود

کرایه خانه نسبتا نازل بود و اجاره یک خانه متوسط از حیث وسعت در . برابري میکرد 1960دالر در  50,2خرید با 

 1685و ارزان بود، اما قند، نمک، زغالسنگ، صابون، کفش و لباس در آبج. پوند در سال میرسید 30لندن به حدود 

طبقات کارگر نان . بهاي غله پانصد درصد ترقی کرد 1700و  1500بین سالهاي . میرسید 1848به سطح سال 

نان گندم نوعی تجمل به شمار میرفت که تحصیلش فقط براي متمکنان ممکن ;چاودار، جو، یا جو دو سر خوردند

ها یک امر عادي محسوب میشد، هرچند که شاید از اواخر  فقر توده. و بینوایان کمتر به گوشت دسترسی داشتندبود، 

:ثرلد راجرز چنین مینویسد. قرون وسطی زیادتر بود

تا آخرین حد قدرت خود سعی . در قرن هفدهم مالکان میکوشیدند تا هر چه بیشتر از کشاورزان خود بهره بگیرند

و تا آنجا که میتوانستند،از نفوذ خود در قوه مقننه استفاده . زد بخور و نمیري به کشاورزان بدهندمیکردند که م

شواهد تاریخی در باره این موضوع . ... میکردند که قیمت محصوالت خود را تا حد قیمتهاي قحطسالی باال ببرند

  . بسیار فراوانند

و پولی که براي دستگیري ;نگلستان نیازمند صدقه است گرگوري کینگ تخمین زد که یک چهارم نفوس ا 1696در 

پیروزي اغنیا بر فقرا چنان کامل بود که مزدبگیران و . از بینوایان گردآوري میشد برابر ربع عواید تجارت صادراتی بود

  . و جنگ طبقاتی در انگلستان به مدت نیم قرن متروك ماند ;دهقانان قدرت شورشگري نداشتند

ن، که در زمان چارلز اول جرئت مییافت که گاه به نفع بینوایان سخنی گوید، اکنون از انقالب کلیساي انگلیکا

پیرایشگر چنین استنباط کرد که منافع خود را، با یکسان شمردن آن با منافع طبقات مالدار، بهتر میتواند تامین 

صرافان، تعلق داشت و با همدلی به تقاضاي  پارلمنت به مجموعه همدستی از مالکان، کارخانه داران، بازرگانان و. کند

  . طبقه کارفرما، براي آزاد شدن از قوانینی که مانع آزادي عمل نیروهاي اقتصادي بودند، گوش میداد

پیش از پایان قرن هفدهم خیلی پیش از زمان ادم سمیث انگلستان نداي کارفرمایان را براي عدم مداخله دولت، 

قیود . اگران از موانع قانونی، فئودالی و صنفی در سر راه استخدام، تولید و تجارت شنیدآزادي اقتصادي، و نجات سود

میزان دستمزدهایی که  ;مقررات شاگردي دستخوش ضعف و فساد شد ;هاي اصناف نقض شدند مقرر از طرف اتحادیه

در . کارگران گرسنه سپرد از طرف ضابطان تعیین شده بود جاي خود را به قدرت نسبی کار فرمایان در چانه زدن با

تجارت . این غوغاي موسسان شرکتها براي آزادي از قیود قانونی و اخالقی بود که ایدئولوژي نوین آزادي آغاز شد

هاي مصوب پارلمنت تاثیر حیاتی داشت که  اکنون چنان در اقتصاد انگلستان مهم بود و آن قدر در تامین بودجه
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نه تنها به  - قانونگذاري به بازرگانی مساعدت کرد. لکان، متبوع و مختار شدبزودي، حتی در حکومت تحت تسلط ما

وارد کردن گاو، گوسفند، یا خوك به انگلستان بکلی ممنوع . زیان هلندیها، بلکه به ضرر ایرلندیها و اسکاتلندیها نیز

اتحاد . سنگین در یافت میشد و از واردات اسکاتلند مالیات ;گندم اسکاتلند از این ممنوعیت مستثنا بود ;)1660(شد

با پرتغال، ازدواج چارلز دوم با کاترین براگانزایی، تجدید جنگ با ایاالت متحده، و نگاهداري مصممانه جبل طارق 

تا اندازه اي بر اثر پیروزي بر . نتایج عملی تمایل به توسعه بازرگانی انگلستان و تامین حفاظت نظامی براي آن بودند

آنچه که :((چارلز دوم به خواهر خود چنین نوشت . دو برابر شد 1688و 1660انگلستان بین سالهاي هلندیها، تجارت 

حال پول و ثروت بازرگانان با .)) به قلب این ملت از هر چیز دیگر نزدیکتر است تجارت و تمام متعلقات آن است

مهاجر نشینهاي جدید در . ه شدمبادالت بازرگانی انگلستان در هر جهت گسترد. زمینهاي نجبا رقابت میکرد

به شرکت هند شرقی حقوق کامل نسبت به هر . نیویورك، نیوجرزي، پنسیلوانیا، کارولینا، و کانادا به وجود آمدند

آن شرکت خود داراي نیروي دریایی،  ;قسمت از هندوستان که آن شرکت بتواند زیر قدرت خویش در آورد اعطا شد

از راه 1661بمبئی، در . خود اعالن جنگ میداد و براي صلح مذاکره میکرد ;قانون بودارتش، استحکامات ،پول رایج و 

به وسیله تسخیر به دست آمد، و در همان سال، انگلیسیها مستعمرات هلند را  1664مانهاتن در  ;ازدواج تحصیل شد

)) آدم گول زنی ((، رسم براي تامین مردان مورد احتیاج در این متصرفات. در ساحل باختري افریقا تصرف کردند

به این ترتیب که ایشان  ;کشانده میشدند)) مهاجرنشین ((جوانان انگلیسی با زور و فریب به خدمت در : رواج یافت 

را مست یا با وارد آمدن ضربه اي به سرشان بیهوش میکردند، و سپس آنان را به یک کشتی که عازم حرکت بود 

قانون این کار را ممنوع کرد، اما آن ممنوعیت اجرا . که قراردادي را امضا کردهاند میبردند و به ایشان توضیح میدادند

چیرگی پارلمنت  1689 -  1688و  1649 -  1642در حالی که اثر سیاسی انقالبهاي . نشد، وجدان پارلمنت بري بود

دها تن از زرگران لندن ص. بر شاه بود،یک انقالب اقتصادي همزمان موجت غلبه تجارت، صنعت، پول بر پارلمنت شد

. این بانکها شش درصد به سپردگان سود دادند و هشت درصد از وام گیران ربح میگرفتند ;اکنون بانکدار شده بودند

هایی براي تخطی از قدرت پارلمنت میجست، از این بانکداران زیاد وام  چارلز دوم، که در مورد پول همواره راه

چارلز (در آن تاریخ شوراي او . پوند به آنان مقروض بود1328526مبلغ  1672نویه میگرفت چندان زیاد که تا دوم ژا

یعنی با یک سال موقوف -))بستن خزانه ((، که میرفت تا جنگ با ایاالت متحده را آغاز کند، جامعه صرافان را با )

از اجراي تعهدات خود بانکداران . این اقدام هراس انگیز بود. متوحش ساخت- داشتن پرداخت تمام دیون دولتی 

شورا با تعهدات جدید درباره از سر . نسبت به سپردگان، یا رعایت قراردادهاي خویش با بازرگانان، امتناع کردند

اصل وام به صورت تعهدات جدید  ;این تعهد اجرا شد1674گرفتن پرداختها در آخر سال طوفان را فرو نشاند، و در 

در حقیقت آغاز قرضه ملی انگلستان بود که وسیله جدیدي براي  1672ژانویه بدین ترتیب، دوم  ;دولتی واریز شد

. تامین پول جهت دولت بود

لندن، مرکز موسسات بانکداري و مسکن بازرگانان عمده و کانون ثروت گرد آمده در نتیجه سیستم قیمت گذاري 

هین سراهاي سوداگران ثروتمند در تجمل، اما اکنون، م. تولید کنندگان مواد غذایی، اکنون پرنفوسترین شهر اروپا بود

ها، با عالیم زیبا و تابلوهاي جالب و  ردیف پیوستهاي از مغازه. نه در سلیقه، با کاخهاي اشراف رقابت میکردند

فقط شوارع عمده، معموال با قلوه  .داشتندمیهاي جرزدار، محصوالت جهان را به معدودي از خواص عرضه  پنجره

، در شبهاي بدون مهتاب، با فانوسهایی که به فواصل ده در خانه نصب 1648و پس از  ;سنگهاي گرد سنگفرش بود

. پیاده رو اصال وجود نداشت. شده بودند، مختصري روشن میشدند

وشانی که متاع خود را در زنبیلها، گاریها، یا هنگام روز، خیابانها با عبور وسایط نقلیه پرسروصدا، صداي دستفر

موش : ((ها پیشنهاد میکردند مثال چرخهاي دستی عرضه میکردند، و بانگ کسانی که خدمات خود را به خانواده
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در مقابل، آوازخوانان کوچهگرد نیز بودند که براي پول در  ;گدایان و دزدان همه جا بودند. پرغوغا میشد)) میکشیم

نامیده میشد، تحت حکومت یک شهردار کل، یک انجمن )) سیتی((مرکز بازرگانی، که . ف میخواندندآوردن تصنی

در غرب این ناحیه مرکز سیاسی واقع شده . ها انتخاب میشدند شهر، و یک شوراي عامه بود که از طرف مالکین محله

، و کاخهاي سلطنتی وایتهال و )منتمحل تشکیل جلسات پارل(وستمینستر با وستمینستر ابی، کاخ وستمینستر : بود

در آن .در خارج این دو ناحیه نواحی فقیر نشین قرار داشتند که در آنها فقیران عیال وار وول میزدند.سنت جیمز 

ها آب و گل تاالبهاي حاصل از باران را مغرورانه به رهگذرانی میپاشیدند  نواحی هیچ پیادهرو وجود نداشت، و کالسکه

هاي طرفین کوچه چندان به هم نزدیک بودند که  خانه. باریک خود را سخت به دیوار چسباندند  هاي که در کوچه

تا بدان حد که آفتاب نمی توانست اشعه روانبخش خود را بر کف کوچه . ها تقریبا با هم مماس میشدند باالخانه

ها خاکروبه را  ارابه ;و چاه داشت  مستراح در حیاط عمارت بود ;در لندن هنوز شبکه فاضالب وجود نداشت. بگستراند

 انباشتند، یا مخفیانه و برخالف قانون در رود تمز می به خارج شهر میبردند و آن را در آن سوي محدوده شهر می

  . ریختند

جان اولین، بنا به تقاضاي شاه، نقشه اي براي پراکندن 1661در . آلودگی هوا خود مسئله اي را تشکیل میداد

: اولین میگفت . نام داشت))دودزدایی ((این نقشه . فراز لندن متراکم میشدند تنظیم و منتشر کرد دودهایی که بر

و این از  ;لندن را با یکی از کثیفترین ناراحتیها و بدنامیها روبرو کرده است...زغالسنگ ... استعمال زیاده از حد

که از چند دودکش مخصوص است که فقط به که اصال قابل تشخیص نیستند، نمی باشد، بل... آتشهاي آشپزخانه 

هاي آبجوسازي، رنگرزي، آهک پزي، نمک سازي، صابون پزي،و برخی از صنایع خصوصی تعلق دارند، و دودي  کارگاه

وقتی که این . ... هاي لندن آلوده میسازد که از هریک از آنها بیرون میآید هواي لندن را بیش از دودکشهاي تمام خانه

لندن بیشتر به سینه کوه اتنا یا حومه جهنم شبیه است تا به مسکن ... دهان کثیف خود دود میپراکنند ها از کارگاه

مسافر خسته، از چندین کیلومتر فاصله، پیش از دیدن شهري که به سوي آن روان . ... جامعه اي از موجودات متعقل

د، و بنابر آمار متوفیات هفتگی، این آزار چنان عالج ها را میخراش این دود گلوسوز ریه. ... است، آن را استشمام میکند

. ناپذیر است که جماعات زیادي را با رنجوري مفرط و سل مزمن به گور میبرد

اولین الیحه اي براي پارلمنت تهیه کرد و پارلمنت، چون به صاحبان صنایع ثروتمند نزدیکتر بود تا به اکثریت 

سیزده سال بعد سر تامس براون نداي پزشکی خود را علیه این . آن نکرد بیسازمان مردم عادي، هیچ کاري درباره

  : موضوع بلند کرد

گیریهایی که مورد استفاده سازندگان پست و  فاضالبهاي مشترك و جاهاي عفن، و عصاره... بخارهاي متصاعد از 

آن دود )بدینگونه(.دن آن میشودمانع فرودآمدن دود زغالسنگ و رد ش... مه نیز ... کثیف وبی اعتنا به سالمتی است

و این همه ممکن است اثرات بدي به وجود آورند، خون را  ;با مه مخلوط میشود و با تنفس به درون سینه میرود

  . کثیف کنند، و باعث نزله و سرفه شوند

فقط منتظر هواي بد، بهداشت بد و غذاي بد و ناکافی، سالهاي زندگی را با تولید امراض ساري تیره میساختند و 

، در دفتر 1663اکتبر 31پیپس، در . پیش آمدن چند کیفیت نامساعد بودند که به شکل طاعون شعله ورشوند

کشتیهایی که از هلند به .)) طاعون در آمستردام زیاد است، و ما اینجا از آن میترسیم: ((خاطرات خود چنین نوشت

دو نفر، در مه  1665نفر در لندن از طاعون مرد،در آوریل  یک 1664در دسامبر . انگلستان میآمدند قرنطینه میشدند

و چون باران زیادي نمی بارید تا  ;چهل و سه نفر و به همین ترتیب تعداد تلفات تا قبل تابستان افزایش یافت

ها را بشوید، بال بسرعت پیش میرفت و لندن در وحشتی شدید تشخیص داد که ممکن است با چیزي شبیه  کوچه

دفو، که در آن هنگام کودکی شش ساله بود، در . ها بود، رو به رو شود ، که هنوز در خاطره1348در )) اهمرگ سی((



۴٨۶٩

توانست، با شرحی که از بزرگترها شنیده بود، وقایع را تا آن اندازه که براي نوشتن کتابی به نام یادداشتهاي  1720

  . ان تقریبا داراي اعتبار تاریخی دانستآن یادداشتها را میتو. سال طاعونی الزم بود به خاطر آورد

هرکس که . ... از نخستین هفته ژوئن عفونت به نحوي وحشتناك گسترده شد و آمار متوفیات باال رفت

واز بستن در خانه خود به وسیله ...توانست،اختالل مزاج خود را پنهان میداشت تا نگذارد همسایگانش از او بپرهیزند

... در وایت چپل .... اشخاص مستطیع دسته دسته از شهر بیرون رفتند... در ماه ژوئن .... دمقامات دولتی جلوگیري کن

به اضافه عده بیشماري .... هیچ چیز جز گاري و ارابه، که از زن و بچه و اثاث خانه و غیره انباشته بود، دیده نمی شد

پیشگوییهاي مربوط به تبه روزي بر . گیز بودو این منظره اي وحشتناك و غم ان... از مردان که سوار بر اسب بودند

شاه و دربارش در ماه ژوئن به . ها، تاالرهاي رقص، مدارس، و محاکم دادگستري بسته شدند تماشاخانه. وحشت افزود

هر چند فریادهاي  ;و بیآسیب نگاهشان دارد)) که در آنجا خدا خواست حفظشان کند((آکسفرد نقل مکان کردند 

اسقف اعظم کنتربري . آنان را براي بروز این بال، به منزله سزاي االهی بد اخالقیشان، مالمت کند بسیار برخاست تا

مقامات شهري . در مقر خود در لمبث باقی ماند و هفتهاي چند صد پوند براي توجه از بیماران و مردگان خرج کرد

بسیاري از . پوند پول میفرستادند 600شهر  پوند و سوداگران 1000هر هفته شاه . برجاي ماندند و دلیرانه کوشیدند

انواع . عده کثیري از آنان ماندند و از میان ایشان شماره زیادي در نتیجه ابتال مردند ;پزشکان و روحانیان فرار کردند

این : ((سپس گفت. معالجات آزموده شدند، و چون بینتیجه ماندند، مردم به طلسمهاي معجزه آسا متوسل شدند

گورکنان آنهایی را که در کوچه .)) تن از آنان از طاعون بود 102,6نفر مردند و مرگ  496,7) 1665اوت  31(هفته 

بر روي هم در حدود هفتاد هزار تن از ساکنان، یک . ها میبردند و در خندقهاي عمومی دفن میکردند میمردند با ارابه

مردم به کارهاي . گیر تا ماه دسامبر فروکش کردآن بیماري همه . از طاعون مردند 1665هفتم نفوس آن شهر، در 

  . درباریان به پایتخت باز گشتند 1666در فوریه . خود باز گشتند

 ;بازماندگان هنوز از عزاي عزیزان و غم زبانهاي خود درست بیرون نیامده بودند که بدبختی دیگري به شهر روي آورد

کشتیهاي هلندي جسورانه وارد رود تمز شدند و ناوهاي : افتادمصیبتی که تا حدي ناگوار بود اتفاق  1666در ژوئن 

در ساعت سه بامداد روز یکشنبه . انگلیسی را با شلیک توپهایی که صدایشان در لندن شنیده میشد منهدم کردند

در دوم سپتامبر، در یک دکان نانوایی در پودینگ لین حریقی روي داد که مدت سه روز ادامه داشت و بیشتر لندن را 

هایی که تقریبا همه از  خانه ;یک تابستان خشک: بار دیگر شرایط ناسازگار با هم جمع شدند. شمال رودخانه سوزاند

ها به سبب رفتن ساکنانشان به روستاها  خالی بودن بسیاري از خانه ;چوب ساخته و نزدیک یکدیگر بنا شده بودند

با دي  ;فت، قیر، کنف، کتان، شراب و سایر کاالهاي قابل اشتغالانبارهاي پر از ن ;براي استفاده از تعطیل آخر هفته

و فقدان سازمان و تجهیزاتی که با چنین  ;نیرومند که آتش را از بامی به بام دیگر و از کوچهاي به کوچه دیگر میبرد

  : عدا چنین نوشتاولین، که خوشبختانه در ساوثوارك بود، به کرانه رود دوید و ب. آتشی در چنان وقت شب مقابله کند

 - لندن–ها، از پل  تمام خانه ;هاي وحشتناك میدیدیم تمام شهر را در نزدیکی کرانه در شعله... هر جا که مینگریستیم

آتشسوزي چنان همهگیر بود و مردم .... گرفته تا خیابان تمز و باالتر از آن به سوي چیپساید، در حال سوختن بودند

نمیدانم به واسطه چه افسردگی یا بدبختی، به اشکال براي خاموش کردن آن  چنان متحیر بودند که از آغاز،

جنبیدند، بدان گونه که جز گریه و فغان و دویدن دیوانهوار مردمی که از خود بیخود شده بودند چیزي شنیده یا 

... د، ساختمانهاي زیبابدین ترتیب، آتش کلیساها، تاالرهاي عمومی، بورسها، بیمارستانها، بناهاي یادبو.... دیده نشد

تمام کرجیها و قایقها انباشته  ;اینجا ما تمز را دیدیم که پر بود از اشیاي شناور. ها، اتاقها و همه چیز را سوزاند خانه

  ها و غیره  همانطور که در طرف دیگر کرانه ارابه ;بودند از آنچه که مردم وقت و جرئت نجات دادن آن را داشتند



۴٨٧٠

به مزارعی میبردند که تا چندین کیلومتر به طور پراکنده پوشیده شده بودند از هر گونه اشیاي  اموال آتشزدگان را

منظرهاي که جهان از آغاز خود تا آن ! آه، چه منظره مصیبتباري. منقولی که صاحبانشان توانسته بودند در ببرند

ر باالي یک تنور مشتعل قرار داشته مانند سقفی که ب ;تمام آسمان منظرهاي آتشگون داشت.... زمان ندیده بود

خداوند نصیب نکند که چشمان من، که در آن حال بیش از ده هزار خانه را در آتش مشاهده میکرد، نظیر آن .... باشد

هاي سرکش، جیغ و داد زنان و کودکان، شتابزدگی مردم و فرو ریختن برجها و  صداي تندرآساي شعله! را ببیند

که مردم مجبور بودند بیحرکت ... هواي اطراف چنان داغ شده بود ;ند طوفانی مهیب بودها و کلیساها مان خانه

کیلومتر و عرض  3و این سوزاندن هم در مساحتی به طول  ;ها همه چیز را بسوزانند بایستند و بگذارند که شعله

. متر انجام گرفت 16000

با دست خود در میان  ;خود را خوب انجام دادند در این گیرودار، هم شاه و هم برادر نامحبوبش، جیمز، وظیفه

غذا و سرپناه براي بیخانمانها آماده  ;یاري به مردم را رهبري و مخارج آن را تامین کردند ;آتشنشانان کار کردند

ها بود که از پیشرفت آتش جلو گرفت و قسمتی از شهر را در شمال  و اصرار ایشان در منفجر ساختن خانه ;ساختند

شهر  ;بازرگانی تقریبا نابود شد)) سیتی. ((ز نجات داد، هر چند که آن اصرار با مخالفت بسیار روبرو شدرود تم

کلیسا، از جمله کلیساي کهن  89خانه و  200,13رویهمرفته دو سوم لندن، با . سیاسی وستمینستر نجات یافت

بیشتر . هاي خود را از دست دادند فقط شش نفر کشته شدند، اما دویست هزار تن خانه. سنت پول، منهدم شد

 10730000مجموع خسارات به . پوند بود 150000قیمت کتابهاي سوخته شده  ;کتابفروشان از هستی ساقط شدند

  . دالر امروز باشد 500000000پوند بالغ شده که شاید معادل 

هاي آب کار  انی در شاه لولهشیرهاي آتشنش. پس از این بدبختی، انجمن شهر لندن یک اداره آتشنشانی تاسیس کرد

قرار شد که هر شرکت صنفی عدهاي از اعضاي خود را تعیین کند تا با شنیدن صداي آژیر فورا در  ;گذاشته شدند

محل خطر حاضر شوند، و تمام کارگران میبایست به محض احضار از طرف شهردار یا رئیس امور مدنی، از آن اعضا 

به فرمان شاه،  ;ي شد، نه به طرزي زیباتر، بلکه به نحوي سودمندتر و محکمترشهر به تدریج بازساز. تبعیت کنند

ها پهنتر و  کوچه ;هاي جلو آمده از میان رفتند باالخانه. مصالح ساختمانی چوبین جاي خود را به آجر یا سنگ دادند

گذران پیاده تخصیص راستتر گشتند و با تخته سنگهاي صاف فرش شدند، و در طرفین آنها قسمت باریکی براي ره

لندن  ;حریق کثافات زیاد و همچنین بسیاري از موشها، ککها و میکربها را از بین برد ;بهداشت اصالح شد. داده شد

  . رن کلیساي سنت پول را از نو ساخت. دیگر طاعون به خود ندید

IV - 1702-1660: هنر و موسیقی

پدرش رئیس کلیساي . بار آمد، و در هنر صاحب کمال شدکریستوفر رن در یک خانواده مذهبی زاده شد، با علم 

در بیست و یک سالگی . به مدرسه وستمینستر و کالج وادم از دانشگاه آکسفرد رفت. وینزر و عمش اسقف ایلی بود

در بیست و پنج سالگی استاد نجوم کالج گرشم لندن  ;به عضویت کالج آل سولز در آن دانشگاه انتخاب شد) 1653(

چنین مینمود که در علم مستغرق شده . بیست و نه سالگی به استادي علم نجوم در آکسفرد منصوب گشتدر  ;شد

چرخزاد را برحسب خط . ریاضی، مکانیک، نور شناخت، علم آثاري علوي و نجوم وي را مجذوب ساخته بودند. است

به قانونهاي سه گانه حرکت منتهی قوانین تصادم اجسام را عرضه کرد و با آزمایشهایی که . مستقیم اندازه گرفت

هاي  دربارها حلقه. براي اصالح تلسکوپ و شیوه تراش عدسی زحمت کشید. شدند مورد تحسین نیوتن قرار گرفت

براي بویل نخستین تزریق مایع . وسیلهاي براي تبدیل آب شور به آب شیرین اختراع کرد. زحل به تحقیق پرداخت

در . ابت کرد که حیوان میتواند پس از برداشتن طحال، به آسودگی زیست کندث. در رگ یک حیوان را انجام داد

او یکی از . تشریع مغز با تامس ویلیس شرکت کرد و شکلهاي کتاب کالبدشناسی مغز تالیف ویلیس را رسم کرد
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عنوان  هیچ کس فکر نمیکرد که نام او به. نخستین اعضاي انجمن سلطنتی بود و دیباچهاي بر اساسنامه آن نوشت

  . بزرگترین معمار انگلستان وارد تاریخ شود

شاید مهارت او در رسم بود که موجب تحریض چارلز دوم شد تا او را به معاونت سر . شرایط مشیها را تغییر میدهد

وي بزودي معماري را اتحادي از علم و هنر یافت، آن ). 1661(جان دنم، که سر معمار ساختمانها بود، منصوب کند 

دو نوع زیبایی وجود : ((او چنین نوشت. قیقتی دید که تبدیل به زیبایی میشود، و این کانون و هدف فکر او بودرا ح

و زیبایی قراردادي از عادت حواس ما به اشیایی که معموال ... زیبایی طبیعی از هندسه است. طبیعی و قراردادي: دارد

وي چنین .)) یش حقیقی بیرون میآید زیبایی هندسی استاما آنچه همیشه از بوته آزما.... براي ما دلپسندند

ما را خود به خود شاد ) مانند هر یک از پلهاي بزرگ جهان(میاندیشید که آنچه از لحاظ هندسی صحیح باشد 

از این جهت، معماري کالسیک را به معماري گوتیک ترجیح میداد و در نخستین طراحیهاي خود . میسازد و زیباست

  . نز پیروي کرداز اینیگو جو

در آغاز کار اصول کالسیک را  ;براي گیلبرت شلدن، اسقف لندن، تماشاخانه شلدنی را در آکسفرد ساخت 1663در 

به کار بست و آن بناي مدور را با روشهایی که در جهان قدیم به وسیله ویتروویوس و در دوره رنسانس به وسیله 

تمایالت کالسیک او را استوارتر ) 1666-1664(طوالنی او در فرانسه توقف . وینیوال برقرار شده بودند اعمال کرد

العاده مجذوب کلیساي وال دو گراس، اثر فرانسوا مانسار، شده بود، تصمیم گرفت تا قدري از  ساخت، لیکن چون فوق

از نو بنامی و وقتی که کلیساي جامع سنت پول را  ;تزیینات باروك را به نماي عمارتهایی که خود میساخت بیفزاید

. کرد، گنبد وال دو گراس را به خاطر میآورد

در ماه آوریل همان سال، به تقاضاي اسقف شلدن، طرحی براي تعمیر آن کلیساي . به لندن بازگشت 1666در مارس 

در . جامع، که در آن هنگام ششصد سال از عمرش میگذشت و به علت کهنسالی تقریبا متزلزل شده بود، تهیه کرد

دو هفته بعد، کلیسا در آن . ت کمیسیونی که براي تعمیر سنت پول تعیین شده بود طرح رن را پذیرفتاو 27

  . آتشسوزي تاریخی منهدم گشت و سرب ذوب شده گنبد آن به خیابانها جاري شد

قه آن حریق، که دو ثلث لندن را با خاك یکسان کرد، براي معماري فرصتی پیش آورد که از زمان آتشسوزي رم ساب

  . آتش هنوز در حال اشتعال بود که رن شاهواري براي بازسازي شهر به چارلز دوم تقدیم کرد. نداشت

چارلز آن را قبول کرد، اما نتوانست بودجهاي براي آن بیابد، و قضیه با حقوق مالکیت، که بسیار نیرومند بود، برخورد 

رح کالسیک براي کلیساي جامع سنت پول تهیه یک ط 1673در . رن خود را به طرحهاي دیگري مشغول کرد. کرد

شوراي کلیسا اعتراض کرد که آن به طرح یک معبد شرك میماند، و از رن خواست تا از سبک گوتیک آن . کرد

او با اکراه با سازشی میان دو سبک موافقت کرد که به موجب آن داخل کلیسا داراي . کلیساي کهن پیروي کند

اه همسرایان به سبک گوتیک باشد، اما نماي آن به شیوه رنسانس داراي ورودي ستوندار طاقها، بازوي عرضی، و جایگ

نتیجه کار مخلوط نامطبوعی از سبکها بود، اما رن با قرار دادن گنبدي بر . با سنتوري کالسیک و دو برج باروك باشد

در رم رقابت مینمود، آن را جبران روح جناح کلیسا، که با گنبد کار برونللسکی در فلورانس و گنبد ساخت میکالنژ 

  . کلیساي سنت پول زیباترین کلیسایی است که پروتستانها ساختهاند. کرد

در حالی که آن طرح طی سی و پنج سال همچنان در حال اجرا بود، رن که به عنوان سر معمار جاي دنم را گرفته 

هایی که حس زیبایی و  اها به سبب برجها و منارهبسیاري از این کلیس. بود، طرح پنجاه و سه کلیساي دیگر را ریخت

هاي  اگر گمرك لندن، بیمارستانهاي گرینیج و چلسی، نمازخانه. تمایل ریاضی رن در آنها توام شده بود مشهورند

کالج پمبروك در کیمبریج و کالج ترینیتی در آکسفرد، کتابخانه کالج ترینیتی در کیمبریج، جناح خاوري کالسیک 

هیچ ((هاي شخصی را بیفزاییم، چنین مینماید که  کورت، سی و شش تاالر شهرداري، و عدهاي از خانهکاخ همتن 
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رن در سلطنت چارلز .)) ساختمان مهمی در آخرین چهل سال قرن هفدهم ساخته نشده بود که رن معمار آن نباشد

در هشتادوشش سالگی از . حفظ کرد دوم، جیمز دوم، ویلیام و مري، و آن استوارت شغل خود را به عنوان سر معمار

و برخی  ;شغل خود کنارهگیري کرد، اما پنج سال دیگر براي نظارت بر کار در وستمینستر ابی به فعالیت ادامه داد

  . او در نودویکمین سال زندگی در گذشت و در کلیساي سنت پول دفن شد. برجهاي آن را نیز به او نسبت میدهند

گرینلینگ . نوز ضعیف بود، اما کندهکاري روي چوب هنري بزرگ به شمار میرفتمجسمهسازي در انگلستان ه

گیبنز همکار ارزندهاي براي رن بود، زیرا جایگاه همسرایان و محفظه چوبی و شکوهمند ارگ کلیساي سنت پول را 

. کندهکاري کرد و تزیینات چوبی براي کاخ وینزر، کاخ کنزینگتن، و کاخ همتن کورت ساخت

معهذا برخی از . انگلستان همچنان استادان خود را از خارج میآورد و فرزندان خوبش را دلسرد میکردنقاشی 

او میدانست که یک تصویر . صاحبنظران جان رایلی را بهترین صورتساز دوران بازگشت خاندان استوارت دانستهاند

رانه خطوط قیافه و حتی رموز آن را بخواند، او میتوانست با درون بینی صبو ;خود زندگینامهاي گویاست)) جاافتاده((

کار رایلی با . و آنگاه آن خطوط و رموز را با شجاعت و صراحتی فاش میکرد که مطبوع طبع صاحبان آن نمیشد

من  ;آیا این شبیه من است پس پناه بر خدا: ((چارلز با دیدن آن گفت. تفسیر چارلز دوم از صورت خود خراب شد

مدت زیادي گذشت تا دربار تشخیص داد که این جمله یک تمجید بالبداهه از درستی آن ) !)مرد زشترویی هستم

رایلی با همین وفاداري جیمز دوم شاه ابله، ادمند والر شاعر مذبذب و ارل آو ارندل آریستوکرات . هنرمند بوده است

میکرد، نبوغ را تشخیص داد و اما وقتی که تصویر کریستوفر رن و رابرت بویل را ترسیم . مغرور را مصور ساخت

: هوریس والپول چنین گفت. هاي آن را از رخسار و نور آن را از چشمان آن دو گرفت و به دقت منعکس ساخت نشانه

، در 1691او در .)) با یک چهارم غرور تصویر سر گادفري نلر، رایلی ممکن بود جهان را به استادي خود معتقد کند((

  . چهل و سالگی در گذشت

پدر لیلی یک سرباز هلندي به نام . یلی هلندي و نلر آلمانی صورتسازان مدرن عصر بازگشت خاندان استوارت بودندل

  . به پسرش رسید) به مناسبت گل سوسنی که به دیوار خانهاش رسم شده بود( لقبشوان در فاس بود که 

، نقاشی را در هارلم تحصیل کرد و با شنیدن این نکته که چارلز اول سلیقه و )1618(تفالی متولد شد پیتر در وس

و در این کشور، به عنوان محبوبترین صورتساز، جاي ون ). 1641(پول دارد، به کشتی نشست و عازم انگلستان شد 

حیله ون دایک را در زیبا نشان دادن مدلهاي . دایک را گرفت و در زمان کرامول و چارلز دوم کار خود را ادامه داد

بدین گونه، ما در نگارخانه ملی صورتهاي  ;زیبارویان دربار او را دوره کردند. خود، ولو فقط از حیث لباس، اختیار کرد

و در کاخ . نل گوین، فربه و شیطان و کاونتس آو شروزبري را، که به مناسبت خود آراییهایش مشهور بود، میبینیم

ن کورت، لیدي کسلمین و لوئیز دو کروال را که گویی هنوز با نوك پستانهاي زیباي خود از دیوارها خودنمایی همت

که میتوانست انتظار  ;جان چرچیل که مانند کودکی با خواهرش آرا بال رسم شده است از او جالبتر است. میکنند

رلبره شکستناپذیر و معشوقه جدا ناشدنی جیمز، داشته باشد که این پسر ملکآسا و آن دختر فرشتهوش دیوك آو ما

چارلز دوم و پنج یا شش دیوك براي رسم صورت خود در . دیوك آو یورك، بشوند لیلی با این صورتها به ثروت رسید

میزیست، و با )) حشمت و نعمت((که در )) و پر جالل یافت... مردي بسیار مغرور((پیپس او را . برابر او نشستند

. از سه هفته پیش قرار مالقات میگذاشت مدلهاي خود

تصمیم گرفت در صورتگري، سودبري و  ;، شش سال پیش از مرگ لیلی، یک تن آلمانی وارد لندن شد1674در 

این شخص گوتفرید فون نلر بود که در آن هنگام . کسب لقب جایگزین سر پیتر شود، و به هدف خود نیز رسید

را نقاش دربار کرد و نلر آن شغل را در زمان جیمز دوم و ویلیام سوم، که به او  چارلز دوم او. بیستوهشت سال داشت

سرگادفري تصویر چهل و سه تن از اعضاي کیت کت کالب را که از لحاظ سیاسی . لقب عطا کرد، حفظ نمود
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ات درایدن و هاي دربار ویلیام را کشید، ولی خصوصی نیرومند بودند، مصور ساخت، و همچنین صورت ده تن از فتانه

چون هر کس آرزومند نامیرایی بود، نلر هنرگاه باشکوه خود را به یک کارگاه . الك را در تصاویرشان منعکس نساخت

با عده زیادي از دستیاران که هر یک از آنها در قسمتی از تصویر در ترسیم دست، شکل جامه  ;بسفراوري تبدیل کرد

مهین سرایی در روستا ساخت و بین آن . ه تن را در یک روز رسم میکردگاه تصویر چهارد. و توري داراي تخصص بود

در تمام انقالبات سیاسی سر خود را سالم . خانه باشکوه و منزل شهري خود با کالسکه شش اسبه آمد و رفت میکرد

ث بیست و هم در آن سال رنلدز متولد شد، هوگار). 1723(نگه داشت و در هفتاد و هفت سالگی باعزت در بستر مرد 

  . شش ساله بود، و نقاشی بومی به جهان خود وارد میشد

ها، جز پستترین منازل،  در همه خانه. پیرایشگران هنر را تقریبا محو کرده بودند، اما از موسیقی دست نکشیده بودند

ر رود تمز در میان آتشسوزي بزرگ، پیپس تقریبا در هر قایق از سه قایقی که ب. بعضی ادوات موسیقی یافت میشد

کار من هر چه باشد، : ((او چنین نوشت. روان بود، و اثاث در برده از حریق را حمل میکرد، یک ویرژینال مشاهده کرد

خود را بهمان وفوري که از )) ویولن((و فالژوله، لوت، تئوربو و )) نمیتوانم در برابر موسیقی و زن تسلیم نشوم

او این  ;ر کس در دفتر خاطرات او موسیقی مینوازد و آواز میخوانده. عشقهاي خویش دم میزند یادآوري میکند

خود او و زن و خدمتکارانش در باغ با  ;موضوع را مسلم فرض میکند که دوستانش میتوانند در آواز با او شرکت کنند

تا به آن  هاي خود را باز میکنند هماهنگی آواز میخوانند و صدایشان چنان قابل شنیدن است که همسایگان پنجره

  . گوش دهند

چارلز نوازندگانی از فرانسه آورد و بزودي . در جشن بازگشت خاندان استوارت، موسیقی با تمام اشکال خود نواگر بود

هاي فنی جاي خوشنوایی را نگرفته  به همگان فهماند که آهنگهاي شاد پرطنین و فهمیدنی را، که در آنها جنبه

ارگهاي نمازخانه سنت جورج  ;دیگر ساخته و در کلیساهاي رسمی طنینافکن شدندارگها بار . باشند، دوست میدارد

اما حتی در جایگاه همسرایان کلیسا، وقار به نمایش . در وینزر و کلیساي جامع اکستر جزو عجایب زمان بودند

براي جشن گرفتن چارلز دوم و جیمز دوم فرمان دادند که، . حیرتانگیز هنر نوازندگان ماهر و تکخوان تبدیل میشد

ها نمایشهاي  تماشاخانه ;کلیساها سفارش آهنگ میدادند ;وقایع سلطنت، قصاید و ماسکها را به آهنگ در آورند

. آهنگسازان و اجراکنندگان انگلیسی باز متنعم شدند. اپرایی را بدون اطمینان از موفقیت به روي صحنه آوردند

به  ;تحریض کرد که اجازه افتتاح مجدد تماشاخانهاي را به او بدهد سر ویلیام دوننت حکومت سرپرستی را 1656در 

هایی که او براي اپراي  صحنه. هاي اپرایی را به روي صحنه آورد این شرط که به جاي نمایشنامه عادي، نمایشنامه

از آن، در بود که پیش ) دیالوگ(سرگرمی نخستین روز ترتیب داده بود، بیش از آنچه اپرا باشد یک رشته مکالمه 

اما در همان سال دوننت در تماشاخانه خود، راتلند هاوس، اولین اپراي  ;میان آن، و پس از آن موسیقی وجود داشت

ها به واسطه طاعون و  بسته شدن تماشاخانه. انگلیسی را که عنوان آن محاصره رودس بود به معرض نمایش گذاشت

دوننت کوشا و مبتکر، طوفان را که ادعا میکرد اثر پدرش است،  1667آتشسوزي مانع ادامه این تجربیات شد، اما در 

دیدو و آینیاس اثر پرسل نشانه . جرح و تعدیل کرد و پس از توام کردن آن با آهنگ موسیقی، بر روي صحنه آورد

  . ورود کامل اپرا به انگلستان بود

به طور عمده یک میراث اجتماعی یعنی  همان گونه که کرارا در تاریخ موسیقی دیده شده است، نبوغ هنري پرسل

 ;عمش آهنگساز ویولونیستهاي سلطنتی بود ;پدرش استاد خوانندگان وستمینستر ابی بود. محیط نوجوانی او بود

نصیب خود . پسر و نوهاش نقش ارگنوازي او را در وستمینستر ادامه دادند ;نویس بود برادرش آهنگساز و نمایشنامه

زمان طفولیت در نمازخانه سلطنتی آن قدر خواند ). 1695-1658(ی و هفت سال زندگی بود او از این جهان فقط س

دوازده . در جوانی سرودهایی ساخت که به مدت یک قرن در کلیساهاي انگلستان شنیده میشد. که صدایش برید
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برنی گفت که . نگلستان آورد، براي دو ویولون و ارگ یا هارپسیکورد، فورم سونات را از ایتالیا به ا)1683(سونات او 

تا آن زمان، از آنچه پیش از آن در کشور ما به وجود آمده یا از ((آوازها، سرودها، کانتاتها، و موسیقی مجلسی او 

.)) هاي موسیقی ظاهرا بالفاصله به تحقیر و فراموشی افتادند خارج وارد آن شده بود چنان برتر بود که تمام ساخته

نتوانست دیدو و آینیاس را تکمیل کند، و در  1689گنوازي و آهنگسازي سرگرم بود، تا پیش از پرسل، چون با کار ار

. آن سال بود که آن را براي عده برگزیدهاي از تماشاگران در یک مدرسه دخترانه در لندن به معرض نمایش گذاشت

اما باید به خاطر آوریم که اپرا  ;تموسیقی و حتی پیش درآمد مشهور آن اپرا اکنون در نظر ما کم مایه و ضعیف اس

وقتی : ((آخرین آریا یعنی زاري دیدو. هنوز جوان بود و تماشاگران هنوز عالقهاي را که ما به سروصدا داریم نداشتند

  . یکی از شورانگیزترین نواهاي سراسر تاریخ اپراست)) که من در زمین نهاده شدم

وشت و پرسل آهنگش را ساخت، کامال اپرا نیست، زیرا موسیقی آن ، که درایدن شعرهاي آن را ن)1691(شاه آرثر 

ظاهرا چندان ارتباطی با حالت و وقایع نمایش ندارد کما اینکه خود نمایش با دوره آرثر، بدان گونه که ما آن را از آثار 

ساخت، یک گام یک سال بعد پرسل با آهنگی که براي ملکه پري . ملري و تنیسن میشناسیم، ارتباط چندانی نداشت

 ;او چندان زنده نماند که آن را ببیند. این نمایشنامه اقتباس بینامی از رویاي نیمه شب تابستانی بود. دیگر پیش رفت

. پیدا شد، و اکنون جزو بهترین آثار پرسل است 1901آهنگ آن گم شد، بعد در 

اما ظریفترین آنها سرود . سیسیلیا ساخت استادانهترین سرود از سرودهاي متعدد خود را براي روز قدیس 1693در 

در فستیوال پسران روحانیان اجرا  1713این سرود هر ساله تا سال  ;است 1694نشاطانگیز ته دئوم و جوبیالته 

. ، به طور متناوب در افتخاري که نصیب اوترشت ته دئوم هاندل شد سهیم بود1743میشد و از آن پس، تا سال 

خدایا، تو راز دلهاي ما را ((، با این مطلع )1695(ملکه مري سرود مشهوري نوشت پرسل براي تشییع جنازه 

او ظاهرا پیش از . در سالهاي آخر عمر خود یک آهنگ نمایشی براي ملکه هندوستان اثر درایدن ساخت.)) میدانی

  . اتمام این آهنگ بیمار شد، زیرا آهنگ ماسک نهایی آن توسط برادرش دنیل تهیه شد

علیرغم نشاطبخشی دوره بازگشت خاندان استوارت، موسیقی انگلستان . ، محتمال از سل، مرد1695وامبر ن 21در 

به جاي . هنوز از صدمهاي که پیرایشگران به سنتهاي الیزابتی آن وارد آورده بودند به وضع اول خود باز نگشته بود

کرد، و به سبکهاي فرانسوي و صداهاي ایتالیایی  اینکه بار دیگر از خاك انگلستان ریشه گیرد، از رهبري شاه پیروي

بعد از دیدو و آینیاس، اپراهاي ایتالیایی، که توسط خوانندگان ایتالیایی خوانده میشدند، بر صحنه . گرایش یافت

موسیقی انگلیسی هنوز در مرحله صباوت است و کودك : ((نوشت 1690پرسل در . اپراي انگلیس چیره گشتند

  .)) وقتی که استادان او دلیري بیشتري پیدا کند... ندهاي امیدبخش داردجسوري است که آی

V -  اخالقیات  

غوغاي جنسی دوران بازگشت خاندان استوارت از دربار به سوي طبقه متوسط . ها را از طبقات تمیز دهیم اکنون توده

مردم عادي، که تاریخ به آنها اعتنایی  اخالق. ها میرفتند، سرایت کرد باال و مردم گوشه و کنار شهر، که به تماشاخانه

ایشان استطاعت شریر  ;نداشته است، شاید از زمان الیزابت بهتر بود، زیرا که قیود اقتصادي آنان را کنترل میکرد

اما در لندن، و باالتر از همه در . بودن را نداشتند و هنوز انگیزه و نظارت آیین پیرایشگر خود را احساس میکردند

جوانان . ایی از قیود پیرایشگران و واکنش در برابر آن نوعی بیبند و باري شادمانه جنسی به وجود آورده بوددربار، ره

هاي سستی در فرانسه میزیستند، اخالق خود را در تبعیدگاه خویش  اشرافی، که از انگلستان ریشهکن شده و با ریشه

به جبران سالهاي فشار و چپاول، بر نظم . ورده بودندبه جا گذاشته و در بازگشت خود هرج و مرج عجیبی با خود آ

تا آن حد که هیچ کس از طبقه آنان جرات  ;لباس و بیان، االهیات و اخالقیات و ترشخویی پیرایشگران شوریدند

فضیلت و تقوا و وفاداري زناشویی به صورت شکلهایی از . نداشت حتی کلمهاي هم به نفع محجوبیت ادا کند
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قهرمان ) از آن نوع که وصفش در زن روستایی ویچرلی آمده است(ی در آمد و کامیابترین زناکار معصومیت روستای

. زمان شد

بیشتر واعظان کشیده صورت، دراز  ;دین عامیت خود را کامال از دست داده و به کاسبان و دهقانان تعلق یافته بود

ناسب براي یک نجیبزاده نوعی انگلیکانیسم مودبانه تنها دین م. گوش، ریاکاران پرنفس، و سرخران لقب یافته بودند

بود که به موجب آن، ارباب در دعاي روز یکشنبه حضور مییافت تا از کشیشی که روستاییان را در بیم دوزخ نگه 

مادهگرا بودن با هابز مرسومتر بود . میداشت و از پایین جایگاه ارباب دعاي برکت را به اختصار میخواند پشتیبانی کند

دوزخ، که در بیست . پیر کور و دیوانهاي که سفر پیدایش را به عنوان تاریخ تلقی کرده بود ;تا مسیحی بودن با میلتن

بهشت براي  ;سال گذشته آنچنان در وصفش افراط شده بود، وحشت خود را براي طبقات مالدار از دست داده بود

ماعی و ممنوعیتهاي اخالقی و در پناه دربار و شاهی که اي بود آزاد از شورش اجت آنها در همین دنیا و در جامعه

  . سرمشق میداد و در راه لهو، قمار، و خوشگذرانی گام برمیداشت

کلرندن مردي آدابدان و درست رفتار بود تا آنکه دخترش فریب . در دربار چندین مرد و زن خوب وجود داشتند

چهارمین ارل آو ساوثمتن و . کرد که دخترش نیز چنان کندابلهانه رفتار کرد و سفارش ) پدر(خورد و آنگاه، او 

در میان روحانیان انگلیکان، حتی در سلسله مراتب علیاي آن، . نخستین دیوك آو اورمند مرادن پاکیزهخویی بودند

ملکه، لیدي فنشاو، میس همیلتن و بعدا، میسیز گودالفین جسارت خوب بودن را . دینداران مخلص وجود داشتند

  . بدون شک کسان دیگري نیز بودند که در تاریخ گم شدند، زیرا فضیلت شهرتی ندارد. دداشتن

جیمز برادر شاه، دیوك آو یورك، در معشوقهبازي حتی از شاه هم . هر چه مقام باالتر بود، اخالق پایینتر میرفت

وقتی که آن دختر . م، راه یافتهنگامی که هنوز در هلند تبعید بود، به بستر ان هاید، دختر صدراعظ. افراطیتر بود

اما سرانجام او را هفت هفته پیش از زاییدن به  ;الوقت گذراند آبستن شد و از دیوك تقاضاي ازدواج کرد، او به دفع

کلرندن، بر طبق خود زندگینامهاش، پس از شنیدن موضوع صریحا به شاه اظهار ). 1660اکتبر  22(عقد خود درآورد 

 ;))او ترجیح میدهد دخترش به جاي زن دیوك همخوابه او باشد((که  ;چیزي نمیدانسته استکرد که از آن ازدواج 

)) فورا((که  ;))به سیاهچال اندازند... شاه باید فورا فرمان بدهد تا آن زن را((که اگر آن دو واقعا ازدواج کرده باشند، 

نه تنها به این امر رضا خواهد داد، بلکه نخستین ) پدر(و او  ;از مجلس بگذرد) دختر(باید قانونی براي بریدن سر او 

به تساهل )) هیاهوي بسیار بر سر هیچ((چارلز موضوع را به عنوان .)) کسی خواهد بود که آن را پیشنهاد میکند

و چنان باشدت و هیجان سخن  ;شاید صدراعظم میدانست که شاه سخن او را جدي نخواهد انگاشت. برگزار کرد

وظنی را دراینباره که او ازدواج مزبور را ترتیب داده است تا دخترش را ملکه انگلستان کند از گفت که هر گونه س

. ، در سی و چهار سالگی، به مرض سرطان در گذشت1671به هر حال آن دختر در . میان ببرد

د و برادر آرابال جیمز وقتی که زن خود را به وظایف مادري سرگرم یافت، آرابال چرچیل را به معشوقگی خود در آور

دیوك براي یاري به آرابال و ان، چند . موضوع را با خونسردي پذیرفت، زیرا که براي پیشرفت او در ارتش مساعد بود

  ). 1666(دیوك بالیدي دنم منزجر بود )) وررفتن((اولین مخصوصا از  ;همبستر اضافی اختیار کرد

وي دایما عاشق این یا آن بود، : ((برنت نوشت. غییر نداده بودگرویدن جیمز به مذهب کاتولیک ظاهرا در اخالق او ت

هاي  و در این باره شاه یک بار گفت که به گمان او معشوقه ;هاي خود ذوقی نشان دهد بیآنکه در انتخاب معشوقه

مز با رابطه جی.)) برادرش، به خاطر عذاب جسمانی براي بخشایش گناه، از طرف کشیشانش در اختیار او قرار میگیرد

این رابطه پس از مرگ ان و ازدواج جیمز با مري آو مادینا  ;آرابال در طی این تحوالت مانند نواي ارگ دیرپاي بود

  . باز هم برقرار بود) 1673(
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) 1673- 1660(در مقام فرماندهی نیروي دریایی . باید بیفزاییم که دیوك آو یورك چند خصلت پسندیده نیز داشت

 ;رایج در آن نیرو، که از کمی مواجب و جیره و آموزش دریانوردان حاصل شده بود، چیره شود ظمی کوشید تا بر بین

هرگز در . در اداره امور مملکت صمیمانه و با شایستگی شرکت میکرد. و در نبرد با هلندیها ابراز مهارت و رشادت کرد

انه به انتظار گذراند تا به جاي برادر به آمیز نسبت به برادر خود کوتاهی نکرد و یک ربع قرن صبور وفاداري محبت

صادق و صمیم بود و هر کس بآسانی میتوانست به محضرش راه یابد، اما آن قدر متوجه مقام و . سلطنت نشست

تندذهن نبود و مسائل را با . در دوستی ثابتقدم بود و در دشمنی بیگذشت. قدرت خود بود که محبوبیتی نداشت

  . پذیر نبود نصیحتزحمت درك میکرد و مطلقا 

بالفاصله پس از او، از حیث مقام در دربار، جورج ویلیرز، دومین دیوك آو باکینگم و پسر دوست محبوب مقتول 

و شاه  ;در جنگ داخلی به نفع چارلز اول و در نبرد ووستر به طرفداري از چارلز دوم جنگید. جیمز اول، قرار داشت

چون خوشاندام، بذلهگو، نیکخو و گشاده دست بود، تا چندي با جاذبه  .جدید او را عضو شوراي خصوصی خود کرد

یک کمدي برجسته به نام تمرین نمایش نوشت و با کیمیاگري و ویولننوازي خود را سرگرم . خود به دربار مسلط شد

اط کرد، و از زنی به زن دیگر پرداخت، در سبکسریهاي مفتضحانه افر. اما صورت و ثروتش او را تباه ساخت. میکرد

کاونتس،  ;چون دلباخته کاونتس آو شروزبري بود، شوي او را به دوئل دعوت کرد. مکنت سرشار خود را به هدر داد

بیوه  ;جورج کنت را کشت ;که خود را به هیئت نوکر مبدل کرده بود، اسب باکینگم را به هنگام رزم نگاه داشت

آنگاه هر دو پیروزمندانه به خانه  ;ه بود، در آغوش گرفتخوشحال فاتح را، که هنوز دستش به خون شوهرش آلود

، خویشتن را به دست فساد و زبونی سپرد، و در افتضاح و )1674(باکینگم از مقام خود معزول شد . مقتول بازگشتند

  ). 1688(بینوایی جان سپرد 

جان در سنی که . تر، بودرقیب او در اندام، شوخطبعی، خوشگذرانی و فساد جان ویلمت، دومین ارل آو راچیس 

، از دانشگاه آکسفرد درجه لیسانس گرفت و در )1661(نماینده استعدادي بس عجیب بود، یعنی چهاردهسالگی 

در نوزدهسالگی، چون به پول نیازمند بود، با زنی که ثروت . هفدهسالگی به دربار پاي نهاد و حاجب خوابگاه شاه شد

چون او را مایل به دفعالوقت یافت به دزدیدنش دست زد، آنگاه به زندان  ;سرشار به ارث برده بود عشقبازي کرد

چارلز او را کرارا از دربار بیرون . افتاد، نخست همدلی و سپس همسري و پس از آن ثروت آن بانو را به دست آورد

دوست . مقلدي استاد بود راچیستر نیز مانند باکینگم در. راند و بارها برگرداند، زیرا که بذلهگوییش را دوست میداشت

و این کار را چنان با موفقیت انجام میداد . میداشت که خود را به هیئت باربر، گدا، بازرگان، و پزشک آلمانی در آورد

هنگامی که به صورت پزشک در میآمد وانمود میکرد که معالجات مشکل . که نزدیکترین دوستانش فریب میخوردند

بزودي بانوان  ;صدها بیمار را به خود جلب و چندتن از آنان را شفا داد ;جام میدهدرا با کمک علم احکام نجوم ان

تقریبا در . دربار براي درمان نزد او آمدند و حتی کسانی که او را خوب میشناختند نتوانستند او را تشخیص دهند

ند، و ایشان هم او را دنبال تمام این تغییر هیئتها زنان را تعقیب میکرد بیآنکه به مقام اجتماعی آنان توجه ک

با نوشتن هجاهاي زننده خود را سرگرم میساخت، سالمت خود را با میخواري و عیاشی خراب میکرد، و . میکردند

. او در سی و سه سالگی، در بینوایی و ندامت، جان سپرد. مباهات میکرد که پنج سال تمام پیوسته مست بوده است

که ((دان زیاد بودند که پیپس، که خود در زناکاري متفنن نبود، در حیرت بود در دربار اشخاص دیگر مثل او چن

یا، همانطور که پوپ در مقالهاي در .)) عاقبت آن همه میخوارگی، کفرگویی و عشقهاي سست بنیاد چه خواهد بود

ه عشق دلبسته وقتی که شاه سست خویی فقط ب: نقد ادبی بی آنکه نسبت به شاه رعایت کامل انصاف را بکند نوشت

بود، کمتر در شورا حضور مییافت، و هرگز در جنگ شرکت نمیکرد، هوسبازان بر کشور فرمان میراندند، و دولتمردان 

  ... ;نی، شوخطبعان مستمري داشتند، و لردان جوان شوخطبع بودند ;فارس مینوشتند
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این نکته بدیهی . مشان بود لبخند میزدندها به آنچه از آن پیشمایه شر هرزهخوي خجول دیگر ترقی نمیکرد، و باکره

خاطرات کنت فیلیبر . اینان وفا را فقط از معشوقان خود میخواستند ;بود که زنان همان قدر بیوفا بودند که شوهران

دوگرامون، که توسط برادر زنش آنتونی همیلتن به زبان فرانسه نوشته شده بود، در حقیقت شرح حال خروسان هرزه 

  . لی بود از غلتبانهایی که کنت آنان را در روزهاي تبعید پرسرور خویش در دربار چارلز دیده بودو فهرست مسلس

هاي  بازي، شطرنج، و بالماسکه ساعتها وقت صرف رقص، مسابقات اسبدوانی، جنگ خروس، بیلیارد، گنجفه

که ماسک زده بودند، در شهر  هم شاه و هم ملکه و تمام درباریان در حالی((آنگاه : برنت میگوید. شادیبخش میشد

قمار اغلب با مبالغ هنگفت اجرا .)) ها میرفتند، و با جست و خیز و سبکسري بسیار میرقصیدند جوالن میزدند، به خانه

... با پرتاب طاس مجلس شادساز قمار را در اطاق خصوصی گشود.... امشب، طبق معمول، شاه: ((اولین میگوید. میشد

سرمشق دربار در قمار و .)) بانوان نیز خیلی بزرگ بازي میکردند.) پوند برده بود 1500ذشته سال گ. (صد پوند باخت

که ((سخن میگوید )) جوانان فاسداالخالق انگلستان((اولین از . بی نظمی جنسی به طبقات عالی سرایت کرد

همجنسگرایی، مخصوصا در .)) وداز دیوانگی تمام ملتهاي متمدن، از هر قبیل، بس فراتر میر... هرزگیهاي شگرف آنها

تعدادي . راچیستر نمایشنامهاي با عنوان لواط نوشت که در برابر درباریان نمایش داده شد ;ارتش، رواج یافت

. گرایی، آشکارا در انگلستان وجود داشت براي همجنس)) روسپیخانه((

مانند داستان داروثی آزبورن با  ;میشنویمازدواج به خاطر عشق افزایش یافت و ما موارد دلپذیري از این موضوع را 

ازدواج به خاطر عشق، اگر ما نمیدیدیم : ((با این حال داروثی نوشت ;این ازدواجی شادمانه از کار درآمد. ویلیام تمپل

سویفت در .)) که از هزار جفتی که این کار را میکنند حتی یکی هم نیست که پشیمان نشود، قابل مالمت نبود

شخصی که پدر و مادر شما براي شوهري شما ((ه یک بانوي جوان به مناسبت ازدواجش نوشته بود از نامهاي که ب

ازدواج شما پیوندي خردمندانه براساس حسن نیت مشترك بود و عاطفه : ((سخن گفت و افزود)) اند انتخاب کرده

نخستین تمایل زن به ازدواج : ((کلرندن چنین به یاد آورد.)) مضحک عشق رمانتیک مانعی در آن ایجاد نکرده بود

از لحاظ نظري، شوهر اختیار .)) بخش هیچ عاطفه دیگري در خود نداشت مگر اشتهایی براي تملک یک ثروت راحتی

در طبقات . در تمام طبقات اراده شوهر قانون بود. کامل زن خود را، از جمله جهازي که زن براي او آورده بود، داشت

ود براي زدن زن استفاده میکرد، اما قانون او را از استعمال چوبی که از شست او کلفتتر پایینتر شوهر از حقوق خ

کلرندن شکوه میکرد از اینکه در آن  ;انضباط خانوادگی، جز در طبقه عالی لندن، نیرومند بود. باشد منع کرده بود

هیچ گونه اطاعتی نسبت به والدین، طبقه نه والدین هیچ گونه اختیاري نسبت به فرزندان خود داشتند و نه اطفال 

طالق نادر بود، اما با اجازه قانونی که از پارلمنت .)) هر کس آن کاري را میکرد که در نظر خودش خوب بود((بلکه 

اسقف برنت، مانند لوتر و میلتن، فکر میکرد که چندگانی ممکن است در بعضی موارد مجاز . میگذشت امکان داشت

اما چارلز از خوار کردن بیشتر زن خود  ;به مناسبت نازایی ملکه به چارلز دوم پیشنهاد کرد شود و این راي خود را

  . امتناع ورزید

هاي مختلف گرد میآمدند و  دزدان، کیفزنان و جیببران در دسته. جنایت همواره زندگی و مال مردم را تهدید میکرد

و اگر کشتن در دوئل  ;متیازات نجیبزادگان شمرده میشددوئل قانونا ممنوع بود، اما از ا. شبانگاه حمله میکردند

قانون با . مطابق مقررات مربوط انجام میگرفت، طرف پیروزمند معموال با حبس کوتاه محترمانهاي از بند میرست

اما شاید براي رسوخ در مغزهاي  ;آنچه که اکنون به نظر ما مجازاتی وحشیانه است در جلوگیري از بزه میکوشید

سزاي خیانت، شکنجه و مرگ بود و جزاي قتل نفس، جنحه، یا ضرب مسکوك . قدامات شدید الزم میبودکودن ا

دله دزدي با تازیانه زدن یا بریدن یک گوش . زنی که شوهر خود را میکشت، میبایست زنده سوزانده شود ;تقلبی، دار

مجازات جعل، خدعه و فروش  ;میدزدن کسی در دربار شاه، به بریدن شدن دست راست میانجا ;سزا داده میشد
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جنسی با وزن یا مقیاس دروغین به شکنجه با پیلوري و گاه به کوبیده شدن دو گوش بر تخته یا به سوراخ کردن 

معموال تماشاگران از دیدن این مجازاتها لذت میبردند، و مردم در روزهاي تعطیل با  ;زبان با میله داغ میانجامید

در زمان شاه شادمان، ده هزار تن از وامداران در زندان به سر . زدن مجرمان گرد میآمدندشادمانی براي تماشاي دار

. زندانها کثیف بود، اما میشد زندانبانان را با رشوه به فراهم ساختن وسایل بهتري راضی کرد. میبردند

در انگلستان خبري نبود و )) ر به مهرهاي س نامه((از . مجازاتها از فرانسه آن زمان شدیدتر، اما قانون آزادمنشانهتر بود

  . قانون حق احضار به دادگاه و هیئت منصفه وجود داشت

امور خیریه توسعه مییافت، اما چهل و یک نوانخانه . در میان سست خویی عمومی، اخالق اجتماعی نیز وجود داشت

  . ب میکردندتقریبا همه کس در قمار تقل. انگلستان شاید طرف دیگري از طمع نیرومندان بود

دفتر خاطرات پیپس مشحون از وصف فساد در معامالت، سیاست، نیروي . فساد در تمام طبقات امري عادي بود

ها در کاالهاي خود تقلب میکردند، حسابهاي دروغین میساختند،  تجارتخانه. است)) در خود پیپس((دریایی، و حتی 

قسمتی از بودجهاي که براي ارتش و نیروي دریایی . میگرفتندو براي اجناسی که به دولت میفروختند پولهاي اضافی 

صاحبمنصبان عالیرتبه دولت، حتی در مواردي که . از پارلمنت میگذشت، به جیب کارمندان و درباریان سرازیر میشد

در برابر  مواجبشان زیاد بود و پرداخته هم میشد، عنوانها کنتراتها، حقالعملها و مناصب را میفروختند و مجازاتها را

سران .)) مواجب معمول ایشان کوچکترین بخش درآمدشان را تشکیل میداد((بدان سان که  ;رشوه میبخشودند

حکومت مانند کلرندن، دنبی و ساندرلند در چند سال ثروتمند شدند و مستغالتی خریدند که قیمت آنها از مجموع 

عضاي پارلمنت آراي خود را به وزیران و حتی به ا. مواجب حقوق دریافتی سالهاي خدمتشان بسیار فزونتر بود

در بعضی رایدادنها دویست تن از اعضاي پارلمنت در نتیجه رشوه وزیران از جرگه  ;دولتهاي خارجی میفروختند

چنین تخمین میشد که دو سوم اعضاي مجلس عوام جیره خوار چارلز دوم هستند و  1675در . مخالفان خارج شدند

براي شاه فرانسه رشوه دادن به اعضاي پارلمنت براي مخالفت با چارلز، هنگامی . لویی چهاردهم ثلث دیگر جیرهخوار

اما خود چارلز هم کرارا پولهاي . که او با انحراف از سیاستهاي خاندان بوربون موجب زحمت میشد، بسیار آسان بود

جامعه حکومت انگلستان . ار کندهنگفتی از لویی گرفت تا در سیاست، دین، یا جنگ مطابق میل فرانسه رفت

  . شادمانترین و فاسدترین جوامع تاریخ بود

VI -  آداب و رسوم

در انگلستان نیز مانند فرانسه، آداب و رسوم جبران کننده اخالق بود و به لباس مزین، ادبیات مستهجن، و کفرگویی 

ی سرایت کرد و نشان خود را بر زندگی ادب و جذابیتش به طبقات عال ;خود چارلز نمونه آداب بود. مهر میورزید

در . مردان، به هنگام مالقات، یکدیگر را، و نیز بانوان را وقتی که به آنها معرفی میشدند، میبوسیدند. انگلیسی گذارد

ها، و در  در دربار، در تماشاخانه. لندن نیز، مانند پاریس، خانمها آقایان را هنگام غنودن خود در بستر میپذیرفتند

اما همان صداقت سیلی از خشونت را در . یات صداقت مورد تجلیل قرار میگرفت حال آنکه ریاکاري تحقیر میشدادب

در این مورد چارلز جزو مستثنیان بود  ;زشتگویی و توهین در نهایت بود. صحنه تئاتر و گویش روزانه به وجود میآورد

پیرایشگران باقیمانده در . وبش بود، منحصر ساخته بودکه کلمه محب)) آدم عجیب و غریب((و دشنام خود را فقط به 

  . و کویکرها از سوگند خوردن ابا میورزیدند ;گویش خود منزه بودند و فقط به رقیبان خویش زخمزبان میزدند

مردان در لباسهاي مجلل، از کالهگیس پودر زده گرفته تا جورابهاي ابریشمین و کفشهاي سگکدار، از زنان فراتر رفته 

سلطنتطلبان و سایر مردانی که موي سرشان کوتاه بود و . کالهگیس یکی از اشیاي وارد شده از فرانسه بود. دندبو

نمیخواستند با راوند هدهاي پیرایشگر اشتباه شوند نقص خود را با اصالح موي خویش به روشهاي عجیب 

یله پنهان کردن سن خود میدانستند، زیرا و مردانی که زلفشان خاکستري یا سفید بود، کالهگیس را وس. میپوشاندند
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این وسیله تا حدي اثر قیافه اسپانیولی مانند شاه و . در آن زمان تقریبا تمام مردان ریش و سبیل خود را میتراشیدند

پیپس نخستین کالهگیس خود را مورد انتقاد قرار داد و از این نالید که . او را خنثی میکرد)) غول آساي((بینی 

در ادوار  ;یزش باید تراشیده شود تا جا براي کالهگیس باز کند و مصالحی براي یک سر دیگر فراهم سازدموهاي عز

شتل . یقه شق و چین چینی دوران الیزابت و جیمز اول حال برافتاده بود.)) نظافت میکرد((معین کالهگیس خود را 

. یچه پا میرسید و با شالی به دور بدن پیچیده میشدبه ماه)) جلیقه((بلند به جلیقه و نیمتنه جاي سپرده بود، معهذا 

مخمل و تور، و روبان و حاشیه به . شمشیر در کنار پاهاي اشراف و پولداران در نوسان بود. شلوار به زانو ختم میشد

و در زمستان او میتوانست دستهاي خودش را در دستپوشی که به گردنش  ;تکمیل مرد درباري کمک میکردند

  . گرم کند آویزان بود

هایی در باالي پیشانی کالله میکردند، و  زنان شیک گیسوان خود را پودر و عطر میزدند، آن را به شکل حلقه

هاي خود را با پرهاي نادر  کاله. هاي دروغین را، که روي سیمهاي مخفی سوار شده بودند، بر آن میافزودند مرغوله

نقاشی میکردند تا مردان را بیشتر ))) خال((مثال به جاي (هاي سیاه  با لکهها، پیشانی، یا چانه خود را  گونه. میآراستند

بدین گونه بود که  ;ها و بخش سخاوتمندانهاي از پستانهاي خود را عریان میساختند شانه. به دنبال خود بکشانند

زنان ساقهاي . و باالتر زدلوئیز دو کروال لیلی را واداشت تا یک پستانش را عریان نقاشی کند و نل گوین یک پرده از ا

زن اثر هنري . وسایل ظریف آرایش به طرزي روزافزون مورد تقاضا بود. خود را به نحو دلبرانهاي پنهان میکردند

بدان حد که یک نمایشنامه دوران بازگشت خاندان استوارت او را به طرزي تمثیلی بدین سان وصف  ;بغرنجی بود

: میکرد

وقتی به .... اي سیاه ساخته شده بود، ابروانش در سترند و گیسوانش در خیابان سیلوردندانهایش به سبک فرایاره

و در حوالی صبح روز بعد، مثل یک ساعت بزرگ  ;بستر میرود، خود را از هم میپاشد و در بیست جعبه میگذارد

  . آلمانی، باز جمع و جور میشود

خدمتکاران میبایست به . بود، تجهیزات دقیق الزم داشت زندگی، که دوباره تشریفاتی شده. تبذیر بشدت رواج داشت

پیپس یک آشپز، یک کلفت، یک خدمتکار مخصوص  ;پدر اولین پنجاه خدمتگر داشت ;تعداد زیاد استخدام شوند

  : توجه کنید 1660ژانویه  26به شام پیپس در  ;ناهار و شام بسیار مجلل بود. خانم و یک دختر پیشخدمت داشت

سیار عالی تهیه کرده بود یعنی یک خوراك مغز استخوان، یک ران گوسفند، یک فیله گوساله، یک زن من شامی ب

یک تارت بزرگ، یک زبان گاو، یک ظرف ماهی  ;خوراك ماکیان، سه جوجه و دو دوجین چکاوك همه در یک ظرف

گرامون، وقتی که . دطبخ انگلیسی بو ;غذاي اصلی در حدود ساعت یک صرف میشد. کولی، و یک ظرف میگو و پنیر

): یا او به ما چنین میگوید(چارلز توضیح داد خدمتگران با زانوهاي خم شده به عالمت احترام منتظر او هستند، گفت 

از شما به سبب چنین شام ) پیشخدمتها(فکر کردم که آنها  ;من از اعلیحضرت به مناسبت این فرمایش متشکرم((

آب، حتی به . بات الکلی فقط یک رسم تشریفاتی در آداب معاشرت نبودنوشیدن مشرو.)) بدي بخشایش میطلبند

بدین گونه، . پیدا کردن آب جو براي آشامیدن آسانتر از یافتن آب مناسب بود ;وسیله کودکان، بندرت نوشیده میشد

بیشتر مردم . و متمکنان ویسکی راهم به آن میافزودند یا شراب وارد میکردند ;هر کس، از هر سن، آب جو مینوشید

، از ترکیه 1650قهوه در حدود سال . روزي یک بار سري به میخانه میزدند و تمام طبقات گاه و بیگاه مست میکردند

در قرن هجدهم، هلندیها آن را به جاوه، پرتغالیها به  ;بیشتر از منطقه اطراف مکا،در یمن، میآمد 1700تا  ;وارد شد

. اثر قهوه در فایق آمدن بر چرت و تحریک فکر بر محبوبیت آن افزود. یک بردندسیالن و برزیل، و انگلیسیها به ژامائ

هر کس از هر . سه هزار قهوهخانه در پایتخت دایر شدند 1700تا  ;گشود 1652خانه خود را در  لندن نخستین قهوه

آخرین غیبتها و خبرها را  مقام یکی از آنها را دیدار گاه خود کرده بود و در آنجا میتوانست دوستان خود را ببیند و
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هاي سیاسیند، کوشید تا آنها را ببندد، اما  ها مراکز تحریکات و توطئه چارلز دوم به این عنوان که قهوهخانه. بشنود

هایی به وجود آمدند  ها باشگاه از بعضی از قهوهخانه. عشق به صحبت و مشروب و بوي توتون قصد او را عقیم گذاشت

با این حال، . م نقش مهمی ایفا کردند و بعد پناهگاهی شدند براي فرار از شر تکگانیکه در سیاست قرن هجده

خانه مشوق گفتگو  ها نه تنها به این جهت که قهوه آشامیدنی مطلوبی بود، بل بدین سبب که محیط قهوه قهوهخانه

ها را محل  خانه قهوه غولهاي ادبیات چون درایدن، ادیسن و سویفت. هاي بعدي تفاوت داشتند بود، با باشگاه

از چین به  1650چاي در حدود سال . آزادي بیان انگلیسی در آنجا نضج گرفت. سخنرانیهاي خود قرار دادند

  . انگلستان آمد، اما آن قدر گران بود که یک قرن گذشت تا در مراسم مهمانی انگلستان جاي قهوه را بگیرد

هاي کاکائو از مکزیک و امریکاي  در همان اوان دانه. یپنداشتپیپس نخستین فنجان چاي خود را ماجرایی جالب م

شکالتی  ;مشروب جدیدي با افزودن وانیل و شکر به کاکائو ساخته شد 1658در حدود سال  ;مرکزي وارد شده بودند

ها  هکه از این راه به دست آمد از آشامیدنهاي مطلوب دوران بازگشت خاندان استوارت گشت و در بسیاري از قهوهخان

تمام طبقات از جمله بسیاري از زنان و بعضی کودکان، در این مواقع توتون میکشیدند، ولی . به مشتریان عرضه میشد

شاید از این . بیشتر با پیپهاي بلند زنان چنین میانگاشتند که توتون خاصیت ضد عفونی دارد، مثال براي دفع طاعون

حال که عفریت پیرایشگر از میان رفته بود، سرگرمیها و . م شدتصور بود که استعمال انفیه در آن دوران مرسو

شببازي، نمایشهاي سیرکی، چنگ خروس، جنگ با خرس یا  بینوایان دوباره از خیمه. بازیهاي ورزشی رونق یافتند

 - حیوانی و انسانی -ثروتمندان به شکار . گاو، بندبازي، کشتیگیري، تردستی، مشتزنی و شعبده بازي لذت میبردند

اولین بازي بولینگ را بر روي چمن دوست . چارلز دوم تا پنجاه و سه سالگی تنیس بازي میکرد. میپرداختند

نخستین ذکر  ;کریکت به یک سرگرمی ملی تبدیل شده بود. میداشت، این بازي هنوز هم در انگلستان تماشایی است

ي واکسهال در ساحل جنوبی تمز ریخته شد در آن سال طرح باغها. شده است 1661از زمین مخصوص این بازي در 

هایدپارك . پارك سنت جیمز توسط چارلز دوم براي عموم گشایش یافت. و آن باغها بزودي تفرجگاهی باب روز شدند

به منزله محلی براي برگزیدگان تاسیس شد و شاه و ملکه در بعد از ظهرهاي خوش، پیشاپیش اعیان، در آن 

همه، جز فقیرترین طبقات، با دلیجان . ان به استحمام در آب گرم باث آغاز کرده بودندمتشخص. کالسکهرانی میکردند

.. یک سرویس مسافربري دلیجان با برنامه در کار آمد 1658یک سرویس منظم پستی و در  1657در  ;سفر میکردند

. ل شهرها به کار افتادنددر داخ 1626نامیده میشدند، از سال )) هکنی کوچ((هاي کرایهاي چهار اسبه، که  کالسکه

ها  سه جفت اسبی که به هر یک از این کالسکه ;هاي شش اسبه مسافرت میکردند اشخاص بسیار ثروتمند با کالسکه

بعضی اوقات گاوهاي محل میبایست  ;بسته میشدند نمایشی نبودند، بلکه براي کشیدن آن از گل و الي الزم بودند

ها همواره  راه. را از باتالقی که چرخها تا محور در آن فرو رفته بودند بیرون کشنددر جلو اسبان بسته شوند تا کالسکه 

هاي بین راه، با مخلوط پر جنب و جوشی از کالسکهرانان، مسافران، مقلدان،  مسافرخانه. پر از گل یا خاك بودند

در همان اوان، . تان تهیه شودفروشندگان، دزدان، و روسپیان، آماده میشدند تا موضوع و مطلبی براي ادبیات انگلس

. انگلستان خشن، شهوتران، و دوستداشتنیی که دیکنز آن را در جوانی میشناخت در حال شکل گرفتن بود

VII -  دین و سیاست  

شاه شادمان . در میان جنب و جوش انسانی، کشمکش مذاهب ادامه یافت و اختالف میان شاه و پارلمنت تجدید شد

رفته رفته به قدرت او رشک میبرد و )) ماه عسل اطاعت((ضوع که مجلس عوام بعد از پس از دریافتن این مو

چارلز، که نرمدل و سخت وجدان بود، براي وام خصوصی به شاه . هاي پیشنهادي او را کم میکرد، غمگین شد بودجه

ن را تخفیف دهد، از سیاست او وعده داد و ظاهرا مایل هم بود که ناتوانیهاي کاتولیکهاي انگلستا. فرانسه روي آورد

لویی چهاردهم علیه هلند پشتیبانی کند، و بندر دنکرك را، که در آن سوي کانال مانش قرار داشت و توسط سر بازان 
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دفاع از دنکرك پرخرج بود، و آن بندر مانند خاري در پهلوي فرانسه . کرامول تسخیر شده بود، به فرانسه بفروشد

این مبلغ، با سایر کمکهاي محرمانه بوربونها، او را ). 1662(فرانک رها کرد  5000000بر چارلز آنرا در برا ;میخلید

معهذا، . فرما بود، نادیده بگیرد  مدتی قادر ساخت که اولیگارشی زمین و پول را، که اکنون در پارلمنت حکم

همان رقابت در تجارت و . شوداولیگارشها فکر کردند که بودجه دولت باید صرف یک جنگ سودآور دیگر با هلندیها ب

چارلز تا . پشتیبانی کرد 1664موجب نخستین جنگ هلند شده بود، از دومین جنگ هلند در  1652شیالت که در 

: به خواهر خود نوشت. آنجا که میتوانست در برابر موج سپاهیگري مقاومت کرد، زیرا عشق را بر جنگ ترجیح میداد

. جنگ در این شهر و کشور و مخصوصا در اعضاي پارلمنت وجود دارد ندیدهاممن هرگز چنین اشتهایی که براي ((

نیروي . اوضاع از هر حیث نامطلوب بود.)) من خود را در قلمرو خویش تنها فردي میدانم که مایل به جنگ نیست

پیروزیهایش دریایی انگلستان، که افراد آن با وجود بدي غذا، لباس و مهمات رشیدانه جنگیدند، تقریبا به قدر 

و در اوج جنگ، طاعون و حریق لندن را به مخروبهاي تبدیل کردند و انگلستان را ورشکست  ;شکست خورده بود

چارلز، که از آشتی خشنود بود، مامورانی به بردا  ;هلندیها مذاکرات صلح را آغاز کردند 1666در اواخر سال . ساختند

یشتن را بیپول یافت، قسمتی از نیروي دریایی انگلستان را در رود فرستادند چون حصول موافقت را نزدیک دید و خو

در رویتر یک ناو  1667در ژوئن . مدوي عاطل گذاشت و ملوانان را رخصت داد که در ناوهاي بازرگانی استخدام شوند

مان شب پیپس میگوید ه. گروه هلندي را به رود تمز و مدوي وارد، و بیشتر کشتیهاي بدون ملوان را منهدم کرد

شاه در خانه داچس آو مانمث با لیدي کسلمین شام خورد، و همه مهمانان یک پروانه بینوا را دیوانهوار دنبال ((

اما . وقتی که خبر حمله به لندن ترسید، تمام افرادي که توانایی جسمی داشتند براي دفاع احضار شدند.)) میکردند

دومین ) 1667ژوئیه  21(پیمان بردا . ان به فالندر تجاوز کرده بودندهلندیها نیز خواستار صلح بودند، زیرا فرانسوی

موقعیت شاه به واسطه آن ناکامی و بدبختیهاي . جنگ هلند را با شرایطی خاتمه داد که براي همگان ناپذیرفتنی بود

اضاي نظارت در پارلمنت تق. روي آور به لندن چنان ضعیف شده بود که برخی از انگلیسیان به فکر خلع او افتادند

چارلز چون بیپول بود، به این موضوع تن در داد و گام دیگري در راه تفوق پارلمنت برداشته  ;مخارج دولت را کرد

چارلز به عزل صدراعظم  ;پارلمنت تقاضا کرد که کلرندن به سبب سو اداره وزارت امور خارجه معزول شود. شد

در مورد رواداري مخالفت، و از افراط او در معشوقهبازي جلوگیري کرده خودبیمیل نبود، زیرا صدراعظم با اقدامات او 

مجلس عوام، که به استعفاي کلرندن قانع نبود، پیشنهادي براي اعالم جرم علیه او، به علت خدمتگري به فرانسه، . بود

طوالنی و مداوم، این وضع، براي یک دوره خدمت . کلرندن اندرز شاه را پذیرفت و به فرانسه گریخت. تنظیم کرد

آن پیرمرد دوران تبعید خود را با نوشتن یکی از عالیترین آثاري که تا کنون در . فرجامی تاسفانگیز و ظالمانه بود

. ، در شصتوپنج سالگی، در روان در گذشت1674او به سال . ادبیات انگلیسی به وجود آمدهاست جاودان ساخت

سر تامس کلیفرد، ارل آو آرلینگتن، دیوك آو باکینگم، لرد ): 1667(کرد چارلز پنج نفر را براي جانشینی او نامزد 

)) کبل((از پیوند حروف اول نام آنان کلمه . ، و ارل آو الدردیل)که بزودي نخستین ارل آو شافتسبري شد(اشلی

)CABAL (آرلینگتن به  کلیفرد یک کاتولیک استوار بود،. به وجود آمد که هیئت وزیران جدید به آن نام خوانده شد

، باکینگم هرزهخوي بود، شافتسبري شکاکی روادار، و الدردیل از پیمانگران پیشین که نظام .آن مذهب تمایل داشت

چارلز به اندرزهاي متضاد آنان گوش میکرد، . اسقفی را با آتش و شمشیر به هم میهنان اسکاتلندي خود تحمیل کرد

تجدید حکومت فردي مطلقه، و اعتالي مذهب : او اساسا دو هدف داشت. اما بیش از پیش به روش خود ادامه میداد

با رهبر . با امیدواري منتظر بود که، پس از خودش، برادر کاتولیکش جیمز به سلطنت نشیند. کاتولیک رومی

 1669 در ژانویه. یسوعیان در رم مکاتبه داشت و با پیک پاپ، که از بروکسل به لندن آمده بود، محرمانه مالقات کرد
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به برادرش، کلیفرد، آرلینگتن، و لرد ارندل گفت که میخواهد با کلیساي رم سازش کند و ایمان قدیم را دو باره به 

. خواهرش هانریتا هرگز از اصرار به او در اینکه تغییر مذهب خود را شجاعانه اعالن کند باز نایستاد. انگلستان باز آورد

یتا را، همراه با مددکارانی از دیپلماتهاي برجسته، به لندن فرستاد تا چارلز را به لویی چهاردهم هانر 1670در ماه مه 

، کلیفرد، ارندل، و آرلینگتن از طرف 1670در اول ژوئن . پیروي از سیاست فرانسه و مذهب کاتولیک وادار کند

چارلز تغییر مذهب خود را  پادشاه فرانسه موافقت کرد که به محض آنکه. انگلستان پیمان سري دوور را امضا کردند

در صورت نیاز، لویی شش هزار سرباز در اختیار چارلز  ;پوند به او بپردازد 150000به آیین کاتولیک اعالم کند، مبلغ 

چارلز در صورت تقاضاي لویی، میبایست در جنگ با ایاالت  ;میگذاشت، و مخارج آنان را دولت فرانسه میپرداخت

 ;پوند از فرانسه دریافت کند 225000میبایست تا هنگامی که جنگ ادامه داشت، هر سال  ;متحده به فرانسه بپیوندد

براي فریفتن . و از ادعاي لویی براي به میراث بردن اسپانیا پشتیبانی کند ;برخی از جزایر هلند را بگیرد و نگاه دارد

 21این عهدنامه در . ه دروغینی امضا کندپارلمنت و مردم انگلستان، چارلز باکینگم را به پاریس فرستاد تا عهدنام

به موجب آن، انگلستان متعهد بود با هلند بجنگد، اما در عهدنامه ذکري  ;امضا و به جهانیان اعالم شد 1670دسامبر 

برادرش خود را در . چارلز براي اعالم گرویدن خود به مذهب کاتولیک پانزده سال صبر کرد. از مذهب نشده بود

اما حتی ارل آو آرلینگتن طرفدار کاتولیکها به شاه هشدار داد که چنین اعالمی از  ;مذهب اعالم کردپیرو آن  1671

اعالمیه اغماض براي وجدانهاي ((معهذا چارلز با صدور دومین . طرف او ممکن است سریعا موجب انقالب شود

اع مختلف ناسازگاران یا متمردان هر گونه قوانین جزایی در مسائل کلیسایی بر ضد انو((و معلق ساختن )) حساس

در همان حال تمام کسانی را که به ). 1672مارس  16( به سوي هدف خود پیش رفت))) نسبت به کلیساي رسمی(

صدها ناسازگار، از جمله بانین و بسیاري از . علت عدم توافق با قانون مذهبی پارلمنت زندانی شده بودند آزاد کرد

. شان هیئتی به نمایندگی خود نزد شاه فرستادند تا از او سپاسگزاري کنندکویکرها، آزاد شدند و سران

پرسبیتریان و پیرایشگران از اینکه آزادي اعطا شده به آنان به کاتولیکها و آناباتیستها نیز بسط یافته است متحیر 

ر روز در لندن علنا تشکیل ه)) هواخواهان پاپ و جماعات بسیار از ارباب فرق مختلف((و انگلیکانها از اینکه ;شدند

 1672مارس  17در . انگلستان تقریبا یک سال از رواداري بهرهمند شد یا رنج برد. جلسه میدهند، به وحشت افتادند

  . در این مورد شاه و پارلمنت توافق داشتند. انگلستان سومین جنگ هلند را آغاز کرد

لغ میبایست به صورت اقساط به دولت پرداخته شود که پوند براي جنگ تصویب کرد، اما این مب1250000پارلمنت 

قوانین ((مجلس عوام اعالم کرد که . میزان آن به وضوح بستگی به آشتی شاه با پارلمنت و قوانین مذهبی آن داشت

، ))جزایی در باره مسائل کلیسایی را نمیتوان معلق ساخت مگر به موجب قانونی که از تصویب پارلمنت گذشته باشد

لویی چهاردهم، که بسیار خواهان . عریضهاي که براي شاه فرستاد تقاضا کرد که اعالمیه اغماض او لغو شود و در

پشتیبانی انگلستان از جنگ هلند بود، به چارلز اندرز داد که اعالمیه را ملغا کند تا هنگامی که جنگ به نحوي 

محتمال تا آن زمان . اعالمیه لغو شد 1673مارس  8چارلز این اندرز را پذیرفت، و در . موفقیتآمیز پایان یابد

براي جلوگیري از گرویدن شاه به مذهب کاتولیک، هر دو مجلس در . پروتستانها از پیمان سري دوور بویی برده بودند

گذراندند که به موجب آن دارندگان تمام مشاغل کشوري و لشکري در انگلستان )) قانون آزمون((آخر ماه مارس یک 

کلیفرد . را نفی کنند و آیینهاي مقدس را بر طبق تشریفات کلیساي انگلیکان برگزار کنند)) قلب ماهیت((دند ملزم بو

با این الیحه بشدت مخالفت کرد و پس از تصویب آن، از دولت استعفا داد، به ملک شخصی خود رفت، و کمی بعد در 

از وزارت معزول شد و  ;رت از الیحه پشتیبانی کردشافتسبري با حرا. آنجا مرد یا بنابر تصور اولین خودکشی کرد

. ، که طرفدار شاه بود، مخالف کرد))حزب دربار((را به عهده گرفت، که تا آستانه انقالب با )) حزب وطن((رهبري 

مخالفت با او تا . جیمز از مشاغل خود استعفا کرد. ارل آو دنبی وزیر اعظم شد ;)1673(پایان یافت )) کبل((دوره 
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به واسطه این موضوع التیام یافته بود که گرچه زن اولش مذهب کاتولیک را پذیرفته، فرزندان آن زن، مري و  حدي

با یک شاهزاده ) 1673سپتامبر  30(اما حال ازدواج او . آن که بعدا ملکه شدند، به رسم پروتستان بار آمده بودند

میخواندند و چنین تصور میشد )) دختر بزرگ پاپ((ا را مري آو مادین. خانم کاتولیک اعتراضات شدیدي را برانگیخت

. که او فرزندان خویش را کاتولیک بار خواهد آورد

جریان وقایع تمایل . الجرم فورا لوایحی به پارلمنت پیشنهاد شد که فرزندان شاه باید به آیین پروتستان پرورده شوند

لستان بنا بود شاه کاتولیک داشته باشد، او دیر یا زود به اگر انگ. انگلستان را به جنگ با ایاالت متحده سرد کرد

که حال دیگر رقیب تجارتی به نظر نمیرسید، بلکه حصن مذهب  -فرانسه و اسپانیا میپیوست تا جمهوري هلند را 

تاد اگر آن دژ سقوط میکرد، مذهب پروتستان انگلیسی چگونه برپا میایس. پروتستان در قاره اروپا مینمود منهدم سازد

فوریه  9در . چارلز با کمال میل سر ویلیام تمپل را مامور کرد تا قرارداد صلح جداگانهاي با هلندیها منعقد نماید

  .پیمان وستمینستر به سومین جنگ هلند پایان داد 1674

 VIII -  توطئه پاپی  

لویی گرفته بود، پارلمنت را به کراون دیگر از  500000چارلز که . به دنبال آن وقایع، فترتی طبیعی و آرام پیش آمد

شافتسبري و سایر سران . اما سیاست ادامه یافت. هاي خود پرداخت سبب مزاحمتش تعطیل کرد و باز به معشوقه

تبلیغات خود را براي دفاع از پارلمنت و )) حزب وطن((و ) 1675(را تاسیس کردند )) باشگاه روبان سبز((مخالف 

با فرانسه کاتولیک توطئه میچید، و وارث مسلم او که با یک زن کاتولیک ازدواج مذهب پروتستان بر ضد شاهی که 

 .توریهااین دسته اعضاي حزب وطن، ویگها نامیده شدند و مدافعان شاه،  1680در . کرده بود، از آن مرکز آغاز کرد

غرورش را ... دانش او را سطحی،((آمد، و برنت  می)) ترین و شریرترین مرد روزگار فضعی((شافتسبري در نظر شاه 

اما جان الك، که پانزده سال با شافتسبري میزیست، او را مدافع دلیر  ;خواند) و استداللش را سست... مضحک،

است از این تذکر و ما ممکن  ;مینامید)) خداپرست((برنت او را . آزادیهاي مدنی، مذهبی، و فلسفی میشمرد

وقتی که بانویی از او پرسید آنکس .)) مردان خردمند فقط یک دین دارند((شافتسبري گمان بریم که به عقیده او 

اورانژ مري، دختر بزرگ / هنگامی که ویلیام د )) مردان خردمند هرگز نمیگویند((کیست، او پاسخ داد ) مرد خردمند(

اگر جیمز  ;، هیجان مذهبی قدري تخفیف یافت)1677(ه عقد خود درآورددیوك آو یورك، را که پروتستان بود ب

همچنان بی فرزند ذکور میماند، مري پس از او به تخت مینشست و انگلستان به واسطه قرابت سببی با هلند 

کشف ) توطئه پاپی(، تایتس اوتس به حضور شاه رسید و گفت که یک 1678اوت  28اما در . پروتستان متحد میشد

پاپ، پادشاه فرانسه، اسقف اعظم آرما و یسوعیان انگلستان و ایرلند و اسپانیا براي کشتن چارلز و به تخت : ده استکر

سه هزار  ;سازي میکردند نشاندن برادرش به جاي او و تحمیل مذهب کاتولیک به انگلستان به زور شمشیر، زمینه

د و خود لندن، که دژ مذهب پروتستان انگلستان بود، بایست پروتستانهاي عمده لندن را قتل عام کنن آدمکش می

. میبایست بکلی سوخته شود

او کشیش انگلیکان بود، اما به سبب رفتار .اوتس، که در آن هنگام بیستونه ساله بود، پسر یک واعظ آناباتیست بود

میکرد که گرویده است و او به مذهب کاتولیک گرویده بود یا چنین وانمود . ناشایسته از منصب خود طرد شده بود

در همان اوان، طبق ادعاي  ;در کالجهاي یسوعی در والیاذولیذ و سنتومر، که از آن اخراج شده بود، تحصیل کرده بود

 1678آوریل  24او اعتراف کرد که که در . هاي نهانی یسوعیان براي تسخیر انگلستان پی برده بود خودش، به نقشه

وي پنج رجل . ، که در آن درباره کشتن شاه مذاکره میشده، حضور داشته استدر یک کنفرانس یسوعی در لندن

وقتی اوتس افزود که . ارندل، پوویس، پیتر، ستفرد و بالسیس: کاتولیک را نام برد که در توطئه شرکت داشتند

شاه  ;بستري بود بالسیس قرار بود فرمانده کل ارتش هواداران پاپ باشد، چارلز خندید، زیرا بالسیس به واسطه نقرس
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شوراي خصوصی صالح . چنین نتیجه گرفت که اوتس آن داستان را به امید پاداش ساخته است، و او را مرخص کرد

. سپتامبر آن حضور یابد 28دید که تصور کند در آن اتهامات حقیقتی وجود دارد و، اوتس را دعوت کرد تا در جلسه 

د بري گادفري امین صلح رفت و سوگندنامهاي پیش او نهاد که جزئیات اوتس، که میترسید زندانی شود، نزد سر ادمن

شورا، که تحت تاثیر شهادت او قرار گرفته بود، فرمان دستگیري چند تن از هواداران . توطئه در آن نوشته شده بود

که به فرمان شاه  تا هنگامی(یکی از آنان ادوارد کلمن بود که چندین سال . پاپ را، که مورد اتهام بودند، صادر کرد

کلمن پیش از دستگیري برخی از کاغذهاي خود را سوزاند، اما آن مقدار که . منشی داچس آو یورك بود) معزول شد

باقی مانده بودند نشان میدادند که با پرالشز یسوعی، کشیش اقرارنیوش لویی چهاردهم، مکاتباتی داشته است که از 

ها پیشنهاد کرده بود که  کلمن در این نامه. انگلستان اظهار امیدواري شده بودهر دو سو در این درباره کاتولیک شدن 

لویی چهاردهم باید براي او پول بفرستد تا او به وسیله آن بتواند اعضاي پارلمنت را به نفع مذهب کاتولیک تحت 

ز بدو پیدایش خود تا کنون کامیابی بزرگترین ضربهاي را که مذهب پروتستان ا((و چنین افزوده بود  ;نفوذ قرار دهد

و آن عبارت است از تغییر مذهب سه کشور و، در نتیجه آن، شاید ... به خود دیده است بر آن وارد خواهد آورد،

هاي خود را سوزانده بود شورا را بر این گمان  این موضوع که کلمن بیشتر نامه.)) منکوب ساختن یک بدعت بالخیز

خود چارلز از آن . گزارش آن را داده بود آگاه بوده و حتی در آن دست داشته است داشت که او از توطئهاي که اوتس

پنج روز بعد . اکتبر قاضی گادفري ناپدید شد 12در . ها استنباط کرد که یک توطئه حقیقی وجود داشته است نامه

کسی آیا به دست  به دست چه. مسلم بود که وي کشته شده بود. جسدش در یکی از مزارع حومه شهر به دست آمد

عامالن معین و به عللی که هنوز معلوم نیست پروتستانها قتل را به کاتولیکهایی نسبت دادند که امیدوار بودند به آن 

این واقعه ظاهرا اتهامات را تایید میکرد و با روح عدم اطمینانی که از . وسیله از انتشار اظهارات اوتس جلوگیري کنند

ز رسیدن جیمز به سلطنت ناشی شده بود، طبیعی بود که بیشتر پروتستانهاي انگلستان پیمان سري دوور و ترس ا

حال میبایست تمام اتهامات اوتس را معتبر شمرند و به چنان خشمی دچار شوند که حفاظت مذهب پروتستان براي 

. زم داشتدستگیري و شاید هم اعدام تمام کاتولیکهایی که که نامشان در گزارش توطئه ذکر شده بود ال

شارمندان لندن خود را مسلح . جیمز به هلند گریخت. حکومت وحشتی آغاز شد که تقریبا چهار سال ادامه یافت

نگهبانانی در شبستانهاي  ;در وایتهال چند عراده توپ گذاشته شد ;ساختند تا در برابر تجاوز مورد نظر مقاومت کنند

پارلمنت قانونی را تصویب کرد . جلوگیري کنند)) توطئه باروت((نظیر  زیر پارلمنت گمارده شدند تا از بروز حادثهاي

پارلمنت اوتس را به عنوان ناجی ملت ستود، . که به موجب آن کاتولیکها از عضویت مجلس اعیان برکنار میشدند

بزودي . اردپوند در سال برایش تعیین کرد و آپارتمانی در کاخ وایتهال در اختیارش گذ 100مقرري ثابتی به میزان 

زندانها از یسوعیان، کشیشان آزاد و غیر روحانیان کاتولیک، که نامشان در گزارش اوتس یا ویلیام بدلو ذکر شده بود، 

نوامبر اوتس اتهام جدید و  24در . بدلو ادعا میکرد اطالعاتی دارد که اتهامات اوتس را تایید میکنند. پر شد

اینکه شنیده بود ملکه حاضر شده است شوي خود را به وسیله پزشک خود حیرتانگیزي را به شورا عرضه کرد و آن 

چارلز آشکارا به کذب اظهارات اوتس پی برد، ایمان به گزارشهاي او را از دست داد، و فرمان دستگیري . مسموم کند

و به برکناري ملکه مجلس عوام امر داد او را آزاد کنند، سه تن از خدمتگزاران ملکه را توقیف کرد . وي را صادر کرد

چارلز به مجلس اعیان رفت، از وفاداري زن خود دفاع کرد، و لردها را تحریض نمود که از موافقت با راي . راي داد

نوامبر کلمن و یک کاتولیک غیر روحانی دیگر محاکمه و به جرم خیانت محکوم و اعدام  27در . مجلس امتناع کنند

سه مرد به  1679فوریه  5و در  ;سه کشیش آزاد کارشان به مرگ کشیددسامبر شش تن یسوعی و  17در . شدند

دایره حمله به شاه تنگتر . بعدا ثابت شد که این دوازده تن بیگناه بودهاند. سبب قتل گادفري به دار آویخته شدند

ول از لویی پارلمنت از پاریس پیامی دریافت کرد مبنی بر اینکه دنبی مبالغ زیادي پ 1678دسامبر  19در . میشد
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مجلس عوام او . آن وزیر از اعتراف به اینکه آن پولها کمک فرانسه به شاه بودهاند امتناع کرد. چهاردهم پذیرفته است

 24(را منحل کرد )) پارلمنت کولیر((و چارلز، که میترسید مشاور وفادارش به مرگ محکوم شود،  ;را استیضاح کرد

اما نخستین . ده سال بیش از پارلمنت طویل به طور متناوب اجالس کرده بوداین پارلمنت تقریبا هج). 1679ژانویه 

مجلس عوام دنبی را . مارس اجالس کرد بیش از سلف خود ضد کاتولیک و ضد شاه بود 6که در )) ویگ((پارلمنت 

ل پرآشوب آینده او در آنجا پنج سا. مجلس اعیان، با زندانی ساختن او در برج لندن، نجاتش داد ;متهم به خیانت کرد

براي  ;چارلز، بنابه اندرز سر ویلیام تمپل، یک شوراي جدید سیسه نفري تعیین کرد. را با استراحت و اضطراب گذراند

آرام ساختن مخالفان، دو رهبر حزب ویگ شافتسبري و جورج سویل، مارکوئس آو هالیفاکس را نیز به عضویت آن 

براي هرچه بیشتر آرام ساختن طوفان، . ریاست عالی شورا انتخاب شدبه توصیه شاه شافتسبري به  ;شورا برگزید

: بدین گونه که، به جاي طرد برادرش از جانشینی، این مقررات را وضع کند ;چارلز به پارلمنت پیشنهاد سازش کرد

یی را از شاه اختیار انتصابات کلیسا ;هیچ فرد کاتولیک نباید وارد پارلمنت شود یا شغل حساسی را عهدهدار شود

انتصاب قضات به وسیله او موکول به تصویب پارلمنت باشد، و پارلمنت بر ارتش و نیروي دریایی نظارت  ;دست بدهد

مه خود شافتسبري  11در . اما پارلمنت اطمینان نداشت که جیمز چنین قراردادي را محترم شمرد. داشته باشد

محروم ساختن دیوك آو یورك از حق وراثت : ((نت تسلیم کردنخستین الیحه طرد جیمز را با عبارات صریح به پارلم

حق : مه، پارلمنت، با بسط حق احضار به دادگاه، افتخاري براي خود تحصیل کرد 26در .)) تاج و تخت این سرزمین

آزاد شدن از توقیف به قید کفیل درباره هر شخص دستگیر شدهاي بجز متهمان به خیانت یا جنحه تامین شد، و در 

فرانسه براي برخورداري از چنین . ارد اخیر نیز زندانی میبایست در نخستین جلسه دادگاه محاکمه یا مرخص شودمو

شاه، که میترسید الیحه طرد برادرش از جانشینی به تصویب پارلمنت . سال منتظر شود 110هایی میبایست  تامین

اداران پاپ، که به وسیله اوتس متهم شده بودند، حق احضار به دادگاه به هو. مه مجلس را منحل کرد 27برسد، در 

کمکی نکرد، زیرا آنان را بیتاخیر محاکمه میکردند و اگر محکوم به خیانت میشدند، با شتابی خشمآمیز اعدامشان 

محاکمات . دسته دسته به سوي چوبه دار یا جایگاه گردن زدن روانه میشدند 1679اینان در سراسر سال . میکردند

ع و عجوالنه بودند، زیرا قضات، که از فریادهاي مردم تشنه به خون بیرون دادگاه میترسیدند، بسیاري از بسیار سری

گواهان کاذب، با مشاهده . متهمان را بدون تحلیل مدارك یا صدور اجازه براي بازپرسی از شهود، محکوم میکردند

یکباره از زمین میجوشیدند و درباره صحت  پاداشهایی که اوتس از آن بهرهمند شده بود، گویی با ورد و جادو

 ;یکی از آنان میگفت یک ارتش سی هزار نفري از اسپانیا به انگلستان خواهد آمد: دروغترین ادعاها سوگند میخوردند

پوند و یک شغل کلیسایی به او بدهند،  500دیگري اظهار میداشت که وعده دادهاند که در صورتی که شاه را بکشد، 

متهم حق . گفت شنیده است که یک بانکدار ثروتمند کاتولیک سوگند خورده است که این کار را بکندو دیگري می

و جرم او محرز تصور  ;گرفتن وکیل مدافع نداشت و تا روز محاکمه هم به او گفته نمیشد که اتهاماتش چیست

یکی از قوانین دوران الیزابت که براي تسهیل در محکومیت، . میشد، مگر اینکه بتواند بیتقصیري خود را ثابت کند

جماعاتی که دادگاه را احاطه کرده بودند . اقامت کشیشان کاتولیک را در انگلستان جرمی بزرگ میشمرد احیا شد

و هر وقت که فرمان محکومیت اعالم  ;گواهان متهمان را هو میکردند و به طرف آنها اشیاي مختلف پرتاب میکردند

. یکشیدندمیشد، با شادمانی فریاد م

تمام این وقایع براي شاه سابقا شادمان ناگوار بودند، زیرا او تمام امیدهاي خود را بر باد رفته و قدرتش را تقلیل یافته 

در اوج طوفان، او آن قدر بیمار . مییافت و میدید که زنش را تحقیر میکنند و و برادرش را با خواري کنار میگذارند

رهبران ویگ به ارتش فرمان دادند . هالیفاکس جیمز را از بروکسل احضار کرد. میرفتشد که هر لحظه انتظار مرگش 

و شافتسبري، مانمث، لرد راسل و لرد گري موافقت کردند که در صورت مردن شاه،  ;که از بازگشتش جلوگیري کند
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. بالین برادر رفت جیمز با لباس مبدل وارد شد و بر. شورشی را رهبري کنند که مانع به تخت نشستن جیمز شود

او در حقیقت هرگز بهبود . چارلز ظاهرا بهبود یافت و بر ترسهایی که حتی دشمنانش درباره مرگش داشتند لبخند زد

  . خشم ضد کاتولیک چندان ادامه یافت که اوتس در محاکمه سر جورج ویکمن، پزشک ملکه، مرتکب خطا شد. نیافت

را فراهم کرده بود، اما در محکمه او را به قصد مسموم ساختن شاه متهم  شهادت او در شورا موجبات تبرئه آن پزشک

ویکمن تبرئه . سکراگز رئیس دادگاه، که کاتولیکها را با قدرت تعقیب کرده بود، به این نقیض گویی اشاره کرد. کرد

تایید میکردند گواهان کاذبی که اظهارات او را . گشت، و از آن پس شهادت اوتس با احتیاط بیشتري شنیده شد

اعدام آلیور پالنکت، اسقف اعظم آرما، آخرین نشانه وحشت ضد کاتولیک . بتدریج از پشتیبانی او دریغ ورزیدند

پس از آنکه ترس و شور و هیجان فرو نشست، صاحبان عقل سلیم تشخیص دادند که اوتس، تا ) 1681اول ژوئیه (بود

. دروغ، بسیاري از بیگناهان را گرفتار مرگ بیموقع کردهاستحدي به واسطه سو ظن بیاساس و تا اندازهاي با 

سرانجام به این نتیجه رسیدند که هیچ گونه نقشهاي براي کشتن شاه، قتل عام پروتستانها، یا سوزاندن لندن وجود 

. نداشته است

اعضاي : اشته استنبوده است، واقعا وجود د)) پاپی((اما همچنین استنتاج کردند که یک توطئه کاتولیکی، هرچند 

عالیرتبه دولت قصد یا امید داشتهاند که با پولها، و در صورت لزوم با سربازان فرانسه، ناتوانیهاي مذهب کاتولیک 

انگلستان را مرتفع سازند، شاه را به کیش خود درآورند، برادر کاتولیکش را بر تخت بنشانند، و از هر وسیلهاي براي 

تمام اینها عمال . به عنوان مذهب رسمی دولت و سرانجام کیش مردم، استفاده کنندبرقراري مجدد مذهب کاتولیک، 

گرچه چارلز پاي خود را از آن قرارداد . به امضا رسیده بود، گنجانده شده بود 1670در پیمان سري دوور، که در 

  . خود کند عقب کشیده بود، امیالش عوض نشده بودند و هنوز مصمم بود که برادر کاتولیکش را جانشین

IX - پذیرد  کمدي پایان می  

کلمن در محاکمه خود اقرار کرده بود که جیمز از مکاتبه او با پرالشز آگاه . اما تصمیم شافتسبري برعکس این بود

توطئه ((شافتسبري احساس کرد که جلوس جیمز به تخت سلطنت نخستین مرحله . بوده و آن را تصویب کرده است

الجرم به شاه پیشنهاد کرد که ملکه نازاي خود را طالق دهد و با زنی پروتستان . بخشید را تحقیق خواهد)) پاپی

را ایفا  آراگونیچارلز قبول نکرد که بگذارد کاترین براگانزایی نقش کاترین . ازدواج کند تا شاید از او پسري بیاورد

ي آنگاه به دیوك آو مانمث، پسر نامشروع شاه، که نمیتوانست جرم پدر خود را در مورد محروم شافتسبر. کند

شافتسبري این طور شهرت داد که . ساختن او از جانشینی به واسطه ازدواج نکردن با مادرش ببخشاید، متوسل شد

  . ت استچارلز واقعا لوسی والتر را به عقد خود درآورده و دیوك وارث قانونی تاج و تخ

اي، مبنی بر اینکه او هرگز با کسی جز کاترین براگانزایی ازدواج نکرده است، با این عمل  چارلز با صدور اعالمیه

). 1679اکتبر 13(آنگه چون شافتسبري را ناساز شکار یافت، او را از شورا اخراج کرد. مقابله کرد

به عیاشی و راحتطلبی خاتمه داد، اسبهایش را . داد در این بحرانهاي پیدرپی، چارلز خوي خود را تا حدي تغییر

فروخت، خویشتن را وقف سیاست و اداره مملکت کرد، و با عقبنشینیهاي مدبرانه با دشمنان خود چندان جنگید که 

در پنج سال آخر سلطنت خود چنان تصمیم و قابلیتی از خود . آنها تدریجا از پا افتادند و کارشان به ناکامی کشید

پس از به دست آوردن اعتماد و قوت قلب، چهارمین پارلمنت . ز داشت که حتی دوستان خویش را هم متحیر کردابرا

در ماه نوامبر دومین الیحه طرد جیمز از . تشکیل شد 1860اکتبر  21آن پارلمنت در . خویش را تشکیل داد

تا آن هنگام با ویگها راي داده بود، هالیفاکس، که . جانشینی از مجلس عوام گذشت و به مجلس اعیان تسلیم شد

از جیمز بیزار بود و به مذهب . و بالیدن به آن آغاز کرد)) ابنالوقت((حال به جانب شاه گرایید و به تحصیل لقب

اعتنا، اما با چارلز در این نکته موافق بود که اصل حکومت فردي موروثی باید حفظ شود، و میترسید که  کاتولیک بی
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در یک مذاکره طوالنی، فصاحت و منطق او مجلس اعیان . ستان را به یک جنگ داخلی دیگر بکشاندشافتسبري انگل

مجلس عوام با دریغ داشتن پول از پادشاه تالفی کرد، بازرگانان و صرافان را از وام . را به رد کردن الیحه تحریض کرد

که یکی از پنج لرد کاتولیک زندانی در برج لندن دادن به او منع نمود و علیه هالیفاکس، سکراگز، و وایکاونت ستفرد 

شاه پارلمنت .) دسامبر 7(ستفرد بر اثر شهادت اوتس محکوم به مرگ شد و سرش را با تبر زدند . بود اعالم جرم کرد

  ) . 1681ژانویه  18(را منحل کرد 

یرهخواري از لویی چهاردهم چارلز، به جاي فدا کردن برادر خود در راه پول، تصمیم گرفت که دولت خود را با ج

پوند که کافی بود او را سه سال از بودجه مصوب پارلمنت بینیاز  700000موافقت کرد که در ازاي . دوباره پولدار کند

چون بدین ترتیب مجهز شد، پنجمین پارلمنت خود را به . کند بر سیاستهاي تجاوزکارانه فرانسه با خونسردي بنگرد

محروم ساختن پارلمنت از پشتیبانی اوباش و میلیشیاي لندن، فرمان داد که جلسات آن در براي . اجالس فرا خواند

هر دو طرف مسلحانه وارد عمارت شدند چارلز با محافظان فراوان، رهبران ویگ با مالزمانی که . آکسفرد تشکیل شوند

مجلس عوام .)) ه پاپ، نه بردگین: ((شمشیر و طپانچه داشتند و پرچمهایی که بر آنها این کلمات نقش شده بودند

لکن پیش از آنکه این اقدام به مجلس اعیان برسد، چارلز پارلمنت را  ;فورا سومین الیحه طرد جیمز را تصویب کرد

عقاید  ;بسیاري کسان منتظر بودند که شافتسبري به جنگ داخلی دست یازد). 1681مارس  28(منحل کرد 

روحانیان انگلیکان غیورانه . اطر میآورد، از او برگشت و به سوي شاه گراییدرا به خ 1660- 1642عمومی، که قضایاي 

وقتی که شافتسبري کوشید تا مجلس عوام منحل شده را به . از حق جیمز کاتولیک نسبت به تاج و تخت دفاع کردند

صفه شافتسبري را یک دادگاه با هیئت من. یک مجموعه انقالبی تبدیل کند، چارلز فرمان دستگیري او را صادر کرد

و گرچه حال او چندان بیمار بود که به زحمت راه میرفت، در یک انقالب آشکار به دیوك آو ) نوامبر 24(تبرئه کرد

شافتسبري از برج لندن فرار کرد، به هلند گریخت و . شاه دستور داد تا هر دو آنها را دستگیر کردند. مانمث پیوست

اما ادامه مبارزهاي را که تا مدتی در  ;)1683ژانویه  21(شده بود، در گذشت  در آنجا، در حالی که بسیار فرسوده

چارلز مانمث را عفو . عالم سیاست به شکست انجامیده بود به دوست خود الك سپرد تا آن را در فلسفه پیگیري کند

که حال به نوبه خود  شاه. کرد، اما نمیتوانست هیئت منصفه لندن را، که شافتسبري را تبرئه کرده بود، ببخشاید

افراطی شده بود، تصمیم گرفت خود مختاري شهرها را از میان ببرد، زیرا در شهرها بود که احساسات ویگ حتی 

فرمان داد تا اساسنامه شهرهایی که اراده شاه را بدان گونه بازیچه قرار داده بودند مورد بررسی . انقالبی رشد میکرد

هاي جدیدي تنظیم شدند که به موجب آنها  اساسنامه ;نی یافت شد و همه لغو شدنددر آنها نقایص قانو. قرار گیرد

). 1683(تمام اعضاي انتخابی شهرداري از آن پس میبایست، در صورت مخالفت یا عدم تصویب شاه، بر کنار شوند 

شروع شد، ) تولیکهانه کا)) (ناسازگاران((تعقیب . آزادي بیان و مطبوعات اکنون دچار محدودیتهاي جدید شده بود

پیروزي اختیارات . و در اسکاتلند خود جیمز فشار بر مخالفان را رهبري کرد ;بیشتر ویگها بودند)) ناسازگاران((زیرا 

. ظاهرا به نیروي واکنش سلطنتطلبان قربانی شد)) شورش بزرگ((شاه بر امتیاز پارلمنت کامل مینمود و موفقیتهاي 

طرز تفکر هالیفاکس، وقتی که شافتسبري . ی بود که از جنگ داخلی جدید میترسیداین واکنش مورد پشتیبانی ملت

به کار انداخت، ) 16821685(را ترك کرد و عقل میانهرو خود را براي خدمت به شاه در سمت مهردار سلطنتی 

یوك آو د 1683در ژانویه . پیروان شافتسبري آخرین کوشش خود را کردند. مبتنی بر همین احساسات عام بود

نوه قهرمان جنگ (مانمث، ارل آو اسکس، ارل آو کارالیل، ویلیام لرد راسل، و الجرنن سیدنی در خانه جان همدن 

سیدنی . گرد آمدند و طرحی براي پیشی گرفتن بر جیمز، و در صورت لزوم کشتن چارلز، تنظیم کردند) داخلی

او نوه یکی از برادران سر فیلیپ سیدنی . ا از نو برقرار کندامیدوار بود که از آن هم فراتر رود و جمهوري انگلستان ر

در جنگ داخلی به نفع پارلمنت میجنگید، و در مارستن مور مجروح . را داشت)) سرکرده شهسواران((بود، که سمت
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و پس از انتصاب به عضویت کمیسیونی که بنا بود چارلز اول را محاکمه کند، از اجراي ماموریت خود ابا کرد . شد

در زمان بازگشت خاندان استوارت در اروپا بود و . گفت آن کمیسیون از جانب مردم اختیاري براي محاکمه شاه ندارد

. هایی علیه چارلز دوم مشغول شد در آنجا ماند و به مطالعات و دسیسه

رانسه براي انگیختن در دومین جنگ هلند، هلندیان را به تجاوز بر انگلستان ترغیب کرد و خدمات خود را به دولت ف

چارلز به او . کراون پول در اختیارش گذاشته شود 100000شورشی در انگلستان پیشنهاد کرد، مشروط بر اینکه 

پس از آمدن به انگلستان، در آنجا ماند ). 1677(اجازه داد که براي حضور بر بالین پدر محتضرش به انگلستان بیاید 

به چاپ نرسید، از  1688نوشته شد ولی تا  1681ایی درباره حکومت، که در در گفتاره. پیوست)) حزب وطن((و به 

با حمله بر دفاع فیلمر از حق االهی پادشاهان، بر الك پیشی گرفت، و از حق  ;اصول نیمه جمهوري طرفداري کرد

. مردم در قضاوت درباره فرمانروایانشان و خلع آنان، حمایت کرد

فرانسه، که میخواست دست چارلز را در گرفتاریهاي داخلی بند کند، پول گرفته  ظاهرا هم او و هم راسل از دولت

شورا اطالع یافت که شاه در ماه مارس در مسابقات . تصمیم گرفت شاه را دستگیر کند)) شوراي شش نفري. ((بودند

ل شهر، خواهد و در بازگشت به لندن از رایهاوس در هادسدن، در شما ;اسبدوانی نیومارکت حضور خواهد یافت

بنا بود که یک گاري که علف خشک بار داشت راه را در آنجا ببندد، و آنگاه شاه، شاید برادرش نیز، زنده  ;گذشت

مارس حریقی در اسپریس روي داد و به همین جهت مسابقات یک هفته  22اما در . دستگیر شوند یا به قتل رسند

. از آنکه توطئه گران بتوانند تدارك کار را ببینند، سالم وارد لندن شدجلوتر از مدت مقرر پایان یافتند و چارلز، پیش 

کارالیل، که . ژوئن یکی از آنها، از ترس فاش شدن قضیه و به امید عفو، توطئه را براي دولت فاش کرد 12در 

و چارلز  ;ردمانمث خود را بیگناه اعالم ک. دستگیر شده بود، اعتراف آن شخص را تایید کرد و مورد عفو واقع شد

  . فرمان دستگیري او را ملغا کرد ;گرچه میدانست که پسرش دروغ میگوید

او نمیبایست را : ((شاه گفت. اسکس خود را در زندان کشت). 1683ژوئیه  21(راسل محاکمه، محکوم، و اعدام شد

چند تن . اول مرده بود پدر اسکس به خاطر چارلز)) بخشایش مایوس میشد، زیرا من یک زندگی را به او مدیون بودم

سیدنی به موجب مدارکی که از لحاظ فنی ناقص . به دار آویخته شدند)) توطئه رایهاوس((از شرکاي کوچک این 

شعار او این ). دسامبر 7(او با قدرت از خود دفاع کرد و مانند یک شارمند رومی با مرگ روبرو شد  ;بودند محکوم شد

اما او شمشیر دو دم را گزیده بود، در جایگاه اعدام، این کلمات شایان  ;))این دست دشمن ستمگران است: ((بود

از اجراي .)) خداوند ملتها را آزاد گذاشته است تا هر دولتی را که خود میخواهند بر سرکار آورند: ((توجه را ادا کرد

وز شده بود، اما خودش هم چارلز پیر. مراسم مذهبی درباره خود اعراض کرد و گفت که با خداوند در حال صلح است

انگلستان از لحاظ . او به بهاي فرسودگی خود به محبوبیت نوینی نایل شده بود. به آستانه زوال نزدیک میشد

اقتصادي در زمان سلطنت او سعادتمند شد، و حال که مردم آرزومند آرامش بودند، بر گرد فرمانروایی حلقه زدند که 

ملت چون دید که شاه به سراشیب . ی اگر تا مدتی هم او یک شاه کاتولیک میبودنماینده ثبات و نظم ملی بود، حت

مرگ نابهنگام افتاده است، از خطاهاي او گذشت و با او تا اندازهاي همراي شد که اگر سلطنت انتخابی باشد و 

حتی هنگامی که ملت وفاداري شاه را به برادرش محترم میشمرد، . موروثی نباشد، موجب اغتشاشات ادواري میشود

ملت جیمز را پیروز مییافت و او را دوباره فرمانده کل نیروي دریایی میدید که . از نتیجه این کار افسوس میخورد

پوند اقامه  100000، جیمز علیه اوتس تایتس به مبلغ 1685در ژانویه . دشمنان خویش را با کینه تعقیب میکرد

چارلز با لحنی . توانست این مبلغ هنگفت را بپردازد، زندانی شد اوتس، که نمی ;دعوي خسارت کرد و حاکم شد

بسیار میترسم که وقتی به تاج  ;وقتی که من مردم و از این دنیا رفتم، نمیدانم برادرم چه خواهد کرد: ((غمگین گفت

در حالی  با این حال دقت خواهم کرد که قلمروهاي سلطنت خود را. و تخت برسد، مجبور باشد دوباره مسافرت کند



۴٨٨٩

اما این برادر تمام ترسهاي . خواهم که آنها را مدتی مدید نگاه دارد به او بسپرم که آرامش در آنها برقرار باشد، و می

وقتی جیمز .)) مرا دارد، در حالی که از امیدهاي من نصیب چندانی ندارد، و از خرد هم سهمش به مراتب کمتر است

مستحفظ با کالسکه خود در لندن میگردد، او توصیه کرد که به جاي ترسیدن  شاه را دوستانه مالمت کرد که چرا بی

او دیگر در وضعی بود که هر دم .)) هیچ کس مرا نخواهد کشت تا شما را به پادشاهی برساند: ((آرام باشد، و گفت

دکتر کینگ با  .صورتش کج شد و دهانش کف کرد ;به تشنج گرفتار شد 1685فوریه  2در . پزشکان بر بالینش بودند

. نیشتر زدن بر رگ او از وي خون گرفت و نتیجه خوبی از این کار حاصل شد

او پنج روز مشقتبار به معالجات توام آنها . اما مالزمان او هجده پزشک دیگر را براي تشخیص و تجویز احضار کردند

تاولهاي پوست سرش را از بین ببرند  هایش را بادکش کردند، موي سرش را زدند که او را رگ زدند، شانه. تسلیم شد

براي دفع اخالط از مغز او در : ((یک مورخ پزشکی میگوید. و به کف پاهایش مشمعهاي قیر و فضله کبوتر انداختند

براي واداشتن او به استفراغ، انتیمون و سولفات روي از گلویش پایین . منخرینش خربق فوت میکردند تا عطسه کند

شاه مشرف به مرگ زن .)) یه امعایش، به او مسهلهاي قوي میخوراندند و مرتبا امالهاش میکردندبراي تصف. میریختند

فوریه  4در . رنجدیده خود را خواست، در حالی که نمیدید او در پایین تختش زانو زده است و پاهایش را میمالد

ند، اما خواهش کرد که از این کار صرف برخی از اسقفان به او پیشنهاد اجراي آخرین مراسم کلیساي انگلیکان را کرد

پدر .)) بلی،بلی، از صمیم قلب((وقتی که برادرش به او گفت آیا کشیش کاتولیک میخواهد، پاسخ داد  ;نظر کنند

روحانی جان هادلستن، که زندگی چارلز را در نبرد ووستر نجات داده بود و چارلز هم او را از ترور ضد پاپ رهانیده 

چارلز ایمان خود را به مذهب کاتولیک رومی اقرار کرد، به گناهان خود اعتراف نمود، دشمنان خویش .بود، احضار شد

مخصوصا از زن . را بخشود، براي همه طلب بخشایش کرد و تدهین نهایی و آخرین آیین مقدس دربارهاش اجرا شدند

نگذارد نلی ((و فرزندانش مراقبت کند و اما به برادرش نیز سفارش کرد که از لوئیز دو کروال  ;خود حاللیت طلبید

از کسانی که اطرافش بودند براي اینکه مرگ خود را آن قدر طول دادهاست، معذرت .)) بینوا به گرسنگی بیفتد

  . فوریه شاه شده بود 6دیوك آو یورك تا ظهر روز . خواست

  

  فصل دهم

  انقالب با شکوه

I - 1688-1685: شاه کاتولیک   

ي صورت آبی و طالیی دیوك آو یورك، که در دو سالگی او به دست ون دایک ترسیم شده بود، که میتوانست از رو

گمان برد که این کودك معصوم، حساس، و محجوب سلسله استوارت را تباه خواهد کرد و سرانجام انتقال قدرت از 

به کمال خواهد رسانید اما در ) )انقالب با شکوه((شاه با پارلمنت را، که پدرش چنان مفتضحانه آغاز کرده بود، در 

صورت کار رایلی از همان طفل، که اینک جیمز دوم شده بود، حجب به حیرت تبدیل شده، حساسیت جاي خود را 

آن شخصیت . به خودسري داده، و معصومیت از طریق معشوقگان خوشخو به االهیات انعطافناپذیر مبدل شده بود

انند تمام تراژدیهاي بزرگ، هر یک از شرکت کنندگان در آن، براي آنچه یک سرنوشت تراژیک را تعیین کرد که، م

ما قبال برخی از فضایل او . که به نظرش درست میآمد، میجنگد و از این رو میتواند سزاوار بخشی از همدردي ما باشد

  . در شغل خود در نیروي دریایی، بارها خود را به خطر مرگ انداخت. را ذکر کردهایم

روي در خرج، و وفاداري به قول مردم وي را رجحان  ه با برادرش، از حیث مهارت در مدیریت، میانهدر مقایس

قرضهاي او را داد و ملکی برایش تعیین کرد که براي : او وصیت چارلز را درباره توجه از نل گوین اجرا کرد. میدادند
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ي مناسبات خود را با آخرین معشوقه خود، پس از جلوس به تخت سلطنت، تا چند. راحت نگاه داشتن او کافی بود

اما در پی اعتراض پدر روحانی پیتر، وي را به خاطر خدماتش پاداش داد و به ترك  ;کاترین سدلی، ادامه داد

اسقف . زیرا بنا به اعتراف خودش، اگر او را بار دیگر میدید، نمیتوانست بر جاذبه او چیره شود ;انگلستان ترغیب کرد

مردي طبیعتا صادق و مخلص، هر چند گاه، ناشکیبا و : ((لع او یاري کرد، او را چنین وصف میکندبرنت که در خ

در .)) دوستی بود بسیار ثابت قدم، تا هنگامی که مذهبش نخستین اصول و تمایالت او را فاسد کرد ;کینهتوز بود

. مالیات، رعایت مردم را میکرد کشور خود را معتبر نگاه میداشت و در وضعخرج صرفهجو و محتاط بود، مسکوك 

اگر او پروتستان یا ((مکولی، پس از نوشتن هشتصد صفحه درباره فرمانروایی سه ساله جیمز، چنین نتیجه گرفت که 

. نقایص او با قدرتش افزایش یافتند.)) حتی کاتولیک رومی میانهروي بود، سلطنت سعادتمند و با شکوهی میداشت

لطنت مغرور و متکبر بود، بسیار کسان را تحقیر میکرد و فقط به عده کمی اذن چون حتی پیش از جلوس به س

و خوي  ;نظریه پدر خود را مبنی بر اینکه شاه باید اختیار مطلق داشته باشد، کامال اختیار کرده بود ;حضور میداد

او را در احترام به ما باید حمیت . واقعگراي برادر خود را نداشت تا محدودیتهاي عملی سلطنت را تشخیص دهد

نسبت به . مذهب خود، و میل او را به دادن آزادي عبادت و تساوي فرصت سیاسی به همگنان کاتولیکش بستاییم

و این  ;در پانزده سال گذشته، کاتولیکها در خانه گردش را گرفته بودند ;مادر و خواهر کاتولیک خود وفادار بود

ز مذهبی که آن اندازه اشخاص خوب بار آورده است جلوگیري کنند و موضوع را عجیب میانگاشت که انگلیسیها ا

، که به پروتستانهاي انگلستان منتقل شده بود، یا ترس آنها از ))توطئه باروت((او در خاطره زنده . نفرت داشته باشند

ایتالیایی باشد، اینکه یک فرمانرواي کاتولیک دیر یا زود ناچار به اتخاذ سیاستهایی خواهد شد که خوشایند پاپ 

انگلستان پروتستان احساس میکرد که استقالل مذهبی، فکري، و سیاسی به وسیله یک شاه کاتولیک به . سهیم نبود

. خطر خواهد افتاد

او هالیفاکس را رئیس . نخستین اقدامات جیمز پس از جلوس به تخت سلطنت این ترسها را کمی برطرف کردند

را مهردار سلطنتی کرد همه اینها پروتستان ) دومین ارل آو کلرندن(و هنري هاید  شورا، ساندرلند را وزیر کشور،

از پشتیبانی  ;در اولین نطق خود در شورا وعده داد که نظامات موجود را در کلیسا و کشور محفوظ بدارد. بودند

در . ود از آن توجه کندکلیساي انگلستان از جانشینی خودش اظهار امتنان کرد و وعده داد که با عنایات مخصوص خ

. هنگام تاجگذاري سوگند معمول پادشاهان انگلستان را، در مورد حفظ و حمایت کلیساي رسمی انگلستان، یاد کرد

  . تا چندین ماه از یک محبوبیت غیر منتظر برخوردار بود

او فرمان داد که . دنخستین اقدام او به نفع مذهب کاتولیک هیچگونه رنجش مستقیمی براي پروتستانها ایجاد نکر

تمام کسانی که به سبب امتناع از سوگند وفاداري به مذهب انگلیکان و قبول فایقیت آن زندانی شده بودند آزاد 

عالوه بر هزاران کاتولیک، به موجب آن فرمان، همچنین هزار و دویست تن از کویکرها و بسیاري از نا . شوند

دنبی را، و نیز لردهایی را که بر اثر اتهامات . مجازات مذهبی را ممنوع کرد او هر گونه تعقیب و. سازگاران آزاد شدند

در یک محاکمه جدید، اوتس به جرم . وارد از طرف اوتس تایتس در برج لندن زندانی شده بودند، آزاد کرد

ظهار تاسف از دادگاه، با ا ;دروغگوییها و سوگند شکنیهایی که به اعدام چندین بیگناه انجامیده بودند محکوم شد

مارك، بسته شدن به عقب  2000پرداخت : اینکه نمیتواند او را به مرگ محکوم کند، جرایم زیر را برایش تعیین کرد

یک ارابه، دو بار تازیانه خوردن یک بار از آلدگیت تا نیوگیت، و دو روز بعد از نیوگیت تا تایبرن و براي بقیه عمر، هر 

از جیمز ). 1685مه (او از شکنجه زنده بیرون آمد و به زندان باز گردانده شد . شدنسال پنج بار با پیلوري شکنجه 

. تقاضا شد که دومین مجازات تازیانه را لغو کند، اما او این تقاضا را نپذیرفت
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در ماه مه، آرچیبالد کمبل، نهمین ارل آو آرگایل، در . سازش موقت مذاهب با یک شورش دو جانبه بر هم خورد

نظرشان  ;ند پیاده شد، و در ماه ژوئن، جیمز، دیوك آو مانمث، در ساحل جنوب باختري انگلستان فرود آمداسکاتل

مانمث در اعالمیهاي جیمز را غاصب ستمگر و آدمکش . این بود که با یک کوشش مشترك شاه کاتولیک را براندازند

ز متهم کرد و متجاوزان را ملزم ساخت تا مذهب اعالم، و او را به سوزاندن لندن، توطئه پاپی، و مسموم کردن چارل

ژوئن شکست خورد و در  17آرگایل در . پروتستان و آزادیهاي ملت و پارلمنت را نجات ندادند، حاضر به صلح نشوند

اما مردم دورست شر، که جدا پیرایشگر بودند، . بدین گونه، جناح شمالی شورش در هم ریخت ;ژوئن اعدام شد 30

جیمز دوم شاه ((عنوان منجی ستودند و چندان در زیر لواي او گرد آمدند که او جدا و مطمئنا عنوان مانمث را به 

نجبا و طبقات پولدار از او حمایت نکردند و ارتش بی انضباط او در سجمور از نیروهاي . را اختیار کرد)) انگلستان

جنگ جهانی دوم در خاك انگلستان انجام  این آخرین نبردي بود که پیش از). 1685ژوئیه  6(شاهی شکست خورد 

  . مانمث گریخت و از شاه استدعاي عفو کرد، اما استدعایش پذیرفته نشد و سرش را بریدند. گرفت

ارتش پادشاهی، به رهبري سرهنگ پرسی کرك، بقیه شورشگران را تعقیب کرد و اسیران را بی محاکمه به دار 

جفریز مامور کرد تا به غرب کشور برود و کسانی را که متهم به پیوستن  جیمز هیئتی را به ریاست قاضی کل. آویخت

هاي با هیئت منصفه براي آنان تشکیل شدند، ولی اعضاي  دادگاه. به شورش یا پشتیبانی از آن بودند محاکمه کند

م واقع شدند هاي خونین مشمول ترح آنها چندان از طرف جفریز تهدید شدند که عده کمی از متهمان در این دادگاه

تقریبا چهارصد تن از متهمان به دار آویخته شدند، و هشتصد تن به اعمال شاقه در کوچنشینهاي .) 1685سپتامبر (

ها را مرتکب شده بودند، اما  گري همین وحشی 1648و کرامول در  1569الیزابت در . هند غربی محکوم گشتند

دادن قربانیان خود، کینهورزي نسبت به آنان و شک و تردید  جفریز با ترساندن گواهان و هیئتهاي منصفه، دشنام

. مطلق درباره بیگناهی متهمان، بجز وقتی که رشوه هنگفتی داده شده باشد از لحاظ خشونت بر آنان پیشی گرفت

جیمز چند کوشش ضعیف براي جلوگیري از آن وحشیگریها به جا آورد، اما وقتی که آن کشتار وحشتناك به پایان 

  ). 1686سپتامبر  6(، جفریز را به مقام اشرافی رساند و او را لرد چانسلر کرد رسید

که (را )) قانون آزمون((وقتی که او از پارلمنت تقاضا کرد . توزانه در انزجار مردم از شاه موثر بودند این تعقیبات کینه

هیبیس کورپس را تعدیل کند و یک لغو و قانون ) کاتولیکها را از مناصب دولتی و عضویت پارلمنت محروم میکرد

 20(جیمز آن را منحل کرد . ارتش دایمی تحت فرمان شاه تشکیل دهد، پارلمنت از موافقت با این تقاضا سر باز زد

وقتی که هالیفاکس به این بیحرمتی نسبت به پارلمنت معترض شد، . و کاتولیکها را به مناصب مهم گماشت) نوامبر

ج کرد و ریاست آن را به ساندرلند داد که فورا گرویدن خویش را به مذهب کاتولیک اعالم جیمز او را از شورا اخرا

را از طرف لویی چهاردهم ستود، مردم انگلستان چنین استنتاج )) فرمان نانت((وقتی که جیمز الغاي ). 1687(کرد 

ات آنان را بر ضد پروتستانهاي کردند که اگر جیمز قدرتی نظیر قدرت مطلقه بوربونها را داشته باشد، عین اقدام

جیمز ایمان خود را به این موضوع که صاحب قدرت مطلقه است و لویی چهاردهم را . انگلستان به عمل خواهد آورد

تا چندي از لویی کمکهاي پولی قبول میکرد، اما نمیگذاشت که او بر سیاست . پادشاهی ایدئال میداند پنهان نکرد

. ن جهت، آن کمکها قطع شدندبه همی ;انگلستان مسلط شود

در حالی که فرانسه را با تعقیب هوگنوها ضعیف میکرد،  ;لویی درباره انگلستان عاقلتر بود تا نسبت به میهن خویش

. پاپ اینوکنتیوس یازدهم نیز همین اندرز را به او میداد. جیمز را از شتاب کاتولیک کردن انگلستان برحذر میداشت

خود به او وعده داد که انگلستان بزودي از لحاظ مذهبی تابع کلیساي کاتولیک رومی خواهد  وقتی که جیمز در پیام

شد، پاپ به کاتولیکها اخطار کرد که از فعالیتهاي سیاسی خودداري کنند و به رئیس یسوعیان دستور داد که پدر 

  . مقدس پیتر را، به سبب احراز مقام برجستهاي در دولت، مالمت کند
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از حمیت خود نسبت به مذهب کاتولیک نکاسته بود، اما از قدرت فراگیر و فزاینده لویی چهاردهم  اینوکنتیوس

. میترسید و امیدوار بود که انگلستان به جاي اینکه خادم سیاست فرانسه باشد، به وزنهاي در برابر آن تبدیل شود

ري تودور تا آن زمان تا به جیمز بفهماند که پاپ نمایندهاي به انگلستان فرستاد نخستین نماینده از زمان سلطنت ما

  . نفاق بین پارلمنت و شاه براي منافع کلیساي روم زیانبار است

او احساس میکرد که چون به هنگام جلوس به تخت سلطنت پنجاه و دو ساله است، . جیمز از این اندرز بهره نگرفت

امیدي نداشت که زنش براي . ه او بودند، نخواهد داشتوقت زیادي براي انجام تغییرات مذهبی، که آن قدر مورد عالق

دختر پروتستانش جاي او را میگرفت و کارهاي او را عقیم میساخت، مگر اینکه اقدامات او  ;او فرزند ذکوري بیاورد

. پدر مقدس پیتر و ملکه، هر گونه اندرز براي تامل و سنجش را رد میکردند. قبل از مرگش استوار و مستحکم شوند

اه نه تنها با جالل سلطنت براي شنیدن آیین قداس به کلیسا میرفت، بلکه از اعضاي شوراي خویش میخواست که ش

که از طرف خود او عزل و نصب (کاتولیکها را به مشاغل نظامی منصوب میکرد و قضات را . او را همراهی کنند

هایی که به مناسبت تخطی از  ز جریمهترغیب میکرد که حق او را در معاف کردن آن صاحبان شاغل ا) میشدند

او یک ارتش سی هزار نفري تاسیس کرد که بیشتر زیر نظارت . به آنان تعلق میگیرد تایید کنند)) قانون آزمون((

مجازاتهایی را . و این امر استقالل پارلمنت را آشکارا تهدید میکرد ;افسران کاتولیک و فقط تحت فرمان خود او بودند

براي منع روحانیان از . نون براي حضور در مراسم عبادت کاتولیک مقرر شده بودند معلق کردکه به موجب قا

وقتی دکتر جان شارپ درباره مقاصد ). 1686ژوئن (هایی که مستلزم جدل عقیدتی باشند، فرمانی صادر کرد  موعظه

ی کلیساي انگلستان به گروندگان به مذهب کاتولیک در ضمن وعظ سخنرانی گفت، جیمز به عنوان رئیس قانون

کامپتن از اجراي این فرمان سر . هنري کامپتن، اسقف لندن، فرمان داد تا او را از جرگه روحانیان انگلیکان طرد کند

، یک دادگاه جدید کلیسایی تعیین کرد که تحت استیالي ساندرلند 1673جیمز، با نقض یکی از قوانین سال . باز زد

کلیساي . پتن را به جرم نافرمانی نسبت به شاه محاکمه کرد و از مقام خود برداشتآن دادگاه کام ;و جفریز بود

. انگلیکان، که اطاعت مطلق را توصیه کرده بود، از شاه برگشت

در عوض  ;او امید داشت که کلیساي انگلیکان را به سازش با رم وادارد، اما عمل عجوالنهاش آن سیاست را به هم زد

ویلیام پن، که . که کاتولیکها و ناسازگاران را بر ضد کلیساي رسمی با یکدیگر متحد سازد این راه را پیش گرفت

هاي  اعتماد شاه را به خود جلب کرده بود، گفت که اگر با چند نیش قلم تمام قوانینی را که عبادت عمومی فرقه

 4در . جز انگلیکانها، برخوردار خواهد شدناسازگار را منع کردهاند لغو کند، از پشتیبانی تمام پروتستانهاي انگلستان ب

مقاصد او هر چه بوده باشند، این سند مقام مهمی در . جیمز اولین اعالمیه اغماض خود را صادر کرد 1688اوت 

 ;این فرمان تمام قوانین جزایی مربوط به دین را لغو، و تمام آزمونهاي مذهبی را منسوخ کرد. تاریخ رواداري دارد

تمام کسانی که به سبب ناسازگاري . ا به همگان اعطا، و دخالت در مجامع مذهبی سلیم را منع کردآزادي عبادت ر

هاي نظیر خود، که از طرف چارلز دوم صادر شده و  این فرمان حتی از اعالمیه. مذهبی زندانی بودند، آزاد شدند

ها مجاز ساخته  لیک را فقط در خانهآزمونهاي مذهبی را محدود به خواستاران مقامات دولتی کرده و عبادت کاتو

در آن فرمان به کلیساي رسمی اطمینان داده شده بود که شاه حفاظت تمام حقوق قانونی آن . بودند، فراتر رفته بود

اینکه آن اقدام که تمام محدودیتهاي مقرر از طرف پارلمنت را از میان میبرد یک اعالن . را همچنان ادامه خواهد داد

اگر پارلمنت به شاه اجازه میداد که تمام قوانین آن را لغو . لیه پارلمنت بود بسیار مایه تاسف بودجنگ تلویحی ع

  . کند، جنگ داخلی میبایست بار دیگر آغاز شود

نامهاي به یک ((ترین مغز انگلستان بود، با یک رساله بی امضا تحت عنوان  هالیفاکس، که در آن هنگام درخشان

از پروتستانها خواست که به این .)) این رساله موفقترین اثر عصر بود). ((1687اوت (ه شد وارد معرک)) ناسازگار
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موضوع توجه کنند که تساهلی که اکنون به آنها اعطا شده، از شهریار وفادار به کلیسایی است که مدعی لغزش 

ادي وجدان و یک کلیساي آیا توافق بادوامی میان آز. بیند ناپذیري است و رواداري را به هیچ وجه روا نمی

میتوانند به دوستان جدید خود، که تا دیروز آنها را بدعتگذار )) ناسازگاران((لغزشناپذیر ممکن است چگونه 

بختانه کلیساي انگلیکان بد.)) بودید، امروز فرشتگان نورید بلیعالچند روز پیش پسران ((میخواندند، اعتماد کند 

را مورد چنان آزارهایی قرار )) ناسازگاران((درباره پسران بلیعال با رم توافق کرده بود و در بیست و هفت سال اخیر 

مقامات روحانی کاتولیک در . داده بود که ممکن بود آنها را از قبول آزادي، حتی از دست کاتولیکها، معذور بدارد

از آنان تقاضا نمودند که اغماض فعلی را رد کنند، و به . یرایشگران و کویکرها شتاب کردندآشتی با پرسبیتریان، پ

برخی از . ایشان وعده دادند که به زودي رواداریی برقرار خواهد شد که از تصویب پارلمنت و کلیساي رسمی بگذرد

و وقتی که روز تصمیم فرا رسید،  ;نداکثریت بیطرف ماند ;هاي تشکرآمیزي براي شاه فرستادند نامه)) ناسازگاران((

. شاه را طرد کردند

هاي انگلستان در چند سال گذشته از معلمان و دانشآموزان اطاعت از کلیساي  دانشگاه. جیمز راه خود را ادامه داد

اعطاي درجه دانشگاهی به یک دانشجوي لوتري و درجه دانشگاهی افتخاري به یک . انگلیکان را خواستار بودند

اما روحانیان انگلیکان فکر میکردند که آکسفورد و کیمبریج موظف به  ;پلمات مسلمان از موارد استثنایی بودنددی

براي . تربیت اشخاص براي کلیساي انگلیکانند و تصمیم گرفته شد که هیچ کاتولیکی را به آن دو دانشگاه راه ندهند

کیمبریج نوشت و به او دستور داد که یک راهب شکستن این سد، جیمز نامه تحکمآمیزي به معاون دانشگاه 

معاون دانشگاه از اجراي . بندیکتی را که میخواست لیسانس بگیرد از سوگند وفاداري به کلیساي انگلیکان معاف سازد

دانشگاه هیئتی را، که آیزك نیوتن نیز جزو  ;این دستور ابا کرد و در نتیجه، به فرمان کمیسیون کلیسایی، معلق شد

راهب مورد بحث قضیه را، با صرفنظر کردن از تقاضاي  ;ود، فرستاد تا وضع آن دانشگاه را به شاه توضیح دهدآن ب

در همان سال، شاه براي ریاست کالج مگدلن، در دانشگاه آکسفرد، مردي را که معلومات ). 1687(خود، خاتمه داد 

پس از . ي دانشکده از انتخاب او خودداري کردنداعضا ;درستی نداشت، اما داراي گرایش کاتولیک بود، توصیه کرد

این شخص اسقف پارکر انگلیکان . مناقشه بسیار، جیمز کاندیداي دیگري را که کمتر قابل اعتراض بود پیشنهاد کرد

به فرمان شاه اعضاي آن هیئت  ;هیئت برگزینندگان او را نپذیرفتند. بود که خود عضویت دانشگاه آکسفرد را داشت

  . کردند و اسقف پارکر را با زور بر مسند ریاست نشاندند را بیرون

محبت او درباره . هر چه جیمز خود را بیشتر به مشاوران کاتولیک میسپرد، بر نفرت مردم نسبت به او افزوده میشد

 ;پدر مقدس پیتر مقدس پیتر آن قدر زیاد بود که پیوسته مزاحم پاپ میشد تا او را اسقف و حتی کاردینال کند

. ، جیمز آن یسوعی توانا اما بیپروا را عضو شوراي سلطنتی کرد1687در ژوئیه . اینوکنتیوس از این کار امتناع ورزید

بسیاري از انگلیسیان کاتولیک نسبت به جنونآمیز بودن آن اقدام اعتراض کردند، اما جیمز عجله داشت که مسائل را 

ک در شورا عضویت داشتند، و لطف شاه به آنان باعث شده بود اکنون شش تن کاتولی. هر چه زودتر با زور حل کند

چهار اسقف کاتولیک براي حکومت بر کلیساي کاتولیک در  1688در . که داراي قدرت و نفوذ فوقالعاده باشند

در حقیقت  ;پوند تعیین کرد 1000جیمز براي هر یک از آنان مقرري سالیانهاي به مبلغ  ;انگلستان منصوب شدند

. کها اکنون در مزایاي یک کلیساي مورد پشتیبانی دولت با انگلیکانها سهیم بودندکاتولی

را که سال پیش منتشر کرده بود، بار دیگر انتشار داد و تاکید نامهاي )) اعالمیه اغماض((، جیمز 1688آوریل  25در 

. براي تمام انگلیسیها تنفیذ کند)) آزادي عقیده براي همیشه((از خود بر آن افزود تا تصمیم خویش را دایر بر تامین 

او پیشبینی کرد که تقلیل دشمنی . از آن پس، ترفیع در مقامات دولتی، بدون توجه به ایمان، با لیاقت بستگی داشت

از اتباع خود خواست که . مذهبی بازارهاي جدیدي به روي تجارت انگلستان خواهد گشود و بر رفاه ملت خواهد افزود
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براي اطمینان از انتشار . ذارند و اعضاي پارلمنت بعدي را بدون تمایزهاي مذهبی انتخاب کنندخصومت را کنار گ

وسیع این اعالمیه، که نسبت به نسخه قبلی بسیار مفصلتر بود، شوراي خصوصی دستورهایی براي تمام اسقفان 

هاي کلیسایی سراسر انگلستان  همه در حوز 27یا  20فرستاد تا با روحانیان تابع خود ترتیبی براي خواندن آن در 

چنین استفادهاي از روحانیان براي برقراري ارتباط با مردم در چندین مورد سابقه داشت، اما هیچگاه تا این . بدهند

مه، هفت اسقف انگلیکان، عریضهاي به شاه دادند به این مضمون که به  18در . حد براي کلیساي رسمی زننده نبود

به روحانیان تابع خود خواندن آن اعالمیه را توصیه کنند، و دلیلشان این بود که اجراي آن حکم وجدان نمیتوانند 

جیمز پاسخ داد . دستور با این اصل که قوانین مصوب پارلمنت باید فقط با موافقت پارلمنت معلق شوند منافات دارد

ه منزله رئیس کلیسا سخن گفتهاند و در که عالمان الهی خود آنها همواره در وعظهاي خویش از لزوم اطاعت از شاه ب

او وعده داد که به عریضه آنها رسیدگی کند و ضمنا . اعالمیه چیزي که معارض با وجدان کسی باشد وجود ندارد

  . اظهار کرد که اگر تا روز بعد جوابی نشنیدند، باید از امر او اطاعت کنند

اي لندن فروخته شدند، در حالی که خود آن هنوز مورد بررسی بامداد روز بعد، هزاران نسخه از آن عریضه در خیابانه

و آنها  ;جیمز احساس کرد که این موضوع کامال برخالف نزاکت است و عریضه را به دوازده قاضی دربار داد. شاه بود

  . جیمز عریضه را بیجواب گذاشت. به او گفتند که طبق حقوق قانونی خویش اقدام کرده است

شاه . ه در چهار کلیساي لندن خوانده شد و در نود و شش کلیساي دیگر، آن را نادیده گرفتندمه، اعالمی 20در 

. فرمان داد که هفت اسقف انگلستان در شورا حضور یابند. احساس کرد که اختیارات او مورد مسخره قرار گرفته است

ردن یک هجویه فتنهانگیز محاکمه وقتی که ایشان در شورا حاضر شدند، به آنان گفت که باید به اتهام منتشر ک

شوند، معهذا براي اینکه آنان را فعال از زندانی شدن نجات دهد، تعهد کتبیشان را براي حضور در دادگاه به مجرد 

آنها پاسخ دادند که چون جزو رجال کشورند، به سپردن هیچگونه تعهدي جز قول شفاهی . احضار خواهد پذیرفت

هنگامی که ایشان را با قایق به ساحل آن سوي تمز . نها را در برج لندن زندانی کردشورا آ. خود احتیاجی ندارند

ژوئن در دادگاه اختصاصی شاه، که از  30و  29آن اسقفان در . میبردند، مردم برایشان بانگ تحسین برمیکشیدند

جان، در تاالري که به پس از دو روز محاکمه پر هی. چهار قاضی و یک هیئت منصفه تشکیل شده بود، محاکمه شدند

در . وسیله ده هزار تن از مردم به هیجان آمده لندن احاطه شده بود، هیئت منصفه حکم برائت متهمان را صادر کرد

تا آنجا که بشر به یاد دارد، هرگز : ((یکی از رجال کاتولیک گفت. سراسر انگلستان پروتستان بانگ شادي برخاست

خیابانها با آتشبازي روشن .)) اي شادیی که امروز دیده شد وجود نداشته استآمیز و اشکه چنین فریادهاي مسرت

هاي مومی پاپ، کاتولیکها و یسوعیان را حمل میکردند، رژه  جماعات بزرگی از مردم، در حالی که پیکره ;شده بودند

اده این بود که مذهب معنی آن حکم براي مردم س. ها را با مراسم پر سرو صدایی میسوزاندند میدادند و آن پیکره

و براي مرم نسبتا فکور اینکه، براي پارلمنت حق گذراندن قوانینی که شاه نتواند آنها . کاتولیک دیگر نباید تحمل شود

و نیز اینکه انگلستان در حقیقت داراي حکومت مشروطه است نه حکومت فردي  ;را نقض کند احقاق شده است

جیمز که از شکست خود به اندیشه افتاده بود، خویشتن را با طفلی که . باشندمطلقه، هر چند که ظواهر بر خالف آن 

ژوئن، یک ماه پیش از وقت مورد انتظار، براي او آورده بود تسلی داد، تصمیم گرفت که آن پسر گرامی را  10ملکه در 

نده خودش و پسرش روز به این فکر را در سر میپروراند که در آی. نسبت به مذهب کاتولیک مخلص و وفادار بار آورد

روز در برابر مخالفتها و نومیدیها یک قدم به هدف مقدس خود نزدیکتر خواهند شد یعنی به آن سلطنت کهن، با 

سازش با کلیساي قدیم، در انگلستانی آرام و سازگار و در اروپایی که از ترك آیین خود پشیمان شده و باز در یک 

  . افته استایمان حقیقی، مقدس و عام اتحاد ی
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II -  سقوط از تخت سلطنت  

پروتستانهاي انگلستان مانند خود جیمز در . شاید تولد پیشرس آن کودك بود که موجب بدبختی شاه شتابزده شد

و به  ;این مورد شک نداشتند که آن پسر ممکن بود کوشش باز گرداندن مذهب کاتولیک را به وضع سابق ادامه دهد

نخست این موضوع را که او فرزند شاه است انکار کردند، . وست میداشت، از وي میترسیدندهمان سبب که شاه او را د

یسوعیان را متهم کردند به اینکه در اجراي توطئه خود، براي محروم ساختن مري دختر پروتستان شاه از تاج و 

تان، بیش از پیش به مري به امید حفظ مذهب پروتستان انگلس. تخت، آن کودك را خریده و به بستر ملکه بردهاند

. روي آوردند و براي ملکه کردن او انقالب دیگري را تدارك دیدند

ویلیام مغرور چگونه میتوانست خود را به اینکه  ;اورانژ، زمامدار ایاالت متحده بود/ اما مري اینک زن ویلیام سوم د

رکت در فرمانروایی را بکند گذشته از شوهر یک ملکه است قانع سازد، و چرا نمیبایست به همسر خود پیشنهاد ش

در هر . مادر او مري دیگري بود، یعنی دختر چارلز اول ;این، او نیز خون شاهان انگلستان را در رگهاي خود داشت

شاید به اشاره او بود که اسقف برنت، که هنگام . حال ویلیام نمیخواست خود را به اینکه شوي ملکه است راضی کند

ت سلطنت از انگلستان جالي وطن کرده و به قاره اروپا رفته بود، مري را تحریض کرد که هر قدر جلوس جیمز به تخ

فرمانروایی و : ((مري موافقت خود را بدین گونه ابراز داشت. از ویلیام اطاعت کند)) در هر امري((هم مقتدر باشد، 

ان شوهران، زنان خود را دوست داشته باشید فقط مایل بود که شویش از فرم) مري(زیرا او  ;اقتدار از آن او باشد

ویلیام .)) زنان، در هر امري مطیع شوهران خود باشیدتبعیت نماید هد و خود مري نیز از این فرمان کپیروي کن

. فرمانبرداري او را پذیرفت، اما اشاره نجیبانهاي را که به ارتباط او با معشوقهاش خانم ویلیه شده بود نادیده گرفت

  . ز هر چیز، فرمانروایان پروتستان نیز میبایست ازدواج خود را آلوده سازندگذشته ا

ویلیام که براي حفظ استقالل هلند و مذهب پروتستان با لویی چهاردهم میجنگید، تا مدتی امیدوار بود که بتواند 

. ازنه قوا در اروپا بود، جلب کندپدر زن خود را به اتحاد با خود علیه پادشاه فرانسه، که در کار بر هم زدن آزادیها و مو

او از سازمان قوایی . وقتی که این امید زایل شد، او با انگلیسیانی که مخالفت با جیمز را رهبري میکردند، مذاکره کرد

که به رهبري مانمث در خاك هلند علیه پادشاه انگلستان تشکیل شده بود، چشم پوشیده و به آن اجازه داده بود که 

وي از این میترسید که جیمز نقشه سلب صالحیت او را از جانشینی . هلندي بالمانع عازم انگلستان شوداز یک بندر 

در . بدیهی است وقتی که براي شاه پسري به جهان میآید، حق جانشینی مري به وضوح منتفی میشد ;خود بکشد

. ن پروتستان تماسهاي دوستانه برقرار کندویلیام اورهارد وان دایکولت را به انگلستان فرستاد تا با سرا 1687اوایل 

پسر صدر (هاي مساعد از مارکوئس آو هالیفاکس، اسقف کامپتن، ارلهاي شروزبري، بدفرد، کلرندن  این فرستاده با نامه

ها به قدري مبهم بود که مدرکی براي اثبات خیانت به  مضمون نامه. ، دنبی، وعدهاي دیگر بازگشت)اعظم سابق

کاسپار فاخل،  1687در ژوئن . ما حاوي وعده پشتیبانی شدید از ویلیام براي تصاحب تخت و تاج بوددست نمیداد، ا

ستادهاودر آزادي : زمامدار کل هلند، نامهاي منتشر کرد که نظرات ویلیام را درباره رواداري رسما شرح داده بود

، که تفویض مشاغل دولتی را به پیروان مذهب ))قانون آزمون((عبادت و مذهب را براي همه خواستار بود، اما با الغاي 

. این اعالم محتاطانه پشتیبانی انگلیکانهاي برجسته را براي او تامین کرد. انگلیکان تایید مینمود، مخالفت میکرد

وقتی که تولد پسر جیمز احتمال نیل به سلطنت انگلستان را براي ویلیام از میان برد، سران پروتستان تصمیم 

به ) 1688ژوئن  30(دعوتنامه مزبور . ه او را دعوت کنند به انگلستان بیاید و تخت و تاج را تصاحب کندگرفتند ک

دوازدهمین ارل آو شروزبري، نخستین دیوك آو دونشر، ارلهاي دنبی و سکاربره، دریا : امضاي این کسان رسیده بود

. ، و اسقف کامپتن)برادر الجرنن(، هنري سیدنی )اعدام شد 1683پسر عم ویلیام راسل که در (ساالر، ادوارد راسل 

اما بسیاري از دیگر کسان، از جمله  ;هالیفاکس دعوتنامه را امضا نکرد و گفت که مخالف اساسی را ترجیح میدهد
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درباره پشتیبانی خود براي ویلیام پیام ) که هر دو در آن هنگام در خدمت جیمز بودند(ساندرلند و جان چرچیل 

آنها عمدا جان خود را در کف  ;امضاکنندگان تشخیص میدادند که دعوتشان خیانت است. فرستادند اطمینانآمیز

شروزبري، که سابقا کاتولیک بود اما پروتستان . گرفته و ثروتهاي خویش را به این کار خطیر تخصیص داده بودند

ویلیام . اوز به انگلستان را رهبري کندپوند گرو گذاشت و به هلند رفت تا تج40000شده بود، امالك خود را به مبلغ 

نمیتوانست فورا دست به کار شود، زیرا از مردم خودش مطمئن نبود و میترسید که لویی چهاردهم در هر لحظه 

. حمله خود را بر هلند تجدید کند

تراضی نکردند، زیرا با این حال نسبت به تجاوز ویلیام به انگلستان اع ;ایاالت آلمانی نیز از حمله فرانسه میترسیدند

حکومتهاي هاپسبورگ، اتریش و اسپانیا، از . میدانستند که هدف نهایی او جلوگیري از دستاندازیهاي شاه بوربون است

فرط نفرت نسبت به لویی چهاردهم، کاتولیک بودن خود را فراموش، خلع فرمانروایی را که با شاه فرانسه روش 

به . تصویب کرد)) هیچ مانعی ندارد((لشکر کشی به انگلستان را با جمله حتی پاپ . دوستانه داشت تصویب کردند

خود لویی و . این ترتیب، با اجازه دولتهاي کاتولیک بود که ویلیام پروتستان خلع جیمز کاتولیک را به عهده گرفت

میان انگلستان و موجود )) لویی اعالم کرد که عالیق دوستی و اتحاد. جیمز موجب تسریع تجاوز به انگلستان شدند

جیمز، که میترسید آن اعالمیه . فرانسه او را مجبور خواهد کرد که علیه هر متجاوز به انگلستان اعالن جنگ دهد

لویی . اتباع پروتستان او را بر ضدش متحدتر سازد، وجود چنین اتحادي را انکار، و پیشنهاد کمک فرانسه را رد کرد

به ارتشهاي خود فرمان داد تا نه به هلند، بلکه به آلمان حمله . ش غالب شودخشم خود را واگذاشت تا بر استراتژی

و مجلس مقننه ایاالت متحده، که تا مدتی از ترس فرانسه آزاد شده بود، موافقت کرد تا  ;)1688سپتامبر  25(کنند 

حاد آن علیه فرانسه ویلیام را بگذارند به لشکرکشیی اقدام کند که ممکن بود موجب تصرف انگلستان و تحصیل ات

این ناوگان مرکب بود از پنجاه ناو جنگی، پانصد کشتی حمل و نقل، . اکتبر ناوگان هلند به راه افتاد 19در . بشود

پانصد سرباز سوار، یازده هزار سرباز پیاده، به اضافه عده زیادي از پناهندگان هوگنو که از جور و جفاي لویی 

تسین ((این ناوگان به واسطه باد نامساعد به عقب رانده شد و منتظر وزیدن . چهاردهم از فرانسه گریخته بودند

ناو گروه انگلیسیی که مامور پیشگیري از آن شده بود بر اثر . بار دیگر در اول نوامبر به راه افتاد ;ماند)) پروتستان

ان در توربی، که قسمت پیشرفتهاي تعطیل بود متجاوز)) توطئه باروت((در  نوامبر که به یاد بود . طوفان پراکنده شد

هیچ مقاومتی در برابر شان ابراز نشد، اما کسی نیز مقدم آنان . از دریاي مانش در ساحل دورستشر است، پیاده شدند

جیمز به ارتش خود، که زیر فرمان لرد جان چرچیل . مردم جفریز و کرك را فراموش نکرده بودند ;را گرامی نداشت

سپاهیان خویش را چنان در وفاداري . سالزبري تجمع یابد، و خودش در آنجا به آن ملحق شدبود، امر کرد که در 

. از این رو فرمان عقبنشینی صادر کرد ;نسبت به خود نااستوار یافت که نتوانست به رزمجویی آنها اعتماد کند

چند . ز به اردوي ویلیام گریختندچرچیل و دو افسر عالیمقام دیگر از ارتش شاه با چهار صد سربا) نوامبر 23(آن شب

شاه . به فراریان، که روز به روز بر شمارشان میافزود، پیوست) دختر جیمز(روز بعد شاهزاده جورج دانماکی، شوهر آن 

روحیه آن شاه . ناشاد پس از بازگشت به لندن، دریافت که آن با سرا جنینگز، زن چرچیل، به ناتینگم گریخته است

او هالیفاکس را مامور کرد که با . شف این موضوع که هر دو دخترش از او برگشتهاند درهم شکستسابقا مغرور با ک

  . دسامبر خود او پایتخت را ترك کرد 11در . ویلیام پنجه نرم کند

هالیفاکس پس از بازگشت از جبهه، ملت را بیرهبر یافت، اما گروهی از رجال او را به ریاست یک دولت موقت 

. در سیزدهم آن ماه از جیمز پیامی دریافت کردند که خبر اسارت او را در فورشم واقع در کنت میداد .منصوب کردند

ویلیام، که به سوي . سپاهیانی براي نجات او فرستادند، و در شانزدهم ماه شاه سرافکنده به کاخ وایتهال وارد شد

را به راچیستر ببرند و در آنجا او را بگذارند تا  لندن پیش میآمد، چند نگهبان هلندي با دستورهایی فرستاد که جیمز
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این کار انجام گرفت و جیمز به دامی که براي او گسترده شده بود افتاد و انگلستان را به سوي فرانسه ترك . فرار کند

 19ویلیام در . او سیزده سال دیگر پسی از سقوطش زندگی کرد، اما انگلستان را دیگر ندید). دسامبر 23(کرد 

او با ثبات قدم، احتیاط، و میانهروي از فتح خود استفاده کرد و به شورشی که در آن . سامبر به لندن رسیدد

به تقاضاي حکومت موقت، لردها، . هاي کاتولیکها را غارت میکردند و میسوزاندند پایان داد پروتستانهاي لندن خانه

در آنجا گرد آمد،  1689، که در اول فوریه ))مجمع. ((انداسقفان و اعضاي سابق پارلمنت را در کاونتري به اجالس خو

پیشنهاد کرد که مري ملکه شود و ویلیام را . اعالم کرد که جیمز با فرار خود از سلطنت استعفا کردهاست

اعالمیه ((این پیشنهاد را با )) مجمع((اما ). فوریه 13(آن دو این پیشنهاد را پذیرفتند  ;نایبالسلطنه خود سازد

هرچند صراحتا مورد (از پارلمنت گذشت و )) بیله حقوق((دسامبر به عنوان  16توام ساخت، که بعدا در )) قحقو

  : به صورت یک قسمت حیاتی از قانونهاي مدون کشور درآمد) قبول ویلیام واقع نشد

سایل زیر واژگون و کوشش کرد که مذهب پروتستان و قوانین و آزادیهاي این سرزمین را با و... جیمز دوم، شاه سابق

اختیار کردن و به کار بردن قدرتی که به قوانین بیاعتنا بود و بدون اجازه پارلمنت آنها را معلق  1. کن کند ریشه

  ...  ;میکرد و بال اجرا میگذاشت

ق کسب پولهایی براي سلطنت و مصارف آن، به بهانه ح 4 ;))دادگاه دولتی براي دعاوي کلیسایی... ((تشکیل یک... 3

تشکیل و نگاهداري یک  5. مخصوص شاه، براي وقتی و به روشی غیر از آنچه از طرف پارلمنت تصویب شده بود

... ;بدون موافقت پارلمنت... ارتش دایمی

همه اینها صریحا ... تعقیبهایی در دادگاه اختصاصی شاه براي مسائل و به عللی که فقط در پارلمنت قابل تشخیصند 7

  ... ;ها و آزادیهاي شناخته شده این سرزمینند قوانین و اساسنامه و مستقیما مخالف

امیر اورانژ پارلمنت را از نقض قوانینش، که در اینجا تصریح شد، و ... بنابراین، با داشتن اطمینان کامل از اینکه

واهد کرد، همچنین از تمام کوششهاي دیگري که بر ضد مذهب و حقوق و آزادیها ممکن است به عمل آیند، حفظ خ

اعضاي مجلسین اعیان و عوام، که در وستمینستر اجتماع کردهاند، تصمیم گرفتهاند که ویلیام و مري، امیر و 

و سوگندهایی را که در  ;و به این سمت اعالم شوند... شاهدخت اورانژ، شاه و ملکه انگلستان، فرانسه و ایرلند باشند

به موجب قانون از آنها سوگند وفاداري و تفوق خواسته شود ادا زیر ذکر خواهند شد تمام کسانی که ممکن است 

، که امیران تکفیر شده یا محروم شده به ...من سوگند یاد میکنم که از صمیم قلب این آیین سزاوار لعن را: کنند

یا وسیله پاپ یا هر صاحبمقام حوزه روحانی رم ممکن است به دست اتباع خود یا هر شخص یا جماعت دیگري خلع 

و اعالم میکنم که هیچ شهریار، شخص، . کشته شوند، منفور میدانم و به عنوان امري کفرآمیز و ارتدادي ترك میکنم

پس خدا مرا . در این قلمرو ندارد... یا اقتداري....نخست کشیش، کشور، یا فرمانرواي خارجی صالحیت، قدرت، سلطه

ت که حکومت یکی از هواداران پاپ، شاه، یا ملکهاي که با یک و چون به تجربه چنین دریافت شده اس. ... یاري دهد

فرد هوادار پاپ ازدواج کرده باشد مخالف امنیت و رفاه این سرزمین پروتستان است، مجلسین یاد شده اعیان و عوام 

کنند باز هم استدعا دارند که این موضوع مقرر شود که هر کس یا کسانی که با حوزه روحانی یا کلیساي رم سازش 

یا ارتباط داشته باشند، یا به مذهب پاپ گرایند، یا با یک هوادار پاپ ازدواج کنند باید براي همیشه از وراثت، 

  . ... تصاحب، یا بهرهمند شدن از سلطنت و حکومت این سرزمین محروم، و فاقد اهلیت قانونی شوند

اظهار : نامید)) انقالب با شکوه((پروتستان آن را  این اعالمیه تاریخی مبین نتایج اساسی آن چیزي بود که انگلستان

حمایت از شارمندان در  ;صریح تفوق قانونی پارلمنت که تا آن هنگام چهار شاه استوارت با آن معارضه کرده بودند

. و نیز محرومیت کاتولیکهاي رومی از مالک بودن تخت و تاج انگلستان با شرکت در آن ;مقابل خودکامگی حکومت

مر مهمی که از حیث اهمیت پس از این نتایج قرار داشت تحکیم قدرت دولت در میان اشراف صاحب زمین تنها ا
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زیرا انقالب از طرف نجباي بزرگ آغاز شده و به وسیله نجباي درجه دوم صاحب زمین، که در مجلس عوام  ;بود

به یک اولیگارشی ملکی )) حق االهی((به واسطه )) مطلقه((در حقیقت سلطنت  ;نماینده داشتند، ادامه یافته بود

تبدیل شده بود که میانه روي و پشتکار، مهارت در حکومت، همکاري با سالطین صنایع و بازرگانی و اقتصاد، و 

طبقات متوسط فرا دست به نحو قابل مالحظهاي از . معموال بیتوجهی به افزارمندان و دهقانان از خصایص آن بود

انگلستان آزادي خود را تازه باز یافته بودند که مورد فرمانروایی اولیگارشهاي بازرگانی  شهرهاي. انقالب بهره بردند

بازرگانان لندن، که از یاري به جیمز سر باز زده بودند، به ویلیام، در فاصله میان ورود او به پایتخت و . قرار گرفتند

آن . دادند تا او نیازهایش را بر طرف کند پوند وام200000نخستین دریافت وجوه تصویب شده به وسیله پارلمنت، 

بازرگانان مالکان را آزاد خواهند گذاشت تا بر انگلستان فرمان رانند، اما : وام موجب تحکیم یک قرارداد شفاهی شد

اشراف فرمانروا سیاست خارجی را متوجه منافع بازرگانی خواهند کرد و بازرگانان و صاحبان صنایع را بیش از پیش از 

. ات اداري آزاد خواهند ساختمقرر

این موضوع مایه تاسف بود که انگلستان یک ارتش . بعضی عناصر ناشکوهمند وجود داشتند)) انقالب با شکوه((در 

یک فرمانده ارتش  ;دختري به خلع پدرش از سلطنت کمک کند ;هلندي را براي نجات مردم خود از ظلم فرا بخواند

ملی در ساقط کردن شاهی شرکت کند که قدرت االهی و مطلق او را در برابر  و کلیساي ;به متجاوزان بپیوندد

این موضوع نیز مایه تاسف بود که تفوق پارلمنت . شورش و عدم اطاعت، به عنوان امري مقدس، صحه نهاده بود

استخوانهاي بدیهایی که این مردان و زنان مرتکب شدند با . میبایست به وسیله مخالفت با آزادي مذهبی محرز شود

اما خیري که باعث تحصیل آن شدند پس از ایشان به جا ماند و رشد کرد، حتی در برقراري  ;آنان مدفون شدند

آنها خانه فرد . اولیگارشی، اساس دموکراسیی را به جا نهادند که بعدا با افزایش عده انتخاب کنندگان پدیدار شد

نسبتا امن بود و به آن )) زورگویی ستمگران((و )) گستاخی مقام((انگلیسی را قله او ساختند قلعهاي که در برابر 

و همه این . سازش قابل تحسین نظم و آزادي، که از خواص حکومت امروزي انگلستان است، تا اندازهاي یاري کردند

ره،، بییار کارها را چنان انجام دادند که یک قطره خون بر زمین ریخته نشد، جز خون دماغهاي مکرر شاه آزرده، بیچا

  . و بیخرد

III - 1702-1689: انگلستان در زمان ویلیام سوم   

 ;هالیفاکس، مهردار سلطنتی ;رئیس شورا: دنبی: شاه جدید این کسان را به عضویت شورایی خصوصی خود درآورد

. لزبريو گیلبرت برنت، اسقف سا ;ارل آو پورتلند، خزانهدار مخصوص ;ارلهاي شروزبري و ناتینگم، وزیران کشور

وي پسر عم لرد . متشخصترین و متنفذترین این مردان جورج سویل بود که مارکوئس آو هالیفاکس لقب داشت

وي مقدار زیادي از اموال خود را در شورش بزرگ از دست  ;سترفرد بود، که توسط پارلمنت طویل اعدام شده بود

در . دوران رژیم کرامول در فرانسه به راحتی زیست کندداده بود، اما آنقدر براي خود نگاه داشته بود که بتواند در 

اگر بعدا از عالم سیاست گذشت و به مرحله دولتمردي رسید، از  ;آنجا به مقاالت مونتنی دست یافت و فیلسوف شد

. این جهت بود که فرق میان سیاست و دولتمردي فلسفه است یعنی قابلیت دیدن لحظه و جز در متن ابدیت و کل

حکومت جهانی امر بزرگی است، اما، ((او چنین نوشت، . هرگز راضی به این نبود که کامال مرد عمل باشد هالیفاکس

. و مقصود او از حکومت جهانی فرمانروایی بر ملتهاست ;در مقایسه با ظرافت معرفت نظري، بسیار خشن نیز هست

در عدهاي از اشخاص ظلم بسیار وجود . ((سیاستگاه با جماعات سروکار دارد، و جماعات هالیفاکس را میترسانند

نداي خشمناك جماعت یکی از خونینترین ..... دارد، هر چند هیچ یک از افراد آن عده بخصوص بدسرشت نیستند

ها را به وحشت میانداختند،  او از ایام هراسانگیز هواداران پاپ، هنگامی که اراذل ناس دادگاه.)) نداهاي جهان است

چون مذاهب بسیار را سرگرم کشمکش سودجویانه یافته بود، از بیشتر االهیات خود دست . ودجان به در برده ب
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هرچند غالبا با لحنی صریح به  ;به عنوان ملحدي بیپروا و مصمم شناخته میشد: ((بدان سان که برنت میگوید ;کشید

اما اذعان میکرد که  ;من میگفت که چنان نیست و گمان نمیکند که فرد ملحدي در جهان وجود داشته باشد

در اطاعت از اصول دین، مسیحی بود و تا آنجا که  ;نمیتواند هرچیزي را که االهیون بر جهان تحمیل میکنند بپذیرد

پس از بازگشت به انگلستان اموال خود را دوباره به دست آورد و ثروتی چنان وسیع به هم .)) میتوانست، ایمان داشت

تا هنگامی که خبر انعقاد پیمان سري دوور را نشنیده بود، به شاه خدمت . م وظیفه کندزد که توانست با درستی انجا

امیدوار بود که حکومت . مخالف ورزید)) قانون آزمون((از حق جیمز براي جانشینی دفاع کرد، اما با الغاي . کرد

لطنت از جیمز دوم به ویلیام کاتولیک پس از اندك زمانی از میان برود، و وقتی که براي انتقال صلحآمیز قدرت س

بی آنکه از روشهاي حزب بخصوصی پیروي کند، از حس . سوم در رهبري شرکت کرد، امید خود را تحقق بخشید

نادانی بیشتر مردم را به به پیوستن به حزبی ((ها و ژرف اندیشیها نوشت،  در اندیشه. حقپرستی خویش متابعت کرد

وقتی که به سبب نقض مقررات حزبی مورد اهانت .)) شود که از آن خارج شوندوادار میکند، و شرم مانع از این می

  : واقع شد، در جزوه مشهوري به نام راه و رسم یک ابنالوقت بدین گونه از خود دفاع کرد

گر چند تن باهم در یک کشتی باشند و یک قسمت از معنایی بیش از این ندارد که ا ))ابنالوقت((واژه بیگناه 

سرنشینان بخواهند کشتی را از یک طرف سنگین کنند، قسمت دیگر باید به همان اندازه آن را به طرف دیگر کج 

  . گویا عقیده ثالثی هم وجود دارد که از آن کسانی است که گمان میکنند اگر کشتی راست باشد، بهتر است ;کند

وقتی که دربار ویلیام سوم مورد تهاجم جاهطلبانی . لی همیشه فصیح و به طرز خطرناکی بذلهگو بودگاه بیموقع، و

رم به وسیله غازها نجات یافت، : ((واقع شد که ادعا میکردند به انقالب خدمت کردهاند، هالیفاکس با اداي این جمله

وقتی که مجمع خود را . براي خود دشمنانی تراشید ))باشداما من به خاطر نمیآورم که هیچ یک از آنها کنسول شده 

به پارلمنت تبدیل کرد و به کاري دست زد که آن را نخستین نیازمندي دولت مینامید یعنی به اجراي سوگند 

ه فرمانرواي کشور، بلکه به عنوان رئیس کلیساي جدیدي درباره وفاداري و تسلیم به اراده ویلیام سوم نه تنها به منزل

این یکی دیگر از شوخیهاي تاریخ بود که کلیساي انگلیکان، که به مدت . رسمی تبسمی بر لبان هالیفاکس پدید آورد

را تعقیب و اذیت میکرد، حال باید یک کالونی ) پرسبیتریان، پیرایشگران، و سایر ناسازگاران(یک قرن کالونیها 

چهار صد روحانی انگلیکان، که به اصل حق االهی شاهان معتقد بودند و به همان . ا در راس خود بپذیردهلندي ر

این نابخردها از . جهت نسبت به حق ویلیام به فرمانروایی اعتراض داشتند، از اداي سوگند جدید امتناع کردند

یاري از آن روحانیانی که سوگند خوردند بس. مناصب روحانی خود طرد شدند و فرقه ناسازگار دیگري تشکیل دادند

برنت . انجام دادند، که بعدا مایه تفریح چند تن یسوعیانی شد که در انگلستان مانده بودند)) تقیه((این کار را با 

.)) دورویی بسیار کسان در امري به این مقدسی به الحاد روز افزون بسیار کمک کرد((چنین فکر میکرد که 

طبقه، وقتی که ویلیام با تسلیم به غلیان احساسات در اسکاتلند نظام اسقفی را، که استوارتها بزور  انگلیکانها، از هر

و بسیاري از انگلیکانها وقتی ویلیام را مایل به رواداري دیدند، . برقرار کرده بودند، منسوخ ساخت، تکان خوردند

، با نظر انگلیکانها، که میگفتند پرسبیتریان باید از ویلیام، که با آیین کالونی قدري بار آمده بود. اندوهگین شدند

او قبال رواداري را در ایاالت متحده . خدمات دولتی یا عضویت در پارلمنت محروم باشند، نمیتوانست مساعد باشد

آیین کالونی قدري براي ویلیام اعتماد به . تشویق کرده بود و در دوستیهاي خود نیز تبعیض مذهبی روا نمیداشت

و با این اطمینان میتوانست بدون تعصب  ;سی پدید آورده بود که، به موجب آن، او خود را عامل تقدیر میپنداشتنف

چنان بنگرد که گویی آلت آن قدرت مرموزي است که از جنبه شخصی برتر است و چیزي است که )) ناسازگاري((بر 

او در اختالفات مذهبی انگلستان نیرویی میدید که . یدمینام)) خدا((، یا ))تقدیر((، ))بخت((او با اصطالحات مختلف 

. اگر تدریجا به دوستی تبدیل نمیشد، میتوانست ملتی را از هم بگسلد
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را به وسیله ناتینگم، که فرزند غیور و وفادار کلیساي )) قانون رواداري((براي شوراي خصوصی نهایت زیرکی بود که 

بدین گونه این . طرفداري ناتینگم سختگیران را خلع سالح کرد ;اد کردانگلیکان محسوب میشد، به پارلمنت پیشنه

این ). 1689مه  24(نخستین اقدام موفقیتآمیز سلطنت جدید بود که با مختصر مخالفتی از هر دو مجلس گذشت 

مجاز  هاي که تثلیث و جنبه الهامی کتاب مقدس را پذیرفته بودند قانون آزادي عبادت عمومی را براي تمامی گروه

باتیستها اجازه یافتند که تعمید را تا سن بلوغ به تعویق اندازند، و . میساخت و اصل قلب ماهیت را صریحا نفی میکرد

پیروان . ، کویکرها رخصت یافتند قول موکد را جانشین سوگند کنند1696به موجب قانون تصدیق مصوب سال 

به پارلمنت تسلیم  1689با تنظیم الیحه فراگیري، که بعدا در  .اونیتاریانیسم و کاتولیکها از رواداري مستثنا شدند

هاي ناسازگار در کلیساي انگلیکان به عمل آمد، اما این  شد، کوششی از طرف ویلیام و شوراي او براي پذیرفتن گروه

مقدس را طبق  ها محروم بودند و، جز در صورتی که آیین هنوز از ورود به دانشگاه)) ناسازگاران. ((الیحه تصویب نشد

یک قانون . مراسم انگلیکان میپذیرفتند، نمیتوانستند به عضویت پارلمنت انتخاب، یا به مشاغل عمومی گمارده شوند

تا . مجازات حمله بر هر یک از آیینهاي اساسی مسیحی را زندان تعیین کرده بود) 1697(تجدید شده ضد کفر 

در  1685با اینهمه، رواداري پس از  ;نگلستان وضع نشدقانون جدیدي براي توسعه آزادي مذهب در ا 1778

هرچه انگلستان نیرومندتر میشد و خاطرش از . انگلستان از هر کشور اروپایی دیگر، بجز ایاالت متحده، زیادتر بود

حتی . نگرانی حمله خارجی یا براندازي داخلی میآسود، رواداري عمال در آن کشور گسترش و توسعه مییافت

شاه متذکر شد که اگر کاتولیکهاي انگلستان را زیر . ا نیز در زمان ویلیام از امنیتی روزافزون بهرهمند شدندکاتولیکه

کشیشهاي کاتولیک در حدود ده سال . فشار قرار دهد، نمیتواند اتحاد خود را با کشورهاي کاتولیک حفظ کند

میکردند، )) تقیه((ر در انظار عموم به قدر کافی و اگ ;هاي شخصی به جا آورند میتوانستند مراسم قداس را در خانه

، وقتی که توریها و سختگیران در پارلمنت تفوق حاصل )1699(در اواخر سلطنت ویلیام . مورد ایذا قرار نمیگرفتند

هر کشیش کاتولیک که به واسطه اجراي مراسم قداس یا اعمال روحانی . کردند، قوانین ضد کاتولیک شدیدتر شدند

کوم میشد میبایست مادامالعمر در زندان باشد، مگر اینکه آن مراسم را در خانه سفیري انجام داده باشد، و دیگري مح

. پوند پاداش به کسی اعطا میشد که موجبات محکومیت خاطیان را فراهم آورد 100براي اجراي قانون 

هیچ پدر و مادري . ین شده بودهمین مبلغ جریمه براي هر کاتولیکی که به تربیت جوانان مبادرت میکرد تعی

هیچ کس نمیتوانست زمینی را بخرد یا . نمیتوانست فرزند خود را براي بار آمدن به ایمان کاتولیک به خارج فرستد

تمام کسانی که از اداي چنین . ارث ببرد مگر پس از اداي سوگند درباره سروري شاه در مذهب و علیه قلب ماهیت

ویلیام اوتس تایتس را بخشود و مستمریی . د را به نفع دولت از دست میدادندسوگندي ابا میکردند ارث خو

کاتولیکهاي ایرلند با راه انداختن شورشی که هدف آن باز گرداندن جیمز دوم به ). 1689(دربارهاش مقرر کرد 

سی و شش هزار  ریچارد تالبت، ملقب به ارل آو ترکانل،. سلطنت بود، موجبات اعمال فشار جدیدي را فراهم کردند

لویی چهاردهم، که براي . سرباز گرد آورد و جیمز را دعوت کرد که از فرانسه بیاید و فرماندهی آنان را عهدهدار شود

فرانک ترتیب داده بود و او را در سن ژرمن مستقر  600000شاه مخلوع دربار جداگانهاي با بودجه ساالنهاي به مبلغ 

: تجهیز، و او را تا برست همراهی کرد و، ضمن بدرود معروف خود، چنین گفتکرده بود، حال ناوگانی براي او 

جیمز با هزار و دویست سرباز در ایرلند پیاده .)) بهترین آرزوي من براي شما این است که هرگز نتوانم شما را ببینم((

یل داد و آزادي عبادت را تالبت او را تا دوبلن مشایعت کرد، و او یک پارلمنت ایرلندي تشک). 1689مارس  12(شد 

را نسخ کرد، و  1652مه تشکیل جلسه داد، قانون آرامش ایرلند  7پارلمنت در . براي تمام اتباع وفادار اعالم نمود

ویلیام ژنرال هوگنوي خود، . را به آنان باز گردانند 1641فرمان داد که تمام زمینهاي گرفته شده از ایرلندیها از سال 

لویی، با فرستادن هفت هزار سرباز جنگدیده فرانسوي به یاري جیمز،  ;ار سرباز به ایرلند فرستادشومبرگ را با دههز
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با کشتی به ایرلند رفت و جیمز، که سابقا دلیر بود، پس از اینکه  1690خود ویلیام در ژوئن . به مقابله پرداخت

. بزودي، بار دیگر، در سن ژرمن بود. ر کردنشینی دید، به دهشت افتاد و با کشتی فرا نیروهاي خود را در حال عقب

با ایرلندیها صلح کند، بسی خردمند میشد، اما رهبران و )) وضع قبل از جنگ((اگر ویلیام میتوانست بر مبناي 

نیروهاي تحت فرماندهی او خواستار ریشهکن کردن تمام عناصر شورشگر و تصرف مقداري دیگر از اراضی ایرلند 

گلستان بازگشت و ارتش خود را به سرپرستی گودارت و ان گینکل، ملقب به ارل آو اثلون، در ویلیام به ان. شدند

شاه به گینکل دستور داد که براي تمام شورشگرانی که . شومبرگ با پیروزي خود در بوین جان سپرد ;ایرلند گذاشت

د تفوق پاپ را اعالم کند و اسلحه خود را بر زمین گذارند عفو عمومی، آزادي عبادت، و معافیت از سوگند ض

با انعقاد پیمان . گینکل با این شرایط امکان تسلیم گالوي و لیمریک را فراهم کرد. امالکشان را به ایشان بازگرداند

، 1692پذیرفتند، و در مارس  1692، شورشیان ایرلند صلح پیشنهادي ویلیام را در مارس )1691اکتبر  3(لیمریک 

  . ، پایان جنگ ایرلند اعالم شدبه موجب اعالمیه شاهانه

پروتستانهاي ایرلند آن پیمان را به منزله وسیله تسلیم به هواداران پاپ تقبیح کردند و به پارلمنت انگلستان متوسل 

قانونی گذراند که به موجب آن هر کسی که بر ضد سروري پاپ سوگند ) 1691اکتبر  22(پارلمنت فورا . شدند

  . ا قلب ماهیت اعلم نکند، از عضویت در پارلمنت ایرلند محروم باشدنخورد و مخالفت خود را ب

وقتی که ویلیام خود را . پارلمنت جدید ایرلند، که کامال پروتستان بود، از رسمی شناختن پیمان لیمریک امتناع کرد

دید بر ضد به متحد ساختن اروپا بر ضد لویی چهاردهم سرگرم ساخت، پارلمنت دوبلن یک رشته قوانین جزایی ج

  . کاتولیکها گذراند که آشکارا نقض صلحنامهاي بود که ویلیام و مري آن را امضا کرده بودند

هیچ فرد  ;کشیشان کاتولیک مورد تبعید قرار گرفتند ;مدارس و کالجهاي کاتولیک غیر قانونی شناخته شدند

و هر وارثه پروتستان چون با  ;ند بیرزدکاتولیک نمیبایست اسلحه حمل کند یا اسبی داشته باشد که بیش از پنج پو

که دیگر ((مصادره امالك ایرلندیها چندان ادامه یافت . یک کاتولیک ازدواج میکرد، اموال خود را از دست میداد

براي کاتولیکهاي ایرلند حاکم شدن در دعاوي تقریبا غیر ممکن بود، و جنایاتی )). زمینی براي تصرف باقی نمانده بود

پارلمنت انگلستان براي تباهی کامل ایرلند، . آنان ارتکاب روا میشدند غالبا بدون مجازات میماندند که نسبت به

صنعت پشم آن را، که به حد رقابت با انگلستان رسیده بود، با وضع قوانینی که خروج پشم را از ایرلند به هر کشوري 

فقر، ). 1696(نگین، این تجارت را عمدا از بین برد هاي س جز انگلستان منع مینمود تباه کرد و حتی، با وضع تعرفه

شصت سال پس از انقالب . گدایی، قحطی، و بیقانونی شدید سراسر جزیره را در خارج پیل انگلیسی فرا گرفته بود

نزدیک به یک میلیون نفر میرسید، مهاجرت کرد و به این ترتیب  1688باشکوه، نیمی از جمعیت کاتولیک، که در 

. دم ایرلند به سرزمینهاي خارج رفتندبهترین مر

در انگلستان تمام طبقات اقتصادي، بجز طبقه پرولتاریا و دهقانان، سعادتمند شدند، کارگران نساجی از رقابتهاي 

هاي جوراببافی و استفاده صاحبان  جوراببافان، به واسطه پیدایش دستگاه 1710در  ;خارجی و اختراعات زیان دیدند

ما میتوانیم این موضوع را از  ;اما میزان محصوالت ملی باال رفت. ز شاگردان کم مزد، اعتصاب کردندها ا آن دستگاه

این . پوند در قرن هفدهم، دریابیم7500000پوند در قرن شانزدهم به 500000حد متوسط عایدات ساالنه دولت، از 

  . خارجی حاصل شد افزایش تا اندازهاي از تورم اما به طور عمده از توسعه صنعت و تجارت

اما حتی در این صورت نیز عایدات کفایت نمیکردند، زیرا ویلیام براي جنگیدن با لویی چهاردهم در کار تشکیل 

 1693در ژانویه . مالیاتها به حد بیسابقهاي افزایش یافتند، ولی باز هم پول بیشتري الزم بود. ارتشهاي بزرگ بود

 900000کس، با سمت لرد خزانهدار، پارلمنت را به انتشار یک قرضه کلی به مبلغ چارلز مانتگیو، اولین ارل آو هالیفا

پوند، که دولت وعده داده بود هر سال هفت درصد سود بابت آن بپردازد، تحریض، و بدین سان مالیه دولت را منقلب 
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انکداران حاضر شدند ، چون مخارج به طرز خطرناکی بر عواید فزونی داشت، عدهاي از ب1693در اواخر سال . کرد

پوند با سود هشت درصد به دولت وام دهند، و محل این وام از افزایش مالیات بر کشتیرانی تامین  1200000مبلغ 

مانتگیو حال رسما از آن پشتیبانی . فکر این وام مشترك سه سال پیشتر توسط ویلیام پترسن پیشنهاد شده بود. شد

خود ) با پیروي از سوابق معمول در دولتهاي جنووا، ونیز، و هلند(وامدهندگان . کرد، و پارلمنت برنامه آن را پذیرفت

آنها . به ثبت رسید، متشکل ساختند 1694ژوئیه  27، که در ))روسا و شرکاي بانک انگلستان((را در سازمانی به نام 

و با  ;به دولت وام دادند با هشت درصد سود آن را ;پول را با ربح چهار و نیم درصد از منابع مختلف قرض کردند

بانک انگلستان، که بدین گونه تشکیل شده بود، به . عهده دار شدن کلیه وظایف یک بانک، منافع اضافی نیز بردند

پس از فراز و نشیبهاي بسیار، . انحصار چنین وامهایی را از دولت دریافت کرد 1696دولت وامهاي دیگري داد و در 

، اسکناس با 1694در . شایان توجه دولت انگلستان از زمان ویلیام و مري تا امروز شدآن بانک عامل مهمی در ثبات 

این نخستین پول کاغذي  ;ها، و قابل پرداخت به طال به محض تقاضا، به منزله پول قانونی پذیرفته شد پشتوانه ودیعه

هاي  سکه. داري محرز ساخت لیاقت خود را در شغل خزانه) 1696(انتگیو با اصالح پول فلزي م .بوددر انگلستان 

خوب زمان چارلز دوم و جیمز دوم اندوخته، ذوب، یا صادر میشدند، در حالی که پولهاي زمان الیزابت و جیمز اول، 

صورت پول نو نداشتند و قدرت خرید هایشان چیده شده یا به واسطه کثرت استعمال فرسوده شده بودند،  که از کناره

مانتگیو دوستان خود جان الك، آیزك نیوتن و جان . و قسمت مهمی از ارزش ظاهري خود را از دست داده بودند

هاي جدیدي با دوره زنجیرهاي  ایشان سکه. سامرز را نزد خود خواند تا براي انگلستان پول رایج ثابتتري تدبیر کنند

 ;هاي قدیم را با قیمت اسمی آنها جمع آوري کردند آنگاه سکه ;افشان غیر ممکن باشدطرح کردند که چیدن اطر

دولت زیان این امر را متحمل شد و انگلستان داراي پول رایجی شد که سرمشق و مایه رشک سایر کشورهاي اروپایی 

را به )) ت دریاي جنوبشرک((بورس لندن باز شد و دورهاي از معامالت مالی آغاز گشت که  1698در . قرار گرفت

هاي لندن بنگاه  ادوارد لوید در یکی از قهوهخانه 1688در  ).1720(آن را ترکاند )) حباب((و ) 1711(وجود آورد 

ند هاله نخستین جدولهاي ادم 1693در . بیمهاي تاسیس کرد که اکنون با سادگی مباهاتآمیزي لویدز نامیده میشود

تمام این تحوالت مالی موید نقش رو به توسعه منافع پولداران در امور انگلستان، و نماینده . مرگ و میر را منتشر کرد

بر فراز اقتصاد رو به . داران یعنی تهیهکنندگان و اداره کنندگان سرمایه در بریتانیا بودند اهمیت روزافزون سرمایه

ی یا کشمکش بر سر قدرت بین توریهاي صاحب زمین و ویگهاي سودجو، همچنین بین انگلیسیها توسعه، نبرد سیاس

هایی که براي بازنشاندن جیمز به تخت  هایی که براي کشتن ویلیام چیده میشدند و نقشه و اسکاتلندیها، با توطئه

داشت، بلکه آن کشور را بیشتر ویلیام به امور داخلی انگلستان دلبستگی ن. سلطنت طرح میگشتند تشدید شده بود

به  ;بدان جهت تسخیر کرده بود که آن را با وطن خود و سایر ممالک بر ضد لویی چهاردهم در یک صف قرار دهد

وقتی انگلیسیان تشخیص دادند که ویلیام جز این .)) انگلستان را در راه خود به فرانسه گرفته بود((قول هالیفاکس، او 

همان گونه که در صدور . وي شاهی دوستداشتنی نبود. د، محبوبیت او بکلی از میان رفتموضوع شوري در سر ندار

، میتوانست در )1692(فرمان نابودي قبیله مکدانلد در گلنکو، که وفاداري خود را دیر اعالم کرده بودند، نشان داد 

به زنان . اشکال صحبت میکرد، زیرا انگلیسی را به ))در اجتماعات ساکت و عبوس بود. ((ستمگري خونسرد باشد

)) خرس پست هلندي((چندان اعتنایی نداشت و آداب سر میزش خوب نبود، بدان گونه که زنان لندن او را 

خود را در گروهی از نگهبانان و مالزمان هلندي محاط کرده و عقیده خویش را در این مورد که هلندیها . مینامیدند

او نمیدانست که بسیاري از . صال روحی از انگلیسیها برترند پنهان نمیداشتدر قابلیت اقتصادي، قضاوت سیاسی و خ

فساد را در اطراف خود چندان شایع میدید که خود نیز به فساد . نجبا مخفیانه سرگرم مذاکره با جیمز دوم هستند

. گرایید و اعضاي پارلمنت را مانند مااللتجاره میخرید
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چون امور داخلی را به . انسه افسار گسیخته سودمند بود به نظر او خوب میآمدهر چیز که براي جلوگیري از قدرت فر

یی که اعضاي آن در عمل و مسئولیت ))ها کابینه((و ) 1695(وزیران خود واگذار کرده بود، دوره قدرت وزیران 

دشمنان او بودند، در توریها، که  1697در . اشتراك داشتند و تحت سلطه یک نفر معموال لرد خزانهدار بودند آغاز شد

آنها قدرت او را چندان محدود کرده و درباره سیاست خارجیش آن قدر بدگمان بودند که او به . انتخابات پیروز شدند

اما در لحظهاي که تن دو تا شده و تنگ نفس گرفته و مسلولش را به راحت ابدي میسپرد ). 1699(فکر استعفا افتاد 

اتحاد ((ست با این فکر تسلی دهد که انگلستان را سرانجام به شرکت مصممانه در ، خود را میتوان)1702مارس  8(

اتحادي که بعدا، پس از دوازده سال کشمکش، شاه بزرگ بوربون را به زانو درآورد، ) 1801(وادار کرده است)) بزرگ

  . سراسر جهان بسط دهداستقالل اروپاي پروتستان را نجات داد، و انگلستان را آزاد گذاشت تا قدرت خود را در 

IV -  انگلستان در سلطنت ملکه آن  

آن چون در خطر و اغتشاش بار آمده بود، دختري . خواهر او آن را وارث سلطنت ساخت 1605مرگ ملکه مري در 

ترسو، در اخالقیات پاك و منزه، ساده ذهن و قوي احساس شده بود و تسلی و شجاعت را در دوستی مخلصانه و 

این شخص زنی بود سرزنده، خندان، شکاك، مثبت، و با اعتماد، به نام . م زمان کودکی خود میجستخاضعانه مالز

به  1683با جان چرچیل ازدواج کرد، و آن در  1678سرا، که پنج سال بزرگتر از آن بود، در سال . سرا جنینگز

ر صمیمیت و محرمیت آن دو زن هردو ازدواج سعادتمند بودند، اما د. همسري جورج، شاهزاده دانمارکی، درآمد

، به )حال همدم خوابگاهش بود(آن در روابط خود با سرا تشریفات را کنار گذارد و او را، که . خللی وارد نیاوردند

وقتی . بخواند)) خانم مورلی((، بلکه ))شاهدخت((مینامید و اصرار داشت که سرا هم او را نه )) خانم فریمن((شوخی 

براي پیوستن به ویلیام، جیمز را رها کردند، آن ناچار شد که بین پدر و دوست خود یکی را  که شوهران آن و سرا،

دسامبر، او و سرا به  19). 1688نوامبر  26(مهر او به شوهر و دوستش وي را واداشت که به ناتینگم برود. انتخاب کند

وقتی که ویلیام ملک پدر آن را . ا دوست بداردآن هرگز نتوانست ویلیام سوم ر. لندن و به نزدیک شاه بیگانه بازگشتند

تا . به یکی از دوستان خود داد، آن، که ادعایی بر قسمتی از آن ملک داشت، خود را اهانتزده و رنجیدهخاطر یافت

ویلیام بحق بر چرچیل . از نظر احساسات وضعی پیدا کرده بود که آرزوي بازگشت پدرش به سلطنت را میکرد 1691

ملکه مري به آن . و زنش گمان میبرد که در توطئهاي با شاه مخلوع همدست هستند) مارلبره شده بودکه ارل آو (

) 1692ژانویه (صبح روز بعد . آن از اجراي فرمان سر باز زد. فرمان داد که سرا را از جرگه مالزمان خود خارج کند

آن، که نمیخواست از دوست خویش جدا . رد شدندو سرا از دربار ط) ارل(ارل آو مارلبره از شغل خود معزول شد و او 

مه، مارلبره به  4در . شود، در معارضه با شاه و ملکه، کاخ وایتهال را ترك کرد تا در سیون هاوس با سرا زندگی کند

سرا وي را غالبا در آنجا میدید و پیشنهاد میکرد که براي آرام کردن ملکه ارتباط خود را با . برج لندن فرستاده شد

: با شنیدن این خبر، آن به او چنین نوشت. آن قطع کند

من بار دیگر به .... اینجا بود، به او گفتم که شما چندین بار میل ترك مرا داشتهاید[ اسقف ووستر]آخرین بار که او 

انه خاطر عیساي مسیح تقاضا میکنم که چنین چیزي را نزد من عنوان نکنید و مطمئن باشید که هرگاه به کار ظالم

و چنانچه این کار را . ترك کردن من اقدام کنید، از آن لحظه به بعد حتی یک ساعت هم روي خوش نخواهم دید

، خود را در کنجی زندانی خواهم کرد و هرگز دنیا )و اگر من رضا دهم، هرگز پایم به بهشت نرسد(بیرضاي من بکنید 

  . رد تا از خاطر نوع بشر برومرا نخواهم دید، بلکه هرجا باشم، همانجا زندگی خواهم ک

چون مدارك مربوط به شرکت مارلبره در هر توطئهاي که ممکن بود مربوط به بازگرداندن جیمز به سلطنت باشد 

هنگامی که آن در سیهشت . محور سازنده اتهام نبود، ویلیام، که به سرداران خوب احتیاج داشت، او را آزاد کرد

سورچرانان دیگر . الق خوب، وفاداري و تنهایی خوي درباري انگلستان را تغییر دادسالگی ملکه شد، عالقه او به اخ
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ادیسن اخالقی جانشین راچیستر . ها روي آوردند ها و روسپیخانه راهی به آن نداشتند و با ناخشنودي به قهوهخانه

ا حدي در اصالح وضع تئاتر اجتناب آن از تئاتر و نمونه زندگی او ت. جو شد، و ستیل قهرمان مسیحی را نوشت فتنه

ها به کشیشان فقیر کلیساي رسمی نشان  و عشریه)) نوبر((او تقواي خود را با تحویل سهم شاه از . موثر واقع شد

او تقریبا هر سال بچه . هنوز هم هر ساله از طرف دولت انگلستان تادیه میشود)) بخشش ملکه آن((این ;)1704(داد

. و روح او با داغهاي بسیار غمگین شده بود ;هیچ فرزندي براي او نماند ;کودکی مردندمیآورد، اما همه بجز یکی در 

اگر آن در تعیین سیاست ملی مختار میبود، با فرانسه صلح میکرد و پسر پدر فقید خود را، همان طور که خود آن 

انگلستان را به اتحاد بزرگ اما اراده محکم ویلیام سوم . پسر ادعا میکرد، به نام جیمز سوم به رسمیت میشناخت

مردي که در اندرزهاي سیاسی بر او مسلط بود یعنی مارلبره، که او رتبهاش را بزودي پس از نیل به  ;کشانده بود

سلطنت از ارل به دوك ارتقا داده بود او را ترغیب کرد که ده سال با ناشادمانی در وضعی فرمانروایی کند که سراسر 

آن هنوز زیر نفوذ دوست خود، بود، که اکنون دوشس، رئیس جامهخانه، و ناظر . خرج بودآن مدت جنگی خونین و پر

پوند مواجب میگرفت و نفوذ معنوي و  5100سرا هر سال . خزانه خصوصی یعنی مالیه مخصوص خود ملکه بود

وهاي زمینی منصوب مارلبره به فرماندهی کل نیر. روحی خود را بر آن به کار میبرد تا بر ثروت شوهر خود بیفزاید

شده و بنا به توصیه او دوستش سیدنی گودالفین وزیر خزانهداري شده بود، زیرا گودالفین به طرزي غیر طبیعی 

شرافتمند و نیز در امور مالی خبره بود و میشد در مورد پرداخت فوري پول به رهبران ارتش، که سربازانشان شجاعت 

ذکر این موضوع بجاست که گودالفین، پس از صرف . به او اعتماد کردخود را با مواجب خویش تطبیق میکردند، 

. نیمی از عمر خود در خزانهداري انگلستان، مردي فقیر از دنیا رفت

به هر حال، او اوقات فراغت خود را .)) میدانست که تا کنون زیستهاست)) داچس آو مارلبره زیرك او را بهترین مردي

نی و قمار کرده بود، که در آن زمان گناهانی کوچک و نزدیک به فضیلت شناخته وقف جنگ خروس، مسابقه اسبدوا

  . شدند می

آزادي آن از هوش و خرد به وزیران اجازه داد تا مقدار زیادي از اختیارات و ابتکاراتی را که پارلمنت براي سلطنت 

بیش از آنچه بین ) جورج سوم جز در سلطنت(جنگهاي سیاسی پس از او  ;باقی گذاشته بود به خود تخصیص دهند

رابرت هارلی به : اشخاص جدیدي وارد دولت او شدند 1704در . پارلمنت و شاه باشد، میان پارلمنت و وزیران بود

هارلی به : این هردو نامشان در تاریخ ادبیات آمده است. عنوان وزیر کشور، و هنري سین جن به عنوان وزیر جنگ

و سینجن با لقب خود، وایکاونت بالینگبروك کسی است که در پوپ و ولتر نفوذ  ;منزله کارفرماي دفو و سویفت

هر . هایی پیرامون بررسی تاریخ و مفهوم پادشاهی میهنپرست بوده است داشته و خود او نگارنده مقاالت مشهور نامه

هر دو با پشتیبانی . دو این وزیران سخت میخوار بودند، اما این امر در انگلستان آن زمان تشخیص محسوب نمیشد

را بی آنکه ضرورتی داشته باشد به )) جنگ جانشینی اسپانیا((مارلبره وارد خدمت شدند، اما، به این عنوان که او 

  . درازا کشانده است، با او به مخالفت برخاستند

ظهر انتقال و در نخستین سال تالیف دایرهالمعارف درگذشت، م) 1678(سینجن، که در زمان چارلز دوم متولد شد

در زمان کودکی خود تعلیمات مذهبی بسیار . اروپا از دوره بازگشت خاندان استوارت به عصر روشنگري فرانسه بود

در اوان کودکی مجبور بودم : ((او میگوید. دید و بسیاري از آن تعلیمات را در زمان رجولیت خود به سویی نهاد

)) موعظه در باره مزمور صد و نوزدهم ایراد کرده است، بخوانم 119ه تفسیرات دکتر مانتن را، که افتخارش این بود ک

در ایتن و آکسفرد همواره در طلب برتري و فروزندگی ذهن، بیبند و باري، تنبلی و تبذیر بزرگوارانه بود و در این 

سپی سرزمین از اینکه حداکثر مقدار شراب را میخورد و مست نمیشد و پر خرجترین رو. ها سرآمد اقران بود راه

 ;در یک لحظه عالقه به تکگانی، وارثه ثروتمندي را به عقد خود درآورد. انگلستان را نگه داشته بود، بر خود میبالید
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در . گرچه زنش بزودي به واسطه بیوفایی او ترکش کرد، جن، بجز چند فاصله کوتاه، همچنان از دارایی او بهره میبرد

. پارلمنت انتخاب شد با هزینه نسبتا کمی به عضویت 1701

هنگامی که به وزارت . در آنجا سیماي زیبا، تیزهوشی و فصاحتش موجبات نفوذ او را در مجلس عوام فراهم آوردند

. کامیابی برجسته وزارت او عبارت بود از اتحاد پارلمنتهاي انگلستان و اسکاتلند. رسید، فقط بیستوشش سال داشت

هر  ;بودند، پارلمنتهاي جداگانه، اقتصادهاي معارض و ایمانهاي مخاصم داشتند این دو کشور هر چند داراي یک شاه

پارلمنت  1707ژانویه  16در : هاي رقابتآمیز آنها مانع تجارت شده بودند یک با دیگري جنگ کرده بود و تعرفه

مارس  6رفت و در اسکاتلند قانون اتحاد را، که به موجب آن هر دو کشور به یک قلمرو متحد تبدیل میشدند، پذی

دو کشور در حالی که مذاهب مستقل و آزادي کامل تجارت خود را حفظ میکردند، به . ملکه آن را تصویب کرد

میبایست شانزده تن از رجال اسکاتلند در مجلس اعیان . مملکت متحد بریتانیاي کبیر با یک پارلمنت تبدیل میشدند

اتلند براي مجلس عوام انتخاب شوند، و صلیبهاي قدیس جورج و داراي کرسی باشند، چهل و پنج نماینده از اسک

هاي اسکاتلند از این یگانگی  توده. نامیده میشد، توام شوند)) پرچم اتحاد((قدیس اندرو در یک پرچم جدید، که 

. اتحاد سودمند تشخیص داده شد 1750استقبال نکردند و به مدت نیم قرن دشمنیهاي دیرین پر بار شدند، اما در 

هاي مضاعف آسوده گشت، و کار مایه فکري مردم آن آزاد شد تا در نیمه دوم قرن  اسکاتلند از بسیاري از هزینه

، از 1707هارلی و سینجن، بر اثر پیروزي ویگها در اکتبر . هجدهم گلزار پر طراوتی از فلسفه و ادبیات به وجود آورد

این خانم . د، خانم ابیگلیل مشم، همچنان در ملکه نفوذ داشتکابینه معزول شدند، اما هارلی از طریق دختر عم خو

  . توسط داچس آو مارلبره به آن معرفی شده بود

خوي آرام و سازگار او به ملکه، که اعصابش به واسطه مسئولیتهاي جدید و آرا و نظریات افراطی سرا فرسوده شده 

اوم در دربار خرسند بود، اما بزودي دریافت که نفوذش سرا تا مدتی از رهایی خود از حضور مد. بود، آرامش میبخشید

حال  ;آن، بنابر طبیعت خود، تقریبا توري، مقدس مآب، و آرامش دوست بود. در ملکه در حال از میان رفتن است

و هاي مردم، آشکارا میخندید  آنکه سرا ویگ و کم ایمان بود و به حق االهی فرمانروایان، به منزله خرافهاي براي توده

آن پس از برکناري سرا، . اصرار داشت که ملکه از میل مارلبره براي به پایان بردن جنگ علیه فرانسه پشتیبانی کند

، ملکه اعالم )1710(استحکام فکري جدیدي در خود یافت، و وقتی سرا با بیادبی بر او تاخت، از دربار اخراجش کرد

در آن سال، پیروزي توریها در انتخابات هارلی و . استکرد که حال گویی از یک اسارت طوالنی نجات یافته 

بالینگبروك وزارت . هارلی به جاي گودالفین در راس خزانهداري قرار گرفت. بالینگبروك را دوباره به قدرت رساند

، و )1711(هارلی ارل آو آکسفرد شد . جنگ را عهدهدار شد، و جانثن سویفت موثرترین دبیر و نویسنده آنان شد

روسپیان لندن از شنیدن خبر ترفیع بالینگبروك شادمان ). 1712(جن وایکاونت آو بالینگبروك، لقب یافتسین 

اکثریت توري به هر  !))ماستبالینگبروك هشت هزار گینی در سال پول میگیرد، و همه آن از آن ((شدند و و گفتند

که نامزدهاي پارلمنت براي هر بخش و هر والیت باید هر یک به ترتیب داراي ) 1711(پیشنهاد کرد دو مجلس 

اینک روز خوش اشراف صاحب زمین در انگلستان فرا . پوند در سال باشد 600پوند و  300ملکی با درآمد الاقل 

اي با فرانسه پایان دهد، اما مارلبره هیئت وزیران جدید تصمیم گرفت که جنگ را با انعقاد صلح جداگانه. رسیده بود

هارلی ادعانامهاي علیه مارلبره به اتهام حیف و میل به مجلس عوام  1711در . از اجراي این تصمیم امتناع کرد

چنین ادعا شده بود که دیوك با استفاده از از عنوان فرمانده کل نیروهاي انگلستان و سایر مشاغل خود . تسلیم کرد

پوند بالغ میشود، هر 60000که عالوه بر مواجب گوناگون ساالنه خود، که به  ;ن ثروت شخصی استدر کار گرد کرد

که او دو و نیم ;پوند از سر سالومن مدینا، مقاطعه کاري که نان ارتش را تهیه میکند، دریافت میدارد 6000ساله 

فرمان خود میگیرد براي مصارف درصد از پولهایی را که از دولتهاي خارجی براي حقوق سربازان خارجی تحت 
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هیچکس بجز سر جان ونبره معمار کاخ بلنم، که مارلبره در وودستاك نزدیک آکسفرد . شخصی خویش بر میدارد

به امر ملکه مخارج ساختمان کاخ مزبور میبایست از خزانه دولت . براي خود میساخت، آن کاخ را دوست نمیداشت

پوند خرج برداشته  134000فقط نصف آن تمام شده و  1711در  ;غاز شدساختمان کاخ آ 1705در . پرداخته شود

پوند به مصرف آن رسیده بود که چهارپنجم آنان از طرف دولت تادیه شده 300000و پیش از آنکه تمام شود  ;بود

خود طبق معمول به ) پولهاي دریافتی از دولتهاي خارجی(مارلبره پاسخ داد که کسر کردن دو و نیم درصد . بود

فرمانده تخصیص یافته و بدون تنظیم صورتحساب رسمی به مصرف سرویس خفیه و جاسوسی رسیده و نتیجه خوبی 

براي اثبات این موضوع، او حکم کتبی ملکه را، که کسر مزبور به موجب آن صورت گرفته . هم از آن عاید شده است

و برگزیننده هانوور افزود  ;نیز چنین اجازهاي دادهاندتمام متحدین خارجی نیز تایید کردند که آنان  ;بود، نشان داد

در کمک هزینهاي که براي )). پیروزي در نبردهاي متعدد انجامیده است((که آن پول خوب خرج شده و به 

 175راي در برابر  276مجلس عوام او را با . ساختمان کاخ مدینا داده شده بود، دفاع مارلبره چندان قانع کننده نبود

او را جالي وطن کرد و تا آخر ). 1711دسامبر  31(حکوم کرد، و ملکه او را از تمام مشاغلش معزول نمود راي م

هیئت وزیران جیمز باتلر، دومین دیوك آو اورمند، را به فرماندهی ارتشهاي . سلطنت آن در هلند یا آلمان ماند

او از پرداختهاي خارجی و پیمانهاي مربوط به نان  بریتانیا منصوب کرد و به او اجازه داد که همان مبلغی را که سلف

اما سقوط مارلبره، به منزله گامی به سوي صلح، مورد قبول . کسر کرده و به سبب آنها محکوم شده بود کسر کند

آخرین  1701در . توریها و ویگها در مسئله جانشینی انگیزه جدیدي براي کشمکش یافتند. مردم انگلستان واقع شد

ده مانده آن مرد، و پارلمنت، براي اینکه از بازگشت مجدد سلسله استوارت به سلطنت جلوگیري کند، قانون فرزند زن

به موجب این قانون، چون نسلی از ویلیام سوم و آن باقی نمانده بود، مقرر شد تاج و تخت . جانشینی را گذرانید

سوفیا، زن برگزیننده هانوور، پروتستانی ثابت . علق گیردت)) شاهزاده خانم سوفیا یا وارثان پروتستان او((انگلستان به 

آن این ترتیب را، که ضامن . قدم بود و، چون نوه جیمز اول بود، تا اندازهاي خون شاهان انگلستان را در تن داشت

ی او اما حال که زندگیش به پایان خود نزدیک میشد، بر همدل ;بقاي مذهب پروتستان در انگلستان بود، پذیرفته بود

نسبت به برادرش میافزود و شکی باقی نگذاشت که اگر جیمز سوم به ترك مذهب کاتولیک رضا دهد، از ادعاي او بر 

ویگها پشتیبانی کامل خود را از جانشین هانووري ابراز داشتند، توریها مایل . سلطنت انگلستان پشتیبانی خواهد کرد

 ;اما او حاضر نشد از مذهب کاتولیک خود دست شوید ;مز مذاکره کردبالینگبروك با جی. به پیروي از نظر ملکه بودند

هاي مختلفی بودند که فقط باعث مجلل کردن مرگ میشدند، منتهاي  ولی بالینگبروك، که مذهبها برایش مثل جامه

ا در این با هارلی نزاع کرد که چر. کوشش را براي الغاي قانون جانشینی و رساندن جیمز به سریر سلطنت به کار برد

موضع دیر میجنبد، آن، به اشاره او، هارلی را با کراهت اخراج کرد، و به مدت دو روز بالینگبروك فایق به نظر 

پروتستانهاي . ژوئیه، ملکه، که از نزاعهاي وزیرانش آشفته و مغموم شده بود، سخت بیمار شد 29اما در . میرسید

. براي بازگرداندن استوارتها میشد، خود را مسلح ساختند انگلستان، به منظور مقاومت در برابر کوششی که

شوراي خصوصی سیاست بالینگبروك را رد کرد و ملکه مردد را واداشت تا دیوك آو شروزبري را لرد خزانهدار و 

سوفیا دو ماه پیش مرده بود، اما قانون جانشینی . زندگی را بدرود گفت 1714آن در اول اوت . رئیس دولت خود کند

شورا براي پسر سوفیا، برگزیننده هانوور، پیام فرستاد که او اکنون جورج اول پادشاه . نوز به قوت خود باقی بوده

علیرغم سستی . در تاریخ انگلستان، یک دوران حیاتی بود) 16891714(سلطنت ویلیام، مري و آن . انگلستان است

جد یک انقالب سلسلهاي بودند، انگلستان را به نحوي اخالقی، فساد سیاسی، و کشمکش داخلی، این سه فرمانروا مو

این شاهان . قاطع و مسلم پروتستان اعالم کردند، و به طور قطع تفوق دولت را از پادشاه به پارلمنت انتقال دادند

)) وتو((مشاهده کردند که پیدایش وزیران پرقدرت باز هم موجب تقلیل نقش سلطنت شده، و مالحظه کردند که 
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شاهان مزبور رواداري و آزادي مطبوعاتی . ، آخرین استفاده شاه از چنین اختیاري بوده است1707پارلمنت در قوانین 

. انگلستان و اسکاتلند را به آرامی متحد کردند و از این اتحاد بریتانیاي قویتري به وجود آوردند. بیشتري برقرار کردند

رانسه به دیکتاتور اروپا،عقیم گذاشتند و به جاي آن انگلستان کوشش نیرومندترین شاه عصر جدید را، براي تبدیل ف

در عهد آنها . مستملکات انگلستان در امریکا را بسط دادند و به اهمیت تاریخی رساندند. را به سیادت دریایی رساندند

به قلم الك، پیروزیهاي علمی و فلسفی انگلستان در اصول ریاضی، اثر نیوتن، و تحقیقی درباره قوه درك انسانی، 

و دوازده سال دوره سلطنت آن بزرگوار آثار ادبی فراوانی به خود دید که در آن عصر در هیچ جاي دیگر . نمایان شد

جهان نظایرش دیده نشده بود مانند آثار دفو، ادیسن، ستیل، سویفت، و آنچه الگزاندر پوپ در اولین دوره نویسندگی 

  . خود پدید آورد

  

  فصل یازدهم

  یدن تا سویفتاز درا

1660-1714  

I - مطبوعات آزاد  

از حیث کمیت و کیفیت آثار ادبی چنان  1712انگلستان در ((چه چیز باعث شده بود که یک فرانسوي بنویسد که 

، تا اینکه در حدود سال ))پیوسته به جانب شمال در حرکت بود.... بر فرانسه برتري یافت که مرکز ثقل حیات عقالنی

یک فرد انگلیسی که با لطف آداب فرانسوي بارآمده بود، )) یها عالیترین نقش خالق را ایفا کردندانگلیس((، 1700

قسمتی از این انگیزه از آداب فرانسوي منشا گرفته است که به وسیله : میتوانست به این تهنیت چنین پاسخ دهد

و پاسکال، کورنی و راسین، مولیر و بوالو  قسمتی از آن از آثار دکارت ;چارلز دوم و مهاجران بازگشته وارد شده است

و نیز فرانسویانی که در انگلستان میزیستند، مانند  ;و مادموازل دو سکو دري و مادام دو الفایت سرچشمه گرفته است

ما در کمدیهاي شهوانی و تراژدیهاي قهرمانی تئاتر دوران بازگشت خاندان استوارت، و در . اورمون و گرامون- سنت

ها مینوشت، و پوپ، که  وفور نثر الیزابتی و تعقیدات ادوارد میلتن تا نثر منقح و معقول درایدن، که دیباچهعبور از 

  . شعر میسرود، نفوذ فرانسه را مشاهده میکنیم

ادبیات انگلیسی به شکل نثر بود، حتی هنگامی که شکلی مسجع و مقفا ) 1770-1670(اینک به مدت یک قرن 

ریشه این موضوع در خود  ;با اینهمه نفوذ فرانسه انگیزهاي بیش نبود. ل، واضح و کالسیک بوداما آن نثر مجل ;داشت

انگلستان بود در بازگشت خاندان استوارت که واقعهاي شادیآور و آزادیبخش بود، در توسعه مستعمرات کشور، در 

زي بر فرانسهاي که بر اسپانیا پیروز شده بسط افکار از راه تجارت، در پیروزیهاي دریایی در جنگ با هلندیها و در پیرو

و همان گونه که لویی چهاردهم به مولفان مستمریهایی به . بدین گونه راه امپراطوري به طرف شمال گشوده شد. بود

یا ((پرست  میهن)) نثر نویسان((میداد، به همین وجه دولت انگلستان به شاعران یا )) پاداش اطاعت((عنوان 

مقرري، ضیافت شام با اشراف، حقوق سرشار با کار بیزحمت  - کانگریو، گی، پرایر، ادیسن و سویفت، درایدن)) هواخواه

ولتر از این  ;یکی از آنان هم وزیر کشور شد ;هاي دولتی، و باریابی به حضور خاندان سلطنتی عطا میکرد در دستگاه

و هنر اهمیت دهد، علم و زیبایی را ارج  چارلز دوم بیش از آنچه به ادبیات. نخبگان سیاسی با رشک یاد میکند

ها،  ها، رساله اما وزیرانشان چون مصنفان را در عصر روزنامه ;ویلیام سوم و آن نسبت به ادبیات بیعالقه بودند ;مینهاد

ها و تبلیغات مفید میدانستند، به صاحبقلمانی که میتوانستند به شاه، حزب و شمشیر کمک کنند کمک  قهوهخانه
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بعضی دیگر  ;برخی از آنان، مانند پرایر، دیپلومات شدند ;نویسندگان سیاستمداران کوچکی شده بودند. ردندمالی میک

به رسم سپاسگزاري نسبت به الطاف آینده، . مانند سویفت و ادیسن، قدرت و حمایت براي خود تحصیل میکردند

آنان را در اندام به آپولون یا ونوس و در فکر به  مصنفان آثار خود را با درودهایی به لردها و لیدیها اهدا میکردند و

آزادي به طال کمک کرد تا این سیل آثار قلمی و ترشحات فکري را یکباره . شکسپیر یا ساپفو همانند میساختند

ها آریوپاگیتیکا، اثر میلتن نتوانسته بود به قانون پروانه، که به واسطه آن سانسور در دوران تودورها و استوارت. سردهد

بر مطبوعات حکومت میکرد، پایان دهد، و آن قانون در حکومت کرامول به نحوي بیثبات قوت داشت و در دوران 

هنگامی که حکومت جیمز دوم به ترساندن ملت آغاز کرد، عده روزافزونی از . استوارتها دوباره تحکیم شد

ویلیام سوم به تخت سلطنت رسید، او و وقتی . رسالهنویسان از قانون سر باز زدند و مردم را خشنود ساختند

 1694این قانون در  ;پشتیبانان ویگ وي چندان به مطبوعات مدیون بودند که با تجدید قانون پروانه مخالفت کردند

وزیران شاه هنوز میتوانستند اشخاص . آزادي مطبوعات به خودي خود برقرار شد ;منقضی شد و دیگر تجدید نگشت

هاي سنگینی  ، هنوز جریمه1697فراطی به دولت دستگیر کنند، و قانون ضد کفر، مصوب سال هاي ا را به سبب حمله

اما انگلستان از آن پس از یک آزادي ادبی بهرهمند بود  ;براي جرم تشکیک در مبانی ایمان مسیحی تعیین میکرد

بر شمار نشریات ادواري . میکردکه، اگرچه گاه مورد سو استفاده قرار میگرفت، به پرورش فکر انگلیسی یاري فراوان 

چارلز  ;ها را، بجز دو تا، از بین برد کرامول تمام روزنامه. به بعد منتشر میشدند 1622ها از سال  نامه هفته. افزوده شد

) در آن زمان لندن گازت(یکی از آنها آکسفرد گازت  ;دوم به سهتا از آنها، آن هم با نظارت رسمی، اجازه انتشار داد

بزودي، پس از انقضاي مدت . اي یک بار، منتشر شده است تا کنون، هر دو هفته یا هفته 1665ولت شد و از ارگان د

توریها اولین روزنامه یومیه انگلیسی را، که نامش  1695در . قانون پروانه، چند هفتهنامه جدید جسارت انتشار یافتند

یگها بزودي با روزنامه فالیینک پست با آن مقابله پست بوي بود، تاسیس کردند که فقط چهار روز دوام داشت، و

این روزنامه یک ورقه کوچک بود که . ، اینگلیش کرنت اولین روزنامه منظم انگلیسی شد1702سرانجام در . کردند

هاي بزرگ آگهی  از این دستپاچگی مصروعانه، نشریه. فقط یک روي آن چاپ میشد و فقط شامل اخبار بود نه نظرات

اي بود که  نامه این نشریه هفته. موازین جدیدي به وجود آورد) 1713-1704(دفو با ریویو . ي پدید آمدنددار امروز

از او ) 1711-1709(ستیل با چاپ تتلر . هم تفسیر داشت و هم خبر و چاپ داستانهاي مسلسل را نیز ابداع کرد

حکومت توري، که از . وج خود رساندندبه ا) 1712-1711(پیروي کرد و او و ادیسن این پیشرفت را در سپکتتر

ها به وحشت افتاده بود، براي آنها یک  ها، و ماهنامه نامه ها، هفته و نفوذ روزنامه) 44000(مجموع تیراژ مطبوعات 

و این بدین منظور بود که ادامه زندگی را براي بیشتر  ;که از نیم پنی تا یک پنی بود) 1712(مالیات تمبر وضع کرد 

سویفت به ستالي خود . هایی که از بین رفت سپکتتر بود یکی از روزنامه. ها غیرممکن سازد ها و ماهنامه هفته نامه

آغاز کرد تا از سیاستهاي ) 1710(بالینگبروك هفته نامه اگزمینر را .)) تباه شده است ستریتسراسر گرب : ((گفت

او جانثن سویفت را مددکاري یافت که در معلومات، پرخاشجویی و بذلهگویی اعجوبه بود پول  ;توري دفاع کند دولت

ها، در تشکیل عقاید عمومی براي مقاصد خاص،  ها و ماهنامه تدریجا قدرت هفتهنامه. وسیلهاي جدید کشف کرده بود

. انی وارد تاریخ شدبر نفوذ مواعظ مذهبی پیش گرفت و بدین گونه یک قدرت غیر روح

II - درام دوران بازگشت خاندان استوارت  

روح لندن بیروح را شکل داد، بدشکل کرد، یا فقط نمایان  1700-1660وسیله دیگري وجود داشت که بین سالهاي 

ران یکی براي گروه بازیگ ;چارلز دوم، که از درام پاریسی خوشش آمده بود، به دو تماشاخانه پروانه کار داد. ساخت

تماشاخانه ملکه در  1705در سال . شاه در دروریلین و یکی براي گروه دیوك آو یورك در لینکنز این فیلدز

. معموال در زمان چارلز دوم، دو تماشاخانه کافی بود. هیمارکت گشوده شد، اما ملکه کمتر در آن حضور مییافت
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به تماشاخانه راه  1700و  1660مردم بین سالهاي در هر حال، عامه  ;پیرایشگران هنوز نمایش را تحریم میکردند

. بودند)) مردان دورو بر شهر((و )) طبقه متشخص((تماشاگران معموال از الفزنان درباري، ادنی درجات . داده نمیشدند

ها، یک وکیل دعاوي موقر وقار خود را پست میکرد، و یک  با حضور در آن عیاشخانه: ((دکتر جانسن موقر میگفت

زنان فقط قسمت کوچکی از تماشاگران را تشکیل میدادند، و آنهایی .)) دعاوي جوان به اعتبار خود لطمه میزدوکیل 

  . هم که میآمدند هویت خویش را در پس نقابی پنهان میکردند

، ساعت نمایش )1690حد (نمایشها در ساعت سه بعد از ظهر شروع میشد، اما همینکه وسایل روشنایی بهبود یافتند 

بهاي بلیط لژ چهار شیلینگ، صندلی سالون دو و نیم شیلینگ، و جایگاه گالري یک . شش بعد از ظهر موکول شد به

ماشینهاي صحنه و تغییرات صحنهاي از آن دوران الیزابت دقیقتر بودند، هرچند که یک اطاق خواب و . شیلینگ بود

در ایفاي نقش زنان، . استوارت کافی باشداطراف آن ممکن بود براي بیشتر کمدیهاي دوران بازگشت خاندان 

بیشتر هنرپیشگان زن معشوقه نیز . هنرپیشگان زن جاي پسرانی را که نقش زنان را بازي میکردند گرفته بودند

، )1660دسامبر  8(مارگارت هیوز، که در اولین بازي زن در صحنه تئاتر انگلستان با نقش دزدیمونا ظاهر شد  ;بودند

و در اجراي نمایشنامه عشق ظالمانه اثر درایدن بود که چارلز دوم آرزوي وصال نل گوین  ;رت بودمعشوقه پرنس روپ

خوي تماشاگران، واکنش در برابر پیرایشگري، اخالقیات درباري، . را، که نقش والریا را بازي میکرد، به دل راه داد

و نفوذ نمایشهاي فرانسوي ) هاي بن جانسن مخصوصا نمایشنامه( جکوبایتیهاي الیزابتی و  خاطره و احیاي نمایشنامه

بزرگترین . و مهاجرین سلطنت طلب، همه دست به هم دادند تا درام دوران بازگشت خاندان استوارت را شکل دهند

که از تمام ) 1682(ات ونیز اثر تامس آتوي میپردازیم ما فعال او را کنار میگذاریم و به نج. نام در تراژدي درایدن است

این یک داستان عشقی است که با دسیسه . به روي صحنه میآمد 1904هاي درایدن بیشتر پایید و تا  نمایشنامه

موفقیت اولیه آن تا حدي به . پیوند خورده است 1616دوستان دو که اوسونا براي ساقط کردن سناي ونیز در 

به صورت یکی از اشخاص نمایشنامه به ) دشمن چارلز دوم و دوست الك(ن اولین ارل آو شافتسبريمضحکه در آورد

نام آنتونیو که دوست دارد از قواد خود کتک بخورد، تا اندازهاي از شباهت دسیسه به توطئه پاپی اخیر، و نیز تا 

. مایشنامه اکنون به اعتبار خود قائم استاما این ن. اندازهاي به بازي تامس بترتن و خانم الیزابت بري مربوط بود

اما طرح آن خوب  ;هاي مضحک آن پوچ و زنندهاند، و انجام آن مرگ را با یکنواختی اپرایی پخش میکند صحنه

و شعر  ;ماجرا شدیدا دراماتیک است ;خوي اشخاص نمایش به طور مشخص ترسیم شدهاست ;ریخته شدهاست

آتوي به عشق خانم بري، که مسرور ساختن ارل . مارلو و شکسپیر، رقابت میکند سفید آن با هر اثر دیگري، بجز آثار

آمیز، رشتهاي از آثار ناموفق به  آن شاعر پس از سرودن چند شعر موفقیت. آو راچیستر را ترجیح میداد، گرفتار شد

. از گرسنگی مرد) بنا بر روایتی(وجود آورد، به بینوایی افتاد، و 

طنز و مزاح، گفتگوي قبیح، . اندان استوارت فقط به واسطه کمدیهاي خود به یادها مانده استدرام دوره بازگشت خ

گریزهاي از اطاق خواب، و ارزش آنها از این جهت که طبقهاي از یک نسل را آینهوار مجسم میکند به آنها محبوبیتی 

نها، در مقایسه با کمدیهاي الیزابتی یا دامنه آ. بادوام و در عین حال مخفی داده است که چندان شایسته آن نیستند

آنها زندگی را وصف نمیکنند، بلکه اطوار کنارهگردان شهري یا عیاشان درباري را مجسم  ;مولیر، محدود است

ها، به روستاها، جز به عنوان وسیلهاي براي مسخره یا محلهایی چون سیبریه براي اینکه  در این نمایشنامه ;میسازند

برخی از نمایشنامهنویسان انگلیسی بازي خود مولیر . ل خود را بدانجا تبعید کنند، اعتنا نشده استشوهران زنان فضو

هاي او را مورد  عدهاي از آنان اشخاص یا طرحهاي نمایشنامه ;هاي او را در پاریس دیده بودند یا اجراي نمایشنامه

یک عقیده اساسی این کمدیها . پاي خود او نرسیدند اما هیچ یک از آنها در بحث از عقاید اساسی به ;تقلید قراردادند

یک ((مرد آرمانی آنها در منجم قالبی درایدن مانند . این است که زنا مقصود عمده و قهرمانیترین امر زندگی است



۴٩١٠

نجیبزاده، یک مرد دوروبر شهر، مردي که خوب لباس میپوشد و خوب میخورد و خوب میآشامد و به قدر کافی 

یکی از اشخاص نمایشنامه نیرنگ عشاق، اثر فارکوئر، مانند نجیبزادهاي به . وصف شده است) )هرزگی میکند

و من به همین نحو نیز  ;من اسب خوب را دوست میدارم، اما بگذار دیگري صاحب آن باشد: ((نجیبزاده دیگر میگوید

یه خود نیست، بل این است که معنی این حرف نه این است که او آرزومند زن همسا.)) زن زیبا را دوست میدارم

در راه و رسم دنیا،کار کانگریو، . میخواهد در عین اینکه شوهر آن زن مخارج همسر خود را میپردازد، از او بهره بگیرد

شما باید همان قدر از شوهرتان متنفر باشید که براي دوست : ((خود میگوید)) دوست((میرابل نیکو صفت به زن 

هاي عشق ندرتا از بنیان جسمانی آرزوي متقابل براي لذتبخشیهاي  در این نمایشنامه.)) دداشتن عاشقان کافی باش

ما وقتی که آنها را میخوانیم، براي پرتوي از نجابت حسرت میکشیم، اما اخالق رایج در . دوجانبه باالتر میرود

پدرش . در نمایشنامه به وجود آورد ویلیام ویچرلی آهنگ و توازن را. ها همچون آرمانی به ما عرضه میشود روسپیخانه

وقتی که پیرایشگران به قدرت رسیدند، او را براي تحصیل به  ;سلطنتطلبی از خانواده کهن و صاحب امالك وسیع بود

ویلیام هرگز پیرایشگر نشد، ولی با کاتولیک شدن . فرانسه فرستاد و تصمیم گرفت که هیچ گاه نگذارد پیرایشگر شود

. کان دادخانواده خود را ت

چون به انگلستان بازگشت، بزودي به مذهب پروتستان گروید و در دانشگاه آکسفرد به تحصیل مشغول شد، ولی 

در سی و دو سالگی با نوشتن . پیش از گرفتن درجه تحصیلی، آن را ترك کرد و به نوشتن نمایشنامه مشغول شد

از طرف شاه . رده بود، درآمد سرشاري تحصیل کرد، که آن را به لیدي کسلمین اهدا ک)1671(عشق در یک جنگل 

 مهربان در دربار پذیرفته شد، و شاه وقتی که دریافت ویچرلی، همانند چرچیل، جانشین او در عشق میلدي شده

  . است، شکوهاي نکرد

شت و با با شجاعتی که از یک نجیبزاده انتظار میرفت در جنگ هلند شرکت کرد، سالم به انگلستان بازگ 1672او در 

پیشپرده تئاتر تماشاگران را دعوت میکرد و میگفت که اگر . موفقیت دیگري احراز کرد) 1673(نوشتن زن روستایی 

شاعران، ... ما صبورانه: نمایش را دوست نداشتند، در آخر نمایش وارد اطاق لباس هنرپیشگان شوند، که در آنجا

  .م میکنیمها و حتی معشوقگان خود را نیز به شما تسلی باکره

آقاي پینچوایف همسر خود را براي یک هفته به لندن آورده بود و او را چنان مورد مراقبت قرار میداد که رندان پیش 

شخصی به نام آقاي هورنر، که از فرانسه برگشته و مایل بود که بدون ممانعت . روي خودش وي را از راه به در بردند

پینچوایف چنین نتیجه میگیرد که میتواند خانه . ه را میپراکند که خواجه استبه زنان شوهر دار دست یابد، این شایع

. مینویسد)) معلول((بزودي در مییابد که زنش نامهاي به این زننواز . خود را به روي چنین شخص بیکفایتی بگشاید

بر میگرداند، زنش آن نامه هنگامی که پشت خود را  ;او را وا میدارد تا نامه دیگري پر از دشنام براي هورنر بنویسد

شوهر، که از فایق آمدن بر حریف مغرور است، نامه اصلی را براي هورنر  ;فحش آمیز را با نامه نخستین عوض میکند

بعدا، وقتی که گمان میبرد هورنر از آنچه که شایع بوده تواناتر است، فکر میکند که با بردن خواهرش آلیتئا . میفرستد

آورد و به توسط شوهر خود به عاشق تحویل  زن، خود را به شکل آلیتئا در می. را مشغول سازدبراي او میتواند وي 

  . پایان مییابد)) رقص شوهران بیغیرت((نمایش با .میشود

هورنر آخرین کلمه پیروزمندانه را بر زبان میآورد و هنرپیشه زنی، در موخرهاي مردان تماشاگر را به خاطر ضعف 

و مردان هنوز ممکن است شما را نیرومند بدانند ولی ما زنان را هیچ کس نمیتواند فریب : کندرجولیتشان سرزنش می

  . بدهد

در کمدي بعدي خود،آدم . ویچرلی قسمت زیادي از زن روستایی را از مکتب شوهران و مکتب زنان مولیر گرفته بود

تبدیل کرده بود که تصورش از بیریایی آن است ، آلسست نمایشنامه مردم گریز مولیر را به کاپیتن مانلی )1674(بیریا
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نکته شگفتانگیز آنکه اهالی لندن و حتی مردم . به تمام اشیا و اشخاص زخم زبان بزند)) چارواداري((که با یک زبان 

. حومه آن دوست میداشتند که زندگی برایشان به منزله مجموعهاي از غرایز جسمانی با چاشنی کفرگویی وصف شود

بفروشی در تانبریج ولز، ویچرلی با شعف شنید که بانویی سراغ آدم بیریا را، که تازه چاپ شده بود، در یک کتا

ویچرلی به آن زن عشق ورزید، با او ازدواج کرد، و پس . آن زن بیوه ثروتمندي به نام کاونتس آو درویدا بود. میگیرد

مراقبت میکرد تحت مراقبت زن خود قرار گرفته  از آن دریافت که به نحوي شدیدتر از آنچه پینچوایف زن خود را

اما میراث در شبکهاي از دعاوي قضایی چنان گیر افتاده  ;اما زنش ناگهان مرد و او خود را وارث ثروت وي یافت. است

بود که او نتوانست کوچکترین استفادهاي از آن بکند چون وامهایی را که با اطمینان از قدرت پرداخت خود به هم 

ود نتوانست بپردازد، به زندان افتاد و با گذراندن هفت سال در آن ضعیف و افسرده شد، تا اینکه جیمز دوم زده ب

پیش از گرویدن مجدد ویچرلی به مذهب کاتولیک، یا پس از آن، دیونش را پرداخت و وظیفهاي دربارهاش برقرار 

هایی ساخت که دوست  ود تعقیب میکرد و شعر گونهاو در پیري به پیسی افتاد، زیرا زنان را بیش از حد قدرت خ. کرد

آن هرزه پیر در هفتادوپنج سالگی با زنی جوان ازدواج کرد و ده . جوانش پوپ آنها را به زحمت تبدیل به شعر کرد

) . 1716ژانویه  1(روز بعد مرد

خشن، سرخوش، خوش : مجسم بود ))بولجان ((او . نویسان بود تر از همه این زنا نامه داشتنی سر جان ونبره دوست

با این حال پدر بزرگش جیلیس ون بروگ، فالندري اهل گان، بود  ;هاي انگلیسی طینت، و دوستدار خوراك و نوشابه

که او را در نوزدهسالگی براي  جان خود را چندان با استعداد نشان داده بود. که در سلطنت جیمز اول به بریتانیا آمد

پس از بازگشت، در بیست و دو سالگی وارد ارتش شد، در کاله به این عنوان که . تحصیل هنر به پاریس فرستادند

مدتی در محبس باستیل گذراند و در آنجا نخستین پیشنویس زن تحریک شده  ;جاسوس انگلیسی است دستگیر شد

خود او میگوید که . نویسی معطوف کرد طبع پر استعداد خود را به نمایشنامه پس از آزاد شدن از زندان،. را نوشت

این نمایشنامه آکنده بود ). 1696(ظرف شش هفته برگشت را در تصور خود ساخت، آن را نوشت و روي صحنه آورد 

، سرتانبلی از هجوهایی درباره یک جلف لندنی، یک خرده مالک ده، و یک زن هوسران که به ترتیب لرد فاپینگتن

سرتانبلی آن زن را از هنگام بلوغ او تحت تکفل و مراقبت خود گرفته و . کالمزي و میس هویدن نامگذاري شده بودند

در شب عروسی خود دست و پاي خویش را گم خواهد کرد، زیرا درست )) دختر بیچاره: ((از معصومیت او لذت میبرد

اما میس هویدن خود را طور دیگري وصف .)) ش، از زن تمیز نمیدهدبگویم او مرد را، جز از روي ریش و نیم شلوار

 ;چه خوب است که من شوهري در پیش دارم، یا سوگند به خدا که اگر نداشتم، با نانوا عروسی میکردم: ((میکند

من، ماده و در برابر این وضع  ;در خانه را که میزنند، در اطاق فورا به روي من بسته میشود! راستی که چنین میکردم

وقتی تام فشن از او خواستگاري میکند و پدر او .)) سگ خانه میتواند در سراسر روز ول باشد و دور حیاط بگردد

!)) چرا، من در این مدت پیر خواهم شد! یک هفته((میگوید که یک هفته صبر کند، دخترك چنین اعتراض میکند، 

این یکی ). 1697(ا شتاب به تکمیل زن تحریک شده پرداخت نمایشنامه برگشت آن قدر موفقیتآمیز بود که ونبره ب

نیم قرن بعد، دیوید گریک هنوز لندن را با بازي هیجانانگیز نقش سر جان  ;زمان بود)) کامیابیهاي((از بزرگترین 

. سر جان بروت یکی از یادآوردنیترین اشخاص هنر نمایشی زمان بازگشت خاندان استوارت بود. بروت سرگرم میکرد

هاي حیوانی یک خرده مالک انگلیسی که کارش آشامیدن، بالیدن، الف  کاریکاتوري است از جنبه)) شخص((این 

او نمایش را .)) این زمانه لعنتی عصر خدا ناشناسان است((زدن، ترساندن، دشنام دادن و شکوه کردن از این است که

:با عقیده خود در باره ازدواج میگشاید

دو سال زناشویی پنج حس مرا فاسد کرده ! چاشنی آن باشد، چه خوراك دل بههمزنی است عشق، وقتی که ازدواج

هرچیز که میبینم، هرچه که میشنوم، هرچه که احساس میکنم، هرچه که میبویم و هر چه که میچشم مثل . است
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دنیایی از توبه هیچ پسري از هللا خود، هیچ دختري از پیشبند خویش، هیچ تارك : این است که زنی در خود دارد

زن او، که این . خود، یا هیچ دوشیزه پیري از پاکدامنی خویش آن قدر آزرده خاطر نیست که من از ازدواج خود

  : نظریاتش را میداند، میکوشد تا او را با کاله غلتبانی رام و مطیع کند

میم بگیرم با او مثل یک زن بیباك او اخیرا با من چنان وحشیانه رفتار کرده است که تقریبا میتوانم تص: لیدي بروت

این : لیدي بروت. میدانی، ما باید بدي را با خوبی تالفی کنیم: اما: بلیندا... رفتار کنم و کاله غلتبانی سرش بگذارم

  . ممکن است اشتباهی در تعبیر باشد

رانسوي خود درمیان لیدي فنسیفول، همسایهاش که تمایلی مشابه باتمثیل او داشت، تردیدهایش را با خدمتگار ف

مادام، وقتی که : مادموازل! آبروي من، مادموازل آبروي من: میگذارد و او به فرانسه چنین پاسخی میدهد، لیدي

. آبرو جواهر است! مادموازل،واي! واي: لیدي! انسان آبرو را از دست داد، دیگر از بابت آن آزرده خاطر نمیشود

. بلی، مسلما، شما شرافت خود را فداي لذت نخواهید کرد: لیدي. صیل میشودکه البته به بهایی گران تح: مادموازل

  .... من فیلسوفم: مادموازل

اما وقتی که عقل مانع : لیدي.... لذت با آن موافق است: مادموازل. مخالف است -وعده مالقات-شرافت با آن : لیدي

  . تاخ است، زیرا نفس خواهر بزرگ عقل استعقل در آن صورت بسیار گس: هواي نفس میشود، مادموازل مادموازل

براي اینکه : چرا مادموازل: لیدي. بلی، مسلما: پس شما نفس خود را بر عقل خویش ترجیح میدهید مادموازل: لیدي

  . نفس مرا بسیار خوشحال میسازد، اما عقل دیوانهام میکند

کرد که، سال بعد از اجراي آن، حمله  شاید همین نمایشنامه بود که جرمی کالیر را خشمگین ساخت و وادارش

کالیر یک روحانی انگلیکان بود که دانش و . نیرومندي به تئاتر بازگشت خاندان استوارت و مخصوصا به ونبره بکند

، از اداي چنین سوگندي نسبت به 1685او پس از اداي سوگند وفاداري به جیمز دوم در . شجاعتی متعصبانه داشت

دستگیر شد، . را، حتی به حد برانگیختن شورش، تقبیح کرد)) انقالب باشکوه((او . امتناع کرد 1685ویلیام و مري در 

او مراسم بخشایش گناهان را درباره دو نفري که بنا . و به سختی پذیرفت که دوستانش به قید ضمانت آزادش سازند

وقتی که اسقف متبوع . علنا به جا آوردبود به جرم توطئه علیه حکومتی که او غاصب میدانست به دار آویخته شوند 

در . او عملش را محکوم کرد و ادعانامهاي توسط دادستان کل علیه او صادر شد، از حضور در محکمه خودداري ورزید

اما دولت پاکدامنی او را گرامی  ;نتیجه، از تمام حقوق و مزایا بیبهره شد و تا دم مرگ با این طوق تحریم زندگی کرد

آن واکنش نظري . ویلیام سوم از واکنش تاریخی کالیر بسیار خرسند شد. ر اقدامی علیه او به عمل نیاوردداشت و دیگ

مانند بسیاري از کتب دیگر، یاوهسرایی در آن زیاد . کوتاه بر فساد اخالق و کفرآمیزي صحنه تئاتر انگلستان نامید شد

د که اکنون در نظر ما بسیار ناچیز مینمایند، یا اصال آن راعی احساساتی در تئاتر انگلیسی نقایص بسیار دی ;بود

او نسبت به هر اشاره نامحترمانهاي به روحانیان اعتراض میکرد و سخاوتمندانه این چتر . نقصی محسوب نمیشوند

نمایشنامهنویسان بسیار را، از . تحریم را بر سر پیمبران شرك، کشیشهاي کاتولیک، و روحانیون ناسازگار میگسترد

یل گرفته تا شکسپیر، و از کانگریو تا درایدن، به این عنوان که تمام مجرمان در محضر آنها تبرئه میشوند، محکوم اش

نباید با جنایت یا فساد اخالق سروکار داشته  ;حق خود را در دعاوي با بحث در این مورد که صحنه تئاتر اصال. میکرد

از . واخت، زیرا هدفهاي آشکاري براي او در همهجا وجود داشتندهاي سالمی نیز مین اما ضربه. باشد تضعیف میکرد

ستایشی که چند تن از نمایشنامهنویسان بازگشت خاندان استوارت از زناکاران میکردند، و از اثر بد آن ستایش در 

از خود  نمایشنامهنویسان به طرق مختلف. کتاب او تا یک سال در لندن نقل هر محفلی بود. تماشاگران، شکوه میکرد

آنگاه کاخ  ;ونبره از تئاتر دست کشید و به معماري پرداخت و ده سال روي کاخ بلنم رحمت کشید. دفاع کردند

گریو تقصیر کان. درایدن به گناهان خود اعتراف کرد و توبه نمود). 1714(بنا نهاد  پاالدیوهاوارد را به سبک زیباي 
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ویلیام کانگریو تئاتر بازگشت خاندان استوارت را به اوج و انجام خود . خود را منکر شد، اما هنر خویش را اصالح کرد

که قدمت آن در سراسر پیروزیهاي هنري او مایه مباهاتش ) 1670(او در لیدز از خانوادهاي متولد شده بود . رساند

از این رو ویلیام در مدرسه کیلکنی تحصیل کرد در  ;انگلیسی در ایرلند بود پدرش فرمانده یکی از پادگانهاي. بود

کالج : تحصیالت بعدي او به ترتیب در این مدارس انجام گرفتند. آنجا با جانثن سویفت روي یک نیمکت مینشست

ن حتی دوکها غریزه جاهطلبی ادبی از محیطی وارد خون او شد که در آ. ترینیتی در دوبلن و میدل تسپل در لندن

که به مناسبت ) 1692(در نخستین سال تحصیالت حقوقی خود، زن ناشناس را نوشت . نیز کتاب مینوشتند

مورد تمجید ادمند گوس )) نخستین رمان آداب در انگلیسی است((، و به این سبب که ))مضحکه و طنز سبکش((

با نمایش .)) را، به جاي خواندن، تحسین کنممن میخواهم آن : ((قرار گرفت، اما سمیوئل جانسن درباره آن گفت

درایدن، که در آن وقت استاد . ، گامی سریع به سوي شهرت برداشت)1693(اولین کمدي او که عزب پیرنام داشت 

مسلم ادبیات انگلیسی بود، تصدیق کرد که تا آن زمان نخستین اجراي هیچ نمایشنامهاي را آن سان خوب نیافته 

. است

براي سرگرمی خودم در دوران ((یقین نداشت یک نجیبزاده باید نمایشنامه بنویسد با این بیان که کانگریو، که 

پرسش این موضوع : ((و به همین مناسبت کالیر چنین تذکار داد ;چیز نوشتهام، خویشتن را معذور داشت)) نقاهت

هالیفاکس .)) شد که براي آن برگزیدهاندکه مرض او چه بودهاست با من نیست، اما باید خیلی بدتر از دارویی بوده با

او کانگریو را به دو شغل دولتی برگماشت که او را قادر میساختند در عین نمایشنامهنویس . با درایدن موافق بود

، چندان مورد استقبال واقع نشد، اما ثناي )1694(باز  نمایشنامه بعدي او، حقه. بودن، نجیبزاده هم باقی بماند

، در سن بیست 1695در  ;آن کانگریو با شکسپیر مقایسه شده بود، روحیه مصنف جوان را تقویت کرد درایدن، که در

و پنج سالگی، با عشق براي عشق، که کامیابی آن از موفقیت هر اثر دیگري که هنوز در خاطر مردم بود فراتر میرفت، 

. یاري میکند و راحت میبخشد، محکوم کرد کالیر آن نمایشنامه را،به این عنوان که به هرزگان. به صحنه بازگشت

وقتی که دوباره با راه و رسم دنیا . پاسخ کانگریو چنان بیاثر از کار درآمد که او را مدت سه سال از تئاتر برکنار داشت

، این نمایشنامه. ، از انتقاد بهره گرفته بود و نشان داد که قریحه نیازي به ده فرمان ندارد)1700(به صحنه بازگشت 

نامید، بعضی از نقایص تئاتر بازگشت )) شاهکار بینظیر و بیقرین کمدي انگلستان((گر آن را  که سوینبورن مبالغه

وقتی که آن را فقط میخوانیم، ممکن است از طنز . خاندان استوارت را داراست، اما هیچ یک از معایب آن را ندارد

اما هنگامی که در روي صحنه  ;تین آثار شکسپیر بیفتیممفرط آن خسته شویم و به یاد جناسبازیهاي مبتذل نخس

، )مانند سخن گفتن بترتن و بانو بریسگیردل در اولین اجراي آن نمایشنامه(اجرا شود و اشخاص آن سخن گویند 

من بانویی را میشناسم که پیوسته حرف زدن را چنان : ((ویتوود میگوید. شاید ما را با اثر شگفت خود شادمان سازد

ما از وقتی که باید  ;طرح نمایش بسیار بغرنج است.)) ت میدارد که به انعکاس صدا فرصت اظهار وجود نمیدهددوس

ها و نزاعهاي فرومایگان جلف کنیم ناراحت میشویم، و فرجام نمایش به تمام معنا پوچ  براي صرف فهمیدن دسیسه

فکري در آن وجود دارد که میتواند ذهن شتابنزده ) قاما نه عم(اما نوعی ظرافت زبانی و بذلهگویی و ریزهکاري . است

هاي  هیچ گونه مضحکه خشن، چنانکه در آثار ونبره هست، در آن وجود ندارد، اما از آن گونه کنایه ;را خشنود سازد

ملیح و مودبانهاي که از ورساي به وایتهال و دربار بازگشت خاندان استوارت رسوخ کرده بود در آن هست و تشریح 

این نکته ;میرابل، قهرمان داستان، میراث خوار غیر جذاب اما واقعنمایی است. صیتها نیز در آن مشاهده میشودشخ

اما او ثروتی داشت که با یک دوجین زنا برابر  ;جالب است که او میخواهد، به جاي فریفتن میالمانت، با او ازدواج کند

هزار عاشق میخواهد و طالب یک عمر پرستش براي ده سال عشوهگري که  ;او سرزندهترین مخلوق کانگریوست. بود

: او به ازدواج رضا میدهد، اما با این شرایط. زیبایی و فریبندگی است
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آیا شرایط دیگري براي : میرابل. میرابل، جدا میگویم، من صبحها تا آنجا که بخواهم، در بستر میمانم:... میالمانت

هر وقت که ... مثال آزادي براي صرف شام هر موقع که دلم بخواهد! رط جزئیچند ش: پیشنهاد کردن دارید میالمانت

کسی به گنجهام دست درازي . حوصله نداشته باشم، تنها شام خوردن در اطاق توالت، بیآنکه علتی براي آن ذکر کنم

و آخر از . شته باشیدتنها اختیاردار میز چاي خودم باشم و شما نباید جسارت نزدیک شدن بیاجازه به آن را دا ;نکند

در صورت قبول این شرایط، اگر وجود شما را کمی . همه، هرجا که من باشم، شما باید پیش از ورود به آن، در بزنید

... آیا من آزادي پیشنهاد شرایط را دارم:... بیشتر تحمل کنم، ممکن است کم کم به ازدواج با شما راضی شوم میرابل

  .... یط خود را پیشنهاد کنیدباالترین شرا:.... میالمانت

پیشنهاد میکنم که شما صورت خود را، تا موقعی که من دوست میدارم، دوست بدارید و تا وقتی که : اول: میرابل

دوم، وقتی که .... جریان نسبت به من بر وفق مراد است، شما در عنوان کردن مطلب به طرزي جدید کوشش نکنید

که ممکن است با دعایی خیر درباره کوششهاي ما : میرابل. اصال اسمش را نیار! آه: شما بچهدار شدید میالمانت

من هر گونه بستن مستقیم یا فشار دادن براي تغییر : میرابل! کوششهاي نفرتانگیز: بفراست دریافته شود میالمانت

  .... شکل را تقبیح میکنم، تا هنگامی که شما سر پسر مرا به شکل کله قند درآورید

آن اثر سبکسري خوشایند و طنز خوبی است که به طرزي بیضرر به مسائل سطحی زندگی  ;ین ترتیبو به هم

خود کانگریو از بسیاري از این مسائل سطحی نمونهبرداري کرد و در این کار . میپردازد و به کنه مسائل کاري ندارد

ما . حساب چند هنرپیشه زن را پیدرپی رسیدهرگز ازدواج نکرد، اما . بافت را به ماده و تنوع را به وحدت ترجیح داد

ها دوستی خوش  ها و قهوهخانه در باشگاه. چیزي از هیچ طفلی که مایه دردسر یا شادمانی او شده باشد نشنیدهایم

خوب میخورد، و چون نقرس داشت، دستور میداد پاهایش را مرتبا . ها او را میپذیرفتند مشرب بود، و بهترین خانواده

دید، تحسین آن نویسنده فرانسوي را از  1726وقتی که کانگریو ولتر را در . ی طاولدار کنند و روغن بمالندبا داروهای

هایش مذمت کرد، به صحبت درباره آنها به این عنوان که آثاري ناچیز بودهاند پایان داد و از ولتر خواست  نمایشنامه

اگر شما فقط نجیبزاده بودید، من به دیدنتان : ((گفت) ودشبنابر روایت خ(ولتر . که او را فقط یک نجیبزاده بداند

، وقتی که کانگریو به آب گرم باث میرفت،کالسکهاش برگشت و چند آسیب درونی به او وارد 1728در .)) نمیآمدم

به موجب . در وستمینستر ابی به خاك سپرده شد). 1729ژانویه  19(شد، و در نتیجه چشم از جهان فرو بست 

غیر از این، تمام  ;پوند براي خانم بریسگیردل،که روزگار پیري را در فقر بسر میبرد، باقی گذاشت 200، وصیت خود

پوند بود، براي میزبان محبوب خود، دومین داچس آو مارلبره که بسیار ثروتمند  10000ثروت خود را، که در حدود 

رساند و براي همیشه مجسمه کوچکی از آن  داچس این مبلغ را به مصرف یک گردنبند مروارید. بود، وصیت کرد

شاعر را که از موم و عاجساخته شده بود بر روي میز خویش قرار داد و،به رسم خود آن شاعر، دستور میداد تا پاهاي 

. آن را طاول بیندازند و تدهین کنند

فرمان داد )) رئیس جشنها((به ویلیام سوم . تئاتر انگلستان خیلی پیش از مرگ کانگریو به پیراستن خود پرداخته بود

  . ها با قدرت بیشتري به کار برد تا اختیارات خود را در مورد صدور پروانه یا ممانعت از اجراي نمایشنامه

یکی از قوانین زمان ملکه آن پوشیدن ماسک . اشمئزاز عقاید عمومی از هرزگیهاي تئاتر از این سانسور پشتیبانی کرد

ود، و زنان، که از این تغییر هیئت منع شده بودند،نمایشهایی را که به قدر کافی مقرون به را در تئاتر ممنوع کرده ب

ستیل . سویفت در اینکه تئاتر لکه ننگی بر اخالق انگلیسی است، با اسقفان همراي بود. عفت نبود تحریم کردند

، با جالل تراژدي )1713(مه کاتو ، و ادیسن در نمایشنا)1722(عشاق هوشیار را به عنوان نمایش اخالقی عرضه کرد 

او احساس میکرد که روحانیان . یک نشانه اولیه تغییر، لحن پاسخ درایدن به کالیر بود. فرانسه رقابت کرد
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کلمات مرا به کفر و وقاحت تعبیر ...در بسیاري از موارد((نمایشنامهنویسان را غالبا نامنصفانه محکوم کردهاند و 

  : اما ضمنا چنین افزود.)) هم نداشتهاند کردهاند، و البته تقصیري

من از آقاي کالیر کمتر سخن خواهم گفت، زیرا در بسیاري از موارد او بحق بر من تاخته است و من خود را در مورد 

تمام افکار و بیاناتی که واقعا ممکن است مقرون به بیعفتی، کفر، یا سو اخالق تعبیر شوند مقصر دانستهام و اکنون 

و من هیچ دست آویزي به او (اگر او دشمن من است، بگذار فاتح شود و اگر دوست من باشد، . پس میگیرم آنها را

  . ، از توبه من شاد خواهد شد)ندادهام که مخالف دوستی باشد

III - 1700- 1631: جان درایدن   

لندن فرستاده شد، و به مدرسه وستمینستر در . پدرش از نجباي فرودست بود و ملک کوچکی در نورثمتن شر داشت

در آنجا یک . در آنجا ریچارد باربی دانشمند به او و همشاگردش جان الك مقدار زیادي التینی و انضباط آموخت

در همان سالی که دانشنامه . بورس تحصیلی به دست آورد که او را قادر ساخت به کالج ترینیتی در کیمبریج برود

ه در میان چهارده فرزند از همه بزرگتر بود، وارث ملک او شد، که جان،ک ;، پدرش مرد)1654( خود را گرفت 

 1659در . به لندن رفت و کوشید تا همین مبلغ را با شعر بر درآمد خود بیفزاید. پوند در سال عایدي داشت60

ي عاري را به یاد کرامول سرود اشعاري که براي یک مرد بیست و نه ساله به نحو قابل مالحظها)) قطعات قهرمانی((

درایدن خیلی دیر به مرحله کمال رسید مانند کسی که با زحمت از فرازي پر مانع باال رود و مرحله به . از لطف بودند

بازگشت خاندان )) آسترایا ریدوکس((یک سال بعد، در قصیده . مرحله، با رنج زیاد، به عواید بیشتري دست یابد

هیچکس نتوانست درایدن را محکوم به . برابر دانست بیتلحمبا ستاره استوارت را تهنیت گفت و ستاره چارلز دوم را 

بیثباتی و تلون کند، زیرا تقریبا تمام شعرا، بجز میلتن، با انعطاف استادانهاي، از پیرایشگري به آیین سلطنتطلبی 

. گرویده بودند

از این رو، در حالی که نمایشنامهنویسان  ;نکه به شعر صرف دل بسته باشد، به تئاتر عالقهمند بوداما چارلز بیش از آ

طبع خود را در . درایدن ذوقی به تئاتر نداشت، اما در آرزوي معاش مرتب بود. متنعم میشدند،کار شعرا رونقی نداشت

اثر بسیار ضعیفی که من ((س آن را به عنوان که پیپ) 1663(کمدي آزمود و اثري به نام زن نواز وحشی پدید آورد 

، درایدن با لیدي الیزابت هاوارد، دختر ارل آو 1663در اول دسامبر . تقبیح کرد)) تا کنون در عمر خویش دیدهام

مردم از ازدواج دختري اشرافی با یک شاعر متعجب شدند، اما آن دختر بیستوپنج ساله و در . بارکشر، ازدواج کرد

بود و سر رابرت هاوارد، برادر او،که سخت عاشق نویسندگی بود، بدین وسیله همکاري درایدن را در  شرف ترشیدن

با دکور پر خرج و  1664نگارش نمایشنامهاي با عنوان ملکه هندوستان تامین کرد و متفقا آن نمایشنامه را در 

ن دوره الیزابت و آوردن ابیات قافیهدار این تراژدي، با ترك شعر سفید شاعرا. موفقیت بسیار به روي صحنه آوردند

  . پنج وتدي، اهمیت تاریخی یافت

هاي خود وارد کرده  پیش از آن، لرد آرري تحت تاثیر قافیه در تراژدي فرانسه واقع شده و آن سبک را در نمایشنامه

او . ه شعر سفید بازگشتب 1675پردازي مانع روانی کالم و فکر خواهد شد، پس از  درایدن با این فکر که قافیه. بود

درایدن موفقیت همکارانه خود را با ادامه . اگر شعر گفتن برایش آن قدر آسان نبود،ممکن بود شاعر بزرگتري بشود

هنگامی که . ،که قهرمان آن مونتزوما بود، ادامه داد)1665(کار به طور مستقل در نمایشنامه امپراطور هندوستان 

هاي لندن به مدت یک  تر انگلستان پیدا کند، طاعون موجب بسته شدن تماشاخانهنزدیک بود محل و مقامی در تئا

وقتی که فاجعه طاعون و حریق به پایان رسید، او در آنوس میرابیلیس رهایی انگلستان را از بالي سه . سال شد

،که بیانش گاه رباعی 304این اثر منظومهاي است از ). 1666(گانهاي که بر سر آن آمده بود با شادي وصف کرد 

وقتی که ). 29مثال قطعه (و گاه نشانی از بیمغزي نوجوانی دارد ) 212282قطعات (نیرومند و جاافتاده است
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هیچ اثري جز نمایشنامه پدید  1681گشوده شدند، درایدن باشتاب به تئاتر بازگشت و تا  1666ها در  تماشاخانه

و وقتی که براي تنقیح  ;ران خود از آثار شکسپیر برتر بودسبک تراژدیهاي او مطنطن، ولی درنظر همعص. نیاورد

گروه بازیگران . ((العاده اصالح شده بود نمایشنامه طوفان به دوننت پیوست، بنا به تصدیق تمام همکارانش،کتاب فوق

که ساالنه ممکن است با آنان همراي بوده باشند، زیرا به درایدن ماموریت دادند که در ازاي شرکت در منافع، )) شاه

کمدیهاي درایدن، گرچه مانند هر کمدي دیگر . پوند میشد، هر سال سه نمایشنامه براي آنها تهیه کند 350بالغ بر 

آمیز بودند، زیرا در آن تراژدیها او توجه مردم را  منافی عفت بودند، از تک تک بیست و هفت تراژدي او کمتر موفقیت

:مثال المنظور در فتح غرناطه میگوید. جلب میکردو وحشیهاي عجیب آن )) دنیاي جدید((به 

نخستین انسان را آفرید، پیش از آنکه قانون پست خدمتگري آغاز شود، وقتی که )) طبیعت((من همان قدر آزادم که 

گویی فراوان از چارلز دوم در آنوس  شاید موفقیت این نمایشنامه و مدیحه. وحشی نجیب در جنگلها میدوید

درآمد ساالنه او حال . شغل تاریخنگار شاه و عنوان ملکالشعرایی را براي او تحصیل کرد 1670د که در میرابیلییس بو

در پایان سخن قسمت دوم فتح غرناطه، درایدن ادعا کرد که تئاتر دوران بازگشت خاندان . به هزار پوند میرسید

ن ستایش را تحسین میکردند،چنین میاندیشیدند رقیبان او، در حالی که ای. استوارت از تئاتر عصر الیزابت برتر است

روشنفکران شهر با تمجید و ستایش . که بخش بزرگی از آن ستایش براي بزرگداشت خود درایدن بودهاست

هجویه  1671دیوك آو باکینگم با چند همکار در . تماشاگران از قهرمان بازي افراطی تراژدیهاي درایدن موافق نبودند

نمایش منتشر کردند که سخافت و غیر طبیعی و مطنطن بودن تراژدیهاي معاصر، مخصوصا  مضحکی با نام تمرین

آن شاعر نیش هجو را احساس کرد، اما ده سال غریزه انتقام خود را نهان . آثار درایدن، را به مسخره گرفته بود

خالل آن مدت، مطالعه آثار  در. آنگاه در قویترین ابیات ابشالوم و اخیتوفل باکینگم را به سختی هجو کرد ;داشت

، از تقلید راسین و )1678(در زیباترین تراژدیهاي خود، همه چیز در راه عشق . شکسپیر هنر او را بهبود بخشیده بود

قافیهپردازي دست برداشت، به پیروي از شکسپیر و شعر سفید پرداخت، تمامی هنر خود را در رقابت با آثار دوران 

ادي به کار برد، و داستان آنتونی و کلئوپاترا را، که دنیایی را به خاطر پیوند با یکدیگر از دست هاي ع الیزابت در زمینه

گهگاه . اگر نمایشنامه قبلی این داستان وجود نمیداشت،اثر درایدن ممکن بود بهتر ستوده شود. داده بودند، باز گفت

تاط اعتال مییابد، مثال در آمدن اوکتاویا نزد این نمایشنامه از سادگی کامل بیان به احساس نجیبانه و سخت مح

اما با محدود کردن  ;نمایشنامه درایدن فشردهتر است و هدف آن رعایت وحدتهاست. آنتونیوس براي تقاضاي عفو

ماجراي نمایش به یک بحران، در یک محل، و سه روز، موضوع قهرمانی را به یک عشق تنزل داد، و منظره وسیعی را 

و کلئوپاترا، آن داستان عشقی را بخشی از وقایعی ساخته بود که جهان مدیترانه را تکان داد و متشکل  که، در آنتونی

هاي آنهاست که او به چاپ رساند، و  هاي درایدن دیباچه هاي نمایشنامه امروزه جالبترین جنبه. ساخت از دست داد

کورنی به درایدن سرمشق داده بود، اما او . رائه کردهایی که طی آنها نظریات خود را درباره هنر نمایشی ا نیز رساله

ها و دیالوگهاي با روح مینگریم،  هنگامی که ما بر این رساله. شکل بیان کورنی را وسیلهاي براي نثر درخشان ساخت

ما ا. درمییابیم که عصر خالق در ادبیات انگلیسی به عصر انتقادیی منتقل میشود که در آثار پوپ به اوج خود میرسد

همینکه درایدن را میبینیم که به نحوي مهذب در جستجوي فن نمایش و صنعت شعر است و با ژرفاندیشی قابل 

ها  در این رساله. مالحظهاي تئاتر فرانسه را با تئاتر انگلستان مقایسه میکند،احترام ما براي ذهن او بیشتر میشود

یلتن به گویشی سادهتر، صافتر و منظمتر تبدیل میشود که از هاي مطنطن و پربار م پریشانگویی نثر الیزابتی، و جمله

هرگز با فصاحت فرانسه برابري  ;جمله بندیهاي التینی آزاد است و با آشنایی نویسنده به ادبیات فرانسه بهبود مییابد

و نیرومند هایی از بیان ساده و ملیح میدهد که روان و جذاب و طبیعی  نمیکند، اما به قرن هجدهم قرن نثر نمونه

هاي درایدن اکنون  اما اگر رساله. اینجا بود که منشآت انگلیسی شکل گرفت و عصر کالسیک انگلیسی آغاز شد. است
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هایی که موجب پدید آمدن آنها بودند برتر مینمایند، در ساتیرنویسی بود که او بر عصر خود تسلط یافت  از نمایشنامه

جان شفیلد، ارل  1679در . ادثهاي باعث میدان دادن به نیش او شده بودشاید ح. و آن را تقریبا به وحشت انداخت

در این اثر به ارل آو . آو ملگریو، اثر بی امضایی به نام رسالهاي درباره ساتیر را به شکل دستنویس منتشر کرد

درایدن، که بیشتر  .، و به طور کلی به دربار چارلز دوم حمله شده بود)لوئیز دو کروال(راچیستر، داچس آو پورتسمث 

دسامبر در رزالی، کاونت  19او در شب . عایدي خود را از شاه دریافت میکرد، اشتباها نویسنده آن اثر دانسته شده بود

گاردن، مورد حمله و ضربات چماق دستهاي از اوباش قرار گرفت که ظاهرا،اما نه به طور قطع و یقین، اجیر راچیستر 

اما کامیابی، خودپسندي و  ;ت و سخی بود و حاضر بود که یاري و تحسین کنددرایدن مردي خوش طین. بودند

 ;تا چندي حمالت رقیبان را بدون جواب علنی تحمل کرد. رکگویی جدلی او دشمنان بسیار برایش فراهم کرده بودند

خود را در یک  چندین تن از دشمنان 1681اما در . نیز کلک او را به پاسخ درنیاورد)) کمین کشی در رزالی((حتی

انتشار این اثر در سالی انجام . هاي موجود در زبان انگلیسی جوشانید دیگ ریخت و آنان را با آتش مرگبارترین هجویه

گرفت که طی آن شافتسبري کوشید تا براي جایگزین ساختن پسر نامشروع چارلز دوم به جاي پدر، شورشی به راه 

، شافتسبري در آستانه محاکمه به جرم )ماه نوامبر(خیتوفل از چاپ درآمد اندازد، و وقتی که بخش اول ابشالوم و ا

او . درایدن در هجویه خود طرف شاه را گرفت، و اثر او ممکن است به اشاره شاه بوده باشد. خیانت قرار داشت

تحریض ) چارلز(را به شورش علیه پدرش داوود ) دیوك آو مانمث(شافتسبري را به منزله اخیتوفل، که ابشالوم 

و چون داوود و چارلز هر دو چندگانی را دوست میدارند، شاعر با گفتاري در باره ارزش . میکند، به باد مسخره میگیرد

: چندگانی آغاز میکند

در روزگار پرهیزگاري، پیش از آغاز حرفه کشیشی، پیش از آنکه چندگانی گناه شمرده شود، وقتی که مرد، با 

نوع خود را میافزود، پیش از آنکه یک تن ظالمانه به یک نفر محدود شود، وقتی که طبیعت همبستري با زنان بسیار، 

بر میانگیخت و هیچ قانونی استفاده بیقاعده از معشوقه و همسر را منع نمیکرد، وقتی که شاه اسرائیل، مانند قلب 

سرزمینش، صورت خالق خود را در  خداوند، گرمی نیرومند خود را همهجا میگسترد، به همسران و کنیزان، در اکناف

  ... سراسر سرزمین پخش میکرد

و یهودیان همان . مانمث تا شورشی برنینگیخته بود، نورچشم شاه بود ;داوود از زیبایی ابشالوم دلبند خود لذت میبرد

دم لوس خدا، مر ;نژادي یکدنده، ترشرو، غرغرو که تا کنون دامنه و گسترش عنایت را آزموده است. انگلیسیها هستند

که به سهولت عیاشی میکردند، نه هیچ شاهی توانست بر آنان حکومت کند، نه هیچ خدایی توانست خرسندشان 

  ... سازد

  : لندن فورا دانست که مقصود شافتسبري است ;اخیتوفل ملک مقرب خیانت است

هاي مخفی و اندرزهاي  براي نقشه ;نخستین همه اینها اخیتوفل کاذب بود، نامی که نزد تمام قرون آینده ملعون است

کژ مناسب، خردمند، دلیر و مغشوش از حیث هوش، ناآرام، ناثابت در آیین و محل، در قدرت ناخرسند، ناصبور از 

روحی آتشین، که راه خود را باز میکند، تن کوتوله خود را به فساد کشاند، و مسکن خاکی خود را زیاده از  ;رسوایی

جسور در عملیات افراطی، خوشحال از خطر به هنگام برآمدن خیزابها، طوفانها را  پیشروي. حد بدشکل کرد

  . اما براي یک آرامش نامناسب میخواست براي بالیدن بر هوش خود، بسیار به شنها نزدیک شود ;میجست

ا باید، با وجود ور نه او چر ;هوشهاي بزرگ یقینا متحد نزدیک دیوانگی هستند، و جدار نازکی مرز آنها را جدا میکند

... متنعم بودن به ثروت و عزت، آرامش مورد نیاز این عصر را از آن دریغ دارد

  . ناپذیر، مصمم به خرابی یا فرمانروایی بر کشور در دوستی کاذب، در نفرت آشتی

  : کشی از باکینگم و تمرین نمایش است و حال نوبت کینه
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بود، مردي که چند رویی از هیئتش نمایان بود نه نمونه یک  ایستاده)) زیمري((در صف مقدم این شورشگران، 

انسان، بلکه نماینده تمام نوع بشر، لجوج در عقاید، همواره بر خطا، در آغاز همه چیز، پس از چندي هیچ، اما طی 

ي، آنگاه همه چیز براي زنها، نقاشی، قافیهساز ;یک ماه رسوا کننده، کیمیاگر، مطرب، سیاستمدار، و دلقک بود

  ... هزار بلهوس که از فرط فکر مردند میگساري، و اضافه بر آن، براي ده

دلقکان از او گدایی میکردند، اما  ;هیچ چیز بیپاداش نمیماند، جز شایستگی ;تلف کردن ثروت هنر مخصوص او بود

  . آنها را دیر کشف کرد، او اطوار آنها را گرفت و آنها ملک او را ستاندند

 جویهاي چنین بیرحمانه ندیده بود، هجویهاي که حریفان را در یک سطر مجروح کند و اجساد شقهانگلستان هرگز ه

صدها نسخه از آن منظومه در خارج دادگاهی که شافتسبري به جرم خیانت . شان را در هر صفحه به جا گذارد شده

فداران ویگ او مدالی به طر ;شافتسبري تبرئه شد. محاکمه و احتماال محکوم به اعدام میشد به فروش رسید

نویس، به سرکردگی تامس شدول، به مردي که بییقین میدانستند  و ده دوازده شاعر و و رساله ;افتخارش ساختند

درایدن با هجویه دیگري که مدال نام . قریحه و هجاي گزنده خود را به شاه فروخته است پاسخهاي فاتحانه دادند

در ). اکتبر(و شدول با تازیانه مخصوص دیگري به نام مک فلکنو تادیب شد) 1682مارس (داشت به میدان بازگشت 

این اثر نیش انتقام شدیدتر بود و گاه با توهین کامل، که در هر کلمه مندرج بود، اما به واسطه پخش شدن در ابیات 

 ، زهر کالم با دقت و صرفهدر این ابیات نیز مانند اشعار هجویه قبلی. نیشدار که در نظر اول آشکار نمیشد، همراه بود

اینک، پس از  ;اکنون ذوق ما براي کشتار ادبی از این قبیل فرو نشسته است. جویی هرچه تمامتر گسترده شده بود

ایم که در هر انفعال و هیجانی مقداري حقیقت هست و چیزي در هر دشمن  قرنها بحث، ما به این تصور رسیده

 ;تی امروزه فن سیاست جنگی است که با وسایلی غیر از خود آن اجرا میشوداما ح ;وجود دارد که باید دوست داشت

و این موضوع در آن هنگام خیلی بیشتر صدق میکرد یعنی در وقتی که تخت سلطنت استوارت به گردش انقالب 

یورك  شاه و دیوك آو ;در هر حال، درایدن جوهر خود را نشان داده بود. بستگی داشت و باختن مساوي بود با مرگ

وقتی که به میخانه . سپاسگزار شده بودند، و دیگر هیچ کس سرآمدگی او را در قلمرو نظم مورد تردید قرار نمیداد

ویل پاي مینهاد، صندلیی در زمستان براي او نزدیک بخاري و در تابستان در بالکن گذاشته میشد، در آنجا پیپس او 

سر والتر سکات، با نیروي تصور خالق خود، درایدن را )) ي میشنیدگفتار بسیار مطبوع و هوشمندانها((را میدید و 

پیرمردي چاق و کوچک اندام، با موي خاکستري، با یک دست : ((هنگام ورود به میخانه ویل چنین وصف میکند

.)) با مطبوعترین تبسمی که من تا آن زمان دیده بودم((و )) لباس مشکی که مانند دستکش چسب بدنش بود،

کشیدن . امتیازي محسوب میشد... کردن به ملکالشعرا و عقیده او را درباره آخرین تراژدي راسین شنیدنکرنش ((

او براي دوستان .)) کمی انفیه از انفیه دان او افتخاري بود که براي سرمست کردن یک جوان با ذوق کفایت میکرد

و در ستایش شعر خویش  ;توهین دست میزدخویش میتوانست روح محبت باشد، اما در مورد رقیبان خویش فورا به 

مداهنه او از شاه، از لیدي کسلمین، و از کسانی که به او پول . به هیچ کس اجازه نمیداد که از خودش جلو افتد

با این حال کانگریو . میدادند تا آثار خود را به آنان اهدا کند، از چاکري معمول همگنان او در آن زمان فراتر میرفت

بسیار پرشفقت و با عاطفه، آماده براي عفو گزندها، و قادر به آشتی با ((یدن را با وصف کردن او به منزله تشویق درا

. جبران کرد)) کسانی که او را آزردهاند

و در این مرحله آغاز کرد به اینکه نسبت به مذهب از زمان  ;جسم و بدن درایدن اینک قوس نزولی خود را میپیمود

حال، پس از توام  ;درامها و ساتیرهاي او احیانا ایمانهاي مختلف را به مسخره گرفته بودند. ر باشدجوانی خود مهربانت

کردن سرنوشت خود با سرنوشت توریها، به کلیساي انگلیکان روي آورد، آنرا ستون ثبات انگلستان دانست، و جسارت 

دوستان دنیوي خود را با انتشار دین غیر  1682در نوامبر . عقل را که به حریم ایمان تجاوز میکرد تقبیح نمود
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یک کتاب مقدس الهامی و حتی یک . روحانی، که منظومهاي بود در دفاع از کلیساي رسمی، شگفتزده ساخت

او با . کلیساي لغزش ناپذیر، براي تعبیر و تکمیل آن، در نظر او پشتیبانان ضرور جامعه و سالمت عقل بودند

پاسخ او این بود که شکلهاي آنان آن نظم مشکل اجتماعی را که فقط یک قانون  ;احتجاجات خداپرستان آشنا بود

  : اخالقی مصوب از طرف دین میتواند نگاه دارد به نحوي جنون آسا مختل میکند

  . زیرا نکات مبهم براي آموختن چندان سودمند نیستند، اما آرامش عام مورد عالقه جهان است

را نیز به کار آید، و درایدن آن را با گرویدن به مذهب کاتولیک تا به آخر دنبال این بحث میتوانست کلیساي رومی 

اینکه آیا به سلطنت رسیدن یک شاه کاتولیک در سال گذشته و ترس درایدن از قطع مستمري خود، ). 1686(کرد 

کاتولیک در ماده  در هر حال درایدن براي بسط نظریه. موجب این تغییر مذهب شده بود موضوعی است که نمیدانیم

زیباترین ((در برابر پلنگ، )) یک ماده گوزن با رنگی به سپیدي شیر((در این اثر. به کار برد) 1687(گوزن و پلنگ 

تصویر این . ، از مذهب کاتولیک رومی دفاع میکند،و پلنگ هم نماینده آیین انگلیکان است))مخلوق از نوع خالداران

این . ور حقیقی مسیح در آیین قربانی مقدس بحث میکنند، موجب مسخره شددو جانور چهار پا، که درباره حض

ماده گوزن و پلنگ که به منظومه ((مسخره بزودي در اثر تقلید مضحکی به قلم مثیو پرایر و لرد هالیفاکس به نام 

یخت، و جیمز دوم به فرانسه گر 1668در ). 1687(ظاهر شد )) داستان موش روستایی و موش شهري درآمده است

هر سه پسر او در رم  ;او در ایمان جدید خود پایدار ماند. درایدن خود را دوباره در خدمت یک شاه پروتستان یافت

او از دست رفتن . مشاغلی در دربار پاپ داشتند، و به این جهت یک تغییر مذهب دیگر موجب خرابی کار میشد

با این وجود تاریخ با دادن این افتخارات  ;شجاعت تحمل کرد عنوان ملکالشعرایی، مستمري، و شغل تاریخنگاري را با

درایدن در ایام . و نمونه حمایت نام داده بود، آتش غم او را تیزتر کرد)) شاه اراجیف((به شدول، که درایدن او را 

. پیري معاش خود را با قلمش تامین کرد

 ;وس، موراس، اووید، و پرسیوس را ترجمه کردمنتخباتی از تئوکریتوس، لوکرتی ;هاي بیشتري نوشت نمایشنامه

هومر، اووید، بوکاتچو، و چاسر را به )) هاي افسانه((برخی از  ;ترجمه آزاد و روانی از انئید به نظم حماسی ساخت

را، که بسیار ستوده شده است، در سال )) جشن اسکندر((و قصیده مشهور  ;وتدهاي خاص خودش منظوم ساخت

تشییع جنازه او با غوغاي عجیبی همراه . زندگی را بدرود گفت 1700در اول مه . ت سرود، در سن شصتوهف1697

  . اما سرانجام او را در وستمینستر ابی در کنار چاسر دفن کردند ;هاي رقیب بر سر جنازه او نزاع داشتند فرقه. بود

تطلب که در دوران حکومت از تمام ظواهر پیدا بود که او شخصی است فرص. دوست داشتن او کاري مشکل است

در زمان یک شاه  ;هایش را در دوران بازگشت خاندان استوارت، چارلز و معشوقه ;سرپرستی، خاطره کرامول را

پروتستان، مذهب پروتستان را، و در سلطنت یک شاه کاتولیک، آیین کاتولیک را میستود و در طلب مواجب و 

یاد دشمن تراشید، و همین امر نشان میدهد که در وجود او یک او براي خود ز. هاي خوش میسرود مستمري نغمه

ها و تقواي اشعارش با تمام حریفان خویش رقابت  او در هرزگی نمایشنامه. عنصر دوستداشتنی وجود داشته است

باره نیروي طنز او بسیار زیاد بود، بدان سان که همدلی ما را در مورد قربانیان آن چنان بر میانگیزد که در. میکرد

. با این حال، درایدن بدون شک بزرگترین شاعر انگلیسی نسل خود بود. شهیدانی که زنده در آتش سوزانیده شدهاند

قسمت اعظم اشعارش به مناسبت وقایع سروده شدهاند، ولی زمان آنچه را که خطاب به خود آن نوشته میشود کمتر 

در تحلیل شخصیتهاي با تحقیر گزنده، اثر هیچکس به پاي او اما ساتیرهاي او هنوز هم زندهاند، زیرا، . حفظ میکند

او ابیات قهرمانی را با چنان تراکم و قابلیت انعطافی میسرود که به مدت یک قرن بر شعر انگلستان مسلط . نمیرسد

ه روشنی و نفوذ او در نثر بهتر بود، زیرا نثر را از بار پیچ و تاب و اصطالحات خارجی پاك کرد و آن را در حیط. بود

آنها بیش از آنچه وي را دوست داشته باشند، از او : معاصران او حق داشتند. سهولت آثار کالسیک به انضباط درآورد
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اما میدانستند که با نیروي اراده و کوشش هنري خود حق ریاست بر آنان را به منزله داور ادبیات و .میترسیدند

  . و سمیوئل جانسن عصر خود بوداو بن جانسن . سلطان شعر به دست آورده است

IV - فهرست خرده ادیبان  

 ;حال بگذارید برخی از شخصیتهاي کوچکتري را که به این دوره حیات و ادبیات دادند، فهرستوار، معرفی کنیم

بزرگترین . بدیهی است که ما نمیتوانیم براي هر یک از آنان آن قدر تامل کنیم که سراسر زندگیشان را شرح دهیم

 وران کفرآمیز بازگشت خاندان استوارت یک حماسه پیرایشگر بود، اما مشهورترین شعر یک حماسه مسخرهشعر د

سمیوئل باتلر، که جوانی نیرومند بود، سالها ناراحتی را در . نام داشت) 1678- 1663(آمیز ضد پیرایشگر هیودیبراس 

ي در ارتش کرامول بود که در کوپل این شخص یک سرهنگ با حمیت پرسبیتر. خدمت سر سمیوئل لیوك گذراند

وقتی دوران بازگشت خاندان استوارت فرا رسید، باتلر با انتشار . هو، ستاد سیاست و عبادت پیرایشگري، اقامت داشت

از . یک طنز هزلی که در آن سر هیودیبراس، شهسوار جوانمرد مالزم خود را لفو در جهادي علیه گناه رهبري میکند

  : یتوان در باره تمامی آن قضاوت کردآغاز این داستان م

وقتی که کلمات ناهنجار،  ;وقتی که جنگ داخلی به اوج خود رسید و مردان به نزاع پرداختند، بی آنکه بدانند چرا

حسادتها،و ترسها مردم را با یکدیگر به ستیز انداختند و آنان را، مانند دیوانگان یا مستان به جنگ واداشتند، 

  ... ;، چونانکه که براي اشیاي بیهوده))بانو مذهب((براي

، که با جماعت درازگوشان احاطه شده بود، نداي جنگ در داد، و منبر، طبل کلیسا، به ))انجیل((وقتی که کرنانواز 

  . ... آنگاه آقاي شهسوار مسکن خویش را ترك کرد و سرهنگ وار بیرون تاخت: جاي چوب، با مشت زده شد

د که همان طور که مونتنی هنگام بازي با گربه خود، شکوه میکند که گربهاش او را خر زیرا بسیار کسان معتقدن

. ... میانگارد، پس خیلی بیش از آن هیودیبراس را خر خواهد انگاشت

تصدیق میکنم، گرچه او هوش بسیار داشت، در کار بردن آن بسیار کمرو بود، همان گونه که از فرسوده کردن آن 

ن رو آن را این سو و آن سو نبرد، جز در روزهاي تعطیل و نظایر آن، همان طور که مردان بهترین نفرت داشت، از ای

  . ... جامه خود را میپوشند

براي مذهب او مناسب بود که دانش و هوش خود را همعنان سازد، آن مذهب پرسبیتري حقیقی بود، زیرا او از آن 

از آن گونه : مردم تصدیق میکنند که مبارز حقیقی کلیسا هستند قماش کله خر بود، از قدیسان سرگردان، که تمام

که ایمان خود را روي متن مقدس نیزه و توپ بنا میکنند و تمام جدلها را با توپخانه بینقص حل میکنند و آیین خود 

فاسد فرقهاي که اخالص عمدهاش در ناسازگاریهاي ... ;ها و مشتهاي حواري وش را درست جلوه میدهند، با ضربه

مایلند که  ;که در استفاده غلط از روزهاي تعطیل بیش از آن دقیق است که دیگران در استفاده صحیح از آنها... است،

  . براي گناه دست به هم دهند، با لعن بر کسانی که قصد لعنشان را ندارند

چارلز به شاعر . شادیبخش بودند و به همین گونه به گفتارهایی ادامه میدهد که براي پیرایشگران درد آور و براي شاه

، ))دریابد طنز شعر در کجاي آن است((هر شاهدوستی آن را ستود، بجز پیپس که نمی توانست . پوند صله داد 300

باتلر با شتاب مصمم شد که دنباله آن اثر را .)) آن کتاب اکنون براي مسخرگی بزرگترین نمونه است((هر چند که 

کشمکش پروتستانها و . هایش تمام شده بودند ما دیگر تیري در ترکش نداشت و قافیه، ا)1664،1678(انتشار دهد

). 1680(باتلر فراموش شد و در گمنامی و بینوایی مرد  ;کاتولیکها جانشین مجادله سلطنتطلبان و پیرایشگران شد

او تقاضاي نان داشت، ((ود،یک لطیفه درباره او چنین ب. چهل سال بعد، مقبرهاي براي او در وستمینستر ابی بنا شد

   1702پردازیهاي هجایی، نثر مجلل تاریخ شورش به قلم کلرندن بود که در  بهتر از این قافیه.)) اما به او سنگ دادند
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)) آن((مردم در زمان سلطنت ملکه . نوشته شده بود 1774- 1646از چاپ درآمد، هرچند که در سالهاي  1704

هشت جلد چقدر دقیق، سبک شان چه اندازه با شکوه، ترسیم شخصیتها در آنها تا  میتوانستند ببینند که تالیف آن

گیلبرت برنت نیز در تاریخ زمان خود . چه حد نافذ، و روح آن صدراعظم پیر شکست خورده تا چه پایه بزرگوار است

اصالحات کلیساي تاریخ . ، پس از مرگش چاپ شد1724این کتاب به دستور او، در . سهم نسبتا بزرگی ایفا کرد

این کتاب وقتی بیرون  ;کاري مهمتر و محصول رنج او در یک پژوهش طوالنی بود) 1679،1681،1715(انگلستان او 

هر دو مجلس به مناسبت تالیف آن از او تشکر  ;آمد که انگلستان پروتستان از احیاي مذهب کاتولیک بیمناك بود

آن کتاب هنوز گرم از هواداري و تعصب است، و بعضی  ;هانددشمنان و منقحان هزار خطا در آن یافت. کردند

برنت کوشید تا روا . اما هنوز در موضوع خود بزرگترین کتاب است ;هاي تند آلوده شده است قسمتهاي آن با حمله

سه تن دیگر کوشیدند تا حال را به وسیله . داري را گستردهتر کند، و در نتیجه خصومت عوام را بر خود انگیخت

تامس فولر در سرزمین محبوب خود از والیتی به والیت دیگر گذشت و مطالب مربوط به تاریخ . شته بزرگ کنندگذ

را گرد آوري کرد و قهرمانان مرده خود را با حکایات شیرین، سخنان نکتهدار، و ) 1662(شایستگان انگلستان 

ین کرد و یک فرهنگ زندگینامهاي از آنتونی وود تاریخ آکسفرد را تدو. بذلهگوییهاي خوشایند روح بخشید

جان اوبري ! این دو اثر بسیار دقیق بودند و مولفان بسیاري مخالفانه از آنها اقتباس کردند. فارغالتحصیالن آن نوشت

مطالب برجسته و جالبی از مشاهیر انگلستان گردآوري کرد، به این امید که آنها را باهم تلفیق کند و به صورت تاریخ 

یادگارهاي او در این  ;به چاپ نرسید 1813اما تنبلی و مرگ او را از این کار باز داشت، و دقایق زندگیها تا درآورد، 

 ;سرهنگ جان هچینسن یک نجیبزاده پیرایشگر بود که به اعدام چارلز اول راي داده بود. زمینه راهنماي ما شده اند

خاطره او به وسیله بیوهاش لوسی در . کمی پس از رهایی، مردچارلز دوم او را زندانی کرد، اما از زندان آزاد شد و 

هاي  اما لوسی بیشتر نقطه ;کتابی حاکی از محبت و بزرگداشت به نام زندگی سرهنگ هچینسن محفوظ ماندهاست

جان آرباثنت، که . هاي او غالبا سراسر یک صفحه را فرامیگرفتند ها را میانداخت، به طوري که جمله آخر جمله

حاذق و دوست وفادار سویفت، پوپ، ملکه آن و بسیار کسان دیگر بود، به مبارزه توریها براي پایان دادن به  پزشکی

که در آنها ویگها را هجو میکرد و ) 1712(جنگ با فرانسه پیوست، و این کار را با انتشار یک رشته رساله انجام داد 

وي جان بول را چنین وصف . پس سمبول انگلستان شد یک شخص خیالی به نام جان بول را وصف مینمود که از آن

: میکند

اگر او را با چاپلوسی بفریبید، میتوانید مانند یک ....مردي شریف و بیریا، سوداوي، دلیر و داراي خویی بسیار ناپایدار

یین خوي جان به وضع هوا بستگی بسیار داشت و با درجه هواسنج باال و پا. طفل هرجا که خواهید بکشانیدش

گی به حساب خود از او اما هیچ کس در این جهان در رسید ;جان خیلی تیزهوش و به کار خود وارد بود. میرفت

این امر بدان سبب بود که او . نبود، یا بیش از او از طرف شرکا، شاگردان، یا خدمتگران فریب نمیخوردالابالیتر 

شت، زیرا، درست بگوییم، نه کسی خانهاي رو به راه دوستی خوش مشرب بود، و بطري و تفریح خود را دوست میدا

. دستتر بود تر از آن جان داشت و نه کسی در صرف پول از او گشاده

ته ببیند، بود به یک بند تقلیل یاف منشیشسر ویلیام تمپل اگر میتوانست شخصیت خود را در فصلی که پر از مناقب 

چه میگفت شاید اگر آداب فرهیختهاش رخصت میداد، میگفت مورخان او را بدین جهت دست کم گرفتهاند که دو 

زن را تا زمان مرگ یکی و به ستوه آمدن دیگري، در آستانه ازدواج سرگردان نکرده است و قلم خود را به واسطه قهر 

وع بشر به کار نبرده است، بلکه با دیپلوماسی موفقیتآمیز بی سروصدا با ویگها به توریها نفروخته و با ترشرویی علیه ن

ی گلستان نمونه زندگی مهذب خانوادگبه کشور خود خدمت کرده است و، در عصري از فساد و افسار گسیختگی، به ان

به صورت ) تمپل(هاي پر حرارتش به او  مدت هفت سال به داروثی آزبورن، که نامه. عاري از خودنمایی داده است
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داروثی، با وجود مخالفت هر دو خانواده، او را پذیرفت و او،  ;بخشی از ادبیات انگلستان درآمدهاند، اظهار عشق میکرد

تمپل وارد سیاست شد، اما کارهایی را ترجیح . پس از آنکه مرض آبله زیبایی داروثی را از میان برد، با وي ازدواج کرد

از آن بردگی رنجبار، منزجرکننده و تحت مراقبت، که با نام قدرت به ((و  ;داشتندداد که او را از تب لندن دور می

او از نخستین کسانی بود که درباره جاهطلبیهاي ارضی لویی چهاردهم .)) سخریه گریخته شده است، اجتناب میکرد

 1674در .فرانسه را گرفت جلو پادشاه 1668که در . بود)) اتحاد سه گانه((اعالن خطر کرد و بزرگترین ترتیب دهنده 

مذاکرات دوراندیشانه او . به او شغل وزارت پیشنهاد شد، اما او شغل دیپلوماتیک خود در الهه را ترجیح داد 1677و 

در . را ممکن ساخت)) انقالب باشکوه((ازدواج مري،دختر جیمز دوم، را با ویلیام سوم آینده موجب شد، و آن ازدواج 

د و در مورپارك، ملک خود در ساري، براي گذراندن مابقی عمر به مطالعه و نویسندگی، از سیاست دست کشی 1681

سویفت او را خونسرد و تودار میشمرد، اما زن و خواهر سر ویلیام وي را به عنوان نفس محبت و فروتنی . عزلت گزید

ستود و علم و فلسفه جدید را در  ، قدیمیان را)1690(مشهورترین رساله او، درباره دانش قدیم و جدید،. میپرستیدند

. بنتلی مچ او را در یک خطاي مشهور گرفت. مخالفت علنی با نیوتن، هابز، اسپینوزا، الیبنیتز، و الك تحقیر میکرد

  . ما بار دیگر به او خواهیم پرداخت. سر ویلیام به باغ خود عقبنشینی کرد و خود را با آثار اپیکور تسال داد

V -  اولین و پیپس

ها وارد سیاست کشور شدند و در کشور ریشه گرفتند، دخالت در امور  هر جا فرقه((ان اولین بر سر این موضوع که ج

وقتی که شبح جنگ داخلی نمودار شد، جان . با تمپل همعقیده بود)) عمومی براي اشخاص نیک دیوانگی است

ترك کرد، اما نداي وجدان وي را در اکتبر  1641الجرم انگلستان را در ژوئیه . دانست که وقت سفر فرا رسیده است

پس از آن یک ماه خدمت، به . هنگامی در برنتفرد در ارتش شاه وارد شد که عقبنشینی آن شروع شده بود. باز گرداند

بار دیگر از دریاي مانش گذشت و  1643نوامبر  11در  ;ملک پدري خود در و تن واقع در ساري رفت و عزلت گزید

در پاریس با یک . با فراغ بال در فرانسه، ایتالیا، سویس و هلند سفر کرد و دوبار به فرانسه آمد. پا رفتبه قاره ارو

سرانجام وقتی که جنگ داخلی تمام  ;چندي بین فرانسه و انگلستان در رفت و آمد بود. دختر انگلیسی ازدواج کرد

با چارلز دوم، که در تبعید . اخت تا آزادش گذاردبه دولت کرامول مبلغ پرد). 1652فوریه 6(شد، به میهن بازگشت 

پس از آنکه چارلز به تاج و تخت . کوشید تا به بازگشت خاندان استوارت یاري دهد 1659بود، مکاتبه میکرد و در 

چند پست کوچک دولتی را . رسید، اولین شخصیت مقبول دربار شد، هرچند که فساد اخالق آن را تقبیح میکرد

درباره هرچیز، از . ا بیشتر ترجیح میداد که درخت بکارد و در خانه روستایی خود کتاب بنویسداشغال کرد، ام

برنامه دودزدایی او نتوانست هواي لندن را تمیز کند، اما جنگل . لوکرتیوس گرفته تا سبتاي صوي، چیز نوشت

ت تحریض نمود تا در تمام لندن احیاي جنگلها را در انگلستان به نحو موثري توصیه کرد و دولت را سخ) 1664(او

زندگی خانم گودولفین او چکامهاي در باره فضایل . درختان لندن امروزه مایه جالل و سرور آن شهرند ;درخت بکارد

  . زنانه در میان آشوب بازگشت خاندان استوارت است

گش در دفتر خاطراتش بیست و چهار روز پیش از مر 1706وقتی که او بیست و یک ساله بود تا فوریه  1641از 

بود، نمیتوانست گناهان و )) متشخص((اما چون مردي . آنچه را در باب انگلستان یا قاره اروپا شنیده بود ثبت میکرد

اما وصف او از  ;نظراتی شخصی را از آن نوع که در دفتر خاطرات مفصلتر پیپس ما را به خود جلب میکند بنویسد

  . است تا وضع و چگونگی زمان را دریابیمشهرهاي اروپایی به ما یاري کرده 

و گاه او قلب خود را در  ;چند صفحه از نوشته او، مانند آنهایی که در باره گردنه سمپلون نوشته شدهاند، دلنشینند

 1818دفتر خاطرات او تا سال . بخشهاي لطیفی میگشاید، مانند آنچه که درباره مرگ پسر پنجسالهاش نوشته است

کتابهاي مزبور به روش تندنویسی . اشارات او به سمیوئل پیپس به بررسی آن شش جلد کتاب انجامید .انتشار نیافت
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پس از سه سال زحمت، . نوشته شده و به موجب وصیت پیپس به کالج مگدلن دانشگاه کیمبریج اهدا شده بودند

آن کتاب، با اینکه هنوز  اکنون ;به شکل خالصه و منقح چاپ شد 1825صفحه آن کتاب کشف، و در  3012مطالب 

این مجلدات پیپس را به یکی از شخصیتهاي تاریخی تبدیل کردهاند . کامل نشده، متشکل از چهار مجلد بزرگ است

صمیمانه، زیرا دفتر خاطرات او به وضوح براي چاپ شدن  ;که صمیمانه و در عین حال به خطا شناخته شدهاست

وي جزئیاتی است که بسیاري از آنها میبایست در زمان حیات او محرمانه پس از مرگ نوشته شده بود و بنابراین حا

به خطا، زیرا دفتر خاطرات مزبور شامل مدتی کمتر از ده سال  ;نیستند)) قابل چاپ((برخی از آنها هنوز هم  ;بمانند

رت دریاداري که او و هیچ گونه شرح کافی از کار او در وزا) 1669مه  31تا  1660اول ژانویه (از زندگی پیپس است

اعضاي آن وزارتخانه، تا سالیان دراز پس از مرگش، . مشاغل مهمی را عهدهدار بود نمیدهد 1689تا  1660در آنجا از 

پدرش خیاطی لندنی و یکی از پسران کوچکتر یکی از نجباي درجه . از او به عنوان مدیري توانا و جدي یاد میکردند

سمیوئل با استفاده از یک بورس تحصیلی به کمبریج رفت . ک پدر را به ارث برده بوددوم بود که برادر بزرگتر شان مل

هنگام میخواري به طرزي رسوا ((هاي لیسانس و فوق لیسانس خود را گرفت، اما به واسطه اینکه یک بار و دانشنامه

، که بعدا آن را از ))ب استعشق فری((، و بار دیگر نیز به سبب نوشتن یک داستان عاشقانه به نام ))دیده شده بود

. با الیزابت سنت مایکل، دختر یک هوگنو، ازدواج کرد) 1655(میان برد، مورد مالمت قرار گرفت، در بیستودو سالگی 

عمل به طور رضایتبخش انجام یافت و او سالروز آن را همواره  ;براي سنگ مثانه مورد جراحی قرار گرفت 1658در 

وقتی که مانتگیو فرماندهی ). 1660(نتگیو، خویشاوند دور او، وي را منشی خود کردسر ادوارد ما. جشن میگرفت

پیش از پایان . نیروي دریاییی را که چارلز را از تبعیدگاه به سوي انگلستان باز میگرداند به عهده داشت، همراه او بود

قدر که عشقورزي با زنان به او اجازه او امور دریایی را، آن . آن سال، پیپس منشی قوانین در اداره دریانوردي شد

میداد، با ممارست مطالعه میکرد و چون مافوقانش نیز به همان سرگرمی معتاد بودند، بزودي آگاهیش از جزئیات 

در زمان جنگ با . ، که به خبرگی او اعتماد داشتند، فراتر رفت)مانتگیو و دیوك آو یورك(امور از اطالع دریاساالران 

و در اوان طاعون،  ;، با شایستگی قابل مالحظهاي توانست آذوقه نیروي دریایی را فراهم آورد)1667-1665(هلندیها 

وقتی که اداره . پس از آنکه بسیاري از کارمندان دولت فرار کردند، او همچنان در محل خدمت خود باقی ماند

ذار شد، و نطق سه ساعته او در مجلس ، دفاع به عهده پیپس واگ)1668(دریانوردي در پارلمنت مورد حمله واقع شد

پیپس آنگاه براي دیوك آو یورك دو سند تنظیم کرد که ناشایستگی اعضاي . عوام اداره او را برخالف حق تبرئه کرد

پیپس سخت کار میکرد، معموال . این اسناد در اصالح ناوگان سهمی بسزا ایفا کردند. نیروي دریایی را نشان میدادند

پوندي او با هدایا، حقالعملها و سایر تعارفات  350اد بر میخاست، اما مراقب بود که مواجب ساالنه بامد 4در ساعت 

الزم که برخی از آنها امروزه رشوه نامیده میشوند، اما در آن روزهاي دوست داشتنی مداخل مشروع محسوب میشدند 

. تکمیل شود

آنچه انسان را ثروتمند میکند مواجب او نیست، بلکه پول در (( مافوق خود او، لرد مانتگیو، به او توضیح داده بود که

تمام معایب پیپس در دفتر خاطرات او با صداقتی بیریا و .)) آوردن در دوران شغلی است که آن را احراز کرده است

او این . اینکه چرا او خاطرات خود را با چنان شرافتمندي نگاه داشتهاست، آشکار نیست. نسبتا کامل فاش شدهاند

عالمت مختلف نوشت و  314آن را به روش تندنویسی خود با  ;خاطرات را در زمان زندگی خود به دقت پنهان کرد

ظاهرا او از مرور فعالیتهاي روزانه، اختالالت روانی، نزاعهاي . هیچگونه ترتیبی براي چاپ آن پس از مرگ خویش نداد

توانست با باز خواندن محرمانه آن یادداشت همان خرسندي می ;زناشویی، السزنیها و زناکاریهایش شاد میشد

خود او به ما میگوید که چگونه زنش . مخفیانهاي را به دست آورد که ما از نگریستن خویش در آینه به دست میآوریم

ن ، مطمئنا بیش از آنچه م...در سرو تن من در حدود بیست شپش مییافت((را وا میداشت تا سر او را اصالح کند و 
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آموخت که چگونه زن خود را دوست داشته باشد، اما فقط پس از نزاعهاي بسیار، که .)) در این بیست سال داشتهام

غالبا، چنانکه خود میگوید، براي زن خود خسیس بود، و در یک مورد )). تا مغز جان میآزردند((برخی از آنها او را 

اي بر چشم چپ او نواختم که بیچاره فریادي کشید و دچار چنان ضربه((در یک مورد دیگر  ;))بینی او را کشید((

دردي شدید شد، اما با این حال روحیه خود را چنان حفظ کرده بود که توانست مرا گاز بگیرد و پوستم را با 

ضمادي به چشم زن خود انداخت و سپس .)) ولی خجلت کشیدن من وي را به گریه انداخت ;ناخنهایش بخراشد

، او را به ...براي شام به خانه بازگشت، آنگاه بیرون رفت، زن بگول را یافت. قگان خویش رفتنزدیکی از معشو

آنجا با او خیلی کیف کردم و باز به سوي معشوقه دیگري رفتم و کوشیدم تا او را نوازش کنم، ((آبجوخانهاي برد، و 

ود پس از هر چند ماه، به عشق دیگري انرژي این مرد شگفتانگیز ب.)) اما او حاضر نشد و این موضوع مرا آزرد

بردگی عجیبی : ((خود اقرار میکند. زنان را چندان تعقیب میکرد که او را با سنجاق از خود دور میکردند ;میپرداخت

بیشتر وقت خود را ) خدا مرا ببخشاید(وعظی شنیدم، ولی ((در وستمینستر ابی .)) که من نسبت به زیبایی داشتم

سو قصد به ((او به لیدي کسلمین با آرزوي مخصوصی، تقریبا با احساس .)) نو باتلر کردمصرف نگریستن بر با

او .)) هنگامی که او را در کاخ وایتهال میدیدم، خود را با نگریستن به او اقناع میکردم: ((میگوید. ، مینگریست))پادشاه

 ;به ردیف آویخته شده بودند، خرسند سازدمیبایست خود را فقط با نگریستن بر پا چینهاي آن زن، که بر ریسمانی 

براي شام خوردن به خانه بروم ) پس از آن خوش بودم که(بدان گونه ((و )) ;نگریستن بر آنها براي من حظی داشت((

اما ذوق .)) در حال معاشقه ببینم - لیدي کسلمین- و بخوابم و، در عالم خیال با کمال مسرت خود را با خانم استوارت 

او را به درون (( ;همسایهاي به نام خانم دیانا از جلو خانه او گذشت. حصر به عشق ورزي با زیبارویان نبوداو فقط من

پس از ((زنی به نام خانم لین را به لمبث برد، اما .)) خانه به طبقه باال کشیدم و مدت زیادي با او عشقبازي کردم

یک بار، در حالی که .)) ه زنده است چنین کاري نکندتا مدتی ک(( تصمیم گرفت)) ;خسته شدن از همنشینی با او

هایی  پیپس او را با وعده ;دختري را در آغوش کشیده بود، زنش سر رسید و تهدیدش کرد که او را ترك خواهد گفت

دوست میداشت که  ;خدمتگار زوجه خود، دبوره ویلت، را فریفت. آرام کرد و شتابان نزد آخرین معشوقه خود رفت

دبوره  ;پیپس باز به او قول داد که از آن کارها نکند ;اما زنش ضمن پویشهایش سر میرسید ;بوره شانه کندسرش را د

شهوت او حتی هنگامی که دید چشمش یاري . اما پیپس ضمن کارهاي روزانهاش او را میدید ;را بیرون کردند

اما در سالهاي . باصره او را خراب کرد 1664عادت او به خواندن و نوشتن در نور شمع در . نمیکرد، ادامه یافت

آخرین  1669مه  31در . ناگواري که در پی آن سال آمدند، او مخصوصا و علی رغم پیشرفت بیماریش، زیاد کار کرد

: مطلب را در دفتر خاطرات خویش وارد کرد

داشته باشم زایل و بدین ترتیب هر گونه امیدي که من میتوانستم براي ادامه دفتر خاطراتم با چشمان خود 

و لذا از این دم به بعد، تصمیم گرفتهام آن را به  ;هر نتیجهاي که این کار بار آورد، من باید تحمل کنم... شدهاست،

وسیله آدمهاي خود با خط معمولی انجام دهم، و از این رو به باید به این راضی باشم که بیش از آنچه دانستنش براي 

یا اگر چیزي باشد که با پایان یافتن معاشقات من با دبوره و ممانعتی که  ;است ننویسمآنها و تمام جهانیان مناسب 

وضع دیدگانم براي من از هر لذت دیگر من پیش میآورد چندان زیاد نخواهد بود باید حاشیهاي در کتاب خود 

ن خود را به این روش و بدین گونه م. بگذارم تا اینجا و آنجا یادداشتی به روش تندنویسی خود بر آن بیفزایم

امید است خداي مهربان مرا براي این کار، و نیز براي  ;وامیگذارم، که عذابی است تقریبا برابر رفتن به گور

   .پی. اس! ناراحتیهایی که با کوري من مالزم است، آماده سازد

و . با کمال دقت آنچه را که از نیروي دیدش باقی بود حفظ میکرد. ندگی در پیش داشتوچهار سال ز او باز هم سی

  . پس از مرخصی، به کار خود بازگشت ;دیوك و شاه به او مرخصی طوالنی دادند. هرگز کامال کور نشد
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اش شد، پیپس ف)) توطئه پاپی((وقتی که . در همان اوان زنش به کیش کاتولیک درآمد. وزیر دریاداري شد 1673در 

 22(دستگیر، و به سبب سو ظنی که در مورد دست داشتن در قتل گادفري به او میرفت، به برج لندن فرستاده شد

آنگاه بار دیگر  ;بیکار ماند 1684تا سال . پس از نه ماه زندانی بودن، خود را از اتهام مبرا کرد و آزاد شد). 1679مه 

وقتی که جیمز دوم به سلطنت رسید، او در . ت نیروي دریایی را ادامه دادبه وزارت دریاداري منصوب شد و اصالحا

اما . اما هنگامی که جیمز به فرانسه گریخت، پیپس بار دیگر زندانی شد. حقیقت در راس امور دریایی قرار داشت

مه  27در . دگذران)) فرد معمر نیروي دریایی((کمی بعد آزاد شد و آخرین چهارده سال زندگی خود را به عنوان 

بسیاري از صفات آن مرد دوست . ، به سن هفتاد سالگی، در افتخار و مبرا از گناه، زندگی را بدرود گفت1703

. او علم را نیز دنبال کرد. ما از عشق او به موسیقی سخن گفتیم. داشتنی بودند

به قدر هر انسان . تخاب گشتبه ریاست آن ان 1684تجربیاتی در فیزیک انجام داد، عضو انجمن سلطنتی شد، در 

دیگر خودپسند بود ، رشوه میگرفت، نوکر خود را آن قدر میزد که بازویش درد میگرفت، به زن خویش ستم میکرد و 

و کدام یک از . اما سرمشقی که از شاه و دوکها داشت بسیار بیشرمانهتر از اعمال خود او بود. هرزهاي تمام عیار بود

  .آن شرافتمندي باقی میگذاشت، شهرتی بیغش میداشت  ما اگر دفتر خاطراتی به

VI - 1731-1659: دنیل دفو   

یکی از زنانی که از چنگ پیپس گریخت به عنوان مادر زمان دوران بازگشت خاندان استوارت، شایسته توجه و احترام 

در . ابل توجه بودافرا بین به چندین طریق ق. است و او نخستین زن انگلیسی است که با قلم خود زیسته است

، با یک بازرگان )1658(انگلستان متولد شد، در امریکاي جنوبی بار آمد، در هجدهسالگی به انگلستان بازگشت 

لندنی هلندیاالصل ازدواج کرد، چارلز دوم را با زیرکی و هوش خود مجذوب ساخت، در خدمت سرویس خفیه به 

انجام داد، اما مواجبش آن قدر کم بود که براي تامین معاش خود  هلند فرستاده شد، و ماموریتهاي خود را با مهارت

ارونوکو را منتشر کرد  1678در . کمدیهایی نوشت که مانند هر کمدي دیگري قبیح و موفق بودند. به نوشتن پرداخت

و داستان  این اثر مخلوط بی سابقهاي از واقعگرایی. و محبوبه او ایمویندا بود)) غالم سیاه شاه((که سرگذشت یک 

دفو نیز با قلم خود، یکی از . با این اثر راه براي روبنسون کروزوئه و رمانهاي رمانتیک باز شد. عشقی بود

پدرش، جیمزفو، یک قصاب لندنی داراي عقیده محکم . پراستعدادترین قلمها در تاریخ است، امرار معاش میکرد

هفت فرزند . و ازدواج، سوداگري و سیاست را ترجیح میدادانتظار میرفت که دنیل واعظ شود، اما ا. پرسبیتري بود

و سپس، براي ساقط کردن جیمز دوم به ارتش ) 1685(آورد، عمده فروش لباس شد، در شورش به ارتش مانمث

در . بعدا دیون خود را تقریبا به طور کامل پرداخت ;پوند قرض ورشکست شد 17000با 1692در .ویلیام پیوست

هایی در موضوعات مختلف و سرشار از فکر بکر، منتشر  به دست میآورد و از دست میداد، جزوه همان زمان که پول

یک رشته پیشنهادهاي عملی درباره بانکداري، بیمه، راهسازي، ساختن ) 1698(رساله درباره طرحها. میکرد

او به تیلبري نقل . لوتر بودهاي نظامی، و تحصیالت عالی زنان در برداشت که از زمان ج تیمارستان، تاسیس دانشکده

  . مکان کرد و در آنجا منشی، بعد مدیر، و سپس صاحب کارخانه کاشیسازي شد

پس از معرفی به ویلیام سوم، به شغل کوچکی در دولت گمارده شد و سیاست جنگ شاه را با چنان شدتی پشتیبانی 

ر شعر با انسجامی به نام مرد انگلیسی اصیل د. کرد که متهم شد به اینکه بیش از آنچه انگلیسی باشد، هلندي است

خود . از خود دفاع کرد و به انگلیسیها یادآور شد که تمام ملت انگلستان از حیث نژاد و خون مخلوط است) 1701(

رساله بیامضایی با عنوان کوتاهترین راه در مورد ناسازگاران منتشر کرد که در آن  1702او، که از ناسازگاران بود، در 

در آن رساله ایذاي ناسازگاران به وسیله انگلیکانها را، با . سویفت پیشی گرفته بود)) تحمیق به وسیله اغراق((روش بر 

این توصیه که هر ناسازگاري که وعظ کند باید به دار آویخته شود و هر ناسازگاري که به آن وعظ گوش دهد باید از 
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. ، جریمه، زندانی، و به شکنجه با پیلوري محکوم کردند)1703ریه فو(او را دستگیر . انگلستان طرد شود، مسخره کرد

کسی که آزادي او را تحصیل کرد رابرت . در ماه نوامبر آزاد شد، اما تا آن هنگام کارخانه کاشیسازیش تباه شده بود

قلمی وي با او او ظاهرا براي خدمات  ;هارلی قابلیت دفو را در روزنامهنگاري تشخیص داد. هارلی، وزیر کشور، بود

کمی پس از آزاد شدن، یک نشریه سه . ، دفو در خدمت دولت بود))آن((معاملهاي کرده بود، و در بقیه مدت سلطنت 

دوام یافت و تقریبا همه آن به قلم خود دفو نوشته  1713هفتگی چهار صفحهاي به نام ریویو تاسیس کرد که تا 

در ضمن سفر  ;براي هارلی، سراسر انگلستان را با اسب پیمود ، به منزله عامل انتخابات1705- 1704در . میشد

، با جاسوسی براي هارلی و 1707- 1706در . اطالعات الزم براي سفر در گلستان و ویلز خود را جمعآوري کرد

هاي نیرومند او خوانندگان بسیار، و نیز دشمنان فراوان، برایش تحصیل  رساله. گودالفین، در اسکاتلند خدمت کرد

و باز آزادي خود را، با این وعده که قلم خویش را در خدمت دولت  ;دستگیر شد 1715و  1713بار دیگر در . ردندک

هایی منتشر کرد که، بنا بر ادعا، به  رساله 1715در . دست او از سالحهاي ادبی پر بود. خواهد گذاشت، به دست آورد

یک نجیبزاده ((شارل دوازدهم را از روي گزارش  قلم یک کویکر نوشته شده بودند و در همان سال جنگهاي

هایی را که ظاهرا به وسیله یک نفر ترك نوشته شده و عدم  نامه 1717در . انتشار داد)) اسکاتلندي در خدمت سوئد

در مجلهاي موسوم به میغ مقاالتی به امضاي مخبران  ;رواداري مسیحیان را مسخره کرده بود منتشر ساخت

و مطالعات جغرافیایی وسیعی، مخصوصا درباره افریقا و  ;ندرتا به نام صریح دفو چیز مینوشتاو  ;ساختگی نوشت

در یکی از سفرهاي . شده بود) 1697(او مسلما مجذوب کتاب سفر تازه به گرد دنیا . امریکا، به نام مستعار نوشت

کیلومتري غرب شیلی، پهلو  640دمپیر، کشتی او، که سینک پورتس نام داشت، در جزایر خوان فرناندس، تقریبا 

یک اسکاتلندي مامور رهبري ناو به نام الگزاندر سلکرك با ناخداي کشتی نزاع کرد و از او درخواست کرد که . گرفت

او، پس از چهار سال تنها ماندن در آنجا، به . با چند شی مورد احتیاج در یکی از آن سه جزیره بر جایش نهند

اینگلیشمن  1713دسامبر  3داستان خود را به ریچارد ستیل گفت و او آن را در شماره  .انگلستان باز گردانده شد

به . سلکرك آن را دفو نیز گفت و ادعا کرد که گزارشی کتبی از ماجراي خود در انزوا را به دفو داده است. درج کرد

داستان زندگی و . نوشتمشهورترین رمان انگلیسی را  1719دفو آن گزارش را به صورت ادبی در آورد و در 

. ماجراهاي شگفتانگیز روبنسون کروزوئه نظر انگلیسیان را به خود جلب کرد و، در چهار ماه، چهار بار به چاپ رسید

نه کشمکش انسان با انسان، نه ماجراي یک مرد  - در این کتاب تصور جدیدي از ماجرا و کشمکش وجود داشت 

انسانی تنها، واقعا ترسان، و بیکمک، تا آنکه غالمی  -کردن انسان با طبیعت متمدن در میان وحشیان، بلکه پنجه نرم 

این، تاریخ تمدن در یک کتاب و یک مرد  ;انسانی که زندگی را از مواد خام طبیعت ساخت -نام پیدا کرد )) جمعه((

ت ماجرا با چنین احتمال بسیاري از خوانندگان آن را تاریخ تلقی کردند، زیرا در تمام ادبیات داستانی جزئیا. بود

از آن پس چون . مهارت دفو در فریب ادبی او را از روزنامهنگاري به هنر اعتال داد. واقعیت کمتر گفته شده بود

هایی منتشر  در حالی که هنوز جزوه. منعمی متوسط در لندن میزیست، اما قدرت تولید بینظیر خود را تخفیف نداد

. ت، با چنان سهولتی که گویی داستانهایی کوتاهندمیکرد، کتابهاي مفصلی نیز مینوش

کتابهاي تفکرات جدي در خالل زندگی و ماجراهاي شگفتانگیز روبنسون کروزوئه و زندگی و  1720در سال 

این کتاب  ;یک ماه بعد خاطرات یک کولیر را نوشت ;را نوشت) یک جادوگر کر و الل(ماجراهاي خانم دانکن کمبل 

بود که پیت مهین آن را با تاریخ اشتباه کرد، و باز یک ماه بعد، زندگی، ماجراها، دریازنیهاي )) یباور کردن((آن قدر

، نیک 1722در سال . کاپیتن سینگلتن نامدار را نوشت که حاوي پیشبینیهاي عجیب درباره کشفیات افریقا بود

نگ جک، اظهار عشق مذهبی، و بختیها و نگونبختیهاي مول فلندرز، یادداشتهاي سال طاعونی، تاریخچه سره

هاي ولتر بود انتشار  تاریخچه بیطرفانه پطر آلکسیویچ، تزار کنونی مسکو را، که دومین پیشی جستن او بر زندگینامه
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این مجلدات متضمن داستانهاي حقیقی، مانند کارهاي سرهمبندیشده، مایه تامین نان جهت خانواده نویسنده . داد

دفو در مول فلندرز وارد ذهن و خوي . و روانی سبک نویسنده، تبدیل به آثار ادبی شدند اما، با قدرت تخیل ;بودند

با ((یک فاحشه شد، او را واداشت تا داستان زندگی خود را با صداقت و حقبجانبی آشکار بگوید، و جرئت کرد که او را 

ال طاعونی آن قدر در تمام جزئیات یادداشتهاي س. در هفتادسالگی، سعادتمند، رها کند)) قلب خوب و سالمت مزاج

  . خود واقعگرایانه و مبتنی بر آمار بود که مورخان آن را با تاریخ برابر میدانند

دفو یکی از رمانهاي عمده خود، که معشوقه خوشبخت نام داشت و امروزه به : قدري کمتر حیرتانگیز بود 1724سال 

رش سفر در سراسر جزیره بریتانیاي کبیر، و زندگی جان شپرد را نام رکسانه شناخته میشود، اولین مجلد درباره گزا

اثر آخر، بنا بر ادعاي نویسنده، از روي نسخه دستنویسی تدوین شده بود که درست پیش از اعدام شپرد، . منتشر کرد

ن مشهور هاي کوتاه بود که دفو درباره جنایتکارا این یکی از زندگینامه. به دست یکی از دوستانش داده شده بود

یکی دیگر،  ;، زمینه رابروي اثر والتر سکات را فراهم کرد)1724(ها، رذل کوهستان  یکی از این زندگینامه. نوشته بود

هر گونه موضوع عامهپسند از آثار دفونشئت، و از . ، راه را براي فیلدینگ هموار کرد)1725(شرح حال جانثن وایلد 

و ) 1720(، اسرار جادو )1726(تاریخچه سیاسی اهریمن : و عبارت بودند ازکتابهاي دیگر ا ;کیسه ناشران پول گرفت

به اینها باید شعر او را در دوازده مجلد ). 1728- 1727(رازهاي جهان نامرئی کشف شده، یا تاریخچه و واقعیت ارواح 

. شبختی دفاع میکردنام این دیوان حق خداداد بود که از حق طبیعی هر کس به زندگی، آزادي و نیل به خو. افزود

صرف نظر از اینهمه تمکین در برابر ذوق و هوسهاي عامه، که موجب تامین معاش نویسنده میشد، امعان نظرهایی 

، طرح بازرگانی )1727-1725(مثال در بازرگان کامل انگلیسی ، . هم در زمینه افکار و مسائل جدي وجود داشت

ناتمام ماند، دفو اطالعات سودمند و اندرزهاي عملی به دست داد که  و نجیبزاده کامل انگلیسی، که) 1728(انگلیسی

شاید نتوانیم اخالقیات منعکس در آثار ادبی او را بستاییم، اما میتوانیم پرکاري . غالبا با اخالقیات انجیل موافق نبودند

باروري به خود ندیده فرزندش، هرگز اعجوبهاي بدین  150تاریخ شاید پس از رامسس دوم با . وي را تحسین کنیم

ما از این کیفیت ذهن ... تنها چیز باور نکردنی در مورد دفو امکان نوشتن تمام چیزهایی است که او نوشته است. است

دفو نیز تعجب میکنیم که در آن قوه تخیل و حافظه، با پشتکار فعالیت و کوشش، نا واقعیتهاي واقعنما را در ادبیات 

رشادت مردي را که در چنین تودهاي از کار پرشتاب توانست چنان سطح بلندي از موضوع ما نبوغ و . به وجود آورد

به اشکال ) اگر از روي مسموعات سخن گوییم(جلد کتاب او  210بر روي هم از . و سبک را نگاه دارد ارج مینهیم

ست تا به حقیقت نمایی و هرجا که نوشته دفو مالآلور باشد، عمدا چنان ا ;میتوان حتی یک صفحه کسالتآور یافت

در این . هیچکس در بیان حکایت صریح و ساده و کامال طبیعی بر او تفوق نیافته است. داستان خود افزوده باشد

تعلیمات و  ;او هیچگونه وقتی براي تزیین و آرایشهاي کالم و الفاظ خود نداشت ;مورد شتاب او مایه اقبالش بود

او از هر جهت بزرگترین روزنامه نگار عصر خود . تصار و روشنی سبک میکشاندندتمایالت روزنامه نگارش او را به اخ

نشریه ریویو زمینی را هموار کرد که  ;بود، هر چند آن عصر کسانی مانند ستیل، ادیسن و سونیت را نیز داشت

وبیت جهانی اثر اما باید به آن، محب ;سپکتتر برگزیدهترین بذر را در آن کاشت این به قدر کافی مایه تشخص بود

دیگرش، روبنسون کروزوئه و نفوذ این کتاب را در رمانهاي ماجراجویانه، حتی در داستانی مانند سفرنامه گالیور، که 

به استثناي نویسنده آن ادعانامه مشعشع نوع بشر، باید بگوییم که دفو . محرکی کامال متفاوت داشت، بیفزاییم

. عصر بارور بود بزرگترین نابغه ادبیات انگلیسی در آن

VII -  ستیل و ادیسن

در جوانی . است)) آن((ستیل بیش از هرکس دیگر نماینده انتقال ادبی از زمان بازگشت خاندان استوارت تا ملکه 

در دوبلن  ;پسر یک منشی دفتر اسناد رسمی بود. خصایص یک الفزن دوران بازگشت خاندان استوارت را داشت
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به  ;شخصی بود نفوذپذیر، زود خشم و سخی ;اوس و دانشگاه آکسفرد تحصیل کرددر مدرسه چارتره ;متولد شد

در میخوارگی بسیار افراط  ;جاي اینکه دانشنامه خود را بگیرد، تحصیل را رها کرد و در ایرلند به ارتش پیوست

او  ;ارگی بازداشتآن واقعه او را به طور موقت از میخو. در دوئلی جنگید و نزدیک بود حریف خود را بکشد ;میکرد

که در آن با این عقیده که انسان ) 1701(مبارزه علیه دوئل را آغاز کرد و رسالهاي با عنوان قهرمان مسیحی نوشت

فساد عصر را تشریح، و خوانندگان خود را دعوت . میتواند نجیبزاده باشد و در عین حال مسیحی بماند موافقت کرد

ایمان حقیقی و اخالق محض رجوع کنند و از مردان درخواست کرد که کرد که به کتاب مقدس به منزله منبع 

در بیست و نه سالگی چون دید که حتی طبقات متوسط، که خود او نیز به آنها . زیبایی و عفت زنان را گرامی دارند

ها عرضه  متعلق بود، او را به دیده یک واعظ خسته کننده مینگرند، تصمیم گرفت که منویات خود را طی نمایشنامه

و اراذل را  ;طی چند کمدي متوالی، به فضیلت جنبه قهرمانی داد ;مذمت جرمی کالیر را از قباحت تئاتر ستود. کند

آنها حاوي چند صحنه نشاطآور و بذلهگویانه . این آثار او توفیقی نیافتند. هاي خود بشدت تقبیح کرد در نمایشنامه

نهاي او شک داشتند و سرگرمی را به هر قیمت، هر قدر هم برخالف ده فرمان بودند، اما تماشاگران درباره پایان داستا

مضافا به اینکه آن لندنیهایی که از احساسات او طرفداري میکردند کمتر در تماشاخانه دیده  ;بود، ترجیح میدادند

 ن آنان در قهوهآیا چگونه میبایست به این گونه کسان دسترسی یافت او کوشید تا وسیلهاي براي یافت. میشدند

، با تقلید از سبک ریویو دفو، نخستین شماره نشریهاي را که هفتهاي سه بار 1709آوریل  12در . ها پیدا کند خانه

مندرجات آن را ویرایش میکرد و بیشتر مطالبش را خود او با نام . نام این نشریه تتلر بود. انتشار مییافت منتشر کرد

که تمام گزارشهاي : ها منتشر شود، و اعالم داشت ترتیبی داد که در قهوهخانه. مستعار آیزك بیکرستاف مینوشت

باشد شعر در  -تاریخش مربوط به آنجا-شکالتسازي وایت)) مقاله((مربوط به زن نوازي، لذت، و سرگرمی باید در زیر 

ا شما باید از قهوهخانه خبرهاي داخلی و خارجی ر ;یونانی) دانشجوي(دانش، تحت عنوان  ;خانه ویل زیر مقاله قهوه

و هر چیز دیگر که من در هر موضوع دیگري تسلیم خواهم کرد، تاریخش باید از مسکن  ;سنت جیمز تهیه کنید

  . خود من باشد

ها  خانه ها را جلب کرد، اخبار و مباحث را از مذاکرات قهوه خانه عالقه مشتریان قهوه: طرح هوشمندانهاي بود

از ) 1709ژوئن  7( 25در شماره . داد نظرات خود را بدون مداخله و مشاجره شرح دهد میگرفت، و به ستیل امکان

که از بدبختی عاشق خود، که اخیرا در دوئلی زخمی ...از دختر جوانی دریافت کردهاست((نامهاي سخن گفت که 

آن نجیبزاده  پس از نقل این نامه، به نشان دادن سخافت این عادت پرداخت که طبق ;))شدهاست، سخن میگفت

اهانت دیده باید معترض را دعوت کند که کشتن را به اهانت بیفزاید، زیرا به مبارزه طلبیدن جز این چه معنی 

: میدهد که

آقا، رفتار بیرویه شما در شب گذشته و جسارت امروزتان مرا بر آن داشت که این نامه را به شما بدهم و بگویم که 

مایلم که شما طپانچه .... یک ساعت بعد در هاید پارك با شما مالقات خواهم کردچون شما سگ نااصلی هستید، من 

اینجا نداي طبقات متوسط . و بکوشید تا تیري به سر من بزنید تا به شما آدابدانی بیشتري بیاموزد... در دست بیایید

  . ها را پر میکرد بود که به اشرافیت میخندید، و بیشتر طبقه متوسط بود که قهوهخانه

از زنان . ستیل در مقاالت دیگر خود تجمالت، زیادهرویها، جلوه فروشیها، زینتها و لباسهاي اشراف را مسخره کرد

خوشه الماس بر روي سینه عاج مانندي که . ((تقاضا کرد که ساده لباس بپوشند و از استعمال جواهرات اجتناب کنند

در تذکار این . هر او به زنان با محبتش به الکل رقابت میکردم.)) حامل آن است چیزي به آن سینه زیبا نمیافزاید

نکته که زنان هم صاحب هوشند و هم داراي لطافت ابرام میورزید، اما بیش از هر چیز بیشایبگی و پاکدامنی آنان را 

که درباره یک زن گفت . یعنی خصایصی را که در کمدي دوران بازگشت خاندان استوارت شناخته نمیشد -میستود 
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زیباترین تهنیتی بود که تا آن هنگام ((به عقیده ثکري، این توصیف.)) دوست داشتن او برابر با تحصیالت آزاد بود((

ستیل خوشیهاي زندگی خانوادگی، صداي مطبوع پاي کودکان و حقشناسی شوهري .)) شاید به زنی گفته شده بود

قتی که من از نیروي جوانی بهرهمند بودم، او هر روز و :به زن سالمند خود را با عاطفهاي خاص چنین وصف میکند

هر لحظه از زندگی او براي من لحظات تسلیم او به . به من لذتی میبخشید که میدانم در تملک زیبایی او بود

  . خواهشهاي من و تدبیر او در مورد خوشبختی من است

هیچگونه پژمردگی در وجنات او نیست  ;دیدمرخسار او براي من بسیار زیباتر از هنگامی است که من نخست آن را 

که من نتوانم آن را پیگیري کنم و به لحظهاي برسانم که به واسطه نگرانی براي رفاه و مصالح من به وجود آمده 

همان گونه که خنده بلند دلقکها  ;عشق زن بسیار باالتر از عاطفه سست بنیادي است که غالبا نام میبرند.... بود

  . ي مهذب نجیبزادگان استپستتر از شاد

هایی از  هاي او به دومین زنش نمونه نامه. دوبار ازدواج کرده بود ;در آن موقع که ستیل این مطلب را مینوشت

او نتوانست همان طور که ادعا میکرد . هایی در جهت نیامدن به خانه براي شام نیز دارند اخالصند، هر چند بهانه

ها عبور  از پس کوچه. بسیار مینوشید، بسیار خرج میکرد، و بسیار وام میگرفت. اشدبورژوایی خوب و نمونه زندگی ب

براي فرار از طلبکاران، خود را در گوشه و کنار  ;میکرد تا از دوستانی که به او پول قرض داده بودند اجتناب کند

جان . با رفتارش مقایسه میکردندخوانندگان تتلر مواعظ او را . سرانجام به سبب قرض به زندان افتاد ;پنهان میکرد

مشترکان آن نشریه ترك اشتراك کردند و در . دنیس هجویه عاري از احساساتی درباره احساسات ستیل منتشر کرد

. تتلر از میان رفت 1711دوم ژانویه 

استان جاي آن در تاریخ ادبیات انگلستان محفوظ است، زیرا در صفحات آن بود که اخالق جدید عرض وجود کرد، د

همان گونه که سپکتتر آن را به کمال  -کوتاه شکل نوین به خود گرفت، و ادیسن سبک انشاي جدید را ایجاد کرد 

متولد شده بودند، از هنگام تحصیل در مدرسه چارتر هاوس، با هم  1672ادیسن و ستیل، که هر دو در . رساند

ر وجود او به قالب ریخته بود که در برابر تمام پدر جوزف یک کشیش انگلیکان بود و زهدي را د. دوست بودند

در دانشگاه آکسفرد مهارت او در زبان التینی موجب اعطاي . آلودگیهاي دوران بازگشت خاندان استوارت مقاومت کرد

در بیست و دو سالگی استعدادش ارل آو هالیفاکس را چنان تحت تاثیر قرار داد که . یک بورس تحصیلی به او شد

. مگدلن را ترغیب کرد که آن جوان را از رشته روحانی منصرف کند و به قبول خدمت دولتی وادارد رئیس کالج

مرا دشمن کلیسا مینامند، اما من هرگز به کلیسا زیانی نخواهم رساند، جز اینکه آقاي ادیسن را از : ((هالیفاکس گفت

لوماتها معلومات فرانسه خواسته میشد، هالیفاکس چون آن اعجوبه التینی دان فرانسه نمیدانست و از دیپ.)) آن بگیرم

مدت دو . پوند تامین کرد تا مخارج اقامت او را در قاره اروپا تامین کند 300براي او یک مستمري ساالنه به مبلغ 

به سلطنت رسید و )) آن((وقتی که در ژنو بود، ملکه . سال ادیسن با راحتی در فرانسه، ایتالیا و سویس گردش کرد

ادیسن، که مجبور بود به یک درآمد مختصر . ت انگلستان دوستان او را از کار برداشت و مستمري او را قطع کرددول

شخصی قناعت کند، با سمت مربی یک جوان مسافر انگلیسی مشغول کار شد و با او در سویس، آلمان و ایاالت 

و تا مدتی با سیلی صورت خود را سرخ ) 1703(پس از پایان یافتن این شغل، به لندن بازگشت . متحده گردش کرد

، )1704اوت  13(وقتی که مارلبره در نبرد بلنم پیروز شد . اما براي جلب اقبال مانند مغناطیس بود. میداشت

آن  ;هالیفاکس ادیسن را پیشنهاد کرد. گودالفین، لرد خزانهدار، دنبال کسی میگشت که آن پیروزي را به شعر درآورد

در همان روز ورود فاتحانه مارلبره به پایتخت  ;این شعر نبرد نام داشت ;ي پرطنین پاسخ گفتدانشمند با شعر

این شعر اوج شاعرانه ادیسن بود که جورج . منتشر و موفقیت آن باعث سازش دادن انگلستان به ادامه جنگ شد

  : ویداکنون این ابیات مشهور را بشن. واشینگتن آن را بیش از هر شعر دیگر ارج مینهاد
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چه عددي خواهی یافت، تا با آن سپاهیان خشمگین جنگاور را بشمري به گمانم صداي پرغوغا ! اما، اي طبع شعر من

غرش سهمگین توپ، که آسمانها را میدرد، و تمام نعره  ;طبل را میشنوم، مخلوطی از فریاد فاتحان و ضجه میرندگان

هاي مهاجم برجا ماند، در  ره نمایان شد و در برابر ضربت گروهدر آن هنگام روح نیرومند مارلب. جنگ که برمیخیزد

هاي هراسناك جنگ را آزمود، با فکر آرام، میدان جنگ را وارسی کرد،  میان اختالل، وحشت و نومیدي تمام صحنه

 گردانهاي پس رانده شده را به درگیري تشویق کرد، و به نبرد ;به اسوارانهاي رو به ضعف کمک بهنگام فرستاد

پس، وقتی که فرشتهاي، به حکم یزدان، با طوفانهاي خیزنده، سرزمین . مشکوك آموخت که کجا باید پرشور شود

و فرمانهاي  ;آهسته و آرام طوفان خشمگین را میراند) چنانکه بتازگی بر بریتانیا گذشت،(گنهکار را تکان میدهد، 

.و طوفان را رهبري میکند خداي توانا را با خرسندي اجرا کرد، برگرد باد سوار میشود

آن آخرین سطر شعر و تشبیه فرشتهسان ادیسن را بزودي بر جرگه موظفان دولت بازگرداند و او ده سال بعد را در 

به معاونت وزارت کشور  1706در  ;، به جانشینی جان الك، رئیس استیناف شد1705در . دستگاه حکومت ماند

طرف هالیفاکس به هانوور منتصب شد و مقدمات رسیدن آن خاندان را به هیئت مامور از  1707در  ;منصوب گشت

کرسی پارلمنت را اشغال و به پاس خدمات خویش، آن را تا هنگام  1708در  ;به تخت و تاج انگلستان فراهم کرد

آن قدر ثروتمند بود که بتواند یک ملک  1711در . دبیر کل نایبالسلطنه ایرلند شد 1709در  ;مرگ حفظ کرد

گناهان او را مذمت کرد، . در زمان کامرانی خویش، ستیل را فراموش نکرد. پوندي در نزدیکی راگبی بخرد 10000

براي او شغلی در دولت به دست آورد، به او مبالغ قابل مالحظهاي وام داد، و یک بار او را براي وادار کردن به اداي 

  . وام مورد تعقیب قرار داد

نام مدیر را بر خود نداشت، منتشر شد، در آن نظري درباره ویرژیل دید که خود به ستیل وقتی که نشریه تتلر، که 

در . و بزودي به آن روزنامه کمک کرد ;در ایزك بیکر ستاف دست دوست گشادباز و بیپول خود را دید ;گرفته بود

ریاست استیناف، از دست  ستیل شغل دولتی خود را، و ادیسن تمام مشاغل خود را، بجز ;ویگها سقوط کردند 1710

ستیل و ادیسن بدبختیها و امیدهاي خود را روي هم ریختند و . با اولین شماره سال جدید، تتلر بکلی تعطیل شد. داد

روزنامه سپکتتر هر روز، . نخستین شماره مشهورترین مجله را به تاریخ ادبیات انگلستان افزودند 1711در اول مارس 

ها از مراکز  به جاي تاریخگذاردن مقاله ;ق تا شده چهار یا شش صفحهاي منتشر میشدها، در یک ور بجز یکشنبه

هاي مختلف جهان  میکرد که اعضایش نماینده فرقه)) اختراع((هاي نخیلی  مختلف، سردبیر ناشناس آن باشگاه

تن سنتري سخنگوي کپی ;سر اندرو فریپورت، نماینده طبقه بازرگان ;سر راجر د کاورلی، خان ده: انگلیسی بودند

یک حقوقدان از اینر تمپل، به نمایندگی از طرف جهان دانش و خود آقاي  ;ویل هانیکوم، مرد متجدد ;ارتش

ها و دلهاي انگلیسیان راه میداد  سپکتتر، که نظرات همه آنان را با روح بذلهگویی و ادب طنز آلودي که او را به خانه

ها را در باره هویت خود به  ها و قهوهخانه امه خود را معرفی کرد و باشگاهسپکتتر در شماره اول روزن. گرد میآورد

. حدس انداخت

هرچند که در آن بیش  ;من سالهاي اخیر را در این شهر گذراندهام و غالبا در بیشتر اماکن عمومی آن دیده شدهام

ه اینان روزنامه من شرح ویژهتري دربار ;ندیدهام ;از پنج شش نفر از دوستان برگزیده خود را، که مرا میشناسند

گاه من به جرگهاي از  ;جایی نیست که محل اجتماعات باشد و من کرارا در آن حضور نیافته باشم. خواهد داد

گاه در . سیاستگران در قهوهخانه ویل سر میکشم و با دقت به صحبتهایی که در محافل آنان میشود گوش میدهم

توجه نمیکنم، محاوراتی را که در سر )) پست من((حالی که من به هیچ چیز جز قهوهخانه چایلد پیپ میکشم، و در 

خانه سنت جیمز حضور مییابم، و گاه به مجمع کوچکی  هر میز در آن اطاق میشوند میشنوم، یکشنبه شبها در قهوه

ح گفتگوهاي چنانکه گویی براي شنیدن و اصال ;از سیاست پردازان که در اطاق عقبی تشکیل میشود قدم میگذارم
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. هاي دروري لین و هی مارکت آشناست گرشین و کوکوتري، و تماشاخانه) هاي خانه قهوه(قیافه من در . ام آن رفته

بیش از ده سال است که مرا در بورس با یک بازرگان اشتباه میکنند و گاه در مجمع دالالن سهام، در جانثن، با یک 

ستهاي از مردم را میبینم، همواره با آنها مخلوط میشوم، هرچند که خالصه هرجا که د. تن یهودي عوضی میگیرند

نوع بشر زندگی میکنم تا  ))ناظر((بدین گونه من در جهان بیشتر به منزله . هرگز جز در باشگاه خودم لب نمیگشایم

به دولتمردي اندیشمند، سرباز، بازرگان و افزارمند تبدیل کردهام، بی آنکه در و بدین وسیله خود را  ;فردي از آن نوع

من در جنبه نظري شوهر یا پدر بودن خبره هستم و میتوانم . هیچ قسمت عملی از زندگی دخالت کرده باشم

اشتغال دارند ها  اشتباهات اقتصادي و بازرگانی، و نیز انحرافات دیگران، را بهتر از کسانی که خود به آن حرفه

تشخیص بدهم همان گونه که تماشاگران یک بازي به معایبی پی میبرند که ممکن است از نظر خود بازیگران پنهان 

من هرگز به حزبی نپیوسته و در شدت عمل آن شرکت نکردهام و تصمیم دارم که بیطرفی کامل را میان . بمانند

سخن کوتاه، من در . یی یکی از طرفین مجبور به عرض اندام باشمویگها و توریها حفظ، مگر اینکه بر اثر مخاصمه جو

  . تمام جهات زندگی مانند ناظري عمل کردهام و این روش را میخواهم در این روزنامه حفظ کنم

چندانکه آن فعالیتها پیش میرفت، سپکتتر گفت و شنودهاي اجتماعی و بررسی آداب و اخالق را با انتقاد ادبی و 

ادیسن چند مقاله درباره میلتن نوشت که در آن، با باالتر دانستن بهشت . به هنر نمایشی میآمیخت بحثهاي مربوط

در بحثهاي روزنامه از سیاست اجتناب میشد، زیرا چنین . مفقود از ایلیاد و انئید، انگلستان را به حیرت انداخت

الح اخالقی در آنها مورد تاکید قرار میگرفت و اما تقاضاي ستیل درباره اص. بحثهایی به دشمنی و دردسر میانجامیدند

جزئی از روحیه پیرایشگر، که با بدبختی تهذیب شده بود ، در . ادیسن هم با کمال میل در این تاکید شرکت داشت

اما دیگر صحبتهاي دلگداز و یاسآور از شیطان و لعنت  ;واکنش نسبت به دوران بازگشت خاندان استوارت رجعت کرد

به عکس، خوانندگان دعوت میشدند که میانهروي و نزاکت پیشه کنند، و این دعوت با خوشبینی به  نبود، بلکه

آن روزنامه با این عبارات شروع 10بدین گونه، شماره . صورتی شادیبخش درآمده و با قشري از مزاح پوشیده شده بود

: میشد

ره روزنامه من پرسشهایی میکنند و سخنرانیهاي با کمال خرسندي میشنوم که مردم این شهر بزرگ روز به روز دربا

به : هزار نسخه از آنها توزیع میشود بامداد مرا با جدیت و دقت شایسته میخوانند، ناشر من میگوید که هر روز سه

میتوانم  - طوري که اگر من بیست خوانده براي هر روزنامه در نظر بگیرم و این را محاسبهاي محافظهکارانه میدانم 

و امیدوارم که آنان خود را از برادران نادان و بیدقت  ;هزار طرفدار در لندن و وستمینستر قایل شوم خود شصتبراي 

چون من براي خود چنین عده بزرگی از خوانندگان فراهم کردهام، از هیچ کوششی براي دلپذیر . خودم متمایز سازند

به این جهت خواهم کوشید تا اخالق را با . هم کردساختن آموزش آنها و سودمند ساختن سرگرمیشان کوتاهی نخوا

گویی بیامیزم و بذلهگویی را با اخالق آب دهم تا خوانندگان من، در صورت امکان، بتوانند از هر دو سو شرح  بذله

ع و به این منظور که فکر آنها درباره فضیلت و احتیاط کم دوام، زودگذر و مقط. مطلوب را در باره عقاید رایج بیابند

نباشد، تصمیم گرفتهام که حافظه آنان را روز به روز تازه کنم تا آنکه آنان را از آن حالت نومیدانه شرارت و جنونی 

ذهنی که فقط یک روز به آیش گذارده شود دچار آفت جنونهایی . که عصر ما گرفتار آن شده است بیرون بیاورم

ستقر کند و من این امید جاهطلبانه را دارم که دربارهام گفته میشود که باید با کشت مداوم و پیگیر از میان مردم م

ها و اجتماعات، و در  ها بیرون آورد تا در باشگاه ها و دبیرستانها و دانشکده شود که او فلسفه را از پستوها و کتابخانه

به تمام  هاي خود را به همین جهت، به طرز مخصوصی این اندیشه. ها جاي دهد سر میزهاي چاي و قهوهخانه

و جدا به  ;هاي منظم توصیه میکنم که هر بامداد یک ساعت را به صرف چاي و نان و کره تخصیص دهند خانواده

خاطر خیر آنان اندرز میدهم که دستور دهند این روزنامه را به موقع برایشان بیاورند تا به منزله قسمتی از برنامه 
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ز مانند مردان مورد خطاب قرار میداد، مسائل عشقی و جنسی را بررسی سپکتتر زنان را نی. ناشتایی به آن نظر افکنند

بیوفایی در دوستی یا تدلیس در معامالت ... دروغ در عشق کیفیتی سیاهتر از((میکرد و میخواست ثابت کند که

شد، آن اگر این روزنامه در میان زنان معقول موضوعی براي صحبت سر میز داشته با: ((سپکتتر چنین نوشت.)) دارد

هاي آنان  روزنامه از خوانندگان خود خواستار شده بود که نامه بنویسند، و نامه.)) را بزرگترین افتخار کار خود میدانم

هاي عاشقانه فرستاد که برخی از آنها از جانب خود او به بانوانش نوشته شده  ستیل یک رشته از نامه ;را چاپ میکرد

آن روزنامه دین را با عشق آمیخته بود و . بک کامال جدیدي ساخته شده بودندو بعضی دیگر از طرف سردبیران به س

براي نسلی که از اثر سو انحطاط معتقدات مذهبی در طبقات عالی به شگفت آمده بود، االهیات خوشایندي تنظیم 

و مجرب اخالقیات، به به علم اندرز میداد که به کار خود مشغول باشد و کلیسا را، به منزله حافظ خردمند . کرده بود

حقوق احساس و احتیاجات مربوط به نظم از دایره فهم خرد شخصی، که همواره نابالغ است،  ;حال خود رها کند

براي اخالقیات و خوشبختی بهتر این است که دین قدیم را با خضوع بپذیرد، در مراسم آن شرکت کند، . بیرون است

. زه کلیسایی محیط سالمی از یک سبت آرام و پرعبادت به وجود آوردشعایر مقدس آن را رعایت کند، و در هر حو

من از یکشنبهاي که در یک ناحیه روستایی گذرانده شود بسیار محظوظ میشوم و میاندیشم که اگر مقدس شمردن 

هفتمین روز فقط یک رسم انسانی بود، بهترین روشی بود که امکان داشت براي تنزیه و متمدن ساختن نوع بشر 

مسلم است که اگر براي روستاییان وقوع مکرر وقت معین نبود که با بهترین وجنات و پاکیزهترین . اندیشیده شود

پوشاك خود گرد آیند تا درباره موضوعات جزئی سخن گویند، توضیحاتی درباره وظایف خود از دیگران بشنوند، و 

یکشنبه زنگ تمام هفته را میزداید، . دیل میشدندبراي پرستش خداي متعال به هم پیوندند، بزودي به وحشیانی تب

نه تنها براي اینکه افکار مذهبی را در ذهن زنان و مردان زنده میکند، بل از این جهت که آنان را به بهترین شکلهاي 

  . دلپذیر شان مینمایاند

سپکتتر در  ;میکرد ادبیات، که در مدت چهل سال به هرزگی خدمت کرده بود، اکنون به سوي اخالق و ایمان سیر

به مدت یک قرن بر روح ادبی عصر وسطاي ویکتوریا پیشی گرفت، )) آن((انقالب آداب و سبک، که در سلطنت ملکه 

سهیم بود، و همو بود که احترام را قابل احترام کرد و تصور انگلیسی مربوط به نجیبزاده را از یک عاشقپیشه صاحب 

فضایل طبقه متوسط در روزنامه سپکتتر وسیلهاي براي . رفتار تبدیل کردعنوان به یک شارمند تربیت شده و نیک

بازرگانان براي  ;جویی در بر جامعه بیش از زینت و بذلهگویی ارج پیدا کرد تدبیر و صرفه. دفاع مهذب و مصفا یافت

  . مردم عقبمانده سفیر تمدن بودند، و منافع تجارت و صنعت مایه قوام مالی مملکت شد

  . نگاري انگلستان برخوردار بود ک سال سپکتتر از یک موفقیت محترمانه بینظیر در جهان روزنامهبه مدت ی

هاي جلد شدهاش  شماره. تیراژ آن خیلی کم بود و بندرت از چهارهزار نسخه تجاوز میکرد، اما نفوذي عظیم داشت

اما به . بود که ارزش ادبی دارند گویی انگلستان تشخیص داده ;هر سال در حدود نههزار نسخه به فروش میرفتند

به تکرار سخنان خود ) که از زبان آنان سخن گفته میشد)) (باشگاه((اشخاص  ;مرور زمان بدیع بودن آن از میان رفت

. کننده شدند و تیراژ پایین آمد اندرزهایشان خسته ;قریحه نویسندگان خسته روزنامه به محاق افتاد ;پرداختند

ستیل . سپکتتر تعطیل شد 1712دسامبر  16ارج آن روزنامه را از درآمدش زیادتر کرد، و در مخ 1712مالیات تمبر 

عمر هر دو روزنامه کوتاه بود، . احیا کرد 1714کوشش خود را با انتشار گاردین از سر گرفت، و ادیسن سپکتتر را در 

، تئاتر دروري 1713آوریل  14در . ودنویسی موفق شده و به مشاغل و مداخل خود بازگشته ب زیرا ادیسن نمایشنامه

دوستش پوپ پیشگفتاري نوشت که پر بود از نکتهپردازیهاي . لین تراژدي کاتو، اثر ادیسن، را به روي صحنه آورد

او در  ;ستیل تعهد کرد که تماشاخانه را از ویگهاي پرحرارت پر کند. خاص خود پوپ و میهن پرستی خاص انگلیسی

به ویگها پیوستند، و ) م ق 46(د، اما توریها در تحسین آخرین پایداري کاتو براي آزادي رم این کار کامال موفق نش
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یک ماه تمام آن . اگزمینر، روزنامه توریها، در ستایش مجذوبانه آن نمایشنامه با گاردین، روزنامه ستیل، رقابت کرد

ر که در روزگار ما در بریتانیا مایه شگفتی کاتو آن قد: پوپ گفت. تراژدي براي تماشاگران پر شمار نمایش داده شد

ولتر پیروي آن از . در قاره اروپا کاتو عالیترین نمایشنامه به زبان انگلیسی شناخته شد.)) است، در رم نبوده است

گانه را تحسین، و از اینکه انگلستان توانسته است پس از دیدن نمایشنامه ادیسن باز هم شکسپیر را  وحدتهاي سه

منقدان اکنون آن را به منزله یک خطابه فصیح، اما بیمزه، مسخره میکنند، اما . شته باشد اظهار حیرت کردقبول دا

یک خواننده خود را از اول تا آخر مجذوب طرح خوب و محکم آن مییابد و داستانی عشقی در آن میبیند که با 

به گمان : بود که سویفت درباره او گفتادیسن اکنون چندان محبوب . مهارت در یک جنگ بزرگتر ادغام شده است

اما ادیسن، که همواره نمونه میانه .)) من، اگر او فکر شاه شدن در سر میداشت، مشکل آن را از وي دریغ میداشتند

ها  در باشگاه. روي بود، خود را به دبیر کلی نایبالسلطنه ایرلند، و پس از آن ریاست اداره کل بازرگانی راضی کرد

نقصی باشد که جهان هرگز دوست  عفریت بی((شخص بود، زیرا افراطش در میخواري او را از اینکه محبوبترین 

و با آن بانوي مغرور در ) 1716(براي تمام کردن افتخار خود، با یک کاونتس ازدواج کرد . نجات میداد)) نمیدارد

ر شد، اما صالحیتش مورد تردید قرار بار دیگر وزی 1717در سال . هالند هوس لندن زندگی ناسعادتمندانهاي داشت

با وجود حوصله و رفتار خویش، با . پوندي در سال، استعفا داد 1500گرفت و بزودي، با دریافت یک مستمري 

تقبیح به وسیله ((دوستان خویش، از جمله ستیل و پوپ، در افتاد و این دو تن او را به منزله دانانماي معتاد به 

: و گفتند هجو کردند)) ستایش ضعیف

  . به سناي خود قانون میدهد، و براي تحسین خویش به مراقبت مینشیند)) کاتو((مانند 

به نمایندگی پارلمنت انتخاب شد، اما اکثریت توري او را به اتهام  1713در . فرجام ستیل چندان درخشان نبود

شغل در دستگاه دولت تسلی داد، و درآمد پیروزي ویگها او را با تخصیص چند . طرد کرد)) انگیز زبان فتنه((داشتن 

سپس مخارجش فزونی گرفتند و بدهکاریهایش بتدریج زیاد شدند تا آنجا که . او تا مدتی مخارجش را تامین میکرد

، ده سال پس از 1729در آنجا، در اول سپتامبر . وامخواهان او را تعقیب کردند و او به ملک زن خود در ویلز بازگشت

ستیل . این دو باهم داستان کوتاه و رساله نویسی را به اعتالي جدیدي رساندند. م از جهان فرو بستهمکار خود، چش

با اصالت و قریحه، و ادیسن با هنرمندي مهذب در احیاي اخالقی عصر سهیم شده و آهنگ و شکل ادبیات انگلیسی 

  . ن نهاده بودندجز در مورد نیرومندترین و ترشخوترین نابغه عصر بنیا -را براي یک قرن 

VIII -  جانثن سویفت  

سویفت پنج سال از ستیل و ادیسن بزرگتر بود، اما از آن شانزده سال و از این بیست وشش سال بیشتر زیست و 

او هرگز نمیتوانست تولد خود را در . مانند اخگري فروزان از قرنی به قرن دیگر، از درایدن تا پوپ، روزگار را در نوردید

و این موضوع که پدر او، ناظر  ;، زیرا زادن او در آن دیار مانعی براي پیشرفت او در انگلستان بوددوبلن ببخشد

. مهمانسراهاي شاه در دوبلن، پیش از چشم گشودن فرزند به جهان، دیده از جهان فروبست موجب بسی تاسف بود

این ماجراها . درش بازگرداند که سه ساله بوددایه او را به انگلستان برد و فقط وقتی به ما ;کودك را به دایه سپردند

این حس شاید با انتقال سرپرستی او به . ممکن است در آن پسر یک حس ناامنی ناشی از یتیمی تولید کرده باشند

عمویش، که بزودي او را در شش سالگی با سپردن به یک مدرسه شبانه روزي کیلکنی از سر باز کرد، تشدید شده 

  . لگی به کالج ترینیتی دوبلن فرستاده شد و در آنجا هفت سال مانددر پانزدهسا. بود

غالبا در تکالیف خود قصور . چون مخصوصا در فراگرفتن االهیات اهمال کار بود، دوره کالج را به زحمت گذراند

فتاد و عقل میکرد، بیشتر اوقات تنبیه میشد، وقتی که عمش، عهده دار مخارج او بود، در آخر عمر به واژگون بختی ا



۴٩٣۴

، و در میان قیام ایرلندیها به )1689(پس از مرگ عمش . ، او به فقر خطرناکی دچار شد)1688(خود را از دست داد 

  . پوند در لستر گذران میکرد، گریخت20نفع جیمز دوم، جانثن به انگلستان، نزد مادرش که با سالی 

او تدریجا به مادر خویش محبت یافت و او را تا  ;ستندآن دو، علیرغم جدایی طوالنی خود، با مناسباتی خوب میزی

پوند در  20در مورپارك، در برابر حقوقی به مبلغ  1689وي در اواخر سال . گاه گاه میدید) 1710(هنگام مرگش 

تمپل در آن هنگام باالترین مقام زندگی حرفهاي خود را داشت و . سال به اضافه خوراك، منشی سر ویلیام تمپل شد

ما نباید وي را براي ناتوان ماندنش از تشخیص نبوغ در یک جوان بیست و دو ساله  ;و مشاور شاهان بود دوست

جوانی که با اندکی التینی و یونانی، و همچنین لهجهاي ایرلندي، به اضافه ناآشنایی در استعمال  - سرزنش کنیم 

پایه اربابش بر سر میز مینشست، اما ارباب همیشه سویفت همواره با خدمتگران بلند . کارد و چنگال نزد او آمده بود

سویفت را به دانشگاه آکسفرد فرستاد تا درجه فوق  1692در . با این حال، تمپل مهربان بود. از او فاصله میگرفت

. در همان اوان، جانثن مثنوي میسرود. لیسانس خود را بگیرد، و او را بدون اخذ نتیجه به ویلیام سوم توصیه کرد

پسر عموي عزیزم، سویفت، شما هرگز شاعر نخواهید : ((از آن اشعار را به درایدن نشان داد، که او چنین گفت برخی

سویفت تمپل را، با اخذ  1694در . و این پیشبینیی بود که آن مرد جوان نمیتوانست به صحتش معتقد باشد - )) شد

، و به حوزه )1695(شیشان انگلیکان پذیرفته شد به ایرلند بازگشت، در زمره ک ;توصیه نامهاي از او، ترك کرد

در بلفاست به عشق جین ویرینگ، که او را وارینا مینامید، گرفتار . کوچکی در کیلروت، نزدیک بلفاست، گمارده شد

درآمد ) سویفت(سالمت و او ) جین(به پیشنهاد او ازدواج کرد، اما جین او را از خود دور نگاه داشت تا وقتی که  ;شد

از  1696چون نتوانست انزواي کسالت یک حوزه کلیسایی روستایی را تحمل کند، در . یش را بهبود بخشدخو

سویفت در نخستین سال زندگی خود . کیلروت گریخت و به نزد تمپل بازگشت و تا هنگام مرگ او در خدمتش ماند

موجب برخی از شایعات، ستال را از نتایج یکی به . مینامید، دید)) ستال((در مور پارك، استر جانسن را، که بعدا او را 

اما به احتمال بیشتر او دختر یک بازرگان لندنی بود که بیوهاش وارد  ;از خردهکاریهاي نادر سر ویلیام میدانستند

وقتی که سویفت او را براي نخستین بار دید، او هشت ساله بود و، مانند تمام دختران . خدمت لیدي تمپل شده بود

استر اینک . ه، دلپسند، اما چندان جوان بود که نمیتوانست هیچگونه بیقراري عشقی در او به وجود آوردهشت سال

پانزدهساله بود، و آن کشیش، که وارد بیست و نه سالگی شده بود، با سمت مربیگري استر، بزودي دریافت که او 

استر داراي چشمان سیاه و درخشان، زلف سیاه،  .جاذبهاي دارد که میتواند قلب وحشی و محبت ندیده او را بر انگیزد

)) مالحتی در هر یک از اعمال، حرکات، و کلمات وي بود که تا حدي جنبه فوق انسانی داشت((سینه برآمده بود، و 

چگونه این هلوئیز )) هر یک از وجنات رخسار او در حد کمال بود((و ) این وصفی بود که سویفت بعدا از او کرد(

 .بپرهیزدز بیدار کردن این آبالر میتوانست ا

پس از امید بیهوده . پوند براي سویفت به جا گذاشت 1000پوند براي استر و  1000) 1699(تمپل به هنگام مرگ 

بود، براي قبول سمت کشیشی و به شغل دولتی، سویفت دعوت ارل آو بارکلی را، که تازه قاضی کل ایرلند شده 

تقاضاي ریاست . در مسافرت به دوبلن وظیفه منشیگري را انجام داد، اما از آنجا اخراج شد. منشیگري او پذیرفت

پوند آن شغل را به نامزد  1000کلیساي دري را کرد که محلش خالی بود، اما منشی جدید در برابر رشوهاي به مبلغ 

آن دو او را با انتصابش به . نامید)) یک جفت رذل((شیش را در حضور خود شان سویفت ارل و من. دیگري داد

الراکور دهی بود درسی و دو کیلومتري دوبلن با یک سازمان مذهبی مرکب از . کشیشی بخش الراکور ساکت کردند

ا براي ازدواج پوند داشت که جین ویرینگ آن ر 230درآمدي به مبلغ ) 1700سال (سویفت در این موقع ;پانزده عضو

اما جین چهار سال بزرگتر از زمانی شده بود که در آن سویفت به او پیشنهاد ازدواج کرده بود . شاید کافی میدانست

الجرم به جین نوشت که اگر او به قدري تحصیل کند که بتواند در خانه  ;و در آن فاصله او با استر آشنا شده بود
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تمام تمایالت و نفرتهاي او را تحمل کند، و با بدخوییهایش بسازد، با او،  مصاحب خوبی برایش باشد، وعده دهد که

سویفت، چون در الراکور . آن امر بدین گونه پایان یافت. بدون پرسشی در باره وجنات یا درآمدش، ازدواج خواهد کرد

بعدا . هیات را دریافت کرد، درجه دکتراي اال1701در آنجا، در سال . از تنهایی دلتنگ میشد، غالبا به دوبلن میرفت

آنها آمدند و . در آن سال استر جانسن و همدم او، بانو رابرت دینگلی، را دعوت کرد تا بیایند و در الراکور زندگی کنند

در نزدیکی او ساکن شدند و در در مسافرتهاي او به انگلستان آپارتمانی را که او در دوبلن اجاره کرده بود اشغال 

این وضع را ) استر(او . نتظار داشت که سویفت با وي ازدواج کند، اما او پانزده سال منتظرش گذاشتستال ا. میکردند

هنگامی که سویفت در . با ناراحتی پذیرفت، اما نیروي شخصیت و زرنگی عقلی سویفت او را تا آخر مسحور کرده بود

. فیت ذهنیش به طرز شگفتانگیزي نمودار شدنبرد کتابها و قصهاي از یک تغار را در یک مجلد منتشر کرد، کی 1704

اما قصهاي از یک  ;کتاب اولی کمک مختصر و ناچیزي است به مشاجره درباره ارزشهاي نسبی ادبیات قدیم و جدید

او بعدا در اواخر زندگی خود، وقتی که آن اثر را . تغار باز نمود مهمی است درباره فلسفه مذهبی یا المذهبی سویفت

آن اثر را چندان دوست میداشت !)) وقتی که من کتاب را نوشتم چه نبوغی داشته! خداي مهربان((زدخواند، بانگ 

به اصالت کامل آن ! که در چاپهاي بعدي آن را با پنجاه صفحه مهمالت، به عنوان پیشگفتار و اعتذار، تکمیل کرد

دم میزد که با نهضت )) بیبخیه مسیحجامه ((و گرچه کلیسا مدتها بود که از مسیحیت به عنوان  ;مباهات میکرد

با نیروي بیسابقهاي که  - و کمتر از همه کارالیل مولف سارتور رسارتوس  -اصالح دینی پاره پاره شده بود، هیچکس 

ها و دینها را به عنوان لباسهاي مختلفی تلقی کرده است، که براي پوشاندن جهل لرزان ما  سویفت با آن تمام فلسفه

. امیال برهنه ما به کار میروند، به معارضه برنخاستیا پنهان کردن 

آیا دین ردایی، و ... خود انسان چیست بجز یک جامه خرد، یا بهتر بگوییم یک دست کامل لباس با تمام زینتهایشان

حب ذات روپوشی، غرور پیراهنی و وجدان شلواري نیست که گرچه  ;شرافت کفشی که در کثافت میپوشند نیست

فسق و هرزگی و در عین حال کثافت و پلیدي است، براي خدمت به هر دو آنها پایین کشیده میشود  پوششی براي

اگر پوست قاقم یا حیوان دیگري نظیر آن در محلی گذارده شود، ما آن را قاضی مینامیم، و به همین طریق پیوندي 

. از اطلس سبز و سیاه را اسقف مینامیم

) مذاهب لوتري و انگلیکان(مارتین ) مذهب کاتولیک(پطرس . ظریف ادامه مییابد این تمثیل لباسی با سبکی کامل و

دریافت کردند، و ) کتابهاي مقدس(از پدر مشرف به موت خود سه جامه جدید و همسان ) آیین کالون(و جک 

ک نخ هم از آنها وصیتی مبنی بر اینکه آنها را چطور بپوشند، و دستور اکیدي که هرگز آنها را تغییر ندهند، و حتی ی

، مادام دوگران )ثروت(ارژان / دوشس د: این پسران به عشق سه بانو گرفتار میشوند. نکاهند و بر آنها نیفزایند

براي شاد ساختن این بانوان، برادران مورد بحث تغییراتی در ). غرور و نخوت(اورگوي / ، و کنتس د)جاهطلبی(تیتر

که این تغییرات ناقض وصیت پدر شان در میآیند، آنها را با عبارات و وقتی  ;هاي موروثی خود میدهند جامه

بزودي با  ;بر آن بیفزاید) تجمالت پاپ(هاي نقرهاي  پطرس میخواست بعضی حاشیه. دانشمندانه از نو تفسیر میکنند

مال شده استع)) دسته جارو((در وصیتنامه به معنی )) حاشیه((حجت بسیار خردمندانهاي نشان داده شد که کلمه 

. را از خود دریغ داشت) جادوگري(هاي نقرهاي را پذیرفت، اما دسته جارو  بدین گونه، پطرس حاشیه ;است

از خریداري او یک قاره بزرگ : پروتستانها از اینکه تیزترین لبه تیغ هجا بر سر پطرس فرود آمده بود، شادمان شدند

براي کرمها ) ها توبه(بر شاهداروهاي بیدرد او  ;فروخت) زشنامهبه صورت آمر(، که آن را بارها قطعه قطعه )برزخ(را 

، از ))و تیز ندادن از هر دو سو بدون علت آشکار... چیز نخوردن پس از شام((مثال با سه شب  - ) عذابهاي وجدان(

بتال به براي خیر عام و راحتی تمام کسانی که سوداوي یا م) ((اقرار نیوشی)) (یک شغل مربوط به عبادت((ایجاد 

یعنی آب [ (کاتولیک]از ترشی مشهور جهانی  ;) هاي بیشتر آمرزشنامه(صدور، )) خدمت بیمه((از  ;))قولنج هستند
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هاي خردمندانه آراسته شده است، خود را به عنوان  پطرس، که با این چاره. به منزله یک ماده ضد فساد) مقدس

و  ;ر بر سر خود میگذارد و سه قالب ماهیگیري در دست میگیردسه کاله بلند افسروا. نماینده خداوند مستقر میسازد

برادران خود را به شام . پایش را جلو میآورد)) مانند یک سگ تربیت شده((چون کسی بخواهد با او دست بدهد، او 

دعوت میکند، به ایشان چیزي جز نان نمیدهد، مطمئنشان میسازد که نان نیست، بلکه گوشت است، و اعتراضات 

براي متقاعد ساختن شما به اینکه چگونه یک جفت سگ کور مسلم، جاهل و لجوج هستید، من : ((ان را رد میکندآن

درست . سوگند به خدا، این گوشت گوسفند حقیقی، خوب و طبیعی است. فقط این حجت ساده را به کار میبرم

برادران .)) هید طور دیگري بیندیشیدمانند گوشتهاي لیدنهال مارکت، و خدا هر دوي شما را لعنت کند اگر بخوا

هایی به لهجه محلی از کتاب مقدس تهیه  ترجمه(از آن وصیت میگیرند )) هاي اصیل نسخه((شورش میکنند، 

آنان را با لگد از در بیرون کرد و از آن روز تا به حال ((سپس او  ;، و پطرس را به عنوان طرار تقبیح میکنند)میکنند

هاي موروثی  بزودي پس از آن، برادران بر سر اینکه چقدر از جامه.)) سقف خود نپذیرفته است هرگز ایشان را در زیر

مارتین، پس از نخستین خشم خود، تصمیم به میانه . خود را ممکن است دور اندازند یا عوض کنند به نزاع برخاستند

را تکه تکه میکند و ) هاي کالونی هفرق(اما جک جامه خود  ;روي میگیرد و به خاطر میآورد که پطرس برادرش است

) واعظان کالونی)) (آیئولیستها((در ) الهام(سویفت به شرح عملیات عجیب باد. هاي جنون و غیرت میشود دچار حمله

و وعظهاي تودماغی، نظریات قضا و قدري، و پرستش مشرکانه آنان را از کالم کتاب مقدس با عبارات  ;میپردازد

تا اینجا ایمان خود مصنف، مذهب انگلیکان، فقط با . برخی از آنها کامال غیرقابل چاپند زیادي دست میاندازد که

ها را تبدیل به بادها میکند، ظاهرا نه  اما هرچه داستان پیش میرود، سویفت، که جامه. عیوب کوچکی وصف شده بود

: تقلیل میدهد)) بخارآلود(( ها را نیز به سطح فریبهاي تنها االهیات ناسازگار، بلکه تمام ادیان و فلسفه

، فعالیتهایی که عبارتند از تشکیل ...اگر بر بزرگترین فعالیتهایی که در جهان انجام گرفته است نظر افکنیم

امپراطوریهاي جدید با کشور گشایی، تعالی و پیشرفت طرحهاي جدید در فلسفه، و ابداع و اشاعه ادیان جدید، در 

آنها کسانی بودهاند که خرد طبیعی آنها انقالبات زیادي را در زندگانیشان وارد کرده  خواهیم یافت که پدیدآورندگان

  ... از خوراك و تعلیم و تربیتشان گرفته تا غلبه یک خوي معین همراه با نفوذ مخصوص هوا و اقلیم ;است

شود و به وسیله آنها آشفته  زیرا فهم انسانی، که در مغز جایگزین است، باید از ابخره متصاعد از قواي پستتر پوشیده

سویفت آنچه را که به نظر او نمونه خوبی از ترشحات داخلی مولد . شود تا در نتیجه اختراع را آبیاري و بارور کند

شاه : هانري چهارم را، با جزئیات فیزیلوژیکی ذکر ناکردنی شرح میدهد)) طرح بزرگ((افکار نیرومند است، حتی 

هاي مختلف بدن را تحریک کرده بود، و  که زیباییش در او شیره) شارلوت دو مونمورانسی(فرانسه با فکر تملک زنی 

این موضوع در مورد فیلسوفان بزرگ، . به جنگ با هاپسبورگها ملهم شد)) ها به مغز او متصاعد شده بودند آن شیره((

از این قبیل بودند اپیکور، . میکردمنظور شده بودند، نیز صدق )) دیوانگان((که از طرف معاصران خود بحق در شمار 

در این عصر فهم ... که اگر حال در جهان میبودند،  ;دیوجانس، آپولونیوس، لوکرتیوس، پاراسلسوس، دکارت و دیگران

حال .... تازیانه، زنجیر، حبس تاریک و خوابیدن بر روي کاه محکوم میشدند -فصد طبی-به خطر آشکار رگزنی

کسی مرا مطلع سازد که چگونه میتوان بدون اشاره به ابخرهاي که از قواي پست متصاعد شادمان خواهم شد که اگر 

میشوند و مغز را تحتالشعاع قرار میدهند و در آنجا به تصوراتی تقطیر میشوند که زبان مادري به واسطه نارسایی خود 

  . ردهنوز نام دیگري جز جنون یا هیجان به آنها نداده است چنین تخیالتی را وصف ک

اختالل و جابهجا شدن مغز بر ((به )) تمام انقالبات مهمی را که در امپراطوري، فلسفه و دین رخ داده است((سویفت 

هاي فکري  او چنین نتیجه میگیرد که تمام دستگاه. نسبت میدهد)) اثر نیروي بعضی بخارهاي متصاعد از قواي پست

به واقعیت درونی اشیا نمیکوشد، بلکه خود را به سطح آنها قانع  بادهایی از کلمات هستند و مرد خردمند براي رسوخ



۴٩٣٧

هاي دلپذیر خود را، که براي آن استعداد و تمایل خاصی داشت، به کار  در اینجا سویفت یکی از استعاره ;میسازد

کرد که این  و به اشکال میتوان باور ;هفته پیش من زنی را دیدم که به سختی مورد انتقاد قرار گرفته بود: ((میبرد

صفحه افزایش یافته بود،  130این کتاب کوچک رسوا سازنده، که به .)) عمل چه حد خصوصیات او را بدتر ساخت

آن تمثیل لفظا با . نامید)) رابله کمال یافته((ولتر او را یک  - سویفت را یکباره به استاد ساتیرنویسی تبدیل نمود 

د، اما بسیاري از خوانندگان احساس کردند که مولف اگر ملحد نباشد، ایمان اصیل آیین انگلیکان سویفت موافق بو

گفت که سویفت فقط اندکی از یک کافر بهتر است و )) آن((اسقف اعظم شارپ به ملکه . دست کم شکاك است

 مدتها پیش سراسر دین را به قصهاي از یک تغار تبدیل کرده معتقد بود که سویفت)) آن((داچس آو مارلبره، محرم 

او را به پاس حمیت بزرگی  -ویگ–اما او از این موضوع رنجیده بود که روحانیت .و آن را به یک شوخی فروخته است

و به این جهت الحاد و بذلهگویی  ;که با شیطنت کفرآمیز خود براي دین نشان داده بود در کلیسا ترفیع نداده بود

  . خود را در خدمت دشمنان آنها گذارده بود

که مشکل بتوان او را مسیحی ((ویفت را بیایمان نامید و ناتینگم در مجلس عوام او را روحانیی خواند ستیل نیز س

  . سویفت آثار هابز را خوانده بود و این براي آن تجربیاتی بود که هر گز فراموش نمیکرد)). دانست

ه یک توري تبدیل شده بود که از هابز کار خود را با ترس آغاز کرد، ما دیگري را پشت سر گذاشت و در آخر کار ب

براي مردان دینداري این موضوع که سویفت کار فلسفه را کوتاه کرد مایه تسلی . کلیساي رسمی طرفداري میکرد

  : چندانی بود نبود

براي بدن تولید کرده بود،  پاندوراعقاید مختلف فیلسوفان در سراسر جهان بالهاي بسیاري، به همان اندازه که جعبه 

  ... براي ذهن من به وجود آورد، فقط با این تفاوت که آنها در ته جعبه امیدي باقی نگذاشته بودند

شاید به این علت . یافت -یوتوپیا–و فقط آن میتوان در آرمانشهر  ;حقیقت همان قدر مخفی است که سرچشمه نیل

هاي مذهبی دفاع میکرد  حقیقت براي انسان به وجود نیامده است، با حرارت مخصوصی از آن فرقهکه او فکر میکرد 

داشتهاند و مردانی مانند بانین و بعضی کویکرها را، که ادعا میکردند خدا را دیده و با او سخن )) دین راستین((که 

که هرکس مجاز باشد دین خود را بسازد  با هابز به این نتیجه رسیده بود که این امر. اند، تحقیر میکرد گفته

زیرا نتیجه این کار هرج و مرجی سخافتآمیز است که جامعه را تبدیل به دارالمجانین  ;خودکشی اجتماعی است

قاطبه بشر همان قدر براي پرواز شایسته است که ((بدین گونه او با فکر آزاد مخالفت کرد، به این جهت که . میکند

، که هرکس را بجز پیروان کلیساي ))قانون آزمون((تا پایان زندگی از . رواداري را رد میکرد او.)) براي فکر کردن

او با فرمانروایان کاتولیک و لوتري در این . رسمی از مشاغل سیاسی یا نظامی محروم میکرد، پشتیبانی به عمل آورد

ودکی به انگلستان آمده بود، و انگلستان و چون در اوان ک ;نکته موافق بود که یک ملت باید داراي یک مذهب باشد

در آن هنگام داراي کلیساي رسمی انگلیکان بود، او چنین اندیشید که پذیرش عام و متحد آن کلیسا براي فرایند 

، هنگامی که از جانب ویگها به سوي توریها میگرایید، دو رساله با این نامها 1708در . تمدن انگلیسیها ضروري است

حساسات کلیساي انسان انگلستان، و برهان براي اثبات اینکه برانداختن مسیحیت در انگلستان ممکن ا: منتشر کرد

نخستین ارتباطات سیاسی او پس از ترك تمپل با ویگها بود، زیرا که ویگها . با برخی از ناراحتیها همراه باشد... است

توانند براي مردمی که بیش از پول، فکر داشت ظاهرا مترقیترین حزب سیاسی را تشکیل میدادند و محتمل بود که ب

هالیفاکس، ساندرلند، و سایر . و با امید بسیار رسالهاي در طرفداري از ویگها منتشر کرد 1701در .مقامی تهیه کنند

رهبران ویگ از ورود او به حزب خود استقبال کردند و وعده دادند که اگر به قدرت برسند، او را تا حدي بر سایرین 

شاید آن اشخاص خوي سویفت را رام نشدنی میدانستند و قلمش را شمشیري  ;این وعده ایفا نشد. یح دهندترج

، در سفري نسبتا طوالنی از ایرلند به انگلستان، سویفت دوستی کانگریو، ادیسن و ستیل 1705در . دودم میپنداشتند
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این : ((یا را با این کلمات به سویفت اهدا کردادیسن نسخهاي از کتاب خود موسوم به سفرهاي ایتال. را تحصیل کرد

اثر به جانثن سویفت، خوش مشربترین همدم، حقیقیترین دوست، و بزرگترین نابغه عصر، از طرف مصنف آن، که 

اما این دوستی نیز، مانند دوستی جانثن با ستیل و پوپ، بزودي در  ;))حقیرترین خدمتگزار او است، اهدا میشود

در سفر دیگري به لندن، او خود را با نابود کردن یک عالم احکام نجوم پر مدعا . ویفت ناپدید شدآتش سوزان طبع س

پینهدوزي به نام جان پارتریج هر ساله سالنامهاي با پیشبینیهاي فراوانی که از روي حرکت ستارگان . سرگرم ساخت

. شده بودند منتشر میکرد

یکی از پیشگوییهاي ایزاك این بود . مستعار ایزاك بیکرستاف انتشار دادسویفت سالنامه رقابت آمیز با نام  1708در 

پیروزمندانه نامهاي منتشر کرد که )) بیکرستاف((مارس  30در . مارس پارتریج خواهد مرد 29روز  11که در ساعت 

جزئیات در آن اعالم شده بود پارتریج چند ساعت پس از وقت پیشبینی شده مرده است و با شرح قانعکنندهاي 

پاتریج به مردمان اطمینان داد که هنوز زنده است، اما ایزاك بدرشتی پاسخ داد که . تشییع جنازه را شرح داده بود

دفتر ستیشنرز نام پارتریج را از فهرستهاي  ;شوخطبعان شهر دنبال این شوخی را گرفتند. این اطمینان قالبی است

ل بعد آغاز کرد، ایزاك بیکرستاف را به عنوان سردبیر خیالی خود و ستیل، که روزنامه تتلر را سا ;خود حذف کرد

این بار به عنوان نماینده اسقفان ایرلند به لندن میرفت تا  ;سویفت بار دیگر الراکور را ترك کرد 1710در . پذیرفت

عضاي ویگ شوراي گودالفین و سامرز، ا. را نسبت به روحانیان انگلیکان ایرلند هم معطوف بدارد)) عنایت ملکه آن((

سویفت با . موافقت کنند)) قانون آزمون((ملکه، از اجابت این تقاضا امتناع کردند، مگر اینکه روحانیان با سست کردن 

من ((ویگها دریافتند که او در مذهب پیرو توریهاست و خود سویفت، وقتی که نوشت . چنین امري جدا مخالفت کرد

، عمال به توري بودن خود در ))پولداران در مخالفت با مالکان متنفر بودهامهمواره از سیاست طرفداري از منافع 

به هارلی و بالینگبروك، رهبران توري، رجوع کرد، از آنان صمیمانه خوشامد دید و یکشبه به . سیاست اعتراف کرد

از نایبالسلطنه ویگ پس از آنکه به سردبیري روزنامه توري اگزمینر منصوب شد، با وصفی . توري استواري تبدیل شد

:ایرلند، که منشیش ادیسن دوست سویفت بود، سبک خود را ممتاز ساخت

با نیروي یک مزاج عجیب، چند سالی را از سن بحرانی کهولت گذرانده است، بی آنکه آثار ... تامس، ارل آو وارتن، 

را ) جسم و ذهن(معموال هر دو  و علی رغم سرسپردگی مداوم به آن گناهانی که ;پیري در جسم یا ذهنش پدید آید

  . و در آستانه نمازخانه کلمات رکیک و کفرآمیز میگوید... پیوسته به نماز جماعت میرود... میفرسایند

. اما فعال گرم گرفتن با یک هوادار پاپ را برگزیده است ;او در سیاست پرسبیتري و در دین خدا ناشناس است

ان شده بودند، سویفت را مامور کردند تا رسالهاي به نام رفتار متفقین کشیشان توري، که با این افشاگري شادم

و این به منزله قسمتی از مبارزه آنان براي خلع مارلبره و پایان دادن به جنگ جانشینی  ;)1711نوامبر (بنویسد 

ی چهاردهم را سویفت احتجاج کرد که مالیاتهاي نامناسب براي تامین مخارج کشمکش طوالنی با لوی. اسپانیا بود

و با نیرومندي شکوه مالکان را مبنی بر اینکه  ;میتوان با محدود ساختن سهم انگلستان در نبرد در دریا تقلیل داد

قسمت عمده هزینه جنگ به دوش زمینداران افتاده و فقط جز کوچکی از آن به بازرگانان و کارخانهداران، که کامال 

اینکه آیا این جنگ : ((اما درباره مارلبره چنین گفت. است بیان کرداز محیط جنگ خارج بودند، تعلق گرفته 

خردمندانه آغاز شده بود یا نه، آشکار است که محرك حقیقی آن بزرگ کردن یک خانواده خاص بود و خالصه جنگ 

آن رقم (( و -پوند تخمین زد  540000او مداخل مارلبره را به .)) بود نه شهریار یا مردم - ویگ–ژنرالها و کشیشان 

زن بیریاي او، که در انگلستان تنها کسی بود که زبانی به تندي . یک ماه بعد، مارلبره محکوم شد.)) غیردقیق نبود

عالیجنابان سویفت و پرایر خود را : زبان سویفت داشت، در خاطرات خود به موضوع، از نظرگاه ویگ، چنین نگریست

ند و توانا، که حاضر شدند آنچه داشتند روسپیوار در خدمت یک این دو مرد هوشم... براي فروش عرضه داشتند
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فضیحت خوش پاداش گذارند، معجونی هستند که مبادرت به هر کاري که با منافع و سروران جدید شان مربوط 

. اند باشد، از حد شرم و تردید گذشته

ت به فرانسه شد و در آنجا کامال مثیو پرایر به عنوان دیپلما. این کارها خدمتگران جدید آنها را پاداش داد

سویفت مقامی نگرفت، اما حال با وزیران توري چندان صمیمی بود که توانست مشاغل کم زحمت . بهرهبرداري کرد

. او براي کسانی که سد راهش نمیشدند سخاوتی بینظیر داشت. و پرسود براي بسیاري از دوستان خود تحصیل کند

. فر خدماتی انجام داده است که پنجاه بار بیش از خدمت تمپل به خود او بودهاستبعدا ادعا کرد که براي پنجاه ن

مراقبت کرد که روحانیون توري مستمریی را که کانگریو . بالینگبروك را تحریض کرد تا به جان گی شاعر یاري کند

تهیه پول به پیش فروش  وقتی که پوپ مشغول ترجمه آثار هومر بود و میخواست براي. از ویگها میگرفت ادامه دهند

آن اقدام کند، سویفت به تمام دوستان خود و جویندگان مقام دستور داد که آن کتاب را پیش خرید کنند و اعالم 

ها، ادیسن را  در باشگاه.)) مولف چاپ کتاب را شروع نخواهد کرد تا اینکه من هزار گینی براي او تهیه کنم((کرد که 

به . با هر شب با بزرگان شام میخورد و هیچگونه تبختري را از جانب آنان تحمل نمیکردتقری. تحتالشعاع قرار میداد

بنا بود در خانه لیدي اشبرنم .... من چندان مغرورم که تمام لردان را وادار میکنم نزد من آیند: ((ستال چنین نوشت

در این .)) تاد، و من هم عذر خواستمشام بخورم، اما آن روسپی، برخالف وعده خود، با کالسکه خویش دنبال ما نفرس

به عنوان  1768- 1766هاي عجیبی را نوشت که در  اقامت در انگلستان بود که او نامه) 1713- 1710(سه سال 

او به زنی محتاج بود که سر میز شامهاي اشرافیش، و نیز در پیروزیهاي سیاسیش، محرم . هایی به ستال چاپ شد نامه

زن صبور را، که حال به سی سالگی نزدیک میشد و هنوز منتظر بود که او تصمیم خود را به عالوه، آن  ;راز باشد

این دوستی به اقرب احتمال واقعیت داشت، زیرا گاهی او دوبار در روز به وي نامه مینوشت و . بگیرد، دوست میداشت

مغروري چنین خوشمزگی و دادن  ما هرگز، از چنین مرد. عالقه خود را به او در هر چیز به جز ازدواج نشان میداد

هاي خود مینوشت، و هرگز  لقبهاي فانتزي، و چنین شوخیها و جناسبازیها و سخنان کودکانهاي را که سویفت در نامه

ها پر از نوازشند، ولی به هیچ وجه پیشنهادي در آنها دیده  آن نامه. اندیشید، انتظار نداشتیم به چاپ کردن آنها نمی

من دیگر چیزي نمیگویم، اما استدعا : ((او بخواند 1711مه  23تال توانست وعده ازدواج را در نامه سرانجام س ;نمیشد

میکنم تا هنگامی که بخت جریان خود را طی میکند، آسوده خاطر باشی و باور کنی که سعادت ستال بزرگترین 

، ))پتیاره((مکاتبات، او ستال را  معهذا، حتی در این.)) هدفی است که من در تمام فعالیتهاي خود تعقیب میکنم

میخواند و برخی دیگر از این اصطالحات نوازشی را )) ماده سگ دلپذیر((و )) روسپی((، ))زنکه((، ))هرزه((، ))دیوانه((

  : وقتی که او این کلمات را به ستال میگوید، کیفیت روحی او به این وضع است! استعمال میکرد

وزیر در دفترش بودم و از اینکه مردي را که به جرم هتک ناموس محکوم شده است امروز پیش از ظهر من با آقاي 

با این نظر که تجاوز به عنف به  ;معاون وزیر میخواست او را نجات دهد. مورد بخشایش قرار دهد جلوگیري کردم

 ;قاضی، ببخشاید اما من به وزیر گفتم که نمیتواند او را، بدون گزارش مساعدي از جانب ;هیچ زنی مقدور نیست

تاب خواهد ) بردار(و بنا بر این او  ;وانگهی، او ولگرد و در نتیجه رذل است و به سبب جرم دیگري مستوجب دار

 ;راست است، آن مرد با آن زن صدبار خوابیده بود! چه، من باید براي شرافت جنس لطیف سینه پیش بدهم. خورد

بیماریهاي جسمانی  ورد تجاوز قرار گیرد به این اسم که فاحشه استاما چه در بند آنم چه، آیا زنی باید بزور م

، هنگامی که بیست و هفت ساله بود، به علت 1694در .سویفت میتوانند ما را در درك علل بدخلقی او کمک کنند

نرا گهگاه به گیجی و کري دچار میشد، بی آنکه بتواند وقت آ ;عیبی در البیرنت گوش خود، از سرگیجه رنج میبرد

پزشک مشهوري به نام دکتر ردکلیف توصیه کرد که او مایع مرکبی در کیسهاي درون کاله گیس . پیشبینی کند

شاید در . آن بیماري با پیشرفت سن او بدتر شد و ممکن است که همو باعث دیوانگیش شده باشد. خود نگه دارد
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از : من مثل آن درخت خواهم بود: ((نگ شاعر گفتبود که، با اشاره به یک درخت رو به پژمردن، به ادوارد یا 1717

تنها همین موضوع کافی بود که او را به سوال در باره ارزش زندگی وا دارد و مسلما در مورد عاقالنه .)) باال خواهم مرد

از فساد براي پیشگیري . شاید از لحاظ جنسی ناتوان بود، ولی ما در این باره یقین نداریم. بودن ازدواج به شک اندازد

علت . فاصله این دو نقطه شصت و یک کیلومتر است -یک بار از فارنم به لندن رفت  ;جسمانی زیاد راه میرفت

مخصوصا در برابر بو در . مزاجی او با حساسیت دردناك حواس، که اغلب با حدت ذهن همراه است، فزونی مییافت

ییدن مردان و زنانی که با او مالقات میکردند فقط با یک دم بو ;هاي شهر و در بدن اشخاص حساس بود کوچه

تصور آواز یک زن . و به این نتیجه رسیده بود که نوع بشر بد بود است ;میتوانست وضع بهداشتی آنان را بگوید

هیچ گاه دم آزارنده یا سیالب عرق از پیش، پس، باال و پایین نمیتوانست از : دوستداشتنی تا حدي بدین گونه بود که

  . یب او جاري شودبدن بیع

هنگام برخاستن او، وصف میکند و سپس درباره همان پریوش، به )) حوري زیباي جوانی را که به بستر میرود((او 

کورینا هر بامداد خود را سخت میآراست، ولی هرکس او را ببیند، تف میکند، و هرکس ببوید، مسموم : چنین میگوید

گرامیترین دوستانش هرگز او را در حال چمبک زدن : پایه بویایی استو تصورش از یک زن جوان زیبا بر . میشود

براي آبریزي زنانه ندیدهاند میتوانید سوگند بخورید که چنین موجود آسمانی هیچگونه احتیاج طبیعت را احساس 

بینی  در رقصهاي روستایی حتی یک ;اگر تابستان در شهر گردش میکرد، زیر بغلش، جامهاش را لک نمیکرد. نمیکرد

هاي این کشیش  و با این حال نوشته. خود او بسیار پاکیزه بود. در چله تابستان نمیتوانست انگشتان پایش را ببوید

خشم او در زندگی وادارش میکرد که گناه معایب خود را به گردن زمان . انگلیکان جزو خشنترین ادبیات انگلستانند

ران به عمل نمیآورد و همواره سعی داشت بر دیگران مسلط باشد، هیچگونه کوششی براي خشنود ساختن دیگ. اندازد

میگفت از تمام کسانی که نمیتواند بر آنان فرمان راند . زیرا تسلط شک باطنی او را درباره خودش تسکین میداد

در بدبختی خشمناك و در . معهذا این موضوع در مورد محبتش به هارلی صدق نمیکرد ;)میترسد(متنفر است

پوند  50هایش  وقتی که هارلی براي او به مناسبت مقاله ;قدرت را بیش از پول دوست داشت. بی مغرور بودکامیا

من با آقاي هارلی : ((فرستاد، او اسکناس را رد کرد، سپس معذرت خواست و آن را گرفت و به ستال چنین نوشت

دنیا چنین مینمود که میخواهد او را . قیر میکرداز تشریفات متنفر بود و ریاکاري را تح)) ام دوباره بر سر لطف آمده

  :به پوپ چنین نوشت. مغلوب کند و او خصومت آن را صادقانه باز میگرداند

و  ;منظور عمده من براي خودم در تمام کوششهایم این است که به جاي سرگرم کردن مردم جهان، آنان را بیازارم

ا ثروتم انجام دهم، خستگی ناپذیرترین نویسندهاي خواهم بود که تا اگر بتوانم این منظور را بدون گزندي به خودم ی

من همواره از تمام . وقتی که درباره دنیا میاندیشید، به تقاضاي من یک تازیانه بیشتر به او بزنید... کنون دیدهاید

انان نفرت دارم، اما مثال من از گروه حقوقد... تمام عشق من متوجه افراد است ;ها، و کاالها متنفر بودهام ملتها، حرفه

من از حرفه خود سخن خواهم (به همین گونه با پزشکان  ;فالن عضو یک شورا یا فالن قاضی را دوست میدارم

نامیده )) انسان((اما من اصوال از آن حیوانی که . ، سربازان، انگلیسیها، اسکاتلندیها، فرانسویها، و سایر ملتها)گفت

  . ان، پیتر، تامس و غیره را صمیمانه دوست میدارمهرچند، که ج -میشود بیزارم 

سویفت، با این انسان گریزي، مردي بود که کمتر محبوب دیگران قرار میگرفت، و با این حال دو زن تا هنگام 

  . در این سالهایی که در لندن بود، در نزدیکی زنی به نام بانو ونامري میزیست. مرگشان او را دوست میداشتند

وقتی که سویفت دعوتی براي شام از اشراف دریافت نمیکرد، با . ه ثروتمندي بود با دو پسر و دو دختراین زن بیو

وچهار سال داشت،  بیست) 1711(استر، بزرگترین دختر ونامري، که در آن هنگام . شام میخورد)) وان((خانواده 

این موضوع را یک شوخی زودگذر تلقی سویفت کوشید تا . عاشق سویفت چهل و سه ساله شد و موضوع را به او گفت
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استر با امید بسیار پاسخ داد که سویفت در کتابهایش به او یاد . کند و گفت که سنش براي اوایلی زیاد است

پس چرا نباید ) استر کتاب مونتنی را در پشت میز توالتش میخواند(دادهاست که مردان بزرگ را دوست داشته باشد

شعري ساخت که فقط به . ود میبیند دوست داشته باشد سویفت تا حدي تسلیم شدمرد بزرگی را که با چشم خ

و نسا نامی بود که . این شعر کادنوس و ونسا نام داشت و فکاهی و در عین حال غمانگیز بود. خاطر چشمان استر بود

در . ست))کلیسا رئیس((کادنوس، شکل تحریفی دکانوس بود که واژه التینی به معنی . سویفت به استر داده بود

در ماه ژوئن، او . ، ملکه او را با اکراه به ریاست کلیساي جامع سنت پتریک در دوبلن منصوب کرده بود1713آوریل 

. سویفت ستال را دید و به ونسا نوشت که دارد از افسردگی و ناخشنودي میمیرد. به ایرلند رفت تا در آنجا مقیم شود

چون حال که ویگها، که او به آنها حمله . در سرنگونی توریها سهیم شد 1714در به لندن بازگشت و  1713در اکتبر 

کرده بود، در سلطنت جورج اول پیروز شده بودند، و او به همین جهت از لحاظ سیاسی بی قدرت شده بود، ناچار به 

نون بر آن فرمان در دوبلن محبوبیتی نداشت، زیرا ویگها، که اک. ایرلند منفور و ریاست کلیساي خود بازگشت

نیز، به خاطر پافشاري او در محروم ساختنشان )) ناسازگاران((هاي او از وي متنفر بودند و  میراندند، به خاطر هجویه

یک کشیش . ها هو میکردند و کثافات فاضالب را بر او میپاشیدند مردم او را در کوچه. از مقام، بر او نفرت میورزیدند

:و را، در شعري که با میخ به در کلیسا کوبیده شده بود، چنین وصف کردانگلیکان منظره روحانیت ا

هم به دعا عادت دارد و هم به کفر،  ;امروز این معبد رئیسی به خود میبیند که از حیث قدرت و شهرت بینظیر است

هاي خیلی عجیب،  مقامی که او با قریحه و قافیه گرفت، و با بسیاري از راه. ... مموناتا هم به خدا خدمت کند و هم به 

  . و براي اسقف شدن ب موقع به خدا ایمان آورد

او در مبارزه دلیرانه مقاومت کرد، پشتیبانی از توریها را ادامه داد و پیشنهاد کرد که در زندان برج لندن با هارلی 

ا انجام میداد، مرتبا وعظ میکرد، آیینهاي مقدس را اداره میکرد، به سادگی وظایف مذهبی خود ر. شریک باشد

ها در خانه را باز میداشت، و ستال وظیفه  یکشنبه. میزیست، و ثلث عایدات خویش را به مصارف خیریه میرساند

. بی. مستعار ام با اسم 1724در . طولی نکشید که عدم محبوبیت او از میان رفت. میزبان را براي او انجام میداد

دریپیر شش نامه منتشر کرد که در آنها کوشش ویلیام وود براي بردن سود فراوان از رایج ساختن یک نوع پول مسی 

سویفت )) دریپیر((ایرلندیها از پیشنهاد ویلیام وود خوششان نیامد، و وقتی که فهمیدند .در ایرلند تقبیح شده بود

اگر میتوانست دریاي ایرلند را بین دو زنی که دوستش . ریبا محبوب شدبوده است، آن رئیس کلیساي بدبین تق

بانو ونامري  1714در . هاي خوش در زندگی خویش داشته باشد میداشتند فاصله قرار دهد، ممکن بود بعضی لحظه

اشت و از به ایرلند رفت تا ملک کوچکی را که در سلبریج، در هفده کیلومتري غرب پایتخت، قرار د)) ونسا((مرد و 

براي نزدیکتر بودن به رئیس کلیسا، خانهاي در . طرف پدرش به موجب وصیت به او واگذار شده بود تصرف کند

به سویفت نامهاي نوشت و از او خواهش . فاصله کمی داشت)) ستال((کوچه ترنستایل دوبلن اجاره کرد که با مسکن 

سویفت نتوانست در برابر . تاهی کند، او از غصه خواهد مردکرد به دیدنش آید و بدو هشدار داد که اگر از آمدن کو

وقتی که دیدارهایش . کرارا و مخفیانه براي دیدن او میرفت) 1723-1714(خواهش او مقاومت کند، و در آن ایام 

من با عواطف شدیدي متولد شدهام که : ((استر به سویفت میگفت. هایش افزونتر میگشت کم میشدند، گرمی نامه

بیفایده : ((یک بار به سویفت گفت.)) ه یک عاطفه منتهی میشوند، و آن محبت وصف ناپذیر نسبت به شماستهمه ب

است که من عشق خود را متوجه کنم، زیرا اگر شوقی به این کار میداشتم، باز هم آن خدایی که میبایست بپرستم 

)). شما بودید

شاید هم ستال، که وجود رقیبی  ;بود که در آن زندانی شده بود شاید او با ازدواج با ستال به فکر شکستن این مثلثی

و شواهد حاکی  ;را احساس کرده بود، از او جدا خواسته بود که این کار را به منزله یک عدالت ساده انجام داده دهد
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 ;فی داردظاهرا از ستال خواسته بود که ازدواج خود را مخ. به همسري خود در آورد 1716است که او ستال را در 

سویفت دیدارهاي خود با ونسا را از سر . ستال همچنان جدا میزیست، و شاید زناشویی آن دو عمال تحقق نیافت

یا  ;نه براي اینکه فقط عشقباز یا بکلی بیصفت بود، بلکه شاید به این جهت که میل نداشت او را نومید کند ;گرفت

ونسا اطمینان میداد که دوستش میدارد، او را از همه کس بیشتر هاي خود به  در نامه. میترسید که او خودکشی کند

ادامه داشت، آنگاه  1723ارتباط میان آن دو تا .نهد، و تا آخر عمر خود نیز همان احساسات را خواهد داشت ارج می

نامه را نزد ستال . چگونه بود) سویفت(ونسا به ستال نامهاي نوشت و صریحا از او پرسید که ارتباطش با رئیس کلیسا 

سویفت سواره به منزل ونسا رفت، نامه را روي میز او انداخت، او را با نگاه خشمناك خود ترساند، و بی . سویفت برد

وقتی ونسا از ترس بیرون آمد، سرانجام تشخیص داد که او . آنکه کلمهاي بگوید از پیش او رفت، و هرگز وي را ندید

و ظرف دو  ;عدادش براي مرض سل توام شد و باقی سالمت او را میان بردندفریبش میداده است، نومیدي او با است

  ). 1723ژوئن (وچهار سالگی، چشم از جهان فرو بست  ماه از آن آخرین مالقات، به سن سی

 ;وصیتنامه قبلی خویش را، که به موجب آن سویفت را وارث خود کرده بود، ملغا کرد: در وصیتنامه خود انتقام گرفت

هاي سویفت را به او  و از آن دو خواهش کرد که نامه ;خود را به رابرت مارشال و جورج بار کلی فیلسوف بخشیداموال 

سویفت مخفیانه به جنوب ایرلند سفر کرد و تا چهار . و همچنین شعر کادنوس و ونسا را بدون تفسیر منتشر سازند

غت خویش را به مشهورترین و خشنترین هجویه علیه پس از بازگشت، ایام فرا. ماه از مرگ ونسا نگذشت، باز نگشت

جهان را به طرز شگفتانگیزي از هم ((به چارلز فورد نوشت که مشغول تدوین کتابی است که . نوع بشر تخصیص داد

ترتیبی براي چاپ آن،  ;یک سال بعد، آن کتاب تمام شد و خود او شخصا دستنوشته را به لندن برد.)) خواهد درید

و به خانه پوپ در تویکنم رفت تا از غوغایی که منتظر بود  ;پوند حقالتالیف آن را پذیرفت 200 ;ولف، دادبدون نام م

کتاب سفرهاي گالیور در میان چند کشور دور افتاده جهان در . 1726در اکتبر . آن کتاب برپا کند لذت ببرد

از واقعگرایی مشروح آن حکایت حاصل نخستین عکسالعمل عمومی آن کتاب شادیی بود که . انگلستان منتشر شد

. شده بود

وقایع آن را سر به ) به قول سویفت(هرچند که یک اسقف ایرلندي  ;بسیاري از خوانندگان آن را تاریخ تلقی کردند

بیشتر خوانندگان قضاوت خود را درباره آن کتاب از سفرهایی به لیلیپوت و برابدینگنگ فراتر . سر نامحتمل انگاشت

 قد لیلی. داستان این سفرها ماجرایی مسرتبخش بود که به طرز سودمندي نسبیت قضاوتها را نشان میداد .نبردند

  . پوتیها فقط پانزده سانتیمتر بود، و این موضوع به گالیور حس مغرورانهاي از تفوق میداد

هاي مذهبی برحسب  و فرقه ;احزاب سیاسی آنجا با پوشیدن کفشهاي پاشنه بلند یا پاشنه کوتاه مشخص میشدند

قد ساکنین برابدینگنگ در حدود . اعتقاد به شکستن تخم مرغ از ته یا از سر به ته بزرگها یا ته کوچکها موسوم بودند

شاه آنان او را با حشرهاي، و اروپا را با تل . و این موضوع به گالیور منظره جدیدي از انسانیت میداد ;هجده متر بود

تمام همشهریان شما موذیترین ((از شرح گالیور، از رسوم انسانی، چنین استنباط میکرد که و  ;مورچه، اشتباه میکرد

با (گالیور به سهم خود.)) نژاد از آفتهاي کوچک زشتی هستند که طبیعت اجازه داده است روي سطح زمین بخزند

داستان در سومین سفر . شده بودزیبا رویان برابدینگنگ مشمئز )) هاي غول آساي سینه((از ) اشاره به نسبیت زیبایی

این جزیره مسکن . او با زنجیر و سطل به الپوتا، که جزیرهاي است شناور در هوا، رانده میشود. گالیور ضعیف میشود

اینجا جزئیاتی  ;دانشمندان، محققان، مخترعان، استادان و فیلسوفان است و حکومت آن نیز در دست خود آنهاست

مثال بادکنکهاي کوچکی که  ;تان احتمال حقیقت میدهند اندکی سستبنیان میشوندکه در جاهاي دیگر به داس

هاي خود از حواسپرتی  خدمتگزاران با آنها بر گوش و دهان متفکران عمیق میکوبند تا آنان را در اندیشه

لطنتی لندن، ، با اختراعات و فرمانهاي عجیبش، در هجو اتالنتیس نو بیکن و انجمن س))آکادمی الگادو.((درآورند
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به  ;سویفت هیچ ایمانی به اصالحات دین یا فرمانروایی کشورها به وسیله دانشمندان نداشت. هجویه ضعیفی است

هاي  دستگاه: ((هاي آنان و مرگ زودرسشان میخندید، و سقوط کیهان شناخت نیوتنی را پیشبینی میکرد نظریه

ي تغییر میکنند، و حتی کسانی که ادعاي اثبات آنها را جدید طبیعت فقط سبکهاي جدید روز هستند که با هر عصر

بدین گونه . بود) 1687چاپ (مقصود او اصول ریاضی نیوتن .)) با اصول ریاضی دارند، فقط اندك زمانی جلوه میکنند

گالیور به سوي سرزمین النگ حرکت میکند که جنایتکاران خود را نه به مرگ، بلکه به زندگی جاودان محکوم 

به هشتاد سالگی میرسیدند، که در کشور خود شان منتها حد زندگی است، نه )) سترلدبرگها((وقتی که این . میکنند

تنها داراي جنونها و علتهاي مزاجی سایر پیر مردان بودند، بلکه عیبهاي زیادتري هم داشتند که از چشم انداز 

مو، طماع، عبوس، خودپسند، و پرحرف بودند، بلکه آنها نه تنها مستبدالراي، اخ. وحشتناك نامیرایی منشا میگرفتند

حسد و . هاشان نمیگذشت، مرده بودند الیق دوستی نیز نبودند و نسبت به تمام محبتهاي طبیعی، که هرگز از حد نوه

هر وقت تشییع جنازهاي میبینند، ندبه و زاري میکنند که چرا دیگران به ... امیال ناتوان عواطف فایق آنها هستند

هایی هستند که من تا  آنها کشندهترین چهره...شگاه امنی میروند که خود آنها هرگز امید رسیدن به آن را ندارندآسای

از آنچه من دیده و شنیدهام، آرزوي من درباره ابدیت زندگی ... کنون دیدهام، و زنانشان از مردانشان نفرت انگیزترند

کنار گذاشت و جاي آن را به یک انتقاد شدید مسخرهآمیز از در قسمت چهارم سویفت شوخی را . بسیار کاهش یافت

  . بشریت داد

سرزمین هوینم زیر فرمانروایی اسبان پاکیزه، خوش هیکل، و خوش خلق است که حرف میزنند، استدالل میکنند و 

ثیف، بدبو، در حالی که خدمتگران پست آنها، که یاهوها نامیده میشوند، مردانی ک ;هاي تمدنند داراي تمام نشانه

  ): سویفت در زمان جورج اول چنین نوشت(در میان این مخلوقات منحط . طماع، مست، نامعقول و بد شکلند

  ... بود که همواره از لحاظ جسمانی بد شکلتر بود و خویی شرورتر از دیگران داشت... -شاه-یک یاهوي فرمانروا

و کار  ;گري که به خود او شبیهتر بود توانسته بود پیدا کنداین فرمانروا معموال ندیم محبوبی داشت که از هر کس دی

و براي این کار او گهگاه با یک  ;و نیز اینکه ماده یا هوها را به النه او براند... لیسیدن پاهاي ارباب خود بود) ندیم(او 

اند تا یکی بدتر از معموال در شغل خود باقی میم) ندیم(او .... پاداش داده میشد - عنوان نجابت- تکه گوشت االغ 

  . خودش پیدا شود

بنابراین احتیاجی به پزشکان، وکالي دادگستري، کشیشان، یا  ;هوینمها، برعکس، معقول، شادمان، و بافضیلتند

این اسبان نجیبزاده از حکایت گالیور در باره جنگهاي اروپا و حتی بیش از آنان از اختالفاتی که موجب . ژنرالها ندارند

در آیین قربانی (جسم نان است، یا نان جسم((مثال از بحث بر سر اینکه  ;ت، سخت متعجب میشوندآنها شده اس

و وقتی گالیور مباهات میکند به اینکه چقدر از افراد بشر را اکنون  ;))آیا آب نوعی توت، خون است یا شراب ;)مقدس

  . ك او را میچینندمیتوان با ادوات جدیدي که نژاد او اختراع کرده است از میان برد، نو

ها و مردم را، که حال همه شان به چشم او مثل  هنگامی که گالیور به اروپا باز میگردد، به زحمت میتواند بوي کوچه

. یاهوها هستند، تحمل کند

ولی باید صادقانه  ;زن و خانوادهام مرا با شادي و شگفتی فراوان پذیرفتند، زیرا گمان کرده بودند که من مردهام

به محض اینکه وارد خانه شدم، زنم مرا در .... راف کنم که منظره آنه امرا فقط از نفرت، دلزدگی و تحقیر آکنداعت

عادت نداشتم، فورا غش کردم و  -انسان–آغوش گرفت و بوسید، و چون من سالها به مالمسه آن حیوان نفرتانگیز 

میتوانستم وجود زن و فرزندانم را در حضور خود در نخستین سال ن.... تقریبا مدت یک ساعت در همان حال بودم

اولین پولی که خرج کردم براي خریدن دو اسب جوان بود که من . تحمل کنم، زیرا همان بوي آنها تحمل ناپذیر بود
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آنها را در اصطبل خوبی نگاه میدارم، و پس از آنها مهتر شان عزیزترین وجود نزد من است، زیرا روح خود را از بویی 

  . او در اصطبل میگیرد تازه میکندکه 

موفقیت گالیور از حد رویاهاي نویسنده آن فراتر رفت، و همین امر ممکن است باعث تعدیل خوي مردم گریزي ناشی 

و روشن کتاب، جزئیات مشروح داستان، و وقاحت )) رقیق((خوانندگان آن از انگلیسی . از بویایی او شده باشد

همان قدر در کامیابی عظیم است که کتاب ((رباثنت درباره آن کتاب پیشبینی کرد که آ. شادیبخش آن لذت میبردند

سویفت مسلما مقداري از آن کتاب استفاده کرده است، مقدار بیشتري از . یعنی کتاب سیر یک زایر)) جان بانین

. تصنیف سیرانو دو برژراكیا ممالک و امپراطوریهاي ماه  ;روبنسون کروزوئه، و شاید هم تا اندازهاي از جهان دیگر

آنچه کامال تازه بود عبارت بود از سبک گزاینده قسمتهاي اخیر کتاب، و حتی این قسمتها را نیز بعضیها دوست 

داچس آو مارلبره، که اینک بیوهاي فرتوت بود، به پاس حمالتی که سویفت به انسانیت کرده بود، . میداشتند

عالم کرد که سویفت دقیقترین توصیف را درباره شاهان، وزیران، اسقفان، و او ا. هاي او به شوهرش را بخشود حمله

.)) از آن کتاب بسیار شادمان است، و نمیتواند به هیچ چیز دیگر بیندیشد((گی اظهار کرد که او . ها کرده است دادگاه

  . لخی گراییدپیروزي سویفت در همان سال انتشار گالیور با چاپ شعر کادونوس و ونسا در مطبوعات به ت

آن . مجریان وصیتنامه استرومانري از دستورهاي او براي چاپ آن شعر اطاعت کردند و از گوینده آن اجازه نخواستند

این کار ضربه سختی بر ستال وارد آورد، زیرا او . هاي جداگانه در لندن، دوبلن و ادنبورگ انتشار یافت شعر در نسخه

بزودي پس از کشف . که سویفت خطاب به او گفته بود درباره ونسا تکرار شدهاند میدید بسیاري از عبارات عاشقانهاي

او بهبود یافت و سویفت به انگلستان بازگشت  ;سویفت به ایرلند رفت تا او را تسلی دهد. این موضوع، بیمار شد

ساي جامع شتابان به کارگزاران خود در کلی. اندکی بعد به سویفت خبر رسید که زنش مشرف به موت است). 1727(

 ;آنگاه خود به دوبلن بازگشت، و ستال بار دیگر بهبود یافت.)) ستال نباید در مقر ریاست کلیسا بمیرد((دستور داد که 

سویفت شکسته شد، و آن قدر بیمار که . ، در چهل و هفت سالگی، چشم از جهان فرو بست1728ژانویه  28اما در 

مانند موشی در یک سوراخ، در ) ((چنانکه به بالینگبروك نوشت(پس از آن . دنتوانست در تشییع جنازه او شرکت کن

فعالیتهاي خیریه خود را بسط داد، مستمریی براي خانم دینگلی برقرار کرد، و به ریچارد .)) دوبلن اقامت گزید

گرچه . یابد شریدن کمک کرد تا از مزاحمتهایی که در نتیجه حرکات سبکسرانه براي خود فراهم کرده بود نجات

هاي ایرلند  ظاهرا مردي ظالم بود، از فقر مردم ایرلند سخت به خشم آمد و از بسیاري تعداد کودکان گدا در کوچه

پیشنهادي خالی از ادعا براي آنکه کودکان مردم : هاي خود را منتشر کرد خشنترین هجویه 1729در . تکان خورد

.فقیر سربار پدر و مادر یا کشور شان نباشند

حال  ;که یک کودك خوب پرستاري شده در یک سالگی لذیذترین، مغذیترین و سالمترین غذاست... من یقین دارم

بنابراین، با فروتنی به . و شک ندارم که به درد قرمه و راگو هم میخورد ;چه کباب شود، چه پخته و چه جوشانیده

ن شمارش شدهاند، بیست هزار تن براي تولید عموم پیشنهاد میکنم که از یکصد و بیست هزار کودکی که تا کنو

که یکصد هزار باقیمانده در یکسالگی براي فروش به ... مثل حفظ شوند و از اینها فقط یک چهارمشان نرینه باشند

و همواره به مادران پیشنهاد میکنم که بگذارند آنها در  ;اشخاص سرشناس و ثروتمند در سراسر کشور عرضه شوند

براي پذیرایی از دوستان، از یک کودك میتوان دو خوراك . فراوان بخورند تا براي خوراك پروار شوندآخرین ماه شیر 

و وقتی که خانواده بتنهایی غذا میخورد، از دست و پاي کودك میتوان خوراك مطلوبی ساخت که با فلفل و  ;ساخت

پوست جسد را بکنند، که اگر خوب عمل ممکن است .... جوترند  کسانی که صرفه.... نمک بسیار مطبوع خواهد بود

  ... بیاید، میتوان دستکشهاي دلپذیري براي بانوان، و پوتینهاي تابستانی براي آقایان خوش لباس از آن ساخت
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برخی اشخاص افسرده روح درباره شماره زیاد مردمی که مسن، بیمار، یامعلولند بسیار ناراحتند و از من خواستهاند 

اما من درباره آن . ار اندازم تا ببینم چه چارهاي میتوان براي تسلی ملت از این بار مشقتساز کردکه فکر خود را به ک

موضوع کوچکترین غمی ندارم، زیرا بسیار معلوم است که هر روز میمیرند و میپوسند از سرما و قحط و از کثافت و 

  . چندان زود که حقیقتا میتوان انتظار داشت ;آفت

زیرا در درجه اول از عهده هواداران پاپ، ... پیشنهادي که من کردهام بر بسیار کسان آشکار استفکر میکنم مزایاي 

بر ما مسلط ) از حیث کیفیت و کمیت(که پرنسلترین افراد ملت و نیز خطرناکترین دشمنان ما هستند و هرساله 

شیلینگ  10اله به باالتر، کمتر از در درجه سوم چون براي نگهداري یکصد هزار کودك، از دو س... میشوند، میکاهد

 ;پوند در سال افزایش خواهد یافت50000براي هر یک در سال کافی نخواهد بود، ذخیره پولی ملت بدان وسیله تا 

  . ... افزوده میشود...که خوش سلیقه هستند... عالوه بر نفع یک خوراك جدید که هر ساله بر سفره تمام ثروتمندانی

تهوع انگیز قلم سویفت، مخصوصا پس از مرگ ستال، نماینده مقدمات جنون وي  محصوالت عجیب و گاه

به من ) که خوش داشت آن قدر خم شود که به درون فکر من بنگرد( شخص بسیار محترمی در ایرلند.((میباشند

این مردم .)) گفت که فکر من مانند یک روح جادو زده است که اگر من آن را به کار نگیرم، ممکن است شر برساند

هاي انتقامجویانه میکوبید در خانهاي  گریز ناخوشحال، که نقایص آشکارش او را در حالی که بشریت را با هجویه

آیا فسادها شرارتهاي آدمیان گوشت شما را نمی خورد و :((شیشهاي قرار داده بود، از یکی از دوستان خویش پرسید

علی رغم نبوغش، از لحاظ  ;میدانست که ;خشم او بر خویش بود خشم او برجهان دنباله)) فرسایند روحتان را نمی

جسم و روح خویش مریض است و نمیتواند زندگی را، ببخشاید، زیرا سالمت، اعضاي خوب، آسایش فکر و پیشرفت 

زندگی ستمگر روز به روز سالمت فکري وي را خراب کرد، و این . متناسب با نیروي فکري را از او دریغ داشته است

نسبت به غذایی که به مهمانانش  ;خست او حتی در میان اعمال خیریهاش تجلی کرد 1727در . رین نقش بودآخ

سرگیجه او بدتر شد و هرگز نمیتوانست پیشبینی کند در  ;میخوراند و شرابی که به دوستانش میداد حقد میورزید

اینک دید  ;از عینک زدن امتناع کرده بود .چه لحظه نامساعد ممکن است او را در دفتر کارش یا در خیابان بگیرد

برخی از دوستانش مردند، و برخی از خوي . چشمش به قدري ضعیف شده بود که میبایست از مطالعه دست بشوید

من غالبا بر مرگ اندیشیدهام، اما اکنون فکر مرگ مرا دمی : ((به بالینگبروك چنین نوشت. بد و ترشروییش گریختند

هیچ مرد : ((چنین نوشت. زادروز خود را روز عزا تلقی میکرد. مکم در آرزوي مرگ بیتابی میکردو ک)) رها نمیکند، 

شب :((در این سالهاي اخیر وداع عادي او با مهمانانش این بود.)) خردمندي هرگز نخواسته است که جوانتر باشد

قیمهایی  1741در . ظاهر شدند 1738عالئم قطعی دیوانگی او در )) بخیر، امیدوارم که دیگر شمار را هرگز نبینم

هاي جنونآسا به خودش آسیب  براي او تعیین شدند تا بر امور او مراقبت کنند و مواظب باشند که مبادا در حمله

پنج تن  ;از ورم چشم چپ، که به قدر یک تخم مرغ بزرگ شده بود، احساس درد شدید میکرد 1742در . رساند

. یک سال تمام را بی آنکه کلمهاي بر زبان راند گذراند. د را از کاسه درآوردمراقب او بودند که مبادا چشم خو

پوند براي  12000به موجب وصیت خود . ، در هشتادوهفت سالگی، به پایان رسید1745اکتبر  19بدبختیش در 

 در کلیساي خود، در زیر سنگ نبشتهاي دفن شد که کلماتش را خودش. ساختمان یک تیمارستان تخصیص داد

  .)) جایی که خشم تلخ دیگر نمیتواند قلب او را بدرد: ((گفته بود
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  فصل دوازدهم

  جنگ و ستیز بر سر بالتیک

1648 -1721  

I - 1700-1648: سوئد ماجراجو  

نیز مولود جغرافیاست تاثیر . شناسی لحظه درخشش انسان در نمایش شکوهمند انواع تاریخ بخشی است از زیست

یک بار دیگر رویارویی کشورهاي اطراف . هایشان، برخواست و سرنوشت بشر کلها و فراوردهزمین و دریا و هوا و ش

در شرق آن استونی، لیوونیا، و لیتوانی، و در پشت سر این  ;در شمال آن سوئد: بالتیک را در قرن هفدهم میبینیم

و در غرب آن  ;لماندر جنوب آن پروس شرقی، لهستان، پروس غربی، و آ ;کشورها روسیه سردسیر و گرسنه

. هاي خروجی باریک بالتیک به سوي دریاي شمال و اقیانوس اطلس دانمارك، با موقعیت سوقالجیشی آن در سر راه

هاي بازرگانی  ها، سواحل و بنادر، و راه این یک زندان جغرافیایی بود که زندانیان آن تالش میکردند تا آن آبها و تنگه

  . جغرافیا در اینجا تاریخ آفرید. ا به زیر سلطه خویش آورندو گریز را از طریق خشکی و دری

نجباي آنجا، که آزادي را به انحصار خود درآورده بودند، دست . دانمارك اکنون در صحنه بالتیک نقشی کوچک داشت

نروژ  ;)1645(دانمارك تسلط خود بر سکاژراك و کاتگات را از دست داده بود . و پاي شاهان آن کشور را بسته بودند

نیاز به ) 16481670(فردریک سوم . ایاالت جنوبی سوئد را از کف داد 1660را هنوز در دست داشت، لیکن در سال 

یک قدرت متمرکز را براي مقابله با ستیزه جوییهاي برون مرزي احساس میکرد و، به کمک کشیشان و طبقات 

) 16701699(پسرش کریستیان پنجم. ویض کنندمتوسط، نجبا را وادار کرد که قدرت مطلق و موروثی به او تف

دستیاري یافت به نام پدر شوماخر، ملقب به کنت گریفنفلد، که لویی چهاردهم او را به عنوان یکی از تواناترین 

وضع مالی اصالح شد، بازرگانی و صنعت پیشرفت کردند و نیروهاي زمینی و دریایی . وزیران آن روزگار ستوده بود

کنت سیاستی صلحجویانه را دنبال میکرد، لیکن پادشاه جدید در هواي آن بود که نیرو و . افتندتجدید سازمان ی

در . ستیزهاي دیرین را با سوئد از سرگرفت 1675در سال . که روزگاري دانمارك داشت باز پس بگیردایاالتی را 

ه یک سلسله چشمگیري از سوئد در این دور. جنگ شکست خورد، و سیطره سوئد بر اسکاندیناوي تحکیم یافت

مایه شگفتی جهان بودند و تنها لویی چهاردهم با آنان ) 1718- 1654(اینان تا نیم قرن  ;پادشاهان مقتدر داشت

چنانچه اینان پشتوانه بیشتري از منابع مالی میداشتند، میتوانستند با قدرت فرانسه برابري کنند، و . هماوردي میکرد

امگیري از پیروزیهاي دو گوستاو، سه کارل، و نخستوزیران بزرگشان، میتوانستند یک شاید مردم سوئد نیز، با اله

اما جنگهایی که بر قدرتشان افزوده بود، ثروتشان . شکفتگی فرهنگی متناسب با آمال و پیروزیهایشان به وجود بیاورند

انگیز است که ملتی چنین ضعیف شگفت. را به نابودي کشاند و سوئد، پیروزمند ولی تهیدست سر از این عصر برآورد

یک و نیم میلیون نفر جمعیت داشت و به طبقاتی . در بیرون از مرزهاي کشورش به چنین بزرگیی دست یافته باشد

نجبا بر شاه تسلط داشتند و . تقسیم شده بود که هنوز نیاموخته بودند چگونه با یکدیگر در صلح و صفا زیست کنند

صنایع چنان در بست در اختیار رفع نیازمندیهاي جنگی قرار . هل تصاحب میکردنداراضی خالصه را با شرایطی س

دارا بودن امالك و متصرفات خارج از . داشتند که نمیتوانستند پروراننده تجارتی باشند که جنگ آن را آزاد کرده بود

یتوانست ورشکستگی را که تنها سیاست مدبرانه نخست وزیران مومن و فداکار بود که م. کشور نشانه سربلندي بود

کارل دهم گوستاووس پسر عمو، همبازي، عاشق، و جانشین ملکه کریستینا . ظاهرا بهاي افتخارات بود از میان بردارد

او بعضی از امالك سلطنتی را که اشراف تصرف کرده . به نفع او از سلطنت کنارهگیري کرد 1654بود که در سال 

تملکات اربابی، )) کاهش((دولت با این . ن کار به مقابله با خطر ورشکستگی برخاستبودند از دستشان درآورد و با ای
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کارل عالوه بر ضرب سکه طال و نقره، یوهان . صاحب سه هزار خانه و مزرعه رعیتی و نیروي پرداخت قروض خود شد

گردش ). 1656(واج یافت پالمستروه را مامور تاسیس بانک ملی و نشر اسکناس کرد که براي نخستین بار در اروپا ر

روزافزون اسکناس چند صباحی اقتصاد را تکان داد، لیکن بانک بیش از آن اسکناس منتشر کرده بود که همپاي 

در حدود همین اوقات، این پادشاه متهور صنایع آهن را و فوالدسازي شهر . تقاضا آزاد شود، و این تجربه تداوم نیافت

هدف او . دین سان اساس صنعتی نیرومندتري براي سیاست نظامی خود پیریزي کردریگا را به سوئد انتقال داد و ب

امیرنشینهایی که گوستاو آدولف در سرزمین اصلی به چنگ آورده بود تهدید به شورش . آشکارا توسعهطلبانه بود

ن نیز بر اثر شورش دولت لهستان از شناسایی کارل به عنوان پادشاه سوئد سرباز زده بود، لیکن خود لهستا. میکردند

سوئد . روسیه به یاري قزاقان شتافته بود و آشکارا امیدوار بود راهی به سوي بالتیک بگشاید. قزاقان ضعیف شده بود

ارتش ورزیدهاي داشت که بیم آن میرفت از حالت بسیج خارج شود، و میبایستی آن را از راه جنگهاي پیروزي بخش 

 ;کشیشان و دهقانان مخالفت میکردند. رایط براي حمله به لهستان مناسب بودبه عقیده کارل، تمام ش. نگاه دارد

معلوم بود که ). 1655(دلشان را به دست آورد)) اصالح دینی((لیکن به نام جنگ مقدس براي توسعه و حمایت از 

دست به  این کشور، که در خاور و با هرج و مرج و جنگ. هجوم بر لهستان آسان است، ولی مقهور کردنش مشکل

کارل به ورشو وارد شد و نجباي لهستانی را با وعده حفظ امتیازات سنتی . گریبان بود، در باختر کمتر ایستادگی کرد

آنان آرام کرد، پروتستانهاي لهستانی به اطاعتش گردن نهادند، و لیتوانیاییها حاکمیت و سلطنت وي را به رسمیت 

براندنبورگ، تصمیم گرفت تا، با استفاده از سقوط )) زیننده بزرگبرگ((هنگامی که فردریک ویلهلم، . شناختند

به تصرف درآورد، کارل ارتشش را با چاالکی خاصی نظیر ) که در آن زمان تیول لهستان بود(لهستان، پروس غربی را 

مان سرعت عمل ناپلئون به سوي غرب حرکت داد، برگزیننده را در پایتختش محاصره کرد، و وي را به امضاي پی

. ناگزیر ساخت) 1656ژانویه (کونیگسبرگ 

برگزیننده با پذیرفتن حق تیول سوئد بر پروس شرقی به اطاعت کارل گردن نهاد و موافقت کرد که نیمی از عوارض 

همان . و مالیاتهاي آن ایالت را به سوئد بپردازد و قول داد که هزار و پانصد نفر سپاهی براي ارتش سوئد تامین کند

مذهبی که کارل ایجاد کرده بود موجب شکست او شد، پاپ آلکساندر هفتم و امپراطور فردیناند سوم با تمام  ماجراي

حتی دانمارکیها و هلندیهاي پروتستان نیز بر این عزم با  ;نفوذ کوشیدند تا یک ائتالف ضد سوئدي را به وجود آورند

وي . مبادا بعدها به سرزمین و بازرگانیشان دست اندازي کندیکدیگر اتفاق کردند که جلو این فاتح جوان را بگیرند تا 

اما ). 1656ژوئیه (شتابان به لهستان برگشت، نیروي تازه نفس لهستان را شکست داد، و ورشو را بار دیگر اشغال کرد

مند، در این زمان، کشور، که از نظر مذهبی سر به شورش برداشته بود، علیه وي دست به اسلحه برد و کارل پیروز

برگزیننده براندنبورگ او را ترك کرد و قول یاري به لهستان . ولی بییار، خود را از هر سوي در محاصره دشمنان یافت

کارل، که فقط راه پیروز شدن در جنگها را میدانست و از چگونگی تحکیم فتوحاتش به گونهاي صلحآمیز بیخبر . داد

، )1658ژانویه (را با عبور از بیست و یک کیلومتر یخ پیمود بود، علیه دانمارك به سوي غرب تاخت، کاتگات 

دانمارك از ). فوریه 27(دانمارکیها را شکست داد، و فردریک سوم را به امضاي معاهده صلح روسکیلده وادار ساخت 

مارکیها هنگامی که دان. شبه جزیره سوئد کامال عقبنشینی، و موافقت کرد که اورسوند را به روي دشمنان سوئد ببندد

او اکنون تصمیم . در به جاي آوردن این تعهد تاخیر کردند، کارل جنگ را از سرگرفت و کپنهاگ را محاصره کرد

  . گرفته بود فردریک سوم را از سلطنت خلع کند و دانمارك، سوئد، و نروژ را تحت یک لوا درآورد

نی انگلستان و ایاالت متحده هلند، که دو ملت بزرگ دریانورد آن عصر، یع. وي از نیروي دریایی شکست خورد

معموال دشمن یکدیگر بودند، باهم موافقت کردند که هیچ کشوري حق نداشته باشد کلید ورود به بالتیک را، با تسلط 

. بر تنگه اورسوند که بین سوئد و دانمارك است، در دست بگیرد
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ه سوي اورسوند باز کرد، کپنهاگ را آزاد ساخت، و در ماه اکتبر یک ناو گروه هلندي با توسل به زور راه خود را ب

ولی . کارل سوگند یاد کرد که تا آخرین نفس بجنگد. ناوگان کوچک سوئد را به سوي بنادر آن کشور عقب راند

هنگامی که در مجلس نمایندگان سوئد در گوتنبورگ نطق . تحمل شداید لشکرکشیهایش وي را از پاي درآورده بود

  ). 1660فوریه  13(اندکی بعد در عنفوان زندگی درگذشت . فرا گرفته بود میکرد، او را تب

در آن زمان فقط پنج سال داشت، شوراي نیابت سلطنت مرکب از اشراف ) 16601697(چون پسرش کارل یازدهم 

). 1660 ماه مه و ژوئن(زمام امور را در دست گرفت و جنگ را با صلحنامه اولیوا و معاهده کپنهاگ به پایان رساند

براندنبورگ حق  ;لیوونیا در دست سوئد تثبیت شد ;رژیم سلطنتی لهستان ادعاي تاج و تخت سوئد را پس گرفت

برمن، (و ایاالت واقع در سرزمین اصلیش ) سکانیا(سوئد ایالت جنوبیش  ;کامل مالکیت بر پروس شرقی را کسب کرد

تضمین آزادي عبور کشتیهاي بیگانه در دریاي بالتیک متفق  را نگاه داشت، اما با دانمارك در امر) وردن و پومرانی

جنگ و ستیز بر . یک سال بعد، سوئد و دانمارك در کاردیس از روي بیمیلی پیمان صلحی را با تزار امضا کردند. شد

این معاهدات یک پیروزي اساسی براي سوئد . سر بالتیک به مدت پانزده سال به طرقی غیر از جنگ ادامه یافت

  . دند، ولی این کشور مجددا در شرف ورشکستگی قرار گرفتبو

. هاي دولتی نظارت کنند دو نفر از اعضاي شوراي نیابت سلطنت، یعنی گوستاو بونده و پر براهه، کوشیدند تا بر هزینه

دست اشراف، رفقا و خودش را در سو  ;لیکن صدراعظم ماگنوس دو ال گاردي قروض جدیدي بر قروض گذشته افزود

و براي دریافت کمک مالی از فرانسه، تنها چند روز پیش از اینکه لویی چهاردهم  ;ستفاده از خزانه دولت باز گذاشتا

طولی نکشید که سوئد ). 1672(بر همپیمان سوئد یعنی ایاالت متحده حمله ببرد، سوئد را با فرانسه متحد ساخت 

، )1675ژوئن 18(فربلین از برگزیننده بزرگ شکست خورددر . به جنگ با دانمارك، براندنبورگ، و هلند کشیده شد

ایاالت کشورش عرصه تاخت و تاز دشمنانش قرار گرفتند، یکی از لشکرهاي دانمارك سکونه را باز پس گرفت و 

کارل یازدهم جوان خود زمام امور را دست گرفت ). 1676اول ژوئن (نیروي دریایی سوئد در اوالند سخت آسیب دید

ا یک رشته لشکرکشی نجات دادکه در طی آنها رشادت او لشکریانش را چنان تحت تاثیر قرار دارد که و سوئد را ب

  . دانمارکیها را در لوند والندسکرونا قلع و قمع کردند

قهرمان . سوئد از طریق این پیروزیها و با پشتیبانی لویی چهاردهم، هرچه را که از دست داده بود باز پس گرفت

) 1679(سیاست سوئد به نام کنت یوهان یولنستیر نا توانست با همکاري کنت گریفنفلد در لوند جدیدي در عرصه 

آن دو با ضرب . نه تنها صلح برقرار سازد، بلکه اتحادیهاي نظامی و بازرگانی بین سوئد و دانمارك نیز به وجود بیاورد

به تحقق میپیوست، یولنستیرنا در سن به هنگامی که اتحاد سرزمین اسکاندیناوي . سکه مشترك موافقت کردند

این دو ملت بیست سال صلح و آرامش . و با مرگ وي این اتحادیه از هم گسیخت) 1680(چهلوپنج سالگی درگذشت 

یولنستیرنا به شاه جوان آموخته بود که اگر نجباي سوئد بخواهند همچنان اراضی خالصه را تصاحب . را نگاه داشتند

نست موقعیت خود را به عنوان یک قدرت بزرگ حفظ کند و آنان از این رهگذر موجب فقر کنند، سوئد نخواهد توا

با پشتیبانی روحانیان، دهقانان، . دست به اقدام قطعی زد 1682کارل یازدهم در . سلطنت و ناتوانی کشور خواهند شد

به تفتیش  ;ده را از نو آغاز کردیا بازپسگیري امالك سلطنتی منتقل ش)) کاهش((و شهریان، و با قاطعیتی خشمآلود، 

و درآمد کشور را بدانجا رساند که سوئد بار دیگر توانست متصرفات و تعهداتش را  ;و تنبیه دولتیان فاسد پرداخت

هرچند از جنگهاي ظفرمندانه خود به . کارل یازدهم پادشاهی نه چندان دوستداشتنی اما بزرگ بود. برقرار بدارد

وي . شک دیگران را برمیانگیخت، پیروزیهاي کم آوازهتر و صلحآمیز را ترجیح میدادرکوردي رسیده بود که ر

حکومت مطلقه شاهی را بنیان گذاشت، ولی این امر، در آن ایام، یگانه جایگزین در برابر نظام فئودالی پرآشوب و 

معماري سوئدي با . گرفتنددر این چند صباح آرام و روشن، علوم، ادبیات، و هنر در سوئد درخشیدن . واپسگرا بود
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به دست نیکودموس تسین طراحی شده بود، به  1697-1693برپایی قصر بزرگ و مجلل شاهی در استکهلم، که در 

الرس یوهانسون هم لئوپاردي و هم مارلو سوئد بود، اشعار انسان گریزي را دالنگیزانه ساز میکرد و در . اوج خود رسید

گونو دالستیرنا به افتخار کارل . در سن سیوشش سالگی به ضرب کارد از پاي درآمدیکی از نزاعها و عربده جوییها 

آن پادشاه در همان سال دیده از جهان فرو ). 1697(یازدهم منظومهاي بر وزن اشعار دانته به نام کونگا سکالد سرود 

کارل . آن را به تباهی کشاندبست و سوئدي باز ساخته و نجات یافته را به ارث گذاشت که فرزند مشهورتر از خودش 

از آنجا که نقشه اروپا با خون و اسلحه شکل میگرفت، وي بیش از هر چیز . دوازدهم در این هنگام پانزدهساله بود

ریاضیات را به عنوان  ;تمام ورزشهاي او براي کار سپاهیگري آمادهاش میساختند. براي جنگیدن تربیت شده بود

و زبان التینی را به اندازهاي آموخت که زندگینامه اسکندر را به قلم کوینتوس  ;فتبخشی از علوم نظامی فرا میگر

با قامتی بلند، چهرهاي زیبا و . کورتیوس بخواند تا اگر فاتح جهان نباشد، الاقل نحوه برتري در سالح را از آن بیاموزد

ري لذت میبرد، محرومیتهاي آن را تنی نیرومند که بار ذرهاي گوشت زائد بر آن تحمیل نمیشد از زندگی سپاهیگ

به . و ضمنا همین تهور و بیباکی را از سپاهیانش خواستار بود ;بردبارانه تحمل میکرد، و به خطر و مرگ میخندید

خرس را تنها با چنگکی چوبی و . زنان کمتر توجه داشت و، با آنکه اغلب به معاشقه میپرداخت، هرگز ازدواج نکرد

و به تمرینهاي جنگیی  ;در آبهاي نیم منجمد شنا میکرد ;ب را با سرعتی دیوانهوار میدوانداس ;سنگین شکار میکرد

دالوري تعصبآمیز و بنیه جسمانیش با . که در آنها بارها بیم کشته شدن خود و یارانش میرفت عالقه نشان میداد

شرافتی که  ;ذموم میشمردخلوص نیتی که حیلهگریهاي سیاسی را م: خصوصیات اخالقی و ذهنی خاصی قرین بود

ذهنی که نکته حساس مطلبی را فورا درمییافت، و لیکن  ;لحظات استثنایی خشونت وحشیانه بر آن لکه میانداخت

غروري توام با سکوت که شاهزاده بودنش را از یادش نمیبرد  ;حوصله تدابیر غیرمستقیم اندیشه و استراتژي را نداشت

سوگندي را که  ;نگام تاجگذاري، تاج را، به شیوه ناپلئون، خود بر سر گذاشتبه ه. و شکست را هرگز نمیپذیرفت

و آنگاه که کشیشی پرسید که مگر چه مصلحتی ایجاب کرده است که  ;محدودکننده قدرتش باشد یاد نمیکرد

ف به نیرویی چنین مطلق به جوانی پانزده ساله سپرده شود، کارل نخست او را به مرگ، و سپس با یک درجه تخفی

سوئد در زمان جلوس وي یک قدرت بزرگ اروپایی به شمار میرفت که بر فنالند، اینگریا، . زندان ابد محکوم کرد

بر بالتیک نظارت داشت و روسیه را از دسترسی به دریا دور نگاه  ;استونی، لیوونیا، پومرانی، و برمن حکومت میکرد

. داشته بود

رك میپنداشتند که جوانی این شاه سوئدي به آنان فرصت میدهد تا حدود خود روسیه، لهستان، براندنبورگ، و دانما

عامل اصلی این فعل و انفعال جغرافیایی شهسواري بود اهل لیوونیا . را از لحاظ سود بازرگانی و درآمد گسترش دهند

در . روانی ارتقا یافته بودوي به عنوان تبعه سوئد در ارتش آن کشور وارد شده و تا درجه س. به نام یوهان فون پاتکول

امالك لیوونیا، که کارل یازدهم آن را وضع کرده بود، چنان به سختی )) کاهش((علیه  1692و  1689سالهاي 

بله لهستان گریخت و از کارل دوازدهم تقاضاي بخشش کرد، ولی . اعتراض کرد که وي را به خیانت متهم کردند

دوم، پادشاه لهستان و ساکس، و پیشنهاد کرد که لهستان، ساکس، به آوگوستوس  1798در سال  ;پذیرفته نشد

آوگوستوس این نقشه را به موقع تشخیص داد و با عقد . براندنبورگ، دانمارك، و روسیه علیه سوئد ائتالف کنند

. نخستین گام را در این راه برداشت) 1699سپتامبر  25(پیمان همبستگی با فردریک چهارم، پادشاه دانمارك، 

نوامبر، پطر کبیر، تزار روسیه، با فرستادگان سیاسی ساکس و دانمارك موافقتنامهاي به  22در . پاتکول به مسکو رفت

  . منظور تجزیه سوئد امضا کرد
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II -1699- 1648: لهستان و سوبیسکی   

ز سیم با استفاده از عضوي ا 1652نخستین بار در . در آغاز این دوره دو رویداد بر تاریخ لهستان عمیقا اثر گذاشتند

، یعنی قانونی که طبق آن هر یک از اعضاي پارلمان میتوانست اثر راي اکثریت را خنثا کند، از تصویب ))حق و تو((

در گذشته، تصویب هر الیحه مستلزم موافقت تمام ایاالت بود، و برخی اوقات، . یک قانون جلوگیري به عمل آورد

لیکن تا کنون سابقه نداشت که فردي بتنهایی بتواند پیشنهادي را که  ;ري میکرداقلیتی ناچیز از وضع قوانین جلوگی

، با استفاده 1654همگان پذیرفتهاند و تو کند، چهل و هشت جلسه از پنجاه و پنج نشست سیم، در سالهاي بعد از 

اکثریتی حقا  این مشی ایجاب میکرد که هیچ. حق وتو از طرف یکی از وکالي مجلس متشنج یا تعطیل شده بود

این حق از یک نظریه مردمپسند برنخاسته بود، بلکه زاییده غرور . نتواند اقلیتی هر چند کوچک را پایمال کند

نتیجه به وجود آمدن حداکثر استقالل . هر زمینداري خود را فعال مایشاي ملک خود میپنداشت ;فئودالی بود

سیم بودند، و آن نیز در دست حق وتو اسیر بود، معموال  چون شاهان اسیر دست. موضعی و عدم کارایی جمعی بود

شاه یان کازیمیر، نه سال پس از نخستین و تو، پیشگویی قابل . یک سیاست ملی هماهنگ به وجود نمیآمد

: مالحظهاي را به آگاهی سیم رساند

حق ]ره رفع این فساد لیکن به شما هشدار میدهم چنانچه چا! شاید خداوند بخواهد که من پیامبري دروغین باشم

مسکوییها خواهند کوشید تا پاالتیناهاي روسی ما . را نجویید، این جمهوري به دست بیگانگان قربانی خواهد شد[ وتو

آهنگ تصرف لهستان بزرگ را ... خانواده سلطنتی پروس. را، شاید تا حدود رودخانه ویستول، از ما منتزع کنند

یکایک این قدرتها به تجزیه لهستان بیشتر بیشتر عالقه مندند تا  ;واهد یافتاتریش بر کراکو دست خ ;خواهند کرد

این پیشگویی تقریبا کلمه به کلمه به حقیقت . به تملک سرتاسري آن که اکنون از چنین آزادیهاي برخوردار است

یتوانی با لهستان در ، با پیوستگی ل)1684(شورش قزاقان اوکرایین مهمترین رویداد تاریخی بعد از وتو بود . پیوست

، ناحیه دنیپر اوکرایین، که زادگاه قزاقان جنگجو و آزاد زاپاروژیه بود، تحت سلطه کلی لهستان )1569(اتحادیه لوبلین

نجباي لهستان، که زمینهاي اوکرایین باختري را میخریدند، در صدد بر آمدند که اوضاع و شرایطی . قرار گرفت

بیاورند و از طرف دیگر، کاتولیکهاي لهستانی نیز از آزادي مذهب ارتدوکس، که در  فئودالی در آن سرزمین به وجود

بر اثر این مشکالت پیچیده ناشی از نارضاییها، قزاقان به سرپرستی . اتحادیه لوبلین تضمین شده بود، جلوگیري کردند

اتارهاي مسلمان کریمه نیز به یکی از فرماندهان ثروتمند به نام باگدان خملنیتسکی سر به شورش برداشتند، و ت

، قزاقان و تاتارها سپاه اصلی لهستان را در کورسون منهدم 1648ماه مه سال  26جانبداري از آنها برخاستند، به در 

  . کردند، و شوق شورش در میان فقیر و غنی به یک اندازه گسترش یافت

هستان را درگیر منازعات نجبا ساخت، که تا در این اثنا مرگ الدیسالوس چهارم در بیستم ماه مه تاج و تخت ل

خملنیتسکی، با . بیستم نوامبر به طول انجامید، و سرانجام، دیت لهستان در این تاریخ یان دوم کازیمیر را برگزید

ترس از اینکه شورش تنها با قبول کمک و سیادت بیگانگان بتواند در برابر ارتش تجدید سازمان یافته لهستان تاب 

 ;وي اوکرایین را به تزار آلکسی تقدیم داشت. بیاورد، قرعه همکاري را به نام روسیه ارتدوکس انداخت ایستادگی

قانون (( و با تصویب ;دولت روسیه، که کامال آگاه بود که منظور جنگ با لهستان است، از این بخش استقبال کرد

خود مختاري محلی این ناحیه تحت . ، اوکرایین تحت حکومت روسیه در آمد1654ژانویه  18در )) پریاسالو

در نبردي که بعدا . حکمرانی فرماندهی که قزاقان وي را بر میگزیدند و تزار نیز انتصاب او را تایید میکرد تضمین شد

بین روسیه و لهستان در گرفت، تاتارهاي کریمه، که اوکرایین لهستانی را بر اوکرایین روسی ترجیح میدادند، از 

ویلنو را به تصرف درآوردند، هزاران  1655ماه اوت  8روسها در . افتند و به کمک لهستانیها شتافتندقزاقان روي برت

. نفر از ساکنان آنجا را کشتند، و شهر را بکلی آتش زدند
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در آن هنگام که لهستانیها در جبهه شرق سرگرم دفاع بودند، کارل دهم یکی از ارتشهاي سوئد را به ناحیه باختري 

. مقاومت لهستانیها در مقابل وي درهم شکسته شد). سپتامبر8(گسیل داشت و ورشو را به تصرف درآورد لهستان 

کرامول به خاطر . اشراف لهستانی و حتی ارتش آن کشور در برابر فاتح تسلیم شدند و سوگند وفاداري خوردند

طمئن ساخت که بزودي حتی یک را م)) خاوند سرپرست((شکستن یکی از شاخهاي پاپ به وي تبریک گفت و کارل 

با همه این احوال، وعده کرد که آزادي مذهب همچنان در لهستان  ;تن طرفدار پاپ در لهستان باقی نخواهد ماند

این ارتش باب لجام گسیختگی به غارت شهرها، کشتار ساکنان . هایش را عقیم گذاشت ارتش پیروزمند او نقشه. بماند

صومعه مشهور یاسناگورا نزدیک چستوخووا در برابر محاصره دلیرانه . ها دست زد آنها، چپاول کلیساها و صومعه

این پیروزي، که معجزه تلقی میشد، غیرت مذهبی توده مردم را برانگیخت و کشیشان کاتولیک  ;ایستادگی کرد

رفتن سالح پیشقدم دهقانان در گ ;دست التجا به سوي ملت دراز کردند و خواستند تا متجاوزان بیدین را بیرون کنند

و کازیمیر به پایتخت  ;پادگانی که کارل در ورشو بر جاي نهاده بود از پیش روي جمعیت مهاجم فرار کرد ;شدند

تاتارها علیه روسها برخاستند و روسیه، که همسایگی با لهستان را بر سوئد ترجیح میداد، ). 1656ژوئن  17(بازگشت 

مه  3(مرگ ناگهانی کارل دهم منجر به انعقاد معاهده صلح اولیوا شد). 1656(با لهستان قرارداد متارکه جنگ بست

. آغاز شد 1659کشمکش با روسیه یک بار دیگر در سال . و در نتیجه، جنگ بین لهستان و سوئد پایان یافت) 1660

سوف، شهر پس از گذشت هشت سال هرج و مرج، لشکرکشی، و نوسان در وفاداري قزاقان، با عقد پیمان صلح آندرو

تقسیم اوکرایین تا نخستین تجزیه . سمولنسک، کیف و ناحیه اوکرایینی شرق دنیپر به روسیه واگذار شدند

به ستوه آمده بود، از سلطنت لهستان )) حق و تو((یان کازیمیر، که از جنگ و . ادامه یافت) 1772(لهستان

. به زندگی آرام مطالعه و عبادت پرداخت) 1672(، به نور در فرانسه رفت، و تا روز مرگ )1668(کنارهگیري کرد 

لهستان با امضاي پیمان صلح بوچاچ  ;بار با ترکان دست زد جانشین وي، میخال ویشنیوویتسکی، به نبردي مصیبت

حق حاکمیت سلطان ترکیه را بر قسمت باختري اوکرایین به رسمیت شناخت و تعهد کرد که هر سال ) 1672(

پس از  ;در این نبرد بود که لهستان به نبوغ جنگی یان سوبیسکی پی برد. بپردازددوکا به سلطان  220000

  ). 1674(درگذشت ویشنیوویتسکی، دیت، با تاخیر زیانبار همیشگی، بزرگترین پادشاه لهستان را برگزید

 ;کراکو میرسید) فرماندار نظامی(نسب واالي او به کاخدار . یان، که اکنون یان سوم شده بود، چهلوچهار ساله بود

خون  ;فتح کرده بود 1610مادرش نوه دختري سردار لهستانی، ستانیسالس زولکیوسکی، بود که مسکو را در سال 

تحصیل در دانشگاه کراکو و سفر به آلمان، هلند، انگلستان، و فرانسه، با . سپاهیگري در رگهاي یان جریان داشت

پدرش در سال . فرهنگ و نیز با تهور و کیاست نظامی بار آورده بود اقامت تقریبی یک سال در پاریس، او را مردي با

یان . ، و اندکی پس از اینکه به نمایندگی لهستان در جلسه قرارداد صلح وستفالی برگزیده شد، درگذشت1648

 هنگامی که سوئد به لهستان. شتابان به میهن بازگشت و در عملیات ارتش لهستان علیه شورش قزاقان شرکت جست

ور شد و یان کازیمیر فرار کرد، سوبیکسی از جمله افسران لهستانی بود که کارل دهم را به پادشاهی لهستان  حمله

اما همینکه لهستانیها علیه تجاوزکاران برخاستند، سوبیسکی نیز به .پذیرفت، و یک سال در ارتش سوئد خدمت کرد

در آن . فرماندهی کل نیروهاي لهستان برگزیده شد به 1665جمع آنان پیوست و براي میهن چنان جنگید که در 

ماریا کازیمیرا، که از دودمان . سال با زنی برجسته ازدواج کرد که نیمی از زندگی وي، و تعیینکننده خط مشی او بود

در سن . در نور فرانسه به دنیا آمده و در فرانسه و لهستان پرورش یافته بود 1641سلطنتی فرانسه بود، در 

اما اتفاقات جنگ .هسالگی، در ورشو، با زیبایی خیرهکنندهاش آتشی در دل سوبیسکی بیستوپنج ساله افکندشانزد

سوبیسکی را از آنجا دور کردند، و چون برگشت، دید که ماریا به همسري یان زامویسکی، یکی ازنجباي عیاش، 

ظاهرا . پذیرفت)) ندیم ملتزم رکاب((نوانماریا، که شوهرش از او غافل مانده بود، سوبیسکی را به ع. درآمده است
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میثاقهاي زناشویی را همچنان محفوظ و محترم میشمرد، لیکن وعده داد همینکه پیمان زناشوییش را با زامویسکی 

عاشق و معشوق بزودي باهم ازدواج کردند و  ;اما با مرگ شوهر نیازي به این امر نیفتاد. ببرد، به عقد وي درمیآید

بسیاري از زنان لهستانی، با ترکیب زیبایی اصیل . دو به صورت افسانه در تاریخ لهستان پایدار ماند عشق دیرپاي آن

. چهره با شجاعت و درایت مردانه و تمایل به بر تخت نشاندن یا راهنمایی شاهان، با زنان فرانسوي رقابت میکردند

گاهی عشق این زن، همان طور که شیوه . یپروراندماریا از بدو ازدواج نقشه به سلطنت رساندن سوبیسکی را در سر م

از فرانسویان پول گرفته بود تا در  1669چنین به نظر میرسد که سوبیسکی در . عشق است، فارغ از قید و بند بود

یان پس از انتخاب میخال، با سایر نجبا در یک توطئه . مقابل ویشنیوویتسکی از یک کاردینال فرانسوي حمایت کند

. تا پادشاه را به عنوان ترسویی ناالیق که از دفاع لهستان در مقابل ترکان اکراه دارد از سلطنت خلع کنندوارد شد 

، یعنی روز 1673سوبیسکی در یازدهم نوامبر . وي افرادش را شخصا در ظرف ده روز در چهار پیروزي هدایت کرد

با پیروزیهایی که به دست آورده بود، حقا نامزد . درگذشت پادشاه، ترکان را در نبرد خونین در بسارایی شکست داد

سلطنتی شد که فقط دستی توانا میتوانست آن را از گزند دشمنانی که از هر سوي قصد آن کرده بودند نگاه دارد 

پول فرانسه در . براي اینکه این حق را بیشتر تقویت کرده باشد، در راس شش هزار سرباز مقابل دیت ظاهر شد

وي جسما و روحا شاه بود، همچنانکه اسما نیز . داشت، ولی این امر کامال مطابق رسوم آن عصر بودانتخابش نقشی 

چهرهاي مغرور و ((در اروپا و با)) یکی از زیباترین و خوشاندامترین مردان((بیگانگان او را با سخنانی از قبیل . بود

العاده و ذهنا  نیرومند، قواي جنسیش فوق جسما. توصیف میکردند)) اشرافی، چشمانی که نورانی و آتشین است

اما اغلب، به جاي  ;طبیعت ماالندوزش با زیادهرویهاي معشوقهاش ماریسینکا تحریک میشد. کنجکاو و سرزنده بود

هرچه را که . سیم ممسک، حقوق سربازانش را از جیب میپرداخت و امالکش را میفروخت تا برایشان اسلحه بخرد

: هدف سیاست خارجیش بسیار ساده بود. وار بود، زیرا هم لهستان و هم اروپا را نجات دادمیستاند حقا بدان سزا

در این .ترکان را به آسیا پس براند، یا حداقل حمله آنان را به دژ مستحکم عالم مسیحیت غربی در وین دفع کند

در جنگ با ترکان به عمل  کوشش از اتحاد متفقش فرانسه با سلطان، و کوششی که امپراطور براي درگیر ساختنش

لئوپولد اول بدین سان امیدوار بود که، با اتخاذ این سیاست، اتریش را در گرفتن  ;میآورد، سخت به ستوه آمده بود

سوبیسکی، که . منطقه دانوب یا مجارستان، که اتریش و لهستان هر دو مدعی مالکیت بر آن بودند، بیرقیب سازد

ی به سر میبرد، آرزو داشت آزادي طرح خط مشی و صدور فرمانها، بدون تابعیت خشمگینانه در گیجی و بالتکلیف

بر قدرت لویی چهاردهم و امپراطور در تصمیم گیریهاي قاطعانه و . ، نصیبش شود))حق وتو((دایمی از سیم و 

ز جنگ ترکان، که همینکه بر گزیده شد، تعهد کرد که اوکرایین باختري را ا. فرماندادنهاي بجا و سریع رشک میورزید

در آنجا فقط با پنج هزار سواره نظام، بیست هزار ترك را . در آن زمان تا شمال لووف پیشروي کرده بودند، به درآورد

ترکان را مجبور کرد تا از ادعاي خراجخواهی ) 1676اکتبر  17(بر طبق پیمان زوراونو ). 1675اوت  24(هزیمت داد

وي دریافت که اکنون فرصت . ن را در اوکرایین باختري به رسمیت بشناسندخود دست بکشند و حق حاکمیت لهستا

از لئوپولد درخواست کرد تا در جنگی وسیع علیه ترکان با وي همدست . طرد قدرت عثمانی از اروپا فرا رسیده است

در غرب ایمن  لیکن لئوپولد به این بهانه که اگر نیروهایش را به شرق گسیل دارد، از حمله لویی چهاردهم ;شود

. لویی نپذیرفت ;سوبیسکی از فرانسه تقاضا کرد که به اتریش این تضمین را بدهد. نخواهد بود، این تقاضا را نپذیرفت

و چون فرانسه خواست سیم را علیه وي تطمیع کند، . سوبیسکی بیش از پیش به سوي اتحاد با اتریش گام برداشت

نتیجه واکنش سیم علیه فرانسه امضاي پیمان با امپراطور . ا را منتشر کردنقشه آنها را برمال، و مکاتبات بین آنه

بر طبق این پیمان، لهستان میبایستی چهل هزار و امپراطوري اتریش شصتهزار مرد جنگی ). 1683اول آوریل (بود

ه یاري طرف دیگر هرگاه وین یا کراکو به محاصره ترکان درمیآمد، همپیمان دیگر میبایست با تمام قوا ب. بسیج کنند
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شتافتن به ((در ماه اوت، سوبیسکی و ارتش لهستان، به آهنگ . ترکان در ژوئیه به سوي وین حرکت کردند. بشتابد

، ورشو را ))جنگی مقدس و باز دادن آزادي به وین محصور به یاري خداوند و در نتیجه، رهایی جان متزلزل مسیحیت

لهستانیها به موقع به پایتخت محاصره . شوري قرن وسطایی تجدید میشدگویی یک بار دیگر روحیه سلح. ترك کردند

سوبیسکی شخصا فرماندهی نیروهاي . بیماري و گرسنگی تلفات زیادي بین مدافعان به بار آورده بود. شده رسیدند

امبر سپت 12(مختلط لهستان و امپراطوري اتریش را در یکی از قاطعترین درگیریهاي تاریخ اروپا به دست گرفت

هزار سپاهی لهستانی که با وي در این جهاد شرکت جسته بودند در جنگ یا در طول راه به  25نیمی از ). 1683

ورشو از وي با غرور به عنوان قهرمان اروپا استقبال . وي پیروزمند ولی نومید به لهستان برگشت. هالکت رسیدند

براي اینکه یک . سرش نداده بود، دل آزرده شده بودکرد، لیکن چون امپراطور آرشیدوشس اتریش را به همسري پ

در همه جنگها پیروز شد، مگر در  ;قلمرو حکومتی براي پسرش فراهم کند، کوشید تا مولداوي را به تصرف درآورد

در گیر و دار جوش و خروشهاي سیاست، و در . جنگ علیه آب و هوا و حادثه، و در نتیجه، دست خالی برگشت

آثار گالیله و هاروي و  ;او خود مطالعات وسیعی داشت. ا، دربارش را مرکز احیاي فرهنگی کرده بودفواصل بین نبرده

در حالی که بنا به مصلحت . دکارت و گاسندي را مطالعه کرده بود و آثار پاسکال، کورنی، و مولیر را هم خوانده بود

مایت از پروتستانها و یهودیان را وسعت سیاسی مملکت از کلیساي کاتولیک پشتیبانی میکرد، آزادي مذهب و ح

وي، با وجودي که میخواست، نتوانست از اعدام یکی از . یهودیان او را مثل قیصر دوست میداشتند ;بخشید

. این نخستین اعدام مذهبی تاریخ لهستان بود ;)1689(روشنفکران که در وجود خداوند شک کرده بود جلوگیري کند

واکالو . ان ملی خود ادامه داد، اما هنرمندان عمدهاش را غالبا از کشورهاي دیگر میآوردلهستان به نشو و نماي شاعر

هاي مشابهی ساخت و  وسپازیان کوخووسکی نیز حماسه ;پوتوکی حماسهاي بر پیروزي لهستان در خونین نوشت

و ) تاسو(ینتاو آندرزي مورشتین، پس از ترجمه کتابهاي آم ;مزامیر گونهاي لهستانی به شعر منثور سرود

سوبیسکی نفوذ فرانسه را . ، نفوذ شعر فرانسه و ایتالیا بر لهستان را در اشعار غنایی خود نمودار ساخت)کورنی(سید

تشویق میکرد و همه چیز فرانسوي را، جز سیاست آن، میستود نقاشان و مجسمهسازان فرانسوي و ایتالیایی را براي 

ه اکثر ایتالیایی بودند، مامور کرد تا قصرهایی به سبک باروك در ویالنو، زولکیو معماران را، ک. کار به ورشو دعوت کرد

در دوران سلطنت وي کلیساهاي مجلل و بزرگی از قبیل کلیساي پطرس حواري در ویلنو و . و یاوورو بنا کنند

. هاي فرقه بندیکتیان در ورشو بنا شدند کلیساي صلیب مقدس و کلیساي راهبه

. از آلمان به لهستان آمد تا در قصر ویالنو و قصر کراسینسکی در پایتخت به حکاکی تزیینات بپردازدآندرئاس شلوتر 

رداي دراز، کمربند پهن و رنگین، و : در میان نفوذهاي هنري غرب، تاثیر مشرق زمین در لباس و ظاهر مسلط بود

مسرش، و ناکامی در امر موروثی کردن دوران پیري شاه با سرکشی پسرش یا کوپ، ناسازگاري ه. سبیلهاي شمشیري

نتوانست به زندگی . همیشه بر وجودش سنگینی میکرد)) حق وتو((قانون . سلطنت در خانوادهاش به تیرگی گرایید

یاراي آن را نداشت تا توانگران را مجبور به پرداخت . دهقانان سروصورتی بدهد، زیرا اربابان حاکم بر سیم بودند

نتوانست نجبا و اسراي فتنهجو را بر سر جایشان بنشاند، زیرا از  ;متشکل از همین توانگران بودمالیات کند، چه سیم 

بدرود زندگی گفت، در  1696ژوئن  17از بیماري ازدیاد اوره خون در . تامین افراد براي ارتش وي خودداري میکردند

از اوج قهرمانیی که وي آن را برپاي  حالی که، برخالف گفته مشهور، دلشکسته نبود، ولی از سقوط میهن عزیزش

دیت پسرش را نادیده گرفت و تاج شاهی را به فردریک آوگوستوس، برگزیننده ساکس . داشته بود دل آزرده بود

فروخت که به سهولت از مذهب پروتستان دست کشید و براي اینکه آوگوستوس دوم پادشاه لهستان خوانده شود، به 

در تاریخ به آوگوستوس نیرومند مشهور است، زیرا . ز شخصیتی بود مخصوص به خوداو نی. مذهب کاتولیک گروید
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در  1699در ژانویه . طفل نامشروع داشت 354گفته میشود  ;جسما و در امور جنسی نیرومند و قهرمان بود

. کشیدند کارلوویتس پیمانی امضا کرد که برطبق آن ترکان از کلیه ادعاهاي ارضی خود بر اوکرایین باختري دست

آوگوستوس، که اکنون خود را از جانب جنوب و خاور در امان میدید، با پاتکول همداستان شد و، براي تجزیه سوئد، 

  .لهستان را با دانمارك و روسیه متحد ساخت

III - 1699- 1545: آورد روسیه به غرب روي می  

هم، پادشاه سوئد، کپنهاگ را محاصره کرده بود کارل د.هریک از توطئهگران بهانه و انگیزهاي براي خود ساز میکردند

و گوستاو آدولف قدرت  ;به لهستان نیز حمله برده و پایتخت آنرا متصرف شده بود. و میکوشید دانمارك را فتح کند

سوئد را در لیوونیا و اینگریا چنان مستحکم کرده بود که میتوانست روسیه را به خاطر ورود یک قایق به بالتیک بدون 

هاي خروجی را در غرب بسته میدید، و تاتارهاي  خرس زندانی روسی، که کلیه راه. یت سوئد، به مبارزه بطلبدرضا

هاي خروجی دریاي سیاه را به روي وي بسته بودند، خشمگین شده بود و از این منظره ناخن  کریمه و ترکان نیز راه

ست حرکت کند، و آنجا سرزمین سختیها و توحش روسیه فقط در شرق به سوي سیبریه میتوان. به دندان میخایید

زمانی . آسایش و فریبندگی زندگی، روسیه را به سوي غرب میخواند، و غرب مصمم بود روسیه را شرقی نگاه دارد. بود

  . که آلکسی میخایلوویچ رومانوف تزار روسیه شد، روسیه هنوز یکسره زندگی قرون وسطایی داشت

در زمان آلکسی قانون روس . برایش شناخته نبود)) اصالح دینی((، یا اصالحات نهضت قانون روم، اومانیسم رنسانس

، لیکن این خود موجب تدوین قوانینی شد که بر استبداد و آیین ارتدوکس )1649اولوژنی (صورتبندي جدیدي یافت

لیسا نرفتن جنایت به شمار درنتیجه، در ایام روزه بزرگ، به ماه نو نگریستن، شطرنج بازي کردن، یا به ک. متکی بود

خود آلکسی، با وجود داشتن شخصیتی خوشخو و . مکافات این جنایات و صدها جنایت دیگر تازیانه بود. میرفت

. اغلب روزي پنج ساعت در کلیسا به سر میبرد و در هر وهله پانصد بار کرنش میکرد ;سختی، دینداري متعصب بود

 ;میآمدند لذت میبرد، ولی مخالفین دینی و سیاسی را شدیدا مجازات میکرداز اطعام فقرایی که به دور قصرش گرد 

مالیاتهاي سنگینی وضع میکرد و استثمار دهقانان و فساد دستگاه دولتی را آن چنان آزاد گذاشته بود که در 

زاقان به نام یکی از ق. شهرهاي مسکو، نووگورود و پسکوف، و از همه باالتر در میان قزاقان دون، شورش باال گرفت

ستنکا رازین دستهاي راهزن تشکیل داد، به کشتار و غارت ثروتمندان دست زد، و بر حاجی طرخان و تساریتسین 

در امتداد رودخانه ولگا یک جمهوري قزاق بنیان گذاشت و یک بار مسکو را تهدید . تسلط یافت) ستالینگراد کنونی(

، ولی خاطرهاش نزد بیچارگان و بینوایان )1671(جه دادند تا مرد او را اسیر کردند و آنقدر شکن. به گرفتن کرد

. همچون وعده انتقام از مالکان و دولتیان گرامی ماند

  . درگیري با لهستان تماسهاي پیاپی با غرب را سبب شد. اثرات تجدد در این محیط قرون وسطایی نیز رخنه کرد

  . میخواندند بدانجا میآمدند)) اروپا((مینی که روسها آن راسیاستمداران و بازرگانان به طور روزافزون از سرز

از متخصصین . رودخانه دوینا و بنادري چون ریگا و آرخانگلسک شاهد بازرگانی روزافزون با کشورهاي غربی بودند

، یک 1650در حدود سال . فنی بیگانهاي براي توسعه معادن، سازماندهی صنایع، و اسلحهسازي دعوت به عمل آمد

آلمانیها و لهستانیها اندکی از ادبیات و  ;هاجر نشین کامل از مهاجران در یکی از محالت مسکو به وجود آمدم

آلکسی یک . هاي ثروتمند روسی به تدریس التینی پرداختند موسیقی غربی را به این ماندگاه آوردند و در خانواده

ماتویف، اجازه داد تا مبلهاي غربی و آداب فرانسوي را  به نخستوزیرش، آرتامون. ارکستر آلمانی براي خود تشکیل داد

  . به کشور وارد، و حتی معاشرت اجتماعی زن با مرد را مرسوم کند

هاي فلورانسی را  زمانی که سفیر کبیر روسیه در دربار مهیندوك توسکان براي آلکسی شرح نمایشها، اپراها و باله

یکی از  ;ي بنا کنند و نمایشهایی غالبا مذهبی به روي صحنه آوردندفرستاد، آلکسی اجازه داد در شهر مسکو تئاتر
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آلکسی، که با . اینها نمایشی بود به نام استر که هفده سال پیش از نمایشنامه راسین به همین نام نوشته شده بود

تفریحات جدید  حضور در این نمایشها خود را گناهکار پنداشت، نزد کشیش به اعتراف رفت و او نیز اجازه داد تا در

آن دو یک دختر یتیم روسی را،  ;ماتویف بانویی اسکاتلندي از خانواده مشهور همیلتن را به زنی گرفت. شرکت جوید

این . آلکسی و او را به عنوان همسر دوم خود برگزید ;به نام ناتالیا ناروئیشکینا، به فرزندي گرفتند و بزرگ کردند

عدهاي از روسهاي ارتدوکس خواندن زبان التینی را، به این عنوان . برانگیختاي  پرستانه سازي واکنش میهن غربی

نسل قدیم میپنداشت که هر . که موجب گمراهی و دوري جوانان از عقاید مذهب ارتدوکس میشود، محکوم کردند

ي آن را متزلزل تغییري که در رسوم، ایمان، یا آداب دینی پدیدار شود، سنگی از بناي اجتماعی را از جا میکند، بنا

مذهب در روسیه در لیتورژي و اصول عقاید . میسازد، و ممکن است به موقع آن بناي سست بنیاد را به ویرانی بکشاند

هاي مردم، با اینکه ظرفیت محدود در فهم عقاید داشتند، در رعایت مراسم مذهبی به گونهاي تربیت  توده. استوار بود

اما تکرار میبایستی چنان دقیق . بات و آرامش اجتماعی و روحی آنان شودمیشدند که تکرار جذبهآورش موجب ث

بدین سان  ;دگرگونی در روال عادي و مرسوم، گیرایی آرامبخش آن را میگسالند ;باشد که جذبهاي به بار بیاورد

یکی . ی بماندجزئیات مراسم و هر کلمه دعا یا عبارات میبایستی به همان صورتی که از چند قرن پیش بوده است باق

از تلخترین منازعات و شقاقهایی که در تاریخ روسیه به وقوع پیوست موقعی بود که نیکون، بطرك مسکو، اصالحاتی 

کشیشانی که زبان یونانی آموخته بودند اشتباهات متنی را . مبتنی بر بررسی آداب و متون بیزانسی وارد لیتورژي کرد

نیکون دستور داد تا متن را تصحیح، و در . ده میکرد به بطرك گوشزد کردندکه کلیساي ارتدوکس روسیه از آن استفا

صلیب را با سه انگشت رسم  ;مراسم دینی تجدید نظر کنند، مثال عیسی را از این پس ژیسوس بخوانند نه عیسوس

مثالی که نشان ت ;تعداد رکوع یا سجود در فالن نماز بایستی از دوازده به چهار کاهش یابد ;کنند نه با دو انگشت

. دهنده نفوذ ایتالیایی است باید از بین برود و به جاي آن تمثالی به کار رود که به سبک بیزانسی نزدیکتر است

بعضی از روحانیون . رویهمرفته قرار بر این شد که مراسم مذهبی روسیه مطابقت بیشتري با اصل بیزانسی خود بیابند

. رفتند، از مرتبت خود فرو افتادند، تکفیر شدند، یا به سیبریه تبعید شدندکلیساي روس که این دگرگونیها را نپذی

. وي را به یک صومعه دورافتاده تبعید کردند 1667روش مستبدانه نیکون موجب ناخشنودي تزار شد و در سال 

 ;کلیساي رسمی، تحت حمایت آلکسی، اصالحات را پذیرفت ;کلیساي روسی به دو فرقه تقسیم شد

به هیئتی مرتد تغییر یافتند که اصالت آیین جدید با آتش ) ستاروویرتسی(یا مومنان قدیمی) راسکولنیکی(انناسازگار

به دستور تزار فیودور زنده  1681پیشواي این فرقه به نام آواکوم را در سال . و شمشیر آنان را تعذیب میکرد

به دولتی که آن را ضد مسیح میپنداشتند مالیات  بسیاري از مومنان قدیمی ترجیح دادند خود را بکشند و. سوزاندند

زمینه کشمکش و ) 1676(مرگ تزار آلکسی. هرج و مرج دینی بخشی از ارثی بود که به پطر کبیر رسید. نپردازند

از همسر نخستین، ماریامیلوسالوسکی، پسري رنجور به نام فیودور و . نزاع شدیدي را بین فرزندانش فراهم آورد

نام ایوان، که لنگ، از یک چشم نابینا، و مخبط بود، و شش دختر که مقتدرترین و جاهطلبترین آنان پسري دیگر به 

فیودور ). 1672(آلکسی از همسر دومش، ناتالیا ناروئیشکینا، صاحب پطر معروف شد. سوفیا آلکسیونا بود به جاي نهاد

. درگذشت 1682وارث تاج و تخت بود، ولی در 

که ایوان را به هیچ وجه در خور این مقام نمیدیدند، مایل بودند که پطر را به تزاري برگزینند و مادرش نیز  بایارها،

لیکن خواهران ناتنی پطر از ناتالیا متنفر بودند و بیم داشتند که در دوران زمامداري وي مورد .. نایبالسلطنه وي باشد

آنان، به سرکردگی سوفیا، سترلتسی یا سربازان پادگان مسکو را تحریک کردند تا به کرملین . وجهی قرار گیرندبیت

. ماتویف، پدر خوانده ناتالیا، از سربازان تقاضا کرد به پادگان خود باز گردند. حملهور، و سلطنت ایوان را خواستار شوند

روي پسر دهسالهاش کشتند، تنی چند از برادران ناتالیا و طرفداران وي اما آنها او را از آغوش پطر جدا کردند و پیش 
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را به قتل رساندند، و با یارها را ناچار کردند تا ایوان را به تزاري برگزینند و پطر به عنوان نایب تزار و با سوفیا در مقام 

دگرگون ساخت تاثیر کرده  این وحشیگریها ممکن است در ایجاد تشنجی که زندگی پطر را. نایبالسلطنه بماند

ناتالیا با پطر در پریو . در هر صورت، در خشونت و سنگدلی درسهایی فراموش نشدنی به وي آموختند ;باشند

وي جدا سازي . سوفیا فرمانروایی را خوب ادامه داد. هاي مسکو، گوشه عزلت اختیار کرد براژنسکی، یکی از حومه

خود بدون حجاب بین مردم ظاهر شد و بی هیچ درنگی بر مجامع مردان  ;بردیا اقامتگاه زنان را از بین )) ترم((

تحصیالتش از همه مردانی که در اطرافش بودند بیشتر . ریاست میکرد، و ریش سفیدان از این اهانت تکان میخوردند

ان معشوق خود، و مردي را به نخست وزیري، یا احتماال به عنو ;هاي غربی گرایش داشت به اصالحات و اندیشه ;بود

پرنس واسیلی گالیتسین التینی مینوشت، از فرانسه تمجید میکرد، . هاي غربی متمایل بود برگزیده که سخت به شیوه

هاي گوبلن تزیین کرد، و کتابخانه بزرگی مشتمل بر کتابهاي التینی، لهستانی و آلمانی  قصرش را با نقاشیها و فرشینه

مشقهاي وي بود که در هفت سال نیابتش، سه هزار خانه از سنگ در مسکو بنا ظاهرا به سبب تشویقها و سر. داشت

در دوران . گویا میخواست سرفها را هم آزادکند. هایش از چوب بودند شدند، حال آنکه پیش از این همه خانه

رگ براي زمامداري وي قانون بردگی شخص مدیون منسوخ شد، قاتالن را دیگر زنده به گور نمیکردند، و مجازات م

او ارتش را تجدید . ناکامی و شکست در مقام سرداري همه اصالحات وي را تباه کرد. سخنان تحریکآمیز لغو شد

در  ;در هر دو بار نتوانست تدارکات لشکریانش را به حد کافی تامین نماید ;سازمان داد و دوبار به ترکان حملهور شد

و نارضایتی آنان پطر را بر آن داشت تا خود قدرت را در نتیجه، ارتش شکست خورده و در حال شورش برگشت 

. دست بگیرد

IV -  دانش آموزي پطر  

وي کودکی خارقالعاده نبود، بلکه مشتاق، . ها و گردشهایش در خیابانهاي مسکو، تعلیماتی گرفته بود او از مادر، هللا

. هاي دیگر بود لحه، ابزارها و دستگاهکنجکاو، باهوش، و سخت مجذوب ماشینهاي وارده از غرب از قبیل ساعت، اس

دوست داشت که . آرزوي روسیهاي را در سر میپروراند که بتواند از نظر صنایع و جنگ با کشورهاي غربی رقابت کند

پیش از آنکه روسیه به دریاي . با یاران خشن خود به بازیهاي جنگی چون حمله و دفاع از استحکامات و قالع بپردازد

بد، اندیشه نیروي دریایی روسی را در سر میپرورانید، به ساختن قایقهاي بزرگتري پرداخت، و مجبور گرم دسترسی یا

شد براي یافتن دریاچهاي در پروسالول که بتواند ناوگان کوچکش را به آب اندازد، صدوسی کیلومتر از مسکو راه 

ان ناتنی خود، که با همدستی واسیلی هر چه بر نیرویش افزوده میشد، در برابر سلطه یکی از خواهر. بپیماید

، در کنار ایوان، 1689ژوئیه  18پطر در . گالیتسین قدرت وي و برادرش ایوان را در بند کشیده بود، ناشکیباتر میشد

سوفیا به خالف معمول به دسته رژه روندگان . در مراسم رژه سالگرد آزادي مسکو از چنگال لهستان شرکت جست

ولی چون امتناع کرد، خودش از  ;نون هفدهساله بود، به او دستور داد تا از دسته بیرون رودپطر، که اک. ملحق شد

آنان را در میان با یارها که . روي خشم شهر را ترك گفت و علیه نایبالسلطنه به جمعآوري همدستانی چند پرداخت

با تحمل توهینها و تحقیرهاي هرگز به حکومت زن تن درنداده بودند و همچنین در بین سربازان سترلتسی که، 

باریس گالیتسین، پسر عموي نخستوزیر، با ارسال . هاي جنگی مجهز و آماده بودند یافت سوفیا، براي تاراج و حیله

. به راه انداخت)) یک کودتا((یک پیغام دروغین به پطر مبنی بر اینکه سوفیا میخواهد او را دستگیر و بازداشت کند، 

که بتازگی با وي ازدواج کرده بود، به صومعه ترویتسکو سرگیوسکایا که در  ;خواهر و زنش پطر به همراهی مادر،

از آنجا به فرماندهان سترلتسی دستور داد تا به صومعه ترویتسکو . هفتاد و دو کیلومتري مسکو بود فرار کرد

بزودي بزرگان طبقه . رفتند سوفیا فرمان داد تا از دستور پطر سرپیچی کنند، لیکن بسیاري. سرگیوسکایا بیایند

پطر واسیلی گالیتسین را احضار کرد، واسیلی تسلیم شد، . اشراف، و به دنبال آنان یوآخیم، بطرك مسکو، سر رسیدند
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چند تن از طرفداران سوفیا بازداشت شدند، عدهاي را شکنجه . ولی به روستایی نزدیک آرخانگلسک تبعیدش کردند

ایوان موافقت  ;پطر به ایوان نامه نوشت و اجازه خواست تا دولت را در دست بگیرد. دادند، و عدهاي را نیز کشتند

ولی او اعتراض کرد،  ;پطر دستور داد تا سوفیا را به صومعهاي ببرند. کرد یا اینکه موافقت او فرض مسلم انگاشته شد

ردند و مستخدمان و نوکران در صومعه زندگی راحتی برایش تامین ک. سر به شورش برداشت و سرانجام تسلیم شد

وارد مسکو شد،  1689اکتبر سال  16پطر در . بسیار در اختیارش نهادند، ولی ترك محوطه صومعه برایش ممنوع بود

ایوان با خوشنیتی و به دلخواه از زندگی اجتماعی کنارهگیري کرد . ایوان از وي استقبال کرد و قدرت را به وي سپرد

. و هفت سال بعد درگذشت

دولت را به دست بوریس گالیتسین، یوآخیم مستبد و مرتجع و دیگران . طر هنوز براي فرمانروایی آمادگی نداشتپ

در آنجا دوستانی چند پیدا کرد در پیشرفت وي سخت موثر . سپرد و خود اغلب در محله مهاجرنشینان به سر میبرد

تریک گوردن که در سن پنجاهوپنج سالگی در ارتش یکی از آنان سربازي مزدور اهل اسکاتلند بود به نام پ. بودند

یکی دیگر از آنها شخصی بود به نام فرانسوا لفور، متولد . پطر از وي فنون جنگی بیشماري آموخت ;روسیه افسر بود

زیبایی، تیزهوشی، و رفتار خوشایند او موجب شادي تزار . ژنو، که اکنون در سن سیسالگی سرلشکر ارتش روسیه بود

یشد و علیرغم ترس اهالی مسکو، که همه بیگانگان را ملحدانی خبیث میشمردند، هفتهاي سه بار با وي غذا جوان م

آنان، با آنکه به اندازه روسها مشروب . پطر همنشینی این خارجیان را بر مصاحبت روسها ترجیح میداد. صرف میکرد

و صحبت و سرگرمیشان در  ;از روسها برتر بودند در صنایع، علوم، فنون نظامی ;مینوشیدند، مردمی متمدنتر بودند

پطر رواداري آنان را میدید گوردن کاتولیک و لفور پروتستان بود که با گشادهرویی پدر . سطحی باالتر قرار داشت

پطر مصمم بود . پطر زبان آلمانی و هلندي را براي رفع احتیاج آموخت. تعمیدي اطفال کاتولیک و پروتستان میشدند

از نماینده سیاسی هلند، بارون فون . روسیه از نظر جنگی نیرومند شود و در هنر صلح با غرب به رقابت برخیزدکه تا 

آرزو داشت . کلر، آموخت که چگونه هلندیها با ساختن کشتیهاي خوب، ثروت و قدرت خویش را محفوظ میدارند

ه خروجی جز در آرخانگلسک، که نیمی از سال منجمد او هیچ را. راهی به دریا بیابد و در آبهاي شور ناوگانی برپا کند

یکی از کشتیهاي جنگی هلندي را که در  ;بدان نقطه عزیمت کرد 1693با وجود این، در سال . بود، در اختیار نداشت

وقتی که ترسش از دریا فرو ریخت و در این کشتی به مسافرت پرداخت، سراپا خوشحال و  ;لنگر گاه بود خرید

تو باید فرمانده این کشتی باشی، و من چون یک جاشوي ساده خدمت خواهم : ((به لفور چنین نوشت. مشعوف بود

هواي شور آن . هاي بندر با جاشویان هلندي در میآویخت لباس ناخدایان هلندي در بر میکرد و در میخانه.)) کرد

که با وسوسهاي افزاینده او را به  دریاي سرد نسیم نیروبخشی بود که از غرب سرزمین صنایع، قدرت، علوم و هنر،

یکی از بالتیک، که سوئد و لهستان آن را  ;دو راه عملی به سوي غرب گسترده بود. سوي خویش میخواند میوزید

تاتارها و ترکان در آزوف بر دهانه رود دون . بسته بودند و دیگري راه دریاي سیاه، که در کنترل ترکان و تاتارها بود

وسته در منطقه مسکو تاخت و تاز میکردند و روسها را به اسارت میگرفتند بعضی اوقات سالی تسلط داشتند و پی

دستور داد تا ارتشش از تمرین و  1695پطر در سال . بیست هزار تن و در بازار قسطنطنیه به بردگی میفروختند

سه سردار به . آزوف حملهور شود ها عبور کند، و به بازي به جنگ بپردازد، از استپها بگذرد، با کشتی از رودخانه

پطر خود به عنوان گروهبان ساده توپخانه در  ;اسامی گالووین، گوردن و لفور به فرماندهی مستقل گماشته شدند

کارها ترتیب درستی نداشتند و انضباط افراد چندان خوب نبود، در نتیجه، . هنگ پریو براژنسکی به خدمت وارد شد

پطر به مسکو برگشت و سوگند یاد کرد ارتشی بهتر  ;هزینه، دست از محاصره کشیدندپس از چهارده هفته کار پر

با  1696در ماه مه . در ورونژ ناوگانی از کشتیهاي باري و جنگی ساخت. تربیت کند و یک بار دیگر به حمله بپردازد

در ماه ژوئیه شهر را، . گرفتهفتاد و پنج هزار مرد جنگی در رودخانه دون به راه افتاد و محاصره آزوف را از سر 
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پطر بالفاصله دستور داد تا در ورونژ ناوگان بزرگی براي خدمت در دریاي .بیشتر بر اثر رشادت قزاقان دون، گرفت

کارگران را به  ;از سراسر روسیه، از جمله از زمینداران بزرگ، براي این مقصود مالیات گرفتند. سیاه تاسیس کنند

پانزده نفر از اشراف روسی را براي فراگرفتن فنون . کانیسینهاي بیگانه را به کشور آوردندم ;خدمت سربازي خواندند

، خود به دنبالشان 1697پطر، در دهم مارس . کشتیسازي با هزینه خود شان به ایتالیا، هوالند، و انگلستان فرستادند

ه به فساد عقیده و گمراهی آلوده بودند به روسیه از اندیشه مسافرت تزار خویش به سرزمینهاي بیگانهاي ک. روانه شد

از این رو پطر هیئتی مرکب از پانزده نفر از اشراف و دویست تن مالزم به سرکردگی لفور تشکیل داد تا . وحشت افتاد

در میان پنجاه و پنج مامور مخفی، درجهداري . بپردازند و متحدانی بر علیه ترکان فراهم آورند)) اروپا((به دیدار از 

مهر وي متشکل از تصویر یک کارگر کشتیسازي بود که روي آن  ;ود که فقط به نام پطر میخایلوف پاسخ میدادب

پطر، به هنگام مسافرتهاي خارج از کشور، .)) رتبه من شاگردي است، و به استادان نیازمندم:((چنین نوشته شده بود

ده براندنبورگ، ویلیام سوم پادشاه انگلستان، و فردریک سوم برگزینن. بیقیدانه به آن هیئت ناشناخته درمیآمد

با وجود وضع شاهانهاي که داشت، با رفتار و گفتار . امپراطور لئوپولد اول از وي به عنوان تزار روسیه پذیرایی میکردند

حال، با این  ;خشن و با بیقیدي، ناپاکی، و استفاده ناشیانه از قاشق و چنگال، همه دربارها را به حیرت میانداخت

هیئت نمایندگی در لیوونیاي سوئد، در راه ریگا، به مشکالتی دچار شد که . پیوسته در راه هدفش گام برمی داشت

سپس شتابان به کونیگسبرگ برگشت و با برگزیننده معاهده بازرگانی و دوستی امضا . پطر آن را هرگز فراموش نکرد

در . نه و استحکامات خواند و از او گواهینامه گرفتدر براندنبورگ نزد مهندس ارتش پروس درس توپخا. کرد

کوپنبروگه، شاهزاده خانم سوفیا، بیوه برگزیننده هانوور، با دخترش شاهزاده خانم سوفیا شارلوت، زوجه برگزیننده 

را  این شاهزاده خانم بیوه بعدا او. براندنبورگ، تقاضا کردند تا پطر و همراهانش با آنان نهار صرف کنند و برقصند

: چنین وصف کرد

داراي روحی سرزنده است و بسیار . تزار مردي است بسیار بلند قامت و سیمایی زیبا و قامتی برازنده دارد

به ما ....بسیار شاد و حراف بود و دوستی بزرگی بین ما به وجود آمد... کاش رفتارش اندکی بهتر بود..... حاضرجواب

او .... هاي ناشی از کار را لمس کردیم انش را به ما نشان داد، و پینهگفت که در کشتیسازي کار کردهاست، دست

در حضور ما مست نکرد، ولی ما هنوز آنجا را .... قلبی مهربان دارد و عواطفی سخت بزرگمنش... مردي فوقالعاده است

ندیدیم که تمایلی ... یدر برابر زیبایی حساس است، ول... ترك نکرده بودیم که همراهانش به جبران و تالفی پرداختند

مسکوییها، در هنگام رقص، استخوانهاي نهنگ کرستهاي ما را با استخوانهاي بدنمان ... به زننوازي از خود بروز دهد

. و خود تزار در شگفت بود و میگفت که خانمهاي آلمانی چه استخوانهاي سختی دارند. اشتباه میگرفتند

اکثر اعضاي گروه در آمستردام ماندند، و پطر با . ین به سوي هوالند رفتهیئت سفرا در کوپنبروگه با کشتی از را

اوت  18(چند نفر از همراهان صمیمی به زاندام، که در آن زمان یکی از مراکز بزرگ کشتیسازي بود، عزیمت کرد

به کارگري به در خیابانهاي شهر . حتی در روسیه نیز از استادي کشتیسازي این شهر زیبا چیزها شنیده بود ;)1697

نام گریت کیست، که در مسکو با وي آشنا شده بود، بر خورد و از کیست خواست تا کسی را از هویت اصلیش 

یک هفته در آنجا ماند، لباس کارگران هلندي در برمی . نیاگاهاند و پیشنهاد کرد که در کلبه چوبی او اقامت گزیند

رفت، و شبها، اگر فرصتی مییافت، به میخانه محل سري میزد و با کرد، روزها به تماشاي کار کارگران کشتیسازي می

در سالهاي بعد، یوزف دوم و ناپلئون از آن کلبه همچون عبادتگاهی زیارت . مستخدمهاي به عشقبازي میپرداخت

چ براي مردي بزرگ هی((کردند، تزار آلکساندر اول آنرا با لوحی مرمرین مزین ساخت، و شاعري هلندي شعر مشهور 

را بر دیوار آن حک کرد پطر، که از اجتماع مردم زاندام در پی خود ناراحت شده بود، به )) چیز کوچک نیست
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هنوز هم میکوشید اصلیت خویش را در هیئت ناشناس بپوشاند، ولی . آمستردام آمد و به گروه سفراي خویش پیوست

  . نامید)) پطر نجار زاندامی((این بار خود را

لند را قانع کرد تا اجازه دهد وي به کارگران آن شرکت در کارگاه کشتیسازي در اوستنبورگ شرکت هند شرقی ه

مدت چهار ماه در آنجا با ده تن از همراهانش کار کرد و در ساختن کشتی و به آب انداختن آن کمک . ملحق شود

شبها به . بر دوش میگذاشت او نمیگذاشت که بین او و سایر کارگران فرقی باشد و مثل سایرین الوار چوب. کرد

یادداشتهایش نشان میدهند که تا چه حد این مطالعات عمیق و  ;مطالعه هندسه و تئوري کشتیسازي میپرداخت

. هاي تشریحی، باغهاي نباتات، تئاترها، و بیمارستانها نیز میرفت ها، موزه ها، کارگاه به دیدن کارخانه. کامل بودهاند

رهاوه، را مالقات کرد و با لیونهوك به مطالعات میکروسکوپی مشغول شد و پزشک و گیاهشناس مشهور، بو

مهندسی نظامی را نزد بارون وان کوهورن، معماري را نزد . همراهانش را نیز به نمایشگاه تشریح بورهاوه برد

ش از ذوق و کشیدن دندان را نیز آموخت، و بعضی از دستیاران. شینفوئت، و مکانیک را پیش وان درهیدن فرا گرفت

در بازارها . به خانه مردم هلند میرفت تا روش و ترتیب زندگیشان را دریابد. عالقه او به دندانپزشکی رنجها کشیدند

خرید میکرد، با مردم در میآمیخت، از داد و ستدهاي گوناگون آنان شگفتی میکرد، و تعمیر و مرمت لباس و کفش را 

احتمال نمیرود در تاریخ کسی به اندازه پطر مشتاق . راب و آبجو مینوشیدها ش با هلندیها در میخانه. هم آموخت

  . جذب زندگی و لذت بردن از آن بوده باشد

چند . در همه دوران این فعالیتها، آنی روسیه را از نظر دور نمیداشت و اقدامات دولت آن را با مکاتبه هدایت میکرد

ی، پنجاه پزشک، چهار آشپز و سیصد و چهلوپنج جاشو استخدام ناخدا، سی و پنج ستوان، هفتادودو راهنماي کشت

به عالوه، دویست و شصت جعبه تفنگ، بادبان، قطبنما، استخوان نهنگ، چوب پنبه، لنگر،  ;کرد و به روسیه فرستاد

به آراستگی آداب معاشرت، . ابزار، و حتی هشت قطعه بزرگ سنگ مرمر براي کار مجسمهسازان روسی ارسال داشت

 ;مجالی براي مابعدالطبیعه، مجالس رقص، یا سالونها نداشت ;اکتهاي اجتماعی، و ظرافت اندیشه عالقه نشان نمیدادنز

در حال حاضر، وظیفهاش این بود . در هر صورت، آن چیزهاي نامحسوس و غیر عینی را بعدا هم میتوانست فراگیرد

ه که در همه آنها مهارت یابیم و بتوانیم، در هنگام بازگشت، آنگا((تا فنون و علوم عملی غرب را به روسیه وارد کند تا

یعنی، با فتح قسطنطنیه، روسیه از راه بوسفور از زندانش بیرون آید و پاي  - ))بر دشمنان عیسی مسیح پیروز شویم

هیئت تقریبا  پطر پس از چهار ماه اقامت در هوالند، از ویلیام سوم تقاضا کرد که اجازه دهد با. به عرصه دنیا بگذارد

به  1698پطر در ژانویه . ویلیام کشتی تفریحی سلطنتی را براي آوردنش فرستاد. ناشناس از انگلستان دیدار کند

از انجمن سلطنتی . ها و تاسیسات دریایی میرفت با آنکه فصل زمستان بود، پیوسته به تماشاي اسکله. لندن وارد شد

اولین خانه و حیاط آراسته خود را در دتفرد در . ن را در آنجا دیده باشدو ضرابخانه دیدن کرد و احتمال دارد نیوت

پوند در اختیار سر جان گذاشت تا ضایعاتی را که روسها  350بعدا دولت انگلستان  ;اختیار پطر و همراهانش گذاشت

ها و  اسکله تزار با زود خوابیدن و ساعت چهار صبح بیدار شدن، و گردش در. به بار آورده بودند مرمت کند

  . هاي کشتی، در حالی که تبر بر دوش و پیپ بر دهان داشت، موجب حیرت همسایگانش شده بود تعمیرگاه

. هنرپیشه برجستهاي را معشوقه خود ساخت، و هنرپیشه همیشه گله میکرد که کمتر از حد الزم به او پول میدهد

سم مذهبی پروتستانها با چنان آدابی شرکت جست که گواهینامه دکتراي حقوق را از آکسفرد دریافت کرد و در مرا

اسقف برنت روي او بسیار مطالعه کرد و او را آدمی . کشیشان از او چشم داشتند اصالح دینی را در روسیه اجرا کند

طبیعت، او را بیشتر براي کار نجاري کشتی ((کنجکاو ولی داراي شخصیتی نامشخص یافت و نتیجه گرفت که 

پطر پس از چهار ماه که در انگلستان ماند، به آمستردام برگشت، به جمع همراهانش .)) شاهزادگیساخته است تا 

یک ماه بیصبرانه و بیهوده کوشید تا امپراطور ). 1698ژوئن  26(پیوست و با آن از راه الیپزیگ و درسدن به وین رفت
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کاتولیک رومی را میدیدند، از وي خوششان  یسوعیان، که بتازگی خواب یک روسیه. را با خود علیه ترکیه متحد کند

درست هنگامی که میخواست به ونیز عزیمت کند، پیغامی به او رسید که نفرات سترلتسی شورش کردهاند و . آمد

بالفاصله به سوي روسیه رهسپار شد، اما . بیم آن میرود که مسکو را تصرف کنند و دولت را هم در دست بگیرند

در راوا چهار روز در کنار آوگوستوس دوم، پادشاه . ینان دادند که شورش خوابانده شده استنزدیک کراکو به وي اطم

لهستان، ماند و با کمال شگفتی و شادمانی پادشاه را در نیروي جسمانی، شکار حیوانات وحشی، و میخوارگی همپاي 

بحث میکردند که آیا نخست ترکیه هر دو سخت به هم دل بستند، یکدیگر را میبوسیدند، و در این باره . خود یافت

دورانی در تاریخ به ((پطر پس از هجده ماه مسافرت، که به عقیده مکولی . قربانی این دوستی خواهد بود یا سوئد

روسیه . ، در تاریخ چهارم سپتامبر به مسکو رسید))به دنیا نیز تعلق داشت... وجود آورد که نه تنها به کشورش، بلکه

اما پطر هنوز یک مسکویی قرن . الیبنیتز آموزش زبان روسی را آغاز کرد. سیه را کشف کرده بوداروپا، و اروپا رو

او هرگز نتوانسته بود نفرات سترلتسی را ببخشد، زیرا هرچه بود در کشتن داییهایش و ماتویف، و در . هفدهم بود

تش نوین در سر داشت دیگر به وجود با نقشهاي که براي سازندگی یک ار. غصب قدرت به وسیله سوفیا، سهیم بودند

همینکه پی برد سوفیا از صومعه خود با آنها براي پس گرفتن قدرت وارد . این گارد سلطنتی فتنهجو نیازي نبود

را تهدید کرده و شایع ساختهاند که وي مذهب )) مهاجرنشین آلمانی((مذاکره شده است و لفور و سایر اعضاي 

دستور داد تا عده  ;با غرب کردهاست، آتش خشم او مبدل به حس شدید انتقام شد روسیه را فداي دوستی و عالقه

ها  آنان مخوفترین شکنجه ;زیادي از نفرات سترلستی را شکنجه دهند تا به شرکت سوفیا در این شورش اعتراف کنند

نش را شکنجه دهند، مقرر داشت تا مالزما. را تحمل کردند بی آنکه اشارهاي به همدستی سوفیا با خودشان بکنند

و در همان دیر که بود سخت  ;سوفیا را ناچار کردند سوگند یاد کند و پیمان ببندد. شاید همین مقصود حاصل شود

 ;یک هزار نفر از نفرات سترلتسی به مرگ محکوم شدند. تحت نظر قرار گرفت، و شش سال بعد در همانجا درگذشت

 1705سترلتسی در . لفور خودداري کرد ;نش را مجبور کرد چنین کنندپطر پنج نفر را با دست خود کشت و دستیارا

ارتش پیشین متشکل بود از سترلتسی، . پطر بیدرنگ به ایجاد ارتشی جدید پرداخت. از صحنه تاریخ زدوده شد

گی پطر ارتشی ثابت با دویست و دههزار مرد جن. مزدوران بیگانه، و مشمولین روستایی که اشراف به ارتش میدادند

این . را، که از میان هر بیست خانوار روستایی یک نفر را به سربازي میگرفت، جایگزین آن مجموعه مختلط کرد

دوره سربازي براي . میپوشیدند و به شیوه غرب تعلیم نظامی میدیدند)) اروپایی((سپاهیان لباسهاي متحدالشکل 

ها،  کشتیها بشتاب ساخته، و در رودخانه. زیر سالح آوردبه عالوه، پطر یکصد هزار قزاق به . همه تا پایان عمر بود

از چهل و هشت ناو توپدار و هشتصد کشتی  1705نیروي دریایی روسیه در  ;ها، و دریا به آب انداخته شدند دریاچه

همه این کارها در حال پیشرفت بودند و هنوز به مرحله تکامل . کوچکتر و بیست و هشت هزار ناوي تشکیل شده بود

رسیده بودند که پاتکول به مسکو آمد و پیشنهاد کرد که پطر با فردریک چهارم پادشاه دانمارك و آوگوستوس دوم ن

این کشتیها . پادشاه لهستان متحد شود، سوئد را از سرزمین اصلی بیرون برانند، و بالتیک را از تسلط وي آزاد سازند

ح بود اما امپراطوري ترکیه هنوز بسیار نیرومند بود، قسطنطنیه آبهاي گرم مدیترانه ارج ;همه در انتظار دریا بودند

روسیه میبایستی به دري دیگر چشم . بیدي نبود که از این بادها بلرزد، و اتریش و فرانسه هم با ترکان دوست بودند

ع به درست در همان زمان، فرستادگان سیاسی سوئد بیموق. امید داشته باشد و راه خروجی در سمت شمال بیابد

مسکو آمدند و رضایت خاطر پطر را در تجدید پیمان کاردیس، که روسیه و سوئد را متعهد به حفظ صلح میکرد، 

هاي نوا و ناروا  به عالوه، مگر سواحل بالتیک بین رودخانه. لیکن معاهده مضحکه جغرافیا و بازرگانی است. جلب کردند

آنها را، در زمانی که روسیه به علت گرفتاریهاي خود زبون شده و  ایالت اینگریا و کارلیا قبال ملک روسیه نبودند و

تسلیم سوئد نکرده بود چرا چیزي که بزور گرفته شده است بزور  1616قدرت مقاومت را از دست داده بود، در سال 
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ور در در ائتالفی علیه سوئد وارد شد و تصمیم گرفت راه خود را با ز 1699نوامبر  22پطر در  ;پس گرفته نشود

، باامضاي صلحنامهاي با ترکیه، جبهه جنوبی خود را در حد توانایی یک 1700وي در هشتم اوت . بالتیک بگشاید

. در همان روز فرمان داد تانیروهایش وارد لیوونیاي سوئد شوند. پیمان ایمن ساخت

V -1721-1700: کارل دوازدهم و جنگ بزرگ شمالی   

شوراي سلطنتی براي رسیدگی و بحث در مورد اقدامات دفاعی . استکهلم رسیدقراینی از این پیمان ائتالف به 

کارل مدتی . راي غالب این بود که باب مذاکره با این یا آن متفق براي صلحی جداگانه باز شود. تشکیل جلسه داد

میم قاطع آقایان، من تص: ((مدید در سکوت به این مذاکرات گوش فراداد، سپس ناگهان از جاي برخاست و گفت

جنگی عادالنه را به پایان نرسانم مگر با نابودي ... گرفتهام که هرگز در جنگی غیرعادالنه درگیر نشوم، ولی

از تمام سرگرمیها، تجمالت، روابط با زنان، و میخوارگی دست شست و ارتش و نیروي دریایی را به حال .)) دشمنانم

از استکهلم بیرون آمد و یکی از تماشاییترین زندگیهاي جنگی  1700آوریل  24با آنها در تاریخ . آماده باش درآورد

نخست به دانمارك حملهور شد، زیرا میبایستی والیات جنوبی سوئد . پایتختش را دیگر هرگز ندید. تاریخ را آغاز کرد

عت خاص خود با جرئت و سر. را در برابر حمالت دانمارك، در موقعی که با لهستان و روسیه درگیر میشد، حفظ کند

و علیرغم اعتراض دریا ساالرش، کشتیهایش را از کانال خاوري اورسوند که غیر قابل کشتیرانی به نظر میرسید عبور 

فردریک چهارم، پادشاه دانمارك، که از تصرف ). 1700اوت  4(داد و در چند کیلومتري کپنهاگ در زیلند فرود آمد 

 200000و با پرداخت ) اوت 18(اهده صلح تراوندال را امضا کرد پایتختش به وحشت دچار شده بود، شتابان مع

آوگوستوس دوم در ماه مه . ریکس دالر به عنوان غرامت، سوگند یاد کرد که از این پس هرگز به سوئد حمله نکند

ا وي از سردار هفتاد و پنج ساله سوئدي به نام کنت اریک دالبرگ، که ب. کوشید ریگا را به تصرف درآورد 1700

آوگوستوس عقب نشست و به . را به دست آورده بود، شکست خورد)) سوئد وبان((کیاست در امر استحکامات عنوان 

د پطر در خواستش را پذیرفت و با چهل هزار مر. پطر پناه آورد تا با حمله بر ریگا وي را از این مخمصه نجات دهد

کارل دوازدهم، به خیال اینکه به دالبرگ کمک کند، ارتشش را از راه دریا به . جنگی براي محاصره ناروا حرکت کرد

پارنو در خلیج ریگا انتقال داد، ولی چون آن جنگجو را پیروز یافت، به سوي شمال روي آورد و از میان باتالقها و 

تزار غافلگیر شد و در وضعی . شت سر ارتش پطر سر بیرون آوردهاي خطرناك گذشت و ناگهان از پ ها و گردنه تنگه

رها کرد و به ) که در آن با سمت ستوانی خدمت میکرد(وي ارتش را. قرار گرفت که بزدلی خفت آوري به بار آورد

شاید میدانست که سربازان ناآزموده و جنگ نادیدهاش در نخستین آزمایش مضمحل . نووگورود و مسکو گریخت

اندیشه اسارت برایش تحملناپذیر بود، زیرا تن زندهاش را بیش از جسد مردهاش براي روسیه با ارزش . شد خواهند

چهل هزار روسی، که تحت فرماندهی ناشایسته شاهزاده مجارستان کارل اوژن دوکروي بودند، از هشت . میدانست

ن نخستین عقبنشینی در خط مشی سنین ، و ای)1700نوامبر  20(هزار سوئدي کارل در نبرد ناروا شکست خوردند 

لیکن . سرداران سوئدي به کارل اصرار ورزیدند تا به طرف مسکو پیش برود و کار پطر را یکسره کند. بزرگی پطر بود

تعداد نفرات این ارتش اندك بود و زمستان آغاز شده بود، زمستانی که حتی شهامت ناپلئون جوان را نیز در برابر 

از این گذشته مسئله تغذیه سپاهش در سرزمین دشمن در  ;انفرساي روسیه به زانو درآورده بودهاي طویل و ج راه

ها کاغذ پارهاي بیش نبودند، آیا میتوانست به پادشاه دانمارك یا  عالوه بر این، با توجه به اینکه عهدنامه. کار بود

ر مسافتی چنین دور میجنگیدند، به سوئد لهستان اطمینان داشته باشد که در غیاب رهبر و ارتش اصلی سوئد که د

حملهور نشوند کارل پس از سر و صورت دادن به دولت و وضع دفاعی لیوونیا، به جنوب رفت، وارد لهستان شد، و 

، آوگوستوس را از سلطنت خلع، )1702(مانند پدر بزرگش در چهلوهفت سال پیش، ورشو را بدون نزاع اشغال کرد

متحدان یکایک شکست خورده بودند، لیکن ). 1704(به پادشاهی لهستان منصوب کرد وستانیسالس لشچینسکی را 
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پطر نه تنها از وحشت آسوده شده بود، لیکن ارتشی جدید سازمان داده و . خرس روسیه تازه نبرد را آغاز کرده بود

 ;ها را آب کنند ها و صومعهبراي اینکه این ارتش توپخانه هم داشته باشد، دستور داد زنگهاي کلیسا. تجهیز کرده بود

سربازان جدید بزودي پیروزیهایی به . سیصد لوله توپ ریخته شد و مدرسهاي جهت تربیت توپچی تاسیس یافت

در اینجا تزار ناگهان بناي  ;)1703(گردان توپخانه خود پطر جلودار تصرف نینسکانس در دهانه نوا بود  ;دست آوردند

عزمش فقط  ;این حال، کمتر تصور آن را میکرد که روزي این شهر پایتخت او بشود را آغاز نهاد و در)) پطرزبورگ((

در آن اثنا که کارل در لهستان سرگرم بود، پطر یک بار دیگر به . بر آن بود که این شهر دروازهاي به سوي دریا باشد

اوت  20(یک حمله سقوط کرد قلعه بزرگ با . کارل پادگان بسیار کوچکی در آنجا مستقر کرده بود. سوي ناروا آمد

و فاتحان، به تالفی شکست گذشته، کشتار وحشتناکی را آغاز کردند، به طوري که سرانجام، پطر دوازده تن ) 1704

. از روسهایی را که جنون خونریزي پیدا کرده بودند با دست خود کشت و به این کشتار پایان داد

اي امضا کرد و طی آن بر سلطنت  آوگوستوس مخلوع معاهده. پیروزي کارل در لهستان کامل به نظر میرسید

لشچینسکی صحه گذاشت و اتحاد خود را علیه سوئد پس گرفت و سازمان دهنده نخستین ائتالف را به کارل تسلیم 

پطر ). 1707(یوهان فون پاتکول را به روي گاري بستند، استخوانهایش را درهم شکستند، و بعد سرش را زدند  ;کرد

کوشید وزیران انگلستان را با رشوه وادار به فراهم آوردن یک صلحنامه . ا در برابر سوئدي وحشتانگیز تنها دیدخود ر

نماینده پطر مستقیما به مارلبره متوسل شد و وي، تنها به شرط اخذ یک امیرنشین . کند، ولی آنان امتناع ورزیدند

تالر و یک  50000یا سیبریه را با تضمین پرداخت سالیانه  پطر کیف یا والدیمیر. در روسیه، با وساطت موافقت کرد

اما این مذاکرات با . بدو عرضه داشت)) قطعه بزرگ یا قوت که هیچ دولت نیرومندي در اروپا داراي آن نیست((

سیاستمداران غربی نسبت به کارل همدردي داشتند، آوگوستوس را خوار میشمردند، و از پطر . شکست مواجه گشت

بعضی از آنان عقیده داشتند که اگر اجازه دهند که روسیه به سوي غرب توسعه یابد، همه اروپا بزودي  ;دندمیترسی

  . در زیر طغیان سیآلساي اسالوها به لرزه خواهد آمد

، پیشاپیش چهلوچهار هزار سپاهی، که نیمی از آنها سواره نظام بودند، از روي سطح یخزده 1708کارل در اول ژانویه 

. در روز بیستوششم، تنها دو ساعت پس از عزیمت پطر از گرودنو، بدانجا وارد شد. ناك رود ویستول گذشتو خطر

دستور داد نیروهایش عقبنشینی کنند، کارل را هرچه . پطر تصمیم به اتخاذ شیوه نبرد عمقی و تخریبی گرفته بود

به دهقانان . ود همه محصوالت را بسوزانندبیشتر به داخل صحراي وسیع و هموار روسیه بکشانند، و در سر راه خ

روسیه ((دفاع. ها و مردابها بپراکنند دستور داد غالتشان را در زیر خاك یا برف پنهان کنند و دامهایشان را در بیشه

 مازپا در دربار لهستان به عنوان غالمبچه. و اوکرایین را به یکی از آتامانهاي قزاق به نام ایوان مازپا سپرد)) صفیر

یکی از اشراف که وي را عامل انحراف زنش میدانست، او را عریان روي یک اسب وحشی اوکرایینی . بزرگ شده بود

از ضربه تازیانه و شلیک عمدي طپانچه بیخ گوشش رمیده بود، ) به قول بایرن( و اسب، که ;بسته و رهایش کرده بود

مازپا با وجود چاك خوردگی سروصورت و . میش رسیدها گذشت تا به سرزمین بو چهار نعل از الي درختان و بیشه

او ظاهرا خود را به پطر وفادار نشان میداد، ولی از . خونریزي زنده ماند و به سرکردگی قزاقان زاپاروژیه ترقی کرد

. استبداد و خودکامگی تزار بیزار بود و در پی فرصت بود تا سر به شورش بردارد

. وي به کارل پیشنهاد همکاري داد. د و کارل پیشروي، فرصت را مغتنم شمردنشینی میکن چون شنید که پطر عقب

زمین ((سیاست . احتماال همین پیشنهاد بود که کارل را بر آن داشت تا به پیشروي بیباکانه خود در روسیه ادامه دهد

قگی و گرسنگی آغاز سوئدیها جز زمینهاي وسیع به آتش کشیده چیزي ندیدند و بیآذو ;تاثیر خود را کرد)) سوخته

این نیرو کوشید تا خود را به وي برساند، ولی نیمی از . کارل به رسیدن قواي امدادي از ریگا دل خوش کرده بود. شد

کارل امیدوار بود که مازپا با آذوقه کافی و نیروي کامل قزاقان دنیپر به وي . آن در راه به دست روسها قلع و قمع شد
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ز این خیانت بویی برده بود، قوایی تحت فرماندهی آلکساندر دانیلوویچ منشیکوف براي لیکن پطر، که ا ;بپیوندد

مازپا قبل از اینکه بتواند سوارانش را وارد صحنه کارزار کند، غافلگیر شد، در هورکی به طرف . بازداشت مازپا فرستاد

رفت تا پایتخت مازپا، با تورین و کارل به سوي جنوب . کارل گریخت، و فقط توانست هزاروسیصد نفر با خود ببرد

منشیکوف پیش از وي بدانجا رسید، شهر را به آتش و نابودي کشید، و آتامان دیگري . ذخایرش را به تصرف درآورد

پطر از هر وسیلهاي استفاده کرد تا قزاقان را از پیوستن به کارل برحذر . را که به روسیه وفادار بود به سرداري برگزید

اصول مذهب راستین را منکرند و بر تصویر ((هایی به آنها میگفت که مهاجمان بیدینانی هستن دکه  المیهدارد و با اع

امید کارل اکنون بر این بود که تاتارها و ترکان، به تالفی تسخیر آزوف به دست پطر، به )). مریم مقدس تف میاندازند

زمستان . شمنی وحشتآور بر سر سوئدیها تاختهمچون د 1709- 1708هیچ کس نیامد، و زمستان . یاري وي آیند

 بالتیک آن چنان یخ بست که دلیجانهاي گرانبار، اورسوند را از روي یخ می: آن سال در اروپا از همه جا سختتر بود

در فرانسه رودخانه رون، و در ونیز کانالهاي آبی شهر از یخ پوشیده  ;در آلمان درختهاي میوه خشکیدند ;پیمودند

پرندگان در هنگام پرواز . اوکرایین زمینها از اول اکتبر تا پنجم آوریل در زیر پوششی از برف پوشیده ماندند در. شدند

هیزم در هواي  ;شراب و عرق به قالبهاي سخت تبدیل میشدند ;بست آب دهان بین دهان و زمین یخ می ;میمردند

سربازان کارل همه را با بردباري و سکوت تحمل  .و باد در دشتهاي مسطح، همچون تیغ، بران بود ;سوخت آزاد نمی

بعضیها را بی دست : ((یک شاهد عینی چنین گفت. میکردند، ولی دوهزار نفر آنان از سرما و گرسنگی تلف شدند

کارل آنها را به .)) میدیدید، بعضیها را بیپا، عدهاي گوش یا بینی نداشتند، و بسیاري به شیوه چارپایان راه میرفتند

ي امر میداد و امیدوار بود که بزودي بر سر قواي اصلی پطر فرود آید و روسیه را با یک پیروزي قاطع از پاي پیشرو

در هولوچین، سرکووا و اوپرسا، با تاکتیک و رشادت برتر پیروز میشد و : هرجا که با دشمن روبرو میشد، مثال. درآورد

لیکن در پایان زمستان ارتش چهلوچهارهزار نفري . وي بودنداغلب سپاهیان دشمن از لحاظ نفرات ده برابر لشکریان 

به پولتاوا، بر شعبهاي از دنیپر، واقع در  1709این ارتش در یازدهم ماه مه . او به بیستوچهارهزار نفر تقلیل یافته بود

ر روبرو سرانجام در این محل با ارتش نیرومند هشتادهزار نفري پط. هشت کیلومتري جنوب باختري خارکوف رسید

زخم را به هیچ گرفت و به آرامی گلوله را با کارد از پاي . در ماموریت اکتشافی گلولهاي به پایش اصابت کرد. شد

چون شخصا از رهبري افرادش ناتوان بود، فرماندهی را به . ولی همینکه به اردو رسید، از حال رفت ;بیرون کشید

نخست سوئدیها، که در زیر ). ژوئن 26(بعد حمله را آغاز کند  ژنرال کارل رنسکیول سپرد و دستور داد صبح روز

کارل براي اینکه آنان . فرماندهی کارل تا کنون مزه شکست را نچشیده بودند، همه چیز را پیش روي خود برداشتند

از هم  را به پیشروي وادارد، با تخت روان به میدان جنگ آمد، که آن هم بر اثر آتش توپخانه دشمن در زیر پاي او

گلولهاي از . پطر، با آنکه رسما ستوانی بیش نبود، پیشاپیش همه اسب میتاخت و سپاهیانش را تشجیع میکرد. پاشید

سالها تهیه و تدارك و تمرین . الي کالهش گذشت و گلولهاي دیگر به صلیب طالیی که بر سینه داشت اصابت کرد

. بر هر یک بار آتش توپ سوئدیها پنج بار آتش میکردندتوپهایش در برا. در توپخانه، اکنون به دادش میرسید

سواره . هنگامی که مهمات ارتش سوئد پایان یافت، توپخانه روس، پیاده نظام سوئدي را یکجا به دم کشتار کشید

 کارل خودش سوار بر اسب، به اتفاق مازپا و هزار نفر دیگر، از. نظام سوئد با دیدن این وضع مایوس کننده تسلیم شد

نفر از کف  635,4سوئدیها چهار هزار نفر اعم از کشته و زخمی از دست دادند و روسها . راه دنیپر به ترکیه گریخت

پطر با افسران به احترام رفتار . نفر، از جمله سه ژنرال و تعداد بسیاري افسر، به اسارت گرفتند 670,18دادند و لیکن 

الیبنیتز انسانیت وي را ستود و، با درنظر گرفتن تعداد . ي عمومی گرفتکرد، ولی اسرا را به کار استحکامات و کارها

: او چنین نوشت. پطر نیز با وي همعقیده بود. گردانهاي روسی، چنین نتیجه گرفت که خداوند یاور روسها بوده است

جی بیپایان و وسیع این نبرد نتای.)) اکنون به یاري خداوند شالوده پطرزبورگ براي همیشه به ایمنی نهاده میشود((
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روسیه بر امیرنشینهاي . لشچینسکی به آلزاس گریخت و آوگوستوس دوم دوباره به تاج و تخت لهستان رسید. داشت

دانمارك دوباره به اتحاد علیه سود پیوست، به سکانیا حمله برد، ولی عقب . بالتیک و سرتاسر اوکرایین تسلط یافت

غرور و حیثیت روسیه . ین، هولشتاین، و بخشی از پومرانی را تصرف کردفردریک ویلهلم پادشاه پروس شتت. نشست

لویی چهاردهم پیشنهاد اتحاد به پطر کرد، ولی پطر آن را نپذیرفت، اما موافقت کرد که هیئتی را از جانب  ;باال گرفت

سر براي روسها ترکان، که از هرکس که موجب درد. کارل هنوز هم به این شکست قطعی تن در نمیداد. وي بپذیرد

  . میشد ممنون بودند، به پناهنده شاهانه خود همه گونه امتیازات شاهوار بخشیدند

نزدیک دنیستر مستقر ساخت و آذوقه خود و هزار و هشتصد نفر سوئدي ) تغینه: نام فعلی(کارل دربارش را در بندر 

خوب شد، تمرینات نظامی را از سرگرفت و همینکه پایش . را که هنوز با وي بودند از سلطان احمد سوم دریافت کرد

پرهیز از شراب، و حضور مرتب در مراسم نماز چنین شایع کرد که او به دین . ارتش کوچکش را به مشق واداشت

به انحاي مختلف میکوشید تا سلطان یا وزیر وي را به جنگ با روسیه راضی کند، و به همین . اسالم گرویده است

یک بار . ئد با کشتیهاي فرانسوي که خدمتگزاریشان را به او عرضه داشته بودند امتناع ورزیدامیدواري از رفتن به سو

پطر درخواست کرد که مازپا را به عنوان یک فرد روسی . توطئه کردند که وي را مسموم کنند، ولی به موقع برمال شد

). 1710(مسئله پایان بخشید کارل اجازه نمیداد، و مازپا با مرگ خود به این ;خائن به وي تسلیم کنند

کارل توانست سلطان را قانع کند که نیروي . هر پیروزي دشمنان جدید میپروراند یا دشمنان قدیم را بر میانگیزاند

روزافزون روسیه، که اکنون در سوي شمال هیچ مانعی در سر راه خود ندارد، بزودي با قدرت ترکیه بر سر تسلط بر 

سلطان ترکیه اعالن جنگ داد و دویست هزار نفر را تحت . مبارزه بر خواهد خاستدریاي سیاه و بوسفور به 

پطر، که غافلگیر شده بود، فقط توانست سیوهشت هزار نفر در جنوب . فرماندهی وزیرش علیه روسیه وارد کارزار کرد

  . اندندمتحدان بلغارستانی و صربی از او روي برگرد. براي مقابله با این یورش برقآسا گرد آورد

به هم رسیدند، پطر ناچار شد دست از ) که اکنون مرز خاوري رومانی است(وقتی که دو ارتش در رودخانه پروت 

به انتظار شکست و . جنگ بردارد، زیرا نواحی اطراف غارت و ویران شده بودند و فقط براي دو روز آذوقه داشتند

آنگاه به چادر رفت و قدغن کرد . مها، تزاري جدید برگزیندمرگ، به مسکو دستور فرستاد تا، در صورت تحقق این بی

اما زن دومش، کاترین، و سردارانش بر این عقیده بودند که تسلیم بهتر است تا خودکشی . که کسی به دیدنش بیاید

آن زن علیرغم خشم پطر، به چادر او رفت و نامهاي به عنوان وزیر سلطان به پطر داد که حاوي . دسته جمعی

کاترین جواهراتش را جمع کرد، از افسران پول به وام . پطر نومیدانه امضا کرد. است شرایط وي براي صلح بوددرخو

وزیر . روبل براي مذاکره در باب شرایط صلح نزد وزیر فرستاد 230000گرفت، و پطر شافیروف نایب صدراعظم را با 

الع و کشتیهاي روسیه از آن سرزمین، اجازه عبور آزاد روبل و جواهرات را گرفت و در مقابل تسلیم آزوف و برچیدن ق

کارل، که خود را براي نبرد .کارل به سوئد، و عدم دخالت در امور لهستان به پطر اجازه داد با لشکریان از آنجا رفت

 توانست بر کناري وزیر صلحجو را تحقق بخشد و به کوشش خود. آماده کرده بود، از عقد این صلحنامه خشمگین شد

سلطان، که از . دوکا وزیر جدید را به تایید پیمان پروت واداشت 84900لیکن شافیروف با دادن  ;براي پیکار ادامه داد

  . این مشکالت خسته شده بود، از کارل خواست تا خاك ترکیه را ترك کند

کارل با . رزمین کنندنیرویی متشکل از دوازده هزار مرد فرستاده شد تا وي را مجبور به ترك آن س. وي سرباز زد

سرانجام دوازده تن از افراد ینیچري  ;چهل نفر هشت ساعت تمام آنها را نگاه داشت و خودش ده سرباز ترك را کشت

او را به دیموتیکا نزدیک آدریانوپل فرستادند، ولی اجازه دادند بیست ماه در آنجا ). 1713اول فوریه (بر او فایق آمدند 

وقتی که این امید از بین رفت، کارل به . نگ بین روسیه و ترکیه را مورد بررسی قرار دهدبماند تا وزیري جدید، ج

 1714سپتامبر  20در . او را با اسکورت نظامی، هدایا و پول کافی راهی کردند. بازگشت به سوئد رضایت داد
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وامبر به پومرانی و بندر و قلعه ن 11و در نیمه شب  ;از واالکیا، ترانسیلوانی، و اتریش گذشت ;دیموتیکا را ترك گفت

این قسمت و ویسمار، در سمت باختر، آخرین . آن به نام شترالزوند در ساحل بالتیک، سمت جنوب سوئد، رسید

در این زمان، اصرار کارل در حکومت کردن بر سوئد به کمک ترکیه و امتناع وي . پایگاه سوئد در سرزمین اصلی بود

جورج، برگزیننده هانوور،  1714در اول اوت . امپراطوري سوئد را به اضمحالل کشانده بوداز صلح و کنار آمدن با پطر 

به این عزم که برمن و وردن را به هانوور منضم کند، انگلستان را . به نام جورج اول به پادشاهی انگلستان رسیده بود

اخت و ناوگان انگلستان را براي تقویت با دانمارك و پروس علیه سوئد در یک اتحادیه ائتالفی جدید به هم متحد س

کارل در شترالزوند خود را محصور و با انگلستان، هانوور، دانمارك، . ناوگان دانمارك به تنگه دوور گسیل داشت

یک سال با سیوشش هزار نفر در حلقه محاصره پایداري کرد و اغلب با . ساکس، پروس، و روسیه در جنگ دید

هاي توپ  پس از آنکه دیوارهاي شهر در زیر باران گلوله. انه و بیثمر شرکت میجستسربازانش در یورشهاي شجاع

محاصره کنندگان ویران شدند و چارهاي جز تسلیم باقی نماند، کارل بر کشتی کوچکی جهید و از میان آتش دشمن 

ن نومید و شکست استکهلم منتظر قهرما). 1715دوازدهم دسامبر (خود را به کارلسکرونا در ساحل سوئد رساند 

دستور داد افرادي تازه نفس، . خورده خود بود، ولی او از برگشت به آن شهر، جز در صورت پیروزي، خودداري میکرد

بر  ;هر نوع جنس آهنی را براي ساختن ناوگانی دیگر گرد آورد ;حتی از بین جوانان پانزدهساله، به زیر سالح بیاورند

و شاید هم او را  ;مردم امرش را در سکوت پذیرفتند. سهاي آنان مالیات بستهمه چیز مصرفی مردم و حتی کالهگی

بارون گئورگ فون گورتس، که اکنون نخستوزیرش بود، سخت کوشید تا اتحادیه . دیوانه ولی با ابهت میدانستند

تا بین سوئد  چون میدانست که جورج اول با پطر بر سر تقسیم غنایم کشاکش دارد، کوشید. ائتالفی را متالشی کند

. هایش با شکست روبرو شدند لیکن نقشه. در انگلستان را یاري دهد استوارتو روسیه صلح برقرار سازد و شورش 

ید که ، به این ام1718در آن سال و هم در . ارتشی متشکل از بیستهزار نفر گرد آورد 1717کارل تا پاییز 

در ماه دسامبر قلعه فردریکستن را . سرزمینهاي جدیدي به سرزمینهاي از دست رفته بیابد، به نروژ حمله کرد

یک گلوله سپاه نروژ به شقیقه راستش . در روز دوازدهم سرش را لحظهاي از لبه سنگر اول باال کشید. محاصره کرد

او با همان حالت که زیسته بود مرد، یعنی با . ستدر آن زمان سیوشش سال دا. اصابت کرد و آنا وي را کشت

از عشق . سرداري بود بزرگ و، علیرغم نابرابریهاي نیرو، پیروزیهاي باور نکردنی به دست آورد. شجاعتی حیرتانگیز

غرور او . جنگ سرمست بود، هیچ گاه پیروزي کافی نصیبش نشد، و در پی آن تا سرحد دیوانگی لشکرکشی میکرد

چه بسا با امتناع از دادن امتیاز، از  ;زیاد میبخشید، ولی بیش از آن میطلبید ;خدشهدار میکردسخاوتش را 

تاریخ وي را میبخشند، زیرا او . هایی که ممکن بود امپراطوري و آبرویش را محفوظ دارد جلوگیري میکرد صلحنامه

دولت سوئد، که . ادن آن نبود، آغاز کردرا، که جز با پیروزي خود حاضر به پایان د)) جنگ بزرگ شمالی((نبود که 

نوامبر  20(طبق پیمانهاي استکهلم. بندرت به چنین وضع فوقالعادهاي رسیده بود، شتابان به مذاکرات صلح پرداخت

نخست ادعاهاي پطر بر . برمن و وردن را به هانوور، و شتتین را به پروس واگذار کرد) 1720و اول فوریه  1719

ارتش روسیه سه بار بر سوئدي که بر اثر جنگ بکلی بیرمق شده بود . ک خاوري را نپذیرفتمنطقه سوئدي بالتی

اوت  30(سرانجام روسیه طبق معاهده نوستاد. حملهور شد و شهرها و سرزمینهاي ساحلی آن کشور را ویران کرد

ستیز بر سر بالتیک پیروز روسیه در جنگ و . لیوونیا، استونی، اینگریا، و قسمتی از فنالند را تصاحب کرد) 1721

تزار خسته و پا به سال، ولی پیروزمند، با بانگ و مژده . خودنمایی کرد)) نیروي بزرگ((بیرون آمد و به صورت یک 

وارد پطرزبورگ شد، و مردم به عنوان پدر کشور، امپراطور همه روسها و پطر کبیر از وي !) صلح! صلح! (میر! میر

  . استقبال کردند
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  مفصل سیزده

  پطر کبیر

1698 -1795  

I - وحشی  

بیشک او به پطر توجه داشت، .)) بداند که انسانها با عبور از چه مراحلی از توحش به تمدن رسیدند((ولتر میخواست 

  . زیرا پطر، هر چند نه آن فرایند، دست کم آن کوشش را در تن و روح خود و ملتش تجسم بخشید

م پادشاه پروس، را که درباره پطر، با اندکی آشفتگی، به ولتر نوشته است ي دیگر، یعنی فردریک دو))کبیر((یا سخن 

نه تنها قانونگذار کشورش بود، بلکه از همه دانشهاي دریایی کامال . وي تنها شاهزاده حقیقتا تحصیلکرده بود: بشنویم

براي اینکه سرآمد . ... دسربازي متخصص، و اقتصاددانی کامل عیار بو... وي معمار، کالبدشناس، جراح. آگاهی داشت

  . همه شاهزادگان باشد فقط به آموزشی کمتر وحشیانه و بیرحمانه احتیاج داشت

دیدیم که آموزش وحشیانه و بیرحمانه، و خشونت و خونریزي که محیط کودکی پطر را فرا گرفته بود بر سلسله 

اختالف ماهیچه دچار بود، که شاید در حتی در جوانی به . اعصابش اثر گذاشتند و بنیانگذار خوي خشن وي شدند

در  1698برنت پس از دیداري که از وي در سال . سنین بعد با میخوارگی مفرط و امراض مقاربتی شدت یافته باشد

یکی از روسهاي قرن هجدهم چنین .)) کلیه اعضا و جوارح وي به تشنج دچار میشوند: ((انگلستان کرد، گزارش داد

دستخوش حمالت زودگذر و پیاپی مغزي قرار میگرفت که در نوع خود کمی ... ه این سلطانمشهور است ک: ((میگوید

به نوعی تشنج دچار میشد که تا مدتی کوتاه، و حتی ساعتها، چنان به پریشانیش میافکند که دیدار . شدید بودند

ردن به سمت چپ و این حمله عصبی با پیچش گ. هیچ کس، حتی نزدیکترین دوستانش، را نمیتوانست تحمل کند

گفتهاند که چون به دیدار . با همه این احوال، مقاوم و نیرومند بود.)) انقباض شدید عضالت صورت شروع میشد

در سال نلر . آوگوستوس دوم رفت، هر دو براي نشان دادن زور بازو، سینیهاي نقراهاي را در دست مچاله کردند

انهاي سلطنتی، و به نحوي باور نکردنی معصوم و مهربان، تصویر وي را به صورت جوانی مسلح و مزین به نش 1698

بعد تصویر پطر را حقیقیتر، به صورت غولی خمیده به درازي دو متر و پنج سانتیمتر، با صورتی بزرگ و گرد،  ;کرد

ا نگاه آمرانه و عبوسش کمتر ب. چشمان و بینی بزرگ، و موهاي قهوهاي پرچینی که کمتر اصالح میشد میبینیم

. لباس نامرتب، جورابهاي خشن و رفو شده، و کفشهاي بی تناسبش هماهنگی داشت

. با اینکه ملتی را نظم و ترتیب بخشید، اما به هرجا که پا میگذاشت، آنجا را درهم ریخته و نامرتب باقی میگذاشت

رفتارش، همچون لباسش، . دچنان در امور بزرگ غوطهور بود که از صرف هر مقدار وقتی براي امور ناچیز دریغ میکر

چنان بود که بیشتر وي را یک رعیت ساده مینمود تا یک شاه به استثناي اینکه آن حوصله و بردباري ذاتی یک 

در برلین، در . بعضی اوقات رفتارش از آن رعیتها هم بدتر بود، زیرا از ارباب یا قانون نمیهراسید. موژیک را نداشت

چون کاترین زیر بار  ;از آلت تناسلی مرد برخورد و به زنش دستور داد آن را ببوسدمیان اشیاي عتیقه، به سمبلی 

و پطر تنها آن زمان آرامش یافت که آن  ;کاترین باز هم ابا کرد ;نرفت، تهدید کرد که دستور میدهد گردنش را بزنند

میداد که بدترین و زشتترین  در گفتگوها و مکاتبات به خود حق. را براي زینت بخشیدن اطاقش به وي هدیه کردند

بینی . مکرر دیده میشد که نزدیکترین دوستانش را با ضربه مشتهاي بزرگش توبیخ میکرد. سخنان را بگوید و بنویسد

عالقه شدیدي به شوخیهاي خشن داشت، که گاهی صورت . منشیکوف را خون انداخت و لفور را با لگد زد

ی از آجودانهایش را به خوردن الکپشت، دیگري را به نوشیدن یک قرابه یک بار یک ;بیرحمانهاي به خود میگرفتند

از دندانپزشکی لذتی غیرعادي . سرکه، و دختران جوان را به نوشیدن یک جیره برندي یک سرباز مجبور ساخت
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وقتی . کلبتین را همیشه دم دست داشت ;میبرد و نزدیکانش مواظب بودند که هیچگاه از درد دندان ننالند

تکارش شکایت کرد که زنش به بهانه دندان درد مالطفتهاي زناشویی را از وي دریغ میدارد، کس به دنبال آن خدم

زن فرستاد، اجبارا یکی از دندانهاي سالمش را کشید، و به او گفت اگر از جفت به دور بماند، دندانهاي بیشتري را هم 

  . خواهد کشید

بتوان، با توجه به آن سرزمین و آن عهد، لجام گسیختگی او را در این سنگدلیش به آن اندازه رسید که شاید فقط 

روسها به سنگدلی عادت داشتند و احتماال حساسیت آنان در . زمینه ضروري تلقی کرد و قساوتش را بر وي بخشید

زمند آنها شاید به انضباطی سخت نیا ;مقابل رنج و درد از کسانی که دستگاه عصبی حساستري داشتند کمتر بود

و اال  ;اما قساوت شخصی پطر در کشتار سترلتسی حاکی از لذت سادیستی و هیجان شهوانی از خونریزي بود ;بودند

رحم و عواطف در پطر بیاثر بود و از آن . گر را قطعه قطعه کنند مصلحت دولت چنین اقتضا نمیکرد که دو توطئه

  . یک کبیر میشد عاري بودحس عدالت که مانع بروز بوالهوسی لویی چهاردهم یا فردر

همه . پطر مثل موژیکها معتقد بود که مستی آسودگی معقولی از واقعیت است. نقض عهد یکی از عادات زمان وي بود

میخوارگیهاي  ;بارهاي دولت را خود بر دوش گرفته بود، مخصوصا وظیفه کشاندن یک ملت شرقی به تمدن غرب را

ضربالمثل روستایی را که میگفت . وشی بارهاي مسئولیت و تعهدات بودندتفریحی وي با دوستانش فقط براي فرام

قدرت تحمل شرب شراب یکی از مالکهاي او براي سنجش نیروي . میخوارگی تفریح روسی است قلبا میپذیرفت

. انسانی بود

د مشروب وقتی که در پاریس بود، شرط بست که کشیش اقرارنیوشش از کشیش منشی وزارت فرانسه بیشتر میتوان

مسابقه یک ساعت ادامه یافت و زمانی که کشیش فرانسوي به زیر میز درغلتید، پطر کشیش خودش را به  ;بنوشد

، پطر و دوستان صمیمیش 1690در حدود سال . در آغوش فشرد)) شرافت روسیه را نگاه داشتهاست((این خاطر که 

پرنس فیودور رومودانوفسکی به )). قها و لودگاناحم))سوبور(( مستترین جمع((دستهاي تشکیل دادند موسوم به 

همچنانکه در ارتش و نیروي دریایی نیز (پطر در آن جمع مقام کهتري را پذیرفت  ;برگزیده شد)) سوبور((تزاري 

مستها )) سوبور. ((و غالبا در زندگی واقعی چنین وانمود میکرد که رومودانوفسکی تزار روسیه است) چنین میکرد

با خشونت و زشتی، اداي  ;مراسم کامال ساخته و پرداختهاي داشتند ;و ونوس را پرستش میکردندرسما باکوس 

مراسم کلیساهاي ارتدوکس روسیه و کلیساهاي کاتولیک رومی را درمیآوردند، و اکثر این مراسم تقلیدي را پطر خود 

قتی که اسقف تقلیدي آن، به نام و. در اکثر جشنهاي رسمی دولتی شرکت میجست)) سوبور. ((خلق و ترکیب میکرد

نیکیتا زاتوف هشتادوچهار ساله، عروس شصت ساله گرفت، پطر مراسم پرزرق و برق اوباش مآبانهاي به راه انداخت 

که بزرگان و زنان درباري همراه با خرس، گوزن و بز مجبور به شرکت در آن شدند و سفیران نی یا عود ) 1710(

  . طبل میزد چرخدار مینواختند و خود پطر

دربارش از دلقک و بذلهگو، که گویی . طبع بذلهگویی وي نشاطآور و بیقید و بند بود و گاهی به لودگی تنزل میکرد

یک بار که تزار، با هیکل باال بلندتر از دو متر، نقش گالیور در . جز الینفک کلیه مراسم و جشنها بودند، انباشته بود

زمانی پطر هفتاد و دو . هاي سوار رژه رفت در راس دستهاي بیستوچهار نفره از کوتولهها را بازي میکرد،  برابر کوتوله

افراد غولپیکر هم در آن میان . هاي غول آسا میداد کوتوله در دربارش داشت و به بعضی از آنها در سر غذا کلوچه

وس فرستاد تا در خیل درازقدان دیده میشدند، ولی بعضی از آنها را به عنوان هدیه براي فردریک ویلهلم پادشاه پر

پطر آنان را زیاد محترم میشمرد و بعضی را براي تحصیالت به . چند کاکا سیاه به پطر هدیه شدند. وي خدمت کنند

تاکنون هرچه بود از . یکی از آنان، یعنی جد اعالي پوشکین شاعر، به درجه ژنرالی ارتش روسیه رسید. پاریس فرستاد

به تمدن  ;کامل سخن گفتیم، یعنی به منزله ایوان مخوفی که بذلهگو و خوش مشرب باشد پطر به عنوان یک بربر
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راغب بود، ولی به غرب نه به خاطر شکوه و بزرگی و هنرش، بلکه براي ارتش، نیروي دریایی، تجارت، صنعت، و 

مدن محسوبشان میداشت فضایل وي تنها در جهت دستیابی به این گونه هدفها بود که لوازم ت. ثروتش حسد میورزید

هرچه میدید، میخواست بداند چطور کار میکند و . و حس کنجکاوي سیراب نشدنیش از همین جا سرچشمه میگرفت

در مسافرتها آجودانهایش را از بس پی ماموریت و کشف حقایق میفرستاد، . نیز چطور میشود آن را تکمیل کرد

افکار بیشماري در سر داشت که الیبنیتز را . ر آنان بر نمیداشتخسته و درمانده میکرد و حتی شبها نیز دست از س

با نظري . اما افکار پطر آشکارا جنبه انتفاعی داشتند ;هم، که خود دریایی از این افکار بود، به شگفتی انداخته بود

ه پایبند دین بود در میان ملتی ک. عاري از تعصب، خواستار هر وسیلهاي بود که بتواند میهنش را به پاي غرب برساند

و روشها و اصول مذهبی بیگانگان را با تعصب زیاد دشمن میشمرد، وي همچون کودك یا دانشمندي عاري از تعصب 

او بیشتر مقلد بود تا آفریننده و بیشتر به کار . بود و به مذهب کاتولیک، پروتستان و حتی افکار آزاد تاسی میکرد

براي وي، که میکوشید ملتش را به سطح رقابت باغرب باال ببرد، عاقالنهتر این  ;گسترش افکار میپرداخت تا ابداع آنها

بود که نخست بهترین چیزهایی را که غرب میتوانست به وي بیاموزد جذب کند و آنگاه درصدد تفوق یافتن بر آنها 

یناپذیر او به سرسپردگی خستگ. تا کنون سابقه نداشتهاست که تقلید تا چنین حد اصالت داشته باشد. برآید

اگر میلیونها روس را در راه هدفش از بین میبرد، خودش را هم فدا میکرد . مقاصدش وي را از توحش به بزرگی آورد

تا روسیه را صاحب ارتشی جدید، دولتی با کفایتتر، صنایعی متنوع با سطح تولید بیشتر، بازرگانیی وسیعتر و بنادري 

جویی میکرد جز جان انسانی، که روسیه آن را به  او در هر چیز صرفه. د بکندکه به تمام دنیا دسترسی داشته باشن

تقریبا نخستین اقدامی که پس از کسب قدرت کرد این بود که نوکران و صاحبمنصبان . حد وفور در اختیار داشت

سیصد آشپز و  ;سه هزار اسب را از اصطبل سلطنتی فروخت ;درباري را، که در آنجا ازدحام کرده بودند، مرخص کرد

از مراسم . شاگرد آشپزخانه را بیرون کرد و سفره سلطنتی را، حتی در ایام جشن، حداکثر به شانزده تن تقلیل داد

پدرش، . پولهایی را که صرف این تجمالت میشدند به خزانه دولت برگرداند. پذیرایی و مجالس رقص صرفنظر کرد

هزار خانه برایش به جا گذاشته بود که سالیانه  ار و پنجاههکت 12100آلکسی، امالك شخصی مزروعی به وسعت 

پطر تقریبا همه را به خزانه دولت برگرداند و فقط میراث قدیمی خانواده  ;روبل عایدي نصیب وي میکردند 200000

 در حقیقت، بزرگترین. رومانوف را، که عبارت از هشتصد رعیت در شهرستان نووگورود بود، براي خودش نگاه داشت

تزار روسیه دربارش را، کامال برخالف لویی چهاردهم، فقط به چند دوست تقلیل داد و به چند جشن غیر رسمی و 

بعضی اوقات صرفهجوییهایش به . گاهی نشاطآور اکتفا کرد، آن هم براي اینکه مسکو را از حالت یکنواختی به درآورد

با حساب دقیق ریاضی جیره روزانه آنان را  ;پرداختبه کارکنان دربار مواجبی اندك می. امساك شبیه مینمودند

و وقتی روسپیان  ;دوستان را به نهار دعوت نمیکرد، بلکه ناچار شان میکرد که دانگ خود را بپردازند ;تقسیم میکرد

 خدمتگزارش از مزد قلیل زبان به شکایت گشودند، پاسخ داد پولی که به آنان میپردازد معادل مزد یک سرباز نارنجک

زنان، جز در یک مورد استثنایی، در زندگیش نقش چندانی . انداز است که خدماتش ارزشی به مراتب بیشتر دارند

با وجود نیازمندیهاي جنسی، در مورد زنان تکلف و تعارفی نشان . در مقابل زیبایی چندان حساس نبود. نداشتند

 ;معموال نوکري را در کنار خود میخواباند ;جنسی نداشت از تنها خوابیدن بیزار بود، اما این ربطی به اعمال. نمیداد

شاید میخواست که در صورت دچار شدنش به تشنج کسی را پیش خود داشته باشد در هفدهسالگی، به اصرار 

چون دریافت که زیبایی زایل شدنی  ;بود، ازدواج کرد)) زیبا ولی ابله((مادرش با اویدوکسیا لوپوخینا، که میگویند 

هاي ناپایدار گرفت  یک عده معشوقه. هت ماندنی است، او را رها کرد و به سوي دوستان و کشتیهایش برگشتولی بال

وقتی که فردریک دوم پادشاه دانمارك به خاطر داشتن . که بیشتر از طبقات پایین بودند و وضع پستی داشتند

رج نیستند، ولی مال تو هزاران کراون برایت هاي من پرخ برادر، فاحشه: ((معشوقه با وي مزاح میکرد، پطر جواب داد
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لفور و منشیکوف برایش واسطگی میکردند و منشیکوف )) هزینه بر میدارند که میتوانی در راه بهتري صرف کنی

بیشک صفاتی در این زن بود که مثل تئودورا، ملکه همسر . معشوقهاش را به همسري دوم پطر در آورد

در  1685زنی که بعدها کاترین اول نامیده شد، در سال . یک فاحشه به ملکه شدیوستینیانوس، موجب ارتقایش از 

چون در کودکی یتیم شد، کشیشی لوتري به نام گلوك در مارینبورگ وي را . لیوونیا در خانوادهاي پست به دنیا آمد

کاترین خواندن را هرگز اصول دین را به وي آموخت، ولی الفبا را یادش نداد . به کلفتی در خانه آورد و بزرگ کرد

فرمانده پادگان آنجا، که . ارتش روس، تحت فرماندهی شرمتیف، مارینبورگ را محاصره کرد 1701در سال . نیاموخت

گلوك کشیش، که از نیت . خود را از دفاع ناتوان میدید، خواست که قلعه را منفجر کند و خودش را هم از بین ببرد

او را به مسکو فرستادند و کاترین را براي تسلی دل . کلفتش به اردوگاه روسها گریختوي آگاه شده بود، با خانواده و 

. سربازان در آنجا نگاه داشتند

در آن جنگها و نواحی زنی ساده . بتدریج از میان آنان به ترتیب به نزد شرمتیف، منشیکوف، و آنگاه پطر راه یافت

به نظر میرسد که کاترین تا زمانی چند به خدمت . آورد میبایست براي قوت الیموتش دل دیگران را به دست

هردو از وي خوششان میآمد، زیرا زنی تمیز، بشاش و مهربان بود و خوب درك . منشیکوف و تزار مشغول بوده است

پطر بعد از هیاهوي ترسناك سیاست، یا جنگ و قهر و کج خلقی . اصرار نداشت که معشوقه خاصه باشد ;میکرد

همچون یک  ;در لشکرکشیها وي را به همراه خود میبرد. حسود، وي را مایه آسودگی خاطر مییافتهاي  معشوقه

هرگاه . سرباز میزیست، موي میتراشید، روي زمین میخوابید، و از تیر خوردن سربازان در کنار خود پریشان نمیشد

ند، با سخنانی آرامبخش با تزار پطر به تشنج دچار میشد و همه میترسیدند به وي نزدیک شوند و او را لمس کن

هرگاه این دو از هم دور . صحبت میکرد، نوازشش میداد، آرامش میکرد و سرش را هم روي سینه میگرفت تا بخوابد

جز الینفک . هاي شوخیآمیز ولی آکنده از عطوفتی صادقانه مینوشت خود نامه)) کارتن کوچولو((بودند، پطر به 

همچون یک همسر، البته غیرقانونی، با پطر به سر میبرد و چند فرزند برایش به  1710تا سال . زندگی وي شده بود

تاج  1722رسما وي را به زنی گرفت و در سال  1712در . جانش را در پروت نجات داد 1711در سال . دنیا آورد

. امپراتریسی بر سرش گذاشت

ي، که از خانواده رعایا بود، رفتار این وحشی واالمقام و. نفوذي که این زن بر تزار داشت از بسیاري جهات سودمند بود

چند بار به مجلس عیش و نوش وي با دوستانش وارد شد و  ;میخوارگیش را به حد اعتدال درآورد. را اصالح کرد

الس زدنهاي دوران پس از . و تزار هم هر بار اطاعت میکرد.)) پدر کوچولو، به خانه بیا:((آهسته به وي فرمان داد

هیچ نمیکوشید در سیاستها پا درمیانی کند، ولی توجه داشت تزار آینده او و خویشان . دواج پطر را نادیده میگرفتاز

چه  ;با کرداري فرشته آسا بر رنجش فراگیري که ارتقاي او موجب شده بود فایق میآمد. و دوستانش را تامین کند

و هرگاه که پطر در شدت عملی مصر بود، آن  ;ت میدادبسا اشخاصی را که پطر میخواست به کیفري محکوم کند نجا

در این راه  ;از نفوذ خود بر تزار سو استفاده میکرد و در ازاي میانجیگریها پول میگرفت. را از کاترین پنهان میساخت

آیا . انداختثروت پنهانی هنگفتی اندوخت که عاقالنه پارهاي از آن را با نام عاریتی در هامبورگ و یا آمستردام به کار 

رواست که وي را به خاطر تامین آینده، در زمانی که همه چیز به بوالهوسی یک مرد بستگی داشت و سراسر روسیه 

  در جریان تغییرهاي مداوم بود، سرزنش کنیم 

II -  انقالب پطر  

حکومتی که . پطر نیرویی مطلق به ارث برده بود، آن را مسلم و بدیهی میدانست و لزوم آن نیز هیچ شک نمیکرد

حکومت  ;ي بایارها یا نجبا اداره شود تفرقه ملوکالطوایفی و رکود و هرج ومرج ملی را باز میگرداند))دوما((وسیله 

پطر مثل کرامول و لویی چهاردهم  ;دموکراتیک در کشوري که هنوز روحا و اخالقا بدوي بود غیرممکن مینمود
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ندگونگی انسانی را به چنان وضع نیرومندي سازمان دهد که معتقد بود که تمرکز قدرت و مسئولت میتواند چ

او خود را نه به منزله یک حاکم . احساسات و عواطف مردم را مهار کند و حمله دشمنان گرسنه زمین را دفع کند

وي . این عقیده تا حد زیادي شرافتمندانه و دست کم نیم درست بود ;مستبد، بلکه خادم ملت و آینده آن میپنداشت

معموال در ساعت پنج صبح برمی خاست و روزي چهارده . ه اندازه سادهترین رعیت روستایی کشورش زحمت کشیدب

این برنامه در . شبها فقط شش ساعت میخوابید، ولی ظهرها اندکی استراحت میکرد. ساعت به سختی کار میکرد

 ;ز ظهر ادامه داشت، چیزي غیرمتعارف نبودتابستان سن پطرزبورگ، که روز آن از ساعت سه آغاز میشد و تا ده بعد ا

لیکن در زمستان، که شب از ساعت سه بعد از ظهر آغاز میشد و تا ساعت نه صبح روز بعد ادامه مییافت، بیشتر کار 

دنیا را تکان ((سنپطرزبورگ مظهر و نقطه اتکایی بود که، بنابر گفتار ارشمیدس، از آن میشد . در شب انجام میشد

حتی در این موقعیت چهل کیلومتر از دریا فاصله  ;به علت نزدیکی به ساحل، براي پایتختی کمال مطلوب نبود .))داد

پطر امیدوار بود که آن را با قله کرونشتات، که در . داشت و در محلی بود که رودخانه نوا به دو شاخه تقسیم میشد

. بنا نهاد 1703خود شهر را به اسلوب آمستردام در . در جزیرهاي در دهانه خلیج بنا کرد، محافظت کند 1710

هاي چوبی  ، پطرزبورگ روي تیر و پایه)نوا به زبان سوئدي یعنی گل والي(چون بیشترین قسمت آنجا باتالق بود

وانهاي هزاران کارگري که براي بناي این شهر استوار شد یا، به قول یکی از ضربالمثلهاي غمانگیز روسی، روي استخ

چهل  1711چهل هزار نفر دیگر، در  1709در حدود چهل هزار نفر، در  1708در سال . تجهیز شده بودند بنا گردید

 ;به هر نفر ماهی نیم روبل میپرداختند. بار دیگر چهل هزار کارگر به این کار گرفته شدند 1713و شش هزار، و در 

اسراي جنگی سوئدي، که به این کار گرفته شده . کسري معاش را از راه گدایی و دزدي تامین میکردنددر نتیجه، 

چون چرخ خاك کشی نبود، کارگران مجبور بودن مصالح ساختمانی را در دامن . بودند، هزار هزار میمردند

د، بناي خانه سنگی در کلیه صادر ش 1714طبق فرمانی که در  ;از سنگ هم استفاده شد. هایشان حمل کنند لباده

. و در آنجا به همه اشراف دستور داده شد تا خانه سنگی بنا کنند. نقاط روسیه، جز در سنپطرزبورگ، قدغن شد

پطر . اشراف بااعتراض پذیرفتند، زیرا از آب و هواي آنجا بیزار بودند و، به خالف تزار، از هواي دریا خوششان نمیآمد

هایی که در زاندام هلند دیده بود، با دیوارهاي  را واداشت تا براي او کلبهاي، به سبک کلبهبرخی از کارگران هلندي 

، در حومه )پترودووارتس کنونی(از قصر متنفر بود، لیکن در پترهوف . چوبی، سقف توفالی، و اطاقهاي کوچک بسازند

در جنگ جهانی دوم )) قصر تابستانی((این  ;جنوبی شهر، اجازه داد سه قصر براي جشنها و مراسم رسمی بنا کنند

)) کاترین کوچولو((کلبهاي تابستانی براي ) پوشکین فعلی(هاي نزدیک، تسارسکویه سلو  در یکی از حومه. ویران شد

نخست قصدش این نبود که سنپطرزبورگ را، عالوه بر بندر، به صورت پایتخت درآورد، زیرا این شهر به . خود ساخت

  . لیکن پس از آنکه در پولتاوا بر کارل دهم پیروز شد، تصمیم به دگرگونی آن گرفت ;سوئد دشمن نزدیک بود

میخواست از محیط تیره کلیسایی مسکو و ناسیونالیسم کوتهفکرانه آن به دور باشد و عالقهمند بود که اشرف 

ساکنین . پایتختی برگزیدآن را به  1712بنابراین، در سال . محافظهکار یاد جنبشهاي مترقیانه غرب را احساس کنند

پوشکین نوشته . مسکو ماتم گرفتند و پیشگویی کردند که خداوند این شهر نیم کافر را بزودي ویران خواهد کرد

.)) مسکو، همچون ملکهاي بیوه که سر در پیش ملکه جدید خم کند، در برابر پایتخت جدید سر فرود آورد: ((است

پنجرهاش به سوي ((ند بود که آن را به سوي بالتیک کشاند و دستور داد تا پطر آن قدر به غربیسازي روسیه عالقهم

به همین منظور، و براي اینکه پایگاهی براي ناوگانش و بندري براي بازرگانی خارجی ساخته . مشرف باشد ))غرب

 ;بندر سالی پنج ماه یخ میبست، لیکن روي به غرب داشت و پاي در کنار دریااین . باشد، همه مالحظات را فدا کرد

. همان طور که دنیپر روسیه را بیزانسی و ولگا آن را آسیایی کرده بود، حال نوا نیز آن را به اروپایی شدن میخواند
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بالتیک به سوي غرب محافظت هاي بازرگانی روسیه را از  گام دوم این بود که یک نیروي دریایی بنیان گذارد که راه

لیکن این  ;پطر در دوران زمامداري خود، با ساختن یک هزار کشتی بزرگ، چندي به این نیت تحقق بخشید. کند

پس از مرگ او،  ;کشتیها که با شتاب و به وضعی بد ساخته شده بودند، چوبشان پوسید و دکلشان در باد شکست

ین کرده بود، یعنی کشوري محصور و دوردست از اقیانوس اطلس، تن در روسیه به سرنوشتی که جغرافیا برایش تعی

نیرو و دفاع روسیه  ;مسکو از این بابت حق داشت. داد به امیدي که با تسخیر هوا از مانع بپرد و در دنیا فرود آید

گزیده شد و ، مسکو مجددا به پایتختی بر1917در سال . بایستی در خشکی و از طریق نیروي زمینی و فضایش باشد

پیش از وي، ارتش از دهقانانی . پابرجاترین اصالح پطر تجدید سازمان ارتش بود. بدین ترتیب انتقام خود را گرفت

تشکیل میشد که اشراف زمیندار تامین میکردند و غالبا به خود اربابانشان وفادار بودند و نه انضباط صحیح و نه 

  . اسلحه کافی داشتند

ک ارتش ثابت تیشه بر ریشه قدرت بویارها و اشراف زد ارتشی که افرادش از راه سربازگیري پطر با بنیانگذاري ی

تامین میشدند، با جدیدترین اسلحه غرب مسلح شده بود و افسرانی داشت که از پایینترین درجه باال میآمدند و با 

به سروري منفور، تربیت آرمان جدید تحت عنوان خدمت افتخارآمیز به روسیه، و نه یک شهرستان کوچک یا 

این را هم بدون داشتن  ;او نمیتوانست بی آنکه به بالتیک یا مدیترانه راه یابد، روسیه را ترقی و توسعه بدهد. مییافتند

یک چنین ارتشی نیز بدون دگرگونی نهادهاي اقتصادي و حکومتی روسیه به  ;یک ارتش نوین نمیتوانست بکند

چنین اقداماتی، . بدون تحوالتی در رسوم، هدف، و روح مردم روسیه انجامپذیر نبودو تغییر این دو  ;وجود نمیآمد

  . اي بس خطیر به شمار میرفتند براي یک فرد یا یک نسل، وظیفه

، کمی پس از آنکه از دیار 1698در سال . باروش عجیب کوبنده خاص خود، از ریش و لباس اطرافیانش آغاز کرد

تراشید و دستور داد تا همه کسانی که میخواهند از لطف وي برخوردار باشند، غیر غرب برگشت، ریش تنک خود را 

بزودي فرمانی در سراسر روسیه صادر شد که همه مردم غیر روحانی . از اسقف اعظم کلیساي ارتدوکس، چنین کنند

پیغمبران همه  ;ذهب بوددر روسیه ریش نشان م. باید ریش بتراشند، ولی اجازه دارند که سبیل را همچنان نگاه دارند

هشت سال پیش بود که بطرك حاکم، به نام آدریان، تراشیدن ریش را به عنوان  ;ریش داشتند، و حواریون نیز

تراشیدن ریش میبایستی نشان تمدن باشد و نشان تمایل به ورود  ;پطر مبارزه را پذیرفت. بیدینی محکوم کرده بود

احتیاج مبرم به ریش احساس میکردند میبایستی مالیاتی ساالنه بپردازند غیر روحانیانی که . در تمدن مغرب زمین

چه :((یکی از تواریخ قدیمی مینویسد. که مقدار آن براي روستاییان یک کوپک و براي بازرگانان توانگر صد روبل بود

ابوتشان بگذارند، زیرا بسا روسهاي پیري که چون ریششان را تراشیدند، آن را گرامی نگاه داشتند تا چون بمیرند در ت

پطر در این مورد هم فکر . اقدام بعدي لباس ملی روسیه شد.)) میترسیدند که بدون ریش آنان را به بهشت راه ندهند

آستین دراز افسران . سازي کشور را کاهش دهد کرد که با پوشیدن لباس غربی میتواند مقاومت داخلی علیه غربی

ببینید، اینها مزاحم شما :((روزي به یکی از آنان گفت ;دست خودش پاره میکرد ارتشش را که به خدمتش میآمدند با

بدهید . یا لیوان را میاندازید یا آنها را در ظرف سس فرو میکنید. هستند و هیچ وقت از مزاحمت آنها در امان نیستید

اریان و مقامات عالیه روس دستور به کلیه درب 1700بنابر این، در ژانویه .)) از آن برایتان گتر روي کفش درست کنند

هر کسی که به مسکو میآمد یا از آن شهر بیرون میرفت میبایستی یا قبایش را تا زانو . داد تا لباس غربی بر تن کنند

زنان نیز وادار شدند تا لباس غربی . ببرد یا همان قبایی را که تا قوزك پا میرسید در برداشته باشد و جریمه بدهد

. ، از آنجا که در لباس پوشیدن انقالبیون همه ساله به شمار میروند، کمتر از مردان ایستادگی کردندزنان ;بپوشند

پدرش آلکسی و . پطر، بیش از آنکه از قانون کمک بگیرد، با سرمشق قرار دادن خانواده خود به انزواي زنان خاتمه داد

پطر زنان را به مجامع عمومی  ;ن را گسترش دادناخواهریش سوفیا آ ;مادرش ناتالیا پیش کسوت این نهضت بودند
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دعوت، و ترغیبشان کرد تا نقاب از رخ بردارند، برقصند، موسیقی بنوازند، و حتی اگر با معلم سر خانه آوردن هم 

با صدور فرمانی مقرر داشت که والدین حق ندارند برخالف تمایل فرزندانشان آنان را وادار به . باشد، تحصیل کنند

مدت بین نامزدي و عروسی را شش هفته معین کرد، و در فاصله این مدت، نامزدها پیوسته باید  ;کنند ازدواج

به  ;زنان خوشحال بودند که از انزوا بیرون میآیند. یکدیگر را میدیدند، و اگر الزم میشد نامزدیشان را برهم میزدند

. شیشان سالحی علیه انقالب پطر به دست آوردندبا افزایش تعداد نوزادان نامشروع، ک. سرعت در پی مد افتادند

کشیشان میدانستند که اصالحات او حیثیت و قدرت آنان . ایستادگی دین بزرگترین مانع سر راه وي به شمار میرفت

از رواداري وي در حق کیشهاي غرب در روسیه ناالن بودند و ظن آنان این بود که خود او بکلی . را کاهش میدهد

آنها وقتی شنیدند که او و دوستانش به وضعی زننده مذهب ارتدوکس را به مسخره . ت مذهبی استفاقد معتقدا

هاي بزرگ و بیشمار به  پطر نیز به سهم خود از اینکه این همه نیروي انسانی در صومعه. میگیرند، به وحشت افتادند

وقتی که . کردند غبطه میخوردها کسب می هدر میرفت، سخت خشمگین بود و به درآمد هنگفتی که این صومعه

همچون هنري هشتم در  ;، عمدا از تعیین جانشین وي خودداري کرد)1700اکتبر (بطرك آدریان درگذشت 

پست . انگلستان، خودش ریاست کلیساها را به عهده گرفت و عهدهدار شروع یک نهضت اصالح دینی در روسیه شد

. ارتدوکس از اسقفی که مخالف اصالحات پطر باشد محروم ماندبطرکی تا حدود بیست سال بیصاحب ماند و کلیساي 

، که از ))سینود مقدس((آن پست را بکلی منحل کرد و به جاي آن گروهی از روحانیان را تحت عنوان  1721پطر در 

اموال کلیسایی را  1701در سال . طرف تزار منصوب میشدند و تابع یک صاحب منصب غیر روحانی بودند، دایر کرد

هاي قضایی کلیساها کاست و برگزیدن اسقف منوط به تصویب  از میزان اختیارات دادگاه. ه یک اداره دولتی سپردب

مردان تا قبل . فرمانهاي دیگر برگماري زاهدان و متعصبان را منع و تعداد مراکز معجزهگري را محدود کرد. دولت شد

دند و زنان تا قبل از پنجاه سالگی نمیتوانستند به سلک از سی سالگی حق نداشتند براي ورود به صومعه پیمان ببن

. تارکان دنیا درآیند

بخشی از این درآمد  ;از اموال و عواید دیرها صورت برداري شد. رهبانان میبایستی کارهاي عامالمنفعه انجام دهند

بسیاري از کشیشان به این . براي خود دیرها باقی گذاشته شد و بقیه به تاسیس مدارس و بیمارستانها اختصاص یافت

. اصالحات روسی تن دردادند، ولی این نیز مثل اصالحات هنري هشتم نتوانست در اصول دین تغییري به وجود آورد

پطر را به بیدینی و ضدیت با مسیحیت متهم، و مردم را تشویق کردند تا از ) راسکولنیکی(بعضی از ناسازگاران 

پطر سرگردان این شورشیان را گرفت و به شیوه خاص خود با آنان رفتار . هنداطاعت او سرپیچی کنند و مالیات ند

بعضیها را تازیانه زد و به سیبریه تبعید کرد، عدهاي را به زندان ابد محکوم ساخت، یکی از آنان از فرط شکنجه : کرد

  . مرد، و دو نفر دیگر را با سوزاندن تدریجی به قتل رسانیدند

راسکولنیکی، مادام که در فعالیتهاي سیاسی . ، پطر از لحاظ رواداري با غرب همدوش شدهاي دیگر در مورد گروه

براي اینکه بازرگانی خارجی را در سنپطرزبورگ تشویق کرده باشد، اجازه داد . شرکت میکردند، از آزار در امان بودند

از . مشهور شد)) ناحیه رواداري((عدها به نام تا کالونیها، لوتریها و کاتولیکها در نفسکی پراسپکت کلیسا بنا کنند، که ب

کشیشان فرقه کاپوسن که به روسیه میآمدند حمایت، ولی یسوعیان را به عنوان مبلغان کوشاي کلیساي روم طرد 

رویهمرفته اصالحات مذهبی پطر بیش از سایر اصالحاتش دوام یافتند و به قرون وسطی در روسیه ). 1710(میکرد

ند دنیویسازي حیات و روح روسیه را از تسلط کشیشان و قدرت حاکمه زمینداران بیرون آورد و رو. پایان بخشیدند

پطر با یارها را تابع خود کرد و آنها را به خدمت خلق واداشت و مقام هرکس را . تحت نفوذ و ضوابط دولت قرار داد

جدیدي پدید آمد که از افسران ارتش،  اشرافیت. نسبت به اهمیت کار اجتماعی سودمندي که انجام میداد تعیین کرد

، که تزار آنها را بر میگزید، )بعدها بیست نفر شد(یک سناي نه نفري. نیروي دریایی، و بوروکراسی تشکیل شده بود
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ها،  اداره میکردند که به ترتیب به امور وضع مالیات و درآمد، هزینه)) مجمع((دولت را نه ;در راس دولت قرار داشت

فرمانداران ایاالت، . رت، تجارت، صنعت، روابط خارجی، جنگ، نیروي دریایی، و قانون رسیدگی میکردندممیزي و نظا

بازرگانان و : جمعیت هر شهر به سه طبقه تقسیم میشد. یا گوبرنیاها و شوراهاي شهرها در مقابل سنا مسئول بودند

گروه نخست تنها طبقهاي بود که افراد آن به  ;وران ثروتمند، آموزشگران و صنعتگران، و مزدوران و کارگران پیشه

فقط همان دو طبقه نخستین حق راي داشتند، ولی همه . انتخاب میشدند) ماژیسترات(عضویت شوراهاي شهرداریها 

جامعه روستایی نه به صورت یک نهاد . مالیات دهندگان ذکور حق داشتند در جلسات شهري شرکت جویند

بر خودمختاري . بود، تشکیل شد 1719ئتی که کال مسئول تامین مالیات مصوبه سال دموکراتیک، بلکه به عنوان هی

آن دگرگونی که پطر میخواست تنها از راه . محلی از مرکز، نظارت میشد و هیچ گونه اندیشه دموکراسی در بین نبود

امعه کامال کشاورزي این دگرگونی میبایستی سیاسی و اقتصادي باشد، زیرا هیچ ج. قدرت دیکتاتوري حاصل میآمد

. نمیتوانست در برابر دولتهایی که با صنعت ثروتمندند و به این سالح مسلحند استقاللش را تا مدت زیادي نگاه دارند

ملتی که بیشتر : یکی از اقتصاددانان آلمانی آن عصر به چیزي که دویست سال دیگر معلوم میشود اشاره کردهاست

ر میکند بزودي برده کشورهایی میشود که سازنده و صادر کننده کارهاي مواد خام و محصوالت کشاورزي صاد

به جاي اینکه سرفداري را از بین . روي همین اصل بود که پطر به کشاورزي چندان اهمیت نداد. صنعتی هستند

جاي  با شیوه خاص خود طرز درو کردن را به روستاییان آموخت و دستور داد به. ببرد، آن را به صنعت هم کشاند

روسها عادت داشتند که . داسهاي دسته کوتاه و تیغه کوچک، از داسهاي داراي تیغه و دسته بزرگ استفاده کنند

پطر از این کار جلوگیري کرد، زیرا براي ساختن کشتیهایش به  ;بیشهزارها را براي تامین کود خاکستري بسوزانند

کاشت توتون، توت، و مو را رواج داد و کار . میخواست چوب درختان نیازمند بود و درختان را براي دکل کشتیها

نخستین . صنعتی کردن سریع کشور عمدهترین هدف وي بود. پرورش و تربیت اسب و گوسفند روسی را آغاز نهاد

به کسانی همچون نیکیتا دمیدوف و آلکساندر . گسترش معادن را تشویق کرد. مسئله تامین مواد خام بود

 ;تخراج معادن و فلزگري تهور و کیاست نشان میدادند، پاداشهایی دلگرمکننده میبخشیدستروگانوف، که در اس

زمینداران را ملزم میکرد تا کشف و استخراج معادن را در امالك خود تشویق کنند، و فرمانی صادر کرد که اگر در 

روسیه در . ن خواهند پرداختاین راه کوتاهی کنند، کسان دیگري با پرداخت قیمت اسمی به استخراج معادن زمینشا

. دیگر آهن به کشور وارد نمیکرد و تا قبل از مرگ پطر، آن را به خارج هم صادر میکرد 1700سال 

. پطر پیشهوران و مدیران خارجی را به کشور آورد و روسها را از هر طبقه و مقام به آموزش کارهاي صنعتی وادار کرد

پطر شهرستانها را امر داد تا هیئتی از کفاشان به مسکو  ;ی و کفاشی دایر کردیک نفر انگلیسی در مسکو کارخانه دباغ

کفاشانی را که به روشهاي قدیمی خود چسبیده بودند . بفرستند تا آخرین روش ساختن کفش و چکمه را یاد بگیرند

صنعت، خود جامه  براي اینکه مشوق صنایع نساجی روسیه باشد، پس از آغاز تکمیل آن. تهدید به اعمال شاقه کرد

. روسها بزودي منسوجات خوبی میبافتند. وطنی پوشید و اهالی مسکو را از خرید جورابهاي وارداتی برحذر داشت

هاي زربفت تزار را بسیار شادمان کرد، یکی از موژیکها نوعی  یکی از دریاساالران سنت را بشکست، و با ساختن پارچه

تا قبل از پایان سلطنت پطر، بالغ بر . ، جز نوع ونیزي، برتري داشت))اروپا((الك الکل ساخت که بر انواع دیگرش در 

کارگر، در یکی  162,1در کارخانه بادبانسازي مسکو : بعضی بسیار بزرگ بودند. کارخانه در روسیه تاسیس شدند 233

. به کار اشتغال داشتندکارمند  683نفر، و در یک موسسه فلزگري  730، نفر، در دیگري 742هاي نساجی  از کارخانه

هاي جدید راد ولت  بسیاري از کارخانه. هایی در روسیه وجود داشتند، لیکن نه به این تعداد پیش از پطر کارخانه

ولی حتی در آن زمان هم از دولت کمک مالی  ;هاي خصوصی فروخته شدند تاسیس کرد و بعدها به سرمایه

   .میگرفتند و تحت نظارت دقیق آن قرار داشتند
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پطر براي . هاي سنگینی که بر واردات بسته شدند صنایع جدید را از رقابت خارجیان در امان نگاه داشتند تعرفه

چون کارگر به حد کافی در دسترس نبود، دهقانان خواهی . ها به بسیج افراد توسل جست تامین کارگران کارخانه

داده شد تا از مالکین و زمینداران سرف بخرند و آنها را به کارخانهداران حق . نخواهی به کارگران صنعتی مبدل شدند

. اقداماتی در مقیاس وسیع، با انتقال دهقانان از مزارع و زمینهاي دولتی، صورت گرفت. ها بگمارند به کار در کارخانه

انند تا رهبران، همچون در مورد اقداماتی که دولت براي صنعتی کردن سریع معمول میداشت، نمیتوانستند منتظر بم

هاي قدیمی کار به وظایف و نظامات جدید  ها و شیوه غریزه اکتسابی بر عادت و سنت غلبه یابد و کارگران را از حوزه

پطر در . نظام سرفداري صنعتی، علیرغم اکراه پطر، و با کوشش عمدي جانشینان وي، توسعه یافت. رهبري کنند

با اخبار آغاز نمیشود  - نخستین بار-مگر هر چیز : ین متذکر شدصادر کرد در این مورد چن 1724فرمانی که به سال 

میدهند درست است، زیرا ملت ما مثل کودکانند که الفبا را نمیآموزند مگر  - صنعت- این که عده معدودي تن به کار

. اینکه آموزگار وادارشان کند

ن صداي شکرگزاري از آنچه تا به حال اکنو. نخست آن را مشکل میبینند، لیکن همینکه آموختند، سپاسگزار میشوند

بنابراین، در امور صنعتی باید اقدام کنیم و جبر به کار ببندیم و با آموزش آن ... به ثمر رسیده است به گوش میرسد

پطر براي اینکه بازرگانی . لیکن صنعت بدون فعالیت بازرگانی براي فروش محصوالتش توسعه نمییابد.. را یاري دهیم

در آرخانگلسک و سنپطرزبورگ صنایع بزرگ کشتیسازي . موقعیت اجتماعی طبقه بازرگانان را ترقی دادتشویق شود، 

کشتیرانی تجاري برقرار کند تا کارهاي ساخت روسیه با کشتیهاي ) ولی نتوانست(کوشید . را با جبر توسعه بخشید

. یاق یا توانایی رفتن به دریا را نداشتندموژیکها به زمین خود سخت دلبسته و پایبند بودند و اشت ;روسی حمل شوند

هایی که از برفهاي  ها نضج نمیگرفت، لکن رودخانه در خود روسیه نیز بازرگانی به واسطه بعد مسافت و خرابی راه

ها منجمد میشدند، چنان بود که  و هر وقت که رودخانه ;شمال و بارانهاي جنوب پر آب میشدند فراوان بودند

چیزي که این رودها الزم داشتند این بود که با کانالهاي . هاي سخت بار از روي آنها حمل کنند ادهمیتوانستند مثل ج

. متعدد به هم اتصال یابند نوا و دوینا به ولگا، ولگا به دون و در نتیجه، بالتیک و مدیترانه به دریاي سیاه و دریاي خزر

لیکن چند دوره زمامداري الزم  ;اط نوا را با ولگا افتتاح کردارتب 1708پطر این سیستم بزرگ را بنیاد نهاد و در سال 

جنگ و اقدامات گوناگون پطر را . بود تا این شبکه کامل شود، و هزاران کارگر در انجام این مقصود به هالکت رسیدند

ها  ین بودجهبراي تامین پارهاي از ا. ناچار کرد تا بودجهاي را که تا آن زمان در روسیه سابقه نداشت تامین کند

معامالت نمک، توتون، قیر، روغن، پوتاس، رزین، چسب، ریواس، خاویار، و حتی تابوتهاي چوب بلوطی را به انحصار 

لیکن . سود نمک کم و صددرصد بود ;این تابوتها با منافعی در حدود چهارصد درصد فروخته میشدند. دولت درآورد

رگانی میشود و پس از امضاي معاهده صلح با سوئد، انحصارات را تزار پی برد که انحصار موجب رکود صنعت و باز

بازرگانی خارجی مشمول عوارض و حقوق صادرات و واردات باقی . یکباره لغو کرد و بازرگانی داخلی را آزاد گذاشت

کشتیهاي اکثر کاالها با . ، تقریبا به ده برابر افزایش یافت1725و مرگ پطر در سال  1700ماند و در سالهاي بین 

بیگانه حمل میشدند و آنچه در دست روسها باقی میماند، به علت رشوه خواري، که حتی کیفرهاي سخت پطر هم 

  . قادر به جلوگیري از آن نبود، فلج میشد

از . گروه جدیدي از دولتیان مامور شدند که قانون تازهاي براي مالیات وضع کنند. قانون مالیات بسیار پیچیده بود

مالیات بر . مه، کندوي عسل، اطاق، زیرزمین، دودکش، تولد نوزاد، ازدواج و و ریش مالیات گرفته میشدکاله، چک

، در هرجا که ))نفوس((پطر این را به مالیات بر  ;ها موجب مهاجرت دسته جمعی و توام با هرج و مرج شد خانواده

 1680روبل در سال  1400000درآمد دولت از . این قانون شامل حال اشراف و روحانیون نمیشد. باشند، تبدیل کرد

نیمی . رسید که بیستوپنج درصد آن به نیروهاي زمینی و دریایی تخصیص یافت 1724روبل در سال  8500000به 



۴٩٧۵

از این فزونی غیرواقعی بود و از پنجاه درصد کاهش بهاي پول رایج در زمان سلطنت پطر ناشی میشد، زیرا نتوانست 

نادرستی شاه و رعیت موجب . جویی موقت از طریق کاهش دادن عیار مسکو کات مقاومت ورزددر مقابل وسوسه سود

)) هدیه((پطر براي هر مامور دولتی که . ها و اجراي قوانین شده بود اختالل در اقتصاد، وصول مالیاتها، احکام دادگاه

گر بخواهد این فرمان را اجرا کند، از میگرفت فرمان مرگ صادر کرد، ولی یکی از دستیارانش به او هشدار داد که ا

با وجود این، چند نفر از آنان را کشت، پرنس ماتوئی گاگارین، فرماندار . ماموران دولتی کسی زنده نخواهد ماند

. روبل زینت داد130000مجسمه مریم عذراي خود را با جواهراتی به ارزش  ;العاده ثروتمند شده بود سیبریه، فوق

. د جواهرات مجسمه از کجا آمدهاند، و پس از آنکه به حقیقت امر پی برد، گاگارین را به دار کشیدپطر میخواست بدان

چند نفر از ماموران عالیرتبه به خاطر دزدي از خزانه دولت و ملت بازداشت شدند معاون فرماندار  1714در سال 

روا و رول، و چند سناتور از جمله بازداشت سنپطرزبورگ، کالنتر ایالت، فرمانده ستاد نیروي دریایی، فرماندهان نا

پطر بعضیها را به دار آویخت، عدهاي به زندان ابد محکوم شدند، جمعی را بینی بریدند، و چند تایی را . شدگان بودند

پدر، :((وقتی که پطر دستور داد دیگر تازیانه به آنها نزنند، سربازان تازیانهزن خواهشکنان گفتند. هم به فلک بستند

: فساد ادامه داشت یک ضربالمثل روسی میگفت.)) جازه بدهید باز هم بزنیم، چون این دزدها نان ما را هم دزدیدهاندا

پطر، در اثناي این تالش ناشی از اراده فردي در دگرگون . مسیح هم اگر دستش به صلیب بند نبود، دزدي میکرد

از موهوم پرستی بیزار . تا انقالب فرهنگی را نیز آغاز کندکردن زندگی اقتصادي و سیاسی این نیم قاره، فرصتی یافت 

روسها تا آن زمان سالها را از روي روز فرضی خلقت جهان تاریخ . بود و میخواست علوم و فرهنگ را جانشین آن سازد

تستان، با ، تقویم روسی را، مثل دولتهاي پرو1699پطر در سال . گذاري کرده بودند، و سال نیز از سپتامبر آغاز میشد

مردم از این . از آن به بعد، سال از ژانویه آغاز شد و مبدا آن روز تولد مسیح قرار گرفت. تقویم یولیانی هماهنگ کرد

چطور ممکن است که خداوند خلقت را در نیمه زمستان آغاز کرده باشد پطر از پیش برد، لیکن  ;مند بودند امر گله

کاهش ده روز تعطیلی، . پذیرفته بود، به کار برد 1582پاي کاتولیک در سال جرئت نمیکرد تقویم گرگوري را، که ارو

. ، تعطیالت مربوط به چند تن از قدیسان ارتدوکس را از بین میبرد))حقه پاپپرستانه((به مقتضاي 

لفباي قدیمی کلیساي ارتدوکس از ا. تزار ناآرام در اقدامی به همین اندازه دشوار، یعنی اصالح الفبا، نیز توفیق یافت

پطر دستور داد که آثار غیر مذهبی . اسالوي استفاده میکرد، ولی طبقه بازرگان الفباي ماخوذ از یونانی را برگزیده بود

نخستین روزنامه روسی را به نام روزنامه  ;چاپخانه و کارگر چاپخانه از هلند آورد. با الفباي جدید به طبع برسند

و کتابخانه سنپطرزبورگ را  ;براي چاپ کتابهاي علمی و فنی کمک مالی داد ;)1703(سنپطرزبورگ به وجود آورد 

ها در کتابخانه آرشیو روسی را پایه  نگاري صومعه ها و دفاتر وقایع آوري کتابهاي خطی، پرونده تاسیس کرد و، با جمع

. چند موسسه فنی افتتاح کرد و دستور داد تا اشرافزادگان وارد آنها شوند. گذاشت

یا دانشکدهاي به شیوه آلمانی تاسیس )) گیمنازیوم((شید تا در هر استان یک مدرسه ریاضی دایر کند و در مسکو کو

آکادمی  1724در سال . لیکن این مدارس چندان دوامی نیافتند ;کرد تا در آن زبان، ادبیات و فلسفه تدریس شود

وزف دلیل را براي تدریس نجوم، و دانیل برنویی را دانشمندان برجستهاي از قبیل ژ ;سن پطرزبورگ را سازمان داد

، ویتوس برینگ دریانورد دانمارکی را در راس 1724بنابر اصرار الیبنیتز در سال . براي تدریس ریاضیات به آنجا آورد

رگ یک هیئت اکتشافی به کامچاتکا فرستاد تا ببیند که آیا آسیا و امریکا به یکدیگر متصلند یا نه، برینگ پس از م

پطر اجازه داد تا در میدان . تئاتر روسی در زمان آلکسی تنها در محافل خصوصی نمایش داده میشد. پطر حرکت کرد

تعدادي بازیگر از آلمان آورد، و آنها پانزده نمایش تراژدي و کمدي، از جمله  ;سرخ تئاتري براي عامه افتتاح شود

 ;موسیقیدانان خارجی را براي تهیه و تنظیم ارکستر آوردند. ردندهاي مولیر، را به روي صحنه آو برخی از نمایشنامه

سونات و کنسرتو در روسیه معرفی شدند، و موسیقی غیر مذهبی روسی صورتهاي هارمونی و کنترپوانهاي اروپایی را 
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دیگر در موزه پطر دستور داد تابلوهاي نقاشی و مجسمه، اغلب کار ایتالیا، بخرند و همه را همراه آثار . به خود گرفت

سنپطرزبورگ جمع کرد و در موزه را مجانا به روي همه گشود و دستور داد تا به آنان که به دیدن موزه میآیند 

نقاشان خارجی براي کشیدن صورتهایی به سبک غربی به روسیه آمدند، درزمان سلطنت . خوردنی و آشامیدنی بدهند

معماران بنا کردن قصرها را با صرفهتر . ر بر تعداد آنها افزوده شدآلکسی، کلیساهاي چندي بنا شدند، ولی در عهد پط

زمان بسیار الزم بود تا دوران پر  ;در این دوران انقالب زیروزبر کننده، ادبیات شکوفایی چندانی نداشت. میدیدند

ثروت، اثر  کتاب فقر و. یک کتاب جسورانه در سال قبل از مرگ پطر منتشر شد. تهییج پطر به شعر نیازمند شود

کتاب . ایوان پاسکوشکوف، روسها را به خاطر توحش و نادانی سرزنش، و از اصالحات تزار سخت جانبداري کرد

حال آنکه میلیونها نفر دیگر به  ;بدبختانه شاه بزرگ ما و ده نفر دیگر بتنهایی در راه ترقی گام برمی دارند: ((میگفت

قانان بیچیز را محکوم کرد و خواستار اعمال یک نظام قضایی بیغرض و ایوان فشار بر ده.)) قهقرا و پستی میروند

ها شد با درخواست گرد آمدن نمایندگان کلیه طبقات، براي تنظیم قانون اساسی و قوانین  بیطرف از جانب دادگاه

ر زندان د 1726او در سال  ;جدید در روسیه، تزار را تکان داد پاسکوشکوف چند ماه پس از مرگ پطر بازداشت شد

. درگذشت

III -  عواقب  

. روسها به فقر، رنج، و استبداد عادت کرده بودند. هاي اصالحی پطر سال به سال بیشتر میشد مقاومت در برابر برنامه

در زمان ایوان مخوف، نه تنها بار این سختیها را بر دوش کشیدند تا این مالیاتها را پرداختند یا تعداد بیشمار آنان در 

لفور . بر اثر کارهاي اجباري به هالکت رسیدند، بلکه از گرسنگی، سرما، ضعف، و بیماري نیز تلف شدندجنگها و 

خیابانها پرند از کسانی که میکوشند . تیرهروزي روزافزون است: ((چنین نوشت 1722محبوب پطر در سال 

هاي وزارتی و هیچ کس  مدیره دستگاهدولت حقوق سربازان، افراد نیروي دریایی، و هیئت ... هایشان را بفروشند بچه

هاي اصالحی از افزایش فقر به حیرت افتاده بود، گدایی و پول دادن به  تزار، که در گیرودار برنامه.)) دیگر را نمیپردازد

گدایی ادامه داشت و جنایت . فقرا را جرم میدانست و شصت موسسه براي توزیع اعانه بین فقرا به وجود آورد

سرفهایی که از اسارت فرار میکردند، و سربازان و کارگران اجباري که با وجود خطر جانی از  .گسترش مییافت

هاي چند صد نفري متشکل میشدند و به  بعضی اوقات در دسته. ها شدند ها میگریختند، تقریبا حاکم بر راه اردوگاه

مسکو کنام راهزنان است، همه (( چنین گزارش داد، 1718ژنرالی در سال . پرداختند محاصره و تسخیر شهرها می

شارمندان بعضی از .)) چیز ویران میشود، بر تعداد قانونشکنان روز به روز افزوده میشود و اعدام پایان نمیپذیرد

ها، براي جلوگیري از ورود دزدان، حصارهاي بلند  خیابانهاي مسکو را سنگربندي میکردند و گرداگرد برخی از خانه

ها را از بینی  راهزنان را اعدام میکرد و دزدان خانه: وشید دزدي را با خشونت سرکوب کندپطر ک. کشیده میشدند

زندگی براي تهیدستان چنان سخت بود که بین مجازاتهاي اعدام، حبس ابد، . باز هم جنایتکاران نمیهراسیدند. میبرد

با نوعی شکیبایی و بیحسی بر خود ها را  گذاشتند و ترسناکترین شکنجه بردگی، یا کار اجباري چندان فرقی نمی

نجبا به خاطر اینکه . پطر آن قدر منفور بود که خیلیها درشگفت بودند که چرا کسی او را نمیکشد. هموار میکردند

دهقانان  ;آنان را به خدمت به دولت وا میداشت و طبقه بازرگان را به ثروت و اهمیت رسانده بود از او بیزار بودند

اهل  ;که آنان را به کارهاي دسته جمعی میکشاند و از خانه و کاشانه جدا میکرد از او نفرت داشتندبیچیز به سبب این

کلیسا از او به اندازه جانور مکاشفه یوحنا متنفر بودند، زیرا او کسب بود که مسیح را هم به خدمتگزاري دولت گرفته 

انگان و آوردن افکار و عقاید کفرآمیز به روسیه به وي تقریبا همه ملت روس از بابت پیوستگی و دوستی او با بیگ ;بود

روسیه نمیخواست . همه ملت روس به خاطر خشونت و مجازاتهاي وحشیانهاش از او میهراسیدند ;اطمینان نداشتند

باقی  اسالووفیلبراي اینکه بتوان روح ملی را نگاه داشت، باید  ;از غرب متنفر بود و آن را زشت میدانست ;غربی شود
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، 1707، در آبادیهاي کناره ولگا در 1705، در حاجی طرخان در 1698شورشهایی بس شدید در مسکو در سال . ماند

د پطر با دوبار مسافرت کردن به غرب، نماد و تشدی. به طور پراکنده در سراسر امپراطوري و مملکت به وقوع پیوستند

به آلمان رفت تا در تورگاو در جشن عروسی  1711در پاییز سال . کننده این مناقشه و ناسازگاري محسوب شد

در آنجا الیبنیتز به حضورش بار یافت و پیشنهاد کرد که آکادمی روس را تاسیس . پسرش نظارت و سرپرستی کند

به سنپطرزبورگ  1712تزار در ژانویه . ه شودو این فیلسوف چند چهره امیدوار بوده به ریاست آن برگزید ;نماید

برگشت، ولی در ماه اکتبر، در گیرودار لشکرکشی علیه سوئد، در کارلسباد بر کشتی نشست و به دیدن ویتنبرگ 

بعضی از کشیشان لوتري او را به خانه لوتر، که در آنجا لوتر دوات مرکبی را به سوي شیطان پرتاب کرده بود، . رفت

مرکب : ((وي چنین نوشت ;مرکبی را به وي نشان دادند و تقاضا کردند نظریهاش را بر دیوار بنویسدبردند و لکه 

به پایتخت جدیدش برگشت، در  1713پطر در آوریل .)) کامال تازه است و آشکارا میرساند که داستان حقیقت ندارد

به پاریس رسید، به این  1716و در ماه مه از آلمان و هوالند دیدن کرد  ;بار دیگر به جانب غرب شتافت 1716فوریه 

پطر وقتی که پادشاه هفتساله را دید، او را از زمین بلند کرد . امید که دخترش الیزابت را به عقد لویی پانزدهم درآورد

چند روز بعد که به دعوت لویی به قصر سلطنتی آمد، وي را همچون کودکان بلند کرد و از پلکان  ;تا در بغل گیرد

شش هفته به عنوان دیدار از شهر پاریس در آنجا اقامت گزید و آن . برد و با این عمل درباریان را به لرزه انداخت باال

به . ریگو و ناتیه صورتش را کشیدند. را از جنبه سیاسی، اقتصادي، و فرهنگی کامال مورد تدقیق و مطالعه قرار داد

از پاریس به سپا رفت و پنج هفته در آنجا آب معدنی نوشید، زیرا . دیدار مادام دومنتنون سالخورده در سن سیر رفت

در آنجا پی برد که معشوقهاي . همسرش کاترین در برلین به وي پیوست. آن زمان به امراض گوناگون دچار شده بود

ه وقتی که ب. گرفته است، ولی آن را به عنوان یکی از بهترین سنن خاندانهاي سلطنتی اروپایی برا و بخشید

پسرش . ، پطر با یکی از شدیدترین بحرانهاي دوران زندگی خود روبرو شد)1716اکتبر 20(سنپطرزبورگ رسیدند 

هاي اصالحی خود را برایش به ارث گذارد، از بسیاري از  آلکسی، که پطر امیدوار بود روزي کشور و پیشرفت برنامه

آلکسی جسما و روحا بیشتر پسر اویدوکسیا . ضی شده بودابداعات جدید و روشی که در اعمال آنها به کار میبرد نارا

کوچک اندام، کمرو، ضعیف، عالقهمند به کتاب و مومن به کلیساي ارتدوکس بود، زیرا در آن موقع که . بود تا پطر

آلکسی نه ساله بود که مادرش را به . پطر به جنگ و به سمت غرب رفته بود، وي در زهد و ایمان به بار آمده بود

یازدهساله بود که میشنید کشیشان از ذوب کردن زنگهاي کلیساها براي ساختن توپ به  ;)1699(معه فرستادندصو

 ;از پدرش پرسید که چرا باید روسها از روسیه خارج شوند و براي شهرهاي دوري مثل ناروا بجنگند ;سوگ نشستهاند

هنگامی که پطر سرگرم بناي . میشدپطر وقتی که میدید و ارثش به خونریزي عالقهاي ندارد، خشمگین 

از نابودي مقام اسقفی و از ضبط اموال . سنپطرزبورگ بود، آلکسی در مسکو به کلیسا و رسوم گذشته عشق میورزید

کشیشی که مامور اقرار نیوشی از وي بود به او آموخت تا از کلیسا، به هر . دیرها از طرف دولت سخت خشمگین شد

هاي روحانی و اشرافیی شد که از برنامه پطر براي دنیوي و  آلکسی بت و مایه امید گروه. قیمتی که باشد، دفاع کند

پطر . غربیسازي روسیه بیزار بودند و همه منتظر آن روز بودند که فرزند دیندار و مطیع وي به تخت سلطنت بنشیند

اوقات، مانند زمانی که تزار پی برد بندرت او را میدید و هرگاه هم که میدید، معموال وي را سرزنش میکرد و برخی 

نزد . بیمهري پسر به سرحد نفرت رسید. که این پسر مخفیانه در راهبه خانه به دیدن مادرش میرود، او را کتک میزد

خداوند : ((ایگناتیف این را گناه ندانست و بدو گفت. ایگناتیف، اقرارنیوش خود، اقرار کرد که آرزو میکند پدرش بمیرد

پطر در .)) ما همه مرگش را آرزو داریم، زیرا مردم ناچارند این بارهاي سنگین را بر دوش بکشند. هد بخشیدتو را خوا

در  1711آلکسی در . پسرش را به درسدن فرستاد تا هندسه و طرز ساختن استحکامات را فراگیرد 1708سال 
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شاهزاده خانم را به این سبب از . ازدواج کردتورگاو با شارلوت کریستینا سوفیا، شاهزاده خانم برونسویک ولفنبوتل، 

. مذهب لوتري خود دست نکشید و به آیین ارتدوکس روسی درنیامد نتوانست ببخشد

اندکی پس از آنکه شارلوت فرزندي .هاي متعددي، حتی از میان فواحش، برگزید و بسیار میخوارگی کرد معشوقه

یک سال بعد، زنش در هنگام زاییدن درگذشت . دنش رفتبرایش به دنیا آورد، به همراهی زنی روسپی به دی

 ;من نه از زندگی خودم و نه از زندگی رعیتهایم میگذرم((پطر طی نامه شدیداللحنی که در آن نوشته بود ). 1715(

 در غیر این صورت تو را از ارث ;باید کردارت را اصالح کنی تا براي کشور مفید باشی. تو را هم مستثنا نخواهم کرد

آلکسی تصمیم گرفت که، با کنارهگیري از سمت والیتعهدي، . او را به سنپطرزبورگ فرا خواند)) محروم خواهم کرد

پطر حس کرد که . خیال پدر را آسوده کند، معتقد بود که بهتر این است که یک زندگی آرام روستایی داشته باشد

من سوگند تو را : به آلکسی چنین نوشت 1716انویه در سیام ژ. این راه گرهاي از آن مسئله بغرنج نخواهد گشود

اگر بخواهی به آن سوگند پایبند  -حتی - به طوري که ،داوود گفت که همه مردم دروغگویند.. نمیتوانم باور کنم

بر همگان آشکار شده است که تو از اعمال من، که با چشمپوشی از .... باشی، این ریش درازان تو را منصرف میکنند

به همین دلیل غیر ممکن . براي این ملت انجام میدهم، بیزاري و پس از مرگم همه را باطل خواهی کردسالمتم 

بنابر این یا خودت را اصالح کن و بیریا . است که بتوانی به دلخواه خود نه زنگی زنگی و نه رومی روم باقی بمانی

اگر ندهی، مثل یک جانی با تو رفتار خواهم . ..بالفاصله به من پاسخ بده. جانشین ارجمند من باش، یا یک رهبان

. کرد

چسبد  باشلق رهبانی روي سر انسان نمی: ((یکی از آنان به وي گفت. دوستان آلکسی توصیه کردند که رهبان بشود

پطر نرم شد و به وي توصیه . آلکسی به پدر نوشت که میخواهد رهبان بشود.)) و دوباره میشود آن را از سر برداشت

در ). 1716فوریه (تزار به سوي غرب رفت . ه تا شش ماه دیگر در این باره بیندیشد و سپس تصمیم بگیردکرد ک

ونهم ژوئن، ناتالیا، خواهر پطر، به آلکسی توصیه کرد که وي روسیه را ترك کند و به امپراطور امپراطوري  بیست

شت که شش ماه مهلت به پایان رسیده است و پطر در ماه سپتامبر از کپنهاگ به پسرش نو. مقدس روم پناهنده شود

آلکسی . اکنون یا باید به صومعه داخل شود یا بالفاصله، آماده براي خدمت سربازي، در دانمارك به پدرش بپیوندد

از منشیکوف و سنا پول گرفت و به جاي کپنهاگ به وین  ،چنین وانمود کرد که میخواهد به پدرش ملحق شود

. نایب صدراعظم امپراطور تقاضا کرد تا حمایت امپراطور شارل ششم را برایش تحصیل کنداز ). دهم نوامبر(رفت

و اگر امپراطور مرا به  ;توز است و به هیچ کس رحم نمیکند پدرم به نحوي باور نکردنی خشمگین و کینه.((گفت

. ر ارنبرگ در تیرول فرستادنایب صدراعظم او را به قص.)) پدرم باز گرداند، مثل این است که خودش مرا کشته باشد

آلکسی در آنجا به حال اختفا و در هیئت مبدل و تحت نظر، ولی با همه گونه وسایل آسایش، به سر میبرد و اجازه 

. جاسوسان پطر رد وي را در آنجا یافتند. یافت که معشوقهاش آفروزینیا را در لباس غالمی نزدیک خویش نگاه دارد

. به سوي ناپل گریخت، و در آنجا در کاستل سانت المو بر وي نگهبان گماردند آلکسی از موضوع باخبر شد و

رضایت داد، . جاسوسان پطر او را در آنجا یافتند و اصرار کردند که با اطمینان از بخشندگی پدرش به روسیه برگردد

نوامبر  28در نامهاي که در پطر . مشروط بر اینکه پطر اجازه دهد تا با آفروزینیا در کنج خلوت دهکدهاي زندگی کند

در راه سفر . آلکسی ترتیبی داد که آفروزینیا تا هنگام زادن فرزندش در ایتالیا بماند. نوشت قول موافقت داد 1717

در سوم فوریه . آلکسی در اواخر ژانویه به مسکو رسید. هایی بس عاشقانه برایش میفرستاد طوالنیش به روسیه، نامه

آلکسی، در حالی که گریان زانو زده بود، . تماعی رسمی از بزرگان دولتی و کلیسا پذیرفتپطر او را در حضور اج

پطر او را بخشید، ولی او را از ارث محروم ساخت و پسر کاترین، پطر پطروویچ، را، که در آن . تقاضاي بخشش کرد

پطر این بخشودگی . وفاداري بستآلکسی با تزارویچ جدید پیمان . موقع سه ساله بود، وارث تاج و تخت اعالم داشت
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. را منوط به این کرد که آلکسی نام همه همدستان خود را که با برنامه اصالحی پدرش مخالف هستند برمال کند

 ;همه را بازداشت و در زیر شکنجه ناچار کردند تا ماجرا را به تفصیل شرح دهند ;آلکسی بسیاري از آنان را لو داد

آلکسی با آزادي ظاهري در . هاي وحشیانه اعدام کردند بریه تبعید و بعضیها را پس از شکنجهتعدادي از آنها را به سی

. روبل برایش تعیین شد 40000خانهاي کنار قصر تزار در سن پطرزبورگ منزل گرفت و مقرري سالیانهاي به مبلغ 

با اشتیاق انتظار آمدن . ت کردهاستبه آفروزینیا نوشت که پدرش به خوبی با وي رفتار میکند و او را به سر میز دعو

بالفاصله .آفروزینیا در ماه آوریل وارد شد. آفروزینیا و سعادت زندگی در کنار او را در آرامش روستایی میکشید

سرانجام لب به سخن گشود و اقرار . او را شکنجه ندادند، ولی تحت بازجویی شدیدي قرار گرفت ;بازداشتش کردند

ن خبر شورشهایی که علیه پدرش میشدهاند شادي میکرده و قصد داشته است در هنگام کرد که آلکسی از شنید

این . رسیدن به قدرت، سن پطرزبورگ و نیروي دریایی را ترك کند و ارتش را تا حدود احتیاجات تدافعی تقلیل دهد

س، به سائقه افشاي جدیدي سپ. خبر از آنچه خود پطر میدانست بدتر نبود و آلکسی را تا دو ماه دیگر آزاد رها کرد

که بر ما معلوم نیست، اعالم داشت نظر به اینکه عفو آلکسی منوط به اعتراف کامل است و اکنون طبق مدارك 

آلکسی روز چهاردهم ژوئن . برایش مسجل شدهاست که آن اعتراف دروغین و ناقص است، عفوش را باز پس میگیرد

، پس از آنکه در یک دادگاه عالی تحت 1718ژوئن  19در . س شدبازداشت و در قله پطرس و بولس حواري محبو

اقرار کرد که . بازجویی قرار گرفت، براي نخستین بار وي را شکنجه دادند، و به بیستوپنج ضربه شالق محکوم شد

روبرو او را با آفروزینیا .)) ما همه مرگش را آرزو داریم:((مرگ پدر را آرزو میکرده و کشیش اقرارنیوشش گفتهاست

با همه این احوال، سوگند خورد که این زن را تا دم مرگ  ;کردند و آن زن هرچه را به تزار گفته بود تکرار کرد

بتدریج نه تنها همه چیز اطراف پدر، بلکه خود وجودش برایم نفرتانگیز : ((و نیز اعتراف کرد. دوست خواهد داشت

در روز بیستوچهارم .)) تاج و تخت را بزور تصاحب کند((ست اعتراف کرد که با کمک امپراطور میخواسته ا. ((شد

دادگاه عالی وي را به خیانت متهم و تقاضاي حکم . ژوئن با وجود پانزده ضربه دیگر شالق چیزي بیش از آن نگفت

ما نمیدانیم آیا این خواسته  ;آلکسی تقاضا کرد که پیش از اعدام معشوقهاش را در آغوش بگیرد. مرگ برایش کرد

آلکسی تحت بازجویی و شکنجه قرار ) ژوئن 26و25(دوبار دیگر. پطر حکم محکومیت را امضا نکرد. برآورده شد یا نه

گرچه از این بابت مطمئن نیستم، :((لفور بعدها چنین گزارش داد. بار دوم تزار و اعضاي دادگاه حضور داشتند ;گرفت

بعد از ظهر آن روز آلکسی ظاهرا بر اثر شکنجه در .)) فرود آوردها را  ولی به من اطمینان دادند که پدرش اولین ضربه

ما نمیدانیم که این کار از روي رحم بود یا به  ;به روایتی، کاترین دستور داد تا پزشکان رگش را بزنند. زندان مرد

گارد ازدواج کرد آفروزینیا پارهاي از دارایی آلکسی را دریافت داشت و با یکی از افسران . طمع جاه براي پسر خودش

پطر امیدوار بود که پسر کاترین را براي جانشینی خود . و سی سال دیگر به خوشی در سن پطرزبورگ روزگار گذراند

کاترین دو پسر دیگر به نامهاي پطر و پاول به دنیا آورد که هر دو . مرد 1719تربیت کند، لیکن آن پسر در سال 

در سال . شاهانهاي که در پی صلح با سوئد به وي داده بودند دلداري میداد او خود را با القاب. پیش از پطر مردند

پطر پس از یک سال صلح و آرامش، که براي . مجلس سنا و سینود مقدس لقب ملکه را به کاترین اهدا کردند 1721

واست بر راه میخ. نخستین بار در همه دوره زمامداریش برقرار شده بود، نیروي نظامیش را به سوي ایران کشاند

خبرگزارانش به او گفته بودند که در  ;کاروان رویی تسلط یابد که به آسیاي مرکزي و سرانجام به هندوستان برسد

ناوگانی  1722در سال . و او امکانات صنعتی نفت قفقاز و خاورمیانه را پیشبینی میکرد ;سر راهش طال یافت میشود

لیکن  ;باکو و قسمتی از سواحل ایرانی بحر خزر را تصرف کرد. ور شودرا مامور دریاي خزر کرد تا به ایران حمله

و ناتوان و درمانده و بدبین و نزدیک به مرگ در  ;بیماري بر ارتشش تاخت ;طوفان بیشتر کشتیهایش را از بین برد

 .سالها بود که از مرض سیفلیس و داروهاي معالجی که خورده بود رنج میبرد. از جنگ برگشت 1724سال 
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میخوارگی زیاد وضع را برایش بدتر کرد و هیجانات ناشی از جنگ، انقالبات، شورشها و خشونتهاي وحشتزا سرانجام 

به دریاي یخزده نوا پرید تا جاشویان یک کشتی به گل نشسته  1724در نوامبر . پیکر غوآلساي او را به تحلیل بردند

روز بعد به تب دچار شد، لیکن بهبود یافت و فعالیتهاي . کردیک شب تمام تا کمر در آب بود و تالش . را نجات دهد

تا دوم فوریه هنوز نمیپذیرفت که مرگ . ژانویه بر اثر تورم دردناك مثانه بستري شد 25در . سنگینی را از سر گرفت

ي امضا روز ششم اعالمیها. به بعضی از گناهان اعتراف کرد و مراسمی مذهبی به جاي آورد. بر او سایه افکندهاست

. کرد و طی آن همه زندانیان را، جز محکومین به مرگ یا جرایم علیه منافع کشور، بخشید

ولی  ;لوحی خواست تا وصیتش را بر آن بنویسد. حاضران و خدمتکاران را از فریاد ناشی از درد به هراس انداخت

اندکی بعد به حال اغما افتاد و . دقلم از دستش به زمین افتا...)) همه را بدهید((همینکه تنها روي آن نوشت 

  . مرگش را به همه اطالع دادند 1725در هشتم فوریه . سیوشش ساعت در آن حال باقی ماند و به هوش نیامد

گویی کابوسی وحشتناك سرانجام خاتمه پذیرفته  ;روسیه نفسی به راحت کشید. در آن وقت پنجاه و دو ساله بود

منتظر بودند که روسیه به هرج و مرج دچار شود و دیگر خطري  ;ل شدندشاهان سوئد و لهستان خوشحا. است

ملت بیرحمانه به کار و . روسیه قرون وسطایی سر برافراشت و خواست به گذشته برگردد. متوجه مغرب زمین نکند

. زمند بودارتجاع همه جا گسترده و پیرو. تحرك کشیده شده و روح و غرورش با تقلید بیتمیز از غرب آزرده شده بود

بسیاري از اصالحات به جهت عدم پشتیبانی محکوم به زوال بودند بوروکراسی اداري تقلیل یافته بود، ولی چارچوب 

حقوق خود را مجددا بر  ;اشراف بسیاري از قدرتهاي گذشته را به دست آوردند. بر جاي ماند 1917اصلی آن تا 

. ایشان بازیافتند جنگلها و معادن زمینه

بسیاري از صنایع جدید به علت . زرگان، که پطر آنان را ناگهانی ارتقا داده بود، به انقیاد گذشته بر گشتطبقه با

سرمایهداري ابتدایی به انحطاط گرایید و روسیه . فقدان ماشینآالت کافی یا صالحیت در کار مدیریت از بین رفتند

اصالحات بازرگانی موفقیت بیشتري . ر باقی مانداقتصادي تا حدود دویست سال دیگر در همان قبل از انقالب پط

لیکن لباسهاي ملی  ;بر اثر تماس با اروپا، آداب و رسوم تغییر یافتند. بازرگانی با غرب رو به افزایش میرفت ;داشتند

- 1855((مجددا رواج پیدا کردند و ریشها در زمان آلکساندر دوم ) 1796- 1762(قدیمی در زمان کاترین دوم 

اخالقیات اصالح نشد و شاید میخوارگی، هرزگی و . فساد ادامه یافت. ه همان مد پیشین برگشتندب)) 1881

فقط آن دسته از اصالحات به جاي ماندند که به . درندهخویی پطر مردم را از نظر اخالقی فاسدتر از پیش کرده بود

با همه این . ه محبوبیت چندانی ندارنددر تاریخ جدید، چهره پطر در زمره کسانی است ک. موقع ریشه دوانده بودند

شکستهایش گواه بر محدودیت نبوغ که عاملی در تاریخ است به شمار میروند، ولی . احوال، کارهاي بزرگی انجام داد

 ;روسیه را صاحب ارتش و نیروي دریایی کرد. تاثیري که بر روسیه گذاشت سهم نیروي شخصیت را ثابت میکند

بهرهبرداري از معادن ذوب فلزات را دایر  ;راه آن روسیه با غرب کاال و افکار مبادله میکرد بنادري تاسیس کرد که از

روسیه را با کششی خشن از آسیا بیرون کشید و به اروپا ملحق ساخت و آن را . مدرسه و آکادمی بنیاد گذاشت ;کرد

ر و پراهمیت، آن مردمان سختکوش، صبور، از آن پس اروپا ناچار شد آن سرزمین پهناو. عاملی در امور اروپا گردانید

  . و بردبار، و سرنوشت مقتدر و گریزناپذیرشان را به حساب بیاورد
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  فصل چهاردهم

  امپراطوري متغیر

1648 -1715  

I  - تجدید سازمان آلمان  

از خون خاکی که . جنگ سی ساله جمعیت آلمان را از بیست میلیون به سیزده و نیم میلیون نفر تقلیل داده بود

تعداد زنان بر . انسانی بارور شده بود در عرض یک سال براي کشت و کار آماده شد، ولی انتظار مردان را میکشید

شاهزادگان پیروزمند این بحران حیاتی را با مراجعه به نظام چندگانی در کتاب مقدس حل و . مردان فزونی داشت

  : در نورمبرگ، تصمیمات زیر گرفته شد 1650در کنگره فرانکونیا، منعقد در فوریه . فصل کردند

که هنوز رسمیت (کشیشان و طالب دینی ..... ها پذیرفته شوند مردانی که از شصت سال کمتر دارند نباید به صومعه

و به همه مردان جدا  ;به هر مرد اجازه گرفتن دو زن داده میشود... و کاننها باید ازدواج کنند) اند روحانی نیافته

  . میشود، و از منابر نیز اغلب به آنان گوشزد خواهد شد، که خود را با این جریان هماهنگ کنندیادآوري 

موالید جدید بزودي تساوي تقریبی دو جنس را تامین کردند، و زنان به . زنان بی شوهر میبایستی مالیات بپردازند

تعداد جمعیت به سرعت افزایش یافت و تا سال . داشتن شوهرانی که کامال به آنها تعلق داشته باشند اصرار میورزیدند

الیپزیگ و فرانکفورت آم ماین از وجود  ;ماگدبورگ تجدید بنا یافت. جمعیت آلمان به بیست میلیون نفر رسید 1700

ولی صد سال طول کشید تا . هامبورگ و برمن نیرومندتر از پیش سر بیرون آوردند ;بازارهاي مکاره خود جان گرفتند

سوئدیها و هلندیها بر دهانه اودر، الب و راین تسلط . زرگانی توانستند به سطح قرن شانزدهم خود برسندصنعت و با

طبقه متوسط رو به زوال . داشتند و حمل و نقل از طریق اقیانوس بازرگانی داخلی را تا حدودي راکد کرده بود

ت شاهزادگان ایالتی و یا دست نشاندگان آنان شهرها اکنون دیگر در دست بازرگانان نبودند، بلکه تحت حکوم. میرفت

و متحدش فرانسه آن امپراطوري . جنگ براي نیروي امپراطوري هاپسبورگ با مصیبت پایان پذیرفت. قرار داشتند

ارتش، دربار و سکه ویژه . اکنون شاهزادگان آلمانی در جمع نیرومندتر از امپراطور بودند. اسپانیا را تحقیر کرده بود

سیاست خارجی را خود تعیین میکردند و حتی، علیرغم مصالح امپراطور، با دولتهاي غیر آلمانی  ;شتندخویش دا

شصتوسه دولت  ;مستقل وجود داشتند)) غیر روحانی((در این زمان حدود دویست امیرنشین . پیمان اتحادي بستند

شهر ((و پنجاهویک  ;یرها اداره میشدندروحانی و مذهبی از طرف اسقفهاي اعظم کاتولیک رومی، اسقفها، یا روساي د

فرانسه از دیدن اینهمه آلمانهاي متعدد به جاي یک آلمان . فقط تحت نظر امپراطور و تابع قوانین وي بودند)) آزاد

. مارکگراف نشین مرزي براندنبورگ نشانه یک امپراطوري محتضر و شکل یافتن یک آلمان نو بود. واحد شادان میشد

ه هوهانزولرن، که از امپراطور دور و با سوئدیها و سیل اسالوها روبرو بودند، دریافتند که ایالت در آنجا خانواد

یعنی ] مارك((در قرن دهم، هانري شکارچی، . کوچکشان فقط به کمک نیرو و منابع خود میتواند زنده و پابرجا بماند

. ورش سیل آساي نژادهاي اسالو را سد کندرا در کرانه رود الب تعیین کرده بود تا ی)) شمالی ساکسونها[ مرز

بود، از چنگشان آزاد )) وند((را، که پایتخت نژاد اسالوي ) که نام براندنبورگ از آن مشتق شده است(قلعه برنیبور 

چندین قرن متوالی سرزمین بین الب و او در بین آلمانیها و اسالوها دست به . کرد و آنان را به سوي او در عقب راند

این مار کگراف نشین زمانی فعاالنه پاي به عرضه تاریخ گذاشت که فردریک این مارکگرافنشین و حق . میشددست 

  . ، از خانواده هوهانزولرن خرید1417- 1411راي آن را در دیت امپراطوري، در سالهاي 

وس نیز تا زمان خلع ویلهلم از آن روز به بعد خانواده هوهانزولرن بر براندنبروگ تا زمانی که پروس نام یافت و بر پر

کمتر خانوادهاي دیده شده است که رابطهاي چنین دیرپا و چنین صمیمانه با . فرمانروایی کردند 1918دوم در سال 
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در . ایالتی داشته باشد یا خود را این چنین با شور و رغبت و به طرزي موثر وقف سعادت و سیادت یک ملت بکند

، برگزیننده، براندنبروگ حق دوکنشینی کلیوز را در غرب و )1619- 1608(زمان حکمروایی یان سیگیسموند 

. دوکنشین پروس شرقی را در شرق به دست آورد، به طوري که پیش بینی میشد بر سراسر پروس تسلط یابد

گئورگ ویلهلم برگزیننده یکی از سستعنصرترین اعضاي این خانواده بود که عدم ثباتش در جنگ سیساله موجب 

شهرها و روستاها خالی شدند، برلین رو به ویرانی رفت، و صنایع . ام براندنبورگ به دست سپاهیان سوئد شدانهد

. جمعیت این امیرنشین از ششصد هزار نفر به دویست و ده هزار نفر تقلیل یافت ;تقریبا به نابودي کشیده شدند

ن حکمفرمایی چهلوهشت ساله خود، آن را به وارث این ویرانیها شد، در دورا 1640فردریک ویلهلم، که در سال 

اگر او . بر وي نهادند)) برگزیننده بزرگ((آسا به سوي آبادي و پیشرفت کشاند که حتی معاصرانش نام  نحوي معجزه

  . آمد هرگز به وجود نمی) همان طور که خود اعتراف کرد(نمیبود، فردریک کبیر 

در  ;در انضباط و زهد بزرگ شد. سیاه مو، سیه چشم، و قدرت شکنبیست ساله بود که به قدرت رسید جوانی زیبا، 

بعدها هزار  ;پیش از پطر روسی، مردم هلند و شهامت و عزم و پشتکار آنان را ستوده بود. دانشگاه لیدن تحصیل کرد

رانی در صلحنامه وستفالی، پوم. نفر از آنان را براي آبادي سرزمین خود، که گرسنه نیروي انسانی بود، آورد

 ;نشین ماگدبورگ را به دست آورد اعظم نشینهاي میندن و هالبرشتات، و حق وراثت بر اسقف ، اسقف)دور(شرقی

گرفت، و فردریک ویلهلم، در پایان فرمانروایی خود، صاحب قلمرو پراکندهاي بود که  1680منطقه اخیر را در سال 

ر وي، کنت گئورگ فردریک والدك، پیشنهاد کرد که نخستوزی 1654در اوایل . به سوي یکپارچگی گام بر میداشت

فردریک ویلهلم همان مردي به نظر میآمد که میتوانست امور این . همه آلمان زیر نظر خاندان هوهانزولرن متحد شود

. اتحادیه دفاعی را بر عهده بگیرد

ب کاتولیک گروید، راه هنگامی که آوگوستوس نیرومند ساکس براي به دست آوردن حق پادشاهی لهستان به مذه

، چند نقطه بسیار مهم 1648در نتیجه پیمانهاي . رهبري آلمان به دست پروتستانها بجز براي قدرت سوئد باز شد

)) جنگ سی ساله((سوقالجیشی آلمان در زیر تسلط سوئدیها قرار گرفتند و سوئد به خاطر فداکاریها و پیروزیهاي 

براندنبورگ پروس، که همه ایاالت تابعهاش از یک طرف تا طرف دیگر . مدعی حق رهبري بر آلمان پروتستان شد

آلمان به دست رقبا افتاده بودند، چطور میتوانست بدان حد نیرومند شود و در برابر تسلط سوئدیها یا ساکسونهاي 

لیه مملکتداري است، متمرکز و متحد از خود دفاع کند فردریک ویلهلم این کار را با نقشه و با نیروي اداره، که اصل او

 ;بعد، با مالیاتگیري و با دریافت کمکهاي مالی از فرانسه، پول را، که اصل دوم مملکتداري است، فراهم کرد ;آغاز کرد

وي صاحب نخستین ارتش  1656در سال . بعد با آن پول ارتش را، که سومین اصل مملکتداري است، به وجود آورد

با این وسیله موثر ایاالت تابعه را . مجرب و حاضرالسالح در آن خدمت میکردند دایمی اروپا شد که هجده هزار مرد

با این درآمدها از وابستگی نیروي مالی دیت ایالتی  ;مجبور کرد تا هر سال به دولت مرکزي در برلین مالیات بپردازند

عصر تنها شکل عملی رهایی یافت و بدین وسیله به چیزي دست یافت که در وضع موجود سیاسی و فرهنگی آن 

نجبا را از پرداخت مالیات مستقیم معاف کرد، ولی . حکومت به شمار میرفت یعنی حکمفرمایی مطلق و متمرکز

این .در باالترین درجات لشکري و دولتی خدمت کنند)) یونکر((پسرانشان را ملزم ساخت تا در ارتش به عنوان 

آنها را  ;یکن اونیفورم زیبا و مقام اجتماعی بلندي برایشان تهیه دیدل ;نوجوانان نخست از رفتن به خدمت بیزار بودند

به جاي حس وفاداري فئودال مآبانه به رژیم گذشته، یک حس حمیت ملی در آنها ایجاد  ;با کفایت و مغرور بار آورد

عی به وجود آمد بدین طریق، ماشینی نظامی و اجتما. و ارتش را بیشتر مبدل به خادم دولت کرد تا زمینداران ;کرد

  . که فردریک کبیر را در برابر نیمی از اروپا یاراي ایستادگی داد و آلمان را براي جنگ جهانی اول آماده ساخت
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نبوغ نظامی شاهان سوئد، بیست سال تمام نیروي ارتشش را در نبردهاي : فردریک ویلهلم از یک صفت عاري بود

یک سو به سوي دیگر میبرد و به زحمت میتوانست خود را با دیپلوماسی  سوئد با لهستان، و فرانسه با امپراطوري، از

لیکن هنگامی که کارل یازدهم به براندنبورگ حمله کرد، ارتش فردریک ویلهلم شایستگی خود را در . حفظ کند

به نشان داد و همین پیروزي بود که لقب برگزیننده بزرگ را براي وي ) 1675(شکست دادن سوئدیها در فربلین 

سرانجام، علیرغم سیاست مردد و تغییرپذیر و فقر منابع، توانست بیش از صدهزار کیلومتر مربع بر خاك . ارمغان آورد

بر اثر پافشاري وي، اشراف روش کشاورزي . از همه مهمتر اصالحات اقتصادي و اداري وي بودند. کشورش اضافه کند

صنعت مترقی ابریشم را با ازدیاد کشت درخت . الت افزودندرا در امالك خود بهبود بخشیدند و بر بازدهی محصو

براي اینکه حس عدم توجه به جنگلداري را از بین ببرد، به کلیه دهقانان دستور داد که هر نفر تا . توت توسعه بخشید

ولت آن کانال فردریک ویلهلم را طرحریزي کرد و با کمک مالی د. پیش از ازدواج باید دوازده درخت غرس کرده باشد

فرمان ((هنگامی که لویی چهاردهم فرمان نانت را لغو کرد، برگزیننده بزرگ . را ساخت تا او در را به شپره بپیوندد

 ;را صادر کرد و از کلیه هوگنوهاي پریشانحال براي اقامت در براندنبورگ پروس دعوت کرد) 1685نوامبر )) (پوتسدام

بیست هزار نفر از آنان به آنجا آمدند،  ;هنمایی و هزینه آن را تامین کنندنمایندگانی فرستاد تا مهاجرت آنها را را

. نیروي محرکهاي براي صنعت پروس شدند، و پنج هنگ در ارتش پروس تشکیل دادند

فردریک ویلهلم، همچون خلف خود فردریک کبیر، شخصا در کار اداري زحمت میکشید و اصلی را که بعدها پطر 

قرن هجدهم پذیرفتند به وجود آورد که حاکم باید خدمتگزار سرسپرده )) ن مستبد روشنفکرفرمانروایا((روسی و 

وي مردم آلمان را در برگزیدن  ;او میدانست که عدم رواداري سد راه پیشرفت اقتصادي و سیاسی است. کشور باشد

اونیتاریانیسم، و یهودیها آزادي  و به کاتولیکها، پیروان ;خود نیز کالونی مذهب باقی ماند ;عقاید لوتر آزاد گذاشت

وصیت وي، مبنی بر تقسیم . ، به سن شصتوهشت سالگی، چشم از جهان فرو بست1688در سال . مذهب عطا کرد

ایاالت بین فرزندانش، اتحادي را که بنیان گذاشته بود از بین میبرد، ولی جانشینش وصیتنامه را ملغا دانست و قدرت 

دریک سوم توانست از حسن نیت امپراطور لئوپولد اول، با پیوستن به وي علیه فرانسه، متمرکز را نگاه داشت، و فر

را به وي اعطا )) پادشاه پروس((هزار سربازي که به وي داد، لئوپولد لقب  بدین سبب و در ازاي هشت ;برخوردار شود

اشت، و پروس راه خود را به سوي ، در کونیگسبرگ، به نام فردریک اول، تاج بر سر گذ1701ژانویه سال  18در . کرد

دیگر  ;یکی از افتخارات زندگی فردریک این است که دانشگاه هاله را بنیان گذارد. بیسمارك و اتحاد آلمان آغاز نهاد

سوفیا شارلوت، دختر . اینکه از کوششهاي زن دومش در راه پیشرفت استعدادهاي فرهنگی در برلین، پشتیبانی کرد

چون سالیان دراز . برگزیننده هانوور، به منزله زیباترین و باهوشترین زن آلمان مشهور شده بود شاهزاده خانم سوفیا،

فردریک، با اصرار وي و الیبنیتز، . در پاریس زیسته بود، پیوندي زیبا از فرهنگ و فریبندگی به دربار برلین آورد

)) برگزیننده. ((تاریخساز باشد، به وجود آوردآکادمی علوم برلین را، که مقدر بود در زمان حکمروایی فردریک دوم 

. و آنرا، به پیروي از نام وي، شارلوتنبورگ نامید) 1696(مشهوري در حومه شهر ساخت )) قصر((براي آن زن 

شارلوت دوست  ;دانشمندان، فالسفه، آزادفکران، یسوعیان و کشیشان لوتري به سالن قصر شارلوتنبورگ میآمدند

جدل و بحثی که بعضی اوقات تا پایان شب ادامه  -ل درباره مسائل مربوط به االهیات برانگیزاند داشت آنان را به جد

در آنجا خواهر شوهرش کروالین، ملکه انگلستان از باده این دانش و هنر، که بعدا موجب تکان انگلستان . مییافت

مراسم ) اش فردریک کبیر را باور کنیماگر گفتار نوه(گشت، سرمست شد زمانی که شارلوت زندگی را بدرود میگفت، 

به روحانیان گفت که در آرامش و بیشتر در کنجکاوي میمیرد تا در بیم و  ;مذهبی کاتولیکها و پروتستانها را رد کرد

چیزي که حتی الیبنیتز هم ((به آنان گفت که اکنون حس کنجکاویش را در مورد اصل اشیا اقناع خواهد کرد،  ;امید

به شوهر فرصت خواهد داد تا با ((و شوهر مبادي آدابش را با این فکر که مرگش )) برایم شرح دهدنتوانسته بود 



۴٩٨۴

سوفیا شارلوت یکی از زنان تحصیلکرده و با شخصیت آلمان بود و آلمانی . تسلی داد)) مراسمی باشکوه مرا دفن کند

ر برلین، از میان سیصد درباري که دربا. را که از قرن هفدهم به هجدهم پاي میگذاشت ارایش و زیبندگی داد

آوگوستوس نیرومند، که . درآمدهاي امپراطوري را به مصرف میرساندند، فقط با دربار ساکس در درسدن رقابت میکرد

به عنوان برگزینده فردریک آوگوستوس اول بر ساکس حکمفرمایی میکرد، گروهی حرامزاده براي اروپا به ارث 

را مرکز و مایه افتخار )) زیباترین شهرهاي آلمان((وي پایتختش، . ارشال دو ساکس بودگذاشت که نامدارترین آنها م

لیکن مردم ساکس او را به خاطر تعویض آیین، اسراف در پولهایشان، به کشتن دادن  ;هنرهاي کوچک کرده بود

ر، با پناهدادن به برگزینندهنشین هانوو. مردانشان در جنگ لهستان و تجمالت پرهزینه دربارش هرگز نبخشیدند

. الیبنیتز و منضم کردن انگلستان، در این دوره از تاریخ سهمی گرفت

با ارنست اوگوست، که  1658، در سال )ملکه بوهم(سوفیا، زوجه مخلوع برگزینده پاالتینا، دختر الیزابت استوارت 

زیرا با کمی مکث، به پنج زبان  تبحر این زن شوهرش را منکوب میکرد،. برگزیننده هانوور شده بود، ازدواج کرد

تا چندي در . صحبت میکرد و تاریخ انگلستان را بیش از سفیر کبیر انگلستان، که در دربار وي میزیست، میدانست

ولی دلش به هواي تصاحب تاج و تخت انگلستان براي پسرش جورج پر . هانوور سالنی از فضال و فالسفه دایر کرد

همان طور که . خته بود، زیرا هرگز فراموش نمیکرد که نوه دختري جیمز اول استخونش با سلطنت در آمی. میزد

به جانشینی )) وارثان بالفصل وي را که پروتستان باشند((سوفیا و  1710مشاهده کردیم، پارلمنت انگستان در سال 

از ملکه شدن زن آینده پسرش را به نام جورج اول با لذت مینگریست، ولی از چشم اند. تاج و تخت معین کرد

جورج که به زنش براي روابط . پسرش، سوفیا دوروتئا، ناراضی بود و با آرامی انتظار گسیختگی ازدواجشان را میکشید

نامشروع با کنت فیلیپ فون کونیگسمارك بدگمان شده بود، دستور کشتن کنت را صادر کرد، سوفیا دوروتئا را طالق 

در این گیرودار، شاهزاده خانم برگزیننده . به زندان انداخت 1726رگش در سال تا زمان م 1694داد، و وي را از سال 

در سن هشتادوچهار سالگی، درست دو ماه پیش از آنکه تاج شاهی انگلستان بر سر پسرش  1714در ژوئن سال 

ورها، و مردم را بدین ترتیب، خداوند بزرگ اقبال، از درگاه همهجا حاضرش، سرنوشتها، کش. گذارده شود، از دنیا رفت

. به هم آمیخت

II - روح آلمانی  

کشمکش بین مذاهب کاتولیک و پروتستان براي تصاحب روح آلمان از شدت افتاده بود، زیرا جنگ سی ساله 

در این دوره، شاهزادگان پروتستان عمدتا، به ترغیب یسوعیان، به . نفرتهاي ناشی از االهیات را به ابتذال کشانده بود

مذهب کالونی بر مذهب لوتري که به یک نوع جزمیت خشک مدرسی متمایل . تولیک گرایش مییافتندکلیساي کا

بیشتر در پاسخ به این فورمالیسم و ظاهرپرستی بود که نهضت تورع گسترش یافت تا روح اتحاد . بود، چیرگی یافت

ارکلی در نیمه دوم قرن هفدهم، جورج فاکس، ویلیام پن، و رابرت ب. درونی با خداوند را جانشین ظاهربینی کند

 ;انجیل کویکر خودشان را به آلمان آوردند، و شاید این جنبش تبلیغاتی در توسعه تورع در آنجا سهمی داشت

، چهار سال پس از اولین مالقات )1675(مالحظه میکنیم که کتاب آرزوهاي صمیمانه، به قلم فیلیپ یاکوب شپنر 

کشیش یکی از کلیساهاي لوتري فرانکفورت آم ماین بود، آیین آن را با عبادت  شپنر، که. ویلیام پن انتشار یافت

عنوان متورع را، مثل پیرایشگر و متودیست، منقدان این گروه از پارسایان به تمسخر بر آنها . رازورانه تکمیل کرد

  . گذاشتند، و آنها نیز آن را پذیرفتند و نشان افتخار ناچیز خود شان قرار دادند

آدونت دوم . هاي آلمانی بود، دلبسته بودند به امید سلطنت هزار ساله مسیح، که در زمان جنگ تسلیبخش توده آنان

در . را به صورت یک آیین مبهم االهیات تلقی نمیکردند، بلکه آن را الهام گرم و فعال زندگی روزمره خود میپنداشتند

را آرام کند، حکومت زور و جنگ را خاتمه دهد، و  هر آن ممکن است مسیح روي زمین ظاهر شود، کشمکش ادیان
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کلیسایی روحانی، خالص، و فارغ از تشکیالت و مراسم و کشیش بسازد، ولی اعتقادي قلبی نسبت به مسیحیتی 

بسیار از زنان تحت تاثیر . آوگوست فرانکه این جنش را با اشتیاقی پیامبرگونه دنبال کرد. سخاوتمند را رواج دهد

این جنبش، که خود تحت . وي قرار گرفتند و به اشاعه خداشناسی فردي و احسان به خلق پرداختند مسیحیت عملی

تاثیر پیرایشگري انگلیسی و تسلیم و ترك نفس فرانسوي قرار گرفته بود، به نوبه خود بر متودیسم انگلیسی و شعر 

جهان از آتش خداوند که : ((دواري تحسین کردآلمانی اثر گذاشت، در امریکا نیز رسوخ یافت، و کاتن مثر آن را با امی

لیکن تورع نیز، مانند پیرایشگري، همینکه عمومیت یافت و با .)) در قلب آلمان شعلهور است گرمی میگیرد

در قرن هجدهم، در سیالب مذهب خردگرایی که از فرانسه . ظاهرسازي و ریاکاري به صورت حرفه درآمد، زیان دید

پیروزي ریشلیو، مازارن، و لویی چهاردهم، و رشد ثروت و شکوه دربار فرانسه، بر جامعه . دسرازیر شده بود غرقه ش

تا چندي آیین جهان وطنی بر ناسیونالیسم غلبه . ناپذیر گذاشت آلمانی در قرن پس از صلح وستفالی اثري مقاومت

اب و کالهگیس دربارهاي شیوه فرانسوي به شکل زبان، ادبیات، روابط، رسوم، رقص، هنر، فلسفه، شر. داشت

نویسندگان آلمانی به زبان . اکنون اشراف آلمانی فقط با نوکرانشان آلمانی صحبت میکردند. شاهزادگان را تسخیر کرد

الیبنیتز، که بیشتر به زبان فرانسه مینوشت، اعتراف . فرانسه براي اشراف، و به التینی براي اهل فضل چیز مینوشتند

ولی از .)) رفتار شان اندکی به سوي ظرافت و ادب گرایش پیدا کرده است((ید فرانسویانکرد که آلمانها به تقل

. جایگزین شدن زبان فرانسه به جاي آلمانی و رسوخ کلمات فرانسوي در زبان آلمانی سخت اندوهگین بود

هانس فون  نوشته) 1669(سیمپلیسیوس سیمپلیسیسیموس : فقط یک کتاب آلمانی از آن عصر بر جاي مانده است

این کتاب ظاهرا شرح زندگی ماجراجویانه ملکیور فون فوخشایم است که یک چهارمش نادان، یک . گریملسهاوزن

  . چهارمش فیلسوف، و نیمش شریر بود

ساله به زحمت جان سالم به در  هاي سی کتاب اصوال یک هجونامه خندهآور ولی بدبینانه از آلمان است که از جنگ

  :به عنوان پسر خوانده یک دهقان آغاز به کار میکند، که زندگانیش با الفاظ درباري وصف شدهاست ملکیور. برده بود

اربابم به جاي غالمان، مالزمان و مهتران، گوسفند، بز و خوك داشت و همه آنها در شکارگاه در خدمتم بودند تا اینکه 

سر، تبر، بیل باغبانی، بیل، چنگک سرگین زنی، و زرادخانهاش از گاو آهن، کلنگ دو.آنها را به خانه بر میگرداندم

پهن ... ;تمرین میکرد)) انضباطی نظامی((چنگک علف چینی انباشته بود و در آنجا هر روز بیلزنی و حفاري را با 

  . کشی دانش استحکاماتش، گاوآهنگذاري دانش استراتژي و اصطبل پاککنی تفریح و مسابقه شهسوارانش بودند

ان به بهشت این رعیت حملهور میشوند و خانواده او را به زیر شکنجه قرار میدهند تا محل گنج گروهی از سرباز

. ملکیور میگریزد و به زاهدي سالخورده پناه میبرد که نخستین درس االهیات را به وي میآموزد. نبوده را فاش سازند

 ;نون نشده است که او را به نامی دیگر بخوانند، زیرا تا ک))رذل یا دراز بیهنر: ((چون از اسمش میپرسد، پاسخ میدهد

سربازان وي را اسیر میکنند و به . است)) دلقک، ولگرد، و سگ مست((اسم پدر خواندهاش هم، روي همین اصل، 

او را . نهند آموزند و نامش را سیمپلیسیوس سیمپلیسیسیموس می در آنجا به او دلقکی می. دربار هاناو میبرند

او را ناچار  ;میکند، به گنجی پنهانی دست مییابد، شخص محترمی میشود و دختري را میفریبددزدي  ;میربایند

دختر را ترك میکند، به مذهب کاتولیک میگرود، به مرکز زمین میرود، دارایی خود را از  ;میکنند با دختر ازدواج کند

نده میشود، و سرانجام به گوشهاي آورد، از ولگردي درما بازي دوباره آن را به دست می دست میدهد، با حقه

این کاندید یک قرن قبل از ولتر است که بیشتر با طنز آلمانی . مینشیند تا سرخورده از جهان در سلک زاهدان درآید

منتقدان این کتاب را محکوم کردند، ولی جزو آثار کالسیک و یکی از . آمیخته شده است تا ظرافت طبع فرانسوي

این کتاب را نباید تصویر درستی از وضع آلمان نسل بعد از . مانی بین لوتر و لسینگ قرار گرفتبهترین آثار ادبیات آل

ممکن است که آلمانی به مشروب دل میبسته، ولی در همان حال هم از خوش مشربی دست . جنگ به شمار بیاوریم
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اچار دوست میداشته، چون از ممکن بوده است که زنش او را سگ مست صدا بزند، لیکن او را ن ;بردار نبوده است

شاید در آلمان این زمان اخالقیات پسندیده بیشتر دیده . هیچ بهتر بوده و فرزندانش را نیرومند بار میآورده است

فیلیپپ )) موسیو((بیچاره شارلوت الیزابت، پرنسس کاخنشین، که علی رغم خواست خود، با . میشد تا در فرانسه

، زیبایی بیروح هایدلبرگ را هرگز )1671(هانریتا، ازدواج کرده بود )) مادام((ه اورلئان، شوهر دین عوض کرد/د

و پس از چهل و سه سال که به سختی در میان آسایش در بار فرانسه زیسته بود، هنوز آرزوي آن  ;فراموش نکرد

وفاداري بردبارانه . درا میکرد که از قهوه، چاي، یا شکالت پاریس یا ورساي برتر بو)) ترشی کلم و سوسیس دودي((

وي به شوهر بی ارزشش، و تحمل وجود برادر شوهر شاهزادهاش که دستور یا اجازه ویرانی پاالتینا را داد، به ما نشان 

میدهد که حتی در میان ویرانیهاي آلمان، زنانی یافت میشدهاند که میتوانستند به شاهان سست عنصر، آراسته به 

. و عطر آگین درس نجابت و انسانیت بیاموزندزیور، کالهگیس بر سر گذاشته 

III -  هنر در آلمان  

. با این حال، این عصر، علیرغم تمام انتظارات منطقیی که میرفت، یکی از اعصار ثمربخش معماري آلمان بود

 نخستین شکوفایی سبک باروك آلمانی را به خود دید، و این سبک به نماي شهرهاي کارلسروهه، مانهایم، درسدن،

دوره معمارانی از قبیل یوهان فیشر فون ارالخ، یاکوب . بایرویت، وورتسبورگ، و وین فریبندگی و شادي بخشید

و اگر زندان مرزها و آشفتگی زبانی در میان  ;پرانتاور، یوهان، کیلیان و کریستوف دینتزنهوفر، و آندرئاس شلوتر بود

بعضی از . به اندازه کریستوفر رن و اینیگو جونز میشناختندنبود، ملتهاي انگلیسی زبان همه آنها را به خوبی و 

. و بعضی دیگر در جنگ دوم جهانی نابود شدند) 1689(آثارشان در زمان حمله ارتش فرانسه به آلمان 

اگر در این . در میان گرسنگی، فقر و ویرانی، چندین کلیساي زیبا بنا شدند. تاریخ، رقابتی بین هنر و جنگ است

کلیساي جامع یوهان دینتزنهوفر در فولدا، یا دیر کلیسایش در بانتس، یا از کارهاي کریستوف و کیلیان میان از 

معمار ایتالیایی . دینتزنهوفر در کلیساهاي سن نیکوال و سن ژان در پراگ نام نبریم، از اعتبار تاریخ خود کاستهایم

ون مونیخ آغاز کرد و یوزف افنر داخل آن را با ترکیبی بناي قصر نیمفنبورگ را در بیر 1663آگوستینو بارلی در سال 

تزیین وسوسه همیشگی سبک باروك . از ستونهاي چهارگوش کالسیک و تزیینات باروك با موفقیت به پایان رساند

این سبک در سالون فستیوال، قصر برلین و در عمارت کاله فرنگی قصر تسوینگر در درسدن، که ماتائوس دانیل  ;بود

در اینجا باروك به چنان  ;آمیزي به چشم میخورد ن آن را براي آوگوستوس نیرومند بنا کرد، به نحو مبالغهپوپلما

بیشتر قسمتهاي این قصر در . آرایش زیبایی گروید که براي درون اطاقهاي قصر مناسبتر بود تا نماي بیرونی آن

ر برلین و قصر سلطنتی که آندرئاس شلوتر همین طور قصر شارلوتنبورگ و قص ;دوران جنگ جهانی دوم ویران شد

کشور آلمان . سازان مشهور آلمانی آن زمان بود شلوتر یکی از مجسمه. آغاز کرده بود 1698ساختمان آن را در سال 

از مجسمه سوار بر اسب برگزیننده بزرگ، که از میان گلوله بارانهاي جنگ سالم بیرون آمد و اکنون در میدان 

اي به همان اندازه  شلوتر در کونیگسبرگ مجسمه. یرون برلین قرار دارد، به هیجان افتاده بودشارلوتنبورگ در ب

)) تصلیب((یولیوس گلسکر براي گروه . شکوهمند از فردریک اول، که بتازگی به پادشاهی پروس رسیده بود، تراشید

هکاران چوب استادي خود را در کند. کلیساي جامع بامبرگ سر حضرت مریم را، که بآرامی سوگوار است، تراشید

جایگاه شکوهمند همسرایان صومعه کلیسایی در سیلزي نشان دادند، ولی در خلق کندهکاري مبالغهآمیز بر روي 

آلمان در این دوره شاهکار نقاشی عرضه . مبلهاي حامیانی که غرور و افتخار بر سلیقهشان میچربید راه افراط پیمودند

هایی  فرشینه. ان کاله خاکستري اثر کریستوف پارادیزو را جزو شاهکارها به شمار بیاوریمنکرد، مگر اینکه نظایر جو

حکاکیهاي پاول  ;که رودولف بیس براي قصر وورتسبورگ طراحی کرد در زمره زیباترین انواع خود به شمار میروند

گرم سیلزي در برش شیشه هاي آب شهر کوچک وارمیرون چشمه. دکر بر روي مس تقریبا در درجه اول قرار دارند
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بود و، با پیدا )) پادشاه چینی آالت((آوگوستوس نیرومند ;را باب کرد)) چینی آالت درسدن((درسدن  ;شهرت داشت

کورهاي تاسیس کرد که نخستین ظروف چینی سخت اروپا را  1709شدن خاك رس اعال در حوالی مایسن، در سال 

زمان پیدایی یوهان سباستیان باخ فرا . را در موسیقی بیان داشت ولی روح آلمانی مشخصترین سیماي خود. ساخت

فرمها و آالت موسیقی از ایتالیا میآمدند، ولی آلمانها عواطف لطیف و ایمان عظیم خود را در آن فرو ریختند، . میرسید

درلید، موسیقی  به طوري که وقتی ایتالیا در ملودي برتري داشت و فرانسه در وزنهاي زیبا، آلمان به سوي برتري

. اف.در اثري از جی. مجلسی، و همسرایی گام برداشت

سکانسهاي سونات در سه موومان وضع شدهاند آلگرو، الرگو، و ) 1688(کریگر به نام دوازده سونات براي دو ویولن 

از رقص و آواز  استقالل خود را) پاوان، ساراباند، گاووت، ژیگ و غیره(موسیقیسازي که از رقص برخاسته بود . پرستو

کاوالی در مونیخ و ویوالدي نیز بعدها در . در آلمان بازار موسیقیدانان ایتالیایی هنوز رواج داشت. اعالم داشت

اپراي ایتالیایی به آلمان وارد شد و براي نخستین بار در تورگاو به نمایش گذاشته شد . دارمشتات حکمروایی میکردند

نمایش ((نخستین اپراي آلمانی، که . وین و مونیخ نمایشهاي دیگري داده شدندپس از آن در رگنسبورگ،  ;)1627(

از  ;در هامبورگ نمایش داده شد 1678نامیده میشد، اثري بود از یوهان تیل به نام آدم و حوا که در سال )) آوازي

و  1705ا و نرون را در سال در آنجا هاندل آلمیر. آن روز به بعد، تا نیم قرن، هامبورگ مرکز اپرا و درام آلمان بود

شخصیت . ، پیش از آنکه به انگلستان برود و آنجا را مسخر خود کند، به وجود آورد1706دافنه و فلوریندا را در سال 

، 1644پس از . اپرا براي گروه هامبورگ ساخت 116بزرگ اپراي آلمان در این دوره راینهارد کایزر است که 

  . جلسی و کلیسایی از آهنگسازان ایتالیایی پیشی گرفتندآهنگسازان آلمانی در موسیقی م

یان راینکن در کاتریننکیرشه، در هامبورگ، . سرودهاي مذهبی پاول گرهارت شرح عقاید آشتیناپذیر لوتري وي بودند

ر دیتریش بوکستهوده، متولد دانمارك، د. ، استاد ارگنواز بود)1722(تا روز مرگش در نودونه سالگی  1663از سال 

اجراهاي وي مخصوصا در کنسرتهاي آبند موزیک وي براي موسیقی  ;ارگنواز مارینکیرشه در لوبک شد 1668سال 

، باخ بزرگ هشتاد کیلومتر پیاده راه را پیمود 1705مجلسی، ارکستر، و همسرایی آن قدر شهرت یافتند که، در سال 

بسیاري از آنها  ;هفتاد اثر براي ارگ از او به جاي ماندهاندتقریبا . و از آرنشتات به لوبک آمد تانوازندگی وي رابشنود

یوهان کوناو پیش از باخ . هنوز نواخته میشوند و کورالهایش در به وجود آوردن سبک یوهان سباستیان سهیم بودند

در توماسکیرشه واقع در الیپزیگ ارگ مینواخت، فرم سونات براي کالویه را توسعه بخشید و نتهایی به سبک 

 1550در سالهاي بین . خاندان باخ اکنون با تعداد وافر اعضاي خود وارد صحنه موسیقی میشد. وئیتهاي باخ ساختس

شصت تن از آنان، در دنیاي موسیقی خود شان، . ، تا حدود چهار صد باخ میشناسیم که همه موسیقیدانند1850تا 

ند که در مواقع خاص در مرکز اجتماعی خود در آنان یک صنف خانوادگی تشکیل داد. مقامداران برجستهاي بودند

آنها بیتردید بزرگترین سلسله موسیقیدانان را تشکیل دادهاند که نه . آیزناخ، آرنشتات، یا ارفورت همدیگر را میدیدند

تنها از نظر تعداد، بلکه از نظر ایمانشان به هنر، مداومت خاص نژاد ژرمن در طلب مقصود، و استعداد آهنگسازي و 

تا نسل پنجم جاي بزرگی در موسیقی نداشتند و با یوهان کریستوف و یوهان میخائل . فوذشان بسیار شایان توجهندن

یوهان کریستوف مدت سی و هشت سال ارگنواز عمده آیزناخ . باخ، پسران هاینریش باخ، ارگنواز آرنشتات، آغاز کردند

ان بسیاري تربیت کرد و براي ارگ و ارکستر هاي همسرای مردي بود ساده، جدي و زحمتکش که دسته ;بود

در  1694در شهر گرن ارگنواز شد و تا موقع مرگش در  1673برادرش، یوهان میخائل، در سال . آهنگهایی ساخت

کریستوف باخ، برادر هاینریش، ارگنوزا شهر . آنجا ماند، و پنجمین دخترش نخستین همسر یوهان سباستیان شد

یوهان . یکی از آنان آمبروزیوس پدر یوهان سباستیان بود ;امان داشت که ویولن مینواختندوایمار بود و دو پسر تو

در ارفورت ارگ مینواخت تا اینکه پسرش یوهان کریستیان  1673تا  1647باخ، برادر هاینریش و کریستوف، از سال 
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تمام نیروهاي طبیعت جمع . برادرش یوهان اگیدیوس باخ جایش را گرفت، جانشین وي شد 1682باخ، که در سال 

. شده بودند تا یوهان سباستیان باخ را به وجود آورند و آماده سازند

IV -  اتریش و ترکان  

اتریش در این .وین در این زمان آن قدر زیباست که به سختی میتوانیم آن را پس از جنگ سیساله توصیف کنیم

ده، ارتشش به خواري افتاده، و صلح وستفالی حیثیت و جنگ به شدت آلمان زیان ندیده بود، لیکن خزانه آن تهی ش

به جاي  1658لئوپولد اول در سال : در این هنگام یک پیشامد مساعد روي داد. نیروي امپراطوران را پایین آورده بود

و با آنکه در آن مدت ترکان مجددا  ;پدرش فردیناند سوم به امپراطوري رسید و چهل و هفت سال سلطنت کرد

لئوپولد، که تنها به صورت . وین را کوبیدند، اما اتریش با سرعت به سوي بهبود و پیشرفت گام بر میداشت دروازه

ظاهر بر ایاالت امیرنشین آلمانی حکم میراند، رسما امپراطور بوهم و مجارستان باختري بود و بر دوکنشینهاي 

بنا به وظیفه، در مملکتداري و  ;حکمران بزرگی نبود وي. ستیریا، کارینتیا، کارنیوال و ایالت تیرول حکمروایی میکرد

تشکیل سیاست میکوشید، ولی از بینش نیاکان هاپسبورگ خود برخوردار نبود و از آنها تنها االهیات و شکل چانه را 

دلش هیچگاه از مهر یسوعیان خالی نشد و از پذیرش  ;در اصل براي روحانیت بار آمده بود. به ارث برده بود

با آنکه خود شخصا از خوي زشت مبرا بود، اصل گرویدن رعایایش را به آیین کاتولیک پذیرفت . ان غافل نماندرهبریش

به صلح متمایل بود، ولی . به مرحله عمل درآورد) هنگري(و این سیاست را با استبداد خشن در بوهم و مجارستان 

در گیرودار . ن بر او تحمیل کرده بودند کشانده شدناچار به یک سلسله جنگهایی که تجاوزهاي لویی چهاردهم و ترکا

در دوره پنجاهساله  ;خود آهنگ ساخت و اپرا را در وین تشویق کرد ;این خونریزي، به شعر، هنر، و موسیقی پرداخت

ساختمان  1667یک حکاکی سال . پس از جلوس به تخت شاهی، حدود چهارصد اپراي جدید به نمایش گذاشته شد

. هاي زیباي آواز است این یکی از قدیمترین پایه ;ا با سه ردیف لژ و پر از تماشاچی نشان میدهداپرایی مجلل ر

اتریش را در این زمان باید دولتی به شمار آوریم که از غرب در برابر ترکیه، که دوباره قدرت یافته بود، دفاع میکرد و 

کش عالم مسیحیت با اسالم، در نتیجه نزاع قدیمی کشم ;دشمنی نیرومندترین فرمانرواي غرب به ستوهش آورده بود

مجارستان بر پیچیدگی این مسئله افزود، زیرا فقط یک . خانواده هاپسبورگ با فرانسه، با مانع و آشفتگی روبرو شد

مجارها . سوم غرب آن تحت سلطه امپراطور قرار داشت، و آن هم قسمتی پروتستان و بقیه هم خواهان آزادي بود

لی ویژه خود داشتند که از ادبیات و سنن افتخارآمیز هونیادي یانوش و ماتیاس کوروینوس مایه احساسات م

، میکلوش زرینیی اثري حماسی منتشر کرده بود که از هیجانات میهنپرستی )1651(در همان اواخر ;میگرفت

ریها کشیده بودند، هنگام تصمیم مجارها، که از سلطه اتریشیها و استیالي کاتولیکها خواریها دیده و بیدادگ. میطپید

  . ترکان مبنی بر تسخیر مجارستان، تقریبا به استقبالشان رفتند

هاي  یکی از نشانه. وجود چند وزیر نیرومند پیاپی از زوال ترکیه جلوگیري کرد و آنان آزار غرب را مجددا آغاز کردند

 ;انی که به وي محبت میکردند شعر میسروداین بهبود وضع آن بود که نبی، شاعر برجسته ترك، در منقبت وزیر

). 1680- 1651(دیگر اینکه پول و ذوق و دینداري ترکان توانست مسجد زیباي ینی ولیده را در استانبول بنا کند

سلطان محمد چهارم محمد کوپریلی را به صدراعظمی برگزید، و او در سن هفتاد سالگی نیم قرن فرمانروایی 

وزارت خودش فقط پنج سال دوام یافت، و در آن مدت ). 1656(نی بودند، جشن گرفتخاندانش را، که اهل آلبا

دژخیم اعظمش روزانه به طور متوسط سه نفر  ;سیوشش هزار نفر را به جرمهایی از دزدي گرفته تا خیانت اعدام کرد

انضباط به ارتش  ;یافتفساد دستگاه اداري و دسایس سیاسی در حرمسرا، بر اثر وحشت، اعتدال . را به دار میآویخت

وقتی که ژرژ راکوتسی دوم، شاهزاده . عودت داده شد، و پاشاهاي والیات از خودسري و و اختالسهاي خویش کاستند

ترانسیلوانی، سلطه ترکیه را نپذیرفت، کوپریلی شورش را با ارتشی به فرماندهی خود از بین برد، راکوتسی را خلع 
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 50000فلورن به  15000استار شد و خراج سالیانه ترانسیلوانی به سلطان را از کرد، غرامت سنگینی را به قهر خو

  . فلورن افزود

هنگامی که شورش دیگري به رهبري . پس از وزیر مخوف هفتاد و چند ساله، فرزندش احمد کوپریلی جانشینش شد

رماندهی یکی از سرداران مشهور ژان کمینی به وقوع پیوست، امپراطور لئوپولد ده هزار نفر از ارتش خود را تحت ف

احمد در مقام تالفی یکصدوبیست هزار . آن عصر، کنته ریموند دي مونته کوکولی ایتالیایی، به یاري انقالب فرستاد

  ایاالت آلمانی، از کاتولیک  ;لئوپولد تقاضاي کمک کرد. نفر سپاهی براي تکمیل تسخیر مجارستان به آن سو فرستاد

و لویی چهاردهم از اتحاد با ترکان دست  ;با بذل مال و جان به آن تقاضا جواب مثبت دادندگرفته تا پروتستان، 

اروپا  ;با وجود این، مقاومت نومیدانه مینمود. برداشت و با ارسال چهارهزار سرباز در آن مددکاري شرکت جست

کولی از نظر نفرات کمتر از نیروي نیروي مونته کو. لئوپولد آماده شد که پایتخت را ترك کند ;منتظر سقوط وین بود

او که جرئت نمیورزید با ترکان در زمین باز، که مستلزم افراد بیشتري . ولی از نظر توپخانه برتري داشت ;ترکان بود

بود، رو به رو شود، با یک حیله جنگی هنگام عبور از رودخانه رابا در سنگوتار، در حدود صدوسی کیلومتري جنوب 

تدبیر جنگی وي و قهرمانی . ترك که در حال نزدیک شدن به ساحل چپ رودخانه بودند تاخت وین، بر واحدهاي

ویژه هنگ فرانسوي در جنگی که اروپا را بار دیگر از یورش سیل آساي مسلمانان نجات داد، پیروزي به همراه 

دید سریع نیروي ترکان ، پیروزي لپانتواز قدرت و تج)1571(همانطور که، در یک قرن پیش ) 1664اول اوت (آورد

چیزي نکاست، این بار هم قدرت نوتوانی آنان، ارتش عظیم آنان و ناپایداري متحدان لئوپولد، که نگران بازگشت به 

به موجب این ). 1664دهم اوت (وطن بودند، امپراطور را واداشت تا با سلطان قرارداد متارکهاي بیست ساله امضا کند

تحت استیالي ترکان باقی ماند، حاکمیت ترکیه بر ترانسیلوانی تایید شد، و به عالوه  متارکه، قسمت اعظم مجارستان

احمد کوپریلی، که به موفقیت کامل دست . به سلطان بود)) پیشکش((فلورن به عنوان  200000مستلزم پرداخت 

وقتا به اتحاد مسیحی م) 1667(حمله لویی چهاردهم به هلند . یافته بود، پیروزمندانه به سوي قسطنطنیه بازگشت

فرماندهی محاصره کرت را شخصا به عهده گرفت ونیزیها را  1669سلطان احمد در سال . علیه ترکان پایان داد

در این بین فقط یان . در نتیجه، ناوگان ترکیه بار دیگر بر دریاي مدیترانه مسلط شد ;مجبور به تسلیم جزیره کرد

: وي هدفش را شجاعانه اعالم داشت. که قدرت مبارزه با ترکیه را دارد سوبیسکی، پادشاه لهستان، احساس میکرد

پیروزي وحشیان را با پیروزي پاسخ گفت، با پیروزیهاي پی درپی و از مرز به مرز دنبال کردن آنان باید دستشان را ((

هاشان امپراطوري بیزانس را  یرانهآنها را باید به صحراها راند و باید معدومشان کرد تا بر روي و.... از اروپا کوتاه کرد، 

با وجود این، لئوپولد به ترکان جسارت بخشید تا به .)) تنها این اقدام مسیحی شرافتمندانه و عاقالنه است. بنا نهاد

. ور شوند، و لویی بدانها اصرار ورزید تا به لئوپولد حمله کنند لهستان حمله

ناك و باختن چند نبرد تعیینکننده، پس از بسط خطه ترکیه به اي تاب احمد کوپریلی، خسته و فرسوده از شکسته

سلطان محمد . ، در سن چهل و یک سالگی، بدرود حیات گفت1676آخرین حد متصرفات اروپایی خود، در سال 

چهارم وزارت را به دامادش قره مصطفی، که لویی چهاردهم را با قول حمله به اتریش شادمان ساخت سپرده شورش 

، که تحت رهبري ایمره توکولی، به علت فشار زیاد از اندازه بر ناسیونالیسم و )1678(ستهاي مجارستانی ناسیونالی

  مذهب پروتستان، در اتریش هنگري آغاز شده بود و وعدهاي که رهبر شورشیان به ترکان در مورد شناسایی حق 

ده بود، موجب امیدواري و پشتگرمی قره حاکمیت آنها بر مجارستان، در مقابل دریافت کمک آنان به آن شورش، دا

. لئوپولد خیلی دیر دست از سیاست فشار برداشت و رواداري را در مجارستان اعالم کرد. مصطفی شد

لویی چهاردهم براي توکولی کمک مالی فرستاد و به سوبیسکی قول داد که اگر بتواند لهستان را با فرانسه علیه 

لئوپولد قول داد که یکی از . زي و مجارستان را به تملک وي در خواهد آوردامپراطوري اتریش متحد سازد، سیل
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آرشیدوشسها را به عقد پسر سوبیسکی درآورد و تقاضاي وي را مبنی بر موروثی کردن سلطنت لهستان در 

بگوییم که ما از نیت آن شاه در یاري دادن اتریش علیه ترکان آگاه نیستیم، بلکه فقط میتوانیم . خانوادهاش برآورد

  . این یکی از مصیبتبارترین و بنیادیترین رویدادهاي تاریخ جدید به شمار میرود

هاي هاپسبورگ و بوربون و بین آیین کاتولیک و پروتستان،  قره مصطفی پی برد که خصومتهاي دیرینه بین خانواده

که در قرن پانزدهم قسطنطنیه  ترکان افتخار میکردند. فرصتی براي تصرف وین و شاید همه اروپا به او میدهند

در نتیجه، اکنون  ;پایتخت روم شرقی را به یک دژ مسلمانان و کلیساي سانتاسوفیا را به یک مسجد مبدل ساختهاند

اعالم میکردند که برجاي نخواهند نشست، مگر اینکه رم را مسخر کنند و اسبهایشان را در شبستان کلیساي سان 

ارتش و تدارکاتی را که از عربستان، سوریه، قفقاز، آسیاي صغیر، و ترکیه  1682سال قره مصطفی در . پیترو ببندند

سلطان و وزیر در روز سی و یکم مارس . اروپایی گرد آورده بود، به بهانه حمله به لهستان، در آدریانوپل مستقر کرد

، از طرف ایاالت ترکنشین بین ارتش، به هنگام پیشروي. راهپیمایی طوالنی خود را به سوي وین آغاز کردند 1683

زمانی که  ;افراد حقالسهم واالکیا، مولداوي و ترانسیلوانی نیز به آن پیوستند: راه تقویت میشد و افراد کمکی میگرفت

، در ساحل رود دراوا، فرود آمدند، تعداد شان به دویست و پنجاه هزار نفر، به اضافه تعداد کثیري )اسگ(در اوسییک

در آنجا توکولی اعالمیهاي صادر کرد و از کلیه مسیحیان همسایه . ، خواجه، و یک حرمسرا، رسیدشتر، فیل، موذن

خواست تا این حمله علیه اتریش را یاري دهند و به همگان تامین زندگی و مال و آزادي مذهب را، تحت حکومت 

لئوپولد بار دیگر از شاهزادگان . هایشان را به روي مهاجمان گشودند بسیاري از شهرها دروازه. سلطان، مژده داد

وي ارتش چهل . ولی اینان در اجابت درخواست او شیوهاي کند و کاهالنه در کار آوردند ;آلمانی تقاضاي کمک کرد

هزار نفري خود را تحت فرماندهی شارل پنجم، دوك لورن، که ولتر وي را یکی از شریفترین شاهزادگان عالم 

داد شارل پادگانی مرکب از سیزده هزار تن سپاهی در وین به جاي گذاشت و با مسیحیت توصیف کردهاست، قرار 

لئوپولد به پاساو گریخت و مردم . قواي اصلی به سوي تولن عقبنشینی کرد و در آنجا به انتظار لهستانیان نشست

ه نکرده بود کشورش وي را به خاطر اینکه پایتختش را براي محاصرهاي که از مدتها قبل انتظارش میرفت آماد

ترکان در روز چهاردهم . پادگانش از یک دهم دشمن پیشرونده کمتر بود ;استحکاماتش ویران شدند. محکوم کردند

لئوپولد پیکی به سوي سوبیسکی فرستاد و خواهش کرد بیدرنگ، قبل از پیاده نظام . ژوئیه به پاي دیوارها رسیدند

سوبیسکی با .)) مایه وحشت دشمن است ضامن پیروزي خواهد بود تنها نام تو، که(( ;کند روش، به آن سوي بیاید

. سه هزار سواره نظام آمد

دو روز بعد، هجده هزار نفر دیگر از . هزار سپاهی نیرومند، در روز پنجم سپتامبر سر رسید وسه پیاده نظامش، با سی

 ;همین حال وین گرسنگی میکشید اما در. سپاه مسیحیان اکنون به شصتهزار نفر میرسید. ایاالت آلمانی آمدند

. و اگر محاصره یک هفته دیگر طول میکشید، شهر سقوط میکرد ;قالعش در زیر آتش توپخانه ترك فرو میریختند

 مسیحیان، که اکنون تحت فرماندهی عالی سوبیسکی قرار داشتند، در سپیده دم دوازدهم سپتامبر به طرف محاصره

باور نمیکرد که لهستانیها فرا رسند و کمتر از آن باور میکرد که نیروهاي قره مصطفی . کنندگان هجوم آوردند

افسرانش  ;او همه چیز را بیشتر براي محاصره آماده کرده بود تا براي نبرد ;مسیحی در حمله پیشقدم شوند

هاي حرم  هاي آب، باغ، و صیغه سنگرهایشان را با فرش و کاشی آراسته بودند، و خودش چادرش را با حمام، چشمه

آن سپاه مختلط و گرد آمده از ایاالتی دور . سپاهیان نخبهاش در سنگر غافلگیر و تکه پاره شدند. مجهز کرده بود

دست، در پیش روي مسیحیان ملهم به احساس نجات اروپا و مسیحیت، انگیزهاي در وفاداري به سلطان نداشت و از 

در . جنگ سایه گسترد و جنگاوران دست از پیکار کشیدند پس از هشت ساعت جنگ، تاریکی بر میدان. هم پاشید

سحرگاه بعد، مسیحیان، که هنوز از پیروزي خود مطمئن نبودند، با خوشحالی تمام دریافتند که ترکان روي به 
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مسیحیان سه . اند هزیمت نهاده و ده هزار کشته و مقدار زیادي تجهیزات نظامی در اردوگاه خود به جاي گذاشته

سوبیسکی میخواست به تعقیب آنان بپردازد، ولی سربازان لهستانی خواهش کردند حال که کار . ر تلفات دادندهزار نف

پادشاه پیروز به وین و کلیسایش وارد شد تا سپاس خداوند به . شان پایان یافته است، اجازه دهد به وطن برگردند

هی شادباش میگفتند و میکوشیدند تا جامهاش را در سر راه مردم سپاسگزار به وي همچون منجی اال ;جاي بیاورد

زیرا معتقد بودند که تابناکی این فتح مهم کلیه تهورات تاریخ سلحشوري را  ;لمس کنند و پایش را ببوسند

، مردم بسردي از وي استقبال )سپتامبر 15(هنگامی که لئوپولد به پایتختش برگشت. تحتالشعاع خود درآوردهاست

یش پرسید که آیا تا کنون سابقه داشته است که امپراطور یک پادشاه انتخابی را به حضور بپذیرد و از آجودانها. کردند

در این صورت چه تشریفاتی باید رعایت شود در مالقات با سوبیسکی تاخیر ورزید و سرانجام وي را با تشکري بسیار 

کان میخواسته است قلمرو خود و چنین گمان میکرد که این قهرمان با تعقیب تر ;عادي و معمولی پذیرفت

سپتامبر به تعویق افتاد و تا ده روز بعد از آن با ترکان  17در نتیجه، کار تعقیب تا روز . خانوادهاش را گسترش دهد

  در حال فرار 

. سوبیسکی و شارل در پارکانی، نزدیک دانوب، بار دیگر به یک پیروزي قاطع دست یافتند. برخوردي نشد

از فرط راهپیمایی، اسهال خونی، و نبرد ضعیف شده بودند، شاه آنان را به سوي لهستان برد و در چون سپاهیانش 

بنا به اصرار پاپ . روز بعد، سلطان قره مصطفی را به قتل رسانید. وارد کراکو شد 1683شب عید میالد مسیح 

). 1684(علیه ترکان تشکیل دادنداینوکنتیوس یازدهم، اتریش، لهستان، و ونیز یک اتحاد مقدس براي ادامه جنگ 

 28آتن را به محاصره درآورد و  1687به سال  ;را مجددا براي ونیز مسخر کرد) پلوپونز(فرانچسکو موروسینی، مورئا 

در گیرودار کارزار، توپخانهاش پروپوالیا و پارتنون را، که محل ذخیره مهمات ترکها بود،  ;سپتامبر آن را تسخیر کرد

در این اثنا، شارل، دوك لورن، . مجددا تصرف کردند 1715، و مورئا را در 1688کان آتن و آتیک را در تر. ویران کرد

، شکست داد و در همان سال نیز، پس از ده هفته محاصره، بودا پایتخت 1685، در سال )استرگوم(ترکان را در گران 

شارل ارتش اتریش را  1687در سال . ند، گرفتتا این تاریخ در دست داشت 1541قدیمی مجارستان را، که ترکان از 

تسلط ترکان را آغاز کرده بود، به سوي  1526در هارکانی، نزدیک موهاچ، یعنی همانجا که سلطان سلیمان قانونی در 

به قدرت ترکان در مجارستان، که اکنون کامال در ملکیت امپراطوري )) نبرد دوم موهاچ((این. پیروزي رهبري کرد

تراسیلوانی حق حاکمیت امپراطور هاپسبورگ را پذیرفت و در امپراطوري اتریش . داشت، پایان بخشید اتریش قرار

لئوپولد اعالم کرد که اکنون راه قسطنطنیه باز . گرفت 1688ماکس امانوئل باواریایی بلگراد را در . هنگري ادغام شد

)) مسیحیترین شاه. ((هاردهم به داد ترکها رسیدلویی چ. است و زمان آن رسیده است که ترکان را از اروپا برانند

وي با حسدي فزاینده به . جنگ بین بوربون و هاپسبورگ را از نزاع بین مسیحیت و اسالم مهمتر میدانست

، در حالی که از یاد 1688در سال . و گسترش قلمرو حیثیت هاپسبورگ مینگریست)) اتحاد مقدس((موفقیتهاي 

پیمان متارکه بیست ساله با امپراطور امضا کردهاست، از نو علیه امپراطور وارد جنگ  برده بود که چهار سال پیش

 ;لئوپولد شارل و ماکس امانوئل را براي مقابله با حمله وي به راین فرستاد. شد و به قلمرو دوك پاالتینا نیرو فرستاد

جدید، سلیمان دوم، یکی دیگر از  سلطان. پیشروي علیه ترکان متوقف شد، و ترکان حمله را مجددا آغاز کردند

مصطفی با دادن آزادي مذهب به مسیحیان ترکیه اروپا . کوپریلیها را به نام مصطفی، برادر احمد، به وزارت برگزید

لیکن یک سال بعد کشته شد  ;)1690(آنان را آرام ساخت، ارتشی جدید ساز کرد، و بلگراد را دوباره به تصرف درآورد

سلطان مصطفاي دوم شخصا فرماندهی سپاه را به عهده گرفت، ولی از . من قلع و قمع شدندو ترکان در سالنکا

مصطفی تقاضاي صلح کرد، و ). 1597(مسیحیان تحت فرماندهی پرنس اوژن دو ساووا در سنتا شکست خورد 

ه، لهستان، و ونیز لئوپولد، خوشحال از اینکه دستش در نبرد با لویی آزاد خواهد شد، پیمان کارلووتیس را با ترکی
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دست برداشت، ) جز ناحیه زراعی طمشوار(ترکیه از کلیه ادعاهاي خود بر ترانسیلوانی و مجارستان ). 1699(امضا کرد

هنوز تقریبا همه بالکان . اوکرایین باختري را به لهستان واگذاشت، و مورئا و دالماسی شمالی را نیز به ونیز تسلیم کرد

ولی، با این پیمان، خطر  ;جنوبی، بوسنی، صربستان، بلغارستان، رومانی و بیشتر یونانرا در دست داشت دالماسی 

چه چیز موجب شد که نیروي عثمانی از اوج اقتدار خود در زمان سلیمان اول . ترك براي عالم مسیحیت پایان یافت

یروزي و ثروت بسیار اغوا فرصتهاي کامجویی منتج از پ. رو به زوال نهد هیچ چیز مانند پیروزي از دست نمیرود

سلطانها نیرویی را که میبایستی براي انضباط بخشیدن به ارتش، دستگاه اداري، و وزرا به کار ببرند  ;کننده درآمدند

امپراطوریشان آن قدر گسترده شده بود که از اداره موثر آن، ارسال سریع فرامین، و نقل و . در حرمها تلف میکردند

والیات را پاشاها اداره میکردند که، به علت دوري مسافت از قسطنطنیه، تقریبا  ;جز مانده بودندانتقال ارتش در آن عا

ترکان، که دیگر گرسنگی یا تهدید حمله دشمنان به تحرکشان . مستقل از حکومت سلطان حکمروایی داشتند

انید و قلب سکه اقتصاد و ارتش رشوهخواري دستگاه دولتی را به فساد کش ;وانمیداشت، به تناسایی و فساد گراییدند

افراد ینیچري، که حقوق خود را بر مبناي همان پول از ارزش افتاده میگرفتند، مکرر دست . را به بی نظمی انداخت

حق ازدواج به . آنها به قدرت خود پی برده بودند و از آن به میزان افزایش آن سو استفاده میکردند ;به شورش زدند

ود و دیگران را به سپاه برگزیده خود میپذیرفتند و از تمرین و انضباط سختی که از آنان دست آوردند، پسران خ

فرماندهان آنان، که در شهوتپرستی استاد شده بودند، از .بهترین سربازان اروپا را به بار آورده بود شانه خالی میکردند

رب مسیحی بهترین توپها را میساخت و، در در آن زمان که غ ;فراگرفتن فنون نظامی و اسلحه جدید واپس میماندند

کشمکش مرگ و زندگی جنگهاي سی ساله، سیاست جنگی و استراتژي برتري را توسعه میداد، ترکان، که در زمان 

سلطان محمد دوم صاحب بهترین توپخانه دنیا بودند، در جنگ لپانتو پی بردند که نیروي آتشبار و تاکتیک جنگی 

در زمانی که سلطانها شخصا هدایت لشکریانشان را در دست داشتند، جنگ بر . رار داردآنان در سطح پایینتري ق

در این زمان که پیروزیهاي سهل درون حرمها بر مشقات  ;نیروي دولت عثمانی میافزود و آن را استحکام میبخشید

جبري و محافظهکار چیرگی یک دین . نبرد ارجحیت داشتند، جنگ هم موجبات زوال و سستی دولت را فراهم آورد

دانش در غرب بر  ;بر حیات و اندیشه، علوم اسالمی قرون وسطی را، که در عالیترین درجه بود، به خفقان کشانید

ها  بازرگانیشان در همه قاره ;مسیحیان کشتیسازي و توپخانه را توسعه دادند. رشد خود افزود، ولی در شرق واماند

حال آنکه اغلب کاالهاي بازرگانی عثمانی بر گرده شتران  ;به وجود آوردندهاي جدید دریایی  گسترش یافت، و راه

اولیاي تنپرور گذاشتند تا قنوات و کانالها از بین بروند، و در آن حال، دهقانانی . هاي زمینی میخزیدند کاروان در جاده

اطوري به سوي غرب گام میزد تا امپر. که وضعشان بر اثر جنگ پریشان شده بود بردبارانه در انتظار باران مینشستند

غرب دفع ترکان را در حکم کشانده شدن به . اینکه یک روز، در همان حال حرکت، خود را مجددا در شرق بیابد

اتریش و آلمان، که از فشار اسالم رها شده بودند، با لویی چهاردهم جاه طلب، که . جنگی کشتار کننده تلقی میکرد

این ضربات، که از جانب غرب . اینالند، پاالتینا، ایتالیا و اسپانیا فرو برده بود، روبرو شدندچنگال خود را در تن هلند، ر

. فرود میآمدند، تجزیه امپراطوري مقدس روم را کامل کردند و، جز شکل ظاهر، چیزي از آن بر جاي نگذاشتند

. امپراطوري مقدس روم شد امپراطوري اتریش هنگري جایگزین ;امپراطور خود را اتریشی میپنداشت نه رومی

شدند و حقوق سنتی انتخاب شاه از ) 1713(سلطنتهاي اتریش، مجارستان و بوهم در خانواده هاپسبورگ موروثی

مجارستان تحت رهبري فرانسیس دوم راکوتسی مجددا سر به شورش برداشت . ایاالت بوهمی و مجارستانی سلب شد

اتریش اقتصاد . ادي فقط در اشعار و سرودها باقی ماند، لیکن شورش سرکوب شد و شوق آز)1703-1711(

قصرهاي . مجارستان و بوهم را به نفع خود به کار انداخت، و طبقات باال از دولت و نعمت جدیدي برخوردار شدند

هاي باعظمت منزلگاه کشیشان و راهبان پیروزمند  کلیساهاي زیبا و صومعه ;باشکوهی براي طبقه اشراف بنا شدند
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پرنس پاول استرهازي قصر خود را در آیزنشتات، یعنی جایی که روزي در آن هایدن میبایستی به رهبري و  .شدند

در وین، دومنیکو مارتینلی قصر لیشتنشتاین و، براي شاهزاده اوژن دو . آفرینش آهنگهایش دست یازد، از نو بنا کرد

راي همان پرنس، قصر زمستانی مجللی ساخت و نقشه یوهان فیشر فون ارالخ، ب ;ساووا، قصر بلودره را طرحریزي کرد

، این معماران طراز اول اتریش کار روي 1715در سال . کتابخانه سلطنتی و قصر سلطنتی شونبرون را هم ریخت

یاکوب پرانتاور در کنار ساحل رود . کارلسکیرشه را در وین، به سبک کلیساي سان پیترو در شهر رم، آغاز کردند

د شصت کیلومتري غرب وین، کلوستر ملک را که وسیعترین و گیراترین دیر بندیکتی سراسر آلمان دانوب، در حدو

در پی پیروزي، یوهان ارنست تون، اسقف اعظم مقتدر و پرجاه و . این اوج سبک باروك اتریشی است. است بنا کرد

اتریش، مفتخر و باشکوه، به . ریختهایی از فیشر فون ارالخ طرح  جالل، باغ مشهور میرابل سالزبورگ را با مجسمه

  . واالترین قرن خود پاي گذاشت

  

فصل پانزدهم

  شود جنوب آمده می

1648 -1715  

I - ایتالیاي کاتولیک   

این هم بخشی از خردمندي خاموش کشاورزي است که زمینی را که خاکش، از فرط کشت و کار، از حاصلخیزي 

ایتالیا پس از . انا شخمی هم به آن میزند، ولی بذري در آن نمیریزدافتاده است براي فصلی به آیش میگذارد و احی

شور حیاتی باورنکردنیش به گامی آرامتر . اینکه نیروي باروري رنسانس را به مصرف رساند، به استراحت پرداخت

و چه در  در نتیجه، نمیتوانیم چه در این عصر. کاهش یافت، گویی براي دستیابی به توفیقهاي آینده نیرو میگرفت

عصر بعد از آن بین برنینی و بوناپارت منتظر باشیم که از ایتالیا آن گونه ثمرات تابناکی که در قرون زرین خود به بار 

دوباره به دیدارش میرویم، گاه گاه از شهرهاي آکنده از سوابق و یادگارهاي تاریخی احساس . آورده بود به وجود آید

البته ایتالیا هنوز . اي خفیفی را که گواه بر حیات خاموشیناپذیر آنند بشنویمرضایتی میکنیم، و میتوانیم صداه

اغنیا، که . این جز الینفک روح آن است و، جز با تجاوز به حریم این روح، نمیتوان آنرا از او گرفت ;کاتولیک بود

ثروتمندان به قصد . ه داشتندطبیعتا بر دولت مسلط بودند و قانون وضع میکردند، در حق بیچارگان رفتاري بیدادگران

زنان، بجز در هنگام . توجیه اعمال خود میگفتند که اگر به بینوایان پول بیشتري بدهند، بینظم و گستاخ میشوند

در این شرایط، طبقات . شکوفندگی زیباییشان، از طرف مردان و همجنسان خود مورد بهرهکشی قرار میگرفتند

ایمانشان به عدالت . خود را با مراسم کلیسایی و مذهبی تسلی میدادند پایین، و بعد از آن جنس ضعیف، روح

گناهان زبانهاي آتشین و جسم  ;خداوندي آنان را در مقابل اعمال غیر انسانی بشر نیروي ایستادگی میبخشید

خشیده کفرآمیز شان به توسط کشیشان رحیم و راهبان مهربان، که امیدوارانه آنان را غذا میدادند، بالفاصله ب

این قدیسان و مریم عذرا، . روزهاي بارکشی آنها با آمدن جشنهاي رخوتآمیز قدیسان حامی آنان قطع میشد ;میشدند

این شفاعتی که  ;در گاه خداوند شفاعتشان خواهند کرد، آنان را از وحشت آتش دوزخ نگاه خواهند داشتکه از 

دیر یا زود به بهشت که از ایتالیا زیباتر است  ;خ کوتاه میکردکلیسا بر آنان ارزانی میداشت مدت اقامتشان را در برز

. راه خواهند یافت و در آنجا نه مالک است، نه مالیات، نه عشریه، نه زحمت، نه جنگ، نه درد، و نه اندوه

ت از این رو، با شکیبایی و شوخی و آوازخوانی، اخاذي کشیشان همهجا حاضر خود را، که حداقل یک سوم در آمد مل

با . آنها کلیساهایشان را همچون جزایر صلح در متن کارزار زندگی دوست میداشتند. را میخوردند، تحمل میکردند
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اینها محصول شاهیهاي آنان و دسترنج  ;غرور و نه با رنجش، به شکوه کلیساي سان پیترو و واتیکان مینگریستند

و اینها براي مزار نخستین حواري  ;ق داشتند تا به ثروتمنداناینها خیلی بیشتر به بینوایان تعل ;صنعتگران آنها بودند

  . یا منزلگاه رهبر عالم مسیحیت، خادم خادمان خداوند، چندان مجلل نبودند

اگر آن پدر مقدس حمله به کلیسا را مجازات میکرد، فقط براي این بود که نادانان را از نابود کردن آن بناي اخالقی 

هبی قرار داشت بر حذر دارد و فقط ایمانی را که نظمی حماسی از نثر رنج و زحمت که شالودهاش بر ایمان مذ

مشهورترین قربانی آن کشیشی بود . تفتیش افکار ایتالیایی در آن زمان نسبتا انسانی بود. آفریده است حفاظت کند

کتاب  1675وي در سال  .اسپانیایی به نام میگل د مولینوس که در ساراگوسا به دنیا آمده بود و در رم میزیست

راهنماي روح را منتشر ساخت و در آن استدالل کرده بود که گرچه ایمان به عیسی و کلیسا انسان را در رسیدن به 

باالترین سطح دینی یاري میدهد، مومنی که خود را مستقیما به خداوند پیوستگی داده است میتواند بی هیچ 

مولینوس در رساله دیگر اظهار عقیده کرده . کلیسا را نادیده انگارداحساس خطري واسطگی روحانی و همه مراسم 

بود که مومنی که از رهایی از گناه دنیایی مطمئن شده باشد میتواند آیین قربانی مقدس را بدون اینکه قبال نزد 

پرنسس صدها زن، از جمله  ;راهنماي روح مخصوصا توجه زنان را جلب کرد. کشیشی اعتراف کرده باشد، بپذیرد

ها به تسلیم و ترك  بسیاري از راهبه. بورگزه و ملکه کریستینا، از وي نظرخواهی میکردند و هدیه برایش میفرستادند

  . نفس جدید گرویدند، تسبیح را به کنار انداختند، و در پیوستگی غرورآمیزي با خداوند مستغرق شدند

اسم و نذر نیازهاي کلیسایی شده بود به پاپ چند تن از اسقفهاي ایتالیایی از جنبشی که موجب کاهش مر

یسوعیان و فرانسیسیان به عنوان اینکه مولینوس، به . اینوکنتیوس یازدهم شکایت بردند تا به سر کوبش اقدام کند

پاپ تا مدتی از وي . شیوه پروتستانها، بر ایمان بیش از اعمال و کردار تاکید مینهاد، با وي به مخالفت پرداختند

و، پس از وي، حدود یکصد نفر از پیروانش را بازداشت  1685یکرد، ولی دستگاه تفتیش افکار رومی او را در حمایت م

از روي  ;در ازاي مزد کمی که در برابر نصایح کتبی میگرفت اندوخته بود) دالر 50000(کراون طال  4000او . کرد

  ، )دالر 50/287برابر با (ته است، یعنی بیستوسه دوکاهایی که تنها در یک روز بازداشت دریافت داش هزینه پستی نامه

. کنندگان با وي پی برد میتوان به تعداد مکاتبه

از همه مهمتر اینکه مولینوس : دستگاه تفتیش افکار پس از بازجویی از زندانیان، جرمهاي زیادي براي آنها تراشید

 ;تگی آرام به خداوند میشوند، مجاز میدانسته استشکستن صلیب و تمثالهاي مذهبی را، به عنوان اینکه مانع پیوس

و در شاگردان و پیروان خود این  ;هاي مذهبی باز میداشتهاست مردم را از نذر کردنهاي مذهبی یا ورود به فرقه

شاید براثر . اعتقاد را به وجود میآورده است که آنان، پس از نیل به پیوند االهی، هرچه کنند گناه محسوب نمیشود

زندان، شکنجه، یا ترس اعتراف کرده باشد که شکستن تمثال را روا میشمرده و آنان را که به نظرش نامناسب  فشار

زشتترین اعمال را با دو ((مینمودند از بستن پیمان رهبانیت برحذر میداشته است، وي اعتراف کرد که سالیان دراز

از ((و بنا بر این )) است پنداشته موجب تزکیه روح می این را گناه نمیدانسته، بلکه((انجام میداده است، او )) زن

ها،  دستگاه تفتیش افکار شصتوهشت پیشنهاد موجود در کتابها، نامه.)) پیوند نزدیکتري با خداوند برخوردار بودهاست

عام ، با تنظیم ادعانامهاي، وي را به سوختن در مال 1687یا اعترافات مولینوس را محکوم کرد و در سوم سپتامبر 

ولی تفتیش افکار به حبس  ;مردم بسیاري در آن جلسه حضور یافتند و تقاضا کردند وي را بسوزانند. محکوم ساخت

آلپی، )) بدعتگذاران((احساس همدردي ما نسبت به . در زندان درگذشت 1697او در سال . ابد براي وي رضایت داد

هاي پنهان بین پیمون ساووا  در دره. نشست، بیشتر استبه سوگشان )) کشتار اخیر در پیمون((که میلتن در سونات 

و دوفینه فرانسه و دواها، از اعقاب والدوسیان، میزیستند که بر نهضت اصالح دینی تقدم زمانی داشتند و بعد از آن 

 ها دگرگونی و نوسان که در قانون و دولت پیدا شد، از مذهب پروتستان خویش دست هم باقی ماندند و، علیرغم ده
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با لویی چهاردهم در فراهم آوردن لشکر متحد  1655دوکا شارل امانوئل دوم، فرمانرواي ساووا، در سال . برنداشتند

کشتار حاصل از این کار خشم کرامل را برانگیخت و او از مازارن حکمی مبنی . شد تا ودواها را از دین خود برگرداند

ز مرگ لرد پراتکتور و کاردینال، جور و ستم بار دیگر آغاز شد و لیکن پس ا. بر پایان بخشیدن به این آدمکشی گرفت

پس از الغاي فرمان نانت، دولت فرانسه کوشش خود را براي ریشهکن کردن مذهب پروتستان در آن ایالت از 

فر آنگاه که خلع سالح شدند، سه هزار ن ;و دواها اسلحه خود را در برابر قول عفو عمومی به زمین گذاشتند. سرگرفت

بقیه آنان، که جان به در برده و هنوز از کیش خود دست ). 1686(شان را از زن، کودك و پیرمرد قتل عام کردند

ویکتور آمادئوس، دوك بعدي، که خود را در شهر فرنگ . برنداشته بودند، اجازه یافتند به اطراف ژنو مهاجرت کنند

آنها هم ). 1696(هاي خود برگردند ها را دعوت کرد تا به درهسیاست میدید، علی رغم فرانسه و به دشمنی با آن و دوا

. را به شیوه خود پرستش کنند)) خداي ناشناخته((آمدند، در خدمتش جنگیدند، و از آن پس اجازه یافتند تا 

ه از رعایا کوریا، یا دربار پاپ، مثل همه دولتها، با مالیاتی ک. جاي ایتالیا بینوا بودند بینوایان ایاالت پاپی مثل همه

. میگرفت روز به روز از میزان درآمد شان میکاست و براي مقاصد و کارمندان خود هرگز پول کافی در اختیار نداشت

که ماموران مالیات مردم را تا سرحد اضطرار ) 1663(کاردینال ساکتی به پاپ آلکساندر هفتم اعالم خطر کرد

دي این ماموران دیگر نه نقره دارند، نه مس، نه کتان، و نه اثاثه مردم، که براي سیر کردن آزمن. ((تهیدست کردهاند

مجمع )) (کامرا((منزل، در آینده ناچار خواهند شد خود شان را هم بفروشند تا بتوانند از عهده کشیدن باري که 

قضایی پاپ،  کاردینال از پولپرستی و رشوهخواري دستگاه.)) بر دوششان گذاشته است برآیند) قانونگذاري دربار پاپ

از خرید و فروش راي دادگاه، از سالها به تاخیر افتادن دادخواهیها، و از بیرحمی و ستمگري در حق محکومینی که 

فشار از آن اندازهاي :((ساکتی گفت. جرئت میکردند از دست مقامات پایین به مقامات باال شکایت ببرند شکوه کرد

با مردمی که از راه شمشیر مغلوب نشدهاند، ولی به تبعیت دربار پاپ در . که در مصر بر اسرائیلیان آمد بیشتر است

کیست که این چیزها را ببیند و . غیر انسانیتر از آن رفتار میشود که با بردگان سوري و افریقایی میکنند... آمدهاند

ینالها از درآمد کلیسا نصیب هاي مردم، به چند خانواده اشرافی منسوب به پاپها و کارد در میان فقر توده)) اشک نریزد

 ;پاپهاي این دوره نه مثل پیوس پنجم ریاضتکش بودند و نه همچون سیکستوس پنجم دولتمرد. هنگفتی میرسید

و یا  ;آنان معموال مردان خوبی بودند که ناتوانتر از آن بودند که بر شرارتهاي انسانی اطراف خود غلبه کنند

ا که فساد دستگاه اداري کلیسا از الي آنها میگذشت یا پنهان میشد پاسداري نمیتوانستند هزار روزنه و رخنهاي ر

شاید هم هیچ سازمانی را، در چنین حد وسعت قلمرو و وظایف، نتوان از خطاهایی که ذاتی بشري است منزه . کنند

شید تا مالیات را سخت کو)) که در زندگی بیتقصیر و از نظر اصول درستکار بود(( پاپ اینوکنتیوس دهم. نگاه داشت

عادالنهتر کند، نگذارد اشراف آزمند درآمد کلیسا را به جیب خود فرو برند و نظم و عدالت را در ایالت خود برقرار 

همان طور که والسکوئز وي را نشان داده است، ظاهرا شخصیتی نیرومند به نظر میآمد و لیکن اجازه میداد تا . سازد

اولیمپیا مایدالکینی، زن برادر جاهطلب و سودجویش، در برگزیدن افراد و  دیگران به جاي وي حکومت کنند و

به حدي که با  ;کاردینالها و فرستادگان سیاسی پیش روي این زن فروتنی میکردند. سیاست وي مداخله کند

هانه لیکن هنگامی که پاپ اینوکنتیوس مرد، این زن به ب ;هدایایی که از آنان میگرفت صاحب ثروتی بیکران شد

. بیچیزي از پرداخت هزینه کفن و دفن وي خودداري کرد

: میگویند در جلسهاي که براي انتخاب جانشین وي تشکیل شد، یکی از کاردینالها بانگ به اعتراض برداشت و گفت

ت این شرافت را در فابیوکیجی یافتند، که آلکساندر هفتم نام گرف.)) این بار بایستی مردي شرافتمند برگزینیم((

برادر زادگان و خواهر  ;وي کوشید تا دستگاه اداري پاپ را از رشوهخواري و اهمالکاري منزه سازد). 16551667(

لیکن فسادي که وي را احاطه کرده بود چنان . قروض عمومی را پایین آورد ;زادگان حریصش را به سینا تبعید کرد
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لیم شد، اجازه داد تا خواهر زادگان و برادرزادگانش به رم سرانجام تس. عمیق گسترده بود که نمیشد بر آن غلبه یافت

قدرت از دست ضعیف . یکی از آنان ثروتی بس هنگفت اندوخت ;برگردند و مقامهاي پر سودي به آنان محول کرد

آلکساندر بیرون رفت و در دست کاردینالها، که در دستگاه حکومت کلیسا مدعی قدرت و اختیار بیشتر بودند، قرار 

هایی که به کاردینالها مینازیدند، جانشین حکومت مطلقهاي شد که شوراي ترانت به  حکومت اشرافی خانواده. تگرف

یک بار دیگر علیه گماردن خویشاوندان به مناصب قد علم ) 1669-1667(پاپ کلمنس نهم . پاپها ارزانی داشته بود

بر سینه صدها نفر را . یاست طلب بودند پشت کردبه خویشان خود امتیازات مختصري داد، ولی به آنان که ر. کرد

 ;همشهریان زادگاه خویش، یعنی پیستویا، که به امید رسیدن به منصبی به سویش آمده بودند، دست رد گذاشت

بار دیگر پی میبریم که سرشت آدمی در مورد ظالم و مظلوم تفاوتی ندارد و مردم . درنتیجه، به هجو وي پرداختند

. جو و عدالتخواه بود پاپ جدید مردي صلح. است بدیهایی هستند که پیرامونشان را فرا گرفتهخود عامل اصلی 

سلف وي، بنا به اصرار لویی چهاردهم، به صدور فرمانی پر دردسر علیه پیروان آیین یانسن دست زده بود، ولی پاپ 

دو سال فرمانروایی، رخت از جهان بدبختانه وي پس از . کلمنس توانست در کلیسا به این جدال دینی پایان دهد

امور را در دست  ;در سن هشتاد سالگی به جانشینی وي نشست) 1676-1670(پاپ کلمنس دهم . بربست

  . رها ساخت، ولی مقام پاپی را بی هیچ خطایی به پایان رساند) همان طور که نقشهاش را کشیده بودند(کاردینالها

و در ... مردي بود داراي تواضعی چشمگیر((نا به گفته دانکه پروتستان، ، ب)1689- 1676(پاپ اینوکنتیوس یازدهم 

اداره محاضر پاپی را، که به گفتار . ، با وجدان در اخالق، و پابرجا در اجراي اصالحات))رفتاري بسیار نجیب و متین

ز ادارات بیهوده، بسیاري ا. ، منحل کرد))خرید و فروش مقامها در آن به عمل میآمد((یکی از مورخان کاتولیک 

پس از سالیان دراز، براي نخستین بار بودجه دستگاه پاپی را به صورت متعادل  ;امتیازات، و معافیتها را از بین برد

و درستی وضع مالی آن را به آن درجه مشهور ساخت که کوریا توانست پول را با سه درصد بهره قرض  ;درآورد

مردي پاکدامن، پیشوایی دانشمند، عالم االهی فقیر، و شاهزادهاي عالیمقام، ((و ولتر درباره او نوشته است که ا. بگیرد

بیهوده کوشید تا شاید از زیادهروي و شتاب جیمز دوم، پادشاه انگلستان، در کاتولیک کردن . بود)) دلیر و مصمم

 ;کرد وي ستمگري و سختگیریهاي لویی چهاردهم را در حق هوگنوها محکوم. انگلستان جلوگیري کند

ولی دلیلی نداشت که آن .)) مردم را باید به عبادتگاه راهنمایی کرد، نه اینکه به اجبار به کلیسا کشید:((میگفت

پادشاه مغرور و سرکش را، که میخواست مانند هنري هشتم که بر کلیساي انگلستان تسلط یافته بود بر کلیساي 

کنتیوس یازدهم، براي اینکه جنایت را در رم کمتر کند، حق پاپ اینو. فرانسه حکمروایی داشته باشد، دوست بدارد

لویی اصرار داشت که این حق را براي  ;بستنشینی را که قبال به محل سفراي بیگانه تعلق داشت از بین برد

، سفیر وي با یک هنگ 1687هاي مجاور سفارت فرانسه نگاه دارد، و در سال  فرستادگان سیاسی خود و حتی کوچه

پاپ سفیر را مالمت کرد و ورود به کلیساي . م به رم آمد تا ادعاي شاهانه را به مرحله عمل درآوردسوارهنظا

لویی موضوع را به یک شوراي عمومی احاله کرد، . سانلویجی را، که محل عبادت آن سفیر در رم بود، قدغن کرد

از . جزو مستملکات پاپ بود، گرفت 1348 سفیر پاپ در فرانسه را به زندان انداخت و منطقه آوینیون را، که از سال

اورانژ پروتستان را براي خلع جیمز دوم کاتولیک و وارد /این رو پاپ اینوکنتیوس یازدهم لشکرکشیهاي ویلیام سوم د

وي با همکاري الیبنیتز کوشید تا مذهب . ساختن انگلستان در ائتالفی علیه فرانسه، با متانت و بردباري تحمل کرد

یک انگلیسی او  ;هاي آلمان بودند صحه گذاشت بر امتیازهایی که موافق دانشگاه ;با پروتستان آشتی دهد کاتولیک را

ولی . نامید پاپ اینوکنتیوس یازدهم پیش از آنکه ثمرات پیروزي مقاصدش راببیند، از دنیا رفت)) پاپ پروتستان((را 

، سفیر کبیر فرانسه از حق )1700- 1691(دوازدهمو پاپ اینوکنتیوس ) 1691- 1689(در زمان پاپی آلکساندر هشتم

بست نشینی چشم پوشید، ایالت آوینیون را به پاپ برگردانید، روحانیان فرانسه بیعت خود را از شاه به پاپ منتقل 
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، در ))1721- 1700((پاپ کلمنس یازدهم . قدرت را علیه فرانسه تجاوزگر متعادل ساخت)) اتحاد بزرگ((کردند و 

هر بار با تردید نفوذ خود را بر یک طرف  ;ی اسپانیا، خود را با تقسیم شدید اروپا مواجه و درگیر دیدجنگ جانشین

اعمال میکرد، تا اینکه سرانجام، شاهان غنایم را بدون صوابدید وي حتی سیسیل و ساردنی را نیز که از اصول تیول 

به اعتراضات اینوکنتیوس دهم وقعی )) ستفالیپیمان و((پاپ بودند بین خودشان تقسیم کردند به همان سان که 

تشدید احساسات ناسیونالیستی موجب ضعف قدرت دولت پاپ شد و، با رشد علوم، در ترفیع حیات . نگذارده بود

. غیرروحانی و کاهش نقش دین در زندگی اروپایی به هم آمیخت

II - هنر ایتالیایی  

روحانیون هنوز مشوقان بسیار . روحانی و غیرروحانی را حس میکردهنر نیز مانند سیاست رقابت روزافزون بین عالم 

سازي، فلزکاري و تزیینات  ثروتمند هنر به شمار میرفتند و هنرمندانی را براي بناي ساختمانها، نقاشی، مجسمه

به جلب  هاي عالی مامور میکردند و لیکن اکنون اشراف قصرها را تندتر و بیشتر از کلیساها میساختند، با تک چهره

در ایتالیاي قرن هفدهم، دو . هاي هنري را براي ایشان به ارث میگذاشتند توجه اعقاب خود میپرداختند، و مجموعه

  . گروه مشوق دوش به دوش یکدیگر به صورت نسلی درخشان، بازمانده از رنسانس، گام بر میداشتند

و گوارینی در کلیساي جامع سان جووانی باتیستا، گوارین. تورن در زیر حکومت دوکهاي ساووا به وفور نعمت میرسید

را، که مومنان معتقدند که یوسف رامهاي جسد عیسی را در ) نمازخانه مقدسترین کفن(کاپال دل سانتیسیمو سوداریو

این گنبد  ;گنبد کلیساي بزرگ سان فیلیپو را آغاز نهاد، ولی، نزدیک به اتمام، فرو ریخت. آن پیچید، طرحریزي کرد

. یعنی هفت سال پیش از مرگ گوارینی به دنیا آمد، دوباره باال برد 1676یلیپو ایووارا که در را ف

ساخته  1650در جنووا پاالتتسو دوراتتسو، که توسط فالکونه و کانتونه در . شاید از ایووارا مجددا ذکري به میان آوریم

خرید، و از آن پس به نام پاالتتسو رئاله  1817آنرا در خانواده ساووا  ;شد، از بهترین بناهاي آن دوره به شمار میرفت

بود، در جنگ جهانی دوم ویران ) 1678(تاالر آینه مشهور آن، که سرمشق آینده تاالر آینه قصر ورساي  ;مشهور شد

 یا غذاي) موزه هنري شیکاگو(برجستهترین نقاش جنووایی در این عصر آلساندرو مانیاسکو بود که تابلو کنیسه . شد

  . هایی از آثار او هستند نمونه) موزه لوور(بوهمی

چه عملی میتوانست قهرمانانهتر از دفاع کاندي در برابر هجوم . ونیز میکوشید که قهرمانان و هنرمندانی بپروراند

ترکان باشد دریانوردان و سربازان دولت عثمانی مدت یک ربع قرن در کرت، که آن زمان مستعمره ونیز بود، تاخت و 

و با وجود آنکه پنجاههزار  ;یکصد هزار سرباز ترك در آن لشکرکشیهاي پرشور و هیجان کشته شدند ;از میکردندت

سپاهی ترك چند شهر کوچک آن جزیره را متصرف شدند، پایتخت آن بیست سال تمام در برابر محاصره ایستادگی، 

. هی پادگان گرسنگی کشیده آن ماموریت یافتبه فرماند 1667فرانچسکو موروسینی در . و سیودو حمله را دفع کرد

که  1693در . تسلیم شد، لیکن دیگر کسی از فساد و تباهی و ونیزیها صحبتی نکرد 1668و نیز سرانجام در 

موروسینی، که در آن هنگام به سن هفتادوپنج سالگی رسیده بود، فرماندهی ناوگان ونیزي را به عهده گرفت، ترکان 

او هنوز همان مردي بود که . وگان عقب نشستند، زیرا حتی نامش بیم در دلشان میانداختبا نزدیک شدن آن نا

بالداساره لونگنا، یکی دیگر از این مردان از هفتاد . تینتورتو و ورونزه او را تصویر کرده بودند تجسم دلیري و بیرحمی

سانتا ماریا دال سالوته، را طرحریزي ها،  آن بانوي با شکوه دریاچه) 1632(چندین سال پیش . سالگی گذشته بود

ها و قرنیزهاي بسیار آن را محکم و  اکنون، چهل و هفت سال بعد از آن، پاالتتسو پسارو را که دو ستونه ;کرده بود

پاالتتسو رتتسونیکو را ) در سن هفتاد و شش سالگی( 1680و در سال  ;زیبا کردهاند در کانال بزرگ بنیاد گذاشت

سباستیانو ریتچی، یکی دیگر از برجستگان هنر، بذر ونیزي را در نیمی از اروپا . گ در آن درگذشتساخت که براونین

و رهسپار فلورانس شد تا به تزیین پاالتتسو ماروچلی ) 1659(وي در بلونو در ایالت ونتسیا به دنیا آمد. افشاند
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مدت ده سال در انگلستان . رم، وین، و لندن رفتآنگاه براي تامین معاش به سوي میالن، بولونیا، پیاچنتسا،  ;بپردازد

به سر برد و در بیمارستان چلسی، برلینگتن هاوس، و قصر همتن کورت به نقاشی پرداخت، و چیزي نمانده بود 

سپس به پاریس رفت و به عضویت آکادمی شاهی . ماموریت تزیین کلیساي جدید سنت پول را از دست بدهد

انگیزي آثار بوشه، و به مالحت و زیبایی  ثر او به نام دیانا و پریهاي دریایی به شهوتا. هنرهاي زیبا پذیرفته شد

زنده ماند، هنرمندیش را به قرن هجدهم کشانید و زمینه را براي  1734ریتچی تا سال . کارهاي کوردجو است

کارلو چینیانی . نیرومند نبودمکتب بولونیایی هنوز . آخرین روزهاي اعتالي نقاشی ونیزي به رهبري تیپولو آماده کرد

در ) لوسپانیوئولو(جوزپه ماریا کرسپی . با نقاشیهاي آبرنگ خود در کلیساي جامع فورلی به شهرت رسید

جووانی . خودنگارهاش مردي را غرق در اندیشه نشان میداد که اگر اجازه نقاشی مییافت، همه غمها را فراموش میکرد

ر حضرت مریم دعا میکند صورتی از جذبه و ایمان کشید و در مریم عذرا و کودك د) ایل ساسوفراتو(باتیستا سالوي 

همان مادر سادهاي را به ما نشان داده است که از داشتن طفلش خوشبخت است و هر روز در طبقات فقیر ایتالیا 

فردیناند دوم و : دو پادشاه از مهیندوکهاي توسکان فلورانس، پیزا و سینا را در این عصر رهبري کردند. میبینیم

ده بخش دستهاي رژه رونده را با لباسهاي با : مشهور خود را آغاز کرد)) پالیو(( 1659سینا در سال . کوزیمو سوم

شکوه در خیابانهاي داراي ساختمانهاي زیبا و مزین به بیرقها و گلها و زنانی سرزنده و ملبس به لباسهاي فریبنده 

حضرت مریم، که شهر متدین ) پالیو(نخبه بخشها دیوانهوار در مسابقه ربودن شنل  آنگاه سوارکاران ;فراهم میآوردند

فلورانس در این زمان نقاشان کوچکی . از مدتهاي مدید حیات و روحش را وقف آن کرده بود، به رقابت بر میخاستند

قدیسان گویدورنی ادامه کارلو دولچی با هنري نه چندان عالی، به نقاشی احساساتی و پرجالل مریم عذرا و . داشت

یوستوس سوسترمانس، که از فالندر به فلورانس آمده بود، . همه دنیا قدیسه سیسیلیاي او را میشناسد ;میداد

. صورتهایی کشید که از شگفتیهاي جالب گالري پیتی به شمار میروند، سر با شکوه گالیله از هیچ کدام کمتر نیست

در . نه به صورتی که در هیوالي شاخدار میکالنژ آمده، نشان داده شده است چهره موسی در حال ارائه ده فرمان، و

. پاپها با گامهاي آهستهتر به سوي روح رنسانس بر میگشتند. رم هنر از زیر بار فشار اصالحات کاتولیکی بیرون میآمد

پیتول و کلیساي سان پاپ اینوکنتیوس دهم کا. سازي و نقاشی را تشویق میکردند ادبیات، درام، معماري، مجسمه

پاپ آلکساندر هفتم به برنینی ماموریت داد تا یک ردیف چهارگانه پاسدار از سنگ . جووانی را در التران تعمیر کرد

در همان . ستون چهارگوش داشت 88ستون و  284این میدان ) 1667-1655(خارا دور میدان سان پیترو نصب کند

اریا دال پاچه را، که سیبوالهاي رافائل در آن هنوز به تفکر در سرنوشت مشغول دوره، پیترو دا کورتونا کلیساي سانتا م

و جیروالمو راینالدي، به اتفاق پسرش کارلو، کلیساي زیباي سانت آنیزه را در پیاتتسا ناوونا بنا  ;بودند، از نو بنیاد کرد

و کارلو ضریح کلیساي سانتا  ;ي کردندبا یکدیگر همکار)) پدر و پسر مجددا در طرحریزي کلیساي جزو ا ماریا. کرد

جلوگیري کرده  1656ماریا را در کامپیتلی ساخت تا تمثال مریم عذرا را، که معتقد بودند از شیوع طاعون سال 

در همین . کاردینالها و نجبا در قصرها زندگی میکردند و در همانجا به خاك سپرده میشدند. است، در آن جاي دهد

و فرانچسکو کاوالینی براي خانواده  ;و یک گالري کامال به سبک باروك در پاالتتسو کولونا بنا شدعصر پاالتتسو دوریا 

بسیاري از نقاشان . بولونیتی، در کلیساي جزو ا ماریا، مقبرهاي تراشید که شاید مایه رشک زندگان بر مردگان بود

هفدهم به عنوان قهرمان نمایان سبک باروك  از کارلو ماراتی در نیمه دوم قرن. شاهد بقاي هنر شان در رم بودند

صورتی که وي از پاپ کلمنس نهم کشید خاطره تابلو اینوکنتیوس دهم، اثر والسکوئز، را . گذشته تشویق به عمل آمد

تابلو حضرت مریم با قدیسان در بهشت وي تکراري است از صد تابلو با همان محتوا و صورت، ولی بسیار  ;زنده کرد

ی که پاپ کلمنس یازدهم خواست تابلو آبرنگ رافائل در واتیکان را تعمیر کند، مارتی را به این کار ظریف هنگام. زیبا

جووانی . که هم براي تعمیر کننده و هم براي تصاویر خطرناك بود گماشت و او این کار را به نحو احسن انجام داد
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تواناترین نقاشان زمانه را در اختیار داشتند، ماموریت  از طرف یسوعیان، که خود یکی از) ایل باچیتچو(باتیستا گاولی

آندرئا پوتتسو، که در سن بیستوسه سالگی به آنان . یافت تا نمازخانه کلیساي مرکزي آنان، ایل جزو، را نقاشی کند

. پیوست، در کلیساي ایل جزو محراب سانت اینیاتسیو را طرحریزي کرد، که یکی از شاهکارهاي سبک باروك است

. رسالهاي به نام ژرفانمایی تصویر و معماري انتشار داد که هیجانی در چندین زبان پدید آورد 1692وتتسو در سال پ

مطالعه خود را با  ;آندرئا، که مثل اوتچلو در دو قرن پیش، تحت تاثیر موضوعهاي نقاشی خود قرار گرفته بود

توسعه بخشید، و حاصل آن فرسکوهایی است که در شهر فراسکاتی بر جاي گذاشته  ایلوزیونیزمباریکبینی و ظرایف 

به دعوت پرنس فون لیشتنشتاین، به وین رفت و با پذیرش کارهاي بس گونهگون خود را فرسوده کرد، تا . است

بزرگترین نقاشان ایتالیایی در این زمان در . ، در سن شصتوهفت سالگی در گذشت1709سرانجام در آنجا، به سال 

همه چیز در آنجا رایج و شکوفا شد موسیقی، هنر، ادبیات، سیاست، نمایش، گرسنگی، جنایت، و در . ناپل میزیستند

همه این عناصر . همه وقت دنبالهروي سرورآمیز، آتشین، و شیرین مردان آشفته حال از برجستگیهاي پیکر زنان

پدرش معمار بود، عمویش به وي نقاشی آموخت، برادر زنش نزد ریبرا شاگرد بود، . روزا را برانگیختندزندگی سالواتور 

سالواتور . هاي نبرد را به وي آموخت استادي دیگر نقاشی صحنه. و سالواتور نیز بموقع به آن استودیو مشهور راه یافت

پس از . زه ملی ناپل یا لوور دید، به شهرت رسیدمخصوصا در کشیدن این گونه تصاویر، که آنها را میتوان در مو

هاي خشماگین طبیعت موافق  صحنه جنگ، به دورنما پرداخت، لیکن در آنجا نیز روح شیفته و مشتاق او با پدیده

نمونهاي از آن در لوور نمایشگر ابرهاي ضخیم و زمین تیره و تاري است که ناگاه با تابش آذرخشی که در یک . بود

النفرانکو او را قانع کرد تا به رم برود و ذوق . ها را خرد و درختان را خشک میکند روشن میگردد لحظه صخره

شتابان به ناپل بازگشت تا در شورش  1646به آنجا رفت و به ترقی و اعتال دست یافت، ولی در  ;کاردینالها را بپروراند

زگشت، تصویر روحانیون عالیمقام آنجا را کشید، هنگامی که این شورش سرکوب شد به رم با. ماسانیلو شرکت جوید

دعوت کاردینال جانکار لو د مدیچی را براي زندگی کردن با وي . و طنزي تحقیرآمیز درباره تجمالت کلیسایی نوشت

نه سال در آنجا اقامت گزید، نقاشی کرد، موسیقی نواخت، شعر سرود، و در نمایشها شرکت . در فلورانس پذیرفت

بزرگان کلیسا که . به رم بازگشت و در پینچیان، همان جایی که پوسن و لورن میزیستند، اقامت گزیدمجددا . جست

به سخنان تند و طوالنیش لبخند میزدند و دوست داشتند که او به جاي قلم بیشتر از قلممو استفاده کند، دسته 

. اش ایتالیا به شمار میرفتتا ده سال محبوبترین نق. جمعی براي کشیدن صورت خود به دورش گرد آمدند

تصویرهاي معمولی قدیسان و اساطیر را میکشید، ولی در نقاشیهایش سیاهقلم همدردي خود را نسبت به سربازان 

. و این سیاهقلمها جزو بهترین آثار وي به شمار میروند ;بینوا و دهقانان بیچیز نشان داد

رخاست و آن لوکا جوردانو بود که در هشت سالگی هنرمندي فقط یک نفر از اهالی ناپل با اشتهار وي به رقابت ب

در آن سن، در کلیساي سانتا ماریا النوئووا، دو فرشته کشید که چنان زیبا بودند که وقتی . برجسته به شمار میرفت

لوکا . دالسلطنه آن را دید، درشگفت شد و براي آن پسربچه چند سکه طال فرستاد و درباره او به ریبرا توصیه کر نایب

مدت نه سال نزد آن استاد اندیشمند به تحصیل پرداخت و در کپیه برداري از شاهکارها و در شیوه تقلید همگان را 

میخواست به رم برود و به آزمایش آبرنگهاي معروف رافائل بپردازد، لیکن پدرش که از فروش . به شگفتی انداخت

بزودي با شور و  ;لوکا، مخفیانه فرار کرد. زبان به اعتراض گشودنقاشیها و تصاویر لوکا زندگی خود را میگذراند، 

  . برداري در واتیکان، کلیساي سان پیترو و پاالتتسو فارنزه مشغول شد حرارت به کپیه

داستانی است که میگوید لوکا  ;پدرش به دنبالش شتافت و مجدا با فروش نقاشیهاي پسرش به امرار معاش ادامه داد

پس از اینکه در رم مشهور شد، به ونیز . پرستو را از اصرار پدرش به تسریع در کارها گرفته است لقب خود یعنی فا

رفت و به شیوه تیسین و کوردجو به کشیدن نقاشیهایی پرداخت که به سختی از شاهکارهاي اصلی تمیز داده 
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ما میتوانیم با دیدن مصلوب لیکن به کشیدن نقاشیهاي اصیل نیز دست زد که مورد تحسین قرار گرفت و . میشوند

چون به ناپل بازگشت، با چنان . شدن مسیح و پایین آوردن مسیح از صلیب در آکادمی ونیز بر این اصالت پی ببریم

کوزیمو سوم او را به . تبحر و چابکی به تزیین دوازده کلیسا و قصر پرداخت که رقیبانش به عیبجویی از او پرداختند

در آنجا تحسین همگان را نسبت به فرسکوهایی که در کاپال کورسینی به وجود آورد  ;)1679(فلورانس دعوت کرد

ایتالیاي . دوستش کارلو دولچی از دیدن پیروزي لوکا به چنان مالیخولیایی دچار شد که بزودي درگذشت. برانگیخت

ایبالسلطنه اسپانیا در ناپل دستور به روایتی دیگر، ن. هاي بسیاري از این گونه هنرمندان و قدیسان دارد مهربان افسانه

و چون زمانی گذشت و کار را هنوز ناتمام یافت، سخت  ;داد عکسی بزرگ براي کلیساي قدیس فرانسوا گزاویه بکشد

نقاش این عکس یا فرشته : ((دو روز بعد که آن را کامل و زیبا یافت، به حیرت افتاد و با شگفتی گفت ;خشمگین شد

لوکا بزودي دعوتی مصرانه از کارلوس دوم براي  ;این فرشته شیطانی به مادرید رسید شهرت.)) است یا شیطان

دوکا براي این  1500اگرچه این پادشاه خود به سرحد ورشکستگی رسیده بود، . پیوستن به دربارش دریافت کرد

و به حوالی مادرید هنگامی که جوردان. هنرمند فرستاد و کشتی جنگی سلطنتی را براي مسافرت در اختیارش گذاشت

جوردانو اندکی پس از آن، در سن شصتوهفت . ، شش دلیجان سلطنتی در جاده به پیشوازش رفتند)1692(رسید 

در طاق کلیسا عین صحنه  ;پلکان بزرگ صومعه را با فرسکوهایی زینت داد. سالگی، در اسکوریال به کار مشغول شد

به )) تثلیث((ا در آن نشان داد که گناهانشان به خاطر فیض بهشت را نقاشی کرد و شارل پنجم و فیلیپ دوم ر

طی دو سال بعد، فرسکوهاي زیادي به وجود آورد که مورخان هنري اسپانیایی آنها . هاپسبورگها بخشیده شدهاست

د، در در آنجا، در آلکازار یا قصر سلطنتی در مادری. را در زمره بهترین آثار میدانند که در اسکوریال ساخته شدهاند

بوئن رتیرو، و در کلیساهاي تولدو و پایتخت نقاشیهاي بسیاري را با چنان سعی و کوششی کشید که رقبایش از اینکه 

به عالوه از ثروتی که به ناشایستگی . او روزي هشت ساعت و حتی روزهاي تعطیل کار میکند سرزنشش میکردند

جواهرات پربهایی را به عنوان سرمایهگذاري امن و  اندوخته بود ناراحت میشدند، چون زاهدانه میزیست، ولی

درباریان همه به وي . اطمینانبخش میخرید، زیرا معتقد بود در دنیا همه چیز جز بیهودگی انسانی تغییر میکند

کارلوس در . احترام میگذاشتند و کارلوس دوم در یک لحظه روشنبینانه وي را برتر و بزرگتر از یک پادشاه خواند

جوردانو، علیرغم درگیري جنگ جانشینی اسپانیا، در آن کشور ماند و هنگامی که فیلیپ پنجم به . گذشتدر 1700

به ایتالیا برگشت، در  1702در سال .تاج و تخت شاهی رسید، پیوسته به ماموریتهاي سودمند و مشکل گماشته شد

ر سقف چرتوزا، یا صومعه کارتوزیان سان د. رم توقف کرد تابه پابوس پاپ برسد، و پیروزمندانه به ناپل وارد شد

مارتینو، که بر شهر مشرف بود، در مدت چهلوهشت ساعت یک سلسله فرسکو نقاشی کرد که نیرو و مهارت تقریبا 

اي ناپل، ((یک سال بعد، در حالی که آه کشان میگفت ). 1704(باور نکردنی یک مرد هفتادودوساله را نشان میدهند

. از جهان فرو بست دیده!)) نفس زندگی من

شهرداران هلندي در خریداري . به هنگام مرگ شهرتی به هم زده بود که هیچ هنرمندي از نسل وي بدان پایه نرسید

نقاشیهایش با امپراطوران و شاهان رقابت میکردند و در انگلستانی که چنین دور افتاده بود، مثیو پرایر مدیحه 

ي رنگ، نیروي انگشتان، شکوه تصورات، و قدرت عرضهاش را تحسین عوام غنا. را سرود)) جوردن آسمانی((

پرستو، به -لیکن هنرمندان، پس از اینکه از این شیدایی بیرون آمدند، به شتابزدگیهایی در آثار لوکا فا ;میکردند

اد و آمیزش نامتناسب افکار و موضوعهاي شرك و مسیحیت در مناظر واحد، برداشتهاي اجباري یا تصنعی، نور زی

طبق . لوکا از مدتها پیش با تعریفی از نقاش خوب به منتقدانش پاسخ داده بود. عدم هماهنگی و تناسب اشاره کردند

مشکل بتوان این تعریف را مردود دانست، زیرا . این تعریف، نقاش خوب کسی است که مردم آثارش را بپسندند

ولی ما میتوانیم کمترین محک ذهنی بزرگی را در  ;دسلیقگی وجود ندار معماري عینی براي سنجش برتري یا خوش
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جوردانو از . دامنه نفوذ خود در زمان و مکان و کمترین مقیاس ذهنی شهرت را در قابلیت ماندگاري آن پیدا کنیم

. توفیق در زندگی برخوردار بود و غم شهرت زوال یابندهاش را نمیخورد

پرستو مرد، لیکن در طول هشتاد سال زندگی خود مکتب ناپلی را تا فرانچسکو سولیمنا چهل و هشت ساله بود که فا 

لوکا شبستان صومعه مونته کاسینو، و فرانچسکو جایگاه دسته همسرایان را نقاشی . حدود نیمه قرن هجدهم کشانید

ناموس در وین هتک : ها محفوظ است ولی هنر سولیمنا در موزه. هر دو اثر در جنگ دوم جهانی از بین رفتند ;کرد

در موزه لوور هلیودوروس از معبد رانده میشود، که  ;اوریسیا، جذبه جسمانی عضالت مرد و برجستگیهاي جسم زن

و در کرمونا، حضرت مریم اندوهگین را همراه با  ;براي هماوردي با رافائل کشیده شده و انعکاسی از آن است

چنین موجودات داشته باشد، ما حاضریم به پذیرش فرشتهاي بسیار دلپسند کشید که اگر بهشت تعداد زیادي از 

  . جاودانگی روح تن در دهیم

III -  سفرهاي کریستینا  

در آن شهر صدها موسیقیدان، . سازي اکنون فقط پارهاي از زندگی فرهنگی رم را در برگرفته بود نقاشی و مجسمه

کالجها گنجهاي گذشتگان را در اختیار  ها، و ها، کتابخانه موزه. شاعر، درامنویس، فاضل و مورخ وجود داشتند

خیالپردازیهاي دالنگیز مارینی هنوز بر نظم . دانشمندان قرار میدادند و آکادمیها به تشویق ادبیات و علوم میپرداختند

ایتالیا حکمفرما بود، لیکن نیش ساتیرهاي تاسونی، آتش نفس پرستی مارینی، و تاثیر پرهیجان قطعات ادبی تاسو به 

  . تالیا انگیزه و الهامی را که همچنان در روحهاي غنایی احساس میشد بخشیده بودندشعر ای

هاي  با سرودن چکامه. اگر گفته مکولی را باور کنیم، وینچنتسو دا فیلیکایا بزرگترین شاعر غنایی عصر جدید بود

آمدن کریستینا را به رم  امتنانآمیز، در بزرگداشت نجات وین به دست سوبیسکی کوشید، و با مدیحهاي نشاطآور،

: خوشامد گفت و با شرمی خشمگین از اسارت کشورش به دست بیگانگان یاد کرد

ایتالیا، اي ایتالیایی که سرنوشت محکومت کرده تا حلقه گل زیبایی را به گردن داشته باشی و از این رو داغی از 

زیرا آنان که ! اکانت بیشتر نیرو بوده تا زیباییمیراث تو از نی! حرمان بی حد و حصر براي همیشه بر پیشانی توست

هاي خشمشان دوخته است ترا بیش از این مهیب میدیدند، یا کمتر از این  وار به طعمه چشمان شرر بارشان دیوانه

هنري هلم، پس از آنکه به عنوان یک زبانشناس دانشمند در وادي تمام آثار ادبی اروپا سیر کرد، پی برد که نه  !زیبا

قصیده ((و )) به آن اوجی رسید که شاعران غنایی ایتالیا رسیده بودند((لیکایا، بلکه کارلو آلساندرو گویدي بود که فی

هنوز کسانی که به زبان ایتالیایی مسلط .)) اقبال وي الاقل باهر قصیده دیگري در زبان ایتالیایی برابري میکند

بین گویدي و پترارك، بین فیلیکایا و بایرن یا شلی یا کیتس را  نیستند نتوانستهاند جدال موجود بین مکولی و هلم،

  . گویدي یکی از چند شاعري بود که اشعار شان را در تاالر رومی کریستینا میخواندند. فیصله دهند

ملکه سوئد پیش از این نه تنها به عنوان رهبر یک قدرت بزرگ به شمار میرفت، بلکه به منزله حامی و سرمشق 

اکنون کنارهگیري وي از سلطنت به خاطر یک . یزبان مشتاق سالماسیوس و دکارت شهرتی به هم زده بوددانش و م

ایمان، برگشتنش از دین پروتستان که پدرش به خاطر حفظ آن جانش را از دست داده بود و سفر زیارتیش از طریق 

اروپایی، همانند جنگ و انقالب، محسوب دربارهاي اروپا براي پایبوسی پاپ حوادثی بودند که در مفتون کردن فکر 

پسر عمویش کارل دهم، که کریستینا او را به ). 1654(بیست و هشت ساله بود که که از سوئد بیرون آمد . میشدند

کراون براي جلوه دادن تامین هزینه مسافرتش به وي بخشید، و مجلس سوئد  50000جانشینی خود برگزیده بود، 

کریستینا شتابان از راه دانمارك به . اکمیت یک ملکه بر ملتزمینش به وي اعطا کردنیز حقوقی گزاف با حق ح

هامبورگ رسید و در آنجا با اقامت در خانه یک بازرگان یهودي، که به عنوان نماینده مالی وي وفادارانه به خدمتش 

کن در آنورس کاتولیک لباس با هیئت ناشناس از هلند گذشت، لی. برخاسته بود، موجب ناراحتی مردم آن سامان شد
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ملکه دیگري که تاج و تخت خود را از دست داده (در آنجا مهیندوك لئوپولد، الیزابت بوهم . اصلی خود را بر تن کرد

سپس به بروکسل . ، را شاهانه به حضور پذیرفت)شاگرد دیگر دکارت(، و دختر الیزابت، شاهزاده خانم الیزابت )بود

مدتی را شادمانه با . ي، شلیک توپ، و جمعیت ستایشگر مورد استقبال و پذیرایی قرار گرفترفت و در آنجا با آتشباز

مازارن دستهاي نمایشگر از پاریس فرستاد تا وي  ;شرکت در مجالس رقص، مسابقات ورزشی، شکار، و نمایش گذراند

ت و تصمیم خود را مبنی بر در شب عید میالد مسیح، در جلسهاي محرمانه، ایمان لوتري را شکس. را سرگرم کنند

در آن زمان که در فالندر به وقتگذرانی سرگرم بود، در بار پاپ . اعالم کرد)) هاي مذهبی گوش ندادن به موعظه((

بروکسل را ترك کرد و با فراغت به گردش در . خود را براي پذیرایی رسمی وي در کلیسا و ایتالیا آماده میساخت

مسافرتش از طریق ایتالیا به رم از نظر شکوه و جالل . سما به ایمان کاتولیکی گرویددر اینسبروك ر. اتریش پرداخت

و در مانتوا، بولونیا،  ;همه شهرها براي استقبال از او خود را آذین بستند. به سفر یک قیصر پیروزمند میمانست

، در میان )1655دسامبر  19(سرانجام . فائنتسا، ریمینی، پسارو و آنکونا نمایشها و جشنها برایش ترتیب دادند

پس از . فرداي آن روز به واتیکان رفت و آلکساندر هفتم به وي خوشامد گفت. چراغانیهایی درخشنده، به رم وارد شد

سه روز اقامت در رم، با همراهی یک اسکورت که اولیاي کلیسا برایش ترتیب داده بودند، به طور رسمی وارد شهر 

بر اسبی سفید سوار بود، از میان یک طاق نصرت و از پورتا دل پوپولو گذشت و در بین  در حالی که شکوهمندانه. شد

گویی کلیساي قدیمی حس میکرد که، با ترك ایمان یک زن، . صفوف سربازان و ازدحام جمعیت به شهر وارد شد

قات خود را به میل خویش پس از پایان این مراسم، کریستینا اجازه یافت تا او. اصالح دینی پروتستان نابود شدهاست

ها، آکادمیها، و  ها، کتابخانه به دیدن موزه ;بزرگان روحانی و مملکتی و فضال را به حضور میپذیرفت. بگذراند

. اش بر تاریخ، ادبیات، و هنر ایتالیا با شگفتی میانداخت و راهنمایانش را از احاطه ;هاي تاریخی میپرداخت خرابه

کاردینال کولوناي پنجاهساله به عشقش  ;ضیافتها، هدایا، و تعارفات مستغرق کردند هاي بزرگ وي را در خانواده

. براي اینکه آبرو و حیثیت کلیسا محفوظ بماند، کاردینال را تبعید کردند;گرفتار شد و اشعاري عاشقانه برایش خواند

سوئد، که هزینه جنگ . پ محصور شدطولی نکشید که کریستینا در میان رقابتهاي عمال فرانسه و اسپانیا در دربار پا

وي جواهراتش را به گرو گذاشت و از پاپ . با لهستان را به سختی تامین میکرد، پرداخت مقرري ویژه او را قطع کرد

بر . در آنجا نیز مانند یک ملکه مورد پذیرایی قرار گرفت. رهسپار دیداري از فرانسه شد 1656در ژوئیه . وام گرفت

جمعیت برایش ابراز احساسات  ;هزار سوار به پیشوازش تاختند یک ;ه و مجهزي وارد پاریس شداسب سفید و آراست

دوك دوگیز، که از طرف مازارن براي مالزمتش رفته بود، . هاي آراستهاش کردند و اولیاي دولت غرق در خطابه ;کرد

: وي را چنین توصیف کردهاست

دارد، بازوانش زیبا و دستانش سفید و خوشتراشند، لیکن به  بلند قامت نیست، لیکن کمري فربه و سرینی بزرگ

بینیش عقابی است و ...صورتش پهن است بی آنکه نامتناسب باشد.... دست مردان بیشتر شبیهند تا دست زنها

کالهگیس  ;....سرانداز عجیبی دارد... چشمانش بسیار زیبا و آتشین است.... ;دهانش تقریبا گشاد، ولی خوشنماست

تظاهر به ایفاي نقش زنان . کفش مردانه به پا دارد و صدا و تقریبا همه رفتارش مردانه است... نه، ضخیم و بلندمردا

آدابدان و چرب زبان است، به هشت زبان صحبت میکند، مخصوصا فرانسه گویی در ... جنگجو یا شیر زنان میکند

از نقاشی بسیار سررشته دارد و از همه  ;ر میدانداز آکادمی ما به اضافه سوربون بیشت. پاریس به دنیا آمدهاست

. العاده است شخصیتی بسیار فوق. چیزهاي دیگر هم

بعد، دوك دوگیز وي را به کومپینی برد و در آنجا به حضور لویی چهاردهم، . در لوور وي را در خانه شاه جاي دادند

ي دورش حلقه زدند، ولی از لباس و صحبتهاي زنان دربار. که در آن زمان زیبا پسري هجده ساله بود، بار یافت

، ))در دیدار نخست پنداشتم یک کولی بد نام است: ((مادام دو موتویل گفته بود. مردانهاش دچار سرخوردگی شدند
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در رخسارش نجابت دیده  ;چشمانش را دیدم که آتشین و اخگرفشان بودند... به لباسهایش خو گرفتم... بعدها((لیکن 

ولی کال زنانی .)) سرانجام، با کمال حیرت دریافتم که از وي خوشم میآید ;انی با غرور در آمیخته بودو مهرب ;میشد

هاي  از خنده((که آداب، مد، شادمانی، کاردانی، و ظرافت فرانسه را آراسته بودند از بیقیدي او در لباس پوشیدن و 

آدابدانی همجنسانش حکم میکرد با سکوت بیش از حد وي و آزادي بیانش در امور مذهبی و موضوعهایی که 

اعتراف میکرد که زنان را به خاطر جهلشان حقیر میشمارد و از گفتگو . ((آزرده خاطر میشدند)) بیشتري برگزار گردد

ولتر فکر میکرد که خانمهاي فرانسه . پایبند هیچگونه مقرراتی نبود. با مردان درباره مطالب خوب و بد لذت میبرد

بنابراین گفته . ملکه یاغی، به خاطر پیروي نکردن از سرمشقهاي متعارف، بسیار نامنصفانه قضاوت کردهانددرباره این 

کریستینا نیز به سهم خود زنان درباري )). در دربار فرانسه هیچ زنی نبود که از نظر دانش با وي برابري کند: ((است

هنگامی که از کومپینی به سوي . است کلف توصیف کردهرا متکبر و تصنعی، مردان را بسیار زن گونه و هردو را مت

 ، که فساد، ولنگاري، زیبایی، و بذله-دوالنکلو–از دوشیزهاي به نام نینون ((پاریس میرفت، در سانلیس تقاضا کرد که 

.)) رداز میان همه زنانی که در فرانسه دیده بود تنها به این زن توجه ک. اش مشهور خاص و عام بود، دیدن کند گویی

کریستینا با شادي با وي به صحبت پرداخت و خودداریش . آگاه شد که نینون مدتی را در یک صومعه گذرانده است

  ). 1656نوامبر (کریستینا پس از دیدن موسسات فرهنگی و آثار هنري با ارزش، به ایتالیا بازگشت. را از ازدواج ستود

ن بار مثل بار نخست از وي پذیرایی رسمی به عمل نیامد، ولی به ای. مجددا از فرانسه دیدن کرد 1657در سپتامبر 

در آنجا با عملی که آن را حق قانونی خود بر ملتزمانش دانست فرانسه را . طور نیمه رسمی در فونتنبلو منزلش دادند

ایش بدان ه مارکزه مونالدسکی، میرآخورش، علیه وي دست به توطئهاي زد که او با بررسی نامه. به وحشت انداخت

هاي وي را که  کریستینا نامه. مارکزه با متهم کردن شخص دیگري به شرکت در توطئه اوضاع را خرابتر کرد. پی برد

حاکی از اتهام بودند به وي نشان داد، به کشیش امر کرد تا اعترافاتش را بشنود و غسلش دهد، آنگاه نگهبانانش را 

ه از این عمل تکان خورد، و حتی آنان که میدانستند که دیت سوئد چنین فرانس. گماشت تا او را به دم مرگ بسپارند

حق مطلقی بر جان ملتزمانش به وي داده است، از این امر ناراحت شده بودند که چرا در اطاقی که به پادشاه فرانسه 

فصل زمستان را در با این حال، به کریستینا اجازه دادند تا . تعلق دارد، مستبدانه از این حق استفاده کردهاست

مه (پاریس بگذراند و از مجالس رقص و نمایشها برخوردار باشد، ولی همینکه آنجا را به سوي ایتالیا ترك گفت

قطع حقوق وي از طرف سوئد او را چنان وضع دشواري قرارداد که گفته . ، دربار نفسی بآسودگی کشید)1658

ممکن است در اختیار وي بگذارد تا شخصا آنها را علیه کارل دهم  میشود از لئوپولد اول تقاضا کرد هر قدر سرباز که

شکودو از پاپ آلکساندر هفتم، از انجام این 12000سرانجام، با دریافت یک مقرري ساالنه به مبلغ  ;حرکت دهد

قوق ح. تا حقوق یا شاید تاج و تخت خود را بازیابد) 1667- 1660(دوبار از سوئد دیدار کرد . لشکرکشی منصرف شد

گروه کشیشان لوتري وي را متهم کردند  ;را به وي پرداختند، ولی در استکهلم استقبال چندانی از وي به عمل نیامد

که میخواسته است ملت را با دسیسه به آیین کاتولیک برگرداند و وي را از انجام مراسم قداس در خانه خودش منع 

نمایندگانی به ورشو  1668از آنجا در سال . به استراحت مینشست بعد از هر یک از این دیدارها، در هامبورگ. کردند

پاپ  ;فرستاد و خود را نامزد تاج و تخت لهستان، که پس از خلع یان کازیمیر بال صاحب رها شده بود، معرفی کرد

ایش را رد کلمنس نهم از ادعایش جانبداري کرد، ولی دیت لهستان به دالیل بسیار، از جمله استنکاف از ازدواج، ادع

 1668در نوامبر . خودش گفته بود که اگر امپراطوري همه جهان را به وي بدهند، تن به زناشویی در نخواهد داد. کرد

خانهاش در . بیست سال آخر عمرش از باشکوهترین دوران زندگیش بود. به ایتالیا برگشت و تا روز مرگ در آنجا ماند

الونها و دیدارگاه بزرگان روحانی، دانشمندان، آهنگسازان، نجبا و پاالتتسو کورسینی به صورت برجستهترین س

. دیپلوماتهاي خارجی درآمد
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در آنجا آلساندرو سکارالتی را خوشامد گفت، و نخستین سوناتهاي منتشره آرکانجلو کورلی را که به او تقدیم شده 

ي هنري، با سلیقهاي که خبرگان هنر اطاقهایش را با تابلوهاي نقاشی، مجسمه، و دیگر اشیا. بود دریافت کرد

و آثار خطیی که وي گرد آورده بود بعدا جزو بهترین آثار منتخبه کتابخانه  ;تحسینش میکردند، زینت بخشید

او آن سبک مصنوعی را که در شعر ایتالیایی توسعه یافته بود منع کرد و گویدي را بر آن . واتیکان به شمار آمدند

. سوي پاالیش زبان و صراحت گفتار را، که در زمان مدیچی شایع بود، به عهده بگیرد داشت تا رهبري جنبشی به

خاطرات خودش نمونهاي بود از گفتار ساده و نیرومند، و کلمات مجموعه حکم او نوشته تند و پرمغز زنی با تجربه 

یز کاتولیکهاي فرانسوي را اعمال خشونتآم ;است که نگذاشت اعتقاد مذهبی لذت زندگی را از وي بگیرد متعصب نبود

من فرانسه را چون شخصی بیمار مینگرم که دست و پایش را : ((نوشت. محکوم کرد)) فرمان نانت((در مورد القاي 

بل این عواطف را .)) بریدهاند تا مرضی را که میتوانستهاند با به کار بردن نرمش و صبر بهبود بخشند معالجه کنند

کریستینا وي را به خاطر این تعبیر سرزنش کرد، و او در مقابل پوزش  ;او میدانستباقیمانده تربیت پروتستانی 

. کریستینا این پوزش را به شرطی پذیرفت که کتابهاي جدید و عجیب برایش بفرستد ;خواست

سه سال پس از مرگش، . در سن شصتوسه سالگی در گذشت و کلیساي سان پیترو به خاك سپرده شد 1689وي در 

ماریا کرشیمبنی آکادمی آرکادیا را به یاد وي تاسیس کرد، و نخستین اعضاي آن غالبا کسانی بودند که قبال جووانی 

آنان انجمن شعر گذشته را به سبک اشعار شبانی ادامه دادند، خود شان را شبان . تحت حمایت او قرار داشتند

  . ر مزارع برگزار میکردندمیخواندند، اسامی دهقانی بر خود میگذاشتند، و اجتماعاتشان را د

شعبه این انجمن را در شهرهاي مهم ایتالیا افتتاح کردند و، علیرغم تصنع سرشتی خودشان، به فرمانروایی 

  . خیالپردازي در شعر ایتالیایی پایان بخشیدند

IV -  از مونتوردي تا سکارالتی  

ملتی احساساتی که از طرف اسپانیا و . بودموسیقی در اجتماع شادمان ایتالیاي قرن هفدهم آهنگ و نغمه زندگی 

دولت پاپ در صلحی ناخواسته نگاه داشته شده بود جنگ را به شکل اپراها راه میانداخت و در نبردهاي عشقی 

ارگ اکنون به صورت یک دم آراسته درآمد . آالت موسیقی صد شکل گوناگون به خود گرفتند. مادریگالها میجنگید

کی براي دستها و دیگري براي پاها، و وسایل نگاهدارنده مجهز شده بود، و البته ارگهاي که به دو رشته شاسی، ی

پیانو ا ((از یک آلت شاسی دار دیگر به نام  1598در اوایل . متحرك براي نوازندگان در خیابانها نیز به وجود آمدند

اینکه این  ;ت و با آن آهنگ مینواختآگاه میشویم که مشهور است دوکا آلفونسو دوم در مودنا آن را داش)) فورته

یک قرن گذشت تا . و سپینت تا چه حد اختالف داشته است برایمان معلوم نیست) کالوسن(دستگاه با کالویچمبالو 

سازنده آالت موسیقی در بار شاهزاده  ;ارتولومئو کریستوفوري 1709در . توانستیم دوباره از پیانو فورت چیزي بشنویم

به معرض )) گراویچمبالو کول پیانو ا فورته((دیناند مدیچی در فلورانس، چیزي را موسوم به موسیقی دوست، فر

نتهاي آن با چکشی کوچک که به سیمها : این آلت با کالوسن تفاوتی مختصر و لی حیاتی داشت. نمایش گذاشت

در حالی که در آالت میخورد به صدا درمی آمدند و صدا با عوض شدن انگشتان به روي شاسی کم و زیاد میشد 

پیانو فورت  نبودبه وجود میآمد و دگرگونی نیروي صدا ممکن ) پري یا چرمی(شاسیدار پیشین، نتها با نوعی مضراب 

رعت مضرابها ساییده ها به س ، بلکه بدین سبب که چکش))مالیم و بلند((در قرن هجدهم نه تنها به خاطر صداي 

 .آمدویولن از تکامل لیر در قرن شانزدهم، مخصوصا در برشا، به وجود . نمیشدند، بتدریج جایگزین کالوسن شد

حرفه پیشی گرفت تا اینکه آندرئا آماتی هنر ویولنسازي را به کرمونا آورد و نوهاش نیکولو بر همه رقباي خود در این 

خاندان گوارنري مشتمل بر یک . شاگردانش به نامهاي آندرئا گوارنري و آنتونیوس سترادیواریوس از وي جلوتر افتادند

و نوه برادرش )) د ونتسیا((و جوزپه اول، نوهاش پیترو دوم )) دمانتوا((آندرئا و پسرانش پیترو : سلسله ویولنساز بود
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قدیمترین ویولنها . که ویولنی ساخت که پاگانینی آن را بر ویولنهاي دیگر ترجیح میداد)) ودل جز((جوزپه دوم 

به : ((روي آن چنین نوشته شده است ;است که وي بیست و دو ساله بود 1666ساخت سترادیواري و مربوط به سال 

و به دنبال آن  ;ه شدهاستساخت 1666دست آنتونیوس سترادیواریوس اهل کرمونا، شاگرد نیکولو آماتی، در سال 

بعدها با . در یک دایره جفتی حک شدهاست. اس. عالمت شخصی وي صلیبی مالتی و حروف اول اسمش یعنی اي

سال عمر کرد،و از  93سخت کار میکرد، کم غذا میخورد، . امضا میکرد)) سترادیواریوس((غروري سادهدالنه فقط 

ثروتمند مثل ((صدا عالی بودند چنان ثروتی اندوخت که ضربالمثل ساختن آالتی که از حیث زیبایی، ساختمان، و 

ویولن  540ویولن، ویوال، و ویولنسل ساخت که  1116مشهور است که . عالمت تمول به شمار میرفت)) سترادیواري

برد دالر به فروش رفتهاند رمز روغن جالیی که بکار می10000ساخته وي هم اکنون وجود دارند و بعضی از آنها تا 

پیشرفت آالت موسیقی موجب تشویق و توسعه ارکستر و آهنگسازي و استفاده از موسیقی سازي . مفقود شدهاست

آهنگسازان و نوازندگان چیرهدست ویولن را براي انعطاف حرکت و دامنه صدا، که صداي انسانی به پاي آن . شد

نیمپرده باال و پایین ببرند و با ایجاد واریاسیون به آنها میتوانستند بآسانی میزان آهنگ را . نمیرسید، مناسب دیدند

میتوانستند خود را از دست شیوه یکنواخت و محدود ملودي رهایی بخشند و به  ;جست و خیز روي ساز بپردازند

هنگامی که از آالت موسیقی بیشتري استفاده به عمل آمد، آهنگسازي . وزنها، و تجربیات جدید دست بیابند

. ند رقص و آواز رها شود و با سکانسها، ترکیبات و فورمهاي جدید آزادانه بر بالهاي خود اوج گیردمیتوانست از ب

تومازو ویتالی با سوناتهاي ویولنی، که از نظر پرمایگی ابداع تا کنون بیسابقه بودند، نخستین گام را در این راه 

  . موار ساختبرداشت و بدین وسیله راه پیشرفت حرکات تند و آهسته و شاد را ه

آرکانجلو کورلی با چیره دستی در نواختن و تصنیف سوناتهاي ویولن خود را براي به وجود آمدن موسیقی مجلسی 

او ویتالی در ایتالیا، و کوناو و هاینریش فون بیبر در آلمان به سوناتها ساخت و شکلی دادند که  ;قرن هجدهم باز کرد

کورلی بود که . ف کانتات که باید با صدا خوانده شود، فقط با آالت اجرا کردبه عنوان یک قطعه بتوان آن را، بر خال

را دو ویولن و یک ویولنسل که ارکستر آالت زهی را رهبري کند به صورت اثر ساده و )) کنسرتو گروسو((شکل 

الدي و هاندل و به وجود آورد، و در نتیجه، راه را براي کنسرتوهاي ویو) 1712(خوش لحنی به نام کنسرتو کریسمس 

آهنگهاي کورلی معروفیت خود را حتی تا قرن هجدهم نیز حفظ کردند، به طوري که برنی در . اعقاب باخ باز کرد

باقی خواهد )) تا زمانی که سیستم فعلی موسیقی گوشهاي انسانها را مینوازد((فکر میکرد که شهرت آنها 1780سال 

ندگان شهیر آهنگ براي ویولن به شمار میرفت، آلساندرو سترادال نیز ماند همان طور که کورلی در این عصر از ساز

زندگی خودش یک درام موسیقی بود . دوئتها، تریوها، و اوراتوریوها بر موسیقی آوازي این عصر تسلط داشت: باسولوها

یکی از . گیزي رسیدوي در ونیز به عنوان آموزگار آواز به پیروزي غمان. و آن را به صورت نمایش و اپرا درآوردهاند

شاگردان اشرافیش به نام اورتنسیا با وجودي که با سناتور ونیزي، آلویزه کونتارینی، نامزد شده بود، با آلساندرو به رم 

این آدمکشان حساس که وي را در مقام رهبري دسته . سناتور آدمکشانی فرستاد تا آنها را بکشند. فرار کرد

، ساخته خودش، در کلیساي سان جووانی در شهر التران در حال ))وانی باتیستااوراتوریو دي سان جو((همسرایان 

ماموریت را فراموش ) آن طور که حکایت میکنند(آواز خواندن دیدند، آن چنان تحت تاثیر موسیقی قرار گرفتند که 

و معشوق به تورن عاشق . کردند و به سترادال و معشوقهاش هشدار دادند تا خود را در جاي ناشناسی پنهان کنند

کونتارینی دو ولگرد عاري از . آلساندرو در آنجا هم با آهنگها و آواز خود به نحو خطرناکی به شهرت رسید ;گریختند

ولی او بهبود . آن دو به وي حملهور شدند و تقریبا مرده رهایش کردند ;ذوق موسیقی را براي کشتن آن دو اجیر کرد

مزدوران سناتور آن دو را در آن شهر یافتند و هر دو را با کارد . با وي به جنووا رفت یافت، با اورتنسیا عروسی کرد، و

آن اوراتوریویی که ظاهرا جانش را نجات داده بود تا یک قرن محبوبیت داشت و راه را براي ). 1682((به قتل رساندند
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بتنهایی شانزده سالن اپرا  1699ز در سال و نی. اپرا در این عصر در ایتالیا غوغایی به پا کرده بود. هاندل باز کرد

رونق نمایشهاي . حدود صد اپراي مختلف به نمایش گذاشته شد 1680و  1662داشت، و در فواصل بین سالهاي 

پاپ کلمنس نهم شخصا،  ;اپرا در رم نشان پیشرفت دنیاي موسیقی بود ;خوشاهنگ در شهر ناپل اندکی کمتر بود

بعد از مونتوردي اصالت اپراي ایتالیا . پاپی، چند کمدي موزیکال تصنیف کرده بود قبل از برگزیده شدن به مقام

زمینه داستانسرایی، حیثیت و اهمیتش را از دست داد و پوچی و خشونت به جایش  ;تقریبا رو به زوال میرفت

به نمایش توسعه فرانچسکو کاوالی، یکی از شاگرادان مونتوردي، آریاي سولو را به عنوان شیرینترین جن. نشست

در نتیجه،  ;هاي دراماتیک را خواستار شدند و نمایش توسعه بخشید در نتیجه، تماشاچیان یک رشته نغمه ;بخشید

پسر بچگان . هاي دراماتیک را خواستار شدند و فواصل را با بیصبري تمام تحمل میکردند تماشاچیان یک رشته نغمه

ها  هاي زنان آوازهخوان در اپرا با ملکه لتو را عهدهدار میشدند، ولی سردستهیا مردان اخته نقشهاي سوپرانو یا کوانترا

میلتن اشعار غنایی به زبان التینی براي لئونورا بارونی سرود و همه اهل ناپل دسته جمعی از مادر . رقابت میکردند

آرایش صحنه به عالیترین درجه  .لئونورا، آدریانا باسیله، که رساخوانترین سوپرانوهاي زمان خود بود استقبال کردند

به قول مولمنتی، در ونیز قرن هفدهم، تئاتر سان کاسیانو میتوانست یک قصر سلطنتی، یک . کمال خود رسید

و در مواردي خاص یک اطاق رقص کامال چراغانی شده را،  ;جنگل، یک اقیانوس، کوه، اولمپ و بهشت را نشان دهد

نه اصلی آویزان نگاه میداشتند و هر طور که داستان ایجاب میکرد آن را پایین با همه مبلها و رقاصانش، روي سر صح

به پیش درآمد وسعت و  ;میکشیدند یا از نظر دور میداشتند مارك آنتونیو چستی کوشید اپرا را از قید آریا برهاند

همچستی و . قایل شد اهمیت بیشتري داد، منطق و متانت به داستان بخشید، و بین آوازخوانی و رسیتاتیف تفاوت

یکی اپراي ایتالیایی را به پاریس زمان لویی چهاردهم برد و دیگري به وین زمان  ;هم کورلی مبلغان موسیقی بودند

. اروپاي شمال آلپ از نظر اپرا مستعمره ایتالیا بود. لئوپولد اول

پسرش، دومنیکو، از نظر شهرت  گرچه. آلساندرو سکارالتی اکنون در ساختن اپرا شخصیتی ممتاز به شمار میرفت

به مفهوم آلساندرو به کار میرفت و دومنیکو نشانی بود که به نامی )) سکارالتی((پیشی گرفته است، تا همین اواخر 

، سیزدهساله بود که به رم پاي گذاشت، و چندي نزد )1659(آلساندرو در سیسیل به دنیا آمد . مشهور چسبیده بود

ملکه کریستیناي . نخستین اپراي مشهورش را به نام اشتباه معصومانه به وجود آورد ;ختکاریسیمی به تحصیل پردا

او دومین اپرایش را در تئاتر شخصی ملکه به نمایش در  ;سوئد آن را پسندید و آلساندرو را تحت حمایت خود گرفت

هجده سال در آنجا . اپل پذیرفترهبري دسته نوازندگان نمازخانه نایبالسلطنه اسپانیا را در ن 1684در سال . آورد

رسید، که اکنون نیمی از  114ماند و با چنان سرعت و تواتري اپرا ساخت که تا زمان مرگش تعداد آنها حداقل به 

احتماال در همین دوره بود که سولیمنا صورت مشهوري را کشید که در کنسرواتوار موسیقی ناپل . آنها در دستند

جنگ جانشینی اسپانیا در ناپل اثري . کنده از حساسیت، تمرکز اندیشه، و تصمیمآویزان است صورتی کوچک و آ

حقوق سکارالتی آن قدر عقب افتاد که با زن و خانوادهاش به فلورانس رفت و اپراهاي بسیاري  ;مختل کننده گذاشت

ته نوازندگان یک سال بعد به رهبري دس. تحت حمایت شاهزاده فردیناند تصنیف کرد و به معرض نمایش گذاشت

کاردینال اهل دل و شخصی فاضل بود و در حمایت هنر در رم جایگزین ملکه . کاردینال پیترو اوتوبونی درآمد

آلساندرو در . نیروي غیر روحانیش را بین هنر، ادبیات، موسیقی، و معشوقگان تقسیم کرده بود. کریستینا شده بود

میتریداته ائوپاتوره، که اپرایی کامال عاري از عالیق عاشقانه است،  به ونیز رفت و شاهکار خود را به نام 1707سال 

  در آن سال، ناپل تحت تسلط اتریش قرار گرفت، نایبالسلطنه سکارالتی را براي تصدي مقام پیشین . روي صحنه آورد

ایش سبکی به اپراه. وي آن را پذیرفت و ده سال آخر عمرش را در اوج شهرت در آنجا به پایان رساند ;دعوت کرد

سکارالتی از پیش درآمد ترکیبی بس مهم و ضروري و جدا از اپرا ساخت و . وجود آوردند که تا نیم قرن دوام یافت
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به آریا . آلگرو، آداجو و آلگرو: آن را به سه موومان تقسیم کرد که تا زمان موتسارت به صورت معیار به جاي ماند

 ;ن را داد که در آن، قسمت سوم قسمت نخست را تکرار میکندآ)) داکاپو((تفوق خاص قرن هجدهم و فرم 

احساسات، لطافت و رنگامیزي رمانتیک را در آن گنجاند و آن را وسیلهاي براي ترقی اصول شاهکارهاي هنري، 

تا زمانی چند، . چیرهدستی، و بدیهه گویی قرارداد، ولی تواتر آن به طور مصنوعی در احساسات و بازي اخالل میکرد

ولی سرانجام تسلیم شد و در نتیجه  ;هاي احساساتی میرسید ایستادگی کرد ر برابر درخواستهایی که براي نغمهد

. موسیقی درام، بی آنکه تضاد سلیقه به وجود بیاورد، تا مدت پنجاه سال از موفقیتهاي بیشمار و شایان برخوردار بود

و در پاریس با اورفئوس و ) 1716(کلی تازه بدان داد اپرا به سوي قهقرا رفت تا اینکه گلوك در وین جان و ش

. ائورودیکه بدان زیبایی سحرانگیزي بخشید

V -  1700-1640پرتغال   

، پرتغال جنگ بیستوهشت سالهاي را براي )1640(هنگامی که دوك براگانزا به عنوان ژان چهارم تاجگذاري کرد 

، یعنی تا آن زمان که مازارن در معاهده 1659فرانسه تا سال . رددفاع از استقالل باز پس گرفتهاش از اسپانیا آغاز ک

آلفونسو ششم براي گرفتن کمک به . صلح پیرنه موافقت کرد به پرتغال یاري ندهد، به یاري آن کشور شتافت

نجه و بمبئی، ط) 1663(کاترین براگانزایی به عنوان عروس چارلز دوم به انگلستان فرستاده شد  ;انگلستان روي آورد

پرتغالیها . انگلستان نیز، در عوض، لشکر و سالح براي پرتغال فرستاد ;پوند را به عنوان جهاز با خود آورد 500000و 

با دریافت این کمکها و، مهمتر از همه، با کوشش، رهبري و انضباط خود قواي اسپانیا را یکی پس از دیگري عقب 

پدرو دوم پیوستگی با . ، استقالل پرتغال را به رسمیت شناخت)1668(راندند و سرانجام اسپانیا، طبق پیمان لیسبون 

هاي امتیازي به یکدیگر  طرفین موافقت کردند که تعرفه): 1703(انگلستان را با عقد پیمان مثیوئن استحکام بخشید 

در نتیجه  ;پرتغال کاالهاي ساخته شده از انگلستان بخرد و انگلستان شراب و میوه از پرتغال وارد کند ;بدهند

این اتحاد . انگلیسیهاي قرن هجدهم، به جاي شراب سیب زالل بوردو، شراب پورت ساخت اوپورتو مینوشیدند

در  1693در سال . بازرگانی مدت مدیدي پرتغال و مستعمرات باقیمانده آن را در برابر فرانسه و اسپانیا حفظ کرد

در شمش طال در اختیار پدرو دوم قرار گرفت که پس از بزودي آن ق ;برزیل معادن طالي مینس ژرایش کشف شدند

دیگر نیازي نداشت که کورتس پرتغال براي تعیین بودجه براي او راي دهد، در نتیجه، یکی از مجللترین  1697

 طال ;اي مشابه اسپانیا به بار آورد همین طالي امریکایی در پرتغال نیز نتیجه. دربارهاي اروپا را در لیسبون دایر کرد

را به جاي اینکه در راه صنعتی کردن کشور صرف کنند، براي خرید اشیاي ساخته شده خارجی به مصرف 

و تاکستانهاي اوپورتو نیز با پرداخت طالهاي پرتغالی،  ;اقتصاد ملی به همان صورت کشاورزي باقی ماند ;میرساندند

نویسندگان پرتغالی با اعمال شجاعانه خود . افتادند که در بازرگانی با انگلستان به دست آمده بود، به دست انگلیسیها

. به ادبیات سرزندگی بخشیدند

فرانسیسکو مانوئل دملو، اهل لیسبون، پس از تحصیل در کالج یسوعی سائو آنتائو، در هنگهاي اسپانیایی که عازم 

از پادشاه اسپانیا جنگید، و فالندر بودند نام نوشت، از چند نبرد جان به در برد، در شورش کاتاالن به طرفداري 

، که از جمله آثار کالسیکی است که پرتغالیها به ادبیات اسپانیا هدیه کردهاند، به )تاریخ جنگ کاتالونیا(تاریخچهاي را

از وي  ;در آن هنگام که پرتغال خود را از قید اسپانیا رهانید، به خدمت ژان چهارم وارد شد. رشته تحریر درآورد

چون به عشق کنتس ویالنوواي دلربا . و تجهیز و فرماندهی یک ناوگان پرتغال را به وي سپردنداستقبال کردند 

سپس آزاد، ولی به برزیل . گرفتار شد، به تحریک شوهر کنتس، بازداشتش کردند و مدت نه سال در زندان به سر برد

به وي اجازه بازگشت به  1659در سال  .رفت و مناظرات اخالقی خود را در آنجا بنگاشت) بائیا(به باهیا. تبعید شد

در هفت سال بقیه عمرش، آثاري اخالقی و ادبی، چند شعر و نمایشی که در موضوع و بذلهگوییها از . پرتغال داده شد
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گرچه به زبان اسپانیایی مینوشت، پرتغال وي را یکی از . بورژواي نجیبزاده اثر مولیر پیشی داشت منتشر کرد

  . خود به شمار میآورد درخشانترین فرزندان

در کودکی وي را به  ;در لیسبون به دنیا آمد 1608او در سال . آنتونیو ویهئیرا نیز یکی دیگر از اینگونه افراد بود

و در میان حیرت همگان چه  ;در سلک آنها وارد شد ;در باهیا، نزد یسوعیان، به تحصیل علم پرداخت ;برزیل بردند

براي انجام ماموریتی . ها پیشنهاد کرد که دولتها باید به مسیحیت عمل کنند ر رسالهها و چه با انتشا در موعظه

ژان چهارم چنان مجذوب تمامیت شخصیت و تنوع قابلیتهاي وي شده بود که او را ). 1641(مذهبی به پرتغال رفت 

ا برگرداندند نقش در آنجا، او در طراحی پیروزیهایی که استقالل وطنش ر ;به عضویت شوراي سلطنتی پذیرفت

او با پشتیبانی از اصالح تفتیش افکار، مالیات گرفتن از همه طبقات، اجازه ورود بازرگانان یهودي به . مهمی داشت

به جنگ با افکار و ) یهودیهاي نو دین)) (مسیحیان جدید((و )) مسیحیان قدیم((پرتغال و از بین بردن تمایز بین 

یاري جهات، او نمونهاي از نیروي حیاتی، توانایی وسیع، و لیبرالیسم همیشگی گذشته از بس. عقاید قدیمی برخاست

، به ماموریت مذهبی به مارانیاون رفت، اما توحش و اصول اخالقی )1652(چون به برزیل برگشت . یسوعیها بود

مردگان مظلوم از هندیش). 1654(بردهداران را آن چنان سرسختانه محکوم کرد که وي را به پرتغال تبعید کردند 

، )1655(موقع بازگشت به امریکاي جنوبی . نزد شاه دادخواهی کرد و توانست تا حدودي به وضع آنها بهبود بخشد

هاي آن در نوردید، زندگیش را در میان  صدها کیلومتر راه را در آمازون و شاخه)) رسول برزیل((شش سال به عنوان 

خت، فنون تمدن را به بومیان آموخت، و در برابر روساي قبایل آن قبایل وحشی و خطرات طبیعی به مخاطره اندا

در آنجا ).1661(چنان با شهامت از حقوقشان دفاع کرد که اینان نیز او را از خود طرد، و به سوي پرتغال روانه کردند 

افراطی است هایش حاوي عقاید بدعتگذاران خطرناك و بسیار  دستگاه تفتیش افکار او را به اتهام اینکه نوشته

از اوضاع درون زندانهاي دستگاه تفتیش افکار به وحشت افتاد پنج نفر در سلولی به ابعاد ). 1665(بازداشت کرد 

و  ;تنها نور طبیعی از یک شکاف که در سقف آن بود به درون میتابید ;متر زندگی میکردند 35,3متر در  74,2

سال از زندان آزاد شد، ولی نوشتن یا موعظه یا تعلیم برایش پس از دو . اي یک بار عوض میکردند ظروف را هفته

، پاپ کلمنس دهم او را خوشامد گفت و احترام کرد، و کاردینالها و عوام را از )1669(به رم رفت . ممنوع بود

کریستینا، ملکه سوئد، بیهوده کوشید که وي را به سمت راهنماي روحانی خود . سخنوري خود به حیرت انداخت

. ب کندمنصو

او ادعانامه مفصلی علیه تفتیش افکار، که لکه ننگی بر حرمت کلیسا و داغی بر سعادت پرتغال بود، به پیشگاه پاپ 

پاپ کلمنس دستور داد که دعاوي تفتیش افکار پرتغال را به رم ارجاع نمایند و پاپ اینوکنتیوس یازدهم . تقدیم کرد

را پیروزمند و به مشتاق دیدار هندیشمردگان یک بار دیگر به سوي ویهئی. آن هیئت را پنج سال معلق نگه داشت

و تا زمان مرگ، یعنی هشتادونه سالگی، در آنجا به عنوان آموزگار و مبلغ مذهبی یسوعی زحمت ) 1681(برزیل رفت 

اي ه مواعظش، که همسنگ نوشته ;آثارش بیست و هفت جلد میشوند و حاوي سخنان عارفانه اوراد بسیارند. کشید

و خدمات  ;قرار دادهاند)) یکی از بزرگترین کالسیکهاي زبان پرتغال((بوسوئه دانسته شدهاند، او را در ردیف 

میهنپرستانه و اصالحطلبانهاش ساوذي پروتستان را بر آن داشت تا وي را یکی از بزرگترین سیاستمداران کشورش و 

  . آن عصر به شمار آورد

IV - 1700-1665: سقوط اسپانیا   

بر هلند جنوبی، ساردنی، سیسیل، پادشاهی ناپل، . اسپانیا هنوز بزرگترین امپراطوري دنیاي مسیحیت بود 1665در 

لیکن نیروي زمینی و دریایی الزم را . دوکنشین میالن، و مناطق وسیعی از امریکاي شمالی و جنوبی حکمرانی داشت

نیروي دریایی گران و پرخرجش به . کند از دست داده بودکه بتواند بازرگانی و سرنوشت این قلمرو پهناور را حفظ 
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و لنس شکستی ) 1643(نیروي زمینیش در روکروا  ;از بین رفته بود) 1639(و هلندیها) 1588(دست انگلیسیها 

اقتصادش به . به پیروزي فرانسه گردن نهاده بودند) 1659(سیاستمدارانش در پیمان صلح پیرنه  ;قاطع خورده بود

اتکایش به .  و نقره از امریکا بستگی داشت و ناوگانهاي هلندي و انگلیسی اغلب جریان آن را قطع میکردندجریان طال

بیشتر بازرگانی اسپانیا به کمک . طالي بیگانه، و حقیر دانستن بازرگانی، صنایع و تجارتش را از رشد باز داشته بود

، درصد کمتر از سال 75بین اسپانیا و امریکا 1700ال کشتیرانی اسپانیایی در س. کشتیهاي بیگانه صورت میگرفت

اجناس ساخته شده را از انگلستان و هوالند وارد میکردند و در مقابل، کمی شراب، روغن، آهن، یا پشم . بود 1600

، بقیه به شمش طال پرداخت میشد، به طوري که طالي امریکا فقط از راه اسپانیا و پرتغال به جیب انگلستان. میدادند

شهرهاي کورذووا و واالنس، که زمانی در صنایع دستی شهرت داشتند، آشکارا . فرانسه و ایاالت متحده سرازیر میشد

کشاورزي با بیرون راندن اعراب اسپانیایی به تباهی افتاد و تنزل پیاپی عیار مسکوکات . به زوال و نیستی گراییدند

و وسایل حمل و نقل چنان اولیه بودند که مردم شهرهاي کنار دریا یا ها آن قدر بد  راه. اقتصاد را به بیثباتی کشاند

ها قابل کشتیرانی ترجیح میدادند که به جاي تامین کاالي مورد نیاز خود و حتی غالت از منابع داخله، آنها  رودخانه

. را از خارج وارد کنند

را علیه دشمنان شکستناپذیر و بیشماري که از درصد مالیات بر فروش، جنگهاي اسپانیا  14مالیاتهاي گزاف، از جمله 

سطح زندگی چنان پایین آمده بود که تعداد بیشماري از . قرار معلوم نفرینشده خداوند بودند به درازا میکشاندند

مرگ و میر کودکان زیاد بود، و ظاهرا در . ها، و سرانجام از کشورشان دست کشیدند مردم اسپانیا از کشتزارها، مغازه

هزاران زن و مرد به تارکان دنیایی بیثمر مبدل شدند و هزاران نفر دیگر به . د کردن افراد خانواده میکوشیدندمحدو

جمعیت  ;سویل، تولدو، بورگوس، و سگوویا از جمعیتشان کاسته شد. ماجراجویی در دیار دور دست روي نهادند

در این گیر و دار که . اسپانیا از طال میمرد. ده بودچهارصد هزار نفري مادرید در قرن هفدهم به دویست هزار نفر رسی

نجبا، که از استثمار . فقر گسترش مییافت و بر شدت آن افزوده میشد، طبقات باال به اندوختن ثروتشان پرداختند

ند، مردم یا ثروتهاي از خارج رسیده ثروتمند شده بودند، سرمایه خود را در صنعت یا بازرگانی کشور به کار نمیانداخت

دوك . بلکه در عوض، جواهرات و فلزات قیمتی، تفریحات پرخرج و اثاثیه با شکوه خود را به رخ یکدیگر میکشیدند

پرنس ستیگلیانو تخت روانی از طال و مرجان براي همسرش  ;ظرف دیگر نقرهاي داشت 9600بشقاب و  7200آلوا 

در این محیط فقر و محرومیت، ثروتی اندوخته بود و هر  کلیسا نیز،. ساخته بود که از فرط سنگینی بال استفاده ماند

و چون وي را از این  ;اسقف اعظم سانتیاگو دستور داد تا یک نمازخانه را تماما از نقره بسازند. روز ثروتمندتر میشد

افکار  دستگاه تفتیش. خون مردم منبع ثروت و عظمت خداوند شده بود. کار باز داشتند، آن را از سنگ مرمر بنا کرد

دیگر کمتر مردم را زنده در آتش میسوزانیدند، آن هم به این علت که . مثل همیشه نیرومند بود، نیرومندتر از دولت

سلب صالحیت کاتولیکها در انگلستان چندان قابل قیاس با مخاطرات پروتستانها در اسپانیا . بدعت از بین رفته بود

نوکر پروتستان سفیر انگلستان توسط دستگاه . یسی در آنجا حمایت کندکرامول نمیتوانست از بازرگانان انگل. نبود

بازداشت شد و در همان سال مردم جسد کشیش انگلیکان سفیر را از قبر خارج و قطعه  1691تفتیش افکار در سال 

. قطعه کردند

ش افکار با ثروتی که در دستگاه تفتی. سوزاندن یهودیان نودین به جرم انجام مخفیانه مراسم دین یهود ادامه داشت

گرچه بسیاري از نجبا میکوشیدند . یکی از بازجوییها به دست آورده بود قصري باشکوه در مایورکا براي خود بنا کرد

، وقتی که کارلوس دوم 1680در سال . تا از آدمسوزیها جلوگیري کنند، توده مردم این آتشسوزیها را تشویق میکردند

در یکی از مراسم آتشسوزي منافقین شرکت جوید، صنعتگران مادرید داوطلبانه یک اظهار تمایل کرد که شخصا 

در حین کار یکدیگر را با نصایح دیندارانه براي تسریع و زود به پایان  ;آمفی تئاتر براي این نمایش مقدس بنا کردند
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رلوس و همسر جوانش با کا. در حقیقت، این کار از عشق و عالقه سرچشمه میگرفت ;رساندن کار تشویق میکردند

یکصد و بیست زندانی را به محاکمه کشاندند و بیست و یک نفر را در  ;لباس و نشان سلطنتی در آن حضور یافتند

این بزرگترین و با شکوهترین آدمسوزیهاي تاریخ اسپانیا به شمار میرود، و یک  ;گودال آتش میدان ماخور سوزاندند

شوراي (خونتا ماگنا 1696رگداشت آن مراسم انتشار یافت کارلوس در صفحهاي براي تشریح و بز 308کتاب 

آن شورا، طی یک گزارش، فساد و  ;هاي دستگاه تفتیش افکار مامور کرد یی را براي بررسی سو استفاده)بزرگ

این پلیدیهاي دستگاه تفتیش افکار را برمال و محکوم کرد، ولی رئیس دستگاه تفتیش افکار شاه را متقاعد کرد تا 

، زمانی که فیلیپ پنجم مجددا درخواست کرد که آن 1701در . را به دست فراموشی بسپارد)) دادخواست خوفناك((

ولی دستگاه تفتیش افکار از آن پس محتاطانهتر رفتار کرد و از تعداد . گزارش را بیاورند، اثري از آن به دست نیامد

ی به هنر، ثروت خود را دوباره به دست آورد و از دین کلیسا میکوشید، با کمک مال. آدمسوزیهاي خود کاست

این . ، فرانثیسکو اررا ال موثو دومین کلیساي ساراگوسا را به نام دل پیالر طرح ریخت1677در سال . نگاهداري کند

سبک معماري . نام به مناسبت یکی از ستونهاي آن بود که میگفتند حضرت مریم از آسمان بر آن فرود آمدهاست

از . ك اینک به اسپانیا آمده و اسپانیا، تقریبا یکشبه، از سبک تیره گوتیک به سبک تزیینی افراطی گرویده بودبارو

وي . تا مدتی به سبک باروك اسپانیایی نام چوریگرسکا داده میشد ;نامهاي بزرگ در این سبک خوسه چوریگراست

خود را در راه معماري، مجسمهسازي، قفسهسازي، و  در ساالمانکا متولد شده بود و نیروي فوقالعاده 1665در سال 

در سن بیستوسه سالگی، با آمدن به مادرید، در رقابت براي طرحریزي عمارت تشییع جنازه . نقاشی به کار انداخت

ملکه ماریا لویسا شرکت جست، پیروز شد، آن ساختمان عجیب را با ستونها و قرنیزهاي خیاالنگیز به وجود آورد، با 

در حدود . ها آرایش داد، و به استادي در کارهاي خیاالنگیز شهرت یافت ها و استخوانهاي صلیبی و جمجمهاسکلت

، مجددا به ساالمانکا برگشت، تا ده سال در آن شهر کار کرد، کلیساي جامع آنجا را زینت بخشید، و 1690سال 

در اواخر دوران زندگی، در مادرید، سر در . ردمحراب بلند کلیساي سان استبان و سالن با شکوه شوراي شهر را بنا ک

درگذشت، و مابقی کار ساختمان به توسط پسرانش، خرونیمو  1725وي در  ;کلیساي سان توماس را طرحریزي کرد

یک . در حین کار، گنبد آن فرو ریخت و بسیاري از کارگران و مومنان را به هالکت رساند;و نیکوالس، انجام گرفت

م از سبک چوریکرسک به مکزیک رفت و بعضی از زیباترین ساختمانهاي امریکاي شمالی را به وجود شکل تقریبا مالی

بعضی اوقات این نیرو از رئالیسم شگرفی . سازي همچنان بیان نیرومند روح اسپانیایی به شمار میرفت مجسمه. آورد

گري را با همه جزئیات خونین آن همچون موقعی که سر بریده یحیاي تعمید دهنده یا قدیس دی ;سرچشمه میگرفت

هاي تزیینی محراب هنوز شکلی جالب  صحنه. موزه والیاذولیذ دو سر این چنین از بولس حواري داشت. نشان میداد

هایی را براي عبادتگاه کلیساي جامع و بیمارستان کاریذاذ در  الجرم، پذرو رولدان چنین صحنه ;به شمار میرفتند

زن مجسمهساز و برجسته اسپانیا، در کلیساي جامع کادیث گروهی را  ;لویسا رولداناسویل حجاري کرد و دخترش 

، )که در هنر اسپانیا بندرت وجود داشت(پذرو د منا با برهنگان خود . به پا ساخت)) بانوي اندوهگین ما((گرد 

صر بود و مجسمه سان هاي متنوع از مریم عذرا، و جایگاه همسرایان کلیساي جامع ماالگا، حاکم بر آن ع مجسمه

. هاي هنر مجسمهسازي اسپانیایی به شمار میرود فرانسیسکو وي در کلیساي جامع سویل از بهترین و زیباترین نمونه

در شمایلها  ;تخته نقاشیها را با زینت آالت میانباشتند. در اواخر قرن هفدهم، هنر نیز در فساد کلی سهیم شد

از مو، لباس و حتی رنگهاي طبیعی براي متاثر کردن  ;دهان به بکار میبردند دستگاهی براي تکان دادن سر و چشم و

عصر نقاشان برجسته اسپانیا سپري شده بود، ولی استادان . هاي بسیار ساده مردم استفاده میکردند تخیل و سلیقه

سکوئز شده بود، خوان کارنیو دمیراندا، که به عنوان نقاش دربار جانشین وال. کوچک بسیاري هنوز وجود داشتند

مند بود که بعضی اوقات فراموش  او مردي محبوب و مهربان و به کارش آن قدر عالقه. تقریبا به اندازه او محبوب بود
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صورتی که از کارلوس دوم و دربارش کشید شاه جوان را چنان خوشحال کرد که به وي . میکرد غذا خورده است یا نه

مادرید در آن . لی کارنیو چیزي را که خارج از حدود لیاقتش بود نپذیرفت لقب و نشان صلیب سانتیاگو بخشید، و

هاي کرملی تصویري  گرگوریو اوتانده، یکی از هنرمندان گمنام، براي راهبه. لذت میبرد)) کوزه عسل((روزها از داستان

لیکن موافقت کردند که ها این مزد را گزاف میدانستند، و  راهبه ;دوکا مزد آن را طلب میکرد 100کشیده بود که 

پیش از آنکه کارنیو چیزي از این بابت بداند، اوتانده یک کوزه عسل به وي داد و از او خواهش . راي کارنیو را بپذیرند

ها از کارنیو  وقتی که راهبه. این کار با اصالح زیاد تصویر صورت پذیرفت. کرد تا تصویر را دستکاري و اصالح کند

دوکا بر آن قیمت  200از این کار ابا کرد، ولی هنرمند سومین . بگذارد، سخت در حیرت شد خواستند تا بر آن قیم

  . گذاشت و این سر را تا پرداخت قیمت مخفی نگاه داشتند

کلوذیو کویلیو شب و روز با نتایجی ناچیز در . کارنیو در سالهاي آخر عمر راه را براي یکی از جانشینان خود باز کرد

کارنیو با وي دوست شد و برایش اجازه گرفت تا آثار تیسین، روبنس، و وندایک را در . ش کار میکردبرابر سه پایها

، یک سال پیش از 1684این تجربه موجب رشد کلوذیو شد و در سال .برداري کند گالریهاي سلطنتی مطالعه و نسخه

ي محرابی در اسکوریال به نام ساگرادا با خلق اثرش برا. مرگ کارنیو، کویلیو به عنوان نقاش پادشاه برگزیده شد

به کارلوس دوم به خاطر ساختن محرابی در اسکوریال بود، در کشورش به )) نان مقدس((فورما، که نمایشگر تقدیم 

مشهور است که در جنگ با هلند یکی از . افسانه مربوط به این تصویر خلقیات اسپانیا را نشان میدهد. شهرت رسید

قطرات خون از آن فطیر تکه شده بر زمین میریزد و  ;ان مقدس عشاي ربانی را زیر پا له میکندکالونیهاي بیدین ن

تکه را با حرمت تام به وین میبرند و به عنوان  ;موجب برگشتن یکی از همان بیحرمتکنندگان به مذهب تازه میشود

یح متناوبا به مومنان خداترس نشان از آن موقع به بعد آن را آغشته به خون مس. هدیه براي فیلیپ دوم میفرستند

حدود پناه نفر . منصبان درباري را زانو زده در حال ستایش آن نان معجزهگر نشان داد کویلیو شاه و صاحب.میدادند

کویلیو پس از خلق این اثر که دو . دیگر هم در آن عکس، کامال متمایز و در یک نماي توهمزا، نشان داده شدهاند

پرستو -، با ورود لوکا فا)1692(شش سال بعد . اد بالمنازع همه هنرمندان پایتخت محسوب شدسال طول کشید، است

لوکا بالفاصله رهبري تزیین مجدد اسکوریال را عهده دار  ;جوردانو از ایتالیا، آفتاب شهرتش ناگهان رو به افول نهاد

که روي آن کار میکرد به پایان رساند و  کویلیو تصویري را. وي با ستایش تصویرهاي کلوذیو وضع را بدتر کرد. شد

کویلیو یک سال پس از ورود جوردانو، در سن پنجاه و یک سالگی، ظاهرا بر اثر . پس از آن قلم مو را به زمین گذاشت

. نومیدي و حسادت درگذشت

خوان . بود آخرین شخصیت بزرگ نقاشی اسپانیاي پیش از گویا) 1690- 1630(در این اثنا، سویل شاهد تولد و مرگ 

پس از اینکه چند سالی را در کورذووا . د والدس لئال مثل کویلیو پرتغالیاالصل، ولی در اسپانیا به دنیا آمده بود

او به حامیانش نقش حضرت مریم را با زیبایی پر . سپري کرد، به سویل رهسپار شد تا علیه برتري موریلیو مبارزه کند

لیکن قلب و نیرویش اغلب صرف خلق  ;ر حین صعودش به آسمان نقاشی کردوي مریم عذرا را د. احساس نثار کرد

تصاویري میشد که مصالحه و سازشکاري نمیشناخت، شادي و سرور زندگی را خوار میشمرد، و به مرگ گریز ناپذیر 

م زدن در تابلو یک چشم به ه. قدیس آنتونیوس را در حالی که از زیبایی زنان میگریخت نشان داد. اشاره میکرد

مرگ را به صورت اسکلتی نشان دادهاست که شمع زندگی را، که روشنایی اندکش بر آشفتگیهاي کف اطاق، یعنی 

وسایل زندگی و شکوه زیبایی از قبیل کتابها، زره، تاج اسقفی، تاج شاهی، و زنجیر نشان فرقه پشم زرین میتابید 

صویري از گودال مردگان نشان داده است که از اجساد، لئال این افکار را، با تغییري اندك، در ت.خاموش میکند

ها انباشته شدهاست و روي آنها یک ترازو با نشان شهسواري و ترازوي دیگري بانشان اسقفی قرار  اسکلتها، و جمجمه
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عامی و روحانی خود ) نه کمتر(و روي دیگري نیمنوس ) نه بیشتر(است نیماس  بر یکی از ترازوها نوشته شده ;دادند

. را به تساوي در میزان عدل االهی مییافتند

دوست عزیز، این تصویري است که انسان تا جلو : ((وقتی که موریلیو اولین بار این دو تصویر را دید، به والدس گفت

بینیش را نگیرد نمیتواند به آن نظاره کند این حرف ممکن است یا ستایشی از واقعگرایی نقاش بوده باشد یا 

هیچ . انحطاط در همه شئون رایج شده بود. فکر سالم در مقابل هنري که به فساد کشیده شده است عکسالعمل یک

ها در میان تهیدستی و  دانشگاه. شخصیت بزرگ ادبی در آن عصر ندرخشید و هیچ درام بزرگی روي صحنه نیامد

نفر  2076به  8700نشجویان از در این دوره در ساالمانکا تعداد دا ;تاریک اندیشی عمومی رو به تحلیل میرفتند

دستگاه تفتیش افکار و انجمن کتابهاي ممنوع با موفقیت میکوشیدند تا تمام کتابهاي ناخوشایند کلیسا . تقلیل یافت

و . اسپانیا تا حدود یک قرن همچون یک تارك دنیا از جنبشها فکري اروپایی دور ماند.را از اسپانیا دور نگاه دارند

در ). 1665(کارلوس دوم در سن چهار سالگی به پادشاهی رسید . بر تخت شاهی تکیه زده بودمجسمه انحطاط خود 

زمان طفولیت وي، کشور رسما که دست مادرش، ملکه ماریانا، ولی در حقیقت به دست کشیش اقرارنیوش یسوعی 

بی نظمی باال گرفت و وزارت  .وي، خوآنس ابرهارد نیتهارد، و بعد هم به توسط معشوقش فرناندو والنثوئال اداره میشد

پادشاه شانزدهساله در . توام با لیاقت دون خوان اتریشی دیگر آن قدر کوتاه بود که نتوانست از فساد جلوگیري کند

ازدواجهاي . وي نومیدانه بر این گسیختگی و زوال سرپرستی میکرد ;اداره امور دولت را خود به عهده گرفت 1677

  . واده هاپسبورگ احتماال موجب ناتوانی جسمی و فکري این پادشاه شده بودندخویشاوندي همیشگی در خان

زبانش آن قدر بزرگ بود که صحبتش را . چانه هاپسبورگی کارلوس چنان پیش آمده بود که نمیتوانست غذا را بجود

ت اندکی تحصیال ;بندرت چیز میخواند. تا سن دهسالگی مثل یک کودك از وي پرستاري میشد. خوب نمیفهمیدند

یکی از مورخان بزرگ اسپانیایی .هاي مذهبی بزرگترین ارثیه وي به شمار میرفتند داشت، و اوهام و داستانها و افسانه

میپنداشت که در چنگال شیطان اسیر شده ((وي ;))مریض، ابله و بسیار موهومپرست بود:((وي را چنین وصف میکند

.)) همگان میدانستند که بچهدار نمیشود((دوبار ازدواج کرد، ولی .)) و بازیچه دست جاهطلبیهاي اطرافیانش است

کوتاه، لنگ، مصروع، و ضعیف بود و پیش از سیوپنج سالگی کامال طاس شده بود، همیشه بوي مرگ از او به مشام 

ک تجزیه اسپانیا اکنون به صورت ی. میرسید، ولی با زنده ماندن دنیاي مسیحیت را کرارا متحیر و مبهوت ساخت

علیرغم مالیاتبندیها، تورم، و بهرهگیري از معادن امریکا، دولت چنان به لبه . حادثه غمانگیز اروپایی درآمده بود

. پرتگاه ورشکستگی رسیده بود که نمیتوانست بهره قروض خود را بپردازد و حتی غذاي شاه نیز محدود شده بود

فقر به حدي شدید بود که . خواري و تناسایی گرایید رشوه بوروکراسی اداري، که حقوقش همیشه عقب افتاده بود، به

هاي مردمی که از گرسنگی نزدیک بود تلف شدند براي دزدي و قتل  دسته ;مردم براي نان دست به جنایت میزدند

افراد نیروي پلیس، که حقوقی . هزار گدا در خیابانهاي مادرید سرگردان بودند ها دستبرد میزدند و بیست به خانه

. یافت نمیداشتند، از هم میپاشیدند و به مجرمان میپیوستنددر

در میان این هرج و مرج و ناامنی و خرابی، پادشاه بیچاره، لنگ، و نیمه دیوانه، که حس میکرد مرگ بر او سایه 

ک قدرتش از لحاظ نظري مطلق بود و ی. افکنده است، با تحیر و دودلی مسئله جانشینی تاج تخت را پیش روي آورد

مادرش به نفع . جمله دستخط وي کافی بود تا امپراطوري او را در چهار قاره براي اتریش یا فرانسه به ارث بگذارد

  . اتریش راي میداد، لیکن کارلوس از نقشه وي و از آزمندي و ستیزهجویی همسر آلمانی تبارش بیزار بود

پانیایی لویی چهاردهم هنوز پرداخت نشدهاست، سفیر کبیر فرانسه به وي گوشزد میکرد، که، چون جهاز عروس اس

لویی براي گرفتن این حق سخت پافشاري میکرد او نیروي کافی نیز  ;چشمپوشی او از جانشینی باطل شمرده میشود

اگر کارلوس آن حقوق را نادیده میگرفت، اروپا در آتش جنگ فرو میرفت و . براي بدست آوردن آن در اختیار داشت
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میگریست و گله میکرد  ;کارلوس در زیر فشار این تصمیمگیري خرد شد.د در این جنگ از هم میپاشیداسپانیا نیز خو

در آن حال که به مباحثات متشتت گوش فرا . که ساحرهاي او را به بدبختیهاي تحمل ناپذیر طلسم کردهاست

  . میداد، قصرش در محاصره شورشیانی بود که فریاد کنان طلب نان میکردند

اطرافیانش که طرفدار فرانسه بودند توانستند موافقت اسقف اعظم . به بستر مرگ افتاد 1700در سپتامبر کارلوس 

وي شب و روز در کنار بستر پادشاه محتضر بود و به وي . تولدو، نخست کشیش اسپانیا، را به سود خود جلب کنند

پانیا را دست نخورده محافظت، و از آن به یادآوري میکرد که تنها لویی چهاردهم است که میتواند امپراطوري اس

پاپ اینوکنتیوس دوازدهم، به اصرار لویی، به کارلوس توصیه کرد . منزله دژ مستحکم کلیساي کاتولیک استفاده کند

کارلوس سرانجام تسلیم شد و وصیتنامه مرگباري را امضا کرد و طی آن . که به فرانسه روي خوش نشان دهد

کارلوس در اول نوامبر، ). 1700اکتبر  3(فیلیپ، دوك آنژو، نوه پادشاه فرانسه، واگذار کرد مستملکاتش را به دست 

سلسله هاپسبورگ اسپانیا در غروبی که از . در سن سیونه سالگی، در حالی که هشتاد ساله به نظر میرسید، درگذشت

  . خطر جنگ گلگون شده بود به پایان رسید

  

  

  فصل شانزدهم

  وضع یهودیان

I - سفارادیها   

انگیزي است در تاریخ جهالت، نفرت، جرئت و به  بقاي یهودیان، از خالل نوزده قرن مشقت و کینه توزي، تالش غم

سختدل،  محرومیت از وطن، اجبار به پناهندگی در اقلیت نشینهاي نژادي در میان دشمنان. خود آیی از فشار ظلم

دمادم در معرض خفت و ظلم و مصادره ناگهانی اموال و اخراج یا قتل عام بودن، و در عین حال نداشتن هیچ وسیله 

دفاع غیر از شکیبایی، زیرکی، عزم آمیخته به یاس، و ایمان مذهبی، همه با هم موجب شدند که یهودیان چنان 

نیروي اراده آنان هرگز در هم نشکست . متحمل نشده است روزگاران سیاهی را سپري کنند که هیچ قومی در تاریخ

و، در میان این همه رنج و محرومیت، شاعران و فیلسوفانی به بار آوردند که یاد آورد قانونگذاران و پیامبران عبرانی 

  . بودند که شالوده روحانی دنیاي غرب را گذاشتند

. و فقط همچون جریانی پنهانی در خون اسپانیا باقی ماندند اکنون در اسپانیا انقراض یهودیان ظاهرا کامل شده بود

با رضایت کامل میگفت که یهودیان از دین برگشته با ازدواج با مسیحیان  1595یکی از اسقفهاي اسپانیایی در سال 

در سال . دستگاه تفتیش افکار با وي همعقیده نبود. رو به تحلیل رفتهاند و اکنون اعقاب آنان مسیحیان خوبی هستند

هشتاد و یک نفر در شهر سویل  1660در سال  ;ده نفر را در کوئنکا و دوازده تن دیگر را در غرناطه سوزاندند 1654

در پرتغال بسیاري از یهودیان نودین . بازداشت شدند و هفت نفر را به جرم انجام مخفیانه مراسم دینی یهود سوزاندند

بیش از یکصد نفر شان در میان  ;هاي خود ادامه میدادند یهود در خانههنوز پنهانی به انجام تبلیغ آیین  )مارانوها(

یهودیان مخفی، علیرغم مخاطرات . قربانی دستگاه تفتیش افکار شدند)) مرتد((به عنوان  1595و  1565سالهاي 

، بازرگان، کارشناس امور مالی، و حتی راهب و کشیش جایی ناپایدار در کشف شدنشان، به عنوان نویسنده، استاد

. زندگی پرتغالی براي خود یافتند

و در لیسبون خانواده مندس یکی از بزرگترین موسسات بانکی اروپا را  ;برجستهترین پزشکان، یهودیان نهانی بودند

در . ، رو به افزایش گذاشت)1580(ام پرتغال در اسپانیافعالیت دستگاه تفتیش افکار پرتغال پس از ادغ. به وجود آورد
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یکی از . توبه کاري به وقوع پیوست 979,2محکومیت به مرگ و  162بیست سال بعد از آن، پنجاه مورد آدمسوزي با 

الم فرایارهاي بیست و پنج ساله فرانسیسی به نام دیو گودا آسومسائو را، پس از اینکه بازگشت خود را به دین یهود اع

بسیاري از مارانوها، که دستگاه تفتیش افکار پرتغال را وحشیتر و درندهتر از سازمان مشابه . کرد، در آتش سوزاندند

دوکا به فیلیپ سوم، چیزي کمتر از آن را  1860000، مبلغ 1604در سال . در اسپانیا دیدند، به اسپانیا کوچ کردند

د کردند تا از پاپ کلمنس هشتم امریهاي به عنوان مفتشین پرتغالی هم به وزراي وي، رشوه دادند و شاه را متقاع

تن از این  410) 1605ژانویه  16(در یک روز . کاري روحی آزاد سازند بگیرد تا زندانیان مارانویی خود را فقط با توبه

از بین رفت و ترور ) 1612(لیکن اثر این رشوه به مرور زمان و بالفاصله پس از مرگ فیلیپ سوم . قربانیان آزاد شدند

یکصد مسیحی جدید در شهر کوچک مونتمور او نووو بازداشت  1623در سال . دولت پرتغال مجددا نیرو گرفت

در عرض . نفر به این نحو بازداشت شدند 247،  1626در کویمبرا، مرکز فرهنگی این پادشاهی، در سال . شدند

 4995نفر را، که گریخته بودند، سوزاندند و  161ا و تمثال یهودي پرتغالی را شخص 230) 1640- 1620(بیست سال 

هزاران نفر از مارانوها با به خطر انداختن جان و مال و با ترك مال و منالشان، )) تن با مجازاتهاي کمتر تطهیر شدند

کثریت سفارادیهاي ا. همان طور که از اسپانیا فرار کرده بودند، از پرتغال گریختند و در چهارگوشه دنیا پراکنده شدند

هاي یهودي افریقاي شمالی، سالونیک، قاهره، قسطنطنیه، آدریانوپل،  تبعیدي به دامان اسالم پناه آوردند و به ماندگاه

یهودیان در این مراکز از قدرت سیاسی و اقتصادي .هایی تشکیل دادند ازمیر، حلب، و ایران پیوستند یا خود ماندگاه

آنان نه تنها به عنوان پزشک، بلکه در امور کشوري نیز به . رد آزار جسمی قرار میگرفتندمحروم بودند، ولی بندرت مو

یوسف ناسی، یکی از مارانوها، طرف توجه خاص سلیم دوم سلطان عثمانی بود، که ملقب به . مدارج عالی رسیدند

انی به نام سلیمان بن یک یهودي آلم. و درآمد ده جزیره دریاي اژه متعلق به او شد) 1566(دوك ناکسوس گشت

سفیر دولت ترکیه در وین بود و در آنجا مذاکره صلحی را که جنگ با باب عالی را تا  1571ناتان اشکنازي در سال 

بخت و اقبال یهودیان در ایتالیا به تناسب نیازمندیها و خلقیات دوکها و پاپها . چندي پایان بخشید آغاز کرد

در سال  ;ن و ناپل، که تحت قلمرو اسپانیا بود، تقریبا براي ایشان غیرممکن بودزندگی در میال. دستخوش نوسان بود

، مهیندوکهاي )لگهورن(فرمانی صریح آنها را از کلیه مایملک اسپانیاییشان محروم ساخت در پیزا و لیوورنو  1669

امتیازي که در .لی اعطا کردندتوسکان، که مایل به توسعه بازرگانی آن بنادر آزاد بودند، به آنان آزادي تقریبا کام

تفتیش افکار، ... ما مایلیم که: ((به بازرگانان این بنادر داده شد در واقع دعوتی از مارانوها به شمار میرفت 1593

هایتان، حتی اگر درگذشته در خارج از قلمرو ما در لباس  بازرسی، تهدید، یا اتهام، مزاحم حال شما و خانواده

و جامعه یهودي  ;لیوورنو شکوفان شد ;این نقشه موثر واقع شد.)) م زندگی کردهاند، نشوندمسیحیت یا به این نا

آنجا، که از نظر تعداد بعد از رم ونیز از هرجاي دیگر بیشتر بود، به سبب فرهنگ و همچنین ثروت خود به شهرت 

خراج میکرد و مجددا آنان را به عنوان سناي ونیز که از رابطه یهودیان با ترکیه بیمناك بود، آنها را پیدرپی ا. رسید

یک طرح صنعتی یهودي در ونیز چهار هزار کارگر . عنصر مفید بازرگانی و امور مالی و مخصوصا صنعت راه میداد

یهودیان آلمانی و شرقی نیز، مانند سفارادیها، در آنجا مسکن گرفتند، و سنا در برابر . مسیحی را به کار گرفته بود

یا محالت یهودي نشین میزیستند، ولی در )) جودکا((تقریبا همه آنان در . فکار از آنها حمایت میکرددستگاه تفتیش ا

هاي زیبا بسیار بودند، و یک کنیسه مجلل و آراسته، که  هاي ثروتمند و خانه در این گتو خانواده ;آنجا محدود نبودند

شش هزار یهودي ونیز . ا، معمار نامدار، تجدید بنا شدتحت نظر بالداساره لونگن 1655بنا شده بود، در سال  1584در 

یک مهاجر نشین دیگر از مارانوهاي  1560در سال . از نظر سطح فرهنگی از دیگر اجتماعات یهودي برتر بودند

به دستور پاپ، که او نیز تحت فشار دستگاه تفتیش افکار پرتغال قرار  1581پرتغال در فرارا مستقر شد، ولی در سال 

در مانتوا، دوکهاي گونتساگا از یهودیان پشتیبانی به عمل میآوردند، لیکن، در . ته بود، ساکنین آن پراکنده شدندگرف
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همه  1610و در  ;بر آنها تحمیل میکردند)) وام((هایی به صورت باج و خراج یا به صورت  نوبتهاي معین، جریمه

هاي آن را هنگام غروب میبستند و صبح خیلی  که دروازه یهودیان مانتوا ناچار شدند در گتوي محصوري زندگی کنند

. زود باز میکردند

و زمانی که در جنگ جانشینی مانتوا،  ;هنگامی که در مانتوا طاعون شیوع یافت، یهودیان را متهم به آوردن آن کردند

سکودو به غارت  800000لشکریان امپراطور آن شهر را گرفتند، گتو را غارت کردند، پول و جواهراتی به ارزش 

بردند، و به یهودیان دستور دادند تا مانتوا در عرض سه روز ترك کنند و فقط آن مقدار مالی را که میتوانند حمل 

. کنند با خود ببرند

آمدند، به استثناي پاپ  1565در رم، که قبال پاپها معموال از یهودیان حمایت کرده بودند، پاپهایی که پس از سال 

به کلیه مقامات ) 1566(پاپ پیوس پنجم . جم، به صدور یک رشته فرمانهاي خصمانه دست زدندسیکستوس پن

از آن . کاتولیکی فرمان داد تا محدودیتهاي قانونی و عدم صالحیت یهودیان را با شدت تمام به مورد اجرا بگذارند

ند، لباس مخصوص بر تن کنند پس، قرار شد در گتوهایی که طبیعتا از جمعیت مسیحی جدا شده بودند زندگی کن

به خود بیاویزند، از تملک زمین محروم شوند، و در هر شهر بیش از یک کنیسه نداشته ) غیار(یا عالمت ویژهاي 

پاپ پیوس پنجم، طی توقیعی که آنها را به رباخواري، واسطگی، جادوگري و طلسمکاري متهم  1569در . باشند

ز قلمروهاي پاپ، به استثناي شهرهاي آنکونا و رم، بیرون رانده شوند میکرد، دستور داد که کلیه یهودیان ا

مسیحیان را از استخدام پزشکان یهودي منع کرد، دستور داد کتابهاي عبري را ضبط ) 1581(گرگوریوس سیزدهم 

به دین تا در مراسم موعظهاي که به منظور تشویق آنان در گرویدن ) 1584(کنند، و مجددا یهودیان را مجبور کرد 

گتو را باز کرد . سیکستوس پنجم چند زمانی به این شکنجه پایان بخشید. مسیح صورت میگرفت شرکت جویند

، به یهودیان اجازه داد تا در قلمرو پاپ هرجا که میخواهند زندگی کنند، و آنان را از پوشیدن نشان یا لباس )1586(

هاي عبري را چاپ کنند، آزادي کامل پرستش به آنان  اجازه داد تا تلمود و سایر نوشته ;مخصوص معاف داشت

لیکن دوره حکومت . هاي آنان به احترام انسانی رفتار کنند بخشید، و به مسیحیان دستور داد تا با یهودیان و کنیسه

تقریبا همه  1640تا سال ) 1593(پاپ کلمنس هشتم حکم اخراج را تجدید کرد . این پاپ مسیحی کوتاه بود

زمانی که میخواستند از آن قدم بیرون نهند، میبایست نشان طایفهاي خود  ;تالیا در گتوها به سر میبردندیهودیان ای

در رم به سیر و سیاحت  1581مونتنی، که در سال . از کار کشاورزي و پیوستن به صنف محروم بودند ;را بزنند

یساختند که شصت نفر از جوانان خود را به مشغول بود، نوشته است که چگونه یهودیان را در روزهاي سیت ناچار م

جان اولین این مراسم . کلیساي سانت آنجلو در پسکریا براي شنیدن موعظه دینی به منظور برگشت از دین بفرستند

بسیاري از )). بندرت از دین خود دست بر میدارند((و مالحظه کرد که یهودیان ) 1645ژانویه  7(را در شهر رم دید 

در فرانسه یهودیان از لحاظ . باي جسم و شخصیت یهودیان در نتیجه اسارت طوالنی، خفت، و فقر بودخصوصیات نازی

عمال اهمیت آنان در و صنعت و  ;نظري مشمول کلیه محرومیتهاي قانونی بودند که پاپ پیوس پنجم وضع میکرد

حاصله از فعالیتهاي تجاري یهودیان در  کولبر بر منافع. بازرگانی و امور مالی یک نوع آزادي ضمنی به آنان داده بود

پناهندگان مارانویی در بوردو و بایون اقامت گزیدند و در ترقی زندگی جنوب باختري فرانسه . مارسی تاکید نهاد

  . چنان سهیم شدند که به آنان اجازه داده شد تا مراسم دینی خود را با اختفاي کمتري انجام دهند

ترسید یهودیان دسته  به بوردو حملهور شد، انجمن شهر می 1675مزدور در سال هنگامی که ارتشی از سربازان 

بازرگانی بوردو و ((یک نایب کالنتر گزارش داد که بدون آنان،  ;جمعی از آن شهر کوچ کنند و آن شهر از رونق بیفتد

 ;در حمایت خود قرار دادلویی چهاردهم جامعه یهودیان مس را .)) همه آن ایالت ناچار به نابودي کشیده خواهد شد

به اتهام کشتن یک کودك در مراسم دینی خود به مرگ محکوم ) 1670(هنگامی که قضات محلی یک تن یهودي را 
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کردند، آن پادشاه حکم محکومیت دادگاه را به عنوان یک جنایت قضایی محکوم کرد و دستور داد که، از آن پس، 

در اواخر دوران سلطنت لویی، و در زمانی که جنگهاي . نتی احاله شونداتهامات جنایی علیه یهودیان به شوراي سلط

جانشینی اسپانیا فرانسه را به لبه پرتگاه ورشکستگی کشانده بود، ساموئل برنار، یکی از کارشناسان امور مالی یهودي، 

. سپاسگزاري کرد)) روپابزرگترین بانکدار ا((تمام ثروت خود را در اختیار شاه گذاشت، و آن پادشاه مغرور از کمک 

II -  اورشلیم هلندي  

هرچند که  ;مهاجرت یهودیان از اسپانیا و پرتغال در انتقال سیادت بازرگانی از آن کشورها به هلند نقشی داشت

شارل پنجم دستور داد  1549ولی در  ;یهودیان تبعیدي نخست به آنورس آمدند. بعضی اوقات در آن مبالغه میشود

شهرداران . ن مارانویی که در عرض پنج سال گذشته از پرتغال آمدهاند از فروبومان بیرون رانده شوندتا کلیه یهودیا

حکم اجرا شد و مهاجران جدید جستجو را براي برگزیدن محل  ;آنورس تقاضا کردند تا از این حکم معاف شوند

جهت این مهاجرت جزئی، بلکه بر اثر آنورس رونق بازرگانی خود را از دست داد، نه به .سکونت از نو آغاز کردند

آزادي ناقص . مصیبتهایی که به علت جنگهاي رهایی بخش و معاهده وستفالی، که سکلت را به روي کشتیرانی بست

ولی روزافزون مذهب در ایاالت متحده یهودیان را به سوي شهرهاي این کشور از قبیل الهه، روتردام، هارلم و بیش از 

چهار سال بعد، یک کنیسه در آنجا بنا  ;در آنجا پیدا شدند 1593یهودیان مارانویی در . ندهمه به آمستردام کشا

پس از گزارشی که هوخو  1615در . عبري زبان مذهبی، و اسپانیایی و پرتغالی زبان روزمره شان بود. کردند

زادي مذهب بخشیدند، ولی گروتیوس تنظیم و ارائه کرد، مقامات شهري رسما جامعه یهودیان را مجاز دانستند و آ

ترس و آشفتگی رهبران کنیسه، زمانی که  ;آنها را از ازدواج با مسیحیان و حمله بر دین مسیحی بر حذر داشتند

  . ارتداد اوربل آکوستا و باروخ اسپینوزا بر اساس اعتقاد مسیحی اثر گذاشت، از همین امر ناشی شده بود

آنها بخش مهمی از بازرگانی هلند . بازرگانان بسیار ثروتمندي وجود داشتنددر میان یهودیان آن بندر در حال توسعه 

یک بار، در جشن ازدواج یک دختر یهودي، چهل نفر . را با شبه جزیره اسپانیا و هند شرقی و غربی در دست گرفتند

سوم، ستادها و در ، موقعی که ویلیام 1678در سال . فلورن با خود داشتند 40000000از میهمانان ثروتی بالغ بر 

هلند، درگیر و دار طرح لشکرکشی به انگلستان و تسخیر تاج و تخت آن کشور بود، گفته میشود که ایساك سواسو 

اگر پیروز شدي، آن را به من پس خواهی داد، و در غیر این : ((فلورن بدون بهره به وي پرداخت و گفت 2000000

داوید پینتو  ;از یهودیان مال و ثروت خود را کامال عیان میساختند بعضی.)) صورت، شایقم که آن را از دست بدهم

باید اضافه کنیم که، با وجود این،  ;خانهاش را چنان پرزرق و برق آراسته بود که مقامات دولتی وي را مالمت کردند

لیت بازرگانی، در پشت سر این فعا. خانواده پینتو میلیونها فلورن به موسسات خیریه یهودي و مسیحی کمک کردند

مدارس وسایل . یک زندگی فرهنگی نیز با دانشمندان، ربیها، پزشکان، شعرا، ریاضیدانان، و فالسفه در جریان بود

هاي  تحصیل را تهیه میدیدند، و یک چاپخانه عبري نیز به دست منسی بن اسرائیل تاسیس یافت، و کتابها و جزوه

جامعه . دو قرن بعد از آن، مرکز خرید و فروش مطبوعات یهودیان بودآمستردام، تا . دینی بسیاري به چاپ رسیدند

به چهار هزار خانوار بالغ میشد و ترقیشان را با بناي کنیسه زیبایی، که  1675-1671یهودیان پرتغالی در سالهاي 

این اهدا  مشهور است که مسیحیان نیز در. هنوز هم یکی از جاهاي دیدنی آمستردام به شمار میرود، نشان دادند

در . هایی نیز فرا گرفته بودند این خورشید را لکه. این زمان لحظه پرسعادت زندگی یهودیان جدید بود. سهیم بودند

ی خاص خویش آنها لهجه آلمان. از لهستان و آلمان به هلند آمدند شرقی، اشکنازي یا یهودیان 1630حدود سال 

به سرعت رو به افزایش گذاشتند و، در نتیجه، یهودیان سفارادي، که به  ;هاي ویژه خود را بنا نهادند داشتند و کنیسه

برتري زبان، فرهنگ، لباس، و ثروت خود مباهات میکردند و ازدواج با یهودیان اشکنازي را نوعی ارتداد و کفر 

درمیان یهودیان سفارادي را نوعی ارتداد و کفر میپنداشتند، از آنها نفرت به . میپنداشتند، از آنها نفرت به دل گرفتند
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بازرگانان کوچک، و بیچارگانی که تعداد : در میان یهودیان سفارادي نیز تقسیم طبقاتی به وجود آمد. دل گرفتند

در دست داشتند، محکوم ها را  را، که اختیار سیاست و کارکنان کنیسه)) میلیونرها((شان رو به افزایش میرفت، 

نادانان را به مقامات عالیه  ;دالر میبندد و رها میسازد: ((هاي آن زمان چنین آمدهاست در یکی از هجونامه. میکردند

رهبران فرهنگی شائول لوي مورتیرا، ایساك آبو آب دافونسکا، و منسی بن اسرائیل مردانی توانا و .)) اجتماعی میرساند

آنان همچون اسپانیاییهایی که . کار بودند رهاي سیاسی، مذهبی و اخالقی محتاط و محافظهدرستکار، لیکن در کا

. مامور شکنجه پیشینیانشان بودند، جزمی شدند و با مراقبت شدید به تفتیش افکار بالقوه کفرآمیز پرداختند

وي در الروشل از پدر . قی گذاشتمنسی بن اسرائیل با گشودن راه انگلستان به روي یهودیان، نام خود را در تاریخ با

با سعی و  ;در کودکی او را به آمستردام آوردند ;و مادري مارانویی، که بتازگی از لیسبون آمده بودند، به دنیا آمد

 جدیت هرچه تمامتر به فراگرفتن زبانهاي عبري، اسپانیایی، پرتغالی، التینی، و انگلیسی پرداخت، و در سن هجده

با نوشتن کتاب آشتی دهنده، به منظور پایان دادن به . ظی جماعت نوه شالوم برگزیده شدسالگی به مقام واع

با مسیحیان . اختالفاتی که در کتاب مقدس نوشته شده است، مایه خشنودي یهودیان و عیسویان را فراهم ساخت

ستینا ملکه سوئد، بسیاري مکاتبه میکرد و در میان آنان دوستان متعدد داشت از قبیل هوئه، گروتیوس، کری

از همه مهمتر . صورتش را کشید 1636دیونیسیوس وسیوس که کتابش را به التینی برگرداند و رامبران که در سال 

هاي خود میگفت که بزودي مسیحایی  اینکه وي توجه رویابینان مسیحی را به سوي خود جلب کرد، زیرا در موعظه

به قباله، و ایدئالیستی را زور بود که میپنداشت بزودي اسباط  منسی معتقد. براي سلطنت بر دنیا ظهور میکند

دهگانه مفقود اسرائیل، که محتمال هندیشمردگان امریکایی خواهند بود، پیدا و متحد خواهند شد، قوم یهود به 

خواهد انگلستان و اسکاندیناوي راه خواهد یافت، و ارض مقدس با همه شکوه مسیحایی خود به اسرائیل باز گردانده 

پیرایشگران اصحاب سلطنت پنجم در انگلستان با منسی مکاتبه میکردند و، با وجودي که مسیحاي آنها . شد

در پی این تشویق، رساله امید . مسیحاي او نبود، از نظریاتش مبنی بر ظهور نزدیک سلطنت االهی استقبال میکردند

براي ترجمه . یان اجازه ورود مجدد به انگلستان داده شودو در آن تقاضا کرد به یهود) 1650(اسرائیل را انتشار داد

التینی این رساله، مقدمهاي خطاب به پارلمنت انگلستان نوشت و شرح داد که، بنا به پیشگوییهاي کتاب مقدس، 

و در نتیجه از دولت  ;یهودیان پس از پراکنده شدن در چهارگوشه دنیا، میتوانند به سرزمین اصلی خود برگردند

ستان تقاضا کرد که در جهت تحقق این شرایط اولیه به یهودیان اجازه دهد به انگلستان بروند و آزادانه به انجام انگل

خود نیز اظهار امیدواري کرد به وي اجازه داده شود به انگلستان برود و . هایشان بپردازند مراسم دینی و بناي کنیسه

عالقه من به این مردم : ((کرامول با این تقاضا موافق بود و گفت. زمینه را براي تاسیس جامعه عبرانی مهیا سازد

لرد میدل سکس، شاید به نمایندگی .)) بیچاره، که برگزیده خدایند و خدا قانون خود را به آنان داد، بسیار است

بیر انگلستان سفیرک. نوشت)) به برادر عزیز، فیلسوف عبرانی، منسی بن اسرائیل((پارلمنت، نامه تاییدیه و تشکرآمیز 

لیکن پارلمنت ). 1651اوت (در هلند به دیدار منسی رفت، و با موسیقی و دعاي عبرانی، از وي استقبال به عمل آمد

رقابت بازرگانی به نخستین  ;انگلستان در ماه اکتبر قانون کشتیرانی را مستقیما به قصد بازرگانی هلند وضع کرد

تقاضاي )) پارلمنت بربون. ((اچار شد اندکی بیشتر صبر کندو منسی ن) 1654- 1652(جنگ هلند منتهی شد

و پس از برقراري صلح، کرامول دعوت را  ;امان نامهاي برایش فرستاد ;)1653(مجددش را با موافقت دریافت کرد 

. ، منسی و پسرش به انگلستان رهسپار شدند1655تایید کرد، و در ماه اکتبر 

III -  انگلستان و یهودیان

، هیچ یهودي را 1649تا به قدرت رسیدن کرامول در سال  1290ه بین تبعید یهودیان از انگلستان در سال در فاصل

عده معدودي یهودي پیلهور در روستاها، و تعدادي بازرگان و پزشک در شهرها دیده . قانونا به انگلستان راه ندادند
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دانستند یا میپنداشتند از ادبیات یا شایعات مسیحی ولی آنچه که انگلیسیهاي دوره الیزابت از یهودیان می ;میشدند

  . از روي همین منابع بود که مارلو باراباس خود، و شکسپیر شایالك خویش را تجسم بخشیدند. سرچشمه میگرفت

عدهاي از منتقدان فکر کردهاند که شکسپیر به پیشنهاد گروه نمایشهاي خود، که میخواست از طوفان احساسات ضد 

این شخص به قصد . به سبب اعدام رودریگو لوپش در انگلستان سود جوید، تاجر ونیزي را نوشت 1594یهودي سال 

  . او را به دار آویختند 1594مسموم کردن ملکه الیزابت متهم شده بود، و به سال 

فه در لندن مستقر شد و در حر 1559لوپش که از پدر و مادري یهودي در پرتغال به وجود آمده بود، در سال 

وي پزشک خاص ارل آو لستر بود و متهم شده بود که در مسموم کردن دشمنان این . پزشکی به مقامی بزرگ رسید

از میان بیمارانی که به وي مراجعه میکردند . پزشک مخصوص ملکه شد 1586در . شخص با وي همدست بودهاست

در حدود . ان فاش کرد، با وي دشمن شدیکی نیز دومین ارل آو اسکس بود که چون نوع بیماري وي را نزد دیگر

در دسیسهاي که از طرف دربار اسپانیا علیه دون آنتونیو، مدعی تاج و تخت پرتغال، ترتیب داده شده بود  1590سال 

پوند به وي  100با فرانسیس والسینگم همدست شد، و ظاهرا جاسوسان فیلیپ دوم یک انگشتري الماس به ارزش 

چند  ;استبان داگاما را در خانه لوپش به اتهام توطئه علیه جان آنتونیو دستگیر میکنند 1593در سال . داده بودند

اسکس که . نفر دیگر نیز بازداشت میشوند، و طی اعترافاتی چند، لوپش هم در توطئهاي علیه الیزابت متهم میشود

ه قرار میدهند، و وي اعتراف میکند پشتیبان آنتونیو بوده است محاکمه لوپش را عهدهدار میشود، لوپش را زیر شکنج

دوکا به وي داده شده است تا ملکه را مسموم کند، ولی مدعی میشود که منظورش صرفا این بوده است  15000که 

در دم . او و دو نفر دیگر را به ترتیب به دار میزنند، غرق میکنند، و شقه میکنند. که پادشاه اسپانیا را جریمه کند

شکسپیر، که . زاي تماشاچیان، اعالم میکند که ملکه را مانند عیساي مسیح دوست میداشته استآخر، در میان استه

و مسلما بسیاري از تماشاگران متوجه  ;با اسکس دوست بوده است، تاجر ونیزي را دو ماه پس از این اعدام مینویسد

گسترش کتاب مقدس، . داشته است هم آنتونیو نام) شخصیت یهودي آن داستان(شدند که قربانی مورد نظر شایالك 

که با نسخه شاه جیمز تسریع شده بود، احساسات ضد یهودي را با آشنا کردن بیشتر انگلستان با عهد قدیم تعدیل 

اینان جنگهاي یهودیان . عقاید و احساسات عبرانیان باستان صمیمانه در افکار و گفتار پیرایشگران رسوخ یافتند. کرد

به هر حال یهوه، ربالجنود، بیش از فرشته صلحی  ;ین خود شان علیه چارلز اول میپنداشتندرا مشابه جنگهاي پیش

بسیاري از سربازان هنگ پیرایشگر در . که در عهد جدید وصفش رفته است، با نیازمندیهایشان تناسب داشت

د، سرودهاي کتاب پرچمشان شیر یهودا داشتند و سربازان آهنین کرامول، در هنگامی که به سوي نبرد میرفتن

پذیرفته بودند، ناچار شدند )) کلمه خدا((پیرایشگران، که ادبیات با شکوه عهد قدیم را به عنوان . مقدس میخواندند

واعظی به مستمعان  ;که یهودیان را قومی بدانند که خداوند نخستین بار آنان را براي دریافت الهامات خود برگزید

د به عنوان برگزیدگان خداوند محترم بشمرند، و بعضی از طرفداران برابري خود شان خود گفته بود که یهودیان را بای

بسیاري از پیرایشگران بر این عقیده بودند که تایید آشکار مسیح از شریعت موسی از نفی آن . را یهودي میخواندند

یکی از  ;یعت پیروي کنندتوسط بولس مهمتر است و درنتیجه، بر کلیه مسیحیان انجیلی واجب کردند که از آن شر

رهبران پیرایشگر، به نام سرلشکر تامس هریسن، از دستیاران نزدیک کرامول، پیشنهاد کرد شریعت موسی را در 

. قانون انگلیس بگنجانند

الیحهاي به مجلس عوام آوردند تا روز خداوند را از روز یکشنبه کفار به روز سبت یا شنبه یهودیان تغییر  1649در 

-1603(در زمان سلطنت جیمز اول . پیرایشگران میگفتند که انگلیسیها نیز اکنون مردمان برگزیده خداوندند. دهند

، گروه کوچکی از مارانوها در لندن سکنا گزیده بودند، اینان نخست در مراسم دینی مسیحیان شرکت )1625

کارشناسان امور مالی یهودي، . گاه دارندمیجستند، لیکن بعدها کمتر میکوشیدند ایمان خود را به دین یهود مخفی ن
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زمانی که کرامول . از قبیل آنتونیو کارواخال، در تامین نیازمندیهاي پولی پارلمنت طویل و مشترکالمنافع سهیم بودند

به قدرت رسید، از بازرگانان مارانویی به عنوان منبع اطالعات اقتصادي و سیاسی در باره هلند و اسپانیا استفاده 

. او به رونق بازرگانی هلند، که قسمتی از آن مدیون ورود سیآلسا و پیوستگی یهودیان بود، رشک میبرد. میکرد

کرامول بالفاصله پس از ورود منسی بن اسرائیل به انگلستان، او را به حضور پذیرفت و اقامتگاهی در لندن در اختیار 

اي انتشار داد و تقاضاي تامین مذهبی )) اعالمیه((ها نیز  منسی عریضهاي تقدیم داشت و در روزنامه. وي گذاشت

او شرح داد که چرا یهودیان به علت ناتوانیهاي قانونی و . دفاع یهودیان را براي ورود به انگلستان در آن تشریح کرد

ه نیز اشاره کرد ک. طبیعی و عدم تامین مادي ناچار شدهاند که از کشاورزي دست بردارند و به تجارت روي بیاورند

و رباخواري نمیکنند، بلکه ;یهودیان آمستردام بیشتر از راه سرمایهگذاري تجاري زندگی میکنند تا از راه وامدهی 

وي بیاساس . هایشان تعلق میگیرد راضیند پولهاي خود را در بانک نگاه میدارند و به پنج درصد سودي که به سپرده

. یکشند تا از خونشان در مراسم مذهبی استفاده کنند ثابت کردبودن این افسانه را که یهودیان کودکان مسیحی را م

  او چنین نتیجه گرفت که . به مسیحیان اطمینان داد که یهودیان اصراري ندارند که کسی را به آیین خود برگردانند

اعطا شود  آزادي مذهب به آنها ;یهودیان را بدین شرط به انگلستان راه دهند که سوگند وفاداري به سلطنت یاد کنند

و از جور و ستم در امان باشند، و اختالفات داخلیشان به توسط ربیها و طبق قانون خود شان، بدون اینکه منافی 

کنفرانسی از قضات،  1655کرامول در چهارم دسامبر . قانون و منافع انگلستان باشد، حل و فصل گردند

خود وي از این عقیده، نه . د ورود یهودیان تصمیم بگیردصاحبمنصبان، و روحانیان در وایتهال تشکیل داد تا در مور

انجیل اصلی را باید به یهودیان آموخت، لیکن : از نظر بازرگانی، بلکه از نظر مذهبی، با قدرت و فصاحت پشتیبانی کرد

وي با عالقه چندانی  استداللهاي)) اگر آنها را آزادانه در میان خود راه ندهیم، آیا میتوانیم انجیل را به آنان بیاموزیم((

نمایندگان  ;روحانیان اصرار داشتند که یهودیان در قلمرو مشترکالمنافع مسیحیت جایی ندارند. رو به رو نشدند

کنفرانس راي داد که . بازرگانی ایراد میگرفتند که بازرگانان یهودي تجارت و ثروت را از دست مردم انگلیسی میربایند

اکثریت مردم با دادن این اجازه .)) مگر به رضایت ضمنی عالیجناب((ان منزل بگیرند، یهودیان نمیتوانند در انگلست

شایع شده بود که اگر به یهودیان اجازه ورود به انگلستان بدهند، کلیساي جامع سنت پول را . ورود مخالفت میکردند

تشار رساله هیستریو ماستیکس ویلیام پرین، که بیست و هفت سال پیش از آن با ان. به کنیسه مبدل خواهند ساخت

ضد نمایشهاي تئاتري غوغایی به پا کرده بود، اکنون نیز با انتشار رسالهاي تقاضاي درنگ در صدور حکم موافقت با 

ورود یهودیان کرد و اتهام پیشین را علیه یهودیان، مبنی بر اینکه آنان سکهساز قلب و قاتل کودکان هستند، از نو 

تامس کالیر، که یک پیرایشگر احساساتی بود، به پرین پاسخ گفت، ولی با اصرار بر . )1656-1655(مطرح ساخت

منسی خودش با نوشتن . اینکه به یهودیان باید همچون بندگان برگزیده خدا احترام گذاشت، این دعوي را بیاثر کرد

را که ... انگیز وحشتناك و حیرتاین اتهام ((آیا آنها  ;از مردم انگلیس تقاضاي عدالتخواهی کرد) 1656(یک دفاعیه 

خون کودکان مسیحی، که فقط به این خاطر میکشند، جشن میگیرند  - با–میگویند یهودیان عید نان فطیر خود را 

او نشان داد که چه سان در طول تاریخ شاهدان دروغین چنین اتهاماتی بیاساس را علیه یهودیان )) واقعا باور میکنند

و چه بسا اوقات معلوم شدهاست که اتهام  ;ثر شکنجه وادار به انجام چنین کاري شدهانداند یا بر ا عنوان کرده

سرانجام با ایمان و شوري موثر چنین . یهودیان بیگناهی که به این خاطر اعدام شدهاند کامال بی اساس بوده است

به گونه منصفانه و عاري از غرض  از مردم بسیار شرافتمند انگلستان عاجزانه تقاضا دارم که دالیلم را: نتیجه گرفت

و از خداوند ملتمسانه مسئلت دارم تا در ظهور زمانی  ;و مرا مشمول عطوفت و لطف خود قرار بدهند.... مالحظه کنند

همچنانکه او یک اسم  ;نمایند تسریع کندهمگان اسم یهوه را بخوانند و به یک دل او را عبادت  صفنیاکه به وعده 
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و تسلی صهیون برخوردار !) که همیشه خجسته باد(دارد و عیدش نیز یکسان است، باشد که همه از لطف خداوند 

  . شویم

نه این تقاضا توانست رضایت مردم انگلستان را جلب کند و نه منسی توانست اجازه رسمی ورود یهودیان را تحصیل 

که به حفظ دولت و جان خود عالقهمند بود، این مسئله را کنار گذاشت، ولی یک مقرري سالیانه به  کرامول،. نماید

 1657پسر منسی در سپتامبر . از خزانه دولتی براي منسی تعیین کرد) که هرگز آن را نپرداخت(پوند  100مبلغ 

رسول . ه هلند برد تا به خاك بسپردجسد پسرش را ب. دریافت داشت)) پراتکتور((منسی با عطیهاي که از . درگذشت

انگلستان، که از رنج سفر و آالم درمانده شده بود، در بیستم نوامبر در میدلبورگ از دنیا رفت و حتی آن مقدار پولی 

بر . او در حقیقت در این ماموریت شکست نخورده بود. را هم که کفاف هزینه کفن و دفنش کند به جاي نگذاشت

یا )) پراتکتور((فرمان )). یهودیان را اجازه ورود دادند(( 1655دسامبر  14تر خاطرات اولین، در طبق یادداشتی از دف

بلکه، به طور روزافزون، با موافقت ضمنی کرامول، به آن کشور  ;قانون مصوب پارلمنت بر بازگشت آنان صحه نگذاشت

ان شخصی خود شان را، نه به شیوه به یهودیان اجازه داد تا در لندن گورست 1657وي در سال . وارد شدند

کمی پس از آن، یک کنیسه افتتاح کردند و بآرامی به انجام مراسم دینی  ;مسیحیان، بلکه به صورت یهودیان، بسازند

چارلز دوم پس از برگشت مجدد سلطنت، کمکهاي مالی را که در هنگام تبعیدش در هلند از مندس . خود پرداختند

به سودي که از جانب کارهاي بازرگانی یهودیان لندن  ;ر دریافت داشته بود به خاطر آورددا کوستا و عبرانیان دیگ

ویلیام سوم نیز که کمکهاي . نصیب این شهر شده بود پی برد و در نتیجه، مهاجرت یهودیان را تقریبا نادیده گرفت

. سی، طریق مدارا در پیش گرفتآورد، علی رغم شکوه پیوسته بازرگانان و کشیشان انگلی یهودیان را به خاطر می

سالومن مدینا نخستین یهودیی بود که بر اثر خدماتی که در مقام پیمانکاري ارتش ویلیام سوم و مارلبره انجام داده 

در بازار سهام لندن وارد شدند و کارشناسان امور مالی  1715دالالن یهودي تا سال . بود، به لقب سر مفتخر شد

یهودیان انگلستان سیصدمین سال تولد  1904در سال . ر این سرزمین تشکیل دادندیهودي قدرت کوچکی را د

. منسی را جشن گرفتند

IV -  اشکنازي  

هاي یهودي مهمی در  ماندگاه 1564علی رغم جنگهاي صلیبی قرون وسطی و هزاران فراز و نشیب دیگر، در سال 

آتش کینه مسیحیان )) اصالح دینی((اما .جود داشتندآلمان، مخصوصا در فرانکفورت آم ماین، هامبورگ، و ورمس، و

در . را نسبت به این قوم غریبی که عیسی را به فرزندي خداوند قبول نداشتند نه تنها کمتر نکرد، بلکه دامن زد

 فرانکفورت یهودیان حق نداشتند، مگر به حکم ضرورت، از گتو بیرون بیایند یا مهمانان بیرون از شهر را، جز با اجازه

هایشان را با عالماتی مخصوص، که  لباسشان میبایستی رنگ و نشان ویژهاي داشته باشد و خانه ;دادگاه، بپذیرند

اغلب رشوهگیري مقامات شهري آنها را از تحمل این اهانتها . اغلب عجیب و غریب نیز مینمود، مشخص میکردند

بنابر این، . مال مردم یهود را تهدید میکرد معاف میداشت، لیکن دشمنی مردم عامی خطري بود که همیشه جان و

، هنگامی که اکثر یهودیان فرانکفورت به عبادت مشغول بودند انبوهی از مسیحیان به گتو آنها وارد 1614در سپتامبر 

، تن یهودي را ناچار کردند که فقط با لباسی 1380شدند و پس از بهره بردن از یک شب غارت و چپاول و ویرانی، 

چند خانواده مسیحی به فراریان پناه و آذوقه دادند، و اسقف اعظم شهر ماینتس . ن دارند از شهر بیرون بروندکه بر ت

هاشان برگرداند، غرامت خساراتشان را به آنان بپردازد، و رهبر  شهرداري فرانکفورت را ناگزیر کرد تا آنان را به خانه

شهر ورمس شورش مشابهی یهودیان را از شهر بیرون راند و به یک سال پس از آن در . شورشیان را به دار بیاویزد

. کنیسه و گورستانشان بیحرمتی شد
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دارمشتات به تبعیدیان پناه دادند و برگزیننده کاخنشین از بازگشتشان - ولی اسقف اعظم ورمس و الندگراف هسن

مایل داشتند، لیکن کشیشان و رویهمرفته روحانیان و کشیشان طبقات باالتر به رواداري مذهبی ت. حمایت کرد

ناتوانی و بیحقوقی دیرینه، حتی زمانی که . طبقات پایینتر بآسانی و تحت تاثیر جذبه آنی نفرت قرار میگرفتند

بعضی از . تخفیف مییافت، همیشه بر یهودیان سایه افکنده بود و آزار و توهین جزو احتماالت روزانه به شمار میرفت

ودي را از آغوش مادرشان میربودند و جبرا آنها را تعمید میدادند اگر جهالت نبود، مسیحیان متعصب کودکان یه

  . تاریخ نیز به وجود نمیآمد

پروتستانها و کاتولیکها چنان سرگرم کشتار . جنگهاي سی ساله تا حدودي یهودیان آلمان را از صدمه دور نگاه داشت

یان را، حتی موقعی که اینان به آنها پول قرض داده بودند، یکدیگر بودند که تقریبا فراموش کرده بودند که یهود

امپراطور فردیناند اول مقررات سنگینی علیه یهودیان اتریش وضع، و آنها را مجبور کرده بود از بوهم بیرون . بکشند

کنند، نشان لیکن فردیناند دوم از آنان پشتیبانی کرد، اجازه داد تا در شهر کاتولیکی وین کنیسه بنا ;)1559(بروند

گولدن براي تامین  40000یهودیان بوهم قول دادند که ساالنه . مخصوص را از میان ببرند و به بوهم باز گردند

فردیناند دوم، براي اینکه از مسیحیانی که از رواداري مذهبی وي گلهمند شده . هاي جنگی امپراطور بپردازند هزینه

دیان پراگ هر یکشنبه در مراسم دینی مسیحی شرکت جویند و براي بودند دلجویی کرده باشد، دستور داد تا یهو

هاي یهودي آلمان پس از صلح وستفالی سریعا رو  ماندگاه. هایی نیز معین کرد آنان که تخلف کنند یا بخوابند جریمه

شورش پس از  ;طوالنی بودن جنگ تعصب خشک و ایذا و آزار را تا حدودي بیاعتبار کرده بود. به افزایش گذاشت

بین سالهاي . و کشت و کشتار یهودیان متعاقب آن، صدها یهودي از لهستان به آلمان آمدند 1648قزاقها در سال 

شاهزادگان . بازرگان یهودي در بازار مکاره الیپزیگ شرکت میجستند 648به طور متوسط سالی  1720و  1675

روي همین اصل .خود از وجود یهودیان استفاده میکردندآلمانی در اداره امور مالی و سازمان تدارکات ارتش و دربار 

بود که ساموئل اوپنهایمر امور مالی امپراطوري را در لشکرکشیهاي اواخر قرن هفدهم اداره میکرد و سامسون 

نفوذ ملکه مارگارت ترزا، که در . ورتهایمر بر امور کارپردازي ارتش امپراطور در جنگ جانشینی اسپانیا نظارت داشت

انیا به دنیا آمده و یسوعی مسلک بود، بر شوهرش لئوپولد اول موجب طرد یهودیان از اتریش شد، لیکن فردریک اسپ

ویلهلم، برگزیننده بزرگ، بسیاري از این تبعیدیها را به براندنبورگ راه داد و جامعه یهودیان در برلین یکی از 

. بزرگترین جوامع یهودینشین اروپا شد

، که بیشتر از آلمانی مخلوط با عبري و )یودیش(کزي از قرن دوازدهم به توسعه زبان خود، یدیشیهودیان اروپاي مر

یهودیان باسواد به تحصیل . اضافات اسالوي تشکیل یافته بود و آن را به خط و شیوه عبري مینوشتند، پرداختند

ادبیات یدیش، که از طنز و . میشدعبري ادامه دادند، لیکن نشریات غیردینی اشکنازي غالبا به زبان یدیش تهیه 

داستانهاي عامیانهاي که از قرون و کشورهاي باستانی دست به . احساسات خاص بومی غنی شده بود، ظهور کرد

یک پدر از (((دست گشته بودند، یا نمایشهاي کوتاه سرورانگیز جشنهاي بهاري و ضربالمثلهاي خردمندانه خانوادگی

این ادبیات تا پیش از . بر غناي آن میافزودند))) ده فرزند یک پدر را نگه نمیدارند ده فرزند نگهداري میکند، ولی

فقط به وجود یک نویسنده به نام الیاس بوخور افتخار میکرد که در زبان عبري ادیب بود، به زبان یدیش شعر  1715

اسفار . روزمره عامیانه درآورد میسرود، رمانسهاي خیالی به نظم هشت وتدي مینوشت، و مزامیر را به شیوه صحبتهاي

و  ;، یعنی فقط پانزده سال پیش از انتشار کتاب مقدس آلمانی لوتر، منتشر شد1544خمسه به زبان یدیش در سال 

یهودیان آلمانی . در آمستردام انتشار یافت 1679-1676ترجمه کامل کتاب عهد قدیم به زبان یدیش در سالهاي 

با . یهودیان در قرن دهم از راه آلمان به لهستان وارد شدند. م خود گام بر میداشتنداکنون در راه رهبري فرهنگی قو

حدود پنجاه  1501در سال . وجود کشتارهاي گاه و بیگاه، تحت حمایت دولت ترقی کردند و تعداد شان افزایش یافت



۵٠٢٢

، که بر )زالچتا(قه اشراف طب. به پانصد هزار نفر بالغ شدند 1648هزار یهودي در لهستان میزیستند که در سال 

مجلس ملی لهستان نفوذ داشتند، از یهودیان حمایت میکردند، زیرا مالکان پی برده بودند که اینان در جمع آوري 

حکمروایان لهستان در قرنهاي شانزدهم و هفدهم، به . ماالالجاره مالیاتها و نیز اداره امالك، افرادي شایستهاند

ستفان باتوري دو حکم صادر، وطی آنها به یهودیان . زادمنشترین شاهان زمان خود بودنداستثناي چند نفر، همه از آ

هاي لهستان  حق بازرگانی اعطا کرد و اتهام خونریزي براي مراسم مذهبی را افترایی ظالمانه دانست که دادگاه

ال پس از این احکام، درست یک س. اما دشمنی عامه مردم هنوز باقی بود). 1576(نمیباید به آن رسیدگی کنند

با توري . ها را غارت کردند و بسیاري از یهودیان را کشتند عدهاي به محله یهودینشین پوزنان یورش بردند، خانه

سیگیسموند سوم به رواداري مذهبی . مقامات شهري را به علت سهالنگاري در جلوگیري از این شورش جریمه کرد

بازرگانان آلمانی در لهستان، که . که دوران این حسن نیت دولتی پایان یابددو عامل موجب شدند . شاهانه ادامه داد

از رقابت یهودیان منزجر بودند، مردم را در شهرهاي پوزنان و ویلنو به شورش علیه آنان وا داشتند و کنیسهاي را 

)) ي مذهبی براي یهودیانعدم روادار((آنان درخواستی مبنی بر  ;)1592(هاي یهودیان را چپاول کردند  ویران و خانه

یسوعیان، که با توري آنها را به لهستان آورده بود و بالفاصله رهبري فرهنگی کاتولیکها ). 1619(به شاه تسلیم کردند

اتهام اجراي مراسم دینی . را در لهستان عهدهدار شده بودند، در مخالفت با این رواداري مذهبی به آن جهاد پیوستند

در شهر لوبلین جسد پسربچهاي را در باتالقی یافتند و  1598در سال . صدیق دولت قرار گرفتهمراه با قتل مورد ت

آن سه یهودي را به ترتیب به دار آویختند، غرق . سه نفر یهودي به زور شکنجه اعتراف کردند که آنها او را کشتهاند

ن یک شی داراي حرمت مذهبی نگاه کردند، و شقه کردند، و جسد آن پسربچه را در یک کلیساي کاتولیک به عنوا

، سباستیان میشینسکی اهل کراکو 1618در سال . هاي ضد یهودي بشدت هرچه تمامتر رواج یافتند نوشته. داشتند

کتاب آینه تاج لهستان را انتشار داد و در آن یهودیان را به قتل کودکان، جادوگري، دزدي، کالهبرداري، و خیانت 

این رساله چنان . لهستان تقاضا کرده بود کلیه یهودیان را از لهستان اخراج کنندمتهم کرده و از مجلس ملی 

یک پزشک لهستانی طبیبان یهودي را . احساساتی در مردم برانگیخت که سیگیسموند ناچار شد آن را توقیف کند

، به مقامات الدیسالوس چهارم، شاه لهستان). 1623(متهم کرده بود که کاتولیکها را تدریجا مسموم میکنند

و براي اینکه از دشمنی مسیحیان  ;شهرداري دستور داد تا در برابر شورش عمومی از یهودیان حفاظت به عمل آورند

هاي جدید، یا گشایش قبرستانهاي  بکاهد، به یهودیان دستور داد تا از همسایگی کردن با مسیحیان، بناي کنیسه

از کلیه بازرگانان خواست تا آنان که مسیحی  1643در سال )) سیم. ((جدید بدون جواز همایونی خودداري کنند

درنتیجه، مسیحیان اجناسشان  ;هستند حداکثر منافع خود را به هفت درصد و یهودیان به سه درصد محدود سازند

نی، تعداد یهودیان لهستا. را از یهودیان میخریدند، و یهودیان، هم به منافع بیشتر میرسیدند و هم منفورتر میشدند

روایات ملی،  ;ها و مدارسی بنا نهادند آنها عبادتگاه. علی رغم نفرتها، محدودیتها، رنجها، و محرومیتها، فزونی گرفت

و ایمان آرامبخش خود شان را عزیز و گرامی  ;اخالقیات، و قوانین استوار دارنده خود را دست به دست انتقال میدادند

آموزان  زگاران خصوصی، که حق تعلیم هر دوره تحصیل را از والدین دانشمدارس ابتدایی به وسیله آمو. میداشتند

. آموزان بیبضاعت، از وجوه عمومی مدارس همگانی تاسیس کرد جامعه یهود، براي دانش ;میگرفتند، تاسیس یافتند

ارت ربیها تحت نظ) یشیباخ(تحصیالت عالیه در کالج . ساله اجباري بود آموزش ابتدایی براي پسران شش تا سیزده

هر جامعه ): 1653(یکی از ربیهاي معاصر آن دوره این سیستم تعلیمات را چنین تشریح میکند. تدریس میشد

هریک از ....نگاهداري میکرد و هر هفته مبلغ معینی پول به آنان میپرداخت) دانشجویان کالج)) (باهورها((یهودي از 

یک جامعه، که از پنجاه خانواده یهودي تشکیل .... س بیاموزدمیبایست حداقل به دو پسر بچه در)) باهورها((این 

ها خوراك و منزل در  هر یک از خانواده ;مییافت، میبایستی حداقل از سی نفر از این جوانان و پسران نگاهداري کند
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... رف میکرداختیار دانشجو و دو دانشآموزش قرار میداد، و خود آن دانشجو مثل هر فرزند خانواده سر میز آنها غذا ص

در آن تدریس نشود و رئیس خانواده یا فرزند ذکورش یا دامادش یا )) تورات((که ... کمتر خانهاي یافت میشد

  . ، که با آنان میزیست، در دانش یهودي خبره نباشد))یشیباخ((دانشجوي 

ربیها مقید بود و تقریبا به  از دیدگاه بعدي و غیر روحانی ما، تحصیالت و ادبیات جامعه یهودي لهستان در حد تعالیم

چون تلمود حاوي قوانین و تاریخ و . خواندن و فراگرفتن تلمود، کتاب مقدس، قباله، و زبان عبري محدود میشد

و جوامع ستمدیده بیشک  ;مذهب قوم یهود بود، وسیلهاي براي تامین انضباط شدید و عمیق فکري به شمار میرفت

ن شدید مذهبی و تحصیلی که از روایات و شعایر قوم ریشه گرفته باشد میتواند در چنین میپنداشتند که تنها آن ایما

  . مقابل فشارهاي مداوم، رنجها، سختیها، و ناامنیها به آنان نیروي پایداري و تحمل بدهد

ر حالت یهودیان لهستانی، تا زمانی که تجدد آن قدر صورت نو به خود گرفت که بتواند به آنان آزادي یا مرگ بدهد، د

سال یادآوري مخوفی از وضع پر مخاطره آنها در قلمرو مسیحیت به  1648سال . رکود قرون وسطایی باقی ماندند

در لهیب شورشی که قزاقان علیه مالکان لهستانی یا لیتوانیایی به راه انداختند، یهودیانی که مباشر یا . شمار میرفت

در پریاسالو، پیریاتین، لوبنی، و سایر شهرها . شیان در آتش سوختندمامور مالیاتگیري این امالك بودند به دست شور

بعضیها با گرویدن به . هزاران یهودي، خواه آنان که در خدمت اشراف بودند، خواه آنان که نبودند، قتل عام شدند

ختند، جان خود را از آیین ارتدوکس یونانی، و عدهاي نیز با پناه آوردن به تاتارهایی که آنها را به عنوان برده میفرو

  . خشم شدید و دیرینه قزاقان با خونخواري و درندگی باور نکردنی به غلیان آمده بود. این مهلکه نجات دادند

  : یک مورخ روسی چنین میگوید

قربانیان را زنده زنده پوست میکندند، دو نیم میکردند، تا سرحد مرگ به : هایی وحشیانه آمیخته بود کشتار با شکنجه

اما با یهودیان به سنگدلی ترسناکتري .... ک میبستند، روي آتش زغال بریان میکردند، یا با آب جوش میسوزاندندفل

. آنان به نابودي کامل محکوم بودند، و اگر کسی اندك شفقتی نشان میداد، به خیانت متهم میشد. رفتار میکردند

پس از آن، . شرابخواران روي آنها به پایکوبی میپرداختند ها بیرون میکشیدند و قزاقان طومارهاي قانون را از کنیسه

هزاران کودك یهودي را به چاه انداختند یا زنده به . یهودیان را روي آنها قرار میدادند وبا سنگدلی قصابی میکردند

. گور کردند

ر شهر تولچین د.گفته میشود که تنها در یک شهر، شهر نیمیروف، شش هزار یهودي در این شورش از بین رفتند

هزار و پانصد یهودي را در یک پارك جمع و به آنان پیشنهاد کردند که میان گرویدن به دین مسیح یا مرگ یکی را 

میگویند که در شهر . اگر حرف وقایعنگار یهودي را باور کنیم، همه آن هزار و پانصد نفر مرگ را برگزیدند ;برگزیدند

در سایر شهرهاي اوکرایین کشتارهاي . ان کشته، یا به دست تاتارها اسیر شدندهزار یهودي به دست قزاق پولونویه ده

هنگامی که قزاقان با ارتش لهستان روبرو شدند، به روسها پیوستند و لشکریان مسکوي . خفیفتري به وقوع پیوستند

توانی و لهستان خارج در کشتار و نفی بلد یهودیان موگیلف، ویتبسک، ویلنو، و شهرهاي دیگر، که از دست اهالی لی

  . کرده بودند، با قزاقان همدست شدند

آنان نیز، مثل . کارل دهم، پادشاه سوئد، به لهستان مشکل دیگري براي یهودیان به وجود آورد 1655حمله سال 

بسیاري از لهستانیها، از سوئدیهاي فاتح بدون مقاومت و به عنوان منجیانی که آنها را از دست روسهاي وحشتناك 

موقعی که ارتش تازه لهستان قیام کرد و سوئدیها را از آن کشور بیرون راند، به قتل . رهایی دادهاند استقبال کردند

رویهمرفته . عام یهودیان ایاالت پوزنان، کالیش، کراکو، و پیوترکو پرداخت و فقط خود شهر پوزنان را در امان داشت

در لهستان، لیتوانی، و روسیه به وقوع پیوستند، تا روزگار ما، از  1658-1648بار، که در سالهاي  این حوادث مصیبت

خونینترین روزهاي تاریخ یهودیان اروپا به شمار میروند و از لحاظ وحشت و تلفات از قتل عام جنگلهاي صلیبی و 
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یهودي کشته شدند و 34719کارانه نشان میدهد که  برآورد محافظه یک. به مراتب پیشی گرفتند ))سیاهمرگ ((

انگیز بود که مهاجرت دسته جمعی یهودیان از ممالک اسالوي به  در همین دهه غم. جامعه یهود از بین رفتند 531

در  .ممالک اروپاي باختري و امریکاي شمالی آغاز شد و، در نتیجه، یهودیان در چهار گوشه جهان پراکنده شدند

لهستان یهودیانی که جان به در برده بودند به سر خانه و کاشانه شان بر گشتند و با بردباري به بازسازي جوامع ویران 

یان کازیمیر، شاه لهستان، اعالم کرد که تصمیم گرفته است تا سرحد امکان زیانهاي ناشی از . شده خود پرداختند

قوانین حقوقی و تامینی جدیدي به سود آنها وضع، و  ;ران کنداین مصایب را در مورد رعایاي یهودي خویش جب

اما دشمنی و کینه ملی .مراکزي را که در این آشوبها بیش از همه زیان دیده بودند موقتا از پرداخت مالیات معاف کرد

بی دو ر 1660در سال . و عقیدتی همچنان پاي برجا بود و گاه گاه به ترحم و و دلسوزي مسیحی آراسته میشد

اکثر پاپها از قبول آن خودداري ورزیده ی که یهودي را بر مبناي اتهام همیشگی، یعنی کشتن انسان براي مراسم دین

یک عطار یهودي ساکن شهر کراکو، به اتهام بیاساس نوشتن انتقادي شدید و تلخ علیه  1663در  ;بودند، اعدام کردند

لبش را بریدند، دستانش : که دادگاه مقرر داشته بود، جان داد پرستش مریم عذرا، پس از یک سلسله اعمال وحشیانه

ژانویه  9(پیشواي فرقه دومینیکیان از رم . را سوزاندند، زبانش را از بیخ کندند، و بدنش را هم روي آتش کباب کردند

دیده میشوند از یهودیان نگونبختی که آماج اتهامات ع((به راهبان دومینیکی ساکن کراکو دستور اکید داد ) 1664

دانشآموزان یک مدرسه یسوعی در شهر لووف به محله یهودیان رفتند، صد نفر یهودي را کشتند، .)) دفاع کنند

اما در شهر ویلنو محصلین یسوعی مذهب از  ;)1664(ها بیحرمتی روا داشتند  ها را ویران کردند، و به کنیسه خانه

سوبیسکی جوانمرد کوشید تا از یهودیان لهستان دلجویی ) 1682(یهودیان در برابر گروه شورشی محافظت کردند

حقوق از دست رفته را به آنها برگرداند، آنها را از قید اختیارات قانونی مقامات عالیه شهري که پیرو احساسات : کند

. رفتمردم بودند رها ساخت، و کالنترانی را که دادخواست یهودیان را به دربارش میآوردند با عالقه زیاد پذی

یهودیان لهستانی تا اواخر دوران سلطنت وي توانستند جاي افراد از دست داده خود در آن دهه تلخ را پر کنند، لیکن 

  . وحشت آن تا چند نسل در خاطره یهودیان همچنان باقی ماند

مبنی بر اینکه  ایوان مخوف در پاسخ تقاضاي سیگیسموند دوم،. ، هیچ یهودي در روسیه نبود1772قانونا، تا پیش از 

  ):1550(به یهودیان اجازه داده شود تا براي معامله و بازرگانی به روسیه بیایند، چنین اظهار عقیده کرد

چون بسیاري از مفاسد از آنان ناشی  ;مناسب نیست که به یهودیان اجازه دهیم با کاالي خود به روسیه بیایند

بنابراین، وي به . میآورند و روسها را از دین مسیح منحرف میکنندزیرا آنها گیاهان زهرآگین به قلمرو ما  ;شدهاند

  . عنوان یک پادشاه، نباید بیش از این چیزي درباره یهودیان بنویسد

، ایوان مخوف دستور داد تا کلیه )1565(موقعی که ارتش روسیه پولوتسک، شهر مرزي لهستان، را تسخیر کرد 

با لهستان، از یافتن جمعیت بسیاري  1654روسها در جنگ . ند یا غرق کنندیهودیان محلی را یا به دین مسیح درآور

را کشتند و باقی را )) کفار خطرناك((آنها بعضی از این . از یهودیان در شهرهاي لیتوانی و اوکرایین به شگفتی افتادند

پطر کبیر . د را بنا نهادندبه اسارت به مسکو بردند، و این عده بودند که هسته مهاجر نشین کوچک و غیرقانونی یهو

، در هلند، عریضه چند یهودي را، که اجازه ورود به روسیه را خواسته بودند، از طریق شهردار 1698در سال 

ویتسن عزیز، تو که یهودیان را میشناسی و از اخالق و عادات آنها نیز : او چنین جواب داد. آمستردام دریافت داشت

من هر دو رامی شناسم و باور کن هنوز زمان آن فرا نرسیده است که این . میشناسیروسها را هم که  ;آگاهی داري 

به یهودیان بگو که از پیشنهاد شان سپاسگزارم و نیز میدانم که خدمتشان برایم چقدر ارزش . دو ملیت باهم درآمیزند

سیاست روسیه در منع ورود . دارد، لیکن اگر قرار باشد که بین روسها زندگی کنند، دلم به حالشان خواهد سوخت

  ). 1772(یهودیان تا نخستین تجزیه لهستان ادامه داشت 
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V -  الهامهاي ایمان  

به نحوه پندار کاتولیکهاي قرون وسطی و پروتستانهاي نهضت . براي درك دشمنی مسیحیان با یهودیان الزم است

ند، ولی آن جمعیت انبوه از یهودیان را به آنها فقط مصلوب شدن مسیح را به خاطر داشت. اصالح دینی نظر بیندازیم

  . یاد نمیآوردند که سخنان مسیح را با خشنودي شنوده و در اورشلیم از وي استقبال کرده بودند

لیکن یهودیان در مسیح آن مسیحایی را که پیامبرانشان وعده داده  ;آنها عیسی را مسیح و پسر خدا میپنداشتند

  . رت رهایشان بخشد و از آنها دگر باره ملتی سرافراز و آزاد بسازد، نمیدیدندبودند، یعنی نجاتگري که از اسا

براي مسیحیان مشکل مینمود که اقلیتی را که یکتاپرستیش مثل یکتا پرستی دین اسالم چندان رقابت دوري با آنان 

عالم مسیحیت دو چندان  ها بر میخاست در لیکن آن فریاد پرشوري که از کنیسه. داشت با رواداري برادرانه بنگرند

آن ایمان غرورآمیز سامی همچون رجزي !)) ، خداوندگار ما، یکی استادوناي! بشنو، اي اسرائیل: ((انعکاس مییافت

که بر تارك )) پسر آدم((عقیدهاي مبنی بر اینکه  ;بود که اصول عقیده مذهبی مسیحیان را به مبارزه میطلبید

و گشاینده . ، و فداکاري الیزالش کفاره گناهان بشر بوده است))پسر خدا((صلیب مرده است در اصل و در حقیقت 

آیا در زندگی چیزي از آن ایمان ارزندهتر و برحقتر هست مسیحیان اروپا، براي حمایت از این . هاي بهشت دروازه

وانع جغرافیایی، محرومیت سیاسی، سانسور فرهنگی، و محدودیتهاي اقتصادي به ایمان، کوشیدند تا یهودیان را با م

. یهودیان در هیچ جاي اروپاي پیش از انقالب فرانسه حتی در آمستردام تابعیت و حقوق کامل نیافتند. انزوا بکشانند

هاي مسیحی محروم  ی در دادگاهها، و از انجام کارهاي قضای از راه یافتن به مقامهاي دولتی، ارتش، مدارس، و دانشگاه

مالیاتهاي سنگین میپرداختند، به پرداخت وامهاي اجباري محکوم بودند، و اموالشان هر آن در معرض ضبط . بودند

به علت محدودیت تملک زمین، و براثر احساس ناامنی همیشگی که آنان را ناچار میساخت تا پس انداز خود را . بود

چه اصناف،  ;آنان حق ورود به هیچ صنفی را نداشتند. یل کنند، از کشاورزي به دور افتادندبه نقد یا کاالي منقول تبد

با قرار گرفتن . از حیث شکل و هدف، بعضا مذهبی بودند و شرکت در آنها مستلزم اداي سوگند و مراسم مسیحی بود

ه سبب ممنوعیتهاي متفاوت در هر در محدوده صنایع یا تجارت و امور مالی کماهمیت، خود را در این مشاغل نیز، ب

در یک محل حق پیلهوري نداشتند، در جایی نمیتوانستند : مکان و متغیر در هر زمان، عاجز و درمانده مییافتند

درنتیجه، غالبا کاسبکاران کوچک، . کاسب باشند، و در شهري دیگر حق معامله چرم یا پشم از آنان سلب شده بود

یا پوشاك دست دوم یا نیمدار، خیاط، خدمتکار ثروتمندان خود، و یا صنعتگرانی بودند  پیلهوران، فروشندگان کاالها

ها و اهانتهاي درون گتو، آن عادات لباس و  یهودیان بینواتر، بر اثر این حرفه. ساختند که براي یهودیان کاال می

م و طبقات باالتر از آنها شد کسب ها و زیرکیهاي معامالتی، و افکار مخصوصی را که موجب بیزاري مرد گفتار، حیله

. کردند و در خود پرورش دادند

فعالیتهاي صادرکنندگان و . باالتر از این اکثریت پست، ربیها، پزشکان، بازرگانان، و کارشناسان امور مالی قرار داشتند

  . وارد کنندگان یهودي نقش مهمی در رونق هامبورگ و آمستردام داشت

در وارد کردن سنگهاي  ;قرن هفدهم، یک دوازدهم بازرگانی انگلستان را در دست داشتندیهودیان، در نیمه نخست 

در کار بازرگانی بینالمللی، از پیوستگیهاي خانوادگی خود  ;قیمتی و منسوجات از مشرق زمین از دیگران جلوتر بودند

هاي ویژه خود اطالعات الزمه را  راه از ;در کشورهاي متفرقه و از آگاهی وسیعی که در زبان داشتند استفاده میکردند

ارتباطات خارج از . کسب میکردند، و این امر بعضی اوقات آنان را در پیشگویی کردن درباره منافع بورس یاري میداد

  . کشور به آنان امکان میداد که اصول اعتبارات و بروات را توسعه دهند

ر که مشاهده کردیم، این سیستم کامال مستقل از آنان و آن طو ;البته یهودیان مخترع سرمایهداري جدیدي نبودند

بیشتر از نظر صنعت، نه از نظر امور مالی، گسترش یافت، و حتی در امور مالی نیز، در مقایسه با خاندان مدیچی 
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وام دهندگان یهودي بهره زیاد مطالبه . فلورانس گریمالدي جنووا، یا فوگر آوگسبورگ، نقش کوچکی داشتند

ذهن یهودي، که بر . لیکن با مقایسه با بانکداران مسیحی در شرایط پرمخاطره مشابه، بهره آنان زیاد نبود میکردند،

اثر سختی، فشار، و مطالعه حساستر شده بود، در معامالت بازرگانی و امور مالی به چنان باریکبینی و حس جویندگی 

اصول اخالقی یهودیان مثل اصول اخالقی . خشنددست یافت که رقبا هرگز نتوانستند آنها را از این بابت بب

ربیها آن را پشتوانه امور خیریه، عضله نیرودهنده کنیسه، و آخرین وسیله  ;پیرایشگران، ماالندوزي را ناروا نمیدانست

با همه این احوال، این هم صحیح است که در جوامع یهود آلمان، . براي خریدن شاهان یا عوام آزارگر میدانستند

ان، و ترکیه کسانی یافت میشدند که ثروت را نه تنها وسیله نگهداري و حفظ طایفه خود میپنداشتند، بلکه آن لهست

را مایه آسایش روحی خود میدانستند و براي جمعآوري و اندوختن آن از حیله و تدبیر بیش از وجدان استفاده 

ود میآوردند که از تجمالت چشمگیر تیره و تار میکردند و منظره فسادآلودي از ثروت فراوان را پیشچشم همگنان خ

در اطراف آنان، در گتوها، یک سوم از کسانشان در . شده بود و فقط مقداري اندك از آن در امور خیریه به کار میرفت

دین یهودیان، همچون خصوصیات . محرومیتی چنان شدید میزیستند که تنها خیرات از گرسنگی نجاتشان میداد

ربیها، که در قرون وسطی مردانی . فقر و درون نگري و زنگی حقارتآمیز درون گتوها دچار شده بود به. اخالقیشان

شجاع و دانشمند بودند، در این دوران به هواداران نوعی رازوري بدل شده بودند که از دوزخ عذاب و فقر به ملکوت 

 ;آیین یهود، جایگزین کتاب مقدس شده بود تلمود در قرون وسطی، به عنوان روح. رویاهاي امید بخش پناه میبردند

یک نویسنده فرانکفورتی قرن هفدهم مدعی است که در زمان وي ربیهاي بسیاري . اکنون قباله جاي تلمود را گرفت

وي از تلمود آغاز کرد  ;سلیمان لوریا مشخص این انتقال و دگرگونی بود. بودند که کتاب مقدس را هرگز ندیده بودند

خود را بر آن اساس نوشت، ولی حتی افکار هوشمندانه و تیزبین وي ) دریاي سلیمان(ل شولومو و رساله یم ش

متعلق به رازوران یهودي قرون وسطی بودند، که معتقد بودند که )) روایات رمزي((این . سرانجام به قباله تسلیم شد

ه مهمتر در حروفی که نام بیان ناکردنی به آن وحی االهی دست یافتهاند که در نماد ارقام، حروف، کلمات، و از هم

دانشپژوهان ساکن گتو یکی پس از دیگري خود شان را در این پندارها غرقه . یهوه را تشکیل دادهاند نهفته بود

میکردند، تا اینکه سرانجام یکی از آنان چنین فتوا داد که کسانی که از حکمت پنهانی قباله، غفلت کنند سزاوار 

قباله، مانند انگل، زندگی دینی یهود را در قرن شانزدهم و : ((مورخان بزرگ کنونی یهود میگویدیکی از . تکفیرند

چه آنان که .)) به دامش گرفتار آمده بودند... تقریبا همه ربیها و رهبران جوامع یهودي. هفدهم دچار خفقان کرده بود

. در آمستردام بودند و چه آنهایی که در لهستان و فلسطین میزیستند

ها به آنها زده شده بود، اعتقاد  در نظر یهودیانی که این چنین پراکنده شده بودند، و چه بسا بینوایی کشیده و بهتان

و ایمان به ظهور عاجل مسیحایی که آنان را از این بینوایی برهاند و به سرافرازي و عزت سوق دهد نوعی پایه و 

است که در قرون پیدرپی میبینیم که یهودیان شیادان یا متعصبانی  مایه کمال تاسف. شالوده زندگی به شمار میرفت

، عبرانیان مقیم 1524در جایی دیگر هم دیدهایم که چگونه، در سال . را به عنوان این منجی منتظر پذیرفتهاند

کنون، در ا. مدیترانه داوود راوبینی اهل عربستان را، که حتی خود چنین ادعایی نکرده بود، به مسیحایی پذیرفتند

او جسما شخص . ، یک یهودي اهل ازمیر به نام سبتاي صوي اعالم داشت که وي همان منجی موعود است1648

چون . زیبا بود و مو و ریش سیاه جوانان یهودي اسپانیا را داشت. بلند قامت، خوشاندام، : برگزیده قابل تحسینی بود

قرار )) روایات رمزي((ود، به این امید که درخور وحی کامل هاي سلیمان لوریا مجذوب قباله شده ب از طریق نوشته

به جسمش ریاضت میداد و پی در پی و در همه فصلها در دریا استحمام . گیرد، خود را به زهد و کف نفس سپرد

به زنان عالقهاي . میکرد و خود را چنان پاکیزه نگاه میداشت که پیروانش از بوي خوش جسمش شادمان میشدند

به پیروي از رسوم یهود، در سنین کم ازدواج کرد، لیکن همسرش به سبب احترازش از انجام وظایف : یدادنشان نم
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جوانان به دورش حلقه زدند، از . همسري دیگر گرفت، و همان نتیجه مجددا به بار آمد. زناشویی از وي طالق گرفت

او از قدیسان فرستاده شده االهی نیست،  لحن شیرین قباله خواندنش تمجید کردند،و از خود میپرسیدند که آیا

سبتاي میشنید که مردم . ایمان داشتند 1666پدرش از آن گروه مردمان بود که به ظهور مسیحا تا قبل از سال 

میگویند مهدویت در شخص پاکروان و مقدس و خداشناس، قباله خوانده، و کسی که بتواند همه خوبان را در قلمرو 

این اندیشه در سبتاي نضج گرفت که وي، که از برکت . گرد آورد تجلی خواهد کردسلطنت هزارساله مسیح 

تقویم یهودي  5408صوهار، یا متن قباله قرن سیزدهم، سال . ریاضتکشی تزکیه شدهاست، همان منجی االهی است

ه بود، خود را در آن سال سبتاي، که بیست و دو سال.را سال افتتاح دوران رهایی تعیین کرده بود) مسیحی 1648(

 ;جامعه ربیهاي ازمیر آنها را به اتهام الحاد محکوم کرد. گروه اندکی از مریدان ادعایش را باور کردند. مسیحا خواند

سبتاي به سالونیک رفت و، طی یک مراسم قبالهاي، خود را به عقد . چون پافشاري کردند، آنان را تبعید نمودند

به آتن و بعد به قاهره رفت و در آنجا مردي ثروتمند به نام . ا از شهر بیرون راندندربیهاي سالونیک او ر ;تورات درآورد

. از آنجا به اورشلیم آمد و در آنجا زهدش ربیها را نیز تحت تاثیر قرار داد ;رافائل چلبی به پشتیبانی از وي برخاست

ه اوکرایین میگرفت به فقر و بینوایی هایی که از یهودیان مصیبت دید جامعه یهودي اورشلیم، که به علت قطع صدقه

وي از آنجا نه تنها با پول برگشت، بلکه زن سومش سارا . دچار شده بود، سبتاي را براي تحصیل اعانه روانه قاهره کرد

سر راه، در غزه، ثروتمند دیگري . را، که زیباییش دعاوي سبتاي را تحتالشعاع قرار داده بود، با خود به اورشلیم آورد

میخواند و میگفت که براي هموار کردن راه ) الیاس(ام ناتان غزهاي به جمع او پیوست، که او نیز خود را ایلیا به ن

مسیحا مجددا به دنیا آمدهاست و مسیحا در عرض یک سال سلطان عثمانی را بر میاندازد و ملکوت آسمان را برقرار 

یاضت پرداختند تا کفاره گناهانشان را بدهند و سزاوار ورود هزاران یهودي که به وي ایمان آورده بودند به ر. میسازد

به ازمیر بازگشت، در روز اول سال نو یهودي به کنیسه وارد شد، و یک بار دیگر  1665سبتاي در . به بهشت شوند

. در این حال جمعیت انبوهی که از سرور و شادي دیوانه شده بودند مدعاي او را پذیرفتند. خود را مسیحا خواند

گسترش خبر ظهور مسیحا . هنگامی که یک ربی پیر سبتاي را شیاد خواند، او دستور داد تا او را از ازمیر بیرون کنند

بازرگانان مصري ایتالیایی، هلندي، آلمانی، و لهستانی این خبر . در آسیاي باختري جوامع یهودیان را سخت تکان داد

تعداد اندکی از . فزونی که به سبتاي نسبت میدادند تعریفها کردندخوش را به سرزمینشان بردند و از معجزات روزا

یهودیان در تردید بودند، ولی هزاران نفر دیگر، که تحت تاثیر پیشگوییها و امیدواریهاي پر اشتیاق قبالهاي قرار گرفته 

این مسیحاي  حتی عدهاي از مسیحیان نیز در این شادمانی شرکت جستند و معتقد شدند که.بودند، باور کردند

هنري اولدنبورگ در نامهاي که از لندن براي اسپینوزا نوشت . ازمیري همان مسیح است که دوباره زنده شده است

در اینجا همه شایع کردهاند که اقوام بنی اسرائیل، که بیش از دو هزار سال است : ((گزارش داد) 1665دسامبر (

اگر این خبر صحیح باشد، ... باور میکنند، لیکن بسیاري آرزومند آنند معدودي. پراکندهاند، به کشور شان باز میگردند

ظهور ملکوت آسمان  ;در شهر آمستردام ربیهاي بزرگ از سبتاي جانبداري کردند.)) در همه چیز انقالب روي میدهد

را بیاموزند که  و کتابهاي دعا چاپ کردند تا به مومنان توبه و سرودهایی ;را با آواز و رقص در کنیسه جشن گرفتند

هاي هامبورگ یهودیان مومن، از هر سن و سال، در حالی که طومارهاي  در کنیسه.مقدمات ورود به ارض موعود است

ها و داراییشان را رها  در لهستان بسیاري از یهودیان خانه. تورات را در دست داشتند، به رقص و پایکوبی پرداختند

. که مسیحا شخصا بزودي میآید و آنان را پیروزمندانه به اورشلیم باز میگرداندکردند و دست از کار کشیدند و گفتند 

در ازمیر بعضی از . هزاران یهودي و بعضی اوقات تمام یک جامعه، مثل آوینیون آماده عزیمت به فلسطین شدند

ق و هیجانی دچار پیروان سبتاي که میدیدند مردم از همه سوي میآیند وبا پیشوایشان بیعت میکنند، به چنان شو

نخستین پسر خداوند، سبتاي ((شدند که پیشنهاد کردند که از این پس دعاي یهودیان به جاي یهوه خطاب به 
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). مسیحیان نیز دعا را بیشتر خطاب به مسیح یا مریم عذرا میخواندند تا خداوند(خوانده شود)) صوي، مسیحا و منجی

ه تعطیالت سوگواري یهود را از این پس به جشن و سرور تبدیل کنند، و از شهر ازمیر به همه یهودیان پیغام دادند ک

  . بزودي کلیه دستورات شاق شریعت موسی، در پناه امنیت و سرور ملکوت آسمان، از میان خواهد رفت

اعالم کرد که قصد دارد به قسطنطنیه برود تا . ظاهرا خود سبتاي نیز به نیروهاي معجزهآساي خود معتقد شده بود

را بدون ) از جمله فلسطین(حتمال به پیشگویی غزهاي، مبنی بر اینکه مسیحا میتواند تاج شاهی امپراطوري عثمانی م

اما عدهاي میگویند که قاضی ترك ازمیر دستور داده بود تا سبتاي . (جنگ و خونریزي تصاحب کند، تحقق بخشد

از حرکت، جهان و حکومت آن را بین مومنترین  سبتاي، پیش). خودش را در پایتخت به مقامات عالیه تسلیم کند

. ، در حالی که گروهی از یاران در التزامش بودند، آهنگ سفر کرد1666روز اول ژانویه . دستیاران خود تقسیم کرد

پیروانش این حساب  ;روز ورودش را هم قبال پیشگویی کرده بود، لیکن طوفان ورود کشتی را به تاخیر انداخت

از دالیل اضافی الوهیتش به شمار میآوردند و میگفتند که او، با گفتن یک کلمه االهی، طوفان را نادرست را یکی 

موقعی که در سواحل داردانل پیاده شد، بازداشتش کردند و او را با غل و زنجیر به قسطنطنیه . ساکت کرده است

به همسرش نیز اجازه دادند تا به وي . قل شددو ماه بعد، به زندان بهتري در آبیدوس منت. بردند و به زندان انداختند

پیروانش ایمانشان را نسبت . دوستانش از اکناف جهان براي دلداري و تکریم و تقدیم پول به دیدارش آمدند ;بپیوندد

به وي از دست ندادند و میگفتند که، طبق پیشگوییهاي معتبر، حکمروایان غیر روحانی نخست مسیحا را نمیپذیرند 

. و تحقیرش میپردازند و به آزار

در . یهودیان سراسر اروپا منتظر بودند که هر آن از زندان رهایی یابد و به پیشگوییهاي شادکنندهتري تحقق بخشد

کار بازرگانی یهودیان در شهرهاي آمستردام، لگهورن و . را به دیوار میزدند - Zو  S- ها حروف اول اسمش  کنیسه

  . یده داشتند که بزودي همه یهودیان به ارض مقدس بر میگردندهامبورگ تعطیل شد، زیرا قلبا عق

مقامات دولتی ترکیه از . یهودیانی که در مسیحا بودن سبتاي تردید میکردند زندگی روزمرهشان به مخاطره میافتاد

سیدند هیجانی که زندگی اقتصادي بسیاري از جوامع عثمانی را به خطر انداخته بود به حیرت افتادند و ضمنا میتر

که اگر سبتاي را به جرم شورش و شیادي اعدام کنند، موجبات تقدس و شهادت وي را فراهم آورند و این جنبش را 

سبتاي را به آدریانوپل . از این رو تصمیم گرفتند که به عمل آرامتري اقدام کنند. به شورشی گران مبدل سازند

حکوم شده است که وي را در خیابانها بکشند و بدنش را با در آنجا به وي تذکر دادند که طبق فرمان م. فرستادند

اما میتواند، با گرویدن به آیین اسالم، هم از این سرانجام رهایی یابد و هم در اسالم به  ;مشعلهاي فروزان داغ کنند

دي و به حضور سلطان آمد و، با تعویض هیئت یهو 1666سپتامبر  14در . وي موافقت کرد. مقامی بزرگ مفتخر شود

سلطان نام محمد افندي بر او گذاشت، وي را به دربانی خود . پوشیدن لباس ترکی، ترك آیین خود را تایید کرد

یهودیان . سارا نیز اسالم آورد و هدایاي گرانبهایی از ملکه دریافت داشت. گماشت و حقوق مکفی برایش تعیین کرد

ولی سرانجام چون حقیقت کشف شد، قلب یهودیان  ;قی کردندآسیا، اروپا و افریقا ترك آیین وي را با ناباوري تل

ربی بزرگ ازمیر، که پس از تردیدهاي فراوان سبتاي را پذیرفته بود، چیزي نمانده بود که از شدت . بشکست

  . یهودیان از آن پس در همه جا مورد تمسخر مسلمانان و عیسویان قرار میگرفتند. شرمساري بمیرد

یدند که پیروانش را با سخنانی از این قبیل دلداري دهند که گرایش وي به دین اسالم طبق دستیاران سبتاي میکوش

هاي زیرکانه و براي هدایت مسلمانان به دین یهود بودهاست و بزودي، در حالی که کلیه مسلمانان در پی او  نقشه

کیه داده بود که میتواند مستمعان سبتاي، با اطمینانی که به مقامات تر. خواهند بود، بر یهودیان ظاهر خواهد شد

در همان حال،  ;یهودي خود را به دین اسالم برگرداند، اجازه یافت تا در شهر آدریانوپل به موعظه یهودیان بپردازد



۵٠٢٩

. پنهانی به یهودیان پیغام داد که هنوز هم همان مسیحاست و آنان نباید اعتقادشان را نسبت به وي از دست بدهند

  . در آدریانوپل و نه در جاهاي دیگر، اثري از پذیرفتن دین اسالم نشان ندادند اما یهودیان، نه

این مسیحاي . دولت عثمانی، که نومید شده بود، سبتاي را به اولچینی در آلبانی، که هیچ یهودي در آن نبود، فرستاد

دادند، تقدسش را تایید پیروانش تا نیم قرن جنبش وي را ادامه می. در آنجا درگذشت 1676شکستخورده در سال 

  . میکردند و قیام پس از مرگش را وعده میدادند

VI - گذاران بدعت

ربیها میدانستند که در جامعه یهود، که در میان دشمنانی سنگدل محصور شده بود، مذهب پایه و اساس زندگی و 

ردید باز کند، جلوگیري به از این رو از تحصیالت غیردینی که ممکن بود راه کوچکی به شک و ت. روح قانون است

مرگ آوري )) فاحشه((یوئیل سیرکیس، ربی بزرگ شهر کراکو، فلسفه را به عنوان مادر بدعت و . عمل میآوردند

و بدین جهت محکومش .)) هرکس که به سوي او رفت هرگز برنگشت:((میدانست که سلیمان دربارهاش گفته بود

ن منطقه تحت نفوذ روحانی وي به فلسفه گروش پیدا کند، باید تکفیر و او بر آن بود که اگر فردي از یهودیا ;میکرد

از ایتالیا به لهستان آمده و هنوز تحت تاثیر رنسانس بود، از حذف  1620یوسف سلیمان دلمدیگو، که در . طرد شود

ید، تیرگی نگاه کن:((وي چنین نوشت. علوم از مواد درسی و کتابهاي قرائت یهودیان به ترس و نومیدي دچار شد

میگویند خداوند نه از تیرهاي تیز علماي زبان، شعرا و منطقیون لذت ... زمین را پوشاندهاست، و جهالت فراوان است

دلمدیگو نبیره الیاس دل مدیگو بود که در محافل .)) میبرد و نه از اندازهگیریهاي ریاضیدانان و حسابگري منجمان

با تحصیل زبان یونانی و آموزش تلمود نزد پدرش، که در شهر کرت  وي انحرافش را. مدیچی عبري تدریس میکرد

در رشته پزشکی . ربی بود، آغاز کرد و در دانشگاه مترقی پادوا، تحت سرپرستی گالیله، به تحصیل علوم پرداخت

 لیکن علوم مخصوصا ریاضیات ;تحصیل کرد، که از آن راه، هم امرار معاش کرد و هم صاحب اسمی ایتالیایی شد

اصوال تغییر روش ناگهانی حالتی . باعث اغواي وي شدند، و با دنبال کردن آنها، از بعضی عقاید مذهبی دست کشید

یوسف، که دگرگون و ناآرام . آورد و احتماال تا مدتی شخصیت رانابسامان نگاه میدارد متزلزل و ناثابت به وجود می

  . شده بود، دیار به دیار میگشت

روایات کلیسایی را مردود میدانستند و ) مانند پروتستانها(ه موقتا به فرقه قرائیم یهودیانی که در قاهره و قسطنطنی

در هامبورگ و آمستردام پی برد که دانش پزشکیش . کتاب مقدس را تنها منبع االهیات خود میپنداشتند دل بست

ه مذهب رسمی گروید، به گروه ربیها تر است و براي تامین زندگی ب افتاده از دانش پزشکان آن سامان بسیار عقب

). 1655(پیوست، و سرانجام به دفاع از قباله پرداخت در پراگ به عنوان یک پزشک گمنام دیده از جهان فرو بست 

وي نام ایتالیایی خود را از شهري گرفت که خانوادهاش، . لئو بن اسحاق مودنا صاحب ذهنی هوشیارتر و عمیقتر بود

)) شرح زندگی انبیا((انگیز بود، در سه سالگی  وي کودکی شگفت. سه، به آنجا مهاجرت کرده بودپس از تبعید از فران

این نوشته گفتگویی بود .سالگی منتشر کرد سالگی موعظه میکرد، و نخستین اثرش را در سیزده را میخواند، در ده

 بزرگترین قمار وي ازدواجش در سن نوزده. علیه قمار که خود وي در آن استاد بود و تا پایان عمر بدان وفادار ماند

وشش سالگی مرد، دیگري در بلوا کشته شد، و سومی  از سه پسرش، یکی در سن بیست. بود 1590سالگی به سال 

دیگري، که شوهرش را از دست  ;یکی از دو دخترش در دوره زندگیش مرد. به عیاشی پرداخت و در برزیل ناپدید شد

مقالهاي . لئو، در گیرودار این مصیبتها، به علت قماربازي تکفیر شد. ه زنش دیوانه شده بودداده بود، سربار پدر شد ک

این فرمان بزودي لغو . اند نوشت که ثابت میکرد که ربیها، در این فرمان، پاي از حدود شریعت موسی فراتر گذاشته

. گردید
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فلسفه آموخت، و اشعاري متوسط به زبان عبري  ضمنا در ادبیات کتاب مقدس، تلمودي، و ربیها استاد شد، فیزیک و

موقعی که به مجمع ربیهاي ونیز راه یافت، نطقهایی به زبان ایتالیایی ایراد کرد که به حدي . و ایتالیایی نیز سرود

نجیبزادهاي انگلیسی، از دوستان مسیحی . فصیح و فاضالنه بودند که بسیاري از عیسویان به محضرش کشیده شدند

لئو، موقعی که تاریخ آیین . ا دست اندر کار نگاشتن شرحی پیرامون آیین مذهبی یهود به زبان ایتالیایی کردوي، او ر

، به این نتیجه رسید که بیشتر تشریفات کهنه و قدیمی، که اکنون از مقصود )1637(عبرانی را در دست تهیه داشت 

  . از دست دادهانداصلی خود منحرف شدهاند، بسیاري از مفاهیم و اهمیت خود را 

در اثري گمنام، کول ساکال، پیشنهاد کرد که در عبادات و مراسم مذهبی عبري تجدید نظر به عمل آید و آنها ساده 

در همین کتاب از یهودیگري . و تعداد و آداب سخت روزهاي تعطیل کاهش یابند ;قوانین غذایی برداشته شوند ;شوند

وي اصرار ورزیده  ;یارزش که به قوانین معتبر یهود اضافه شدهاند، انتقاد کردربیها، به عنوان انبوهی از مشکالت ب

است که از تلمود به کتاب مقدس برگردند، و عقاید بدعتی خود را نیز تا به کتاب مقدس و حتی به تمام الهامات 

درمیان ) 1648( این بیانیه انقالب را به چاپ نرساند و هنگامی که آن را پس از مرگش. موسی هم کشانده است

به چاپ  1852این دو رساله تا سال .اوراقش یافتند، رساله قرینهاي همراه داشت که از یهودیت رسمی دفاع کرده بود

اگر لئو جرئت یافته و رساله کول ساکال را در زمان حیاتش به چاپ رسانیده بود، اصالحات دینی یهود . نرسیدند

نگونبختترین بدعتگذاران . آن قدر با هوش بود که تاریخ را به جلو نیندازد او. شاید در همان قرن هفدهم آغاز میشد

پدرش از خانواده مارانویی بود که در اوپورتو ساکن شده . یهودي شخصی بود موسوم به اوریل آکوستا اهل آمستردام

ه بودند نزد یسوعیان به گابریل اسمی که در پرتغال بر این جوان گذاشت. و روحا و قلبا به دین کاتولیک گرویده بود

هایی پیرامون دوزخ سخت به وحشت انداختند، ولی ذهنش را با فلسفه مدرسی  آنها او را با موعظه ;تحصیل پرداخت

به هنگام تحصیل کتاب مقدس به این حقیقت پی برد که کلیسا عهد قدیم را به عنوان کالم خداوند . حساس کردند

چنین نتیجه گرفت که دین یهود دینی . نیز شریعت موسی را قبول کردهاندپذیرفتهاست و مسیح و دوازده حواري 

تصمیم گرفت که در  ;و پرسید که بولس حواري به چه حق مسیحیت را از دین یهود جدا کرده است ;االهی است

متفقا متقاعد کرد تا ) پدرش در آن زمان مرده بود(مادر و برادرش را . نخستین فرصت به دین اجدادي خود برگردد

در ). 1617حد (پس از خطرهاي فراوان، به آمستردام رسیدند . دستگاه تفتیش افکار را بفریبند و از پرتغال فرار کنند

لیکن همان روح . آنجا گابریل نامش را به اوریل تغییر داد و خانوادهاش جزو جماعت مذهبی پرتغالی قرار گرفتند

یسا وا داشته بود وي را از عقاید جزمی کنیسه، که به همان اندازه پژوهشگر و استقالل فکري که او را به ترك کل

او از اعتیاد ربیهاي حتی دانشمند آمستردام به افکار کودکانه قباله سخت به . شدید و سختگیر بود، ناراحت کرد

داشتند، وي همکاران جدیدش را به خاطر مراسم و مقرراتی که حتی در کتاب مقدس هم پایه آشکاري ن. حیرت افتاد

چون درك تاریخی اندکی داشت، تغییر . و به راي او بسا اوقات با راه کتاب مقدس تضاد داشتند، دلیرانه سرزنش کرد

همان طور که قبال از عهد . مراسم و اعتقادهاي مذهب یهود را در طول هزار و نهصد سال اشتباهی عظیم میپنداشت

در سال . میخواست که یهودیان از تلمود به کتاب مقدس برگردند جدید به عهد قدیم برگشته بود، اکنون نیز مصرا

در هامبورگ رسالهاي به زبان پرتغالی به نام مباحثاتی علیه روایات یعنی روایاتی که اساس تلمود بر آنها  1616

یک نسخه از آن را به جماعت یهودي شهر ونیز هدیه کرد، که موجب تکفیرش شد . گذاشته شده بود منتشر کرد

و از لئو مودنا، که خودش یکی از بدعتگذاران بود، به جهت مقامی که در مجمع ربیها داشت، خواستند تا ) 1618(

ربیهاي آمستردامی، . ادعاي آکوستا را، مبنی بر اینکه احکام ربیها در بسیاري موارد مجوز کتاب مقدس ندارد، رد کند

تا هشدار دادند که اگر از گفته خود بر نگردد، وي را تکفیر میخواند، به آکوس) خشکه مقدس(که او آنها را فریسی 

و او را ) 1623(عمل تکفیر را علیه وي به جاي آوردند . او نپذیرفت و آشکارا از مقررات کنیسه سر باز زد. خواهند کرد
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را تا کنون  چون زبان هلندي ;حتی بستگانش از او دوري میجستند. از مراوده با کلیه دوستان یهودیش محروم کردند

مثل (در تلخی این تنهایی و عزلت . ها سنگسارش میکردند کودکان در کوچه. نیاموخته بود، تنها و بییاور رها شد

صریحا اعالم کرد . ، به بدعتی گرایش یافت که به همه اصول و عقاید مذهبی اروپا حمله میکرد)اسپینوزاي نسل بعد

میگفت که روح فقط روان زندگی بخشی است که در خون  ;استکه، برخالف عهد قدیم، خلود بودن روح کذب 

یکی از پزشکان یهودي به نام سمیوئل دا سیلوا، در پاسخ مباحثات آکوستا، رساله در . جریان دارد و با بدن میمیرد

مقابل  اوریل در. و در آن آکوستا را جاهل، بیصالحیت، و کور خواند) 1623(باب خلود روح را به زبان پرتغالی نوشت 

سران جامعه یهود، به ). 1624(و پاسخی به سمیوئل دا سیلوا، افترازن کذاب را منتشر کرد .... بررسی روایات فریسی

منظور حمایت از آزادي مذهب خود، به مجمع قضایی آمستردام اطالع دادند که آکوستا با انکار خلود مایه ویرانی 

گولدن جریمه کرد و همه کتابهایش  300یی وي را بازداشت، و مجمع قضا. اصول مذهبی دین مسیح و یهود میشود

مجازات وي اقتصادي و اجتماعی . اندکی بعد بدون اینکه آزار و شکنجه بدنی دیده باشد، از زندان آزاد شد. را سوزاند

ت با وي از آزادي محروم شد و دیگر نتوانس ;برادران کوچکترش سربار او و در نتیجه سربار آزادیش شدند. بود

اوریل، شاید به این علت و چون میخواست مجددا ازدواج کند، تصمیم گرفت . همنوعانش رابطه اقتصادي داشته باشد

توبه )). میمونی در میان میمونهاي دیگر شود((تسلیم کنیسه شود، از عقاید بدعتآمیز دست بشوید و به قول خودش 

لیکن روح بدعتگذاري او در . در آرامش نسبی به سر بردو این شکاك احساساتی، چندي ) 1633(وي را پذیرفتند 

مردد بودم که آیا شریعت موسی در حقیقت قانون االهی است یا نه و به : ((بعدها نوشت. خفا ادامه و گسترش مییافت

 الجرم مذهب را کامال به کنار گذاشت و فقط به خداوند، آن هم در.)) این نتیجه رسیدم که خاستگاهی انسانی دارد

وي از انجام امور طاقتفرساي مذهبی، که الزمه یک . ، اندك اعتقادي یافت)مثل اسپینوزا(حد چیزي همانند طبیعت 

وقتی که دو نفر مسیحی براي گرویدن به دین یهودي به نزدش آمدند، آنها را منصرف . یهودي مومن بود، سر باز زد

آنان گزارش این موضوع را به . ی بر گردن خود بنهندکرد و هشدارشان داد که بدین وسیله میخواهند یوغ سنگین

او را توبه کار نیافتند و در نتیجه تکفیر دومین  ;ربیها او را احضار کردند و از او بازپرسی به عمل آوردند. کنیسه بردند

بستگانش مجددا از وي دوري جستند و برادرش یوسف در آزارش ). 1639(و شدیدتري را علیه وي اجرا کردند 

. شرکت جست

وي این تنهایی را هفت سال تحمل کرد و بعد که از نظر کار و قانون خود را به طرز اندوهناکی در زیر فشار دید، 

سران و رهبران یهودي، که از مقاومت طوالنیش خشمگین شده بودند، وي را به نوعی توبهکاري . پیشنهاد تسلیم داد

نظیر مقدمات مراسم آدمسوزي، . تقلید کرده بودند محکوم ساختند و انکاري که از دستگاه تفتیش افکار پرتغال

ناگزیرش ساختند تا از سکویی در کنیسه باال رود و اعترافنامه گناهان و خطاهاي خود را پیش روي همه جماعت 

گی بخواند و سوگند یاد کند که از این پس از همه مقررات و قوانین جامعه اطاعت و همچون یک یهودي راستین زند

سپس وي را تا کمر برهنه کردند و بدنش را با سیونه ضربه تازیانه مجروح ساختند سرانجام، او را واداشتند تا در . کند

  . درگاه کنیسه دراز بکشد و همه حاضران، از جمله برادر کینهتوزش، هنگام خروج از روي بدنش گذشتند

چون به خانه رفت، چند شبانه روز خود را در اتاق . داز این توهین نه تنها موافق برنخاست، بلکه خشمگین هم ش

کیشی که بسیار فداکاري کرده بود تا آ ن  - مطالعهاش حبس کرد و آخرین و تلخترین نوشتهاش را در رد آیین یهود 

به  را بپذیرد، ولی تاریخ خودبینانه و اصول شدید دفاعی آن را، که در طول قرنها فشار و جور به وجود آمده بود، هرگز

در این نوشته طنزآمیز، موسوم به نمونه زندگی انسانی، زندگی فرهنگی خودش . نوشت -جان و دل درك نکرده بود 

بدیها از این ناشی : ((نوشته است. را نمونه رویدادهایی قلمداد کرده است که بر سر هر اهل اندیشهاي خواهد آمد

را در مقابل دین االهی قرار داد و )) طبیعی((وي دین )) .میشوند که از عقل صحیح و قانون طبیعت پیروي نمیشود
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چون رسالهاش را به پایان رساند، دو تپانچه پر . مدعی بود که این یکی نفرت، و آن یکی عشق را به مردمان میآموزد

. رفتکرد، در کنار پنجره ایستاد تا برادرش یوسف را در حال عبور دید، گلولهاي به سویش شلیک کرد، ولی به خطا 

). 1647?(سپس خودش را با گلوله کشت 

. ولی عدهاي از اعضا نتوانستند آن را فراموش کنند. جامعه یهود کوشید که این حادثه غمانگیز را در سکوت دفن کند

شاید هم در آن اجتماع و  ;ساله بود اي پانزده پیوست، پسر بچه اسپینوزا در آن زمان که مراسم تکفیر به وقوع می

و شاید با انزجار و وحشت از روي این بدعتگذار که رو بر زمین افتاده  ;که انجام گرفت حضور داشته استمراسمی 

  . اي منزه از خشم، به توسط این جوان در میراث فلسفه وارد شد بینش آکوستا، به گونه. بود گذشته باشد

  

  

  فصل هفدهم

  پرستی تا دانشوري از موهوم

1648 -1715  

I -  مشکالت  

پاییان قرن هفدهم، غیر اقلیتی کوچک، چنین میپنداشتند که طبیعت محصول یا نبردگاه موجودات مافوق همه ارو

ها،  یا در درختان، بیشه ;طبیعی خیراندیش یا بداندیش است که به شکل روح در کالبد انسانی جاي گرفتهاند

جودات زنده به شکل فرشته یا شیطان راه یا در کالبد مو ;ها، و بادها به شکل ارواح جانبخش زندگی میکنند رودخانه

هر کدام  ;هیچ یک از این ارواح تابع قانون مقدس یا مسلم نبود. مییابند، و یا در هوا به شکل جنی شریر آواره اند

الجرم، رویدادهایی  ;میتوانست، به نحوي معجزهآسا، در کار و فعالیت سنگها یا ستارگان، حیوان یا انسان مداخله کند

آشکارا به واسطه رفتار طبیعی یا منظم اجسام یا اذهان نبودند به آن نیروهاي فوق طبیعی نسبت میدادند که، را که 

همه اشیاي طبیعی، همه سیارات و ساکنان . با شگفتی و قدرت پیشگویی خود، در امور جهان نقشی مرموز داشتند

در اعصار اولیه، . ناتوان و درماندهاي بیش نبودندآنها، و همه صور فلکی و کهکشانها، در دریاي فوق طبیعی، جزایر 

بیشترین آنها تا پس از ظهور علوم جدید توسط کوپرنیک، وسالیوس، و . شکلهاي مختلفی از موهومات را دیدیم

علم احکام نجوم و کیمیاگري به سوي زوال . بعضی از آنها در نهاد خود نیوتن نیز پرورش یافتند ;گالیله، باقی ماندند

 1717لیدي مري ورتلی مانتگیو در  ;لیکن تعداد علماي احکام نجوم در دربار لویی چهاردهم زیاد بود. تمیرف

بریتانیاییهاي لجوج هنوز به وجود ارواح معتقد .))انگیز بود تعداد کیمیاگران شگفت((گزارش داده است که در وین 

ان را پیشگویی میدانستند و روزها را به نحس و بودند، به تماشاي فال میایستادند، طالع میخریدند، خواب دیدنش

سعد تقسیم کرده بودند و بریتانیاییهاي ضعیف به شاهانشان التجا میبردند تا بیماري خنازیر شان را با لمس دست 

هفتمین شماره نشریه سپکتتر از مشاجراتی سخن گفته است که در یک خانواده انگلیسی ممکن بود به . شفا بخشد

نمک ریختن، یا کارد و چنگال را توي بشقاب روي هم قرار دادن، و یا سیزده نفر مهمان به اطاق یا به خاطر اندکی 

در فرانسه ). به نبودن طبقه سیزدهم در بعضی از هتلهاي قرن بیستم توجه کنید(یک جمع آوردن روي داده باشد 

ندقی که در دست داشت میتوانست ، زیرا با کشیدن ترکه درخت ف)1692(ژاك ایمر قهرمان دوران خودش بود 

در آلمان یک عصاي سحرآمیز میتوانست . نزدیک بودن یک جانی را کشف کند) بسیاري چنین معتقد بودند(

در سوئد ستیرنهیلم، موقعی که ریش یک مرد روستایی را . خونریزي و زخم را شفا بخشد و استخوانها را جا بیندازد

. ولی عامل با وساطت ملکه کریستینا از مرگ نجات یافت ;تهم شدبا یک ذرهبین سوزاند، به جادوگري م
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درباریان چارلز دوم به . هر روز بر تعداد شکاکان جادوگري افزوده میشد، لیکن از تعداد مومنان آن به مراتب کمتر بود

روحانیان و برجستهترین )) اکثریت وسیع((شیاطینی که تفریحشان را به هدر دهند چندان معتقد نبودند، ولی 

مصنف انگلیسی هنوز هم عقیده داشتند که انسان ممکن است با شیطان درهم آمیزد و به نیروي فوق طبیعت دست 

جوزف گلنویل، از روحانیان انگلیکان و صاحب استعداد و سبکی پرقدرت، در مالحظات فلسفی پیرامون . یابد

و قریحهمند هستند ) هوشمند(ه نحوي دیگر زیرك مردانی که ب((این موضوع را که ) 1666(جادوگران و جادوگري 

وي  ;با حیرتی تکان دهنده تلقی کرده)) بدین پندار مبتال میشوند که چیزهایی از قبیل جادو یا وهم وجود ندارد

یکی دیگر از روحانیون مشهور، رلف . اعالم خطر کرد که این گونه تردیدها به کفر و خدانشناسی منتهی میشود

، هر کس را که در جادوگري شک کند به )1678(ب خودش تحت عنوان نظام عقالنی حقیقی جهانکدورث، در کتا

از ) 1668(هنري مور، فیلسوف افالطونی کیمبریج، در کتابش به نام نوشداروي الحاد . خدانشناسی متهم کرده است

شک کردن در قدرت طوفانزاي داستان جادوگري که سی سال با شیطان ازدواج کرده بود با حرارت زیاد دفاع کرد و 

  . افسونی جادوگران یا سوار جارو شدنشان را در هوا کفر محض پنداشت

در شهر لیث در . ولی روحانیان اسکاتلندي حرارت و شدت بیشتري نشان میدادند. شکنجه جادوگران تخفیف یافت

آنها را از شستشان . تراف کنندهاي گوناگون قرار دادند تا به جادوگري اع شش نفر زن را تحت شکنجه 1652سال 

چهار نفر از آن  ;شمعهاي فروزان زیر پاها و دهانهاي با زور باز شدهشان قرار دادند ;آویزان کردند و به فلک بستند

نه  1664در  ;چهارده دادگاه در اسکاتلند جادوگران را محاکمه میکردند 1661در سال . زنان در زیر شکنجه مردند

در انگلستان . در اسکاتلند ادامه داشتند 1722این اعدامها به طور پراکنده تا سال . ا هم سوزاندندزن را در شهر لیث ب

به  1712و تعداد نامعینی را در  1682سه تن را در  ;اعدام شدند 1664در دو ساحره در بري سنت ادمندز به سال 

دریج اساس تصورات مردم تحصیلکرده درباره مباحثات ویر و شپی، هابز و اسپینوزا، و دیگران بت. دست مرگ سپردند

وکال و قضات دادگستري به طور روزافزون در برابر دانشمندان االهیات پایداري کردند و . جادوگري را متزلزل ساخت

هیئت منصفهاي که از مردم عادي انگلیسی تشکیل شده  1712در سال . از تعقیب یا محکوم کردن سر باز میزدند

کشیشان محلی  ;قاضی از محکومیت آن زن خودداري کرد ;به اتهام کارهاي جادویی محاکمه کردندبود جین و نم را 

در فرانسه، کولبر از لویی . اما از آن سال به بعد اعدام جادوگران در انگلستان موقوف شد ;وي را محکوم کردند

وان اعتراض کرد که این امر پارلمان ر. که محکومیت جادوگري را ممنوع میساخت) 1672(چهاردهم حکمی گرفت 

بعضی از مقامات  ;1822: سفر خروج.)) جادوگر را زنده مگذار((....برخالف دستورات کتاب مقدس است که میگوید 

به بعد  1718لیکن از  ;را بسوزانند)) جادوگر((توانستند هفت  1700و  1680محلی در فرانسه در سالهاي بین 

ه به جادوگري تا زمان پیروزي موقت خردگرایی در نهضت روشنگري قرن عقید. خبري از اعدام شنیده نمیشود

اختناق و سختگیري مذهبی دست در دست موهومات . در بعضی جاها هنوز هم وجود دارد: هجدهم ادامه داشت

در فرانسه مشاجره بین شاهان و پاپها، بین کلیساي . گذاشته بودند تا از رشد و گسترش دانش جلوگیري کنند

ان و حکومت پاپ، بین ژانسنیستها و یسوعیان، و بین کاتولیکها و هوگنوها مانع آن اتحاد و پایداري و تمامیت گالیک

نویسندگان بدعتگذار . سانسوري شد که در همین عصر، اسپانیا را از جنبشهاي فکري اروپایی دور نگاه داشته بود

فرانسوي با نیاز به بیان بسیار ظریف افکار، به نحوي که خارج هایی براي فرار از قید سانسور یافتند، و شاید زیرکی  راه

در کولونی کاتولیک، اسقف اعظم برگزیننده کلیه نطقها یا انتشارات . از حدود فهم مقامات باشد، انگیخته میشد

د، در براندنبورگ پروتستان، برگزیننده بزرگ براي اینکه کشمکش مذهبی را پایان بخش. مذهبی را سانسور میکرد

. سانسوري شدید برقرار کرد



۵٠٣۴

، دولت به حبس کردن نویسندگان زیانآور و سوزاندن کتابهاي )1689(در انگلستان، علیرغم قانون رواداري مذهبی 

با همه این احوال، اختالف فرقهاي، که در سرزمینهاي پروتستانی وجود داشت، موجب شد که . کفرآمیز ادامه میداد

این تا حدودي به همین علت بود که انگلستان و هلند  ;رهاي کاتولیکی بود اجرا نشودسانسور به شدتی که در کشو

. مذاهب رقیب در مورد عدم رواداري مذهبی باهم توافق داشتند. در قرن هفدهم در علوم و فلسفه برتري یافتند

ن کتاب مقدس را کالم کلیساي کاتولیک به نحوي کامال متقاعد کننده استدالل میکرد که چون تقریبا همه مسیحیا

خدا میدانند، و چون بر طبق کتاب مقدس پسر خداوند کلیسا را به وجود آورده است، بنابراین کلیسا حق دارد و 

چون : هاي پروتستان نیز به نتیجه مشابه ولی مالیمتري رسیده بودند فرقه. موظف است که از بدعت جلوگیري کند

، حداقل )همان طور که رسما تفسیر شده است(الیمش منحرف گردد کتاب مقدس کالم خداست، هر کس که از تع

سه مذهب را در آلمان به رسمیت ) 1648(پیمان وستفالی . باید سرکوب شود و خوشحال باشد که کشته نشده است

هر حکمرانی در برگزیدن یکی از آنها و قبوالندن آن به  ;مذهب کاتولیک، مذهب لوتري، و مذهب کالونی: شناخت

سویس به هر بخش اجازه . کشورهاي اسکاندیناوي فقط آیین لوتر را مجاز دانستند. تهاي خود آزاد گذاشته شدرعی

به سوي رواداري مذهبی گام برداشت، و با فسخ ) 1598)) (فرمان نانت((فرانسه با وضع . داد تا کیش خود را برگزیند

ناتوانی و محدودیتهاي ناسازگاران کاست، ولی همینها را ، از 1689انگلستان، پس از . از راه رفته برگشت) 1685(آن 

. در مورد کاتولیکها ادامه داد، و یک سوم کاتولیکها را از ایرلند ریشهکن کرد

. لیکن رواداري مذهبی فزونی مییافت. هابز خردگرا در مورد لزوم عدم رواداري مذهبی با پاپها موافقت داشت

عصر آغاز گشت تا مردم آزادانه آن را به عنوان نوشتهاي ادبی تحسین و به  مطالعات انتقادي کتاب مقدس در این

هاي مذهبی وجود نظم اجتماعی را بدون رواداري متقابل مشکل  افزایش فرقه ;عنوان علم و دانش در آن شک کنند

اجازه داشتن (( که)) مشیت و فرمان خداوند است((که این ) 1644(راجر ویلیامز در نیوانگلند اعالم کرد . میساخت

.)) مشرکترین، یهودیترین، ترکترین، یا ضد مسیحترین وجدانها یا پرستشها به همه انسانها در تمام ملل اعطا گردد

). 1646(دفاع کرد )) آزادي تعالیم مذهبی((و جرمی تیلر از ) 1644(شد )) انتشار بدون پروانه((جان میلتن خواستار 

آنجا که آزادي مدنی کامل است، آزادي وجدان را : ((آزادي مذهب نشناختحدودي براي ) 1656(جیمز هرینگتن 

انسان میتواند هرطور که وجدانش دستور دهد، و بی آنکه در ... در آنجا که آزادي وجدان کامل است ;نیز در بر دارد

ر کشورهایی که د.)) ارتقا یا استخدامش در امور دولتی مانعی ایجاد کند، به تبعیت کامل از دین خود بپردازد

بازرگانی رونق داشت، از قبیل هلند، و حتی در ونیز کاتولیک، مقتضیات بازرگانی وجود حس پذیرش مذاهب 

در هلند آزادیخواه بود که اسپینوزا .گوناگون بازرگانانی را که از سرزمینهاي بیگانه میآمدند، امري ناگزیر میساخت

بل نیز در  ;)1670(رخواست آزادي عقاید غیر دینی منتشر کرد کتاب رساله االهیات و سیاست خودش را براي د

هلند در کتاب خودش به نام تفسیر فلسفی این سخنان عیسی، مجبور شان کنید که وارد شوند، از رواداري مذهبی 

به سال ). 1689(هایی در باب رواداري را منتشر ساخت  و الك، پس از سالها اقامت در هلند، نامه ;)1686(دفاع کرد

سال تقاضاي آزادي اندیشه بر میخاست و سرانجام، در پایان قرن هفدهم، هیچ کلیسایی جرئت نمیکرد که نظیر 

ین با ا((آوردند تکرار کند گالیلهاي که گفت  گالیلهبه سر  1633بر سر برونو و در سال  1600همان عملی را که در 

  .)) چرخی حال، تو می

II - آموزش و پرورش

ها اندك اندك گسترش  ها، مدارس، آکادمیها، و دانشگاه ها، کتابها، کتابخانه ها، مجالت، رساله دانش از طریق روزنامه

نخست به بانکها، سپس به  ;در قرن هفدهم اخبار به صورت کاالیی درآمده بودند که خرید و فروش میشدند. مییافت
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به چهل و چهار  1711هاي انگلستان در سال  نامه ها یا هفته جمع کل تیراژ روزنامه. مداران، و بعد به همهسیاست

  . هزار میرسید

تاسیس یافته بود، پی برد که رویدادهاي عالم ادبیات و دانش نیز میتواند جزو  1665ژورنال د ساوان، که در سال 

: در عرض چند سال رقبایی برایش پیدا شدند. ال، ارباب علوم، و ادبا شداندکی بعد، واسطه بینالمللی فض ;اخبار باشد

بل در سال ). 1682(، و آکتا ارودیتوروم در الیپزیگ )1671(، جورناله ونتو در ونیز )1668(جورناله د لتراتی در رم 

، ژان لوکلر مجله مجله مشهوري در روتردام تاسیس کرد به نام اخبار جمهوري ادبیات، و دو سال پس از آن 1684

برخی از مهمترین سخنان الك و الیبنیتز در این نشریات ادواري به چاپ  ;ماهانه کتابخانه جهانی را آغاز کرد

کتابفروشی بزرگ در پاریس بود که  178تعداد  1701در سال . تیراژ کتاب نیز به سرعت رو به افزایش بود. رسیدند

هاي خود را در سطح  هاي قدیمی و جدید گنجینه کتابخانه. م ناشر بودندسیوشش تاي آنها، هم چاپخانه داشتند و ه

سر تامس بادلی از شرکت ستشنرز هدیهاي دریافت کرد به  1610در سال . وسیعتري در دسترس مردم میگذاشتند

تاسیس  این شرح که یک نسخه از هر کتابی که در انگلستان انتشار مییافت به کتابخانه بودلیان، که وي در آکسفرد

در . مجلد کتاب داشت1250000، تعداد 1930ین کتابخانه در سال در نتیجه، ا ;، فرستاده میشد)1598( ;کرده بود

بنابه دستور لویی سیزدهم، میبایستی دو نسخه از هر نشریهاي که در فرانسه منتشر میشد در کتابخانه  1617سال 

جلد کتاب  6000این مجموعه  1622در سال . داري شوددر پاریس نگاه) که اکنون کتابخانه ملی است(سلطنتی 

. جلد کتاب داشت 4400000تعداد  1926و در سال 70000، بیشتر به همت کولبر، 1715در سال  ;داشت

در همان سال مازارن کتابخانه . یک کتابخانه ملی در برلین تاسیس کرد 1661برگزیننده براندنبورگ در سال 

 1700جلد کتاب در آن بود، براي لویی چهاردهم و فرانسه به ارث گذاشت و در  40000گرانقیمت خود را، که 

  . اعقاب سر رابر بروس کاتن کتابخانه کاتن را رسما به موزه بریتانیایی انتقال دادند

. در لندن گشایش یافت 1695نخستین کتابخانه انگلیسی که به روي مردم باز شد به دست تامس تنیسن در سال 

رورش سخت میکوشید تا زیانهایی را که از جنگهاي مذهبی در فرانسه، جنگ داخلی در انگلستان، و آموزش و پ

مدارس و ادبیات آلمانی ) 1781- 1729(تا زمان لسینگ . جنگ سی ساله در آلمان متحمل شده بود جبران کند

در . به دست آورده بودند بازیابندنتوانستند پیشرفتی را که در دو قرن پیش با لوتر، اولریش فون هوتن، و مالنشتون 

این فاصله، یک زبان التینی متوسط به صورت زبان داخلی و خاص چند ادیب انگشت شمار باقی ماند، و حال آنکه 

و در خالل توبه طوالنی ناشی از  ;زبان آلمانی، که در لوتر بسیار توانمند بود، صرفا به صورت ابزار عامه مردم درآمد

نجباي آلمانی، که . کشی، هیچ نویسندهاي آلمانی که به شهرت جهانی برسد به وجود نیامدیک نسل جنگ برادر

ها را تحقیر میکردند، پسرانشان را به ریترآکادمین مدرسه شهسواران میفرستادند یا  فضل فروشی التینی دانشگاه

و آداب ظریف دربارهاي معلمان خصوصی سر خانه استخدام میکردند تا جوانان با اصل و نسب را براي وظایف 

اش را، که  از طرف دیگر آوگوست فرانکه، کشیش متورع، سازمانهاي خیریه. شاهزادگان بار بیاورند و آماده سازند

، به کودکان )1727-1695(بدبینان آن را به باد تمسخر گرفته بودند، در هاله تشکیل داد و، در ظرف سیودو سال 

بزودي یک دوره متوسط نیز براي زرنگترین محصالن پسر، و یک مدرسه . لیم دادهاي فقیر غذا و لباس و تع خانواده

همه این مدارس نیمی از وقتشان را صرف مذهب . دخترانه نیز براي باهوشترین محصالن دختر بدان اضافه کرد

یث فلسفه بعدا به بزرگداشتش از ح ;در آلمان، کریستیان توماسیوس بیانگر روح دنیایی بود. روشنگري میکردند

او که از بابت . در اینجا وي را به مثابه بزرگترین مربی آلمانی عصر خویش مورد توجه قرار میدهیم ;خواهیم کوشید

عقاید بدعتآمیز از شهرش، الیپزیگ، بیرون رانده شده بود، در موقع به وجود آمدن دولت براندنبورگ پروس، به هاله 

نامدارترین استاد آن و نیز پیشتاز آنان که آن را به  ;نشگاه انجامیدندسخنرانیهاي وي به ایجاد دا ;)1690(آمد 
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او اصول فلسفه مدرسی را با تمسخر کنار گذاشت، آلمانی را به جاي التینی . نخستین دانشگاه نوین مبدل کردند شد

و براي آزادي فکري هاي علمی را در مواد درسی گنجانید،  زبان تدریس قرار داد، یک مجله آلمانی منتشر کرد، دوره

تحصیالت ابتدایی براي پسران و دختران . فردریک کبیر وي را پدر آلمان خواند. آموزگاران و دانشجویان مبارزه کرد

، در 1619، در دوکنشین وایمار در 1618، در جمهوري هلند در سال 1565در دوکنشین وورتمبرگ در سال 

اجراي این امر در انگلستان . اجباري و همگانی شد 1876نگلستان در و در ا 1698، در فرانسه در 1696اسکاتلند در 

به سبب توسعه تحصیل داوطلبانه در موسسات مذهبی خصوصی و احساس طبقات حاکمه، که با گسترش سیستم 

جمعیت توسعه دانش . ((اقتصادي تحصیل بیچارگان را غیرضروري و احیانا ناپسند میدانستند، به تاخیر افتاد

براي فرزندان مستمندان آغاز شد، عمدتا با این هدف که )) مدارس خیریه((با تاسیس  1699در سال  ))مسیحی

آموزگاران همه میبایستی عضو کلیساي انگلستان باشند و از طرف اسقف  ;االهیات و انضباط مسیحی را اشاعه دهد

رهاي عسل جنبشی به وجود آورده بود، با نوشتن فابل زنبو 1714برنارد مندویل، که در . پروانه مخصوص کسب کنند

او میگفت اگر پدران و مادران آن قدر فقیرند که نمیتوانند پول  ;این مدارس را وسیلهاي براي تضییع پول تلقی کرد

)). بلند پروازیشان گستاخی است((تحصیل فرزندانشان را تامین کنند، 

آموزگاران معموال از طبقه عامه و غیر روحانی بودند، . شددر فرانسه هر محله ناچار بود یک مدرسه ابتدایی داشته با

)) دبستانهاي کوچک. ((لیکن اسقف آنها را بر میگزید، بر کار آنها نظارت میکرد، و برنامه درسی کامال کاتولیکی بود

برادران مدارس (( 1684ژان باتیست دو ال سال در سال . پور روایال فقط نصیب چند پسربچه ممتاز میشدند

ال سال، که کشیشی زاهدمنش بود، . مشهور گشت)) برادران مسیحی((را بنیان گذاشت، که بزودي به نام )) سیحیم

مجانا در اختیار فرزندان بیچارگان )) برادران مسیحی((مذهب را جوهر گسترش دهنده تعلیماتی میدانست که این 

خواندن، نوشتن، و حساب نیز بر آن اضافه  ;ه بودروزي چهار ساعت براي تمرین امور دینی تعیین شد. قرار میدادند

مقصدي که هرگز فراموش نمیشد این بود که در مدرسه کاتولیکهاي مومن تربیت شوند و ارواح از شورش این  ;شد

. فلک کردن براي این مقاصد وسیلهاي مفید تشخیص داده شده بود. جهانی و دوزخ جاویدان در امان بمانند

نهادي را )) برادران مسیحی(( 1685در . خود نمونه اخالق باشند نه آنکه صرفا آن را تعلیم دهندآموزگاران میبایستی 

تحصیالت متوسطه در فرانسه در . که احتماال اولین موسسه جدید تربیت آموزگاران مدارس ابتدایی بود افتتاح کردند

)) کالج انجمن یسوع. ((به شمار میآمددست یسوعیان باقی ماند و هنوز در قلمرو مسیحیت بهترین نوع تحصیالت 

 1674آنان بالفاصله پس از سوربون قرار داشت، و پس از اینکه شاه به آنجا آمد تا نمایشی را که دانشآموزان آن در 

بنا ) پنج کیلومتري ورساي(در سن سیر  1686در . عوض کردند)) کالج لویی بزرگ((اجرا کردند ببیند، نامش را به 

هاي  ها برنامه راهبهخانه. م دومنتنون، لویی چهاردهم نخستین مدرسه شبانروزي دختران را تاسیس کردبه اصرار مادا

مقامات . تحصیلی عالیتري را، با تاکید همیشگی بر مذهب، براي دختران برگزیدهاي که پول میدادند تهیه میدیدند

با قیود تمدن ناهماهنگ است که آن را فقط با  کاتولیک و پروتستان متفقا بر این عقیده بودند که خوي انسانی چنان

کوشش در زمینه تربیت شخصیت بدون یاري مذهب هنوز . خداترسی میتوان در قالب اخالقیات و تحت نظم درآورد

هاي پیروزمند در آنها تصفیه به  ها، بجز در جمهوري هلند، به قهقرا میرفتند، زیرا فرقه دانشگاه. در مرحله تجربی است

نداختند، دانشجویان شورشی آنها را به بی نظمی میکشاندند و در آنها فقط مشاجرات بدون نتیجه در مباحث راه میا

هیچ . هاي دانشگاهی در فرانسه و آلمان در معرض خرید و فروش قرار گرفته بودند گواهینامه. االهیات سیطره داشت

ر این عده میتوان اکثر دانشمندان برجسته را نیز یک از فالسفه بزرگ آن دوره جزو استادان دانشگاه نبودند، و ب

هابز، الیبنیتز، و بل با تحقیر از استادانی ذکر کردهاند که به فشار عمومی بر خادمان مردم هیچ وقعی . افزود

، لوند )1665(، کیل )1657(، دارم )1655(دویسبرگ : چند دانشگاه جدید در این دوره افتتاح شدند. نمیگذاشتند
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اینها غالبا موسسات کوچکی بودند که بندرت بیش از ). 1702(و برسالو ) 1694(، هاله )1673(اینسبروك ، )1666(

هاي درسی همه آنها با گذشت زمان به خشکی و انجماد گراییده و  برنامه. بیست استاد یا چهار صد دانشجو داشتند

هاي  میلتن گلهمند بود که دانشگاه. سته بودمقررات مذهب رسمی و مرسوم دست و بال دانشجویان و آموزگاران را ب

هاي پوچ درهم آمیخته، خرد را از  با فریبندگیهاي خاصی که با مابعدالطبیعه، معجزات، روایات، و نوشته((انگلستان 

و )) جشن احمقانه خار و خاربن ترش((او احساس میکرد که سالهاي عمرش را با فراگرفتن .)) جوانان گرفته است

پایبند بودن به سنت و عرف کهن در آکسفرد و . در کیمبریج به هدر داده است)) ان بیهوده سفسطهآمیزسخن((دیگر 

و برگزیده شدن نیوتن به استادي کالج )) انجمن سلطنتی((کیمبریج ادامه داشت، تا اینکه سرمشق نیکوي 

شعرا، کشیشان، روزنامهنگاران . هدکیمبریج را بر آن داشت تا دلیرانه دانش را در صدر قرار د) 16691702(ترینیتی

ما اثر میلتن به نام نامهاي به آقاي . و فالسفه سخت در تالش بودند تا در کالبد تعلیم و تربیت روحی تازه بدمند

دستورالعملهاي وي نتوانست بر  ;را که درباره مدارس ایدئال نوشته شده است خالصه کردهایم) 1644(هارتلیب 

، اثر فنلون، سهم بسیار بسزایی )1687(در فرانسه رساله در تربیت دختران . ته باشدآموزش حقیقی نفوذي داش

این . مادام دو بوویلیه از وي خواسته بود تا اصولی براي راهنمایی تحصیلی دخترانش به طور خالصه بنویسد. داشت

یري و انزواطلبی تعلیمات کشش طبیعتا معتقد بود که احکام اخالقی را باید به کمک دین تقویت کرد، لیکن سختگ

انسان را براي زندگی دنیایی آماده نمیسازند و فارغالتحصیل ((ها  به عقیده وي، صومعه. ها را ناپسند میدانست صومعه

وي از روش مالیم .)) صومعه همچون کسی که از درون تیرگی غار به روشنایی آمده باشد، به دنیا پاي میگذارد

م و تربیت باید بیشتر با خو، عالقه، و حساسیت طفل هماهنگی داشته باشد، نه اینکه تعلی ;تدریس جانبداري میکرد

بگذارید از همان راهی که طبیعت میآموزد استفاده . بخواهد اطفال را به تسلیم در برابر قانونی انعطافناپذیر وادار کند

ید بازي و عالیق طبیعی آنها به عنوان بگذار ;کنیم به جاي تجرید امور، شاگردان را به میان اشیا راهنمایی کنیم

تعلیم و تربیت ((در اینجا، یک کشیش قرن هفدهم علوم تربیتی روسو و . (وسیله آموزش مورد استفاده قرار گیرد

فنلون میخواست که دختران آثار کالسیک را، اگر ممکن باشد، به زبان اصلی .) قرن بیستم را بیان میدارد)) پیشرو

یک . اما کاري به علوم نباید داشت ;اریخ و به اندازه کافی حقوق براي اداره کردن یک ملک بخوانندمقداري ت ;بخوانند

این کشیش خوش قیافه در برابر زیبایی زنان حساس . داشته باشد)) حجب و حیاي خاص((زن جوان باید در کار علم 

آن استاد مکانیک نیوتنی، مادام دوشاتله، وي عشق ولتر را به  ;بود و نمیخواست که به لباس علم جبر آراسته شوند

. ده سال پس از انتشار رساله فنلون، دفو تقاضاي خود را براي تحصیالت عالیه زنان انتشارداد. هرگز درك نکرده بود

آنها، مثل آموزش استر . دختران انگلیسی قرن هفدهم، بجز ثروتمندان، فرصت تحصیالت متوسطه را کمتر مییافتند

انثن سویفت، مجبور بودند به آموزگاران سر خانه متکی باشند، یا مثل دختر نازپرورده اولین، دزدانه از جانسن نزد ج

، حتی در )1715-1685(آموزش زنان انگلیسی آن نسل ((مکولی معتقد بود که . منابع خصوصی کسب علم کنند

سویفت تخمین میزد که در میان .)) ر بودمقامات بسیار باال، از هر موقع دیگر، پس از زمان تجدید حیات دانش، بدت

اما این کشیش بدبین  ;هزاران زن نجیبزاده، بندرت یک زن دیده میشود که درست خواندن و درست نوشتن را بداند

نمیتوانم فکر کنم که . ((در هر صورت دفو غفلت در تحصیل زنان را یک بیعدالتی وحشیانه میدانست. اغراق میکرد

.... ا موجوداتی چنین لطیف و با شکوه آفریده و آنان را با این همه حسن و لطافت آراسته باشدخداوند بزرگ زنان ر

در نتیجه، براي دختران مدرسهاي را شبیه به مدارس .)) که فقط سرپرست خانه ما، آشپز ما و برده ما باشند

مخصوصا ((اموزند، بلکه زبان نیز، در آنجا نه تنها باید موسیقی و رقص بی. ، در انگلستان پیشنهاد کرد))عمومی((

فرانسه و ایتالیایی، به آنان آموخته شود، و این جرئت را در خود میبینم که به زنان زبانهایی بیش از آن زبانی که 

این رماننویس زننواز نتیجه گرفت . آنان باید تاریخ بیاموزند، و به ظرایف و آداب صحبت آراسته شوند.)) دارند بدهم
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.... ربیت یافته و تحصیلکرده که با کماالت اضافی دانش و رفتار آراسته باشد، موجودي غیرقابل قیاس استزنی ت((که 

مردي که از چنین زنی برخوردار است باید از وي ((و اینکه )) ;زیباترین و لطیفترین جنبه آفرینش خدایی است

)). شادمان و سپاسگزار باشد

هایی  یی چهاردهم، در باره نظریه تربیتی، اثري است از جان الك به نام اندیشههاي عصر لو بهترین و موثرترین نوشته

که نویسنده آن را پس از چند سال خدمت آموزگاري خصوصی خود در ) 1693(چند پیرامون آموزش و پرورش 

د که آموزگار این فیلسوف، به پیروي از مونتنی، معتقد بو. خانواده اولین ارل آو شافتسبري به رشته تحریر درآورد

. بدن سالم شرط الزم و اولیه عقل سالم است ;پیش از هر چیز باید به صحت جسمی و بنیه شاگرد نظر داشته باشد

به پوشاك اندك، بستر سخت، هواي سرد و تازه، ورزش و خواب منظم  ;پس شاگردان وي باید غذاي ساده بخورند

پس از آن، ولی از همه .)) رف کنند و یا اصال به مصرف نرساننددارو را بسیار کم مص((و  ;شراب ننوشند ;عادت کنند

تمام تعلیمات، اعم از جسمانی و ذهنی و نیز اخالقی، باید اصولی در  ;مهمتر، تشکیل و سازندگی اخالق و شخصیت

 همان طور که جسم را باید با سختیها تربیتی سالمت بخش داد، شخصیت نیز باید با کف. جهت کسب فضیلت باشند

کودکان باید به ترك هوا و هوس خو گیرند و . ((نفس در همه آن چیزهایی که با عقل بالیده در تضادند شکل پذیرد

انضباط امیال استخوانبندي اخالق و .)) حتی از همان زمان که در گهواره هستند، باید دست از امیالشان بردارند

اعمال خوب . ند باشد، اما کامال باید رعایت و اجرا شوداین انضباط تا آنجا که ممکن است باید دلپس. شخصیت است

عادت ((زیرا . دانشآموز باید اعمال خوب را آنقدر تکرار کند که جزو عادات پسندیده درآیند ;به تنهایی کافی نیستند

 همیشه سهلتر و آسانتر از خرد، که به هنگام ضرورت بندرت با آن مشورت و کمتر و از آن تبعیت میکنیم، عمل

. الك بین ارسطو و روسو در نوسان است.)) میکنند

درس باید  ;وي تحصیل و تربیت آزاد را به روشی که تمایالت و شخصیت کودك را نادیده میگیرد ترجیح میدهد

لیکن بعضی اوقات مطلوبیت تنبیه بدنی را براي خالفکاریهاي آگاهانه  ;جالب توجه، و انضباط باید انسانی باشد

عادت دادن کودکان، به طوري که مقداري درد و سختی را بدون عکسالعمل بر خود هموار کنند ((عالوه، به . میپذیرد

تعلیم و .)) اي است براي استحکام بخشیدن افکار آنها و پایهگذاري جرئت و ثبات عقیده شان در زندگی آینده وسیله

دالل باشد، نه هضم آثار کالسیک یا مبادله تربیت قوه عقالنی بایستی انضباطی در روشهاي اندیشه و دقت در است

زبانهاي یونانی، . زبان فرانسه و التینی را باید از سنین کم و از راه محاوره به کودکان آموخت، نه با دستور زبان. زبانها

بهتر این است که براي جغرافیا، ریاضیات، نجوم، و . اي باشند عبري، و عربی باید در اختیار دانشمندان حرفه

وظیفه تعلیم و تربیت . ((بعدها هم علم اخالق و حقوق، و سرانجام فلسفه ;البدشناسی، نیز وقتی در نظر گرفته شودک

این نیست که جوانان در هریک از علوم کامل شوند، بلکه باید افکار آنان را به بهترین وجهی باز کند تا هرچه را که 

و چون فضیلت با تکرار و عادت پرورش مییابد، بنا بر این افکار .)) ندنداستعداد دارند بپذیرند و در مورد خود به کار بب

  :نیز باید با استدالل مکرر پرورش یابند

بنابراین، من فکر میکنم که باید آن را به همه کسانی که وقت  ;هیچ چیزي براي این کار مناسبتر از ریاضیات نیست

ما زاده میشویم .... ضیدان بشوند، بلکه تا موجوداتی معقول بار آیندالبته نه به آن مقدار که ریا ;و فرصت دارند آموخت

تا، در صورت تمایل، موجوداتی معقول شویم، اما تکرار و تمرین ما را چنین میکند، و در حقیقت، ما تنها با آنجا 

ستدالل را دقیقا من ریاضیات را وسیلهاي ذکر کردم که میتواند عادت ا.... میرسیم که صنعت و کوشش ما را بکشانند

ذهن، آنگاه که توانست روش استدالل را به وسیله این دانش کسب کند،  ;....و به طور مرتب در افکار به وجود بیاورد

  . میتواند از آن پس، در صورتی که فرصتی به دست آورد، از آن در دانشهاي دیگر استفاده کند
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مقصود این بود که  ;صوصا آموزش هنر، ادبیات و آدابیعنی مخ)) آموزش آزادگان((رساله الك طرحی بود براي 

برنامه درسی . داشته باشد و براي معاش هرگز کار نکند)) اصیل((یعنی مردي که زایشی  ;اصیلزاده به وجود بیاورد

بود یعنی مطالعاتی که اومانیستهاي )) علوم انسانی((آن، در عین حال که علومی چند را در برداشت، کال مرتبط با 

فقط به )) کارهاي دستی آن هم نه دو یا سه((رقص، سواري، کشتی، شمشیربازي، و حتی . نسانس تشویق میکردندر

عنوان کمک به تامین سالمتی جسمانی و رشد شخصیت اخالقی در آن گنجانده شده بودند، نه به عنوان وسیله 

ده جوان الزم نبود که این امور را خیلی جدي یک اصیلزا ;هنر را بایستی به عنوان تفریح بیاموزند، نه حرفه. زندگی

لذت بردن از موسیقی را باید به وي  ;از شعر باید لذت ببرد نه اینکه آن را بسراید، مگر براي وقتگذرانی ;تلقی کند

این رشته کار هم وقت بسیار میگرفت و هم جوانان را  ;آموخت، لیکن نه بدان گونه که در یکی از آالت تخصص یابد

این رساله با . کارانه و هم آزادیخواهانه بود بنابراین، رساله الك هم محافظه. آشنا میساخت)) همنشینان عجیب((با 

نهی از عالقه شدید مدرسی به زبانهاي قدیم، با پافشاري کمتر بر مذهب و دانش االهی، با مهم دانستن تندرستی و 

ماده کردنشان براي زندگی و انجام خدمات اجتماعی شخصیت، و با کوششی که در سازندگی جوانان اصیلزاده و آ

این روش در سازندگی جنبه . مبذول میداشت آینده را نشان میداد و در انگلستان و امریکا صاحب نفوذي وسیع شد

این رساله، که به زبان فرانسه ترجمه . انگلستان سهم داشت)) عمومی((جسمانی و اخالقی تعلیم و تربیت مدارس 

شاگرد خود الك، یعنی سومین . در عرض پنجاه سال پنج بار به چاپ رسید و به روسو کمک بسیار کرد ،)1695(شد 

ارل آو شافتسبري، که بار دیگر از وي سخن خواهیم گفت، موجب اعتبار و سرافرازي نظریات و شخصیت آموزگار 

. خود شد

III -  دانشوران  

رده و مباحثات بیحاصل بودند، پیوسته میکوشیدند که آینده را دانشوران بزرگ، که ظاهرا سرگرم مطالعه زبانهاي م

بعضی از پارسایان . با تنویر گذشته بسازند و بعضی از آنها خویشتن را در نبرد مسیحیت با افکار جدید درگیر یافتند

زبان التینی شارل دو فرنه، سیور دو کانژ، با انتشار یک فرهنگ لغت سه جلدي . کوچک به احترامی اجمالی سزاوارند

، دوستانش را که )1678(جدید و قرون وسطایی، که از نظر دقت فاضالنه در این رشته هنوز هم مرجع معتبري است 

پیر هوئه نسخه خطی مهم اثر اوریگنس را کشف و . وي را قاضی پارلمان پاریس میدانستند به شگفتی انداخت

شعر و داستان نوشت، و همراه با  ;یح پزشکی انجام دادهشتصد تشر ;سریانی، عربی، و شیمی آموخت ;ویرایش کرد

مادام داسیه دانشمند در ویرایش چاپ شصت جلدي و مشهور دلفن متضمن آثار کالسیک التینی براي مطالعه و 

به اسقفی آورانش رسید و به هنگام مرگ کتابخانهاي به جا گذاشت که اکنون  ;شرکت جست) ولیعهد(آموزش دوفن 

یسوعی به نشر کتاب زندگی قدیسین خود ادامه  بوالندیهاي. هاي کتابخانه ملی پاریس به شمار میرود یکی از گنجینه

در پاریس، بندیکتیان کلیساي سن مور، تحت رهبري ژان مابیون، تاریخی از زندگی قدیسان بندیکتی در . دادند

و در طی این فرایند، خدمتی پرارج در روشن کردن وقایع و ادبیات فرانسه  ;)1702- 1668(آوردند بیست جلد گرد 

هاي باستانی  شکلی نوین به شناسایی نوشته) 1681(مابیون خود با نوشتن در باب سیاست . قرون وسطی انجام دادند

خ، خصوصیت، و اعتبار فرامین و نسخ اثر فوق نوشتهاي در سیاست نیست، بلکه رسالهاي است پیرامون تاری. بخشید

از خداوند مسئلت دارم که این سالیان دراز را که :((مابیون با به پایان رساندن یکی از مجلدات قطورش، نوشت. کهن

قهرمان دانش و ادبیات .)) در مطالعه کردار قدیسان، که خود اندکی به آنان شباهت دارم، صرف کردم جرم نشمرد

جوانیش در . ریچارد بنتلی است که چهل و دو سال استاد سختگیر کالج ترینیتی کیمبریج بودکالسیک در این عصر 

در سن بیستونه سالگی در ادبیات و آثار کهن یونانی، التینی، و عبري  ;کتابخانه بودلیان در راه مطالعه به پایان رسید

کتابی صد صفحهاي نوشت به نام ) 1691(در آن سال . ترین دانشمندان اروپا به شمار میرفت یکی از برجسته
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این اثر از دقت و عمقی چنان عالمانه برخوردار بود که  .میلهزارنامه که نامهاي است خطاب به شخصی به نام جان 

نخستین برنامه درسی، که شیمیدان هاي  در سن سی سالگی براي تدریس در دوره. وي را در اروپا به شهرت رساند

وي با استداللی نیرومند در . مومن، رابرت بویل، مخارج و نام آن را در وصیتنامه خود تعیین کرده بود، برگزیده شد

. این بحث وارد شد که آن نظم دنیایی که نیوتن در کتاب اصول خود آشکار ساخته است وجود خداوند را ثابت میکند

به بنتلی مقام کتابدار سلطنتی و یک خانه در کاخ . ه به الحاد متهم شده بود آرامش بخشیدعمل وي نیوتن را ک

و از همین جا بود که یکی از مشهورترین  ;در آنجا غالبا نیوتن، الك، اولین، و رن را میدید. سنت جیمز دادند

گلستان در مجادله بر سر لیاقت و این پیکار از سهم ان. پژوهی انگلیسی آغاز کرد مبارزات خود را در زمینه دانش

، در )1690(سر ویلیام تمپل آتش را با مقاله درباره دانش قدیم و جدید . ارزش نسبی ادبیات قدیم بر جدید آغاز شد

اگر این مقاله فاالریس را به عنوان نمونه برتري یونانیها در ادبیات تمجید نکرده . جانبداري از آثار کهن، روشن کرد

. ود که بنتلی آن را ستایش کندبود، ممکن ب

در سیسیل یونان حکمروایی ) آگریجنتو(فاالریس حاکم خود کامهاي بود که در قرن ششم قبل از میالد بر آکراگاس 

تاریخ یا افسانه وي را مردي توصیف کرده است که دشمنانش را در شکم یک گاو برنجین کباب کرد، لیکن . میکرد

مراسله را، که از وراي قرون بر جاي ماندهاند، به خامه وي  148ادبیات مفتخر ساخته و وي را از بابت پشتیبانی از 

 1695چارلز بویل، که از شاگردان کالج کرایست چرچ آکسفرد بود، مراسالت فاالریس را در سال . نسبت داده است

ه در آن با تمپل به مخالفت ویلیام وتن، که چاپ دوم تفکراتی پیرامون دانش کهن و امروزي خود را ک. منتشر کرد

بنتلی پاسخ داد . ، از بنتلی خواست تا درباره صحت و اعتبار مراسالت قضاوت کند)1679(برخاسته است تهیه میدید 

او به چند اشتباهی  ;که نسبت دادن آنها به فاالریس اشتباه است و مراسالت در قرن دوم میالدي نوشته شده است

بویل و آموزگارانش دفاعیهاي آتشین در باره صحت انتساب . ه طور ضمنی اشاره کردکه در چاپ چارلز بویل بود ب

جانثن سویفت، که منشی تمپل بود، به جانبداري از ارباب خود، با ریشخند کردن . مراسالت به فاالریس صادر کردند

دوستان بنتلی براي نابودي آشکار نظر فضال عموما با بویل موافق بود و . بنتلی در نبرد کتابها، در این معرکه وارد شد

شهرت یک فرد فقط با نوشتن خودش ممکن : ((پاسخی که وي بدانها داد ارزش یادآوري دارد. شهرتش ناله سر دادند

اثر مبسوط بحثی در باب رساله فاالریس را منتشر  1699وي در سال .)) است نابود شود، نه با نوشته دیگران

را ثابت کرد، بلکه چنان پرتوي بر تکامل تدریجی زبان یونانی افشاند که دنیاي دانش و این اثر نه تنها ادعایش .ساخت

بنتلی . پژوهش وي را سزاوار همرتبگی با ژول سزار سکالیژز، ژوزف ژوست سکالیژر، کازوبون، و سالماسیوس دانست

: ها قرن آنها را آشکار میسازد، و اضافه کرد گفت که حتی سبک نامه

بعضی از کلمات بیرون  ;اي، مثل بدن موجودات زنده که تنفس میکند، در حرکت و دگرگونی دایم استهر زبان زنده

یا همان کلمه به معنی و  ;کلماتی دیگر میآیند و تدریجا کاربرد همگانی پیدا میکنند ;میروند و متروك میشوند

ي زبان به وجود میآورد که زمان در مفهوم جدیدي مبدل میشود که به مرور زمان همان تغییري را در وضع و سیما

هرکس در زبان بومی خود، بر اثر کاربرد مستمر، دقیق شده باشد به چنین . خطوط چهره انسانی ایجاد میکند

چرا فرد انگلیسی فکر نمیکند که میتواند از روي همین دگرگونی و طرح سبک، یک نوشته . تغییري آگاهی مییابد

د سال پیش تمیز بدهد باید دانست که در اعصار مختلف زبان یونانی دگرگونیهاي جدید انگلیسی را از نوشته یکص

لیکن کسانی که در آن زبان آن قدر خبره و کارآزموده باشند که به آن ظرافت طبع . ... واقعی و محسوس وجود دارند

  . نایل آیند انگشت شمارند

آراي متفق شش اسقف، که از  1699در . خواند مینوشتاو فاضلی بود که انگلیسی را به همان خوبی که یونانی را می

طرف ویلیام سوم مامور شده بودند تا یک نفر را براي تصدي مقام خالی استادي برگزینند، بنتلی را به استادي کالج 
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انضباط دانشجویان را اصالح کرد، برنامه دروس را بهبود بخشید، و براي شیمی یک . ترینیتی در کیمبریج رساندند

لیکن دانشکده را با تکبر و رفتارهاي تحکمآمیز و پول پرستیش  ;و براي نجوم یک رصدخانه بنا کرد)) آزمایشگاه((

او نیز، در مقابل، به مبارزه برخاست و  ;چنان به مخالفت با خود برانگیخت که دوبار محکوم به عزل از مقامش شد

چاپ دوم اصول  ;ز آثار کالسیک یونانی و التینی پرداختضمنا به ویرایش تعدادي ا. مقامش را تا به آخر نگه داشت

در مالحظاتی در باره عقاید متاخر آزاد اندیشی بر آنتونی کالینز تاخت  ;نیوتن را تشویق و از نظر مالی یاري کرد

ایش جسورانه پاي از حد رشته خود فراتر نهاد و، با تصحیح عالمنمایانه دستور زبان و متن میلتن، به ویر ;)1713(

شعر زیبایی : ((دشمنی الگزاندر پوپ را با بیان این مطلب در باره ترجمه او از ایلیاد برانگیخت. بهشت مفقود پرداخت

. هرگز وي را نبخشید)) توله سگ شگفتانگیز((بنتلی گفته است که .)) است آقاي پوپ، اما آن را نباید هومر بخوانید

دانشمندان بزرگی که رنجهاي :((چنین به باد استهزا گرفته است وي را) 1742آوریل (پوپ در منظومه جاهالن 

بنتلی در ماه ژوئیه بر اثر عارضهاي مرکب،  .))خستگیناپذیرش هوراس را مالآلور و زحمات میلتن را خوار کردهاند

ورانده وي بزرگترین و تحملناپذیرترین فاضلی است که انگلستان تا کنون پر. برخورد با پوپ و سینهپهلو، درگذشت

- 1655(در این اثنا، یک انگلیسی دیگر، تامس ستنلی، افق فکر انگلیسی را با نخستین تاریخ فلسفه انگلیسی. است

به حیرت  -عربی-وسعت بخشید و خوانندگانش را با تخصیص دادن جلد چهارم و آخر به فلسفه کلدهاي ) 1662

اور نزدیک و میانه دست انداخت و نتایجی ناگوار به دانشوري جسورانه از آن سوي روم و یونان کهن به خ. انداخت

دانشگاه  ;)1630(ادوارد پو کوك چهار نسخه سوري از رساالت عهد جدید را کشف و ویرایش کرد . همراه آورد

هاي وي دریچه چشم انگلیسیها را به سوي  خطابه ;آکسفرد نخستین کرسی زبان عربی را به خاطر وي تاسیس کرد

اربلو اثري بود بس عظیم با عنوان کلی کتابخانه /در فرانسه ثمره کوشش یک عمر بارتلمی د. ودندتمدن اسالمی بگش

این اثر فروغی . و عنوان فرعی فرهنگ جهانی، مشتمل بر تمام آنچه دانش شرق را در برمی گیرد) 1697(شرقی 

دهاي اسارت روشنگري قرن روشنگر از تاریخ و دانش عربی به شمار میآمد و در گسترش افق اندیشهاي که بن

  . هجدهم را از هم گسیخت نقش داشت

آنها پی بردند که عربها  ;دانشجویان از غناي شعر، تاریخنگاري، فلسفه، و دانش عربی سخت در شگفت شده بودند

 و حال آنکه همه اینها در قرون تیرگی اروپاي باختري در بوته ;چگونه علم و فلسفه یونانی را نگه داشته بودند

و با کمال تعجب دریافتند که  ;سیاستمداري هوشمند است آنها دانستند که حضرت محمد ;فراموشی رها شده بودند

نسبیت اخالق و االهیات به . در جهان اسالم نه جنایتی بیشتر، و نه فضیلتی کمتر از جهان مسیحیت وجود دارد

مطالعه وقایعنگاري شرقی از . تحاله ایجاد میکردصورت ماده تخمیر کنندهاي درآمد که در ذهن و اندیشه مسیحی اس

سال قبل از میالد مسیح به وجود آمده است، و  3761جمله مصري و چینی حساب یهودیان را که میگفتند دنیا در 

در آغاز شب ((جیمز آشر، اسقف اعظم انگلیکان منطقه آرما در ایرلند، را که میگفت خلقت، ) 1650(محاسبه 

  . به وجود آمده است برهم زد)) قبل از میالد 4004سال  اکتبر 23دوشنبه، 

بررسیی به ) 1670(از کتاب مقدس بود)) نقد عالی((اسپینوزا، چنانکه هم اکنون خواهیم دید، دستاندرکار افتتاح 

 بزرگترین منتقد کتاب مقدس در. ها عنوان یک محصول آدمی، غنی از حیث شکوه و واالیی، و آکنده از خطاها و یاوه

قرن هفدهم، در کوشش جهت پاسخ به اسپینوزا، از آنجا که سرانجام ناچار شد بسیاري از دعاوي فیلسوف را بپذیرد، 

ریشار سیمون، پسر یک آهنگر، پس از پیوستن به اوراتوري پاریس، به . آتش خشم بوسوئه را بر سر خویش فرود آورد

ر دفاع از یهودیان مس، که به قتل یک کودك مسیحی در همان سال، جزوهاي د). 1670(مقام کشیشی رسیده بود 

، پس از سالها تحقیق و از جمله مطالعاتی که به اتفاق چندین نفر از ربیها به عمل 1678در . متهم شده بودند، نوشت

آورد، به تهیه و انتشار تاریخ انتقادي عهد قدیم همت گماشت و در ضمن آن پیشنهاد کرد که شرحی در رد برهانهاي 
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وي تصدیق کرد که کتابهاي عهد قدیم یکسره کار نویسندگی که این . سپینوزا علیه الهام االهی کتاب مقدس بنویسدا

که وفات (دیگر اینکه حضرت موسی نمیتوانسته است همه اسفار خمسه را  ;کتابها را بد آنها منسوب میدارند نیستند

و ویراستاران کتاب مقدسها در هر عصر، موقع انتقال،  و اینکه کاتبان ;بنویسد) موسی در آن شرح داده شده است

سیمون، با این اظهار که همان تجدید نظر کنندگان خود از طرف . تغییرات چشمگیري در شکل نخستین آن دادهاند

لیکن اعتراف کرد که کلیه نسخ  ;خداوند ملهم شده بودند، میکوشید درست کیشی و اجازه چاپ خود را نگاه دارد

د قدیم آن قدر دچار مکررات، ضد و نقیضها، و مبهمات و مشکالت دیگرند که، براي االهیات جزمی، بنیانی موجود عه

اندیشید که این نکته را علیه پروتستانها به کار اندازد و بحث را چنین آغاز کند که اعتقاد . بس سست و شکنندهاند

کتاب زبون میسازد، حال آنکه یک فرد کاتولیک مومن با  آنها به الهام لفظی کتاب مقدس آنها را در برابر انتقاد نص

در هر . پذیرش تفسیري که کلیساي روم بر نص کتاب نوشته است از این گونه تحقیقات فاضالنه در امان میماند

. صورت، سیمون چنین نتیجه گرفت که الهام االهی کتاب مقدس فقط در مورد مسائل ایمانی مصداق داشته است

اما موقعی که زیر چاپ بود، بعضی از برگهاي چاپی را . اتولیکها انتشار کتاب سیمون را تصویب کردرهبر مجمع ک

وي به وحشت افتاد، برگها را به بوسوئه نشان داد و او آن . در پور روایال رساندند)) بزرگ((براي تصحیح به نظر آرنو 

)) اقتدار شرعی کتاب مقدس را از بین میبرد((که )) یک رشته الحاد و پناهگاه آزاداندیشی((کتاب را، به عنوان 

آنها تمام هزار و سیصد . بوسوئه به مقامات دولتی متوسل شد تا از انتشار این کتاب جلوگیري کنند. محکوم کرد

سیمون به عنوان یک کشیش ساده و گمنام به . نسخه چاپ شده را ضبط کردند و به صورت خمیر درآوردند

چهار سال پس از آن، تاریخ ). 1685(اش را در روتردام به چاپ برساند  نوشته انست دستنورماندي رفت، ولی تو

 ;وي در نظر داشت که زحماتش را با ترجمه جدید کتاب مقدس کامل کند. انتقادي عهد جدید خود را انتشار داد

متن مقدس به وحشت لیکن بوسوئه، که از آزادي عمل سیمون در پرداخت  ;ترجمه عهد جدید را به پایان رساند

اش  سیمون از این عمل جسورانه). 1703(افتاده بود، صدراعظم را متقاعد کرد تا از انتشار کتاب جلوگیري کند 

نوشته او درباره عهد قدیم، که در چهل مورد آن انکار ). 1712(دست کشید، کاغذهایش را سوزاند، و در گذشت 

اي از اسپینوزا به نام رساله االهیات و سیاست،  این کتاب و نوشته .کرده است، دلیل غیرقابل انکار بودن آن است

الیبنیتز، که این انتقادات اولیه را خوانده بود، اعالم خطر کرد که اگر . فصلی در بررسی نوین کتاب مقدس هستند

تز درست میگفت یا هنوز زود است بگوییم که آیا الیبنی. این رشته تحقیق ادامه یابد، مسیحیت را به نابودي میکشاند

  . نه
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  فصل هجدهم

  پژوهی دانش

1648 -1715  

I - الملل علوم بین   

مشرب اروپا، خوب یا بد، اندك اندك از روح مافوق طبیعی به روح دنیوي، از االهیات به علوم، و از امید به بهشت و 

طبقات باال، که به . دترس از دوزخ به طرحهایی براي توسعه دانش و ترقی و پیشرفت زندگی انسانی میگرایی

هاي سیهروز و محروم از بهشت شجره  کامجویی و خوشگذرانی خود ادامه میدادند، با ایمان مذهبی مفید به حال توده

با وجود این، حتی در میان این تعداد انگشت شمار ثروتمند، کسانی بودند که در علوم کار  ;و نسب مخالفتی نداشتند

سوزاندند، مواد شیمیایی را استنشاق  رداختند، در آزمایشگاه انگشتانشان را میپ میکردند، به حل معادالت می

در پاریس خانمهاي متجدد در جلسات درس شیمی . میکردند، و یا با حیرت به ستارگان فزاینده چشم میدوختند

خود دعوت کرد، و کنده لمري را به سالن کامال انحصاري  ;لمري و آزمایشهاي کالبدشناسی دو ورنه اجتماع میکردند

آزمایشگاه ((در انگلستان چارلز دوم یک . لویی چهاردهم دو ورنه را براي کمک به ولیعهد در امر تحصیل برگزید

بانوان شیکپوش با  ;بارونها، اسقفها و وکالي دادگستري به آزمایش میپرداختند ;خاص خودش داشت)) شیمی

اولین، که به آزمایشهاي فیزیک دست میزد،  ;ی میآمدندهایشان به تماشاي شگفتیهاي نیروي مغناطیس درشکه

پیپس، ضمن اشتغال به امور دریایی، با میکروسکوپ،  ;پیشنهاد کرد که موسسهاي براي تحقیقات علمی تاسیس شود

ها در  دانشگاه. تلمبه بادي، و چاقوي تشریح سختکوشانه کار میکرد و به ریاست انجمن سلطنتی نیز منصوب شد

گویا نخستین آنها آکادمی . د از مردم عقب مانده بودند، لیکن آکادمیهاي خصوصی به پیشواز آن رفتندعالیق جدی

بعد ;که گالیله به آن وابستگی داشت) 1603(سپس آکادمیا دئی لینچئی در رم  ;)1650(اسرار طبیعت در ناپل بود 

موسسه اخیر، ). 1657(فلورانس بنیاد گذاشتند آکادمیا دل چیمنتو بود که شاگردانش، و یونانی و توریچلی، آن را در

هیچ چیز از  ;که داشت، به کارهاي آزمایشی تخصیص یافت و شک دکارتی را اساس کار خود قرار دادبنا به اسمی 

هاي مذهبی و فلسفه موجود، مورد  هر مسئلهاي، بدون در نظر گرفتن فرقه ;روي اعتقاد و ایمان پذیرفته نمیشد

. عمر بعضی از این آکادمیها کوتاه بود، لیکن موقع مرگ جانشینانی به جاي میگذاشتند. تتحقیق قرار میگرف

آکادمی برلین در سال  ;تاسیس یافتند) 1710(، و اوپساال )1672(، آلتدورف )1652(آکادمیهایی در شواینفورت 

در هم باید به ) 1724( و ایجاد آکادمی سن پطرزبورگ ;، پس از تقاضاي سی ساله الیبنیتز، به وجود آمد1700

مرسن، روبروال، دزارگ، و دیگر ) 1638-1631(در فرانسه آکادمی علوم از جلسات . حساب الیبنیتز بنویسیم

. مانند مرسن تشکیل میشدند گسترش یافت دانشمندانی که در خانه پدر پاسکال در پاریس یا در سلول صومعه

تنظیم )) باره هر آنچه براي نسل بشر مفید یا آسایش بخش استو تحقیق در)) براي تکامل علم و هنر((برنامهاي 

، ))اند اگاه اند بی دنیا را از آن خطاهاي عمومی که از دیر باز به جاي راستی قلمداد شده((و نیز تصمیم گرفت ;کرد

به  ،1666این آکادمی، در سال . لیکن به اعضایش توصیه کرد تا از بحث درباره مذهب و سیاست خودداري کنند

در ورساي هنوز هم تابلو بزرگی، اثر تستلن، وجود دارد که : فرمان همایونی و محلی در کتابخانه سلطنتی مفتخر شد

 . در آن لویی چهاردهم را در حال اعطاي این فرمان به گروهی به ریاست کریستیان هویگنس و کلود پرو میبینیم

در حقیقت این آکادمی جزئی از دیگر ادارات  ;نه میگرفتندهمه بیست و یک عضو از دولت حقوق سالیانه و کمک هزی

کاسینی را از ایتالیا، رومر را از دانمارك، و هویگنس . لویی مخصوصا به منجمان مهربانی میکرد. دولتی به شمار میآمد

مطالعاتی  هنگامی که هولیوس اهل دانتزیگ، که با. را از هلند دعوت کرد و براي آنان رصدخانهاي باشکوه بنا نهاد



۵٠۴۴

روي ماه تشخص یافته بود، کتابخانه ارزندهاش را در آتشسوزي از دست داد، شاه هدیه نفیسی برایش فرستاد تا زیان 

الپالس بیشتر پیشرفتهاي علمی را که در فرانسه حاصل شده بودند به حساب این آکادمی . خود را جبران کند

پیوستگی نزدیک داشت موجب زیان دانش شد و انگلیسیها از آن لیکن اتکاي آن به پادشاهی که با کلیسا  ;میگذاشت

از خصوصیات انگلستان این بود که آکادمیهاي علمی در آنجا بنیادهاي خصوصی بودند و فقط بر . پیشی گرفتند

تنی چند از ((در لندن با  1645بنا به گفته جان والیس، وي در حدود سال . حسب اتفاق از دولت یاري میگرفتند

آنها . آشنا شد)) به ویژه فلسفه تجربی کاوش میکردند،... د ارجمند، که در فلسفه طبیعی و دیگر علوم انسانیافرا

موافقت کردند که هفتهاي یک بار یکدیگر را ببینند و درباره ریاضیات، نجوم، مغناطیس، دریانوردي، فیزیک، 

)) کالج نامرئی((این مجمع، که بعدها آن را . مکانیک، شیمی، گردش خون، و موضوعهایی از این قبیل بحث کنند

هنگامی که والیس به سمت استاد . در کتاب آتالنتیس نو، اثر بیکن، الهام گرفته بود)) خانه سلیمان((خواندند از 

یکی جلسه خود را در اقامتگاه رابرت بویل در دانشگاه : ریاضیات به آکسفرد آمد، این مجمع به دو گروه تقسیم شد

آشوبهاي سیاسی بین زمان . رن و اولین نخستین اعضاي آنجا بودند ;داد، و دیگري در کالج گرشم در لندنتشکیل می

مرگ کرامول و بازگشت خاندان استوارت مانع تشکیل جلسات لندن میشدند، لیکن پس از به سلطنت رسیدن چارلز 

انجمن سلطنتی لندن ((رسمی همایونی را به  ، پادشاه منشور1662ژوئیه  15و در  ;دوم، کارشان را از نو آغاز کردند

. اعطا کرد)) براي کوشش در راه پیشرفت دانش طبیعی

نودوهشت عضو اصلی آن را نه تنها دانشمندانی از قبیل بویل و هوك تشکیل میدادند، بلکه شاعرانی از قبیل درایدن 

در حدود  1686-1663در سالهاي بین . بودند و والر، رن معمار، اولین، چهارده لرد، و چندین اسقف نیز در میانشان

دوکها و مردم طبقات پایین در این کار مهم، شانه به  ;امتیاز طبقاتی وجود نداشت. سیصد عضو اضافی پذیرفته شدند

به  1673الیبنیتز، که در سال . و اعضاي فقیر از پرداخت حق عضویت معاف بودند ;شانه هم، تشریک مساعی داشتند

تامس سپرت در اوایل . ته شده بود، انجمن سلطنتی را یکی از محترمترین مراجع فکري اروپا اعالم کردعضویت پذیرف

وي نیز، با وجودي که به اسقفی راچیستر رسیده بود،  ;کتاب پر ارزش تاریخ انجمن سلطنتی خود را انتشار داد 1667

از دانشمندان االهی شکوه میکردند که موسسه  بعضی. از برکت نسیم بیکن که به انگلستان میوزید، به حرکت درآمد

ها و کلیساها را از میان بر میدارد، لیکن میانهروي و حزم انجمن بزودي توانست مخالفت  جدید احترام به دانشگاه

تجربیات شگفتانگیز آن موجب سرگرمی دربار و شخص شاه شده بودند، که وقتی شنید آن . مذهبی را آرام کند

سویفت در کتاب سفرنامه گالیور آن را به نام آکادمی . میکند و در فکر پرواز مکانیکی است، خندید مجمع هوا را وزن

هایی بسازند که سقفشان روي  بزرگ ال گادو، که اعضایش نقشه میریختند تا نور خورشید را از خیار بگیرند و خانه

، گفت که چگونه گروهی از دانشمندان با کشف و سمیوئل باتلر، نویسنده هیودیبراس ;زمین باشد، مورد طنز قرارداد

لیکن تحت توجهات . یک فیل در ماه به هیجان افتادند و سرانجام آشکار شد که موشی در تلسکوپ آنها بوده است

 ;همین انجمن سلطنتی بود که اولین دامپروري انگلستان را توسعه داد، سر ویلیام پتی دانش آمار را پایه گذارد

بویل تقریبا شیمی و  ;نگلستان از دایره دانستنیهاي کشورهاي فرانسه یا آلمان آن روزگار نیز گذشتندپزشکی و علوم ا

انجمن در شیمی و . وري گیاهشناسی، وودوارد زمینشناسی، و نیوتن نجوم را دگرگون کرد ;فیزیک را به وجود آورد

ته رامی گرفت، تشریح میکرد، و به مطالعه اجساد جانیان به دار آویخ ;فیزیک به هزاران تجربه و تحقیق دست زد

 ;همچون مخزنی شده بود که گزارشات رسیده از پزشکان سراسر کشور را جمع میکرد ;درباره آنها میپرداخت

پافشاري آن مجمع بر فرایندها و . با تحقیقات بیرون از کشور نیز در تماس بود ;پیشرفتهاي تکنولوژي را گرد میآورد

  . بیاعتباري موهومپرستی و آزار و تعقیب قانونی جادوگري شد قوانین طبیعی موجب
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هنري اولدنبورگ، منشی آن، انتشار گزارشهاي فلسفی انجمن سلطنتی را، که تا زمان ما نیز ادامه  1665در سال 

اتی در شمار نخستین موسس ;از کشورهاي خارج مطالب و مقاالتی میخواست و آنها را دریافت میکرد. دارد، آغاز کرد

براي مذاکره پیمان بازرگانی از طرف  1653اولدنبورگ در سال . بود که کشفیات مالپیگی و لیونهوك را انتشار دادند

فعاالنه با همه  ;وي در آنجا ماند و با میلتن، هابز، نیوتن، و بویل آشنا شد. شهرش، برمن، به انگلستان آمده بود

وظیفهاي بر همه جهانیان ((ي گفت که اعضاي انجمن سلطنتی و. دانشمندان و فیلسوفان جهان مکاتبه میکرد

:و به اسپینوزا چنین نوشت ;))گماشتهاند

ما مطمئن هستیم که صورت و کیفیت اشیا را از روي اصول مکانیک بهتر میتوان توضیح داد و اینکه مفاهیم طبیعت 

ي نیست که براي فرار از جهالت به زاییده حرکت، شکل، ساختمان، و ترکیب مختلف همین چیزها هستند و نیاز

  . صورتهاي غیرقابل توصیف و کیفیتهاي پنهانی توسل جوییم

از طریق همین گزارشهاي فلسفی، ژورنال د ساوان، جورناله د لتراتی، و آکتا ارودیتوروم بود که دانشمندان و فضالي 

شافات یکدیگر آشنا شوند، و در پهنه گسترده اروپایی توانستند از مرزهاي ملی خود پا فراتر بگذارند، با کار و اکت

آنان تقریبا غرقه در مطالعات و آزمایشها و تحقیقات . کارهاي مهم و خالق ارتشی متحد براي پیشرفت تشکیل دهند

خویش، و فارغ و جان به در برده از برخوردهاي سیاسی، حرکت هنگهاي ارتشی، غوغاي عقاید جزمی، غبار مهآلود 

هاي آزمایش و میکروسکوپها  سان فضول سانسور مدنی یا کلیسایی، به پژوهش در متنها، لولهخرافات، و جاسو

معادالت و دیاگرامهایی طرح  ;حجمها و نیروها را سنجیدند ;کنجکاوانه مواد شیمیایی را به هم آمیختند ;پرداختند

وارسی کردند، و جنبش ستارگان را  اسرار یاخته را به دقت ;هاي زمین همت گماشتند به کندوکاو در چینه ;ریختند

به روي نقشه آوردند تا آنکه کلیه حرکات ماده در نظام قانون جاي گرفت و عظمت نامتناهی جهان گویی به 

کلیه اعضاي خانواده کاسینی  ;فرما، پاسکال، روبروال، ماریوت، و پرو. پیشگوییهاي اعجابانگیز ذهن آدمی گردن نهاد

هویگنس و لیونهوك در  ;گریکه، الیبنیتز، چیرنهاوس و فارنهایت در آلمان ;ی در سویسخاندان برنوی ;در فرانسه

والیس، لیستر، بویل،  ;جیمز و دیوید گرگوري در اسکاتلند ;ستنو در دانمارك ;ویویانی و توریچلی در ایتالیا ;هلند

در این دوره کوتاه تاریخ اروپا، از هوك، فلمستد، هاله، و نیوتن در انگلستان اینان و بسیاري از دیگر دانشمندان 

، جداگانه و با یاري یکدیگر، در انزوا و در انجمن، هر شب و هر روز کار میکردند و در تالش بودند تا 1715تا  1648

ریاضیات، نجوم، زمینشناسی، جغرافیا، فیزیک، شیمی، زیستشناسی، کالبدشناسی، و فیزیولوژي را، که میبایستی در 

اولدنبورگ، که دریافته بود علم حد و مرز نمیشناسد، و هرگز . روح عصر جدید کارگر افتند بسازنددگرگونی قطعی 

نمیپنداشت که ناسیونالیزم ممکن است علم را به ابزار هواخواهی و انقالبی خود تبدیل کند، در این همکاري 

که همه ملل، حتی آنان که تمدن امیدوارم : ((وي به هویگنس نوشت. الهامبخش نشانی از یک زندگی بهتر میدید

کمتري دارند، یکدیگر را، به موقع، همچون دوست در آغوش بفشارند و چه از نظر مادي و چه از نظر معنوي دست 

جهان هنوز امیدوار نیل .)) در دست یکدیگر تا جهالت را نابود کنند و فلسفه حقیقی و سودمند را حکمران سازند

. بدین هدف است

II -  ریاضیات  

تلمبه بادي گریکه  ;پاسکال، هوك، و گریکه هواسنج را کامل کردند. بینالملل جدید نخست ابزار خود را تیز کرد

گرگوري، نیوتن، و دیگران تلسکوپهاي بهتر از تلسکوپهاي کپلر و گالیله  ;احتمال به وجود آوردن خال را کشف کرد

رکب را بهبود بخشید، که روش مطالعه روي سلول را هوك میکروسکوپ م ;نیوتن سکستان را اختراع کرد ;ساختند

، با به کار 1714گرماسنج بر اثر مجاهدات گریکه و آمونتون مطمئنتر و دقیقتر شد، و فارنهایت در  ;دگرگون ساخت

بردن جیوه به جاي الکل به عنوان یک وسیله قابل اتساع، شکل انگلیسی آمریکایی آن را بدان بخشید و درجاتش را 
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ریاضیات . تقسیم کرد) که میپنداشت باید درجه حرارت طبیعی بدن انسان باشد(درجه  96تا ) صفر(درجه  32از 

بزرگترین ابزار به شمار میرفت، زیرا تجربه را شکل کمی و سنجشی میبخشید و آن را در صدها طریق به پیشگویی و 

و الیبنیتز اضافه کرد که .)) را بازي میکندطبیعت نقش ریاضیدان : ((بویل گفت. حتی کنترل آینده توانا میساخت

مورخان علم ریاضیات قرن هفدهم را به عنوان زمانی به ویژه .)) دانش طبیعی چیزي جز ریاضیات عملی نیست((

زنانی که . بارور در رشته خود میستایند، زیرا قرن دکارت، نپر، کاوالیري، فرما، پاسکال، نیوتن، الیبنیتز و دزارگ بود

ل و نسب بودند در جلسات درس ریاضی شرکت میجستند و، بنا به گفته شوخیآمیز ژورنال د ساوان، صاحب اص

شماري از آنها تربیع دایره را تنها گذرنامهاي براي رسیدن به امیال خود میدانستند، و شاید این بتواند تالش هابز را 

را به ) مطالعه طبقات، خصوصیات، و نسبتها(د پیر دو فرما تئوري جدید اعدا. در حل این مسئله بغرنج توضیح دهد

وجود آورد، هندسه تحلیلی مستقل و یا شاید پیش از دکارت در ذهنش صورت بست، محاسبه احتماالت را بدون 

با همه این احوال، در یک گمنامی . یاري پاسکال ابداع کرد، و در حساب دیفرانسیل از نیوتن و الیبنیتز پیشی داشت

یعنی چهارده سال  1679هایی که تا سال  مشاور پارلمان تولوز، زندگی میکرد، ولی با نوشتن نامه نسبی، و در سمت

ها  شوق و جذبه ریاضی وي را در یکی از این نامه. پس از مرگش انتشار نیافتند به دوستانش به ریاضیات خدمت کرد

وي از شوخیهاي شگفتانگیز )) رد کردهاممن به بسیاري از قضایاي فوقالعاده جالبی برخو:((چنین مشاهده میکنیم

براي تجزیه کردن یک مکعب به دو مکعب، یک توان ((او ریاضیدانان جهان را . جدید و نظم اعداد مسرور میشد

.)) من اثبات کامال شگرف این قضیه را کشف کردهام: ((، و غیره به مبارزه طلبید و نوشت))چهارم به دو توان چهارم

لکن برهان قاطع شخص او یا کسی دیگر بر این قضیه تا . معروف است)) آخرین قضیه فرما((نام این قضیه اکنون به 

مارك جایزه براي شخصی که بتواند قضیه فرما را  100000یک استاد آلمانی  1908در سال . کنون پیدا نشده است

ش ارزش مارك او را از این قصه شاید کاه ;هنوز هیچ کس نتوانسته است این جایزه را برباید ;ثابت کند معین کرد

پدرش، . کریستیان هویگنس، به استثناي یک تن، یعنی نیوتن، دانشمند برجسته این عصر است. دلسرد میکند

در الهه به دنیا  1629کریستیان در سال . کونستانتین هویگنس، یکی از معروفترین شاعران و سیاستمداران هلند بود

کشفیاتش در نجوم و فیزیک وي را بزودي در . هاي ریاضی را آغاز کرد نتشار رسالهآمد و در سن بیست و دو سالگی ا

کولبر از  1665به عضویت افتخاري انجمن سلطنتی در لندن برگزیده شد و در  1663در سال  ;اروپا مشهور ساختند

وتمندانهاي دریافت وي به پایتخت فرانسه رفت، مقرري سخا. وي دعوت کرد تا به آکادمی علوم در پاریس بپیوندد

آنگاه، چون از آزاري که شاه بر پروتستانها روا میداشت ناراحت شده بود، به  ;در آن شهر زیست 1681کرد، و تا سال 

مکاتباتش با دکارت، روبروال، مرسن، فرما، پاسکال، نیوتن، بویل، و بسیاري دیگر، که به شش زبان . هوالند برگشت

.)) دنیا کشور من است، و تکامل علم آیین من: ((میگفت. النده برادري علمی استنوشته است، نشان دهنده وحدت ب

عقل سالم در بدن ناسالم او یکی از شگفتیهاي زمانش بود جسمش تا زمان مرگش در شصت و شش سالگی همیشه 

ا اینهمه، ولی، ب ;آثارش در ریاضیات ناچیزترین بخش کامیابیهایش به شمار میروند. دردمند و ذهنش خالق بود

یعنی )) (قانون عکس مجذور(( 1673در سال . هندسه و لگاریتم و حساب همه از برکت کوشش وي بهره گرفتند

را، که در تجربیات نجومی ) جاذبه اجسام نسبت به یکدیگر به طور معکوس، با مجذور مسافت بین آنها تغییر مییابد

او سزاوار فصلی  ;ن در کهکشان علمی انگلستان نیز مرکزي بودالبته نیوتن اکنو. نیوتن ارزش حیاتی داشت، ثابت کرد

دوستش جان والیس، که یک کشیش انگلیکان بود، . لیکن اقماري چند نیز به این ستاره تعلق داشت ;جداگانه است

در سن سیوسه سالگی به عنوان استاد هندسه در آکسفرد برگزیده شد و مدت چهل و چهار سال در آن  1649در 

لیکن، با همه این احوال،  ;دستور زبان، منطق، و االهیات قلمش را از راه دانش منحرف ساختند. قی ماندسمت با

شناسی، و  شناسی، فیزیولوژي، زمین مقاالت موثري در ریاضیات، مکانیک، صوتشناخت، نحوم، کشندها، گیاه
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کتاب رساله تاریخ و عمل جبر . درآید فقط به چند عشق و مبارزه نیازمند بود تا مردي کامل از آب ;موسیقی نوشت

نه تنها مفاهیمی اصیل به آن علم بخشید، بلکه نخستین کوششی بود که در انگلستان براي نوشتن ) 1673(وي 

والیس  ;معاصران وي از مباحثات طوالنیش با هابز پیرامون تربیع دایره مسرور شدند. تاریخ ریاضیات به عمل آمد

تاریخ از والیس، . کهنسال تا آخرین روز نودویکمین سال عمرش از مبارزه دست بر نداشت بحث را برد، لیکن فیلسوف

یاد میکند که روش قسمتناپذیرهاي کاوالیري را در تربیع ) 1655(نهایتها،  مخصوصا به سبب اثر وي حساب بی

در اصل به سنگ ) حساب(وس کالکول. منحنیات به کار آورده و نیز راه را براي حساب بینهایت کوچکها باز کرده است

لیکن اکنون تنها شیفتگان . کوچکی میگفتند که رومیان قدیم در نگاهداري حسابهاي خود از آن استفاده میکردند

نظري بدان انداخت،  ارشمیدس اجماال .دهندحساب توان آن را دارند که از علم خویش تعریفی شایسته به دست 

کاوالیري و توریچلی در ایتالیا، پاسکال و . کپلر نزدیکش نشد، و فرما آن را کشف کرد، ولی کشفیاتش را منتشر نکرد

روبروال در فرانسه، جان والیس و آیزك برو در انگلستان، و جیمز و دیوید گرگوري در اسکاتلند، همه، در همکاري 

لفظ . نیوتن و الیبنیتز کار را به پایان رساندند. شتن سنگهاي بناي آن سهیم بودندحیرتانگیز قارهاي خود، در گذا

را یوهان برنویی، عضو خانوادهاي که مثل خاندانهاي باخ، بروگل، و کوپرن از لحاظ وراثت اجتماعی )) کالکولوس((

. ازرگان بودنیکوالوس برنویی مثل اجداد خود ب. نبوغ برجسته بودند، در ذهن الیبنیتز القا کرد

یا کوب با پذیرش . محاسبات بازرگانی به دست پسرش یا کوب برنویی اول به اشکال عالیتر حسابداري تبدیل شدند

از روي تفنن به نجوم پرداخت، به هندسه تحلیلی کمک )) علیرغم خواسته پدرم به مطالعه ستارگان میپردازم((شعار 

مطالعات وي در منحنیهایی زنجیري . انشگاه بال استاد ریاضیات شدکرد، حساب تغییرات را توسعه بخشید، و در د

موجب پیروزیها و کامیابیهاي بعدي در ایجاد ) منحنیهایی که با زنجیرهاي مشابه بین دو نقطه معلق بیان میکردند(

به کار  برادرش یوهان نیز، علیرغم خواسته پدر،. طرح پلهاي معلق و خطوط انتقال نیروي برق با ولتاژ قوي شد

در فیزیک،  ;طبابت و بعد به ریاضیات پرداخت و، به جانشینی برادرش یاکوب، به سمت استادي دانشگاه بال رسید

محاسبه معادالت مجهواللقوا را ابداع  ;نورشناخت، شیمی، نجوم، نظریه کشندي، و ریاضیات دریانوردي کوشش کرد

طریق استفاده از کلمه انتگرال را به مفهوم خاص آن  نخستین سیستم حساب انتگرال را بنیان گذاشت، و ;کرد

برادر دیگر، نیکوالوس اول، دکتراي فلسفه را در شانزدهسالگی و دکتراي حقوق را در بیستسالگی . معرفی نمود

در قرن هجدهم بانام شش برنویی ریاضیدان، و در . گرفت، در برن حقوق و در سنپطرزبورگ ریاضیات تدریس کرد

تثبیت آمار به . از آن پس، نیروي خالقه برنویی رو به کاهش گذاشت. با نام دو نفر دیگر برخورد میکنیمقرن نوزدهم 

جان گرانت، که یک خراز بود، خود را با گردآوري و مطالعه . صورت علم تقریبا در زمره کارهاي بزرگ این عصر بود

مرگ در خیابان و مرگ از ((علت مرگ را در این آمارها معموال . آمار متوفیات محالت لندن سرگرم میکرد

، و ))مرگ ناشی از گرسنگی هنگام پرستاري((، ))مرگ ناشی از بیماري خنازیر((، ))محکوم به مرگ((، ))گرسنگی

 ;بر آمار متوفیات منتشر کرد... اثري به نام مشاهدات طبیعی و سیاسی 1662گرانت در . ذکر میکردند)) خودکشی((

وي از روي جدولهاي خود به این نتیجه رسید که سیوشش درصد از کودکان . جدید است این سرآغاز آمارگیري

پیش از شش سالگی میمیرند، بیستوچهار درصد در ده سال بعد، پانزده درصد پس از ده سال دیگر از بین میروند و 

ش عشق و عالقه میتواند از در اینجا مرگ و میر اطفال افزون از حد متعارف است، لیکن پیشنهاد میکند که تال ;غیره

از  ;در میان خطرات، برخی با شمار کلی متوفیات نسبتی ثابت دارند: ((گرانت گفت. کار فرشته مرگ جلوگیري کند

هاي  یعنی بعضی از بیماریها و پدیده ;))قبیل امراض مزمن و امراض خاص شهرها، مثل سل، استسقا، یرقان و غیره

این  ;ابل شمارش نیستند، در اجتماعات بزرگ میتوان با دقت نسبی محاسبه کرددیگر اجتماعی را که در افراد ق

وي مالحظه کرد که تعداد مرگ و میر در . اصل، که گرانت آن را تحت قاعده درآورد، بنیان پیشگوییهاي آماري شد
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ناشی از حرفه،  لندن بیش از مقدار زایش است، و چنین نتیجه گرفت که امکانات مرگ در لندن به سبب اضطرابهاي

چون جمعیت لندن . مخصوصا بیشتر وجود دارد)) بیاعتدالی در تغذیه((، ))دود، بوهاي زننده، هواي بسته و محدود((

. با همه این احوال رو به فزونی میرفت، گرانت مهاجرت از روستاها و شهرهاي کوچک را دلیل این افزونی میدانست

دوست گرانت، سر ویلیام پتی، در سیاست از وجود . نفر تخمین زد 384000به  1662وي جمعیت پایتخت را در 

او پس از مطالعه . پتی نمونه دیگري از جامعیت وسیع دانش بود که در روزگار ما ناممکن مینماید. آمار استفاده کرد

ریس کرد و در کان، اوترشت، لیدن، آمستردام، و پاریس، در آکسفرد کالبدشناسی و در کالج گرشم لندن موسیقی تد

دومین اثر کالسیک آماري انگلستان را  1676در  .شددر ایرلند، در مقام پزشک ارتش پادشاهی، صاحب ثروت و لقب 

. به نام حساب سیاسی نوشت

هاي کمی پایهگذاري کند، میتواند جنبه  پتی معتقد بود که هرگاه سیاست بتواند نتیجهگیریهاي خود را بر اندازه

  . علمی پیدا کند

در نتیجه، او خواستار سرشماري ادواري شد تا بتواند از موالید، جنسیت، وضع زناشویی، لقب، پیشه، مذهب، و غیره 

ه ها، و افزایش سالیانه موالید نسبت ب بر اساس جدول متوفیات، تعداد خانه. همه ساکنان انگلستان آمار بردارد

 187000نفر، آمستردام را  488000نفر، پاریس را  696000جمعیت لندن را به  1682متوفیات توانست در سال 

به این فکر  1798، و تامس مالتوس در 1589پتی مانند جووانی بوترو در . نفر تخمین بزند 125000نفر و رم را 

امر به جنگ میانجامد و جمعیت جهان تا سال و این . افتاد که افزایش جمعیت بیش از افزایش وسایل معاش است

. به وضع خطرناکی فزونی خواهد یافت، به طوري که تقریبا در هر هکتار یک نفر زندگی خواهد کرد 3682

شرکتهاي بیمه، با استفاده از آمار، حرفه خود را به فن و دانش، که به همه چیز جز تورم توجه خاص مبذول 

هاله، از روي گزارشهاي متوفیات برسالو، جدولی از مرگ و میر احتمالی سنین بین ادمند . میداشت، مبدل کردند

بر اساس آن، احتمال فوت افراد یک سن معین در طی سال تقویمی  ;)1693(یک الی هشتاد و چهار تهیه کرد 

لندن به  نخستین شرکتهاي بیمه عمر، که در قرن هجدهم در. حساب کرد و بهاي منطقی بیمهنامه را تقلیل داد

  . وجود آمدند، از جدول هاله سود جستند و ریاضیات را به طال مبدل کردند

III -  نجوم  

، منجم یسوعی، نخستین ستاره )1650(در ایتالیا ریتچولی . ستارگان در یکصد کشور تحت بررسی علمی قرار داشتند

تلسکوپ دو ستاره دیده میشوند که آشکارا  دوتایی را دو ستاره که با چشم غیرمسلح یک ستاره به نظر میآیند، ولی با

یوهانس هولیوس در دانتزیگ، رصدخانهاي در خانه شخصی خود بنا کرد، . در حول یکدیگر میچرخند کشف کرد

ستاره تهیه کرد، چهار ستاره دنباله دار کشف کرد، انتقال و  1564ادوات الزم را هم خودش ساخت، فهرستی از 

آگاه شد، نقشهاي ) تغییرات ادواري در مرئی بودن بخشهاي آن(، از جنبش نمایان ماه حرکت عطارد را مشاهده نمود

هاي مربوط به ماه دیده  از سطح آن ترسیم کرد، و بر چند قسمت آن نامهایی گذاشت که تا امروز هم در نقشه

ط یک عدسی یا یک وسیله رویتی که فق(هنگامی که به رصد کنندگان اروپا اطالع داد که وي با دیوپتر .میشوند

توانسته است وضع نجومی را با همان دقت تلسکوپهاي مرکب تعیین کند، رابرت هوك به ) منشور در آن به کار رود

هاله از لندن به دانتزیگ رفت تا موضوع را بیازماید، و گزارش داد که هولیوس درست  ;مخالفت با ادعایش برخاست

  . گفته است

تا در پاریس یک رصدخانه بنا و . جوم در امر دریانوردي آگاه بود، بودجهاي فراهم آوردلویی چهاردهم، که از اهمیت ن

از همان مرکز، ژان پیکار هیئتهایی را براي مطالعه آسمان از نقاط مختلف زمین رهبري یا ). 1672(مجهز کنند 

ارگان کشیده بود، راهی وي براي آگاهی دقیق از محلی که تیکوبراهه نقشه کالسیک خود را از ست ;گسیل میکرد
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اورانیبورگ شد و با مشاهدات در رصدیابیهاي مختلف از پاریس تا آمین طول یک درجه نصفالنهار زمین را با چنان 

که میپندارند نیوتن براي برآورد حجم ) کیلومتر 2,111با چند متر اختالف از رقم جاري یعنی (دقتی اندازه گرفت 

پیکار با مشاهداتی مشابه توانست قطر استوایی . تنتاجات پیکار بهرهمند شده استزمین و ثبوت نظریه گرانش از اس

این . کیلومتر چندان دور نیست 12732کیلومتر حساب کند که از محاسبه فعلی زمان ما یعنی  12551زمین را 

، گسترش بازرگانی و در نتیجه. ها سبب شدند که کشتیها بتوانند موقعیتشان را با دقت بیسابقهاي تعیین کنند یافته

لویی چهاردهم، بنا به پیشنهاد پیکار، . تکامل صنعتی اروپا انقالب عملی را تقویت میکرد و از آن بهره میگرفت

جووانی دومنیکو کاسینی، منجم ایتالیایی، را که با کشف شکل شبه کروي ستاره مشتري و مدت حرکت وضعی 

و پادشاه از وي به ) 1669(وي به پاریس آمد . فرانسه دعوت کرد مشتري و مریخ در اروپا به شهرت رسیده بود به

او و پیکار ژان ریشه را به کاین در امریکاي جنوبی فرستادند تا  1672در سال . عنوان سلطان علوم استقبال کرد

ز پاریس کاسینی همان مقابله را ا ;ستاره مریخ را در آخرین حد مقابله نهایی آن با خورشید و زمین رصدیابی کند

مقایسه این دو مشاهده همزمان، از این دو نقطه جدا از هم، به اختالف منظر مریخ و خورشید و . مشاهده میکرد

فاصله آن دو از زمین ارزشهاي جدید و مشخصتري بخشید و در منظومه شمسی ابعاد وسیعتر از آنچه پیشتر برآورده 

در کاین از حرکت آونگ مشابه در پاریس آهستهتر است،  چون معلوم شد که حرکت یک آونگ. شده بود آشکار کرد

ستارهشناسان چنین نتیجه گرفتند که شدت ثقل در نزدیکی خط استوا کمتر از شدت آن در عرضهاي جغرافیایی 

کاسینی میپنداشت که زمین در خط استوا . باالتر است، و این امر میرساند که زمین یک جسم کامال کروي نیست

ضمنا . تحقیقات بعدي فرض نیوتن را ثابت کردند ;تن فکر میکرد که در قطبین مسطح استنیو ;مسطح است

. کشف کرد) که به نام خودش مشهور است(کاسینی چهار قمر جدید براي زحل و تقسیم حلقه زحل را به دو حلقه 

ر را از دنکرك ، پسرش، ژاك، در رصدخانه پاریس به جایش نشست و قوس نصفالنها1712پس از مرگ کاسینی در 

کریستیان هویگنس پیش از آنکه به مجمع . تا پرپینیان اندازه گرفت و نخستین جدول اقمار زحل را منتشر کرد

وي با یاري برادرش، . جهانی دانشمندان در پاریس بپیوندد، در الهه خدماتی شایان به دانش نجوم کرده بود

سیها ابداع کرد، با آنها تلسکوپهایی ساخت که از تلسکوپهاي کونستانتین، روش جدیدي براي ساییدن و جال دادن عد

). 1655(با این وسیله، ششمین قمر زحل و حلقه مرموز آن سیاره را کشف کرد ;پیشین نیرومندتر و روشنتر بودند

به وجود ) که فعال به نام خودش موسوم است(یک سال پس از آن، نخستین ترسیم منطقه نورانی در سحابی جبار را 

. آورد و کیفیت چندگانه ستاره مرکزي آن را نیز کشف کرد

. رقیب بزرگ ستارهشناسان پاریس گروه برجستهاي بود که عمدتا به گرد هاله و نیوتن در انگلستان جمع شده بودند

این  ;)1663(جیمز گرگوري اهل ادنبورگ با طرحریزي نخستین تلسکوپ انعکاسی، از دور به این جمع کمک کرد 

نیوتن این  ;پی بود که در آن اشعه نورانی یک شی، به جاي عدسیها، به وسیله آینهاي مقعر تمرکز مییافتتلسکو

جان فلمستد و دیگران یادداشتی خطاب به چارلز دوم فرستادند و  1675در . اصالح کرد 1668تلسکوپ را در سال 

تا روشهاي محاسباتی دقیقتر طول  از وي درخواست کردند که هزینه ساختن یک رصدخانه ملی را تامین کند

پادشاه سرمایه الزم را . جغرافیایی بتواند کشتیهاي انگلیسی را، که اکنون سینه دریاها را میشکافتند، راهنمایی کند

از آن پس، این محل  ;براي بناي آن تامین کرد و آن رصدخانه در دهکده گرینیچ، حوالی جنوب خاوري لندن، بنا شد

چارلز حقوقی ناچیز براي فلمستد به . ل جغرافیایی صفر و زمان استانده مورد استفاده قرار گرفتبه عنوان محل طو

فلمستد، که ناتوان و دردمند بود، . عنوان مدیر تعیین کرد، ولی براي دستیاران، ادوات، و تجهیزات چیزي نپرداخت

ابزار خرید، مقداري نیز از دوستان به  شاگردانی پذیرفت، از جیب خود. زندگی خود را بر سر آن رصدخانه گذاشت

تا پیش از مرگش . و با بردباري به ترسیم نقشهاي از آسمان، که از گرینیچ میدید، پرداخت. عنوان هدیه دریافت کرد
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، مفصلترین و دقیقترین فهرستی را که تا آن هنگام شناخته شده بود از نام ستارگان تهیه کرد که از )1719(

فلمستد، که از نرسیدن کمک به . براي کپلر به جاي گذاشت به مراتب کاملتر بود 1601اهه در فهرستی که تیکوبر

در نتیجه، هاله و نیوتن  ;تنگ آمده بود، خودش به کاغذنویسیهایی که معموال به دستیارانش ارجاع میشد میپرداخت

ها را بدون اجازه  اله آن نوشتهسرانجام ه ;از تاخیري که در محاسبات و اعالم نتایج رخ میداد خشمگین شدند

با این حال، ادمند هاله . فلمستد به چاپ رساند و ستارهشناس دردمند را به خشمی فوقالعاده دچار ساخت

در سن بیست سالگی، هنگامی که هنوز در دانش آسمانها شاگرد کمسال و مشتاقی بیش نبود، . بزرگوارترین آنها بود

، عزم سفر کرد تا ببیند که آسمان از )1676(در همان سال  ;هاي سیارهاي دست زدبه انتشار مقالهاي پیرامون مدار

در شب . ستاره را با نقشه نشان داد 341در جزیره سنت هلن وضع حرکت . نیمکره جنوبی چگونه به نظر میرسد

به انگلستان،  در بازگشت. ویکمین سال تولدش، نخستین رصدیاب کامل از حرکت انتقالی عطارد را انجام داد بیست

. در بیست و دو سالگی، به عضویت انجمن سلطنتی برگزیده شد

وي، که بر نبوغ نیوتن آگاهی یافته بود، هزینه نخستین چاپ پرخرج اصول نیوتن را به عهده گرفت و در آغاز آن 

نخواهد یافت که به هیچ میرندهاي اجازه :((انجامید شعري تحسینآمیز به زبان التینی شیوا نوشت که به این بیت می

هاله متن یونانی مقاطع مخروطی آپولونیوس پرگایی را تصحیح کرد و عربی آموخت تا .)) خدایان از این نزدیکتر شود

  . هاي یونانی را، که تنها در آن زبان به جاي مانده بودند، ترجمه کند رساله

بورلی راه را با کشف شکل تمثیلی . شده است نام وي با یکی از موفقترین پیشگوییهاي تاریخ در دانش آسمانها ثبت

ستاره دنبالهداري پیدا شد، هاله  1682هنگامی که در سال ). 1665(مسیرهاي ستارگان دنبالهدار هموار کرده بود 

وي  ;ثبت شده بود یافت 1607، 1531، 1456همسانیهایی بین مسیر آن و ستارگان دنبالهداري که در سالهاي 

نمودها در فواصل معین حدود هر هفتادوپنج سال پدید آمدهاند و پیشگویی کرد که همین نیز مالحظه کرد که این 

وي زنده نماند تا تحقق این پیشگویی را ببیند، ولی هنگامی که آن ستاره دنبالهدار . مجددا ظاهر میشود 1758در 

قرن هفدهم، ستارگان دنبالهدار را  تا اواخر. برگشت، به نام وي خوانده شد و به اعتبار و آبروي علم افزوده گشت

مقاالت بل و فونتنل و پیشگویی هاله به این  ;پنداشتند اعمال مستقیم خداوند و موجب نزول بالیا بر انسان می

دیده شده بود با آن که در سال وفات مسیح  1680دار دیگري را که در  هاله ستاره دنباله. پرستی پایان دادند موهوم

وي به رجعت آن در هر پانصد و هفتاد و پنج سال پی برد و، از روي همین فاصله، مدار و  ;انستدیده بودند یکی د

اجسام ستارگان ((نیوتن با اظهار نظر روي این محاسبات نتیجه گرفت که . سرعت آن به دور خورشید را محاسبه کرد

 .نیستند)) فسی زمین، خورشید و دیگر کراتدنبالهدار، مثل اجسام کرات، جامد، متراکم، ثابت و بادوامند و بخارات تن

، به دستور 1698در . شناسی در آکسفرد محروم ماند گرایی، از تصدي کرسی ستاره ، به اتهام ماده1691هاله در 

نما را مطالعه کرد، و ستارگان را که از  سپار جنوب اقیانوس اطلس شد، اختالفهاي قطب ویلیام سوم، با کشتی ره

مسافرت آرگونوتها جز : ((ولتر در مقام مقایسه با این سفر تحقیقی گفت. (قطب جنوب میدید روي نقشه ترسیم کرد

معلوم کرد که تعدادي از ستارگان که  1718هاله در .)) از یک ساحل رودخانه به سوي دیگر رفتن چیز دیگري نبود

هستند محلشان را از زمان یونانیها تا به حال تغییر دادهاند، و یکی از آنها به نام شعراي )) ابتثو((فرض میشوند 

وي با در نظر گرفتن خطاي رصدیابی نتیجه گرفت که ستارگان . یمانی از زمان براهه تا کنون تغییر مکان داده است

را اکنون به )) حرکات خاص((و این  ;هنددر طول یک زمان بسیار طوالنی وضعشان را نسبت به یکدیگر تغییر مید

لیکن فلمستد به  ;، پس از فلمستد، به عنوان منجم دربار برگزیده شد1721وي در . منزله یک امر واقعی پذیرفتهاند

هنگام مرگ آنقدر تهیدست بود که طلبکاران ابزار و لوازمش را ضبط کردند و هاله خود را با لوازم ناقص و همچنین 

با وجود این، در سن شصت سالگی به کار پرداخت و نمودهاي ماه را در یک دور  ;ت رفته مواجه دیدنیروي از دس
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، پس از آنکه برخالف دستور پزشک معالجش عاقالنه یک لیوان 1742در . کامل هجده سال آن مشاهده و ثبت کرد

. شراب افراط کرد در طول عمر نیز نباید مانند شرب. شراب نوشید، در سن هشتادوشش سالگی درگذشت

IV -  زمین

درباره بادهاي بسامان و با کشیدن نقشهاي که براي نخستین ) 1697(هاله، که دلداده علوم بود، با نوشتن مقالهاي 

وي این حرکات . بار مسیر حرکت بادها را مشخص میساخت، جسورانه در دنیاي ناشناخته علم آثار علوي گام گذاشت

چون خورشید ظاهرا به سوي غرب در حرکت است، پس . رارت و فشار جو میدانسترا ناشی از اختالف درجه ح

هوایی که با این حرارت رقیق میشود هواي رقیقتر  ;حرارت را مخصوصا در امتداد نواحی استوایی زمین با خود میبرد

نها از شرق به به را از سوي شرق میمکد و در نتیجه بادهاي دایمی استوایی را، که کریستوف کلمب به اطمینان آ

، با 1735جورج هادلی در سال . فرانسیس بیکن نیز بیان مشابهی اظهار داشته بود. غرب رفت، به وجود میآورد

افزودن اینکه سرعت بیشتر چرخش زمین به سوي شرق موجب وزش معکوس باد به سوي غرب در خط استوا 

هواسنج گریکه . هواشناسی را به دانشی تبدیل کرد تکامل هواسنج و گرماسنج،. میشود، به تکامل این نظر کوشید

رطوبتسنجهاي گوناگون در قرن شانزدهم براي . صحیحا پیشبینی کند 1660توانست وقوع یک طوفان را در 

آکادمیا دل چیمنتو از ظرف مدرجی استفاده کرد که قطرات رطوبت از بیرون یک . اندازهگیري رطوبت اختراع شدند

را که با ازدیاد رطوبت متورم و خمیده میشد به )) ریش((هوك یک تار گندم یا . ن میریختندمخروط پر از یخ در آ

هوك یک بادسنج، هواسنج چرخدار، و یک ساعت هوایی . سر یک عقربه شاخص بست که با تورم آن تار میچرخید

ت و جهت باد، فشار و ، سرع)1678(دستگاه اخیر، که بنا به دستور انجمن سلطنتی طراحی شده بود . اختراع کرد

. ساعات روز را نیز نشان میداد ;رطوبت جو، درجه حرارت هوا، و مقدار ریزش باران را اندازه میگرفت و ثبت میکرد

به ثبت  1649هاي تکامل یافته مجهز شده بودند، در سال  هاي هواشناسی در شهرهاي مختلف، که با دستگاه ایستگاه

مهیندوك فردیناند دوم توسکان، پشتیبان . پاریس و استکهلم پرداختند و مقایسه مشاهدات همزمان خودبین

چیمنتو، هواسنجها، دماسنجها، و رطوبت سنجهایی را براي دانشمندان برگزیده پاریس، ورشو، اینسبروك، و جاهاي 

مقایسه به هاي هواشناسی را روز به روز ثبت کنند و یک رونوشت نیز براي  دیگر فرستاد و دستور داد تا دانسته

روزانه  1714تا  1679هاي هواشناسی هانوور وکیل را ترغیب کرد تا از  الیبنیتز نیز ایستگاه. فلورانس بفرستند

هوك پرقریحه یکصد راه امیدبخش تحقیقاتی را باز کرد، ولی فاقد سرمایه یا آن بردباري بود که . آماربرداري کنند

. در نیمه دوم قرن هفدهم، وي را در همهجاي تاریخ علوم انگلستان میبینیم. بتواند آنها را تا نتیجه غایی دنبال کند

تفنن پر نوسان خود را با نقاشی، ارگنوازي، و )) خود را حلق آویز کرده بود((زادهاي که پدرش  او به عنوان کشیش

ت دستیار رابرت در آکسفرد به تحصیل شیمی پرداخت و به سم. اختراع سی راه مختلف پرواز قبال نشان داده بود

استاد هندسه  1665در  ;انجمن سلطنتی منصوب شد)) متصدي آزمایشهاي((به عنوان  1662در . بویل خدمت کرد

، بعد از آتشسوزي بزرگ لندن، به معماري پرداخت و چند بناي بزرگ را طراحی کرد خانه 1666در  ;کالج گرشم شد

پس از سالها کار با میکروسکوپ، شاهکار خود میکروگرافی ))). لمبد(((مانتگیو، کالج پزشکان، و تیمارستان بیتلحم 

وي نظریهاي درباره امواج نورانی ). 1665. (شناسی بود، انتشار داد هاي نوینی در زیست را، که در بردارنده اندیشه

پنجمین او . عرضه داشت، نیوتن را در نورشناخت یاري داد و قانون عکس مجذور و نظریه گرانش را جلو انداخت

در . ستاره جبار را کشف کرد و با تلسکوپ به نخستین تالش در راه تعیین اختالف منظر یک ستاره ثابت دست زد

وي از نخستین کسانی . یک سیستم تلگرافی را توصیف نمود 1684نظریه حرکتی گازها را مطرح کرد و در  1678

 ;سکستان براي اندازهگیري فواصل زاویهاي وضع کرد قاعده ساختن ;بود که براي تنظیم ساعت از فنر استفاده کرد

او محتمال اصیلترین مغز در میان نوابغی به شمار میرفت که انجمن سلطنتی را تا مدتی . چندین ابزار علمی ساخت
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لیکن سرشت افسرده و عصبیش وي را از ستایشی که سزاوار آن بود محروم . رهنمود دانش و علوم اروپا کرده بودند

ها براي کره زمین و  معتقد بود که سنگواره. شناسی جایگاه خاص خود را داشت حتی در مورد حقایق زمین .میکرد

و نیز پیشگویی کرد که تاریخ زندگی زمینی را روزي  ;حیات قدمتی را ثابت میکنند که با سفر پیدایش سازگار نیست

یاري از نویسندگان قرن هفدهم داستان خلقت بس. هاي مختلف طبقات متوالی محاسبه کرد میتوان از روي سنگواره

را که در کتاب مقدس آمده است هنوز میپذیرفتند و شماري از آنان در تالش بودند که سفر پیدایش را با کشفیات 

، و در پی )1695(جان وودوارد در مقالهاي پیرامون تاریخ طبیعی زمین . شناسی مطابقت دهند پراکنده زمین

هایی که گرد آمده بودند انجام داد، تفسیر لئوناردو داوینچی بر آنها را  وعه بسیاري از سنگوارهمطالعاتی که روي مجم

به عنوان آثار کهن گیاهان یا حیواناتی که زمانی در این جهان میزیستهاند تجدید کرد، لیکن حتی خود چنین 

لیکان به نام تامس برنت، با کشیدن کشیشی انگ. ها از طوفان نوح ناشی شده است میپنداشت که پراکندگی سنگواره

 ;)1680(شناسی را مطرح ساخت  هاي تاریخی، سازگاري بین سفر پیدایش و زمین کتاب مقدس به دوره)) روزهاي((

لیکن همینکه تامس جرئت بیشتري به خود داد و سقوط آدم را داستانی  ;این گریز جویی مورد پذیرش قرار گرفت

هاي  آتانازیوس کیرشر یسوعیی خوب و دانشمندي بزرگ و در رشته. مور روحانی منع شدتمثیلی دانست، از ادامه به ا

. مختلف شخصیتی برجسته و برازنده بود

جریانهاي اقیانوسی را ترسیم و چنین اظهار عقیده کرد که جریانهاي زیرزمینی از ) 1665(کتاب دنیاي زیرزمینی او 

چنین به  ;هاي آب گرم را به آتشهاي زیرزمینی نسبت داد و چشمه دریا سرچشمه میگیرند، و فورانهاي آتشفشانی

) 1674(پیر پرو . نظر میرسید که میخواست عقیده عامه را مبنی بر اینکه دوزخ در مرکز زمین قرار دارد ثابت کند

ها و رودها  شمهها منبع زیرزمینی دارند رد کرد و نظر مورد قبول کنونی را، که چ ها و رودخانه این عقیده را که چشمه

مارتین لیستر فورانهاي آتشفشانی را به حرارت . از باران و برف سرچشمه میگیرند، ابراز داشت و از آن جانبداري کرد

و تجربه نیز نشان داد که هرگاه مخلوطی از  ;و انفجارهاي حاصله از گوگردهاي درون سولفیدهاي آهن نسبت داد

ار گیرند و حرارت زیاد ببینند، زمین روي خود را میشکافند و به صورت براده آهن، گوگرد و آب در زیرزمین قر

برجستهترین چهره زمینشناسی این عصر در دانمارك به نیلس ستنسن و در جهان . هاي آتش فوران میکنند شعله

 وي در کپنهاگ به دنیا آمد، در آنجا و در لیدن به تحصیل دانش پزشکی. علم به نیکوالوس ستنو شهرت داشت

به ایتالیا رفت و . پرداخت، و هم در آنجا بود که در میان دوستان متعددي که به دست آورده بود با اسپینوزا آشنا شد

کتاب کوچکی به نام اجسام  1669او در سال . به آیین کاتولیک گروید و در فلورانس پزشک دربار فردیناند دوم شد

به شمار )) مهمترین سند زمینشناسی آن قرن((را در ردیف  سنگواره شده در طبیعت منتشر کرد که دانشجویی آن

لیکن ستنو نخستین بار، به عنوان پیش  ;ها را ثابت کند مقصودش این بود که نظریه جدید سنگواره. آورده است

مطالعاتش در زمینشناسی در توسکان صورت . درآمد، اصولی را براي تشریح تکامل تدریجی پوسته زمین تنظیم کرد

ها، علل  ها و دره وي ساختمان و محتویات آنها، تشکیل کوه. ت و در آن نقطه شش الیه پی درپی کشف کردمیگرف

ها و دریاها را تجزیه و  ها، و مدارك سنگوارهاي مربوط به سطوح باالتر و پیشین رودخانه آتشفشانها و زمین لرزه

ت تشریحی ستنو به شهرتش پی برده بود، کرسی شاه کریستیان چهارم، که از روي این کتاب و مطالعا. تحلیل کرد

لیکن ایمانش به آیین کاتولیک موجب  ;وي این پیشنهاد را پذیرفت. دانشگاه کپنهاگ را به وي پیشنهاد کرد

در آنجا از دانش به مذهب گرایید و تا پایان عمر در سمت  ;برخوردهایی شد که او را ناچار کرد به فلورانس برگردد

در این ضمن، جغرافیا بیشتر به صورت محصول فرعی . س و نمایندگی پاپ در شمال اروپا باقی مانداسقفی تیتوپولی

یسوعیان تقریبا همان قدر به علوم دلبستگی داشتند که به . فعالیتهاي تبلیغی مذهبی، نظامی و تجاري بسط مییافت

یایی و نژادي آنان را از جان و دل بسیاري از آنان به انجمن دانشمندان، که گزارشهاي جغراف ;مذهب و سیاست
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آنها دلیرانه به ماموریتهاي مذهبی در کانادا، مکزیک، برزیل، تبت، مغولستان، چین و جز . میپذیرفت، وابسته بودند

ها  اطالعات بسیار سودمندي جمعآوري میکردند و میفرستادند، و از جاهایی که میدیدند بهترین نقشه. اینها میرفتند

کتاب اطلس چین خودش را که حاوي کاملترین توصیف جغرافیایی چین  1651مارتینو مارتینی در  .را میکشیدند

لویی چهاردهم شش دانشمند . کتاب نفیس چین مصور را انتشار داد 1667آتانازیوس کیرشر در  ;است منتشر کرد

نقشه  1718و آنان در  یسوعی مذهب را با تجهیزات کامل براي کشیدن نقشه مجدد چین به آن دیار روانه کرد

هایی که بعدها از آن  برگ از چین، منچوري، مغولستان و تبت کشیدند که تا دو قرن اساس نقشه 120پهناوري در 

اعجاز نقشهنگاري عصر نقشهاي بود به قطر هفت متر و سی سانتیمتر که . نواحی کشیده میشدند به شمار میرفت

و در آن محل دقیق ) 1690حد (کف رصدخانه پاریس کشیده بودند جووانی کاسینی و دستیارانش با مرکب روي 

. نقاط مهم دنیا را دقیقا با طول و عرض جغرافیایی نشان داده بودند

ما قبال از کتاب شش مسافرت از اروپا به آسیا اثر تاورنیه . شماري از جهانگردان نامدار به این دوره تعلق دارند

در طول شش مسافرت : ((تاورنیه نوشته است. نکاتی را ذکر کردهایم) 1686(ردن و مسافرت به ایران اثر شا) 1670(

سه بار آخر .... دریایی و زمینی که به جاهاي مختلف کردم، فرصت یافتم تا سراسر ترکیه، ایران، و هندوستان را ببینم

ل بیش از شصت هزار از سرزمینهاي پشت رود گنگ گذشتم و به جزیره جاوه رفتم، به طوري که در ظرف چهل سا

آب و هواي هر نژاد :((شاردن با یک جمله بر روحالقوانین مونتسکیو پیشی گرفت.)) فرسنگ خشکی را زیر پا گذاشتم

 1671-1670فرانسوا برنیه در سالهاي .)) همیشه علت نخستین تمایالت و رسوم آن مردمان به شمار میرود... خاص

ان را انتشار داد و متهم شد که در این راه دیانت مسیحی خود را از دست گزارشی از سفرها و مطالعاتش در هندوست

ویلیام دمپیر، که در یکصد سرزمین و دریا به دزدي دریایی پرداخته بود، کتابی تحت عنوان سفر تازه به . داده است

ایی آن را خود به و تعریف کرد که چگونه در یکی از آخرین حمالتش با یک کشتی، که ناخد) 1697(گرد دنیا نوشت 

و این مطلب  ;)1709(عهده داشت، الگزاندر سلکرك را از جزیرهاي که به عللی غیرمسکون مانده بود نجات بخشید 

هنگامی که گزارشهایی . جغرافیا در فرسایش االهیات مسیحی نقشی داشت. دفو را در نوشتن داستانش راهنمایی کرد

ات تحصیلکرده اروپایی از تنوع مذاهب مختلف در دنیا، تشابه قصص و هاي دیگر گردآوري شدند، طبق درباره قاره

روایات مذهبی، ایمان هر فرقه به برحق بودن خود، و درجه اخالقی اجتماعات مسلمان یا بودایی، که از جهاتی چند 

بارون . هاي منتسب به مسیحیت را شرمسار میساختند، به حیرت افتاده بودند جنگهاي خونین و تعصب کشنده فرقه

به کانادا سفر کرده بود، گزارش داد که در برابر انتقاد هندیشمردگان بومی از  1683دو ال اونتان، که در سال 

هاي اروپایی، بکرات از عقاید  بل، ضمن انتقاد از معتقدات و شیوه. مسیحیت همیشه با مشکل مواجه میشده است

لطیفهاي مشهور سفرهاي  ;ت آشکار فلسفه قرن هجدهم بودنسبیت اخالقیات حقیق. چینی یا ژاپنی یاد کرده است

ژاك سدان، موجود مخنث، را چنین وصف میکند که او با کمال خوشوقتی به کشوري میرسد که ساکنانش همجنس 

  . اند دانسته انگیز می باز بودهاند و تمایل اروپاییان را به جنس مخالف امري ضد اخالقی و شرارتی نفرت

IV -  فیزیک

ک و شیمی، برخالف جغرافیا و زیستشناسی، ستیزه آشکار کمتري با معتقدات کهن داشتند، زیرا آن دو سر و فیزی

اما توسعه دانش در  ;کارشان با اجسام، مایعات و گازها بود، که ظاهرا با االهیات و اصول دینی رابطهاي نداشتند

تحصیل فیزیک به عالیق . اد به معجزات شدهمان قلمرو مادي خود موجب گسترش قانون و سست کردن اساس اعتق

دریانوردان، که ستارهشناسان را ترغیب . فلسفی بستگی نداشت، بلکه به نیازمندیهاي بازرگانی و صنعتی متکی بود

کرده بودند تا از آسمانها دقیقتر نقشه برداري کنند، اکنون براي ساختن ساعتی که در اغتشاشات و آشفتگیهاي 

در دریا طول جغرافیایی را میتوانستند با مقایسه  ;ل جغرافیایی را پیدا کند جایزه معین کرده بودنددریاها بتواند طو
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لحظه طلوع آفتاب یا نصفالنهار با زمانی که در آن لحظه یک ساعت میزان شده بادقت گرینیچ یا پاریس نشان میدهد 

یک  1657هویگنس در سال . باه درمیآمداگر آن ساعت دقیق نبود، محاسبه به وضع خطرناکی اشت ;تعیین کنند

ساعت قابل اطمینان را با اتصال آونگی به چرخ دنگ دندانهدار اختراع کرد، ولی این ساعت در تالطم کشتی بیفایده 

ادل که با دو فنر کار میکرد به جاي آونگ، هویگنس، در پی آزمایشهاي بسیار و با کار گذاشتن یک چرخ تع .مینمود

این یکی از نظریات درخشانی بود که در کتاب ساعت آونگی، یکی از آثار کالسیک . یک ساعت موفق دریایی ساخت

هوك، سه سال پس از آن، چرخ دنگ لنگري . منتشر شد، از طرف وي ابراز گردید 1673دانش نو که در پاریس در 

فنرهاي مارپیچ را براي چرخ تعادل ساعتهاي کوچک کار گذاشت، و کار فنر را با قانون  ساعتها را اختراع کرد،

ساعتهاي جیبی را . این را هنوز هم به نام قانون هوك میشناسند ;تشریح کرد)) هرچه کشش بیشتر، نیرو بیشتر((

ي دیگر، به بررسی قانون گریز از هویگنس، در ساعت آونگی و تفسیر. اکنون میتوانستند ارزانتر و بهتر از سابق بسازند

مرکز پرداخت به این معنی که هر ذره از یک جسم دوار که در محور چرخش نباشد، تحت تاثیر نیروي گریز از مرکز، 

وي یک کره سفالی را به سرعت به گردش . که با دوري آن از محور و با سرعت چرخش شدت مییابد، قرار میگیرد

با درنظر گرفتن . حور شکل نیمکرهاي که در دو انتها مسطح شدهاند به خود گرفتنددرآورد و پی برد که طرفین م

قانون گریز از مرکز، وي مسطح شدن قطبی سیاره مشتري را تشریح کرد و، بر این قیاس، چنین نتیجه گرفت که 

  . زمین نیز بایستی در قطبین اندکی مسطح باشد

هشت سال پس از مرگش منتشر شد، مطالعات و تحقیقات  ، که)1703(رساله قانون اجسام و کوبش هویگنس 

اینها، از بازي بیلیارد گرفته تا تصادم ستارگان، همه نشان اسرار . گالیله، دکارت، و والیس را تداوم میبخشید

نیرو چگونه از یک شی متحرك به شیئی که به آن برخورد میکند منتقل میشود هویگنس این . هیجانانگیزي بودند

: حل نکرد، لیکن قوانینی اصولی بیان داشترمز را 

اگر جسمی متحرك با جسمی ساکن برخورد کند، جسم متحرك پس از تصادم میایستد، و حال آنکه جسم -  1

  . ساکن سرعت جسم تصادمکننده را کسب خواهد کرد

ي متبادله به اگر دو جسم مساوي با سرعتهاي نامساوي با یکدیگر برخورد کنند، پس از تصادم با سرعتها -2

  . حرکتشان ادامه خواهند داد

در برخورد متقابل دو جسم، حاصل ضرب جرمهاي آن دو در مجذور سرعتهاي نسبی آنها در قبل و بعد از برخورد  -3

  . یکسان است

صورتبندي کرد تا حدودي جامعترین اصل فیزیک جدید، یعنی بقاي انرژي، را  1669هایی که هویگنس آنها را  گزاره

ها فقط حقیقتی فرضی و معنوي داشتند، زیرا حالت ارتجاعی اجسام را کامل فرض  ولی این گزاره. ن داشتندبیا

چون هیچ جسمی در طبیعت کامال ارتجاعی نیست، پس سرعت نسبی اشیاي تصادم کننده نسبت به ماده . میکردند

ه، فوالد و شیشه در تفسیر مقدماتی نیوتن این مقدار کاهش را براي چوب، چوب پنب. متشکله آنها کاهش مییابد

یک رشته تحقیقات دیگر از تجربیات فشار جو توریچلی و پاسکال ). 1687(کتاب اول اصول خود تعیین کرده است 

هر ظرف را هر قدر که بزرگ باشد میتوان از هر مادهاي که در ((اعالم کرد که  1647پاسکال در . سرچشمه گرفتند

فلسفه اروپایی چهارصد سال بود که ندا در میداد که .)) ادراك است تخلیه کرد طبیعت شناخته شده یا قابل

حتی در این زمان یک استاد پاریسی به پاسکال اطالع داد که فرشتگان هم )) ;طبیعت با خال سازگار نیست((

لیکن در . ال استو دکارت با تحقیر اظهار داشت که تنها خال موجود در مغز پاسک ;نمیتوانند خال به وجود بیاورند

اوتو فون گریکه در ماگدبورگ تلمبهاي بادي ساخت که تقریبا چنان خال کاملی به وجود آورد که  1650حدود سال 

به حیرت انداخت )) هاي ماگدبورگ نیمکره((بزرگان کشورش و روشنفکران دنیاي علم را با تجربه مشهوري به نام 



۵٠۵۵

و اعضاي مجلس پادشاهی در راتیسبون دو نیمکره برنزي را روي هم  وي در حضور امپراطور فردیناند سوم). 1654(

با تلمبه هواي درونی آن  ;هاي آنها محکم و بدون کوچکترین منفذي روي هم قرار گرفت گذاشت بدان گونه که لبه

سپس نشان داد که نیروي به هم پیوسته شانزده اسب هشت اسب یک طرف و هشت اسب طرف  ;دو را بیرون کشید

ها مربوط بود باز کرد و  ولی همینکه شیري را که به یکی از نیمکره ;ر نمیتواند این دو نیمکره را از هم جدا سازددیگ

گریکه استعداد خاصی داشت که میتوانست فیزیک . هوا در آن وارد شد، آن دو ظرف کروي با دست از هم جدا شدند

هواي درون یک کره مسی باعث شد که با صداي بلند و با خالی کردن آب و . را براي امپراطوران قابل فهم کند

دو کره مساوي و هموزن را متعادل ساخت و یکی را . وي با این عمل فشار جو را نمایش داد ;وحشتانگیزي فرو افتد

وي معترف بود که خال هیچ گاه کامل . با تخلیه هواي دیگري به زمین انداخت و در نتیجه ثابت کرد که هوا وزن دارد

ست، ولی نشان داد که در همین خال ناقص شعله آتش خاموش میشود، جانداران خفه میشوند، و صداي ساعتی که نی

. در نتیجه، راه را براي کشف اکسیژن باز کرد و نشان داد که هوا وسیله نشر صوت است ;زنگ میزند شنیده نمیشود

. ها را باال برد و در تهیه موتور بخار سهیم شد کشید و وزنهاو با استفاده از دستگاه مکنده تلمبه تخلیه هوا آب را باال 

لیکن آنها را براي  ;انتشار کشفیاتش را به تاخیر انداخت 1672چون به مقام شهرداري ماگدبورگ رسید، تا سال 

مین ه. گزارشی از آنها را انتشار داد 1657کاسپارشوت، استاد فیزیک یسوعی مذهب در وورتسبورگ، فرستاد و او در 

  . انتشار بود که بویل را تحریک کرد تا به تحقیقاتی بپردازد که به قانون فشار جو انجامیدند

پدرش ریچارد بویل، ارال آو . رابرت بویل از مهمترین عوامل شکوفایی دانش انگلیسی در نیمه دوم قرن هفدهم بود

در پی ). 1644(را در هفدهسالگی به ارث برد کورك، امالك وسیعی در ایرلند فراهم آورده بود، و رابرت بیشتر آنها

  . آشنا شد)) کالج نامرئی((آمد و شدهاي مکرر به لندن، با والیس، هوك، رن، و دیگر اعضاي 

وي مردي ). 1654(چون مفتون کارها و آرزوهایشان شده بود، به آکسفرد آمد و در آنجا یک آزمایشگاه تاسیس کرد 

هنگامی که شنید اسپینوزا . که هیچ علمی نمیتوانست ایمانش را به نابودي کشاندپر حرارت و متدین بود، به طوري 

بیشتر دارایی خود را در  ;خودداري کرد) از طریق اولدنبورگ(به جاي خدا به جوهر عقیدهمند است، از مکاتبه با وي 

ف، و دردمند بود، توانست با وي، که بلند قامت، الغر اندم، ضعی. راه دانش صرف کرد و به دوستان بسیاري یاري داد

که همه چیز را جز سرور انجام  لتهآب ((در آزمایشگاهش به . رژیم سخت غذایی دست مرگ را از خود دور سازد

  . دست یافت)) آزمایش از یاد میبرد

براي مطالعه خواص )) موتور بادي((یک )) 1657((با یاري هوك  بویل که اختراع تلمبه بادي گریکه آگاه شده بود،

هاي بعدي ثابت کرد که ستون جیوه در هواسنج با فشار هوا نگهداري میشود و  با تلمبه و تلمبه. جو اختراع کرد

ی در خال آزمایش ادعا شده گالیله در پیزا بانشان دادن مقداري پر، که حت. چگالی هوا را به طور تقریب اندازه گرفت

وي نشان داد که خال بر نور موثر نیست و مثل صوت، هوا وسیله . ناقص به سرعت سنگ سقوط میکنند، تکمیل کرد

موشی را که در خال . (و نیز عقیده گریکه را مبنی بر اینکه هوا جز الینفک زندگی است ثابت کرد ;انتقال نور نمیشود

فعالیت بینالملل علوم را زمانی مشاهده میکنیم ). د هوا مجددا زنده کردبه حال اغما افتاده بود با طمع آزمایش و ورو

که میبینیم گریکه بر اثر کارهاي بویل انگیخته میشود، به ساختن تلمبه بادي بهتري میپردازد و مطالعات علمی خود 

جام آزمایشهاي مشابه مالقات میکند، به ساختن ابزار و ان 1661هویگنس هم، که بویل را در سال  ;را از سر میگیرد

. بویل درباره انکسار نور، بلور، وزن مخصوص، ئیدروستاتیک و حرارت به تحقیقات خالقهاي پرداخت. کشانیده میشود

این . وي با صورتبندي قانونی که به نام خودش مشهور است فهرست خدمات دیگرش به فیزیک را گرانبارتر کرد

م خود نسبت معکوس دارد یا اینکه در درجه حرارت ثابت، حاصل ضرب فشار فشار گاز یا هوا با حج: قانون چنین بود

اعالم کرد، ولی با کمال بزرگواري آن را به شاگردش  1662وي این اصل را به سال . گاز در حجم آن ثابت است
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ولی تا سال به این فرمول دست یافته بود،  1660هوك با آزمایشهاي جداگانه و مستقل در . ریچارد تاونلی نسبت داد

یک کشیش فرانسوي به نام ادم ماریوت، همزمان با بویل، به نتیجهاي مشابه دست یافته . آن را منتشر نکرد 1665

منتشر کرد و قانون فشار جو را  1676وي این نظر را در  ;.))هوا با فشاري که بر آن وارد میآید فشرده میشود((بود 

این قانون، صرف نظر از به وجود آورنده آن، از عوامل ایجاد موتور . به بویلدر اروپا بیشتر به او منسوب میدارند تا 

حرارت حرکتی انبساطی است که به ((بویل و هوك این نظریه بیکن را که . بخار و انقالب صنعتی محسوب میشد

هوك . ددنبال کردن)) طور یکنواخت در سراسر جسم توزیع نشده است، بلکه در اجزاي کوچکتر آن توزیع میشود

و با این )) خاصیتی که در یک جسم بر اثر حرکت یا آشفتگی اجزاي آن به وجود میآید:((حرارت را چنین تعریف کرد

کلیه : ((هوك گفت. تعریف آن را از آتش و شعله، که آن را ناشی از عمل هوا بر اجسام گرما دیده میدانست، جدا کرد

اجزاي اجسام، که حتی ممکن است جامدتر از آن هم نباشد، ((زیرا .)) اجسام مقداري گرما و حرارت در خود دارند

میتواند بسوزاند موجب )) سرما((ماریوت با نشان دادن این که . سرما فقط یک بار منفی است.)) مرتعش میشوند

ستان یکی از دو. با یک تکه یخ مقعر نور آفتاب را بر باروت متمرکز ساخت و آن را منفجر کرد ;تفریح دوستانش شد

اسپینوزا به نام کنت اهرنفرید والتر فون چیرنهاوس یک ظرف چینی و یک دالر نقره را با تمرکز نور آفتاب بر آنها آب 

که نه ) 1673حد (در فیزیک صوت، دو نفر انگلیسی به نامهاي ویلیام نوبل و تامس پیگت جداگانه ثابت کردند . کرد

ز ممکن است هماهنگ با صداي بم یا زیر نخی نزدیک یا مربوط به آن، تنها همه قسمتهاي یک نخ، بلکه اجزاي آن نی

دکارت این نظر را براي مرسن اظهار داشته بود، و ژوزف . که کشیده، زده، یا خمانده شود، به ارتعاش درمی آید

ضمنا باید  ;)1700(سووور، که روي این فکر کار میکرد، مستقال به نتایجی مشابه نتایج این دو تن انگلیسی رسید 

. نام میبرد، از کودکی کر و الل بود) صوتشناخت(توجه داشته باشیم سووور، که براي نخستین بار از واژه آکوستیک 

کوشش براي یافتن سرعت صوت در این دوره به وسیله بورلی، و یونانی، . دیاپازون را اختراع کرد 1711جان شور در 

متر در ثانیه به محاسبه  343با محاسبه آن در . له و نیوتن صورت گرفتپیکار، کاسینی، هویگنس، فلمستد، بویل، ها

به این موضوع اشاره کرد و گفت که با مشاهده فاصله زمانی بین درخشش  1708ویلیام درم در . فعلی ما نزدیکتر شد

ه تاریخ نیمه دوم هفدهم محتمال درخشانترین دور. برق و صداي رعد میتوان مسافت یک طوفان را محاسبه کرد

نخست، خود نور چه بود هوك، که همیشه آماده کاوش مشکالت بود، جسورانه اظهار نظر کرد که نور . فیزیک نور بود

یعنی نور فقط از نظر حرکت سریعتر از اجزاي متشکله جسم .)) چیزي جز حرکت خاص اجزاي جسم نورانی نیست((

دوم، سرعت سیر آن چقدر بود دانشمندان قبال میپنداشتند که سرعت نور بینهایت است، و  .میکندبا حرارت فرق 

اوالئوس رومر، . حتی هوك متهور نیز میگفت که سرعت آن را به سبب بسیار زیاد بودن نمیتوان اندازه گرفت

، با پی بردن به اینکه زمان خسوف نزدیکترین 1675ستارهشناس دانمارکی که پیکار وي را به پاریس آورده بود، در 

با  ;قمر وابسته به مشتري با دور و نزدیک شدن زمین سیاره فرق میکند، محدود بودن سرعت نور را ثابت کرد

محاسبهاي که بر اساس زمان دوران قمر مشتري و قطر مدار زمین به دست آمده بود، نشان داد که تفاوت حاصله در 

وف مربوط به زمانی است که نور قمر به مدار زمین میرسد، و به اتکاي همین اساس ضعیف، سرعت زمان رویت خس

اما نور چگونه . کیلومتر است 299000برآورد فعلی در حدود . کیلومتر در ثانیه حساب کرد 193000نور را حدود 

ها سرایت میکرد  وشهمنتقل میشد آیا روي یک خط مستقیم حرکت میکرد اگر چنین بود، چگونه به همه گ

و نامگذاري کرد یعنی اشعه نوري ) 1665(فرانچسکو گریمالدي، استاد یسوعی مذهب بولونیا، پدیده انکسار را کشف 

که از میان شکافی کوچک به درون اطاقی تاریک وارد میشود روي دیوار مقابل وسیعتر از خطوط مستقیمی پخش 

رتوهاي نور هنگامی که از کنار یک جسم کدر و مات میگذرند، از خط میشود که از منبع نور آمدهاند، و اینکه پ

هاي دیگر، گریمالدي را بر آن داشتند تا نظریه لئوناردو دا  اینها، و یافته ;مستقیم اندکی منحرف میشوند و میشکنند
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ت، لیکن هوك نیز آن را پذیرف. وینچی را، که میگفت نور به صورت امواج قابل گسترش حرکت میکند، بپذیرد

هویگنس در یکی دیگر از آثار کالسیک . هویگنس نظریه موجی را وضع کرد که هنوز بین فیزیکدانان متداول است

نور به : ، نتیجهاي را که از مطالعات دوازدهساله خود کسب کرده بود توضیح داد)1690(دانش جدید، رساله نور 

که از اجسام کوچک، سخت، و قابل اتساعی ) انی آسماننام یون(وسیله مادهاي فرضی منتقل میشود به نام اثیر 

وي، بنا به همین . ساخته شدهاست که نور را از منبع نورانی به شکل امواج کروي پی در پی منتشر و منتقل میسازند

ا و توانایی گسترش یا رسیدن نور به زوایا ی ;نظریه، فرمول قوانین انعکاس، انکسار و انکسار، مضاعف را تنظیم کرد

و نیمه شفافی را چنین تعریف کرد که اجزاي اثیر آن قدر  ;اطراف اجسام کدر را ناشی از حرکت حلقوي امواج دانست

لیکن خودش . خردند که میتوانند از اطراف و میان اجزایی که مایعات و جامدات شفاف را تشکیل میدهند بگذرند

ی از دالیلی بود که نیوتن فرضیه موجی را رد کرد و نظریه این یک ;اعتراف کرد که نمیتواند قطبش نور را تعریف کند

الکتریسیته در قرن هجدهم، پس از کار گیلبرت و کیرشر در مغناطیس و کابئو در دفع . ذرهاي نور را ترجیح داد

هاي قطبنما مطالعاتی انجام داد و  هاله روي نفوذ مغناطیسی زمین بر عقربه. الکتریکی، پیشرفت نسبتا کمی داشت

چند  1672گریکه در ). 1692(نخستین کسی بود که به ارتباط بین مغناطیس زمین و شفق شمالی آگاهی یافت 

یک گلوله گوگرد را در حال چرخاندن با دستش مالش داد و این گلوله، . آزمایش در الکتریسیته مالشی انجام داد

وي این عمل را باعمل زمین مشابه ;یکردهنگام چرخیدن، کاغذ، پر و دیگر اشیاي سبک را جذب و با خود حمل م

وي دفع الکتریکی را با باال و . دانست که هنگام چرخش، اشیاي رو یا نزدیک سطح خود را همراه خود میچرخاند

با ثابت کردن این که . پایین پریدن تکه پر کوچکی بین زمین و یک گلوله فلزي که بار الکتریکی در آن بود ثابت کرد

ته میتواند در یک نخ کتانی جریان پیدا کند و اگر اجسام را کنار گلولهاي که بار الکتریسیته دارد یک بار الکتریسی

فرانسیس هوکسبی، یکی از . قرار دهیم، جریان برق در آنها راه مییابد، پیشتاز مطالعات درباره هدایت الکتریسیته شد

اي خالی و  سیله چرخش سریع یک گلوله شیشهاعضاي انجمن سلطنتی، روش بهتري را در تولید الکتریسیته به و

میلیمتر  25هایی به طول  در نتیجه این اتصال، جرقه ;)1709- 1705(گذاشتن آن روي دستش توسعه بخشید 

یک انگلیسی دیگر به نام وال، که جرقهاي مشابه تولید کرده بود، . برخاستند که روشنایی آن براي مطالعه کافی بود

. چنین مقایسهاي کرد 1716نیوتن در سال ). 1708(ه رعد و برق تشبیه کرد صدا و نور حاصله را ب

بنابراین، به نسبت سال به سال و ذهن به ذهن، از جزئی از اسرار آزارنده . آن ارتباط را تایید نمود 1749فرانکلین در 

  . و فریبنده این عظمت غیرقابل نفوذ پرده برگرفته میشود

VI -  شیمی  

صنعت از مدتها پیش از دانش . شاهد تکامل دانش شیمی از تجربیات و بلهوسیهاي کیمیاگري بوداین قرن برجسته 

لیکن  ;شیمی، از طریق اعمالی از قبیل ذوب کردن آهن، دباغی چرم، اختالط رنگها، و آبجوسازي، استفاده کرده بود

طال بودند، یا به داروسازان، و یا به بررسی مواد در ترکیب، آمیزش، و تبدیل آنها اغلب به کیمیاگرانی که در پی 

آندرئاس . فالسفه، از ذیمقراطیس گرفته تا دکارت، که در حیرت ساختمان ماده فرو رفته بودند، محول شده بود

لیکن هر دو  ;تا حدودي به علم شیمی دسترسی پیدا کرده بودند 1640، و یان وان هلمونت در 1597لیباویوس در 

بویل نیز تجربیاتی به همین مقصود . را به طال بدل کنند)) پست((آرزو داشتند فلزات  آنان مثل همه کیمیاگران

را فراهم آورد و در زمان مرگ )) منع تهیه طال و نقره((موجبات لغو قانون قدیمی انگلیسی  1689او در . انجام داد

اکنون که . را به طال برگردانندمقداري خاك قرمز به جاي گذاشت، همراه با این دستور که اوصیاي او آن ) 1691(

تبدیل عناصر به یکدیگر از امور پیش پا افتاده شیمی شده است، میتوانیم دانشی را که کیمیاگري بود تحسین، و در 

بزرگترین ضربه را انتشار رساله بویل، به نام شیمیدان شکاك . مقابل میل مفرط به طال را محکوم و پنهان کنیم
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وي از اینکه . کالسیک در تاریخ شیمی به شمار میرود، بر پیکر کیمیاگري وارد آورد ، که نخستین اثر)1661(

رسالهاش به سبب سفر به کشورهاي خارج تا این حد پرنقص و ناتمام مانده پوزش خواهی کرده است، لیکن با 

نی که شیمی را تحقیر اخیرا دانشمندا((وقتی که میدید . رنجوریهاي بیشماري که داشت به عمر بیشتري امیدوار نبود

وي شیمی خود را شکاك نامید، زیرا در نظر . تسلی مییافت)) میکردند به پرورشی که بدان سزاوار بود پرداختهاند، 

، طرد کند، و تصمیم گرفت که بر ))پناهگاه جهالت((داشت که همه توضیحات مرموز و کیفیات نهانی را، به عنوان 

وي تقسیم کهن ماده را به چهار عنصر هوا، آتش، آب، و زمین ترك گفت و . شدمتکی با)) تجربیات بیش از قیاس((

استدالل میکرد که اینها اجسام مرکبند، نه عنصر یا عناصر واقعی تقریبا اجسام اولیه و ساده یا کامال خالصی هستند 

اتند و همه ترکیبات را ، اجزاي مرکبه همه ترکیب.))که، چون از اجسام دیگر یا از ترکیب یکدیگر ساخته نشدهاند

پنداشت که این  وي می ;اند ولی مقصود وي این نبود که عناصر اجزاي سازنده نهایی ماده. میتوان به آنها تجزیه کرد

. هاي گوناگونی دارند ذراتی کوچک و نامرئی هستند و مانند اتمهاي لئوکیپوس شکلها و اندازه)) ذرات ریز طبیعی((

الت آنها، مثل رنگ، مغناطیس، حرارت، و آتش، بر اثر تنوع و حرکت این اجزا، و کلیه اجسام و کیفیات و حا

آتش نزد دانشمندان همان قدر . ، فقط با وسایل و قوانین کامال مکانیکی پدید میآیند))ذرات((پیوستگیشان از لحاظ 

هاي پیوسته  باید زبانه چه چیز موجب سوختن یک ماده میشود چگونه ;بافان پاي بخاري فریبنده بود که نزد خیال

یک شیمیدان آلمانی به نام یوهان یوآخیم بشر همه  1669انگیز را توضیح داد در  متغیر شعله زیبا، مغرور و وحشت

خواند، که معتقد بود در )) خاك روغنی((یک نوع از عنصر دوم را  ;را به دو عنصر آب و خاك کاهش داد)) عناصر((

در قرن هجدهم گئورگ شتال، به پیروي از این . این همان بود که میسوخت ;اردهمه اجسام قابل احتراق وجود د

بویل نظریات دیگري . ها سال از مسیر اصلی منحرف ساخت هدایت نادرست، شیمی را، با نظریه فلوژیستون، ده

مقداري  در هوا((چون دیده بود که هر گونه مواد مشتعل در خال خاموش میشود، به این نتیجه رسید که . داشت

معاصر جوانترش جان میو، که او .)) که موجب شادابی و تقویت روان حیاتی ما میشود... جوهر حیاتبخش وجود دارد

نیز عضو انجمن سلطنتی بود، با مسلم گرفتن اینکه بین مواد متشکله هوا مادهاي وجود دارد که هنگام اکسیده شدن 

ی آتش پیش رفت و معتقد بود که ماده مشابهی، پس از ورود به فلزات با آنها ترکیب میشود، به سوي نظریه کنون

یکصد سال میبایست بگذرد تا شله و پریستلی اکسیژن را . بدن ما، خون وریدي را به خون شریانی مبدل میسازد

 ه، یک کیمیاگر آلمانی، هنیگ براند، کشف کرد که میتواند از ادرار انسان ماد1670در حدود سال . کامال کشف کنند

یک شیمیدان اهل . اي شیمیایی به دست آورد که در تاریکی، بی آنکه بدوا در معرض نور قرار گیرد، بدرخشد

بویل فقط . به معرض نمایش گذاشت 1677درسدن، به نام کرافت، ماده جدید را در حضور چارلز دوم در لندن در 

)). چیزي متعلق به بدن انسان است((درخشان  توانست که از کرافت مرموز این اعتراف را بیرون بکشد که آن ماده

بویل خود بزودي فسفر را به دست آورد و با یک سلسله آزمایش توانست هر آنچه را اکنون در : این اشاره کافی بود

) دالر 315(گینی  6این محصول جدید، علیرغم وفور منابع آن، هر اونس . باره تابش آن عنصر میدانیم مشخص سازد

. ارزش داشت

VII -  تکنولوژي  

ها  و تا قرن بیستم، اختراعات در آزمایشگاه ;تا قرن هجدهم، صنعت به علم بیشتر تحرك میبخشید تا علم به صنعت

در مورد یکی از مهمترین اختراعات، یعنی تکامل موتور بخار، احتماال دو . ها یا مزارع صورت میگرفتند کمتر از کارگاه

هرون اسکندرانی در قرن سوم میالدي، یا قرن پیش از آن، چند موتور بخار . اند فرایند دست در دست هم پیش رفته

ساخته بود، لیکن تا آنجا که ما میدانیم، اینها بیشتر به عنوان اسباب بازي یا سرگرمی مردم ساخته میشدند تا به 

رن شانزدهم، توپی را وصف لئوناردو دا وینچی، در اوایل ق. عنوان یک دستگاه فنی که جایگزین نیروي انسانی شود
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هاي  لیکن این گونه نوشته ;کرده است که با فشار بخار میتوانست گلولهاي آهنی را تا هزار و صد متر پرتاب کند

به  1589به زبان التینی و در  1575هاي یونانی هرون در  بعضی از نوشته. منتشر نشدند 1880علمی او تا سال 

خاطرنشان کردند که خال را ) 1601(و جامباتیستا دال پورتا ) 1550(مو کاردان جرونی. ایتالیایی برگردانده شدند

میتوان با تراکم بخار به وجود آورد، و پورتا از ماشینی نام میبرد که به کمک نیروي بخار ستونی از آب باال میآورده 

از بخار قابل اتساع را پیشنهاد  چنین استفاده مشابهی) 1629(و برانکا در رم ) 1615(سالومون دوکو در پاریس . است

که آب را با آتش از ((از چارلز اول پادشاه انگلستان اجازه ماشینهایی را گرفت  1630دیوید رمزي در  ;کردهاند

و هر نوع آسیایی را با حرکت مداوم و بدون کمک باد، وزنه، یا اسب در روي آبهاي ... گودالهاي کوچک باال بکشند

از پارلمنت یک امتیاز انحصاري نودونه ساله  1663ادوارد سامرست، مارکوئس آو ووستر، در . دراکد به حرکت درآوردن

با این ماشین  ;متر باال ببرد 12که آب را تا ارتفاع )) موتور آبی((گرفت یک )) حیرتانگیزترین کارهاي دنیا((براي 

در . مقصود جامه عمل بپوشد، درگذشت قصد داشت آب اکثر نقاط لندن را تامین کند، لیکن پیش از آنکه به این

اولین موتور  1685سمیوئل مورلند، سر مکانیک چارلز دوم، تلمبه پیستونی را اختراع کرد و در  1675حدود سال 

دستیار فرانسوي . گاز سیلندر و پیستوندار را ساخت، که با نیروي منبسط شونده باروت منفجر شده کار میکرد

شرحی از یک دیگ زودپز انتشار داد که استخوانها  1681لستان رفت، با بویل کارکرد و در هویگنس، دنی پاپن، به انگ

براي اینکه این ظرف یا دیگ منفجر نشود، در سر آن لولهاي کار . را با آب جوش یک ظرف سربسته نرم میکرد

نقشی )) درجه اطمینان((این نخستین  ;گذاشت که هر موقع که شدت فشار بخار به نقطه معینی میرسید، باز میشد

پاپن حتی نشان داد که نیروي بخار منبسط شونده را میتوان با تلمبه بادي به . ایمنی در تکامل موتور بخار ایفا کرد

چون به ماربورگ آلمان آمد، نخستین موتوري را که در آن تراکم بخار با تولید خال موجب . جاهاي مختلف رساند

ها، تخلیه آب  امکانات این ماشین را براي پرتاب گلوله ;وي). 1690(ش گذاشت حرکت پیستون میشد به معرض نمای

دقیقا یک قرن پیش از آنکه کشتی ( 1707معادن، و راه انداختن چرخهاي طرفین کشتی پیشنهاد کرد و در 

ک کشتی ، از موتور بخار براي به حرکت درآوردن ی)ساخته فولتن در رودخانه هودسن به حرکت درآید)) کلرمونت((

)) وضع موجود((ولی این کشتی شکست و مقامات آلمانی، که در . چرخدار در رودخانه فولدا در کاسل استفاده کرد

. راحت بودند و شاید میترسیدند که بیکاري گسترش یابد، از پیشرفت نیروي ماشینی و خودکار جلوگیري کردند

نیروي دریایی در انگلستان پیشنهاد کرد، لیکن  ، تامس سیوري به هیئت مدیره1700دستگاه مشابهی را، در 

چرا مزاحمان و سودجویان، که ارتباطی با ما ندارند، ادعاي ساختن یا :((پیشنهادش را با توجیه بیدلیل رد کردند

سیوري دستگاهش را روي رودخانه تمز آزمایش کرد، لیکن نیروي دریایی آن را مجددا رد )) اختراع براي ما میکنند

. نخستین موتور بخار را که عمال براي کشیدن آب معادن به کار میرفت به نام خود ثبت کرد 1698وري در سی. کرد

براي کشیدن آب، و براي ایجاد حرکت ... فقط روي اختراعی جدید((ساله اعطا شد تا  به وي امتیاز چهارده 1699در 

رساندن آب به شهر، و به راه انداختن انواع  اختراعی که براي تخلیه آب معادن، ;با نیروي محرکه آتش کار کند

آنها شیر درجه داشتند، اما درجه  ;ولی موتورهاي سیوري گران و خطرناك درآمدند)) آسیابها فایده فراوان دارد

و با آنکه در بعضی از معادن  ;اطمینان روي آنها نصب نشده بود، و دیگ بخارشان همیشه در معرض ترکیدن بود

در این موقع . آب از آنها استفاده میشد، صاحبان معادن اندکی بعد مجددا به سراغ اسبها رفتندبراي تلمبه زدن 

با آهنفروش و  1702بنا به گفته بکی از معاصران اطمینان، او در حدود سال . مجددا به رابرت هوك برخورد میکنیم

ز اصول تلمبه بادي براي به دست آوردن مسگري به نام تامس نیوکامن از اهالی دارتمث، در مورد امکان استفاده ا

اگر میتوانستی خلئی سریع زیر سیلندر دوم به وجود بیاوري، : ((وي چنین نوشت. انرژي مکانیکی، مکاتبه داشت

در این جا علم و صنعت آشکارا به هم : ظاهرا نیوکامن روي یک نوع موتور بخار کار میکردهاست.)) موفق میشدي
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نیوکامن با . کاك بود، موضوع را به دست فراموشی سپرد و باز فرصتی را از دست دادهوك، که فردي ش. میرسند

لولهکشی به نام جان کاولی شریک شد تا یک موتور بخار با چرخ طیار، پیستون و دریچه اطمینان که براي کارهاي 

داشته باشد بسازند  سنگین قابل اطمینان باشد، خطر انفجار نداشته باشد، و دستگاه کنترل کامال خودکار هم

و موتور  1699ثبت اختراع سیوري در  ;به کار تکمیل موتورش ادامه داد) 1729(نیوکامن تا روز مرگ ). 1712(

  . را میتوانیم سرآغاز انقالب صنعتی بدانیم که در خالل دو قرن بعد چهره و وضع دنیا را عوض کرد 1712نیوکامن در 

VIII - زیست شناسی  

انی که موجب رونق و شکوه انجمن سلطنتی شده بودند تحقیقات آن را به دانش زندگی نیز گروه برجسته محقق

  . مینامید)) شارالتان مشهور((جا حاضر آنچه را که سرکنلم دیگبی که اولین وي را  هوك همه. گسترش دادند

هو را در زمینی در هواي آزاد، وي تخم کا. گیاهان براي زیستن به هوا نیازمندند: اشاره کرده بود با آزمایش ثابت کرد

تخم اولی در  ;و در همان هنگام مقداري دیگر تخم کاهو را در همان خاك، ولی زیر یک محفظه خالی از هوا کاشت

هوك هوایی را که براي احتراق و . سانتیمتر رشد کرد، و آن یکی هرگز سبز نشد 4ظرف هشت روز سبز شد و حدود 

گیاه به کار میرفت یکسان شناخت و هواي مورد استفاده حیوان و گیاه را داراي هوایی را که در تنفس حیوان و 

وي نشان داد حیواناتی را که تنفسشان قطع شده است میتوان با دمیدن هوا ). 1665(کیفیتی نیتروژنی توصیف کرد

راي اجزاي متشکله آلی او ساختمان سلولی بافتهاي زنده را کشف کرد و نام سلول را ب. در ریه آنها زنده نگاه داشت

اعضاي انجمن سلطنتی با خوشحالی سلولهاي چوب پنبه را زیر میکروسکوپ وي دیدند، و هوك . آن ابداع کرد

وي بافتشناسی حشرات و گیاهان . تخمین میزد که در هر سانتیمتر مکعب آن هفتاد و سه میلیون سلول وجود دارند

هوك همیشه در شرف برابري با گالیله و . اب میکروگرافی خود کشیدرا مطالعه کرد و تصاویر جدید آنها را در کت

. یکی دیگر از اعضاي انجمن سلطنتی به نام جان ري در معرفی شکل جدید گیاهشناسی سهیم بود. نیوتن قرار داشت

وب وي پسر آهنگري بود، به دانشگاه کیمبریج راه یافت، عضو کالج ترینیتی شد، و به سمت کشیشی انگلیکان منس

او نیز، مانند بویل، خود را وقف مذهب و علم هر دو کرد و چون حاضر نشد که بر قانون و حدت همسانی که . گشت

عدم مقاومت در برابر چارلز دوم را تجویز میکرد صحه بگذارد، از عضویت استعفا داد و به اتفاق یکی از شاگردانش به 

هایی براي توصیف سیستماتیک عالم حیوانات و گیاهان  تهنام فرانسیس ویلوبی به اروپا مسافرت کرد تا دانس

ویلوبی درباره زندگی جانوران به تحقیق پرداخت، ولی پس از تکمیل قسمت پرندگان و ماهیان، . جمعآوري کند

به یاري . فهرست گیاهان انگلیسی را، که بنیان گیاهشناسی انگلیسی است، منتشر کرد 1670وي در . درگذشت

منتشر شده بود، روش گیاهشناسی  1678بندیهاي اصالح شده یوآخیم یونگیوس که در  و طبقهاصطالحات فنی 

جدید خودش را، که گیاهان گلدار را، بر حسب دو لپه و یک لپه بودن تخمشان به گیاهان دو لپهاي و تک لپهاي 

جلد به نام تاریخ گیاهان یکی از شاهکارهاي دانش جدید کتابی است در سه م). 1682(تقسیم کرده بود، مطرح کرد 

را به مفهوم )) جنس((وي نخستین کسی بود که کلمه ). 1704- 1682(نوع گیاه نام برده است  18652که در آن از 

شناسی به عنوان گروه حیواناتی به کار برد که از پدر و مادر مشابه مشتق میشوند و میتوانند مثل خود را  زیست

، مرحله مباحثات مربوط به اصل و دگرگونی انواع را به )1751(ندي بعدي لینه ب این تعریف، و طبقه. تولید کنند

بندي  شناسی را ویرایش کرد و خالصه رده شناسی و پرنده هاي ویلوبی در ماهی وي در این ضمن نوشته. وجود آورد

. ، بدان اضافه کردبندي حیوانات را در دسترس جانورشناسی جدید قرار میدهد حیوانات چهارپا را که نخستین طبقه

حتی در زمانهاي کهن، گیاهشناسان پی برده بودند که بعضی درختانی را که . نظم و تربیت نخستین قانون ري بود

م پی برده  و تئوفراستوس در قرن سوم ق. باردار میشوند میبایستی ماده، و آنها را که بار ندارند میبایستی نر نام نهاد

لیکن این عقاید تقریبا  ;ورتی خرما میدهد که گرده درخت نر روي آن پاشیده شودبود که درخت خرماي ماده در ص
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، با اثبات قطعی امیال جنسی گیاهان، 1682نیمایا گرو، یکی از اعضاي انجمن سلطنتی، در . از یاد رفته بودند

نتیجه، به مسامات  وي با میکروسکوپ به مطالعه بافتهاي گیاهان پرداخت و، در. فریبندگی جدیدي به گلها بخشید

گلها را اندامهاي تولید مثل . سطح باالیی برگها پی برد و اظهار داشت که برگها اندامهاي تنفسی گیاه به شمار میروند

وي اشتباها میپنداشت که همه گیاهان هم نر . مادگی به جاي ماده، پرچم به جاي نر، و گرده به جاي تخم: شناخت

رودولف کامراریوس، استاد گیاهشناسی در توبینگن، جنسیت  1691در . ا یکجا دارندو هم مادهاند و نري و مادگی ر

در همان . بدین صورت که اگر کالله قسمت گردهدار پرچم را بردارند، گیاه بار نمیدهد ;گیاهان را کامال ثابت کرد

شد را دریافت کرد، یک  که انجمن سلطنتی لندن نخستین مقاله گرو تشریح گیاهان آغاز) 1671هفتم دسامبر (روز 

انجمن آن را به نام تشریح خانواده گیاهان منتشر . نوشته دیگر از مارچلو مالپیگی اهل بولونیا نیز به دست آورد

مالپیگی در افتخار به وجود آوردن بافتشناسی گیاهان با گرو . التینی هنوز زبان بینالملل علوم بود ;)1675(نمود

، با تجزیه شیمیایی باقیمانده گیاهان و 1676ماریوت در . در جانورشناسی بود سهیم شد، ولی خدمت وي بیشتر

نه . خاکی که در آن روییده بودند، نشان داد که آنها عنصر غذایی موجود در آبی را که از زمین میگیرند جذب میکنند

روندهاي تغذیه و تولید مثل، که  ;ماریوت، نه گرو، و نه مالپیگی و هیچ کدام به نیروي تغذیه گیاهان از هوایی نبردند

میل به رشد دارند )) روح گیاهی((اکنون کشف شده بودند، بر شرح مبهم ارسطو مبنی بر اینکه گیاهان فقط به سبب 

فرانچسکو ردي اهل آرتتسو با انتشار تجربیاتی به منظور رد خلقالساعه موجودات  1668در سال . بسیار پیشی گرفت

تا نیمه دوم . نخستین ضربه از ضربات متعدد بر پیکر آن عقیده متداول و قدیمی را وارد آوردجاندار از ماده بیجان 

معتقد بود که جانوران و گیاهان را میتوان ) به استثناي ویلیام هاروي(قرن هفدهم، تقریبا دانشمندان در همه جهان 

آفتاب در ((شکسپیر از این سخن گفت که در نتیجه،  ;در لجن یا گل و الي، مخصوصا در گوشت فاسد، به وجود آورد

ردي نشان داد در گوشتهایی که دور از حشرات محفوظ نگاه داشته شوند، .)) آورد سگ مرده کرم به وجود می

. آیند، ولی در گوشتی که در فضا باشد به وجود میآید کرمهاي حشرهاي به وجود نمی

هنگامی که . صورتبندي کرد)) آید یا بذر به وجود میهر موجود زنده از تخم ((نتیجهگیریش را در این جمله 

و  1767سپاالنتسانی در  ;حیوانات تک سلولی کشف شدند، بحث خلق موجود زنده از ماده بیجان از نو مطرح شد

  . ، به آن پاسخ گفتند1861پاستور نیز در 

آنتون وان . جانورشناسی است کشف موجودات تک سلولی، که بعدها آغازیان نامیده شدند، خدمت عمده این عصر به

لیونهوك دانشمندي هلندي اهل دلفت بود، لیکن نتایج علمی چهل سال از نودویک سال عمرش را از طریق انجمن 

وي، که از یک خانواده آبجوساز ثروتمند بود، توانست شغلی را که بیشتر براي . سلطنتی در لندن منتشر کرد

د و با جدیت و شیفتگی به مطالعه دنیاي جدید زندگی که میکروسکوپ به سرگرمی، و نه درآمد، الزم داشت بپذیر

دویست و چهل و هفت وسیله در اختیار داشت که بیشتر آنها را خودش ساخته بود و . رویش میگشود بپردازد

و ) 1632(نوع عدسی میدرخشید، که شماري از آنها را ممکن است اسپینوزا، که در همان سال  419آزمایشگاهش با 

به دلفت آمده بود، بر خود الزم  1698پطر کبیر، که در سال . در همان سرزمین به دنیا آمده بود، تراشیده باشد

آن دانشمند مقدار آبی را که چند روز پیش در ظرفی جمعآوري کرده . شمرد که در میکروسکوپ لیونهوك نگاه کند

وران ریزي به چشم من آمدند که ده هزار بار کوچکتر از جان((بود زیر یکی از میکروسکوپها گذاشت و با کمال حیرت 

آنهایی بودند که آقاي سوامردام نشان داده و کک آب یا شپش آبی نامیده بود، جانورانی که آنها را میشد با چشم 

تک یاختهاي ((و از موجوداتی نام برد که اکنون آنها را موجودات ریز زنگی یا )) ;غیرمسلح در آب مشاهده کرد

سازوارهاي ریزتر،  1683لیونهوك در . این، بدون شک، نخستین تعریف حیوانات تک سلولی است. مینامیم)) گیزن

ولی : ((وي این موجودات را نخست روي دندانهاي خودش یافت و اعتراض کنان گفت. یعنی باکتري، را کشف کرد
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ا با آزمایش آب دهانشان در زیر و بعضی از همسایگانش ر ;))من دندانهایم را همیشه تمیز نگاه میداشتم

اسپرماتوزوئید را  1677در آن، به وحشت انداخت، در سال )) موجودات زنده بیشمار((میکروسکوپ، و با نشان دادن 

در مقدار کمی منی انسان : از زیادي وسیله تولید مثل در طبیعت سخت درشگفت شده بود. در منی انسان کشف کرد

در یک تخم ماهی روغن یکصد و پنجاه بیلیون نطفه برآورد کرد یعنی بیش از ده برابر یک هزار اسپرماتوزوئید، و 

یان سوامردام پنج سال جوانتر از لیونهوك . جمعیتی که دنیا بتواند به همان نسبت شلوغی هلند در خود جاي دهد

 ;و علیاللمزاج بود وي مردي حساس، احساساتی ;بود، اما چهل و سه سال پیشتر از وي روي در نقاب خاك کشید

و در چهل و سه سالگی  ;در سن سیوشش سالگی از کارهاي علمی دست کشید ;مقصدش را همیشه تغییر میداد

همینکه دانشنامهاش را . وي نامزد مقام روحانیت بود، اما االهیات را با علم عوض کرد). 1680(اش فرو نشست  شعله

روز به . ها و امعاي آنها زنبورها عالقهمند شد، مخصوصا به رودهبه . در طب گرفت، خود را وقف کالبدشناسی کرد

هنگامی که رساله کالسیک خود را در باره .تشریح آنها، و شب به گزارش و مصور کردن اکتشافات خود میپرداخت

دست  ، جسما شکسته شد و بالفاصله پس از آن از علم، به عنوان امور کامال دنیوي،)1673(زنبورها به پایان رساند

. کشید و مجددا به مذهب بازگشت

هایش را گردآوري و تحت عنوان بیبلیاناتورا، یا کتاب مقدس طبیعت منتشر  وهفت سال پس از مرگش، نوشته پنجاه

در آن کتاب مشروحا از تاریخ زندگی تعدادي حشره نمونه، از جمله زنبور زرد و زنبور عسل، و از مطالعات . کردند

در آن از تجربیاتی . ماهیهاي صدفی حلزون بعضی از انواع نرمتنان، و قورباغه نام برده است میکروسکوپی نوعی از

هاي بافتهایی که از بدن یک حیوان جدا  سخن به میان آمده است که به کمک آنها سوامردام ثابت کرد که ماهیچه

پا را فراتر گذاشت و  ;اعه را رد کرداو نیز مانند ردي تولید خلقالس. شده باشند با تحریک عصب رابط منقبض میشوند

نشان داد که که این گوشت فاسد نیست که آن موجودات ریز را به وجود میآورد، بلکه این موجودات هستند که 

سوامردام در دوران کوتاه زندگیش علم حشرهشناسی جدید را بنیان نهاد و مقام . موجب فساد ماده زنده میشوند

  . النظر در تاریخ علوم تسجیل کرد ققان دقیقخود را به عنوان یکی از مح

بازگشت وي از علم به دین نشان دهنده وضع انسان جدیدي است که بین جستجوي حقیقتی که بر امید میخندد، و 

  .گرایش به سوي امیدي که از حقیقت گریزان است مردد میباشد

 IX - کالبدشناسی و فیزیولوژي   

ژان پکه  1651در . ود را در زیر میکروسکوپ به سپاه پیشتاز دانش تسلیم کردبدن انسان بسیاري از اسرار نهفته خ

. اولوف رودبک اهل اوپساال جهاز لنفاوي را کشف کرد 1653در  ;اهل پاریس توانست مسیر کیلوس را مشخص سازد

اوي را کشف هاي لنف دریچه 1664سوامردام در سال  ;و تامس بارتولین از کپنهاگ به تشریح و توصیف آن پرداخت

  . در همان سال، دوستش راینیر دو گراف وظیفه و عمل لوزالمعده و صفرا رانشان داد. کرد

و ) که هنوز هم به نام وي مشهور است(مجراي غده بناگوشی را  1661دوست دیگر وي به نام نیکوالوس ستنو در 

ها و تخمدان مطالعه  ف بیضهگراف مخصوصا روي ساختمان ظری. یک سال بعد، مجراي اشکی چشم را کشف کرد

هاي حامل تخم را به دست داد، که هالر به افتخار وي آنها را گلچه  نخستین گزارش در باره کیسه 1672در  ;میکرد

نه آن که شاعر (و ویلیام کوپر ;بارتولین نام خود را بر دو جسم بیضی شکل، که به مهبل متصلند، نهاد. دو گراف نامید

  . و به نام خود نامگذاري کرد) 1702(به پیشابراه میریزند کشف  هایی را که غده) بود

نام خود را بر یک شیار مغز ) آموزگار محبوب گراف، سوامردام، ستنو و ویلیس در لیدن(فرانسیسکوس سیلویوس 

 کالبدشناسی مغز را، که کاملترین گزارش 1664تامس ویلیس، که یکی از موسسان انجمن سلطنتی بود، در . گذاشت

، یعنی شبکه شش گوش شریانهاي قاعده ))حلقه ویلیس((نامش هنوز هم بر  ;درباره سیستم اعصاب بود، منتشر کرد
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در نزدیکی بولونیا به دنیا  1618در سال . مارچلو مالپیگی کالبدشناس برجسته آن عصر بود. مغز، به جاي مانده است

سالی که در پیزا و مسینا به شغل استادي مشغول بود، به پس از چند  ;آمد و دانشنامه پزشکی را هم در آنجا گرفت

در پی مطالعاتی که بر کالبدشناسی . بولونیا برگشت و بیستوپنج سال در دانشگاه آن شهر به تدریس پزشکی پرداخت

هایش را طی یک گزارش عالی  میکروسکوپی گیاهان کرد، عدسیهایش را روي کرم ابریشم متمرکز ساخت و یافته

با انجام این تحقیقات، ((با وجود این، چنین نوشت،  ;چشمش را در این تحقیقات تقریبا از دست داد. ضبط کرد

در نتیجه به آن چنان شعف درونی رسیدم که قلم از شرح آن  ;چشمانم بسیاري از شگفتیهاي طبیعت را دیدند

ترجمه هومر چپمن را نگاه میکرد،  بیشک وي به همان حالتی دچار شد که به کیتس، که نخستین بار.)) ناتوان است

که چگونه خون در ریه قورباغه از سرخرگها، از طریق رگهایی که از فرط ریزي آنها را ) 1661(دست داد، و دید 

یافت که خون شریانی ضمن عبور از آنها )) مویرگها((وي شبکهاي از این . نامید، وارد سیاهرگها میشوند)) مویرگ((

این قسمت، . اکنون براي نخستین بار سیستم گردش خون آن طور که بود آشکار شد ;یشودتبدیل به خون وریدي م

وي نخستین فردي بود که ثابت . با وجود اهمیتی که دارد، جزئی از کارهاي مالپیگی در کالبدشناسی به شمار میرفت

اما (ون را شناخت هاي قرمز خ نخستین شخصی بود که گویچه ;کرد که پرزهاي زبان اندامهاي چشایی هستند

نخستین کسی بود که به توصیف دقیق سیستمهاي گردش خون و  ;)اشتباها آنها را ذرات چربی فرض کرده بود

و نخستین کسی بود که  ;اولین فردي بود که بافتشناسی قشر مخ و نخاع را شرح داد ;اعصاب در جنین پرداخت

هاي  کالفه((نام وي بحق روي بدن ما در . ها امکانپذیر کرد نظریه عملی تنفس را با شرح دقیق ساختمان حفرهاي ریه

. و در الیه مالپیگی پوست پراکنده است ;طحال)) هاي مالپیگی دانه((ها در  هاي مویرگی، در کلیه یا شبکه)) مالپیگی

ارزه ولی وي با سرسختی از خود دفاع کرد و در این مب ;پذیرفتند معاصرانش اکثر مکتشفات و تفسیراتش را نمی

همچون کسی که بخواهد ادعاهایش را در . پیروزي را به قیمت از دست دادن نسبی نیروي اعصابش بدست آورد

دادگاه عالی دانشهاي عصرش مطرح کند، گزارشی از تالشها، کشفیات و مباحثاتش را تنظیم کرد و براي انجمن 

به سمت پزشک خصوصی  1691در . انتشار دادسلطنتی در لندن فرستاد و انجمن آنها را به عنوان زندگینامه وي 

اکتشاف مویرگهاي وي یکی از . بر اثر سکته مغزي درگذشت 1694در سال  ;پاپ اینوکنتیوس دوازدهم برگزیده شد

توسعه . مجموعه آثارش دانش بافتشناسی را تثبیت کردند ;رویدادهاي برجسته تاریخ کالبدشناسی به شمار میرود

هاي زیادي را بین اندامهاي انسان و جانوران آشکار ساخت و دانشپژوهان را به سوي  اهتتحقیقات کالبدشناسی شب

 1699در سال ) که نامش را بر غدد چربی غلفه گذاشتهاند(ادوارد تایسن. نظریه تکامل تدریجی نزدیک کرد

کالبدشناسی انسان و میمون را اورانگوتان، یا انسان جنگلی را انتشار داد و اورانگوتان را انسان جنگل تعریف کرد، وي 

 فقط بیم از تزلزل االهیات بود که نگذاشت زیست. با یکدیگر مقایسه، و شمپانزه را حد واسط بین آن دو فرض کرد

محققان از کالبدشناسی و ساختمان به فیزیولوژي و عمل . شناسی در قرن هفدهم، قبل از داروین، به وجود بیاید

اما اکنون آزمایشگران آن را به  ;تنفس را به عنوان یک روند خنککننده تغییر میکردند 1660تا حدود سال . پرداختند

. هوك ثابت کرد که ذات تنفس قرار دادن خون وریدي در مجاورت هواي تازه ریه است. احتراق شبیه میدانستند

ان با مجاورت دادن با هوا که خون وریدي را میتو) 1669(ریچارد لوور، که از اعضاي انجمن سلطنتی بود، نشان داد 

به خون شریانی تبدیل کرد و نیز اگر خون شریانی به طور مداوم از تماس با هواي آزاد محروم بماند، به خون وریدي 

دوست لوور به نام جان . موجود در جو عامل اصلی تهویه است)) روح ازت دار((وي چنین نظر داد که . تبدیل میشود

وي معتقد بود که هنگام تنفس، ذرات ازتدار هوا . نامید)) ذرات ازتی هوایی((عامل فعال را  میو، به پیروي از وي، این

گرماي حیوانی از . بنابراین، هواي بازدم از نظر وزن و حجم سبکتر و کمتر از هواي دم است ;جذب خون میشوند

دي که هنگام ورزش ایجاد میشود گرماي زیا ;اختالط ذرات ازتدار با عناصر محترقه موجود در خون به وجود میآید
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میو میگفت که این ذرات ازتدار در . به این علت است که با افزایش تنفس، ذرات ازتدار بیشتري وارد ریه میشوند

تفسیر روندهاي حیاتی به یکی از فناناپذیرترین مباحث . زندگی جانوران و گیاهان نقشی بس اساسی بازي میکنند

تر به کالبدشناسی انسانی میپرداخت، عمل اعضاي بدن  هرچه فیزیولوژي کنجکاوانه. تاریخ دانش جدید انجامید

این طور معلوم شد که تنفس . گویی یکی پس از دیگري تسلیم تعبیر مکانیکی و تبیین فیزیکی و شیمیایی میشد

و جووانی  ;میایی بودنداعمال بزاق، صفرا، و شیره لوزالمعده آشکارا شی ;تشکیل شده است از انبساط، تهویه، و انقباض

ستنو، آن کاتولیک متعصب، نگرش ). 1679(آلفونسو بورلی ظاهرا تحلیل مکانیکی عمل ماهیچه را تکمیل کرد 

کلمات ((جالینوس را به عنوان )) روح حیوانی((مکانیکی روندهاي فیزیولوژي را پذیرفت و گفتارهاي مبهمی از قبیل 

. رد کرد)) پوچ

با این احوال، بسیاري از دانشمندان . جسم انسان مانند ماشین است، به ثبوت رسید تصور دکارت، که میگفت

میپنداشتند که مکانیسمهاي بدن صرفا آلت و اسباب یک اصل حیاتی هستند که از نظر فیزیکی شیمیایی قابل 

زنده یک  فرانسیس گلیسن، یکی دیگر از پایهگذاران انجمن سلطنتی، به تمام اجساد. تجزیه و تحلیل نیست

. ویژه، حساسیت در مقابل تحریک نسبت میداد و میپنداشت که ماده بیجان از آن محروم است)) تحریکپذیري((

همان طور که نیوتن، پس از تبدیل عالم به یک ماشین، نیروي محرك اولیه ماشین دنیا را به خدا نسبت داد، بورلی 

روح را، که منشا کلیه حرکات حیوانی است، در بدن انسان نیز، پس از تبیین مکانیکی روندهاي ماهیچهاي، وجود 

که کنشهاي فیزیولوژیکی، که اکنون مکانیکی به نظر ) 1680(کلود پرو معمار و پزشک چنین نظر داد. مسلم دانست

میرسند، قبال اختیاري و تحت رهبري روح بودهاند، ولی با تکرار پی درپی، همان طور که عادت به وجود میآید، 

که تغییرات ) 1702(گئورگ شتال استدالل میکرد . شاید کار قلب هم زمانی ارادي بوده است ;یکی شدهاندمکان

ها دیده میشوند فرق میکنند، زیرا به عقیده وي تغییرات  شیمیایی حاصل در بافتهاي زنده با آنچه در آزمایشگاه

شتال . پخش شده است، به وقوع میپیوندند، که در سراسر بدن ))روح حساس((شیمیایی در جانوران به وسیله یک 

و هر اندام بدن را، یعنی در حقیقت . میگفت که روح هر عمل فیزیولوژیکی، حتی گوارش و تنفس، را هدایت میکند

وي میپنداشت که بیماري روندي است که روح بدان وسیله میکوشد . تمام بدن را، به عنوان وسیله میل بنا میکند

موجب دردمندي )) روح حساس((و با اعتقاد به اینکه اختاللهاي  ;هاي آن است از میان برداردچیزي را که مانع کنش

  . تن میشوند، نظریه روانپزشکی قرن بیستم را از پیش خبر داد

  . عقیده به یک نیرو یا اصل حیاتی به صورتهاي گوناگون تا نیمه دوم قرن نوزدهم در علوم تفوق و چیرگی داشت

و همراه با شکوه و زیبایی ادبی، در تطور خالق  ;نفوذ و اعتبار فزاینده فیزیک مکانیکی شد زمانی چند تسلیم

  . این بحث آنقدر ادامه خواهد یافت تا جز کل را فهم کند). 1906(برگسون حیاتی نو یافت 

X -  پزشکی

ز ري در خدمت شناسی زمان پیش ا گیاه. شناسی بودند نیازمندیهاي پزشکی نیرومندترین محرك دانش زیست

تندرستی غایت خوبیها بود و مردان و زنان و کودکان آن را از دعا، ستاره، شاهان، قورباغه و دانش . داروسازي بود

، ))براي دعا خواندن به پستویش میرفت((اوبري میگوید یکی از پزشکان پیش از آنکه نسخه بنویسد، . طلب میکردند

علم احکام نجوم هنوز هم در پزشکی دخالت .)) دعا خواندن پینه بستند زانوهایش از فرط((به طوري که سرانجام 

جراحی که در خدمت لویی چهاردهم بود توصیه کرده بود که در هفته اول و آخر ماه از شاه خون بگیرند،  ;داشت

پزشکان زبانباز دفو میگفت که با پولی که مردم به .)) زیرا در این اوقات اخالط چهارگانه در مرکز بدن جمع میشوند((

  . اند میتوانستند قروض ملی را تادیه کنند و شیاد پرداخته
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این پزشک شیاد و  ;فلمستد، رئیس رصدخانه گرینیچ، فرسنگها راه میپیمود تا والنتین گریتریکس پشتش را بمالد

ري بوده که چارلز شاید فلمستد هم یکی از صدهزار نف. معروف میگفت خنازیر را به همین سادگی میتواند مداوا کند

هشت هزار و  1682این پادشاه خوش مشرب تنها در سال . دوم آنها را براي بهبود خنازیر شان لمس کرده است

فشار بیماران آن قدر زیاد بود که شش نفر از آنان زیر دست و پا از  1684پانصد مریض را با دست لمس کرد و در 

میکرد و هنگامی که جمعیت زیادي دور قصرش اجتماع کرده بودند، ویلیام سوم از این کار خودداري . بین رفتند

یک بار دیگر .)) این یک موهومپرستی احمقانه است، به این بیچارگان مبلغی پول بدهید و روانه شان کنید: ((گفت

و شفا و خداوند به ت: ((بسیار اصرار کردند و سرانجام حاضر شد دستش را روي بدن یک بیمار بگذارد، ولی گفته بود

نارسایی بهداشت فردي و عمومی با آمادگی عود بیماریها همکاري . مردم او را متهم به بیدینی کردند.)) شعور بدهد

  . ها شایع میکرد میکرد، فحشا بیماري سیفلیس را در شهرها و اردوگاه

گان زن و مرد شیوع فراوان با در نظر گرفتن این لطیفه مادام دو سوینیه در مییابیم که این بیماري در بین هنرپیش

دوستی به وي . مردي هنرپیشه، با وجود ابتال به این بیماري، میخواسته است همسر اختیار کند: ((داشته است

ژنرال .)) بهتر نیست باز هم صبر کنی تا بیماریت کامال برطرف شود تو همه ما را بدبخت خواهی کرد! اوهوي: میگوید

شده بود، در دربار حضور یافت سرطان هم در راه  سپیروکت،بینی، که قربانی باکتري  فرانسوي، به نام واندوم، بدون

. نام برده میشود 1694مادام دو موتویل از سرطان پستان صحبت میکند از بیماري تب زرد نخستین بار در سال  ;بود

ملکه مري و پسر مارلبره از بیماري  ;درمانی نیز براي آن پیدا نشده بود ;ن بسیار شایع بودآبله مخصوصا در انگلستا

بنا به گزارش تامس ویلیس، انگلستان در  ;امراض مسري، مخصوصا ماالریا، در همه کشورها وجود داشت. آبله مردند

لندن را به نابودي کشاند، در  1665ال طاعون در س. به صورت بیمارستان مبتالیان به ماالریا درآمده بود 1657سال 

بیماریهاي حرفهاي نیز . هشتادوسه هزار نفر را در پراگ نابود کرد 1681یکصد هزار نفر را در وین، و در سال  1679

در رساله  1700برناردینو راماتتسینی، استاد پزشکی پادوا، در سال : با تکامل و گسترش صنعت رو به افزایش رفتند

به نام امراض حرفهاي، از مواد شیمیایی درون رنگها که به نقاشان صدمه میزنند، از آنتیموان که به کالسیک خود 

هاي رنگین زیان میرساند، از صدمهاي که از سل به بناها و کارگران معدن میرسد، از سر  کارگران سازنده شیشه

. زار پزشکان میشود نام برده استگیجه کوزهگران، از درد چشم کارگران چاپخانه، و از جیوهاي که موجب آ

بعضی از  ;پولپرستی این حرفه را از پیشرفت باز میداشت. علم پزشکی در میان جهالت و فقر آهسته گام برمی داشت

اعضاي . پزشکان، که به کشف درمانهایی توفیق یافته بودند، از افشاي روش درمان خود به دیگران امتناع میورزیدند

. از این آز بدور بودند و اکتشافات خود را با شوق و ذوق در اختیار همقطارانشان قرار میدادند پزشکی انجمن سلطنتی

در اروپاي  ;در این عصر، مدارس پزشکی خوبی به هدایت مدارس پزشکی لیدن، بولونیا، و مونپلیه تاسیس شده بودند

آموزگاران در دو مکتب به . نونی بودباختري معموال داشتن دانشنامه از یک موسسه علمی رسمی الزمه طبابت قا

جانبداري میکرد و معتقد بود که با بیماریها )) پزشکی فیزیکی((بورلی از روش درمانی . معالجاتشان ادامه میدادند

  . باید به عنوان اختاللهاي مکانیسم بدن مبارزه کرد

، و از استفاده از داروها براي ))یاییپزشکی شیم((سیلویوس، با توسعه استداللهاي پاراسلسوس و هلمونت، از شیوه 

. وي میپنداشت که اختاللها غالبا از اسیدي شدن زیاد ناشی میشوند ;طرفداري میکرد)) اخالط((مداواي اختاللهاي 

از این رو سیلویوس نخست برآمدگیهاي  ;هاي کلی دیگر باثمرتر بود کشف جدید علل بیماریهاي خاص از نظریه

یکی از کشفیات بنیادي این عصر، کار آن . و این زواید بیمار گونه را به سل مربوط دانست داخل ریه را معلوم کرد

ریاضیدان، فیزیکدان، شرقشناس، موسیقیدان، و پزشک بزرگ اهل فولدا، یعنی آتانازیوس کیرشر یسوعی، بود که 

وي با کمک . ورده استمحتمال نخستین فردي است که در تحقیقات بیماریها از میکروسکوپ استفاده به عمل آ
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بیشماري وجود دارند که از فرط ریزي با چشم )) کرمهاي((میکروسکوپ دریافت که در خون قربانیان طاعون 

وي در مواد فاسد موجودات بسیار ریز مشابهی مشاهده کرد و فساد و گندیدگی و بسیاري . غیرمسلح دیده نمیشوند

  . از امراض را به فعالیت آنها نسبت داد

تشریح کرد و براي نخستین بار آنچه را که فراکاستورو در ) 1658رم (افاتش را در تحقیقات درباره طاعون اکتش

فقط حدس زده بود صریحا بیان داشت این نظریه حاکی از این بود که انتقال موجودات زیانآور از شخصی یا  1546

  . حیوانی به شخص یا حیوانی دیگر موجب سرایت مرض به دیگري میشود

معالجات طبی لنگان لنگان پشت سر تحقیقات پزشکی راه میرفت، زیرا آنان که در امور تحقیقاتی برتري داشتند 

هنوز بعضی از روشهاي . میخواستند از آنان که طبابت میکردند و دانش کامل در این زمینه نداشتند متمایز باشند

که (میکوشید شوهرش را..... زنی : ((نابهنگام نام میبرداوبري از یک موفقیت . قرون وسطایی در مداوا تجویز میشدند

با جوشاندن قورباغه در شوربایش مسموم کند، ولی موجب مداواي بیماریش ) به بیماري استسقا دچار بوده است

در نیمه دوم قرن هفدهم، چند داروي جدید به اسامی .)) میشود و این فرصتی بود براي کشف داروي آن بیماري

پزشکان هلندي عوامل مطلوبی براي بازرگانی هلند بودند، چه ....اپیکا، کاسکارا و غیره: گر اضافه شدندداروهاي دی

. چاي را تقریبا داروي همه دردها میدانستند و آن را تجویز میکردند

سیلویوس و بورهاوه که هر دو در لیدن : دو نفر هلندي از آموزگاران بزرگ پزشکی این قرن به شمار میآیند

هرمان بورهاوه شیمی، فیزیک، و گیاهشناسی تدریس میکرد و شاگردان بسیاري از شمال اروپا به . یزیستندم

او مقام پزشکی بالینی را با بردن شاگردانش بر بالین بیماران باال برد و، با مشاهده مستقیم  ;محضرش روي میآوردند

وي به اکثر زبانهاي اروپایی، حتی به زبان ترکی، ترجمه آثار . به آنان تعلیم میداد ;و درمان خاص هر مورد انفرادي

هاي درخشان پزشکی بالینی به شمار  در انگلستان تامس سیدنم از چهره. شدهاند و شهرتش به چین نیز رسید

پس از دوبار اقامت در آکسفرد، که خدمت در ارتش بینشان جدایی انداخته بود، در لندن به طبابت مردم . میآید

ا اطالعات نظري ناقص، ولی با تجربهاندوزي زیاد، به فلسفه بیماریها آگاهی یافت و آن را بدین نحو توصیف ب. پرداخت

تالش طبیعت، که با همه نیرو میکوشد تا، با از بین بردن ماده و مایه بیمار گونه، تندرستی را به بیمار باز : ((کرد

را آنهایی که از )) عارضی((از مواد خارجی به وجود میآیند، و را آنهایی میدانست که )) اصلی((ولی عالیم .)) گرداند

بنابراین، تب بیماري نیست، بلکه تدبیري است که عضو براي دفاع برمی  ;مقاومت بدن در برابر آنها حاصل میشوند

از )) شکیپدر پز((اط را ستود، زیرا در نتیجه سیدنم بقر. کار پزشک این است که به یاري این دفاع بپردازد. گزیند

هنر چیزي نخواسته بود، مگر اینکه به طبیعت در زمان ناتوانی یاري دهد، و هرگاه تالشهایش بیش از حد شدت 

زیرا این مشاهدهکننده بصیر دریافت که تنها طبیعت میتواند بیماري را برطرف کند، و، به ... یافتند، مواظب آن باشد

  . ات حتی بدون دارویاري چند داروي ساده، شفا ببخشد، و بعضی اوق

هر موردي را با گزارشهاي  ;امتیاز سیدنم در این است که تشخیص داد هر بیماري عمده شکلهاي مختلفی دارد

و مداوا را با دگرگونی خاص بیماري مطابقت  ;بالینی مورد مطالعه قرار داد تا بتواند بیماري مورد نظر را تشخیص دهد

بقراط ((وي در رشته پزشکی به . دا کرد و اسم کنونیش را بر آن گذاشتدر نتیجه، مخملک را از سرخک ج. داد

مشهور بود، زیرا تئوري را تابع مشاهده، نظریات کلی را تابع موارد جزئی، و دارو را تابع معالجات طبیعی )) انگلستان

ی نیز میکوشید تا به جراح. کتاب فرایند کامل وي تا یک قرن مورد استفاده پزشکان معالج انگلیسی بود. قرار داد

 بزرگترین نمایندگان آن از هر دو سوي در معرض فشار کینه. عنوان یک دانش آبرومند به رسمیت شناخته شود

که هنوز هم بعضی از عملیات جراحی کوچک، از جمله دندانپزشکی، را انجام (توزي پزشکان و حسادت دالکها 

زشکی دانشگاه پاریس، از جراحان به خاطر اینکه خود را به لباس و گی پاتن، رئیس دانشکده پ. قرار داشتند) میدادند
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نژاد خودنمایان گزافگوي شریري که سبیل میگذارند و تیغ ((رفتار پزشکان میآراستند متنفر بود و همه جراحان را 

شاه  ;کردجراحی به نام فلیکس فیستول لویی چهاردهم را پیروزمندانه عمل  1686اما در . نامید)) جوالن میدهند

این بزرگداشت . لویی طال، یک ملک روستایی، و لقب اشرافی به فلیکس بخشید 15000چنان مسرور شده بود که 

. موجب باال رفتن ارج جراحان در فرانسه شد

رسما جزو تحصیالت آزادگان قلمداد کردند، و نمایندگان آن در اجتماع فرانسه به مقامات بزرگی 1699جراحی را در 

هنري که فرانسویان در آن سرآمد ملتهاي دیگر (( ;توصیف نمود)) سودمندترین هنرها((ولتر جراحی را  .رسیدند

میجر نخستین تزریق . دي.جی 1662در : اما در این دوره، جراحی در انگلستان به دو افتخار نایل آمد.)) هستند

ون یک حیوان را از رگ گرفته و به بدن توانست خ 1667- 1665وریدي را در انسان انجام داد، و ریچارد لوور در 

از روي آن یادداشت خصوصی . پیپس در یادداشتهاي خود از عمل اخیر یاد کرده است ;حیوانی دیگر منتقل کند

  . هوشی ضعیف، یا بدون آن، انجام میگرفته است که عمل جراحی معموال با داروي بی. چنین استنباط میکنیم

نه تحت عمل جراحی قرار گرفت، از کلوروفورم یا داروي ضد عفونی استفاده موقعی که پیپس به علت سنگ مثا

  . به وي خوراندند)) جرعهاي داروي مسکن((نکردند، بلکه فقط 

مردم از حقالزحمه وي، از لبادهاش، از کالهگیسش، از کاله مخروطیش، از . هجو پزشک مثل همه ادوار رایج بود

بویل میگفت که بسیاري از مردم از پزشک بیش از .تباهات مرگآورش متنفر بودگوییهایش، و بعضی اوقات از اش قلمبه

کاریکاتورهایی که مولیر از این حرفه بزرگ به دست میدهد نمایانگر کسی است که هرچند با . بیماري میهراسند

ود پرتاب با وج. خوشخلقی پزشکان را دست میاندازد، ولی میکوشد با پزشک معالجش روابط حسنهاي داشته باشد

این همه تیرهاي جفا، معلوم شد که علم پزشکی در قرن هفدهم در کالبدشناسی، فیزیولوژي و شیمی به صدها 

آموزگاران محصالن خود را به همه نقاط  ;مبادله جهانی دانش پزشکی افزایش مییافت ;اکتشاف دست یافته بود

متخصصان دانش و تجربه بیشتري  ;بود میبخشیدها و وضع خود را به جراحی شیوه ;اروپاي باختري میفرستادند

شهرداریها قانون بهداشتی . میاندوختند، و اقدامات بسیاري براي توسعه و بهبود بهداشت عمومی به عمل میآمدند

، که طاعون در رم شیوع یافت، عالیجناب گاستالدي، نماینده بهداشتی پاپ، تمیز کردن 1656در . وضع کردند

ا، بازرسی دایمی آبروها، گندزدایی پوشاك مردم، و گواهی صحت مزاج را براي کلیه کسانی که از خیابانها و فاضالبه

ها را طوري ساختند که از ورود موشها به خانه  مردم با افزودنی ثروتشان خانه. خارج به شهر میآمدند اجباري کرد

نی بهتر نخستین نیازمندي تمدن بدنها را با وسیله آبرسا. جلوگیري شود، و بدین ترتیب از خط شیوع طاعون کاستند

. هرچه میگذشت، امکان تمدن جسمانی براي مردم بیشتر میشد. تمیز نگاه داشتند

XI -  نتایج  

در پهنه وسیع آن، مشاهده میکنیم که . قرن هفدهم رویهمرفته یکی از دورانهاي درخشان تاریخ دانش به شمار میآید

تکامل تلسکوپ،  ;نش تشجیع میکند، و دکارت جبر را با هندسه در میآمیزدبیکن مردم را به پیشرفت علوم و دا

قوانین سیارهاي کپلر، قوانین فلکی بزرگ گالیله، ترسیم مسیر  ;هواسنج، دماسنج، تلمبه بادي، و ریاضیات را میبینیم

آزمایشهاي  هاي لجوج گریکه، شیمی شکاکانه بویل، فیزیک گوناگون هویگنس، گردش خون توسط هاروي نیمکره

متعدد هوك، و پیشگوییهاي کیهانی هاله را، که همه در حساب دیفرانسیل و انتگرال الیبنیتز و صورتبندي کیهانی 

کدام قرن گذشته در این کارها میتواند با این قرن کوس برابري بزند الفرد نورث وایتهد گفته . نیوتن به اوج رسیدند

هایی که نوابغ قرن هفدهم برایش تهیه  از سرمایه گرد آمده اندیشه((لسفه است که ذهن نوین در علوم، ادبیات، و ف

این امر با تدارك فیزیک و شیمی براي . نفوذ دانش در شعاعی وسیع گسترش یافت.)) دیدند تغذیه کرده است

لوم انسانی فرهنگ را ناچار کرد که کمتر بر ع. اقدامات متهورانه جدید در زمینه تکنولوژي، بر صنعت تاثیر گذارد
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زیرا تکامل و پیشرفت صنعت، بازرگانی، و دریانوردي به دانایی و دانش عملی  ;تاکید کند) ادبیات، تاریخ و فلسفه(

در نثر و نظم هم الزم بود که، مثل دانشمندان، از نظم، دقت، : خود ادبیات هم این تاثیر را احساس کرد. نیازمند بود

هایی از آن را  کالسیکی که مولیر، بوالو، راسین، ادیسن، سویفت، و پوپ نمونه و صراحت پیروي کنند، و این با سبک

صریح، بیشایبه . ((انجمن سلطنتی، بنا به گفته مورخ آن، از اعضاي خود میخواست. نشان داده بودند سازگاري داشت

پیروزیهاي ریاضی .)) دو تا آنجا که ممکن است همه چیز را به وضوح ریاضی نزدیک سازن... و طبیعی صحبت کنند، 

دکارت و . و فیزیکی، با تعیین سیر ادواري ستارگان دنبالهدار و وضع قوانین ستارگان، بر فلسفه و دین اثر گذاشتند

از آن پس، دیگر الزم نبود که در کیهان از . اسپینوزا هندسه را به عنوان آرمان فلسفه و بازنمود فلسفی پذیرفتند

هابز  ;دکارت جز انسان و ذهن الهی همه چیز را ماشین تصور میکرد. ی به میان آیدچیزي جز ماده و حرکت صحبت

با این نظریه به مخالفت برخاست و نوعی مادهگرایی را بنیان گذاشت که در آن، دین آلتی در دست دولت براي 

جدید میخواستند  چنین به نظر میرسید که فیزیک، شیمی و نجوم. تحریک و به کارانداختن ماشینهاي انسانی بود

در این قوانین نه معجزه را راهی بود و نه دعا اثري داشت  ;نشان دهند که کیهان از قوانین تغییرناپذیر تبعیت میکنند

شاید فقط الزم بود که ماشین جهانی را براي حرکت اولیه به کار اندازد و بعد، . و در نتیجه، به خداوند هم نیازي نبود

. وکرتیوسی، فارغ از وضع دنیا و بشر، به گوشهاي بنشیندمثال خداي اپیکوروسی ل

.)) اصول و تعالیم مسیحیت اکنون غیر قابل تصور است: ((مشهور است که هاله به یکی از دوستان بارکلی گفته بود

یا کردار دن: ((وي نوشته است. ولی بویل، در مکتشفات علمی خود، به دالیلی اضافی مبنی بر وجود خدا پی برده بود

و با جملهاي که یادآور پاسکال است، اضافه .)) چنان است که گویی در تمام جهان موجودي عاقل پراکنده شده است

بویل، هنگام مرگ، وصیت کرد و سرمایهاي .)) روح انسان شریفتر و با ارزشتر از تمام جهان جسمانی است: ((میکند

کفار شریر که عبارت ((ر حق بودن دین مسیح را در برابر هم براي تاسیس جلسات سخنرانیی تعیین کرد که بتواند ب

ثابت کند و نیز این شرط را هم اضافه کرد که در آن )) باشند از ملحدان، موحدین، کفار، یهودیان و مسلمانان

  . جلسات از اختالف بین مسیحیان ذکري به میان نیاید

درایدن . یحیان مومن به ستایش از علم و دانش پرداختندو بسیاري از مس. بسیاري از دانشمندان با بویل موافق بودند

در این صد سال اخیر تقریبا طبیعتی جدید بر ما مکشوف شده است اشتباهاتی که رفع : ((در پایان قرن چنین گفت

شده، تجربیات سودمندي که به عمل آمده و رموز بسیاري که در نورشناخت، پزشکی، کالبدشناسی، و نجوم کشف 

این )) ش از آن است که در اعصار ساده و جاهالنهاي که شامل زمان ارسطو تا کنون میشود آشکار شدهاندشدهاند بی

در نبرد کتابها )) پیشینیان((را مبنی بر شکست )) نوگرایان((یک اغراق هیجانزده ولی پرمعنایی است که اعتقاد 

اخت انسانی را توسعه میبخشد، حال آنکه در هر صورت، انسانها به ناچار میدیدند که دانش شن. آشکار میساخت

علوم اکنون در میان اعمال متهورانه انسانها به . مذاهب باهم ستیزهجویی میکنند و سیاستمداران باهم میجنگند

در حقیقت، در اواخر این دوره، به آن همچون منادي آرمانشهر و منجی بشر درود  ;افتخاري بزرگ نایل آمده بودند

به کاربردن علم در طبیعت روز به روز توسعه مییابد و هر روز با شگفتی : ((گفت 1702در  فونتنل. فرستادند

هنر پیشرفت خواهد . روزي فرا خواهد رسید که انسان با گذاشتن بال به هوا پرواز کند. تازهتري مواجه میشویم

  . ز به پیش میرفت، مگر انسانهمه چی.)) تا آنجا که سرانجام یک روز خواهیم توانست به ماه پرواز کنیم... کرد
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  نوزدهم فصل

  آیزك نیوتن

1642 -1727  

I -  ریاضیدان  

، سال درگذشت گالیله، در مزرعهاي کوچک واقع در وولستورپ در  )قدیمتقویم ( 1642وپنجم دسامبر  وي در بیست

. هبري فرهنگی در این دوره، مانند رهبري اقتصادي، از جنوب به شمال انتقال مییافتر ;والیت لینکن به دنیا آمد

میتوانستند او را توي شیشهاي یک لیتري جاي ) مادرش بعدها به او گفت(هنگام تولد آنقدر ضعیف و نحیف بود که 

ون پدرش چند ماه پیش از آن دهند، و نیز آنقدر ناتوان بود که هیچ کس باور نمیکرد بیش از چند روز زنده بماند چ

او را در سن دوازدهسالگی به مدرسه دولتی در گرانتم . بدرود حیات گفته بود، مادر و عمویش وي را بزرگ کردند

است، از انجام تکالیف )) عالقه بی((و )) تنبل((در آنجا پیشرفتی نمیکرد و از مدرسه گزارش دادند که  ;فرستادند

وقتش را صرف اختراعات مکانیکی از قبیل ساعت آفتابی، چرخهاي آبی، و ساعتهاي  درسی غفلت میورزد، و بیشتر

پس از دو سال که در مدرسه گرانتم بود، وي را از مدرسه بیرون آوردند تا در کار مزرعه به مادرش . خانگی میکند

. ائل ریاضی میپرداختکمک کند، لیکن در آنجا هم از انجام وظیفه شانه خالی میکرد و به خواندن کتاب و حل مس

عموي دیگرش، که از استعدادش آگاه شده بود، او را مجددا به مدرسه فرستاد و ترتیبی داد که وي را به عنوان 

دانشجوي مستخدم یعنی دانشجویی که هزینه تحصیلیش را با کار و خدمت تامین میکند در کالج ترینیتی کیمبریج 

بیشتر با ریاضیات، . اش را گرفت و اندکی بعد به عضویت کالج برگزیده شد چهار سال پس از آن، دانشنامه. بپذیرند

  . مند بود به مبحث اخیر حتی تا زمان پیري هم عالقه ;نور شناخت نجوم، و علم احکام نجوم سروکار داشت

میخواند، به )) تاهم اي بی نابغه((استاد ریاضیاتش به نام آیزك برو از مقام خود استعفا داد و نیوتن را، که  1669در  

سال در مقام کرسی  34این توصیه مورد قبول قرار گرفت، نیوتن برگزیده شد و مدت  ;جانشینی خود توصیه کرد

کمتر کسی در ساعت :((منشیش درباره او چنین گفته است. او استاد موفقی نبود. استادي کالج ترینیتی باقی ماند

فهمیدند، به طوري که بعضی اوقات، به سبب  ریسش چیز میشماري از تد درسش حاضر میشد، و تعداد انگشت

بعضی اوقات که هیچ شنوندهاي نبود، اندوهگین به سوي اطاقش .)) نبودن شنونده کافی، با دیوار صحبت میکرد

وي . این تنها آزمایشگاهی بود که در آن زمان در کیمبریج یافت میشد. در آنجا یک آزمایشگاه درست کرد. برمیگشت

و نیز به )). تبدیل فلز هدف عمده وي بود((قیقات بسیار، غالبا در کیمیاگري، میپرداخت و در همه حال، به تح

، و حتی در آن زمان هم که کتاب اصول را مینوشت، 1692تا  1661از . عالقه داشت)) کیمیا((و )) اکسیر زندگی((

فاقد ((یا بیشتر خود را درباره کیمیاگري، که هاي صدهزار کلمهاي  دستنوشته ;به مطالعات کیمیاگري ادامه میداد

هدف . بویل و دیگر اعضاي انجمن سلطنتی ساخت به کار طالسازي سرگرم بودند. میپنداشت، منتشر نکرد)) ارزش

محتمال در پی یافتن قانون یا فرایندي . به منافع مادي هرگز عالقه نشان نمیداد ;نیوتن آشکارا مادي و بازرگانی نبود

در کیمبریج بیرون از . بدان وسیله عناصر را بتوان به عنوان دگرگونیهاي تبدلپذیر یک ماده اصلی تعبیر کردبود که 

در آن قدم میزد و چون فکري در سرش راه مییافت، شتابان به پشت میزش بر میگشت تا  ;اطاقش باغچهاي داشت

گویی از ) ((بنابه گفته منشیش(م میزد که اندکی مینشست، ولی بیشتر توي اطاق آن قدر قد. آن را یادداشت کند

مقدار کمی غذا میخورد، اغلب هم نادیده از آن میگذشت و حتی فراموش . مشایین بود)) پیروان فرقه ارسطویی

. متاسف بود از اینکه قسمتی از اوقات خود را براي خوردن و خوابیدن صرف میکند ;میکرد که آن را نخورده است
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توجه، با کفش پاشنه خوابیده،  آوردند، بی به سالن غذاخوري میرفت، و اگر هم به یادش میبراي صرف غذا کمتر ((

داستانهاي ...)) در حالی که فراموش میکرد بند جورابش را ببندد، و با موهاي تقریبا پریشان در آنجا حضور مییافت

چون از خواب برمیخاست، ساعتها  در این مورد مطمئنیم که. بسیاري در خصوص حواس پرتی او گفته و پرداختهاند

هرگاه شخصی به دیدارش میآمد، بعضی اوقات به اطاق . برهنه توي رختخوابش مینشست و در اندیشه فرو میرفت

. دیگر میرفت، به یادداشت کردن نظراتش سرگرم میشد، و وجود مهمانش را از یاد میبرد

یعنی قوانین )) قوانین فلسفی کردن. ((گاه دانش بوددر آن سیوپنج سالی که در کیمبریج کار میکرد، معتکف در

قوانینی را که دکارت در گفتار در روش خود به عنوان اصول لمی وضع کرده . روش و تحقیقات علمی را تنظیم کرد

، مقصودش ))من فرضیه نمیسازم:((موقعی که نیوتن گفت. بود تا حقایق عمده با استنتاج از آنها اخذ شوند رد کرد

بنابراین، خاصیت  ;د که براي چیزهایی که از حدود مشاهده پدیده خارجند نظریهاي به وجود نیاورده استاین بو

وي مدعی نبود . گرانش را بر فرض و حدس بنیاد نمینهاد، بلکه شیوه عمل آن را وصف و قوانینش را تنظیم میکرد

العکس، آزمایشگاهش را وقف امتحان صدها نظر که از فرضیه به عنوان راهنماي تجربیات پرهیز میکرده است، بلکه، ب

قیاس را هم . و احتمال کرد و یادداشتهایش مملو بودند از فرضیاتی که روزي آنها را آزمایش و سپس طرد کرده بود

روشش این بود که . او فقط اصرار داشت که قیاس باید از امور واقع آغاز کند و به اصول منتج شود ;رد نکردهاست

. کن براي حل یک مسئله را تصور کند، مشکالت ریاضی آن را برطرف سازد، و با محاسبه آنها را بیازمایدهاي مم راه

هاي حرکت  نیروهاي طبیعت را باید از روي پدیده: در این نهفته است -طبیعی- وظیفه کلی فلسفه: ((وي نوشت

ترکیبی از ریاضیات و تخیل بود، و کسی که وي .)) هاي دیگر را ثابت کرد تحقیق، و بعد، از روي این نیروها، پدیده

وي کار بر . شهرتش در دو چیز است حساب و گرانش. به سخن ادامه دهیم. این دو را ندارد نمیتواند او را درك کند

وي این شیوه . ، با یافتن مماس و شعاع انحنا در هر یک از نقاط منحنی، آغاز کرد1665روي مبحث نخستین را در 

: خواند و این اصطالح را چنان توضیح داد که کاملتر از آن نمیتوانیم بیاوریم)) فلوکسیون((د، بلکه را حساب ننامی

همچنین  ;ها، و نه با تقابل اجزا، میتوان تعریف و به همین طریق به وجود آورد خطوط را با حرکت مداوم نقطه

را با چرخش اضالع، و اجزاي زمان را با  را با حرکت خطوط، اجسام را با حرکت سطوح، زوایا) سطح مستوي(سطوح 

بنابراین، نظر به اینکه کمیتها، که در زمانهاي مساوي ازدیاد مییابند و با ... شار مداوم، و همین طور کمیتهاي دیگر

 ;ازدیاد یافتن به وجود میآیند، با ازدیاد یا کاهش سرعتی که با آن ازدیاد یا ایجاد میشوند، بزرگتر یا کوچکتر میشوند

من روشی پیدا کردم که کمیتها را از سرعت حرکت یا افزایشی که با آنها به وجود میآیند معلوم میکند، و چون این 

نامیدیم، تا حدودي به روش )) تغییرپذیر((سرعتهاي حرکت یا افزایش را فلوکسیون، و کمیتهاي حاصله را 

  . دست یافتم 1666و  1665در سالهاي ... فلوکسیون

براي جان کالینز  1672براي برو نوشت، و در نامهاي دیگر که به سال 1669روش را در نامهاي که در نیوتن این 

احتمال میرود که او در به دست آوردن بعضی از نتایجی که در کتاب اصول ذکر کرده . فرستاد، تشریح کرده است

از فرمولهاي ) سهولت درك خواننده احتماال براي(، لیکن در آنجا )1687.(است از این روش استفاده کرده باشد

او گزارهاي از فرایند فلوکسیون خود را، بدون آنکه نام خود را بر آن نهد، در . پذیرفته شده هندسی پیروي کرده است

که در ضمیمه نورشناخت خود  1704توضیحی را که شرح آن آورده شد، تا سال . به کتاب جبر والیس افزود 1693

هایش تعلل  یکی از خصوصیات اخالقی نیوتن این بود که در انتشار نظریه. ذکر و منتشر نکردآن را نوشت، در جایی 

تا سال  خودبنابراین، براي اعالم قضیه دو جملهاي . میورزید، شاید هم میخواست قبال مشکالت موجود را حل کند

همین تاخیرات ریاضیدانان اروپایی را . صورتبندي کرده بود 1665د که احتماال آن را در سال صبر کرد، هرچن 1676

زیرا در فاصله بین زمانی . به چنان مباحثه شرمآوري برانگیخت که تا یک نسل موجب گسیختگی بینالملل علوم شد
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انتشار  1704روش جدیدش را در براي دوستانش باز نمود، و زمانی که  1669خود را در )) فلوکسیون((که نیوتن 

نامهاي حاوي نطفه حساب  1671وي در سال . داد، الیبنیتز در ماینتس و پاریس سیستمی مشابه کسب کرد

به لندن کرد، به مالقات  1673الیبنیتز در مسافرتی که در ژانویه تا مارس . دیفرانسیل را به آکادمی علوم فرستاد

دوستان نیوتن بعدها اظهار عقیده میکردند مورخان شک دارند ;بویل مکاتبه داشت قبال با وي و ;اولدنبورگ نایل آمد

به تقاضاي  1676نیوتن در ژوئن . هایی از فلوکسیون نیوتن دسترسی پیدا کرده بود که الیبنیتز در این سفر به اشاره

الیبنیتز در ماه اوت . ف کرداولدنبورگ نامهاي براي الیبنیتز فرستاد و روش تحلیل خود را براي وي تشریح و تعری

، طی نامهاي دیگر براي 1677نامهاي براي اولدنبورگ نوشت و نمونهاي از حساب خود را در آن ذکر کرد و در ژوئن 

اولدنبورگ فرستاد، فرق روش حساب دیفرانسیل و سیستم عالمتی خود را با نیوتن توضیح داد، وي مجددا در شماره 

سیستم حساب  1686ارودیتوروم به تعریف حساب دیفرانسیل خود پرداخت و در نشریه آکتا  1684اکتبر سال 

: کشف مستقل محاسبات الیبنیتز را ظاهرا پذیرفت) 1687(نیوتن در طبع نخستین اصول .انتگرال خود را منتشر کرد

یش مبادله شد اشاره الیبنیتز، در ده سال پ. دبلیو. هایی که بین من و آن هندسهدان عالیمقام، جی وقتی که در نامه

آن مرد عالیمقام پاسخ داد که وي .... کردم که به تعیین بیشینه و کمینه، ترسیم مماس، و امثالهم آگاهی یافتهام، 

از نظر ... نیز به شیوهاي مشابه دست یافته است و آن را برایم فرستاد که با روش من تقریبا اختالفی نداشت، مگر

  . کلمات و عالمات

یک ریاضیدان سویسی، در نامهاي  1699اما در . بزرگوارانه میبایستی از مباحثه و جدال جلوگیري میکرد این اعتراف

  . که براي انجمن سلطنتی فرستاد، ابراز عقیده کرد که الیبنیتز حسابش را از نیوتن اقتباس کرده است

شاره کرد که فلوکسیون نیوتن طی نقدي، که به طور ناشناس بر نور شناخت نیوتن نوشت، ا 1705الیبنیتز در 

به کمیتهاي ماموریت داد تا به اسناد مربوطه  1712انجمن سلطنتی در سال . تقلیدي است از محاسبات الیبنیتزي

انجمن سلطنتی تا پیش از پایان سال گزارشی تحت عنوان کومرکیوم اپیستولیکوم منتشر و تقدم . رسیدگی کنند

الیبنیتز، طی نامه . تکار یا اصالت الیبنیتز را براي بحث بیشتر بالجواب رها گذاشتنیوتن را گواهی کرد، ولی مسئله اب

که براي یک کشیش ایتالیایی در لندن فرستاد، اعتراض کرد که تفسیر نیوتن موضوع را  1716مورخ نهم آوریل 

ثابت ((د که آن تفسیر نیوتن بالفاصله انکار کر. بدرود حیات گفت 1716وي در چهاردهم نوامبر . فیصله داده است

آن تفسیر در طبع سوم اصول .)) مستقل از مال من است) الیبنیتز(میکند که اختراع حساب دیفرانسیل وي 

این نزاع در خور این دو فیلسوف نبود، زیرا این دو مدعی میبایستی به تقدم فرما سر تعظیم . حذف شد)) 1726((

. فرود میآوردند

II -  فیزیکدان  

هنگامی  ;مدعی مفهوم ساختن یا بیان واقعیت نبود ;وجود زیبایی، فقط ابزاري بود براي محاسبه کمیات ریاضیات، با

  . که نیوتن از ابزار رویگردان شد و به تحقیقات نهایی پرداخت، قبل از هرچیز متوجه اسرار نور شد

دت، سیوپنج سال بعد، یعنی در نور شناخت را، طبق عا ;نخستین تدریس وي در کیمبریج روي نور، رنگ و رویت بود

، در بازار مکاره ستوربریج، یک عدد منشور خرید 1666در سال . وي به چاپ رغبتی نشان نمیداد. ، منتشر کرد1704

به این . به بعد، تلسکوپهاي متعددي، یکی پس از دیگري، ساخت 1668از . و به تحقیقات و تجربیات نوري پرداخت

هاي انکساري در امان باشد، با دست خود یک تلسکوپ انعکاسی برمبناي اصول امید که از عیوب خاص تلسکوپ

به آن انجمن  1671ساخت و بنا به تقاضاي انجمن سلطنتی آن را در ) 1662(و جیمز گرگوري ) 1629(مرسن 

از حتی پیش از ساختن تلسکوپ، به یکی . به عضویت انجمن سلطنتی برگزیده شد 1672در یازدهم ژانویه . بخشید

نور سفید، یا نور آفتاب، ساده یا از یک جنس نیست، بلکه ترکیبی است ): 1666(کشفیات بنیادي خود نایل شده بود 
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از نور قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی، و بنفش، وقتی که شعاع کوچکی از نور آفتاب را از یک منشور شفاف 

همه رنگهاي رنگین کمان در آن وجود دارند، و هر رنگ  گذراند، معلوم شد که نور یکدست و یکرنگ نیست، بلکه

ها با نوارهایی در آمده  و اینکه رنگها به صورت دسته ;ساده از زاویه یا با درجه انکسار ویژه خود از منشور گذشته است

واد محققان بعدي ثابت کردند که م. و تشکیل طیفی پیوسته دادهاند که یک سر آن قرمز و سر دیگر آن بنفش است

با مقایسه این طیفها با طیفی که از  ;مختلفی هنگام سوختن نورانی میشوند، طیفهاي مختلفی از خود ساطع میکنند

حتی با مشاهدات . یک ستاره معین به دست میآید، تا حدي تجزیه اجزاي متشکله شیمیایی ستاره امکانپذیر گشت

تقریبی حرکت آن را به طرف زمین یا دور شدن آن را از  دقیقتري که روي طیف ستاره به عمل آمد، توانستند اندازه

بنابراین، کشف ترکیب . از روي این محاسبات، مسافت ستارگان را به طور نظري استنتاج کردند. زمین معلوم کنند

. نور و انکسار آن به صورت طیف، و به وسیله نیوتن، تقریبا نتایج و اثراتی کیهانی در علم نجوم داشته است

حس میکرد به ) همان طور که به اولدنبورگ نوشت(ن، که این نتایج را تا این حد پیشبینی نکرده بود، ولی نیوت

دسترسی پیدا کرده است، در )) عجیبترین، هرچند نه مهمترین، کشفی که تا کنون در کار طبیعت به دست آمده((

این نامه . براي انجمن سلطنتی فرستاد)) رنگنظریه جدید در باره نور و ((نامهاي که تحت عنوان  1672اوایل سال 

فوریه براي اعضاي انجمن قرائت شد و چنان مباحثه و جنجالی برانگیخت که از انگلستان گذشت و به  8در تاریخ 

 ;خودش تجربهاي مشابه تجربه منشور نیوتن را بیان داشته بود) 1664(هوك در کتاب میکروگرافی . قاره اروپا رسید

موفق رنگ را از آن استنتاج نکرده بود، اما چون نیوتن تقدم وي را در این زمینه نادیده گرفته بود، وي یک نظریه 

این . احساس کوچکی میکرد و به آن دسته از اعضاي انجمن سلطنتی که از نتایج نیوتن انتقاد میکردند پیوست

دلهاي که نظریه من درباره نور برانگیخته از بحث و مجا: ((نیوتن الغر اندام نوشت. مجادله تا سه سال ادامه داشت

است آنقدر معذب شدهام که خودم را به سبب بیاحتیاطی و جدا شدن از چنین آرامش متبرکی، در پی چیزهاي 

با عزم ثابت تا ابد با فلسفه وداع گویم و فقط براي ارضاي خاطر ((زمانی به این اندیشه بود .)) بیهوده، سرزنش میکنم

هوك نظریه هویگنس را، که . اختالف دیگر وي با هوك بر سر وسیله انتشار نور به وجود آمد) .)خودم کار کنم

نیوتن استدالل میکرد که این نظریه نمیتواند توضیح دهد . حرکت میکند، پذیرفته بود)) اثیر((میگفت نور روي امواج 

نور اجسام نورانی : ا عنوان کردر)) نظریه ذرهاي((در عوض وي . که چرا نور روي خطوط مستقیم حرکت میکند

نتیجه انتشار ذرات ریز بیشماري است که در فضاي خالی روي خطوط مستقیم با سرعتی حدود سیصد هزار کیلومتر 

وي وجود اثیر را به عنوان وسیله یا واسطه انتشار نور رد کرد، لیکن بعد آن را به عنوان .در ثانیه حرکت میکنند

این کتاب را . در کتاب نور شناخت گرد آورد 1704نیوتن بحث نور را در  .پذیرفتی واسطهاي براي نیروي گرانش

خوانندگان سریعاالنتقالی که از ((و براي ) اصول به زبان التینی نوشته شده بود(خوشبختانه به زبان انگلیسی 

سوال اول نوعی پیشگویی . در پایان کتاب سیوشش سوال اضافی مطرح کرد. نوشت))نورشناخت هنوز اطالع ندارند

آیا اجسام در مسافتی معین بر نور اثر نمیگذارند، با عمل خود اشعه آن را خم نمیکنند و این عمل در مسافات : ((بود

))آیا ممکن نیست که طبیعت اجسام را به نور و نور را به اجسام تبدیل کند: ((سوال سیامو  ))نیستکمتر نیرومندتر 

III - منشا و اصل گرانش  

در آن سال نخستین اثرش در نورشناخت به وجود . نیوتن در نخستین مراحل تکامل علمی خود بود 1616به سال 

و در همان سال، در  ;فلوکسیون دست یافته بودممن به روش معکوس : ((لیکن بعد، در ماه مه آن سال، گفت ;آمد

بدین وسیله نیرویی را که ماه را در مدار خودش نگاه ... باره جاذبه، که از مدار زمین تا ماه ادامه دارد، در اندیشه شدم

من در  در آن سالها. .... میدارد با نیروي جاذبه در سطح زمین مقایسه کردم و دیدم که این دو تقریبا باهم برابرند

طاعون به کیمبریج رسید و نیوتن براي آنکه از این بیماري در امان باشد، به  1666در .)) عنفوان زندگی بودم
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) 1738(ولتر در کتاب فلسفه نیوتن خود . در اینجا به داستانی جالبتر برخورد میکنیم. مسقطالراسش وولستورپ رفت

  : نوشت

، که در ییالق به 1666چنین تعریف کرد که نیوتن دریکی از روزهاي سال دختر برادر نیوتن، مادام کوندویی، برایم 

سر میبردهاست، میوهاي را میبیند که از درختی به زیر میافتد و سخت در اندیشه علتی که جسمی را در یک خط 

  . مستقیم به سوي خود میکشد، و اگر ادامه یابد، تقریبا از مرکز زمین نیز میگذرد فرو میرود

هاي اولیه نیوتن دیده  این داستان نه در زندگینامه. ترین گفتهاي است که در باره داستان سیب شنیدهایماین کهن

این داستان اکنون به  ;شده و نه از زبان خودش شنیده شده که چگونه به مفهوم گرانش عمومی رسیده بوده است

بیگانهاي از نیوتن میپرسد که : یت بیشتري داردیکی دیگر از داستانهاي ولتر احتمال واقع. صورت افسانه درآمده است

واضح است که نیوتن تا )) با اندیشیدن مداوم به آنها: ((قوانین گرانش را چگونه کشف کرده است، و او جواب میدهد

نیروي جاذبهاي را که سیارات را در مدار شان نگاه میدارد و با جذر مسافتشان از خورشید به طور  1666سال 

آن را . اما تا آن زمان نتوانسته بود آن نظریه را با محاسبات ریاضی وفق بدهد. ر مییابد محاسبه کرده بودمعکوس تغیی

  . به کناري گذاشت و تا هجده سال چیزي در آن باره منتشر نکرد

 یکی از ستارهشناسان قرن پانزدهم فکر میکرد که. نیوتن نخستین کسی نبود که گرانش بین ستارگان را مطرح کرد

آسمان نیرویی که مغناطیس بر آهن وارد میکند بر زمین وارد میآورد، و چون زمین نیز از هر سوي کشیده میشود 

افکار را متوجه ) 1600(کتاب مغناطیس گیلبرت . در نتیجه، زمین در میان مجموعه این نیروها معلق به جاي میماند

پس از مرگش انتشار یافت ) 1651(چهل و هشت سال تاثیرات مغناطیسی حول اجسام کرد، و خود او در اثري که 

:چنین نوشت

نیرویی که از ماه بیرون میآید به زمین میرسد، و همین طور خاصیت مغناطیسی زمین نیز در منطقه ماه نفوذ 

اما زمین چون بزرگتر و  ;هر دو برحسب یک نسبت و عمل مشترك جاذب و مجذوب بوده و درهم میآمیزند ;میکند

  . است، بر ماه بیشتر اثر میگذارد پهناورتر

ایسمایلیس بویار در اثر خود به نام آسترونومیا فیلوالئیک چنین نظریه داده است که جاذبه متقابل سیارات با عکس 

چنین گفته ) 1666(هایی درباره سیارات مدیچی  آلفونسو بورلی در کتاب نظریه. مجذور مسافت بین آنها تغییر مییابد

ره و قمر دور یک کره اصلی کیهان، که منشا نیروست، میچرخد و آن کره آنها را طوري میکشد و نگاه هر سیا: ((است

میدارد که هرگز از آن جدا نمیشوند و، در حالی که همیشه به دوران خود ادامه میدهند، هرجا که آن کره برود، به 

مار نتیجه نیروي گریز از مرکز دورانشان و نیز توضیح داد که مدارا این سیارات و اق.)) دنبالش حرکت میکنند

و نیروي جاذبه مرکز خورشید شان، که ))) همانطور که در چرخ یا قالب سنگی که پرتاب شده است میبینیم(((

کپلر جاذبه را جز الینفک اجرام سماوي میدانست و تا چندي فرض میکرد که . متقابال بر آنها وارد میشود، میباشد

اما او این فرمول را . این نظر پیش از نیوتن مطرح شده است. ور فاصله آنها تغییر میپذیردنیروي آن با عکس مجذ

بررسی نظریه گرانش با . بعدها رد کرد و فرض نمود که جاذبه با ازدیاد مسافت، به نسبت مستقیم کاهش مییابد

هر جز را تعیین میکنند، دگرگون فرضیه گردشارهاي دکارت، که در اجرام اولیه تشکیل میشوند و آنگاه عمل و مدار 

هوك در . بسیاري از تحقیقات هوشمندانه انجمن سلطنتی روي ریاضیات گرانش سرگردان و متحیر مانده بود. شد

  : در کتاب کوشش براي اثبات حرکت ساالنه زمین یازده سال از اعالم گرانش نیوتن پیشی گرفت 1674

ه از بسیاري جهات با آنچه تا کنون گفتهاند متفاوت است و همه اشیا من به تبیین نظامی از جهان خواهم پرداخت ک

این تبیین بر سه فرض بنا نهاده شده است، نخست، هریک از . را با قوانین مشترك حرکات مکانیکی هماهنگ میسازد

را به سوي اجسام کلیه اجرام سماوي داراي نیروي جاذبهاي به طرف مرکز خود است، که بدان وسیله نه تنها ذراتش 
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، بلکه اجسام سماوي دیگري را هم که در میدان فعالیتش باشند، چون به ...خود میکشد و نمیگذارد از آن دور شوند 

حرکت راستوار و ساده در آیند، در امتداد همان خط مستقیم به حرکت خود ادامه میدهند، تا اینکه نیروي موثر 

است که این نیروهاي جاذبه هر قدر مرکز شان به جسمی که  فرض سوم چنین. ... دیگري آنها را منحرف سازد

  . میچرخانند نزدیکتر باشد، بیشتر و نیرومندتر بر آن تاثیر میگذارد

لیکن اگر حرف اوبري را . هوك در این رساله حساب نکرده بود که نیروي جاذبه با مجذور فاصله نسبت معکوس دارد

فرمول  1684هوك در ژانویه . ه خود مستقال بدان دست یافته بود، فرستادباور کنیم، وي این اصل را براي نیوتن، ک

آنان به هوك یادآوري کردند که آنچه مورد نیاز . عکس مجذور را به رن و هاله، که آن را پذیرفته بودند، ارائه داد

یارات را تبیین بر مبناي آن، قانون گرانش بتواند مسیر س: است فرض صرف نیست، بلکه یک اثبات ریاضی است که

تعیین کرد که هر کدام توانستند گرانش را ) دالر 100(رن براي هوك و هاله جایزهاي به مبلغ چهل شیلینگ . نماید

. تا آنجا که ما آگاهیم، هیچ کدام موفق نشدند. از نظر ریاضی در ظرف دو ماه ثابت کنند، آن را تصاحب میکنند

مبریج رفت و از نیوتن پرسید که چنانچه نیروي جاذبه خورشید بر یک به کی 1684هاله در یکی از روزهاي اوت 

: نیوتن پاسخ داد. سیاره به نسبت عکس مجذور فاصله بین آن دو تغییر کند، مدار آن سیاره به چه صورتی در میآید

بیضوي چون کپلر با مطالعه ریاضی مشاهدات تیکو براهه به این نتیجه رسیده بود که مدارات سیارهاي . بیضی

به تفصیل  1679هستند، در نتیجه، ریاضیات موجب تثبیت نجوم شد، بالعکس نیوتن اضافه کرد که وي در سال 

روي این محاسبات کامال عمل کرده است، اما چون پی برد که مقادیري که در آن موقع براي قطر زمین و مسافت 

یا شاید هم بیشتر به این علت که مطمئن نبود  ;اشتزمین از ماه درنظر بودند مطابقت ندارند، آنها را به کنار گذ

. بتواند نیروي جاذبه خورشید، سیارات، و ماه را همان بداند که اگر تمامی جرم آنها در مرکز شان قرار داشت میبود

کیلومتر  1111هاي جدید شعاع زمین و یک درجه از طول جغرافیایی را، که برابر  اندازه 1671اما پیکار در سال 

به کاین رفته بود، به وي امکان داد تا فاصله  1672و هیئت اعزامی پیکار، که در سال  ;اب کرده بود، اعالم داشتحس

این برآوردهاي ). کیلومتر است 148000000رقم کنونی (کیلومتر تخمین بزند 140000000خورشید از زمین را 

به عمل آمدند، وي  1685بات بیشتري که در و با محاس ;جدید با محاسبه نیروي گرانش نیوتن تطبیق میکردند

از . متقاعد شد که یک کره اجسام را طوري به سوي خود میکشاند که گویی همه جرم آن در مرکزش متمرکز است

وي میزان سرعت سقوط سنگی را که به سوي زمین پرتاب . آن پس، اطمینان بیشتري به فرضیه خود پیدا کرد

اه، با کاهش نیروي گرانش زمین بر ماه و بر اثر مجذور مسافت بین آن دو، به میشود با سرعتی که ممکن است م

هاي نجومی توافق دارند، و چنین نتیجه  او دریافت که این نتایج با آخرین داده. سوي زمین سقوط کند مقایسه کرد

کز خودش، به سوي گرفت که نیرویی که موجب سقوط سنگ میشود با نیرویی که ماه را، علیرغم نیروي گریز از مر

موفقیت نیوتن در این بود که این نتیجه را در مورد همه اجسام در فضا به کار میبرد، با . زمین میکشاند یکی است

این برداشت که کلیه اجرام سماوي دستخوش شبکهاي از تاثیرات گرانش هستند و نشان داد که محاسبات ریاضی و 

نیوتن مجددا روي محاسباتش کار  .دارندوانین سیارهاي کپلر، موافقت مکانیکی وي با رصدهاي منجمان، خاصه با ق

هاله، که به اهمیت آنها پی برده بود، به وي اصرار کرد تا آنها را به . آنها را براي هاله فرستاد 1684کرد و در نوامبر 

هاي حرکت را، که خالصهاي از نظریاتش درباره  ر پاسخ به این تقاضا رساله گزارهنیوتن د. انجمن سلطنتی بدهد

 28تشریح مفصلتري را آغاز کرد و در  1686در مارس ). 1685فوریه (حرکت و گرانش بود، براي مجمع فرستاد 

هوك . اشتاز اصول ریاضی فلسفه طبیعی را به انجمن عرضه د) حرکت اجسام(دستنوشته کتاب اول  1686آوریل 

نیوتن، در نامهاي که براي هاله نوشت، . ، آورده است1674بالفاصله متذکر شد که وي این نظریه را قبل از نیوتن، در 

این بحث موجب رنجش خاطر طرفین . پاسخ داد که هوك تصور عکس مجذور را از بورلی و بویار اقتباس کرده است
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د، و نیوتن براي اینکه از هوك دلجویی کند و ضمنا اعتبار هاله در این میان نقش یک مصلح را بازي کر ;شد

فراهم کرده باشد، تفسیري را )) قانون عکس مجذور را قبال استنتاج کردهاند((را که )) دوستانمان رن، هوك و هاله((

. به آن کتاب اضافه کرد)) گزاره چهارم((تحت عنوان 

بود که در نامهاي که براي هاله در خصوص حاضر بودن کتاب  لیکن این بحث و مجادله آن قدر وي را درمانده کرده

فلسفه همچون زن . اکنون قصد دارم نوشتن کتاب سوم را متوقف کنم((، اضافه کرد که )1687ژوئن  20(دوم نوشت 

کار هاله او را به ادامه .)) جویی است که مرد بهتر است درگیر دعواهاي دادگاه باشد تا با او بسازد گستاخ و ستیزه

صورت کامل اثر او، با مهر چاپ انجمن سلطنتی و رئیس آن زمان آن، سمیوئل  1687تشجیع کرد و در سپتامبر 

چون انجمن پول کافی در اختیار نداشت، هاله، با وجود فقر مالی، تمام هزینه چاپ را از جیب . پیپس، منتشر شد

دانش قرن هفدهم که فقط کتاب گردش افالك  سرانجام، پس از بیست سال تدارك، مهمترین کتاب. خود پرداخت

از لحاظ عظمت تاثیر بر ذهن اروپاي تحصیلکرده با آن ) 1859(کوپرنیک و اصل اجناس داروین ) 1543(آسمانی 

  . منتشر شد، این کتاب بنیان رویدادهاي تاریخ اروپاي جدید به شمار میروند. برابري میکردند

IV -  کتاب اصول  

در امر تحقیق در باره اشیاي ) گفته است پاپوسهمان طور که (چون گذشتگان : وشن میکندپیشگفتار عنوان را ر

حکماي -طبیعی به دانش مکانیک بسیار ارج میگذاشتند و چون امروزیها، که با کنار گذاشتن صورتهاي ذاتی 

هاي طبیعت را تابع قوانین ریاضی بنمایاند، من در این رساله  هاند تا پدیدهو کیفیات پنهانی کوشید - مدرسی

لذا ما این اثر را به عنوان اصول . ... بستگی دارد، بسط و گسترش دادهام -طبیعی–ریاضیات را تا آنجا که به فلسفه 

ررسی نیروهاي طبیعت از ب ;زیرا به نظر میرسد که همه مشکالت فلسفه در این باشد ;ریاضی فلسفه عرضه میداریم

  :این دیدگاه قطعا میباید مکانیکی باشد .هاي دیگر از روي این نیروها هاي حرکات، و آنگاه تبیین پدیده روي پدیده

هاي طبیعت را با استفاده از اصول مکانیکی به دست بیاوریم،  کاش با همین گونه استدالل میتوانستیم بقیه پدیده

ه در دست است به این شک افتادهام که همه به نیروهاي معینی بستگی دارند که اجزاي زیرا من با دالیل بسیاري ک

ذرات جسم بر اثر آن نیروها، و به عللی که هنوز بر ما آشکار نشدهاند، یا متقابال به سوي یکدیگر گرایش پیدا میکنند 

در مورد نیروهاي  ;ر را دفع میکنندو به اشکال منظم به هم میپیوندند، یا اینکه از یکدیگر جدا میشوند و همدیگ

ام موجب روشن  اما من امیدوارم اصولی که مطرح کرده ;اند ناشناخته، فالسفه بیهوده در طبیعت به کاوش پرداخته

نیوتن، پس از طرح چند تعریف و اصل متعارف، سه  شدن این روش یا پدیدار شدن شیوه فلسفی صحیحتري بشوند

  : قانون حرکت را صورتبندي کرد

  . جسمی که از تاثیرات نیروهاي خارجی برکنار باشد یا ساکن است یا حرکت راستوار متشابه دارد-  1

هر تغییري در مقدار حرکت متناسب است با نیرویی که موجب این تغییر میشود و امتدادش همان امتداد - 2

  . نیروست

قوانین و قانون عکس مجذور به صورتبندي اصل  نیوتن با این. در مقابل هر عمل، عکسالعملی متقابل با آن هست- 3

صورت کنونی آن یعنی اینکه هر ذره ماده ذره دیگر را با نیرویی به سوي خود میکشد که با جرم . گرانش اقدام کرد

اما نیوتن  ;دو جسم رابطه مستقیم، و با مجذور فاصله آنها رابطه معکوس دارد با چنین کلماتی در کتاب اصول نیست

بر طبق کمیت ... جاذبه : ((را در طی تفسیري کلی، که کتاب دوم را پایان میبخشد، چنین بیان کرده است این فکر

و ... وجود دارد عمل میکند و خاصیت خود را از هر سو گسترش میدهد) خورشید و سیارات(ماده جامدي که در آنها 

انین حرکت خود را در مورد مدارات وي این اصل و قو)). همیشه به نسبت عکس مجذور فاصله کاهش مییابد

. سیارهاي به کار بست و پی برد که محاسبات ریاضیش با مدارات بیضویی که کپلر استنتاج کرده بود هماهنگند
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نیوتن استدالل کرد که سیارات بر اثر نیرویی که آنها را به سوي خورشید میکشد و با مجذور مسافتشان از مرکز 

با اصول مشابه، . ز حرکت راستوار منحرف میشوند و در مدار بیضوي قرار میگیرندخورشید نسبت معکوس دارد، ا

وي ثابت کرد که نظریه گردشارهاي . نیروي کشش مشتري بر اقمار آن، و نیروي کشش زمین بر ماه را تعیین کرد

نیوتن حجم هر . داند، نمیتواند با قوانین کپلر سازگار باش دکارت، که به منزله نخستین صورت کیهان بیان شده

مسطح بودن قطبین زمین را ). است 5,5رقم کنونی (سیاره را حساب کرد و چگالی زمین را پنج برابر آب تعیین نمود

محاسبات . از نظر ریاضی توضیح داد و برآمدگی زمین در قسمت استوا را ناشی از کشش گرانشی خورشید دانست

اه بر دریا میدانست، پیدا کرد و، از روي همین عمل مشترك کشندها را، که ناشی از کشش مشترك خورشید و م

خط سیر ستارگان دنبالهدار به سمت مدارهاي منظم را تعیین، و . خورشید و ماه، نقاط اعتدالین را تعیین نمود

با تعمیم کشش گرانشی به همه ستارگان و سیارات، به تصویر یک دنیاي مکانیکی . پیشگوییهاي هاله را ثابت کرد

زیرا اکنون هر سیاره یا ستارهاي را به صورتی که تحت  ;تر از آن بود که فرض کرده بودند داخت که بسیار پیچیدهپر

. نگریستند تاثیر یکدیگر قرار دارند می

دورترین ستارگان تابع همان اصول مکانیکی و : اما نیوتن براي همین پیچیدگیهاي اجرام سماوي قانون وضع کرد

تا کنون پنداشت انسانی از قانون نتوانسته بود چنین بیباکانه در . رات زمین از آنها پیروي میکنندریاضی هستند که ذ

هاي این  نسخه. منتشر نشد 1713چاپ نخست اصول بزودي به فروش رسید و چاپ دوم تا سال . فضا رسوخ کند

این کتاب به عنوان یکی از  .کتاب چنان نایاب شده بودند که یکی از دانشمندان آن را با دست استنساخ کرد

فرانسه به گردشارهاي دکارت . بزرگترین آثار علمی پذیرفته شده بود، اما هنوز هم عدهاي از آن انتقاد میکردند

کاسینی . شرحی ستایشگرانه از آن به دست داد، نپذیرفت 1738چسبیده بود و دستگاه نیوتن را تا زمانی که ولتر در 

نیوتن پارهاي روابط بین اجرام  ;که گرانش فقط یکی از نیروها یا کیفیات مرموز استو فونتنل ایراد میگرفتند 

. سماوي را مطرح کرده بود، ولی خواص و طبیعت گرانش را، که مثل وجود خدا پوشیده میماند، آشکار نساخته بود

ظاهر خالی چه تاثیري بر  الیبنیتز استدالل میکرد که اگر نیوتن نتواند ثابت کند که مکانیسم گرانش در فضاي به

از یک حرف نمیتواند داشته اشیایی که میلیونها کیلومتر دور از ما قرار دارند میتواند داشته باشد، گرانش ارزشی بیش 

ولتر مدعی بود که، با وجودي که چهل سال از چاپ آن . حتی در انگلستان این نظریه را بالفاصله نپذیرفتند. باشد

در حالی که در فرانسه . یست دانشمند پیدا میشوند که روي موافق به آن نشان دهندگذشته است، به زحمت ب

منتقدان شکوه میکردند که این نظریه در مقایسه با گردشارهاي اولیه دکارت به حد کافی مکانیکی نیست، در 

مبانی علم انسانی  جورج بار کلی، در رساله درباره. انگلستان انتقادات عمدتا جنبه مذهبی به خود گرفته بودند

، اظهار تاسف کرده بود که نیوتن مکان، زمان و حرکت را به منزله چیزهاي مطلق و ظاهرا جاودانی و داراي )1701(

قوانین مکانیکی آن چنان دستگاه نیوتنی را فرا گرفته بودند که . وجودي مستقل از تکیهگاه الهی تلقی کرده است

. محلی براي خدا وجود نداشت

هنگامی که پس از تاخیر خاص خود حاضر به انتشار و چاپ دوم کتابش شد، کوشید تا منتقدان خود را نیوتن 

الیبنیتز و فرانسویان را مطمئن کرد که مقصود وي آن نیرویی نیست که در فضاي خالی و از دور تاثیر . تسکین دهد

قصد توضیح آن را ندارد و آشکارا  وي به یک محیط واسطه معتقد است که انتقال را سبب میشود، ولی ;میکند

در همین مورد بود که در طبع دوم کتابش این . اعتراف کرد که به ماهیت و طبیعت گرانش آگاهی نیافته است

جاذبه باید ناشی از عاملی باشد : ((و اضافه کرد.)) من فرضیه نمیسازم: ((کلمات را که بارها سو تعبیر شدهاند نوشت

لیکن مادي یا غیرمادي بودن این عامل را من به مالحظه و بررسی  ;ویژهاي عمل میکند که مدام بنا به قوانین

براي اینکه بتواند از عهده پاسخگویی به اعتراضهاي مذهبی برآید، شرحی کلی در مورد .)) خوانندگانم وا میگذارم
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حتی  ;نیاي طبیعی محدود کردتبیینهاي مکانیکی خود را به د. نقش خداوند در دستگاه خود به طبع دوم اضافه کرد

این ماشین بزرگ، براي جنبش، به یک منبع حرکت اولیه  ;در دنیاي مذکور نیز از نقش خداوندي اثري دیده میشد

به عالوه، در کار منظومه شمسی بینظمیهایی پیش میآمدند که  ;نیازمند بود که آن منبع میبایستی خداوند باشد

براي اینکه محلی براي مداخلهجویی معجز اثر باقی بماند، نیوتن اصول . ح میکردخداوند همه را هر چند یک بار اصال

اکنون آن ماشین دنیایی که وي فرض میکرد انرژي خود را با گذشت زمان از دست میدهد و . بقاي انرژي را ارائه داد

این منظومه بسیار : ((گرفتاگر خداوند دخالت نکند و نیروي از دست رفته را به آن باز نگرداند، وي چنین نتیجه 

زیباي شمسی، سیارات و ستارگان دنبالهدار فقط به واسطه تدبیر و قدرت نظارت موجودي عاقل و نیرومند در 

  :سرانجام به فلسفهاي گرایید که ممکن بود به هر دو وجه حیاتی و ماشینی تعبیر شود. حرکتند

ف مربوط میشود که اجسام جامد را فرا گرفته و در آنها و اکنون میبایستی چیزي اضافه کنیم که به روحی بس لطی

اجزا و ذرات اجسام، بر اثر نیرو و عمل این روح، همدیگر را در فواصل کم جذب میکنند و اگر به هم . پنهان است

و شعاع عمل اجرام الکتریکی مسافات بیشتري را در بر میگیرد و این اجسام  ;نزدیک باشند، به یکدیگر میچسبند

اي ریز مجاور را، هم به خود جذب و هم از خود دفع میکنند، و نور پخش میشود، منعکس میگردد، میشکند، اشی

و همه احساسات، تحریک میشوند، و اعضاي جسم جانور به فرمان اراده،  ;منحرف میشود، و اجسام را گرم میکند

از اندامهاي حسی بیرونی به سوي مغز و از  هاي محکم اعصاب یعنی با ارتعاشهاي این روح، که متقابال در طول رشته

اما اینها چیزهایی هستند که با گفتن چند کلمه نمیتوان بیان کرد، و . مغز به عضالت منتشر میشوند، حرکت میکنند

ما نیز براي تعیین دقیق و اثبات قوانینی که موجب عمل این روح الکتریکی و کششی میشوند از تجربیات چندانی 

  . تیمبرخوردار نیس

ایمان مذهبی او در واقع چه بود براي اینکه بتواند به استادي دانشگاه کیمبریج برگزیده شود، الزم بود که به کلیساي 

در مورد دعاهاي : ((رسمی وابسته باشد، و او در مراسم مذهبی انگلیکان همیشه حضور مییافت، اما منشیش میگوید

با .)) ه مطالعه زیاد او را از انجام قسمت اعظم آنها باز میداشتمن معتقدم ک ;شخصی وي چیزي نمیتوانم بگویم

یکی از اسقفهاي اعظم در . اینهمه کتاب مقدس را با همان شوق و ذوقی که به مطالعه کیهان داشت مطالعه میکرد

: گفت و الك در باره دانش او از کتاب مقدس)) ;شما االهیات را بیش از همه ما میدانید: ((تحسین وي گفته است

بر اثر مطالعات بسیار، . هاي مذهبی وي بیش از آثار علمی او هستند نوشته.)) کمتر کسی را به پایه وي میشناسم((

با وجود آنکه مسیح پسر خداست، اما از نظر زمان یا نیرو به پایه : مانند میلتن به نتایجی نیمه آریوسی رسیده بود

گویا کتاب مقدس را . مواردي دیگر مومنی اصیل آیین بود یا شداما نیوتن در . خداوند، یعنی پدرش، نمیرسد

نوشتهاي از جانب خداوند میدانسته است و صحیفه دانیال نبی و مکاشفه یوحناي رسول را واژه به واژه به عنوان 

ز گفتار این دانشمند بزرگ زمان خود رازوري بود که با عالقه تام به نسخهبرداري ا. حقیقتی تمام عیار پذیرفته است

. مکاشفه یوحناي رسول بحث کند)) اسب سفید((یاکوب بومه پرداخت و از الك خواست که با وي در باره مفهوم 

دوستش جان کریگ را بر آن داشت تا اصول ریاضی االهیات مسیحی را براي اثبات ریاضی زمان رجعت مسیح و 

بر مکاشفه ). 1699(به رشته تحریر درآورد نسبت بین باالترین لذت دنیوي و سعادت اخروي مومنان در بهشت 

افکار نیوتن . یوحنا تفسیري نوشت و استدالل کرد مقصود از ضد مسیحی که در آن پیشگویی شده، پاپ رم است

  .همانند او را به این زودیها نخواهیم دید. مخلوطی بود از مکانیک گالیله و قوانین کپلر باب االهیات بومه

V - غروب  

مردي بود به ظاهر مجذوب نظریه ریاضی و رازوري، و در عین حال صاحب : وي ترکیبی غیرعادي بود به معنی دیگر،

، از طرف دانشگاه کیمبریج ماموریت یافت که به اتفاق چند نفر دیگر علیه 1687در . توانایی عملی و عقلی سلیم
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رسیدن به آن براي یک کاتولیک  اقدام جیمز دوم، که میخواست یک راهب بندیکتی را به درجهاي ارتقا دهد که

این هیئت نتوانست پادشاه را متقاعد سازد، اما دانشگاه . بدون اداي سوگندهاي معمول ممکن نبود، اعتراض کند

وي را به نمایندگی دانشگاه کیمبریج در  1689میبایستی عمل نیوتن را در این خصوص پسندیده باشد، زیرا در 

مجددا برگزیده شد، ولی  1701در آن سمت باقی ماند و در  1690حالل پارلمنت در وي تا زمان ان. پارلمنت برگزید

  . در امر سیاست شرکت قابل مالحظهاي نداشت

هایی که براي پیپس و الك نوشت از  در نامه. وي را دو سال از فعالیت باز داشت 1692بیماري روحی و جسمی در 

را از دست داده است )) ثبات فکري گذشته((ایت کرد، و نیز از اینکه بیخوابی، مالیخولیا، و ترس از اذیت و آزار شک

: به الك نوشت 1693سپتامبر  16در . افسوس خورد

چون معتقد شده بودم که سعی میکردید مرا گرفتار زنان و چیزهاي دیگر کنید، آن چنان تحت تاثیر قرار گرفتم : آقا

  . د و زنده نخواهید ماند، پاسخ دادم کاش میمردیدکه هنگامی که شخصی به من گفت شما بیمار بودهای

زیرا اکنون متقاعد شدهام که شما منصفانه رفتار کردهاید، و از اینکه . امید است مرا به خاطر این سختگیري ببخشید

ت در این مورد درباره شما بد قضاوت کرده بودم، از اینکه چنین فرا نموده بودم که شما در اصلی که در کتاب نظریا

خودتان عنوان کردهاید تیشه به ریشه اخالقیات زدهاید و قرار است باز هم در کتاب دوم بدان ادامه دهید، و از اینکه 

شما را طرفدار هابز پنداشته بودم، از شما پوزش میطلبم، ونیز از اینکه میپنداشتم یا میگفتم که شما قصد داشتید 

پیپس، با ار حقیر و بدبخت شما آیزك نیوتن خدمتگز. زش میخواهیممرا بفریبید یا دچار دردسر کنید، از شما پو

فکري یا ...پریشانی ((نوشت، به  1693سپتامبر  26توجه به پیغامی که از نیوتن دریافت داشته بود، در نامهاي که در 

مه  29 نوشتهاي بر جاي گذارد که در آن طی یادداشت مورخ) 1695(هویگنس به هنگام مرگ . اشاره کرد)) مغزي

آقاي کالین به من اطالع داد که هندسهدان مشهور، آیزك نیوتن، در ((مینویسد که یک اسکاتلندي به نام  1694

.)) بعدا صحت خود را بازیافته، به طوري که توانستهاست اصول را بفهمد((اما .)) هجده ماه پیش دیوانه شده است

آقاي نیوتن مهربان به ضایعه مغزي دچار : ((الیبنیتز فرستادبراي  1694ژوئن  8هویگنس این خبر را طی نامه مورخ 

شده و تا هجده ماه بدان بیماري دچار بوده است و میگویند دوستانش با دارو و بستري کردنش وي را معالجه 

 جمعی میپندارند که نیوتن براثر همین بیماري عصبی از کارهاي علمی کناره گرفته و به مکاشفه یوحناي.)) کردهاند

دیگر نمی توانست همچون ((گفته میشد که . رسول پرداخته است، ولی ما نمیتوانیم در این مورد چیزي بگوییم

فورا مسئلهاي  1696با وجود این، نیوتن در )) ;گذشته اندیشهاش را تمرکز بخشد و اثر تازهاي را هم به وجود نیاورد

اي که الیبنیتز در  و همچنین مسئله ;ده بود حل کرددا)) به باهوشترین ریاضیدان جهان((را که یوهان برنویی 

پاسخ وي را انجمن سلطنتی ناشناخته براي برنویی فرستاد، اما برنویی . طرح کرده بود بدین سان حل شد 1716

در سال .)) اش معلوم است شیر از سرپنجه: ((بالفاصله حدس زد که بایستی کار نیوتن باشد و چون آگاه شد، گفت

وي این نکته را مخفی نگاه داشت و جز به هاله به کسی دیگر نگفت، تا اینکه  ;سکستان را کشف کرد تئوري 1700

و چنین به نظر میرسد که کارهاي دشواري را که دولت به وي . ناچار شدند آن را مجددا اختراع نمایند 1730در 

  . محول کرده به خوبی انجام میداده است

ن چندي میکوشیدند مقامی دولتی برایش درنظر بگیرند تا وي را از گیر اطاق و الك، پیپس، و دیگر دوستان نیوت

لرد هالیفاکس را متقاعد کردند که سرپرستی ضرابخانه را به وي محول  1695در . آزمایشگاهش در کیمبریج برهانند

بلکه دولت  ;کنند این سمتی نبود که براي دادن یک مقرري ماهانه یا انجام عملی خیرخواهانه به وي محول. کند

به  1695در سال . هاي شیمی و فلزگري در ضرب سکه جدید استفاده کند میخواست که از اطالعات وي در پهنه

ولتر میپنداشت که زیبایی این خواهر . لندن آمد و با خواهر زادهاش کثرین بارتن، معشوقه هالیفاکس، زندگی کرد
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اما این . به ریاست ضرابخانه برگزیند 1699ر آن داشت تا وي را در زاده هالیفاکس را، که رئیس خزانهداري بود، ب

در . شایعات نمیتوانند دلیل بقاي بیستوهشت ساله نیوتن در این سمت و رضایت دولت از کار وي در آن مقام باشند

تا این  ;داز وي به عنوان بزرگترین دانشمند زنده تجلیل کردن. پیري میبایستی روزهاي خوبی را سپري کرده باشد

به ریاست انجمن سلطنتی برگزیده  1703در . زمان هیچ دانشمندي مانند او از چنین تحسینی بهرهمند نشده است

. اعطا کرد)) سر((ملکه آن به وي لقب  1705در . شد و تا روز مرگ، هرسال در آن سمت ابقا میشد

شوع به سیماي گلگون، بزرگوار، و خیراندیش موقعی که با درشکهاش از خیابانهاي لندن میگذشت، مردم با دیده خ

او، که در زیر تودهاي موي سفید قرار داشت، نگاه میکردند و تمی توانستند باور کنند که وي به چنین مقام ارجمند 

پوند، برخوردار بود و پساندازهایش را عاقالنه به کار  1200از حقوق خوبی، سالیانه . و با شکوهی دست یافته باشد

پوند از وي به  32000خت، به طوري که، با وجود بخششهایی که میکرد و هدایایی که میداد، به هنگام مرگ میاندا

با همه این احوال، عبوس، بعضی اوقات زود . شرکت دریاي جنوب را پیروزمندانه از ورشکستگی رهانید. جاي ماند

به . داشت و بآسانی با کسی دوست نمیشدخلوت را دوست . رنج، مظنون، تودار، و همیشه محجوب ولی مغرور بود

چون بسیار . اي نگرفت و دیگر هیچگاه گرد ازدواج نرفت نتیجه ;از بیوهاي ثروتمند خواستگاري کرد 1700سال 

حساس و عصبی مزاج بود، از انتقاد آزرده میشد، سخت از آن بیزار بود، و در مباحثه با شدت وحدت در مقام پاسخ 

ار و استعداد خود آگاه بود، اما با فروتنی میزیست، تا آنکه با حقوق و پسانداز توانست شش نوکر وي از ک.بدان برمیآمد

به بیماریهایی . در هفتادونه سالگی اداي دین به طبیعت آغاز شد. اجیر کند و در اجتماع لندن به مقامی بزرگ برسد

چار شد و در سن هشتادوسه سالگی نقرس و در که به نوابغ هم اعتنا نمیکنند سنگ مثانه و عدم قدرت ضبط ادرار د

درد سنگ مثانه آن چنان شدت یافت که وي را  1727مارس  19در . هشتاد و چهار سالگی بواسیر هم در کار آمدند

سیاستمداران، اشراف، و . از آن بیهوشی بیرون نیامد و روز بعد در سن هشتاد و پنج سالگی از دنیا رفت. بیهوش کرد

تابوتش را دیوکها و ارلها حمل کردند، و در کلیساي وستمینستر به  ;ییع جنازهاش شرکت جستندفالسفه در تش

:ها سرودند و پوپ براي سنگ قبرش این شعر مشهور را سرود شعرا در مرگش مرثیه. خاك سپرده شد

. همه اسرار برمال شدآنگاه ! طبیعت و قوانین آن در ظلمت اسرار نهفته پنهان بود، خداوند فرمود نیوتن هستی یابد

ولتر در سنین کهولت، و در دوران تبعید در انگلستان، از اینکه میدید جنازه ریاضیدانی را با تجلیلی که در شاهی 

  . است دفن میکنند، به سختی تحت تاثیر قرار گرفت

ت با مجموع آثار الیبنیتز خدمات رقیبش را در ریاضیا. شهرت نیوتن حتی تا ابعادي تقریبا نامعقول گسترش یافت

اي که تا کنون براي آرایش و آموزش  بزرگترین و نادرترین نابغه((هیوم نیوتن را . پیشین در آن علم برابر دانست

بزرگترین ((دانست و ولتر با فروتنی این نکته را پذیرفت الگرانژ کتاب اصول نیوتن را )) انسانها برخاسته است

برتر از سایر محصوالت اندیشه آدمی ((اطمینان داد که این اثر در تمام زمانها  خواند، و الپالس)) محصول فکر انسانی

و اضافه کرد که نیوتن خوشبختترین مردمان روي زمین بود، زیرا کیهان فقط یکی است و تنها یک )) خواهد بود، 

یقت، حتی در علوم، مثل این قضاوتها ناپایدارند زیرا حق. اصل غایی در آن وجود دارد و نیوتن آن اصل را کشف کرد

اگر ما بزرگی یک فرد را بر اساس حداقل آزمون ذهنی، یعنی گسترش و ادامه نفوذش، بسنجیم، . گل پژمرده میشود

نفوذش تا زمانی چند بر . نیوتن را فقط میتوان با بنیانگذاران دینهاي جهان و فیلسوفان طراز اول مقایسه کرد

او و رقمنویسی آن از محاسبات و رقم نویسی )) فلوکسیون((هاي داشت، زیرا ریاضیات انگلیسی حکمروایی آزاردهند

چنین مینماید که نظریه ذرهاي نور وي تا یک قرن موجب . الیبنیتز، که در اروپا رایج بود، مشکلتر به نظر میرسید

نظر نیوتن یاري  کندي پیشرفت علم نورشناخت شده است اما، با همه این احوال، برخی از دانشجویان هنوز هم از

همه آنچه در مکانیک از : ((ارنست ماخ نوشته است. کار او در مکانیک خالقیتی بیپایان در برداشته است. میگیرند
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اي است استقرایی، صوري، و ریاضی که از همان اساس قوانین نیوتن  زمان وي به بعد صورت پذیرفته، بسط و توسعه

اما سخنرانیهاي بنتلی،  ;از تاثیر اصول نیوتن در مذهب سخت بیمناك بودند روحانیون در ابتدا.)) به دست آمده است

و نیوتن وي را به ایراد آنها تشجیع کرد، به ثبوت رساند که جهانبینی ) 1692(که بنابر وصیت بویل صورت گرفتند

، و جالل خداوند و هایی از خرد، قدرت جدید، با تاکید بر وحدت نمایان، نظم، و شکوهمندي جهان، به منزله نشانه

با وجود این، همین دستگاه نیوتنی موجب شد که خدا پرستانی که فقط به . تکیهگاهی است براي ایمان مذهبی

وحدانیت خداوند معتقد بودند آن را به عنوان پشتیبان عقاید یکتاپرستی خود یا یکی دانستن خداوند با طبیعت و 

. احتماال تاثیر نهایی نیوتن بر دین زیان آور بود. یحی کنند، بپذیرندقوانینش، که میخواستند جایگزین االهیات مس

هاي مذهبی یک میلیون کلمهاي وي، آزادفکران میپنداشتند که او دنیایی قائم به ذات  علیرغم اعتراضات و نوشته

شناسی نیوتن کیهان. تصور کرده و وجود باري تعالی را به عنوان یک چارهاندیشی تسلی دهنده در آن گنجانده است

مخصوصا در فرانسه، هرچند که ولتر میکوشید آن را خداپرستانه جلوه دهد، موجبات پرورش الحاد مکانیکی را در 

و پیدایش نظریات ) 1740حد (در فاصله بین زوال کیهانزایی دکارتی در فرانسه . فراهم آورد)) فیلسوفان((بسیاري از 

نیوتن با مخالفت چندانی رو به رو نشد، و به نظر )) دستگاه دنیایی((نسبیت و مکانیک کوانتوم در قرن بیستم، 

اختالف . میرسید که صدق آن به توسط هر پیشرفت یا اکتشاف فیزیکی یا ستارهشناسی مورد تایید قرار میگرفت

 1: داداصولی فیزیک معاصر را با مکانیک نیوتن، براي آنان که با چنین اسراري ناآشنا هستند، میتوان چنین شرح 

نیوتن فضا و مسافت، و زمان و حرکت را مطلق میپنداشت یعنی اینکه از نظر کمیت، بر حسب چیزهاي بیرون از 

اینشتین اینها را نسبی یعنی تغییرپذیر بر حسب وضع و حرکت ناظر در مکان و زمان . خود، تغییر نمیپذیرند

هر جسمی یا در حالت سکون ((م میپنداشت که نخستین قانون حرکت نیوتن آشکارا این فرض را مسل 2. میشمرد

، مثل سکون مسافر ))سکون((اما .)) باقی میماند و یا در امتداد یک خط مستقیم به حرکت متشابه خود ادامه میدهد

همه اشیا حرکت میکنند و حرکت آنها هرگز روي یک خط  ;در یک هواپیماي سریعالسیر، همیشه نسبی است

همان طور که (حرکت یا هر عمل به وسیله اجرام مجاور یا محیط بر آن تغییر مییابد  مستقیم نیست، زیرا هر خط

). نیوتن تشخیص داد

بعضی از فیزیکدانان معاصر میپندارند که بر حسب سرعت نسبی ناظر و شی  ;نیوتن جرم را ثابت میپنداشت 3

علم بر . ریف، و نه ضروري، علم مینگرندهمچون مفهومی براي سهولت تع)) نیرو((اکنون به  4. مشهود تغییر میکند

)) آن((ما نمیدانیم و الزم هم نیست بدانیم که ) میگویند. (آن است که به توصیف آثار، روابط و نتایج آن اکتفا کند

ما فقط باید به ضبط نتایج آن  ;چیست که از یک شی متحرك به شی دیگري که بدان برخورد میکند منتقل میشود

که اینها در آینده همان خواهند بود که در گذشته، ظاهرا ) ولی نه هیچگاه با یقین مطلق(کنیم بپردازیم و فرض 

براي تسلی . در این نظریه، گرانش نه یک نیرو، بلکه یک سلسله روابط بین رویدادهاي زمان و مکان است. بودهاند

) هاي برقاطیسی از قبیل پدیده(ی خاطر باید دانست که اینها و دیگر اصالحات مکانیک نیوتن فقط در قسمتهای

در جاهاي دیگر، اختالف بین  ;مهمند که در آنها ذرات گویی با سرعتی تقریبا معادل سرعت نور حرکت میکنند

فالسفه، در طول تاریخ از یقین و اطمینان محض رهایی . فیزیک قدیم و فیزیک جدید رامی توان نادیده گرفت

آنها در . از جمله نظریات خودشان، پیدا کنند ;روتنانه نسبت به نظریات معاصریافتهاند، هنوز هم ممکن است شکی ف

و برآورد نهایی نیوتن را از پیروزیهاي تاریخیش به یاد . فرمولهاي نسبیت، نسبیتی تغییرپذیر احساس خواهند کرد

اما من خود را  ;واهم کردمن نمیدانم که به چشم جهانیان چگونه جلوه خ: همه کاوندگان اتم و ستارگان خواهند آورد

ها و یا گوش  همچون کودکی میبینم که در کنار ساحل به بازي سرگرم است و گاه و بیگاه خود را با یافتن سنگریزه



۵٠٨١

ماهیهاي زیباتر و صافتر از معمول دلخوش میکند، و حال آنکه اقیانوس بزرگ حقیقت، که هنوز کشف نشده، پیش 

  . رویم گسترده شده است

  

  

  ستمفصل بی

  فلسفه انگلیسی

1648 -1715  

I - 1679-1588: تامس هابز   

  تاثرات سازنده -  1

مادرش این تولد نابهنگام را بر اثر ترسی میدانست که آمدن  ;، پیش از موعد، به دنیا آمد1588آوریل  5وي در 

این فیلسوف  .جانبه بتپرستان آدمکش در دلش انگیخته بودند ناپذیر اسپانیا و خطر حمله همه جهازات شکست

بزدلی خودش را به این رانده شدن نابهنگام به عالم هستی نسبت میداد، اما او از بیباکترین بدعتگذاران عصر خود 

ممکن است پدرش، که کشیش انگلیکان مامزبري در ویلتشر بود، خلقی ستیزهجو را براي پسرش به ارث . بود

در گرفت شرکت جست و سپس ناپدید شد و سه کودکش را به  گذاشته باشد، زیرا در یکی از منازعات که دم کلیسا

سالگی به کالج مگدلن در آکسفرد وارد  کار برادر باال گرفت و تامس در پانزده. دست برادرش سپرد تا بزرگشان کند

از فلسفهاي که . شد و یقینا در آن هنگام، به جوان ترسویی میمانست که در غار مخصوص بتهاي قبیله وارد میشود

خود را با دروس خارج از برنامه سرگرم میساخت، و بدین  ;در آن دانشکده تدریس میشد چندان خوشش نیامد

در بیست سالگی فارغالتحصیل شد و خوشبختانه به . وسیله با آثار کالسیک یونانی و التینی مستقیما آشنا شد

پشتیبانی این خانواده از وي در روزهاي  ;شد آموزگاري سر خانه ویلیام کوندیش، بعدا دومین ارل آو دونشر، استخدام

هنگام برگشت، مدتی منشی ویژه ). 1610(به اتفاق شاگردش به قاره اروپا مسافرت کرد . بدعتگذاري بسیار ارزنده بود

در این ایام، به . شاید ین اشتغال بر تحرك در ایجاد فلسفه کامال تجربیش تاثیر داشته است ;فرانسیس بیکن بود

جانسن در این موقع از هابز .)) آقاي بنجمین جانسن، ملکالشعرا، دوست مورد عالقه و نزدیک وي بود((بري، گفته او

هابز بزودي به نزد خانواده کوندیش برگشت و تا سه نسل به آن خانواده . داناتر بود، ولی هنوز خشن نشده بود

نیرومند و متنفذ بود که عقاید سلطنتطلبانه و و احتماال با برخورداري از پشتیبانی آن حامیان  ;پیوستگی داشت

نظرات کلیساي عالی را پذیرفت و این خود وسیلهاي شد تا فلسفه ماده گرایانهاش در مورد مابعدالطبیعه را بر او 

. ببخشند و از سوزاندن در امان بماند

هاي خصوصی چشمش به  سالگی در یکی از کتابخانه در سن چهل. کشف اقلیدس زندگی فکریش را دگرگون ساخت

به خدا سوگند که این غیرممکن : ((چون آن را خواند، فریاد کشید. قضیه چهل و هفتم کتاب اول اصول هندسه افتاد

این قضیه براي اقامه برهان به قضیه پیشتري رجوع میکرد، و این قضیه به قضیهاي دیگر، و همین طور تا !)) است

. از این معماري منطقی بسیار شاد و دلباخته هندسه شد. ل متعارف میرسیدآخر میرفت تا به تعاریف نخستین و اصو

ترجمه  1629در .)) مند بود و روي نوعی ویول کار میکرد وي به موسیقی بسیار عالقه((اما اوبري اضافه میکند که 

رژیم را از آن کشور دور آثار توسیدید را آشکارا به این مقصود منتشر کرد که با ترساندن انگلستان از دموکراسی، این 

در همان سال با سمت آموزگار سر خانه و خصوصی پسر نخستین شاگردش یعنی سومین ارل آو دونشر . سازد

تمایل به تبیین جهان از دیدگاه مکانیکی را در وي ) 1636(ممکن است که دیدار گالیله . مسافرتش را از سرگرفت
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موقعی که اختالف بین پارلمنت و چارلز اول گسترش یافت، . برگشتبه انگلستان  1637در سال . تقویت کرده باشد

هابز مقالهاي تحت عنوان اصول قانون طبیعی و سیاسی در دفاع از قدرت مطلقه شاه، به منزله جز الینفک نظم 

این مقاله به صورت دستنوشته بین این و آن ردوبدل میشد، و چنانچه چارلز . اجتماعی و وحدت ملی، نوشت

چون کار اختالف به درازا کشید، هابز صالح خود را در آن دید . نت را منحل نمیکرد، هابز را بازداشت میکردندپارلم

در پاریس دوستی مرسن . در آنجا یازده سال ماند و اکثر اوقات را در پاریس گذراند). 1640(که به اروپا مسافرت کند 

گاسندي از وي دعوت کرد تا نقدي بر تفکرات دکارت  .و گاسندي و، در عین حال، دشمنی دکارت را برانگیخت

بینی بسیار، انجام داد، به طوري که دکارت هرگز وي را  وي این کار را تا حدي بانزاکت، ولی با نکته ;بنویسد

، مهاجران سلطنت طلب در فرانسه یک مهاجرنشین )1642(زمانی که جنگ داخلی در انگلستان آغاز شد . نبخشید

دو . طلبی از آنان کسب کرده باشند و بعید نیست که هابز انگیزه بیشتري را براي احساسات سلطنت تشکیل دادند،

هابز به  ;آموزگار خصوصی پرینس آو ویلز بود که در تبعید به سر میبرد و بعدها چارلز دوم شد) 1648-1646(سال 

انگلستان، خواهان تجدید قدرت سلطنت با شروع جنگ فروند در فرانسه که مثل انقالبات . آموخت وي ریاضیات می

. بود چنین معتقد شد که تنها یک حکومت مطلقه سلطنتی میتواند به اوضاع داخلی کشور ثبات و استحکام بخشد

او بسیار راه میرفت و میاندیشید و در سر :((اوبري میگوید. وي اندك اندك به بیان قطعی فلسفهاش نزدیک شد

چه یادداشت همیشه در جیبش بود، و چون فکري به مغزش راه مییافت، بالفاصله عصایش قلم و دوات داشت، دفتر

که بیشتر  کردیک رشته آثار کوچک منتشر .)) اش مینوشت، وگرنه ممکن بود آن را فراموش کند آن را در دفترچه

لویاتان یا ماده، : عقایدش را در شاهکاري بیباکانه از اندیشه و سبک گرد آورد 1651اما در  ;شان اکنون مهم نیستند

اکنون باید به  ;صورت و قدرت دولت روحانی و مدنی، این کتاب یکی از فصلهاي جدید تاریخ فلسفه به شمار میرود

. طور مشروح درباره آن صحبت کنیم

  منطق و روانشناسی  -2

به آن اندازه از استعارات درخشان غنی نیست، لیکن همه اجزایش همان قدر پر  هرچند: سبکش به خوبی بیکن است

نه آرایشی در آن هست و نه نشانی از فصاحت، بلکه . مغز، موثر، منسجم، صریح، و گهگاه آمیخته به نیش طعنهاند

  . جویی کرده است بیانی روشن از افکاري صریح است که در به کار بردن کلمات سخت صرفه

اما براي جهال  ;کلمات براي حکیمان دستگاه حساب است و از آن تنها براي محاسبه استفاده میکنند: ((میگویدهابز 

وي با این تیغ جدید .)) و براي آن ارزشی همچند امثال ارسطو، سیسرون، و توماس قایلند ;به منزله پول است

قدیس توماس )) به حال جاودانی((به مسئله آن زمان که . علفهاي هرزه گفتارهاي گزاف و بیمعنی را وجین کرد

گفتنش آسان است، گرچه مشتاق بودم بگویم، با وجود این، هرگز : ((آکویناس پرداخت، با تردید چنین متذکر شد

بنابراین، هابز صریحا از اصحاب تسمیه به شمار .)) آنان که میتوانند از من خوشبخت ترند ;تصورش را هم نکردم

آنها نماینده  ;می معنی، مثل انسان یا فضیلت، صرفا نامهایی براي تعمیم بخشیدن به تصوراتندصنف با اسا: میرفت

  ... همه اعیان موجودیتهاي انفرادیند اعمال مقرون به فضیلت انفرادي، انسانهاي انفرادي  ;اعیان نیستند

. تعبیر میکند)) جمهور یا دولت((را به )) لویاتان((اصطالحاتش را محتاطانه تعریف و در صفحه نخست کتابش کلمه 

یافت که در آنجا خداوند آن را براي یک هیوالي دریایی نامعلوم، که ) 41باب (وي این کلمه را در کتاب ایوب 

هابز میخواست از دولت دستگاهی بزرگ بسازد که افعال انسانی را جذب و . تمثیلی از نیروي الهی است، به کار میبرد

از آنکه به فرض اصلی خود بپردازد، با دستی بیرحمانه به کاوش منطق و روانشناسی مشغول اما پیش . هدایت میکند

شناخت معلولها به علت، و شناخت علتها به : ((برداشت او از فلسفه همان است که ما اکنون علم مینامیم. شد

عهاي براي زندگی انسانی وي به پیروي از بیکن معتقد بود که چنین مطال.)) معلولشان، به وسیله استدالل درست
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)) استدالل حقیقی((وي فقط به دنبال . لیکن دعوت بیکن را به استدالل استقرایی میگرفت. فواید عملی در بردارد

 -)) استدالل همانند جمع و تفریق است((در ستایش از ریاضیات اضافه کرد که  ;بود و به برهان قیاس توجه داشت

پنداشت آن چیزي که ما کم داریم تجربه نیست، بلکه استدالل صحیح در باره  و میا. یعنی ترکیب یا انتزاع تصورات

اگر بتوانیم زواید نامطلوب کلمات بیمعنی را از پهنه مابعدالطبیعه و تعصبات و تمایالت بیجهتی را که بر . تجربه است

با همه این ! به دور انداختهایم اثر رسوم، تعلیم و تربیت، و روح تعصب منتقل شده است بزداییم، چه بار خطایی را

و معلول، که قبال گفتهام )) شناسایی علت. ((احوال، عقل جایزالخطاست و، جز در ریاضیات، یقین به دست نمیدهد

هیچ انسانی با استدالل نمیتواند به طور مطلق بداند که این یا آن . ((که علم نام دارد، مطلق نیست، بلکه شرطی است

و اگر این  ;اگر این بوده است، آن بوده است ;بلکه میتواند که اگر این باشد، آن هست. خواهد بودهست، بوده است یا 

همچنانکه این بیان بر استدالل هیوم دایر بر اینکه ما .)) این شناسایی شرطی است ;در آینده باشد، آن خواهد بود

همه . انشناسی، حسی الك نیز پیشی جستفقط توالیها و نه علل را میتوانیم بشناسیم تقدم داشت، هابز بر رو

در ذهن انسان هیچ گونه تصور ذهنی، پیش از آنکه جزئا یا کال به وسیله اندامهاي . ((شناختها از حس آغاز میشوند

بیرون و درون ما : این صریحا یک روانشناسی مبتنی بر اصول مادهگرایی است.)) حسی تولید شود، وجود ندارد

نور، رنگ، شکل، سختی، (همه کفایتی که محسوس یا حسی خوانده میشوند . ((حرکت چیزي نیست مگر ماده و

در شیئی که آنها را به وجود میآورد چیزي جز حرکات مختلف ماده نیستند که به ) نرمی، صدا، بو، مزه، گرما و سرما

یزي جز حرکاتی چند نیست، زیرا هر کدام از اینها که بر ما اثر میگذارد چ. طریق مختلف بر اندامهاي ما اثر میگذارند

همیشه یک  ;حرکت، به صورت تغییر و دگرگونی، الزمه احساس است.)) حرکت چیزي جز حرکت به وجود نمیآورد

در نتیجه سفید پوست و سیاهپوست هیچ کدام . ((چیز را احساس کردن مثل این است که هیچ چیزي احساس نشود

.)یشه زیربینی آنها قرار گرفته استاز بوي بدن آگاه نیستند، زیرا این بو هم

هابز از طریق کاربرد ویژه آنچه نخستین قانون نیوتن درباره حرکت شد، میکوشد تا تخیل و حافظه را از حس 

  :استنتاج کند

اینکه هرگاه شیئی ساکن باشد و تا شیئی دیگر آن را به حرکت درنیاورد، باري همیشه در حال سکون باقی میماند 

اما اینکه شیئی که در حال حرکت است تا چیزي آن را . که هیچ کس نمیتواند در آن شک کندحقیقتی است 

یعنی هیچ چیز به خودي (متوقف نسازد، براي همیشه به حرکت خود ادامه میدهد گرچه علت نظیر مورد باالست 

  . ... به آسانی مورد قبول نیست) خود تغییر نمیکند

مگر اینکه شیئی دیگر آن را متوقف (د براي ابد به حرکتش ادامه میدهد چون جسمی که یک بار به حرکت درآی

حال این شیئی متوقف کننده، هرچه میخواهد باشد، نمیتواند عمل توقف را یکباره انجام دهد، بلکه بتدریج و  ;)سازد

پس از  ج تا مدتیهمان طور که در آب مشاهده میکنیم، با آنکه باد برطرف میشود، اموا. در طول زمان چنین میکند

همچنین این امر در مورد آن حرکتی که در درون انسان به هنگام دیدن،  ;آن هنوز در تالطم خود باقی میمانند

زیرا ما پس از اینکه شیئی ناپدید یا چشم بسته میشود، . خواب دیدن، و جز اینها صورت میگیرد نیز صادق است

این . همتر از آن زمان که آن را دیده بودیم، در خود نگاه میداریمهنوز هم تصویري از آن جسم، البته به وضعی مب

بنابراین، . ... میگویند) تخیل( Imaginationهمان است که از آن به قوه تصور تعبیر میکنیم و التینی زبانها آن را 

ف، قدیم و بیان این زوال، و اینکه میگوییم احساس جنبه ضعی. ... نیست)) حس در حال زوال((تصور چیزي جز 

. حافظه زیاد با خاطره چیزهاي زیاد را تجربه مینامند. ... گذشته پیدا کرده است، حافظه نام دارد

این توالی . اندیشه عبارت از توالی این تصورات است. افکار تصوراتی هستند که از احساس یا حافظه به وجود میآیند

  .تداعی معانی تعیین میکند را نه اراده و اختیار، بلکه قوانین مکانیکی حاکم بر
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بلکه به همانگونه که ما هیچ تصوري از آنچه که . هیچ اندیشهاي خود به خود و بیسبب جانشین دیگري نمیشود

پیشتر کال یا جزئا احساس نکرده باشیم نداریم، هیچگونه انتقالی از یک تصور به تصوري دیگر که همانندش را در 

حرکات درون ما ) تصورات، افکار(همه خیاالت :دلیلش این است. وي نمیدهدحواسمان نداشتهایم نیز برایمان ر

و آن حرکات که در حواس ما بالفاصله جانشین یکدیگر میشوند، پس از  ;هستند که اثراتشان را به حس درآوردهایم

بعد از یک اما چون در حس گاهی یک چیز، گاهی چیزي دیگر، . ... احساس یا ادراك نیز همان طور باهم میمانند

یقین، امري است که قبال آمده  ;مدرك واحد میآید، پس در تصور کردن چیزي تصور چیز بعدي یقین نخواهد بود

  . باشد

در .)) به وسیله خواست یا طرحی منظم شده باشد((این تسلسل افکار ممکن است، نظیر رویا، بدون نظم باشد یا 

زیرا همه اعضاي .)) تحریک اعضاي داخلی بدن انسان، انگیخته میشوند((رویا تصویرهایی که در مغز آرمیدهاند، بر اثر 

من معتقدم که از مغز به اعضاي اصلی و از اعضاي اصلی به . ((بدن به نحوي با قسمتهاي خاص مغز پیوستگی دارند

آورد، بلکه، در آن اعضا حرکتی به وجود می - فکر-مغز حرکات متقابلی وجود دارند، و بدان وسیله نه تنها تصور یا

رویاهاي .)) ((متقابال، حرکت نیز در آن اعضا تصوري نظیر همان که موجب ایجاد خودش شده است به وجود میآورد

حرکت به هنگام بیداري از یک سوي و به هنگام خواب از سوي دیگر آغاز : ما بازتاب تصورات زمان بیداري ما هستند

ه این علت است که احساس بیرونی براي ممانعت از آنها و نیز هدفی توالی غیرمنطقی تصویرها در رویا ب.)) میشود

خود قوه یا هستی جداگانهاي . در روانشناسی هابز محلی براي اختیار یا اراده آزاد نیست. براي تنظیم آنها وجود ندارد

نفرتهاست که چون نیست، بلکه فقط آخرین میل یا نفرت در فرایند انتباه است، و انتباه یکی از دو شق امیال یا 

در انتباه آخرین میل یا نفرت که، بالفاصله، پیوسته . ((انگیزهاي آنقدر ادامه یابد که به عمل منتج شود، از بین میرود

  . به عمل یا پیوسته به از بین رفتن آن باشد

سرچشمه نمیگیرند، بلکه  میل، ترس، امید، یا عواطف دیگر را اختیاري نمینامند، زیرا آنها از اراده.)) اراده نام دارد

از آنجا که هر یک از اعمال اراده انسان و هر گونه میل و رغبت از علتی .)) ((خود اراده هستند و اراده اختیاري نیست

که حلقه اول آن در دست خداوند، یعنی (ناشی میشود، و آن نیز از علتی دیگر، همه به صورت یک زنجیر پیوسته 

بنابراین، آن کس که میتواند ارتباط بین این علل را ببیند، وجوب . وجوب منبعث میشوند از) علت نخستین، قرار دارد

هیچ . در سراسر جهان زنجیر ناشکستهاي از علت و معلول وجود دارد.)) کارهاي اختیاري انسان را آشکارا درمییابد

روي قانون حرکت میکند، و انسان  دنیا ماشینی از مواد است که از. چیز اتفاقی، معجز آسا، یا معلول تصادف نیست

هر . حواس به صورت حرکت در او رسوخ مییابند و تصاویر یا افکار را به وجود میآورند. خود ماشینی مشابه آن است

هر فکر، هر قدر هم که مجرد . فکر سرآغاز یک حرکت است و اگر فکر دیگري سد راه آن نگردد به عمل مبدل میشود

سلسله اعصاب مکانیسمی است که حرکت حسی را به حرکت . هر قدر هم نامرئی، درمیآورد باشد، بدن را به حرکتی،

 ;روان و ضمیر غیرمادي نیستند. ارواح وجود دارند، اما آنها فقط صورتهاي ظریفی از مادهاند. عضالنی مبدل میکند

ز نمیکوشد بگوید که چرا آگاهی هاب. آنها نامهایی هستند که بر فراگردهاي حیاتی بدن و اعمال مغز گذاشته شدهاند

بایستی به این گونه فراگرد مکانیکی احساس به تصور به پاسخ مبدل شود، وي با تبدیل همه کیفیات مدرك اشیا به 

تصاویر ذهنی، به وضعی نزدیک شد که بعدها بارکلی از آن براي رد مادهگرایی استفاده کرد یعنی هر واقعیتی که 

  . ذهن، است میشناسیم همان ادراك حسی،

  علم اخالق و سیاست -  3

هابز، مثل دکارت که پیش از او بود، و اسپینوزا که از پی او آمد، به تجزیه و تحلیل انفعاالت میپردازد، زیرا آنها را 

را به طور وسیع به معنی هر نوع غریزه، احساس، هیجان )) انفعال((هر سه فیلسوف . منشا اعمال انسانی میداند
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در وراي کل اینها، لذت و . و نفرت، عشق و تنفر و شادي و ترس به کار بردهاند)) با میل((خواست  مخصوصا شهوت

میل سرآغاز حرکت به سوي . درد فرایندهاي فیزیولوژیکی که نیروي حیاتی ارگانیسم را زیاد یا کم کنند قرار دارند

همان طور که (ها  همه انگیزه. عشق میلی است که به یک فرد متوجه باشد ;چیزي است که نوید لذت دهد

شکلهایی از حب نفسند و از غریزه صیانت نفس سرچشمه ) الروشفوکو چهارده سال بعد در آن بحث پرداخت

شفقت یا ترحم تصوري است از مصیبتی که در آینده بر سر خودمان آید، که با ادراك مصیبت شخصی . میگیرند

حقشناسی، بعضی . اقناع شده قدرت یاري دادن به دیگران است دستگیري یا اعانت حس ;دیگر انگیخته شده است

دریافت احسان به آن مقدار که امید جبران آن نرود، از کسی که میپنداریم با . ((اوقات، متضمن نوعی دشمنی است

و نیز شخص در آن چنان  ;او یکسان هستیم، موجد عشق یا عالقهاي ساختگی میشود که نوعی نفرت پنهانی است

نومیدانه یک انسان بدهکار قرار میگیرد که براي اینکه روي طلبکار خود را نبیند، به طور ضمنی آرزو میکند که وضع 

میل بنیادي براي  ;ترس نفرت بنیادي است.)) زیرا احسان کردن منت میآورد، و منت بندگی است. وي را هرگز نبیند

ناپذیر براي کسب قدرت میدانیم که تنها مرگ بدان پایان تمایل کلی نوع بشر را خواست مداوم و آرام . ((قدرت است

و  ;ما ثروت و دانش را به عنوان وسیلهاي براي کسب قدرت، و افتخار را به عنوان دلیل قدرت میخواهیم.)) میبخشد

.خنده بیانی است از برتري و قدرت. قدرت را براي این میخواهیم که از عدم ایمنی بیمناکیم

که از تصور ناگهانی خود با مقایسه با حقارت دیگران یا با [ اقناع نفس]نیست مگر افتخار ناگهانی انفعال خنده چیزي 

زیرا مردم از یادآوري ناگهانی بالهت قبلی خود به خنده میافتند،  ;مقایسه با قدرت پیشین خود مان به وجود میآید

خنده در آنانی که از بیاستعدادي زیاد خود شان  . ...مگر اینکه یادآوري موجب خواري و بیمقداري کنونی آنها نشود

بنابراین، بر عیوب . اینها ناچارند با دین عیوب دیگران با چشم و رضا و قبول به خود بنگرند ;آگاهند اتفاقی است

زیرا یکی از کارهاي پسندیده عقال این است که دیگران را از تحقیر . دیگران زیاد خندیدن نشان جبن و ترس است

  . برهانند و خود را با قابلترین مردم مقایسه کنندکردن 

اصطالحاتی هستند ذهنی که مضمون آنها نه تنها در زمان و مکان مختلف، بلکه نسبت به اشخاص )) بد((و )) خوب((

ن زیرا ای ;))بد((میخواند، و هدف نفرت یا انزجار را )) خوب((انسان .. هدف هر میل یا خواست را . ((نیز تفاوت میکند

همیشه متناسب با شخصی که از آنها استفاده میکند به کار میرود، زیرا چنین مفهومهایی نه مطلق هستند ... کلمات 

قدرت انفعاالت ممکن است خوب باشد و .)) و نه قانونی عمومی براي خوب و بد که از طبیعت خود اشیا بتوان گرفت

نمیتواند اندیشه بزرگ یا ... یا افتخار چندان مشتاق نباشد.. .آن کس که به قدرت، ثروت، دانش .((به بزرگی بینجامد

عاري بودن از (( ;انفعال فوقالعاده زیاد یعنی دیوانگی ;ضعف انفعال یعنی کودنی.)) نیروي قضاوت زیادي داشته باشد

بیل زیرا چیزهایی از ق. سعادت این زندگی در آن نیست که ضمیر ارضا شود و بیاساید.)) خواهشها یعنی مرگ

سعادت پیشرفت ... ، که در کتابهاي فالسفه قدیم علم اخالق آمدهاند، وجود ندارند، ))خیر اعال((و )) هدف غایی((

مداوم امیال نفسانی است از یک هدف به هدف دیگر، و به دست آوردن آن نخستین، وسیلهاي است براي دست 

  . یافتن به دیگري

فراگیر و رقابتآمیز و تا این اندازه از فرط انفعاالت پر حرارت و مستعد  دولت تشکیل یافته انسانها، که تا این حد

باید حق . ستیزهجویی است، یکی از پیچیدهترین و دشوارترین کارهاي بشري است، و به آنان که آن را تقبل میکنند

اجتماع حق دارد  هر چند اراده انسانی آزاد نیست،. بدهیم که از هر نوع سالح روانشناسی و قدرت استفاده کنند

بعضی اعمال را، از راه اطالق عنوان فضیلت به آنها، تشویق کند و آنها را پاداش نیک بدهد، و اعمالی را، با اطالق 

امر به معروف : این اقدام با مذهب دترمینیسم تناقضی ندارد. عنوان رذیلت، نهی کند و براي آنها کیفري در نظر بگیرد

. هایی که بر رفتار تاثیر دارند اضافه میشوند براي خیر و صالح مردم آمدهاند، به انگیزه و نهی از منکر اجتماعی، که
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حکومت، دین و قوانین اخالقی عمدتا دخل و تصرفی در عقایدند، بدین منظور که در )) ;دنیا را عقاید اداره میکنند((

امیال و دیگر ((بشر طبعا بد است زیرا  حکومت الزم است، نه به این علت که. لزوم و مقدار قدرت کاهشی حاصل شود

هابز گفته ارسطو را که . بلکه چون انسان طبیعتا بیشتر فردگراست تا اجتماعی)) فی نفسه گناه نیستند... انفعاالت

به . است یعنی موجودي که طبیعت وي را براي اجتماع مجهز کرده است رد کرد)) حیوانی سیاسی((میگفت انسان 

را حالتی از رقابت و تجاوز متقابل میدانست که فقط ترس و ) و بنابراین طبیعت اصلی انسان) ()وضع طبیعی((عکس، 

هابز میگفت ما میتوانیم آن وضعیت فرضی را با مشاهده روابط بینالمللی دوره خود . نه قانون، میتواند آن را مهار کند

هستند و هنوز تحت یک قانون یا نیروي ) )وضع طبیعی((ملتها هنوز تا حدود بسیار زیادي در : مان مجسم کنیم

.بزرگ در نیامدهاند

در همه زمانها شاهان و حکمرانان به خاطر برخورداري از استقالل همیشه حسادت میورزیدهاند و حالتی شبیه 

سالح و چشمهایشان به روي یکدیگر متمرکز شدهاند یعنی دژهایشان، پادگانهایشان، و  ;اند گالدیاتورها داشته

و این نوعی . ایشان در مرزهاي قلمرو شان و به جاسوسی مداوم از احوال و اعمال همسایگانشان پرداختهاندتوپه

آنجا که قدرت عمومی نیست، قانون و بیعدالتی نیست، قدرت و فریبکاري در جنگ فضیلتهاي . ... حالت جنگ است

  . مهم به شمار میروند

یش از آمدن سازمان اجتماعی، بالقوه یا بالفعل در حالت جنگی مداوم با ها، پ لذا، به عقیده هابز، افراد و خانواده

بلکه در آن ... جنگ تنها نه همان نبرد در میدانها، . ، به سر میبردند))هر فرد علیه فردي دیگر((یکدیگر، یعنی 

  . زمانهایی است که اراده معطوف به کشمکش و رقابت به وسیله جنگ به خوبی خود را نشان میدهند

به مفهوم قوانین صواب و خطا، )) قانون طبیعت((وي این نظریه حقوقدانان رومی و فیلسوفان مسیحی را که یک 

وي معترف است که انسان گاهی معقول : وجود دارد رد کرد)) حیوان معقول((مبتنی بر طبیعت انسان به عنوان 

، قدرتطلبی میدید که از عقل به عنوان دست ابزار است، اما او را بیشتر مخلوقی آکنده از انفعاالت و از همه بیشتر

زندگی بدوي یعنی زندگی پیش از ایجاد سازمان . امیال استفاده میکند و فقط ترس از قدرت وي را نگاه میدارد

به نظر هابز، انسانها با موافقت ضمنی .)) بار، حیوانی و کوتاه بوده است نکبت((قانون، خشن، ترسناك،  اجتماعی بی

این همان نظریه قرارداد . بیرون آمدند)) وضع طبیعی((ر براي تسلیم شدن به یک قدرت مشترك، از این یکدیگ

، اما درزمان هابز موضوعی کامال )1762(اش تحت همین نام معروف شد  اجتماعی است که به وسیله روسو در رساله

این قرارداد را به توافق بین یک )) 1649((ضات میلتن در رساله در مقام پادشاهان و ق. کهنه و پیشپا افتاده شده بود

مثل ((میلتن . شاه و افراد ملت تعبیر کرده است که از وي اطاعت کنند و او نیز متقابال به وظیفهاش خوب عمل کند

. میگفت چنانچه شاه در این امر کوتاهی کند، مردم حق دارند وي را خلع کنند) بیوکنن، ماریانا و بسیاري دیگر

ون معتقد بود که چنین وضعی موجب اضمحالل قدرت و نیروي اجرایی آن قرارداد یا توافق میشود، یا پس از هابز چ

وي نوعی قرارداد اجتماعی را ترجیح میداد که مثل توافق بین . نابودي دیگر تامین نمیگردد، بر این نظریه ایراد گرفت

حق اعمال زور بر (قت کنند که قدرت و نیروهایشان را شاه و رعیت نباشد، بلکه بین خود رعایا بسته شود تا مواف

چون چنین شود، این گروه مردمی را که چنین یکپارچه . ... به یک نفر یا به یک گروه تفویض نمایند )یکدیگر

نام دارد که تحت توجهات )) خداوند فانی... ((بزرگ، یا بهتر بگوییم)) لویاتان((این نسل . میشوند جمهور مینامند

زیرا با آن قدرتی که همه افراد جمهور به وي تفویض . آسایش و امنیت خود را مرهون وي هستیم)) اوند الیزالخد((

میکنند، از همه آن قدرتی که به وي عطا شده است استفاده میبرد و با صالبت آن نیرو بر اراده شان حکمروایی 

و امکاناتش در راه تامین صلح و دفاع از مردم استفاده  تا اینکه سرانجام، هر طور که مقتضی بداند، از قدرت... میکند
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و دیگران  ;آن کس که این اقتدار را در خود تجسم بخشد پادشاه نامیده میشود و میگویند قدرت مطلق دارد. میکند

  . را اتباع وي میخوانند

که قبال ذکر شان آمد،  ))نکبتبار و حیوانی((این نظریه بدون مالحظه چنین فرض میکرد که در میان این وحشیان 

هابز حکیمانه هر یک از شقوق . اندکی نظم، تعقل و فروتنی بوده است که حاضر شدند قدرتشان را تسلیم کنند

  : پیدایش دولت را مجاز دانسته است

هایش را به  فرزندان و نوه... نخست با نیروي طبیعی، همچون وقتی که مردي. از دو راه میتوان به قدرت مطلق رسید

یا دشمنانش را از راه  ;اطاعت از فرمانش ناچار میسازد و چنانچه از اطاعتش سرپیچی کنند، میتواند معدومشان کند

راه دیگر این است که انسانها بین خود توافق کنند که داوطلبانه به حکومت . ... جنگ منکوب و مغلوب ارادهاش کند

مورد اخیر را . مینان که وي آنها را در برابر دیگران حفظ میکندیک نفر یا یک گروه چند نفري تن در دهند، با این اط

  . میتوان دولت سیاسی نامید

پادشاه، بر هر اساس، براي اینکه بتواند حقیقتا پادشاه باشد، باید قدرت مطلق داشته باشد، زیرا بی آن نمیتواند امنیت 

د اجتماعی است که هر فرد اجتماعی به طور مخالفت با وي نقض آن قراردا. فردي و آرامش عمومی را تامین کند

استبداد نظري ممکن است در عمل . ضمنی آن را با پذیرش سرپرستی فرمانرواي خود قبول کرده است

مردم ممکن است از اوامر سلطانی که امر میکند مردي خودش را بکشد یا فلج کند یا به : محدودیتهایی را جایز بداند

تعهد اتباع در برابر . ((امر حاکمی که نتواند از جان اتباعش دفاع نماید سرپیچی کنند جنایتی اعتراف نماید، یا از

انقالب تا زمانی که پیروز نشده .)) سلطان تا زمانی به قوت خود باقی است که قدرت وي مدافع و حافظ جانشان باشد

اما اگر انقالب  ;ت سلطان استباست، جرم است، همیشه غیرقانونی و غیرعادالنه است، زیرا قانون عدالت در دس

حکومت سلطان به . بتواند دولتی پایدار و موثر به وجود بیاورد، اتباع ناچار میشوند از قدرت جدید اطاعت کنند

اما قدرتش را نباید گروهی از مردم، یا قانون و یا کلیسا  ;واسطه حق االهی نیست، زیرا نیروي وي از مردم آمده است

سلطان باید حقوق مالکیت را هم تعیین کند و مالکیت  ;ت باید مالکیت را هم شامل شوداین قدر. محدود کنند

استبداد الزم است، زیرا وقتی . خصوصی یا فردي را، به خاطر آنچه که به خیر عموم بداند، مورد تجدید نظر قرار دهد

خلی، سپس هرج و مرج، و به آنگاه جنگ دا ;که قدرت بین شاه و مجلس تقسیم شود، اختالف بزودي آشکار میشود

و چون امنیت و صلح یا آرامش نیازمندیهاي نهایی یک اجتماع به شمار  ;دنبال آن ناامنی جانی و مالی آغاز میشود

هرجا که قدرت تقسیم . میروند، پس هیچ جدایی نباید به وجود آید، بلکه نیروهاي دولتی باید متحد و متمرکز شوند

. آنجا که سلطنت نباشد، دولت نیستشود، سلطنت وجود ندارد، و 

این حکومت باید موروثی باشد، چه انتخاب وارث نیز . در نتیجه، تنها شکل منطقی حکومت، حکومت سلطنتی است

حکومت گروهی ممکن است منشا خدماتی . شق دیگر هرج و مرج است ;جزئی از اقتدار شهریاري یک پادشاه است

. مطلق داشته باشد و تابع امیال و خواستهاي متغیر مردم نامطلع قرار نگیردباشد، اما فقط در صورتی که قدرتی 

مردم عامه چنان زود تحت تاثیر عوامفریبان قرار میگیرند .)) دموکراسی چیزي جز یک آریستوکراسی ناطقان نیست((

ا باید تحت سانسور انتشارات و ورود و خواندن کتابه ;که دولت حتما باید بر بیان و مطبوعات نظارت داشته باشد

هرچیز که  ;مهمالتی از قبیل آزادي فردي، قضاوت شخصی، یا وجدان نباید وجود داشته باشند. شدید قرار گیرند

اگر قرار باشد هر فردي، بنا . موجب تحدید قدرت پادشاه و درنتیجه آرامش عمومی گردد، باید از ریشه برکنده شود

باشد از اطاعت قانون سرپیچی کند، آن وقت دولت چگونه میتواند حکومت به عقیده و نظریه شخصی، اختیار داشته 

  .کند یا روابط خارجیش را محفوظ بدارد 

  دین و دولت  -4



۵٠٨٨

زیرا هرگاه ایمان مذهبی قوي شود و در دل جاي گیرد، ممکن است به  ;شهریار باید بر دین مردمش نیز نظارت کند

ترس از قدرتی نامرئی را که مخلوق فکر یا : ((ي به دست میدهدهابز تعریف خالصها. نیرویی مخرب مبدل شود

این .)) و هر چه را که عامه نپذیرد، خرافات گویند ;اند متخیل از داستانهاي مورد قبول عامه است، دین نام گذاشته

اق در علل و اما هابز در جایی دیگر دین را ناشی از پژوهش پراشتی. امر دین را به ترس، تخیل و تظاهر مبدل میکند

میبایستی ((دنبالگیري و بررسی علل در مرحله نهایی به این اعتقاد منجر میشود که . آغاز اشیا و رویدادها میداند

یک محرك اول وجود داشته باشد، یعنی یک علت اولی و ابدي ) اند همان طور که فالسفه بیدین هم معترف بوده(

انسانها طبیعتا میپنداشتند که این علت نخستین، مثل خود شان، .)) ندبراي همه اشیا، که مردم آن را خداوند میدان

آنها همه حوادثی را که تعیینکننده طبیعی آنها را تشخیص . یک شخص، روح و اراده البته خیلی نیرومندتر است

.را میدیدند هاي اراده الهی ها و پیشگویی انگیز، نشانه نمیدادند به این علت نسبت میدادند و در رویدادهاي شگفت

چهار چیز عقیده به ارواح، بیخبري از علل دوم، ایمان به چیزي که مردم از آن بیمناك هستند، و فرض به علل 

دینی که به دلیل تصورات، قضاوتها، و انفعاالت مختلف چند نفر به صورت  ;ها موجب پیدایش دین شدهاند پیشگویی

  . د پذیرش یک نفر قرار میگیرد، درنظر دیگري خندهآور مینمایدآیینهاي چنان متفاوت درآمده است که آن که مور

: و هوشمند و دانا معتقد بود، اما اضافه میکرد)) خداي متعال((وي به وجود یک . هابز بیشتر خداپرست بود تا ملحد

داوند ما نباید تصور کنیم که خ.)) ممکن است طبیعتا بدانند که خدا هست، هرچند ندانند که چه هست...مردم((

یا در این مکان یا آن مکان است،  ;یا اینکه صاحب اعضا و جوارحی است. صورتی دارد، زیرا صورت محدود است

و نه اینکه حرکت میکند و میایستد، زیرا در این صورت به  ;))زیرا هرچیز که در مکان باشد، محدود و مقید است((

م، توبه، خشم، رحم، خواست، شهوت، امید، و یا هر خواهش در غ) مگر با استعاره(و نه اینکه  ;مکان تعلق میگیرد

وي خدا را .)) ماهیت خدا نامتناهی و غیرقابل فهم است((هابز چنین نتیجه گرفت که . نفسانی دیگر مشارکت دارد

محتمال روح هم ماده  ;غیر مادي و بیجسم وصف نمیکند، زیرا ما نمیتوانیم تصور کنیم که چیزي جسم نداشته باشد

  . یفی استظر

براي اثبات این مدعا . هابز پس از توصیف دین و خداوند، بر آن شد که آنها را همچون ابزار و خادم دولت به کار بندد

  .آورد هاي معتبري را به گواه می پیشینه

و در  نخستین بنیانگذاران و قانونگذاران دولتها در بین امتها، که تنها منظور شان این بود که مردم را مطیع کنند

در ذهن مردم این اعتقاد را جایگیر سازند که احکام و : صلح و صفا نگاه دارند، در همهجا توجه کردهاند که، اوال

یا اینکه  ;فرایضی که آنها میدهند نه ساخته و از جانب خود شان، بلکه اوامر خداوند است یا یک روح دیگري است

ردمان هستند تا، در نتیجه، قوانین و احکامشان آسانتر پذیرفته بگویند که خود شان از طبیعتی واالتر از دیگر م

 اگریابر همین مبنا، نوما پومپیلیوس مدعی بود آیینی را که براي رومیان آورده است از یک پري دریایی به نام  ;شوند

ار پادشاهی پرو مدعی بود که خود و همسرش فرزندان خورشیدند، ثانیا آنها گرفته است و نخستین پادشاه و بنیانگذ

  . اند مواظب بودهاند به مردم بقبوالنند چیزهاي ناخوشایند خدایان همانهایی هستند که قوانین نهی کرده

است، با هابز براي اینکه مردم فکر نکنند که موسی هم آیین و قوانینش را به همین روش به خداوند نسبت داده 

خداوند خودش، با وحی ماوراي طبیعی، مذهب را برقرار ((اشاره به تمثیل آتش، اضافه کرد که در بین یهودیان 

و در این صورت،  ;اما با آوردن مثالهاي تاریخی، به خود حق داد که دین را به عنوان ابزار دولت توصیه کند.)) ساخت

اگر کلیسا مستقل از دولت باشد، آنگاه دو پادشاه به . ادر شونداحکام و فرایض دینی میبایست از طرف پادشاه ص

.وجود میآیند و، در نتیجه، شاهی از بین میرود، و اتباع بین دو صاحب یا ارباب تقسیم میشوند
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وقتی که قدرت روحانی مدعی است که در تعیین گناه محق است، درنتیجه، مدعی میشود که قانون را هم وي باید 

به مخالفت با یکدیگر برخیزند ) کلیسا و دولت(وقتی که این دو قدرت ). ... ه یعنی تجاوز به قانونگنا(وضع کند 

  . مملکت ناچار به جنگ داخلی و از هم پاشیدگی کشانده خواهد شد

زیرا هر فرد عاقل از آن کس کامال پیروي میکند که معتقد باشد ((کلیسا در این ستیزه یک برتري خواهد داشت، 

وقتی که نیروي روحانی اتباع را با .)) احکامی که او آورده است موجب نجات یا به دوزخ رفتنش میشوند اصول و

و با سخنان عجیب و ناگوار شعور شان ((این نوع افکار ماوراي طبیعی برمیانگیزد )) بیم از مکافات وامید به اجر خیر((

سرکوبی و فشار بر جمهور تسلط مییابد یا آن را در آتش را خفه میکند، مردم ناچار منحرف میشوند، و این نیرو با 

چون . هابز چنین میپندارد که، براي فرار از این آشفتگی، کلیسا را باید مطیع دولت ساخت.)) جنگ داخلی میاندازد

کلیساي کاتولیک راه حلی مخالف این در پیش گرفته بود، هابز در قسمت پنجم لویاتان بر آن، به عنوان آخرین و 

از کتاب مقدس میپردازد در نوشتن اسفار خمسه به دست )) نقد عالی((او به . نیرومندترین دشمن فلسفهاش، میتازد

نظر وي چنین . موسی شک میکند و تاریخ کتابهاي تاریخی را از آنچه در سنت مذهب ارتدوکس است دیرتر میداند

ایمان داشته باشند و در مورد بقیه باید مردم )) یحعیسی مس((است که مسیحیت فقط باید از پیروانش بخواهد که به 

براي عقیدهاي چنین پاك و . را آزاد بگذارد تا، در محدوده ایمن نظام عمومی، هر عقیدهاي را که میخواهند برگزینند

ا وي ب. مهذب نه تنها پشتیبانی دولت را پیشنهاد میکند، بلکه میخواهد که دولت با تمام نیرو در اشاعه آن بکوشد

به شارمندان توصیه میکند . پاپ فقط در این خصوص همعقیده است که دولت فقط به یک مذهب آزادي عمل بدهد

. که همه به عنوان وظیفه اخالقی و ملی خود، بی آنکه تردید به خود راه دهند، اصول دینی شهریارشان را بپذیرند

که اگر همه را از گلو پایین کند، از ;بیمار میدهندزیرا اسرار دین ما مثل خواص قرصهاي شفابخشی هستند که به ((

اي که تا کنون  نیرومندترین حمله.)) خاصیت آن شفا مییابد و چون بجود، نیمی به هدر میرود و باز هم بیاثر میماند

  . یک انگلیسی بر مسیحیت کرده بود با تثبیت مسیحیت به عنوان قانون گریز ناپذیر یک دولت مطلقه پایان پذیرفت

غذا دادن خرس -5

بدین طریق، گفتارم را پیرامون حکومت مدنی و روحانی، که نابسامانیهاي زمان : ((آخرین عبارات لویاتان چنین است

کنونی موجب نوشتن آن شد، بدون تعصب و غرض، به پایان رساندهام و نظري جز آن نداشتم که رابطه متقابل بین 

  . این بینظري مورد تصدیق همگان قرار نگرفت.)) محمایت و اطاعت را جلو چشمان مردم بیاور

مهاجرانی که در فرانسه به دور چارلز دوم گرد آمده بودند از دفاع هابز از سلطنت استقبال کردند، اما مادهگرایی او را، 

رام هرچند نه به خاطر کفرآمیز بودنش، بلکه براي غیرعاقالنه بودن آن، محکوم کردند و متاسف بودند که فیلسوف 

نشدنیشان براي حمله به کلیساي کاتولیک، آنهم در زمانی که آنها از پادشاهی کاتولیک تقاضاي یاري دارند، چندین 

روحانیون انگلیکان، که از دست پیرایشگران پیروزمند فراري شده بودند، چنان . بند کاغذ به مصرف رسانده است

هابز، که اکنون خود .)) دستور داده شد دیگر پاي به دربار نگذارد(( غوغایی علیه کتاب هابز به راه انداختند که به هابز

بنا به . را در فرانسه تنها و بییار و یاور میدید، تصمیم گرفت که با کرامول از در آشتی درآید و به انگلستان برگردد

اما یقین  ;ن امر یقین نیستدر ای.)) تا جمهوریخواهان را راضی کند((گفته اسقف برنت، در متن لویاتان تغییراتی داد 

است که آیین انقالب، که در اصل غیرقانونی ولی بر اثر پیروزي تقدیس شده است، با آیین بنیادي اطاعت بیچون و 

)) تجدید نظر و نتیجه. ((هاي ناجور، در کنار هم قرار گرفتند چرا از یک حکومت مطلقه سلطنتی، همچون وصله

میماند، شرایطی را تشریح کرد که آن رعیتی که قبال به شاه وفادار است،  نهایی، که مثل یک چارهجویی بعدي

این کتاب، در موقعی که خود هابز هنوز در . ممکن است زمانی به رژیمی که شاه را برانداخته است تسلیم شود

زد ارل آو وي در پایان آن سال، در زمستانی سخت، به انگلستان آمد و ن). 1651(پاریس بود، در لندن منتشر شد
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 ;هابز تسلیم نامهاش را فرستاد. دونشر، که از چندي قبل با پارلمنت انقالبی همراه شده بود، پناهگاهی آشنا یافت

فقدان ((و این فیلسوف با مقرري اندکی که از ارل دریافت نمود، در لندن خانهاي گرفت، زیرا در روستا  ;پذیرفته شد

اندك اندك که . اکنون شصت و سه سال از عمرش گذشته بود.)) دصحبتهاي فاضالنه سخت باعث ناراحتی بو

کشیشان یکی پس از دیگري به دفاع از . خوانندگانی براي کتابش پیدا شدند، گروهی منقد نیز دورش را گرفتند

کیست که علیه ارسطو، آکسفرد، پارلمنت، و خداوند )) حیوان مامزبري((مسیحیت پرداختند و میپرسیدند که این 

در اصول فلسفه مجددا به بحث در باره  1655در  ;استه است هابز، در عین ترسو بودن، جنگندهاي سخت بودبرخ

هابز را ) 1658(جان برامال، اسقف دانشمند دري، با نشر صید لویاتان . عقاید مادهگرایانه و دترمینیستی پرداخت

.)) جاي ضربه هنوز بر بینی هابز مانده است((فی دیگر، مورد حمله قرار داد و چنان به او ضربه زد که، بنا به گفته اسق

ارل آو کلرندن پس از اینکه از مقام لرد چانسلري افتاد، به هنگام تبعید، . حمله بر هابز تا زمان مرگش ادامه داشت

اي هابز کتابی با عنوان نظریه و بررسی کوتاه از اشتباهات خطرناك و زیانآور در کلیسا و دولت در کتاب لویاتان آق

صفحه خود با نثر شیوا و روشن همه مباحث مجلدات را، یکی پس  322این کتاب در خالل  ;)1676(منتشر ساخت 

کلرندن به عنوان مردي سیاستمدار و بسیار مجرب سخن میگوید و بر فلسفه . از دیگري، به طور منظم جواب گفت

و  ;اصولش را به صورت عمل درآورد، لبخند زده است هابز، به عنوان مردي که مسئولیتی نداشته است تا نظریات و

کاش آقاي هابز در پارلمنت راه یافته بود، در شورا شرکت میجست، و در دادگستري و ((اظهار امیدواري کرده بود 

هاي تنهاییش، هر قدر هم عمیق باشند، و  دیگر محاکم قضایی حضور مییافت تا در آنجا محتمال پی ببرد که اندیشه

اش وي را در بررسی سیاست به  گیش به نوعی عقاید فلسفی، هر قدر هم قاطع باشد، و حتی قوانین هندسهدلبست

. اند راه خطا برده

تا درباره ((هاي خود را مامور کرد  یکی از کمیته 1666مجلس عوام در سال . ها چنین مالیم نبودند همه حمله

ا علیه ذات و صفات باریتعالی هستند، و مخصوصا کتاب خاصی کتابهایی که موجب بیدینی، کفر و الحاد میشوند، ی

منتشر شده بود و کتاب هابز به نام لویاتان  - کیش سابق کاتولیک که در خلود روح شک میکرد-که به نام وایت

  ... که در پارلمنت) و صحیح نیز بود(گزارشی رسیده بود : ((اوبري میگوید.)) اطالعاتی گرد آورد

هایی  هابز بسیاري از نامه.)) پیشنهاد کردند که این جنتلمن پیر را، به خاطر بدعتگذاري، بسوزانند عدهاي از اسقفها

منتشر نشدهاش را براي رهایی از گرفتاریهاي آتن از بین برد و سه گفتار نوشت و به طور مستدل بحث کرد که هیچ 

ر اینجا شاه دوباره تاج و تخت یافته به دادش د. دادگاهی در انگلستان حق ندارد وي را به خاطر بدعت محاکمه کند

چارلز دوم، اندکی پس از رسیدن به لندن، هابز را در خیابان دید، مربی خود را شناخت و مقدمش را در دربار . رسید

، که به شکاکیت مذهبی تمایل داشت و از قدرت مطلقه ))بازگشت خاندان استوارت((دربار عصر . گرامی داشت

اما سر طاس، موي سفید، و لباس . بر پارلمنت دفاع میکرد، در فلسفه هابز اصول موافق چندي یافتسلطنتی در برا

نامید، و هابز چون نزدیک میآمد، )) خرس((چارلز شخصا وي را . پیرایشگران درخور سرزنش به نظر میرسیدند

دستور داد . ی هابز خوشش میآمدبا وجود این، پادشاه شوخ از حاضرجواب.)) خرس دارد میآید غذا بخورد: ((میگفت

گرچه . پوند مقرري براي وي تعیین کرد 100آن را در اطاق خصوصیش گذاشت و سالی . تکچهرهاش را نقاشی کنند

پوندي که از خانواده کوندیش  50این مقرري را مرتب به وي نمیدادند، احتیاجات ساده این فیلسوف با همان سالی 

  . میگرفت برطرف میشدند

 ;تا هفتادوپنج سالگی تنیس بازي میکرد. میگوید که در جوانی دردمند و در پیري تندرست و سرحال بوداوبري 

عرق میکرد و به نوکرش پول میداد تا بدنش را ((هرگاه که به زمین تنیس دسترسی نداشت، آنقدر راه میرفت که 

الف . مینوشید و نه گوشت میخوردپس از سن هفتادسالگی، نه شراب  ;کم میخورد و کم مینوشید.)) مالش دهد
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اما اوبري حساب کرد که این زیاده روي بیش از سالی )) در زندگی بیش از صد بار زیاده روي کرده است، ((میزد که 

میگویند دختري نامشروع داشت که . هرگز ازدواج نکرد. یک بار نمیشده است، بنابراین چیز فوقالعادهاي نبوده است

همیشه میگفت که اگر به اندازه دیگران ((در اواخر عمر، کمتر میخواند و . اي برایش تهیه دیدتدارکات سخاوتمندانه

شبها موقعی که به رختخواب میرفت، درها را میبست و چون مطمئن میشد .)) ((خوانده بود، بیش از آنها نمیدانست

به خاطر تندرستی آواز ) وش داشتالبته نه به این جهت که صدایی خ(که کسی صدایش را نمیشنود، با صداي بلند 

به  1650با وجود این، از اوایل سال .)) هایش سودمند است و به طول عمر میانجامد معتقد بود که براي ریه ;میخواند

. خطش را نمیتوانستند بخوانند 1666لرزش دست دچار شد، به طوري که روز به روز بدتر شد و سرانجام در 

چون از فلسفه رو بر گردانده و به ریاضیات گرویده بود، از روي . ت از نوشتن بر نمیداشتاما، با همه این احوال، دس

در سال . بیاحتیاطی با متخصصی به نام جان والیس در افتاد که ادعاي پیرمرد را در تربیع دایره سخت رد کرد

مقاالتی چند در . ساخت ، به سن هشتاد و دو سالگی، کتاب بهیموت را، که تاریخ جنگ داخلی بود، منتشر1670

شرح زندگی خودش را به  1675در . پاسخ به منتقدانش نوشت و با عالقه تام لویاتان را به زبان التینی ترجمه کرد

در همان .)) دیگر کاري ندارم بکنم: ((میگفت). 1675((شعر نوشت و همه ایلیاد و اودیسه را به شعر انگلیسی درآورد 

ی، از لندن به ییالق رفت و بقیه عمر را در امالك خانواده کوندیش در داربی شد سال، در سن هشتادوهفت سالگ

در این ضمن رعشه دستش بیشتر شده بود و به بیماري عسرالبول اشکال در دفع ادرار، که دردناك است . سپري کرد

. ه وي عزیمت کردموقعی که ارل آو دونشر از چتسورث به هاردویک هال رفت هابز با اصرار تام همرا. دچار شد

در روز چهارم دسامبر . یک هفته بعد فلجش گسترش یافت، و در نتیجه الل شد. مسافرتی بس خسته کننده بود

، پس از اینکه آیین مقدس را به صورت یک انگلیکان مومن دربارهاش انجام دادند، در حالی که چهار ماه دیگر 1679

  . ساند، چشم از جهان فرو بستمانده بود تا نودودومین سالش را به پایان بر

  نتایج  - 6

در نگاه اول منطقی به نظر میرسد، اما با فرضیاتی سست . روانشناسی هابز شاهکار استنتاج از مقدمات ناکافی است

  . بنیاد، که وي با تحقیقات بیشتر میتوانست آنها را اصالح کند، عدم انسجام آن آشکار میشود

ان آن را با قالب منطق خودمان، که بیشتر با اشیا رابطه دارد تا معانی و تصورات، دترمینیسم منطقی است، اما میتو

همین طور نیز مشکل بتوان تصور کرد که  ;براي هابز مشکل بود تصور کند که چیزي غیر جسمانی باشد. تعیین کرد

ما آنها را میشناسیم بقیه همه با وجود این، اینها تنها واقعیتهایی هستند که مستقی ;فکر و آگاهی نیز جسمانی باشند

. اند فرضیه

هابز از عین به احساس، و از احساس به تصور پرداخت، بی آنکه بتواند فرایند مرموزي را که به وسیله آن عینی که 

روانشناسی مکانیکی در . آشکارا جسمانی است فکري را که آشکارا غیر جسمانی است به وجود میآورد روشن سازد

بعضی . با وجود این، هابز تنها در روانشناسی بود که آثار زیادي براي ما به جا گذاشت. ه لکنت میافتدمقابل آگاهی ب

مدرسی، را در این رشته از میان برداشت گرچه اینها را بیدرنگ )) استعدادهاي((از ارواح یا توهمات متافیزیکی، مثل 

وي اصول آشکارتري در تداعی . ي ذهنی جداگانههاي فعالیت ذهنی تعبیر کرد، نه هستیها میتوان همچون جنبه

در خصوص . معانی وضع کرد، ولی نقش مقصود و دقت را در تعیین انتخاب، توالی، و دوام تصورات دست کم گرفت

تجزیه و تحلیل و دفاعش از شهوات و خواهشهاي اختصاري درخشان بود و قرضی را . اراده و انتباه شرحی مفید داد

هاي روانشناسی، الك توانست اثر خود، تحقیقی  از روي همین نوشته. ن بود به اسپینوزا ادا کردکه به دکارت مدیو

الك رسالهاش را در باب حکومت بیشتر به خاطر جوابگویی . درباره قوه درك انسانی، را دقیقتر و مفصلتر توسعه دهد

. ، سیاست ماکیاولی را از نو صورتبندي میکردفلسفه سیاسی هابز، در رابطه با چارلز اول. به هابز نوشت تا به فیلمر
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این فلسفه از استبداد موفق هنري هشتم و الیزابت در انگلستان، و هانري چهارم و ریشلیو در فرانسه سرچشمه 

. و بدون شک، هم از پشتیبانی دوستان دوك و هم از حمایت پناهندگان سلطنت طلب برخوردار بوده است ;میگرفت

با بازگشت مسرتانگیز یک پادشاه استوارت به سلطنت، موجه و بحق مینمود که هنوز قدرت  تاثیر بالفاصله آن

اما چند انگلیسی مقتدر میپنداشتند همان طور . نامحدودي را طلب میکرد و هرج و مرجی مخرب را پایان میبخشید

که در وضع پیشرفتهتري براي ایجاد حکومت کافی است، رضایت مردمی )) نکبتبار و حیوانی((که رضایت وحشیان 

زیست میکنند در مقابل حقطلبی پارلمنت فرو ریخت و لیبرالیسم الك، که محدودیت و انتزاع قدرتها را اعالم 

پس از رشد دموکراسی نسبی قرن نوزدهم در انگلستانی که دریاي مانش حافظ آن بود، و . میداشت، جانشین آن شد

د، خودکامگی تعدیل شدهاي به شکل دولتهاي یکهتاز به وجود آمد که در امریکا که به وسیله دریاها حفاظت میش

ها  اختراع بر کوه. قدرت دولت را بر جان، مال، صنعت، مذهب، تعلیم و تربیت، انتشارات، و افکار مردم مستولی ساخت

جنگ است، و  حکومت مطلقه زاده. و خندقها فایق آمد، مرزها برداشته شدند، و انزوا و امنیت ملی از بین رفتند

  . دموکراسی از تجمالت صلح

شاید سازمان اجتماعی پیش از انسان وجود  ;هابز هرگز وجود داشته است یا نه)) وضع طبیعی((ما نمیدانیم که آیا 

 خانواده زمینه زیست. قبیله قبل از دولت بوده است و رسوم از قانون کهنتر، گستردهتر و عمیقترند. داشته است

مجاز ساختن دولت به تعیین و . و وفاداري آن را توسعه میبخشد)) خویشتن((پرستی است که شناسی یک حس نوع

یعنی ضایع کردن یکی از نیروهاي اصالح کننده ) گرچه اینها همه در رژیمهاي یکهتاز وارد شدهاند(تحدید اخالقیات 

جب گسترش ایمنی قانون حس اخالقی بعضی اوقات موجب گسترش همکاري یا اخالص آن، و بنابراین مو. دولت

بزرگترین تاثیر . در آیندهاي بسیار دور ممکن است دولتی مسیحی باشد همانطور که آشوکا زمانی بودایی بود. میشود

 ;هاي روشنفکر به درون طبقات بازرگان و پیشهور جریان یافتند هاي هابز از گروه اندیشه. هابز از را مادهگرایی وي بود

، و کلیساها هم )پارلمنت(ها، حتی تاالر وستمینستر خانه ها و قهوه میخانه((گزارش داد که  1693بنتلی خشمناك در 

بسیاري از دولتیان به طور خصوصی آن را پذیرفته بودند، ولی در انظار مردم پردهاي از .)) از آن پر شده بودند

ابلهان بیمالحظه ممکن بود آن  احترامی آشکار به کلیساي رسمی، به عنوان شکل سودمند کنترل اجتماعی که فقط

در فرانسه فلسفه مادهگرایی بر شکاکیت بل اثر کرد و در المتري، اولباك، و . را خدشهدار کنند، بر آن میکشیدند

چه مفتخر . شمرد)) یکی از بزرگترین نوابغ قرن هفدهم((بل هابز را در ردیف . دیدرو توسعه حساب نشدهتري یافت

ین فیلسوف شناخته شد که انگلستان از بیکن تا آن هنگام به وجود آورده بود و اولین فرد و چه متهم، وي نیرومندتر

وي فلسفهاش را به نظمی : ما یک دین آشکار بدو داریم. انگلیسی بود که رسالهاي رسمی در تئوري سیاسی اراده داد

ونتنل و بل و ولتر، یک بار دیگر آنچه با خواندن آثار وي و بیکن و الك، یا ف. منطقی و با نثري شیوا صورتبندي کرد

را که آلمانها از یادمان برده بودند درك میکنیم، و آن اینکه الزم نیست که ابهام نشان شاخص یک فیلسوف باشد و 

. نیز اینکه هر نوع هنر باید این تعهد اخالقی را بپذیرد که یا قابل فهم باشد یا ساکت بماند

II - مدینه فاضله هرینگتن  

آن زمان که هابز از یک حکومت سلطنتی بیمار جانبداري میکرد، جیمز هرینگتن یک مدینه فاضله دموکراتیک را در 

ها همراه اجناس و  اکنون که سیاحت و بازرگانی زوایاي دورافتاده جهان را مکشوف میساختند و افسانه. پیشنهاد کرد

هاي سعادتمندي از  ر آسان بود که با کمک خیال به گوشهها به اروپا میآمدند، براي گویندگان خیالپرو مااللتجاره

نقشه سفر کنند یا، مثل سیرانو دو برژراك و تومازو کامپانال به ماه یا خورشید بروند که رسوم سیاسی و اجتماعیشان 

دلبستگی رنسانس به روزگار . میزیستند شرمنده سازد)) تمدن((استبداد و خودکامگی و فالکت مردمی را که با 
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باستان جاي خود را به زندگی دالنگیز آتی حکومتهاي کم و بیش کاملی داد که در سرزمینهاي دور و فاسد نشده 

  . هاي لندن تقدیم کرد خانه اثر خود اوشینا را به قهوه 1656لذا هرینگتن در . وجود داشتند

از خرده مالکین انگلیسی حمایت وي، که از طبقه نجبا به دنیا آمده بود، طبیعتا به آن فلسفه سیاسی گروید که 

پس از اینکه از آکسفرد بیرون آمد، در سراسر قاره اروپا به سفر پرداخت، جمهوري هلند را ستود، در ارتش . میکرد

آن دیار قرار گرفت، به مالقات پاپ رفت و از )) جمهوریخواه((ونیز را دید، تحت تاثیر موسسات . هلند خدمت کرد

زید، و چون به انگلستان برگشت، گناهانش بخشیده شد، چون به چارلز اول گفت که او فکر پاي بوس پاپ امتناع ور

الجرم  ;این را هم نمیکرده است که بعد از آنکه دست پادشاه انگلستان را بوسیده است، پاي امیر بیگانهاي را ببوسد

او آن زندانی . به مالزمت وي برگزیدموقعی که چارلز بازداشت شد، پارلمنت هرینگتن را . مورد عفو شاه قرار گرفت

تا دم آخر با چارلز همراه بود، . نگونبخت را دوست میداشت، لیکن مزایاي یک دولت جمهوري را برایش توضیح میداد

. تا محل اعدام نیز رفت، و میگویند نزدیک بود از اندوه بمیرد

. ی خودش را در قالب داستان منتشر ساختچون از پیدایش جمهوري انگلیسی خرسند شده بود، عقاید جمهوریخواه

اما، در آن حال که هرینگتن سرگرم نوشتن بود، کرامول جمهوري جدید را به یک حکومت سرپرستی نیمه سلطنتی، 

. المنافع اوشینا زیر چاپ بود، لرد پراتکتور دستور داد آن را جمع آوري کنند هنگامی که مشترك ;مبدل ساخت

یعنی خانم کلیپول از آن کتاب شفاعت کرد، هرینگتن آن را به پدر آن دختر تقدیم کرد و  دختر نازپرورده کرامول،

وي اصلی را . انگلستانی است که نویسنده امیدوار بود کرامول آن را از نو بسازد)) اوشینا. ((منتشر شد 1656در سال 

وید تفوق سیاسی طبیعتا و حقا تابع هرینگتن میگ: وضع کرد که دو قرن بعد به تفسیر اقتصادي تاریخ توسعه یافت

نسبت مالکیت زمین . ((فقط در این صورت است که یک دولت میتواند از ثبات برخوردار باشد. تفوق اقتصادي است

) همان طور که در ترکیه چنین است(اگر یک نفر .)) هرچه باشد، ماهیت امپراطوري یعنی حکومت همان خواهد بود

اگر به چند نفر تعلق داشته باشد، دولت . لت یک حکومت مطلقه سلطنتی خواهد بودهمه کشور را مالک باشد، دو

و اگر همه مردم مالک (( ;اي است که اشراف از آن پشتیبانی، ونیز آن را محدود میکنند))حکومت سلطنتی آمیخته((

یگران زمین نداشته باشد، هم بیش از د... باشند یا زمین را طوري بین خود تقسیم کنند که حتی یک نفر یا چند نفر 

  . یک حکومت جمهوري است) خود به خود و بدون عمال زور(این امپراطوري 

هرینگتن به هابز، که میپنداشت بنیان همه دولتها بر زور گذاشته شده است، پاسخ داد که به ارتشها باید غذا و 

  . مسلح کردنشان را داشته باشنداسلحه داد، لذا قدرت در دستان کسانی قرار میگیرد که پول غذا دادن و 

هرینگتن، بنابر همین بنیان، . تغییر در شکل یا در خط مشی دولت فقط یک نوع انطباق با تغییر توزیع مالکیت است

براي . پیروزي پارلمنت، طویل را، که نماینده طبقه متوسط بود، بر شاه، که نماینده مالکان عمده بود، تشریح کرد

)) برابري در بخش زمین((ولت به صورت اولیگارشی امالك بزرگ، هرینگتن یک قانون جلوگیري از درآمدن د

پوند محصول نمیداد محدود  2000پیشنهاد کرد که حق مالکیت هر فرد را به مقدار زمینی که سالیانه بیش از 

در دولت دموکراسی حقیقی مستلزم تقسیم وسیع ملک است، و بهترین دموکراسی آن است که هر مالک . میکرد

. در جمهوري حقیقی انگلیسی، مردم مالکان را براي خدمت در یک مجمع ملی یا سنا خواهند فرستاد. شرکت جوید

سناتورها کاندیداهاي امور . فقط سنا قانون طرح خواهد کرد، و مجمع حق خواهد داشت که آنها را تصویب یا رد کند

هر سال . رت، قضات را با انداختن راي مخفی انتخاب خواهند کردو مردم، از روي آن صو ;دولتی را نامزد خواهند کرد

با این تسلسل، همه مالکان در . یک سوم از اعضاي مجمع، سناتورها، و قضات طی انتخاباتی دیگر عوض خواهند شد

آن ((انتخابات ملی اجتماع را در مقابل وکالیی که منافع شخصی دارند، و کشیشان . دولت شرکت خواهند جست

در مدارس و کالجهاي ملی تعلیم و تربیت همگانی . حفظ خواهد کرد)) منان شناخته شده و دیرینه قدرت مردمدش
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و )) این آیین فکري خیلی فراگیر بود((اوبري گزارش داده است که . اجرا و آزادي کامل دینی برقرار خواهد شد

را در یک باشگاه سیار جمع کرد ) از جمله اوبري(هرینگتن چند تن از اینها . بزودي طرفداران با حرارتی گرد آورد

وي سقوط مشترکالمنافع را ناشی از عدم . که براي یک پارلمنت سیار جمهوري غوغاي زیادي به راه انداخت) 1659(

این شکست موجب . توانایی آن در ضبط امالك بزرگ و تقسیم زمین به قطعات کوچک بین مردم میدانست

بر اساس این اصل که مالکیت آمر و حاکم بر دولت  ;قیرتر و ضعیفتر شدن مردم میشدنیرومندي بیشتر نجبا و ف

)) قانون برابري در بخش زمین((است، برگشت حکومت سلطنتی اولیگارشی اجتنابناپذیر بود، مگر اینکه پارلمنت به 

فی تنفر داشتند، زیرا آنها اما اکثر اعضاي پارلمنت کامال از این طرح سیار با راي مخ((اوبري میگوید، . راي دهد

. آنها ترجیح دادند که چارلز دوم را بازگردانند)) ورزیدند مستبدان نفرین شدهاي بودند که به قدرتشان عشق می

چون هرینگتن میکوشید که حتی پس از برگشت شاه باز هم این طرح را اشاعه دهد، پادشاه وي را در برج لندن به 

و اقداماتی به عمل آمدند تا با استفاده از حق احضار به دادگاه او را آزاد کنند، ولی ). 1661(اتهام توطئه زندانی کرد 

سپس وي را آزاد کردند، لیکن دیگر . در آنجا دیوانه شد. به زندانی مجرد در جزیرهاي خارج از پلیموت تبعید شد

یگر عملیتر بود و بسیاري از اصول آن به هاي فاضله د مدینه فاضله او از بسیاري از مدینه. سالمتی خود را باز نیافت

. حقیقت پیوسته است

هرینگتن از نقش قدرت . شاید فقط یک نقطه ضعف داشت، و آن این بود که زمین تنها شکل ثروت فرض شده بود

شاید میپنداشته  ;پول در بازرگانی و صنعت یاد کرد، ولی پیشبینی نکرد که ثروت موجب قدرت سیاسی هم میشود

یکی از امیدهاي وي گسترش تدریجی . حتی ثروت بازرگانی و صنعتی نیز سرانجام وابسته به مالکان است است که

با وجودي که انگلستان اصل سیار بودن را، در رسیدن به  ;حقوق و امتیازات و انتخابات به وسیله آراي مخفی بود

ا در انتخابات ادواري قسمتی از کنگره خود مقام، نابودي سالیانه تجربیات میدانست، کشورهاي متحد امریکا آن ر

 ;بگذارید تا خیالپردازان نومید نشوند. و الك، مونتسکیو، و امریکا تفکیک قواي دولتی وي را تصویب کردند ;پذیرفت

. زمان ممکن است، با برآورد خواستهایشان، آنها را متحیر سازد و اشعار شان را به نثر درآورد

III - خداپرستان  

ر که جنگهاي مذهبی به عقاید مذهبی در فرانسه زیان رساندند، جنگ داخلی نیز در انگلستان شکیبایی را همان طو

خاطرات رژیم پیرایشگر بیدینی را بین سلطنت طلبان پیروزمند اشاعه داد و الحاد را در دربار . در االهیات موجب شد

ل آو شافتسبري، دومین دیوك آو باکینگم، و دومین اولین ار. بازگشت خاندان استوارت بیپرده و پر سرو صدا ساخت

توسعه دانش جغرافیایی، تاریخی، و . و بعد از آنها هالیفکاس و بالینگبروك ;ارل آو راچیستر به الحاد متهم شدند

هر روز مسافر یا وقایعنگاري از ملتهاي بزرگی تعریف و توصیف میکرد که . علمی موجب گسترش شکیات مذهبی شد

و مذهبشان به وضعی تکاندهنده با مسیحیت و اخالق آن فرق میکرد، ولی معموال همان قدر به فضایل  اخالقیات

  . آراسته بودند و بندرت به آدمکشی و قتل نفس دست میزدند

کشف قانون در  ;آور گویی االهیات را از انظار دور میکرد بینی مکانیکی دکارت پرهیزکار و نیوتن فرضیه جهان

پیروزي تدریجی کوپرنیک و تعقیب غمانگیز گالیله به فرسایش ایمان  ;را غیرقابل درك نشان میداد طبیعت معجزات

کوشش دلیرانه بسیاري از علماي االهیات مسیحی، که میخواستند ایمان را با برهان ثابت کنند، موجب . کمک کرد

دار اثبات وجود خدا شوند، هیچکس در قبل از اینکه سخنرانیهاي بویل عهده: آنتونی کالینز گفت ;ضعف عقیدتی شد

  . وجود آن شک نکرده بود

در باره کسانی که با گفتن چیزهایی که، به قول ((سر ویلیام تمپل . رد الحاد موجب و نیرو دهنده گسترش آن شد

در همان سال، سر چارلز ). 1762(را نوشت )) داوود، آدم احمق در دلش میگوید، به هوشمندي مشهور میشوند
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.)) بیدینی اصوال در هر دوره بوده است، لیکن دفاع آشکار و عمومی از آن خاص این دوره است: ((زلی اظهار داشتوول

بیخبران و نادانان بین ما بزرگترین مدعیان شکاکیت و بیایمانی ): ... 1681(سر شماس سمیوئل پارکر چنین میگوید 

عوام و طبقات پست با فلسفه بافی به اصول بیدینی ... ه استالحاد و بیدینی مثل فسق و فساد عمومیت یافت... هستند

میتوانند ثابت کنند که )) لویاتان((ها میخوانند و از روي کتاب  رسیدهاند و گفتار الحادآمیز خود را در معابر و شاهراه

  . خدایی وجود ندارد

پیروان . شکاکیت مورد توجه بودند و خداپرستی را لحاظ)) دین طبیعی((در بین طبقات تحصیلکرده اونیتاریانیسم، 

براي . اونیتاریانیسم در برابري مسیح با پدر شک میکردند، اما معموال اصالت االهی کتاب مقدس را قبول داشتند

. طرفداران دین طبیعی، ایمانی مستقل از کتاب مقدس و محدود به معتقدات کلی، چون خدا و خلود روح، ارجح بود

ی آنها از انگلستان آغاز شد، فقط به خدا ایمان داشتند و بعضی اوقات شخصیت را از او خداپرستان، که جنبش اصل

کلمه . ماشین جهانی دکارتی یا نیوتنی مترادف میگرفتند)) محرك اول((یا )) طبیعت((سلب میکردند و با 

گ فلیت مورد در نامهاي به یک خداپرست نوشته سر شماس ادوارد ستیلین 1677نخستین بار در )) خداپرست((

چارلز . آغاز شده بود 1624توجه قرار گرفت، لیکن ادبیات خداپرستی یا در پیرامون حقایق لرد هربرت آو چربري در 

استدالل آن چنین بود که همه . دنبال کرد 1679بالنت، مرید لرد هربرت، این عقیده را با نوشتن روح جهانی در 

بهشت و دوزخ نیز از شمار اختراعات . سیاسی یا انتفاع مادي بودهاندادیان ساخته شیادانی هستند که طالب قدرت 

انسان و جانوران آن . روح با بدن میمیرد. زیرکانه آنان بودهاند تا بدان وسیله بر مردم نظارت کنند و آنها را بدوشند

بالنت در .)) نیستبعضی از نویسندگان معتقدند که انسان چیزي جز میمونی متمدن ((چنان به یکدیگر شبیهند که 

کشیشان را نیز آلت دست طبقات ممتازي میداند ) 1680(پرستی  کتاب عظمت دیاناي افسوسیان، یا خاستگاه بت

وي با ظرافت و باریک بینی شیطانی کتاب زندگی . که از استثمار کار بردبارانه مردم و ساده لوحی آنان فربه شدهاند

ا ترجمه کرد، به تشابه بین معجزات ساحران طوایف مشرك و آنچه را که آپولونیوس توانایی، اثر فیلوستراتوس، ر

مسیحیان بدان معتقد بودند اشاره کرد و گفت که هر دو به یکسان باور نکردنی هستند، در خالصهاي از آیین 

رستش بالنت دینی را پیشنهاد کرد که فاقد هر گونه آیین پرستش و مراسم عبادت بود و فقط پ) 1686(خداپرستان 

خاطرنشان ساخت که مبناي االهیات مسیحیت، ) 1693(وي در وخشهاي عقل . خدا با زندگی اخالقی را در برداشت

حوا )) بنا کردن(( ;وي داستانهاي آفرینش کتاب مقدس. در وهله اول، بر انتظار اشتباهآمیز پایان بسیار زود دنیاست

را به باد تمسخر گرفت، آنها را  پیامبرد به دست یوشع از زنده حضرت آدم، گناهکاري ذاتی، و ایستادن خورشی

این ذره ناچیز و حقیر کاینات که از هر (اعتقاد به اینکه زمین ما ((یاوهسراییهاي بچهگانه میدانست، و میگفت که 

اصلیترین و حیاتیترین بخش این مجموعه با ) ام، حقیرتر استستاره ثابت، چه از نظر بزرگی جرم و چه از نظر مق

اثري بدون نام مولف به معجزات مخالف قوانین طبیعت .)) عظمت است، نا معقول و منافی طبیعت اشیا مینماید

، که تصنیف آن را با تردید به بالنت نسبت میدهند، میکوشید تشریح کند که بسیاري از داستانهاي )1683(نیست 

نیز اضافه میکند که کتاب مقدس براي . ات تصورات غلط و بیریاي اذهان ساده از علل و رویدادهاي طبیعیندمعجز

. است و به همان گونه نیز باید تعبیر شود)) انگیختن احساسات مذهبی((آموزش فیزیک نوشته نشده، بلکه براي 

و اگر .)) د پوچ است و باید طرد شودهرچه که خالف طبیعت باشد خالف عقل است و هرچه که خالف عقل باش((

این گفته صحیح باشد که وي خودش را به خاطر اینکه قانون انگلستان او را از ازدواج با خواهر همسر فقیدش منع 

. جان تالند این مبارزه را ادامه داد. ، معلوم میشود که وي مآال عقل را نمیپرستیده است)1693(میکرد کشته باشد 

در گالسگو، . اما در جوانی به آیین پروتستان گروید ;ولد شده و با ایمان کاتولیک رومی بار آمده بودوي در ایرلند مت

وي نیز در سن بیست و شش سالگی اثري موسوم به مسیحیت مرموز نیست را بدون . لیدن، و آکسفرد تحصیل کرد
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داده میشود که در انجیل نه چیزي  رسالهاي است که در آن نشان: ((و چنین گفت) 1696(نام و نشان منتشر کرد 

وي با پذیرش کتاب جدید الك به نام تحقیقی درباره قوه درك انسانی، به .)) مخالف عقل است و نه باالتر از آن

: عنوان کتابی که بنیاد حسی همه دانشها را ثابت کرده است، یک عقیده خردگرایانه تمام عیار از آن بیرون آورد

هاي معمولی  که نتوان آن را، مانند پدیده... هیچ چیز وجود ندارد ;ها بنیاد همه ایقانهاستما معتقدیم که عقل تن

یا معنی هر یک از عبارات و قسمتهاي آن، )) کتاب مقدس((اعتقاد به الوهیت . ... طبیعت، تحت بازجویی عقل درآورد

گرچه معموال ناشی از جهالت و که ... بدون دلیل عقلی و برهان بدیهی، یک نوع سادهلوحی قابل سرزنش است

  . خودسري است، بیشتر به خاطر یک چشمانداز پرسود باقی میماند

این اعالم جنگ بود، اما تالند همینکه پیشتر رفت، با آغاز این بحث که االهیات مسیحیت، به استثناي اصل قلب 

هیئت قضات عالی . را نبخشودند با همه این احوال، مبارزهاش. ماهیت، کامال معقول است، نشان صلح برافراشت

آن را رسما جلو  ;میدل سکس و دوبلن از دو سوي دریاي ایرلند دست اتفاق به هم دادند تا کتابش را محکوم کنند

به انگلستان گریخت، اما چون نتوانست در آنجا . در مجلس ایرلند سوزاندند، و خود تالند هم به زندان محکوم شد

چند زمانی نزد شاهزاده خانم سوفیا، زوجه برگزیننده هانوور و دخترش سوفیا . ا مهاجرت کردشغلی بیابد، به قاره اروپ

در یکی از آن ). 1704(هایی به سرنا را به عنوان ملکه پروس نوشت  نامه. شارلوت، ملکه پروس، به احترام زیست

الشهاي نخستین تاریخ طبیعی معتقدات این یکی از ت ;ها کوشید که منشا و رشد عقیده به خلود روح را پیدا کند نامه

 ;در نامهاي دیگر، این نظریه را که ماده به خودي خود ساکن و بیحرکت است رد کرد. فوق طبیعی به شمار میرفت

هاي عینی، از  همه پدیده. تالند میگفت که حرکت جزو ذاتی ماده است و هیچ جسمی در سکون مطلق قرار ندارد

این  ;با وجود این، تالند، در همین حد متوقف شد. حرکات انسانی، حرکت مادهاندجمله حرکات جانوران و حتی 

افکار را نباید در پیش روي همگان بیان کرد، زیرا توده تحصیل نکرده را باید به همان اعتقادات مرسوم خود، همچون 

تیاز انحصاري اقلیت آزاداندیشی باید وظیفه و ام. وسیله مراقبت اخالقی و اجتماعی، دست نخورده رها کرد

بگذارید همه مردم آزادانه، بی آنکه در خطر اتهام یا داغ (( ;سانسور نباید در میان اینان اعمال شود. تحصیلکرده باشد

را ظاهرا )) آزاد اندیشی و همه خدایی((اصطالح .)) قرار بگیرند، صحبت کنند) البته مگر به خاطر اعمال شریرانه(

. تالند ساخته است

اظهار نظر کرد که مسیح نمیخواست امتش را از یهودیت جدا کند و اینکه یهودیان مسیحی ) 1718(اله نصارا در مق

  . است)) طرح اصلی و راستین مسیحیت((هنوز هم قوانین دینی موسی را محترم میشمردند، نماینده 

لژ بزرگ ((د تالند عضوي از شای ;پرستش و مراسم مذهبی یک انجمن پنهانی خیالی را شرح میداد)) همه خدایی((

انجمنی را که تالند توصیف میکند همه . در لندن تاسیس یافته بود 1717فراماسونري بوده است که در )) مادر

الهامات ماوراي طبیعی را مردود میشمرد و یک دین جدید و سازگار با فلسفه پیشنهاد میکرد که خدا را با جهان 

این انجمن پیروانش را مجاز . ار را جایگزین قدیسان عالم مسیحی میساختیکی میگرفت و قهرمان آزادي و افک

میدانست مادام که در دوران نفوذ سیاسیشان از گزند تعصب در امان باشند، با عبادت عمومی روي موافق نشان 

  . دهند

مو لذورث و فیلسوف  لرد. تالند پس از یک زندگی متغیر و پرماجرا، در انگلستان به یک زندگی فقیرانه گرفتار آمد

پنجاه و چهار (دلیرانه در برابر طوفان مخالفتهایی که از کتابهایش میشد . شافتسبري وي را از گرسنگی نجات دادند

بیم ((به وي بخشیده وي را از )) صفاي کامل((وي مدعی بود که فلسفه . ایستادگی کرد) بار در عرض شصت سال

، کتیبه )1722(جناپذیري که در سن پنجاه و دو سالگی بدان دچار شد بر اثر بیماري عال. رهانیده است)) مرگ

  :پرافتخار روي گورش را چنین نوشت
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ادبیات مختلف را مورد غور و بررسی قرار . به دنیا آمد... نزدیک الندن دري... در اینجا جان تالند آرمیده است که در

، به هیچ کس دل نبست و مدح هیچ کس ))مدافع آزادي((، ))قهرمان حقیقت. ((داد و با بیش از ده زبان آشنا بود

نه تهدید نه بدبختی او را از راهی که برگزیده بود بازنگرداند، تا پایان آن راه رفت، و منافع خود را فداي . نسرود

بدون شک در ابدیت به زندگی خود . روحش به پدر آسمانی، که نخست از او آمده بود، پیوست. پیگیري خوبی کرد

  . هایش مراجعه کنید براي بقیه ماجرا به نوشته. ... امه خواهد داد، اما هرگز تالند دیگري پیدا نخواهد شداد

چون از پول، خانهاي در ییالق، و خانهاي در . آنتونی کالینز سلک خداپرستان را با مهارت و تواضع بیشتري ادامه داد

الك، که به . رفتاري نیکو و شخصیتی پاك و منزه داشت.آوردشهر برخوردار بود، نمیشد او را با گرسنگی از پاي در

حقیقت را به خاطر حقیقت دوست داشتن جزو اصولی تکامل انسان در این : ((خوبی با وي آشنا بود، به وي نوشت

و اگر اشتباه نکرده باشم، در شما بیش از همه کسانی که تا حاال دیدهام وجود  ;دنیا و زادگاه همه فضایل است

یکی از شایستهترین تفسیرهایی است که در این عصر بر ) 1713(گفتار پیرامون آزاد اندیشی کالینز .))ددار

. اند خداپرستی نوشته شده

به کار بردن فهم در تالش کشف مفهوم هر نوع قضیه، براي مالحظه : ((وي آزاد اندیشی را این طور تعریف میکرد

براي کشف حقیقت راه دیگري وجود ... اره آن بنا به قدرت یا ضعف مداركماهیت دالیل له یا علیه آن، و قضاوت درب

 ;گوناگونی اعتقادها و تناقض بین تفاسیر عبارات کتاب مقدس ما را ناچار میکند که قضاوت عقل را بپذیریم.)) ندارد

برهان چگونه میتوانیم  آیا به کدام دادگاه دیگري میتوانیم مراجعه کنیم، مگر اینکه به حکم قهر باشد جز با دلیل و

تصمیم بگیریم که کدام یک از کتابهاي کتاب مقدس را باید معتبر دانست و کدام یک را مشکوك کالینز از کشیشی 

و به انتقاد متنی  ;نام میبرد که تخمین زده است فعال فقط سی هزار نوع تفسیر براي عهد جدید پیشنهاد کردهاند

  . ه میکندکتاب مقدس نوشته ریشار سیمون اشار

اینان بر آن بودند که اکثر مردم ظرفیت . وي میکوشد که به محتاطانی که بر آزاداندیشی، ایراد میگیرند پاسخ گوید

که این  ;آن را ندارند که در باره مسائل اساسی به نحوي بیندیشند که هم آزادانه باشد و هم عاري از ضرر و زیان

که آزاداندیشی ممکن  ;ها و، بنابر این، به بی نظمی اجتماعی میانجامد رقهچنین آزادي به تقسیم بیپایان عقاید و ف

هایی از نظم اجتماعی  وي یونان باستان و ترکیه جدید را نمونه. است به الحاد در مذهب و فساد اخالقی منتج شود

  . اند نشان میدهد که، علیرغم آزادي عقیده و گوناگونی مذاهب، پاي بر جا مانده

از گفتار و امثله بیکن در خصوص اینکه کوتهفکري ما را به  ;ده را که آزاداندیشی الحاد میآورد رد میکندوي این عقی

الحاد میکشاند، و افکار بلند ما را از آن دور میسازد، جانبداري میکند و اضافه مینماید که نادانی، با صداقت ظاهر، 

بافضیلتترین مردم در همه اعصار ((زاداندیشانی نام میبرد که وي از آ.)) بنیان الحاد است و آزاداندیشی داروي آن((

، )کاتو کهین(، کاتو اوتیکایی )کاتو مهین(سقراط، افالطون، ارسطو، اپیکور، پلوتارك، وارو، کاتو سنسور )): بودهاند

در این جا و  ;سیسرون، سنکا، سلیمان، پیامبران، اوریگنس، اراسموس، مونتنی، بیکن، هابز، میلتن، تیلتسن، و الك

میتوان ) کالینز پیشنهاد میکند(و . در تقویم اگوست کنت داریم) تحققی(در تالند نمونهاي از قدیسان پیرو مذهب 

فهرستی دیگر از دشمنان آزادي فکر تهیه کرد که با بیرحمیهاي وحشیانه خود، به بهانه بزرگداشت، خداوند، ننگ 

ها بر سرش باریدن گرفتند، به حدي که  هاي وعظ کلیساها و از دانشکدهپاسخهاي بسیاري از منبر. انسانیت بودهاند

احتماال در هنگام اقامت در هوالند تحت تاثیر اسپینوزا و بل قرار . کالینز صالح در این دید که به مسافرتی برود

  . گرفت

و با قدرتی تام از جبر  ، که در آن آشکارا)1715(هنگامی که به انگلستان برگشت، با نوشتن تحقیق در آزادي بشر 

نه . کالینز خود را آزاداندیشی یافت که اسیر اراده دربند گرفتار شدهاي بود ;بحث کرده بود، طوفانی دیگر برانگیخت
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وي گفت که حواریان و . سال بعد با نوشتن گفتار در مبانی و براهین دین مسیح دنیاي االهیات را به هیجان آورد

یم را، که سیستم مذهبی جدید ظاهرا به ثبوت رسانده است، اساس اثبات مسیحیت پاسکال پیشگوییهاي عهد قد

سیوپنج عالم االهیات، . خود قرار دادهاند، و چنین استدالل کرد که پیشگوییها ربطی به مسیحیت یا مسیح ندارند

لذتی  ;ن وارد شدبه انگلستا 1726مباحثه هنوز گرم بود که ولتر در . طی سی و پنج مقاله، به وي پاسخ گفتند

جنبش خداپرستی در انگلستان . شیطنتآمیز از آن برد و آن را با خود به فرانسه یا کانون نهضت روشنگري شکاك برد

به وسیله ویلیام ویستن، مثیو تیندل، تامس چاب، و کونیرز میدلتن ادامه یافت و توسط بالینگبروك و فیلسوف 

بقه حاکمه به خاطر اشاعه نظریات و افکار دموکراتیک از آن استقبال ط. شافتسبري به گیبن و هیوم انتقال یافت

یک گزارش رسمی از این موضوع براي  1711در سال . ولی تاثیر فوري آن تزلزل موقتی معتقدات دینی بود ;نکردند

حرمتی در این گزارش از گسترش وسیع بیایمانی و بی. مجلس عالی انجمن روحانیون انگلیسی در کنتربري تهیه شد

دینی نسبت به مقدسات، رد ملهمات کتاب مقدس، رد و افسانه دانستن معجزات، تمسخر آیین تثلیث، تردید در 

مذهب مغلوب خداپرستی ((با آغاز قرن هجدهم در انگلستان، . خلود روح، و شیاد خواندن کشیشان یاد شده بود

عقالي انگلیسی نیرومندانه به دفاع از دین مسیح  در این بحران بود که چند تن از تواناترین دانشمندان و.)) شد

  . پرداختند

IV -  مدافعان ایمان

این خود فی . بیشترین آنها میخواستند که با مهاجمین خود شان بر مبانی دلیل، دانشوري، و تاریخ رو به رو شوند

، )1697(مقابله با خداپرستان  چارلز لسلی این دفاع را با روش کوتاه و آسان براي. نفسه روح عصر را آشکار میساخت

وي میگفت دالیلی که براي داستانهاي کتاب مقدس آوردهاند، از نظر . که در اصل پاسخی به بالنت بود، رهبري کرد

شهادتهایی که  ;ماهیت و از نظر اقناع، مثل همانهایی هستند که براي سرگذشتهاي اسکندر و قیصر ذکر شدهاند

هاي انگلیسی مورد قبول  اند از نظر ازدیاد و اعتبار از همان نوعی هستند که در دادگاهبراي اثبات معجزات آورده شده

دریاي سرخ معتقد کنند، مگر اینکه  ))کردنمنشق ((کشیشان هرگز نمیتوانستند مردم را به معجزاتی از قبیل  ;است

لسلی استداللش را با نشان دادن دین یهود به عنوان میثاقی نخستین که با آمدن . رائه دهندشاهد عینی به آنها ا

تنها دین مسیح . مسیح عوض شد، و بتپرستی که به مشتی افسانه بچگانه در مقابل عقاید معقول میماند، خاتمه داد

. بوده است که از بوته آزمایش دلیل و برهان روسفید بیرون آمده است

کالرك، که ریاضیات و فیزیک را آن قدر میدانست که بتواند در برابر الیبنیتز از نیوتن دفاع کند، تقبل کرد  سمیوئل

 1704در جلسات سخنرانیهاي بویل در . که با ارائه دالیلی، به دقت براهین هندسه، حقانیت دین مسیح را ثابت کند

وجود، حضور در همه جا، قدرت مطلق، علم کل، و یک سلسله قضایاي دوازدهگانه ارائه داد که به عقیده وي 

وي تصور میکرد که زنجیر هستیها و علل غیر مستقل و ممکن ما را بر آن میدارند . خیراندیشی خدا را ثابت میکرد

خداوند باید ذي شعور باشد، زیرا . که هستی واجب و مستقلی را به طور مسلم قبول کنیم که نخستین علتالعلل است

خداوند باید آزاد باشد، در غیر این صورت،  ;و خالق باید از مخلوق کاملتر باشد ;ت شعور وجود دارددر مخلوقا

اما در  ;البته این امر به فلسفه کهن یا قرون وسطی چیزي اضافه نمیکرد. شعورش یک بندگی بیمعنی خواهد بود

وي میپنداشت که . را ثابت کند)) یحیتحقیقت و ایقان الهام مس((دوره دوم سخنرانیهاي بویل، کالرك خواست که 

با وجود این، طبیعتی را که انسان فاسد کرده است فقط میتوان با  ;اصول اخالقی مثل قوانین طبیعت مطلق هستند

از این رو الزم آمد که خداوند کتاب مقدس و  ;تلقین یا تعلیم عقاید مذهبی وادار به به اطاعت از قوانین اخالقی کرد

تاریخ، با مزاح معمولی خود، اضافه میکند که ملکه آن کالرك را، . ه بهشت و دوزخ را براي ما بفرستدآیین مربوط ب

که کشیش خاصهاش بود، به خاطر اینکه به تردید در تثلیث مظنون شده بود، از خدمت بر کنار کرد، بنا به گفته ولتر 
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م اسقفی اعظم کنتربري محروم ساختند، زیرا ، وي را از تصدي مقا)جورج اول(شیطان، در زمان سلطنت شاه بعد 

اسقفی به شاهزاده خانم کروالین اطالع داده بود که کالرك یکی از دانشمندترین مردم انگلستان است، لیکن یک 

  . عیب دارد و آن هم اینکه مسیحی نیست

 1693-1692یهاي بویل در را در مجالس سخنران)) بالهت و نامعقولی الحاد((همچنین بنتلی، که فاضلتر از او بود، 

. بیست سال بعد، کتاب کالینز وي را به انتشار مالحظاتی درباره عقاید متاخر آزاداندیشی برانگیخت. ثابت کرده بود

استدالل وي به نظر قاطع و موثر رسید، و اعضاي هیئت . در این اثر بیشتر اشتباهات کالینز را آشکار ساخته بود

جانثن سویفت، که در آن زمان در خدمت بالینگبروك . قا از بنتلی سپاسگزاري کردندحاکمه دانشگاه کیمبریج متف

خداپرست بود، میپنداشت که چون کالینز سري را که همه آقایان نگاه میدارند فاش ساخته است، به تادیب بیشتري 

گلیسی ساده براي استفاده وي این مطلب را در رسالهاي به نام عقاید آزاد اندیشی آقاي کالینز به ان ;سزاوار است

هاي خنده آورد استداللهاي کالینز را به باد ریشخند و تمسخر گرفت و اضافه کرد  گویی وي، با اغراق. بینوایان نوشت

بیشتر آدمیان همان قدر براي (( ;که چون اکثر مردم ابله هستند، آزاد گذاردنشان در اندیشیدن مصیبت به بار میآورد

این گفتار اکنون امیدوار کنندهتر از آن است که خود سویفت  - .)) ند که براي فکر کردنا پرواز کردن شایسته

میپنداشت، وي مثل هابز معتقد بود که استبداد یا خودکامگی، حتی در روحانیت، تنها شق منحصر به فرد در برابر 

دبین به خداوند معتقد بود، ما دیدیم که انگلیکانهاي ایرلندي میپنداشتند که اگر آن کشیش ب. هرج و مرج است

افالطونیان کیمبریج با هوشمندي کمتر ولی با صداقت بیشتري از مسیحیت دفاع . میتوانست اسقفی بزرگ باشد

ایمانشان را آن .مراجعه میکردند تا پلی بین خداوند و عقل پیدا کنند -پلوتینوس–آنها به افالطون و فلوطین .میکردند

چنان حس الوهیت نیرومندي آنها را . داکاري نشان میدادند، با استدالل نشان نمیدادندطور که با فضیلت اخالقی و ف

بنابراین، نخستین رهنمونشان به نام بنجمین . در بر گرفته بود که این حس را بالفصلترین شاهد عقل میپنداشتند

زمانی مشهور شده بود،  هنري مور، عضو برجسته این گروه، که.)) عقل نداي خداوند است((ویچکت مدعی شد که 

هاي اروپایی بیرون گذاشت و تقریبا به مفهوم فناي هندو، خال واقعی، شناخت حسی، و ناتوانی  پاي را از حدود فلسفه

مکانیسم کیهانی دکارت به وي . آن در اقناع اشتیاق روح منزوي براي یافتن دوستی و مفهومی در کاینات پرداخت

. آرامش و تسالیی نبخشید

آیا دانش اشیا در ((از خود میپرسید که . خود را بیشتر در نوافالطونیان، رازوران یهودي، و یاکوب بومه یافت نیاز

یا، اگر فرض شود که  ;حقیقت سعادت اعالي انسانی است یا چیزي بزرگتر و خداییتر چنین سعادتی را به همراه دارد

با  ;ندن آثار نویسندگان، یا تعمق کردن در اشیا به دست آوردچنین باشد، آیا آن را میتوان با اشتیاق و توجه به خوا

تصمیم گرفت خود را از قید خودخواهی، تعلقات دنیوي، و همه کنجکاویهاي )) از راه تزکیه ذهن از همه بدیها

وقتی که این خواست مفرط از پی شناخت اشیا در من تسکین یافت و من جز این پاکی و . ((دانشمندانه برهاند

ی فکر و آرزویی نکردم، نور اطمینانی بزرگتر از آنچه که انتظار داشتم و حتی از چیزهایی که قبال سخت در سادگ

وي میگوید که تدریجا آن چنان خودش را جسما و روحا .)) شان بودم هر روز بر من تابیدن گرفت آرزوي دانستن

  . فشه به مشام میرسیدتصفیه کرد که جسمش در بهاران بوي خوش میداد و از ادرارش بوي بن

وي که بدین سان تزکیه شده بود، چنین مینمود که حقیقت روح را همچون قانعکنندهترین تجربیاتی که براي بشر 

و از این ایقان بالفاصله به این عقیده گروید که ارواح دیگري نیز، با درجات، از پستترین  ;ممکن است احساس میکرد

مور، به جاي . وي میپنداشت که هر حرکتی در ماده عمل چند نوع روح است. د دارندتا خود خداوند، در این دنیا وجو

جانبخش )) روح((این . فضاي مادي هابز، از جهانی روحانی صحبت میکرد که در آن ماده فقط ابزار و وسیله روح بود

چگونه میتوان توجیه کرد  در غیر این صورت، مغناطیس، برق، و جاذبه را ;بعضی اوقات از حدود منزلش فراتر میرفت
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وي موجودي دوستداشتنی و . مور تا آن حد پیش رفت که وجود شیاطین، جادوگران، و ارواح مردگان را پذیرفت

. فروتن بود، مقامهاي دنیوي را که به او پیشنهاد میشدند نمیپذیرفت، و دوستی خود را با هابز مادهگرا حفظ کرد

.)) فلسفه دکتر مور را با آغوش باز خواهد پذیرفت((ا غیرقابل دفاع ببیند، هابز میگفت که اگر وي عقاید خودش ر

در اثر . رلف کدورث، دانشمندترین نوافالطونیان کیمبریج، بر آن شد تا غیرقابل دفاع بودن عقاید هابز را تایید کند

حرکات مختلف حسی و ، از هابز دعوت کرد تا توضیح دهد چرا عالوه بر )1678(خود، نظام عقالنی حقیقی جهان 

از این حرکات )) آگاهی((عضالنی، که وي اعمال ذهن را به آنها محول کرده است، در بسیاري دیگر از حاالت، نوعی 

چگونه یک فلسفه مادي میتواند براي این آگاهی محل و طرز عملی پیدا کند اگر همه چیز ماده  ;هم وجود دارد

ه احساس و پاسخ، مانند رفلکس، به همه چیز رسیدگی نمیکند تا متحرك است، پس چرا سلسله اعصاب به وسیل

آگاهی زاید در کارش نیاید چگونه ما میتوانیم واقعیت و حتی برتري آگاهی را، که بدون آن هیچ واقعیتی شناخته 

ث از کدور. نخواهد شد، منکر شویم دانش ظرف انفعالی احساسات نیست، بلکه تبدیل فعاالنه احساسات به افکار است

. خیلی پیش پاسخ بار کلی و کانت را به هابز و هیوم داد

جوزف گلنویل، کشیش مخصوص چارلز دوم، از نظر منطقه جغرافیایی جزو افالطونیان کیمبریج نبود، اما با آنان 

وي تقصیر جزمیت را به گردن علم و فلسفه انداخت و ) 1661(در بیهودگی اصول جزمی . سخت موافقت داشت

  . تدالل کرد که آنها بناي نظامهاي عالی نمایی از آیینهاي فکري را بر بنیادهاي نااستوار گذاشتهاندچنین اس

ما توالیها، روابط، و  ;فرضی توجیه ناپذیر است) که گلنویل آن را براي علم ضروري میپنداشت(بنابراین، مفهوم علت 

یکی (جب ایجاد اثر در خود آن یا دیگري میشود موقعیتها را میشناسیم، ولی نمیدانیم که در یک شی چه چیز مو

گلنویل میگوید ببینید که ما از چه بسیار چیزهاي بنیادي بیخبریم طبیعت و مبدا و ارتباط ). هاي هیوم دیگر از گفته

درآمیزد وجود این آمیزش عجیب مثل یخ زدن کلمات در ... چگونه یک اندیشه میتواند با یک تکه گل . ((آن با جسم

گلنویل، پیش از .)) تر از این است آویزان کردن وزنه بر بالهاي باد نافهمیدنی. ... م شمالی غیر قابل تصور استاقلی

برگسون، عقل را براي تدبیر معاش، و نه براي درك حقایق و علم، خواند، یعنی آن چنان به ماده دل بست که 

حواس ما . یا تصورات مادي )) ه سوي توهمات ماديبرگشت ب((گنجایش اندیشیدن به حقایق دیگر را ندارد مگر با 

طوري نشان میدهند که گویی زمین در فضا ثابت است، حال آنکه علماي اخیر به ما اطمینان ! چقدر جایزالخطاست

و حتی وقتی که فرض شود حواسمان ما را نفریفتهاند، چه . دادهاند که با حرکات همزمان گوناگونی در گردش است

ما به سهولت (( ;احساسات ما کرارا ما را به خطا رهنمون میشوند! دمات صحیح استدالل خطا میکنیمبسا که با مق

عقاید اقلیم و دگرگونیهاي . و محیط ذهنی ما اغلب بر استدالل ما مسلط است.)) هرچه را که میخواهیم، باور میکنیم

، که فهم زودباورشان نخست از آنها تعلیم گرفته آنها که از محدوده عقاید متعارف. ... ملی ویژهاي از آن خود دارند

روحهاي . ... است، هرگز پاي بیرون نمیگذارند، بدون شک، به حقیقت و ادراك نسبتا بزرگ خود مطمئن هستند

در تصمیمات  - اینجا یک عبارت معروف به وجود آمده است- بزرگی که به اقلیمهاي مختلف عقیده مسافرت کردهاند 

. در گرفتن تصمیم بیشتر تامل میکنندخود محتاطترند و 

گلنویل، با وجود این همه هشدار به علم، یکی از اعضاي فعال انجمن سلطنتی بود، در برابر اتهامات بیدینی از آن 

  :دفاع کرد، پیروزیهایش را شادباش گفت، و به دنیاي شگفتانگیزي که تحقیقات علمی به وجود میآورد امیدوار بود

که نسلهاي آینده بسیار چیزهایی را که اکنون شایعهاي بیش نیستند کشف، و حقیقت واقعی  من هیچ شک ندارم

شاید قرنها بعد، مسافرت به نقاط جنوبی ناشناخته، و احتماال به ماه، از سفر به امریکا . آنها را معلوم خواهند کرد

راي پرواز به دورترین نقاط شاید مثل براي آنان که پس از ما میآیند، خرید یک جفت بال ب. تر نخواهد بود شگفت

مسافرت کردن آیندگان به جزایر هند در آتیه مثل مکاتبه ادبی ما آسان . پوتین خریدن ما براي مسافرت ساده باشد
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 ;سیاه کردن موي سپید و تعویض استخوانهاي فرسوده ممکن است سرانجام بدون معجزه انجامپذیر باشد. خواهد بود

  . متروك فعلی به بهشت از کشاورزي آینده بعید نخواهد بود و تبدیل نقاط نسبتا

آنها میگفتند که اگر دنیاي معنوي . باید اضافه کنیم که گلنویل، مانند کدورث و هنري مور، به جادوگري معتقد بود

 ت شگفتو با قضاوت از روي حاال ;مثل دنیاي مادي وجود داشته باشد، ارواح نیز باید مثل جسم در این جهان باشند

ها  اگر افراد متدین با خداوند، قدیسان و فرشته. انگیز اشیا معلوم میشود که بعضی از این ارواح نیز باید شیطانی باشند

گلنویل معتقد بود که . گفتگو میکنند، هیچ دلیلی ندارد که مفسدین با شیطان و اعوان و انصارش در تماس نباشند

آنان که به سادگی نمیتوانند . ((ا به عدم وجود خودش معتقد سازدسیاست آخرین شیطان این است که مردم ر

بایست  شیطان را می.)) با انکار وجود روح و جادوگران قانع میکنند) به عنوان آغاز(بگویند خدا نیست، خود شان را 

  . به خاطر خدا نجات داد

V - 1704- 1632: جان الك   

  زندگینامه -  1

وي در . نگتن نزدیک بریستول و در همان سال تولد اسپینوزا، به دنیا آمدمتنفذترین فیلسوف این عصر در ری

او نداي انقالب آرام و عصر مدارا و  ;انگلستانی پرورش یافت که انقالبی خونین به راه انداخته و پادشاهش را کشته بود

عاوي پیرایشگر بود که با پدرش یک وکیل د. رواداري، و نماینده سازشکاري بسیار عاقالنه و سودمند انگلستان بود

الك به این . فداکاري از نظریات پارلمنت دفاع، و اصول حکومت مردم و حکومت نمایندگی را به فرزندش القا کرد

لیدي مشم در مورد پدر . درسها وفادار ماند و از انضباطی که وي را چنین متین، ساده و کوشا بار آورد سپاسگزار بود

در کودکی . بعد از وي، با تحسین از او سخن میگفت) پسرش(با او چنان بود که او الك میگوید که وي رفتارش 

رفتارش با وي چنان بود که از او میترسید و همیشه دوري میگرفت، اما چون بزرگتر شد، از نسبت آن سختگیري 

  . کاست، به طوري که چون قابلیت یافت، به عنوان یک دوست با او زندگی کرد

در مدرسه وستمینستر در زبانهاي التینی، یونانی، عبري، و عربی . نش چنین حقشناسی نکردالك از آموزگارا

را در محوطه قصر وایتهال، که در آن نزدیکی بود، ) 1649(احتماال اجازه نیافت که اعدام چارلز اول . مستغرق بود

ذاشت که وي تا سن بیست سالگی اغتشاش ناشی از جنگ داخلی نگ. اما این رویداد بر فلسفهاش اثر گذاشت ;ببیند

در آنجا به تحصیل آثار ارسطو، بدان سان که در لباس مدرسی التینی مرسوم . به کالج کرایست در آکسفرد وارد شود

مقداري هندسه و معانی بیان و، زیادتر از آن، منطق و اخالق فرا گرفت، که  ;یونانی را بیشتر خواند ;بود، پرداخت

پس از اینکه . ین لحاظ که از نظر معنی کهنه و از نظر صورت غیرقابل درك میدانست رد کردبعدها اثر آن را از ا

، به عنوان آموزگار در آکسفرد ماند و به تدریس خصوصی و تدریس دانشگاهی )1658(دانشنامهاش را گرفت 

. و آن زن را از دست بداد عقلش را بازیافت، ;))عقل را از کف بربود((به یک ماجراي عاشقانه کشیده شد که . پرداخت

به . مثل تقریبا همه فیلسوفان آن دوره مالبرانش، بل، فونتنل، هابز، اسپینوزا، و الیبنیتز هرگز به ازدواج تن در نداد

صعود به جایی است که شاید سزاوار آن ((وي توصیه کردند تا وزارت را بپذیرد، ولی نپذیرفت، زیرا عقیده داشت که 

ثروتی اندك و ریهاي  ;از بیماري سل درگذشت 1661پدرش در .)) آیم بدون پرت شدن فرود نمینباشم و از آنجا 

. موفق به گرفتن دانشنامه پزشکی نشد 1674به تحصیل پزشکی پرداخت، ولی تا . ضعیف برایش به ارث گذاشت

کارهاي آزمایشگاهی به  در. ضمنا آثار دکارت را مطالعه، و فریبندگی فلسفه را، آنجا که قابل درك بود، حس کرد

از وي دعوتی به عمل آمد تا به اکستر  1667در سال . رابرت بویل یاري میداد، و در نتیجه شیفته روشهاي علمی شد

هاوس بیاید و به سمت پزشک شخصی آنتونی اشلی کوپر که بزودي به مقام نخستین ارل آو شافتسبري و عضو 

در آکسفرد  1673الك از آن روز به بعد، با وجودي که تا . جا زندگی کندهیئت وزیران چارلز اول برگزیده شد در آن
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در مقام یک . ماندگار بود، در مسیر سیاسی انگلستان قرار گرفت و حوادث سیاسی موجب شکل گرفتن افکارش شدند

به هنگام در کار مذاکرات ازدواج پسر ارل کمک کرد، ). 1668(پزشک، جان شافتسبري را با عمل غدهاش نجات داد 

. زایمان عروس حضور داشت، و در تربیت نوه ارل، که در فلسفه جانشین وي شد، کوشش و دقت خاص به کار میبرد

چنان نزد پدر بزرگم محترم بود که بزرگیش در پزشکی : چنین یاد میکند)) آقاي الك((سومین ارل آو شافتسبري از 

بر این میداشت تا افکارش را به چیزهاي دیگر مشغول دارد و  وي او را. در نظر او کمترین جنبهاش به شمار میرفت

وي را به مطالعه امور دینی و مدنی . اجازه نمیداد که جز در خانه خود یا نزد دوستان صمیمی به کار پزشکی بپردازد

گم او را ملت و اموري که به وزیر یک دولت مربوط میشوند تشویق کرد و در این کار آن چنان موفق بود که پدر بزر

. به دوستی برگزید و همه وقت در اموري از آن نوع با وي به مشورت میپرداخت

، که شافتسبري رئیس آن بود، به سمت )مهاجرنشینها(در شوراي بازرگانی و کشاورزي ) 1675-1673(الك دو سال 

ه آن بود، پیش نویس وي به شافتسبري کمک کرد تا براي کارولینا، که ارل موسس و مالک عمد. منشی خدمت کرد

لیکن آزادي وجدانی که . را معموال در مهاجرنشینها اجرا نمیکردند)) قوانین اساسی((این  ;اساسنامهاي را تهیه کند

  . در آنها بود اکثرا از طرف ماندگاه جدید پذیرفته میشد

  . رانسه تحصیل کرداز ریاست بر کنار شد، الك به مسافرت پرداخت و در ف 1675موقعی که شافتسبري در سال 

و در آن، به نحوي معقول، به رد مفاهیم لدنی یا  ;در آنجا فرانسوا برنیه را مالقات و او را با فلسفه گاسندي آشنا کرد

و این  ;فطریات پرداخته و گفت که نفس انسانی به هنگام تولد، مانند لوحی مجرد و سفید و خالی از هر چیزي است

در ذهن چیزي نیست مگر آنچه که قبال به حواس درآمده : ((در قاره اروپا انتشار یافت جمله معروف را گفت که بعدا

به سوي انگلستان و شافتسبري برگشت، اما چون ارل پیوسته و بیشتر به سوي انقالب گرایش  1679الك در .)) باشد

ري و فرار شافتسبري و دستگی. و زندگی دانشپژوهی را از سر گرفت) 1680(پیدا میکرد، در آکسفرد معتکف شد 

جاسوسان به آکسفرد گسیل شدند تا الك را . گریختن او به هلند سو ظن سلطنت طلبان را متوجه دوستان وي کرد

الك، که احساس ناامنی میکرد . در ضمن اظهار سخنی که ممکن بود بنیاد تعقیب قانونیش قرار گیرد، دستگیر سازند

انقالب نافرجام دیوك ). 1683(یشگویی مینمود، به هوالند پناهنده شد و نزدیک شدن دشمن خودش جیمز دوم را پ

جیمز را برانگیخت تا از دولت هلند بخواهند که هشتادوپنج انگلیسی را، که به شرکت در توطئه ) 1685(آو مانمث 

اسم عاریه خود وي با . اسم الك هم در میان آنها بود ;براي برانداختن پادشاه جدید شرکت جسته بودند، تسلیم کند

چون . یک سال بعد، جیمز پیشنهاد عفوش را برایش فرستاد، ولی الك ترجیح داد که در هوالند بماند. را پنهان کرد

در اوترشت، آمستردام، و روتردام میزیست، نه تنها از دوستی پناهندگان انگلیسی، بلکه با دانشمندانی مثل ژان لوکلر 

. ز رهبران االهیات بیتعصب آرمینیوسی بودند، آشنا و از دوستیشان بهرهمند شدو فیلیپ وان لیمبورخ، که هر دو ا

در آنجا کتاب تحقیقی .الك، تحت تاثیر آن محیط، در ابراز عقیده حکومت مردم و آزادي مذهب بسیار تشجیع شد

  . نگارش درآورددر باره قوه درك انسانی و اولین پیش نویس رسالهاش را در مورد آموزش و پرورش و رواداري به 

در توطئهاي که به منظور خلع جیمز دوم و انتصاب ویلیام سوم به پادشاهی انگلستان به جاي وي ترتیب  1687در 

موقعی که لشکرکشی فرماندار هلند به پیروزي رسید، الك با همان کشتیی که ملکه . داده شده بود شرکت جست

پیش از ترك هلند، نامهاي به زبان التینی براي لیمبورخ ). 1689(مري آینده در آن بود به سوي انگلستان رفت 

فرستاد که احساسات گرم آن ممکن است این فرض را که مالیمت عادي وي ناشی از اخالق سرد و شخصیت بیروح 

: اوست تصحیح کند

وندي، حسن زیرا هر آنچه که به خویشا ;گویی میخواهم میهن و خویشانم را ترك کنم ;اکنون من از اینجا میروم

نیت، عشق، مهربانی هرچیزي که انسانها را با عالیقی نیرومندتر از خون به یکدیگر مربوط میسازد تعلق دارد من در 
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و پیوسته آرزومندم  ;من دوستانی را پشت سر رها میکنم که هرگز نمیتوانم فراموششان کنم. میان شما بسیار دیدم

سرود دوستی بیدریغ مردانی که به هنگام دوري از خویشان، و هنگامی که که باز فرصتی پیش آید تا یک بار دیگر از 

و اما در مورد تو اي عزیزترین دوستان و . از هر سوي در فشار و سختی بودم، آرامش قلبم بودند برخوردار شوم

ه نظر میرسد که ارجمندترین مردم، زمانی که به فضل تو، به خردمندي تو و مهربانیها و صفا و نجابت تو میاندیشم، ب

ام که همیشه از اینکه ناچار شدم در میان شما چند سالی بگذرانم  در دوستی با تو به چنان چیزي دست یافته

متصدي  1690در . الك در انگلستانی که دوستانش آن را اداره میکردند چندین سمت دولتی را تقبل کرد. خوشحالم

، چارلز )دادستان کل(با جان سامرز . بازرگانی و کشاورزي شدمسئول امور  1700- 1696در  ;دادگاه استیناف شد

، 1691پس از . ، و آیزك نیوتن، که در ضرب سکه به وي یاري داد، دوستی گزید)نخستین ارل آو هالیفاکس(مانتگیو 

اکثر اوقاتش را در اوتسمنر واقع در اسکس با سر فرانسیس مشم و همسرش لیدي داماریس مشم، یکی از دختران 

  . وي در آن پناهگاه آرامش بخش پیوسته تا زمان مرگ به نوشتن مشغول بود. لف کدورث میگذراندر

  دولت و مالکیت  -2

تا آن زمان فقط چند مقاله کوچک و خالصه فرانسه تحقیق را . موقعی که از تبعید برگشت، پنجاه و شش ساله بود

وي هنوز به عنوان فیلسوف، جز نزد چند دوست، ). 1688(کتابخانه جهانی لوکلر منتشر کرده بود  - ماهنامه-در 

انگیز، سه اثر براي چاپ فرستاد که موجب شدند در دنیاي حکمت اروپا  آنگاه، در یک سال شگفت. شهرتی نیافته بود

نامهاي در باره عدم تعصب و سختگیري وي در هلند انتشار یافت و در پاییز همان  1689در مارس . به شهرت برسد

در . نامه دوم درباره عدم تعصب و سختگیري به چاپ رسید 1690به دنبال آن در  ;ه زبان انگلیسی ترجمه شدسال، ب

دو رساله درباره حکومت که سنگ بناي نظریه دموکراتیک جدید انگلستان و امریکا بود و یک ماه پس  1690فوریه 

با وجودي که این . وانشناسی جدید بود، منتشر کرداز آن تحقیقی درباره قوه درك انسانی را، که موثرترین کتاب در ر

کتاب پیش از آنکه از هلند برگردد به پایان رسیده بود، رساله درباره حکومت را منتشر کرد، زیرا مشتاق بود که براي 

این هدف را آشکارا در پیشگفتاري بر رساله نخست ذکر . شالودهاي فلسفهاي بگذارد 1689- 1688انقالب با شکوه 

تا نامش با رضایت مردم به  ;تا تاج و تخت پادشاه دوباره برگشته ما، یعنی ویلیام سوم فعلی، تثبیت شود: ((هاستکرد

و تا مردم انگلستان را، که عشق آنها به حقوق عادالنه و طبیعی خود و تصمیمی که براي حفظ آن ... خوبی یاد شود

از دو رساله درباره حکومت، نخستین و .)) یا محق جلوهگر کندداشتند ملت را از بردگی و فساد نجات داد، در نظر دن

در دفاع  1642کم اهمیتترین آنها، در جواب پدر شاهی، یا تاکید قدرت طبیعی پادشاهان بود که سر رابرت فیلمر در 

رسیده در زمان اوج حکومت مطلقه چارلز دوم به چاپ ) 1680(از حق االهی چارلز اول نوشته و فقط در همین اواخر 

هرج و مرج حکومت مخلوط سلطنتی  1648وي در . هاي خوب سر رابرت به شمار نمیرفت این اثر از نوشته. بود

گرچه به خاطر دفاع از ایمان شکست . محدود را، بدون ذکر اسم خودش که پیشتاز نظریات هابز بود، نوشت

، 1652سطو، که آن هم به طور ناشناس در خوردهاي به زندان افتاد، مجددا در مالحظاتی پیرامون سیاست مدن ار

فیلمر دولت را شبیه گسترش خانواده . یعنی یک سال پیش از مرگ نویسنده، به چاپ رسید، به دفاع از آن پرداخت

مثل (آنان که . خداوند سلطنت بر نخستین خانواده را به آدم داد، که از وي به شیوخ و بزرگان رسیده است. نشان داد

به الهام االهی کتاب مقدس معتقدند، باید معترف باشند که خانواده پدر شاهی و قدرت شیوخ از ) مخالفان فیلمر

شاهان نخستین شیوخ بودند و قدرتشان شکل  ;این سلطنت از شیوخ به شاهان رسیده است. سوي خداوند آمده است

این سلطنت، جز در  ;منتهی میشودبنابراین، پادشاهی به آدم و از آدم به خداوند . و مشتقی از حکومت پدري بود

صورتی که خالف قوانین خداوند باشد، االهی و مطلق است و شورش علیه آن گناه و جنایت فیلمر در مخالفت با این 

نظریه که انسان آزاد آفریده شده است متذکر میشود که انسان در لحظه تولد تابع رسوم و قوانین گروهی و حقوق 
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همچنین این . افسانهاي رمانتیک است)) آزادي طبیعی(( ;مادران نسبت به فرزندانشان استطبیعی و قانونی پدران و 

در حقیقت  ;افسانهاي دیگر است)) دولت پارلمانی. ((که دولت در اصل بنا به اتفاق مردم به وجود آمد افسانه است

. تی است که اقلیتی آن را اداره میکندهر دولتی اکثری. نماینده را اقلیت کوچک و فعال هر حوزه انتخاباتی بر میگزیند

اگر . ((طبیعت دولت این است که از قانون برتر باشد، زیرا، بنا به تعریف قوه مقننه، میتواند قانون را وضع یا فسخ کند

اگر قرار باشد که .)) ما امیدوار باشیم که بدون یک قدرت حاکمه مطلق اداره شویم، بیهوده خود را دلخوش کردهایم

تابع اراده اتباعش باشد، بزودي وجود دولت از میان میرود، زیرا هر فرد یا گروه میخواهد حقوقش را به موجب دولت 

هیچ استبدادي را ((این را هرج و مرج یا حکومت جماعت میگویند و . مطالبه یا از قانون سرپیچی کند)) وجدان((

این )) انقالب باشکوه((د که نخستین کار وي در دفاع از الك حس میکر.)) نمیتوان با استبداد گروه مردم برابر دانست

. است که استداللهاي فیلمر را از بین ببرد

هاي چرب و  تا کنون سابقه نداشته است که چنین یاوه. ((وي میپنداشت، جز آنچه که در گفتار سر رابرت آمده است

این اواخر جامعه روحانی از آیین وي جانبداري اگر در .)) ((نرمی را با چنین انگلیسی خوشلحنی به یکدیگر ببافند

نمیکرد و آن را اصول االهی زمان محسوب نمیداشت، الزم نمی دیدم که از این آقا که دیر زمانی به پاسخ احتیاج 

یعنی چنانچه کشیشان انگلیکان از حق االهی شاهان، حتی اگر تحت فرمان )) داشت آشکارا صحبت به میان آورم

گوییهاي کنایهآمیز، و بعضی  الك با بذله. ثل جیمز دوم هم قرار گرفته باشند، جانبداري نمیکردندشاهی کاتولیک م

 ;اوقات دور از نزاکت، به نظریات فیلمر که قدرت سلطنتی را مشتق از سلطنت آدم و شیوخ میدانست پاسخ میگفت

قاید سیاسی را از روي استداللهاي کتاب امروز ما ع ;الزم نیست که به رد طوالنی وي از روي کتاب مقدس وارد شویم

بعضی از نظریات فیلمر، با وجود با وجود تاخت و تاز الك بر آنها، هنوز باقی ماندهاند . مقدس تعبیر و تفسیر نمیکنیم

یعنی کوششی که، با وجود اشتباهات بیشمار آن، بر این بود که ماهیت دولت را در کاوش مبدا آن در تاریخ و حتی 

محتمال هم فیلمر و هم الك نقش جهانگیري و قدرت را در تاسیس دولتها دست کم . شناسی آشکار سازد در زیست

الك در رساله دوم حکومت کشوري براي حکومت ویلیام سوم در انگلستان به یافتن اساسی پرداخت که . گرفتند

براي اشتقاق لقب ویلیام از رضایت . اشدبیشتر از حق االهی، که متاسفانه جیمز دوم را به قدرت میرساند، قابل دفاع ب

مردم به تصرف انگلستان توسط ویلیام رضایت : اتباع چیزهایی آورد که از نظر تاریخی نمیتوانست آنها را ثابت کند

نداده بودند و آریستوکراتهایی که گرداننده آن بودند به تامین رضایت مردم نیندیشیده بودند، بلکه میخواستند که از 

با وجود این، الك، براي اینکه یک تکیهگاه فلسفی براي قدرت ویلیام بنا نهد، از . مردم جلوگیري کرده باشندمقاومت 

در حالی که از یک پادشاه دفاع میکرد، نظریه حکومت پارلمانی را توسعه داد . حاکمیت مردم سخت به دفاع پرداخت

ت پیشنهاد میکرد، قانون و اصول آزادي سیاسی را و، در آن حال که یک اساس منطقی به ویگها و مدافعان مالکی

)) وضع طبیعی((الك، به پیروي از هابز، . وي در فلسفه سیاسی انگلستان تسلط هابز را پایان بخشید. صورتبندي کرد

اما  ;وي، مانند هابز و فیلمر، براي هدف خویش، به تاریخ شکلی داد ;قبل از پیدایش دولتها را امري مسلم فرض کرد

وي این کلمه را، مثل جفرسن که از او  ;آزاد و برابر بودند)) وضع طبیعی((خالف هابز، میپنداشت که افراد در بر

)) حالت طبیعی((و در  ;تبعیت کرد، بدین معنی به کار برد که طبیعتا هیچ انسانی حقوقی بیش از انسان دیگر ندارد

الك بعضی اوقات فرضیات . اع، براي انسان جایز میداندغرایز خاصی را، از قبیل آمادگی فیزیولوژیکی براي اجتم

طبیعتا آزاد است و هیچ چیز نمیتواند وي را، بی آنکه خود رضایت دهد، ... هر فرد انسانی((خوشایند ارائه میدهد 

 قانون((در این نظریه، وضع طبیعی جنگ هابزي یک نفر علیه همه نبود، زیرا . ...)) مطیع یک قدرت خاکی قرار دهد

مردم از روي عقل به توافق ) الك فکر میکرد. (از حقوق انسان، که حیوانی عاقل است، جانبداري میکرد)) طبیعت

قرارداد اجتماعی با یکدیگر تنظیم کردهاند که حقوق داوري و کیفر دهی فردي خود را به جامعه بدهند ((اند  رسیده
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ا راي اکثریت خود رئیسی براي خود برمی گزیند تا مجري ب. بنابراین، جامعه سلطان واقعی است. نه به یک پادشاه

وي ممکن است پادشاه خوانده شود، اما او نیز، مثل همه مردم، باید از قانونی که جامعه وضع کرده . ارادهاش باشد

که بخواهد از آن تخلف ورزد یا مانع اجرایش شود، اجتماع حق دارد قدرتی را ) مثل جیمز دوم(اگر . است اطاعت کند

. بدو داده است از وي باز پس بگیرد

قوه . در برابر شاه دفاع مینمود) فعال پیروزمند(الك در حقیقت از ویلیام در برابر جیمز دفاع نمیکرد، بلکه از پارلمنت 

د هر این قوه باید با راي آزاد و خریداري نشده مردم برگزیده شود و قوانین بای. مقننه هر دولت باید باالترین قوا باشد

الك پیشگویی  ;کوششی را که براي خریدن راي یک شارمند یا یک قانونگذار به عمل میآید شدیدا مجازات کنند

هاي متنفذ  نمیکرد که این ویلیام سوم، که وي را میستود، روزي ناچار میشود راي اعضاي پارلمنت را بخرد و خانواده

کار قوه قانونگذاري باید کامال از . کنند و آنها را از بین ببرند نظارت)) شهرهاي پوسیده((تا یکصد و چهل سال بر راي 

  . هاي مجریه جدا باشد، و هر یک از این دو قوه دولتی باید بر کار یکدیگر نظارت داشته باشند کار دستگاه

مردم زمانی که غذا بدون کشت و زرع به دست میآمد و .)) اي جز حفظ مال مردم ندارد دولت وظیفه: ((الك میگفت

اما موقعی که کار آغاز  ;نیازي به کار کردن و زحمت کشیدن نداشتند، یک جامعه اشتراکی بدوي وجود داشته است

پس کار . شد، جامعه اشتراکی پایان یافت، زیرا هر فرد مدعی چیزهایی شد که کارش تعیین کننده ارزش آنها بود

که خود قصد داشته باشد یکی از اصول بنیادي اینجا الك بی آن(منشا نودونه درصد ارزشهاي طبیعی است 

از . تمدن با کار، و بنابراین با وضع مالکیت به عنوان حاصل یا نتیجه کار، رشد میکند). سوسیالیسم را پیریزي میکند

اما اختراع پول به وي امکان داد تا مازاد حاصل  ;لحاظ نظري، هیچ کس نباید بیش از نیاز خود مال داشته باشد

ما . و بدین طریق، نابرابري بزرگ تملک بین انسانها به وجود آمد ;ا، که بدان نیازي نداشت، بفروشدکارش ر

اما، در عوض، الك مالکیت را، با  ;میبایستی منتظر باشیم که در این نقطه به انتقاد از تمرکز ثروت برخورد کنیم

تماعی و تمدن مستلزم آن است که حمایت ماندگاري نظم اج ;وجود تقسیم نامساوي آن، طبیعی و مقدس میدانست

  .)) قدرت عالی نمیتواند بدون رضایت کسی جزئی از داراییش را تصاحب کند. ((از مالکیت بزرگترین هدف دولت باشد

پیامبر و منادي انقالب ((اما، به عنوان . بر این اساس، الك انقالبی را که موجب سلب مالکیت شود نمیپذیرفت

هرگاه مردم ببینند که اعمالی برخالف آزادي و اموالشان صورت . ((برانداختن دولتها نبودمنکر حق )) باشکوه

هدف دولت خیر و سود انسان است و براي نوع بشر کدام بهتر ((، زیرا ))میگیرند، حق دارند از اطاعت سرپیچی کنند

وایانی که از اختیار خود سو استفاده است که مردم همیشه دستخوش اراده نامحدود استبداد باشند یا اینکه با فرمانر

میکنند و آن را به جاي اینکه در جهت حفظ دارایی ملت خود به کار برند، براي انهدام وي به کار میبرند، بعضی 

گرچه بعضی از فالسفه هوگنو و یسوعی انقالب را به منظور حفظ دین حقیقی یگانه مجاز )) اوقات مخالفت کنند

. دنیاپرستی مکان و تعریف تقدس را تغییر میداد. راي حفظ مالکیت مجاز میدانستمیشمردند، الك آن را ب

فلسفه وي بر دولت آن چنان موافق برتري . نفوذ الك بر افکار سیاسی تا زمان کارل مارکس برتري خود را حفظ کرد

ا، منشور شکوهمند ویگها و خوي انگلیسی بود که تا یک قرن خطاهاي آن را همچون عیوبی ناچیز در ماگناکارت

، بلکه، با پیش افتادگی قابل مالحظهاي، براي سالهاي 1689این امر نه تنها براي سال . بورژوازي، نادیده میگرفتند

هالهاي به وجود آورده بود یعنی براي مراحل سهگانه شورش تجارت علیه اصل و نسب، و پول علیه  1789و  1776

از رضایت آزاد مردان در وضع طبیعی، که الك میگفت، همانطور میخندند که امروز منتقدان بر اشتقاق دولت . زمین

در  ;مظنون و نظري است)) حقوق طبیعی. ((الك بر عقیده فیلمر مبنی بر اشتقاق آن از شیوخ، آدم و خدا میخندید

رایج است، و در یک اجتماع بی قانون، تنها حقوق طبیعی قدرت برتري ایجاد میکنند همانطور که اکنون بین دولتها 

حکومت اکثریت در جوامع کوچک ممکن . تمدن، حق آن آزادیی است که فرد میخواهد و موجب زیان گروه نیست
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معموال یک اقلیت متشکل حکومت را در دست  ;است در مورد اموري که اهمیتشان کمتر است وجود داشته باشد

  . ور میدارنددولتها اکنون تعهداتی بزرگتر از حفظ مالکیت را منظ. دارد

از جمله موجب گسترش پیروزي پارلمنت و ویگها بر . با وجود این، پیروزیهاي آن رساله دوم بسیار زیاد است

سلطنت، و توریها به سوي نظریه حکومت پارلمانی و مسئول شد، که ملتها یکی پس از دیگري از آن الهام گرفتند و 

اما  ;ا در تفکیک قوا رد کرد و همه را تابع قوه قانونگذاري نمودانگلستان نظریه الك ر. سوي آزادي گام برداشتند

  . مقصود نظریه او این بود که بر قوه مجریه نظارت داشته باشد، و این مقصود کامال به انجام رسید

اطمینان وي به شایستگی و معقول بودن انسان و میانهروي وي در انطباق نظریه با عمل، به روش نمونه سیاست 

به وسیله ولتر از  1729عقاید الك در . ی مبدل شد و انقالب را با وجود واقعی بودنش غیر محسوس ساختانگلیس

 ;از انگلستان به عمل آورد، آنها را پذیرفت 1731-1729مونتسکیو در دیداري که در  ;انگلستان به فرانسه آمدند

الب فرانسه، به گوش مردم رسید و با انتشار نداي این عقاید به وسیله روسو و دیگران، چه پیش و چه بعد از انق

موقعی که مهاجرنشینان . کامال عالمگیر شد 1789حقوق بشر توسط مجلس موسسان فرانسه در سال  اعالمیه

امریکایی علیه حکومت سلطنتی قدرت یافته جورج سوم سر به شورش برداشتند، از عقاید، فرمولها و تقریبا از کلمات 

حقوقی که الك از آنها جانبداري میکرد، در ده اصالحیه نخستین . الل خود استفاده کردندالك براي اعالم استق

مجلس موسسان امریکا به صورت بیله حقوق درآمدند و تفکیک قوا، که وي گفته بود و مونتسکیو آن را شامل قوه 

قانونگذاري امریکایی وارد جانبداري وي از مالکیت در  ;قضایی هم کرد، عامل زندهاي در شکل امریکایی دولت شد

مند به انتزاع کلیسا از دولت و اعالم آزادي مذهب  هایش در آزادي مذهبی موجب تشویق کشیشان عالقه نوشته ;شد

.در تاریخ بندرت دیده میشود که فلسفه سیاسی یک فرد تا این اندازه نفوذي دیرپا به دست آورده باشد. شدند

  ذهن و ماده -  3

مشغول  1670وي از سال . شناسی به اندازه نفوذي که در نظریه دولت داشت عمیق و وسیع بودنفوذ الك در روان

طبق عادت، پس از بیست سال که در آن تجدید نظر کرد، آن را براي  ;نوشتن تحقیقی درباره قوه درك انسانی بود

تحقیق را به محاورهاي در خود وي آغاز . و براي همین شاهکار روانشناسی سی لیره دریافت نمود ;چاپ فرستاد

  :نسبت داده است 1670لندن به سال 

پنج یا شش دوست که در اطاقم گرد آمده بودند و پیرامون موضوعی که بسیار از این دور بود سخن میگفتند، از 

دشواریهایی که از هر سو بر میخاست به حیرت و سرگشتگی افتادند زمانی در حیرت بودیم، بی آنکه بتوانیم براي 

آنگاه چنین به اندیشهام رسید که راه خطا پیمودهایم و پیش از اینکه به تحقیقاتی از . ...این تردیدها راه حلی بیابیم

آن گونه وارد شویم، الزم بود توانایی و استعداد خود را بررسی بکنیم و ببینیم که فهم ما قابلیت درگیري با 

در نتیجه قرار بر این  ;این را پیشنهاد کردم، که فیالمجلس پذیرفتند من به آن گروه. را دارد یا ندارد)) چیزهایی((چه

که من براي مالقات بعدي یادداشت کردم، ... چند اندیشه شتابزده و نسنجیده. شد که این نخستین تحقیق ما باشد

  . نخستین راه ورود به این رساله شدند

آنها . وي میکردند انگیزه وي در نوشتن تحقیق بودظاهرا مباحثه افالطونیان کیمبریج که از فالسفه مدرسی پیر

معتقد بودند که ما تصور خدا و اخالق خودمان را از تجربه نگرفتهایم، بلکه از درون نگري اتخاذ کردهایم و اینکه این 

 این نظریه، بیش از. معانی فطري ما و بخشی از اسباب ذهن ما هستند، ولو آنکه در هنگام تولد ناخودآگاه باشند

، الك را بر این داشت که بیندیشد آیا معانی و تصورات دیگري )نظریات(هاي اتفاقی دکارت بر مفاهیم لدنی گفته

الك به این نتیجه رسید که همه معلومات حتی تصوراتی . هستند که از احساسات دنیاي خارج حاصل نشده باشند

وي . د و جزو ساختمان فطري ذهن نیستندکه درست و نادرست از خداوند داریم از تجربیات ما حاصل میشون
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میدانست که با استدالل در جبهه اصالت تجربه بسیاري از معاصران خود را، که حس میکردند اخالق به پشتیبانی 

دین نیازمند است و اگر واالیی منشا تصورات آنان کمتر از خود خداوند باشد، دین و اخالق ضعیف میشوند، از خود 

و به نوبه خود، با روحی آمیخته، به عدم  ;از خوانندگانش خواست که در برابرش بردبار باشندوي . خواهد رنجاند

. یقین، فروتنانه به آن بحث خطرناك وارد شد

و اعتراف کرد که چون  ;وي آرام، مالیم و با تامل صحبت میکرد.)) من ادعاي تعلیم ندارم، بلکه تحقیق میکنم((

  . خالصه نویسی نپرداخته است بسیار تنبل و گرفتار بوده، به

دقیق . ((بعضی از فیلسوفان اعتراض میکند)) ابهام تصنعی((وي به . اما دست کم به تعریف اصطالحاتش پرداخت

باید اعتراف کرد که آموزش الك، در این .)) بحث را پایان میبخشد... در بسیاري حاالت... دانستن معانی کلمات

ادراك ) 1(را شامل )) ادراك((اما . تعریف میکند)) قوه ادراك((را )) فهم((وي . خصوص، بهتر از عمل وي است

. ادراك سازگاري و ناسازگاري بین تصورات به کار میبرد) 3(، و )کلمات(ادراك معناي عالیم ) 2(تصورات در ذهن، 

یا  ;)آن را احساس بنامیمکه باید (تاثیر اشیاي بیرونی بر حواس ما ) 1(اما تصور چیست الك این اصطالح را به معنی 

که باید آنها را تصور (تصویر یا حافظه مربوط به تصور ) 3(، یا )که باید ادراك بنامیم(آگاهی درونی از این تاثیر ) 2(

یک طبقه اعیان )) کلی((که تصویرهاي انفرادي بسیاري را به صورت مفهوم مجرد یا )) (مفهوم) ((4(، و یا )بنامیم

الك همیشه روشن نمیکند که این اصطالح پردردسر را به چه . مورد استفاده قرار میدهد) .مشابه ترکیب میکند

   .میبردمعنی به کار 

 فطري)) اصولی((در برخی مردمان این عقیده جایگیر شده است که در فهم، . ((آغاز میکند)) اصول فطري((وي با رد 

که در ذهن انسانی نقش بستهاند و روح، از همان آغاز هستی، آنها را دریافت میکند ... و مفهومهایی اولیه وجود دارند

فطري که بعدها )) تمایالت((وي منکر . را نشان دهد)) نادرستی این فرض((وي میخواهد .)) و با خود به دنیا میآورد

به . ولی، به عقیده وي، اینها عادات فیزیولوژیکی هستند و نه تصور ;تروپیسم، رفلکس، یا غریزه نام گرفتند نیست

سلسله حرکاتی در روح حیوان که چون یکباره به حرکت : ((پیروي از هابز، این فرایندها را چنین تعریف میکند

شدهاند  این مسیرها بر اثر گامهاي مکرر پیشین هموار. نهد درآمد، در مسیرهایی که بدان عادت گرفته است قدم می

وي میخواهد تداعی معانی را به چنین .)) و حرکت در آن آسان میشود، چنانچه گویی طبیعی یا فطري هستند

در نزد . الك این را رد میکند ;دکارت میپنداشت که معنی خدا نزد ما فطري است. هاي فیزیولوژیکی مبدل کند راه

ین ادعایی میکنند از خداپرستی آن چنان برداشتها و بعضی از طوایف چنین تصوري پیدا نشده است، و آنان که چن

هاي  نشانه((تصویرهاي دگرگونی دارند که بهتر است اندیشه فطریت را کنار بگذاریم و اساس اعتقاد به خدا را بر 

اصول عملی ((همین طور . بگذاریم یعنی بر تجربه)) در همه آثار آفرینش... هویداي حکمت و نیروي شگفتانگیز

تاریخ دگرگونی فاحش داوریهاي اخالقی را آن چنان نشان  ;یعنی مفهوم ذاتی از خوب و بد وجود ندارند)) فطري

آنها  ;میدهد که، بعضی اوقات، تا حد زیادي ضد و نقیض یکدیگرند و نمیتوانند پارهاي از میراث طبیعی انسان باشند

. میراث اجتماعی هستند که بر حسب زمان و مکان فرق میکند

پس بگذارید فرض کنیم . ((پس از رهایی از مفاهیم فطري، به تحقیق درباره چگونگی ایجاد تصورات میپردازدالك، 

پس  ;به قول ما مثل کاغذ سفید و از هر خصوصیتی خالی و بدون هر گونه تصوري باشد) هنگام تولد(که ذهن 

ام دانش ما بر اساس تجربه تکیه دارد، تم ;پاسخ این سوال فقط یک کلمه است، تجربه... چگونه صاحب معنی میشود

. همه تصورات یا از احساس یا تفکر بر حاصل احساس حاصل میشوند.)) و سرانجام خودش از آن مشتق میشود

  . است)) نخستین قوه ذهن((نتیجه ذهنی آنها ادراك است، که  ;احساسها خود فیزیکی هستند
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ي بیرونی خود دانش حقیقی و معتبر داشته باشیم، اما تمایز الك دلیلی نمیدید شک کند که ما میتوانیم از دنیا

چنان هستند که در هر حالت که ((خواص نخستین . دیرینه بین خواص نخستین و دومین مدرکات را پذیرفت

خود چیزي نیستند ((خواص ثانوي . صالبت، بعد، شکل، عدد، و حرکت یا سکون)): باشند، از جسم انتزاعپذیر نیستند

یا باشند، بلکه نیروهایی هستند که به واسطه خواص نخستین در اشیا احساسات گوناگونی در ما به وجود که در اش

بنابراین، رنگ، صدا، مزه، و بو خواصی ثانوي هستند که به وسیله حجم، شکل، ترکیب، یا حرکت اشیا در  ;))میآورند

این تمایز را، که از زمان آلبرتوس کبیر و . گرمی ندارنداشیا خود شان رنگ، وزن، مزه، بو، صدا، یا  ;ما به وجود میآیند

تفسیر و تاکید الك رواج جدید و  ;توماس آکویناس سابقه داشت، دکارت، گالیله، هابز، بویل، و نیوتن پذیرفته بودند

گ اکنون دنیاي خارج، از جنبه نظري، از لحاظ علم همچون پدیدهاي خنثا، ساکت، و بیرن ;گستردهتري به آن داد

شعر ممکن بود که با این تصور ذهنی به صورت نظم . تصویر میشد که گل و میوه آن بو و طعم را از دست داده بودند

اما، سرانجام، کشف کرد که خاصیتهاي احساس  ;اوایل قرن هجدهم در انگلستان درآید)) عصر طالیی((کسل کننده 

واقعیت برترین به احساسات، از کالسیسیسم انتقام و رمانتیسم، با بخشیدن  ;شده مثل خود اشیا حقیقت دارند

  . گرفت

تجزیه کردن اشیا به خواص این سوال را پیش آورد که ذات چیست که خواص نخستین جز الینفک آن هستند الك 

اینها را از میان بردارید، و  ;اعتراف کرد که ما چیزي در خصوص این ماده اصلی مرموز، جز خواص آن، نمیدانیم

بار کلی در این مورد اظهار نظر . زمینه بنیادي خواص کال مفهوم و ظاهرا همه وجودش را از دست میدهد ))ذات((

اگر ما فقط از خواص اشیا آگاه باشیم و آنها را به عنوان تصورات بشناسیم، در نتیجه، هر واقعیتی خود ادراك . میکند

میشود و )) ایدئالیست((ه را منشا دانش میداند یک الك، آن مدافع بزرگ مذهب اصالت تجربه که تجرب ;خواهد بود

الك در یک قطعه قابل توجه . ، مثل ذات، جسم یا ماده فرضی است))ذهن((به عالوه، . ماده را به تصور مبدل میسازد

همین امر در خصوص اعمال ذهن روي میدهد، یعنی تفکر، : دستی میکند از بارکلی سبقت میگیرد و بر هیوم پیش

س، و غیره، که ما، پس از آنکه نتیجه گرفتیم قائم به ذات نیستند و چگونگی وابستگی آنها به جسم و ایجاد تعقل، تر

)) روح((دیگري هستند که ما آن را )) جوهر((شان به وسیله آن از فهممان بیرون است، چنین میاندیشیم که اعمال 

ریم جز آن چیزي که بین خواص محسوس آن وجود واضح است که ما تصور یا پنداره دیگري از ماده ندا. مینامیم

از این رو، با فرض ذاتی که در آن فکر کردن، دانستن، شک کردن، نیروي حرکت،  ;دارد و بر حواس ما تاثیر میگذارد

بی آنکه بدانیم (یکی مفروض است که : و غیره وجود دارد، تصور ما از روح به همان وضوح تصور از جسم است

که نیز از (و دیگري هم  ;معانی یا تصورات سادهاي باشد که از بیرون کسب کردهایم)) لیماده اص) ((چیست

. اعمالی است که ما در درون خود تجربه میکنیم)) ماده اصلی((مفروض است که ) وجودش ناآگاهیم

این فرضی است ((و )) تصور ما از ذات متساویا در هر دو دنیا مبهم است یا اصال وجود ندارد((آنگاه که اعتراف کرد 

الك چنین نتیجه میگیرد که اعتقاد به وجود یک .)) که نمیدانیم تصوراتی را که ما عرض مینامیم چگونه بپذیریم

اعتقاد به یک ماده که در پشت سر و ناشر : ذات، با وجودي که نمیتوانیم آن را بشناسیم، در دو حالت موجه است

لک معانی است عاملی روحی که اعمال مختلف ادراك، تفکر، خاصیتهاي حسی است، و ذهنی که پشت سر ما

  . احساسات، و تمایل را انجام میدهد

درون ذهن را از قبیل تفکر، )) هاي قوه((الك نظریه مدرسی . ذهن هر چه باشد، اعمالش یکسانند بازي تصورات

اراده تصوري  ;وژیکی یک تصورفکر ترکیب تصورات است، و احساسات انعکاس فیزیول. احساسات، و اراده رد میکند

است که در عمل جریان مییابد، کما اینکه همه تصورات، جز موقعی که تصور دیگري سد راهشان شود، چنین 

فیزیولوژیکی و یک  به فرایند)) روحی((اما یک تصور چگونه به عمل تبدیل میشود چگونه فرایند  .دارندگرایشی 
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اما، در یک لحظه  ;حرکت فیزیکی مبدل میشود الك، ناچار، ثنویت تن جسمانی و ذهن غیر جسمانی را میپذیرد

: این از گفتارهاي معتبر الك است. باشد)) ماده((ممکن است صورتی از )) ذهن((بیاحتیاطی، میگوید که 

صرفا مادي آیا فکر میکند یا نه با بررسی و غور در تصورات  محتمال ما هرگز قادر نخواهیم بود بدانیم که موجودي

هاي مناسب مادي قدرت  خود، و بدون مکاشفه، براي ما غیر ممکن است بدانیم که آیا قادر متعال به بعضی از دستگاه

ه ادراك و اندیشیدن داده یا اینکه به مادهاي چنین مستعد و مناسب یک ذات اندیشمند غیرمادي متصل و پیوست

با توجه تصورات خودمان، از فهم ما آن قدر مهجور نیست که متصور شویم خداوند اگر مشیت کند، میتواند به  ;است

. ... ارزانی دارد)) قوه تفکر و اندیشه((دارد به ماده اضافه کند، راسا به آن )) قوه تفکر((جاي آنکه ذات دیگري را که 

ا به سختی با ماده داراي بعد، یا وجود یا چیزي که هیچ بعد ندارد، آن کس که میپندارد احساس موجود در افکار م

عقل آن کس . ... آشتیپذیر است، اعتراف خواهد کرد که، در حقیقت، از شناسایی قطعی روح خودش بسیار دور است

  . بندرت میتواند وي را له یا علیه مادیت روحش به نتیجه یقین برساند. ... که میخواهد آزادانه فکر کند

گرچه هابز خود را از حیص و بیص مادهگرایی رهانده بود، اشاره به امکان حقیقت آن در زمینه فکري زمان الك 

آمیز بود که یکصد مدافع مذهب، به عنوان اینکه الك با بیپروایی به نفع ملحدان  براي اصالت آیین چنان اهانت

ت به مکاشفه، یا به اظهار قبلی وي دایر بر اینکه اینان به احترام زودگذرش نسب. سخن میگوید، بر وي تاختند

. ، اعتناي چندانی نکردند))محتملترین عقیده این است که آگاهی وابسته به یک ذات غیرمادي یگانه و اثر آن است((

شاید پیشبینی میکردند که چگونه المتري، اولباك، دیدرو و دیگر مادهگرایان در اشاره الك گرایشی نهانی نسبت به 

اسقف ستیلینگ فلیت دقیقا وي را به داشتن این تمایل متهم کرد و به وي اخطار . ظریه خود شان خواهند دیدن

الك، که احتیاط عادي خود را فراموش کرده بود، در . کردند که االهیات مسیحیت را چگونه به خطر خواهد انداخت

ت، با حرارت تام به بیان فرضیه مادي خود ادامه دوام یاف 1697مباحثهاي با ستیلینگ فلیت و دیگران، که تا سال 

تحقیق، علیرغم انتقادات، تناقضات، ابهامات، و اشتباهات ضمنی دیگرش، هر سال اعتبار و نفوذ بیشتري کسب . داد

ترجمه  1700در سال . در عرض چهارده سال، یعنی بین انتشار آن و مرگ الك، چهار بار به چاپ رسید. میکرد

تریسترم شندي به . در انگلستان نقل محافل شد. چاپ رسید و سخت مورد ستایش قرار گرفت فرانسوي آن به

در یک انجمن متافیزیکی مورد ((شنوندگان اطمینان داد که مراجعه به تحقیق به همه کس امکان خواهد داد که 

اریخ عطف فلسفه انگلستان از نفوذ تحقیق بر بارکلی و هیوم چنان زیاد بود که باید آن را ت.)) تمسخر قرار نگیرند

، ))مطالعه شایسته نوع بشر، خود بشر است((شاید پوپ، هنگامی که مینوشت . مابعدالطبیعه به شناخت دانش بدانیم

. با اظهار نظرهایی پرشور و مبالغهآمیز رو به رو شد 1700چاپ فرانسوي آن در . الك را کامال در نظر داشته است

بسیاري از آقایان با فلسفه نظري خود رمانس روح را تشکیل دادند، خردمندي راستین پس از آنکه : ((ولتر نوشت

آقاي الك، درست مانند یک . پدید آمد که، با محجوبترین روش قابل تصور، تاریخ واقعی آن را به ما داده است

انسانی را در کتابی که تنها الك فهم ((و نیز .)) کالبدشناس دانشمند، کالبدشناسی روح را پیش روي انسان گذاشت

تحقیق .)) غیر از حقیقت چیز دیگري در آن نیست بسط داد، کتابی که با روشنی بیان این حقیقت به کمال میرسد

کوندیاك مذهب اصالت حس الك را گرفت و آن را گسترش داد و . کتاب مقدس روانشناسی روشنگري فرانسه شد

کاري در روانشناسی انجام نگرفته است بی انصافی کامال آشکار در  فکر میکرد که از زمان ارسطو تا زمان الك هیچ

کما  ;آالمبر، در دیباچه معروف دایره المعارف، الك را موجد فلسفه علمی شناخت/حق حکماي مدرسی و هابز د

یک  تحقیق، علیرغم ادعاي اصیل آیینی خود، راه را براي. فیزیک علمی را بنیان گذاشت) به فرض وي(اینکه نیوتن 

مذهب اصالت تجزیه تعقلی باز کرد که بزودي وجود روح را به عنوان فرضیهاي غیرالزم ترك گفت و سپس همین 

. استدالل را در مورد خداوند به کار برد
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علیرغم شک و تردیدهاي شخصی، همچون یک انگلیسی شریف، حس . الك خودش به این زیادهرویها تمایلی نداشت

اگر فلسفه ایمان مردم به . د که ادب و اخالق حکم میکنند که عامه مردم از کلیساي مسیحی پشتیبانی کنندمیکر

عدالت االهی را، که در پشت بیعدالتیها و رنجهاي آشکار زندگی قرار گرفته است، از آنها بگیرد، آن وقت چه چیزي 

فت تدریجی به سوي یک مدینه فاضله دموکرات آیا در عرضه میکند که بتواند امید و شهامت مردم را نگاه دارد پیشر

این مدینه فاضله، آز و نابرابریهاي طبیعی انسانها وسیلهاي جدید براي استفاده و سو استفاده افراد زرنگ و نیرومند از 

تنظیم  را تعیین و)) اندازه و حدود بین ایمان و عقل((ساده دالن و ضعفا نخواهند بود نخستین کار وي این بود که 

ها تا  من دریافتم که همه فرقه. ((کتاب پنجم تحقیق صورت بخشد 18و تصمیم گرفت که این کار را در فصل  ;کند

و هر وقت که نتوانستند، بانگ برمی  ;حدودي که میتوانند از عقل یاري بگیرند، با خوشحالی از آن استفاده میکنند

، اما ))هرچه را که خداوند آشکار کرده حقیقت است.)) ((کار استآورند که موضوع ایمان و چیزي باالتر از عقل در 

حکمی را ((و  ;فقط استدالل از روي مدارك موجود است که میتواند به ما بگوید که آیا نوشتهاي کالم خداست یا نه

مشاهده  وقتی بتوان به وسیله چنین.)) که مخالف علم آشکار و شهودي ما باشد نمیتوان براي الهام االهی پذیرفت

مستقیمی درباره موضوعی حکم کرد، علم ما فراتر از هر الهام فرضی است، زیرا الوهیت آن الهام بر ایمان از هر یقینی 

بسیاري چیزها هستند که تعبیر ما از آنها یا بسیار ناقص است یا اصال تعبیري از آنها ((با وجود این، . تر است بدیهی

با استفاده طبیعی استعدادهاي خود نمیتوانیم از وجود گذشته، حاضر، یا آینده  و چیزهاي دیگري هستند که ;نداریم

.)) را تشکیل میدهند)) ماده اصلی ایمان((هستند، اگر آشکار شوند، )) باالتر از عقل.... ((اینها چون ;آنها آگاه شویم

یهی عقل باشد، نباید ماده اصلی هرچیز که مخالف و ناسازگار با دستورهاي آشکار و بد: ((الك چنین نتیجه میگیرد

این است که )) عشق به حقیقت((یکی از نشانیهاي مطمئن .)) ایمانی به شمار آید که عقل را در آن راهی نیست

عقل باید آخرین داور و راهنماي ما .)) حکمی را با اطمینان بیشتر از آنچه که برهانها مجاز میشمارند نباید پذیرفت((

، معقول بودن مسیحیت به نحوي که از کتاب مقدس به ما رسیده است را 1695الجرم الك، در .)) در همه چیز باشد

همان طور که فکر (وي عهد جدید را به سان کسی که بخواهد یک کتاب جدید بخواند مجددا خواند و . منتشر کرد

دوست داشتنی مسیح و وي تحت تاثیر نجابت و اصالت . همه عقاید جزمی و تفسیرها را به کنار گذاشت) میکرد

اگر قرار باشد چیزي الهام . حسن تقریبا همه تعلیماتش، که بهترین و درخشانترین امید نوع بشر بود، قرار گرفت

الك بر آن بود که الوهیت آن را بپذیرد، و نیز میخواست ثابت کند که همه . خدایی باشد، همین آیین و داستان است

اما، به نظر وي، این اصول بسیار سادهتر و معمولیتر از االهایت پیچیده مواد . بقنداصول آن با دالیل عقلی کامال منط

وي از عهد جدید قطعاتی آورده است که . ، بودند))اعتقادنامه آتاناسیوسی((سی و نه گانه، اعترافنامه وستمینستر و 

الهی یا مسیحاي وي، ایمان داشته در آن از افراد مسیحی خواسته شده است که فقط به خداوند و به مسیح، پیامبر ا

الك میگوید که این دین یک دین ساده و قابل فهم است و مناسب براي حال هر انسان و مستقل از هر گونه . باشند

کارهاي طبیعت از هر لحاظ دلیل کافی بر وجود ((در خصوص وجود خداوند میگوید که . دانش و االهیات

و چون ادراك و دانش در خود یافت،  ;رسید)) علت نخستین((خودش، به  با استدالل از روي وجود)) ;خداوندند

هنگامی که منتقدان الك .)) ذهن ابدي است((خداوند  ;نتیجه گرفت که این صفات باید به خداوند نیز تعلق گیرند

پذیرش شکوه کردند که وي آیینهاي مهمی چون خلود روح و مکافات و اجر را فرو گذارده است، پاسخ داد که با 

در نتیجه، الك از همان دري که وارد شده بود، خارج . مسیح، تعلیماتش را که شامل این آیینهاست پذیرفته است

هاي مسیحی، بجز کیش کاتولیک، باید در انگلستان از آزادي کامل  با وجود این، او مصر بود که تمام فرقه. شد

، )1683(وقتی که به هلند رفت . ادي مذهب نوشته بودمقالهاي درباره آز 1666در اوایل سال . بهرهمند باشند
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رواداري مذهبی را در آنجا بیشتر از انگلستان یافت، و طی مدتی که در آنجا بوده، حتما از دفاع سرسختانه بل از 

، نامهاي )1685(با تاثري که از مهاجرت و آزار کردن هوگنوها به وي دست داده بود . آزادي مذهب آگاهی یافته است

، تحت عنوان 1689این نامه به زبان التینی در  ;به دوستش لیمبورخ نوشت که انتشار آن را سخت خواستار شد

نامهاي درباره عدم تعصب و سختگیري، به چاپ رسید و هنوز سال به پایان نرسیده بود که ترجمه انگلیسی آن نیز 

ه اکنون به انگلستان برگشته بود، طی دومین و الك ک ;یکی از روحانیان آکسفرد آن را محکوم کرد. انتشار یافت

 1689سال )) قانون رواداري مذهبی). ((1692، 1690(هایی در باب رواداري به دفاع از آن پرداخت  سومین نامه

این قانون کاتولیکها، پیروان اونیتاریانیسم، یهودیان، و مشرکان را مستثنا  ;نمیتوانست به پیشنهادات وي تحقق بخشد

وي آزادي را براي ملحدان : الك نیز استثناهایی قایل شد. را از کارهاي دولتی باز میداشت)) ناسازگاران((و  میساخت

قایل نبود زیرا عقیده داشت که نمیشود به گفتار شان اطمینان کرد، چون از هیچ خدایی نمیترسیدند همچنین براي 

، یا هر مذهبی که خواستار وفاداري نسبت به یک هر مذهبی که با قربانی کردن انسان موجب آزار جسمانی شود

الك صریحا . وي اسالم را نمونه قرار داده بود، ولی ضمنا آیین کاتولیک را هم درنظر داشت ;نیروي بیگانه باشد

جرئت نمیکرد . خواستار رواداري مذهبی براي پرسبیتریان، استقاللیان، آناباتیستها، پیروان آرمینیوس، و کویکرها بود

، گفته بود که وي )1683(روان اونیتاریانیسم را جزو آنان بیاورد، گرچه شافتسبري اول، هنگام مرگ در آمستردام پی

. را از منشی خود، الك، آموخته است) اونیتاریانیسم(آریانیسم و آیین سوکینوسیان 

را سرکوب کند، ولی بر  حق دارد فشارهاي مخرب دولت ;الك میگفت که قانون باید فقط حافظ نظم اجتماعی باشد

چقدر خندهآور . هیچ کلیسایی حق ندارد که مردم را به تبعیت از خود ناچار سازد. روح انسانها اختیار و حقی ندارد

است که در دانمارك اشخاص را به خاطر اینکه لوتري نیستند، در ژنو چون کالونی نیستند، و در وین چون کاتولیک 

همرفته کدام فرد یا گروه میتواند مدعی دانستن تمام حقایق زندگی و سرنوشت انسانی روی. نمیباشند مجازات میکنند

وي . باشد الك دریافت که اکثر ادیان چون ضعیف میشوند، طالب آزادي مذهبند و به هنگام قدرت، آن را نمیپذیرند

هبی تظاهر میکند، میگفت که آزار و اذیت از شهوت قدرت خواهی و از حسادت، که به صورت تعصب و غیرت مذ

و چطور ممکن است . آفریند و آزادي مذهبی دانش و حقیقت را پیش میبرد آزار کردن ریاکاري می. ناشی میشود

یک فرد مسیحی که در گرو پیمان خیرخواهی و محبت است به آزار دست بیازد الك تا زمان مرگ در راه رواداري 

مرگ زمانی . رمی پیرامون این موضوع بود که عمرش به سرآمدمذهبی تالش کرد و دست اندر کار نوشتن نامه چها

حتی پیش از مرگ، . که بآرامی نشسته بود و به مزامیر خواندن لیدي مشم گوش فرا میداد) 1704(به وي روي آورد

مردم همه جا از وي به نام  ;در فلسفه به چنان شهرتی رسید که فقط نیوتن در دانش از او پیشی گرفته بود

کتابهایش، که نمیتوانستند با  ;در صورتی که خودش سرانجام به تورع اصالت آیین رو آورد. یاد میکردند)) وففیلس((

شپنگلر گفته . هاي متعدد، وارد اندیشه اروپاي تحصیلکرده شدند گذشتن سن تغییر یابند، از طریق چاپها و ترجمه

البته نه .)) یی اروپا، همه از الك نشئت یافته استمذهب خردگرا. فلسفه روشنگري غرب منشا انگلیسی دارد: ((است

  .اما انسان در مورد چه کس دیگري بجرئت میتواند تا این حد مبالغه کند . همه آن

VI - 1713- 1671: شافتسبري

البته این بدان . آنتونی اشلی کوپر، سومین ارل آو شافتسبري، شاگرد الك، مایه اعتبار و سربلندي استاد خود بود

روانشناس پوینده با نثري بیروح مینوشت که ساده و معموال  ;نیست که الك مسئول سبک شافتسبري باشدمعنی 

شافتسبري، که مردي ثروتمند و فارغالبال بود، با ادب خاص شهري، خلقی  ;روشن بود، ولی بندرت زیبا مینمود

براي فیلسوف شدن خود راي پایین آورده اربابی انگلیسی بود که  - بردبار و تقریبا با ظرافت سبک فرانسه مینوشت 

باید اندکی درباره وي بحث و گفتگو کنیم، زیرا وي تقریبا بانی زیباییشناسی در فلسفه جدید است و، با رها . بود
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. ساختن احساسات و همدردي از دستهاي سرد هابز و الك، سرچشمه جویبار عواطفی شد که در روسو به اوج رسید

زبان یونانی و التینی استاد بود، تحت توجهات الك و با شیوه الك براي درس دادن به وي از راه الیزابت برچ، که در 

سپس به مدرسه وینچستر رفت و بعد، سه . محاوره، آنتونی را تا سن یازده سالگی به آن دو زبان کامال آشنا ساخت

خیص هنر چنان در وي نیرو گرفت که سال به مسافرت پرداخت، که طی آن به زبان و آداب فرانسوي آشنا شد و تش

بیعدالتی و ((همین مدت کافی بود تا از  -یکسال در پارلمنت خدمت کرد . در یک لرد انگلیسی ناشایسته مینمود

دریافت که محیط  ;اما دود لندن بیماري آسم او را چنان شدید کرد که به هلند رفت ;آگاه شود)) فساد هر دو حزب

، بقیه عمر را در ملک شخصی )1699(پس از آنکه عنوان ارل یافت . و بل پرهیجان شده استعلمی آنجا از اسپینوزا 

همه  1711در . چند سال پیش از مرگ، ازدواج کرد و با کمال تعجب خود را مانند پیش خوشبخت یافت. سپري کرد

در . مان منتشر ساختمقاالتش را در یک مجلد گرد آورد و با عنوان متنوع خصوصیات انسان، رسوم، عقاید و ز

هیچ انتظار نمیرفت شخصی که وارث چنین ثروتی در جهان شده است . ، در سن چهل و دو سالگی، درگذشت1713

  . چندان در بند آخرت و االهیات باشد

پنداشتند موجب نشر الهامات االهی هستند  هایی را که می انگلیسی –در زمان او به معنی تعصب  -)) شوق((وي 

به راي وي، احساسات یا گفتار تند و خشن نشان بیتربیتی است، اما در عوض عاقالنهتر میدانست که، به . تقبیح کرد

در حقیقت خوش مشربی را، که موضوع اصلی یک رساله قرار داده بود،  ;جاي اذیت کردن این افراد، بر آنها بخندد

، مثل بل، معتقد بود که ملحدان میتوانند وي نیز. بهترین وسیله نزدیک شدن به اشیا و حتی االهیات میدانست

. دیگر آنکه آنها کمتر از خشونت ادیان قدرتمند به دین و اخالقیات زیان رسانده بودند ;شارمندان شایستهاي باشند

، مشوق فریبکاري و ...توز، دستخوش خشم و غضب، انتقامجو پرسش و عشق به خداوندي عیبجو، کینه((وي با 

در شگفت بود که . مخالف بود)) و بیرحم نسبت به بقیه... ها، مهربان در حق عدهاي قلیل خیانت در بین انسان

وي آن نوع فضیلت را که بر امید به بهشت . برداشتی این چنین از خدا چه تاثیري بر اخالق و رفتار انسان میگذارد

ی است که به خاطر خود آن دنبال فضیلت زمانی واقع ;رفتن یا بیم از دوزخ استوار باشد پست و بزدالنه میدانست

با وجود این، با وضعی که انسان دارد، جایگیر کردن عقیده به کیفر و پاداش دنیاي دیگر در ذهن مردم ضروري . شود

که عقال و حکما ... شاید الزم باشد. ... پنهان کردن حقایق بزرگ از چشمان ضعیف، انساندوستی واقعی است. ((است

 درنتیجه، شافتسبري از یک کلیساي رسمی پشتیبانی میکرد و میکوشید، با فلسفه خوش)) .با تمثیل صحبت کنند

با وجود این، الگزاندر پوپ . اي که بدي را به تعصب انسانی بدل میکرد، شر و خدا پرستی را باهم آشتی دهد بینانه

. انده استمعتقد بود که خصوصیات در انگلستان بیش از آثار بیدینان رك گو به دین آسیب رس

وي فلسفه را  ;شافتسبري با ارسطو و الك، که خوشبختی را هدف بر حق اعمال انسانی میپنداشتند، موافق بود

هاي انسانی را به خودخواهی و سودجویی تعبیر کنند  اما با اینکه همه انگیزه. تعریف کرد)) مطالعه خوشبختی((

ادب، مهماننوازي، و انسانیت در  )و الروشفوکو تشریح کرده بودندکه اخیرا هابز (طبق آن تجزیه و تحلیل . مخالف بود

و  ;یک قلب شریف فقط یک قلب مکارتر است. حق بیگانگان یا بیچارگان فقط نوعی خودخواهی سنجیدهتري است

عالقه به خویشان، کودکان و اعقاب صرفا عالقه به خود و به . حب نفس آراستهتر...... شرافت و خوي نیکو یک

  . علو طبع و رشادت نیز بدون شک صورتهاي دگرگون این حب نفس جهانی هستند.... ان خونی بالفصل استخویش

شافتسبري، در برابر این نظریه، تجهیز مضاعف طبیعت بشري با غریزه سودجویی شخصی و غریزه زندگی کردن بین 

اصل ((د اجتماعی نشئت نیافته است، بلکه از وي معتقد بود که وجود اجتماع و دولت از قراردا. اجتماع را در کار آورد

عالیقی . ((سرچشمه میگیرد)) که در بیشترین مردم طبیعی و نیرومند است... جویی و تمایل همنشینی جرگه

برخورداري کامل از این . ... در قالب عشق، مهربانی، حسن نیت، و همدردي نسبت به نوع خود وجود دارد.... طبیعی
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)) خوب.)) ((وسیله عمده ارضاي خاطر و محرومیت از آنها بیچارگی و بیماري مسلم استعالیق طبیعی و خوب 

بودن، یعنی تمایل شدید و مداوم انسان به خواستن خیر گروه، و هر قدر تعداد افراد گروهی که الهامبخش این 

این فطري . خالقی گونیدآگاهی از این تمایل اجتماعی را حس ا. احساساتند بیشتر باشد، خوبی انسان بیشتر میشود

مفاد (( ;، بلکه در زمینه غریزي خود)هاي مختلف متفاوت است که در گروه(است، البته نه به صورت احکام ویژه خود 

شافتسبري با همانند دانستن اخالق و .)) براي ما مثل عالقه، طبیعی و اصل نخستین سرشت ماست... صحیح و غلط

زیباپسندي و لذت از هر چیز ((اخالقیات : خوب و زیبا هر دو یکی هستند. نهاد زیباییشناسی از اولی به دومی روي

درنتیجه، ما رفتارهاي خالف اصول اجتماعی را زشت میگوییم، زیرا حس میکنیم که موجب برهم  ;است)) شایسته

ی، که اخالق انسان با تکامل حس زیباییشناس. زدن هماهنگی جز با کل میشود، که آن هم خوبی و هم زیبایی است

انسان  ;یکی از عناصر آن به شمار میرود، میتواند زندگیش را به یک کار هنري وحدت و هماهنگی مبدل سازد

نمیتواند به عملی گستاخانه و ((این کارها را میکند و در نتیجه تربیت ) به عقیده اشرافزاده ما)) (کامال اصیل((

حقیقت نیز خود . هاش وي را در هنر و رفتار رهنمون خواهد بودسلیقه خوب و تربیت یافت)) ;بیرحمانه دست بزند

از این رو، شافتسبري بالدرنگ جانب کالسیسیسم را در هنر  ;نوعی زیبایی و هماهنگی همه اجزاي دانش با کل است

و در نقاشی  ;به نظر وي صورت، وحدت و هماهنگی لوازم برتري در شعر، معماري، و مجسمه سازي هستند: گرفت

وي نخستین متجددي بود که زیبایی را مسئله بنیادي فلسفه قرار داد و بحثی را . از رنگ اساسیتر و واالتر است خط

 ;این یکی از خطوط تاثیر شافتسبري بود. آغاز کرد که، در پایان قرن هجدهم، در لرد کیمز و برك به اوج رسید

میداد، بر جنبش رمانتیک، مخصوصا در آلمان به  اهمیتی که به احساس. چیزهاي بسیار دیگري هم در کار بودند

در فرانسه این . مینامیدند اثر گذاشت)) افالطون دوستداشتنی اروپا((وسیله لسینگ، شیلر، گوته و هردر که وي را 

تعبیر او از دین همچون چیزي که نظرا ضعیف ولی اخالقا ضروري . نفوذ در دیدرو و همچنین روسو ظاهر گشت

تاکید وي بر همدردي، به عنوان پایه اخالق، در هیوم و ادم . عقل عملی کانت به چشم میخورد است، در نقادي

چون از شاگردي الك . نظرات وي در هنر در شکل گرفتن جذبه کالسیک وینکلمان سهیم بودند. سمیت ظاهر گشت

نسل در برابر نسل به وجود شاید به علت مقاومت طبیعی هر (آغاز کرد که دانشمند ولی نه چندان زیباشناس بود، 

از آنجا که به سبک کالسیک هنر عشق میورزید، . به فیلسوف احساسات، عواطف، و زیبایی مبدل شد) آورنده خود

. منشا احیاي رمانتیک در قاره اروپا شد، ولی در انگلستان شعر و معماري از گرایش کالسیک وي پیروي کردند

یوهاي زیبا، که یاد آورنده افالطون بود و فقط بارکلی میتوانست با آن به رقابت امتیازش در این بود که فلسفه را با ش

  . برخیزد، درخشندگی بخشید

VII - 1753-1685: جورج بارکلی   

در . در سن پانزده سالگی به کالج ترینیتی دوبلن وارد شد. وي در دیزرت کاسل، واقع در والیت کیلکنی، به دنیا آمد

در بیست و یک سالگی . ، یعنی فلسفه الك، تشکیل داد))فلسفه جدید((ي مطالعه بیست سالگی انجمنی برا

هیچ چیز وجود : خود کرد که امیدوار بود مادهگرایی را براي ابد نابود کند)) کتابچه یادداشت((اندیشهاي را وارد 

آیین ... همان طور که. ستو، بنابراین، ذهن تنها واقعیت، و ماده یک افسانه ا ;ندارد مگر آنکه درك و احساس شود

ماده، یا جوهر جسمانی، ستون و تکیهگاه اصلی شکاکیت بوده است، تمام طرحهاي ناپاك الحاد و بیدینی نیز بر پایه 

حال اینکه این جوهر مادي در طول اعصار چقدر یار بزرگ منکرین وجود خدا بوده . ... این اعتقاد بنیان گرفتهاند

شان آشکارا و ضرورتا بر این اساس متکی بودهاند، و هرگاه که  هاي مهیب مه دستگاهه. است، الزم به گفتن نیست

این سنگ زیربنا برداشته شود، همه بنا فرو خواهد ریخت، به اندازهاي که دیگر ارزش این را نخواهد داشت که 

. بررسی ویژهاي از پوچی و بطالت هر فرقه بینواي ملحد صورت پذیرد
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مدت هفت سال بعد، و پیش از آنکه بیست و نهمین سالش را به پایان برساند، مهمترین آثارش را  بنابراین، بارکلی در

، و سه مکالمه میان هیالس و )1710(، رساله درباره مبانی علم انسانی )1709(به چاپ رساند، نظریه جدید رویت 

و . روانشناسی و نورشناخت ایفا کردآنها نقش برجستهاي در ). 1713(فیلونوئوس در مخالفت با شکاکان و ملحدان 

توضیح اینکه  ;نظریه جدید رویت از آثار الك اقتباس شده است. بقیه دریاي فلسفه جدید را سخت متالطم ساختند

آیا اگر : این مسئله را از وي پرسیده بود) آموزگاري در کالج ترینیتی دوبلن(الك متذکر شد که چگونه ویلیام مولینو

بینایی خود را بازیابد، میتواند فقط به وسیله دیدن، جسم کروي و جسم مکعب را، که هر دو از یک  نابیناي مادرزادي

بارکلی نیز  ;جنس و به یک اندازه باشند، از یکدیگر تشخیص دهد مولینو و الك هر دو بر پاسخ منفی آن متفق بودند

ما نمیتوانیم مسافت، اندازه، محل نسبی، یا . با آن دو هم عقیده بود و تجزیه و تحلیل خود را هم بدان اضافه کرد

با تجربه مکرر، این تصحیح تقریبا آنی  ;حرکت اشیا را با دیدن ادراك کنیم، مگر پس از تصحیح با کمک حس المسه

و آنگاه بینایی نیروي حکم کردن درباره شکل، مسافت، مکان و حرکت اشیاي رویت شده را، به همان گونه  ;میشود

  . میشدند بودند، به ما میدهدکه اگر لمس 

گویی خورشید و  ;اگر نابیناي مادرزادي بینا شود، در ابتدا از راه دیدن نمیتواند تصوري از مسافت داشته باشد

اشیایی که در معرض دیدش قرار . ستارگان و اشیاي دور و نزدیک همه در چشمش یا، بهتر بگویم، در ذهنش هستند

و هر ) و در حقیقت هم همین طور است(هاي از افکار یا احساسات جدید نیستند میگیرند به نظرش چیزي جز دست

در حقیقت، نظر ما در . یک از آنها همان قدر به او نزدیک است که ادراك درد یا لذت یا درونیترین انفعاالت روحی

  . باره دوري و نزدیکی اشیاي رویت شده، یا خارج بودنشان از ذهن، تماما معلول تجربه است

پس، مکان یک ساخته ذهنی، و عبارت از سیستمی از روابط است که براي هماهنگ کردن ادراکهاي بینایی و 

این نظریه را ثابت ) 1728، 1709(جراحیهایی که انجمن سلطنتی انجام داد . بساوایی در طی تجربه ساخته میشود

به قدري از صدور حکم درباره مسافتها ((خست موقعی که نابینایی مادرزاد را با عمل جراحی بینا کردند، ن: کردند

شکل اشیا را نمیدانست و آنها را، با وجود دگرگونی . ... عاجز بود که میپنداشت تمام اشیا چشمانش را لمس میکنند

رساله درباره مبانی علم انسانی براي یک جوان بیست و پنج . )) شکلی و بزرگی، نمیتوانست را یکدیگر تشخیص دهد

اگر هر دانش از راه حواس حاصل . بارکلی این بار نیز تحقیق الك پا را فراتر گذاشت. ي بسیار برجسته بودساله اثر

وجود (( ;شود، هیچ چیز براي ما واقعیت نخواهد داشت، مگر اینکه آن را ادراك کنیم یا قبال ادراك کرده باشیم

جه فشار اشیاي بیرونی بر اندامهاي حسی ما الك میپنداشت که ادراکها نتی)). داشتن عبارت است از مدرك شدن

بارکلی پرسید چگونه میتوان فهمید که این اشیا وجود دارند مگر ما هنگام رویا تصوراتی به همان روشنی . هستند

: زمان بیداري نداریم الك میکوشید که واقعیت مستقل اشیا را با تمایز بین خواص نخستین و دومین آنها حفظ کند

آنها در یک ماده  ;هستند و بقیه بعد، صالبت، شکل، عدد، حرکت، و سکون عینی )) درون ذهنی((خواص دومین 

. یکی گرفتهاند)) ماده((اصلی مرموز وجود دارند که الك معترف بود از آنها بیخبر است، ولی خود وي و دنیا آن را با 

ما و بعد، صالبت، شکل، عدد،  ;تندبار کلی اکنون اعالم میداشت که خواص نخستین مثل خواص دومین ذهنی هس

. بنابراین، خواص نخستین نیز دهنی و تصورات هستند ;حرکت و سکون اشیا را فقط از راه ادراك میشناسیم

این ذهن است که تمام آن گوناگونی اجسام متشکله جهان مرئی را به قالب . ((دنیا براي ما فقط مشتی ادراك است

اگر از ماده خواص نخستین و دومین را .)) ا به ادراك در نیاید، موجودیت نمییابددر میآورد و هیچ یک از آنها ت

  . آن وقت دیگر مادهگرا چیزي براي گفتن ندارد. به نیستی، بیمفهوم مبدل میشود)) ماده((بگیرند، 

ن دنیاي بارکلی خوب میدانست، که، عالوه بر مادهگرایان، دیگرانی نیز علیه این چشمبندي و به نیستی کشانید

وقتی که از وي پرسیدند اگر کسی نباشد که مبلهاي درون اطاق ما را ادراك . خارجی لب به اعتراض خواهند گشود
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وي واقعیت یک دنیاي خارجی را، که منشا ادراکهاي ما . کند، آیا دیگر وجود نخواهند داشت، در پاسخ فرو نماند

اشیاي خارجی ممکن است هنگامی که آنها را ادراك . انکار میکردبلکه فقط مادیت آن دنیا را  ;هستند، انکار نمیکرد

. نمیکنیم، به موجودیت خود ادامه دهند و این بدان جهت است که در ذهن خداوند به عنوان مدرکات وجود دارند

ثر در حقیقت، احساسهاي ما معلول ماده خارجی نیستند، بلکه معلول نیروي االهی هستند که بر حواس ما ا) میگفت(

   .ماستخداوند تنها منشا احساسات و تصورات  ;فقط روح بر روح اثر میگذارد. میگذارد

دکتر بارکلی، : لرد چسترفیلد براي پسرش نوشت. گویی یا لطیفه ایرلندي میشمردند معاصران بارکلی این را یک بذله

و هوشمند کتابی نوشته است تا ثابت کند چیزي به نام ماده نیست، و دیگر اینکه هیچ چیزي  آن دانشمند ارجمند

اما هنوز این گفتارها نتوانستهاند قانعم  ;استداللهایش را، بیشک، نمیتوان پاسخی گفت. ....بجز تصور وجود ندارد

اي که به اشتباه تصور ))ماده((تا این  و من تصمیم دارم به خوردن، آشامیدن، راه رفتن و سواري ادامه دهم. سازند

. میکنم بدنم را تشکیل داده است هرچه بیشتر شاداب باقی بماند

  :و همه میدانند که دکتر جانسن چه رنجی متحمل شد تا به دکتر بارکلی پاسخ گوید

سقف بارکلی در ، مدتی ایستادیم تا در خصوص سفسطه هوشمندانه ا)به نقل از بازول(چون از کلیسا بیرون آمدیم 

من دیدم با وجودي که همه معتقدیم . اثبات عدم وجود ماده، و اینکه در کاینات همه چیز تصوري است، بحث کنیم

من هرگز اشتیاق شدید جانسن را که میخواست به وي پاسخ . آیین وي صحیح نیست، اما نمیتوانیم آن را رد کنیم

آن را : ((سنگی بزرگ نواخت که خودش به عقب پرت شد و گفت او پایش را چنان محکم به. گوید فراموش نمیکنم

البته بارکلی میبایستی به نویسنده بزرگ خاطرنشان سازد که هرچه او از سنگ و حتی از درد !)) این چنین رد میکنم

مشتی از مدرکات به نام سنگ، که با مشتی احساسهاي شنوایی به نام بازول، و : شست پایش میداند ذهنی است

تی تصورات تلقین شده به نام فلسفه در همآمیختهاند و انعکاس ایجاد کردهاند که به مشتی احساسهاي دیگر مش

نه پاسخی را قبول میدارد و نه قانع ((استداللهاي بارکلی : هیوم با بازول و چسترفیلد همعقیده بود. منتج شده است

وي معترف بود که هرگاه . تیجهاي نامطلوب از آن گرفتمعماري بارکلی براي هیوم دلفریب بود، اما ن.)) کننده است

اما همین را هم در  ;را از همه کیفیاتی که ادراکهاي ما بدان نسبت میدهند عاري کنیم، محو و نابود میشود)) ماده((

اما بارکلی هم آن را پیشبینی . ما نظریات الك را در این خصوص مالحظه کردهایم. صادق میدانست)) ذهن((مورد 

  : در سومین مکالمه، هیالس فیلونوئوس را به مبارزه میطلبد. کرده بود

شما، با وجود این، معترفید که یک جوهر روحانی، با . ... شما اقرار کردید که، در حقیقت، تصوري از روح خود ندارید

م دارد، به جهت و حال آنکه شما وجود چیزي را، که جوهر مادي نا ;وجودي که تصوري از آن ندارید، وجود دارد

به نظر من این طور میرسد که طبق شیوه ... آیا این عمل شما منصفانه است. آنکه تصوري از آن ندارید، نفی میکنید

تفکر خودتان، و در نتیجه اصولی که از آن پیروي میکنید، چنین استنباط میشود که شما تنها دستگاهی از تصورات 

و چون دیگر . کلمات را بدون معنی خاص نباید به کار برد. نها وجود نداردسیالی هستید که جوهري براي نگهداري آ

  . جوهر روحانی مفهوم جوهر مادي ندارد، پس هر دو باید نابود شوند

  : پاسخ میگوید) آقاي ماده(به هیالس ) دوستدار ذهن(فیلونوئوس 

دم و نه تصوراتم، بلکه چیزي دیگر، یک و اینکه خو ;چند بار تکرار کنم که من هستیم را میشناسم یا از آن آگاهم

اصل متفکر و فعال است که ادراك میکند، میشناسد، میخواهد، و در باب تصورات عمل میکند من میدانم که من، 

بنابراین، من  ;یعنی خودم به نفسه، هم رنگ و هم صدا را ادراك میکنم، و رنگ صدا، یا صدا رنگ را ادراك نمیکند

وي چنین نتیجه گرفت که بارکلی، خواه  ;هیوم از این پاسخ قانع نشد. متمایز از رنگ و صدایک اصل فردي هستم و 

هاي این اسقف برجسته، که آرزومند بود از دین دفاع  ناخواه، هم روح و هم ماده را به نابودي کشیده است و نوشته
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بارکلی چهل .)) ی بل، شکاکانهتر استتعلیماتی را تشکیل میدهد که از تعلیمات فالسفه قدیم و جدید، و حت((کند، 

، به امید دریافت 1728در . به سمت کشیش دري منصوب شد 1724در . سال پس از انتشار سه رسالهاش زنده بود

اصالح اخالق انگلیسیانی که در کشتزارهاي باختري ما کار ((پولی از دولت، به برمودا رفت تا در آنجا یک کالج براي 

چون به نیوپورت در رود آیلند رسید، به . تاسیس کند)) ه انجیل در میان وحشیان امریکاییمیکنند، و براي اشاع

در آن مدت که در آنجا بود، آلکیفرون یا . پوند موعود که هرگز به دستش نرسید نشست 000,20انتظار وصول آن 

وي بر جانثن ادواردز تاثیر  .تا به همه تردیدها و شکهاي مذهبی پایان بخشد) 1732(خرده فیلسوف را تصنیف کرد 

پس از سه سال که بیهوده به .)) امپراطوري راهش را به سوي غرب ادامه میدهد: ((گذاشت و بیت مشهوري گفت

دیدیم که چگونه ونساي . به اسقفی کلوین برگزیده شد 1734در . انتظار وصول پول نشست، به انگلستان برگشت

رسالهاي شگفتانگیز  1744در . نیمی از دارایی خویش را براي او گذاشتسویفت وي را یکی از اوصیاي خود کرد و 

خاصیت آب قطران منتشر کرد و این آبی بود که وحشیان وي را بدان آشنا ساخته بودند و اکنون ... به نام سیریس، 

ان فرو ، در شصتوهشت سالگی در آکسفرد چشم از جه1753سرانجام، در . آن را براي درمان آبله توصیف میکرد

  . بست

در کوششهاي خود براي باز گرداندن . تا کنون هیچ کس نتوانسته است در اثبات عدم واقعیت واقع از او پیشی گیرد

همه سرودهاي ((ایمان واز بین بردن روح پلید مادهگرایی هابز، که انگلستان را میآلود، فلسفه را زیر و رو کرد و 

. را معانی و تصورات ذهنی بشر دانست)) کیل دهنده چارچوب نیرومند دنیاهمه اجسام تش... بهشتی و اسباب دنیایی

این عمل خطرناکی بود، و بارکلی اگر میدانست که هیوم و کانت از اصول ثواب آمیزش نقدي عقلی را استنتاج 

وحشت بر خواهند کرد که هیچ جزم بنیادي در بناي دوستداشتنی و باستانی ایمان مسیحی را پایدار نمیگذارد، از 

ستاییم و چنین میپذیریم که از زمان افالطون  ما ظرافت وي را در طرح انکار و تصورات و مفهومها می. خود میلرزید

نفوذ وي را در همه جاي انگلستان و آلمان قرن هجدهم، و .هیچ کس نتوانسته بود مهمالتی تا این حد زیبا بنویسد

حال، دگر باره در معرفت شناسی پیروان کانت، در قرن نوزدهم، اشاعه  با این ;در فرانسه به میزانی کمتر، مییابیم

فلسفه اروپایی حتی تا امروز هم نتوانسته است کامال از وجود دنیاي خارجی مطمئن شود، و تا زمانی که خود . یافت

  . سترا با احتمال بسیار زیاد آن آشتی دهد و با مسائل زندگی و مرگ روبرو شود، جهان از آن گذشته ا

رنگی که فرانسیس بیکن براي به هم گرد . رویهمرفته این عصر بهترین دوره در تاریخ فلسفه انگلیسی به شمار میرفت

هابز در آن خال بیشعور چون . آوردن دانشمندان نواخته بود، پس از گذشت هیاهوي جنگ داخلی نیز شنیده شده بود

الك قلهاي بود که مسائل فلسفه جدید از . یات را به حرکت درآوردپل بود، و نیوتن اهرمی که علم مکانیک با آن االه

از این دسته چهار نفري انگلیسی، که هیوم محتاط و مرموز در تقویت آن . روي آن به روشنی در دیدرس واقع شدند

اصیل و متفکران آن زمان فرانسه مثل انگلیسیها . کوشید، نفوذي عمیق فراهم شد که فرانسه و آلمان را فرا گرفت

عمیق نبودند، اما هوشمندتر بودند، زیرا از طرفی اقوام گل را داشتند، و از طرف دیگر سانسور شدید ناچارشان 

، ولتر 1726سپس، در سال . میساخت تا مایه و جوهرشان را در قالب فرم، و خردشان را در بذله گویی مصرف کنند

ك، بیکن، هابز و دیگر اشیاي قاچاق را در خورجین گذاشت و با به انگلستان آمد، و چون به فرانسه برگشت، نیوتن، ال

فرانسه، تا نیم قرن بعد از آن در جنگ علیه موهومپرستی، تاریک اندیشی، و جهالت از آنها  ;خود بدان دیار آورد

  . یک قابله انگلیسی به زایمان روشنگري فرانسه خدمت کرد. استفاده میکرد
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  فصل بیست و یکم

  رد در فرانسهایمان و خ

1648 -1715  

I - دگر گونیهاي فلسفه دکارت  

  :را چنین تعریف کرده است)) فیلسوف(( 1694فرهنگ آکادمی فرانسه در 

این . ، علل و اصول آنها را جویا شودکسی که در رابطه با دانشهاي گوناگون خودش را وقف کار پژوهش کند و اثرات

. آرامش و انزوا، و دور از هیاهو و دردسرهاي جهان، زندگی کندبه کسی اطالق شده است که در ) همچنین(نام 

بعضی اوقات کسانی که افکار لجام گسیخته دارند و خودشان را از مسئولیتها و وظایف زندگی مدنی برتر میدانند به 

  . این نام خوانده میشوند

علوم به عنوان  ;یز نشده بودنداز قسمت نخستین این تعریف چنین بر میآید که فلسفه و علوم هنوز از هم متما

از آخرین قسمت تعریف چنین استنباط . تا قرن نوزدهم به صورت شعبهاي از فلسفه باقی ماند)) فلسفه طبیعی((

در هواي فلسفی استنشاق کرده ، در زمان حکومت لویی چهاردهم، بوي انقالب را )) گانه چهلجاودانان ((میشود که 

در میان سه مظهر و بلندگوي این تعریف، میراث . و گویی پیشتازان روشنگري قبال پیشگفتارهایشان را گفته بودند

یکی شیپور شک را مینواخت، که : خود میراث سه بلندگو داشت. فکري رنه دکارت در میان رد و قبول در نوسان بود

و سومین آهنگهاي خوش  ;صداي مکانیسم کلی دنیاي خارج را اعالم میداشت دومین ;پیش درآمد فلسفه است

دکارت با . معتقدات دینی سنتی را مینواخت و خدا، اختیار، و خلود روح را از درون گردشارهاي دنیا بیرون میکشید

بانوان . مسیر بپذیرند و وارثان وي میتوانستند او را در هر دو انتهاي این ;شک آغاز کرد و با تورع به پایان رساند

مورد طنز مولیر قرار گرفته بودند تسبیح و دعا را کنار گذاشتند و در  1672سالونهاي نخستین زنان فاضلهاي که در 

بعد از )) نقل مجلس((مادام دو سوینیه فلسفه دکارت را . گردابهاي کیهانشناسی نوین آسایشی هیجان انگیز یافتند

زنان . بودند)) دکارتی((ام دو گرینیان، مادام دو سابله، و مادام دوال فایت همه وي، ماد ;شام خود ساخته بود

فلسفه در نزد نجیبزادگان بزرگ . خوشبوي عطرآگین در جلسات سخنرانی پیروان دکارت در پاریس حضور مییافتند

ي <هتلها>همندترین شکو((هر هفته در قصر دوك دو لوین، در کاخ پاریس پرنس دو کنده، و در  ;باب و متداول شد

هاي مذهبی اوراتوریان، بندیکتیان، و آوگوستینوسیان  فرقه. هاي دکارتی خوانده میشدند گفتارها و مقاله)) پایتخت

معمول آن روزگار چنین شد که عقل را در علوم و امور انسانی . فلسفه جدید را در مدارس خود تدریس میکردند

نه تابع الهامات االهی نمودند، بدان سان که مورد تعبیر کلیساي کاتولیک ولی در دین آن را محتاطا ;ستایش کنند

اما . روایال فلسفه دکارت را به عنوان آشتی دهنده مطبوع دین و فلسفه پذیرفتند- ژانسنیستها و پور. باشد

هی میشود، هوشمندترین همکیش جدید آنان، یعنی بلز پاسکال، فلسفه دکارت را به عنوان راهروي که به الحاد منت

او اگر در سرتاسر فلسفهاش از خدا صرفنظر میکرد، . من دکارت را نمیتوانم ببخشم: ((وي گفت. محکوم کرد

از آن پس دیگر کاري با  ;ولی از اظهار اینکه با یک تلنگر دنیا را به حرکت انداخته است ناگزیر بود ;خوشحال میشد

، فلسفه دکارت را به عنوان عاملی 1650پس از سال  ;عقیده بودیسوعیان در این مورد با پاسکال هم.)) خدا نداشت

هاي دکارت را  سوربون میخواست نوشته. که زیرکانه، ولو نه به عمد، موجب تباهی ایمان مذهبی میشود، رد کردند

 ;ا هجو کندنینون دو النکو و دیگران مولیر را متقاعد ساختند تا سوربون ر ;بوالو از آن به دفاع برخاست ;ممنوع سازد

هوئه، دانشمندي که مدتها بود فلسفه دکارت را پذیرفته بود، علیه آن . سوربون ایراد جویی خود را به تعویق انداخت

علماي االهیات همیشه از مشکالت . قیام کرد و آن را گاهی موافق و له و زمانی مخالف و علیه مسیحیت دانست
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رت در خصوص ماده به عنوان بعد خالص در وحشتی افزاینده موجود در راه توجیه قلب ماهیت با نظریه دکا

این منع  1671تدریس این فلسفه دو پهلو را در کولژ روایال ممنوع ساخت و در  1665لویی چهاردهم در . میزیستند

. را به دانشگاه پاریس نیز گسترش داد

سفه دکارت را از نو زنده کردند و نظرها را این محکومیتها عالقه به فل. نیز به خیل مخالفان پیوست 1687بوسوئه در 

اهمیت  ;شک نخستین آن مقاله به طور پنهانی پخش شد ;به مدخل شکاکانه آن، یعنی گفتار در روش، جلب کردند

در قرن هجدهم از دستگاه پیروزمند پیشین چیزي به جاي نماند، مگر کوشش آن  ;ضمایم سنتی آن از میان رفت

چنین به نظر میرسید که هر . به مکانیسمی که از قانون فیزیکی و شیمیایی پیروي میکندبراي تبدیل دنیاي خارج 

در تصویري که : کشف جدید علمی اعتبار مکانیسم دکارتی را فزونی میبخشید و از اعتبار االهیات دکارتی میکاست

تنها  ;هم در آنجا نبود مسیح ;دکارت از کیهان کشید، براي خداي ابراهیم، اسحاق، و یعقوب جایی وجود نداشت

بود که دنیا را با نخستین ضربه به جنبش انداخت و بعد هم از صحنه کناره گرفت )) خداي بیکاره((چیزي که میماند 

این نه آن خداوند قهار و جبار کتاب عهد . و اکنون فقط به صورت ضامن اشراق و درون بینی دکارت باقی مانده بود

وي خداوند خداپرستی، فاقد شخصیت، بی وظیفه، ناچیز، و تابع قوانین  ;ان عهد جدیدقدیم بود، و نه آن پدر مهرب

در کتابهاي  1678و  1669دیگر چه کسی به فکر میافتد که این بیهودگی اپیکوري را بپرستد قبال در  ;نامتغیر بود

یکی پرداخت که بر رساله استاد دانشکده پزشکی دانشگاه پاریس، به بیان یک روانشناسی کامال مکان ;گیوم المی

پیشی گرفت و به تشریح یک فلسفه ماده گرایانه مبادرت ورزید که بر انسان ماشین ) 1754(درباره حواس کوندیاك 

در میان این هنگامه و هیاهو، سیرانو دو برژراك مسافرتهاي افتخار آمیزش را به ماه و خورشید ). 1748(المتري بود 

.آغاز کرد

II - 1655- 1619: ژراكسیرانو دو بر  

ما اکثرا وي را عاشق پیشهاي میدانیم که روستان یک کمدي از او تهیه کرده و، با آن بینی مشهور، در زیبایی از 

وي زندگی و عشق را با خنده رویی به بازي گرفته بود  ;سیرانو حقیقی چندان ناکام نبود. ونوس شکست خورده است

اضافه بر تحصیالت معمولی یک فرزند نجیبزاده، در جلسات درس . راندو عمر را تا سر حد ممکن به بطالت میگذ

پیر گاسندي، آن کشیش دوستداشتنی که دوستدار اپیکور مادهگرا و لوکرتیوس ملحد بود، حاضر ) همراه با مولیر(

عیاش،  داشت و یک عنان گسیخته به هردو مفهوم کلمه، یعنی آزاداندیش و)) قوي((به ویژه )) روحی((سیرانو . شد

در پاریس به گروهی بیدین و هوچی پیوست، در دوئل کردن شهرتی به هم رسانید، در ارتش خدمت کرد، و . بود

  . زمانی چند، به علت زخمی که برداشته بود، از عیاشی کناره گرفت و به فلسفه پرداخت

افتاده کیهان، که گشاینده راه وي نخستین نمایشنامه فلسفی فرانسوي را نوشت و با شرح مسافرتهایی به نقاط دور 

آن شخصیت بزرگ، که ((وي بر قدیس آوگوستینوس محترم میخندید، . سویفت بود، انسان را به باد تمسخر گرفت

فکرش را روحالقدس منور کرده است، به ما اطمینان میدهد که در زمان وي زمین مثل تنور مسطح بوده است و 

قلمش را تقریبا در هر فرم ادبی میآزمود، که این آزمونها با اینکه بندرت ) .)همچون یک نیمه پرتغال روي آب شناور

نمایشنامه کمدي فضل فروش فریب خورده وي، به نظر مولیر، براي . جدي بودند، ارزش تعیین کنندهاي مییافتند

ا بالفاصله از به روي صحنه آمد، ام 1640تراژدیش به نام مرگ آگریپین در . اشغال کردن یک یا دو صحنه خوب ود

ولی . مجددا به معرض نمایش گذاشته شد 1960طرف مقامات دولتی ممنوع اعالم شد و آن قدر ماند تا در سال 

: بود، و جوانان افسار گسیخته پاریسی شعرهاي ملحدانه سژان را فریاد میخواندند 1654انتشار آن به سال 



۵١١٩

خدایانی  ;. . . قشنگی که آنها را میپرستیم و نمیدانیم چرا  چیزهاي نابوده ;پس این خدایان چه هستند زاده ترس ما

یک ساعت پس از مرگ، روح : و در مورد خلود روح. که انسان آنها را آفریده است و آنها انسان را هرگز نیافریدهاند

  . نابود شده ما همان خواهد بود که ساعتی پیش از زندگی بوده است

. یري از سقف بر سرش فرود آمد و در سی و شش سالگی از آن ضربه در گذشتاندکی پس از چاپ این نمایشنامه، ت

، و )1675(یا ممالک و امپراطوریهاي ماه  ;جهان دیگر: دستنوشتهاي از او به جاي ماند که در دو قسمت انتشار یافت

ی و تخیلی به شمار آنها نوع خنده آوري از داستانهاي علم). 1662(یا ممالک و امپراطوریهاي خورشید  ;جهان دیگر

میروند که بر پایه کیهان شناسی دکارتی نوشته شده بودند و سیارات را از گردشارهایی که از تکانهاي انقالبی ماده 

اما در اند،  سیرانو میگفت که سیارات زمانی مثل خورشید شعله ور بوده. اولیه تشکیل یافته بودند مشتق میکردند

اند، از دست دادهاند و در نتیجه به  ها شده ثر انتشار مداوم ذراتی که موجب این پدیدهطول زمان، نور و حرارت را بر ا

که روز به روز از نظر . . . ما حتی کلفهاي خورشید را میبینیم . اجسامی سرد، تیره و تقریبا بی نیرو مبدل شدهاند

شید تشکیل یافته و به نسبت از دست از کجا که این کلفها پوستهاي نباشند که از جرم خو. اندازه بزرگتر میشوند

مثل زمین به کرهاي تیره مبدل نشود سیرانو با موشک . . . از کجا که خورشید هم  ;دادن نور خود سرد شده باشند

وي متذکر میشود که سه چهارم اولیه مسیر حس میکند که زمین . زمین را ترك میگوید و به سرعت به ماه میرسد

  . و در ربع آخر نیروي کشش ماه همین عمل را انجام میدهد ;وي را به سوي خود میکشد

بنابراین، دایره عملش نیز در فضا کمتر  ;به خودم گفتم که این بدین جهت است که حجم ماه از زمین کمتر است((

در آنجا در خصوص . وقتی که به حالت گیج در سطح ماه فرود میآید، خودش را در باغ عدن میبیند.)) است

در آنجا با دستهاي از . ذاتی با ایلیاي نبی به بحث میپردازد و از باغ به صحراي برهوت ماه تبعید میشود گناهکاري

. متر برخورد میکند که به صورت انسان هستند، ولی روي چهار دست و پا راه میروند 6جانوران عظیمالجثه به طول 

وي به . ت، به زبان یونانی فلسفی صحبت میدارددر آن میان یک تن، که در آتن از خدایان حامی سقراط بوده اس

که این آقایان ماه نشین، به عوض  ;سیرانو اطالع میدهد که راه رفتن به شیوه چارپایان شیوهاي طبیعی و سالم است

فونتنل، ولتر و . (هاي بیشماري را حس میکنند که بر انسان پوشیدهاند پنج یا شش حس، صد حس دارند و واقعیت

ساکنان ماه از بخاري که : تخیالت سیرانو آزاد و بیقید به سیر خود ادامه میدهد). نظر را به بازي میگیرنددیدرو این 

در نتیجه، از شر سر و صداي دستگاه هاضمه و خواري و نابهنگامی  ;از غذا بر میخیزد تغذیه میکنند نه از خود غذا

عزوبت، پاکدامنی، و  ;رد احترام بزرگساالنند، وضع میکننددر ماه، قوانین را جوانان، که مو. دفع در امان میماندند

همین خداي حامی سقراط شرح میدهد که . خودکشی، مردهسوزانی، و بینی بزرگ را میپسندند ;عفت محکوم است

 ;قابل تصور نیست) که فیلسوفان مدرسی تعلیم میدادند(از هیچ به وجود آمدن  ;دنیا خلق نشده ولی ابدي است

در حقیقت، فرضیه وجود خداوند کامال ناالزم است، زیرا دنیا ماشینی  ;ت مشکلتر از ابدیت خداوند نیستپذیرش ابدی

سیرانو استدالل میکند که خداوندي باید وجود داشته باشد، زیرا وي معالجات . است خودکار که همیشه میچرخد

ارها، که آنها را از تلقین یا تخیل خداي حامی سقراط به این گفت ;معجزهآسا را شخصا با چشم خود دیده است

یک حبش نیرومند به انتقام از اصالت آیین بر میخیزد، سیرانو را با یک دست و آن خداي حامی را . میشمرد، میخندد

سگهاي  ;با دست دیگر بر میدارد، خداي حامی را به دوزخ میاندازد، و سیرانو را در سر راه خود در ایتالیا فرو میاندازد

. جانثن سویفت نیز مجذوب شده بود. وي، که بوي ماه میدهد، پارس میکنندمحل به 

II - 1715-1638: مالبرانش   

فنلون داشت، . دین، در برابر فرزندان کافر گاسندي و دکارت، نه تنها مدافعان نیرومندي از قبیل پاسکال، بوسوئه،

  . رخوردار بودبلکه از یکی از هوشمندترین علماي مابعدالطبیعه عصر جدید نیز ب
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یک ماه پیش از وي به دنیا آمد و یک ماه پس : نیکوال دو مالبرانش تقریبا به طور دقیق با لویی چهاردهم معاصر بود

چون پدرش دبیر لویی . نیکوال روحا شریف و در زندگی منزه بود. شباهت دیگري بین آن دو نبود. از وي درگذشت

 ;د، از نظر تولد و تربیت از همه امتیازات، جز تندرستی برخوردار بودسیزدهم، و عمویش نایبالسلطنه کانادا بو

جسمش ضعیف و ناقص بود و فقط اعتدال خاص در غذا و شیوه آرام یک زندگی منزوي و عابدمنشانه دلیل هفتاد و 

تفکر و  در بیست و دو سالگی به فرقه اوراتوریان، یعنی فرقهاي مذهبی که خود را وقف. هفت سال زندگی وي شدند

  . در بیست و شش سالگی رسما سمت کشیشی یافت. هاي مذهبی میکرد، پیوست موعظه

پیرو افکار دکارت شد، در . در همان سال به رساله درباره بشر دکارت دست یافت و مجذوب استدالل و سبک آن شد

ه زندگی و امیدهایش بود، از بالفاصله بر آن شد که آیین کاتولیک را، که مای ;عین حال به عقل ایمانی واال داشت

این جنبشی بود دلیرانه که از پاسکال دور میشد و به سوي قدیس توماس آکویناس . روي برهان و تعقل ثابت کند

این برگشت نمایشگر یک اعتماد به نفس عالی جوانی بود، اما دژ ایمان را در معرض تاخت و تاز  ;گرایش مییافت

. عقل قرار میداد

از ده سال مطالعه و نوشتن، یکی از آثار کالسیک فلسفه فرانسه را در چهار مجلد به نام جستجوي مالبرانش، پس 

و در آن، به شیوه همه فیلسوفان فرانسوي، تعهد اخالقی به روشن نویسی را پذیرفت و  ;)1674(حقیقت منتشر کرد 

درباره نفس آغاز کرده بود، بلکه بین تن دکارت نه تنها مطالعات ژرف و دشواري را . فلسفه را به ادبیات مبدل کرد

جسمانی و مکانیکی و ذهن روحانی و آزاد، آن چنان فاصلهاي به وجود آورده است که اعمال متقابل بین آن دو 

یک تصور میتواند یک : با وجود این، عمل متقابل بین آنها مسلم و بی چون و چرا به نظر میآید ;تصورناپذیر مینمایند

نیمی از مشکالت کار . ش را به حرکت درآورد، و یک دارو میتواند ذهن را مخدوش و تیره سازددست یا یک ارت

فیلسوفی فالندري به نام آرنولد گلینکس، با . جانشینان دکارت این بود که شکاف بین اندیشه و تن را از میان بردارند

جسم مادي بر ذهن غیر مادي اثر . ماده ساختانکار عمل متقابل، زمینه را براي مالبرانش، اسپینوزا، و الیبنیتز آ

ندارد، یا بالعکس، اینکه به نظر میرسد یکی بر دیگري اثر دارد فقط به این علت است که خداوند حقیقت را در دو 

همزمانی آن دو مثل همزمانی دو ساعت  ;جریان متمایز رویدادها، یکی جسمانی و دیگري ذهنی، خلق کرده است

ک ثانیه و سرعت معین میزان شدهاند و هر دو با هم در یک لحظه ساعت مشابهی را اعالم است که هر دو در ی

میکنند، اما، با وجود این، کامال مستقل از یکدیگر کار میکنند، فقط منشا آنها یکی است و آن عقلی است که آن دو 

سلسله علت و معلولهاي جسمانی و به همین ترتیب هم، خداوند تنها منشا . را میزان کرده و به حرکت انداخته است

و حرکت جسمانی رویداد یا  ;حالت روحی انگیزه حرکت منتجه فیزیکی ظاهري است نه علت آن ;روحی است

در هر دو مورد فقط خداوند  ;احساس فقط انگیزه عرضی یا سببی حالت روحی است که به نظر میرسد علت آن باشد

در این قسمت گلینکس، که از دترمینیسم بیم داشت، دستگاه فکري خود را تغییر داده است و میگوید  .استعلت 

مالبرانش این موقع . که اراده انسان با همکاري خداوند در اعمال آگاهانه میتواند علت واقعی نتایج جسمانی باشد

عقل متقابل این دو واهی  ;یشه هم علت جسمانی و هم حالت روحی استخداوند هم. گرایی تردیدآمیز را کامل کرد

   .ندارندهیچ یک از آن دو بر یکدیگر اثر  ;است

علی من  ;این من نیستم که نفس میکشم. . . فقط خداوند است که میگذارد من نفسی را که فرو بردهام پس بدهم ((

خداوند .)) من فقط میخواهم با شما صحبت کنم ;این من نیستم که با شما صحبت میدارم.رغم خودم تنفس میکنم 

علت حرکت یا تفکر هر چیزي آن نیروي االهی است که بوسیله فرایندهاي . یگانه نیروست - انرژي کلی جهان- 

تفکر، خداوند است که در ما  ;عمل میکندحرکت، خداوند است که به صورتهاي مادي . جسمی و روحی عمل میکند

در این فلسفه ظاهرا دترمینیستی مشکالت بیشماري وجود دارند که مالبرانش در رساالت بعدي کوشید . فکر میکند
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وي میکوشید مقداري از اختیار انسان را با فعلیت کیهانی خدا دمساز و هماهنگ سازد و شر و . آنها را بر طرف کند

ما در این پیچ و  ;می را با علیت همه جا حاضر یک خیراندیش قادر مطلق و عالم کل وفق دهدرنج و شرارت عمو

. اما، در جریان همین سرگردانی، سر رشتهاي سودمند از روانشناسی به جاي مینهد. خمها به دنبال او نخواهیم رفت

ا فقط به صورت گروه یا دستهاي ذهن تصوراتی دارد و اشیا ر ;وي میپندارد که احساسات در جسم است نه در ذهن

 ;این پیچیدگیهاي تصور تنها از شی به وجود نمیآیند. از تصورات ترکیب، اندازه، بو، صالبت، صدا، دما و مزه میشناسد

بسیاري از کیفیات نامبرده در شی وجود ندارند و بسیاري از احکام ما در خصوص شی یعنی بزرگ، کوچک، 

گرم یا سرد بودن، و تند و یا کند حرکت کردن آن بیشتر وضع یا حالت و طرز فکر درخشنده، تیره، سنگین، سبک، 

فقط از ادراکات و تصورات و  ;ما اشیا را نمیشناسیم. بیننده را بیان میدارند تا صفات ویژه خود شی مورد مشاهده را

مالبرانش علی رغم ). هستندهمه اینها یک نسل پیش از الك و بار کلی (معانی دگرگون شده و متمایل خود آگاهیم 

زمینه روحگراییش، عادت و حافظ و تداعی معانی را، پس از دکارت و هابز، از نظر فیزیولوژیکی مورد بحث قرار 

عادت نوعی آمادگی است که بدان وسیله روح حیوانی، در نتیجه اعمال یا تجربیات مشابه و مکرر، در شیارها . میدهد

معانی بر حسب توالی . حافظ فعالیت مجدد تداعیهاي حاصل از تجربه است. مییابد یا مجاري معینی در جسم تداخل

هاي  نیروي اخالق و قدرت اراده نیروهاي روح حیوانیند که در طول رشته. و پیوستگی گذشته خود تداعی میشوند

ست و دیندار بود، هر چند مالبرانش خداپر. مغز جریان مییابند و شیارهاي تداعی و روشنی تخیل را عمق میبخشند

. در فلسفهاش عناصري دیده میشدند که بنینی بوسوئه، آن پاسدار هوشیار اصالت آیین، را به اضطراب انداخته بودند

با یک جنبش زیرکانه توانست قلم احساساتی آنتوان آرنو را از پرداختن به منطق آیین یانسن منصرف، و به دفاع از 

آن فیلسوف . نع کند تا مالبرانش را به خاطر بدعتهاي پنهانی مورد حمله قرار دهدایمان خاص وادار سازد و وي را قا

 1697تا  1683طی چند رساله، که مثل رساله نخستین شیوا و باور نکردنی بودند، از خود دفاع کرد و این مباحثه از 

سوینیه، که میدید موشها مادام دو . بوسوئه توپخانه سبک فنلون را هم براي حمله به یاري گرفت. ادامه داشت

محصوالت، و کرمها درختانش را میخورند، شکوه کنان گفت که وي از نظر مالبرانش در خصوص شر، به عنوان عنصر 

. الزم بهترین دنیاهاي ممکن، چندان راضی و خشنود نیست

ان و پیرزنان در آیین مردان جو. مالبرانش دوستان غیور و پرشوري براي پاسخگویی به این منقدان در اختیار داشت

  . وي، که میگفت خداوند تنها فاعل همه اعمال است، نوعی لذت رازورانه و پیوند خدایی میدیدند

یک انگلیسی گفته بود که وي به  ;فرانسویان و بیگانگان رنج سفر را بر خود هموار میساختند و به دیدارش میآمدند

بار کلی با احترام تمام وارد شد و . ، لویی چهاردهم و مالبرانشفرانسه آمده است تا از دو شخصیت بزرگ دیدن کند

مالبرانش، اندکی پس از آن، در هفتاد و هفت سالگی به ضعف دچار . کشیش کهنسال را به محاورهاي طوالنی گرفت

اکتبر سال  13در . اش باشد هر روز الغرتر میشد، تا سرانجام، ذهنش دیگر نمیتوانست علت سببی اندیشه ;شد

شهرتش پس از مرگ به سرعت از میان رفت، زیرا فلسفه دینی او نه با . در خواب چشم از جهان فرو بست 1715

المعارف پس از وي، که  و حتی با تمایالت فالسفه دایره ;شکاکیت منطبق بود و نه با خوشگذرانیهاي نیابت سلطنت

وي در تالشی که الیبنیتز براي اثبات دنیاي فعلی، به اما نفوذ . ماشین دنیا را جانشین خداوند کردند، توافقی نداشت

و در عقاید بار کلی، که میگفت اشیا فقط در ادراك ما یا در  ;عنوان بهترین دنیاي ممکن، نشان میداد ظاهر شد

در هیوم به صورت تجزیه ویران کننده علت به عنوان کیفیت پنهانی نمایان  ;ادراك خداوند وجود دارند، جلوه کرد

حتی در دترمینیسم عصر روشنگري پدیدار  ;در تاکید کانت بر عناصر ذهنی براي تشکیل معرفت ظاهر گشت ;شد

  . شد
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این سخن که خداوند تنها علت کلیه حرکات، امیال، معانی، و تصورات است از این گفتار که تغییرات حاصل در ماده 

. لحظه در کیهان عمل میکنند، چندان دور نیست یا ذهن نتیجه غیر قابل اجتناب نیروهایی کلی هستند که در آن

در این جذبه، مالبرانش، با وجودي که خود انکار میکرد، خود به نوعی دترمینیسم دست یافته بود که انسان را به یک 

دکارت . عالوه بر آن، دستگاه موقع گرایی چون خانهاي بود میان راه دکارت و اسپینوزا. ماشین بی اراده مبدل میکرد

اسپینوزا،  ;مالبرانش خداوند را تنها علت افعال روح میدانست ;ر ماده مکانیسم را میدید، اما در روح آزادي راد

این . ، با وي موافق بود که تسلسل ذهنی و جسمانی محصول تقارن نیرویی خالقه است))مست خدا((همچون راهب 

ب وحدت وجود را سهوا به همه، حتی به مومنان، متدین پیرو اوراتوریان، که خداوند را در همه جا میدید، مذه

را بدان اضافه کنیم تا به فلسفه اسپینوزا و )) خداوند یا طبیعت((آموخته بود، به طوري که الزم بود فقط عبارت 

  .روشنگري مبدل شود

IV - 1706-1647: پیربل 

پیر . دامنه پیرنه خدمت میکرد پسر یک کشیش هوگنو بود که در شهر کارال در والیت فوا در)) پدر روشنگري((

. بیست و یک سال عمر خود را در آنجا سپري کرد، یونانی و التینی را در آنجا آموخت، و مذهب کالونی را فرا گرفت

تا با ثروت و امکانات خانوادگی که ) 1669(وي را به کالج یسوعی در تولوز فرستادند . جوانی حساس و تاثیرپذیر بود

در آنجا عاشق آموزگارانش شد و بزودي به مذهب کاتولیک گروید و . تحصیالت کالسیک بپردازد در اختیار داشت به

آنها . آن چنان پایبند شد که کوشید پدر و برادرش را هم به ترك آیین خود و گرویدن به مذهب کاتولیک وادار سازد

چون اکنون مرتد از دین برگشته . ري برگشتبردبارانه در برابرش ایستادگی کردند، و او هم هفده ماه بعد به ایمان پد

پدرش براي اینکه بتواند وي را از آزار کلیساي رومی در امان نگاه . شده بود مورد تعقیب کلیساي رومی قرار گرفت

پیر در . ، به امیدي که پیر به سلک کشیشان پروتستان وارد شود)1670(دارد، او را به دانشگاه کالونی ژنو فرستاد 

چون تحصیالتش به پایان رسید، در ژنو، . آثار دکارت دست یافت و به تمام صورتهاي مسیحیت شک آوردآنجا به 

روان و پاریس به آموزگاري خصوصی پرداخت و به استادي فلسفه آموزشگاه روحانی هوگنوها در سدان ارتقا یافت 

بل به . رزه علیه فرمان نانت، بسته شدبه دستور لویی چهاردهم، به عنوان جزئی از مبا 1681آموزشگاه در ) 1675(

وي اولین . روتردام پناه برد و در آکادمی شهرداري، به نام اکول ایلوستر، به سمت استاد تاریخ و فلسفه برگزیده شد

حقوقش اندك بود، ولی . فرد گروه مهاجران دانشمندي بود که جمهوري هلند را به دژ استقالل افکار مبدل ساختند

وي هرگز ازدواج نکرد و کتابخانه را . میتوانست به کتاب دسترسی داشته باشد، از زندگی ساده راضی بودتاز مانی که 

 ;به زیبایی و طنازي زنان بی توجه نبود و از توجهات لطیف زنی خوب سپاسگزاري میکرد. بر همسر ترجیح میداد

واست که دیگري را شریک رنجهاي خود ولی چون همه عمر از سردرد میگرن یا مالیخولیا رنج میبرد، بی شک نخ

ضمنا بدبینیهایی هم داشت، زیرا وقتی که یک یسوعی فرانسوي به نام لویی ممبور در تاریخ مذهب کالونی به . کند

بیان این نکته پرداخت که کشیشان کاتولیک مذهب پروتستان را صرفا به خاطر یافتن اجازه ازدواج پذیرفتهاند، بل از 

کتاب ممبور به صورت  1682در )) زیرا صلیب به مراتب بزرگتر از ازدواج است((طور ممکن است، خود پرسید این چ

وي پرسید آیا ممکن است کسی که به ایمان خاصی سخت وابسته باشد، بتواند . ها منتشر شد مجموعهاي از نامه

پیش از ]فتار لویی چهاردهم تاریخی بیغرض و حقیقی بنویسد چطور ممکن است انسان به مورخی مانند ممبور، که ر

خوانده است، اطمینان داشته باشد بل از هلندي که در )) عادالنه، شرافتمندانه و خیرخواهانه((با هوگنوها را [ 1682

این اواخر مورد حمله وقیحانه فرانسه قرار گرفته بود، لویی را شخصا مورد حمله قرار داد و پرسید که یک پادشاه چه 

خود را بر رعایایش تحمیل کند اگر وي چنین حقی داشته باشد، پس امپراطوران روم نیز در آزار حقی دارد که دین 

ممبور با دستوري که از . بل میپنداشت که فقط وجدان باید بر عقاید انسانی حکمروا باشد. مسیحیان محق بودهاند
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توسط مامور اعدام در مال عام بسوزانند،  هاي کتاب بل را باید در فرانسه لویی چهاردهم دریافت داشته بود، که نسخه

هاي مختلف در خصوص  نخستین اثر مهم خود را به نام اندیشه 1682بل در همان سال . به طور قاطع پاسخ داد

از آسمان گذشته بود  1680ستاره دنباله دار منتشر کرد که نکات مختلفی در مورد ستاره دنباله داري که در دسامبر 

اگر . ر اروپا از آن ستاره، که دنباله آتشینش را نشانه آتش گرفتن دنیا میدانستند، به وحشت افتادسراس. در بر داشت

ما خودمان را در ترس و وحشت آن دوره فرض کنیم زمانی که کاتولیکها و پروتستانها متفقا این پدیده را زنهاري 

سر این دنیاي گناه آلود فرود آید میتوانیم  االهی میدانستند و معتقد بودند که هر آن ممکن است صاعقه خدایی بر

حتی . بیم و وحشت ناشی از پیدایش این روح شعله ور را درك، یا شهامت نظرات خردمندانه بل را ستایش کنیم

.)) انگیز ستاره دنباله دار طاعون و جنگ فرو میریزد از موهاي وحشت((میلتن دانشمند هم اخیرا گفته بود چگونه 

هاله هنوز ظاهر  1682ستاره دنبالهدار (را بر مبناي مطالعات اخیر ستاره شناسان استوار کرده بود وي که بحث خود 

، به خوانندگانش اطمینان داد که ستارگان دنباله دار طبق قوانین ثابت در آسمان حرکت میکنند و )نشده بود

کسی که : ((ت ابراز تاسف کرده استوي از پایداري موهومات سخ. ها یا خوشبختی ندارد وجودشان ربطی به مصیبت

او همه معجزات را جز آنچه که در کتاب عهد .)) تمام علل اشتباهات مردم را بیابد، هرگز کارش تمام نشده است

در یک فلسفه سالم، طبیعت فقط همان ). ((در غیر این صورت کتابش را در هلند چاپ نمیکردند(جدید بود، رد کرد 

به طوري که آثار طبیعت هم اثر  ;معینی، که به اراده خود آفریده است، عمل میکند خدایی است که طبق قوانین

و اگر چنین نیروي بزرگی را معجزه فرض کنیم، به وجود آوردن انسان از راه قوانین  ;معجزه و هم نیروي خداییند

درباره یکی از مشکلترین  بل دلیرانه به بحث.)) طبیعی توالد و تناسل، مثل زنده کردن مردگان، مشکل خواهد بود

آیا اخالق طبیعی امکان دارد آیا مجموعه قوانین اخالقی را میتوان بدون یاري عقیدهاي : مسائل تاریخی پرداخت

ماوراي طبیعی نگاه داشت آیا الحاد به فساد اخالقی میانجامد بل میگفت که اگر چنین باشد، باید از جنایت، فساد و 

یهودیان، . رایج است چنین نتیجه گرفت که بیشتر مسیحیان ملحدانی پنهانی هستند فساد، اخالقیی که در اروپا

ظاهرا اعتقاد مذهبی و عقاید به طور . مسلمانان، مسیحیان، و کفار تنها از نظر اعتقادات با هم متفاوتند نه از نظر عمل

. ر از عقاید مذهبی سرچشمه میگیردها و امیالی نیرومندت این از خواسته ;کلی اثر اندکی بر رفتار و کردار دارد

دستورات مسیح بر برداشتی که اروپاییان از شجاعت و شرافت دارند مردي را بیشتر ستایش میکنند که از توهین و 

کسی که در جنگ برتر باشد و، با اختراع هر چه بیشتر سالحهاي  ;صدمات بی درنگ و با خشونت انتقام میگیرد

کفار استفاده از سالحهاي بهتر را از ((تکارانهتر و هراس انگیزتر کند چه اثر داشته است ها را جنای گوناگون، محاصره

چیزي که ما را . بل چنین نتیجه گرفت که اخالق جامعه ملحدان فاسدتر از جامعه مسیحیان نیست.)) ما میآموزند

س از پلیس و قانون، مطیع نظم اجتماع کرده است ترس و وحشت از دوزخ دور دست و مشکوك نیست، بلکه تر

همینکه این موانع دنیوي را از پیش پاي  ;ترس از محکومیت و خفت و خواري اجتماعی و ترس از مامور اعدام است

 ;آنها را نگاه دارید، در این صورت، وجود جامعه ملحد هم مانعی ندارد ;بردارید، هرج و مرج به وجود خواهد آمد

ما در گذشتهاي دور ملحدان نمونهاي از قبیل . و زنان پاکدامن در آن باشندممکن است بسیاري از مردان شرافتمند 

. و در این زمان نیز کسانی مثل میشل دو لوپیتال و اسپینوزا ;اپیکوروس، پلینی میهن، و پلینی کهین داشتهایم

ه سوالی است که بل اینکه آیا اخالقیات انسان متوسط در صورتی که مذهب به کمک قانون نشتابد، بدتر میشود یا ن(

بل . رسالهاي که درباره ستاره دنباله دار نوشته شده بود بدون اسم نویسنده منتشر شد.) به آن پاسخی نگفته است

همین احتیاط را هنگام انتشار یکی از بزرگترین و مشهورترین مجالت آن زمان به نام اخبار جمهوري ادبیات رعایت 

این مجله پیشرفتهاي مهم . در آمستردام منتشر شد 1684صفحه در مارس  104شماره نخست این مجله با . کرد

تا آنجا . ادبی، علمی، فلسفی، دانشپژوهی، اکتشافات قارهاي، و تاریخنگاري را در اختیار خوانندگان خود قرار میداد
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بر کتابها مینوشت،  با انتقاداتی که وي. که میدانیم، بل کلیه موضوعها را، تا سه سال، هر ماهه خودش تهیه میکرد

. جرئتی یافت، و از آن پس نویسندهاي مورد توجه شد 1685در . هاي بزرگ دنیاي ادبی به شمار میرفت یکی از وزنه

در این اثنا، خانواده بل در ماجراي شکنجه هوگنوها در . دو سال بعد، بیمار شد و مدیریت مجله را به دیگري سپرد

، و پدرش در 1681ر اثر نتیجه مستقیم یا غیر مستقیم هجوم نظامیان به مردم در مادرش ب. فرانسه چهار قربانی داد

 18(شش روز پس از آن . هاي وارده در گذشت در همان سال برادرش به زندان افتاد و بر اثر شکنجه ;مردند 1685

. سالحی جز قلم نداشت مثل ولتر،. بل از این رویدادها سخت دگرگون و ناراحت شد. لغو شد)) فرمان نانت((، )اکتبر

او آن را تفسیر . ، با نوشتن یکی از آثار کالسیک ادبی در آزادي مذهب، با آزار دهندگان به نبرد پرداخت1686در 

آزاردهنگان براي مجاز نشان دادن اعمالشان . مجبورشان کنید که وارد شوند نامید: فلسفی این سخنان عیسی مسیح

از امثله اخالقی مسیح را شاهد آوردند و آن حکایت از مردي بود که چون  دنبال یک حکم االهی بودند و یکی

فورا از خانه بیرون شو و در خیابانها و ((مهمانانی را که به مهمانی خوانده بود نیامده بودند، به نوکرش میگوید، 

.)) وارد شوند تا خانهام پر شود مجبورشان کن. ... هاي شهر بگرد و بینوایان، افلیجان، لنگان و نابینایان را بیاور کوچه

برعکس، اعمال فشار به . بل بآسانی توانست ثابت کند که این سخنان هیچ ربطی به قبوالندن اجباري دین واحد ندارد

منظور یگانگی مذهبی نیمی از اروپا را به خون کشیده است و اختالف مذاهب نگذاشته است که یک فرقه دینی 

به عالوه، کدام یک از ما میتواند مطمئن باشد که دین وي از . جه را به عهده بگیردخاص نیرومند شود و کار شکن

همه برحقتر است تا دیگري را به خاطر اختالف با خود آزار دهد بل اعمال فشار و زور را، چه توسط پروتستانها و چه 

. توسط کاتولیکها، و آزار غیر مسیحیان توسط مسیحیان را به طور کلی محکوم کرد

ضمنا ادعاي خود . وي، بر خالف الك، پیشنهاد کرد که به یهودیان، مسلمانان، و آزاداندیشان آزادي مذهب داده شود

را مبنی بر اینکه ملحدان نیز مثل سایر مسیحیان میتوانند شارمندان خوبی باشند از یاد برد و با آزادي دادن به 

اینان که در پیمان شکنی از خداوند بیمناك نیستند در  ;لفت ورزیدآنهایی که به خداوند و مبدا جزا ایمان ندارند مخا

آیا یک دولت پروتستان به آیین کاتولیک، . براي بقیه، فقط تعصب را نباید آزادي داد. کار اجراي قانون اخالل میکنند

باید آزادي عمل بدهد بل که به بهانه اینکه بهترین و راستترین ایمانها را دارد، از عدم آزادي مذهبی پشتیبانی میکند 

با وجود این، من روا نمیدارم . ... باید از نیروي آزار رسانی محروم ساخت((میپنداشت که در این صورت کاتولیکها را 

که به آنها توهین شود، از آنها سلب مالکیت کنند، از آزادي اعمال مذهبیشان جلوگیري نمایند، و یا از نظر قانون 

پیر ژوریو، . پروتستانها و کاتولیکها متفقا از این برنامه آزادي مذهبی ناراضی بودند.)) ی قرار دهندآنان را مورد بیعدالت

که در سدان از دوستان و همکاران دانشگاهی وي و اکنون یکی از پیشوایان روحانی جامعه کانونی شده بود، در 

ژوریو بر آن بود که . به بل حمله کرد) 1687(رسالهاي به نام حقوق دو سلطان در مورد مذهب وجدان و فرمانروا 

.)) عقیده بیطرفی مذاهب و آزادي جهانی مذهب را باید در برابر کتابی تحت عنوان یک تفسیر فلسفی از بین برد((

مخصوصا از نظریه آزادي  ;وي با پاپها هم عقیده بود و میگفت که حکمروایان حق دارند مذاهب دروغین را نابود کنند

به شهرداران  1691ژوریو در . ه یهودیان، مسلمانان، سوکینوسیان، و کفار سخت به وحشت افتاده بودعمل دادن ب

کارمندان رسمی به  1693لیکن در  ;آنها نپذیرفتند. هلند پیشنهاد کرد که بل را از سمت استادي معزول کنند

الحاد متهم کرد، و در نتیجه، بل از سمتش بر وسیله انتخابات تغییر یافتند، ژوریو مبارزهاش را از سر گرفت، بل را به 

پنج یا شش سال دیگر،  ;خداوند ما را از شر تفتیش افکار پروتستان نگاه دارد: ((آن فیلسوف چنین گفت. کنار شد

طولی نکشید که بل روحیه خود را .)) چنان عرصه بر مردم تنگ میشود که خواستار برگشت رومیها خواهند شد

تسلی خاطر خود را اکنون در تصنیف کتاب تاریخی فرهنگ تاریخی و . با وضع موجود وفق دادبازیافت و خود را 

خود را به زندگی با پس اندازي که داشت و حقالتالیف اندکی . انتقادي پیدا کرد که بتازگی نوشتنش را آغاز کرده بود
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 ;انگلیسی پیشنهاد حمایت از وي کردند سفیرکبیر فرانسه در هلند و سه ارل. که از ناشرین دریافت میکرد عادت داد

. گینی هدیه تقدیمی ارل آو شروزبري را براي اهداي فرهنگ به وي رد کرد 200وي مودبانه آنها را نپذیرفت و حتی 

و دیگر تفریحها کار من ... سرگرمیهاي عمومی، ورزش، گردش . ((وي دوستان زیاد، ولی سرگرمی اندك داشت

من در . ... رف آنها میکنم، نه صرف توجه به امور داخلی، و نه اشتیاقی به ترفیع مقام دارممن عمرم را نه ص. نیستند

براي خودم و موزها آواز ... مطالعاتی که سرگرم شدهام لذت و آرامش مییابم، و آنها مایه شادي من هستند 

روز بر صفحات کتابی که قرار بود  روزي چهارده ساعت کار میکرد و هر ;بنابراین، درون اطاقش آرام گرفت.)) میخوانم

دو کتاب قطور، که جمعا بالغ بر دو هزار و ششصد صفحه میشدند، در سال . سرچشمه مکتب روشنگري شود میافزود

البته فرهنگ لغات نبودند، بلکه بررسی  ;وي آنها را فرهنگ تاریخی و انتقادي نامید. در روتردام منتشر شد 1697

وقتی . ا، و عقاید موجود در تاریخ، جغرافیا، علم اساطیر، االهیات، اخالق، ادبیات، و فلسفه بودندانتقادي از افراد، مکانه

این قمار بزرگی با زندگی و آزادي بود، !)) قرعه فال را زدند: ((آخرین برگ تصحیح شده را به چاپخانه داد، فریاد زد

دیدرو و ) 1751(المعارف  یش از نوه خود دایرهزیرا بیش از هر کتاب معاصر خود عقاید بدعتآمیز داشت شاید ب

آن را از  1674منظور محدود بل در آغاز این بود که اشتباهات فرهنگ بزرگ تاریخی لویی مورري را، که در . دآالمبر

اما چون پیش رفت،  ;دیدگاه کاتولیک اصیل آیین منتشر کرده بود، تصحیح کند و از قلم افتادگیهاي آن را بنویسید

آنجا که چیزي براي گفتن نداشت، سخن  ;ادعاي وي کتابی از نوع دایرهالمعارف نبود. نیز گستردهتر شدهدفش 

از . بنابراین، در آن مطلبی پیرامون سیسرون، بیکن، مونتنی، گالیله، هوراس، نرون، و تامس مور وجود ندارد ;نمیگفت

االتی در مورد شخصیتهایی گمنام، از قبیل از طرف دیگر، مق ;پوشی شده است بیشتر دانش و علوم و هنر چشم

تعداد سطرهاي مقاله براي افراد نه از نظر اهمیت تاریخی، . عقیبا، اوریل آکوستا، و اسحاق ابراونل، در آن نوشته است

بنابراین، اراسموس، که در فرهنگ مورري یک صفحه به وي . بلکه بر حسب توجه و عالقه بل منظور شده است

. است، در بل پانزده صفحه شرح دارد، و آبالر هجده صفحه تخصیص داده شده

مطلب اصلی در متن بیان شده، لیکن بل، در : ترکیب کتاب را بر حسب ترتیب الفبا، ولی نیمه تلمودي، داده بود

یل مجموعهاي از دال((بسیاري موارد، یادداشتها یا حواشی را با حروف کوچکتر نوشته و مطالب گوناگونی را به صورت 

در همین چاپ زیبا بود که . وارد شده است)) فلسفی((و حتی بعضی اوقات به یک رشته تفکرات ... و بحثها آورده 

در حاشیه کتاب به منابعی که از آنها استفاده کرده اشاره شده . عقاید بدعتگذارانه خود را از انظار عامه پوشیده داشت

و گستردهاي است که کمتر انسانی ممکن است در تمام مدت  رویهمرفته این کتاب نشانی از دانش وسیع ;است

بل  ;هاي ناشایسته استفاده برده است در بعضی از یادداشتهایش از داستانها و لطیفه. عمرش بتواند آن را فراگیرد

از این ها مقدار فروش کتابش را باال ببرد، اما بی شک، در دوران انزواي دانشگاهی،  امیدوار بود با ذکر این لطیفه

از شیوه محیالنهاي که در  ;خوانندگان از این سبک با روح، بیترتیب و گستاخانه او. ها شخصا لذت میبرده است لطیفه

. گوییهاي طعنه آمیزش از تعصب کالونی لذت میبردند هاي مذهبی داشت، و نیز از گزافه نشان دادن نقاط ضعف فرقه

روش بل این بود که که مدارك معتبر را با . تین وي به فروش رسیددر عرض چهار ماه، یک هزار نسخه از کتاب نخس

هم مقابله کند، حقایق را بیابد، عقاید مخالف و متضاد را تفسیر و تعبیر کند، از برهان به نتیجه برسد، و سپس، اگر 

ژوریو . نداینها موجب رنجش روحانیون شود، آنها را از روي دینداري به سود کتاب مقدس و ایمان مسیحی رد ک

مگر ممکن است با آوردن کلمهاي شتابزده به نفع برتري ایمان بر عقل، انسان ایرادات بل را، که : ((خشمگین پرسید

بعضی از مباحثات کلی وي . وگرنه نظمی در فرهنگ وي وجود نخواهد داشت)) رد کند ;آنها را شکست ناپذیر میداند

من  ;من نمیتوانم روي یک موضوع با نظم و ترتیب زیاد فکر کنم(( ;ندزیر عنوانهاي گمراه کننده و جزئی ظاهر میشو

من اغلب از موضوع دور میافتم و در جایی فرود میآیم که پیدا کردن راه خروج آن . به دگرگونی بسیار عالقهمندم
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ولی  ;ستمعموال استداللش مودبانه، محجوبانه، عاري از اصول جزمی، و توام با خوشخویی ا.)) بسیار مشکل است

مثال در مقالهاي که پیرامون قدیس آوگوستینوس نوشته است، تعلل در  ;بعضی اوقات نیز نیش زبان به کار میبرد

پاکدامنی، االهیات بیروح، و پشتیبانی آن کالونی مذهب بزرگ از عدم رواداري مذهبی را سخت به باد انتقاد گرفته 

. است

کالم خدا پذیرفته است، اما زیرکانه خاطر نشان ساخت که اگر آن کتاب بل ادعا داشت که کتاب مقدس را به منزله 

هاي دوران شرك مثال  از افسانه. چنین نویسنده متشخصی نداشت، ما هرگز داستان معجزات آن را باور نمیداشتیم

میسازد که فرو رفتن هرکولس در دهان وال همراه با داستانهاي مشابه کتاب مقدس یاد میکند و خواننده را متحیر 

در مشهورترین مقاله خود از کشتارها، خیانتها، و زناکاریهاي داوود پادشاه یاد . چرا یکی را رد و دیگري را باید بپذیرند

. میکند و خواننده را به شگفتی میاندازد که چرا مسیحیان باید سلطان شریري چون وي را از اجداد مسیح بدانند

چطور ممکن است خداي قادري آنها را . ن وال آسانتر از سقوط آدم و حواستپذیرش موضوع فرو رفتن یونس در دها

بیافریند و پیشگویی کند که با گناهکاري ذاتی نسل بشر را آلوده میکنند و لعنت هزاران بدبختی بر سرش فرود 

، گرما و میآورند اگر انسان مخلوق دست یک منشا کامال رحیم، مقدس، و مقتدر است، چرا باید در معرض امراض

سرما، گرسنگی و تشنگی، و درد و رنج قرار گیرد آیا این همه گرایشهاي بد در او هست آیا ممکن است این همه 

جنایت مرتکب شود آیا ممکن است که خالقی چنین منزه و مقدس مخلوقی جنایتکار بیافریند آیا چنین خیر محضی 

ین قادر مطلق با خیر الیتناهی در هم آمیزد و آفریده ممکن است مخلوقی نگونبخت خلق کند آیا ممکن نبود که ا

خود را بسیار چیزهاي نیکو بخشد و از شر ظلم و جور و فساد نگاه دارد خداوند سفر پیدایش با خدایی ظالم بوده یا 

بدي،  از این رو، بل با عالقه شدید برداشت مانوي را از دو خداوند، خداوند خوبی و خداوند. قدرتی محدود داشته است

کاتولیکها و پروتستانها و پروتستانها هر دو متفقا ((چون . که براي نظارت بر دنیا و انسان باهم در نبردند، بیان میدارد

، بنابراین، چنین به نظر میرسد که در این نبرد ))معتقدند که فقط تعدادي انگشت شمار از لعنت دوزخ میرهند

پیروزمندیش همیشگی و ابدي است، زیرا علماي االهیات به ما اطمینان  ;به عالوه ;شیطان بر مسیح پیروز میشوند

. میدهند که از دوزخ گریزي نیست

همیشه نام خدا ((چون تعداد آنان که به دوزخ رفتهاند یا میروند از آنها که به بهشت میروند بیشتر است، و دوزخیان 

بل .)) نفرند بیش از آنهایی است که وي را دوست دارندپس تعداد مخلوقاتی که از خداوند مت ;را با لعن یاد میکنند

ما نباید، مادام که آیین تعالی ایمان و پست شمردن عقل را وضع نکردهایم، به ((با شیطنت چنین نتیجه میگیرد که 

در مقالهاي که در خصوص پورهون نوشته، در مورد تثلیث شک کرده است، زیرا .)) مانویان کاري داشته باشیم

و اما در مورد قلب ماهیت، .)) ایی که با اقنوم سوم تفاوت نکنند با دو اقنوم دیگر نیز متفاوت نخواهند بودچیزه((

نمیتواند بدون ذاتی که تغییر میپذیرد موجودیت ((و بنابراین شکل ظاهري شراب و نان مقدس )) دگرگونی ذات((

مخلوقی که وجود ندارد نمیتواند شریک ((برده است، در خصوص بشر که گناه را از آدم و حوا به ارث .)) داشته باشد

او همه این شکلها را در دهان کسانی غیر از خودش نهاد و آنگاه همه را به نام ایمان مذهبی رد .)) جرم گناه باشد

دین صرفا ساخته دست بشر است و شاهان ((که )) افراد کافر به نادرستی میگویند: ((بل چنین نقل قول میکرد. کرد

در مقاله مربوط به اسپینوزا از این راه فراتر .)) را برپا کردهاند تا رعایایشان را در زنجیر فرمانبرداري نگاه دارند آن

اما ممکن است که چیز دلفریبی در  ;میرود و آن یهودي پیرو مذهب همه خدایی را به عنوان ملحه محکوم میکند

بل به تظاهر به دانشمندان االهیات . اب فرهنگ به شمار میرودوي دیده باشد، زیرا این مقاله بزرگترین مقاله کت

اطمینان میدهد که شکلهایی که در کتابش ذکر کرده است موجب نابودي دین نمیشوند زیرا این موضوعات از حدود 

  . درك و فهم مردم خارجند
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نیم و به خاطر داشته باشیم فاگه معتقد بود که بل ملحد مسلم است، اما منصفانهتر این است که وي را شکاك بخوا

چون خواص حسی ثانوي بیشتر ذهنی هستند، دنیاي عینی با آنچه که به نظر ما . که او در شکاکیت هم شک داشت

ما فقط از جزئی از روابطشان نسبت به یکدیگر  ;ماهیت مطلق اشیا بر ما پوشیده است. ((میرسد متفاوت است

آن نیز ممکن است مثل حواسی  ;ل، به ضعف برهان معترف شده استدر دو هزار و ششصد صفحه استدال)) آگاهیم

که به آنها اتکا دارد ما را بفریبد، زیرا اغلب انفعاالت آن را میپوشاند و این خواهش و انفعال است که رفتار و کردار ما 

  . میانگیزاندعقل شکاکیت را به ما میآموزد، ولی بندرت ما را به سوي عمل بر . را تعیین میکند نه برهان

چه شکنجهاي ! چه هرج و مرجی. بنابراین، انسان باید در شک کردن شک کند ;دالیل شک کردن خود مشکوکند

عقل ما را به سرگردانی میکشاند، چون موقعی که خودش را با زیرکی تمام نشان میدهد، ما را در !... براي ذهن

فقط براي آغاز شک مناسب است، و راهی  ;ت نه سازندگیعقل انسانی اصل ویرانی اس. ... ورطهاي عظیم میاندازد

. است براي این سو و آن سو چرخیدن و جاودانه کردن بحث

درنتیجه، بل به فالسفه پند میداد که به فلسفه زیاد ارج نگذارند، و به مصلحین نصیحت میکرد که از اصالح چندان 

ول قرنها عوض نشده است، پیوسته با آز، جنگ و از آنجا که طبیعت بشر ظاهرا در ط. توقعی نداشته باشند

ستیزهجویی و اشتهاي جنسی مسائلی به وجود خواهد آورد که موجب بینظمی اجتماعات و فناي سریع آرمان 

. هر نسل حاصل انفعاالت، گمراهیها، و جنایات مشابه است ;انسان از تاریخ درس نمیآموزد. شهرها خواهند شد

آزاد گذاردن توده فضول، از خود بیخود، و بیاطالع : مان نسبت که حقیقت دارد، اشتباه استبنابراین، دموکراسی به ه

نوعی حکومت سلطنتی، حتی اگر شکل . در برگزیدن حکمروایان و سیاستهاي خود، خودکشی دولت خواهد بود

اشتباه میکنیم، لیکن ما حرکت را با پیشرفت  ;پیشرفت نیز نوعی فریب است. دموکراتیک هم داشته باشد، الزم است

بهترین امیدي که میتوانیم داشته باشیم دولتی است که، با وجودي که مردان فاسد و . احتماال نوعی نوسان است

ناالیق آن را اداره کنند، بتواند به اندازه کافی قانون و نظم ایجاد کند تا ما در محیطی امن بتوانیم کارهاي خود را 

  . فا به کار تحصیل یا به سرگرمیهاي خود بپردازیمسروسامان دهیم و در صلح و ص

موجی  ;پس از آنکه خوانندگان به حواشی کتابش متوجه شدند. بل در نه سال آخر عمر به چنین آرامشی دست یافت

هیئت حاکمه کلیساي والون در روتردام بل را که عضو انجمن آن کلیسا بود احضار . از نفرت علیه وي برانگیخته شد

بسیاري عبارات و سواالت ناپسند، نقل قولهاي مستهجن، و ((اتهاماتی که علیه وي دایر بر اینکه فرهنگ حاوي کرد تا 

سخنانی نفرتانگیز در خصوص الحاد و اپیکوروس، و خصوصا مقاالت قابل ایراد درباره داوود، پورهون و مانویها است 

پاسخی دریافت کند یا اگر ((و اگر )) ري خواهد کردبر آیین مانویها تعمق بیشت((بل وعده داد که . جواب گوید

در چاپ .)) کشیشان انجمن کلیسا جوابهایی در اختیارش بگذارند، با کمال مسرت آنها را به خوبی تنظیم خواهد کرد

ژوریو، که هنوز هم آرام . در مقاله داوود تجدید نظر کرد و آن را به صورت مالیمتري درآورد) 1702(دوم فرهنگ 

مقاله شدیداللحن خود را به نام فیلسوف متهم، مصدوم و محکوم  1706بود، حمله را از نو آغاز کرد و در  نشده

  . روتردام، منتشر ساخت

در سالهاي . او نیز مثل اسپینوزا به بیماري سل دچار بود. بل پس از انتشار چاپ دوم، سالمت خود را از دست داد

چون . آتش تب میسوخت، و سردرد او را به نومیدي و دلسردي میکشاند آخر زندگی اغلب سرفه میکرد، کرارا در

بیشتر اوقات از اطاقش بیرون نمیآمد و، شبانروز، روي  ;متقاعد شد که بیماریش عالجپذیر نیست، به مرگ تسلیم شد

روز بعد،  .آخرین صفحات را به چاپخانه فرستاد 1706دسامبر  27در . پاسخی که به انتقاداتش مینوشت کار میکرد

فرهنگ وي مکرر به چاپ . نفوذش قرن هجدهم را فرا گرفت. دوستانش وي را در اطاقش در بستر مرده یافتند
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نه بار به زبان فرانسه، سه بار به زبان انگلیسی و یک بار  1750تا . میرسید و مایه مسرت هزاران متفکر عصیانگر شد

. به زبان آلمانی به چاپ رسید

تردام میخواستند که مجسمهاش را در کنار مجسمه اراسموس بنا کنند و ناشرین را قانع کردند ستایشگرانش در رو

در ده سال پس از مرگش، دانشجویان در کتابخانه . تا مقاله اصلی را که بر داوود نوشته بود مجددا به چاپ برسانند

هاي شخصی به عمل  ي که در کتابخانهطبق برآورد. مازارن پاریس به صف میایستادند تا بنوبت فرهنگ را بخوانند

. تقریبا هر متفکر با اهمیتی نفوذش را در خود احساس میکرد. آمد، معلوم شد که فرهنگ در بیشتر آنها وجود دارد

آزادي . در بیشتر مندرجات عدل االهی یا تئودیسه، اثر الیبنیتز، آشکارا سعی شده بود که به بل پاسخ داده شود

احتماال فردریک کبیر نیز شکاکیت خود را بیشتر از . از آزادي مذهبی، از بل ریشه میگرفت روحی لسینگ و دفاعش

چهار جلد آن را در کتابخانه داشت و خود بر . میدانست)) بیاض عقل سلیم((وي فرهنگ را  ;بل گرفته بود تا از ولتر

سوي آن جلب کند، نظارت کرد، انتشار خالصه دوجلدي و ارزانقیمت آن، براي اینکه خواننده بیشتري را به 

هر دو آنان در هلند با وي آشنا شده بودند و نامهاي درباره عدم  ;شافتسبري و الك اندکی تحت تاثیر بل قرار گرفتند

البته بزرگترین نفوذ و تاثیر بل در فالسفه . گام برداشت) 1686(در راه تفسیر بل ) 1689(تعصب و سختگیري الك 

احتماال از اثر بل بود که . آنها از فرهنگ اقتباس کردند ;مشاهده شد)) المعارف ب دایرهاصحا((عصر روشنگري و 

برخالف آنچه فاگه داوري کرده . مونتسکیو و ولتر مسئله مقایسات آسیایی و انتقادات موسسات اروپایی را طرح کردند

، بلکه ))ده از روي فرهنگ بل نبودصرفا نسخه اندکی بزرگتر و تجدیدنظر و تصحیح ش(( 1751المعارف  است، دایره

ها و موضوعات اصلیش از آن دو جلد گرفته شده بودند و مقاله رواداري مذهبی آن شاید به طور  بسیاري از نظرگاه

دیدرو با صراحت . سخاوتمندانهاي خواننده را به تفسیر بل، که چیزي از مطلب فروگذار نکرده بود، رهنمون میشد

نیرومندترین نماینده مکتب شک اعصار قدیم و : ((بل میداند و وي را چنین میستایدمعمولیش خود را مرهون 

هاي سالمتر، نیروي بیشتر، عمر زیادتر، ثروت هنگفتتر و هوش و تدبیر بیشتر  ولتر خود یک بل بود که با ریه.)) جدید

  . مجددا به دنیا آمده بود

مثال ولتر فکر میکرد که  ;ولتر اغلب با بل تفاوت داشت. ندفرهنگ فلسفی او را بحق انعکاسی از فرهنگ بل خواندها

مذهب موجب پرورش و تشویق اخالقیات است و اگر بل مجبور میبود که بر پانصد یا ششصد دهقان حکمفرمایی 

بزرگترین عالم ((وي بل را  ;کند، وي بیتامل آنها را از وجود خدایی میآگاهانید که کیفر میدهد و جزاي خیر میبخشد

رویهمرفته فلسفه فرانسه در قرن هجدهم همان . به شمار میآورد)) یالکتیکی که آثاري از خود به جاي گذاشته استد

قرن هجدهم با هابز، اسپینوزا، بل و فونتنل، جنگ طوالنی و شدیدي را . فلسفه بل، اما با گسترشی، انفجارآمیز بود

  .منجر شد)) االهه خرد((شن بین مسیحیت و فلسفه آغاز کرد که به سقوط باستیل و ج

V - 1757- 1657: فونتنل   

برنار لو بوویه دو فونتنل در چهل سال نخستین عمر صد ساله خود جنگ فلسفی را مستقل از بل، حتی گاهی اوقات 

هاي طول  وي یکی از پدیده. پیش از وي، آغاز کرد و این جنگ را کمی آرامتر، تا نیم قرن پس از مرگ بل، ادامه داد

، و پلی بین بوسوئه و دیدرو بود و شکاکیت محتاطتر و مالیمتر قرن هفدهم را با خود در غوغاي فکري قرن عمر

به هنگام تولد، چنان ضعیف بود که از ترس  ;در شهر روان به دنیا آمد 1657فوریه  11وي در . هجدهم وارد کرد

 ;در تمام دوران زندگی همان طور ضعیف ماند. دادنداینکه مبادا تا پیش از پایان روز بمیرد، وي را بالفاصله تعمید 

اما با  ;و حتی به هنگام بازي بیلیارد هم اگر فشاري به خود میآورد، خون سرفه میکرد ;هایش سالم نبودند ریه

جلوگیري از اتالف نیرو، تن در ندادن به ازدواج، جلوگیري از شهوات، و خوابیدن زیاد، بیش از همه معاصرانش عمر 

  . و موقعی که با ولتر صحبت میکرد، از مولیر یاد مینمودکرد 
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ها و اپراها و شعرهاي  وي نیز خواب درام میدید، اما نمایشنامه. چون خواهرزاده کورنی بود، گرایشی به ادبیات داشت

یات ادب. شبانی و شعرهاي عاشقانهاي که تصنیف کرد عاري از شور و احساس بودند و از فرط بیمزگی فراموش شدند

و فونتنل خود را زمانی بازیافت که کشف کرد علوم از مکاشفه  ;فرانسه هنر را از دست میداد و اندیشه کسب میکرد

مالیمتر از آن بود که به  ;البته وي رزمنده نبود. یوحنا الهامبخشترند و فلسفه نبردي است سهمگینتر از همه جنگها

مباحثات خشمگین شود، و آگاهیش به نسبیت حقیقت بیشتر از  کشمکش تن در دهد، با تجربهتر از آن بود که در

هرجا که .)) هاي او جنگ به بار میآوردند شیوه((با وجود این، . آن بود که افکارش را به یک مطلب مطلق محدود سازد

وي در حال گفتگوهاي ساختگی با مارکی خیالیش قدم میزد، ارتش روشنگري با اسب سبکبال ولتر، پیاده نظام 

  . آمد سنگین اولباك، سربازان دایرهالمعارف، و توپخانه دیدرو به حرکت درمی

اش در فلسفه یک مقاله پانزده صفحهاي به نام منشا فابلها بود یک تحقیق جامعه شناختی در اصالت  نخستین حمله

ن کتاب را نوشته به سختی میتوان سخنان زندگینامه نویسش را باور کرد که وي در بیست و سه سالگی ای. خدایان

روح آن نوشته . به صورت دستنوشته نگاه داشت 1724باشد، گرچه محتاطانه آن را تا زمان رفع سانسور در سال 

اساطیر را نه در اختراعات کشیشان، بلکه در تخیل بدوي باالتر از همه در آمادگی اذهان ساده به  ;بود)) جدید((

همه اعمال  ;ودخانه جاري است چون خدایی آب در آن میریزدمیگفت ر. شخصیت بخشیدن به فرایندها میجست

فرو افتادن صاعقه، وزش بادها، و : انسانها شگفتیهاي بسیاري را مافوق نیروي خود دیدهاند. طبیعی افعال خدایانند

این . وردبشر موجوداتی نیرومندتر از خود را، که قادر به ایجاد این اثرات هستند، به تصور میآ. ... برخاستن امواج

بنابراین، خداوندان ... موجودات برتر بایستی شکل انسانی داشته باشند، زیرا چه شکل دیگري میتوانستند تصور کنند 

 ;بشر اولیه صفتی را تحسینانگیزتر از نیروي جسمانی نمیدانست. ... بشر بودند، لیکن از نیرویی برتر برخوردار بودند

  . تی نیندیشیده بود و تصوري از آنها نداشتهنوز براي حکمت و عقل و عدالت کلما

میگفت بشر  ;فونتنل، نیم قرن پیش از روسو، این نظر را که وحشیان سرمشق و ایدئال زندگی قرار گیرند رد کرد

انسانها چنان به هم شبیه هستند که هیچ نژادي نیست که ((اما اضافه میکند که . اولیه ابله و وحشی بوده است

با کمال احتیاط متذکر شد که تعبیر طبیعت گرایانه وي از خدایان شامل خداي .)) وحشت نیندازد بالهتش ما را به

، با اقتباس 1683فونتنل این مقاله کوچک را براي ایام امنتر کنار گذاشت و در ژانویه . مسیحیان یا یهودیان نمیشود

این مکالمات خیالی بین بزرگان و . ر ساختیکی از عنوانهاي لوکیانوس، کتاب کوچکی به نام گفتگوي مردگان منتش

شخصیتهاي مرده چنان شهرتی به دست آورد که در ماه مارس چاپ دوم آن منتشر شد و چاپ سوم آن نیز بالفاصله 

سال هنوز به پایان نرسیده بود که . بل در مجله اخبار خود از آن بسیار تعریف و تمجید کرد. پس از آن انتشار یافت

. تالیایی و انگلیسی ترجمه شد، و فونتنل در سن بیست و شش سالگی در قاره اروپا به شهرت رسیدبه زبانهاي ای

هر نظریهاي که یکی از گویندگان  ;شکل مکالمه در دنیایی که سانسور آن را در چنگال داشت راحتتر از همه بود

نل، با وجود این، به بذلهگویی رغبت فونت. و نویسنده آن را از خود سلب میکرد)) رد میکرد((میگفت دیگري آن را 

عقایدي که وي مورد بحث قرار میداد مالیم بودند، و به هیچ کشیش یا اسقفی  ;بیشتري داشت تا به بدعتگذاري

در نتیجه، میلو، ورزشکار گیاهخوار کروتونایی، از اینکه در بازیهاي المپیک گاوي را بر دوش حمل  ;حملهور نمیشد

سمیندیرید از اهالی سوباریس او را سرزنش میکند که عضالتش را به قیمت ذهنش  ;لدکرده است به خود میبا

ولی سوباریس اعتراف میکند که زندگی اپیکوري بیهوده است، زیرا لذت را بر اثر تکرار یکنواخت . پرورش داده است

ولی به وي  ;ها میآموزد ا با افسانههومر ازوپ را تحسین میکند، زیرا حقیقت ر. میسازد و بر منابع و مقدار رنج میافزاید

. ... روح انسان دروغ را فوقالعاده دوست دارد. ((هشدار میدهد که حقیقت آخرین چیزي است که انسان میطلبد

اگر من :((فونتنل میگفت.)) حقیقت باید شکل دروغ را به خود بگیرد تا ذهن انسان آن را با خوشایندي بپذیرد
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اما احتماال این امر ناشی از عالقه به نوع بشر و عالقه )) ;تیاط میکردم آن را باز نکنمحقیقت را دوست میداشتم، اح

در شیرینترین قسمتهاي گفتگو، مونتنی با سقراط، البته در دوزخ، رو به رو میشود . بیباکانه به تعقیب کار خود است

:مونتنی: و در خصوص پیشرفت به بحث میپردازد

من اکنون به این حدود آمدهام و همواره در جستجوي تو ! ه خوب شد تو را دیدماین تویی، اي سقراط مقدس چ

  . حال که کتابم را با نام و ستایش تو پر کردهام، میتوانم با تو به گفتگو بپردازم. بودهام

از خوب است ... اما چون بتازگی از آن جهان آمدهاي. از دیدار مردهاي که فیلسوف به نظر میرسد خوشحالم: سقراط

دیگر آن را نخواهی . بسیار زیاد: دنیا در چه حالی است زیاد تغییر نکرده است مونتنی. اخبار آن دیار از تو بپرسم

  . شناخت

چه میگویی : مونتنی. شک نداشتم که دنیا بهتر و عاقلتر از زمان من خواهد شد. خوشحالم که چنین میشنوم: سقراط

و منتظر بودم که  ;در خصوص همین تغییر میخواستم با تو صحبت کنممن . از پیش دیوانهتر و فاسدتر شده است

  . چیزي از زمان خودت به من بگویی که در آن شرافت و عدالت بسیاري حکمفرمایی داشت

چه انسان هنوز نادانیهاي عصر کهن را از . و من نیز، در مقابل، منتظر بودم از شگفتیهاي عصر تو آگاه شوم: سقراط

من امیدوار بودم که همه به سوي عقل گرایش یابند و انسان از تجربیات سالهاي گذشته سود .. .دست نداده است

هان بشر از تجربه سود برگیرد آنها همچون پرندگان هستند که مکرر در همان دامی اسیر میشوند : مونتنی. برگیرد

ندگی وارد میشوند، و اشتباه پدران و مادران افراد تازه در ز. که تا کنون صدهزار پرنده از همان نوع را اسیر کرده است

بنابراین، . بشر همه ادوار از همان تمایالتی برخوردار است که عقل را بر آن نیرویی نیست. ... در فرزندان نابود میشود

شما دوران کهن را سرمشق و ایدئال قرار : سقراط. هرجا که انسان است، بیخردي و حتی همان بیخردیها وجود دارد

آنگاه که ما زنده بودیم، نیاکان خود را بیش از آنچه سزاوار باشند محترم . ... دهید چون از دوران خود خشمگینیدمی

اما نیاکان، خودمان، و اعقابمان  ;میشمردیم، و اکنون اوالدانمان ما را بیشتر از آنچه سزاوار باشیم تمجید میکنند

الزاما : آمیزتر نیستند سقراط اعصار با فضیلتتر و بعضی دیگر شرارتاما مگر بعضی : مونتنی. ... کامال مساوي هستیم

برون ... ادب یا خشونت، و دانایی یا نادانی. لباسها تغییر مییابند، لیکن این تغییر دلیل تغییر شکل جسم نیست. نه

در میان . ... ب استو همه چیز انسان در قل ;لیک قلب هرگز تغییر نمیپذیرد ;انسان است و آن است که تغییر مییابد

اند، طبیعت ممکن است در اینجا و آنجا بیست یا سی نفر دانا  خیل کثیر نادانان، که در یکصد سال تولید یافته

  . بپراکند

) 1688ژانویه (گیري بدبینانه، در اشارهاي پیرامون متقدمان و متجددان  فونتنل، چندین سال پس از این نتیجه

در شعر و هنر پیشرفت چشمگیري نبوده است، : رد و تشخیص مفیدتري از کار درآورداندکی دید خوشبینانه پیدا ک

اما در علوم و  ;زیرا این دو به احساسات و تخیالت وابستگی دارند و از یک نسل به نسلی دیگر کمتر تغییر میکنند

و . دنیاي کهن برتري یابیمدانش، که به اندوختن تدریجی معرفت بستگی دارد، میتوانیم انتظار داشته باشیم که بر 

در کودکی خود را وقف برآورد نیازهاي : فونتنل میگوید که هر ملت، مثل یک فرد، از مراحل مختلف میگذرد

. و در بزرگی ممکن است به علوم و فلسفه دست یازد ;در جوانی تخیالت، شعر، و هنر بدان میافزاید ;جسمانی میکند

ما مدیون گذشتگانیم، . ((ه، با رفع تدریجی نظریات اشتباهآمیز، رشد میکندفونتنل میپنداشت حقیقت را میبیند ک

یعنی باید فراموش کرد که با هر حقیقت تعداد بیشماري اشتباه )) که هرچه نظریات نادرست بود تقریبا تمام کردند

امیدوار بود که اکنون  ;وي میپنداشت که دکارت روش استدالل جدید و بهتري یافته است روش ریاضی. وجود دارد

.علم با جهش رشد کند
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وقتی میبینیم که علوم در این صد سال اخیر، علیرغم غرض ورزیها، موانع، و تعداد اندك دانشمندان، پیشرفت کرده 

خواهیم دید که علوم جدید از هیچ پدیدار میشوند، حال . است، امیدمان به ارتقاي بسیار آینده تقریبا فزونی مییابد

  . هنوز دوران طفولیت را میگذراند آنکه دانش ما

مانند کوندورسه در یک قرن بعد، تصور  ;تنظیم کرد)) پیشرفت اشیا((بدین ترتیب، فونتنل یک نظریه پیشرفت به نام 

مطرح شده )) تکاملپذیري الیتناهی نوع بشر((در اینجا  ;میکرد که پیشرفت در آینده پایبند محدودیت نخواهد بود

ه پیشرفت کامال به جریان افتاد، در سراسر قرن هجدهم در فعالیت بود و به صورت زیباترین اکنون، اندیش. بود

  . گردونه افکار نوین درآمد

در حدود سال . پیمود، به نزدیک باستیل آمده بود ضمنا فونتنل، با اینکه در تخیالت درخشانش راه احتیاط می

ه مسافرتی خیالی بود و به صورتی واقعگرایانه به توصیف خالصهاي تحت عنوان داستان جزیره بورنئو را، ک 1685

، منتشر ساخت و بل آن را همچون یک داستان واقعی در )که بر راست نمایی دفو و سویفت پیشی گرفت(درآمده بود 

ولی مشاجرات بین ائنگو و مرئو، که وي در آن آورد، هجو آشکار منازعه دینی بین ژنو و رم . مجله اخبار درج کرد

موقعی که مقامات فرانسوي به این قلب پی بردند، بازداشت فونتنل، اجتناب ناپذیر مینمود، زیرا آن هجو . ودندب

پیروزي دین در زمان لویی ((وي شتابان شعري در ستایش . منتشر شده بود)) فرمان نانت((درست پس از الغاي 

فونتنل میکوشید که فلسفهاش براي دوستان پوزشطلبی وي مورد پذیرش قرار گرفت، و از آن پس . سرود)) بزرگ

از نظر راحتطلبی، به . آنگاه به سوي علم روي آورد و یکی از مبلغین آن در اجتماع فرانسه شد. غیرقابل درك باشد

کار آزمایش تحقیقات مستقیم چندان راغب نبود، اما علوم را خوب درك میکرد و آن را اندك اندك و آمیخته با هنر 

براي اینکه نجوم کوپرنیکی را اشاعه دهد، کتاب گفتار در کثرت جهانها . ندگان روزافزونش عرض میکردادبی به شنو

سال از انتشار گردش افالك آسمانی کوپرنیک گذشته بود، تعدادي انگشتشمار  143با وجودي که . را نوشت) 1686(

کلیسا گالیله را، به . زي را پذیرفته بودنددر فرانسه، و حتی در میان فارغالتحصیالن دانشگاه، نظریه خورشید مرک

و دکارت جرئت نکرده بود که رساله دنیاي )% 1633(خاطر اینکه گفته بود آن فرضیه حقیقت دارد، محکوم کرده بود

فونتنل با ظرافتی قاطع در این موضوع . خود را، که در آن عقاید و نظریات کوپرنیکی را مسلم دانسته بود، منتشر کند

اندامش ناپیدا، ولی محسوس در طول  ;وي تصور میکرد که با مارکیز زیبایی در آن مورد بحث میکند. وارد شد

. زیرا هر وقت که زیبایی صاحب عنوان است، ستارگان را میتواند خاموش سازد ;صحبت به نحوي فریبنده میخرامید

مقصود این بود که مردم فرانسه، یا . بودصحنه قصر مارکیز نزدیک روان  ;ششگانه در شب روي داده بود)) مکالمات((

فونتنل، براي اینکه وسیله . اقال بانوان طبقات ممتاز، گردش و چرخش زمین و نظریه گردشارهاي دکارتی را بفهمند

وي مایل بود . اغوا کننده دیگري ارائه داده باشد، این سوال را مطرح کرد که آیا ماه و سیارات مسکون هستند یا نه

اما چون به خاطر آورد که بعضی از خوانندگان ممکن است تصور کنند که در جهان هستی زنان و  ;باشندکه مسکون 

مردانی هستند که از آدم و حوا به وجود نیامدهاند، محتاطانه شرح داد که ساکنان ماه یا سیارات بشر حقیقی 

اگر چنین  ;که از حواس ما حساسترندبا وجود این، گفت که ممکن است از حواس دیگري برخوردار باشند . نیستند

پس، در این صورت، آیا حقیقت نسبی خواهد بود این امر همه چیز را زیر و  ;باشد، اشیا را طور دیگري خواهند دید

فونتنل، با اشاره به زیبایی و نظم کیهان و مقایسه آن با یک . رو میکرد، حتی بیش از آنچه که کوپرنیک کرده بود

از آنجایی که میل آموختن . هی از مکانیسمهاي کیهان استنتاج کرد که صاحب عقل برتر استساعت، مخترعی اال

هایش بود، ناشناخته و تحت عنوان تاریخ وخشها، در  نیرومند است، فونتنل رساله کوچکش را، که بیباکانهترین نوشته

وي اعتراف کرد که موضوع . فتمنتشر کرد و مجددا در معرض خطر زندانی شدن در باستیل قرار گر 1688دسامبر 

لیکن آن را با روشنی و نشاط سبک  ;را از کتاب درباره سروش دانشمند هلندي به نام وان دائل اقتباس کرده است
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در نتیجه، .)) او با ناز و نوازش ما را فریفته حقیقت میکند: ((خوانندهاي چنین گفته است. خود تغییر شکل داد

کوچکترین اصل را به ریاضیدان بدهید، نتیجهاي از آن بیرون میآورد، و چون :((ه میکندریاضیدانان را به عشاق تشبی

دانشمندان االهیات بعضی پیشگوییها و . ...)) مجددا آن را در اختیارش بگذارید، از این نتیجه نتیجهاي بهتر

نسبت میدادند و بیاثر شدن  سروشهاي زمان شرك را معتبر میدانستند، اما دقت اتفاقی آنها را به الهامات شیطانی

اما فونتنل ثابت کرد که این سروشها . این سروشها را پس از ظهور عیسی، دلیل بر الوهیت خاستگاه کلیسا میدانستند

این سروشها از . آنها تبرئه کرد)) دخالت خدایان((وي شیطان را به عنوان . تا قرن پنجم میالدي ادامه داشتهاند

بودند که در معابد راه میرفتهاند تا معجزه کنند یا غذایی را که پرستندگان براي خدایان  هاي روحانیان مشرك حیله

وي چنین وانمود میکرد که مقصودش فقط سروشهاي دوران شرك است و . میآورند مستحقا به مصرف برسانند

نه تنها براي روشنگري این مقاله و منشا فابلها . صریحا سروشها و کشیشان مسیحی را از تحلیل خود مستثنا داشت

همچون ضربانی زیرکانه به شمار میرفت، بلکه نمونهاي از بررسی جدید تاریخی مسائل االهیات براي تبیین منابع 

تاریخ وخشها آخرین حمله . معتقدات ماوراي جهانی و، بدان وسیله، طبیعی جلوه دادن امور مافوق طبیعی بود

به  1697در . الفت راسین و بوالو، به عضویت آکادمی فرانسه برگزیده شد، علیرغم مخ1691در . تهاجمی فونتنل بود

تاریخ آکادمی را به رشته . منصوب شد و چهل و دو سال در آن سمت باقی ماند)) منشی دایمی آکادمی علوم((سمت 

مدارك باز نمود  ها این یادنامه ;هاي درخشان و زیبایی به افتخار اعضاي متوفاي آن بسرود تحریر درآورد و یادنامه

فونتنل، توانست با کیفیتی دلپسند جلسات . درخشانی هستند که حدود نیم قرن دانش فرانسه را نشان میدهند

. نخست سالون مادام دوالمبر، بعد سالن مادام دو تانسن، و سپس سالن مادام ژوفرن. علمی خود را با سالونها وارد کند

به خاطر اینکه نویسندهاي مشهور بود، بلکه به این سبب که رعایت ادب را  در همه جا از وي استقبال میشد، اما نه

وي حقیقت و راستی را با احتیاط به کار میبرد، شیرینی مکالمات را با مخالفت ترش نمیکرد، . هرگز فراموش نمیکرد

و بیتعصبتر از او  هیچ مردي در زمان وي آزاداندیشتر و هوشمندتر. ((و تیزهوشی و هوشمندیش را نیشدار نمیساخت

مادام دو تانسن، که یکپارچه احساس بود، نابخردانه درباره او گفت که جایی که باید قلبی نهفته باشد، مغز .)) نبود

. دیگري وجود دارد

ولی نه آنان از مدارا و مالیمت او چیزي درك میکردند، نه او از . تعداد خداکشهاي جوان در اطرافش فزونی مییافت

از این رو، از .)) من از ایقانی که در اطرافم حکمفرماست در وحشتم. ((و تندخویشان خوشوقت بود اصول جزمی

در حدود پنجاه سالگی ظاهرا تصمیم گرفت . دست دادن شنوایی به علت پیري روزافزون را مصیبت محض نمیدانست

  . که از این پس، به نحوي بیآالیش، کمر به خدمت بانوان ببندد

آه، : ((در نود سالگی که به خانم جوان و زیبایی معرفی شد، چنین گفت. زیش هرگز فتوري حاصل نشدولی در زننوا

در حدود نودوهشت سالگی یک مجلس رقص سال نو را با رقصیدن با دختر یک سال و !)) کاش حاال هشتاد سالم بود

خوب، هنوز هم : ((، با تعجب گفتهنگامی که مادام گریمو، که تقریبا همسن وي بود. نیمه هلوسیوس افتتاح کرد

مرگ سرانجام در .)) هیس، خانم، مرگ ما را فراموش کرده است: ((، انگشت بر لب گذاشت و آهسته گفت))زندهایم

شاید  ;))از بودن رنج میکشد((به دوستانش گفته بود که . ، پس از یک بیماري یکروزه، وي را یافت1757نهم ژانویه 

. فقط سی و سه روز دیگر میخواست تا یک قرن را به پایان برساند. عاده عمر کرده استاحساس کرده بود که فوقال

در میان پیروزیهاي بوسوئه، الغاي فرمان نانت، و جور و جفاي  ;وي پیش از سلطنت لویی چهاردهم به دنیا آمده بود

المعارف را دید و صداي ولتر را  یرهو آن قدر زنده ماند تا دا ;سواران لویی چهاردهم نسبت به هوگنوها بزرگ شده بود

  . انگیخت شنید که فالسفه را به جنگ علیه رسوایی بر می
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  فصل بیست و دوم

  اسپینوزا

1632 -1677  

I - گذاران جوان بدعت   

ترین کوشش را براي پیدایش فلسفهاي به  انگیز و دوستداشتنی، که در تاریخ جدید متهورانه این شخصیت شگفت

در آمستردام به دنیا  1632نوامبر  24ند جایگزین ایمان گمشده و از دست رفته مذهبی شود، در عمل آورد که بتوا

آنها یهودیانی بودند که به دین . نیاکانش از شهر اسپینوسا، نزدیک بورگوس در ایالت اسپانیایی لئون، بودهاند. آمد

که زمانی مفتش کل بوده است، را پرورده اسپینوسا، /مسیح درآمده و در خود فضال، کشیشان، و کاردینال دیگو د

مدتی در آن کشور در . قسمتی از این خانواده، براي فرار از تفتیش افکار اسپانیا، به پرتغال مهاجرت کردند. بودند

به  1593شهر ویدیگوئیرا نزدیک بژا زیستند، و بعد، پدر بزرگ و پدر فیلسوف به نانت در فرانسه، و از آنجا در سال 

آنان نخستین یهودیانی بودند که براي برخوردار شدن از آزادي مذهبیی که اتحاد . م نقل مکان کردندآمستردا

سرپرست جامعه  1628وضع کرده بود در آن شهر اقامت کردند پدر بزرگ وي در سال  1579اوترشت در 

شهر و ریاست  پدرش چندین بار به سرپرستی مدرسه یهودیان آن ;سفارادیهاي آمستردام شناخته شده بود

باروخ شش . اسپینوسا از لیسبون به آمستردام آمد/مادرش، هانادبوره د. انجمنهاي خیریه کنیسه پرتغالی برگزیده شد

پدر و زن سومش وي را بزرگ . ساله بود که مادرش درگذشت و بیماري سل موروثی را برایش به جاي گذاشت

بود، بعدها در اسناد و مدارك رسمی و التینی نام )) یافته برکت((چون باروخ کلمهاي عبرانی به معناي . کردند

باروخ در مدرسه کنیسه بیشتر تعلیمات مذهبی مبتنی بر عهد قدیم و تلمود را فرا . بندیکتوس بر این پسر نهادند

مقداري فلسفه عبرانی، مخصوصا فلسفه ابراهیم بن عزرا، موسی بن میمون، و حسداي کرسکاس، و شاید  ;میگرفت

در میان آموزگارانش دو مرد عالیمقام و قدرتمند جامعه بودند به نامهاي شائول . داري نیز قباله به وي میآموختندمق

باروخ بیرون از مدرسه مقدار قابل توجهی دروس غیردینی به زبان اسپانیایی میآموخت، . مورتیرا و منسی بن اسرائیل

. ندزیرا پدرش میخواست وي را براي کار تجارت تربیت ک

به . عالوه بر زبان اسپانیایی و عبري، زبانهاي پرتغالی، هلندي، التینی، و اندکی هم ایتالیایی و فرانسه آموخت

طبیعتا جوانی چنین مستعد و . مند شد و هندسه را آرمان روش و افکار فلسفی خود قرار داد ریاضیات عالقه

شاید حتی در آنجا . سه کنیسه میآموخت مطرح کندتیزهوش میبایستی سوالهایی پیرامون آیینهایی که در مدر

ابن عزرا، از مدتها پیش، به مشکالتی که در راه نسبت دادن . چیزهایی در مورد عقاید بدعتگذاران عبري شنیده بود

ابن میمون معتقد بود که براي قسمتهاي غیر  ;قسمتهاي آخر اسفار خمسه به موسی وجود داشتند اشاره کرده بود

ب مقدس باید تفسیرهاي تمثیلی در کار آورد و در مورد خلود شخصی و نیز در خصوص خلقت که با مفهوم کتا

  . ابدیت دنیا مغایرت داشت، تردیدهایی ابراز کرده بود

کرسکاس به خداوند بعد نسبت داده بود و همه کوششهایی را که براي اثبات عقلی آزادي اراده، خلود روح، و حتی 

اسپینوزا بدون شک عالوه بر این یهودیان اصیل آیین برجسته، آثار لوي بن قارشون را . میکرد وجود خدا شده بود رد

: نیز خوانده بود که معجزات کتاب مقدس را به علل طبیعی نسبت داده بود و ایمان را تابع عقل میدانست و میگفت

و در .)) ر داشتنشان برمیانگیزد باز داردتورات نمیتواند ما را از حقیقی انگاشتن چیزهایی که عقل ما را به بارو((

همین اواخر، در جامعه آمستردام، اوریل آکوستا علیه اعتقاد به جاودانگی روح به نبرد برخاسته و، در نتیجه تحقیري 

خاطره مبهم آن حادثه غمانگیز، بدون ). 1647(که به وسیله تکفیر بر وي روا داشتند، با گلوله خودکشی کرده بود
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دگی فکري اسپینوزا را، که حس میکرد ایمان و عقیده مذهبی قومی و خانوادگی دارد از او رخت بر شک، شوری

  . میبندد، تشدید کرده بود

اسپینوزا در دادگاه علیه وي اقامه دعوي  ;خواهرش مدعی همه دارایی پدر شد. بدرود حیات گفت 1654پدرش در 

اکنون که دیگر به . وي بخشید و خود فقط یک تختخواب برداشت کرد و بر وي پیروز شد، ولی بعد همه ارثیه را به

وجود خود متکی شده بود، با تراشیدن عدسیهایی براي عینک، میکروسکوپ و تلسکوپ، اعاشه میکرد، عالوه بر 

تدریس خصوصی، در مدرسه التینی فرانس وان دن انده، یسوعی سابق، آزاد اندیش، درامنویس، و انقالبی، به سمت 

   .شدگار زبان التینی به کار مشغول آموز

بعید نیست که بر اثر تشویقهاي وان دن انده، آثار دکارت، بیکن و هابز  ;اسپینوزا زبان التینی را در آنجا تکمیل کرد

به نظر میرسد که به عشق . وماس آکویناس را خواندشاید در این زمان بود که مدخل االهیات ت ;را مطالعه کرده باشد

آن دختر خواستگاري ثروتمندتري را ترجیح میداد و، تا آنجایی که میدانیم، اسپینوزا  ;دختر مدیر مدرسه گرفتار آمد

الگی احتماال پیش از اینکه به بیست س. در این اثنا، ایمانش را تدریجا از دست میداد. دیگر اقدامی براي ازدواج نکرد

برسد، علیرغم همه رنجها و آشفتگیهایی که در زمان چنین دگرگونیهایی به روحهاي حساس دست میدهند، دلیرانه 

عقاید هیجانانگیز چندي ابراز داشت که ماده ممکن است جسم خداوند باشد، فرشتگان ممکن است موجودات خیالی 

اگر پدرش زنده . ت، و روح بازندگی یکسان استتصورات باشند، کتاب مقدس چیزي در خصوص خلود روح نگفته اس

و حتی پس از مرگ وي هم اگر دوستانی نمیداشت  ;هاي ارتدادي را آشکار نسازد میبود، ممکن بود که این اندیشه

وي، پس از درنگ و تردید بسیار، نزد آنان به تزلزل ایمان خود . که مصرا چیزي از وي نمیپرسیدند، ساکت میماند

اغلب گفتهایم و نباید فراموش کرد که سران جامعه یهودي آمستردام . آنان نیز به کنیسه گزارش دادند. اعتراف کرد

یهودیان در . در برابر بدعتگذاري که هدفش حمله به اصول ایمان یهود و مسیحیت بود در وضع مشکلی قرار داشتند

ولی اگر به افکاري که  ;ردار بودندجمهوري هلند، برخالف همه کشورهاي مسیحی دیگر، از آزادي مذهبی برخو

موجب تزلزل بنیان دینی اخالق و نظام اجتماعی میشدند آزادي میدادند و از آنها جلوگیري نمیکردند، بیم آن 

در زندگینامه اسپینوزا، که در سال مرگش توسط یک پناهنده فرانسوي در . میرفت که از آزادي مذهبی محروم شوند

لین لوکاس نوشته شده، چنین آمده است که دانشجویانی که موضوع شک وي را گزارش هلند به نام ژان ماکسیمی

داده بودند به دروغ وي را متهم کردند که قوم یهود را، به خاطر اینکه میپندارند برگزیده خدایند و معتقدند که خدا 

در هر . این گزارش اعتماد کنیممعلوم نیست که ما تا چه حد میتوانیم به . شریعت موسی را نوشته، تحقیر کرده است

صورت، سران قوم یهود از گسیختگی ایمان مذهبی، که در طول قرون متمادي آزار و شکنجه آن را به عنوان برج و 

ربیها اسپینوزا را احضار و وي را به . باروي نیرومند و چشمه آرامبخش قوم یهود تلقی میکردند، سخت نفرت داشتند

انش را نسبت به آینده درخشانش در جامعه یهود به یاس مبدل ساخته است سرزنش خاطر اینکه امید آموزگار

دیگري به نام شائول مورتیرا از آن جوان خواست . یکی از آموزگارانش به نام منسی بن اسرائیل در لندن بود. کردند

م که لوکاس، با وجودي که براي اینکه در مورد ربیها بد قضاوت نکرده باشیم، باید بگویی. که از بدعت دست بردارد

سخت پشتیبان اسپینوزا بود، نوشته است که وقتی مورتیرا از کوششهایی که در تحصیل شاگرد مورد عالقهاش 

جواب میدهد که در مقابل زحماتی که مورتیرا در آموزش زبان عبري وي ((مبذول داشته است سخن میراند، باروخ 

این با آنچه .)) اهد بود که چگونگی تکفیر کردن را به استادش بیاموزدخوشحال خو) اسپینوزا(متحمل شده است، وي 

در خصوص خلقیات اسپینوزا میشنویم کامال مغایرت دارد، اما ما نباید بگذاریم تحت تاثیر هواخواهی خود قرار 

. میکنیمتر نیست، ولی آن را در زندگی فیلسوفان پیدا  چیزي از این احمقانه) باتغییر جمله سیسرون(;بگیریم
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گفته میشود که سران و رهبران کنیسه به اسپینوزا پیشنهاد کردند که اگر وعده دهد علیه آیین یهود اقدامی 

ظاهرا ربیها ابتدا . گولدن به وي خواهند پرداخت 1000خصمانه نکند و گاه گاه در کنیسه حاضر شود، سالیانه مبلغ 

. ي را به مدت سی روز از مراوده با جامعه یهود ممنوع میساختعلیه او کردهاند که و)) تکفیر مختصري((درخواست 

خیلی خوب، آنان ناچارم میسازند کاري را که بدلخواه : ((میگویند وي این حکم را با سبکدلی پذیرفت و گفت

یکی از متعصبان قصد جانش . احتماال در این موقع، در خارج از محله یهودیان شهر زندگی میکرد ;))نمیکردم نکنم

، از تریبون 1656ژوئیه  24روحانیون و سران اجتماعی جامعه یهود در . کرد، اما سالح فقط کت اسپینوزا را درید

هیچ کس نباید با : را، با لعن و ممنوعیتهاي معمول، رسما اعالم داشتند)) اسپینوسا/باروخ د((کنیسه پرتغالی، تکفیر 

مورتیرا . هایش را بخواند و یا به دو ذرعی وي نزدیک شود وشتهوي صحبت یا مکاتبه کند، یا به وي خدمت کند، یا ن

به نزد اولیاي دولتی شهر آمستردام رفت و اتهام و تکفیر اسپینوزا را به اطالعشان رساند و تقاضا کرد تا وي را از آن 

که به شهر وي به دهکده اودرکرك . از شهر محکومش ساختند)) چند ماه تبعید((آنها نیز به . شهر اخراج کنند

با دانستن زبان عبري، در محفل کوچک دانشجویانی که تحت . نزدیک بود رفت، ولی بزودي به آمستردام برگشت

در  ;مایر دکتر در فلسفه و پزشکی بود. سرپرستی لودویک مایر و سیمون د وریس بودند دوستانی چند به دست آورد

و شاید این کتاب نظرات اسپینوزا  ;عقل میکرد، انتشار دادفلسفه تفسیر کتاب مقدس، که کتاب مقدس را تابع  1666

  . را منعکس یا بر آن اثر کرده باشد

فلورن به وي  2000دوریس، که بازرگانی سعادتمند و مرفه بود، چنان به اسپینوزا عالقهمند شد که میخواست 

ون همسر نداشت، میخواست ، چ)1667(د وریس، به هنگام مرگ . اسپینوزا از گرفتن آن پول ابا کرد ;ببخشد

برادر  ;ولی اسپینوزا وي را قانع کرد که دارایی خود را به برادرش واگذار کند ;اسپینوزا را وارث خود معرفی کند

یک . فلورن آن را پذیرفت 300فلورن به او تقدیم کرد، اما اسپینوزا فقط  500سپاسگزار مقرري سالیانهاي به مبلغ 

مرا دوست بدار، زیرا من تو را از صمیم قلب : ((ام یوهان بومیستر به اسپینوزا نوشتدوست آمستردامی دیگر به ن

هایش چنین  در یکی از نامه. پس از فلسفه، دوستی عمدهترین تکیهگاه اسپینوزا به شمار میرفت.)) دوست دارم

  : نوشته است

دوستی با مردمی که حقیقت را صمیمانه  از همه چیزهایی که از ید قدرتم بیرونند، هیچ چیز را ارجمندتر از افتخار

دوست دارند نمیدانم، زیرا معتقدم که در میان همه چیزهایی که از ید قدرت ما خارجند، هیچ چیز نیست که بتوانیم 

وي شخصی کامال گوشهگیر و مرتاض هم . چنین بی دغدغه و آسوده خیال دوست داشته باشیم، مگر این مردان را

در همین  ;را خوش داشت)) خوب، تمتع از زیبایی و درختکاري، شنیدن موسیقی، و دین تئاترغذا و مشروب . ((نبود

روي نگین انگشترش . باز میبایست در آینده از حمله به خودش در هراس باشد. دیدارها بود که قصد جانش کردند

ش از تفریح و دوستی عالقهمند اما به تنهایی و خلوت و مطالعه و آرامش یک زندگی ساده بی)) احتیاط: ((نوشته بود

از آمستردام خارج شد و به  1660، در ))هایش بود چون دیدار دوستان محفل تفکر و اندیشه((بنا به گفته بل، . بود

اصحاب کالجیان فرقهاي از . در ده کیلومتري شهر لیدن رفت)) شهرکی کنار رود راین((دهکده خلوت رینسبورگ 

. رکزشان در آنجا بود، وي را به شادي در میان خود پذیرفتندمنونیتها، شبیه کویکرها که م

این فیلسوف در آن منزل ساده، که اکنون به نام خانه اسپینوزا حفظ شده است، به نوشتن چند اثر کوچک و کتاب 

اثر اما این  ;رسالهاي کوتاه در خصوص خداوند، انسان، و سعادت او نوشت 1662در . پرداخت) اتیک(اول علم اخالق 

از همه جالبتر رساله بهبودي عقل بود که در همان سال نوشت و آن را نیمه تمام . اکثرا انعکاس نظریات دکارت بود

در جمالت نخستین آن، تنهایی . در خالل چهل صفحه آن خالصهاي از فلسفه اسپینوزا به چشم میخورد. رها کرد

  . فیلسوف مطرود را احساس میکنیم



۵١٣۶

 ;ربه آموختم که همه چیزهایی که غالبا در زندگی عادي ما روي میدهند عبث و بیهودهاندپس از آنکه از روي تج

موقعی که پی بردم همه چیزهایی که من از آنها بیمناکم یا مرا ترسانیدهاند، جر در حدي که بر ذهن اثر گذارند، فی 

راستی خوب باشد و بتواند  نفسه خوب یا بد نیستند، سرانجام، تصمیم گرفتم به جستجوي چیزي برآیم که به

  . خوبیش را انتقال دهد و ذهن با تاثیر گرفتن از آن، همه چیزهاي دیگر را از خود براند

در آمیخته شوریدگی و رنج اغلب با این لذایذ  ;ساخته نیست لیبیدووي پی برد که این کار از ثروت، از شهرت، و از 

این .)) و آن را در همه رنجها رها سازد... فقط عشق به یک چیز ابدي و نا محدود میتواند به ذهن لذت بخشد. ((است

و در حقیقت، در اسپینوزا صفت و حالت رازوري خاصی بود که  ;را ممکن بود توماس آکمپیس یا یاکوب بومه بنویسد

، که منظور ))خوبی ابدي و و نامحدود.((ر اثر تنهایی و انزوا رشد کرده بوداحتماال از قبل در او ایجاد شده و اکنون ب

نظر وي بود، میتوانست خداوند باشد، اما در تعریفهایی که اسپینوزا بعدها از خداوند میکرد، او را با طبیعت نیروها و 

آگاهی بر پیوستگی ذهن با .. . .بزرگترین خوبیها:((در رساله بهبودي عقل میگوید. قوانین خالقه آن یکی میدانست

ذهن هرچه بیشتر از نظام طبیعت آگاه شود، بیشتر میتواند خود را از چنگال بیهودگی . ... همه طبیعت است

است سازگاري فرد با طبیعت اشیا و قوانین )) عشق معنوي به خداوند((این نخستین گفتار اسپینوزا در باره .)) برهاند

من میخواهم همه . ((ح مبین هدف افکار اسپینوزا و فهم وي از علوم و فلسفه استاین رساله کوچک و فصی. جهان

پس هر چیزي  ;دانشها را به یک جهت و به سوي یک هدف هدایت کنم، یعنی نیل به بزرگترین کمال ممکن انسانی

زي که از فرانسیس این با آن چی.)) که در علوم مانع پیشبرد این کوشش شود، باید به منزله امري بیهوده طرد شود

پیشرفت علوم اگر فقط قدرت انسان بر اشیا را فزونی بخشد، ولی سرشت و خواهشهاي  ;بیکن شنیدهایم مغایرت دارد

فلسفه )) شاهکار((پس، به همین سبب، این . نفسانی را بهبود نبخشد، جز یک فریفتگی و اغفال چیز دیگري نیست

علم اخالق خوانده میشود و، به همین جهت، قسمت اعظم آن پایبندي جدید، علی رغم پیش درآمد مابعدالطبیعیش، 

. بشر به خواهشهاي نفسانی و رهایی او را به وسیله عقل مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد

II -  االهیات و سیاست  

اصول گروه دانشجویانی که اسپینوزا آنها را در آمستردام به جاي گذاشته بود شنیدند که وي ترجمه دقیق کتاب 

اینان مصرا از او خواستند تا آن را تکمیل کند و . فلسفه، اثر دکارت، را براي شاگردي در رینسبورگ آغاز کرده است

وي همین کار را کرد و آنها هزینه نشر آن کتاب را به نام اثبات اصول فلسفه دکارت پرداختند . برایشان بفرستد

بود ) مثال اختیار(ل اینکه این کتاب شرح دهنده نظریات دکارت او: تنها سه چیز باید در خصوص آن گفت). 1663(

و  ;دوم، این کتاب تنها کتاب اسپینوزا بود که در زمان حیاتش به نام خودش به چاپ رسید ;نه نظریات اسپینوزا

کر سوم، در قسمت ضمیمه آن به نام تفکرات مابعدالطبیعی گفت که زمان یک واقعیت عینی نیست، بلکه از شروط تف

در رینسبورگ چند دوست جدید به . این یکی از چند عنصري است که کانت از فلسفه اسپینوزا گرفته است. است

 1661هنري اولدنبورگ، عضو انجمن سلطنتی، که در . ستنو، کالبدشناس نامدار، در آنجا با وي آشنا شد. دست آورد

چون به لندن بازگشت، با  ;تحت تاثیر قرار گرفت به لیدن آمده بود، در سر راه به دیدار اسپینوزا رفت و سخت

یکی دیگر از دوستان . فیلسوفی که کتابهایش به چاپ نرسیده، ولی مشهور بود مکاتبهاي طوالنی را آغاز کرد

یکی  ;)1668(رینسبورگی به نام آدریان کوئرباگ به اتهام مخالفت مفرط با االهیات متداول به دادگاه فراخوانده شد 

کوئرباگ انکار کرد و  ;هاي بدعتآمیز کوئرباگ معرفی کند میکوشید که اسپینوزا را منشا و انگیزه اندیشهاز قضات 

. اما آن بدعتگذار جوان به ده سال زندان محکوم شد و پس از پانزده ماه در زندان درگذشت ;اسپینوزا تبرئه شد

به ووربورگ، نزدیک الهه،  1663در ژوئن . سازداکنون پی میبریم که چرا اسپینوزا میکوشید تصنیفاتش را منتشر ن

مدت شش سال در خانه یک هنرمند زیست و کماکان به تراشیدن عدسی مشغول بود و کتاب علم .نقل مکان کرد
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جنگ تدافعی نومیدانه ایاالت متحده علیه لویی چهاردهم حکومت هلند را مجبور ساخته بود . اخالق را هم مینوشت

کتاب رساله االهیات و سیاست را به طور  1670با وجود این، اسپینوزا در سال . دودتر سازدتا بیان عقاید را مح

در سر صفحه رساله االهیات و . ناشناس منتشر کرد، که فصلی نوین در تاریخ انتقاد از کتاب مقدس به شمار میآمد

تنها براي عقاید دینی و آرامش  مجاز دانستن آزادي افکار و سخن نه: ((سیاست مقصودش را چنین بیان داشته بود

اسپینوزا الحاد را انکار .)) عمومی زیان آور نیست، بلکه جلوگیري از آن به دین و صلح و آرامش ملی زیان میرساند

کرد و به جانبداري از اساس معتقدات دینی برخاست، ولی کوشید خطاپذیري انسانی آن قسمت از کتاب مقدس را 

در هلند کشیشان و جامعه روحانی . و تعصب خود را بر آن بنیان میگذاردند نشان دهد که کشیشان کالونی االهیات

از نفوذ و متون کتاب مقدس خود براي مخالفت با دستهاي که به سرکردگی خاندان ویت از افکار آزادمنشانه و 

و دسته یان د ویت  و اسپینوزا صمیمانه کمر به خدمت حزب ;مذاکرات صلح جانبداري میکردند استفاده مینمودند

. بسته بود

چون به مباحثات خشم آلود فیلسوفان در دستگاه کلیسا و دولت، که منشا نفرت و اختالف عقیده شدید است، پی 

را یک بار دیگر از نو با بینظري و احتیاط و با روحی آزاد بررسی کنم و هیچ )) کتاب مقدس((تصمیم گرفتم ... بردم

با این حزم . مسلم نگیرم و آیینهایی را که به وضوح نوشته نشدهاند بدان منسوب نسازمیک از قسمتهاي آن را فرض 

  . را بنا نهادم)) کتاب مقدس((و احتیاط بود که روش تفسیر 

متن تفسیر انتقادي عهد قدیم که جاي مصوتها  ;وي به اشکال فهم زبان عبري عهد قدیم پی برد و آن را تشریح کرد

ندگان اصلی حذف کرده بودند پر کرده بود تا حدودي حدسی بود و به سختی میتوانست نسخه ها را که نویس و تکیه

در فصل نخست این تصنیف اکثر از کتاب داللهالحایرین ابن . اصلی مسلم و بی چون و چرایی را به ما عرضه کند

کرده است که اسفار خمسه را  وي، به پیروي از ابراهیم بن عزرا و دیگران، در این امر تردید. میمون استفاده کرد

و کتابهاي تاریخی عهد قدیم  ;همچنین منکر بود که یوشع صحیفه یوشع بن نون را نوشته باشد. موسی نوشته باشد

کتاب ایوب را هم ترجمه متنی غیریهودي . م میزیسته است منسوب دانست را به عزراي کاتب که در قرن پنجم ق

در تحقیقات بعدي، همه این نتیجهگیریها پذیرفته نشدهاند، اما این . ه شده استمیدانست که به زبان عبري برگرداند

و همه اینها هشت سال از کتاب تحقیقاتی مهم انتقاد بر  ;پیشرفت متهورانهاي براي فهم تصنیف کتاب مقدس بود

ستان یا قسمت اسپینوزا خاطرنشان ساخت که در چند مورد یک دا). 1678(عهد قدیم ریشار سیمون پیشی داشتند 

در  ;واحد در جاهاي مختلف کتاب مقدس، گاهی با همان کلمات و گاهی با شکلهاي جور به جور تکرار شده است

یک مورد میگوید که این اقتباسی است کلی از یک متن قدیمتر، و در جاي دیگر میپرسد که که به چه دلیل این 

بولس حواري . مینمود و تناقضهایی در آن چشم میخورد مکناز نظر نظم تاریخی نیز گاهی غیر م. کالم خداوند است

 وبیعقرساله  ;میآموزد که انسان با داشتن ایمان رستگار میشود نه با عمل) 3.2028(خود  رومیاندر رساله به 

کدام یک از این دو نظریه و کالم خداوند بوده است به عقیده این فیلسوف،  ;کامال برخالف این تعلیم میدهد) 2.24(

همین ضد و نقیضها شدیدترین و حتی مرگ آورترین اختالفات و جدالها را بین دانشمندان االهیات به وجود 

آیا پیغمبران عهد قدیم منادي خداوند بودهاند بی . ها باشدآوردهاند نه آن کردار خوبی را که دین باید الهامبخش آن

مثال یوشع مسلم میدانست که خورشید پیش از آنکه وي آن را  ;شک دانششان از دانش عصر خود بیشتر نبوده است

نه از نظر دانش، بلکه از حیث قدرت تخیالت، شوق، و  پیغمبران. دور زمین میچرخیده است دارد،از حرکت باز 

ممکن است از سوي خداوند ملهم شده . آنها شعرا و ناطقان بزرگی بودهاند ;احساسات بر افراد عادي برتري داشتهاند

ر شاید خداوند را د. باشند، اما، اگر چنین باشد، با فرایندي است که اسپینوزا معترف بود که نتوانسته است بفهمد

بنابراین، درباره ابیملک میخوانیم . و شاید به برحق و درست بودن رویاهایشان ایمان داشتهاند ;عالم رویا دیده باشند
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عنصر االهی پیامبران نه پیشگویی آنان، بلکه زندگی پر ). 20.6: سفر پیدایش...)) (خدا وي را در رویا گفت((که 

است که مذهب یعنی رفتار و کردار خوب، و نه انجام ساعیانه  و موضوع وعظشان این بوده ;فضیلتشان بوده است

. مناسک مذهبی

آیا معجزاتی که در کتاب مقدس آمده تفسیر واقعی جریان معمولی طبیعت بودهاند آیا گناهان بشر آتش و سیل فرو 

ان کتاب مقدس براي میآورند و آیا دعاي بشر موجب برکت زمین میشد اسپینوزا میگوید که این داستانها را نویسندگ

ما نباید مفهوم لفظی آن را  ;درك مردمان ساده و عامی نوشتهاند تا آنان را به سوي فضیلت و پرهیزگاري برانگیزانند

  . در نظر گیریم

میگوید که زمین بر اثر گناهان بشر عقیم شده است، یا اینکه نابینایان به وسیله )) کتاب مقدس((بنابراین، موقعی که 

مان یافتهاند، ما نباید به این سخن، و به سخنانی از این قبیل که خداوند از گناهکاري بشر خشمگین است ایمان در

یا اندوهگین است، یا از خوبیها و مهربانیهایی که وعده فرموده یا کرده پشیمان است، یا اینکه با دیدن یک نشانی 

این سخنان، یا سخنانی مشابه آن، یا سخنانی  ;شیمآنچه را که وعده داده است به خاطر میآورد، توجهی داشته با

  . شاعرانهاند یا به عقاید و تعصبهاي خاص نویسنده بستگی دارند

آمده است باید، مثل هرچیز دیگر، الزاما طبق )) کتاب مقدس((ما باید کامال مطمئن باشیم که هر حادثهاي که در 

با نظام )) کتاب مقدس((ص معلوم شود که این رویدادهاي قانون طبیعت روي داده باشد، و اگر بر اثر شرایطی خا

کتاب ((طبیعت متعارضند یا نمیتوان آنها را از آن استنتاج کرد، باید یقین داشته باشیم که بیدینان آن را در 

زیرا هرچه که خالف طبیعت باشد خالف عقل، و هر چیز که خالف عقل باشد پوچ و لغو  ;وارد کردهاند)) مقدس

. ن سخنان احتماال صریحترین بیانیه استقالل عقل است که یک فیلسوف جدید تا آن زمان اظهار داشته بودای. است

در حدي که آن را پذیرفتند، انقالبی در برداشت که اهمیت و نتایجش بسی عمیقتر از همه جنگها و سیاستهاي آن 

احکام و دستورات اخالقیی در بردارد که : ظرپس کتاب مقدس از چه نظر کالم خداوند است فقط از این ن. عصر بودند

همچنین چیزهاي بسیار دیگر دارد که به خوي اهریمنی انسان . میتواند مردم را به سوي فضیلت رهنمون باشد

که چنان به توجهات روزمره (داستانهاي کتاب مقدس میتوانند اکثریت انسانها را . انجامیده یا با آن سازگار بودهاند

اما تاکید آموزش . براي رسیدن به فضیلت اخالقی یاري دهند) رصت یا ظرفیت تکامل عقالنی را ندارندسرگرمند که ف

خداوندي که ((عقاید مذهبی کافی این است که به . مذهبی باید بیشتر بر اعمال و کردار باشد تا بر عقاید مذهبی

به صورت ((اشیم و پرستش صحیح او معتقد ب)) قادر متعال است و عدالت و محبت و خیرخواهی را دوست دارد

  . آیین دیگري ضرورت ندارد. است)) دوست داشتن و اعمال عدالت در حق همسایه

هدف از کتاب مقدس این نبود که به منزله کتاب درسی علم یا فلسفه قرار . گذشته از این آیین، افکار باید آزاد باشد

  . ترین و کلیترین نداي خداوندي است اشفه طبیعی حقیقیاینها در طبیعت بر ما مکشوف میشوند و این مک. گیرد

فلسفه جز حقیقت مقصود یا هدفی ندارد، . ...هیچ ارتباط یا پیوستگی وجود ندارد... بین ایمان یا االهیات و فلسفه

یر را در بنابراین، ایمان مذهبی بزرگترین قلمرو آزادي تفسیر و تعب. ...جز خداپرستی و اطاعت چیزي نمیجوید... ایمان

تفکرات فلسفی در بر میگیرد و، بدون هیچگونه سرزنش یا عتابی، به ما اجازه میدهد تا در هر مورد هرچه که 

میخواهیم بیندیشیم و به عنوان بدعتگذار و بانی شقاق فقط آنهایی را که نفرت، خشم، و ستیزهجویی به بار میآورند 

خوشبینی به تمایزي که پومپوناتتسی بین دو حقیقت دینی و  از این رو، اسپینوزا با بخشیدن رنگ. محکوم کند

هر یک از دو حقیقت را، با وجود تناقض، میتوان براي یک فرد که هم . فلسفی قایل بود به تجدید آن دست یازید

اسپینوزا به ماموران غیرروحانی حق داد که مردم را به اطاعت از . شخص عادي و هم فیلسوف باشد مجاز دانست

  : دولت مثل فرد حق صیانت نفس دارد، اما اضافه میکند ;ن وادار کنندقانو
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از . چون به سادگی و حقیقت اخالق بیش از کنش برونی قائم است. در خصوص مذهب وضع به صورت دیگري است

 ود نمیسادگی و حقیقت و راستی اخالق با قید قانونی و اختیار دولتی به وج. حوزه قانون و اختیار دولتی بیرون است

. در این دنیا هیچ کس را نمیتوان با فشار و زور قانون به سعادت رساند ;آید

پند و اندرز صادقانه و برادرانه، تحصیالت سالم، و از همه مهمتر، استفاده آزاد از داوري فردي وسایل الزم این 

  . و دین را براي خود تبیین و تعبیر کند... هر فرد میتواند از برترین حق و اختیار داوري آزاد برخوردار شود. ... تکاملند

دولت باید بر دینداري مردم نظارت کند و، گرچه ممکن است دین نیروي حیاتی و مهم قالب بندي اخالق باشد، 

پابرجا بود و  اراستوسیاسپینوزا، مثل هابز، یک . دولت باید بر کردار و رفتار مردم نظارت و دخالت عالی داشته باشد

من فقط از نظر ((به پیروي از وي میگفت که کلیسا باید تابع دولت باشد، اما خوانندگانش را چنین هشدار داد که 

احتماال لویی چهاردهم مورد نظرش بوده (و .)) نظر پرستش و ایمان باطنی... نه از... رعایت و حرمت ظاهر میگویم

خشمگینانه استفاده دولت از دین را براي مقاصدي مغایر با آنچه که او دین بنیادي میداند یعنی عدالت و ) است

در سیاستهاي مستبدانه رمز بزرگ و اساسی این است که رعایا را بفریبند و ترس را، که  .خیرخواهی محکوم میکند

شجاعانه براي بندگی و ایمنی بجنگند و نه تنها ساکتشان میسازد، لباس حق نماي دین بپوشانند، به طوري که مردم 

اما در  ;از ریختن خون خود در راه غرور و یا خودستایی فردي مستبد شرمگین نباشند، بلکه بدان مباهات نیز بکنند

هرگاه قانون در حوزه فکري . دولت آزاد سیاستهاي زیانآور و موذیانه را طرح ریزي نمیکنند و به اجرا در نمیآورند

اد وارد شود و عقاید را بر اساس جنایت محکوم سازد و پیروان و مدافعان آن نه به خاطر نفع جامعه، بلکه از روي افر

اگر فقط اعمال دلیل اتهامات . با آزادي عمومی متباین است) این امر(نفرت و سنگدلی مخالفان خود قربانی شوند، 

انگیزي هر گونه توجیه خود را از دست خواهد داد و به وسیله  هفتن... جنایی قرار گیرند و گفتار همیشه آزاد باشد، 

  . یک مرز پابرجا از مباحثه و مجادله جدا خواهد شد

آیا مسیحیت با رد شریعت : اسپینوزا در بررسی کتاب مقدس با اختالف اساسی بین مسیحیان و یهودیان مواجه شد

اي یهودیانی آمده بودند که در سرزمین اجدادي خود موسی به مسیح خیانت کرده است به عقیده وي آن احکام بر

فقط قوانین اخالقی شریعت  ;بودند و براي ملتهاي دیگر، یا حتی یهودیانی که در جوامع دیگر میزیستند، نبودند

اسپینوزا، در بعضی از مباحثات خود پیرامون آیین یهود، نفرت . اعتبار جاودانی و جهانی دارند) مثل ده فرمان(موسی 

ولی، همچون . دیدي از تکفیر خود آشکار میسازد و کوشیده است که انکار تعلیمات کنیسهاي خود را توجیه کندش

آنان ... من میتوانم امیدوار باشم که. ((دیگر یهودیان، امیدوار بود که آنها بزودي به سرزمین مستقل اسراییل برگردند

در خصوص مسیحیت عقاید چندي نیز .)) آنان را برگزیند دولتشان را مجددا تاسیس کنند و خداوند یک بار دیگر

وي رستاخیز جسمانی . بیشک عهد جدید را خوانده و مسیح را با تحسین زایدالوصف ستوده بود. بیان داشته است

مسیح را از میان مردگان رد کرده است، ولی به تعلیمات مسیح آن چنان عالقهمند بود که سخنانش را الهام 

: نستخداوندي میدا

هایی را درمییابد که نه در اساس دانش طبیعی ما وجود دارند و نه از آن قابل  مردي که با اشراق و شهود اندیشه

و نیز گمان نمیکنم کسی جز مسیح از  ;اسستنتاجند، حتما میبایستی ذهنی برتر از دیگر همنوعان خود داشته باشد

ستگاري میانجامند بدون کلمات یا مکاشفه به وي الهام شدهاند، احکام خداوندي که به ر. چنین ذهنی برخوردار باشد

به طوري که خداوند از راه ذهن مسیح خودش را بر حواریون آشکار ساخت، همان طور که با نداي ماوراي طبیعی به 

گفت  و میتوان ;بنابراین، نداي مسیح را، مثل همان ندایی که موسی شنید، میتوان نداي خداوند خواند. موسی کرد

در طبیعت بشري مسیح جاي گرفت، و مسیح راه و وسیله  )انسانیحکمتی برتر از حکمت (که حکمت خداوند 
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م در اینجا باید بگویم که من آیینهایی را که کلیساهایی ویژه درباره مسیح میگویند نمیپذیرم و انکار ه. رستگاري شد

  . فهمم نمیکنم، زیرا آشکارا اعتراف میکنم که آنها را نمی

بدین طریق، باید چنین نتیجه بگیریم که فقط مسیح بود که بی یاري تخیالت، . مسیح فکرا با خداوند مرتبط بود...

  . چه به صورت گفتن و چه رویا، از خداوند الهام میگرفت

نست این حقیقت را از نظر آنان پنهان دارد که رساله االهیات و این شاخه زیتون که تقدیم رهبران مسیحی شد نتوا

از . سیاست یکی از جسورانهترین اظهاراتی را در برداشت که در زمینه کشمکش بین دین و فلسفه بیان شدهاند

 نزد زمامدار کل هلند اعتراض کرد که) 1670ژوئن 30(انتشار آن زمانی نگذشته بود که شوراي کلیسایی آمستردام 

یک شوراي کلیسایی در الهه . چرا اجازه داده است تا در کشوري مسیحی مذهب کتابی چنین بدعتآمیز منتشر شود

منقدان غیر روحانی نیز .)) چنین کتابهایی را که موجب نابودي روح میشوند تحریم و ضبط کند((از وي خواست تا 

مشهورترین ملحد ((ژان لوکلر وي را  ;واندیکی وي را شیطان مجسم خ ;در حمله علیه اسپینوزا شرکت جستند

متهم )) ویران کردن مذهب از بنیان... بنیادگذاري زیرکانه الحاد(( المبرت وان ولتویسن او را به  ;خواند)) عصر

. خوشبختانه زمامدار کل، یان د ویت، یکی از ستایشگران اسپینوزا بود و حقوق اندکی برایش مقرر داشته بود. ساخت

  . و این حمایت فقط دو سال طول کشید. زنده بود، اسپینوزا از حمایتش برخوردار بودتا د ویت 

III - فیلسوف

، اندکی پس از انتشار رساله، به سوي الهه رفت تا شاید به د ویت و دیگر دوستان 1670اسپینوزا در ماه مه سال 

سپس، به خانه هندریک وان در  ;کردیک سال در خانه خانم وان ولن، زن بیوه، زندگی . متنفذش نزدیکتر باشد

توسط یک کمیته بینالمللی خریداري شد و به عنوان  1927این عمارت در سال  ;سپیک در پاویلیوئنز گراخت رفت

اطاقی در قسمت فوقانی آن ساختمان گرفت و . تا پایان عمر در خانه ماند. از آن نگاهداري میشود)) خانه اسپینوزا((

بعضی اوقات سه ماه تمام پاي از : ((بل میگوید. د که روز هنگام توي دیوار اطاق جاي میگرفتروي تختخوابی میخوابی

اما . شاید میترسید با ریه مبتال به سل در هواي مرطوب زمستانی از خانه بیرون آید ،))خانه بیرون نمیگذاشت

تا در خصوص ... بزرگان میرفتبه دیدار ((بعضی اوقات ) باز هم بنابه گفته بل(دوستانش به دیدنش میآمدند و

کریستیان  ;هنوز هم به کار تراشیدن عدسی مشغول بود.)) سیاست دولت، که آن را خوب درك میکرد، گفتگو کند

از روي همانها اکنون میدانیم که روزانه با چهار شاهی  ;هویگنس برتري آنها را ستود وي هزینه روزانهاش را مینوشت

اصرار داشتند به وي یاري دهند، زیرا میدیدند که زیاد در خانه ماندن و گرد ناشی از  دوستانش. و نیم گذران میکرد

پشتیبانی یان د ویت با قتل برادران د ویت به دست بلواگران به . تراش عدسیها رنجوري مزاجش را حادتر میکند

ون آید و پیش روي گروه چون اسپینوزا از این قتل آگاه شد، خواست از خانه بیر). 1672اوت  20(پایان رسید 

یان د . بخواند، اما صاحبخانهاش در را به رویش بست و نگذاشت از خانه بیرون رود)) وحشیان پست((بلواگران آنها را 

از مرگ د ویت، پرنس ویلیام  پس .گذاشتفرانک برایش به ارث  200ویت در وصیتنامه یک مقرري سالیانه به مبلغ 

هنگامی که چاپ دوم رساله االهیات و سیاست . هانري، که به پشتیبانی روحانیون کالونی نیازمند بود، به قدرت رسید

انجمن  1675و در  ;منتشر شد، شاهزاده و شوراي هوالند، با صدور فرمانی، فروش کتاب را ممنوع ساختند 1674در 

یه از کلیه مردم هلند، خواست که هر وقت کوششی براي انتشار آثار اسپینوزا به عمل کالونی الهه طی یک اخطار

، حدود پنجاه حکم از طرف مقامات کلیسایی علیه خواندن 1680و  1650بین سالهاي . آید، به اطالع دولت برسانند

  . یا پخش آثار این فیلسوف منتشر شد
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یوهان فابریتیوس، . ر آلمان، انگلستان، و فرانسه شده باشندشاید هم همین ممنوعیتها موجب گسترش آوازه وي د

نامهاي از طرف برگزیننده آزاد منش پاالتینا، پرنس کارل لودویگ،  1673فوریه  16استاد دانشگاه هایدلبرگ، در 

: به این شرح نوشت)) فیلسوف هوشمند و نامدار بندیکتوس د اسپینوزا((خطاب به 

و بپرسم که آیا حاضرید سمت استادي فلسفه را در دانشگاه ... به شما نامهاي بنویسمامر فرمودند .... واالحضرت

در هیچ جاي دیگر . از همان حقوق سالیانه یک استاد معمولی برخوردار خواهید شد. مشهور وي بپذیرید یا نه

با کمال آزادي میتوانید به  .شاهزادهاي را چنین پشتیبان نوابغ مشهور، که شما را یکی از آنها میداند، نخواهید یافت

مذهب رسمی به کار نخواهید  مباحث فلسفی خود ادامه دهید، که البته ایشان معتقدند آن را به زیان و براي اخالل

  : مارس چنین پاسخ داد 30اسپینوزا در . برد

طرف واالحضرت اگر میخواستم سمت استادي را در دانشکدهاي بپذیرم، حتما پیشنهادي را که شما از : عالیجناب

اما چون هیچ گاه قصد تدریس عمومی نداشتهام، بنابراین نمیتوانم از . ... برگزیننده پاالتینا عنوان کردهاید میپذیرفتم

زیرا، نخست، تصور میکنم که اگر بخواهم وقتی را براي تدریس جوانان ... این فرصت بزرگ و ارجمند استقبال نمایم

نمیدانم که تا چه حد آزادي ... دوم آنکه ;وسعه بخشیدن به فلسفهام چشم بپوشمتخصیص دهم، درنتیجه، باید از ت

زیرا شقاق آن قدرها از . بحث فلسفی را باید محدود سازم تا ظاهرا از زیان رسانی به مذهب رسمی حذر کرده باشم

ها را از همان  این تجربهمن . ... عالقه مفرط به مذهب بروز نمیکند که از نظریات دگرگون و عشق انسانها به تناقض

بنابراین، مالحظه . بعدها که به مقامی بزرگ برسم، بیشتر باید بیمناك باشم ;زندگی گوشهگیري و تنهایی اندوختهام

  . میفرمایید که من این پیشنهاد را نه به امید یافتن فرصت بهتر، بلکه به خاطر عشقی که به آرامش دارم رد میکنم

که این پیشنهاد را نپذیرفت، زیرا در سال بعد، تورن پاالتینا را ویران ساخت و دانشگاه  اسپینوزا چه خوشبخت بود

، در گیرودار حملهور شدن ارتش فرانسه به ایاالت متحده، یکی از سرهنگهاي آن 1673در ماه مه سال . تعطیل شد

زا با مقامات دولتی هلند، که این اسپینو. ارتش از اسپینوزا دعوت کرد که براي دیدار کنده بزرگ به اوترشت بیاید

طرفین . دعوت را شاید فرصتی براي آغاز مذاکره صلحی میدانستند که بدان سخت نیازمند بودند، به مشورت پرداخت

در این ضمن لویی چهاردهم کنده را به جایی دیگر . به وي خط امان دادند، و آن فیلسوف به سوي اوترشت روانه شد

اما چند  ;براي اسپینوزا پیغام فرستاد و از او خواست که به انتظارش بماند) به گفته لوکاسبنا (وي  ;فرستاده بود

ظاهرا در این زمان بود . هفته بعد پیغامی دیگر برایش داد و گفت که آمدنش تا مدتی نامحدود به تعویق افتاده است

العمل  ردهم تقدیم کند و وي را از عکسکه مارشال دو لوکزامبورگ به اسپینوزا توصیه کرد تا کتابی به لویی چها

اسپینوزا به الهه برگشت و پی برد که . از این پیشنهاد چیزي حاصل نیامد. آزاد منشانه پادشاه مطمئن ساخت

  . شارمندان ظن خیانت به وي دارند

اش چنین  به صاحبخانه. اش را سنگسار کردند اش گرد آمدند، به وي توهین و خانه جمعی کینه توز مقابل خانه

ناراحت مباش، من بیگناهم و در میان بزرگان قوم کسان بسیاري هستند که میدانند من به چه نیتی به : ((گفت

اگر میپنداري که در این خانه مزاحمت برایت فراهم میکنند، من از اینجا میروم، حتی اگر ببینم . اوترشت رفته بودم

من یک جمهوریخواه شرافتمندم و رفاه . ردند با من بکنندکه میخواهند همان عمل را که با د ویت مهربان ک

اکنون چهل و . صاحبخانهاش نگذاشت پاي از خانه بیرون بگذارد، و جمعیت پراکنده شدند.)) جمهوري را خواستارم

در الهه موجود است وي را نمونه زیباي یک یهودي سفارادي، )) خانه اسپینوزا((تصویري که از وي در . یک ساله بود

با موهاي سیاه و پریشان، ابروهاي پرپشت، چشمان سیاه و درخشان و اندکی افسرده حال، بینی قلمی و رویهمرفته 

هیئت ظاهرش : ((لوکاس چنین گفته است. صورتی نسبتا زیبا، در مقایسه با تصویر دکارت اثر هالس، نشان میدهد

رفتارش )) ;شد که بزرگزاده را از عامی متمایز میساختهمیشه تمیز و پاکیزه بود و با چنان لباسی از خانه بیرون می
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یاد )) دانشش که با بشردوستی و پاکدلی و روشن ضمیري همراه بود((اولدنبورگ از  ;موقر ولی دوستداشتنی بود

میگویند که وي اجتماعی، مهربان، خوشخوي، شریف، ... همه آنان که با اسپینوزا آشنا بودند: ((بل نوشته است. کرد

برعکس، آنان را به رفتن به کلیسا  ;از بدعت با همسایگانش سخنی به میان نمیآورد.)) ق، و پایبند اخالق بودرفی

وي بیش از هر فیلسوف جدید دیگر با . تشویق میکرد و بعضی اوقات خود نیز براي شنیدن وعظ همراهشان میرفت

اسخ میداد، بیشتر با عقاید سروکار داشت تا با به انتقادات ندرتا پ. خویشتنداري و تسلط بر خود به آرامش رسید

خوب :((میگفت. علیرغم عقیده به دترمینیسم، دور افتادن از قوم، و بیماري، از بدبینی بسیار به دور بود. شخصیتها

دوستان و تحسینگرانش به . حتما شعارش آگاهی از بدیها و اعتقاد به خوبیها بوده است.)) عمل کن و خوشحال باش

والتر فون چیرنهاوس وي را وادار ساخت تا دستنوشته کتاب علم اخالق را به وي نشان . راه باز کرده بودند خانهاش

استدعا دارم محترما هر جاي که مقصودت را درك نکردم به من یاري : ((آن دانشمند فیزیک و ریاضیات نوشت. دهد

و شاهکار انتشار نیافتهاش دست ) 1676(ه اسپینوزا احتماال به وسیله همین شاگرد مشتاق بود که الیبنیتز ب.)) دهی

هایی که به  نامه. اعضاي بازمانده محفل دکتر مایر در آمستردام به دیدارش میآمدند یا با وي مکاتبه میکردند. یافت

هوخو . فضالي اروپایی مینوشت یا از آنان دریافت میکرد موجب شناسایی غیر منتظره محیط فکري آن عصر شدند

، ستنو، کالبدشناس، از فلورانس 1675در سال . مکرر از وي تقاضا میکرد تا حقیقت ارواح را اعتراف کند بوکسل

  : نامهاي موثر برایش فرستاد بدین منظور که اسپینوزا به مذهب کاتولیک درآید

مات ما نیست بر این را که تعلیمات شما همپایه تعلی... اگر خواسته باشید، با کمال میل آمادهام زحمت ثابت کردن

هاي نخستین شما  تا اینکه اگر نوشته... نزد خدا خطاهایتان را انکار کنید... خود هموار سازم، گرچه امیدوارم که شما

هزار نفر را از شناسایی حقیقی خداوند به دور ساختهاند، اکنون با انکار همه آنها، که خود به عنوان نمونه آن را 

قلبا . هزار هزار نفر با شما، به عنوان آوگوستینوس دیگر، به سوي وي رو آورند تحکیم خواهید کرد، ممکن است

خدا حافظ فریبندگی ایمان کاتولیک، آلبرت بورگ، پسر دوست اسپینوزا، .امیدوارم چنین توفیقی نصیب شما شود

ستنو، هنگام مسافرت آلبرت نیز، مانند . یعنی کونراد بورگ، خزانهدار کل ایاالت متحده، را به سوي خود جلب کرد

نامهاي که تقاضا نبود، بلکه مبارزهطلبانه مینمود، به  1675در سپتامبر . در ایتالیا، به دین کاتولیک گرویده بود

  :اسپینوزا نوشت تا مگر او به مذهب کاتولیک رومی بگرود

یا در حقیقت تعلیم میدهند هاي دیگري که در این جهان تعلیم داده شدهاند،  چگونه میدانید که فلسفهتان از فلسفه

هاي کهن و جدید را که در اینجا و در هندوستان و دیگر  آیا شما همه آن فلسفه... و یا در آینده خواهند داد برتر است

  ... جاهاي جهان تعلیم میدهند بررسی کردهاید و اگر کرده باشید، چطور میدانید که بهترین آنها را برگزیدهاید

از گناهانتان : اما درمانش آسان است. مسیح ایمان ندارید، از آنچه من میتوانم بگویم بیچارهترید اگر، با وجود این، به

آیا شما، اي حقیر نگونبخت، کرم . ... استغفار کنید و از خودبینی مرگآور استدالل بد و مجنونانه خود آگاه شوید

میکنید خودتان را از مسیح و حکمت الیتناهی با این سخنان کفرآمیز ناگفتنی خود چه سان جرئت ... کثیف زمینی، 

شما با این اصولی که آوردهاید حتما نمیتوانید یکی از آن چیزهایی را که در جادوگري انجام شده ... برتر قرار دهید

هاي شگفتانگیز جنزدگان را، که من خود همه را به دفعات  و نیز قادر نیستید که پدیده... است توضیح دهید، 

  . یدهام و شواهد بسیار شنیدهام، شرح دهیدگوناگون د

آنچه را که دیگران برایم تعریف میکردند و کمتر باور میکردم، ): 1675دسامبر (اسپینوزا به نوبه خود پاسخ داد 

بلکه یکی از مدافعان ... یعنی اینکه نه تنها به عضویت کلیساي رومی درآمدهاید ;سرانجام، از نامه شما دریافتم

نمیخواستم به نامهتان پاسخ . دهاید و هم اکنون سقط گویی و غیظ علیه مخالفانتان را هم آموختهایدسرسخت آن ش

اما دوستانی خاص، که همراه با من امیدهاي بسیاري به استعداد طبیعی شما داشتند، جدا خواستار شدند تا ... گویم
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این بحثها مرا ... شم و نه آنچه که اکنون شدهایدوظیفه دوستی را فراموش نکنم و بیشتر به آن چیز که بودهاید بیندی

در اینجا . برانگیختند تا این سطور را برایتان بنویسم و تقاضا کنم که محبت کنید با فکري آرام همه را بخوانید

نمیخواهم از گناهان کشیشان و پاپها ذکري به میان آورم و، مثل مخالفان کلیساي رومی شما را از آنان رویگردان 

در . بیشتر براي آزار است تا راهنمایی... م، زیرا آنان این چیزها را معموال از روي بدخواهی منتشر میسازند وساز

حقیقت، من معترفم که در کلیساي رومی افراد دانشمند و راست کردار بیش از سایر کلیساها هستند و چون تعداد 

در هر کلیسا چه . ... تلون نیز در آن بسیار یافت میشونداعضاي این کلیسا بیشتر است، در نتیجه، افراد دگرگون و م

زیرا عدالت و استعانت ... بسیار مردان شریفی هستند که خداوند را با عدالتخواهی و دستگیري مردم میپرستند

و آنجا که نباشند،  ;و هرجا که این دو باشند، مسیح واقعا وجود دارد... مطمئنترین نشان کاتولیک حقیقی است

اگر شما . زیرا تنها با روح مسیح است که میتوانیم عدالت و استعانت را دوست داشته باشیم. نیز نیست مسیح

. میخواستید که به این حقایق بیندیشید، گمراه نمیشدید و پدر و مادرتان را هم سخت اندوهگین و دآلزرده نمیکردید

هایی که در جهان تعلیم دادهاند، یا  مه فلسفهاز من پرسیدهاي چطور است که من میدانم که فلسفه من از ه... 

  . اکنون میدهند و یا در آینده تعلیم خواهند داد بهتر است اما، در حقیقت، این من هستم که حق دارم از شما بپرسم

اما شما که . ... ها را آوردهام، بلکه فکر میکنم که حقیقت داشته باشد زیرا من ادعا نکردهام که بهترین فلسفه

دارید که سرانجام بهترین دینها را یا بهترین افراد را یافتهاید، که باورتان را هم بدانها سپردهاید، چطور میدانید میپن

که آنها از همه کسانی که دیگر دینها را به مردم آموختهاند، یا اکنون میآموزند، و یا در آینده خواهند آموخت برترند 

  ... یدانید که بهترین را برگزیدهایدو اگر آنها را خوب بررسی کردید، چطور م

شما این را خودبینی و نخوت میخوانید، زیرا من عقلم را به کار میاندازم و آن کالم خدایی را دوست دارم که در عقل 

عقلی را که خداوند به شما بخشیده  ;از این موهومات دوري کنید. است و هرگز نه فسادپذیر است و نه از میان میرود

  ... اگر بخواهید. ... ید و آن را پرورش دهید تا در زمره آن سنگدالن وحشی نباشیداست بپذیر

تا دریابید که چه بسیار از سنتهاي اسقفی ) که میدانم از آنها کامال بیخبرید(تاریخهاي کلیسا را بررسی کنید 

بر کلیسا مسلط شده است، سیاست و نیرنگهایی، ششصد سال بعد از زادروز مسیح، ... بیاساسند و اسقف روم با چه

. امید است که چنین شود، قلبا این آرزو را برایتان دارم. شک ندارم که سرانجام از خواب غفلت بیدار خواهید شد

  . خداحافظ

مکاتبات باقیمانده اسپینوزا اکثر آنهایی هستند . بورگ به فرقه فرانسیسیان پیوست و در صومعهاي در رم درگذشت

که اسپینوزا با . ها مربوط به علوم هستند با شگفتی در مییابیم که اکثر آن نامه. و بدل شدهاند که با اولدنبورگ رد

 1665این مکاتبات در . هایش پر از نمودارهاي علمی هستند آزمایشات فیزیک و شیمی به تحقق میپرداخت و نامه

پس از . زندانی شد)) برج لندن((نگان در بازداشت، و به اتهام رابطه با بیگا 1667اولدنبورگ در سال . متوقف شدند

، مثل دیگران کوشید او را به یک )1675(آزادي از زندان، به دین روي آورد و چون مکاتبه را با اسپینوزا آغاز کرد

از وي تقاضا کرد که داستان رستاخیز مسیح را تمثیلی نگیرد، بلکه .گونه از مسیحیت اصیل آیین راهنمایی کند

تمام دین مسیح و حقیقت آن بر موضوع رستاخیز استوار است و با ((وي میپنداشت که . را بپذیردمفهوم لفظی آن 

سرانجام، از اسپینوزا به عنوان روحی دوزخی دست .)) انکار آن، ماموریت مسیح و تعلیمات آسمانی آن فرو میریزد

در . روي کتاب علم اخالق کار میکرد پیوسته 1662اسپینوزا از سال ). 1677(شست و نامهنگاري با وي را قطع کرد 

... طبعا بیمناکم مبادا علماي االهیات((براي اولدنبورگ نوشت که در فکر انتشار آن است، اما 1662اوایل آوریل 

با ((اولدنبورگ اصرار کرد آن را .)) رنجیده شوند و با نفرت معمولی خود بر من، که از ستیزهجویی بیزارم، بتازند

به دوستانی چند اجازه داد تا . منتشر سازد، اما اسپینوزا هنوز هم مردد بود)) ر االهیون شیادوجود پارس بسیا
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قسمتهایی از دستنوشته آن را مطالعه کنند، و احتماال از نظریاتی که میدادند سود میجست، زیرا مکرر به تصحیح و 

. راه انداخته بود این احتیاط را توجیه میکردغوغایی که رساله االهیات و سیاست به . تجدید نظر آن رساله میپرداخت

قتل برادران د ویت، و ظنی که به خاطر مالقات ارتش فرانسه از وي داشتند، موجب ناراحتی بیشتر وي را فراهم 

نتیجه را به آگاهی اولدنبورگ . بود که یک بار دیگر کوشید کتاب علم اخالق را به چاپ رساند 1675و در سال  ;کرد

: رساند

ژوئیه شما را دریافت داشتم، به سوي آمستردام میرفتم تا کتابی را که در باب آن  22ر آن هنگام که نامه مورخ د

در اثنایی که در اندیشه این مهم بودم، در همه جا شایع شد که کتابی از من درباره . برایتان نوشته بودم به چاپ دهم

بسیاري این شایعات را باور . ثابت کنم که خدایی وجود ندارد خداوند به زیر چاپ رفته است و در آن من کوشیدهام

. از این فرصت استفاده کردند و از من نزد پرنس و هیئت قضات شکایت بردند... بنابراین، چند نفر از روحانیون ;کردند

  . تصمیم گرفتم از انتشاري که تدارك دیده بودم دست بردارم... چون این را شنیدم، ... 

کناري گذاشت و نوشتن رسالهاي در خصوص دولت به نام رساله سیاست را آغاز نمود، اما پیش از پایان  وي کتاب را

  . کتاب مرگ بر وي تاخت

متاسفانه آقاي بندیکتوس : ((به الیبنیتز، نوشت 1677یک پزشک جوان به نام گئورگ هرمان شولر در ششم فوریه 

دو هفته بعد، وقتی که همه .)) هر روز بدتر میشود. ... ا خواهد رفتاسپینوزا بزودي، به علت بیماري سل، از میان م

) برخالف گذشته که میپنداشتند مایر بوده است(فقط شولر . ساکنان خانه بیرون بودند، واپسین رنج به سراغش آمد

هایی  د و نوشتهاسپینوزا وصیت کرد که اندك داراییش را بفروشند و قروضش را تادیه کنن. در آن زمان بر بالینش بود

، بدون تشریفات مذهبی، دیده از 1677در بیستم فوریه سال . را که نسوزانده است به طور ناشناس منتشر سازند

ها  دستنوشته. الهه، نزدیک مقبره یان د ویت، به خاك سپرده شد)) کلیساي جدید((در گورستان . جهان فرو بست

عقل به وسیله مایر، شولر، و دیگران براي چاپ آمده شدند و در  یعنی علم اخالق، رساله سیاست، و رساله بهبودي

و ما سرانجام به به کتابی میرسیم که اسپینوزا زندگی و روح . در آمستردام به چاپ رسیدند 1677پایان سال 

  .منزویش را در آن فرو ریخته بود

 IV -  خداوند

ه این سبب که میپنداشت فلسفه آمادگی و سرآغاز نخست ب ;نامید)) علم اخالق مبرهن به روش هندسی((وي آن را 

. مثل دکارت، خواهان ریاضت عقالنی و نتیجه منطقی هندسه بود ;دوم اینکه ;کردار نیک و زندگی حکیمانه است

وي امیدوار بود که به شیوه اقلیدس یک بناي تعقلی بسازد که در آن هر مرحله منطقا از برهانهاي پیشین برآید، و 

وي . جام، به نحوي غیرقابل انکار، از اصول علوم متعارفه، که نزد همه جهانیان بدیهی است، مشتق شونداینها سران

میدانست که این روش کمال مطلوب است، ولی خطاپذیري آن را هیچگاه مطلق فرض نشمرد، زیرا خودش، به روشی 

کم با روش هندسی میتوانست به سوي  دست. مشابه، فلسفه دکارتی را، که با آن موافقت نداشت، تفسیر کرده بود

این روش میتوانست از آشفتگی عقل به دست امیال، و از پنهان شدن سفسطه در زیر حجاب  ;وضوح پیش رود

وي بر آن بود که در مورد رفتار انسان، و حتی ماهیت خداوند، طوري آرام و عینی بحث کند .بالغت جلوگیري کند

روشش از خطا عاري نبود، اما او را به سوي برافراشتن بنایی از عقل . سر و کار داردکه گویی با دایره، مثلث، و مربع 

این روش قیاسی است، و اگر فرانسیس . رهنمون بود که فخامت آن در شکوهمندي معماري و وحدتش جلوه میکرد

اسپینوزا با . ا این روش ادعا داشت که با همه تجربیات هماهنگ و موافق استام ;میکردبیکن میبود، روي ترش 

کلماتی را که وي به کار برده است معانی خود را از . تعاریفی که اغلب از فلسفه قرون وسطی گرفته بود آغاز کرد

من ذات را : ((استسومین تعریف اساسی . زمان وي از دست دادهاند و اکنون بعضی آنها افکارش را مبهم میسازند
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یعنی مفهوم ذهنی آن به چیز دیگري که از  ;چیزي میدانم که در خود موجود است و به وسیله خودش تصور میشود

کلمهاي که ما  ;مقصود وي از ذات آن ذات مادي که امروزه استنباط میشود نیست.)) آن باید به وجود آید نیاز ندارد

را از )) سوبستانتیا((اگر اصطالح التینی . میبریم به مقصود وي نزدیکتر استبه معنی جوهر یا مفهوم بنیادي به کار 

در مکاتباتش از . نظر معنی لغوي در نظر آوریم، دال بر چیزي است که در زیر قرار دارد و زمینه و تکیهگاه آن است

وجود به ((میتواند بگوید که بنابراین، . یعنی ذات را با وجود یا حقیقت یکی میداند ;صحبت میدارد)) ذات یا هستی((

چنین میتوان نتیجه گرفت که در فلسفه اسپینوزا . و در ذات، جوهر و وجود یکی هستند)) ماهیت ذات متعلق است

یکی به صورت : ما این واقعیت را به دو صورت ادراك میکنیم. یعنی واقعیت اصلی که بنیان همه چیز است)) ذات((

  . اندیشه یا ذهنبعد یا ماده، و دیگري به صورت 

نه به صورت کیفیاتی که در آنند، بلکه به صورت همان واقعیتی که در بیرون همچون  ;ذات هستند)) صفات((این دو 

: اسپینوزا یکتاپرست کاملی است. ماده و به وسیله حواس، و در درون همچون فکر و به وسیله آگاهی ادراك میشود

 ;آنها دو رویه بیرونی و درونی یک واقعیتند ;هاي متمایز و جداگانه نیستنداین دو جنبه واقعیت ماده و اندیشه هستی

در حقیقت، اسپینوزا نه تنها مادهگرا نیست، . ذهن و تن، و عمل فیزیولوژیکی و حالت ذهنی مربوطه نیز همینطورند

متشکلهاش، در  چیزي که عقل از ذات، همچون جوهر: ((صفت را این سان تعریف میکند. بلکه یک ایدئالیست است

معترف است که ما حقیقت را، خواه به صورت ماده خواه به صورت ) خیلی پیش از تولد بارکلی(وي )) ;مییابد، 

هاي بیشمار و به وسیله  معتقد است که حقیقت وجودش را با جنبه. اندیشه، فقط به وسیله ادراك یا تصور میشناسیم

پس . نیسمهاي ناقصی هستیم، فقط دو تاي آنها را ادراك میکنیمنشان میدهد که ما چون ارگا)) بینهایت صفت((

واقعیت : ذات و صفات آن یکی هستند. ذات، یا حقیقت، چیزي است که به صورت ماده یا ذهن بر ما پدیدار میشود

وان به طرزي نه کامال اسپینوزایی میت. و تمایز اینها تنها ناشی از روش ادراك ذات است ;یگانگی ماده و ذهن است

اگر همه چیز برایمان به همان . گفت که ماده واقعیتی است که از بیرون ادراك میشود، و ذهن واقعیتی که از درون

شیوه دوگانه درونی و بیرونی، بدان گونه که خود مان ادراك میکنیم، مدرك بود، میبایستی، به عقیده اسپینوزا، 

. ر چیز صورت یا درجهاي از ذهن یا زندگی وجود دارددر ه ;))همه چیز به نحوي جاندار است((دریابیم که 

ذهن همیشه، چه در خواب چه در بیداري، ادراك میکند، یا  ;ماده همیشه در حرکت است ;ذات همیشه فعال است

در . دنیا در تمام بخشهایش زنده است. حس میکند، یا فکر میکند، یا میخواهد یا تخیل میکند، و یا به خاطر میآورد

خدا با ماده یکی نیست . او حقیقت اساسی یگانگی بخش ماده و ذهن است ;اسپینوزا خدا با ذات یکی استفلسفه 

در اینجا یکی از بدعتهاي دوران (، بلکه ماده صفت یا جنبه ذاتی و ضروري خداست )بنابراین اسپینوزا مادهگرا نیست(

، بلکه ذهن )بنابراین اسپینوزا روحگرا نیست(ت خداوند با ذهن یکی نیس.) جوانی اسپینوزا دیگر بار ظاهر میشود

بنابراین اسپینوزا طرفدار (خدا و ذات طبیعت و تمامی هستی یکی است . صفت یا جنبه ذاتی و ضروري خداست

به عنوان نیروي حرکت در اجسام و نیروي تولید مثل، رشد، و احساس : طبیعت دو جنبه دارد.) وحدت وجود است

و به عنوان مجموعه تمامی و یک یک اشیا و تمام اجسام،  ;محسوب میشود)) عت خالقطبی((در ارگانیسمها، 

اسپینوزا این هستیهاي انفرادي طبیعت مخلوق را . به شمار میرود)) طبیعت مخلوق((گیاهان، جانوران، و انسانها، 

آنها جزئی از . ماده ذهن، و خدا مینامد، که عبارتند از صور تغییر یافته و تجسمهاي ناپایدار ذات، واقعیت،)) حاالت((

  . ذاتند، اما ما، در ادراك خود، آنها را همچون صور گذران و ناپایدار یک کل جاویدان مشاهده میکنیم

این سنگ، این درخت، این انسان، این سیاره، این ستاره همه این صور رنگارنگ و متغیر که پیدا آمده و ناپدید 

قرار )) نظام و جاویدان((کیل میدهند که اسپینوزا در رساله بهبودي عقل در برابر را تش)) نظام زمانی((میشوند آن 

:میدهد که، به مفهومی دقیقتر، همان واقعیت بنیادي و خداست
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منظور من از رشته علل و هستیهاي واقعی نه رشته چیزهاي تغییرپذیر منفرد، بلکه آن رشته چیزهاي ثابت و 

علت ضعفی که دارد، نمیتواند رشته چیزهاي تغییرپذیر منفرد را دنبال کند هر سنگ، زیرا انسان، به . جاودانی است

وجود ... وجود آنها با جوهر شان ارتباطی ندارد ممکن است وجود داشته باشند، اما نه الزاما یا.. .هر گل و هر انسان

و از قوانینی که در نهادشان  را باید در چیزهاي ثابت و جاودانی، -جوهر- این . ... شان حقیقت جاودانی نیست

همچون احکام حقیقی نهفته شدهاند و بر طبق آنها همه چیزهاي منفرد ساخته میشوند و به نظم درمیآیند، جستجو 

چیزهاي متغیر و منفرد به نحوي چنان اساسی و کامل بر این چیزهاي ثابت متکی هستند که بدون آنها نه  ;کرد

  . یندوجود دارند و نه به تصور در میآ

ولی اگر وجود داشته باشد،  ;ممکن است که وجودش الزامی نباشد ;بنابراین، یک مثلث واحد و خاص، حالت است

ممکن  ;یک نفر انسان خاص، یک حالت است. باید از قوانین مثلث کلی پیروي کند و صاحب آن نیروها هم باشد

شد، از جوهر و توانایی ماده ذهن بهرهاي خواهد است وجود داشته باشد، یا نداشته باشد ولی اگر وجود داشته با

این نیروها و قوانین نظام طبیعت را . داشت و باید از قوانینی که بر کار اجسام و افکار حکمروایی میکنند اطاعت نماید

 حاالت ماده، در مجموع خود، ذات. و، به اصطالح االهیات، اراده خداوند تشکیل میدهند)) طبیعت خالق((به عنوان 

ذات یا حقیقت، در همه حاالت و صفاتش، خداوند  ;حاال ذهن، در مجموع خود، ذهن خداوندند ;خداوند هستند

اسپینوزا، همچون فالسفه مدرسی، معتقد است که جوهر و وجود در .)) هر چیز که هست در خداوند است(( ;است

وي . زیرا وي خداوند را عین همه وجود میداندیعنی تصور ما از جوهر او وجودش را نیز در بردارد،  ;خداوند یکی است

و با . است، زیرا چیزي از او بیرون نیست)) علت خویش((همچون فیلسوفان مدرسی معتقد است که خداوند خود 

نظریه همین فیلسوفان موافق است که ما میتوانیم وجود خداوند را بشناسیم، ولی نه ماهیت واقعیش را در تمام 

وماس آکویناس موافق بود که میگوید به کار بردن ضمیر مذکر و در مورد خداوند پوچ و لغو، صفاتش وي با قدیس ت

با ابن میمون نیز همعقیده است که اکثر کیفیاتی که ما به خداوند نسبت میدهیم زاده قیاس ضعیف  .استولی آسان 

خداوند را، بر اثر فهم و دانش ناقص، عامه مردم قانونگذار یا شاه، عادل، بخشنده، و غیره . هستندبا کیفیات انسانی 

آنان که ماهیت خدایی را .. ... خداوند از انفعاالت بري است و عواطف مسرت و اندوه بر وي تاثیر نمیکنند ... میخوانند 

ی به خداوند نسبت میدهند، خصوصا اگر ندانند که امیال و با ماهیت انسانی درهم میآمیزند انفعاالت انسانی را بآسان

. انفعاالت چگونه در ذهن تولید میشوند

همه تحرك (بلکه خداوند خود تمام ذهن  ;خداوند شخص نیست، زیرا شخص بودن یعنی ذهن جزئی و محدود

مانند سنت )) (الیتناهیذهن انسانی قسمتی است از یک عقل . ((و تمام ماده موجود است) زندگی، حساسیت و فکر

اگر عقل و اراده به جوهر جاودانی خداوند متعلق باشد، باید چیزي دیگر ((اما ). فیلسوفان اسکندرانی و حکماي مشا

همراه با اراده، خواهش نفسانی، عشق، و ... عقل حقیقی.)) ((غیر از این دو صفتی که معموال بشر میداند فهمیده شود

یعنی ذهنهاي انفرادي، با خواهشها، عواطف  ;))طبیعت خالق((متعلق باشد نه به )) مخلوقطبیعت ((غیره بایستی به 

و ارادهشان، حاالت یا صور دگرگونی هستند که در خداوند به صورت کلیت همه چیز وجود دارند، ولی به عنوان 

اراده  ;که در همهجا عمل میکنند خداوند اراده دارد، اما به مفهوم قوانینی. قانون و زندگی دنیا به وي متعلق نیستند

وي المکان (( ;خداوند یک بطرك ریشدار نیست که بر ابرها نشسته باشد و بر جهان حکمفرمایی کند. وي قانون است

خلقتی وجود ندارد مگر به این مفهوم که حقیقت نامحدود ماده ذهن دایما به صورت یا .)) باقی، و علتالعلل است

در .)) خداوند در یک مکان خاص نیست، بلکه، بنا به جوهرش، در همهجا حاضر است. ((دحاالت انفرادي جدید درآی

خداوند علت جهانی است، اما نه مفهوم علتی که پیش از معلول  ;در اینجا صدق نمیکند)) علت((حقیقت کلمه 

دادهاست، همانطور که خداوند علت همه روی. درآید، بلکه به مفهومی که وضع هر چیز الزاما از طبیعت آن بر میآید
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است، فقط به این مفهوم که تابع هیچگونه علت یا )) آزاد((خداوند . ماهیت یک مثلث علت خواص و وضع آن است

جوهرش )) ;عملش از روي اختیار نیست((اما  ;نیروي خارجی نیست و فقط با جوهر یا ماهیت خود تعیین میگردد

در . که همه رویدادها با ماهیت و خواص ذاتی اشیا تعیین میشوند همه اعمالش را تعیین میکند مثل اینکه بگویم

او خواسته یا نقشه و طرحی ندارد، جز آنکه،  ;طبیعت طرحی به آن مفهوم که خداوند هدفی را میخواهد وجود ندارد

ر طبیعت د. به عنوان یک مجموع، همه خواهشها و طرحهاي همه حاالت، و در نتیجه همه ارگانیسمها، را در بر دارد

معجزهاي وجود ندارد، زیرا اراده و خواست .فقط معلولها وجود دارند که ناچار از علل پیشین و خواص ذاتی بر میآیند

اتفاق افتد )) زنجیر رویدادهاي طبیعی((هر شکستی که در  ;یکی است)) نظام ثابت و تغییرناپذیر طبیعت((خداوند و 

ما نباید . طبیعت بین انسان و دیگر صور بیتفاوت و خنثاست. است بشر جز کوچکی از جهان. مستلزم تناقض است

، ))سرد((یا )) گرم((اینها، مثل  ;را به طبیعت یا خداوند نسبت دهیم)) زشت((یا )) بد((یا )) خوب((کلماتی از قبیل 

  . آنها معلول خوشایندي یا ناخوشایندي ما از دنیاي خارجند ;اصطالحاتی ذهنی هستند

شاد کردن یا آزردن حواس انسانی، یا سودمند بودن  ;ا باید فقط از روي ماهیت یا نیرویشان داوري کردکمال اشیا ر

بنابراین، اگر چیزي در طبیعت به .... یا زیان رسانی آنها از نظر طبایع انسانی، دلیل کم و بیش بودن کمال آنها نیست

از جزئی از نظام و به همپیوستگی طبیعت آگاهیم و  نظر ما مضحک، پوچ، یا بد باشد، به این سبب است که ما فقط

. و نیز به این جهت که ما میخواهیم همه چیز طبق احکام عقل بشري خودمان باشد ;نسبت به کلیت آن کامال جاهل

در حقیقت آن چیزي که عقل بد میداند در برابر نظام و قانون کلی طبیعت بد نیست، بلکه نسبت، به قوانین عقلی ما 

. تبد اس

کیفیت شی مشاهده شده نیست، بلکه بیشتر معلولی ... زیبایی. به همین سان در طبیعت زیبایی و زشتی وجود ندارد

اگر بینایی ما زیادتر یا کمتر میبود، اگر سرشت ما متفاوت بود، چیزي را که . است در آن کس که مشاهده میکند

  . ... اکنون زیبا میانگاریم زشت مینمود

من زیبایی یا زشتی و نظم یا اغتشاش .... را اگر زیر میکروسکوپ میدیدیم، وحشتانگیز به نظر میرسید زیباترین دست

نظم . اشیا فقط در مناسبت با تخیل ما زیبا یا زشت و مرتب یا آشفته خوانده میشوند. را به طبیعت منسوب نمیدارم

در همان نظم، طوفان ویرانکننده  ;اما ;میشود تنها موقعی که اشیا در حیطه یک سیستم قانونی قرار گیرند، عینی

، ما حق داریم اسپینوزا را ملحد ))االهیات((آیا، بر اساس این . مثل شکوه غروب آفتاب یا عظمت دریا طبیعی است

آنها که میپندارند ((آشکارا میگوید که  ;بخوانیم دیدیم که وي مادهگرا نبود، زیرا خداوند را با ماده یکی نمیدانست

اله االهیات و سیاست بر اساس یکی شمردن خداوند با طبیعت استوار است با انگاشتن طبیعت به مفهوم یک توده رس

وي  ;وي خداوند را ذهن و ماده میپنداشت و ذهن را به ماده مبدل نساخت.)) ماده جسمانی سخت در اشتباهند

یپنداشت که چیزي شبیه به ذهن در همه م. معترف بود که ذهن تنها حقیقتی است که مستقیما شناخته شده است

یک طرفدار همه خدایی بود که خدا را درهمه چیز، و . از این حیث، او پیرو آیین همه روانی بود ;ماده وجود دارد

و این اصطالح وقتی که اسپینوزا  ;بل، هیوم، و دیگران وي را ملحد میدانستند.همه چیز را در خداوند میدید

به عقیدهاي که عوام ((ولی خودش . قاصد خداوند را نفی میکند، احتماال موجه مینمایداحساسات، امیال، یا م

ظاهرا پی برده بود که . اعتراض کرده است)) دربارهام دارند و پیوسته مرا از روي نادرستی به الحاد متهم میکنند

اف کرد که همیشه با احترام مذهبی و باید اعتر. نسبت دادن عقل و ذهن به خداوند وي را از اتهام الحاد بري مینمود

نووالیس اسپینوزا را . از خداوندش یاد میکرد و غالبا با الفاظی که با تصور ابن میمون و آکویناس هماهنگ بودند

در حقیقت، وي مست همه نظام طبیعت بود، که در هماهنگی و حرکت ابدي خود . میخواند)) انسان مست خداوند((

و در کتاب اول علم اخالق یک دستگاه االهیات و مابعدالطبیعه علوم به رشته  ;یز مینمودبه نظرش عالی و تحسینانگ
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. در دنیاي قانون به الهامی االهی دست یافت که از هر کتاب زیبا و واالي دیگر بزرگتر بود. تحریر آورده است

هرچه بیشتر ((الهام میگیرد، زیرا دانشمندي که آن قانون را، حتی اگر جزئی و به اختصار، مطالعه کند، حجاب از آن 

.) گوته این جمله را یکی از عمیقترین جمالت ادبیات دانست.)) (اشیاي انفرادي را بفهمیم، خدا را بیشتر میشناسیم

اسپینوزا میپنداشت که وي شرافتمندانه مبارزه ضمنی کوپرنیک را پذیرفته است خداوند را به شیوهاي شایسته 

در اسپینوزا دیگر علم و دین باهم در ستیز نیستند، بلکه . آشکار میشود مجددا درك کنیم جهانی که اکنون پیوسته

. هر دو یکی شدهاند

V -  ذهن  

اگر سازش یک قدرت مطلق . ماهیت و عمل ذهن، پس از ماهیت و عمل کیهان، بزرگترین معماي فلسفه و علوم است

شکل باشد، همان طور نیز مشکل بتوان فهمید که چگونه خیراندیش با بیتفاوتی طبیعت و مقدر بودن درد و رنج م

یک شی ظاهرا مادي و خارجی در مکان بتواند یک تصور ظاهرا المکان و غیرمادي را به وجود بیاورد، یا تصوري در 

 ذهن چگونه میتواند به حرکتی در بدن مبدل شود و یا چگونه تصور میتواند تصور را در رازگاه آگاهی مورد تامل قرار

اسپینوزا میکوشد که با رد فرض دکارت، که میگفت جسم و ذهن دو ذات متفاوتند، از برخی از این مسائل . دهد

وي معتقد است که جسم و ذهن یکی هستند و یک حقیقت دارند که با دو جنبه یا صفت مختلف ادراك . بپرهیزد

نحوه عمل جسم بر ذهن، یا بالعکس، دیگر  بنابراین،. میشوند، درست همان طور که بعد و فکر در خدا یکی هستند

یعنی  ;تعریف میکند)) تصور جسم((اسپینوزا ذهن را . هر عمل کار مقارن متحد جسم و ذهن است ;مسئلهاي نیست

جسم  ;ذهن جسمی است که از درون حس میشود. فرایند فیزیولوژیکی است) نه الزاما آگاهانه(الزمه یا مالزم روانی 

)) اراده((هر عمل . یک حالت ذهنی جنبه داخلی یا درونی عمل جسمانی است. دیده میشود ذهنی است که بیرون

یک . بر جسم وجود ندارد)) اراده((عمل . مالزم ذهنی خواهش جسمانی است که به صورت حرکت فیزیکی در میآید

. گاهی از عمل استعلت نیست، بلکه آ)) اراده. ((وجود دارد) ذهنی مادي(عمل واحد ارگانیسم روانی فیزیکی 

، آن را تصمیم و اگر ...که هرگاه تحت صفت فکر مالحظه شوند ;تصمیم ذهن و خواهش و قصد جسم یکسانند((

بنابراین، .) فعل پایان یافته)) (تحت صفت بعد مالحظه شوند و از قوانین حرکت و سکون منتج گردند، قصد مینامند

در همه موارد عمل متقابل .)) بیعت با نظم و انفعاالت ذهن همزمانندجسم ما در ط - حرکات–نظم افعال و انفعاالت ((

مفروض ذهن و جسم، فرایند واقعی، تاثیر متقابل دو حقیقت، دو ذات، یا دو عامل نیست، بلکه عمل واحد یک ذات 

فرایند با هر . است که چون از بیرون دیده شود، آن را جسم مینامیم، و چون از درون دیده شود، ذهن میخوانیم

ولی این .)) هیچ چیز در بدن روي نمیدهد که به ادراك ذهن نیامده باشد(( ;جسم یک فرایند نظیر ذهن وجود دارد

بنابراین، کسی که در خواب  ;ممکن است احساس باشد و الزم نیست که آگاهانه باشد ;الزمه ذهنی الزاما فکر نیست

لیکن  ;میخوانند)) تطابق روانی جسمانی((این تئوري را . ام میدهدافعال بسیاري انج)) ناآگاهی((راه میرود، در حال 

این مستلزم فرایندهاي مطابق نه به صورت دو هستی متمایز، بلکه در یک وحدت روانی جسمانی است که به شکل 

روي از احتماال به پی. اسپینوزا، بنا بر همین اساس، به شرح مکانیکی فرایند شناخت میپردازد. دوگانه دیده میشود

وي مسلم میگیرد که دانش از تاثیراتی که اشیاي . هابز، احساس، حافظه، و تخیل را به بیان فیزیکی تعریف میکند

ذهن انسانی جسم خارجی به واقع ((اما نزد ایدئالیست اعتراف میکند که  ;خارجی بر ما میگذارند به وجود میآید

ادراك و عقل دو صورت دانشند که از .)) ، ادراك نمیکندموجود را جز توسط تصورات صور تغییر یافته در جسم

، نه از )آن طور که اسپینوزا میپندارد)) (دانش شهودي((اما صورت سومین و برتر، یعنی  ;احساس مشتق میشوند

احساس، بلکه از یک آگاهی آشکار، متمایز، بالفصل، و جامع از یک تصور یا رویداد مشتق میشود که جزئی از دستگاه 

اسپینوزا، پیش از الك و هیوم، این مفهوم را که ذهن عامل یا موجودیتی داراي تصورات است رد . انی قانون استجه
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. ها، تخیالت، احساسات، و دیگر حاالت ذهنی است اصطالح کلی یا مجرد توالی ادراکات، خاطره)) ذهن(( ;میکند

مشخصی از قبیل عقل یا )) استعدادهاي((و نیز ) .)یک چیز و یکسان است((در هر لحظه )) تصور ذهن و خود ذهن((

عقل یا اراده به همان گونه به این یا آن (( ;اینها هم الفاظی مجرد براي معرفت یا خواست هستند ;اراده وجود ندارند

به زید و عمرو اطالق )) انسان((به سنگ یا )) سنگ بودن((تصور و این یا آن خواست رجوع میکند، همان طور که 

خود را متجلی کرده ((فقط تصوري است که )) اراده((یک خواست یا عمل  ;تصور و خواست فرق نمیکند.)) دمیشو

یعنی آن قدر ادامه یافته که توانسته است خود را در یک عمل کامل کند، همان گونه که تصورات، در صورت )) (است

مان اثباتی است که تصور تا زمان وجود خود در ه... تصمیم ذهن). ((عدم برخورد با مانع، خود به خود چنین میکنند

از نظر دیگر، آنچه که ما اراده میخوانیم صرفا مجموع و بازي امیال .)) اراده و عمل یکی و یکسان هستند.... بردارد

اکثرا باهم چنان تباین ... ها، شهوات، و خواستهاي یک انسان است که منظور من از میل، همه کوششها، انگیزه. ((است

انتباه استیالي متناوب .)) دارند که وي را از این سوي به آن سوي میکشند، و وي، حیران، نمیداند به کدام روي آورد

انتباه هنگامی پایان میپذیرد که یک میل بدان حد از نیرو برسد که بتواند  ;جسم و فکر توسط امیال ستیزهجوست

وجود )) اختیار) ((اسپینوزا میگوید(بی شک . عمل نگاه داردحالت ذهنی متقابل خود را تا زمان درآوردن به صورت 

ما تا آن اندازه آزادیم که بتوانیم ماهیت یا امیالمان را بدون ممانعت . اراده در هر لحظه نیرومندترین میل است ;ندارد

ذهن مطلق ). (()هستیم((ما خود امیال خود  ;ما مختار به برگزیدن ماهیت یا امیال خود نیستیم ;خارجی بیان کنیم

یا اختیار وجود ندارد، اما علتی ذهن را براي اراده کردن این یا آن چیز تعیین میکند و خود این علت به نوبه خود به 

انسان چون از اراده .)) ((وسیله علت دیگري تعیین میشود، و این علت هم توسط علتی دیگر، و همین طور تا بینهایت

دارد که آزاد است، اما از عللی که وي را به خواست یا خواهش میکشانند بیخبر و خواهشهاي خود آگاه است، میپن

این به نحوي است که گویی سنگی که از فضا پرتاب شده است فکر کند که حرکت میکند و با اراده خود به )) ;است

. افتد زمین می

ساکنان هلند در آن میزیستند، با ممکن است جبریگري کالونی، در محیط افکاري که دکارت و اسپینوزا به عنوان 

در قالبریزي نظریه مکانیکی دکارت و روانشناسی دترمینیستی ) اصول نیوتن هنوز منتشر نشده بود(مکانیک گالیله 

آن گردشار اولیه یا سحابی را جانشین  ;دترمینیسم همان آیین قدري بدون االهیات است. اسپینوزا سهیم شده باشد

مثل دکارت آن را به اجسام و جانوران محدود  ;منطق مکانیسم را تا آخرین دم دنبال کرداسپینوزا . خدا میسازد

وي . نساخت، بلکه آن را در مورد اذهان نیز به کار برد و ناچار بود چنین کند، زیرا وي ذهن و جسم را یکی میدانست

نصایح یک . ده یا دروغین میسازدچنین نتیجه گرفت که جسم ماشین است، اما منکر بود که جبر اخالقیات را بیهو

آنها در میراث  ;ها هنوز ارزشمند و الزمند آموزگار اخالق، آرمانهاي فالسفه، داغ محکومیت عمومی، و مجازات دادگاه

و تجربیات فردي که در حال رشد است، و بنابراین در عواملی که امیالش را تشکیل میدهند، وارد میشوند و ارادهاش 

  .را تعیین میکنند

VI -  انسان  

نخست، و به طور اعم، اینکه ماده و ذهن همهجا : اسپینوزا در این فلسفه ظاهرا ایستا دو عنصر پویا وارد کرده است

متحدند، همه چیز جاندار است، و آنها در خود چیزي دارند شبیه به آنچه که ما در خود مان آن را ذهن یا اراده 

. را میگنجاند)) کوشش براي صیانت نفس((ن عنصر حیاتی در هر چیز دوم و به طور اخص، اینکه ای ;میخوانیم

براي تامین بقاي  ... نیرو یا تالش هرچیز((و )) هرچیز، مادام که در خودش است، میکوشد که هستیش را نگاه دارد((

ل کردن بودن عم((اسپینوزا مانند فالسفه مدرسی که میگفتند .)) چیز نیست... جوهر آن... هستی خود چیزي جز

است، نظیر شوپنهاور که در اراده جوهر همه چیز را میدید، و مثل فیزیکدانان این )) فعالیت محض((و خداوند )) است
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نیروي خداوند (( ;زمان که ماده را به انرژي تعبیر میکنند، جوهر هر هستی را در نیروي عمل آن به تعریف میآورد

و انرژي را میتوان، عالوه بر ماده و ذهن، صفت سومین نامید (ي است از این نظر، خداوند انرژ)) ;همان جوهر اوست

اسپینوزا، به پیروي از هابز، هستیها را طبق استعداد ). که ما آن را تشکیل دهنده جوهر ذات یا حقیقت میشناسیم

لسفه اسپینوزا اما در ف)) کمال اشیا فقط را طبیعت و نیرویشان برآورد میشود. ((عمل و تاثیر شان ردهبندي میکند

منظور از فضیلت و (( ;در نتیجه، فضیلت را استعداد فعل یا کنش میداند. آمده است)) تمام شده((به معنی )) کامل((

اما خواهیم دید که این استعداد شاید بیشتر به معنی نیرو بر خودمان )) ;هر دو یک چیز است))) استعداد(((نیرو 

  . است تا نیرو بر دیگران

چه بیشتر در طلب آنچه برایش سودمند است باشد یعنی هرچه بیشتر تالش کند و بیشتر بتواند هستی انسان هر((

در اسپینوزا .)) تالش براي صیانت نفس تنها بنیان فضیلت است... خود را ابقا بخشد بیشتر متصف به فضیلت میشود 

دست . که در طلب بقا و زنده ماندن باشدآن هر نوع کیفیتی است  ;فضیلت جنبه زیستشناسی و تقریبا داروینی دارد

و نیز براي ما چیزي گرانبهاتر و  ;آن را باید براي خودش خواست(( ;کم در این مفهوم، فضیلت پاداش خودش است

) تنازع بقا(چون تالش براي صیانت نفس .)) که براي خاطر آن فضیلت را باید بخواهیم... سودمندتر از آن نیست

چون عقل چیزي را علیه . ((ها از آن مشتق و، سرانجام، خودیاب میشوند ت، پس همه انگیزهجوهر فعال هر چیز اس

طبیعت الزم نمیداند، پس الزم میداند که انسان خودش را دوست داشته باشد و هرچه را که سودمند است جستجو 

) تمام شدگی(لی باالتر کند یعنی آن چیزي که به راستی به حالش سودمند است و هرچیز را که انسان را به کما

الزم نیست که .)) سوق دهد بخواهد و سرانجام، هرکس باید بکوشد تا وجودي را که در آن به سر میبرد حفظ کند

رویهمرفته، اینها . ممکن است شهواتی ناخودآگاه باشند که در جسم ما نهفته شدهاند ;این خواهشها آگاهانه باشند

  . جوهر انسان را تشکیل میدهند

ما چیزي را به خاطر اینکه میپنداریم خوب است ((همه چیز را بر مبناي خواهشهاي خود داوري میکنیم ما 

منظور من از .)) ((حکم میکنیم که خوب است... نمیخواهیم، نمیجوییم، یا آرزو نمیکنیم، ما چون چیزي را میخواهیم

در یک جمله  بنتمر اینجا مذهب سودخواهی د.)) (یعنی چیزي که بیشک آن را براي خود سودمند میدانیم)) خوب((

لذت یعنی عبور انسان از . ((امیال و خواهشهاي ما همه براي کسب لذت یا دفع درد و رنجند.) آورده شده است

اسی همراه است که موجب ازدیاد لذت با تجربه یا احس.)) کمتري دارد) تمام شدگی، اتمام(حالتی که کمال 

هر احساسی که موجب  .))استلذت در ازدیاد قدرت انسان . ((فرایندهاي جسمانی ذهنی فعالیت و تکامل میشود

ه، حقارت، و ترحم را انسان سالم احساسات اندوهبار، توب. کاهش جنبش حیاتی ما شود ضعف است و فضیلت نیست

با وجود این، بهتر از یک انسان ضعیف میتواند کمک کند، زیرا همت بلند نتیجه وفور فوقالعاده  ;از خود دور میسازد

اسپینوزا، مانند اپیکور، . هر لذت که مانع ایجاد لذت بیشتر یا طوالنیتر نشود مشروع است. اطمینان به قدرت است

: میداند، اما براي لذات دیگر چنین سخن میپردازدلذت عقالنی را از همه بهتر 

  . ... خرافات از خنده جلوگیري میکنند. ... هیچ چیز تیرگی و اندوه را از بین نمیبرد. ... سرور زیاد وجود ندارد

  ... نه به حد اشباع، زیرا آن وقت(انسان عاقل باید از چیزها استفاده جوید و تا سرحد امکان از آنها لذت ببرد 

درختان، لباس، موسیقی، ورزش، و تئاتر ... باید غذا و مشروب را به حد اعتدال مصرف کند، و از عطرها ;)لذت نیست

مشکل مفهوم ذهنی لذت به عنوان تحقق خواهشها و امیال در این است که خواهشها ممکن است به . لذت ببرد

خواهش معموال الزمه شهوتی . نگ درمیآیندفقط در حکماست که به سلسله مراتبی هماه ;ستیزهجویی بپردازند

و مقدار زیادي از شهوت ممکن است مجهول بماند، به طوري که فقط از علل  ;است که در جسم ریشه دوانیده است

اسپینوزا معتقد است که این نوع امیال آشفته را میتوان به . داشته باشیم)) مفهوم آشفته و ناکافی((و نتایج آن 
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و، در عین ... نیروي عمل یا فعل بدن ((تعریف میکند که )) دگرگونیهاي صوري بدن((وي اینها را  .عواطف برگردانید

تعریفی که به طور مبهم نقش ترشحات  -.)) حال، تصورات این دگرگونیهاي صوري را افزایش یا کاهش میدهند

یگفتند بیان جسمانی یک عاطفه نتیجه النگه و ویلیام جیمز، که م. جی. داخلی را باز میشناساند واز نظریه کی) غدد(

مستقیم و غریزي علت است و احساس آگاهانه مالزم با نتیجه است نه خود علت بیان جسمانی و عکسالعمل آن، 

به ((اسپینوزا بر آن بود که عواطف عشق، نفرت، ترس، و غیره و تاثیر نیروي عقل را بر آنها مطالعه کند . پیشی جست

نه اینکه آنها را بستاید یا محکوم کند بلکه به  ;))به مطالعه خطوط، سطوح، و اجسام میپردازم گویی... همان گونه که

ما هرچه بیشتر از یک عاطفه آگاه شویم، بیشتر بر آنها مسلط خواهیم شد و عقل کمتر از ((زیرا  ;فهم آنها دست یابد

کارت و شاید بیشتر هابز بود، اما طوري آنها تجزیه و تحلیل منتجه عواطف تا حدودي مرهون د.)) آنها منفعل میشود

خواست از عواطف بحث کند، ) 1840(را توسعه بخشید که وقتی یوهانس مولر در کتاب فیزیولوژي انسانی خود 

در خصوص روابط انفعاالت با یکدیگر، صرفنظر از اوضاع فیزیولوژیکی آنها، محال است کسی بتواند به : ((نوشت

  . در نتیجه، از کتاب علم اخالق وي به تفصیل نقل کرد)) را توصیف کند استادي اسپینوزا آنها

عاطفه زمانی به انفعال تبدیل میشود، که، به علت تصورات آشفته و ناکافی ما از خاستگاه و اهمیت آن، علت 

ذهن، بر حسب داشتن . ((خارجیش بر احساس و عکسالعمل ما، به صورت خشم، نفرت، یا ترس، مسلط میشود

کسی که قدرت ادراك و اندیشهاش .)) ورات کم و بیش کافی، به همان اندازه نیز کم و بیش تابع انفعاالت استتص

و این همان زندگی است که اسپینوزا در کتاب کالسیک چهارم  ;ضعیف باشد، مخصوصا دستخوش انفعاالت است

ر هم صاحب افعالی شدید باشد، در حقیقت چنین انسانی، هر قد. آن را توصیف میکند)) اسارت انسانی((خود به نام 

بسیاري از . ((منفعل است و به جاي اینکه تامل و درنگ کند و به اندیشه پردازد، با تحریکات خارجی تهییج میشود

علل خارجی ما را به هیجان میآورند، و مثل امواجی که بادهاي مخالف آنها را به حرکت میاندازند، سرگردانیم و از 

آیا میتوانیم خودمان را از این اسارت رها سازیم و تا حدودي بر زندگی خود تسلط .)) وشت خود ناآگاهعاقبت و سرن

یابیم 

VII - عقل  

)). ماهیت اشیا((تسلط ) بنا به گفته ناپلئون(نه به طور تمام عیار، چه ما جزئی از طبیعت باقی میمانیم و دستخوش 

بنابراین، عواطف را نه میتوان ((ل تنها میتواند نوري باشد و نه آتش، از آنجا که عواطف نیروي محرك ما هستند و عق

بنابراین، اجتماع میکوشد انفعاالت ما را با تهییج .)) جلو گرفت و نه از میان برد، مگر با عاطفهاي مخالف و نیرومندتر

که حس درستی و  و اجتماع حقا میکوشد. عشق ما به ستایش یا پاداش، و ترس، از کیفر و سرزنش مالیم کند

البته وجدان یک محصول اجتماعی است نه . نادرستی را، به عنوان مانع دیگري در راه انفعاالت، در ما القا کند

  . موهبتی فطري یا عطیهاي االهی

اما استفاده از پاداش یا کیفر تخیلی زندگی پس از مرگ به عنوان انگیزه اخالقی موجب ازدیاد توهمات و خرافات 

فضیلت را اگر مردانه به استعداد، هوشمندي، و قدرت توجیه کنیم، . درخور یک اجتماع تکامل یافته نیستمیشود و 

  . و نه مثل بزدالن به اطاعت، خواري و ترس، بیشک پاداش خود بوده و خواهد بود

ا دوزخ اسپینوزا از نظریه دین مسیح، که زندگی را سراسر محنت و تیرهروزي، و مرگ را دري به سوي بهشت ی

به عقیده وي، این امر امور انسانی را مختل میسازد و آرزوهاي مشروع و لذات انسانی را با پنداره  ;میداند، متنفر بود

انسان آزاد از همه چیز کمتر به مرگ . ((همیشه به فکر مرگ بودن توهینی است به زندگی. گناه تیره میکند

با وجود این، بعضی اوقات چنین مینماید .)) ، و نه به مرگ، میکشاندمیاندیشد، و خردمندیش او را به تفکر به زندگی

  . که اسپینوزا در اطراف تصور خلود روح نامطمئن و آشفته است
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نظریه ذهن و جسم او، به عنوان دو جنبه یک حقیقت در منطق، وي را بر این میداشت که مرگشان را هم همزمان 

وجود کنونی ذهن و نیروي تخیلی آن به مجردي که ذهن وجود : ((یکندوي این را به طرزي آشکار تایید م. بداند

جز هنگامی که جسم وجود دارد، ذهن نه چیزي را : ((و نیز میگوید)) ;کنونی جسم را تایید ننماید، از میان میرود

ما به نظر اگر . ((در کتاب پنجم امتیازهاي مبهمی پدید میآید.)) تخیل میکند و نه گذشتهاي را به خاطر میآورد

مشترك انسانها توجه کنیم، خواهیم دید که در حقیقت از جاودانگی ذهنشان آگاهند، اما آن را با مدت اشتباه 

از آنجایی که ذهن . میگیرند و آن را به تخیل و خاطرهاي منتسب میدارند که میپندارند پس از مرگ باقی میماند

 ;جسم خاص است، بنابراین، پس از مرگ جسم، از میان میرودهایی از تصورات، خاطرات، و تخیالت موقت یک  رشته

اما چون ذهن انسانی چیزها را در روابط جاودانیشان به صورت قسمتی از نظام . میراي ذهن است)) مدت((این 

بنابراین، تا آن  ;آورد، چیزها را طوري میبیند که گویی در خدا هستند جهانی و الیتغیر قانون طبیعی به تصور می

. ، جزو ذهن جاودانی االهی میشود و جاودان استحد

ما حقیقت وجودي چیزها را به دو صورت تصور میکنیم، یا وجودشان را نسبت به زمان و مکان خاص تصور 

همان  به تصور میآوریم که از ضرورت ذات االهی - نظام و قوانین جاویدان- مینماییم، یا آنها را گنجانیده در خداوند 

اما آن چیزهایی را که به نحو دوم واقعی و حقیقی تصور میشوند، ما تحت انواع معینی از جاودانگی . آیندبر می[ قوانین

  . تصور میکنیم، و تصورات آنها شامل جوهر جاودانی و الیتناهی خداوند است -))در منظره جاودانیشان((- 

ذهن ما تا آن حد  ;که خداوند میبیند میبینیمهنگامی که ما چیزها را به آن طریق بیزمان میبینیم، آنها را همانطور 

  .جزو ذهن االهی و سهیم ابدیت و جاودانگی میشود

اما، با وجود این، چون چیز دیگري نیز هست . ما به ذهن انسانی مدتی را که با زمان به تعریف درآید نسبت نمیدهیم

ن چیز الزاما جز جاودانی خواهد بود که به که به وسیله جوهر خداوند تحت یک ضرورت جاودانی به تصور درمیآید، ای

ما مطمئن هستیم که جاودانگی ذهن تا زمانی ادامه دارد که چیزها را تحت انواع جاودانگی تصور . ... ذهن تعلق دارد

باید فرض کنیم که اسپینوزا، با تعمق در توالی عظیم علت و معلول آشکار طبق قوانین به ظاهر جاودانی، . کند

از زنجیر زمان فرار کند و در )) فلسفه االهی((بود که مثل یک بوداي معصوم توانسته است توسط  احساس کرده

  . نظرگاه و آرامش یک ذهن جاودان شرکت جوید

اسپینوزا، علیرغم این کوشش به ظاهر ناممکن، قسمت بیشتر کتاب پنجم، یعنی آزادي انسان، را، با وجودي که با 

استفاده کرده بود، به صورتبندي علم اخالق طبیعی، یا منع و دستگاه اخالقی مستقل از کمال عالقه از عبارات دینی 

عاطفهاي که انفعال است همینکه مفهوم : ((یک جمله نکته اصلی را آشکار میسازد. وجود پس از مرگ، پرداخت

دهاي خارجی در ما یعنی عاطفهاي را که بر اثر رویدا)) آشکاري از آن درك شود، از صورت انفعال خارج میشود

انگیخته میشود میتوان، با آشکار ساختن علت و ماهیت، به احساس رام شدهاي مبدل کرد، و نتیجه عملی آن را نیز 

یکی از روشهاي روشن کردن حالت عاطفی این است که باید از رویدادهایی . میتوان با تجربه گذشته پیشگویی نمود

هر گاه ذهن به . ((طبیعی و معلولهاي الزم به وجود آوردهاند آگاه باشیم که آن را به صورت پارهاي از زنجیر علل

یعنی کمتر  -)) لزوم چیزها پی برد، میتواند بر عواطف تسلط بیشتري پیدا کند و کمتر مورد انفعال آنها قرار گیرد

خشم . میشودکسی که به طبیعی بودن و ضرورت اشیا آگاه باشد، دستخوش هیجان ن. دستخوش احساسات تند شود

ناشی از یک توهین را میتوان با این اندیشه که توهین کننده خود دستخوش حوادثی خارج از قدرت جلوگیریش 

اندوه ناشی از مرگ پدر و مادر کهنسال را میتوان با پذیرش طبیعی بودن مرگ مالیم  ;شده است برطرف کرد

، یعنی همان طور که اسپینوزا این مفهوم .))لت استتالش براي درك و فهمیدن نخستین و تنها بنیاد فضی. ((ساخت

را درك کرده بود، زیرا تبعیت ما را از عوامل خارجی میکاهد و نیروي خودداري و صیانت نفس را در ما تقویت 
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بنابراین، اسپینوزا روش . اما بهترین و سودمندترین شکل توانایی تسلط بر نفس است ;دانایی توانایی است. میکند

معرفت حسی را صرفا : وي سه نوع معرفتش را به خاطر میآورد. خود را در راه زندگی عقالنی به کار میاندازد اقلیدسی

که باتعقل حاصل (معرف عقالنی را ;در آن حوضه که ما را در انقیاد نفوذهاي خارجی قرار میدهد وصف میکند

متعین، ما را رفته رفته از اسارت احساسات در آن جهت که، با آشکار ساختن علل رویدادهاي غیر شخصی و ) میشود

و معرفت شهودي آگاهی مستقیم بر نظام کیهانی را از این حیث که وادارمان میسازد تا خود را  ;تند آزاد میسازد

ما باید با ذهنی برابر هر دو روي تقدیر را بپذیریم و تحمل کنیم، . ((حس کنیم)) با خدا یکی((جزئی از آن نظام و 

چیز از احکام جاودانی خداوند پیروي میکند، همانطور که از ذات مثلث برمیآید که مجموع سه زاویه آن دو  زیرا همه

و همان طور که رواقیون گفتهاند، کسی که  ;این فرار از انفعاالت بیمالحظه همان آزادي حقیقی است.)) قائمه میشود

بزرگترین هدیهاي که معرفت به ما ارزانی . رده استبدان دست یابد آزادي را در هر حال و هر کیفیتی به دست آو

. میدارد این است که خود مان را همان طور که عقل ما را میبیند ببینیم

اسپینوزا بر این بنیان طبیعت گرایانه به نتایجی اخالقی میرسد که با اصول اخالقی مسیح به نحوي شگفتانگیزي 

مه چیز از ضرورت ذات االهی برمیآید و بر طبق قوانین منظم، کسی که به درستی آگاه شود که ه :شبیه هستند

طبیعی، و جاودانه به وقوع میپیوندد، چیزي نمییابد که به نفرت، استهزا، یا تحقیر سزاوار باشد، و براي کسی نیز ابراز 

آنان که بر مردم . . ..و لذت ببرد... اما، تا آنجا که فضیلت حکم میکند، میکوشد درست رفتار کند ;تاسف نخواهد کرد

  . ... خرده میگیرند و بدي را بر خوبی ترجیح میدهند موجب زحمت خود و دیگران هستند

و به هیچ روي  ;انسان نیرومند از کسی متنفر نمیشود، از کسی خشم به دل نمیگیرد، حسد نمیخورد، تغییر نمیکند

یکوشد که نفرت، خشم، اهانت، و غیره را با عشق کسی که سر به هدایت عقل دارد، تا سرحد امکان م.... مغرور نیست

آن کس که بخواهد انتقام آزارها را با نفرت متقابل بگیرد، زندگی را با بدبختی سپري خواهد . ... و نجابت پاسخ دهد

رو آنان که پی.... نفرت با نفرت متقابل فزونی مییابد، حال آنکه با دوستی و عشق میتوان آن را از میان برداشت. کرد

. پسندند بر همنوعان خود نیز روا نمیدارند چیزي را که به خود نمی... عقلند

آیا، آن طور که بعضیها اندیشیدهاند، این تسلط عقالنی بر عواطف با اقرار اسپینوزا مبنی بر اینکه تنها یک عاطفه 

وي از عقل خود به سطح عاطفی و میتواند از عاطفه دیگر جلوگیري کند تناقض دارد آري، تناقض دارد، مگر اینکه پیر

معرفت حقیقی بر خوبی و بدي، تا آنجا که معرفت حقیقی باشد، نمیتواند از عاطفه جلوگیري کند، مگر .((گرمی برسد

این احتیاج، و شاید این میل بر افروختن عقل با جمالتی که با خداپرستی و .)) اینکه به عنوان عاطفه ملحوظ شود

عشق عقلی به ((سپینوزا را به فرجام و اوج اندیشه کارش کشانید یعنی زندگی عقل باید با زمان تقدیس شده بود، ا

چون در فلسفه اسپینوزا خداوند حقیقت اساسی و قانون تغییرناپذیر خود کیهان است، این . ملهم و واال شود)) خدا

گ ساختن خردمندانه تصورات عشق عقلی به خدا وسیله حقیرانه شفاعت نزدیک سلطان آسمانی نیست، بلکه هماهن

احترام به اراده خداوند شفاعت و پذیرش فهیمانه . و کردار ما با ماهیت اشیا و نظم دنیاست که به میل انجام پذیرد

همانطور که وقتی یک ریاضیدان پی میبرد که دنیا از یک قانون منظم ریاضی پیروي . قوانین طبیعت یک چیز است

و سرمستی بدو دست میدهد، یک فیلسوف نیز از مشاهده عظمت جهانی که با قانونی  میکند، احترامی توام باهیبت

عشق لذتی است که با تصور علت خارجی همراه ((از آنجا که . موزون و با آرامش در جنبش است، لذتی عظیم میبرد

ه خداوندي که پس لذتی که از دیدن و هماهنگ شدن با نظام کیهان به ما دست میدهد به عاطفه عشق ب)) است،

عشق داشتن به موجودي ابدي و الیتناهی موجب لذت و شادي ((پس . نظم و زندگی همه جهان است مبدل میگردد

مشاهده دنیا، که همچون نتیجه ضروري از ماهیت خودش ماهیت خدا برمیآید، در ذهن خردمند .)) ذهن میشود

ودیتهاي بازشناخته شده، و حقیقت پذیرفته و این مشاهده به وي آرامش فهم، محد ;منبع نهایی خرسندي است
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بدین ترتیب، .)) خیر اعالي ذهن شناسایی خداوند، و فضیلت اعالي ذهن شناختن خداوند است . ((گرامی را میبخشد

وي هنوز هم ابا داشت که در درون خدایش شاهد . اسپینوزا ریاضیدان و رازور را یکجا در روح خود به هم پیوند داد

اما در خداپرستیش از  ;که میتواند به عشق انسان پاسخ گوید یا دعا و مناجات را با معجزات پاداش دهدروحی باشد 

همان عبارات لطیفی استفاده کرد که هزاران سال موجب الهام و آرامش سادهترین پارسایان و عمیقترین رازوران 

لسفیش، و در حالی که آرزومند بود چیزي در انزواي سرد آسمان ف. بودایی، یهودي، مسیحی، و مسلمان بوده است

در جهان بیابد که ستایش و اطمینانش را بپذیرد، این بدعتگذار آرام، که جهان را همچون یک نمودار هندسی 

مست )) ملحد((میپنداشت، سرانجام، همه چیز را در خدا مشاهده و مستحیل کرد و، با ایجاد آشفتگی در متاخرین، 

مفهومی در جهان، فیلسوفی را که همه مذاهب طردش کرده بودند واداشت تا جستجویش را اضطرار یافتن . خدا شد

با تصور یک الوهیت حاضر در همهجا و یک احساس واال که، ولو براي یک لحظه، وي را به ابدیت رساند خاتمه 

. بخشد

VIII - دولت  

ل بیشترین قدیسان مسیحی احساس کرد که شاید اسپینوزا موقعی که کتاب علم اخالق را به پایان رسانده بود، مث

 1675بنابراین، اوایل سال . براي رستگاري و استفاده فرد فلسفه آورده است نه براي رهنمونی شارمندان یک دولت

هاي ناقص  وي نوشته. دانست و نیروي تعقل را در مسائل جامعه به کار گرفت)) حیوان سیاسی((بود که انسان را 

ا بر مبناي همان تصمیمی که در خصوص تجزیه و تحلیل انفعاالت گرفته بود آغاز کرد عینی کتاب رساله سیاست ر

  :بودن مثل یک هندسهدان یا فیزیکدان

تحقیق کنیم، با . براي اینکه بتوانیم موضوع این دانش را با همان آزادي روح که معموال در ریاضیات به کار میبریم

مسخر نگیرم، از آنها متاسف نشوم، یا به نفرت یاد نکنم، بلکه آنها را درك دقت تام کوشیدم اعمال انسانی را به ت

نمایم، و به همین مقصود، به انفعاالت، از قبیل عشق، نفرت، خشم، حسد، جاهطلبی، ترحم، و دیگر آشفتگیهاي 

ما، سرما، ذهن، نه در پرتو بدیهاي طبع بشري، بلکه به صورت خواصی نگریستم که نسبتشان به آن مثل نسبت گر

  . طوفان، رعد، و امثالهم به جو خواهد بود

چون طبیعت بشر ماده اصلی سیاست است، اسپینوزا میپنداشت که مطالعه دولت باید با مالحظه خصوصیات اخالقی 

اگر میتوانستیم وضع انسان را پیش از آنکه نظام اجتماعی توانسته باشد نحوه رفتار و سلوکش را به . انسان آغاز شود

سیله قدرت، اخالق، و قانون تغییر دهد در نظر بیاوریم، و اگر توجه کنیم که، گر چه با عدم رضایت کلی، سر تسلیم و

هاي خالف قانونی او را به  فرود آورده است و در برابر تاثیراتی که او را به اجتماع میکشاند هنوز هم همان تکانه

رس از قدرت متخاصم از اعمال آنها جلوگیري میکرد، او را خیلی تنها ت)) حالت طبیعی((اضطراب در میآورند که در 

اسپینوزا، به پیروي از هابز و بسیاري دیگر، میپندارد که انسان زمانی در یک چنین . بیش از این میتوانستیم بشناسیم

در . مینمایدو تصویري که وي از این وحشی فرضی دارد مثل تصویري که در لویاتان است مبهم  ;حالتی به سر میبرد

در آنجا  ;هیچ چیز جنایت محسوب نمیشد، زیرا قانون در آنجا نبود ;فقط قدرت فردي حق میآفرید)) باغ پلیدي((آن 

قانون و حکم ((در نتیجه، . چیزي عادالنه یا ظالمانه و حق یا باطل نبود، زیرا قانون اخالقی وجود نداشت

ی، نفرت، خشم، خیانت، یا به طور کلی با چیزي که شهوت تکلیف و با ستیزه جوی... چیزي را نهی نمیکند...طبیعت

که از قوانین و مقررات اجتماعی )) طبیعت((یعنی بر طبق اعمال )) حق طبیعی((پس، بر طبق .)) کند مخالف نیست

متمایز است هر فرد حق دارد هرچه را که میتواند، با زور تصاحب کند، و این اساس هنوز هم بین اجناس و بین 

. دارد که حیوانات را براي خدمت و غذا مورد استفاده قرار دهد)) حق طبیعی((بنابراین، انسان  ;دولتها شایع است
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اسپینوزا این تصویر توحش را مالیمتر میکند و میگوید که چه بسا ممکن است انسان، حتی در همان روز نخست 

چون احساس ترس ناشی از تنهایی در همه . ((دهاي اجتماعی زیسته باش پیدایش خود در جهان، به صورت گروه

مردم وجود دارد زیرا در تنهایی هیچ انسانی آن اندازه نیرومند نیست که بتواند نیازمندیهاي زندگیش را تامین کند 

پس، انسان هم غریزه اجتماعی و هم .)) چنین نتیجه میگیریم که بشر طبیعتا به تشکیالت اجتماعی تمایل دارد

هر قدر و هرگاه اقتضا میکرد، افراد و . دارد، و اجتماع و دولت در انسان تا حدودي ریشه دوانیدهاندغریزه فردي 

یا قدرت فرد توسط حق یا قدرت )) حق طبیعی((ها به صورت دسته به هم میپیوستند و، در آن صورت،  خانواده

تند، بلکه موقعی میپذیرفتند که در انسانها بدون شک این محدودیتها را بدلخواه نمیپذیرف. جامعه محدود میشد

از این رو، تعریف فضیلت به صورت . مییافتند سازمان اجتماعی نیرومندترین ابزار بقا و پیشرفت یا تکامل فردي است

باید گسترش داده شود تا هر کیفیتی را که )) کوشش براي صیانت نفس((هر کیفیتی که موجب بقا شود مثل 

  . گیردموجب بقاي گروه گردد در بر

تشکیالت اجتماعی، دولت علیرغم منهیاتش، و تمدن علیرغم نیرنگهایش بزرگترین اختراع بشر براي حفظ و تکامل 

  : بنابراین، اسپینوزا پاسخ ولتر را به روسو قبال میدهد. خود بودند

بگذار  ;ناسزا گویندبگذار عالمان االهی به آنها  ;بگذار هجوکنندگان هرچه دلشان میخواهد به امور انسانی بخندند

و بگذار تا انسان را تحقیر و وحشیان را  ;افسردهدالن تا میتوانند زندگی منزوي خشن و وحشی را تمجید کنند

هایشان را بآسانی  علیرغم همه این چیزها، انسانها در مییابند که با کمک متقابل میتوانند نیازمندي ;تحسین کنند

نماي اوست، در دولتی که از قانون پیروي میکند آسودهتر زندگی میکند تا در کسی که عقل راه. ... به دست آوردند

و اسپینوزا همچنین آن سوي دیگر رویاي بی قانونی آرمانشهر آنارشیست فلسفی . انزوایی که پیرو هیچ قانونی نیست

  : را رد میکند

راهی که عقل مینماید، سخت ... اما دیدیمدر حقیقت، عقل میتواند از انفعاالت جلوگیري کند و آنها را اعتدال بخشد، 

را میتوان فقط بر حسب احکام عقلی به ... به طوري که اگر قانع شوند که گروه یا جماعت مردم ;سراشیبی است

مقصود . زندگی واداشت، باید گفت که یا عصر طالیی شاعرانه را در خواب میبینند یا یک زندگی روي صحنه تئاتر را

  . این باشد که اتباعش یک زندگی عقالنی داشته باشند و وظیفه دولت باید

آخرین مقصود و منظور دولت نه تسلط بر مردم است و نه اینکه آنها را با ترس رام کند، بلکه باید همه افراد را از بیم 

به کار و زندگی برهاند تا بتوانند، بدون بیم و واهمه و با ایمنی کامل و بی آنکه به خود یا همسایگان آسیبی برسانند، 

مثل زمان - این نیست که موجودات معقول را به حیوانها و ماشینهاي وحشی و سنگدل ... مقصود دولت. خود بپردازند

. ... باید جسم و ذهنشان را به کار سالم وا دارد و آنها را به زندگی عقالنی صحیح هدایت کند ;مبدل سازد- جنگ

. هدف دولت در حقیقت آزادي است

ولی، مانند هابز، از تعصبات و ستیز . ه، اسپینوزا آزادي گفتار، یا حداقل آزادي فکر، را مجددا خواستار میشوددر نتیج

مذهبی هراسناك میشود و پیشنهاد میکند که کلیسا را نه تنها باید تحت نظارت دولت قرار داد، بلکه دولت باید نوع 

وي از اشکال سنتی دولتها . عیین کند، زیرا انسان جایزالخطاستآیینهاي دینی را که باید به مردم تعلیم داده شود ت

چون یک هلندي میهنپرست بود و از حمله لویی چهاردهم به هوالند خشمگین شده بود، . سخن به میان میآورد

فرض کنیم که : حکومت سلطنتی را نمیپسندید و در نتیجه، حکومت مطلقه هابز را سخت مورد حمله قرار میدهد

چنانچه هیچ نظام  ;شان دهد که هرگاه همه قدرتها را به یک نفر تفویض کنند، صلح و آرامش به وجود میآیدتجربه ن

سیاسی نتوانسته است مثل حکومت ترکها تقریبا ثابت بماند، حال آنکه هیچ حکومتی نیز مثل حکومت مردم یا 

بندگی، توحش و ویرانی را صلح بخوانند، اما اگر بنا باشد که . دموکراسی کوتاه مدت و دستخوش آشوب نبوده است
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هرگاه همه قدرتها به یک نفر تسلیم شوند، بندگی آغاز ... پس صلح بدترین مصیبتی است که دچار یک دولت میشود

  . زیرا صلح نه با از میان رفتن جنگ، بلکه با اتحاد و هماهنگی روح مردمان برقرار میشود. میشود نه صلح

، حکومت خوبی است مشروط بر اینکه بهترین مردمان ))حکومت بهترین مردمان(( حکومت اشرافی، به عنوان

از همه انفعاالت وارسته ... اگر نجیبزادگان. ((دستخوش روح طبقاتی، نزاعهاي شدید و آز فردي یا خانوادگی نباشند

اما . افی قابل مقایسه نبودهیچ دولتی با دولت حکومت اشر... بودند، و چنانچه شوق و ذوق رفاه مردم راهنمایشان بود

بدین ترتیب، اسپینوزا در روزهاي آخر زندگی به .)) تجربه خود به ما خوب میآموزد که حقیقت کامال غیر از این است

کسی که د ویت در بلوا کشته شده را دوست میداشت، پندار بیهودهاي از . طرح امیدهایی براي دموکراسی میپردازد

زیرا . تغییرپذیري خلق و خوي مردمان آگاه بودهاند، تقریبا در نومیدي به سر میبردند آنان که از. ((مردم نداشت

شتابان به سوي هرچیز میروند و با تطمیع و تجمل بآسانی فاسد  ;جماعت عامه مردم دستخوش احساساتند نه عقل

زگارترین آنها با آزادي من معتقدم که حکومت دموکراسی طبیعیترین شکل دولتها و سا((با وجود این، .)) میشوند

در آن هیچکس حق طبیعیش را به آن اندازه از دست نمیدهد که دیگر در جریان امور نقشی نداشته . فردي است

اسپینوزا براي همه افراد ذکور، جز کودکان و جنایتکاران و بردگان، حق .)) فقط آن را به اکثریت واگذار میکند ;باشد

نا دانسته است، زیرا با داوري از وي طبایع و ظرفیت آنان، از نظر غور و سنجش و وي زنان را مستث. راي قایل است

وي میپنداشت شرط اینکه اولیاي حاکمه به کردار نیک . حکومت کردن، شایستگی آنها را کمتر از مردان میدانست

زیرا یک  ;اف نباشندمیلیشیا فقط از شارمندان باشد و هیچ کدام نیز از این خدمت مع((تشجیع شوند این است که 

احساس میکرد که همه افراد اجتماع موظف به توجه از بیچارگان .)) فرد مسلح از فرد غیرمسلح مستقلتر است

. و فقط یک نوع مالیات باید وضع شود ;هستند

در  ها باید به تملک عموم درآیند، یعنی در تملک کسی باشند که مزارع و زمین زراعتی و حتی اگر ممکن شود، خانه

با این استثنا که بگذارید به گاه صلح مردم از ... و او سالیانه آنها را به مردم اجاره دهد ;جمهور صاحب حق گردد

سپس، در آن موقع که داشت به ارزشمندترین قسمت رسالهاش میرسید، . پرداخت مالیاتهاي دیگر معاف باشند

  . دست مرگ قلم را از کف او بربود

IX - زنجیر نفوذ  

هایی که تاریخ فلسفه را به یک اندیشه واالي انسانی، که سرگشته و حیران در تاریکی  سله زنجیر بزرگ اندیشهدر سل

به جستجوي حقیقت است، بدل میکند، مالحظه میشود که دستگاه فلسفی اسپینوزا در بیست قرن پیش از او تشکل 

با وجودي که . ت اینکه وي یهودي بودنخس. یافته است و خود در شکل بخشیدن به دنیاي جدید سهیم میشود

تکفیرش کردند، نتوانست از میراث عهد قدیم، تلمود، و فالسفه یهودي دست بردارد و سالهایی را که در پی خواندن 

باید بدعتهایی را که میبایستی توجه او را به بن عزرا، ابن میمون، حسداي کرسکاس، . آنها صرف نمود فراموش کند

  . اوریل آکوستا برانگیخته باشند مجددا به یاد آورد لوي بن قارشون، و

. فراگرفتن تلمود میبایستی آن حس منطقی را که از علم اخالق یک معبد کالسیک عقل بنا نهاد تشدید کرده باشد

من از خداوند آغاز . ها فلسفه شان را از چیزهاي آفریده آغاز میکنند و دیگران از ذهن انسان بعضی: ((میگفت

از فیلسوفانی که از روي سنت بیشتر مورد تحسین بودند چیز زیادي نگرفت با . این یک شیوه یهودي بود)) .میکنم

این حال، در تمیزش بین دنیاي چیزهاي فانی و دنیاي االهی قوانین ابدي، ممکن است به نوع دیگر تقسیم افالطونی 

سابقه تحلیل اسپینوزا از فضایل در اخالق . کنیمبین هستیهاي فردي و الگوهاي کامل آنها در ذهن خداوند برخورد 

نفوذ افالطون، ارسطو، و سقراط در من اثر :((اما به یکی از دوستان گفته بود. نیکوماخوس، اثر ارسطو، یافت میشود

آرمان اخالقی او  ;او نیز، مثل بیکن و هابز، ذیمقراطیس، اپیکوروس، و لوکرتیوس را ترجیح میداد.)) چندانی ندارد
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اما با اپیکور کامال سازگار  ;در بعضی موارد، لحن مارکوس آورلیوس را دارد ;مکن است انعکاسی از رواقیون باشدم

آنان . اسپینوزا بیش از آنچه خود متوجه باشد به فالسفه مدرسی مدیون است، زیرا توسط دکارت با آنان آشنا شد. بود

آنها عبارات . یات، در راه باز نمود هندسی فلسفه کوشیدهاندنیز، همچون توماس آکویناس در کتاب بزرگ مدخل االه

. ، و بسیاري دیگر را به وي دادند))خیر اعال((، ))جوهر((، ))صفت((، ))طبیعت خالق((، ))ذات((هایی از قبیل،  و واژه

او . مدآنان وجود و جوهر را در خدا یکی میدانستند و این در او به صورت یکی شدن جوهر و وجود در ذات درآ

. آمیزش عقل و اراده را در خدا به انسان گسترش داد

طبیعت ((و )) طبیعت خالق((وي تمایز بین . اسپینوزا آثار برونو را خوانده بود) همان طور که بل میپنداشت(شاید 

برونو، شاید فکر و اصطالحات را از کوشش براي صیانت نفس، اثر  ;را، که جوردانو قایل شده بود، پذیرفت)) مخلوق

ممکن است در آن ایتالیایی وحدت جسم و ذهن، ماده و روح، دنیا و خداوند، و تصور دانش  ;اقتباس کرده باشد

برینی که طبق آن همه چیز را ما در خداوند میبینیم یافته باشد گرچه ممکن است که رازوران آلمانی آن نظریه را 

دکارت نخستین کسی بود که وي را به آرمانهاي . باشندحتی در آمستردامی که مرکز بازرگانی بود شایع کرده 

  . فلسفی ملهم کرد و مبتذالت علوم دینی را از خاطر وي زدود

وي، با الهام از خواسته دکارت، فلسفه را از حیث صورت و بداهیت در راه اقلیدس به حرکت درآورد و محتمال به 

به سهولت عقیده دکارت را در این خصوص که . کردپیروي از وي قواعدي براي راهنمایی زندگی و کارش وضع 

او عقاید دکارتی را که میگفت دنیا مکانیسم . باشد، حقیقت خواهد داشت پذیرفت)) بدیهی و واضح((هرگاه تصور 

او خود را مدیون . پذیرفت و آن را کلیت داد. علت و معلول است و از گردشار اولیه تا غده صنوبري را در برمیگیرد

  . تحلیل انفعاالت دکارتی میداند تجزیه و

تصور مکانیسم در آن کتاب بیرحمانه و . ترجمه التینی کتاب لویاتان هابز ظاهرا بر افکار اسپینوزا سخت اثر گذاشت

ذهن، که در دکارت از جسم متمایز و از آزادي و نامیرایی بهرهمند بود، . بیباکانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته بود

اسپینوزا در لویاتان تجزیه و تحلیل قابل . اسپینوزا پیرو قانون جهانی شد که خلودش فقط غیر شخصی بود در هابز و

آن دو متفکر از . پذیرش احساسات، ادراك، حافظه، و تصور و نیز تجزیه عاري از احساسات ماهیت انسان را یافت

هابز تحت نفوذ گروه : جی مخالفی رسیدندبه نتای)) قرارداد اجتماعی((و )) وضع طبیعی((نقطه عزیمت مشترك 

شاید . سلطنت طلبان، به حکومت سلطنتی و اسپینوزا تحت نفوذ احساسات میهنپرستی هلندي، به دموکراسی رسید

و نیز )) زیرکترین فلورانسی((وي او را  ;هابز سبب شد که این یهودي نجیب به سوي ماکیاولی کشیده شد

اما از درهم آمیختن حق با قدرت پرهیز کرد، فقط آن را در میان افراد . نامید) )مرد دوراندیش... هوشمندترین((

  . المللی بخشودنی میدانست و میان دولتهاي پیش از برقرار شدن قانون موثر بین)) وضع طبیعی((

د، اسپینوزا همه این نفوذها را در یک معبد فکري، که از حیث منطق آشکار، هماهنگی، و وحدت با هیبت مینمو

همانطور که دوستان و دشمنانش خاطرنشان میکردند، در این معبد شکافهایی . آبدیده کرد و به قالبی جدید درآورد

اولدنبورگ، با توانایی، اصول متعارف و باز نمودهاي آغازي کتاب علم اخالق را مورد انتقاد قرار داد، : نیز وجود داشتند

، منطقش بسیار برجسته، اما .واسی، که مختص نژاد ژرمن است، درآوردواوبروگ آنها را تحت یک تجزیه و تحلیل وس

با وجودي که بر تجربه شخصی استوار بود، یک هنرمندي فکري به شمار میرفت که  ;به طور خطرناکی قیاسی بود

ایی غیر از این چه راهنم(اطمینان اسپینوزا به استداللش . بیشتر بر هماهنگی درونی متکی بود تا واقعیت عینی

وي مطمئن بود که انسان میتواند خداوند یا واقعیت ذاتی و قانون . تنها گستاخی او بود) میتوانست داشته باشد

هایش را بیچون و چرا و عاري از ابهام به  مکرر به این عقیده اعتراف کرد که توانسته است آیین ;جهانی را درك کند

بت میکرد که درخور کف ناچیزي که به تجزیه و تحلیل دریایی و بعضی اوقات با چنان اطمینانی صح ;ثبوت برساند
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اگر منطق یک تسهیل عقلی و یک وسیله یابنده عقل جوینده باشد، و نه ساختمان دنیا، آن وقت چه . میپردازد نبود

ارا آگاهی را به یک پدیده فرعی مبدل میسازد یعنی ضمیمه آشک) بنا به اعتراف هاکسلی(لذا منطق گریزناپذیر جبر 

زاید فرایندهاي روانی فیزیکی، که با مکانیک علت و معلول میتوانند بدون آن کامال به کار خود ادامه دهند و با وجود 

راز بزرگ هنوز به ((پس از آنکه منطق سخنش را گفت، . این، هیچ چیز واقعیتر و موثرتر از آگاهی به نظر نمیرسد

شایند افتادن فلسفه اسپینوزا در قرن اول پس از مرگش سهمی این مشکالت ممکن است در ناخو.)) جاي میماند

اما انتقاداتش بر کتاب مقدس، پیشگوییها، معجزات، و تصورش از خداوند که او را دوستداشتنی، غیر  ;داشته باشد

او  یهودیان وي را فرزند خائن قوم خود میدانستند و مسیحیان. شخصی، و ناشنوا میدانست با خشم و نفرت روبرو شد

را به عنوان شیطانی که در زمره فیلسوفان آمده است، و ضد مسیحی که میکوشد مفهوم، ترحم، و امید را از دنیا 

بل از این گفتار اسپینوزا که همه اشیا و بشر حاالت یک . حتی بدعتگذاران نیز محکومش کردند.بردارد، لعن میکردند

ن برمیآید که خداوند عامل حقیقی همه اعمال، و علت اصلی بل گفت پس چنی ;ذات، علت، یا خدا هستند متنفر شد

و هنگامی که یک ترك یک مجارستانی را میکشد، در حقیقت، این خداوند است  ;همه بدیها، جنایات و جنگهاست

اعتراض کنان گفت که این ) در حالی که ذهنی بودن بدي را فراموش کرده بود(بل  ;که خودش را میکشد

. سخت تحت تاثیر اسپینوزا قرار داشت) 1686- 1676(الیبنیتز تا ده سال .)) هاست ترین فرضیه نهپوچترین و شریرا((

همه چیز به ((نظریه مونادها، به عنوان مراکز نیروي روانی، ممکن است تا حدي مدیون این عقیده اسپینوزا باشد که 

هاي فلسفه اسپینوزا رنجیده خاطر شد رد  الیبنیتز زمانی اعالم کرد که وي فقط از یکی از جنبه .))استنحوي جاندار 

اسپینوزا همهجا گیر شد، )) الحاد((هنگامی که فریاد مخالف علیه . علل نهایی، یا طرح خدایی، در فرایند کیهانی

. یوستخود به آن پ)) کوشش براي صیانت نفس((الیبنیتز به عنوان سهم 

سران آن انقالب انتقاد اسپینوزا بر کتاب مقدس . اسپینوزا در جنبش روشنگري فرانسه سهمی اندك و پنهانی داشت

را به عنوان اسلحهاي علیه کلیسا به کار بردند و جبر، انکار طرحی در طبیعت و اخالقیات طبیعت گرایانه او را مورد 

ما میتوانیم . رازوري ظاهري کتاب علم اخالق به سرگشتگی افتادند اما از اصطالحات مذهبی و. ستایش قرار دادند

عشق ذهنی عقل نسبت به خداوند ((العمل ولتر یا دیدرو، هلوسیوس یا اولباك را در مقابل سخنانی از قبیل  عکس

  . تصور کنیم)) همان عشقی است که خداوند نسبت به خود دارد

بنا به مکالمهاي که فردریش یا کوبی آن را گزارش . بیشتر استقبال نکرد روح آلمانی از این قسمت از افکار اسپینوزا

، لسینگ نه تنها اعتراف کرد که در تمام دوران بلوغ زندگی خود پیرو اسپینوزا بوده است، بلکه )1780(کرده است 

بر اصل همه  این امر در حقیقت همان وحدت مبتنی.)) فلسفهاي برتر از فلسفه اسپینوزا نیست((تایید کرد که 

. زمان فردریک کبیر به هیجان آورد)) روشنگري((خدایی طبیعت و خداوند بود که آلمان نهضت رمانتیک را پس از 

نووالیس، یک  ;)1785(جدید، در زمره نخستین مدافعان اسپینوزا قرار داشت )) فلسفه احساس((یاکوبی، مدافع 

هردر میپنداشت که در علم اخالق آشتی مذهب و . خواند)) داانسان مست خ((آلمانی رمانتیک دیگر، اسپینوزا را 

اسپینوزاي مقدس و : ((و شالیر ماخر، دانشمند آزادمنش االهیات، در مورد اسپینوزا نوشت ;فلسفه را یافته است

ب از آن پس، مکت ;اولین بار که کتاب علم اخالق را خواند، از دین برگشت) خود میگوید(گوته جوان .)) تکفیر شده

تا حدي تحت تاثیر آرام کتاب علم اخالق بود که از میان  ;وي نفوذ کرد) غیر جنسی(اسپینوزا در نظم و نثر 

کانت . رمانتیسم وحشی گوتس فون برلیشینگن و رنجهاي ورتر جوان به وضع رفیع و با شکوه زندگی بعدیش رسید

براي فیلسوف شدن، انسان باید نخست اسپینوزا ((اما هگل اعتراف کرد که  ;زمانی چند سیالن این نفوذ را قطع کرد

اسپینوزا )) کوشش براي صیانت نفس((احتماال شمهاي از . تعبیر کرد)) عقل مطلق((و خداي اسپینوزا را به  ;))باشد

  . نیچه وارد شده است)) اراده معطوف به قدرت((شوپنهاور و )) اراده زندگی((در 
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. راه شایعات میشناخت و او را همچون غولی دور و وحشتانگیز محکوم میکردانگلستان تا دو قرن اسپینوزا را از 

در میان بسیاري از طرفداران الحاد شهرت و ) که(نویسنده فقیدي ((به طور مبهم وي را ) 1677(ستیلینگ فلیت 

بقات پست گروهی شریر از ط((از ) 1685(یک استاد اسکاتلندي به نام جورج سینکلر . توصیف میکند)) رواج دارد

سر . نام برده است)) که، به پیروي از نظریات هابز و اسپینوزا، به دین بیاعتنا هستند و کتاب مقدس را تحقیر میکنند

مانعی زیانبخش در راه پویندگان حقیقت ((و )) کتابی بدنام((رساله االهیات و سیاست را ) 1699(جان اولین 

میشمارد، او را )) نویسندگان ضعیف و شریر((سپینوزا را در زمره ، در حالی که ا)1732(بارکلی . خواند)) مقدس

آن )) ((فرضیه زشت((، هیوم الادري محتاطانه از 1739در اواخر سال . میپندارد)) رهبر بزرگ بیدینان زمان ما((

جدهم و همزمان با جنبش رمانتیک در اواخر قرن ه. به لرزه افتاد)) اسپینوزاي همه جا بدنام((و )) ملحد معروف

سپس وي بیش از هر فیلسوف دیگر . سرآغاز قرن نوزدهم بود که فلسفه اسپینوزا واقعا در افکار انگلیسی وارد شد

شلی قسمتهایی از رساله . الهامبخش فلسفه مابعدالطبیعه جوان و تازه رسیده ورد زورث، کولریج، شلی، و بایرن شد

بایرن هم براي آن ترجمه یک پیشگفتار  ;و ترجمه آن را آغاز کرداالهیات و سیاست را در یادداشتهاي ملکه مب نقل 

هاي خود شلی  مقداري از این ترجمه به دست یکی از منتقدان انگلیسی افتاد که، چون پنداشت از نوشته ;نوشت

اخالق  جورج الیت کتاب علم. نامید)) شاگرد مدرسهاي که سزاوار انتشار نیست... نظریات بسیار ناپخته((است، آن را 

از . جیمز فرود و مثیو آرنلد نفوذ اسپینوزا را در تکامل ذهنی خود تایید کردهاند ;را با ارادهاي مردانه ترجمه کرد

پریکلس چون در زمان سقراط میزیست، . میان همه محصوالت عقلی بشر، دین و فلسفه گوییا بیشتر پایدار میمانند

. آوازه یافت

با فلسفه میزیست و با فلسفه  ;فیلسوفان به این سبب دوست میداریم که یک قدیس بودما اسپینوزا را در میان دیگر 

این مطرود، که هیچ یک از مذهب وي را نمیپذیرفت، به فضیلت و تقواي مذاهب بزرگ احترام میگذاشت و . مینوشت

شیوهاي که مورد  آنها را در خود مجسم ساخت، حال آنکه هیچ یک از آن مذاهب نمیگذاشت که وي خداوند را به

اکنون به آن زندگی وقف شده و اندیشه متمرکز نظر میافکنیم، عنصري از . پذیرش علم و دانش باشد تصور کند

بگذارید نیمی از آن . شرافت و بزرگواري در آن میبینیم و در نتیجه وادار میشویم که در مورد انسان خوب بیندیشیم

بگذارید قبول کنیم که در هر نسل از تاریخ انسان،  ;ترسیم کرد بپذیریمتصویر وحشتانگیزي را که سویفت از بشریت 

در برابر : تقریبا در همه جاي دنیا، موهومات، تدلیس، دورویی، فساد، سنگدلی، بیرحمی، جنایت، و جنگ مییابیم

انی که سویفت همان انس. اینها خدمت شاعران، آهنگسازان، هنرمندان، دانشمندان، فیلسوفان، و قدیسان قرار دارد

هاي  بیچاره تالفی ناکامیابی جسمی خود را بر سرش فرود آورد، نمایشهاي شکسپیر، موسیقی باخ و هاندل، قصیده

هموپارتنون را بنا، و سقف نمازخانه سیستین  ،کیتس، جمهور افالطون، اصول نیوتن، و علم اخالق اسپینوزا را نوشت

 ;انسان همه این کارها را کرد. بش کرد، به تصور آورد و عزیز شمردمسیح را، با وجودي که مصلو ;را نقاشی کرد

  . نگذارید هیچگاه نومید شود
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  فصل بیست و سوم

  الیبنیتز

1646-1716  

I - فلسفه قانون  

آن یهودي تنها و گوشهنشین، که کیش یهود . یک اختالف بزرگ اخالقی و فکري اسپینوزا را از الیبنیتز جدا میسازد

کرده بود و مسیحیت را هم نمیپذیرفت، در یک پستو با فقر و نداري میزیست، فقط دو کتاب به پایان  وي را طرد

رساند، آرام آرام یک فلسفه اصیل دلیرانهاي به وجود آورد که همه ادیان را از خود بیگانه میساخت، و در چهلسالگی 

دربارها مراوده داشت، تقریبا به همه کشورهاي این آلمانی دنیا دیده با سیاستمداران و  ;از بیماري سل درگذشت

اروپاي باختري مسافرت کرد، نفوذش را حتی تا روسیه و چین گسترش داد، هم مذهب کاتولیک و هممذهب 

هاي فکري را پذیره شد و به کار بست، پنجاه رساله نوشت، مشتاقانه خداوند  پروتستان را پذیرفت، تعدادي از دستگاه

ینی مایوسانهاي پذیرفت، هفتاد سال زیست، و با سلف خود فقط در تنهایی هنگام دفن شباهت و جهان را با خوشب

  . شوند در اینجا طی یک نسل دو قطب متضاد از فلسفه جدید دیده می. داشت

اما، پیش از آنکه در خصوص این مرد متلون و دمدمی چیزي بگوییم، اجازه دهید شماري از اندیشمندان کم اهمیتتر 

پس . ، یعنی همزمان با اسپینوزا و الك، آغاز کرد1632زاموئل فون پوفندورف سیر زندگی را در . ی را بشناسیمآلمان

 ;از تحصیل در الیپزیگ و ینا، به سمت آموزگار خصوصی در خانواده یک سیاستمدار سوئدي، به شهر کپنهاگ رفت

وي با تنظیم یک قانون  ;دي بازداشت کردندموقعی که سوئد به دانمارك اعالم جنگ داد، وي را همراه آن سوئ

چون از زندان آزاد شد، به لیدن رفت و در آنجا نتایج کارش را به نام . بینالمللی کسالت ناشی از زندان را تخفیف داد

همو که بعدا اسپینوزا را (که خرسندي پرنس پاالتینا، کارل لودویگ، را ) 1661(ارکان قانون بینالمللی منتشر ساخت 

آن چنان فراهم آورد که حکمران وي را به هایدلبرگ فرا خواند و یک کرسی اقتصادي قانون طبیعی ) دعوت کرد هم

پوفندورف در آنجا تحقیقات خود را در . و بینالمللی نخستین کرسی در این رشته در تاریخ برایش به وجود آورد

، که چون به امپراطوري مقدس روم )1667(د خصوص قلمروهاي آلمانی به نام وضعیت امپراطوري ژرمنی تصنیف کر

پوفندورف به سوئد مهاجرت کرد، به دانشگاه لوند . و امپراطورانش حملهور شده بود، لئوپولد اول را به وحشت انداخت

چون میکوشید بین هابز ). 1672(و در آنجا شاهکارش را به نام پیرامون حق طبیعت و مرد منتشر کرد ) 1670(رفت 

یکی )) عقل درست((، بلکه با اوامر ))جنگ فرد علیه همه((را نه با )) قانون طبیعت((میانجیگري کند، و گروتیوس 

را شامل حال یهودیان و ترکها نیز ) حقوقی که متعلق به همه موجودات معقول است)) (حقوقی طبیعی((وي . دانست

حی مذهب رایج باشد، بلکه باید در مراوده کرد و گفت که قانون بینالمللی نباید فقط بین دولتها و کشورهاي مسی

وي، حدود یک قرن پیش از ژانژاك روسو، اعالم کرد که اراده و خواسته دولت . نیز رعایت گردد)) کفار((آنان با 

اما بردگی را به عنوان وسیلهاي براي  ;مجموعی است از اراده یا خواست افراد جزو آن و همیشه هم باید چنین باشد

. گدایان، ولگردان و دزدان مطلوب میشمردکاهش تعداد 

بعضی از کشیشان و روحانیون سوئدي تصور میکردند که این نظرات براي خداوند و کتاب مقدس در فلسفه سیاسی 

آنها سخت خواستار شدند که پوفندورف را به آلمان برگردانند، اما کارل یازدهم وي را  ;اهمیت چندانی قایل نشدهاند

این استاد با نوشتن زندگینامه شاه و . ند و او را به سمت زندگینامهنویس سلطنتی منصوب داشتبه استکهلم خوا

پوفندورف، شاید به چشمداشت مسافرت، رسالهاي را که در  1687در سال . تاریخ سوئد، قرضش را به وي ادا کرد

رده بود به برگزیننده بزرگ خصوص رابطه دین مسیح با زندگی مدنی نوشته و در آن از آزادي مذهب پشتیبانی ک
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بالفاصله دعوتی را به سوي برلین پذیرفت، به سمت زندگینامه نویس بخصوص فردیک . براندنبورگ تقدیم کرد

هایش تا پنجاه سال در فلسفه  نوشته). 1694(ویلهلم منصوب شد، به رتبه بارونی ارتقا یافت، و هم در آنجا درگذشت 

حجت بودند، و تحلیل واقعبینانه آنها از روابط اجتماعی به سست کردن نظریه حق  سیاسی و قانونی اروپاي پروتستان

  . االهی شاهان یاري داد

بکر . زوال تفسیر امور انسانی از جنبه االهیات در دوران زندگی بالتازار بکر و کریستیان توماسیوس شدت یافت

چون ایمانش با خواندن دکارت . هدار بودکشیشی هلندي بود که ریاست روحانی یک گروه را در فریسالند عهد

وي شیاطین کتاب مقدس را به اوهام یا . سستی گرفت، بر آن شد که عقل را در مورد کتاب مقدس به کار برد

در خصوص تاریخ مفهوم شیطان بیش از مسیحیت به تحقیق پرداخت، آن را تداخل بیگانه  ;استعارات عامه تعبیر کرد

نتیجه گرفت که شیطان افسانه بودهاست، و وجودش را طی یک رساله به زبان هلندي  در دین مسیح دانست، چنین

هاي بکر را سخت سانسور کرد، زیرا میپنداشت که ترس از  کلیسا نوشته. انکار کرد) 1690(به نام دنیاي شیطانی 

وماسیوس نبرد را ادامه ت. شیطان تا حدودي اعتبارش را از دست داد، اما نه پیروانش را. شیطان سرآغاز حکمت است

در آن هنگام که هنوز کتاب مقدس را راهنماي دین و رستگاري میپنداشت، خواستار پیروي از قانون عقل، ایمان . داد

، )1690-1684(چون در الیپزیگ استاد قانون طبیعی بود . از روي شواهد و مدارك، و تشویق آزادي مذهب شد

وي با خنده مستانه خاص آلمانی به نبرد .لت نظرات، روش، و زبان خود رنجانیداولیاي دانشکده و روحانیون را از اصا

وي اعتقاد به  ;در خصوص بیرون کشیدن شیطان از مذهب با بکر همعقیده بود ;با موهومات عصر خویش پرداخت

ت و آن را را بیرحمی جنایتکارانه میدانس)) جادوگران((جادوگري را جهالتی شرمآور، و تعقیب و شکنجه قانونی 

از همه بدتر اینکه به جاي زبان . بر اثر نفوذ وي بود که محاکمات جادوگري در آلمان پایان پذیرفتند ;محکوم ساخت

 1688در سال . التینی به زبان آلمانی تدریس میکرد و نیمی از حیثیت تعلیم و تربیت را بدین وسیله از آن گرفت

این را میشد نخستین مجله جدي آلمانی به شمار آورد، اما  ;اید آغاز کردانتشار نشریهاي را براي انتقاد کتاب و عق

نقش علمی آن را ساده گرفت، تعلیم و پژوهش دانش را با بذلهگویی آمیخت، و خود آن را افکاري خندهآور و جدي، 

در برابر دفاع وي از متورعان . عقالنی و ابلهانه در خصوص همه نوع کتب و سواالت لذتبخش و مفید میخواند

کشیشان متعصب، و از ازدواج بین لوتریها و کالونیها، مقامات باال را چنان به وحشت انداخت که وي را از نوشتن و 

برگزیننده فردریک سوم کرسی استادي  ;به سوي برلین فرار کرد). 1690(تدریس ممنوع و سرانجام بازداشت کردند 

ازماندهی آن دانشگاه همت گماشت و بزودي آن را به صورت پر وي در س ;را در دانشگاه هاله به وي محول کرد

آن دعوت را نپذیرفت و . مجددا از وي دعوت کرد تا برگردد 1709الیپزیگ در . شورترین مرکز فکري آلمان در آورد

آلمان را، که لسینگ و فردریک )) روشنگري((وي جنبش . سی و چهار سال، یعنی تا آخر عمر، در هاله باقی ماند

  . کبیر را به بار آورد، افتتاح کرد

ماتیاس کنوتسن اهل هولشتاین همه عقاید . بعضی از طرفداران وي عصیان خود را تا مرحله الحاد کامل پیش بردند

وي بر آن بود که، به جاي .)) باالتر از همه، خداي را هم انکار میکنیم: ((ماوراي طبیعی را رد کرد و اعالم داشت

تحققی درست همان سان که اوگوست کنت بعدها چنین )) مذهب بشریت((و کشیشان، یک  مسیحیت، کلیساها،

ادعا کرد ). 1674(میاندیشید وضع کند و اخالق را تنها بر پایه آموزش و پرورش طبیعتگرایانه وجدان بنیاد نهد 

حداقل بیست و دو  1713و  1662اما مشاهده میکنیم که بین سالهاي  ;احتماال این اغراق بود ;هفتصد مرید دارد

  . کتاب به منظور اشاعه یا رد الحاد منتشر شدند

در روزگار ما بسیاري مردم به : ((نوشت 1700حدود سال . متاسف بود)) پیروزي آشکار آزاداندیشان((الیبنیتز از 

. ضعف میگذارد دین طبیعی رو به: ((اضافه کرد 1715و در )) یا معجزات کمتر احترام میگذارند، ... مکاشفه االهی
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آقاي الك و . دیگران معتقدند که حتی خداوند هم جسمانی است ;بسیاري معتقدند که ارواح جسمانی هستند

الیبنیتز خود چندان به ایمانش پایبند نبود، .)) پیروانش از خود میپرسیدند که آیا روح مادي است و طبیعتا فناپذیر

در شگفت بود که خردگرایی به کجا میانجامد و بر سر کلیساها، اما چون به دنیا و دربارهاي آن دلبسته بود، 

هاي خود شان پاسخ  ها و شیوه آیا پیروان این مذهب را میتوان با واژه. اخالقیات، و تاجهاي شاهی چه خواهد آورد

.گفت، و ایمان مذهبی پدران را به خاطر حفظ سالمت کودکان نجات داد 

II - مسافرتها  

وي در یکی از بیثمرترین و نافرخندهترین  ;بنیتز دو ساله بود که جنگ سی ساله به پایان رسیدگوتفرید ویلهلم الی

از همه امکانات تحصیلی موجود برخوردار بود، زیرا پدرش استاد فلسفه اخالق در . دوران تاریخ آلمان بزرگ شد

کتابخانه پدري با دعوت . کتاب بودو عالقمند به دانش و عاشق )) کودکی نابغه((گوتفرید . دانشگاه الیپزیگ بود

تاریخ  ;زبان التینی را در هشت سالگی و زبان یونانی را در دوازدهسالگی آغاز کرد. به رویش باز بود)) بردار و بخوان((

در پانزدهسالگی به دانشگاهی وارد شد که توماسیوس . مبدل شد)) بسیاردان((وي به یک  ;را حریصانه میآموخت

دانشگاه  ;بیست ساله بود که براي براي امتحان دکتراي حقوق نامنویسی کرد. زگارانش بودمشوق یکی از آمو

. الیپزیگ به سبب کمی سن تقاضایش را نپذیرفت، اما بزودي درجه دکترا را از دانشگاه نورنبرگ در آلتدورف گرفت

وي . به وي پیشنهاد کردند رساله دکتراي وي چنان مورد توجه واقع شد که بالفاصله مقام استادي دانشگاه را

تعداد انگشت شماري از فیلسوفان بزرگ کرسی دانشگاه )). هدفهاي دیگري در سر دارد((نپذیرفت و گفت که 

هایی را که آلمان  چون از نظر اقتصادي تامین و از نظر عقالنی آزاد بود، راه بسیاري از جنبشها و فلسفه. داشتهاند

بسیاري از اصطالحات و  ;در الیپزیگ اصول مدرسی را مطالعه کرده بود. ند پوییدنوخاسته را به جنبش درآورده بود

سنت کامل دکارتی را جذب کرد، اما با ایرادات و اتمیسم . عقاید شان را، از قبیل برهان وجود شناختی خدا، پذیرفت

و مدتی در مادهگرایی به ستود )) باریک بین((آنگاه سراغ هابز رفت و وي را به عنوان . گاسندي آن را بیامیخت

برادران صلیب (و مشرب رازورانه روزنکرویتسیان ) 1667- 1666(چندي در نورنبرگ به سر برد . مطالعه پرداخت

به منشیگري آن . آن را بنیان گذاشته بودند، آزمود 1654را، که کیمیاگران، طبیبان کشیشان حدود سال ) گلگون

هیچ نظریه و عقیدهاي را ناآزموده . هاش در کیمبریج، به کیمیاگري پرداختگروه درآمد و همانند نیوتن، رقیب آیند

تا پیش از بیست و دو سالگی چند رساله نوشته بود که از حیث حجم کوچک و از لحاظ اصالت قابل توجه . رها نکرد

  . بودند

یوهان فون بوئینبورگ، که  یکی از آنها به نام روش جدید تعلیم و فراگیري قانون مورد توجه خاص دیپلماتی به نام

در آن زمان در نورنبرگ میزیست، قرار گرفت، و او به نویسنده جوان توصیه کرد که آن را به اسقف اعظم برگزیننده 

به  1667این نقشه عملی شد و الیبنیتز در سال . و ترتیبی داد تا شخصا آن را تقدیم نماید ;ماینتس هدیه کند

پنج سال در . به عنوان دستیار در تجدیدنظر در قوانین، و سپس به عنوان مشاور خدمت برگزیننده وارد شد نخست

هاي  ماینتس اقامت کرد و در آنجا با کشیشان، االهیات و مراسم مذهبی کاتولیک آشنا شد و به این فکر افتاد تا فرقه

ر عالقهمند بود، زیرا آن پادشاه اما برگزیننده به لویی چهاردهم بیش از لوت. پراکنده مسیحی را مجددا یگانگی بخشد

سیریناپذیر ارتشهایش را به فروبومان و لورن، یعنی کامال نزدیک آلمان، گسترش داده بود و آشکارا میخواست راین را 

چگونه میتوان او را متوقف ساخت الیبنیتز براي این مهم نقشهاي داشت در حقیقت دو نقشه، که براي . تصرف کند

اول اینکه ایاالت باختري آلمان براي دفاع متقابل به صورت . رساله بسیار فوقالعاده مینمودیک جوان بیست و چها

. دوم اینکه لویی را براي انصراف از آلمان به گرفتن مصر از دست ترکها تشویق کند). 1670(یک دولت واحد درآیند 

ارتشی را براي تصرف مصر ) قدم بر ناپلئونسال م 128(اگر لویی  ;در آن زمان روابط بین فرانسه و ترکیه بحرانی بود
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هاي بازرگانی از جمله بازرگانی هلند که از اروپا به شرق میرفت و از مصر میگذشت،  گسیل میداشت، میتوانست بر راه

و به  ;به خطر امپراطوري عثمانی براي عالم مسیحیت پایان دهد ;خاك فرانسه را از جنگ در امان دارد ;تسلط یابد

بنابراین، بوئینبورگ به لویی نامه . تازیانه اروپا، که آن موقع داشت، به لقب نجات دهنده اروپا مفتخر شودجاي لقب 

 .گذاشتنوشت و طرح اصلی آن نقشه را، که به خط خود الیبنیتز بود، در جوف آن 

تا به فرانسه بیاید و آن نقشه ) 1672فوریه (ور خارجه فرانسه، از الیبنیتز دعوت کرد سیمون آرنو دو پومپون، وزیر ام

  . این سیاستمدار بیست و شش ساله در ماه مارس راهی پاریس شد. را شخصا به شاه تقدیم کند

ان مصالحه لویی با ترک. در آن وقت که الیبنیتز به پاریس رسید. ژنرالها وي و خودشان را به سرگیجه دچار کردند

پومپون به الیبنیتز اطالع داد که . در ششم آوریل اعالن جنگ داد ;کرده بود و تدارك حمله به هلند را میدید

این فیلسوف، که هنوز امیدوار بود، . جنگهاي صلیبی دیگر کهنه شدهاند و مانع از آن شد که شاه را مالقات کند

اگر این پیشنهاد به . به نام طرح مصر براي بوئینبورگ فرستاد یادداشتی براي دولت فرانسه نوشت که خالصه آن را

دریاساالر ماهان گفت . مرحله عمل در میآمد، فرانسه به جاي انگلستان هند را تسخیر میکرد و بر دریاها مسلط میشد

ینبورگ بوئ.)) که باعث مرگ کولبر شد و ترقی فرانسه را تباه ساخت، بر چند نسل اثر گذاشت((که تصمیم لویی، 

تا حدودي به  ;پیش از دریافت طرح مصر درگذشت و الیبنیتز در مرگ یک دوست بیشایبه و فداکار سوگوار شد

به عالوه، در جریانهاي فکري پاریس درگیر شد و آنها را از چیزهاي که حتی . خاطر همین دلیل به ماینتس برنگشت

در همین دوران که با آنتوان آرنو پور روایال، . هیجتر یافتدر پیرامون برگزیننده آزادمنش و روشنفکر وجود داشتند م

هویگنس وي را به سوي ریاضیات عالی سوق داد، و . مالبرانش، کریستیان هویگنس، و بوسوئه آشنایی حاصل کرد

. الیبنیتز محاسبات بینهایت را آغاز کرد، که سرانجام به کشف حساب دیفرانسیل و انتگرال رهنمونش بود

، از طرف برگزیننده ماینتس، براي انجام ماموریتی نزد چارلز دوم، از دریاي مانش عبور کرد و به 1673ه در ژانوی

چون در ماه . در لندن با اولدنبورگ و بویل آشنا شد و شوق بیداري دانش را در آنجا مشاهده کرد. انگلستان رفت

شین حسابی اختراع کرد که ضرب و تقسیم و وي ما. مارس به پاریس برگشت، اکثر اوقاتش را صرف ریاضیات کرد

در ماه آوریل، غیابا وي را به عضویت انجمن . حتی جمع و تفریق را بهتر از ماشین اختراع پاسکال انجام میداد

حساب بینهایتیک را کشف کرد و سیستم عالمتی  1676حساب دیفرانسیل و در سال  1675در . سلطنتی برگزیدند

 دیگر هیچ کس الیبنیتز را به سرقت کشف نیوتن در همین زمینه متهم نمی. دي کردموفقیت آمیزش را صورتبن

الیبنیتز حساب دیفرانسیل  ;آن را منتشر نکرد 1692ظاهرا به کشفیاتی نایل آمده بود، اما تا  1666ساخت نیوتن در 

ین کشف دست یافته و منتشر کرد هیچ شک نیست که نیوتن ابتدا به ا 1686و حساب انتگرال را در  1684را در 

و برتري سیستم عالمتی الیبنیتز  ;الیبنیتز مستقال به کشفیاتش نایل آمده بود و آنها را پیش از نیوتن منتشر ساخت

  . بر رقمنگاري نیوتن ثابت شد

کمی . درگذشت، و در نتیجه، الیبنیتز بدون شغل رسمی و دولتی رها شد 1673اسقف اعظم ماینتس در ماه مارس 

ک قرارداد استخدام امضا کرد تا در خدمت یوهان فردریک، دوك برونسویک لونبورگ، به سمت کتابدار بعد، ی

در آن شهر ماند،  1676الیبنیتز، که شیفته پاریس بود، تا . کتابخانه آن دوکنشین در هانوور به کار مشغول شود

در آمستردام با پیروان اسپینوزا به . ردسپس، سر فرصت، از راه لندن، آمستردام، و الهه به سوي هانوور عزیمت ک

اسپینوزا در اعتماد کردن به او مردد بود، زیرا الیبنیتز . گفتگو پرداخت و در الهه با خود آن فیلسوف مالقات کرد

. میخواست که دو آیین کاتولیک و پروتستان را، که ممکن بود متفقا آزادي فکر را از میان بردارند، باهم آشتی دهد

ز توانست بر سو ظن اسپینوزا فایق آید و اسپینوزا به وي اجازه داد تا دستنوشته علم اخالق را بخواند و حتی الیبنیت
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الیبنیتز پس از مرگ . این دو مرد باهم به چندین بحث طوالنی پرداختند. قسمتهایی چند از آن را یادداشت کند

. ن نگاه دارداسپینوزا سخت کوشید تا نفوذ آن یهودي مقدس را بر خود پنها

امیدوار . به هانوور رسید و چهل سال بقیه عمر را در خدمت امراي پی در پی برونسویک گذراند 1676در پایان سال 

بود که به سمت مشاور دولت برگزیده شود، لیکن دوکها سمت کتابداري و نوشتن تاریخ خانوادگی خود را به وي 

تاریخ پرحجمش، به نام تاریخچه خاندان برونسویک، با مدارك . داد وي این وظایف را به نوبت خوب انجام. سپردند

تحقیقات نسبشناسی او در ایتالیا مبدا  ;اصیلی که ساعیانه گرد آورده بود وزن و درخشندگی خاصی به دست آورد

وي و با وجودي که موضوع کتابش وقت نابغه جاهطلبی مثل  ;هاي استه و برونسویک را ثابت کردند مشترك سلسله

سخت میکوشید . را سخت گرفته بود، آن قدر زنده ماند تا دید که خانواده برونسویک وارث تاج و تخت انگلستان شد

هایش  از مردم آلمان خواست تا زبان مادري را در قوانین به کار ببرند، اما خود رساله ;تا یک آلمانی میهنپرست باشد

به شاهزادگان آلمانی . و ذهن جهان وطنی بود)) اروپایی خوب((ک را به زبان التینی یا فرانسوي مینوشت نمونه ی

هشدار داد که حسادتهاي تفرقهآور آنها، و تعمد شان در ضعیف کردن قدرت امپراطوري، آلمان را محکوم به تبعیت 

نیا مبدل از کشورهاي بهتر تمرکز یافته ساخته و آن را به میدان نبرد جنگهاي مداوم بین فرانسه، انگلستان و اسپا

  . کرده است

وي یکصد نقشه  ;امید پنهانی وي این بود که بیشتر به امپراطور و امپراطوري خدمت کند تا به امراي ایاالت مجزا

سیاسی، اقتصادي، دینی، و اصالح روش آموزشی داشت، و، مثل ولتر، معتقد بود که اگر رهبري دولت اصالح شود 

یی داده شود که چندان در فکر معاش و زندگی خود هستند که فرصت تفکر ها بهتر است تا آموزش تدریجی به توده

که کتابدار سلطنتی درگذشت، الیبنیتز خواستار آن سمت شد، اما اضافه کرد که آن را نمیپذیرد  1680در . ندارند

  . مگر اینکه با آن سمت عضویت شوراي خصوصی امپراطور را هم به وي بدهند

چون به هانوور برگشت، دوستی شاهزاده خانم سوفیا، زوجه برگزیننده، اندکی . ر نگرفتدرخواستش مورد پذیرش قرا

همین دختر بود  ;موجب تسلی خاطرش را فراهم ساخت و بعدها دوستی دخترش سوفیا شارلوت را هم به دست آورد

و در نوشتن کتاب عدل  ،)1700(که او را به دربار پروس وارد کرد، به وي کمک کرد تا آکادمی برلین را تاسیس کند

در بقیه عمر زندگی سادهاش را با مکاتبه با متفکران بزرگ، با دادن یاریهاي . االهی یا تئودیسه الهامبخش وي شد

  . مهم به فلسفه، و با نقشه متهورانهاش براي وحدت مسیحیت تعالی بخشید

III -  الیبنیتز و مسیحیت  

مرد پرذوقی چون وي که بخواهد از فلسفه به کار سیاست بپردازد باید  ;آیا خودش مسیحی بود البته از نظر ظاهر بله

من به : ((در پیشگفتار کتاب عدل الهی یا تئودیسه نوشته است. خودش را به لباس االهیات زمان و مکانش بپوشاند

ر کرد در کتابهایی که در طول مدت زندگی منتش.)) همه کارها دست زدم تا ضرورت تهذیب اخالقی را مالحظه کنم

در آنها از تثلیث، معجزات، فیض االهی، اراده آزاد، و خلود روح دفاع کرده و به آزاداندیشان آن  ;ایمان نمونه بودند

بندرت به ((با همه این احوال، . زمان که موجب فساد بنیان اخالقی نظام اجتماعی میشدهاند، سخت تاخته است

)) بیایمان((سادهدالن هانوور وي را به )) ;ل عشاي ربانی شرکت نجستو چندین سال در مراسم تناو... کلیسا میرفت

. ملقب ساخته بودند

یکی براي مصرف عمومی و آسایش شاهزاده خانمها، و : برخی از دانشجویان دو فلسفه متضاد را به وي نسبت دادهاند

منطقی باشد، در قالب فلسفه  الیبنیتز هرگاه میخواست.)) تایید صریح و آشکار اصول فلسفه اسپینوزا((دیگري 

کوشش در راه آشتی دادن آیین .)) الجرم، در آثار منتشر شدهاش مواظب بود که غیر منطقی باشد ;اسپینوزا میرفت

در  ;عالقهاش به وحدت و سازش بر االهیاتش چیره و مسلط بود. کاتولیک و پروتستان وي را به بیقیدي متهم ساخت
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چون عمیقا میاندیشید، . رهیز کند، سعی داشت آنها را به یکدیگر نزدیک سازدحالی که میکوشید از واعظان پ

اگر مسیحیت نوعی حکومت بود، دگرگونیهاي مذهبی آن را ابزار خداپرستی و  ;اختالفات سطحی را به حداقل رساند

  . حسن نیت نمیدانست، بلکه آنها را موانع نظم و آرامش میپنداشت

لد اول کریستوفر روخاس د سپینوال، اسقف اسمی تینا در کروآسی، را به دربار هانوور امپراطور لئوپو 1677در سال 

فرستاد تا به دوك یوهان فردریک، که خود به کیش کاتولیک گرویده بود، پیشنهاد نماید تا در مجاهده براي وحدت 

ن هنگام نیازمند پشتیبانی برگزیننده در آ: احتماال این نقشه یک هدف سیاسی بود. پروتستانها و رم شرکت جوید

سپینوال زمانی چند بین وین و . امپراطور و لئوپولد نیز براي مقابله با ترکها به آلمانی نیرومندتر و متحدتر امیدوار بود

هاي گالیکان را، که کشیشان فرانسوي  هنگامی که بوسوئه اعالمیه. هانوور در آمد و شد بود و این مهم پیشرفت کرد

، گویا الیبنیتز امیدوار شده بود که آلمان و )1682(پ را به مبارزه طلبیدند، تهیه و تنظیم میکرد بدان وسیله پا

فرانسه در یک اتحادیه کاتولیک مستقل از نفوذ دستگاه حکمروایی پاپ باهم متحد شوند، و در نتیجه، از دشمنی 

ترکها براي محاصره وین حرکت کرده ، که 1683در سال . پروتستان نسبت به آن ایمان قدیمی کاسته خواهد شد

قوانین و حدت ((بودند، سپینوال در هانوور کنفرانسی متشکل از علماي االهیات پروتستان و کاتولیک تشکیل داد و 

  . را به آنان تسلیم کرد)) کلیسایی همه مسیحیان

ین اسناد را، که پس از مرگش احتماال به خاطر همین جلسه بود که الیبنیتز به طور ناشناخته یکی از شگفتانگیزتر

آن سند دستگاه االهیات نام داشت و حاوي اصول و آیین کاتولیک بود به . هایش دیده شد، تنظیم کرد بین نامه

یک ناشر کاتولیک مذهب آن را منتشر ساخت تا  1819در . نحوي که هر پروتستان خوشنیت میتوانست آن را بپذیرد

احتمال میرود که آن نوشته کوششی سیاسی براي  ;دین اصلی خود برگشته استنشان دهد که الیبنیتز پنهانی از 

کم کردن شکاف االهیات بین دو کیش مذهبی بود، اما ناشر حق داشت که آن نامه را بیشتر داراي رنگ کاتولیکی 

:نامه با بیغرضی مختصر آغاز میشد. بشمارد

گروهی را به اندازهاي که براي یک فرد بشري ممکن بود  پس از اینکه صمیمانه از خداوند یاري خواستم، تصمیمات

کنار گذاشتم و به مجادالت مذهبی طوري نگریستم که گویی از سیارهاي دیگر آمدهام، همچون یک محصل فروتن 

 پس از مالحظات الزم، به نتیجه ;هاي مختلف آشنایی ندارد و به هیچ تعهدي پایبند نیست که با هیچ یک از این فرقه

، آن سنت دینی بسیار کهن، ))کتاب مقدس((بر خود الزم دیدم که اینها را بپذیرم، زیرا . ه خواهم گفت رسیدماي ک

  . نداي عقل و شاهد مطمئن حقایق، بر من واجب آورد تا اینها را در عقل هر انسان بیغرض دمساز کنم

ماهیت، میثاقهاي رهبانی، دعاهاي قدیسان، در آن نامه از اعتراف به ایمان به خداوند، گناهکاري ذاتی، برزخ، قلب 

  . استفاده از بخور، شمایل مذهبی، لباس روحانی، و تبعیت دولت از کلیسا سخن به میان آورده بود

اما اعتبار آن، به عنوان اثر . این کرم و سخاوت نسبت به کیش کاتولیک ممکن است در اصالت سند شکی ایجاد کند

شاید امیدوار بود که با جانبداري از نظریات کاتولیک، جاي مناسبی براي . ثابت شده استالیبنیتز، امروز به طور کلی 

الیبنیتز، مثل هر شکاك خوب، دیگر سیما، صدا، و بوي مراسم . خود در دربار امپراطور کاتولیک مذهب وین باز کند

  . کاتولیک را میستود

صداها، اشعار سرودها، زیبایی لیتورژي، درخشندگی  بنابراین، من فکر میکنم که نغمه موسیقی، هماهنگی شیرین

چراغها، بوي عطرها، لباسهاي زیبا و گران، ظروف مقدس که با سنگهاي گرانبها تزیین یافتهاند، هدایاي گرانقیمت، 

 شکوه با عظمت حرکتهاي دسته.. ;ها و عکسهایی که افکار مقدس بر میانگیزند، آثار شکوهمند نبوغ هنري مجسمه

هاي زیبایی که خیابانها را زینت میبخشند، موسیقی زنگها، و خالصه همه هدایا و نشانهاي افتخاري که  بافتهجمعی، 

غرایز زاهدانه مردم آنها را بر این میدارند تا با دستان بخشنده و کریم آن را تقدیم کنند به هیچ وجه آن تحقیري را 
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در همه موارد عقل و تجربه این را تایید . آوردند ه وجود نمیکه بعضی از سادهدالن معاصر ما معتقدند در خداوند ب

  . میکنند

لویی چهاردهم این تزیین را با الغاي فرمان نانت و جنگ . تمام این ادله و براهین نتوانستند پروتستانها را برانگیزند

  . ذاشتالیبنیتز این آرزو را براي زمان بهتري گ. وحشیانه و بیرحمانه علیه پروتستانها بشکست

، براي مطالعه آرشیوهاي پراکندهاي که براي تصنیف کتاب تاریخچه خاندان برونسویک الزم داشت، 1687وي در 

در رم مقامات کلیسایی، که میپنداشتند وي به آیین . سه سال به مسافرت در آلمان، اتریش، و ایتالیا پرداخت

متهورانه کوشید تا فرمانهاي . آن را نپذیرفت ;د کردندکاتولیک میگرود، تصدي کتابخانه واتیکان را به وي پیشنها

پس از اینکه به هانوور برگشت، به این امید که شاید بتواند جنبش وحدت . روحانی علیه کوپرنیک و گالیله را لغو کند

نمیتواند آیا کلیساي رم ). 1691(دنیاي مسیحیت را مجددا آغاز کند، نامهنگاري سه ساله خود را با بوسوئه آغاز کرد 

یک شوراي حقیقتا کلیسایی را مشتمل بر سران روحانی آیینهاي پروتستان و کاتولیک تشکیل دهد و شوراي ترانت 

گوناگونیهاي کلیساهاي ((را، که ظالمانه پروتستانها را به ارتداد متهم ساخته است، ملغا نماید اسقفی که در 

اگر پروتستانها میخواهند در : شیوهاي آشتیناپذیر چنین پاسخ دادتاخته بود، به )) مرتدان((خود بر این )) پروتستان

الیبنیتز استدعا کرد که . سلک مذهب مقدس وارد شوند، باید از آیین خود دست بردارند و به این مجادله پایان دهند

از نظریاتم آگاه بزودي ... من هم در این معرکه پاي در میان گذاشتهام: ((بوسوئه نیز امیدوار بود. بیشتر تعمق کند

:، با همان خوشبینی معمولی خود، به مادام برینون نوشت1691الیبنیتز در سال .)) خواهی شد

و ... هاي رهبانی پاپ اینوکنتیوس یازدهم و تعدادي از کاردینالها سران فرقه ;امپراطور با این نظریه موافق شده است

ن موضوع مبذول کردهاند، شرایط امیدوارکنندهاي ابراز بسیاري از علماي بزرگ االهیات، که توجه خاصی به ای

که در این مورد خاص مشاور هستند، به طور مثبت اقدام ... اغراق نیست که اگر پادشاه فرانسه و اسقفان. ... داشتهاند

  . کنند، موضوع نه تنها عملی است، بلکه عملش سودمند است

آنها پروتستانها را حقا مرتد  ;ترانت غیرقابل برگشت است تصمیمات شوراي: اما پاسخ بوسوئه سخت کوبنده بود

هیچ کنفرانسی بین سران کاتولیک و پروتستان به نتیجهاي سازنده  ;عصمت کلیساي رومی محفوظ است ;دانستهاند

. نمیرسد مگر اینکه پروتستانها قبال موافقت کنند که به تصمیمات و راي کلیسا در موضوعهاي مورد بحث گردن نهند

یبنیتز پاسخ داد که کلیساي رومی بارها نظریات و تعلیماتش را تغییر داده، دستورات ضد و نقیض صادر کرده، و ال

او دیگر مسئول هر پیش آمد بدي ((وي اطالع داد که . بیدلیل و غیرعادالنه اشخاص را محکوم و تکفیر نموده است

پس از آن، به کار ظاهرا .)) هد بودکه موجب گسترش آتی شکاف موجود در کلیساي مسیحی شود نخوا

لیکن در این مورد نیز  ;هاي لوتري و کالونی، منشعب از مذهب پروتستان، پرداخت امیدوارکنندهتر آشتی بین فرقه

سرانجام، نزد خود همه االهیات رقیب را . با یک ناسازگاري رو به رو شد که همچون بوسوئه سرسخت و ناسازگار بود

کتابهایی که حاوي تحقیقات و نظریات ثابت شده : شت که فقط دو نوع کتاب ارزشمند وجود داردلعن کرد و اعالم دا

به صورت ظاهر و با عقیدتی سست بنیان، . علمی هستند، و آنهایی که از تاریخ، سیاست، یا جغرافیا سخن میپردازند

  . تا آخر عمر لوتري باقی ماند

IV - نقد فلسفه

بود، که به صورت بحثی کم و بیش اتفاقی در )) استدالل علیه شخصیت دشمن((به شیوه الك نیمی از آثار الیبنیتز 

صفحه بالغ شد، نقدي بود که  590بزرگترین کتاب او، که به . باره نظریات نویسندگان دیگر از آن استفاده میجست

ز بر خالصهاي از آن در ، که الیبنیت)1690(در هفت صفحه بر تحقیقی درباره قوه درك انسانی اثر الك  1696در 

، الیبنیتز )1700(هنگامی که ترجمه فرانسه تحقیق منتشر شد . مجله کتابخانه جهانی لوکلر دست یافته بود، نوشت
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وي بالفاصله به اهمیت تحقیقات و تجزیه و تحلیل الك پی برد و شیوه . آن را از نو براي یک مجله آلمانی نقد کرد

و همین شروح بود که کتاب  ;تصمیم گرفت که بر همه فصول آن شرح بنویسد 1703در . آن را رادمردانه ستود

تا . آگاه شد، شروحش را ناتمام رها کرد) 1704(چون از مرگ الك . مقاالت نو در باره ادراك انسانی را به وجود آورد

ر ولتر و دیگر روشنفکران ، منتشر نشد، و آنگاه دیگر دیر شده بود که بتواند از نفوذ قانعکننده الك ب1765پیش از 

. عصر روشنگري فرانسه جلوگیري کند، اما درست و به موقع توانست در قالبریزي نقد عقل محض کانت سهیم شود

این کتاب به شکل مکالمه و گفتگو بین فیاللتس . این کتاب یکی از مهمترین آثار تاریخ روانشناسی به شمار میرود

این مکالمه . ، که نمودار الیبنیتز است، میباشد)دوستدار خداوند(، و تئوفیلوس ، که نمایانگر الك)دوستدار حقیقت(

. بسیار شیرین است و براي کسانی که هوش زیاد و فرصتی بیپایان داشته باشند هنوز هم جالب و خواندنی است

ه تحقیقی درباره پیشگفتار آن نشان میدهد که الیبنیتز با ادب کامل اعتراف میکند که با منضم ساختن گفتارش ب

قوه درك انسانی نوشته آن مرد مشهور انگلیسی که یکی از زیباترین و دوستداشتنیترین آثار عصر است توانسته است 

باید : ((سوال مورد بحث را با وضوح قابل تمجید مطرح کرده است. خوانندگان زیادي براي رسالهاش به دست آورد

، یعنی بنا به توصیفی که )لوح پاك(هنوز چیزي بر آن منقوش نیست  دانست که آیا روح فی نفسه، مثل لوحی که

اند، پاك است و هرچه که در آن وارد میشود از ناحیه حواس و تجربه میآید یا اینکه  ارسطو و نویسنده تحقیق کرده

فالطون معتقدم عقاید و آیینهایی وجود داشتهاند که اعیان خارجی همان طور که من مثل ا)) اصول((در روح از ابتدا 

دستگاه پیچیدهاي است که با  ;در نظر الیبنیتز، ذهن مظروف تجربه نیست .))برمیانگیزانندبعضی اوقات آنها را 

یسه خالی، هاي احساس را شکل میبخشد، همان طور که دستگاه هاضمه نه یک ک ساختمان و عملی که دارد دانسته

  . بلکه ساختمان مرکبی است براي هضم غذا و تبدیل شکل آن به احتیاجات اندامهاي بدن

در ذهن چیزي نیست مگر آنچه که قبال : ((الیبنیتز در جمله پرنکته مشهور خود فلسفه الك را خالصه و اصالح کرد

)) تامل((که تصورات میتوانند هم از  الك، همان طور که اشاره کرده، تشخیص داده بود.)) به حواس درآمده باشد

درون نگرانه و هم از احساس خارجی حاصل شوند، ولی براي تمام عناصري که به اندیشه وارد میشوند خاستگاهی 

هستی، ((اما، برخالف وي، الیبنیتز استدالل میکرد که ذهن خودش اصول یا مقوالت اندیشه را از قبیل . قایل بود

و )) ;علت، ادراك، عقل، و بسیاري از تصوراتی که حواس از دادنشان ناتوانند تهیه میکند همانی، ذات، وحدت، این

هستند، البته نه به این معنی که از بدو تولد از وجود شان )) فطري((اینکه این ابزار فهم، این اندامهاي هضم ذهنی، 

ه به این معنی که جزو ساختمان اصلی یا آگاهیم یا به هنگام استفاده کردن از آنها از وجود شان آگاه شویم، بلک

الك میپنداشت که این اصول فطري فرضی، تدریجا، به تاثیر متقابل تصوراتی . ذهن میباشند)) استعدادهاي طبیعی((

الیبنیتز اصرار میورزید که بدون این اصول تصوراتی وجود نخواهد . که اصال حسی هستند در فکر تکامل مییابند

همان طور که اگر شیره معده عمل نکند،  ;ه احساسات آشفته و درهم ریخته خواهیم داشتداشت بلکه یک سلسل

او متهورانه اضافه کرد که همه معانی در این حد فطري . غذا ما را تغذیه نمیکند و از صورت غذا خارج خواهد شد

ام تولد آشفته و مبهمند و اما معترف بود که اصول فطري به هنگ. هستند یعنی نتیجه عمل تبدیل ذهن بر احساسات

حقایق واجب را، از قبیل آنهایی ((به راي الیبنیتز، اصول ذاتی همه . فقط به واسطه تجربه و استعمال آشکار میشوند

زیرا این ذهن است و نه احساس که اصل وجوب را به وجود .)) که در ریاضیات محض وجود دارند، در بر میگیرد

مشروط است و در بهترین وجه، توالی مکرر را به ما میدهد، اما نه علت یا توالی هرچیز حسی انفرادي و  ;میآورد

الیبنیتز همه غرایز، ترجیح لذت بر درد، و همه قوانین عقل را فطري .) الك این نظر را پذیرفته بود. (واجب را

: مخصوصا اساسی هستنددر میان قوانین فطري اندیشه دو قانون . گرچه اینها با تجربه آشکار میشوند -میدانست 

 ;)))دایره باشد، مربع نیست Aاگر (((اصل بطالن تناقض احکام متناقض نمیتوانند در آن واحد حقیقت داشته باشند 
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.)) که هیچ چیز بدون دلیلی که باید آن را به شکلی که هست به وجود بیاورد روي نمیدهد((و اصل دلیل کافی 

ن، با استنتاج تصورات کلی از تجارب جزئی به وسیله اصول فطري عقل، الیبنیتز میپنداشت که قوه عقلیه انسا

تا (( ;حیوانات کامال تجربی هستند و فقط با نمونه خود شان را راهنمایی میکنند ;بامعرفت جانوران فرق میکند

علت کافی  اصل.)) آنجایی که میتوانیم در مورد شان داوري کنیم، آنها هرگز به تشکیل احکام واجب نایل نمیشوند

. کافی است)) اثبات وجود خداوند و دیگر قسمتهاي مابعدالطبیعه یا االهیات طبیعی((براي 

در این معنی، تصور ما از خداوند فطري است، گرچه این تصور در بعضی از ذهنها یا طوایف ممکن است ناخودآگاه یا 

حس اخالقی فطري است، نه در محتوا یا . یمو ممکن است همین را در مورد تصور خلود روح بیان کن ;مغشوش باشد

داوریهاي ویژه خود که ممکن است بر حسب زمان و مکان فرق کند، بلکه به صورت آگاهی از تفاوت بین حق و 

. این آگاهی جهانی است ;باطل

مان و ذهن در روانشناسی الیبنیتز فعال است، و این نه تنها به صورت تداخل آن در تشکیل تصور به وسیله ساخت

الیبنیتز در مورد به کار بردن کلمه . نحوه عمل آن، بلکه همچنین به علت مداومت بالانقطاع فعالیت آن است

به مفهوم کلی دکارت، که همه اعمال ذهنی را در بر میگیرد، با دکارتیها همعقیده است و میگوید که )) اندیشیدن((

به نظر من، حالت بدون فکر روح و یک . ((و چه در خوابعقل همیشه فکر میکند، چه در بیداري، چه ناخودآگاه 

 ;بعضی از اعمال ذهنی نیمه آگاهند.)) سکون یا استراحت مطلق جسم هر دو مخالف طبیعتند و در دنیا مثالی ندارند

ي از رو.)) این اشتباه خیلی بزرگی است که معتقد باشیم بجز ادراك خود آگاهانه ادراك دیگري در روح وجود ندارد((

همین احکام الیبنیتز بود که روانشناسی جدید کوشید تا چیزي را بکاود که بعضی دانشجویان آن را ذهن ناخودآگاه 

آن را صرفا فرایندهاي مغزي یا دیگر فرایندهاي جسمانیی میشمردند که آگاهی را به وجود )) آزاد اذهان نیرومند((و 

  . آورند نمی

باره رابطه بین جسم و روح بگوید، اما در اینجا روانشناسی را ترك میگوید، به الیبنیتز چیزهاي بسیاري دارد که در

  . مابعدالطبیعه میپردازد، و از ما میخواهد که دنیا را، مثل خودمان، همچون مونادهاي روانی جسمانی ببینیم

V -  مونادها  

از انقیاد لویی چهاردهم نجات داد، مالقات ، که در وین بود، اوژن دو ساووا را، که به اتفاق مارلبره اروپا را 1714در 

. آن شاهزاده از فیلسوف خواست که خالصهاي از بیانات فلسفیش را، که درخور درك عموم باشد، تهیه کند. کرد

هایش  الیبنیتز، در پاسخ این تقاضا، رسالهاي فشرده مشتمل بر نود بند تصنیف کرد که، به هنگام مرگ، در میان نامه

و در این زمان بود  ;به چاپ نرسید 1839منتشر شد، اما متن اصلی فرانسه تا  1720رجمه آلمانی آن در ت. باقی نهاد

پسر شیمیدان (را از جوردانو برونو، یا از فرانس )) موناد((ممکن است الیبنیتز واژه . که ناشر آن را موناد ولوژي نامید

خردي به کار برده بود که )) بذرهاي((لمه را براي توصیف وان هلمونت اقتباس کرده باشد که این ک.) بی. معروف جی

یک پزشک انگلیسی به نام . خداوند فقط آنها را مستقیما آفرید و بعدا به صورتهاي دگرگون ماده و زندگی درآمدند

ابهی نظریه مش 1686از سال ). 1672(فرانسیس گلیسن نه تنها نیرو، بلکه غریزه و تصورات را به همه اشیا نسبت داد 

  . در ذهن کنجکاو و وقاد الیبنیتز پیدا شده بود

شاید کار اخیر دانشمندانی که با میکروسکوپ چنین زندگی فعاالنهاي را در سلولهاي کوچک نشان داده بودند بر او 

در کوچکترین جز ماده یک دنیا موجودات آفریده شده موجودات ((الیبنیتز چنین نتیجه گرفت که . تاثیر گذاشته بود

هر جز ماده را میتوان استخري پر از ماهی تصور کرد، و هر قطره خون یکی .)) وجود دارند... ، و ارواح...زنده، جانوران

همان طور که (وي .)) الی غیرالنهایه((از این ماهیهاي میکروسکوپی استخر دیگري است پر از ماهی، و همین طور 

. دود هر شی داراي بعد سخت انگیخته شداز تقسیمپذیري نامح) پاسکال به حیرت افتاده بود
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 ;الیبنیتز میگفت که این تقسیمپذیري بیپایان معمایی است که از تصور ما از حقیقتی که ماده نام دارد بر میخیزد

اگر حقیقت نهایی را انرژي بپنداریم و .)) سرگیجه میآورد((بنابراین، آن قدر بسیط و آن قدر تقسیمپذیر است که 

. ل از مراکز نیرو تصور کنیم، رمز تقسیم پذیري از میان میرود، زیرا نیرو مثل فکر مستلزم بعد نیستدنیا را متشک

الجرم وي اتمهاي ذیمقراطیس را به عنوان عوامل متشکله نهایی جهان رد کرد و مونادها یا واحدهاي بدون بعد نیرو 

تا اینجا برداشت الیبنیتز کامال با (کرده است ذات را نه همچون ماده، بلکه انرژي توصیف  ;را جایگزین آن ساخت

هر موناد حس یا ادراك . همهجا آکنده از حرکت، فعالیت، و زندگی است)) ماده.) ((فیزیک قرن بیستم توافق دارد

  . میکند، ذهن ابتدایی و ناقص دارد، به این معنا که در برابر تغییرات خارجی حساس است و عکسالعمل نشان میدهد

  . ، درباره مونادها بیندیشیم، آنها را بهتر درك خواهیم کرد))همان طور که در باره ارواح فکر میکنیم((اگر ما، 

و نفسی تنهاست و منفردا در مقابل همه دنیا قرار دارد و با اراده )) یک شخص بسیط و مجزا((همانگونه که هر روح 

ر موناد هم اساسا بتنهایی کانون نیروي منفرد و درونی خود علیه هرچیز خارجی میجنگد و به راه خود میرود، ه

حقیقت جهانی است پر از نیروهاي انفرادیی که فقط با قوانین کل یا خداوند  ;مستقلی است علیه همه کانونهاي نیرو

در سراسر  ;چون هر روح از سایر ارواح متمایز است، در نتیجه، هر موناد نیز بیهمتاست. یگانه و هماهنگ میشوند

دو چیز که صاحب  ;دو موجود کامال مشابه دیده نمیشوند، زیرا اختالفشان فردیتشان را تشکیل میدهد کیهان

همان طور ))). قانون غیر متمایزها(((باهم مشابهند و یکسان  ;شوند کیفیات مشابه باشند، از هم تشخیص داده نمی

ري احساس و ادراك کند و کال تمام حقیقت که هر روح میتواند حقیقت اطراف خود و حقیقت دورتر را با وضوح کمت

را تا درجهاي به حس آورد، هر موناد نیز میتواند همه جهان را، ولو هر قدر هم درهم آمیخته و ناخودآگاه، احساس 

بنابراین، موناد آینهاي است که دنیا را کم و بیش منعکس میکند و نشان میدهد و، از آنجا که هیچ ذهن  ;کند

براي چنین  ;د در ذهن دیگري نظاره کند، بنابراین، هیچ مونادي نیز نمیتواند درون دیگري را ببیندانفرادي نمیتوان

  . دیدار یا رابطه مستقیم دریچه یا روزنی ندارد و، بنابراین، مستقیما نمیتواند در موناد دیگر دگرگونی ایجاد کند

اما تغییر از تکاپو و تالش درونی آنها حاصل  ;نهاستمونادها تغییر ناپذیرند، زیرا تغییر و دگرگونی ضروري زندگی آ

زیرا، همان طور که هر نفس خواهش و اراده است، بنابراین، هر موناد نیز یک مقصود داخلی و اراده و . میشود

است که ارسطو آن را قلب هر )) محرك داخلی((این همان  ;کوششی براي تکامل دارد یا خود اساسا چنین هست

نیرو و اراده دو صورت یا درجه یک حقیقت ) همان طور که شوپنهاور میگفت(بنابراین معنی،  ;زندگی میدانست

، و یک ))خواهش((در هرچیز یک پویندگی، یک : در طبیعت یک غایت درونی و ذاتی وجود دارد. اساسی هستند

، به کمک وسایل و بر طبق مقصود راهنما و قالب دهنده وجود دارد، حتی اگر آن مقصود و آن اراده، به طور محدود

همان طور که حرکت جسمانی، مثل حرکت خود مان، بیان مرئی و مکانیکی یک اراده . یک قانون مکانیکی عمل کند

یا خواست درونی است، در مونادها نیز فرایند مکانیکی، که ما آنها را از بیرون مشاهده میکنیم، فقط صورت و پوسته 

آن چیز که در ماده به طور مکانیکی یا با بعد نشان داده میشود در محرك داخلی : ((خارجی یک نیروي درونی است

یکی )) ماده((در ادراك آشفته خود، اشیاي خارجی را با .)) به طور پویا مونادي متمرکز شده است[ یا تالش درونی]

ش درونی و تشکیل دهنده را اما نمیتوانیم، با درون نگري، جنب ;میدانیم، زیرا فقط مکانیسم خارجیشان را میبینیم

در این فلسفه اتمهاي منفعل و ناتوان مادهگرایان جاي خود را به مونادها یا واحدهایی میدهند که .مشاهده کنیم

دنیا دیگر ماشین مرده نیست، بلکه به صحنه حیاتی پرجنبش و گونهگون مبدل  ;مراکز زنده فردیت و نیرویند

همه مونادها، به . مهمترین سیمایی است که در این گونهگونی دیده میشودموناد )) ذهن((مقدار آگاهی . میشود

حتی ما انسانهاي شگفتانگیز ناآگاهانه از . اما هر ذهنی آگاهی ندارد ;مفهوم حساسیت و پاسخ، داراي ذهن هستند

ه شدیدي هاي یک موقعیت توج یا، مثل موقعی که به جنبه ;میگذریم) مثال در رویا(فرایندهاي ذهنی بسیاري 
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معطوف میداریم، از ادراك سایر عناصر آن صحنه عناصري که ممکن است در هر حال در حافظه بمانند، در 

یا مثل موقعی که  ;هاي پنهانی ذهن در آگاهیهاي بعدي تداخل یابند آگاه نیستیم رویاهایمان وارد شوند، یا از گوشه

هر موج و هر ذره هر موج بر گوش ما میکوبد تا هزاران اثر از غرش و صداي امواج آگاهیم، نمیتوانیم درك کنیم که 

لذا سادهترین مو نادها اشیاي اطراف خود را حس و . انفرادي را، که صداي دریا را به گوش میرسانند، به وجود آورند

و به  در نباتات احساسات آشکارتر و ویژهترند. ادراك میکنند، اما به وجهی چنان درهم آمیخته که آگاهی ندارند

اي در میآید  ادراك منعکس در مونادي که روح حیوان است به صورت حافظه. تري میانجامند العملهاي ویژه عکس

است که هر یک گرسنگی، نیازمندیها، و ) سلول(انسان مجموعه مونادها . که فعل و انفعاالتش آگاهی تولید میکند

نمایی موناد حاکم، که محرك داخلی و روح انسان است، به اما این اجزا یا ذرات بر اثر راه ;مقاصد خاص خود دارد

و نسبت به .)) ذهن میدانند... هرگاه این روح به سطح عقل برسد، آن را. اجتماعی یکپارچه و متحد مبدل میشوند

دل هنگامی که نظام و ذهن جهان را دریابد، به آیینه خداوندي مب ;مقدار روابط واجب و حقایق جاودانی ارتقا مییابد

. محض و کامال آگاه، و از مکانیسم و جسم وارسته است)) ذهن((خداوند، موناد نخستین، . میشود

رابطه بین زندگی درونی یک موناد و تظاهر . الیبنیتز است)) همسازي پیشین((مشکلترین سیماي این فلسفه نظریه 

ر تن جسمانی و ذهن روحانی انسان را بیرونیش، یا پوسته مادي آن، چیست و ما چگونه باید اعمال متقابل آشکا

اسپینوزا با انکار جدایی یا عمل متقابل  ;تبیین کنیم دکارت این مسئله را نومیدانه به غده صنوبري مربوط میداند

. ماده و ذهن به آن پاسخ گفته بود، زیرا به عقیده وي، آنها فقط سیماي بیرونی و درونی یک فرایند و حقیقتند

وي عمل متقابلشان را انکار کرد، اما مقارنه و  ;له را به تصور دو سیماي جداگانه و متمایز برگرداندالیبنیتز این مسئ

موافقت فرایندهاي جسمی و روحی را ناشی از سازش مداومی میدانست که به طور شگفتانگیزي توسط خداوند قبال 

: ترتیب داده شده است

همسازي ((و به موجب  ;ز به همین نحو از قوانین خاص خودروح از قوانین خاص خود پیروي میکند، و بدن نی

تنها طوري عمل میکنند که . ... بین همه ذاتها، باهم سازگار میشوند، زیرا همه جلوه یک جهان هستند)) پیشین

، روحی وجود ندارد و ارواح طوري کار میکنند که گویی تنی وجود ندارد، و هر دو چنان ))به فرض محال((گویی، 

پرسیدند چطور است که خداوند قانع نیست که این افکار ... از من. ... بر دیگري تاثیر دارند)) گویی((میکنند که عمل 

روح آن را نه حرکت میدهد و نه میشناسد، به )) میگویند((و تغییرات روح را بدون وجود این تنهاي بیهودهاي که 

این قرار گرفت که تعداد ذات بیشتر باشد نه کمتر و او بود  یعنی مشیت خداوند بر. پاسخ آن آسان است. وجود بیاورد

  . که صالح دید که این تغییرات باید با چیزي خارجی مطابقت کنند

الیبنیتز که شک داشت این استفاده مالیم از الوهیت به عنوان جایگزین فکر توجه جهانی را جلب نکند، آن را با 

جسم و ذهن مستقل از وجود یکدیگر کار میکنند و در عین حال یک : موقعگرایی و ساعتهاي گلینکس آرایش داد

مثل دو ساعت که طوري با استادي ساخته و کوك و تنظیم شده باشند که با یک . مقارنه و موافقت شگفتانگیز دارند

ه همین ب. هماهنگی کار کنند و مدام ساعات را اعالم نمایند، بدون اینکه حرکات آنها مرتبط به یکدیگر فرض شوند

همسازي که ((نحو هم، فرایندهاي جسمی و روحی، با وجودي که مستقل از یکدیگرند و بر هم اثر ندارند، بنا به یک 

  . با یکدیگر توافق عمل دارند)) از پیش از طرف خداوند تعیین شده است

ایندهاي به ظاهر فرض کنیم که مقصود الیبنیتز، با وجودي که رغبتی به بیانش نداشت، این بوده باشد که فر

جداگانه و در عین حال متقارن مکانیسم و زندگی، و عمل و فکر، یکی و فرایندي واحد است که از خارج به شکل 

اما اگر این را میگفت، سخن اسپینوزا را تکرار میکرد و به سرنوشت وي . ماده و از درون به صورت ذهن دیده میشود

  . دچار میشد
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VI -  آیا خداوند عادل است  

ضرورت پوشاندن فلسفه با لباس االهیات الیبنیتز را بر این داشت تا کتابی را بنویسد که خشم و طنز ولتر را 

و یک متفکر عمیق را به صورت کاریکاتور استاد پانگلوس مبدل ساخت که از بهترین دنیاهاي ممکن دفاع  برانگیخت

تنها اثر کامل فلسفی که الیبنیتز در دوران زندگی انتشار داد رساله تئودیسه در باره نیکی خدا، آزادي انسان، . یکردم

که، مانند کتاب اصول فلسفه اولی، که در آن وجود خدا و خلود روح ثابت شده ) 1710(و خاستگاه شر نام داشت 

این کتاب، . به معنی عدالت یا توجیه خداست)) ودیسهتئ((، تضمینی آرامش بخش بود، فقط )1641(است دکارت 

در فرهنگ تاریخی و انتقادي، در )) هیرونوموس رو آریوس((بل در مقاله . مثل دیگر کتابها، یک مبدا اتفاقی داشت

ا با حالی که الیبنیتز را بسیار میستاید، در نظریه آن فیلسوف که گفته بود مذهب را میتوان با عقل، یا آزادي انسان ر

بل میگفت بهتر است . قدرت مطلق خداوند، و یا پلیدي زمینی و خاکی را با خوبی و قدرت االهی آشتی داد شک کرد

الیبنیتز طی یک مقاله در مجله . این کار فقط مشکالت را آشکار میسازد ;که از فکر اثبات احکام دینی دست برداریم

بل در طبع دوم فرهنگ به مقاله خود ). 1698(وي پاسخ گفت ژاك باناژ، موسوم به تاریخ آثار دانشمندان، به 

از الیبنیتز ستایش کرد، ولی مبهمات دیگري را، )) آن فیلسوف بزرگ((یادداشت مهمی اضافه کرد و مجددا با گفتن 

. مخصوصا در خصوص نظریه همسازي پیشین، برمال ساخت

لی آن را به چاپ نرساند، در همان سال، مجددا براي ، و)1702(الیبنیتز پاسخ خود را مستقیما براي بل فرستاد 

در تاریخ فلسفه . وي تمجید نمود)) تحقیقات بیپایان((و )) تفکرات برجسته((دانشمند روتردام نامهاي نوشت و از 

سوفیا شارلوت، ملکه پروس، اظهار تمایل کرد . کمتر دیده شده است که تبادل عقاید تا این حد مودبانه برگزار شود

در . او در کار تهیه آن بود که مرگ بل را به وي اطالع دادند. ه از پاسخ الیبنیتز به تردیدهاي بل مطلع شودک

در این موقع شصت . پاسخهایش تجدید نظر کرد و بسطشان داد و آنها را به نام عدل االهی یا تئودیسه منتشر ساخت

حس میکرد و شاید آرزو داشت که عدالت خداوند نسبت  را)) الوجود ممکن((و چهار ساله بود و نزدیکی زندگی آتی 

به انسان را باور کند، با خود میگفت چطور شده که دنیایی که خداوند قادر متعال و مهربان آن را چنین آفریده به 

 مقاله((چنین قتل و کشتار، فساد سیاسی، سنگدلی و رنج انسانی، زمین لرزه، قحطی، فقر، و بیماري آلوده شده است 

، عقل و کتاب مقدس را الهامات االهی میدانست که، بنابراین، احتمال ))مقدماتی در خصوص تقابل ایمان با عقل

نتایج ((بل در شگفت بود که چرا چنین خداوند مهربانی، که احتماال از همه . نمیرفت با یکدیگر تناقض داشته باشند

یبنیتز پاسخ داد که خدا براي اینکه اخالق را براي انسان ال ;آگاه بود، گذاشت تا حوا اغوا شود)) هاي بهشت میوه

: این درست است که اختیار منافی علوم و االهیات است. میسر بسازد به وي اختیار و در نتیجه، آزادي گناه کردن داد

ی جا میبیند، و به نظر میرسد که آزادي انسان در دانش پیشین و مشیت خدای علوم قانون الیتغیر را در همه

گرچه نمیتوانیم این آزادي . ما لجوجانه و مستقیما آگاهیم که آزادیم) الیبنیتز میگفت(اما . رویدادها محو شده است

را ثابت کنیم، اما باید آن را را به صورت شرط الزم حس مسئولیت اخالقی و تنها وسیله دیدن انسان به عنوان یک 

. ماشین فیزیولوژیکی ناتوان و خندهآور بپذیریم

ما یک هستی کامل را تصور . در خصوص وجود خدا، الیبنیتز خود را با بحثهاي کهن و سنتی مدرسی قانع میسازد

یک هستی واجب . میکنیم، و چون وجود عنصر براي کمال واجب است، پس یک هستی کامل باید وجود داشته باشد

در این امر شکی نیست که شکوه و نظم  .و واجبالوجود باید پشت سر همه علل مستقیم و رویدادهاي ممکن باشد

خالق باید در خود قدرت و دانشی داشته باشد بینهایت و بر . داشته باشد)) عقل کل((طبیعت باید منشئی غیر از یک 

خداوند مکانیسم را شگفتی کار قرار : طرح االهی و مکانیسم کیهانی باهم متناقض نیستند. مخلوق خود قابل کشف

  . گاه با انجام معجزاتی چند میتواند کار این ماشین دنیوي را قطع کند گهخداوند  ;داده است
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روح ذاتی و انرژي باقی  ;مرگ، مثل زاد، تنها یک دگرگونی در مجموعهاي از مونادهاست. روح البته ابدي است

وح و جسم هر اما رستاخیز براي ر ;روح، بجز در خداوند، همیشه به جسم پیوسته است، و جسم هم به روح. میمانند

پایینتر از انسان خلود روح متشخص است آیا فقط پخش .) الیبنیتز در اینجا کاتولیک خوب است. (دو وجود دارد

  . فقط روح معقول انسان از یک خلود آگاهانه برخوردار میشود ،مجدد انرژي است

ها را نمیتوان  این واژه ;اندخوبی و بدي تعبیرات و اصطالحاتی انسانی هستند که بر حسب لذت و درد تعریف شده

نقص در جز .((بدون فرض شمردن یک علم کل براي انسان، که فقط خاص خداوند است، در مورد جهان به کار برد

بنابراین، گناه شر است، اما نتیجه اختیار است که خیر است، و حتی  ;))ممکن است الزمه کمال عالیتر در کل باشد

هرج و مرج و ... در جهان. ((بود، زیرا موجب آمدن مسیح شد)) خطاي سعید((معنا  گناه آدم و حوا تا حدودي به یک

وسیله خیر بیشتر کسانی را فراهم میآورند که ((اندوهباریهاي انسان .)) اغتشاش و آشفتگی نیست مگر از نظر ظاهر

محکومین ابدي از تعداد حتی به فرض که به این عقیده ثابت شده معتقد باشیم که تعداد .))آنها را تحمل میکنند

رستگار شدگان بیشتر است، باید بگوییم وقتی که انسان به وسعت حقیقی مدینه االهی میاندیشد، در مییابد که 

چون نسبت آن قسمت از جهان که از دست رفته با آن قسمت که هنوز . ... مقدار بدي با خوبی قابل قیاس نیست

پس باید گفت که همه بدیها در مقایسه با چیزهاي خوبی که در جهان ... ;ناشناخته مانده است قابل قیاس نیست

  . هستند تقریبا هیچند

الزم نیست قبول کنیم که بدي در انسان زیادتر از خوبی است، زیرا ممکن است، و حتی خیلی هم عقالیی است، ... 

  . باشد که شکوهمندي و کمال خوبان به طور غیر قابل قیاس بیش از بدبختی و نقص محکومین

این دنیا، با وجودي که ممکن است به نظر خودخواهانه ما ناقص جلوه کند، بهترین دنیایی است که پروردگار تا 

اگر دنیاي بهتري ممکن بود، بدون شک خداوند آن را . آنجایی که انسان را انسانی و آزاد رها کرد آفریده است

او، هنگام به وجود آوردن جهان، بهترین طرح ممکن را، که  از کمال اعالي پروردگار چنین بر میآید که. میآفرید

بهترین وضع، مکان، و زمان بزرگترین اثري که با  ;بزرگترین تنوع و بزرگترین نظامها را در برداشت، برگزید

بیشترین قدرت، بیشترین دانایی، و بیشترین سرور و خوبی در آفرینش  ;سادهترین وسایل به وجود آمده است

چون همه اشیاي موجود به نسبت تکاملی که دارند با فهم وجود پروردگار مدعی . ه در جهان وجود دارنداشیایی ک

امروز ما نمیتوانیم خواندن بیشتر . وجود هستند، پس نتیجه این ادعاها بایستی کاملترین دنیاي حقیقی ممکن باشد

هاي تلخ کاندید را کامال تمجید  کسانی که خندهکتاب عدل االهی یا تئودیسه اثر الیبنیتز را توصیه کنیم، مگر به 

  . کنند

VII -  ضمایم  

مرد بهترین ((با وجود این، عدل االهی یا تئودیسه یکی از پرخوانندهترین کتابهاي الیبنیتز شد، و نسلهاي بعد او را 

ویم، احترام ما براي اگر الزم باشد که از بیهودگی تهذیب اخالق آن اثر برجسته متاسف ش. شناختند)) دنیاهاي ممکن

با وجودي که علوم گوشهاي از . نویسنده موقعی انگیخته میشود که به تنوع شگرف توجهات عقالنی وي بیندیشیم

به بل گفته بود که اگر قرار باشد دوباره زنده شود، یک زیستشناس  ;اندیشهاش بود، سخت به آن دلبستگی داشت

وي فرمول دکارت را براي . ي بود که از ریاضیدانان بسیار برخوردار بودوي یکی از عمیقترین ریاضیدانان عصر. میشد

مفهوم ذهنی او از انرژي بودن ماده در آن عصر یک عمل متهورانه مابعد طبیعی به نظر  ;.کرداندازهگیري نیرو اصالح 

. وي ماده را ادراك آشفته ما از اعمال نیرو توصیف میکرد. دي فیزیک به شمار میرودآمد، اما اکنون یکی از اعمال عا

الیبنیتز میگفت که حرکت  ;را، که نیوتن مسلم پنداشته بود، رد کرد)) حرکت مطلق((پردازان معاصر،  همانند نظریه

وي، مقدم بر کانت، .)) است تغییر وضع نسبی اجسام است و بنابراین، به هیچ وجه مطلق نبوده، بلکه نسبی((فقط 
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مکان مقارنه و همبودي ادراك شده، و : مکان و زمان توالی را به نسبتهاي ادراکی تعبیر میکرد نه به حقایق عینی

) 1715(الیبنیتز در آخرین سال عمر . هاي نسبیت اتخاذ شدهاند زمان توالی است همان نظریاتی که امروزه در نظریه

این را کیفیت پنهانی دیگري میدانست که  ;ر خصوص گرانش با سمیوئل کالرك آغاز کردمکاتبهاي که طوالنی را د

کالرك  ;وي ایراد کرد که این باید یک معجزه دایمی باشد ;در میان خلئی آشکار از فواصل بسیار زیاد عمل میکند

انی نیوتن بر تعداد ملحدان الیبنیتز میترسید که نظریه مکانیسم کیه)). همسازي پیشین((نه بزرگتر از : پاسخ داد

 ;بر عکس، این نظم بزرگی که نیوتن کشف کرده است عقیده به وجود خدا را تقویت میکند: کالرك گفت ;بیفزاید

. هاي بعدي نظر الیبنیتز را تایید کردند نتیجه

قانون ((از خود، وي، مثل بسیاري از متفکران قبل و بعد . الیبنیتز در زیستشناسی تکامل را به صورت مبهم میدید

هر چیز . اما این تصور را به دنیاي فرضی غیر ارگانیک نیز بسط داد ;را حاکم بر دنیاي ارگانیک میدانست)) اتصال

 ;نقطه یا مرحله یک رشته بیپایان است و به وسیله تعداد بیشمار صورتهاي واسطه با چیزهاي دیگر مرتبط میشود

  . جریان دارد یعنی یک محاسبه بینهایتیک که در حقیقت

این قانون اتصال . ... که طبیعت جهش نمیکند... هیچ چیز ناگهانی انجام نمیشود و یکی از اصول بزرگ من این است

اکثر . اعالم میدارد که ما به وسیله واسطه درجه به درجه و قسمت به قسمت از کوچکی به بزرگی میرسیم، و برعکس

ها، که آنها نیز به نوبه خود با  انسان با حیوان، و آن با گیاهان، و این با سنگواره. ...فیزیکدانان اکنون بر آن ایراد دارند

  . اجسامی که حس و تخیل آنها را به صورت کامال مرده و غیر ارگانیک به ما نشان میدهند بستگی دارد

به ادراك نمیآیند، از  همه تناقضها، در این اتصال باشکوه، به وسیله یک زنجیر بزرگ هستی و اختالفاتی که چندان

  . سادهترین ماده تا مرکبترینشان، از پستترین حیوانات ذرهبینی تا بزرگترین حاکم، نابغه، یا قدیس، حمل میشوند

 ;وي از هر دانشی بهرهاي داشت. به نظر میرسید که ذهن الیبنیتز همه این اتصالی را که شرح داده بود فرا میگرفت

در امور سیاسی شماري از دولتها دستاندرکار شده بود، و با اتم و خداوند  ;را میدانستتاریخ ملتها و تاریخ فلسفه 

 نامهاي در خصوص آغاز دنیا منتشر ساخت، بآرامی سفر پیدایش را نادیده گرفت و نظریات زمین 1693در . آشنا بود

وي میگفت که . نتشر شدم) 1749(شناختیش را در رسالهاي به نام پروتوگایا توسعه بخشید، که پس از مرگش 

که تدریجا خنک و منقبض شده، و روي آن قشر سختی تشکیل یافته . سیاره ما زمانی یک کره فروزان بوده است

در حین سرد شدن، بخار اطراف آن به صورت آب درآمده و اقیانوسها را به وجود آورده است که بر اثر انحالل  ;است

ییرات بعدي زمین یا ناشی از عمل سیالبها بر سطح زمین بودهاند که تغ. کانیهاي درون قشر آنها شور شدهاند

قشرهاي تهنهشتی را بر جاي گذاشتهاند، یا ناشی از انفجار گازهاي زیر زمین بودهاند که سنگهاي آذرین را بر جاي 

  . اند گذاشته

به نظر وي، . میرفت ها شرحی عالی دارد که به سوي نظریه تکامل تدریجی پیش همین رساله در خصوص سنگواره

حتی انواع جانوران نیز دستخوش تحوالتی )) در پوسته زمین((باید معتقد بود که در جریان دگرگونیهاي عظیم ((

حتی جانوران دوزیستی و خاکی از همینها ! وي میپنداشت که احتماال اولین جانوران در دریاها میزیستند.)) اند شده

پیشرفت ((ی خوشبینان قرن نوزدهم، دگرگونیهاي تکاملی را اساس ایمان به او نیز، مثل بعض. به وجود آمدهاند

. میدید.)) یابد یعنی پیشرفتی که هرگز پایان نمی... دایمی و نامحدود جهان

شامل ) 1697(کتاب آخرین خبرهاي چین او . الیبنیتز از زیستشناسی به قانون روم، و از آن فلسفه چین پرداخت

وي چنین . میفرستادند)) دوره سلطنت میانه((ه هیئتها و مبلغین مذهبی و بازرگانان از همه گزارشهایی بود ک

احتمال میداد که چینیها در فلسفه، ریاضیات، و پزشکی کشفیاتی کردهاند که ممکن است کمک بزرگی براي تمدن 

ش رابطه با شرق، اصرار و همچنین به برقراري رابطه فرهنگی با روسیه، بعضا به عنوان وسیله گشای ;غرب باشند



۵١٧۴

هر سال حدود سیصد نامه . با دانشوران، دانشمندان، و دولتمردان بیست کشور و با سه زبان مکاتبه داشت. میورزید

مکاتبات ولتر از نظر کمیت با این رقابت میکند، اما از نظر تنوع فکري با  ;پانزده هزار آنها به جاي ماندهاند ;مینوشت

یبنیتز پیشنهاد کرد که یک بورس یا مبادله بینالمللی فرهنگی به وجود آید تا دانشمندان ال. آن قابل قیاس نیست

طرح ریخت که در آن )) الفباي جهانی((و نیز یک . ها و عقایدشان را با یکدیگر مبادله و مقایسه کنند بتوانند نوشته

ه، متفکران میتوانستند، مثل هر اندیشه فلسفی و علمی حرف یا نمادهاي مخصوص به خود داشت، و در نتیج

ریاضیدانان که همه از یک عالمت مشترك براي ارقام و کمیتها استفاده میکنند، نظریاتشان را به یکدیگر برسانند و 

با آزادگی تمام، ولی با بیحاصلی، به هر در میزد، ولی . بدین ترتیب، به پیدایش منطق ریاضی یا سمبولیک نزدیک شد

  . گذاشت چیزي به جاي نمیهاي ناتمام  جز پاره

اما فونتنل میگوید  ;سرانجام در سن پنجاهسالگی از زنی خواستگاري کرد. این دانشمند همهدان فرصت ازدواج نیافت

آن بانو فرصت خواست تا در خصوص این موضوع بیندیشد و چون الیبنیتز هم بدین طریق فرصت یافت تا ((که

پس از مسافرتها و دستاندرکاریهاي .)) ازدواج براي همیشه صرف نظر کرد مجددا به تفکر در این امر بپردازد، از

و کسی که با ارتعاشات ذهنیش نیمی از دنیا را حس کرده بود،  ;سیاسی، لذت خلوت کتابخانهاش را برگزید

اوقات خود را به خواندن و نوشتن . دوستانش را، بدین سبب که دشمن کارش هستند، از خود دور نگاه داشت

غذا  ;نوکري نداشت. ها یا تعطیالت آگاه میشد حتی غالبا تا دیري از شب مستغرق بود و بندرت از یکشنبه ;گذرانیدمی

فقط براي تحقیقات پاي از خانه بیرون میگذاشت، یا به . را از بیرون میگفت میآوردند و در اطاق بتنهایی صرف میکرد

  . ر دوستانقصد تعقیب طرحهاي پیشرفت دانش و علوم، و با دیدا

آکادمی برلین به . آرزو داشت در پایتختهاي بزرگ آکادمیهایی بنا نهد، که فقط در تاسیس یکی از آنها توفیق یافت

پطر کبیر را در تورگاو مالقات کرد . و وي را به عنوان نخستین رئیس آن برگزیدند) 1700.(ابتکار او تاسیس شد

تزار  ;نظیر این آکادمی را هم براي شهر سنپطرزبورگ پیشنهاد کرد ;و دوبار دیگر در کارلسباد و پیرمون) 1712(

اما عمر الیبنیتز  ;هدایاي بسیاري به وي بخشید و پیشنهادش را براي اداره روسیه به وسیله هیئتهاي اجرایی پذیرفت

م که براي وي را در وین میبینی 1712در . به چشم ببیند 1724وفا نکرد که تاسیس آکادمی سنپطرزبورگ را در 

به شارل ششم تاسیس موسسهاي  ;تصدي سمتی در دستگاه امپراطوري و تاسیس یک آکادمی فعالیت میکرد

فرهنگی را پیشنهاد کرد که نه تنها علوم را سیر تکاملی میبخشید، بلکه فرهنگ، کشاورزي، و صنایع را نیز توسعه 

). 1712(ر امپراطوري برگزید امپراطور وي را در سلک اشراف درآورد و به سمت مشاو. میداد

حقوق الیبنیتز چندي قطع شد و به وي  ;غیبتهاي طوالنی وي از هانوور، برگزیننده جورج را خشمگین ساخت

هشدار دادند که اکنون، پس از بیست و پنج سال وقفه، وقت آن رسیده است که تاریخ تمام خانواده برونسویک را به 

درگذشت، جورج از هانوور به قصد تصاحب تاج و تخت انگلستان روانه آن دیار )) آن((هنگامی که ملکه . پایان برساند

امیدوار بود که وي را براي تصدي سمتهاي ). 1714(الیبنیتز سه روز پس از خروج وي، از وین وارد هانوور شد . شد

اما جورج اول پاسخ داد مادام  ;هاي آشتی کنان براي پادشاه جدید فرستاد نامه ;عالیتر و حقوق بیشتر به لندن ببرند

بعالوه، انگلستان هنوز وي را به خاطر مشاجره و . که آن کتاب تاریخ به پایان نرسیده است، بهتر است در هانوور بماند

نومید و تنها، دو سال دیگر براي تایید نیکی جهان به سختی . بحث با نیوتن بر سر تقدم کشف حساب نبخشیده است

قرن هجدهم از او به عنوان پیامبر خوشبینی یاد میشد، سرانجام، از درد نقرس و سنگ مثانه در مردي که در . کوشید

از مرگ وي نه آکادمی برلین، نه درباریان آلمانی ساکن لندن، و . در هانوور دیده از جهان فرو بست 1716نوامبر  14

هیچ کشیشی . اختیار کرده بود، از وي بریده بودندنه دوستانش آگاه شدند، زیرا همه آنها، بر اثر غیبتها و انزوایی که 

فقط یک نفر، منشی . نیامد تا مراسم دینی را براي فیلسوفی که از دین در برابر فلسفه دفاع کرده بود به جاي آورد
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مثل یک ((یک اسکاتلندي که در آن روز در هانوور بود نوشت که الیبنیتز . سابقش، در مراسم تدفین شرکت جست

دیگر نباید صفحاتی را براي خردهگیري .)) خاك سپرده شد، نه به صورت مردي که مایه افتخار کشورش بوددزد به 

منتقدان . زمان خود این تدفین ناخوشایند را انجام داده است ;از این مجموعه متنوع نظریات و افکار تخصیص دهیم

عدل االهی را از حکیمان مدرسی، مونادها  ;افالطون روانشناسی را از: الیبنیتز را به اقتباس از همه جا متهم ساختند

اما کیست که بتواند در این گونه مسائل که . مابعدالطبیعه، علم اخالق، و رابطه ذهن و جسم را از اسپینوزا ;را از برونو

یقت براي هر حق. یکصد بار گفته شدهاند سخنی نو بگوید اصیل و ابله بودن آسانتر است تا اصیل و خردمند بودن

در سخنان . هزار خطاي ممکن وجود دارند و انسان با همه کوششهایش نتوانسته است این امکانات را از بین ببرد

الیبنیتز کلمات بیمعنی بسیاري یافت میشوند، اما نمیتوانیم کامال داوري کنیم که آنها بیمعنی واقعی هستند یا 

مثال میگوید موقعی که خداوند دنیا را آفرید، . ه کار برده استاینکه الیبنیتز آنها را به عنوان رنگپذیري حفاظتی ب

من همیشه به عنوان یک : ((گفته است. مثل برق هرچه بنا بود در تاریخ روي دهد تا آخرین جزئیاتش را دید

یعنی حس میکرد که فلسفه اگر به فضیلت )) فیلسوف آغاز میکنم و به صورت یک دانشمند االهیات به پایان میرسم

. خداشناسی نینجامد، هدفش را از دست میدهد و

اغراق کرده باشد، )) فطریات((ممکن است در فطري بودن . مباحثه دوستانه و طوالنی به الك معرف افکار بلندش بود

 و با موفقیت ثابت کرد که ;ها ولی اعتراف کرد که آنها ممکن است بیشتر تواناییها، غرایز، و استعدادها باشند تا اندیشه

با وجودي که ممکن است هنگام )) ذهن((مذهب اصالت حس الك فرایند معرفت را بسیار ساده کرده است، و اینکه 

الیبنیتز در این مورد، مانند نظریاتش  ;تولد خام باشد طبیعتا آلت درك فعال، انتقال و دگرگونی احساسات است

اگر بعد نداشته باشند، پس چگونه . (ا پر از اشکال استنظریه موناده. درباره زمان و مکان، پیشرو و منادي کانت است

تعدادي از آنها بعد تولید میکنند اگر جهان را ادراك میکنند، چگونه میتوانند در مقابل نفوذهاي بیرونی مصون 

اما یکی از مساعی برجسته وي این بود که با فرض ذهنی بودن ماده، و نه ماده بودن ذهن، شکاف بین ذهن و ) باشند

 ;بدیهی است الیبنیتز نتوانست مکانیسم و طرح طبیعت یا مکانیسم جسم را با آزادي اراده آشتی دهد. ماده را پر کند

و جدا کردن مجدد ذهن و جسم، پس از اینکه اسپینوزا آنها را در یک فرایند دو جانبه یکی ساخته بود، در فلسفه 

سخت امیدوار است بکوشد تا خاطر ملکهاي را آرامش بخشد، وي مانند درباري زننوازي که . قدمی به سوي عقب بود

  . وانمود میکرد که این دنیا بهترین دنیاي ممکن است

االهیات را طوري نوشت که ) نامید)) یک آکادمی تمام عیار در خودش((که فردریک او را (دانشمندترین فالسفه 

اما، با وجود همه این عیوب، در دانش و فلسفه  .گویی از زمان قدیس آوگوستینوس تا کنون چیزي روي نداده است

هم بود، آلمان را در توسعه )) اروپایی خوب((پرستی که یک  او، به عنوان میهن. به پیروزیهاي بسیاري دست یافت

فردریک دوم نوشته است که توماسیوس و الیبنیتز از جمله کسانی بودند که . تمدن غرب مقام ارجمندي بخشید

بر اثر بیاعتبار شدن االهیات در مقابل آگاهی .)) بخشیدند و بزرگترین خدمت را به روح بشر کردند آلمان را روشنی

فلسفهاش، در عرض یک نسل پس از مرگش، توسط کریستیان فون ولف . اخالقی بشر، نفوذش رو به زوال گذاشت

آلمان از هر فلسفه دیگر بیشتر هاي  صورتبندي سیستماتیک داده شد و به صورت تغییر شکل یافته خود در دانشگاه

هایش به زبان فرانسه بودند، اما آن قدر ناقص بودند که نمیتوانستند مجموعه  با وجودي که اکثر نوشته. رواج یافت

و حتی در این هنگام، نیز برخی از . مجموعهاي از وي به چاپ نرسید 1678تا سال  ;متمرکز و همسازي باشند

سیستم . به چاپ نرسیدند 1901و این قسمتها تا سال  - همگانی را حذف کردند قسمتهاي مهم و مخالف عقاید 

عالمتی وي در محاسبات بعدها موفقیت چشمگیري پیدا کرد، اما رقبایش، یعنی نیوتن و الك، تا نیم قرن از وي 

ر خرد، یکی از با وجود این، بوفون وي را، در آن عصر شو. پیش بودند و به صورت بتهاي روشنگري فرانسه درآمدند
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بیشک بزرگترین ((متفکر بزرگ قرن بیستم آلمان، یعنی اسوالد شپنگلر، الیبنیتز را . بزرگترین نوابغ میدانست

. میدانست)) دانشمند فلسفه غرب

براي پایان بخشیدن به این تتبعات، میتوان اضافه کرد که قرن هفدهم رویهمرفته یکی از پربرکتترین عصرهاي تاریخ 

بیکن، دکارت، هابز، اسپینوزا، الك، بل و الیبنیتز، زنجیري شکوهمند از مردان بزرگ و سرمست از . دید بوداندیشه ج

)) عقاید واضح و روشنی((شادمانه اطمینان داشتند که جهان را درك میکنند و حتی ) اکثر آنها(شراب عقل بودند و 

راه بردند که میبایستی )) روشنگري((ن نهضت خروشان به آ -جز آخرین  - در مورد خداوند ارائه دادند و همه آنان 

در همان زمان که میکوشید تا  ;الیبنیتز این نتیجه را پیشبینی کرد. دین و دولت را در انقالب فرانسه دگرگون سازد

ق و هایشان بر اخال به آخر از آزادي نطق و بیان پشتیبانی کند، از آزاداندیشان میخواست که در تاثیر سخن یا نوشته

اگر انصاف میخواهد که بر : در مقاالت نو هشدار قابل توجه داد 1700در حدود سال . روحیه مردم اندیشه کنند

آزاداندیشان ابقا کند، تورع خواستار است که تاثیرات سخنان جزمی آنان، در جایی آشکار شود که با مشیت خداوندي 

شمول عدل االهی میکند، منافات داشته واز نظر اخالقی و نظم خردمند و نیکو و عادل، و با خلود روح که آنها را م

من میدانم که مردان بسیار خوب و نیکاندیش معتقدند که این عقاید نظري کمتر از آنچه فکر . اجتماعی زیانآور باشد

اید هرگز و نیز میدانم که افرادي هستند که خلق و خوي بسیار ارجمندي دارند که این عق ;میشود بر عمل اثر دارند

شاید بتوان فیالمثل گفت که اپیکور و اسپینوزا . ... نمیتوانند آنها را به کاري که در خور شانشان نیست وادار کند

اما این نکته در مورد مریدانشان یا مقلدینشان صادق نیست، زیرا آنها، که دیگر از . زندگی نمونهاي را سپري کردند

فارغ شدهاند، افسار از دهنه شهوت و تمایالتشان برمیدارند و ذهنشان را در  ترس خداوند بصیر و از عذابهاي اخروي

چنانچه جاهطلب و داراي نظرات بدي باشند، به خاطر لذت و پیشرفتشان،  ;راه اغوا و فساد دیگران به کار میاندازند

من همچنین . دیدهام من اینها را در کسانی که دست مرگ آنها را چیده است. چهارگوشه جهان را به آتش میکشند

میدانم که عقاید مشابه اندك اندك در ذهن بزرگانی که بر دیگران حکمرانی میکنند و امور مردم در دست آنهاست 

رسوخ میکند و، در حالی که در کتابهاي باب روز فرو میروند، همه چیز را به دست انقالب عمومی که اروپا با آن 

  . مواجه است رها میکنند

و حتی پس از آنکه روشنگري . عالقهاي صمیمانه نهفته شده است و ما باید بر آن هشدار احترام نهیم در این سطور

فرانسه عقاید و معتقدات را فرو ریخت و انقالب فرانسه چهار گوشه دنیا را به آتش کشید و کشتار سپتامبر عطش 

لوم و فلسفه جدید نگاه کند و دریابد که خدایان را موقتا فرو نشاند، یک مورخ بزرگ میتوانست به نخستین عصر ع

: لکی در این مورد چنین گفته است. رویدادهایش نه تنها ویران کننده تمدن نبود، بلکه انسان را آزادي بخشید

اذهان مردم را به تحقیقات و تجربیات بیطرفانه انضباطی بخشیدند و ... بدین نحو بود که آموزگاران بزرگ قرن هفدهم

و عشق به حقیقت، که دانش را دگرگونی بخشید، در . از دیرباز آنها را در بند کشیده بود آزاد ساختند از طلسمی که

انگیزهاي بود براي یک جنبش بحرانی بزرگ که همه تاریخ، همه علوم و همه االهیات را . آنها به وجود آوردند

نادانیها را از میان  ;را نابود ساخت همه اغراض عقاید کهن ;که در تیرهترین زوایا نفوذ کند ;دگرگون ساخت

اما اگر شیوع و رواج . و تمام کیفیت و قلمرو دلبستگیهایمان را تغییر داد ;دانشهاي ما را از نو بنیان نهاد ;برداشت

  . پیوستند روح خردگرایی نبود، اینها به حقیقت نمی

رنسانس به یونان و روم باستان و رسوم و  .در نتیجه، قرن هفدهم افکار جدید را، چه خوب و چه بد، بنیان گذاشت

اکنون این عصر . اصالح دینی به مسیحیت نخستین و معتقدات قرون وسطایی پایبند بود ;هنر کاتولیک پیوسته بود

غنی و حادثهانگیز، از گالیله تا نیوتن، از دکارت تا بل، و از بیکن تا الك، به سوي آیندهاي نامعین گام برداشت که 

زیرا با وجودي  ;این قرن شاید بیش از قرن هجدهم به لقب عصر خرد سزاوار بود. ت آزادي را نوید میدادتمام خطرا
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که نداي فیلسوفانش نداي اقلیتی اندك بود، برخالف بازیگران از بند رسته روشنگري فرانسه، از خود اعتدال 

در هر صورت، بزرگترین درام تاریخ جدید . دعاقالنهتر، و در مورد محدودیت فکر و آزادي تعقل بیشتري نشان میدادن

  . پرده دوم را نمایش داده بود و به سوي پایان خود پیش میرفت

  

  

  فصل بیست و چهارم

  کند خورشید غروب می

I -  مادام دو منتنون  

، مارکیز دومنتنون، معلمه فرزندان نامشروع شاه، که ))بیوه سکارون((، )1683ژوئیه  30(پس از مرگ ماري ترز 

، ملکه بی تاج فرانسه و بزرگترین شخصیت با نفوذ دربار سلطنتی )1684ژانویه (اندکی بعد وي را به همسري گرفت 

مشکل امروز بتوان به خصوصیات اخالقی این زن پیبرد، و تاریخ نویسان هنوز هم در این خصوص اختالف نظر . بود

بعضی از آنها که مورخ بودند، او  ;راضی و منزجر بودنداین زن دشمنان بسیاري داشت که از ترقی و قدرتش نا. دارند

با وجود اینکه میتوانست جاي مادام دو مونتسپان، . را زنی خودخواه و شخصیتی شریر و بدنیت معرفی میکنند

معشوقه شاه، را با همه نفوذ و قدرتی که از این منصب به دست میآمد بگیرد، آن را نپذیرفت و در عوض شاه را 

ملکه در آن زمان چهل و دو ساله بود، یعنی هم سه سال از ). 1680اوت (اخت تا به سوي ملکه برگردد متقاعد س

در این زمان مارکیز ظاهرا فضیلت را بر قدرت  ;منتنون جوانتر بود و هم دلیلی بر مرگ زودرس وي متصور نبود

میکوشید  ;ش معشوقه بودن شاه طفره رفتهنگامی که مرگ ملکه را در ربود، این معلمه باز هم از پذیر. ترجیح داد

اگر فضیلتش در جاهطلبی بود، نمیتوان گفت که . تا با به خطر انداختن منصب کنونی، مقامی واالتر به چنگ بیاورد

درست همان سان که عفت یک دوشیزه مآل اندیش، که جز زیبایی وسیله دیگري براي معامله  ;فضیلتی آلوده است

هنگامی که لویی منتنون . که بیندیشد حلقه ازدواج امنتر از منزل یکشنبه است، آلوده نمیشودزندگیش ندارد، از این

 مینیار وي را بانویی تصویر کرده است که دوران فتنهگري و عشوه ;را به همسري برگزید، چهل و هشت ساله بود

یی دیگر قماري بزرگ کرد و برنده از یک سو زنی براستی دیندار بود، و از سو. گري جسمانی را پشت سر گذاشته بود

زندگی درباري را باب طبع . ((در قصر ورساي، در کنار شاه، خانه گرفت و یک زندگی بورژوایی ساده برگزید. شد

، که ))قصر منتنون((حتی در زمان قدرت هم جز  ;ثروت نمیاندوخت.)) نمیدانست و خودنمایی وي را شاد نمیساخت

: میگویند که لویی در اواخر زندگیشان به وي گفته است. ها شده بود، هیچ چیز نداشتبدون اسباب و بال استفاده ر

. اما مادام، شما چیزي ندارید، و اگر من بمیرم، به فقر دچار میشوید((

چیزهاي اندکی براي خویشانش، و مقداري پول براي .)) بگویید ببینم، چه کاري میتوانم براي شما انجام دهم

  . هاي آبرودار ولی نیازمند تاسیس کرده بود خواست د در سنسیر براي دختران خانوادهدانشکدهاي که خو

. این غرور وي نبود که چنین آوازهاي براي این زن آورد، بلکه غرور شاه در اسراف نابود کننده دسترنجها و پولها بود

سطه میان شاه و دنیا خدمت هم و غمش این بود که همچون یک وا. از بسیاري جهات همسري مهربان و خوب بود

هاي  هاي درباریان محفوظ دارد، جاهطلبان را دست به سر کند، براي نوه کند، آرامش را در میان جاهطلبیها و دسیسه

شوهرش دایهاي مهربان باشد، نیازمندیهاي مردانه وي را برآورد، در ناکامیها و شکستها خاطرش را تسلی دهد، به 

شادمانی بخشد، و محیط صلح و آرامش خانوادگی )) ش کمتر و به سختی سرگرم میشودمردي که در قلمرو سلطنت((
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پس از . را در زندگی به وجود بیاورد که هر ساعت آن صرف تصمیماتی میشد که بر جان میلیونها نفر تاثیر میگذاشت

   :هاي خصوصیش این دعا را، که حتما پس از ازدواج نوشته بود، یافتند مرگ، در میان نامه

به من توفیق ده تا همچون یک مسیحی . خداوندا، تو مرا این مقام دادي، و من خودم را با رضا به تو تسلیم میکنم

به رستگاري شاه یاري ... آالم را تحمل کنم، به تقدیس لذاتش بکوشم، شکوه و جالل تو را در همه چیز ببینم، و 

زیرا  ;پروردگار، خواست تو را میخواهم نه خواست خود را اي. ... مگذار دستخوش آشفتگیهاي فکر قرار گیرم. دهم

این بینش را، و همه هوشمندیهایی را که در خور این مقام . سرور هر دو دنیا در تسلیم به خواست و مشیت توست

 تو که قلب شاهان. استعدادي را که به من دادي شکوفان ساز ;واالیی است که به من تفویض کردي، به من ارزانی دار

مرا یاري ده تا او را شادي  ;را در دست داري، قلب این شاه را باز کن تا آن نیکی را که تو میخواهی در آن بگذارم

بگذار چیزهایی را که . بخشم، تسلی دهم، ترغیب کنم، و حتی اگر مشیت تو بر این قرار گیرد، اندوهگین سازم

بشود که  ;بگذار خودم را با او نجات دهم. اند، پنهان نسازممیتواند از من بیاموزد و دیگران جرئت گفتنش را نداشته

بگذار تا روز بازآمدنت هر دو پاك و .. او را در تو و براي تو دوست بدارم و بکند که او هم بدین نحو مرا دوست بدارد

  . منزه در راهت گام برداریم

. یتوان امیدوار بود که از آنها هم اصیلتر باشدهاي هلوئیز به آبالر، و حتی م این نامه زیبایی است، به زیبایی نامه

شاید در اصالحطلبی و راهنمایی کردن دیگران هم . چنین دعایی، صرف نظر از عکسالعمل بیرونی، نیرو هم میبخشد

. اما گذشت سالها صداقت، و حتی محدودیت، تورع وي را ثابت کرد. نوعی اراده معطوف به قدرت پنهانی قرار دارد

پادشاهی را یافت که خود میپنداشت رسول است، زیرا در همه عمر پیروان آیین یانسن را : ((فته استسن سیمون گ

آیا این زن مشوق .)) این امر به وي نشان داد که بذر را چگونه بیفشاند تا از زمین بهره خوب برگیرد. ... شکنجه داد

ات بعدي، که لوورا دشمن سرسختش در آنها شکنجه هوگنوها بود سن سیمون چنین میپندارد، اما بر اثر تحقیق

لرد اکتن، تاریخنویس کاتولیک، که کمتر از این کیش پشتیبانی میکرد، دربارهاش . پیشقدم بود، از سنگدلی مبرا شد

پروتستان بود و مدتهاي مدید همچون . شناسترین زنان بود دانشمندترین، بافکرترین، و وظیفه: چنین قضاوت میکند

وي با پیروان آیین یانسن سخت مخالف بود و از اطمینان بهترین روحانیون . حرارت میزیست یک نوآیین پر

. هاي دینی را تشدید، و شاه را به الغاي فرمان نانت ترغیب کرد همه بر این عقیده بودند که او شکنجه. برخوردار

 ;.استو حیله گر بود، تحریف کرده  هایش را یک ناشر، که مردي جاعل اما نامه. هایش دلیل بر این مدعی است نامه

مادام دو سوینیه، مانند فنلون و دیگر کاتولیکهاي آن زمان، از الغاي فرمان نانت جانبداري میکرد، اما با نفوذي که 

  . ی روحانی جلوگیري کندداشت به قول میشله پروتستان سخت میکوشید از بیرحمی دستگاه قضای

براي اینکه مبادا تمایالت رمانتیک به منظور هر چه جالبتر جلوه دادن این زن تصویر او را گل آذین کند، بهتر است 

نخوت و غرور دوکی سن سیمون هرگز این بورژواي . که از دریچه دید اغراض و نظریات دیگر به مارکیز نگاه کنیم

  :فرانسه رسید نبخشید پست را که به معشوقگی پادشاه

هاي  احساسات و اندیشه. چون با تنگدستی و فقر بار آمده بود، فکرش کوته و قلب و احساساتش فرومایه و پست بود

هیچ چیز . ... این زن آن چنان محدود بودند که در حقیقت همیشه از حد یک مادام سکارون نیز کمتر بود

با اینهمه، دوك در میان . به مزیتی چنین بزرگ و ارجمند برسد - لبداص- نفرتانگیزتر از این نیست که شخصی پست

  : بدیهایش فضایلی را هم بر میشمارد

گویی بسیار که سخت موجب رنجش افرادي میشد که در میانشان راه  مادام دو منتنون زنی بود صاحب حس لطیفه

ایی آراسته و مزین بود و شیرینبیانی به آن با بینشهاي دنی. یافته بود، اما چیزي نگذشت که بین آنها به شهرت رسید

چون در مقامهاي مختلف کار کرده بود، زیرك چرب زبان، حاضر به خدمت بود، و همیشه . رنگی دلپسند داده بود
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وي . دسیسه خواهی، که خود از آن بسیار دیده و براي خود و دیگران بسیار ساز کرده بود. میکوشید لذتبخش باشد

مالحت غیر قابل قیاس بیتکلفی، که حساب شده و محترمانه . اد و خوي دسیسهگري بخشیده بودرا استادي، استعد

بیانی آرام، دقیق، صریح، و  ;بود و، بر اثر گمنامی پیشین، ذاتی وي شده بود، به استعدادهایش بیشتر کمک میکرد

. طبیعتا شیوا و موجز داشت

اه بزرگتر بود، دوران لطیفهگوییش بوده است اوج زمانهاي زن بهترین دوران عمرش، چون سه یا چهار سال از پادش

از آن پس، قیافه شخصیتهاي مهم به خود گرفت، اما این حس تدریجا جاي خود را به فداکاري و ایمان . ... نوازي شاه

بوالهوسی وي یک خودنماي کاذب نبود، اما احتیاج او را چنین کرد و . داد، که به نحوي قابل تحسین در خور او بود

  . طبیعی وي را بیش از آنکه میبود، نشان میداد

شاید احساس میکرد که بسیاري از  ;مکولی، که از دور تحت تاثیر قرار گرفته بود، نظریاتی بزرگوارانهتر بیان داشت

  : خطاهاي زنی را که هم سخن پرداز است و هم ایجاز گو میتوان بخشید

اما از لطف و فریبندگی افسون کننده بسیار  ;کرد، چندان زیبا یا جوان نبود هنگامی که توجه پادشاه را به خود جلب

فهمی درست و بیانی شیوا، بدون . ... آن را زیبنده جفت خود میدانند، برخوردار بود... و ابدي، که مردان هوشمند 

براي یک لحظه بر هم  داراي خلق و خویی بود که آرامش آن حتی. حشو، و بسیار عاقالنه، آرام و نشاط آور داشت

حس سلیقهاش از سلیقه همجنسان خود همان قدر برتر بود که سلیقه همجنسان وي از سلیقه ما بیشتر  ;نمیخورد

این بود صفاتی که بیوه یک فرد لوده و بیهوده را نخست دوست محرم و سپس به همسري مغرورترین و : است

  . نیرومندترین شاهان اروپا مفتخر ساختند

، وي را از دریچه چشمان هانري ماران، تاریخنویس فرانسوي که اهمیتش به حد کافی باز شناخته نشده سرانجام

  : است، میبینیم

نوعی هماهنگی در رفتار و فکر وجود داشت که با گذشت زمان بیشتر میشد، زیبایی  - مارکیز و پادشاه- بین آن دو 

وي . طبیعی افزایش یافته بود، لویی را کامال خشنود میساختمتناسب، نجیبانه، و سنگین وي، که با وقار بی همتاي 

مانند شاه، محتاط، مالحظه کار، و در عین حال جاذب و  ;را)) شکوه و جالل((را دوست داشت، و شاه )) محبت((

شکوهمند و نیز از حالوت سخنپردازي برخوردار بود و این حالوت را با منابع تخیل غنی و تحصیالت و دانشهاي 

با وجود این، محبتی دیرپاي  ;مثل شاه داراي استقالل اراده و خودخواهی بود. وع همیشه محفوظ نگاه میداشتمتن

از شاه، که در دوستی و عشق فقط نسبت به وي ثابت قدم بود، کم احساستر، ولی . هر چند نه زیاد سوزان در او بود

. هایش یا آسایش را خواسته ;ساساتش کند چیستاما هرگز پی نبرد که آنچه میبایستی فداي اح ;پایدارتر بود

به یاري خصلت آرام، . ... برخالف لویی چهاردهم، به چیزهاي اندك دل میبست و از بخشش بزرگ اجتناب میورزید

هاي آنی و خواب و خیال قرار نمیگرفت، به دفاع از فضیلتی که اغلب  متفکر، و متعقل، که هیچ گاه تحت تاثیر انگیزه

د بر میخواست، در هر صورت، این زن، که شاهی چنین با عظمت او را به همسري برگزید و همه امور سرکوب میش

شاه وزیرانش را . خاصه کشور را بی ریا با وي در میان میگذاشت، میبایستی صاحب صفات تحسین انگیزي بوده باشد

و با وجودي که خود را به صحبتها و  ;در اطاق خصوصی این زن و در حضور وي، میپذیرفت و با آنان گفتگو میکرد

مذاکرات آنها محجور و بیتفاوت نشان میداد و خود را به کارهاي سوزنکاري و دوخت و دوز مشغول میداشت، لویی 

داراي نظر ((و آن قدر بر این قضاوت ارج مینهاد که او را )) بعضی اوقات رو بدو میکرد و نظرش را خواهان میشد((

میگفتند، زیرا میپنداشتند که یا بزودي رقیبی برایش پیدا میشود، یا  ;))مادام فعال((کان به وي شکا. مینامید)) صایب

نفوذش هر سال . اما برعکس، شاه تا دم مرگ نسبت به وي وفادار باقی میماند ;اینکه کسی دیگر جایگزینش میگردد
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میکوشید تا اسرافکاریهاي شاه را . ت و، تا آنجا که تورعش اجازه میداد، بخشنده و صاحب کرم بودگسترش مییاف

. تعدیل کند و وي را از جنگ منصرف سازد به همین لحاظ هم لوووا با وي دشمن شد

یزگان ها، مددکاري به نجباي ورشکسته، و تامین مهریه دوش براي تاسیس سازمانهاي خیریه بیمارستانها، صومعه

بر روي . جز کاتولیکهاي خوب، هیچ کس نمیتوانست با توصیه وي به کاري گمارده شود. حمایت شاه را به دست آورد

و در آن را به ) 1693(دانشکده سن سیر را به صومعه مبدل ساخت . تصاویر هنري برهنگان قصر ورساي پارچه کشید

با گوشهگیري و در انزوا (( ;تارك دنیا میزیست خودش نیز در قصر شاهی همچون یک زن. روي جهانیان بست

دینداریش میخندید، سرانجام با فروتنی . شاه که نخست بر زهد.)) زیستن به زندگی تارك دنیایی نزدیک شده بود

کشیشانی که در اطرافش بودند از اینکه شاه مناسک مذهبی را مرتبا انجام میداد . خاص به تقلید از آن پرداخت

شاه از مقام صلیب و توبه کاري غافل : ((میگفت ;د، اما آن زن نیات شاه را بسیار خوب میفهمیدشادمان میشدن

پاپ آلکساندر هشتم از .)) نیست، اما نمیداند چگونه باید فروتنی کند و روح حقیقی توبه را در خود به وجود بیاورد

لیکانی را اصالح کند، تشکر کرد و به وي این جهت خشنود شده بود و از مادام، که توانسته بود چنین ضد پاپ گا

و رنجی که از بیماري فیستول میبرد او را به فکر  1684شاید نقصان نیروي بدنی شاه پس از سال . تبریک گفت

به عمل جراحی سختی تن درداد و رنج  1686در هجدهم نوامبر . مرگ انداخت، در نتیجه دست به دامان دین شد

اما . دستجات مخالف فرانسه زمانی شایع کردند که وي در حال مرگ است. حمل کردعمل را با رشادت ویژهاي ت

تا به شکرانه سالمت بازیافته پروردگار را سپاس گوید، ) 1687ژانویه  30(جان به در برد و چون به نوتردام رفت 

پس، شاه دیگر به تئاتر از آن : ((ولتر گفته است. فرانسه کاتولیک با شادي و جشن سرورانگیز از وي استقبال کرد

آن عیاشی شاهانه که در دوران اول زندگی جز الینفک وجودش شده بود، جاي خود را به وقاري داد که )) نرفت

چون خستگی زور آور شد و . بعضی اوقات به ترشرویی نزدیک مینمود، اما گاهی هم از امور جنسی هیچ غافل نمیشد

از مراسم و جشنهاي درباري کاست و به زندگی داخلی خصوصی، که  کارها به دست مادام دو منتنون رها گشت،

ها اسراف میکرد، اما همان طور که در خور مقامش  هنوز در صرف هزینه. همسرش برایش ترتیب داده بود، تن درداد

سوا به یکی از درباریان متملق به نام فران 1686در ماه مارس . ران بود بود، متکبر و خودخواه و همچنان شهوت

مجسمهاي به ) میدان پیروزیها(اوبوسون، که بعدها دوك دوال فویا نامیده شد، ماموریت داد تا در پالس د ویکتوار /د

اما باید اضافه کرد هنگامی که دوبوسون میخواست پیش پاي مجسمه چراغی . برایش برپا کند)) انسان جاودانی((نام 

گروهی از اشراف متدین به . تن این الوهیت نابهنگام سر باز زدروشن کند که شبانروز روشن باشد، شاه از پذیرف

را در )) گروه فداییان حافظ شاه((سرکردگی دوك و دوشس شوروز، دوشسهاي بوویلیه و مورتمار، و سه دختر کولبر 

انه اطراف شاه و همسرش تشکیل دادند که بسیاري از اینان قلبا مذهبی بودند و پارهاي نیز شیوه ترك نفس رازور

را یکی از شاعران گمنام فرانسه در این زمان )) بیایید اي گروه مومنان((سرود مشهور . مادام گوئیون را پذیرفته بودند

از عیاشیها دست برداشتند، در مراسم . بقیه درباریان نیز از نظر ظاهر خود را با وضع اخیر شاه همگام ساختند. ساخت

میکردند، و به اپرا و تئاتر که از زمان لولی و مولیر به سرعت رو به افول قداس و تناول عشاي ربانی بیشتر شرکت 

شکار، مجالس رقص، ضیافتهاي پرخرج و قمارهاي کالن در محیطی آرام و غمانگیز هنوز . نهاده بود، کمتر میرفتند

ند تا در زمان نایب عیاشان و آزاداندیشان پاریس خود را پنهان کرده بودند و بیصبرانه منتظر بود. ادامه داشتند

اما مردم فرانسه از تقدس و زهد پادشاهشان شادمان بودند و، در زیر فشار مرگ و . السلطنه جدید به تالفی برخیزند

  . کردند هاي کشنده جنگ را با سکوت تحمل می مالیات، هزینه
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II - 1697- 1689: اتحاد بزرگ   

سیستم عظیم اقتصاد و صنعت دولتی کولبر، پیش از . یش بودمالیاتها، علی رغم کاهش ترقی و پیشرفت، رو به افزا

علت این سقوط تا اندازهاي این بود که مردها از مزارع و کارخانجات به . ، به سوي سقوط میرفت)1683(مرگش 

مقررات و قوانین : اما بیشتر بر اثر خفقان خود از بین رفت ;ها و میدانهاي جنگ کشانده شده بودند سوي اردوگاه

. لتی آن رشدي را که ممکن بود با کنترل کمتر، با آزادي بیشتر، و با تجربه و اشتباهات پدید آورد متوقف ساختنددو

فعالیت پیچیده اقتصادي، که بر اثر گرسنگی رنج آور  ;امور صنعتی در تیرگیهاي مقررات و جرایم محدود شدند

. ار کوه قوانین مینالید و به تعطیل و سکون تهدید میشداکثریت و آز ابداعی اقلیت به حرکت درآمده بود، در زیر فش

، یعنی شصت و پنج سال قبل از کنه و تورگو و نود و یک سال پیش از ادم سمیث، فریاد 1685بنابراین، در اوایل 

د رمز بزرگ این است که بازرگانی را بای: ((یکی از مباشران لویی چهاردهم چنین گفته است. بلند شد)) آزادي عمل((

ها و بازرگانی را در چارچوب لوایح دولتی  تا آن وقت که ما به این فکر نیفتاده بودیم که کارخانه. آزادي کامل بخشید

در این تباهی .)) پایبند سازیم، هرگز سابقه نداشته است که آنها در این کشور به چنین تباهی دچار شده باشند

ی که از تعقیب و شکنجه میگریختند هنرمندي و استادي تجاري هوگنوهای. عوامل دیگري نیز دست اندر کار بودند

. تجارت همراه با مقاصد کشور گشایی شاه آسیب میدید. خود را، و بعضی اوقات پساندازشان را، هم با خود میبردند

نگلیسیها ا. هاي سنگینی که کشورهاي دیگر بر کاالي وارداتی فرانسه بسته بودند فلج شده بود صادرات در برابر تعرفه

 ;و هلندیها ثابت کرده بودند که، در برابر فرانسویان خودپسند و بیحوصله، دریانوردان و استعمارگران بهتري هستند

. به شکست انجامید)) شرکت هند((کار 

وزرایی که پس از . مالیات از گسترش امور کشاورزي کاست و وضع متزلزل پول وضع مالی کشور را آشفته و فلج کرد

پسر . ولبر به لویی خدمت میکردند، با آنان که پس از ریشلیو و مازارن در خدمتش بودند قابل قیاس نبودندمرگ ک

هاي بازرگانی و دریانوردي را در دست گرفت و کلود لو پلتیه  کولبر به نام ژان باتیست، مارکی دو سینوله، وزارتخانه

لوووا کماکان وزیر جنگ  ;، سنیور دو پونشارترن، واگذار شدوزارت دارایی را، اما کمی بعد، این سمت به لویی فلیپو

میترسیدند تصمیم بگیرند، و  ;این مردان جدید منکوب شکوه و جالل و قدرت لویی چهاردهم بودند. باقی ماند

فقط لوووا بود که از خود اراده داشت و آن هم اراده جنگ بود جنگ . دستگاه دولت همیشه مطیع اوامر پادشاه بود

لوووا بهترین . یه هوگنوها، علیه هلند، و علیه شاهزادگان و ملتهایی که خار سر راه فرانسه توسعه طلب بودندعل

آنها را با انضباط و شجاع بار آورده، با جنگ افزارهاي آن عصر مجهز کرده، و جنگ  ;ارتشها را در اروپا ایجاد کرد

این نیرو را چگونه میتوان بدون جنگ و پیروزي غذا داد و روحیهاش را حفظ کرد  ;.بودسرنیزه را هم به آنان آموخته 

هنگامی که لویی . فرانسه به آن ارتش افتخار میکرد و دیگر کشورهاي اروپایی از آن خشمگین و بیمناك بودند

نده پاالتینا را به عنوان ارثیه خواهر فقید برگزیننده، یعنی قسمتی از از قلمرو برگزین 1685چهاردهم در ماه مه 

اورلئان نام داشت، مدعی شد، شاهزادگان امپراطوري در حیرت بودند که این /شارلوت الیزابت که اکنون دوشس د

ه این تیرگی زمانی رو به افزایش گذاشت ک. پادشاه تجاوز کار در آینده چه ادعاهاي دیگري را مطرح خواهد ساخت

لویی شهرهاي کولونی، هیلدسهایم، و مونستر را تحت نظر نمایندگان انتخابی خود به نام شاهزادگان اسقفی به 

در ششم ژوئیه امپراطور لئوپولد اول و ماکسیمیلیان دوم امانوئل، برگزیننده باواریا که ). 1686(فرانسه منظم ساخت 

ان براندنبورگ، کارل یازدهم پادشاه پروتستان مذهب سوئد و کاتولیک مذهب بود، به اتفاق برگزیننده بزرگ پروتست

ویلیام سوم فرمانرواي ایاالت متحده اتحاد آوگسبورگ را تشکیل دادند تا در برابر تجاوزي که کشور یا قدرتشان را 

. تهدید کند به دفاع بپردازد
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دست ) 1688(و در بلگراد ) 1687(موهاچ  امپراطور هنوز با ترکهاي فراري درگیر بود، اما شکست آنها در دومین نبرد

پادشاه فرانسوي یکی از بزرگترین اشتباهات نظامی را مرتکب . ارتش امپراطوري را براي جنگیدن غرب آزاد گذاشت

لویی در عوض تصمیم گرفت پیش از آنکه ارتش  ;ستادها و در هر آن منتظر بود که وي به هوالند حملهور شود. شد

عمده قوایش را به سوي راین روانه  1688سپتامبر  22در . یش نزدیک شود، به آلمان حمله بردامپراطوري به مرزها

پسرم، فرماندهی ارتشم را بدین جهت به تو میسپارم تا : ((کرد و این سخنان را دو فن بیست و هفت ساله گفت

.)) سی نپندارد که شاه مرده استبه همه اروپا نشان ده، تا چون من بمیرم، ک ;فرصت یابی و استعدادت را نشان دهی

در عرض یک ماه کایزرسالوترن، نویشتات، ورمس، بینگن، ماینتس، و . سپتامبر وارد آلمان شد 25ارتش فرانسه در 

اکتبر دژ استراتژیکی فیلیپسبورگ سقوط کرد، در چهارم نوامبر دوفن پیروزمند به  29در  ;هایدلبرگ را تصرف کرد

زیرا این پیروزیها وي را در جنگی دامنهدار و با . د همین پیروزیها آغاز سقوط شاه بودندشای. ور شد مانهایم حمله

اتاژنرو ایاالت متحده را ترغیب  ;آنها هوالند را از بیم یک حمله آزاد ساختند ;دشمنان روز افزون درگیر ساختند

نیرویش را در انگلستان تثبیت کرد،  ویلیام پس از اینکه. کردند تا ویلیام سوم را در تسخیر انگلستان یاري دهد

انگلستان را از تابع فرانسه به دشمن فرانسه مبدل ساخت، و از رعایاي جدیدش خواست تا در آزادي سیاسی و 

آنها میپنداشتند که هدف اصلی ویلیام این است  ;پارلمنت انگلستان مردد بود. مذهبی اروپا با وي همداستان شوند

اما پیروزیهاي فرانسه درخواست . و هوالند یکی از بزرگترین رقباي بازرگانی انگلستان بود ;که هوالند را نجات دهد

لوووا به لویی اصرار کرد که به وي اجازه دهد تا پاالتینا را درهم بکوبد و . ویلیام را مجددا ضروري جلوهگر ساختند

ارتش فرانسه . ا دو دلی و بیمیلی پذیرفتلویی ب. دشمن در حال پیشروي را از وسایل و امکانات محلی محروم سازد

اعظمنشین تریر، و  هایدلبرگ و مانهایم و پس از آن، شپایر، ورمس، اوپنهایم، قسمتهایی از اسقف 1689در مارس 

ولتر این بیرحمی . همه جاي راینالند آلمان تقریبا ویران شد ;مارکگرافنشین بادن را به باد غارت داد و به آتش کشید

  : ان یک اروپایی خوب توصیف کرده استرا با وجد

و بر طبق این دستور، به ساکنان آن شهرهاي  ;ژنرالهاي فرانسوي جز اطاعت چارهاي نداشتند. در قلب زمستان بود

زیبا و آراسته، به ساکنان دهات، و صاحبان بیش از پنجاه قصر اطالع دادند تا منزلهاي خود را، که قرار بود با آتش و 

 ;بعضیها به ییالقها گریختند. مردان، زنان، پیران، و کودکان شتابان فرار میکردند. شوند، ترك کنند شمشیر ویران

از . به سوزاندن و غارت کردن آبادیها مشغول بودند... دیگران به مناطق همسایه پناه آوردند، و در این اثنا، سربازان 

. ... قصرهایشان و نیز خانه رعایایشان، ویران شدند ;ردندمانهایم و هایدلبرگ، کرسی نشینهاي برگزینندگان، آغاز ک

هاي آتش این دو شهر  اما شعله ;این کشور زیبا براي دومین بار به دست لویی چهاردهم مورد تاخت و تاز قرار گرفت

 در آن پاالتینا را سوزانده بود در مقام مقایسه با این آتش عظیم) 1674در یورش (و بیست روستایی که تورن 

. اخگري بیش نبودند

نشریات آلمانی سربازان فرانسه را . در سراسر آلمان، هلند، و انگلستان فریاد انتقامجویی علیه پادشاه فرانسه برخاست

. لویی را هیوالتر، کافرتر، و وحشیتر از ترکها میخواندند ;با هونها مقایسه میکردند که از عواطف انسانی بري بودند

هایشان را از  و دانشگاه) یعنی آلمانها(فرانسه را سرزنش میکردند که تمدنشان را از فرانکهامورخان آلمانی مردم 

پیر ژوریو، هوگنو تبعیدي در هوالند، کتاب انتقادیش را به نام . اند گرفته) یعنی آلمانها(امپراطوران مقدس روم 

مستبدي متعصب خوانده و از ملت فرانسه حسرت فرانسه در زیر یوغ بردگی منتشر ساخته و در آن لویی چهاردهم را 

  . خواسته بود تا وي را خلع، و یک حکومت مشروطه سلطنتی بر پا کنند

مطبوعات فرانسه، در پاسخ، از ملت فرانسه میخواستند تا به این دشنامگویی و توهین جواب گویند و پادشاه محبوب 

انگلستان به امپراطوري مقدس روم، اسپانیا،  1689مه سال  12در . و در محاصره قرار گرفته شان را یاري دهند
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که طبق آن میبایستی هر یک از اعضا عضو دیگري را که مورد )) اتحاد بزرگ((ایاالت متحده، دانمارك، و ساووا در 

لویی نیز متقابال ارتشش را به . این جنگ اکنون نبرد اروپا علیه فرانسه بود. حمله قرار گرفته است یاري دهد پیوست

اروپا تاکنون چنین نیروي انبوهی را به  ;چهارصد و پنجاه هزار نفر و نیروي دریایی را به یکصد هزار نفر افزایش داد

به همه افراد و همه . پادشاه ظروف نقرهاش را آب کرد تا بتواند از عهده مخارج این گروه بسیار برآید. خود ندیده بود

به پونشارترن دستور داد تا سکهاي جدید ضرب، و ارزش پول رایج را تا  ;کلیساها دستور داد تا آنها نیز چنین کنند

آن وزیر مقامهاي جدید ایجاد نمود، آنهایی را که پیشتر لغو کرده بود مجددا دایر کرد و آنها را . ده درصد پایین بیاورد

امی درست میکنند، هر زمان که اعلیحضرت مق: ((وي به لویی گفت. به مقامپرستانی که پی لقب بودند فروخت

سینوله به شاه توصیه کرد که به نیروي دریایی دستور دهد تا رابطه .)) خداوند نیز یک ابله میآفریند تا آن را بخرد

کشتی  75با  1690این کار ممکن بود، زیرا دریاساالر تورویل در روز سیام ژوئن . ایرلند را با انگلستان قطع کند

اما لویی فقط دو هزار . را در بیچیهد در ساحل ساکس خاوري شکست داده بود ناوگان مشترك هلند و انگلستان

) 1690اول ژوئیه (سرباز به کمک جیمز دوم به ایرلند فرستاد، اگر تعداد افراد بیش از این میبود، در نبرد بوین 

واند در قاره اروپا پیروزي به دست میآمد و انگلستان و پادشاه هلندیش را چنان در ایرلند مشغول میساخت که نت

و ارتش انگلستان و هلند را علیه فرانسه وارد ) 1691(ویلیام سوم با این پیروزي آزاد بود به هوالند برود . بجنگد

به یک دسته از ناوگان فرانسه در تولون دستور داده  ;درصدد حمله بر انگلستان بر آمد 1692لویی در . کارزار کند

آنگاه، هر دو دسته متفقا  ;برست به ناوگان تحت فرماندهی تورویل ملحق شود شد تا به سوي شمال برود و در

ناو گروهی که از تولون میآمد در . مقاومت انگلستان را درهم بشکنند و سی هزار سرباز را از دریاي مانش عبور دهند

ناوگان مشترك هلند و  الجرم، وي ناچار شد تنها با ;جبل طارق دچار طوفان شد و نتوانست به یاري تورویل برسد

، و حمله به )1692مه  19(وي در یک نبرد سخت در سواحل الاوگ نزدیک شربور شکست خورد . انگلستان بجنگد

انگلستان، پس از این پیروزي، بر دریاها مسلط شد و توانست مستعمرات فرانسه را یکی پس از . انگلستان بر هم خورد

. ش تا این عصر نگاهدار انگلستان بوده استدریاي مان. دیگري از چنگش به در آورد

. فرانسه به بهاي از دست دادن افراد و تجهیزات جنگی بیشمار خود توانست در خشکی به پیروزیهایش ادامه دهد

در حالی که غرور از خود بیخودشان کرده بود، در برابر چشمان شاه محل سوق الجیشی . 1691فرانسویان در آوریل 

لوووا در هفتم ژوئیه درگذشت، اما لویی از اینکه از این وزیر تجاوز کارش . و سپس تسخیر کردندمونس را محاصره 

به . راحت شده بود، چندان ناراحت به نظر نمیرسید، از آن پس بر آن شد که سیاست نظامی را خود در دست بگیرد

وي، یعنی مارکی دو باربزیو که جوانی پیروي از یک رسم کهن فرانسوي، مقام لوووا را به پسر دوستداشتنی و مطیع 

آنگاه  ;لویی شخصا فرماندهی سپاهیانش را براي تصرف نامور به عهده گرفت. بیست و چهار ساله بود، سپرد

در ماه ژوئن ویلیام سوم . فرماندهی را به دوك دو لوکزامبورگ سپرد و به ورساي رفت تا پیروزي خود را جشن بگیرد

فرانسویان، که نخست پراکنده شده بودند، جرئت و نظم و انضباط خود را تحت  ;فلگیر کرددوك را در ستینکر که غا

در آن نبرد، فیلیپ . تاثیر فرمانده بیمار ولی شجاع خود بازیافتند و بار دیگر به قیمت بسیار گرانی به پیروزي رسیدند

در صفوف مقدم سربازان میجنگید، زخمی اورلئان، نایب السلطنه آینده فرانسه که فقط پانزده سال داشت و /دوم د

، که در سه نبرد )نوه کنده بزرگ(در آنجا لویی جوان، دوك دو بوربون کنده . شد و دوباره به میدان نبرد برگشت

، و بسیاري )نوه هانري چهارم(جنگیده بود، و فرانسوا لویی دو بوربون، پرنس دو کونتی و لویی ژوزف، دوك دو واندوم 

ان فرانسه آن چنان رشادت فوقالعادهاي از خود نشان دادند که، علی رغم تناسانی زمان صلحشان، مورد از اشرافزادگ

چه : ((کنت زالم، که یکی از زندانیان بود، چنین گفته بود. تحسین هموطنان خود و سرمشق دشمنانشان قرار گرفتند

وزي هیچ دوستی از شما سخاوتمندتر آورتر، و به هنگام پیر در جنگ هیچ دشمنی از شما ترس! ملتی هستید
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یک سال بعد، همان ارتش فرانسه، تحت فرماندهی همان ژنرال، ویلیام را در نیرویندن نزدیک بروکسل .)) نیست

ویلیام، بی توجه به . در این نبرد نیز کشتار زیاد بود از متفقین بیست هزار، و از فرانسه هشت هزار نفر ;شکست داد

. ا ارتشی جدید بزودي به عرصه نبرد بازگشتشکستهاي پی در پی، ب

نامور را پس گرفت و فرانسه پی برد که، پس از پنج سال خونریزي، هنوز نتوانسته است هلند  1694در ماه اوت سال 

ارتشهاي دیگر فرانسه در ایتالیا و اسپانیا پیروزیهایی به دست آوردند، اما میدیدند که . اسپانیا را به تصرف درآورد

. توانند متصرفاتشان را در برابر دشمنان و تدارکاتی که به طور روز افزون از هر سوي به آنها میرسید حفظ کنندنمی

چند نفر از دوستان جیمز  ;یک دسته از ناوگان انگلیسی به قصد حمله به برست به حرکت درآمد 1694در ژوئیه 

فرانسویان، که از این  ;نقشه را به وي اطالع داده بودند این) میگویند مارلبره جزو آنها بوده است(دوم در انگلستان 

قصد آگاه شده بودند، سواحل برست را با توپ مجهز کردند، در نتیجه، انگلیسیها با تلفات سنگین به عقب رانده 

الهاي درجه دوم در اختیار در گذشت، و لویی از آن پس فقط ژنر 1695مارشال دو لوکزامبورگ در ژانویه . شدند

فرانسه بار جنگی جدید را به دوش میکشید  ;با وجودي که متفقین هنوز در خاك فرانسه نفوذ نکرده بودند. شتدا

. که در آن دیگر سربازان مزدور نمیجنگیدند، بلکه همه ملتها براي یک کشت و کشتار رقابتآمیز بسیج شده بودند

انانشان افتخار میکردند، مالیاتی آن چنان سنگین و مردم فرانسه، در حالی که به وجود ژنرالها، پیروزیها، و قهرم

 ;قحطی نیز بر این مصیبت اضافه شد 1694در سال . بیسابقه میپرداختند که جسم و روحشان را به نیستی میکشاند

حمل و نقل به هرج . اقتصاد ملی به سقوط میگرایید. فقط در یک ناحیه چهارصد و پنجاه نفر از گرسنگی تلف شدند

بازرگانی داخلی بر اثر مالیاتهایی . ها تقریبا متوقف مانده بود چار شده بود، زیرا در طول جنگ تعمیر پلها و راهو مرج د

بازرگانی خارجی بر اثر مالیات و حقوق صادراتی و وارداتی، . ها و زمینها بسته بودند، فلج شده بود که بر رودخانه

آنان که از راه ماهیگیري یا معامالت ساحلی . ممکن ساخته بودند متوقف شده بود، و ناوگان دشمنان نیز آن را غیر

فقر، . منابع درآمد اکثر شهرها، بر اثر وجود سربازان، از دست رفته بودند. امرار معاش میکردند نابود شده بودند

لیون نفر می 19به  1700میلیون بود، در  23بالغ بر  1670قحطی، بیماري، و جنگ جمعیت فرانسه را، که در سال 

جمعیت مرکز آن، شهر تور، از هشتاد هزار نفر  ;استان تورن یک چهارم جمعیتش را از دست داد. تقلیل داده بود

این است گزارشی که وضع نواحی مختلف فرانسه را در اواخر قرن . زمان کولبر به سی و سه هزار نفر تقلیل یافت

  : کند هفدهم توصیف می

سابقا در این شهر صنعتگرانی بودند، اما . ... رقی بود، امروز از صنعت عاري شده استاین شهر، که زمانی غنی و مت

زراعت در بیست سال پیش  ;ساکنان آن سابقا از زمین بیش از حاال استفاده میکردند. ... امروز همه از آنجا رفتهاند

  . ... ستجمعیت و تولید به یک پنجم سی سال پیش رسیده ا. بسیار پر رونقتر از حال بود

نامهاي بدون امضا براي لویی چهاردهم فرستاد،  1694فنلون، که قرار بود بزودي اسقف اعظم کامبره شود، در سال 

: رساند که اوج و تعالی روح فرانسوي را می

ا نه این نامه ر. اعلیحضرتا، آن که جرئت یافته و این نامه را براي شما فرستاده است به منافع دنیوي دلبستگیی ندارد

وي شما را، بی آنکه او را بشناسید، . بر اثر نومیدي، نه بر اثر جاهطلبی، و نه میل دخالت در امور مهم نوشته است

براي اینکه حقیقت را که براي رستگاري شما ضرورت دارد به . ... او خداوند را در شخص شما میبیند ;دوست دارد

اگر با شما چنین گستاخانه صحبت میدارد، شگفتی منمایید، . ردشما بنماید، هر بدي و رنجی را با شعف دل میپذی

. آنان که به تملق شنیدن عادت کردهاند. شما به شنیدن آن عادت نکردهاید. زیرا حقیقت آزاد و نیرومند است

... ام اگر حقیقت را به شما نشان ندهم، به حقیقت خیانت کرده. راستگویی را با نفرت، خشم، یا اغراق اشتباه میگیرند

خداوند را شاهد میگیرم که کسی که اکنون با شما صحبت میکند این کار را با قلبی آکنده از شوق میکند، به شما 



۵١٨۵

سی سال است که وزراي شما همه . ... احترام میگذارد، و به هر چیز که خیر و صالح شما در آن است وفادار است

در این . را به حد اعال برسانند، زیرا آن قدرت در دست آنها بود آیین کهن مملکت را زیر پاي گذاشتهاند تا قدرت شما

آنها درآمد و هزینه شما . همه آنها از شاه و لذات او سخن گفتند ;مدت هیچ کس از کشور و قوانین آن صحبتی نکرد

یاکانتان را از بین آنها شما را به آسمان رسانیدند تا، به قول خودشان، بزرگی و شکوه همه ن. را بی اندازه باال بردند

ببرند، اما در حقیقت همه فرانسه را از هستی ساقط کردند تا آن جالل و تجمالت غیر قابل عالج و هیوال مانند را در 

آنها خواستند که شما را بر فراز ویرانیهاي همه طبقات مملکت جاي دهند گویی با نابودي . دربارتان به وجود آوردند

درست است که شما چشم دیدار هیچ رقیبی را . نها بستگی دارد بزرگی خواهید یافترعایایی که بزرگی شما بدا

. آنها سنگدل، متکبر، ظالم، ستمگر و بدنیت بودهاند. ... اما هر وزیر در قلمروش صاحب اختیار بوده است... نداشتهاید 

آنها شما را به تملق . ... یشناختهانددر امور داخلی و خارجی قانونی جز تهدید، بر کنار کردن، یا نابودي مخالفان نم

آنها . فوقالعاده، که به بت پرستی شبیه است و به خاطر شرافت خودتان میبایستی آن را طرد میکردید، عادت دادهاند

از متفقین قدیم ما کسی را باقی . در نزد همسایگان نام شما را نفرتانگیز، و نام همه فرانسه را تحملناپذیر ساخته اند

که انگیزه اصلی ... در این بیست سال، آنها موجب جنگهاي خونین شدهاند . اند، زیرا آنها برده میخواستند هنگذشت

شما همیشه . این مرزهایی که با جنگ گسترش یافته، ناحق به دست آمدهاند. ... آنها بزرگی و کینه جویی بوده است

به همین لحاظ است  ;بقبوالنید و شرایط را تحمیل کنید کوشیدهاید به جاي اینکه صلح را بآرامی تامین کنید، آن را

دشمنانتان، که آنها را به طرز شرم آوري منکوب کردهاید، فقط یک اندیشه . که هیچ پیمان صلحی پایدار نمانده است

آیا این شگفت آور است حتی به چار چوب شرایط صلحی . یک بار دیگر به پاي خیزند و علیه شما متحد شوند: دارند

این رفتار همه . ... در زمان صلح نیز جنگ و تصرف بسیار کردهاید. اید اید پایبند نبوده که از روي غرور تحمیل کرده

در این گیر و دار، ملت خودتان، که میبایستی آن را چون فرزندانتان . اروپا را علیه شما برانگیخته و متحد کرده است

 ;زراعت کامال از دست رفته است. دارند از گرسنگی میمیرند. دار بودهانددوست داشته باشید و نیز تاکنون به شما وفا

بازرگانی کامال . صنعت دارد از پاي میافتد و کارگران را دیگر سیر نمیکند ;شهرها و روستاها از جمعیت خالی شدهاند

. ... به مصرف رساندهایدنیمی از ثروت و نیروي ملت را در راه پیروزیها و متصرفات بیهوده خارجی . نابود شده است

. قانونگذاران درمانده تحقیر شدهاند. فرانسه اکنون به یک بیمارستان بزرگ مبدل شده که ویران است و از غذا عاري

حتی پاریس هم که در کنار شماست از این بال . شورشهاي مردم، که مدتها از آنها خبري نبود، رو به فزونی دارند... 

شما با . ي این شهر باید گستاخی یاغیان را تحمل کنند و با پخش پول آنها را آرامش دهنداولیا ;مصون نمانده است

آزاد گذاشتن شرارت و فریبکاري، با کشتن بیرحمانه مردمی که با وضع مالیات سنگین جنگی یا در آوردن نانی که از 

. ... بیمقدار ساختهاید راه عرق جبین به دست آوردهاند از جنگ نومیدشان کردهاید، خودتان را خوار و

مدتی است که دست خداوند بر شما بلند شده است، اما چون شاهی که همیشه در محاصره چاپلوسان بوده رحمت 

  . ... آورده است، و چون دشمنان شما همه دشمنان وي هستند، آن دست را آهسته فرود آورده است

دین شما را اوهام و خرافات و . ... د، به بیمناکی یک بردهشما پروردگار را دوست ندارید، بلکه فقط از او بیمناکی

همه چیز را به سوي خود . شما فقط بزرگی و سود خودتان را میخواهید. ... مراسم ناچیز و سطحی تشکیل میدهند

ملت اما، برعکس، پروردگار شما را براي . میکشانید، گویی خداوندگار این جهانید و دیگر چیزها قربانیان شما هستند

اما آنها نه شهامتش را دارند و  ;اعلیحضرتا، امیدوار بودهایم که مشاورانتان شما را از راه خطا برگردانند. ... آورده است

از نفوذي که در شما دارند  -بوویلیه–. و آقاي دوك دو بی -منتنون–. اقال ممکن است که مادام دو ام. نه نیروي آن را

  ... اما ضعف و بزدلی آنان در نزد جهانیان موجب سرشکستگی است  ;درآرند استفاده کنند و شما را از غفلت
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به شما نشان دهند که اگر بخواهید که او : این کار. اعلیحضرتا، شاید بپرسید که چه کاري از دست آنان ساخته است

شکوهی را که به دست کفاره جالل و  ;طلب صلح و آرامش نمایید ;شما را خوار نکند، در برابر خداوند فروتنی کنید

و براي اینکه بتوانید این کشور را نجات دهید، باید هر چه زودتر آنچه را که به حق  ;...آوردهاید با فروتنی پس دهید

اعلیحضرتا، آن که این حقایق را به شما میگوید مخالف مصالح شما نیست . سزاوار آن نیستند به دشمنانتان برگردانید

فنلون  ;.شدو هرگز از دعا به جان شما فارغ نخواهد  ;د تا شما به خواست خدا رفتار کنیدو حاضر است جانش را بده

آن را به دست مادام دو منتنون رساند، به این امید که، با وجودي  ;جرئت نکرد این نامه را مستقیما براي شاه بفرستد

آن را به لویی نشان ندهد، تحت تاثیر آن، که منعکس کننده نظریات مردم فرانسه است، قرار گیرد و که ممکن است 

خوب : ((و مادام نامه را به اسقف اعظم نوآي نشان داد و درباره آن گفت. از نفوذش براي تامین صلح استفاده کند

ما باید وي را به راه . ... س و نومیدیش میشوندنوشته است، اما این حقایق فقط خشم شاه را بر میانگیزند یا موجب یا

شاه از رنج ملت آگاه است و از هر وسیله براي رفع آن : ((چنین نوشته است 1692در .)) صحیح راهنمایی کنیم

اصول اخالقی دین مسیح را نمیتوان با : بی شک میدانست که شاه چه پاسخی به نامه فنلون خواهد داد.)) میکوشد

ق داد و اگر بخواهیم آینده فرانسه را با سرحدات طبیعی و قابل دفاعتر تضمین کنیم، باید یک نسل امور کشوري وف

و اینکه از در صلح درآمدن با متفقین متحد و کینه جو فرانسه را در معرض  ;فرانسوي بحق در راه این آرمان فدا شود

لسفه جنگ گیر افتاده بود، پی در پی به سنسیر منتنون، که بین دین و ف. خطر تهاجم و از هم پاشیدگی قرار میدهد

. میرفت تا سعادتی را که در پناه قدرت نیافته است در میان زنان جوان تارك دنیا بیابد

در اواخر جنگ، پیر لو پزان، سیور دو بواگیبر، قائم مقام منطقه اطراف روان، طرحی براي کاهش هرج و مرج 

  . ایم گوش کنید با حوصله به حرفه: ((مصرا به وزیر دارایی گفت. ن کرداقتصادي و فقر عمومی تسلیم پونشارتر

اما بعد میفهمید که باید به حرفهایم توجه داشته باشید، و سرانجام، از  ;نخست فکر میکنید که من آدم ابلهی هستم

یرفته نشدهاش را به نام قائم مقام نوشته پذ. پونشارترن بر او خندید و او را روانه کرد.)) نظریاتم راضی خواهید شد

در این نشریه از مالیاتهاي گوناگونی که اکثر بر دوش فقرا بودند، و بر ثروتمندان ). 1697(تحلیل فرانسه منتشر کرد 

به مامورین مالیاتی، که به منظور  ;کلیسا را به خاطر اندوختن ثروت و زمین محکوم کرده بود ;کمتر، انتقاد کرده بود

این نوشته، با اغراقگوییهایی که کرده بود، با . حلقوم مردم را میفشردند، شدیدا حمله ور شده بود تهیه پول براي شاه

آمار غیر دقیقی که داده بود، و با نظریات ناصوابی که در خصوص اقتصاد فرانسه پیش از کولبر ابراز داشته بود، اثر 

خود نشان داده بود این بود که میگفت دولتی که  اما بصیرتی که از ;خود را از دست داد و چندان موثر واقع نشد

بواگیبر نخستین کسی بود که نظریه بی اساس . خود همه چیز را در دست بگیرد هیچ گاه آماده پذیرایی عقاید نیست

وي معتقد بود . متخصصین بازرگانی را که میگفتند فلزات بهادار خود ثروت هستند و تجارت یعنی زراندوزي رد کرد

دهقان اساس اقتصاد است، نابودي وي همه چیز  ;زمین ثروت غایی است. یعنی وفور کاال و قدرت تولید آن که ثروت

هر تولید کننده مصرف کننده است و . نتیجتا، همه طبقات در یک اشتراك منافع به هم بستگی دارند ;را نابود میکند

سیستم . به عنوان مصرف کننده از دست میدهدامتیازاتی را که به عنوان تولید کننده کسب میکند دیر یا زود 

ها این است که  عاقالنهترین شیوه. موجب نابودي تولید و سختی شریان تجارت میشد ;تنظیمی کولبر اشتباه بود

بگذارید تا جاهطلبی طبیعی و حس سودیابی مردم . اجازه دهد مردم در کشور آزادانه تولید کنند، بفروشند، و بخرند

ها و  اگر چنین آزادیی به آنان داده شود، روشهاي جدیدي، منابع جدید، و راه. دیت قانونی عمل کندبا حداقل محدو

باروري زمین و تولید صنایع حدود فعالیت بازرگانی را افزایش خواهند داد، و  ;ابزارهاي جدید اختراع خواهند کرد

به وجود میآید، اما فرایند اقتصادي آنها را  عدم تساوي. ازدیاد ثروت حاصله درآمد دولت را افزونتر خواهند کرد

بود که دو قرن پیش از اوج رونق سرمایه داري آزاد در دنیاي غرب به )) آزادي عمل((این همان . برطرف میسازد
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اگر شاه و وزیرانش احساس میکردند که جنگ با نیمی از اروپا فرصتی نبود که بتواند انقالب اقتصادي . وجود آمد

اینان به جاي اینکه به اصالحات دست بزنند، مالیاتها را . ی را به وجود بیاورد، میشد آنها را بخشیدچنین دور رس

میگفتند که موقتی است، اما تا سال  ;براي هر فرد ذکور مالیات سرانه تعیین کردند 1695در سال . افزایش دادند

. برقرار بود 1789

ولی عمال کشیشان معافیت را با  ;کشیشان، و قاضیان هم میشد این مالیات از از لحاظ نظري شامل حال اشراف،

هر . هاي قانونی از زیر بار آن شانه خالی میکردند کمک مالی ناچیزي به دست میآوردند و اشراف و بانکداران نیز از راه

ورد خرید و بلیطهاي بخت آزمایی رایج شدند، مقامهاي دولتی م. وسیلهاي براي پول گرفتن از مردم به کار میرفت

پادشاه شخصا . فروش قرار گرفتند، ارزش پول پایین آمد و ثروتمندان را با فشار و تملق وادار به دادن وام کردند

درآمد کشور، . ساموئل برنار را به قصر دعوت کرد و با جادوي جالل و شکوه دربار چندین میلیون پول از وي گرفت

 219000000هزینه  ;لیور رسید 81000000به  1697کهن، در سال هاي جدید و  علی رغم این مالیاتها و شیوه

به سیاستمداران کشور دستور داد تا با . سرانجام لویی اعتراف کرد که پیروزیهایش رمق فرانسه را کشیدهاند. لیور بود

ساختند  دوك ساووا را متقاعد 1696در . مهارت آنان تا حدودي وي را نجات بخشید. دشمنان از در آشتی در آیند

لویی چنین شایع کرد که پشتیبانی خود را از استوارتها قطع خواهد کرد و . تا یک معاهده صلح جداگانه امضا کند

شکایت کنان . ویلیام سوم نیز دریافته بود که پول گرانتر از خون است. ویلیام سوم را پادشاه انگلستان خواهد شناخت

ما پارلمنت دیگر نمیخواست که پوندهاي کشور را براي تامین سپاهیان وي ، ا))فقر من باور کردنی نیست: ((گفته بود

لویی نپذیرفت، اما تقبل کرد که . وي اخراج جیمز دوم از فرانسه را نخستین شرط شروع مذاکره قرار داد. خرج کند

نزدیک (ک پیمان ریسوی 1697سپتامبر  20در . همه سرزمینهایی را که ارتشش تصرف کرده است دوباره پس بدهد

فرانسه شهرهاي ستراسبورگ و فرانش کنته را . با انگلستان، هوالند، و اسپانیا پایان داد)) جنگ پاالتینا((به ) الهه

نگاه داشت و پوندیشري را در هند و نووا سکوتیا را در آمریکا مجددا به دست آورد، اما، در عوض، تعرفه بر کاالي 

هم امپراطور و هم . ک صلح متمم نیز با امپراطوري مقدس روم منعقد ساختاکتبر ی 30در . هلندي را پایین آورد

شاه فرانسه به انتظار مرگ عاجل کارلوس دوم، پادشاه اسپانیا، نشسته بودند و صدراعظمهاي اروپا به خوبی 

  . میدانستند که این صلح مقدمه یک جنگ بزرگتري است که هدف آن ثروتمندترین امپراطوریهاي جهان بود

III - 1700 - 1698: مسئله اسپانیا   

قلمروش را، که از فیلیپین، ایتالیا، و سیسیل تا  ;کارلوس دوم، بی آنکه فرزندي داشته باشد، در کام مرگ فرو میرفت

امریکاي شمال و جنوبی کشیده شده بود، چه کسی به ارث میبرد لویی نه تنها به عنوان پسر دختر بزرگ فیلیپ 

بلکه به خاطر حقی که از جانب همسر متوفایش ماري ترز، دختر ارشد فیلیپ چهارم، به وي سوم پادشاه اسپانیا، 

گرچه ماري ترز هنگام ازدواج از ادعاي خود نسبت به تاج و تخت اسپانیا چشم  ;بودرسیده بود، مدعی همه آنها 

کراون طال به عنوان  500، 000ی منوط و مشروط بر این بود که دولت اسپانیا مبلغ این چشمپوش ;پوشیده بود

امپراطور لئوپولد اول نیز . اما این مبلغ به سبب ورشکستگی اسپانیا هرگز پرداخت نشد. جهیزهاش به فرانسه بپردازد

گارت ترزا، دختر کوچک فیلیپ با مار 1666در  ;وي پسر ماریا آنا، دختر کوچکتر فیلیپ سوم، بود. ادعاهایی داشت

و هیچ یک از این دو دختر از ادعاي وراثت احتمالی تاج و تخت اسپانیا چشم نپوشیده  ;چهارم، ازدواج کرده بود

لئوپولد، که همیشه از طرف ترکها تهدید میشد، ناچار شده بود براي صلح با فرانسه بر سر تقسیم امپراطوري . بودند

به قول یکی از مورخان انگلیسی، طبق ). 1668ژانویه  19(معاهدهاي مخفیانه منعقد کند  اسپانیا با لویی چهاردهم

تدریجا در برابر اصرار لویی چهاردهم، که چشمپوشی ملکه فرانسه را از ادعاي خود غیر معتبر ((این پیمان، 

ا را تجدید کرد، اما بعدا آن لئوپولد پس از دومین ازدواج، که از آن صاحب پسر شد، این ادع.)) میدانست، تسلیم شد
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انگلستان، ایاالت متحده، و امیر نشینهاي آلمان از اینکه میدیدند مستملکات . را به نفع مهیندوك کارل پس گرفت

وسیع اسپانیا احتماال به دست فرانسه با اتریش میافتد، سخت بیمناك شده بودند، زیرا در هر صورت توازن قوا بر هم 

اگر  ;نده میشد، اروپا را تحت سلطه خود میگرفت و کیش پروتستان را در معرض خطر قرار میداداگر لویی بر: میخورد

لئوپولد موفق میشد، با در دست داشتن هلند اسپانیا، جمهوري هلند را تهدید میکرد و به خود مختاري ایاالت آلمان 

یسی و هلندي اکثر مایحتاج صنعتی اسپانیا و صادر کنندگان انگل: پاي منافع بازرگانی نیز در میان بود. پایان میداد

آنها هیچ مایل نبودند که  ;مستعمراتش را تامین میکردند، و، در عوض، طال و نقره قابل مالحظهاي به چنگ میآوردند

نگاهداري بازرگانی دولت : ((اظهار داشت 1716دولت بریتانیا در سال . این سود سرشار انحصارا نصیب فرانسه شود

.)) هاي اصلی آغاز جنگ طوالنی و پر خرج بین دو خانواده سلطنتی پیشین بود ي کبیر و اسپانیا یکی از انگیزهبریتانیا

ویلیام سوم، که میخواست بازرگانان هموطن و بازرگانان سرزمینهاي تحت سلطه خود را راضی نگاه دارد و توازن 

از ادعاي خود چشم بپوشد و با انگلستان موافقت کند قدرت را در اروپا حفظ کند، به لویی پیشنهاد کرد که فرانسه 

که اسپانیا، هند شرقی، ساردنی، و هلند اسپانیا به شاهزاده یوزف فردیناند، پرنس برگزیننده باواریا، یعنی نوه لئوپولد، 

و  ;کند را تصاحب) ایتالیاي جنوب ایاالت پاپی)) (سیسیلهاي دوگانه((دوفن فرانسه بنادر توسکان و  ;واگذار شود

لویی این پیشنهاد را پذیرفت و نخستین معاهده تجزیه اسپانیا را با . آرشیدوك کارل هم به دوکنشین میالن برسد

کارلوس دوم، که میخواست امپراطوري . لئوپولد این نقشه را با خشم تمام رد کرد). 1698اکتبر  11(ویلیام امضا کرد 

پرنس برگزیننده باواریا را به ) 1698نوامبر  14(ی یک وصیتنامه اسپانیا را از چنین تجزیهاي رهایی بخشد، ط

لویی . اوضاع را کامال دگرگون و آشفته ساخت) فوریه 5(این شاهزاده با مرگ خود . جانشین جهانی خود تعیین کرد

رن را و دوکنشین لو)) سیسیلهاي دوگانه((دوفن بنادر توسکان، : تجزیه جدید دیگري را به ویلیام پیشنهاد کرد

بقیه امپراطوري اسپانیا، از جمله امریکا و هلند اسپانیا، به  ;دوك لورن، در عوض، میالن را تصاحب کند ;بگیرد

. دومین معاهده تجزیه اسپانیا را امضا کردند 1699ژوئن  11ویلیام و لویی در . آرشیدوك کارل تعلق یابد

و امپراطور . علیه هر نوع تجزیه مستملکاتش اعتراض کردایاالت متحده نیز با آن موافقت کرد، اما کارلوس دوم 

  . اتریش نیز، که امیدوار بود همه را براي پسرش تصاحب کند، با طرفداري از اسپانیا، تجزیه اسپانیا را نپذیرفت

ان از طرف دیگر، به عنو ;کارلوس از طرفی به عنوان عضو خانواده هاپسبورگ مایل بود که همه را به آرشیدوك بسپرد

وي به عنوان یک کاتولیک . یک فرد اسپانیایی از اتریشیها متنفر بود و از نظر التین بودنش فرانسویان را ترجیح میداد

که بهترین ) 1700سپتامبر  27(پاپ اینوکنتیوس دوازدهم پاسخ داد  ;خالص و مومن با پاپ نیز به مشورت پرداخت

دهاي از خانواده بوربون که از حق وراثت خود بر تاج و تخت فرانسه راه این است که امپراطوري اسپانیا را به شاهزا

ظاهرا سیاستمداران فرانسوي اتریشیها . چشمپوشی کند، بسپارد در نتیجه، اسپانیا تمامیت خود را حفظ خواهد کرد

لمانی نژاد مردم اسپانیا، که از اخالق و رفتار خودخواهانه و تکبرآمیز ملکه آ. را در مادرید و رم شکست دادند

مردم همه به : ((سفیر کبیر انگلستان در مادرید چنین نوشته است. کشورشان ناراضی بودند، نظریه پاپ را پذیرفتند

کارلوس در اول اکتبر وصیتنامه نهایی را امضا کرد که همه اسپانیا و قلمروها و مستملکاتش را .)) فرانسه تمایل دارند

ر دوم دوفن واگذار میکرد، مشروط بر اینکه سلطنت اسپانیا و فرانسه هرگز تحت به فیلیپ، دوك آنژو، هفدهساله، پس

هنگامی که خبر این وصیتنامه به پاریس رسید، لویی . کارلوس در اول نوامبر درگذشت. تسلط یک پادشاه درنیاید

خانواده هاپسبورگ و وي میدانست که امپراطور اتریش با بیرون رفتن اسپانیا از دست . خوشحال بود و هم در تردید

دادن آن به خانواده بوربون مخالفت هدایت خواهد کرد و انگلستان و هوالند هم با وي در این مقاومت همدست 

  : یک تاریخنویس آلمانی به مقاصد صلحجویانه لویی در این موقعیت بحرانی ارج مینهد. خواهند شد
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است که پیمان تجزیه را با به دست آوردن وصیتی که  اگر بگوییم که قصد لویی چهاردهم از روز نخست این بوده

حتی آن زمان که از این وصیتنامه . ایم عدالتی روا داشته دست خانوادهاش را باز کند نادیده بگیرد، دربارهاش بی

مطمئن شد، و در آن هنگام که شاه کارلوس هنوز زنده بود، به سفیرش در هلند دستور داد که نخست وزیر را 

به عالوه، هنوز . زد که وي تعهدش را هنوز فراموش نکرده است و پیشنهاد دیگري را نخواهد پذیرفتمطمئن سا

. میکوشید که رضایت در بار وین را نسبت به این معاهده جلب کند

. لئوپولد آن را نپذیرفت. لویی در ششم اکتبر درخواستی فوري براي امپراطور فرستاد تا پیمان تجزیه دوم را بپذیرد

شوراي نیابت سلطنت اسپانیا بالفاصله پس از مرگ کارلوس دوم، . ویی از آن پس آن معاهده را کانلمیکن دانستل

فرستادهاي به پاریس فرستاد تا به لویی اطالع دهد که نوهاش را در صورتی که به مادرید بیاید و سوگند وفاداري به 

به سفیر کبیر اسپانیا در پاریس دستور داده شده . خواهند گزیدقوانین کشور اسپانیا یاد کند، به پادشاهی اسپانیا بر 

بود که هر گاه فرانسه این درخواست را رد کند، فرستاده اسپانیا را بالفاصله به وین بفرستد و این پیشنهاد را به 

صدراعظم  لویی در نهم نوامبر دوفن،. در هر صورت، امپراطوري اسپانیا نباید تجزیه شود ;مهیندوك تسلیم نماید

پونشارترن، دوك دو بوویلیه، و مارکی دو تورسی، وزیر امور خارجه، را به جلسه مشاورهاي که در کاخ مادام دو 

بوویلیه از رد پیشنهاد اسپانیا جانبداري میکرد، چون با . منتنون تشکیل داده بود فرا خواند و از آنها کسب تکلیف کرد

وي به پادشاه فرانسه یادآوري کرد که  ;ایاالت متحده درگیر جنگ میشد قبول آن، فرانسه با اتریش، انگلستان و

تورسی اصرار داشت که شاه پیشنهاد اسپانیا را . فرانسه در وضعی نیست که بتواند با چنین ائتالفی به مقابله برخیزد

ه و هم علیه وصیتنامه لئوپولد هم علیه پیمان تجزی ;بپذیرد، زیرا به عقیده وي جنگ در هر صورت اجتنابناپذیر است

به عالوه، اگر پادشاه فرانسه پیشنهاد را رد کند، امپراطور اتریش بی شک از آن استقبال خواهد کرد،  ;خواهد جنگید

در نتیجه، فرانسه مجددا در محاصره همان دیواري اسپانیا، ایتالیاي شمالی، اتریش و هلند اسپانیا در خواهد آمد که 

  . به قیمت خونهاي بسیار زیاد در هم شکسته است در این دویست سال آن را

یک جنگ عادالنه بر سر وصیتنامه آغاز کردن بهتر از آن است که اسپانیا، علی رغم خواست دولت و مردم آن، تجزیه 

نوامبر  16در . لویی پس از سه روز غور و بررسی، پذیرش وصیتنامه را به اطالع فرستادگان اسپانیا رساند. شود

آقایان، پادشاه اسپانیا را : ((ادشاه فرانسه دوك آنژو را این گونه به شوراي دربار خود در ورساي معرفی کرد، پ1700

 ;پادشاه فقید خود در وصیتنامهاش چنین مقرر داشته بود ;بزرگی تبار وي را به تخت شاهی رساند. معرفی میکنم

این مشیت االهی بود و . ا خواستهاند تا با آنان موافقت کنماین را میخواستند و از من نیز جد) اسپانیا(همه افراد ملت 

یک اسپانیایی خوب باش این نخست ': و به پادشاه جوان چنین گفت.)) من قلبا و با طیب خاطر آن را میپذیرم

ا بدین وسیله هم آنه ;اما فراموش مکن که فرانسوي به دنیا آمدي، و پیوستگی بین دو ملت را نگاه دار ;وظیفه توست

شوراي نیابت سلطنت اسپانیا فیلیپ را در مادرید .)) را خشنود خواهی کرد و هم صلح را در اروپا نگاه خواهی داشت

حکام و فرمانروایان یکی پس از . به همگان معرفی کرد، و اسپانیا و همه مستملکاتش رضایت خود را اعالم داشتند

رك، پرتغال، ایاالت متحده، انگلستان، و چند ایالت آلمانی و ساووا، دانما: دیگري شاه جدید را به رسمیت شناختند

حتی برگزیننده باواریا که میپنداشت امپراطور اتریش پسرش را مسموم کرده است نخستین شاهزادهاي  ;ایتالیایی

می گویی بحران داشت از میان میرفت و دشمنی صد ساله اسپانیا و فرانسه بآرا. بود که قبولی خود را اعالم داشت

سفیرکبیر اسپانیا در ورساي در برابر شاه جدیدش زانو زد و سخنان مشهوري را که ولتر اشتباها به . پایان میپذیرفت

  ..))داشتپیرنه دیگر وجود نخواهد : ((لویی چهاردهم نسبت داده است ایراد کرد
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در اسپانیا به خوشی پذیرفتند و ((فیلیپ پنجم، یعنی سر دودمان بوربونهاي اسپانیا را به قول لرد چسترفیلد 

اما .)) قدرتهایی که بعدها علیه وي و براي سرنگون ساختنش دست اتحاد به هم دادند او را به رسمیت شناختند

ادامه یابد،  ;وي که بین فرانسه و اسپانیا به وجود آمده استامپراطور لئوپولد احساس میکرد که اگر این اتحاد معن

وضع خانواده هاپسبورگ را، که تاکنون به فرمانروایی امپراطوري مقدس روم و امپراطوري اسپانیا عادت داشته است، 

ابراز و نویسندگان، که منعکس کننده انزجار و خشم امپراطور بودند، این عقیده عمومی را . به خطر خواهد انداخت

 ;منتشر کردند که کارلوس دوم چون عقل سلیمی نداشته است، اسپانیا را به دشمن قدیمی خود واگذار کرده است

بنابراین،  ;آنها در حقیقت مدعی بودند که، طبق آنچه که کالبدشکافی نشان داده، مغز و قلب وي سالم نبوده است

لئوپولد به . ف مادري و از سوي همسر حقا به لئوپولد میرسدوصیتنامهاش کانلمیکن محسوب میشود، و اسپانیا از طر

متحدان پیشین خود هوالند و انگلستان مصرا توصیه کرد تا حتی به قیمت جنگ هم که شده است، شناسایی فیلیپ 

االت پس از رفتن ویلیام به انگلستان، آنتونیوس هاینسیوس ای. را به عنوان پادشاه اسپانیا پس بگیرند یا انکار کنند

وي هنوز خاطره زمانی را که در فرانسه به سمت فرستاده هلند انجام وظیفه میکرد و لوووا . متحده را رهبري میکرد

اکنون در پنجاهسالگی در . میخواست وي را به اتهام سو استفاده از مصونیت سیاسی بازداشت کند، از یاد نبرده بود

را میگذراند، کتاب میخواند، روزها پیاده به اداره محل کارش  خانه سادهاي در شهر الهه میزیست، زندگی آرامی

میرفت، روزي ده ساعت کار میکرد، و نمونه مبارزه زندگی ساده بورژوایی و حکومت جمهوري در برابر اشراف تجمل 

از او  ، بنا به دستور اتاژنرو، یادداشتی براي لویی چهاردهم فرستاد و1700در نوامبر . پرست و شاهان مستبد بود

درخواست کرد که وصیتنامه کارلوس دوم را، که با مصالح امپراطور اتریش کامال مغایر است، لغو کند و به سیاست 

که چون امپراطور اتریش تقاضاي تجزیه وي را مکرر رد کرده ) 1700دسامبر  4(لویی پاسخ داد . تجزیه باز گردد

اطور اتریش آن را میپذیرفت، ناچار آن وصیتنامه را قبول کرده است، و اگر وي تقاضاي اسپانیا را نمیپذیرفت، امپر

مجلس فرانسه را وادار  1701وي در اول فوریه . اعمال لویی اروپا را از ازدیاد قدرت فرانسه به وحشت انداخت. است

ما بدان معنی این الزا. ساخت تا قانونی مبنی بر حق تدریجی فیلیپ و اعقابش بر تاج و تخت فرانسه به تصویب برساند

نبود که وي میخواست فرانسه و اسپانیا را تحت یک سلطنت اداره کند، بلکه میخواست بدین وسیله اگر وارثان مقدم 

فیلیپ در صورت . تاج و تخت فرانسه همه از میان بروند، او بتواند وراثت همیشگی را در خانواده خود نگاه دارد

را به خاطر سلطنت بر کشور اصلیش رها کند، و در نتیجه، حکومت ضرورت میتوانست تاج و تخت شاهی اسپانیا 

طبق . اما اقدامات بعدي شاه تفسیرات و تعبیرات دشمنانهاي را سبب شدند. بدون منازع خانواده بوربون باقی بماند

در سدها و یک معاهده که با اسپانیا بسته شده بود، هلند حق داشت براي دفع تجاوز احتمالی به هوالند، نیروهایی 

در پنجم فوریه، بر طبق موافقتی که بین لویی چهاردهم و برگزیننده . استحکامات مرزي هلند اسپانیا مستقر سازد

باواریا، که در آن زمان بر هلند اسپانیا حکمروایی میکرد، به عمل آمد، سربازان فرانسوي به آن شهرهاي مرزي آمدند 

. دندنشینی دا و به نیروهاي هلندي دستور عقب

  . سفیرکبیر اسپانیا در الهه به اتاژنرو اطالع داد که این عمل بنا به درخواست دو لت اسپانیا صورت گرفته است

اتاژنرو اعتراض کرد، اما بعد تسلیم شد، لیکن هاینسیوس با ویلیام سوم بر سر ضرورت به وجود آوردن یک اتحاد 

بود که معاهده تجزیه دوم موافقتی بوده است که بین وي و لویی  ویلیام سوم معتقد. بزرگ علیه فرانسه همعقیده بود

 ;و اعم از اینکه لئوپولد آن را امضا کرده یا نکرده باشد، باز به اعتبار قوت خود باقی است ;چهاردهم بسته شده است

تان نمیخواست با همه این اصول، پارلمنت انگلس. فرانسه با پذیرش درخواست اسپانیا این پیمان را نقض کرده است

هنگامی که فرانسه جلوس فیلیپ پنجم بر سلطنت را به آگاهی . که ستیزهجویی پر خرجی را با فرانسه از سر بگیرد
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پادشاه اسپانیا، ((دولت انگلستان رساند، ویلیام موقع را مغتنم شمرد و جلوس فرخنده بر تخت سلطنت اسپانیا را به 

). 1701آوریل  17(طریق، رسما رژیم جدید بوربون را به رسمیت شناخت ، تبریک گفت بدین ))برادر بسیار عزیزش

اما همینکه نتایج وسیع اتحاد فرانسه و اسپانیا آشکار گردید زیرا لویی چهاردهم با اشغال فالندر به هوالند نزدیکتر 

کرد نظارت نماید شده بود و با تصرف آنورس میتوانست بر عملیات بازرگانی انگلستان که از آن شهر استفاده می

انگلستان پی برد که این مسئله فقط اختالف بین خانواده بوربون و هاپسبورگ، یا فقط اختالف بین کیش کاتولیک 

دوباره نیرو یافته و کیش پروتستان نیست، بلکه بین تملک و تسلط فرانسه و انگلیس بر دریاها، مهاجر نشینهاي 

، بی آنکه اعالن جنگ دهد، به ویلیام سوم حق داد 1701انگلستان در ژوئن پارلمنت . اروپایی و بازرگانی جهانی است

هایی که به منظور جلوگیري بسط قدرت و نفوذ روز افزون و تهدیدآمیز فرانسه به وجود میآیند شرکت  که در اتحادیه

پوند را هم تصویب  2700000اي معادل  جوید، و به پشتیبانی از این نظریه، سی هزار دریانورد را تجهیز، و بودجه

ویلیام سوم در پاسخ درخواست اتاژنرو، بیست فروند کشتی و ده هزار دریانورد به هلند گسیل داشت و خود نیز . کرد

در ماه مه . امپراطور، که مدعی مالکیت قلمروهاي اسپانیا بود، به جنگ وارد شده بود. در ماه ژوئیه به الهه رفت

ار و شانزده هزار سپاهی پیاده براي تصرف مستملکات اسپانیا در شمال ایتالیا نیرویی بالغ بر شش هزار سو 1701

. گسیل داشت

شاهزادهاي جوان، که در مقام ژنرالی میبایستی رقیب و همتاي مارلبره باشد، به نام اوژن دو ساووا را به فرماندهی 

ژن موریس، به نام کنت سواسون، در پدرش پرنس او: جد اوژن، شارل امانوئل، دوك ساووا بود. این سپاه گماشت

اوژن در بیست  ;مادرش، اولیمپه مانچینی، یکی از خواهر زادگان زیبا و فتان مازارن بود ;فرانسه اقامت گزیده بود

اما چون بسیار جوان بود، این مقام را به  ;از لویی تقاضا کرد تا وي را به فرماندهی یک هنگ بگمارد) 1683(سالگی 

در نجات وین از دست ترکها و . ر نتیجه، وي از فرانسه رویگردان شد و به خدمت امپراطور درآمدد. وي نسپردند

یک بار در معرکه تصرف شهر بودا، و دیگر بار در محاصره شهر بلگراد،  ;تعقیب آنها در رکاب سوبیسکی شرکت جست

جز زیبایی جسمانی و قیافه، از ). 1697(در سنتا ارتش اتریش را تا پیروزي نهایی علیه ترکها هدایت کرد  ;زخمی شد

این کوچک مرد : ((یکی از فرانسویان مخالف وي او را چنین توصیف میکند. همه زیباییها و محسنات برخوردار بود

زشت روي، با آن بینی نوك برگشتهاي که روي لب باالیی بسیار کوچکش، که از فرط کوچکی روي دندانهایش را هم 

صفات یک قهرمان به گاه جنگ، و مردي بزرگوار، به هنگام ((اما ولتر وي را صاحب  ;. . .))ته نمیپوشاند، قرار گرف

)) صلح با افکاري که با عدالتخواهی و غرور در آمیخته است، و با شجاعتی که در مصاف با سربازان لرزه در آن نمیافتد

از آلپ عبور داد و با یک مانور دورانی اکنون، درسی و هشت سالگی، ارتش تحت فرماندهی خود را . دانسته است

ارتشهاي دشمن را دور زد و با پیروزیهاي متوالی بر کاتینا و ویلروا، تقریبا سرتاسر دوکنشین مانتوا را، خیلی پیش از 

در این گیر و دار، سیاست نیز وقوع یک ). 1701سپتامبر (آغاز جنگ جانشینی اسپانیا، براي امپراطور تصرف کرد 

اسپانیا با فرانسه یک قرارداد پرسود امضا کرده بود تا فرانسه براي مهاجر نشینان . ساله را فراهم آورده بودکشتار ده

فرانسه ظاهرا میخواست بدین وسیله نفوذ خود را در اسپانیا گسترش دهد و، در  ;اسپانیایی در امریکا برده تهیه کند

نمایندگان انگلستان، ایاالت متحده، و . ه قبضه خود درآوردنتیجه، بازرگانی مستملکات آن کشور را در سه قاره ب

ماده دوم آن معاهده . امپراطوري در هفتم سپتامبر معاهده الهه را امضا کردند و اتحاد بزرگ دوم را به وجود آوردند

سد، و مقرر میداشت که، براي تامین صلح و آرامش در اروپا، امپراطور باید به حقوق خود بر سلطنت اسپانیا بر

در این . انگلستان و ایاالت متحده باید در متصرفات و امور دریانوردي و بازرگانی خود از امنیت کامل برخوردار باشند

معاهده مستملکات اسپانیا در ایتالیا و فروبومان را به امپراطور وعده داده بودند، ولی، با همه این احوال، محلی نیز 

براي اینکه اتحاد فرانسه و اسپانیا جامه . ان پادشاه اسپانیا، خالی گذاشته بودندبراي شناسایی فیلیپ پنجم، به عنو
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عمل نپوشد، و براي اینکه از بازرگانی فرانسه با مستعمرات اسپانیا جلوگیري به عمل آید و انگلستان و ایاالت متحده 

نه و فرد فرد معاهدات صلح امضا بتوانند جزایر هند اسپانیا را تصرف کنند، ممالک متعهد حق نداشتند که جداگا

لویی . رد پیشنهاد به منزله آغاز جنگ تلقی میشد ;به فرانسه دو ماه مهلت دادند تا این شرایط را بپذیرد. کنند

وي خود را در دفاع از وصیتنامه کارلوس دوم و خواسته . چهاردهم با تکبر و غرور ذاتیش به این شرایط نگاه کرد

او، که به اصالت و . واستند امپراطوریشان از هم گسیخته شود، وجدانا متعهد میشناختمردم اسپانیا، که نمیخ

حقانیت هدف و نیرویش اطمینان داشت، کنار بستر جیمز دوم که در حال نزع بود حاضر شد و به او قول داد که از 

ما نمیدانیم  ;وعدهاش وفا کردپس از مرگ پدر، لویی به . جیمز سوم به عنوان پادشاه انگلستان پشتیبانی خواهد کرد

بود یا تسلیم در )) اقدام بزرگوارانه((یک ) همان طور که یک تاریخنویس بزرگوار انگلیسی معتقد است(که این کار 

برابر خواهشهاي اشک آلود یک بیوه زن یا یک سیاست و اقدام نظامی به منظور ایجاد دو دستگی در انگلستان میان 

در هر صورت، جنگ جانشینی . اران جیمز دوم که خواهان بازگشت دوباره استوارتها بودندطرفداران ویلیام و هواد

اسپانیا جنگ جانشینی تخت و تاج انگلستان و حتی جنگ روح انگلیسی نیز بود، زیرا اگر کسی از خانواده استوارت 

ر حالی که فرانسه عمل متفقین د. به انگلستان بر میگشت، آن کشور را مجددا به یک انگلستان کاتولیک مبدل میکرد

را پس گرفتن شناسایی فیلیپ با عنوان پادشاه اسپانیا تلقی میکرد، اکثر انگلیسیها هم میپنداشتند که لویی 

چهاردهم معاهده ریسویک را، که طبق آن ویلیام سوم را پادشاه انگلستان شناخته بود، نقض کرده و، با شناسایی 

تبصرهاي نیز به این پیمان اضافه شده بود مبنی بر اینکه . ستان مداخله کرده استجیمز سوم، در امور داخلی انگل

امضا کنندگان پیمان به هیچ وجه ندارند با فرانسه یک پیمان صلح امضا کنند، مگر اینکه اهانتی که از عمل لویی بر 

از حقوق مدنی انگلستان محروم جیمز سوم را  1702پارلمنت انگلستان در ژانویه . ویلیام سوم رفته است جبران شود

را تصویب کرد و همه افراد )) قانون نقض عهد((ضمنا با اکثریت آرا . ساخت، یعنی وي را خائن و یاغی قلمداد نمود

ویلیام . را طرد و در مقابل ویلیام سوم و وراثش سوگند وفاداري یاد کنند)) مدعی ناحق((انگلیسی را ملزم ساخت که 

در پنجاه و دو سالگی، بی آنکه خود از ایجاد اتحادي که پنجاه سال در به وجود آمدن نقشه  ،1702در هشتم مارس 

امپراطور، اتاژنرو ایاالت متحده و پارلمنت انگلستان . اروپا تاثیر خواهد کرد آگاه باشد، رخت از این جهان بر بست

. متفقا در پانزدهم ماه مه به فرانسه اعالن جنگ دادند

V - 1713- 1702: ی اسپانیاجنگ جانشین   

دانمارك، پروس، . در حقیقت، همه کشورهاي اروپایی غرب لهستان و امپراطوري عثمانی در این جنگ درگیر شدند

هانوور، اسقف نشین مونستر، برگزیننده نشینهاي ماینتس و پاالتینا، و چند ایالت کوچک آلمانی به گروه متفقین 

جمع نیروي نظامی آنان به دویست و پنجاه هزار . نیز به خیل آنان وارد شدندساووا و پرتغال  1703پیوستند و در 

  . نفر میرسید و نیروي دریایی آنها از نظر تعداد، تجهیزات و فرماندهی از فرانسه نیرومندتر بود

اسپانیا پراکنده  هاي راین، و ایتالیا، و فرانسه اکنون دویست هزار نفر به زیر سالح فرا خوانده بود و این ارتش در جبهه

اسپانیا سربار فرانسه . تنها متفق فرانسه اسپانیا، باواریا، کولونی، و ساووا بودند، آن هم فقط براي یک سال. شده بود

و مستعمرات اسپانیا نیز دستخوش هجوم ناوگان هلند و انگلستان  ;بود، و فرانسه ناگزیر بود از آن کشور دفاع کند

خودمان را با ادامه بازي شاهانه شطرنج انسانی و خونریزي و کشت و کشتار غیر قابل پیش  ما نباید. واقع شده بودند

شاید از . اکنون نوبت به جنگاوري استادانه مارلبره و اوژن دو ساووا رسیده بود. بینی که در پی داشت سرگرم کنیم

ی را با هنر سیاست و دیپلماسی در هم زمان قیصر تاکنون هیچ سابقه نداشته باشد که فردي مانند مارلبره نبوغ جنگ

وي در استراتژي طرح عملیات نظامی و تحرك ارتشها، در تاکتیک و آرایش پیاده و سوار و توپخانه، و : آمیخته باشد

 در سرعت فکر و تصمیم هنگام تغییر وضع جنگ و جبهه استاد بود و رفتارش با دولتهایی که از وي پشتیبانی می
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 ر اطرافش بودند، و حتی در مورد دشمنانش که وي را سیاستمداري آگاه و نیرومند میکردند، اشخاصی که د

براي کسب پیروزي  ;بعضی اوقات بیرحم و فاقد اصول اخالقی میشد. دانستند بسیار صبورانه و آمیخته با کاردانی بود

قدرت رسیدن استوارتها مقامش را از قربانی کردن سربازانش، به هر تعداد، ابایی نداشت، و براي اینکه در صورت به 

لویی چهاردهم، که میدید شکوه . اما وي سازمانده پیروزي بود. تامین کرده باشد، با جیمز دوم و سوم ارتباط داشت

فرمانرواییش اینک در معرض سقوط قرار گرفته و ستیز بر سر اسپانیا به مسابقه ربودن اروپا مبدل شده است، از 

چهارصد و پنجاه هزار نفر به زیر سالح  1704در سال . ان و طالهایش را در این راه نثار کندفرانسه خواست تا فرزند

براي اینکه بتواند این نبرد گرانقیمت را هر چه زودتر به . گرد آورنده بود یعنی به اندازه همه نیروهاي دشمنانش

د و به دژ اصلی دشمن، یعنی وین که حتی نتیجه برساند، به ارتش دستور داد تا به کشور متفقش، باواریا، وارد شو

شورش مجارها نیروي امپراطور اتریش را در شرق به . لشکریان ترك هم نتوانسته بودند آن را فلج کنند حمله برد

در همان حال که یکی از ارتشهاي فرانسه تحت فرماندهی . خود مشغول، و پایتخت را تقریبا بال دفاع رها ساخته بود

ده بود که مارلبره را در فروبومان سرگرم کند، دیگر نیروهاي فرانسه تحت فرماندهی مارسن و تاالر به ویلروا مامور ش

امپراطور مجددا در . نیروهاي حکمران برگزیننده باواریا پیوستند و بتدریج بر فشار خود به داخل خاك اتریش افزودند

. ن موجب ضعف ایمان متفقین وي خواهد شداز وین فرار کرد، زیرا میدانست که اسارتش به دست دشم 1683

مارلبره، در این گیر و دار بحرانآمیز، علی رغم تقاضاي اتاژنرو هلند، اما طبق موافقت پنهانی هاینسیوس، تصمیم 

گرفت که با خطر حمله ویلروا به هوالند، با راهپیمایی شبانروزي از دریاي شمال، براي نجات شهر وین خود را به 

در حالی که وانمود میکرد میخواهد از رود موزل عبور کند، در امتداد ساحل آن ). 1704مه تا ژوئن ( دانوب برساند

. رودخانه به سوي جنوب رهسپار شد و ویلروا را با حرکت موازي در سوي دیگر اغفال کرد

سوي ماینتس رهسپار  بعد، ناگهان، در کوبلنتس به سوي شرق برگشت، از رود راین به وسیله پل شناور عبور کرد، به

اکنون دیگر به نیروهاي کمکی . شد، از ماین گذشت و به هایدلبرگ رفت، از نکار هم رد شد، و به راشتات رسید

هوالند، ارتش امپراطوري تحت فرماندهی اوژن دو ساووا، و ارتش دیگري به فرماندهی لودویگ ویلهلم اول مارکگراف 

اواریاییها در شگفت شده بودند که چرا مارلبره که انتظار میرفت با ویلروا مصاف فرانسویان و ب. بادن بادن پیوسته بود

دهد، از برخورد با وي احتراز میجوید، مارسن، تاالر، و حکمران باواریا سی و پنج هزار پیاده و هجده هزار سوار بین 

  . در ساحل چپ رود دانوب گرد آورده بودند) بلنم(ایم  لوتسینگن و بلینده

با سی و سه هزار پیاده و بیست و نه هزار سوار در جنگی با فرانسویان  1704اوت  31ره و اوژن در آنجا در مارلب

درگیر شدند جنگی که فرانسویان میکوشند آن را به نام جنگ هوخشتاد فراموشش کنند، و انگلیسیها به نام پیروزي 

مرکز فرانسویان فشار وارد آورد، ارتش در حال فرار تاالر سواره نظام نیرومندتر مارلبره بر . بلنم آن را جشن میگیرند

 ;را به سوي بلنم راند، و در آنجا دوازده هزار سرباز باقیمانده آن نیز تسلیم شدند و خود تاالر نیز به اسارت درآمد

به طور سواران مارلبره، به کمک ارتش در فشار قرار گرفته اوژن، در سوي راست شتافت و مارسن را ناچار ساخت 

متفقین دوازده هزار، و فرانسه و باواریا چهارده هزار نفر کشته : تلفات جانی بسیار سنگین بود. منظم عقبنشینی کند

برگزیننده باواریا به سوي . تسلیم بیست و هفت گردان پیاده و دوازده اسواران شهرت ارتش فرانسه را نابود کرد. دادند

ریا را اشغال، و حدود هفتصد و هشتاد کیلومتر مربع زمین را از وجود نیروهاي ارتش امپراطوري باوا ;بروکسل گریخت

ناوگان مشترك انگلستان و هلند با تصرف صخره جبل طارق . لئوپولد سالم به پایتختش برگشت. فرانسوي پاك کرد

. را آقاي مدیترانه کردانگلستان آنجا را به دژي مبدل ساخت که تا دو قرن وي . یک روز تاریخی دیگر به وجود آوردند

یک دسته از . جنگ، بی آنکه بدانند که وضع آن با همان دو پیروزي معلوم شده است، نه سال دیگر ادامه یافت

و یک دسته از نیروهاي متفقین از شورش  ;)1705نهم اکتبر (ناوهاي انگلستان بارسلون را به تصرف درآوردند
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 25(د، و مهیندوك کارل را به نام کارلوس سوم به تخت شاهی نشاندند کاتالونیا علیه فیلیپ پنجم پشتیبانی کردن

ملت اسپانیا که دیدند اتریشیها و انگلیسیها بر کشورشان حکمفرمایی میکنند، از آن سستی اخروي ). 1706ژوئن 

ا مسلح و کشاورزان تا سر حد امکان خود ر. حتی طبقه روحانی نیز آنان را به مقاومت ترغیب میکرد. بیرون آمدند

جیمز فیتس جیمز، ملقب به دیوك آو بریک، پسر نامشروع  ;خط مواصالتی را بین بارسلون و مادرید قطع کردند

جیمز دوم، یک نیروي مشترك فرانسوي و اسپانیایی را از سوي غرب رهبري کرد، مادرید را مجددا براي فیلیپ 

در این هنگام، . یش را هم به کاتالونیا عقب نشاند، و آرشیدوك و بدعتگذاران انگلیس)سپتامبر 22(پنجم گرفت 

مارلبره، پس از رفع موانع سیاسی در لندن و الهه، یک ارتش شصت هزار نفري مرکب از افراد انگلیسی، هلندي، و 

با عمده قواي پنجاه و هشت هزار نفري  1706ماه مه  23وي در . دانمارکی تشکیل داد و به هلند اسپانیا وارد شد

وي در میان جذبه جنگ، و در حالی که فراموش کرده . به فرماندهی ویلروا در رامییی نزدیک نامور مواجه شد فرانسه

آجودانش خواست دیوك را بر . بود که ژنرالها باید در بستر بمیرند، شتابان به سوي جبهه رفت و از اسب سرنگون شد

. اسبی دیگر سوار کند، ولی گلوله توپ سرش را از تن جدا کرد

در این جنگ ارتش وي پنج هزار . مارلبره جان به در برد، نیروهایش را آرایش داد، و آنها را به پیروزي خونینی رساند

پس از آن با مقاومت چندان قابل مالحظهاي روبرو نشد و در نتیجه . نفر و فرانسویان پانزده هزار نفر تلفات دادند

از آنجا با انگلستان مستقیما در تماس بود و از فرانسه فقط سی کیلومتر  ;توانست آنورس، بروژ، و اوستاند را فتح کند

مارشال ویلروا، که شصت و دو ساله بود، اندوهناك و بی آنکه از طرف شاه مورد سرزنش و مواخذه قرار . فاصله داشت

.)) ال وجود ندارددر سنی که ما هستیم اقب: ((گیرد، از کار کنارهگیري کرد، و شاه اندوهگین به وي چنین گفت

در وین، یوزف اول به سن . فرانسویان در همهجا، جز در اسپانیا، در معرض خطر یا در حال عقبنشینی بودند

  . و از ژنرالهایش سخت پشتیبانی کرد) 1705(بیستوهفت سالگی به جاي پدر به امپراطوري مقدس روم رسید 

طبق کنوانسیون میالن، . بیرون راند) 1707(ز ایتالیا و سپس ا) 1706(اوژن دو ساووا فرانسویان را از تورن 

دوکنشینهاي میالن و مانتوا به خاك اتریش منضم شدند، و بدین وسیله حکومت گونتساگاهاي مانتوا، که از سال 

دولت سلطنتی ناپل هم که به قدمت سلطنت اسپانیا بود، با وجودي که تیول . آغاز شده بود، به پایان رسید 1328

ایاالت پاپی، به اجازه امپراطور، که علی رغم خواست پاپ . سوب میشد، به دست سپاهیان اتریش افتادپاپ مح

و نیز توسکان استقالل خود را به بهایی . مستاصل ارتش خود را از میان آنها گذرانیده بود، براي پاپ باقی ماندند

. گزاف نگاه داشتند

درت تقریبا از وي رخت بربسته بود، اما حیثیت کشورش را هنوز نگاه نخوت ق. لویی چهاردهم کامال تغییر کرده بود

اسپانیا : شرایط صلحی را پیشنهاد کرد که متفقین در پنج سال بیشتر از جان و دل میپذیرفتند 1706در . داشته بود

لند اسپانیا شهرها و دژهاي مرزي ه ;فیلیپ را میالن، ناپل، و سیسیل بسنده باشند ;به مهیندوك کارل سپرده شود

لویی نومیدانه به جمعآوري سپاه . هلندیها آماده مذاکره بودند، اما انگلستان و اتریش آن را رد کردند. به هلند برگردند

مردم فرانسه، که . براي مراسم تعمید و ازدواج، براي اینکه قانونی باشند، مالیات تعیین شد. و ازدیاد مالیات پرداخت

ده بودند، مراسم تعمید کودکانشان را خود انجام میدادند و عقد را هم بدون حضور کشیش به فقري نومیدانه دچار ش

  . با وجودي که قانونا کودکان حاصل از این نوع ازدواجها غیرمشروع اعالن شده بودند ;میبستند

. را متصرف شدنددهقانان شورشی ادارات و قصرهاي اروپایی . شورشهایی در کائور، کرسی، و پریگور به وقوع پیوستند

زنده و گرسنگی کشیده مردم رو به روي قصر ورساي به طلب نان گرد میآمدند و گاردهاي محافظ )) اسکلتهاي((

پالکاردها روي دیوارهاي پاریس میچسباندند و به لویی اعالم خطر میکردند که در . سویسی آنها را متفرق میکردند

  . مالیاتهاي جدید لغو شدند. را به قتل برسانند هنوز وجود دارند فرانسه راوایاکها یعنی کسانی که مایلند شاه
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مارکی دو وبان، که نبوغ مهندسی نظامیش در یک نسل پیش رکن حیاتی براي پیروزیهاي فرانسه به شمار میرفت، 

ري ، در سن هفتادوچهار سالگی، ضمن کتاب طرح عشریه شاهی پیشنهاد کرد که مالیاتهاي عادالنهت1707در اوایل 

تقریبا یک دهم مردم به گدایی افتادهاند، و نهدهم : ((وي فقر مالی فرانسه را چنین توصیف کرده است. وضع شوند

بیشک فساد به حد اعال رسیده است و اگر . ... دیگر، یعنی اکثریت، به صدقهگیري بیشتر نیازمندند تا صدقهدهی

این مردم : ((به شاه یادآوري کرد.)) بهبود میسر نشودعالج نگردد، مردم به چنان سرنوشتی دچار خواهند شد که 

طبقات پایین هستند که با کار و صنعت خود و با مالیاتی که به خزانه دولت میپردازند، شاه و دولتش را ثروتمند 

د، باز همین طبقات هستند که اکنون، براثر تقاضاي جنگ و مالیاتهایی که از اندوخته خود میپردازن((اما )) ;میکنند

و .)) ها زندگی میکنند، حال آنکه همه کشور بر اثر دوري فرزندانش لمیزرع رها شده است در فقر و نداري در کومه

بان، با استفاده از بعضی از نظریات بواگیبر براي نجات مولدترین طبقات، پیشنهاد کرد که همه مالیاتهاي موجود را 

مالکان بین پنج تا ده  ;ند و هیچ طبقهاي هم از آن معاف نباشدلغو، و در عوض، مالیات تصاعدي بر درآمد وضع کن

دولت نمک را به انحصار خود درآورد و حقوق و .درصد بپردازند، و کارگران بیش از سه و نیم درصد مالیات نپردازند

از : سن سیمون آن کتاب و مفاد آن را چنین توصیف میکند. عوارض گمرکی فقط در مرزهاي ملی گرفته شوند

طالعات و ارقام انباشته بود و همه را بانهایت وضوح، سادگی، و صحت نوشته بود اما خطایی بزرگ در آن دیده ا

از طرحی صحبت کرده بود که، اگر از آن پیروي میکردند، گروهی انبوه از پولداران، کارمندان، و عاملین . میشد

و بنیاد آن ثروتهاي  ;زندگی کنند نه از درآمد مردم مختلف نابود میشدند، آنها را ناچار میساخت که از درآمد خود

همه آنهایی که با . همین کافی بود که طرحش به مورد اجرا در نیاید. بیکران را که زود به دست میآمد بر میکند

شگفت اینکه شاه نیز، که خود محصور این اشخاص بود، به دالیلشان گوش . ... اجراي آن مخالف بودند فریاد برآوردند

. فرا داد و مارشال و بان را، هنگامی که براي تقدیم کتاب آمده بود، به وضعی زننده و توهینآمیز به حضور پذیرفت

شورایی تشکیل یافت و . لوي وي را سرزنش کرد که در بحران جنگ میخواهد دولت و وضع مالی آن را دگرگون سازد

مارشال پیر، بر اثر این . انتقاد عمومی به عمل آید که کتاب جمعآوري شود و از آن) 1707فوریه  14(راي داد 

مردي را که به شخص من و دولت عالقهمند ((شاه بعدها ابراز تاسف کرد از اینکه . توهین، شش هفته بعد درگذشت

  . ولی دیگر خیلی دیر شده بود.)) بود از دست دادم

 1707ووا، که قبال متحد فرانسه بود، در اوت ویکتور آمادئوس دوم، دوك سا. مالیات و جنگ همچنان ادامه داشتند

قرار گذاشته . در محاصره دریایی و زمینی تولون به اوژن دو ساووا و یک دسته از ناوگان جنگی انگلستان پیوست

بودند چنانچه این شهر سقوط کند، به مارسی حمله برند، و اگر آن هم سقوط کرد، آن وقت دریاي مدیترانه را روي 

فرانسه پیروز شد، اما . فرانسه ارتش تازه تشکیل شدهاي را براي عقب راندن مهاجمین فرستاد. ندفرانسه ببند

یک ارتش هشتاد هزار نفري تجهیز کرد و آن را تحت  1708شاه در . پرووانس در آن لشکرکشی تقریبا ویران شد

وي متفقین در فالندر گسیل فرماندهی مارشال واندوم و پسر دوفن، دوك دو بورگونی مشهور، براي توقف پیشر

ژوئیه  11(مارلبره و اوژن نیز با ارتش هشتاد هزار نفري خود در اودنارد، کنار رود سکلت، با آن رو به رو شدند . داشت

مارلبره . فرانسویان عقب نشستند، بیست هزار نفر آنان کشته یا زخمی و هفت هزار نفر دیگر هم اسیر شدند). 1708

یس پیشروي کند، اما اوژن او را وادار ساخت تا نخست شهر لیل را محاصره کند، تا مبادا خط میخواست به سوي پار

لیل پس از دو ماه محاصره، و به قیمت جان پانزده . مواصالتی و تدارکاتی متفقین توسط پادگان آن شهر قطع شود

  . هزار سپاهی، سقوط کرد

-1708(مردم بر اثر سردترین زمستان تاریخ آن سرزمین فقر . لویی پی برد که فرانسه دیگر یاراي جنگ ندارد

ها دو ماه یخ بستند، و حتی آبهاي ساحلی در یاها یخ زده بود، به  رودخانه. شدیدتر و فالکتبارتر شده بود) 1709
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ها، حتی جان سختترین  تقریبا همه گیاهان و سبزه. هاي پربار روي دریاي یخزده حرکت میکردند طوري که ارابه

فقط  ;تقریبا همه نوزادان آن فصل وحشتناك نابود شدند. ان میوه و بذر همه گیاهان در زمین از میان رفتنددرخت

به دنیا آمده بود،  1709فوریه  15نتیجه لویی چهاردهم، یعنی لویی پانزدهم، پسر دوك دو بور گونی که در  استثنائا

محتکران نان را انبار میکردند و قیمتها را باال . ي داددر بهار و تابستان آن سال قحطی رو. جان سالم به در برد

اما هانري  ;سن سیمون، که معموال با شاه مخالف بود، میگوید که لویی شخصا با محتکران همکاري میکرد. میبردند

ود این وضع با ور.)) تاریخ چنان مالحظه کار است که نمیتواند به افکار تیره سن سیمون شک نکند: ((مارتن میگوید

. و جاهاي دیگر، و کاشتن جو بالفاصله پس از ذوب برفها، بهبود یافت ;بربردوازده میلیون کیلو گندم و جو، از ممالک 

به الهه لویی، که از شکست ارتش و فالکتهاي ملتش سخت افتاده شده بود، مارکی دو تورسی را با تقاضاي صلح 

به تورسی دستور داده شده بود که همه مستملکات امپراطوري اسپانیا را به متفقین پیشنهاد ). 1709مه  22(فرستاد 

. کند، یعنی نیوفندلند به انگلستان برسد، شهرهاي مرزي به هلند، و فرانسه نیز از پشتیبانی جکوبایتها دست بردارد

ماه مه به تورسی اولتیماتوم دادند که نه تنها  28متفقین در . موفق نشدوي کوشید که مارلبره را تطمیع کند، ولی 

اسپانیا و مستملکاتش باید به مهیندوك برسد، بلکه اگر فیلیپ تا دو ماه دیگر اسپانیا را ترك نکند، ارتش فرانسه باید 

آزاد خواهد بود که تا آن زمان ، فرانسه )پیشنهاد کردند(در غیر این صورت . با کمک متفقین وي را از آنجا بیرون کند

  . که ارتش متفقین در شبه جزیره میجنگد، نیرویش را مجددا سازمان دهد

لویی پاسخ داد که بیرون راندن نوهاش از اسپانیایی که اکنون به یاري وي برخاسته پیشنهاد بسیار شاقی است، و 

تقاضاي متفقین خشم فرانسه را .)) نه با فرزندانم اگر قرار بر جنگیدن باشد، ترجیح میدهم با دشمنانم بجنگم: ((گفت

افراد با طیب خاطر، حتی براي به دست آوردن یک لقمه نان هم که بود، به صفوف ارتش پیوستند، و . برانگیخت

اشراف ظروف نقره خود را به ضرابخانه دادند، و کشتیهاي فرانسوي توانستند، پنهان از ناوهاي جنگی انگلستان و 

فرانک ارزش داشت، سالم به فرانسه  30000000هاي زر و سیم خود را که از امریکا آورده بودند و هلند، شمش

یک ارتش نود هزار نفري نیرومند تجهیز شد و تحت فرماندهی مارشال ویالر، که متفقین تا کنون نتوانسته . برسانند

این دو . ویی بالغ بر یکصد و ده هزار نفر ساز کرددر همین زمان، مارلبره نیز نیر. بودند وي را مغلوب کنند، قرار گرفت

در یکی از خونینترین جنگهاي قرن هجدهم با یکدیگر درگیر ) در مرز فرانسه نزدیک بلژیک(ارتش در مالپال که 

فرانسویان در این نبرد دوازده . مارلبره پیروزي نهایی را با از دست دادن بیست و دو هزار نفر به دست آورد ;شدند

نفر کشته دادند، و ویالر شجاع، که در آن زمان پنجاه و شش ساله بود، هنگامی که در پیشاپیش سپاه حرکت  هزار

. میکرد، مورد اصابت گلوله توپ قرار گرفت و وي را با یک پاي شکسته از میدان نبرد نجات دادند

  . مونس را به تصرف درآوردند متفقین به پیشروي خود ادامه دادند و شهر ;نشینی کردند فرانسویان منظم عقب

خداوند بزرگ را سپاسگزارم که اکنون این نیروي ماست که باید صلحی : ((ي خود چنین نوشت))سرا((مارلبره براي 

فرانسه . گویا این سخن درست بود، زیرا فرانسه آخرین تالش را به عمل آورده بود.)) را که خواستاریم برقرار سازد

هایی که از وجود مرد تهی شده بودند، یک ارتش نیرومند به وجود بیاورد، یا  خانواده چگونه میتوانست از میان

کشتزارهایی که از کارگر تهی شده بودند به آنان غذا دهدکشاورزي، صنعت، حمل و نقل، بازرگانی، و دارایی همه به 

ه بود زمینه مناسبی براي اشغال وضع آشفته و از هم گسیختهاي که گریبانگیر آنان شد. هرج و مرج دچار شده بودند

شاه که زمانی براي ملتش بت . و از همپاشیدگی کشور توسط متفقین، که در حال پیشروي بودند، فراهم آورده بود

وي همیشه از پاریس اجتناب میکرد، زیرا گروه . بود، اکنون محبت و احترام آنها را از دست داده بود)) خدا داده((

هاي  آن شهر از خشم طوالنی وي رنجیده خاطر شده بود و با نشر اعالمیه. اه از یاد نبرده بودمتخاصم فروند را هیچ گ

همه در شگفت بودند که ورساي چرا علی رغم این فالکت و . ور شده بود آمیز بر خودکامگی وي سخت حمله توهین
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یول درباریان بیکاره، مسرف، و فقري که دامنگیر فرانسه شده است، و علیرغم زهد و تقواي شاه و همسرش، هنوز ت

تعدادي از پاریسیهاي فقیر اشعاري به .)) با وجود این، دربار از ولخرجیهاي هزینهاش هیچ نکاسته بود. ((قمارباز است

تقلید از دعاهاي کلیسایی میساختند و میخواندند و در آن بر لویی، همسرش، و وزیر جنگ و دارایی جدیدش ابقا 

  : نمیکردند

ا که در ورساي هستی، نام تو دیگر مقدس نیست، ملکوتت دیگران چندان بزرگ نیست، اراده تو دیگر در اي پدر م

دشمنانی که ما را شکست دادهاند  ;نان ما را، که از هر سوي بدان نیازمندیم، به ما باز بده. زمین و دریا کرده نمیشود

هاي ال منتنون تسلیم مشو، بلکه ما  به همه وسوسه. وز شوندببخشاي، اما نه ژنرالهایت را که گذاشتهاند آنها بر ما پیر

میخواهند اسبها، سگها، و  ;شاه را مسئول ولخرجیهایش میدانند: ((مادام ناالن میگفت ;.دهرا از دست شامیار رهایی 

د مرا سنگباران کنند، زیرا میپندارند که من، براي اینکه خاطرش را آزرده آنها میخواهن. ... نوکرانش را از وي بگیرند

اشراف تا آن زمان که شاه از آنان پشتیبانی میکرد و به آنها سود میرساند، به .)) نسازم، چیزهاي بد را به وي نمیگویم

آن عشریه همگانی . میان رفت وي وفادار بودند، اما وقتی شاه خواستار یک دهم درآمدشان، شد، میهن پرستی آنان از

که وبان سه سال پیش به جاي همه مالیاتها پیشنهاد کرده بود بر دیگر مالیاتها اضافه شد، و بینوایان که میدیدند 

ماموران منفور مالیات به در خانه اشراف و ثروتمندان هم میروند و به حسابهایشان رسیدگی میکنند، تسلی خاطر 

به امور شخصی ثروتمندان ناراحت بود، اما کشیش اقرارنیوش وي، پدر لوتلیه، وي را  شاه از رسیدگی. مییافتند

همه ثروتهاي رعایایش به وي تعلق دارند و اگر وي چیزي ((مطمئن ساخت که، بنا به عقیده عالمان مدرسه سوربون، 

اثر الغاي بهره دهی سندهاي طبقه مرفه متوسط نیز بر .)) از آنها میگیرند، در حقیقت دارایی خودش را گرفته است

به ((ضرب مجدد پول، و کاسته شدن ارزش آن، به قول سن سیمون، . هاي دولتی زیان دیدند تضمینی یا ضمانتنامه

بانکداران بزرگ، از )) سود شاه، به قیمت نابودي مردم و آشفتگی کار بازرگانی، که مکمل نیستی آن بود، تمام شد

همه چیز تدریجا به سوي . ((کستگی کردند و فعالیت بازرگانی در لیون تقریبا فلج شدقبیل ساموئل برنار، اعالم ورش

نیستی میرفت، کشور کامال از پاي در افتاد بود، حقوق ارتشیان پرداخت نمیشد، و مردم نمیدانستند میلیونها پولی 

پیشنهاد کرد . قاضاي صلح کردمجددا از متفقین ت 1710لویی در مارس .)) که به خزانه شاه میریزند به کجا میرود

که پادشاهی مهیندوك را بر اسپانیا به رسمیت بشناسد، به فیلیپ یاري ندهد، و حتی براي برانداختن وي از کمک 

. ستراسبورگ، برایزاخ، آلزاس، لیل، تورنه، ایپر، مینن، فورن، و موبوژ را به متفقین تسلیم کند. مالی هم دریغ نورزد

و در آن مدت لویی باید، تنها با ارتش  ;قابلی به وي عرضه نکردند، مگر یک آتش بس دوماههآنها هیچ پیشنهاد مت

و اگر در ظرف آن مدت از عهده انجام این کار برنیاید، آنها جنگ را از سر . فرانسه، فیلیپ را از اسپانیا بیرون کند

و ملت نیز با وي همعقیده شدند که انجام . لویی این پیشنهاد را براي آگاهی ملت فرانسه منتشر کرد.خواهند گرفت

. این کار غیر ممکن است

هنگامی که مهیندوك با نیروي مختلط اتریش و انگلستان به اسپانیا حمله . فرانسه به نحوي ارتش دیگري تجهیز کرد

دوك دو واندوم به  ور شد تا فیلیپ را از اسپانیا بیرون براند، لویی سپاهی بالغ بر بیست و پنج هزار نفر به فرماندهی

دسامبر (دوك، با یاري داوطلبان اسپانیایی، مهاجمین را در بري اوئگا و بیالوثیوسا شکست داد . یاري نوهاش فرستاد

بر آن 1931، و این پیروزي فیلیپ را در مقام شاهی اسپانیا چنان مستقر ساخت که خانواده بوربون تا سال )1710

  . کشور سلطنت کرد

من در پی جاهطلبی :((نوشت 1706در )) آن((ملکه. ، اوضاع سیاسی در انگلستان دگرگون شده بوددر این گیرودار

بلکه صلحی شرافتمندانه میخواهم تا اگر مشیت پروردگار قرار گیرد که من از این جهان بروم، آسوده باشم ... نیستم 

، بنا به توصیه دوشس تند خوي مارلبره، به ))آن((ملکه .)) که کشور عزیزم و دوستانم را در صلح و آرامش رهاکردهام
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سرا را طرد کرد و آشکار را  1710ملکه در . نفوذ آن زن دیگر از میان رفته بود.سیاست جنگ طلبی تن در داده بود

بازرگانان، کارخانه داران، و سرمایه داران، که در این جنگ سود برده بودند، از ویگهاي جنگ طلب . با توریها کنار آمد

تیبانی میکردند، مالکان و زمینداران، که بر اثر مالیاتهاي زمان جنگ و تورم پول زیان دیده بودند، ناز نیت پش

ملکه در هشتم ماه اوت، گودالفین، دست راست مارلبره را، از کار بر . صلحطلبی ملکه جانبداري به عمل میآوردند

. و انگلستان در راه صلح گام برداشت ;فتکنار ساخت، هارلی از حزب محافظ کار در راس دولت قرار گر

کشیشی فرانسوي به نام گوتیه را، که از مدتها پیش در لندن میزیست، به پاریس  1711دولت انگلستان در ژانویه 

آیا تو صلح میخواهی من آمدهام تا، بیوجود :((از او پرسید. گوتیه مستقیما به ورساي نزد تورسی رفت. فرستاد

ناگاه، یوزف اول در سی و دوسالگی و در . مذاکرات بکندي پیش میرفت.)) نعقاد آن را فراهم آورمهلندیها، وسیله ا

انگلستان . و مهیندوك به نام امپراطور شارل ششم به شاهی رسید) 1711آوریل 17( میان حیرت همگان در گذشت

پیروزي که بهاي بسیار گرانی به چنگ و هلند، که پادشاهی اسپانیا را به وي عده داده بودند، پی بردند که با این 

آوردهاند، خود را با امپراطوري جدید هاپسبورگ روبرو خواهند دید، که از نظر وسعت خاك با امپراطوري شارل 

  . پنجم برابر است و ضمنا آزادي ملتهاي پروتستان را به مخاطره میاندازد

بر اسپانیا و مستملکات آن کشور در امریکا تحت  دولت انگلستان در این زمان شناسایی پادشاهی فیلیپ پنجم را

وجود دژهاي سد کننده براي  ;تامین در مقابل اتحاد فرانسه و اسپانیا تحت سلطنت واحد: شرایطی مناسب پذیرفت

شناسایی سلطنت  ;برگشت متصرفات فرانسه ;حفاظت ایاالت متحده و آلمان در برابر هجوم آتی و احتمالی فرانسه

تایید و پذیرش  ;خلع سالح و بیدفاع ساختن دنکرك ;تان در انگلستان و اخراج جیمز سوم از فرانسهموروثی پروتس

و انتقال حق انحصاري بردهفروشی فرانسه در  ;استقرار حکومت انگلستان بر جبل طارق، نیوفندلند، و خلیج هودسن

لستان به الهه اطالع داد که تحت این شرایط با انگ ;لویی آن را با اندك تغییري پذیرفت. امریکاي اسپانیا به انگلستان

هلند با آن شرایط موافقت کرد، و در نتیجه، زمینه براي تشکیل کنگره صلح اوترشت فراهم  ;فرانسه صلح کرده است

، و جیمز باتلر، دومین دیوك آو اورمند، به )1711سپتامبر  31(مارلبره که طرفدار جنگ بود از کار بر کنار شد . آمد

  . شینی وي برگزیده شده و دستور یافت که ارتش انگلستان تا دستور ثانوي نباید در هیچ جنگی شرکت جویدجان

، اوژن دو ساووا، که میپنداشت شرایط )1712اول ژانویه (در آن زمان که کنگره در اوترشت به کار خود سرگرم بود 

مه میداد و فشار خود را بر خط دفاعی ویالر روز به پیشنهادي انگلستان خیانت به نظریات امپراطور است، به جنگ ادا

ژوئیه به اورمند اطالع داده شد که انگلستان و فرانسه پیمان صلح را امضا کردهاند و  16در . روز بیشتر میکرد

آنها آن را پذیرفتند، اما اروپاییانی که تحت فرمان وي بودند انگلیسیها . نیروهایش باید به سوي دنکرك حرکت کنند

شاهزاده اکنون یکصد و سی هزار و ویالر نود هزار نفر در اختیار . را فراري محسوب کردند و به نیروي اوژن پیوستند

حملهور ) نزدیک لیل(ژوئیه بر یک سپاه دوازده هزار نفري هلندي در دنن  24داشت، اما این مارشال هوشمند در 

شاهزاده به سوي سکلت رفت تا ارتش از هم . آن را تارومار کرد شد و، پیش از آنکه اوژن بتواند به یاري آنها بشتابد،

. ویالر به پیشروي خود براي تصرف دوئه، لوکنوا، و بوشن ادامه داد. گسیختهاش را مجددا سازمان دهد و آماده کند

وم در اسپانیا به این تنها پیروزي فرانسویان در جبهه شمال بود، اما پیروزیهاي واند. لویی و فرانسه جانی تازه یافتند

پس از پانزده ماه تشریفات، . هیئت فرانسوي، که براي مذاکره صلح به اوترشت آمده بودند، جان و نیرویی تازه بخشید

فرانسه هر ). 1713آوریل  11(بررسی، و مذاکره، گروه متخاصم، جز امپراطور، پیمان صلح اوترشت را امضا کردند 

تی وعده داده بود به انگلستان سپرد، از جمله حق انحصاري فروش و تهیه برده که آنچه را که قبال در مذاکرات مقدما

هلندیها شهرهاي لیل، ار، و بتون . دشمنان دیرین بر حقوق گمرکی واردات به توافق رسیدند. لکه ننگ آن زمان بود

راطوري منعقد شود، در دست را به فرانسه پس میدادند، ولی در عوض کنترل سراسر هلند را، تا زمانی که صلح با امپ
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نیس را هم به دوك ساووا . حکمران باواریا نیز قرار شد که شارلروا، لوکزامبورگ، و نامور را در دست بگیرد. گرفتند

که جبل طارق و مینورکا را ) ژوئیه 13(فیلیپ پنجم اسپانیا و امریکا را نگاه داشت و سرانجام قبول کرد . برگرداندند

. اوژن دو ساووا به جنگ شدیدتري علیه انگلستان، که جداگانه صلح را امضا کرده بود، ادامه داد. اردبه انگلستان واگذ

اما خزانه امپراطوري تهی شده بود، تعداد سپاهیانش به چهل هزار نفر تقلیل یافته بود و ویالر با یکصد و بیست هزار 

اردهم را براي مالقات با ویالر و مذاکره در خصوص سرانجام، پیشنهاد لویی چه. مرد جنگی به سویس پیشروي میکرد

، آلزاس و ستراسبورگ را پس گرفت و، در )1714مارس 6(فرانسه، طبق معاهده راشتات، . شرایط صلح پذیرفت

عوض، قسمتهاي ساحل راست راین را که متصرف شده بود به امپراطور باز گردانید و به تسلط اتریش، به جاي 

. و بلژیک رضایت داداسپانیا در ایتالیا 

با روش صلحآمیز  1701بدین ترتیب، حاصل پیمانهاي اوترشت و راشتات خیلی کمتر از آن بود که تدابیر سیاسی در 

پس از سیزده سال کشتار و خونریزي، فقر و تنگدستی، و ویرانی و چپاول، این پیمانها . میتوانست به دست آورد

سال ثابت نگاه دارند، کما اینکه پیمان وستفالی توانست آن را تا یک نسل بعد از  26توانستند نقشه اروپا را فقط براي 

هاي هاپسبورگ و بوربون  در هر دو صورت، منظور این بود که تعادل قدرت بین خانواده. جنگهاي سی ساله نگاه دارد

آمد، که تا جنگ هفتساله بین فرانسه و انگلستان در امریکا تعادلی به وجود . به وجود آید، و به وجود هم آمد

  . ادامه داشت) 1756-1763(

قهرمانان اصلی مسابقات و زور آزماییهاي خونینی که بر سر جانشینی سلطنت و کشور اسپانیا در گرفتند هوالند و 

جمهوري هلند در خشکی سرزمینهاي چندي به چنگ آورد، لیکن، در عوض، قدرت دریایی را از دست . فرانسه بودند

. وانست در کشتیرانی، دریانوردي، کسب منابع، یا جنگاوري با انگلستان هماوردي کندداد و نت

فرانسه، که تقریبا ناتوان شده و در حال نزع . پیروزیها را به قیمت فرسودگی و تقریبا انحطاط خود به دست آورده بود

کشور را از دستبرد دیگران در امان نگاه  بود، توانست نماینده خود را بر سلطنت اسپانیا مستقر سازد، اما نتوانست آن

دارد و براي این پیروزي بیهوده و بینتیجه یک میلیون کشته داد، قدرت دریاییش از دست رفت، و زندگی اقتصادیش 

در عصر وي،  ;فرانسه تا زمان ناپلئون نتوانست از لطمات عصر لویی چهاردهم رهایی یابد. موقتا به ورطه سقوط افتاد

پیروزمندان این جنگ در اروپا، اتریش، و همه جاي دیگر انگلستان . نظیر همان حوادث غمانگیز تکرار شدبار دیگر 

نیرومندترین ) 1740(اتریش اکنون میالن، ناپل، سیسیل، و بلژیک را در دست داشت و تا جلوس فردریک کبیر . بود

  . قدرت اروپایی به شمار میآمد

بر نیوفندلند و نووا سکوتیا تسلط یافت، اما . دریاها بود نه متصرفات زمین انگلستان بیشتر در سوداي نظارت بر

فرانسه را ناگزیر ساخت تا نرخ تعرفه گمرکی را تقلیل دهد و . هاي بازرگانی بود استادي آن بیشتر در تسلط بر راه

انگلستان بود، انگلستان، با  بندر دنکرك را خلع سالح و بیدفاع کند، زیرا این بندر مانع بزرگی بر سر راه کشتیرانی

این امتیازات در . تصرف جبل طارق در اسپانیا و پورت مائون در مینورکا، مدیترانه را به صورت تیول خود درآورد

ضمنا مذهب پروتستان و . اهمیت نتیجه آن در تاریخ قرن هجدهم محسوس شد ;چندان چشمگیر نبودند 1713

  . توالد، در بریتانیا تثبیت شده بود جانشینی در برابر همه چیز، جز میزان

ملتها پیروزیهاي به دست آورده . یکی از نتایج بزرگ و عمده این جنگ افزایش حس ملیگرایی و نفرت بینالمللی بود

آلمان هیچگاه چپاول و ویرانی دوگانه پاالتینا . را فراموش کرده بودند و فقط به زخمها و جراحات خود میاندیشیدند

اسپانیا پیوسته از جدایی طارق  ;فرانسه نتوانست کشتارهاي بیسابقه پیروزیهاي مارلبره را فراموش کند ;را نبخشید

  . ملتها همه در پی فرصت بودند تا کینهجویی کنند. شرمنده میشد
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شارل . چند تن نیکاندیش که اروپا را قاره مسیحیان میدانستند در فکر بودند که چیزي دیگر جانشین جنگ کنند

چون از آنجا برگشت، طرحی . پیر، همراه هیئت نمایندگی فرانسه به جلسه پیمان اوترشت رفت-ل، آبه دو سنکاست

مشعر بر اینکه خوب است ملتهاي اروپایی در مجمع ملل گرد هم ) 1713(براي جاودانی کردن صلح را منتشر کرد 

رسیدگی و داوري مناقشات و اختالفات در آن آیند، در کنگره آن نماینده دایمی داشته باشند و کنگرهاي نیز براي 

دولتها  ;ارتشی ویژه براي سرکوبی دولتهاي یاغی و قانونشکن به وجود آید ;قانونی بینالمللی وضع شد ;به وجود آید

پیر - سن. و یک سیستم پولی یکسان در همه اروپا به وجود آید ;نیروهاي نظامیشان را به شش هزار نفر تقلیل دهند

ا براي الیبنیتز فرستاد و او، که از بهترین بودن این دنیا چندان مطمئن نبود، اندوهناك به آن کشیش طرح خود ر

انسان )) سرنوشتی شوم همیشه بین بشر و کوشش و تالش وي براي رسیدن به خوشبختی حایل میشود: ((پاسخ داد

. حیوانی رقابتکننده است، و خصوصیاتش سرنوشت اوست

VI - 1715-1713: غروب خدایگان   

اگر بخواهیم لویی را بنا به مقتضیات زمانش قضاوت کنیم، وي آن هیوالیی که تاریخنویسان مخالفش میگویند نبوده 

وي از همان روش استبداد، توسعهطلبی، و تصرف عدوانی دشمنانش، ولی با مقیاسی بیشتر و زمانی چند با  ;است

تجاوزي که سپاهیان وي در پاالتیناي آلمان از خود نشان میدادند حتی سنگدلی و . پیروزي نفرتانگیز، پیروي میکرد

لویی آن قدر زنده ماند تا االهگان انتقام . و کشتارهاي عام مارلبره داشت) 1631(سابقهاي در چپاول ماگدبورگ 

  . توانستند کیفر گناهان نخوت و قدرتش را بیشتر از خودش بگیرند تا از فرزندانش

وي را به خاطر شهامت و بزرگواریهایی که به هنگام شکست و به هنگام مصایبی که تقریبا تاریخ نتوانسته است 

  . موجب نابودي فرزندان، ارتش و ناوگان جنگیش شدند از خود نشان داده است نستاید و به وي رحمت نیاورد

امهاي لویی، دوك دو در گذشت و شاه با دو نوهاش به ن 1711لویی، در )) دوفن بزرگ((تنها پسر مشروعش، یعنی 

لویی کوچکتر در تحت سرپرستی و تعلیمات فنلون به خصال نیکو . بور گونی، و شارل، دوك دو بري، تنها ماند

ماري آرالئید ساووایی را که  1697در . آراسته و پرورده شد و موجبات تسلی خاطر لویی را در زمان پیري فراهم آورد

ا به یاد مادام هانریتا و جوانی پر از شادي خودش میانداخت به همسري زیبایی، هوشمندي، و فریبندگیش شاه ر

، یعنی در بیست و شش سالگی، به تب با جوشهاي پوستی دچار 1712فوریه  12اما این موجود سرورانگیز در . گرفت

ی در بیستونه فوریه، یعن 18شوهر فداکارش، که هیچ گاه بسترش را ترك نمیکرد، نیز به بیماري مبتال شد و در . شد

مارس، در هشت سالگی، مرد و  8دو پسر شان به آن بیماري دچار شدند و یکی در . سالگی، چشم از جهان فرو بست

به نام  1774آن دیگر، که جان به در برد، چنان ناتوان و درمانده شده بود که هیچکس نمیپنداشت زنده بماند و تا 

ن کودك ناتوان از میان میرفت، شارل، یعنی دوك دو بري، به سلطنت اگر ای. لویی پانزدهم بر فرانسه سلطنت کند

  . درگذشت 1714میرسید، و لیکن او نیز در 

اما نیمی از . یک وارث احتمالی دیگر نیز وجود داشت فیلیپ پنجم، پادشاه اسپانیا، پسر کوچک دوفن بزرگ

اورلئان، نوه /پس از او، فیلیپ، دوك د. کنندکشورهاي اروپایی میکوشیدند که از پیوستگی این دو سلطنت جلوگیري 

اما این فیلیپ آزمایشگاهی داشت و در آنجا در امر شیمی تحقیقات میکرد . لویی سیزدهم و برادرزاده و داماد شاه بود

. و بین مردم چنین شایع شده بود که وي دوك و دوشس دو بورگونی و پسر ارشد شان را مسموم کرده است

فیلیپ، که از شنیدن این . شکافی کرده بودند در خصوص مسموم شدن اختالف نظر داشتند پزشکانی که کالبد

لویی او را بیگناه میشناخت و . اتهامات خشمگین شده بود، از شاه درخواست کرد تا وي را آشکارا محاکمه کند

م کسانی بودند که ادعاي اگر این وارثان از میان میرفتند، هنوز ه. نمیخواست که با این محاکمه وي را بیازارد

اکنون . شاه پسران نامشروعش، یعنی دوك دو من و کنت دو تولوژ، را شرعی و قانونی اعالم کرده بود. سلطنت کنند
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فرمانی که مجلس فرانسه بدون مخالفت آن را به تصویب رسانده بود صادر کرده بود که هرگاه ) 1714ژوئیه (

و یک سال بعد،  ;ند، این فرزندان نامشروع میتوانند سلطنت را به ارث ببرنداز میان برو) نسبی(شاهزادگان بالفصل 

. در میان حیرت سنسیمون و دیگر اشراف، اعالم کرد که اینان از نظر مرتبت و مقام با شاهزادگان مشروع یکسانند

مثل فرزندان خود دوست مادر آنها، مادام دو مونتسپان، درگذشته بود، اما مادر رضاعی، که همسر شاه بود، آنها را 

. میداشت و میکوشید آنها را به قدرت و منزلت برساند

در آن هنگام که میخواست از ویالر، که به . در همین گیرودار بود که لویی با بحران نهایی جنگ دست به گریبان شد

براي یک لحظه اظهار  جبهه جنگ بلژیک براي مقابله با اوژن رهسپار بود، وداع کند، لویی هفتادوچهار ساله فقط

در عرض  ;آنچه بر من گذشته بر کمتر کسی گذشته است. مارشال، تو از وضع من آگاه هستی: ((ناتوانی کرد و گفت

یک ماه، هم نوهام را از دست دادم، هم نوه دختریم، و هم کودکانشان را که نوید آیندهاي درخشان بودند و من 

من بدان سزاوار بودم و در آن دنیا کمتر عذاب خواهم . را کیفر میدهدخداوند م. مند بودم سخت به آنان عالقه

بهتر است رنجهاي شخصی را فراموش کنم و به امور کشور : ((بعد که احساساتش تسکین یافت، ادامه داد.)) کشید

ماندهیش را اگر ارتشی که فر. بخت ممکن است با تو دمساز نباشد. ارتش و رهایی کشورم را به تو میسپارم. بپردازم

شاه . ویالر پاسخ نداد)) به تو دادم به این بدبختی دچار شود، تو میپنداري که من شخصا چه تصمیمی خواهم گرفت

در حالی که منتظر میمانم تا تو هم عقایدت را . از اینکه بالفاصله به من پاسخ نمیدهی شگفتی نمیکنم((گفت 

همه متفقا میخواهند که اگر ارتش من  ;ز دالیل درباریان آگاهممن ا ;بگویی، نخست عقاید خودم را به تو میگویم

اما من هم به نوبه خود میدانم که ارتشهایی چنین بزرگ هیچگاه . شکست بخورد، من به بلوا بروم و کنارهگیري کنم

چنان درهم نمیشکنند که حتی قسمت بزرگی از آن نتواند به طرف سوم رودخانهاي که عبور از آن مشکل است 

کانتن میروم، سپاهیانم را همه در آنجا گرد میآورم، آخرین تالش خودم را با - من به پرون یا به سن. قبنشینی کندع

پیروزي ویالر در دنن فرصت این مرگ .)) تو به عمل میآورم، و هر دو یا نابود میشویم یا کشور را رهایی میدهیم

هفتاد سال با کمال تندرستی . دو سال بعد از صلح، زنده ماندسه سال پس از آن نبرد، و . قهرمانانه را از شاه گرفت

در خوردن زیادهروي میکرد، . زیست و جز به فیستول، که مدتها پیش بهبود یافته بود، به بیماري دیگري دچار نشد

سیار به حد اعتدال مینوشید، و کمتر روزي بود که در هواي آزاد گردش نکند حتی در روزهاي ب. اما هرگز فربه نشد

مشکل بتوان دانست که اگر پزشکان کمتري وي را احاطه کرده بودند، بیشتر . 1709- 1708سرد زمستان سال 

و اینکه دواها و مسهلهایی که به وي میخوراندند، خونهایی که از وي میگرفتند، و شیرینیهایی که با آن  ;میزیست

 1688پزشکی در سال . به وي آسیب نمیرساندند مداوایش میکردند، بیش از مرضی که آنها مدعی عالج آن بودند

مسهلی چنان نیرومند به وي خوراند که در هشت ساعت یازده بار عمل کرد و میگویند که از آن پس به ناتوانی دچار 

پیکرهاي را از لویی کشید که اکنون در موزه لوور جاي برجسته دارد و وي را هنوز  1701ریگو در سال . شد

هایی سرخگون، که نشانی از اشتها و قدرتش بودند، و جامه شاهی و  ند نشان داده است، با گونهشکوهمند و نیروم

هفت سال بعد کویزووکس، در مجسمهاي با شکوه در نوتردام، . کالهگیس سیاه که موهاي سپیدش را پوشانده بود

شاید آن . سلطنتی خود آگاه استوي را در حال زانو زدن و دعا خواندن نشان داده است، اما هنوز بیش از مرگ بر 

هنرمند او را در غروري بیش از آنکه میدیده نشان داده است، زیرا در آن سالهاي سخت و اندوهبار، و با آن 

در دست آن یسوعی متعصب، یعنی لوتلیه، . ناکامیهایی که دست به گریبان بود، اندکی فروتنی از منتنون آموخته بود

وارث . ((به سمت کشیش اقرار نیوش شاه برگزیده شده بود، همچون یک کودك بودبه جاي پرالشز  1709که در 

القاي ایمان استوار کاتولیک و تدینی که از مادر آموخته بود .)) شارلمانی از دهقانزادهاي طلب مغفرت و آمرزش کرد

چنین . میان برده بودند اکنون به اندازهاي رسیده بودند که هوسها را منکوب کرده و درخشندگی جاه و مقام را از
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به یسوعیان دل بست، و میگویند که به هنگام  1705مشهور بود که شاه، در میان تالطم و سرگردانی مذهبی، در 

. آخرین بیماري، مانند یک یسوعی مومن سوگند چهارم را یاد کرد

نگلستان شرط میبستند که تا آن اشتهاي مشهور را از دست داد و چنان بیمار شد که در هلند و ا 1715در ژانویه 

موقعی که این اخبار را به وي میدادند، به آنها میخندید و طبق معمول همه کنفرانسهاي . پایان سال زنده نمیماند

خود را تشکیل میداد، سفرا را به حضور میپذیرفت، از ارتش سان میدید، به شکار میرفت، و روز را در کنار همسر 

در دوم اوت وصیتنامهاي تنظیم کرد و طبق آن . دهاش، مادام دو منتنون، به شام میآوردهفتاد ساله باوفا و درمان

دوك دو من را به محافظت لویی پانزدهم گماشت و او را در شوراي نیابت سلطنت، که مقرر شده بود تا به سن 

ایی و بدبو در پاهایش اوت زخمهاي قانقرای 12در . قانونی رسیدن آن کودك بر فرانسه حکمفرمایی کند، وارد کرد

اوت متممی بر وصیتنامهاش نوشت و  25در . کمی بعد هم به تب دچار شد و در بستر بیماري افتاد ;پدیدار شدند

به دو نفر از وکال، که این سند را از او . اورلئان را با حق راي قاطع به ریاست شوراي نیابت سلطنت گماشت/فیلیپ د

آنها گویا مقصودش مادام دو منتنون، دوك و دوشس دومن و طرفداران . نوشتموصیتنامهام را : ((گرفتند، گفت

من خوب میدانم که بر . اما همینکه من مردم، اعتبار این وصیتنامه هم از میان میرود. اصرار کردند بنویسم((آنهاست 

ی در تاریخ فرانسه به چنین مقرر شده بود که آن وصیتنامه آشفته میبایستی فصل.)) سر وصیتنامه پدرم چه آوردند

پس از آنکه آیینهاي مقدس را برایش انجام دادند، نزد کشیشانی که در کنار بسترش . وي شاهانه مرد. وجود بیاورد

همان طور که میدانید، من . متاسفم که امور کلیسا را به این وضع رها میکنم: بودند اعترافی متمم و ناخوشایند کرد

و هرچه  ;، اما میتوانم شما را شاهد بگیرم که کاري نکردم مگر آنچه شما میخواستیددر این قسمت سررشتهاي ندارم

من شما را در برابر او متهم . این شما هستید که باید جواب این اعمال را به پروردگار بدهید ;شما خواستید کردم

. من جاهل بودم و غنایم را به دست شما داده بودم. میکنم و وجدانم پاك است

  : رباریانش چنین گفتبه د

به خاطر خدمتی که به من کردهاید و وفایی  ;آقایان، من از اینکه نمونه بدي براي شما بودم، از شما پوزش میطلبم

از شما میخواهم که همان طور که نسبت به من وفادار بودید، به نوهام . که به من نشان دادهاید، از شما سپاسگزارم

امیدوارم همه در راه اتحاد بکوشید و اگر کسی نیز در انجام این وظیفه . ست رنج ببرداو کودك است و ممکن ا. باشید

گویا احساساتم بر من غلبه یافته است و شما را هم تحت تاثیر احساسات . کوتاهی کند، او را به وظیفهاش آشنا کنید

  . قات مرا یاد خواهید کردمطمئنم که بعضی او! خدا حافظ آقایان. از همه شما پوزش میخواهم. قرار دادهام

) بنا به گفته دوشس(به آن کودك . از دوشس وانتادور درخواست کرد تا نوهاش را که پنجساله بود به نزدش بیاورد

  : چنین گفت

برعکس، بکوشید تا با . شما از سلیقه جنگخواهی یا سازندگی من تقلید مکنید. فرزندم، شما باید شاهی بزرگ باشی

هرچه را که دارید در راه پروردگار بدهید و از مسئولیتهایی که در قبال او . و صفا زندگی کنیدهمسایگان در صلح 

بکوشید تا مایه سرور رعایا باشید، که متاسفانه من . بگویید تا رعایایتان به وي احترام بگذارند. دارید آگاه باشید

  . فرزند عزیزم، من شما را قلبا دعاي خیر میکنم... نبودم، 

و با اطمینان خاطر )) چرا گریه میکنید میپنداشتید من هرگز نمیمیرم: ((و نفر مستخدم که گریان بودند پرسیداز د

به هیچ وجه  ;مطمئن باش که وحشتناك نیست. فکر میکردم مرگ از این سختتر است:((به مادام دو منتنون گفت

انست که پس از مرگش دیگر جاي او در این از او خواست تا وي را ترك کند، گویا مید.)) مشکل به نظر نمیرسد

آن زن به منزلگاهش رفت، اسباب و اثاثیهاش را میان نوکران تقسیم کرد، به سن سیر . دربار آگاه از طبقه خود نیست

شب پیش از مرگ، یعنی اول  ;شاه بسی مطمئن صحبت کرده بود. در آنجا به سر برد) 1719(رفت، تا زمان مرگ 
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هفتادودو سال عمرش را بر تخت سلطنت گذرانده بود، و این . دردناك و درازي را سپري کرد، شب 1715سپتامبر 

درباریان، که همه در اندیشه سودجویی و فرصتطلبی . مدت طوالنیترین سلطنتی بود که در تاریخ اروپا دیده میشد

اورلئان و دوك دو من /لیپ دبودند، حتی ساعتها پیش از آخرین دقایق زندگیش، براي عرض وفاداري به پیشگاه فی

عدهاي از یسوعیان کنار جسد شاه ماندند و مراسم دینی را براي کسی که به دین و آیین آنان از این جهان . شتافتند

. میرفت انجام دادند

مردم پاریس خبر مرگ پادشاه را یک رهایی خجسته از سلطنتی میدانستند که بسیار دوام یافته و بزرگی و جاللش 

مراسم تدفین یکی از مشهورترین و نامآورترین . ر فالکت و محرومیت آنان و شکستهاي جنگ لکهدار شده بودبر اث

در طول راه چادرهاي :((ولتر گفته است. دنی به شیوه معمولی برگزار شد-شاهان فرانسه در نهم سپتامبر در سن

کلو، که در آن زمان یازدهساله بود، آن  دو.)) کوچکی که مردم در آنجا به عیش و نوش و پایکوبی سرگرم بودند

بسیاري از مردم چنان پستی از خود نشان میدادند که به هنگام عبور جنازه به آن :((حادثه را چنین یادآوري میکند

آنها میپنداشتند که . مردم پاریس در آن زمان خطاهایش را با روشنی و وضوح تام حس میکردند.)) توهین میکردند

آنها از غروري که خودمختاریهاي محلی را از میان . ی وي فرانسه را به ویرانی و نابودي کشاندقدرت و جاهطلب

آنها از میلیونها فرانک و هزاران . برداشته و همه امور را در دست اراده مطلق خود قرار داده بود به خشم آمده بودند

وه میکردند و از غفلتی که شاه درباره پایتختش روا قربانیانی که در راه شکوه و زیبایی ورساي از دست داده بودند شک

اکثریتی  ;اقلیتی ناچیز خوشحال بودند که شکنجه ژانسنیستها پایان میپذیرد. داشته بود بدگویی به عمل میآوردند

، 1672چون به گذشته نظر میانداختند، در مییافتند که تجاوز به هوالند در . بزرگ از طرد هوگنوها خشنود بودند

جملگی خطاهاي بزرگی بودهاند که فرانسه را  1701و تصرف شتابزده شهرهاي مرزي در  1688ه به آلمان در حمل

اما چند نفر فرانسوي این حمالت را محکوم کرده و یا درباره ویرانی و . در میان دشمنان بسیار محصور ساختهاند

ه هم مثل پادشاه آن کشور گناهکار بود، ولی همه غارت چپاول پاالتینا سخنانی از روي وجدان گفته بودند ملت فرانس

جز چند کشیش، هیچ کس . او را به خاطر شکست متهم میکردند نه به خاطر جنایاتی که مرتکب شده بود

زناکاریهاي وي را محکوم نکرد و به اصطالح اخالقی، دینی، یا وفاداري وي به همسري که از طبقه پست بود عالقهاي 

تا  ;راموش کرده بودند که سالها بود قدرت و جالل و شکوهش را با ادب و بشر دوستی آمیخته بوداکنون ف. نشان نداد

از مولیر  ;آن زمان که برده جنگ نشده بود، از کوشش کولبر در راه توسعه صنعت و بازرگانی فرانسه پشتیبانی میکرد

و پول را تنها در راه تجمل و زیبایی دربار خرج  ;در برابر متعصبان، و از راسین در برابر احزاب پشتیبانی به عمل آورد

تنها چیزي که مردم فرانسه آن را فراموش . هاي هنري بسیاري نیز براي فرانسه به جاي گذاشت نکرد، بلکه گنجینه

نمیکردند و در آن هم بیش از هر چیز محق بودند این بود که آن جالل و شکوه گرانقیمتی که خون و ثروت بیشمار 

در فرانسه کمتر خانوادهاي یافت . در راه آن نثار کردند اکنون با مرگ شاه و ویرانی فرانسه نابود شده بود خود را

جمعیت فرانسه آن قدر تقلیل یافته بود که دولت براي . میشد که فرزندي را در جنگ از دست نداده باشد

اقتصاد را به نابودي سوق داده بودند، و جنگ مالیاتها . هایی که ده فرزند داشتند جایزه تعیین کرده بود خانواده

دولت نه تنها ورشکست شده بود، . هاي بازرگانی را سد کرده بود و بازارهاي خارجی را بر کاالهاي فرانسه بسته بود راه

طبقه اشراف از اداره امور دست برداشته و به آمد و شد در دربار سرگرم شده . فرانک هم مقروض بود 3000000بلکه 

با فروش ارزان القاب و عناوین، . خود را با لباسهاي گرانقیمت و قهرمانیهاي لشکري دلخوش داشته بودند ;دندبو

. اشراف و نجباي تازهاي به وجود آمده بودند

در نتیجه، . لیور صادر کرد 6000فقط در عرض یک سال، شاه پانصد حکم عنوان نجیبزادگی را از قرار هر حکم 

از آنجایی که جنگ دیگر نه مسابقه بین سربازان مزدور . هاي قدیمی به نوکري رعیتزادگان درآمدند تعدادي از خانواده
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و گالدیاتورها، بلکه آزمایش گسترده و خسته کننده منابع و اقتصاد ملی بود، تعداد و قدرت طبقه متوسط علیه 

در کشورهاي جدید، آنان که . و مرفهتر شدندبارونها و روحانیون فزونی یافت و سرمایهداران در این میان ثروتمندتر 

اما مردانی که میتوانند پول را اداره  ;مردم را اداره میکنند مردانی را اداره میکنند که فقط بتوانند چیزها را اداره کنند

رذایل یک : براي داوري اعمال لویی باید گفته انسانی گوته را یادآوریم که گفته بود. کنند، همه چیز را اداره میکنند

یعنی همان طور که رومیها با ایجاز  ;انسان معموال ناشی از نفوذ زمان اویند، حال آنکه فضایلش به خودش تعلق دارند

خودکامگی، تعصب آزار و شکنجه دیگران، شهوت .)) رذایل بیشتر مربوط به زمانند تا به انسان: ((ویژه خود میگفتند

بلندهمتی، بزرگواري، ادب، پشتیبانی و . ه زمان و کلیسایش بودندجاهطلبی، و جنگجویی و جنگخواهی وي زاد

حمایت از هنر و ادبیات، و استعداد تحمل بار مسئولیت دولتی، که فقط در خود او متمرکز بود، صفاتی شخصی وي 

ل گوته نوشته است که طبیعت در لویی چهاردهم نمونه کام. به شمار میرفتند که از نظر درخور شاهی او بودند

لویی : ((ناپلئون گفته است. پادشاهی را به وجود آورده بود و با این کار هم خود را تهی کرد و هم قالب را شکست

بعد از شارلمانی کدام شاه فرانسه . وي بود که فرانسه را بزرگترین کشورهاي جهان کرد. چهاردهم پادشاهی بزرگ بود

در عصر جدید وي نیرومندترین مردي بود که بر ((قیده لرد آکتن، به ع)) توانسته است از هر نظر با وي برابري کند

جنگهاي خونین بیشماري را به راه انداخت، حس غرور و خودخواهیش را با سازندگی و .)) تخت شاهی نشست

 تجمالت اقناع کرد، فلسفه را نابود ساخت، و ملت را با وضع مالیاتها به نابودي کشاند، اما دولتی منظم به فرانسه

بخشید، ملت را متحد ساخت و چنان شکوه فرهنگی به آن بخشید که فرانسه رهبري بی چون و چراي دنیاي غرب 

وي رهبر و نمونه دوره تعالی کشور شد و فرانسه، که در افتخار زندگی میکند، آموخت که باید وي . را به دست آورد

  . بخشدرا به خاطر آن ویرانگري، که بزرگی فرانسه را در پی داشت، ب
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5225____________________________________ 1723- 1715: سلطنتنیابت : فرانسه:  فصل اول

I - ولتر جوان  

II -پیکار براي نیابت سلطنت   

III -بازارگرمی و ورشکستگی   

IV -سلطنهال نایب   

V -معۀ فرانسه در دوران نیابت سلطنتجا   

VI -واتو و هنر   

VII -نویسندگان   

VIII -انگیز کاردینال شگفت   

IX -ولتر و باستیل   

  

  کتاب اول

  انگلستان

1714 -1756  

  5255 ________________________________________________ 1756-1714: مردم:  فصل دوم

I -درآمد انقالب صنعتی پیش   

II -دهقانان   

III -صنعت   

IV -اختراعات   

V -سرمایه و کار   

VI -ترابري و بازرگانی   

VII -پول   

VIII -سیماي لندن   

IX -مدارس   

X -اخالق   

XI -جنایت و مکافات   

XII -آداب   

XIII -چسترفیلد   
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  5291 ________________________________________________________ فرمانروایان:  فصل سوم

I -جورج اول   

II -ینکروال جورج دوم و ملکه   

III -رابرت والپول   

IV -بالینگبروك   

V -توان وارد جنگ شد چگونه می   

VI -ایرلند   

VII -اسکاتلند   

VIII -شاهزاده چارلی خوبروي   

IX -برآمدن ویلیام پیت   

  5313______________________________________________________ دین و فلسفه:  فصل چهارم

I -وضع دین   

II -پیکار خداپرستان   

III -ذیب دیندارانتک   

IV - جان وزلی   

V -زنبورها و انسانها   

VI - دیوید هیوم   

VII - فیلسوف جهان   

VIII -شود اعتبار می عقل بی   

IX -ق و معجزاتاخال   

X -داروینیسم و مسیحیت   

XI -کمونیسم و دموکراسی   

XII -تاریخ   

XIII -فیلسوف پیر   

   5348_________________________________________ 1756- 1714: ادبیات و تئاتر:  فصل پنجم

I -قلمرو چاپ   

II -الگزاندر پوپ    

III -آواي احساس   

IV - تئاتر   

V -رمان   

VI - سمیوئل ریچاردسن   

VII - هنري فیلدینگ   

VIII -توبیاس سمالت   

IX - لیدي مري   



۵٢١٨

  5391 _________________________________________ 1756- 1714: هنر و موسیقی:  فصل ششم

I -نهنرمندا   

II -ویلیام هوگارث   

III -موسیقیدانان   

IV - هندل  

V -هاي بالندگیسال   

VI -تسخیر انگلستان   

VII -شکست   

VIII -اوراتوریوها   

IX -سپرومتئو   

X -ولتر در انگلستان   

  

  کتاب دوم

  فرانسه

1723 -1756  

  5419_______________________________________________________ مردم و دولت:  فصل هفتم

I -نجبا   

II -روحانیان   

III -طبقۀ سوم   

IV -دهقانان   

V -پرولتاریا   

VI -بورژوازي   

VII -دولت   

VIII -لویی پانزدهم   

IX -ادورمادام دو پومپ   

  5448_____________________________________________________اخالق و آداب :  فصل هشتم

I -آموزش و پرورش   

II -اخالق   

III -آداب   

IV -موسیقی   

V -سالونها   

  5461_______________________________________________________ پرستش زیبایی:  فصل نهم

I - پیروزي سبک روکوکو  

II -معماري   
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III -سازي مجسمه   

IV -نقاشی   

V -در اطاق انتظار   

VI -بوشه   

VII -شاردن   

VIII -التور   

  5477 _______________________________________________________بازي اندیشه :  فصل دهم

I -هنرهاي کالمی   

II -تئاتر   

III -رمان فرانسوي   

IV -فرزانگان کهتر   

V -مونتسکیو   

VI -هاي ایرانی نامه   

VII -د؟چرا روم سقوط کر   

VIII -القوانین روح   

IX -تأثیر مونتسکیو   

  5505 ___________________________________________________ولتر در فرانسه :  فصل یازدهم

I -در پاریس   

II -هایی دربارة انگلیسیان نامه   

III -نغمۀ عاشقانه در سیره   

IV -درباري   

V -مرگ عشق   

VI -مدام دنی   

  

  کتاب سوم

  اروپاي میانه

1713 -1756  

  5532_________________________________________ 1756- 1715: آلمان باخ:  فصل دوازدهم

I -دورنماي آلمان   

II -زندگی آلمانی ها   

III -هنر آلمان   

IV -انموسیقی آلم   

V -یوهان سباستیان باخ   

VI - سرگذشت  
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VII -آثار   

   آثار سازي - فال

   آثار آوازي - ب

VIII -سرانجام   

  5559___________________________________________فردریک کبیر و ماري ترز :  فصل سیزدهم

I -اطوريسرآغاز امپر   

II -پیدایش پروس   

III -فردریک ویلهلم اول   

IV - فریتس جوان  

V -شاهزاده و فیلسوف   

VI -ماکیاولی تازه   

VII -جنگ جانشینی اتریش   

VIII -فردریک در میهن   

IX -ولتر در آلمان   

  5591 ______________________________________ 1758-1715: سویس و ولتر:  فصل چهاردهم

I -له دلیس   

II -کانتونهاي سویس   

III - ژنو  

IV -تاریخ جدید   

  

  کتاب چهارم

  پیشرفت دانش

1715 -1789  

   5604_______________________________________________________دانشوران :  فصل پانزدهم

I -محیط فکري   

II -اشفۀ علمیمک   

  5615________________________________________ 1789-1715: پیشرفت علم:  فصل شانزدهم

I -گسترش کاوشهاي علمی   

II -ریاضیات   

   اویلر- 1

   الگرانژ-2

III -فیزیک   

   ماده، حرکت، حرارت، و نور-1

   الکتریسیته-2
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IV -شیمی   

   در جستجوي اکسیژن-1

   پریستلی-2

   الووازیه-3

V -شناسی ستاره   

   ري از ابزارهاي علمیبردا از بهرهآغ-1

   شناختی نظریۀ ستاره-2

   رشله-3

   شناسان فرانسه برخی از ستاره-4

   الپالس-5

VI -دربارة زمین   

   هواشناسی-1

   سنجی زمین-2

   شناسی زمین-3

   جغرافیا-4

VII -گیاهشناسی   

   لینه-1

   در تاکستان-2

VIII -جانور شناسی   

   بوفون-1

   ي نظریۀ تکاملبه سو-2

IX -روانشناسی   

X -اثر علم در تمدن   

  5674_____________________________________________ 1789-1715: پزشکی:  فصل هفدهم

I -کالبدشناسی و فیزیولوژي   

II -بیدادگري بیماري   

III -درمان   

IV -تخصص   

V -جراحی   

VI -پزشکان   
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  کتاب پنجم

  حمله به مسیحیت

1730 -1751  

  5686___________________________________________ 1751-1730: ملحدان:  فصل هجدهم

I -جذبۀ فلسفی   

II -هاي عصیان ریشه   

III - ژان ملیه  

IV -آیا انسان ماشین است؟   

  5699 _______________________________ 1768-1713: المعارف  دیدرو و دایرة:  فصل نوزدهم

I -ريبند و با سالهاي بی   

II -کورها، کرها، و گنگها   

III -تاریخ یک کتاب   

IV -المعارف خود دایرة   

  5720_____________________________________ 1773- 1758: دیدرو و پروتئوس:  فصل بیستم

I -وحدت وجودي   

II - آالمبر/ رؤیاي د   

III -و مسیحیت دیدرو   

IV -برادرزادة رامو   

V -اخالق و مسیحیت   

VI -دیدرو و هنر   

VII -دیدرو و تئاتر   

VIII -دیدرو   

  5743 ____________________________ 1774-1758: یابد پیکار گسترش می:  فصل بیست و یکم

I - الوسیوس  

II -تکامل   

III -فلسفه   

IV -نفوذ   

V -یاران   

VI - اولباك/ د   

VII -داشتنی ملحد دوست   

VIII -دستگاه طبیعت   

IX -دولت اخالق و   

X -اولباك و منتقدان او/  د   
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  5768 ________________________________ 1778-1734:  ولتر و مسیحیت:  فصل بیست و دوم

I -ولتر و خدا   

II -المعارف  ولتر و دایرة   

III -ها لرزه االهیات و زمین   

IV -کاندید   

V -روپاوجدان ا   

VI -»را بکوبید» رسوایی!   

VII -دین و عقل   

VII -ولتر متعصب   

  5798______________________________  1789- 1715: »فیلسوفان«پیروزي :  فصل بیست و سوم

I -دهند روحانیان پاسخ می   

II -»ضد فیلسوفان«   

III -سقوط یسوعیان   

IV -آموزش و پرورش و پیشرفت   

V -اخالق جدید   

VI -نشینی دین عقب   

VII -خالصه   

  5822 __________________________________________________________پایان سخن در بهشت 
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! پوزش

فتگی نویسندگان کتاب به داستان کشاکش دین با علم به اضافۀ فلسفه است که درام سبب تفصیل این مجلد شی

چگونه بیشتر تحصیلکردگان اروپا و امریکا ایمان . زندة قرن هجدهم گشت و مردم روزگار ما را از دین برگرداند

بود از دست دادند؟ این خویش را به االهیاتی که پانزده قرن نگاهبان مبانی اخالقی ناپایدار و ناجور تمدن غرب 

دامنۀ بررسی در هر مجلدي با ق، ادبیات، و سیاست خواهد داشت؟ دگرگونی خاموش ولی بنیادین چه اثري در اخال

همین . اند وسعت یافته است اي که با نفوذ خود در تاریخ زنده مانده فزونی رویدادهاي تاریخی و شخصیتهاي گذشته

موجب پرگویی  1756تا  1715هاي تمدن اروپاي غربی در فاصلۀ سالهاي  امر و فزونی مطلب بررسی همۀ جنبه

. ایم بخشی از مطالب عصر ولتر را، ناگزیر، در جلد دهم، روسو و انقالب، گنجانده. نویسندگان در این مجلد گشته است

هفتساله،  دنبال خواهد کرد و دگرگونی نقشۀ جهان پس از جنگ 1789داستان را تا ] روسو و انقالب[جلد دهم 

، عصر جانسن و رنلدز در انگلستان، گسترش انقالب صنعتی، )1774- 1756(آخرین سالهاي پادشاهی لویی پانزدهم 

ادبیات آلمان از لسینگ تا گوته، فلسفۀ آلمان از هردر تا کانت، موسیقی آلمان از گلوك تا موتسارت، فروپاشی نظام 

ریخ ملتهاي حاشیۀ اروپا چون سوئد، دانمارك، لهستان، روسیه، ترکیۀ فئودالیسم در فرانسۀ عصر لویی شانزدهم، و تا

، براي اجتناب از تفصیل مطلب، و نیز به این سبب ]عصر ولتر[عثمانی، ایتالیا، پرتغال، و اسپانیا را ـ که از جلد نهم 

آخرین مجلد . خواهد گذراند اند ـ از نظر خواننده اند، کنار نهاده شده که از کشاکش مستقیم ایمان و خرد برکنار بوده

کتاب خواننده را با آخرین مراحل این کشاکش، سرکشی روسو علیه خردگرایی، و تالش قهرمانانۀ ایمانوئل کانت در 

جلد دهم تاریخ تمدن را باید متمم . راه نجات االهیات مسیحی به یاري موازین اخالقی مسیحیت، آشنا خواهد ساخت

پردازد؛ و گفتار پایانی جلد دهم، که روسو و  ی جلد حاضر به بررسی سرگذشت دین میگفتار پایان. عصر ولتر شمرد

تاریخ چه درسهایی به ما «: کشد انقالب نام دارد، پس از مرور مطالب جلدهاي قبلی، این پرسش را پیش می

این تجربه، . نمایان سازیمایم این تجربۀ دنبال کردن واقعیت را  ما با درآمیختن تاریخ و زندگینامه کوشیده»آموزد؟ می

رویدادها و اشخاص در طول تاریخ دست به . است» تاریخ یکپارچه«بحق، انتقادهایی در پی خواهد داشت، ولی هدف، 

تاریخ از رویدادها . دارند، قطع نظر از آنکه کدام یک از آنها علت، و کدام یک معلول بوده است دست هم گام برمی

این جلد زندگی آشفته و توأم با آوارگی ولتر را . این جلد زندگینامۀ ولتر نیست. فرادگوید، اما به زبان ا سخن می

ترین و نمایانترین چهرة اروپا، از هنگام مرگ لویی  سازد و او را برجسته اي براي به هم پیوستن ملتها و نسلها می رشته

ن روزگار بیش از ولتر در اندیشۀ مردم کدام یک از مردان یا زنان آ. شمارد چهاردهم تا زمان سقوط باستیل، می

و ویکتور کوزن » .ولتر عصري را در خود خالصه کرده است«: روزگار ما اثر نهاده است؟ گئورگ براندس گفته است

  .بیایید این شعلۀ زندة قرن هجدهم را دنبال کنیم. شاه واقعی قرن هجدهم ولتر بود«: گفته است

  سپاسگزاري

در ژنو » مؤسسه و موزة ولتر«مند بوده است که دکتر تئودور بسترمان، مدیر  مزیت بهره دستنویس عصر ولتر از این

آن را خوانده است؛ براي شکیباییش، و براي آنکه مجموعۀ بزرگ آثار و یادگارهاي ولتر را به رویمان گشود، از او 

دقت بسیار «رش کارمان داراي که بگذریم، به نظ  او یک خطاي فاحش در متن ما یافت، ولی از این. سپاسگزاریم

  .کنیم آمیز استقبال می ما از هرگونه تصحیح و اصالح رحمت. اند گمان خطاهایی همچنان به جاي مانده بی. بود» زیاد

بندي مطالب، و از نوة خودمان، جیمز ایستن، براي بازبینی فصل  از سرا و هري کاوفمن، براي یاریشان در طبقه

 دخترمان، اثل، نه تنها دستنویس را تایپ کرد، بلکه با پیشنهاده. کنیم مانه قدردانی میمربوط به تاریخ علم، صمی
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و دیگر بار از فضل و دانش خانم ورا شنایدر بهره جستیم که متن، یادداشتها، و نمایه را . ایش به آن بهبود بخشید

  .ویراست

  

  

  فصل اول

نیابت سلطنت: فرانسه

1715 -1723  

I 1715- 1694: ـ ولتر جوان   

در  1694نوامبر  21در . آروئه نام داشت فرانسوا ماري) 1718(او هنوز ولتر نبود؛ تا هنگام رهایی خود از باستیل 

پدر احتمالی او، فرانسوا آروئه، وکیل توانگري بود و با بوالو . عصاره و چکیدة آن گشت 1778پاریس زاده شد و تا 

نویس، که وي  صیتنامۀ وي را نوشت، و همچنین با پیر کورنی نمایشنامهشاعر و نینون دوالنکلو فاحشه، که فرانسوا و

مادرش، ماري . که در همۀ عمر دیده یاد کرده است، آشنایی داشت» آورترین موجودي مالل«از او چون 

ک دومار، تبار نسبتاً اصیلی داشت و دختر کارمند پارلمان و خواهر بازرس کل گارد شاهی بود؛ ولتر به کم مارگریت

. اش را به سالون کوچکی مبدل ساخت گویی پرنشاط او خانه سرزندگی و بذله. اینان به دربار لویی چهاردهم راه یافت

ولتر بر آن بود که مادرش تمام هوش و ذکاوت دودمان خویش را صاحب است، چنانچه عقیده داشت پدرش نیز تمام 

ادرش در چهلسالگی، هنگامی که فرانسوا هفتساله بود، م. کاردانی مالی را؛ خود وي هردو موهبت را به ارث برد

فرزند کوچکش، . فرزند بزرگ او، آرمان، از بین پنج فرزند به االهیات یسوعیان و ملک موروثی دل بست. درگذشت

وي تا هشتادودوسالگی، که . کرد زنده بماند فرانسوا ماري، در کودکی آنچنان ضعیف و رنجور بود که کسی گمان نمی

  .ان به انتظار مرگ زودرس خود و اعالم آن بود، به زندگی ادامه دادهمچن

شد؛ اعم  این عنوان، که به معنی پدر بود، به هر روحانیی اطالق می. در میان دوستان خانوادة ولتر چند تن آبه بودند

ی به تن داشتند مرد دنیا ها همچنانکه جامۀ روحان بسیاري از آبه. بخشان قرار گرفته بودند یا نه از اینکه مورد رتبه

برخی از آنان به محافل بدنام بستگی داشتند و برخی واقعاً، ولی در نهان، موافق عنوان . شدند و در جامعه درخشیدند

  او که مردي بافرهنگ. آبه دوشاتونوف آخرین دوستدار نینون دوالنکلو و اولین معلم ولتر بود. زیستند روحانی خود می

ولی  به روایت یک داستان کهنه، . شاگرد خویش را باکفرنینون و شکاکیت مونتنی آشنا ساختوسیع و آزاده بود؛ 

گردانیدند، به آن پسربچه  دست می به نامه را، که مردم نهانی رونوشت کرده و دست مشکوك، حماسۀ هجایی موسی

اي در دست فرمانروایان  وسیله مضمون حماسه این بود که دین، هرگاه از اعتقاد آن به باري تعالی بگذریم،. رساند

. کردن مردم است براي ارعاب و رام

روسپی معروف در آن هنگام . آموزش ولتر هنگامی پیش رفت که آموزگار آبه او را براي دیداري از نینون نزد او برد

واطف ، ولی سرشار از مهر و ع»خشک چون یک مومیایی«فرانسوا وي را موجودي . هشتادوچهارساله بود) 1704(

اش منظور کند؛ برایم  برایش خوشایند بود که مرا در وصیتنامه«: ولتر چندي بعد دربارة وي چنین نوشت. زنانه، یافت

  .اندکی بعد او درگذشت» .فرانک ارث نهاد که با آن کتاب بخرم 2000

وزي وارد کالج یسوعی عنوان دانشجوي شبانر براي آنکه تعادل این خوراك فکري به هم نخورد، او را در دهسالگی به

در . این کالج بهترین آموزشگاه فرانسه شناخته شده بود. لویی ـ لوـ گران کردند که بر ساحل چپ پاریس واقع بود

سالی که در  ولتر، در هفت. شاگرد این کالج، گروهی که یاراي تحمل آموزش را داشتند، اشرافزاده بودند 2000میان 
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وي در آثار کالسیک، . رافزادگان دوست شد و دوستی آنان تا پایان عمر پایدار مانداین کالج بود، با بسیاري از اش

اي  ادبیات، و بویژه درام بخوبی آموزش دید؛ در نمایشهاي کالج بازي کرد و در دوازدهسالگی خودش نمایشنامه

جودیت دوزخ را انکار مو. در تحصیل پیشرفت نمود، جوایز بسیار گرفت، و معلمانش را خشنود و هراسان کرد. نوشت

بینی کرد که این جوان  یکی از معلمان ولتر با اندوه بسیار پیش. خواند» خوابگاه بزرگ جهان«کرد و بهشت را 

کرد ـ  ـ یعنی پیروان کیشی که همۀ االهیات را، جز اعتقاد به خدا، رد می) ستها دئی(هوشمند پرچمدار خداپرستان 

در . کردند هاي وي را تحمل می با بردباري و شکیبایی معمول خویش اندیشهمعلمان ولتر . در فرانسه خواهد شد

اند به نیکی  آمیز خویش از یسوعیانی که اندیشۀ وي را روشنی و انتظام بخشیده هاي بدعت عوض ولتر در همۀ نوشته

  :ودوسالگی چنین نوشت در پنجاه. و احترام بسیار یاد کرده است

ناپذیري را براي پرورش اندیشه و اصول اخالقی جوانان بر  پاداش و خستگی رنج بی سال نزد مردانی که زحمت و هفت

آنها ذوق ادبی و احساساتی در من پدید آوردند که تا پایان عمر مرا  …. ساختند تحصیل کردم خود هموار می

هیچ کس . اهم زدودخاطرة پدر پوره را، که در نزد همۀ شاگردانش عزیز است، هرگز از دل نخو. دلداري خواهد داد

مند بودم که به دست بیش از  از این نیکبختی بهره …. چون او مطالعه و فضیلت را برایم مطبوع و دلپسند نساخت

در هفت سالی که با یسوعیان بودم چه دیدم؟ زندگی . یک یسوعی، که همه خوي پدر پوره را داشتند، تربیت شوم

هزاران تن را، که . کشی خود تقسیم کرده بودند ن پرورش ما و ریاضتهمۀ وقت خویش را بی. پرتالش و ساده و منظم

  . یکی هم گفتۀ مرا انکار نخواهد کرد. آورم اند، گواه می چون من در نزد آنان تحصیل کرده

ولی پدرش، . فرانسوا پس از آنکه تحصیالت خود را در این کالج به پایان رساند، برآن شد که فعالیت ادبی پیشه سازد

براي «ولتر سه سال، به گفتۀ خود، . دانست، وي را به تحصیل حقوق واداشت ویسندگی را مایۀ بینوایی میکه ن

از بسیاري «: نویسد می. به تحصیل مجموعۀ قوانین تئودوسیوس و یوستینیانوس پرداخت» ورسم پاریس آشنایی با راه

دانش باید سودمند : شعار من این است. بیزار بودم خواستند مغز مرا با آنها پر کنند مطالب بیجا و ناسودمندي که می

به جاي آنکه خویشتن را غرق مطالعۀ مجموعۀ قوانین یوستینیانوس و سوابق قضایی سازد، به انجمن چند تن » .باشد

آمدند راه  ـ بقایاي صومعۀ قدیمی شهسواران پرستشگاه در پاریس ـ گرد می» پرستشگاه«شکاك اپیکوري که در 

. آنان فیلیپ دو واندوم، روحانی بزرگ فرانسه، بود که درآمد کلیسایی سرشار و اعتقاد دینی ناچیز داشت رهبر. یافت

دوکونتی، و چند تن سرشناس پولدار و خوشگذران  آبه سروین، آبه دوبوسی، آبه دو شو لیو، مارکی دو ال فار، پرنس

شمرد که طبیعت خردمند و نیکوکار به  مواهبی می آبه دوشولیو زن و شراب را لذتبخشترین. دیگر نیز با او بودند

ولتر بآسانی خویشتن را با این مردم همرنگ ساخت و با گذراندن وقت خویش با چنین . انسان ارزانی داشته است

.ماندند، پدر خود را رنجه کرد عیاشان تا ساعت ده شب، که تا آن وقت تنها از خدا بیخبران از خانه دور می

دانند که چگونه  جهانیان همه می). 1713(به درخواست پدر، به خدمت سفیر کبیر فرانسه در الهه درآمد ولتر، ظاهراً 

به او . این جوان پرشور به اولمپ دونوایه دل باخت، با سرودن اشعار دنبالش افتاد، و بدو وعدة پرستش ابدي داد

سفیر به » .چون تو شایستۀ عشق نبوده است هرگز عشقی با عشق من برابري نکرده است، زیرا تاکنون کسی«: نوشت

پدر، فرزندش را به خانه خواند، از ارث . پدر آروئه اطالع داد که فرانسوا براي کارهاي دیپلوماتیک ساخته نشده است

نوشت که هرگاه  »پمپت«فرانسوا از پاریس به . محروم کرد، و تهدید نمود که وي را به جزایر هندغربی خواهد فرستاد

او، که دوسال از ولتر خردمندتر بود، پاسخ داد که بهتر است با پدر آشتی کند و . به نزد او نیاید، خود را خواهد کشت

او  اي خدمت کند یا وکیل بماند، حاضر شد از گناه پدر، به این شرط که ولتر در دارالوکاله. حقوقدان خوبی شود

او . این گویا آخرین ماجراي عشقی ولتر بوده است. پمپت با یک کنت زناشویی کرد. و او نیز موافقت کرد! درگذرد

بعدها با زنی مراودة معروفی . اي نداشت چون همۀ شاعران حساس و عصبی بود، ولی از نیروي جنسی چندان بهره



۵٢٢٧

در . کرد اش تراوش می نیروي او از خامه. انیپیدا کرد، ولی این بیشتر یک پیوند ذهنی بود تا کشش جسم

ظاهراً من هیچ براي شور و . تر است دوستی هزار بار از عشق ار زنده«: سالگی به مارکیز دومیمور نوشت وپنج بیست

  » .و برآنم که براي همیشه از عشق چشم بپوشم …یابم عشق را اندکی مهمل و مضحک می. ام شهوت آفریده نشده

، لویی چهاردهم درگذشت و با مرگ خود اروپاي پروتستان و فرانسۀ کاتولیک را آسوده 1715ر در اول سپتامب

، که با شکوه پیروزیهاي »قرن بزرگ«با مرگ لویی، شاهی هفتادودوسالۀ او، و همراه آن عصري به سرآمد؛ . ساخت

، خستگی و بینوایی مردم، و نظامی و تابش شاهکارهاي ادبی و جالل هنر باروك آغاز شد، با انحطاط هنر و ادب

مردم با شک و امید چشم به دولتی دوختند که پس از مرگ لویی . شکست و سرافکندگی فرانسه پایان یافت

.گرفت چهاردهم، شاه شکوهمندي که مرگش کسی را سوگوار نکرد، زمام امور فرانسه را به دست می

II 1715: ـ پیکار براي نیابت سلطنت   

پدر بزرگ، پدر، مادر، برادران، . نزدهم، که نتیجۀ لویی چهاردهم بود، بیش از پنج سال نداشتشاه تازه، لویی پا

دو دوفن  السلطنۀ او باشد؟ بایست نایب پس چه کسی می. خواهران، و پس از همه پدر جد او از جهان رفته بودند

رخت از جهان  1712و بور گونی، در د اش، دوك و نواده 1711فرزندش، لویی، در : مرده بودند» شاه آفتاب«پیش از 

پوشی از حق خود بر تاج و تخت فرانسه، به نام فیلیپ پنجم به شاهی  نوادة دیگرش، به شرط چشم. بربسته بودند

او آنان را مشروعیت بخشیده و فرمان داده بود . دوتن از پسران نامشروع شاه پیشین زنده بودند. اسپانیا رسیده بود

دو من،  پسر مهتر، لویی اوگوست، دوك. اي، شاهی فرانسه به یکی از آنان سپرده شود شاهزادهکه، در صورت نبودن 

شد، مرد ناتوان و مهربانی بود که آگاهیش از انحناي پاهایش بر  وپنج سال از عمرش سپري می که اکنون چهل

سلطنت به رقابت ترغیب  کمرویی و حجب او افزوده بود؛ هرگاه همسر بلندپروازش وي را براي رسیدن به نیابت

بسازد و ) بیرون پاریس(لیوري خود در سو  900‘000کرد، ممکن بود به زندگی آسوده و پرتجملش در ملک  نمی

اش در سو از  در دربار تقریباً شاهانه. کرد که نوادة کندة بزرگ است دومن فراموش نمی دوشس. بیش از آن نخواهد

کرد و، مانند کسی که خویشتن را براي شاهی آماده  یان آنان بود حمایت میهنرمندان و شاعرانی که ولتر نیز در م

آالیش بود و با اندام باریک و کوتاهش به  پاکیزه و بی. سازد، دوستان وفادار و خوشگذرانی به دور خود گرد آورده بود

ناپذیر بود و از  ایانسرزندگیش پ. باهوش و زیرك، داراي تحصیالت کالسیک، و حاضرجواب بود. مانست دختران می

اي شایسته خواهد  السلطنه اطمینان داشت که همسرش به راهنمایی وي نایب. رسید این حیث کسی به پاي او نمی

مسئولیت ) 1715اوت  12(با چیرگی بر اطرافیان شاه محتضر، وي را برآن داشت که در وصیتنامۀ خود . گشت

دومن بسپارد و در شوراي نیابت سلطنت مقامی  ان را به دوكنظارت تحصیالت، نگهبانان شاهی، و شخص لویی جو

اورلئان، / ریاست شوراي نیابت سلطنت را به فیلیپ دوم، دوك د) اوت 25(ولی متمم وصیتنامه . بدو تفویض کند

، برادر دوجنسی شاه پیشین، و از دومین همسر او شارلوت الیزابت )»موسیو«(فیلیپ فرزند فیلیپ اول  .سپرد

هاي سن ـ  آموزش آن جوان را به یک آبه سپرده بودند که هم در تذکره. کاخنشین، بود بین، پرنسس و واقعسرسخت 

. سیمون و هم در یادداشتهاي پنهانی دوران نیابت سلطنت دوکلو به صورت مظهر پلیدي و رذیلت ذکر شده است

نۀ زندگی را با تدریس فراهم آورد، گیوم دوبوا که فرزند یک داروفروش شهرستانی بود بسختی تحصیل کرد، هزی

شهریۀ کالج را با . میشل پاریس تحصیل کند زناشویی کرد، و همسرش را به رضاي او ترك گفت تا در کالیج سن

. ، شد»موسیو«پس از فراغت از تحصیل، دستیارسن ـ لوران، پیشکار منزل . دادن به کارهاي پست فراهم ساخت تن

پس از مرگ سن ـ لوران، آموزش . زنش، سر خود را تراشید و منصب روحانیت گرفتظاهراً با به فراموشی سپردن 

آبه دریافت که «: نویسد دوکلو، که روایات او بندرت خالی از غرضند، می. السلطنۀ آینده به دوبوا سپرده شد نایب

از هیچ کاري فروگذار  براي تباه ساختن او. هرگاه شاگردش را تباه نسازد، شاگرد بزودي وي را تحقیر خواهد کرد
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گونه توصیف  اصل و نسب بیزار بود، دوبوا را این سیمون، که از استعداد بی-سن» .نکرد و بدبختانه به منظورش رسید

: کرده است

اي شبیه راسو، که اندکی هوش و ذکاوت آن را  انگیز، چروکیده، با موي مصنوعی انبوه، و چهره مردي بود ریزه؛ رقت

جنگیدند،  همۀ پلیدیها در او به خاطر برتري می. به زبان خودمانی، مردي بود پست و فرومایه. روشن کرده بود

آز، هرزگی، و بلندپروازي خدایان او بودند و چاپلوسی، . چندانکه غوغایی همیشگی ذهن وي را آکنده ساخته بود

ده همچون اصلی بزرگ اعتقاد داشت پیمانشکنی، و پابوسی وسائل عمل وي؛ ناپاکی کامل دین او بود؛ او به این عقی

او مردي باهوش،  …. آرایند هایی واهی و فاقد وجود خارجیندکه مردم بدانها خود را می که راستی و درستی، اندیشه

ولی بوي . جا جا دهد و پیش همه کس خوشایند افتد خواست خویشتن را در همه دانشمند، و جهانشناس بود و می

ناشناس  پیشه، و حق خیانت …شریر. کرد خاست همه چیز را تباه می سراپاي او برمی کذبی، که به رغم خودش، از

خواست، به همه چیز به دیدة رشک  همه چیز می. بود؛ در بدترین تبهکاریها استاد، و هنگام لو رفتن بسیار بیشرم بود

  . خواست همه چیز را به چنگ آورد نگریست، و می می

با اینهمه، باید . زدیک بود و، از این روي، نباید در تکذیب سخنانش شتاب کنیمسیمون به خانوادة فیلیپ ن - سن

افزود که این آبه مردي دانشمند، دستیاري شایسته، و سیاستمداري خردمند و موفق بود، و فیلیپ که وي را خوب 

  .شناخت تا پایان عمر بدو وفادار ماند می

به ارث برده بود، تعلیمات آموزگار خود را بآسانی پذیرفت و آنها را  شاگرد، که از نیاکان پدري خود تمایالت ناپسندي

او با حافظۀ نیرومند، هوش سرشار، اندیشۀ نافذ، و قدرت شناخت و درك ادبیات . با هوش و ناپاکی خویش درآمیخت

لیم شیمی از دوبوا براي آموزش علوم به شاگردش از فونتنل، و براي تع. ساخت و هنر، آموزگار خود را خوشنود می

فیلیپ، چون چارلز دوم، شاه انگلستان، و ولتر هنگام اقامت در سیره،براي خود . بعدها. هومبرگ یاري جست

نسبتاً خوب نقاشی . آزمایشگاهی دایر کرد و اندیشۀ خود را چندي از زناکاري به آزمایشهاي شیمی معطوف نمود

در هیچ یک از . آورد خت، و با سلیقۀ بسیار آثار هنري گرد میسا نواخت، گراورهایی براي کتابها می کرد، چنگ می می

گونه  هیچ. العاده نیافت، زیرا تمایالت گوناگون داشت و اوقاتش در اختیار سرگرمیهایش بود ها مهارتی فوق این رشته

باري جنسی بندو وي در بیدینی و بی» .کرد آور تظاهر می به بیدینی ننگ«عقیدة دینی نداشت، و حتی در نزد مردم 

.سرمشق و مشوق کشور و مردم روزگار خویش شد

آمیز دروغ  به هنگام نیاز، یا هوس، بآسانی و با لذتی شیطنت. چون بیشتر ما، طبایع گوناگون و ناسازگار داشت

با اینهمه، مهربان، . گفت؛ میلیونها فرانک پول مردم بینوا را مصروف خوشی و هدفهاي شخصی خود ساخت می

بود، و به دوستانش بیشتر وفادار » ذاتاً خوب، انسان، و دلسوز«) ـ سیمون به گفتۀ سن(وشخو، سهلگیر و بخشنده، خ

آورد، مست  اي به جا می سان که گویی مراسم شبانه شبها، قبل از آنکه سر به بالین نهد، آن. هایش بود تا به معشوقه

از ساعت شش بامداد تا شب به کار طوالنی و «: داد کرد، پاسخ می هرگاه که مادرش وي را سرزنش می. کرد می

توانم این بار را بردوش کشم؛ از افسردگی خواهم  فرساینده اشتغال دارم؛ هرگاه پس از آن خود را سرگرم نسازم، نمی

او به مادموازل دو سري، . رویهاي جنسی فیلیپ معلول نخستین عشق نافرجام وي بوده باشد شاید زیاده».مرد

براي او شعر گفت، آواز خواند، روزي دوبار به دیدنش رفت، و خواست با . که ندیمۀ مادرش بود، دل باخت اي نجیبزاده

د وبلوا،  لویی چهاردهم به خشم آمد و به فیلیپ پیشنهاد کرد که با دختر نامشروع خود او، دوشس. او زناشویی کند

مادموازل دوسري نگسست و از او داراي فرزندي  ، ولی پیوند خویش را با)1692(فیلیپ اطاعت کرد . زناشویی کند

فیلیپ پول فراوان براي او فرستاد و، در همان هنگام، با . وسري را از پاریس بیرون راند  د شاه خشمگین مادموازل. شد
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این زن دوشس دوبري آینده را براي او به جهان آورد که شیرینترین . اندك موفقیتی، کوشید به همسرش وفادار ماند

  .شق و تلخترین تراژدي او شدع

گونه مسئولیتی فراهم نیاورد،  فیلیپ را صاحب عنوان دوك و ثروت سرشار ساخت و براي او هیچ) 1710(مرگ پدر 

او قبال با دالوري بسیار با نخستین . جزآنکه از زندگی در صلح بهره برد و هستی خویش را در جنگ به خطر افکند

اکنون با دالوري و بیباکی خویش در جنگ . جنگیده و زخمهاي سختی برداشته بود)1697- 1692(بزرگاتحاد 

نان مربایی  ت و باچون از جنگ زنده بیرون آمد، بزمی بیاراس. شهرت بیشتري یافت) 1713-1702( اسپانیاجانشینی 

وي با همۀ گناهان و ناپاکیهاي خود رفتاري دلپسند، و سخنی آراسته و باادب داشت که جوانی . به خود پاداش داد

.آورد را به یاد می» شاه آفتاب«خوش 

تنها پس از آنکه وارثان مستقیم خاندان شاهی درگذشتند ـ یا به تراضی از حق خود برتاج و تخت فرانسه چشم 

شایع شد که وي شاهزادگان را مسموم . تواند مدعی نیابت سلطنت شود یدند ـ به خاطر فیلیپ گذشت که میپوش

ولی آیندگان، و نیز لویی چهاردهم، این بهتان را رد . کرده است تا راه خود را به سوي نیابت سلطنت هموار کند

دومن، داراي بدنهادي کمتري  دوك و دوشس کم معتقد شدند که وي، در قیاس با چند گروه از مردم کم. اند کرده

که از ) پیروان آیین یانسن(پروتستانهاي فرانسه که به جبر و اکراه به آیین کاتولیک گرویده بودند، ژانسنیستها . است

بردند، آزاداندیشانی که فرمانروایی مرد آزاداندیشی بر فرانسه موجب شادي آنان  جفاهاي شاه و توقعیات پاپ رنج می

شد، مردم پاریس که از زهد دیرهنگام شاه پیشین به تنگ آمده بودند، و همچنین جورج اول، شاه انگلستان، ـ که  می

فیلیپ کمک مالی وي را نپذیرفت ـ همگی آرزو داشتند مردي چون فیلیپ، که به رواداري و آزادیخواهی گرایشی 

هاي سرشناسی که لویی چهاردهم و ریشلیو  انوادهـ خ» نجباي شمشیر«بیش از همه . السلطنه شود زیاد داشت، نایب

نشانده و انگل دربار ساخته بودند ـ امیدوار بودند که، به یاري فیلیپ،  آنان را، با محروم کردن از قدرت پیشین، دست

سن ـ سیمون، که خود از . داران سوداگر را از دامان خود بزدایند ننگ اطاعت از فرمانروایان زنازاده و سررشته

الیمقامترین نجبا بود، فیلیپ را به اصرار واداشت که کاهلی و عیاشی را کنار نهد و براي رسیدن به نیابت سلطنت، ع

  .که حق قانونی او بود، به پیکار برخیزد

ولی سرانجام، به . میل نبود که کاري به کارش نداشته باشند فیلیپ به لذت بیش از قدرت دل بسته بود، و شاید بی

دومن نگهبانان کاخ شاهی را با دادن  او یا دوستان او در جلو چشم دوك. تان، با شتاب دست به کار شدانگیزش دوس

بزرگان سیاسی و نظامی را با دادن وعدة مقام، و پارلمان را به امید تجدید اختیارات . رشوه با خود همراه کردند

ز مرگ لویی چهاردهم ـ فیلیپ نمایندگان ـ درست روز بعد ا1715سپتامبر  2در . پیشین پشتیبان خود ساختند

دوك دومن، به امید آنکه به . فراخواند» کاخ دادگستري«پارلمان پاریس، رهبران طبقۀ نجبا، و بزرگان دولت را به 

اورلئان به یاري گستاخی، دروغگویی، و / ولی دوك د. نیابت سلطنت برگزیده خواهد شد، در این مجمع حضور یافت

هدفی نخواهیم داشت جز اینکه براي مردم آسایش «: فیلیپ به حاضران چنین وعده داد. و چیره شدنیروي بیان بر ا

فراهم سازم، مالیۀ کشور را ثبات بخشم، صلح را در داخل و خارج کشور حفظ کنم، و وحدت و آرامش کلیسا را بدان 

اند به من یاري  ین انجمن گرانمایه گرد آمدهبراي نیل به این منظور، راهنماییها و توضیحات کسانی که در ا. بازگردانم

حق «به زبان دیگر او وعده داد که » .کنم خواهد داد و من این راهنماییها و توضیحات را از شما درخواست می

این حرکت . پیشین انکار کرده و نادیده گرفته بود، به پارلمان بازگرداند را، که شاه) به فرمانهاي شاهی(» اعتراض

پارلمان تقریباً به اتفاق آرا او را به نیابت سلطنت اعالم نمود و اختیار تام شوراي . یلیپ را پیروزمند ساختماهرانه ف

دومن رأي پارلمان را مخالف وصیتنامۀ شاه متوفا خواند و گفت که با چنین  دوك. نیابت سلطنت را بدست او سپرد

شاه جوان به دوش گیرد، و درخواست کرد او را از انجام تواند مسئولیتی در برابر  وضعی که پیش آمده است او نمی
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دوك دومن خشمگین و درمانده به سو، و توفان . فیلیپ و پارلمان قول او را سند دانستند. این وظیفه معاف دارند

السلطنۀ  ودوساله بود، به مدت هشت سال نایب اورلئان، که اکنون چهل/ فیلیپ د. توبیخ و طعنۀ همسرش، بازگشت

.نسه شدفرا

III 1720-1716: ـ بازارگرمی و ورشکستگی   

 2‘400‘000‘000اي با  او دولت ورشکسته. نخستین کار فیلیپ این بود که سامان و ثبات مالی را به کشور بازگرداند

که در دست مردم بود، و ارزش واقعی آن به » اسکناس دولتی«لیور  590‘000‘000لیور بدهی به ارث برده بود، 

و هزینۀ آن  69‘000‘000، درآمد خالص دولت 1715در . ساخت کاهش یافته بود، وام دولت را سنگینتر میسوم  یک

  . قبال به مصرف رسیده بود 1716بیشتر درآمد احتمالی دولت در . لیور بود 147‘000‘000

آي با اعالم دونو آدرین موریس دوك. کنده اعالم ورشکستگی کند ـ سیمون توصیه کرد که دولت رك و پوست سن

السلطنه سرانجام با گزینش حالت بینابین کنار آمد و به اصالحات و اقداماتی براي  نایب. ورشکستگی مخالف بود

سربازان مرخص شده تا شش سال . تن کاهش داده شد 25‘000شمار افراد ارتش به . بهبود وضع اقتصادي دست زد

مالیات نمک، مالیات . د داشتند براي همیشه بخشوده شداز مالیات معاف شدند، و مالیات آنانی که هشت فرزن

استفاده در گردآوري این مالیاتها جرم شناخته شد، و برخی از آنها  سوء. سرشماري، و مالیاتهاي دیگر کاهش یافتند

کارمند را  2400تنها در پاریس دولت . صدها تن از کارمندان غیرضروري دولت کنار نهاده شدند. اصالح گردیدند

سازان، و کسان دیگري که به  داران، بازرگانان، اسلحه تأسیس شد و همۀ سرمایه» اطاق دادگستري«یک . نار نهادک

نوآي، که به روشهاي نظامی خوگرفته بود، در این دستگاه بر دل مردم . اغفال دولت متهم بودند بدانجا احضار شدند

به . اختالس همکاران خود بردارند وعدة ارفاق داد به کسانی که پرده از روي» اطاق دادگستري«. هراس افکند

براي کسانی که در . پنجم وجوهی که به کمک آنان اخذ شود از آن خودشان خواهد شد خبرچینها قول داد که یک

آنهایی که دربارة دارایی و منابع درآمد خود گزارش نادرست به . کار خبرچینها دخالت کنند کیفر مرگ تعیین شد

برخی از محکومان را دار زدند، و برخی . شدند ند به ضبط اموال، یا به زندان ابد با اعمال شاقه محکوم میداد دولت می

داران که از تبرئۀ خود ناامید شده  چند تن از سرمایه. کردند به پیلوري بستند که شادي و هلهله می را در برابر مردمی

بسیاري از متهمان با . شد توافق نداشت ه به کار گرفته میولی نتایج حاصله با روشهایی ک. بودند خودکشی کردند

هاي وي، از رنج بازپرسی یا  السلطنه، و یا به معشوقه یا به دوستان نایب» اطاق دادگستري«دادن رشوه به مأموران 

، دادن پیشگام شوند فساد و رسوایی بدانجا کشید که به جاي آنکه متهمان و محکومان در رشوه. محکومیت رستند

لیور جریمه شده بود وعده داد که  1‘200‘000داري که  یکی از درباریان به سرمایه. درباریان از آنان رشوه خواستند

کنت «: دار پاسخ داد سرمایه. لیور ترتیب معافیت او را از پرداخت جریمه بدهد 300‘000در ازاي دستمزدي به مبلغ 

اطاق «در فرمان انحالل » .ام ابهی با نصف همین مبلغ گذاشتهاي؛ هم اکنون با زن تو قرار مش عزیز، دیر آمده

فساد آنچنان «: خورد، گفته شده بود ، با صراحتی که کمتر در بیانیۀ دولتها به چشم می)1717مارس (» دادگستري

عمومی  آنکه بازرگانی و نظم خود آلوده بود که مجازات عادالنۀ همۀ گناهکاران، بی گسترش یافته و همۀ طبقات را به

سود خالص دولت، هنگامی که بازپرسی » .نمود و کشور دستخوش آشوب و بیسامانی خطرناکی شوند، غیرممکن می

. فرانک رسیده بود 70‘000‘000از متهمان پایان یافت، تقریباً به 

اي براي  لی تازهاي را که نظام ما السلطنه که از نتیجۀ اقدامات خود نومید گشته بود، اندرز اسکاتلندي برجسته نایب

در خانوادة بانکداري در ادنبورگ زاده شد، در لندن بانکداري  1671ال در   جان. کرد به کار بست کشور پیشنهاد می

بود، بر سر عشق با مردي دوئل کرد، رقیبش را کشت، و پس از » بانک انگلستان«شاهد گشایش  1694آموخت، در 

در معامالت ارزي به قمار . ال مردي خوشرو، خوشخو، و حسابدان بود. ختآنکه حکم مرگش صادر شد، به بر اروپا گری
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دست زد و برنده شد؛ و با توانایی خود در شمارش و به یاد سپردن ترکیب کارتها توانست در سرزمینهاي گوناگون 

، بخصوص، جادوي در آمستردام. فعالیت بانکها را در آمستردام، هامبورگ، ونیز، و جنووا از نزدیک دید. کامیاب شود

این سیستم به بانکها امکان داده بود که به اعتبار اندوختۀ طالي خود اسکناس منتشر . سیستم اعتبار را دریافت

سان، فعالیت صنعتی و بازرگانی را تشویق و تسریع، و  گولدن را با وثیقۀ یک گولدن به کار اندازند و، بدین سازند، ده

آنکه  جا کردن موجودیها، و بی کی که بازرگانان بدان اعتماد کنند قادر است تنها با جابهال دیده بود بان. چندبرابر کنند

از خود پرسید که چرا یک چنین بانک ملی . نیازي به حمل و مبادلۀ طال و نقره باشد، معامالت بازرگانی را پیش برد

  .ال نام گرفت» سیستم«کرد که بعد  گونه روشی صورتبندي وي بدین. و سیستم اعتبار نباید در فرانسه تأسیس شود

نیت اصلی وي آن بود که، با نشر اسکناس به اعتبار دولت، استفاده از نیروي انسانی و مصالح را افزایش دهد تا ارزش 

اندوختۀ طال و نقره و بهاي زمینهاي ملی را دوبرابر سازد، و با کاهش بهرة وام بازرگانان را به استقراض پول براي 

معتقد بود که، از این راه، پول کار ایجاد خواهد . اري و اجراي طرحهاي تازة صنعتی و بازرگانی تشویق کندگذ سرمایه

مردم و تولید را افزونتر خواهد ساخت، درآمد و اندوختۀ ملی فزونی خواهد یافت، پول بیشتري به  کرد، کار فعالیت

هرگاه بتوان با داده بهره مردم را برآن . خواهد یافت جریان خواهد افتاد و، در نتیجه، این مارپیچ سودمند توسعه

انداز آنان بر ذخایر ملی  انداز خود را در یک بانک ملی ذخیره کنند، پس جاي اندوختن فلزهاي بهادار پس داشت که به

ر خواهد خواهد افزود، و افزایش ذخایر ملی نشر اسکناس بیشتر را امکانپذیر خواهد ساخت؛ اندوختۀ بیکار مردم به کا

.افتاد و اقتصاد کشور رونق خواهد یافت

هنگامی که دوك . هاي خود را با دولت فرانسه در میان نهاد؛ لویی چهاردهم طرح او را نپذیرفت ، ال اندیشه1708در 

خود مالیۀ ورشکستۀ فرانسه را » سیستم«السلطنۀ فرانسه شد، ال پیشنهاد کرد آماده است با اجراي  اورلئان نایب/ د

ال در شگفت بود که چرا در میان ملتهاي بزرگ اروپا تنها در فرانسه، اسپانیا، و پرتغال فاقد بانک . روسامان بخشدس

فیلیپ با . ملی هستند، و چرا فرانسه با یک چنین زمین بارور و مردمی باهوش و استعداد گرفتار رکود اقتصادي است

این بانک به اندوختۀ مردم بهره ). 1716(افقت کرد صورت یک مؤسسۀ خصوصی، مو ، به»بانک عمومی«تأسیس 

ارزش ثابت این اسکناسها، که . پرداخت، و اسکناسهایی به ارزش ده، صد، و هزار فرانک منتشر ساخت داد، وام می می

این اسکناسها . مبتنی بر مقدار معینی نقره بود، بزودي آنها را وسیلۀ مناسبی براي مبادلۀ در دادوستد ساخت

هاي خود در والیات نخستین سیستم اعتباري منظم را  ن پول کاغذي رسمی فرانسه بودند، و بانک ال با شعبهنخستی

  . ، دولت فرانسه اسکناسهاي این بانک را هنگام اخذ مالیات پذیرفت1717در آوریل . در فرانسه متداول ساختند

سیپی که در آن زمان  اري از سراسر درة میسیبرد براي بهره. تري دست زد در ماه سپتامبر، ال به کار متهورانه

سهم  200‘000از سهام این شرکت، . السلطنه گرفت را از نایب» شرکت غرب«مستعمرة فرانسه بود، امتیاز تأسیس 

صورت  چهارم آنها را به توانستند سه گران بود، ولی خریداران می  بهاي سهام. لیوري به مردم فروخت 500

مردم شادمان از فرصتی که . برابر ارزش واقعی آنها بود بهاي اعتباري این اسکناسها سه. ردازندبپ» اسکناسهاي دولتی«

ال که از این کامیابی غرق در . ارزش با سهام سودآور پیش آمده بود همۀ سهام را خریدند براي مبادلۀ اسکناسهاي کم

دست  سویی را که تجارت خارجی را بهخوشبینی شده بود انحصار دولتی تنباکو، و همچنین همۀ شرکتهاي فران

، که قرار بود »شرکت هند«را با تأسیس » شرکت غرب«داشتند، براي بانک خود خریداري کرد؛ و این شرکتها و 

گروهی از بازرگانان که سوسیالیسم بازرگانی خارجی . بازرگانی خارجی کشور را به انحصار خود درآورد، به هم پیوست

  .پنداشتند با ال بناي مخالفت نهادند م تولید و توزیع داخلی میرا پیش درآمد سوسیالیس

مبدل شد؛ اسکناسهاي آن پول رایج کشور گشت و اختیار مالیۀ » بانک شاهی«، بانک ال به 1718دسامبر  4در 

نتشر لیور، براي شرکت هند م 550اي، هریک به بهاي  ال سهام تازه. طور کامل، به آن سپرده شد فرانسه، تقریباً به
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شوري از معامالت . امیدواري مردم به تحصیل سود فراوان بهاي سهام را افزایش داد. ساخت که همگی فروخته شد

لیور، یعنی نه  5000گشت، تا آنکه به قیمت  دست می به قماري مردم را فراگرفته بود، سهام با بهاي روزافزونی دست

، بر فرانسه، که 1718مانتیگو، هنگام عبور از پاریس در  ورتلی لیدي مري. یا ده برابر ارزش اعتباري خود، مظنه شد

در ال نیروي تخیل بر عقل و قوة تمیز پیشی . دست یک انگلیسی سپرده بود، پوزخند زد اقتصاد و مالیۀ خود را به

دست  آوري مالیات، مسئولیت پرداخت دیون دولت را نیز به ، گذشته از تصدي ضرابخانه و جمع»بانک شاهی«. داشت

را به طلبکاران دولت » شرکت هند«لیور ارزش اعتباري از قروض ملی یک سهم از سهام  5000گرفت و در برابر هر 

سهم از سهام  2400او . ال عقیده داشت که بدین نحو سرمایۀ راکد در معامالت متنوع او به کار خواهد افتاد. داد

.وانایی مالی بانک را بیش از پیش به خطر افکندالسلطنه پیشکش کرد و، در نتیجه، ت شرکت را به نایب

فزونی یافت و سهام آن » شرکت هند«شور و عالقۀ مردم به . با همۀ اقدامات تند ال، اطمینان مردم بدو متزلزل نشد

کوچۀ . جاعالن با آوردن سهام جعلی به بازار بر آتش این شور و هیجان دامن زدند. به بهاي بیشتري به فروش رسید

. استریت پاریس بود منزلۀ وال ال در آن جاداشت، دوسالی به» سیستم«و چرکین، کنکامپوا که ادارة مرکزي تنگ 

خریداران و فروشندگان سهام ـ از دوشسها گرفته تا زنان هرزه، و از پاریسیان تا مردم والیات و بیگانگان ـ همه روزه 

هاي اشرافی  سپردند، و برخی زیر کالسکه ست و پا جان میبرخی در زیر د. کردند در این کوچه با هیجان ازدحام می

گذشت باز ایستاد تا براي این مردم آزمند  مارشال دوویالر سالخورده که با کالسکه از نزدیک این کوچه می. رفتند می

نان ساک. هاي آن در بیست سال فزونتر بود هاي چوبی این کوچه از کرایۀ همۀ خانه کرایۀ ماهانۀ دکه. سخن گوید

ناپذیر است؛ ولی خریداران همچنان، در رقابت با یکدیگر،  کردند که سروصدا برایشان تحمل کوچه شکایت می

در پایان .یافت بهاي سهام هر روز و گاهی هر ساعت فزونی می. داشتند پیشنهادهاي خود را فریادزنان عرضه می

ر آن هنگام بهاي مجموع سهام مهم در بازار به هشتاد د. لیور رسید 12‘000اي از سهام هر کدام به  ، بهاي پاره1719

دهم بهاي اسمی سهام را هنگام خرید  از آنجا که خریدار تنها یک. برابر بهاي طال و نقرة موجود فرانسه رسیده بود

صرافی در عرض یک . اندوخت گشت و او در یک روز ثروت هنگفتی می پرداخت، بهاي سهام زود به او بازمی آنها می

مردم نخستین بار با واژة . لیور پول درآوردند 30‘000‘000اي  خانه لیور، و خدمتگزار مهمان 100‘000‘000ز رو

  . آشنا شدند» میلیونر«

بزرگان و بانوان پر طمطراق فرانسه براي مشاورة مالی، و . به مدیریت کل مالیۀ فرانسه رسید 1720در . ال مرد روز بود

ولتر به یاد . آمدند هاي درباري، در اطاق انتظارش با بیصبري گرد می عه و توطئهبراي جلب پشتیبانی او در خد

گذرد و دوکها، نجیبزادگان، مارشالهاي فرانسه، و  خود من او را دیدم که از سرسراهاي پاله روایال می«: آورد می

. دوشسی با فروتنی دست او را بوسید» .او روانند  اسقفان از پی

براستی بهاي گزافی که آزمندي مردم روي . ها، و یا باال گرفتن قدرت شخصی ال، او را فاسد نکردظاهراً پیروزي طرح

او هرگز نخواست با استفاده از موقعیت ثروت و دارائی خود را . سهام شرکت او گذاشته بود وي را به هراس انداخت

  :او مخالف بود، اعالم داشت» سیستم«سن ـ سیمون، که با . افزون سازد

او مرد نجیب، نیکخو، و شایان احترامی بود که اعتبار و ثروت . ر سرشت او نه آزمندي وجود داشت، نه فرومایگید

او، باشکیبایی و پایداري . ساخت رفتار، لوازم، و میز و اثاث وي کسی را آزرده و منزجر نمی. روزافزونش او را تباه نکرد

  .زودرنج و تندخو گشت …خود را به دوش کشید، تا آنجا که سرانجام استثنایی، بار همۀ آزردگیهاي ناشی از اقدامات

آنها . داشتن آیین پروتستان و خارجی بودنش موجب شدند که برخی از نجیبزادگان با تروشرویی بدو بنگرند

این دشمنی،  ال، براي کاستن. اند ورزند، رسماً زناشویی نکرده گفتند او و زن انگلیسی او، با آنکه به یکدیگر مهر می می

  .به تابعیت دولت فرانسه درآمد و به آیین کاتولیک رومی گروید
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مالیات را کاهش داد و به . وي براي آنکه اقتصاد میهن تازة خود را رونق بخشد، از همۀ توانایی خویش یاري جست

و همدلی نشان  آنچنان به تودة مردم دلسوزي. هاي کند و فاسد مالیاتگیري سازمانهاي خصوصی پایان داد شیوه

زمینهاي پهناوري را که در دست کلیسا یا . نماید اي غیرعادي می داد که در کارشناسان امور مالی پدیده می

پس از آنکه به مدیریت کل مالیۀ فرانسه رسید، تا آنجا . سازمانهاي صنفی بود براي کشت در بین دهقانان تقسیم کرد

تصاحب کرده بود ـ یعنی نیمی از تمام داراییش در  1600که پس از  پیش رفت که پیشنهاد کرد کلیسا همۀ امالکی

به کار . با الغاي عوارض حمل خوراك و کاال در درون فرانسه، پیشگام تورگو شد. خاك فرانسه ـ را به دولت بفروشد

. نه را به فرانسه آوردبراي ایجاد صنایع تازه، صنعتگران ماهر بیگا. احداث و مرمت راهها، پلها، و کانالها سروسامان داد

در دو سال پس از رسیدن او به مدیریت کل مالیۀ فرانسه . با کاهش بهرة وام، گسترش صنایع فرانسه را تشویق کرد

او با گسترش بازرگانی فرانسه با آسیا، افریقا، و . درصد افزایش یافت گذاري در فرانسه شصت ، سرمایه)1719-1720(

شمار کشتیهاي بازرگانی فرانسه از شانزده فروند در . انسه را از نو ایجاد و چندبرابر نمودامریکا کشتیرانی بازرگانی فر

بازرگانی خارجی فرانسه به رهبري ال به اوجی رسید که . افزایش یافت 1720به سیصد فروند در ژوئن  1719مارس 

قهوه و تنباکوي لویزیانا واداشت و  گذاري در کشتزارهاي او اشراف فرانسه را به سرمایه. درزمان کولبر رسیده بود

شهر نیواورلئان تأسیس یافت و به نام  1718در . سرمایۀ اجراي طرحهاي آبادانی درة رود آرکانساس را خود پرداخت

  .السلطنه خوانده شد خانوادگی نایب

سیپی  شتر درة میسیبی. با همۀ تالشهاي چندجانبۀ ال و فیلیپ، طرحهاي اقتصادي فرانسه در امریکا به ثمر نرسیدند

ال پیشنهاد . براي اسکان مهاجران فرانسوي در این سرزمین تالش بسیار شد. نخورده مانده بود صورت بیابان دست به

چون معلوم شد که جاذبۀ معامله در سهام بیش از . ایکر زمین داده شود 450کرد که به هر خانوادة مهاجر جهیز و 

لسکو در  مانند مانون(روسپیان را به لویزیانا فرستادند، و زنان و مردان جوان را  مهاجرت است، زندانیان و آوارگان و

خوراك این قربانیان آنچنان ناچیز و بد بود که بسیاري از آنان . با نیرنگ یا بزور به این سرزمین کشاندند) رمان پروو

در خود مستعمرة . رانه پایان دادبه این مهاجرت اجباري ستمگ 1720فرمانهاي ماه مه . سپردند در راه جان می

شرکت «لویزیانا، ادوات ناقص، نظام اداري نامطلوب، و شورش و طغیان طرحهاي آبادانی را عقیم کردند و درآمد 

. گران بازار سهام فرض کرده بودند را کمتر از آن ساخت که معامله) خواندند آنچنانکه مردم آن را می(» سیپی میسی

.سنگهاي گرانبها، نقش برآب شد، هرچند که خود ال نیز چنین رؤیایی را در سر پرورانده بود امید استخراج طال، یا

گران به فراست دریافتند که سهام شرکت  زیرکترین معامله. شاید مردم فرانسه از این مشکالت آگاه شده بودند

وش بیدرنگ سهام خویش سود بسیار اینان با فر. بیشترین ارزش خود را یافته و اکنون هنگام فروش آنها رسیده است

بردند؛ هزاران تن دیگر که چون آنان آزمند بودند ولی اطالعات و وقتشناسی آنان را نداشتند، با دیر فروختن سهام 

در عرض یک ماه، دوك . آمیزتر از خرید آنها شد ، فروش سهام تندتر و رقابت1719در دسامبر . خود از هستی افتادند

لیور به فروش رساندند؛ ال براي  14‘000‘000لیور و پرنس دوکونتی به  20‘000‘000را به  دوبوربون سهام خود

گر پروسی سهام خود  یک معامله. گرفت به سه واگن نیازمند بود حمل طالیی که به اسکناسها و سهام پرنس تعلق می

د کردند و با بهاي آن زمین، خانه، دیگران سهام خود را نق. لیور طال به میهنش بازگشت 30‘000‘000را فروخت و با 

اطاق «دارانی که  آن دسته از سرمایه. جواهر، و اشیاي دیگري خریدند که ارزش آنها مبتنی بر غرور و نیاز بشر بود

به کیفر رسانده بود با تبدیل اسکناسهاي خود به طال و انتقال آنها به خارج از فرانسه انتقام خود را » دادگستري

السلطنه به صدور فرمانهایی که مردم را از نگاهداري، خرید و فروش، یا صدور فلزات بهادار  واداشتن نایب ال با. گرفتند

لیور بود،  500ساخت دارایی طال و نقرة خود را، که ارزش آن بیش از  کرد و آنان را ملزم می به خارج از کشور منع می

هاي مردم  مأموران بانک مجاز بودند به خانه. جلوگیري کند بسپارند، کوشید از خروج طال از خزانه» بانک شاهی«به 
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حتی لویی چهاردهم هرگز جرئت نکرده بود که . درآیند و آنها را براي یافتن فلزات بهادار مورد کاوش قرار دهند

چنان به گفتۀ سن ـ سیمون، بسیاري از مردم پول خود را با . هاي مردم و آسایش آنان بتازد سان به خلوت خانه این

آنکه بتوانند  بردند، چه آنان بی ماند و وارثان نصیبی نمی کردند که گنجهاي کوچکشان مدفون می تردستیی پنهان می

. مردند اختفاي دفینه را آشکار کنند می محل

اما . بخرد) با پول کاغذي(لیور  9000براي جلوگیري از کاهش مداوم بهاي سهام، ال حاضر شد هر سهمی را به بهاي 

بهاي  1720تا ماه مه . شر زیادة اسکناس براي خرید سهام بهاي آن را نیز کاهش داد و بهاي کاالها افزایش یافتن

، ترقی کرده بود؛ در ماه ژوئیه، بهاي یک جفت 1716درصد، نسبت به  کاالها صددرصد و دستمزدها هفتادوپنج

ده بود؛ مردم براي تبدیل اسکناس و سهام خود به تورم پول مردم را هراسان کر. جوراب ابریشمی به چهل لیور رسید

. استره انبارهاي خود را با قهوه و شکالت انباشت/ دوك دو ال فورس شمع اندوخت، و مارشال د. کردند کاال شتاب می

ال براي آنکه مردم را از تبدیل پول به کاال باز دارد، بهاي رسمی اسکناسها و سهام شرکت را پنجاه درصد کاهش داد 

السلطنۀ هراسان بوده باشد که فشار دشمنان اشرافی و روحانی ال  این خطاي فاحش شاید معلول فشار نایب). مه21(

  . فیلیپ با پس دادن همۀ سهام خود به بانک کوشید بحران را کاهش دهد. کرد را بر دوش خود احساس می

وئیه، بانک ناگزیر شد که پرداخت وجه اسکناسهایی در ماه ژ. این تدبیرها تنوانستند مردم را از فروش سهام باز دارند

دارندگان اسکناس بانک را محاصره و فریادکشان درخواست . که بیش از ده فرانک ارزش داشتند را معلق گذارد

در پاریس جمعیت آنچنان انبوه بود که ده زن در زیر . کردند که بهاي اسکناسهاي آنان به طال یا نقره پرداخت شود

السلطنه بر دوش  هاي اقامتگاه نایب اجساد سه تن از این زنان را مردم خشمگین از زیر پنچره. جان سپردنددست و پا 

شده بود ال را مسئول همۀ این » سیستم«آمیزشان موجب فروریختن  مردم که معامالت قماري جنون. خود گذراندند

ند؛ ولی چون بر او دست نیافتند، کالسکۀ او را دشمنان کوشیدند وي را دستگیر سازند و بکش. شمردند گرفتاریها می

درپی نشان دادند که خویشتن را قربانی نیرنگهاي مالی  مردم با شورشهاي پی. در حیاط پاله روایال درهم شکستند

ها به دشمنان ال  پارلمان هم در این حمله. اند پندارند که طبقات توانگر به زیان آنان سود اندوخته دانند و می می

  .مردم به دفاع از پارلمان برخاستند). ژوئیه 20(فیلیپ اعضاي پارلمان را به پونتواز تبعید کرد . ستپیو

لیور و بهاي  2000لیور رسیده بود، به  12‘000، که روزي به »سیپی شرکت میسی«در ماه اوت، بهاي سهام 

رد ـ و دهان به دهان گشت ـ که در ماه اکتبر این خبر درز ک. دهم ارزش اصلی خود کاهش یافت اسکناس به یک

فرانک از آن بیرون  3‘000‘000‘000اسکناسهایی به ارزش اسمی » بانک شاهی«السلطنه هنگام رونق کار  نایب

در همان هنگام، یکی از صندوقداران بانک با . هاي خود بخشیده است کشیده و بیشتر آن را به دوستان و معشوقه

لیور کاهش  200به » سیپی شرکت میسی«ارزش سهام . ده بود، به پروس گریختمقدار زیادي طال، که از بانک ربو

همان ماه،  14در . فراخواند السلطنه بانک را برچید، ال را از کار برکنار ساخت، و پارلمان را در ماه دسامبر نایب. یافت

یشان را در سرنوشت دیگر سپرده، و خو» شرکت هند«او اندوختۀ شخصی خود را به . ال با فرزندش از فرانسه رفت

لیور پول و چند قطعه  2500اکنون با . او براي خود پولی در خارج نیندوخته بود. سهامداران شریک ساخته بود

پطر از او خواسته بود . اي از پطر کبیر دریافت داشت در بروکسل دعوتنامه. گفت ارزش فرانسه را ترك می جواهر کم

ال این دعوت را نپذیرفت، به ونیز رفت، زن و دخترش در اینجا . ۀ آن کشور شودکه به روسیه برود و سرپرست مالی

.با گمنامی و تنگدستی در این شهر چشم از جهان فروبست 1729بدو پیوستند، و سرانجام در 

راف و گران و اس هرگاه آزمندي باور ناکردنی معامله. اصولی که ال بانکش را بر پایۀ آن نهاد از لحاظ نظري درست بود

توانست اقتصاد فرانسه را رونق بخشد و به پرداخت وامهاي خود توانایش  السلطنه نبود، این اصول می ولخرجی نایب

اقتصاد فرانسه در . چون به حساب ال رسیدگی کردند، معلوم شد که او به سود خویش حسابسازي نکرده است. سازد
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کردند؛  سهام در دست داشتند پرداخت ناممکنی را مطالبه می کسانی که اسکناس و: ظاهر موقتاً دچار رکود شده بود

پول از گردش بازمانده بود؛ صنعت مختل گشته و بازرگانی خارجی از رونق افتاده بود؛ و گرانی کاال نیروي خرید را از 

آنها . ي جستالسلطنه براي آنکه به این وضع آشفته سروسامان دهد، از برادران پاري یار نایب. مردم بازستانده بود

مردم که . همۀ اسکناسها را از شانزده تا نودوپنج درصد به زیان دارندگان این اسناد، از محل درآمد ملی، خریدند

  .دیگ خشمشان سررفته بود، باشکیبایی به این ورشکستگی واقعی تن در دادند

انی محصول و کاهش ارزش پول از کشاورزي فرانسه با استفاده از گر. این سقوط و فروپاشی نتایج مثبتی نیز داشت

صنعت فرانسه، که موقتاً دچار رکود شده بود، در نتیجۀ ارزانی بهرة وام و گرانی محصول دوباره . این بحران سود برد

کاهش عوارض داخلی بازرگانی را رونق . موقع اجرا نهاده شدند در همه جا طرحهاي اقتصادي تازه به. رونق گرفت

طبقۀ متوسط، که سودجویی برایش امري . ی، پس از رفع بحران، رونق و گرمی خود را بازیافتبازرگانی خارج. بخشید

گذاران فزونی  شماره و نیروي سرمایه. طبیعی و ضروري بود، از این بحران آسیب نادیده و گسترش یافته بیرون آمد

معامالت سهام، با نشان دادن آز و  اشراف با پرداخت دیون خود به پول ارزان سود فراوان بردند، ولی در تب. یافت

السلطنه با  نایب. قدر پر هنگامه است، آبرو و حیثیت خویش را برباد دادند شهوتی که در هر طبقۀ دیگر همان

جاگیر، لکۀ ننگی  فراموشی سپردن تعهدات مالی خویش، و با زندگی آسوده و پرتجمل خود در میان مصیبت همه به

براي از میان بردن مفاسدي که ال با خو دادن مردم به تجمل و «گمنامی شکوه کرد که  گیر خرده. بردامن خود نهاد

وران  آسایش، با ناخشنود ساختن آنان از وضع خود، با افزایش دادن بهاي خوراك و کار جسمانی، و با واداشتن پیشه

الق فرانسویان را تباه ساخت ولی همین روح سوداگري، همچنانکه اخ. به سودجویی رایج ساخت قرنها وقت الزم است

السلطنه  اقتصاد فرانسه چنان بهبود یافت که نایب 1722تا . و به پستی کشاند، اقتصاد واندیشۀ آنان را تحرك بخشید

هاي پیشین حکمرانی مالیم و زناکاریهاي فراوان خود را از  توانست با وجدان آسوده به کار ادارة کشور بازگردد و شیوه

.سر گیرد

IV  السلطنه نایبـ  

آدم بهتر است مهربان باشد تا اینکه خشن؛ «. مادر آلمانیش به وي هشدار داده بود که جلوي مهربانی خود را بگیرد

مطمئناً هر کسی که فرانسویان . ولی دادگري، هم مستلزم پاداش دادن است و هم متضمن تنبیه و به کیفر رسانیدن

» .شمارند ترسید؛ زیرا فرانسویان کسی را که آنان را از خود نترساند خوار می را از خود نترساند، بزودي از آنان خواهد

گفت که  ستود و از روي خوشبینی می هاي مونتنی الهام گرفته بود آزادیخواهی انگلیسیان را می فیلیپ که از اندیشه

دالیل قوانین خود را برایشان دوست دارد رعایایش کورکورانه از او فرمان نبرند، بلکه آنچنان هوشمند باشند که او 

از . او با ترك ورساي و منزل کردن در پاله روایال، واقع در قلب پاریس، روح رژیم خود را نشان داد. توضیح دهد

تر زیست کند، اقامتگاه وي را از ورساي  براي آنکه شاه جوان آسوده. تشریفات درباري بیزار بود و از آنها چشم پوشید

گاه نخواست شاه را مسموم کند، همواره با او  برخالف آنچه شایع بود، فیلیپ هیچ. سن انتقال دادبه دژي در حومۀ ون

لویی پانزدهم در سراسر عمر توجهات بیدریغ . داشت مهربان بود و فرمانبرداري خود را از او، چنانکه باید، ابراز می

  . یاد داشت شناسی به السلطنه را با حق نایب

لویی چهاردهم را به خاك سپردند، فیلیپ همۀ زندانیان باستیل را، جز زندانیانی که به جامعه دو روز پس از آنکه 

خود به » مهر هاي سربه نامه«صدها تن از این زندانیان را شاه پیشین با . خیانت کرده بودند، از زندان آزاد ساخت

. گاري خویش با معتقدات دینی جامعه نداشتندبسیاري از آنان یسوعیانی بودند که گناهی جز ناساز. زندان افکنده بود

یکی از زندانیان را که . دانست کس، و حتی خودشان، علتش را نمی قدر در زندان مانده بودند که هیچ سایرین آن

وپنج سال از عمر خود را در زندان گذرانده بود نه محاکمه کرده، و نه با دلیل زندانی شدن خود آشنا ساخته  سی
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شناخت و یک پول سیاه هم  ن در پیري از زندان آزاد گشت، از آزادي بهتزده شد؛ کسی را در پاریس نمیاو چو. بودند

  .به خواهش او، وي را به زندان بازگردانیدند که تا پایان عمر در زندان بماند. نداشت

. س تبعید شدکرد، از پاری میشل لوتلیه، کشیش اقرارنیوش شاه پیشین، که ژانسنیستها را تعقیب و آزار می

او گروههاي مخفی . هاي عقیدتی پایان دهند السلطنه به جناحهاي مخالف کلیسا توصیه کرد که به مناقشه نایب

را » فرمان نانت«وي بر آن بود که . گرفت و چند تن از پروتستانها را به مقامات اداري گماشت پروتستان را نادیده می

تحریم آن رواداري همداستان شدند و وزیر او، دوبوا، که در آرزوي رسیدن در  زنده کند، ولی یسوعیان و ژانسنیستها

عدالتی که هر دو جناح » «.گذاشت، وي را از این کار باز داشت اي را فرو نمی به کاله کاردینالی هیچ نیرنگ و دسیسه

او عقیدة . ولتر ولتري بود السلطنه قبل از نایب» .داشتند به مدد فلسفه نصیب آنان شد کلیسا از پروتستانها دریغ می

دینی روشنی نداشت؛ در زمان لویی چهاردهم پرهیزکار، کتاب رابله را در کلیسا خوانده بود؛ او اکنون به ولتر، 

عنوان کتابهایی که مسیحیت را  فونتنل، و مونتسکیو اجازه داد کتابهایی منتشر سازند که نشر آنها تا چندسال قبل به

. وع بوداندازند ممن به خطر می

میشله . فیلیپ از نظر سیاسی، و حتی هنگامی که ولتر را روانۀ باستیل کرد، فرمانروایی روشنفکر و آزادیخواه بود

 1789» مجلس مؤسسان«داد، منادي  مالیمت و صداقت وي را، هنگامی که فرمانهاي خود را براي مردم توضیح می

السلطنه، به مناصب دولتی گماشتند؛ ریاست  خصومتشان با نایبافراد شایسته را، بدون درنظر گرفتن . دانسته است

طلب  فیلیپ، که طبعاً لذت. کرد السلطنه را به مرگ تهدید می را به مردي سپرده بودند که روزي نایب» شوراي مالی«

خود را به همۀ وقت «ماند؛ تا این هنگام، به گفتۀ سن ـ سیمون،  بود، تا ساعت پنج بعدازظهر پارسا و پرهیزگار می

خورد، مگر  داشت؛ در طول روز خوراك نمی کارهاي کشوري و پذیرایی وزیران، اعضاي شوراها، و دیگران مصروف می

نزدیکی و  …. در این وقت همه کس حق داشتند به اطاق وي درآیند. خورد بین ساعت دو و سه که شکالت می

: ولتر گفته است» .کردند استفاده می اري از آن سوءصمیمیت وي با مردم همه را سخت خشنود ساخته بود، ولی بسی

اورلئان در بیباکی، نیکدلی، صراحت لهجه، خوشدلی، / در خانوادة هانري چهارم ـ یعنی در میان بوربونها ـ فیلیپ د«

فیلیپ با » .خوشخویی، نزدیکی به مردم، و فهمی که بهتر پرورش یافته بود، از هر کس به آن پادشاه نزدیکتر بود

با اینهمه، از . ساخت وسعت دانش، فراست، و داوري خردمندانۀ خویش وزیران فرانسه و سفیران خارجی را مبهوت می

پرداخت که اوقاتش  ضعف فیلسوفان بر کنار نبود و به یاري اندیشۀ تواناي خویش چندان به جوانب چندگانۀ قضایا می

  .افتاد شد و اجراي عمل قطعی پس می صرف بحث می

هنگامی . نمود ناپذیر می با آنکه مردي آزادیخواه بود، هرگونه کاهش اختیارات سنتی مقام شاهی برایش تحمل فیلیپ،

به این (اي از فرمانهاي وي  که پارلمان، با استفاده از حق اعتراضی که فیلیپ بدان وعده داده بود، از تصویب پاره

سر باز زد، فیلیپ پارلمان را به مجمع معروف به ) جا دهد معنی که آنها را در زمرة قوانین به رسمیت شناختۀ کشور

داوري نشست و، با استفاده از اختیارات » بستر«در این مجمع، شاه بر ). 1718اوت  25(فراخواند » بستر عدالت«

 هاي ارغوانی هیئتی موقر بدانها وسه تن نماینده، که جامه صدوپنجاه. خویش، یک فرمان شاهی را به تصویب رساند

السلطنه  شاه جوان، به راهنمائی فیلیپ، به آنان فرمان داد که فرمانهاي نایب. داده بودند، پیاده رهسپار تویلري شدند

هاي خود، با  چون دوك و دوشس دومن در شورا، و به وسیلۀ دسیسه. اطاعت کردند را تصویب کنند و آنها نیز

هاي در باري را از مقام  را غنیمت شمرد و این حرامزادهنمودند، فیلیپ فرصت  السلطنه همچنان مخالفت می نایب

ترین کار  دوکهاي قانونی به خشنودي دوك دو سن ـ سیمون، که این اقدام را برجسته. شاهزادگی محروم کرد

هاي خود از آن چون بهترین خاطرة خویش یاد کرده است، برتري و حقوق پیشین  السلطنه شمرده و در تذکره نایب

.یافتندخود را باز
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السلطنه را  نویس را برآن داشت که نایب دومن، که حاضر نبود به شکست تن دهد، با صرف پول، چند هجویه دوشس

ام، منتسب به ولتر، با  السلطنه این نیشها را به استثناي فیلیپیکها و چیزهایی که دیده نایب. به باد هجو گیرند

دومن با چالماره،  ، دوشس1718در دسامبر . نادیده گرفت شکیبایی و بردباري قدیس سباستیانوس تحمل کرد و

وزیر اسپانیا، و با کاردینال ملکیور دوپولینیاك براي برانداختن فیلیپ از نیابت  سفیر اسپانیا، با آلبرونی، نخست

ین ا. دومن توطئه کرد وزیري دوك بر تخت شاهی فرانسه با نخست. سلطنت و نشاندن فیلیپ پنجم، پادشاه اسپانیا

در زندانهاي جداگانه زندانی  1721توطئه کشف شد، سفیر اسپانیا از فرانسه اخراج شد و دوك و دوشس دومن تا 

هاي خود را از سر  دوشس به دربارش، در سو، بازگشت و دسیسه. دوك ادعا کرد که از توطئه آگاه نبوده است. شدند

اي اصالحات مالیم  ت و خوي و سیرت خویش به پارهدر خالل این گرفتاریها، فیلیپ در حدود عرف و عاد .گرفت

در زمان تصدي کوتاه او بیش از دوران فرمانروایی لویی چهاردهم، که نیم قرن به طول انجامید، راه ساخته . دست زد

. جویی کرد او با رها ساختن مارلی و ورساي، و با کاهش دادن تعداد کارمندان دربار میلیونها فرانک صرفه. شد

جویانه و مالیم مالیاتها و برکناري تحصیلداران مالیاتی متهم به  آوري صرفه ي از نوآوریهاي ال، به صورت جمعبسیار

بندي مالیات بردرآمد بود و آن را در نورماندي، پاریس،  فیلیپ به اندیشۀ درجه. فساد و تباهی، همچنان پایدار ماندند

فیلیپ با همۀ توانایی خود . وي را در این زمینه عقیم نمود و الروشل آزمایش کرد؛ ولی مرگ زودرس او اقدامات

کوشید فرانسه را از جنگ دور نگاه دارد؛ هزاران تن از سپاهیان را از حالت بسیج درآورد و در اراضی کشت نشده 

اه پاریس و با نظربلندي درهاي دانشگ. ها جاداد نشاند و باقی را، به جاي آنکه در میان مردم منزل دهد، در سربازخانه

با بودجۀ . پرداخت را برایگان به روي دانشجویان شایسته گشود؛ شهریۀ این دانشجویان را دولت می» کتابخانۀ شاهی«

. پرداخت» آکادمی شاهی معماري«، و »ها و ادبیات آکادمی شاهی کتیبه«، »آکادمی شاهی علوم«دولت به حمایت از 

را در لوور » آکادمی فنون مکانیکی«برد اختراعات و هنرهاي صنعتی، به نشر آثار علمی کمک مالی کرد؛ براي پیش

پرداخت، آنان را در کاخهاي  براي تشویق دانشوران، پژوهشگران، و هنرمندان، مستمري به آنان می. تأسیس کرد

اقدامات و . نشست هاي گوناگونشان به بحث و گفتگو می داد و با عالقۀ بسیار با آنان دربارة کار و حرفه شاهی جا می

عیوب جسمی و اخالقی  اصالحات وي بعضاً به سبب قروض سنگین دولت و شکست انقالب مالی ال، و بعضاً به علت

. السلطنه عقیم ماندند و تماماً به ثمر نرسیدند خود نایب

طبقه و زمانش انگیز تاریخ فرانسه این است که مردي با آن همه فضایل فکري و قلبی را هرزگی  یکی از تراژدیهاي غم

اي تحصیل کرد،  وي که فرزند مردي مبتال به انحراف جنسی بود، و در نزد روحانی هرزه. به آلودگی و سستی کشانید

هرگاه کسی «: گفت دوکلو می. بار آمد پرستی موجودي تقریباً عاري از هرگونه خویشتنداري به در هواوهوس و شهوت

وي، که به اجبار با دختر نامشروع » .شد شود، او هم صاحب آنها می توانست بدون اصول اخالقی صاحب فضیلتی می

لویی چهاردهم زناشویی کرده بود و در نزد همسرش از عشق و آسایش محروم بود، به میگساري پناه برد و آنچنان 

ایش درپی سرگرم ساخت که هیچ فرمانروایی، جز در حرمسراهاي جهان اسالم، به پ هاي پی خویشتن را با معشوقه

کرد؛ اینان ثروت  نامید انتخاب می می» شهوترانان«دوستان مردش را از میان عیاشانی که آنها را . نرسیده است

انگیز  هایشان را با آثار هنري گرانبها و اشیاي هوس کردند و خانه هنگفتی در راه خوشگذرانی جنسی خرج می

سن ـ کلو، به دوستانش ـ که بیشتر نجباي جوان بودند و فیلیپ در پاله روایال، یا در ویالي خود در . آراستند می

شامهاي « شدند ـ در صرف  چند تن انگلیسی تربیت شده نیز، چون لردسترو لردستنپ، در میان آنان دیده می

ها در  در اینجا زنان بافرهنگی، چون مادام دو دفان، با زنان بازیگر و خواننده و معشوقه. پیوست می» دوستانه

نمایی، این  سن ـ سیمون، شاید با مقدس. پردازي آن مردان را برانگیزند گویی و نکته ند تا ذوق لطیفهآمیخت می

  :کند انجمنها را چنین توصیف می
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گسیخته  در این ضیافتها خوي و سیرت هرکسی، از وزیر گرفته تا سوگلی، با چنان آزادیی که چیزي جز هرزگی لجام

داستان زنبازیهاي گذشته و حال شهر و دربار، همۀ داستانهاي کهن، دعواها، . دش نبود، به معرض نمایش گذارده می

اورلئان نیز آنچه را / ماند؛ موسیو دوك د ریختند؛ هیچ کس جا نمی شوخیها، و سخنان پوچ ولغو از دهانها بیرون می

اینان چندان که . بخشیدند ریخت؛ ولی بندرت این سخنان در او اثر می دل داشت، چون دیگران، بیرون می به

راندند، و در توهین به مقدسات  شدند، بیدریغ سخنان ناپاك بر زبان می کردند، متورم می گساري می توانستند باده می

رفتند تا فردا باز  کردند، به خواب می شدند و غوغاي بسیاري می پس از آنکه سرمست می. کردند با هم رقابت می

  . همین زندگی را ازسر گیرند

کشاند، ولی جاي پرداختگان  اي به آغوشی دیگر می السلطنه، وي را هردم از آغوش معشوقه سرکش و ناآرام نایبروح 

. آوردند اي براي او می هاي تازه نوکران، و حتی دوستانش، معشوقه. شدند تا نوبتشان دوباره فرارسد منتظر فرصت می

هاي  دام دو تانسن، خوانندگان و رقاصان اپرا، و نمونهزنان سرشناسی چون کنتس دو پارابر، ماجراجویانی چون ما

ـ  حتی مرد با فضیلتی چون سن» همتایی پیکر او اصیلزادگی و زیبایی و بی«که (کامل زیبایی مانند مادام دو سابران 

 خویشتن را به خاطر افسون مقام پادشاهی، و براي مقرري، کمکهاي مالی، و جواهر به آغوش) فریفت سیمون را می

السلطنه نیز از درآمد شخصی، یا از خزانۀ خالی کشور، هدایاي بسیاري به آنان  سپردند؛ و نایب السلطنه می نایب

داد که اسرار دولتی را از او بیرون  احتیاط بود، هرگز به این زنان اجازه نمی با آنکه مردي بیدقت و بی. بخشید می

السلطنه  چون مادام دو سابران در این باره از او پرسشی کرد، نایببکشند، یا دربارة مسائل کشور با او سخن گویند؛ 

توان با چنین چهرة زیبایی دربارة کار صحبت کرد؟ من که  آیا می«: وادارش کرد که به آینه نگاه کند، و سپس پرسید

.اندکی بعد، فیلیپ از او نیز دل برکند» .خواهد اصال دلم نمی

رفت، و سرزنشهاي اندوهبار وي را بر  ورزید، روزي دوبار به دیدنش می ر میولی همین مرد هوسران به مادرش مه

آورد، و فرصت یافت که از او داراي پنج  جا می همسرش را دوست نداشت، ولی حرمت وي را به. نمود خود هموار می

اندوهناك گشت، خانه را در پیش گرفت،  فرزندانش را دوست داشت، و چون جوانترین دخترش راه راهبه. فرزند شود

روزي نبود که در کاخ لوکزامبورگ از دختر بزرگش، که زندگی او نیز تقریباً چون زندگی خودش پراز غم و بدنامی 

  .بود، دیدن نکند

  هنگامی که مچ. دوبري وضعی پیدا کرد که همیشه بین جنگ و متارکه در نوسان بود زناشویی این زن با شارل، دوك

یگر گرفت، حاضر شد که در برابر بیوفاییهاي او مخالفتی نشان ندهد، به شرط آنکه او نیز شوهرش را در آغوش زنی د

وي، » .آنها تعهد کردند که یکدیگر را حمایت کنند«: نگاري معاصر افزوده است از بیوفاییهاي وي چشم پوشد؛ واقعه

خون آغشته به جنون در رگهایش جریان و از فرزندان یک خاندان باواریایی بود که » آقاي شاهدباز«که نوادة دختري 

دید؛ آگاهی وي به گناهانش آتش طبع مغرور وي را  داشت، ثبات روحی و اصول اخالقی را فراتر از توانایی خود می

ونسب  او، با استفاده از اصل. شوند به هراس افتند شد همۀ کسانی که وارد زندگیش می زد و باعث می دامن می

کردند،  تن در آن خدمت می 800گشت و در کاخ باشکوه لوکزامبورگ، که گاهی  پاریس میاي در  خویش، چون ملکه

با میگساري و شهوترانی، زبان ناپاك، و . پس از مرگ شوهرش عشاق بسیاري بتناوب براي خود برگزید. زیست می

ی و زودگذر وارد حمالت کرد؛ و گاه و بیگاه، بتناوب، تقوایی ناگهان آمیز همه را از خود بیزار می غروري اهانت

  . شد اش به دین می شکاکانه

در هوش و . ورزیده است گویا هرگز کسی را چون پدر دوست نداشته و پدرش نیز به کسی چون او مهر نمی

هاي  ترین معشوقه گویی و اصول اخالقی شبیه پدر بود، و زیبایی او در زمان جوانی با زیبایی برگزیده حساسیت و بذله

شناختند، پدر و دختر را به همخوابگی  سازان پاریس، که نه وجدان داشتند و نه قانون می شایعه. کرد می پدر برابري
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اي از این شایعات را شاید  پاره. السلطنه با هر سه دخترش همبستر شده است گفتند که نایب برخی می. متهم کردند

آنان نزدیکتر بود، این شایعات را از سختدلی  سن ـ سیمون، که از هر کسی به. دو من پراکنده بود محفل مادام

ولی نه او به عشاق دخترش . فرومایگان دانسته است؛ فیلیپ هرگز به خود زحمت نداد که این شایعات را تکذیب کند

هاي او؛ و از اینجا پیداست که عشق آنان از مهر و عاطفۀ پدر و فرزندي فراتر  ورزید و نه دختر به معشوقه رشک می

او با مردانگی . تنها یک مرد توانست او را از پدر جدا سازد؛ و او سروان ریون، افسر نگهبان کاخ او، بود. ته استرف نمی

با تنی چند از مالزمانش در  1719السلطنه در  دختر نایب. السلطنه را مجذوب و بردة خود ساخت خویش دختر نایب

از پدرش . اندکی بعد، سروان پنهانی با او زناشویی کرد. دلوکزامبورگ عزلت گزید تا دختر سروان را به دنیا آور

درخواست کرد که اجازة اعالم این زناشویی را به او بدهد؛ پدر خودداري کرد؛ و این عشق سرانجام به آزردگی سخت 

ز وچهارسالگی، ا دختر بیمار شد، از مواظبت خود اهمال ورزید، به سختی تب کرد، و سرانجام در بیست. مبدل گشت

کالبدشکافی نشان داد که ناهنجاریهایی در ). 1719ژوئیۀ  21(مسهلی که پزشک بدو خورانده بود، درگذشت 

هیچ اسقفی حاضر نشد براي او آیین تدفین برپا کند؛ راهبان سن ـ دنی با به خاك . ساختمان مغزي او بوده است

زار ساختند؛ مادرش از مرگ دختر خرسند السلطنه را سپاسگ سپردن وي در مقبرة شاهی کلیساي دیر خود، نایب

  .شد، و پدر نیز خویشتن را در خالء قدرت مدفون کرد

V ـ جامعۀ فرانسه در دوران نیابت سلطنت  

، تجمع مردم در شهرها، و )1685(تازمان الغاي آن ) 1598(» فرمان نانت«افزایش ثروت فرانسه از هنگام صدور 

هاي ژانسنیستها اشراف این کشور را، چون لویی چهاردهم  ي دینی و ستیزهتزلزل معتقدات دینی مردم پس از جنگها

، )1685(زناشویی شاه با مادام دومنتنون . اعتنا ساخته بود در نخستین سالهاي فرمانرواییش، به اصول اخالقی بی

یث ظاهر دیگرگون کم از ح گرایش او به تکگانی و پاکدامنی، و اثر هشیارکنندة مصایب نظامی وضع دربار وي را دست

آزاداندیشان خود به سانسور . نمود؛ روحانیان با اصالح خویش کلیسا را در طول یک نسل از ضعف بازداشتند

ولی پس از . داشتند هاي خود را از نظر مردم پنهان می انتشاراتشان همت گماشته بودند، و مردم خوشگذران عیاشی

السلطنۀ شکاك، شهوتران و روادار سپرد، این محدودیتها از میان  ایبکار جاي خود را به ن آنکه شاه سختگیر و توبه

متعاقب چیرگی » بازگشت خاندان استوارت«رفت و غرایز واپسزده و سرکش، همچنانکه در جامعۀ انگلستان دوران 

نون اک. یک نسل پیرایشگر پیش آمده بود، چون موجی از بیدینی، عصیان جنسی، و ارضاي نفس سربه طغیان نهادند

مسیحیت از سالها قبل از آنکه » .صورت نوعی آدابدانی درآمد هرزگی به«فساد اخالق نشان آزادگی و خردمندي بود؛ 

المعارف بر آن بتازد، و حتی پیش از آنکه ولتر نیش قلم خود را متوجه آن سازد، روبه سستی و انحطاط نهاده  دایرة

خدانشناسی «: نوشت 1718ماسیون در . پاریس زبان به شکایت گشودگرایان در  از فزونی ماده 1717دوپویی در . بود

دهد که به  خدانشناسی به مردم گمنام امکان می …. مایۀ فخر و تشخص و وسیلۀ تقرب به بزرگان شده است اکنون

ه در کنم ک باور نمی«: نوشت 1722مادر همین فرمانروا، اندکی قبل از مرگ خود، در » .فرمانرواي مردم نزدیک شوند

پاریس، چه در میان روحانیان و چه مردم عادي، صد نفر داراي ایمان مسیحی راستین و مؤمن به منجی ما عیسی 

معدودي از جوانان به فکر گروش از آیین کاتولیک به آیین » .مسیح باشند؛ این وضع مرا هراسان کرده است

هاي پروکوپ و گرادو، چون  کافه. آوردند وي میافتادند؛ بیشتر آنان به الحاد، که ایمنتر بود، ر پروتستان می

.ایمان شده بود ، میعادگاه هوشمندان بی»پرستشگاه«

همچنانکه بیدینی طبقات باالي جامعه را از اصول اخالقی روگردان کرده بود، فقر نیز به همدستی طبع سرکش بشر 

ششم مردم  شاید یک«د حساب کرد که الکرواي دانشمن. در میان طبقات فرودست پاریس آشوب اخالقی پدید آورد

توان چنین پنداشت که زناکاري در میان  و می» .باشند افرادي خطرناك، گدا، ولگرد، و فریبکار از همه نوع می
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بري  جرایم، از جیب. کاست شهرنشینان تنگدست، همچنانکه میان مردم توانگر، از سختی کارهاي توانفرسایشان می

پاریس داراي نیروي منظم پلیس بود، ولی این نیرو . در خارج از شهرها، رواج یافته بودند در پاریس گرفته تا راهزنی

وزارت جنگ . کرد توانست از جنایت جلوگیري کند، و گاهی هم خود را با گرفتن سهمی از غنایم خشنود می نمی

فرانسه را دستگیر، و پانصد تن از اعضاي پراکندة دستۀ وي را،  شپرد جک، کارتوشموفق شد که  1721سرانجام در 

تنها روستاییان و طبقات متوسط نگهبان . که راههاي کشور را حتی براي پادشاهان ناامن ساخته بودند، تبعید کند

  .دندثبات اخالقی فرانسه بو

هایی که از طرف پاپ عوایدي  داران، و آبه ولی اشراف پاریس، طبقات متوسط شهرنشین، اصحاب هنر و ادب، سرمایه

از مسیحیت تنها روزهاي یکشنبه و هنگام اجتماع در . رسید گویا احکام اخالقی را بکلی از یاد برده بودند به آنها می

ي حفظ میراث خانواده پدید آمده بود و بیوفایی زن را گناهی بدتر از اي که برا قانون دوگانه. کردند کلیسا یاد می

شمرد، در جاهایی چون پاریس و ورساي به فراموشی سپرده شد؛ در اینجا، زنی که خویشتن را تنها  بیوفایی مرد می

. کرد چشمی میکندن با مرد هم بستن و دل زن در دل. آمد شمار می به شوهرش سپرده بود یادگار روزگاران گذشته به

زناشویی تنها وسیلۀ حفظ خاندان، نام، و دارایی آن بود و، فراتر از آن، رسوم عصر و طبقه خواستار وفاداري از زن و 

اکنون، نه . ساخت مند می شمردند که مرد و زن را به یکدیگر عالقه اي می در قرون وسطی زناشویی را وسیله. مرد نبود

انجامید و نه زناشویی به عشق و دلدادگی؛ حتی هنگام ارتکاب زنا، کسی چندان به  می عشق و دلدادگی به زناشویی

با وجود این، مردان و زنان پاکدامن و باوفایی بودند که چون ستارگان فروزان در آسمان تیره . کرد عشق تظاهر نمی

وسیو و مادام دولوین، درخشیدند؛ از آن جمله بودند دوك و دوشس دو سن ـ سیمون، کنت و کنتس دوتولوز، م می

موسیو و مادام دوپونشارترن، و موسیو و مادام دوبل ـ ایل،زنان بیپرواي بسیاري چون به مقام مادر بزرگی رسیدند، 

هاي راحت کناره  سر آمد، در صومعه پاکدامنی پیشه ساختند؛ و برخی دیگر چون دوران زیبایی و فریبندگی آنان به

.ندي پرداختندگرفتند و به پخش خیرات و خردم

خانه  وسه سالگی از راهبه وي در سی. یکی از بیپرواترین زنان دوران نیابت سلطنت، کلودین آلکساندرین دوتانسن بود

اي  پدرش زنباره: تراشید براي این کار عذرهایی می. کننده در سراشیب فسق و فجور افتاد بیرون، و با سرعتی گیج

گري هوسران، و خود او از زیبایی و فریبندگی پرخریدارش آگاهی  مادرش عشوهموفق و رئیس پارلمان گرونوبل بود، 

تنها خواهر بزرگش مادام دوگروله اندکی پاکدامنتر بود؛ وي در بستر مرگ، به سن هشتاد و هفت سالگی، . داشت

کردم؛ باقی را  می گفتند و من نیز گفتۀ آنان را باور جوان و زیبا بودم؛ مردان به من چنین می«: چنین اقرار نمود

پیر، برادر بزرگ کلودین، روحانیت پیشه کرد و، بعد از گذار از زنان بسیار، به کاردینالی رسید » .خودتان حدس بزنید

پدر کلودین، براي آنکه متحمل هزینۀ جهیز عروسی نشود، وي را به . نشین لیون شد و مسئول حوزة اسقف اعظم

، در 1713در . نجا، وي شانزده سال تقدس و پاکدامنی اجباري پیشه ساختدر آ. اي در مونفلوري فرستاد صومعه

آالمبر / ودو سالگی، از صومعه گریخت و در اطاق شوالیه دتوش، افسر توپخانه، پنهان شد و با کمک او مادر د سی

ریس بر پلکان المعارف خواهد شد، وي را در پا غافل از آنکه روزي این کودك از اصحاب دایرة). 1717(فیلسوف شد 

آرژانسون دل ربود و / رنه دو و وایه د کلودین از مثیو پرایر، لردبالینگبروگ، و مارك. رون نهاد کلیساي سن ـ ژان ـ لوـ

ماندنش . السلطنه افکند اي شده بود ـ خویشتن را به آغوش نایب سپس ـ بنا به قولی، پس از آنکه مدل مجسمۀ برهنه

فیلیپ . تا دلربایی خویش را وسیلۀ تحصیل درآمد کلیسایی براي برادر محبوبش سازددر آنجا دیري نپایید؛ کوشید 

. بدو گفت از زنی که در رختخواب از کار حرف بزند بیزار است؛ دستور داد که درهاي منزلش را به روي او ببندند

  .واهیم گفتباز هم از این زن سخن خ. وجور نمود و سپس قلب دوبوا را مسخر کرد کلودین خود را جمع
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در خالل این آشوب اخالقی، برخی از زنان پاریس فضیلت برجستۀ فرانسوي را، که همان گردآوردن سرشناسان، 

ترین جمع پایتخت در بناي شکوهمند هتل  آراسته. دادند روشنفکران، و زیبارویان در سالونهایشان بود، ادامه می

مالی، و شاعران ـ فونتنل در سالهاي خاموش میان شصت و سیاستمداران، کارشناسان امور . آمد دوسولی گرد می

آسانگزارتر  گروه دیگري، که. رفتند هفتاد سالگی، و ولتر در سالهاي بیپرواي میان بیست و سی سالگی ـ به آنجا می

براي لو ساژ که . آمد ساژ در یک لحظۀ خشمگین نام آن را جاویدان ساخته است، گرد می بود، در هتل دوبویون، که لو

دوشس دوبویون با تبختر سرزنشش . خواندن نمایشنامۀ خود تورکاره، به اینجا دعوت شده بود یک ساعت دیر رسید

دو برابر آن را به شما پس خواهم داد، و «: لو ساژ پاسخ گفت.»یک ساعت وقت ما را تلف کردي«: کرد و بدو گفت

کوردیه دولونه، که بعداً  مارگریت ژان. ایم سو یاد کردهقبال از سالون دوشس دومن در » .بیدرنگ خانه را ترك گفت

به توصیف کمدیها، ) انتشار یافت 1755که در (هاي تابناك خود  بارون دوستال شد، ندیمۀ دوشس بود، و در تذکره

فرصت » سرگرمیهاي سو«هایی در آن سالون پرداخت که در میان  و بالماسکه» جشنهاي شبانه«بدایع شگرف، 

.گذاشت اي گفتگو باقی نمیچندانی بر

شد، بیشتر وقت  برپا می) کتابخانۀ ملی کنونی(ولی در سالون آن ترز دو کورسل، مارکیز دوالمبر، که در هتل دو نور 

زوال لویی  او که زنی توانگر ولی سختگیر بود آداب متین و باشکوه سالهاي روبه. گذشت حاضران به بحث و گفتگو می

با ورقبازي، شطرنج، و حتی موسیقی مخالف بود و به چیزي . پرفتنۀ نیابت سلطنت حفظ کردچهاردهم را تا روزگار 

سخنانی ) به گفتۀ ولتر(مند بود و گاهی  مانند مارکیز دوشاتله به علوم و فلسفه عالقه. اندیشید جز فضل و دانش نمی

اي را فرحبخش  شت، و هر فلسفهراند؛ اما او مغزي متفکر و پرهیجان دا بیش از گنجایش مغز خود بر زبان می

شنبه دانشمندان و اشراف، و روزهاي چهارشنبه نویسندگان، هنرمندان، و دانشوران را ـ که  روزهاي سه. ساخت می

راندند،  در انجمن او دانشمندان سخن می. پذیرفت فونتنل، مونتسکیو، و ماریوو نیز در میان آنان بودند ـ نزد خود می

این میزبان بخشنده . آمدند خواندند، و شهرتهاي ادبی در همانجا به دست می ر نشدة خود را مینویسندگان آثار منتش

به جنگهاي بسیاري دست » مرکز اندیشه«کند، از آن » آکادمی فرانسه«و بلندپرواز، براي آنکه پروردگان خود را وارد 

  .اند انسه را گیراترین داستان جهان ساختهبخش، بافرهنگ، و متمدنی است که تاریخ فر او یکی از صدها زن فیض. زد

VI   ـ واتو و هنر  

پس از شکست سیاست امپریالیستی لویی چهاردهم در . انقالب هنري نمایانگر دگرگونی وضع سیاسی و اخالقی بود

 طلبی باز ایستاد و به لذتهاي صلح و ، روح فرانسویان از ماجراجویی و عظمت)1713ـ1702(جنگ جانشینی اسپانیا 

دید و مجتمعهاي ساختمانی شهري بزرگ، چون  مشرب آن عصر نیازي به کلیساهاي جدید نمی. آرامش دل بست

ها و  از این بناهاي بزرگ که بگذریم، خانه. آمد ، بیشتر به کارش می)1722ـ1721(بوربون  هتل ماتینیون و پاله

خود را به سبک روکوکو  اندك جاي اروك اندكسبک ب. اطاقهاي فرانسویان کوچکتر، ولی تزیینات آنها ظریفتر شدند

سوي ظرافتی شکننده روي آورد و، از سر تفنن و  یعنی سبک اشکال نامنظم و تزیینات فراوان، کمابیش، به: سپرد

شوق به پرداخت ظریف و استادانه، استعمال رنگهاي روشن، و بسط . هوس، راه تخیالت بیشماري را در پیش گرفت

سیماي شادمان خمیدگیهاي پرظرافت، نظمهاي . شد» سبک دوران نیابت سلطنت«شان انگیز طرحها ن شگفت

سازان شکوه و جالل  مجسمه. کالسیک را در زیر خود ناپدید کرد؛ زوایا از بین رفتند و گچبریها به افراط گراییدند

اي عاطفی در آنها  بهاولمپی ورساي را رها کردند و به ساختن اشکال کوچکتري پرداختند که حرکتی اثیري و جاذ

جستند و هدفشان بیشتر راحتی بود تا وقار و  سازان از زوایاي قائمه و خطهاي مستقیم دوري می مبل. دمیده شده بود

کرسان،  شارل. براي دوستان و عشاقی که تاب فراق نداشتند ساخته شدند» صندلیهاي دونفره«در این زمان . سنگینی
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هاي خاتمکاري شده با صدف، که  با ساختن صندلیها، میزها، میزهاي تحریر، و گنجه السلطنه، سازان نایب استاد مبل

.را بنا نهاد» سبک دوران نیابت سلطنت«نمود،  بسیار سرزنده و دلربا می

او با انتقال مقر حکومت از . خود فیلیپ با کردار، سلیقه، و شخصیت خود مظهر تحول از سبک باروك به روکوکو بود

ریس وقار کالسیک هنر دوران لویی چهاردهم را تا سطح روح سبکتر پایتخت پایین آورد و ثروت طبقۀ ورساي به پا

از هنرمندان حمایت » به تمام معنی«و » به حکم مقام خویش«او . بورژوا را به راه تشویق و حمایت از هنر کشاند

او به جاي آثار هنري باعظمت و تصاویر . کرد خود توانگر بود و با دستی گشاده به هنر و هنرمندان یاري می. کرد می

ساختی بود که انگشتان را به وسوسه  اي، و تاریخی بامضامین کهن، درپی شاهکارهاي کوچک و خوش دینی، افسانه

آالت شگرف،  هاي کوچک جواهرنشان، ظروف سیمین، جامهاي زرین، چینی اندازد و چشمان را بگشاید ـ چون جعبه

دلربائی که به دست روبنس و تیسین، و یا با لباسهاي باشکوه تابدار به دست ورونزه ترسیم شده  و تصاویر زنان برهنۀ

فیلیپ مجموعۀ آثار هنري خویش را براي تماشاي اشخاص آبرومند در پاله روایال نهاده بود، و این آثار هرگاه . بود

توانست با بهترین مجموعۀ آثار هنري مشابه خود  گرفتند، می اي از آنها را از او نمی السلطنه پاره هاي نایب معشوقه

آمدند و فیلیپ براي تماشاي کار هنرمندان، و  برداري در اطاق وي گرد می نقاشان براي تمرین و نسخه. برابري کند

: گفت کواپل، نقاش اول دربار، باادب خاص خود می آنتوان  به شارل. یافت آشنایی با آثار آنان، در کارگاهشان حضور می

فیلیپ هرگاه آن عطش » .بالم توانم از درسها و راهنماییهاي شما استفاده کنم خشنودم و بر خود می آقا، از اینکه می«

  . بود داشت، از متمدنترین مردان روزگار می سرکش را به زیبایی نمی

اتر، النکره، ولوموان، که نقاشان چون واتو، پ. سلیقۀ زمان آشکارتر از همه در نقاشی این روزگار خودنمایی کرده است

السلطنه و حامیان خود از بندسنتهاي گذشته رهایی یافته بودند، قواعدي را که لو برن در آکادمی  به دست نایب

السلطنه به زیبایی و  شاهی هنرهاي زیبا وضع کرده بود دور انداختند و به تصویر تابلوهایی پرداختند که اشتهاي نایب

هاي کاخ نیابت سلطنت، بزمهاي پرنشاط بوا  هایش، رنگهاي تند اثاث و پرده ة معشوقهسرزند خوشگذرانی، وجاهت

ها را منعکس  هاي دربار سو، و همچنین سستی اخالق زنان و مردان بازیگر و رقاصه دوبولونی، بازیها و بالماسکه

آشناي چینی، ترکی، ایرانی، اساطیر مشرکان جایگزین داستانهاي تیرة قدیسان افسرده گشت؛ تصویرهاي نا. کردند می

هاي عاشقانۀ شبانی به  کشاند؛ نغمه زمین می هاي رهیده را به گردش در رؤیاهاي شگفت مشرق و یا هندي اندیشه

هاي خریداران جایگزین تابلوهایی شدند که عظمت پادشاهان را  چهره ي قهرمانی نشست؛ تک»سرگذشتها«جاي 

آور گشته بودند در دوران نیابت سلطنت نیز  ي که در زمان لویی چهاردهم نامگروهی از نقاشان فرانسو.دادند نشان می

کواپل، پس از تزیین ورساي به سبک با قاعدة دربار سابق، پاله روایال  آنتوان. شهرت و اعتبار خویش را از دست ندادند

لویی «رژیلیر، که هنگام مرگ نیکوال دو ال. انگیزي به تن دارند آراست را با تصاویر زنانی که لباسهاي خواب هوس

پنجاه و نه ساله بود، سی سال دیگر به کار ادامه داد؛ تصویر او اکنون با کالهگیس، همراه زن و دخترش، با » بزرگ

به سن هشتاد و دو سالگی درگذشت، اکنون  1743آلکساندر فرانسوا دپورت، که در . غرور در لوور آویزان است

فرانسوا لوموان، که در چهل و نه . کشید انداز ایل ـ دوـ فرانس در موزة کومپینی، می دورنماهایی بزرگ، مانند چشم

را در » تاالر هرکول«، کلیساي سن ـ سولپیس را به پارسایی تزیین کرد و سپس )1737(سالگی خودکشی کرد 

هاي صحنه و  ر و جامهو کلود ژیلو، که طراح مناظ. انگیزي که بوشه به ارث برد گرمی بخشید ورساي با اشکال شهوت

ساز دورنماها و تابلوهاي تئاتري بود، سبک بزم روستایی را، که با نام شاگرد وي آنتوان واتو همراه گشت، پدید  کلیشه

  .آورد

نخست تحت تأثیر نفوذ هنري فالندر قرار ). 1684(وجود آمد  آنتوان اهل فالندر بود و در واالنسین از پدر سفالگري به

پس از مرگ ژرن . ژرن، نقاش محلی اي روبنس، اوستاده، و تنیرس، و همچنین آموزشهاي ژاكگرفت ـ نقاشیه
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هاي نمایش  نان خود را با کمک به یک نقاش، که کارش آرایش صحنه. ، واتو با دست خالی به پاریس رفت)1702(

اي سه  هفته. آورد درمیهاي کوچک و تصاویر مذهبی  بود، و سپس با اشتغال به کار در کارخانۀ سازندة تک چهره

آتش دیگري در او نهفته بود و آن . گرفت که زنده بماند و به بیماري سل گرفتار آید فرانک مزد و آن قدر خوراك می

. ساخت شبها و روزهاي تعطیل را صرف کشیدن تصویر اشخاص و مناظر طبیعت می. آوري و بزرگی بود عشق به نام

کرد، جلب نمود؛ واتو به دعوت ژیلو  ه قاببندهایی براي کمدي ـ ایتالین نقاشی مییکی از این طرحها توجه ژیلو را، ک

آنتوان آمد و عاشق بازیگران شد؛ حوادثی از زندگی بیقرار آنها، عشقهاي بیپروا و ناپایدارشان، بازیها و . بدو پیوست

رنجید و آنان را به نمایش گردشها، و همچنین ترس و وحشتشان را هنگامی که مادام دو منتنون از هجو آنان 

تزلزل روحی، حالتهاي مضحک سیماها،  انگیز واتو حالتهاي رقت. هاي نقاشی خود کشید پانتومیم مقید کرد، در پرده

داد که  بخشید و چنان بافت تابناکی به این تصاویر می هاي عجیب و غریب آنان را تجسم می و چین و تاهاي جامه

به هر صورت، استاد و شاگرد کارشان به نزاع و جدایی کشید و آنتوان . انگیخت رمیشاید احساس حسادتی در ژیلو ب

در آنجا، با ترس آمیخته به احترام، دید که چگونه . مکان کرد به کارگاه نقاشی کلود اودران، در کاخ لوکزامبورگ، نقل

باغهاي کاخ به مناظري از درختها و در . روبنس با کشیدن تصویر ماري دو مدیسی او را به پایگاه خدایی رسانده است

دسته  در آن سالهاي تلخ، جوانان فرانسه دسته. طلبید مویش را می اي فریبا، مداد و قلم ابرها برخورد که، چون وسوسه

هاي آمیخته به احساسات وطنی، و  رژه. شتافتند براي شرکت در جنگ جانشینی اسپانیا به میدانهاي نبرد می

، مقدمۀ کشتار این قربانیان بود؛ واتو آنان را با چنان شیوه و احساس لطیفی در عزیمت وداعهاي دردناك آنان

در » جایزة رم«، آنتوان واتو به امید اخذ 1709در . سپاهیان توصیف کرد که اودران نیز نتوانست بر او تفوق یابد

یزة دوم را برباید، ولی او را در شرکت جست؛ آنتوان تنها توانست جا» سازي آکادمی شاهی نقاشی و مجسمه«مسابقه 

، که اکنون )1717(پس از چند کوشش ناچیز، با تصویر عزیمت به جزیرة سیترا . به عضویت آکادمی پذیرفتند 1712

السلطنۀ  همۀ مردم پاریس آن را ستودند؛ نایب. هاي لوور است، به اوج شهرت و کامیابی رسید از گرانبهاترین گنجینه

آنتوان با چنان عالقه . رسمی دربار ساخت و دوشس دوبري کار تزیین قصر ال موئت را به او سپردشادمان او را نقاش 

کروزا، که در حمایت از  آنتوان. دانست بیش از چهار سال زنده نخواهد ماند و حرارتی به کارش دل سپرد که گویی می

اي که  ان در آن به مطالعۀ زیباترین مجموعههنرمندان رقیب فیلیپ بود، واتو را در کاخ پرآسایش خود جا داد؛ آنتو

پس از چندي، از زندگی پرتجمل در . براي کروزا چهار تابلوي تزیینی فصول را کشید. کروزا گرد آورده بود پرداخت

آلود لندن وي  ؛ ولی دود زغال و هواي مه)1719(این کاخ خسته شد؛ از جایی به جایی دیگر، و حتی به لندن، رفت 

س بازگردانید؛ در پاریس یک چند نزد ژرسن، فروشندة آثار هنري، ماند و براي او طی هشت بامداد بر دو را به پاری

اي ترسیم کرد که در آن پاریسیان خوشپوش سرگرم تماشاي آثار هنري در  روي تابلو سر در فروشگاهش صحنه

تابید که از نشانهاي ویژة  لباس زنی میگرایی اتفاقی صحنه، پرتوي از تارهاي ظریف  فروشگاهی هستند؛ برفراز واقع

به امید آنکه هواي پاك روستایی . شدند تر می آمدند هر روز سخت هایی که از سینۀ مسلول او بیرون می سرفه. واتو بود

وهفت سالگی در آغوش ژرسن و کلیسا  در آنجا در سی. اي در نوژان، نزدیک ونسن، گرفت کمکی به او بکند، خانه

).1721ژوئیۀ  18(جان سپرد 

شد، بندرت  با آنکه بیمار و ناتوان و عصبی بود، زود خسته می. بیماري طوالنی آنتوان در خوي و هنر وي اثر بخشید

گونه که  آنتوان غم و اندوه خود را در آثارش منعکس نساخته، و زندگی را آن. آورد شاد بود و لبخندي به لب می

اي به شادي  است ـ جلوة رنگارنگ بازیگران سرزنده و زنان چابک، قصیدهدیدند نمایش داده  آرزوهایش آن را می

تر از آن بود که خواهشهاي جنسی را برآورد، و از این روي، در میان شهوترانی دورة نیابت  ناتوان او. حسرتبار

فاقد چند پیکر برهنه کشیده است که . سلطنت، پاکدامن زیست و این پاکدامنی را در کار خود منعکس نمود
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. خرامند فریبندگی جنسیند؛ سایر زنان او لباسهاي درخشانی به تن دارند و خرامان خرامان در راهروهاي عشق می

ورزي، و جلوة پرنقش و نگار و گوناگون آسمان در نوسان  مویش بین فراز و نشیب زندگی بازیگران، مراسم عشق قلم

تصویر . گنجیده آرایش داده است ن پوشاکی که در اندیشۀ وي میاعتنا را با گرانبهاترین و توردارتری پیکر بی. بود

بازیگران کمدي فرانسه را در یک صحنه از نمایش، و جوزپه بالتی، بازیگر ایتالیایی، را به صورت ژیل دلقک ، پریشان 

یک مجلس احوال و با شلوار گشاد سفید تصویر کرد؛ یک نوازندة گیتار را به هنگام غم عشق غافلگیر کرد؛ و در 

زمینۀ رؤیایی تصاویر خود را با . اند موسیقی مهمانانی را نمایش داده است که با شنیدن نواي لوت از خود بیخود شده

آراست  سارهاي فرحبخش، درختانی پرپیچ و تاب، و ابرهاي سبکبال، و اینجا و آنجا با مجسمۀ کالسیکی می چشمه

او چون مردانی که جرئت ندارند عشق خود . تابلوهاي بزم عشق و شانزلیزه  اند از این گونه. آورد که پوسن را به یاد می

را با معشوق در میان نهند، و با تمام اشتیاق کسی که، از فرط ضعف، توانایی عشق ورزیدن ندارد، از دور به زنان مهر 

تمام . آمد هیجان می ورزید؛ و با دیدن تابش گیسو و پوشاك مواج زنان بیش از تماشاي تن گرمابخش آنان به می

دانست که زن با چنین پوشاك به آن رازي مبدل  جادوي رنگهاي خود را بر روي لباسهایشان فرو ریخت؛ تو گویی می

.شده است که، گذشته از نوع بشر، نیمی از هوشمندي و شعر و ستایش جهان را پدید آورده است

در این . تصویرش، یعنی عزیمت به جزیرة سیترا، ریختبا این کیفیت بود که تمام روح خود را درون مشهورترین 

کنند که  اي عزیمت می شوند و همراه دلداران خویش با کشتی به جزیره تابلو، زنان خوبرویی تسلیم هیجان مردان می

ریخته از دریا پدیدار شده  گویند ونوس در آن پرستشگاهی داشته و در حالی که قطرات زیبایی از پیکرش فرو می

اینجا جامۀ مردان باشکوهتر از پوشاك زنان است؛ ولی آنچه آکادمی را مجذوب خود کرد، عظمت درختان  .است

سربرکشیده و قلۀ پوشیده از برف جزیرة دوري است که اشعۀ خورشید بر آن تابیده و به میان ابرها سربرافراشته 

و مردم پاریس با برگزیدن . گونیهایی ترسیم کردمند بود که سه بار آن را با دگر واتو چنان به این صحنه عالقه. است

واتو براي حمل پرچم نیابت سلطنت، و جشن گرفتن خوشیهاي زندگی در رژیمی که مقدر بود به محض گذراندن 

نقاش عشاق شهرنشین که : یافت» نقاش بزمهاي عاشقانه«واتو رسماً عنوان . جوانی عمرش سرآید، بدو پاداش دادند

نسیمی . آمیختند گستراندند و اروس و پان را در تنها آیین آن عصر به هم می آرام صحرا میبساط بزم در گوشۀ 

اندام اندکی طعم رنج کشیده بودند، اینهمه  گذرد؛ اگر این خوبرویان نازك هاي پرآرام می اندوهناك از فراز این صحنه

این کیفیت واتو است ـ پرداخت . دس بزنندایام پرستش دلداران را ح توانستند کوتاهی بودند، و یا می نازنین نمی

.ظریف لحظات کاملی که باید سپري شوند

پس از مرگ، خبرگان هنر طراحیهاي او را یافتند، و . واتو قبل از آنکه مزة شهرت را بچشد، چشم از جهان فروبست

دستها و گیسوان، حالت گروهی این طراحیها را بیش از تصاویر رنگ روغنی وي پسندیدند، زیرا گچ و مداد جزئیات 

سان خود را در آرزوهاي واتو  زنان پاریس که این. گري را بیشتر از رنگ و روغن نمایانده بود نگاه و پیکر، و عشوه

پوشیدند، به هنگام راه رفتن  مندتر شدند؛ اعیان و اشراف مانند آدمهاي تصاویر واتو لباس می دیدند به خویشتن عالقه

کردند، و اطاقهاي خواب و سالونها را به رنگها و شکلهایی که واتو در رؤیاهاي خود  تقلید میو لمیدن شیوة آنان را 

به طراحی اثاث خانه، نقش و نگارهاي روستایی تزیینات، و آرابسکهاي اثیري » سبک واتو«. آراستند پرورانده بود می

ها،  هایی چون بزم روستایی دند و صحنههنرمندانی چون النکره و پاتر از تخصص واتو پیروي کر. روکوکو وارد شد

نیمی از آثار . ها، مجالس ساز و آواز در باغ و رقص در چمنزار، و اظهار عشقهاي جاودان را آفریدند گفتگوي عاشقانه

نفوذ واتو از بوشه به فراگونار، دالکروا، و رنوار رسید و . نقاشی فرانسه، در طول صدسال بعد، از واتو الهام گرفتند

هاي آنان را دربارة سایه و روشن و حالت ذهنی جامۀ  هایی برخوردند که نظریه سیونیستها در شیوة وي به نمونهامپر

  . بود» شاعر بزرگ قرن هجدهم«اند،  واتو، همچنانکه برادران مجذوب گونکور گفته. عمل پوشانده است
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VII ـ نویسندگان  

ینی دورة نیابت سلطنت رونق یافت، و بدعتگذاري جاپایی براي ادبیات فرانسه در زمان اخالق نااستوار و رواداري د

تئاترها و اپراها از سختگیریهاي شاه پیشین و مادام دو منتنون رهایی یافتند؛ . خود یافت که هرگز از دست نداد

/ سه، و یا تئاتر دزـ کمیک، تئاتر ـ فران  اش، تقریباً همه شب، در تاالرهاي اپرا، اپرا فیلیپ و یا برخی از افراد خانواده

اش را به روي  تئاتر ـ فرانسه با آنکه هنوز کورنی، راسین، و مولیر را حفظ کرده بود، صحنه. یافتند ایتالین حضور می

  .شد ـ گشود ولتر ـ که در آن صداي عصري جدید و عصیانگر شنیده می اي، مانند اودیپ هاي تازه نمایشنامه

لوساژ، که  رنه آلن. پرورش یافته بودند» لویی بزرگ«کارانی بودند که در زمان  ظهبزرگترین نویسندگان این عصر، محاف

زیست، از نظر اندیشه و سبک نگارش به قرن هفدهم تعلق  1747چشم به جهان گشوده بود، با آنکه تا  1668در 

زینۀ تحصیل او را لو ساژ در وان، نزد یسوعیان، پرورش یافت و سپس به پاریس رفت و علم حقوق آموخت، ه. داشت

داران بیزار کرد، هزینۀ  پس از مدتی کار در خدمت یک محصل مالیات، که وي را از همۀ سرمایه. داد می اش معشوقه

کرد، شاید از  لیور به او کمک نمی 600زندگی زن و فرزندش را با نوشتن کتاب فراهم آورد؛ هرگاه آبۀ مهربانی سالی 

کیشوت، نوشتۀ آولیاندا، را از زبان اسپانیایی به  و در آن میان دنبالۀ سرگذشت دونچند نمایشنامه، . مرد گرسنگی می

 1707در ) لنگ شیطان(لنگ، اثر ولث د گوارا، رمانی به همین نام  با الهام گرفتن از شیطان. فرانسه ترجمه کرد

به نام آسمودئوس، را تصویر  این رمان طنزآلود شیطان بدجنسی،. با انتشار این اثر به ثروت ناگهانی رسید. نوشت

کند، و اسرار زندگی  کند که بر برجی در پاریس نشسته، با چوبدستی سحرآمیزش سقفها را بدلخواه از جا می می

این رمان با لحنی شوخ . سازد ورزیهاي نامشروع مردم از همه جا بیخبر را براي دوستانش آشکار می خصوصی و عشق

بانویی که همسرش مچ وي را با نوکرخانه در . دارد ، و نیرنگهاي پست بشري پرده برمیها، ریاکاریها، مفاسد از دسیسه

جویی  سان براي چندین مشکل چاره کنند و بدین آورد که دارند به او تجاوز می رختخواب گرفته است فوراً فریاد برمی

ند و هم جانش را؛ و مردگان هم ک کشد و، در نتیجه، زن هم پاکدامنی خود را حفظ می کنند؛ شوهر نوکر را می می

شکستند، چون به  مردم پاریس براي خرید، یا به امانت گرفتن، این کتاب سرودست می. توانند داستان بگویند نمی

دو تن از آقایان «: نوشت 1707آشکار شدن اسرار دیگران سخت اشتیاق داشتند؛ ژورنال دو وردن در شمارة دسامبر 

» .راي آنکه آخرین نسخۀ چاپ دوم را به چنگ آورند با شمشیر به جان هم افتاده بودنددرباري در فروشگاه باربن ب

اي از آن  سنت ـ بوو یکی ا زسخنان آسمودئوس را، که دربارة نزاع میان خود و برادر شرورش گفته بود، بیان خالصه

روز به بعد دشمن خونی  ما همدیگر را در آغوش گرفتیم و از آن«: آن سخن چنین بود. عصر و مردمانش دانست

داران را هجو کرده بود  دو سال پس از آن، لو ساژ با نوشتن یک نمایشنامۀ کمدي که در آن سرمایه» .یکدیگریم

برخی از این کسان، که قبال از مضمون نمایشنامۀ تورکاره خبردار شده بودند، کوشیدند . تقریباً به مرتبۀ ولتر رسید

 100‘000گفت که آنان کوشیدند تا با دادن  ؛ یک داستان احتماال برساخته میکه از اجراي آن جلوگیري کنند

فرانک نویسنده را از نمایش نمایشنامه باز دارند؛ به دستور دوفن، پسر لویی چهاردهم، این اثر سرانجام نمایش داده 

برد، و تنها  سر می سایش بهتورکاره پیمانکار، بازرگان، و صرافی است که در کشوري ویران از جنگ به تجمل و آ. شد

. نوشد ـ مهربان و بخشنده است نوشند ـ همچنانکه او خون مردم را می هایش که خون او را می نسبت به معشوقه

گر مرد بازرگان را  فریبیم، زن عشوه گر را می از زندگی آدمیان در شگفتم؛ ما زن عشوه«: گوید فرونتن نوکر می

شاید » .کند؛ و همۀ اینها مفرحترین زنجیرة دنائتهاست که بتوان تصور کرد ا غارت میبلعد، و مرد بازرگان مردم ر می

لو ساژ در معروفترین رمان فرانسۀ قرن هجدهم . توزي نویسنده باشد این داستان هجایی، نامنصفانه و زادة کینه

ماجراهاي ژیل بالس دو  او در. ترسیم کند بینی بیشتري تر و درهمتري را با واقع توانسته است شخصیت پیچیده

دزدي،  سانتیان، با الهام گرفتن از داستانهاي اسپانیایی و به سبک پیکارسک، جهان راهزنی، میگساري، انسان
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در این جهان، زیرکی برترین فضیلت و هنر بشري است و کامیابی هر گناهی . کند فریبکاري، و سیاست را توصیف می

حساس، داراي آرمانهاي بلند و عشق به مردم، اما خوشباور و پرحرف و مغرور  ژیل جوانی است بیگناه و. بخشد را می

شود، از نزد آنان به دربار  هاي کار آنان آشنا می پیوندد، با نیرنگها و شیوه افتد، به آنان می به دست راهزنان می. است

. ه به دربار درآیم، دلسوز و نیکخواه بودمقبل از آنک«: گوید می. شود رود، و دستیار و واسطۀ دوکه د لرما می اسپانیا می

اینجا آموزشگاه . تر گشت در نتیجه، دل من از سنگ سخت. شد ولی قلب رئوف در آنجا ضعف اخالقی ناپسند تلقی می

شود و  ژیل از والدینش روگردان می» .زدود انگیزي بود که احساسات رمانتیک دوستی را از دل انسان می تحسین

گیرد خود را اصالح کند؛ از زندان آزاد  افتد، و تصمیم می گردد، به زندان می بخت از او برمی. کند کمکی به آنان نمی

چون این کار را چندان . کوشد شارمند خوبی شود کند، و می گزیند، زناشویی می اي اقامت می شود، در دهکده می

کند، و  گیرد، بار دیگر زناشویی می عنوان می. گردد مییابد، به دربار و نظام و قوانین آن باز ناپذیر می آور و تحمل مالل

. ماند که همسرش پاکدامن، و خودش از داشتن فرزندانی که آن زن برایش آورده خوشبخت است در شگفت می

، که )1862(ژیل بالس تا هنگام انتشار بینوایان هوگو » .قلباً معتقدم که پدرشان هستم«: گوید دربارة فرزندانش می

مند  لوساژ آنچنان به داستان خود عالقه. کمیت و کیفیت بر آن برتري داشت، دلپسندترین رمان فرانسوي بوداز نظر 

، و جلد چهارم در 1724، جلد سوم در 1715دو جلد اول کتاب در . بود که در طول بیست سال آن را بسط داد

هزینۀ زندگی را در سالهاي . جلد اول بود کیشوت سروانتس، آخرین جلد آن به خوبی انتشار یافت و، نظیر دون 1735

رمان دیگري به نام باشلیۀ ساالمانکایی  1738پیري با نوشتن کمدیهاي کوتاه براي تئاتر دوالفوار فراهم آورد؛ در 

سالگی تقریباً کر شد، ولی به یاري گوشی شیپورمانندي  در چهل. منتشر ساخت که از اثر دیگري اقتباس کرده بود

توانست هرگاه بخواهد گوشهاي خود را ببندد، همچنانکه ما چشمانمان را  د نیکبختی بود که میشنید؛ مر می

؛ چنانکه یکی از »هاي روز مگر در نیمه«در آخرین سالهاي عمر نیرو و توانایی ذهنی خود را از دست داد، . بندیم می

.، در هشتادسالگی، درگذشت1747در  ».کند تو گویی که ذهن او با خورشید طلوع و غروب می«: گفت دوستانش می

اکنون کسی دوك را . هاي لویی دو رووروا، دوك دو سن ـ سیمون خواننده دارد امروزه ژیل بالس کمتر از تذکره

او هرگز فراموش نکرد که . توانست، مانند مردم کمرو و فروتن، غرور خویش را نهان دارد دوست ندارد، چون او نمی

فرانسه، و در مقام پس از افراد خاندان شاهی آن کشور، است؛ او لویی چهاردهم را، از آن روي یکی از دوکها و اشراف 

دربار را بر  جاي اشراف به بورژواها سپرده بود و در مراسم دربار و وراثت شاهی، حرامزادگان که مقامات دولتی را به

:گوید به ما می 1715در روز اول سپتامبر . داشت، هرگز نبخشید مقدم می» دوکها و اشراف«

نزد  …. چون سر از بالین برداشتم، از مرگ شاه آگاه شدم؛ بیدرنگ براي اداي احترام به فرمانرواي جدید بیرون رفتم

وعده داده بود به دوکها اجازه دهد که هنگام . اي که به من داده بود بدو یادآور شدم اورلئان رفتم و وعده/ دوك د

  .ر نهنددادن کاله خود را برس رأي

داشت؛ در شوراي دولتی وي را خدمت کرد، بدو اندرز داد که شمار  السلطنه را صادقانه دوست می او نایب

او که پنجاه سال از نزدیک شاهد . داد هایش را کاهش دهد، و به هنگام شکست و ناکامی او را دلداري می معشوقه

آغاز و به  1675این خاطرات از تولد او در . بقۀ خودش کرد، شروع به نوشتن آنها از دیدگاه ط1694رویدادها بود، در 

مارکیز دو کرکی وي را . زنده ماند و مزة پیري را چشید 1755خود او تا . شود ختم می 1723السلطنه در  مرگ نایب

ولی او نیز به نوشتن تذکره مشغول بود و . توصیف کرد» سوزد کالغ پیر بیماري که در آتش رشک و غرور می«

  .توانست مداومت لجوجانۀ دوك را تحمل کند نمی

کرد و وقایع را گاهی سرسري و گاهی، به عمد،  دوك مردي بود پرگو و متعصب، بیشتر اوقات به انصاف داوري نمی

برد و عنان اختیار را گاهی به دست شایعاتی بیهوده دربارة اشراف  نوشت؛ همه چیز را، جز سیاست، از یاد می غلط می
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ا اینهمه، در اثر گرانبها و بیست جلدي خود رویدادهاي زمان را با خامۀ رسا و نگرشی آگاه و عمیق و سپرد؛ ب می

این اثر، به همان روشنیی که بورین ناپلئون را به خوانندگان کتاب . بتفصیل و دقت به رشتۀ نگارش کشیده است

. نماید اورلئان، و سن ـ سیمون را به ما باز می/ هایی چون مادام دو منتنون، فنلون، فیلیپ د شناساند، چهره خود می

کوشید که خاطراتش را پنهان دارد، و انتشار آنها را تا یک قرن بعد از  براي آنکه تعصباتش را مصون بدارد، همیشه می

در میان همۀ . ، به چاپ نرسیدند1830، و بسیاري از آنها تا پیش از 1781هیچ کدام از آنها تا . مرگش منع کرد

  .هاي رووروا بیهمتا و مقام نخستین را داراست سازند تذکره طرات مدونی که تاریخ فرانسه را روشن میخا

VIII انگیز ـ کاردینال شگفت  

بخشترین شعارهاي دوران جوانی ما را، با شیوة  هرگاه سخن سن ـ سیمون را باور کنیم، گیوم دوبوا بهترین و الهام

مظهر همۀ پلیدیهاي جهان بود و به همۀ آرزوهایش، مگر قدر و منزلت اجتماعی، او . زندگی خویش، زیرپا نهاده بود

هوش عادي داشت، معلوماتش  :بار دیگر به سخن سن ـ سیمون دربارة همکارش در شورا گوش فراداریم. رسید

. نامطمئن بود فروش بود، گفتارش ناپسند و بیربط و همواره پا افتاده بود، توانایی ناچیز داشت، خودنما و فضل پیش

ایمان، قول شرف، راستی، و حقیقت را خوار  …. چیزي برایش مقدس نبود …. ناراستی در همۀ وجناتش نمایان بود

پذیر  با همۀ اینها، مردي نرم و انعطاف …. پرست و بلندپرواز بود برد؛ شهوت کردنشان لذت می شمرد و از مسخره می

اختیار نادرست  قضاوتش بی …. آورد ی خویشتن را به هر شکلی درمیبه آسان. و چاپلوس، و ستایشگري کاذب بود

اورلئان را، با آنهمه هوش و تعادل فکري / آور است که توانست مردي چون دوك د با همۀ این عیبها، شگفت …. بود

. و توانایی شناخت سریع خوي و سیرت مردم، بفریبد

باید نویسندة ترشرو را برآن داشته باشد که در فراست  السلطنه آگاهی به همین توانایی و تشخیص درست نایب

  . ولی باید اعتراف کنیم که دوکلو در این باره با سن ـ سیمون همداستان است. آمیز خود شک کند حسادت

با آنکه بیماریهاي آمیزشی وي را اندکی ناتوان ساخته . السلطنه وي را به قدرت رساند دوبوا شصت ساله بود که نایب

پیداست که مردي . السلطنه خارج شد، نگهداري کند توانست از مادام دوتانسن، پس از آنکه از آغوش نایب می بودند

از انگلستان رشوة هنگفتی گرفت تا به . نیزهوش بود، زیرا روابط خارجی کشور را با شایستگی و تردستی رهبري کرد

پا نهادن پیمان اوترشت، و تجدید جنگ با فرانسه، با ویگها در انگلستان براي زیر. خیال خود به فرانسه خدمت کند

فیلیپ پنجم، که به تاج و تخت اسپانیا خشنود نبود و آرزوي . امپراطور شارل ششم در اتریش همدست شده بودند

هرگاه . پنداشت که دوستی با انگلستان راهش را هموار خواهد ساخت پروراند، می پادشاهی فرانسه را درسر می

پیوستند، فرانسه بار دیگر  در اتحاد بزرگ دیگري به یکدیگر می) »بلژیک«(اسپانیا، اتریش، و هلند اتریش انگلستان، 

براي جلوگیري از تشکیل یک . شدند افتاد و سیاستها و پیروزیهاي ریشلیو و لویی چهاردهم نیست می به محاصره می

این . پیمانی امضا کردند) »هلند«(ان و ایاالت متحده با انگلست 1717ژانویۀ  4اي، دوبوا و فیلیپ در  چنین اتحادیه

پیمان به سود فرانسه، به سود توازن نیرو در اروپا، و به سود بریتانیا بود؛ زیرا هرگاه فرانسه و اسپانیا به دست یک 

ن به سود این پیمان، همچنی. افکند افتاد، ناوگانهاي مشترکشان سیادت دریایی انگلستان را به خطر می فرمانروا می

ساخت که از آن پس به مدعیان استوارت تاج و تخت  خاندان شاهی هانوور انگلستان بود، زیرا فرانسه را متعهد می

  .انگلستان کمکی نکند

السلطنه و نشاندن  وزیر اسپانیا در توطئۀ برانداختن نایب آلبرونی نخست. دولت اسپانیا از این اغفال ناخرسند بود

دوبوا توطئۀ آنان را کشف کرد و . رمانروایی فرانسه با چالماره و دوشس دومن همدست شدفیلیپ پنجم بر تخت ف

به ) 1720(پیمان الهه . از انگلستان پیروي کند) 1718(فیلیپ بیمیل را بر آن داشت که در اعالم جنگ به اسپانیا 

  به همسري لویی پانزدهم درآورد، براي تحکیم صلح، دوبوا دختر فیلیپ، شاه اسپانیا، را. این مناقشات پایان داد
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، با اجراي 1722ژانویۀ  9پیمان این زناشوییها در . السلطنۀ فرانسه را به پسران فرمانرواي اسپانیا داد و دختران نایب

ماریا آنا ویکتوریا، در  اسپانیا،از آنجا که اینفانتاي  .اي مرزي در بیداسوا جشن گرفته شد در جزیره فهـ   دا  یک اوتوـ

وتخت فرانسه وارثی به جهان آورد؛  بایست بگذرد تا براي لویی پانزدهم و تاج این هنگام سه ساله بود و سالها می

رسید و دوبوا وزیر همیشگی  السلطنه به شاهی فرانسه می ذشت، نایبگ از تولد ولیعهد درمی هرگاه لویی پانزدهم قبل

به اسقفی اعظم کامبره رسید؛ از شوخیهاي تاریخ  1720هاي نردبان ترقی را بزیرکی پیمود، و در  دوبوا پله .شد او می

نشین  اسقف اعظمالسلطنۀ شکاك خواست که پاپ را به تفویض این  آنکه جورج اول، شاه پروتستان انگلستان، از نایب

اسقفان فرانسه، و در آن میان . مشهور به دوبوا وادارد؛ فنلون بتازگی براي این حوزة روحانی آبرویی بسیار اندوخته بود

شمردند  ماسیون پارسا، در مراسم سپردن این مقام به مردي که بسیاري از فرانسویان وي را مظهر شر و فساد می

از این روي، با صرف پول . دانست اي براي خدمات خود به فرانسه نمی پاداش برازندهدوبوا این مقام را . شرکت جستند

پاپ اینوکنتیوس سیزدهم با . فرانسه، مردي را به پاپی رساند که وعده داده بود کاله سرخ کاردینالی را بر سر او نهد

یک سال پس از آن، ). 1721ئیۀ ژو 16(خاطري اندوهگین به وعدة خود وفا کرد و کاردینال دوبوا، اسقف اعظم شد 

درآمد ساالنۀ او، با توجه به اینکه . وزیري کشور فرانسه رسید لیور حقوق ساالنه به نخست 100‘000دوبوا با 

وزیري، و با  لیور براي مقام نخست 100‘000لیور از هفت دیر،  204‘000نشین خود،  لیور از اسقف اعظم 120‘000

تنها نگرانی . لیور گذشت 1‘500‘000گرفت، از  یور مستمري از دولت انگلستان میل 960‘000برآورد سن ـ سیمون 

هاي او، پرده از وجود خود بردارد و مقامهاي  وي اکنون آن بود که همسرش، که هنوز زنده بود، با نپذیرفتن رشوه

پانزدهم به سن قانونی رسید ، لویی 1723فوریۀ  5در . ولی سرانجام زمان گرفتارش کرد. روحانی او را به خطر اندازد

آسود، از فیلیپ خواست که  شاه، که هنوز سیزدهساله بود و در ورساي می. سر آمد و دوران نیابت سلطنت فیلیپ به

ولی در روز اول ماه اوت مثانۀ کاردینال ترکید . همچنان کشور را اداره کند، و دوبوا نیز همچنان دستیار اصلی او بماند

فیلیپ بار ادارة کشور را تنها به دوش کشید، ولی روزگار به او نیز . ارها پول به زیر خاك فرورفتو کاردینال با خرو

او نیروي خود را مصروف زنان ساخته، و هوش و خرد خود را با میگساري برباد داده بود؛ و اکنون بینایی، و . وفا نکرد

نیت همگانی  کرد که تقریباً با حسن ژیمی را تحمل میآگاه خفت ر او نیمه. داد حتی رفتار دلپذیر خود را از دست می

پزشکان بدو هشدار دادند که روش زندگیش وي را ازپا . آغاز شده، و به خوارشدن مقام او و تحقیر مردم انجامیده بود

فیلیپ  .او بادة عمر را سخت آزمندانه نوشیده و اکنون به درد آن رسیده بود. داد او اهمیتی نمی ولی. در خواهد آورد

وي در این . انداخت، جان سپرد اش می سکته کرد و، در حالیکه خود را به آغوش موقت معشوقه 1723در دسامبر 

: گناهان او بیشتر جسمی بودند تا روحی. اورلئان با همۀ گناهانش مرد بدي نبود/ فیلیپ د .ونه ساله بود هنگام چهل

او . مردي دلسوز، شجاع و مهربان بود. مگر و فرومایه نبودمسرف و میگسار و شهوتران بود، ولی خودخواه و ست

ثروتش فرصتهاي بسیاري در دسترس او . دستی تسلیم نمود مملکتی را با قمار به چنگ آورد و با سبکدلی و گشاده

چه اندوهناك است که مردي آزاداندیش و هوشمند، که به ترمیم . نهاد، و قدرتش وي را پایبند انضباط نکرد

کوشید، هدفهاي متعالیش را در مستیهاي بیمعنی غرق کند و عشق و  می» لویی بزرگ«هاي ناشی از تعصبات ویرانی

  .محبت را به گرداب هرزگی سپارد

دین، که هنوز در روستاها سودمند بود، در . دورة نیابت سلطنت، از نظر اخالقی، ننگینترین فصل تاریخ فرانسه بود

رو، احترام و  مقامات عالی به کسانی چون دوبوا و تانسن خود را رسوا کرد و، از اینقشرهاي باالي اجتماع با سپردن 

ولی، به جاي . فرانسویان از آزادي نسبی اندیشه برخوردار شدند. اعتبار خود را در نزد آزاداندیشان از دست داد

ي رهانیدن غرایز بشري به کارش استفاده از این آزادي در راه اشاعۀ خردي آزاده و شایستۀ مقام انسان، بیشتر برا

دولت فاسد بود، ولی صلح و آرامش را تا آنجا حفظ . شد) طلب لذت(شکاکیت، اپیکور را از یاد برد و اپیکوري . گرفتند
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ال فرو ریخت و سرانجامش » سیستم«گرچه . کرد که فرانسه از ویرانیهاي دوران عظمت و جنگ رهایی یابد

در طول این هشت سال، آموزش رایگان گسترش یافت . نسه را نیرو و تحرك بخشیدورشکستگی بود، ولی اقتصاد فرا

هاي  بالس، اودیپ، و نامه و هنر و ادب از سلطه و قیمومیت پادشاه پیشین رهایی یافت؛ عزیمت به جزیرة سیترا، ژیل

تاده شد، ولی آنچنان ولتر در دوران نیابت سلطنت به باستیل فرس. ایرانی مونتسکیو در همین سالها پدید آمدند

  .آزادیی بدو داد که وي مانند آن را، حتی به هنگام پیروزي و مرگ خود، در فرانسه به چشم ندید

IX 1726ـ 1715: ـ ولتر و باستیل  

پردازد که در  اي می رسیده  دوران به  هاي خود، به توصیف جوان تازه سن ـ سیمون، در یک بخش اختصاصی در تذکره

  : پا کرد نت سروصداي زیادي بهدورة نیابت سلط

براي سرودن شعرهاي  -1716 -در این هنگام  …آروئه، فرزند سردفتري که تا پایان عمر در خدمت من و پدرم بود

اگر همین آروئه، که تحت نام ولتر شاعري بزرگ و عضو آکادمی . بسیار هجایی و بسیار گستاخانه به تول تبعید شد

  یافت، خویشتن را به نوشتن و در نزد مردمی معین ارج و اهمیت نمی. شد اي نمی ستهشد، در جهان ادبیات مرد برج

. ساختم این سطور سرگرم نمی

شاید . نمود توصیف می» کفل الغر، بلند، و بی«ویک ساله بود، خود را  دوران رسیده، که اکنون بیست به این جوان تازه

گوییها،  رفت و، به خاطر اشعار سرزنده، بذله نزد میزبانی دیگر میسبب همین ناتوانی بود که از نزد میزبانی به  به

بویژه در سو، با . گفتند نوازیهاي خویش، حتی در انجمن بزرگان به او خوشامد می آمیز، و زن سخنان فراوان بدعت

داد،  چون فیلیپ اسبان خود را در اصطبل به نصف کاهش. دومن را خشنود ساخت السلطنه، دوشس هجو کردن نایب

اند بیرون  آروئه به طنز گفت که بهتر این بود که به جاي این کار نیمی از خرانی که دربار واالحضرت را انباشته

این شعر، . دوبري سرود و به سر زبانها انداخت بدتر از آن، گویا شعري دربارة وضع اخالق و کردار دوشس. ریخت می

وي تدبیر انکار را تقریباً تا پایان حیاتش، به . عه آثار وي به چاپ رسیدکه ولتر آن را از خود ندانست، بعدها در مجمو

توانست  السلطنه می نایب. کرد، همچنان ادامه داد اي که وي را از سانسور خطرناك محافظت می نامه مثابه امان

بارة دخترش سخت نوشت ببخشاید، چون اغلب بناحق بودند؛ ولی از هجویات وي در هجویاتی را که دربارة خود او می

آقاي آروئۀ «: فرمانی براین مضمون صادر کرد 1716مه  5در . آزرده گشت، زیرا که بیشترشان حقیقت داشتند دل

. کیلومتري جنوب پاریس بود و بخاطر دباغی متعفنش شهرت داشت 480این شهر در » .کهین به تول فرستاده شود

پدر آروئه به اصرار از . شدند به خود گرفت در اینجا بافته نمی هاي لطیفی که نام این شهر را در آن هنگام پارچه

کیلومتري جنوب پایتخت بود،  160ـ لوار، که در  السلطنه خواست که فرزند وي را به جاي تول به سولی ـ سور نایب

یزن بزرگ دوسولی ـ از بازماندگان ماکسیملین دوبتون، را ولتر به این شهر فرستاده شد، و در آنجا دوك. بفرستد

  .ـ وي را در خانۀ خود مهمان ساخت  هانري چهارم

اورلئان، خطاب / د  بزودي شعري، به نام رساله به عالیجناب دوك. وي در اینجا از هر چیزي، جز آزادي، برخوردار بود

، و در درخواستش برآورده شد. السلطنه سرود و در آن، ضمن تأکید بر بیگناهی خود، درخواست آزادي نمود به نایب

چندي در پاریس گشت و اشعاري گاه مستهجن، اغلب سطحی، و همیشه زیرکانه . پایان سال به پاریس بازگشت

در . دادند افتاد به آروئه نسبت می هاي پاریس بر سر زبانها می در نتیجه، مردم هر شعر هجاییی را که در کافه. سرود

  :براي نمونه. آغاز شد» ام دیده«افتاد که ابیات آن با  ، شعر بویژه انتقادي و تندي بر سر زبانها1717آغاز 

  .اند باستیل و هزاران زندان دیگر را که در آنها شارمندان دلیر و با ایمان را بر هم انباشته» ام دیده«

  .اند مردم نگونبخت را که گردن به زیر یوغ بردگی داشته» ام دیده«

  . شوند و خشم نابود می …سربازان را که از گرسنگی، و تشنگی» ام دیده«
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 …. راند بر کشوري فرمان می …دیوي را که به شکل زن» ام دیده«

   …شود روایال را که ویران می پاله» ام دیده«

   …. کنند اند ـ که بر یک یسوعی سجده می ـ و همه دیده» ام دیده«

  . همۀ این تباهیها را، با آنکه هنوز بیست سال ندارم» ام دیده«

دومنتنون است؛ و گویندة آن باید یکی از دشمنان ژانسنیست یسوعیان  آشکارا لویی چهاردهم و ماداممنظور شعر 

لوبرن بود . ال. نویسندة واقعی شعر، آ .تپید می» انجمن عیسی«بوده باشد، نه شکاك بیدینی که هنوز دلش از مهر 

ولی مردم آروئه را به خاطر این شعر . از ولتر، که بار مالمت آن شعر بر دوش وي افتاده بود، پوزش خواستکه بعداً 

خواستند که شعر را براي آنان بخواند، و کسی، جز گویندة  کردند؛ در انجمنهاي ادبی به اصرار از او می تحسین می

رسیدند ولتر را به سرودن این  السلطنه می ایی که به نایبگزارشه. کرد که این شعر از ولتر نیست واقعی شعر، باور نمی

پسري «ـ  …راند شعر و همچنین ـ ظاهراً بحق ـ به سرودن یک شعر التینی متهم ساختند، به نام پسري فرمان می

نما شده است حکومت  راند؛ مردي که به خاطر مسموم کردن و زنا با محارم انگشت فرمان می -لویی پانزدهم - 

کشور به امید تاجی قربانی گشت؛ به فرومایگی چشم  …؛  -شکست بانک ال -به ایمان مردم تجاوز شد …؛ کند می

آروئه «دستور داد که » مهر اي سربه نامه«، 1717مه  16در » .به راه مرده ریگند؛ فرانسه در آستانۀ نابودي است

اي که به تن داشت  ردند، و اجازه ندادند جز جامهاش غافلگیر ک شاعر را در خانه» .دستگیر و به باستیل فرستاده شود

  .چیز دیگري با خود به زندان برد

دولیوري وداع گوید؛ دوستش، لوفور دو ژنویل، جاي وي را در آغوش سوزان  اش، سوزان ولتر مجال نیافت با معشوقه

چند سال بعد، لوفور درگذشت و  ».باید این مسائل ناچیز را تحمل کرد«گرفت؛ آروئه فیلسوفانه از گناه آنان گذشت ـ 

اي است از استعداد عصیانگري جوان در سرودن اشعار زیبا، و نشانگر احساسات  ولتر شعري به یاد او گفت که نمونه

  .لطیفی است که در روح او جایگاه ژرفتري از شکهایش دارند

  آید، به یادت می

  که در روزهاي خوش عمر،

  داشتیم؟ ي محبوب، هرسه، همدیگر را دوست میاگریامن، تو، و 

  عقل، جنون، و عشق، آن افسون لطیفترین اشتباهات، 

  . پیوستند همه و همه دلهایمان را بهم می

  !ما چه خوشبخت بودیم

  حتی تنگدستی، این همنشین ناخجستۀ روزهاي خوش،

. گین کندنتوانست زالل شادیمان را زهرآ

  غم، و فارغ از اندیشۀ فردا بودیم، ما را که جوان، شاد، خشنود، بی

  و جز لذات امروز هوایی در دل نداشتیم، 

  حاصل چه نیازي؟ به وفور بی

  . چیزي باالتر داشتیم، لذات ازآن ما بود

. رفت، از پذیرفتن او سر باز زد دوگوورنۀ توانگر زناشویی کرد و، هنگامی که ولتر براي دیدار به منزلش سوزان با مارکی

اند به اندازة یکی از  همۀ الماسها و مرواریدهایی که اکنون او را آراسته«ولتر خویشتن را با این اندیشه تسال داد که 

آروئه تا پنجاه و یک سال دیگر، که به پاریس بازگشت و مرد، دیگر او را » .هایش در روزگار گذشته ارزش ندارند بوسه
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درون ولتر . ر این هنگام، که هشتادوسه ساله بود، تصمیم گرفت که مارکیز بیوه و هشتادوچهار ساله را ببیندندید؛ د

  .تپید اش می زیست، ولی مهربانترین دلها نیز در سینه اهریمنی می

جامۀ زیر،  به او اجازه داده بودند که براي خود کتاب، اثاث،. ناپذیر نبود زندگی در باستیل براي ولتر چندان تحمل

بازي  خورد و با زندانبانان و زندانیان به بیلیارد و گوي کاله، و عطر بخرد؛ بیشتر اوقات با رئیس زندان خوراك می شب

ایلیاد هومر از کتابهایی بود که ولتر از بیرون خواسته بود؛ چرا او . پرداخت؛ در همین زندان، وي ها نریاد را نوشت می

رخیزد؟ و چرا حماسه را به افسانه محدود سازد؟ در تاریخ زنده، هانري چهارم را نیز نباید به رقابت با هومر ب

آمیز  شناخت که مردي شاد، بیباك، قهرمان، شهوتران، روادار، و بخشنده بود؛ چرا آن زندگی ماجراجویانه و فاجعه می

داشته باشد؛ زیرا این کاغذ ممکن بود اي منظوم باشد؟ زندانی اجازه نداشت که کاغذ در اختیار  نتواند در خور حماسه

  .اش را میان سطور کتابهایش نوشت در دست وي به سالح مرگباري مبدل شود؛ از این روي، نیمۀ اول حماسه

هایی به  از شاتنه، نزدیک سو، نامه. از زندان آزاد شد، ولی ماندن در پاریس براي او منع شد 1718آوریل  11ولتر در 

اي  نامه اکتبر اجازه 12السلطنه بار دیگر او را بخشید، و در  درخواست عفو و بخشش کرد؛ نایب السلطنه نوشت و نایب

دانسته نیست که آروئه کی و » .تواند به پاریس بازگردد آقاي آروئه دو ولتر، هرگاه که مایل باشد، می«صادر کرد که 

نخستین بار در فرمانی که نقل شد به این . گرفت ظاهراً در حدود زمان حبس باستیل نام ولتر. چگونه ولتر نامیده شد

را کشف نمایند؛ مارکیزدوکرکی این نام را مشتق از » ولتر«آمدن نام  اند تا پدید بعضی کسان کوشیده. خوریم نام برمی

ن دانست؛ ولتر این مزرعه را از عموزادة خود به ارث برده بود؛ ای وتر، که نام مزرعۀ کوچکی نزدیک پاریس بود، می

اربابی را به حق نبوغ اتخاذ کرد؛ و نام خود » دو«مزرعه حقوق و لقب اربابی دربرنداشت؛ ولی آروئه، مانند بالزاك لفظ 

دیري نگذشت . امضا کرد» آروئه دو ولتر«اش نوشت،  را، مثال زمانی که خطی به رسم اهدا براي نخستین نمایشنامه

. گرفت صورت می - ولتر -امدر همۀ اروپا فقط از روي یک ن که شناسائی او

وچهار ساله با نگارش این نمایشنامه  جوان متهور بیست. نمایشنامۀ اودیپ از رویدادهاي مهم تاریخ ادبیات فرانسه بود

سال  330به صحنۀ نمایش آمده بود، بلکه سوفوکل را نیز، که  1659نه تنها کورنی را، که نمایشنامۀ اودیپ او در 

به عالوه، این نمایشنامه داستانی دربارة زنا با محارم بود، و . بار را نوشته بود، به مبارزه خواندقبل از میالد اودیپ ج

. السلطنه با دخترش شمرد ـ درست همان اتهامی که آروئه را به زندان افکنده بود شد آن را انعکاسی از روابط نایب می

کرد و سخت شادمان  شه پرورده بود، آن را چنین تعبیر میاش را در دربار او در اندی دومن، که شاعر نمایشنامه دوشس

السلطنه مدتی  السلطنه اجازه خواست که این اثر را به او اهدا کند؛ نایب ولتر با گستاخی همیشگی خویش از نایب. بود

 1718مبر نوا 18مردد بود، و سپس به ولتر اجازه داد که آن را به مادرش اهدا کند؛ نخستین اجراي نمایشنامه براي 

اي هواخواه  کردند و دسته السلطنه هواخواهی می اي از نایب تماشاگران پاریسی دو دسته شده بودند ـ دسته. اعالم شد

رفت که دوئل هو و جنجال آنان نمایش را به مسخرگی کشاند ولی نویسندة هوشمند  دومن بودند؛ انتظار می دوشس

السلطنه با تماشاي آن صحنه از  دوستداران نایب. یشنامه کرده بودابیاتی براي راضی کردن هر دو دسته وارد نما

یسوعیان از . نگهبانان پرهزینۀ کاخ خود را مرخص کرده بود، آرام گرفتند) چون فیلیپ(نمایش که در آن شاه الیوس 

آزاداندیشان دو  اینکه دیدند شاگرد آنان از نمایشهاي کالج لویی ـ لو ـ گران بهرة کافی برده است خشنود شدند؛ ولی

  :بیت از نخستین صحنۀ پردة چهارم را با شور و هیجان خوشباش گفتند ـ دو بیتی که نغمۀ اصلی زندگی ولتر شد

  .دانایی آنان همه از برکت خوشباوري ماست پندارند؛ کشیشان ما نه آنند که مردمی سبک مغز می

طبق یک سنت قدیمی، پدر سالخوردة . را پسندیدندکردند، و در پایان همگی آن  هر دو دسته نمایش را تحسین می

ارزش و  او هنوز نسبت به پسر بی. ولتر، که پایش به لب گور رسیده بود، در نخستین شب نمایش حضور یافت
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رسوایش خشمگین بود، ولی آن شب چنان از ابهت گفتار و پیروزي نمایشنامه غرق غرور شد که اشک از دیدگانش 

  .روان گشت

حتی فونتنل سالخورده، برادرزادة کورنی، آن را پسندید و . وپنج شب روي صحنه بود سابقه چهل رزي بیط اودیپ به

جوان گستاخ به طرزي دوپهلو و ناخوشایند » .بسیار تند و آتشینند«اي از اشعار آن  ستود، گرچه به ولتر گفت که پاره

پاریسیان اصرار داشتند اودیپ را که مرتکب زناي با » .براي اصالح خودم باید پاستورالهاي شما را بخوانم«: پاسخ داد

دوبري، با چند بار حضور در نمایش این  دوشس. السلطنه، و یوکاسته را با دختر او یکی بدانند محارم شده بود با نایب

ا شود، و در در تئاتر کاخش اجر السلطنه ترتیبی داد که نمایشنامه نایب. اثر، شجاعانه در برابر شایعات ایستادگی کرد

.دربار خود مقدم نویسنده را گرامی شمرد

هاي تند و تلخ، فیلیپ متهم به  چند ماه بعد، شاعري بدگو و ناشناس اثري به نام فیلیپیکها منتشر کرد؛ در این خطابه

همه گمان نوشتن این . وتخت فرانسه را در سر داشته است این شد که نیت مسموم کردن شاه جوان و غصب تاج

بردند؛ او با شدت از بیگناهی خود دفاع کرد؛ ولی چون چندبار، در موارد همسان، آشکارا دروغ  ها را به ولتر می بهخطا

. شک کردن فیلیپ در این شایعه احسانی در حق ولتر بود. گفته بود؛ کسی، جز گویندة واقعی، سخن وي را باور نکرد

، پس از )1719مه (ولتر به شاتو دو سولی بازگشت . ر شودتنها اندرزش داد که چندي از خوشی و نعمت پاریس دو

  . در آنجا مدتی دردانۀ اشراف بود. یک سال، به او اجازه داده شد به پایتخت بازگردد

با بانکداران دوستی . هاي مالی سپرد دانست پول کیمیاست، هوش سرشار خود را به امور و حقه از آنجا که می

یۀ آذوقه و ساز و برگ ارتش براي برادران پاري پاداش خوبی گرفت؛ قهرمان ما از جست و با گرفتن امتیاز ته می

. ال روي برتافت، سرمایۀ خود راخردمندانه به کار انداخت، و پولش را با بهره وام داد» سیستم«از . برد جنگ سود می

فرانک، به ارث  4250به مبلغ ، پدرش مرد، و ولتر پس از اندکی مرافعه و دادخواهی یک مستمري سالیانه، 1722در 

لیور پاداش گرفت؛ ولتر اکنون مردي توانگر شده بود و مقدر بود بزودي  2000السلطنه  در همان سال، از نایب. برد

  .ما نباید او را، جز در مسائل دینی، فردي انقالبی بپنداریم. میلیونر شود

ولتر از جایگاه خود به روي صحنه ). 1720فوریۀ  15(دومین نمایشنامۀ او، آرتمیر، با استقبال مردم مواجه نشد 

. جست و دربارة محاسن نمایشنامه به استدالل پرداخت؛ مردم براي نطقش کف زدند، ولی از نمایش استقبال نکردند

چندي بعد، در همان سال، وي قسمتهایی از نمایشنامۀ . بار تالش، از نمایش این اثر چشم پوشید ولتر، پس از هشت

د را در انجمنی خواند؛ انتقادهایی از آن شد؛ مانند ویرژیل، دستنوشته را در آتش افکند؛ انو کاغذها را از شعلۀ هانریا

آتش قاپید و کار خود را به عمل آوگوستوس، هنگام نجات دادن انئید، تشبیه کرد و گفت که ولتر اکنون یک حماسه 

السلطنه قسمتی از شعر او را شنید، غرور  ه نایبشاعر، پس از آنک. مدیون اوست» جفتی آستین چیندار«و 

، لرد بالینگبروك 1723در . خواند رفت قسمتی از منظومه را براي مردم می هرجا که می. رفتۀ خود را باز یافت ازدست

 و همسر فرانسوي او را در ویالیشان، به نام السورس، نزدیک اورلئان، مالقات کرد؛ آنها به ولتر اطمینان دادند که

  . ولتر وانمود کرد که به درستی این سخن شک دارد. »از همۀ آثار منظوم فرانسه بهتر است«حماسۀ او 

هاي خداپرستانی که مسیحیت را  در همان هنگام با آن شکاك اشرافی به تبادل نظرهاي فلسفی پرداخت و با اندیشه

ه انگلستان در فلسفه و دانش از فرانسه پیشی به این اندیشه افتادک. در بریتانیا به آشوب کشانده بودند آشنا شد

ولی او حتی قبل از خواندن آثار خداپرستان انگلیسی و قبل از برخورد با بالینگبروك به بدعتهاي وي . جسته است

کنتس . دو روپلموند را براي همراهی کردنش در سفر به فروبومان پذیرفت ، دعوت کنتس ماري1722در . رسیده بود

در بروکسل . وهشت سال داشت، دعوت را قبول کرد ولتر که بیست. وهشت ساله، روشنفکر، ولی زیبا بود زنی سی بیوه

روسو اودیپ را ستود، ولی ولتر را به خاطر بیدینی سرزنش . به ژان باتیست روسو برخورد که در شاعري رقیبش بود
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دربارة قصیده به آیندگان، اثر روسو، چنین  توانست انتقاد مردم را با شکیبایی تحمل کند، ولتر، که کمتر می. کرد

این دو نفر، تا هنگام مرگ » دانید که به عقیدة من این قصیده به مخاطب خود نخواهد رسید؟ استاد، می«: گفت

در راه هلند، کنتس شکهاي دینی خود را براي ولتر آشکار ساخت و عقاید او را . پریدند روسو، همیشه به یکدیگر می

جوشید، در شعر مشهوري به نام رساله به اورانیا بدو پاسخ گفت؛ این  ر، که طبع شعرگویی در روحش میولت. جویا شد

هر جوان مسیحی حساسی در این . انتشار نیافت، و ولتر تا چهل سال بعد آن را از آن خود ندانست 1732شعر تا 

.ینیش آنها را پیموده استخورد که خود در جریان رشد افکار د ها و احساساتی برمی شعر به اندیشه

  ي زیباچهر،اورانیاپس اي 

  خواهی که به فرمانت بر جایگاه لوکرتیوس تکیه زنم،  از من می

  و با دست تهور در برابر تو نقاب از رخ خرافات برگیرم؛

  و تصویر خطرناك دروغهاي مقدس را، 

  آنها آکنده است،  که زمین از

  پیش چشمانت آشکار کنم؛ 

  خواهی که حکمت من به تو درس دهد،  و می

  .که چگونه وحشت گور و هول زندگی آن جهانی را به هیچ گیري

ولی » کنم خدا را دوست بدارم و به او چون پدر بنگرم؛ آرزو می«. دهد به سخنش ادامه می» گامی محترمانه«شاعر با 

او آدمیان . ستمگري که باید از او نفرت داشت«دارد چگونه خدایی است؟  مسیحی بر ما عرضه میخدایی که االهیات 

تا آنان را شریر و پست نماید؛ او به ما دلهاي گناهکار بخشیده است تا بتواند ما را کیفر دهد؛  آفریدصورت خود  را به

هنوز ما را به این جهان » .ابدي گرفتارمان کند …ا دوستدار خوشی ساخته است تا به دردهاي وحشتناكاو ما ر

او فرزندش را فرستاد تا کفارة  .گیرداو به آب فرمان داد که زمین را در بر . نیاورده بود که به فکر نابودیمان افتاد

ایم؛ و  گویند که ما هنوز به گناه آدم و حوا آلوده می ناهان ما را بدهد؛ مسیح مرد، ولی ظاهراً به عبث، زیرا به ماگ

جویی منتظر  نمایند که گویی وي از روي کینه ستایند، را چنان فرا می فرزند خدا، که وي را براي رحم و شفقتش می

در این «. اند، را به دوزخ روان کند ري که حتی نام او را نشنیدهروزي است که بیشترین ما، و همۀ آن مردم بیشما

آمیز بدتر به او بیحرمتی  بینم؛ من با این ستایش اهانت تصویر ننگین، آن خدایی را که باید ستایش کنم نمی

 :کرد بود حس می» منجی«اي را که دربر داشت مسیحیان از  با اینهمه، ولتر آن شرف و الهام زنده» .کنم می

هاي  کند، و پیروزمندانه از دروازه مرگ را در زیر گامهاي پیروزمندش سرکوب می …اینک مسیح توانا و پرشکوه

گیرند، پنهانی، آرامش  دلهایی را که از او روشنی می. کردار او مقدس، و سیرتش خدایی است. شود دوزخ ظاهر می

یین خود را بر توهم و فریب استوار ساخته باشد، برکتی ترین تنگیها، نگهدار آنان است؛ اگر هم آ بخشد؛ در سخت می

  .است که انسان به دست او اغفال شود

کند که خود دربارة دین تصمیم بگیرد و اطمینان محض داشته باشد که خداوندي  در پایان، شاعر از اورانیا دعوت می

بدان که همیشه و . دلگیر نخواهد شدآالیش  دین طبیعی را در قلب تو جایگزین ساخته است از روح پاك و بی«که 

همه جا روح انسان دادگر در پیشگاه او ارجمند است؛ بدان که راهب فروتن بودایی و درویش مهربان مسلمان در نظر 

ولتر، پس از بازگشت به پاریس، در هتل ».یابد و پاپ بلندپرواز التفات بیشتر می -گرا تقدیر - او از ژانسنیست سنگدل 

در ماه نوامبر به انجمن گروهی از مردان و ). 1723(کنونی، مسکن گزید » که ولتر«ع در خیابان بون و دوبرنیر، واق

جا آدرین لوکوورور، بزرگترین بازیگر  قرار بود در این. ، رفت)کیلومتري پاریس 14(زنان سرشناس، در شاتو دو مزون 

آنکه نمایشنامه خوانده شود، ولتر که به بیماري آبله مبتال زمان، نمایشنامۀ تازة ولتر، ماریان، را بخواند؛ ولی قبل از 
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جاي آورد، و  وصیت کرد، مراسم اقرار به. ازپا درآمد) کشت این بیماري در آن روزگار بیشتر مبتالیان را می(شده بود 

. لتر خواندمهمانان همگی گریختند، ولی مارکی دو مزون دکتر ژروه را از پاریس به بالین و. به انتظار مرگ نشست

این » .لیتر لیموناد به من نوشاند 100دهند  جاي داروهایی که معموال در این نوع بیماري می او به«: گوید ولتر می

ماهها گذشت تا تندرستی خود را باز یافت؛ از آن پس، » .مرا از مرگ نجات داد«لیتر، شاید کمتر و شاید بیشتر،  100

  .کرد کرد و از تن نحیفش، که روح آتشینی در آن نهفته بود، پرستاري می ولتر با خویشتن چون بیمار رفتار می

اي سیاسی در مقیاسی  این منظومه بیانیه. دست گشت به دست روشنفکران افتاد و دست ، هانریاد به1724از سال 

ر ادوار ولتر در این منظومه، که موضوع اصلی آن کشتار سن ـ بارتلمی است، جنایتهاي دینی را د. حماسی بود

سپارند؛ آگاممنون براي اندکی نسیم  مادران فرزندانشان را در مذبح مولک به کام آتش می: گوناگون برشمرده است

رسانند و بدعتگذاران را مسیحیان؛ دینداران  سازد؛ مسیحیان را رومیان جفا می آماده است دخترش را قربانی خدایان

طلبند؛ هواخواهان متعصب براي کشتن پادشاهان فرانسه از خدا  میمتعصب هنگام کشتن برادران خود از خدا یاري 

از جنگ ایوري، و نرمی و . ستاید دوناوار را کمک کرده بود، می این منظومه الیزابت را، که هانري. گیرند الهام می

هانریاد از . یدگو دست او سخن می استره، و همچنین از محاصرة پاریس به/ گذشت هانري، رابطۀ ناپاك او با گابریل د

نسبت به مغلوبان «کند، ولی دستگاه پاپ را همچون قدرتی که  گروش هانري به آیین کاتولیک به نیکی یادمی

کند،  آمرزد و گروهی را تکفیر می خدمت، و به مقتضاي منافع خود جمعی را می سختگیر است و در برابر غالبان خوش

. گیرد به باد سرزنش می

میهنانش  نریاد به عنوان حماسۀ ملی فرانسه پذیرفته شود، ولی آیین کاتولیک چندان در نزد همولتر امیدوار بود ها

از این گذشته، معایب اثر براي دانشوران . منزلۀ حماسۀ روحشان بپذیرند توانستند آن منظومه را به گرامی بود که نمی

هاي نبرد، دیدار قهرمان از دوزخ، و دخالت  تقلید آشکار از هومر و ویرژیل ـ در صحنه. و پژوهشگران چشمگیر بود

ـ گیرایی ابداع و اصالت را فداي خود کرد؛ و  شیوة خدایان هومر یافته در اعمال انسان و رویدادها به موجودات شخصیت

ولتر چنان از چاپ و نشر اثر خویش . آورد، اما فاقد صنایع بدیعی نظم بود گرچه این سبک نثر خوبی را پدید می

سرودن حماسۀ منظوم هنر من است، یا آنکه سخت در «: به تیریو نوشت. دید شده بود که این نقصها را نمیسرمست 

  .براستی که او سخت در اشتباه بود» .اشتباهم

منتقدي فرانسوي حماسۀ وي را برتر از انئید خواند و . پنداشتند رغم این اشتباه، دانایان گویی سخنش را درست می به

  چاپ اول کتاب زود به» .غرض هانریاد را بر شعر هومر ترجیح خواهد داد رآن بود که هر انسان بیفردریک کبیر ب

فروش رسید، و چاپ دوم آن مخفیانه در هلند به طبع رسید و به فرانسه فرستاده شد؛ پلیس کتاب را تحریم کرد؛ با 

انکه خواهیم دید، مردم انگلستان را به هانریاد به هفت زبان ترجمه شد و، چن. خریدند این وصف، همه آن را می

فرانسه را از جنگهاي دینی شرمنده نمود، و . حماسۀ ولتر محبوبیت هانري چهارم را زنده کرد. وجوش آورد جنب

  .باد انتقاد گیرند خویی برافروخته بود به چنان درنده فرانسویان را واداشت تا االهیاتی که آدمیان را به

به دربار لویی پانزدهم . او بزرگترین شاعر زندة فرانسه شناخته شد. مند بود اقبال بیشایبه بهرهولتر زمانی از شهرت و 

). 1725(لیور از محل درآمد شخصی بدو بخشید  1500هایش گریست، و  پذیرفته شد؛ ملکه در اجراي نمایشنامه

با اشراف . و همچنین بر آن بالیده استهایی که در آن هنگام نوشته، از زندگی درباري خود گله کرده  ولتر، در نامه

و این از آسانترین کارهاي آدمی در . کرد بیگمان او زیاد صحبت می. گفت شریف یا پست به زبانی خودمانی سخن می

راند؛ از او  سخن می ، شوالیه دو روآن ـ شابو او را دید که در جمعی)1725دسامبر (شبی در اپرا . این جهان است

دو روز بعد این دو نفر بار دیگر . از پاسخ شاعر آگاه نیستیم» تر، آقاي آروئه، براستی نام شما چیست؟آقاي ول«: پرسید

اند؛ به  پاسخ ولتر را به شکلهاي گوناگون نقل کرده. در کمدي فرانسز به هم برخوردند؛ روآن پرسش خود را تکرار کرد
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به روایت » ور به آنچه دارد بزرگی و جالل بخشد؛داند چط کسی که درپی نام نیست، ولی می«: روایتی پاسخ داد

نجیبزاده با شنیدن این سخن » .یابد شود، و نام شما با شما پایان می نام من با من آغاز می«: دیگر، او بتندي گفت

آدرین لو کوورور، . چنان برآشفت که چوبدستی خود را براي کوبیدن ولتر بلند کرد؛ شاعر نیز دست به شمشیر برد

.ضور داشت، خود را به بیهوشی زد؛ سرانجام آنها از منازعه دست کشیدندکه ح

چون . خورد، پیام رسید که کسی دم در کاخ منتظر اوست فوریه، که ولتر در خانۀ دوك دو سولی ناهار می 4در روز 

عملیات را اي  روآن، که از کالسکه. به در کاخ رسید، شش تن اوباش برسرش ریختند و بیرحمانه مضروبش کردند

ولتر شتابان » .سرش را نکوبید؛ ممکن است چیز خوبی از آن بیرون آید«: کرد، ضاربان را چنین هشدار داد اداره می

شاعر به حومۀ شهر . به کاخ بازگشت و براي اقدام قانونی علیه روآن از سولی یاري جست؛ سولی یاریش را دریغ کرد

قانون دوئل را . سپس براي انتقامجویی از شوالیه به ورساي رهسپار شدکناره گرفت و به تمرین شمشیرزنی پرداخت؛ 

در . زد روآن از مالقات با ولتر سر باز می. شاه به پلیس دستور داد که مراقب ولتر باشند. شمرد از جنایتهاي برزگ می

دلواپس آن ماجرا همان شب، پلیس ولتر را دستگیر کرد و شاعر بار دیگر در باستیل زندانی شد؛ همۀ کسانی که 

اي که مرد جوان  تمام خانوادة زندانی فرمان عاقالنه«: فرمانده پلیس پاریس گزارش داد. راحت کشیدند بودند نفسی به

اي که به مقامات دولتی نوشت از کردة خود  ولتر در نامه» .را از ارتکاب حماقتی جدید بازداشته بود را تحسین کردند

مانند گذشتۀ . نچه آزاد شود، به میل خویش تبعید به انگلستان را خواهد پذیرفتدفاع کرد، و اظهار داشت چنا

  .مالحظۀ حالش را کردند، وسیلۀ آسایش در اختیارش قرار دادند

اعضاي . پیشنهادش پذیرفته شد؛ پانزده روز بعد از زندان آزاد شد؛ ولی نگهبانی بر او گماشتند تا کاله همراهش برود

و ملکۀ فرانسه حاضر شد مستمري وي را . عنوان رجال انگلیسی بدو دادند هایی به نامه صیهدولت معرفینامه و تو

مه، با در اختیار داشتن کتابهایی که براي  10در روز . در کاله، تا رسیدن کشتی، نزد دوستانش ماند. همچنان بپردازد

نیده بود مردم آن از آزادي اندیشه مندي به دیدن کشوري که ش آموختن زبان انگلیسی همراه داشت، و با عالقه

  .بیایید در این دیدار همراه وي باشیم. برخوردارند بر کشتی نشست

  

  

فصل دوم

  مردم

  1756ـ 1714

مردم انگلستان، هنگامی که ولتر به سرزمین آنان گام نهاد، پس از یک نسل پیروزیهاي پرهزینۀ خویش بر فرانسه، 

ی برخوردار شده بودند؛ بر دریاها، و در نتیجه بر تجارت و پول جهان، تسلط مدت یک ربع قرن بود که از آرامش نسب

کردند؛ و بر خاندان استوارت، که کوشیده بود آیین  داشتند؛ اهرم و توازن نیرو را در بر اروپا به سود خویش حفظ می

یسۀ پر پول پارلمنت بودند، کاتولیک را به انگلستان بیاورد، و همچنین بر شاهان خاندان هانوور، که خدمتگزاران ک

انگلستان بود که به یاري نیوتن در دانش سرآمد کشورهاي جهان شده، . دست آورده بودند آمیزي به پیروزي افتخار

هاي انقالبی در دامان خود پرورانده، و با سالح خداپرستی به برانداختن بنیان مسیحیت پرداخته  الك را با اندیشه

قرار دهد، و با ناراحتی شاهد اعمال مخرب  رمالگزاندر پوپ را به جاي همۀ پونتیفکسهاي رفت تا  بود؛ و اکنون می

ورزید و عشق و دلبستگی خود را به زیباییهاي  این همان انگلستانی بود که هوگارث بدان مهر می. دیوید هیوم شود

گئورگ فریدریش هندل در این کشور پرورش یافت و در موسیقی آن . بخشید ي خود، تجسم میکاریها آن، در کنده

در دژي که «و در اینجا، . الشعاع خود قرار داد ، همۀ موسیقیدانان خاندان باخ را تحت»استاد استادان«عصر، با عنوان 
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انقالب صنعتی » در انگلستان، …در این سرزمین خجسته …طبیعت در مقابل آلودگی و فساد براي خود ساخته بود

  .آغاز شد تا همۀ شئون زندگی انسان را، جز خود او، دگرگون سازد

I درآمد انقالب صنعتی ـ پیش

  ـ دهقانان1

ترسیم » ترین کشور جهان آبادترین و پربرکت«پرستانه از  ، تصویري میهن1722دفو، هنگام گردش در انگلستان در 

هایی که گوسفندان با پشم زرین در آنها به چرا سرگرمند، با  بریز از غله، با چراگاهکرد ـ با کشتزارهاي سرسبز و ل

هاي روستایی را با فریاد و هلهلۀ خود  پرورانند، با دهقانانی که ورزشگاه علفزارهایی که گاوهاي فربه را درخود می

بخشند، با خاوندانی  دهند، با نجبایی که به سپرداران سازمان می که دهقانان را سازمان می پردارانیساند، با  انباشته

شعربافان، به . برند آورند، و سرزمینی که هرچندگاه شاعران و فیلسوفان بدان پناه می که قانون و نظم به روستاها می

  .دهند اي آرمانی جلوه می معاف باشند، آنها را چون صحنهشرطی که از آزارها، دلتنگیها، حشرات، و رنج کار روستاها 

هر دهکده ـ تقریباً هر خانوار ـ واحد . بسیار شبیه هزار سال پیش از آن بود 1715زندگی روستایی در انگلستان 

هاي پیرامونش  کرد، و از بیشه رویانید، پوشاکش را خود تهیه، می اقتصادي خودکفایی بود که خوراکش را خود می

سود تهیه  کرد، گوشت نمک پخت گوزن شکار می اي نان می هر خانواده. ساخت هیزم و چوب ساختمانی فراهم می

کرد و کفش  پرداخت؛ پوست دباغی می به کار نخریسی، بافندگی و خیاطی می. ساخت کرد، و کره و مربا و پنیر می می

مادر، و فرزندان تابستان را در کشتزار، و شبهاي بلند پدر، . ساخت دوخت، بیشتر ظروف، ادوات، و ابزار را خود می می

زن کدبانوي محترم و هنرمندي . زمستان را در خانه سرگرم کار و تالش بودند؛ خانه، کانون کشاورزي و صنعت بود

بود که همۀ کارهاي خانه را، از پرستاري شوهر و بزرگ کردن ده ـ دوازده فرزند گرفته تا دوختن لباس و ساختن 

کرد؛ از باغ، خوکها، و  ساخت و بموقع به اهل خانه تجویز می عهده داشت، داروهاي خانگی را فراهم می و، بهآبج

رفت و، در  شمار می ازدواج، پیوند دو یار بود؛ خانواده نهادي هم اقتصادي و هم اجتماعی به. کرد ماکیانها مواظبت می

  .وام داشتنتیجه، دلیل و بنیاد محکمی براي وحدت، افزایش، و د

هاي قدیمیشان را در مزارع حفظ کنند، شاید آنان از سرزندگی گوناگون در  یافتند که شیوه چنانچه دهقانان اجازه می

آوردند تا دامهاي خود را در زمینهاي عمومی خاوند  یاد می دهقانان زمانی را به. کردند هاشان احساس رضایت می خانه

ه ماهی بگیرند، و از جنگلش چوب ببرند؛ اکنون، در نتیجۀ فرایندي که از قرن هاي آن آزادان بچرانند، از رودخانه

توانستند با  را حصار کشیده بودند و دهقانان بسختی می» زمینهاي عمومی«شانزدهم آغاز شد، خاوندان دور بیشتر 

شهري روي زمین  مالکان و بازرگانان. سرفداري و عوارض فئودالی رسمی از بین رفتند: درآمد خود زندگی کنند

  کشاورزي آنان در مقیاس وسیع، با سرمایۀ بیشتر، وسایل بهتر، مهارت زیادتر، و بازارهاي. کردند گذاري می سرمایه

یک از این امکانات و مزایا  هیچ. کردند مالکانی، که زمینهاي کوچک خود را کشت می خرده. گرفت وسیعتر، صورت می

ولتر . تن حساب کرده بود 180‘000، حدود 1688گ شمارة آنها را، در انگلستان را در اختیار نداشتند؛ گر گوري کین

فرانک ارزش دارد  200‘000در انگلستان دهقانان بسیاري هستند که کشتزارهاي آنها «: گزارش داد 1730در حدود 

؛ ولی این تبلیغ را ولتر »زیند، عار ندارند و از ادامۀ کشت زمینی که آنها را توانگر ساخته است، و در آن آزادانه می

مالکان در انگلستان کاهش یافته  شمارة خرده 1750به هرحال، تا . ممکن است براي تحریک فرانسویان کرده باشد

ها بودند و محصوالت  خریدند؛ امالك کوچک، که وسیلۀ معیشت خانواده زمینداران توانگر زمینهاي کوچکتر را می. بود

توانستند از  شد، جاي خود را به مزارع بزرگتري دادند که می ي محلی درنظر گرفته میآنها براي توزیع در بازارها

از این . شدند مزدور مبدل می» کارگر«کم به یک مستأجر یا  مند شوند؛ دهقانان کم روشهاي بهتر و ابزار کاملتر بهره

د و باروري آنها، به مناطق زمین روستاها را، برحسب استعدا 1715گذشته، نظام کشاورزي حاکم در انگلستان 
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داشت؛ همکاري ضروري بود؛ از  کرد؛ هر زارع یک یا چند قطعه زمین در مناطق مجزا دریافت می مختلف تقسیم می

آنان که دور امالکشان را حصار کشیده بودند . رفت شد؛ و کار تولید بکندي پیش می فعالیت انفرادي جلوگیري می

افزاید، چراي  هاي کشاورزي می یع و تحت مالکیت واحد بر میزان فراوردهکردند که کشاورزي وس استدالل می

کم،  پیشرفت اقتصادي، دست. کند، و محصول پشم پرسود خواهد بود؛ بیگمان حق با آنها بود گوسفندان را تسهیل می

. بست جا شدن و انتقال انسانها می یک چشم خود را به روي مشقت ناشی از جابه

انگیزة سودجویی زمینهاي بایر را به . ورزي بیشتر روي همین مزارع گسترش یافته صورت گرفتپیشرفت ابزار کشا

زیر کشت آورد، بر کارایی کارگران افزود، اختراع وسایل جدید و روشهاي نو را تحرك بخشید، سطح پرورش دامها را 

تا  1696از . ا را به کشتزار مبدل ساخته باال برد، مردابها را خشکاند، از سایش زمین زراعتی جلوگیري کرد، و بیشه

، چارلز تاونزند سیستم چهار 1730در . مساحت کشتزارهاي انگلستان و ویلز دو میلیون ایکر فزونی یافت 1795

تاونزند در سال اول : سوم زمین، عرضه داشت اي چرخش محصول را، به جاي طرح زیانبخش آیش هرسالۀ یک دوره

سال دوم جو یا جو دوسر رویاند، در سال سوم شبدر، چاودار، ماش، انواع شلغم و کلم، و جو دوسر یا گندم کاشت، در 

در سال چهارم شلغم کاشت؛ سپس گوسفندان را در کشتزار به چرا واداشت تا از شلغم تغذیه کنند و آنها را پا بزنند، 

زمین براي برداشت محصول پربرکت  سان، داخل زمین بکنند، و همچنین با فضوالت خود زمین را بارور سازند؛ بدین

خواندند؛ ولی پس از آنکه دیدند » تاونزند شلغمی«همسایگان ریشخندش کردند و او را . گندم در سال بعد آماده شد

تاونزند وایکاونت بود؛ و از همین روي، اشراف . درصد افزایش یافته است، شیوة وي را تقلید کردند محصول او سی

برداري بیشتر از کشتزارهاي خود شیوة وي را به کار بستند؛ عالقه و توجه شخصی به  هرهدیگر انگلستان براي ب

کشاورزي مرسوم خاوندان انگلستان شد، و در امالك خاوندي گفتگو از شکار و سگ به صحبت در بارة شلغم و کود 

  . رسید

بازگشت؛ ذهن تیز او مجذوب معجزه  داد، به مزرعۀ پدر به جثروتال حقوقدان بود؛ چون تندرستی خود را از دست می

داد،  و سودهاي رویش گیاه شد؛ ولی شیوة کار کشاورزان را، که قسمتی از دسترنج و سرمایۀ آنان را برباد می

پاشیدند که  دهقانان چهار تا پنج کیلوگرم بذر را در زمینی به وسعت یک ایکر چنان از روي بیدقتی می. نپسندید

دست  گشت که نتیجۀ مطلوب به آن بذر چنان برهم انباشته می سوم شد، و در یک ه نمین بذر ریختدر دوسوم زمی«

در سفر به فرانسه » .هاي کار کشاورزان این سرزمینها آشنا شد تال هنگام گردش در فرانسه و ایتالیا با شیوه. آمد نمی

اي خرید و با ساختن دستگاهها و  هو ایتالیا، روشهاي کشاورزي را مطالعه کرد؛ پس از بازگشت به انگلستان، مزرع

حد (اي ساخت  گاوآهن چهار تیغه. داد، همسایگان را دچار شگفتی ساخت ادواتی که محصول را به دوبرابر افزایش می

یک ) 1733حد (اما مهمترین اختراعش . کرد کند و در زیر خاك مدفون می که علفهاي هرز را از ریشه می) 1730

دار، در فواصل و عمق معین، بین دو ردیف موازي فرو  که بذر را از میان قیفهاي دندانهدستگاه بذرپاش اسبی بود 

هدر  این دستگاه نه تنها از به. پوشانید پاشید و سپس روي بذر را به وسیلۀ مازویی که به دستگاه وصل بود می می

نیز در فاصلۀ بین ردیفهایی که  کرد، بلکه شخم، آبیاري، وجین، و هواخوري زمین را رفتن بذر و کار جلوگیري می

این دگرگونی به ظاهر ناچیز در روش بذرافشانی و بهبود گاوآهن، در آنچه . ساخت بذرافشانی شده بود امکانپذیر می

در قرن هجدهم ) حتی با منظور کردن تورم(که بعدها انقالب کشاورزي نامیده شد سهیم بود؛ اثرات این انقالب را 

باال رفتن نیروي تولید . رفتند سنجید ابر افزایش بهاي زمینهایی که روشهاي نو در آن به کار میتوان از روي ده بر می

خاك موجب شد که مزارع براي کارگران بیشتري در شهرها خوراك فراهم آورند و ازدیاد جمعیت شهرنشین را، که 

.آمد، امکانپذیر سازد وجود نمی بدون آن انقالب صنعتی هرگز به
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رقابت شدید دست رعایاي بیشتري را از . کدام، از این ثروت فزاینده سهمی نداشتند کارگران شهري، هیچدهقانان و 

ببینیم ترولین . کرد که به مزد کمتري بسازند زمین کوتاه ساخت و ترس از بیکاري، دهقانان مزدور را ناچار می

  :دانشمند واالتبار در این باره چه گفته است

این تا . زمین بهایی بود که جامعه به این سود اقتصادي داد آزاد و افزایش دهقانان مزدور بیکاهش شمارة کشاورزان 

شد، مردم از این تحول جبري  حدود زیادي یک شر ضروري بود، و هرگاه سود متزاید کشاورزي عادالنه تقسیم می

افع کشاورز مالک زمین و دالل بردند، ولی چون کرایۀ زمین، عشریۀ اراضی متعلق به کلیسا، و من کمتر زیان می

پاي هم فزونی یافتند، کارگر مزرعه، که حقوق ناچیز خود را در اراضی مشترك از دست داده و خانوادة او از  پابه

گرفت و در ایاالت جنوبی  فرصت اشتغال به کارهاي صنعتی متفرع از کشاورزي محروم شده بود، دستمزد اندکی می

  . به بینوایی و دریوزگی افتاد

توانگران انگلستان، به عکس نجیبزادگان . اي از تمرکز طبیعی ثروت کاست اخذ مالیات و اقدامات خیریه تا اندازه

 1536، که از سال »قانون گدایان«. پرداختند داشت می فرانسه، قسمت اعظم مالیاتهایی را که دولت را سرپا نگاه می

کرد دستگیري  د از مردمی که گرسنگی، هستی آنان را تهدید میکر به موقع اجرا گذاشته شد، هر بخشی را ملزم می

ها فرستاده شدند؛ کودکان را به  بیکارانی که توانایی کارکردن داشتند به اردوي کار، و بیکاران ناتوان به نوانخانه. کنند

هاي  مالکان خانه هزینۀ این اقدامات خیریه را. دهند شاگردي کسانی گماشتند که حاضر بودند به آنان جا و خوراك

  یک. کردند بخش کلیسایی با پرداخت مالیات تأمین می

در اردوهاي کار به جهان آمده، یا در کودکی  1765تا  1763از کودکانی که د رسالهاي : کمیتۀ پارلمنت گزارش داد

.دقرن سختی بو. درصدشان زنده مانده بودند تنها هفت 1766ها پذیرفته شده بودند، در  در این خانه

  ـ صنعت2

 100با . هاي روستایی خودبسنده، چه خوب و چه بد، تخصصی شدن کار و انقالب صنعتی را به تعویق انداختند خانه

دار نوخاسته  بافتند، سرمایه ریسیدند و پارچه می دار نخ می هاي خودشان براي سرمایه خانوار کارگري که در خانه

، در منطقۀ رایدینگ غربی یورکشر، 1740در . دید انه نیازمند نمیگذاري جهت احداث کارخ خویشتن را به سرمایه

رسید؛ در  140‘000این عدد به  1750توپ پارچه براي بازار تولید کرد؛ و در  100‘000همین صنعت خانگی 

ها  نهولی همین خا. شد ها بافته می ها، و نیم دیگر در کارخانه هاي پشمی یورکشر در خانه ، هنوز نیمی از پارچه1856

کرد؛ اطاقهاي  رئیس خانواده مستخدمان و دیگر مردم را به ملحق شدن در کار دعوت می: هاي بدوي بودند کارخانه

چون حجم کار این صنعت خانگی افزایش یافت، . شدند اضافی با چرخهاي ریسندگی و کارگاههاي بافندگی مجهز می

. ا گرمی گرفت، کارگاههاي خانگی به ادوات بهتري نیازمند شدندو بازار نیز با احداث راههاي بهتر و با تسلط بر دریاه

ها نصب  کی در خانه شد مانند ماکو جهندة جان نخستین اختراعات بیشتر ادوات و ابزار بودند تا ماشین؛ آنها را می

یروي کرد؛ تنها هنگامی صنعت خانگی جاي خود را به سیستم کارخانه سپرد که مخترعان ماشینهایی ساختند که ن

  .مکانیکی الزم داشتند

به طول انجامید؛ از این روي، ) 1830 -1730(انتقال صنعت از خانه به کارخانه تدریجی بود و نزدیک به یک قرن 

گسیختن از گذشته، برخالف نظر برخی از تاریخنویسان . به این تغییر کند شاید نامناسب باشد» انقالب«اطالق نام 

؛ صنعت به قدمت تمدن است؛ اختراع از قرن سیزدهم با گامهاي سریع پیشرفت کرده خیالپرداز، چندان شدید نبود

داران با شمارة  ها به فراوانی شاعران بود؛ در هلند روزگار رامبران، تعداد سرمایه بود؛ در فلورانس روزگار دانته، کارخانه

در مراحل تکاملی صنایع ) 1960ـ 1760(اما اگر دگرگونی صنعتی را طی دو قرن گذشته . کرد هنرمندان برابري می

بینیم که در مقایسه با میزان تغییر اقتصادي در  بخار، الکتریسیته، نفت، الکترونیک، و انرژي اتمی در نظر آوریم، می
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کلمب یک انقالب واقعی بود، و نه تنها کشاورزي، ترابري، ارتباطات، و صنعت، بلکه سیاست،  اروپاي پیش از کریستوف

  .ق، فلسفه، و هنر را نیز از بنیان دستخوش دگرگونی ساختآداب، اخال

جنگهایی که پس از سقوط . دردست هم دادند تا صنعت را ناگزیر به تغییر و تحول کنند عوامل بسیاري دست

ند درگرفت جامعۀ انگلستان را به تولید و توزیع سریعتري نیازم) 1742(وزیري انگلستان  والپول از مقام نخست رابرت

فزونی خوراك، بازار وسیعی در درون کشور براي محصوالت کشاورزي و صنعتی  افزایش جمعیت، در نتیجۀ. ختسا

برداري از ماشین مستلزم کارگران متخصص  بهره. سازي را گسترش داد فراهم ساخت و فعالیت راهسازي و ماشین

هوگنوها، و دیگر . ید پیش رفتبود، و در نتیجه صنعت به سوي تخصصی شدن و تقسیم کار براي افزایش تول

مهاجران، اندوختۀ از خطرجسته و هنر خویش را با خود به انگلستان بردند؛ نخستین ماشین ریسندگی به دست یکی 

منظور حمایت از صنایع داخلی  هاي گمرکی توسط پارلمنت به وضع تعرفه). 1738(از اخالف هوگنو ساخته شد 

رقابت خارجی را محدود ساخت و ) کرد به کار بردن کالیکوهاي وارداتی را تحریم می 1721در » کالیکوقانون «: مثال(

بازار داخلی را بتمامی در اختیار صنعت نساجی انگلستان گذاشت؛ نفوذ روزافزون بازرگانان در مراکز قانونگذاري نیز از 

پیرایشگر ـ که بزودي نهضت متودیسم به تقویتش برخاست ـ  سنت. انگلستان را گسترش داد عواملی بود که اقتصاد

شد،  کرد؛ سرمایه گردآوري می جویی را در طبقات متوسط و فرودست تشویق می فضایل کار و کوشش و صرفه

.شد، و توگویی که بورژوازي از لطف خاص خداوند برخوردار بود اندوزي پسندیده شمرده می مال

. در این میان، توسعۀ استخراج معادن باعث شد که مقادیر زیادي زغالسنگ براي سوخت در اختیار صنایع قرار گیرد

. رفتند هاي انگلستان روبه نابودي می ها، دکانها، و کارگاهها بود، اما اکنون بیشه تا این زمان، چوب سوخت عمدة خانه

. ان بود، در پایان قرن هجدهم بیش از چهار جنگل باقی نمانداز شصت و نه جنگلی که در قرون وسطی در انگلست

کردند؛ گرانی روزافزون چوب تقاضاي سوخت ارزانتري را باعث شد؛ ولی  الوار را ناچار از اسکاندیناوي و امریکا وارد می

بتدایی انجام برداري از معادن زغالسنگ هنوز در مرحلۀ ابتدایی بود؛ عمق معادن کم بود، تهویه با وسایل ا بهره

کرد؛ قبل از آنکه ماشینهاي بخاري سیوري و  گرفت، و گازهاي متان و انیدریدکربونیک کارگران معادن را خفه می می

نیوکامن ساخته شوند، مسئلۀ تخلیۀ آب معادن با تلمبه حل ناشده مانده بود؛ براستی همین مسئله انگیزة اصلی 

ز معادن زغالسنگ، با همۀ دشواریهاي موجود، چندان گسترش یافت که در برداري ا بهره. تکامل چنین ماشینهایی بود

  . سوخت آسمان لندن را تیره نمود ها می ها و کارگاه دود زغالی که در خانه 1750

آهن و تبدیل آن به صورت  زغالسنگ بیشتر از آن روي در انقالب صنعتی اهمیت یافت که از آن براي گداختن سنگ

شد؛ این عمل با جداکردن مواد معدنی چسبیده به فلز صورت  ر، و چکشخوار استفاده میآهنی خالصتر، محکمت

بایست آن را ذوب کرد، و این کار مستلزم حرارت بسیار زیاد بود؛  معدن، می براي جدا کردن آهن از سنگ. گرفت می

  هز به هواکشهاي نیرومند ایجادهاي بلند مج چنین حرارتی را از قرن چهاردهم به بعد با سوزاندن زغال چوب در کوره

سنگ را  سایمن ستورتونت زغال 1612در . کردند؛ ولی اکنون، با کاهش ذخیرة چوب، بهاي زغال فزونی یافته بود می

آهن را به  سنگ هزینۀ ذوب ادعا کرد که با استفاده از زغال 1619عنوان سوخت گدازنده توصیه کرد؛ دادلی در  به

کردند، همدست شدند تا او را از میدان  همکاران او، که هنوز از زغال چوب استفاده مینصف کاهش داده است؛ ولی 

داربی اول، پس از استقرار در کولبروکدیل، که زغالسنگ فراوان داشت،  ایبرهم) 1709حد (سرانجام . در کنند به

کوك زغالسنگی است که، . آهن را با حرارت دادن به وسیلۀ کوك ذوب کند جویی سنگ توانست با موفقیت و صرفه

. شناخته شده بود 1590کوك از . یا سوزانیده شود» پخته«براي از بین بردن عناصر فرارش، به حد کافی 

هاي بلند را به وسیلۀ دمی که با چرخ  آهن توسعه داد؛ کوره داربی دوم کاربرد زغالسنگ یا کوك را در ذوب ایبرهم

 1728در . توانست بیشتر از سایر تولیدکنندگان انگلستان آهن بفروشدکرد بهبود بخشید؛ و بزودي  آبگرد کار می
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گذشت تا با دیدن فشار  نخستین ماشین غلتکدار انگلیسی برپا شد؛ آهن از میان یک رشته غلتکهاي این ماشین می

وش، در اي را اختراع کرد در این ر هانتسمن روش تهیۀ فوالد بوته ، بنجمین1740در . به شکلهاي دلخواه درآید

همین مراحل تکاملی پیوند . آمد نسوز، با گرم کردن و پاالیش فلز، فوالد بسیار مرغوبی به دست می هایی از گل بوته

.پذیر ساخت زغالسنگ و آهن بود که پیدایی ماشینهاي انقالب صنعتی را امکان

  ـ اختراعات3

ري به خود ندید؛ برشمردن اختراعاتی که این نیمۀ اول قرن هجدهم، در قیاس با دو قرن قبل از آن، اختراع چشمگی

ساعت که براي علوم، صنعت، و . کشد، و تنها ذکر یک نمونه کافی است عصر از گذشته به ارث برد به درازا می

دقت آن به آنجا رسید که در ششصد روز  1758دریانوردي ضرورت تام داشت تقریباً در قرن هفدهم کامل شد؛ در 

خود کارگران، که غالباً منبع اختراعات بودند، از . کاملتر از آنچه بود نشد 1877ف داشت، و تا تنها یک دقیقه اختال

کردند؛ دشمنی کارگران انگلیسی مانع  بیم بیکاري ناشی از پیدایش ماشینهاي صنعتی، از آنها استقبال نمی

آمیز مورد  طور موفقیت این ماشین به 1767، و اجازه نداد که تا قبل از )1663(برداري از نخستین ماشین اره شد  بهره

داشتند؛ تا روزي که  از این گذشته، راههاي بد کشور اختراعات صنعتی را از پیشرفت سریع بازمی. استفاده قرار گیرد

با این وصف، ترابري دریایی بهبود . اي به افزایش تولید وجود نداشت کرد، انگیزه دشواریهاي ترابري بازار را محدود می

خریدند؛ گرمی بازار محصوالت  یافت؛ مستعمرات، که تقریباً بتمامی کشاورزي بودند، کاالهاي صنعتی را با ولع می می

کرد، انگیزة سودجویی نیز در این میان سهم داشت؛  صنعتی در مستعمرات اختراع ماشینهاي صنعتی را تشویق می

رقابت خارجی . کرد طا میز آن را به مدت چهاردهسال اعپارلمنت به افراد امتیاز حقوق انحصاري اختراع و استفاده ا

کرد؛ بدین ترتیب،  کاالهاي صادراتی انگیزة دیگري بود که اختراع ماشینهاي صنعتی را تشویق می در تجارت

شد سازندگان انگلیسی را برآن داشت که، با  هاي هندي که به دست کارگران ورزیده، ولی کم مزد، بافته می پارچه

بینیم که اختراعات تازه، در ماشینهاي  پس می. ایل و تجهیزات ماشینی، تولید را سروسامان بخشندبهبود وس

. بافی، دیگرگونیهاي شگرفی پدید آوردند پارچه

؛ اختراع )1733(کی نخستین اختراع شایان توجهی بود که در صنعت بافندگی پدیدار گشت  جان» ماکوي جهندة«

قبل از آن، جز چند استثناي جزئی، پهناي پارچه محدود به بلندي . قالب صنعتی شمردتوان سرآغاز ان کی را می جان

را با یک دست از این ) گذراند آلتی که نخهاي پود را از میان نخهاي تار می(بایست ماکو  بازوي بافنده بود، زیرا او می

ی دستگاهی مرکب از چند چرخ و ک. سوي دستگاه بافندگی بیندازد، و با دست دیگر آن را در سوي مقابل بگیرد

پرید و  سو می افتاد و ماکو، با پیمودن پهناي دلخواه، از این چکش و میله درست کرد که با یک ضربۀ دست به راه می

هنگامی که کی . جویی زیاد در زمان بود ایستاد؛ حسن دیگر دستگاه، صرفه خود به خود در نقطۀ معین باز می

هاي کولچیستر نصب کند، بافندگان او را به جرم اینکه قصد دارد آنها را از  ی از کارخانهخواست اختراع خود را در یک

، و حق استفاده از اختراعش را، در ازاي دستمزدي، )1738(کی به لیدز گریخت . نان خوردن بیندازد محکوم کردند

االمتیاز اختراع او سرتافتند؛  پرداخت حقدر اختیار تولیدکنندگان پارچه گذاشت؛ آنان اختراع را از او گرفتند، ولی از 

ولی در آنجا نیز . از آنجا به زادگاهش، بري، رهسپار گشت. کی عارض شد، هزینۀ سنگین دادخواست نابودش کرد

حال، زنی با شور و شعف  با این. اش را تاراج، و خودش را به مرگ تهدید کردند ، خانه)1753(مردم علیه او شوریدند 

کی » !انگیزتر است انگیز است؛ ولی کار انسان از آن شگفت کار خدا شگفت«: استقبال کرد و فریاد برآورداز اختراع او 

با . در فرانسه استقبال بیشتري یافت؛ دولت فرانسه اختراعش را پذیرفت و براي خود او پاداش مستمر تعیین کرد

  .و جاي خود رادر صنعت بافندگی بگیردنتوانست بر همۀ مخالفتها چیره شود  1760اینهمه، ماکو جهنده تا 
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داشت آن بود که بافندگان نخ را زودتر از آنکه ریسندگان  می عامل دیگري که صنعت بافندگی را از پیشرفت باز

ریسیدند، که هنوز زینتبخش  نخ را با دوکهاي دستی می 1738تا . رسانیدند توانستند بریسند به مصرف می می

پول، فرزند یکی از مهاجران  در آن سال، لویس. نگرند ه به صورت خیالی و آرمانی میهایی است که به گذشت خانه

: وایت درست شده بود هوگنو، یک دستگاه ریسندگی را به ثبت رسانید که ظاهراً از روي طرح پیشنهادي جان

آورد و  لخواه درمیهم پیچیدة پنبه یا پشم را به صورت نخی با ضخامت د هاي به دستگاهی مرکب از چند غلتک رشته

پول و وایت حق انحصار اختراع این دستگاه را . گرفت پیچید؛ و این کار با حداقل زحمت انجام می آن را دور دوك می

هاي  پنج دستگاه ریسندگی را در یکی از کارخانه 1742کیو در . به ادواردکیو، دوست دکتر جانسن، فروختند

ستین دسته از یک رشته طوالنی ماشینهاي ریسندگی در انگلستان و نخ ثمتن به کار انداخت؛ این ماشینهانور

.انگلستان جدید بود

شد از آهن ماشینهاي محکم ساخت، و شرایط اقتصادي نیز خواستار تولید در مقیاس وسیع بود، این  اکنون که می

ن، و صبر وشکیبایی زنان اي ارزان جایگزین نیروي بازوي مردا توان وسیله مسئله همچنان باقی ماند که چگونه می

در صدها کشور جهان، از روزگارانی که انسان به یاد ندارد، چرخ . حل، استفاده از نیروي آب بود نخستین راه. کرد

 1500ها، دمها، غلتکها، چکشها، و حتی از  داد، تلمبه آبگرد، که با چرخش مالیمی که جریان رودخانه بدان می

این وسیله در تمام طول قرن هجدهم همچنان منبع اصلی انرژي . ت درآورده بودماشینهاي سنگین آهنی را به حرک

مکانیکی بود؛ ماندگاري آن تا قرن بیستم کشید؛ تأسیسات ئیدرولیک روزگار ما نیز همان نیروي آب است که به 

ینهاي آرام جنوب اعتماد نبود؛ در سرزم نیروي محرکۀ بادها چندان قابل. الکتریسیتۀ قابل انتقال تبدیل شده است

در این آسیاها . آورد گردش می شد، ولی در نواحی شمالی جریان هوا آسیاهاي بادي را به استفادة نسبتاً کمی از آن می

این دستگاه بد . را به وسیلۀ گردونۀ اهرمداري که در قاعده قرار داشت در معرض باد بنشانند» بادبانها«توانستند  می

ر در قرن هجدهم در ایاالت متحدة هلند به اوج تداول خود رسید، و آنگاه روبه افول نهاد و ساخته و بیثبات و نااستوا

  .تنها زیبندة تابلوهاي دورنماسازان شد

بخار از  تاریخچۀ طوالنی ماشین. کوشیدند تا ماشین بخار را به سطح کارآیی سودمندي برسانند اکنون مخترعان می

شد و از  آمدند، آغاز می هاي هرون اسکندرانی که با نیروي بخار به حرکت درمی قرن سوم میالدي و با درها و بازیچه

، مارکوئس )1629(، جووانی برانکا )1615(، سالومون دو کو )1601(، جامباتیستا دال پورتا )1550(جرونیموکاردان 

و تامس سیوري ، )1681(، دنی پاپن )1680(، کریستیان هویگنس )1675(، سمیوئل مورلند )1663(آو ووستر 

این داستان هزار بار نقل شده . رسید ، می1712گذشت و سرانجام به ماشین بخار تامس نیوکامن، در  می) 1698(

نیوکامن به » ماشین آتشین«توان احتماال سال تولد انقالب صنعتی شمرد؛ زیرا  را می 1712در اینجا نیز، سال . است

هاي بخاري  تلمبه. کرد هز بود و آب را از قعر معادن عمیق تخلیه میپیستون، دستۀ پیستون، و دریچۀ اطمینان مج

  .دیگري که از آن پس در طول سه ربع قرن ساخته شدند براساس تلمبۀ نیوکامن بودند

  ـ سرمایه و کار4

چون حجم و هزینۀ ماشینهاي صنعتی فزونی یافت و این ماشینها به نیروي مکانیکی نیازمند شدند، صاحبان صنایع 

ها را به جاي صنعت خانگی بنشانند؛ بدین ترتیب، افراد و ماشینها در ساختمانهایی  دمندتر آن دیدند که کارخانهسو

ساختند و هم کار حمل  ها، هم انرژي الزم را فراهم می ها برپا بودند؛ رودخانه گردآمدند که ترجیحاً نزدیک رودخانه

فرانسۀ تند و در انگلستان عصر الیزابت وه که دیدیم، تازگی نداشگون ها، همان کارخانه. کردند ترابري را تسهیل می

ـ هرگاه آن را به منزلۀ یک اقتصاد صنعتی تعریف » سیستم کارخانه«روزگار کولبر صدها کارخانه وجود داشتند؛ ولی 

پس . شد ه میها متمرکز ساخته است ـ قبل از قرن نوزدهم بندرت در جایی دید کنیم که تولید را اساساً در کارخانه
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ها  ها به کارخانه از اختراع ماشینهاي کی و پول، کار ریسندگی و بافندگی بیش از پیش و با سرعتی روزافزون از خانه

کارگر با  300متر در داربی، احداث کرد که در آن  200اي به طول  تامس لومب، کارخانه 1717در . انتقال یافت

هاي بزرگ دیگري در ستاکپورت، لیک، بیرمنگام، لمنستر، و  خانهبزودي کار. چرخ سرگرم کار بودند 16‘000

.نورثمتن احداث شد

. خرید و جادادن ماشینها، تهیۀ مواد خام، استخدام کارگر و مدیر، و ترابري محصول و فروش آن مستلزم سرمایه بود

ن نیاز به سرمایه فزونی یافت، مردانی اي کهن بود؛ ولی چو کنندة سرمایه ـ نیز پدیده کننده یا اداره دار ـ تهیه سرمایه

طور  اصناف، که هنوز به. که آماده بودند براي تهیۀ آن دل به دریا بزنند اهمیت اقتصادي و قدرت سیاسی یافتند

کوشیدند تولید و توزیع را به انحصار خود درآورند  دارانی که می نظري حاکم بر صنایع اروپا بودند، در برابر سرمایه

دستی قرار گرفته بود تا ماشین؛ نظام آن در سطح  ولی سیستم صنفی بیشتر بر بنیان صنایع. کردند یایستادگی م

المللی، تناسبی نداشت؛ تولید  نیازمندیهاي محلی بود و با نیازمندیهاي بازار ملی، و خیلی کمتر از آن با بازار بین

، و مستعمرات پاسخ گوید؛ وفاداري به روشها و اصناف کمتر از آن بود که به تقاضاهاي روزافزون ارتشها، شهرها

کردند،  ضوابط سنتی سد راه این سیستم بود، و تشکیل گروهی استادکار، که کارگران و شاگردان را استثمار می

توانست کمیت تولید را افزایش دهد و محصول را در سرزمینهاي  دار بهتر می سرمایه. وضعش را بدتر ساخته بود

د؛ او زیرکانه یاد گرفته بود که چگونه از پول پول بسازد؛ از این گذشته، او از پشتیبانی پارلمنت دوردست توزیع کن

  .داد برخوردار بود نیز، که به بازرگانی پردامنه و احتیاجات ارتش به هنگام جنگ اهمیت می

ز این پس، کارگر مالک ا. داري، رابطۀ کارگر با کارش دستخوش دگرگونی گشت ها و رشد سرمایه با گسترش کارخانه

سهم او در تعیین میزان درآمد، یا کیفیت محصول، . ابزار کارش نبود و حق تعیین ساعات و شرایط کار را از دست داد

او . رفت شمار نمی اش نبود و صنعت او دیگر بخشی از زندگی خانوادگیش به کارگاه او دیگر در راهرو خانه. ناچیز بود

احساس آمیخته به غرور مراحل گوناگون ساختن شیئی را طی کند؛ تقسیم کار باعث  توانست با چون گذشته نمی

اش هنرمندي او را  یافته آور و بیروح تنها بخشی از یک فراگرد بپردازد که بازده پایان شد که کارگر به تکرار خستگی

تگر از مقام خود تنزل کرد و به صنع. تأثیر گرفت سمیث را شدیداً تحت داد؛ و این همان چیزي است که ادم نشان نمی

کارگر . کردند میزان مزد او تابع گرسنگی مردانی شد که در کاریابی با زنان و کودکان رقابت می. مبدل شد» دست«

شیلینگ مزد  کش سه ساختمان دو شیلینگ، و لولهطور متوسط، روزي یک شیلینگ و شش پنی، کارگر  معدن، به

اي شش  هفته 1750کارگر بافندة مرد در . اندکی متغیر بود 1770تا  1700اصلۀ گرفت؛ میزان مزد کارگر در ف می

زنان . گرفت وشش پنی مزد می وشش پنس، و کودك بافنده دوشیلینگ شیلینگ، کارگر بافندة زن پنج شیلینگ

نی ریسنده از دو تا پنج شیلینگ و دختران ریسندة شش تا دوازده ساله از یک شیلینگ تا یک شیلینگ وشش پ

العاده براي نان و آبجوي  گاهی یک فوق. تغییري نکرد 1760ولی هزینۀ زندگی ارزان بود و تا . گرفتند درهفته مزد می

. کردند شد و بیشتر کارگران معدن، زغالسنگ خود را برایگان دریافت می هنگام کار به دستمزد اضافه می

گفتند آنان بیش از این  شمردند و می اعتماد، و بیدین می کارفرمایان کارگران را مردمی کاهل، میخواره، غیرقابل

کرد که تنها راه واداشتن کارگران به تالش و اعتدال این  استدالل می 1739کارفرمایی در . استحقاق پاداش ندارند

شتر آنان را ناچار سازند تا براي تحصیل نیازمندیهاي معمولی زندگی از خواب و استراحت خود بزنند و بی«است که 

طور عادي  کارگر به» .اي جز احتیاج ندارند تنگدستان براي کار کردن انگیزه«: گفت 1714اي در  نویسنده» .کار کنند

کرد؛ آسایش او در این زمان طوالنی همان یک ساعت و  اي شش روز، و روزي یازده تا سیزده ساعت، کار می هفته

چهارم  دادند یک ه بیجهت خوردن غذاهایشان را طول میشد؛ از کسانی ک نیمی بود که صرف خوردن غذاهایش می

کشند تا به  کردند که کارگران دست از کار می کارفرمایان شکایت می. شد مزد روزانه، به عنوان جریمه، کم می
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. دارکشیدن محکومان، و شرکت در جشنهاي کوچه و بازار بروند تماشاي بازارهاي مکاره، مسابقات، مراسم به

دست داشتند و  اي کارگر بیکار دم ان، براي آنکه از این بیقاعدگیها و نظایر آن در امان بمانند، همیشه عدهدار کارخانه

هنگام رکود کار، . کردند رفت، وارد میدان کار می آنها را به هنگام ضرورت، یا در زمانهایی که سطح تقاضا باال می

  .ی زیست کنندکردند تا به هزینۀ سوداگران محل کارگران را اخراج می

قانونی که در زمان ادوارد ششم وضع شده بود هرگونه . اندك یک پرولتاریاي وابسته در شهرها پدیدار شد اندك

باوجود این، . این قانون را زنده ساخت 1720کرد؛ پارلمنت در  بندي و پیوستگی بین طبقۀ کارگر را منع می دسته

خود از پارلمنت یاري طلبیدند؛ اتحاد این کارگران ـ و نه اصناف ـ  کارگران مزدور متشکل شدند و براي افزایش مزد

دانست که در پایان قرن هجدهم در ) اتحادیۀ کارگري(هاي جنبش سندیکاهاي کارگري  را باید نخستین جوانه

ه باف گالسترشر، مجلس عوام به دادرسان دستور داد ک ، به درخواست کارگران پارچه1756در . انگلستان آغاز شد

میزان دستمزدها را در حداقل قانونی خود نگاه دارند، و از کاهش مزد کارگران صنایع جلوگیري کنند؛ ولی یک سال 

عصر . بعد این دستور پس گرفته شد و پارلمنت دستمزد کارگران را براساس عرضه و تقاضاي بازار کار مقرر داشت

  .رسیده بودداران فرا  آزادي عمل و عدم دخالت دولت در کار سرمایه

ـ ترابري و بازرگانی5

هاي طوالنی و رودهایش، از  انگلستان، با کرانه. رشد اقتصاد هر کشوري مستلزم وسایل ارتباط و ترابري پیشرفته است

زیستند و براي حمل  این نظر بر بسیاري از کشورها برتري داشت؛ نیمی از مردم انگلستان در نزدیکی کرانۀ دریا می

وجود  کردند؛ رودهاي انگلستان نیز، که تا داخل کشور امتداد داشتند، راههاي آبی طبیعی به ستفاده میکاال از دریا ا

خاك آنها نرم و شیارهاي حاصل . هاي انگلستان جراحتی در پیکر این کشور بود ولی وضع نامناسب جاده. آورده بودند

هار و تابستان بسیاري از آنها را به جویبارها و ها، در زمستان، سخت و عمیق بود؛ و بارندگی در ب از چرخ ارابه

ها را به  بردند؛ در این هنگام، ارابه ها را در خود فرو می کرد که چرخ ارابه هاي پراز گل و الي چسبناك مبدل می چاله

ا کشیدند و مسافران، ناچار، پیاده از میان مزارع اطراف یا جنگله یاري اسبان و گاوان اضافی از گل بیرون می

با  1745در ) »مدعی جوان«چارلز ادوارد استوارت، معروف به (تنها پس از آنکه شاهزاده چارلی خوبروي . گذشتند می

داشت ـ شورشیان  استفاده از خرابی راههاي کشور ـ که دولت را از اعزام سپاهیان شاهی براي مقابله با او بازمی

ویژة عبور سپاهیان، «هایی براي هدفهاي نظامی ساخت که  خانه اسکاتلندي خود را تا داربی پیش راند، دولت راهدار

با وجود این، راهزنان هنوز راهها را ناایمن نموده بودند و هزینۀ بارکشی ). 1751(» ها در همۀ فصول بود اسبان، و ارابه

  .سنگین بود

توانستند در  ر، مسافران میدر سفرهاي دو. کردند هاي شخصی سفر می آنانی که توانایی داشتند با اسب یا کالسکه

گونه  نفس کرایه کنند، در همه جاي اروپاي غربی از این ي بین راه اسبهاي تازه)مکانها یا منزلها(» پستها«

ها اطالق شد، چون حامالن مراسالن  از آن رو بعدها به ارسال نامه» پست«واژة . خوردند ها به چشم می چاپارخانه

ها را تحویل دهند یا تحویل بگیرند، و اسبهاي خود را عوض کنند؛ آنها با  نامه توانستند در چنین منزلهایی می

کرد، که  گله می 1749با وجود این، چسترفیلد در . پیمودند استفاده از این سیستم، روزي صدونود کیلومتر راه می

اي در هشت روز  رسیدن نامه نظر او به» .رسند رسند، یا اغلب هرگز به مقصد نمی ما نامرتب به مقصد می» هاي نامه«

کردند ـ که با دو یا چهار  بیشتر مردم با دلیجان سفر می. بود» سعی و کوششی کمیاب«از ورونا به لندن حاکی از 

ها، طبق یک  کالسکه. شد کرد، و توسط نگهبانان مسلحی محافظت می شد، شش مسافر حمل می اسب کشیده می

گفتند؛ این  سوي شهرهاي عمدة جنوب انگلستان ترك می امدادان لندن را بهاي دو یا سه بار ب برنامۀ منظم، هفته
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پیمودند و فاصلۀ لندن تا نیوکاسل را در شش روز طی  طور متوسط، ساعتی یازده کیلومتر راه می ها، به کالسکه

  . کردند می

بازرگانان عمده فروش . اشته بودهمان صورت ابتدایی و زیباي خود نگاه د راههاي نابسامان کشور بازرگانی داخلی را به

گرد متاع خود را  کردند؛ و فروشندگان دوره معموال یابوهاي حامل کاالیشان را از شهري به شهر دیگر همراهی می

ها متمایز بودند؛ کاالها را در درون  بیشتر با تابلوهاي رنگین از خانه دکانها. داشتند به مردم عرضه می خانه به خانه

. شد در هر دکانی همه نوع کاال فروخته می. دادند، و براي نمایش آنها معموال ویترینی وجود نداشت دکان قرار می

هنري کاورد، همه چیز، از میخ تا » خواربارفروشی«فروخت؛ در  پوشاك و دارو و اجناس آهنی می» خرازي فروش«

هاي  داد، بازرگانان نمونه وا اجازه میهر شهري روز بازاري داشت که در آن، هرگاه وضع ه. رسید شکر، به فروش می

اي بودند که  کاالهاي خود را در معرض تماشاي مردم می نهادند ولی بزرگترین مراکز بازرگانی داخلی بازارهاي مکاره

این بازارهاي مکاره، که . شدند در شهرهاي لندن، لین، بستن، گینزبره، بورلی، و بیش از همه در ستاوربریج برپا می

گشتند، در حقیقت خود شهرهایی بودند با پلیس، سازمانهاي اداري، و  ه در ماههاي اوت و سپتامبر برگزار میهمه سال

شدند، و سازندگان سراسر جزیرة بریتانیا  هاي صنعتی انگلستان در آنها پیدا می دادگاههاي ویژه؛ تقریباً همۀ فراورده

. آمدند دهم میبراي سنجش قیمتها، کیفیات اجناس، و مصیبتهاي کسب گر

در نیمۀ اول قرن هجدهم صادرات انگلستان، . تسلط بریتانیا بر دریاها بازرگانی خارجی این کشور را رونق بخشیده بود

تن در سال  317‘000شد از  ازنظر حجم و بها، بیش از دوبرابر افزایش یافت؛ باري که از بندرهاي انگلستان حمل می

شهر و لنگرگاههاي لیورپول هر بیست . رسید 1787تن در سال  1‘405‘000ه و ب 1751تن در  661‘000به  1700

رسیدند تا هوسها و معدة دولتمندان را ارضا کند  از دهها سرزمین جهان محموالتی می. یافتند سال دوبرابر وسعت می

به بهاي ارزان و فروش آن با خرید کاال از هند » شرکت هند شرقی«. و میز آرایش بانوان را با زینتهاي دلفریب بیاراید

سان پانزده دوك و ارل، دوازده کنتس، هشتاد و دو صاحب عنوان، و  در اروپا به بهاي گران سود کالن اندوخت و بدین

اشراف انگلستان، چون نجباي فرانسه، از بازرگانی روي . بیست وشش روحانی و پزشک را به سهامداران خود پیوست

ولتر، که خود از طبقۀ متوسط بود، دلبستگی . در کارهاي بازرگانی سود سرشار اندوختند گذاري برنتافتند و از سرمایه

اند لندن  چون انگلیسیان به تجارت پرداخته«: گفت 1734ستود و به فرانسویان در  نجباي انگلستان را به بازرگانی می

رزمناو داشته باشد و به شاهان  200تواند  سر نهاده است و انگلستان می پاریس را، ازنظر وسعت و جمعیت، پشت

  » .متحد کمک مالی کند

بازرگانان بزرگ اکنون در ثروت و قدرت با اشرافیت زمیندار در رقابت بودند؛ روابط خارجی کشور را تعیین، و براي 

مردم بازرگانان شکر و تنباکو و برده زندگی . کردند تسلط بر بازارها و منابع ثروت و راههاي تجاري جنگ برپا می

ثروت سر . راندند دست داشتند؛ صاحبان کشتیها بر لیورپول و بازرگانان زغالسنگ بر نیوکاسل فرمان می بریستول را به

را داشت، با دارایی بسیاري از لردهاي » شرکت هندشرقی«پوند، از سهام  50‘000جوسایا چایلد بازرگان، که 

در «: نوشت 1748هیوم در . معروفترین جاهاي دیدنی انگلستان بودکرد؛ باغهاي او در وانستد از  انگلستان برابري می

کرد، مایۀ  ر می، که پادشاه با القاب و عناوین اعطایی نشاندا-  بیشتر کشورهاي اروپایی ثروت خانوادگی ـ یعنی موروثی

و متوسط  اختالط طبقات باال. شود انگستان بیش از هرچیزي به دارایی کنونی شخص توجه میتشخص است، ولی در

کردند، پسران بازرگانان امالك آن  دختران بازرگانان توانگر با پسران نجباي زمیندار زناشویی می: فزونی یافته بود

خریدند، و افراد طبقۀ متوسط به تجارت و کارهاي حقوقی و  گروه از اشرافی را که به پول نیازمند شده بودند می

سپرد و قدرت پول جایگزین قدرت اصل  خود را به توانگرساالري میحکومت اشرافی جاي . آوردند اداري روي می

.گشت ونسب می
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گرفتند و از آتشسوزي و  هاي مردم را می بانکداران اروپا اکنون بیشتر فعالیتهاي مالی را در دست داشتند؛ سپرده

این یک به حساب آن یک ترتیب گذاران را تنها با انتقال از حساب  کردند؛ پرداختهاي بین سپرده دزدي حفظ می

از آنجا که همۀ دارندگان . کردند که به هنگام مطالبه قابل پرداخت به طال و نقره بود دادند؛ و اسکناسهایی نشر می می

کردند، بانکها توانستند پنج یا ده برابر اندوختۀ متقابل خود اسکناس  اسکناس پول خود را در یک وقت مطالبه نمی

گذاري در کارهاي تولیدي سرمایۀ بیشتري  یافت براي سرمایه سان فزونی می یان پولی که بدینجر. منتشر سازند

بانکداران با پرداخت وام، در برابر وثیقۀ ملکی یا جنسی یا اعتبار . بخشید ساخت و اقتصاد اروپا را رونق می فراهم می

هاي بانکی، که حتی از مرز  اسها و حوالهانتقال سرمایه با اسکن. دادند شخصی، فعالیتهاي صنعتی را گسترش می

  .کرد گذشت، کار بازرگانی را تسهیل می کشورهاي متخاصم می

» طراح«مؤسسان این شرکتها، که . در انگلستان نیز، چون هلند و ایتالیا و فرانسه، شرکتهاي سهامی تأسیس شدند

. دادند ساختند، و به سهام بهره می منتشر میکردند، سهام  شرکتهاي بازرگانی یا صنعتی تأسیس می. شدند خوانده می

بورسی در لندن تأسیس  1698هاي سهام قابل انتقال بودند؛ از همین روي، براي خرید و فروش آنها، در  گواهینامه

این معامالت بهاي » دالالن«در آغاز قرن هجدهم بازار معامالت قماري سهام شرکتها ناگهان گرمی گرفت و . شد

  :دربارة یکی از آنان چنین گفته است 1719دفو در . دادند خواه خویش ترقی و کاهش میسهام را به دل

داد خویشتن را افسرده و دلتنگ بنمایند، سر  خواست سهم بخرد، به عمالش تعلیم می هرگاه که سرجویاساچاپلد می

، پوند از سهام خود 20‘000، شاید هم 10‘000و آنان عمال  …تکان دهند، و از هندوستان خبرهاي بدي بپراکنند؛ 

گشت؛ دیگر کسی  خواستند سهامشان را بفروشند انباشته می از کسانی که می …درنگ بورس بی. فروختند را می

. یافت درصد، و گاهی بیشتر، کاهش می خرید، تا آنکه بهاي سهام شش، هفت، یا هشت حتی یک شیلینگ سهم نمی

سان، با  بدین. سروصدا، و با احتیاط، سهام مردم را بخرند اشت که بید گر عمال دیگري را برآن می سپس دالل حیله

خرید؛  پوند سهم را ده یا دوازده درصد ارزانتر می 100‘000پوند سهم با چهار یاپنج درصد زیان،  10‘000فروش 

ردم خریده داشت و با فروش سهامی که از خود م اي، به نیرنگی دیگر مردم را به خرید سهم وامی پس از چند هفته

  . برد بود ده یا دوازده درصد سود می

پس از گشایش بورسها، عالقۀ مردم به تحصیل سود بیرنج آنان را به تب خرید سهم گرفتار کرد پس از تورم و نابودي 

دولت . انگلستان فرارسید» شرکت دریاي جنوب« جان ال در فرانسه، نوبت تورم و نابودي » سیپی شرکت میسی«

پوند بهرة وام  3‘500‘000اثر شکایتهاي بالینگبروك، سویفت، و دیگران، مبنی بر اینکه پرداخت ساالنۀ  انگلستان بر

پوند  31‘000‘000اي کمرشکن است، تصمیم گرفت  ـ براي کشور هزینه 1714پوند در سال  52‘000‘000ملی ـ 

یس شده، و امتیاز بازرگانی انحصاري تأس 1711این شرکت در . انتقال دهد» شرکت دریاي جنوب«از این وام را به 

از دارندگان اسکناسهاي دولتی . انگلستان را با مستعمرات اسپانیا در امریکا و جزایر اقیانوس کبیر از دولت گرفته بود

مدیرة  جورج اول، شاه انگلستان، ریاست هیئت. درخواست شد اسکناسهاي خود را با سهام این شرکت مبادله کنند

ده گرفت و براي قبوالندن به مردم، که حق انحصاري شرکت سود سرشار دربر دارد، کوشش زیادي شرکت را به عه

ال در فرانسه مردم را فریفته بود، مردم انگلستان نیز » سیستم«همانگونه که کامیابی ظاهري و زودگذر . مبذول شد

وز، دوسوم دارندگان اسکناسهاي در ظرف شش ر. بیتابی آغاز کردند» شرکت دریاي جنوب«براي معامله در سهام 

بسیاري دیگر نیز سهام شرکت را، که بهاي هر سهم در یک . دولتی اسکناسهاي خود را با سهام شرکت مبادله کردند

گردانندگان شرکت، براي آنکه از همکاري ). 1719(پوند افزایش یافت، خریداري کردند  123, 5پوند به  77ماه از 

هاي شاه،  حاصل کنند، سهام گرانقیمتی را به اعضاي کابینه، و دو تن از معشوقه مداوم دولت اطمینان بیشتر
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و ترقی مصنوعی » زیانبخش …بازي سهام«رابرت والپول، که هنوز به عضویت کابینه نرسیده بود، علیه این . بخشیدند

ان پرداخت آن نیست به بهاي سهام با تهییج و شیفتن مردم و امیدوار ساختن آنان به تحصیل سود هنگفتی که امک

او با دقت شایان توجهی نافرجامی این طرح را پیشبینی کرد و گفت چنانچه به همه اجازة . پارلمنت اعالم خطر کرد

وي اصرار . شرکت در این معامله داده شود، شکست احتمالی طرح نارضایی خطرناك مردم را دربرخواهد داشت

پارلمنت به هشدار او توجه نکرد، و مجالس . ام شرکت تعیین شودکم، حدي در افزایش بهاي سه داشت که، دست

.پیشنهادهاي شرکت را تصویب کردند 1720آوریل  7عوام و اعیان در 

در . درنگ به فروش رفت پوند منتشر ساخت که همگی بی 300اي، هر یک به ارزش  آوریل شرکت، سهام تازه 12در 

پرداخت اعالم داشت  دولت براي اسکناسهاي موجود خود در شرکت میاي که  آوریل، شرکت با دلگرمی به بهره 21

استقبال مردم از این سهام، شرکت را برآن داشت که . درصد افزایش خواهد داد که سود سهام را در تابستان به ده

ال استقب. ؛ این سهام نیز در چند ساعت به فروش رفت)آوریل 23(پوند منتشر کند  400اي به ارزش  سهام تازه

پوند افزایش داد؛ در ماه  890ژوئن به  2پوند و در  550مه به  28بیمانند مردم از سهام شرکت، ارزش سهام را در 

بسیاري از مردم، از دوکها گرفته تا کشیشان، . پوند فروخته شد 1000ژوئیه، سهام تازة شرکت هر یک به بهاي 

  . خریدنددانان، و شاعران، سهام شرکت را  سیاستمداران، موسیقی

فروختند، آنچنان ازدحام آمیخته به شوروهیجان برپا بود که مانند آن،  در کوچۀ بورس، که سهام شرکت را در آن می

خورد؛ در هر دوسوي مرز، انسان ماهیت خود را  و تقریباً همزمان با آن، تنها در کوچۀ کنکامپواي پاریس به چشم می

فروشیهاي زنانه نیز کشیده شده  ها، و کاله خانه ها، قهوه م شرکت به میکدهدامنۀ معامالت بازار سها. ساخت آشکار می

کردند  پرداختند، و نیز پیش خود حساب می همه شب مردان و زنان به حساب ثروتی که نصیبشان شده بود می. بود

.که اگر زودتر و بیشتر سهم خریده بودند، چقدر پولدارتر از این شده بودند

در این . شرکت کوچکتر نیز براي خود سهام منتشر ساختند 86ابی مردم براي تحصیل سود بیرنج، با استفاده از بیت

توان نام برد که براي تبدیل فلزات به نقره، براي تأسیس بیمارستان جهت کودکان نامشروع،  میان از شرکتهایی می

. نر از اسپانیا تأسیس شده بودند کردن االغگیري از تربچه، براي ایجاد کار و فعالیت دایمی، و براي وارد  براي روغن

شرکتی تأسیس کرده » براي کار بسیار پرسودي که مردم بعداً از آن آگاه خواهند گشت«مؤسسی اعالم داشت که 

  . پوند فروخت و سپس در بعدازظهر همان روز ناپدید شد 2سهم را هریک به بهاي  1000است؛ این مرد تا نیمۀ روز، 

شرکت دریاي «فعالیت مخالفان ) شد نامی که در آن زمان به این گونه شرکتها داده می(اي کوچکتر فزونی این حبابه

والپول و دیگران بار دیگر علیه شرکت به پارلمنت اعالم خطر کردند و سهامشان را . را شدت بخشید» جنوب

پارلمنت تأسیس شده بودند،  ژوئن، شاه فروش سهام همۀ شرکتها را، جز شرکتهایی که با اجازة 11در . فروختند

. بسیاري از شرکتهاي کوچک برچیده شدند و با شکست آنها تب معامالت قماري فرونشست. غیرقانونی اعالم کرد

در ماه . شایع شد که دولت اسپانیا فعالیت تجاري شرکت را در ماندگاههاي امریکایی خود شدیداً محدود کرده است

شرکت «سر جان بالنت و دیگر گردانندگان . جان ال به انگلستان رسید» یپیس شرکت میسی«ژوئیه خبر ورشکستگی 

در ماه اوت، ارزش سهام شرکت کاهش یافت، تا اینکه . پنهانی سهام خود را با سود هنگفت فروختند» دریاي جنوب

  .پوند مظنه براي آن دادند 700سپتامبر  2در 

راههایی که به کوچۀ . مانند اسبان رمیده شده بودند» بشرکت دریاي جنو«مردم در شتاب خود براي فروش سهام 

پوند، و  150پوند،  400پوند،  570ارزش سهام شرکت به . رسیدند، تا سرحد خفقان، از مردم انباشته بودند بورس می

تی صدها خانوادة انگلیسی اندوختۀ خود را از دست دادند و از هس. پوند کاهش یافت 135سپتامبر به  29سرانجام در 

بانکهایی که، به اعتبار سهام مردم . افتاد هر روز داستانهایی از ورشکستگی و خودکشی مردم به سر زبانها می. افتادند
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مدیرة  اجتماعاتی در سراسر انگلستان مجازات هیئت. ، وام داده بودند ورشکست شدند»شرکت دریاي جنوب«در 

شاه به شتاب از هانوور بازگشت و پارلمنت را . خشودندشرکت را خواستار شدند؛ ولی خودبینی و آز مردم را ب

در ژانویۀ . داشت، به فرانسه گریخت دار شرکت، با اسنادي که از خیانت مدیران شرکت پرده برمی خزانه. فراخواند

  کمیتۀ پارلمنت  1721

این اسناد، حتی در . پس از رسیدگی به دفترهاي شرکت، اسنادي از خیانت و تبهکاري گردانندگان آن به دست آورد

مدیران شرکت ظاهراً . روزگاري که فساد عمومیت یافته و به پارلمنت نیز سرایت کرده بود، مردم را تکان داد

. پوند از سرمایۀ شرکت را به سران دولت رشوه داده بودند 574‘000

هاد کرد مدیران مقصر را در برخی از نمایندگان پارلمنت خواستار مجازاتهاي شدید و جدي شدند؛ یکی از آنان پیشن

بحث و مشاجره آنچنان باال گرفت که نمایندگان یکدیگر را به دوئل . اي بگذارند و زنده در رود تمز بیندازند کیسه

و » شرکت دریاي جنوب«مدیران . خواندند؛ یکی از نمایندگان به تشنج عصبی گرفتار شد، و روز بعد درگذشت

مدیرة  جان ایزلبی، وزیر دارایی، در برج لندن زندانی شد؛ امالك هیئت. احضار شدندوزیران براي محاکمه به پارلمنت 

دهم دارایی آنان در دستشان  شرکت، و درآن میان ادواردگیبن پدربزرگ گیبن تاریخنویس، مصادره شد و بیش از یک

خت، مردي بسیار دیندار اند سر جان بالنت، که مؤسس اصلی شرکت بود، و قبل از همه سهامش را فرو گفته. نماند

  . راند بود و همیشه علیه دزدي و فساد شایع در آن عصر، و آزمندي توانگران، با حرارت سخن می

بینی کرده بود، مخالفان را از دست زدن به اقدامات شدیدي  رابرت والپول، که عواقب ناگوار معامالت قماري را پیش

 18‘000‘000به خرید » شرکت هند شرقی«و » بانک انگلستان«علیه گردانندگان شرکت بازداشت و با واداشتن 

وسه  از بازماندة سرمایۀ شرکت، سی. از نابودي کامل این شرکت جلوگیري کرد» شرکت دریاي جنوب«پوند از سهام 

این شرکت، که اهمیت و اعتبار خود را از دست داده بود، تا . درصد بهاي سهامی را که در دست مردم بود پرداختند

  .فروشی موجودیت خود را حفظ کرد با برده 1853

II    ـ سیماي لندن  

تن  140‘000‘000در حدود  1750و در  100‘000‘000نزدیک به  1650احتیاط جمعیت اروپا را در  آمارگران بی

، جمعیت 22‘000‘000، جمعیت آلمان و اتریش را 20‘000‘000جمعیت فرانسه را  1750ولتر در . زنند تخمین می

، جمعیت اسپانیا و 10‘000‘000، جمعیت سرزمین اروپایی روسیه را 10‘000‘000ریتانیاي کبیر و ایرلند را ب

به اضافۀ (، و جمعیت هر یک از کشورهاي سوئد، دانمارك 6‘000‘000، جمعیت لهستان را 8‘000‘000پرتغال را 

یک حقوقدان آلمانی افزایش جمعیت . د کردتن برآور 3‘000‘000، ایاالت متحدة هلند، و ترکیۀ اروپایی را )نروژ

ورزید  ها پس از اصالح دینی پروتستان دانسته، اصرار می اروپاي شمالی را بیش از همه معلول زناشویی راهبان و راهبه

ه راهبان ولی فراموش نباید کرد ک» .باید مجسمۀ لوتر را، به پاس آنکه نوع بشر را حفظ کرده است، برپا داشت«که 

افزایش جمعیت محتمال . اند پنداشته است مردمی پرهیزگار نبوده این حقوقدان می سطی آنچنان هم کهقرون و

معلول بهبود وضع کشاورزي و وسایل ترابري و توزیع خوراك، و همچنین مرهون کاهش تلفات کودکان و بزرگساالن 

از  1500به گمان بسیار در سال  جمعیت انگلستان و ویلز، که. در نتیجۀ پیشرفت پزشکی و توسعۀ بهداشت بود

نفر  9‘000‘000به  1800، و در 6‘000‘000به  1700، در 4‘000‘000به  1600کرد، در  تجاوز نمی 3‘000‘000

افزودند و بر اثر آن خود نیز  تقریباً همۀ افزایش جمعیت نصیب شهرها شد که بر دامنۀ صنعت و تجارت می. رسید

کرد؛ این شهر، در آن زمان،  نفر جمعیت فخر می 725‘000به داشتن حدود  لندن 1740در . یافتند گسترش می

. آن را محکوم داشت» بزرگی بیش از اندازة« 1722ترین شهر جهان بود؛ دفو در  پرجمعیت
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دومین شهر بزرگ جهان بود؛ پس از این دو شهر، آمستردام، ناپل، وین،  1750نفر جمعیت در  675‘000پاریس با 

جمعیت لندن ده برابر جمعیت بریستول، دومین شهر بزرگ انگلستان، و هجده برابر . م قرار داشتندپالرمو، و ر

دست داشتند و  مادر شهرها سررشتۀ حیات اقتصاد ملی را به. جمعیت ناریچ، سومین شهر پرجمعیت کشور، بود

  .کردند تبدیل می محصول کار مردم و تولید کشتزارها، معادن، و کارگاهها را زیرکانه به سود مادي

. دوش بازرگانی و مستعمرات انگلستان گسترش یابد به موقعیت جغرافیایی لندن به این شهر امکان داده بود که دوش

توانستند در آن لنگر گیرند، لشکري از  نمی 1794رفتند و، با آنکه تا  پیما در رود تمز پیش می کشتیهاي اقیانوس

نبوهی از سیصد قایق باربري از کشتی به ساحل، یا به کشتیهاي دیگر، حمل باربران شریر محموالت را به کمک ا

ساخت و کاالهاي  وجوشی شد که کاالهاي انگلیسی را به بر اروپا روان می کردند؛ از این روي، لندن بارانداز پرجنب می

؛ باربران شهوتران، ملوانان کرانۀ رود تمز چون روزگار ما پاکیزه نبود. رساند سرزمینهاي دوردست را به انگلستان می

زیستند و در خشونت و  ها می ها و میخانه گو با لباسهاي جلف، که در دخمه محرومیت کشیده، روسپیان پست و هرزه

  . کردند، اینجا را جوالنگاه خود ساخته بودند میگساري با ملوانان همچشمی می

اندازي باشکوه  گشودند، چشم ز میان دیگران راه میرود تمز با قایقهاي ماهیگیري و کشتیهاي جنگیش، که بسختی ا

وآمد به وینزر، و دیگر  پادشاه، شهردار، و دیگر سرشناسان انگلستان کرجیهایی در آن داشتند که براي رفت. داشت

 رویی بود که شمال و جنوب لندن را به هم پل لندن یگانه راه پیاده 1750تا . کردند کاخهایشان، از آنها استفاده می

ها و دکانها را  پل لندن بار سنگین خانه 1757پیوست، ولی در آن سال ساختمان پل وستمینستر پایان یافت و در  می

  .از دوش خود برافکند

وخروش رود تمز  هاي پرجوش فریفتۀ صحنه. از لندن دیدن کرد 1751و  1746آنتونیوکانالتو، نقاش ونیزي که در 

شناختند و بدان  که پوپ و جانسن آن را می نقاشی خود رود تمز را، آنگونه هاي معروف شد؛ وي در برخی از پرده

. بسته بودند، ترسیم کرده و براي ما به یادگار نهاده است دل

ورزید، گرچه این خیابانها در آن هنگام ناهموار بودند، شبها  جانسن گویا به خیابانهاي لندن بیش از رود تمز مهر می

خانه،  با آویختن فانوسهاي شمعی، در فاصلۀ هر ده 1684در . شست د، و تنها باران آنها را میرفتن در تاریکی فرو می

مارس ـ یعنی  25سپتامبر تا  29معابر لندن را روشن ساختند؛ ولی این فانوسها را تنها در شبهاي بدون مهتاب، و از 

چراغ روغنسوز  15‘000سئوالن شهر به نصب م 1736در . افروختند شب، می از عید میکائیل تا عید بشارت ـ تا نیمه

اي در زندگی مردم  در سرتاسر لندن، و افروختن آنها از غروب تا طلوع خورشید، رأي دادند؛ این رویداد جشن فرخنده

  .ها و خیابانها در شب کمک فراوان کرد شمار بود و به برقراري ایمنی کوچه پایتخت به

، بیشتر با سنگهاي گرد کوچک مفروش شدند، و تا قرن نوزدهم به 1666رگ روهاي لندن، پس از آتشسوزي بز پیاده

ها را در آن خالی  ریخت و زباله در وسط هر خیابان آبرویی بود که آب باران بدان می. همین وضع باقی ماندند

روها جدا ساخته  دة پیادهخیابانها لبه نداشتند و کنار آنها را به پهناي دومتر، با ردیفی از دیرکها براي استفا. کردند می

هاي شخصی پر بودند و سم  اي، و کالسکه هاي کرایه ها از سروصداي گاریها، بارکشها، درشگه خیابانها و کوچه. بودند

گردي که بیشتر زن بودند در خیابانها دهها رقم  کرد؛ فروشندگان دوره تلق صدا می اسبان آنها روي سنگفرش تلق

رانان با یکدیگر چون و چراها  صنعتگران سیار براي کار تعمیر آماده بودند، کالسکه فروختند؛ خوراك و پوشاك می

خواندند، و نواي  گرد چکامه می خواستند، خنیاگران دوره کردند، گدایان از رهگذران کمک می داشتند، سگها پارس می

آن را، که وسیلۀ حیاتی زندگیشان بود، رغم شکایت از این هیاهو،  مردم، به. ارگ با هیاهوي خیابانها درهم آمیخته بود

  .بران و روسپیان به آرامی و بی سروصدا سرگرم کار و فعالیت بودند در این میان، تنها جیب. داشتند دوست می
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کارهاي بهداشتی در . لولۀ آب کشیده شد 1750گذاري کردند، به بیشتر خانه ها تا  شماره 1708هاي لندن را از  خانه

هاي شهر را به دوش مالکان آنها نهاده بود و هر بخشی از شهر  رو برابر خانه قانون، نظافت پیاده. دشهر توسعه یافتن

اي  آبریزگاهها بیرون خانه و در حیاط یا باغ قرار داشتند و دورشان پرده. آوردند ها را گرد می رفتگرانی داشت که زباله

 1865ند و ساختن مجراي فاضالب براي تمام شهر تا برخی از بخشهاي شهر مجراي فاضالب داشت. کشیده شده بود

کودکان بینوا با فشردن بازوان و زانوان خویش بر دیوارة سنگی . دودکشها را کودکان پاك می کردند. طول انجامید  به

  . ادامه داشت 1817رفتند؛ این بیرحمی در حق کودکان تا  یا آجري درون دودکشها از آنها باال می

شهر در محالت فقیرنشین چرکینی که پراز آشغال و زباله، و کانون بیماریهاي گوناگون بودند  بسیاري از مردم

کرد و مایحتاج  تن یکی دست به دهان زندگی میو الیمهاوس لندن تقریباً از هردودر بخشهاي واپینگ . زیستند می

پوش با پاهاي برهنه در معابر  ژنده کودکان. زیست گرفت، و یا با دزدي و فحشا می خود را از سازمانهاي خیریه می

در محالت فقیرنشین شهر مردان و زنان بندرت به . دیدند بزهکاري بود شهر سرگردان بودند و تنها آموزشی که می

. شناخت اي زودگذر و کاالیی قابل فروش بود که قانون و آیینی نمی دادند، و روابط جنسی حادثه زناشویی تن درمی

بران و آدمکشان  دزدان و جیب. خورد، ولی میکده و آبجوفروشی فراوان بود کلیسا به چشم می در این محالت بندرت

هایی  بسیاري از آدمکشان در دسته. اي محالت فقیرنشین را، چون بخشهاي شهر، آشیانۀ خود ساخته بودند حرفه

یک دسته از این آدمکشان، که . زدند اینان بینی نگهبانانی را که مانع جنایات آنان بودند چاك می. متشکل شده بودند

کردند به روي  زدند، زنان را وادار می ریختند، عابران را با نوك شمشیرنیش می ها می به کوچه. نام داشتند »موهوکها«

هاي  شکستن پنجرة دکانها و خانه. کشیدند یرون میسر بایستند، و دیدگان قربانیان نافرمانبردار خویش را از حدقه ب

از آغاز تمدن، جهان مردمی وحشیتر از «: چنین متذکر شد 1730سمالت در . آزارتر کافی بود مردم براي تبهکاران کم

: شهردار و اعضاي انجمن شهر لندن به شاه گزارش دادند 1744در » .خود ندیده است دزدان و راهزنان امروزي به

هاي افراد تبهکار و شریر مسلح به چماق، طپانچه، شمشیر، و سالحهاي خطرناك دیگر نه تنها به گذرگاههاي  دسته«

هوریس » .رسانند شوند و به رعایاي اعلیحضرت تعدي می ور می خصوصی، بلکه به خیابانها و اماکن همگانی حمله

این مادر » .رود ر کند که گویی به جنگ میانسان در نیمۀ روز هم ناچار است آنچنان سف«: گفت 1752والپول در 

پارلمنت انگلستان و کاخهاي شاهی در این شهر جا داشتند و صدها . شهر بزرگ فقط کانون فقر و جنایت نبود

هنگامی . زیستند نویس، هنرمند، موسیقیدان، مربی، روحانی، و درباري می نگار، شاعر، رمان حقوقدان، بازرگان، روزنامه

توانیم از کاخها، اخالق، و آداب طبقات باسواد، از مردمی که در  آوریم، نمی هجدهم را به یاد میکه لندن قرن 

گویان، و مردان و زنان خوبروي قشر باالي اجتماع، از  آمدند، از شکاکان، دانشمندان، فیلسوفان، بذله کلیساها گرد می

هاي قایقرانی و جشنها  گشتند از مسابقه دشگاه مل میباغهاي تفریحی واکسهال و رینال، از مردمی که در پارکها و گر

وران و دوزندگان و  ها و باشگاهها، از دکانهاي پیشه خانه و کرجیهاي شناور در رود تمز، از گفتگوهاي درون قهوه

ي با ها ها و از بازیهاي میدانی، و از ازدحام مردم در جنگ خروسها، مسابقه جواهرسازان، از سرگرمیهاي مردم در خانه

  .بازیها، تئاترها، و اپراها یاد نکنیم شب جایزه، خیمه

III ـ مدارس

ونه درصد کودکان  پنجاه: مردند در انگلستان نیز، چون دیگر سرزمینهاي آن روزگار، بسیاري از نوزادان در کودکی می

سیاري از نوزادان را بر ب. بستند وچهار درصد قبل از دهسالگی چشم از جهان فرو می لندن قبل از پنجسالگی، و شصت

سپرد تا بعداً در  دست پرستار می ماندند، با هزینۀ خود، به نهادند؛ دولت از این عده آنهایی را که زنده می سر راه می

ها با نقایص جسمی پا به جهان  بسیاري از کودکان بر اثر غفلت مادران یا قابله. کارگاهها به کار گماشته شوند

  .نهادند می
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براي تحصیالت ابتدایی پسران و دختران همۀ طبقات، . ماندند هاي تنگدست از تحصیل باز می انوادهفرزندان خ

تجاوز  28‘000از  1759هاي خیریۀ رایگان تأسیس شده بودند؛ ولی تعداد شاگردان این آموزشگاهها در  آموزشگاه

را بزحمت در آنها راه بود و فرزندان  شاگردان این آموزشگاهها بیشتر روستازاده بودند و فقیران شهري. کرد نمی

در » .خفتند بیشتر انگلیسیان بیسواد در گور می«به گفتۀ یک مقام انگلیسی، . پذیرفتند را در آنها نمی »ناسازگاران«

هاي طبقۀ  فرزندان خانواده. رفت شمار می یهمیان طبقۀ صنعتگر، شاگردي کردن کودکان بهترین آموزش و پرورش 

گشت که دستشان از کارهاي  دست ورشکستگان یا کسانی می کردند که به متوسط در آموزشگاههایی تحصیل می

در این آموزشگاهها به پسران و دخترانی که . کردند برخی از آموزشگاهها را نیز زنان اداره می. دیگر کوتاه شده بود 

در همۀ . شد ایی پرداخت شهریه داشتند خواندن، نوشتن، حساب، و تعلیمات دینی آموخته میوالدینشان توان

آموختند که به مقام اجتماعی خود قناعت کنند و چنانچه باید و شاید مطیع  آموزشگاهها مؤکداً به شاگردان می

  . طبقات باالتر از خود باشند

آموخت که مقام  دبیرستانها، آموزگارانی که حقوق اندك بدانها می در. یافتند معدودي از شاگردان به دبیرستان راه می

شاگردان . افزودند خود را در مدارج اجتماعی حفظ کنند کمی التین و یونانی به معلومات ابتدایی شاگردان می

ونیم  نجونیم بامداد، و از یک تا پ دبیرستانها تابع مقررات انضباطی سخت بودند و ساعات درسشان از شش تا یازده

بهترین دبیرستانهاي انگلستان دبیرستانهاي ملی بودند که در آنها شاگردان برگزیده با . انجامید طول می بعدازظهر به

در میان این . ساختند پوند در سال، خود را براي ورود به دانشگاه آماده می 26اي، در حدو  پرداخت شهریه

از آنجا که در این دبیرستانها، . توان نام برد زبري، هرو، و راگبی میدبیرستانها، از ایتن، وستمینستر وینچستر، شرو

شدند، ناسازگاران ـ باتیستها، پیروان نظام  هاي وابسته به کلیساي رسمی انگلستان پذیرفته می تنها فرزندان خانواده

لی، و متودیستها ـ براي پرسبیتري، استقاللیان، پیروان اونیتاریانیسم، کویکرها، پیروان نظام آزادي کلیساهاي مح

در این آموزشگاهها، چون وابسته به طبقات متوسط بودند، به . فرزندانشان آموزشگاههاي دیگري بنیاد نهاده بودند

  .شد آموزش زبانهاي زنده، ریاضیات، تاریخ، جغرافیا، و دریانوردي پیش از تدریس دانشهاي کالسیک اهمیت داده می

هاي  بیشتر دانشجویان دانشگاههاي انگلستان فرزندان خانواده. پذیرفتند انگلستان نمی ناسازگاران را در دانشگاههاي

اي همچون نیوتن با  نیکوکار، یا سازمانهاي خیریه، و پاره انشجوي تنگدست نیز به یاري افرادتوانگر بودند؛ گروهی د

کاري  از محافظه هنگام دچار رکود ناشیهر دو دانشگاه آکسفرد و کیمبریج در این . کردند اشتغال به کار، تحصیل می

کیمبریج بیش از آکسفرد به توسعۀ بررسیهاي علمی دانشجویان به زبان . ها بودند در مواد درسی، روشها، و اندیشه

خواند که  داد؛ با این حال، چستر فیلد کیمبریج را دانشگاهی می آموزش االهیات و علوم کالسیک رغبت نشان می

بسته بود و  آکسفرد به االهیات قدیمی و خاندان سقوط کردة استوارت دل. »فرو رفته استدر اعماق تاریکی «

گفت  کرد، می در آکسفرد تحصیل می 1745داد ادم سمیث، که در  پادشاهان خام و خشن هانوور را به خود راه نمی

اند، آموزگارانش را میخوارگانی خو در آن درس می 1752این دانشگاه بردانش او نیفزوده است؛ و ادوارد گیبن، که در 

هاي توانگر براي  بسیاري از خانواده. خورد شمرد و بر سالهایی که در این دانشگاه تلف کرده بود حسرت می جاهل می

. فرزندانشان مربیان خصوصی گرفته بودند

ریسندگی آشنا دختران در آموزشگاههاي ابتدایی روستایی و خیریه با خواندن، نوشتن، دوزندگی، بافندگی و 

برخی از دختران معلم سرخانه داشتند و معدودي از . آموختند شدند و اندکی حساب و تعلیمات دینی بسیار می می

گونه  این«: گفت لیدي مري می. آموختند آنان، چون لیدي مري ورتلی مانتگیو، در نهان ادبیات و زبانهاي کالسیک می

روي در آن نکوهش  شود که مارا براي زیاده آنچنان برازندة زن شمرده می ابلهی. مطالعه معموال براي زن جایز نیست

 …. گذرند یا کمترین اثري از هوش و خرد در ما پیدا شود، از گناه ما نمی. کنند، ولی هرگاه اندکی مطالعه کنیم نمی
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خواست بگوید  یاو م» .که چون زن دانشمند مورد ریشخند همگان باشد …توان موجودي در جهان یافت بسختی می

هاي  هرگاه درآمد معشوقه. دارند که با خرج کمتر آنان را بفریبند و گمراه کنند مردان از آن روي زنان را نگاه می

توانستند کامیاب شوند، و براي  یاد آوریم، خواهیم دید که زنان بدون آشنایی با علوم کالسیک هم می پادشاه را به

  .اند هاي اووید نداشته یده شوند نیاز به خواندن نوشتهآنکه در فن دلبري و بازي عشق ورز

IV ـ اخالق  

رواج داشت، ولی فحشا ) 1965(رابطۀ جنسی قبل از زناشویی در میان زنان آن روزگار شاید کمتر از روزگار ما 

شمار یک ناظر خارجی . آنچنان دامنگیر گشته بود که مانند آن را جهان تا قبل از زمان ما به خود ندیده است

هاي کنار راهها، باغهاي شهر، مجالس رقص  ها، مسافرخانه روسپیان در میکده. برآورد کرد 50‘000روسپیان لندن را 

ها  شدند؛ در خیابان اکستر و در سترند براي تشویق مشتریان مردد لب پنجره همگانی، کنسرتها، و تئاترها یافت می

  است که در دروري لین،گی، در چکامۀ تریویا، چنین سروده . نشستند می

  :زند این اوست که شبها خوش خوشک پرسه می

  .کند سري براي در آغوش کشیدن اندام تسلیم شدنی او درنگ نمی هیچ خیره

  زیر نور چراغ، نوارهاي جلف کاله او،

  …زنند باالپوش رنگ و رو رفتۀ او، و شلختگیش توي چشم می

: زدنوا با کلمات چرب و نرم گوش خوشباوران را می

روسپیان را، هرگاه به هنگام . کرد قانون به آنان رحم نمی» !عزیز دلم! آفرین عشق! افسونگر! سرور نجیب من«

نشریۀ . بستند زدند و به پیلوري می کردند، تازیانه می شدند، روانۀ زندان می گستردن دامی براي مردان دستگیر می

  : را چنین توصیف کرد» خانم« سرنوشت یک 1731مه  6جورنال در شمارة  ستریت گراب

جیمز، به پیلوري بسته بودند و مردم به خشونت  معروف را در پارك پلیس، نزدیک خیابان سنت» مامان نیدم«دیروز 

رود بیش از یکی  چنان بیمار بود که در پیلوري برزمین غلتید و بسختی مضروب شد؛ گمان نمی. کردند با او رفتار می

  . دو روز زنده بماند

دیگر روسپیان، با پرداخت رشوه، از کیفر . بستند ترین و ناتوانترین روسپیان را به پیلوري می لی تنها تنگدستو

ساخت؛ برخی از مجریان قانون نیز، چون میزبانان پیشین  شان با ضمانت آنان را آزاد می خانه رستند، یا صاحب می

از صد . کردند داد با دلسوزي رفتار می اي هوسرانی مردان کیفر میشناختند، با زنانی که قانون آنان را بر خود را باز می

جامعه ناپاکی را در ظاهر، و پاکی را در . نبودند» پسر«رفتند، شاید ده نفر  مردي که در لندن به بستر زناشویی می

روف شد و هیل مع کللند، که بعدها به نام فنی نوشتۀ، جان) 1749(خاطرات زن خوشگذران . کرد نهان محکوم می

خورده است، در آن روزگار نیز چون امروز از مستهجنترین و محبوبترین کتابهاي قرن  شرح حال مفصل زنی فریب

  . بود

 1725آوریل  30و  23جورنال در روزهاي  الندن. گروههایی از مردان براي ارضاي یکدیگر به دور هم گرد آمده بودند

. اند مه نوشت که سه تن به جرم لواطگري اعدام شده 14اند؛ و در  گزارش داد که هفت مرد همجنسباز توقیف شده

بیست خانه یا باشگاه را، که محل اجتماع لواطگران بوده است،  - پلیس - شنویم که آنان می«: این روزنامه افزوده بود

روزنامۀ » .اند فتهآوردند، زیر نظر گر اند و اجتماعات شبانه را، که این جانوران پلید را در خود گرد می کشف کرده

هایی در  هورنر، به جرم دایر ساختن خانه ویل و یورك رابرت«: ژوئیۀ همان سال چنین نوشت 7نامبرده در 

ژوئیه نیز، همین روزنامه اعالم  23در روز » .اند وستمینستر براي پذیرایی از دوستداران این عمل ننگین، محکوم شده

دو سال زندان، و پرداخت  …اي براي لواطگري، به مجازات با پیلوري انهکلپ، به جرم ادارة خ مارگریت«داشت که 
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آنکه قانوناً زناشویی  شنویم که بخش اعظمی از مردم لندن، بی از منبع موثقی می» .شیلینگ محکوم شده است 1200

فزونی  کم در داستانهاي ریچاردسن و فیلدینگ زناشویی به انگیزة عشق دست. زیستند کرده باشند، با هم می

ولی بیشتر زناشوییها را هنوز والدین، پس از تطبیق جهیزیۀ عروس با درآمد کنونی یا آیندة داماد، ترتیب . یافت می

ویک سال را، بدون اجازة والدین یا سرپرستان  بیست زناشویی پسران و دختران کمتر از ، قانونی1753در . دادند می

گذشتند، به اسکاتلند  انگلستان نافذ بود، بسیاري از دلدادگان از مرز می چون این قانون تنها در. آنها، ممنوع نمود

در خود . کردند تري پیروي می کردند؛ روحانیان اینجا از قوانین ساده رفتند، و در دهکدة گرتناگرین زناشویی می می

خیابانی (اطراف و خود فلیت  ها، اطاقهاي زیرشیروانی، و در خانه ها، فاحشه انگلستان نیز روحانیان آزمندي در میکده

اي در آن نزدیکی داراي  تقریباً هر میخانه. کردند دلدادگان بیقرار را پنهانی عقد می) که زندان بدهکاران درآن بود

یکی از . کرد یکی از این روحانیان بود که، در مقابل دستمزد، هر زوجی را بدون سؤال یا جواز ازدواج براي هم عقد می

شد و  پیمان زناشویی به گرمی بسته می. آور شده بود پیمان زناشویی در یک سال، نام 6000ا بستن این کشیشان، ب

دریانوردان در کرانۀ دریا . هزاران مرد همسران خود را ترك گفته و متواري شده بودند. گسیخت به سردي از هم می

براي پایان دادن به این . رفتند سفر میکندند و به  کردند و، پس از یک روز، از همسر خویش دل می زناشویی می

اعالم داشت که پیمان زناشویی همۀ مردم، جز یهودیان و کویکرها، هنگامی معتبر  1753نابسامانی، پارلمنت در 

خواهد بود که، پس از سه هفته آگهی در کلیساي انگلیکان بخش، به دست کشیش همان کلیسا بسته شود؛ کسانی 

.کنند به مستعمرات تبعید خواهند شدکه از این قانون سرپیچی 

، و هزینۀ آیین دادرسی آن تنها به توانگران )1857قبل از (طالق در انگلستان تنها با تصویب پارلمنت مجاز بود 

زنا در میان همۀ گروههاي مردم انگلستان، جز طبقۀ متوسط، فزونی . داد که از همسران خود جدا شوند امکان می

در این جامعه هرکسی «نوشت،  1700و دوم خود سرمشقهاي درباري زنا بودند؛ کانگریو در  جورج اول. یافته بود

ناپاکی زنان انگلستان اندکی کاهش یافته بود،  1728گویا در » .براي آن زاده شده است که زنش به او خیانت کند

چرا باید «: شوهر خود بپرسد چرا که در این سال گی، در اپراي گدایان، خانم پیچم را واداشت دربارة دخترش از

همۀ مردان دزد  …دخترمان پولی، که خدا لعنتش کند، از دیگر مردم متمایز باشد و تنها به شوهرش مهر ورزد؟

با این وصف، زنان انگلستان پاکتر از زنان فرانسه » .ناموسند و زنی را بیشتر دوست دارند که مال مرد دیگري باشد

ۀ متوسط، که هنوز پایبند سنتهاي پیرایشگر بودند، پاکی بر ناپاکی غلبه داشت و زنان بودند؛ و در میان افراد طبق

شنیدندو  زنان پاکدامن سخنان ناپاك بسیار می. بردبار، کوشا، و باوفا: آنچنان بودند که مردان آرزویش را دارند

طرز فریبنده سرخ شوند و در یک دم رفت که به  خواندند، ولی از آنها انتظار می هاي فیلدینگ و سمالت را می نوشته

  .بتوانند غش کنند

حتی زن مغرور و . دانستند ناپذیر می شمردند و این واقعیت را اجتناب تر از مرد می در همۀ طبقات زن را طبیعتاً پست

  : سرکشی چون لیدي مري به برتري مرد، هرچند با زبانی گزنده، اذعان داشت

اند؛ ما به  شکی ندارم که خداوند و طبیعت ما را در مرتبۀ پایینتري نهاده. ن گویمخواهم از برابري زن و مرد سخ نمی

هر زنی که از روي نخوت . مرتبۀ پایین آفرینش تعلق داریم و به مرد که برتر از ماست، سرسپردگی و اطاعت مدیونیم

  اندیشی جز این و کوته

. زند میگوید، از قانون آفرینش و نظام انکارناپذیر طبیعت سر باز 

در حدود «دانشجویی نتیجه گرفته است که . نهضت پیرایشگر زنان را از مقامشان در عصر الیزابت پایین کشیده بود

اخالقیات » .مقام زن در انگلستان آنچنان تنزل یافته بود که با مقام او در قرن دوازدهم تناسب نداشت 1750

ر، که ملکه آن، آن را تحریم کرده بود، در زمان جورج اول و قما. اجتماعی، اقتصادي، و سیاسی در حضیض خود بود
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. مسئولیت نظارت بر قماربازي درباریان به صاحبمنصب خاصی سپرده شد. جورج دوم از سرگرمیهاي شاهان شد

گرفت و غالباً با فریبکاري همراه بود، دلپذیرترین سرگرمی توانگران و  ورقبازي، که بندرت بدون پول انجام می

باختند؛ دیوك آو دونشر ملکی  بردند یا می گینی می 200اشراف ولخرج در یک نشست و برخاست . ستان گشتتهید

در روزگار . کرد داد، با بیپروایی قمار می را در یک قمار باخت، و لردچسترفیلد، در فاصلۀ درسهایی که به فرزندش می

هایی در وایتزکالب،  قمارخانه. آن پس دیده نشده باشد جورج اول، قماربازي آنچنان رونق یافت که مانند آن شاید از

در یک کلیشه از هوگارث، در مجموعۀ سیر زندگی . کراس، لسترفیلدز، گولدن سکوئر، و باث گشایش یافت چرینگ

بایست تا  بینیم که، بدون توجه به آتشسوزي وایتزکالب، سرگرم قمارند؛ بازي را می یک هرزه، مردان و زنانی را می

 1826آغاز شد و تا  1659آزمایی دولتی را، که در  ها را برچید، ولی بخت جورج دوم قمارخانه .دادجۀ قطعی ادامه نتی

ریک فروختند، و طمع مردم آنچنان تح آزمایی را با هزار نیرنگ به مردم می بلیطهاي بخت. دوام یافت، تجویز کرد

  . چاپیدند آزمایی برنده شوند، کارفرمایان خود را می شده بود که نوکران و منشیان، به امید آنکه در مسابقۀ بخت

چهارم گالون  هر مرد لندنی صد گالون در سال، یا یک. آبجو نوشابۀ ملی بود. میگساري بیش از قمار متداول شده بود

هواي مرطوب، بازار مشروباتی چون روم، . شمرد راتر و پاکتر از آب مینوشید، و این نوشابه را گوا در روز، آبجو می

در همه . پنداشتند پانچ، برندي، جین، لیکور، وویسکی را گرمی بخشیده بود، و مردم شراب را داروي سودمندي می

رن خانۀ بخش کلیسایی هولبو 7‘066خانه از  1350در . خورد فروشی به چشم می جاي کشور میخانه و نوشابه

خاوندان ـ و از آن روي پارلمنت ـ از گرمی بازار ویسکی خشنود بودند، چرا که مصرف روزافزون . فروختند مشروب می

سوم از کشتزارهاي انگلستان جو کاشته  این نوشابه براي جو و گندم آنان بازار اضافی فراهم آورده بود؛ در نزدیک یک

انگلستان را از دادوستد با بوردو و اوپورتو بازداشت و هلندیها و  درپی با فرانسه پس از آنکه جنگهاي پی. شد می

  پسندیدند به انگلستان آوردند، طبقات باالي انگلستان ویسکی را جایگزین هاي تندتري که خود می آلمانیها نوشابه

آن، مست وزیر ملکه  گویند که هارلی نخست. در میگساري نیز، چون قمار، دولت سرمشق مردم شد. شراب ساختند

والپول از پدري میگساري  رساند؛ و رابرت به نزد ملکه رفته بود؛ بالینگبروك گاهی شب را با میگساري به صبح می

. آموخت که تصمیم گرفته بود هنگام مستی پسر هوشیارش او را نبیند

 527‘000شد از  عرقی که در انگلستان گرفته می. عالقۀ شدید و روزافزون مردم به جین، دولت را مضطرب کرد

افزایش یافت؛ در این مدت، نه تنها جمعیت کشور به این نسبت  1735گالون در  5‘394‘000به  1684گالون در 

ومیر را در لندن افزایش داده  دادند نوشیدن جین مرگ گونه که پزشکان به دولت هشدار می فزونی نیافته بود، بلکه آن

مردم و جنایتهاي رایج در پایتخت را بیش از همه معلول نوشیدن  سکس نیز تنگدستی هیئت دادرسان میدل. بود

دادند که مشتریان خود  دانست، فروشندگان جین آگهیهایی بیرون دکانهاي خویش آویخته بودند و وعده می جین می

  .را با یک پنی مست خواهند کرد و در زیرزمین بستري رایگان از کاه در اختیارشان خواهند گذاشت

قانونی که در . از وضع هراسان شده بود، با بستن مالیات به جین کوشید مردم را از میگساري باز دارددولت، که 

پوند در سال  50شیلینگ مالیات بست و براي صدور پروانۀ فروش  20از پارلمنت گذشت به هر گالون جین  1736

ل پیشبینی کرده بود، این تحریم به گونه که والپو همان. میگساران تنگدست سربه شورش برداشتند. مطالبه کرد

و محصول جین به  17‘000فروشیها به  شمارة جین. قاچاق، تقطیر مخفیانه، و خرید و فروش پنهانی منتهی شد

دولت ناگزیر دست از تحریم خود برداشت، بهاي پروانۀ . گالون در سال رسید، و جنایت فزونی یافت 7000‘000

گالون جین را به یک پنی کاهش داد؛ مردم از نرمش دولت خشنود شدند و به  پوند و مالیات هر 20فروش را به 

فروشان به  مانند بدهکار ساختن نوشابه(دولت با یک سلسله اقدامات مالیم و زیرکانه  1751در . میگساري پرداختند

ار کلی طبقات باال را، که با فیلسوف ب. این وضع را اندکی تعدیل کرد) اي که نتوانند قانوناً دیونشان را بپردازند گونه
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ملتی که از هر دو سو روشن «: میگساري خود سرمشق بدي براي طبقات پایین بودند، به باد سرزنش گرفت و گفت

گروهی با قاچاق، راهزنی، شکار، و . اخالق بازرگانان نیز به پستی گراییده بود» .باشد بزودي تماماً خواهد سوختشده 

هاي بشري آب  کردند که ناپاکیهاي بازرگانان چون زباله مردم شکایت می. دوخته بودندفروش برده ثروت هنگفت ان

شد که شراب را با عرق سیب و عرق ذرت، و نان را با زاج و گچ درهم آمیختند و  گفته می. اند رود تمز را آلوده کرده

. فروختند دادند و به مردم می وه میآور است تازه جل گوشت کهنه را با مواد شیمیایی که براي تندرستی انسان زیان

پا  چون دولت خواست براي جلوگیري از این فریبکاریها اقدام کند، سوداگران آزمند به نام دفاع از آزادي غوغایی به

دولت در آزادي دخالت » .دیگري به شیوة خود زندگی کند بدون دخالت …هرکس حق دارد«کردند و گفتند که 

پس از آنکه دولتیان نتوانستند مردان را با پول به . خاطر واداشتن مردها به سربازي بود هکرد، ولی این بیشتر ب می

براي به دام انداختن، چیزخور ) بعد به 1744از (را » گروههاي سربازگیري«خدمت در نیروي دریایی وادار کنند، 

آسانترین روش بود، زیرا در  مست کردن. کردن، یا واداشتن مردم به خدمت در کشتیهاي اعلیحضرت گسیل داشتند

به گفتۀ . گرفت داشتند که یک یا چند سال از عمرشان را از آنها می اي وامی این وضع مردان را به امضاي ورقه

شوند، چون اجازه ندارند به  عمال به مرگ محکوم می«دریاساالر ورنون، همینکه این جوانان به کشتی پا نهادند، 

از یک کشتی به کشتی دیگر  …آنکه کسی به زندگی جانفرساي آنان توجه کند ا، بیخشکی پا نهند و سراسر عمر ر

کسی که بتواند خویشتن را به زندان افکند هرگز دریانورد نخواهد شد، زیرا «: سمیوئل جانسن گفت» .یابند انتقال می

کردند تن و  دریایی ناگزیر میکسانی را که به نیروي . »زندانی از محل زندگی، خوراك، و یاران بهتري برخوردار است

جان ناتوان داشتند، ولی انضباط سخت و کیفیت بیرحمانۀ برگزیدن دریانوردان، که با آزمایشهاي دشوار توأم با آتش 

دریانوردان زنده مانده را ) آمیز است گمان مبالغه که در رودریک رندوم سمالت وصفش آمده و بی(و تازیانه همراه بود، 

.ساخت رترین جنگاوران دریا میخشنترین و مغرو

. گرفت، با قوي شدن نیروي دریایی روبه کاهش نهاد دریازنی، که هنوز به عنوان نوعی بازرگانی مورد اغماض قرار می

دست آوردن امتیاز فروش سیاهان  فروشی رونق داشت و کشتیهاي انگلیسی، فرانسوي، هلندي، و پرتغالی در به برده

 4800، اسپانیا امتیاز حمل )1713(به موجب پیمان اوترشت . یکا با هم به رقابت برخاستندافریقا به مسیحیان امر

برده را در سال به مستعمرات خود، که به موجب قرارداد آسینتو به دولت فرانسه داده شده بود، از آن دولت گرفت و 

تن  4000تن را فرانسویان،  20‘000ند، به امریکا برده شد 1790اي که تنها در  برده 74‘000از . به انگلستان سپرد

از نیمی از همۀ بردگان را،  تن، یا بیش 38‘000تن را پرتغالیها، و  10‘000تن را دانمارکیها،  2000را هلندیان، 

تنها انگلیسیان بیش از  1786تا  1680در سالهاي «: یک مقام موثق انگلیسی گفته است. انگلیسیان بدانجا بردند

هاي انگلیسیان به کار  برخی از بردگان سیاهپوست را در خانه» .افریقایی را به امریکا بردند سیاه 2‘000‘000

براي «اي  دادند؛ روزنامه ها پیوسته به کسانی که بردگان فراري را دستگیر کنند وعده پاداش می روزنامه. گماشتند می

فروختند، و حتی پاپها  برده می 1762یس نیز تا در پار. آگهی چاپ کرده بود» اي فروش غالمبچۀ تقریباً دوازدهساله

، براي بازداشتن انگلیسیان از 1727کویکرها از . از قرن شانزدهم تا قرن هجدهم بردگان پاروزن ترك داشتند

کردند؛ متودیستها این جنبش را پیش بردند؛ ولی  ستیل و پوپ از آنان پشتیبانی می. فروشی، جنبشی آغاز کردند برده

  .بار نیاورد نتیجۀ شایان توجهی به 1772فروشی آغاز شده بود تا قبل از  براي پایان دادن به برده پیکاري که

کمتر ممکن بود که بدون پرداخت رشوه کاري از . اصول اخالقی سیاستمداران بازتاب پیروزي روح بشدت سوداگر بود

تی و آراي نمایندگان پارلمنت چون کاالي مقامات دول. پیش رود، و تقریباً هر صاحبمنصبی براي خود قیمتی داشت

اشراف مقامات . فروختند بخش خویش را می نمایندگان پارلمنت امتیازات مصونیت. شدند بازرگانی خرید و فروش می

بست  هر تالشی را براي جلوگیري از خرید نمایندگی پارلمنت یا مجلس عوام به بن«فروختند، و  خانوادگی را می
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با جمعیت اندك، به اندازة ایالتهایی که جمعیت و صنایع کشور را در خود جا داده » هاي پوسیدهشهر» «.کشاندند می

زیست، دو نماینده به پارلمنت فرستاده  ، که یک تن در آن نمی»اولدسرم«. فرستادند بودند، به پارلمنت نماینده می

بازرگانان که درپی نفوذ سیاسی . گرفتند یگونه شهرها را به دست م بود؛ و اعیان و توانگران بآسانی اختیار این

پوند  1500متناسب با قدرت اقتصادیشان بودند، آراي مردم و نامزدهاي پارلمنت را هر یک به بهاي تقریباً 

این نیم قرن رویهمرفته فاسدترین و بیرحمترین دوران تاریخ انگلستان است، و تاریخنویسان درشگفتند . خریدند می

.عصر فساد و تباهی چگونه بدانجا رسید که درستی بازرگانان و دولت آن زبانزد مردم جهان گشت که انگلستان از آن

براي نگاهداري . خورد هاي چندي از احساسات انساندوستانه به چشم می در میان تباهی اخالق و سیاست، نشانه

. شدند ها خوب اداره نمی ن نوانخانههایی تأسیس شده بودند؛ گرچه ای سالخوردگان، تهیدستان، و ناتوانان نوانخانه

دادند  هایی یتیمان را پناه می کردند؛ خانواده وران با شاگردان خود چون پدري رفتار می اصنافی بودند که در آنها پیشه

. و فرصت آموزش در دسترس آنان می نهادند؛ انجمنهایی براي یاري متقابل در روزهاي درماندگی تأسیس شده بودند

انگلستان . خوریم المللی در تاریخ جهان، در این هنگام برمی نمونۀ چشمگیر انساندوستی، به مقیاس بینبه نخستین 

پوند استرلینگ به متفق اقتصادي خود، پرتغال،  100‘000لیسبون  1755لرزة  دیدگان زمین براي دستگیري از آسیب

اه تازه در بریتانیا گشایش یافتند که در آن بیمارستان و درمانگ 154، تعداد 1825تا  1700در سالهاي . کمک کرد

هزینۀ نگاهداري بیشتر این . در لندن تأسیس شدند) 1754ـ 1700(بیمارستان در طول عمر یک نسل  4میان 

در میان بیمارستانهایی که در نیمۀ قرن هجدهم تأسیس شدند، از همه بهتر پرورشگاه . پرداختند سازمانها را مردم می

از کورم  1740هوگارث در تصویري که در . بود که به دست ناخدا تامس کورم بنیاد یافته بودکودکان سرراهیی 

اي فربه و مهربان، گیسوان سفید، فرمان شاه به دست  عنوان هدیه به بیمارستان بدهد، وي را با چهره کشید، تا به

. اخدایی در کشتیهاي بازرگانی گردآورده بودراست، و کرة زمین به زیر پا نمایش داده است؛ زیرا او دارایی خود را با ن

ومیر کودکان لندن، و با دیدن کودکانی که  کورم به آستان بازنشستگی رسیده بود که با آگاهی به فزونی مرگ

ز زنان گروهی ا. کنند، برآشفت گذارند یا ترك می مادرانشان از روي تنگدستی و نداشتن نام پدري آنان را سرراه می

درخواستنامۀ او را براي تأسیس بیمارستانی جهت کودکان سرراهی امضا کنند؛ او فرمان  برآن داشت کهنجیبزاده را 

دلی نامنتظر به درخواست او پاسخ  پوند از جورج دوم گرفت؛ مردم نیز با گشاده 2000تأسیس چنین بیمارستانی را با 

پوند گردآورد، سهم  10‘000هبري کنسرتهایی که هندل بزرگ با دادن ارگ و نت اوراتوریو پرارج مسیحا، و ر. دادند

، هیئت امنا به ثیودور جیکبسن مأموریت دادند تا طرح چند 1739در . خود را در تأسیس بیمارستان ادا کرد

.هاي لندن شدند این ساختمانها بعدها از باشکوهترین منظره. ساختمان بزرگ و محوطۀ مربوط به آنها را بریزد

V ـجنایت و مکافات  

جان بودند که به سختی و خشونت خو گرفته بودند؛ پیشامدي جز  انگلیسیان قرن هجدهم مردمانی خشن و سخت

دو سرجوخه با مشتهاي برهنه چنان به جان هم افتادند که هردو از پاي . توانست آنان را از پاي درآورد مرگ نمی

سربازي را که اجازه . زخمهاي کشنده برداشتنددرآمدند؛ دو گروهبان آنقدر به دوئل خود ادامه دادند که هر دو 

خواسته بود تا با روسپی ارتش ازدواج کند صد تازیانه زدند؛ همین سرباز فردا با پشت کبود نزد افسر خود رفت و 

بالید که در طول چهارده سال  طبالی به خود می. این بار درخواست او را پذیرفتند. درخواست پیشین را تکرار کرد

ضربه تازیانۀ دیگر خورد و پس از آنکه به حال  4000، 1727او در سال . ضربه تازیانه خورده است 26‘000سربازي 

خو  عام مردم را درنده کیفرهاي وحشیانه در مأل» .گویی همه را از یاد برده است چنان سرزنده بود که«آمد، 

شد زنده  ا کشتن شوهرش محکوم میلغو شد، زنی را که به خیانت ی 1790به موجب قانونی که در . ساخت می

شکم مردانی را که به جرم خیانت . داد که قبل از سوزانده شدن خفه شود ولی عرف و عادت اجازه می. سوزانیدند می
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دریدند و امعا و احشاي آنان را در برابر دیدگانشان  شدند هنگام اعدام، که هنوز جان به تن داشتند، می محکوم می

هاي دار برپا شده بود و بر  در همۀ محالت لندن چوبه. کردند تکه می بریدند و تکه آنان را سر میسوزانیدند؛ سپس  می

کشید تا  گاهی نیم ساعت طول می. آویختند تا طعمۀ پرندگان شوند هاي محکومان را می بسیاري از آنها الشه

نوشانیدند؛ و مأمور اعدام،  عرق می به محکومان، براي آنکه کمتر درد کشند، گاهی. محکومی بر چوبۀ دار جان دهد

  .کشید تا زودتر بمیرند اگر خوشخو و مهربان بود، پاهان آنان را می

ساخت؛  شد چون روزهاي جشن می سنگدلی تماشاگران و جنایتکاران روزهایی را که محکومی به دار کشیده می

ها و  بستند؛ دکه ند در راهها صف میرفت مردم براي تماشاي محکومانی که سوار بر ارابه به سوي چوبۀ دار می

. دندخوان گرد چکامه می فروختند؛ آوازخوانان دوره دستفروشان جین و نان زنجبیلی، و گردو و سیب، به جمعیت می

مردم، که به قانون و مأموران انتظامی دلبستگی . خواند ناخدا ماچیث در اپراي گدایان می اي که اما نه به خوبی چکامه

بزهکارانی که در کار خویش کامیاب بودند و به هنگام گرفتاري با لبخند و تحقیر با محاکمه و مرگ  نداشتند، از

، دیک ترپین، و جانثن وایلد )گرگور یا رابرت مک(» روي راب«جک شپرد، . ساختند شدند قهرمانانی می رو می روبه

را در لندن و پیرامون آن تقریباً هر روزه به جک پس از آنکه چندي . همگی در این هنگام به جرگۀ قهرمانان پیوستند

دزدي و راهزنی گذراند، به خیانت جانثن وایلد، به دست مقامات انتظامی گرفتار گشت؛ از زندان گریخت و بار دیگر 

ودوسالگی در برابر  دوباره گریخت و پس از آنکه بار دیگر در حین میگساري گرفتار شد، در بیست. بازداشت شد

دفو و اینزورث . مردمی که منتظر بودند طناب را از گردن بگسلد و بار دیگر بگریزد به دار کشیده شدهزاران تن 

سرایان پول  ترپین به نوحه. چهرة وي را کشیده است و سرجیمز ثورنهیل تک. داستان او را گفتند و سود فراوان بردند

اي است که  آورتر نموده، روایت برساخته وي را نامداد تا ارابۀ حامل او را تا چوبۀ دار مشایعت کنند؛ ولی آنچه 

همچنین، زندگانی آقاي جانثن وایلد بزرگ، اثر فیلدینگ، . اینزورث دربارة سفر پرخطر دیک از لندن تا یورك نوشت

به  اگرچه بیشتر این هجونامۀ پرمایه برساخته و جعلی است، ولی. نام این مرد فرومایه را تا روزگار ما زنده داشته است

داد و رهبري  او دزدان را سازمان می. جانثن چون یانوس دو رو داشت. نماید اندازة یک داستان واقعی دلچسب می

خرید، و یاران خود  خواست از آنان می کرد، اشیاي دزدیده شده را به بهایی که خود می کشی می نمود، از آنها بهره می

اي  در همان هنگام، او براي خود دفتر آراسته. سپرد قامات انتظامی میکردند، به م را، هرگاه از فرمان او سرپیچی می

داد که اشیاي دزدیده شده  پذیرفت؛ به آنان وعده می دایر ساخت و مردمی که داراییشان ربوده شده بود را در آن می

ر خویش گرد آورد و هایی به دو اي به آنان بازگرداند؛ با درآمد کالنش، معشوقه را با دریافت پاداش قابل مالحظه

احتیاطش ساخت؛ او را به جرم رهبري دزدان گرفتند  ولی کامروایی بی. نزدیک پانزده سال در آسایش و تجمل زیست

اي براي آقاي پیچم  او شاید نمونه). 1725(کردند، به دار کشیدند  و در برابر جمعیت عظیمی، که شادي و هلهله می

.در اپراي گدایان بوده باشد

کنندگان با نام و نشان، قانون را زیرپا  فروش و دوئل بران گرفته تا بازرگانان قاچاق دم انگلستان، از جیبهمۀ مر

» پله میدان چهل«صدها تن از مردم لندن در خیابانها، هایدپارك یا باغهاي کنسینگتن، و بیش از همه در . نهادند می

شد،  در این دوئلها بندرت کسی کشته می. کردند دوئل می )که اکنون موزة بریتانیایی است(در پشت خانۀ مانتگیو 

قدمی  توانست با آنها از فاصلۀ سی رفتند چندان دقیق نبودند و کمتر کسی می هایی که به کار می زیرا طپانچه

اي از باالي سر رقیب  کردند که گلوله کنندگان هم شاید چنان شلیک می گیري کند؛ بسیاري از دوئل نشانه

دوئل را قانون منع کرده بود، ولی . کردند به هرحال، طرفین پس از نخستین خونریزي، آشتی میگذشت؛  می

بندرت کسی را براي . رفت شمار می به اي براي واداشتن مردم به احتیاط و رعایت ادب در هنگام سخن گفتن وسیله
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ین صورت، پس از آنکه ثابت کردند، مگر هنگامی که کسی را کشته باشد؛ حتی در ا شرکت در دوئل دستگیر می

.شد کرد قوانین دوئل را به کار بسته است، پس از اندك زمانی، از زندان آزاد می می

فیلدینگ، که دادرس بود، اثري به نام پژوهش دربارة علل افزایش اخیر دزدان و غیره؛ و پیشنهادهایی براي  1751در 

و تبهکاري را نه معلول فقر، بلکه مربوط به دلبستگی مردم او فزونی دزدي . چارة تبهکاري روزافزون انتشار داد

ها، تفرجگاهها، تئاترها،  دانست؛ تودة مردم، که اکنون پولی به دست آورده بودند، به میخانه» تجمل«فرودست به 

ر فزونی سبب دیگ. خوردند آوردند؛ و در اینجاها به بزهکاران و مردم هوسران برمی مجالس بالماسکه، و اپراها روي می

  .نویس بزرگ، مصرف روزافزون جین بود تبهکاري، ازنظر این رمان

بسیاري . تن از ساکنان این مادر شهر است 100‘000اصلی بیش از ) اگر که بتوان آن را خوراك خواند(جین خوراك 

اید همه روز آثار کشند؛ از بخت بد، من هم ب وچهار ساعت چند لیوان از این زهر را سرمی روزان در بیست از این سیه

  . انگیز آن را ببینم و ببویم هراس

کفایتی قانون بود که بازداشت بزهکاران را  چهارمین سبب گسترش تبهکاري، بی. عامل سوم فزونی تبهکاري، قمار بود

  . به نگهبانان سپرده بود

اخ، تنومند، نومید، و مسلح، هاي تبهکاران جوان، گست هاي اتباع اعلیحضرت، در برابر تعرض دسته حراست جان و خانه

سالح آنان . اند به دست کسانی سپرده شده است که از میان مردم تهیدست، سالخورده، و ناتوان برگزیده شده

  . توانند بلندش کنند چوبهایی است که بندرت می

ازند؛ کالنتران توانستند با دادن رشوه وي را خاموش س هراسید، دزدان می حتی اگر نگهبان از شدت عمل دزدان نمی

 747مأمور انتظامات، و  474پاسبان،  1000انتظامات لندن به دست . و سران دادگاهها نیز بهتر از نگهبانان نبودند

حقوقدان لندن بود؛ برخی از  2214در فاصلۀ زمان دستگیري و محکومیت کار متهمان با . نگهبان سپرده شده بود

کند  دکتر جانسن از مردي یاد می. اي بیسواد و نادرست بودند ستکار، و پارهآنان داراي اطالعات حقوقی و مردمانی در

  . این مرد به نظر او وکیل دعاوي بود. »گفت در پشت سر مردم از آنان بد می«که 

هرگاه همۀ فرزانگان جهان را در یک جا گرد آوردند، دانایی آنان به رفعت قانون «: گفت فیلدینگ با کوك، که می

توانست این واقعیت را نادیده گیرد که، همانگونه  با وجود این او نمی. ، همعقیده نبود»ستان نخواهد بوداساسی انگل

که ولتر و مونتسکیو بتازگی گفته بودند، قانون اساسی انگلستان توانسته بود جان و مال مردم را به نحو شایان 

دادند، به دادرسی  ی که قبل از بازداشت به متهمان میهای ستایشی از زورگویی پادشاه حفظ کند؛ او قطعاً به احضاریه

نگریسته  به دیدة ستایش می بزرگ حقوق در اینس آو کورت لندن متهمان در برابر هیئت منصفه، و به آموزشگاههاي

ز مصونیت قانونی مردم انگلستان، از بازداشت پیش از دریافت اخطار قانونی، از زندانی شدن قبل از دادرسی، و ا. است

. توان ناچیز گرفت اي متشکل از همگنان خود آنان، را بحق نمی کیفر دیدن قبل از محکومیت به وسیلۀ هیئت منصفه

توانست بدون اجازة پارلمنت از مردم مالیات بگیرد؛ مردم انگلستان از حق اجتماع، تا زمانی که  دولت انگلستان نمی

توانستند بر زبان برانند،  پسندیدند می د و هر سخنی را که خود میکرد، برخوردار بودن پا نمی اجتماع آنان آشوبی به

ولی قانونگذاران انگلستان آنچنان به حمایت از . غیر از سخنان آشوبگرانه، افترا، حرفهاي زشت، و توهین به مقدسات

بایست  ستگاهی که مید. بسته بودند که نتوانستند جامعه را از تعرض افراد مصون دارند حقوق افراد در برابر دولت دل

.ریخت یافتۀ روزافزون، درهم می مجري قانون باشد، در برابر تبهکاري سازمان

شد  احکام آنان براي استیناف به داورانی ارجاع می. دادرسان، یا رؤساي دادگاههاي بخش، مجري قانون عرف بودند

این داوران، که براي . دادند ا تشکیل میکه در وستمینستر جا داشتند، یا سالی شش ماه دادگاههایی در شهرستانه

دادگاههاي کلیسایی هنوز پابرجا بودند، ولی تنها به اختالفات . همۀ عمر استخدام شده بودند، مردمی درستکار بودند
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دادگاه دریایی . کردند نامه رسیدگی می غیرجنایی روحانیان، یا اعتبار پیمانهاي زناشویی، یا به چگونگی اجراي وصیت

شد بر تمامی  تشکیل می چانسلردادگاه عالی قضایی که به ریاست لرد . کردند به دعاوي دریایی رسیدگی میتنها 

در رأس همۀ نهادهاي قضایی خود پارلمنت قرار داشت که نقش دیوان عالی کشور را ایفا . دادگاهها تفوق داشت

برابري . کرد جلس عوام به اتهامات عوام، و مجلس اعیان به اتهامات اشراف و بزرگان کشور رسیدگی میکرد؛ م می

چهارمین ارل آو . رسیدند مردم در قبال قانون هنوز به مرحلۀ کمال نرسیده بود، و بزرگان کشور معموال به کیفر نمی

به جرم  1776و کینگستن، پس از آنکه در اعدام شد، ولی داچس آ 1760فررز به گناه کشتن پیشکار خود، در 

التینی  1730زبان دادگاهها تا . داشتن دو شوهر در مجلس اعیان محکوم شد، با پرداخت تاوان از کیفر رهایی یافت

  .بود؛ از آن پس انگلیسی زبان دادگاهها شد، و این دگرگونی بلکستون را سخت اندوهناك کرد

، متهم حق داشت در )و بیشتر جنایات کیفر مرگ درپی داشتند(ن مرگ بود هنگام رسیدگی به جنایاتی که کیفرشا

کرد، ولی مجاز نبود در  صورت توانایی مالی مشاور حقوقی بگیرد؛ مشاور حقوقی به دالیل تعقیب متهم رسیدگی می

به زندان شد، او را  هرگاه متهم تبرئه می. دادگاه از متهم دفاع کند؛ وظیفۀ متهم بود که از خود دفاع کند

 1774گرفتند، بپردازد؛ قبل از آنکه این قانون در  گردانیدند تا دیون خود را به زندانبانان، که حق خدمات می بازمی

که دید  ورت محکومیت، متهم کیفري میدر ص. لغو شود، چند تن از زندانیان تبرئه شده در زندان درگذشتند

.دارد تر از آن را قانون کیفري جهان کمتر به یاد سخت

قانون کیفري انگلستان، در قیاس با قانون کیفري این کشور در گذشته، یا قانون کیفري بر اروپا، که مجرم را شکنجه 

داد بینی محکومان را بدرند و یا گوش  تر و انسانیتر بود و اجازه نمی بستند، پیشرفته کردند و به چرخ مجازات می می

قانون کیفري انگلستان همۀ وحشیگریهایی را که انگلیسیان سرسخت براي  از این که بگذریم،. آنان را قطع کنند

بستند و  اي می هرگاه محکومی را به پشت ارابه. شمردند تجویز کرده بود جلوگیري از قانونشکنی فطري بشر الزم می

هر زندانی را که . ه بزندتر تازیان دادند تا سخت زدند، تماشاگران به جالد مزد اضافی می در خیابانهاي شهر تازیانه می

خواباندند و  کرد، به حکم قانون، در اطاق تاریکی برزمین می متهم به یکی از جرایم بزرگ بود و از خود دفاع نمی

متروك، و پس از  1721نهادند تا در زیر آن بمیرد؛ اما این قانون پس از  اش می سنگ یا آهن سنگینی بر سینه

  .لغو شد 1772

اي در پارلمنت انگلستان شمارة جرایمی که قانون براي آنها کیفر  به تصویب رسیدن قوانین تازهدر قرن هجدهم با 

 1820مورد در  160به  1689مورد در  50جرایمی که کیفر آنها مرگ بود از . مرگ تعیین کرده بود فزونی یافت

فروشی مسلحانه، جعل اسناد،  اچاقآدمکشی، خیانت، قلب سکه، آتشزنی، تجاوز به عنف، لواطگري، دریازنی، ق. رسید

شیلینگ از  50تخریب و آتش زدن کشتیها، تظاهر به ورشکستگی با پنهان ساختن دارایی، راهزنی، دزدیدن بیش از 

شیلینگ از مغازه، دزدیدن یا فلج کردن احشام، تیراندازي به سوي محصل مالیات،  5خانۀ مردم، دزدیدن بیش از 

ن، آتش زدن کشتزار فالت، فرستادن نامۀ تهدیدآمیز، پنهان داشتن مرگ شوهر یا قطع درخت در پارك یا خیابا

فرزند، شرکت در شورش، تیراندازي به سوي خرگوش، شکستن دروازة راهدارخانه، گریز از زندان، توهین به مقدسات 

بودند که قانون براي آنها صد بزه دیگر در زمان جورج اول، جورج دوم، و جورج سوم از جرایمی  ـ همۀ اینها به اضافۀ 

تعیین کیفر مرگ براي این جرایم نمودار تمایل پارلمنت انگلستان به حراست دارایی . کیفر مرگ تعیین کرده بود

قوانینی که به این منظور وضع شد ممکن است معلول ـ و بعضاً نیز علت ـ قانونشکنی و وحشیگري مردم . مردم بود

به پدید آمدن عاداتی که مردم انگلستان را پایبند قانون ساخته است یاري کرده  بوده باشد؛ شاید هم این قوانین

دادرسان یا هیئت داوران بسیاري اوقات با خودداري از صدور حکم محکومیت، با از میان بردن اتهام از راههاي . باشند

سان از حدت قانون  و بدین شتافتند فنی، و یا با تعیین بهاي کم براي اموال دزدیده شده به یاري محکومان می
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ود بخشیده شوند و به کیفر پیوستند ممکن ب در زمان جنگ، محکومانی که به ارتش یا نیروي دریایی می. کاستند می

جرایم سبکتر را با زندان، پیلوري، تازیانه، کارهاي سخت در ندامتگاه، و یا با فرستادن محکومان به مستعمرات .نرسند

به تصویب رسید، بزهکارانی را که به زندان محکوم شده بودند به یک  1718ب قانونی که در به موج. دادند کیفر می

برد و آنان را تا سرآمدن مدت  را به هزینۀ خود غالباً به مریلند یا ویرجینیا می فروختند و او نیز زندانیان ار میپیمانک

زندگی جانفرساي زندانیان در طول سفر . فروخت محکومیتشان، معموال از راه حراج، به مالکان کشتزارهاي توتون می

ساخت که پس از رسیدن به  ماندند آنچنان ناتوان می آورد و زندانیانی را که زنده می بسیاري از آنان را از پاي درمی

. اند یک زندانیان او تلف شده گفت که در یک سفر هفت پیمانکاري می. آمد مقصد تا مدتی کاري از دستشان برنمی

.جنگ استقالل امریکا بود که به این سوداگري پایان داد تنها

وضع غیرانسانی و آلودگی زندانها موجب شده بودند که زندانیان رانده شدن به مستعمرات را بیش از زندگی در زندان 

داشت بستند و سنگینی زنجیر بستگی به مقدار پولی  هر محکومی را، پس از رسیدن به زندان، به زنجیر می. بپسندند

رسید، ناچار  خوابیدند، و هرگاه از خارج پولی به آنان نمی زندانیان روي کاه می. پرداخت که زندانی به زندانبانان می

اگر از زندان نیوگیت بگذریم، در دیگر زندانهاي انگلستان اقدامی براي پاك نگاه . کیلو نان در روز بسازند بودند با نیم

ـ که معموال تیفوس یا آبله » تب زندان«ودگی و میکروب تقریباً همۀ زندانیان را به آل. گرفت داشتن زندان صورت نمی

. آورد وپنج درصد زندانیان محکوم به حبس ابد را از پاي درمی به گمان جانسن، تیفوس بیست. کرد بود ـ گرفتار می

آوردند، دادرسان، هیئت منصفه،  تن زندانیان آنچنان چرکین و متعفن بود که هرگاه یکی از آنان را به دادگاه می

 1750در ماه مه . شدند به یاري کافور، سرکه، و یا گیاهان خوشبو تعفن را از خود برانند شهود، و تماشاگران ناچار می

تبی که آنان . ، بزرگترین دادگاه جنایی لندن، آوردند»اولدبیلی«صد زندانی را از زندان نیوگیت براي دادرسی به 

تن از کارکنان دادگاه و هیئت منصفه را از پاي درآورد؛ پس  40تن از دادرسان و  4ن کشنده بود که پراکندند آنچنا

از این درس، دادگاه دستور داد هر زندانی را قبل از آنکه به دادگاه آورده شود، با سرکه بشویند و در کنار او در دادگاه 

  . گیاهان خوشبو بنهند

کردند تا  توانست، بدهی خود را پس بدهد در یکی از این زندانها زندانی می نمیخواست، یا  هر بدهکاري را که نمی

پنی براي  4قانون طلبکار را ملزم ساخته بود روزي . بدهی خود را بپردازد، یا طلبکار از تعقیب او چشم پوشد

اي جز آن نداشت که  ار چارهتوانست این پول را بپردازد، بدهک نگاهداري زندانی خود به زندان بپردازد؛ ولی هرگاه نمی

توانست  رسید، می بدهکار، هرگاه پولی از خارج زندان به او می. وي را به محاکمه کشد، و محاکمۀ او مستلزم پول بود

با رشوه دادن به نگهبانان و کارکنان زندان از خوراك، آزادي، و زن خود برخوردار شود، و حتی گاهی در روزهاي 

به تخمین سمیوئل جانسن، . دادند بسازد بدهکار تهیدست ناچار بود با نانی که به او می. بگرددتعطیل آزادانه در شهر 

تن در طول سال بر اثر محرومیت از پاي  5000شدند،  اي که در یک سال زندانی می بدهکار ورشکسته 20‘000از 

باال کشیدن وام یا  ران رسیده ازبازرگان تازه به دو انگلستان نتوانسته بود براي بازداشتن طبقۀ. آمدند درمی

.تري بیابد ورشکستگی عمدي راههاي مالیمتر و انسانی

 1751جانسن، که مردي احساساتی نبود، در . کسانی علیه این قانون کیفري زبان به اعتراض مالیمی گشوده بودند

در حکم  …یف آدمکشینهادن دزدي در رد«: تعیین کیفر مرگ را براي بسیاري از جرایم خطرناك دانست و گفت

ترین انتقادات از وضع  کوبنده» .ترغیب مردم به ارتکاب جرایم بزرگ براي جلوگیري از کشف جرایم کوچک است

به همت جیمز اوگلثورپ، وضع . ناپسند زندانها در رمانهاي فیلدینگ و سمالت، و تصاویر هوگارث نمایان گشتند

. دهد بول را نشان می ناگون و پرفعالیت این شخص جنبۀ شریفتر جانمشی گو خط. اي بهبود یافت زندانها تا اندازه

، که جوانی هجدهساله بود، دانشکده را ترك گفت، به ارتش پرنس اوژن دو ساووا پیوست، و در 1714اوگلثورپ در 
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دوستان  یکی از. پس از بازگشت به انگلستان، به نمایندگی پارلمنت برگزیده شد. پیکارهاي او با ترکان شرکت جست

اي را به ریاست خود او براي  به درخواست اوگلثورپ، مجلس عوام کمیته. بدهکار او از بیماري آبله در زندان درگذشت

گزارش این کمیته از آلودگی، بیماري، تبهکاري، و ستمگري رایج در زندانها . رسیدگی به وضع زندانهاي لندن برگزید

راي زندانها مقررات بهتري وضع شد، و گروهی از زندانبانان بدکار از کار ب. اي تکان داد وجدان انگلستان را لحظه

برکنار شدند؛ ولی بیشتر پلیدیها باقی ماندند و اصالح اساسی وضع زندانهاي انگلستان تا ربع آخر قرن هجدهم و 

دانست،  ی میاوگلثورپ، که مهاجرت مردم را تنها چارة کاهش فشار تنگدست. زمان جان هاوارد به تعویق افتاد

خود فرمانداري آن را چندي به عهده گرفت؛ از ورود بردگان به این : مهاجرنشین جورجیا را در امریکا تأسیس کرد

وزلی، و پناهندگان پروتستان اتریش را به مهاجرنشین خود  مهاجرنشین جلوگیري کرد و مقدم موراویاییها، جان

انگلیسی فرقۀ برادران موراویایی را از اداي سوگند و خدمت سربازي خوشامد گفت، در مقام نمایندة پارلمنت، افراد 

پوپ با یک دوبیتی او . دوست صمیمی جانسن، گولدسمیث، و برك شد، و تا هشتادونه سالگی زنده ماند. معاف کرد

  . ردمانند اوگلثورپ، از این سو به آن سوي جهان پرواز خواهد ک آنکه دلش سرشار از نیکخواهی است، :را ستود

VI ـ آداب  

گشتند هنوز ـ مانند عصر الیزابت و دوران بازگشت خاندان  مردانی که در مل، یا دیگر گردشگاههاي لندن، می

سر می نهادند که  گوشی را یکبري به جز در خانه و هنگام کار، کالههاي سه. استوارت ـ مردمی خوشپوش بودند

زدند و یا  گیسو خویش را در پشت گردن به شکل جالبی حلقه میهاي  طره. معموال منگوله، روبان، و نشان داشتند

هایی  رسیدند، به تکمه هاي زیبایشان، که به زانو می نیمتنه. نهادند سر می زده شده بود، به کالهگیسی، که پودر به آن

. درآمد آنان بودند آراسته بودند که آنها را براي زیبایی بدانها دوخته بودند، و آستینهاي زربافتشان نمودار طبقه و

هاي زرق و برقدارشان، با رنگهاي زرد، نارنجی، سرخ، صورتی، و آبی، و با زنجیري زرین که به ساعتی زرین  جلیقه

اي که از الن فرانسه  پوشیدند، و کراواتشان از پارچه پیراهن چیندار می. کردند وصل بود، انظار را به خود جلب می

لوارهایشان را با سگکهایی در زانو، سه تکمه در کمر، و سه تکمۀ پنهان در شکاف ش. شد ساخته شده بود آورده می

پنجه و پاشنۀ . جورابهایشان معموال قرمز، و در محافل رسمی از ابریشم سفید بودند. بستند جلوي شلوار محکم می

پنداشتند که  یر میبا اینهمه، مردان خوشپوش لندن بدون همراه داشتن شمش. به رنگ سرخ بود 1730کفششان در 

پس از آنکه طبقۀ متوسط سر برافراشت، شمشیر جاي خود را به عصا سپرد که سرش مزین به جواهري . اند برهنه

کاري شده بود؛ ولی چون خیابانهاي لندن هنوز خطرناك بودند، عصاها اغلب شمشیري نیز در خود  گرانبها و کنده

سواري یا . هفدهم آغاز شده بود، تا پایان قرن هجدهم عمومیت نیافت به دست گرفتن چتر، که از پایان قرن. داشتند

با آرایشی ) »ماکارونیها«(همراه داشتن سگ تازي در گردشگاهها مستلزم لباسهاي خاصی بود؛ مردان خودساز 

) »ها شلخته«(سوي خود بکشند، و گروهی دیگر  کوشیدند نگاهها را به العاده و رنگهاي عجیب و غریب می فوق

اینان، براي انکه نشان دهند مردمی . پوشیدند و در رفتار پایبند آداب و رسوم نبودند هایی درهم و نامنظم می جامه

بستند و کفشهایشان را به  ساختند و شلوارهایشان را محکم نمی مستقل و آزاداندیشند، موي سرشان را پریشان می

.آلودند گل می

آراستند ـ روزگاري که زن موجودي اسرارآمیز  چون روزگار جوانی ما می زنان به هنگام خودنمایی پیکر خویش را

شدند  انداختند و باعث می کردة زنان باد می هایی به دامنهاي پف معموال حلقه. نمود و نگریستن بدو ارزش داشت می

این . ه قرار دهندکه هنگام راه رفتن کمی باال روند و قوزکهاي درخشان و پاهاي خرامان را در معرض نگاههاي خیر

اي، زنان را  بندها، چون زره رسید، چون برج و بارویی بودند و سینه متر می 8ها، که پیرامون آنها گاهی به  حلقه

کردند، و گشودن آنها مستلزم شهسوار دالوري بود که بخواهد سنگري را درهم بکوبد و جوشنی را ازهم  محافظت می
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افراشتند که شکوه و  زنان با وسایل گوناگون گیسوشان را آنچنان برمی. بهتر بود بشکافد؛ همۀ این ممانعتها براي شعر

کرد بآرامی در اطاق گام بردارند تا از چهلچراغ آتش  رفت و آنان را ناگزیر می اي از میان می زیبایی طبیعی آن تا اندازه

پوشاندند و موها،  و ابروان مصنوعی می زنان چهرة خویش را با مایعات، خمیرها، نقابها، گردهاي گوناگون،. نگیرند

مانند تا  آرایش زنان، از کاله برج. آراستند زمین می گوشها، گردن، بازوان، جامه، و کفشهایشان را با جواهرات مشرق

، هنر 1770در . برد جعدهاي معطر و کفشهاي ابریشمی جواهرنشان، هرگونه تردید و دودلی را در مردان از میان می

انون زیر را ن آنچنان سحرآمیز و فریبنده شد که پارلمنت براي صیانت مردان در برابر وسوسۀ زنان قآرایش زنا

:بشادمانی تصویب کرد

هر زنی در هر سن، مقام، شغل، مرتبه، چه باکره و دوشیزه و چه بیوه، هرگاه پس از تصویب این قانون، باعطر، رنگ و 

بلند، و  ، پشم اسپانیایی، کرستهاي آهنی، حلقۀ دامن، کفش پاشنهروغن، آبرنگ، مو و دندان مصنوعی، کالهگیس

وسایل دیگر رعایاي مرد اعلیحضرت را بفریبد و به زناشویی وادارد، مشمول کیفرهایی خواهد شد که قانون براي 

ته اعتبار شناخ جادوگري و جرایم همانند آن پیشبینی کرده است، و زناشویی او، در صورت محکومیت، باطل و بی

  .خواهد شد

هاي هنگفت براي پوشاك بازدارد؛ ولی عرف و  کوشید مردم را از صرف هزینه هاي شخصی می قوانین تحدید هزینه

هاي نو بیارایند؛  داشت که در سالروز تولد ملکه کروالین خویشتن را به جامه عادت همۀ انگلیسیان وفادار را برآن می

پوند آراسته بود که بیشتر آنها را به  2‘400‘000امه و جواهراتی به ارزش خود ملکه، هنگام تاجگذاري، خود را با ج

  . امانت گرفته بودند

. توانست هر چیز به تن کند افکندند؛ در آنجا، شخص می زنان و مردان بار سنگین پوشاك را در خانه از دوش برمی

هاي  هر خانه پنج پنجره تعیین کرده، و به پنجره قانون براي. ها را از انظار پنهان ساخته بود ها درون خانه قلت پنجره

ها را  خانه. آور بود کننده و خفقان ها تاریک و دلتنگ درون خانه. شدند، مالیات بسته بود اضافی، که تجمل تلقی می

ل، هایشان را با مشع افروختند؛ ولی توانگران خانه کردند، و بیش از یک شمع در خانه برنمی معموال با شمع روشن می

ها از چوب سفت، و بخاري دیواري  هاي توانگران از الوار بلوط، پلکانها و نرده دیوار خانه. ساختند یا چلچراغ روشن می

مبلها به سبک . کردند مرمر ساخته شده بودند روکش صندلیها از چرم بود و داخلشان را با مو پرمی از سنگ

 1720در حدود . پوشاندند بودند و کف آنها را با چرم می کاري شده و زراندود شدند و کنده ساخته می» جورجی«

دشوار بود،   چوب ماهوگانی از جزایر هند غربی به انگلستان رسید؛ چون تراشیدن این چوب با افزارهاي آن روزگار

  . هاي انگلیسیان ساختند افزارها را تیزتر کردند و به یاري آنها اثاث زیباتري براي خانه

ریختند، و یا با چوبی که در آتشدانهاي بزرگ  السنگی که در بخاري و یا بخاري دیواري میها را با زغ خانه

ها از غبار و دوده کاري دشوار، ولی  پاك کردن خانه. هواي لندن همیشه دودآلود بود. کردند سوزاندند گرم می می

هایشان را جارو  ، بیش از هر مردمی خانهبه نظر فرانسویان، دشمنان انگلیسی آنان، پس از هلندیان. ناپذیر بود اجتناب

  :نوشت 1726نیکوال دو سوسور در . کردند می

ها، پلکانها، و راهروها  هاي پاکیزه را دوبار از سر تا ته نشویند؛ و حتی بسیاري از آشپزخانه گذرد که خانه اي نمی هفته

حتی . دارند خانه، را بدقت بسیار تمیز نگاه میاثاث خانه، و بویژه لوازم آشپز. کنند شویند و پاك می راهر بامداد می

  . سایند که بدرخشند قفلها و چکشهاي سنگین درها را چندان می

معدودي از توانگران در . دادند رغم کمیابی آب و گرانی صابون، انجام می داران لندن نظافت منزل را، علی خانه

.کردند و به حال ایستاده حمام میهایشان گرمابه داشتند؛ بیشتر مردها و زنها در طشت  خانه
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کردند؛ آنان در آشپزخانه خوراك  تودة مردم اوقات بیکاري خود را در آشپزخانه، و در کنار اجاقهاي بزرگ، سپري می

از اطاق . زیرا آشپزخانه بزرگ و جادار بود. رفتند کردند، و گاهی در همانجا به خواب می خوردند، گفتگو می می

خوردند؛ مردم متوسط در  همۀ طبقات غذاي اصلی را بعد از ظهر می. شد ع خاص استفاده میناهارخوري در مواق

ساعت دو یا سه، و توانگران در ساعت پنج یا شش بعد از ظهر براي خوردن خوراك اصلی روز به دور سفره 

هاي توانگران،  ر خانهد. نشست نشستند؛ و مانند روزگار خودمان، آن که پول بیشتر داشت بیشتر منتظر ناهار می می

گفتند و مردان را براي میگساري، کشیدن سیگار، و روایت داستان تنها  زنان پس از صرف خوراك سفره را ترك می

ناهار خوراك اصلی انگلیسیان بود، و بریتانیاییهاي شهرنشین قبل از ناهار صبحانه، و در ساعت یازده . گذاشتند می

بیشتر . کردند فرانسویان از پرخوري مردم انگلستان، در یک وعده، تعجب می .خوردند بامداد خوراك مختصري می

خوراك مردم طبقات متوسط و باال گوشت بود؛ سبزیجات جنبۀ تزیینی داشتند، پودینگهاي درشت یک دسر مطلوب 

رف شام در با ص. نوشیدند شیلینگ ارزش داشت، اما همۀ مردم چاي می 18با آنکه چاي کیلویی . آمدند شمار می به

  .رسیدند ساعت نه، کارهاي روز به پایان می

بردند و خویشتن را با گفتگو، میگساري،  سر می بیشتر مردان انگلیسی شب را در آغوش شاهد امن و امان خانه به

داچس آو مارلبره . ساختند نرد، بیلیارد، و ورقبازي سرگرم می بگومگو، مطالعه، موسیقی، رقص، شطرنج، تخته

اسقفان » .شناسم کنم از کتاب با من سخن مگویید؛ من کتابی جز مردان و ورقهاي بازي نمی خواهش می« :گفت می

کردند؛ هیوم بندرت قبل از آنکه بریج  و کشیشان بخش، حتی واعظان موقر ناسازگاران، و نیز فیلسوفان، ورقبازي می

اه قواعد بریج را مدون ساخت، و از آن پس، تا ، ادمندهویل در یک رسالۀ کوت1742در . رفت بازي کند، به خواب می

آموز در خانه از ضروریات زندگی شده  نگاهداري حیوانات دست. کردند پیروي می» قواعد هویل«، ورقبازان از 1864

تقریباً، همۀ زنان گل پرورش . داشتند بود، و مردم گاهی، گذشته از سگ وگربه، یکی دو میمون نیز در خانه نگاه می

  .ها باغچه داشتند ند و بیشتر خانهداد می

بندي باغها را به یک شور و شوق  انگلیسیان، که فراوانی باران آنان را برکت داده و به ستوه آورده بود، طرح باغچه

در زمان چارلز دوم، انگلیسیان باغهاي خود را به سبک باغهاي فرانسه ـ بویژه ورساي ـ با خطوط . مبدل ساختند

آراستند؛  ، می»علم ژرفانمایی«و از روي قواعد » انداز زیبا چشم«عی، شکسته، و منحنی، با هندسی راست، شعا

السیک، به شکل متقارن، هاي ک هاي تزیینی، و حصارها در ردیفهاي مستقیم قرار داشتند و مجسمه درختان، بوته

افته بودند؛ همتن کورت آرایش منظم و گونه آرایش ی باغهاي تفریحی در واکسهال و رینال این. دادند زینت میباغها را 

عصر «با آنکه این سبک آرایش باغ با ادبیات نو کالسیک . متقارن آن روزگار را تا زمان ما حفظ کرده است

هاي سلیقۀ آن روزگار در جهان ادبند، به  ترین نمونه سازگار بود، جوزف ادیسن و پوپ، که برجسته» آوگوستوس

کم  شدند ـ که دست» باغ طبیعی«غهاي انگلستان اعتراض کردند و مؤدبانه خواستار سبک آرایش و تقارن آرایش با

داشت و، با حفظ بینظمی عظیم طبیعت، منبعی  نخورده و وحشی نگاه می بخشی از فراوانی طبیعت را به شکل دست

هاي چینی جاي  دهدر بعضی باغها، بتک. نفوذ شیوة چینی وارد این طغیان شد. آورد سرشار از فریبندگی پدید می

باغهاي طبیعی، بیش از . اي براي کنفوسیوس ساخت ها را گرفتند؛ دیوك آوکنت در باغهاي خود در کیو خانه مجسمه

این . العاده دقیق و پیراسته باشند، مظهر تامسن و کالینز احساساتی بودند آنکه نمودار ادیسن پاکدامن و پوپ فوق

پوپ و تامسن هردو . پیوستند» شاعران احساس«ابر آهنگ بم کالسیک، به ، در بر»رمانتیک«زیر  باغها در آهنگ

این باغ، که . ستودند کابم، در ستو آرایش یافته بودند می باغهایی را که به سبک باغ ریچارد تمپل، معروف به وایکاونت

ون آن را آرایش کنت و النسلوت برا به دست چارلز بریجمن به سبک منظم و متقارن احداث شده بود، و ویلیام

.ژاك روسو قرار گرفت طبیعی داده بودند، زبانزد باغبانان انگلستان و فرانسه گشت و مورد ستایش ژان
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کردند و ماهیگیران تنبل در کنار آنها به انتظار  در پشت باغها، رودهایی روان بودند که پاروزنان در آنها قایقرانی می

کردند، و یا  ها، شکارچیان قرقاول، کبک، و ماکیان وحشی شکار میسوي باغ هاي آن در بیشه. نشستند صید می

انگلیسیان کم پول . شکارچیان سرخپوش با سگهایشان به دنبال روباه در تنگنا افتاده و خرگوش خسته بودند

خروس، انداختن سگ  بازي، اسبدوانی، جنگ خویشتن را با بازیها و سرگرمیهایی چون کریکت، تنیس، هندبال، گوي

همۀ گروههاي . ساختند جستند، سرگرم می ه جان خرس و گاونر، و مسابقات مشتزنی، که زنان نیز در آن شرکت میب

پرستیدند و به هنگام مسابقات مشتزنی جمعیت عظیمی  مردم انگلستان قهرمانان مشتزنی، چون فیگ و پاپیر، را می

افتادند؛ از آن پس، برخی از مشتزنان  نه به جان هم می، مشتزنان با مشتهاي بره1743تا . آمدند به دور آنان گرد می

از دستکشهاي خاص استفاده کردند؛ ولی، تا سالها بعد، بسیاري از تماشاگران این دستکشها را برازندةمردان انگلستان 

ي را به ا گاونر دیوانه«: شدند گونه دعوت می هایی از این مردم لندن به تماشاي صحنه 1730و  1729در . شمردند نمی

بندیم و به روي آن خواهیم افکند، در  می  بندیم و در میدان رها خواهیم کرد، سگی را نیز به فشفشه فشفشه می

نام » افکنی خروس«در تفریحی که » .اي را به دم گاونر خواهیم بست همان هنگام خرسی را رها خواهیم کرد، و گربه

مردمپسندترین . کردند تا کشته شود ا به سوي آن پرتاب میبستند و چوبهایی ر داشت، خروسی را به دیرکی می

  انداختند تا یک دسته از آنها جنگ جنگ خروسها بود که در آن تا شانزده خروس را به جان شانزده خروس دیگر می

افکندند تا یک دسته کشته شوند؛ و این  از پاي درآیند؛ سپس خروسهاي فاتح را در دو دستۀ مخالف به جان هم می

والیات، شهرها، و روستاها خروسهایشان را با غرور . ماند گونه ادامه داشت تا فقط یک خروس زنده می نگ همینج

تقریباً بازیها . اي این بازیها و سرگرمیها را معادل اخالقی جنگ تعریف کرد نویسنده. فرستادند ملی به میدان کارزار می

. ها با شرطبندي همراه بودند و مسابقه

گونه سرگرمیها دلبستگی نداشتند خویشتن را در سایۀدرختان واکسهال و رینال، با پرداخت یک  به این آنان که

بران محافظت کنند؛  ساختند، ولی ناگزیر بودند جیب خود را از جیب شیلینگ، با تفریحات مالیمتري سرگرم می

خانمها، مردان . نوشیدند ته چاي میپرداختند، یا در زیر فانوس نشس مردم در واکسهال به رقص و بالماسکه می

شدند، به  کردند؛ به آتشبازي و آکروبات خیره می گذشتند تماشا می هاي تئاتر را که از برابر آنان می نواز، و ستاره زن

خوردند، و یا در خلوتگاههاي عشاق، که بدلخواه  دادند، شکوهمندانه شام می پسند گوش می نواهاي موسیقی عامه

توانستند به نواهاي  در رینال، در زیر گنبد ساختمان گرد بزرگ، می. گشتند نبال ماجراهاي عشقی میتاریک بود، د

همه شب به رینال «: نوشت 1744هوریس والپول در . اي بیامیزند موسیقی بهتري گوش دهند و با مردم تربیت شده

روند و کسی نیست که به جاي دیگري  سر نهاده است؛ همۀ مردم به آنجا می روم، که واکسهال را بتمامی پشت می

بستند و ورزشهاي زمستانی آغاز  شدند؛ ولی در این هنگام رودها یخ می واکسهال و رینال در زمستان بسته می» .برود

، حتی رود تمز نیز یخ بست و اهالی لندن کارناوال رقص ترتیب دادند و 1739یک بار، در عید میالد مسیح . شدند می

پس از این سرگرمیها، . ر خوردند؛ گروهی از مردم لندن فاصلۀ لمبث تا پل لندن را با کالسکه پیمودندبر روي یخ ناها

در این بازارهاي مکاره، انسان به مردم دنیاي . شدند به بازارهاي مکارة بزرگی باید اشاره کرد که در لندن برپا می

  . برد و انسانهاي پرنده، لذت میخورد و از نمایشهاي بسیاري، چون شهرفرنگ  اصل ونسب برمی بی

هوگارث زندگی مردم عادي انگلستان را به . هرگاه از چند محفل هنري بگذریم، آداب انگلیسیان ناهنجار و زشت بود

رانان،  رانان و کرجی روسپیان و هرزگان، گاري. تصویر کشیده است، ولی ما را با سخنان ناپاك آنان آشنا نساخته است

بدیلشان  فروشان بیلینگزگیت، با زشتگوییهاي بی انوردان در هرزگی و بدزبانی استاد بودند، و ماهیو سربازان و دری

ها سخنان کمتر تند و خشن، اما هنوز  در مهمانسراها و میکده. اند نسبت به مقدسات نام بازارشان را جاویدان ساخته
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و داستانهاي ناپاك، و شعارهاي هنگام میگساري،  هاي خود با سخنان مردان حتی در خانه. با زشتگویی آمیخته بودند

  .زنان خود، در شوخیهاي زشت و بدزبانی، کمتر از مردان نبودند. ساختند زنان را هراسان می

هاي خود از  ستیل، سویفت، فیلدینگ، کوپر، و جانسن در نوشته. ها و باشگاهها سخنان مردم پاکتر بودند خانه در قهوه

آمدند، قهوه یا  و باشگاهها مردان به دور هم گرد می ها خانه در قهوه. اند ف یاد کردههنر ظری عنوان یک سخن گفتن به

کشیدند، و از مذاکرات پارلمنت، خرید آراي مردم توسط رابرت والپول، و از  نوشیدند، پیپ می آبجو و مشروب می

م انگلستان با نادیده گرفتن پندهاي مرد. کردند آن سوي دریاي مانش گفتگو می» سگان فرانسوي«سیاست ناشایست 

کردند آهسته  اخالقگرایانی چون شافتسبري و ضداخالقانی چون چسترفیلد، که به هموطنان خویش سفارش می

. خندیدند دل و با صداي بلند می بخندند و به لبخند قناعت کنند، از ته

پنداشتند که انفیه  مردان شده بود؛ مردم می از آن نام برده شد، از آداب زنان و 1589کشیدن انفیه، که نخست در 

کند، سردرد و  ، چون قهوه، خاصیت طبی دارد، عطسۀ ناشی از بوییدن آن منافذ بینی را پاك می)گرد توتون(

زن و مرد . کند برد، و اعصاب را آرام و هوش را افزون می آلودگی را از میان می سرماخوردگی و کري و خواب

دانی همراه نداشته باشد؛ زرگران، جواهرسازان، میناکاران، و مینیاتورسازان ظریفترین ذوق  هخوشپوشی نبود که انفی

  .بستند کار می دانها به هنري خود را روي انفیه

. پرداختند خواندند، و به گفتگو می آمدند، مجله و روزنامه می خانۀ این شهر گرد می قهوه 3000مردم لندن در 

هاي آنان را به  نهادند، نامه وزنامه و مجله، قلم و کاغذ و مرکب در دسترس مشتریان خود میها، گذشته از ر خانه قهوه

ها یا  خانه اي از قهوه پاره. دادند رسیدند به آنان می هایی را که براي مشتریان می فرستادند، و نامه پستخانه می

توانست به  مبدل شدند که در آنها هرکسی می کاکائوفروشیها، چون وایتز کافی، در این دوره به باشگاههاي انحصاریی

در پایان قرن هجدهم، تعداد باشگاههاي لندن با تعداد . فراخور سلیقۀ خود مصاحبی بیابد و در خلوت قمار کند

نخستین باشگاه خویش را  1717فراماسونهاي انگلیسی ظاهراً در . هاي این شهر در گذشته برابر شد خانه قهوه

گونه که به میگساري و قماربازي و  باشگاهها مشتریان خود را همان. دن تأسیس کردندـ در لن» لژبزرگ«ـ

آموختند؛ زیرا باشگاهها  کم نیمی از هنر سخن گفتن را نیز می کردند، به آنان دست هاي سیاسی تشویق می دسیسه

تلزم حضور زنان است، در پناهگاه مردان مجرد بودند، و نیمی دیگر از هنر سخن گفتن، یعنی ادب و ظرافت، که مس

انگلستان سرزمین مردان بود؛ زنان در زندگی فرهنگی آن سهم ناچیزي . اي نداشت این باشگاههاي مردانه انگیزه

داشتند؛ از سالونهاي ادبی خبري نبود؛ و چون لیدي مري مانتگیو خواست چنین سالونی تأسیس کند، مردم او را 

  . نهد تر میزنی خواندند که پا از گلیم خویش فرا

شدند، از هنرهاي خود  هایشان برپا می زنان طبقات باال در مجالس پذیرایی، رقص، و موسیقی، که در دربار یا خانه

هاي مطبوع زندگی انگلیسی بود، که تنها  هاي ییالقی از جنبه گذراندن تعطیل آخر هفته در خانه. کردند استفاده می

مهمانان هنگام بازگشت به خانه از برابر . کاست اندکی از شادمانی آن می چشمداشت انعامهاي زیاد براي مستخدمان

در  صف نوکران، آبداران، پادوان، پیشکاران، باربران، کلفتها، آشپزان، و دیگر گماشتگان مهماندار، که در دو ردیف دم

در نیمۀ اول قرن . کشیدند میارو مهتر، اخم کرده، بیرون انتظ ران گذشتند و در این هنگام کالسکه ایستاده بودند، می

خورد؛ بیشتر نوکران و  چشم نمی هجدهم از وفاداري و فرمانبرداري معروف نوکران انگلیسی چندان اثري به

رفتند؛  اي به خانۀ دیگر می اعتنا، گستاخ، و نافرمانبردار بودند و براي دریافت مزد بیشتر از خانه خدمتگزاران بی

نوشیدند و از زیورهاي بانوي  چاپیدند، شراب آقایشان را می د، آقا و خانم و مهمانان را میش بیشترشان، تا آنجا که می

.کردند خود استفاده می
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در آنجا آبهاي معدنی . رفت شمار می گرم تشخص به هاي آب پس از باریافتن در دربار، اقامت در نواحی داراي چشمه

تانبریج . کردند اي آبتنی می شد، با افراد برگزیده آدم در آن پیدا میجور  جاي شناي در دریا، که همه نوشیدند یا به می

هاي اپسم، مردم  در کنار چشمه. هایش معروفیت داشت، ولی مشتریان آن از همۀ طبقات مردم بودند خاطر چشمه به

ن کردند، و آب ملی جستند، با سگهایشان بازي می شنیدند، در رقصهاي جمعی شرکت می نواهاي موسیقی می

آبتنی در دریا . ها، تحت نام نمک اپسم، در آن هنگام هنوز به بازار نیامده بودند خوردند؛ مواد معدنی آن چشمه می

کتاب  1753کردند؛ در  هنوز معمول نشده بود، گرچه چسترفیلد در سکاربره کسانی را دیده بود که در دریا آبتنی می

در مداواي بیماریهاي غدد، مردم را چون سیل به کنار دریا کشاند و  اي، و استفاده از آب دریا غده ریچارد راسل، سل

هاي ماهیگیران تهیدست بود، از مردمی که براي آبتنی  هاي ساحلی، چون برایتن که قبل از آن مسکن خانواده دهکده

  .رفتند انباشته گشتند به کنار دریا می

متشخصترین بیماران خیالی . دادند ترجیح می هاي معدنی دیگر هاي باث را به چشمه اشراف انگلستان چشمه

بردند معالج همۀ بیماریهاي ناشی از پرخوري  نوشیدند و در این آبها، که گمان می انگلستان در اینجا آبی بدبو می

 1707، و نخستین تئاترش را در 1704این چشمۀ معدنی کوچک نخستین استخر خود را در . کردند است، آبتنی می

اند، به روي مردم  خود را، که فیلدینگ و سمالت آن را ستوده» تاالر اجتماعات«از یک سال، نخستین  باز نمود و پس

در آینده خواهیم دید که جان وود و فرزندش این شهر را به سبک . گرمابۀ بزرگ رومی کشف شد 1755در . گشود

او . انرواي زندگی اجتماعی آن گشت، یک حقوقدان و قمارباز، فرم»خودآرا«نش  1705در . کالسیک نوسازي کردند

مردم را برآن داشت . حمل شمشیر را در تفریحگاههاي همگانی منع کرد و توانست مردم را از دوئل در باث بازدارد

کرد،  اي به تن می تنۀ گلدوزي شده خود وي کاله سفید بزرگی برسر می نهاد و نیم. جاي چکمه کفش بپوشند که به

نش . داشت کشیدند، و با شیپور آمدن خود را اعالم می که شش اسب خاکستري آن را میشد  اي می سوار کالسکه

ساختمانها و خیابانهاي شهر را اصالح نمود، باغهاي زیبایی احداث کرد، دستۀ موزیک تهیه دید، و همۀ مردم شهر، 

آوردند، زیرا نش  رو او روي میاشراف انگلستان به قلم. جز معدودي از آنان، را فریفتۀ مزاح و رفتار دلپسندش ساخت

نون قمار را منع پس از آنکه قا. هایی نیز در دسترس آنان نهاده بود معدنی، قمارخانه در اینجا گذشته از استخرآب

سرانجام، جورج دوم، ملکه کروالین، و . دادند اي آفرید که به قماربازان فرصت برد و باخت می تازه کرد، نش بازیهاي

ارل آو  . لویس به این شهر روي آوردند و باث براي مدتی دومین دربار انگلستان محسوب شدشاهزاده فردریک 

گمان توصیف خویش را از دیگر دربارها به بزرگان این شهر بسط  داشت، بی چسترفیلد، که این شهر را دوست می

مت، و از مردم شریف، پاکدامنی از یاران، دوستی، از دشمنان، خصو«کرد که در آن  داد و از آن چون جایی یاد می می

اند؛ تبهکاري و پاکدامنی آنچنان  نباید انتظار داشت؛ مردم تظاهر و خودنمایی پیشه ساخته، و راستی را زیر پا نهاده

انسان در نخستین برخوردش در دربارها هیچ  …اند که خود را در پشت سیماي مبدل و فریبندة آنان پنهان ساخته

» .شناخت یک از آنان را نخواهد

VII ـ چسترفیلد  

او مانند دیگر اشراف انگلستان بود، جز آنکه کتاب . بیایید نیم ساعتی از وقت خویش را با این ارل فرزانه بگذرانیم

هایی به پسرش، که معموال ناچیز شمرده شده است، گنجینۀ حکمت و راهنماي آداب و آرمانهاي  نامه: خوبی نوشت

  . سازد کتابی است دلکش که تیزهوشی و ظرافت نویسنده را نمودار می. درآمده است طبقۀ اوست که به نثري شیوا

چسترفیلد به نام فیلیپ دورمر ستنپ، فرزند فیلیپ ستنپ، سومین ارل آو چسترفیلد، و لیدي الیزابت سویل، دختر 

مادرش در ). 1694(مکار دربارهاي گذشته، تعمید گرفت » الوقت ابن«جورج سویل، مارکوئس آو هالیفاکس، آن 

کودکی وي درگذشت؛ پدرش در توجه از او غفلت ورزید؛ مارشنس آو هالیفاکس او را بزرگ کرد؛ در نزد معلم 
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سرخانه علوم کالسیک و زبان فرانسه را بخوبی آموخت و فرهنگ دوران شکوفان روم و فرانسه را ملکۀ ذهن خود 

هانگردي پرداخت؛ در الهه مبالغ هنگفتی قمار کرد؛ در به ج 1714ساخت؛ یک سال در کیمبریج تحصیل کرد؛ در 

  ):1714دسامبر  7(پاریس زنان را با دقت برگزید؛ از پاریس نوشت 

پندارند؛ و برخی از  نباید عقیدة خود را دربارة فرانسویان با شما در میان نهم، زیرا بسیاري مرا یکی از آنان می

تنها باید » .مانید آقا، شما درست به ما می«: اند از من تعریف کرده، و گفتهاند  فرانسویان با بهترین سخنانی که یافته

رقصم؛ و  خوانم و می گویم، و هنگام راه رفتن آواز می کنم، آمرانه سخن می بگویم که من مردي گستاخم، پرگویی می

  . کنم باالتر از همه، پول زیادي براي مو، پودر، پر، و دستکشهاي سفید خرج می

. گماشته شد) آینده دوم جورج(دار خوابگاه پرینس آو ویلز وقت  د پس از بازگشت به انگلستان به سمت پردهچسترفیل

پس از آنکه براي برگزیدن وي به نمایندگی مجلس . جیمز ستنپ، وزیر محبوب جورج اول، از خویشان فیلیپ بود

آو   چهارمین ارل. ویگ در مجلس عوام گشتیازده سال نمایندة حزب  اي پیدا شد، چسترفیلد ة انتخابیهعوام حوز

چسترفیلد بعدها این مجلس را . ، به نمایندگی مجلس اعیان برگزیده شد)1726(چسترفیلد، پس از مرگ پدر 

به سفارت انگلستان در الهه رسید، و در این مقام چنان شایستگی از خود  1728وي در . خواند» ناپذیر مجلس عالج«

اش،  ، معشوقه1732در . مرتبۀ شهسوار گروه زانوبند و ریاست تشریفات تاجگذاري ارتقا دادندنشان داد که وي را به 

چسترفیلد یک سال پس از . ها براي او نوشته شد مادموازل دو بوشه، پسري به نام فیلیپ ستنپ برایش آورد که نامه

پیداست که . دل، زناشویی کردتولد فیلیپ با کاونتس آو والسینگم، دختر نامشروع جورج اول از داچس آو کن

راه جهیز شاهی بوده است؛ و چون زنش چنین جهیزي همراه نیاورد، زناشویی آنان به تلخکامی  چسترفیلد چشم به

.انجامید

توانست  کرد، بیش از این می چسترفیلد، هرگاه با الیحۀ والپول براي افزایش مالیات تنباکو و شراب مخالفت نمی

سانی پیوست که پارلمنت را از تصویب این الیحه بازداشتند، و اندك زمانی پس از آن مقام وي به ک. پیشرفت کند

وزیري به تالش پرداخت،  وي از آن پس براي ساقط کردن والپول از نخست). 1733(دولتی خود را از دست داد 

و در پاریس با فونتنل و ، در بروکسل ولتر را مالقات کرد، )1741(تندرستی خود را از دست داد، به اروپا رفت 

مقاالتی » برودباتم جفري«پس از بازگشت به انگلستان، دشمنی با والپول را ازسر گرفت و به نام . مونتسکیو آشنا شد

سرا، داچس آو مارلبره، چندان از این مقاالت خوشش آمد که براي . در مجلۀ تازه بنیاد اولد انگلند منتشر ساخت

چسترفیلد به دولت پلم ملحق شد و، . او پیروز شد» برودباتم«، حزب 1744در . ارث نهادپوند  20‘000نویسندة آنها 

او در این مأموریت با . براي ترغیب هلند به همکاري با انگلستان در جنگ جانشینی اتریش، به الهه فرستاده شد

لی که در ایرلند گذراند سا). 1745(مهارت و کاردانی کامیاب شد، و به پاس آن به نیابت سلطنت ایرلند رسید 

آموزشگاهها و کارگاههایی تأسیس کرد، دست تبهکاران و سودجویان . درخشانترین سال دوران خدمت دولتی اوست

به تعقیب و آزار کاتولیکها . را از دستگاه دولت کوتاه کرد، و امور دولت را به کاردانی و بیطرفی سروسامان بخشید

ه مقامات بلند دولتی گماشت، و تا بدانجا احترام کاتولیکها را به خود جلب کرد که پایان داد، چند تن از آنان را ب

از اسکاتلند به انگستان لشکر کشید و انگلیسیان انتظار داشتند شورش همزمانی در » مدعی جوان«هنگامی که 

  .ایرلند روي دهد، مردم ایرلند حاضر نشدند علیه چسترفیلد قیام کنند

ولی مردي که کاردانی و شایستگی . را به لندن فراخواندند و به وزارت امورخارجه ارتقا دادند، چسترفیلد 1746در 

خویش را به ثبوت رسانده بود مرتکب اشتباهی شد که به نابودیش انجامید؛ به جاي ملکه، با معشوقۀ شاه نرد عشق 

تماع کناره گرفت و، به گفتۀ خود، ، از اج1748در . باخت و موجبات سقوط خویش را به دست کروالین فراهم ساخت

. نپذیرفت جورج دوم خواست یک دوکنشین به او دهد، اما چسترفیلد. بازگشت» اسبم، کتابهایم، و دوستانم«به نزد 
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، براي قبوالندن تقویم گرگوري به ملت انگلستان به فعالیت پرداخت، و از این روي، در نزد مردم به 1751در 

بر سر اهداي کتاب فرهنگ  1755در  .شدیازده روز از سال ملت انگلستان متهم » یدندزد«همدستی با پاپ براي 

.ما بعداً این ماجراي پرغوغا را شرح خواهیم داد. زبان انگلیسی با جانسن درافتاد

عشق چسترفیلد به این فرزند، که ثمرة نخستین . از کردهایی براي فرزندش آغ به نوشتن نامه 1737چسترفیلد از 

به . ساخت مأموریت وي در هلند بود، نمودار قلب پرشفقتی است که وي در سراسر دوران خدمتش از مردم پنهان می

اي، بهترین آرزوي من این بوده است که تو را تا جایی که نقصهاي  از روزي که تو هستی یافته«: فرزندش نوشت

او برنامۀ آموزش فیلیپ را چنان تنظیم کرده بود که وي را براي سیاست و » .دهند کامل سازم ر اجازه میسرشت بش

هایی  هنوز فرزندش پنجساله بود که وي نامه. زمامداري آماده سازد، نه اینکه وي یک مسیحی خوب از آب درآید

اي نوشت که مضمون آن بارها در  د، نامهدو سال بع. نوشت متضمن اساطیر و تاریخ یونان و روم باستان بدو می

  :هاي او آمده است نامه

ادب . منظورم آداب درباریان است که باوقارترین مردمند. ام ام دربارة آداب مردم با ادب مطالبی نوشته در آخرین نامه

 …. ن بازشناسیانگیز مردم پست و روستاییا آنان بیتکلف و طبیعی است، و تو باید آن را از آداب مصنوعی و مالل

کمتر فرد انگلیسی . پرهیزد انگیز می کوشد رفتارش را خوشایند سازد، و از رفتار مالل شده همیشه می انسان تربیت

از . ادب کامل دارد؛ آنان یا کمرو هستند، یا بیشرم؛ در صورتی که بیشتر فرانسویان رفتارهاي بیتکلف و مؤدبانه دارند

تو در کشوري که . کم به نیمی از زیور ادب آراسته باشی وي است، امیدوارم که دستآنجا که نیمی از وجود تو فرانس

  . با ادبان اندکند به ادب تشخص خواهی یافت

از این روي، وقتی فیلیپ چهاردهساله شد، پدرش وي را براي تکمیل معلوماتش در آداب معاشرت به پاریس فرستاد، 

فیلیپ براي آنکه بتواند به دولت انگستان . وي را تباه خواهد کرددانست که پاریس نیز اخالق  گرچه بخوبی می

پس از . بهترین درس براي زمامدار، آشنایی با انسان است. خدمت کند، ناگزیر بود با راه و رسم این جهان آشنا شود

شنا شد، ارل وي را هاي پدر، با علوم کالسیک و دانشهاي ادبی آ آنکه فیلیپ در نزد معلمان سرخانه، و با خواندن نامه

  .برآن داشت که توجه خویش را از کتاب به انسان معطوف دارد

  دوست عزیز

اندازة یک  کم به مرحوم دیوك آو مارلبره، که دست …. اند معدودي از مردان کامیاب و سرشناس دانشمند بوده

در صورتی که گروتیوس  شناخت؛ را خوب می فرمانده سپاه کاربر بود، با کتاب هیچ آشنایی نداشت، ولی مردم

. دانشمند نشان داد، هم در سوئد و هم در فرانسه، وزیر مختار خامدست و ناتوانی است

فیلیپ براي آنکه به دستگاه دولت راه یابد، ناگزیر بود پیش از همه چیز، پیشینه، آداب، اخالق، و مقاصد طبقات 

ت تنها بهترین آثار ادبی را بخواند تا با بهترین سبکهاي بایس می. حاکم، و راههاي دستیابی به آنها را مطالعه کند

نویسندگی آشنا شود، زیرا نویسندگی نیز بخشی از هنر فرمانروایی است؛ همچنین ناگزیر بود با موسیقی و هنر آشنا 

پا را بدقت بایست تاریخ دولتهاي تازة ارو می. شود؛ ولی خدا نکند که به این فکر بیفتد که نویسنده یا موسیقیدان شود

بایست آثار ال روشفوکو  می. مالی، و سیاست آنها آشنا سازد بخواند و خویشتن را با شاهان، وزیران، قوانین، سازمانهاي

کم در  و ال برویر را دربارة سرشت آدمی بخواند؛ گرچه اینان مردمانی بدبینند، ولی اشتباه بزرگی نیست که، دست

گوییم که همۀ مردم در اندیشۀ پیش بردن مقاصد خویشند؛ به هر سیاستمداري سیاست مردم را خودخواه بدانیم و ب

هاي ما، و خرد،  تعصبها معشوقه«. در انسان خردمندي مجو و تعصبهاي او را بپذیر. که جز این گوید، باید ظنین بود

چاپلوسی فراگیر » .یما ایم، ولی کمتر بدان توجه کرده اش بسیار شنیده در منتهاي مراتب، همسر ماست، که درباره

روي، چاپلوسی تو باید ظریفتر و  است، زیرا تنها فرزانگان و قدیسان بزرگ از چاپلوسی برکنارند؛ اما هرچه باالتر می
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نسبنامۀ خاندانهاي بزرگ و زورمند را بخوان؛ زیرا مردم به نسب خویش بیش از فضایلشان ارج . تر باشد پیچیده

تا از پشتیبانی آنان برخوردار شوي؛ زیرا نیرومندترین زمامداران نیز از نفوذ زنان ضعیف  باز با زنان نرد عشق. نهند می

  .برکنار نیستند بویژه هنگامی که این زنان همسر آنان نباشند

او پیوند . پندهاي چسترفیلد به فرزندش، دربارة روابط جنسی، فرانسویان را خوش آمد و انگلیسیان را تکان داد

هاي  خواست که معشوقه دانست؛ ولی می یگانه را بهترین وسیلۀ بلوغ و آمادگی مرد براي زناشویی میجنسی با زنان ب

به فرزندش توصیه کرد . کند، به پاالیش آداب و رفتار او هم بپردازند فیلیپ زنانی با ادب باشند تا آنگاه که گناه می

هاي فریفتن زن  فرزندش را با رموز و حیله. ش برگزیندبود، دلدار خوی» زاده و باادب زنی نجیب«مادام دو پن را، که 

پاکدامنترین زن، از اظهار عشق ـ هرگاه به زبانی امتناع را نباید جدي گرفت، زیرا گفت که  ساخت و می آشنا می

هرگاه سخن تو را بشنود و اجازه دهد که  …. شود دلپسند و مؤدبانه اظهار شود ـ، به جاي آنکه برنجد، خشنود می

هرگاه بار اول گوش ندهد، بار دوم  …. را تکرار کنی، بدان که اگر جرئت باقی را نداشته باشی بر تو خواهد خندید آن

  . توان بدستش آورد جایی را که هنوز تسخیر نشده است، امیدوار باش و بدان که روزي می. و سوم و چهارم بکوش

  :ارج به فرزندش شناسانده است موجودي کم ارل، که در زناشویی خوشبخت و باسلیقه نبود، زن را چون

خواهم از رازي پرده بردارم که دانستن آن برایت سودمند است، ولی باید آن را از دیگران پنهان سازي و وانمود  می

گویی، و گاهی با ظرافت خویش مردان را سرگرم  زنان کودکانی با اندام درشتند که با یاوه. نکنی که از آن آگاهی

وچهار ساعت درست  ام که توانسته باشد بیست ولی، از حیث تعقل و شعور، در سراسر عمر زنی ندیده سازند؛ می

نگرد، با  کند و به آنان چون بازیچه می مرد هوشمند آنان را ناچیز تلقی می. بیندیشد و از عقل و منطق پیروي کند

کند و به آنان  بااهمیت با آنان مشورت نمیولی دربارة مسائل جدي و  …گوید کند و تملقشان را می آنان شوخی می

جویی مرد بیش  کند که به آنان اعتماد دارد، زیرا زن از اعتماد و مشورت باوجود این، همواره وانمود می. اعتماد ندارد

که دردست آنان سرانجامی نامطلوب (زنان بسیار دوست دارند در کارهاي جدي . بالد از هرچیزي در جهان برخود می

زن چاپلوسی زیاد را حریصانه . چاپلوسی، کم و زیادش، براي زن یکسان است …. طرف مشورت قرار گیرند) دارند

توان با ستایش هوشش، یا حتی سلیقۀ عالیش در انتخاب  پذیرد؛ هر زنی را می بلعد و چاپلوسی کم را با امتنان می می

.شوند ش هوش و درایتشان دلخوش میزنانی که بسیار زیبا یا بسیار زشتند از ستای. بادبزن، فریفت

آنها در دربار موجب ترقی یا : ارل معتقد بود که در فرانسه به دو دلیل باید با پشتکار و کاردانی به زنان تملق گفت

ظرافت حرکات، آداب، و سخن . توانند ظرافت زندگی را به او بیاموزند شوند، و همچنین می زبونی و نگونبختی مرد می

رؤیت نیست، ولی ظرافت و مالحت  دهد، نه زیبایی؛ زیبایی بدون ظرافت و مالحت قابل ن فریبندگی میاست که به ز

توانند شایستگی و هنر مرد را بپیرایند؛ درست است که  تنها زنان می«. بدون زیبایی نیز ممکن است فریبنده باشد

کرد که از زنان به بدي یاد  ه فرزندش سفارش میارل ب» .دهند توانند برآن بیفزایند، ولی آن را آرایش و جال می نمی

نکند و بداند که بدگویی از زنان کاري ابلهانه، سبک، نامنصفانه، و مبتذل است؛ زیرا زنان در جهان کمتر از مردان 

افراد گاهی «از این گذشته، بدگویی از یک گروه، جمعیت، و طبقه همیشه دور از خردمندي است؛ . اند بدي کرده

چسترفیلد هرگز از تعلیم آداب پسندیده به » .گذرند هرگز از گناه آنان نمی بخشند، ولی گروهها خود را می مخالفان

  . فرزندش بازنایستاد

اجر  یک از آنها بی هیچ. گونه که پول واسطۀ سوداگري است آداب پسندیده واسطۀ زندگی اجتماعی است، همان

استاد . گذارند د به خرس هم احترام نمیدهن سوداگر ورشکسته نمیگونه که پول خود را به  ماند؛ مردم همان نمی

ارل، که از . رقص الزم است تا شیوة نشستن و ایستادن و راه رفتن را، با صرف کمترین وقت و نیرو، به ما بیاموزد

د که براي انسان برده بو دانست و ناآگاهانه، و شاید بدرستی، پی می» نجیبزادگان«اشراف بود، آداب پسندیده را از آن 
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نجیبزاده با زیردستان «. آنکه در خانواده و انجمنی پرورش یافته باشد، با آداب خوب آشنا شود بسیار دشوار است، بی

دستی تصادفی خویش  چیرهانسان نباید براي برتري و » .اردگذ کند و به بزرگتران احترام می به گستاخی رفتار نمی

.برخود ببالد

کند  کند، و از آن نوکري که کفشهایت را تمیز می ود را ذاتاً از آن ساوواییی که اطاقت را پاك میاطمینان دارم تو خ

بدون . بري توانی بهره شماري و حق نداري برتر بشماري؛ ولی از مزیتی که ثروت برایت فراهم کرده است می برتر نمی

اندازند،  ی که آنان را به یاد محرومیت خود میتحقیر کسانی که از این مزیت محرومند، و بدون دست زدن به کارهای

شوند، بیش از هنگام برخورد با  من در برخوردم با نوکران، و آنان که زیردست خوانده می. از این مزایا بهره برگیر

خواهم آنان را متوجه تفاوتی سازم که  ترسم گمان برند می کسانی که با من برابرند مواظب رفتار خویشتنم، زیرا می

  . خت، شاید بناحق، در میان ما پدید آورده استب

  .آداب پسندیده به تن و مغز تعلق دارند، و معاشران ما در هردو مؤثرند

گروهی که مرکب از کسانی است که به دربارها و محافل آراستۀ اجتماع بستگی دارند و : اند معاشران خوب دوگونه

گر از کسانی تشکیل شده است که با لیاقت و شایستگی خاص شوند؛ و گروه دی مردم شایسته و حسابی خوانده می

خود من هنگامی که با آقاي ادیسن و یا . اند شوند، یا در هنرها و دانشهاي خاصی انگشتنما شده خویش ممتاز می

 پنداشتم که با شاهزادگان اروپا دانستم که معاشرانم از خود من بهترند، و چنین می کردم می آقاي پوپ معاشرت می

  . کنم وبرخاست می نشست

آنکه  بی«. گویی افراط مکن هنگام معاشرت با هر یک از این دوگروه، احتیاط را از دست مده و در سخن گفتن و رك

  .کنی، خویشتن را راستگو بنما و همچنانکه در سخن گفتن امساك می» گویی، از گفتن حقیقت خودداري کن؛ دروغ

توانی دیگران  و هرگاه که می …طمینان داري، خویشتن را مطمئن منما؛ حتی هنگامی که به درستی نظر خویش ا

دانش خود را چون ساعتت در جیب پنهان ساز و  …. را مجاب کنی، به دیگران مجال ده که تو را مجاب کنند

  .و بیش از همه، تا سرحد امکان بکوش که دربارة خود سخن مگویی …. نمایش مده

ن به نیکی یادکنی، روشنفکران برتو خواهند خندید، و اگر به بدي یادکنی، مردم کامل از دین سخن مگو؛ هرگاه از دی

، که دین رابه باد حمله »فیلسوفان«خواندن کتابهاي تاریخی ولتر برایت سودمند است، ولی از . رنجیده خواهند گشت

  .اند، دوري گزین گرفته

. تازند، بستایی یا تشویق و تأیید کنی مایه را، که به دین میهاي مردم نادان و فرزانگان بی به هیچ روي نباید اندیشه

خندند چندان خردمندند که به خصایل و سجایاي آنان بدگمان  گوییهاي آنان می حتی کسانی که ابلهانه با لطیفه

گاهی  ا تکیهاي کمتر از فضایل اخالقی نهیم، باز ناگزیریم آن ر باشند و از آن نفرت کنند؛ زیرا هرگاه دین را در پایه

روي، هرگاه در میان  از این. گاه بیش از یکی دل خواهد بست چون فضیلت بشماریم؛ و انسان دوراندیش به دو تکیه

خندند تا  کنند، یا در جمع هرزگان بیفکري بیفتی که به همۀ دینها می کسانی باشی که ادعاي روشنفکري می

  برعکس،. ز تحسین سخن آنان درکالم یا نگاهت پدیدار شودهوشمندي خود را به رخ کشند، مگذار کمترین اثري ا

بکوش تا با خاموشی موقرانه ناخشنودي خود رانمایان سازي، در بحث آنان شرکت مکن، و از این مباحث بیسود و 

. ناشایست دوري گزین

کنم که، قبل  می پیشبینی«. شوند سرآغاز انقالب اجتماعیند دریافت که حمالتی که به دین می 1752چسترفیلد در 

، دوسال پس از انتشار 1753و در » .از پایان این قرن، بازار شاه و روحانی نیمی از گرمی امروز را نخواهد داشت

  : المعارف ، مخالف روحانیان به فرزندش نوشت دایرة
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مردم  …. است شاه تحقیر شده. افزاید گراید و به عقیدة من هر روز بر این وخامت می اوضاع فرانسه به وخامت می

اند؛ سران دولت  کنند و همۀ تعصبات گذشته را کنار نهاده اي تعقل می فرانسه دربارة دین و حکومت با آزادي بیسابقه

هایی که در طول تاریخ، پیش از دگرگونیها و انقالبهاي بزرگ، در حکومتها  کنند؛ خالصه، همۀ نشانه هم جز این نمی

  . شود جود دارند و هر روز بر شمارة آنها افزوده میاند اکنون در فرانسه و پدید آمده

اي چسترفیلد لذت بردند و او را شخصی با اندیشۀ بزرگ، هرچند نه آدمی با اخالق،  صفحه 800دو تن از خواندن اثر 

نه  هاي وي را نخوانده بودند، فوراً وي را در شمار هوشمندان نهادند، معاصران انگلیسی چسترفیلد، که نامه. شمردند

عالیجنابان من، خدا را «بردند ـ  آنان از سخنی که چسترفیلد در مجلس اعیان گفته بود لذت می. در زمرة فیلسوفان

دیدند که چون هرزگان و  آنان چسترفیلد را می» .شکر گزاریم که چیزي برتر از مغز خود داریم تا بدان اکتفا کنیم

چندان در بند عفت و ) گونه که به فرزندش اعتراف کرده است همان(دانستند که او  کند، و می ابلهان قمار می

این سخن، . خواند» اخالق روسپیان و آداب معلمان رقص«ها را مروج  جانسن، به هنگام خشم، نامه. پاکدامنی نیست

چون بسیاري دیگر از سخنان جانسن، اندکی یکطرفه بود؛ چسترفیلد اخالق روزگار و طبقۀ خویش، و آداب 

داد،  آموخت؛ فراموش نباید کرد که او فرزندش را براي امور سیاسی پرورش می اران مؤدب را به فرزندش میسیاستمد

  .و هیچ سیاستمداري جرئت آن را ندارد که در آن سوي مرزها آموزشهاي مسیح را به کار بندد

و این (ام  هاي گذشته غالباً گفته در نامه«: با اینهمه، بسیاري از تعلیمات چسترفیلد به فرزندش داراي ارزش اخالقیند

چسترفیلد » .تواند تو را در نزد مردم ارجمند و سربلند سازد که تنها شرف و پاکدامنی می) سخن کامال راست است

بندوباري  خواست وي را از بی اي برگزیند، شاید می کرد براي خود معشوقه هنگامی که به فرزندش سفارش می

تنها نتیجۀ گناه تعقیب زنان از دست دادن «: بسیار، بازدارد؛ به این هشدار او توجه کنیدجنسی، و از آمیزش با زنان 

حتی جانسن، هنگامی که کینۀ چسترفیلد را از دل رانده بود، » .بسا سوراخ شدن بدن، است بینی و تندرستی، و چه

اه پندهاي منافی اخالق آن را هرگتواند کتاب جالبی شود؛ ترفیلد میهایی به پسرش لرد چس اندیشید که نامه می

ها، چندانکه باید، به القاي  ممکن است نامه» .توان در دسترس هرجوان نجیبی قرار داد بیرون آوریم، این کتاب را می

شرافت، پاکی، شهامت، و وفاداري برنیامده باشد، ولی اینکه چسترفیلد ثروت و مقام را با فضیلت یا خرد اشتباه گرفت 

دیدیم که با بهترین . نهاد و به میلتن، نیوتن، و الك، بیش از همۀ سیاستمداران روزگار خود، ارج میا. حقیقت ندارد

فهمید و از آنها  حتی اگر شیفتۀ فرهنگ جانسن نشد، آثار ادبی باارزش را خوب می. نویسندگان زمان خود دوست بود

ساده، محکم، روشن، و چندان روان که سنگینی : دنثر انگلیسی خود او در میان نثر معاصران بینظیر بو. برد لذت می

هاي  داد با واژه با آنکه با چند زبان و ادبیات کالسیک آشنایی داشت، اما ترجیح می. ساخت هایش را سبک می اندیشه

ه بهترین کتاب آموزشیی است که تاکنون نوشت«: ها گفته است ولتر دربارة نامه. کوتاه، و با روح زبان انگلیسی بنویسد

توان بدون یادآوري  اي از آن را نمی کتابی است غنی که صفحه«: سنت ـ بوو نیز از آن چنین یاد کرده است. »شده

ها توفیقی  اي را با ثمرات فوري آن بسنجیم، باید بگوییم که نامه هرگاه ارزش نوشته» .اي سرورانگیز خواند خاطره

بندوباري، آداب ناهنجار، و دودلی به هنگام سخن گفتن  یفیلیپ ستنپ جوان هرگز نتوانست از کاهلی، ب. نیافت

ام بهتر  از نظر ادب و تربیت از مردم دیگري که دیده«دوري جوید؛ به گفتۀ فنی برنی، وي، پس از آن همه اندرز، 

 نه بیم از گرسنگی. بینیازي و زندگی آسوده و مطمئن فیلیپ اثر آن همه دستورات و احکام را خنثی کردند» .نبود

گفت،  گونه که پدر ناکام می طلبی و کارهاي بزرگ برانگیزد، و نه کراهت از زیردست شدن؛ همان قادر بود او را به جاه

ناگوار است » .دارد آن نیروي روحیی بود که جوانان را به خوشایند افتادن، درخشیدن، و برتري یافتن وامی«او فاقد 

ساله بود، بدو  وقتی فرزندش چهارده. سان نتایج ناچیزي بارآورند یناي ا که اندرزها و عواطف پدري ارل سالخورده

بینیم که آخرین  با اینهمه، می» .بدان تا هنگامی که شایستگی داري، تو را از ته دل دوست خواهم داشت«: نوشت
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از وصول  یک ماه پس. ودوسال بعد نوشت، همچنان لبریز از محبت و غمخواري پدرانه است اش، که آن را بیست نامه

جا  اش در پاریس به و دو فرزندش را با زن بیوه) 1768(وشش سالگی در پاریس درگذشت  این نامه، فیلیپ در سی

ارل اکنون به بیوة داغدار . فیلیپ گرچه بدون اطالع پدر زناشویی کرده بود، اما چسترفیلد از گناه او درگذشت. نهاد

  . نوشت که نمونۀ مهر و محبتند هایی می نامه

خزم،  با سه پا در اینجا می«: برد زیست و از نقرس و ناشنوایی رنج می خود چسترفیلد در این هنگام غالباً در باث می

نزدیک ) ابوالهول(دهند؛ آخرین بخش معماي سفینکس  کنند و دلداري می ام مرا یاري می ولی پیرامونیان خزنده

 ».رساندوپا به پایان خواهم  ام، بر چهاردست وپا آغاز کرده ستگونه که بر چهار د شود؛ و بزودي زندگی را، همان می

. کشد خوش کرد؛ اخگر امید ابدي در دلهاي سالخوردگان زبانه می هایش دل روزگار به آموزش نواده چسترفیلد در این

ها و سیبهاي خود  سفارش ولتر به کشت زمین پرداخت و به خربزه هیث، به پس از بازگشت به ملک خویش در بلک

هاي تسلیبخشی برایش نوشت و  ولتر نامه. دلخوش ساخت» گذراندن عمر در کنار آنها«فخر کرد و خویشتن را به 

ر در سالهاي آخ. بهتر از گوشهاي سالم است) مند بود که ارل هنوز از آن بهره(متذکر شد که دستگاه گوارش سالم 

: گو شد؛ دربارة خود و دوستش لرد تیرولی، که چون خود او سالخورده و ناتوان بود، گفت عمر، مردي با مزاح و بذله

مه  24چسترفیلد در » .خواستیم کسی از آن آگاه شود تیرولی و من در این دو سال گذشته مرده بودیم، ولی نمی«

هایش را، که او انتشارشان را نهی کرده بود، گرد  ندش نامه، در هفتادونه سالگی، درگذشت؛ غافل از آنکه فرز1773

درنگ در  ها، یک سال پس از مرگ چسترفیلد، به چاپ رسیدند و نام وي را بی این نامه. آورده و به ارث نهاده است

.ترین استادان نثر انگلیسی، و در شمار خردمندان، جاي دادند زمرة برجسته

   

  

فصل سوم

  فرمانروایان

I 1727- 1714: رج اولـ جو   

مردم . گونه که ولتر و مونتسکیو چندي بعد دریافتند، در کشورداري با هوشتر از فرانسویان بودند انگلیسیان، همان

انگلستان، پس از آنکه شاهی را سر بریدند و شاه دیگري را بر آن داشتند که هراسان به آن سوي دریاي مانش 

جا نهاده بود و براي رفتن به میهنش،  تند که دل و روح خویش را در آلمان بهبگریزد، مردي را فرمانرواي خویش ساخ

گرفت؛ مردي که عنان اختیار خود را به پارلمنتی سپرده بود که زبان و روشهاي آن را  هانوور، مرخصیهاي طوالنی می

  .فهمید گاه نمی هیچ

) ولف(و سرانجام به هانري شیر و نیاکان گوئلف وسطی، دوکهاي برونسویک ـ لونبورگ،  خاندان هانوور به آلمان قرون

نخستین برگزینندة آن، ارنست . نشین امپراطوري مقدس روم شد برگزیننده 1692خود هانوور در . رسد او می

پس از مرگ ارنست، . آوگوستوس، سوفیا را که نوادة جیمز اول، شاه انگلستان، بود به همسري خویش برگزید

  .وتخت انگلستان شناخت ، با تصویب قانون جانشینی، بیوة وي را وارث تاج1701پارلمنت انگلستان در 

همسرش سوفیا . فرزند او جورج لویس، دومین برگزینندة هانوور، این وراثت فرخنده را با زناشویی خود بدفرجام نمود

ونیگسمارك، سرهنگ تنگ آمده بود، تصمیم گرفت با معشوقش کنت فیلیپ فون ک دور وتئا، که از بیوفایی شوهر به

خوبروي نگهبانان دربار، از خانه بگریزد؛ جورج توطئه را کشف کرد؛ کنت براي همیشه ناپدید گشت، و گویا کشته 

سال در ودو سخ گشت، و باقی عمر را تا سیسوفیا دور وتئا دستگیر و محاکمه شد، پیمان زناشویی او ف). 1694(شد 
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جهان آورد که به نام  ش دختري زایید که مادر فردریک کبیر شد، و پسري بهسوفیا براي شوهر. قلعۀ آلدن زندانی شد

.جورج دوم به پادشاهی انگستان رسید

، دو ماه قبل از مرگ ملکه آن، درگذشت و از این روي فرصت نیافت به 1714سوفیا، بیوة برگزینندة هانوور، در 

گ ملکه آن، به نام جورج اول، به فرمانروایی بریتانیا و درنگ، پس از مر فرمانروایی انگلستان برسد؛ ولی فرزندش بی

اي  سپتامبر به انگلستان رسید و، با جلوسش بر اریکۀ فرمانروایی انگلستان، فصل تازه 18وي در روز . ایرلند اعالم شد

. مراه خود بردهایش را ه او پسر، عروس، گروهی از دستیاران آلمانی، و دو تن از معشوقه. در تاریخ این کشور آغاز شد

کیلمانسکه، کاونتس آو دارلینگتن، و دیگري کنتس ملوزینا فون در شولنبورگ نام داشت که  دو، یکی شارلوته فون این

انگلستان ممکن است رفتار جورج را با این زنان با موازین . جورج او را داچس آو کندل، و شاید همسر خود، ساخت

ملوزینا . شمردند داده باشد، ولی انگلیسیان هر دوي آنان را زشت و پرهزینه میاخالقی زمان سازگار یافته و بدان تن 

فروخت که حتی والپول، که خود مروج ناپاکی و فساد بود، بدان اعتراض  نفوذ خویش را به بهاي چنان هنگفتی می

غ هنگفتی پاداش نگرفته مبالکرد و جورج را برآن داشت که بپرسد آیا خود والپول در ازاي واگذاري مناصبی به مردم 

بود؛ مردي که کوچکترین » ساده، و کودن«وچهارساله، بلند قامت، دلیر،  مردي پنجاه 1714جورج اول در . است

لیدي مري مانتگیو او را . ارزشی براي کتاب قایل نبود؛ ولی بیباکی خویش را در چند جنگ به ثبوت رسانده بود

نمود خرفت نبود؛ با وجود این، لیدي مري مانتگیو اذعان داشت  آنچنانکه میخواند؛ ولی او  می» مرد درستکار خرفت«

خواهد همۀ مردم، هرگاه کاري با کار او نداشته باشند، از نیکبختی برخوردار  او ناخواسته مردي نیکخوست و می«که 

اولیگارشی . د باشدچنین مقام نامطمئن، آسوده و خسنو توانست در یک چنین محیط ناآشنا، یا یک او نمی» .شوند

، یا »االهی حق«بریتانیایی براي آن وي را به شاهی برگزیده بود که بازگشت خاندان استوارت را احیا کند؛ جورج 

وتخت انگلستان نداشت؛ او دریافته بود که این انگلیسیان استادي که با آن تردستی بر پارلمنت  ادعاي شخصی، بر تاج

ه بر خود او نیز فرمان رانند؛ براي او دشوار بود از گناه انگلیسی سخن گفتن آنان راندند بر آن بودند ک فرمان می

جیمز گوشه گزید؛ تقریباً همه  روي، در کاخ سنت از این. شمرد تر می او آنان را از دوستان هانووري خود پست. بگذرد

زة برگزینندگی محبوب خود، جست؛ و براي آنکه با پول و سیاست انگلستان حو ساله به میهنش هانوور پناه می

  .کرد هانوور، را حفظ کند، از هیچ کوششی فروگذار نمی

جورج آوـ گوستوس، که در این زمان پرینس . شمرد و از او نفرت داشت بد، فرزندش او را مردي جنایتکار می از بخت

کرد، با وزیران شاه به نزاع  می هاي پدرش اعتراض آو ویلز بود، به زندانی بودن مادر و قدرت روزافزون و تکبر معشوقه

  شاهزاده و همسرش . سرانجام، شاه ناچار شد وي را از دربار براند. داشت خاست، و عقایدش را صریحاً بیان می برمی

کروالین، که به فرمان شاه از فرزندان خود دور افتاده بودند، در لسترهاوس براي خود درباري برپا ساختند و با شاه 

نیوتن، چسترفیلد، هاروي، سویفت، پوپ، و زنان دلرباي بسیاري به دربار آنان روي ). 1717(ادند بناي رقابت نه

. آورتر از شاه یافتند آوردند، ولی شاهزاده را تندخوتر و مالل

ولتر . وبیش با انقسام اقلیت فرمانروا و پارلمنت به دو جناح توریها و ویگها سازگار بود پراکندگی خانوادة شاهی کم

تخمین زد که حکومتهاي شهري، انتخابات پارلمنت، و امور قانونگذاري، اداري، و قضایی انگلستان به دست تقریباً 

اي دربارة دموکراسی، نظیر آنچه در گذشته از زبان  کننده دیگر سخنان ناراحت. گشت تن از مردم این کشور می 800

نمایندگان پارلمنت را مالکان ـ که در . رسیدند به گوش نمیشدند،  استقاللیان و مساواتیان زمان کرامول شنیده می

اینان معموال نامزدي را که خاوندان و سپرداران محلی توصیه . گزیدند تن بیشتر نبودند ـ برمی 160‘000این زمان از 

از اشراف و مسئولیت ادارة کشور به مقتضاي طرفداري ویگها و توریها . پذیرفتند کردند به نمایندگی پارلمنت می می

. شد خاوندان بزرگ و کوچک، یا حمایت آنان از منافع طبقۀ بازرگان، به دست یکی از این دو جناح سپرده می
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توریها با سرسپردگی شاه به . کردند از توریها، و ناسازگاران از ویگها هواخواهی می» پیروان کلیساي انگلستان«

االهی قائل بودند؛ در آخرین روزهاي   کشور، براي شاه حقکردند و، مانند کلیساي رسمی  پارلمنت مخالفت می

سلطنت ملکه آن، توریها به این اندیشه افتادند که خاندان تبعیدشدة استوارت را به فرمانروایی بازگردانند؛ پس از 

کوتاه آنکه فرمانروایی انگلستان به خاندان هانوور سپرده شد، ویگهاي مخالف جکوبایتها دست توریها را از قدرت 

شد، جورج اول تنها ویگها را به مقامات بلند  با آنکه مقامات دولتی قبل از آن به هردو جناح سپرده می. کردند

و چون ناآشنایی وي به زبان انگلیسی او را از ریاست به . سان، دولت را تنها به دست یک حزب سپرد گماشت و، بدین

اندك وظایف و اختیارات شاه را  شد و اندك» وزیر نخست«دولت داشت، با نفوذترین عضو  جلسات هیئت دولت بازمی

  .از او گرفت

از نخستین و مردمپسندترین اقدامات او یکی آن بود که همۀ منصبهاي . جیمز ستنپ هفت سال دولت را رهبري کرد

بودند بدو  پیشین ـ بویژه سمت فرماندهی کل ارتش ـ جان چرچیل، دیوك آو مارلبره، را که توریها از وي گرفته

گوشه گزید؛ در آنجا از یک بیماري طوالنی ) بلیندهایم(دیوك پس از بازگشت از تبعیدگاه در کاخ بلنم . بازگردانید

اندوزي او را  ملت انگلستان که آزمندي و مال. ، چشم از جهان فروبست1722ژوئن  16رنج برد؛ و سرانجام، در 

او چنان «آورد، داوري بالینگبروك را دربارة وي پذیرفت ـ  را به یاد میدرپی او  فراموش کرده بود اما پیروزیهاي پی

سال بر ملکۀ  بیوة او، سرا چرچیل، که ده» .مرد بزرگی بود که من به یاد ندارم آیا گناهی از او سرزده است یا نه

امرست از او و سچون دیوك آ. ودو سال خویشتن را به یاد شوهرش دلخوش داشت انگلستان فرمان رانده بود، بیست

ام، و تو  اگر چون گذشته جوان و زیبا بودم، نه چون امروز که پیر و پژمرده شده«: شنید خواستگاري کرد، پاسخ

توانستی در قلب و دستی که از آن چرچیل بود شریک  توانستی امپراطوري جهان را به زیر پاهاي من نهی، باز نمی می

هاي عاشقانۀ قدیم او را  ش، به سن هشتادوچهارسالگی دستور داد نامهسال قبل از مرگ ، یک1743سرا در » .شوي

، و از سوزاندن آنها چشم »یاراي این کار را ندارم«ها را خواند، احساس کرد که  بسوزانند؛ ولی چون بار دیگر این نامه

را برباید، باید نیکی سان در عشق پایدار بوده، و در مردي که توانسته است قلب چنین زنی  در زنی که این. پوشید

. بسیار بوده باشد

بالینگبروك ـ که جورج اول دست وي را از . جاي دیوك آو مارلبره به تبعیدگاه رفت از این پس بالینگبروك به

حکومت کوتاه ساخته بود، در مظان سازش با خاندان شاهی پیشین قرار داشت، با نیش سخنش ویگها و ناسازگاران 

مارس (شمردند ـ به فرانسه گریخت  ه بود، و اهل کلیسا نیز وي را مخالف االهیات مسیحی میرا از خود متنفر کرد

وتخت شد، به سازمان بخشیدن شورش جکوبایتها در  تاج ، به جیمز سوم پیوست، وزیر امور خارجۀ این شاه بی)1715

رلمنت انگلستان وي را به جرم پا. انگلستان کمک کرد، و پیشنهاد کرد که از فرانسه به انگلستان لشکرکشی شود

  .خیانت به وطن به مرگ محکوم، و اموالش را مصادره کرد

توریها از . جنبشی که براي بازگشت خاندان استوارت به سلطنت پدید آمد، جورج اول را تقریباً از تخت برانداخت

مردم بسیار شدید بودند و در نهان  هاي وفاداري در شمردند؛ علقه هانووریها متنفر بودند و آنان را غاصب و دهاتی می

کردند؛ طبقات باال و پایین اسکاتلند از دادن یک پادشاه اسکاتلندي به  بازگشت سلسلۀ تبعیدشده را آرزو می

همۀ این کسان . خاطر بودند کردند و از قانون اتحاد، که به پارلمنت اسکاتلند خاتمه داد، آزرده انگلستان مباهات می

  .شناخت، یاري دهند ملۀ جیمز را، که لویی چهاردهم وي را تنها شاه قانونی انگلستان میآماده بودند که ح

جوانی ) 1715(شناسد، اکنون  می» مدعی پیر«جیمز فرانسیس ادوارد استوارت، با آنکه تاریخ وي را به نام 

آنچنان وي را در آیین کاتولیک او در فرانسه پرورش یافته بود، و مربیان صومعه و رنجهاي پدر، . ساله بود وهفت بیست

پابرجا ساخته بودند که نتوانست پیشنهاد بالینگبروك را، که با گرویدن به آیین پروتستان شور و احساسات 
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بالینگبروك معتقد بود که اسکاتلندیهاي پرسبیتري و توریهاي . جکوبایتهاي انگلستان را تقویت بخشد، بپذیرد

. اند، به بازگشت شاه کاتولیک یاري نخواهند کرد ختن آیین کاتولیک رنج بردهانگلیکان، که یک قرن براي براندا

وتخت بماند، ولی به نام یک شاه  تاج دهد کاتولیکی بی جیمز، که مردي سرسخت بود، پاسخ داد که ترجیح می

روي گفت که جیمز  بالینگبروك با ایمان و پایبند به اصول نبود، و از این. پروتستان بر انگلستان فرمانروایی نکند

، پارلمنت انگلستان براي کسی که جیمز را پس از )1714اوت (در این ضمن . تر از شاهی است براي رهبانیت شایسته

  .پوند پاداش تعیین کرده بود 100‘000شدن در خاك انگلستان دستگیر کند  پیاده

ارسکین، ارل آو مار، در  جان. رداندبرگ» مدعی«نماید که یک عامل شخصی مسیر حوادث را به سوي هدف  چنین می

وي پس از آنکه به فرمان . آخرین سالهاي فرمانروایی ملکه آن وزیر امورخارجۀ اسکاتلند در کابینۀ انگلستان بود

جورج اول از کار برکنار شد، نقشۀ شورش جکوبایتهاي انگلستان را طرح کرد، به سوي اسکاتلند عزیمت کرد، و از 

چند تن از نجباي اسکاتلند بدو ). 1715سپتامبر  6(ت کرد که زیر علم طغیان او فراآیند اسکاتلندیها درخواس

سوار افزایش دادند؛ ولی ادنبورگ گالسگو، و لولندز جنوبی به خاندان  600پیاده و  6000پیوستند و نیروي وي را به 

مصادرة اموال کیفر خواهد داد؛ دولت  دولت انگلستان اعالم داشت که شورشیان را با مرگ و. هانوور وفادار ماندند

تن به نیروي دریایی افزود، و به دیوك آو آرگایل که  6000سرباز را براي سرکوبی شورشیان بسیج کرد،  13‘000

سربازان دیوك آو . فرماندهی پادگانهاي ادنبورگ و سترلینگ به دست او بود فرمان داد تا شورش را سرکوب کند

، و در جنگی که در گرفت هیچ یک از طرفین )1715نوامبر  13(ارتش ارل آو مار برخوردند آرگایل در شریفمیور به 

گروهی از شورشیان اسکاتلند، که به عبث امیدوار بودند جکوبایتها شهرهاي انگلستان . نتوانست بر دیگري چیره شود

سربازان دولتی آنان را در پرستن . ختندوهشت کیلومتري داخل لیورپول پیش تا را به قیام وادارند، با بیپروایی تا چهل

).نوامبر 14(قیدوشرط وادار کردند  محاصره، و به تسلیم بی

. دسامبر با کشتی از دنکرك حرکت کند، باید از این وقایع آگاه بوده باشد 27جیمز سوم، قبل از آنکه در روز 

با ایمان به حقانیت االهی هدف » مدعی«. دبالینگبروك به او گفته بود که جکوبایتهاي انگلستان قیام نخواهند کر

کراونی که از واتیکان گرفته بود، رهسپار اسکاتلند  30‘000کراون کمک مالی دولت فرانسه و  100‘000خویش، و با 

وي پس از پیاده شدن در اسکاتلند، در پرث به ارتش ارل آو مار پیوست و تصمیم گرفت با شکوه خاصی در . شد

خوردگی و ناآگاهی خویش از دامنۀ  ؛ ولی خاموشی، سیماي افسرده، و شکایت وي، دربارة فریبسکون تاجگذاري کند

مند بودند که هرگز او را با روي خندان ندیده، و  محدود شورش، اثري در اسکاتلندیها نکرد؛ اسکاتلندیها نیز از این گله

پیچید و سرماي زمستان سرزمین شمالی را  یاند؛ از این گذشته، او از تب و لرز به خود م سخنش را بندرت شنیده

ارل آو مار، که دریافته بود ارتش او شایستگی جنگی ندارد، به سربازانش فرمان داد به . توانست تحمل کند نمی

ها، و کشتزارها، راه را به روي سربازان و دیوك آو آرگایل  نشینی کنند و، با آتش زدن شهرها، دهکده مانتروز عقب

ز از ویرانیهایی که جنگ پدید آورده بود اندوهناك بود؛ از این روي، قسمتی از خسارت مردم را به آنان جیم. ببندند

سپس، چون ارتش برتر دیوك آو آرگایل به مانتروز نزدیک شد، جیمز، ارل آو مار، و دیگر رهبران شورش سورا . داد

  .جا شورشیان پراکنده، یا تسلیم شدند در همه). 1716فوریۀ  4(کشتی شدند و شتابان به فرانسه گریختند 

تن از نجبا، که به فرانسه پناه برده  12تن اعدام شدند و  57بیشتر اسیران را براي بیگاري به مستعمرات بردند؛ 

اورلئان براي نجات او سپاهی به اسکاتلند گسیل / جیمز امیدوار بود که فیلیپ د. بودند، غیاباً به مرگ محکوم شدند

؛ ولی فرانسه، که اکنون به اندیشۀ اتحاد با انگلستان بود، به جیمز دستور داد تا خاك آن کشور را ترك خواهد داشت

.جیمز چندي در آوینیون، که از آن پاپ بود، ماند و سپس در رم اقامت گزید. کند
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ر سالونهاي ادبی، و در فرانسه ماند و، چون به زبان فرانسوي آشنایی کامل داشت، خویشتن را د 1723بالینگبروك تا 

ال » سیستم«او، که در هر کاري جز سیاست باهوش بود، سهامی در . میان فیلسوفان، از رنج غربت آسوده ساخت

او همسر خویش را در انگلستان گذاشته بود؛ . سود هنگفت برد) »سیستم«قبل از ورشکستگی (خرید و با فروش آنها 

ماري دشان در این . اي پیدا کرد ز دو ویلت بیوه، رابطۀ تقریباً محترمانهدر فرانسه با ماري دشان دو مارسیی، مارکی

مانند بسیاري از زنان فرانسه، این زن، حتی اکنون که . وهشت سال داشت هنگام چهلساله بود و بالینگبروك سی

سخنی او  شیرین داد، فریبندگی خود را حفظ کرده بود؛ شاید مهربانی، سرزندگی، و بخشی از زیباییش را از دست می

بالینگبروك به مارکیز دل باخت؛ پس از مرگ همسرش، با او زناشویی . کشید بود که بالینگبروك را به سوي خود می

فیلسوف جوان ). 1721(چنانکه دیدیم، ولتر جوان در اینجا به دیدن او رفت . کرد؛ و با او در السورس مسکن گزید

  » .رزانگی ملت خویش و ادب ما را به حد کمال در خود گردآورده استاین انگلیسی برجسته ف«: اش نوشت درباره

قوانین «. سرکوبی شورش سرهاي گروهی از نجبا را برباد داد، ولی از محبوبیت جکوبایتها در انگستان نکاست

رلمنت از این روي، نخستین پا. سال محدود کرده بودند عمر هر دورة پارلمنت را به سه 1694و  1641سال » سالۀ سه

براي . رو بود گردانید، روبه ، با دورنماي انتخاباتی که احتماال توریها و جکوبایتها را به قدرت بازمی1717جورج اول در 

هاي  چهار سال بر عمر خود افزود و دوره» قانون هفتساله«با تصویب  1716جلوگیري از این پیشامد، پارلمنت در 

ترین و  گستاخانه«ترین خلف دیوك آو مارلبره این عمل پارلمنت را   تهبرجس. آینده را به هفت سال افزایش داد

جورج اول، که از پیروزي . دانسته است» کاملترین سند حاکمیت پارلمنت، که انگلستان تاکنون شاهد آن بوده،

د از اختیارات ترسید، این قانون را تصویب کرد؛ در حقیقت پادشاهان هانوور براي حفظ پادشاهی ناچار بودن توریها می

  .خویش چشم بپوشند

پس از تشکیل ). 1717(گانه تشکیل داد  براي حمایت بیشتر از سلسلۀ جدید، ستنپ با فرانسه و هلند یک اتحاد سه

در . این اتحاد، فرانسه از پشتیبانی جکوبایتها و انگلستان از حمایت اسپانیا، که با فرانسه درگیر بود، دست برداشتند

با خیال آسوده پیمان صلح انقیادآمیزي امضا کرد و جورج اول توانست که هفت سال آیندة عمرش را ، اسپانیا 1720

، همسر جورج، که هنوز زندانی بود، نامۀ تلخی بدو نوشت و از او 1726در . بیگانه تکیه زند بر تخت فرمانروایی

اندکی پس از آن، وي از تب مغزي . ودرو ش خواست که در ظرف یک سال در برابر تخت داوري آفریدگار با او روبه

گویند، فالگیري پیشگویی کرده بود که جورج اول، پس از مرگ همسرش، بیش از یک سال زنده نخواهد . درگذشت

در ماه ژوئن، وي انگلستان را ترك گفت تا از زادگاه دلبندش، هانوور، . زوال نهاد  ، تندرستی شاه روبه1727در . ماند

اي بود که همسرش در  نامه اي به درون کالسکۀ او افکندند؛ این نفرین کی اوسنابروك، نامۀ تاکردهدر نزدی. دیدن کند

. ژوئن درگذشت 11با خواندن آن، شاه بیهوش شد و در روز . مرگ نوشته بود دم

II ـ جورج دوم و ملکه کروالین  

ویک،  چون ویلیام. یل به تأخیر افتاده بوددل فرزند و دشمن جورج مرگ پدر را کیفري از جانب پروردگار دانست که بی

آوگوستوس داد، وي آن را به جیب نهاد و هرگز  اسقف اعظم کنتربري، وصیتنامۀ پادشاه فقید را به فرزندش جورج

اند که او از آن روي از افشاي وصیتنامۀ پدر خودداري کرد که جورج  برخی گفته. مردم را از مضمون آن آگاه نساخت

کردند که جورج  کرده بود هانوور و انگلستان به دو فرمانرواي جداگانه سپرده شوند؛ برخی نیز ادعا میاول پیشنهاد 

لویس، براي معشوقه یا همسرش، داچس آو کندل، و براي دخترش، که ملکۀ پروس بود،  اش، فردریک اول براي نواده

  .تاریخ از آن آگاه نیست. داد اهی را برباد میپولهاي چنان هنگفتی به ارث گذاشته بود که اجراي وصیتنامۀ خزانۀ ش

اوژن دو ساووا و  وپنج سالگی، با دالوري بسیار در ارتش پرنس در بیست. جورج دوم، مانند پدرش، سربازي دلیر بود

؛ و در شصت سالگی سپاه خویش را در دتینگن به پیروزي رساند )1708(دیوك آو مارلبره در اودنارد جنگید 
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راند، و دشنامهایی چون  برد، سخنان تند برزبان می ي و خصلت سپاهیگري را غالباً با خود به دربار میاو خو). 1743(

انگلیسی . کرد ولی به شایستگی و توانایی شاهی می. کرد نثار وزیرانش می» دلقکها«، »کله پوکهاي متعفن«، »اراذل«

با ناشکیبایی، ولی بدقت ناظر اقدامات پارلمنت در . گفت دانست، ولی به لهجۀ غلیظ وستفالیایی سخن می را خوب می

را آرام و قادر به پرداخت دیون خود نگاه دارد، سیزده  بول  جهت تحدید اختیارات و درآمدش بود؛ براي آنکه جان

رفت و این غیبتها پیرامونیانش را  در غالباً به هانوور میـ او نیز چون پ  سال از رابرت والپول سخت پشتیبانی کرد

دشمنی «هوریس والپول  کرد، زیرا به گفتۀ و تندزبانی میمانند پدر، با پرینس آو ویلز مشاجره  به. ساختند خشنود می

ید این کار دور خویش گردآورد، ولی شا هایی به جورج دوم، چون پدر، معشوقه» .با فرزند بزرگ عادت این خاندان بود

.ورزید دل به همسرش مهر می به خاطر رعایت رسم تشخص بود؛ او، برخالف پدر، ازته

کروالین، دختر فردریک، مارکگراف براندنبورگ ـ آنسباخ، در دربار سوفیا شارلوته، خواهر جورج اول و نخستین ملکۀ 

رد، از بحثهاي فیلسوفان، یسوعیان، و او در آنجا به الیبنیتز برخو. پروس، در شارلوتنبورگ پرورش یافته بود

شارل ششم، امپراطور . آمده بود آوري آزاداندیش و روادار بار طرز ننگ مند شد، و در دین به پروتستانها بهره

، قلب و معتقدات دینی خود را بدو عرضه داشت؛ کروالین هر دو را رد کرد و با جورج »امپراطوري مقدس روم«

وخوي بد خود و شاهزاده و  هانوور، زناشویی کرد؛ باوجود خلق» سرخروي«اهزادة آوگوستوس، برگزیننده و ش

جورج بخشونت با او رفتار . هاي وي، تا پایان عمر بدو وفادار ماند رویدادهاي ناگوار بسیار، و با نادیده گرفتن معشوقه

ها و منش او آنچنان  لی براي اندیشهنوشت؛ و هاي مفصلی به او می کرد و دربارة روابط ناپاکش با زنان دیگر نامه می

کشور را اداره ) به یاري والپول(داد  احترامی قایل بود که هنگام غیبتهاي طوالنی خویش از انگلستان به او اجازه می

  .سپرد کند؛ و پس از بازگشتش، رهبري سیاست خود را به دست او می

ي زیبا و ظرافت گفتار و کردار، اثري از فریبندگی پس از گذشت طراوت جوانی و پژمردن بدن گوشتالود، جز دستها

در او نمانده بود تا بدان وسیله شوهرش را براي خود حفظ کند؛ با اینهمه، شوهرش سینۀ زیبا و خوشتراش او را 

شد؛  کروالین پس از هر زایمانی، چاقتر می. خواست که آن را هرچه بیشتر به نمایش گذارد ستود و از او می می

باوجود این، . گلو بود، و به توطئه و قدرت عالقۀ بسیار داشت را لکهاي آبله پوشانده بود، صدایش بلند و از تهاش  چهره

مند شدند؛ آنان دریافتند که این زن براي آنکه همسر نیک و ملکۀ  کم به شوخیهاي شیرین او عالقه انگلیسیان کم

بردند که  ؛ و متفکران انگلستان نیز باحیرت پی میاي شود، از تندرستی و آسایش خویش دست شسته است شایسته

  .این براندنبورگی بظاهر کودن قادر است ادبیات، علوم، فلسفه، و موسیقی زمان را درك و تحسین کند

کروالین دربارش را تقریباً به سالونی مبدل کرده بود که در آن از کسانی چون نیوتن، کالرك، بارکلی، باتلر، پوپ، 

یکی از . کوبی استقبال کرد او از ابتکار لیدي مري در آبله. کرد ، و لیدي مري مانتگیو پذیرایی میچسترفیلد، گی

دختران میلتن را از تنگدستی رهایی بخشید؛ در خالل دگرگونیهایی که در وضع جامعه و حالت شاه پدید آمد، از 

سۀ خود فراهم کرد؛ با اعطاي حقوق هزینۀ تحصیل جوانان بااستعداد تنگدست را از کی. هندل پشتیبانی نمود

به جاي اصیل . بازنشستگی، ویستن بدعتگذار را نجات داد؛ جکوبایتهاي اسکاتلند را از آزادي دینی برخوردار ساخت

او خود خداپرست بود و به بقاي . آیینی، دانش استفان انگلیکان را مالك شایستگی آنان براي پیشوایی کلسیا قرار داد

نگریست؛ ولی از آنجا که کلیساي رسمی انگلستان را دستیار دولت در تحکیم اخالق  ـ و تردید می روح به دیدة شک

این «: ولتر گفته است. شمرد، عقیده داشت که دولت باید هزینۀ این کلیسا را فراهم سازد مردم و نظم اجتماعی می

وف دوستداشتنی است که بر تخت شاهی او یک فیلس …. شاهزاده خانم براي ترویج هنر و نیکخواهی زاده شده است

داد که، حتی در ساعتهاي واپسین عمر، مصیبتهاي  عمق بینش فلسفی کروالین بدو امکان می» .تکیه زده است

برد، به شاه، که  هنگامی که از نوعی فتق کشنده ـ که کسی جز شاه از آن آگاه نبود ـ رنج می. زندگی را جدي نشمرد
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پاسخی که وي از روي صداقت و اندوه . ارش کرد که پس از مرگ او با دیگري زناشویی کنداکنون پنجاهساله بود، سف

آه، خداي «: و کروالین پاسخ داد» .هایم خواهم زیست نه، من با معشوقه«: داد نمودار روحیۀ مردم آن روزگار است

ام  هرگز زنی ندیده«: اي کرد هسابق شاه در مرگ همسرش سوگواري بی» .دارد من، این تو را از داشتن همسر بازنمی

وسه سال بعد، به پیروي از وصیتنامۀ او، تابوت کروالین را در  بیست» .که لیاقت بستن بندکفشهاي او را داشته باشد

  .دیر وستمینستر گشودند تا جسد شاه را در کنارش نهند

III  ـ رابرت والپول  

افروز، والپول توانست  ی انبوه دشمنان جاهطلب و جنگدر سایۀ دفاع و حمایت شجاعانۀ آن زن، و به رغم کارشکن

او قدیس نبود؛ شاید فاسدترین وزیري بود که . بیست سال انگلستان را از کامیابی و صلح و آرامش برخوردار سازد

تنها  در آن روزگار تباه، خرد. رفت شمار می انگلستان تا آن زمان داشت؛ ولی یکی از بهترین زمامداران انگلستان نیز به

  . توانست حکومت کند از راه فساد می

خواستند وي را براي خدمت در  والدینش می. هاي کهن نورفک بود رابرت والپول جوانترین فرزند یکی از خانواده

کلیسا پرورش دهند، از این روي، وي را در کالج ایتن به تحصیل علوم دینی واداشتند؛ در آنجا همزمان با دشمن 

مرگ برادران ارشد وي را وارث دارایی خانواده ساخت؛ و چون خانوادة . خواند بالینگبروك، درس می آیندة خود، یعنی

هاي انتخابی کشور بودند، تسلط داشت، براي او دشوار نبود توجه خویش را با کامیابی از  او بر سه شهر، که از حوزه

به ). 1701(حزب ویگ به مجلس عوام راه یافت وپنج سالگی به نمایندگی  در بیست. االهیات به سیاست معطوف دارد

یاري نفوذ بستگان، هوش و دارایی، و نفوذ و توانایی خویش در ادارة امور مالی بزودي به مقام وزارت جنگ رسید 

، توریهاي فاتح وي را برکنار، و به اتهام فساد در برج لندن زندانیش کردند؛ ولی بوي پول آنچنان 1712در ). 1708(

والپول، پس از آزادي، بار دیگر . آزاد ساختند د وي را از زندانکرد که چندي بع ان آن روزگار را سرمست میزمامدار

 1717ولی مشکالت سیاسی در ). 1715(داري انگلستان رسید  به نمایندگی پارلمنت برگزیده شد و به ریاست خزانه

و به ثبوت » شرکت دریاي جنوب«رشکستگی ، و1720در . گیري کند وي را ناگزیر ساختند از این سمت کناره

تواند  رسیدن درستی نظرات قبلی والپول حتی دشمنان وي را به این نتیجه رساند که او الیقترین مردي است که می

؛ و، چنانچه دیدیم، )1721(داري انگلستان برگزیده شد  بار دیگر به ریاست خزانه. ثبات مالی را به انگلستان بازگرداند

به بانک انگلستان به بحران مالی پایان داد؛ بدهی شرکت، که » شرکت دریاي جنوب«مسئولیتهاي  با سپردن

ودو سال به دست  قماربازان حقشناس زمام امور کشور را بیست. پوند بود، تدریجاً به مردم پرداخته شد 7‘000‘000

.والپول سپردند

شاه جدید دشمن سوگند خوردة همۀ کسانی بود که . جلوس جورج دوم چندي دست والپول را از قدرت کوتاه کرد

پدر وي را خدمت کرده بودند؛ از این روي، والپول را کنار گذاشت و سر سپنسر کامپتن را مأمور تشکیل دولت 

ولی کامپتن بیکفایتی خویش را زود آشکار و تصدیق کرد؛ کروالین به شاه اندرز داد که مسئولیت ادارة کشور . ساخت

سر . والپول، با وعدة پرداخت مستمري بیشتر به شاه و ملکه، بحث را فیصله داد. به دست والپول بسپارد را بار دیگر

بار به  اولین» وزیر نخست«عنوان . نشینی را پذیرفت و والپول زمامداري را دوباره به دست گرفت سپنسر با امتنان ارل

. آمد دشنام به حساب می) »متودیست«، و »پیرایشگر« ،»مسیحی«مانند عنوانهاي (او داده شد، و این لفظ در اصل 

  .داونینگ ستریت را خانۀ رسمی خود ساخت 10وزیري بود که شمارة  درضمن او اولین نخست

او بیش از یک سال در دانشگاه تحصیل نکرده . سازد خوي و منش والپول تا حدي فن موفقیت سیاسی او را روشن می

اي نداشت؛ در رفتار و گفتار او نیز وقار  وزیران انگلستان دارا بودند چندان بهره خستبود و از معلوماتی که معموال ن

توانست  کشید، تنها از زنان می هرگاه که از بحثهاي سیاسی دست می«: مکولی گفته است. خورد کمی به چشم می
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ل گستاخ و بیمالحظۀ گفت که حتی نس سخن گوید؛ و دربارة این موضوع مورد عالقۀ خویش چنان بیپرده سخن می

فرزندش، هوریس، وي را از آن روي که با کتاب آشنایی نداشت فاقد صالحیت زمامداري » .داد زمان خود را تکان می

شناخت، و به جاي دستگاههاي فکري مردم از خواستها و عالیق  هایشان می او انسانها را بیش از نوشته«: شمرد نمی

اي که بتواند با شاه سخن گوید به زبان التینی آشنایی داشت؛ زیرا جورج اول  او به اندازه» .جست آنان یاري می

او همۀ ویژگیهاي جان بول را، جز . دانست و والپول با زبانهاي آلمانی و فرانسوي آشنایی نداشت انگلیسی نمی

برد، ولی به هنگام  ذت میگو، نیکخو، و مرد عمل بود؛ از خوراك و نوشابه ل بنیه، رك تنومند، قوي: جنگجویی، دارا بود

یث، شاید به جان بول شباهت آورد و، از این ح کوشید؛ به جاي شمشیر، کیسۀ پولش را به صدا درمی کار سخت می

سالهاي بسیاري را آشکارا به زناکاري گذراند؛ او براي آداب و . والپول تقریباً فاقد هرگونه اصول اخالقی بود .داشت

با ملکه کروالین دربارة . کردند کمترین ارزشی قایل نبود فساد و هرزگی رعایت می ظرافتی که اشراف در ارتکاب

کرد؛ پس از مرگ ملکه، براي آنکه اندیشۀ شاه سوگوار را از مرگ همسر منحرف کند، به  هاي شاه شوخی می معشوقه

وقتی کروالین در بستر مرگ بود، او . زد او به دین پوزخند می. ها را به نزد شاه بیاورند دختران او اندرز داد که ندیمه

اسقف اعظم خوب از عهدة آن . آور اجرا شود بگذارید این بازي خنده«: پی اسقف اعظم کنتربري فرستاد و گفت

اجراي . رساند و نه خیري او نه گزندي به ملکه می. توان به او دستور داد که کارش را زود انجام دهد می. برخواهد آمد

هان خردمند و نیکو را، که هرگاه تظاهر نکنیم چون آنان ابلهیم ما را ملحد خواهند خواند، خشنود این مراسم همۀ ابل

هاي متعالی و ازخودگذشتگی در بشر اعتقاد نداشت؛ و مانند مارلبره، مقام دولتی را  والپول به انگیزه» .خواهد ساخت

اسی فرزندش، هوریس، و دیگر خویشان را هموار او راه پیشرفت و کامیابی سی. اندوزي ساخت وسیله سودجویی و مال

پوند بنا کرد و آن را با نقاشیهایی زینت داد که به تخمین  200‘000براي خود در هوتن کاخی به ارزش . ساخت

او به اندازة . پوند ارزش داشتند؛ او در اینجا در خانۀ خود را به روي همۀ مردم ایالت نورفک گشود 40‘000هوریس 

در بین دارایی خود و ثروت جان بول ) هرگاه سخن دشمنان او را بپذیریم(دست بود؛ زیرا  شنده و گشادهجان بول بخ

.توانست تفاوت بگذارد نمی

خرید، و یا هانري چهارم با آن  گونه که ریشلیو با آن ارتشها را می خرید؛ همان او نمایندگان پارلمنت را با پول می

الپول، پس از آنکه نتوانست مقاصد خویش را از راههاي دیگر پیش برد، این وسیله و. دشمنان را خلع سالح کرده بود

فساد پارلمنت، که از زمان چارلز دوم آغاز شده بود، اکنون بدانجا رسیده بود که در مجلس عوام جز به زور . را برگزید

ها بودجۀ محرمانه، و  ن روزنامهوالپول براي خرید کرسیها و آراي پارلمنت و سردبیرا. رفت پول کاري از پیش نمی

ها با مقاصد خویش سالی  اند که او برا ي همراه ساختن روزنامه حتی یک اطاق محرمانه، در اختیار داشت؛ گفته

را » شهسواران باث«جورج اول را برآن داشت که فرقۀ  1725والپول در . داد پوند به صاحبان آنها می 50‘000

والپول، چون ناپلئون، دریافته بود که فرمانروایی . وشش شهسوار باشد رور، و سیتأسیس کند که شامل شاه مهین س

  .تر از واداشتن آنان به فرمانبرداري به زور پول است بر مردم، با دادن نشان و مدال، باصرفه

ایلی را که به اهداف او وس. جست هاي پلید یاري می والپول، براي آنکه انگلستان را کامروا و آرام سازد، از این شیوه

رغم  کوشید که، به او مرد نیکخواهی بود و می. کردند، ولی نمودار جنبۀ پاکتر منش او بودند گرفت توجیه نمی کار می

آشفتگیهاي سیاسی، تضاد منافع طبقاتی، و فریادهاي گروههاي شووینیست، میهن خویش را از صلح و آرامش 

به  دوران حکومت او را گرچه این شیوة کشورداري» .ه خوابیده باشدبگذارید فتن«: شعارش این بود. برخوردار سازد

دشمنانش . فتوحات نظامی یا اصالحات داخلی ممتاز نساخت، اما براي او در نزد خردمندان احترام بسیار فراهم آورد

ایع پست بشري توز و انتقامجو نیست، و در مقام دوست بیش از کسانی که چون او با طب کردند که او کینه اعتراف می

هاي دور و درازي براي عظمت کشور  او نقشه. کند آشنایی دارند قابل اعتماد است و، یا حتی، به دیگران اعتماد می
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کرد که انگلستان سرانجام از  نداشت، ولی با هر مشکلی که پیش آمد با چنان زیرکی، بردباري، و کاردانی مقابله می

.پوشیدهمۀ گناهان او، جز عشق به صلح، چشم 

او مالیات زمین را کاهش داد و کیفر تجاوز به دارایی . هم نزدیک ساختند قوانین اقتصادي او خاوندان و بازرگانان را به

با اعطاي جایزه به صادرکنندگان، و با اخذ . داري را تشویق کرد مردم را تشدید کرد؛ در همان ضمن رشد سرمایه

زمین و  نماید که به تنگدستی دهقانان بی چنین می. گان را مساعدت نمودگمرك از واردات، بازرگانان و تولیدکنند

ناپذیر  رشد شهرها توجهی نداشت؛ او ظاهراً بر این عقیده بود که توزیع نا برابر ثروت نتیجۀ اجتناب پرولتاریاي روبه

بگذریم، او طرفدار آزادي  هرگاه از جوایز صادراتی و گمرك واردات. توزیع نابرابر توانایی مردم به دست طبیعت است

ورزید؛ تنها در  سمیث و فیزیوکراتهاي فرانسه با دخالت دولت د رتجارت مخالفت می تجارت بود؛ او سالها قبل از ادم

نوع کاالي وارداتی را کاهش داد؛ تجارت با مستعمرات  38نوع کاالي صادراتی و  106سال، حقوق گمرکی  یک

تهاي بسیاري آزاد ساخت، و استدالل کرد که اقتصاد انگلستان با کمترین دخالت امریکایی انگلستان را از محدودی

گذشت زمان درستی نظر وي را به ثبوت رساند؛ ثروت ملی، با آنکه درست . مقررات دولتی بهتر رشد خواهد کرد

جویی  مد دولت با صرفهسرعت افزایش یافت و درآمد دولت افزونتر شد؛ والپول، با به کار بردن درآ توزیع نشده بود، به

  . و کاردانی، بهترین وزیر تجارتی شناخته شد که انگلستان به خود دیده است

. والپول را به چشمگیرترین شکست دوران زمامداري خود گرفتار کرد) 1733(الیحۀ مالیات کاالهاي داخلی 

. ساختند ت دارایی را سنگینتر میدادند و در نتیجه مالیا فروشان شراب و توتون مقامات گمرك را فریب می قاچاق

براي جلوگیري از آن، والپول پیشنهاد کرد که از این کاالها، در هرجاي انگلستان که نگاهداري یا فروخته شوند، 

اي را، هر وقت که بخواهند، بازرسی کنند؛ کسانی که  مأموران مالیات اجازه یافتند هر خانه. مالیات گرفته شود

. شدند کردند به پرداخت جریمه یا به زندان محکوم می مرکی و عوارض دیگر را پنهان میکاالهاي مشمول حقوق گ

فروشان، و فروشندگان، و خریداران شراب و توتون در سراسر کشور به اقدام دولت اعتراض  واردکنندگان، قاچاق

وي را خودسرانه، ظالمانه، و  کردند و مخالفان والپول در مجلس عوام اخذ این مالیات را محکوم کردند و شیوة اقدام

نمایندگان پارلمنت به والپول گوشزد «به گفتۀ فردریک کبیر، . تجاوز آشکار به آزادیهاي مردم انگلستان خواندند

بیش از  لی تصویب این الیحه مستلزم فساديتواند آنان را به هرگونه تبهکاري عادي وادارد، و کردند که او با پول می

جزواتی که در هزاران . اید هم، آنها امیدوار بودند که مسئولیت امور مالی را از دست وي بگیرندش» .تبهکاري آنهاست

مردم تاالر وستمینستر را . نسخه در سراسر کشور پخش شدند والپول را با سخنان زشت به باد دشنام گرفتند

وزیر را، هنگامی که از  دند نخستمحاصره کردند، آدمکهایی را که به شکل والپول ساخته بودند آتش زدند، و کوشی

ملکه کروالین از وفاداري ارتش و . شد دار بزنند؛ ملت تا لبۀ انقالب برافروخته شد ستیون خارج می کلیساي سنت

سرنوشت خاندان شاهی هراسان گشت، والپول، با اذعان به شکست خویش، الیحه را پس گرفت؛ از آن پس، قدرت او 

.راي کشتن او همدست شدندروبه زوال نهاد و دشمنان ب

IV ـ بالینگبروك  

چیدند و چندي بعد  توطئه» مدعی پیر«گروهی از آنان، که از جکوبایتها بودند، با . دشمنان او بسیار و گوناگون بودند

گروهی دیگر به دور فردریک لویس، پرینس . شدند) »مدعی جوان«(چارلی خوبروي  فریفتۀ افسون فرزند او، شاهزاده

بزرگترین نویسندگان انگلستان ـ سویفت، پوپ، فیلدینگ، آرباثنت، .، دشمن و وارث شاه انگلستان گرد آمدندآو ویلز

داشتند، از اشتباهات سیاسیش  تامسن، ایکنساید، و گی ـ با والپول دشمن بودند؛ آنان از رفتار ناشایست او پرده برمی

دگان، که از زمان ویلیام سوم و ملکه آن معمول شده بود، کردند، و او را براي قطع کمک دولت به نویسن انتقاد می

توریها نیز که تشنۀ قدرت بودند، با تحریک شاعران و مخالفان والپول در پارلمنت، موقعیت وي را . کردند نکوهش می
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ک خویش پولتنی، چسترفیلد، و پیت با آنان هماواز شده بودند و بالینگبروك با خامۀ مهل ویلیام. نمودند متزلزل می

  .کرد سرسختانه از آنان پشتیبانی می

از طرف شاه بخشیده شد، و اجازه یافت به انگلستان و ملک خویش بازگردد؛ ولی نفوذ والپول  1723بالینگبروك در 

با اینهمه، . دست وي را از دولت و پارلمنت، به عنوان آدمی خیانتکار و کسی که در صداقتش تردید است، کوتاه کرد

روشنفکران انگلستان، که مجذوب سیماي زیبا و خردمندي و آوازة بلند او . قدرت خویش را حفظ کرد او همچنان

او در آنجا، و نیز در خانۀ ییالقی خود، با سویفت، هجویات، با . شدند شده بودند، در خانۀ شهریش به گرد او جمع می

کوشید تا توریهاي گرسنه و ویگهاي  ا، سخت میکرد؛ در آنج پوپ، سخنان بدعتگذارانه، و با گی، چکامه ردوبدل می

اي را طرح ریخت و نویسندگانی براي  نشده را در ضدیت با والپول با یکدیگر متفق سازد؛ در آنجا، برنامۀ مجله سیراب

کانتري جنتلمن، و سپس کرافتسمن نام گرفت ـ طی ده سال، هرهفته، ) 1726(این مجله ـ که نخست . آن برگزید

ها،  نوشت و این مقاله هاي مجله را خود بالینگبروك می تندترین مقاله. اعمال و هدفهاي والپول وارد آورد اي بر ضربه

  .رفتند شمار می پس از افول سویفت، بهترین نثر سیاسی در زبان انگلیسی به

استهزا به والپول اهدا ، به نام رساله دربارة احزاب، در مجله انتشار یافتند از روي 1734و  1733نوزده گفتاري که در 

» .قبل از آنکه اینها را بخوانم از وسعت و قدرت زبان انگلیسی آگاه نبودم«: چسترفیلد به فرزندش نوشت. شدند

، هرگاه که اراده یا )که تنها اصل اخالقی او بود(رفتار مالیم و دلپسندش . سیرت بالینگبروك مایه شکست او بود

، با پولتنی، که رهبر اسمی 1735در ژوئن . گفت خوردند، وي را ترك می لفان برمیبست یا مخا هاي وي به بن اندیشه

در آنجا با مارکیز خود نزدیک فونتنبلو اقامت گزید و با . مخالفان والپول بود، درافتاد و با خشم به فرانسه بازگشت

نوشت، تاریخ را  1735که در  هایی دربارة بررسی و کاربرد تاریخ، در نامه. فلسفه بر زخمهاي روحیش مرهم نهاد

آزمایشگاه بزرگی دانست که رویدادهاي تاریخی در آن، به دفعات بیشمار، انسان، نظامهاي اقتصادي، و دولتها را 

. از این روي، او تاریخ را بهترین وسیلۀ شناخت طبیعت بشري، تعبیر زمان حال، و پیشبینی آینده دانست. اند آزموده

» .دهد تاریخ، تمام عمر بشر را نشان می …. آموزد اي است که درسهاي خود را با نمونه می تاریخ فلسفه«: گوید می

و نه تنها خویشتن را با علتها، معلولها، و رشته حوادث همانند » تاریخ را با بینش فلسفی راهنماي خود سازیم؛«باید 

دشواري بررسی . الی و نیکبختی بشرندآشنا کنیم، بلکه در راههایی گام برداریم که ثابت شده است که ضامن تع

اند از خطا مصون  بیشتر روایتهاي آن با دروغ همراهند، و روایتهایی نیز که با دروغ درنیامیخته«تاریخ این است که 

تواند  ولی پژوهندة پابرجا می» دروغگویی از سران کلیسا به دیگر تاریخنویسان سرایت کرده است؛ …. اند نمانده

  .سوي حقیقت بگشاید رو کند و راه خویشتن را از میان آن دو به دروغگو روبهدروغگو را با 

او در این کتاب به . پرستی به جهان سیاست بازگشت هایی دربارة روح میهن با نگارش نامه 1736بالینگبروك در 

  .فساد دولت والپول حمله کرد و خواستار روحیۀ تازة ازخودگذشتگی در سیاست انگلستان شد

پرست حقیقی را، که در راه نیکبختی و سربلندي میهن از همۀ فهم و اندیشه و کار خود یاري  سرور میهن وجد و

هاي نو، و نه نیوتن هنگامی که  خویش، نه دکارت هنگام آفریدن جهان» رساالت«جوید، نه مونتنی هنگام نگارش  می

  . نهاد احساس کرده است و بنیاد میکرد  قوانین حقیقی طبیعت را براساس آزمایش و هندسۀ عالی کشف می

لویس، پرینس  ، با فردریک1738هنگام دیدار خود از انگلستان در . او چشم امید خویش را به نسل جوان دوخته بود

بالینگبروك اکنون مشهورترین اثر خود را به نام . کرد، آشنا شد آو ویلز، که اکنون مخالفان والپول را رهبري می

درگذشت، ولی  1751فردریک در . پرست را خطاب به منشی مخصوص فردریک نوشت یهنمفهوم یک پادشاه م

هاي نویسندة این رساله را شالودة  اي از اندیشه فرزند او، که بعدها به نام جورج سوم به پادشاهی انگلستان رسید، پاره

صالح و  ست فرمانروايبالینگبروك در این رساله آرزو کرده بود که حکومت به د. ایمان سیاسی خویش ساخت
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وي . پروراندند فرانسه، در نسل بعد، در دل می» فیلسوفان«این همان آرزویی است که ولتر و . نیکخواهی سپرده شود

تواند آن را نجات بخشد، مگر  کرد که انگلستان آنچنان به پستی گراییده است که کسی نمی چنین استدالل می

خواري را به سختی کیفر  دست گیرد، رشوه و حتی پارلمنت، قدرت را به ها، شاهی که باچیرگی بر احزاب و دسته

جاي  پرست باید قدرت خویش را، به ولی این شاه میهن. کند بر کشور نیز حکومت کند دهد، و همچنانکه شاهی می

آداب و االهی، ودیعۀ ملت بشمارد؛ بداند که قدرتش مطلق نیست و قوانین طبیعت، آزادي مردم و مطبوعات، و  حق

بازرگانی را، . اي را در ترازوي مصالح و نیکبختی ملت ارزیابی کند سازد؛ و باید هر مسئله رسوم کشور آن را محدود می

که سرچشمۀ اصلی ثروت ملی است، رونق بخشد، در انگلستان، شاه باید نیروي دریایی را، که ضامن استقالل این 

. کشور و تعادل نیرو در اروپاست، تقویت کند

هاي جکوبایتها و سازش دادن  پرست بر آن بود که براي طرد اندیشه بالینگبروك با نگارش رساله مفهوم یک شاه میهن

دست توریهاي رانده شده و ویگهاي  زمین با بازرگانی، امپراطوري با آزادي، و خدمات اجتماعی با ثروت خصوصی، به

، مظهر آمال جوانانی شد )1749(این رساله، پس از انتشار  .دهداي با اصول ویگها تشکیل  ناخشنود حزب توري تازه

این رساله به . کردند ظهور یک فرمانروا را براي زدودن پلیدیها از سیماي انگلستان آرزو می» رفقاي شاه«که با نام 

کاري  و پیت کهین نیز یاري کرد و الهامبخش محافظه مهین، تشکل فلسفۀ سیاسی سمیوئل جانسن، پیت

پاس همین خدمت است که دیزریلی در اثر خویش، دفاع از قانون اساسی  به. آزادیخواهانۀ بنجمین دیزریلی شد

با تجهیز افکار عمومی، «انتشار یافت، از بالینگبروك به نام پدر دموکراسی توري، و کسی که  1835انگلستان، که در 

تالش و نفوذ بالینگبروك و دیزریلی . ستایش کرده است» .رت رسیدن حزب توري را در آینده امکانپذیر ساختبه قد

  .پیشرو انگلستان معاصر مبدل ساخت» کاران محافظه«بود که توریهاي شکست خورده را به 

V توان وارد جنگ شد؟ ـ چگونه می  

. پولدوست، به دوران طوالنی فرمانروایی والپول پایان داد تبلیغات بالینگبروك، همراه با روحیۀ جنگجویی پارلمنت

توانست از گرفتاري خارجی دوري جست، براي حفظ  وزیر دوراندیش، با سیاست حفظ آرامش، تا آنجا که می نخست

کرد  ا اداره میصلحی که پیمان اوترشت به ارمغان آورده بود، با کاردینال فلوري که با سیاست مشابهی فرانسه ر

. دست تواناي برادرش هوریشیو سپرد هاي دیگر، به مسئولیت ادارة روابط خارجی کشور را، در زمینه نظر یافت و فاقات

آینده را با   طارق، و رقابت این کشور با اسپانیا براي تسلط بر امریکا و دریاها، سالهاي ولی تسلط بریتانیا بر جبل

به فیلیپ پنجم، شاه  1721وزیرش، ستنپ، در ژانویه و ژوئیۀ  جورج اول و نخست. تشنجاتی فزاینده مواجه کرد

اسپانیا، وعده داده بودند که پس از بهبود وضع مالی کشور و فرونشستن خشم پارلمنت، دولت انگلستان از مالکیت 

اکنون داستان به جنگ کشانده . طارق دست خواهد شست؛ اما مردم انگلستان با چنین تسلیمی مخالف بودند جبل

پرستی افراطی مردم  ن انگلستان را از زبان خود انگلیسیان بشنویم؛ این داستان نمودار جنگ طلبی ناشی از میهنشد

. انگلستان و راستگویی تاریخنویسان آنهاست

از امتیازاتی که دولت اسپانیا به بریتانیا داده بود گستاخانه » شرکت دریاي جنوب«اند،  چنانکه خود انگلیسیان گفته

فرستاد، و  می» دنیاي جدید«کم یک کشتی بازرگانی به مستعمرات اسپانیا در  کرد؛ سالی دست ستفاده میا سوء

اسپانیا، با بازرسی کشتیهاي مظنون به حمل کاالي . داري را با این سرزمینها آغاز کرده بود دادوستد غیرقانونی دامنه

یکی از گوشهایش را از دست ) 1731(ر یکی از این موارد رابرت جنکینز ادعا کرد که د. قاچاق، در مقام تالفی برآمد

داده است؛ او این گوش را نگاه داشت، در انگلستان نمایش داد، و از مقامات انگلیسی خواست که از اسپانیا انتقام 

ن انگلیسی اي از کشتیهاي انگلیسی را که سرگرم بازرگانی مجاز بودند توقیف کردند و زندانیا اسپانیاییان پاره. بگیرند

بردگی  را به زنجیر بستند؛ دریاستیزان انگلیسی نیز متقابال اسپانیاییان را اسیر کردند و در مستعمرات انگلستان به



۵٣٠٢

خواست درآمد  والپول، که نمی. کرد حمل قاچاق ادامه داشت و دولت اسپانیا به این عمل اعتراض می. فروختند

یش در تالش بود کاهش دهد، براي جلوگیري از فعالیت نامجاز را که براي حفظ هستی خو» شرکت دریاي جنوب«

هاي انگلستان به دادوستد کاالي قاچاق اشتغال داشتند بسختی رفتار  آن اقدامی نکرد، ولی با کشتیهایی که در کرانه

رجی، و بازرگانان انگلیسی با اطمینان به برتري نیروي دریایی خویش و مصونیت انگلستان در برابر تعرض خا. کرد

داستانهاي واقعی یا ساختگیی که از . باامید به گشودن بازارهاي تازه و گسترش بازرگانی خویش، خواهان جنگ بودند

رسیدند آنان را به جوش آورده بودند؛ مردم انگلستان اکنون  خویی اسپانیاییان به گوش مردم انگلستان می درنده

ستودند، و آنانی را که از مالیمت دم  پرستان شجاع می نام میهنکردند به  کسانی را که از شدت عمل طرفداري می

، و به )1738مارس (جنکینز گوش خود را؛ که در بطري نهاده بود، به پارلمنت نشان داد . خواندند زدند بزدل می می

یا نیز مردم اسپان .دادنددنبال آن پولتنی، پیت، و دیگر مخالفان والپول دربارة لزوم دفاع از شرف بریتانیا داد سخن 

بدعتگذار به باد دشنام گرفته بودند و این افسانه را که ناخداي انگلیسی یک نجیبزادة  انگلیسیان را به نام سگان

.کردند اسپانیایی را برآن داشته است که بینی خود را بریده و ببلعد باور می

وزیر اسپانیا، براي ارضاي مردم نامۀ تندي به والپول  ال کاذرا، نخست. اي پیش گرفته بودند ت رفتار معقوالنههر دو دول

دولت . کند نوشت، ولی در خفا به او اطالع داد که اسپانیا از رفع اختالفات دو دولت از طریق مذاکره استقبال می

؛ هر دو دولت )1739ژانویۀ  14(ۀ پارذو را با اسپانیا بست انگلستان، با نادیده گرفتن داد و فریاد مردم، عهدنام

نیمی از مردم اسپانیا این عهدنامه . امتیازهایی به دیگري دادند و براي رفع اختالفهاي مهم خود کمیسیونی برگزیدند

ن عهدنامه ادعا کرد که ای» شرکت دریاي جنوب«. را پذیرفتند، ولی تقریباً همۀ مردم انگلستان بدان اعتراض کردند

شرکت دریاي «کند؛ سفیر کبیر انگلستان در مادرید نیز از عمال  درآمد و سود سهام شرکت را شدیداً محدود می

از این گذشته، قرارداد آسینتو، که امتیاز فروش بردگان سیاه را در مستعمرات امریکایی اسپانیا به . بود» جنوب

باوجود این، والپول در . فیلیپ پنجم از تمدید آن خودداري کردبه سر آمد و  1739مه  6انگلستان داده بود، در 

طلبی خویش ناوگان بریتانیا را از مدیترانه فراخواند؛ ولی اندکی بعد، به گمان اینکه اسپانیا  تعقیب سیاست صلح

ان داد از اندرکار امضاي یک اتحاد پنهانی با فرانسه است، دستور خود را لغو کرد و به ناوگان بریتانیا فرم دست

طلبی پارلمنت و مردم شده بود، مذاکرات  ال کاذرا اعتراض کرد؛ والپول که تسلیم خوي جنگ. طارق دفاع کنند جبل

خواندند، ابراز  مردم، که هنوز والپول را بزدل می. به اسپانیا اعالم جنگ داد 1739اکتبر  19را قطع کرد و انگستان در 

جیمز تامسن چکامۀ شورانگیز فرمان بران، اي . سراسر انگلستان به صدا درآمدخوشنودي کردند و ناقوس کلیساها در 

  .را سرود و در آن گفت که انگلیسیان هرگز به بردگی تن نخواهند داد! بریتانیا

دارد که  بخشد، زیرا جنگ مخالفان پاکدل دولت را برآن می معموال چیزي چون اعالم جنگ دولتی را نیرو نمی

دشمنان والپول بدرستی دریافته . ولی دولت والپول از این قاعده مستثنا بود. در غالف فرو برند شمشیرهاي خویش را

حساب کوتاهیهاي والپول  بودند که وي با رزمندگان انگستان همدل نیست؛ دشمنان دولت ناکامیهاي ارتش را به

نبوغ دریاساالر ورنون، که از مخالفان دولت بود، به ) در تنگۀ پاناما(  نهادند و پیروزي نیروي دریایی را در پورتوبلیو می

سمیوئل سندز به پارلمنت پیشنهاد کرد از شاه خواسته شود که والپول را از  1741در فوریۀ . دادند نسبت می

والپول، با جلب پشتیبانی جکوبایتهاي پارلمنت، مخالفان را شکست داد و یک سال دیگر بر . وزیري برکنار کند نخست

  .ت باقی ماند؛ ولی دریافت که دوران او سپري گشته است و کشور به تغییري نیاز داردمسند قدر

او که در سالهاي گذشته پس از سر نهادن به بالین درخواب «: فرزندش نوشت. والپول اکنون سخت فرسوده شده بود

کرد  نوش فراموش میتواند بیاساید؛ و کسی که هنگام خورد و  اکنون بیش از ساعتی نمی …رفت آرامی فرو می

اختیار به نقطۀ  تر و بیخیالتر بود اکنون با دیدگانی که بی وزیر کشور است و از همۀ پیرامونیانش سرزنده نخست
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انتخابات تازه کرسیهاي پارلمنت را به دشمنان » .نشیند اند یک ساعت خاموش برجاي خود می نامعلومی دوخته شده

از  1742فوریۀ  13رو شد، در  اي ناچیز با مخالفت پارلمنت روبه سر مسئلهوالپول سپرد؛ والپول، پس از آنکه بر

دید که با پارلمنت دست و پنجه نرم کند، و  تر و ناتوانتر از آن می او خویشتن را سالخورده. وزیري کناره گرفت نخست

. عضویت مجلس اعیان درآمد بدینسان، والپول به. از این روي جورج دوم را برآن داشت که وي را ارل آو اورفرد سازد

.وزیري، بار خود را بسته بود او، براي دوران سقوط از نخست

. سالگی، چشم از جهان فروبست وهشت ، در شصت1745مارس  18والپول پس از بیماري دردناك طوالنی، در 

  .داختوزیري ویلیام پیت مهین و کهین به جهانگشایی پر انگلستان با صلح وداع گفت و در ایام نخست

VI 1756 -1714: ـ ایرلند   

همراه پیروزیهاي مکرر ارتش . شود که به اندازة ملت ایرلند ستم کشیده باشد بندرت، در تاریخ، ملتی پیدا می

. کشیدند انگلستان در راه سرکویی شورشهاي محلی، قوانینی وضع شدند که تن و روان مردم ایرلند را دربند می

تقریباً تمام زمینها در دست پروتستانهایی بود که با دهقانان مزدور . وند کاتولیک ماندزمینشان ضبط و تنها مشتی خا

داران با  رفتار خاوندان با مردم تنگدست ایرلند بدتر از رفتار برده«: گفت چسترفیلد می. کردند چون برده رفتار می

ود، زیرا بسیاري از خاوندان ایرلندي براي این مسئله در ایرلند غیرعادي نب«: لکی نیز گفته است» .بردگان سیاه است

بیشتر خاوندان ایرلند در انگلستان » .مجازات رعایا زندانهاي درست و حسابی در امالك خویش ساخته بودند

گرفتند در آنجا  داران ایرلندي امالك خود می سوم درآمد زمینی را که از اجاره یک) به تخمین سویفت(زیستند و  می

داران ایرلندي  رایۀ زمین، عشریۀ کلیساي رسمی منفور، و پرداخت عوارض به کشیشان خودي اجارهک. کردند خرج می

عریان  کرد؛ همواره نیمه زیستند که از سقفهایشان آب چکه می هاي گلیی می را از هستی انداخته بود؛ آنان در کلبه

تر از زندگی گدایان  داران ایرلند سخت ی اجارهزندگ«میري قرار داشتند؛ به عقیدة سویفت،  بودند و بر لبۀ ورطۀ گرسنه

با خورد و نوش، . زیستند و نمایندگان خاوندان غایب بودند گروهی از خاوندانی که در ایرلند می» .انگلستان بود

توزي مردم پیرامون خویش را از یاد  مهمانیهاي پرهزینه، مشاجره، دوئل، و قمارهاي کالن، پریشانی و بینوایی و کینه

  .بردند می

کرد به  پارلمنت انگلستان، که بر ایرلند تسلط کامل داشت، هر صنعت ایرلندي را که با صنایع انگلستان رقابت می

هاي پشمی ایرلند به هر کشور خارجی،  صدور پارچه ، با منع1699ایم که چگونه قانون  قبال دیده. کشاند نیستی می

سان، بازرگانی خارجی ایرلند نیز، که توانسته بود در خالل  همین به. کن ساخت پشمبافی جوان این کشور را ریشه

بستن حقوق . دست قانونگذاران انگلیسی با بیرحمی خفه شد آشوبهاي سیاسی و ویرانیهاي جنگ دوام یابد، به

لستان، گمرکی سنگین بر صادرات ایرلند، دست بازرگانان ایرلندي را تقریباً از همۀ بازارهاي جهان، جز بازارهاي انگ

زیستند؛ قانونهایی که در  بسیاري از مردم ایرلند با گاوداري و صدور احشام و گوشت به انگلستان می. کوتاه کرد

از تصویب پارلمنت انگلیس گذشتند ورود گاو، گوسفند، خوك، گوشت، و حتی پنیر و کره را از ایرلند  1680و  1665

ورود کاالهاي  1663فرستاد؛ قانون  به مستعمرات بریتانیا می ایرلند محصوالت خود را. به انگلستان منع کردند

مگر آنکه این کاالها از انگلستان و با کشتیهاي . اروپایی را، جز چند کاال، به مستعمرات انگلستان ممنوع نمود

سویفت . فتاز آن پس، ناوگان بازرگانی ایرلند از میان ر. انگلیسی، که کارکنان آنها انگلیسی باشند، فرستاده شوند

دستی به این کشور ارزانی داشته است اکنون به کاري  بندرها و لنگرگاههاي خوبی که طبیعت با این گشاده«: گفت

قانونهایی که دولت انگلستان براي اتباع ایرلندي » .نشین از زیبایی آنها بهره گیرند آیند، جز آنکه مردم سیاهچال نمی

ا نظیر کاتولیکهاي این کشور به ستوه آورده بودند؛ یک بار، پروتستانهاي کرد پروتستانهاي ایرلند ر خود وضع می

صدور پول به نام کرایۀ زمین به خاوندان مقیم انگلستان . ایرلند براي برانداختن سلطۀ بریتانیا به کاتولیکها پیوستند
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ستور داد مسکوکات مسی در والپول براي مقابله با این وضع د. دچار کمبود مسکوکات فلزي کرد 1722ایرلند را در 

امتیاز ضرب مسکوك : نقشۀ والپول، که خردمندانه بود، در عمل به فساد زمان آلوده گشت. ایرلند رواج داده شوند

وود براي آنکه . پوند به ویلیام وود آهنساز فروخت 10‘000تازه به داچس آو کندل داده شد؛ او این امتیاز را به بهاي 

. پنی ضرب شود پنی و ربع پوند سکۀ نیم 100‘800فۀ سود خود تأمین کند، پیشنهاد کرد معدل بهاي امتیاز را به اضا

کرد، ایرلندیان اعتراض کردند که  پوند تجاوز نمی 400‘000از آنجا که مجموع مسکوکات رایج ایرلند در آن هنگام از 

هاي خاوندان  اي خارجی، ازجمله اجارهمسکوکات مسین در پرداختها نیز، مانند دریافتها، بکار برده شوند؛ حسابه

بها سبب خواهد شد که مسکوکات باارزش، یا ازدور خارج  غایب به نقره یا اسکناس تسویه گردد؛ وجود مسکوکات کم

شده، ذخیره شوند، یا از کشور خارج گردند؛ و چندان نخواهد گذشت که ایرلند چیزي جز مسکوکات مسی پردردسر 

پوند کاهش داد، و در  40‘000ي مردم ایرلند، دولت انگلستان مقدار مسکوکات تازه را به براي ارضا. نخواهد داشت

هاي وود،  پنی گزارشی که به امضاي آیزك نیوتن، رئیس ضرابخانۀ انگلستان، انتشار یافت به مردم اطمینان داد که نیم

ی بهتر از مسکوکاتیند که از روزگار شاهان همان خوبیند که در امتیازنامه قید شده است، و بس از نظر ترکیب فلزي، به

  .اند گذشته در دست مردم مانده

هایی با  پتریک در دوبلن، وارد جنجال شد و نامه سویفت، سرپرست انگلیکان کلیساي جامع سنت در این هنگام، جانثن

تازه را به باد حمله گرفت و او، با تمام حرارت ذاتی و نیروي طعنه، مسکوکات . دریپیر انتشار داد .بی .نام ساختگی ام

هایی که براي آزمایش نزد نیوتن  ادعا کرد که سکه. رواج آن را نیرنگی تازه براي فریب دادن مردم ایرلند خواند

پنی وود کمتر از ارزش اسمی آنهاست؛ درواقع،  هاي نیم هاي خاصی هستند و ارزش بیشتر سکه اند سکه فرستاده شده

گونه که قبال پیشنهاد  دعاي او را تأیید کردند و گفتند که ایرلند با رواج مسکوکات تازه، آنبرخی از اقتصاددانان هم ا

سویفت در چهارمین نامۀ خود به فرمانروایی انگلستان در ایرلند سخت حمله . برد پوند زیان می 60‘480شده بود 

شود، در حکم به بردگی  ا حکومت میهر حکومتی، بدون موافقت مردمی که بر آنه«: کرده و این اصل را بیان داشت

و در آن میان بسیاري از پروتستانهاي این کشور، با اشتیاق به این سخن جسورانه . مردم ایرلند» .کشیدن مردم است

هایی خواندند که در آنها از ایرلندیها تقاضا شده بود در برابر حکومت انگلستان  پاسخ گفتند؛ مردم در خیابانها چکامه

هاي قلم  هاي مردم ایرلند را نادیده گرفته بود، اکنون در برابر حمله نند؛ دولت انگلستان، که قرنها خواستهایستادگی ک

پوند  300مقامات انگلیسی براي کسی که نویسندة این نامه را بشناساند . نشینی نیافت اي جز عقب یک نفر چاره

ها کسی جز سرپرست  دانستند نویسندة نامه یرلند میولی، با آنکه صدها نفر از مردم ا. پاداش تعیین کرده بودند

هیچ ایرلندیی نیز یاراي آن نداشت که با پذیرفتن . افسردة کلیسا نیست، کسی جرئت نکرد علیه او اقدام کند

هاي تازه را از  والپول سرانجام به شکست خود اعتراف نمود، سکه. هاي تازه مردم را بر خویشتن خشمگین سازد سکه

.پوند خسارت داد 24‘000هاي بیهوده و منافع هدر رفته  رج کرد، و به وود بابت هزینهجریان خا

سازمان سیاسی ایرلند قدرت ایستادگی در برابر حکومت انگلستان را، جز اقدام جمعی یا خشونت فردي، براي مردم 

ی انگلستان به مقامی برسد، توانست جز از راه وابستگی به کلیساي رسم چون کسی نمی. این کشور ناممکن کرده بود

در . شد، و الجرم اکنون کامال سرسپردة انگلستان بود کال از پروتستانها تشکیل می 1692پارلمنت ایرلند پس از 

قانونهایی که در انگلستان از آزادي پارلمانی . پارلمنت انگستان حق قانونگذاري را براي ایرلند از نو تأکید کرد 1719

شدند؛ از آزادي نسبی  ـ در ایرلند اجرا نمی» بیلۀ حقوق«و » هبیس کورپس«دند ـ مانند کر و فردي حمایت می

پارلمنتهاي انگلستان و ایرلند تنها از نظر فساد . خورد مانند انگلستان، در ایرلند اثري به چشم نمی مطبوعات، به

ان در مجلس اعیان ایرلند نیز این نفوذ عمیق اسقفان انگلیک. کنندگان و نمایندگان به هم شباهت داشتند انتخاب

  .مجلس را از مجلس اعیان انگلستان متمایز نموده بود
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صورت عشریه از  هفتم مردم ایرلند به کلیساي رسمی این کشور بستگی داشتند، ولی هزینۀ کلیسا به نزدیک یک

دم نیز که پرسبیتري یا از مر با شمار کمی. همگی کاتولیک بودندشد، که تقریباً  دهقانان این کشور گرفته می

تنها  کاتولیکهاي ایرلند نه. شد، اما آنها حق نداشتند به خدمات دولتی اشتغال ورزند ناسازگار بودند اندکی مدارا می

دستشان از مشاغل دولتی کوتاه بود، بلکه از حق اشتغال به مشاغلی که مستلزم دانش و تخصص بود، جز پزشکی 

کاتولیکها . رسیدند به رویشان بسته بودند ه به آموزش عالی، ثروت، نفوذ، و قدرت میمحروم بودند، و همۀ راههایی ک

آنان . اي را براي مدت طوالنی اجاره کنند مجاز نبودند زمینی خریداري کنند، یا به رهن گیرند، و یا ملک ارزنده

کاتولیکها حق . سترس نبودندتوانستند به عضویت هیئت منصفه درآیند، مگر هنگامی که افراد پروتستان در د نمی

نداشتند در آموزشگاهها تدریس کنند، یا در انتخاب مقامات شهري و ملی شرکت جویند؛ زناشویی کاتولیک با 

بایست از دولت  داشت می هر کشیش کاتولیک که براي کاتولیکها آیین نیایش برپا می. پروتستان ارزش قانونی نداشت

که به خاندان استوارت وفادار نیست؛ کشیشان کاتولیک که بدون اجازة دولت اجازه گرفته و سوگند خورده باشد 

اي از  کمیته 1723. بندرت اجرا شد 1725ولی این قانون پس از . شدند داشتند زندانی می مراسم دینی برپا می

 549کلیساي کاتولیک، و  229کشیش کاتولیک،  1445نمایندگان پارلمنت ایرلند گزارش داد که در آن سال 

، با کاهش تعصب و سختگیري انگلیسیان، وضع کاتولیکهاي 1753پس از . آموزشگاه کاتولیک در ایرلند وجود داشتند

.ایرلند بهبود یافت

نابسامانی زندگی دینی، همواره با تنگدستی مردم و نومیدي آنان از پیشرفتهاي اجتماعی، اخالق ایرلندیها را به 

توانستند به پیشرفت فکري و اخالقی جامعۀ خویش یاري  ناترین کاتولیکها ـ که میترین و توا برجسته. پستی کشاند

بسیاري از مردم براي رهایی از گرسنگی به گدایی و جنایت روي . کنند ـ به فرانسه، اسپانیا، و امریکا مهاجرت کردند

هاي دریا پنهان  ان کشتی در کرانهفروشان و غارتگر گرفتند، قاچاق دزدان و راهزنان در خارج شهرها کمین می. آوردند

شدند، و برخی از خاوندان با نادیده گرفتن قانون براي پیش بردن مقاصد خویش گاه تا هشتاد آدمکش اجیر  می

هزاران گاو و گوسفند، ظاهراً به بهانۀ انتقامجویی کاتولیکها از خاوندان پروتستان، به دست گروههاي سیار . کردند می

رسیدند، و کاتولیکها را ـ  توانستند به قوانینی که به تصویب پارلمنت این کشور می م ایرلند نمیشدند، مرد کشته می

  .خواندند، احترام گذارند می» دشمن مشترك«دادند  چهارم جمعیت ایرلند را تشکیل می که سه

دم، در خالل همۀ طلب مر مشرب بشاش و سهلگیر و شادي. ها روشنتري هم وجود داشتند در زندگی ایرلندیها جنبه

آنکه این  ها زندگی خود را با شعر و جادو درآمیختند، بی مشقتهایشان، از بین نرفت؛ آنان به یاري موهومات و افسانه

مرحلۀ پرخشونت تعقیب و اعدام جادوگران منتهی شود، در میان روحانیان  جادوگري، مانند آلمان و اسکاتلند، به

و جانثن ) جورج بارکلی، اسقف کلوین(، فیلسوفی برجسته )چون آشر، اسقف آرما(انگلیکان ایرلند دانشورانی خوب 

سویفت سرپرست کلیساي جامع سنت پتریک و بزرگترین نویسندة انگلیسی زبان ربع اول قرن هجدهم به چشم  

و براي . کشاورزي و صنعتی ایرلندهاي  نگذاري شد، براي اصالح شیوهبنیا 1731، که در »انجمن دوبلن«. خورند می

کردند، و  پروتستانهایی بودند که از کاتولیکهاي بینوا دستگیري می. تشویق مخترعان و هنرمندان، تالش بسیار کرد

. کار بندند را با نرمش به) دراکونی(کوشیدند قوانین کیفري بسیار شدید  دادرسانی بودند که می

فقر فاسد کننده؛ آشفتگی و نابسامانی . آورترین فصول تاریخ است ولی رویهمرفته این فصل از تاریخ ایرلند از شرم

گدا، دزدان و راهزنان بیشمار، طبقات فرادستی که در کنار دهقانان  34‘000ناشی از فقدان قانون، خانه بدوشی، 

سالخوردگان «) به گفتۀ سویفت(خرابی وضع محصول، و  زیستند، گرسنگی ناشی از گرسنه به اصراف و میگساري می

هاي وحشتناك باید در  همۀ این صحنه» .گندیدند مردند و می و بیمارانی که از سرما و قحطی در میان کرمها می

در رسید، به  1739، که از پی یخبندان شدید 1741 - 1740در قحطی سخت . برداشت ما از بشر جایی داشته باشند
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در ایالت کري شمارة . ها از سکنه خالی شدند درصد مردم ازپاي درآمدند و بسیاري از دهکده بیستیک تخمین، 

ملت «پنداشت که  بارکلی می. کاهش یافت 1744در سال  9‘372به  1733در سال  14‘346دهندگان از  مالیات

یرلند با شکیبایی کودکانی زادند که زنان ا. کرد ولی اشتباه می» شاید تا یک قرن بعد نتواند جاي رفتگان را پر کند؛

ولی ایمان کاتولیکها، که با تالش . با گسترش آموزش، تعصب دینی پروتستانها سست شد. جاي رفتگان را پر ساختند

زاد و ولد بسیار، که حربۀ مخفی کلیساي کاتولیک براي پیکار با . ملت براي آزادي همراه شده بود، نیرو گرفت

جمعیت ایرلند که . ي مردمی را که قحطی، بیماري، و جنگ ازپاي درآورده بودشان پرساختدشمنان بود، بزودي جا

سرانجام، ایمان و باروري ستمکشان بر زور . تن رسید 2‘370‘000به  1750در سال . بود 1700تن در  2‘000‘000

  .و طمع فاتحان چیره گشت

VII 1756 -1714: ـ اسکاتلند   

  ند گرفتار نشد؟چرا اسکاتلند به سرنوشت ایرل

. تنها هرگز مغلوب نشده بود، بلکه، برعکس یک شاه اسکاتلندي نیز به انگلستان داده بود براي آنکه اسکاتلند نه

وتاز قرار  رؤساي قبایل هایلندز، که هنوز مغلوب نشده بودند، براي اسکاتلندیهایی که بدفعات انگلستان را عرصۀ تاخت

نژاد مردم لولندز آنگلوساکسون بود و با انگلیسیان خاستگاه قومی مشترکی . کردند یدادند افراد جنگجویی فراهم م می

آیین اسکاتلندیها، چون آیین انگلیکان، ثمرة . زمینهاي اسکاتلند در دستهاي مصمم افراد این کشور مانده بود. داشتند

مردم اسکاتلند را پراکنده کند جنبش اصالح دینی بود، نه میراث کلیساي قرون وسطی؛ و این آیین به جاي آنکه 

، اسکاتلند متناسب با جمعیت خود در )1707( س از به تصویب رسیدن قانون اتحادپ. آنان را به هم پیوسته بود

مردم اسکاتلند پس از آنکه امتیازهاي . شرکت جست) انگلستان ـ ویلز ـ اسکاتلند(انتخاب نمایندگان پارلمنت بریتانیا 

هر بخش کلیسایی . گرفتند، از حکومت لندن تبعیت کردند، و این امتیازات آنان را ثروتمند نمود بازرگانی از انگلستان

کوشید براي کودکان خود آموزشگاهی دایر کند، و چهار دانشگاه اسکاتلند بهترین دانشگاههاي جزایر  در اسکاتلند می

را پدید » عصر روشنگري اسکاتلند«هجدهم همین دلبستگی به آموزش بود که در قرن . بریتانیا در آن ایام بودند

سمیث که در این عصر در آسمان ادب و دانش اسکاتلند  آورد؛ مردانی چون هیوم، هاچسن، رید، رابرتسن، و ادم

.درخشیدند، اندیشۀ انگلیسیان را تحرك بخشیدند

، اسکاتلند هنوز 1714در . براي آنکه اتحاد با انگلستان به ثمر رسد، اسکاتلند به پنجاه سال وقت نیازمند بود

هر بخش بیرون از شهري را نجیبزادة بزرگی به دست واسالهاي وابسته و تابعه اداره . اي اساساً فئودالی بود جامعه

ولی اتحاد سیاسی با انگلستان اکنون . کردند کرد و دهقانان وفادار و بیسواد با اجاره کردن زمینها در آنها کار می می

اشراف بر پارلمنت اسکاتلند تسلط داشتند؛ پس از آنکه عمر این پارلمنت . ساخت را دگرگون می بسرعت این ساختار

داران  به سر آمد، نمایندگان اسکاتلند در پارلمنت بریتانیا خویشتن را در محیطی یافتند که در آن بازرگانان و کارخانه

را پذیرفتند و در اندك زمانی بدانجایی رسیدند که در  کردند؛ اینان عقاید و تکنولوژي انگلیسیان با خاوندان رقابت می

. داران اسکاتلند رهبري ملی خاندانهاي آرگایل، اثل، همیلتن، و مار را به خطر افکندند بازرگانان و کارخانه 1750

جکوبایتها، که آخرین تالش فئودالیسم اسکاتلند براي حفظ موجودیت خود بود، به شکست انجامید؛  1745ماجراي 

پس از سپري شدن دورة فئودالیسم، حیات اقتصادي اسکاتلند با اقتصاد انگلستان درهم آمیخت و حکومت طبقات 

، 1718اتحاد با انگلستان دروازة مستعمرات انگلستان را به روي بازرگانان اسکاتلند گشود؛ در . متوسط آغاز شد

ته شد؛ و اندکی پس از آن، بازرگانان اسکاتلندي نخستین کشتی اقیانوس پیماي اسکاتلندي در گالسگو به آب انداخ

ومیر کاهش یافت، و جمعیت  هاي کشاورزي و بهداشت شهرها بهتر شدند، مرگ شیوه. به سراسر جهان گام نهادند
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ادنبورگ در . تن گذشت 1‘652‘000رسید، در پایان قرن هجدهم از  تن می 1‘000‘000به  1700اسکاتلند که در 

  .ر جمعیت پس از لندن و بریستول، بزرگترین شهر بریتانیاي کبیر بودنف 50‘000با  1751

روزهاي یکشنبه، مردم ـ گاهی پس از . کلیساي پرسبیتري اسکاتلند تقریباً با تعصب به االهیات کالون وفادار ماند

ز وقت خویش را با رسیدند که از هرگونه آرایش مبرا بودند، و ساعتها ا پیمودن چند کیلومتر راه ـ به کلیساهایی می

کتاب مقدس . کردند نیایش، یا شنیدن سخنان واعظ کلیسا دربارة سرنوشت بشر و وحشت دوزخ سپري می

در این کشور براي هر مرد و زن  به گزاف گفت که 1763هاي اسکاتلندي بود؛ هیوم در  الهامبخش روزانۀ همۀ خانواده

اینان با . سواد، ولی صادق و تقوابرانگیز بودند مردانی کمواعظان . کودك اسکاتلندي دو کتاب مقدس موجود استو

زیستند و زندگی و تعلیمات آنان در استواري و درستی منش مردم اسکاتلند تأثیر نافذي داشته  سادگی زاهدانه می

بزرگان و کشیشان کلیساها بشدت مواظب رفتار و گفتار مسیحیان بخشهاي کلیسایی خود بودند و سوگند، . است

انگیز خویش  حرمت در روز سبت، وهرگونه انحرافی از معتقدات هراس بانی، مشاجره، جادوگري، زنبارگی، زنا، هتکبدز

شمردند و جادوگران را به  کشیشان رقصیدن، برپایی جشن عروسی، و حضور در تئاتر را گناه می. دادند را کیفر می

، مادر و دختري را 1727در . کردند مرگ محکوم می کشیدند ـ ولی بندرت کسی را به جرم جادوگري به محاکمه می

قیر آتش زدند وقتی که پارلمنت  ولی مادر را در چلیک. به جرم جادوگري به مرگ محکوم کردند؛ دختر از کیفر رست

، کلیساي پرسبیتري اسکاتلند اقدام پارلمنت را نقض فرمان )1736(اسکاتلند کیفر مرگ را براي جادوگري لغو کرد 

. تاب مقدس دانستصریح ک

. ساختند شاگردان را براي ورود به دانشگاه آماده می» آموزشگاههاي شهري«آموزشگاههاي بخشهاي کلیسایی و 

جوانان پرشور دانشپژوه از میان همۀ گروههاي مردم اسکاتلند، از مزارع و کارگاهها، و نیز از کاخهاي بزرگان و 

عشق به دانش آنچنان دلهاي . آوردند اندروز، و گالسگو روي می ردین، سنتخاوندان براي ادامۀ تحصیل به ادنبورگ، اب

زیستند و  بسیاري از آنان در اطاقهاي سرد زیرشیروانی می. دادند این جوانان را آکنده بود که به هر سختی تن در می

پوند در سال  60یزکار از حقوق استادان پره. ساختند رسید، می با خوراك جو، که از کشتزارهاي خانوادگی به آنان می

شد، اما درضمن  در دانشگاهها بیش از آموزشگاههاي بخشهاي کلیسایی به االهیات اهمیت داده می. کرد تجاوز نمی

هاي دهري اروپاییان در اندایشۀ مردم  ادبیات کالسیک و اندکی علوم نیز در برنامۀ درسی گنجانده شده بودند؛ اندیشه

، )1746 -1729(کرد  هاچسن، که در دانشگاه گالسگو فلسفۀ اخالق تدریس می فرانسیس .اسکاتلند اثر بخشیده بود

در استادان و دانشجویان . بحثهاي جزمی را کنار نهاده، علم اخالق خویش را بر اصول طبیعی استوار ساخته بود

ه مسیح با آنکه االهی است، دانشگاههاي اسکاتلند اکنون رنگی از بدعت آریوسی پدید آمده بود؛ آنها عقیده داشتند ک

هاي هابز و اسپینوزا  اندیشه«: نوشت 1714یک نویسندة اسکاتلندي در . اما با آفریدگار برابر و، چون او، ابدي نیست

در انجمنهایی چون : هاي کوچکی از جوانان مست از رستگاري دسته» .اند در میان دانشجویان و جوانان ما شایع شده

کردند؛ این  گرد آمده بودند و باغرور بسیار تبلیغ الحاد می» سواران دمیریپ«، و »دوزخآتش «، »انجمن گوگرد«

جوانان گویا به جکوبایتهاي ناخشنود پیوسته بودند؛ زیرا همۀ مردم اسکاتلند، جز طبقه بازرگان که با عالیق اقتصادي 

د و به انتظار روزي بودند که جیمز کردن خویش به انگلستان بستگی داشت، هنوز از خاندان استوارت هواداري می

  .سوي مرزها رهبري کند اي اسکاتلندي برتخت شاهی بریتانیا به آن سوم، یا فرزند او، آنان را براي استقرار سلسله

VIII 1745: ـ شاهزاده چارلی خوبروي 

، 1719در . درآورد تالشهاي بیهوده و نافرجام جیمز سوم براي لشکرکشی به انگلستان یا اسکاتلند وي را از پاي

ثمرة این زناشویی تلخ فرزندي بود که . جیمز با ماریا کلمنتینا سوبیسکا، نوادة نامدارترین شاه لهستان، زناشویی کرد

اي دلفریب و سرزندگی ـ که شاید از این حیث به ماري استوارت رفته بود ـ مایۀ سربلندي و گرفتاري پدر و  با چهره
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شاهزاده چارلی «شناخت و اسکاتلند وي را » مدعی جوان«ادوارد استوارت را به نام  انگلستان چارلز. مادرش شد

اي ناسازگار پرورش یافته و با معتقدات ناجور مربیان کاتولیک و پروتستانش  چارلز، که در خانواده. خواند» خوبروي

دوك لیریا . کرد هی بیتابی میآشنا شده بود، مردي القید بارآمد؛ ولی سیمایی فریبنده داشت و سرش براي تاج شا

، چشمان خرمایی سرزنده، و گیسوي خرمایی روشن او گشت و چارلز را، که سواري »العاده زیبایی خارق«مفتون 

پیکر و جنگجویی با اندامی رشید به  اي توانا، رقاصی خوش بازي ماهر، نوازنده دست، گلف بیباك، تیراندازي چیره

چارلز از محسنات خویش . اي خواند که در تمام عمر خود دیده است ترین شاهزاده ندهسانتیمتر بود، براز 180بلندي 

، که هنوز پسري چهاردهساله بود، اجازه یافت تا 1734در . نمود آگاه بود و همین آگاهی گاهی وي را رام نشدنی می

توانست براي تسخیر  بسختی می وي، که با این آتش تعمید یافته بود،. در ارتش اسپانیا در گائتا جنگ را بیازماید

  . انگلستان به انتظار فرصتی مناسب بماند

نمود که این فرصت مناسب  با تسلط یافتن پارلمنت بریتانیا بر والپول و آغاز دشمنی آن با اسپانیا، چنین می

ستان به جنگ جانشینی اتریش منتهی شد؛ انگل) 1740(حملۀ فردریک کبیر به سیلزي ). 1739(فرارسیده است 

توانستند فرصتی بهتر از  وتخت انگلستان می سپاه عمدة خود را به بر اروپا فرستاد؛ آیا جکوبایتها براي بازگردانیدن تاج

؛ براي تحریک مردم و برپا )1739(وجود آوردند  این بیابند؟ جکوبایتها در اسکاتلند سازمانی براي این منظور به

. الی به انگلستان فرستادند و از فرانسه پول و اسلحه و سرباز خواستندساختن شورشی به نفع خاندان استوارت عم

 10‘000کشتی سربازبر فرانسوي فرمان داد که در برست گرد آیند و براي حمل  21ناو جنگی و  7لویی پانزدهم به 

یتالیا با دلنگرانی شاهزاده چارلز در ا. مرد جنگی، به فرماندهی مارشال دو ساکس، از دنکرك به انگلستان آماده شوند

ژانویۀ  10اما چون دعوتی نرسید، وي در . و اشتیاق به انتظار دعوت دولت فرانسه بود تا به لشکرکشی ملحق شود

رم را ترك گفت؛ شتابان از فراسکاتی و لریچی گذشت و به جنووا رسید؛ از جنووا با کشتی به آنتیب رفت و  1744

شاه فرانسه چارلز را بخوبی . اش، که در رم مانده بود، دیگر او را ندید وردهپدر سالخ. وار به پاریس شتافت دیوانه

چارلز از پاریس به گراولین رفت و با بیصبري به انتظار فرمان دیگري نشست تا  .ذیرفت و پولی در اختیار وي نهادپ

. همراه مارشال دو ساکس، که منتظر ناوگان فرانسوي بود، به انگلستان حمله کند

کرد؛ ولی ناوگان فرانسه، پس از  اد و امواج دریا چون همیشه فرانسویان را براي حمله به انگلستان تشویق میوزش ب

در همان غوغایی که کشتیها درهم شکسته و . ، گرفتار طوفان و باد مخالف شد)فوریه6(آنکه از برست بادبان افراشت 

ناوگان فرانسه به برست گریخت، ولی . شودند دیک میناو انگلیسی نز 52دکلها فرو ریخته بودند، شنیده شد که 

در این هنگام، از انگلستان . بسیاري از کشتیها در دریا گم شدند و باد و طوفان به کشتیهاي دیگر آسیب رساندند

. اند و، در صورت آمدن فرانسویان، کسی به آنان یاري نخواهد کرد خبر رسید که جکوبایتها پراکنده و دلسرد شده

انگلستان، که رسماً با فرانسه وارد جنگ نشده . به مارشال دو ساکس دستور داد که از طرح تعرض چشم بپوشد لویی

چارلز با جامۀ مبدل در پاریس . بود، به حضور چارلز در خاك فرانسه به عنوان نقض تعهدات عهدنامه اعتراض کرد

پدرش به وي . قایق، به انگلستان حمله خواهد کردتنهایی، و با یک  پنهان شد و سوگند خورد که در صورت لزوم به

در این هنگام، در میان . خودداري کند» افکند که جان تو و یارانت را به خطر می«پیغام داد تا از دست زدن به کاري 

دست آوردن نفوذ و برخی درآمدها، نفاق افتاد؛ یاران او در برابرش پشت یکدیگر بدگویی  یاران چارلز، برسر به

  ). 1744فوریۀ  16(» ام از زندگی به تنگ آمده«: کردند و چارلز بنومیدي نوشت می

چارلز سرانجام با نادیده گرفتن همۀ هشدارها، و بدون مشورت با دربار فرانسه، تصمیم گرفت بخت خویش را 

، عمال خود را به اسکاتلند براي آنکه قبایل اسکاتلند را به قیام وادارد» .میرم کنم یا می یا فتح می«: گفت بیازماید؛ می

فرستاد؛ قبایل اسکاتلند، که چندان آمادگی نداشتند که به چارلز کمک کنند، کوشیدند وي را از لشگرکشی به این 
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با . کوشیدند با جورج دوم آشتی کنند جکوبایتهاي انگلستان اکنون به راهنمایی بالینگبروك می. سرزمین باز دارند

به  1745ژوئیۀ  15ر وام گرفت و با دو ناو جنگی که دولت فرانسه بدو داده بود در لیو 180‘000اینهمه چارلز 

در نزدیکی لندز اند، گروه کوچک چارلز به یک کشتی جنگی بریتانیایی برخورد؛ یکی از . اسکاتلند رهسپار شد

کاتلند را از شمال به چارلز با کشتی دیگري اس. کشتیهاي چارلز آنچنان آسیب دید که ناگزیر شد به برست بازگردد

رهبر . اوت، در اریسکا نزدیک جزایر هبریدیز برونی، در خاك اسکاتلند پیاده شد 3سوي باختر انگلستان دور زد و در 

به وي » .ام به میهن خویش بازگشته«یکی از قبایل اسکاتلند بدو اندرز داد که به میهنش بازگردد؛ شاهزاده پاسخ داد، 

انگلستان در اول اوت اعالم داشته است به کسی که او را زنده یا مرده تحویل دهد  هشدار داده شد که دولت

. پوند پاداش خواهد داد؛ چارلز در پاسخ آنها کشتی خود را پس فرستاد و راه بازگشت را به روي خود بست 30‘000

  .وبایتها یاري جستاوت، چارلز درفش خود را در گلنفینان، واقع در هایلندز، برافراشت و از همۀ جک 9در 

اي از هواداران شناخته شدة وي بدو خیانت کردند؛ پنج  بیشتر سران قبایل اسکاتلند از چارلز روي برتافتند و پاره

سرباز چارلز را قبایل مکدانلد و کمرن در  2000تن از  1200شش تن از بزرگان هواداري خود را از او اعالم داشتند؛ 

ز پس از گریز از دست سپاهیان دولتی، که سرکردة آنان سر جان کوپ بود، سربازان چارل. اختیار وي نهاده بودند

ها را متصرف  سپتامبر وارد ادنبورگ شدند، پاسدارخانه و دروازه 17این سربازان در . خویش را به جنوب پیش راند

مین مکان ماري استوارت با شدند، و سرکردة خود را در هالیرود مستقر کردند؛ هالیرود زمانی کاخ شاهی بود و در ه

شاهزاده، که اکنون . مادرش را فراموش کرده بود) جیمز ششم اسکاتلند(جان ناکس به بحث پرداخته، و جیمز اول 

وپنج سال داشت، با لباس هایلندي خود، شلوار مخمل قرمز و کاله مخمل سبز با نشان سفید، صحنۀ دلربایی  بیست

اسکاتلندیها به گمان آنکه افتخارات ملی آنان در این شاهزادة خوبروي تجسم یافته بسیاري از . براي مردم پدید آورد

. خواندند کردند و برایش دعا می بوسیدند، و زنان براي پیروزي او آرزو می زدند دست وي را می است زانو بر زمین می

د جنگی به ادنبورگ نزدیک مر 2000گذشت که شنید کوپ با  چند روزي از لذت بردن چارلز از این پذیرایی نمی

سرباز بود در پرستن پنز به ارتش کوپ  3000سپتامبر چارلز با سپاه خویش، که اکنون شامل  21در روز . شود می

برخورد، سربازان وي راتارومار کرد، بسیاري از آنان را به اسارت گرفت، با اسیران به مهربانی رفتار کرد، و سرمست از 

.نمود که اسکاتلند به چنگ آمده است چنین می. بازگشت بادة پیروزي به هالیرود

سر آورد و، در ضمن، قبایل دیگري را به صف طرفداران خود  چارلز یک ماه را با تدارك خوراك و پوشاك سربازانش به

مرد جنگی،  4500نوامبر شاهزادة نیکبخت، با  8در . لویی پانزدهم از فرانسه برایش پول واسلحه فرستاد. پیوست

با این . پیاده وارد انگلستان شد؛ کارالیل را محاصره و تسخیر کرد؛ در منچستر از او استقبال شد؛ و به داربی تاخت

عنوان شاه قانونی بر تخت  پیشروي، امیدوار بود که انگلستان را به استقبال از خود برانگیزاند و وادارش سازد تا او را به

گلیکانها و پرسبیتریها در پناه فرمانروایی شاه کاتولیکی چون او بیش از زمان اي قول داد که ان بنشاند؛ در اعالمیه

مردم انگلستان سخن او را باور نکردند و . شاهی جورج اول، که لوتري بود، از آزادي و آسایش برخوردار خواهند شد

ان کسی به مخالفت با چارلز هرچند در انگلست. اجازه ندادند پیکار فرسایندة آیین نو و ایمان کهن ازسر گرفته شود

جکوبایتهاي انگلستان احتیاط و دوراندیشی را از . برنخاست، اما جز مشتی تازه سرباز نیز کسی به یاري وي نشتافت

  .دست ندادند

جورج دوم براي نجات تخت فرمانروایی خود، که اکنون به خطر افتاده بود، شتابان از هانوور به انگلستان بازگشت و 

چارلز، با نادیده گرفتن سپاههاي انگلستان، . ه انگلستان فرمان داد که به سوي داربی حرکت کنندبه سه سپا

ولی سران قبایل اسکاتلند حاضر نشدند وي را همراهی کنند و  سوي لندن پیش تازد؛ سرباز به 6000کوشید با  می

و، ا زاین گذشته سپاههاي انگلستان که هر بدو گفتند که از قیام جکوبایتها، که او قولش را داده بود، اثري نیست؛ 
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. توانند سپاهیان وي را از پشت سر به خطر اندازند و بزودي بر او فایق آیند مرد جنگی است می 10‘000یک شامل 

دادند که در این صورت قبایل بیشتري را به صف  ورزیدند که چارلز به اسکاتلند بازگردد، و وعده می آنها اصرار می

سرانجام، چارلز اندرز آنان را پذیرفت . ي خواهند پیوست، و ممکن است دولت فرانسه نیز به او کمک کندطرفداران و

سربازي که همراه داشت نیروي انگلیسی  9000در فالکرك با . و با اندوه از داربی به سوي گالسگو عقب نشست

. بود پورهوسیین پیروزي از نوع پیروزي ولی ا). 1746ژانویۀ  17(نفري، به سرکردگی هالی، را شکست داد  10‘000

جاي حقوق،  ارتش او با ازبین رفتن بسیاري از سربازان، یا فرار آنها، ضعیف شد؛ ذخایر آن نیز رو به پایان بود؛ به

قبایل، با هم به نزاع برخاسته بودند و دوباره به  شد؛ سرکردگان سپاه، مانند رؤساي خوراك جو به سپاهیان داده می

نشینی بیشتر، چیزي جز ویرانی و  شاهزاده درخواست ایستادگی کرد، او، در عقب. چارلز توصیه کردند که بازگردد

ر دید؛ چرا آنان باید از دشمنی بگریزند که قویتر از آنچه که قبال شکست داده بودند نبود؟ بار دیگ ازهم پاشیدگی نمی

بدبینی و . سوي هایلندز عقب نشست سپاه چارلز به. تسلیم شد؛ ولی او اکنون دریافته بود که جنگ را باخته است

نومیدي سران سپاه به سربازان سرایت کرد و سربازان هزارهزار پا به فرار نهادند؛ سرانجام از سپاه چارلز جز مشتی 

.انضباط اثري برجاي نماند سرباز نومید و بی

ن هنگام، نیروي عمدة ارتش انگلستان، به فرماندهی دیوك آو کامبرلند، به اسکاتلند تاخت و بر کرانۀ خاوري در ای

نفري از اهالی هسن آلمان، که جورج دوم آنان را از اتریش به  500در لیث یک گروه . این سرزمین تسلط یافت

سوي  سرباز به 8800کامبرلند با . ا تقویت کردندانگلستان آورده بود، به سپاه دیوك آو کامبرلند پیوستند و آن ر

. سپاهی به ارتش کامبرلند برخورد 7000مور با  ، چارلز در کالدن1746آوریل  16در . ایالت اینورنس پیش تاخت

سربازان چارلز با وجود وضع بد اسلحه، غذاي اندك، و فرماندهی بدي که داشتند با دالوري خاص اسکاتلندي 

آنان را چون علف درو «) به گفتۀ یک شاعر اسکاتلندي(برابر توپهاي نیرومند کامبرلند که  جنگیدند، ولی در

سو  سو و آن وار در میدان کارزار به این چارلز، براي آنکه سربازانش را از فرار بازدارد، دیوانه. از پاي درآمدند» کردند می

یارانش افسار اسبش را گرفتند و او را از میدان . ختندگری کردند و هر یک از سویی می تاخت، اما آنان توجهی نمی می

دیگر پناه  ش گریخت، از نهانگاهی به نهانگاهچارلز، با روحی شکسته، به اتفاق چند تن از یاران. کارزار بیرون کشیدند

که وي سپتامبر کشتیی یافت  20سرانجام، در . رفته داستان چارلز دوم را تکرار کرد برد، و در حسرت شوکت ازدست

.را به فرانسه بازگردانید

دست سپاهیان کامبرلند  هر اسکاتلندي یاغیی که به. داد اش زینهار نمی خورده دیوك آو کامبرلند به دشمنان شکست

کردند؛ به  گشتند و افراد مسلح را یکجا تیرباران می ها را می خانه. درنگ کشته شود بایست بی آمد می گرفتار می

دوم وفادار مانده بودند، در رفتار با قبایل یاغی طرفدار چارلز، آزادي عمل داده شد؛ صدها خانه را قبایلی که به جورج 

رود؛ تنها کار خیري که  با رفتار مالیم کاري از پیش نمی«: دیوك آو کامبرلند گفت. به آتش کشیدند و ویران کردند

. گفت راست می» .ده ولی بهبود نبخشیده استایم، اندکی خونریزي بوده است که دیوانگی را کمی کاهش دا کرده

دهها سال گذشت و هنوز جکوبایتهاي اسکاتلند به . قبایل یاغی، از آن پس بارها کوشیدند شورش دیگري برپا کنند

امید جبران شکستهاي گذشته و پیروزیهاي آیندة خود بودند، و سرانجام، با تباهی و فساد شاهزادة خوبروي در رم، 

  .خویش را یکباره ازدست دادند امید و ایمان

. ، که میان انگلستان و فرانسه بسته شد، خروج چارلز را از خاك فرانسه خواستار شد)1748(شاپل ـ  الـ  پیمان اکس

چارلز چون به این پیمان تمکین نکرد، به دست سربازان فرانسه از این کشور رانده شد؛ با ظاهر مبدل به پاریس 

به لندن رفت و وعده داد که از آیین کاتولیک دست  1750تجدید داعیۀ جکوبایتها، در  امید بازگشت و حتی، به

قدرتهاي بزرگ  سرانجام چون به شکست خود اعتراف کرد، آنچنان به میگساري و هرزگی افتاد که همۀ. خواهد شست
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سال قبل از آن، به  30ولتر . سالگی، در رم درگذشت وهشت ، در شصت1788چارلز در . کاتولیک وي را طرد کردند

  :یاد دومین قیام جکوبایتها، چنین نوشته بود

ماجرایی سرآمد که در روزگار شهسواران ماجراجو ممکن بود به  - 1746با بازگشت چارلز به فرانسه در  - بدینسان 

ن پیروزي بینجامد؛ ولی در روزگاري که انضباط سربازي، توپخانه، و بیش از همه پول سرنوشت جنگ را تعیی

  . توانست به نتیجه برسد کنند، نمی می

IX 1756-1708: ـ برآمدن ویلیام پیت   

نتیجه  اهمیتی سپرد که در آشوب سیاسی و جنگهاي بی دست وزراي نسبتاً کم سقوط والپول حکومت انگلستان را به

ژوئن  27(جنگید  یهنگامی که جورج دوم با دالوري نمایشی، اما نه غیرواقعی، در دتینگن م. زدند دست و پا می

فردریک ). 1743- 1742(کرد  داري در انگلستان فرمانروایی می ، لرد ویلمینگتن در مقام نخستین وزیر خرانه)1743

دست، یا پاي چپ به عقب و بازوان گشاده، چون  در سراسر جنگ، شاه انگلستان شمشیر به«: کبیر نوشته است

کرد و، در  میرا تشجیع  با دالوري خویش سربازان» جنگید؛ میقهرمان شمشیرزنی، در رأس گردان هانووري خود 

صلح و آرامش را به ) 1754- 1743(پلم  بست دولت هنري کار می همان هنگام، با فروتنی دستور سرداران ارتش را به

ی از برادرش، دیوك آو نیوکاسل فهرست. انگلستان بازگرداند، ولی سیاست خرید آراي مردم و پارلمنت را دنبال کرد

ویژگی مشترك این دو دولت همکاري آنها با مردي است که . بهاي روز شخصیتهاي بریتانیا را فراهم ساخته بود

عنوان یکی از نیرومندترین شخصیتهاي تاریخ خودنمایی  وجود آورد و در روزگار آشفتۀ خود به امپراطوري بریتانیا را به

.کرد

. پیت، ثروت هنگفتی در هندوستان گرد آورده بود پدربزرگش، تامس). 1708(پیت در خانوادة توانگري زاده شد  ویلیام

او در یک کشتی بازرگانی به عنوان ملوان استخدام شد، در بنگاله اقامت گزید، از راه . خود تامس آدم مهمی بود

د ـ به رقابت ـ که انحصار بازرگانی با هند را از پارلمنت گرفته بو »شرکت هندشرقی«با » غیرقانونی«دادوستد 

را با خود همراه ساخت، » شرکت هندشرقی«پوند از او جریمه گرفتند، به رقابت ادامه داد،  1000با آنکه . پرداخت

جایی رسید که  ، ثروت وي به1701در . دار بود و دوازده سال سمت فرمانداري مدرس را عهده. بدان ملحق شد

/ پوند به فیلیپ د 135‘000پوند بخرد، و به بهاي  20‘000 را به بهاي» الماس پیت«توانست الماس معروف به 

پوند ارزش دارد ـ دلیل روشن کاهش ارزش  480‘000این الماس، که اکنون . السلطنه فرانسه، بفروشد اورلئان، نایب

ه بود، تامس، با پولی که در هندوستان اندوخت. شود پول ـ در میان جواهرات دولت فرانسه در موزة لوور نگاهداري می

» شهر پوسیدة«خود را نمایندة  1715تا  1710امالکی در انگلستان و یک کرسی براي خود در پارلمنت خرید، و از 

ویلیرز زناشویی کرد و از او صاحب  رابرت با هریت. پیت سپرد امالکش را به بزرگترین فرزندش رابرت. اولدسرم خواند

  . دپیت دومین آنها بو هفت فرزند گشت، که ویلیام

پنداشت سختکوشی براي روحیۀ دانشجویان زیانبخش است، و با آنکه خود از آن زیانی نبرده بود، به  ویلیام که می

کرد، در هجدهسالگی به بیماري  هنگامی که در دانشگاه آکسفرد تحصیل می. انضباط سخت کالج ایتن اعتراض کرد

اهد یافت، قبل از اخذ دانشنامه، دانشگاه را ترك گفت و در به امید آنکه در اقلیمی گرمسیر شفا خو. نقرس گرفتار شد

با اینهمه، وارد . فرانسه و ایتالیا به سیاحت پرداخت؛ ولی نقرس چون صلیب رنج در همۀ پیروزیها با او همراه بود

تعیین ارتش شد، چهار سال درآن ماند، جنگی ندید، ولی با اعتقاد به اینکه جنگ مسیر تاریخ و سرنوشت ملتها را 

داشتند، آراي  ، کسانش، با آنکه وي را به عنوان جوانی تنگدست نگاه می1735در . کند ارتش را ترك گفت می

  . پیت دوران سیاسی خویش را در پارلمنت آغاز کرد اولدسرم را براي او خریدند و، از آن پس، ویلیام
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پیت تواناترین سخنوري بود که پارلمنت  مبزودي عقایدش را در پارلمنت به گوش نمایندگان رساند، زیرا ویلیا

قدرت، برانداختن  گفت و در راه وصول به می باشور و حرارت بسیار سخن. پرجنجال انگلستان به خود دیده است

براي . کار بست دلخواه خویش همۀ نیرو و ارادة خویش را به والپول، تسلط بر پارلمنت و شاه، و تغییر شکل اروپا به

گویی، دشنام، هجو، طعنه، تحریک احساسات  ز منطق، فن نمایش، نیروي تخیل، شعر گزافهنیل به مقصد، ا

با گذشت زمان، توانایی وي در سخنوري بدانجا رسید . جست پرستانه و عالیق فردي و ملی، و افتخار یاري می میهن

کند، و  گویی نجوا می گفت که گاهی چنان آهسته سخن می. که تمام هنر دموستن و سیسرون را در خود گنجانید

او روش دموستن را دنبال کرد و . آورد آورد و با یک سخن دشمن را به زانو درمی گاهی غرشی سهمناك از سینه برمی

حرکت را روح سخنوري ساخت؛ هر سخن او با حرکتی همراه بود و هر احساسی در چهرة چون بازش و ـ چشمان 

صورت گوشت بدن او  ها به آمد ـ توگویی که واژه حرکت درمی تاپاي او بهگشت؛ و سرانجام، سر اش نمایان می فرورفته

. جست او بزرگترین بازیگري بود که همیشه از صحنۀ تئاتر دوري می. اند در آمده

جاهطلبی دگل شخصیتش بود و بادبانهایش؛ این جاهطلبی تمام انگلستان را دربر گرفت و این کشور . او قدیس نبود

شناخت و به اوامر  او، که خویشتن را نمایندة کشور می. ، به فرمانروایی بر دریاها و برتري جهانی کشانیدناخواه را، خواه

هاي والپول توجه نداشت، داوري در اخالق حکومتها را به خود اختصاص داد و برآن بود که امر خیر آن  شاه و رشوه

ید، دسیسه، ناسپاسی، پیمانشکنی، و خیانت را به کار گفت که نیرنگ، بهتان، تهد است که به سود دولت بینجامد؛ می

مراحل  برد، چون اینها همه ابزار سیاستمدارند، و شاهان باید در مورد آنها داوري کنند، نه واعظان، در همۀ می

کرد؛ کم پیش  هایی که پیشتر با تمام تعالی احساسات اخالقی از آنها دفاع کرده بود پشت می شیوه پیشرفت، به

تاخت؛ و  مد که براي توضیح دادن یا عذرخواهی از حرکت بازایستد؛ با همۀ عزم و اراده به سوي هدفش پیش میآ می

. افروخت کرد و هالۀ قدسی به گرد سرش برمی موفقیت او ـ که موفقیت انگلستان بود ـ گناهانش را تقدیس می

دست  ه پیشرفت را به بهاي خفت کشیدن بهمند بود؛ پیت ننگ داشت ک درعین حال، غرور او از عنصر بزرگی بهره

  .قدم و ناسازشکار، به هدفهاي خود نایل آمد آورد؛ او در میان فساد، فسادناپذیر باقی ماند و، با نیروي شخصیتی ثابت

با ناسپاسی و پیمانشکنی به هانوور دل «دیدة وي مردي بود بزدل و صلحجو و در برابر شاهی که  او والپول را ـ که به

چاپلوسی و بردگی پیشه ساخته بود ـ » شمرد ارزش خود می انگلستان را ایالتی از حوزة انتخابی بی«و » ده بودسپر

سخنور پرشور سیاست جنگجویانۀ خویش را تا آنجا پیش برد که . برآن داشت که به خطر جنگ با اسپانیا تن دردهد

ارث نهاد؛ زیرا سرا عشق به جنگ را از همسرش به پوند براي او  10‘000) 1744(داچس آو مارلبره به هنگام مرگ 

وزیري رسید، از شاه خواست پیت را به وزارت جنگ بگمارد؛ شاه، که بر پیت  پس از آنکه پلم به نخست. ارث برده بود

او مردي . است پیت از همۀ ما الیقتر و تواناتر«: پلم پافشاري کرد و گفت. خشمگین بود، این درخواست را رد کرد

داري  به نیابت خزانه 1746شاه سرانجام درخواست پلم را پذیرفت و پیت را در » .شایان احترامبسیار درست و  است

این مقام در انگلستان آن روز . ایرلند گماشت، و چندي بعد مسئولیت پرداخت بودجۀ نیروهاي نظامی را بدو سپرد

ا که پارلمنت براي کمک به شاهزادگان و امیران اي ر مسئول پرداخت، نیم درصد بودجه. وسیلۀ تحصیل ثروت بود

بایست به نظامیان  داد، و بازمانده را، که مقدارش متغیر بود و می کرد به خویشتن اختصاص می خارجی تصویب می

پیت جز حقوق قانونی خویش پولی برداشت نکرد؛ چون شارل امانوئل اول، . داد داده شود، به سود خود با بهره وام می

انگستان، که سالیان دراز این گونه درآمدها را عادي . ردنی، به اصرار خواست پاداشی به او دهد، پیت نپذیرفتشاه سا

نمودند،  تلقی کرده بود، درستی خارق العادة پیت را ستود و به پیشنهادهاي او، که انگلستان را برجهان مسلط می

. گوش فرا داد
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در ژانویۀ . که به هم اعالم جنگ داده باشند، در آمریکا دشمنی آغاز کردند، فرانسه و انگلستان، بی آن1755در ژوئن 

در ماه نوامبر، . در ماه مه همان سال، فرانسه و اتریش پیمانی دفاعی بستند. ، انگلستان پیمانی با پروس بست1756

فرانسه مشخص و معین نمود  که نقشۀ اروپا را تا انقالب  - پیت، در مقام وزیر امورخارجۀ انگلستان، در جنگ هفتساله 

  .سخنگو و بازوي کشور خویش شد

  

فصل چهارم

  دین و فلسفه

  

I - وضع دین  

نابودي فئودالیسم کهن، و نابودي قریب الوقوع : داستان اروپاي باختري در قرن هجدهم داراي دو ماجراي اصلی بود

آنچنان به هم پیوسته بودند که سقوط دین و دولت . مسیحیت، که پشتیبان روحی و اجتماعی نظام فئودالیسم بود

  .کرد یکی، دیگري را نیز به همان سرنوشت گرفتار می

در عرصۀ سیاست، جنگ . هر دو جنبۀ این دگرگونی بزرگ در انگلستان زودتر از کشورهاي دیگر اروپا آغاز شدند

دالی را برانداخت و شاهی را سال بعد بود که اشرافیت فئو 147انگلستان پیش درآمد انقالب فرانسه در  1649- 1642

در قلمرو دین، خداپرستان انگلستان، نیم قرن زودتر از آنکه ولتر در فرانسه به مسحیت بتازد، مسیحیت را به . سربرید

گرایی المتري پا به جهان نهاد؛ رساله دربارة طبیعت انسان،  هابز یک قرن زودتر از ماده باد حمله گرفتند؛ ماده گرایی 

به ) 1751(المعارف  او زودتر از آنکه فیلسوفان فرانسه دردایرة) 1748(، و مقالۀ دربارة معجزات )1739(اثرهیوم 

ولتر پیش از آنکه به انگلستان برود، شکایت خود را بعضاً از بالینگبروك، تبعیدي . مسیحیت بتازند نوشته شدند

) 1728- 1726( امت سه سالۀ خود در انگلستان زیست، آموخته بود؛ ولی آنچه در طول اق انگلیسی که در فرانسه می

در انگلستان دید که دین رسمی رو به سستی نهاده، آیین کاتولیک خوارگشته، و . دید، وي را به شگفتی انداخت

هاي سست و بیجان منشعب شده است؛ و خداپرستان نیز همۀ اصول مسیحیت را، جز اعتقاد  آیین پروتستان به فرقه

: ولتر گفت . دقیقاً همان پیکاري که چندي بعد به دست ولتر در فرانسه آغاز شد - اند حمله گرفته آن به خدا، به باد

مونتسکیو هنگام دیدار » .گویند که بسیار دیندارم ان میگویند که من تقریباً بیدینم، ولی در انگلست در فرانسه می«

البته مونتسکیو در اینجا » .خورد به چشم نمیدر انگلستان اثري از دین «: بود گفته 1731خود از انگلستان در 

گویی بیازماید؛ چرا که در همان هنگام، جان و چارلز وزلی جنبش  خواسته است که طبع خود را در اغراق می

ولی مونتسکیو، که خود را از اشراف بود، در میان نجبا واهل قلم . کردند گذاري می متودیسم را در آکسفرد پایه

این نیز » .خندیدند آمد، همه می هرگاه که سخن از دین به میان می«ن این اجماعات، به گفتۀ او، گشت، و در میا می

نماید؛ پس ببینیم لردهاروي، که با همۀ زنان و مردان طبقه ممتاز آشنایی داشت، در این باره چه گفته  گزاف می

: است

شده است که مردمی که داراي نام و مقامند از درانگلستان، چنان بی اعتبار ) 1728(این افسانۀ مسیحیت، اکنون 

حتی زنانی که به فهم و دانش . مسیحی بودن به همان اندازه شرم دارند که در گذشته از مسیحی نبودن شرم داشتند

  .کوشند به مردم بفهمانند که از تعصبات و نظرتنگیهاي مسیحی بیزارند بالند می خویش می

هاي ناسازگار مفهومی  فرقه» نشئۀ«برجسته، دین جز رخوت جامعۀ انگلیکان یا در نزد این طبقات ممتاز و اذهان 

. خوانده است -با حضور خدا در درون انسان –» اعتقاد بیهوده به الهام درونی«نداشت؛ و این نشئه را دکتر جانسن 
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ح، آبرو و نفوذ خود را از کلیساي رسمی انگلستان، با پشتیبانی از خاندان استوارت علیه شاهان هانوور و ویگهاي فات

کشیش . این کلیسا اکنون تسلیم دولت شده بود و روحانیان آن نانخوار حقیر طبقۀ حاکم بودند. دست داده بود

روستایی آماج مطلوب هجویات یا ریشخندهاي عامیانه بود؛ ولی فیلدینگ به محسنات استثنایی کشیش آدمز احترام 

ا نیز حاکم بودند؛ توانگران در صدر کلیسا بر نیمکتهاي مخصوص خود امتیازات طبقاتی در کلیس. گذارد می

نشستند و یا  نشستند، نیمکتهاي بازرگانان در پشت نیمکتهاي آنان جا داشتند؛ و مردم عادي در عقب کلیسا می می

و شکوه، کلیسا را ماندند تا فرادستان آنها، با وقار  ایستادند؛ در پایان مجلس، مردم بی حرکت برجاي خود می برپا می

یافت، اعضاي کالهگیس به سر،  دربرخی از کلیساهاي لندن، چون شمارة تهیدستان در کلیسا فزونی می. ترك گویند

  . رفتند تا هواي تازه استنشاق کنند کردند، و با شتاب از کلیسا بیرون می جایگاه خود را قفل می

رتن، مردانی دانشمند بودند و دو تن از آنان سیرتی نیک داشتند؛ برخی ازاسقفان انگلیکان، چون باتلر، بارکلی، و وارب

هاي دربار به سیاستبازي مشغول بودند و  ولی بسیاري از کشیشان براي پیمودن مراتب کلیسایی با شکاکان و معشوقه

ي آنکه از اسقف ادوارد چاندلر، برا: گویند. رساندند هاي کلیسایی را به مصرف عیاشی و تجمل خود می درآمد حوزه

ویلیس، اسقف وینچستر، پاتر، اسقف اعظم کنتربري و . پوند رشوه داد 9000اسقفی لیچفیلد به اسقفی دارم برسد، 

پوند دارایی از  100‘000مردند، و برخی از آنان تا » در کمال شرمندگی، توانگر«گیبسن و شرالك، اسقفان لندن، 

  . ن را نداشتثکري هیچ تحمل این روحانیا. خود به جا نهادند

. ... پوند به یک روحانی فروخت 5000یک حوزة اسقفی را به بهاي ] معشوقۀ جورج دوم[ام که لیدي یارمث  خوانده

آورد؟ چون دزدانه به  مراسم تقدیس به جا میمان خود بود که با چنین دستهایی آیا او تنها نخست کشیش ز

هاي پشتی آپارتمان زنان  شنوم که از پله کشیشانی را مینگرم، خش خش رداي  نمازخانۀ سنت جیمز جورج دوم می

بینم که به آلمانی  افکنند؛ در همان هنگام، روحانیی را می هاي پر از زر را بردامان آنان می روند و کیسه دربار باال می

ي بلند شاه، که در نمازخانۀ سلطنتی نشسته است، آنچنان به صدا. باشاه سالخورده مشغول گفتگو و وراجی است

هاي اسقفی را  زیرا نگهبان دین و ایمان و بخشنده حوزه... آورد؛  کشد که روحانی از سر منبر فریاد بر می خمیازه می

.بیند که به سخن او بی اعتناست می

کلیساي رسمی انگلستان، چون مردم آن روزگار، دربارة االهیات گوناگون و شعایر دینی متفاوت رواداري بی اندازه 

» پاپی، و روحانیت آرمینیوسی لیتوژري،بااعتقاد نامۀ کالونی، «به دیدة پیت، کلیساي انگلستان کلیسایی بود  .داشت

به زبان دیگر، نظریۀ تقدیر ازلی عقیدة رسمی کلیسا، و مناسک آن برداشت نیمبندي از مناسک کلیساي کاتولیک 

کالون را دور اندازند و ) جبرگرایی(می بود؛ ولی روح رواداري به کشیشان انگلیکان اجازه داده بود تا دترمینیسم رو

باسستی ایمان، رواداري . تعلیمات بدعتگذارانۀ آرمینیوس هلندي را، که مبتنی بر ارادة آزاد و اختیار بود، اتخاذ کنند

انداخت، اکنون خیزاب  ه انگلستان قرن هفدهم را به وحشت میهاي هیوم، ک بدعتهایی چون اندیشه. نیروگرفت

از هر «به گفته خود هیوم، انگلستان در این هنگام . نمود که بررود اندیشۀ انگلیسیان نمایان شده باشد ناچیزي می

رهمۀ قانون انگلستان به جا آوردن آیین نیایش انگلیکان را ب ».به مسایل دینی بی اعتناتر بود کشوري در جهان

انگلیسیان واجب شناخته، و براي هر بار غیبت از کلیسا در روز یکشنبه یک شیلینگ جریمه تعیین کرده بود؛ کسانی 

پوند در ماه جریمه  20شدند که قانون براي آن  دادند مرتکب گناهی می که غایبان از کلیسا را در خانۀ خود جا می

کاتولیکها قانوناً، ولی نه عمال، از حق برپا داشتن مراسم عبادي . شدند یتعیین کرده بود؛ ولی این قانونها بندرت اجرا م

. داشت کیفرزندان ابد پیش بینی شده بود محروم بودند، و براي هر کشیش کاتولیک که آیین نیایش دینی بر پا می

که فرزند خود را  کرد و هر پدر و مادر کاتولیک قانون مشابهی حق دایر ساختن آموزشگاه را از کاتولیکها سلب می

تنها، انگلیسیانی . پوند جریمه ملزم بودند 100براي تحصیل در آموزشگاه کاتولیک به خارج گسیل دارد به پرداخت 
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داشتند که به نظریۀ قلب  ، و اعالم می)شناختند شاه انگلستان را رهبر کلیسا می(کردند  که سوگند وفاداري یاد می

هر فرد کاتولیکی، که از یادکردن این . ن یا به ارث بردن زمین برخوردار بودندماهیت اعتقاد ندارند، از حق خرید

کرد، از حق اشتغال به خدمات کشوري و لشکري، از اشتغال به وکالت، از حمایت قانون، و از  سوگند خودداري می

نگلستان رانده شود، اچنین کاتولیکی هر آن ممکن بود از . شد کیلومتري محروم می 16حق اقامت در لندن تا شعاع 

با این وصف، کاتولیکهاي انگلستان در زمان سلطنت جورج اول و . صورت بازگشت، به کیفر مرگ محکوم شودو در 

هاي خود آیینهاي  ها و نمازخانه دادند و در خانه جورج دوم عمال ایمان و دارایی خویش را به فرزندانشان انتقال می

. تولیکها سوگندهاي ضروري را، بدون توجه ذهنی به مفهوم آنها، یادکردندداشتند؛ بسیاري ازکا دینی برپا می

این . هاي منفصل از کلیساي رسمی انگلستان پیوسته بودند تقریباً همه پروتستانهاي پرشور انگلیسی اکنون به فرقه

، )پیرایشگران(تقاللیان اس: ساخت عبارت بودند از  و خشنود می. داشت ها، که کثرت آنها ولتر را به خنده وامی فرقه

). پیروان اونیتاریا نیسم(پرسبیتریها، باتیستها، پیروان نظام آزادي کلیساهاي محلی، کویکرها، و سوکینوسیان 

پرسبیتریها، که دستشان از قدرت سیاسی کوتاه شده بود، هواخواه رواداري بودند؛ آنان اعتقاد به تقدیر ازلی را دیگر 

انجمنی از  1719در . کردند ي در نهان با اعتقاد به وجود انسانی عیسی دل خوش میگرفتند، و بسیار جدي نمی

رأي مخالف اعتقاد اصیل آیین به تثلیث را از شرایط صالحیت  69رأي موافق در برابر  73کشیشان پرسبیتري با 

ر از مدارج اجتماعی باال تعداد و ثروت کویکرها رو به فزونی بود؛ اینان هر چه بیشت. نامزادن مقام کشیشی حذف کرد

تمایل به افسردگی به همۀ ناسازگاران، حتی . یافتند هاي زندگی و گناهان بشر سازگاري می رفتند، بیشتر با شیوه می

در میان طبقات متمکن، سرایت کرده بود؛ در جایی که طبقات باال در روز یکشنبه را روز سرور و خوشی ساخته 

» روزعزا«یکشنبه را، چون پیرایشگران،  –زگاران بیشتر از میان آنان برخاسته بودند که ناسا –بودند، طبقات متوسط 

رفتند که  به یک مجمع دینی می. در میان این طبقه، افراد خانواده پس از خواندن ادعیۀ بامدادي. شمردند می

فرزندانش، که برکف برهنۀ انجامید، پس از بازگشت به خانه، پدر براي زن و  مناسک آن معموال دو ساعت به طول می

ها، پس از نیمروز و  خواند، معموال همۀ خانواده نشستند کتاب مقدس یا کتابهاي دینی دیگر می اطاق روي بالش می

خواندند، و  دادند، با هم دعا می رفتند، بار دیگر به سخنان واعظ گوش می شامگاه، بار دیگر به مجامع دینی می

این دسته از مردم انگلستان خواندن آوازهاي غیردینی، . ساختند دینی سرگرم می خویشتن را به خواندن سرودهاي

مردم در روز سبت از سفر . شمرند ورقبازي، و به طور کلی هر تفریح و خوشگذرانی را در روز یکشنبه ناپسند می

  . اي یک روز بیاسایند یافتند که هفته کردند و، از این رو، راهزنان مجالی می پرهیز می

بودند، این   لتر وضع دینی انگلستان را براي هموطنان فرانسوي خود، که هنوز به آزادي و رواداري دینی خو نکردهو

  : گونه بازگو کرده است

کنند که گویی همگی یک دین  یهودي، مسلمان، و مسیحی چنان با هم دادوستد می... بورس شاهی لندن را بنگرید 

بندد و اهل کلیسا  خوانند؛ در این جا پرسبیتري به آنا باتیست اعتماد می دین نمیدارند، و کسی را جز ورشکستگان بی

این . گیرند روند و برخی راه میکده را در پیش می اجتماع آزاد، برخی از آنان به کنیسه می... در پایان این . به کویکر

فرزندش،که ختنه شده، یکی براي ن گیرد؛ و آ یکی از ظرف بزرگی، تحت نام پدر، پسر، و روح القدس، تعمید می

گردند و  به کلیساي خویش باز می] کویکرها[دیگران . فهمد خواند که خود معنی آنهارا نمی اورادي به زبان عبري می

.ایستند؛ همگی خشنودند کاله به سر به انتظار الهام آفریدگار برپا می

گرایید؛ هر گاه دو  دولت به گمان بسیاربه استبداد میشد،  هر گاه تنها یک دین در انگلستان از آزادي برخوردار می

دریدند، ولی از برکت آزادي و کثرت ادیان، مردم بخوشی و آرامش در  دین وجود داشت، مردم گلوي یکدیگر را می

  .بردند کنار یکدیگر به سر می
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II - پیکار خداپرستان  

همراهی کلیسا با ترقی و : حی دست به هم دادند عوامل بسیاري در انگلستان براي متزلزل ساختن اعتقاد نامۀ مسی

هاي بیگانگان در خالل  تنزل احزاب سیاسی، فزونی ثروت و دلبستگی طبقات باال به لذت و شادي، آشنایی با اندیشه

هاي مسیحی و انتقاد آنها  گسترش بازرگانی و جهانگردي، آشنایی روزافزون با ادیان و مردم غیرمسیحی، فزونی فرقه

دیگر، پیشرفت علوم، اعتقاد رو به تزاید مردم به علتهاي طبیعی و قوانین ثابت، بررسی تاریخی و انتقادي کتاب از یک

و رسالۀ االهیات و ) بل(مقدس، واردکردن یا ترجمۀ کتابهاي دورانساز آن عصر چون فرهنگ تاریخی و انتقادي 

زونی اعتبار عقل، کوششهاي تازة فیلسوفانی چون ، ف)1694(، رهایی مطبوعات از سانسور دولت )اسپینوزا(سیاست 

پیکار  –اگر بسیاري از این عوامل را خالصه کنیم  –بیکن، هابز، و الك براي تبیین طبیعی جهان و انسان، و 

  .خداپرستان که همۀ مسیحیت را، جز اعتقاد آن به خدا و بقاي روح، آماج حمالت خود ساخته بودند

با انتشار دربارة حقیقت، اثر لرد هربرت آو چربري، آغاز شده بود، در قرن هفدهم و  1624جنبش خداپرستان، که در 

اوایل قرن هجدم به دست چارلز بالنت، جان تولند، و آنتونی کالینز گسترش یافت؛ اکنون کسانی چون ویستن، و 

ویلیام ویستن، جانشین . کردند ولستن، تیندل، میدلتن، چاب، انت، و با لینگبروك این جنبش را با هم رهبري می

؛ )1710( نگریست، از کاربرکنار شد نیوتن و استاد ریاضی دانشگاه کیمبریج، چون به عقیدة تثلیث به دیدة تردید می

از آریانیسم خود دفاع کرد، و کوشید ثابت کند که در پیشگوییهاي ) 1712(وي در رسالۀ احیاي مسیحیت ابتدایی 

زمانی که مدافعان مسیحیت استدالل برمبناي پیشگویی را رها کردند و . ده استاي به مسیح نش عهد قدیم اشاره

الوهیت مسیح را برپایۀ معجزات نقل شده در عهد جدید استوار کردند، تامس و ولستن درشش گفتار پیرامون 

ین هیچ مسیحیی تاکنون به ا«: ولتر گفت. به معجزات منتسب به مسیح تاخت) 1730- 1727(معجزات منجی ما 

اي از معجزات منتسب به عیسی باورنکردنی ، و  و ولستن استدالل کرد که پاره» .بیباکی به مسیحیت نتاخته است

درخت انجیري را براي ) آغاز بهار(سی در ایام عید فصح توانست باور کند که عی او به ویژه نمی. دیگر معجزات مهملند

اي از گوسفندان پشم فروشان انگلستان را، چون گرازان  هر گاه عیسی گله: پرسد می .باشدبارنیاوردن نفرین کرده 

، »کشیدند ه دار میوي را ب«آنان : دهد نمودند؟ پاسخ می کرد، اینان با او چگونه رفتار می نابود می جرجسیان،سرزمین 

و ولستن عقیده داشت که داستان قیام پس از مرگ . زیرا قانون انگلستان براي این جرم کیفر مرگ تعیین کرده است

در همۀ گفتارها ادعا کرده بود که با . اي برساخته بودند مسیح را حواریون او براي فریب دادن مردم با نیرنگ زیرکانه

ولی هریک از گفتارها را . »چون صخره، پا برجا و استواراست«مان و اعتقاد او به مسیح، وجود انکار اصالت معجزات، ای

به اسقفی اهدا کرد و خودبینی و آزمندي اسقفان را چنان به باد دشنام گرفت که آنها علیه افتراها و کفرگویی او 

جریمه محکوم کرد و، براي تضمین  پوند 100دادگاه وي را به پرداخت ). 1729(دادخواستی به دادگاه تسلیم کردند 

یک . چون و ولستن نتوانست این پول را فراهم سازد، روانۀ زندان شد. اي خواست خوش رفتاري اودر آینده، وثیقه

تردید دادرسی و ولستن موجب اشتهار  بی. سوم پول را ولتر پرداخت، باقی تهیه شد، و ولستن از زندان آزاد گشت

نویسندة گمنامی، که زندگی وولستن را . نسخه از آن به فروش رسید 60‘000چند سال گفتارهاي وي شد، در عرض 

رفت،زن جوان و شوخ و شنگی او را دید و  گوید روزي که وي در میدان سنت جورج راه می ، می)1733(نوشته است 

خانم نازنین، من شما را «: آقاي وولستن پاسخ داد «اي رذل پیر، هنوز به دارت نیاویخته اند؟ «: ... از او پرسید 

اي؛ اگر به خاطر  علیه منجی من مطالبی نوشته«: زن جواب داد» ام؟ شناسم؛ لطفاً بگویید چه بدي به شما کرده نمی

آخر منجی من به خاطر گناهکاران شریري چون من  –آمد؟  ام می منجی عزیزم نبود، چه بر سرروح پر گناه بیچاره

وي، . آل سولز کالج دانشگاه آکسفرد بود، تبلیغات خداپرستان را به اوج شدت رساندمثیو تیندل، که آموزگار ».مرد

پس از آنکه عمري را به عزت و آرامش به سرآورد و در این مدت چند بار به آیین کاتولیک گروید و از آن برید، در 
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). 1703(منتشر نمود  رسد، هفتاد و سه سالگی جلد اول اثر خود را، به نام قدمت مسیحیت به آغاز خلقت می

اثر شگرف این . دستنویس جلد دوم این کتاب، سه سال بعد، پس از مرگ تیندل، به دست اسقفی افتاد و نابود شد

نفر درصدد برآمدند بدان پاسخ گویند؛ در میان پاسخهایی که به تیندل داده  150توان دریافت که  کتاب از اینجا می

  .طبیعت اسقف باتلر، و آلکیفرون اسقف بارکلی نام برد توان از قیاس دین با جریان شد، می

چرا باید خداوند وحی خود را به قوم : پرسید می. تیندل اوهام االهیات مسیحی را با بیرحمی به باد انتقاد گرفت

 سال در انحصار خود نگاه دارند؟ چرا باید فرزند 4000کوچکی چون یهودیان داده باشد و روا دارد که این وحی را 

سال همچنان در انحصار اقلیت  1700خویش را با وحیی دیگر نزد همان قوم فرستاده باشد و این وحی، پس از 

هاي خام را با چنین نتایج کند و ناکافی به  کوچکی از مردم جهان مانده باشد؟ این چگونه خدایی است که این شیوه

ي پژوهش دانش کیفر داد و، سپس، همۀ اعقاب آنان گرفت؟ این چه خداي ستمگري بود که آدم و حوا را برا کار می

را به گناه زاده شدن مجازات کرد؟گویند که الطایالت کتاب مقدس معلول این است که خدا خواسته است کالم خود 

چرا او حقیقت ساده را به زبانی که براي بشر قابل فهم ! اي اما چه سخن بیهوده. را با زبان و اندیشۀ بشر سازگار سازد

اشد با او در میان ننهاده است؟ چرا او به جاي آنکه مستقیماً با روح هرکس سخن گوید کشیشان را واسطه ساخته ب

گري  است؟ چرا روا داشته است دینی را که به وحی ممتاز کرده است وسیلۀ تعقیب و آزار، وحشت آفرینی، و ستیزه

است اخالق بشر را بهبود بخشد؟ و تازه، چگونه است که  قرار دهند؟ چرا، پس از گذشت قرنها از رواج دین، نتوانسته

خوتراز بت پرستان ساخته است؟ آیا اصول اخالقی کنفوسیوس و سیسرون  پس از این مدت آنان را سنگدلتر و درنده

بهتر از اصول اخالقی مسیحیت نیست؛ وحی راستین در خود طبیعت و در خرد خداداد انسان به روشنی تجسم یافته 

خدایی که نیوتن به ماشناساند طراح جهان شگفت . داي واقعی همان خدایی است که نیوتن آشکار ساختاست؛ خ

انگیزي است که باقانون ثابت خویش شکوهمندانه در حرکت است؛ و کمال اخالقی بشر عبارت است از هماهنگی  

بیشتر در جهت کاربرد عقل، هرکسی تمایالت طبیعی خویش را آنچنان منظم کند که هر چه «. عقل او با طبیعت

تواند اطمینان یابد که از خواست  گام بردارد می) دهند که کال خوشبختی اورا تشکیل می(تندرستی، و لذتهاي حواس 

راند از  آفرینندة خویش سرپیچی نکرده است؛ زیرا آفریدگاري که برهمۀ موجودات، مطابق طبیعت آنها، فرمان می

این است اخالق » .ظاري جز این ندارد که به مقتضاي طبیعت خویش رفتار کنندموجودات داراي شعور خویش انت

. »رسد به آغاز خلقت می«راستین، و این است مسیحیت واقعی که قدمت آن 

وي پس از به پایان رسانیدن تحصیالت خویش در کالج ترینیتی . کونیرز میدلتن حمله را از جهت تاریخی ادامه داد

در همان هنگام که معتقدات مسیحیان را آماج حمالت پی در پی . رد مراتب روحانیت شددانشگاه کیمبریج، وا

اي از آثار او در شمار بهترین آثار منثور آن  پاره. آورد خویش ساخته بود، فرایض ظاهري مسیحیت را به جاي می

ه، هنوز زندگینامۀ ، با آنکه بیشتر مضامین آن از پیشینیان گرفته شد)1741(روزگارند، و زندگی سیسرون 

. به انگلستان، همکاران روحانی خویش را خشنود ساخت) 1729(هایی از رم  او با فرستادن نامه. انگیزي است تحسین

سوزاندن  - کاتولیک رومی اري از آیینها و اعتقادات کلیسايها، کوشیده است ثابت کند که بسی میدلتن، در این نامه

تسب به قدسیان، باور معجزات، نذرکردن و افروختن شمع در برابر زیارتگاهها، و کندر، آب مقدس، بزرگداشت آثار من

از عصر شرك به مسیحیت راه  –به جاي پونتیفکس ماکسیموس روزگار باستان ) پاپ(نشاندن پونتیفکس رم 

او، به همان اندازه هاي میدلتن را ستود، ولی بزودي دریافت که استداللهاي تاریخی  انگلستان پروتستان نامه. اند یافته

. رسانند که براي االهیات کاتولیک زیانبخشند، به االهیات پروتستان نیز زیان می

اي   چون دنیل واترلند در پاسخ به حمالت تیندل خواست از حقیقت و وحی کتاب مقدس دفاع کند، میدلتن در نامه

هاي کتاب مقدس به عنوان واقعیت  همۀ افسانه به روحانیان پروتستان هشدار داد که تلقی) 1731(به دکتر واترلند 
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ها را از اعتبار خواهد انداخت و مدافعان  تاریخی در حکم خودکشی است؛پیشرفت دانش بشر، دیریا زود، این افسانه

سپس، میدلتن به استداللی روي . مسیحیت ناگزیر خواهند شد که شرمگین به سنگر پایینتري عقب نشینی کنند

او گفت، حتی اگر االهیات مسیحی باورنکردنی . نمود یهاي تاریخی را در ایمان دینی وي خنثا میآورد که اثر بررس

باشد، شارمند نیک سرشت از مسیحیت و دستگاه دینی مسیحی پشتیبانی خواهد کرد، زیرا این دو ضامن نظم 

  .اجتماع، و بازدارندة بربریت پنهان در وجود بشرند

شود در طول اعصار متوالی در  خویش، بررسی آزاد نیروهاي اعجاز آسایی که تصور میسرانجام، میدلتن مهمترین اثر 

این اثر را، هیوم بعدها از رسالۀ خود، دربارة معجزات ).1748(اند، را منتشر نمود  کلیساي مسیحی وجود داشته

ه مسیح و حواریون او در میدلتن بحث خویش را با اذعان به درستی و اعتبار معجزات منتسب ب. ، برتر خواند)1748(

گوید بر آن است که تنها بیهودگی و بیپایگی  کند؛ می آغاز می - نسخۀ مورد پذیرش کلیسا –کتاب عهد جدید 

نویسد که تنها  می. اند آشکار سازد معجزاتی را که پس از قرن اول به آبا، قدیسان، و شهیدان کلیسا نسبت داده شده

گوید که برخی از آباي کلیسا با علم به بیپایگی  می. کند همل بودن آنها کفایت مییادآوري این معجزات براي اثبات م

اند؛ وي براي اثبات مدعاي خویش، سخن موسهایم، تاریخنویس روحانی، را  کردهاین معجزات، درستی آنها را تأیید

سترین عالمان االهی قرن هاي بزرگترین و مقد  آنان که با اندك دقتی نوشته«: آورد؛ موسهایم گفته است شاهد می

اند که همۀ اینها، بدون استثناء، به اقتضاي مصالح دین، براي فریب دادن مردم،  اند متوجه شده چهارم را بررسی کرده

نویسنده فراموش کرد که خود او هم فریبکاري رندانه و نامشخص . کتاب میدلتن خالی از نقض نبود».اند نوشته شده

، و یا »بیرون راندن شیطان«هایی چون  ز کرده، و ظاهراً از یاد برده است که پدیدهرا براي حفظ مسیحیت تجوی

ممکن است معلول توهم یا تلفیق بوده، و به دیدة کسانی  آنتونیوس،شنیدن صداي شیطان از پشت در توسط قدیس 

به هر جهت، تأثیر بررسی آزاد براي از اعتبار . گر شده باشند معجزه جلوهاند چون  هصداقت آنها را نقل کردکه با 

دشمنان . انداختن معجزات عهدقدیم، و سپس براي اثبات بیپایگی معجزات عهد جدید، مورد استفاده قرار گرفت

شاید . ت خواهد کردکاتولیک میدلتن راست گفته بودند که سخنان او سرانجام زیربناي فوق طبیعی مسیحیت را سس

. ولی او مناصب روحانی را تا پایان عمر حفظ کرد. میدلتن منظوري جز این نداشت

بالینگبروك در . گروش بالینگبروك به خداپرستی چون رازي در میان اشراف باقی ماند و به همۀ آنان سرایت کرد

هاي  فان را، جز بیکن و الك، آماج حملههایی که در زمان حیاتش از انتشار آنها خودداري کرد همۀ فیلسو نوشته

حقه «افالطون را پدر االهیات دروغپرداز، بولس حواري را خیالپرداز متعصب، و الیبنیتز را . اهانت آمیز خود قرارداد

، و همۀ کسانی را که به جدایی تن از روان »دیوانگان دانا«عالمان مابعدالطبیعه را . خواند» بازي با سخنان واهی

ادعا . عهد قدیم را، به عنوان مشتی یاوه و سخن دروغ، مسخره کرد. وصف کرد» دیوانگان بی مغز«داشتند عقیده 

اعتقاد داشت که تمام دانش بشر . کرد که به خدا معتقد است، ولی دیگر معتقدات مسیحیان را قبول نداشت می

، سیاست، و فلسفه، باید همۀ چیزهاي وضع در دین. ... از اعتقاد باید دوري جست«: گفت  می. نسبی و نامطمئن است

او اعتقاد به پیشرفت را نیز، که آخرین تسالي شکاکان است، پشت سر نهاد؛ » .شده را با چشم بی اعتمادي بنگریم 

 ».در حرکتند از کون به فساد، و از فساد به کون«گفت که جوامع بشري، در طی حرکات دورانی خویش،  می

خانوادگیش را در بترسی به ارث برد؛ پس فرانسه را ترك گفت تا باقی عمر را در ملک  ملک 1744بالینگبروك در 

پس از آنکه دستش از قدرت کوتاه شد و خلقش به تندي گرایید، . خویش با بیماري و نومیدي دست و پنجه نرم کند

عالقه ساخت؛  وي را یکباره به مسائل بشري بی) 1750(مرگ دومین همسرش . دوستانش وي را ترك گفتند

به  1751در » .شوم گذرد، بیشتر در این دنیا تنها می هرسال که می«: شود مکافات خودپرستی با این گفته معلوم می

اش را چون آدمی خداترس تنظیم کرد، ولی اجازه نداد هیچ روحانیی به بالین  نامه وصیت. بیماري سرطان گرفتار شد
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درد و رنج سپري کرد، بی آنکه به آیندة خود یا دیگر مردم امیدوار باشد،  پس از آنکه شش ماه را با. وي آورده شود

در همان زمان، بدبینی، که بیماري پنهان بشر امروزي است، از میان زوال . دسامبر چشم از جهان فرو بست 12در 

  .شد اعتقاد دینی، پدیدار می

III  - تکذیب دینداران  

ن تن به تسلیم شکست ندادند؛برعکس، با همان حرارت، وسعت دانش، مدافعان مسیحیت در برابر حمالت خداپرستا

مدافعان ناتوانی چون چاندلر و . جنگ با آنان پرداختندتیندل، میدلتن، و بالینگبروك به و سبک، و سخنان زهرآگین 

ر آستانۀ ظهور اي یاري جستند و گفتند که یهودیان د نیوتن، اسقفان لیچفیلد و لندن، از استداللهاي پیش پا افتاده

عیسی با بیتابی چشم به راه مسیحا بودند، و بسیاري از پیشگوییهاي پیامبران یهود در زندگی عیسی به حقیقت 

پیوسته اند؛ یا چون شرالك، اسقف لندن، و پیرس، اسقف راچیستر، براي اثبات قیام پس از مرگ مسیح دالیل 

ند که براي اثبات درستی معجزات مسیح دالیل بسیاري وجود کرد شرالك و دیگران اصرار می. بیشماري گرد آوردند

گفت نپذیرفتن رویدادهایی که با تجارب و  شرالك می. دارند که براي نشان دادن الوهیت مسیح و مسیحیت کافیند

 بر این اساس،. معلومات ما ناسازگارند، ولی درستی آنها تأیید شده و به ثبوت رسیده است، کار مخاطره آمیزي است

توانند جز آنی باشند که ما  تصور اینکه واقعیات نمی. کردند ساکنان سرزمینهاي گرمسیر واقعیت وجود یخ را رد می

آید ثمرة پیشداوري و  ایم در حکم انکار توانایی هوش و شعور ماست؛ و نتیجه اي که به دست می دیده یا آزموده

توانیم با قطعیت بگوییم که  واقع محدود خودمان، ما نمی تعصب است، نه عقل و درایت با وجود تجارب وسیع ولی در

هاي بسیاري را به یاد آورید که روزي در اندیشۀ انسان  شگفتی. تواند زنده شود و از گور برخیزد انسان مرده نمی

!گنجیدند و اکنون از واقعیات زندگی ما شده اند نمی

اي نهاده بود، با فرستادن آلکیفرون، یا خرده فیلسوف آثاري در فلسفه برج 1713تا  1709جورج بارکلی، که از 

. درخشد این دیالوگ از اندیشه اي جسورانه و سبکی با روح می. از رود آیلند سهم خود را در مباحثه ادا کرد) 1733(

ی، و کند که از رواداري در مسائل دینی به خداپرست آلکیفرون، در این کتاب، خویشتن را مرد آزاد اندیشی توصیف می

اي، در دست کشیشان و  دین را دور انداخته است و آن را وسیله سرانجام به الحاد رسیده است؛ اکنون او تمامی

در این . شناسد؛ و به چیزي، جز حواس، شهوات، و تمایالت بشر، اعتقاد ندارد دادرسان، براي فریب دادن مردم می

دهد که آیین آنان مردم را به  کند، به خداپرستان هشدار می میمکالمه، ائوفرانور، که سخنان خود بار کلی را منعکس 

شاید چندتن از ملحدان شخصاً خوب باشند، اما . الحاد خواهد کشاند، و الحاد پایۀ اصول اخالقی را متزلزل خواهد کرد

اینان . واهد کشیدتعالیم آنان چنین نیستند؛ اگر عامۀ مردم این تعالیم را بپذیرند، کارشان به هرزگی و قانونشکنی خ

از جمله در  - توانند به علوم نیزشک روا ندارند، زیرا بسیاري از اقوال دانشمندان  که در مورد دین شکاکند نمی

بی گمان عقیدة تثلیث نامفهومتر از جذر منهاي یک . از توانایی دریافت حواس و فهم ما خارجند - ریاضیات عالی

  .نیست

او، . اي سست استوار سازد ان یا درآمد کلیسایی خویش را، چون بار کلی، برشالودهویلیام واربرتن کسی نبود که ایم

که علم حقوق تحصیل کرده و به مقام کشیشی کلیساي انگلیکان رسیده بود، با قدرت ابتکار و تدبیر یک حقوقدان 

زوکالت یا زنده تر اشاید سربازي براي او برا. زبردست راه خویش را از میان جنگل االهیات به سوي مقصد گشود

. یافت کرد، شب خواب به چشمانش راه نمی برد، و اگر در روز دشمنی را سرکوب نمی لذت میروحانیت بود؛ از پیکار

که به  جنگی پایان ناپذیر است؛ جنگ با مردم متعصب، هرزه، و افسار گسیخته، مردمی«گفت که زندگی براي او  می

او تیرهاي خود را به هر سو » .نکه هانیبال در مذبح به روم اعالم جنگ داده بودام، همچنا آنان اعالم جنگ ابدي داده

از برخی از . آوردند گذاردند، دوستان وي را از پاي در می کرد؛ این تیرها هرگاه دشمنی باقی نمی و همه جا پرتاب می
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شود،  ز شعور خود منحرف میجانسن، الفزنی خطرناك و گستاخ؛ گریک، وقتی ا: معاصرانش به اجمال یاد کرده است

گوییش ده هزار برابر بیشتر است؛ ولتر، رذلی که در گودال ناپاك  افتد؛ ولگرد اسکاتلندیی که یاوه به یاوه گویی می

. لولد آزاداندیشی می

رسد، در خالل  شاهکار دو جلدي بزرگ او، رسالت آسمانی موسی در پرتو اصول یک خداپرست دیندار به ثبوت می

همان (اعتقاد به پاداش و کیفر اخروي : استدالل این کتاب اصیل و بیهمتاست. انتشار یافت 1741تا  1737 سالهاي

الزمۀ نظم اجتماعی است؛ ولی موسی بدون چنین اعتقادي ) گونه که بسیاري از خداپرستان بدان اذعان دارند

این معجزه قابل توجیه نیست، جز آنکه  توانست زندگی یهودیان را سروسامان بخشد و تابع موازین اخالقی سازد؛

کرده است؛ از این روي، رسالت و قوانین موسی آسمانی بودند و کتاب  بگوییم خداوند موسی و یهودیان را رهبري می

این سخن » .از ایقان ریاضی ندارد چندان دست کمی«واربرتن معتقد بود که این استدالل . مقدس کالم خداست

قانون رهبري کرده  613سال با  4000ودیان را بی آنکه از بقاي روح آگاهشان سازد در طول واربرتن، که خداوند یه

است، براي عالمان االهی همکار وي زیاد خوشایند نبود؛ ولی نویسندة تواناي کتاب اثر خویش را آنچنان با مطالب 

طن ادیان و آیینهاي دنیاي باستان، ریشۀ اي دربارة ماهیت موازین اخالقی، لزوم وحدت کلیسا و دولت، راز و با عالمانه

خط و کتابت، معانی خط هیروگلیفی، وقایع تاریخ مصر، زمان و تاریخ کتاب ایوب، و اشتباهات آزاداندیشان، 

باستانشناسان، دانشوران، تاریخنویسان، سوکینوسیان، ترکان، و یهودیان آراسته بود که مردم انگلستان از عمق و 

باکروزا، ثیوبالد، بالینگبروك، میدلتن،  - واربرتن پس از جنگ چند طرفۀ خود. شگفتی شدندوسعت دانش وي دچار 

  .به سوي حوزة اسقفی پر سود و پر آسایش گالستر پیش رفت -وزلی، هیوم

دید دینی  از اینکه می. او مردي مهربان، فروتن، و نیک سرشت بود. خشونت جوزف باتلر کمتر، و ظرافتش بیشتر بود

دلبستگی . برد تمدن اروپا را از توحش رهایی بخشیده بود اکنون به بوتۀ آزمایش افتاده است، سخت رنج می که روزي

چون خواستند مقام اسقف اعظم کنتربري را، . طبقات باالي انگلستان به ماده گرایی هابز وي را اندوهگین نموده بود

زمان نجات کلیسایی که به «: ، و گفت)1747(، نپذیرفتکه عالیترین مقام کلیساي انگلیستان بود، بدو واگذار کنند

از کاهش نفوذ دین در . . . از انحطاط دین در میان انگلیسیان « 1751در » .آستانۀ نابودي رسیده، دیر شده است

یز و با افزایش شمار آنان، شور و حرارتشان ن خواندند که خویشتن را بیدین می یو از افزایش مردم. . . اندیشۀ مردم 

کرد اگر ملتی دست از دین و میراث اخالقی خود بشوید، دچار نسیان  گویی احساس می. رود ابراز نگرانی کرد باال می

آیا ممکن نیست یک ملت نیز، چون یک فرد، : دوستش تاکر را با این پرسش به شگفتی انداخت. روحی خواهد شد

ا راهی یابد که اعتبار معنوي ایمان مسیحی را به آن با وجود این، وي عمر خویش را وقف آن کرد ت دیوانه شود؟

اي بود، کتابی به نام پانزده موعظه انتشار داد؛ و در آن  ، که هنوز کشیش جوان سی و چهار ساله1726در . بازگرداند

نایی اظهار نمود که بشر، با آنکه از جهات بسیار شریر آفریده شده، ذاتاً موجودي است اجتماعی، اخالقی، و با توا

کرد که  باتلر استدالل می. فطري تمیز نیکی از بدي؛ او بدین سان تحلیل بدبینانۀ هابز را از طبیعت بشري تعدیل کرد

اي پدید  رسند و همه بازتابی از نداي آفریدگارند؛ بر این اساس، نظریه در اصل به خدا می عناصر شریف سرشت آدمی

ملکه کروالین این استدالل را پسندید و باتلر . تمام جهان ساري استآورد که بر طبق آن طرح و نقشۀ خداوندي در 

  .خود کرد» منشی خاص« 1736را در 

 -در همان سال، باتلر کتاب دیگري نشر نمود که تا یک قرن نیرومندترین حربۀ مسیحیان در پیکار با بیدینی شد

  :ار روحیۀ مردم آن روزگار است قیاس دین طبیعی و وحی شده با جریان وسیر طبیعت، دیباچۀ کتاب نمود

دانم این پندار چگونه به بسیاري از مردم دست داده است که مسیحیت سرتاپا ساختگی است و نیازي به تحقیق  نمی

مسیحیت . کنند که گویی همۀ صاحبنظران این روزگار با آنان همداستانند در نتیجه، از مسیحیت چنان یاد می. ندارد
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خواهند خوشیهایی را که گویا سالیان دراز  اند، چنانکه گویی از راه می هزاي خود قرار دادهرا موضوع ریشخند و است

  . مسیحیت از جهانیان گرفته است تالفی کنند

» دین طبیعی«. باتلر در قیاس، که براي پاسخگویی به خداپرستان نوشته بود، هستی خدا را محقق دانسته است

پذیرد، ولی خداي بظاهر بیدادگر کتاب مقدس را رد  و صانع جهان است می را که طراح» خداي طبیعت«خداپرستان 

کوشد ثابت کند که بیدادگري  باتلر می. داند ناسازگار با مفهوم واالي خداي طبیعت می کند و آن را به تمامی می

وجود  طبیعت کمتر از بیدادگري یهوة عهد قدیم نیست، و در میان خداي طبیعت و خداي کتاب مقدس تناقضی

منشی خاص ملکه گویا هرگز . ندارد؛ آنان که یکی از این دو خدا را پذیرفته اند منطقاً باید خداي دیگر را نیز بپذیرند

ممکن است از استدالل او نتیجه بگیرند که ) چون جیمز میل(به ذهنش خطور نکرد که برخی از شکاکان سرسخت 

  .نیست هیچ یک از این خدایان درخور پرستش انسان متمدن

خرد ما نارس و جایزالخطاست؛ براي . جست باتلر براي اثبات هستی این دو خدا، و وحدت آنها، از احتماالت یاري می

کنیم؛ احتمال براي ایمان کافی است؛ احتمال اعتقاد ما را به  د دربارة خدا یا طبیعت یقین حاصلما امکان ندار

وح آشکارا از جسم برتر است، زیرا اندامهاي جسمانی ابزار و خدمتگران ر. دارد هستی خدا و ابدیت روح استوار نگاه می

بدیهی است که روح جوهر انسان است، و نیازي ندارد که با تن بمیرد و نابود شود؛ شاید پس از مرگ و . روحند

که موجود  آیا براي طبیعت راحت تر آن نیست. اي باالتر براي خویش جوید نابودي تن، روح ابزار دیگري در مرتبه

ها که به  آورند و شفیره چون خزندگان که بال در می -اي عالیتر رسد زنده تغییرشکل دهد و از مرتبۀ پست به مرتبه

شوند؟ این احتمال نیز، که انسان پس از مرگ به سزاي کردار خویش رسد، گواه بر هستی آفریدگار  پروانه مبدل می

دهیم، طبیعت نیز در موارد بسیار  جرم تجاوز به حقوق جامعه کیفر میاست؛ زیرا، همان گونه که ما انسان را به 

دهد؛ ولی از آنجا که نیکی و بدي همیشه در این جهان به سزاي خود  انسان را براي کردار ناپسندش کیفر می

عیین رسند، سزاوار است بگوییم که خداوند در آن جهان براي هر کسی سرنوشتی مناسب با کردار این جهانیش ت نمی

.وجدان یا شور اخالقی ما را، تنها خدایی دادگر ممکن است به ما ارزانی داشته باشد. کرده است

در پاسخهاي او به خداپرستان نکات شایان . استدالل باتلر نمودار یکی از مراحل رشد اندیشۀ انسان معاصر است

آثار و تدبیر وي در طبیعت پی برده اند آنان که به هستی خداي طبیعت معتقدند و به : خورند توجهی به چشم می

زیرا خداي . سزاوار نیست خداي کتاب مقدس را، از آن روي که خداي عهد قدیم خدایی ستمگر است، نپذیرند

باتلر گویا به این اندیشه نبود که . این شیوه اي اصیل در دفاع از مسیحیت بود. طبیعت هم چون او ستمگر است

را به راههایی نومید کننده تر از الحاد بکشند، و بر آنشان دارند که، چون تامس  استدلهاي او ممکن است مردم

ها کسلی، بگویند نیروهاي حاکم بر کاینات شعور اخالقی ندارند و با شعور اخالقی بشر و استنباط او از راست و  هنري

به هر جهت، قیاس باتلر، دست کم . ندناراست، که باتلر چون کانت االهیات خویش را بر آن بنیان نهاده بود، ناسازگار

از نظر مالیمت لحن آن، نمودار پیشرفتی در بحثهاي دین بود؛ زیرا باتلر پرخاشگریها و ناسزاگوییهاي عالمان االهی 

دادند  پیشین را کنار نهاده و صادقانه کوشبده بود به کسانی که به دیدة او گرانبهاترین امیدهاي انسان را بر باد می

ملکه کروالین این کتاب را بهترین اثري دانست که در دفاع از اعتقاد نامۀ مسیحی نوشته شده بود، و به . یدپاسخ گو

هنگام مرگ سفارش کرد باتلر را به مقامات بلند کلیسایی بگمارند، جورج دوم وي را اسقف بریستول و سپس 

باتلر در اینجا به سادگی زیست، بیشتر .سرپرست کلیساي جامع سنت پول ساخت و سرانجام به اسقفی دارم گماشت

  .اي براي همکاران خود ساخت درآمدش را به نیازمندان داد، و زندگی خویش را نمونه

قیاس باتلر آنچنان راه را به روي بی ایمانی گشود که بسیاري از پیشوایان دینی ناگزیر از بحث و استدالل روي 

یکی . ا، به جاي دلیل و برهان، بر نیازها و احساسات انسان استوار سازندبرتافتند و بهتر آن دانستند که ایمان دینی ر
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استدالل را در مسائل روحی ) 1742(مسیحیت مبتنی بر برهان نیست هنري دادول، در اثر خویش به نام از آنان، 

ل فقط استدال. جایز نشمرد و گفت که استدالل ما را نه به سوي حقیقت رهبري می کند و نه به سوي نیکبختی

کسی ایمانش را بر چنین شالودة سستی استوار نخواهد . رقص له و علیه است که به کوفتگی اعصاب می انجامد

دادول می گفت که استداللهاي کالرك، واربرتن، باتلر، و سایر مدافعان مسیحیت ایمان مسیحیان را بیش از . ساخت

استادان بنا به وصیت بویل، همه ساله به رد الحاد نمی اگر سخنرانان و . آنچه استحکام بخشد متزلزل نموده است

مسیح به جاي آنکه استدالل کند، مثل کسی که داراي صالحیت و . کوشیدند، الحاد این سان گسترش نمی یافت

اگر به مردان با ایمان بنگرید، خواهید دید که اعتقاد دینی آنان بر ایمان درونی استوار . مرجعیت است، تعلیم می داد

روح ساده ایمان را، چون سنتی قبولشده، می پذیرد؛ و روح بالغ نیز، بدون میانجی و به . ست، نه بر استنتاج عقالنیا

.طور مستقیم، واقعیت فوق طبیعی را احساس می کند

ویلیام ال، پس از آنکه مدتی را با بحث و گفتگو با خداپرستان سپري کرد، با خواندن نوشته هاي یاکوب بومه از 

تدالل به رازوري روي آورد؛ در نیم قرنی که شاهد گرایش مردم به ماده گرایی و مکتب کلبی بود، با حرارت و اس

که خواننده را به  - اطمینان بسیار، مقاالتی دربارة حضور خداوند در درون انسان، و محبت نجاتبخش مسیح، نوشت

ز اداي سوگندي که جورج اول را رهبر کلیساي ال، با خودداري ا. یاد نوشته هاي توماس آ کمپیس می اندازند

انگلستان می شناخت، همۀ راههاي پیشرفت را به روي خود بست؛ او را از دانشگاه کیمبریج بیرون راندند و همۀ 

از آن پس، ویلیام معلم سرخانۀ پدر ادوارد گیبن تاریخنویس شد، و چندان با این . دانشنامه هایش را باطل نمودند

او در خانۀ «: گیبن دربارة وي چنین نوشته است. گی کرد که تاریخنویس شکاك هرگز وي را از یاد نبردخانواده زند

جانسن » .ما پرهیزکارانه زیست، به هر آنچه می گفت معتقد بود، و کارهایی که خود مقرر می داشت بجاي می آورد

بهترین اثر در زمینۀ االهیات پندآمیز «« وي را ستود و آن را) 1729(دعوت جدي به یک زندگی پارسایانه و مقدس 

مسلماً رازوري آن سالمتر از رازوري مبتنی بر رؤیاهاي دوزخی و بهشتی فوق طبیعی . شمرد» موجود در همۀ زبانها

رستگاري ما از نیروها و اعمال طبیعت ریشه می . در نظام رستگاري ما چیزي فوق طبیعی نیست«: نویسد می. است

دوزخ یک مکان نیست، بلکه حالت یک » .صیبمان می شود که نابسامانی از طبیعت رخت بربنددگیرد، و هنگامی ن

حالتی خارجی و جدا از بشر نیست که بر او تحمیل «روح مضطرب و آشفته است؛ بهشت یک مکان نیست، بهشت 

ار کلیساي انگلستان ال با آنکه عضو وفاد. بلکه نیکبختی روحی است که به آرامش و نظم رسیده باشد» شده باشد،

  :بود، در آرزوي آن بود که نظام رهبانیت به دست پروتستانها زندگی را از سر گیرد

از این روي، هرگاه مردان و زنان طالب کمال در جوامع کوچک گردآیند، به دلخواه خویش فقر، پاکدامنی، عزلت، و 

با دعاها و زندگی پاك و بی آالیش خویش مردم را و  واهی از نیازمندان دستگیري کنند،عبادت پیشه سازند، به نیکخ

اینان را مردمی باید شمرد که با . . . گمراه و موهوم پرست نمی توان خواند. . . چنین مردمی را . . . رهبري نمایند

. پرهیزگاري خویش شکوه و سرفرازي روزگار قدیسان بزرگ را به کلیسا بازگردانیده اند

الهسترگیبن، عمۀ ادواردگیبن، را بر آن داشت که با بیوه زن توانگري در زادگاه، ال، کینگز  آرمان و نثر شیواي ویلیام

این دو زن بیشتر درآمد خود را براي دستگیري از نیازمندان در اختیار ال . کلیف واقع در نورثمتن شر، عزلت گزیند

تربیت یافته با کسی نشست و برخاست نمی ال، که روزي دانشوري پرشوق بود و جز دانشمندان و افراد . قرار دادند

کرد، اکنون، با توزیع خوراك و پوشاك در میان تنگدستان و بیماران و محرومان، به خوشبختی رسید؛ او تا بدانجا 

ریاضت پیشه ساخت که همۀ لذات جهان را محکوم نمود؛ مانند پیرایشگران اجراي نمایش را تحریم کرد و تئاتر را 

منش انگلیسی و مشرب زمانه از رازوري ال استقبال نکرد؛ ال . خواند» ایوان دوزخ«دست کم  یا» خانۀ شیطان«

  .بگمنامی چشم از جهان بر می بست که جان وزلی بفروتنی در برابر او زانو زد
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IV -  1791-1703: جان وزلی  

نبش متودیسم را در آکسفرد پی براي فهم مقام تاریخی وزلی، باید به یاد آوریم هنگامی که او و برادرش، چارلز، ج

، دین بیش از هر زمانی در تاریخ معاصر نفوذ و قدرت خود را در جامعۀ انگلستان از دست )1729(ریزي می کردند 

  . از نمایندگان مجلس عوام تنها پنج یا شش تن به کلیسا می رفتند. داده بود

آنان بندرت . خود را بر مبانی عقلی استوار می ساختندروحانیان انگلیکان به خرد گرایی متمایل بودند و نوشته هاي 

به . دادند از بهشت و دوزخ سخن می گفتند و در گفتارهاي خویش به فضایل اجتماعی بیش از آخرت اهمیت می

به گفتارهایی خشک و جامد می ماندند که کسی بدون شور و «گفتۀ ولتر، وعظهایی که در کلیسا ایراد می شدند 

دین تنها در میان ناسازگاران، که از طبقات متوسط برخاسته بودند، رونق و » .اص براي مردم بخواندلحن و حرکات خ

تودة فرو دست به آموزش یا تعلیمات دینی «روحانیان انگلیکان کارگران شهرها را از یاد برده بودند؛ . گرمی داشت

با فقر دست به گریبان بودند و تنها امید دینی بر اینان » دسترسی نداشتند، و کسی آنان را با دین آشنا نساخته بود؛

در چنین روزگاري بود که جان وزلی و جورج و ایتفیلد معتقدات و موازین اخالقی . دل آنان اندکی پرتو می افکند

  .پیرایشگر را زنده ساختند و به تأسیس کلیساي متودیست همت گماشتند

پدر پدر بزرگ او، بارثالومیو وستلی، چون پس از آنکه کلیساي . ودزندگی خاندان وزلی آکنده از االهیات و طغیان ب

ناسازگاران باز نایستاد، از کشیشی کلیساي لستان شد، از پرستش خدا به شیوة انگلیکان کلیساي منحصر به فرد انگ

وي را چون . پدربزرگ جان، جان وستلی، نیز کشیش کلیساي بخش در دورست بود. بخش در دورست رانده شد

را به کار برد، به زندان افکندند و از کار بر ) کلیساي انگلستان کتاب دعاي رسمی(» کتاب دعاي عمومی«خواست  مین

پدر جان، سمیوئل . جان وستلی چندي بعد کشیش گروهی از ناسازگاران در کلیساي بخش پول شد. کنار کردند

ازگاران روگردان شد، از راه تحصیل در دانشگاه آکسفرد وزلی، نام خانوادگی خود، وستلی، را به وزلی برگرداند، از ناس

راه خویش را به سوي مقصد گشود، کشیش کلیساي انگلیکان شد، باسوزانا انزلی، که دختر یک واعظ بود، زناشویی 

 -از نوزده فرزند او، هشت تن در کودکی مردند. کرد، ودر اپورث، واقع در لینکن شر به کشیشی کلیساي بخش رسید

ن خود نمودار درد و رنج مادران، آزاد بودن عنان میل جنسی روحانیان، و کیفیت علم پزشکی در قرن هجدهم و ای

سمیوئل وزلی کشیش و پدري سختگیر بود؛ فرزندانش را چنان پرورش داده بود که از خشم خداي انتقامجو . بود

زنش . ساخت تا با جامۀ توبه درکوچه ها بگرددبترسند، زنی از اعضاي کلیسایش را به زنا محکوم نمود، وي را مجبور 

که جان بیست و نه ساله بود، وي فلسفۀ تربیت اخالقی خویش  هنگامی. در سختگیري و پرهیزگاري کمتر از او نبود

:را این گونه براي او بیان داشت

. مندانۀ آموزش دینی استمعتقدم که امیال کودکان را باید بموقع منکوب کرد، زیرا این یگانه شالودة استوار و خرد

یابند، تا  بی آن، فرمان و سرمشق خوب در کودك اثر نخواهد کرد؛ ولی وقتی چنین شد، پدر و مادر مجال می

فرزندان [چون آنان . . . . که فهم کودك به مرحلۀ بلوغ برسد، با عقل و پرهیزگاري آنان را راهنمایی کنند هنگامی

بگریند؛ بدین سان، آنان را از تأدیب زاید،  ختم که از چوبدستی بترسند و با آرامییکساله شدند، به آنان آمو] خود وي

  . که در غیر این صورت بدان محتاج بودند بینیاز ساختم

بزرگترین فرزند او، سمیوئل وزلی دوم، که شاعر و دانشمند و کشیش انگلیکان شد، متودیسم برادرانش را نکوهش 

جان، که . سرود نیایش یاري داد 6500لز وزلی بود که برادرش را در موعظۀ هجدهمین فرزند او چار. کرد می

شش ساله بود که خانۀ پدرش آتش گرفت و او در میان . در اپورث زاده شد 1703پانزدهمین فرزند خانواده بود، در 

اي که بر دوش  اطرافیان دست از جان او شستند، ولی او به پنجرة طبقۀ دوم شتافت و به دست همسایه. آتش ماند

خواند، و هرگز » آتشپارة از آتش گرفته شده«از آن پس، خویشتن را . دیگري ایستاده بود از مرگ رهایی یافت
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را به موجودي فوق طبیعی، چون  در خانۀ پدري، هر صداي نامعلومی. نتوانست ترس از آتش دوزخ را از خود براند

  .دادند شیطان یا خدا، نسبت می

چارتر هاوس، و در هفدهسالگی به کالج کرایست چرچ دانشگاه » همگانی«ان را به آموزشگاه در یازدهسالگی ج

جان در اینجا با پیاده روي، اسب سواري، و شنا از ناتندرستی رهایی یافت و هشتاد و هشت سال . آکسفرد فرستادند

یی که خوانده در میان کتابها. داشت خواند و از آنچه خوانده بود بدقت یادداشتهایی برمی زیاد کتاب می. زندگی کرد

در . مرگ مقدس، اثر جرمی تیلر، و تقلید مسیح توماس آ کمپیس را بیش از همه پسندیدبود، زندگی مقدس و 

سالهایی که در کالج تحصیل می کرد، به طور رمز یا تندنویسی، به نوشتن دفتر خاطرات خود پرداخت، که اکنون از 

، معلم کالج لینکن، و در 1726در . رود اي از پرهیزگاري پروتستانی بشمار می ی، و نمونهآثار کالسیک ادبیات انگلیس

  .، به سمت کشیش کلیساي انگلیکان منصوب شد 1728

برادرش، چارلز، گروهی از دانشجویان و معلمان را، که مصمم بودند مسیحیت را با روش منظم به کار بندند، در 

» متودیست«و اعضاي آن را » باشگاه مقدس«دشمنان این گروه را ریشخند کنان یکی از . آکسفرد گرد آورده بود

اینان متن یونانی عهد جدید و آثار کالسیک را با هم می خواندند؛ روزهاي چهارشنبه و جمعه روزه . خواند) روشگرا(

داري و امید مذهبی می می گرفتند؛ هفته اي یک بار آیین عشاي ربانی بجاي می آوردند؛ زندانیان و مفلوجان را دل

جان وزلی، که پرشورتر از برادرش بود، رهبري این گروه را . دادند؛ و محکومان را تا پاي چوبۀ دار همراهی می کردند

عادتی که تا سالهاي پیري آن را از دست  - جان وزلی در ساعت چهار بامداد از خواب برمی خاست. به دست گرفت

پوند در سال براي خود  28تنها . در هر ساعت روز انجام دهد، نقشه می کشید براي کارهایی که می بایست. نداد

بر اثر زیاده روي در روزه، یک بار چنان بیمار شد که . خرج می کرد، و باقی درآمدش را به نیازمندان می داد

ز سخنان و اندرزهاي پیاده نزد ویلیام ال می رفت تا ا. دوستانش پنداشتند دیگر تندرستی خویش را باز نخواهد یافت

جان وزلی در دفتر . او بهره برگیرد؛ دعوت جدي به یک زندگی پارسایانه و مقدس ال را راهنماي روحی خود ساخت

، 1735در ».در پرتو نوري که از این کتاب بر من تابید، همه چیز برایم تازه و دگرگون شد«: خاطرات خود می نویسد

این دو برادر چون . ی خواست که براي تبلیغ مسیحیت همراه او به جورجیا بروندژنرال اوگلثورپ از جان و چارلز وزل

هرگاه بیست فرزند می داشتم و می «: مادر گفت.پدرشان مرده بود، دعوت ژنرال را با مادرشان در میان نهادند

» اه مقدسباشگ» «دانستم که دیگر آنان را نخواهم دید، از عزیمت همگی آنان یه این سفر خشنود می شدم؛

اکتبر، همراه دو متودیست دیگر، با  14اجتماعات خود را به وقت دیگري موکول ساخت، و جان و چارلز وزلی در 

در کشتی با گروهی از افراد فرقۀ برادران موراویایی که از آلمان به . کشتی سیمندز به سوي سونا رهسپار شدند

چون کشتی کوچک . قواي سرشار از شادمانی آنها قرار گرفتندآمریکا مهاجرت می کردند، آشنا شدند و تحت تأثیر ت

آنان گرفتار باد و طوفان شد، برادران موراویایی هراسی به خود راه ندادند و با خواندن سرودهاي نیایش به طوفان 

  .برادران وزلی اکنون به کسانی برخورده بودند که ایمانشان پابرجاتر از ایمان خود آنان بود. پاسخ گفتند

چارلز منشی اوگلثورپ، : ، جان و چارلز هر یک به کاري سرگرم شدند)1736فوریۀ  5(پس از رسیدن به جورجیا 

رفت  تبلیغ مسیحیت به نزد هندیشمردگانی مییش یک جامعۀ تازه؛ گاهی هم براي فرماندار جورجیا شد، و جان کش

پسندید و امیدوار بود که آنان بزودي مسیحیت را  یدر آغاز کار، او هندیشمردگان را م. زیستند که در آن نزدیکی می

خواند؛ گفته » پرخور، دزد، دروغگو، و قاتل پدر و مادر و فرزندان« خواهند پذیرفت، ولی دو سال بعد آنان را مردمی

. شود که تالش او در راه اشاعۀ مسیحیت در میان هندیشمردگان به بن بست رسید می

ن از جنایتکاران تبعید شده در میانشان بودند، از لهجۀ آکسفردي، تحکم و ریاست سفیدپوستان جورجیا، که صدها ت

وزلی از کسانی . مآبی، و از پافشاري وزلی براي رعایت مقررات و آیینهاي دقیق و انضباط سخت او دل ناخوش بودند
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چون پدر و مادري حاضر خواستند تعمید بگیرند انتظار داشت که سه بار به طور کامل در آب فرو روند، و  که می

کشیش اعظم «وزلی که هنوز . نشدند کودکشان را به طور کامل در آب فرو برند، او از تعمید کودك خودداري کرد

گفت از ناسازگاران است از سفرة آیین تناول عشاي ربانی کنار راند و حاضر  بود، مرد محترمی، را که می» متعصب

جیا، که از فرقۀ ناسازگاري خود دست نکشیده بود، آیین تدفین برگزار کند؛ نشد براي یکی از مؤسسان مستعمرة جور

هاي فاخر و گرانبها، و آرایش تن خود را با طال بازداشت؛ و فرماندار جورجیا  وزلی زنان کلیسایش را از پوشیدن جامه

روزي بود که اهل کلیساي او  یکشنبه تنها. را بر آن داشت که در روز یکشنبه مردم را از شکار و ماهیگیري باز دارد

ولی . جان در سونا به سوفیا هاپکی، برادرزادة هجدهسالۀ قاضی شهر، دل باخت. توانستند شکار و ماهیگیري کنند می

دختر که از دو دلی جان وزلی خسته . دوستانش در میان برادران موراویایی او را از زناشویی با این دختر بازداشتند

چون سوفیا براي اجراي آیین تناول عشاي ربانی به کلیسا آمد، . نام ویلکینسن زناشویی کرد شده بود، با مردي به

وزلی، به عذر اینکه وي در سه ماه گذشته بیش از سه بار در آیین تناول عشاي ربانی شرکت نکرده و کشیش خود را 

شوهر سوفیا از وزلی به . ي آیین باز داشتبموقع آگاه نساخته است تا قرار زناشویی وي را اعالن کند، دختر را از اجرا

خاطر بدنام کردن زنش به دادگاه شکایت کرد؛ دادگاه رفتار وزلی را هنگام خواستگاري از دختر و سختگیریهاي او را 

جان . ورزیدند در امور دینی محکوم نمود؛ وزلی به صالحیت دادگاه اعتراض کرد؛ اکنون مردم شهر بر او خشم می

  ).1737دسامبر  22(ز تن و از آنجا به انگلستان گریخت وزلی به چارل

ولی کشیش فرقۀ برادران . جان وزلی، به امید آنکه اعتماد خویش را بازیابد، بار دیگر در لندن ریاضت پیشه کرد

ول گذشت، به او گفت که ایمانش کافی نیست و تنها با اص موراویایی، پتربولر، که در راه خود به آمریکا از لندن می

میسر است که  اخالقی کامل، پارسایی، و دینداري به مراد خویش دست نخواهد یافت، بلکه رستگاري او هنگامی

جان سپرده و » او«خداوند در پرتو معرفت خویش، که از هر تعقلی برتر است، او را مطمئن نماید که مسیح در راه 

تواند از گناه مبرا شد و به رستگاري خویش  او می را داده است؛ تنها در این صورت است که» او«کفارة گناهان 

فرجامین به سراغش آمد، روز بزرگ  را، که دگرگونی 1738مه  24خویش  جان وزلی در دفتر خاطرات. اطمینان یابد

:نامید و چنین به بزرگداشت آن کوشید 

» رساله به رومیان«اي را که لوتر بر در اینجا کسی دیباچه . شامگاهان با اکراه به انجمنی در خیابان آلدرزگیت رفتم

یک ربع به ساعت نه مانده بود و او همچنان از تازگی ودگرگونیی که خداوند در دل مؤمنان به . خواند نوشته است می

در دل خویش حرارتی غیرعادي احساس کردم و دریافتم که به مسیح اعتماد . گفت آورد سخن می مسیح پدید می

برداشته و » من«اطمینان یافتم که او بار گناه را از دوش . ود تنها به او باید اعتماد بندمدارم و براي رستگاري خ

با همۀ توانایی خویش، براي کسانی که به من کینه . را از مرگ، که ثمرة گناه است، رهایی بخشیده است» من«

بار در عمرم احساس کرده بودم با  سپس آنچه را براي نخستین. ورزیده و مرا زجر و شکنجه داده بودند، دعا خواندم

  . حاضران در میان نهادم

جان وزلی اکنون همۀ مراحل تکامل مسیحیت را از رستگاري ار طریق ایمان و کردار نیک، تا رستگاري به مدد ایمان 

آنجا که  از. را پشت سر نهاده بود) عقیدة کویکرها(، و تا رستگاري در پرتو اشراق شخصی و خدایی )عقیدة لوتر(تنها 

به آلمان رفت و چند هفته را در دهکدة  1738دانست، در تابستان  رستگاري خویش را مرهون رهنمایی بولر می

هرنهوت، در ساکس، و در کنار برادران موراویایی، که در ملک گراف نیکوالوس لودویگ فون تسینتسند ورف جامعه 

  .اي براي خود تأسیس کرده بودند، سپري ساخت

ارلز وزلی، نیز هنگام بازگشت به انگلستان همان دگرگونی روحی را در خود احساس کرده بود؛ او با روش برادرش، چ

. کرد نهادند براي مردم موعظه می مالیمتري در زندان نیوگیت براي زندانیان، و از هر منبري که در اختیار وي می
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از  1714جورج وایتفیلد در . وزلی ناتوانتر بوددرخشید که تنها از خود  اکنون چهرة دیگري در جنبش متودیسم می

در کالج پمبروك . پدر مهمانخانه داري در گالستر زاده شد؛ یک سال را با دادن نوشابه از مهمانان پدر پذیرایی کرد

از پی  1738در . پیوستند» باشگاه مقدس«دانشگاه آکسفرد تحصیل کرد و یکی از نخستین کسانی بود که به 

به جورجیا رفت، ولی در نیمۀ دوم همان سال براي آنکه به کشیشی کلیساي انگلیکان منصوب شود و  برادران وزلی

خواست که الهام ایمان خویش را به روح  و ایتفیلد به سخنرانی از منبر کلیسا قانع نبود و می. به انگلستان بازگشت

ان معادن زغالسنگ، که در عمر خود بندرت براي کارگر 1739از این روي، از فوریۀ سال . توده هاي مردم برساند

. جرئت یا عالقۀ پانهادن به کلیسا را پیدا کرده بودند، در فضاهاي باز نزدیک بریستول اجتماعات سخنرانی برپا داشت

رسید، و سخنش آنچنان بر دلهاي سخت و  نفر می 000/20صداي او به حدي روشن و رسا بود که به آسانی به گوش 

دیدم که بر گونه هاي سیاه آنان  قطره هاي سفید اشک را می«: گوید نشست که خود وي می می خستۀ این مردم

رفت  آوازة واعظ جدید، و گزارش وعظهاي فضاي باز او، به گوش مردم انگلستان رسید، و هرجا که او می» .غلتیدند می

  .آمدند هاي عظیم مردم براي شنیدن سخنانش گرد می توده

کشید، ولی مدعی بود که در حضور  وایتفیلد فضل و دانش خود را به رخ مردم نمی. نی بودوعظ او فراموش نشد

، و با مثلهاي زنده »شیرین و دلنشین«گفت که زبان وي  وزلی می. خداوند بوده، و صمیمانه با او سخن گفته است

ده، و به مفهوم کامل کلمه در آتش خشم خداي پدر بریان ش«گفت که  وتکاندهنده همراه بود؛ او از مسیح سخن می

جست؛  وایتفیلد به هنگام سخنرانی در میدانها، چون پیت در پارلمان، از فن نمایش یاري می» .برة خدا شده است

توانست به هنگام لزوم، و ظاهراً از روي صداقت، بگرید و شنوندگان ساده دلش را بر آن دارد که گناهکاري  می

سخنورانی چون بالینگبروك و چسترفیلد، شکاکانی . را یکباره احساس کنند خویش، وحشت از دوزخ، و مهر مسیح

او براي آنکه با مردم سخن گوید، . شمردند چون فرانکلین وهیوم، و بازیگرانی چون گر یک وي را سخنوري توانا می

شده بود، و همه جا مورد  همه جا را زیر پا نهاد؛ سراسر انگلستان، ویلز، اسکاتلند، ایرلند، و آمریکا بخش کلیسایی او

هفته اي دست کم چهل . سیزده بار از اقیانوس اطلس گذشت، و دوازده بار به اسکاتلند سفر کرد. استقبال قرار گرفت

اکنون که کار از کار گذشته بود، براي خود برنامه اي تنظیم . در پنجاهسالگی فرسوده شد. کرد ساعت سخنرانی می

براي  1769در . سخنرانی در روز، و سه سخنرانی در روز یکشنبه، محدود ساختکرد وفعالیت خویش را به یک 

  .هفتمین بار به مستعمرات بریتانیا در آمریکا رفت و سال بعد در نیوبري پورت واقع در ماساچوست در گذشت

ا اجتماعات جان وزلی پس از بازگشت از هرنهوت، روش ناصحانۀ وایتفیلد را نپسندید و به این اندیشه رفت که آی

من که در سراسر «. دینی خود را چون او به میدان و خیابان کشد، یا چون گذشته از منبر کلیسا با مردم سخن گوید

نجات مردم را، اگر که در  …کردم عمر هرآنچه را مربوط به نظم و انظباط است با دقت و وسواس بسیار رعایت می

براکراهش غلبه کرد و پیامش را در میدان و ) 1739آوریل (سرانحام ولی » .شمردم گرفت، گناه می کلیسا انجام نمی

کنند  آمدوشد می که در معابر عمومی من این نظر را پذیرفتم که مردمی«: خیابان به گوش مردم رساند؛ وي گفت

سخن او شور و حرارت سخن وایتفیلد را نداشت، به زبان دانشوران و ). 1739آوریل (» شرارت بیشتري دارند

رسید  وي چنان کرد که بنظر می. زد گفت، ولی چون وایتفیلد با احساسات مردم حرف می جیبزادگان سخن مین

اي از یک نمایش طوالنی و باشکوه است که در آن روحشان رزمگاه شیطان و مسیح  زندگی روزانۀ مردم عادي پرده

فتۀ خودش، مردم نداي خداوند را در او نهادند؛ به گ است؛ آنان همراه او به جهان شگفتیها و معجزات گام می

شتافت، جان وزلی پیروان خویش را در شهرهاي  برخالف وایتفیلد که پس از وعظ به شهر دیگر می. شنودند می

این انجمنها محافل دوستی و محبت مسیحیان اولیه را در یادها . داد ، سازمان می»انجمنهاي کوچک«انگلستان، در 

جستند، و به  کردند، براي آنها چاره می انجمن، گناهان خویش را نزد یکدیگر اعتراف میساختند؛ اعضاي  زنده می
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جان وزلی تا آن روز چند سرود شورانگیز ساخته یا ترجمه کرده بود، و . خواندند اتفاق هم دعا و سرودهاي نیایش می

، چارلز وزلی عیسی، دوستدار 1740 در. چارلز وزلی تحقیق گستردة خود را در زمینۀ سرودهاي نیایش آغاز کرده بود

.جانم را، که درمیان انبوه سرودهاي نیایش دلنشین او از همه معروفتر است، تصنیف کرد

در این انجمنهاي پرشور، جان وزلی و اعظانی پرورش داد که بشارت نوین را در غیاب رهبران خود به مردم اعالم 

رتبۀ مقدسی نبودند و بخش کلیسایی ثابتی نیز نداشتند، با یا بدون  که رسماً واجد هیچ» دستیاران«این . داشتند می

منبر، در سراسر انگلستان، ویلز، و اسکاتلند پراکنده شدند؛ طبقات کارگر را با بیم و امیدهاي االهیات پروتستان آشنا 

ه، یا سوار بر اسب، و یا وزلی خود پیاد. ساختند واندیشۀ مردم را براي پذیرش سخنان وزلی و وایتفیلد آماده ساختند

. کیلومتر راه پیمود 6400با کالسکه به دورترین نقاط بریتانیا سفر کرد و در طول چهل سال، به طور متوسط، سالی 

که  در زندانها با زندانیان، در کالسکه با همسفران، در مهمانخانه با مسافران، و هنگامی: کرد او در هر فرصتی وعظ می

در اپورث، چون منبري که . گفت رفت، با همراهان از دین سخن می یا از بندري به بندر دیگري میبا کشتی به ایرلند 

  .روزي از آن پدرش بود از او دریغ شد، در خارج کلیسا برگور پدرش ایستاد و به موعظه پرداخت

رسید درخالل آشوب  نظر میکرد؟ پیام او اساساً مبتنی بر اعتقاد نامۀ پیرایشگري بود که به  او چه چیز را موعظه می

اعتقاد لوتر به نظریۀ ) برخالف وایتفیلد(وزلی . اخالقی دوران بازگشت خاندان استوارت بسختی آسیب دیده است

معتقد بود که انسان آزاد است که با رد  تقدیر ازلی را قبول نداشت و مانند جناح پیرو آیین آرمینیوس کلیساي رسمی

گفت که دین  او با توسل به عقل مخالف بود و می. ارة رستگاري خویش تصمیم بگیردیا قبول فیض و برکت خدا درب

در وراي منطق بشر جا دارد و بر وحی االهی و ایمان باطنی استوار است؛ ولی از رازوري که به دیدة وي همۀ 

او بیشتر موهومات . شتکرد، روگردان گ نهاد و انسان را به نیکوکاري ترغیب نمی مسئولیتها را به دوش آفریدگار می

داد، و  به ارواح اعتقاد داشت، صداهاي غریب وناآشنا را به شیطان نسبت می: زمان و طبقۀ خود را پذیرفته بود

سلب اعتقاد از جادوگري را با سلب اعتقاد از کتاب مقدس برابر . شمرد جادوگري را واقعیت ولی عملی جنایتکارانه می

مدعی بود . دهد گفت که در میان پیروان خود او همه روزه معجزه روي می شت و میبه معجزه اعتقاد دا. دانست می

دهند؛ از  که دعاهاي او و انجمنهاي متودیست سردرد، دملهاي دردناك، شکستگی پا، و زخمهاي سخت را شفا می

ام خواندن عهد کرد که هنگام خواندن کتاب دعاي مراسم قداس کاتولیک، نابینا شد و هنگ دختري کاتولیک یاد می

کرد؛  اند باور می گفتند فرشتگان، مسیح، بهشت، و دوزخ را دیده سخنان زنانی را که می. جدید، بینایی خود را بازیافت

موعظۀ او . رسیدند کند که مخالفان متودیسم به کیفرهاي اعجاز آسایی می در دفتر خاطرات خود از مواردي یاد می

دفتر خاطرات از . شدند گفت دچار هیستري یا تشنج می که او سخن می هنگامی چنان نافذ بود که بسیاري از مردم

غلتیدند، و مؤمنان در  شدند و بر زمین می شدیدي می که هنگام شنیدن سخن او دچار درد کند گناهکارانی یاد می

در خیابان با لدوین لندن،  وزلی از اجتماعی. خواندند زدند و براي رهایی آنان از روح شیطانی دعا می کنار آنان زانو می

:، چنین یاد کرده است1739در 

ناگاه، چون . . . کویکري که در کنارم ایستاده بود. . . . شد صداي من در میان فریاد و نالۀ مردم بسختی شنیده می

. او درگذرد آزرد؛ از خدا خواستیم که از گناه حتی تماشاي درد و رنج او ما را می. اشخاص صاعقه زده، بر زمین غلتید

ناظري، که وزلی روایت او را نقل کرده  ».نون دانستم که تو پیامبر خداییاک«او ناگاه سربلند کرد و فریاد برآورد؛ 

  :کند ، چنین یاد می1759است، از یکی از اجتماعات متودیستها در اورتن، در 

اضران، چون کسی که در شرف خفه شدن بیشتر ح. . . . غریدند آوردند و برخی به صداي بلند می برخی فریاد برمی

ماند که با دردي شدید  زدند؛ فریاد آنان به نالۀ کسانی می باشد و براي زنده ماندن خود تالش کند، نفس نفس می

من بر روي نیمکتی ایستاده بودم، . . . . غلتیدند گریستند، و دیگران چون مرده بر زمین می بسیاري آهسته می. بمیرند
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رسید  این جوان، در لحظه اي که به نظر نمی. یی تندرست و نیرومندي برنیمکت رو به رو ایستاده بودو جوان روستا

چنان تشنجی به او دست داده بود که پنداشتم با . . . . دربارة چیز دیگري بیندیشد، با صداي مهیبی بر زمین غلتید

ود را بر آنها نهاده بود سرخ یا کبود چهرة همۀ کسانی که خداوند دست خ …. پاهایش نیمکت را خواهد شکست

ناشناس خوشپوشی، که در برابر من ایستاده بود، از پشت به روي دیوار افتاد؛ سپس، همچنانکه . . . . نمود می

اي بعد از زمین  لحظه. . . . غرید، به جلو خم شد و به زانو درآمد فشرد و چون گاو نر می دستهایش را بر هم می

براي قطره اي از «: آورد یوار دوید؛ آقاي کیلینگ و یک نفر دیگر بازوي او را گرفتند؛ فریاد برمیبرخاست و به سوي د

آورد، خداوند روح او را آزاد ساخت؛ او دانست که از گناه مبرا شده  که او فریاد برمی هنگامی» خون مسیح چه کنم؟

  . است و وجد و بیخودي او بیش از آن بود که انسان بتواند تحمل کند

کرد و  شاید شرایطی این قربانیان را قبل از حضور در اجتماعات متودیستها براي حمله هاي هیستریک آماده می

رساند که آنها نتوانند در برابرش  شنیدند اثر آن شرایط را به اوجی می موعظاتی که اکنون دربارة آتش دوزخ می

او بر آن بود که . دانست به یاري خدا، از اسارت شیطان می وزلی این حمله ها را معلول رهایی آنان،. ایستادگی کنند

گاهی این حمله ها تحولی پایدار در سرشت و رفتار آنان پدید نیاورده است، ولی غالباً معتقد بود که آنان از اسارت 

  .اند شیطان رسته، و زندگی نوي آغاز کرده

کم دانش، با بیان و احساساتی  ن متودیست مردمیواعظا. متودیسم، بیش از همه، تنگدستان را به سوي خود کشید

آنان پیام خویش را دربارة گناه و توبه به . ساده، بودند و از نظر طبقاتی یا فرهنگی امتیازي بر شنوندگان خود نداشتند

ا رسانیدند؛ ایمان آنان، با آنکه به جاي محبت بر ترس استوار بود، ب گوش دهقانان، کارگران معدن، و مجرمان می

مردم انگلستان به تحوالت اخالقی این کشور در نیمۀ دوم قرن هجدهم یاري رضه داشتن قانون اخالقی به تودة ع

این قانون متضمن ارزشها و آرمانهاي اخالقی پیرایشگري بود که انسان روزگار ما سخت در برابرش واکنش . کرد

ورقبازي را تجویز کرد، ولی رفتن به بازار مکاره، . دوزلی با هرگونه تفریح و خوشگذرانی مخالف بو. نشان داده است

در آموزشگاهی که در . شمرد پوشیدن جامۀ فاخر، آرایش تن با جواهر، حضور در تئاتر و مجالس رقص را گناه می

آنان که در کودکی بازي کنند «داد، زیرا معتقد بود که  کینگزوود تأسیس کرد، به شاگردان فرصت بازي کردن نمی

ولی قوانین اخالقی پیرایشگر با طبع انگلیسیان سازگار بودند؛ مردان » .گی نیز از آن دست بردار نخواهند بوددر بزر

توانستند تحملش کنند؛ این قوانین اخالقی به طبقات کارگر انگلستان احساس غرورآمیز  نیرومند و زنان بردبار می

داشت و  ساخت؛ و همۀ اینها در میان فقر بر پایشان می بخشید و آنها را از وجود سرنوشت مطمئن می برگزیدگی می

محافظه کاران انگلستان بعدها از . شد با هر طغیانی که مسیحیت را مورد شک قرار دهد دشمنی ورزند موجب می

تالش وزلی سپاسگزار شدند، زیرا او تنگدستان انگلستان را از گرایش به خداپرستی و آزاداندیشی باز داشته، و آمال 

. ان را از انقالب اجتماعی به رستگاري فردي، و از مدینۀ فاضلۀ زمینی به بهشت پس از مرگ معطوف ساخته بودآن

کرد؛ و از این نظر، پیشروتر  اي اصالحات اجتماعی پشتیبانی می از پاره. کاري بود وزلی در سیاست متمایل به محافظه

به نمایندگی پارلمنت، نابرابري حقوق مردم انگلستان در  »شهرهاي پوسیده«انتخاب نمایندگان . از طبقۀ خود بود

انتخاب نمایندگان پارلمنت، تباهی سیاست انگلستان، برده فروشی ظالمانه، و وضع وحشتنناك زندانهاي انگلستان را 

ولیکها شمرد؛ با هرگونه تعدیل قانون به نفع کات کرد؛ ولی ساختمان طبقاتی جامعه را طبیعی و عادالنه می محکوم می

  .کرد مخالف بود؛ و مقارن انقالب مستعمرات آمریکایی بریتانیا، کامال با جورج سوم همدلی می

او تا پایان عمر از لحاظ اعتقاد نامه پیرو کلیساي انگلیکان ماند، ولی نظریۀ کلیساي انگلیکان را در این باره که تنها 

خود او کسانی را براي خدمت در اسکاتلند و . نپذیرفتتوانند افراد را به مقام کشیشی منصوب کنند  اسقفان می

تمایل خود را به تبلیغ دین و » سراسر جهان بخش کلیسایی من است،«که گفت  هنگامی. آمریکا به کشیشی گماشت
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. فاصله گرفت و تا این حد از کلیساي رسمی -بجاآوردن آیینهاي دینی در همه جا، بدون تجویز اسقفان، آشکار ساخت

د این، پیروانش را به حضور در مجامع دینی کلیساي انگلیکان، به روگردانی از مجامع و معتقدات ناسازگاران، و با وجو

ابتدا، برخی از کلیساهاي انگلیکان منبرهاي خود را در . کرد به اجتناب از دشمنی با کشیشان انگلیکان ترغیب می

عظان وزلی اجازه یافتند تا آیین مقدس را بجا آورند و اختیار کشیشان متودیست قرار دادند، ولی پس از آنکه وا

تند و مانند متودیستها به شیوة مسیحیان قرون وسطی اندیشۀ خویش را در اطراف مسئلۀ دوزخ متمرکز ساخ

همان  - عنصر گناه پرداختند، کشیشان انگلیکان پشتیبانی خویش را از متودیسم دریغ داشتند پیرایشگران به تأکید

ودست کشیشان متودیست را از منبر کلیساها کوتاه  - اسموس پشتیبانی خود را از لوتر دریغ داشته بودگونه که ار

.ساختند

هاي کهن به شیوة نو باشند، بیش از مقامات کلیساي  توانستند شاهد تبلیغ اندیشه مردم عامی، که نمی

-، یکی پس از دیگري، واعظان متودیستدر شهرهاي انگلستان. انگلیکان متودیستها را زجر و آزار رساندند رسمی

قرار گرفتند که نه از  مورد حملۀ مردمی  - مانند همکاران بعدي خود که به موعظۀ بشارت جدید اجتماعی پرداختند

در . در مانمث، یکی از واعظان متودیست را با سنگ کشتند. کرد کسی باك داشتند و نه کسی آنان را توبیخ می

متودیستها را ویران کردند، به زنان متودیست تعدي نمودند، و مردان آنان را مضروب  هاي ونزبري ، مردم خانه

چون وزلی به میان مردم آمد، فریاد برآوردند که او باید کشته شود و ضاربان او را با فریاد تحسین . ساختند

در بولتن، گروهی خشمگین به . شودکردند؛ وزلی به صداي بلند دعا خواند و مردم به او اجازه دادند تا از آنجا دور  می

کرد حمله بردند؛ ولی وزلی در زیر باران سنگ، آجر، و تخم مرغ سخن خود را به  اي که وزلی در آن موعظه می خانه

دراکستر، . در دیوایزز، آب را به روي خانۀ چارلز وزلی برگردانیدند و سگها را به جان پیروان او انداختند. پایان رساند

در هاکستن، گاو نري را تهییج کردند و به داخل مجمع دینی متودیستها . ا تا دم مرگ سنگباران کردندوایتفیلد ر

. در پنزفرد، گاونري را که با زجر و شکنجه برآشفته بودند به سوي میز خطابۀ جان وزلی راندند. روانه ساختند

  .مایت حاصل کردشهامت واعظان خوشایند طبع بریتانیایی افتاد و برایشان رواداري و ح

در سالهاي پیري، موي سفیدش چهرة وي . کیلو بود 58سانتیمتر و به وزن  160وزلی مردي کوچک اندام به بلندي 

ولی زمانی هم که مردي میانسال بود چهرة ریاضت کشیده و چشمان نافذش در بیننده اثر . را نافذتر ساخته بود

اش وي را  نروایی ساخته شده است؛ نیروي عصبی و قدرت اندیشهاو معتقد بود که براي رهبري و فرما. کردند می

رساند که اسقفی  چون و چرایش خودبینی او را گاهی بدانجا می ساختند؛ اعتماد به نفس بی زیبندة رهبري می

سرعت تفکر و راه رفتنش معاشرت و سر کردن باوي را براي بسیاري دشوار . خواند» متکبرانه«متودیست آن را 

با او 1751وزلی به پرستاري که هنگام بیماري از او مراقبت کرده بود، چنانکه افتد ودانی، دل باخت و در  -دنمو می

این زن دو سال همسر بیقرارش را در سفرهاي فرساینده اش همراهی کرد، ولی از آن پس تندرستی . زناشویی کرد

همان گونه که شخصی ممکن است از روي  درست - واعصاب وي چنان درهم شکست که ناگزیر شد او را ترك گوید

دانست؛  وزلی تندرستی و سر زندگی خویش را مرهون سفرهاي مداومش با اسب یا پیاده می. یک توسن پایین پرد

و . ، گیاهخوار شد1735در . کند شاید بتوان افزود که سخنوري ورزشی است که به استنشاق فراوان هوا کمک می

تواند  آیا انسان با یک نوع خوراك می«به نان خشک بسازند و ببینند که  تصمیم گرفتندسال بعد با یکی از دوستانش 

ولی این دو تن چندي بعد در » ایم؛ ما پیش از آن هرگز تا این اندازه تندرست و نیرومند نبوده«: نوشت» .زنده بماند

.خورد و نوش، چون دیگر مردم، به تنوع گرویدند

هاي  به بار آورد؟ دین، که در سایۀ جبروت کلیساي انگلیکان و در زیر ضربه موعظات متودیستها چه نتایجی

خداپرستان ظاهراً رو به نیستی نهاده بود، جان تازه گرفت؛ در طول عمر یک نسل نیروي محرك زندگی مردم 
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ز مردم تن ا 79‘000) 1791(وزلی دم مرگش . و از این حیث تنها پس از سیاست و جنگ قرار داشت - انگلستان شد

، شمار  1957هاي خود ساخته بود؛ در  تن از مردم آمریکاي شمالی را پیرو اندیشه 40‘000انگلستان، و 

نفر  12‘000‘000تن از آنان در بریتانیاي کبیر، و  2‘250‘000تن رسید، که  40‘000‘000متودیستهاي جهان به 

ري نیز اثر بخشید؛ آرمانهاي متودیستی در کلیساي هاي دیگ متودیسم در فرقه. زیستند در کشورهاي متحد آمریکا می

را پدید آورد، و، به گمانی، » نهضت انجیلی«انگلیکان، که متودیسم را طرد کرده بود، در نیمۀ دوم قرن هجدهم 

 1848از نظر سیاسی، متودیسم به طبقۀ کارگر انگلستان تا . را نیز در قرن نوزدهم الهام بخشید» نهضت آکسفرد«

متودیسم اخالق و رفتار فردي و زندگی خانوادگی را در میان مردم تنگدست . کارانه داد تسلیم محافظه یک روحیۀ

بهبود بخشید، مفاسد اداري و انتخاباتی را کاهش داد، بسیاري از فرادستان انگلستان را از هرزگی و سبکسریشان 

از نظر فرهنگی، متودیسم جنبشی منفی . ختشرمنده کرد، و احساسات مردم انگلستان را علیه برده فروشی برانگی

در خطۀ روشنفکري، نیز، . بود؛ به مردم سرودهاي مقدس عطا کرد، ولی دشمنی پیرایشگران با هنر را ادامه داد

متودیسم جنبشی قهقرایی بود؛ این جنبش اعتقاد خود را بر ترس، و شعایر خود را بر احساسات استوار ساخته بود، و 

در کشاکش بزرگ ایمان و خرد، متودیسم همۀ امیدهاي خود را به ایمان . کرد خطرناك محکوم می عقل را چون دامی

جنبش روشنگریی را که فرانسه در آتشش . بسته بود؛ متودیسم به پیشرفت دانش و علوم اعتمادي نداشت

اعتقاد به مرگ شمرد و  متودیسم رهایی از لعنت ابدي را یگانه هدف زندگی می. انگاشت سوخت، خوار می می

  .شناخت نجاتبخش مسیح را تنها راه رسیدن به این هدف می

. ام اکنون پیر شده، و سرتا پا پوسیده«: ، که هشتادوشش ساله بود، در دفتر خاطرات خود نوشت1790وزلی در ژانویۀ 

ولی . . . . وز تب دارملرزد، دهانم هر بامداد خشک و گرم است، و تقریباً همه ر اند، دست راستم می چشمانم تار شده

دو ماه بعد، براي سخنرانی سفري آغاز » .توانم بنویسم و وعظ کنم توانم کار کنم؛ هنوز می خدا را سپاس که هنوز می

، چشم )1791مارس  2(و یک سال بعد . کرد که پنج ماه به طول انجامید و او را به سراسر انگلستان و اسکاتلند برد

  .فوذ را مالك بزرگی بگیریم، وزلی پس از پیت بزرگترین انگلیسی روزگار خود بودهرگاه ن. از جهان فرو بست

V - زنبورها و انسانها

برنارد مندویل پزشک لندنی، که  .شویم چهرة کم اهمیت تر آشنا می رساند با دو در راهی که ما را به دیویدهیوم می

. ی، به نام کندوي غرغرو، در ده صفحه منتشر نمودرسالۀ ارزان بهای 1705نیاکانش فرانسوي و هلندي بودند، در 

یعنی آزمندي، خودخواهی، وجد به  - پزشک نامبرده نوشته بود که کامیابی کند ومرهون رذایل فردفرد زنبورهاست

سپس، پزشک شیطان صفت، با انطباق کندوي زنبورها با کندوي انسانها، . جویی جمعی آنها هنگام تولیدمثل، و ستیزه

فته بود که ثروت و قدرت کشور، نه به فضایل شارمندان، بلکه به رذایلی وابسته است که حکیمان اخالقی نتیجه گر

مجسم کنیم که هرگاه سودجوییها، خودخواهیها، نادرستیها، و جنگ طلبیها به پایان : دارند غرغرو ابلهانه محکوم می

کند بسازند،  ان را از عناصر چهارگانه محافظت میهرگاه مردم بیش از نیاز خود نخورند، به پوشاکی که آن - برسند

یکدیگر را فریب ندهند و آزار نرسانند، نزاع نکنند، بدهی خود را بپردازند، تجمل را خوار شمارند، و به همسران و 

مسلماً فعالیت جامعه بی درنگ . جامعۀ بشري به چه سرنوشتی دچار خواهد شد -دوستان خویش وفادار بمانند

حقوقدانان از گرسنگی خواهند مرد، دادرسان بیکار و از رشوه محروم خواهند شد، پزشکان در : هد گشتمتوقف خوا

انتظار بیمار روز را به شب خواهند آورد، موکاران ورشکست و میکده ها برچیده خواهند شد، میلیونها افزارمندي که 

واهند شد، و کسی به سربازي نخواهد رفت؛ به ساختن کاالهاي تفننی وتجملی، پوشاك، و خانه سرگرمند بیکار خ

  .آنگاه بیگانگان کشور را خواهند گرفت و به اسارت خواهند کشید
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پزشک سودجو، خودخواه، و جنگجو، . هاي وي باز داشت بیمایگی نویسندة کندوي غرغرو مردم را از پذیرفتن اندیشه

رهایی که ده صفحه را دو مجلد ساخت بار دیگر در ها، یادداشتها و تفسی که رنجیده شده بود، رساله را با دیباچه

این بار مردم انگلستان و فرانسه به سخنان مندویل گوش دادند، . به نام داستان زنبورها منتشر کرد 1723و  1714

  .ساخته بودند که نویسنده به رساله افزوده بود این رساله را یکی از نیشدارترین تحلیلهاي سرشت آدمی زیرا ضمایمی

یسنده سومین ارل آو شافتسبري را آماج اصلی نیش خود قرار داد؛ زیرا ارل سرشت بشر را خوشبینانه ستوده و نو

این حس، چون عاطفه، فطري و نخستین «دانسته و گفته بود که » حس تمیز راست از ناراست«انسان را صاحب 

از آموزش و پرورش اخالقی،  سرشت آدمی، قبل«مندویل این سخن ارل را مهمل شمرد؛ » .اصل سرشت ماست

او در این باره که انسان ذاتاً ناپاك و . شناسد و تنها نفع خویشتن بر او حکمفرماست فضیلت و رذیلت را از هم باز نمی

است با عالمان االهی مسیحی همداستان بود؛ ولی به جاي آنکه انسان را از آتش دوزخ بترساند، از ] قانون بی[تبهکار 

  .انطباق رذیلت فردي با خیر اجتماعی تمجید کردآنان به خاطر 

حرص تولید وایجاد وسایل سودمند انگیزندة  68کند؛  را حفظ می بدین ترتیب، فحشاي خصوصی پاکدامنی عمومی

دارد؛ در پناه ثروت هنگفت است که انساندوستی و خلق آثار  اختراع است و سازندگان کاال و تجارت را برپا نگاه می

خواندند، مندویل آنان را به  آنجا که عالمان االهی مردم را به ریاضت و بینیازي می. شود امکانپذیر می برجستۀ هنري

یعنی دلبستگی به هر آنچه بیش از ضروریات اولیۀ زندگی (گقت که عشق به تجمل  کرد و می تجمل ترغیب می

آنجا که . ش باز خواهیم گشتریشۀ تمدن و صنعت است؛ هرگاه از تجمل چشم پوشیم، به روزگار توح) است

مانند، زیرا بیشتر  گفت در سایۀ جنگ است که ملتها پایدار می کردند، مندویل می اخالقگرایان جنگ را نکوهش می

.اند دولتهاي جهان به هستی ملتهاي دیگر چشم طمع دوخته

ی انسان است که نیکی و بدي تنها در اعمال اجتماعی و ضد اجتماع. دانست مندویل طبیعت را فاقد شعور اخالقی می

اعتناست؛ در قاموس طبیعت هرآنچه براي بقا ضروري  ها و موعظات ما بی یابند؛ طبیعت به واژه مفهوم ومصداق می

شود؛ و اصطالحات پیشداورانۀ ماست که جهان طبیعت را صحنه آز، شهوت، بیرحمی،  است فضیلت محسوب می

ود این، مندویل معتقد بود که آدمی، در طول این پیکار دهشتناك، زبان، با وج. کشتار، و تباهی بیمعنی ساخته است

سازمان اجتماعی، و قوانین اخالقی خود را تکامل بخشیده، و آنها را وسیلۀ همبستگی اجتماعی و بقاي جمعی ساخته 

و غرور فطري بشر، ندارند، اینها را ما، با توجه به خودبینی، ترس،   ستایش ونکوهش در قاموس طبیعت مفهومی. است

  .ایم که به سود ما و گروه ماست اي براي واداشتن مردم به کارهایی ساخته وسیله

آوردند؛ ولی ولتر سخن وي را  گرایی بدبین به شمار می بیشتر کسانی که آوازة مندویل را شنیده بودند وي را ماده

این نظرش را پسندیدند که هرگاه » آزادي عملهوادار «دربارة منافع تجمل پذیرفته بود، وفیزیوکراتهاي فرانسوي 

این پزشک غریب . آزمندي وسودجویی بشر را به حال خود گذارند، چرخهاي صنعت بهتر به گردش درخواهند آمد

هایی است که  بیشتر بازي با واژه» هستند رذایل خصوصی غیرعمومی«نماي  کرد که گفتۀ یاوه احتماال تصدیق می

چون سودجویی، آزمندي، غرور، و ستیزه جویی روزي، در تنازع بقاي انسانهاي » رذایلی«. نددقیقاً تعریف نشده باش

آمدند؛ ولی از روزي که به زیان جامعه مورد استفاده قرار گرفتند، ناپسند شدند؛ و  به شمار می» فضیلت«بدوي، 

  .جامعه گماشتندسرانجام، آموزش و پرورش، افکار عمومی، دین، و قانون آنها را به خدمت منافع 

هاچسن در ایرلند از یک خادم کلیساي ! چقدر سخنان ننگین این پزشک با عقاید فرانسیس هاچسن متفاوت است

در آنجا، خود را ملزم . در بزرگی، از راه پدر جدا افتاد و یک آموزشگاه خصوصی در دوبلن گشود. پرسبیتري زاده شد

) 1725(راسته کند؛ و بر این آهنگ، پژوهش در نیکی و بدي اخالقی دید که وحشیان جوان را مبدل به شارمندانی آ

با پیشی گرفتن از نظر (داند که در پیشبرد خیر همگانی بکوشد؛ و  شارمند خوب را آن کس می هاچسن. را نوشت
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. ندوصف ک» حداکثر نیکبختی براي حداکثر مردم«خیر جامعه را )بنتم سودخواه که واژه به واژه بر همین سیاق است

هواداري «پس از رسیدن به کرسی فلسفۀ اخالقی دانشگاه گالسگو، به دفاع از حق قضاوت شخصی، حقانیت لذت، و 

. پرداخت و با این عمل پرسبیتریها را نگران کرد» از هنر، موسیقی، مجسمه سازي، نقاشی، و حتی انحرافهاي مردان

او به عیبها، گناهان، احساسات سرکش، و . اشتند هاچسن، چون مندویل، برداشتی بدبینانه از سرشت آدمی

ولی بخش اعظم زندگیهاشان به انجام کارهایی که از عواطف طبیعی، «آمیز انسانها اذعان داشت؛  جنایتهاي خشونت

هاچسن به تاریخنویسان هشداري سودمند ».گذرد خیزند می رفاقت، خودپرستی معصومانه، و یا عشق به میهن برمی

  :دهد  می

شنود، یا در تاریخ  نچه را دربارة دزدي، راهزنی، آدمکشی، پیمانشکنی، فریبکاري، و کشتار همگانی میآ آدمی

ماند که  گیرد که بشر موجودي ناپاك و شریر است؛ این بدان می دهد و نتیجه می خواند، در ذهن خود جاي می می

آیا درست . تندرستی همۀ مردم آشنا شده استکسی با دیدن دادگاه یا بیمارستانی گمان برد که با اخالق و چگونگی 

و قلت . . . نیست مردم بدانند که شمارة بدکاران در هر کشوري کمتر از شمارة نیکوکاران و دهقانان پاکدل است 

دارد که اعمال آنان را در تاریخ  دارد و ما را بر آن می تبهکاران در برابر نیکان است که توجه ما را به آنان معطوف می

بریم و از تبهکاریهاي بشر داستانها  عکس نماییم؟ ما اعمال نیک را، چون بر ایمان عادي شده اند، از یاد میمن

مانند آن است که از یک خطر زودگذر، یا از یک ماه بیماري در طول یک عمر تندرستی و امنیت، داستانها . سازیم می

  !این است یک ذهن سالم  .زیم و پیوسته تکرار کنیمبسا

VI  -  1776-1711: دیوید هیوم  

  فیلسوف جوان 

بدانیم، از هیوم باید چون خورشید فروزان آن نام بریم؛ هیوم » روشنگري اسکاتلند«هرگاه هاچسن را ستارة سحري 

از پدر و مادري «در ادنبورگ  1711آوریل  26گوید که در  اي سادة خود بر ایمان می در زندگینامۀ هشت صفحه

و مادرم دختر سردیوید فاکنر، رئیس کالج آو ) . . . هیومیا (اي از ارل آو هوم  نوادة پدرم شاخهخا«زاده شد؛ » خوب

براي دیوید نیز . درگذشت و ملک خویش را به جان هوم برادر بزرگ دیوید سپرد 1712پدر در » .جاستیس، بود

که همۀ افراد آن پرسبیتري خانوادة دیوید،. سادگی گذران کندمد گذاشت که وي توانست با آن بپوند درآ 80سالی 

بامداد هر . بودند، وي را با االهیات کالونی پرورش دادند که بعدها در فلسفۀ او به صورت دترمینیسم به جا ماند

انجامید و دو ساعت آن با موعظه  رفت، که سه ساعت به طول می یکشنبه، دیوید براي شرکت در مراسم کلیسا می

رفت؛ نماز خانوادگی بامدادي را نیز باید به اشتغاالت دینی  گذشت؛ بعدازظهر یکشنبه نیز، یک ساعت به کلیسا می می

.چنین مقدر بود که هر آنچه را هیوم از دین آموخته بود به بدعت مبدل نماید. او اضافه کرد

سه سال بعد، با این عزم که همۀ وقت و توانایی خویش را به فلسفه وادب . رفت در دوازده سالگی به دانشگاه ادنبورگ

نوشت، اي که به یکی از دوستانش  در شانزدهسالگی، در نامه. بسپارد، بدون دریافت دانشنامه دانشگاه را ترك گفت

هاي  در برابر ضربهاي به من نداده است که بتوانم  فلسفه آنچنان آرامش اندیشه خویشتن را سرزنش کرد؛ زیرا

اجازه ] به من[باید . .. . دارد سرنوشت پایداري کنم، این بزرگی و بلندي روح را تنها مطالعه و تفکر به انسان ارزانی می

توانم از آن  ه روز میاندیشم، و هم اش می دهید که چون فیلسوف سخن بگویم؛ این مبحثی است که بسیار درباره

  : یوم ایمان دینی خود را از دست دادطولی نکشید که ه .سخن بگویم

دهد در این مباحث فلسفه و ادبیات  کنم که رو به فزونی است و به من اجازه نمی نوعی تهور در خود احساس می

اي از اندیشه به رویم گشوده شده  نمود که جهان تازه که هجدهساله بودم، چنین می هنگامی. . . . عقاید کسی شوم
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داشت  ساخت و باشوق وذوقی که طبیعی هر جوانی است مرا بر آن می خت از خود بیخود میاین جهان مرا س. است

  . که از هر خوشی و هرکاري چشم بپوشم و همۀ وقت و اندیشۀ خویش را بدان بسپارم

» .از زمانی که خواندن آثار الك و کالرك را آغاز کرده، هیچ اندیشۀ دینی به خود راه نداده است«بعدها گفت که 

  .اي در فلسفه در او پدید آمد که هنوز هفده سال بیشتر نداشت، آهنگ نگارش رساله نگامیه

پوند درآمد در سال، گرفتار  80خویشانش به او گوشزد کردند که با سپردن وقت خویش به مطالعات فلسفی، و 

علم حقوق تحصیل کند؟ سه توانست  آیا او نمی. تنگدستی خواهد گشت، و باید خود را براي تحصیل پول آماده نماید

در این مدت، تن، و تا حدي روان، او درهم شکست؛ یک چند، نسبت . با رنج بسیار حقوق خواند) 1729- 1726(سال 

تحصیل حقوق را ناتمام گذاشت و به جهان » علم حقوق برایم تهوع آور بود؛«. عالقه شد به عقاید و اندیشه ها بی

تا براي ورود به عرصه فعالتر زندگی «، ادنبورگ را ترك گفت و به لندن رفت 1734در اواخر فوریۀ . فلسفه بازگشت

رفت و اعتراف کرد که ) عموي دیوید(مارس، اگنس گلبریث نزد عالیجناب جورج هوم  5؛ در »تالش ضعیفی بکند

ه به کلیسا، ک» .پدر کودك است. . . آقاي دیویدهیوم «آبستن است؛ سپس در مجمع کلیساي اعالم داشت که 

پرسبیتري موکول درستی سخن دختر شک داشت، رسیدگی به ادعاي او را به جلسۀ آیندة انجمن محلی کشیشان 

به موجب خالصۀ مذاکرات انجمن کشیشان . ژوئن در این جلسه نیز ادعایش را تکرار کرد 25اگنس در. ساخت

سخن گوید و پاسخ دهد که آیا کس دیگري به دختر اندرز داد که با صداقت . . . رئیس انجمن  پرسبیتري کرنساید،

انجمن پس از آنکه اصل ماجرا را دریافت، و با اطالع از اینکه دیویدهیوم خارج از قلمرو . . . گناهکار است یا نه 

  . کلیساي کر نساید احضار کرد تا مقررات کلیسا دربارة او اجرا شوند امپراطوري است، دختر را به مجمع عمومی

ساختند که سه یکشنبه با جامۀ پالس در برابر اهل کلیسا نمایان شود و به پیلوري  وي را ملزم میمقررات کلیسا 

  .، اگنس بار دیگر به روسپیگري محکوم شد1739در . بسته شود

پس از چند ماهی، اینجا را براي «. دیوید هیوم پس از توقفی در لندن، به بریستول رفت و در تجارتخانه اي کار گرفت

چندي در رنس ماند، . بود  سپس به فرانسه رفت، چون هزینۀ زندگی در آنجا کمتر از انگلستان» مناسب یافتم؛خود نا

نۀ  بخا رفت، زیرا در کالج یسوعی این شهر کتا) کیلومتري جنوب باختري پاریس 240حدود (و سپس به ال فلش 

  .بزرگی موجود بود

یکی از . شد و اجازه یافت تا از کتابهاي آنان استفاده کند اسکاتلندي زیرك در اینجا با کشیشان یسوعی دوست

روحش بیشتر سر زنده بود تا . . . خیلی توي خودش بود؛ «: کشیشان بعداً وي را از یک لحاظ چنین توصیف کرد

استوار، نیروي تخیلش بیشتر درخشان بود تا عمیق، دلش چندان در بند مادیات و خودپرستی بود که هرگز 

در سایۀ یسوعیان، هیوم در کتاب اول شاهکار شکاکانۀ خود، رساله دربارة ».ت درون حقایق االهی را ببیندنستوا نمی

پیداست که در چاپ کتاب . ، با دستنویس این کتاب به لندن بازگشت1737در سپتامبر . طبیعت انسان، را نوشت

فعال مشغول مثله کردن اثرم هستم، «: وم نوشتدچار زحمت شد و با ناشران در افتاد، زیرا در ماه دسامبر به هنري ه

بویژه » .کوشم تا هرچه ممکن است کمتر ایجاد رنجش کند می. . . کنم؛  یعنی بهترین بخشهاي آن را حذف می

حذفیات را کناري گذاشت تا در . نام داشت، از کتاب حذف کرد» استداللهایی دربارة معجزات«بخشی از کتاب را، که 

رفت براي کهنه پرستان نامفهـوم خواهــد بود، جان نون،  باقی کتاب را، که گمان می. شر نمایدموقع مناسبی منت

نسخه از کتاب، به ناشر فروخت و این  12پوند و  50هیوم کتاب را، به بهاي . انتشار داد 1739ناشر لندنی، در ژانویه 

. نوشته بود، معاملۀ چندان بدي نبود گمنامی براي کتابی دربارة منطق و نظریۀ معرفت، که جوان بیست و هفت سالۀ

  .رود با وجود این، کتاب هیوم در زمرة برجسته ترین آثار فلسفه جدید به شمار می
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  شود عقل بی اعتبار می -2

را از نظر فهم و انفعاالت  اعتماد او به توانایی خویشتن بود؛ او بر آن بود که طبیعت آدمی» نمودار«مقدمۀ کتاب هیوم 

او به تحلیل . بررسی کند - و در سومین جلد، که هنوز منتشر نشده بود، ازحیث اخالقیات و سیاست –) اتشهو(

بررسی چگونگی حصول معرفت داراي . ، ادراك، حافظه، تخیل، اندیشه، عقل، و اعتقاد پرداخت)احساس(» تأثر«

. فیت و منشأ و اعتبار معرفت بستگی دارداهمیت اساسی است، زیرا اعتبار و درستی علم، فلسفه، دین، و تاریخ به کی

طلبد، زیرا در انیجا سروکار ما با تصورات مجرد است، نه عینیات؛ و اندیشه آخرین  این بررسی انضباط سختی را می

هیوم با پذیرفتن اصالت تجربۀ الك به عنوان مبدأ حرکت، بررسی . چیزي است که اندیشه در طلب فهم آن است

: کند خود را آغاز می

این تأثرات یا احساسهاي برونی . گیرند باشند سرچشمه می اي که ناشی از تأثرات می همه تصورات نهایتاً از تجربه

ادراك، . مانند کرختی، گرسنگی، لذت، و درد -یا احساسهاي درونی -چون نور، صدا، گرما، فشار، بو، طعم - هستند 

هیوم در کاربرد این . (ادراك است» کوبه اي بردر«ا احساس است، ام» صدا«احساسی تعبیر شده است؛ مثالً 

از روشنایی یا صدا ندارد، » تصوري«کسی که کور یاکر مادرزاد باشد .) اصطالحات همیشه دقت و ناسازگاري ندارد

تصور نقاط «مکان عبارت است از : شوند تصورات مکان و زمان از تجربه مشتق می.زیرا آنها را احساس نکرده است

تصورات با . ؛ وزمان عبارت است از ادراك توالی درتأثرات ما»یر یا ملموسی که به ترتیب خاصی پراکنده اندرؤیت پذ

چیزي نیست، مگر «اعتقاد . ضعیفترند» نیرو و شدت برخورد با ذهن«تأثرات این تفاوت را دارند که تصورات در 

را  ذهن تصورات حکمی. »احساس کرده است«آن را چیزي است که ذهن . . . تر و شدیدتر از یک تصور؛  دریافتی زنده

را وجود یا عامل واقعی شمرده است » ذهن«رسد هیوم در این تعریفها  به نظر می» .شناسد از پندارهاي تخیلی باز می

ولی چون در . کند دربارة آنها صادر می آورد، یا حکمی کند، به یاد می آزماید، تملک می که تصورات یا تأثرات را می

یعنی تأثر، ادراك، تصور، احساس، و یا  - رود، وجود هرگونه ذهن مازاد بر حالتهاي ذهنی ررسی خویش پیشتر میب

  .کند را انکار می -میلی که در یک لحظۀ معین آگاهی را اشغال کرده باشند

د و به اشتباه ان هاي گوناگون به هم پیوسته نامیم مشتی ادراکات گوناگون است که با رشته می» ذهن«آنچه را که 

که با صداقت به  ولی من به سهم خود، هنگامی. . . شود که از یک سادگی وهویت کامل برخوردار است  پنداشته می

شوم، همیشه به یک یا چند ادراك خاص از سرما یا گرما، روشنایی یا تاریکی، عشق  نام دارد داخل می» خودم«آنچه 

توانم، جز  را بدون یک ادراك دریابم، و هرگز نمی» خودم«توانم  چگاه نمیمن هی. خورم یا نفرت، و درد یا لذت برمی

روم، از  که به خواب می روند، مانند هنگامی در آن زمان که تصورات من از میان می. تصور، چیزي را مالحظه کنم

تجزیۀ بدنم، از  هرگاه همۀ ادراکات من در مرگ، و پس از. توان گفت که وجود ندارم شوم، و می بیخبر می» خودم«

نابود  میان بروند و من دیگر نتوانم بیندیشم، احساس کنم، ببینم، دوست بدارم، و نفرت ورزم، باید گفت که بتمامی

اي پیروان فلسفۀ  هرگاه از پاره. . . . کنم چیز دیگري براي نابود گشتن کامل من الزم باشد ام؛ تصور نمی شده

گویم که دیگر مردم جهان تنها مجموعه یا مشتی ادراکات گوناگون هستند که  میبه جرئت . . . مابعدالطبیعه بگذریم

را  …این ادراکات پیاپی، ذهن.  …. رسند و پیوسته در تغییر و جریانند میسرعتی تصورناپذیر از پی هم فرا  با

. دهند تشکیل می

نخستین ماده : دستگاه فلسفه فرو ریختاي که با دست این جوان جسور وارد آمد سه  بینیم با ضربه بدین ترتیب، می

کنیم و جز جهان ذهنی تصورات  را ادراك نمی» ماده«ما هرگز ) همچنانکه بار کلی نشان داده بود(گرایی است، زیرا 

ن  گذرا گرایی است، زیرا انسان در وراي احساسات و تصورات خاص دانیم؛ دیگري، روح و احساسات خود چیزي نمی

ندارد؛ و سومین، فلسفۀ خلوداست، زیرا ذهنی در کار نیست که پس از سپري شدن حاالت » روح«خویش ادراکی از
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گرایی را ویران نمود؛ و هیوم با تحویل ذهن به تصورات،  بار کلی، با تحویل ماده به ذهن، ماده.ذهنی گذران پایداربماند

در پرتو نظریۀ مخرب هیوم میسر ) اختیار(ده آزادي ارا .»ذهن«وجود دارد، و نه » ماده«ه ن. این ویرانی را تمام کرد

انتخابی بکند؛ توالی حاالت ذهنی به وسیلۀ ترتیب ) واکنشها(نیست، زیرا ذهنی نیست که بین تصورات یا پاسخها 

. صرفاً تصوري است که به صورت عمل جاري شود» اراده«شود؛  تأثرات، تداعی معانی، و تناوب تمایالت تعیین می

آورد و، به مدد  احساس تداوم است وقتی که یک حالت ذهنی حاالت ذهنی پیشین را به یاد می هویت شخصی همان

  .پیوندد تصور علت، آنها را به هم می

» الف«(بینیم از پی  چون می. توان نشان داد که یک واقعیت عینی است ولی علت هم فقط یک تصور است و نمی

ایم توالی  است؛ ولی آنچه ما دیده» ب«علت » الف«گیریم که  آید، نتیجه می پدید می) گرما(» ب«) مثال آتش

همۀ استداللهاي «خواهد آمد؛ » الف«بدنبال » ب«توانیم بدانیم که همیشه  رویدادهاست نه یک گردش علی؛ ما نمی

ما  گوییم توالیهاي عادي تجربۀ قوانین طبیعی که دربارة آنها سخن می» .ما دربارة علت و معلول ناشی از عادتند

ها به شمار آورد؛ تضمینی نیست که فردا  توان تغییر ناپذیر و پیوند دهندة ضروري پدیده هستند؛ آنها را نمی

مابعدالطبیعه، چنانچه مدعی باشد که دستگاهی است متشکل از حقایق مربوط به واقعیت غایی، غیرعملی است؛ زیرا 

در پشت احساسات، و نه شناخت » ماده«، نه شناخت ماوراي توالیها امکان دارد» علتهاي«براي ما نه شناخت 

جنبانندة ناجنبندة «اعتقاد به خدا بر اساس سلسله زنجیز علت و معلولی، که فرضاً به یک . در پشت تصورات» ذهن«

ن است، و یقین رؤیایی همه چیز در جریا. سپرد، یک سفسطۀ ارسطویی است، و باید آن را رها کرد راه می» نخستین

هیوم پس از آنکه، با شمشیر روشنفکري، آن همه ویرانی در پیرامون خود به بار آورد، لحظه اي با . تبیش نیس

بینم که به درستی عقایدم کمتر  اندیشم، می هرگاه که به خطاپذیري طبیعی داوري خویش می«. ایستد فروتنی باز می

داند که زندگی، دین، وحتی  او مانند همه ما می ».کنم اطمینان دارم از واقعیت اشیایی که دربارة آنها استدالل می

تواند از خیابان بگذرد، کلیساي جامع بنا کند؛ و یا  حساب احتمال زیاد هم میمستلزم ایقان نیست، و انسان به  علم

کند که ممکن است پشت تصورات یک نفس، در آن سوي احساسات  در ضمیمۀ کتاب اذعان می. روحش رانجات دهد

با وجود این، به درستی نظریۀ خویش اطمینان دارد و . در پشت توالیهاي پایدار یک رابطۀ علی باشد یک واقعیت، و

» .هنوز سعادت به من یاري نکرده است که در استداللهاي مجلدات قبلی رساله اشتباه شایان توجهی بیابم«: گوید می

.کند کاکیت را رها مینهد، ش کند که پس از آنکه قلم را بر زمین می ولی عمال اعتراف می

ام صادقانه اعتقاد دارم، و آیا از  هرگاه از من بپرسند آیا به درستی سخنانی که براي قبوالندن آنها این همه رنج برده

که نه من و نه کس دیگري صادقانه و  …پاسخ خواهم داد …شکاکانی هستم که به یقین هیچ چیزي اعتقاد ندارند

  . ستپیوسته بر این عقیده نبوده ا

کنم و پیش آنها شادم؛ و چون پس از سه یا  کنم، و با دوستان گفتگو می خورم، تخته نرد بازي می من شام می …

آید بیشتر  یابم که دلم نمی گیرم، آنها را چنان سرد و تیره و مسخره می ها را از سر می چهارساعت تفریح، این اندیشه

دهد، هرچند به طور قطع  تدالل، تعقل، و باورداشتن ادامه میبدین ترتیب، شکاك همچنان به اس. مطرحشان کنم

تواند درستی دالیل خویش را به ثبوت رساند؛ و بر همین قاعده، باید اصل مربوط به وجود تن  دارد که نمی اظهار می

  . خود را بپدیرد، گرچه با براهین فلسفی نتواند تطاهر به اثبات حقیقت آن کند

کند و با گرایش به ایمان غریزي، یا اعتقاد  ل، همچون راهنمایی براي زندگی، پشت میهیوم در پایان به استدال

هیوم بیست و هفت . کند که واقعیت زاییدة خرد است و علیت در آن جریان دارد مبتنی بر رسم و عادت، اظهار می

در جوانی » قسمت شناسنده،شود تا  اعتقاد وایمان بیشتر از بخش حساس طبیعت ما ناشی می«ساله، با بیان اینکه 

شود، همچنانکه مقدر بود که بعداً در دوستی و مصیبت به  به نظریۀ ژان ژاك روسو بیست وشش ساله نزدیک می
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نه تنها اصل عقل را بی اعتبار دانست، بلکه دري هم به روي » عصر خرد«هوشمندترین متعقل . خود او نزدیک گردد

  .ا از پایگاه خود خلع کرد و احساس را خداوند آن گردانیداین نهضت عقل ر. واکنش رمانتیک گشود

و دومین جلد رساله به پایین آوردن عقل از تخت حیثیت و اعتباري که براي خود فراهم » کتاب«هیوم در دومین 

کوشند براي جلوگیري از سرکشی شهوات انسان از عقل یاري جویند و  بر فیلسوفانی که می. دهد آورده بود ادامه می

براي آنکۀ سفسطۀ «. گیرد را به معنی میل عاطفی می» شهوت«وي . گیرد میزانهاي اخالقی بیافرینند خرده می

اي براي اعمال اراده باشد و  تواند انگیزه کوشم ثابت کنم که اوال عقل بتنهایی نمی این فلسفه را آشکار سازم، می تمامی

تواند با انگیزش شهوت  هیچ چیز نمی«» .وي اراده مخالفت کندهت ضد نیرتواند با شهوت در ج ثانیاً عقل هرگز نمی

تکرار سخن (» کند عکس آن عمل می ازد، مگر انگیزش دیگري که در جهتمخالفت ورزد یا حرکتش را کند س

عقل بردة شهوات است و باید هم «: افزاید هیوم براي آنکه بیشتر مطابق ذوق عوام حرف زده باشد، می). اسپینوزا؟

تواند تظاهر به وظیفۀ دیگري، جز خدمت به شهوات و  ، و هرگز نمی]وسیله تزیین و انتظام خواستها[اشد چنین ب

بویژه عشق، نفرت، دلسوزي، خشم، جاهطلبی،  - انسان» شهوات«سپس، به تحلیل دقیق  ».فرمانبرداري از آنها، بکند

بناي » .آورد مالکیت است شهوت غرور پدید می رابطه اي که بیش از هر چیزي در انسان«. پردازند می - رشک، و غرور

همۀ شهوات بر پایۀ درد و لذت است؛ و تشخیص و داوري اخالقی ما هم در نهایت از همین سرچشمۀ پنهان ریشه 

را که بر ایمان دردناك  ما هر صفتی در دیگران را که بر ایمان لذتبخش است فضیلت، وهر صفت آدمی«. گیرد می

  .گیرند حتی، مفاهیم ما از زیبایی و زشتی از درد و لذت ریشه می» .منامی باشد رذیلت می

اند توجه کنیم، خواهیم دید همۀ  هایی که براي توصیف اختالف میان زشتی و زیبایی ساخته شده هرگاه به فرضیه

یی تن چون زیبا[شوند که زیبایی آرایش خاص اجزاست، که یا با ساختمان طبیعی  آنها در این حقیقت خالصه می

] هاي ارضا نشده چون دل بستن به اوهام خواهش[، و یا با هوس ]چون ستایش پیکر ظریف زن[، یا با عادت ]انسان

از این روي، لذت ودرد نه تنها با زیبایی و زشتی همراهند، بلکه  …. دهد پدید آمده است و به روح لذت و رضایت می

دهد، همچنانکه زشتی آرایش خاص اجزایی  نسان لذت میزیباي شکلی است که به ا …. خود جوهر آنها هستند

لید به تو تمایل جسمی«عشق مرد و زن ترکیبی است از همین حس زیبایی، به اضافۀ » .آورد است که درد به بار می

با اشتیاق نشریات را در پی یافتن نقد . ، هیوم به ادنبورگ بازگشت1739در مارس » .نسل و مهربانی و نیکخواهی

کننده تر از رساله دربارة  - هیچ اثر ادبی نومید«. چیزي نیافت و از این بی اعتنایی سخت رنج برد. ستجو کردکارش ج

ولی » .متعصبان را به زمزمه وا دارد بی آنکه حتی -پیش از آنکه از چاپ درآید، مرد . طبیعت انسان من نبوده است

کرده بود که پس از انتشار این رساله چند تن در آن باره نوشت، گویا فراموش  که این سخنان را در پیري می هنگامی

اظهارنظر، و تقریباً همگی شکوه کردند که فهمیدن مضامین رساله دشوار است ونویسندة آن با اشارات بسیار به 

اطمینان «: خرده گیري نوشته بود. هایش، ناپختگی خود را نمایان ساخته است خویشتن، و تازگی و اهمیت اندیشه

هیچ شکاکی تاکنون به این . آزارد خ نویسندة این گفته هاي متناقض به خویشتن بیش از هر چیزي خواننده را میراس

  » .امثال الك و کالرك، به دیدة وي، در قیاس با خود او متعقالنی ناچیز و سطحی بوده اند. . . نبوده است اندازه جزمی

بود، براي چاپ » دربارة اخالقیات«را، که شامل کتاب سوم،  هیوم اندوهگین، ولی مصمم، اکنون سومین جلد رساله

هیوم از اخالق در این رساله خردگرایان را، چون عالمان تحلیل . انتشار یافت 1740نوامبر  5این کتاب در . آماده کرد

ل نیز نتیجه گوید که قواعد اخالقی الهامهاي فوق طبیعی نیستند وهمچنین این قواعد از عق می. االهی، ناخشنود کرد

شعور اخالقی ما ناشی از همدردي و همحسی ما نسبت به » .عقل اثري در شهوات و کردار ما ندارد«شوند، زیرا  نمی

همنوعان است، نه الهام آسمانی؛ و این احساس جزئی از غریزة اجتماعی ماست که ما را براي رهایی از تنهایی به 

این سخن که انسان ابتدا بدون سازمان اجتماعی » از اجتماعی بوده است؛انسان از آغ«. دارد آمیزش با دیگران وا می
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انسان، در مقام . عمر جامعه به قدمت عمر انسان است. »بیش نیست و همی«زیسته است  می» وضع طبیعی«ودر 

شته، از این گذ. عضو جامعه، آنچه را به سود جامعه است ستوده، و آنچه را به زیان جامعه است نکوهش کرده است

هاي شایع در پیرامون خویش را بپذیرد و تقلید کند؛ بدین سان،  اصل همدردي انسان را بر آن داشته است که اندیشه

بشر میزانها و عادتهاي تمجید و نکوهش را کسب کرد و آگاهانه، یا ناآگاهانه، رفتار خود را با این داوریها سازش داد؛ 

. و کاري با نداي االهی ندارد) اند برخالف آنچه روسو وکانت گفته(ادتهاست وجدان انسان مبتنی بر همین میزانها و ع

. این قانون همدردي و کشش اجتماعی در جهان اخالق، چون نیروي جاذبه در کیهان، نافذ و اجتناب ناپذیر است

جلد سوم رسالۀ مردم از ».امیدوارم که برهان دقیق این دستگاه اخالقی چیزي کم نداشته باشد«: سپس، نتیجه گرفت

هنوز بقایاي هزار و صد نسخۀ رساله در قفسه هاي  1756در . هیوم کمتر از جلدهاي اول و دوم آن استقبال کردند

  .هیوم آن اندازه زنده نماند که چاپ دوم اثرش را ببیند. ناشر برهم انباشته بودند

  اخالق و معجزات -3

بیهوده کوشید کرسی استادي دانشگاه  1744از این روي، در  .توانست با قلم زندگی کند آشکار بود که هیوم نمی

پوند مزد ساالنه معلم سرخانۀ  300، بی گمان با تن دادن به خواري، با 1745در آوریل . ادنبورگ را به دست آورد

اي  نهشاگرد چندي بعد دیوانه شد، و هیوم دریافت که کسان وي از او خواستارند که از دیوا. مارکوئس آواناندیل شد

، و او براي دریافت مزد خود به دادگاه توسل )1746آوریل (نگاهداري کند؛ با آنان به نزاع برخاست؛ اخراجش کردند 

منشی ژنرال جیمزسنت کلر شد؛ حقوق و خوراك مناسب دریافت داشت؛ و ) 1747-1746(براي یک سال . جست

ژنرال بار دیگر او را استخدام  1748در . ن شهر شده بودهنگام بازگشت به ادنبورگ چاقتر و بدهکارتر از زمان ترك ای

. کرد و به نام منشی و آجودان شخصی خویش به تورن برد؛ دیوید اکنون خویشتن را به اونیفورم سرخ آراسته بود

، که آن زمان در تورن دانشجو بود، مفتون اندیشه و سیرت هیوم شد، ولی )ارل آو چارلمونت آینده(جیمز کولفیلد 

  .رة فربه و گوشتالودي او را نپسندیدچه

اي از قواي ذهنیش را در  از روي این علم امکان نداشت کمترین نشانه. . . ماند  قیافه شناسی از چهرة او متحیر می

. . خورد  چهره اش پهن و فربه، و دهانی فراخ داشت و نشانی جز کودنی در او به چشم نمی. وجنات بی مفهوم اوخواند

. ش او را به یک عضو الك پشت خوار انجمن شهر شبیه تر ساخته بود تا فیلسوفی آراستهجثۀ فربه. 

دیده است که در برابر کنتس شوهر داري زانو زده است ) در سی و هفت سالگی(کند هیوم را  همان کولفیلد ادعا می

نتیجۀ طبیعی «را، به عنوان کند؛ کنتس عشق او  اش را اعتراف می و سرسپردگی و رنجهاي ناشی از عشق تحقیر شده

بنا به گفتۀ همین راوي، هیوم به تب مبتال شد و کوشید خودکشی کند، ولی نوکران، . ، رد کرد»دستگاه فلسفی او

کند که کشیشی کاتولیک هیوم را، هنگام بیماري،  اسکاتلندي دیگري نقل می. وي را از خودکشی باز داشتند

اي در تیمارستان  ساختمان ذهن من مختل شده بود و من از هر دیوانه«نکه گویند، هیوم، به عذر آ. »تدهین کرد«

  .خویشتن را از گناه زنبارگی و گرفتن تدهین، هردو، تبرئه نمود» تر بودم، دیوانه

پوند  1000ین زمان، در ا. ، از کار دست کشید و پس از اقامت در لندن، به سراغ فلسفه رفت1748در دسامبر 

پژوهش در فهم انسان، و در  1748هاي رساله را بار دیگر با مردم در میان نهد، در  ي آنکه اندیشهبرا .اندوخته بود

که وي ضمیمۀ این پژوهشها ساخت و پس از مرگ » آگهی«در یک . پژوهش در اصول اخالق را منتشر نمود 1751

که تنها پژوهشها را نمودار خواند و از خواننده خواست » کار هنگام جوانی«، رساله را )1777(وي منتشر شد 

  . احساسات واصول فلسفی وي بشمارند

اند رساله را به طور کلی آموزنده تر از کارهاي بعدي او یافتند؛ پژوهشها متضمن  کسانی که روي هیوم مطالعه کرده

  .یستندرسند، ولی به اندازة رساله نیشدار و ستیزجویانه ن باشند و به همان نتایج می همان مطالب رساله می
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در » دربارة معجزات«هیوم پس از تکرار تحلیل شکاکانۀ عقل، در بخش دهم نخستین پژوهش، بحثی را که به نام 

بحث خویش را با اعتماد به نفس همیشگی . کشد رساله گنجانده بود و ناشر از چاپ آن خودداري کرده بود پیش می

که هرگاه درست باشد، در دست فرزانگان و دانشمندان . . . بالم  از یافتن برهانی به خود می«: کند خود آغاز می

اي براي جلوگیري همیشگی از گمراهی و فریفتگی ناشی از موهومپرستی خواهد بود و، در نتیجه، مادام که  وسیله

  :نهد و سپس، معروفترین سخنان خویش را با خواننده در میان می» .جهان باقی و پایدار است، سودمند خواهد افتاد

هرگاه .. یچ شهادتی براي اثبات معجزه کافی نیست، مگر آنکه کذب آن شهادت اعجاز آساتر از خود معجره باشد ه

یا : پرسم کدام ممکن است درست باشد کسی به من بگوید مرده اي را دیده است که زنده شده، بی درنگ از خود می

هر دو معجزه را با . کند براستی روي داده است نقل میراوي فریب خورده است، یا فریبکار است، و یا واقعه اي که او 

  .شناسم در سراسر تاریخ معجزه اي را نمی. کنم سنجیم و آن را که بزرگتر است رد می هم می

اند، آنچنان راست گفتار بوده  ه شمارة کافی راویان آن آنچنان با شعور و دانشمند بوده باشند که بدانیم فریب نخورده

اند، در چشم مردم آنچنان با اعتبار و آبرومند بوده باشند که  م قصد فریب دادن دیگران را نداشتهباشند که بدانی

کنند در جایی روي  اند ، وقایعی که آنان نقل می شده بدانیم در صورت ثبوت کذب سخنانشان زیان بسیار متحمل می

بات درستی سخن آنان ضروري است موجود داده باشند که دیگر مردم نیز دیده باشند، و همۀ شرایطی که براي اث

اند و مسائلی که  کوشیم در بین مسائلی که اندیشۀ ما را به خود جلب کرده  ما به هنگام استدالل می . . . .بوده باشد 

و . . . شماریم  ایم پیوند و تشابهی بیابیم، و آن را که بیشتر آزموده ایم محتملتر می درستی آنها را در گذشته آزموده

ارجحیت با برهانی است که بر اساس شمارة بیشتري از مالحظات مبتنی . آنجا که تضادي بین براهین وجود دارد

خود گواه بر نادرستی . اند اینکه وقایع اعجاز آسا و فوق طبیعی بیشتر در میان ملتهاي نادان و وحشی روي داده. باشد

که بشر در همۀ  …ولی شگفت آور نیست. دهند ا روي نمیشگفت آور است که این وقایع در روزگار م. . . آنهاست 

  . اعصار دروغ گوید

بیطرفی طبیعت در بین انسان و : شمارد هیوم سپس، براي از اعتبار انداختن معتقدات مسیحیان، دالیل دیگري برمی

در قبال گناه آدم و  رقیبان او بر روي زمین؛ تنوع و فراوانی تبهکاري در زندگی و تاریخ بشر؛ و مسئولیت آشکار خدا

هیوم براي آنکه . دهد گناه همۀ مردم در جهانی که به عقیدة مسیحیان هیچ کاري بدون رضاي خدا در آن روي نمی

و اصول معتقدات » دوستی که سخنان یاوه نماي شکاکان را دوست دارد،«در مظان اتهام الحاد قرار نگیرد، از زبان 

دوست . خدایان هستند، ولی توجهی به انسان ندارند: گوید ، مانند اپیکور، می»آن دوست را به هیچوجه قبول ندارم«

پندارند  در شگفت است که چرا در میان دین و فلسفه آنچنان هماهنگی وجود ندارد که اینها یکدیگر را نیازارند، و می

  :که این هماهنگی در تمدن هلنی وجود داشته است 

نما و اصول جدید فیلسوفان پدید آمده بود، این معلمان،  هاي یاوه گفتهپس از سپري شدن آشوبی که به دنبال 

: چنانکه پیداست، با موهومات پذیرفته شدة روزگار خویش به توافق رسیدند و مردم را به دو گروه پراکنده ساختند

  . ل شده بودگروه نخست مدعی بود که شامل دانشمندان و فرزانگان است، و گروه دوم از عوام و بیسوادان تشکی

به  1749هیوم براي آنکه با برادر و خواهرش در ملک آنان در ناینولز زندگی کند، در !کرد چه آتش بسی پیشنهاد می

در ادنبورگ، پژوهش در اصول . جان هوم زناشویی کرد و دیوید به ادنبورگ رفت ،دو سال بعد. اسکاتلند بازگشت

کند که  در این کتاب، هیوم از نو تأکید می. خواهد شد، به چاپ رسانیداخالق را، که امیدوار بود سومین جلد رساله 

شعور اخالقی ناشی از همدردي و همحسی اجتماعی بشر است و نظریۀ سقراط را، که فضیلت را با عقل یکی 

 از خودخواهی و دلبستگی بشر به لذت حرمت و» نوعدوستانه«که می گفت اعمال  شمرد، و نظریۀ الروشفوکو را، می
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لذتی که ما به هنگام این اعمال احساس می کنیم، نه : هیوم می گوید. گیرند، رد می کند حیثیت اجتماعی ریشه می

.گیرند علت، بلکه مالزم و نتیجه آنهاست؛ خود این اعمال از غرایز اجتماعی ما ریشه می

ز هاچسن و سی و هشت بیست و سه سال پس ا. ولی چشمگیرترین ویژگی پژوهش دوم، اخالق سودخواهانه است

هر کیفیت ذهنی که براي خود شخص، یا دیگران، «: سال قبل از بنتم، هیوم فضیلت را این گونه تعریف کرده است

بر این اساس، وي لذتهاي سالم زندگی را براي فرد سودمند می داند، و معیار دوگانۀ » .سودمند یا پسندیده است

  .فضیلت را براي جامعه مفید

رماندگی انسان در روزگار دراز کودکی پیوند پدر و مادر را براي حفظ کودك خود ضروري نموده است؛ و ناتوانی و د

زیان بیوفایی زن بیش از زیان بیوفایی مرد . . . این پیوند مستلزم فضیلت پاکدامنی و وفاداري در بستر زناشویی است 

  . از همین روي، قانون پاکدامنی در مورد زن سختگیرتر است. است

این از ) که نباید در این باره داوري کنم(به نظر من «: دربارة پژوهش در اصول اخالق، نویسندة پرشور می نویسد

  » .بی آنکه بدان توجه و اعتنایی شود،وارد جهان شد«: و بعد به سخنش می افزاید» .هاي من بهتر است همۀ نوشته

  داروینیسم و مسیحیت -4

هاي سیرت شیطانی او ویرانگر  این اثر بیش از همۀ فرآورده. ربارة دین طبیعی را نوشت، هیوم دیالوگهایی د1751در 

دمئا، که از اصیل آیینی دفاع می : کنند سه نفر با هم گفتگو می. کرد بود و بیشتر ازهمۀ آنها به دین بیحرمتی می

هرگاه : کند دمئا استدالل می .گوید کند؛ کلئانتس، که خداپرست است؛ و فیلو، که پیداست به جاي هیوم سخن می

در پشت پدیده هاي جهان یه یک عقل کل قایل نباشیم، جهان براي ما به طرزي تحمل ناپذیر نامعقول خواهد بود؛ 

کوشد یک  کلئانتس دمئا را، از آن روي که می. ولی اذعان دارد که خداي او نیز براي عقل بشر کامال فهم ناپذیر است

گیرد؛ او ترجیح می دهد که هستی خدا را از  مر فهم ناپذیر دیگر تبیین کند، به باد سرزنش میامر فهم ناپذیر را با ا

تواند  کند که عقل هرگز نمی خندد او ادعا می فیلو به هر دو استدالل آنان می. روي قراین نظام او در جهان اثبات کند

نامیم،  اش می تحرك ناچیز مغز آدمی، که اندیشهاین «: می پرسد. جهان را تبیین کند و هستی خدا را به ثبوت رساند

درباره نظامی که در جهان به چشم می خورد، » سازیم؟ چه مزیت ویژه اي دارد که ما آن را نمونۀ تمامی کیهان می

باید گفت که انطباق اندامها با وظایف و منظور آنها ممکن است، به جاي رهنمایی خدا، معلول آزمایشهاي کند و خام 

سال پس از  1800برمی خوریم که » انتخاب طبیعی«در اینجا به یک . (در طول هزاران سال بوده باشد طبیعت

حتی اگر به نظام فوق طبیعی معتقد باشیم، نقص انطباقها ). عنوان شده است سال قبل از داروین 108کرتیوس، و لو

نتیجه خواهد رساند که این خدا، در بهترین وجه و درد و رنج بیشمار موجود، در جهان انسان و جانوران، ما را به این 

و سرانجام، باید دانست که، به دیدة «. خود، عقل و قدرتی محدود دارد، و یا به سرنوشت انسان کامال بی اعتناست

انسان می پندارد که آفریدگار از درستکاري نهایی » .جهان، زندگی انسان اهمیتی بیشتر از زندگی یک صدف ندارد

باد به هنگام . ق برجستۀ خویش فروگذار کرده است؛ زیرا به هرجاي آن که بنگري ناقص و ناتمام استاین مخلو

باران براي زندگی همۀ ! شود دریانوردي یار انسان است؛ ولی بسا که طوفان و تندباد برپا می کند و زیان آور می

چیز  …! که از حد اعتدال می گذردبسا ! گیاهان و جانوران روي زمین ضروري است؛ ولی بسا که کمیاب است

سودمندي در جهان نیست که باکمبود یا وفور بیش از حد خود زیان آور نشود؛ طبیعت با دقت و صحتی که ضروري 

  . گیرد نماید جلو بینظمیها و اختالالت را نمی می

شم می خورد، در میان به چ) هرگاه جهان را داراي نظام بدانیم(گذشته از اختالل و بینظمی، که در میان نظام 

  .اي با مرگ همیشه جریان دارد زندگان، پیکار بیهوده
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ضرورت و نیاز و گرسنگی، زورمندان را بر می انگیزد، و ترس و نگرانی و وحشت، . همۀ جانداران گرفتار پیکار مداومند

او با ضعف و مصیبت و ناتوانی  ورود نوزادي به جهان به او و مادر بیچاره اش عذاب می دهد؛ سراسر زندگی. ناتوانان را

طبیعت را بنگرید که با چه تردستی زندگی را .  …همراه است؛ و این زندگی سرانجام با بیم و رنج به پایان می رسد

حشرات بیشماري را به یاد آورید که بر تن جانوران زیست می کنند، یا به گرد آنها . . . به کام زندگان تلخ کرده است 

هر جانداري در محاصرة دشمنانی است که همیشه خواستار . یش خود را در تن آنها فرو می برنددر پروازند و ن

با ظلم، بیعدالتی، تحقیر، بهتان و زورگویی، فتنه، . انسان بزرگترین دشمن انسان است. . . بدبختی و نابودیش هستند 

جهان را با موجودات زنده حساس و فعال .  …. جنگ، تهمت، خیانت، تقلب، و فریبکاري انسانها یکدیگر را می آزارند

همگی  …ولی اندکی بیشتر به این موجودات زنده دقت کنید؛ . بسیار بنگرید؛ این تنوع و باوري را خواهید ستود

این همه گواه بر کوري طبیعت جانبخش و باروري است که،  …! دشمن یکدیگرند و براي نابودي یکدیگر می کوشند

  . ادري، فرزندان ناتوان و نارس خود را از دامان خویش فرو می افکندبدون بصیرت و مهر م

برخی از این خدایان . قراین ناسازگار خیر و شر در جهان، به دیدة فیلو، گواه بر ثنویت یا تعدد خدایان رقیب است

مخلوق  انپس، به استهزا می گوید که جه. هستند، و شاید برخی زن، و برخی مرد باشند» بد«، و برخی »خوب«

یا  …کوشش گستاخانۀ خداي خردسالی بود که بعدها از کار ناقص خود شرمنده شد و مخلوقش را رها کرد؛ 

مخلوق خداي کهنسال خرفتی است که، پس از مرگ، آن را به حال خود گذاشت تا، با انگیزش و نخستین ] جهان[

   . .نیروي محرکی که از او به دست آورده، همچنان بدون هدف بگردد

از عنکبوت بزرگی که این تودة پیچیده را در شکم خود تنیده به وجود «گویند؛  جهان، همان گونه که برهمنان می

یا، آن گونه که . پس خلقت زایش است »چرا ممکن نباشد که دستگاه منظمی هم از مغز تنیده شود؟ …. آمده است

پس از این شوخی، قیلو  ».ر یکدیگر اثر متقابل دارنددو داین . جهان جانور است و خدا روح آن«گنجد،  در تصور می

علت یا علتهاي نظام کیهان و عقل آدمی باید مشابهتی وجود «گوید که در بین  کند و می به نظام جهان اشاره می

  :طلبد شناخت ننگ آمیز خود پوزش می و از کیهان» .داشته باشد

بویژه تو،  …. جویم یش از هر زمانی، از احتیاط دوري میباید اعتراف کنم که هنگام سخن گفتن از دین طبیعی، ب

دانی با آنکه به استدالل آزاد و بیریا عالقه مندم، هنگامی که عقل نهفته در شیوه ها  کلئانتس، که یار نزدیک منی، می

ه و نظام وصف ناپذیر طبیعت را کشف می کنم، کسی بیش از من از شعور دینی برخوردار نیست و کسی چون من ب

خورد، بیپرواترین و کودنترین  مقصد، آهنگ، و نظمی که همه جا به چشم می. نگرد آفریدگار به دیدة ستایش نمی

  . تواند آنچنان در دستگاههاي فکري خود کوردل باشد که آن را نبیند کسی نمی. اندیشمندان را به خود می آورد

هیوم . خواهش کردند از نشر دیالوگها خودداري کند با آنکه هیوم سرانجام با دین از در آشتی درآمد، دوستانش

، سه سال پس از 1779خواهش آنان را پذیرفت و دستنوشتۀ آن را در میز تحریرش پنهان کرد؛ چاپ این کتاب تا 

، چهار ساله را، که یکی از آنها 1757در . ولی افسون دین بار دیگر وي را به خود کشید. مرگ هیوم، به تعویق افتاد

دو مقالۀ دیگر نوشت که به اصرار ناشر چاپشان را به زمانی موکول . نام داشت، منتشر ساخت» خ طبیعی دینتاری«

یکی از آنها دربارة خلود است، و در دیگري خودکشی را هنگامی که . کرد که از ترس خطر و نکوهش در امان باشد

  .انسان سربار جامعه می شود توجیه کرده است

در این کتاب، هیوم . به دین با عالقۀ تازة وي به تاریخ در تاریخ طبیعی دین درهم آمیخته انددلبستگی دیرین هیوم 

اسنادي که او دربارة . تازد، و ، به جاي آن، می کوشد تا چگونگی حصول آنها را بیان کند به معتقدات کهن نمی

ژوهش شکیبایی الزم را ندارد، ترجیح خاستگاههاي اجتماعی در اختیار داشت اندك بودند، ولی خود او نیز هنگام پ

گوید که انسان ابتدایی تمام علیت را از راه  می. می دهد با تحلیل روانشناسانه و روش استقرایی به مسئله نزدیک شود
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چون  - انسان ابتدایی در پشت اشکال و اعمال طبیعی . قیاس با اراده و کردار خویش توجیه و تفسیر می کرده است

کرد که از قدرت فوق  سها، کوهها، طوفانها، بالیا، و رویدادهاي شگفت انگیز ارادة کسانی را تجسم میرودها، اقیانو

ترس از نیروها و رویدادهاي زیانبخش در . طبیعی بهره داشتند؛ شرك، بدین سان، نخستین شکل اعتقاد دینی بود

ا شیطانها، را شخصیت بخشید و کوشید به افسانه ها و آیینهاي دینی او تظاهر کرد؛ او این نیروهاي اهریمنی، ی

 خداي کالون شیطانی بیرحم،) ی کندهیوم محیالنه اشاره م(شاید . وسایلی مهر و توجه آنها را به خود جلب کند

از آنجا که انسان ابتدایی خدایان خوب را، جز از نظر قدرت و پایداري، . شریر، خودکامه بود، و تسکینش دشوار

بدین سان، آیینهاي . کرد که با چاپلوسی ودادن هدایا وي را خشنود خواهد ساخت ، گمان میشمرد همانند خود می

پس از آنکه سازمانهاي اجتماعی وسعت یافتند و فرمانروایان محلی تابع . نذر، قربانی، پرستش، و دعا به وجود آمدند

تخیل نیز، سلسله مراتب و  شاهان بزرگتر از خود شدند، خدایان دستخوش دگرگونی مشابه گشتند؛ در عالم

یکتاپرستی از شرك پدید آمد و، با آنکه مردم هنوز در برابر خدایان و . فرمانبرداري به خدایان نسبت داده شد

.قدیسان محلی زانو زده بودند، افراد با فرهنگ زئوس، یوپیتر، و خدا را معبود ساختند

پرستید، مردم می  ر روزگاري که بشر خدایان بسیار را مید. بدبختانه با وحدت خدایان، رواداري دینی کاهش یافت

در نتیجه، زجر و . یکتاپرستی خواستار وحدت بود. توانستند معتقدات دینی ناجور و گوناگونی براي خود برگزینند

به خشمناکترین و سختگیرترین شهوات «شکنجۀ پیروان عقاید متفاوت فزونی یافت و شهوت مدافعان دین رسمی 

رفت و از آزادي نسبی برخوردار بود، به  فلسفه، که در نزد پیشینیان دین برگزیدگان به شمار می» .دل شدآدمی مب

چون یهودیت،  - در ادیان مبتنی بر اصل یکتاپرستی . خدمتگزاري و دفاع از ایمان مذهبی توده ها ناگزیر شد

ناسک آیینی و ایمان بی چون و چرا از فضیلت جدا، و به اجراي م» رستگاري«شایستگی و  -مسیحیت، و اسالم

در نتیجه، تحصیلکردگان یا به شهادت رسیدند، و یا دورویی و ریاکاري پیشه ساختند؛ و چون بیشتر . پیوسته شد

  .مردم ریاکاري را بر شهادت ترجیح می دادند، ریا و تزویر گسترش یافت

چون از او پرسیدند که سزاوار است روحانی . شمرد هیوم، آگاهی که کمتر ستیزه جوست، اندکی دورویی را روا می

  .بماند: جوان از دین برگشته اي در کلیسا بماند و از ترفیعات آن برخوردار شود، دیوید پاسخ داد

هرگاه کسی به صداقت در حق عوام ببالد، مانند آن است که به  …. مشاغل کشوري براي ادبا کمتر پیدا می شوند

تاکنون کسی بر خود بالیده است که با کودکان یا دیوانگان از روي حقیقت سخن . هدن عوام و موهوماتشان ارج می

توان در جهان زیست،  را که بی آن نمی –شغل کلیسایی ریاکاري، یا بهتر بگویم ظاهرسازي معصومانۀ ما .  …گوید؟ 

  .کند اندکی تشدید می

  کمونیسم و دموکراسی -5

گرفتند، در آخرین سالهاي  یدة وي، به جاي عقل، از احساسات ریشه میهیوم، پس از خستگی از بحثهایی که به د

استقبال گرم مردم از این کتاب . ، گفتارهاي سیاسی خود را منتشر کرد1752در . عمر به سیاست و تاریخ روي آورد

سیاسی او  مردم بریتانیا خوشحال بودند که االهیات ویرانگر هیوم را در محافظه کاري. وي را دچار شگفتی ساخت

  . فراموش کنند

  :او تا حدي آرزوي یک برابري کمونیستی را در دل می پروراند

براستی باید اعتراف کنیم طبیعت آنچنان در حق انسان سخاوتمند است که هرگاه همۀ مواهب آن را به یاري صنعت 

و حتی بیشتر آسایشهاي و هنر قابل استفاده سازیم و یکسان در میان مردم تقسیم کنیم، هرکسی از ضروریات، 

به این نیز باید اذعان کنیم که هرگاه از این برابري دور شویم، بیش از آنکه توانگران  …. زندگی، برخوردار خواهد شد
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کنیم؛ و زیان ناشی از کامرانی یک سبکسر به خانواده ها، و حتی  تر سازیم، تنگدستان را از آسایش محرم می را آسوده

.از محرومیت آنان از نان استساکنان ایاالت، بیش 

تاریخنویسان، و .نماید نیاد برابري باشد محال میایجاد آن آرمانشهر را که بر ب کرد که طبیعت آدمی ولی احساس می

دهند که اعتقاد به برابري کامل مردم، هرچند که ممکن است شایان ستایش باشد،  حتی عقل سلیم، گواهی می

دارایی مردم را یکسان . غیرعملی نباشد، براي جامعۀ بشري سخت زیانبخش است اساساً غیرعملی است؛ و اگر هم

هرگاه بخواهید . درنگ از میان خواهد برد سازید، خواهید دید که دقت، هنر، و توانایی متفاوت مردم آن برابري را بی

نیازمند خواهید بود؛ و به مراقبت و تفتیش بسیار سختی  …از این نابرابري، به محض نمایان شدن، جلوگیري کنید

و چنین اختیاري، .  …. براي مجازات نابرابري و جلوگیري از آن به اختیارات قانونی وسیع احتیاج خواهید داشت

  .پس از اندك زمانی، خود به ستمگري خواهد انجامید

ولی تجربه .  …یفواال و شر.  …فی نفسه، اصلی است«: نویسد هیوم دربارة دموکراسی نیز عقیدة مشابهی دارد و می

کند حکومت  اي را که ادعا می او نظریه. »دهد که هر حکومت صالح و دادگري باید به مردم متکی باشد گواهی نمی

شود، به نام یک نظریۀ  است که میان مردم یا میان مردم و فرمانروا بسته می» قرارداد اجتماعی«ناشی از یک 

  ):سازد ا زنده میو روسو چندي بعد آن ر(کند  کودکانه، رد می

تقریباً همۀ دولتهاي موجود، یا دولتهایی که تاریخ به یاد دارد، در آغاز به دست غاصبان، یا فاتحان، و یا هر دو، 

احتمال  …. اند اند که مردم آزادانه از آنها پشتیبانی یا فرمانبرداري کرده اند و هیچگاه ادعا نکرده بنیانگذاري شده

و آنگاه بقاي ممتد دولت  …هاي مردم تحمیل کرده است ار در جنگ ارادة خود را بر تودهرود که بشر نخستین ب می

  . آن گونه که در قبایل وحشی معمول است، مردم را به انقیاد و فرمانبرداري عادت داده باشد …

ی، نجباي سلطنت موروث«. بدین سان، حکومت فردي عمومیترین، پایدارترین، و در نتیجه عملیترین نوع حکومت شد

دهند، بهترین نوع حکومت فردي، حکومت  که نمایندگانشان به جاي آنان رأي می فاقد و اسال و رعیت، و مردمی

  .دهند اشرافی، و دموکراسی را تشکیل می

هیوم، گذشته از اینکه از پیش اندیشه هاي روسو را به کناري نهاد، با سبک روشن خویش، قبل از مونتسکیو، نظریۀ 

در مقاالت اخالقی و سیاسی، . کند این باره که آب و هوا یکی از عوامل تعیین کنندة سیرت ملی است رد میاو را در 

شک دارم علل طبیعی در این «: ، هیوم نوشت)1748(انتشار یافت  تقریباً همزمان با روح القوانین که چاپ دومش

 ».بوغ بشر مرهون هوا، خوراك، و اقلیم باشدمورد خاص مؤثر باشند؛ به این نیز عقیده ندارم که خوي و خلق و ن

سیرت ملی مخلوق مرزهاي ملی است، نه اقیلم؛ و اساساً با قوانین، حکومت، ساختمان اجتماعی، پیشۀ مردم، و تقلید 

  .شود از همسایگان و کسان برتر تعیین می

ها و  ناپذیر است؛ همان انگیزه در همۀ زمانها و اقلیمها اساساً تغییر تحت این گوناگونیهاي محلی، طبیعت آدمی

  .غرایزي که براي بقا الزمند، در همۀ اعصار و در همه جاکنشها و نتایج یکسان پدید آورده اند

 - شهوات، جاهطلبی، حرص، خویشتن دوستی، خودبینی، دوستی، سخاوت، و دلبستگی به اجتماع، که از آغاز جهان

اند، خاستگاه همۀ کارها و  به هم در جوامع بشري وجود داشتهبه درجات گوناگون وکمابیش آمیخته  -چون امروز

خواهید از احساسات، تمایالت، و مسیر زندگی یونانیان و رومیان باستانی آگاه شوید؛ خوي و  می. تالشهاي انسانند

ونانیان نسبت کردار فرانسویان و انگلیسیان را بدقت بررسی کنید؛ هرگاه بیشتر ویژگیهاي این ملتها را به رومیان یا ی

انسان در همه جا و همه وقت چنان یکسان است که تاریخ در این مورد . دهید، چندان به راه خطا نخواهید رفت

بزرگترین فایدة تاریخ این است که با شناساندن بشر در اوضاع و شرایط . مطلب تازه و بدیعی براي گفتن ندارد

دهد که به یاري آنها  گرداند، و معلوماتی در دسترس ما قرار می می را آشکار گوناگون اصول پایدار و کلی طبیعت آدمی
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فیلسوف تاریخ یا سیاست با توجه به . توانیم خود مشاهداتی کنیم و با سرچشمۀ کردار و کنش انسان آشنا شویم می

ند، اصول تجارب بشر، که به صورت جنگها، فتنه ها، آشوبها، دسیسه ها، و انقالبها در صفحات تاریخ ضبط شده ا

  . گذارد دانش خود را بنا می

، هیوم سهم بزرگی به دانش اقتصاد ادا )1753(در گفتارهاي سیاسی و مقاالت و رساالتی دربارة موضوعهاي گوناگون 

گیرند، رد کرد؛ او بر آن  او نظریۀ فیزیوکراتهاي فرانسه را، مبنی بر اینکه همۀ مالیاتها سرانجام به زمین تعلق می. کرد

همه چیز در جهان با کار «) این سخن انعکاسی است از عقاید الك(گیرند، زیرا  که این مالیاتها به کار تعلق میبود 

پیشبینی کرد که کارگران با به هم . هیوم، حتی پیش از آنکه انقالب صنعتی شکلی به خود گیرد» .شود خریداري می

ها و کارهاي خود، از  ت را در جهت تهیۀ پول، براي هزینهاو اقدام دول» .دستمزدشان را باال خواهند برد«پیوستگی 

به «را » حکومتهاي آزاد«محل مالیاتهاي زیاد و اسناد قرضۀ مکرر محکوم، و پیشگویی کرد که چنین اقدامات مالیی 

، به پول ثروت نیست؛ انتشار پول مازاد بر احتیاج» کشانند همان وضع اسارت آمیزي که ملتهاي پیرامونمان دارند می

نظریۀ بازرگانی غلطی که . آورد برد و سدي در راه تجارت خارجی پدید می منظور تسهیل بازرگانی، قیمتها را باال می

فزونی . دهد دارد که براي افزایش صادرات خویش پافشاري کنند واردات را کاهش می هنوز دولتهاي اروپا را بر آن می

ي ارزان، و با استفاده از تولید کاالهاي خاص خود با کیفیت مطلوب و بهاذخیرة طال اروپا را از مزایاي بین المللی 

:از این روي، آرزو دارد که بازرگانی همه ملتهاي اروپا رونق گیرد. اقلیم و توانایی ملی، محروم خواهد داشتخاك و 

اسپانیا، ایتالیا، و حتی بازرگانی آلمان، ] آرزو دارم که[ …نه تنها چون یک بریتانیایی، بلکه در مقام یک انسان 

هرگاه فرمانروایان و دولتها این نیت بلند و نیکخواهانه را در حق یکدیگر اعمال کنند، . فرانسه رونق و گسترش یابد

فزونی ثروت و بازرگانی هر ملتی، به جاي آنکه به  …. بریتانیاي کبیر و همۀ آن ملتها کامیابی بیشتري خواهند یافت

  . ، ثروت و بازرگانی آنان را گسترش خواهد دادهمسایگان زیان رساند

اندیشه هاي اقتصادي هیوم، که شاید از فیزیوکراتهاي طرفدار بازرگانی آزاد ملهم شده بودند، به نوبۀ خود، دوست 

هیوم، ادم سمیث، را بر آن داشتند که در توسعۀ سیاست بازرگانی آزاد بریتانیا نقشی بازي کند، و امروزه این سیاست 

  .پوشد ر اروپاي غربی جامۀ عمل به خود مید

  تاریخ - 6

به کتابداري  1752هیوم پس از آنکه، به نام بیدینی گستاخ، آماج حمله و دشنام اصیل آیینان قرار گرفت، در 

کرد، این  پوند در سال تجاوز نمی 40با آنکه حقوقش ناچیز بود و از . دانشکدة وکال در ادنبورگ منصوب گشت

در نتیجۀ دسترسی به این . نهاد جلد کتاب را در دسترس وي می 30‘000او ارزش بسیار داشت، زیرا  انتصاب براي

از دیر باز آرزو داشته ام «: ، نزد دوستی اعتراف کرد1748در . کتابها بود که هیوم توانست تاریخ انگلستان را بنویسد

شمرد؛ امیدوار بود در آن علل  می» وي بزرگ حکمتبان«او تاریخ را » .که در سالهاي پخته تر عمرم تاریخی بنویسم

نه  - هاي واقعی  گذرد، با چهره بشریت را، که گویی در صفی از برابر ما می ط ملتها را بیابد؛ از این گذشته،ترقی و سقو

چه چشم اندازي . بنگرم -ساخته اند هاي مبدلی که در زمان حیات آنان تماشاگران را سردرگم می با آن چهره

شناسید که با آن برابري  می تواند این چنین پرشکوه، متنوع، و دلکش باشد؛ چه سرگرمیی براي حواس یا خیال ما می

یکی از افتخارهاي قرن هجدهم این است که در طول عمر یک نسل سه تن از بزرگترین تاریخنویسان جهان را  کند؛

کوشیدند تاریخ را، به زبانی جز زبان عالمان االهی و  یولتر، هیوم، و گیبن، که هر سه فیلسوف بودند و م: پرورش داد

. گیبن هیوم را ستود و نفوذ عمیق وي را در اندیشۀ خود تصدیق کرد. در پرتو دانش روزگار خویش، از نو تعبیر کنند

  .بیش از ستایش دیگران ارج نهاد) 1776(او به ستایش هیوم از نخستین جلد تاریخ انحطاط و سقوط امپراطوري روم
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آیا هیوم نیز به نوبۀ خود مدیون ولتر بود؟ او به هنگام پی ریزي فلسفۀ خویش، به جاي شکاکان فرانسه، از 

خداپرستان انگلستان الهام گرفت؛ رساله دربارة طبیعت انسان قبل از آثار برجستۀ ولتر، دیدرو، و مونتسکیو نوشته 

هاي خود را مدیون عصر لویی چهاردهم  اي از جنبه رهاست پاهیوم ممکن ) 1762-1754(انگلستان ولی تاریخ . شد

هر سۀ . انتشار یافته بودند 1755و  1745و حتی رساله در آداب و رسوم ولتر باشد که بخشهایی از آنها در ) 1751(

کوشیدند از موهومات روزگار خویش پرده بردارند، تبیینهاي فوق طبیعی را طرد کنند، و پیشرفت را همان  آنها می

.د دانش و آداب و هنر معرفی نمایندرش

تاریخ انگلستان را در زمان سلطنت جیمز اول و ) 1754(در جلد اول : هیوم تاریخ خود را به ترتیب معکوس نوشت

 1485از ) 1759(؛ در جلدهاي سوم و چهارم 1688تا  1649از ) 1756(؛ در جلد دوم 1649تا  1603از  - چارلز اول

ا آغاز سلطنت هنري از زمان لشکرکشی یولیوس قیصر به انگلستان ت) 1761(نجم و ششم ؛ ودر جلدهاي پ 1603تا 

هیوم معتقد بود که چیرگی . انتقاد خشماگینی که بر سر جلد اول فرو ریخت هیوم را متحیر نمود .1485هفتم در 

 1745و  1715ا در ، و هراس آنان از شورش جکوبایته1688ویگها بر انگلستان، پس از بازگشت ویلیام سوم در 

کرد که خود او از این  تاریخنویسی را در انگلستان با احساسات ضد خاندان استوارت لکه دار کرده است؛ و گمان می

اندیشیدم که من تنها تاریخنویسی هستم که نفوذ و عالیق و تمایالت زمان، و فریاد  می«. فرضها برکنار مانده است

هیوم گویا فراموش کرده بود که اسکاتلندي است و مردم اسکاتلند هنوز براي » .امغرض آلود مردم، را نادیده گرفته 

گناه انگلستان را در  - و شاید از جمله خود هیوم - کردند واسکاتلندیها شاهزاده چارلی خوبروي خویش سوگواري می

بر تخت سلطنت  کشتن چارلز اول نیمه اسکاتلندي ونشاندن فرمانروایی هلندي و، سپس، فرمانروایی آلمانی

او، همچنانکه اذعان داشت چارلز پا را از گلیم خویش فراتر نهاده بود و از . انگلستان، ویلز، و اسکاتلند نبخشوده بودند

بایست از سلطنت خلع شود، پارلمنت را نیز با تجاوز از اختیارات خویش مسئول جنگ داخلی  این روي می

رند شاه نامطللوب را از سلطنت براندازند، ولی آرزو داشت که کسی از هیوم معتقد بود که مردم حق دا. شناخت می

مهربان «اندیشید که اعدام چارلز  هراسان بود و می» خشم و بی انصافی مردم«این حق به حد افراط استفاده نکند؛ از 

خوانده » ن مقدسیدو رویا«پیرایشگران را . حرمت دولت را نزد مردم به وجه خطرناکی متزلزل نموده است» و نیکخو

حکومت . »نابکاریهاي خویش را با دعا پوشاندند«و » سخنان مرموز و بیمعنی زبانشان را آلوده کردند«بود که با 

دورانی  - و آشوب سیاسی خواند سرپرستی را، در زمان آلیور کرامول، عصر پارسایی جنایتکارانه و روزگار مظالم نظامی

  . ستوارت بهبود یافتکه تنها به وسیلۀ بازگشت خاندان ا

  .ولتر، پس از خواندن تاریخ انگلستان، هیوم را کامال بیطرف شناخت

کینه  ….نه طرفدار پارلمنت است و نه هواخواه شاه، نه انگلیکان است و نه پرسبیتري؛ او بیطرف است …آقاي هیوم

گفتند،  آنچه را توریها می. بودو غرض احزاب سالها انگلستان را از تاریخنویس خوب و حکومت مطلوب محروم کرده 

اي  ولی در اینجا به تاریخنویس تازه …. گفتند کردند، و ویگها نیز دربارة توریها دروغ می ویگها تکذیب می

کند، او از  چربد؛ همان گونه که پزشکی از بیماریهاي همه گیر صحبت می خوریم که اندیشۀ او بر اسنادش می برمی

. گوید مگریها سخن میناتوانیها و اشتباهات و ست

سبب شکایتشان نه این بود که هیوم براي توشتن تاریخ از منابع اصیل . منتقدان بریتانیایی با ولتر موافق نبودند

آماج مذمت، تقبیح، و حتی نفرت مردم قرار  او به این سبب) آورد هیوم خود به یاد می(استفاده نکرده است، بلکه 

وایرلندي، ویگ و توري، اهل کلیسا و اهل فرقه، آزاداندیش ودیندار، ومیهن پرست و گرفت که انگلیسی و اسکاتلندي 

. ورزیدند درباري، همه، به مردي که سخاوتمندانه بر سرنوشت چارلز اول و ارل آوستر فرد اشگ ریخته بود خشم می
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آقاي میلر به من . ده بودپس از آنکه خشم آنان فرونشست، کتاب نیز به فراموشی سپرده شد، و این بیشتر آزاردهن

  . نسخه از کتاب را فروخته است 45ماه، تنها  12گفت که او، در عرض 

هیوم چنان دلسرد شد که تصمیم گرفت مانند ایام جوانی به فرانسه بازگردد و با نام ساختگی در یکی از شهرهاي آن 

کتاب نیز نزدیک به پایان؛ از این روي،  ولی فرانسه با انگلستان در جنگ بود و نگارش جلد دوم. کشور به سر برد

هنگام تجدیدنظر در جلد اول، «: نویسد مخالفت دشمنان در او ایجاد تعصب کرد؛ می. تصمیم گرفت پایداري کند

همۀ این تغییرات به سود توریها «: افزاید  ، ولی با شادي شیطنت آمیزي می»مورد تغییر در آن دادم 100بیش از 

ستودند، و برخی  استقبال شد؛ توریها اکنون وي را به نام مدافع پابرجاي خود می دة کتاب بگرمیازجلدهاي آین» .بود

روایت هیوم از نزاع هنري . از ویگها اعتراف کردند که سبکش جذاب، ساده، روشن، قاطع، بی حاشیه، و بیطرفانه است

تأثیر شگرف این . کند ترکان نقل میدوم و تامس ا بکت رقیب روایتی است که گیبن از فتح قسطنطنیه به دست 

ولی فراموش . خواند» بزرگترین نویسندة بریتانیا«وي را  1762بازول در . شش جلد آوازة هیوم را به اوج خود رساند

شاید بهترین تاریخی باشد که «: ، ولتر فروتنانه آن را چنین اعالم داشت1764در . نباید کرد که بازول اسکاتلندي بود

در پرتو آثار گیبن و مکولی، تاریخ هیوم از رونق و اهمیت افتاده است، و اثر » .زبانی نوشته شده استتاکنون به 

کند تاریخ انگلستان هیوم را بخوانیم؛ شیوة  امروز کسی به ما سفارش نمی. کند مکولی از حیث تعصب با آن برابري می

اما تنها یک خوانندة که همچون . اند و تکمیل کرده ضبط رویدادهاي تاریخی آن را، سالها پیش، تاریخنویسان اصالح

  .بخش یافت کرد، در آن کیفیتی روشنگر و لذت» تاریخ«یک کار جدي شروع به خواندن این 
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ولی . کلیسا به بیدینی محکوم سازند ، برخی از روحانیان اسکاتلندي کوشیدند که هیوم را در مجمع عمومی1755در 

آزادي اندیشه متمایل ساخته بود؛ همین کشیشان کشیشان جوان را به » ري اسکاتلندروشنگ«ش خوشبختانه جنب

کلیسا را از صدور حکم محکومیت فیلسوف تاریخنویس باز داشتند؛ ولی حمالت روحانیان به او ادامه یافت و او را بار 

ی خصوصی خویش به سفارت فرانسه در که ارل آو هارفرد وي را به نام منش هنگامی. دیگر به اندیشۀ فرار انداخت

.پوند حقوق ساالنه، تا آخر عمر، تعیین کرد 2000ارل براي او . ، هیوم به مراد خویش رسید)1763(پاریس فرا خواند 

الهام » روشنگري فرانسه«ستود، از آثار نخستین نویسندگان جنبش  هیوم از سالها قبل روشنفکران فرانسه را می

نهادند، کنتس دو بوفلز  آثار او را فرانسویان بیش از انگلیسیان ارج می. کرد و مونتسکیو مکاتبه می گرفت، و با ولتر می

با خواندن آثار هیوم بدو دل باخت، بدو نامه نوشت تا دلش را به دست آورد، و براي دیدن او به لندن رفت؛ ولی هیوم 

ویش کشید، مهمان برجستۀ سالونهاي خود چون به پاریس رسید، کنتس او را به سوي خ. از دست او گریخت

در انجمنهاي پی در . ولی او را در عشق بسیار سخت یافت. ساخت، و سخت کوشید که محبت او را به خود جلب کند

اشراف فرانسه با آغوش باز او را » .بدون او کامل نیست هیچ بزمی«: گفت اپینه می/کردند؛ مادام د پی دعوتش می

اطمینان دارم «: هیوم نوشت. پروانه وار گرد او را گرفتند - حتی مارکیز دو پومپادور بیمار -مداريپذیرفتند، و زنان نا

اولباك، و دیدرو از /االمبر، د/هیوم با تورگو، د» .که لویی چهاردهم هیچ گاه در سه هفته این همه تملق نشنیده است

  .خواند» قدیس دیوید من«نزدیک آشنا شد؛ ولتر از تخت فرمانروایی خویش در فرنه وي را 

هوریس . گذارند متحیر شد دید مردم به منشی او بیش از خود او توجه دارند و احترام می ارل آو هارتفرد از اینکه می

ورزیدند، فربهی او را  والپول از این محبوبیت هیوم دل ناخوش بود، وبرخی از فیلسوفان فرانسه، که بدو رشک می

و «: آالمبر این عبارت انجیل چهارم را بر زبان راند/که هیوم وارد شد، د مانی، هنگامیدر یک مه. کردند ریشخند می

هیوم، . »و کلمه دوستداشتنی شد«: شود یکی از زنان دوستدار هیوم در پاسخ او گفت ؛ گفته می»گردیدکلمه جسم 

زندگی در جوار این همه مردم «: آمده بود، و در لندن محبوبیتی نداشت، در اینجا نوشت که در ادنبورگ به ستوه
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، سفیر کبیر 1765در نوامبر » .آنان انباشته است، لذتبخش استفرزانه، حساس، و دانشمند، و با ادب، که پاریس از 

به معاونت وزارت خارجه منصوب  1767 ولی در. بریتانیا در فرانسه تغییر کرد و هیوم ناگزیر شد به ادنبورگ بازگردد

در این زمان بود که روسو را به انگلستان آورد و خود را گرفتار ان دردسر معروف کرد؛ این . شد و به لندن رفت

زیرا سالی (اکنون توانگرم «: ، درادنبورگ کناره گرفت و نوشت1769سرانجام، در اوت . گذاریم داستان را به آینده می

ام، امیدورام سالها در آسایش به سر برم  کشیده، و با آنکه در گذشته سختی بسیارو تندرستم) مد دارمپوند درآ 1000

خانۀ او در خیابان سنت دیوید به سالونی مبدل گشت که ادم سمیث، ویلیام ».و شاهد فزونی شهرت خود باشم

دوستان هیوم وي را تنها . دانستند خود می آمدند و او را شاه جمع رابرتسن، و دیگر نامداران اسکاتلند در آن گرد می

هاي بت شکنش، به هنگام گفتگو و  اش دوست نداشتند، زیرا دریافته بودند که وي، با همه اندیشه براي قدرت اندیشه

گوید، در برابر عقاید مخالف روادار است، و  معاشرت مردي دوستداشتنی است، زنده دل است، به اعتدال سخن می

) مانند مونتنی و ولتر(آن گونه که پیداست، هیوم . اختالف عقیده به دوستی او با مردم آسیب رساند دهد اجازه نمی

ولی در نزد » .است دوستی مهمترین نیکبختی زندگی آدمی«: گفت نهاد، چنانکه می دوستی را بیش از عشق ارج می

هاي اسکاتلند بود؛  خانواده ه مهمان گرامیاو همیش. زنان محبوبیت بسیار داشت، شاید از آن روي که زن نگرفته بود

چه خوب است که : گفت و می. کرد شکست، اما هوشمندیش جبران اینهمه وزن را می اگر چاقیش صندلیها را می

» .پیشنهاد او را براي کلیسا زیانبخش بدانند«اي از روحانیان  دولت از فربهان مالیات بگیرد؛ ولی انتظار داشت که پاره

ام که  من همواره دیده«: ادم سمیث گفته است. کرد داد، به نیکی یاد می قیصر، که فربهان را ترجیح میاز یولیوس 

یابد، وي به تصوري که ما از کمال فرزانگی و فضیلت داریم، و شاید انسان با همۀ سستیهایش بتواند بدان دست 

در چنین ذهن درخشانی عیبی بیابیم، از  اگر بخواهیم در چینین مرد دوستداشتنی و».شود هرچه بیشتر نزدیک می

» فرضیات وحشتناك«هاي فلسفی اسپینوزا بیان داشته و آنها را  همه نابخشودنیتر سخنی است که درباره اندیشه

نظریات هیوم دربارة روانشناسی در روزگار وي از همه بانفوذتر بودند، ولی چگونگی . نامیده است» ملحد«اسپینوزاي 

کنند؛ بین دو حالت ذهنی تنها این رابطه برقرار نیست که یکی آن  ا چندان توجیه و تبیین نمیهویت نفس شخصی ر

نشاندن . کند» از آن خود«دیگري را برانگیرد، بلکه باید گفت که این حالت ذهنی ممکن است حالت ذهنی دیگر را 

براي علوم و فلسفه کافی » ظم رویدادهاتوالی من«تنها تغییر در عبارت است؛ » علت«به جاي » توالی منظم رویدادها«

شکاکیتی که بنا به اعتراف . کوشد که رویدادها را با علتها تبیین کند است؛ و تازه، خود هیوم در تاریخ انگلستان می

زیرا عمل واپسین آزمون . شود، باید از لحاظ نظري نادرست باشد خود شخص شکاك در زندگی واقعی کنار نهاده می

نماید که  کند، شگفت می یوم که علت را به عادت و رسم، و اخالق را به احساسات همدالنه تحویل میه. نظریه است

نهد و در مورد نقش پایدار دین در تاریخ هیچ همدلی از خود نشان  هنگام تعبیر دین به رسوم و احساسات ارجی نمی

ان براي روحهاي وحشتزده در بردارد، یا از او از تسلیهاي ایمان و آرامشی که در مقابل اسرار عظیم جه. دهد نمی

موفقیت وزلی، . آورد، و یا از سرانجام مصیبتبار و تلخ شکست بلکی غافل است اندوهی که احساس تنهایی را پدید می

  .پاسخ تاریخ است به هیوم

بریتانیا بود؛ او در  او نمود جنبش روشنگري در جزایر. توان از یاد برد با همۀ این نقصها، نفوذ اندیشۀ هیوم را نمی

با آنکه نفوذ . براي فرانسه داشتند» فیلسوفان«اساساً همان نقشی را داشت که  -جز از حیث بینش سیاسی - آنجا

بتازند، » رسوایی«به  - حتی پیش از ولتر - کرد، قبل از آنکه فیلسوفان فرانسوي فرانسه را عمیقاً در خود احساس می

به همان اندازه که او به آنان مدیون بود، آنان نیز . کرد پروراند و پراکنده می ر سر میهاي روزگار روشنگري را د اندیشه

هیوم، با » .گذارم ورزم، و به تو احترام می فرستم، به تو مهر می به تو درود می«: دیدرو نوشت. از او الهام گرفته بودند

ینی، به عمر خداپرستی در انگلستان پایان داد؛ او در دفاع از ساده ترین مبانی ایمان د تردید در توانایی عقل آدمی
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گیبن در فلسفه . ها فراتر برد و تمام دژ آنها را در هم کوبید هاي کهن از دیوار این اندیشه پیکار خویش را با اندیشه

» زمیخواب ج«در آلمان، پژوهش در فهم انسان هیوم کانت را از . زادة هیوم، و در تاریخ شاگرد برتر از استاد بود

بیدار کرد؛ زیرا به دیدة او این اثر بنیان تمام علوم، فلسفه مابعدالطبیعه، و االهیات را، با شک کردن در عینیت علت، 

کانت پس از خواندن دستنوشتۀ ترجمۀ دیالوگهایی دربارة دین طبیعی، که یوهان گئورگ هامان به . ریخت درهم می

بر استدالل نظام کیهانی، در نقد عقل محض خود گنجاند و نوشت که براي  آلمانی برگردانده بود، انتقادهاي هیوم را،

. توان یافت این انتقادها پاسخی نمی

شاید سرنوشت چنین باشد که به خاطر خود و دوستانم در آستانۀ پیري بایستم و در این دیار اندوهبار «: هیوم نوشت

  :نویسد مۀ خود میدر زندگینا. سرنوشت آرزویش را پذیرفت» .خیلی پیش نروم

کشنده و . این اختالل، که نخست متوجه خطر آن نبودم. ، اختاللی در درون خویش احساس کردم1775در بهار 

شگفتاور است که درد . ام از این اختالل درد زیادي نکشیده. اکنون از نابودي سریع مطمئنم. درمان ناپذیر شده است

اي ازعمر را برگزینم و از سر گیرم، آخرین دورة آن را  ، اگر بخواهم دورهو ناتوانی جسم اثري در روح من ننهاده است

بینم که  از این گذشته، می. شوق و حرارت مطالعه و زنده دلی به هنگام معاشرت مرا ترك نگفته است. برخواهم گزید

  . کاهد مردي شصت و پنج ساله، با مرگ، تنهاچند سالی از دوران سستی و ناتوانی خویش می

کیلو از وزن بدن  30تقریباً  1775هال، که بهترین انتقام خدایان از انسان است، به همدستی خونریزي داخلی، در اس

درودهاي گرم و . بدون نگرانی وتأسف، شاهد نزدیک شدن تدریجی مرگ هستم«: به کنتس دو بوفلر نوشت. او کاست

ستحمام به باث رفت، ولی معلوم شد که آبهاي معدنی در براي ا» .فرستم مهرآمیز خود را براي آخرین بار براي تو می

  .زخم مزمن جدار رودة بزرگ او اثري ندارند

خواستارند، و با  - دشمنی داشته باشماگر - به آن زودیی که دشمنانم«تا به ادنبورگ بازگشت  1776ژانویۀ  4هیوم در 

پس از آنکه دیالوگهاي مردگان لوکانوس را خواند  .بمیرد» روییی که بهترین دوستانم انتظار دارند آن راحتی و گشاده

 نخاروتراشد تا دیرتر سوار قایق  اي می به جهان آخرت بهانه رودستوکسو دید که هر یک از مردگان، هنگام عبور از 

من سرگرم  …خارون خوب، اندکی حوصله داشته باش«: اي ندارد، جز آنکه بگوید شود، دریافت که خود او بهانه

اي از نظامهاي موهوم  اگر چند سال بیشتر زندگی کنم، ممکن است شاهد نابودي پاره. گشودن دیدگان مردم بودم

. تا صدها سال دیگر نیز به حقیقت نخواهد پیوستاي دغل تنبل، آرزوي تو «: دهد ولی خارون پاسخ می» .رایج شوم

در آستانۀ مرگش، بازول با سماجت و گستاخی از او »! انتظار داري چنین عمر درازي به تو دهم؟ زود سوار قایق شو

 تر از اعتقاد به ابدیت انسان اي نابخردانه اندیشه«: هیوم پاسخ داد. پرسید که آیا اکنون به زندگی دیگر اعتقاد دارد

: هیوم پاسخ داد. بازول مداومت کرد و باز پرسید که آیا اعتقاد به زندگی آینده دلخوش کننده نیست» .شناسم نمی

و همه را به شوخی از سر باز زنان نزد او آمدند و خواهش کردند به آینده معتقد شود؛ ا» .ابداً، بسیار اندوهبار است«

با آنکه باران . چشم از جهان فرو بست) به گفتۀ پزشکش(» اندکی درد«و با  ، به آرامی1776اوت  25سرانجام در .کرد

: صداي دیگري پاسخ داد» .او ملحد بود«: صدایی برخاست. بارید، مردم بسیاري براي تدفین او گرد آمدند بشدت می

  » .اهمیتی ندارد، او مردي راستکار بود«
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فصل پنجم

  ادبیات و تئاتر

1714 -1756  

  

I  - قلمرو چاپ  

و بیش از همه  - جمعیت کشور، بویژه در شهرها. دار، مطبوعاتی انگلستان را به جنب و جوش آورده بود فعالیت دامنه

. فزونی یافته بود، و زندگی در جامعۀ صنعتی و بازرگانی و شهري شمار باسوادان را افزایش داده بود - در لندن

شمرد؛ زنان به کتاب عالقه پیدا کرده بودند و آثار   می یبورژوازي نوخاسته کتاب خواندن را وسیله تمایز و سرگرم

در لندن مورد استفاده  1740هاي سیار، که نخستین آنها در  کتابخانه. خواندند ریچاردسن و داستانهاي دیگر را می

بقه ط. ساختند رسید، مردم را به خواندن کتاب راغبتر می 23قرار گرفت وشمار آنها بزودي تنها در شهر لندن به 

توانست چسترفیلد را  ادبیات شدند؛ از این روي، جانسن می متوسط، چون اشراف روزگاران گذشته، مشوق و حامی

دیگر بر خامۀ  - که در گذشته ادیسن، سویفت، ودفو از آن برخوردار بودند -کمکهاي مالی دولت. ریشخند کند

  .راند نویسندگان بزرگ فرمان نمی

یها، هانووریها باجکوبایتها، و گرفتاري روزافزون بریتانیا در امور مربوط به بر اروپا و ناسازگاري شدید ویگها با تور

در . مستعمرات اشتهاي مردم بریتانیا را به خواندن اخبار تیز کردند و روزنامه را قدرتی در تاریخ انگلستان ساختند

هاي  ها هفتگی بودند؛ شمار روزنامهشدند که بیشتر آن ، یازده روزنامه به طور مرتب در لندن منتشر می1714

گرفتند؛  بسیاري از آنها کسر هزینه خود را از احزاب سیاسی می. رسید 53به  1776و در  17به  1733انگلستان در 

. خرید تا صداي خود را، در مقابل صداي برخاستۀ تودة مردم، در آنها منعکس نماید زیرا اقلیت پولدار روزنامه ها را می

تأسیس شد، در آغاز  1730روزنامۀ دیلی ادورتایزر، که در . کردند ه روزنامه هاي انگلستان آگهی چاپ میتقریباً هم

، اخباري داد؛ ولی پس از چندي، روزنامه هاي بزرگ صبح ما آمریکاییان همه صفحات خود را به آگهی اختصاص می

برخی از جراید تاریخی در این . را گرانتر سازدداد تا شمار خوانندگان خود را افزایش دهد و بهاي آگهی نیز انتشار

، که حربۀ بالینگبروك در مبارزه با والپول بود؛ گراب ستریت جورنال )1726(کرافتسمن : زمان پا به جهان نهادند

، که ارگان جانسن بود؛ )1731(داد؛ جنتلمنز مگزین  ، که گفتارهاي تند و آتشین پوپ را انتشار می)1730-1737(

سال هنوز  200بسیاري از این روزنامه ها و مجالت پس از . موقتاً تعطیل شد 1756، که در )1755(ریویو  وادینبره

.پابرجا مانده اند

نفوذ مطبوعات را در جامعۀ بریتانیا گسترش دادند وزندگی بریتانیاییها را  -روزانه، هفتگی، و ماهانه -این جراید

داد مذاکرات پارلمنت در مطبوعات انعکاس یابند، به روزنامه  جازه نمیرابرت والپول، با آن که ا. تحرك بخشیدند

آزادي نامحدود مطبوعات انگلستان، که در پناه آن . نگاران اجازه داد تا با خامۀ زهرآگین خویش بدو حمله کنند

را مونتسکیو در گراب ستریت جورنال امکان یافته بود به داونینگ ستریت بتازد، مونتسکیو را دچار شگفتی ساخت؛ زی

به  1738یکی از نمایندگان پارلمنت در . کرد کشوري پرورش یافته بود که مطبوعات آن را دولت هنوز سانسور می

  :مجلس عوام شکایت کرد

این قدرت، . برند که مانند آن هیچ گاه، در هیچ عصر وکشوري، دیده نشده است مردم بریتانیا از قدرتی فرمان می

مردم به مطالب . بري پارلمنت، نیروي ارتش، و یا نفوذ روحانیان نیست، حکومت مطبوعات استارادة مطلق شاه، ره
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ها را زودتر از نظریات بهترین  نهند و نظریه هاي این کاغذ پاره مطبوعات بیش از مصوبات پارلمنت ارج می

  . پذیرند سیاستمداران کشور می

در سراسر انگلستان . کردند اسخ گویند، شب و روز فعالیت میچاپخانه ها براي آن که به تقاضاي روزافزون مردم پ

از آنها در لندن بودند، دو تن از چاپگران این عصر، ویلیام کزلن و جان  چاپخانه وجود داشتند که نیمی 300

ر چاپ، نشر، و فروش در بیشتر موارد د. اند باسکرویل، نام خود را در حروف چاپخانه تا زمان ما به یادگار نهاده

. گشایش یافت 1724النگمنز، یکی از این مؤسسات که هنوز پابرجاست، در . مؤسسۀ واحدي تمرکز یافته بود

برخی از کتابفروشان، چون پدر جانسن کتابهاي خود . خواندند و ناشر کتاب را کتابفروش نویسنده را معموالً ناشر می

شیلینگ بود؛  5تا  2بهاي هر کتابی . کردند فروش عرضه میبردند و در روز بازارها براي  را از شهري به شهر دیگر می

از تصویب  1710به موجب قانونی که در . سنت ارزش داشت 25تقریباً یک دالر و  1750ولی هر شیلینگ در 

سال  14شدند؛ این حق تا  گزید مالک حق تألیف محسوب می پارلمنت گذشته بود، نویسنده یا کسانی که او برمی

ولی . شد ماند، تا بیست و هشت سال تمدید می ظ بود و، چنانچه نویسنده بیشتر از این دوره زنده میبراي او محفو

رفت؛ چاپگران در ایرلند و هلند کتابهاي انگلیسی را دزدانه چاپ  قدرت اجرایی این قانون از مرزهاي بریتانیا فراتر نمی

چنین با کتابفروشان انگلیسی، که حق تألیف کتابها را  و این فروختند، در انگلستان می) 1739ل تا سا(کردند و  می

. کردند خریده بودند، رقابت می

کتابفروشان . این وضع نامطمئن موجب شده بود که کتابفروشان حق تألیف را به بهاي ناچیزي خریداري کنند

اگر کتابی خوب به فروش . خریدند پوند می 200تا  100انگلستان حق تألیف کتاب یک نویسندة معروف را معموال از 

هیوم، استثنائاً، هر جلد تاریخ انگلستان را به . داد رسید، کتابفروش به میل خویش پولی اضافی به نویسنده می می

توانست پیش از چاپ اثرش وجوهی از خریداران دریافت دارد، همان طور که پوپ  نویسنده می. فروخت پوند می 500

داد و نیمۀ دیگرش را پس از  از بهاي کتاب را پیش می ر چنین مواردي، خریدار نیمیبراي ترجمۀ ایلیاد چنین کرد؛ د

  .توانست با این وجوه مخارج چاپ را بپردازد تحویل کتاب؛ نویسنده نیز می

سایمن اوکلی، پس از ده سال کار کردن روي . بسیاري از نویسندگان با تنگدستی و بینوایی دست به گریبان بودند

، به زندان بدهکاران افتاد و نگارش کتاب را در زندان به پایان رساند؛ ریچاردسویج )1757-1708(نها تاریخ ساراس

رفت؛ جانسن، قبل از آنکه سلطان ادبیات انگلیسی شود، سی  اي نداشت، شبها را در خیابانهاي لندن راه می چون خانه

خیابان میلتن نام داد، به گفتۀ جانسن، پاتوق تاریخی خیابان گراب، که اکنون . سال را در فقر و تنگدستی به سر آورد

روزنامه نگاران، مصنفان، مصححان، مقاله نویسان مجالت، و  - در این خیابان، نویسندگان مزدور. بود» شعر و بینوایی«

 آوردند؛ و چون پوشاك گرم نداشتند، خویشتن را در گاهی سه نفر در یک رختخواب شب را به صبح می -ویراستاران

اعتنایی والپول باشد، معلول کثرت  تنگدستی آنان، بیش از آن که نتیجۀ سختگیري کتابفروشان و بی. پیچیدند پتو می

، به همدستی »بازار سخن«نویسنده در  ناکامی. داشتند کتابهایی بود که نویسندگان کم مایه به بازار عرضه می

در همان هنگام که شاعران، فیلسوفان، . ه را تنزل داده بودمحرومیت ادبیات از حمایت اشراف، مقام اجتماعی نویسند

هرگاه از دو یا سه نفر  -جستند، در انگلستان و تاریخنویسان فرانسه به گرمترین آغوشها و پرتجملترین خانه ها راه می

همین جهت بود  شاید به. دادند راه نمی» مردم آراسته«آنان را، به نام مردان ولگرد، چرکین، به اجتماعات  -بگذریم

الگزاندر پوپ، با این ادعا که هم شاعر و هم نجیبزاده است، کوشید . که کانگریو از ولتر خواست وي را نویسنده نخواند

تبار بزرگ و واال بود، نه » نجیبزادگی«ولی فراموش نبایدکرد که منظور او از . به جنگ تعصبات روزگار خود برود

  .کردار و سیرت نجیب
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II - 1744-1688:   ندر پوپالگزا  

یابند بیزار بود، زندگینامۀ  شوند و به تشییع جنازه پایان می نامه آغاز می هایی که با شجره جانسن، که از زندگینامه

از پدر و مادري که از مرتبۀ آنان آگاهی  1688 مه 22الگزاندر پوپ در « : کند مشهور پوپ را این گونه آغاز می

پدرش پارچه فروشی بود که اندك ثروتی گرد آورد و در بینفیلد، نزدیک » .دن زاده شددرستی در دست نیست در لن

تولد الگزاندر مصادف با . پدرش و مادرش هر دو پیرو کلیساي کاتولیک رومی بودند. جنگل وینزر، از کار کناره گرفت

به تعدیل قوانین ضدکاتولیکی برباد سالی شد که جیمز دوم را از سلطنت برانداختند، و این پیشامد امیدکاتولیکها را 

الگزاندر عارضۀ سر درد را از مادر، و گوژپشتی را، . ورزید مادر الگزاندر به فرزندش، که یگانه فرزند او بود، مهر می. داد

  .سانتیمتري بگذرد، از پدر به ارث برده بود 140که هرگز اجازه نداد بلندي او از 

تولیکی بودند که وي را با زبان التینی، واندکی یونانی، آشنا ساختند؛ در نزد نخستین مربیان الگزاندر کشیشان کا

توانست به دانشگاه راه یابد، در خانه به  از آنجا که کاتولیک بود و نمی. معلمان دیگر، زبان فرانسوي و ایتالیایی آموخت

والدینش دلبستگی او را به سرودن داشت،  تحصیل ادامه داد؛ و چون پشت گوژش وي را از فعالیت بازرگانی باز می

  :گوید می. شعر به دیده اغماض نگریستند

  کودك بودم؟ هنوز دیوانۀ نام نبودم،

  . اعداد را با لکنت بر زبان می راندم

در دوازده سالگی تاجگذاري درایدن را، که ملک الشعراي انگلستان بود، در قهوه خانۀ ویل دید، این صحنه وي را 

در شانزده سالگی، با سرودن پاستورالها، که بصورت دستنوشته دست به . افتخارات ادبی ساخت دیوانه وار شیفته

، که بیست و سه ساله 1711در . چاپ کردند 1709دست گشتند، براي خود شهرتی فراهم ساخت؛ این اشعار را در 

ه همچنان ک -»مقاله«ین وي در ا. بود، با نگارش مقاله اي در نقد ادبی دانایان لندن را دچار شگفتی ساخت

   -را تا ته بنوشید، یا لب نزنید] موزها[ پیریاییآب چشمۀ  نویسندگان را هشدار می دهد که دانش کم خطرناك است؛

ه ، که بیشتر یک هجاییند، ببیت 744قواعد ادبیات را به کمال می رساند و فن شعر هوراس و فن شعر بوالو را در 

  . اند چه بسیار در این باره اندیشیده اند، ولی هرگز به این خوبی نگفته-سان شگفت انگیزي خالصه می کند

سرودن . گویی و گنجاندن مضامین وسیع در عبارات کوتاه موزون داشت سخنسراي جوان استعداد سرشار در لطیفه

فراغت کافی داشت تا شعرش را ویراسته سازد؛ او توصیۀ قدما . بوالو آموخته بود شعر را از درایدن، و قواعد نظري را از

با آنکه هنوز . گفت که ساغر باید از خود شراب گرانبهاتر باشد را در مورد کمال شکل پذیرفت و چون آنان می

کل عبارات دلنشین شناخت، مانند بوالو عقیده داشت که ادبیات باید مضامین معقول به ش خویشتن را کاتولیک می

با توصیف طبیعت و پیروي از احساسات موافق بود، ولی طبیعتی که به دست بشر مهار شده، و احساساتی که . باشد

توانسته است براي خود راهنمایی  پیداست که سخنسرایی با این اندیشه ها نمی. با هوش و ذکاوت در آمیخته باشد

اي  اندیشید، چه خوب است هر بخشی از اثر ادبی را به قطعه می. ان بیابدبهتر از گویندگان و سخنوران روزگار باست

این همان سنت کالسیک است که به همت پترارك وکورنی در . منظوم برگرداند، آنچنانکه با همۀ اثر هماهنگی کند

رد؛ و همان گونه که ولتر ک ایتالیا و فرانسه زندگی را از سر گرفته بود و اکنون در آثار الگزاندر پوپ انگلستان تجلی می

پنداشت، با تراژدي کاتو نوشتۀ ادیسن، شکسپیر را تحت نفوذ قرار داده بود، کما اینکه معماري کالسیک به دست  می

شد و، با آرایشهاي سنتوري متین و ستونبندهاي آرام، نقشهاي خیال انگیز سبک  پاالدیو، سرلیو، پرو، و رن زنده می

این بود تصور شاعرجوان از اندیشه هاي کالسیک که اکنون در مغز او شکل . داد ر میگوتیک را تحت الشعاع قرا

:گرفت  می
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  اما کجاست آن مرد پندآموزي که از تعلیم خرسند باشد،

  ولی به علم خود نبالد؟

  مردي خالی از حب و بغض،

  که نه نسنجیده در موضوعی متعصب و مغرض باشد،

  د؛و نه کورکورانه خود را بر حق دان

  مردي که ادب را به فضل، و صداقت را به ادب درآمیزد،

  و خاضعانه شجاع، و مردانه سختگیر باشد؛

  مردي که بتواند نقایص دوستش را آزادانه بدو بنمایاند،

  و فضایل دشمن را به طیب خاطر بستاید؛

  مردي با ذوقی سلیم ولی نامقید،

  آشنا با کتاب، و مهربان با انسان،

  ، و مبرا از غرور؛در سخن بلندنظر

  مردي که خردمندانه راغب ستودن محاسن و فضایل دیگران باشد؟ 

اي سروده بود بستایند؛ ادیسن، که گویا  تنها معدودي از منتقدان حاضر بودند شعري را که جوان بیست و سه ساله

؛ ولی ستایش وي نشریۀ سپکتیتر پوپ را ستود 253گمان کرده بود شاعر وي را توصیف کرده است، در شمارة 

شاعري دیگر، جان دنیس، نویسندة نمایشنامۀ آپیوس و ویرگینیا، که . بزودي در جنگ سخن به فراموشی سپرده شد

  .پنداشت قصد پوپ تحقیر او بوده است می

شود، ولی آپیوس از هر کلمه که بر زبان آري سرخ می

  ،هاي قدیم اي ستمگران خونخوار منقوش بر فرشینه و، مانند پاره

  با چشمان هراس انگیزش،

؛ دنیس به عیبجویی از تفکر و نگارش پوپ )1711(هاي انتقادي و هجایی بدو پاسخ گفت  با اندیشه - نگرد خیره می

بدو تهنیت گفت که در  ، همانند وزغ، گوژپشت است؛ وکوپیدوپرداخت و او را دورویی زشت خواند که چون کمان 

  . یونان باستان زاده نشده است تا وي را براي پشت گوژش در معرض تماشاي مردم نهند

  .پوپ دندان بر جگر گذاشت و براي پاسخگویی به انتظار فرصت نشست

 ؛ این شعر تقلیدي آشکار از شعر)1712( پوپ پس از این کامیابی، شعر دست درازي به حلقۀ گیسو را تصنیف کرد

اي از گیسوي بانو  لرد رابرت پیتر با بریدن و ربودن حلقه. رحل بوالو بود، ولی به تصدیق همگان بر آن برتري داشت

مردي، به نام آقاي کاریل، به پوپ . گراید رابطۀ آنان به سردي می. دهد آرابال فرمر دلبستگی خود را بدو نشان می

بسراید و آن را بدو اهدا کند، بانو فرمر ممکن است به سر مهر کند که هرگاه وي شعري براي دلجویی  پیشنهاد می

گذرد، و با انتشار شعر موافقت  بانو فرمر از گناه لرد می. گیرد بندد ونتیجۀ مطلوب می شاعر اندرز وي را به کار می. آید

ربارة موجودات اثیري، سازد و مطالبی د  ولی پوپ چندي بعد با نادیده گرفتن اندرز ادیسن شعر را بلند می. کند  می

جورج بار کلی، در . همۀ مردم، جز دنیس، این شعر را پسندیدند. افزاید  جنیان، سمندران، و پریان دریایی بدان می

نیروي بیان و تخیل پوپ . گرماگرم مبارزه با ماده، زمانی از حرکت ایستاد تا انعطاف پذیري شاعر را بدو تهنیت گوید

دهد که  درخشد؛ پوپ، با اطالعاتی که در مورد زنان دارد، شرح می در این شعر می» دابلین«چون جواهرات گیسوي 

کند و با تشبیهات طنزآمیز  چگونه یک پري قهرمان زن قهرمانی را براي نبردهاي عشق با زینت آالت مسلح می

  .برد مسائل مورد عالقۀ روز این زن قهرمان را نام می
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  دیانا را بشکند،] دوشیزگی[ ، چه قانون]آرابال -بلیندا[حوري 

  چه ظرف چینی زود شکن را؛

  چه دامان عفت را لکه دار کند، چه جامۀ زربفت تازة خود را؛

  چه نماز و دعا را فراموش کند، چه رفتن به بالماسکه را؛

  .  …چه دلش را در محفل رقص از دست دهد، چه گردنبندش را 

بلیندا درهمتن کورت، که در آن

  شود،  رتی نابود میبا هر واژه شه

سپس، . گوید و شاعر به یاري هنر خویش از ورقبازي سخن می. پیوندد به قمار بازان و شایعه سازان سرشناس می

آید،  بلیندا به خشم می. برد برد و با خود می شود، بارون پرهوس گیسوي او را می چون بلیندا براي نوشیدن خم می

  .پاشد ه اش میکند، و انفیه بر چهر وي را تعقیب می

  . سازد و گنبد بلند کاخ عطسۀ او را منعکس می شود، گهان اشک از چشمانش روان مینا

برند، و این  ربایند و با خود به آسمان می در این هنگام، موجودات اثیري، یا جنیان، و یا سمندرها حلقۀ گیسو را می

  .دهد را تحت الشعاع خود قرار می برنیسشود و گیسوي  حلقه به ستارة دنباله داري مبدل می

این شعر را ستودند و پوپ را . آمدند که در باشگاهها و قهوه خانه ها گرد می زنان و مردان سرشناس لندن، و مردمی

شعر خسته کنندة پوپ، . گرفتند هوشمندترین شاعر انگلستان خواندند؛ دیگر شاعران انگلستان کینۀ وي را به دل

ویگهاي . چندان بر شهرت وي نیفزود) 1713(جنگل وینزر، که وي در آن به توصیف این جنگل پرداخته بود 

، فراموش نکردند که پوپ در آن شعر دلبستگی و غمخواري خویش را 1714انگلستان نیز، پس از پیروزي خویش در 

، با به نظم درآوردن نامه هاي افسانه اي هلوئیز و آبالر، 1717ولی او در . به خاندان شاهی پیشین آشکار نموده است

اي زندانی  خانه که خویشتن را در میان چهار دیوار راهبه» الویزا«. توانست بار دیگر توجه مردم را به خود معطوف دارد

  : نهد پا می نحیف، قوانین کلیسا و کشور را به زیر» آبالر«کرده است، با سپردن خویش به آغوش 

  !بیا، اگر جرئت داري، تو اي دلبر

  با خداوند در افت و براي ستاندن دل من با او بستیز،

  بیا، با نگاهی از آن چشمان فریبا،

  ……اندیشه هاي تابناك آسمانها را زایل کن؛  تمامی

  .مرا از این جاي مقدس برباي

  دوستان را یاري کن،

  !و مرا از چنگ خداي من به درآر

  :گوید حالتی دیگر بدو میو در 

نه، مرا به جایی، به دوري دو قطب از یکدیگر، پرواز ده؛

  کوهستان آلپ را در میان ما برافراز،

  !و اقیانوسها میان ما بگستران

  آه، نیا، ننویس، یک بار نیز به من نیندیش،

  . ورنجی از رنجهایی را که به خاطر تو کشیده ام بر خود هموار نکن

  :، امیدوار است که وي به هنگام مرگ او با جامۀ کشیشی بر بالین وي حضور یابد و با این حال

  ایستادي، کاش با لباس مقدس کشیشان بر بالین من می
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  شمع مقدس لرزان به یک دست،

  داشتی، و با دست دیگر، صلیب را در برابر چشمانم نگاه می

  . آموختی و مردن را، هم به من و هم از من می

در دوازده سالگی به سرودن . ن بیشتر شاعران آن روزگار، آرزوي سرودن منظومۀ حماسی در سر داشتپوپ نیز، چو

افتاد که چنین » ابیات رزمیی«پس از خواندن هومر، به اندیشۀ ترجمۀ ایلیاد در قالب آن . حماسه اي آغاز کرده بود

یکی از . در میان نهاد، و همگی آن را پسندیدنداین اندیشه را با دوستانش . نمودند تقریباً کالم فطري وي باشند می

آنان، جانثن سویفت، به امید تعیین مقرري پایدار کلیسایی براي او، وي را باهارلی، بالینگبروك، و دیگر سران دولت 

جدید  آلکساندروسچون در این راه توفیقی نیافت، کوشید مشترکانی براي حماسه فراهم آورد که این . آشنا ساخت

آقاي «: سویفت، که در بین جویندگان مقام و روحانیان جا داشت، اعالم داشت. را در جستن از فراز تروا یاري کند

 همه باید این اثر. پوپ بهترین شاعر انگلستان، و کاتولیکی است که ترجمۀ هومر را به شعر انگلیسی آغاز کرده است

» .اپ این اثر مبادرت نخواهد جستگینی براي او گرد آورم، او به چ 1000زیرا قبل از آنکه من . را مشترك شوند

با آنکه پوپ . بفروشد) دالر؟ 180(گینی  6پوپ قصد داشت که ایلیاد را در شش مجلد منتشر سازد، و هر دوره را به 

تقبالی از آن کردند که برنارد لینتات کتابفروش حاضر شد براي کتابش بهاي گزافی تعیین کرده بود، مردم چنان اس

دوره از  654مشترك،  575. پوند خریداري کند و کتاب را در دسترس مشترکان نهد 200هر جلد کتاب را به بهاي 

ر عاید پوپ شد؛ هیچ نویسندة انگلیسی تا آن روز اث) دالر؟ 960،148(لیره  5320ایلیاد را خریدند، و، از این راه، 

انتشار این . انتشار یافت 1715جلد اول، که شامل چهار سرود بود، در . خویش را به چنین بهاي گزافی نفروخته بود

ادیسن ترجمه . جلد با انتشار ترجمۀ دیگر سرود اول ایلیاد، به دست تامس تیکل، با رقابت نامنتظره رو به رو شد

نتشار بخشی از ایلیاد را، همزمان با انتشار ترجمۀ خود، داد، ستود، پوپ ا تیکل را، که پوپ به خود نسبت می

.به جمع دشمنان خود افزود صمانه خواند و بدین سان ادیسن راخ اقدامی

هرگاه تنها محک ما هنگام ارزیابی اثري دانش و آگاهی نویسندة آن باشد، براي ترجمۀ پوپ چندان ارزشی قایل 

ساخت تا از مدرسیها یاري جوید؛ او  ندك بود، و همین امر وي را ناگزیر مینخواهیم شد، آشنایی پوپ با زبان یونانی ا

بنتلی، که . ایلیاد را با گردآوري و مقایسۀ ترجمه هاي پیشین به ابیاتی پنج و تدي، که هنر خاص او بود، برگرداند

قاي پوپ، سزاوار ولی آ. شعر خوبی است«: ترجمۀ پوپ را پسندید و گفت. ترین هلنیست آن روزگار بود برجسته

ابیات، آهنگ قوافی، عبارات، بندها، و تقابلهاي متوازن آن در سبک تند و مواج » .نیست که آن را اثر هومر بنامید

با این همه، در اشعار بسیار زیبا آنچنان تحرك شکوهمند و غناي زبانی . انداختند اشعار شش و تدي یونانی سکته می

جانسن آن را . نتلی، در قرن هجدهم و نوزدهم بهترین ترجمۀ ایلیاد شناخته شدوجود داشت که، به رغم ایرادات ب

اي است  گري گفت که ترجمۀ پوپ عالیترین ترجمه» .خواند که جهان به خود دیده است بهترین ترجمۀ منظومی«

کیتس ترجمه  بریتانیا تا روزي که. که جهان تاکنون به خود دیده است و ترجمۀ دیگري با آن برابري نخواهد کرد

این » عصر آوگوستوس«هاي چپمن را از آثار هومر دید وردزورث به سبک پرتصنعی که آن همه انگلیسی را در 

  .کرد کشور مفتون خود ساخته بود حمله ور شد، دربارة ایلیاد پوپ این گونه داوري می

ب کتابفروشان رقیب را به در خانۀ او استقبال بیمانند مردم از این کتا. انتشار یافت 1720تا  1715ایلیاد پوپ در 

یکی از آنان از پوپ خواست که نمایشنامه هاي شکسپیر را ویرایش کند؛ پوپ، بدون توجه به اینکه دره اي . کشاند

پوپ در این راه تالش بسیار کرد، و . عظیم بین اندیشه و هنر او وشکسپیر قرار دارد، این پیشنهاد را ابلهانه پذیرفت

لویس ثیوبالد، بزرگترین شکسپیر شناس روز، . منتشر ساخت 1725یشنامه هاي ویراستۀ شکسپیر را در سرانجام نما

  .این اثر را خام و بی ارزش خواند، و پوپ، در دانسید خویش، وي را بسختی مورد حمله قرار داد



۵٣۵۴

پوند به او داد؛  100 در همان هنگام لینتات او را به ترجمۀ اودیسه ترغیب کرد، و براي هر یک از پنج جلد آن

از اودیسه را به  ولی پوپ، که اکنون شور و نیاز گذشته را نداشت، ترجمۀ نیمی. دورة آن را خریدند 819مشترکان نیز 

پوپ به مشترکان اودیسه گفته بود . دو تن از دانشمندان کیمبریج سپرد، و آنان بزودي با جعل سبک وي آشنا شدند

که بسیار ) 1726- 1725(ولی هنگام انتشار اودیسه . دستیاران خود یاري خواهد جستکه براي ترجمۀ این کتاب از 

تنها ترجمۀ پنج جلد از بیست و چهار جلد را به همکارانش نسبت داد؛ در واقع اینان  - کم ارزشتر از ایلیاد اوبود

ست مردم از این کتاب استقبال پوپ که دریافته بود نام او موجب شده ا. دوازده جلد از اودیسه را ترجمه کرده بودند

ترجمۀ ایلیاد و . پوند از درآمد کتاب را به خویشتن اختصاص داد 3500پوند به همکارانش نداد،  270کنند، بیش از 

اي نیازمند  زنده هومر، بی آنکه به امیر و شاهزادةاکنون از برکت : گفت. اودیسه پوپ را از نظر مالی بینیاز ساخت

ایکري آن تا رود تمز دامن  5، ویالیی در تویکنم خرید که باغ 1718در » .زندگی وتالش ادامه دهمتوانم به  باشم، می

آراست » طبیعی«بر خالف اشعارش، که آنها را به سبک کالسیک سروده بود، این باغ را به سبک . کشیده بود

از زیر شاهراهی که از کنار » .ر استن دارد زیباتر و باشکوهتدرخت از شاهزاده اي که رداي تاجگذاري به ت«: گفت می

انگیزي با صدف، بلور، مرجان، آینه، و ستونهاي  را به سان خیال» مغازه«گذشت تا باغ تونلی کند و این  اش می خانه

در این دهلیز خنک، از بسیاري از دوستان نامدارش، چون سویفت، گی، کانگریو، بالینگبروك، . کوچک تزیین نمود

لیدي مري در همسایگی او . ي ورتلی مانتگیو، شاهزاده خانم کروالین، و ولتر پذیرایی کردآرباثنت، لیدي مر

کیلومتر فاصله بود و به  18در دالی، اقامت داشت؛ از خانۀ پوپ تا لندن . زیست؛ بالینگبروك نیز همان نزدیکی می

ورت، و کیو از لندن نیز به خانۀ او پیوست، کاخهاي شاهی ریچمند، همتن ک وسیلۀ قایقی بر رود تمز به این شهر می

  .نزدیکتر بودند

او انگلستان را تشخص بخشیده و بلند آوازه ساخته است، در باشگاه ) 1712(دکتر جان آرباثنت، که تاریخ جان بول 

معروف سکریبلیرس به سویفت، کانگریو، گی، وپوپ پیوست و دوش به دوش آنان هرگونه ناشایستگی و زیانبازي را 

 -عشق نیمه حقیقی. پیوستند همۀ قربانیان این باشگاه به جرگۀ دشمنان روز افزون پوپ می. د مسخره گرفتبه با

که سرگرم به چاپ رساندن  سویفت، گاهی بویژه هنگامی. نیمه ادبی پوپ به لیدي مري به دشمنی سخت کشید

را دربارة انسان با هم رد و بدل  زیست؛ این دو بدبینیهاي خود ، در خانۀ پوپ می)1726(سفرنامۀ گالیور بود 

آشنایی پوپ با . اند که نمودار رقت قلب آنان در وراي ظاهر خشنشان بود هایی به یکدیگر نوشته کردند و نیز نامه می

هر یک از آنان به زبانی مبالغه آمیز دیگري را . آغاز شد، و به قیمومت فلسفی انجامید 1713بالینگبروك از حدود 

» بینم که گویا به اشتباه از جهان باال در او جا گرفته است؛ در این مرد بزرگ چیزي می«: گفت میپوپ . ستود می

سال با او آشنایی دارم و بیشتر ارزش من به خاطر مهري است که  30«: بالینگبروك نیز، به هنگام مرگ پوپ، گفت

  .گویند که در این لحظه صدا در گلویش برید -» او به من داشت

بایست  گمان می اند، بی سنت و گاهی قلمش او را موجودي ستیزه جو، فریبکار، پست و مغرور تصویر کرده شاعري که

هیچ گاه نباید فراموش کرد که او را همواره به خاطر ناتوانیهاي جسمانی . داراي عنصري دوستداشتنی بوده باشد

اش،  خوبرو و خوشخو بود و تا پایان عمر چهرهدر جوانی . کردند؛ از این نظر تلخی روح او بخشودنی است تحقیر می

. تر و دردناکتر شد ولی با گذشت روزگار خمیدگی پشتش برجسته. دست کم به خاطر چشمان پرروحش، جذاب بود

موجودي ریز و زنده با پاها و دستهاي بلند؛ تشبیه این موجود به عنکبوت «: خویشتن را چنین توصیف کرده است

این توصیف ما را به یاد سکارون رقت (» .شود دي کوچکی اشتباه گرفته میز دور با آسیاي باچندان نادرست نیست؛ ا

همواره به کمک دیگران نیازمند بود؛ . در کنار میز ناچار بود چون کودکان بر صندلی بلند بنشیند.) اندازد انگیز می

توانست خویشتن را بشوید و  اشکال می به. توانست به رختخواب رود یا پوشاکی به تن کند بدون کمک دیگران، نمی
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توانست  پیچید، نمی هنگام بلندشدن از بستر، تا مستخدم شکمبندي از کرباس محکم به دور او نمی. پاك نگاه دارد

تر  ساقهاي پایش چنان باریک و ناتوان بودند که ناچار بود با پوشیدن سه جفت جوراب آنها را کلفت. راست بایستد

پوپ بندرت مزة تندرستی را . پوشید می در برابر سرما چنان ناتوان بود که زیرپوش پشمی. گاه داردبنمایاند و گرم ن

شگفت آور . برد و سه روز دیگر را بیمار بود لرد بثرست گفته است که او چهار روز در هفته از سردرد رنج می. چشید

ولی در مجسمۀ . حساس ترسیم کنداست که جانثن ریچاردسن توانسته باشد تک چهرة وي را چنان چابک و 

. بینیم که تن رنجور پوپ مغز وي را رنجور نموده است اي که روبیاك ساخته، می نیمتنه

مانند هر بیمار دیگري تندخو، . از چنین مردي انتظار مالیمت، خوشخویی، مهربانی، و خوشرویی داشتن ظالمانه است

چون از تمام زیباییهاي جسمانی محروم بود، . رفت یم فراتر میپرتوقع، و ترشرو شد؛ خندة او کمتر از لبخند مال

نظیر جانوري ضعیف یا زخم خورده، یا همچون فردي از . داد خویشتن را به مقام اجتماعی و نیروي اندیشه تسلی می

به . گر و مکار گشت؛ بزودي دروغ گفتن را آموخت، وحتی با دوستانش ناراستی پیشه ساخت اقلیت ستمکش حیله

چندان شهامت داشت . آمد آثار خویش را براي سودجویی به بزرگان اهدا کند گفت، ولی ننگش می اشراف تملق می

  .که حقوق مستمري دولتی را که مورد تحقیر او بود، رد کرد

شناسترین  وظیفه«: سویفت درباره اش گفته است. خوریم اي صفات دوستداشتنی برمی در زندگی خصوصی او به پاره

اش  مهر او به مادر پاکترین و پایدارترین احساس روح آشفته» .ام اش شنیده ي بود که در عمرم دیده، یا دربارهفرزند

اخالقیات جنسی او در . در نود و یکمین سال زندگی مادرش نوشت که در جوار او بیکسی را از یاد برده است. بود

هرزگی و «ود، ولی زبان و قلمش تا حد انزجار به تن او براي هرزگی ساخته نشده ب. عمل بهتر از سخنانش بود

نوشت که  کرد مهر آنان را به دل گرفته است با چنان آزادیی نامه می حتی به دو زنی که گمان می. آلوده بود» ناپاکی

به این  با اینهمه، یکی از آن دوزن، به نام مارثا بالنت، چنان. کسی، جز روسپیان روزگار ما، یاراي خواندن آن را ندارد

یاد » دوستی«پوپ از مارثا چون  1730در . شاعر عاجز دل سپرد که مردم رابطۀ آنان را به پیوند جنسی حمل کردند

که پیري زودرس  هنگامی. »در این پانزده سال گذشته روزي سه تا چهار ساعت را در کنار او بسر برده است«کرد که 

خود را براي مارثا به ارث  پوپ تقریباً همۀ دارایی. وانست زندگی کندت فرا رسید، بدون تیمار و غمخواري این زن نمی

خود، پوپ در برابر هر انتقادي از خوي یا شعر خویش حساسیت بسیار  با آگاهی همیشگی به نقصهاي جسمی.نهاد

در زیست که کینه توزي در جنگ ادبی به منتهاي شدت خود رسیده بود؛ گاهی  او در روزگاري می. داد نشان می

  . راند پاسخ دشمنان و بدخواهان سخنانی بر زبان می

، دشمنان و منتقدان خود را در شعري گرد آورد و در نیرومندترین و 1728در . توان به روي کاغذ آورد که آنها را نمی

ن انتشار این شعر، بی نام و نشا. ناپسندترین اثر خویش همۀ آنان را آماج تیرهاي زهرآگین خشم و کینۀ خود قرار داد

با الهام گرفتن از مک فلکنو، اثر درایدن . یافت، ولی همۀ باسوادان لندن دانستند که گویندة آن کسی جز پوپ نیست

خواند که ثیوبالد در آن شاهی » دربار کودنی«، پوپ در دانسید همۀ میرزابنویسهاي خیابان گراب را دلقکان )1682(

موشی زهر خورده در «ي سویفت، که به ایرلند تبعید شده بود و چون در مرگ رن و گی سوگوار شد و برا. کند می

ثیوبالد، . شمرد جز اینان همه را مزدور و کم مایه می. کند، ماتم گرفت جان می - کلیساي جامع دوبلن - »سوراخی

. ار گرفتنددنیس، بلکمور، آزبورن، کرل، سیبر، اولدمیکسن، سمدلی، و آرنال، همگی آماج تیرهاي خشم و دشنام او قر

نویسد که شب قبل از انتشار چاپ قبلی جمعی نویسنده  در چاپ بعدي این شعر پوپ از زبان سویج شاعر می

کتابفروش را محاصره کردند و کوشیدند با تهدید وي را از نشر آن شعر بازدارند؛ و تهدید آنان مردم را به خواندن 

گوید که قربانیان او باشگاههایی براي انتقام  م رسید؛ پوپ میشعر راغبتر ساخت؛ شعر بارها چاپ شد و به دست مرد

فرزند دنیس با چماقی . گرفتن از وي تأسیس کردند و، با نابود کردن تمثال او، خودش را به خیال خود نابود کردند
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تنومندش رفت دو تپانچه و نوکر دانمارکی  به پوپ تاخت، ولی لرد بثرست وي را پس راند؛ از آن پس، پوپ هرجا می

، پوپ و یارانش، براي ادامه جنگ و 1730گفتند، در  برخی از قربانیان پوپ با جزواتی بدو پاسخ می. برد را همراه می

، پوپ چهارمین جلد دانسید را منتشر ساخت، و براي آنکه 1742در . پیکار، گراب ستریت جورنال را انتشار دادند

د، آزاد اندیشان و فضلفروشان را در آن به باد دشنام گرفت؛ اینان به کسان دیگري را به جرگۀ دشمنان خود بپیوندن

  بالند که  خود می

  پوییم، شرافتمندانه طریق استدالل را می

  کنیم؛ از باال به پایین استدالل، و در خدا شک می

  پنداریم، طبیعت را برتر از نظام ونقشۀ خداوند می

  . …؛ نهیم و تا جایی که بتوانیم او را به کنار می

  جهیم، یا آنکه به یک خیز از روي همۀ قوانین خدا می

  .پنداریم می] آفرینش[و خدا را به صورت انسان، و انسان را علت غایی 

  شماریم، فضیلت را تابع محیط، و روابط و نسبتها را خوار می

  کنیم که همه چیز براي خود زاده شده است؛ بینیم و گمان می همه چیز را در خود می

  یزي به اندازة عقل خود مطمئن نیستیم،از چ

  . باشیم و به چیزي چون روح و ارادة خود ظنین نمی

پوپ ظاهراً اکنون اندیشۀ خویش را ، نه تنها با یاري بالینگبروك، متوجه فلسفه ساخته بود؛ رساله دربارة طبیعت 

  ، سه سال قبل از جلد چهارم دانسید، انتشار 1729انسان هیوم در 

ا بالینگبروك قبل از آن شاعر را با خداپرستی شافتسبري آشنا ساخته، و ذهنش را با حکمت جهان تیز گوی. یافت

بالینگبروك بدو گفت که هجو و سخن پیش پا افتاده بس است، و از این پس باید قریحۀ خود را به خدمت . کرده بود

اي در باب  مقاله[ن گفته است که او همۀ طرح لرد بثرست بارها به م«: جوزف وارتن گزارش داد. فلسفۀ االهی بگمارد

را، به خط بالینگبروك، خوانده است و مطالبی را که پوپ باید به شعر درآورد و توضیح دهد یادداشت کرده ] انسان

ولی پاره اي از . پوپ ظاهراً چنین کرده، و حتی پاره اي از عبارات این شکاك بزرگمنش را نقل کرده است» .است

نخستین . اي در باب انسان را منتشر ساخت بدین سان پوپ مقاله. ۀ مسیحی خویش را نیز بدان افزوده استاعتقاد نام

این . ، انتشار یافت1734، و بخشهاي دوم و سوم به دنبال آن در همان سال، و بخش چهارم در 1733بخش در فوریۀ 

یکی از بهترین آثاري که شعر و فلسفه را به هم رساله بزودي به فرانسه ترجمه شد و چند تن فرانسوي آن را به نام 

.آمیخته است ستودند

دانند به خاطر مانده است؛ بیایید با بررسی این شعر، در زمینه هنر  این اثر امروزه بیشتر به سبب بیتهایی که همه می

  :گوید وي در آغاز شعر خطاب به بالینگبروك می. و اندیشۀ پوپ، حق او را ادا کنیم

  جمله چیزهاي پست را،! ناي من، برخیزقدیس یوح

  .غرور شاهان و شهوات پست، بگذار] ارضاي[براي 

  چون زندگی بیش از اندك فرصتی،

  .دهد براي آنکه به اطراف خود بنگریم و بمیریم، به ما نمی

  بگذار دربارة انسان داد سخن دهیم،

  . …؛ ]االهی[انسان معمایی شگرف است، ولی معمایی مبتنی بر قصد وتدبیر 

  .. …بگذار با هم این دشت فراخ را درنوردیم؛ 
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  آنجا که باید، بخندیم و آنجا که بشود، صریح و صادق باشیم؛

  .پیوندند تأیید و توجیه کنیم ولی راههایی را که خدا را به انسان می

  . آورند الیبنیتز و بهشت مفقود میلتن را به یاد می) عدل االهی(این سخنان تئودیسه 

امیدوار » تواند کل را در برگیرد آیا جزء می«دهد که بیهوده به فهمیدن این امر که  لسوفان را هشدار میپوپ فی

  :باید سپاسگزار باشیم که عقلمان محدود، و آینده ناشناخته است. نباشند و به درك آن نیز تظاهر نکنند

  بره اي که سرکشی تو آن را به مرگ محکوم کرده است،

  کرد؟ جهید و بازي می شت، آیا باز هم میاگر عقل تو را دا

  چرد، تا واپسین لحظه خرسند است و علف گلدار را می

  لیسد  و دستی را که براي ریختن خونش بلند شده است می

  :ماند خورد؛ امید تنها در پناه نادانی زنده می گونه اي بدبینی پنهان در اینجا به چشم می

لرزان اوج گیر؛پس بفروتنی امیدوار باش؛ با بالهاي 

  .به انتظار آموزگار بزرگ، مرگ، باش و خدا را بپرست

  سازد، خداوند سعادت و نعمتهاي اخروي را بر تو آشکار نمی

  .دهد ولی نعمت و برکت بزرگی، چون امید، اکنون به تو می

  جوشد؛ چشمۀ امید جاویدان در سینۀ انسان می

  . نه اکنون، بلکه در آینده برکت خواهد یافت آدمی

توان توجیه کرد؛ باید بدانیم که طبیعت براي انسان آفریده نشده است، و  مظالم موجود در جهان را با هیچ دلیلی نمی

از » زنجیره بزرگ هستی«به دیدة پوپ، . به وجود آورده باشد - نه تنها بشر - آفریدگار باید همه چیز را براي همه

او، همچنین به . انجامد ن از مراحل انسان و فرشته، به خدا میپست ترین مخلوقات آغاز شده است و، پس از گذشت

  :خدایی اعتقاد دارد که از دیدة ما نهان است نظامی

  سراسر طبیعت به چیزي مگر هنر آراسته نیست، اما بر تو ناشناخته است؛

  توانی ببینی؛ پنداري نقشه اي است که تو نمی آنچه تو تصادف و اتفاق می

  شود؛ ماهنگی و یگانگیی است که دریافته نمیو ناموزونی ظاهري ه

  شر جزیی، و خیر همگانی و جهانی است،

  و با وجود کبر و خودبینی انسان و عقل گمراه او،

  . یک حقیقت، هرچه باشد، روشن است و صریح

  :سپس قطعه اي پرشکوه، به یاد پاسکال . نخستین درسی که باید بیاموزیم، فروتنی عقالنی است

  بشناس، و هواي جستجو در احوال خدا را از سر بران؛پس خود را 

  .بررسی درست نوع بشر، همان بررسی بشر است

  موجودي است واقع بر حالتی از برزخ، آدمی

  .. …با حکمتی تاریک و عظمتی خشن؛ 

  و یگانه داور حقیقت است، افکنده در خطایی بی پایان،

  ! فخر و مزاح و معماي جهان

حب ذات، آن سرچشمۀ حرکت، روح را به فعالیت وا «باید اذعان کنیم که  یتهاي آدمیبا توجه به این محدود

  ولی عقل هم باید دست به کار شود تا به شهوات ما نظم و تعادل بخشد و ما را از رذیلت برهاند، زیرا» دارد؛ می
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  شر غولی است، چنان سهمگین،

  ؛اش باید دیده شود که، براي اینکه منفور شود، تنها چهره

  شویم، شود که با آن مأنوس می ولی آن چهره چندان دیده می

  کنیم؛ نخست آن را تحمل می

  آوریم، سپس، بر آن رحمت می

  . کشیم و در آخر در آغوشش می

این شهوات، با آنکه اشکال گوناگون حب ذاتند، قسمتهایی از نظام خدایند؛ و، با وجود نابینایی ما، ممکن است موجب 

دارد، و عالیق مشترك جامعۀ بشري را به  بنابراین، شهوت جسمانی نسل را پایدار نگاه می. شوندخیر و عافیت ما 

سازمانهاي اجتماعی و معتقدات دینی مایۀ خیر و برکت بشرند، گرچه شاهان و ادیان صفحات تاریخ . آورند وجود می

.اند را به خون بشر آغشته

  ند،بگذار ابلهان بر سر اشکال حکومت با هم درافت

  .ولی حکومتی که از همه بهتر اداره شود بهترین حکومتهاست

  شده بر سر اشکال دین بجنگند؛ بگذار متعصبان تبه

  . تواند نادرست باشد دین کسی که زندگیش در طریق تقوا و صالح است نمی

با فضیلت برابر  کوشد آن را کند و می  چهارمین بخش از مقاله اي در باب انسان، خوشبختی را بررسی و تحلیل می

به جاي  علت کلی، شود، دلیلش این است که کامیاب میبرد و انسان شریر  اگر انسان خوب از بدبختی رنج می. شمارد

  . کند قوانین جزئی، با قوانین کلی عمل می

از نابرابري برخی از ما . سپارد گرداند، ولی جزئیات را به دست قوانین طبیعت و به اختیار بشر می خدا کل را مقدر می

نظم،  ف طبقاتی براي حکومت ضروري است؛دانیم؛ ولی اختال بریم و آن را سرچشمه بدبختی می دارایی رنج می

  .برخی بزرگتر از دیگرانند، و باید بزرگتر باشندن خدایی است؛ و در پناه این نظم،نخستین قانو

توان گفت؟ و خود او نیز جز این  این چیزي می این مطلب چندان بدیهی نیست، ولی آیا به وایکاونت بالینگبروك جز

تواند نظري داشته باشد؟ و به رغم نابرابري مواهب طبیعی و اکتسابی، خوشبختی به طور برابر تقسیم شده است؛  می

اش را به آغوش  فرومایۀ موفق در واقع نیکبخت نیست؛ او مال و خواسته. تنگدست همچوم شاه نیکبخت است

که گرفتار سرپنجۀ ستم است،  کند؛ حال آنکه مرد عادل، حتی هنگامی جهانیان را احساس می کشد، ولی تحقیر می

  .روحی آرام دارد

. کند فشردگی بینظیر سبک آن است بینیم و توجه ما را جلب می اي در باب انسان می آنچه در نخستین نگاه در مقاله

توانم در عبارات  دانستم اندیشه هاي خویش را می از آن روي به شعر سخن گفتم، که می«: گوید خود نویسنده می

در  -دست کم این همه مضمون را - کسی، حتی شکسپیر، نتوانسته است چنین غناي عظیمی» . کوتاه بگنجانم

به  بیتی بیش از هر اثر مدون هم حجم آن معنایی 652پس از عهد جدید، در این اثر . عباراتی چنین کوتاه بگنجاند

» مقاله«محدودیت خویش آگاه بود؛ صریحاً اذعان داشت که اندیشه هاي متضمن در  پوپ از. است یادسپردنی نهفته

بدیع و نومایه نیست، و او تنها کوشیده است اندیشه هاي خداپرستان و خوشبینان را، به کمک هنر ایجاز، دوباره در 

تقادنامۀ کاتولیکی خود را، دست کم موقتاً، کنار در این اثر منظوم، پوپ اع. ها بریزد؛ و در راه خود موفق شد قالب واژه

به حفظ مردان با فضیلت از گزند فرومایگان مبذول » توجه خاصی«داند که  او خدا را منحصراً علت العللی می. نهاد

ندارند؛ در  در دستگاه اندیشه هاي او معجزه، کتاب مقدس آسمانی، هبوط آدم، و کفاره شدن مسیح مفهومی. دارد نمی

.اي از دوزخ به میان نیامده است خورد، ولی کلمه به بهشت به چشم می ل این اثر، امید تاریک و مبهمیخال
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یکی از » بررسی درست نوع بشر، همان بررسی بشر است«. منتقدان بسیاري این شعر را اومانیسم منظوم دانستند

که مقاله به فرانسه ترجمه شد، کشیشی  هنگامی.کرد و در تمام االهیات رخنه کرد وجوه اومانیسم را تعریف می

سویسی، به نام ژان کروزا، بر آن تاخت و چنین استدالل کرد که پوپ در شعري که فرضاً به نیت انتقامجویی از رفتار 

در برابر این حملۀ بیگانه، تنها ویلیام واربرتن نیرومند به دفاع از . خدا با انسان سروده شده، خدا را کنار نهاده است

پوپ . پ برخاست؛ اسقف آینده اطمینان داد که شعر پوپ مشحون از پرهیزگاري بی عیب و نقص مسیحی استپو

این سرود اصیل آیینان را ). 1738(براي آرام کردن کشیشان سرود دینی زیبایی، به نام دعاي همگانی، انتشار داد

اي گزافه آمیز روبه رو شد؛ ولتر اظهار عقیده کرد در بر اروپا، مقاله با ستایشه. خرسند نکرد، ولی طوفان را خوابانید

رش در هیچ زبانی سرود نشده به نظر من، این زیباترین، سودمندترین، و عالیترین شعر آموزنده اي است که نظی«که 

نوشت و در » رساله به دکتر آرباثنت«منتشر شد، پیشگفتاري به نام  1735اي، که در سال  پوپ بر هجونامه ».است

، به »آتیکوس«پوپ ادیسن را، با نام معروف . دفاع از زندگی و آثار خود، و به کشتار دشمنان آینده پرداخت آن به

هرچه تمام دو جنس گرایی لرد هاروي را برمال ساخت؛ لرد در گذشته مرتکب این  تصویر کشیده است و با بیرحمی

پوپ او را، . نامیده بود» و گمنام، چون تولدت، سخت، چون قلبی که در سینه داري و تاریک«اشتباه شد که پوپ را 

  :نامید و به چهار میخ کشید» سپوروس«در بیتهایی که نمودار بهترین و بدترین جنبه هاي شاعر است، 

  چه چیز؟ آن چیز ابریشمی،

  سپوروس، آن ماست سفید شیرخر؟

  کند، اي را بر چرخ مجازات خرد می آیا سپوروس، که پروانه! افسوس 

  ند هزل یا جد را دریابد؟توا می

  ولی بگذار این حشرة زرین بال،

  . …زند، را بزنم؟  دهد و نیش می این فرزند رنگین پلیدي، که بوي گند می

  گوید، اما چه آن هنگام که با ناتوانایی پر زرق و برق سخن می

  کشد، زند و مانند عروسک جیغ می و مانند لعبتباز دم می

  نا، کنار گوش حوا،که این وزغ آش و چه هنگامی

  زهر، محتویات کله و دل خود را، کف، نیمی نیمی

به صورت معما، یا سیاست بازي، یا افسانه، یا دروغ،

  .ریزد یا کینه و غرض، یا دودة زغال، یا سجع و قافیه، و یا کفر، بیرون می

  .رود عقلش چون آالکلنگ باال و پایین می

  ،گاهی باال، گاهی پایین، و گاهی به کنار

  وجود خود او تناقضی است پست،

  چیزي است ذوحیاتین، ذوجنبتین،

  با کله اي بازیگوش، یا دلی فاسد،

  جلف در آرایش، و چاپلوس بر سر میز،

  . خرامد دارد و گاهی، شاهزاده وار می که گاهی، چون بانوان، سبک گام برمی

  - بالید پوپ از توانایی خویش در کوبیدن مردم بر خود می

  بالم؛ ه خود میآري، من ب

  هراسند، بینم مردم از خدا نمی من باید به خود ببالم که می
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  . ولی از من وحشت دارند

نیازمند است که هوشیارش  پوپ با این استدالل، که پیروزي ابلهی جهان را به خطر افکنده و جهان به نیش کژدمی

ید که جنگ را باخته است؛ در آخرین نسخۀ به این نتیجه رس 1743ولی در . کرد کند، تندخویی خود را توجیه می

تجدید نظر شدة دانسید، تصویر گویایی از جهان کشید که در آن بیمهاي جان دادن را به لحن میلتنی مجسم 

، که »االهۀ حماقت«. این تصویري بود از دین، اخالق، نظم، و هنر که همه در تاریکی و انحطاط فرو رفته اند. سازد می

  :افتد ت، بر فراز جهانی محتضر به خمیازه میبر تخت نشسته اس

  .آید، براریکۀ سیاه آید، می می] االهۀ تاریکی[

  !شب ازلی، و هرج و مرج دیرین را بنگرید

  شوند، با گامهاي او ابرهاي زرین تخیل پراکنده می

  .. …. شوند و رنگین کمانهاي گوناگون خیال ناپدید می

  مهیب، مدیايهمچنانکه، با آواي 

  .. …میرند؛  ستارگان پژمردة دشت آسمان یکی یکی فرو می

  همچنان، نیز با نزدیکی گامهاي او، و به نیروي مرموزش،

  .گیرد شوند و تاریکی همه جا را فرا می ناپدید می] از صحنه[هنرها یکایک 

  ر سرش انباشته شده است،حقیقت را، که کوهی از فقه و اصول ب

  .گریزد بنگرید که به غار دیرین خود می

  زد، فلسفه، که قبالً بر آسمانها تکیه می

  .رود شود و از میان می اکنون ناپدید می

  جوید، یاري می] براي مقابله یا هیوم؟[دانش مابعدالطبیعه 

  !طلبد استمداد می] الك؟[و براي حواس 

!شتابد می] نیوتن؟[اضیات اسرار را بنگرید که به نزد ری

  !اي چه تالش بیهوده

  رود، نگرند، سرشان گیج می خیره می

  .میرند گویند، و سرانجام می هذیان می

  افکند، دین، با عرق شرمساري برچهره، بر آتش مقدس خود حجاب می

  . …. سپارد آنکه خود بداند، جان می و اخالق، بی

  ازگشته است؛هان، اي تیرگی و آشفتگی، شاهی مهیب تو ب

  میرد؛ روشنایی در برابر واژة ناخالق تو فرو می

  .افکند اي هرج و مرج خواه بزرگ، دست تو پرده را فرو می

  . کند و بدین سان، تاریکی جهانگیر همه چیز را در خود مدفون می

ه لب گور رسیده در پنجاه سالگی پایش ب. پنداشت که با نابودي خود اوکاینات نیز فرو خواهد ریخت شاید پوپ می

، به 1744مه  6در . استسقا، راه رفتن را، و تنگی نفس، نفس کشیدن را براي او دشوار و دردناك ساخته بودند. بود

هذیان افتاد و از آن پس بندرت به هوش آمد؛ در یکی از مواقعی که به هوش آمده بود، اعتقاد خود را به زندگی پس 

ضرورت ندارد، ولی «: پوپ پاسخ داد. رسید که آیا کشیشی به بالین وي بخوانددوستی کاتولیک پ. از مرگ بیان داشت

هرگاه سخن جانسن را (مرد که » چنان آرام«مه  30در . پیشنهاد بجایی است و از تو براي یادآوري آن سپاسگزارم
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در دیر و ستمینستر توانستند وي را  چون کاتولیک بود، نمی» .پیرامونیانش ندانستند که جان سپرده است«) بپذیرم

  .دفن کنند؛ او را در تویکنم، در کنار گور پدر و مادرش، به خاك سپردند

آیا او مرد نجیبی بود؟ او با دشنامها و پرخاشهاي خود فضاي ادبی انگلستان را در نیمۀ اول قرن هجدهم مسموم 

آیا او نابغه بود؟ بلی؛ ولی نه از . دنداو را از نیرویی که سرچشمه نیکخواهی است محروم کرده بو نمود؛ رنجهاي جسمی

ثکري وي . گرفت، بلکه در گنجاندن این اندیشه ها در عبارات موجز، استوار، و دلکش حیث اندیشه، که از دیگران می

از نظر نیروي سخن و ایجاز بیان، وي نمونۀ روزگار . خواند» بزرگترین استاد سخن، که جهان به خود دیده است،«را 

کرد  گذاشت و از او پیروي می دانستند؛ ولتر بدو احترام می تی فرانسویان وي را بزرگترین شاعر نسلش میح. خود بود

ملک  -بیش از هر شاعر دیگر - پوپ سی سال. گفتار درباره انسان او نمونه اي از این بزرگداشت و پیروي است

فصل نوینی را در تاریخ ادبیات انگلستان  قبل از آنکه وردزورث -الشعراي انگلستان بود، و در طول سی سال دیگر

براي ما که امروز، به رغم تمام فراغتمان، . ساختند سخنسرایان انگلستان سبک وي را سرمشق خویش می -بگشاید

ایین باال و پ» مانند آالکلنگ«نمایند که با برشهاي ناگهانی  انسانهایی شتابزده هستیم ابــیات پـــوپ چنیـــن می

خواب آوري را دارند که گاه گاه، در فواصل معین، ما را با لطایف هجو آمیز خود بیدار ها خاصیت داروي آن. شوند می

.کنند می

طرز کار و ساخت آن بسیار . حتی در مقاله اي در باب انسان، اثر برجستۀ وي، نیز تنها از نظر وزن و قافیه شعر است

او، همچنین، . باید هنر خود را پنهان سازد، از یاد برده استآشکار است؛ هنرمند این اندرز هوراس، را که شاعر 

هشدار هوراس را، که شاعر قبل از آنکه احساسات خود را به دیگران انتقال دهد خود باید داراي احساساتی باشد، از 

. ی سپرده بودیاد برد؛ بی گمان او نیز داراي احساساستی بود، اما این احساسات را بیشتر به خدمت تحقیر و ناسزاگوی

تخیل او در یافتن . او فاقد آن احساس زیبایی بود که براي دریافت سیرت متعالی انسان و یا زیبایی زنانه الزم است

واژه هایی صحیح، برنده، و متمرکز براي بیان مفاهیم کهن، تحلیل رفته بود؛ آن اندازه گسترش نیافت تا آن اشکال 

تنها خشم و کینه اش بود که بدو پر و بال . یلسوفان بزرگند، به دست آوردآرمانی را، که الهامبخش شاعران و ف

  .داد می

آغاز گشت ) 1688(انگلستان شمرد؛ عصري که با زندگی وي » عصر آوگوستوس«پوپ را باید نمایندة اصلی شاعران 

تان، نمایشنامه هاي آشنایی روزافزون ذهن انگلیسی با بزرگان یونان و روم باس. پایان یافت) 1744(و با مرگش 

نفوذ اشراف، در گفتار، کردار، و آداب مردم، واکنش عقل و واقع گرایی پس از گزافه گوییهاي » قرن بزرگ«فرانسوي 

، »بازگشت خاندان استوارت«عصر الیزابت و گفتگوي پیرایشگران با خدا، ورود معیارهاي فرانسوي به انگلستان همراه 

همه اینها، براي آنکه اشکال حاکم بر شعر انگلیسی را تابع قواعد کالسیک هوراس و و فزونی حیثیت فلسفه و علوم، 

عصر تخیل جاي خود را به عصر نقد سپرده؛ همچنان که در عصر الیزابت شعر نثر را .بوالو سازند همدست شده بودند

را از پایگاه بلند خود  نیز نثر شعر» عصر آوگوستوس«داد، در  تحت الشعاع خود ساخته بود و بدان آب و رنگ می

این سبک به زبان : در زبان انگلیسی هم خوب بود، هم بد» نوکالسیک«اثر ادبیات . پایین آورد و از جلوه انداخت

انگلیسی دقت، روشنی، و ظرافتی تازه داد؛ چشمۀ جوشان بیان وفردیت خالق انسان تسلیم نظام فرا دستی شد که 

  .در ادبیات بودتحمیل کنندة سازگاري زندگی و شکل 

کرد؛ در آن، براي عصیان، احساسات، یا عشقهاي  سبک نو کالسیسیم تنها یک روي زندگی انگلیسی را منعکس می

حتی در روزگار ملک الشعرایی پوپ، گروهی از شاعران انگلیسی از تصنع و منطق در ادبیات . آرمانساز جایی نبود

و براي بیان احساس، شگفتی، تخیل و اندوه اندیشناك و امید حزن  از عقل به طبیعت روي آوردند،. فریاد برآوردند

  .در اوج عصر کالسیک انگلستان، جنبش رمانتیک آغاز گشت. انگیز زبانی یافتند
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III  - آواي احساس

شعر نو کالسیک پا را از جهان مطبوعات فراتر ننهاد و توجه خویش را بیش از هوا و دورنماي طبیعت، که در حاالت 

گذارند، و بیش از زنان و مردان کوچه و خیابان، به هومو و هوراس و ادیسن و پوپ  اسات روزانۀ مردم تأثیر میو احس

)) انسان: ((کرد ولی اکنون ادبیات، بار دیگر، آنچه را سالها فیلسوفان استدالل کرده بودند کشف می. معطوف ساخت

شاعران . ی دارند، انسانهایی واقعی با عواطف، ورشک و حسدوجود خارج)) انسانها((است مجرد و کلی، و تنها  مفهومی

ها، دریا، و آسمان، و با کشف احساسات  توجه خویش را به زمین معطوف ساختند و، با احساس زیبایی کشتزارها، تپه

. ندها، که سخن به جاي آنکه آنها را آشکار نماید پنهان ساخته بود، خویشتن را عمق بخشید مکتوم در پشت اندیشه

آرزوي دست . سرایی آغاز کردند؛ تغزل بازگشت و حماسه به فراموشی سپرده شد از بحث و گفتار باز ایستادند و نغمه

یافتن به آسایش فوق طبیعی، و اندکی سرگشتگی رازورانه که پهناي زندگی را وسعت دهد، پس از حملۀ خداپرستان 

هاي قرون وسطی، در داستانهاي شرقی، و در   کوشید در افسانه می به معجزات، در دلها زنده مانده بود و اکنون بتدریج

  .اشکال گوتیک راهی براي فرار از واقعیات تلخ جهان خاکی بجوید

ایمان کهن و احساسات رقیق را ) 1701(مگر ستیل در قهرمان مسیحی . البته آواي احساس همیشه بلند بوده است

خالصه نکرده » عاطفه«و » هیجان«زندگی انسان را در ) 1711(ن نستوده بود؟ مگرشافتسبري در مشخصات آدمیا

بود؟ مگر هیوم شکاك و سمیث اقتصاددان موازین اخالقی را زادة احساسات به همنوع و همدلی نشمرده بودند؟ ولی 

  .را بر آورد» حساسیت رمانتیک«جیمزتامسن بود که نخستین نداي 

براي تحصیل مقدمات کشیشی . زیست در کوهستانهاي اسکاتلند میتامسن فرزند کشیش روستایی تنگدستی بود که 

به لندن . به ادنبورگ رفت، ولی استادانش زبان شاعرانه و آمیخته به کفر وي را نپسندیدند او را از تحصیل باز داشتند

تان مهاجرت کرد، و در راه به دست دزدان گرفتار شد؛ گرسنه ماند، و براي آنکه جفتی کفش بخرد، شعر زمس

پوند نصیب وي ساخت؛ اشراف انگلستان، آن گونه که  20اهداي این شعر به سرسپنسر کامپتن . را فروخت) 1726(

اموش نکرده بود و به تامسن صداي فروریختن پوتینهایش را در برف فر. پنداشت، الل و کر نبودند جانسن می

انگیز با آسمان بد سیماي شامگاهی در  تندباد هول دیدم که یا می شنیدم، زة باد و غرش سیالب را میزویادداشت که 

  .آمیزد می

، »ساختند ژرفاي بیرنگ آن را نمایان می«زدند و  وي در کنار ساحل شاهد آن بود که باد و طوفان دریا را شخم می

هاي  را به روي صخرهبردند؛ یا آنها  افکندند، و یا در زیر امواج فرو می کندند، به روي امواج می کشتیها را از لنگرگاه می

تصویر دهقانی را . سپاردند کردند و به دست امواج می راندند، و یا از هم متالشی می تیز، یا به جاهاي کم عمق دریا می

کوشد خویشتن را نجات دهد، بیشتر در برف  کشیده بود که در میان کوالکی کورکننده گرفتار شده است، و چون می

تواند پوتینهایش را از میان برفها بیرون کشد، پس خسته و فرسوده روي برفها  نمی رود؛ و سرانجام، دیگر فرو می

.بندد افتد ویخ می می

  . . . کنند  آه که خوشدالن، آن خودخواهان بدخو، چه کم اندیشه می

  چه بسیار کسانی که در همین دم، مرگ را،

  . . . کنند  انگیز رنج را، لمس می و همۀ گوناگونی غم

  آنان که محروم از هواي آزاد، چه بسیار

  و محروم از حرکت دست وپاي خود،

  .سپارند از درماندگی، یا در تاریکی سیاهچالها، جان می

  دهد، چه بسیار کسانی که باد سرد زمستان تنشان را سخت آزار می
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  آشامند، و، در آن حال، شربت محنت و درد می

  .خورند یا نان تلخ بینوایی می

  . . .خزند  انگیز خود می به درون کلبۀ کثیف فقر غم چه بسیار آنان که

قافیۀ  اي بود به شعر بی کرد، بازگشت تازه این مضمون دلسوزي و ترحم، که دولت و رهبران انگلستان را شرمنده می

  .قوافی پوپ نامیده بود» زیبایی پرزرق و برق بیمایۀ«میلتن، پس از آنچه که تامسن 

  ).1727(اهد انتشار شعر تابستان تامسن در جراید بودند سالی دیگر و ممدوحی دیگر ش

  :در همان سال، وي با سرودن شعر معروفش به هواخواهان جنگ با اسپانیا پیوست

  چون برییتانیا، به نداي آسمانی،

  از دریاي نیلگون سربرافراشت،

  فرشتگان نگهبان این نغمه را، 

  :که منشور کشور بریتانیا بود، سردادند

  ان، این بریتانیا، بر دریاها فرمان بران،فرمان بر

  .انگلیسیان هرگز یوغ بردگی برگردن نخواهند نهاد

هر «رفت و، با حواس مضاعف شاعران،  از لندن، براي گشت و گذار، روزها و هفته هاي متمادي به روستاها می

رسید،  کشتزارها به مشام می را، که از» بوي گاوان«کرد؛  را جذب می» انداز روستایی و هر صداي روستایی چشم

درخشید، از هیجان برخود  دوست داشت و با دیدن اشعۀ خورشید، که پس از بارندگی در آسمان دگر بار می

اپ رساند، و با افزودن شعر ، شعر بهار را به چ1728در . شد و یا، چون کیتس، با آمدن پاییز غرق اندوه می: لرزید می

در ). 1730(به اشعار دیگر، هرچهار شعر را در کتابی، به نام فصول، گردآورد ) »چدپی برگ زهرآلود فرو می«(پاییز

پس از بازگشت به انگلستان به آسودگی زیست و تا . مصاحبت چارلز تالبت، فرزند لردچانسلر وقت، بر اروپا را گشت

دستی شد، به پرینس آو ویلز پس از آنکه بار دیگر گرفتار تنگ. اشعار کم ارزشی سرود) 1737(زمان مرگ لردچانسلر 

تر از گذشته  وضع آنها شاعرانه«: معرفی شد، شاهزاده نظروي را دربارة وضع امالکش خواست، تامسن پاسخ داد

در چهل وهشت سالگی ناگاه . پوند مستمر از پرینس آو ویلز گرفت 100و به پاس گفتن این لطیفه » است؛

.سرماخوردگی وي را از پاي درآورد

المبر،  - ژان فرانسوا دو سن. ول تامسن سبکی در اشعار کوتاه انگلیسی پدید آورد و در فرانسه پیروانی یافتاشعار فص

اگر ). 1769(را از ولتر دزدیده بود، با الهام گرفتن از اشعار تامسن شعر فصول را سرود ] مارکیز دو شاتله[که امیلی 

شتند، اما شعرایی چون ادواردیانگ، ویلیام کالینز، ویللیام چه اشعار قهرمانی در سراسر این قرن همچنان رونق دا

گري نیز بودند که راه ادبیات رمانتیک را براي وردزورث و چترتن هموار  شنستون، مارك ایکنساید، و تامس

  .ساختند می

مشتی «ام ولتر از این افاضۀ شبانه به ن). 1744-1742(دربارة زندگی، مرگ، وخلود شاهد مقصود را در آغوش گرفت 

یاد کرده است؛ ولی سبب آن شاید شعري هجایی بوده باشد که یانگ دربارة او » گویی و سخنان درهم مبهم گزافه

  :سروده بود

  .گو، هرزه، و الغري چنان بذله

  . آوري که میلتن، مرگ، و گناه را به خاطر می

وهشت  قبل از آنکه در سی: اشعار او شعر گفت از از سالهاي عمر یانگ را زیست و به اندازة نیمی ویلیام کالینز نیمی

، تا آخرین پنی خود را صرف تصحیح و تکمیل هزاروپانصد بیت اشعار خود )1759(سالگی دچار جنون شود و بمیرد 
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اي براي شب او، که دوستداران بسیار دارد، شعري است که براي سنگ گور کشتگان انگلیسی  بهتر از قصیده. کرد

  :ستسروده ا 1745جنگ 

  دلیرانی که، به دعاي خیر میهنشان،

  !خوابند روند چه نیک می براي آرمیدن در ورطۀ مرگ فرو می

  که بهار، با انگشتان سرد ژاله آلود، هنگامی

  گرداند، کالبد مقدسشان را به سطح آب باز می

  جامۀ چمن لطیفتري،] بهار[وي 

  .اند، به تن خواهد کرد از آنچه گامهاي خیال هرگز نپیموده

  ناقوس ماتم آنان به دست پریان نواخته خواهد شد؛

  .و هیلکهاي نامریی سرود عزا برایشان خواهند خواند

  آنگاه، افتخار به سیماي زایري خاکستري پوش خواهد آمد،

  داد،کند برکت خواهد  چمنی را که تربت آنان را تقدیس می

گردد، آزادي یکچند باز می و

  .تا همچون زاهدي گریان درآنجا عزلت گزیند

انگیزي است که پریشانیها و اندوههاي روزگار  آنکه در میان این شاعران احساساتی از یاد نخواهد رفت مرد شگفت

بود؛ یازده تن از تامس گري یکی از دوازده فرزند سردفتري لندنی . جوانی ما را در عباراتی بسیار لطیف ریخته است

آنان همگی در کودکی در گذشتند؛ تامس از آن سن خطرناك به این علت جان سالم به در برد که مادرش، وقتی که 

تامس در یازدهسالگی به کالج ایتن رفت و در آنجا دوستی پابر جاي او . او را دچار تشنج دید، با قیچی رگش را گشود

و » پر از موجودات افسرده«سپس به کیمبریج رفت و آنجا را . شدبا هوریس والپول و ریچارد وست آغاز 

شناسی و شعر پرداخت؛ سرانجام  خواست علم حقوق بیاموزد، ولی به حشره می. همکالسیهاي خسته کننده یافت

  .آنچنان به زبانهاي گوناگون علوم، و تاریخ تسلط یافت که شعر وي با فضل و دانش انباشته شد

پرتگاه و سیالب «: در زمستان، هنگام عبور از کوههاي آلپ، نوشت. وریس والپول، به بر اروپا رفت، همراه ه 1739در 

در ردجو امیلیا، بین او و والپول نزاعی روي داد؛ هوریس نسبت به » اي نبود که آبستن به شعر و دین نباشد؛ و صخره

عقیدة پنهان هریک را بر آن » شتركدوستی م«کرد؛  اصل و نسبش حساسیت داشت و تأمس به فقرش افتخار می

  .دیگري آشکار نمود؛ از هم جدا شدند، و گري بتنهایی به ونیز، گرونوبل، و لندن رفت

در خانۀ عمویش در ستاك . ، وي را از زندگی بیزار ساخت)1742(مرگ دوستش، وست، در بیست و شش سالگی 

. که آن را قصیدة دور نماي کالج ایتن خواند) 1742(پوجز عزلت گزید و در خالل مطالعات مداومش شعري سرود 

نگریست، به یاد دوست ناکامش، وست، افتاد و براي جوانانی که  همچنانکه از آن گوشۀ دور افتاده به این کالج می

  :هراس انگیز پیشبینی کرد سرگرم ورزش و بازیهاي فرحبخش بودند سرانجامی

  عفریت هوا و هوس اینها را از هم خواهد درید،

  الشخورهاي فکر،

  خشم خفت آور، ترس رنگ پریده،

  دارد؛ و شرمساري، که در عقب خود را پنهان می

  یا عشق جانکاه جوانی آنان را تباه خواهند کرد،

  یا رشک با دندانهاي آتشینش،
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  جود، که قلب نهان را در درون می

  و رشک رنگ پریده، و غم رنگ باخته،

  نومیدي تر شروي دل آزار،

  .  …ب اندوهو تیر ثاق

  در ورطۀ ایام، در زیر پاي شما،! بنگرید

شود، گروه وحشت انگیزي دیده می

  اینها خانوادة دردمند مرگند،

  .که از ملکۀ خود سهمگینترند

  زند، کند، آن یک آتش به رگ می این یک، بند از بند جدا می

  گسلد، آن دیگري رگ و پی را از هم می

  .کنند ب میو آنهاي دیگر در امعا و احشا آشو

  براي تکمیل آن گروه، فقر را بنگرید،

  کند، که با دستهاي سرد خود روح را کرخت می

  .و پیري تدریجی را بنگرید

  هرکس دردهایی دارد؛ همه انسانند،

  .و یکسان محکوم به نالیدن شده اند

  نالد، آن که دلسوز است براي درد و رنج دیگري می

  .و آن که بیحس است براي درد خود

  رسد، ی از آنجا که اندوه و غم هرگز دیر فرا نمیول

  کند، و پروانه خوشبختی زود پرواز می

  چرا آدمیان باید از سرنوشت خود آگاه شوند؟

  .کند اندیشۀ سرنوشت، کاخ نیکبختی آنان را ویران می

  نه، نباید بدانند؛

  آنجا که نادانی نعمتی باشد،

  .دانایی جز جنون نیست

براي والپول، که اکنون با او آشتی کرده بود، شعري . براي ادامۀ تحصیل به کیمبریج بازگشت، گري 1742در پایان 

. اي در گورستان یک دهکده نام داشت؛ والپول این شعر را در میان دوستانش توزیع کرد که مرثیه) 1750(فرستاد 

عر، که هنوز به پایان نرسیده بود، گري براي حفظ اصالت ش. ولی ناشري شعر را با تحریفهایی دزدانه به چاپ رساند

هاي قرن هجدهم است،   گري در این شعر، که از دلکشترین سروده). 1751(آن را به دست داد زلی به چاپ رساند 

ریزد و رباعیات آرام را، که با متانتی خوشاهنگ به سوي پایان  افسردگی رمانتیک را در قالت شعر کالسیک می

  .نماید پوپ می» ادبیات گوشخراش«جایگزین روند،  انگیزشان پیش می غم

در قصیدة . ، گري پس از مرگ مادرش، مرثیۀ سوزناکی سرود و خویشتن را در گورستان شعر مدفون کرد1753در 

کرد که در جوانی   ستود؛ گري اعتراف می آلبیوندیگري، که سیرشعر نام دارد، مهاجرت مرزها را از یونان و روم به 

ذهن دست «خواسته است که بدو یک  پرورانیده، و ازخداي شعر و سخن می در دل می رزوي رقابت با پینداروس را آ

  .دهد» نیافتنی
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در قصیدة زیباتري،که رامشگر نام دارد، شاعران را سیماي اصالحگر حیات انگلستان دانسته است که پرده ازتبهکاري 

پخانۀ والپول در سترابري هیل به چاپ رسیدند،  ،که هر دو در چا»پینداروسیقصیدة «این دو.دارند وستمگري برمی

توانستند مفاهیم آنها را  آنچنان آکنده ازاشارات وکنایات کالسیک و قرون وسطایی بودند که تنها دانشوران می

. من براي راهنمایی کودنان سخن برلب نخواهم راند«: گفت گري خویش را در لفاف غرور پوشانده بود و می.دریابند

خاست  ولی کودنان با چنین صداهایی که ازاعماق تاریکی برمی» . کنند بسیار خرسندم که آنان سخن مرا درك نمی

.آشنایی داشتند

کرد  کیمبریج گوشه گرفته بود، از روي جبن و تنگدستی،جرئت نمیگري که ترشرو در اطاقش در کالج پیترهاوس 

  . زناشویی کند، وچون ازجنجال زندگی هراسان بود، درونگرایی افسرده شد

دانستند او ازآتش هراسان است،شبی در پشت  گیري وي به تنگ آمده بودند ومی گروهی ازدانشجویان،که از گوشه

هرو خانه آتش گرفته است؛ گویند که گري خویشتن را با جامۀ خواب ازپنجره پنجرة اطاق وي فریاد برآوردند که را

هاي  ، به کنار دریاچه1769. بیرون افکند،با طناب به زیرآمد، ودر تغار آبی که دانشجویان ساخته بودند فرورفت

، براي )ستنوشته شده ا  که به زبانی بس دلکش(ها در دفتر خاطراتش  انگلستان رفت وبا توصیف این دریاچه

اي از دهکدة  کرد،نسخه در سفردیگري که به مالورن. نخستین بار، انگلستان را با زیباییهاي این منطقه آشنا ساخت

ازآن پس،بیماري نقرس وي را از سفر » .این مردشاعر است«: نگ برداشت متروك گولدسمیث رادر یافت داشت؛ و با

،مردم همگی وي را بزرگترین  1757در. آوازة وي بسیار بلند بود  چندي ).1771(زندگی وي پایان داد ت وبهباز داش

ویلیام کوپر،بانادیده گرفتن .الشعراي انگلستان سازند؛ نپذیرفت شمردند و خواستند او را ملک شاعر انگلستان می

 نظرکردن از شکسپیر، سمیث،با صرف ادم. خواند» پس ازشکسپیر،یگانه شاعر بزرگ انگلستان«میلتن،گري را،

یابد، شاید وي  راه نمی درآن شعر او واالیی میلتن و لطافت و هماهنگی شعرپوپ را داراست وهیچ نقصی«:گفت

جانسن مرثیۀ وي را ستود، ولی » .سرود نخستین شاعر زبان انگلیسی باشد، مشروط به اینکه اندکی بیشتر شعرمی

با راه رفتن به روي نوك پنجه، خویشتن را بلندتر  خرامد و، گري با ابهت می«هاي وي را نیز برشمرد؛  نقصهاي قصیده

زندگی . این سخن را باید برگرداند ».ایم ناخوشایندتر از زندگی اوستکنم که شعر او بر اعتراف می. . . . نماید می

ین زندگی تنها ثمرة ا. گري، از هنگام مشاجرة او با والپول تا زمانی که در تغار آب فرو رفت، با درد و اندوه همراه بود

از یونان و روم تا آلبیون به » سیر شعر«اي چون ما، آنها را بهترین سند  سه یا چهار شعري است که، نسلهاي آینده

.شمار خواهند آورد

IV - تئاتر  

گاردن تئاترهاي اصلی  کاونت) 1733از سال (لین و  گذشت؟ دروري در این پنجاه سال در تئاترهاي لندن چه می

هیمارکت » تئاتر کوچک«در . تري بودند کنز این فیلدز و گودمنز فیلدز تئاترهاي کم اهمیتلندن بودند؛ لین

شدند؛ رویهمرفته  هاي اپرا اجرا می آن برنامه» تئاتر اعلیحضرت«شدند، و در  هاي کمدي نمایش داده می نمایشنامه

سلیقۀ مردم، پس از بازگشت . شد بعدازظهر آغاز می 6نمایش در ساعت . لندن دو برابر پاریس سالون تئاتر داشت

تماشاگران . خاندان استوارت، دگرگون شده بود؛ جامعه اکنون توجه خویش را از تئاتر به اپرا معطوف ساخته بود

سالون تئاتر و سرسراهاي آن دو هزار نفر را در خودجا . نشستند پولدار و محترم هنوز در روي صحنۀ نمایش می

ها به وسیلۀ تحسین آنها  از افراد طبقات متوسط بودند و کیفیت و مقبولیت نمایشنامهدادند؛ تماشاگران بیشتر  می

نقشهاي زنان تماماً به . شدند؛ به همین علت، مضامین بورژوایی با مضامین رمانتیک به رقابت برخاستند تعیین می

یگران زن نامداري چون کیتی کالیو و عهدة زنان بود و در این راه دل بسیاري از مردان را ربودند؛ در این روزگار، باز
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هایی از آنان کشیده، و چارلزرید داستانهایی دربارة  هوگارث تک چهره. وافینگتن در صحنۀ نمایش درخشیدند پگ

  .آنان ساخته است

دادند که  هایی را ترجیح می نمایشنامه» پرخور و شکمپرست بودند، هنر پیشگان چون مردمی«: گریک گفته است

اي، جز نمایشنامۀ ادیسن و  تاکنون نمایشنامه«: گفت فیلدینگ از زبان کشیش ادمز می. بود» سکس«نی داراي چاش

هاي  با وجود این، خود فیلدینگ نمایشنامه» ام که برازندة مسیحیان باشد؛ ، ندیده]ستیل[نمایشنامۀ عشاق هوشیار 

، از مجلس عوام خواست که 1735جان بارنرد، در سر. خواند می» ناپاك«و لتر تئاترهاي انگلستان را . اي نوشت هرزه

که همۀ  …چنان به سرگرمیهاي هرزه و بیهوده خو گرفته است  …ملت بریتانیا «: بر تئاترها نظارت کند، و گفت

داري انگلستان  خوان ایتالیایی به اندازة وزیران خزانه پرسند که چگونه خواجگان و زنان آوازه مردم اروپا با شگفتی می

هاي خالف جلوگیري نشد؛ ولی پس از آنکه فیلدینگ وگی تئاتر را  با وجود این، از قسمتها و صحنه» .گیرند می مزد

وزیر، که معموال با  اي براي هجوسیاسی مبدل کردند و به رابرت والپول و جورج دوم حمله بردند، نخست به وسیله

  ).1737(ویت پارلمنت رسانید را به تص» قانون اجازة طبع و نشر«کرد،  مخالفان مدارا می

ة درو، در دایردی .کندکرد، که هنگام صدور پروانۀ نمایش، بیشتر سختگیري  این قانون ناظر نمایش را ملزم می

این نمایشنامه از آن . توده استدر لندن نمایش داده شد، س 1731المعارف، نمایشنامۀ تاجر لندنی لیلو را، که در  

تئاتر کالسیک فرانسه این . آورد بار تراژدي طبقۀ متوسط را به صحنه می روي براي دیدرو جالب بود که براي نخستین

هاي بورژوازي کشیده شود، ابهت و  اصل را بنانهاده بود که تراژدي متعلق به طبقۀ اشراف است، و چنانچه به صحنه

وران کشید، و هم  هم تراژدي را به خانۀ پیشه: جورج لیلو به دو کار تازه دست زد. خواهد داد ارزش خود را از دست

حرفۀ ما محترم است؛ و چون بازرگان براي «: ثوروگود، که بازرگان درستکاري است، معتقد است. آن را به نثر نوشت

الشی کند؛ نمایشنامه با پندهاي اخالقی همراه آور نیست، آنان را از اشتغال به بازرگانی را از هم مت اصیلزادگان خفت

طبقۀ متوسط انگلستان این نمایشنامه را؛ که فضایل و آرمانهاي . کند است و احساسات تماشاگران را تحریک می

دیدرو از آن استقبال کرد و در پیکار خود براي آوردن تراژدي . داشت، ستودند اخالقی آنان را روي صحنه عرضه می

بورژوا روي صحنۀ تئاتر فرانسه از آن تقلید کرد؛ لسینگ نیز در خانم سارا سمپسون از آن الهام گرفت خانوادگی و 

.کردند طبقات متوسط در ادبیات نیز، مانند سیاست، عرض وجود می).1755(

 - نمایشنامۀ داگلس)1756(در اسکاتلند بازار نمایش را جان هوم رونق بخشید؛ او با نوشتن و به صحنه آوردن 

دیوید هیوم، پسر عموي جان، با شوق و . همکاران روحانی خویش را از خود رنجاند - موفقترین تراژدي زمان خود

شاگرد واقعی سوفو کل و راسین، و «ذوقی که چندان برازندة یک فیلسوف شکاك نبود وي را ستود و گفت که او 

چون گریک از نمایش این تراژدي خودداري » .کسی است که لکۀ ننگ توحش را از دامان تئاتر انگستان زدوده است

اسکاتلند ترتیب نمایش آن را در ادنبورگ دادند؛ دیوید » رو میانه«، و روحانیون )هنري هوم(کرد، هیوم، لردکیمز 

اجراي این نمایشنامه براي هومها، هیومها، و همۀ مردم اسکاتلند . هیوم بلیط فروش شد و بلیطهاي تئاتر را فروخت

رفت، زیرا هوم از یک چکامۀ کهن اسکاتلندي یک تراژدي میهنی ساخته بود که اشک شوق از  ه شمار میپیروزي ب

ولی انجمن کشیشان پرسبیتري ادنبورگ عمل هوم را براي جامۀ روحانیت . ساخت دیدگان مردم اسکاتلند روان می

ران را همواره براي دین و اخالق زیان کلیساي مسیحی صحنۀ تئاتر و بازیگ«وي شرم آور خواند و بدو گوشزد کرد که 

هوم وکشیش دیگري را، به نام الگزاندر کارالیل، که در اجراي نمایشنامه  کلیسا در بیانیۀ رسمی» .آور شمرده است

دیوید هیوم، که خویشاوندي با جان هوم وي را به شور آورده بود، چهار رسالۀ خویش . شرکت کرده بود، محکوم نمود

جان از روحانیت کناره گرفت و به . افکار منتشر نمود رد و بیانیۀ تندي در نکوهش سختگیري و اختناقرا بدو اهدا ک

؛ مردم لندن هم از این )1757(نمایشنامۀ داگلس او را پگ وافینگتن در لندن به روي صحنه آورد . لندن رفت
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پایان اولین شب نمایش، یک اسکاتلندي از اسکاتلندیهاي مقیم لندن آن را ستودند و، در . نمایشنامه استقبال کردند

این نمایشنامه، که اکنون نظیر » کنید؟ ها اکنون دربارة ویلیام شکسپیرتان چه فکر می بچه«: تاالر فریاد برآورد

زمانی که . نمایشنامۀ کاتوي ادیسن به فراموشی سپرده شده است، در طول عمر یک نسل، بارها نمایش داده شد

ناگزیر شد تا کارهاي «کلیسا  ، مجمع عمومی)1784(کرد  بورگ در اجراي این نمایشنامه بازي میخانم سیدنز در ادن

اپراي گدایان نشاط آورترین و محبوبترین » .کرد مهم خود را به روزهایی موکول کند که وي در صحنه بازي نمی

به منشیگري ارل آو کلرندن رسید و  کرد، گی، که در نزد بازرگانی شاگردي می جان. نمایش لندن در این روزگار بود

  :پوپ وي را چنین توصیف کرده است. از فعالترین اعضاي باشگاه سکریبلیرس شد

  دلی مهربان و رفتاري دلپسند دارد،

  .در هوش چون مرد، و در سادگی چون کودك است

  حتی به هنگام خشم شوخ و بذله گوست،

  . سخنش نشاط آور و آموزنده است

هایی را که  گی در این اثر کالسکه. آور شد گارش تریویا، یا هنر قدم زدن در خیابانهاي لندن نامبا ن 1716گی در 

هاي خویش اسبها  اند، رانندگانی را که با تازیانه چرخهایشان با برخورد به سنگفرش خیابانها آرامش شهر را برهم زده

کنند، زنان خوشبویی را که به بازوان  ت ماهی حمل میدارند، دختران گل آلودي را که به بیلینگزگی را به شتاب وا می

گشایند، دزدان  روانی را که راه خویش را از میان توپ بازان خیابانهاي لندن می اند، پیاده معشوقهاي خود تکیه داده

 نگهبان تنومندي را که با چراغهاي«، و »کنند انگشتان نامحسوس خویش جیبهاي شما را سبک می«نجیبی را که با 

کنند، به اضافۀ  و شما را تا درخانه راهنمایی می» کنند خویش جلو گامهاي تلوتلو خوران شما را به مهربانی روشن می

  .را، در تریویا ترسیم کرده است 1716مناظر دیگر لندن 

ت دریاي شرک«پوند عاید وي شد؛ او این پول را با خرید سهام  1000، اشعارگی انتشار یافت و، از این راه، 1720در 

، با تصنیف اپراي گدایان وضع 1728پوپ و دیگر دوستان به یاري وي شتافتند، و خود گی، در . بر باد داد» جنوب

اي آغاز  اپرا با چکامه. دارد دهد که اپرایش را عرضه می مقدمۀ نمایشنامه گدایی را نشان می. خود را سروسامان داد

که از  هنگامی(مدعی است که، با لودادن دزدان ) مانند جانثن وایلد( پیچم. خواند شود که خانم پیچم آن را می می

. حال آنکه او در واقع کارش خرید و فروش اجناس دزدي شده است. کند ، به قانون کمک می)خدمت او رو برتابند

. جویی ندارنداي جز سود ، و انگیزه»یکدیگرند همۀ سوداگران بدخواه«کند، زیرا  گدا خود را مردي درستکار معرفی می

کند؛  سپارد، و محتمال با او زناشویی می پس از آنکه دخترش، پولی، به راهزن زیبایی، به نام کاپیتان ماچیث، دل می

اي براي فریفتن خریداران و فروشندگان  تواند زیبایی پولی را وسیله شود، زیرا دیگر نمی کار خانم پیچم مختل می

:کند خانم پیچم او را خاطرجمع می. می سازداشیاي دزدیده شده و مأموران انتظا

راستی، چرا دخترمان پولی باید با دختران دیگر تفاوت داشته باشد و تنها شوهرش را دوست بدارد؛ و چرا باید 

زناشویی پولی، برخالف زناشویی دختران دیگر، موجب شود که مردان کمتر وي را تعقیب کنند؟ مردان همگی دزد 

  .پسندند ه از آن دیگر مردانند بیشتر میعشقندو زنانی را ک

  :دهد با اینهمه، خانم پیچم به دخترش هشدار می

دانی که من با تفریح و شوخی کردن تو با مشتریان براي پیشرفت کار، یا حرف درآوردن از آنها، مخالفتی  پولی، می

  .را خواهم درید اي، اي هرزه، گلویت ندارم؛ ولی هرگاه بدانم که ابلهی کرده و زناشویی کرده

  :کند اي این گونه توجیه می پولی زناشویی خویش را در چکامه

  مگر می شود عشق را با پند و اندرز مهار کرد؟
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  مگر کوپید و از مادران ما فرمان می برد؟

  اگر هم قلبم چون یخ منجمد بود،

  .با شعلۀ عشقش آب می شد

  چون مرا بوسید، مرا تنگ در بر فشرد،

  د که ناگزیر تسلیم شدم؛چندان شیرین بو

  از این روي، از ترس آنکه سرزنشم کنی،

  .اندیشیدم بهتر آن است که زن او شوم

شود؛ می ترسد که ماچیث، براي آنکه دارایی وي را توسط پولی به ارث برد، او و همسرش را  پیچم خشمناك می

ماچیث در صحنه نمایان . ارد تا به داربکشندافتد که وي را به دست قانون بسپ از این روي، به این اندیشه می. بکشد

  .دهد که از این پس جز او به هیچ زنی دل نخواهد بست دهد، و به او اطمینان می شود، پولی را دلداري می می

  دلم چندان آزاد بود،

  آمد، که چون زنبور عسلی به پرواز درمی

  .تا آنکه پولی پاسخ عشق مرا داد

  نوشیدم، از هر گلی شهد می

  رفتم، ردم به سراپردة گلی دیگر میو ه

  .اند ولی در او همۀ گلها گرد آمده

  .خواهد سوگند یاد کند که هرگاه به جاي دیگري برود، او را با خود خواهد برد پولی از او می

مرا از تو جدا سازد؟ اخذ مستمري از یک درباري، گرفتن دستمزد  …تواند  آیا قدرتی می«: خورد ماچیث سوگند می

:کنند سپس آن دو سرود خوانان گفتگو می» .یک وکیل، و دورساختن یک زن زیبا از آینه از این کار آسانتر استاز 

  اگر برکرانۀ گروئنلند افتاده بودم،: پسر

  ودلبر دلربایم را به آغوش می کشیدم،

  .بودم در آن سرما ویخبندان همیشگی چندان گرم می

  شتگ می  که شب شش ماهۀآن سرزمین زودسپري

  شدم، اگر درهند به کنیزي فروخته می: دختر

  رسید، همینکه روز سوزان به پایان می

  آرامیدم، چون برسینۀ یارم می

  .می توانستم محنت گرماي جانکاه را ناچیز شمارم

  .من تمام روز تو را دوست می داشتم: پسر

  هرشب می بوسیدم و بازي می کردم،: دختر

  و دلدادگی و آشتی،اگر تو با من، از روي عشق : پسر

  .روي تپه ها و دورترها می خرامیدي: دختر

پولی براي او فاش می کند که پدرش درصدد است وي را به دست قانون بسپارد، و با دلی پراندوه از او درخواست 

ارانش رود، ولی براي آنکه دربارة دزدیهاي آینده به دستی ماچیث به سوي نهانگاه می. کند که چندي پنهان بماند می

پیچم . پردازد به رقص و بازي با روسپیان میکده می. روند هنگامی که آنها می. کند اي توقف می تعلیم دهد، در میکده

دزدند و سپس او  هایش را می کنند، تپانچه براي گرفتار کردن وي به آنها رشوه داده است؛ در حینی که نوازشش می
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در آنجا پولی و یکی از زنان دیگرش سر او . عد، او در زندان نیوگیت استدر صحنۀ ب. سپارند را به مأمور انتظامی می

. سپارند شود؛ و این بار وي را به چوبۀ دار می رهانند، ولی بار دیگر دستگیر می شود؛ او را از زندان می دعوایشان می

  :دهد رود، زنان خود را با این شعر دلداري می هنگامی که به سوي چوبۀ دار می

  !اي دلبران من بدرود –اي عشق من ! بدرود

  .و این براي شما بهتر است -من به خرسندي می میرم

  پذیرد؛ براي باقی عمر، منازعۀ شما در اینجا پایان می

  .سازم بدین سان، من همۀ زنان خود را یکجا خشنود می

نظیر آنچه در همۀ  شود و برخود می بالد که تبهکاري را، نویسندة اپراي گدایان در صنحۀ نمایش ظاهر می

دهد  ولی یکی از بازیگران پاسخ می. افتد، در پنجۀ قانون و عدالت گرفتار کرده است هاي واقعی اتفاق می نمایشنامه

پذیرد، طناب دار را از گردن  گدا پیشنهاد وي را می!) کنند چگونه سنتها تغییر می(» .اپرا باید به شادي بینجامد«که 

ث در شگفت است که حاضران به گرد زن و شوهر می رقصند، و ماچی. گرداند ا به او باز میگسلد، و پولی ر ماچیث می

.بدتر از مرگ گرفتار نشده است آیا به سرنوشتی

آهنگهایی که یوهان پپوش، آهنگساز آلمانی مقیم انگلستان، با استفاده از آهنگهاي قدیمی انگلیسی براي اپرا ساخته 

افکنانه، مردمی که شب اول اجراي  هاي مفسدانه و نفاق با وجود هجوها و طعنه. قتر ساختندبود، اثر آن را در دلها عمی

اپراي گدایان . با هلهلۀ شدید آن را ستودند) 1728ژانویۀ  29(نمایشنامه در تئاتر لینکنزاین فیلدزگرد آمده بودند 

این اثر در شهرهاي دیگر . ین ربودهاي پیش درپی اجرا شد و گوي سبقت را از تمام نمایشنامه وسه شب پی شصت

اجراي این نمایشنامه هنوز در دو قاره . انگلستان نیز نمایش داده شد و در همه جا با استقبال گرم مردم مواجه گشت

بازیگري که . اند یکی از دلکشترین آثار سینمایی روزگار ماست با موفقیت همراه است و فیلمی که از این اپرا ساخته

هاي گی و گل سرسبد سالونها گردید؛ زندگینامه  ایفا کرد محبوبیت بسیاري یافت و سوگلی چکامهنقش پولی را 

. وتصاویر وي به تعداد بسیار فروخته شدند؛ بادبزنها را با اشعار آوازهاي او آراستند؛ و سرانجام با دوکی زناشویی کرد

رمان اپراي خویش ساخته واز کیفر رهایی داده بود، گی را، از آن روي که راهزنی را قه ولی یکی از کشیشان انگلیکان

گی . چون گی خواست دنبالۀ این اپرا را، با نام پولی، نمایش دهد، ناظر نمایش به او پروانه نداد. محکوم کرد

چهار سال پس از این . نمایشنامۀ پولی را چاپ کرد؛ و در آمد این نمایشنامه و اپراي گدایان گی را توانگر ساخت

  .بی، قولنج وي را از پاي درآوردکامیا

V – رمان  

کالریسا و تام جونز از نظر تاریخی از هر شعر یا . برجسته ترین پدیدة ادبی این روزگار ظهور رمان جدید است

، چون حدود زندگی از دربار به مردم و از عمل  1740از . ترند اند با اهمیت نمایشنامه اي که در این عصر تصنیف شده

  .توسعه یافت ، رمان به منزلۀ صدا و آیینۀ زندگی مردم انگلستان جایگزین تئاتر شدبه احساس 

ها و حکایتهاي خود را داشته است؛  هند قصه: داستانسرایی، چون خط و کتابت، از کهنترین هنرهاي بشري است

و جهان مسیحی قرون  هاي روت، استر، و ایوب را در ادبیات خود جا داده است؛ یونان هلنی سرزمین یهودا افسانه

اند؛ ایتالیاي روزگار رنسانس  وسطی داستانهاي عشقی و داستانهایی از سرگذشتها و ماجراهاي زندگی مردم ساخته

هزاران داستان کوتاه، چون داستانهاي بوکاتچو و باندلو، از خود به یادگار نهاده است؛ اسپانیاي روزگار رنسانس و 

اند؛ فرانسۀ قرن هفدهم داستانهاي  فرومایگان داستانهاي پیکارسک بدیعی پرداختهانگلستان عصر الیزابت از زندگی 

بالس را سروده است؛ دفو، براي آنکه شهامت و  لوساژ داستان ژیل. عشقیی آفریده است که از خود عشق طوالنیترند

براي انتقاد از بشر نوشته اي  کمال رسانده است؛ و سویفت سفرنامه بیباکی انسان را تصویر کند، ماجرانویسی را به
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هاي قرن هجدهم  ولی آیا اینها، به مفهوم امروزي، رمان بودند؟ این داستانها از حیث خیالی بودن به افسانه .است

هاي  شباهت داشتند؛ برخی از آنها موضوعی اصلی داشتند، و در برخی دیگر نویسندگان کوشیده بودند چهره

اي بودند که  آنها فاقد زمینه) شاید به استثناي روبنسون کروزوئه(یم کنند؛ ولی قهرمانان خویش را واقع گرایانه ترس

اي آفریقایی  که داستان زندگی برده) 1688(داستان اورونوکو اثر خانم افرا بن، . وقایع و کسان را به هم پیوند دهد

آثار دفو، داراي چنین ، )1724(، و رکسانه )1722(، مول فلندرز )1720(است، و همچنین کاپیتان سینگلتن 

ولی این داستانها هنوز شرح وقایعی پراکنده بودند و داراي آن وحدت ساختمانیی نبودند که همۀ . اي بودند زمینه

وقتی ریچاردسن و فیلدینگ به توسعۀ فن داستان نویسی و پرورش . بخشهاي آنها را تابع یک موضوع واحد کند

نهاي خود را آیینۀ روحیه و آداب مردم روزگار خویش ساختند، رمان جدید پا قهرمانان و رویدادها پرداختند و داستا

  .به جهان نهاد

   1761-1689: سمیوئل ریچاردسن

شر بود که اندك زمانی پس از تولد سمیوئل، به لندن رفت و در آنجا  پدر رمان جدید فرزند درودگري از اهالی داربی

تر از آن بودند که هزینۀ  ولی تنگدست. از وي یک روحانی بسازند پدر و مادرش امیدوار بودند که. اقامت گزید

اي  تحصیل وي را فراهم کنند؛ با این حال، سمیوئل با گنجاندن پندهاي اخالقی و دینی در داستانهایش تا اندازه

سمیوئل . ندوي در محیطی پرورش یافت که میزانهاي اخالقی پیرایشگر در آن رواج داشت. آرزوي پدر و مادر را برآورد

نزد چاپگري به کارآموزي پرداخت و این فن او را به خوشنویسی قادر ساخت؛ شهرت خوشنویسی او باعث شد تا با 

نوشتن نامه هاي عاشقانه براي دختران بیسواد شیداي عشق درآمد خویش را افزایش دهد؛ این تجربه به رمانهاي 

کوشایی و . سیع او در عوالم روحی و احساسات زنان شده استریچاردسن را همانند نامه ساخته، و موجب پویشهاي و

اي دایر، و با دختر استاد پیشینش  قناعت، او را به جادة پیشرفت انداختند؛ ریچارد سن چندي بعد براي خود چاپخانه

نیز در همسر جوان و عزیز او . از او صاحب شش فرزند شد که پنج تن از آنان در کودکی مردند). 1721(زناشویی کرد

بار دیگر . این داغها و دلشکستگیها در شکل گرفتن روح نسبتاً تیره و افسردة او مؤثر افتادند. درگذشت 1730

ریچاردسن هنگام . زناشویی کرد و پدر شش فرزند دیگر شد؛ داغهاي بیشتري دید و سرانجام چاپگر مجلس عوام شد

  .ساله بود نشر نخستین کتابش پنجاه

نگاري به روستاییان، و همچنین براي آشنا  دوستان چاپگرش از او خواستندکه براي تعلیم نامه ، دو تن از1739در 

هنگام نگارش این . اي تدوین کند ، کتابچه»هاي خردمندانۀ مقابله با مسائل عادي زندگی شیوه«ساختن آنان با 

ذشت دختري که خردمندانه پاکدامنی هایی از سرگ که با به هم پیوستن نامه کتابچه، ریچاردسن به این اندیشه رفت

هاي بسیار  موضوع این داستان را، که قهرمان آن در خالل وسوسه. خویش را حفظ کرده است، داستانی بسازد

به . ماریوو گرفته باشد) 1741- 1731(توانسته است پاکدامن و عفیف بماند، ریچاردسن ممکن است از زندگی ماریان 

با نشر نخستین داستان خویش در دو مجلد، فصل نوینی در ادبیات انگلیسی  1740هرحال، ریچاردسن در نوامبر 

هاي محرمانۀ دختري جوان و زیبا به  پمال، یا پاداش پاکدامنی؛ سلسله نامه: نام این داستان چنین بود. گشود

و پسران جوان شود تا اصول پاکدامنی و دین را در اذهان دختران  والدینش؛ اکنون براي نخستین بار منتشر می

با افزودن دوجلد دیگر، تحت نام پمال در روزگار  1741استقبال شد، و ریچاردسن در  از کتاب بگرمی. پرورش دهد

گوید، داستان را  سرافرازي، که قهرمان داستان در آن از پاکدامنی و خردمندي خویش پس از زناشویی سخن می

.بسط داد

ت، زیرا ما هرگز آن اندازه پیر نیستیم که از خواندن داستان فریبهاي عشقی نیمۀ اول داستان هنوز براي ما دلکش اس

در صفحۀ اول . شوند گرچه حتی فریبهاي عشقی چنین داستانی، پس از هزار صفحه، مالل آور می -خسته شویم
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نویسنده  ».دار شده است سان لکه نکن که کاغذ این تعجب! گریم آه، چقدر می«: نویسد داستان، آنجا که پمال می

» کار«او را در شانزدهسالگی براي . پمال نمونۀ نیکی و مهربان و نجابت است. کوشد تا اهمیت احساسات را برساند می

خداوند مرا نیازمند «: گوید دهد و می آورد به والدینش می اولین پولی را که به دست می. فرستند از خانه بیرون می

من است که هر دوي شما را دوست داشته باشم و  …، باز هم وظیفۀ اگر بیشتر به دست آورم …. نخواهد کرد

پدر و مادر محتاط، » .اید  آمد، مرا دوست و عزیز داشته بدارم، زیرا شما، در زمانی که از دست من کاري برنمی گرامی

خرج کردن آن قبل از آنکه اطمینان یابند این پول را کارفرماي مجرد پمال براي فریفتنش به وي نداده است، از 

خودت را ] مبادا[ترسیم  می«: اندازد دهند که زیبایی او پاکدامنیش را به خطر می به او هشدار می. کنند خودداري می

آن را جبران نخواهد کرد،  …چنان مدیون او بدانی که پاکدامنی خود را، که گرانبهاترین گوهر توست و هیچ ثروتی 

من به ! نیکی کردن چقدر دلپذیر است«: افزاید  احتیاط را از دست ندهد، و میدهد که  پمال قول می» .به او بسپاري

احساسات پمال شایان ستایش است، گرچه » .خورم انسانهاي بزرگ تنها به خاطر همینن خصیصه غبطه می

فرما آمیز، کار در اوج یک ماجراي مصیبت. یابد آورد، اثرش کاهش می که او احساسات خویش را برزبان می هنگامی

رود، و  دخترك از هوش می. کشد رود و او را به آغوش مشتاق خود می بدون مقدمۀ قبلی به رختخواب پمال می

: دست خود را بردهان او نهادم و گفتم«گوید که پس از به هوش آمدن،  دختر می. رسد کارفرما به مراد خویش نمی

کند که نیت خود را عملی  کارفرما خاطر جمعش می» .آه، به من بگو که در این حال درماندگی چه برسرم آمده است

هایی که ریچاردسن از  صحنه. بندد آید، اندك اندك بدو دل می دخترك، که از صمیمیت او خوشش می. نکرده است

اند گروهی وي را روانشناس  مراحل مختلف احساسات دختر، قبل از دلبستگی به کار فرما، ساخته است موجب شده

کارفرما سرانجام از پاي . کند ود این دلبستگی، دختر همچنان در برابر خواهشهاي او ایستادگی میبا وج. بدانند

پمال، که خوشحال است پاکدامنی و روح خود را حفظ کرده است، . دهد آید و به وي پیشنهاد زناشویی می می  در

اي بزرگ و پرشکوه بپرهیزد، حساب خرج در خانه بماند، از مهمانیه: گیرد که کدبانوي کامل انگلیسی شود تصمیم می

چنانچه در حال پیمودن  -خانه را بدقت نگاه دارد، از نیازمندان دستگیري کند، مربا و شیرینی بپزد، و از شوهرش

ریچاردسن جلد دوم . مند سازد سپاسگزار باشد که گاه و بیگاه او را از لطف مصاحبت خویش بهره - نردبان ترقی باشد

هرگاه این «:نویسد دهد و می ربارة مزایاي پاکدامنی مردان و زنان جوان در روابط خود پایان میرا با سخنانی د

شایان ستایشی برانگیزد و برآن دارد که خویشتن را برازندة پاداش و  شایستگان را به همچشمی]پاکدامنی پمال[

ین کتاب کار خود را پایان یافته خواهد ستایش و برکتی سازند که پمال با آن شایستگی از آن برخوردار گشت، مؤلف ا

برخی از انگلیسیان، چون فیلدینگ پرهوس، این داستان را ریشخند کردند؛ ولی هزاران تن از افراد طبقۀ  ».دانست

روحانیان انگلستان، از اینکه دیدند مواعظ آنان به . متوسط انگلستان پاکدامنی پمال را ستودند و بدان دل بستند

پمال در عرض شش ماه چهار . قرار گرفته است، خشنود شدند زبوبنافذ و دلکش در دسترس بعل صورت داستانی 

ولی او که در پی پول . ناشران انگلستان ریچاردسن را به نوشتن داستانهاي مشابهی تشویق کردند. بار به چاپ رسید

، با نشر شاهکار خویش 1747در . داد، به دنبال کار چاپ رفت یز تندرستی خود را از دست مینبود، واز سویی ن

  .بورژوازي اروپا را به ستایش خود واداشت

. در هفت جلد و دوهزار صفحه انتشار یافت 1748تا دسامبر  1747کالریسا، یا سرگذشت یک بانوي جوان از نوامبر 

زن هنگام زناشویی   اي براي بازارگرمی ریچاردسن پاکدامنی پمال را وسیله گیران گفته بودند که گروهی از خرده

از این روي، وي در دومین داستان . دانسته، و مرد هرزه و فاسد اصالح شده را شوهري خوب به شمار آورده است

سان هرزة خویش پاکدامنی را موهبت االهیی خواند که خداوند در بهشت آن را پاداش خواهد داد، و گفت که ان

کوشد از  الولیس بیپروا، که شایع است زنان در برابرش ناتوانند، می. اندوهبار خواهد داشت اصالح نشده سرانجامی
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کسانش وي را از . تواند بدو اعتماد کند کالریسا، با آنکه مفتون شهرت اوست، نمی. کالریسا هارلو خواستگاري کند

آالیشی  بندند، و آقاي سولمز را، که مرد بی هاي خانه را به روي او میکنند، در دیدار چنین مرد دیوسیرتی منع می

کسان کالریسا، براي آنکه . کالریسا حاضر نیست با سولمز زناشویی کند. گیرند است، براي همسري وي در نظر می

س، به یاري الولی. کنند دهند، و زندانیش می کنند، آزارش می را به زناشویی با سولمز وادارند، توبیخش میوي 

کالریسا، براي آنکه از دست . کند که خویشان کالریسا در صددند با اسلحه به او حمله کنند دستیارش، وانمود می

خواهد با الولیس زناشویی کند،  کالریسا می. آلبنز ببرد دهد وي را برباید و به سنت آنان برهد، به الولیس اجازه می

:نویسد به دوستی می. داند یولی او این زناشویی را کار خطرناکی م

  .دادم هرگاه از این بیمناك نبودم که با یک بار زناشویی براي همیشه زناشویی خواهم کرد، به زناشویی تن می

براي خود جفتی تازه  لنتینوسواتواند مانند پرندگان، که در روز  آیا انسان می! این نتیجۀ ناگوار زناشویی است

زیرا تغییر جفت از وقوع چهار یا پنج گناه  …بینم من عیبی در آن نمی …گزینند، جفت خود را عوض کند؟  برمی

، زنا، و فحشا، و کسی در آرزوي )آن گونه که در نزد عوام معروف است(تجاوز جنسی : بزرگ جلوگیري خواهد کرد

که سبب تعدیات (جفت مردان را از آدمکشی و دوئل باز خواهد داشت و از رشک تغییر . چندگانی نیز نخواهد بود

زن و مرد، به این نیت که چند ماهی  …زنی نازا خوانده نخواهد شد . اثري برجاي نخواهد ماند) تکاندهنده است

چه کسی با «ینند گونه اخبار خواهند رفت که بب ها درپی این روزنامه …یکدیگر را یاري کنند، باهم خواهند زیست 

جک، آیا این تمایز، . »چندساله«است و آن یکی » یکساله«خواهند گفت که این آقا، یا این خانم، . »چه کسی است

کوشد کالریسا را بفریبد و گمراه نماید؛ دخترك اخطار  وي می مانند تمایز گلها، جالب و تماشایی نخواهد بود؟

کند، ولی با مهربانی با او  الولیس وي را زندانی می. ود را خواهد کشتدرازي شود، خ کند که هرگاه به وي دست می

الولیس براي . نویسد هایی به دوست محرمش، اناهو، می در این هنگام، کالریساي دلشکسته نامه. کند رفتار می

ابر نیرنگهاي او بندد؛ کالریسا همچنان در بر کشد و نیرنگهاي بسیار به کار می هاي بسیار می شکستن مقاومت او نقشه

هاي اندوهباري که به پدر  در نامه. بیند که گریز از خانه آبروي او را برباد داده است کند، اما می ایستادگی می

کند نفرین خویش را، که به عقیدة وي درهاي بهشت را به  کند، ولی درخواست می نویسد، درخواست بخشش نمی می

شود و برایش  کالریسا به بیماري جانفرسایی مبتال می. گذرد اه او نمیروي او خواهد بست، پس بگیرد؛ پدر از گن

. شود گریزد، و در آنجا در دوئلی به دست عموي کالریسا کشته می الولیس به فرانسه می. ماند امیدي جز دین نمی

  .یابند آیند، ولی او را مرده می گذرند و نزد او می سرانجام، پدر و مادر کالریسا از گناه او می

اي است، اما اندیشۀ بیقرارما خواندن داستان بلند و یکنواختی چون کالریسا را براي ما دشوار  کالریسا داستان ساده

که داستان را خوانده بودند  نماید؛ ولی در انگلستان قرن هجدهم مردم از آن استقبال کردند؛ صدها تن از مردمی می

: پدري گفت. وشتند و درخواست کردند نگذارند کالریسا بمیردن چاپهاي مکرر آن به ریچاردسن نامهدر فاصلۀ 

هریک از سه دختر او جلدهاي مختلف کالریسا را به دست داشتند و دیدگانشان از اشک، چون گل بهاري، نمناك «

و گر بود، داستان را با احساسات  مري ورتلی مانتگیو، که مانند همۀ زنان انگلستان آن روزگار زنی سفسطه» .بودند

:تمایالت طبقۀ متوسط سازگار دانست، اما با سلیقۀ اشرافی خود ناسازگار یافت

اشک ریزند احمقانه براي کالریسا هارلو اشک » سقوط بانو«اي که برچکامۀ  مانند دختران شیرفروش شانزدهساله

دوشیزگیم داشت، حقیقت این است که رویدادهاي نخستین جلدهاي آن، به خاطر شباهتی که به روزگار . ریختم می

هاي خویش را با  کالریسا احساسات و اندیشه …. انگیز است مرا به رقت آوردند، ولی رویهمرفته اثري کم ارج و مالل

آنکه فکر کند که انسان در این حالت فانی براي پوشانیدن ذهن  نهد، بی بیندشان در میان می همۀ مردمی که می

  . هایمان کاري ناپسند است شان دادن همۀ اندیشهخویش نیز احتیاج به برگ انجیر دارد؛ ن
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خواستند مردمی  زنان انگلستان اکنون از ریچاردسن، که براي آنان در پمال زنی آرمانی ترسیم کرده بود، به اصرار می

داد، ولی پس از خواندن جوزف اندروز فیلدینگ، که در آن  وي نخست به این کار تن در نمی. آرمانی نیز ترسیم کند

ویسنده پمال را مسخره گرفته بود، و پس از مالحظۀ تصویر مفصل وي از شخصیت مردان در تام جونز، نوشتن ن

در هفت جلد انتشار  1754و مارس  1753این داستان در فاصلۀ نوامبر . سرگذشت سرچارلزگراندیسن را آغاز کرد

روگردانی مردم . ن عجیب و باورنکردنی استبراي روحیۀ بیزار مردم روزگار ما سومین موفقیت بزرگ ریچاردس. یافت

قرن بیستم از میزانهاي اخالقی پیرایشگري، و روحیۀ سازشگرانۀ مردم نیمۀ دوم عصر ویکتوریا، ما را از ستایش کمال 

ایم، ولی هیچ یک را از نقصهاي  دارند؛ ما به مردان نیک بسیار برخورده نیکی و پاکی، دست کم در مردان، باز می

ریچاردسن کوشید سر چارلز را با زروزیور نیک سیرتی بیاراید و تنها چند نقص بسیار ناچیز . ایم مبرا نیافتهبخشودنی 

از . خورند، بیزاریم در شخصیت او گنجاند؛ با وجود این، ما از تفاوتهاي شگرفی که در بین او و خودمان به چشم می

چیزي نمانده بود که گراندیسن در . دهد ا از دست میاین گذشته، فضیلت وقتی نمایش داده شد، فریبندگی خود ر

  .زمرة قدیسان شمرده شود

دلبستگی عمیق ریچاردسن به پندهاي دینی و اخالقی داستانهاي وي را از نظر هنري معیوب نموده است؛ او از 

ها، داستانهاي  هتالش ریچاردسن براي گفتن داستانهاي بلند از خالل نام. اي نداشت گویی چندان بهره شوخی و بذله

وي را با مطالب نامحتمل ونامعقول درهم آمیخت؛ ولی این شیوة داستانسرایی به او امکان داد که وقایع واحدي را از 

هاي گوناگون بنگرد و توصیف کند، و این شیوه به داستانهاي او خصوصیتی داده است که در داستانهاي دیگر  گوشه

این شیوة . اي بلند به خویشان و دوستان محرم از عادات مردم آن روزگار بوده نوشتن نامه. خورد کمتر به چشم می

در . داستانسرایی همچنین به ریچاردسن امکان داده است که احساسات زنانه را در داستانهاي خویش منعکس نماید

شناخت؛ او  عادي میاز زنان، و اشراف را کمتر از مردم  او مردان را کمتر: خورند چشم می اینجا نیز، نقصهایی به

شوند  هاي او دیده می اما نکات فراوانی که در نوشته. کرد را درك می بندرت دگرگونیها و تضادها و رشد روان آدمی

با این رمانها سبک . دهند که او رفتار و منش انسان را دقیقاً تحت بررسی و مشاهده قرار داده است نشان می

ریچاردسن . در آثار روسو به صورت التهاب تبالودي تجلی کرد، پدید آمدداستانسرایی روانشناختی و ذهنی، که 

براي راهنمایی زنان . به کار چاپ ادامه داد، ولی براي خود خانۀ بهتري ساخت. کامیابی را با فروتنی استقبال کرد

مرکز اندیشه، در آخرین پرکاري و ت. هایی بلند نوشت خواندند، نامه می» باباي عزیز«بسیاري، که برخی از آنان وي را 

.از حملۀ فلج در گذشت 1761ژوئیۀ  4در . سالهاي عمر، وي را گرفتار بیخوابی و حساسیت عصبی کرد

نفوذ وي در انگلستان به . ریچاردسن پس از وزلی و پیت میهن بیش از هر انگلیسی معاصر خود در جهان نفوذ یافت

میراث ادبی و . اخالقیات دربار پس از سلطنت جورج دوم یاري کرد بهبود اخالق مردم در روزگار جانسن، و به اصالح

جین اوستن مؤثر ) 1811(گولد سمیث و شعور و حس تشخیص ) 1766(اخالقی او در پیدایی کشیش و یکفیلد 

یسا رمانی که با کالر«: دانستند؛ روسو گفته است فرانسویان وي را در میان داستان نویسان انگلستان بیهمتا می. افتاد

آثار ریچاردسن را آبه پروو به فرانسه ترجمه کرد؛ ولتراز » .برابري کند، یا بدان ماند، به هیچ زبانی نوشته نشده است

اي به نام نانین ساخت؛ روسو هنگام تصنیف هلوئیز جدید مضمون، شکل، و آرمان اخالقی کالریسا را  پمال نمایشنامه

گفت که اگر همۀ کتابهایش را . اردسن به تمجید و تحسین او پرداختدیدرو در ستایش ریچ. سرمشق خود قرار داد

در آلمان کریستیان گلرت پمال را ترجمه و . بفروشد، هومر، اوریپید، سوفوکل، و ریچاردسن را نگاه خواهد داشت

ندیس کلوپشتوك با خواندن کالریسا از خود بیخود شد؛ ویالنت از گرا. تقلید کرد، و براي گراندیسن اشک ریخت

در ایتالیا گولدونی پمال را به صحنۀ نمایش . اي ساخت؛ آلمانیها خانۀ ریچاردسن را زیارتگاه خود ساختند نمایشنامه

  .کشید
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هایی حوصله و مجال  خواند؛ ما براي خواندن یا نوشتن چنین نامه امروز جز محققان کسی آثار ریچاردسن را نمی

دانیم  ولی می. روینی ما با قیود و محدودیتهاي پیرایشگري فاصلۀ بسیار داردنداریم؛ موازین اخالقی روزگار صنعتی ودا

که این رمانها، بیش از اشعار تامسن، کالینز، و گري نمودار سرکشی احساس علیه پرستش اندیشه و عقل بودند؛ 

ر پایان قرن بر این نهضت د. رود ریچاردسن پدر نهضت رمانتیک است، همچنانکه روسو قهرمان اصلی آن به شمار می

  .هنر کالسیک پوپ، و واقع گرایی شهوانی فیلدینگ پیروز شد

  1754- 1707: هنري فیلدینگ -2

اش همه را به  به لندن رفت، با قامت بلند و ستبر، چهرة دلفریب، سخن دلنشین، و دل گشاده 1727زمانی که در 

. جز پول، همه چیز داشت. اي آن بهره برگیردلذتهچنان آراسته بود که از زندگی و  تحسین واداشت؛ طبیعت وي را

ران و کاتب مزدور شد، خویشتن را براي نویسندگی آماده ساخت و به تصنیف  پس از آنکه، به گفتۀ خود، کالسکه

نوة عموي پدر او، لیدي مري مانتگیو، با استفاده از نفوذ خویش، . هاي کمدي و بورلسک پرداخت نمایشنامه

؛ خود دو بار براي تماشاي آن به )1728(لین به صحنه آورد  چند نقاب او را در تئاتر درورينمایشنامۀ عشق درزیر 

از آن پس، فیلدینگ . نیز تسهیالتی براي اجراي نمایشنامۀ شوهر متجدد او فراهم ساخت 1732در . تئاتر رفت

یا زندگی و مرگ تام ثام بزرگ  هایی با ارزش متوسط، و در آن میان نمایشنامۀ هجایی تراژدي تراژدیها، نمایشنامه

پس از چهارسال دوستی با شارلت کرادوك، با او زناشویی . ، را یکی پس از دیگري به صحنه کشید)1731(

پوند به ارث برد، و فیلدینگ براي آسایش با او در روستایی مسکن گزید؛ به  1500شارلت چندي بعد ). 1734(کرد

: گوید لیدي بیوت می. وسترن زیبا و محجوب، و املیا بوث بسیار شکیبا ستودهمسرش دل باخت و او را به نام سوفیا 

به لندن  1736در  ».کرد برد حق صفات پسندیده، زیبایی، و دلربایی شارلوت را ادا می زبان شیوایی که او به کار می«

قانون اجازة طبع و «آنکه ، پس از 1737ولی، در . اند هایی به صحنه آورد که همه از یاد رفته بازگشت ونمایشنامه

علم حقوق آموخت و وکالت پیشه ساخت . هنر تئاتر را محدود ساخت، پاي خود را از صحنه کنار کشید» نشر

فضایل پمال و خالق او گرایش . انتشار پمال اثر ریچارد سن، در این سال مسیر زندگی وي را دگرگون ساخت). 1740(

دینگ با برداشتی پارودیک از پمال، تصنیف سرگذشت ماجراهاي جوزف فیل. فیلدینگ را به هجانویسی برانگیخت

جوزف، که به ). 1742(اندروز و دوستش، آقاي ایبرهم ادمز، که به شیوة سروانتس نوشته شده است را آغاز کرد

د، ولی گستران کارفرمایش براي فریفتن او بارها دام می. شود، چون او زیبا و پاك است عنوان برادر پمال معرفی می

. دهد کند؛ جوزف، مانند پمال، تالشهاي حیله گرانۀ کارفرما را براي فریفتن او به تفصیل شرح می جوزف ایستادگی می

  :نویسد تقریباً به شیوة ریچاردسن است اي که به پمال می نامه

  :خواهر دلبندم پمال

درصدد است مرا نابود کند؛ ولی و  …خانمم به من دل باخته است …! امیدوارم خوش باشی؛ خبري برایت دارم

  .دار سازد امیدوارم عزم و ارادة من آنچنان استوار باشد که هیچ زنی در جهان نتواند پاکدامنی مرا لکه

گوید که او با زنی، جز همسر  می. آقاي ادمز بارها به من گفته است که پاکدامنی براي مرد، چون زن، ارزش دارد

هاي توست که  به انگیزة پندهاي او و نامه. که رفتار او را سرمشق خود سازم کوشم خود، تماس نداشته است؛ می

اي که، به گفتۀ او، هیچ مردي در برابر آن یاراي مقاومت ندارد و براي انسان در این جهان  ام در برابر وسوسه توانسته

ولی ! مونۀ خوب چه گرانبهاستاندرز و ن …. آورد پایداري کنم پشیمانی، و در جهان آینده عقوبت اخروي همراه می

  .زیرا براي یک بار همۀ سخنان کشیش ادمز را از یاد برده بودم.خشنودم که او مرا از خوابگاه بیرون راند

ها، حفظ  خود را، به رغم همۀ وسوسه توانی پاکدامنی تردیدي ندارم، خواهر عزیزم، که تو داراي صفات نیکی و می

امیدوارم . کدامنی خود را حفظ کنم، زیرا بارها پاکدامنی من به خطر افتاده استدعا کن که من هم بتوانم پا. کنی
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ها، بپاکی زیست  بتوانم پاکدامنی تو و پاکدامنی یوسف را، که همنام من است، سرمشق خود سازم و، به رغم وسوسه

. . .کنم 

پمال، که . گزیند ي خویش برمیکند و فنی را، که دختر باکرة پاکدامنی است، به همسر جوزف به پاکی زیست می

اکنون همسر کارفرماي توانگري است و قدر و منزلتی در جامعه یافته است، فنی را از اینکه تصمیم گرفته است با 

ریچاردسن . کند جوزف، که مقام اجتماعیش مرهون زناشویی آبرومندانۀ خود اوست، زناشویی کند نکوهش می

  .داستان پمال ناجوانمردانه دیگر گون جلوه داده استگفت که فیلدینگ منظور وي را در  می

شهوت فیلدینگ براي هجانویسی با هجوریچاردسن نیز فرو ننشست؛ با یاري جستن از موزها و حماسی ساختن 

رو  هزل او هنگام برخورد به کسان مختلفی که جوزف وادمز در راه خود با آنها روبه. کتاب خود، ایلیاد را نیز هجو کرد

ووز، که همسرش را هنگام ارتکاب خطا با بتی، -خانم تو. شود ووز مهمانسرادار، برانگیخته می- ند، بویژه توشو می

کند که تا پایان عمر، روزي دو یا سه بار،  موافقت می«ووز متقابال - گذرد، تو کلفت خانه، دیده است، از گناه وي می

داد از این جوان معصوم قهرمانی براي رمان  اجازه نمیچون طبع فیلدینگ به او » .گناهانش را بدو یادآور شوند

. خویش بیافریند، توجه خویش را از جوزف به کشیش ادمز معطوف ساخت و او را به قهرمانی داستان خویش برگزید

نماید، زیرا او کشیش راست کردار و پاك اندیشی بود که با دستنویس  برگزیدن کشیش ادمز انتخابی ناشایست می

اي قوي، یک جفت  ولی آفریدگار ادمز به او صدایی محکم، معده. گشت د به دنبال ناشري بیپروا میمواعظ خو

کند، اما جنگاوري چیره دست است؛ و در آغاز داستان چند تن از  کاري داده بود؛ او با آنکه با جنگ مخالفت می مشت

لدینگ است، و ما نیز چون نویسندة داستان ادمز دوست داشتنیترین شخصیت داستان فی - آورد اوباش را از پاي درمی

آن دسته از ماکه در جوانی به آرمانهاي مسیحی دل . بریم از برخورد او به خوکها، گل والي، و خون لذت می

فیلدینگ . توانیم به این کشیش، که از مکر و حیله مبرا و سرشار از روح نیکخواهی است، مهر نورزیم ایم نمی سپرده

آنکه شالی برشکم بندد نقش  توانست بی یکی از مردان بزرگ دیدنی بود و می«رولیبر سودجو، که وي را با کشیش ت

  .کند مقایسه می» را ایفا کند، فالستافسرجان 

ساخت که با فروتنی عنوان یک اثر سه جلدي منتشر  1743بالید، در  فیلدینگ، که اکنون به کامیابی خویش می

جلد سوم شامل شاهکاري است که به طعنه نوشته شده، و زندگی آقاي جانثن . هاي پراکنده را برآن نهاده بود نوشته

و خود فیلدینگ . این کتاب زندگینامۀ واقعی فیگین، تبهکار نامدار قرن هجدهم، نیست. وایلد بزرگ نام دارد

در نخستین چاپ کتاب، فیلدینگ رابرت » .ست که ممکن است از او سرزده باشندا این داستان کارهایی«: نویسد می

والپول را، به نام دالل آراي دزدي، به باد حمله گرفته بود؛ پس از مرگ رابرت والپول، فیلدینگ بار دیگر این داستان 

براي » بزرگان«زیان بیشتر گوید که  نویسنده می. را به باد هجو گرفت» بزرگی«و این بار در آن . را منتشر ساخت

سرزمین «خواندند که وي پس از آنکه » کبیر«اسکندر مقدونی را از آن روي . جهان بیش از نفع آنها بوده است

پهناوري را به خون و آتش کشید، مردم نگونبخت بسیاري را به دیار نیستی فرستاد، و چون تندبادي سهمناك 

ز روي بزرگواري از بریدن گردن پیرزنی خودداري ورزید و به دختران او ویرانی و بدبختی پدید آورد، گویند که ا

تر باشد، زیرا دزد کمتر انسان کشته، و کمتر دارایی  وجدان دزد باید از وجدان سیاستمداران آسوده» تعدي نکرد،

.مردم را چپاول کرده است

شمارد  انثن نیاکان بزرگ و نامداري برمیفیلدینگ در این کتاب، که به سبک زندگینامۀ سیاسی نوشته است، براي ج

خاصیت بسیار «مادرش : نویسد می» .رساند، که با هنگیست به انگلستان آمد ولفستن وایلد می«و تبار او را به 

جانثن هنر و راه و رسم دزدي را از او آموخت و به یاري هوش » .چسبناکی داشت که در خدمت انگشتان او بود

وي . رایی زاید مردم زاید و براي گرفتن جان بیمعنی آنان، جوانان شجاعی را سازمان دادسرشارش، براي ربودن دا
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گرفت و زیردستان نافرمانبردار خویش را به دست قانون و  دزدیدند می بزرگترین سهم از اموالی را که این جوانان می

الئتیشا خویشتن را به . د و به دام افکندتوانست وي را بفریب کرد، ولی نمی او الئتیشا را تعقیب می. سپرد عدالت می

درازي کرد، یا دست کم اگر  در چند دقیقه به این موجود زیبا و دلفریب دست«سپرد، و او : دستیار او، فایر بالد

. کند  از آن پس، الئتیشا با جانثن زناشویی می» .کرد پذیرفت، به او دست درازي می الئتیشا بموقع خواهش وي را نمی

گوید حق دارد براي خود مردان دیگري، جز او برگزیند؛ جانثن  گیرد والئتیشا می د، بین آنان گفتگویی در میهفتۀ بع

دهد، و جرایم  جانثن به راهزنی ادامه می. کنند بوسند و با هم آشتی می خواند؛ یکدیگر را می وي را زنی هرزه می

یک روحانی . گردد نش از این محکومیت خوشحال میشود و ز سرانجام به مرگ محکوم می. شود بزرگتري مرتکب می

کند، ولی جز یک دربازکن چیزي در آن  جانثن در راه جیب کشیش را خالی می. کند وي را تاچوبۀ دار همراهی می

مردان «که فقط از عهدة  - جانثن وایلد بزرگ، پس از آن همه کارهاي برجسته«. یابد، زیرا کشیش میخواره بود نمی

، همسر فیلدینگ درگذشت و فیلدینگ با توصیف وي به  1744در پایان  ».برچوبۀ دار جان سپرد - ندآمدنی »بزرگ

، با خدمتکار باوفاي همسرش، که براي 1747در . نامهاي املیا و سوفیا کوشید درد و رنج دوري وي راکاهش دهد

م، تندرستی او رو به زوال نهاد و در در این هنگا. پرستاري فرزندان فیلدینگ در خانۀ وي مانده بود، زناشویی کرد

، به ریاست دادگاه بخش وستمینستر، و سپس به ریاست دادگاه بخش میدل سکس 1748در . آمدش کاهش یافت

شد که دو طرف دعوا به دادگاه  در این مقام از پولی فراهم می هزینۀ زندگی وي. رسید و از بینوایی رهایی یافت

.خوانده است» ناپاکترین پول در جهان«پوند درسال افزونتر نبود،  300از وي این پول را، که . دادند می

این . سرگرم نوشتن شاهکار خود بوده است) 1748- 1744(پیداست که فیلدینگ در این سالهاي پر درد و رنج 

این فیلدینگ براي نوشتن . جونز، پسر سرراهی، در شش جلد انتشار یافت ، به نام سرگذشت تام1749شاهکار رد 

جویی کرده  صرفه» چند هزار ساعت«رمان، به گفتۀ خود، از وقتی که به دادرسی و نویسندگی براي دیگران داده بود 

توان باور کرد که داستانی چنین سرشار از هزل و پندهاي اخالقی نافذ و نیرومند در سالهاي  بدشواري می. است

اي و ي را بسیاري  وجود این، اثر هزارودویست صفحهبا . دلشکستگی وتهیدستی و ناتندرستی نوشته شده باشد

هیچ یک از داستان نویسان انگلیسی، قبل از روزگار فیلدینگ، تن و اندیشه و . اند ترین رمان انگلیسی دانسته برجسته

سخنان ثکري را در مقدمۀ پندنیس . اخالق و سیرت یک مردي را، با این کمال و صراحت، توصیف نکرده است

  :یاد دارند بسیاري به

اي از میان ما نتوانسته است چهرة مردي را با چنین  در زیر خاك آرمیده، نویسنده» تام جونز«از روزي که نویسندة 

پسندد، و به  جامعۀ ما طبیعت را در هنر نمی. او را باید با پارچه بپوشانیم و زورکی بدو بخندیم. توانایی ترسیم کند

گذرد آشنا شوید و بدانید که فرزندان شما  معه، باشگاهها، کالجها، و رستورانها میهد با آنچه در جا شما اجازه نمی

  .گویند کنند و از چه سخن می چگونه زندگی می

از این هنگام، تا زمان زناشویی تام، . یابند اي است که او را در بستر پاك آقاي آلوورثی می تام کودك حرامزاده

ولی پس از آنکه . کند که بظاهر پیوندي با هم ندارند وارد رمان خود می فیلدینگ ماجراهایی به شیوة پیکارسک

یابد که این ماجراها با هم پیوند دارند و شرح آنها براي بازنمود و پرورش  داستان به پایان رسید، انسان درمی

لدینگ براي اي کور وجود ندارد؛ فی اي سردرگم، و هیچ گره شخصیتهاي داستان ضرورت داشته است، و هیچ رشته

اي دیگر را، چون بلیفیل فرومایه، یا  هاي خیالی کاملی کشیده است و چهرة پاره برخی از شخصیتهاي داستان چهره

بیش از اندازه ساده نمایش داده است، با وجود این، » هایش بسیارانعطافپذیر بودند، که اندیشه«عالیجناب ثواکم معلم 

و » تفنگها سگان، و اسبانش را بیش از هر چیزي درجهان دوست داشت«ترن آقاي وس. اند ها زنده بسیاري از چهره

سوفیا کالریسایی است که در دام مردان . مند بود همتایش سوفیا عالقه پس از آنها، به بطریش و سپس به دختر بی
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ی به راه اندازد، آنکه دربارة پاکی خویش قبل از زناشویی سروصدای تواند، بی شود، و پمالیی است که می گرفتار نمی

  .مرد دلخواهش را در دام خودگرفتار کند

آلوورثی او را به . تام اندکی ضعیف است، وگرنه عیبی در او نیست و بیش از اندازه براي زنده ماندن شایستگی دارد

صل و رد، اآزا شود و تنها چیزي که او را می مردي ستبر می. دهد زند و تعلیم می پذیرد و ثواکم او را می فرزندي می

دزدد، ولی آلوورثی،  زند و یک مرغابی می به باغی دستبرد می. شوند بدو یادآور می نسب مرموز اوست که بدخواهان

شود، از گناه او  اي، که بهترین نمونۀ آن در قهرمانان شکسپیر یافت می که وي را به فرزندي پذیرفته است، به شیوه

کند به زنی که از حیث مقام  ولی تام با آگاهی به حرامزدگی خویش جرئت نمی ستاید، سوفیا از دور او را می. گذرد می

سازد و به  سیگریم، دختر یک شکاربان راضی می تام خویشتن را با مولی. و دارایی از او بسیار دور است دل بسپارد

شود؛ سوفیا  آسوده می پس از آگاهی به اینکه تنها یکی از پدران محتمل کودك است،. کند پدري فرزند او تظاهر می

برد، اما مهر و دلبستگی او به تام تنها براي مدت کوتاهی به سردي  شود، رنج می چون از رابطۀ تام با مولی آگاه می

هاي دخترك احساسات او را  کشد؛ از گلگونی گونه تام وي را هنگام سقوط از اسب در شکارگاه به آغوش می. گراید می

ولی آقاي وسترن تصمیم گرفته است سوفیا را همسر آقاي . سپارد درنگ بدو دل می بییابد، و  به خویشتن در می

سوفیا از زناشویی با این حیوان دورو خودداري . بلیفیل سازد، که برادرزادة مشروع و وارث آلوورثی بیفرزند است

تام . آالیند ه غم و اندوه میکند و سرسختی پدر و اشکهاي دختر چند جلد از داستان را ب کند؛ وسترن پافشاري می می

اي بیابند؛ سوفیا با  که مولی را به آغوش کشیده است در بیشه دهد تا او را هنگامی کشد و ترتیبی می خود را کنار می

رود که  پوشد، و تام به سفرهاي پرماجرایی می آلوورثی با اکراه از تام چشم می. رود دیدن این صحنه از هوش می

قلب او همچنان در نزد سوفیاي دل شکسته . ینگ نتوانسته است به داستان خود ادامه دهدبدون شرح آنها فیلد

پس از آنکه تام . برد ماند، ولی به گمان آنکه براي همیشه سوفیا را از دست داده است به بستر خانم واتر پناه می می

تام از سوفیاي کمرو، . سازد فیل وارث خود میگذرد و او را به جاي بلی کشد، آلوورثی از گناه او می درد و رنج بسیار می

آقاي وسترن، که تا یک هفتۀ قبل تشنۀ خون تام بود، او را به دامادي خویش . کند ولی با گذشت، دلجویی می

:کند پذیرد و براي زناشویی آن دو بیتابی می می

فرداست یا پس فردا؟ من که پس از آیا همۀ کارها پایان پذیرفته است؟  …. به نزد او بشتاب، اي پسر، به نزد او«

آلوورثی  …چنین نیست سوفی؟. خواهد که امشب زناشویی کند او از ته دل می …. اي درنگ نخواهم کرد فردا لحظه

پس از شکسپیر،  ».ماهه خواهیم داشت بندم که فردا پسري نه پوند شرط می 5کجاست؟ گوش بده، آلوورثی، من 

خصوصیاتی . البته، او همه چیز را وصف نکرد. تفصیل و صراحت تصویر نکرده بودکسی زندگی انگلیسیان را به این 

جونز به چشم  توان یافت، در تام چون رقت قلب، وفاداري، شهامت، قهرمانی، و ادب، و احساساتی که در هر جامعه می

کوشیدند ادبیات را از  که می او کسانی را. داد فیلدینگ انسان پیرو غریزه را بر انسان اندیشمند ترجیح می. خورد نمی

هزلیات برهانند و آثار شکسپیر و چاسر را اصالح کنند و همچنین شاعران و منتقدانی را که معتقد بودند ادبیات 

دلباختگی زن و مرد را چیزي جز تمایل جسمانی او. داشت رادست بپردازد، خوار میجدي باید تنها به طبقات ف

جنون پولدوستی و ریا و تزویر را در همۀ طبقات اجتماع . خواند را موهوم میهاي دیگر عشق  شمرد و جنبه نمی

ساخت، ولی کشیش ادمز را دوست داشت؛ دکتر هریسن را، که یک  گناهان و اعظان را برمال می. کرد نکوهش می

یش پندهاي روحانی انگلیکان است، قهرمان املیا ساخته است؛ فیلدینگ خود در هر فرصتی به خوانندگان داستانها

.داد دینی و اخالقی می

. خورد جونز، فیلدینگ چندي به نوشتن مسائلی پرداخت که در مقام رئیس دادگاه بخش به آنها برمی پس از نشر تام

دربارة چگونگی . ساخت کار و مسئولیت همه روزه وي را با تعدیات، قانونشکنیها، و جنایتهاي مردم لندن آشنا می
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به همت وي و برادرش، سرجان فیلدینگ، که پس از او به ریاست . ت راههایی پیشنهاد کردحفظ نظم و اعمال عدال

. دادگاه پلیس بو ستریت رسید، یک دسته از آشوبگران لندن تارومار شد؛ وتقریباً همۀ اعضاي آن به دار آویخته شدند

آخرین رمان فیلدینگ در دسامبر  ».اند ن تقریباً همگی سرکوب شدهدزدان لند«: گزارش داد 1757فرد خوشبینی در 

فیلدینگ تا پایان عمر نتوانست همسرش را از یاد ببرد؛ همۀ معایب همسرش را از یاد . به نام املیا انتشار یافت 1751

کاپیتان بوث مردي مهربان و دالور و . احتیاط، جاویدان سازد نقص سربازي بی برد و کوشید نام وي را، چون همسر بی

شود؛ و داستان با  بازد و بدهکار می پرستد، ولی هست ونیست خود را در قمار می ملیاي خود را میبخشنده است؛ ا

در صد صفحۀ کتاب، سرگذشت خود را براي زندانی دیگري، به نام دوشیزه مثیوز، . شود ورود وي به زندان آغاز می

گوید، و سپس به خواهش  ایش داستانها میکند؛ از زیبایی، حجب، مهربانی، وفاداري، و نازکدلی همسرش بر بازگو می

در این صحنه، و در » .دهد یک هفته به این گفتگو جنایت آمیز ادامه می«. شود دوشیزه مثیوز با وي همبستر می

گویی، از دور ویی مردان و زنان، از پولیرستی کالنتران و  هاي دیگر رمان، فیلدینگ، شاید با اندکی گزافه صحنه

شود که یک  در اینجا، یکی از همان زندانهاي بدهکاران توصیف می. دارد ده خوبی زندانبانان پرده برمیداوران، و از درن

آقا جان، زبانت به «. دهد قاضی ثرشر، از ظاهر زندانی، تبهکاري او را تشخیص می. قرن بعد خشم دیکنز را برانگیخت

شمارة تبهکاران در هر فصل داستان فزونی » .است دهد، تو اهل ایرلندي، و همین برایم بس گناهکاري تو گواهی می

ما از گناه من که ش«: گوید اند، می آورد و به فرزندانش، که گرفتار تنگدستی شده می یابد، تا سرانجام املیا فریاد بر می

بینی  در یکی از فصول نخستین، املیا. املیا همان گریز لداي شکیباي فیلدینگ است ».ام بگذرید را به جهان آورده

یابد که در فصول آینده  زند و او آنچنان زیبایی خویش را باز می شکند، ولی جراحی بینی او را پیوند می خود را می

در همۀ کارها . داند او خویشتن را از نظر نیروي اندیشه کمتر از شوهرش می. گسترانند مردان براي فریفتن او دام می

به شنیدن یک او را توریو هندل . شود در بالماسکه شرکت کند میکند، جز آنکه حاضر ن از شوهرش اطاعت می

  شود رود، ولی حاضر نمی می

که از یکی از گریزهاي خود نزد او باز  بوث، هنگامی. تن خود را در واکسهال در معرض تماشاي مردان زندوست بنهد

نگام لباس پوشیدن براي مجلس رقص با همان وجد و سروري که به بانوان ظریف و زیبا ه«بیند که او  گردد، می می

رسد که در آن از زناکاري بوث در  اي به املیا می از دوشیزه مثیوز نابکار نامه» .دهد سرگرم آشپزي است دست می

گوید؛ وي در طول  کند، و دربارة آن سخنی به شوهرش نمی زندان پرده برداشته شده است؛ نامه را نابود می

براي آنکه هزینۀ خوراك شوهر و . ورزد  ، و زندانی بودن شوهرش همچنان به او مهر میمیگساري، قماربازي، بدهکاري

اشتباهات و گناهان شوهرش . فروشد هاي خود را می فرزندانش را فراهم سازد، جواهرات کم ارزش و، سپس، جامه

لدینگ، چون روسو و فی. کند کوشند وي را به دام اندازند نومیدش می که می کمتر از سنگدلی اجتماع و مردمی

ثکري . کشند الوسیوس، عقیده داشت که بیشتر مردم ذاتاً خوبند، و محیط ناپاك و قوانین بدآنان را به تباهی می

سرانجام، املیا . ولی شاید او فقط رؤیاي شوهرش بود» .املیارا دلفریبترین قهرمان داستانهاي انگلیسی شمرده است

.شود آساید، و بوث آدم خوبی می لک خویش میبرد، با بوث در م ثروتی به ارث می

هاي داستان را به هم بپیوندد، در میان مقدمه و نتیجۀ آن چندان پیوندي  با آنکه فیلدینگ کوشیده است همۀ صحنه

. رمان نویس بزرگ خسته شده بود و اطرافیان دزد و آدمکش وي را از خود بیزار کرده بودند. خورد به چشم نمی

در ژانویۀ » .دیگر با چنان آثاري مردم را نخواهم آزرد«آنکه رمان املیا را به پایان رساند، نوشت،  نویسنده پس از

، به نشر کاونت گاردن جورنال پرداخت و مقاالت نافذي در آن نوشت، به انتقادهاي سمالت پاسخ داد، به 1752

خستگی، استسقا،  1754- 1753تان در زمس. رودریک رندوم حمله، و در فوریۀ همان سال مجله را تعطیل کرد

پزشک بدو . آب قطران اسقف بار کلی را آزمود، ولی استسقایش بدتر شد. یرقان، و تنگی نقس وي را بستري ساختند
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به سوي » ملکۀ پرتغال«همراه زن و دخترش، باکشتی  1754در ژوئن . سفارش کرد به سرزمین پرآفتابتري سفر کند

، 1754اکتبر  8در . ادداشتهاي سفر لیسبون را، که از شیرینترین آثار اوست، نوشتدر راه ی. لیسبون رهسپار گشت

  .در لیسبون در گذشت و در گورستان انگلیسیان این شهر به خاك سپرده شد

گرایی را در رمان بنیاد نهاده، و زندگی طبقات متوسط را روشنتر از هر  حاصل کار فیلدینگ چه بود؟ او واقع

در توصیف زندگی طبقات باال چندان . اي را گشود کرده است؛ کتابهاي او دروازة دنیاي تازه تاریخنویسی توصیف

جسم زندگی کشورش را بیشتر از روح آن، و . موفقیتی نداشت؛ چون ریچارد سن، مجبور بود که از خارج برآنها بنگرد

انگلیسی از دیدگان او پنهان شناخت؛ عناصر ظریفتر و لطیفتر شخصیت  عشق جسمانی را بیشتر از عشق پاك می

  .فیلدینگ پدر همۀ آنان بود. با اینهمه در سمالت، سترن، دیکنز، و ثکري اثر بخشید. ماندند

1771-1721: توبیاس سمالت -3

توبیاس اسکاتلندي بود و، . کردند سمالت وي را دوست نداشت، زیرا هر دوي آنان براي رسیدن به افتخارات رقابت می

با اینهمه، پدربزرگش در راه . سف بود که چرا انگلستان راه فرانسه را بر جزایر بریتانیا بسته استچون هیوم، متأ

. زحمت کشیده، و به نمایندگی پارلمنت مشترك رسیده بود) 1707(وحدت پارلمنتهاي انگلستان و اسکاتلند 

دامبارتن تحصیل کرد و به دانشگاه  اش در دبیرستان ولی او به کمک خانواده. توبیاس دوساله بود که پدرش درگذشت

در دانشگاه مقدمات پزشکی آموخت، ولی به جاي آنکه تحصیل را به پایان رساند و دانشنامه بگیرد، . گالسگو راه یافت

گریک تراژدي او را . ارزش به لندن، نزد گریک، شتافت تب نویسندگی به او سرایت کرد و با دستنویس یک تراژدي بی

دستیار جراح شد و با این » کامبرلند«تنگی کشید، در رزمناو  س پس از آنکه چندي گرسنگی و دستتوبیا. نپذیرفت

در یورش نافرجام سربازان انگلیسی به کارتاخنا در کرانۀ کولومبیا، شرکت . رفت» جنگ گوش جنکینز«رزمنا و به 

، )1744(پس از بازگشت به انگلستان  لسلز آشنا شد و ، در ژامائیک خدمت را ترك گفت؛ در همینجا با نانسی. جست

اي گرفت و در آن به کار جراحی پرداخت؛ ولی عشق به نویسندگی وي را  در خیابان داونینگ خانه. با او زناشویی کرد

از این روي، در . کم، آنچه را که در نیروي دریایی دیده بود به رشتۀ نگارش درآورد بایست، دست نهاد و می آسوده نمی

  .فترین رمان خویش را منتشر ساختمعرو 1748

سمالت خود را مدیون . ماجراهاي رودریک رندوم شرح حوادث پرماجرایی است که براي یک قهرمان پیش آمد

به مردم و کارهاي آنان بیش از . دانست، ولی اذعان داشت که به سروانتس ولو ساژ بسیار مدیون است فیلدینگ نمی

ها را با  استانش را از حوادث انباشت، بوي عفن و رنگ خون به آن داد، و صحنهاو د. ها عالقه داشت کتاب و واژه

این رمان یکی از نخستین و بهترین رمانهایی است که تاکنون دربارة ماجراهاي . گو پر کرد آدمهاي متعفن هرزه

ي دریایی کشیده ولی رودریک، چون آفرینندة خویش، قبل از آنکه به نیرو. دریایی در انگلستان نوشته شده است

هاي قرن هجدهم مسافرت  ما که با کالسکه. گوید شود، از مهمانسراهاي لندن و اخالق مردم این شهر سخن می

نمایشگاهی از مردم ناسازگار،  - ایم ایم، از تماشاي چه مناظري محروم شده نکرده، و در آن مهمانسراها اقامت نکرده

کشند و پولشان را پنهان  ، دستفروشانی که باروبندیلشان را بزور می)مرد و زن( هاي محبت سربازان فرتوت، واسطه

کنند، زنانی که چون  کنند، مردانی که در جستجوي تختخواب عوضی، ظرفهاي ادرار اطاقهاي خواب را واژگون می می

هر به بزرگی گیرند، بیچارگانی که تظا آورند و با شنیدن صداي سکه آرام می به آنان تجاوز شده است، فریاد برمی

مردم است که، در برخورد با   بارزي از این گونه دوشیزة جنی نمونۀ. دهند کنند، و مردمی که پیوسته فحش می می

. دهد دستفروش و ناخدا، یکنفس دشنام می

چون نامزدش را با مرد دیگري در . شود می» داروفروش دوره گرد«) که همان سمالت است(در لندن، رودریک 

خداوند به من آنچنان شکیبایی و حضور ذهنی داد که «: گوید پوشد و می بیند، از زناشویی چشم می رختخواب می
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براي این پیشامد، که موجب شد از زناشویی چشم پوشم، بخت خود را هزار بار سپاس . درنگ از این راه باز گردم بی

ورسم و بدبختیهاي زنان  راه - یشه سازدبند و باري پ گیرد در معاشرت با زنان بی از آن پس، تصمیم می» .گفتم

دهد، و  چاپند لو می کند، پزشکان فریبکاري را که آنها را می آموزد، بیماریهاي آنان را معالجه می گرد را می دروه

که همه از دست آنها به عنوان موجودات مزاحم شکایت دارند، خود مجبورند که با «شود روسپیان،  متوجه می

رودریک، که اشتباهاً به دزدي متهم  ».از چنگ قانون و زندان بگریزند رسان و ارضاي تمنیات آنهاپرداخت باج به داد

اي جز پیوستن به ارتش  براي رهایی خویش چاره«گردد که  تنگی می شود، و چنان گرفتار دست شده است، بیکار می

کنند، و با کشاندن  اي بیهوشش می د، با ضربهریزن اش می ناگاه، مأموران سربازگیري به خانه» .و نیروي دریایی نیافتم

دهد و در رزمناو دستیار  او به این سرنوشت تن می. کنند وي را از رنج تصمیم گرفتن آسوده می» ثاندر«او به رزمناو 

یک روز . شود دهد و در رزمنا و دستیار جراح می یک روز بیشتر از ورود او به این سرنوشت تن می. شود جراح می

اي است که،  شود ناخدا او کم مرد درندة نیمه دیوانه از ورود او به نیروي دریایی نگذشته است که متوجه میبیشتر 

جنگد؛ پس از آنکه رزمنا و او غرق  رودریک در کارتاخنا می. دارد جویی، ملوانان را تا پاي جان به کار وا می براي صرفه

کند، به  اي خدمت می رساند، در نزد شاعرة زهوار در رفته شود، شناکنان خویشتن را به کرانۀ ژامائیک می می

سمالت » .سازد امید وصال این دخترك دلفریب دلخوش می«بندد، و خویشتن را به  خواهرزادة او، نارسیسا، دل می

داستان را، یکنفس، درپاراگرافهایی که هریک سه صفحه از کتاب را گرفته است، به زبانی ساده، پرقدرت، و زشت 

در لندن، رودریک با کسان دیگري، چون دوشیزه ملیندا گوستراپ و دوشیزه بیدي گرایپول، آشنا . کند ال میدنب

دهد،  رباید، وي را از دست می خورد، از او دل می رود؛ در آنجا به نارسیساي دلفریب برمی شود، از لندن به باث می می

رود، در آنجا ناخدایش چهارصد برده  پیوندد، به گینه می میبار دیگر به نام جراح به نیروي دریایی  …کند  دوئل می

اش را که اکنون مرد  رود، و در آنجا پدر گمگشته خرد تا آنان را در پاراگه با سود کالن بفروشد، باز به ژامائیک می می

درش در اسکاتلند کند؛ در ملک پ گردد؛ زناشویی می یابد؛ بار دیگر به اروپا و نزد نارسیسا باز می پولداري است می

  :گوید رودریک می» شود؛ شکم نارسیسا اندك اندك برآمده و گرد می«شود؛ و  مقیم می

اند و من  احساسات سرکش من فرو نشسته. آورده است هرگاه خوشبختی واقعی درجهان باشد، اکنون به من روي

دارد،  سان ارزانی میزناشویی به انگیرد، و تنها  شیرینی و آرامش عشق را، که از پیوند نزدیک دو قلب ریشه می

کش خود را به چاپ  کوشید نمایشنامۀ شاه سمالت اکنون می. استقبال شد از رودریک رندوم به گرمی .ام دریافته

در دیباچۀ این نمایشنامه به کسانی که از چاپ آن خودداري کرده بودند سخت تاخته بود؛ در سراسر دوران . رساند

، به ابر دین رفت و دانشنامۀ پزشکی 1750در . اشیدن هر چه بیشتر براي خود فروگذار نکردتر  نویسندگی، از دشمن

پیکل را  ، ماجراهاي پرگرین1751در . گرفت؛ ولی به جاي آنکه پزشکی پیشه سازد، باردیگر به نویسندگی روي آورد

ورد با وقایع شورانگیز و تکاندهنده به عنوان این داستان نیز چون عنوان رودریک رندوم خواننده را به امید برخ. نوشت

یک «شود که  توصیف می» مردي شگفت انگیز و از جنگاوران بزرگ روزگار خود«کرد؛ دریادار ترانین  خود جلب می

خواهد بگوید که چگونه  براي هزارمین بار به اصرار می»چشم و یک پایش را در پایش را در جنگ از دست داده است؛

دهد که در  به نوکرش، تام پایپر، دستور می. وي را در دماغۀ فینیستر به گلوله بسته استیک کشتی جنگی فرانس

گشاید و با آهنگ باد خاوري که  تام، چون ماهیی که نفس نفس بزند، دهان می«. روایت این داستان وي را یاري کند

شاید سترن براي عمو توبی و سرجوخه . (کند گوید و او را در روایت داستان همراهی می سخن می» اي بگذرد از روزنه

کوشد به  خانم گریزل می: کند داري روایت می سمالت سپس داستان خنده .)از این قسمت الهام گرفته باشد تریم خود

دهد که فریب وي را نخورد و خود را  دل دریادار راه جوید؛ ستوان جک هچوي، که تنها یک پا دارد، بدو اندرز می

خواباند و، با فشار،  درنگ تو را فرو می اگر به او بسته شوي، قسم به خدا که بی«ااسیر زن نسازد، زیر
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کسی هرگز مرا نخواهد دید که به زنی «کند که  دریادار خاطرجمعش می» .استخوانهایت را خرد خواهد کرد تمامی

مانند «دهد؛ ولی ت میکوبد و به ازدواج رضای نیرنگهاي گریزل قلعۀ پاکدامنی او را درهم می» .دل سپرده باشم

و گویی منتظر است عمر جهان در برابر دیدگان او به  …رود؛  به بستر وصال می» برندش گناهکاري که به مسلخ می

شکند، اما نه قبل از آنکه  ورزد که شب زفاف را، به جاي تختخواب در ننو بخوابند، ننو در زیرآنان می اصرار می. سرآید

کشد؛ خانم ترانین میگساري پیشه  می این زناشویی دریایی سرانجام به ناکامی. ودمنظور اصلی خانم برآورده ش

سروالتر سکات سمالت را، در سالهاي چهل زندگیش، اینگونه  ».آورد فرایض دین را با پشتکار به جا می«سازد و  می

یار آموزنده و دلکش اش، سخنش بس نمود، و، به گفتۀ دوستان زنده بسیار خوبرو و جذاب می«: توصیف کرده است

از همین روي، . گفت به گواهی همۀ قراین موجود، سمالت مردي تندخو بود و با صراحت و بیپرده سخن می» .بود

دریاساالري بدون قدرت رهبري، مهندسی بدون دانش، افسري بدون عزم و اراده، و مردي بدون «سرچارلز ناولز را 

پوند جریمه محکوم کرد  100افترا تعقیب، و به سه ماه زندان و پرداخت دریاساالر وي را به اتهام . خواند» راستی

بخشنده و مهربان بود؛ نویسندگان تهیدست را : سمالت، با آنکه مردي تندخو بود، صفاتی پسندیده داشت). 1757(

لسی، میعادگاه لین، چ  الرنس اش در خانه» .ورزید ندانش مهر میبه زن و فرز«کرد، و، به گفتۀ سر والتر،  یاري می

گرفتند؛ گروهی از  کردند، اما از خوان نعمتش بهره می نویسندگان کم ارجی بود که اگرچه به اندرزهاي او توجه نمی

چون در ایدن (او یکی از نخستین نثر نویسانی است که توانستند. آنان را سازمان داد و دستیار ادبی خود ساخت

پوند در سال از کتابفروشان پول  600گاهی . نبوغ خویش دریافت دارند از کتابفروشان اجراي مناسب شأن و) شاعر

سه رمان دیگر نوشت که تنها یکی از آنها شایان توجه است؛ نمایشنامۀ . کرد گرفت، ولی براي آنان زیاد کار می می

نی در گفتارهاي آتشی. انتقام خود را، که در آن سخت به فرانسه تاخته است، به دست گریک به صحنه آورد

به (بالس، چند اثر از ولتر، و  ژیل. مطبوعات نوشت و مجلۀ بریتن را، که خود سردبیر آن بود، سخنگوي توریها ساخت

کیشوت را به انگلیسی برگردانید؛ تاریخ انگلستان را در نه جلد نوشت، و یا، دست کم،  دون) یاري یک ترجمۀ کهن

گذشته، تاریخ جهان و کتاب هشت جلدي وضع کنونی ملتها را در از اینها ). 1765-1757(برنگارش آن نظارت کرد 

.گراب، تألیف کرد خویش، در خیابان» کارگاه ادبی«

به سفارش پزشکان، . مختل کرد) 1763(ودوسالگی  سرگذشت پرماجرا و پرتالش سمالت تندرستی وي را در چهل

نفس، سرفه، و اخالط همراه با چرك او  ت که تنگیدکتر فیز به وي گف. براي معالجه، به مونپلیه نزد دکتر فیز رفت

خواست به انگلستان مرطوب باز گردد، دو سالی در بر  سمالت که نمی. حکایت از آن دارد که به سل دچار شده است

در این کتاب، مانند رمانهایش . هزینۀ زندگی را فراهم آورد) 1766(اروپا به سر برد و با نگارش سفر فرانسه و ایتالیا 

ها و سبک گراییهاي شخصیتهاي خصایل فردي و ملی دارد، اما  نشان داد که دید دقیق و سریعی در مشاهدة نشانه

رانان، همسفران،  وي درست آنچه را که دربارة کالسکه. توصیف خود را با دشنامهاي صریح و بیپرده در آمیخت

گذاشت؛ از هنر ایتالیا و فرانسه به  نان در میان میاندیشید با آ پرستان خارجی می  مهمانسراداران، نوکران، و میهن

سبکی یادکرد، به آیین کاتولیک دشنام داد، و فرانسویان را دزدانی خواند که بندرت خود را با ظاهر فریبنده 

  :به سخنانش گوش دهید. پوشانند می

ه زنتان، چنانچه زنتان زیبا باشد، درازي ب نیکی و مهربانی شما را با دست …اگر مرد فرانسوي به خانۀ شما راه جوید 

درازي  و یا مادربزرگ شما دست …و اگر همسرتان نازیبا باشد، به خواهر، یا دختر، یا خواهرزاده . تالفی خواهد کرد

اي بیش  هرگاه عمل او از پرده برون افتد، بیشرمانه خواهد گفت که آنچه از او سرزده زن نوازي ساده …. خواهد کرد

  . آید این همان چیزي است که در فرانسه نشان بزرگزادگی به شمار می و. نبوده است
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آب معدنی . و او براي معالجه به باث رفت. بیماري او عود کرد 1768ولی در . سمالت تندرست به انگلستان بازگشت

نزدیک لگهورن  ، به ایتالیا رفت و در ویالیی1769را بیثمر، و هواي مرطوب آن را براي خویشتن زیانبخش یافت؛ در 

» خنده آورترین داستانی«ا ثکري این کتاب ر. کلینکر، را نوشت آخرین و بهترین کتابش، سفر هامفري) لیوورنو(

اگر . این دلکشترین داستان سمالت است» .نویسی تاکنون نوشته شده است که از آغاز فن نیکوي رمان«است  خوانده

بر  …در آغاز داستان، به دکتر، . از این داستان لذت خواهیم برد تاب تحمل اندکی مطالب قبیح را داشته باشیم،

دهد و خوبی و بدي آنها را معلول تعصبات ذهنی انسان  داد سخن می» بد«و » خوب«خوریم که دربارة بوهاي  می

یکی دو  سمالت» .خواند زیرا هر کسی که از بوي حقیقت این گفته، خانمها و آقایان حاضر را به گواهی می«داند،  می

سپس، یک عده آدمهاي شادمان و سرخوش را وارد . دهد صفحۀ دیگر از داستان را به این گونه مضامین اختصاص می

مرد سالخوردة «مثیو برامبل . دهند هاي دلکش و باورنکردنی خود ادامه می کند که داستان را با نامه صحنه می

رود،  وي براي معالجه به باث می. گوید نویسنده سخن می و مرد مجرد تسخیر ناپذیري است که به جاي خود» محترم

از جمعیت بیزار است و یک بار بوي آنها وي را از . یابد ولی آبهاي گندیدة آن را دل آزارتر از خاصیت درمانی آنها می

:تواند تحمل کند برد؛ هواي ناپاك و خوراك ناسالم لندن را نمی هوش می

اند؛ بسیار  آوري است که آن را با گچ، زاج، و خاکستر استخوان درهم آمیخته یانخورم خمیرز نانی که در لندن می

مردم راستکردار از این تبهکاري آگاهند، ولی این نان را براي سفیدیش بیش از نان سالم . بیمزه و زیانبخش است

دهند که آنان را  اجازه میو به آسیابان و نانوا  …سازند  تندرستی و ذائقۀ خود را فداي رنگ آن می …. پسندند می

توان  بسختی می …. کنند گیري مکرر وتدابیر ناپسند دیگر سفید می گوشت گوساله را نیز با خون …. مسموم کنند

  .جوشانند تا رنگ آن را دگرگون سازند باور کرد که آنان سبزیجات را با سکۀ برنجین می

گیرد به ملک خویش در خارج شهر برود و زندگی را  می مثیو، براي آنکه تندرستی خود را به خطر نیفکند، تصمیم

پوشی به   به جوان تهیدست ژنده - پس از آنکه یک چهارم داستان گفته شد –در راه. بدون خطر در آن به سر برد

و پالس تنش بزحمت آنچه را که باید . نمود اش قحطیزده می چهره«برد؛  خورد و او را با خود می هامفري کلینکر برمی

خواهد  کند که راندن کالسکه به عهدة او واگذار شود؛ وقتی که می پوش پیشنهاد می ژنده» «.پوشانید هان داشت، میپن

جوان «آورد که  فریاد برمی) خواهر مثیو(خورد و خانم تابیثا برامبل  اش جر می از کالسکه باال رود، پشت شلوار کهنه

گیرد،  پوشاند، او را به خدمت خود می اي می مثیو جوان را جامۀ تازه ».دادن کفلش وي را آزرده است بیشرمانه با نشان

  .کند شود، به نیکی رفتار می شنود و واعظ متودیست می و با او، حتی پس از آنکه سخنان جورج و ایتفلید را می

ه است، به خود ت، که برامبل وي را در سکاربره دید …آقاي هـ. خوریم در داستان به لطیفۀ دیگري دربارة دین برمی

. گفتگو کرده است» زدن آخرین ضربه بر خرافات مسیحی«بالد که ولتر را در ژنو دیده و با او دربارة چگونگی  می

مردي « - شود کاپیتان لیسماهاگو، که در میان هندیشمردگان آمریکاي شمالی زیسته است، در دارم وارد داستان می

گوید که  لیسماهاگو می. »کیشوت برفراز روزینانت از دون براسب، تجسمیقامتی بلند، هیکلی نزار، و سوار سرکش، با

در شکم زنی جاگیرد و چون «هندیشمردگان دو مبلغ مسیحی را که گفته بودند خداوند به فرزندش اجازه داده بود

داي الیتناهی با اندکی آرد و آب خ«توانند  و همچنین براي آنکه ادعا کرده بودند می» تبهکاري به مرگ محکوم شود،

راند و از  عقل،فلسفه، و تضاد کلمات را بسیار برزبان می«هاي  لیسماهاگو واژه. اند در آتش بریان کرده» را تکثیر کنند،

سمالت قبل از انتشار  ».سازند متزلزل می کند که ایمان بانو تابیثا را کمی آتش دوزخ وابدیت روح چنان بسبکی یاد می

خویش براي خود دشمن تراشید و اي در روزگار  بیش از هر نویسندهوي پس از آنکه . شتکلینکر در گذ سفرها مفري

ییش در  سالگی، در ویالي ایتالیا ، در پنجاه1 771سپتامبر17بیش از همۀ آنان شخصیتهاي با روح آفرید،در 

شوند ؛  خورد دیده نمی نهاي فیلدینگ به چشم می که در داستا ط، عشق به زندگی، وتاروپود منسجمی  در اونشا.گذشت
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داستانهاي پر ماجراي او روشنتر و . خیزد ولی از داستانهایش بوي زنندة شهرها، کشتیها، مردم طبقۀ متوسط بر می

تر، و در سمالت       سازي در فیلدینگ پیچیده       شخصیت. روانتر از داستانهاي آمیخته به پند واندرز فیلدینگ هستند

ت به تجسم حاالت و حرکات بیش از شرح دو دلیها و تضادهایی که شخصیت انسان را تشکیل سمال. تر است جسته بر

به  -اي اختصاصات ویژه به عنوان انگارة اصلی در هر فرد با بزرگنمایی پاره - این حالت تفرد. دهند توجه داشت می

  .دهد کند، ادامه می برامبل آغاز می دیکنزانتقال یافت، که یادداشتهاي بازماندة باشگاه پیکویک او سفري را که مثیو

ریچاردسن، فیلدینگ، و سمالت انگلستان نیمۀ قرن هجدهم را کاملتر و روشنتر از همۀ تاریخنویسانی که خود را در 

همۀ مردم انگلستان، جز طبقۀ فرا دستی که آداب و . دهند کنند نمایش می رویدادها و موارد استثنایی غرق می

نویسان طبقات  این رمان. اید را از آنان گرفته بود، در داستانهاي این نویسندگان تجسم یافتهمستعمرات فرانسویان 

متوسط را پیروزمندانه وارد ادبیات کردند، همچنانکه لیلو آنان را به درام، گی به اپرا، وهوگارث به نقاشی وارد 

  .ي آیندگان به یادگار نهادندآنان رمان جدید را به وجود آوردند وچون میراثی گرانبها برا. ساختند

VI – لیدي مري  

لیدي مري، با روگردانی از سنتهایی که همجنسان . شناخت انگلستان هوشمندترین زن آن روزگار را به این نام می

کنند، نام خود را در  هاي مادام دو سوینیه رقابت می هایی که با نامه وي را به اسارت کشیده بودند، و با نوشتن نامه

  .خ ادب وارد ساختتاری

پدرش، اولین پیرپونت، درسالی که لیدي مري زاده شد . زندگی او به نیکی آغاز شد؛ پدربزرگش سرجان اولین بود

با عنوان ارل آو کینگستن صاحب ملک بزرگی شد؛ از این  رلمنت انتخاب و، اندکی پس از آن،به نمایندگی پا) 1689(

مادرش، لیدي مري فیلدینگ، دختر یک ارل وعموزادة رمان نویس . شد روي، دخترش از همان کودکی لیدي خوانده

پدرش او را با سایر فرزندان براي . که قهرمان کنونی ما چهارساله بود، مادرش را از دست داد هنگامی. معروف بود

شر،   نگمتربیت پیش مادر خود فرستاد؛ پس از مرگ مادربزرگ، آنان به ثورسبی پارك، ملک با شکوه پدر در ناتی

پدر به مري بیش از دیگر فرزندان دلبستگی . زیستند  بازگشتند؛ گاهی نیز در خانۀ شهري خویش، در پیکادلی، می

اي  وي در آنجا از گوشه. داشت؛ چنانکه وي را در سن هشت سالگی نامزد انتخاب دختر سال در باشگاه کیت کت کرد

لیدي مري به یاري بانوي آموزگارش از همان کودکی . داد ن میخرامید و، با شیطنت، هوش و ذکاوت خود را نشا می

گذراند و داستانهاي فرانسوي و   ساعت از روز را در کتابخانه می  در کتابخانۀ پدر به مطالعه پرداخت؛ گاهی هشت

. آشنا شد اندکی فرانسه وایتالیایی آموخت و به یاري مسخ اووید با زبان التینی. خواند هاي انگلیسی می نمایشنامه

کردند و روح مشتاق او را  وآمد داشتند، وي را به مطالعه تشویق می ادیسن، ستیل، وکانگریو، که به خانۀ او رفت

دانیم که آشنایی او با آثار کالسیک التینی بود که توجه ادوارد ورتلی را  از قول خود لیدي مري می. انگیختند برمی

.بدو معطوف داشت

ارد مانتگیو، نخستین ارل آو سندویچ بود؛ پدرش، سیدنی مانتگیو، از راه زناشویی با وارثی بدین ادوارد ورتلی نوة ادو

اي  ساله و با نام و نشان بود و آینده ، مردي سی)1708(ادوارد هنگام برخورد به مري . نام صاحب این نام شده بود

وهفتسالگی به  دعاوي شد و در بیستویکسالگی وکیل  درخشان داشت؛ در دانشگاه تحصیل کرده بود، در بیست

 28اي که مري در  دانسته نیست که دوستی او با لیدي مري چگونه آغاز شد، ولی از نامه. نمایندگی پارلمنت رسید

  : اي شدید انجامید آید که دوستیشان به عالقه بدو نوشته است چنین بر می 1710مارس 

دانم چگونه مرد هوشمندي چون تو را  که می) خواهد آمدگرچه این سخن به نظرت غرور آمیز (بگذار بگویم 

اي است که  این نخستین و آخرین نامه …. اي نیز به دست خود توست خوشبخت سازم؛ ولی این خوشبختی تا اندازه

  .نباید انتظار نامۀ دیگري را داشته باشی. نویسم به مردي می
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فته و به بستر بیماري افتاده بود، ورتلی یادداشتی، گرمتر که لیدي مري سرخک گر هنگامی. تدبیر وي به نتیجه رسید

از اینکه زیبایی تو آسیب دیده است باید بسیار خشنود باشم، زیرا «: از آنچه که عادت و رسمش بود، برایش فرستاد

ن کنی که هرگاه با م گمان می«: پاسخ وي نتیجه را نزدیک ساخت».تعداد ستایشگران تو خواهد کاستاین وضع از 

وار تو را دوست خواهم داشت و ماه بعد به دیگري دل خواهم سپرد؛ هیچ یک از اینها  زناشویی کنی، یک ماه دیوانه

توانم تو را  دانم می دانم که دوست باوفایی خواهم بود و به تو احترام خواهم گذاشت، ولی نمی می. روي نخواهد داد

را به اندیشه واداشته باشد، زیرا درماه نوامبر  ممکن است ادوارد وص و صراحت زباناین خل» .دوست داشته باشم یا نه

. اي؛ بگذار برایت تصمیم بگیرم و تو را از رنج نوشتن نامه رها سازم گویی که هنوز تصمیم نگرفته می«: مري نوشت

یش نوشت تا اي برا نامه 1711مري باردیگر در فوریۀ » !دیگر به من پاسخ مده! گویم براي همیشه با تو وداع می

ورتلی پیشروي خود را از سرگرفت، مري عقب نشست و او را » .نویسم اي است که به تو می این آخرین نامه«: بگوید

داشتند؛ تصمیم گرفتند با  مخالفت خانواده و مالحظات مالی آنان را از زناشویی باز می. به تعقیب تند خود واداشت

مري به ورتلی صادقانه . در این صورت، پدرش جهیزي بدو نخواهد داددانست که  هم بگریزند، گرچه لیدي مري می

من با یک دست لباس . آوري  توانی مرا به دست براي آخرین بار در این باره فکر کن که چگونه می«هشدار داد که 

اشویی در مهمانسرایی به هم رسیدند و زن 1712در اوت » .خواب به نزدت خواهم آمد و نصیب تو از من همین است

.سان، نام وي به لیدي مري ورتلی مانتگیو مبدل شد کردند؛ بدین

هاي مختلف روستایی  ادوارد ورتلی چندي بعد همسرش را، به انتظار والدت نخستین فرزند، با پولی اندك در خانه

رش پیوست و در ماه آوریل لیدي مري در لندن به همس. رها کرد و خود به دنبال کار وسیاست به دارم و لندن رفت

خوشبختی او کوتاه بود، زیرا دیري نگذشت که . در ماه مه، در این شهر، نخستین فرزند آنان چشم به جهان گشود

ادوارد دوباره براي شرکت در انتخابات پارلمنت همسرش را ترك گفت و شادي او را به غم تنهایی مبدل کرد؛ لیدي 

مبارزة . ر بود، و ادوارد به دنبال نمایندگی دروة تازة پارلمنتمري به آرزوي یک ماه عسل عاشقانه در کنار همس

در نزدیکی کاخ سنت جیمز . پایه منصوب شد انجامید، ولی به سمت کمیسر دون انتخاباتی پر هزینۀ او به ناکامی

  .از این خانه به تسخیر لندن پرداخت 1715اي اجاره کرد، ولیدي مري در ژانویۀ  خانه

کرد، روزهاي چهارشنبه به اپرا،  روزهاي دوشنبه از دوستان پذیرایی می. تابع برنامه ساخته بودولی زندگی خویش را 

گشت، و با وجود این   دیدوبازدید زیادي داشت، دوروبردربار جورج اول می. رفت و روزهاي پنجشنبه به تئاتر می

و در آن میان با پوپ و گی، معاشرت و با سخنسرایان، . توانست لطف و توجه شاهزاده کروالین را به خود جلب کند

اي از یاد برد؛ کوششهاي او را  پوپ، که مفتون هوشمندي وي شده بود، تحقیر جنس لطیف را لحظه. کرد بحث می

  :براي آموزش و پرورش دوشیزگان ستود؛ و شتابزده چند بیت در مدح او سرود

  دانی، در زیبایی یا نکته

  هیچ انسانی، تاکنون،

  ت در برتري تو شک کند؛نتوانسته اس

  ولی مردان اهل تمیز،

  کردند که، در دانش، همواره، گمان می

  .تسلیم بانویی شدن دشوار است

مکتبهاي گستاخ،

  زده، با آن قوانین تیرة کپک

  .اند آموزش خواندن و نوشتن را از زبان دریغ داشته
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  شوند، را مانع می» کتاب مقدس«هنچنانکه پاپ پرستان خواندن 

  ادا رمه،تا مب

  .چون شبان خود، دانا و خردمند گردد

  نخستین کسی که از میوة لذیذ درخت علم چشید،

  )والبته وي ملعون و مطرود گردید(

  .زن بود

  و فرزانگان متفقند،

  که به حکم قانون،

  .حق تقدم با متصرف اول است

  پس، اي بانوي زیبا،

  این دعوي دیرین را، که از آن همۀ همجنسان توست،

  .و آغاز کناز ن

  و بگذار که مردان،

  از حواي روشن بین دوم،

  .معرفت برصواب و خطا را بیاموزند

  اما اگر حواي نخستین،

  تنها به گناه چیدن یک سیب،

  به چنان سرنوشت سختی دچار شد،

  پس چه تنبیه سختی براي تو،

  اي، که همۀ درخت را دزدیده

  مقرر خواهد گشت؟

سرود که درآن برخی از بزرگان لندن را به نامهاي ساختگی، که هویت اصیلشان  گی یک سرود شبانی به نام آرایش

به یاري گی و پوپ، دو شعر مشابه ساخت که . لیدي مري نیز وارو بازي شد. کردند، به باد هجو گرفته بود را برمال می

هاي  ولی نسخه. را به چاپ نرسانداو هرگز این اشعار . کردند ابیات برندة آن با ظرافت و گزندگی اشعار آنان رقابت می

چیره دستیش در نویسندگی، شعر، و طعنه موجب شد که به نام پوپ . دستنوشتۀ آنها را در دسترس دوستان نهاد

  .مؤنث معروف گردد

آبله، که برادرش را کشته بود، چنان به . اي بر او وارد شد که از تیرهاي طعنۀ او شدیدتر بود ضربه 1715در دسامبر 

هایش  هاي آبله صورتش را پوشانید و مژه او جان سالم به در برد، ولی لکه. مله کرد که شایعۀ مرگ او برخاستاو ح

بود آن را وسیلۀ پیشرفت همسرش سازد، جز دو چشم سیاه درخشان اثري  ریخت؛ از زیبایی چهره، که وي امیدوار

العادة دولت بریتانیا، به  ، با عنوان سفیر فوق 1716با وجود این، ورتلی به مرادش رسید و در آوریل . در وي نماند

لیدي مري بسیار خوشحال شد؛ او همیشه در عالم رؤیا مشرق زمین را سرزمین . دربار ترکیۀ عثمانی فرستاده شد

. رو شود شمرد و امیدوار بود، حتی همراه همسرش، در قسطنطنیه یا در راه با ماجراهاي عشقی روبه عشق وافسانه می

اي به مري نوشت و چیزي نمانده بود که به او  که خودش نیز از خواب وخیال بیبهره نبود، در اول ژوئیه نامه پوپ،

:اظهار عشق کند
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. توانم برزبان آورم گذاشتم که در حضورت نمی کردم که دیگر تو را نخواهم دید، مطلبی با تو درمیان می اگر فکر می

آنکه آگاه باشی که  ت دربارة من از جهان بروي؛ یعنی به قسطنطیه بروي، بیاي نادرس خواهم که باداشتن عقیده نمی

و سپس نامه را، با همان ابراز فروتنی و خدمتگزاري که  - ، از عقل بغایت برخوردارم، خانمام من، همچنانکه شوریده

  .معمولش بود، امضا کرد

ن از هلند و کولونی گذشته و به رگنسبورگ در اول اوت ورتلی و لیدي مري با فرزند سه ساله و خیل مالزمانشا

با این قایق، از کنار . راندند، شدند درآنجا، سوار یک قایق سرپوشیدة تفریحی، که دوازده پاروزن آن را می. رسیدند

اي دریافت داشت که درآن  در وین، لیدي مري از پوپ نامه. هایی که بربلندي کوهها بنا شده بودند، عبور کردند قلعه

  :بدو اظهار عشق کرده، و نوشته بود شاعر

برایم چه دلپذیر است با کسی  …. هرگاه همۀ مردم برهنه شوند، هیچ یک به زیبایی تو و چندتن دیگر نخواهند بود

توان شناخت و بدو دل بست؛ کسی که  مکاتبه کنم که از دیرگاه به من آموخته است کسی را در برخورد نخست نمی

کتابها اثرشان را روي من از دست . با همۀ مردان و زنان را برایم نامطلوب ساخته است همچنین مصاحبت و دوستی

اند؛ و از روزي که تو را دیدم، دانستم در تو چیزي است نیرومندتر از فلسفه؛ واز زمانی که سخن تو را شنیدم،  داده

  .تري دریافتم که تو از همۀ فرزانگان فرزانه

شاید از اینکه این  :لیدي مري به او پاسخ داد. ه بودار همسر، آرزوي خوشبختی کردبا وجود این، براي وي، در جو

گویی  ممکن است سخنان زیبایی را که برایم می. کنم، بر من بخندي آمیزت تشکر می طور جدي از توجهات محبت

هاي تو  یلی نداشتم که گفتهمن در تمام عمرم چندان تما. شوخی بپندارم، زیرا احتمال دارد آنها واقعاً همینطور باشند

  .را جدي بگیرم

صرفاً دوست «اي آکنده از عشق و محبت بدو نوشت واز او خواست که وي را  ، پوپ بار دیگر نامه1717فوریۀ  3در 

وي از اینکه توانسته بود بزرگترین شاعر زنده را این سان . ها را مري در نزد خود نگاه داشت این نامه. نشمارد» خود

  .بالید سازد خشنود بود و برخود میپریشان 

خانوادة ورتلی در ماه مه، همراه مالزمان، به قسطنطنیه رسید؛ در اینجا، مري با عزمی راسخ به فراگرفتن زبان ترکی 

پرداخت؛ تا بدانجا زبان ترکی را آموخت که توانست اشعار ترکی را بخواند و بستاید؛ جامۀ ترکان را به تن کرد، از 

کوبی علیه بیماري آبله را،  مایه. هاي جورج اول یافت اي سلطان دیدن کرد، و آنان را متمدنتر از معشوقهزنان حرمسر

که با موفقیت در ترکیۀ عثمانی معمول شده بود، از نزدیک دید و فرزندش را به دست جراح انگلیسی، دکتر میتلند، 

هاي مادام دو سوینیه، هوریس والپول، و  مانند نامه هایی که از قسطنطینه نوشت نامه. کوبی کرد در قسطنطنیه مایه

ها در زمرة آثار ادبیند؛ او با همین آرزو آنها را  منتظر نماند به او بگویند که این نامه. ملشیور گریم شیرین و دلکشند

ار شیرین و دلکشند، ام؛ بسی    هاي مادام دو سوینیه لذت بسیار برده       از خواندن نامه«: نوشت و به دوستانش گفت  می

از این روي، . هاي مرا در زمرة آنها جاي خواهند داد گویم که، چهل سال بعد، نامه ولی دور از هرگونه خودستایی می

پوپ از او خواهش کرد که اظهار . اش با پوپ ادامه داشت مکاتبه» .کنم که آنها را به دور نیفکنید به شما توصیه می

در تخیالت شهوانی خویش، ترکیه را . لحن سخنان وي با عشق و شوخی درآمیخته بود عشق او را جدي بنگارد، ولی

کرد، سرزمینی که در آن زنان نگونبخت با کسی، جز خواجگان، همصحبت نیستند و خیار  تصور می» سرزمین حسد«

حاضرم براي رسیدن به «: دالخلقۀ خود افتاد و افزو سپس، غمگنانه به اندیشۀ وجود ناقص» !آورند را بریده نزد آنها می

گویند در آن زنان به مردان  آن که دوستش دارم نه تنها به قسطنطنیه بروم، بلکه به مناطقی از هند سفر کنم که می

حاضر بود هرگاه لیدي مري بخواهد به آیین » .شمارند و بدشکلی را نشان عنایت آفریدگار می …سپارند نازیبا دل می

 -گفت که اگر به حد کافی تشویق شود، او را در لومباردي مالقات خواهد کرد به مکه رود؛ میاسالم بگرود و همراه او 
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هنگامی که شنید لیدي مري به انگلستان باز ».اش شهرت دارد عشق شاهزاده خانم پریوش آن به دلداري کوتوله«که 

شۀ بازگشت تو به من دست داده مرا از نویسم؛ وجدي که از اندی نامه می  چون مستان«: آمد گردد، ظاهراً به وجد  می

ورتلی در مأموریت خویش شکست » ! لیدي مري، زود برگرد. ا، بیابیا، به خاطر خد. . . . خود بیخود ساخته است

اکتبر  2، و ورودشان به لندن در 1718ژوئن  25عزیمت آنان از قسطنطنیه در . خورد و او را به لندن باز خواندند

در لندن، لیدي مري زندگی در دربار و . سازد اي از جهانگردي در قرن هجدهم آشنا می نمونه همان سال، ما را با

، 1719هار کوت سرگرم ترجمۀ هومر بود؛ اما در مارس  معاشرت با ادیبان را از سرگرفت؛ ولی پوپ اکنون در ستانتن

نلر  اي از سرگادفري ر آنجا خانهپوپ به تویکنم نقل مکان کرد و، در ماه ژوئن، ورتلی و همسرش به یاري وي د

نلر، با آنکه هفتاد و چهارساله . مري را براي او بکشد گینی به نلر داد تا چهرة لیدي 20اندك زمانی بعد، پوپ . خریدند

  مري را با دستهاي ظریف، با چهرة شرقی همانند زنان ترك، با لبان بود، بخوبی از عهدة کار برآمد و تصویر لیدي

مري را به  پوپ تصویر لیدي. گی زیبایی او را در شعري ستود. و با چشمان سیاه درشت و فریبنده کشیدانگیز،  هوس

:دیوار خوابگاهش آویخت و، در شعري که براي لیدي مري فرستاد، چنین به بزرگداشتش کوشید

  لبخندهاي شوخ بر اطراف دهان و کنار لبها،

  …حالت بشاش عظمت و حقیقت؛ 

  آسمانی،اي  درخشش اندیشه

  .که لطافت و ظرافت را با فضایل جمع کرده است

  با وجود دانش، مغرور و با وجود عقل و درایت، سختگیر نیست؛] بانویی که[

   …باوجود بزرگی، خودش و با وجود شوخ طبعی، صادق و یکرنگ است

پوند به او سپرد تا  2000توسن رمون، دوست فرانسوي لیدي مري، . آن سال براي او اوج کامیابی و آغاز مصیبت بود

را خرید؛ بهاي سهام » شرکت دریاي جنوب«مري، به سفارش پوپ، سهام  به دلخواه خویش آن را به کار اندازد؛ لیدي

پوندکاهش یافت؛ چون لیدي مري این خبر را به اطالع توسن رمون رسانید؛ دوست  500پوند به  2000از 

متولد  1718درهمان سال، بیماري آبله جان دختر وي را، که در ). 1721(فرانسویش او را به دزدیدن پول متهم کرد 

کوبی به بالین  مري دکتر میتلند را، که از قسطنطینه به لندن بازگشته بود، براي مایه شده بود، به خطر افکند؛ لیدي

  .هاداثري برجاي ن کوبی در پزشکی انگلستان قبل از جنر چه خواهیم دید که این مایه. دختر خواند

در ماه ژوئن، معاشرت بسیار آنان در تویکنم شایعاتی دربارة . ، ناگاه رشتۀ دوستی مري با پوپ گسیخت1722در 

هاي عشقی به جودیث کوپر آغاز کرد و در  ولی در ماه سپتامبر، پوپ به نوشتن نامه. رابطۀ آن دو بر سرزبانها انداخت

مري ادعا کرد که  لیدي. اشاره کرد» تا بناکترین ستارة هوشمندي«ها، براي آسایش خاطر جودیث، به زوال  این نامه

پوپ با شور و احساس به او ابراز عشق کرده، و او را به خاطر آنکه در برابر این محبت واکنش جدي نشان نداده، 

 پوپ چندي آرام گرفت، ولی گاهی در اشعار خویش لیدي مري را با نامهاي ساختگی آماج. هرگز نبخشیده است

اي به یکی از دوستان، سویفت، پوپ، وگی را نویسندگان مشترك  چون مري، در نامه. تیرهاي خشم خود ساخت

هاي پراکنده،  داد، پوپ وي را بسختی نکوهش کرد و در نوشته اي خواند که پوپ آن را به خود وي نسبت می چکامه

  :چاپ رسانیداي به  منتشر کرد، این نکوهش را با وضوح رسوا کننده 1728که در 

  !مري چنین است همۀ نیرنگهایت لیدي

  اي، اما از آن روي که برسرتخم نشسته

  .هایت نتواند بود شکارت جز جوجه

  باید در این هنر کار آمدتر از آن باشی،
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  که اخته خروسانت را و خروسان فحلت را،

  . به یک سان، خدمت گزاري

» کند که از یکی از عشاق سیفیلیس گرفته است ینی یاد میساپفوي خشمگ«پوپ از ) 1733(در شعري به نام تقلید

این نزاع زشت به از هم پاشیدگی زندگی  .گوید که مري تهدید کرد که او را به تازیانه خواهد بست هوریس والپول می

مرگ  .یافت، همسرش را در تویکنم تنها گذاشت ورتلی، که اکنون بار دیگر به پارلمنت راه می. زناشویی او کمک کرد

وي را مردي توانگر ساخته بود؛ ورتلی نیازمندیهاي مادي همسرش را فراهم ساخت، ولی او را با  1727پدر در 

تنها دلخوشی وي اکنون به دختر هوشمند و با . پسر او اکنون راه هرزگی در پیش گرفته بود. دلدارانش تنها گذاشت

توانست از  مري بگیرد؛ ولی او چنان تربیت شده بود که نمی لردهاروي کوشید جاي پوپ را در زندگی لیدي. ادبش بود

دانست که لیدي مري نژاد بشر را به سه گروه زن،  او گویا این را می. مري، یا همسر خود بگذرد گناه زن بودن لیدي

  .مرد و هارویها تقسیم کرده بود

فرانچسکو . فت و مدار او را تغییر دادمري چرخیدن گر مرد ایتالیایی تازه واردي چون شهاب به دور لیدي 1736در 

در خانۀ ولتر و مادام  1735وي در . آور شده بود در ونیز زاده شده بود، در علوم و ادبیات نام 1712آلگاروتی، که در 

اي از ولتر به لندن  وي با معرفینامه. خواندند دو شاتله در سیره مهمان بود و در آنجا هرسه با هم آثار نیوتن را می

لیدي مري بدو دل سپرد، زیرا قلب او تشنۀ . او، با لیدي مري آشنا شد  د، در دربار پذیرایی شد، با هاروي و، توسطآم

وهشت سال داشت و آلگاروتی  عشق بود، و آلگاروتی جوانی دانشمند و خوبروي؛ از فکر اینکه خود وي چهل

آخرین مانع ما در را در راه ) 1736اوت (رل آو بیوت زناشویی دختر مري با ا. لرزید وچهارساله بود، برخود می بیست

  :اي آکنده از شور دخترانه بدو نوشت گردد، نامه چون شنید که آلگاروتی به ایتالیا باز می. عشق و دلدادگی از میان برد

یف کنم، و توانم آن را توص احساساتم آنچنان به جوش آمده است که نه می. سان برایت نامه بنویسم دانم چه دیگر نمی

همۀ این . هاي مرا درك کنی، باید داراي احساساتی چون احساسات من شوي براي آنکه نامه. نه پنهان سازم

آرزوي دیدار تو چنان مرا از خود بیخود کرده . توانم خویشتن را اصالح سازم بینم، ولی نمی احساسات را ابلهانه می

تنایی، که زندگی مرا در گذشته پرشکوه و پرآرامش ساخته بود، اع آن فلسفۀ بی. سوزد گدازد و می است که جسم می

ام؛ چنانچه زمانی این عشق از بین برود، چیز دیگري جز  چه شد و کجا رفت؟ آن را براي همیشه از دست داده

دیدنم اي، مرا ببخش و به  دهبراي این التهابی که خود در من پدید آور. ماند روزهاي آکنده از مالل کشنده برایم نمی

اش دعوت  هاروي نیز او را به خانه. مري رفت و با او شام خورد آلگاروتی شب قبل از بازگشت به ایتالیا به نزد لیدي .بیا

اي به آلگاروتی، از  سوخت، طی نامه هاروي که در آتش حسد می. کرده بود، ولی آلگاروتی این دعوت را نپذیرفت

به همۀ لندن  ».شدمآمدم، دیدم، و پیروز «که مري فتح او را با الف  دادخت انتقاد کرد و به او هشدار مري س لیدي

.اعالم داشته است

  .هایی نبودند که یک فاتح بنویسد نوشت نامه هایی که مري به آلگاروتی می گفت، ولی نامه شاید راست می

. تو را برنجانم، اگر چه منظورم خشنود ساختن توست  ترسم که با نوشتن این نامه می! تترسوس آنکه دوست دارد چه

دانم، و آن اینکه تو را با همۀ  یک چیز می. هاي خویش اطمینان ندارم ام کرده است که به اندیشه یادتو آنچنان دیوانه

  . بوالهوسیت، و به رغم خرد و آگاهیم، تاپان عمر دوست خواهم داشت

اما پاسخ او به نامۀ . گفت، آلگاروتی به این نامه و دونامۀ دیگر او پاسخ نداد مري از خودکشی سخن می که لیديبا آن

» .در چنان زمان مناسبی رسید که بقایاي اندك فهم مرا از نابودي نجات داد«مري،  چهارم، به گفتۀ خود لیدي

سال، در انزوا، از  روتی وي را از این سفر باز داشت، و مري سهمري خواست به دنبال آلگاروتی به ایتالیا برود، آلگا لیدي

ورتلی، که اکنون مهر او را از دل . شوهرش را با سفر خود به ایتالیا موافق ساخت 1739دوري او رنج برد؛ ولی در 
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که هرسه ماه از هنگام عزیمت همسرش از لندن، به بدرقۀ او رفت و وعده داد . رانده بود، باوي به بزرگواري رفتار کرد

مري، به امید  لیدي. پوند مقرري موروثی او را هر سال به ایتالیا بفرستد 150پوند به او بدهد و  245دارایی خویش 

تا با فردریک دوم، شاه جدید، که شیفتۀ ) 1740(یافتن آلگاروتی، شتابان به ونیز رفت؛ ولی آلگاروتی به برلین رفت 

اي اجاره  گرانده خانه مري پس از آنکه از دیدن آلگاروتی نومید شد، در کنار کاناله يلید. زیبایی او بود، زندگی کند

  .کرد، در آن سالونی برپا داشت، از ادیبان و بزرگان ونیز پذیرایی کرد، و مورد توجه دولت و اشراف ونیز قرار گرفت

ریدولفی، مهمان لرد و لیدي پامفریت پس از دوسال اقامت در ونیز، به فلورانس رفت و دوماه در این شهر، در کاخ 

  :انگیزي نوشت کانوي شرح رقت. اس. اش به اچ در اینجا، هوریس والپول از او دیدن کرد و در باره. شد

خندد، لیدي  مري ورتلی در اینجاست؟ او به لیدي والپول، همسر برادر والپول، می ام که لیدي آیا تاکنون برایت نوشته

لباس پوشیدن او، آز و طمع او، و گستاخی او . زنند کند، و همۀ مردم شهر بدو پوزخند می پامفریت را ریشخند می

نهد و بندش را در زیر چانه  کاله زشتی که برسر می. اند به شگفتی انداخته است را که نام او را نشنیده همۀ مردمی

اش از زیر کاله بیرون  شانه نخورده گیسوي پریشان و. هاي سیاه روغن آلود او را نپوشانده است زند، طره گره می

 …. متورم ساخته است، و بخش دیگر آن را باگرد و رنگ آراسته است –اش را بازماندة  یک سوي چهره. ریخته است

  .اي از کارهاي او را دوست دارم ولی پاره. اند بسیار زنانه. خواندم هاي او را می نوشته. بسیار تماشایی است

چهرة . پوشیدند هاي خود به آزادي لباس می در ایتالیا زنان در خانه. مري علت داشت از لیدياي  چنین نمایش مسخره

هاي  براي نویسندگان امري عادي بود که دستنوشته. مري بیگمان از آبله لکدار بود، اما مسلماً نه براثر سیفیلیس لیدي

لیل داشت، زیرا مري با دوستی خویش بامولی مري د ناخشنودي والپول از لیدي. خود را در اختیار دوستان بگذارند

مري، که اکنون  و لیدي. ساخت سکرت، که بناخواست والپول با پدرش زناشویی کرده بود، وي را برخود خشمگین می

.کرد پنداشت آلگاروتی را براي همیشه از دست داده است، بیش از گذشته در لباس پوشیدن اهمال می می

، و دو ماه با او )1741مارس (بدانجا شتافت، به آلگاروتی پیوست . تی در تورن استچندي بعد، شنید که آلگارو

اعتنایی با وي رفتار کرد؛ چندي بعد، کارشان به مشاجره کشید و از هم جدا  ولی آلگاروتی با خشونت و بی. زیست

نوازیش  نش رفت، از مهماندرآنجا، والپول به دید. مري به جنووا رفت آلگاروتی به برلین بازگشت، و لیدي. شدند

  :مند شد، و چند بیت زهرآگین خطاب به کالسکۀ او سرود بهره

  اي کالسکه،

  مري را حمل کنی، پوست پوسیدة لیدي که محکومی

  تاز، به آخرین گوشۀ ایتالیا پیش

  و لطفاً او را زنده برزمین نه؛

  از بینی او را،  اما مبادا با تکانهایت، نیمی

  .ت، فروریزيکه هنوز برچهرة اوس

 21در . مري با خوشحالی شنید که شوهر دخترش به عضویت شوراي شاهی جورج سوم رسیده است ، لیدي1760در 

 1200اش سالی  ورتلی بخش اعظم امالکش را براي دخترش گذاشت و براي همسر بیوه. ، شوهرش مرد1761ژانویۀ 

ویک سال دوري  مري پس از بیست ، سبب شد که لیديمرگ همسر، یا ترقی و کامیابی سیاسی داماد. پوند ارث نهاد

  ).1762ژانویه (از وطن، به انگلستان بازگردد 

دلدادگی به آلگاروتی و گزارشهاي هوریس . تنها هفت ماه دیگر زنده ماند، و این ماهها را نیز بارنج و اندوه گذرانید

مند  د که به آسایش و تندرستی وي بسیار عالقهبه بار آوردند؛ از این روي، دخترش، هرچن والپول براي وي بدنامی

در ماه ژوئن، غدة سرطانی در پستانش پدید آمد و او را رنجور نمود؛ مري . بود، از نزدیکی او چندان خرسند نشد
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 1762اوت  21پس از ماهها رنج، در . شکیبایی پیشه ساخت و گفت که آنچه در جهان زیسته، براي او بس بوده است

  .درگذشت

هاي او را منتشر سازند و بگذارند که مردم از دیدگاه وي به داستان او  قبل از مرگ درخواست کرده بود نامه مري

وزیر انگلستان بود، تمام  که اکنون همسر نخستدخترش سپرده بود ولیدي بیوت، ها را به ولی او دستنوشته. بنگرند

مري از ترکیه عثمانی فرستاده بود،  هایی که لیدي ولی نامه. مساعی خود را بکار برد تا از انتشار آنها جلوگیري کند

ها چنان با استقبال مردم مواجه گشتند  این نامه. پنهانی به چاپ رسید 1763قبل از آنکه لیدي بیوت آگاه شود، در 

نی که در منتقدا. ها را خواندند و لذت بردند جانسن و گیبن از کسانی بودند که نامه. که چند بار تجدید چاپ شدند

.ستودند هاي وي را می مري بدو نامهربان بودند اکنون نامه زمان زندگی لیدي

و ولتر آنها را از » اند؛ ها برابري نکرده هاي هیچ نویسندة مرد یا زنی، در هیچ زمانی، با این نامه نامه«: سمالت نوشت

دفتر قطور یادداشتهاي مادرش را سوزاند،  1794لیدي بیوت، قبل از مرگش در . هاي مادام دو سوینیه برتر شمرد نامه

او نیز با . هاي او را به فرزند بزرگش سپرد که، به دلخواه و تشخیص خود، دربارة انتشار آنها تصمیم بگیرد ولی نامه

در  ماري ها را جان این نامه. هاي او به آلگاروتی انتشار نیافتند موافقت کرد؛ ولی نامه 1803اي از آنها در  چاپ پاره

مري به چاپ رسیدند، و نام  هاي لیدي ، نامه1861در . ، به سفارش لرد بایرن، از صاحب ایتالیایی آنها خرید1817

نویسندة آنها، چون نام پوپ، گري، گی، ریچاردسن، فیلدینگ، سمالت، و هیوم، در زمرة نام بزرگترین نویسندگان آن 

  .روز انگلستان ثبت شد

  

  

فصل ششم

  هنر و موسیقی

1714 -1756  

  

I  - هنرمندان  

. درخشید، در موسیقی و هنر قمر متواضع سیارات دیگر بود انگلستان، که در آسمان ادبیات و سیاست چون ستاره می

توان از جملۀ این علل  آسمان تیرة انگلستان را بسختی می. عقبماندگی انگلستان در هنر و موسیقی علل بسیار داشت

دریاي مانش . دانیم که هلند به اندازة آسیاهاي بادي خود هنرمند داشت تیره بود، و میدانست، زیرا آسمان هلند نیز 

را، که انگلستان را از هنر و جنگهاي بر اروپا جدا ساخته بود، شاید بتوان از موجبات رکود هنر در انگلستان به شمار 

آیین پروتستان را نیز شاید . گ فرو رفته بودجن) پس از والپول(شاید قریحۀ انگلیسی بیش از اندازه در تجارت و . آورد

روید و آیین پروتستان تخیل را از هنر  بتوان مسئول رکود هنر در انگلستان دانست، زیرا هنر در کشتزار تخیل می

پس . دانیم که هلند نیز پیرو آیین پروتستان بود بیرون رانده، و به خدمت ادبیات و االهیات گماشته بود؛ ولی می

انقالب پیرایشگر چارلز اول، پادشاه : لی را در انگلستان شاید بتوان انقالب پیرایشگر و میراث آن دانستعامل اص

اندیشۀ انگلیسیان را  -هرگاه از میلتن بگذریم - هنردوست، را سربرید، مجموعۀ آثار هنري وي را پراکنده کرد، و

وذ و قدرت جنبش پیرایشگري، که در دوران نف. مقارن هرج و مرج دوران حکومت سرپرستی از تحریک باز داشت

بازگشت خاندان استوارت کاهش یافته بودند، در زمان سلطنت ویلیام سوم و خاندان هانوور از نو فزونی یافتند و در 

  .زیبایی بار دیگر گناه شمرده شد. جنبش متودیسم به قدرت پیشین خود رسیدند
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هنرمندان چلسی، به تقلید هنرمندان مایسن . کی پیشرفت کرده بوداهمیت اند اي از هنرهاي کم  انگلستان در پاره

لعابکاران بیرمنگام، با ساختن ظروف لعابدار، ثروتی به هم زدند؛ یکی از . ساختند وسور، ظرفهاي چینی ظریفی می

اشعار را سرگرم به چاپ رساندن دیوانهاي زیبا و گرانبهاي  رویل، چندان توانگر شد که خویشتنآنان، جان باسک

خمیدگیهاي سبک روکوکو با تجمالت شلوغ ودر همش در تزیین تاالرگرد باغ واکسهال و برخی . انگلیسی ساخت

آالت  خانه، ظروف، و نقره ها، اثاث هیل به کار رفتند، و زینتبخش کتابها، پارچه اطاقهاي چستر فیلدهاوس و سترابري

.شفیلد شدند

سازان انگلستان بیگانگانی بودند  ترین مجسمه برجسته. ساختند ن متمایز میسازان اکنون خویشتن را از بنایا مجسمه

پتر شیمیکرز از آنورس به انگلستان آمد و در تراشیدن مجسمۀ دوك با . پذیرفتند که معموال تابعیت انگلستان را می

زان بیگانه لویی روبنیاك، سا نامدارترین این مجسمه. کینگم و نورمانبی در دیروستمینستر با لوران دلوو همکاري کرد

. به انگلستان آمد و دیري نگذشت که مورد حمایت والپولها قرار گرفت 1744فرزند یک بانکدار لیونی، بود که در 

گالري ملی «است، و همچنین مجسمۀ هندل، که در » موزة بریتانیایی«مجسمۀ نیمتنۀ شکسپیر، که اکنون در 

شد و او را  مند بود، مدلش می ملکه کروالین به وي عالقه. ر عمدة او هستندشود، از آثا نگاهداري می» ها چهره تک

هاي نیمتنۀ بویل، نیوتن، الك، و دیگر مردان نامدار انگلیسی در سرداب خود در کاخ ریچمند  مأمور ساختن مجسمه

، پس از آنکه 1762ر روبیاك د. خواند می» فیدیاس روزگار خود«چسترفیلد، که مرد با ذوقی بود، روبیاك را . ساخت

  .عمري را به خدمت هنر سپرده بود، تنگدست چشم از جهان بربست

هزاران تن از افراد طبقۀ باالي انگلستان، که ثروت آنان در . معماران انگلستان در جذبۀ سبک پاالدیو فرو رفته بودند

و کاخهاي عهد  پرستشگاههاي رومیپناه حکومت صلحجوي والپول فزونی یافته بود، به ایتالیا سفر کردند و شیفتۀ 

کردند، براي تماشا و تحسین نماهاي آثار معماري پاالدیو به  این جهانگردان، همگی، از ونیز دیدن می. رنسانس شدند

زدند، و پس از بازگشت، به انگلستان این کشور را با ستونها، فرسبها، و سنتوریهاي کالسیک  ویچنتسا سرمی

کتاب «را منتشر ساخت که » ویتروویوس بریتانیکوس«کالین کمبل  1725تا  1715لهاي در فاصلۀ سا. آراستند می

در آثار معماري خویش این سبک را ) 1728(و جیمزگیبز ) 1727(ویلیام کنت . پیروان سبک پاالدیو شد» مقدس

 1730رانبها، و در را با چاپی گ» متنهاي پاالدیو«، ریچارد بویل، سومین ارل آو برلینگتن، 1716در . بسط دادند

خانۀ خود او در چیزیک با رواق ستوندار و گنبد مرکزي به . را منتشر ساخت» ترمیم بناهاي کهن به دست پاالدیو«

برلینگتن، با دستی گشاده، از ادبیات، هنر، و موسیقی حمایت . ویالروتونداي پاالدیو در ویچنتسا شباهت کامل داشت

  .، و گی بودکرد و دوست بارکلی، هندل، پوپ می

ویلیام کنت، معمار جوانی را که شیفتۀ آثار و سبکهاي کالسیک بود و نقاشیهایش یک جایزة پاپی  1719وي در 

گیري  که با شکل(هاوس  کنت تا پایان عمر در برلینگتن. نصیب او ساخته بودند، با خود از رم به انگلستان آورد

در . ترین هنرمندان انگلستان شد دست یست و از نامدارترین و چیرهز) اش هنوز از مراکز هنري انگلستان است دوباره

هوتن، ستو، و کاخ کنسینگتن سقفهایی را به نقش ونگار آراست، براي زنان تجملپرست اثاث خانه، ظروف، آینه، 

لباس، و یک کرجی طرح کرد، و مجسمۀ شکسپیر را در دیر و ستمینستر تراشید؛ او از پیشروان سبک آرایش 

خانۀ «را در باغهاي ستو، دونشرهاوس را در پیکادلی، » پرستشگاه فضیلت کهن«باغهاي انگلستان بود؛ » یعیطب«

  .انگیز را در نورفک بنا کرد هال شگفت را در وایتهال، و هولکم» سواران نگهبان

ه شهردار، کشیده اي را که کنت به سبک معماري پاالدیو براي مانشن هاوس، اقامتگا ، لرد برلینگتن نقشه1738در 

پرست بوده است؛ انجمن این  بود به انجمن شهر لندن تسلیم کرد؛ یکی از اعضاي انجمن اعتراض کرد که پاالدیو پاپ

نقشه را نپذیرفت و کار ساختن بناي شهرداري را به دست معماري پروتستان، به نام جورج دنس مهین، سپرد که 
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، کاوشهایی در هر کوالنوم آغاز گشتند که به کشف پومپئی انجامیدند ولی در همان سال. خوب از عهدة کارش برآمد

را منتشر » هاي بعلبک ویرانه«کتاب  1757، و در »هاي پالمورا ویرانه«کتاب  1753؛ رابرت وود در )به بعد1748از (

ك را، که در ساخت؛ این اکتشافات دلبستگی انگلیسیان را به سبکهاي معماري کالسیک فزونتر ساختند و سبک بارو

، 1748در . کاخ بلیندهایم، که وانبره براي خاندان چرچیل ساخته بود به اوج شکوفایی رسیده بود، از رونق انداخت

.ویر، یکی دیگر از حمایت شدگان برلینگتن، چسترفیلدهاوس را در خیابان کرزن بنا کرد آیزك

اي پدید  عماري کالسیک براي آب و هواي مدیترانهانگلیسیان پیرو سبک پاالدیو فراموش کرده بودند که سبکهاي م

کالین کمبل در تقلید سبکهاي ایتالیایی، بدون تطبیق آنها با . با ابر و باد چون انگلستان اند، نه براي اقلیمی آمده

و کرد،  زمستان انگلستان، بیش از معماران دیگر گناهکار است؛ روشنایی خورشید به درون قلعۀ میرورث او نفوذ نمی

گیبز،  جیمز. هال، که وي براي والپول ساخته بود، از نفوذ جریانهاي سردهوا مصون نبودند تاالرهاي پهناور هوتن

سترند لندن، از سبک کالسیک به گونۀ جالبی استفاده  - لو -شاگرد کریستوفر رن، هنگام بناي کلیساي سنت مري

به کلیساي . که به صورت سنگ تجسم یافته استدار آن یک پارچه احساس است  ؛ برج مناره)1717-1714(کرد 

که در قیاس با پایۀ آن بسیار بلند ) 1719(دار اضافه کرد  سنث کلمنت دین، که رن ساخته بود، گیبز برجی مناره

مارتین را در میدان ترافالگار با رواق کالسیک و ستونهاي  ، کلیساي سنت1721در . است، ولی خالی از زیبایی نیست

آکسفرد در میان ستونها و گنبد هماهنگی کامل ) 1747- 1737(است، و سرانجام در کتابخانۀ ردکلیف کورنتی آر

  .ایجاد کرد

هاي کوچک  از ویژگیهاي سبک معماري وود تجمع خانه. شکوه معماري باث بیش از همه مرهون هنر جان وود است

این . و فرزندش، جان، آن را به پایان رساند را آغاز کرد» هالل شاهی«در یک واحد بزرگ است؛ وود ساختمان بزرگ 

خانه است که در پشت نماي واحدي، با  30بنا، که در جنگ جهانی دوم بسختی آسیب دید و مرمت شد، مرکب از 

اي است از  را، که جرگه» سیرکس«در همان نزدیکی، وودمهین و وودکهین بناي . اند ستون کورنتی، قرار گرفته 140

اینجا روزگاري مسکن پیت ). 1764- 1754(نمایی از افریز پیوسته و سه ردیف ستونبند، بنا کردند  هاي زیبا با خانه

میدان «وود براي سه سوي . و دولتمرد انگلیسی مأمور در هند، بوده است مهین، تامس گینزبره، و کالیو، نظامی

بیشتر هزینۀ . هرگز به پایان نرسید هاي دیگري با نماي رنسانسی با شکوه طرح کرد که ساختمان آنها خانه» ملکه

وود . فراهم ساخت -الگوي فیلدینگ در خلق شخصیت آلوورثی -هاي ساختمانی را رلف الن تنظیم واجراي این برنامه

-1735(پاالدیو برپا ساخت  کیلومتري باث، کاخ با شکوهی به سبک معماري براي الن مهین در پرایرپارك، سه

در » الن پرستشگاه«هزینۀ ساختمان . کرد ستان با شکوه کاخهاي این کشور برابري میفقر تودة مردم انگل ).1743

داشت که  و اشراف انگلستان را بر آن می بازرگانان جنون آمیزي همچشمی. پوند تجاوز کرد 000/240پرایر پارك از 

هال، که  والپول با بناي هوتنبه گفتۀ هاروي، رابرت . براي پذیرایی مهمانان و خودنمایی، کاخهاي پرشکوهی بسازند

لرد لیتلتن خود مخالف . پارك بود، لرد تاونزند را براي همیشه با خود دشمن ساخت باشکوهتر از کاخ تاونزند در رینم

جنون واگیرکاخسازي خواند؛ ولی همسرش از او خواست که براي او کاخ جدیدي به «بود و آن را  این همچشمی

لیتلتن تا سرحد ورشکستگی در برابر خواهش همسرش سرتسلیم فرود آورد؛ ولی پس از سبک کاخهاي ایتالیا بسازد؛ 

خوان ایتالیایی اپرا، که جنسیتی مشکوك  آنکه ساختمان کاخ پایان یافت، همسرش وي را ترك گفت تا با یک آوازه

کوه سربه آسمان در اندك زمانی در انگلستان، و حتی در ایرلند انگلیسی، کاخهاي پرش. داشت، زناشویی کند

هایی ترتیب داده شد و  هاي آنها برنامه براي تماشاي این اقامتگاههاي اشرافی و باغها و نگارخانه. برافراشتند

آوازة این کاخها به روسیه هم رسید؛ کاترین بزرگ از جوسایاوجوود . هایی براي راهنمایی تماشاگران چاپ شد کتابچه

.کاخهاي انگلستان بسازدخواست که براي او میزي با دورنماي 
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کردند؛  شدند و، تازه، قست اعظم آنها را پنهان می بیشتر آثار نقاشی انگلستان در این کاخهاي اشرافی نگاهداري می

اشراف انگلستان توجه خویش را بیشتر به . اي نبود که آثار نقاشان در آن براي همگان نمایش داده شوند هنوز موزه

پوسیدند،  معطوف ساخته بودند که در زیرخاك می» بزرگانی«هاي  همه، به تک چهره هنرمندان خارجی و بیش از

پس از . رونقی نداشت» تاریخی«ولی امیدوار بودند که برتابلوهاي نقاشی زنده بمانند؛ بازار تابلوهاي دورنما و حوادث 

هرة خویش به دست او به انگلستان رسید، سرشناسان این کشور براي تصویر چ 1737آنکه کارل و انلو در 

هایی  هایی که به سوي خانۀ اودر حرکت بودند بیش از تعداد کالسکه چند هفته تعداد کالسکه. آغاز کردند همچشمی

اینان براي آنکه زودتر وانلو را به تصویر چهرة خویش وادارند، پولهاي گزافی به پیشکار او . رفتند بود که به تئاترها می

  .بایست شش هفته به انتظار بمانند یدادند، وگرنه م رشوه می

درمیان نقاشان، و با نمایش آثار  کوشید با ایجاد همچشمی تأسیس شده بود، می 1754که، در » انجمن شاهی هنر«

با وجود این، تا نسل بعد، بازار تابلوهاي نقاشی انگلیسی رونقی . هنري آنان، قریحه و ذوق ملی را به نقاشی برانگیزد

ایمور، شاگرد نلر، توانست تابلوهایی را که از پمال کشیده بود بفروشد، و تامس هودسن قسمتی از جوزف ه. نیافت

درمیان شاگردان هودسن جوانی، به . از او کشید منعکس نمود 1749اي که در  چهره نیروي حیاتی هندل را در تک

ولی سرجیمز ثورنهیل، که مردي دور . »به جایی نخواهد رسید«نام جاشوا رنلدز، بود که استادش پیشبینی کرده بود 

آور گشت؛ وي سقف گنبد کلیساي جامع سنت پول و  هاي نیوتن، بنتلی، و ستیل نام چهره اندیشتر بود، باکشیدن تک

سقفهاي بیمارستان گرینیچ و کاخ بلیندهایم را با نقشهاي خویش آراست، و بادادن دخترش به بزرگترین هنرمند 

  .ام ابدي یافتانگلیسی روزگار خویش ن

II - 1764-1697: ویلیام هوگارث

. فرزندش را در آغاز جوانی نزد یک حکاك اسلحه به کارآموزي گماشت. اي مزدور بود پدرش آموزگار و نویسنده

دوازده کلیشۀ بزرگ  1726در . ویلیام چندي بعد به حکاکی مس و سپس به کشیدن تصویر براي کتاب پرداخت

روغن را فرا گرفت، و  در نزد ثورنهیل به کارآموزي پرداخت، نقاشی با رنگ. تلر فراهم ساختبراي کتاب هیودیبرس با

  .با دختر استادش پا به فرار نهاد؛ ثورنهیل از گناه وي گذشت و او را دستیار خود ساخت

اي پرشفقت،  همیراندا را با چهر: هاي طوفان، هنري چهارم، و اپراي گدایان تصاویري کشید هوگارث براي نمایشنامه

کالیبان را با سیمایی خشن، پروسپرو را با نگاهی مهربان، و آریل را در حال نواختن عود مجسم ساخت؛ سرجان 

چاق نمایش داد؛ و کاپیتان ماچیث، با آنکه زندانی است، به  کوشد، با شکمی فالستاف را، که در مقدس نمودن خود می

ر آینده با تابلو جماعت خوابیده ویژگی مشخص سبک خود را نشان نقاش هجاگ. دیدة زنانش همچنان قهرمان است

اي، جز مواعظ خود، بیزار بود؛ ولی در تابلومهمانی کودکان شیرینترین مرحلۀ زندگی  داد، زیرا هوگارث از هر موعظه

ش تحسین کسی بریم، ولی در زمان خود نقا ما اکنون از تماشاي این تابلوها لذت می. انگلیسیان را نمایش داده است

  .را برنینگیخت

در این هنگام، . حاصلش نشد سازي آزمود، ولی از این کار نتایج مهمی هوگارث استعداد خود را در تک چهره

گویی از مدلهاي  اي از این هنرمندان با تملق عده. کردند سازي با یکدیگر بسختی رقابت می چهره هنرمندان در تک

پردازي و نقاشی  کشیدند و جامه دکی رسیده بودند؛ آنان تنها سرمشتریان خود را میخود، و تقسیم کار، به ثروتهاي ان

این نحوه نقاشی درآمد هفتگی چنین نقاشانی «: گفت سپردند؛ هوگارث می مزد خود می زمینۀ تابلو را به دستیاران کم

را که » فروشانی چهره«هوگارث » .شد، فزونتر ساخته بود ترین هنرمندان می را، از آنچه در سه ماه دستگیر پرقریحه

هاشان، از مشتریان خویش  هاشان، از مشتریان خویش و پرساختن کیسه براي ارضاي غرور خویش، و پرساختن کیسه

خود وي حاضر نبود چهرة مدلهایش را بدون کورکهاي آن . کشیدند نکوهش کرده است تصاویري زیبا و دلفریب می
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هوگارث چهرة وي را با صداقت دل . براي کشیدن تصویري از خود نزد وي آمد رویی روزي نجیبزادة بوزینه. بکشد

دیدند ندیده بود، نقاشی هوگارث را قبول  لرد، که قبل از آن چهرة خود را آنچنان که دیگران می. آزاري تصویر کرد

  :هوگارث این پیغام را براي او فرستاد. نکرد

خواهند تصویر نقاشی شدة خود را بپذیرند، بار  آگاهی به اینکه ایشان نمیبا . احترامات آقاي هوگارث را بپذیرند - لرد

از این روي، هرگاه لرد در سه روز مزد آقاي . کنم که آقاي هوگارث به پول نیازمند است دیگر به ایشان یادآوري می

فروخته  یوسیرتی است،آقاي هیر، که مرد د اي ملحقات دیگر، به این تصویر با یک دم، و پاره. هوگارث را نپردازد

  .لرد مزد او را پرداخت …. خواهد شد؛ آقاي هوگارث براي نمایش این تصویر به او وعدة مشروط داده است

بارون ( چهرة هنري فاکس که تک هنگامی. چهره بسازد تواند به خوبی هرکس دیگر تک هوگارث اطمینان داشت که می

گفت که به فاکس قول داده است هرگاه آن گونه که به او دستور داده کشید، به هوریس والپول  را می) هوالند آینده

این سخن والپول . دایک برابري کند اي از او خواهد کشید که با آثار روبنس و ون شده در برابر وي بنشیند، تک چهره

کنند؛ این  توجیه می هایی که هوگارث از مردها کشیده است تنفر والپول را از آثار او بسیاري از تک چهره. را برآشفت

گونه که خود هوگارث به استهزا دربارة آثار  ها بیش از اندازه قالبی و یکنواختند، و برخی، همان چهره تک

تصویر سر تا مس کورم اثري استثنایی است؛ این تابلو، . هستند» بیجان«سازان دیگر انگلیسی گفته است،  چهره تک

رشگاه کودکان سرراهی توسط کورم کشیده است، در همان زمان شهرت یافت که هوگارث آن را به یادگار افتتاح پرو

و اکنون درهمان مکان آویزان است؛ هوگارث بشردوستی و نیکخواهی را در چهرة متبسم، و عزم و اراده را در 

چهرة یک  کت. به طورکلی، قلم موي او نسبت به زنان مهربانتر از مردان بود. خوردة او مجسم نموده است دستهاي گره

اي پوش ویژگیهاي زنی را که فرزندان بسیار در دامان خود پرورانده  کند؛ تابلو بانوي قهوه بانو با آثارگینزبره رقابت می

نماید، ولی سگی که  خانم مري ادواردر اندکی بیجان می. است به نحو برجسته و چشمگیري در خود گرد آورده است

نقاشیهاي گروهی هوگارث، نظیر . بخشد بدو جان می) خورد گارث به چشم میو همیشه در آثار هو(  در کنار اوست

خانوادة پرایس و کودکان گراهام ، از تصاویر فردي او بهترند؛ و بهترین آنهاا تابلو خدمتگزاران هوگارث است که در آن 

میگوفروش است که  اي که هوگارث ترسیم کرده دختر چهره زیباترین تک. اي داراي ویژگیهاي خاص است هر چهره

اي مبراست، و چشمان درخشان و  اي ژنده به تن دارد، از هر پیرایه دخترك جامه. زنبیلی پراز میگو برسرنهاده است

  .هاي گلگونش نمودار سرخوشی و تندرستی و سرزندگی اوست گونه

نومندش، ترامپ، ، خود را با سگ ت1745در . چهره از خودش به یادگار نهاده است هوگارث دست کم چهار تک

کوتاه و فربه، چهرة گردگوشتالود، بینی پهن، چشمان آبی خسته از  ، خویشتن را، با اندامی1758در . تصویر کرد

پایۀ نقاشی خود نمایش  اي که نمودار آمادگی وي براي یک جدال دیگر است، در برابر سه جدال، و لبان به هم فشرده

هاي خود، به دوستان، و به  دل، و راستگویی بود که به خنده رستکار، زندهلندنی شاد، د«او، به دیدة ثکري، . داد

رسید، ولی شمشیري با خود حمل  متر نمی 5/1بلندي قد او به » .گوشت سرخ کردة انگلستان کهن عالقه داشت

ار با در وراي ظاهر جنگجویش، دلی مهربان، مصمم به پیک. توانست بشنود کرد، و از هیچ کس سخنی درشت نمی می

کرد و به مردم سادة لندن مهر  کشید تحقیر می چهرة آنان را می بزرگانی را که تک. دورویی و ستمگري داشت

مردم سادة لندن را به هنگام گناهکاري و دردمندي، در زندان و تیمارستان، و به هنگام بدهکاري و رنج و . ورزید می

دانست که با خودنمایی و  یان بیزار بود و آنان را مردمی میاز فرانسو. محنت، بر تابلوهاي خود نمایش داده است

او بازداشت خود را به دست فرانسویان، هنگامی که نقشۀ . اند نخوت اشرافی خود انگلستان را به تباهی کشیده

ارگران ک - کرد، هرگز از یاد نبرد، و با تصویر چهرة فرانسویانی که درکنار دروازه دیده بود دروازةکاله را ترسیم می
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 -اي از گوشت گاو خیره شده است پوش، مردم موهومپرست، و راهب فربهی که در عالم خلسه و بیخودي به تکه ژنده

. از آنان انتقام گرفت

اي  سازي کاري کم سود بود، اندیشه و هنر خویش را متوجه رشته چهره نویسد که چون تک هوگارث در داستانها می

  :اور شددیگر ساخت و در این رشته نام

کارکنم، امید به کامیابی از این راه را از دل ] مستقال[خواستم به تنهایی  سازي بیزار بودم؛ و چون می چهره از تک

ها را به دست نقاشان دیگر بسپارم، برایم دشوار بود  توانستم کار تصویر زمینه و جامه از آنجا که نمی …. رانده بودم

سازي موضوعهاي اخالقی  از این رو، اندیشۀ خود را متوجه نقاشی و کلیشه. راهم سازمام را با این کار ف هزینۀ خانواده

  .اي است که تاکنون کسی، در هیچ کشوري، بدان توجه نکرده است جدید ساختم؛ و این رشته

شش قطعه کلیشه ساخت و آنها را سیر زندگی یک روسپی خواند؛ این تصاویر را روي مس حک  1731سان، در  بدین

قوادي دختري را که تازه از ده به شهر آمده است با مردي شهوتپرست آشنا . د و یک سال بعد به چاپ رساندکر

افتد؛ در  غلتد؛ و پس از چندي، به جرم دزدي به زندان می کند؛ دخترك بسرعت به ورطۀ فحشا و ناپاکی می می

میرد؛ گروهی از روسپیان جنازة او را تا گور  د و میشو کوبد؛ و سرانجام، بیمار می کند و شاهدانه می زندان، بیگاري می

هایی براي نقاشی برگزیند؛ در یکی از این  توانست از زندگی مردم صحنه هوگارث به آسانی می. کنند مشایعت می

شود، و از زخمهایی که  شود، به دست مردم مضروب می ها مامان نیدم به خاطر روسپیگري به پیلوري بسته می صحنه

ولی سرهنگ چارتریس، که دوبار به جرم تجاوز جنسی به مرگ محکوم شده است، به فرمان . (میرد ه است میبرداشت

هوگارث .) بندد شود؛ و سرانجام، بآسودگی، درملک خویش در خارج شهر چشم از جهان فرو می شاه بخشیده می

ی روزمرة مردم نپرداخته است؛ اما قبل از هایی از زندگ پنداشت که کسی قبل از او به تصویر و چاپ صحنه اشتباهاً می

ولی هوگارث . او در ایتالیاي عهد رنسانس، و در فرانسه، هلند، و آلمان هنرمندان دیگري به این کار دست زده بودند

مانند بیشتر معلمان اخالق، خود او مردي پاکدامن نبود و با . اي پدید آورد هنر و فلسفه» موضوعهاي اخالقی«از 

کرد؛ و تصاویر خود را نخست براي سودجویی، و سپس، در  با میخوارگان و روسپیان نشست و برخاست می بیپروایی

  .کشید صورت امکان، براي تهذیب اخالق مردم می

پوند  1000نفر این تصاویر را خریدند؛ و، از این راه، بیش از  1200چاپ تصاویر روسپی با استقبال مردم مواجه شد؛ 

آنها را چاپ کردند و به فروش رساندند، هوگارث را از  یر روسپی، با آنکه دیگران دزدانهتصاو. عاید هوگارث شد

اي بود که اخالق آن را سترون و بیحاصل کرده بود، اما هنوز مطبوع  در این تصاویر، میوة ممنوعه. گرسنگی نجات داد

گناه بیاالید، باگناه آشنا شود و با  ست بهآنکه خود د توانست با دادن پولی اندك بی نمود؛ هر کس می و دلچسب می

در : درآمد هوگارث اکنون بدانجا رسید که توانست خانوادة خود را سیر کند. خرسندي شاهد کیفر واقعی آن باشد

داد اینجا  اي گرفت واز فراز ورودي خانه سري طالیی آویخت که نشان می لسترفیلدر، که محلۀ ثروتمندان بود، خانه

.چندي بعد، در چیزیک یک خانۀ روستایی خرید. اي است ي حرفهمسکن هنرمند

و یک تابلو  - یک بروگل انگلیسی -در سالهاي بعد، چند تابلو بزرگ کشید که درآن میان از بازار مکارة ساوثوارك

ویري به ، چاپ تصاویر خود را از سرگرفت و تصا1733در . توان نام برد زیباي گروهی، موسوم به خانوادة ادواردز، می

برد؛ از آکسفرد به لندن  جوان سبکسري ناگاه ثروت هنگفتی به ارث می. نام سیر زندگی یک هرزه به چاپ رساند

شود و  دهد؛ مقروض می کند، دارایی خود را برباد می گذراند، با زنان هرزه معاشرت می ها وقت می رود، در میکده می

شود، و با زناشویی با پیرزن پولداري، که از یک چشمش  زندان رها میافتد، به یاري معشوقۀ مطرودش از  به زندان می

کند و  شود؛ ثروتی را که از راه زناشویی دستگیر وي شده است در وایتز کالب قمار می نابیناست، بار دیگر ثروتمند می

ي اخالقی در قالب تصاویر ا میرد؛ این نمایشنامه می» بدلم«شود، و سرانجام در تیمارستان  بازد، دوباره زندانی می می
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هوگارث، براي آنکه دیگران را از . داد شد و به کمک تصاویر بخشی از زندگی را نشان می بود که بسادگی فهمیده می

قانون تشویق هنرهاي «، پارلمنت 1735در . چاپ دزدانۀ تصاویرهرزه باز دارد، درصدد برآمد تضمین قانونی بگیرد

هوگارث با استفاده از این قانون، که به نام خود وي معروف . را تصویب کرد» غیره سازي، حکاکی، و نقاشی، کلیشه

هاي  ، تصاویري را که کلیشه1745در . اي مشابه حق تألیف گرفت خوانده شد، پروانه» قانون هوگارث«گشت و 

  .اندپوند به فروش رس 427روسپی و هرزه از روي آنها ساخته شده بودند، از راه مزایده، به بهاي 

به کامیابی «خود او در این باره گفته است؛ . هوگارث در این زمان که توانگر و بینیاز شده بود، نقاشی را از سرگرفت

در فاصلۀ سالهاي » .اند اندکی امیدوار بودم خوانده› سبک بزرگ نقاشی تاریخ‹اي که برخی آن را  خویش در رشته

شاعر پریشان . ایست یک قرن بگذرد تا ارزش آنها شناخته شودب تصویرهاي درخشانی کشید که می 1745تا  1735

اعتنا به خواب  اش بی داستان کهن نویسندة فقیري است که زنش به پریشانی در کنار او سرگرم بافندگی است، گربه

تاب هوگارث در تابلو حوض بیت حسدا یکی از داستانهاي ک. خواهد رفته است، و صاحبخانه به اصرار از او کرایه می

پیداست که هوگارث . اي که در برابر مسیح ایستاده است آراست مقدس را تصویر کرد و آن را با زیباروي نیمه برهنه

پوشند، با برهنه  گرد در انبار لباس می در برابر فریبندگی تن زنان مصونیت نداشته است و در کلیشۀ زنان بازیگر دوره

شباهت  تابلو سامري نیکو به آثار نقاشان عهد رنسانس بی. افزوده است از بازیگران، برفریبندگی صحنه ساختن نیمی

جالبتر از همۀ تابلوهاي او، دیویدگریک در نقش ریچارد سوم است که به سفارش آقاي دانکوم کشیده شده . نیست

آن روز براي  پوند به هوگارث پرداخت، و این زیادترین مبلغی بود که تا 200دانکوم براي کار روي این تابلو . است

.تصویر تابلویی به یک نقاش انگلیسی پرداخت شده بود

به هجو زندگی مردم لندن پرداخت و در  1745هوگارث بار دیگر در . ولی منتقدان این تابلوها را نپسندیدند

 در نخستین صحنۀ زناشویی به. آمیخت  هایی که به این منظور ساخت پندهاي اخالقی را با داستان درهم کلیشه

. گیرد، لقب و فرزند خود را با دختر کدخداي توانگري وصلت دهد اي تصمیم می دار و ورشکسته شیوة روز، ارل نقرس

دار  پاشد و آنها را لکه کند؛ ثبات گردي بر امضاها می نامۀ خود را به شکل درخت بر طوماري رسم می ارل شجره

شود و دوسگی که در تصویر دیده  ست، رویگردان میکند؛ داماد از عروس، که براي خود دلداري برگزیده ا می

: کنند در صحنۀ دوم، عروس و داماد با هم اختالف پیدا می. آورند شوند آرامش خانۀ آنان را در انحصار خود در می می

 دهد اي که در جیب اوست نشان می اي به خانه بازگشته است؛ لبۀ کاله زنانه کننده داري خسته زنده لرد جوان از شب

که او همۀ شب را با دیگري بسر برده است؛ عروس جوان، که شب را با دوستی به شنیدن موسیقی، قماربازي، و 

لرد هرزه : رساند در صحنۀ سوم، هوگارث جسارتش را به اوج می. کشد گفتگو سپري ساخته است، خمیازه می

بینیم که  روس را در محفل بامدادي میدر صحنۀ چهارم ع. برد اش را براي سقط جنین نزد پزشکی شیاد می معشوقه

در صحنۀ پنجم، شوهرش او را با . اعتناست گیسوانش را پوشانده است، دلدارش با اوست و به ساز و آواز مهمانان بی

دلدار : شود اند؛ و شوهر به ضرب شمشیر کشته می دلدارش غافلگیر کرده است؛ دو مرد به روي هم شمشیر کشیده

در صحنۀ آخر، بیوة جوان . شود بر در نمایان می شود و مأمور انتظامی زن پشیمان می. ریزدگ همسرش از پنجره می

راي خرید لقب کرده بود باز آورد تا بازماندة پولی را که ب میرد، و پدرش انگشتر گرانبهایی را از انگشت وي درمی می

اشویی به شیوة روز از روي آنها ساخته هاي زن ، هوگارث اعالم داشت تصاویر رنگ روغنی که کلیشه1751در  .یابد

اند را در ساعتی معین از راه مزایده در کارگاهش خواهد فروخت، و از دالالن خواست که از شرکت در این مزایده  شده

آور  هوگارث از این معاملۀ ننگ. پوند خرید 126تن در مزایده شرکت جست و تصاویر را به  تنها یک. خودداري کنند

پوند  1381به  1797این تصاویر را، که اکنون از گرانبهاترین آثار نقاشی گالري ملی لندن است، در . پشیمان شد

این . شاه را برخود خشمگین ساخت) 1745(هوگارث با خلق تابلو پیشروي نگهبانان به سوي اسکاتلند . فروختند
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در این . ور را از تخت شاهی براندازدهانو کوشید خاندان تابلو در سالی کشیده شد که شاهزاده چارلی خوبروي می

کوشند  آیند، سربازان با میگساري می طبل در فینچلی، حومۀ لندن، گرد می تصویر، نگهبانان شاهی به آواي نی و 

مندند؛  سرنوشتی را که در انتظار آنهاست از یاد ببرند، و پیداست که به میگساري بیش از جنگ و جانبازي عالقه

رو شدن با  نماید که براي عیاشی در میخانه مناسبترند تا براي روبه اندوه پوشانده است و چنین میچهرة همۀ آنها را 

هوگارث این تصویر را نزد جورج دوم فرستاد و اجازه خواست که آن را بدو اهدا کند، شاه . یک مرگ قهرمانانه

؟ سزاوار است که براي این گستاخی این چیست؟ نقاشی سربازان را استهزا کرده است«: برآشفت و فریاد برآورد

مشوق «هوگارث، به روایتی، این تصویر را به فردریک کبیر، » !این آشغال را از جلو چشم من دور کنید. زندانی شود

. ، با ساختن کوشایی و کاهلی در دوازده تصویر، چاپ تصاویر هجایی را از سرگرفت1747در . ، اهدا کرد»دانش و هنر

کند، کتابهاي خوب  سخت کار می) بچۀ خوب(فرانک گودچایلد . شود ندگی دو شاگرد نشان داده میدر این تصاویر، ز

کند، و به  گیرد، از نیازمندان دستگیري می رود، دختر استاد را به زنی می خواند، هریکشنبه به کلیسا می می

دستگاه بافندگیش به خواب  در کنار) تنبل(تام آیدل . رسد کدخدایی، بخشداري، و سپس به شهرداري لندن می

او را به نزد بخشدار . کند بري می خواند، و میگساري، قماربازي، و جیب فلندرز می رود، کتابهاي ناپسندي چون مول می

دو کلیشۀ کوچۀ جین . سازد کند و او را به مرگ برچوبۀ دار محکوم می آورند؛ بخشدار براو دلسوزي می گودچایلد می

چهار مرحلۀ . کند را با نتایج سودمند نوشیدن آبجو مقایسه می» نتایج ناگوار نوشیدن جین«) 1751(و خیابان آبجو 

از آزار چهارپایان، که دیدن آنها در «را هوگارث براي آن کشیده است که، به گفتۀ خود مردم را ) 1751(ستمگري 

کشیدم، به این  آور رافائل را می صاویر خندههرگاه ت. آورد، باز دارم خیابانهاي لندن هر انسان باشعوري را به ستوه می

تباهی انتخابات انگلستان را به باد حمله ) 1758- 1755(هوگارث در چهار صحنۀ انتخابات » . بالیدم اندازه برخود نمی

.گرفته است

ولی . اشندکاري ساده، و نمودار شتابزدگی نق تصاویر چاپ شدة هوگارث از نظر تخیل و شیوة نقاشی خام، و ازنظر ریزه

پنداشت؛ به دوستش، فیلدینگ، بیش از دشمن  نویس می او خویشتن را به جاي نقاش، بیشتر نویسنده یا نمایشنامه

: گفت می. داد شباهت داشت؛ او، بیش از آنکه هنرنمایی کند، اوضاع روزگار خود را نمایش می. محبوبش، ویلیام کنت

تصویرهایم صحنۀ نمایشند و مردان و . نویس بنگرم د یک نمایشنامهکنم مانن ام به مضامینی که تصویر می کوشیده«

گوییهاي  طنز تصاویر چاپی او پر است از گزافه. کنند بازیگران منند زنانی که با حرکات خویش نمایشی گنگ اجرا می

ش از آنکه شایستۀ این تصاویر، بی. سپارند هاي دیگر را به فراموشی می کنند و نکته عمدي؛ آنها یک جنبه را تأکید می

کاریها، جز سگی که همیشه در تصاویر هوگارث  ولی این ریزه. کاري هستند یک اثر هنري باشند، سرشار از ریزه

متوسط  گرفته شوند، نمودار زندگی طبقات این تصاویر، هرگاه، با هم در نظر. حضور دارد، مربوط به مضمون است

مل، کاونت   ها، گردشگاه ها، میکده خانه - مناظر این شهر در آن روزگارلندن در قرن هجدهمند، و ما را با برخی از 

این مناظر را، که نمودار . سازند آشنا می -گاردن، پل لندن، چیپساید، برایدول، تیمارستان بدلم، و زندان فلیت

.اي نمایش داده است العاده قسمتی از لندن قرن هجدهمند، هوگارث به روشنی خارق

ن، و گردآورندگان آثار هنري آن روزگار نه به توانایی هنري هوگارث اذعان داشتند و نه به اصالت آثار منتقدان، دالال

گفتند که از  آنان معتقد بودند که هوگارث تنها بدترین بخش زندگی انگلیسیان را نمایش داده است، و می. هجایی او

هاي  چهره بسازد و صحنه توانسته است تک یآن روي او به چاپ تصاویر مردمپسند مبادرت جسته است، که نم

گفت که دالالن، با  هوگارث در پاسخ آنان می. تاریخی بکشد، و تصاویر او از نظر دقت و صحت چندان ارزشی ندارد

  :سپارند هنرمندان زنده را به دست محرومیت و گرسنگی می» نقاشان گذشته«بزرگداشت 
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توان فروخت، ولی  شیلینگ نمی 5اند در حراج عمومی به  نکرده] تضمین[ بهترین تصاویري را که آنان تأیید و تصویب

خرند و در میان گرانبهاترین آثار هنري  ستایند به هر بهایی می ارزشی را که آنان می دار و بی اي معیوب وصله پرده

  .دانند دالالن این را خوب می. دهند جاي می

وار سبکهاي ون دایک، لیلی، ویا نلر به  از تقلید برده. ن هنر نساختهوگارث هنرخویش را تابع سلیقۀ دالالن و خبرگا

خواند، زیرا معتقد  می» استادان سپاه«دست نقاشان انگلیسی بیزار بود؛ وحتی بزرگترین نقاشان و هنرمندان ایتالیا را 

سب به کوردجو را در چون تابلویی منت. اند بود که آنها با جادوي سیاه خود کفنی به روي نقاشی انگلستان کشیده

پوند فروختند، هوگارث به بهاي آن اعتراض کرد وگفت که، هرگاه بخواهد، تصویري خواهد کشید که با  400لندن به 

جامه و : ، که تقلید خوبی از کار کوردجو بود)1759(چون از او خواستند، تابلو سیگیسموندا را کشید . آن برابري کند

گیسموندا مانند سیگیسمونداي کوردجو است؛ ولی چشمان افسردة وي خریدار را دستهاي ظریف و چهرة دلفریب سی

  .پوند فروختند 56این تابلو را پس از مرگ هوگارث به . خواست باز داشت پوندي که هوگارث می 400از پرداخت 

ی وي خط) 1745(در تصویر خود و سگش . هوگارث با نوشتن یک کتاب دستاویز دیگري به دشمنان خود داد

در کتاب آموزشی خویش، به نام تحلیل . دانست مارپیچ برتخته شستی کشیده بود که آن را عنصر اصلی زیبایی می

، این خط را به سیم مارپیچی تشبیه کرد که به دور مخروطی پیچیده باشند، و آن را نه تنها رمز )1753(زیبایی 

  .معنی خواندند یاین سخن را منتقدان او ب. زیبایی، بلکه مسیر زندگی خواند

کمتر با سوادي بود که اثري از او را در خانۀ خود . مخالفت بدخواهان وي هوگارث را از پیشرفت و کامیابی باز نداشت

ن ، که تابلو پیشروي نگهبانا1757در . نداشته باشد، و فروش مداوم تصاویر چاپیش منبع درآمد مستمري براي او بود

پوند بردرآمد  200سپرده شده بود، وي را سرنقاش دربار شاه ساختند، و این مقام  به سوي اسکاتلند او به فراموشی

، 1762در . هوگارث در این زمان فرصت یافت که کسان دیگري را به جرگۀ دشمنان خود بیفزاید. اش افزود ساالنه

. افروز تقبیح کرده بود تصویري به نام زمانها به چاپ رساند که در آن پیت، ویلکس، و چندتن دیگر را به نام جنگ

کوچکترین تصوري از زیبایی «اش، نورث بریتن، هوگارث را پیرمردي خودبین و حریص خواند که  ویلکس در نشریه

دوست ویلکس، . اي از ویلکس، به سان هیوالیی لوچ، از او انتقام گرفت چهره هوگارث نیز باکشیدن تک. »ندارد

سختی وي را به باد دشنام گرفت؛ هوگارث چرچیل رابه صورت خرسی تصویر اي به ویلیام هوگارث ب چرچیل، در نامه

لذت و پولی که از این دو کلیشه دستگیر من شده، مرا از هرزمانی در عمرم «: کرد و به چاپ رساند، و نوشت

.شریانش پاره شد و این عارضه وي را از پاي در آورد 1764اکتبر  26ولی در » .اند تر ساخته تندرست

» آموزشگاه زندگی«، براي تربیت هنرمندان 1734در . ارث اثر نمایانی در هنر روزگار خویش برجاي ننهادهوگ

حتی هنرمندانی که در کارگاه وي تربیت شده . پیوست» شاهی هنر آکادمی«به  1768این آموزشگاه در . راگشود

ولی نفوذ وي در هنر کاریکاتور پابرجا . دل بستند گرایی او روي برتافتند و به ایدئالیسم رنلدز وگینزبره بودند از واقع

ماند؛ تامس رولندسن، آیزك کروکشانک، و جورج کروکشانک طنز وي را زنده نگاه داشتند و کاریکاتورسازي رابه 

یگانه نقاش بزرگ «کسی که هوگارث را به شهرت کنونی رساند ویسلر بود که وي را . مقام یک هنر رساندند

ولی داور کم احتیاطتري از . ویسلر احتیاط را ازدست نداد و از قیاس خویش با او خودداري کرد. خواند» انگلیسی

همین داوران رنلدز را به نام . یاد کرده است» چهرة برجستۀ نقاشی انگلستان قرن هجدهم«هوگارث به عنوان 

توان  بسختی می. پایدار نخواهد ماند این برآورد. اند اندوز اشراف به مردم روزگار ماشناسانده آرایشگر سودجو و پول

هوگارث را هنرمند خواند، زیرا او تنها هنرمند نبود؛ او فریاد خشم و انزجار انگلستان را، از ناپاکی و پستی خود، 

به «: فیلدینگ دربارة وي چنین گفته است. شناخت نمود؛ او بحق خویشتن را یک قدرت اجتماعی می منعکس می

با کشیدن دو اثر، که خود آنها را سیرزندگی یک هرزه و سیر زندگی یک روسپی خوانده بود، گویم که او  جرئت می
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توان کرد که  این واقعیت را انکار نمی» .بیش از هر کتاب اخالقیی که تاکنون نوشته شده به پاکی خدمت کرده است

  .هوگارث انگلیسیترین هنرمند انگلیسی است که تاکنون جهان به خود دیده است

III  - موسیقیدانان  

هاي اقتصاد،  پردازي در زمینه اي که به تکوین و نظریه از شگفتیهاي تاریخ است که انگلستان با آن همه خدمات ارزنده

اول به بعد نتوانسته است در زمینۀ موسیقی اثر  فلسفه کرده است، از عصر الیزابت سیاست، ادبیات، علوم، دین و

انگلستان در  ین کاتولیک و گرایش به آیین پروتستان احتماال از موجبات ناکامیترك آی. شایان توجهی برجاي نهد

آیین تازه کمتر از آیین کاتولیک موسیقیدانان را به ساختن آهنگهاي موسیقی بهتر وادار . زمینۀ هنر موسیقی بود

بانواهاي موسیقی همراه  اگر چه آیینهاي دینی کلیساي لوتري در آلمان و آیینهاي دینی کلیساي انگلیکان. کرد می

بودند، اما اشکال سختگیرتر آیینهاي پروتستانی در انگلستان و جمهوري هلند به آهنگهاي برتر از سرودهاي نیایش 

ها و لیتورژي کلیساي کاتولیک رومی، که غالباً به لذات ایمان تأکید  افسانه. دادند کلیسایی مجال خودنمایی نمی

دات مالل آور مبتنی بر نظریۀ تقدیر ازلی سپردند که ترس از دوزخ را به دلها راه داشتند، جاي خود را به معتق

مادریگالهاي انگلستان . توانست با نادیده گرفتن وحشت دوزخ نغمه سرایی کند دادند؛ و تنها اورفئوس بود که می می

، وجد و سرور از فرانسه آورد، بازگشت خاندان استوارت، همراه خود. عصر الیزابت در یخبندان نهضت پیرایشگري مرد

.ولی پس از مرگ پرسل، تیرگی و افسردگی بار دیگر بر موسیقی انگلستان چیره گشت

هاي شکسپیر را  هاي غنایی نمایشنامه تا نغمه» باشگاههاي گلی«آوازها از این قاعده مستثنا بودند، و از همسراییهاي 

، یک قرن در انگلستان رونق »هاي گلی باشگاه«. نداشت امروزین را» شادي«معنی » موسیقی«. شدند شامل می

دلکشترین این آوازها را . خود رسیدند ، به اوج گرمی»آوازهاي گلی«داشتند و در روزگار سمیوئل وب، مصنف اصلی 

مکد، من  بوز، بوز، اي باد زمستان، درزیر درخت کاج، و آنجا که زنبور می -تامس آرن از شعرهاي شکسپیر ساخت

گر بود که براي شعر تامسن، فرمان  آرن نغمه. رسند این آوازها هنوز هم در انگلستان به گوش می. م مکیدنمسرگر

نام و نشانی نیز در این هنگام، یاقبل از آن، براي سرود ملی  پرست بی میهن. بران، اي بریتانیا، آهنگی ساخت

، که 1745دانیم، این سرود نخستین بار در  آنجا که میتا . آهنگی تصنیف کرد -خداوند، شاه را سالم بدارد -انگلستان

، »مدعی جوان«خبر رسید نیروهاي وفادار به جورج دوم در پرستن پنز به دست سربازان اسکاتلندي، به سرکردگی 

که آهنگ و کلمات آن اندکی با (در این سرود . هانوور به خطر افتاده بود، خوانده شد  سرکوب شده بودند و خاندان

از خداوند درخواست شده بود انگلیسیان را در پیکار با جکوبایتها و ارتش ) د ملی کنونی انگلستان تفاوت داشتسرو

  :تاخت، پیروز کند استوارت، که از اسکاتلند پیش می

  خداوند شاه ما را سالم بدارد،

  ،]جورج دوم[جاوید باد شاه بزرگوارما 

  .خداوند شاه را سالم بدارد

  ، و پرشکوه فرست،او را پیروز، شاد

  شاهی او بر ما دیر پاید؛

  .خداوند شاه را سالم بدارد

اي خداوند خداي ما برخیز،

  دشمنان وي را تارومار ساز،

  .و آنان را سرکوب کن

  تدابیر آنان را باطل کن،
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  نیرنگهاي پست آنان را عقیم ساز،

  امید ما اکنون به اوست؛

  .همۀ ما را سالم بدار

زده کشور جهان، از جمله آلمان، سویس، دانمارك، و کشورهاي متحد آمریکا در زمانهاي آهنگ این سرود را نو

سرود پرچم ستاره نشان را که با  1931کشورهاي متحد آمریکا در . مختلف براي سرودهاي میهنی خویش پذیرفتند

ا سرود ملی خود سرود آمریک شود، به جاي میگساران انگلیسی خوانده می آهنگ درهم یکی از سرودهاي قدیمی

کالوسن . محبوبیت آوازهاي دلپسند در انگلستان گواه بر ذوق موسیقیایی مردم این سرزمین است .ساخت

تقریباً همۀ مردم با نواختن یکی از آالت . تقریباً در خانۀ همۀ مردم، جز تنگدستان، وجود داشت) هارپسیکورد(

 1784ن بدانجا رسیده بود که در جشن یادبود هندل، که در موسیقی آشنایی داشتند، شمارة خوانندگان و نوازندگا

ویک ویولنسل نواز، و نوازندگان پانزده  وشش ویوالنواز، بیست در دیروستمینستر برپا شد، نودوپنج ویولن نواز، بیست

، شش ترومبون، و چهار طبل شرکت )هورن(وشش اویوا، دوازده ترومپت، دوازده کر  کنترباس، شش فلوت، بیست

وهشت خوانندة آلتو، هشتادوسه خوانندة تنور و  پنجاه و نه خوانندة سوپرانو، چهل - اشتند و گروه همسرایاند

همین کافی بود که هندل را در گورش در دیر وستمینستر به . کردند آنان را همراهی می - هشتادوچهار خوانندة باس

ارگها با شکوه و عظیم بودند، و آنتمها و ته . اول نبودلرزه در آورد، کالرینت تا اواخر قرن هجدهم در انگلستان متد

، تقریباً تنها - همراه با آثاري در همین زمینه از هندل و بویس - دئومهاي ارگنوازان بزرگی، چون موریس گرین

ویلیام بویس، با آنکه در جوانی شنواییش صدمه دیده بود، به . موسیقی کلیسایی فراموش نشدنی انگلستان آن عصرند

او نخستین رهبر ارکستري بود که ایستاده ارکستر خود را . هبري ارکستر شاهی رسید و ارگنواز نمازخانۀ شاه شدر

برخی از آنتمهاي او، بویژه . کردند کرد؛ هندل و معاصران او از پشت ارگ یا کالوسن ارکستر را رهبري می رهبري می

شوند؛ و مردم انگلستان دست کم به دو اثر او هنوز  ته می، هنوز در کلیساهاي انگلیکان نواخ»کنار نهرهاي بابل«

آریایی است از  نام دارد و براي یکی از پانتومیمهاي گریک ساخته شد، و دومی» دلهاي بلوطی«دهند، اولی  گوش می

 سمفونیهاي او براي گوشهاي تحلیل رفتۀ ما. شود نامیده می» بوز، اي نسیم جنوبی بآرامی«که » سلیمان«کانتات 

  .ضعیفند

 1674انگلستان از . تنها تازگی در موسیقی، که انگلستان در آغاز قرن هجدهم به خود دید، آغاز اپرا در این کشور بود

ایتالیایی از رم، اپرا توجه انگلیسیان را به خود  ، با ورود گروهی از خوانندگان1702با اپرا آشنایی داشت، ولی در 

از . نامداري به نام نیکولینی با صداي زیر خود مردم لندن را فریفته و متحیر ساخت کاستراتو« 1708در . جلب کرد

ي دیگري به انگلستان آمدند؛ مردم انگلستان به آنها عادت کردند و فارینلی غوغایی در لندن به » کاستراتوها«پی او 

خوانندگان ایتالیایی در لندن چنان فزونی یافت که نخستین اپراي ایتالیایی سراسر به زبان ، شمار 1710در . پا کرد

بسیاري از انگلیسیان به یورش خوانندگان ایتالیایی به کشور خود اعتراض کردند، ادیسن همۀ . ایتالیایی اجرا شد

:تصفحات شمارة هجدهم نشریۀ خود، سپکتیتر، را به این مسئله اختصاص داد ونوش

فرزندان و نوادگان ما خواهند پرسید که چرا پدران  …. براي آیندگان گزارش صحیحی از اپراي ایتالیایی تهیه کنید

شد و فهمیدن آنها برایشان امکان نداشت چون  آنها در کشور خود براي شنیدن آثاري که به زبان بیگانه اجرا می

  .آمدند بیگانگان در تاالرها گرد می

هایی که در آنها  او به صحنه. قدمات نتیجه گرفت که در اپرا چیزي نیست که برازندة موسیقی باشدادیسن از این م

توگویی زبان  - زد داد پوزخند می ورزید و دلبر به انگلیسی بدو پاسخ می بازیگري به دلبرش به زبان ایتالیایی عشق می



۵۴٠٢

از کبوتران به گرد آن، و به لرزش نیکولینی در او به آرایش پرهزینۀ صحنه، به پرو. در چنین لحظاتی اهمیت دارد

  .گرفت قایقش در دریایی ساختگی خرده می

توز بود؛ او براي اپراي انگلیسی روزاموند، اثر تامس کلیتن، لیبر تویی سروده بود، ولی مردم از این  ادیسن مردي کینه

 24(ایتالیایی رینالدو در اپراي هیمارکت آتش ادیسن شاید با تماشاي نخستین اجراي اپراي . اپرا استقبال نکردند

اي آلمانی بود که تازه به انگلستان  زبان این اپرا ایتالیایی، و سازندة آهنگهاي آن نوازنده. زبانه کشیده باشد) فوریه

اجرا  بار این اپرا در عرض سه ماه پانزده. با وجود خشم ادیسن، این اپرا با استقبال کم نظیر مردم مواجه شد. آمده بود

کردند و آریاهاي سادة آن را  شد، و هربار مردم در اپرا ازدحام کردند، مردم لندن با آهنگهاي اپرا پایکوبی می

  .تر است آغاز شد بدین ترتیب، آن مرحله از زندگی مردم انگلستان که در تاریخ موسیقی از همه برجسته. خواندند می

IV  - 1759 - 1685: هندل   

  سالهاي بالندگی

وي در آسمان هنر آلمان درخشید، . ارترین آهنگساز عصر یوهان سباستیان باخ، گئورگ فریدریش هندل بودنامد

او برتري عالی . هجدهم مظهر موسیقی انگلستان شد ایتالیاي دوستدار موسیقی را به زانو در آورد، و در نیمۀ اول قرن

کیلو وزن، همچون  110با بیش از . اشتد شمرد و کسی به این برتري شکی روا نمی خود را فرض مسلم می

.اي عظیم و سربر آسمان کشیده، جهان موسیقی را زیر پاي خود گرفت مجسمه

روز پس از تولد یوهان سباستیان باخ، وهشت ماه قبل از تولد دومنیکو سکارالتی،  26، درست 1685فوریۀ  23او در 

تی که با موسیقی تعمید یافته بودند، در دامان آهنگسازانی در هاله در ساکس علیا زاده شد؛ ولی برخالف باخ وسکارال

اي با  هایی به موسیقی متصل شده بودند، هندل از پدر و مادري زاده شد که میانه و با رشته. تربیت گشته بودند نامی

. دوایسنفلس، و مادرش دختر یک کشیش لوتري بو - پدرش جراح دربار یوهان آدلف، دوك ساکس. موسیقی نداشتند

کوشیدند فرزندشان را از دلبستگی به ارگ و کالوسن باز دارند، ولی چون دوك آهنگی را که گئورگ  پدر و مادر می

اي به هنرجویی وادارند، پدر و مادرش او را به نزد فریدریش زاخاو،  نواخت شنید و اصرار ورزید که او را نزد نوازنده می

گئورگ در یازدهسالگی . مند و سختکوش بود زاخاو آموزگاري عالقه. دارگنوازکلیساي لیبفرائن، درهاله، فرستادن

، و چنان با تردستی ارگ نواخت که زاخاو و پدر و )شش سونات از این دوره هنوز در دستند( سوناتهایی ساخت 

به  مادرش وي را براي نواختن ارگ در نزد سوفیاشارلوته، همسر با فرهنگ برگزینندة براندنبورگ و ملکۀ پروس،

  .زنده بود 1729، پدرش مرده بود، ولی مادرش تا )1697(هنگام بازگشت گئورگ به هاله . برلین فرستادند

ماه بعد، سران کلیساي جامع . ، هندل ظاهراً براي آنکه حقوقدان شود در دانشگاه هاله نامنویسی کرد1702در 

جوان نابغۀ پرشور، که به دنبال جهان پهناورتري . دکالونی هاله وي را به جاي ارگنواز میخوارة خویش به کار گماشتن

بود، پس از یک سال اقامت در هاله، از همۀ دلبستگیهاي خویش در این شهر، مگر عشق جاودان به مادرش، دل کند 

داراي  1678هامبورگ از سال . و به شهر هامبورگ شتافت؛ در این شهر، مردم موسیقی را چون پول دوست داشتند

ودوساله،  بایوهان ماتزون بیست. نواز دوم استخدام شد هندل، که اکنون هجدهساله بود، به عنوان ویلن. اپرا بود

این دو جوان براي شنیدن . خوانندة نامدار تنور اپرا، و بعدها نامدارترین منتقد موسیقی قرن هجدهم آشنا شد

). 1703اوت (ه، به لوبک سفر کردند آهنگهاي بوکستهودة کهنسال، و بررسی امکان جانشینی وي در مارینکیرش

  .چون دریافتند که جانشین بوکستهوده باید با دختر او زناشویی کند، پس از دیدن دختر به هاهبورگ بازگشتند

، ماتزون اپراي 1704اکتبر  20در . دوستی آنان به دالیلی، مثل همیشه پوچ و ناموجه، به دوئل و دشمنی کشید

. این اپرا با استقبال کم نظیري مواجه و اجراي آن بارها تکرار شد. ود در آن به بازي پرداختکلئوپاترا را اجرا کرد و خ

در چند نوبت، ماتزون، که از کامیابی . کرد در این اپرا هندل از پشت کالوسن خوانندگان و ارکستر را رهبري می
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کالوسن  ه جاي دوستش در پشتپایین جست، ب سرمست شده بود، پس از آنکه در نقش آنتونیوس مرد، از صحنه

دسامبر، هندل از سپردن جاي خویش بدو  5نشست، و با شادمانی در تحسین و هلهلۀ آخر اپرا شرکت جست، در 

این دو دوست در صحنۀ نمایش به جان هم افتادند، و پس از پایان نمایش به خیابان رفتند، شمشیرهاي . سرباز زد

شمشیر ماتزون به تکمۀ فلزي . ان هلهلۀ تماشاگران اپرا و رهگذران دوئل کردندخویش را از نیام در آوردند، و در می

تماشاگران این زورآزمایی را به خنده برگزار کردند؛ ولی حریفان کینۀ یکدیگر را به . روپوش هندل خورد وشکست

. ة تنور بود موافقت کرددل گرفتند، تا سرانجام مدیر شرکت با اجراي اپراي آلمیراي هندل، که ماتزون در آن خوانند

.دشمنی آنان را به دوستی مبدل ساخت) 1705ژانویۀ  8(کامیابی این اپرا 

آلمیرا، که شامل چهل ویک آریاي آلمانی و پانزده آریاي ایتالیایی بود، باچنان استقبالی مواجه شد که آن را بیست 

ر را که گردانندة گروه و مصنف بیشتر اپراهاي آن این کامیابی راینهارد کایز. بار، در عرض هفت هفته، نمایش دادند

شاهزاده . فعالیت زیست اپراي هامبورگ از آن پس رونق خود را از دست داد؛ و هندل دوسال بی. بود، به رشک آورد

جووان گاستونه دمدیچی هنگام عبور از هامبورگ، به هندل سفارش کرده بود که به ایتالیا برود؛ شاهزاده به هندل 

هندل در ماه . خوانند ها نیز آواز می خانه بود که مردم ایتالیا دیوانۀ موسیقیند و در آنجا حتی مستخدمان قهوهگفته 

اي که گاستونه به برادرش فردیناند، سرپرست اپراي فلورانس، نوشته بود از  دوکات پول و نامه 200دسامبر با 

ولی چون فردیناند دست کرم را در کیسۀ . نس رسید، به فلورا1706کوههاي پربرف آلپ گذشت و، قبل از پایان 

اپراي رم را، به نام التران به نواختن ارگ پرداخت و مردم رابه ستایش از هنر خویش وا . فتوت نبرد، به رم رفت

گاستونه، که اکنون در فلورانس بود، . داشت؛ ولی چون کسی نخواست اپراي تازة او را اجرا کند، به فلورانس بازگشت

درش را به کمک هندل ترغیب کرد؛ این بار فردیناند کرامت کرد، و اپراي رودریگو در این شهر به صحنه کشیده برا

و یک دست سرویس ناهارخوري چینی به ) دالر؟ 300(سکۀ طال  100شد؛ مردم همگی این اپرا را ستودند؛ فردیناند 

  .هندل به ونیز رفت. ز شانزده اپرا داشتولی در فلورانس اپراي همگانی نبود؛ ونی. آهنگساز جوان بخشید

شهر ونیز مفتون افسون آلساندرو سکارالتی شده بود و بزرگترین اپراي او، میتریداته . فرا رسید 1707پاییز سال 

ستود؛ در این شهر براي آلمانی جوانی که تازه به آموختن اسرار موسیقی ایتالیایی آغاز کرده بود  ائوپاتوره، را می

به . هندل به بررسی اپراهاي آلساندرو سکارالتی پرداخت و با فرزند او، دومنیکو، دوست شد. نمایی نبودفرصت هنر

نواخت، دومنیکوسکارالتی  که هندل با چهرة نقابدار در یک مجلس با لماسکه کالوسن می روایت یک داستان، هنگامی

دوستی پایدار دو نوازندة بزرگ کالوسن آن » .نگیزا اي نوازنده یا شیطان است، یا آن ساکسون شگفت«: فریاد برآورد

).1708ژانویۀ (پیر باقی نهادند و با هم به رم رفتند  بعد، آنان ونیز را براي استادان چندي. زمان از اینجا آغاز گشت

نالها، که آوازة اپراي رودریگو به گوش مردم پایتخت رسیده بود؛ شاهزادگان و کاردی. این بار هندل را بگرمی پذیرفتند

مارکزه دي . هاي خود را به روي او گشودند از لهجۀ آلمانی هندل بیش از آیین لوتري آشفته شده بودند، در خانه

روسپولی براي اجراي نخستین اوراتوریوي هندل، به نام رستاخیز، یک تئاتر خصوصی در کاخش برپا ساخت؛ 

ساکسون «بزودي همۀ مردم با فرهنگ رم دربارة . بودند آهنگهاي این اوراتوریو نمودار قدرت، پیچیدگی، وعمق آن

ولی نتهاي او دشوارتر از آن بودند که خوشایند نوازندگان ایتالیایی افتند، . گفتگو آغاز کردند» بلند اندام نیرومند

نواز اول و   کردند، آرکانجلو کورلی، که ویولن هنگامی که سرناد هندل را به دستور کاردینال پیترو اوتوبونی اجرا می

ساکسون عزیز، سبک این موسیقی فرانسوي است، و من از آن سر «: رهبر ارکستر بود، برآشفت و زیرلب گفت

کورلی او . هندل ویولن را از دست او گرفت و خود، باهمان جسارت معمولش، به نواختن آهنگ پرداخت» .آورم درنمی

  .را بخشید 
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برطبق یک روایت ناموثق، هندل، کورلی، و هردوسکارالتی با هم . ر شوداکنون ناپل مانده بود که به دست وي تسخی

داستان مشکوك دیگري یک ماجراي عشقی را در این شهر به هندل نسبت ). 1708ژوئن (به این شهر سفر کردند 

یقی، به اند که هندل در سراسر عمر، جز به مادر و موس دهد، ولی تاریخنویسان با احتیاط متأسفانه اعتراف کرده می

توان باور کرد مردي که چنین آریاهاي شورانگیزي آفریده است مزة عشق را  بسختی می. کسی عشق نورزیده است

ترین واقعۀ سفر  دانیم، برجسته تا آنجا که می. شد نچشیده باشد؛ شاید گرمی عشق او روي بالهاي آوازها پخش می

السلطنۀ ناپل و فرزند خانوادة توانگري از  ی است، وي نایبهندل به ناپل دیدار وي با کاردینال وینچنتسو گریمان

کاردینال از هندل خواست که از روي یک مضمون کهن، دربارة مادر نرون، لیبرتوي اپرایی را تدارك . اهالی ونیز بود

هندل را به  گریمانی براي اجراي اپرا در تئاتر خانوادگی خویش. هندل در سه هفته این کار را به پایان رساند. ببیند

  .ونیز فرستاد و او با گروه بازیگران شتابان به این شهر عزیمت کرد

ایتالیاییان گشاده دل . اي همراه آورد براي هندل پیروزي بیسابقه) 1709دسامبر  26(نخستین اجراي اپراي آگریپینا 

: ، رشک نورزیدند و فریاد برآوردندبه این هنرمند بیگانه، که در کار موسیقی هنرمندان خود آنان را پشت سرنهاده بود

ده بود، ونه آهنگ را همراهی کر تماشاگران جوزیه بوسکی را نیز، که با آواز خود بیست. »زنده باد ساکسون عزیز«

چارلز مانتگیو، ارل آو منچستر، که اکنون سفیر بریتانیا . هندل اکنون هنر دوستان را متوجه خود ساخته بود .ستودند

به هندل سفارش کرد به لندن سفر کند؛ شاهزاده ارنست آوگوستوس، برادر جوان جورج لویس، در ونیز بود، 

اشت، ولی تا ونیز زیبا بود و روحی سرشار از موسیقی د. برگزینندة هانوور، رهبري ارکسترهانوور را بدو پیشنهاد کرد

دانست که در هانوور، گذشته از مه و  د؟ او مییک تاالر اپرا بسازد و به ایتالیاییان متلون دل بندتوانست با  کی او می

ابر و صداهاي توگلویی، تاالر اپراي بسیار زیبا، حقوق ثابت، و خوراك آلمانی در انتظار او هستند؛ از این گذشته، در 

، هندل 1710ژوئن  15در . تواند براي دیدار مادرش به هاله سفر کند صورت اقامت در این شهر، گاهگاهی می

کراون در سال حقوق تعیین کردند و بدو اجازه دادند  1500براي او . ج ساله رهبر ارکستر هانوور شدوپن بیست

در پاییز همان سال، درخواست سفر به انگلستان را کرد، و چون قول داد که بزودي . گاهگاهی به خارج شهر سفر کند

.گردد، به او اجازه دادند که به آن کشور سفر کند باز می

  انگلستان تسخیر -2

خوانان ایتالیایی، و در آن میان بوسکی خوانندة باس، همسر وي خوانندة  آوازه. اپراي لندن گرفتار بیسامانی شده بود

نیکولینی را چارلزبرنی، تاریخنویس . کردند هایی اجرا می کنترآلتو، و نیکولینی خوانندة سوپرانو در این اپرا برنامه

که در آن روزگار (ولی هم تاالر اپراي هیمارکت . نامیده است» بزرگ واقعی نخستین خوانندة«پرشور موسیقی، 

مردم آراستۀ لندن . ، و هم تئاتر دروري لین در محلۀ پرازدحام لندن جاي داشتند)شد خوانده می» تئاتر علیاحضرت«

  .گریختند شدند، می از این محله، که در آن جیبها خالی و سرها شکسته می

سرتها و اپراها، چون شنید هندل در لندن است، لیبرتویی به او دادکه از رهایی اورشلیم تاسو گرفته هیل، مدیر کن ارن

هندل با پشتکار همیشگی خویش دست به کار شد، و با استفاده از آهنگهاي قبلی خویش، در دو هفته، . شده بود

در تئاتري که مملو از مردم بود چهارده بار ژوئن همان سال  22تا  1711فوریۀ  24رینالدو از . رینالدو را کامل کرد

از آن استقبال کردند و برخی از آریاهاي آن، چون  ادیسن و ستیل به آن تاختند، ولی مردم لندن بگرمی. اجرا شد

گینی  1400والش با نشر متن آوازهایی از رینالدو  جان. خواندند ، را در خیابانها می»همسر عزیز«و » بگذار بگریم«

هندل با ترشرویی گفت که بهتر است اپراي آینده را والش بسازد و چاپ متن آوازهاي آن را بدو واگذار . سود برد

این اثر بیست . این اپرا، که بهترین اپراي هندل است، دیري نگذشت که در دوبلن، هامبورگ، و ناپل اجرا شد. کند

  .سال در لندن روي صحنه بود
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، 1711شده بود، غیبت خود را از هانوور تا یک سال تمدید کرد؛ و سپس، در ژوئن آور  هندل، که اکنون کامیاب و نام

در کاخ  در آنجا او ستارة درخشان سالونهاي پذیرایی نبود، و تنها همچون مستخدمی. با اکراه به هانوور بازگشت

ند کانتات و یک کنسرتو تاالر اپراي هامبورگ اکنون بسته شده بود؛ از این رو، هندل چ. کرد برگزیننده زندگی می

، اجازه خواست که براي 1712در اکتبر . کرد گروسو تصنیف کرد، ولی اندیشۀ او همچنان در آسمان اپرا پرواز می

کرد انگلستان بزودي تیول  که احساس می رگزینندة هانوور، شاید از آن رويب. به انگلستان بازگردد» کوتاه«مدتی 

هندل در ماه نوامبر به لندن بازگشت و چهل و شش سال در آنجا . پذیرفت هانوور خواهد شد، درخواست وي را

نوامبر  22این اپرا در . آورد، با خود به ارمغان آورده بود هندل اپراي چوپان وفادار را، که هنوز ما را به شور می .زیست

تصنیف اپراي دیگري، به نام هندل به جاي آنکه دلسرد شود، به . اجرا شد، ولی مردم لندن از آن استقبال نکردند

نخستین اجراي این اپرا با پیروزي همراه بود، ولی پس از شب دوم مدیر اپرا با صندوق پول . تسئوس، پرداخت

جان هایدگر مدیریت اپرا را به دست گرفت وتسئوس را سیزده بار اجرا کرد و، همچنانکه هندل در پشت . گریخت

ارل آو برلینگتن از هندل دعوت کرد که در ملک او . خواست ز مردم پول میا» آقاي هندل«نشست، براي  کالوسن می

هندل دعوت را پذیرفت؛ چندي به آسودگی در ملک ارل زیست؛ در آنجا، با پوپ، گی، کنت، و دیگر . زیست کند

  .پیشتازان ادبیات و هنر انگلستان آشنا شد

رزوي پایان یافتن جنگ جانشینی اسپانیا بود؛ پیمان او ملکه آن، از دیرباز، به آ. اکنون بخت بدو روي آورده بود

ترشت به این جنگ پایان داد؛ هندل با تصنیف ته دئوم اوترشت و قصیدة سالروز تولد ملکه را خشنود ساخت؛ با این 

 200ملکۀ مهربان، با تعیین . آثار، هندل نشان داد که همسراییهاي پرسل را بررسی کرده است و با آنها آشنایی دارد

یک سال به آسایش . هندل، که اکنون توانگر شده بود. پوند حقوق مستمر براي هندل، به هنرمند آلمانی پاداش داد

  .پرداخت

ملکه آن درگذشت و جورج لویس، برگزینندة هانوور، به نام جورج اول، به فرمانروایی انگلستان  1714در اول اوت 

وي در واقع هانوور را ترك گفته بود و چه بسا . این دگرگونی نگران شدهندل، که از هانوور گریخته بود، از . رسید

تاالر اپراي . انتظار داشت که شاه بر وي خشم آورد؛ ولی جورج اول، با آنکه از هندل دلگیر بود، با وي مدارا کرد

حمایت کند؛ ولی این  دید از آن خوانده شد؛ و از این رو، شاه خویشتن را ملزم می» تئاتر اعلیحضرت«هیمارکت از نو 

توانست شیوة بیانش را پوشیده دارد، با  شاه، با وجودي که نمی. کند تئاتر اکنون اپراي رینالدوي هندل را اجرا می

هایدگر . هندل اکنون اپراي دیگري، به نام آمادیجی دي گائوال، ساخته بود. جامۀ مبدل به تئاتر رفت واپرا را پسندید

را اجرا کرد؛ شاه آن را بسیار پسندید؛ اندك زمانی پس از آن، فرانچسکو جمینیانی، ویولن  این اپرا 1715مه  25در 

هاي موسیقی در دربار به انگلستان دعوت شده بود، از هندل خواست  نواز و آهنگساز ایتالیایی، که براي اجراي برنامه

اه وي درگذشت و حقوق مستمر وي را به که با کالوسن وي را همراهی کند، هندل این دعوت را پذیرفت؛ شاه از گن

پوند بر حقوق او  200ملکه کروالین هندل را براي آموزش دخترانش استخدام کرد و . پوند در سال افزایش داد 400

  .افزود؛ درآمد هندل اکنون از درآمد هر آهنگسازي در اروپا زیادتر شده بود

هندل در هاله از . خود بدانجا برد، هندل را همراه )1716انویۀ ژ 9(که جورج اول براي دیداري به هانوور رفت  هنگامی

مادرش دیدن کرد و، از آن هنگام، کمک مالی مداوم خود را به همسر سالخوردة استاد پیشینش زاخاو، که گرفتار 

آوکارنارون، جیمز بریجز، ملقب به ارل . به انگلستان بازگشتند 1717شاه و هندل در آغاز . بینوایی شده بود، آغاز کرد

که بعدها دیوك آو چاندوس شد، از هندل خواست که درکاخ باشکوه وي، در میدل سکس، بیاساید و جایگزین 

نوازندة کاخ، دکتر یوهان پپوش، شود؛ و پپوش با نوشتن موسیقی براي اپراي گدایان انتقام دیررسی از دیوك آو 

که فانتزیهایی است به سبک دومنیکوسکارالتی و  - وسنهندل در این کاخ سوئیت قطعاتی براي کال. چاندوس کشید
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، موسیقی براي آکیس وگاالتیا اثر گی، و یک اپرا، به نام »آنتم چاندوس«، چند کنسرتو گروسو، دوازده  - کوپرن

.رادامیستو، را تصنیف کرد

ده بودند؛ هایدگر اکنون پراکنده ش» تئاتر اعلیحضرت«بایست این اپرا را اجرا کند؟ مشتریان  ولی چه کسی می

را بنیان نهادند » شاهی موسیقی آکادمی«براي نجات او گروهی از اشراف و توانگران . نزدیک بود ورشکست شود

 21در . سهم را جورج اول خرید 5. پوندي فراهم ساختند 200سهم  50و سرمایۀ آن را با فروش ) 1719فوریۀ (

قاي هندل، استاد نامدار موسیقی، به فرمان اعلیحضرت، جهت آ«: فوریه یکی از جراید هفتگی لندن اعالم داشت

هندل با چند گروه در اروپا تماس » .یافتن بهترین خوانندگان اروپا براي اپراي هیمارکت، به آن سوي دریا رفته است

را  چند ساعت پس از بازگشت هندل به لندن، یوهان سباستیان باخ خویشتن. گرفت و بار دیگر از مادرش دیدن کرد

پیاده به این شهر » براي دیدن آلمانی بزرگی که انگلستان را تسخیر کرده است«از کوتن، چهل کیلومتري هاله، 

  .ولی او دیر رسیده بود؛ و این دو آهنگساز هرگز یکدیگر را ندیدند. رساند

اشراف . مندان اجرا شد، رادامیستو در حضور شاه، معشوقه هاي او، و جمع کثیري از اعیان و دولت1720آوریل  27در 

چند تن از بزرگان را که «به گفتۀ مینورینگ، . انگلستان براي حضور در این مجلس از هیچ تالشی فروگذار نکردند

مردم لندن اکنون با ونیزیانی که، » .شیلینگ براي حضور در این مجلس بپردازند بدان راه ندادند 40خواستند  می

ولی . هندل بار دیگر قهرمان لندن شده بود. کردند بالی شایان کرده بودند رقابت مییازده سال قبل، از آگریپینا استق

پیشین هندل، با  گروهی از دوستداران موسیقی به رهبري ارل آو برلینگتن، حامی. هندل قهرمانی بی معارض نبود

شاهی  آکادمی«اینان . پسندیدند هواداران هندل به رقابت برخاسته بودند و جووانی باتیستا بونونچینی را بیش از او می

؛ )1720نوامبر  19(را بر آن داشتند که دومین دورة خود را با اجراي اپراي آستارتو، اثر بونونچینی بگشاید » موسیقی

. و خوانندة مرد سوپرانوي را، که اکنون بیش از نیکولینی محبوبیت داشت، در این اپرا به اجراي نقش اصلی وا داشتند

، که فرانچسکو برناردي نام داشت، با حرکات مهاجم و آواي دلفریبش موجب پیروزي آستارتو، وده بار این خواننده

مسئول رقابتی نبود هیچ یک از این دو آهنگساز . دوستداران بونونچینی وي را بهتر ازهندل خواندند. اجراي آن شد

شرکت «در سالی که حباب . سیم کرده بوددوستداران موسیقی را در لندن به دو گروه متخاصم تق که در آن زمان

شاه و ویگها از هندل طرفداري کردند، . ترکید، مردم لندن، چون مردم پاریس، به هیجان آمده بودند» دریاي جنوب

. اندیشمندان و نویسندگان مقاالت نیز به این غوغا پیوستند. پرینس آو ویلز و توریها جانب بونونچینی را داشتند

این اپرا چنان موفقیتی . برتري خود را تأیید کرد) 1722ژانویۀ (راً، با اپراي جدیدي به نام کریسپو بونونچینی، ظاه

به هنگام مرگ . بدست آورد که آکادمی، در پی آن، پیروزي دیگر بونونچینی، یعنی اپراي گریزلدا، را به اجرا گذاشت

. دفین او، از بونونچینی به جاي هندل یاري جستند، براي تصنیف یک آنتم جهت آیین ت)ماه ژوئن(دیوك آو مارلبره 

سال کامیابی . پوند در عرض یک سال به خوانندگان و نوازندگان ایتالیایی پرداخت 500دختر دیوك آو مارلبره 

.بونونچینی فرا رسیده بود

از ایتالیا همراه آورده  پوند 2000سابقۀ  هندل با اجراي اپراي اوتونه، به یاري یک خوانندة سوپرانو، که با تضمین بی

اش گوشتالود،  زنی کوتاه و فربه بود؛ چهره«فرانچسکاکوتتسونی، به دیدة هوریس والپول، . بود، به رقیبان پاسخ گفت

کشمکش بدخواهان و دوستداران وي را به » .ولی زیبا بود؛ هنرمند ماهري نبود؛ بدپوش و جلف و خنده آور بود

خواهم بدانی که من  دانم که تو شیطان مؤنث واقعی هستی، ولی می خانم، می«: گفتهندل بدو . داشت مبارزه وا می

چون کوتتسونی براي خواندن آوازي، جز آنچه هندل بدو تعلیم داده بود، » .نیز بعل زبوب، فرمانرواي شیاطین، هستم

ولی کوتتسونی سرانجام به . ندپافشاري کرد، هندل وي را از جا بلند کرد وتهدید کرد که از پنجره بیرونش خواهد افک

، آواز وي چنان در مردم اثر کرد )1723ژانویۀ  12(هنگام نخستین اجراي اپرا . پوند سرتسلیم فرود آورد 2000خاطر 
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برناردي با وي به رقابت برخاست و » . لعنتی، شکمش آشیانۀ بلبالن است«که کسی از میان تماشاگران فریاد برآورد 

جان گی، دربارة . پوند ترقی کرد 5در شب دوم، بهاي بلیط اپرا . ی وي را یاري کردصداي باس جوزپه بوسک

  :دلبستگی مردم لندن به موسیقی در این زمان، به جانثن سویفت چنین نوشته است

از آواي عاشقانۀ چنگ ونی خبري نیست و جاي آنها را ویولن، ویول . مردم شهر شده است موسیقی یگانه سرگرمی

مردم، . خوانم کسی، جز خواجگان و زنان ایتالیایی، مجاز نیست بگوید که من آواز می. وا گرفته استباس، و اوب

که  مردمی. توانستند داوري کنند، اکنون قادرند دربارة موسیقی اظهارنظر کنند همچنانکه در زمان تو دربارة شعر می

بحث ] آریوستی[بکهاي هندل، بونونچینی، و آتیلیو توانستند دو آوا را از هم تمیز دهند، اکنون دربارة س روزي نمی

شمارند که  در لندن و وستمینستر، در همۀ محافل، مردم تربیت شده برناردي را بزرگترین مردي می.  …. کنند می

  . تاکنون به جهان پا نهاده است

، با رقیبان 1728ل تا سا). 1727(و تابعیت دولت انگلستان را پذیرفت ) 1723(هندل خانه اي در لندن خرید 

براي آنکه مضامینی براي اپرا بیابد، تاریخ را گشت و زندگی فالویوس، یولیوس قیصر، تیمور لنگ، . زورآزمایی کرد

بونونچینی با ساختن اپراهایی از زندگی . و ریچارد شیردل را به موسیقی کشیدیو آفریکانوس، اسکندر مقدونی،سکیپ

آهنگساز دیگري، به نام آریوستی، زندگی . کالپورنیا با او به رقابت برخاستآستواناکس، ارمینیا، فارناکس، و 

کوریوالنوس، وسپاسیانوس، اردشیر، و داریوش بزرگ را به آهنگ درآورد؛ در تاریخ هنر هرگز به یک چنین 

وپرانو، که تا آن با ورود فاوستینا بوردونی، خوانندة متسو س 1726رقابت این سه آهنگساز در . ایم هماهنگیی برنخورده

آواي وي مالحت صداي کوتتسونی . روز دلهاي مردم ونیز وناپل و وین را مسخر خود ساخته بود، دامنۀ بیشتري یافت

هندل از هر دو ) 1726مه  5(در اپراي اسکندر . نشستند ولی زیبایی چهره و حرکات دلفریبش بر دلها می. را نداشت

اي به آنها سپرد، و قطعات آواز را میان آن دو به یک نسبت تقسیم  یک اندازه زن خواننده استفاده کرد، تکخوانیهاي

گروهی به استهزا، و دسته : چند شبی حاضران هر دو آنان را ستودند؛ ولی پس از آن به دو دسته پراکنده شدند. کرد

تی بوردونی خواست در ، وق1727ژوئن 6در . اي گرفت اي به ستایش آنان پرداختند؛ این جنگ موسیقیایی بعد تازه

اپراي آستیاناته، اثر بونونچینی آواز بخواند، دوستداران کوتتسونی بشدت علیه وي دست به تظاهرات زدند و با مشت 

دو زن خواننده به حاضران . دامنۀ این زد و خورد به جایگاه نوازندگان و صحنۀ اپرا کشید. ولگد به جان هم افتادند

تماشاگران، در حضور شاهزاده خانم کروالین، با لذت و شادمانی آرایش صحنه . ا کندندپیوستند و گیسوان یکدیگر ر

.را در هم ریختند و با این عمل به او اهانت کردند

بایست به عمر اپراي ایتالیایی در انگلستان پایان داده باشد؛ ولی یکی از نیکمردان لندن در  این پیشامد نامعقول می

. ، جان گی در تئاتر لینکنز این فیلدز اپراي گدایان را اجرا کرد1728ژوئن  29در . شتافت این هنگام به یاري اپرا

ولی تنها کسانی که این اشعار را همراه با نواي یوهان پپوش . قبال از اشعار شوخ و هرزة این اپرا یاد کرده ایم

نی ، و آریوستی روگردان شدند و به پپوش، دانند که چرا مردم اپرادوست لندن یکباره از هندل، بونونچی اند می شنیده

اپراي گدایان نه هفته در تئاتر، که همواره از جمعیت پر بود، اجرا شد؛ در صورتی که در . پولی، و گی روي آوردند

از این گذشته، گی . کردند براي صندلیهاي خالی برنامه اجرا می» تئاتر اعلیحضرت«همان هنگام خواجگان ونوازندگان 

یتالیایی را هجو کرد و مضامین مبتذل و خالی از محتوا، تحریرهاي خوانندگان و آرایش سوپرانوها را به اپراي ا

ها سخن بگوید، به نمایش  مسخره گرفت؛ وي، بجاي آنکه در نمایش خود از زندگی شاهان، نجبا، دوشیزگان، و ملکه

توانستند معنی آن را دریابند، بویژه  ی که میهای مردم از شنیدن واژه. سرگذشت دزدان، گدایان، و فواحش پرداخت

هاي انگلیسی  بردند؛ او براي چکامه هایی که بر زبان راندن آنها مستلزم تن در دادن به اندکی خطر بود، لذت می واژه

به میدان ) 1728(هندل با اپراهاي سیروئه و بطلمیوس، شاه مصر . آهنگهایی بهتر از آریاهاي ایتالیایی ساخته بود
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 ژوئن، 5در . ۀ خود را تأمین کننداین اپراها عاري از لحظات زیبا نبودند، اما نتوانستند هزین. بارزه بازگشتم

.اعالن ورشکستگی داد و برچیده شد» شاهی موسیقی آکادمی«

پس از آنکه شریکان اشرافش وي را مسئول زیان خود دانستند و از او روگردان شدند، وي . هندل به شکست تن نداد

 000،10و تقریباً همۀ پس انداز خود را، که ) 1728ژوئن (را بنیان نهاد » نوین موسیقی آکادمی«با همکاري هایدگر 

. کمک کند پوند به آکادمی 1000شاه تازه، جورج دوم، نیز وعده داد که سالی . گذاري کرد پوند بود، در آن سرمایه

کی کشتی مشرف به غرق او را ترك گفته بودند، هندل براي چون کوتتسونی، بوردونی، برناردي، نیکولینی، و بوس

استخدام خوانندگان تازه به اروپا رفت و آنتونیوبرناکی، خوانندة مرد سوپرانو، آنیباله فابري، خوانندة تنور، و آناماریا 

را براي آخرین بار  در بازگشت به انگلستان، مادرش. سترادا دل پو، خوانندة سوپرانو، را همراه خود به انگلستان آورد

ویلهلم فریدمان باخ در هاله به . مادرش در این زمان هفتاد و نه سال داشت و نابینا و زمینگیر شده بود. در هاله دید

اوراتوریو پاسیون قدیس متی بتازگی براي نخستین بار در آنجا به اجرا . هندل برخورد و او را به الیپزیگ دعوت کرد

ولی هرگز گمان . او نام یوهان سباستیان باخ را کم شنیده بود. ین دعوت را نپذیرفتهندل ا. گذاشته شده بود

شتابان به لندن بازگشت و یوهان . کرد که نام این مرد روزي شهرت وي را تحت الشعاع خود قرار دهد نمی

  .ریمنشنایدر، خوانندة تنور، را با خود از هامبورگ به انگلستان برد

 24بار دیگر، در . با اجراي اپراي لوتاریو آغاز به کار کردند، ولی کامیاب نشدند 1729سامبر د 2خوانندگان تازه در 

برناکی و ریمنشنایدر به اروپا بازگشتند، و برناردي از ایتالیا به . فوریه اپراي پارتنوپه را بدون کسب موفقیتی اجرا کرد

اي از  کمک لیبرتویی از متاستازیو، اپراي پورو را، که پاره هندل با او و سترادا دل پو، و به. انگلستان باز خوانده شد

و بار دیگر مردم لندن را متوجه خود ) 1731فوریۀ  2(شورانگیزترین آریاهاي خود را در آن گنجانده بود، اجرا کرد 

  .ه، ستودندرو آوردند و دو اپراي دیگر او را، به نامهاي ازیو و سوسارم» تئاتر اعلیحضرت«مردم دوباره به . ساخت

اي  ولی تالش بیهوده. یافت تالش آهنگسازان براي جلب توجه و عالقۀ مردم انگلستان به اپراهاي ایتالیایی فزونی می

هندل انگلستان را تسخیر کرده بود، ولی ظاهراً اکنون انگلستان بود که . داد بود که رنج و اندوختۀ آنان را بر باد می

ساخت، آهنگ آنها  آنچه مردم را متوجه این اپراها می. و بیش از اندازه یکسان بودنداپراهاي ا. ساخت وي را مسخر می

بود؛ ولی این آهنگها چندان پیوندي با داستان اپرا نداشتند، زبان آنان نامفهوم اما شیرین بود و بسیاري از آنها براي 

هرگاه هندل به تالش خود براي . ر بودخوانندگان مرد سوپرانو ساخته شده بودند، و یافتن چنین خوانندگانی دشوا

چند پیشامد هندل را از این مسیر . از او در میان نبود داد، امروز نامی تصنیف اپراهایی به شیوة ایتالیاییان ادامه می

  .دور کردند و او را به قلمرو دیگري کشاندند که وي در آن قلمرو، تا زمان خود ما، بینظیر مانده است

شکست -3

در جشنی که به مناسبت چهل و هفتمین سالروز والدت هندل در میکدة کراون اند انکر، در  1732ریۀ فو 23در 

این اوراتوریو . برنارد گیتز، برپا شده بود، استر، یک اوراتوریو، اثر هندل، در حضور دوستان او به نمایش کشیده شد

این ). آوریل 20(ان هندل، و بار دوم براي مردم چنان مورد توجه قرار گرفت که دوبار اجرا شد بار اول براي دوست

ها،  شاهزاده آن پیشنهاد کرد که این اوراتوریو را با همان جامه. شد نخستین اوراتوریویی بود که در انگلستان اجرا می

ولی اسقف لندن با کشیدن داستانهاي کتاب مقدس به . اجرا کنند» تئاتر اعلیحضرت«آرایش صحنه، و بازي در 

اعالم کرد . آید که هندل گرفت نقطۀ عطفی در زندگی و هنر او به شمار می تصمیمی. کرد نمایش مخالفت میصحنۀ 

مه در تئاتر هیمارکت اجرا خواهد شد، و افزود که  2که داستان مقدس استر، که یک اوراتوریو انگلیسی است، در 

بدین سان، هندل » .مراسم تاجگذاري خواهد بوداین اثر با بازي همراه نخواهد بود و موسیقی آن به سبک موسیقی «

وي سرایندگان و نوازندگانی فراهم ساخت و به سترادا دل پو و دیگر ایتالیاییان . اوراتوریو را از اپرا متمایز ساخت
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افراد خاندان شاهی براي تماشاي این اوراتوریو در تئاتر . آموخت که تکخوانیهاي خود را به زبان انگلیسی بخوانند

  .ضور یافتند و استر، در ماه اول، پنج بار به صحنۀ نمایش کشیده شدح

ولی . ، استقبال نکردند و هندل ناگزیر شد به اپرا بازگردد)ژوئن 10(مردم لندن از اوراتوریو دیگر او، آکیس وگالتیا 

ردم و همکاري هایدگر، با استقبال مردم مواجه گشت؛ با این حال، و با وجود استقبال م) 1733ژانویۀ  27(اورالندو 

، را دو برابر ساخت و )مارس 17(هندل بهاي بلیط سومین اوراتوریو خود، دبوره . کار هندل به ورشکستگی کشید

کسی در نامۀ بی نام ونشانی که به نشریۀ کرافتسمن فرستاد . بدین وسیله کوشید از ورشکستگی خود جلوگیري کند

بر » خودبین، و بلندپرواز.  …آقاي هندل گستاخ «م خواست که با سلطۀ به این کار هندل اعتراض کرد، و از مرد

از آنجا که اکنون شخص شاه پشتیبان هندل بود، خود به خود از حمایت فردریک لویس، . موسیقی لندن مبارزه کنند

ق و خوي او هندل، که رفتارش غالباً بسته به چگونگی خل. شد پرینس آو ویلز، فرزند و دشمن جورج دوم، محروم می

بود، با رنجاندن نقاش پرینس آو ویلز، جوزف گویی، مرتکب خطا شد؛ نقاش کاریکاتور هندل را به صورت 

. هایی از آن در میان مردم لندن مشکالت هندل را چند برابر ساخت کشید و با پخش نسخه» اي غولپیکر شکمباره«

را تأسیس » اپراي نجیبزادگان«براي رقابت با هندل گروه ، پرینس آو ویلز درباریان را تشویق کرد که 1733در بهار 

این گروه نیکولو پورپو را، که نامدارترین مربی آواز آن روزگار بود، از ناپل به انگلستان آورد؛ برناردي را از گروه . کنند

یادنۀ پورپو را در برابر دسامبر، در تئاتر لینکنز این فیلدز، اپراي آر 29هندل، و کوتتسونی را از ایتالیا ربود؛ و در 

مشابه، به نام آریادنه در کرت، به رقیبان خود پاسخ داد   هندل با اجراي اپرایی با مضمونی. حاضران اجرا کرد تحسین

. استقبال شد؛ ولی در پایان فصل، پیمان همکاري او با هایدگر به سر آمد ؛ از این اپرا نیز بگرمی)1734ژانویۀ  26( 

اجاره داد، و هندل ناگزیر شد گروه خود را به تئاتر کاونت » اپراي نجیبزادگان«را به گروه » لیحضرتتئاتر اع«هایدگر 

.گاردن جان ریچ انتقال دهد

شناخت، به هنر  می» فارینلی«پورپورا با فراخواندن نامدارترین کاستراتو جهان، کارلو بروسکی، که اروپا وي را به نام 

فارینلی در زادگاهش، بولونیا، دیدار کنیم، دربارة آوازش بیشتر سخن خواهیم گفت؛ در که با  هنگامی. نمایی پرداخت

که وقتی این مرد در اپراي اردشیر، اثر پورپورا، به برناردي و کوتتسونی پیوست  کنیم  اینجا همین اندازه بسنده می

ر طول اقامت سه سالۀ فارینلی چهل بار اجرا این اپرا د. اي تازه در تاریخ موسیقی انگلستان روي داد ، واقعه)اکتبر 29(

؛ این )1735ژانویۀ  8(براي رقابت با این اپرا، هندل یکی از دلکشترین اپراهاي خود، آریودانته، را به صحنه آورد . شد

رد، ک ولی وقتی پورپورا اپراي پولیفمو را، که فارینلی نقش اصلی آن را بازي می. اپرا در عرض دو ماه ده بار اجرا شد

اجراي آن بیش از اجراي اردشیر به طول انجامید، . ، شاه، ملکه و درباریان به تئاتر روي آوردند)اول فوریه(اجرا کرد 

هندل، باي آنکه درد روماتیسم . شد در صورتی که اپراي آلچیناي هندل اکنون براي صندلیهاي خالی نمایش داده می

  .کند، شش ماه از پیکار کناره گرفتهاي آب گرم تانبریج معالجه  خود را در چشمه

. هندل با اوراتوریویی که از روي بزم اسکندر در ایدن ساخته بود به تئاتر کاونت گاردن بازگشت 1736فوریۀ،  19در 

لندن مانند آن «یکی از معاصران هندل گفته است هزار وسیصد تن که این اوراتوریو را دیدند آن را چنان ستودند که 

پوند از درآمد این اوراتوریو تسلی یافت؛ ولی با آنکه در خالل اوراتوریو  450هندل با دریافت » یده بود؛را به خود ند

استاد نومید بار دیگر  - رهبر -آهنگساز نوازنده. نواهاي شورانگیزي با ارگ نواخت، اما بیش از چهار بار نتوانست بنوازد

. ک نمایش پاستورال، به مناسبت زناشویی پرینس آو ویلز، نمایش دادمه، آتالنته را بعنوان ی 12در . به اپرا روي آورد

، را براي خواندن سوپرانو از ایتالیا به انگلستان آورده، و آریاي )جواکینو کونتی(اي، به نام جیتتسیلو  او کاستراتو تازه

فردریک لویس . گنجانده بودهاي آوازي اوست، در این نمایش  را، که از دلکشترین و جاویدترین ساخته» بسیار عزیز«



۵۴١٠

ولی شاه، که از این . این نمایش را چنان پسندید که از آن پس به جاي گروه پورپورا از گروه هندل حمایت نمود

  .پوندي خود را به گروه هندل متوقف کرد 1000عمل فرزندش به خشم آمده بود، کمک مستمر 

فوریۀ  16متناوباً اپراها و اوراتوریوهایی به صحنه کشید و در  میدان مبارزه را ترك گفت، هندل 1736پورپورا در بهار 

ولی سنگینی . را به نقشها افزود» .دمید خرسها، جانوران خیالی، و اژدهاهایی که آتش از دهانشان می« 1737

ز در آوریل، گرفتار بیماري عصبی شد و بازوي راستش چندي از حرکت با .یت سرانجام وي را از پاي درآوردمسئول

در اول ژوئن، تئاترش را . مه، برنیس، آخرین اپرایی که براي گروه خود تصنیف کرده بود، را نمایش داد 18در . ماند

ده روز پس از آن، . به وعدة خود وفا کرد. بست و به بستانکاران وعده داد که وامهاي خود را یکجا خواهد پرداخت

بدین سان عصر درخشان اپرا در انگلستان . هکار بود، برچیده شدپوند بد 12000نیز، که » اپراي نجیبزادگان«گروه 

.به سرآمد

هاي زودگذر جنون بر  ، حمله1737در تابستان . اش، بر باد داده بود هندل تندرستی خود را نیز، همراه سرمایه

کند، انگلستان را براي آنکه خویشتن را در آبهاي آخن معالجه . روماتیسم عضالت، ورم مفاصل، و نقرس او افزوده شد

ریخت، که همه را به  رفت و چندان عرق می چندان به گرمابۀ گرم می در آخن، به گفتۀ سرجان هاکینز،. ترك گفت

و چند . یافت ریخت، بیماري وي بهبود می پس از چند بار استحمام، که در طول آن عرق می. داشت شگفتی وا می

نواخت که مردم شفاي  نشست، و چنان موسیقی می پشت ارگ می در. رفت به کلیساي بزرگ شهر می.  …ساعت بعد

  . دانستند او را معلول معجزه می

را اجاره » تئاتر اعلیحضرت«هایدگر، که دوباره . در نوامبر، به لندن بازگشت و بار دیگر افتخار و توانگري بدو روي آورد

آوریل  15(ین دو اپرا، که خشیارشا نام داشت پوند خرید؛ یکی از ا 1000کرده بود، دو اپراي تازة هندل را به 

پوند داد تا  300اجاره دار باغ واکسهال به روبیاك . بود» هیچگاه سایه نبود«، شامل قطعۀ قوي و معروف )1738

مه با برنامۀ موسیقی  2از این مجسمه در . مجسمۀ هندل را در حال نواختن چنگ بسازد و در این باغ نصب کند

هندل اکنون وام ). مارس 28(پوند براي هندل گردآوري شد  1000در آن هنگام، . ي شدخاصی پرده بردار

با وجود همۀ افتخاراتی که . کرد، پرداخت ناشکیباترین بستانکاران خود را، که یکی از آنان وي را به زندان تهدید می

توانست داشته  نیز به هایدگر نمیدیگر چشم امیدي . کسب کرده بود، زندگیش از نظر مالی اکنون به مویی بسته بود

. نمایش دهد 1739-1738که دیگر قادر نیست اپراهاي تازة او را در ) ماه مه 24(باشد، زیرا هایدگر اعالم کرده بود 

هندل در پنجاه وسه سالگی، بدون همکار و پشتیبان و همچنان رنجور از بیماري، به درخشانترین مرحلۀ عمر خود 

  .گام نهاد

  ریوهااوراتو -4

اي از موسیقی بود، از همسراییهاي قرون وسطی، که متضمن داستانهایی از کتاب  اوراتوریو، که صورت نسبتاً تازه

مجمعی دینی  1575عنوان و رواج آن از قدیس فیلیپو د نري است؛ وي در . مقدس و زندگی قدیسان بود، پدید آمد

بنا نهاد، که در آنجا، پس از وعظ، این گونه » اوراتوري«م اي به نا در فلورانس تأسیس کرد، و براي آن نمازخانه

دادند؛ هاینریش  ریو را در ایتالیا توسعهو شاگردش، آلساندروسکارالتی، اوراتو جاکوموکاریسیمی. شدند قطعات اجرا می

، 1741ث او، در ، آن را بسط داد؛ و میرا)1739(شوتس آن را از ایتالیا به آلمان برد؛ راینهارد کایزر، قبل از مرگش 

.در اوراتوریومسیحاي هندل به اوج رسید

وي داستانهاي اوراتوریو را . کامیابی هندل بعضاً معلول این بود که وي اوراتوریو را با مذاق انگلیسیان سازش داده بود

رانش و گزید، ولی با گنجاندن داستانهایی عشقی، مانند اوراتوریوهاي یوسف و براد همچنان از کتاب مقدس برمی

اي از اوراتوریوهاي خویش، مانند شاؤل و اسرائیل در  کوشید مردم را به آنها عالقه مند سازد؛ او در پاره یفتاح، می
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با اینهمه، اوراتوریوهاي او اساساً موسیقی دینی . هاي نمایشی بیش از جنبۀ دینی اهمیت داده بود مصر، به جنبه

از اینها گذشته، هندل داستانهاي . شدند و روحانیان بر آنها نظارت نداشتند یبودند، جز آنکه در خارج از کلیسا اجرا م

به معنی انگلستان، و تالش یهودیان براي رهایی از » اسرائیل«. کتاب مقدس را نمایشگر تاریخ انگستان ساخته بود

بود؛ قوم برگزیده به ) 1688(و انقالب باشکوه  1642به معنی انقالب ] گلها[و یونانیان ] استوارتها[اسارت مصریان 

هندل . معنی ملت انگلستان، و خداي اسرائیل همان خدایی بود که مردم انگلستان را به پیروزي رهنمون شده بود

انگلیسیان این را درك . نه پدر بخشایندة عهد جدید. دانست مانند پیرایشگران خدا را یهوة قهار عهد قدیم می

  .دادند هاي هندل پاسخ میکردند و با غرور به اوراتوریو می

اجرا شد، باید سرآغاز اوراتوریو مسیحا به شمار » تئاتر اعلیحضرت«در  1739ژانویۀ  16اوراتوریو شاؤل را، که در 

ولی مردم لندن » .تنها مارش عزاي باشکوه این اوراتوریو براي جاودان ساختن آن کافی است«شد که  گفته می. آورد

وي، با پشتکار . فته بودند؛ از این رو، هندل نتوانست شاؤل را بیش از شش بار نمایش دهدهنوز به اوراتوریو خو نگر

در این اوراتوریو، وي صداي خوانندگان ). آوریل 4(بسیار، شاهکار دیگر خود، اسرائیل در مصر، را تصنیف و اجرا کرد 

از . دیدة بسیاري بهترین آهنگ اوسترا آواي ملتی در حال رستاخیز نمود و آهنگی که براي آن تصنیف کرد و به 

وامهاي تازه به پایان آنجا که این اوراتوریو براي سلیقۀ مردم انگلستان بسیار سنگین بود، هندل این دورة تاریخی را با 

در این هنگام که مردم به شور آمده . ، آتش جنگ میان انگلستان و اسپانیا شعله ور شد1739اکتبر  23در  .رسانید

موسیقیدانان اوراتوریویی را که از روي قصیده روز  ندل تئاتر کوچکی اجاره کرد و در روز جشن قدیسۀ حامیبودند، ه

مردم لندن در آن شب سرد زمستانی براي ). 1739نوامبر  22(قدیسه سیسیلیاي درایدن ساخته بود به صحنه آورد 

. گذشتند هماهنگی داشت، به تئاتر روي آوردند نها میتماشاي این اوراتوریو، که با شور و هیجان سربازانی که از خیابا

هندل، که اکنون امید بر باد رفتۀ خود را بازیافته بود، بار دیگر به اپرا روي آورد و اپراي هومنئوس را تصنیف کرد 

هلوان خسته پ. ، نیز استقبال نکردند)1741(از این اپرا استقبال نشد؛ مردم لندن از اپراي دیگر او، دئیدامیا ). 1740(

  .تقریباً دو سال از جهان موسیقی کناره گرفت

متن آن را چارلزجننز . ، اوراتوریو مسیحا را آغاز کرد1741اوت  22در . این دو سال بهترین سالهاي عمر هندل بودند

حیفۀ کتاب ایوب، مزامیر، صحیفۀ اشعیاء نبی، صحیفۀ مراثی ارمیاء نبی، صحیفۀ حجی نبی، ص -از روایات عهد قدیم

هاي بولس رسول، و  انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل یوحنا، رساله - و عهد جدید -زکریاء نبی، و صحیفۀ مالکی نبی

در خالل این مدت، هندل، . ساختن این آهنگ بیست و سه روز به طول انجامید. گرفته بود - مکاشفۀ یوحناء رسول

نداشتم که تمام آسمان و خداي بزرگ را به چشم پ می«: گفت آن گونه که به دوستی اظهار داشته است، می

اي نزدیک بازاري بیابد، به خلق اوراتوریو دیگري، به نام  چون امیدوار نبود براي این اوراتوریو در آینده» .بینم می

ها، در  ها و جذبه در خالل این خلسه. یلتن گرفته بودم آگونیستسشمشون، پرداخت که داستان آن را از سامسون 

نمود که این  چنین می. اي از آثارش را در دوبلن نمایش دهد تاریخی که دانسته نیست، از او دعوت کردند پاره

پیشنهاد را پروردگار منان به وي کرده بود، اما در واقع دعوتی بود که از سوي ویلیام کوندیش، دیوك آو دو نشر و 

.ایب السلطنۀ ایرلند، بدو رسیده بودن

توانست بیابد، و در آن میان  به دوبلن رسید و بهترین خوانندگانی را که می 1741نوامبر  17هندل در 

چند سازمان خیریه شش کنسرت . آرن، را همراه خود بدانجا برد سوزنامریاسیبر، دختر تربیت یافته و ورزیده تامس

 27در . ن کنسرتها چنان استقبالی به عمل آمد که هندل ناگزیر شد آنها را تکرار کندبراي او ترتیب دادند؛ از ای

  :مارس، این آگهی در دو روزنامۀ دوبلن انتشار یافت
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آوریل در تاالر  12در دوشنبه .  …براي دستگیري از زندانیان چند زندان، و براي کمک به هزینۀ بیمارستان مرسر

، با شرکت خوانندگان هر دو کلیساي »مسیحا«، به نام »راتوریو بزرگ آقاي هندلاو«موسیقی در خیابان فیشمبل، 

  .جامع شهر اجرا خواهد شد؛ و آقاي هندل، در ضمن آن، با ارگ چند کنسرتو اجرا خواهد کرد

: وشتفالکنرجورنال ن. آوریل نیز گروهی از مردم دوبلن بلیط خریده بودند 8براي مشاهدة تمرین اوراتوریو مسیحا، در 

بزرگترین داوران آن را بهترین آهنگی دانستند که تاکنون شنیده شده  …تمرین آنچنان خوب انجام گرفت که «

همین روزنامه نوشته بود که اجراي اوراتوریو به جاي دوشنبه به سه شنبه موکول شده است، و از زنان » .است

در آگهی . »ایند تا بتوان مردم بیشتري را جا دادلطف کنند و بدون دامنهاي باد کرده بی«درخواست کرده بود که 

بدین سان، گردانندگان برنامه توانستند . بعدي از مردان درخواست شده بود که شمشیرهاي خود را همراه نیاورند

، برجسته ترین 1742آوریل  13سرانجام، در  .گنجایش تاالر موسیقی را از ششصد تن به هفتصد تن افزایش دهند

:آوریل، سه روزنامۀ دوبلن دربارة اوراتوریو نوشتند 17در . نواخته شد که تاکنون ساخته شده بود موسیقییاثر 

بهترین داوران آن را کاملترین  …. اجرا شد» مسیحا«دوشنبۀ گذشته اوراتوریو بزرگ و مقدس آقاي هندل، به نام 

عالی، با ] آهنگی. [دست داد ناتوان استزبان از توصیف وجدي که از شنیدن آن به حاضران . قطعۀ موسیقی شمردند

. کند نوازد و انسان را از خود بیخود می شکوه، و لطیف، که با گفتاري تکاندهنده همراه است و گوش و دل را می

جهان بداند که آقاي هندل درآمد این اوراتوریو را سخاوتمندانه به انجمن حمایت از زندانیان، شفاخانۀ خیریه، و 

  . ر بخشیده است، و این سه موسسۀ نام وي را همواره زنده نگاه خواهند داشتبیمارستان مرس

اند، و کسی  از آن روز تاکنون، هزاران تن از مردم جهان آن را شنیده. ژوئن در دوبلن تکرار شد 3اوراتوریو مسیحا در 

دانم که رهانندة  می«، »هد داداش غذا خوا او به گله« - از شنیدن آریاهاي باشکوه آن و گفتاري که با آن همراه است

وقتی در نخستین . خسته نشده است -»او را به خواري از خود راندند«، »او سرفراز خواهد گشت«، »من زنده است

  : خواند، کشیشی انگلیکان از میان مردم فریاد برآورد اجراي اوراتوریو در دوبلن خانم سیبر آخرین آواز را می

عمیقترین امیدها، احساسات دینی پرشور، و تمام لطافت نغمات » ! هت بخشوده باداي زن، براي این آواز، گنا«

آسمانی با هنر آهنگساز درهم آمیخته، و این آریاها را از برجسته ترین و شورانگیزترین قطعات موسیقی جهان 

یگر انگلستان را تسخیر اوت، هندل، که بار دیگر به خویشتن امیدوار شده بود، به امید آنکه بار د 3در . ساخته اند

  :باید وي را خشنود ساخته باشد) 1742(ستایش پوپ از هندل در چهارمین جلد دانسید . کند، دوبلن را ترك گفت

  :چه سان به نیروي سالحهاي جدیدش ایستاده است رید، غولی با نام هندل،بنگ

  ؛]ارکستر[مانند بریارئوس دلیر، با صد دست 

را منقلب سازد و برانگیزد؛ وتندرهاي یوپیتر از پس آواي طبلهاي مارس به گوش ] نشنوندگا[آماده است تا روح 

  . رسند می

، هندل، که رونق گذشتۀ خود را بازیافته بود، اوراتوریو دیگر خود، شمشون، را در تئاتر شاهی 1743فوریۀ  18در 

ین اجراي این اوراتوریو واداشت؛ همۀ جورج دوم همۀ برگزیدگان لندن را به حضور در نخست. کاونت گاردن اجرا کرد

این اوراتوریو، همچون اوراتوریو » اي رب الجنود«آریاي . مردم، جز هوریس والپول، اوورتور زیباي آن را پسندیدند

، چون اوراتوریوي مسیحا در لندن اجرا شد، حتی شاه که اکنون )مارس 23(ولی یک ماه بعد . مسیحا، شکوهمند بود

ایستاد، و با این کار سنت دیرپایی را مرسوم ساخت، آن را  در کلیسا برپا می» سرود هللویا«هنگام همسرایی 

اپراي «گروه  روحانیان لندن به اجراي آهنگهاي دینی در تئاتر اعتراض کردند؛ اشراف، که هنوز ناکامی. نپسندید

یو مسیحا در طول دو سال بیش از سه بار اوراتور. بودند، از آن روي برگردانیدند خویش را از یاد نبرده» نجیبزادگان

در آن سال، هندل، که با همۀ ناکامیهاي مالی نیکخواهی و . ، کسی آن را نشنید1749اجرا نشد، و از آن پس، تا 
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نیکوکاري خود را از دست نداده بود، به خواهش دوست خود، هوگارث، ارگ زیبایی به پرورشگاه کودکان سر راهی 

، وي نخستین اجرا از چندین اجراي ساالنۀ مسیحا را به سود این سیه روزان 1750مه  پیشکش کرد؛ و در اول

.خوشبخت بپایان برد

، جورج دوم در دتینگن بر دشمنان پیروز گشت؛ شهر لندن خود را براي استقبال از شاه با رژه، 1743ژوئن  27در 

جیمز نیز با نواختن ته دئوم دتینگن، که هندل چراغانی، و نواهاي موسیقی آماده ساخت؛ نمازخانۀ شاهی کاخ سنت 

شاه این آهنگ را، که هندل آن را با تردستی از آثار آهنگسازان گمنام . ساخته بود، به استقبال کنندگان پیوست

  .گذشته گرفته و با نبوغ خود به هم پیوسته بود، بسیار پسندید

 10در . تسخیر دوبارة گوش و دل مردم لندن تازه ساخت هندل با الهام گرفتن از لبخندهاي شاه نیروي خود را براي

، که هنوز ورد زبان »هرجا که گام نهی«آواز بیهمتاي . ، اوراتوریو دیگر خود، سمله، را به صحنه آورد1744فوریۀ 

وریو را ولی هندل بیش از چهار بار نتوانست این اورات. مردم انگلستان و آمریکاست، در این اوراتوریو گنجانده شده بود

شد خویشتن را به  اشراف هنوز کینۀ وي را به دل داشتند؛ زنان سرشناس در شبهایی که اوراتوریو اجرا می. اجرا کند

هاي اوراتوریو را پاره  پذیرایی از دوستان سرگرم ساختند، و دشمان هندل اوباش لندن را بر آن داشتند که آگهی

کنسرتی که آگهی آنها را اعالم نموده بود چشم پوشید و به  ، هندل از اجراي هشت1745آوریل  23در . کنند

ارل آو شافتسبري وقت نوشت . بدخواهان شایع ساختند که وي دیوانه شده است. هاي آب گرم تانبریج رفت چشمه

وارم با آنکه مغز وي بکلی مختل شده است، ولی امید. هندل بیچاره گویا اندکی بهبود یافته است«): اکتبر 24(

دانیم که هندل شصت ساله در این  این شایعه بی گمان نادرست بوده است، زیرا می» .ستی خود را باز یابدتندر

هنگام، به درخواست پرینس آو ویلز، به مناسبت پیروزي برادر جوان او، دیوك آو کامبرلند، برارتش استوارت در 

خواست تمدن هلنی  بر آنتیوخوس چهارم، که میکالدن مور، اوراتوریویی ساخت و داستان پیروزي یهوداي مکابی را 

استقبال کم نظیر مردم از این . را در بیت المقدس جانشین تمدن یهودي سازد، در این اوراتوریو به نمایش گذاشت

دیدند از قهرمان ملی آنان این گونه  یهودیان لندن، که می. اوراتوریو موجب شد که هندل پنج بار آن را اجرا کند

کردند؛ به یاري همین یهودیان بود که هندل، تا قبل از  است، مردم را به تماشاي اوراتوریو ترغیب می ستایش شده

دانست، از آن پس بیشتر  وي، که اکنون خویشتن را مرهون یهودیان می. مرگش، اوراتوریو را چهل بار نمایش داد

از تاریخ و افسانه هاي  -، سلیمان، و یفتاحچون آلکساندر باالس، یوشع، شوشنا -داستانهاي اوراتوریوهاي خود را

اوراتوریو تئودورا، که مایۀ مسیحی داشت، مردم لندن را به خود جلب نکرد و  برخالف این اوراتوریوها،. ن گرفتیهودیا

» .توان در آنجا رقصید  تاالر نمایش آنقدر خالی است که می«: تاالر نمایش چندان خالی ماند که هندل غمگنانه گفت

خاطر شاه را به هنگام تنهایی «خواهد  تر فیلد، قبل از پایان وارتوریو، تاالر را ترك گفت و بهانه آورد که نمیچس

.».آشفته کند

  پرومتئوس -5

روح چند بعدي وي، با هماهنگی تقریباً بی اختیاري، تقریباً بر . اوراتوریو تنها یکی از تجلیات نبوغ هنري هندل است

را به  همۀ اشکال موسیقی، از آوازهاي ظریف شورانگیز، که هنوز آدمی. کرد یقی گردش میروي تک تک اشکال موس

شوند، زمینۀ تجلی خالقیت او بودند؛ سونات،  آورند، تا قطعاتی که با سازهاي شستی دار نواخته می هیجان می

، آنتم، ته دئوم، و )هیمن(رود نیایش سوئیت، کوارتت، کنسرتو، اپرا، اوراتوریو، موسیقی باله، اود، پاستورال، کانتات، س

اند، و فراوانی آثار او با کارهاي بتهوون و باخ  از سرچشمۀ نبوغ هندل تراوش کرده -جز سمفونی نوظهور -پاسیون

سوئیت قطعاتی براي کالوسن هنوز، چون صداي کودکانی شادمان که تازه آموختن تاریخ را آغاز . کند رقابت می
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پس از این قطعات، سوئیتهاي دیگري نوشت که بر امس با الهام از آنها واریاسیون و . خیزد برمیاند، از کالوسن  کرده

  .فوگ روي تم هندل را سرود

و کایزر گرفته و به کمال رسانده بود، کنسرتو گروسو را از تورلی و کورلی  هندل، همچنانکه اوراتوریو را از کاریسیمی

وي در ششمین اثر خود . دو ساز به همراه ارکستر مجلسی نواخته شوندگرفت و به صورتی درآورد که با یک یا 

اي از سازهاي زهی، نواخته  دوازده کنسترتو گروسیو گنجانده است که با دو ویلن و یک ویولنسل به همراه دسته

. اخ شباهت دارندب» کنسرتوهاي براندنبورگ«اي به  آیند و پاره اي از آنها امروز به گوش ما یکنواخت می شوند؛ پاره می

 -مانند کالوسن، ارگ، ویولن، ویوال، اوبوا، و یا هارپ - هندل، همچنین، کنسرتوهایی ساخته است که با یک ساز

، )پرلود(خود هندل در پیش درآمد . شوند کنسرتوهایی را که با آالت موسیقی شستی دار نواخته می. شوند نواخته می

تا به ) کادانس(وي گاهی در کنسرتوهاي خویش فاصله نهاده است . نواخت می) اینترلود(و یا در فاصلۀ کنسرتوها 

این ابتکار هندل مدتها همه . خواهد هنرنمایی کند نوازنده مجال دهد تخیل خود را آزاد سازد و آن گونه که خود می

  .را به شگفتی وا داشته بود

دیلی کورنت، در . پرداخت» سیاحت«ود تمز به ، جورج اول با قایقهاي آراسته و تزیین یافته بر ر1717در ژوئیۀ 

  :، دربارة آن سیاحت چنین نوشت1717ژوئیۀ  9شمارة 

شامگاه چهارشنبه نزدیک ساعت هشت، شاه دروایتهال سوار قایق روبازي شد، که داچس آونیوکاسل، کاونتس 

قایقهاي بسیار . رهسپار گشتبه سوي چلسی  رل آو اورکنی نیز در آن بودند، وآوگودالفین، مادام کیلمانسک، و ا

نوازندگانی با نزدیک . بدان پیوستند و شمار قایقها چندان زیاد بود که رود پر از قایق شد: دیگري، با مردي سرشناس

سمفونیهاي دلکشی نواختند که آقاي هندل به این .  …به پنجاه ساز در قایق جا گرفتند و از لمبث سراسر راه را 

. یحضرت این نواها را چنان پسندید که فرمان داد در رفت و آمد بیش از سه بار آنها را بنوازنداعل. مناسبت ساخته بود

این اثر ظاهراً شامل بیست و یک موومان بوده . این نغمۀ آب دلکشترین و پایدارترین موسیقی بدون آواز هندل است

امروز تنها شش . سازد و نه فرصت، دشوار میاست که شنیدن آن را براي مردم گرفتار روزگار ما، که نه قایق دارند 

نوازند، برخی از موومانهاي آن خسته کننده اند؛ ولی بیشتر قسمتهاي آن با روح، شاد، و  موومان آن را براي ما می

نغمۀ آب کهنترین اثر ارکستري . مانند که براي محبوبه هایشان الالیی بخوانند سارانی می مهیجند، و به زمزمۀ چشمه

  .ه براي ما به یادگار مانده استاست ک

، که به »شاپل - ال - پیمان اکس«دولت براي تجلیل از . یک نسل بعد، هندل براي جورج دوم نیز آهنگی ساخت

جنگ جانشینی اتریش پایان داد، در گرین پارك برنامۀ آتشبازي ترتیب داد و از هندل خواست که موسیقی آتشبازي 

، دوازده هزار نفر براي )1749آوریل  21(نواختند  هنگ را در باغ واکسهال میوقتی این آ. شاهی را تصنیف کند

ازدحام مردم بدانجایی رسید که وسایط . شنیدن آن هر یک دو شیلینگ پرداختند، که در آن هنگام مبلغ زیادي بود

نگیزترین ستایشی شاید شگفت ا«و این  - رسید متوقف ساخت نقلیه را ناگزیر سه ساعت در راهی که به پل لندن می

براي آنکه . از مردم لندن به گرین پارك روي آوردند آوریل، نیمی 27در . »باشد که تاکنون از آهنگسازي شده است

ارکستري مرکب از صد نوازنده . مردم را بدان راه دهند، ناگزیر شدند بیش از هفده متر از دیوار پارك را ویران کنند

ساختمانی که به مناسبت این چشن برپا شده بود آتش . ان را روشن ساختساختۀ هندل را نواخت، و آتش آسم

آنچه در این میان زنده ماند، موسیقی . مردم هراسان شدند؛ بسیاري زخم برداشتند؛ دو تن جان سپردند. گرفت

چون این قطعه، که براي بزرگداشت جنگ پیروزمندانه ساخته شده است، و باید آن را از دور شنید، . هندل بود

فریادهاي آفرین و غوغاي طبل است؛ و براي گوشی که به موسیقی آرام خو گرفته است، بسیار پر سروصداست؛ اما با 

  .کند دهد و تیمار می شناسی اعصاب خسته را نوازش می حق
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. اي که سخت کوشیده بود انگلیسی شود دل بست ومهر اورا به دل گرفت انگلستان سرانجام به آلمانی سالخورده

تالشهاي او براي انگلیسی شدن به جایی نرسیده بودند، ولی او تا آنجا براي رسیدن به این هدف کوشیده بود که 

هاي باد کرده، پاهاي  مردم لندن اندك اندك به جثۀ فربه، چهرة پهن، گونه. حتی آموخته بود به انگلیسی دشنام دهد

او پس . جواهر نشان، و سیماي مغرور او خو گرفته بودندخمیده، گامهاي سنگین، پالتو مخمل قرمز رنگ، چوبدستی 

. خشونت آمیز داشت فتارير. از اینهمه تالش؛ حق داشت چون فاتحی، یا دست کم چون یک نجیبزاده، به نظر آید

شنوندگان را براي حرف زدن به هنگام شنیدن آهنگهایش . ساخت نوازندگان زیردست خود را با مهر و غضب رام می

وقتی . ساخت کرد؛ ولی شدت عمل خود را با ظرافت همراه می زنان خواننده را به کتک تهدید می. کرد سرزنش می

و با صداي طبل اداي » بگذارید یکدیگر را بکوبند؛«: کوتتسونی و بوردونی در صحنه با مشت به جان هم افتادند، گفت

اند، به  یش از آواز اوتوجه مردم را به خود جلب کردهاي تهدید کرد که، چون نوازندگان ب چون خواننده. آنان را درآورد

روي کالوسن خواهد جست، هندل بدو گفت تاریخ این نمایش را تعیین کند تا بتوان مردم را براي تماشاي آن دعوت 

هاي جانثن  هاي او چون کنایه گوشه» .جهش تو بیش از آوازت مردم را به تاالر نمایش خواهد کشاند«کرد، زیرا 

.بایست با چهار زبان آشنا باشد دلنشین بودند، ولی انسان براي آنکه آنها را دریابد می سویفت

هنگام تصنیف اوراتوریو یفتاح، دیدگانش چنان به تیرگی گراییدند که . ، بینایی هندل رو به کاهش نهاد1752در 

بازوي نتها از نتهاي «بریتانیایی است،  در دستنویس این اوراتوریو، که اکنون در موزة. ناگزیر شد از نوشتن باز ایستد

به اینجا رسیدم، «: در زیر صفحه، آهنگساز چنین نوشته است» اند؛ مربوط فاصله دارند وخود نتها هم بیراهه رفته

. فوریه است 23«: ده روز بعد، در حاشیۀ آن نوشت» .چشم چپم نگذاشت بیش از این بنویسم. فوریه 13چهارشنبه 

شادي ما هم به غم مبدل گشت، همچنانکه روز به شب «و سپس براي عبارت » .ام م را از سر گرفتهکار. اندکی بهترم

دیروز آقاي گئورگ فریدریش هندل را آقاي «: نوامبر، جنرال ادورتایزر نوشت 4در . آهنگی ساخت» شود مبدل می

جراحی موفقیت آمیز به نظر . احی کردجر] براي درمان آب مروارید[ویلیام برامفیلد، جراح واالحضرت پرینس آوویلز، 

آقاي هندل متأسفانه بینایی خود را بکلی از «: ، یکی از روزنامه هاي لندن نوشت1753ژانویۀ  27رسید ولی در  می

  .گزارشهاي بعدي حاکی از آنند که وي تا هنگام مرگ از اندکی بینایی برخوردار بوده است» .دست داده است

آوریل  6فوریه تا  23(در طول شش هفته . ختن آهنگ و رهبري ارکستر ادامه دادهندل هفت سال دیگر به سا

دو بار سلیمان، یک بار شمشون، دوبار یهوداي مکابی و سه بار مسیحا را اجرا کرد، ولی پس از اجراي ) 1759

پس از . اش رساندند اوراتوریو مسیحا، هنگام ترك تاالر نمایش، از هوش رفت، و او را سوار کالسکه کردند و به خانه

بمیرم؛ به امید آنکه، در روز » جمعۀ مبارك«اي دیگر زنده بمانم و در روز  خواهم هفته می«: آنکه به هوش آمد، گفت

انجمن دستگیري «پوند از دارایی اورا به  1000وصیت کرد که » .ام، بدو بپیوندم قیام پس از مرگ خداوند و رها ننده

خدمتگزارانم هر یک «، مبلغ قابل توجهی را به سیزده تن از دوستانش، و به »انوادة آناناز نوازندگان سالخورده و خ

آوریل  14(شنبۀ قبل از عید قیام مسیح، درگذشت » شنبۀ مقدس«وي در روز . بپردازند» برابر مزد یک سال آنان

به  مانند آن را«انگلستان، که مردم  آوریل در برابر جمعیت انبوهی از همۀ طبقات 20پیکر بیجان او را در ). 1759

. در دیر وستمینستر به خاك سپردند» چنین مناسبتی یا هر مناسبت دیگري کسی به یاد نداشت،

چهل و شش اپرا، سی و دو اوراتوریو، هفتاد و یک کانتات، : هندل بیش از هر آهنگسازي از خود اثر به جا نهاده است

ي ارگ، و آثار بسیار دیگري که با مجموع آثار باخ وبتهوون برابري بیست و شش کنسرتوگروسو، هجده کنسرتو برا

برخی از آهنگهاي او تکرار آهنگهاي گذشته، و برخی نیز آهنگهایی هستند که وي آنها را از دیگران گرفته . کند می

ساز را، بی آنکه است؛ زیرا هندل، براي آنکه کار خود را به موقع به پایان رساند، آهنگهاي دست کم بیست و نه آهنگ
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از آن جمله است مینوئۀ اوراتوریو شمشون، که وي آن را از اپراي . خود متوجه باشد، به خویشتن نسبت داده است

  . کالودیوس کایزر گرفته است

اپراهاي او، جز آریاهاي دلکش و . براي ما، که تنها با بخشی از آثار هندل آشنایی داریم، ارزیابی هنر او دشوار است

اند؛ این آریاها را هندل براي اپراهایی به شیوة اپراهاي ایتالیایی ساخته بود، که براي همیشه  نگیز آنها، از یاد رفتهشورا

اند، ناقص، و شامل عالیم و اختصارهایی  آهنگهاي این آریاها، که براي ما به یادگار مانده. اند به فراموشی سپرده شده

هنگها براي ارکسترهایی متفاوت با ارکسترهاي روزگار ما، و براي صداهایی جز این آ. اند هستند که براي ما بیگانه

ولی کنسرتوها، اوراتوریوها، و نغمه آب او نمونه هایی از گنجینۀ هنري به شمار . صداهاي زمان ما ساخته شده اند

با . شناس ساخته شده اندحتی اوراتوریوها نیز براي زمانی خاص، و براي انگلیسیان رزمنده و یهودیان حق. آیند می

بریم، اما آنها را آن گونه که شایسته است درك  آنکه هنوز از شنیدن اوراتوریو هاي یفتاح و اسرائیل در مصر لذت می

گویند که در اوراتوریوهاي فراموش شده، شکوه و ابهت، علو احساس، قدرت درك و بیان و  موسیقیدانان می. کنیم نمی

  .است که جهان مانندش را از آن پس در این شکل از موسیقی ندیده استنمایش، و مهارتی نهفته 

چون سالروز والدت او رسید، اشراف انگلستان، که روزي دشمن وي . انگلستان پس از مرگ هندل عظمت وي را یافت

ل والدت از آنجا که تقویم انگلستان سا. بودند، دوشادوش شاه و مردم عادي جشنهاي موسیقی سه روزه برپا داشتند

همان ماه در  29و  27، و جشنهاي دوم و سوم در 1784مه  26ضبط کرده است، نخستین جشن در  1684وي را 

ژوئن همان  5و  3کرد، جشنهاي دیگر در  چون این سه جشن مردم لندن را اقناع نمی. دیر وستمینستر برپا شدند

ازنده براي نخستین بار، به یادبود هندل، برنامۀ نو 251خواننده همراه  274. سال و در همان محل برگزار گشتند

 3500از  1874در سالهاي آینده، به این مناسب جشنهاي مشابهی برپا شدند که شمار آنها تا . پرشکوهی اجرا کردند

این جشنها . گفت که کثرت صداها به کیفیت موسیقی خدشه نزده بود برنی، که یکی از آنها را دیده بود، می. گذشت

با آنکه از حرارت این جشنها کاسته شده، اما . رین پاداشی هستند که جهان تاکنون به آهنگسازي داده استبزرگت

  .آواي هندل هنوز در جهان طنین انداز است

V -  1728-1726: ولتر در انگلستان

تر از نقش زیست که مقدر بود در تاریخ قرن هجدهم نقشی با اهمیت  می 1726فرانسوي جوانی در انگلستان سال 

در نخستین برخورد، . مه در گرینیچ، نزدیک لندن، به کرانۀ انگلستان رسید 11یا  10ولتر در . هندل ایفا کند

گذشت؛ قایقها و کشتیهاي باشکوه رود  از گشایش بازار مکارة گرینیچ هفته اي بیش نمی. انگلستان را بسیار پسندید

ي، که در پیشاپیش آن قایقهاي دیگري در حرکت بودند، به گرینیچ تمز را پوشانده بودند؛ شاه در کرجی آراسته ا

پیمودند؛ دختران خوبرویی که  زنان و مردانی که با مناعت سوار بر اسب بودند کرانۀ رود تمز را می. شد نزدیک می

گلگون آنان ولتر  هاي اندام زیبا، آزرم و وقار، و گونه. گذشتند پوشاك روزهاي تعطیل را به تن داشتند از کنار رود می

فرانک بدو  20‘000ولی چون به لندن رسید و دریافت بانکداري که قرار بود . سی و دو ساله را به هیجان آورده بود

اوراردفالکنر، بازرگانی که در فرانسه با ولتر آشنا شده . پول بدهد ورشکست شده است، همۀ اینها را یکباره از یاد برد

وي چند ماهی ولتر را در ملک خویش در وندزورث، واقع در حومۀ لندن، نگاه داشت . یی دادبود، وي را از بینوایی رها

  .گینی برایش فرستاد 100جورج اول، پس از آنکه از گرفتاري ولتر آگاه گشت . و سخاوتمندانه از او پذیرایی کرد

هایی  ز مردان سرشناس انگلستان نامههوریشیو والپول، سفیر کبیر انگلستان در فرانسه، براي معرفی ولتر به بسیاري ا

رابرت والپول، نخست وزیر؛ دیوك آو . دیري نگذشت که ولتر با همۀ مردان اهل ادب و سیاست آشنا شد. بدو داده بود

نیوکاسل؛ سرا، داچس آو مارلبره؛ جورج آوگوستوس و کروالین، ولیعهد و همسرش، و سرانجام خود شاه وي را به نزد 

. اه ساعت گرانبهایی به ولتر داد که ولتر آن را به عنوان هدیۀ آشتی براي پدرش به فرانسه فرستادش. خود پذیرفتند



۵۴١٧

در ماه . در انگلستان، با بالینگبروك و همسر او مالقات کرد و آنان را چون گذشته نسبت به خویشتن مهربان یافت

شابو مبارزه کند، اما این سفر ظاهراً  - دو رو آناوت، سفرکوتاهی به فرانسه کرد، گرچه هنوز مایل بود که با شوالیه 

سومین ارل آو پیتر بره سه ماه ولتر را مهمان خود ساخت و در این . براي سروسامان دادن به امور مالیش بوده است

سه ماه دیگر را در ایستبري منر از مهمان نوازي باب دادینگتن، سیاستمدار . مدت ولتر چندي را با سویفت گذراند

ولتر در اینجا با این دو شاعر انگلیسی .د ولی دوستدار و مشوق مهربان فیلدینگ، تامسن، ویانگ، برخوردار شدفاس

راسخ به فراگرفتن زبان انگلیسی  با پشتکار و عزمی. آشنایی حاصل کرد، ولی از خواندن اشعار آنان سودي نبرد

در نخستین ماههاي اقامتش در انگلستان، . نویسدتوانست به انگلیسی نامه ب 1726پرداخت، و قبل از پایان سال 

سیاست در این هنگام با ولی همۀ انگلیسیان اهل ادب و . فهمیدند رفت که زبان فرانسوي را می بیشتر به محافلی می

هاي  دهد که او واژه دفتر یادداشتهاي او به هر دو زبان نوشته شده اند واین نشان می. فرانسوي آشنایی داشتند زبان

.د را زودتر آموخته استب

هاي بالینگبروك را خواند،  نوشته. ولتر بیش از هر فرانسوي سرشناس تا زمان ایپولیت تن با ادبیات انگلیسی آشنا شد

با اینهمه شاید ولتر این اعتقاد را، که بهترین فرصت اصالح جامعه زمانی . ولی قلم وي را به شیوایی زبانش نیافت

هاي  با کینه. ر تخت نشسته باشد، از مفهوم یک شاه میهن پرست بالینگبروك گرفته باشداست که شاه روشنفکري ب

آثار میلتن . خواند» بسی برتر از رابله«ظاهراً برخی هنرهاي هجایی را از او آموخت و وي را . مهذب سویفت آشنا شد

در جایی دیگر، با واکنش . استرا خواند و بی درنگ به این واقعیت رسید که شیطان قهرمان واقعی بهشت مفقود 

او درمرگ قیصر از یولیوس قیصر شکسپیر، در زائیر از اتللو شکسپیر، در . ایم مغشوش وي به آثار شکسپیر، آشنا شده

  .اي در باب پوپ تقلید کرده است میکرومگاس از سفرنامۀ گالیور سویفت، و در گفتار دربارة انسان از مقاله

انگلستان، به دیدن پوپ رفت، از گوژپشتی و رنجوري وي تکان خورد، و از تیزهوشی و اندك زمانی پس از ورود به 

به نزد کانگریو سالخورده رفت و . اي در نقد ادبی پوپ را برتر از فن شعر بوالو خواند مقاله. کالم نافذ او در شگفت ماند

بدانند دل آزرده » جاي نویسنده، نجیبزادهبه «خواهد وي را،  از اینکه دید نمایشنامه نویس بزرگ پیشین از مردم می

دهد، دلش به  چون شنید که در انگلستان از پیش از عصر والپول دولت به نویسندگان مقرري و مستمري می. شد

دید که در فرانسه نه تنها از این پولها خبري نیست، بلکه بزرگترین شاعر فرانسه را به خاطر نفرت از  درد آمد، زیرا می

  .اندازند جیبزاده به باستیل میتهمت یک ن

آشنا شد، و به بررسی » انجمن شاهی«ولتر اندیشۀ خود را در انگلستان از ادبیات به علم برگردانید، با اعضاي 

مراسم . همین بررسی بعدها بدو امکان داد که نیوتن را در فرانسه جایگزین دکارت سازد. هاي نیوتن پرداخت اندیشه

تدفین جنازة او در دیر وستمینسر و  - لستان براي تشییع جنازة نیوتن برپا داشته بودندپرشکوهی که بزرگان انگ

ولتر با آنکه قبل از . در اندیشۀ ولتر اثري عمیق برجاي نهاد -استقبال روحانیان انگلکیان از پیکر بیجان یک دانشمند

نل، و بل هنر شکاکیت آموخته بود، اکنون آمدن به انگلستان به خداپرستی گرویده و از رابله، مونتنی،گاسندي، فونت

آموخت که  درسهایی می -تولند، وولستن، تیندل، چاپ، کالینز، میدلتن، و بالینگبروك -از خداپرستان انگلستان

الك، که ولتر . هاي این خداپرستان را ولتر بعدها در کتابخانۀ خود جا داد نوشته. ساختند شکاکیت وي را استوارتر می

را بررسی کرد، بیش از دیگر متفکران  ه و نخستین کسی دانسته است که با واقع بینی ذهن آدمیوي را ستود

ولتر در انگلستان دریافت که معدودي از بدعتگذاران راسخ این کشور براي . انگلیسی در اندیشۀ وي اثر نهاد

یافت، از نزدیک  ین کشور گسترش میدر ا 1689اند، و با رواداري دینی، که پس از  هاي خود به زندان افتاده اندیشه

برکنار است و این وضع حتی به کویکرها امکان داده  نگلستان از قشري گري و تعصب دینیآشنا شد؛ و اندیشید که ا
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ولتر بایکی از آنان آشنا شد و از او شنید که پنسیلوانیا . است که به بازرگانانی آرام و سر به راه مبدل شوند

. آن طبقات اجتماعی،جنگ و دشمنی وجود ندارد آرمانشهري است که در

رانند  هاي خود را بر زبان می این مردم را که اندیشه! چقدر انگلیسیان را دوست دارم«: بعدها به مادام دو دفان نوشت

  :و باز نوشت!. بسیار دوست دارم

طبیعی را، که بسیاري از حکومتهاي  قوانین این کشور حقوق. ببینید قوانین انگلستان چه ثمراتی را به بار آورده است

آزادي کامل انسان و دارایی او؛ آزادي : این حقوق عبارتند از. اند، به مردم ارزانی داشته است فردي از مردم گرفته

هاي خود را آزادانه با مردم در میان نهند؛ رسیدگی به اتهامات  اندیشه، که به نویسندگان امکان داده است اندیشه

اند؛ رسیدگی به هر گونه اتهامی، بر اساس قوانینی دقیق و همه  داورانی که از میان مردم برخاستهجنایی توسط 

پسندد و دست او تنها از  جانبه؛ و آزادي دین، که بر اساس آن هرکسی حق دارد از دینی پیروي کند که خود می

  .مشاغلی کوتاه است که به پیروان کلیساي انگلیکان اختصاص دارد

دانسته است که آزادي دینی در  دهد که ولتر از محدودیت آزادي در انگلستان آگاه بوده، و می ر نشان میجملۀ اخی

به گناه سخنان خفت » آقاي شیپینگ«در یادداشتهایش به بازداشت . این کشور هنوز به مرحلۀ کمال نرسیده است

مجلس اعیان و عوام حق داشتند نویسندگان را  هر دو. آوري که دربارة لهجۀ شاه بر زبان رانده بود اشاره کرده است

به گناه ناسزاگویی به نمایندگان پارلمنت به محاکمه کشند؛ و ناظر نمایش حق داشت به تشخیص خود از صدور 

با اینهمه، ولتر معتقد بود . اي استهزا آمیز کیفر دادند دفو را به گناه نشر رساله. پروانه براي هر نمایشی خودداري کند

کومت انگلستان، با همۀ تباهی و فساد خویش، به مردم این کشور آن قدر آزادي داده بود که تحرك خالقی در که ح

  .هاي حیات به وجود آورده بود همۀ عرصه

مثال بازرگانی در اینجا از آزادي نسبی برخوردار بود و باجها و عوارض داخلی آنچنانکه در فرانسه دست و پا گیر 

ولتر، که مردي . فالکنر به سفارت کبراي انگلستان در ترکیۀ عثمانی رسید. شور وجود نداشتندتجارت بود در این ک

سوداگر بود، توجه انگلیسیان را به عمل، احترام آنان را به حقایق، واقع بینی، و سودمندي، و سادگی آداب، عادات، و 

به طبقات متوسط انگلستان دلبستگی داشت و بیش از همه، او . پسندید پوشاك آنان را، حتی به هنگام توانگري، می

 12در . کرد که روي آن کف آلود، تهش چرکین، و میانه اش لذیذ و دلپذیر است انگلیسیان را به آبجو آنان تشبیه می

ماندم؛ تنها به قصد آنکه اندیشیدن را فرا  کردم ، در همین جا می هرگاه از دل خود پیروي می«: ، نوشت1726اوت 

از ملتی که دانشمند، باهوش و شیفتۀ آزادي است، مرگ «. با شور و حرارت، ناگهان از تیریو درخواست کردو » گیرم؛

  .دیدن کند» شمارد، از ملت فیلسوفان وزندگی را خوار و ناچیز می

اندیشه انداخت که او در چندي بدو بدگمان ساخت و به این  شیفتگی و دلبستگی او به انگلستان پوپ و دیگران را

. کند میان دوستان توري خود به سود رابرت والپول جاسوسی می

چون تصمیم گرفت . این بدگمانی بزودي از میان رفت و ولتر در نزد اشراف و روشنفکران لندن محبوبیت بسیار یافت

کروالین، و هانریاد را در انگلستان منتشر سازد؛ تقریباً همۀ تحصیلکردگان انگلستان، و در آن میان جورج اول، ملکه 

  .درباریان رقیب، آن را پیش خرید کردند

ولتر این شعر را پس از انتشار . سویفت نیز درخواست کرد، و یا دستور داد، تا نسخه هایی از آن را براي او بفرستند

اد؛ به کروالین، که اکنون ملکۀ انگلستان بود، اهدا کرد، و همراه دسته گلی آن را براي جورج دوم فرست) 1728(آن 

پوند به ولتر پاداش داد و او را براي شام به نزد خود دعوت کرد، سه چاپ این کتاب، با آنکه بهاي هر  400شاه 

 150‘000ولتر درآمد خود را از فروش چاپ انگلیسی هانریاد . گینی بود، در سه هفته به فروش رسیدند 3جلدي 

بازماندة آن را چنان . سویان نیازمند مقیم انگلستان دادوي بخشی از این پول را به فران. فرانک برآورد کرده است
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او، تا پایان عمر، . خردمندانه به کار برد که بعدها توانست این سرمایۀ بادآورده را منشأ ثروت هنگفت خود بداند

  .شمرد خویشتن را مرهون انگلیسیان می

هنگام بازگشت از تبعید، . انگلیسیان بود ولتر تحرك ذهنی فوق العاده و رشد اندیشۀ خویش را بیش از همه مدیون

نیوتن و الك را در کیفش به فرانسه آورد و بخشی از بیست سال آیندة عمرش را مصروف شناساندن آنان به 

فراهم » رسوایی«هاي خداپرستان را نیز، که قسمتی از سالحهاي وي را در پیکار با  اندیشه. هموطنان خود ساخت

همچنانکه انگلستان زمان چارلز دوم درسهاي خوب و بدي از فرانسۀ لویی چهاردهم . ن آوردساختند، با خود به ارمغا

ولتر یگانه کسی نبود که . آموخت می 1760-1680آموخته بود، فرانسۀ لویی پانزدهم اکنون درسهایی از انگلستان 

ن، رنال، مورله، الالند، الوسیوس، و هاي انگلیسیان را به فرانسه بشناساند؛ مونتسکیو، موپرتویی، پروو، بوفو اندیشه

روسو نیز به انگلستان سفر کردند؛ و همچنین کسان دیگري که انگلستان را ندیده بودند چندان زبان انگلیسی 

اي به الوسیوس، دربارة دین فرانسه به  ولتر در نامه. هاي انگلیسیان آشنا شوند آموختند که به یاري آن با اندیشه

  :ته استانگلستان چنین نوش

هفت رنگ اصلی، و مایه کوبی  …ما مقرریهاي ساالنه، وجوه استهالکی، ساختن و به کار بردن کشتی، قوانین جاذبه

به همین سان، باید آزادي شریف اندیشه و کوچک شماري بسیار آموزشهاي بی اهمیت . ایم را از انگلیسیان آموخته

  .مدارس را از آنان فرا گیریم

بارها اجازه خواست به . انگلستان آبجو، اما فرانسه شراب بود. کرد براي بازگشت به فرانسه بیتابی میبا وجود این، ولتر 

دانسته نیست که کی . این اجازه به این شرط بدو داده شد که چهل روز از پاریس دوري جوید. میهن بازگردد

 -در سن 1729دانیم که در مارس  می .این کشور را ترك گفته باشد 1728شاید در پاییز . انگلستان را ترك گفت

خواست جهان را دگرگون سازد به پاریس  هاي بسیاري که به یاري آنها می آوریل با اندیشه 9له بود، و در  - آن- ژرمن

  .رسید

  

  

فصل هفتم

  مردم ودولت

وه یا مردم فرانسه به سه گر. جمعیت داشت 19‘000‘000بدان بازگشت نزدیک به  1728اي که ولتر در  فرانسه

  .براي فهم انقالب فرانسه ناچاریم آنها را بشناسیم. »طبقۀ سوم«روحانیان، نجبا، و : شدند طبقه تقسیم می

I  - نجبا  

، )نزدیک به یک چهارم زمینهاي فرانسه متعلق به آنان بود( گرفتند خاوندان زمیندار، که القابشان را از ملک خود می

سازماندهی نیرو و دفاع از ملک خاوندي، منطقه، کشور، و شاه وظیفۀ آنان . خواندند می» نجباي شمشیر«خویشتن را 

رسید  تن می 400‘000خانوار که شمار کل افراد آنها به  80‘000در نیمۀ اول قرن هجدهم این خاوندان بر . بود

این گروهها را  فرادست ترین. ورزیدند آنان به گروههایی تقسیم شده بودند که بر یکدیگر رشک می. کردند ریاست می

پس از آن، اعیان قرار داشتند که عبارت بودند . دادند فرزندان شاه وقت، و فرزندان خواهران و برادران شاه، تشکیل می

پایینترین گروه نجبا مرکب بود از . ، هفت اسقف؛ و پنجاه دوك)فرزندان و بازماندگان شاهان پیشین(از شاهزادگان 

هر یک از این گروهها داراي آدابی بود که آنان را از یکدیگر .  …ها؛  ها، بارونها، و شوالیهدوکها، مارکیها، کنتها، ویکنت
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و سلسله مراتب نشستن ) عید جسد(از این رو، بر سر حق به دست گرفتن چتر در کورپوس کریستی . نمود متمایز می

  .گرفت در حضور شاه منازعات غم انگیزي میان آنان در می

خواند،  می» نجباي اصیل«، اقلیتی که از چند پشت قبل صاحب عنوان و مقام بود خود را »شیرنجباي شم«در میان 

رسیده بودند خوار  چهاردهم به عنوان و مقامیی سیزدهم یا لویی و نجبایی را که خود یا پدرانشان در زمان لوی

ی گرفته بودند و برخی عناوین گروهی از آنان به پاس خدمات جنگی، اداري، یا مالی خود عنوان اشراف. شمرد می

بدینسان، به گفتۀ ولتر، . خریده بودند» لویی بزرگ«لیور بیشتر نبود، از  6000خویش را به بهاي نازلی، که از 

» .منشور نجیبزادگی گرفته بودند - صرافان، جراحان، بازرگانان، منشیان، و خدمتگزاران شاهزادگان -بسیاري ازمردم«

رسیدند؛ در زمان لویی پانزدهم، هر فرد  ون دادرس اعظم، خود به خود به مرتبۀ اشراف میمقامات دولتی معینی، چ

لیور، جزو اشراف فرانسه شود؛ شمار این وزراي  120‘000توانست با خرید مقام وزارت امور خارجه، به بهاي  عادي می

انست با خرید ملک یکی از اشراف تو همچنین، هر کس می. گذشته بود 900خارجۀ موهوم در زمان لویی شانزدهم از 

.از طبقۀ متوسط برخاسته بودند 1789شاید نود درصد اشراف فرانسه در . فرانسه عنوان وي را از آن خود سازد

اعضاي . بیشتر آنان با تحصیل علم حقوق، و احراز مقامات اداري و قضایی، قدر و منزلتی در جامعه یافته بودند

. کردند از میان اینان برخاسته بودند ه به امور قضایی شهرهاي بزرگ فرانسه رسیدگی میاي ک گانه پارلمانهاي سیزده

» نجباي ردا«اي به نام  از آنجا که قاضیان مجاز بودند عناوین خویش را به فرزندانشان واگذار کنند، طبقۀ اشرافی تازه

. و ابهت شخص به رداي او بستگی داشت از قدرت در میان دادرسان، نیز مانند روحانیان، نیمی. پا به جهان نهاد

نمایندگان پارلمانها با رداي سرخ، شنل گشاد، آستینهاي چیندار، کالهگیس، و کاله پردار، پس از اسقفان و نجباي 

ولی پس از آنکه درآمد قانونی سران دستگاههاي دولتی آنان را از . دادند زمیندار، بزرگترین گروه اشراف را تشکیل می

فرو » نجباي ردا«و » نجباي شمشیر«اشراف با اصل و نسب توانگرتر ساخت، دیوارهاي جدایی در میان  بسیاري از

طبقۀ اشرافی تازه اي که بدین سان پدید آمد چنان نیرومند . این دو گروه کامال در هم آمیختند 1789ریخت، و تا 

توانستند امتیازات این طبقه را،  عصر انقالب فرانسه می ژاکریهايبود که شاه یاراي مخالفت با آن را نداشت، و تنها 

  .که به بهاي گران به دست آمده بود، از آن باز ستانند

بسیاري از نجباي کهن با بیتوجهی به ملک خویش، یا دوري از آن، یا با کشت زمین به شیوه هاي کهن، و یا بر اثر 

گرفتند از هستی ساقط شده بودند؛ و چون  ش ارزش پولی که آنان به نام حق االجاره یا بهرة مالکانه از رعایا میکاه

نجبا مجاز نبودند صنعت یا بازرگانی پیشه سازند، گسترش صنعت و بازرگانی اقتصاد پولی را پدید آورد که در سایۀ 

در برخی از نواحی فرانسه صدها تن . ر بساط نداشته باشدآن امکان داشت کسی صاحب امالك وسیعی باشد، اما آه د

ولی اقلیت بزرگی از نجبا درآمد هنگفتی . کردند که به تنگدستی و بینوایی روستاییان بودند از اشراف زندگی می

لیور، درآمد ساالنۀ دوك دو  150‘000درآمد ساالنۀ مارکی دوویلت به . کردند داشتند و آن را مسرفانه خرج می

براي رفاه بیشتر نجبا، بسیاري از . رسید لیور می 500‘000دوك دو بویون به  لیور، و درآمد ساالنۀ 40‘000به  روزشو

شاهان، از ترس آنکه مبادا نجبا تقاضاي تشکیل . آنها، جز در مواقع اضطراري، از پرداخت مالیات مستقیم معاف بودند

تجمع طبقات سه گانه در این . کردند از آنان مالیات بگیرند را کنند، جرئت نمی) طبقاتی مجلس عمومی(اتاژنرو 

. کرد اختیارات وي را اندکی کاهش دهد توانست به عنوان بهاي تصویب وجوهی که براي شاه تعیین می مجلس می

یان را توانگران را توانگرتر، و بینوا.  …کرد؛  نابرابري مالیات طبقات را هر سال از هم دورتر می«: توکویل گفته است

، به میزان پنج درصد بر درآمد توانگران مالیات بستند، ولی در عمل نتوانستند آنان را 1749، در » .ساخت بینواتر می

.به پرداخت مالیات وا دارند
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ولی پس از . کردند قبل از قرن هفدهم، نجباي زمیندار در دستگاههاي اداري، اقتصادي، و جنگی کشور خدمت می

کشی از روستاییان وابسته به زمین، یا اجاره دادن قطعه زمینها به اجاره داران،  دند، از طریق بهرهآنکه مالک زمین ش

زمینها را تقسیم و کشت کردند؛ براي رعایاي خویش قوانین دادرسی و کیفري وضع کردند؛ و آموزشگاه، بیمارستان، 

ئودال تا آنجا که خودخواهی ذاتی انسانها اجازه در صدها ملک اربابی، خاوند ف. و سازمان خیریۀ محلی بنیان نهادند

بردند، احترامش  دیدند، از وي فرمان می پرداخت، و رعایا، که او را سودمند می داد، به این کارهاي عام المنفعه می می

  .گرفتند گذاشتند، و گاه گاه حتی مهرش را به دل می می

یکی از این عوامل تعیین مباشران به دست . ونی ساختولی دو عامل عمده رابطۀ ارباب و رعیت را دستخوش دگرگ

مباشران در . کاردینال ریشلیو و پس از او بود، و دیگري تبدیل خاوندان بزرگ به درباریان توسط لویی چهاردهم

اینان . فرستاد حقیقت دیوانساالران طبقۀ متوسط بودند که شاه آنان را به حکومت بخشهاي سی و دوگانۀ کشور می

به کوشش آنان، بهداشت، . ردانی الیق و کاردان بودند، اما همۀ آنان کفایت و حسن نیت تورگو را نداشتندهمگی م

براي آبیاري کشتزارها، . اینان به دارایی فرانسه سرو سامان دادند. روشنایی، و آرایش شهرهاي فرانسه بهبود یافت

هاي وسیعی از راهها احداث  اینان در فرانسه شبکه. سدهایی ساختند؛ و براي جلوگیري از سیل، بر رودها بند زدند

کردند که در جهان آن روزگار مانند نداشت؛ و در کنار راهها درختانی کاشتند که امروز گذرگاههاي این کشور را 

 لویی چهاردهم، براي آنکه. اینان با تالش و کاردانی خویش به فرمانروایی خاوندان پایان دادند. زیبایی بخشیده اند

شاه به آنان مقامات . حکومت را بیش از این در پایتخت متمرکز سازد، خاوندان را به دربار خواند و ندیم خود ساخت

پست با عناوین فریبنده و نوارهاي غرورانگیز داد، خاوندان که از آن پس با درآمد زمینهایشان در کاخهاي پاریس یا 

اد بردند و کوتاه شدن دست آنان از کارهاي اقتصادي و حکومتی مردم زیستند، ادارة امور امالکشان را از ی ورساي می

  .را بر آن داشت که آنان را از انگل فرانسه بدانند

II - روحانیان

در  260000شمار روحانیان این کلیسا را . کلیساي کاتولیک رکن اساسی، و نیروي همه جا حاضر، دولت فرانسه بود

دانیم  اند؛ این ارقام بر حدس و گمان استوارند ولی می برآورد کرده 1762در  194000،  1715در  420000،  1667

که شمار روحانیان کاتولیک فرانسه در قرن هجدهم، با وجود افزایش جمعیت کشور، نزدیک به سی درصد کاهش 

سقف، نایب ا 50000کشیش،  40000اسقف،  109اسقف اعظم،  18به حساب الکروا،  1763فرانسه در . یافته بود

منشی و  20000کلیساي کاتولیک رومی،  کانن عضو رسمی 000،12نایب دیر یا قاضی عسکر،  27000

به نمایندگی رؤساي غایب دیر » سر راهبان«دیر فرانسه را  740دیر از  625. راهب، فرایار، و راهبه داشت100000

و سوم درآمد دیرها را به خویشتن اختصاص این رؤساي دیرها صاحب عنوان بودند و از یک دوم تا د. کردند اداره می

  .دادند، ولی ملزم نبودند چون راهبان زندگی کنند می

همۀ اسقفان را شاه، معموال پس از آنکه خاوندان محلی آنان را . روحانیان بلند پایه عمال به گروه نجبا بستگی داشتند

هاي صاحب عنوان، براي آنکه  خانواده. گزید ام برمیکرد، به این مق کردند و پاپ با انتصاب آنان موافقت می نامزد می

از . کوشیدند جوانترین فرزندشان را به اسقفی یا به ریاست دیر برسانند زمینهایشان به دست وارثان تقسیم نشوند، می

 اشرافزادگان نخوت، سرگرمیها، و دلبستگی. تنها یکی از میان مردم عادي برخاسته بود 1789اسقف فرانسه در  130

شاهزاده کاردینال ادواردو روآن رداي سفیدي داشت که . بردند خویش را به آسایش و تجمل، با خود، به کلیسا می

دیلون، اسقف اعظم ناربون، که پس از تحریم شکار براي . ارزید، و ظروف او همگی از نقره بودند لیور می 000،100

قربان گناهان روحانیان من از خود آنان «: گفت هم میرفت، به لویی شانزد روحانیان زیر دستش خود به شکار می

روزگار درخشانی که مردانی چون بوسوئه، فنلون، و بوردالو » .است، ولی گناه من از پیشینیانم به من رسیده است
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کردند سپري شده، و آشوب اخالقی دوران نیابت سلطنت به مردان هرزه و خوشگذرانی چون  کلیسا را رهبري می

انسن امکان داده بود، به رغم هرزگیهاي جنسی، زنبارگی و همجنس بازي، به عالیترین مقامات کلیسایی دوبوا و ت

. جستند زیستند و در خوشگذرانیهاي دربار شرکت می بسیاري از اسقفان بیشتر سال را در پاریس یاورساي می. برسند

  .اینان یک پایشان در این جهان بود و پاي دیگرشان در جهان آخرت

سقفان و رؤساي دیرها از حقوق و تکالیف خاوندها برخوردار بودند، تا جایی که حتی براي باردار ساختن گاوان رعایا ا

  . کردند گاوهاي نر خود را در کشتزارهاي آنان رها می

. شدند اداره می رفتند، چون امالك خاوندان فئودالگ یک شهر را نیز در بر می امالك پهناور آنان، که گاه گاه تمامی

. بخش پهناوري از شهر رن، و بیشتر زمینهاي گرد آن، به صومعه ها تعلق داشتند

 75000اسقف اعظم کامبره که تیولی با . گزیدند اي از جوامع فرانسه دادرسان و سران اداري را اسقفان برمی  در پاره

نظام سرفداري در . گزید کامبره را بر میاز کارکنان ادارات  کامبرزي و نیمی - رعیت داشت، همۀ کارمندان ادراي کاتو

کلو، در ژورا،  -سن امالك کلیسا بیش از جاهاي دیگر کشور پایدار ماند؛ روحانیان پیرو کلیساي کاتولیک رومی

مصونیتها و امتیازات کلیسا با نظام . ورزیدند سرف داشتند و با کاهش اختیارات تیولداران بسختی مخالفت می12000

شد که سلسله مراتب روحانی نفوذ بسیار محافظه کارانه اي در فرانسه  داشت، و همین امر سبب میاجتماعی پیوند 

  .اعمال کند

ولی این . گرفت محصول و احشام هر صاحب زمینی را از اومی» عشریۀ«کلیسا همه ساله، با اندکی مدارا و مالحظه، 

ک دوازدهم، و حتی از یک بیستم، محصول تجاوز شد، و در عمل از ی عشریه ندرتاً در میزان واقعی گردآوري می

گرفت، و نیز با عایداتی که از امالك خود به  کلیسا با این عشریه و با اعانات و میراثهایی که از مردم می. کرد نمی

داشت؛ از  آورد، کشیشان بخشهاي کلیسایی را در فقر و بینوایی، و اسقفان را در آسایش و تجمل نگاه می دست می

کلیسا، پس از شاه و ارتش او، بزرگترین . کرد داد و ارشادشان می کرد و جوانان را تعلیم می یان دستگیري میبینوا

اند از شش تا دوازده درصد زمینهاي کشور، و یک سوم ثروت آن، به  با برآوردهاي مختلفی که کرده. قدرت فرانسه بود

لیور،درآمد  90000یور، درآمد ساالنۀ اسقف بووه از ل70000درآمد ساالنۀ اسقف سانس از . کلیسا تعلق داشتند

لیور، درآمد ساالنۀ اسقف  160‘000لیور، درآمد ساالنۀ اسقف اعظم ناربون از  100‘000ساالنۀ اسقف اعظم روان از 

دیر پرمونتره در . لیور فزونتر بود 1000000لیور، و درآمد ساالنۀ اسقف اعظم ستراسبورگ از  200000پاریس از 

فرایار فرقۀ دومینیکیان تولوز از امالك فرانسه، کشتزارهاي  236دارایی . لیور سرمایه داشت 45000000یکی الن نزد

مور  -راهب دیر سن 1672ارزش دارایی . رسید مستعمراتی، و بردگان سیاهپوست به چند میلیون لیور می

  .لییور در سال بود 8000000لیور، و درآمدشان  24000000

شد، ولی سران کلیسا در نوبتهاي معین در گردهمایی ملی مبلغی از  درآمد کلیسا مالیات گرفته نمیاز امالك و 

لیور در پنج سال رسید، و ولتر آن را  16000000، این مبلع به 1773در . بخشیدند دارایی کلیسا را به دولت می

  . سهم عادالنه اي از درآمد کلیسا خواند

یل، ناظر کل دارایی پیشنهاد کرد که، به جاي این اعانه، پنج درصد از همۀ درآمد آرنوو/ ماشود. بی.، جی1749در 

روحانیان، از ترس آنکه این نخستین گام در راه غارت کلیسا براي نجات . کلیسا و روحانیان آن مالیات گرفته شود

کسی : پیشنهاد کرده بودماشو همچنین . با این پیشنهاد مخالفت کردند» ناپذیري سرسختی انعطاف«دولت است، با 

اي کلیساییی که پس از حق نداشته باشد بدون تصویب دولت میراث خود را به کلیسا واگذار کند، همۀ سازمانه

گیرند دولت را از  اند برچیده شوند، و همۀ کسانی که از درآمد کلیسا بهره می اجازة شاه تأسیس شده بدون 1636

اجازه نخواهیم داد «: ز روحانیان با این پیشنهاد مخالفت کرد و اعالم داشتمجمعی ا. میزان درآمد خود آگاه سازند
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لویی پانزدهم فرمان انحالل این مجمع را » . آنچه که ثمرة محبت و احترام ما بوده به خراج فرمانبرداري مبدل شود

.ات بگیرندلیور مالی 7‘500‘000صادر کرد، و شوراي او به مباشران دولت دستور داد از امالك کلیسا 

ولتر با نشر رسالۀ آواي فرزانگان و مردم به تشویق ماشو و شاه برخاست؛ در این رساله، از دولت درخواست شده بود 

که کلیسا را فرمانبردار خود سازد، کلیسا را از ایفاي نقش دولت در درون دولت باز دارد، و به یاري فیلسوفان فرانسه 

ولی لویی پانزدهم دلیلی در دست نداشت تا باور کند که فلسفه در کشاکش . باشددر برابر نیروهاي خرافات پشتگرم 

. از قدرت او مرهون تأیید مقام شاهی به دست کلیساست دانست که نیمی لویی می. خویش با دین پیروز خواهد گشت

وند، شاه سایۀ خدا بود به دیدة تودة مردم، که هرگز چندان با او آشنایی نداشتند که از شمارة معشوقه هایش آگاه ش

هراسی که روحانیان بر دلها افکنده بودند، و با سنت، عادت، تشریفات، و . راند و با اختیارات خدایی بر آنان فرمان می

کرد نظام اجتماعی موجود را  حیثیت توأم شده بود، با نیرویی که با قدرت صدها قانون و هزاران پلیس برابري می

تواند، بدون اتکا به امیدها و ترسهاي فوق طبیعی،  آیا دولتی می. داشت ه فرمانبرداري وا میکرد و مردم را ب حفظ می

ماشو را به مقام . بشر را از سرکشی و قانونشکنی فطري بازدارد؟ سرانجام شاه در برابر اسقفان سرتمکین فرود آورد

  .کلیسایی به گرفتن اعانه اکتفا کرددیگري گماشت، رسالۀ ولتر را توقیف، و به جاي گرفتن مالیات از امالك 

اگرچه مردم از تاج . قدرت و نفوذ کلیساي کاتولیک مرهون موفقیت و کاردانی کشیشان بخشهاي کلیسایی بود

هراسیدند، اما همان مردم کشیش بخش را، که شریک تنگدستی آنان و گاه گاه سهیم مشقات آنان در  اسقفان می

کرد، آنان غرولند  می» عشریه«هرگاه که کشیش بخش از مردم درخواست  .داشتند کشت و کار بود، دوست می

اي جز این ندارد، و ناچار است دستور بزرگتر از خود را اجرا کند؛ دوسوم این  دانستند که او چاره کردند، اما می می

آنان با زهد و  رود، در صورتی که کلیساي بخش همانند به کیسۀ اسقف یا صاحبان ناشناختۀ بنفیسها می» عشریه«

کلیسا محل اجتماع آنان بود؛ انجمن ده، به ریاست کشیش، در اینجا . پژمرد پارسایی اجباري از یأسی دردناك می

در دفتر کلیسا تاریخ زایش، زناشویی، و مرگ آنان، در طول عمر نسلهاي بسیاري، به ثبت رسیده . شد تشکیل می

دیدند؛  شناختند؛ مراسم دینی بهترین نمایشی بود که می بود که میآواي ناقوس کلیسا دلنشینترین آهنگی . بودند

آنان . رفتند؛ اعیاد دینی بهترین تعطیالت شادیبخش آنان بودند داستانهاي قدیسان گنجینۀ ادبی آنان به شمار می

که آن را شمردند، بل پندها و تعلیمات کشیش به فرزندانشان را تلقین افسانه براي حمایت از قدرت روحانیت نمی

جریان مالل آور و  ندن قوانین االهیی که آنها را ازکمکی ضروري به اطاعت فرزندان از پدر، رعایت اخالق، و شناسا

بود که اگر کسی  این ایمان آنچنان برایشان گرامی. کردند بخشند تلقی می کسل کنندة زندگی دنیوي نجات می

پدران و مادران . دان به هیجان آیند که به هالکتشان رسانندکوشید تا آن را از ایشان بگیرد، ممکن بود چن می

هاي دینی را به فرزندانشان منتقل  دادند، افسانه روستایی زندگی روزمرة خویش را با موازین دینی تطبیق می

کشیش کلیساي بخش که مهرش به روستاییان به اندازة . کردند ساختند، و در نیایش شامگاهی آنان را رهبري می می

.محبتی بود که روستاییان از وي در دل داشتند، در انقالب در کنار آنان پیکار کرد

آنان، که اکنون دریافته . یافت ها، پارسایی و دارایی آنان فزونی می به موازات کاهش شمارة راهبان، فرایارها، و راهبه

تکدي پول سیاه در روستاهاست، بندرت  تر از بودند گرفتن میراث از مردگان و دادن وعدة بهشت به آنان خردمندانه

ها داراي بیمارستان و  بسیاري از صومعه. شد قسمتی از دارایی آنان مصروف کارهاي خیریه می. دادند به گدایی تن می

، بسیاري از مردم از دولت انقالبی 1789در . کردند نوانخانه بودند و همه روز در میان نیازمندان خوراك پخش می

خانه ها  راهبه. هاي محلی را که سازمانهاي خیریۀ منحصر به فرد در محل بودند، آسوده بگذارد هخواستند صومع

خواستند از  اي بودند که چون مادام دو دفان می پناهگاه زنان شوهر مرده، زنان مطلقه، و زنان از زندگی به ستوه آمده

توانگران آنها را پناهگاه . تحریم نکرده بودند ها همۀ لذات جهان را صومعه. جار و جنجال این جهان دوري گزینند
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دختران اضافی خود ساخته بودند، که در غیر این صورت با مطالبۀ جهیزیۀ عروسی میراث برادران خود را کاهش 

رئیسۀ دیر اورینیی کالسکۀ چهار . دادند؛ و این دختران به دور افکنده همیشه تمایلی به زهد و ریاضت نداشتند می

ها جامه و رداي آراسته  کرد؛ در صومعۀ آلیکس راهبه و در خانۀ راحتش از پسران و دختران پذیرایی می اسبه داشت

ها با افسران اردوگاههاي مجاور به خورد و نوش و پایکوبی  هاي دیگر، راهبه خانه پوشیدند؛ در راهبه به خز قاقم می

  . پرداختند می

نشینان در قرن هجدهم  اري از داستانهایی که از هرزگی و تباهی صومعهبسی. اینها ظاهراً خوشگذرانیهاي مباح بودند

کمتر دختري اکنون برخالف . ها بر سر زبانها افکنده بود آمیزي بودند که رقابت فرقه پراکنده شدند داستانهاي گزافه

  . زیست دلخواه خویش در صومعه می

، یسوعیان هنوز آموزشگاههاي کشور را اداره 1762تا سال . قدرت و حیثیت یسوعیان اکنون کاهش یافته بود

هاي شکاکان روزگار  ولی اکنون بالغت پاسکال و اندیشه. کردند و کشیشان اقرارنیوش با نفوذ شاه و ملکه نیز بودند می

اي بر آنان زده بود؛ و در پیکار دیرپاي خویش با پیروان ژانسنیستها مغلوب  هاي کوبنده السلطنۀ ناپاك ضربه نایب

بسیاري از آنان بازرگان، . این کاتولیکهاي کالونی از تعقیب و آزار شاه و تکفیرهاي پاپ در امان مانده بودند. شدند می

ور، و حقوقدان شده بودند و نزدیک بود در پارلمان پاریس، و دیگر پارلمانهاي فرانسه، بیشتر کرسیها را از آن  پیشه

، گور او )1727(مرگ عالم االهی ریاضتکش خویش، فرانسوا دوپاري ژانسنیستهاي سخت بیمار، پس از . خود سازند

غلتیدند،؛  بستند که بیهوش بر زمین می کردند و خویشتن را چنان به تازیانه می زیارت می مدار - را در گورستان سن

خویش دعا  گریستند، براي شفاي نالیدند، می خواندند؛ این زایران بیمار می می» تشنجیان«از این روي، آنان را 

پس از آنکه ژانسنیستها سه سال به چنین اعمالی . اند کردند که معجزه آسا شفا یافته خواندند، و برخی ادعا می می

از آن پس، به گفتۀ ولتر، شاه خدا را از اعمال معجزه در گورستان . دست زدند، دولت گورستان را به روي آنان بست

خواستند درستی معجزات را باور کنند؛ چنانکه در  پاریسیان خوشباور میدیگر از تشنج خبري نشد، ولی . باز داشت

بسیاري از روحانیان » .مردم پاریس همگی ژانسنیست هستند«: گویی آشکار نوشت ، روزنامه نگاري با گزافه1733

در این . خودداري کردند) 1713(شاه، از امضاي توقیع اونیگنیتوس پاپ  1720کمپایه، با نادیده گرفتن فرمان 

اسقف اعظم پاریس اعالم . پیشنهاد منتسب به ژانسنیستها را تقبیح کرده بود 101فرمان، پاپ اینوکنتیوس سیزدهم 

داشت که هر کسی از اعتراف به گناه در نزد کشیشی که توقیع پاپ را پذیرفته است خودداري کند، از شرکت در 

متزلزل » فیلسوفان«د آمده بود موقعیت کلیسا را در برابر اختالفی که در کلیسا پدپ. آیین مقدس محروم خواهد شد

.ساخت می

هوگنوها و دیگر پروتستانهاي فرانسوي هنوز غیرقانونی بودند؛ ولی گروههایی از آنان در نهان به دور هم گرد 

قی آمد؛ فرزندان پروتستانها نامشروع تل همسر یک پروتستان پاریسی شرعاً صیغۀ وي به حساب می. آمدند می

، هفده 1717در . در زمان لویی پانزدهم، چند بار پروتستانها را شکنجه دادند. شدند، و از حق وراثت محروم بودند می

پروتستان را که هنگام نیایش دستگیر شده بودند به کار اجباري در کشتی محکوم کردند، و زنانشان را به زندان 

کیفر مرگ پیشبینی کرد و به دولت اجازه داد تا امالك کسانی را براي واعظان پروتستان  1724فرمانی در . افکندند

که در اجتماعات پروتستان گرد آیند مصادره کند، مردان را به کار اجباري در کشتی بفرستد، و گیسوي زنان را 

به  در زمان کاردینال فلوري این فرمان را جدي نگرفتند، ولی پس از مرگ او،. بتراشد و به حبس ابد محکوم کند

مرد  46، پارلمان بوردو فرمان جدایی 1749در . درخواست اسقفان کاتولیک جنوب فرانسه، آن را با شدت اجرا کردند

رفت پروتستانند از  فرزندان کسانی را که گمان می. و زنی را که به آیین پروتستان زناشویی کرده بودند صادر کرد

اند که هوگنوي توانگري براي آنکه فرزندانش را از او  دادند؛ گفته میهاي کاتولیکها پرورش  گرفتند و در خانه آنان می



۵۴٢۵

پروتستان زندانی شدند و  600نزدیک به  1752تا  1744از . لیور رشوه داد 200000نگیرند به گماشتگان دولت 

پلیه به ، بنزه، یک واعظ پروتستان بیست و شش ساله، در مون1752در . تن دیگر به کیفرهاي گوناگون رسیدند 800

ها پایان داده  در همان سال، لویی پانزدهم به تشویق مادام دو پومپادور فرمان داد به این شکنجه. دار کشیده شد

رفتند،  از آن پس، خصوصاً در پاریس و اطراف آن، پروتستانها چنانچه سالی یک بار به کلیساي کاتولیک می 36. شود

  .رستند از کیفر می

ه، با وجود تعصب، جمود فکري، دنیاپرستی، و قدرتجویی رهبران آنان، مردانی براي پاکدامنی در میان روحانیان فرانس

در کنار اسقفانی که عشریۀ درآمد دهقانان فرانسه را در پاریس بر باد . و فضل و دانش خویش انگشت نما بودند

کاردینال لویی . زیستند پرهیزکاري می داد، با دادند، اسقفان دیگري بودند که، تا آنجا که تکالیف شغلی اجازه می می

مردم ژان باتیست ماسیون، اسقف کلرمون، را براي . آنتوان دو نوآي، اسقف اعظم پاریس، مردي نجیب و هوشمند بود

سخنان این شخص، دست کم از نظر شیوایی، ولتر را . داشتند اش به هنگام ایراد خطبه دوست می سخنان فاضالنه

اي خود  گابریل دو کلوس، اسقف اوسر، همۀ دارایی خود را به نیازمندان بخشید، بشقاب نقره .مفتون خود ساخته بود

اسقف فرانسوا دو » .برایم چیزي نمانده است که به شمادهم«: را براي اطعام گرسنگان فروخت، و به فرزندانش گفت

ر را از پاي درآورد، محل ، که یک سوم از ساکنان شه)1720(بلسونس هنگام شیوع بیماري طاعون در مارسی 

:لمونته نوشت. مأموریت خویش را ترك نگفت، در حالی که بیشتر پزشکان و دولتیان از شهر گریختند

کارمندان (کردند  بلسونس را بنگرید که همۀ دارایی خود را بخشیده است؛ بیماري همۀ کسانی که به او خدمت می

رود، و شامگاه بار دیگر به  ا و پیاده به هراس انگیزترین کمینگاه مرگ میرا از پاي درآورده است؛ او هر بامداد تنه) او

نشاند، آنان را مانند  را فرو می) بیماران(تشنگی آنان . اند شود که سراسر به کثافت مردگان آلوده جاهایی رهسپار می

ناپذیر  سقف، که آسیبکارهاي این ا. یابد و، در این وادي مرگ، بیکسان را درمی.  …دهد یک دوست دلداري می

هیچ کس . هاي دینی را به همکاري وادار کرده است نماید، کشیشان کلیساهاي بخش، نایب کشیشان، و فرقه می

بیست و شش فرایار فرقۀ . دهند گوید؛ همه، تا آخرین رمق، به تالش و کوشش ادامه می پرچم او را ترك نمی

کاپوسنها برادران خود را از ایاالت دیگر فرا . ر یسوعی مردندفرانسیسیان، و هجده تن از بیست و شش نفر فرایا

خواندند و اینان، با رغبت مسیحیان باستان، به سوي شهادت شتافتند؛ طاعون چهل و سه تن از عدة پنجاه و پنج 

  .تر از همه بود جوانمردانه» اوراتوري«رفتار کشیشان . نفري آنان را کشت

را از سانسور خفقان آور دولت و » فیلسوفان«گوییم و خشم و انزجار  سخن میوقتی از کشاکش سخت دین و فلسفه 

کنیم، بجاست روحانیانی را به یاد آوریم که، همچنان که به مال جهان دل بسته  موهومپرستی ننگین جامعه ذکر می

د فقر و بینوایی، به بودند، از جانبازي و فداکاري بیبهره نبودند، کشیشان روستایی را به خاطر آوریم که، با وجو

وظایف خویش دل سپرده بودند؛ و افرادي را در نظر مجسم سازیم که عشق و دلبستگی عمیق و زوال ناپذیر آنان به 

  .کرد و در روزهاي پردرد و رنج پناهگاه مردم سیه روز بود دین و ایمان غرور و خودخواهی جامعه را تعدیل می

III  - دهقانان  -  طبقۀ سوم  

یاد کرده است، در شگفت بود که آیا تنگدستی » انگیز علم مالل«، که کارالیل از آن به عنوان »یاسیاقتصاد س«

با مقایسۀ استقالل دهقانان سرافراز امروز . تنگدستان معلول نادانی آنهاست، یا نادانی آنان معلول تنگدستی است

  .توانیم به این پرسش پاسخ دهیم هم میآور رعایاي این کشور در نیمۀ اول قرن هجد فرانسه با بینوایی خفت

، پس از آنکه آنان روزگار جنگها و اخاذیهاي لویی چهاردهم را پشت سر نهادند، 1723وضع دهقانان فرانسوي در 

داد، متزایداً به  دهقان فرانسوي، با وجودي که همچنان به کلیسا وخاوند عشریه و بهرة مالکانه می. یافت بهبود می

وسعت زمین دهقانان در نورماندي و برتانی از بیست تا . افزود کرد می زمینهایی که روي آن کار میمالکیت خود بر 
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 5تا  3ولی زمین دهقان کوچک بود و وسعت آن از . پنجاه درصد، ودرالنگدوك و لیموزن تا پنجاه درصد اراضی بود

اش در  م ساختن هزینۀ زندگی خود و خانوادهکرد، از این روي، دهقان فرانسوي ناچار بود براي فراه ایکر تجاوز نمی

بیشتر زمینهاي فرانسه از آن اشراف، روحانیان، و شاه بودند، و تحت نظارت اجاره داران، . زمین دیگري مزدوري کند

رعایا . شدند و یا کارگران مزدور، کشت می) گرفت دهقانانی که بخشی از درآمد زمین به آنان تعلق می(به دست رعایا 

داران، در ازاي استفاده از زمین،  دادند؛ و اجاره مالکانه را نقدي، جنسی، و یا از طریق کارکردن به خاوند میبهرة 

  .کردند از محصول را به خاوند واگذار می افزارهاي کار، و بذر ، نیمی

. رخت برنبسته بودند با آنکه گروهی از دهقانان فرانسه مالک زمین شده بودند، اما آثار فئودالیسم هنوز از این کشور

از این دهقانان زمیندار که بگذریم، دیگر . نزدیک به دو درصدد دهقانان فرانسه از پرداخت بهرة مالکانه معاف بودند

دهقانان فرانسوي ناچار بودند چند روزي از سال را در زمین خاوند محلی بیگاري کنند، تا آنکه وي زمینهایش را 

گذشته از این، دهقان در ازاي ماهیگیري از . ا برداشت نماید، و انبارش را پر سازدشخم زند و کشت کند، محصولش ر

کنته،  -قبل از انقالب فرانسه، در فرانش. (داد دریاچه و رودها، یا چراندن گلۀ خویش در چراگاه، به خاوند باج می

دهقان ملزم بود از آسیا، تنور ). داد اوورنی، و برتانی دهقان براي گرفتن پروانۀ زناشویی نیز به خاوند محلی باج می

دهقان براي هر اجاق، هر . نان، منگنۀ شراب، و یا روغن ارباب، نه دیگري، استفاده کند و در ازاي آن بدو پول دهد

اي از این مالیاتها در روزگار ما به صورت  پاره. (داد کرد و به وي باج می چاه، و هر پلی که در زمین ارباب احداث می

قانون خاوند و کسان وي را هنگام شکار از زیان زدن به کشتزار یا گلۀ .) شود اي به دولت پرداخت می یافته تعدیل

قانون توجه کند؛ و دهقان مجاز نبود به سوي کبوتران خاوند، که  بود؛ ولی کمتر خاوندي بود که به دهقان منع کرده

کارانه، چهارده درصد محصول دهقان، یا  یک برآورد محافظهرویهمرفته، با . زدند، تیر رها کند محصول او را نوك می

.اند گروهی بهرة مالکانه را از این هم بیشتر دانسته. گرفت درآمد او، به خاوند تعلق می

یک تاریخنویس برجستۀ . در برخی از سرزمینهاي فرانسه، نظام سرفداري، به معنی واقعی کلمه، پایدار مانده بود

با آنکه شمار سرفها کاهش . »بیشتر نبود 1000000از «شمار سرفهاي فرانسه در قرن هجدهم اقتصاد تخمین زد که 

بودند، و قانوناً حق » وابسته به زمین«این سرفها . تن از مردم فرانسه سرف بودند 300‘000 1789یافته بود، در 

. رضایت ترك گویند ل خود را بینداشتند زمین خاوند را ترك کنند، بفروشند، و به دیگري واگذار کنند، و یا مح

خواستنددر همان زمین کار کنند، زمین باهمۀ افزارهاي  گذشتند،یا وارثانشان نمی هرگاه اینان بدون وارثی در می

  .گشت خاوندباز می  کارآن به

به دهقان، پس از پرداخت عشریۀ کلیسا وبهرة مالکانه،ناچار بود براي پرداخت مالیات دولت بخشی از محصول را 

از این گذشته ، . پرداخت تنها دهقان بودکه مالیات زمین می. فروش رساند یا از راههاي دیگري پول فراهم سازد

شد، به خزانۀ  ها گرفته می داد وپنج در صداز در آمداو، به نام مالیاتی که از سران همۀ خانواده دهقان مالیات نمک می

محصالن مالیات . داد در آمد خود را به کلیسا، خاوند، و دولت میرویهمرفته، دهقان یک سوم . شد دولت ریخته می

مجاز بودند بزور به کلبۀ وي درآیند، آن رابراي یافتن پولهاي نهان بجویند، ودر صورت لزوم اثاث وي را، براي جبران 

  .مبلغی که بعنوان مالیات خانواده مقررشده بود، با خود ببرند

ناگزیر شدسالی دوازده تا  1733پرداخت، پس از پول دین خود را به خاوند میدهقان، همچنان که به دسترنج یا 

خواست براي دولت  دهقانی که نمی. کند» بیگاري«وپل، وتعمیر آنها، براي دولت   پانزده روز هم براي ساختن راه

  .شد کرد، زندانی می خیر می بیگاري کند، یا در رفتن تأ

یافت، دهقان فرانسوي به ابتکار و توسعۀ  نسبت درآمد وبهبود وضع وي افزایش میاز آنجا که میزان مالیات دهقان به 

هاي کشاورزي انگلستان  هاي کشاورزي فرانسه در مقایسه با شیوه شیوه. داد کار خویش چندان دلبستگی نشان نمی
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نهادند، در حالی که در  یکشتزارهاي فرانسه را هر سه سال یک باربه آیش م. آن روز بسیار ابتدایی و عقبمانده بودند

تمرکز کشاورزي هنوز در فرانسه معمول نشده . گرفتند انگلستان همه سال با کشت گیاهان مختلف از زمین بهره می

کردند اندك بود، و به زمین  گاو آهن فلزي کمیاب بود؛ شمار چهارپایانی که از آنها در کار کشاورزي استفاده می. بود

  .برداري مفیدکرد ینها کوچکتر از آن بودند که بتوان براي کشت آنها از ماشین بهرهزم. شد کود اندك داده می

لیدي مري مانتگیو نوشته . ساخت تنگدستی دهقانان فرانسه جهانگردان انگلیسی را دچار شگفتی می

براي  سازند، همۀ اهالی شهر در منزلهاي سرراه، چون کالسکه را براي عوض کردن اسبان متوقف می«):1718(است

هایشان چنان مندرس است که براي  وجامهپریده،  شان از گرسنگی چنان رنگ های چهره. ریزند گدایی بیرون می

خود فرانسویان نیز تا پایان قرن هجدهم وضع دهقانان آن » .توصیف سیه روزي خویش نیازي به سخن گفتن ندارند

. کنند مردم نورماندي از علف صحرا تغذیه می«:گفت 1725سیمون در  -سن. اند کشور را بهتر از این توصیف نکرده

وکشور خودرا به بیمارستان پهناور  …کند بزرگترین شاه اروپا تنها از آن روي بزرگ است که بر گدایان شاهی می

نیازمندي وبینوایی دردو «:نوشت 1740آرژانسون در/مارکی رنه لویی د» .است مشرف به مرگ مبدل نموده  مردمی

فرانسوا بنار گفته » .بیش از همۀ جنگهاي دوران حکومت لویی چهاردهم مردم را از پاي در آورده استسال گذشته 

انگیز است، زیرا نه براي زمستان مناسب  رقت - و همۀ دهقانان فرانسه بینوا بودند - جامۀ دهقان بینواي فرانسه«: است

ام زناشویی خریده است، و کف آن پوشیده از او جفتی کفش دارد که هنگ …. خورد است و نه به درد تابستان می

. آورد، وي را خدمت کند قدر که دوام می کم آن بایست در سراسر بقیۀ زندگی، یا دست میخ و نعل است؛ این کفش می

کردند  تن از کشاورزان فرانسه در زمستان کفشهایی با تخت چوبی به پامی 2000000نزدیک به «ولتر برآورد کرد که 

دهقان » .رفتند، زیرا سنگینی مالیات چرم، کفش را در زمرة اشیاي تجملی در آورده بود را پابرهنه راه میو تابستان 

اي از سرزمینهاي شمالی  زیست که سقف آن را با کاه و برگ پوشانده بودند؛ ولی پاره فرانسوي در کلبۀ گلیی می

خوراك دهقانان آش، . ساختند تادگی کنند، استوارترمیها را، براي آنکه در برابر سرما و طوفان ایس فرانسه این کلبه

در فرانسه نیز، . رفتند تخم مرغ، لبنیات، ونان چاودار یا ذرت بود؛ گوشت و نان گندم از خوراکهاي تجملی به شمار می

دهقان . بردند ساختند خود از گرسنگی رنج می چون دیگر کشورهاي جهان، آنان که خوراك مردم را فراهم می

ها بسیار  میکده. داد برد و خود را تسلی می سوي از این زندگی پررنج و محنت به آغوش دین و میگساري پناه میفران

ساختند خوي و خلق مردم به پستی گراییده بود، و توحش و خشونت به روابط  ها نیز مشروب می بودند و در خانه

هاي فرانسه  خانواده. ۀ خانوادگی سخت و پیگیر بودها، و روستاها راه یافته بود؛ ولی مهر وعاطف مردم، خانواده

 1715در فاصلۀ سالهاي. آورد پرفرزندبودند، ولی مرگ بسیاري ازکودکان را پیش ازرسیدن به سن بلوغ ازپاي در می

.گذاشتند جنگ، قحطی، وبیماري با نظریۀ مالتوس را به موقع اجرامی.، جمعیت فرانسه فزونی نیافت1740تا

  اـ پرولتاری 2

توانستند  اي از آنها می اینان چندان تنگدست بودند که تنها عده. محرومتر از دهقانان، خدمتکاران فرانسه بودند

وران، کارگران کارگاهها وکارخانه ها، باربران وخوارباررسانان،  پرولتاریاي شهرنشین ـ پیشه. زناشویی کنند

  واستادکارانی که به کار ساخت یا تعمیر مشغول بودندـ 

هاي   صنعت فرانسه عمدتاً هنوز خانگی بودوکاالهاي صنعتی را در کلبه. وضعشان اندکی بهتر از وضع دهقانان بود

ریخت که موادخام تهیه  ساختند؛ تقریباً همۀ سودکارگاهها به کیسۀ بازرگانانی می هاي شهري می روستایی یا خانه

صنعت عمدتاً شالودة نظام صنفی استوار بود، ودر  در شهرها. فروختند کردندوکاالهاي ساخته شده را می می

پرداختند؛ اصناف ودولت ساعات  چهارچوب این نظام بود که استادکاران، شاگردان، وکارگران مزدور به کار می

مقرراتی که اینان وضع کرده بودند صنعت را از . کردند وشرایط کار ، نوع، کیفیت، بها، ومحل فروش کاالراتعیین می
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رقابت خارجی محروم کرده و از بهبود تولید باز داشته بود، وهمراه با عوارضی که درراههاي داخلی کشور از انگیزة 

اصناف نوعی اشرافیت طبقۀ کارگربودند؛ . گرفتند در کند کردن چرخ پیشرفت صنعتی سهیم بودند اجناس می

لیور بپردازد؛ و مقام استادکاري موروثی  2000بایست تا  خواست از شاگردي به استادکاري برسد، می وهرکسی که می

یافت؛ در اطراف ورساي کارگران مزدور از  شد و تا دیرگاه ادامه می کاردرکارگاهها از سپیدة سحري آغاز می. ه بود          شد

اد کردند؛ ولی کار آنان سبکتر از کارکارگران کارگاههاي امروزي بود، و اعی ساعت چهار بامداد تا هشت شب کار می

.دینی تعطیالت بسیار براي آنان فراهم ساخته بودند

. کردند    بیشتر کارگاههاي فرانسه کوچک بودند؛ وگذشته ازافراد خانواده، تنها سه یاچهار کارگر مزدور در آنها کار می

  .گري، ورنگرزي کوچک بودند حتی کارگاههاي دباغی، شیشه

کرد، که از آن  چندکارگاه و کارخانۀ بزرگ را دولت اداره می. مایان بوددر بوردو شمار کارگران تنها چهار برابر کارفر

پس از .توان نام برد بافی گوبلن، وصنایع چینی سازي سور می هاي صابونسازي، کارگاههاي فرشینه میان از کارخانه

که هواي شهرنشینان به سوزاندن زغالسنگ ، . جانشین چوب شد، استخراج معادن گسترش یافت  آنکه زغالسنگ

کردند؛ ولی صاحبان صنایع آن روزگار، چون صاحبان صنایع روزگار خودمان،   نمود، اعتراض می شهر را آلوده می

اي جزآن نداشتند که با استنشاق هواي آلوده تندرستی خود  ه      شنیدند؛ و مردم پاریس و لندن چار  صداي مردم را نمی

صنعت بافندگی . هاي کاغذسازي درآنگوموا جا داشتند زي دردوفینه، وکارخانهری هاي فوالد کارخانه. را به خطر افکنند

در شمال کشورتوسعه یافته بود؛ چنانکه وان روبه هزار و پانصد کارگر را در آبویل، و وان در کرویسن سه هزار کارگررا 

ع ماشینهاي صنعتی براي را ضروري نمود و اخترا  گسترش کارگاهها، تقسیم کار و تخصص. در لیل گردآورده بودند

آوري از انواع   هاي شگفت ة المعارف دیدرو متضمن توضیحات مشروح ونقشه دایر. ندهاي عادي را تحرك بخشیدفرای

هاي فرانسه به کار   گیهاي ماشینهاي صنعتی است ، که تا آن زمان غالباً با ناخشنودي کارگران در کارخانه وپیچید

  .اه بافندگی ژاکار در لیون به کار افتاد، ابریشمبافان ازترس بیکاري آن را نابود کردندکه دستگ هنگامی. افتاده بودند

داران داد  انحصاري به سرمایهگلستان عصر الیزابت، چند امتیاز براي تشویق صنایع تازه، دولت فرانسه ، مانند دولت ان

دولت، همچنین، با دادن . اي لطیف هلندي بوده ندان وان روبه براي تولید پارچه که یکی ازآنها امتیاز انحصاري خا

وامهاي بدون بهره وکمکهاي مالی دیگرصنایع فرانسه را ترویج، و مقررات سختی را که از زمان کولبر باقی مانده 

ساختند وبه اعتراض وا  اقدامات دولت بازرگانان و صاحبان صنایع فرانسه را ناخشنود می. کرد بودبر صنایع اعمال می

به . گیرد یابد ورونق می کردند که اقتصاد بدون دخالت دولت بهتر گسترش می اینان استدالل می. ندداشت می

را بر » آزادي عمل«، عبارت معروف و تاریخی 1755پشتیبانی از همین بازرگانان بود که ونسان دو گورنه ، در حدود 

وتورگو، مظهر آمال فیزیوکراتهاي هواخواه این عبارت در طول عمر نسل آینده، به یاري کنه . سر زبانها انداخت

.گذاري آزادشد بازرگانی وسرمایه

شت،  دا وران نیز از مقررات دولتی، که سازمانهاي آنان را از بهبود بخشیدن به شرایط کار و افزایش مزد باز می پیشه

هاي شهري بازار را از  و کارخانهي روستایی  ساخت این بود که کارگاهها ولی آنچه آنان را ناخشنودتر می. دلگیر بودند

وران، وحتی رهبران اصناف، را در شهرهاي بزرگ به  داران، پیشه نه ، کارخا1756تا . گرفته بودند  دست اصناف

در چهارچوب سازمانهاي صنفی، کارگران مزدور مزدي ناچیز . مزدوران وابسته به کارفرمایان مبدل ساخته بودند

کاهش . نشینان کمتر نبود تنگدستی شهرنشینان از فقر وبینوایی روستا. زدند می  ب عتصاگرفتند وغالباً دست به ا می

. داشت کرد و به شورش وا می غله، هرچند سال یک بار، پرولتاریاي شهرنشین را گرفتار قحطی و گرسنگی می

ه ، کشیش ملحد، در ژان ملی. هایی از همین شورشها هستند نمونه) 1751(وپاریس ) 1752و 1747(شورشهاي تولوز 

  . پیشنهاد کرد که نظام موجود جاي خود را به کمونیسم آزادیخواه بسپارد 1729حدود 
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لیون، چندي قبل از . انباشته بودند» پرولترها«در اواسط قرن هجدهم، پاریس، روان، لیون، بوردو، و مارسی از 

از این  1739تامس گري، شاعر انگلیسی، در  .پاریس، صنایع ودستگاههاي تولیدي فرانسه را در خود جا داده بود

پنج طبقه، (هاي بزرگ بلند  هاي تنگ و ناپاك و خانه دومین شهر بزرگ کشور با کوچه«: شهر چنین یاد کرده است

پاریس چون کندویی پر ازدحام بود که » .زند ، که جمعیت در آن موج می)اي با بیست و پنج اطاق هر طبقه

زیستند، در خود جا  نفرشان با گدایی می 20‘000نفر از آنان با نوکري و  100‘000که  تن از مردم را، 800‘000

هاي تاریک و  ؛ کوچه در کنار محالت کثیف فقیرنشین،کاخهایی پرشکوه به آسمان سربرافراشته بودند. داده بود

. را نهان داشت خیابانهاي کثیف پشت گردشگاههاي زیبا پنهان شده بودند و هنر پشت خود فقر و تنگدستی

اي از  پاره. برپاکرده بودند هاي همگانی، و تخت روانها در گذرگاههاي تنگ این شهر ازدحامی ها، درشکه کالسکه

، ترزا که خیابانهاي این شهر را با قلوه سنگ 1742در . سنگفرش کرده بودند 1690گذرگاههاي پاریس را پس از 

  کی و ناهموار بودند، فرش کرد؛ ولی بیشتر گذرگاههاي شهر هنوز خا

هاي  نصب چراغ به جاي فانوس در کوچه. یا آنها را با سنگهایی پوشانده بودند که مناسب سنگربندي انقالبیون بود

نام خیابانها را از . کردند  آغاز گشت؛ اما این چراغها را تنها در شبهایی که مهتاب نبود روشن می 1745پاریس پس از 

تنها توانگران پاریس در . هاي پاریس شماره نداشتند د؛ ولی تا قبل ازانقالب خانهروي آنها نوشتن 1728سال 

این آبرسانها با دو .آوردند آبرسان با سطل آب می 20، 000هایشان آب جاري داشتند و آب مصرفی دیگر مردم را خانه

توالت داخل . رفتند  باال می کردند تا طبقۀ هفتم ساختمانها پرداختندوگاه با باري که حمل می سطل به حمل آب می

قبل از آنکه انقالب فرانسه سیستم متري . مند بودند منزل وحمام گرم و سرد امتیازي بودکه تنها توانگران از آن بهره

را متداول سازد، دکانهاي پاریس، که با تابلوهاي چشمگیري آرایش یافته بودند، از سنگهاي توزین و مقیاسهاي 

شدند، اما اهالی شهر بیشتر  در میان دکانداران، افراد امین وشرافتمند نیز یافت می. ندکرد مشکوك استفاده می

برخی از دکانها بخاطر معامله با توانگران . شمردند کمفروش، و گرانفروش و بنجلفروش می دکانداران پاریس را مردمی

خریدند که اجناس خودرا در  شانی میتنگدستان مایحتاج خویش را عمدتاً از دستفرو. شکوه کاذبی کسب کرده بودند

هاي پاریس در هم آمیخته  کشیدند و فریادهاي آنان با جار و جنجال خیابانها و کوچه دلوها وسبدها بر دوش می

مرگ «، »!سیب زمینی پخته «: کردند اینان با بانگ نامفهوم، و به شیوة سنتی خود، مردم را به خرید دعوت می. بودند

کردند، و مردان و زنان و کودکان در تالش معاش  بر سر وسایل راحتی منزل با انسانها مجادله می موشها» !بر موشها 

:مونتسکیو پاریس آن روزگار را از زبان جهانگرد ایرانی چنین توصیف کرده است. کردند  با موشها رقابت می

  .منزل دارندپندارد در آنها تنها عالمان احکام نجوم  ها چنان بلندندکه انسان می خانه

شهري را در هوا تصور کنید، با شش یا هفت خانه برروي هم، که مملو از جمعیت است وهر گاه که همۀ ساکنان این 

ام که به  ام، وهنوز یک تن را ندیده من یک ماه در اینجا زیسته. شود برپا می به خیابان بریزند، ازدحامی   ها  خانه

  .پرد دود و می فرانسوي می. رود نسوي تند راه نمیکسی در جهان چون فرا. راه رود آرامی

. گرد، ارگ نوازان، و داروفروشان سیار را نیز بیفزایید به اینها، گدایان، ولگردان، جیب بران، آوازه خوانان دوره

ته باشند، و از  با دهها گناه بشري، که هرگز شایستۀ اعتماد نیستند، همواره مترصد سودجویی می رویهمرفته، مردمی

دل و تا حد افراط زشتگو و ناپاکند؛ اما چون اندکی غذا و شراب به آنها دهند، به مهربانترین، خوشترین، و 

  .شوند روترین مردم جهان مبدل می خنده

  بورژوازي -3

به ، بدون توجه -پزشکان، استادان، مدیران، کارخانه داران، بازرگانان، صرافان، و کارگردانان امور مالی -طبقۀ متوسط

را با شکیبایی و هوشمندي به سوي ثروت و  ۀ فرو دست جامعۀ فرانسه، راه خودتحقیر طبقۀ فرادست و نفرت طبق



۵۴٣٠

. دادند و پاداش متناسب با تهور خویش انتظار داشتند داران به خطرهاي اقتصادي تن می کارخانه. گشودند قدرت می

بازرگانان توزیع . اند به دست اصناف آنان را به ستوه آوردهشکایت داشتند که مقررات دولتی و نظارت بر کار و بازار 

گماشتگان نجباي محلی یا سران کلیسا . کنندة کاال در هزاران نقطۀ کشور ناچار بودند به زورمندان محلی باج دهند

ردند که این باجها ک خاوندها ادعا می. گرفتند اي، و در محل تقاطع راهها، از بازرگانان باج می تقریباً در هر رود و ترعه

هزار و دویست نوع از این  1724فرمان شاه در . هاي نگاهداري و مرمت پلها، راهها، و قایقهاست جبران عادالنۀ هزینه

باجها را موقوف ساخت، ولی بسیاري از آنها همچنان باقی ماندند، و در حمایت بورژوازي از انقالب فرانسه مؤثر واقع 

بیشتر . یافت ه در خشکی به بن بست رسیده و از پیشرفت بازمانده بود، در دریا گسترش میبازرگانی فرانسه، ک .شدند

، از 1723، که در »شرکت هند«. شدند کاالهاي بازرگانی اروپا از بندر آزاد مارسی به ترکیۀ عثمانی و مشرق صادر می

. میسی سیپی، و مناطقی از هند گسترش دادنو سازمان یافته بود، بازار و نفوذ سیاسی خود را در دریاي کارائیب، درة 

، به 1724لیور در  40000000بوردو، بزرگترین بندر فرانسه در کنار اقیانوس اطلس، کاالهاي صادراتی خود را از 

کشتی از بوردو و نانت به سوي آمریکا رهسپار  300هر ساله بیش از . افزایش داد 1788لیور در  250000000

این بردگان را در کشتزارهاي نیشکر . بردند ین کشتیها بردگان سیاهی به نیمکرة باختري میبسیاري از ا. شدند می

شکر مستعمرات آمریکایی فرانسه اکنون بازار شکر انگلیسی را که از . گماشتند آنتیلها و مستعمرة لویزیانا به کار می

. هاي جنگ هفتساله بود دید شاید یکی از انگیزهآمد از رونق انداخته بود؛ این رقابت ش ژامائیک و باربادوز به دست می

ولتر برآورد کرد . افزایش یافت 1750لیور در 600000000به  1715لیور در  215000000حجم بازرگانی فرانسه از 

  .رسیده بود 1738کشتی در  1800به  1715کشتی در  300که شمار کشتیهاي بازرگانی فرانسه نیز از 

سختکوشی بازرگانان و مبلغان دینی فرانسوي تاکنون . ریایی انگیزة فتح مستعمرات بودسود روز افزون بازرگانی د

انگلستان از گسترش . بیشتر کانادا، درة میسی سیپی، و برخی از جزایر دریاي کارائیب را از آن فرانسه ساخته بود

در هند نیز رقابت مشابهی در . دتوانست به این رقابت پایان ده نفوذ فرانسه در آمریکا هراسان بود؛ تنها جنگ می

در پوندیشري، کرانۀ جنوب خاوري مدرس، جاي  1683فرانسویان که از . میان این دو قدرت اروپایی درگیر شده بود

، کنترل کامل چاندراناگار، در شمال کلکته، را از امپراطور مغول 1688پایی براي خود به دست آورده بودند، در 

نق بازرگانی این دو بندر، به رهبري ژوزف دوپلکس سختکوش، چندان بود که شرکت فزونی ثروت و رو. گرفتند

د کر استقرار یافته بود، حس می) 1686(، و کلکته )1668(، بمبئی )1639(، که در مدرس »هند شرقی«انگلیسی 

.است با فرانسه بجنگد براي تجزیۀ قلمرو مغوالن مجبور

در برابر هم ایستادند، مائه دو ال بوردونه، که مبالغ ) 1744(انشینی اتریش که فرانسه و انگلستان در جنگ ج هنگامی

نابود ساختن بازرگانی «گذاري کرده بود، براي  هنگفتی در جزایر فرانسوي موریس و بوربون، در اقیانوس هند، سرمایه

کس، با یک ناوگان فرانسوي وي، با موافقت دوپل. اي به حکوت ورساي ارائه داد نقشه» و مستعمرات انگلستان در هند

مائه خودسرانه پیمانی با مقامات انگلیسی بست که آنان را ). 1746(به مدرس تاخت و این شهر را به تسلیم واداشت 

دوپلکس از تصویب این پیمان . پوند، مدرس را به آنان بسپارند 420000کرد، پس از دریافت تاوانی به مبلغ  ملزم می

 بوردونه پافشاري کرد؛ با یک کشتی هلندي به سوي اروپا روانه شد؛ در راه به دست خودداري کرد؛ مائه دو ال

وي را به اتهام خیانت و نافرمانبرداري . انگلیسیان گرفتار گشت؛ و پس از آنکه به قید التزام آزاد شد، به فرانسه رسید

؛ و در )1751(محاکمه و تبرئه کردنددرخواست دادرسی کرد؛ پس از دو سال حبس، وي را . در باستیل زندانی کردند

دوپلکس با چنان کاردانی . ، ناوگان نیرومند بریتانیا بندر پوندیشري را محاصره کرد1748در اوت . ، درگذشت1753

هفت روز بعد، به هند ). اکتبر(و تهوري از این بندر دفاع کرد که انگلیسیان ناگزیر از محاصرة بندر چشم پوشیدند 

دولت فرانسه، که از ناتوانی نیروي . شاپل مدرس را به انگلیسیان بازگردانده است -ال-ان اکسخبر رسید که پیم
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دولت فرانسه . دریایی خویش آگاه بود، حاضر نشد از نقشۀ دوپلکس براي سرکوبی انگلیسیان در هند پشتیبانی کند

، دوپلکس چندان زنده ماند که )1754(واند نیرو و بودجۀ ناچیزي در اختیار وي نهاد، و سرانجام او را به فرانسه بازخ

  .سرکوبی کامل فرانسویان را در هند، در طول جنگ هفتساله، به چشم ببیند

هاي کهن، یا  در رأس طبقۀ سوم کارگردانان امور مالی جا داشتند، اینان ممکن بود رباخواران کوچکی به شیوه

دادند، و یا به عنوان مقاطعه کاران مالیاتی مأمور جمع  ایه میپرداختند، وام و سرم بانکداران بزرگی باشند که پول می

در این زمان، به تحریم رباخواري از جانب کلیساي کاتولیک دیگر کسی توجهی . شدند آوري مالیات براي دولت می

گشایش  1724بورس پاریس در . کردند از مردم فرانسه براي خرید سهام بیتابی می  کرد؛ در زمان جان ال، نیمی نمی

  .یافت

 - پاري. دارایی برخی از این کارگردانان امور مالی فرانسه اکنون از ثروت بسیاري از نجباي این کشور فزونتر بود

. لیور دارایی داشتند 33000000لیور، و ساموئل برنار  20000000لیور، لونورمان دو تورنئم  100000000مونمارتل 

وي مردي شریف و میهن پرست . ور جهیزیه به خانۀ پسران اشراف فرستادلی 800000برنار هریک از دخترانش را با 

. بدین سان از میزان دارایی خود پرده برداشتور به دارایی خویش مالیات بست و لی 9000000، برنار 1715در . بود

رف امور ، چون به حسابهاي او رسیدگی کردند، معلوم شد مبالغ هنگفتی از ثروتش را به مص)1739(پس از مرگش 

ولتر رمز . اي براي کسب قدرت سیاسی ساخته بودند چهار برادر پاري بانک خود را وسیله. خیریه رسانده است

.کامیابی مالی خویش را بیشتر از آنان آموخت، و در مقام فیلسوف میلیونر، اروپا را دچار شگفتی ساخت

دولت فرانسه براي آنکه بتواند . بودند» اران مالیاتیمقاطعه ک«منفورترین کارگردانان امور مالی فرانسۀ قرن هجدهم 

از  -بویژه مالیات اعانات، ثبت، برات، نمک، و تنباکو - مالیات را قبل از گردآوري آن خرج کند، تحصیل مالیات را

افزایش . سپرد که بتواند معادل مالیاتی که در شش سال از مردم خواهد گرفت به دولت وام دهد به کسی می 1697

: شد بازتاب یافته است لیاتها، ثروت و تورم در افزایش بهایی که براي این اقطاعات پرمنفعت پرداخت میما

سود  1774لیور در  152000000، و 1744لیور در 92000000، 1726لیور در  80000000کاران مالیاتی  مقاطعه

کسی که به دولت . د معطل نمانده استبردند؛ هیچ دولتی تاکنون دریافتن راههایی براي خرج کردن پول اتباع خو

لیور  1000000سپرد و از هر یک از آنان قبال  داد تحصیل مالیات را به دست چهل مقاطعه کار مالیاتی می وام می

سود مقاطعه کاران مالیات در فاصلۀ . انباشتند توانستند کیسۀ خویش را می مقاطعه کاران تا می. گرفت ضمانت می

بسیاري از آنان امالك و عناوینی خریدند؛ کاخهاي  72. لیور تجاوز کرد 156000000از  1730تا  1726سالهاي 

برخی از آنان . باشکوهی برپا کردند، و با تن دادن به آسایش و تجمل رشک و حسد اشراف و روحانیان را برانگیختند

هاي خویش  کردند؛ و درهاي خانه هایی را به دور خویش جمع هنرمندان و شاعران و معشوقه. آثار هنري گرد آوردند

از همه محبوبتر بود، از گشاده دست ترین » فیلسوفان«الوسیوس، که در میان . را به روي روشنفکران گشودند

کاران، بود؛ رامو و  اپینه، همسر یکی از مقاطعه/ ولتر چندي مهمان مادام د. رفت مقاطعه کاران مالیاتی به شمار می

. لکساندر دو ال پوپلینیر، که از بزرگترین صرافان مشوق هنر و ادب بود، برخوردار گشتندوانلو از مهمان نوازي آ

کردند و  با کلیسا و بعدها با نجبا، پشتیبانی می» فیلسوفان«کامیابترین بورژواها، که در پی نام و مقام بودند، از پیکار 

شاید همین صرافان و بانکداران بودند که . یرندکوشیدند از روحانیان و اشراف صاحب عنوان انتقام بگ بدین سان می

  .هزینۀ انقالب فرانسه را فراهم ساختند

IV - دولت  

افراد طبقۀ متوسط اکنون در دولت صاحب قدرت ونفوذ بودند؛ زیرا همۀ مقامات دولتی را، جز مقامات شامخی که 

  .رسیدن بدانها مستلزم اصل و نسب بود، از آن خود ساخته بودند
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اقتصاد بر هوش و ذکاوتشان افزوده   کنان دستگاه دیوانساالري بودند، و چون با انتخاب طبیعی در عرصۀآنان کار

. باشند که زندگی نباتی داشتند بودند، ثابت کردند که کاردانتر و شایسته تر از فرزندان بیتحرك و بیحال نجبایی می

مسئولیت اداره . ي وسیرت به بورژوازي بستگی داشتندي پارلمانها و دادگاهها از نظر اصل و نسب و خو»نجباي ردا«

ها، و  ها، پلها، ترعه کمونها و والیات چهلگانۀ کشور، نظارت بر جنگ، ذخایر ارتش، ارتباطات، معادن، راهها، خیابان

ناسان هاي جنگی آنان را کارش ژنرالهاي ارتش از نجبا بودند، ولی نقشه. بندرها را به دست طبقۀ متوسط سپرده بودند

قرن نوزدهم در قرن هجدهم تشکیل  حکومت بورژواي فرانسۀ . کردند متوسط در پاریس طراحی می  طبقۀ  نظامی

اند؛ ولی این دستگاه نقایصی بزرگ  دستگاه اداري فرانسه را در این زمان بهترین سازمان اداري اروپا دانسته. یافت

دقیق بود که رسیدگی به کارهاي والیات را به تعویق  دستگاه اداري فرانسه چنان متمرکز، پیچیده، و. داشت

گرفت، و در انتقال دستورالعملها و  انداخت و هر گونه ابتکار و سرزندگی را از دست مأموران محلی دولت می می

. در قیاس با دولت انگلستان، حکومت فرانسه با طرز خفقان آوري استبدادي بود. داد گزارشها وقت زیادي را هدر می

لویی . داشت دادند، و هیچ یک از پارلمانها شاه را از خودسري باز نمی دم فرانسه حق اجتماع نداشتند، رأي نمیمر

ولی اختیارات وزراي . پانزدهم با نادیده گرفتن وجود دولت بدان امکان داد که وضع خود را اندکی سروسامان بخشد

بر کشور حکومت کنند ، اما غالباً » هاي سر به مهر نامه«ن خویش را تا بدانجا وسعت داد که آنها توانستند با نوشت

گاهی کارهاي دولت را در خارج از دستگاه پر پیچ » هاي محرمانه نامه«این . کردند وزرا از این قدرت سوء استفاده می

برخی از . کمدي فرانسز را تأسیس کرد 1680در » ها نامه«لویی چهاردهم با یکی از این . کرد و خم اداري تسریع می

که در غیر این صورت  - اي بدون دادرسی علنی ، با به زندان افکندن عضو تبهکار خانواده»هاي سر به مهر نامه«این 

که ولتر براي  ها را حفظ کردند؛ و برخی از آنها ، چون هنگامی آبروي خانواده - گشت موجد کینه و نفاق خانوادگی می

به خواهش   برخی از آنها. ل بخشش را از تکرار ابلهی غیر ضروري باز داشتنددومین بار به زندان افتاد، ابلهان قاب

در . براي سر به راه کردن فرزندان گمراه و نا فرمانبردار نوشته شدند) چون میرابو مهین(اي  والدین نومید و درمانده

ر بسیاري موارد این زندان و بند با شد و مدت زندان او کوتاه بود، اما د این گونه موارد، با زندانی مؤدبانه رفتار می

مدعی « اي همراه بود؛ مثال دفورژ شاعر را، به گناه سرزنش دولت براي اخراج  هاي وقیحانه و مشمئز کننده بیرحمی

که سخنش  –هرگاه گفتۀ گریم را. در قفس آهنین زندانی کردند) 1756 - 1750(از فرانسه، شش سال »جوان 

، به »ها نامه«دولت به پاس پیروزیهاي جنگی موریس دو ساکس، در طی یکی از این  بپذیریم، –معموال درست است 

هرکسی به . هاي دو موریس ساکس بگنجاند شارل فاوار شاعر فرمان داد که نام همسرش را در فهرست نام صیغه

بدون » ه مهرهاي سر ب نامه«گرفت، ممکن بود به حکم یکی از این  گفت، یا از دولت خرده می اشراف ناسزا می

این فرمانهاي خودسرانه قبل از پایان قرن هجدهم ناخشنودي بسیاري در . دادرسی و بدون ذکر سبب، زندانی شود

.میان مردم فرانسه پدید آورده بودند

قانون هر . بر خالف دستگاه اداري فرانسه، که رو به پیشرفت داشت، قوانین این کشور عقبمانده و ابتدایی بودند

ا قوانین والیتهاي دیگر تفاوت داشت، و این تفاوت پراکندگی و خودمختاري والیات فرانسه در ادوار گذشته والیتی ب

، کوشیده بود  ، بدون موفقیت کولبر. قانون وجود داشتند 350در مناطق مختلف کشور نزدیک به .   آورد را به یاد می

ولی حتی قانون نامۀ او معجون . بگنجاند 1670» یفريقانون نامۀ ک«قوانین فرانسه را تنظیم و تعریف کند و در 

شاه به مقتضاي زمان به . از قوانین نو و قرون وسطی، قوانین آلمانی و رومی، و قوانین شرعی و مدنی بود درهمی

توانستند قوانین را دریابند و با وضع خویش  مردم نمی. کرد اي وضع می خواست وزیرانش، با شتابزدگی، قوانین تازه

  . طبیق دهندت
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پلیس شهري . شد ، و در شهرها به دست پلیس محلی اعمال می قانون کیفري در خارج شهرها به دست پلیس سوار

، بلکه در  آرژانسون سازماندهی و تربیت کرده بود، که نه تنها پدر فرزندان نامداري بود/پاریس را مارك رنه دو ووایه د

او در دل .   زیرا به شیطان شباهت داشت -گرفته بود » لعنتی«لقب  1718 – 1697مقام فرمانده پلیس پاریس در 

به گفتۀ (،  ، زیرا با راهها و نیرنگهاي آنان آشنایی داشت؛ با وجود این بزهکاران و جنایتکاران پاریس هراسی افکنده بود

  .   بود» بینوایان«روزگار قبل از  ژوبرو » مردي با مروت«) سن سیمون

اینان ممکن بود، .   ساختند متهمان را قبل از دادرسی در جایی که به زندان محکومان بی شباهت نبود زندانی می

، در کثافت و پلیدي، و در خطر روزانۀ بیماري  ، ماهها از عمر خود را در زنجیر و شکنجۀ روحی چون ژان کاالس

هرگاه وي متهم به جنایتی بود .   کردند کوشید از بازداشتگاه بگریزد، دارایی او را مصادره می می گاه متهمیهر.   بگذرانند

متهمان را براي .   دادند با وکیل مدافعی تماس بگیرد که قانون براي آن کیفر مرگ تعیین کرده بود، بدو اجازه نمی

از گواهان در خفا و جداگانه .   اي وجود نداشت هیئت منصفه کردند، و هنگام دادرسی بازجویی به دادگاه احضار نمی

شناخت و براي محکوم ساختن او دالیل کافی در دست نداشت،  هرگاه دادرسی متهم را گناهکار می. شد بازجویی می

ولی  در زمان لویی پانزدهم از کثرت و شدت شکنجۀ قانونی کاهش یافت،.   اجازه داشت با شکنجه از او اعتراف بگیرد

  . متروك نشد 1780تا 

کسانی را که در معامالت .   کردند بزهکاران را به کیفرهایی از پرداخت جریمه گرفته تا قطع دست و پا محکوم می

بستند و در  دزدان و بزهکاران کوچک را به پشت ارابه می.   دادند شدند با پیلوري کیفر می مرتکب نادرستی می

کردند ممکن بود با مرگ  خدمتکارانی را که از خانۀ ارباب دزدي می.   زدند و تازیانه میگردانیدند  خیابانهاي شهر می

ي در محکومیت به کار اجبار.   کردند که به چنین کیفري رسند کیفر دهند، ولی خدمتکاران معموال خطایی نمی

،  ، همجنس بازي ، زنا با محارم یبیشتر جرایم، و در آن میان جادوگري، کفرگوی.   یافت رسماً پایان 1748کشتیها در 

؛ ولی کیفر  سوزانیدند زدند و زنده نمی محکومان را دیگر گردن نمی.   دادند نزدیکی با جانوران، را با مرگ کیفر می

به «، گویند که مردم،  ، پاهاي آنان را بشکنند محکومان به اعدام را ممکن بود با قطع یکی از اعضاي بدن تشدید کنند

، چون خود قانون، در هم و  هاي دادرسی شیوه.   »بردند  هاي مجازات لذت می ، از تماشاي صحنه پاریسویژه در 

.   گزیدند و دادرسان این دادگاهها را خاوندها برمی.   در روستاها هزاران دادگاههاي فئودالی وجود داشتند،.   پیچیده بود

و مجاز نبودند بزهکاران را به کیفري سنگینتر از پرداخت کردند  این دادگاهها تنها به جرایم کوچک رسیدگی می

ولی پیروزي رعیت بر ارباب دشوار و پر .   ، احکام این دادگاهها همیشه قابل استیناف بودند اندك محکوم کنند جریمۀ

شهرهاي فرانسه بسیاري از .   ، محاکم امناي صلح و مباشران اراضی قرار داشت هزینه بود، باالتر از دادگاههاي خاوندها

شاه .   دادگاههایی که مجري قوانین شاه بودند بر همۀ این دادگاهها برتري داشتند.   داراي دادگاههاي محلی بودند

کلیسا روحانیان خود را با توجه به قانون .   توانست براي رسیدگی به دعاوي خاص دادگاههاي ویژه تشکیل دهد می

وکالي دعاوي در دادگاهها، و پیرامون آنها، به انتظار فرانسوایان .   کرد ه میکلیسایی در دادگاههاي کلیسایی محاکم

  .   آمدند شیفتۀ دعوا گرد می

سیزده شهر بزرگ فرانسه هر کدام یک پارلمان متشکل از دادرسانی داشتند که در این شهرها و اطراف آنها بمثابه 

هر پارلمانی ادعا .   ز نظر دادرسی تابع پارلمان پاریس بودنزدیک یک سوم کشور فرانسه ا.   کردند دیوانعالی عمل می

ولی شوراي شاهی، با . ، اعتبار قانونی ندارند کرد که فرمانهاي شاه قبل از آنکه به تصویب آنها رسند و ثبت شوند می

و پارلمانها غم  تضاد دعاوي شاه.   ، هرگز این دعاوي را نپذیرفته بود داد آنکه غالباً به پارلمانها حق اعتراض می

  .   انگیزترین فصل تاریخ فرانسه است
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دربار مرکب بود از وزرا به .   دادند وزرا با هم هیئت دولت را تشکیل می. وزرا و دربار رابط شاه و پارلمان پاریس بودند

ن نیز در دربار ؛ دستیاران و نوکران آنا اضافۀ نجبا، یا روحانیان، و یا عوام سرشناسی که به شاه معرفی شده بودند

و قوانینی دقیق و .   ه بودند ، امتیازات، و وظایف درباریان بدقت مشخص شد ، حق تقدم ، صالحیت مقام.   عضویت داشتند

و صدها تن از درباریان    کردند ، که دربارة آداب و مقررات دربار وجود داشت، از دسته بندیها جلوگیري می مبسوط

و محیط خوشایندي براي شاه و   کاستند، تشریفات پر هزینه از یکنواختی دربار می.   ندزد متکبر و حسود را مهار می

، و زنا بهترین تفریح درباریان  ، شکار ، قمار ، خورد و نوش ، شایعه سازي سخن چینی.   ساختند وزیران او فراهم می

درباریان » ، و یک دهم آنان از سوء هاضمه  مردند نه دهم مردم پاریس از گرسنگی می«: سفیر کبیر ناپل نوشت.   بودند

باختند، و براي آنکه وامهاي خود را پس دهند، نفوذ و قدرت خویش را به  بردند یا می مبالغ هنگفتی در قمار می

توانست بدون رشوه دادن به یکی از درباریان به  کسی نمی.   داد فروختند که بیشتر به آنان پول می خریداري می

در میان درباریان، . اي داشت، و هر زنی فاسقی تقریباً هر شوهر درباري معشوقه.   به درآمدي دست یابدرسد و  مقامی

ا شاه با مادام تنها دلگیري نجبا این بود که چر.   کسی نبود که از سپردن همسر خویش به آغوش شاه خودداري کند

.  ه است که دختران خویش را به آغوش وي بسپارند، و این افتخار را به آنان نداد همبستر شده دو پومپادور عامی

ریـــــاست .  رسماً به سن قانونی رسید، ولی در آن هنگام بیش از سیزده سال نداشت 1723گرچه لویی پانزدهم در 

 وي نخست کنت دو تولوز را، که از بازماندگان قانونی لویی چهاردهم.  ، سپرد ، دوك دو بوربون دولت را به لویی هانري

، از او  دانست می» وزارت بیش از اندازه درستکار«بود، براي ریاست دولت در نظر داشت ولـــی چون وي را بــراي 

مرد پاك سرشتی بود و براي سبک ساختن بار فقر و محنت مردم از هیچ کاري » موسیو لو دوك«. چشم پوشید

، ولی قانون عرضه و تقاضا  خویش را جامۀ عمل پوشاندکرد؛ درصدد بر آمد با تثبیت اوزان و قیمتها نیت  فروگذار نمی

؛ روحانیان بدان  دو درصد درآمد بر همۀ مردم فرانسه مالیات بست  او جرئت ورزید و بر پایۀ.  امید وي را بر باد داد

بیش از ، مارکیز دو پري اجازه داده بود که  اش ، دوك به معشوقه اعتراض کردند و براي برانداختن وي توطئه چیدند

او براي .  رسید ، ولی تیز هوشی او به زیباییش نمی مادام دو پري زنی با هوش بود.  اندازه از نفوذ خویش استفاده کند

مادام دو پري به ولتر .  کرد آنکه سرپرست ملکۀ آینده شود، لویی پانزدهم را به زناشویی با ماري لشچینسکا ترغیب می

او دوك را بر آن داشت که با معلم خصوصی لویی، که اسقف وي بود و وي را .  ر بودورزید و از روحانیان بیزا مهر می

ولی شاه این معلم را بیش از هر کسی در فرانسه .  ، مخالفت کند براي ریاست دولت به شاه پیشنهاد کرده بود

  .  ستود پسندید و می می

معلم خصوصی شاه شد و نفوذ غالبی در اندیشۀ  1715، در  اسقف فرژوس بود 1698، که از  آندره ارکول دو فلوري

کوشید از نفوذ و  ، مهربان، ولی اندکی تنبل بود، و هرگز نمی ، خوبرو وي مردي بلند باال.  لویی پانزدهم به دست آورد

،  ، به عنوان یک معلم بوو عقیده داشتند که این اسقف فلوري - میشله و سنت.  مقام خویش به نفع خود استفاده کند

، به  اي به روحانیان نداشت ، که عالقه ؛ ولی ولتر یرت شاه جوان را تباه کرده و او را به یسوعیان متمایل ساخته استس

  .  نگریست فلوري، هم به عنوان معلم و هم در مقام وزیر، به دیدة احترام می

که دربار غرقه در ) شاه( کودکی ، و پاکدامن بار آورد و در روزگار  ، رازدار فلوري کوشید شاگرد خویش را سختکوش

هرگز خدمت خود را نستود .  ، حسن نیت نایب السلطنه و احترام جامعه را براي خود حفظ کرد بود آشوب و بی نظمی

، خویشتن  در نهان.  … ها و دسته بندیهاي درباریان شرکت نکرد هرگز در دسیسه.  و خدمات دیگران را ناچیز نشمرد

، رفتار خردمندانه و خوش سلوکی وي سبب شدند که  خالصه.  منافع خارجی کشور آشنا ساخترا با مسائل داخلی و 

  . همۀ فرانسویان آرزو کنند که روزي او را در رأس دولت ببینند
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چون فلوري دریافت که نفوذ پایدار وي در تعیین سیاست دوك دو بوربون را بر آن داشته است که براي طرد وي از 

، عزلت  ، واقع در حومۀ پاریس ون مقاومت از دربار کناره گرفت و در صومعۀ سولپیسیان در ایسی، بد دربار بکوشد

، با توجه به  ، لویی پانزدهم ژوئن 11در .  دوك به فرمان شاه فلوري را به دربار باز گردانید.  ) 1725دسامبر  18( گزید 

به شانتیی برود و تا دستور ثانوي در آنجا « ان داد که ، روحانیان و مردم، با خشونت به دوك فرم درخواست درباریان

اش از زندگی سر رفت و در  مادام دو پري نیز به کاخ خویش در نورماندي تبعید شد، و سرانجام حوصله» .بماند

). 1727. ( همانجا خویشتن را مسموم کرد

زد و شاه را بر آن داشت تا اعالم کند که از سر باز  ، از قبول مقام رسمی  فلوري، که نفوذ و قدرتش رو به فزونی بود

در نتیجه، .  مند بود ولی شاه به قمار و شکار بیش از ادارة کشور عالقه.  آن پس خود او دولت را رهبري خواهد کرد

فلوري، با آنکه .  او اکنون هفتاد و سه ساله بود.  )1726ژوئن  11(فلوري عمالً، نه رسماً، نخست وزیر فرانسه شد 

  .  ، هفده سال بر فرانسه فرمان راند یاري از جویندگان جاه و مقام به آرزوي مرگش بودندبس

.  شد لغو کرد اکتبر دو درصد مالیات بر درآمدي را که از روحانیان گرفته می 8وي، که خود یک کشیش بود، در 

فلوري، براي آنکه در شوراي دولت  . لیور به دولت بخشیدند 5‘000‘000،  روحانیان، به پاس معافیت خویش از مالیات

پس از آنکه .  ، از روحانیان فرانسه یاري جست براي رسیدن به این آرزو.  بر دوکها تقدم جوید، در آرزوي کاردینالی بود

  .  ، از افشاي این حقیقت که فرمانرواي واقعی کشور خود اوست خودداري نکرد)نوامبر 5(به مقام کاردینالی رسید 

ولتر .  نی و سادگی خویش در مقام رهبر دولت و فرمانرواي کشور درباریان را دچار شگفتی ساخته بوداو با فروت

پرکاري و بینیازي این درباري همه را دچار شگفتی ساخته . عالیجناب رفتار خود را دگرگون نساخته است«: نوشت

به حد » .و تهیدست درگذشت او نخستین وزیري است که از تجمل دوري جست«: هانري مارتن نوشت » .است

» .تر بود از پیرامونیانش بسیار بردبارتر و آزادیخواه. کرد کمال درستکار بود و از مقامش به وجه ناشایست استفاده نمی

به ژانسنیستها آزادي  ولی.  گرفت کرد و اجتماعات خصوصی پروتستانها را نادیده می با ولتر به مهربانی رفتار می

با شکیبایی همیشگی خود نه تنها به شکل گیري سیاست توجه داشت بلکه در ادارة دولت نیز نظارت فلوري .  داد نمی

وي با دوراندیشی و تشخیص صحیح براي خود دستیارانی برگزید و با قاطعیت و ادب و مهربانی آنان را .  کرد می

 -1727(اصالح و تدوین قانون فرانسه آگسو کار طوالنی خویش را براي /در حکومت او هانري فرانسوا د.  رهبري کرد

، تا روزي که خاندان شاهی فرانسه  فلوري.  ؛ و فیلیبر اوري دارایی فرانسه را ثبات و استحکام بخشید دنبال کرد) 1751

خویش ادامه داد و به فرانسه امکان داد تا اقتصاد خود را   را بلندپروازي به جنگ نکشانده بود، به سیاست صلحجویانۀ

کامیابی او در زمینۀ اصالح و تثبیت اقتصاد فرانسه ظاهراً این سخن .  ناه صلح و آرامش سرو سامان بخشددر پ

فلوري وعده داده بود که از تورم .  کرد ، توجیه می ، که حکومت محدود بهترین حکومت است فیزیوکراتهاي آینده را

خلی و خارجی کشور در زمان حکومت او بسرعت گسترش بازرگانی دا.  پول جلوگیري کند، و به وعدة خود وفادار ماند

  ،  با استفادة صحیح از درآمد دولت و با کاهش هزینۀ بزمهاي دربار.  یافتند و درآمد دولت فزونی گرفت

و از سنگینی بار دهقانان فرانسه ) 1727(توانست اخذ دو درصد مالیات از درآمد همۀ مردم فرانسه را موقوف سازد 

، اخالق  به انگیزة پاکی و درستی او.  ق برگزیدن کارمندان ادارات محلی را به شهرهاي فرانسه باز گردانیداو ح.  بکاهد

.  درباریان با بیمیلی بهبود یافت

کاران مالیاتی اجازه داده بود که بدون  فلوري به مقاطعه.  اي پدید نیاورند توانستند مشکالت تازه این اصالحات نمی

، وي  براي پیش بردن طرح راهسازي که مباشران دولت ارائه داده بودند.  دم مالیات بگیرنددخالت دولت از مر

، در راههاي کشور  ، مگر خوراك گونه پاداشی و این طرح دهقانان فرانسه را بدون دریافت هیچ - را باب کرد» بیگاري«

  ولی با از یاد بردن لزوم تعمیر و توسعۀتأسیس کرد؛  او براي فرزندان اشراف آموزشگاههاي نظامی.  به کار واداشت
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دالنه به  وي ساده.  ، بازرگانی و مستعمرات این کشور را در برابر نیروي دریایی انگلستان به خطر افکند ناوگان فرانسه

  .  ، بیش از آنچه باید، اعتماد کرد لیاقت و شایستگی خود براي حفظ مناسبات صلح آمیز با انگلستان

، با آنکه خلق و  این دو مرد.  ، سیاست کاردینال صلحجو موفق بود ابرت والپول فرمانرواي انگلستان بودکه ر تا هنگامی

وي را بر  1733ولی مشاوران دولت در .  سیرتشان کامالً متفاوت بود، در برتري دادن صلح بر جنگ اتفاق نظر داشتند

، بر تخت شاهی لهستان با اکراه و دودلی دست به  آن داشتند که براي نشاندن پدر زن شاه ستانیسالس لشچینسکی

لشچینسکی اعالم داشته بود درصدد است تا قانون اساسی لهستان را اصالح کند و دولت مرکزي نیرومندي .  کار شود

در مجلس لهستان » حق وتو«روسیه و اتریش، که براي حفظ نفوذ خود در لهستان از .  در این کشور تشکیل دهد

.  لشچینسکی را از ورشو، و سپس از دانتزیگ راندند) 1738- 1733(ند، در جنگ جانشینی لهستان کرد حمایت می

لورن در نانسی و   اسمی» شاه«، از ستانیسالس درخواست کرد که به نام  فلوري، براي جلوگیري از تصادم بیشتر

کی و قدرتهاي بزرگ توافق کردند که فرانسه از ماجراي لهستان چندان زیان نبرد، زیرا لشچینس.  لونویل اقامت کند

به فرانسه  1766لورن در .  ، به فرانسه باز گردانیده شود پس از مرگ او لورن، که اکثر ساکنان آن فرانسوي بودند

کوشید فرانسه را از جنگ  فلوري، که اکنون هشتاد و هشت ساله بود، با همۀ نیروي رو به ضعف خود می. بازگشت

، مارکیز دو ونتیمیل،  فلیسیته دو نل.  ولی زنی ارادة خود را بدو تحمیل کرد.  بر کنار دارد) 1740(جانشینی اتریش 

، نیکال  ایل نوادة یک مختلس زبردست- ، کنت دو بل که چندي با شاه همبستر بود، به تحریک شارل اوگوست فوکه

ایل به فلیسیته  –بل .  ي رویگردان سازدفوکه، که لویی چهاردهم وي را خلع کرده بود، کوشید شاه را از سیاست فلور

دو نل گفت که فلوري ابله سالخورده است و اکنون، که فردریک دوم، شاه پروس، به اتریش تاخته و ملکۀ جوان 

، ماري ترز، را زیر فشار نهاده است، فرصت کم نظیري براي متالشی ساختن امپراطوري اتریش فرا رسیده  اتریش

افسونگر این نغمه را به گوش شاه   معشوقۀ.  برگیرد بهره فردریک همدست شود و از غنایم اوفرانسه باید با .  است

.  خواند و از او خواست حکومت را از دست کاردینال جبون بگیرد و شکوه و عظمت دیرین فرانسه را بدان بازگرداند

آورد؛ انگلستان اجازه  ی براي فرانسه میاي دارد، و نه آبرو و عزت ایل نه صرفه –فلوري به شاه گفت که پیشنهاد بل 

قدر بزرگ شود که براي آن کشور ایجاد خطر کند؛ در صورت جنگ با  نخواهد داد فرانسه با نابود کردن اتریش آن

، لویی 1741ژوئن  7در .  اتریش، فرانسه نیز به انگلستان اعالم جنگ خواهد داد؛ و فرانسه در پناه صلح کامیابتر است

ایل پراگ را گرفت و بیشتر مردم فرانسه را متقاعد ساخت که فلوري  –نوامبر، بل  25در .  عالم جنگ دادبه اتریش ا

.  ابلهی سالخورده است

.  گر فرانسه را فرو گذاشت و، در خفا، با اتریش پیمان ترك مخاصمه بست پس از یک سال جنگ، فردریک حیله

.  پراگ پرداختند خاطر شده بودند، به بوهم تاختند و به محاصرةسپاهیان اتریش، که اکنون از جانب پروس آسوده 

، که پیش از این از مقاومت مردم پراگ به ستوه  تن از مردانش را 20‘000ایل  –اکنون، زمان آن رسیده بود که بل 

آمیز، براي  مداهنه اي، با عبارات نرم و فلوري درخواست فروتنانه 1742ژوئیۀ  11در .  آمده بودند، وادار به تسلیم کنند

دانند که من با تصمیماتی که گرفتیم  بسیاري از مردم می« : کنت فون کونیگسگ، فرمانده سپاهیان اتریش فرستاد 

فلوري را نزد ماري ترز فرستاد و او نیز مضمون آن را  کونیگسگ نامۀ» .مخالف بودم و ناچار شدم با آن موافقت کنم

در .  ایل سپاهی به سوي پراگ فرستادند؛ این سپاه هرگز به پراگ نرسید –الص بل فرانسویان براي استخ.  افشا کرد

دراگر، به مرز . ، سپاهیانش را از پراگ بیرون آورد و بیمار زخمی 6000ایل، پس از بر جا نهادن  –ماه دسامبر، بل

ه کوهستانی و باتالقی پوشیده فرانسه رسانید؛ ولی این فرار در فصل زمستان، و با پشت سر گذاشتن صدها کیلومتر را

سرباز فرانسوي،  14‘000از .  از برف و یخ صورت گرفت؛ راهی که سپاهیان دشمن در طول آن کمین گرفته بودند

، فلوري از  فرانسویان این رهایی شگفت آور از چنگال ادبار خفتبار را تحسین کردند.  تن در راه جان سپردند 1200
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شاه اعالم کرد که از آن پس  ).1743ژانویۀ  29(  عزلت گزید، و در نود سالگی درگذشت وزارت کناره گرفت، در ایسی

  .  خودش نخست وزیر خود خواهد بود

V -  لویی پانزدهم  

اندیشد؟ پسري که مقدر بود پنجاه و نه سال بر فرانسه  کسی که در پنجسالگی به شاهی رسیده باشد چگونه می

رفت که به زودي مرگ او  ناتوان داشت و انتظار می شد؛ وي جسمی توجهی نمیحکومت کند در اوان کودکی چندان 

، دوك و دوشس دو بورگونی، را از پاي درآورد و لویی را  ، بیماري آبله پدر و مادرش1712سپس ناگهان در .  را دریابد

  . سه سال بعد، لویی بر اورنگ شاهی نشست.  وارث تاج و تخت فرانسه ساخت

،  سرپرستش، مادام دو وانتادور.  کردند که او براي نشستن بر تخت شاهی شایسته نخواهد بود ی میهمگان پیشبین 

یک کشیش اقرار نیوش یسوعی .  داشت سخت نگران سالمتی او بود و او را از هر گونه هواي نامناسب دور نگاه می

، خوشخو و باگذشت بود؛ و گویا با خود  لمفلوري در مقام مع.  ترس و احترام کلیسا را در دل وي جایگزین ساخته بود

ولی مربیش، مارشال دو ویلروا، زهر دیگري در .  اي داشته باشد اندیشید براي فرانسه نعمتی است که شاه بیکاره می

که براي اداي احترام به  که شاه خردسال را در تویلري براي دیدن مردمی او، هنگامی.  کرد خون وي جاري می

این مردم همگی از » سرورم«،  بنگرید«: کرد بدو گفت  گرد آمده بودند، به پشت پنجره رهبري می فرمانرواي خویش

.  قدرتی با بیکفایتی در آمیخته بود» .آن شما هستند و به شما تعلق دارند؛ شما فرمانرواي آنها هستید

سر بار آورده بود، جوانی کمرو و کم لویی، که ستایش مردم و پیرامونیانش وي را تباه کرده و خودخواه و تنبل و خود

گرفت  را با شیطنت قابل اغماضی نادیده می -و بعدها آداب و کرنش اطرافیان -هاي مراقبان خویش توصیه.  حرف شد

سنگدلی .  ساخت ، و بازي با سگان سرگرم می ، دوشیدن شیر گاو ، دوزندگی و خویشتن را با کنده کاري روي چوب

ما نهفته است، به واسطۀ بزدلی و ترس، در او بیدار شده بود؛ گویند که در کودکی از آزردن،  فطري، که در نهاد همۀ

شاید .  این ستمگري در جوانی به صورت عشق به شکار در او نمایان گشت.  برد و حتی کشتن جانوران لذت می

شدند، و  نی با وي ترتیب میبراي همخوا» پارك گوزنها«شتابزدگی او در گرفتن کام دل از دختران جوانی که در 

اي حساسیت و مالحظه کاري در رفتار  سپس دل کندن از آنان، پدیدة دیگر این ستمگري بوده باشد، با اینهمه، گونه

  .  خورد او با دوستانش به چشم می

ظۀ نیرومند و با حاف.  آورد اي نیکو به بار می شد ثمره اي نیز داشت که چنانچه با سیرتی نیک همراه می لویی اندیشه

با وجود .  طبیعتاً، بازي و تفریح را بیش از مطالعه دوست داشت.  تیزهوشی خویش همه را دچار شگفتی ساخته بود

، با  وي جوانی بلند باال و خوبروي.  آشنا شود ، گیاهشناسی، و فنون نظامی ، تاریخ ، ریاضیات این، توانست با زبان التینی

.  خواند می» زیباترین جوان فرانسه«مارشال دو ریشلیو وي را .  ن، و گیسوي زرین مجعد، بوداي په ، شانه باریک  اندامی

اي که ژان باتیست وانلو در سیزده سالگی لویی با شمشیر و زرهی از وي کشیده است، و او را با شمشیر و  تک چهره

رنه .  سبی با سیماي کودکانۀ وي ندارداین شمشیر و زره تنا.  باقی است» موزة ورساي«دهد، هنوز در  زره نشان می

چون بر بستر بیماري افتاد .  باختند زنان در نخستین نگاه بدو دل می.  کرد آرژانسون وي را به اروس تشبیه می/ لویی د

که از  مردمی.  ، همۀ مردم فرانسه برایش دعا خواندند؛ و چون بهبود یافت، مردم از خوشی اشک ریختند)1722(

ود آن همه رنج برده بودند اکنون خویشتن را بدین دلخوش و امیدوار ساخته بودند که این جوان دست شاهان خ

  .  بزودي زناشویی خواهد کرد و براي خاندان نجیب خود وارثی به جهان خواهد آورد

ماریا را به پاریس .  ، دختر دو سالۀ فیلیپ پنجم، شاه اسپانیا شد نامزد ماریا آنا ویکتوریا) 1721(لویی در یازدهسالگی 

اندیشید که اگر این وصلت  ولی مادام دو پري می.  آورده بودند تا پس از رسیدن به سن بلوغ با شاه زناشویی کند

، دختر شاه مخلوع لهستان، وا دارد خواهد  شتابزده و نامطمئن را بر هم زند و شاه را به زناشویی با ماري لشچینسکا
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ماریاي خردسال را به اسپانیا باز .  وي سرانجام این نامزدي را بر هم زد.  ل سازدتوانست ادامۀ نفوذ خود را مسج

ستانیسالس در پناهگاه ویسمبورگ، در آلزاس، .  ، و دربار اسپانیا این توهین را هرگز از یاد نبرد)1725(گردانیدند 

شد که ماري و  اطاقی می ستانیسالس، همچنان که وارد.  زیست که شاه فرانسه از دخترش خواستگاري کرد می

: دختر به شادي فریاد برآورد» .بیایید زانو زنیم و خدا را سپاس گوییم«:  مادرش در آن بودند، به آنان گفت

خداوند «: ستانیسالس پاسخ داد» ، مگر چه شده است؟ شما را براي شاهی به لهستان باز خوانده اند؟ پدر عزیزم«

ماري در خواب هم ندیده بود که روزي بر بزرگترین » .را ملکۀ فرانسه ساخته است بیش از آن به ما نیکی کرده، و تو

اورنگ فرمانروایی اروپا تکیه زند؛ همۀ تصاویري که او از لویی پانزدهم دیده بود، شاه را زیبا و نیرومند و شکوهمند 

ستکش، و جواهر فرستادند و وعده دادند ، د ، کفش ، زیر دامن داري فرانسه براي او پوشاك از خزانه.  نشان داده بودند

ماري از شنیدن .  کراون طال مقرري ساالنه به او دهند 20‘000لیور به اضافۀ  250‘000که پس از ورود به ورساي، 

ماري در ستراسبورگ غیابی با لویی زناشویی کرد .  این خبر سرگیجه گرفت و خدا را براي بخت بلندش سپاس گفت

، رهسپار  با شادمانی ایام محنت را پشت سر گذاشت و، از طریق جاده هاي سیالب شسته ؛ او)1725اوت  15( 

  .  سپتامبر، در فونتنبلو به عقد شاه فرانسه درآمد 5پاریس شد؛ و سپس، در 

ولی دختري . اي نداشت ماري از زیبایی چندان بهره.  ، و ماري بیست و دو ساله بود ، لویی پانزدهساله در این هنگام

  .  رازنده بودب

اي به زنان نداشت، همسرش را با چنان ولعی به آغوش کشید که پیرامونیانش را دچار  لویی که تا آن روز عالقه

ماري احترام و وفاداري مردم فرانسه را به .  ؛ چندي در کنار همسرش زندگی آرام و با سعادتی داشت شگفتی ساخت

گویی بیبهره نبود؛ با اینهمه، به دیدة  زنی خونگرم بود و از ذوق بذله وي.  خود جلب کرد، ولی هرگز محبوبیت نیافت

خوي وخلق اشراف وي را مبهوت .  شده بود، دارا نبود درباریان، تیزهوشی و سرزندگی را، که براي زنان درباري الزامی

و وفاداري خویش  با اینهمه، درباریان را نکوهش نکرد و خود را بدین دلخوش ساخت که با مهر.  ساخته بودند

همسرش را خشنود سازد و برایش وارثی به جهان آورد، در عرض دوازده سال ده فرزند زایید، و در سالهاي نازایی به 

کرد که دست کم در  اشتهاي شاه مشکلی براي ملکه شده بود؛ از شاه خواهش می.  بیماري جنین افکنی گرفتار شد

ري بر اثر کار و زایمان بیمار گشت، و شاه براي فرو نشاندن آتش هوس ما.  اعیاد قدیسان بزرگ امساك پیش گیرد

، اجازه نداد تا شاه را از  بوربون ماري از مادام دو پري و دوك دو  حقشناسی.  خویش، به سوي زنان دیگر روي آورد

.  داد گوش فرا می نشست و کرد، او خاموش در کنار شاه می که دوك از فلوري بدگویی می هنگامی.  گمراهی باز دارد

نفوذ او .  فلوري چون به قدرت رسید، دختران ملکه را، براي صرفه جویی در هزینۀ دربار، به صومعۀ دوردستی فرستاد

، ماري در میان جمعی از دوستان عزلت گزید و  چون دلبستگی شاه بدو کاهش یافت.  در دربار به زیان ملکه بود

ی، و نقاشی سرگرم ساخت، و با پرهیزگاري و دستگیري از نیازمندان خود را باف ، فرشینه خویشتن را به ورقبازي

نیازمند بود، و مادام دو پري از این  شاه به سرگرمی ».زیست ها می او در میان درباریان هرزه چون راهبه«. دلداري داد

از آن پس، .  اي نداشت شوقه، تا هفت سال پس از زناشویی مع با وجود این.  نظر براي او زنی مناسب برنگزیده بود

اي به آنان وفادار ماند، زیرا آنان با یکدیگر خواهر بودند هیچ یک از  تناوب چهار معشوقه براي خود برگزید و تا اندازه به

و همۀ آنان جز یکی، در . کننده بودند اي بهره مند نبود، ولی همگی دلفریب و سرگرم العاده آنان از زیبایی خارق

بالید که ظاهراً نخستین زنی است که شاه را اغوا  ، بر خود می ، کنتس دو مایی لویز دو نل. تاد بودندگري اس عشوه

ورزید؛ جز آنکه شاه را خشنود سازد توقعی  او چون لویز دو ال والیر صادقانه به شاه مهر می). 1732( کرده است 

ه تازه صومعه را ترك گفته بود، براي راه خواهرش فلیسیته، ک. خواست نداشت و براي خود ثروت و قدرتی نمی

، لویز وي را در عشق لویی سهیم کرد و شمار اعضاي این وصلت بدعت  آغاز کرد جستن به بستر شاه با وي همچشمی
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شاه، که وجدانش آزرده بود، چندي از ).  1739( کرد  زیرا لویی هنوز از ملکه دیدار می –آمیز به چهار تن رسید 

اند  که با دهان گناه آلود نان مقدس خورده ربانی مقدس خودداري کرد، زیرا از مرگ مردمیشرکت در آیین ق

، گردن  اندام سرباز نارنجک انداز«دومین دلدار شاه، به گفتۀ یکی از خواهرانش، .  داستانهاي هراس انگیزي شنیده بود

وي رسوایی را بگیرد، براي او شوهري یافت و لویی براي آنکه جل.  با وجود این آبستن شد» درنا، و بوي میمون داشت؛

یک سال بعد، براي پرستاري .  ، مادام دو مایی راه صومعه را در پیش گرفت1740در .  او را مارکیز دو ونتیمیل ساخت

شاه گریست؛ مادام دو .  ، صومعه را ترك گفت)1741( از رقیبش، که به هنگام زایمان در آستانۀ مرگ قرار گرفته بود 

  .  ی نیز با او اشک ریخت؛ در آغوش لویی آرام گرفت، و بار دیگر معشوقۀ شاه شدمای

، ولی شوخ و چابک بود؛ شاه از او کام گرفت، براي او نیز شوهري یافت، و وي  خواهر سوم، آدالئید دو نل، فربه و زشت

شهاي شاه پایداري کرد و به ملکه خواهر چهارم، مادام دو فال واکور، در برابر خواه.  را به آغوش مرد دیگري سپرد

ولی خواهر پنجم، ماري آن دو نل دو ال تورنل، که از همۀ آنان تواناتر بود، مادام دو مایی را بر آن داشت . تقرب جست

اي براي  ، بلکه پافشاري کرد که وي جز او معشوقه)1742( او نه تنها به دل شاه راه یافت .  که وي را با شاه آشنا سازد

، تهیدست و بدون دریافت پاداش، از دربار رانده شد و در عرض یک روز از اوج عزت به  مایی مهربان.  جویدخود ن

چندي بعد، که در کلیساي جامع نوتردام از .  را بیرون کرددینسان، یک نل آمد و یک نل دیگر ؛ ب حضیض ذلت افتاد

این چه غوغایی است که دربارة این زن «:  گفت رفت، یکی از آنان کنار عبادت کنندگان به سوي صندلی خویش می

» .، لطفاً برایم دعا کن شناسی آقا، چون مرا خوب می«:  مایی به سوي او برگشت و پاسخ داد» !روسپی برخاسته است

.  خدا باید خیلی راحت از گناه او گذشته باشد

، .کند ده است شتابزدگی شاه را بیان میاي که ناتیه از وي کشی تک چهره. نل جدید از همۀ خواهرانش زیباتر بود

نازکی که پاهاي زیبایش از پشت آن پیدا  ، اندام دلفریب، و با دامن ابریشمی ، سینۀ برآمده نقاش وي را با روي زیبا

، او در  بر خالف مایی. درخشید از این گذشته، از هوشی برخوردار بود که مثل چشمانش می.  هستند نمایش داده است

فرانک ارزش داشت، ارزیابی  85‘000ور بود و انحناهاي پیکرش را معادل بهاي دوکنشین شاتورو، که سالی پی زروز

، و براي مدت یک سال قدم به داخل ) 1743( سرانجام، این ملک را با لقب دوشسی آن از آن خود ساخت .  کرد می

رد، زیرا این جناح امیدوار بود که با استفاده از ک جناح نیرومندي در دربار از او پشتیبانی می. دروازة تاریخ گذاشت

فعاالنه تري وا دارد، و بدین سان رهبري دولت را از دیوانساالري بورژوازي به  نفوذ وي شاه را به اتخاذ سیاست نظامی

داد؛  ، زحمت مشاوره با وزیرانش را به خود می لویی بندرت، از سر وظیفه شناسی. انتقال دهد اشرافیت نظامی

گاه گاه .  کرد ؛ ندرتاً با آنان دیدار، و کمتر تصمیماتشان را نقض می سپرد ختیارات و وظایف خویش را غالباً به آنان میا

از .  شدند کرد که از سوي دستیاران رقیب، که سیاستهاي متضاد داشتند، پیشنهاد می فرمانهاي متناقضی صادر می

رفت،  هرگاه که به شکار نمی.  گریخت بان خود به شکارگاه میتشریفات خسته کنندة دربار به نزد سگان یا اس

اي به جنگ نداشت و به رختخواب  لویی، با آنکه مردي دالور بود، عالقه» .شاه امروز بیکار است« :  گفتند درباریان می

  .  مند بود بیش از سنگر عالقه

ا به پیش گرفتن نقشی فعاالنه تر در جنگ در بستر و اطاق خواب دوشس هوس انگیز او، به شیوة آنیس سورل، وي ر

گشت و پرسید  لویی چهاردهم را در مونس و نامور بدو یادآور می ؛ پیروزیهاي نظامی کرد با بریتانیا و اتریش ترغیب می

.  که چرا لویی پانزدهم، که چون جدش مردي خوبرو و دالور است، نباید پیشاپیش سپاه خویش در جوشن بدرخشد

اي از خواب  شاه بیکاره را لحظه« سخنان او .  به مراد خویش رسید و در آغوش پیروزي جان سپرد دوشس سرانجام

، پس از کناره گیري فلوري مسالمتجو از سیاست، اعالم داشت  شاید به تحریک او بود که لویی. »گران بیدار ساختند

 22فرانسه به اتریش اعالم جنگ داد؛ در ،  1744آوریل  26در .  که، از آن پس، هم شاهی خواهی کرد و هم حکومت
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.  فردریک به این مناسبت، از مادام دو شاتورو سپاسگزاري کرد.  مه، اتحاد فرانسه با فردریک، شاه پروس، تجدید شد

، به  ، همراه زنان دیگر دربار ، معشوقۀ او ؛ روز بعد لویی در میان خروش کوس و کرناي شاهی به میدان جنگ شتافت

آدرین موریس دو نواي و  ندهی خود شاه، که نقشه هاي آن راسپاه اصلی فرانسه، به فرما.  زار روان شدجبهۀ کار

نمود که  چنین می.  ، ایپر، و فورن بآسانی بر سپاه دشمن چیره شد ، مینن موریس دو ساکس کشیده بودند، در کورتره

.  لویی چهاردهم و عصر او باز گشته اند

به مناسبت این پیروزي بزمهایی برپا کرده بودند، خبر رسید که سپاه فرانسه، که از سوي که فرانسویان  هنگامی

مجارستانی فرصت داد که قسمتهایی از  –شد، به نیروهاي اتریشی  متحدان باواریایی پشتیبانی ضعیفی از آن می

.  یر شده بود از لونویل بگریزدستانیسالس، که بدبختی هرگز وي را رها نساخت، ناگز.  آلزاس و لورن را اشغال کنند

.  ، به مس شتافت لویی فالندر را ترك گفت و، به امید آنکه سپاه شکست خوردة فرانسه را با حضور خود تشجیع کند

، اختالل دستگاه گوارش، و گرماي سخت تابستان بیمار شد، و  ولی در اینجا، بر اثر آشفتگی خاطر، سنگینی کار

اش، که بدو پیوسته بود،  معشوقه.  اوت اطرافیانش پنداشتند بزودي خواهد مرد 11ه در بیماریش چنان شدت یافت ک

لویی .  ، خودداري کرد که معشوقه اش او را ترك نگوید ، تا هنگامی اسقف سواسون از تدهین وي.  کرد از او پرستاري می

هنگام ترك شهر، مردم ). 1744 اوت 14(ناگزیر معشوقه اش را به دویست و چهل کیلو متري دربار تبعید کرد 

  .  دوشس را هو کردند

وي در راه به .  ، براي اینکه بر بالین همسرش حضور یابد، با شتاب از فرانسه به راه افتاد در این میان، ماري لشچینسکا

ام که  ردهتو را گرفتار اندوهی ک«: شاه ملکه را به آغوش کشید و گفت.  قافلۀ مادام دو شاتورو و همراهانش برخورد

دانی که هرگز نیازي به  مگر نمی«: ملکه پاسخ داد» خواهم که گناهم را بر من ببخشایی؛ سزاوار تو نیست؛ از تو می

او «:  ، ملکه به مادام دو مورپا نوشت چون بیماري شاه رو به بهبود نهاد» .اي بخشش من نداري؟ تو تنها خدا را رنجانده

مردم فرانسه از شنیدن خبر توبه و تندرستی شاه به وجد آمدند؛ » .تر است اکنون از هر کسی در جهان نیکبخت

شاعري شاه را .  برخی اسب چاپاري که مژده را آورده بود بوسیدند.  پاریسیان یکدیگر را در خیابانها به آغوش کشیدند

ن خبر دچار شگفتی شد و لویی از شنیدن ای.  خواند؛ ملت در نامیدن او به این عنوان هماواز شدند» لویی محبوب«

  .  وي در نظر ملت خویش به مثابه پدر بود» ام که مرا این گونه دوست دارند؟ مگر چه کرده« :  گفت

مجارستانی از آلزاس عقب  –، نیروهاي اتریشی  ، آلزاس را به فرانسه بازگردانید فردریک، با لشکر کشی به بوهم

سپاه فرانسه در آلمان پیش .  ه هنوز ناتوان بود، به سپاه خویش پیوستلویی، با آنک.  نشستند تا ازپراگ دفاع کنند

از مادام دو شاتورو .  ، لویی به ورساي بازگشت در ماه نوامبر.  برایسگاو را تصرف کرد –ایم  –تاخت و فرایبورگ 

روز تب و لرز دسامبر، پس از چند  8دلجویی کرد و اسقف سواسون را به تبعیدگاه فرستاد؛ ولی معشوقۀ شاه در 

شاه، که اکنون از .  براي آنکه مردم نتوانند به جسد او بیحرمتی کنند، او را در شب به خاك سپردند.  شدید، درگذشت

  .  روحانیون رنجیده بود، در عید میالد مسیح در آیینهاي مقدس شرکت نجست و به انتظار دلدار دیگر نشست

آلمانی سپاه فرانسه رمانده پروتستان ا یکچند از یاد مردم برد و فر» لویی محبوب«پیروزي سپاه فرانسه گناهان 

،  مادرش. ، برگزینندة ساکس و شاه لهستان، بود موریس دو ساکس فرزند آوگوستوس نیرومند.  قهرمان فرانسه شد

ما بود هاي آوگوستوس چنان به زیبایی و هوشمندي انگشت ن کنتس ماریا آورورا فون کونیگسمارك، در میان معشوقه

، کنتس فون لوبن، که  موریس در هجدهسالگی با یوهانا ویکتوریا  .خواند» نامدارترین زن دو قرن«که ولتر وي را 

وي را بر باد داد، او را بخاطر بیعفتی   اندوختۀ.  اخالقش چون اخالق پدر خود موریس سست بود، زناشویی کرد

ریس پس از آنکه در جنگهاي بسیار رشادت و دالوري از خود مو.  )1721(نکوهش کرد، و سرانجام وي را ترك گفت 

پس از آنکه .  ، در ارتش فرانسه به خدمت پرداخت1720نشان داد، براي تحصیل ریاضیات به پاریس رفت؛ در 
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( تالشهاي همسر پیشینش را براي مسموم کردن خود عقیم ساخت، در وجود آدرین لو کوورور، که در آن هنگام 

اکنون بخشی از ( ، براي آنکه در کورالند 1725در . اي وفادار یافت ، معشوقه برجستۀ کمدي فرانسز بود بازیگر) 1721

، با آنکه جدایی از دلدار  بازیگر نامدار تراژدي.  ، پاریس را ترك گفت براي خود قلمرو شاهی تأسیس کند) لتونی 

 7000موریس با این جواهرات، و با .  ي بخشیدپیشین وي را سخت اندوهناك نموده بود، همۀ جواهراتش را به و

، ملکۀ  ولی هم کاترین اول). 1726(تالري که مادرش گرد آورده بود، به کورالند رفت و به دوکی آن سرزمین رسید 

سرانجام سپاهیان .  ، و هم پدرش در مخالفت با جلوس او به تخت شاهی با مجلس لهستان همداستان شدند روسیه

، )1728( موریس پس از بازگشت به پاریس .  ، از کورالند راندند موارد دیگر سربازي شکست ناپذیر بودوي را، که در 

ولی او، که ناپایداري . دید که بازیگر نامدار با وفاداري در انتظار اوست و امیدوار است که وي جز او به کسی دل نبندد

.  هاي بسیارش بر همه مقدم ساخت ن معشوقهو سستی اخالق را از پدر به ارث برده بود، وي را در میا

، بی توجه به اخالص و  مطمئن و پایدار نبود و از زنی در پی زنی دیگر موریس، با آنکه از نظر اخالقی مردي 

پروراند و  گرفت، در میدان جنگ نابغۀ بیرقیب و راهبر سپاه بود و خیاالت متهورانه در سر می وفاداریشان، کام می

تواند سرمشق همۀ  او می«:  گفت ، می ، که یگانه رقیب او بود فردریک کبیر.  هر خطر و فرصتی بودگوش به زنگ 

، پس از آنکه به فرماندهی کل سپاه فرانسه رسید، مأموریت یافت به 1745در بهار » .اروپا شود فرماندهان نظامی

اریها از پایش درآورده بودند و از بیماري استسقا برد، افراطک در آن هنگام که در پاریس به سر می.  میدان کارزار برود

مسئلۀ اساسی عزیمت «:  خواهد بجنگد؟ موریس پاسخ داد با این حال چگونه می: ولتر از او پرسید.  برد سخت رنج می

ر نفري انگلستان و هلند در فونتنوا به پیکا 46‘000سپاهی با سپاه  52‘000مه، با  11در » .، نه زیستن به جبهه است

موریس نیز، که به خاطر بیماري .  کردند اي این دو نبرد معروف را تماشا می لویی پانزدهم و دوفن از فراز تپه.  پرداخت

  .  کرد توانست بر اسب نشیند، از روي صندلی خویش عملیات را رهبري می نمی

  :  نویسد می. ستهاي ملی فرانسه شده ا کند که از افسانه ولتر دربارة این پیکار داستانی نقل می

:  ، لرد چارلزهی، فرمانده سپاهیان انگلستان، فریاد برآورد که پیادگان دشمن با صف تفنگداران رو در رو شدند هنگامی

آقایان ما هرگز در شلیک :  آنتروش از جانب فرانسویان پاسخ داد/ کنت د» کنید؟ آقایان فرانسوي، چرا شلیک نمی«

، چه معلول ادب بوده باشد و چه  خودداري فرانسویان از آغاز حمله. ما شلیک کنیدش:  کردن پیشدستی نخواهیم کرد

سرباز پیادة فرانسوي کشته  434افسر و  9در همان شلیک اول، .  ، برایشان بسیار گران تمام شد معلول تدبیر جنگی

تند، و پشت به هزیمت برگش  پیادگان فرانسوي پاي سست کردند،. سرباز زخم برداشتند 430افسر و  30شدند و 

که سربازان فراري بدو  ولی لویی، حتی هنگامی. موریس از شاه خواست که از نهانگاهش عقب نشینی کند.  دادند

، موریس بر پشت  در این هنگام.  رسیدند، از جایش تکان نخورد؛ و شاید که پایداري او آنان را شرمنده ساخته باشد

سپاهیان فرانسه که .  مان حمله داد، و نگهبانان شاهی را بر دشمن فرود آورداسب جست، بار دیگر بر سپاهیانش فر

دیدند شاه در خطر اسارت یا هالکت است، و ملهم از رشادت متهورانۀ مارشال دو ساکس که در زیر آتش دشمن  می

چون قهرمانان، دیوانه سپاهیان دو طرف، از سرباز تا فرمانده، هم. یافت، جنگ را از سر گرفتند و در همه جا حضور می

عقب نشست و موریس به شاه پیغام داد که سپاه فرانسه در  سرانجام، سپاه انگلستان با بینظمی. وار به جان هم افتادند

.  جنگ پیروز شده است

چون بازماندگان سپاه به لویی .  سپاهی از دست دادند 7200، و فرانسویان 7500، انگلیسیان و هلندیان  در این جنگ

ببین فرزندم که بهاي پیروزي چه « :  ، رو به دوفن کرد، و گفت گفتند، وي از شرمساري سر به زیر افکند هنیت میت

،  پس از آنکه شاه و همراهانش به ورساي بازگشتند» .  بکوش که خون اتباعت را بیهوده بر زمین نریزي.  گران است

وستاند و بروکسل را از دشمن گرفت؛ تا چندي، سرتاسر فالندر به ، ا ، اودنارد ، بروژ موریس جنگ را دنبال کرد و گان
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، ثمرات پیروزي نبرد  با اتریش) 1745دسامبر ( فردریک، با بستن پیمان صلح جداگانه . . دست فرانسویان افتاد

پس .  یی به دوش کشید، بتنها ، از فالندر تا ایتالیا فونتنوا را بر باد داد؛ از آن پس، فرانسه بار جنگ را در سرتاسر جبهه

، فرانسه از فالندر چشم پوشید و خویشتن را به تسخیر )1748(شاپل به جنگ پایان داد  –ال  –از آنکه پیمان اکس 

موریس دو .  اسپانیایی، قانع ساخت تۀاینفان،  ، دون فلیپه ، پیاچنتسا، و گواستاال براي داماد تازة لویی دوکنشیهاي پارما

هایش،  ، ثروت، و امراض بسیار شد؛ و در فاصلۀ سرگرمیهاي خود با معشوقه ؛ صاحب افتخارات زیست 1750ساکس تا 

  :  ، را بنویسد ، رؤیاهاي من فرصت یافت تا تخیالت فلسفی خود

، که هستی آنان در  به بهاي دسترنج انبوهی از مردم اي از انسانها بینیم که پاره می! دورنماي ملتها چه تماشایی است 

ثروت به گرو تواناییشان در فراهم ساختن خوشیهاي بیشتري براي اقلیت خوشگذران است، در آسایش و خوشی و 

 .خوانیم دهند که ما آن را جامعه می ستمگران و ستمبران چیزي را تشکیل می این مجموعۀ.  برند سر می

آرژانسون که / ، مارکی د رنه لویی دو ووایه.  اندیشید دان این روزگار به نظام معتدلتر و انسانیتر مییکی دیگر از زورمن

گفتاري به نام مالحظاتی دربارة دولت فرانسه  1739وزیر خارجۀ لویی پانزدهم بود، در ) 1747-1744( سه سال 

کارند گرانبهاترین افراد ملتند و باید از  را می آنان که زمین«: وي نوشت.  نوشت، ولی جرئت نکرد آن را انتشار دهد

 براي آنکه دهقانان کوچک بتوانند زمین را بکارند،.  همۀ مالیاتها و تعهدات خویش در قبال خاوندان فئودال آزاد شوند

د از همۀ ، بای بازرگانی براي پیشرفت هر ملتی داراي اهمیت حیاتی است؛ و از این روي» .  دولت باید به آنان وام دهد

آنان، .  ارزشترین افراد ملتند نجبا بی.  عوارض داخلی و، در صورت امکان، باید از گمرك واردات و صادرات معاف شود

باید از مقامات .  مانند باشند و در اقتصاد به زنبور نر بیکاره در کندوي عسل می بیکفایت می چون دولتمردان، مردمی 

،  که این اصول به سود دموکراسی است، و به برانداختن اشرافیت نظر داشته باشد هرگاه کسی بگوید«.  خویش برافتند

کمونها باید به دست افرادي اداره .  قانونگذار باید برابري هر چه بیشتر مردم را آرمان خود سازد» .  خطا نرفته است

اید در دست شاه باشد، زیرا تنها ولی قدرت مرکزي و مطلق ب. اند، شوند که به رأي کار به دستان محل برگزیده شده

، امید »فیلسوفان«آرژانسون، قبل از / د.  تواند ملت را از تعرض قدرتمندان مصون دارد فرمانرواي مقتدر است که می

، هنگام از دست 1789اوت  4پرورانید؛ و آنچه را نجبا در  به اصالح جامعه به دست شاهی روشنفکر را در دل می

هاي وي یکی از منزلگاههایی بود که  اندیشه.  شد لی خویش دریافتند، از پیش به آنان یادآور میدادن امتیازات فئودا

  .  فرانسه در رسیدن به روسو و انقالب پیمود

.  آرژانسون را از کار بر کنار ساخت/ ، د ، کنت دو مورپا، و مادام دو پومپادور ، لویی به اصرار دوك دو نو آي 1747در 

  :  را به روشنی پیشبینی کرد 1789حوادث سال  1753اعتقاد خویش را به شاهان از دست داد و در  مارکی از آن پس

تبهکاریهاي حکومت مستبد و خودسر ما موجب شده اند که اروپا و فرانسه این دولت را بدترین حکومت جهان 

مکن است سرانجام مردم را به انقالب شود، و م یابد، و نیرومندتر می ، گسترش می رود این اندیشه پیش می ….  بدانند

شوند؛ و اوضاع  مردم ناخشنود و نافرمانبردار می ….  همۀ شرایط الزم براي جنگ داخلی فراهم شده اند.  ….  وادارد

:  گفت یا آن گونه که معشوقۀ تازة شاه می.  کشاند ، کشور را به انقالبی بزرگ در دین و دولت می آن گونه که پیداست

  .  »از مرگ من چه دریا چه سراب دنیا پس«

VI - مادام دو پومپادور

.  زیبایی خیره کننده اش گناهان وي را از دیدة بسیاري از مردان پنهان ساخته بود.  او از جالبترین زنان روزگار بود

، ، ولتر را در پناه خویش بگیرد اي چنان نیرومند داشت که توانست ده سال بر فرانسه حکومت کند اندیشه

دشوار .  را بر آن دارد که وي را یکی از همفکران خود بدانند» فیلسوفان « دایرةالمعارف دیدرو را از نابودي باز دارد، و 
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بنگرد و حالت تاریخنویسی را نیابد که ) در مجموعۀ واالس(اي را که بوشه از وي کشیده است  است انسان تک چهره

  آیا او از شاهکارهاي طبیعت بود، یا شاهکار بوشه؟ .  دهد ست میبه هنگام تحمیق مردم بیطرفی خود را از د

، سی و هشت ساله بود و رفته رفته تندرستی خود را از دست  که بوشه تصویر وي را کشید مادام دو پومپادور هنگامی

،  تهاي نافذ چهره، حال بوشه زیبایی او را با شهوانیت سطحی زنان برهنه و گلگون خود پایین نیاورد، در عوض.  داد می

نقاش، با آنکه . ، ظرافت و لطافت دستها، و آرایش ویژة گیسوان خرمایی او را تصویر کرد ، خوشپوشی ظرافت اندام

، احتمال  ، روح مهربان، و بیش از همه ذکاوت و نیروي منش و قدرت ارادة وي را منعکس نساخته است لبخند بشاش

  .  زیباتر از آنچه بود نمایش داده باشددارد به یاري خیال و هنر خویش وي را 

، ناچار بود سراسر عمر را با  ولی چون راهی جز راه والدینش برگزید.  که پا به جهان نهاد، زیبا بود او از هنگامی

، فرانسوا پواسون، که  پدرش.  داشتند مبارزه کند تحقیري که اشراف نسبت به خاستگاه طبقۀ متوسط او روا می

وي به جرم تقلب به کیفر مرگ .  خود را از خاطرة مردم بزداید »ماهیآقاي «بار بود، هرگز نتوانست نام بازرگان خوار

مادرش، که ). 1741(دار محکوم شد اما به هامبورگ گریخت؛ و پس از آنکه بخشوده شد، به پاریس بازگشت  بر چوبۀ 

که پواسون در هامبورگ گرفتار ضعف و ناتوانی بود، به فریفتن  کار خواربار نوانخانه بود، هنگامی یک مقاطعهدختر 

.  ، که مردي ثروتمند بود، دل ربود ، مقاطعه کار مالیاتی مردان پرداخت و چندي از شارل فرانسوا لونورمان دو تورنئم

  .  زاده شده بود فراهم ساخت 1721آموزش دختر زیباي او را که در سال  این مرد هزینۀ

بزرگ باریتون، به وي  ، خوانندة  ژلیوت.  ، از بهترین مربیان آن روزگار استفاده کردند براي آموزش ژان آنتوانت پواسون

، رقص و بازیگري با  وي را با فن بیان آشنا ساخت؛ دخترك چندي در خوانندگی) پدر(خوانندگی آموخت و کربیون 

طراحی و کنده کاري » .س بودتنها، آواي وي براي فریفتن مردم ب«. کرد دان روزگار خویش رقابت میبهترین هنرمن

،  که ژان نهساله بود هنگامی.  نواخت که مادام دو مایی را به ستایش وا داشت می  و با چنان تردستیی کالوسن آموخت

در . شاه خواهد شد  که او روزي معشوقۀ گفت) که وي بعدها براي پیشگویی درستش بدو پاداش داد ( پیر زنی 

اندیشید حیف است که وي  می خواند و می »لقمۀ شاهانه « پانزدهسالگی، چنان زیبا و شایسته بود که مادرش وي را 

.  کرد می از همان زمان خون سرفه » لقمۀ شاهانه«ولی . ملکه نباشد

اتیول، فرزند خزانه / ، شارل گیوم لونورمان د پسر برادرش ، آقاي دو تورنئم وي را به زناشویی با چون بیست ساله شد

مادام دو  ژان در خانۀ .  شارل به همسرش دل باخت و مباهات کنان او را با خود به سالونها برد.  دار ضرابخانه، واداشت

بزودي، خود .  ، دوکلو، و ماریوو آشنا شد و هنر سخنوري را بر محاسن دیگرش افزود ، فونتنل تانسن با مونتسکیو

دو فرزند به جهان آورد و سوگند .  از زندگی خویش خشنود بود.  کرد می  ، مونتسکیو، و ولتر پذیرایی مستقال از فونتنل

  ! چه پیشگویی درستی.  یاد کرد که نخواهد گذاشت کسی جز شاه وي را نسبت به همسرش بیوفا سازد

درشکۀ زیبایی به جنگل سنار فرستاد؛ لویی معموال براي شکار  این پیشگویی را داد و وي را با مادرش ترتیب تحقق

به نوکران شاه رشوه دادند تا زیبایی او .  دیدگان شاه بارها به سیماي فراموش نشدنی وي برخورد.  رفت می این جنگل به

هتل دو ویل برپا  اي که به مناسبت زناشویی دوفن در ، ژان در بالماسکه1745فوریۀ  28در .  را در نزد شاه بستایند

، ژان نقاب از چهره  اي نقاب از چهره برگیرد شده بود شرکت جست و با شاه سخن گفت؛ لویی از او خواست که لحظه

ایتالیایی در  ، بار دیگر در یک نمایش کمدي که توسط یک گروه کنار کشید و رقص کنان دور شد، در ماه آوریل

مادرش بدو .  ی چند روز بعد وي را به مهمانی شام در خانه اش دعوت کردلوی.  به شاه برخورد.  شد می ورساي بازي

آقاي .  اي در ورساي بدو داد شاه خانه.  ژان، با تسلیم خود به شاه، وي را سرگرم ساخت» وي را سرگرم کن؛« :  گفت

، یا جنجال به  ورژوامگذار با خشم گرفتن مثل یک ب«: این وضع بنگرد دوتورنئم به همسر ژان گفت که فیلسوفانه به

، همچنانکه از پیروزي دختر  مادر.  اتیول را مقاطعه کار مالیاتی ساخت/ شاه آقاي د» .، مضحکۀ مردم شوي انداختن راه
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در ماه سپتامبر، شاه ملکی به ژان بخشید، به وي عنوان مارکیز دو .  ، چشم از جهان فرو بست شناخت سر از پا نمی

اي  ژان با دستپاچگی شرمگنانه. عنوان جدیدش به کسانی چون ملکه و درباریان معرفی شدپومپادور داد، و ژان با 

خانم روسپی « ولی دوفن وي را . کرد ملکه از گناه ژان گذشت و او را به شام دعوت می.  خشم او را فرو نشاند

اند دلگیر بودند، و رفتار و  راه جستهدیدند زنان طبقۀ متوسط به خانه و بستر شاه  می اینکه   درباریان از.  خواند می »

هایی در  هجاها و لطیفه» کنیزك شاه«دربارة .  شدند می  زد بدو یادآور می گفتار مردم متوسط را که گاهی از شاه سر

برد، ولی سرانجام  می  این که در نزد مردم محبوبیتی نداشت در سکوت رنج ژان از.  پاریس بر سر زبانها افتاده بود

  . پیروزي خویش را تحکیم بخشدتوانست 

مند نیست، از خود نابغۀ  اینکه لویی همچون خداي ماللت است و با داشتن همه چیز به چیزي عالقه  ژان با دیدن

، مهمانی شام، گردش، و شکار معطوف داشت  ، اپرا ، کنسرت ، نمایش کمدي وي توجه شاه را به رقص.  ساخت سرگرمی

آپارتمان / تئاتر د پتی ز.  کرد ، گفتگوهاي هوشمندانه، و بذله گویی خود شادمان می رزندگیاین فواصل وي را با س و در

.  را در ورساي برپا ساخت و درباریان را بر آن داشت که چون روزگار لویی چهاردهم در صحنۀ نمایش هنرنمایی کنند

. شاه وي را دلفریبترین زن فرانسه خواند ایفا کرد که  خود او در کمدیهاي مولیر بازي کرد و نقش خود را چنان خوب

خانم «فرزند ترشروي لویی در نقش مخالف .  آغاز کردند بزودي، اشراف براي گرفتن نقش در نمایش همچشمی

هرگاه که اندیشۀ شاه .  بازي کرد و با فروتنی کوشید که، دست کم در جهان نمایش، وي را از خود نرنجاند» روسپی

کرد که شاه  نواخت و با آواي خویش وي را چنان مدهوش می براي وي موسیقی دینی می شد، ژان متوجه دین می

، بازي  خورد شاه در عالقه مندیش به زندگی به او متکی بود؛ با او غذا می.  برد هراس خویش را از دوزخ از یاد می

چند سالی پیش .  آورد به روز می ، و تقریباً هر شبش را با او کرد ، شکار می رفت ، سواري می رقصید ، می کرد می

.  نگذشت، که پر کاري ژان را خسته و ناتوان نمود

کردند که وي شاه را از پرداختن به کارها و وظایف خویش باز داشته، و هزینۀ کمر شکنی بر دربار  درباریان گله می

اطاقهایش را با اثاث خاتمکاري و .  آراست ها و گوهرها می او پیکر خویش را با گرانبهاترین جامه.  تحمیل کرده است

اي و بلوري پر  این اطاقها را شمعدانهاي نقره.  ، چین، و ژاپن آراسته بود ، سور بهترین گلدانهاي ساخت در سدن

سقفها را بوشه و وانلو به تصاویر .  هاي دیواري بزرگی منعکس شده بود آینه  ساختند که نورشان در شکوهی روشن می

ژان که حتی در آغوش چنین تجملی آسودگی نداشت، براي ساختن یا .  هگان عشق آراسته بودندهوس انگیز اال

الزم دارد مبالغ  کرد اثاث گرانبها و باغهاي پهناور آنها را شاه براي سرگرمی آراستن کاخهاي پر شکوهی که ادعا می

کاخ پر هزینۀ بلوو را در .  تابستانی بود ۀ او خود در درو داراي ملک و خان.  هنگفتی از شاه و خزانه داري پول گرفت

، و کومپینی به وجود  ، فونتنبلو هاي زیبایی در جنگلهاي ورساي و مودون، بنا کرد و کلبه  ، میان سور کنار رود سن

اونوره اقامتگاه شهري خویش ساخت  –اورو را در خیابان فوبورسنت / هتل دو پونشارترن و سپس کاخ کنت د.  آورد

این  قسمتی از.  لیور از دارایی فرانسه را بر باد داد 36‘327‘268مرفته ه این زن دلفریب روي ه که پیداست، گون آن

مردم .  لیور افزونتر بود 32‘000هزینۀ خانۀ او در سال از .  مبلغ به صورت آثار هنري براي فرانسه به یادگار مانده است

  .  رانسه بیش از هزینۀ یک جنگ استکردند که هزینۀ زندگیش براي ف او را نکوهش می

،  ، منصب خواستند از لویی پانزدهم مقام آنان که می.  مادام دو پومپادور همراه ثروت قدرتی نیز کسب کرده بود

  . جستند ، حکم بخشایش، و یا امتیازات دیگري بگیرند بدو توسل می مقرري

» فانفان«، که خود وي او را  ، آلکساندرین ختر خردسالشبراي د.  ، عناوین، و مقرري گرفت او براي بستگانش عطایا

خواست وي را همسر پسر لویی پانزدهم از مادام دو ونتیمیل  پرورانید و می خواند، آرزوهاي بلندي در دل می  می

آراسته  ، که جوانی خوبرو و برادر مادام دو پومپادور.  سازد؛ ولی فانفان در نه سالگی درگذشت و مادر را داغدار ساخت
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مادام دو پومپادور وي را . کرد  خواند و غالباً به شام دعوت می می» برادر کوچک«لویی وي را .  بود، به شاه تقرب جست

او وظایف خود را با چنان کاردانی پیش برد که همۀ مردم را از خود .  ساخت» ناظر ساختمان«مارکی دومارینیی 

.  نهاد کرد، ولی او نپذیرفتپومپادور لقب دوکی بدو پیش.  خشنود ساخت

بر جاي  - و حتی هنر اروپا -مادام دو پومپادور بعضاً به یاري او، ولی بیشتر به همت خود، اثر پیگیري در هنر فرانسه

زد  و هر آنچه وي بدان دست می. با آنکه خود نتوانست هنرمند شود، هنر را به حد پرستش دوست داشت.  نهاد

او لویی را بر آن داشت که .  هنرهاي کوچک، و به ظاهر ناچیز، به تشویق وي رونق گرفتند . گرفت زیبایی به خود می

لیور در سال ظروف چینی  500‘000قبل از آن، فرانسه با صرف .  صنایع چینی سازي را در فرانسه گسترش دهد

گرفت به هزینۀ خود وي چندان پافشاري کرد که سرانجام دولت تصمیم .  کرد خود را از چین ودرسدن وارد می

،  ، جعبه ، بطري ، گلدان ، تختخواب ، بادزن ، ساعت ، ظروف اثاث خانه.  کارگاههاي چینی سازي در سور تأسیس کند

بسیاري از . او مظهر سبک روکوکو شد. ، و آینه، براي آنکه با سلیقۀ او سازگار شوند، زیباتر و ظریفتر شدند جواهرات

، مبلسازان و معماران  ، حکاکان ، مجسمه سازان اد رفتند صرف حمایت از نقاشانپولهایی که به دست وي بر ب

وانلو وشاردن را بر آن داشت که .  ، و صدها هنرمند دیگر سفارش داد ، التور ، اودري کارهایی به بوشه.  گردیدند

هاي قرون  ، افسانه زتاریخ اروپاتصاویري از زندگی روزمرة مردم بکشند و به روزگاري که هنرمندان داستانهاي خود را ا

آمد، با بردباري و  اش می هنگامی که التور براي کشیدن تک چهره. گرفتند پایان دهند ، و روزگاران باستان می وسطی

،  ، نیمکتها ، بشقابها ها ، جامه ، روسریها نام او را بر بادزنها. کرد تبسم، غرولندها و گستاخیهاي نقاش را تحمل می

در این دوره، مانند .  ، که چینی محبوب او بود، گذاشتند»سرخ پومپادوري«، و چینی  ، روبانها ، صندلیها ارختخوابه

  .  عصر لویی چهاردهم، نفوذ فرانسه در تمدن اروپا به اوج کمال رسید

جلد آن  738جلد کتاب داشت که  3500کتابخانۀ او .  مادام دو پومپادور شاید با فرهنگترین زن روزگار خود بود

او در همان هنگام .  اي نیز عشقی بودند ، بسیاري هنري، و برخی سیاسی و حقوقی، و پاره جلد فلسفی 215،  تاریخی

امور کشور  ، و همکاري در ادارة  ، دفع حمالت دشمنان شاه که وقت خویش را به فراهم ساختن وسایل سرگرمی

هاي وي  شیوا و توانا داشت، و نامه خود در زبان فرانسوي قلمی.  یافت که کتابهاي مفید را بخواند سپرد، فرصت می می

، ولی دینداري و خست  کندون پدر بزرگش، از اهل ادب حمایت خواست که، چ از لویی می. باشند پر مایه و جالب می

لیر  1200المبر آ/ این داستان که فردریک کبیر براي د چون پومپادور با نقل.  داشتند این کار باز می لویی وي را از

اینجا بیش از  در..  …شمار  ادبا  « :  ، شاه پاسخ داد حقوق مستمر تعیین کرده است کوشید لویی را شرمنده نماید

و سپس با » ، باید میز شام بسیار بزرگی فراهم سازم  پروس است؛ و من براي آنکه با همۀ آنان مجلسی بیارایم

، کاردینال دو  ، مونتسکیو ، دتوش ، پیرون ، فررون ، ولتر ، الموت ، فونتنل وییموپرت«:  شمرد انگشتـــانش آنان را بر

« :  شاه آهی کشید و گفت»  ……، پروو  )پسر(، کربیون  ، کلرو آالمبر/ د« :  اطرافیانش ادامه دادند» ..  ….  پولینیاك

مادام دو پومپادور به جاي لویی از » .اینان با من شام و ناهار بخورند پس بیست و پنج سال زمان الزم است تا 

، کارهایی به دست او سپرد، و کوشید وي را از ارتکاب اشتباهات  ولتر را به دربار آورد.  هنرمندان و ادیبان حمایت کرد

و  را بر آن داشت که ولتر» فرانسه آکادمی«. ، و روسو را یاري کرد ، بوفون ، دوکلو ، مارمونتل مونتسکیو.  سیاسی باز دارد

گرفتار تنگدستی شده است، براي او مقرري تعیین ) پدر(چون شنید که کربیون .  دوکلو را به عضویت خود بپذیرد

شاهی را بر آن داشت که  اي در لوور بدو داد، به چاپ مجدد کاتیلیناي او یاري کرد، و چاپخانۀ  ، خانه کرد

را، که از مدافعان فیزیوکراتها بود، پزشک خصوصی خود  فرانسواکنه.  این مرد سالخورده را چاپ کند هاي نمایشنامه

،  ، الوسیوس ، دوکلو آالمبر/ ، د این خانه از دیدرو وي در.  ساخت و در طبقۀ زیرین اقامتگاه خود در ورساي جا داد
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چون «) به گفتۀ مارمونتل(، و  هایشان براي شاه خوشایند نبود پذیرایی کرد اندیشه  ، و کسان دیگري که تورگو

  ».آمد تا آنان را ببیند و با آنان صحبت کند ، به زیر می این فیلسوفان پذیرایی کند اش از  توانست در خانه نمی

، با بهت و حیرت  این کافران نازپرورده ، به بدیهی است که روحانیان و دینداران دربار، به سر کردگی دوفن

این   و پومپادور از اخذ مالیات از امالك کلیسا، و حتی ازمصادرة، شایع بود که مادام د این گذشته از.  نگریستند می

یسوعیان به . کند اموال، در صورتی که براي جلوگیري از ورشکستگی دولت ضرورت داشته باشد، جانبداري می

وقۀ این معش که وي  آیینهاي مقدس براي شاه، تا هنگامی  کشیش اقرار نیوش لویی توصیه کردند که از به جاي آوردن

که  -کردند و دختر بزرگش  فرزندان شاه از روحانیان پشتیبانی می.  خطرناك را از خود نرانده است، خودداري کنند

انداخت تا مادام دو پومپادور را از پدر جدا  نفوذش را به کار –داشت  لویی وي را بیش از همۀ فرزندانش دوست می

آیین   ، لویی خواست در1751در .  آورد شاه و پومپادور همراه می، بحرانی براي  هر سال در عید قیام مسیح.  کند

، پومپادور فرایض دینی را به  ،کشیش پروسو براي ارضاي لویی و کشیش اقرار نیوش او. قربانی مقدس شرکت کند

طۀ او با ، تظاهر کنان نماز خواند، و به کشیش اقرار نیوش اطمینان داد که راب جاي آورد، در مراسم قداس شرکت کرد

، شرکت شاه را در آیین مقدس به  کرد نمی کشیش چون سخن او را باور.  لویی اکنون بر عشق افالطونی استوار است

، نیز مردي  ، کشیش دماره ، جانشین او پس از مرگ کشیش پروسو.  دوري مادام دو پومپادور از دربار موکول ساخت

او یسوعیان، را که . ی همچنان به پارسایی و خداترسی تظاهر کرد، ول مادام دو پومپادور تسلیم نشد. سرسخت بود

شاید رنجش مادام دو پومپادور از یسوعیان در اخراج .  ، هرگز نبخشید گرفتند گرایش وي را به پارسایی جدي نمی

.  اندك نقشی داشته است 1762آنان از فرانسه در 

این ادعا را   -که از دشمنان وي بود- آرژانسون / ، زیرا د ردگفت که دیگر با شاه رابطۀ جنسی ندا شاید او راست می

پومپادور به دوستان نزدیکش گفته بود که دیگر قادر نیست در شاه آتش هوس برافروزد، و اضافه   .تأیید کرده است

مهر دارو آنکه حرارت خود را بازیابد، به خوردن  براي. کرده بود یکبار سردي او شاه را آشفته و ناتوان کرده است

دشمنان درباریش از آن آگاه شدند و . انداخت ، اما تندرستی او را به خطر اندك تاثیري داشت این دارو  پرداخت؛ 

رومانۀ هوس  –آرژانسون مادام دو شوازول / ، د 1753در .  هاي خود را براي از میدان به در کردن او سر گرفتند توطئه

مادام دو پومپادور توانست وي . اداشی مطالبه کرد که متناسب با فداکاریش نبودانگیز را به آغوش شاه سپرد، ولی او پ

  .  راضی کرد» پارك گوزنها«دلدار نامدار شاه اکنون خود را به ترتیب بزمهاي عاشقانه براي لویی در .  را از دربار براند

کوچکی ساخته   دمتگزارانشان خانۀ، واقع در انتهاي ورساي، براي اسکان یکی دو زن جوان با خ»پارك گوزنها«در 

شایع بود .  بودند تا لویی آنان را در خانۀ خود بپذیرد یا غالباً در جامۀ یک کنت لهستانی در همانجا به دیدنشان برود

این کلبه هیچگاه   ولی ظاهراً.  اند که برخی از آنان نه یا دهساله بودند سازان گفته این دختران بسیارند، و افسانه  که

کردند و پس از رفتن یکی،  داده است؛ اما دختران را به تناوب در آن تربیت می یش از دو زن را در خود جا نمیب

گرفت  لیور از شاه پول می 100‘000تا  10‘000شد از  هرگاه که یکی از آنان آبستن می.  گرفت دیگري جاي او را می

لیور   11‘000آورد، نزدیک به  براي کودکی که به جهان می.  بدتا با آن در یکی از والیات فرانسه براي خود شوهري بیا

این حرمسراي باور نکردنی آگاه بود، آرامش خود را از  مادام دو پومپادور، با آنکه از .  کردند مقرري ساالنه تعیین می

ز پاریس براند، ترجیح آیندة شاه وي را از دربار، یا شاید هم ا  او از ترس آنکه مبادا معشوقۀ اشرافی. داد دست نمی

به مادام دو .  اینان کمتر است دانست که توقعات داد شاه خویشتن را با زنان طبقات پایین سرگرم سازد، زیرا می می

.  توانند آن را از من بگیرند اند، نمی و این زنان جوان، که تحصیل نکرده  من از تسخیر قلب او بیمناکم« :  گفت اوسه می

براي » پارك گوزنها«راً دربار را دچار شگفتی نساخته بود، زیرا چند تن از درباریان نیز در این حرمسرا ظاه» 

دانستند دوران قدرت او  ولی دشمنان مادام دو پومپادور که مسلم می. هاي کوچکی داشتند هایشان کلبه معشوقه
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پومپادور گسست، سالها در دوستی او شاه پس از آنکه پیوند جنسیش با مادام دو .  کردند سپري شده است، اشتباه می

» بانوي کاخ ملکه«وي را، به رغم اعتراضات ملکه،  1756، او را رسماً به دوشسی ارتقا داد و در 1752در . پایدار ماند

چون .  شتافت داد، و همراه او به کلیسا می رفت، او را در تهیۀ شام یاري می مادام دو پومپادور نزد ملکه می.  ساخت

. کرد در دربار بماند، یسوعیان از پافشاري خویش براي راندن او از دربار چشم پوشیدند اش وي را ناچار می ازهمقام ت

دختران شاه، که .  آیینهاي مقدس پذیرفتند  روحانیان نیز، با به فراموشی سپردن تحریمهاي گذشته، وجود وي را در

.رفتند میورزیدند، در شوازي به دیدنش  از دیرباز بدو دشمنی می

کرد، و هنوز از سخنان پر مغز و فریبندگی زوال ناپذیرش لذت  لویی همه روزه ساعتهاي بسیاري را با او سپري می

، و حتی سیاست  ، اقدامات داخلی گذاشت، و غالباً نظراتش را دربارة انتصابات وي همچنان به او احترام می.  برد می

پذیرفت، و  ، سفیران خارجی را نزد خود می داد ر اکنون به وزرا فرمان میمادام دو پومپادو. بست خارجی به کار می

کرد که گویی خویشتن را در فرمانروایی شریک  گاهی از شاه و خویشتن چنان یاد می. گزید فرماندهان ارتش را برمی

ام در اطاق انتظارش جویندگان مق.  برد را به کار می» خواهیم دید « داند، و در سخنان خود جملۀ  و همکار وي می

دشمنان به .  توانست سخنان مطبوع طبع آنان نگوید پذیرفت، و نمی آمدند؛ و وي با ادب و نزاکت آنان را می گرد می

مادام دو پومپادور از دیر زمانی . هایش اذعان داشتند وسعت شگفت انگیز دانش سیاسی، و درستی و بیطرفی نظریه

، از لویی خواست 1750این روي، در  از.  دانست این کشور می را مایۀ ضعف نظامیبیکفایتی فرماندهان ارتش فرانسه 

اند،  که براي آموزش سپاهیگري، به فرزندان افسرانی که در راه خدمت به وطن جان سپرده یا به تنگدستی افتاده

ن پیشنهاد را پسندید، در ای شاه، با آنکه .  تأسیس کند تا هنر و دانش جنگ را در آنجا بیاموزند  آموزشگاه نظامی

مادام دو پومپادور یک سال هزینۀ آموزشگاه را از درآمد خود پرداخت، و با فروش .  کرد پرداخت هزینۀ آن سستی می

این آموزشگاه گشایش   سرانجام.  بلیط بخت آزمایی و با اخذ مالیات از ورقبازي بودجۀ بیشتري براي آن فراهم ساخت

  .  انوالید شد/ دز و ضمیمۀ هتل) 1758(یافت 

.  کرد این وزیر مشاور بی مسند اکنون براي اصالح سیاست خارجی فرانسه پیشنهادهاي تهورآمیزي به شاه تسلیم می

تازة اروپا  هاي نظامی ، سفیر کبیر اتریش در پاریس، را شاید بتوان مبتکر دسته بندیها و اتحادیه کنت فون کاونیتس

خواند،  می» ام عمو زاده«و » دوست خوب من«پراطریس اتریش، که مادام دو پومپادور را ، ام ؛ فروتنی ماري ترز دانست

.  این دسته بندي تازه را تسریع کرد دربار فرانسه خوانده بود، » دستمال کهنۀ«و توهین فردریک کبیر، که وي را 

.  تریش رهبري کرده بودندآرژانسون سیاست خارجی کشور را به سود دوستی با ا/ مادام دو شاتورو و مارکی د

که در جنگ جانشینی اتریش  -آیندة کشور نو بنیاد پروس  گفتند که خطر کاونیتس و مادام دو پومپادور اکنون می

،  سرباز ورزیده در اختیار دارد، و به دست شاه و فرماندهی توانا 150‘000نیرومندتر شده است، سپاه نیرومندي با 

براي فرانسه  - شود که دوبار با بستن پیمان صلح جداگانه به فرانسه خیانت کرده است می، و نامطمئن اداره  طلب جاه

تواند به حمایت از سوي اسپانیاي تحت  که اکنون سیلزي را از دست داده است و دیگر نمی -بیش از اتریش

هاي عضو پیمان محاصرة دیرین فرانسه به دست دولت.  خطرناك است -فرمانروایی بوربونها امید داشته باشد

دشمن  -استدالل هواخواهان اتحاد با اتریش، پس از آنکه پروس با انگلستان.  هاپسبورك اکنون پایان یافته بود

شوراي دولتی فرانسه با بستن پیمان اتحاد با .  ، مؤثر افتاد)1756ژانویۀ  16(پیمان اتحاد بست  -تاریخی فرانسه

، که سی و پنج سال بیشتر نداشت و  مارکیز دو پومپادور.  لستان پاسخ گفتبه اتحاد پروس با انگ) اول مه ( اتریش 

  . ساله را فراهم ساخت مقدر بود هشت سال دیگر زنده بماند، بدین سان مقدمات جنگ هفت
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فصل هشتم

  اخالق و آداب

  

I  - آموزش و پرورش  

لطه و نظارت خویش بر آموزش و اي فرانسه در قرن هجدهم تالش کلیسا براي حفظ س یکی از چند کشاکش ریشه

، 1762این کشاکش با اخراج یسوعیان از فرانسه در   .  این نظارت بوده است براي پایان دادن به» فیلسوفان « کوشش 

این خواسته در  .  ملی کردن آموزشگاهها، و پیروزي طرفداران آموزش غیر دینی در انقالب فرانسه به اوج شدت رسید

  .  تنها در آستانۀ شکل گرفتن بود نیمۀ اول قرن هجدهم

بدشواري «، مأموران دولت 1789، حتی تا  در بسیاري از جوامع روستایی.  بیشتر دهقانان فرانسه بیسواد بودند

بودند که در آنها کشیش یا » آموزشگاه کوچک « اما بسیاري از بخشهاي کلیسایی داراي یک » .توانستند بنویسند می

، خواندن و نوشتن و  اي نا چیز از والدین، به فرزندان آنان، بویژه به فرزندان پسر دریافت شهریهنمایندة او، در ازاي 

 1724و  1694فرمانهاي .  پذیرفتند این آموزشگاهها می کودکان تنگدست را به رایگان در.  آموخت اصول کاتشیسم می

بسیاري از دهقانان فرزندانشان را به . کردند نمی این فرمانها را اجرا آموزش همۀ کودکان را اجباري ساخته بود، ولی

برخی به واسطۀ آنکه به فرزندانشان در کشت و کار نیاز داشتند، و برخی نیز از بیم آنکه :  فرستادند مدرسه نمی

درس خواندن .  تحصیل براي کسانی که سرنوشتشان کار کردن روي زمین است کار زاید پر دردسري باشد

طبقاتی و اجتماعی کسی را ضمانت کند، زیرا در نیمۀ اول قرن هجدهم سدهاي طبقاتی تقریباً  توانست ارتقاي نمی

خواندند که به کار روزمرة  هایی می در روستاها و شهرهاي کوچک با سوادان کمتر کتاب و نوشته.  رخنه ناپذیر بودند

در شهرها بود که مختصر شناختی از  همۀ روستائیان با اصول کاتشیسم آشنا بودند، و تنها.  آنان بستگی داشت

  .  ، و تاریخ وجود داشت ، علوم ادبیات

رقص در خانه تعلیم  لمان سرخانه، و پس از همه معلمان، سپس مع فرزندان طبقات متوسط و باال را سرپرستان

، و حرکات سر و  فتن، سخن گ ، راه رفتن ایستادن ، رفت که هنرهاي دشوار نشستن ؛ از معلمان رقص انتظار می دادند می

برخی از دختران در نزد معلمان خصوصی زبان .  دست را با ادب و نزاکت، هم به پسران و هم به دختران بیاموزند

دختران .  آموختند ، خوانندگی و نواختن کالوسن را می کودکان، جز کودکان تنگدست  تقریباً همۀ.  آموختند التینی می

، رقص، و آداب زنان جوان و زنان  ، موسیقی ، گلدوزي رفتند و در آنجا با دین براي ادامۀ تحصیل به صومعه می

.  شدند شوهردار آشنا می

اي از مدارس متوسط  ولی پاره.  آموزش پسران در سطح مدارس متوسطه تقریباً به طور کامل در دست یسوعیان بود

و الوسیوس از جمله شاگردان برجستۀ بسیاري بودند  شکاکانی چون ولتر.  کردند را اوراتوریان و بندیکتیان اداره می

شاگردان .  شد، به پایان رساندند گران، که به دست یسوعیان اداره می –لو  –که تحصیالت خویش را در کالج لویی 

برنامۀ .  ، خاطراتی شیرین داشتند)، ادبیات و سخنوري زبان(، استاد معانی و بیان  این کالج از کشیش شارل پوره 

این آموزشگاهها، با آنکه بیش از هر  در.  رسی آموزشگاههاي یسوعی در طول دو قرن چندان تغییري نکرده بودد

شد، شاگردان با علوم و ادبیات کالسیک نیز آشنا  چیزي به تعلیم دین و پرورش سیرت شاگردان اهمیت داده می

، و شاگردان جوان پنج یا شش سال در صلح و صفا  شدند در ابتدا آثار نویسندگان روم باستان مطالعه می.  شدند می

اي  اندازه ایمان و معتقدات مسیحی آنان تا این روي، تعجبی نبود که   کردند؛ از هاي شرك آمیز زندگی می اندیشه با

آنان شاگردان را به » .کردند یسوعیان براي افزایش هوش شاگردانشان کاري نمی«این گذشته،  از .  متزلزل شود
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.  آموختند اندیشه می کردند و به آنان قواعدي براي پروراندن و بیان ، سخنوري، و بازي در تئاتر تشویق می همناظر

،  سرانجام.  هاي درسی آموزشگاههاي یسوعی است اي مرهون برنامه  اندازه  بخشی از روشنی و وضوح ادبیات فرانسه تا

هاي ارسطو و فیلسوفان مدرسی آشنا  اندیشه گرفتند و با ، مابعدالطبیعه و اخالق می شاگردان درسهایی در منطق

اندیشۀ شاگردان بود، شاگردان به  آیین در  با آنکه هدف اساسی مدرسان جایگزین ساختن معتقدات اصیل.  شدند می

تنبیه این  ، و حتی شاگردان فلسفه از زدند شاگردان را بدون توجه به طبقۀ آنان تازیانه می.  گرفتند استدالل خو می

آینده را به گناه نخودپرانی به معلمان در برابر همۀ شاگردان   آینده و دوك دو بوفلۀ  آرژانسون/ مارکی د.  مصون نبودند

  .  کالس به تازیانه بستند

؛ درسها  کند این تعلیمات به پیشرفت دانش یاري نمی گفتند که گرفتند، و می این برنامۀ درسی خرده می کسانی از 

، و اهمیت بسیاري که به تعلیمات دینی داده  سازند اند و شاگردان را براي زندگی عملی آماده نمی ه نظريانداز بی

، رئیس دانشگاه پاریس، در رساله دربارة آموزش  شارل رولن.  کند شود ذهن شاگردان را منحرف یا خفه می می

وي معتقد .  بر تعلیمات دینی دفاع کرد که یکچند شهرت بسیار یافت، از آموزش کالسیک و تأکید) 1726-1728(

. دهد انسان نمی به دانشی که فضیلت اخالقی به«وب معلمان خ.  بود که هدف اصلی آموزش بهتر ساختن انسان است

ایشان انسان   در نزد.  کنند آنان به عمیقترین دانش اگر با فضیلت همراه نباشد اعتنایی نمی.  نهند ارج چندانی نمی

تواند داراي سیرتی نیک  ایمان دینی نمی اما رولن گفت که انسان بدون» .  نده تر از انسان دانشمند استدرستکار ارز

» فیلسوفان«دیري نگذشت که » باید دین باشد  ، هدف همۀ تالشهاي ما و غایت همۀ آموزشهاي ما این روي از«.  شود

ر سر ضرورت دین براي اخالق درگرفت در سراسر قرن ها را مورد تردید قرار دادند و جدالی که ب اندیشه  این  همۀ

.  این بحث هنوز هم پایان نیافته است .  هجدهم و قرن پس از آن ادامه یافت

II - اخالق  

دهقانان فرانسه، که پایبند دین بودند، .  گرفت استدالل رولن گویا از اختالف موازین اخالقی طبقات فرانسه ریشه می

، پدر  این جهت بود که در روستاها خانواده واحد تولید کشاورزي بود این امر شاید از .  اشتندزندگی نسبتاً پاکتري د

، و انضباط خانوادگی از انضباط اقتصادي قائم بر توالی فصول و نیازهاي مبرم خاك ریشه  این واحد بود کارفرماي

این تصور   .  شمردند نظم اجتماعی می  ا شالودةطبقات متوسط فرانسه نیز دیندار بودند و اختیارات والدین ر.  گرفت می

این طبقه را قوام و استحکام  ، اخالق ها پدید آمده است متوسط، که ملت در طی نسلهاي بسیار از پیوند خانواده طبقۀ 

 بی آنکه خللی در زندگیش پدید آید، فرزند.  زن طبقۀ متوسط نمونۀ پرکاري و پاکدامنی و مادري بود.  بخشیده بود

به زندگی خانوادگی و به معاشرت با همسایگان قانع بود، .  پرداخت زایید و پس از آن بی درنگ به کار و تالش می می

زدند بندرت پا  منسوخ پوزخند می و به جهان پر زرق و برقی که در آن به پاکدامنی و وفاداري به عنوان رسمی

، پارسایی  پدر و مادر، هر دو، نمونۀ پاکدامنی.  خیانت کند ایم که زن طبقۀ متوسط به همسرش کمتر شنیده.  نهاد می

، دوستدارانه به  این همان زندگیی است که شاردن در تصویرهایی، چون دعاي پیش از غذا .  و مهر و عاطفه بودند

  .  بزرگداشتش کوشید

گرفت و به نیازمندان  دم اعانه میکلیسا از مر.  کردند همۀ مردم فرانسه مهمان نواز بودند و از نیازمندان دستگیري می

انساندوستی معاصر از .  کردند ، انسانیت و نیکو کاري را تبلیغ می ، به جاي خدا دوستی ضد دین» فیلسوفان«.  داد می

کردند؛  ها از بیماران پرستاري می دادند، و راهبه ها گرسنگان را خوراك می صومعه.  دین و از فلسفه ریشه گرفته است

برخی از .  شدند هاي صنفی اداره می ، یا کلسیا و یا اتحادیه ها به وسیلۀ وجوه دولت ها و یتیمخانه ، نوانخانه نهابیمارستا

، و مارسی دارایی و  ، بولونی ، میرپوا ولی گروهی از آنان چون اسقفان اوسر.  خودخواه و دنیاپرست بودند  اسقفان مردمی
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، پول، و  سودجو و انگل نبودند؛، شهرداران پاریس خوراك مۀ سران دولت مردمیه.  دادند جان خود را به نیازمندان می

  لیور از دارایی خود را به نیازمندان 500000یکی از سران شهرداري رنس .  کردند هیزم در میان نیازمندان تقسیم می

سالروز تولد دوك تازة  خواهند براي آتشبازي چون شنید که می.  لویی پانزدهم مردي دلسوز و مهربان بود.  داد

تن از  600، دستور داد از آتشبازي چشم پوشند و با این پول براي  لیور خرج کنند 600‘000) 1751(بورگونی 

ملکۀ .  این دستور سرمشقی براي دیگر شهرهاي فرانسه شد.  تنگدست ترین دختران پاریس جهیزیۀ عروسی بخرند

السلطنۀ بی  اورلئان، فرزند نایب/ دوك د.  کرد را به امور خیریه خرج می زیست و بیشتر درآمد خود فرانسه بسادگی می

بارها .  ولی فساد و ناپاکی کار سازمانهاي خیریه را مختل کرده بود.  بند و بار، بیشتر دارایی خود را به نیازمندان داد

نیازمندان به آنان داده شده بود به اتفاق افتاد که مدیران بیمارستانها پولهایی را که براي دستگیري از بیماران و 

.  کیسۀ خود ریختند

اي بود که خونریزي را در میدان کارزار با  ، سنگدل و بخشنده ، مهربان اخالق اجتماعی نمودار نهاد انسان خودخواه

دار و  مردم گاهی.  در میان مردان و زنان طبقات فرودست و فرادست فرانسه قمار رواج داشت.  آمیخت ادب در هم می

هاي  در فرانسه، چون انگلستان، دولت با فروش بلیط. فریبکاري امري عادي شده بود.  باختند ندار خود را در قمار می

زشت ترین سیماي حیات فرانسه اسراف و ولخرجی .  برد بخت آزمایی ملی از این عمل تمایل به قمار سود می

شدند زندگی  قیمت فقر و سیه روزي روستاییان حاصل می بیرحمانۀ اشراف درباري بود که از درآمدهایی که به

 400‘000اگمون / ، مرواریدهاي مادام د کراون ارزش داشت 40‘000هاي رختخواب دوشس دوالفرته  مالفه.  کرد می

کردند و  مقامات اداري را خرید و فروش می.  نادرستی در دستگاههاي دولتی امري عادي شده بود. ارزید کراون می

شدند هیچ گاه  بیشتر مالیاتهایی که از مردم گرفته می.  بردند اران از آن براي پرداختهاي غیر قانونی استفاده میخرید

  فرانسویان همواره مردمی  با اینهمه، در میان این فساد، میهن پرستی نشو و نما کرد؛.  رسیدند به خزانۀ دولت نمی

از این گذشته، مردم فرانسه .  دیر زمانی از شهر خود دوري گزینندتوانستند  میهن پرست بودند، و مردم پاریس نمی

، مارشال دو ریشلیو براي آنکه سربازانش را از میگساري باز دارد، اعالم  هنگام محاصرة مائون.  دلیر و بیباك بودند

میگساري و » هر سربازي که از این پس میگساري کند، از افتخار شرکت در حمله محروم خواهد گشت؛« :داشت 

لرد چستر فیلد گفته .  کردند با آنکه دولت دوئل را منع کرده بود، مردم فرانسه هنوز دوئل می.  تقریباً متوقف گردید

قانون براي همجنسگرایی کیفر » .  شود؛ و اگر برنجد، نابود میدر فرانسه هر کسی از دشنام نرنجد، تحقیر «: است 

آبه د فونتن، که پانزده سال .  کردند قانون را تنها در حق تهیدستان اجرا میمرگ در آتش تعیین کرده بود، ولی این 

و از ولتر یاري جست، ولتر از . به اتهام همجنسگرایی دستگیر شد 1725در کالج یسوعی تدریس کرده بود، در 

زد شاه براي بخشش بیماري برخاست، خویشتن را به فونتنبلو رساند، و فلوري و مادام دوپري را بر آن داشت که در ن

.  سرسخت ترین دشمنان ولتر شدفونتن در طول بیست سال آینده از ، د ؛ با وجود این و آزادي او میانجیگري کند

، الترموي، گویا فرمانرواي شانزدهسالۀ فرانسه را  برخی از پیشخدمتان شاه از نظر جنسی منحرف بودند؛ یکی از آنان

. خود ساخته بود گانومدس

دادند و آنان را  در شهرها کارفرمایان به کارگران زن مزد ناچیزي می.  فحشا میان فرودستان و فرادستان رواج داشت

کسی شمار روسپیان پاریس را در آن . کردند که براي فراهم ساختن هزینۀ زندگی شبها خودفروشی کنند ناگزیر می

هرگاه از طبقۀ متوسط .  تن از زنان پاریس روسپی بودند 60‘000، با یک ارزیابی دیگر،  برآورد کرد 40‘000م هنگا

، روحانیان، و دیگر رهبران  کردند؛ مردم دریافته بودند بسیاري اشراف بگذریم، دیگر مردم پاریس با این زنان مدارا می

؛ اما مردم این ذوق سلیم را داشتند که  کشاند دست دارند کی میجامعه در به وجود آوردن وضعی که زنان را به ناپا

رسید، کاري با روسپیان نداشت، و،  پلیس، هرگاه شکایتی نمی.  فروشندة بینوا را کمتر از خریدار توانگر نکوهش کنند
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پیان ؛ روس کوشید دولت را رو سفید کند با بازداشت جمعی روسپیان می در صورت اعتراض خصوصی یا عمومی، 

ساخت؛  بردند و او آنان را معموال به زندان یا بستري شدن در بیمارستان، محکوم می بازداشت شده را نزد دادرسی می

شدند و گیسویشان دوباره  کردند، اما اندکی بعد از زندان آزاد می تراشیدند و تنبیهشان می گیسوي آنان را می

آزردند، ممکن بود به لویزیانا  کردند و یا مرد زورمندي را می اهم میروسپیان را، هرگاه مزاحمت بسیار فر.  رویید می

رن پاریس، یا میدان اسبدوانی  –ال  –ها و جواهرات خود را در گردشگاه کور  روسپیان گستاخ کالسکه.  تبعید کنند

یافتند، غالباً  ضویت می، حتی به عنوان سیاهی لشکر، ع اینان اگر که در کمدي فرانسز یا اپرا. دادند لونشان نمایش می

برخی .  صرافان و اشراف توانگر شدند برخی از آنان مدل نقاشان، یا معشوقۀ.  ماندند از تعقیب و کیفر مصون می

شامون به همسري خویش  –همسران توانگر یافتند و داراي ثروت و عنوان شدند؛ یکی از آنان را بارون دو سن 

  .  برگزید

این گونه زناشویی، هرگاه .  یافت بدون اجازة والدین، در تعداد و در ادبیات فزونی می زناشویی به انگیزة عشق، و

ولی در میان بسیاري از مردم فرانسه، .  رفت کردند، قانونی به شمار می طرفین در حضور سردفتري سوگند یاد می

نان، به جاي آنکه به دلخواه پسر و گرفتند؛ آ حتی در میان روستاییان، والدین دربارة زناشویی فرزندانشان تصمیم می

واحد اجتماعی خانواده بود، .  شمردند اي براي وصلت دو خانواده و ثروت آنها می دختر توجه کنند، زناشویی را وسیله

نه فرد؛ از این روي، به پایداري خانواده و ثروت آن بیش از خوشی زودگذر و یا عواطف ظریف جوانان عجول اهمیت 

ت و اقبال بیناتر بخ«گفت، مردم عقیده داشتند که  ز این گذشته، همان گونه که دهقانی به دخترش میا.  شد داده می

 از هفت ن سیزده بود؛ ولی هر پسر و دختريسن قانونی زناشویی براي پسران چهارده، براي دخترا» . از عشق است

والدین، از ترس آنکه مبادا .  امزد شودتوانست ن ، می شناخته بود» عقل«سالگی، که فلسفۀ قرون وسطی آن را سن 

کوشیدند هر چه زودتر آنان را به خانۀ شوهر بفرستند؛ از همین روي،  ، می»بترشند«دخترانشان در خانه بمانند و 

دختران طبقات متوسط و طبقات باال را تا زمانی که برایشان شوهري .  مارکیز دو سووبوف در سیزدهسالگی بیوه شد

بردند، و در راه بدقت  آوردند و به حجله می خانه در می داشتند؛ آنگاه، آنان را از راهبه خانه نگاه می هبهیافت شود در را

.  رفتند در این رژیم فاسد، تقریباً همۀ دختران باکره به خانۀ شوهر می.  مراقبشان بودند

با هزینۀ هنگفت زندگی در دربار شمردند و درآمدشان از زمین  اشراف فرانسه چون صنعت و بازرگانی را خوار می

چون پسر دوشس .  ، ولی فاقد زمین، وصلت دهند کوشیدند پسرانشان را با دختران بورژواي پولدار تناسبی نداشت، می

زناشویی با دختر ثروتمند « دو شولن از زناشویی با دختر پولدار بونیۀ بازرگان سر باز زد، مادرش بدو گوشزد کرد که 

در این گونه زناشوییها، پسر اشرافزاده، همچنانکه از » .مانند حمل پهن براي کود دادن زمین است از طبقۀ فرودست

اي  کشید و براي تحقیر بیشترش معشوقه کرد، اصل و تبار پست زن را معموال به رخ او می ثروت زنش استفاده می

رانسه برخاستند، این نکته را نیز به خاطر که طبقات متوسط به پشتیبانی از انقالب ف هنگامی.  گزید براي خود برمی

  .  داشتند

کشور منع کرده بود جانشینی مطلوب  اشراف فرانسه از زنا ننگ نداشتند و آن را براي طالق، که دین رسمی

کرد، بی آنکه دلیلی قابل قبول براي گله و شکایت به  شوهري که در ارتش یا والیات خدمت می.  شمردند می

هر یک از مرد و زن ممکن بود به واسطۀ حضور در دربار، یا .  گزید اي برمی ، براي خود معشوقههمسرش ارائه دهد

.  اقامت در ملک خاوندي، جدا از همسرش زندگی کند و همین امر سبب شود که مرد در پی یافتن معشوقه برود

فۀ متقابل کمتر از دارایی اهمیت بسیاري از زنان و مردان طبقات فرادست فرانسه چون هنگام زناشویی به مهر و عاط

گرفتند به شرط آنکه ناپاکی خویش  زیستند و زناکاري یکدیگر را نادیده می داده بودند، بسیاري اوقات جدا از هم می

مونتسکیو از زبان جهانگرد .  را با ظرافت از دیگران پنهان سازند و زن در یک زمان با بیش از یک مرد به سر نبرد
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شمـــارند و  مردم پاریس هر مردي را که زنش را تنها از آن خود بداند مخل آسایش اجتماعی مــی «:ایرانی نوشت 

از دوك دولوزن، که ده سال » .کنند که بخواهد روشنایی خورشید را به خویشتن اختصاص دهد بــه ابلهی تشبیه می

وي چون یک نجیبزادة قرن هجدهم . همسرش را ندیده بود، پرسیدند اگر بشنود زنش آبستن است چه خواهد کرد

مواظب .  از اینکه خداوند وصلت ما را برکت داده است، بسیار خرسندم: گویم نویسم و می برایش نامه می«: پاسخ داد

  .  حسادت ورزیدن رسم خوبی نبود» .  تندرستی خود باش؛ امشب براي اداي احترام به نزدت خواهم آمد

، خواهر زادة کاردینال سختگیر، قهرمان زناکاري و الگوي این  ، دوك دو ریشلیو پلسیلویی فرانسوا آرمان دووینیرو دو 

.  ، با وي همبستر شدند به طمع ثروت و مقام و شهرت او ، دوزاده تن از اشراف، همسران ده.  رسم در آن روزگار بود

داند،  پدرم زبان التینی نمی«:  تشد، گف اش وقتی که براي عقب ماندگی در درس زبان التینی تنبیه می پسر دهساله

، آن هم »فرانسه آکادمی«این مسئله مانع انتخاب دوك به عضویت » .ولی زیباترین زنان فرانسه به او تعلق دارند

که براي شاه به  ولی هنگامی.  ، نشد بیست و دو سال پیش از دوست و طلبکارش ولتر، که دو سال نیز از او بزرگتر بود

پلسی نود .  از محفل خود راند» زبالۀ بدترین ناپاکیها«مادام ژوفرن را به عنوان .  خت، مردم برآشفتندداللی محبت پردا

.  و دو سال زنده ماند و تنها یک سال قبل از انقالب فرانسه در گذشت، و از کیفر جان به در برد

انشان را مخل آسایش خود اشراف فرزند.  شدند پیداست که فرزندان چنین والدینی گرفتار چه سرنوشتی می

فرزندان .  گرفتند سپردند و پس از آن سرپرست و معلم سرخانه برایشان می ، آنان را در کودکی به دایه می دانستند می

.  گفت که هیچ گاه با پدر و مادرش در زیر یک سقف نزیسته است تالران می.  دیدند اشراف بندرت والدینشان را می

؛ صمیمیت و دوستی در بین والدین و فرزندان بسیار  شمردند رزند را ضروري و سودمند میاشراف فرانسه دوري از ف

فرزندان را پس از آنکه به سن بلوغ .  بوسید خواند و دختر دست مادر را می می» سرورم « پسر پدر را .  کمیاب بود

، مانند انگلستان، تقریباً همۀ دارایی در فرانسه.  فرستادند رسیدند، به ارتش یا کلیسا، و یا یک راهبه خانه می می

  .  رسید خانواده به فرزند ارشد می

این روش زندگی .  زیستند چنین می 1774نجباي درباري تا هنگام جلوس لویی شانزدهم بر اریکۀ شاهی در 

ان دیگري از فقدان اعتقاد دینی در طبقات فرادست بود؛ مفهوم مسیحی ازدواج، مانند آرم  نشاندهندة جنبۀ

پس از رومیان باستان، اشراف فرانسۀ قرن هجدهم .  گري قرون وسطایی، به دست فراموشی سپرده شده بود شوالیه

کتابهاي اخالقی بسیاري در فرانسه به چاپ .  دل بسته بودند» مشرکانه « به لذت و خوشی  بیش از هر مردمی

.  گشتند یافتند و در نهان دست به دست می شار میرسیدند، ولی همراه آنها مطبوعات حاوي مطالب هرزه نیز انت می

خوشگذرانند و خوشگذرانی و کاهلی آنان را  و بیش از همه، مردم پاریس مردمی - فرانسویان«:  فردریک کبیر نوشت

سستی حساسیت اخالقی را سرآغاز بالیاي دیگر براي  1749آرژانسون در حدود / مارکی د» . سست کرده است

  :  فرانسه خواند

سپاریم در حالی که مغز ما  دل نیرویی است که ما با به کار نینداختن آن هر روزه خویشتن را به دست تباهی می

کنم  روزي را پیشبینی می..  …شویم  ما بیش از پیش به موجوداتی متفکر مبدل می.  شود پیوسته تیزتر و مهذبتر می

ما دیگر دوستی نداریم و به .  را نیز به نابودي بکشند گیرند اندیشۀ ما که نابودي نیروهایی که از دل ریشه می

مردم همه روزه بخشی از این .  …توانیم به کشورمان مهر بورزیم ؟  ورزیم؛ پس چگونه می هامان مهر نمی معشوقه

سود و  و محاسبۀ.  …رود  عشق و نیاز به دوست داشتن از دل می.  دهند نامیم، از دست می نیرو، را که حساسیت می

آتش درونی، به واسطۀ آنکه .  …کند؛ همه چیز سوداگري و دسیسه شده است  صرفه همواره ما را به خود جلب می

  .شود دل ما فلج می.  دمند، رو به خاموشی است در آن نمی
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، و  ، صداي ژان ژاك روسوست در یک نسل قبل از خود او خیزد روایال بر می –این آواي پاسکال است که دیر پور 

.  بار دیگر این صدا را خواهیم شنید.  انسانهاي حساس است در همۀ روزگاران التهاب روشنفکري و آزادي  همۀ نداي

III  -  آداب  

، تنوع لذات، فریبندگی زنان، رعایت  ، ظرافت پوشاك و گفتار بیپروایی در اخالق هیچ گاه این گونه با پاکی آداب

پیش از آن، نه در فرانسه و نه هیچ «. ی هوش و اندیشه در نیامیخته بودآراستگی و ادب در نوشتن و خواندن، و روشن

اي چنین متفکر و خوشگذران، چون جامعۀ فرانسۀ قرن  و پس از آن، به جامعه.  …یک از کشورهاي اروپایی آن عهد 

هنر زندگی «فرانسویان سودمندترین و دلپذیرترین هنرها، یعنی «: گفت 1741هیوم در » .، بر نخورده ایم هجدهم

در اواخر همین دوره بود که واژة » .اند ، هنر اجتماع، و هنر محاوره، را به مقیاس وسیع به کمال رسانیده»کردن

جانسن آمده بود ونه فرهنگ بزرگ، که در ) 1755(این واژه نه در فرهنگ زبان انگلیسی . وارد زبان شد» تمدن«

  . در پاریس درسی جلد انتشار یافت 1767

.  کردند می  مردان در آرایش تن خویش با زنان همچشمی.  دانستند یان بیش از همه پوشاك را نشان تمدن میفرانسو

مردان طبقات باال بنابراین ملزم بودند کاله سه گوش بزرگ با پر و حاشیۀ زرین بر سر نهند؛ ولی براي آنکه 

کالهگیس آنان در این موقع از . فتندگر کالهگیس آنان پریشان نشود، معموال کاله را زیر بازوي خود می

وران نیز  کالهگیسشان در زمان لویی چهاردهم کوچکتر بود، ولی بیش از آن عمومیت داشت، چنانکه حتی پیشه

به مو . در پاریس هزار و دویست فروشگاه کالهگیس با شش هزار کارگر وجود داشتند. گذاشتند کالهگیس به سر می

اي،  آن را در پشت گردن با نوار، یا در داخل کیسه. گیسوي مردان معموال بلند بود. شد و کالهگیس پودر زده می

هاي زیر را  پوشیدند که جامه مردان به روي لباس روپوش بلندي که رنگ و جنس تجملی داشت می. بستند می

ود و آستینها در محل کرکی و کراوات پهن باز ب اما جلو سینۀ آن براي نمایش به گذاشتن پیراهن ابریشمی. پوشاند می

پوشیدند؛ جورابهاي مردان از ابریشم سفید بود، و  شلوارهاي الوان می -نیم.  شدند کمر باز می چینهاي آراستۀ 

کفشهاي درباریان، براي آنکه آنان را از دیگر مردان متمایز سازند، پاشنۀ سرخ .  هاي سیمین داشتند کفشهایشان گیره

راي آنکه نیمتنه شان از تنشان فاصله داشته باشد، استخوان آروارة نهنگ به خویشتن برخی از درباریان، ب. داشتند

، و برخی چوبدستی  آنان شمشیر  همۀ.  آراستند هایی از الماس می هاي خود را به تکمه گروهی از آنان جامه. بستند می

پوشاك بورژواها . ا خود حمل کنند، شاگردان، و نوازندگان مجاز نبودند شمشیري ب نوکران. کردند با خود حمل می

. بافته بودند شان را از پشم سیاه، یا خاکستري،آنان از پارچۀ سیاه ساده دوخته شده بود، و جورابهای  نیمتنۀ. ساده بود

هاي نیمدار توانگران را به  وران و خدمتگزاران خانه جامه پیشه. هایی کوتاه داشتند کفشهایشان کفهاي کلفت و پاشنه

.تواند آهنگر را از اشراف باز شناسد کرد که نمی گله می میرابو مهین. کردند تن می

پوشیدند  روحانیان زنانی را که این دامنها را می. شان آزاد بود ساق پاي زنان هنوز در میان دامنهاي فنري باد کرده

ها را به خاطر اینکه  این جامهخواندند، ولی زنان  می» همنشین شیطان«و » میمون ماده«کردند و آنها را  نکوهش می

توانستم با مادام   نمی«: نویسد مادام دو کرکی می. بخشیدند دوست داشتند به آنان، حتی در زمان بارداري، شکوه می

کفشهاي پاشنه بلند زنان » .داشت اگمون نجوا کنم زیرا دامنهایمان ما را از نزدیک شدن به یکدیگر باز می/د

اي دوخته شده بودند، پاهاي آنان را، گرچه دیده  ن آراسته به گلدوزي طالیی یا نقرهخوشپوش، که از چرم رنگی

. دوختند خود را تا سطح بورژوازي باال بردند کفاشانی که این کفشهاي هنرمندانه را می. ساختند شدند، زیباتر می نمی

کفشهاي دمپایی . نوشته شدند در وصف پاهاي زیبایی که غالباً کفشهایشان زیبا بودند اشعار عاشقانه بسیار

دامنها، روبانها، با  چین. پوشیدند، به همان اندازه زیبا و جالب بودند اي نیز، که زنان خوشپوش در خانه می پاشنه بی

دادند نیز  کردند و هیئت ظاهري زنان را تغییر می دزنها، و یا زینتهاي آرایشیی که نگاه سرگردان مردان را جلب می
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توانستند شکل آن را مطابق  سینه بندهاي ساخته از استخوان نهنگ چنان ساخته شده بودند که می .سودمند بودند

. ساختند زنان، براي آنکه برجستگی سینۀ خود را نمایش دهند، قسمتی از سینه را عریان می. رسم روز تغییر دهند

مردان در . یعات گوناگون آرایش یافته بودندآرایش گیسو ساده بود، بازوان، دستها، چهره، و گیسوي زنان با پودر و ما

زنان خوشپوش چهرة خویش را با خالهایی به شکل قلب، ماه، قطرة . کردند می به کار بردن عطر با زنان همچشمی

برخی از زنان هفت یا هشت قطعه . آراستند دار، یا ستاره، که از ابریشم سیاه بریده شده بودند، می اشک، ستارة دنباله

از ترس آنکه مبادا برخی از . چسبانیدند هاي دهانشان می خالها را بر پیشانی، گیجگاه، کنار چشمها، یا بر گوشهاز این 

اطاق خلوت زنان . کردند اي یا طالیی خالهاي اضافی با خود حمل می هاي نقره این خالها فرو ریزند، زنان در جعبه

 - نهادند اي، و یا الجوردیی که لوازم آرایش را در آنها می هاي طالیی، یا نقره جعبه -»ضروري«توانگر از اشیاي 

که  زنان نجیبزاده به هنگامی. آراستند بازوان، گردن، گوشها، و گیسو خود را با جواهرات گرانبها می. درخشید می

هاي خود به بحث و گفتگو  کردند با ندیمه خدمتکاران آنها را در اطاق خلوت براي کارهاي روزانه آماده می

دولت . کردند هاي اشراف، مردان غالم زنان بودند، و زنان بندة مد، و مد را درباریان تعیین می در خانواده. پرداختند می

هاي شخصی برمد و طرز جامه پوشیدن نظارت کند؛ اما این قانون پس  فرانسه کوشید تا با وضع قانون تحدید هزینه

ولی گاهی نیز . کردند ي همگی مدهاي فرانسوي را تقلید میملتهاي اروپاي باختر. کنار گذاشته شد 1704از 

را در » مد لهستانی«با ماري لشچینسکا  زناشویی لویی پانزدهم. گرفتند میفرانسویان از ملتهاي اروپایی مدهایی 

را به فرانسه آورد؛ و زناشویی دوفن با  هونگرلین،  مجارستانی –پیکار لویی با سپاهیان اتریشی .  فرانسه متداول ساخت

.  را در فرانسه متداول ساخت مانتیال،  ، اینفانتاي اسپانیا )1745(ماریا ترسا رافائال 

لم دقیق و متنوع، و همچون هنر ظریف و نفیس خوراك فرانسویان چون پوشاکشان رنگارنگ نبود، ولی همچون ع

به مردم فرانسه هشدار داد که خوراك  1749ولتر در .  خوراك فرانسویان سرمشق و بالي عالم مسیحیت بود.  بود

و   هایی از غذاهاي ساده، و زیرکی او نمونه» سرانجام، نیروي دماغی آنان را مختل خواهد کرد؛«سنگین و پرخوري، 

مثالً خوراك لویی .  افزود رفت، بر میزان خوراکشان نیز می افراد باالتر می  هر چه طبقۀ.  ان ارائه دادفراست به آن

، میوه و مربا  ، گوشت کبوتر ، گوشت کبک ، گوشت مرغ ، گوشت گوساله ،گوشت گاو سرخ کرده پانزدهم شامل سوپ

سبزي در شهرها تجمل به » .بار در ماه گوشت بخوردکمتر روستاییی است که بتواند بیش از یک «:  گفت ولتر می.  بود

برخی از خاوندهاي .  شد مار ماهی از خوراکیهاي تجملی تلقی می.  رفت، زیرا تازه نگاه داشتن آن دشوار بود شمار می

لیور شاه و درباریان را به شام  72‘000کردند؛ یکی از آنان با خرج  لیور خرج خوراك می 500‘000بزرگ در سال 

، شمشیر  کرد گرانبها به تن می  هاي توانگران، سر آشپز مرد با ابهت و با اهمیتی بود که جامۀ در خانه.  مان ساختمه

آشپزان با ابداع غذاهاي تازه .  گفتند از زنان آشپز بد می.  بست، و انگشتر الماس به دست داشت به کمر می

جوجه به سبک «، )کاخ محبوب پومپادور(» رغ به سبک بلووفیله م«.  کوشیدند نام اربابشان را جاویدان سازند می

  .، از جملۀ این خوراکیها هستند شد ، که به مناسبت پیروزي ریشلیو در مائون پخته می»سوس مایونز«و، » ویلروا

  .  خوردند غذاي اصلی روز را در ساعت سه یا چهار بعدازظهر، و شام را در ساعت نه یا ده شب می

پیداست که میشله به قهوه عالقمند بوده است، زیرا .  کرد عنوان یک نوشابه با شراب رقابت می اکنون، قهوه به

،  ، جزیرة بوربون و جزایر دریاي کارائیب به انبساط روح و اندیشۀ فرانسویان ، هند اندیشید که ورود آن از عربستان می

فروختند، که یا به  همۀ داروفروشیها قهوه میدر .  و در نتیجه به جنبش روشنگري کشور آنان، یاري خواهد کرد

سیصد و در  1715پاریس در .  دادند قهوه بود و یا به صورت نوشابه، و در پیشخوان خود به مشتریان می  صورت دانۀ

که  –در قهوه خانۀ پروکوپ .  هاي شهرستانها نیز با آن متناسب بود خانه شمار قهوه.  ششصد قهوه خانه داشت 1750

گفت و ولتر، براي آنکه سخنان  هایش سخن می دیدرو از اندیشه -  شد نیز خوانده می» غار«یشه تاریک بود، چون هم
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، که  ها خانه مردم عادي پاریس در این قهوه.  رفت اش بشنود، با چهرة مبدل بدانجا می وي را دربارة آخرین نمایشنامه

گفتند؛ زیرا با افزایش جمعیت شهرها  ند و با هم سخن میکرد ، شطرنج یا دومینو بازي می بودند محل اجتماع آنان

.  کردند مردم احساس تنهایی بیشتري می

آنترسول را در نیم / آیه آالري باشگاه ل.  ، با اعضاي محدود و عالیق خاص بودند هایی خصوصی  خانه باشگاهها قهوه

، سران دولت، و  ست تن از سیاستمدارانکه در آن نزدیک به بی) 1721حدود (اش تاسیس کرده بود  خانه  طبقۀ

را ) باشگاه( Clubلفظ کلوب.  آمدند مسائل روز، از جمله مسائل دینی و سیاسی گرد می  نویسندگان براي بحث دربارة

پیر  –در این باشگاه، آبه دو سن .  ، و بدین ترتیب این واژه را وارد زبان فرانسوي کرد بالینگبروك به آن داده بود

.  اي از طرحهاي او کاردینال فلوري را هراسان نمودند پاره.  براي اصالح اجتماع و صلح پایدار فراهم ساخت طرحهایی

انگلیسی نخستین لژ  سه ماه بعد، جکوبایتهاي پناهندة.  بستند 1731، باشگاه را به دستور فلوري در  از این روي

خداپرستان و .  و چند تن از اشراف به این انجمن پیوستندمونتسکیو .  فراماسونی فرانسه را در پاریس بنیان نهادند

اي براي توسعۀ نفوذ  توطئه گران سیاسی این انجمن را مرکز فعالیت سیاسی خود ساختند؛ این انجمن وسیله

  . گشود» فیلسوفان«انگلستان در فرانسه شد، و راه را به روي 

، کنسرتها و اپراها  ، تئاترها ، مجالس رقص دند، به گردشگاههاآم زنان و مردان فرانسوي، که از رنج زندگی به ستوه می

، باغهاي  ، شانزلیزه بوا دو بولونی.  رفتند توانگران به شکارگاه، و بورژواها به گردش و پیک نیک می.  آوردند روي می

هاي مطلوبی براي جا - »باغ شاه«یا آن گونه که در آن زمان نام داشت،  - » باغ نباتات«تویلري و لوکزامبورگ، و 

ماندند خویشتن را با  آنان که در خانه می.  هاي عید قیام مسیح بودند  ، و رژه ، خلوت عشاق ، درشکه سواري گردش

باله هنري .  بردند همه از رقص لذت می.  ساختند ، کنسرت و نمایش خصوصی سرگرم می ، رقص بازیهاي خانگی

،  ، چون ال گوسن و ال کامارگو جست؛ رقاصان باله اي باله شرکت میشاه گاهی در اجر.  پیچیده و باشکوه گردید

  . میلیونرها بودند سرگرمی  محبوب مردم شهر و مایۀ

IV -  موسیقی  

از آن .  موسیقی فرانسه، پس از آنکه لولی در سرگرم کردن لویی چهاردهم از مولیر جلو افتاد، رو به انحطاط نهاده بود

سیقی، که موجب شده بود ایتالیاییان انقیاد سیاسی خویش را از یاد برند، و از آن تالش وار به مو دلبستگی دیوانه

موسیقی فرانسه از سبک .  آفرید، در اینجا خبري نبود شبانروزي که در آلمان مسهاي بزرگ و پاسیونهاي باخ را می

که به خلق  - ي روان و تمهاي مالیمکالسیک به تزیینات باروك و ظرافت روکوکو، از کنترپوانهاي پیچیده به ملودیها

،  آهنگسازان عامه پسند همچنان به سرودن تصنیفهاي عاشقانه.  در تغییر بود -خوردند و خوي فرانسوي بیشتر می

، شاهان را به مبارزه  رساندند خدایی میآثار خود دوشیزگان را به پایگاه هجایی، و غم انگیز اشتغال داشتند؛ اینان در 

، شروع  شأن و شکوهشان بود حمایت از موسیقی از شاهان، که الزمۀ .  کردند و بکارت و تعلل را تقبیح میطلبیدند،  می

رسید، که براي آنکه در نزد دیگران به خست و لئامت متهم نشوند، براي  شد و به صاحبان ثروت و مکنت می می

، موزهاي مجلس  اپراي روسو.  دادند تیب می، نمایش، و شعرخوانی تر قلیلی از صاحبان قدرت و نفوذ جلسات کنسرت

.  برخی از ثروتمندان داراي ارکسترهاي خصوصی بودند.  ، اجرا شد ، مقاطعه کار مالیاتی ، در منزل ال پوپلینیر آرا

کرد؛ کم  براي همگان اجرا می هاي موسیقی منظمی تشکیل شد، در پاریس برنامه 1725، که در »کنسرتهاي روحانی«

، اپراهایی در  معموال در آخرین ساعتهاي بعدازظهر.  تقلید کردند» کنسرتها « دیگر فرانسه نیز از این  کم شهرهاي

؛ پس از آن، تماشاگران با لباس شب در باغهاي  شد که تا ساعت هشت شب به طول انجامیدند روایال اجرا می –پاله 

؛ این یکی از  ساختند فضاي باز آنان را سرگرم می گشتند و خوانندگان و نوازندگان با نواهاي خود در تویلري می

.  هاي آفرینندة زندگی پاریسی بود جنبه
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آید، فرانسه آهنگسازان و نوازندگان بسیاري در دامان خود  ، برمی ، اثر دیدرو آن گونه که از کتاب برادرزادة رامو

یک آهنگساز فرانسوي در این روزگار آثار  تنها.  پرورش داده بود که اکنون نام آنان به فراموشی سپرده شده است

پدر وي ارگنواز کلیساي .  ژان فیلیپ رامو انگیزة زیادي براي موسیقی داشت.  جاویدان از خود به یادگار نهاده است

دهند که ژان در هفتسالگی نت هر آهنگی  اتین، در دیژون بود، زندگینامه نویسان پرشور به ما اطمینان می –سنت 

اش را چنان متوجه موسیقی ساخت که معلمان  در کالج اندیشه.  خواند نهادند به آسانی می برابرش میرا که در 

،  بزودي، با چنان مهارتی ارگ.  یسوعیش وي را از کالج اخراج کردند؛ ژان از آن پس کتابی جز دربارة موسیقی نخواند

پدرش چون دریافت ژان به .  دادند بینیاز شد می نواخت که از تعلیماتی که در دیژون به او ، و ویولن می گالوسن

دختري دل باخته است، براي آنکه استعدادش را بیهوده تلف نکند و با رموز موسیقی ایتالیایی آشنا شود، او را به 

  .  )1701(ایتالیا فرستاد 

 –1709(پدر شد فران به ارگنوازي پرداخت و در دیژون جانشین  –پس از بازگشت به فرانسه، ژان در کلرمون 

؛ و سپس در پاریس اقامت گزید )1716(، بدانجا بازگشت  ؛ براي نواختن ارگ در کلیساي جامع کلرمون)1714

قرن هجدهم را در کتابی به نام   ، برجسته ترین نظریۀ موسیقیایی فرانسۀ ، در سی و نه سالگی1722در .  )1721(

امو در این کتاب استدالل کرده بود که هر آهنگ صحیح موسیقی ر. رساله دربارة اصول طبیعی هارمونی انتشار داد

آنکه اصلیت آنها دگرگون  اند و این آکوردها را بی است که همۀ آکوردهاي باالتر از آن مشتق شده» اساسی پایۀ«داراي 

/ د.  ند دریابندتوانست رامو این نظریه را به زبانی نوشت که تنها موسیقیدانان سرسخت می. توان وارونه کرد شود، می

، قوانینی که رامو در زمینۀ آکورد شکلبندي نمود  به زبانی روشنتر بیان کرد 1752آالمبر ریاضیدان نظریۀ وي را در 

  .اند اساس نظري تصنیف موسیقی پذیرفته شده امروز به عنوان

سرانجام، همگی .  آنان پاسخ دادرامو پس از آنکه منتقدان نظریۀ وي را رد کردند، با تصنیف و نواختن آهنگهایی به 

رامو .  ، او نیز براي موسیقی قانونی کشف کرده است دانستند، همانگونه که نیوتن ستارگان را تابع قانون ساخته است

،  ، براي نمایشنامۀ تغزلی ولتر1727در .  با ماري مانگو هجده ساله زناشویی کرد) 1726(در چهل و سه سالگی 

براي .  ولی مخالفان نمایش داستانهاي کتاب مقدس بدو امکان ندادند این اثر را اجرا کند ، آهنگی ساخت، شمشون

در پنجاهسالگی در جهان . برتونري ارگ بنوازد-ال-دو- کروا-آنکه از تنگدستی رهایی یابد، ناگزیر شد در کلیساي سن

  .  آور گشت اپرا نام

لیت و آریسی را، که بر اساس نمایشنامۀ فدر راسین ساخته آبه پلگرن لیبرتویی به نام ایپو) 1733(در همان سال 

ولی هنگام تمرین .  لیور از رامو ضمانت گرفت 500،  شده بود، بدو داد؛ و از ترس آنکه مبادا اپرا موفقیتی کسب نکند

سورانه از مد این اپرا، با انحراف ج. ، پلگرن چنان مفتون آن شد که ضمانتنامه را در پایان پردة اول پاره کرد اپرا

دچار » موسیقی آکادمی«هایی که از زمان لولی سنت مقدس موسیقی فرانسه شده بودند، شنوندگان را در )مقام(

کاریهاي ارکستري خرده گرفتند؛ رامو  آمیز، و ریزه ولی منتقدان از تیمهاي تازه، مدوالسیونهاي بدعت. شگفتی ساخت

هان اپرا کناره گیري کند؛ ولی دومین اپراي او، هند مجلس آرا چندي به این اندیشه رفت که براي همیشه از ج

، موفقیت کم نظیري در تاریخ )1737(و اپراي دیگرش، کاستو و پولوکس . ، شنوندگان را مفتون خود ساخت)1735(

  .اپراي فرانسه کسب کرد

. تواند، اپرایی جالب بسازد می کامیابی وي را چنان گمراه ساخت که ادعا کرد از هر شعري، و حتی از هر روزنامه اي،

از دست او به تنگ آمدند، به » موسیقی آکادمی«پس از آنکه سرپرستان . یک رشته اپراهاي بی اهمیت تصنیف کرد

با واداشتن رامو به  –یا مادام دو پومپادور  –لویی پانزدهم . ساختن آهنگهایی براي کالوسن، ویولن، و فلوت پرداخت

، به یاري وي  )1745(شاهزاده خانم ناوار، نوشتۀ ولتر، که با موفقیت بسیاردر ورساي اجرا شد ساختن آهنگهایی براي 
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مردم پاریس، پس از . با وي بر سر مهر آمدند، رامو اپراهاي دیگري ساخت  پس از آنکه گردانندگان آکادمی. شتافتند

  .ب جهان موسیقی شناختندآشنایی با سبک وي، لولی را از یاد بردند و رامو را فروانرواي بیرقی

، با ورود هنرپیشگان و نوازندگان ایتالیایی بر خورد سختی میان موسیقی فرانسه و موسیقی ایتالیا در  1752در 

گروهی از هنرمندان . با رقابت پیتچینی و گلوك به اوج شدت رسید 1770این برخورد در دهۀ پس از . گرفت

. ، را که از اپراکمیکهاي کالسیک است، در اپراي پاریس اجرا کردند ایتالیایی کلفت خانم شده، اثر پر گولزي

درباریان به دو دسته . هایی، و به یاري رامو، با آنان به مقابله برخاستند دوستداران موسیقی فرانسه با نشر جزوه

گریم از همۀ . ندکرد مادام دو پومپادور از موسیقی فرانسه، و ملکه از موسیقی ایتالیا هواداري می. تقسیم شدند

آخرین عبارت روسو در . شمرد ، و روسو موسیقی فرانسه را موسیقی نمی)1752(گرفت  خرده می اپراهاي فرانسوي

:نمودار عواطف نامتعادل اوست) 1753(اي دربارة موسیقی فرانسه نامه

ه آهنگ، زیرا زبان کنم توانسته ام این نکته را روشن سازم که موسیقی فرانسه نه مقیاس دارد و ن گمان می

آواز فرانسوي ناله و فریاد یکنواختی است که براي گوش ناآشنا ناخوشایند . آن را غیر ممکن ساخته است] فرانسوي[

از همین روي، معتقدم که فرانسه داراي موسیقی نیست و هیچگاه .  …آهنگ آن زبر، خشن، و بیمعنی است.  است

  .هم صاحب موسیقی شود، بمراتب بدتر از خود فرانسویان خواهد بود تواند صاحب موسیقی شود؛ یا اگر نیز نمی

در . هواداران موسیقی فرانسوي، با انتشار بیست و پنج جزوه و سوزاندن تمثال روسو در برابراپرا، به تالفی برخاستند

پیروز شد؛  رامو در جنگ. اي استفاده شد ، از رامو، برخالف میل شخصی او، به عنوان حربه»جنگ دلقکان«این 

تصدیق کرد که موسیقی فرانسوي خیلی چیزها باید از موسیقی ایتالیایی بیاموزد و افزود که اگر پیر و درمانده نبود، 

  .گشت تا روش کار پرگولزي و سایر استادان ایتالیایی را مطالعه کند به ایتالیا بازمی

در آن ه و کهنۀ بسیار داشت با نشر گفتاري، که رامو اکنون به اوج شهرت و محبوبیت رسیده بود؛ ولی دشمنان تاز

ة المعارف را برشمرد، کسان دیگري را به صف دشمنان خویش پیوست، روسو که خطاهاي مقاالت موسیقی دایر

ة المعارف بود، در برادرزادة رامو، با تبعیض خشمگین شد، و دیدرو که پدر دایر بیشتر این مقاالت را نوشته بود بر او

  :زي به آهنگساز سالخورده حمله کرداحترام آمی

کردیم، رهایی بخشید؛  آهنگساز نامداري که ما را از آوازهاي سادة لولی، که متجاوز از صد سال همچنان زمزمه می

کسی که آنهمه مکاشفات نامفهوم و حقایق رمزي و یوحنایی دربارة موسیقی نظري، که نه خود او و نه دیگران هرگز 

ند، نوشت؛ کسی که آثار اپرایی چندي براي ما به جاي گذاشته است که در آنها، تا توان باقی آور از آن سردر نمی

ها و سرودهاي  هاي گسیخته، هیاهو و غوغا، پروازها، زمزمه هاي ترانه و آواز، اندیشه توان هماهنگی، پاره است، می

  .هاي رقصی را شنید که پایانی ندارندتوان آهنگ و می …پیروزي، نیزه افکنیها، و نام و ننگها را جستجو کرد؛

، در هفتاد و دو سالگی، هنگام اجراي اپرایش، داردانوس، در لژ اپرا نمایان شد، از او تجلیلی به 1760چون رامو در 

شاه به وي عنوان نجیبزادگی . عمل آمد که پاریس تا هجده سال بعد، هنگام تجلیل از ولتر، مانند آن را به خود ندید

رامو، در . اش را براي همیشه از مالیاتهاي شهري معاف ساخت هر دیژون، سربلند از فرزند خود، او و خانوادهداد، و ش

اوستاش به خاك  - مردم پاریس وي را در کلیساي سنت. سپتامبر درگذشت 12اوج اشتهار تیفوس گرفت و در 

  .دبرپا داشتن سپردند، و مردم دیگر شهرهاي فرانسه نیز به یاد او مراسمی

V - سالونها

آنان که درصد فرسنگی پایتخت زیست «: گفت دوکلو می. پاریس بیشتر پایتخت فرهنگی جهان بود تا پایتخت فرانسه

شاید هیچ شهري در سراسر تاریخ این همه تجلیات گوناگون » .کنند در رفتار و اندیشه صد سال از آن دورند می

یت یافته و آراسته، و ادبیات پیشرفته، در صمیمیت هیجان انگیزي، به ترب جامعۀ. زندگی را در خود گرد نیاورده باشد
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ترس از دوزخ از دل پاریسیان تحصیلکرده رخت بربسته بود؛ و مردم، که دریافته بودند غول . یکدیگر پیوند یافته اند

شگذرانی سرگرم اي به خو سابقه از آسمانها بر گناهان آنان چشم ندوخته است، خویشتن را به نحو بی خون آشامی

این آزادي اندیشه هنوز لرزش سرماي ناچیزي و حقارت، و پیامدهاي نامطبوع جهانی که از خداپرستی . ساخته بودند

گفتگوها مطنطن بودند، بازار مطایبه رونق داشت، و غالباً به . و آرمانهاي اخالقی دور است را به بار نیاورده بود

ها سطحی بودند؛ گویی بیم از آن داشتند که در عمق چیزي  ت؛ اندیشهیاف گویی و شوخی سطحی تنزل می لطیفه

شایعات بی اساس و غیبت از رسوایی این و آن رواج داشتند و بسرعت از باشگاهی به باشگاه دیگر، و از . یافت نشود

هاي  ش را به زمینهکردند و گفتگوهاي خوی ولی مردم غالباً جرئت می. شدند اي به خانۀ دیگر، بر زبانها جاري می خانه

  .کنند بدانها بپردازند هایی که مردم امروز ندرتاً جرئت می زمینه - کشاندند خطرناکی از سیاست، دین، و فلسفه می

اینان خدایانی بودند که جامعه آنان را . اي برجسته بود، زیرا زنان جان و روان آن بودند جامعۀ فرانسه جامعه

اینان، با وجود عرف و عادت و موانع بسیار دیگر، براي خود . کردند آنان تعیین میپرستید و خلق و خوي جامعه را  می

ترین متفکران زمان که دوست داشتند از آنان پذیرایی کنند سخن  چندان دانشی اندوخته بودند که بتوانند با برجسته

از آنجا که . کردند می ن همچشمیراندند با مردا زنان با حضور در انجمنهایی که دانشمندان در آنها سخن می. گویند

بردند، بیش از  بسر می گذرانیدند و کمتر در اردوگاههاي نظامی مردان اکنون بیشتر وقت خویش را در شهر و دربار می

زیبایی حرکت، آهنگ صدا، نشاط و چاالکی روح، درخشش چشمان،  -پیش نسبت به فریبندگی لمس ناپذیر زنان

اند،  این ویژگیها زن را در همۀ تمدنها دوستداشتنی ساخته. حساس شده بودند –نان ظرافت اندیشه، و لطافت روح آ

اي به اندازة فرانسۀ قرن هجدهم به طبیعت، تربیت، جامه، جواهر، و آرایش آنان  ولی شاید هیچ فرهنگ و جامعه

با مردم مستلزم قدرت اندیشه  رفتار. توانست قدرت زنان را نمایان سازد اما این فریبندگی نمی. فریبندگی نداده باشد

زنان بیش از آنکه مردان آنان . جست و گاهی بر آن برتري نیز می. کرد بود؛ و اندیشۀ زنان با اندیشۀ مردان برابري می

هایی که آنان را در فهم و ادراك پخته سازد  را بشناسند با مردان آشنایی داشتند؛ مردان براي رسیدن به اندیشه

  .ش آمدندبسیار شتابزده پی

اما عقب نشینی شرمگنانه، حتی از زنان هوشمند، به آنان فرصت داد تا براي مبارزاتشان، مشاهده کنند، تجربه 

آنان که . چون قدرت اندیشۀ مردان عمق و وسعت یافت، نفوذ زنان فزونتر گشت .نمایند، و برنامه ریزي به عمل آورند

. د در سالونها، به اندازة دربار و اطاق خلوت، به انتظار پاداش بودنددادن در میدان کارزار دالوري از خود نشان می

دیدند زنان روشنفکر و  فیلسوفان از اینکه می. آمدند شاعران از یافتن زن زیبا و گوش شنوا به شوق و هیجان می

هاي نرم و  سینهترین دانشمندان نیز در  حتی فاضل. بالیدند دهند بر خود می بلندپایه به سخنانشان گوش فرار می

خود، قدرتی » آزادي«بدینسان، زنان قبل از . یافتند هاي ابریشمین آنان محرکی فکري و معنوي می خش خش جامه

آورد که  لوبرن بعدها به یاد می –مادام ویژه . از خویش نشان دادند که روزگارشان را از زمانهاي دیگر متمایز ساخت

آنان نه تنها مردان . آنان را از سریر فرمانروایی به زیر کشید› انقالب فرانسه‹اما  راندند، زنان در آن روزگار فرمان می«

راندند و تنزل  ساختند، بلکه آنان را در زندگی سیاسی، و حتی آکادمیک، پیش می را با آداب زندگی آشنا می

. برساند» فرانسه آکادمی«به جاي ماریوو به عضویت  1742دادند؛ چنانکه مادام دو تانسن توانست ولتر را در  می

  .داشتن زن زیبا، رمز موفقیت بود؛ آن کس که زنی مردپسند داشت راه موفقیتش هموار بود

کلودین الکساندرین دو تانسن، پس از مادام دو پومپادور، در میان زنان با نفوذ فرانسۀ نیمۀ اول قرن هجدهم از همه 

اونورة پاریس  -آالمبر به سر برد، در خیابان سنت/چندي با دوي پس از آنکه صومعه را ترك گفت و . جالبتر بود

که در سن هفتاد (اي گرفت و در آن بتناوب از دلداران خویش، و در آن میان از بالینگبروك، ریشلیو، فونتنل  خانه

. ایی کردهاي گوناگون، و فرمانده پلیس پاریس پذیر ، آبه)سالگی خاموش و خونسرد، اما هنوز داراي نیروي مردي بود
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ورزید و  ولی کلودین ظاهراً چون خواهر بدو مهر می. گفتند که برادرش، پیر، نیز با او سروسري دارد مردم پاریس می

تانسن قصد کرد به یاري او و دیگران از نیرومندترین . بر آن بود که وي را به وزارت، یا دست کم به کاردینالی برساند

  .زنان فرانسه شود

ال خرید، ولی به موقع آنها را فروخت؛ کفالت دارایی شارل ژوزف دو » سیستم«ی گرد آورد؛ با آن کلودین نخست پول

اش  ال فرنه خود را در اطاق او کشت، و در وصیتنامه. ال فرنه را پذیرفت، ولی از استرداد آن به صاحبش سر باز زد

بیشتر پول را براي خود . ري دوستان آزاد گشتاو را در باستیل زندانی کردند، ولی به یا. وي را دزد خواند) 1726(

  .نگاه داشت و شایعات شهر و دربار را ناشنیده گرفت و از خطر آنها جست

شنبه،  شامگاه هر سه. اي براي کسب قدرت ساخت سالونی در خانه اش دایر کرد و آن را وسیله 1728در حدود 

در . کرد خواند، در خانه اش به شام مهمان می گله می یا» جانوران«گروهی از مردان سرشناس را، که وي آنان را 

میان این مهمانان، فونتنل، مونتسکیو، ماریوو، پروو، الوسیوس، آستروك، مارمونتل، انو، دوکلو، مابلی، و کوندورسه را 

  .توان نام برد می

کرد که رقیبانش سر میز  یتانسن تحمل نم. مهمانان او همگی مرد بودند. پیوست چسترفیلد هم نیز گاهی به آنان می

خود آزادي کامل داده بود و از روگردانی آشکار آنان از مسیحیت رنجیده خاطر » جانوران«اما به . شام او حاضر شوند

اند که در سراسر آن قرن، که  آیندگان روایت کرده. در خانۀ او برابر بودند مردم از هر طبقه و در هر مقامی. شد نمی

.گرفتند شت، در این سالون روشنترین و کنجکاوانه ترین بحثها در میکالم حد و مرزي ندا

. مادام دو تانسن نفوذ خود را به دست مهمانان و دلداران و کشیشان اقرار نیوش، از ورساي تا رم، گسترده بود

الی، و ولی خواهرش وي را به اسقفی اعظم، کاردین. برادرش جاهطلب نبود و سادگی زندگی ایاالت را دوست داشت

تانسن مادام دو شاتورو را به آغوش شاه سپرد و او را برانگیخت تا شاه را بر آن دارد که . سرانجام به وزارت رسانید

شمرد؛ و شاید  او سستی لویی را مایه و نشانۀ زوال سیاسی فرانسه می. سپاه خویش را به میدان کارزار رهبري کند

در سالون او . ت وزیر سازند، دولت جهت و تحرك بیشتري خواهد یافتاندیشید که هرگاه خود وي را نخس درست می

  .گفتند پروایی از انحطاط مقام شاهی و امکان وقوع انقالبی سخن می مهمانان با بی

مادام دو تانسن در سالهاي پیري خاطرة گناهانش را از یاد برد، به یسوعیان پیوست، با ژانسنیستها مبارزه کرد، و با 

. پاپ تصویر خود را براي او فرستاد و خدمات او را به کلیسا ستود. س چهاردهم مکاتبۀ دوستانه داشتپاپ بندیکتو

چون دید که مردم روح القوانین . پوشاند، به اشکال گوناگونی تجلی کرده است بزرگی روح او، که گناهانش را می

مارمونتل جوان . ان در میان دوستان تقسیم کردهاي آن را خرید و به رایگ خرند، تقریباً همۀ نسخه مونتسکیو را نمی

را تحت حمایت و راهنمایی خود گرفت و به او مادرانه اندرز داد که براي پیشرفت در جهان با زنان بیش از مردان 

. در سالهاي پیري، نویسنده شد و با نیاوردن نام خود در کتاب برتجاسر خویش سرپوش گذاشت. دوستی کند

  .اند دوستی داشتند و داستان وي را با شاهزاده خانم کلو، اثر مادام دوالفایت، برابر دانسته منتقدانی که با وي

فونتنل سالخورده چون از مرگ وي آگاه گشت، به . ، در شصت و هشت سالگی، درگذشت1749مادام دو تانسن در 

در خانۀ مادام «: داد و سپس به خویشتن پاسخ» پس این سه شنبه در کجا شام خواهم خورد؟«: افسردگی گفت

  .شاید بار دیگر در آنجا به فونتنل برخورد کنیم» .ژوفرن

ماري دو . سالون مادام دو دفان تقریباً چون سالون مادام دو تانسن قدیمی، و چون سالون مادام ژوفرن پایدار بود

در . داشت، فرستادند اي شهرت آموزشی و او را به دیري که پاره) 1703(شامرون در شش سالگی یتیم شد  -ویشی

خردسالی، به استدالل پرداخت و پرسشهایی کرد که گواه بر شکاکیت وي بودند؛ رئیسۀ دیر متحیرانه وي را به نزد 

ماسیون واعظ که فردي دانشمند بود، فرستاد؛ ولی ماسیون چون نتوانست به پرسشهاي بیمعنی او پاسخ دهد، وي را 
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در بیست و یک سالگی، از راه زناشویی، که به امید رسیدن به سود مادي . راند به نام دختر نجات ناپذیر از سر خود

چندان نگذشت که شوهرش را سخت بیروح و کسل کننده یافت؛ از او جدا . صورت گرفته بود، مارکیز دو دفان شد

. قمار پرداختدر پاریس و ورساي با شور و شهوت به . شد و تعهد گرفت که هزینۀ زندگی وي را تأمین خواهد کرد

خویشتن ترسیدم و خویشتن را «ولی پس از سه ماه، و باخت بسیار، از » اندیشیدم؛ جز قمار به چیزي نمی«: می گوید

چند صباحی معشوقۀ نایب السلطنه شد؛ و پس از آن، با دشمن او، دوشس دو من، طرح » .از ابلهی نجات دادم

آشنا شد؛ شارل بدو دل بست و تا پایان عمر در دوستی وي  با شارل انو، رئیس دادگاه تحقیقات،. دوستی ریخت

.پایدار ماند

اي در خیابان بون رفت، که مقدر بود ولتر در آنجا چشم از جهان فرو  پس از آنکه چندي با برادرش زیست، به خانه

به دور  او، که به زیبایی و چشمان درخشان و هوش سرشار شهرت داشت، گروهی از سرشناسان پاریس را. بندد

انو، مونتسکیو، ولتر، . و سالونی تشکیل داد که با سالون مادام دو تانسن برابري می کرد) 1739حد (میزش گردآورد 

در . آالمبر، مارمونتل، ومادام دو ستال دو لونه از کسانی بودند که در خانۀ وي گرد می آمدند/مادام دوشاتله، دیدرو، د

دومینیک، خانۀ زیبایی  –ژوزف، در خیابان سن  –زیر شده بود، در صومعۀ سن  ساله و اندکی سربه ، که پنجاه1747

ها به زنان شوهر نکرده، بیوه زنان، و یا زنانی که از شوهرانشان جدا شده بودند اطاقهایی اجاره  صومعه. اجاره کرد

ثروتمند دادند در درون چهار  اي که به این زن شکاك خانه بودند، ولی خانه این اطاقها در خارج از راهبه. دادند می

. اي بود که بنیانگذار گناهکار صومعه، مادام دو مونتسپان، در آن زیسته بود دیوار صومعه جاي داشت، و همان خانه

را هراسان » فیلسوفان«ولی محتمل است که محیط خانه . مهمانان سالون مارکیز از پی او به این خانه روي آوردند

آن پس به خانۀ او گام ننهاد، مارمونتل از رفت و آمد خویش به آن خانه کاست، و گریم بندرت دیدرو از . ساخته باشد

مهمانان تازة او در صومعۀ سن ژوزف نوباوگان اشراف . آالمبر نیز، پس از چندي، از آن دوري جست/ د. بدان سر زد

دو بوفلر، دوك و دوشس دو  مارشال لوکزامبورگ، مارشال میرپوا، و همسرانشان، دوك و دوشس -کهن بودند

ول، دوست دوران کودکی و تمام عمر - دو- اگیون، دوشس دو گرامون، دوشس دو ویلروا، و پون/ شوازول، دوشس د

اینان در ساعت شش گرد می آمدند، در ساعت نه شام می خوردند، به ورقبازي و قماربازي مشغول . مادام دو دفان

بیگانگان . خن می گفتند، و در ساعت دو بامداد پراکنده می شدندمی شدند؛ از سیاست روز و ادب و هنر س

شبی را به «: نوشت 1751لرد باث در . رفتند آرزو داشتند به این انجمن اشراف راه یابند سرشناسی که به پاریس می

دانند،  ود ما میاز اینکه دیدم حاضران همگی تاریخ انگلستان را بهتر از خ. یاد دارم که سخن به تاریخ انگلستان کشید

. پاریس، مادام دو دفان داراي بهترین اندیشه و بدترین شخصیت بود» سالون داران«درمیان » .دچار شگفتی شدم

که الوسیوس در کتاب خود، دربارة  هنگامی. ساخت خودبین و بدبین بود و خودخواهیش را بیش از حد نمایان می

گیرد، مادام  هاي انسان از خودخواهی بشر ریشه می که همۀ انگیزه ذهن، به پیروي از نظریۀ الروشفوکو اظهار داشت

کند  توصیفی که از مادام دو شاتله می» .او که کاري نکرده است؛ تنها راز همه را آشکار ساخته! به«: دو دفان گفت

، جز او با همۀ جوانب زندگی فرانسویان. توانست یک هجاگر لجوج و کینه توز باشد دهد که وي می نشان می

دهد، در همۀ  هاي ساده و لطیف آن، آشنایی داشت؛ معتقد بود که تنگدستان، تا آنجا که توانایی آنان امکان می جنبه

هاي تسلی بخش کهن ارج  او به آرزوهاي توأم با خوشبینی فیلسوفان بیش از اسطوره. ناپاکیهاي توانگران شریکند

دیدرو را مردي . داد زید و آداب پسندیده را بر آن ترجیح میپرهی از نتیجه گیري می. بست نهاد و دل نمی نمی

کرد، زیرا او  ورزید؛ و ولتر را ستایش می آالمبر حب، و سپس کینه می/کرد؛ به د خواند و تحقیر می تربیت می بی

نسه پس از آنکه ولتر از فرا. ، با ولتر آشنا شد1721در . روشنی اندیشه و ظرافت ادب را در خود گردآورده بود

هاي او در  نامه. اند هایی بدو نوشت که اکنون در زمرة آثار ادبی کالسیک فرانسه نامه 736گریخت، مادام دو دفان در 
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هاي ولتر را  اما شیرینی، سالمت، و ظرافت نامه. کنند هاي ولتر برابري می باریک بینی، رسایی، زیبایی، و هنر با نامه

.ندارند

پس از سه سال . شناخت؛ یاري جست از پزشکان، و از هر شیادي که می. و به کاهش نهادسالگی بینایی او ر در پنجاه

، به دوستانش گفت که اگر بخواهند در شب نشینیهاي او حضور یابند، باید با پیرزنی )1754(که کامال نابینا شد 

نوشت که هوش و  ژنو بدو می یافتند؛ ولتر از ولی آنان همچنان در شب نشینیهاي او حضور می. نابینا معاشرت کنند

ژولی دو لسپیناس، که زن جوان خوبرو و زیبا و خوشزبانی بود، هنگام . اند اندیشۀ او تابناکتر از چشمان او در گذشته

کرد، بیست و شش سال دیگر  او اکنون چون هومر نابینا از مهمانان میزبانی می. کرد پذیرایی از مهمانان او را یاري می

  .امیدواریم که او را نیز دوباره ببینیم. مچنان با ابهت و پرجوش و خروش بودزنده ماند و ه

هاي تابناك خویش را بازیبایی درهم آمیخته  قرن هجدهم عصر درخشانی بود، زیرا در این عصر زنان فرانسه اندیشه

فلسفه را با بذله گویی  بخشیدند و از برکت وجود آنان بود که نویسندگان فرانسه اندیشه را با احساس گرمی. بودند

زنان به ما آموختند «: گفت توانست ولتر شود؟ حتی دیدرو گستاخ و خشک می ولتر چگونه بی آنان می. ظرافت دادند

کنیم؛ انتظار داریم به سخن ما  ما یکبند با آنان گفتگو می. که از خشکترین مسائل به ظرافت و روشنی سخن گوییم

هاي  هاي خویش شیوه خسته و بیزار کنیم، بیمناکیم؛ از این روي، براي بیان اندیشه گوش دهند؛ و از اینکه آنان را

زنان، نثر فرانسه روشنتر از شعر فرانسه شد، به خاطر » .شود و به سبک مبدل میخاصی یافته ایم، و این شیوه از گفتگ

آن را به زبانی شیرین و عالی مبدل و زبان فرانسه چنان زیبایی مطبوع، عباراتی ظریف، و گفتاري مؤدبانه یافت که 

هاي  از برکت وجود زنان، هنر فرانسه از غرابت سبک باروك به پاکی و آراستگی شکل و ذوق رسید و کلیۀ جنبه. نمود

  .حیات فرانسه را زینت بخشید

  

فصل نهم

  پرستش زیبایی

  

I - پیروزي سبک روکوکو  

، زنان در - » سبک لویی پانزدهم«عصر  -اله جدا می کندس در روزگاري که دوران نیابت سلطنت را از جنگ هفت

در . طلب پرستش با خدایان همچشمی می کردند و مردان به زیبایی بیش از پارسایی و جنگجویی دل بسته بودند

سلطۀ یک زن بر شاه پرهوس . هنر و موسیقی، همچون در علوم و فلسفه، ماوراي طبیعت جاي خود را به طبیعت داد

اورلئان آغاز شده / دلبستگی به لذت، که از زمان فیلیپ د. اي به احساس و ظرافت بخشیده بود بار تازهو حساس اعت

از چینیهاي  –زیبایی قابل لمس گشت واشکال گوناگون زیبایی . بود، در زمان مادام دو پومپادور به اوج خود رسید

سبک فاخر جاي خود را . ا به سوي خود خواندندچشمان و سرانگشتان بیننده ر –سور گرفته تا تصاویر برهنۀ پوشه 

روکوکو هنر مطلوب اقلیت . به سبک بشاش، فخامت جاي خود را به ظرافت، و جسامت جاي خود را به لطافت داد

در این سبک یکسره زمینی، خطوط و رنگها . پولداري بود که می خواست از همۀ لذتهاي ناپایدار جهان بهره گیرد

. تا خوشیهاي زندگی به یاد انسان آورده شوند - ر بودند، و موضوعها تراژدي را از یاد برده بودندمالیم و گلها بی خا

با اینهمه، . روکوکو آخرین مرحلۀ سبک باروك، مظهر سرکشی خیال علیه واقعیت، و آزادي از بند نظم و قانون بود

ین، از خطوط راست، زوایاي تند، و تقارن با وجود ا. کامال سر از نظم و قانون برنمی تافت؛ منطق و قاعده داشت

روکوکو، به رغم زیبایی عشوه گرانۀ خود، . گریزان بود و نمی توانست بخشی از اثاث خانه را حکاکی نشده باقی بگذارد
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روکوکو نیم قرن هنرهاي . هزاران اثر از خود به یادگار نهاد که در کمال و لطافت براي آنها مانندي نمی توان یافت

  .و به ظاهر کم اهمیت، را هنر اصلی فرانسه ساخت کوچک،

هاي هنري به ظاهر کم اهمیت هیچ گاه اندیشه و نیروي هنرمندان را این سان به  تا آنجا که می دانیم، این زمینه

چون اروپاي قرون وسطی، دوباره هنر و  در این روزگار،. ودندخود جلب نکرده، و چنین ظرافتی به خود نگرفته ب

ها را زیبایی و ظرافت بخشند در نزد نقاشان،  یکی شدند؛ و آنان که می توانستند زندگی در درون خانه صنعتکار

.مجسمه سازان، و معماران این روزگار ارج و اعتبار یافتند

برخالف عصر » سبک لویی پانزدهم«اثاث خانه در عصر . قبل از آن، اثاث خانه چنین ظرافتی به خود ندیده بودند

اردهم، اشیایی برجسته و نمایان نبودند، ولی سازندگان آنها به آسایش بیش از زیبایی و ابهت توجه می لویی چه

طرح منحرف و افتادة صندلی . کردند؛ و این پیچ و خمهاي زنانه زیبایی بیشتري داشتند تا آن شکوه و جلوة شاهانه

مردم امروز در «: ولتر می گوید. ته باشد، دگرگون شددو نفره، براي آنکه با زندگی و رفتار انسان این عصر تناسب داش

زنان، بی آنکه دوستان یا آشنایان خود را برنجانند، روي صندلی دو نفره مطالعه «، »رفتار آزادتر از گذشته هستند

راي ب. هایی ظریف گسترده بودند که دیرکهاي آنها با ظرافت حکاکی شده بودند باالي تختخوابها را آسمانه» .کنند می

ترجیح می نهادند، اسباب و اثاثی تازه ) جنگ(را بر مارس ) عشق(اي که ونوس  پاسخگویی به نیازمندیهاي نسل تازه

کاري شده ، میز تحریر، میزکار،  صندلی راحتی فنردار بزرگ، نیمکت تشکدار، کاناپۀ کنده. ها ساخته شدند براي خانه

کاري و تزیینات  کنده. اي به خود گرفتند و بوفه شکل و نام تازهکمد، زیرپایی، رف تزیینی، قفسۀ کوچک کشودار، 

با فلز و صدف، که در زمان لویی » خاتمکاري«. دیگر آنچنان فزونی یافت که در نیمۀ دوم قرن واکنشهایی پدید آورد

ادامه یافت؛ و  چهاردهم به ابتکار آندره شارل بول آغاز شده بود، به دست فرزندان مبلساز او تا زمان لویی پانزدهم

اي از اثاث خانۀ چوبی فرانسۀ قرن  ولتر پاره. انواع خاتمکاریها بر چوبهاي روکشدار جال خورده و جلوه می فروختند

صنعتگرانی چون کرسان، اوپنور، اوبن، . هجدهم را با اثاث مشابهی که از چین یا ژاپن می آوردند برابر دانسته است

زیین اثاث خانه چنان نام آور شدند که مبلسازان خارجی براي آموختن فن و هنر کافیري، و مسونیه در طراحی یا ت

ژوست اورل مسونیه بیش از ده . آنان به نزدشان آمدند و سبکهاي فرانسوي را از لندن تا سن پطرز بورگ اشاعه دادند

طراحی می کرد، شمعدان و  خانه می ساخت، درون بناها را تزیین می کرد، اثاث خانه: هنر را در خود جمع کرده بود

ظروف سیمین قالبریزي می کرد، انفیه دان و جعبۀ ساعت می ساخت، و براي اشاعۀ هنر خویش گفتارهایی می 

  .بود» ذوفنون«نوشت؛ او مردي 

پس از آنکه زندگی پرتصنع و پرتشریفات قرن هفدهم جاي خود را در زمان لویی پانزدهم به سادگی و صمیمیت 

از این حیث نیز، عصر مورد بحث . ها رخت بربست و ظرافت جاي آن را گرفت بهت از درون خانهسپرد، شکوه و ا

اثاث خانه، فرش، رویۀ نرم صندلیها، اشیاي هنري، ساعت، آینه، قاببند، فرشینه، شمعدان، و حتی . اوجی را نشان داد

گام خرید کتاب، گذشته از قفسۀ کتاب در خدمت هماهنگیهاي شادیبخش رنگ و سبک قرار گرفتند؛ مردم هن

میز . خوري نادر بود-، اطاق ناهار1750در فرانسۀ قبل از . مضمون و مطلب، به جلد و رنگ آن نیز توجه داشتند

بخاریهاي دیواري دیگر چون . ساختند که به هنگام احتیاج بتوان آن را جمع یا باز کرد ناهارخوري را غالباً چنان می

اي نبودند که از قرون وسطی به یادگار مانده باشند؛ ولی بسیار  هاي بزرگ و برجستهروزگار لویی چهاردهم بخاری

هاي نادري از بدسلیقگی  که نمونه(آراسته بودند؛ و گاهی نیز پیش بخاریها را با پیکرهاي زنانه و ستونهاي زن پیکر 

روي . کردند سوخت گرم می وباز میاطاقها را با آتشی که در بخاریهاي ر. کردند تزیین می) باشند در این دوره می

یابیم که جدار  پوشانیدند؛ اما گاه در فرانسه نیز، مانند آلمان، بخاریهایی می بخاري را گاهی با پنجرة فلزي زیبایی می

اي  ها را با شمعهایی که در شمعدانهاي بلور، شیشه خانه. اند بیرونی آنها را با لعابی که روي آن کار شده است پوشانده
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توانستند  ممکن است تعجب کنیم که مردم در این روشنایی چگونه می. ساختند سوختند روشن می یا مفرغی میو 

.شدند که از تولید و مصرف اشیاي بنجل و کم ارزش کاسته شوند اما شاید مشکالت سبب می. مطالعه کنند

بافی به اوج  ند؛ در این دوره، هنر فرشینهها را گرفت قاببندهاي دیواري کمرنگ و ظریف در اواخر این قرن جاي فرشینه

دار تا زري دوزي فرشها  هاي گل و بته از حریر، پارچه –شکوفایی خود رسیده بود، تقریباً همۀ انواع منسوجات فرانسه 

بافندگان آمین در بافتن . کردند می هاي مشرق زمین رقابت و همچشمی در این زمان با زیباترین بافته - ها و پرده

ابریشم تزیینی لیون، تور، و نیم شهرت جهانی داشت؛ در لیون، ژان پیلمان، . اي نقشدار تخصص یافته بودندمخمله

بافتند که با نقش و نگارهاي تزیینی چینی و ترکی خود مادام دو  هاي دیواریی می ژان باتیست اوئه، و دیگران پرده

کارگاههاي ملی شدة پاریس و بووه، و در کارگاههاي هاي فرانسه را در  فرشینه. پومپادور رامفتون ساخته بودند

. آوردند اي براي جلوگیري از روشنایی یا دید به شمار نمی فرشینه را دیگر وسیله. بافتند خصوصی اوبوسون و لیل می

 .شد فرشینه اکنون وسیلۀ آرایش شده بود، و اندازة آن براي آنکه با اندازة اطاقها تناسب داشته باشد کوچکتر می

. کردند که بزرگترین نقاشان زمان فراهم ساخته بودند بافندگان کارگاههاي گوبلن و بووه از روي طرحهایی کار می

اي هستند که به دست برادران گوبلن از روي تصاویر فکاهی کتاب دون  هاي این روزگار پانزده قطعه زیباترین فرشینه

بافندگان بووه، همچنان که خواهیم . آنتوان کواپل کشیده بود؛ این تصاویر را شارل )1717(کیشوت بافته شده اند 

که در اصل کارگاههاي صابونسازي  –کارگاههاي ساوونري . هاي زیبایی بافتند دید، از روي طرحهاي بوشه فرشینه

در  .از نوسازمان داده شدند» کارخانۀ شاهی براي بافتن فرش به سبک ایران و خاور نزدیک«به نام  1712در  -بودند

اینها . بافتند که براي نقشهاي دقیق، رنگهاي گوناگون، وکرك نرمشان شهرت داشتند اینجا فرشهاي بزرگی می

در کارگاههاي فرشینه بافی بود که براي روکش صندلیهاي . باشند ظریفترین فرشهاي کرکی فرانسۀ قرن هجدهم می

بایست پوشیده از پینه شوند تا  ور و فروتن میبسیاري از دستهاي صب. شد هاي ظریف بافته می توانگران پارچه

جنگهاي لویی . نهادند سفالگران فرانسه به عصر پرماجرایی گام می .سرینهاي مرفه آسوده بر صندلی قرار گیرند

هایش را گداخته و  شاه سالخورده، که براي تأمین دارایی لشکریانش نقره: چهاردهم فرصتی در اختیار آنان گذاشت

، ظروف بدلچینی را جایگزین ظروف نقره ساخت و اتباعش را بر آن داشت که از اشیاي بدلچینی سکه زده بود

براي پاسخگویی به تقاضاي روزافزون مردم،چندان نگذشت که صنایع چینی سازي روان، لیل، سو، . استفاده کنند

و پس از مرگ لویی، ماري، و مارسی سرگرم برآوردن این تقاضاي تازه شدند؛  - سنت - ستراسبورگ، موستیه

اي از ظریفترین ظروف و  دلبستگی مردم به ظروف و دیگر اشیاي بدلچینی، چینی سازان را بر آن داشت که پاره

نامدارانی، چون بوشه، فالکونه، و پاژو، براي اشیاي بدلچینی فرانسوي . اشیاي چینی تاریخ اروپا را تولید کنند

.هایی کشیدند، یا اشکالی طرح کردند صحنه

از دیرباز، اشیاي چینی ظریفی در اروپا ساخته . رفت در این میان، فرانسه به سوي تولید چینی اصل پیش می

ولی اینها تنها تقلیدي از چینیهاي . ساختند ، اشیاي چینی می1673، و در روان از 1581در فلورانس از . شدند می

، که در خاور دور در حرارت بسیار باال ذوب )ئولینکا(این اشیا و ظروف را به جاي خاك چینی سازي . چین بودند

ساختند که پخت آنها مستلزم گرماي کمتري بودند، و سپس روي آن را خمیر جال  شود، از خاکهایی می می

) نزدیک پاریس(ویلروا  - با وجود این، این چینیهاي کم دوام، بویژه آنهایی که در شانتیی، ونسن، و منسی. گرفتند می

. آوردند ظروف چینی سخت را همچنان از چین یا در سدن می. دند، داراي ظرافت و زیبایی خاصی بودندش ساخته می

 250‘000لیور از لویی پانزدهم، و  100‘000مادام دو پومپادور براي توسعۀ صنایع چینی سازي ونسن  1749در 

میان پاریس و (ي جاداري در سور ، صد تن از چینی سازان ونسن را به بنا1756در . لیور از دیگران پول گرفت

  .در اینجا آغاز شد 1769انتقال داد، و تولید چینیهاي سخت از ) ورساي
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کردند؛ و اینان شمشهاي طال و نقره را  شاهان فرانسه محصول زرگران و سیمگران آن کشور را ذخیرة ملی تلقی می

در . ري امکان داشت آنها را بار دیگر ذوب کنندساختند که در وضع اضطرا به سفارش آنان به اشیاي زیبایی مبدل می

تقریباً همه . اي به بازار روي آوردند زمان لویی پانزدهم، مردم متوسط فرانسه براي خرید ظروف و اشیاي زینتی نقره

روند، در فرانسۀ قرن هجدهم شکل یافتند؛ یعنی  گونه کارد و چنگال و ظروف آشپزخانه، که اکنون به کار می

دسته صدف، قاشقهاي بستنی خوري، قاشقهاي چایخوري، ظروف و لوازم شکار، اسباب سفر، چاقوها و  چنگالهاي

چنگالهاي تاشو، به اضافۀ نمکدانهایی که با ظرافت بسیار تراشیده یا قالبریزي شده بودند، قوري، ظروف حمام، کوزه، 

زرگران و سیمگران . بود» ین سبک فوانسويپاکتر«در این زمینه، سبک لویی پانزدهم  ،…اسباب آرایش، شمعدان، و

گذاشتند  ساختند که مردان و زنان در آنها انفیه، قرص، روغنهاي مو و پوست، و یا شیرینی می هاي کوچکی می جعبه

پرنس دو کونتی . شدند کردند؛ و نیز صدها نوع جعبۀ لوازم میز آرایش و خلوتگاه زنان تهیه می و با خود حمل می

از مواد . هشتصد جعبه، همه در اشکال گوناگون، همه از فلزات گرانبها، و همه ظریف و زیبا داشتاي از  مجموعه

بریدن و نشاندن جواهر . شد، نظیر عقیق، صدف، سنگ الجورد، و غیره بسیار دیگري نیز براي این مقاصد استفاده می

.امتیاز سیصد و پنجاه استاد صنعتگر صنف زرگران بود

  طرحهاي پیچیده شان ،  پیش بخاري، به واسطۀ  سه پایۀ. در اشیاي فلزي نیز نمایان شده بود ظرافت سلیقۀ زمان

صنعتگران فرانسه براي ساختن یا . گرفت و به نقشهاي جانوران تخیلی آراسته گشت اي به خود می اشکال افسانه

ت، هواسنج، و چینی از مفرغ آراستن سه پایۀ پیش بخاري، مشعل، چلچراغ، شمعدانهاي چند شاخه، و آرایش ساع

ساعتهاي دیواري و مجلسی را . قرن هجدهم اوج رونق ساخت اشیاي مفرغی جدید بود. کردند مطال استفاده می

. توانستند با مفرغ، مینا، طال و یا نقره مرصع سازند توانستند بسیار بزرگ بسازند و ساعتهاي مچی و جبیی را می می

مینیاتورسازي و نشانسازي . نظیر آنچه فالکونه براي ورساي ساخته بود: ي بودندمشعلها گاهی شاهکار مجسمه ساز

خاندان روتیه، در طول یک قرن، پنج نشانساز پرورش . نیز در این روزگار رونق داشتند) حکاکی نشانهاي افتخاري(

ن آنها را در کنار بزرگترین ، با توجه به زیبایی خارق العادة این نشانها، سازندگا»شاهی هنرهاي زیبا آکادمی«. داد

در همین اشیاي کوچک بود که فرانسۀ قرن هجدهم بیشترین . نقاشان و مجسمه سازان به عضویت خود پذیرفت

نزیسته اند، لذت و شیرینی  1789آنان که قبل از «: گفت تالران می. ثروت و بهترین هنر خود را به کار انداخت

  .توانست به مقام او برسد و از تیغۀ گیوتین جان سالم به در برد کسی میالبته اگر  –» زندگی را درنیافته اند

II - معماري  

سبک معماري ساختمان دیرتر از آرایش آن دستخوش دگرگونی . سبک رو کوکو در معماري چندان اثري نکرد

را، » می شاهی معماريآکاد«. شود، زیرا آنچه براي استحکام و پایداري ضرورت دارد پایدارتر از سلیقۀ انسان است می

به دست کولبر سازمان یافته بود، اکنون وارثان سنتهاي معماري روزگار لویی چهاردهم رهبري  1671که در 

مانسار را، که ساختمان کاخ ورساي را به پایان رسانده بود، ادامه  –روبر دو کوت دنبالۀ کار ژول آردوئن . کردند می

؛ ژاك ژول گابریل و فرزندش، ژاك آنژ، از اعقاب سببی مانسار بودند؛ لذا جویبار داد؛ ژرمن بوفران شاگرد مانسار بود

اینان معماري داخلی باروك، و حتی نیمه کالسیک، . هنر و استعداد با سرسختی براي خود بستري گسترده بود

بسیاري از بناهاي  بناهاي عصر لویی چهاردهم را با ستونها، سرستونها، فرسبها، و سقف گنبدي حفظ کردند؛ ولی در

  . خود براي آرایش داخل بنا از سبک رو کوکو استفاده بردند

. را از نو ساختند با سستی ایمان دینی مردم، کار احداث کلیساهاي تازه متوقف شد؛ ولی نماي دو کلیساي قدیمی

ن نیکوال سرواندونی ، ژا)1736(داد  روش را با ستونهاي کالسیک و سنتوري آرایش - روبر دو کوت نماي کلیساي سن

سولپیس رواق ورودي دو طبقۀ بزرگی با ستونبندیهاي دوریک و یونیک، به سبک پاالدیو، بنا کرد  - براي کلیساي سن
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برخی از کاخهایی را که . ولی سلیقه و سبک زمان در ساختمانهاي غیردینی بیش از این نمایان شد). 1733-1745(

سفارتخانۀ ) 1721(هتل دو ماتینیون : زارتخانه و سفارتخانه اختصاص دادنددر این روزگار ساخته شدند بعدها به و

اختصاص » مجلس نمایندگان«به ) 1750- 1722(بوربون  -اتریش، و سپس مقر نخست وزیر شد؛ قسمتی از پاله

.تبدیل کردند» آرشیو ملی«تجدید شد، به  1742یافت؛ هتل دو سوبیز را ، که ساختمان آن در 

بود، کار معماران، مجسمه سازان، نقاشان، » ادارة نظارت بر کار ساختمان«مارکی دو مارینیی سرپرست در زمانی که 

معمار محبوب وي، ژاك آنژ گابریل، . او براي آنان مسکن و کار یافت و مزدشان را افزایش داد. و طراحان رونق گرفت

، کار ریختن مجسمۀ سوارة لویی )1748(شاپل - ال- پس از پیمان صلح اکس. به سنت معماري کالسیک دل سپرد

او در فضاي بازي در بین . پانزدهم را به ادمه بوشاردون سپردند، و از گابریل خواستند بناهاي پیرامون آن را بسازد

و چند باغ گود احداث کرد و در ضلع شمالی آن هتل کریون  باغهاي تویلري و خیابان شانزلیزه، یک رشته طارمی

کنونی را به سبک کامال کالسیک ساخت؛ وي در این میدان چهار پیکر اساطیري برپا » یاداريوزارت در«فعلی و 

نام این . هاي لویی پانزدهم، مایی، ونتیمیل، شاتورو، و پومپادور خواندند ساخت که پاریسیان آنها را، همنام معشوقه

ناگفته نماند که وسایط . نامند وال کونکورد میگذاردند؛ و در روزگار ما آن را پالس د» میدان لویی پانزدهم«میدان را 

بناي کامال متناسب  1752همین ژاك آنژ گابریل در . نقلیه دویست سال قبل در این میدان جنجالی برپا کرده بودند

  .را، که ستونهاي کورنتی آن به زیبایی ستونهاي میدان فوروم رم است، بنا کرد» آموزشگاه نظامی«

به دستور دوك دو بوربون، در شانتیی، ژان اوبر براي . یماي آن در این روزگار دگرگون شدتنها پاریس نبود که س

در لورن، ستانیسالس . هاي دهقانان فرانسه بودند اسبان و سگان او اصطبلهایی ساخت که بسیار باشکوهتر از کلبه

ین شهر، بوفران ساختمان کلیساي در ا. لشچینسکی شهر نانسی را به صورت یکی از زیباترین شهرهاي فرانسه درآورد

در نانسی، اما نوئل اره دو کورنی . مانسار آغاز شده بود به پایان رساند - جامعی را که به دست استاد او ژول آردوئن

، که )تاالر شهر(» هتل دو ویل«در میان بناهاي این شهر، از ). 1757-1750(را احداث کرد ) شهر جدید(نوو  -ویل

و طاق نصرتی تا پالس دوال کاریر و پاله  ، که از میان یک باغ عمومی» میدان ستانیسالس«، و به سبک رو کوکوست

هاي شباك آهنین  را با نرده» میدان ستانیسالس«توان نام برد؛ ژان المور  امتداد دارد، می) کاخ دولت(دو گوورنمان 

، و »میدان لویی بزرگ«در شهر لیون، . باشند ها در جهان می ، که هنوز زیباترین نوع این نرده)1755-1751(آراست 

در تولوز، بناي دولتی باشکوهی به آسمان . در هر یک از شهرهاي نانت، روان، رنس، و بوردو یک میدان شاهی بنا شد

هاي زیبایی ساخته شدند؛ پلهاي باشکوه زینتبخش سانس، نانت، و بلوا گشتند؛ و در  سربرافراشت؛ در روان، حوضچه

، ژان ژاك گابریل شهر بوردو را، با احداث 1760تا  1730در فاصلۀ سالهاي . گردشگاهی ساخته شدمونپلیه، 

میدانهاي باز، خیابانهاي پهناور، پارکهاي دلگشا، آبنمایی زیبا، و ساختمانهاي دولتی با شکوه به سبک رنسانس، به 

  .شهري تازه مبدل ساخت

گذشت و در سویس، آلمان، دانمارك، روسیه، ایتالیا، و اسپانیا به سرانجام، معماري فرانسه از مرزهاي این کشور 

و اعتبار سیاسی رو  که قدرت نظامی هاي قرن هجدهم، هنگامی در نیمه. دست معماران فرانسوي بناهایی احداث شدند

.به زوال نهاده بودند، نفوذ این کشور در آداب و هنر اروپا به اوج خود رسید

III  - سازي مجسمه  

اي در جهان هنر احراز کند، و از  کوشید براي خود مقام شایسته ه سازي در این دوره با سرسختی میمجسم

کار این هنر از مدتها پیش بیشتر جنبۀ تزیینی داشت؛ در زمان لویی چهاردهم . هاي اصلی هنر به شمار آید شاخه

ولی اکنون، که دلبستگی سخت شاه پیشین به  .سازان آراسته بودند بناهاي بزرگ و باغهاي پهناوري را با آثار مجسمه

توانگران . شد معماري فرانسه را خسته کرده و از احداث بناهاي تازه باز داشته بود، به مجسمه سازي کمتر توجه می
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هاي قهرمانان در اطاقهاي پذیرایی و اطاق خلوتهاي  در ساختمانهاي کوچکتر از نظر پنهان شده بودند و مجسمه

بیشتر جوایز » شاهی نقاشی و مجسمه سازي آکادمی«مجسمه سازان از اینکه . یی براي خود نیافتندکوچک زنان جا

پیگال پیشنهاد کرد گذشته از نقاش شاهی یک مجسمه ساز شاهی نیز باشد و . داد دلگیر بودند خود را به نقاشان می

شان را، که با این فرمان سنت شده بود، میشل برخاست تا تنها جایزه دادن به نقا - شخصاً به مبارزه با فرمان سن

. ها سرگرم ساخته بودند سازان با اکراه و دلسردي خویشتن را به تزیین درون خانه برخی از مجسمه. درهم شکند

برخی دیگر نیز با عالقۀ بیشتر به کار دل سپرده بودند و همچنان که هنوز به سنگینی و وقار خطوط کالسیک مهر 

  .سادگی، و شوخی روکوکو را نیز پذیرفتند ورزیدند، ظرافت، می

نیکوالکوستو هنگام تزیین کاخهاي شاهی . هایی معین شده بود سازي، مانند نقاشی و صنعت، پیشۀ خانواده مجسمه

باشند  کرد؛ او پیکر بزرگی که نماد رودهاي فرانسه می در مارلی و ورساي به استادش، آنتوان کوازووکس، کمک می

نام دارد، » پایین آوردن مسیح از صلیب«یکی از آثار او، که . نون در هتل دو ویل لیون قرار دارندطراحی کرد که اک

، یکی از چندین مجسمۀ باشکوهی » چوپان شکارچی«هنوز در کلیساي جامع نوتردام پاریس است؛ و اثر دیگر او، 

کوستو اول، ماري لشچینسکا را، به سان یونو، از  برادر جوانتر نیکوال، گیوم. اند است که در باغهاي تویلري برپا ایستاده

این اسبان در اصل براي کاخ مارلی ساخته شده ) 1745-1740(نیرومند را آفرید » اسبان مارلی«مرمر تراشید، و 

پسر گیوم، گیوم کوستو . بودند، اما اکنون با هیبت رمیده شان زینتبخش شرق و غرب پالس دو ال کنکورد هستند

  .ساي جامع سانس براي دوفن آرامگاهی بنا کرددوم، در کلی

ژاکوب سیژیسبر آدام هنر مجسمه سازي را براي . شهر نانسی خانوادة مجسمه ساز دیگري در خود پرورش داده بود

المبر سیژیسبر آدام پس از دو سال کارآموزي در رم، به پاریس رفت و در طراحی . هر سه فرزندش به یادگار نهاد

از آنجا به پوتسدام . و آمفیتریته در باغهاي ورساي با برادر جوانترش، نیکوالسباستین همکاري کردحوضچۀ نپتونوس 

را، به عنوان هدیۀ لویی پانزدهم، در باغچۀ » ماهیگیري«و   »شکار«رفت و براي فردریک کبیر دو مجسمۀ گروهی 

کلیساي  امگاه کاتارین اوپالینسکا، دراز پوتسدام به نانسی بازگشت و براي آر. کاخ سان سوسی از مرمر تراشید

برادر سوم، فرانسوا بالتازار گاسپار، در کار تزیین پایتخت ستانیسالس . طرحی آماده ساخت سکور، - بون - دو -نوتردام

.شرکت جست

وا ایتالیا را ترك گفت تا با فرزندش، فرانس 1660فیلیپو در . سومین خانوادة مجسمه ساز با فیلیپو کافیري آغاز شد

فرزند دیگرش، ژاك کافیري، نبوغ خانواده را به کمال رساند و در مجسمه سازي . شارل، براي لویی چهاردهم کار کند

با همکاري . کردند کاخهاي شاهی بر سر جلب او رقابت می تقریباً در تمامی. با مفرغ بر همۀ معاصران پیشی جست

اي  معروف شاه پایه ورساي تزیین کرد و براي ساعت نجومیفرزندش، فیلیپ، بخاري دیواري آپارتمان دوفن را در 

هاي مفرغیی که ژاك براي مبلهاي کاخ ساخته است اکنون بیش از خود مبلها  پایه. مفرغی به سبک روکوکو ساخت

  .ارزش دارند

ت خوانده است اصول کالسیکی را که از سوي مربی و مشوقش، کن» فیدیاس ما«ادمه بوشاردون، که ولتر وي را 

کرد، تا آنکه پیگال دریافت که از او عقب افتاده  وي سالها با پیگال رقابت می. دوکلوس، اعالم شده بود تماماً پذیرفت

آمد و تا یک  شد، نومید بیرون می هرگاه وارد کارگاه بوشاردون می«است؛ دیدرو از زبان پیگال نوشته است که وي 

بوشاردون را اثري فناناپذیر شمرده است، اما ) »کوپیدو«(» عشق«مۀ دیدرو مجس. »برد هفته از این نومیدي رنج می

، شهر پاریس 1749در . اي که هنرمند در خیابان گرنل پاریس ساخته، از آن بهتر است حوضچه. جاذبۀ چندانی ندارد

مفرغ  بوشاردون پس از نه سال تالش مجسمه را از. کار ساختن مجسمۀ سوارة لویی پانزدهم را به دست او سپرد

، از مقامات شهر پاریس درخواست کرد تا )1762(قبل از مرگش . ریخت، ولی قبل از نصب آن چشم از جهان بربست
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رقابتی که از سالها قبل در بین آنان در گرفته بود و سرانجام به دوستی و . اجازه دهند که پیگال کار را به پایان رساند

برپا ساختند، ولی انقالبیون فرانسه » میدان لویی پانزدهم«انجام در مجسمۀ لویی پانزدهم را سر. همکاري مبدل شد

  .نمود، ویران کردند انگیز از شاهی می اي نفرت آن را، که در نظرشان همچون نشانه 1792در 

. کشانند، روي برتافت ژان باتیست لوموان از قید و بندهاي کالسیک، که به گمان او مجسمه سازي را به نابودي می

سید که چرا مرمر یا مفرغ، و نیز رنگ لعابی یا روغن نقاشی، نتوانند مانند مجسمه هاي یونان باستان حرکت، پر می

احساس، خنده، شادي، و غم را نمایان سازند؟ با این روحیه، لوموان براي کاردینال فلوري و پیر مینیار نقاش 

یز که در شهر بوردو ساخته است، هنرمند ن» مونتسکیو«در مجسمۀ . روش بنا کرد -آرامگاهی در کلیساي سن

و فیلسوفی والیتی   اي از یک سناتور رومی را چون شکاکی شوخ و مالیخولیایی، که آمیزه» روح القوانین«نویسندة 

این لبخند زودگذر تقریباً در همۀ مجسمه هاي . زند است، نمایش داده است که به راه و رسم پاریسیان پوزخند می

. خورد وموان به فرمان لویی پانزدهم ساخته است، تا یادگاري از مردان الیق فرانسه باشند، به چشم میاي که ل نیمتنه

سبک اکسپرسیونیستی با روح لوموان بر سبک کالسیک بوشاردون چیره شد، و به دست پیگال، پاژو، اودون، و 

  .سازي فرانسه را پدید آورد هاي مجسمه فالکونه یکی از درخشانترین دوره

IV - نقاشی  

. برجسته ترین هنرمندان این روزگار نقاشان بودند، و تسلط بوشه بر این شاخۀ هنر نمودار نفوذ زنان در هنر بود

اندازة کفاف با قهرمانان رومی، شهیدان مسیحی، و کرد که نقاشان وقت خویش را به  یمارکیز دو پومپادور احساس م

با زیبایی زنان زنده آشنا شوند و ویژگیهاي سیما، آداب، پوشاك، و همۀ  خدایان یونانی گذرانده اند، و اکنون باید

زن هنوز هم عامل گناه بود، با این تفاوت که . جوانب زندگی اقلیت توانگر را با خطوط و رنگهاي خویش نمایش دهند

ی وي را به عنوان نمود؛ زن اکنون از قرون وحشت، که دستگاه دین کرد و گمراه می بیش از گذشته مرد را اغوا می

توانست در بهشت مخنثان راه یابد،  کرد و تنها به سبب باکرگی مادر خداوند می مادر و عامل گناه اولیه تحقیر می

هیچ چیز بیش از ناپدید شدن تصویر مریم عذرا از نقاشیهاي فرانسه نتوانست این همه جسورانه . گرفت انتقال می

.زوال دین را در این کشور اعالم کند

، متعلق به » قدیس لوقا آکادمی«. کردند اکنون، به جاي کلیسا، شاه، اشراف، بانکداران، و صرافان از هنر حمایت می

کرد و خاري در چشم آن بود؛ و در  ، که سازمانی محافظه کار بود، رقابت می»هنرهاي زیبا  آکادمی«نقاشان پاریس، با 

نیز  –فران، پو، دیژون و رنس  –تولوز، بوردو، کلرمون  چون نانسی، مس، مارسی، –دیگر شهرهاي فرانسه 

دوازده جایزة و مسابقۀ دیگر جهان هنر را به  –، ده»جایزه رم«گذشته از . آکادمیهاي هنري گشایش یافته بودند

ل شده تحریک و التهاب افکنده بودند؛ و گاهی شاه، یا دیگر حامیان هنر، با خرید آثار هنرمندانی که به اخذ جایزه نای

  . کردند بودند، یا با فراهم ساختن هزینۀ اقامت آنان در ایتالیا، از هنرمندان دلجویی می

اي از اعیاد دینی آنها را از پنجرة رو به خیابان خانۀ  دادند و در پاره نقاشان آثار خویش را در خیابانها نمایش می

، پس از سی و سه سال »هنرهاي زیبا  آکادمی«اپسند، براي بازداشتن هنرمندان از این شیوة ن. آویختند دینداران می

» سالون«در این . لوور نمایش آثار نقاشان و مجسمه سازان معاصر را از سر گرفت» سالون کارة«در  1737وقفه، در 

نمایشگاهی برپا بود که به  -یافت هر دو سال یک بار گشایش می 1751که پس از  - از پایان اوت تا سپتامبر هر سال

کشاکش هواداران و مخالفان . یداد پرهیجانی در حیات هنري و اجتماعی، و نیز در جهان ادبیات، مبدل شدرو

سنتهاي هنري در داخل و خارج آکادمی، هنر را به نبردي مبدل ساخت که بیش از مسائل جنسی و جنگ بر 

هایی پیرامون  دوکلوس را، که اندیشهاثر کنت   آکادمی. بازار انتقاد هنري گرم بود. گشت زبانهاي مردم پایتخت می

، نام داشت، در دسترس همۀ اعضاي خود قرار داد؛ گریم دربارة نمایشگاههاي هنري براي خوانندگان )1747(نقاشی 
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آثارش مطالبی نوشت؛ و دیدرو، پس از فراغت از پیکار خویش با مسیحیت، پرجنجالترین منتقد هنري روزگار خویش 

هایی از آثار نقاشان معروف، با مصور ساختن  ژاك لوبلون و لوران کار، با ساختن کلیشهکلیشه سازانی چون . شد

  .آغاز کرد 1720سازي رنگی را لوبلون در  کلیشه. زدند کتابها، و با شاهکارهاي خویش این جنجال را دامن می

ه خود جلب کنند، و این همه قبل از آن، جز در نقاشی دینی، دیده نشده بود که نقاشان این سان اندیشۀ مردم را ب

  .شناساند نقاشی اکنون خویشتن را به جهانیان می. هنردوست را به حمایت از خود وادارند

در اطاق انتظار -1

از این روي، توجه خویش را به بوشه، شاردن، و . در اینجا مجال آن نیست که با همۀ نقاشان این روزگار آشنا شویم

  .اي دیگر از نقاشان این روزگار را از یاد بریم ی سزاوار نیست پارهول. التور معطوف خواهیم داشت

همۀ مردم . یکی از آنان ژان فرانسوا دو تروا است که زیبایی چهره اش وي را از پیشرفت در جهان هنر باز داشت

به جاي ستودند، و خودش اذعان داشت که در تابلو اندوه در میان باغ ویژگیهاي چهرة خود را  چهرة وي را می

از این روي، . دانست بخشتر از کشیدن تک چهرة آنان می او فریفتن زنان را لذت. ویژگیهاي چهرة مسیح نهاده است

ساز نباید  او را با ژان باتیست لوموان مجسمه(فرانسوا لوموان . دلهاي شکسته و آثار ناقص بسیار در جهان نهاده است

سرخ «تصویر بزرگ آراست و شیوة به کار بردن رنگ  142در ورساي با را » تاالر هر کول«طاق قوسی ) اشتباه کرد

شارل آنتوان کواپل، که پدر و پدر . رامبران، به شاگردش، بوشه، آموخت» معجون قهوه اي«را، به جاي » پومپادوري

ن نیابت  هایی از زندگی روزمرة مردم پیشرو شاردن بود؛ در ذکر تاریخ دورا بزرگش نقاش بودند، در کشیدن صحنه

فردریک تابلو بانویی در برابر آینۀ او را در کاخ سان . سر نقاش لویی پانزدهم بود ،1747ایم؛ در  سلطنت با او آشنا شده

باشد،  می  فرشینۀ گوبلن او کوپیدو و پسوخه، که مجموعۀ با شکوهی از پارچۀ بافته و اندام آدمی. سوسی جا داده بود

توانست  ساز روز بود و به یاري حالت و رنگ و روشنایی می ارك ناتیه تک چهرهژان م .هنوز در موزة لوور است

همۀ زنانی که او تک چهرة آنان را کشیده است، جز یکی، . کشید بپوشاند را که تک چهرة آنان را می نقصهاي مردمی

ادام دو پومپادور او با م. خویشتن را در تابلوهاي او به همان زیبایی و فریبندگیی یافتند که خود انتظار داشتند

شاهان بر . خورد، هنوز در کاخ ورساي جا دارد گیسوان زیبا با دیدگان مهربان، که سوداي قدرت در آنها به چشم نمی

در تابلویی که از ماري لشچینسکا کشیده، وي را چون بورژوایی فروتن در هنگام رفتن به . کردند سر ناتیه رقابت می

که پطر  هنگامی. اده و زیبایی دختر ملکه، آدالئید، را با بیطرفی کامل نمایان ساخته استتعطیالت خارج شهر نشان د

پطر وي را به روسیه دعوت کرد؛ ولی ناتیه . کبیر، تزار روسیه، در پاریس بود، ناتیه تک چهرة او و همسرش را کشید

ژاك آندره آوه، که . با خود به روسیه بردها را  این دعوت را نپذیرفت؛ و پطر، بی آنکه مزدي به نقاش دهد، تک چهره

گرایانۀ فالندري را با خود به پاریس برد و تک چهرة مردم را  هاي نقاشی واقع اي از جنبه در فالندر زاده شد، پاره

دید؛ میرابو مهین باید از دیدن چهرة خویش، آن گونه که آوه آن را دیده و ترسیم  آنچنان کشید که خود آن را می

  .هاي بزرگ قرن بود د، وحشت کرده باشد؛ ولی این اثر یکی از تک چهرهکرده بو

با نام نه تن از نقاشان  .پسندیدند شه و شاردن ـ بیشتر میگریم و دیدرو کارل وانلو را از همۀ این نقاشان ـ حتی بو

ن باتیست، به رم رفت در نیس زاده شد، همراه برادر نقاشش، ژا 1705پس از آنکه در . عضو خاندان او آشنایی داریم

بار دیگر، مدتی در ). 1724(را برد » جایزة رم«در پاریس، . و در آن شهر با سه پایۀ نقاشی و قلم مو آشنایی یافت

این مرکز را از خود » هنرهاي زیبا  آکادمی«با به کار بستن همۀ قواعد . ایتالیا به سر برد و مجدداً به فرانسه بازگشت

چون همۀ وقت خویش را به هنر سپرده و مجال نیافته بود خویشتن را با . ا از خود رنجاندخوشنود ساخت و بوشه ر

با . از خود راند» جانور مخوف«خواندن و نوشتن و آداب رفتار و گفتار آشنا سازد، مادام دو پومپادور وي را به عنوان 

ویشتن را با سلیقۀ زمان سازش داد و کارل چندي خ. وجود این، کشیدن تابلو یک گفتگوي اسپانیایی را بدو سپرد
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ولی مدتی بعد، خود را به زندگی خانوادگی در کناز زن و دختر دلبندش، کارولین، قانع . تصاویري از زنان، کشید

محبوبیت وي بدانجا . کاخ فونتنبلو با بوشه همکاري کرد» تاالر اجتماعات باشکوه«، هنگام تزیین 1753در . ساخت

بیماري سخت در تئاتر کمدي فرانسز فرانسه نمایان گشت، همۀ حاضران به احترام وي رسید که چون پس از 

.برپاخاستند، برایش کف زدند، و نشان دادند که ادبیات در آن روزگار باهنر درآمیخته بود

. است هاي خود نمایش داده ها، تابلوهاي نقاشی، و فرشینه هایی از شکار شاه را در کلیشه ژان باتیست اودري صحنه

ها و تصاویر وي را تقلید کردند، و اودري  بافان فرانسه صحنه برخی از فرشینه. ملکه وي را معلم خصوصی خود ساخت

با پشتکار و سرسختی وضع آشفتۀ کارخانه را . در بووه برگزیده شد» بافی کارخانۀ شاهی فرشینه«به سرپرستی 

هایی که مصور به جانوران  تقل ساخت، و براي آن فرشینهسروسامان داد، جدیت و پشتکار خود را به کارگران من

اي از  کننده و نیز در اینجا بود که وي زیر طرح تصویر خیره. دوستداشتنی داستانهاي الفونتن بودند طراحی کرد

ن، که بافندگان کارگاههاي گوبل. مجموعۀ زنان و جانوران ساخت که امروزه با نام پردة دیانا در موزة لوور آویخته است

در . ورزیدند، شاه را بر آن داشتند که اودري را به کارخانۀ آنان انتقال دهد به اصالحات وي در این کارخانه رشک می

کرد، خود را خسته و فرسوده  اي طوالنی با کارگران، براي قبوالندن رنگهایی که وي تجویز می اینجا اودري در مبارزه

  .ته ترین هنرمندان روزگار خویش را پرورش داداو همچنین در پاریس و بووه برجس. کرد

  1770 – 1703: بوشه  -2

  :کند بشنوید که دیدرو از تصاویر برهنۀ بوشه چگونه یاد می

سلیقه، .  …این مرد از هر چیز، جز راستی، برخوردار است! هایی  چه تصاویر و اندیشه! چه تنوعی! چه رنگهایی 

اش  این مرد جز آنچه در مخیله …اند ن همراه اخالق به پستی گراییدهرنگ، ترکیب بندي، و شخصیت و شیوة بیا

تواند در مخیلۀ خویش داشته  گذراند چه می دارد چه باید بکشد؟ و فردي که زندگی را در کنار زنان شهر می

زیبایی ها را به من نشان دهد او از  این مرد تنها براي آن قلم مو به دست گرفته است که کفلها و سینه. …باشد؟

اي هم طبیعت را ندیده است؛ دست  او لحظه. اند ظرافت، صداقت،معصومیت، و سادگی براي او بیگانه …. بیخبر است

او فاقد . بخشد کم طبیعتی را که روح من، تو، هر کودك پاکزاد، و هر زن صاحب احساسات را نشا ط و تازگی می

].1765[ش شاه شده استو، براستی، در همین لحظه است که او نقا ….سلیقه است

بیایید  .شاید بوشه هیچگاه این انتقاد را نخوانده باشد، زیرا دیدرو آن را به مشتریان خارجی گریم خطاب کرده بود

پدرش طراح بود و در نزدیکی لوور یک . فرانسوا فرزند پاریس، و پیرو راه و رسم آن بود .بدون تعصب بر او بنگریم

چون به استعداد فرزندش پی . سازي آشنا ساخت وا را در آن با اصول نقاشی و مجسمهکارگاه هنري داشت که فرانس

فرانسوا، . ساز، و سپس در نزد فرانسوا لوموان نقاش به کار آموزي گماشت برد، او را در نزد لوران کار، هنرمند کلیشه

ننده دل باخت؛ و تا جایی که هاي اپرا پرداخت، بتناوب به دختران هنرپیشه و خوا پس از آنکه به نقاشی صحنه

گوید که یک بار عشق پاك دخترك  می. داد، از خوشیهاي دوران نیابت سلطنت بهره برد توانایی او اجازه می

از این روي، وي را مدل . شمرد داشت؛ و این دختر را مظهر پاکی و سادگی می فروشی، به نام روزت، را در دل می میوه

ولی قبل از . آنچه را از پاکی روزگار جوانی در او مانده بود در آن مجسم ساخت تابلو حضرت مریم خود ساخت، و

چون خواست تابلو را به پایان رساند، دریافت که اندیشه و . آنکه کار این تابلو به پایان رسد، هرزگی را از سر گرفت

  . و این آمادگی دیگر به او دست نداد. احساساتش آمادگی ندارند

در کارگاه نقاشی لوموان با عالقۀ کوردجو به کشیدن . به رهنمایی لومران بسرعت پرورش یافت استعداد هنري وي

در کاخ لوکزامبورگ از روي تابلوهاي روبنس . اي آشنا شد پیکرهاي کالسیک و برجستگیهاي خوشتراش زنان تا اندازه

را برد ـ که شامل هزینۀ سه سال » جایزة رم« ،در بیست سالگی، 1723در . از زندگی ماري دو مدیسی مشق کشید
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گویند که دوستانش وي  می. به اضافۀ هزینۀ چهار سال زندگی در رم بود لیور حقوق مستمر، 300زندگی در پاریس، 

شاهی  آکادمی«سرپرست . ، همراه کارل وانلو به ایتالیا رفت1727در  .ند و به گرد کاخ لوور گردانیدندرا بر دوش گرفت

اندوهناکم که این اطاق . ام و او را در آن جا داده حفرة تنگی یافته، …براي جوانی به نام بوشه«: تدر رم نوش» فرانسه

از او یاد  ، آن گونه که سرپرست آکادمی»جوان معصوم» «.بهتر از سوراخ نیست؛ ولی دست کم پناهگاهی براي اوست

در رم به . بسیاري در شهر رم در دسترس او بودند کرده بود، ناچار نبود همیشه در این حفره بخوابد، زیرا تختخوابهاي

  .اي نشان نداد و، به جاي آن، با تیپولو دوست شد آثار رافائل و میکالنژ عالقه

به چیزي به اندازة آشنایی دست اول با . ، به نقاشی و خوشگذرانی ادامه داد)1731(پس از بازگشت به پاریس 

اي بکشد که ربودن ائوروپه یکی از  ا اینهمه، توانست تابلوهاي برجستهب. مدلهاي تابلوهاي خویش عالقه مند نبود

، به مدل 1733در . آنهاست ـ و این یکی از تصاویر بیشماري است که وي در آن اندام زن را به نمایش گذاشته است

. او زناشویی کرد اما با» آید، ازدواج با من جور در نمی«ژان بوزو، دل باخت و هر چند که عقیده داشت  نقاشی خود،

محتمل است هنگام تصویر تابلو رنو و آرمید ، که . چندي به همسرش وفادار ماند، و همسرش متقابالً او را پاداش داد

در . همسرش را مدل خود ساخته باشد ، )1734(بپذیرند » آکادمی هنرهاي زیبا«موجب شد وي را به عضویت کامل 

با گشایش مجدد . انگیزي ترسیم کند داد تا براي خوابگاه ملکه تابلوهاي فرح این هنگام، لویی پانزدهم به او دستور

، بوشه شهرت و حامیان بیشتري یافت؛ از آن پس، نه روي تنگدستی دید و نه به رقیبی 1737لوور در » سالون«

ه وي را بیش از تا قبل از زناشویی، با زنی چندان نزیسته بود ک. تخصص بوشه کشیدن اندامهاي برهنه بود .برخورد

یافت و گویی مصمم بود که آن را از تمام  پوستش بشناسد؛ ولی او در همین سطح خارجی تن جذابیتی بیکران می

بوشه . اند، بکشد زوایا، و در همۀ حالتها و شکلها، از گیسوان بور ابریشمین تا پاهایی که هرگز کفشی به خود ندیده

  .روکوکو مجسم بود

بندي،  با آنکه منتقدان آینده هنر وي را از نظر فنی ناقص دانسته اند، اما وي در ترکیب. بودولی بوشه بیش از آن 

بسیاري از معاصران . رنگامیزي، و خطاطی استاد بود؛ با وجود این، گاهی براي گرفتن مزد شتابزدگی کرده است

ستودند؛ و دیدرو، که  ي را میحالت روشن و بشاش تصاویر، بارآوري خیال، و زیبایی و ظرافت مطبوع طرحهاي و

هاي نقاشی  او هیچ یک از شاخه» .کسی چون بوشه با فن ترسیم سایه روشن آشنا نیست«: دشمن وي بود، می گفت

مجبوبیت «شاید ندانیم که . هاي او آشنایی داریم ما، که تنها با برخی از تابلوهاي نقاشی و فرشینه. را از یاد نبرده بود

طرحهاي بوشه در زمان زندگی وي ارزش هنري » .لوهاي نقاشیش مرهون طرحهاي او بوده استبوشه به اندازة تاب

که از شگفتیهاي هنرند، نقاش چاه   در این طرحها،. یافتند و هنر دوستان براي گردآوري آنها رقابت آغاز کردند

ابریشمین را با یک تکه گچ، به  لبخندي را با یک خط، و تمام درخشندگی و پیچ و خم دامنهاي  زنخدانی را با نقطه،

  .طرزي اعجازآمیز، تصویر کرده است

بوشه، نه به خاطر اجر مادي، بلکه به انگیزة نبوغ و قدرت تخیل خویش که در وي موج می زد، از چشمانش ساطع 

ري از زد، اث کرد، و هر جا که دست می بود، و دستانش را به حرکت می انداخت روزي ده ساعت در کارگاهش کار می

گذشته از هزار تصویري که کشیده است، اشیاي بسیاري، چون تخم شتر مرغ، سفالینه، نشان، . نهاد خود به یادگار می

ها، دیوارها، و سقف تئاتر، را با نقشهاي خود آراسته است؛ همۀ مردم هنر دوست  کالسکه، و صحنه پرده، اثاث منزل، 

تهیه کرده بود به تئاتر   ، اثرنوور،)1754(اي از بالۀ بزمهاي چینی  پاریس براي تماشاي دکوري که وي براي صحنه

اي به مناظر طبیعت نداشت؛ با اینهمه، در تابلوهایی که  آور آفرودیته در لوور بود، چندان عالقه روي آوردند، او که پیام

ها، و یا زیر ابرهاي  اه سایۀ ویرانهدادند، آنها را در پشت تأللؤ آبها، یا در پن ها و دشتها نشان می افرادي را در بیشه

آنان که صحنۀ . تاباند آورد، بر آنها می را به جوش می داد و آفتابی سوزان، که خون آدمی سفید آسمان آبی قرار می
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هاي زندگی روزمرة انسانها نداشته است؛  اي به کشیدن صحنه اند شاید گمان برند که بوشه عالقه خانوادگی او را ندیده

اي از قید زیبایی برهاند، به تصویر مزرعه، طویله، کبوترخان، چرخ دستی، زباله دان، و  اي آنکه خود را لحظهگویی بر

.باري، او را باید بزرگترین طراح فرشینۀ قرن نامید. سپردند دست زد خرانی که زیر بار سنگین راه می

بوشه نخست چهارده دورنما . این شهر دعوت کرد، اودري وي را براي تهیۀ طرحهایی براي بافندگان بووه به 1736در 

از روستاهاي ایتالیا کشید؛ بافندگان این دورنماها را چندان پسندیدند که قبل از مرگ بوشه دست کم دوازده بار از 

پس از آن، داستان پسوخه را، که طرح آن را مادام بوشه تهیه کرده بود، کشید، که از روي . روي آنها فرشینه بافتند

بوشه با کشیدن . شوند ها از شاهکارهاي هنري قرن هجدهم محسوب می پنج فرشینه بافته شد؛ این فرشینه آن

هنر خود را به کمال رساند؛ در یکی از آنها، که  اند،  تصاویري براي شش فرشینه، که پاستورال اصیل نام گرفته

منتقدان گله . ان ابریشم یا پشم به وجود آمده اندبینیم که از می شکارچیان پرنده نام دارد، دو دلباختۀ جوان را می

هاي اودري و بوشه بسیار به نقاشی نزدیک شده اند و ذوق هنري قابل تشخیص در آنها به چشم  داشتند که فرشینه

لویی پانزدهم پس از مرگ اودري، بسیار دو دل بود؛ با اینهمه، وي بوشه را به مقام ریاست کارگاههاي . خورد نمی

  .ارتقا دادگوبلن 

کرد، کاخ بلوو را آرایش داد و براي آن اثاثی  هنرمند کامیاب براي مادام دو پومپادور، که اکنون از او حمایت می

دورنمایی کشید و لباسهایی  شاه بر پا کرده بود، براي تئاتري که مادام دو پومپادور براي سرگرمی . طراحی کرد

هرة دلکش از مادام دو پومپادور کشیده است، و دراین تصاویر چنان به گذشته از اینها، وي چند تک چ. طراحی کرد

دیده است از یاد  زیبایی و ظرافت روآورد که انسان با دیدن آنها این پندار را که بوشه جز پوست و گوشت چیزي نمی

گی، و زیبایی معشوقۀ شاه، هوش، مهربانی، عالیق فرهن ها، بیش از فریبندگی جسمی وي در این تک چهره. برد می

پوشاك وي را نمایش داده است ـ همان هوش و مهربانیی که موجب شده بود تا شاه مهر وي را به دل بگیرد، همان 

ساخته بود، و همان پوشاکی که پس از سپري شدن طراوت جوانی پیکر » فیلسوفان«عالیق فرهنگیی که وي را االهۀ 

ها، و همچنین تک  دو پومپادور با نشان دادن این تک چهرهمادام .وي را همچنان زیبا و دلفریب ساخته بود

توانست به وي یادآور شود که گرچه جوانی و طراوت وي  هایی از التور، به شاه، بی آنکه سخنی بر زبان راند، می چهره

شاید او ازتصاویر هوس انگیز بوشه براي تحریک . سپري شده است، اما هوش و فریبندگی او همچنان پابرجاست

اي  در لوور خانه  شگفت آور نیست که او بوشه را نقاش خصوصی خود ساخت،. کرده است هوس شاه نیز استفاده می

چگونگی تزیین کاخهاي خود، و توسعۀ هنر، وي را راهنماي خود   سازي آموخت، و دربارة به او داد، نزد او کلیشه

ید، که در هر دو آنها پیکرهاي زنان آفتاب را تحت دو تابلو طلوع و غروب را براي مادام دو پومپادور کش. ساخت

.اند الشعاع قرار داده

زنده ماند و تا شصت و هفتمین سال  بوشه تا پس از مرگ مادام دو پومپادور و جنگ مخرب با انگلستان و فردریک،

شوق و عالقۀ پیشین با آنکه توانگر شده بود، با . سفارش بسیار گرفت. زندگی به تالش خود در جهان هنر ادامه داد

مردي نیکخواه، مهربان، با «او اکنون . به کار ادامه داد و، با بخشش سخاوتمندانه، مالی را که اندوخته بود پاك ساخت

یافت آثار خود را به  کرد و از این روي مجا ل نمی تندکار می» .نشاط، با ادب، و بینیاز از پول و اغراض پست بود

به . افتاد جست که گاهی از واقعیت دور می وي از نیروي خیال با چنان آزادیی یاري می. آخرین مرحلۀ کمال رساند

گفت که به مدلی نیازمند نیست و مایل است از روي حافظه نقاشی کند؛ ولی در عمل حافظۀ وي از واقعیت  رنلدز می

در آخرین سالهاي عمر، . شد در نتیجه، هنگام ترسیم بیدقت، و هنگام رنگامیزي مبالغه کار می. جست دوري می

گفتند که فریبندگی  گرفتند و می گریم، دیدرو، و دیگران از او خرده می. گیران ساخت خویشتن را آماج انتقاد خرده

را به جاي زیبایی واقعی نهاده، هنر را از مقام بلند آن پایین کشیده، و اخالق معاصرانش را به پستی کشانده  جسمی
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ي مصنوعی، ظاهرسازي، خالهاي مصنوعی، زنان سرخابدار سبکسر، مردان دیو خوي پر لبخندها«دیدرو از . است

بوشه هنگام تصویر تابلو آرایش ونوس، در کارگاهش . بوشه بیزار بود» هوس، و کودکان ناپاکزادة باکوس و سیلنوس

  شنید بوشه مرده است، کمی دیدرو چون. در گذشت؛ گویی براي آنکه دیدرو را به خشم آورد، این تابلو را ناتمام نهاد

باید مطلب را در همینجا رها » .گیرم خیلی از بوشه بد گفتم، سخنان خود را دربارة او پس می«: پشیمان شد و گفت

  .کنیم

  1779ـ1699: ـ شاردن3

و تصورات آن دو از زیبایی تضادي بزرگ وجود   ذکاوت،  جهان شاردن غیر از جهان بوشه بود، و میان سیرت، هوش،

هنر او مظهر پیکار طبقاتی و سرکشی افراد متوسط طبقۀ متوسط علیه خوشگذرانی مسرفانۀ صرافان، اشراف، . داشت

ژان باتیست سیمئون شاردن بورژوازاده بود، بورژوا ماند، و آثار خویش را تا پایان عمر آینۀ زندگی . و درباریان بود

ف خود نفوذ و اعتبار داشت و در خانۀ شخصی خویش، پدرش استاد مبلسازي بود که در صن. طبقۀ متوسط ساخت

چون امیدوار بود فرزندش پیشۀ او را دنبال کند، بیش از چند سالی وي را به . زیست در کرانۀ غربی رود سن، می

شاردن در سالهاي آینده از اینکه تحصیالت خود را نا تمام . آموزشگاه نفرستاد، بلکه با کارهاي یدي آشنایش کرد

هاي هنرمندان پیشین بازداشت و  ولی همین تحصیالت محدود ناتمام وي را از پیروي شیوه بود اندوهناك بود، گذارده

با اجازة . مند شد ورزید و بزودي به نقاشی نیز عالقه به طراحی مهر می. متوجه پیرامونیانش در خانه و کارگاه ساخت

.وز شدپدر، در کارگاه نقاشی پیر ژاك کاز، نقاش دربار، کارآم

شاردن جوان در این کارگاه رنج بسیار برد؛ مدلهاي کالسیکی که انتظار داشتند وي از روي آنها نقاشی کند با آنچه او 

پدرش از او خواست ] دالك[چون دوست سلمانی ـ جراح . دید تفاوت بسیار داشتند در جهان پیرامون خود می

نیز در آن نمایش دهد؛ شاردن، شاید به تقلید از تابلویی که واتو براي تابلویی براي دکان او بکشد و افزارهاي کار او را 

شده است، جراح با  داد که در دوئل زخمی این تابلو مردي را نشان می. تابلو بزرگی نقاشی کرد ژرسن کشیده بود،

رده است و این منظره دستیارش در کنار او ایستاده است، پاسبانان گرد او را گرفته اند، زنی از پنجرة اطاقی سر درآو

سلمانی ـ جراح این تابلو . نگرد، و رهگذران با شگفتی از روي شانۀ یکدیگر به این صحنه چشم دوخته اند را می

از آن پس، تا . ولی چون ستایش مردم را دید، آن را بر دکانش نصب کرد. رانپسندید و خواست از آن چشم پوشد

این دو تابلو در . این سال، دو تابلو سفره ماهی و بوفه را تصویر کرد در  .اطالعی از شاردن در دست نیست 1728

شاهی  آکادمی«گروهی از اعضاي . پالس دوفین نمایش داده شدند و توجه و ستایش مردم را به خود جلب کردند

را، بدون  اي از آثارش شاردن پاره: تقاضاي عضویت کند  از او درخواست کردند که از آکادمی» نقاشی و مجسمه سازي

پس  آکادمی. تماشاگران این آثار را پسندیدند و به نقاشان فالندري نسبت دادند. نمایش داد ذکر نام خود، در آکادمی 

  . از آنکه دانست این آثار از شاردن است، وي را براي نیرنگش نکوهش کرد، ولی به عضویت خود پذیرفت

والدین مارگریت وعده داده بودند که جهیزیۀ شایان توجهی  .مارگریت سنتار را نامزد خود ساخت 1731شاردن در 

همراه دخترشان به خانۀ شاردن بفرستند؛ ولی، از بخت بد، پدر و مادر در دوران نامزدي دختر دارایی خود را از دست 

زناشویی دادند، و هر دو از جهان چشم بستند ومارگریت را بیچیز وتهیدست گذاشتند؛ با اینهمه، شاردن با مارگریت 

. اي را، که در تقاطع خیابان فور و خیابان پرنسس خریده بود، به او واگذار کرد پدر شاردن طبقۀ سوم خانه. کرد

دید در آثارش منعکس  هاي زندگی مردم و هر آنچه را که پیرامون خود می شاردن، که تصمیم گرفته بود صحنه

دید مدل  زي، گوشت، نان، و هر آنچه را در کنار خود میسازد، کارگاهش را در آشپزخانه دایر ساخت و میوه، سب

  .نقاشی خود ساخت
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دید  او در این اشیا نوعی زیبایی و فریبندگی می. فریفت دگرگونی اشکال و الوان اشیاي عادي چشمان شاردن را می

و در خشش کارد بر  هاي دختران جوان، فریبنده بود، هاي سیب به دیدة وي، چون گونه گونه. که دیگران ندیده بودند

وي این اشیاي نجیب و . پوشدتوانست از تصویر آن چشم  روي سفره داراي چنان زیبایی زودگذري بود که وي نمی

را با چنان صداقت و بصیرت و چنان استادي در رنگ، طرح، و سایه و روشن تصویر کرده است که از این حیث  فروتن

نماید که جان دارند؛ پیش از  نگریم، چنان می می» طبیعتهاي بیجان«این چون به . در شمار نقاشان معدود قرار دارد

هاي  این هرگز بدقت در آنها ننگریسته ایم، متوجه پیچیدگی و بیمانندي اشکال آنها نشده ایم، و اختالف رنگها و مایه

دستۀ گل گرفته تا  شاردن چون، نقاشان فالندري و هلندي، در همۀ اشیاي گرد خویش، از. آنها را درنیافته ایم

در فرانسۀ بوشه و مادام دو . دید بشقاب انگور، پوست گردو، پوست پرتقال، و نان خشک، زیبایی و فریبندگی می

احسات و . زیبایی اینها در دیدگان و روح شاردن نهفته بود. پومپادور جز شاردن کسی این زیباییها را ندیده بود

که موجب شدند وي از گنجۀ آشپزخانه تصویر غنایی، و از خوراك روي  بینش عمیق و فقر و تنگدستی شاردن بود

.میز تصویري حماسی بدست دهد

شاردن روزي شنید که دوستش، . داستان ـ یا افسانه؟ ـ چگونگی انعطاف توجه وي را به کشیدن انسانها شنیده ایم

ن که به مبالغ ناچیزتري خود گرفته بود،از شارد. لیور مزد سر باز زده است 400اي در ازاي  آوه، از کشیدن تک چهره

کنی که کشیدن تصویر انسان به آسانی  گمان می«: آوه چون شگفتی او را دید، گفت. کار او دچار شگفتی شد

شاردن، که از این استهزاي تلخ ولی سودمند برآشفته بود، تصمیم گرفت به تصویر » کشیدن تصویر سوسیس است؟

نخست تک چهرة خود آوه را، به نام دمنده، کشید؛ . آن پس به توانایی نهفتۀ خویش پی برد چهرة انسان بپردازد، و از

در . ولی در اینجا نیز پوشاك را بهتر از صورت کشیده بود. سپس تابلو خانۀ ورق را کشید که از اثر قبلی او بهتر بود

ولی صورتش را نقاش با تفاهم کامل  دستهاي کودك اندکی زشتند،. تابلو کودك و فرفره این نقص را مرتفع ساخت

» مجموعۀ روتشیلد«این تفاهم در تصاویري که شاردن از دختران کشیده، و در شاهکارهاي او که در . کشیده است

دختري سرگرم «کند؛ و در دیگري،  خورد، در یکی از این تصاویر، دختري بازي می هستند، بیشتر به چشم می

دید  در زنان، به جاي فریبندگی جسمی، فضایل اخالقی مادرانی را می  الف بوشه،شاردن، برخ ».خوردن خوراکی است

او زن . شاردن زن طبقۀ متوسط را وارد جهان هنر ساخت. اند که خانواده را نگهبان ثبات و نیکبختی جامعه ساخته

تا آب کشیدن از چاه،  شناخت و به او، با همۀ گرفتاریهایش ـ از خرید خوراك از بازار گرفته طبقۀ متوسط را می

چون در معروفترین (پوست کندن شلغم، ریسیدن پشم، پرستاري فرزندان بیمار، توبیخ کودك گریزان از مدرسه، یا 

که او با انگشتان  نگاه داشتن ظرف خوراك در برابر کودك خردسال تا هنگامی) تابلوي شاردن، دعاي پیش از غذا

هاي آراسته؛ زنانی که هرگز تن  دید، بدون آرایش و جامه را در لباس خانه میظریفش آن را بگیرد ـ وي همواره زنان 

سپردند و از شوهر و فرزندانشان، از سپیدة صبح و دعاي بامدادي تا وقتی که همۀ آنان به سالمت در  به کاهلی نمی

آن پاکتر و کوشاتر از  شویم که مردم در آثار شاردن با پاریسی آشنا می. کردند آرمیدند، تیمارداري می بستر می

آثار او از همۀ آثار . دهد ایمانی که با آنان تکیه گاهی رازورنه می درباریانند و هنوز پایبند اخالق کهن و ایمان دینیند، 

.هنري جهان سالمترند

به بهاي انگیزند، در آن زمان محدود بود و شاردن با فروش آنها  بازار این تصاویر، که اکنون تحسین همگان را برمی

توانست با مشتریانش چانه بزند؛ آثارش را به بهایی  او نمی. اي براي خود فراهم سازد توانست زندگی ساده ارزان می

کرد ـ همۀ وقت و اندیشه و دقت خود را  خواست؛ برخالف بوشه ـ که به شتابزدگی کار می فروخت که خریدار می می

مرگ همسرش، چهار سال پس از . ساخت رفتار فقر و بینوایی میسپرد؛ و بدین سان، خویشتن را گ به نقاشی می

دوستانش با دیدن این وضع پیشنهاد کردند زناشویی کند تا زنی . زندگی وي را دچار نابسامانی ساخت زناشویی،
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نام اي، به  او نه سال از زناشویی مجدد سرباز زد، و سپس بیوه. اش سروسامان بخشند کاردان و دستانی صبور به خانه

این زن جهیزیۀ متوسطی به خانۀ او . که دقیقاً ازدواجی مناسب بود  مارگریت پوژه، را به همسري خویش برگزید،

شاردن در این خانه و در کنار همسر مهربانش، از تنگدستی و نابسامانی . اي نیز در خیابان پرنسس داشت خانه. آورد

شاردن رفته رفته آموخت که وي را با حق . به زندگی بودمند  رهایی یافت، مارگریت زنی خوب و همسري عالقه

  .شناسی دوست بدارد

وي را به  ، و آکادمی)1752(لیور در سال حقوق مستمر تعیین کرد  500شاه براي او   تر زیست کند، براي آنکه آسوده

رسیدند  می» سالون«او را به تعیین و ترتیب آثاري که براي  بزودي، آکادمی). 1754(خزانه داري خود برگزید 

اي  مارینیی را بر آن داشت که در لوور خانه دوست حکاکی، به نام شارل نیکوال کوشن دوم،  ،1756در . گماشت

به سفارش همین کوشن، مارینیی کار تصویر سه تابلو سر در را براي آرایش . مناسب و راحت به شاردن واگذار کند

ابلوها را ویژگیهاي هنر، ویژگیهاي دانش و ویژگیهاي موسیقی خواند شاردن این ت. خانۀ خود به دست شاردن سپرد

تصویر دو تابلو مشابه دیگر را نیز براي آرایش کاخ بلوو مادام دو پومپادور به او سفارش دادند؛ ولی بدبختانه ). 1765(

  .لیور بود، دریافت کند 5000نتوانست اجرت خود را، که  1711شاردن تا 

» طبیعت و راستی«روح  1759دیدرو، که آثار وي را در . داد نون هنرمندي خود را از دست میهنرمند سالخورده اک

التور » .شاردن نقاش زبردستی است، ولی اکنون رو به زوال نهاده است«: با اندوه بسیار گفت 1767خوانده بود، در 

به همچشمی با او، شاردن کاغذ و گچ  اکنون با نقاشیهاي مداد رنگی خود پاریسیان را مفتون هنر خویش ساخته بود،

یکی از آنها وي را با . به دست گرفت و دو تک چهره از خود کشید، که اکنون از چشمگیرترین آثار نقاشی لوورند

دهد؛ و در دیگري همان چهره  اي بر سر، عینکی بر بینی، و کراواتی آویخته بر یقۀ پیراهن نشان می گیسوپوش کهنه

از آنها . شگفتی و گویاي شخصیت، با کاله لبه داري که بر چشمان رنجورش سایه انداخته استبینیم پر از  را می

و هفت سالگی است که با مداد رنگی نقاشی شده است؛ این صورت  جالبتر تک چهرة دومین همسر او در شصت

.زیدتوان به عنوان شاهکار شاردن برگ مهربان را، که با چیره دستی و عشق کشیده شده است، می

ورزید و  او نیز چون دیگران رشک می. ستاییم، سزاوار نیست نقصهاي او را از یاد بریم که پاکی شاردن را می هنگامی

گویا حتی . ، حتی یک تن به بدي از او یاد نکرد)1779(ولی پس از آنکه در گذشت . راند سخنان تند بر زبان می

اي که  نمایشگر فرانسۀ اصیل و واقعی ساخته است ـ همان فرانسهحکومت فرانسه دریافته بود که شاردن هنر خود را 

ها یک قرن آشوب و نابسامانی را پشت سر نهاد و همچنان  در پناه تالش مردم ساده، و پایداري و وفاداري خانواده

  ».ایم او بزرگترین جادوگري است که تا کنون داشته«: گفت دیدرو می. زنده و پایدار ماند

  1788ـ1704: ـ التور4

از نظري، شخصیت او . شناسد ترین نقاش فرانسۀ قرن هجدهم می سلیقۀ روزگار ما موریس کانتن دو التور را برجسته

از شاردن و بوشه جالبتر بود؛ زیرا رذایل و فضایلش را با بیپروایی درهم آمیخته بود؛ و چون دیوجانس به یک شاه 

او مال اندوزي طماع، شخصی از خود راضی، گستاخ، و متکبر بود؛ دشمنی تلخ و  .رودگفت که از سر راهش کنار 

در عین حال،انساندوستی بذال، ساده لوحی خوش مشرب، وطنپرستی ستیزه جو بود؛ او تا آنجا . دوستی نامطمئن بود

او . ولی اینها از بحث ما دورند. خواست بدو دهد نپذیرفت که شاه می به نام و مقام بی اعتنا بود که عنوان اشرافیی را

  .ترین هنرمند نقاشیهاي مداد رنگی فرانسه بود بزرگترین طراح زمان، و برجسته

لویی پانزدهم روزي براي کشیدن تک چهره اش در برابر وي نشسته بود؛ از ستایش مکرر التور از بیگانگان، برآشفت 

» .اهل سن ـ کانتن هستم نه، سرورم، من آدمی«: التور پاسخ داد» .ردم تو فرانسوي هستیک گمان می«: و گفت

پدر بر آن بود که وي را مهندس سازد، ولی فرزند به نقاشی . موریس در سن ـ کانتن از پدر نوازندة توانگري زاده شد
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به پاریس، سپس به رنس، و از آنجا  در پانزدهسالگی،. کرد بیش از تحصیل عالقه مند بود، و پدرش وي را مالمت می

در کامبره، سیاستمداري . به کامبره گریخت و با کشیدن تک چهره از این و آن هزینۀ زندگی را فراهم ساخت

موریس به لندن رفت، پولی گرد آورد، به خوشگذرانی پرداخت، . انگلیسی وي را به لندن دعوت، و مهمان خود کرد

در پاریس بود و  1721روز الباکاریرا در . ام یک انگلیسی نقاشی پیشه ساختسپس به پاریس بازگشت، و به ن

التور . دادند ، به تصاویر مدادي او عالقه نشان می»ها نوکیسه«از نایب السلطنه تا جدیدترین  سرشناسان پاریس،

الها کوشش و پس از س. دریافت که نقاشی مداد رنگی بیش از نقاشی رنگ روغن با طبع بیقرار وي سازگار است

ناکامی، سرانجام در کشیدن چهرة انسان با مداد رنگی چنان مهارت یافت که هیچ یک از تک چهره سازان زمان 

.نتوانست با او برابري کند

لوور، نقاشانی را که با رنگ روغن کار » سالون«اي از نقاشیهاي مداد رنگی خویش در  ، التور با نمایش پاره1737در 

تک چهرة پرزیدان دو . جلب توجه کردند 1740سه نقاشی مداد رنگی وي در نمایشگاه . ساخت کردند هراسان می

تماشاگران تک چهرة سفیر کبیر . شناخته شد 1741ریو، با رداي سیاه و روپوش سرخ داوران، بهترین اثر نقاشی 

ي همۀ کسانی که از رسم روز بزود. به نمایش گذاشت، در نمایشگاه احاطه کردند 1742ترکیۀ عثمانی وي را، که در 

توان  در اینجا از گفتگوي تاریخی التور با شاه نمی. کردند براي سفارش تصاویر خویش به او روي آوردند پیروي می

تابید و  که سرگرم ساختن تک چهرة شاه بود، به نوري اشاره کرد که از هر سو به اطاق می هنرمند هنگامی. گذشت

ام تا کسی مزاحم ما  من عامداً این اطاق را برگزیده«: شاه پاسخ داد» نوس چه کنم؟خواهید در این فا می«: گفت

در یک مورد دیگر، التور از اینکه » .دانستم که شما فرمانرواي خانۀ خود نیستید سرورم، نمی«: التور بدو گفت» .نشود

دربارة تصاویر ورنه چه «: کانه پرسیدشاه زیر. فرانسه داراي نیروي دریایی نیرومندي نیست نزد شاه ابراز تأسف کرد

در موقعیت دیگري، چون التور دریافت . کشید ـ ورنه دورنماي دریاهاي فرانسه را با کشتیهاي بسیار می» گویی؟ می

ن اجازه چه آسان است مردي چون شما به فریبکارا«: اي مربوط به دولت آگاه نیست، بدو گفت که دو فن از مسئله

این . پذیرفتند به عضویت کامل آکادمی 1746التور را، با وجود رك گویی دل آزارش، در » .نددهد که او را بفریب

کردند،  آکادمی، بر اثر فشار نقاشانی که با رنگ روغن کار می 1753ولی در . پذیرش در حکم تأیید استادي وي بود

آقاي التور کار نقاشی مداد «: د، یک نقاش شکایت کر1753در . تصمیم گرفت از آن پس نقاشی مداد رنگی نپذیرد

التور، در برابر » .اي از کمال رسانده است که ممکن است تصاویر رنگ روغن را از نظر بیندازد رنگی را به مرحله

  .پاسخ گفت سخنان طعنه آمیز، با کشیدن شاهکارهایی به همان شیوة قبلی به آکادمی

آثار پرونو را بیش  لوموان، اودري، و دیگر اعضاي آکادمی. کرد میژان باتیست پرونو در نقاشی مداد رنگی با وي رقابت 

پرونو این تصویر را کشید و کار او شاهکاري . اي از او بکشد التور از پرونو خواست تک چهره. پسندیدند از آثار وي می

ی از دقیقترین اي از خود نقاشی کرد که یک التور دستمزد خوبی به او پرداخت، اما سپس تک چهره. از آب درآمد

در  1751با شاردن قرار گذاشت تا هر دو تصویر را در نمایشگاه . تصاویري است که یک نقاش از خود کشیده است

را که التور از خود کشیده است بیش از  اي همۀ کسانی که این دو تک چهره را دیدند تک چهره. کنار هم نهند

التور التور، هنوز در . اي بپذیرد یافت سفارش تازه اً مجال نمیالتور چندان کار داشت که تقریب. دیگري پسندیدند

. موزة لوور لبخند پیروزي بر لب دارد

تصویر مدادیی که وي در . تصویر مدادي دیگري نیز که التور با آن بوشه را به مبارزه خوانده بود در همینجاست

لطفاً به مادام دو «: سه را تصویر کند، پاسخ دادچون از او خواستند که معروفترین زن فران. به نمایش گذاشت 1755

همیشه چنین  التور براي بازار گرمی» .روم پومپادور بگویید که من براي نقاشی کردن از محل کارم بیرون نمی

  اي از مادام دو پومپادور بکشد، به این شرط که مادام، سرانجام، به خواهش دوستان، تصمیم گرفت تک چهره. کرد می
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چون به خانۀ مادام دو پومپادور رسید، . که او سرگرم کار است،از جا تکان نخورد و با کسی سخن نگوید هنگامی

روپوش کفشهایش را کند، بند کفشها را گشود، کاله گیس از سر برداشت، سر را با کالهی از تافته پوشاند، و سرگرم 

مادام، به من وعده داده بودید که در «: شفت و گفتالتور بر آ. ناگاه، در گشوده شد و شاه به اطاق درآمد. کار شد

: التور از دستور شاه سرباز زد و گفت. شاه خندید و از نقاش خواهش کرد تا به کار ادامه دهد» .بسته خواهد ماند

خواهم کسی مرا از  نمی …وقتی مادام تنهاست بر خواهم گشت؛ . اطاعت از فرمان اعلیحضرت برایم مقدور نیست«

  .شاه رفت و مادام دو پومپادور همچنان روي صندلی ماند» .دارد کار باز

هاي او معروفترند، تصویري که التور کشیده است از  در میان دو تک چهرة مادام دو پومپادور، از همۀ تک چهره

تر است، تصویري که بوشه کشیده است عمیقتر، و داراي رنگهایی تیره تر، و از نظر ریزه کاري و دستکاري نهایی ناقص

و  التور مادام دو پومپادور را، بی گمان به سفارش خود او، به صورت حامی. ولی در بیان و تعبیر بر آن برتري دارد

مارکیز در این تصویر چند ورق نت موسیقی به دست گرفته . دوستدار هنر، ادب، موسیقی، و فلسفه نمایش داده است

کاریهاي خود او، کرة جغرافیایی، کتاب  خورد، بر روي یک میز کنده است، بر روي صندلی کنار اوگیتاري به چشم می

  .خورد القوانین مونتسکیو، و جلد چهارم دایرةالمعارف دیدرو به چشم می هانریاد ولتر، روح

این مبلغ را   مادام دو پومپادور، با همۀ ولخرجی و اسراف خویش،. لیور مزد خواست 48.000پس از پایان کار، التور 

خواست این پول را پس دهد؛ شاردن از او  التور می. لیور طال فرستاد 24.000تشخیص داد و براي هنرمند  گزاف

پرسید که از ارزش مجموع نقاشیهاي کلیساي جامع نوتردام، که شامل شاهکارهاي لوبرن و لوسوئور است، آگاهی 

هنرمند با شیندن این سخن نظر . لیور برآورد کرد 12.600شاردن ارزش آنها را . التور پاسخ داد که آگاهی ندارد. دارد

التور غالباً از مشتریان خود متناسب با توانایی آنان مزد . خود را تغییر داد و از پس دادن پول خودداري کرد

ولی ممکن است که هنگام کشیدن . ورزید نمودند، از کشیدن تصویرشان خودداري می گرفت؛ و اگر اعتراض می می

ورزید  مهر می» فیلسوفان«آالمبر به توانایی مالی آنان توجه نکرده باشد، زیرا که به / ولتر، روسو، و دهاي  تک چهره

.وبیپرده به بیدینی خویش اذعان داشت

التور آیندگان را با سیماي بسیاري از . شاید باال بودن دستمزدش بود که بسیاري از مردم را طالب آثار وي ساخته بود

نگارخانۀ او قبلۀ همۀ دوستداران نقاشی مداد رنگی شده . تهاي روزگار خود آشنا ساخته استبرجسته ترین شخصی

دو فن جوان و دوفین دلربا، و الکامارگو، رقاصۀ برجستۀ باله، کشید؛ او توانست  هاي زیبایی از ملکه، تک چهره. بود

تصویر موریس دو ساکس، قهرمان جنگ و  روسو را دوستداشتنی و تندرست تصویر کند؛ یکی از زیباترین تابلوهاي او

اي  در تک چهره. تصویر دوستداشتنی دوست نقاشش، ژان رستو، را با دیدگانی پرفروغ کشیده است. زنبارگی، است

با وجود رفتار دل آزار، . که از خود کشیده؛ جامۀ ابریشمین پوشیده، یراق بسته، و کالهگیس بر سر گذاشته است

هاي اشراف، محفل موسیو دو ال پوپلینیر در پاسی، و  بینی خود، به مجالس خانواده ر قابل پیشتلون مزاج، و حاالت غی

با بزرگترین نویسندگان زمان، حتی با نقاشان و مجسمه سازانی که به موفقیت او . سالون مادام ژوفرن راه جست

ي او حقوق مستمر هنگفتی تعیین کرد و شاه برا. بردند، چون وانلو، شاردن، گروز، پیگال، و پاژو، دوست بود رشک می

  .باهمۀ نقصهایش، باید مردي دوستداشتنی بوده باشد. اي به او داد در لوور خانه

اي داشت، مادموازل فل، که با آوازش موجب  معشوقه. با آنکه زناشویی نکرده بود، به اندازة بوشه به هرزگی آلوده نشد

این زن با بیمهري خویش گریم را آزرده ساخت، ولی خویشتن را با . موفقیت اپراي غیبگوي دهکده، اثر روسو، شد

هنرمند مهر وي را چنان به دل گرفته بود که حتی در هشتاد سالگی جام خود را به یاد او . همۀ دل به التور سپرد

تسلی وقتی که پیري نرمش انگشتان وي را گرفت و چشمانش را کم نور و ضعیف کرد، دلبستگی به او . نوشید می

براي سالهایی که در اوج نبوغ و هنر بود، تاوان گزافی پرداخت ـ کشیدن بار خفت زوال و انحطاط در . بخش دلش بود
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التور بیش از نبوغش زندگی کرد و مجبور شد خرده گیریهاي منتقدانی را که از او همچون یک مرده .سالهاي دراز 

  .گفتند بشنود سخن می

لوور را ترك گفت تا در اوتوي، که هواي آزادتري داشت، مسکن گزیند؛ و سرانجام به اندکی قبل از هشتاد سالگی، 

سن ـ کانتن با شلیک توپ، صداي ناقوس کلیساها، و با تحسین و هلهلۀ مردم از فرزند گریزپاي . زادگاهش بازگشت

مغرورش رنگ باخت، و جاي التور چهار سال دیگر در این شهر آرام زندگی کرد، اندیشۀ متکبر و . خود استقبال کرد

گفت، خدا و خورشید را  اي فلسفۀ وحدت وجودي سخن می خود را به جنونی مالیم و بی آزار سپرد؛ او از گونه

دید؛ التور یک سال قبل از فرا رسیدن انقالب فرانسه، در حالی که  کرد، و امیدوارانه خواب انقالب می ستایش می

  .ید، چشم از جهان فرو بستبوس دست مستخدمانش را در دم آخر می

  

فصل دهم

  بازي اندیشه

I  - هنرهاي کالمی  

فردریک کبیر با . المللی شده بود زبان فرانسوي اکنون زبان دوم تحصیلکردگان اروپا و رسانۀ پذیرفته در سیاست بین

وشت و گفت؛ گیبن نخستین کتابش را به زبان فرانسوي ن همه کس، جز سپاهیانش، به زبان فرانسوي سخن می

، 1784در . چندي به این اندیشه رفت که تاریخ انحطاط و سقوط امپراطوري روم را نیز به همین زبان بنویسد

هایی  براي کسانی که بهترین گفتار را دربارة سبب جهانگیر شدن زبان فرانسوي بنویسند جایزه» برلین آکادمی«

توان  موجبات اصلی رواج زبان فرانسوي را این سان می. داد تعیین کرد، و نشریات خود را نیز به زبان فرانسوي انتشار

برتري سیاسی فرانسه در روزگار لویی چهاردهم؛ اشاعۀ این زبان به دست سپاهیان فرانسوي در هلند، آلمان، : برشمرد

اروپا آن  اتریش، و اسپانیا؛ برتري بی چون و چراي ادبیات فرانسه در بر اروپا؛ محبوبیت جامعۀ پاریس که همۀ مردم

پذیرتري براي بازرگانانی بین  تر و انعطاف شمردند؛ تمایل به یافتن زبان زنده را مدرسۀ نهایی برگزیدگان خویش می

هیچ . »فرانسه آکادمی«المللی به جاي زبان التینی؛ و تنزیه و یکسانسازي زبان فرانسوي با نشر یک فرهنگ به همت 

نین دقت و تنوع، به چنین لطف و زیبایی عبارات، و به چنین ظرافت و کشورهاي دیگر به چ یک از زبانهاي بومی

نثر فرانسه سرراستی سادة مونتنی و سرزندگی : این پیروزي تلفاتی نیز داشت. روشنی سبک نایل نایل نشده بود

زمانی که دوکلو در  ، تا خود آکادمی. خشن و نیرومند را بله را قربانی کرد؛ شعر فرانسه در زندان قواعد بوالو فرو پژمرد

  . کارانه فرو غلتیده بود روي احتیاط گرایی خوابزده و میانه به عضویت آن انتخاب شد و بیدارش ساخت، به شکل 1746

. هاي فرانسه را افزایش داد آزادي نسبی اندیشه و گفتار در دوران نیابت سلطنت، نویسندگان و ناشران و کتابخانه

تنها . شد، همه جا در کمین مردم نشسته بودند ه با گذشت قرن کارشان دچار رکود میناشران و کتابفروشان، با آنک

بسیاري از شهرهاي فرانسه اکنون داراي . تقریباً همگی تنگدست بودندناشر و کتابفروش داشت، که  360، پاریس

پرداخت چهل سو به آنها آبونه  هایی داشتند که مردم با ها قرائتخانه هاي سیار بودند، و بسیاري از کتابخانه کتابخانه

نویسنده ناچار بود، گذشته از نویسندگی، به کار . اي بود که بتواند با نویسندگی زندگی کند کمتر نویسنده. شدند می

قلیلی از . کرد منشی دفترخانه بود، و روسو نت موسیقی استنساخ می) پدر(دیگري نیز اشتغال ورزد؛ کربیون 

ال وي را » سیستم«ستند نوشتۀ خود را به بهاي مناسب بفروشند؛ ماریوو، که ورشکستگی توان نویسندگان مشهور می

ها و زندگی ماریان زندگی خود را سر و سامان داد؛ و روسو، که همیشه  از هستی انداخته بود، با فروش نمایشنامه

این پروانه ناشران را از . بود» رپروانۀ شاهی نش«تنها حق تألیف موجود . لیور فروخت 5000تنگدست بود، امیل را به 
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این . کرد هاي آنان در خارج از کشور جلوگیري نمی داشت، ولی از چاپ دزدانۀ نوشته دزدیدن آثار نویسندگان باز می

دادند که به تشخیص بازرسان دولت حاوي مطالبی زیانبخش براي دولت و کلیسا  پروانه را تنها به کتابهایی می

توانستند براي  الف دولت و کلیسا تنها با نهفتن مطالب خویش در لفاف عبارات فریبنده مینویسندگان مخ. نبودند

شد، کتابهاي خود را در آمستردام، الهه، ژنو و یا دیگر  اي به آنان داده نمی و هرگاه پروانه. کتابهاي خود پروانه بگیرند

.آوردند می کردند و پنهانی به فرانسه شهرهاي اروپا به زبان فرانسوي چاپ می

گسترش طبقۀ متوسط، توسعۀ آموزش، و تمرکز اندیشه در پاریس موجب پیدایی مشتاقان و گروهی ا ز نویسندگان 

ناتوانی دولت در روزگار لویی پانزدهم و سستی معتقدات دینی، مردم فرانسه را . دادند شد که به این تقاضا پاسخ می

اشراف، که هم از شاه ناتوان و هم از کلیسایی که از او پشتیبانی . دبه بحثهاي سیاسی و دینی عالقه مند ساخته بو

دادند؛ فرا دستان طبقۀ  کرد بیزار بودند، به شنیدن سخنان مخالفان دولت و باورهاي دینی تمایل نشان می می

خالفان دولت و متوسط، به امید آنکه این سخنان اوضاع را دگرگون سازد و آنان را با اشراف برابر نماید، از سخنان م

  .کردند کلیسا استقبال می

در این حال و هواي تازه، نفوذ و قدرت نویسندگان به جایی رسیده بود که مانند آن را قبل و پس از قرن هجدهم به 

صرافانی چون پوپلینیر از آنان پذیرایی . نویسندگان به یاري شیوایی خود به سالونها راه یافته بودند. یاد نداریم

توانگر نبودند، نفوذ و قدرتی در  نویسندگان، با آنکه مردمی. دادند و گاه گاه آنان را در خانۀ خود مسکن می کردند می

، بی آنکه دیده شود، از همۀ »خطۀ قدرت اندیشمندان«: گفت 1751دو کلو در . فرانسه به هم رسانده بودند

زیرا در دراز مدت، . کنند ی اندیشمندان حکومت میتوانند فرمان دهند، ول زورمندان می. امپراطوریها پهناورتر است

در رهبري افکار مردم به یاري  1751دولتها در ( ».سرانجام هر گونه استبدادي را سرکوب خواهد کرد …افکار مردم

دینی، و به  هاي جزمی  شهنویسندگان فرانسه در پناه آزادي ناشی از سستی اندی .)ر و زور هنوز استاد نشده بودندز

بازار مطبوعات پدید آورده بود، با نوشتن نامه، رساله، جزوه، خاطره، تاریخ، رمان،  شور و هیجانی که گرمییزة انگ

نمایشنامه، شعر، االهیات، فلسفه، و هرزه نگاري سد سانسور مطبوعات را در هم شکستند و اندیشه و ایمان مردم 

ادبیات جهان پیش از آن . اسر جهان، را دگرگون ساختنداي سر فرانسه و سازمانهاي سیاسی این کشور، و تا اندازه

. هرگز با چنین شوخیهاي زیرکانه، با چنین هزلهاي لطیف، و با چنین لودگی تند و درشت درهم نیامیخته بود

هاي قدرت دولت و  رسیدند پایه هاي تند و زهرآگینی که بیشتر بدون نام و نشان نویسنده به دست مردم می نوشته

.متزلزل ساختند کلیسا را

مردان و . رسانیدند، تا دیگران هم از مضمون آنها آگاه شوند هاي خصوصی خود را به چاپ می مردم اکنون حتی نامه

کردند، به امید آنکه پیش چشمان بیش از دو تن جلوه کنند؛  هایشان را تجدیدنظر، بازنویسی، و ویرایش می زنان نامه

ها در زمرة آثار ادبی فرانسه جاي گرفتند؛  اي از این نامه ت یافتند که پارهو گاه گاه چنان در این کار موفقی

ها، با همان خصوصیتی که در میان دوستان معمول است، با دوستان و دشمنان خویش از مسائل  نویسندگان این نامه

شتند سرزنده و پرروح گ گفتند و همانند سخنانی که بر سر میز سالونها رد و بدل می سیاسی، ادبی، و هنري سخن می

پرداختند، بلکه در بسیاري از موارد مباحثاتی  ها صرفاً به مسائل مبتذلی چون خبرهاي خصوصی نمی این نامه. بودند

که از قوافی  –» شعر اجتماعی« –هاي خود را به شعر  گاهی نیز، مردم نامه. در باب سیاست، ادبیات، و یا هنر بودند

در زبان فرانسوي بسیار آسان است، و به امید برانگخیتن ستایش خواننده سرشار از زدند و ساختن آنها  موج می

هاي شاعرانه، که از مخزن پایان ناپذیر هوش سرشار و هنر  ولتر با نوشتن نامه. نوشتند و صمیمیت بودند، می گرمی

  .ساخت جوشیدند، دوستان خود را خوشنود می زودیاب او می
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هاي بوسوئه خسته شده بودند؛  ه بود، زیرا فرانسویان، حتی در قرن هجدهم از خطابهعصر وعظ و خطابه به سر آمد

هایی براي  که نامه –هنوز بازار نوشتن خاطرات گرم بود، زیرا خاطرات . این عصر همراه با انقالب فرانسه بازگشت

 1750ارون دوستال دولونه، که در هاي ب تذکره. کشیدند خصوصی، مردم را با خود می  هاي ، مانند نامه- آیندگان بودند

شب «به چاپ رسید و خاطرات وي را از دوران نیابت سلطنت و ) 1755(در گذشته بود، در پایان همین دوره 

  . گریم نثر این زن را در شیوایی تنها با نثر ولتر برابر دانسته است. زنده ساخت» نشینیهاي سو

II - تئاتر  

تئاتر از «: به مارمونتل گفت 1745ولتر در . یسیان یافته بود سالونها را پشت سر نهادتئاتر با اهمیتی که در زندگی پار

یک نمایشنامۀ . یک روز افتخار و ثروت به دست آوردتواند در  می تئاتر است که آدمی در. همۀ کارها پرجاذبه تر است

ر والیات فرانسه بسیار بودند، توانگران در تئاترهاي خوب د» .تواند انسان را هم توانگر سازد و هم بلند آوازه موفق می

ولی در . کردند هایشان تئاترهاي خصوصی برپا کرده بودند، و در ورساي در حضور شاه و درباریان تئاتر اجرا می خانه

با آنکه بهترین آثار نمایشی توسط کمدي فرانسز در . آورد پاریس بود که نمایش شور و التهابی در مردم پدید می

.آوردند کمیک روي می - ایتالین و اپرا/ شدند، اما بیشتر مردم پاریس به تئاتر دز فرانسه اجرا می - تئاتر

همۀ این تاالرهاي نمایش، و در آن میان اپراي پاله روایال، بناهاي جاداري با لژ و چند ردیف صندلی براي اقلیت 

خوانیم، برپا  ه ما آنجا را بخطا ارکسترا میتماشاگران کم پول در محل گود جلو ردیف صندلیها، ک. توانگر بودند

نزدیک به صدوپنجاه توانگر . ایستادند؛ تا پس از انقالب فرانسه، براي آنان در تئاترها صندلی در نظر گرفته نشد می

. کردند سو صحنۀ نمایش را محاصره می خودنما، یا عاشق نمایش، که پول اضافی پرداخته بودند، در لژهاي خود از سه

بیشتر اجراهاي ما را چون ] وضع[این «: گفت دانست و می ر این رسم را مزاحم بازیگران و مانع دید تماشاگران میولت

آنچه الزمۀ عمل تئاتري است از میان رفته است، یا اگر از میان نرفته، مهمل شده . سخنرانی طوالنی ساخته است

اي چون سخنرانی بروتوس و سپس آنتونیوس را  د صحنهتوان پرسید که چگونه در چنین مکانی بازیگر می می» .است

بیچارة نمایشنامۀ هملت چگونه » روح«براي مردم رم پس از کشته شدن یولیوس قیصر ساخته نمایش دهد؟ 

هاي شکسپیر را در این وضع نمایش  توان یکی از نمایشنامه تواند از میان این مردم متشخص بگذرد؟ بسختی می می

تماشاگران را از گرد  1759که دیدرو و دیگران هم آنها را تکرار کردند، سرانجام کارگر افتاد و در سخنان ولتر، . داد

  .صحنۀ نمایش کنار راندند

بازیگران اکنون در جامعه قدر و . تالش ولتر براي اعتالي مقام بازیگر در نزد اهل دین کمتر موفقیت به دست آورد

هاي خود را به روي آنان گشوده بودند؛ و در موارد بسیار، آنان به فرمان شاه  اشراف درهاي خانه. حرمتی یافته بودند

کرد؛ و تدفین آنان را در  دانست، بازیگران را تکفیر می ولی کلیسا هنوز تئاتر را مدرسۀ رسوایی می. دادند نمایش می

ن عمل کلیسا را با روش شاه ولتر ای. تحریم کرده بود - که شامل همۀ گورستانهاي پاریس بود - زمینهاي تقدیس شده

  :خواند و اشراف ناسازگار می

و . دهد که همه شب نمایش دهند راند؛ شاه به آنان فرمان می دهد، و کلیسا آنان را از خود می شاه به بازیگران مزد می

همانگونه که [هرگاه از دادن نمایش خودداري کنند، زندانی خواهند شد . کند کلیسا آنان را از رفتن به صحنه منع می

پس از [اگر نمایش دهند، آنان را ]. را، چون دست به اعتصاب زدند، به زندان افکندند» تئاتر اعلیحضرت«بازیگران 

. خواهیم با آنان به گور سپرده شویم کنیم، ولی نمی ما بخرسندي با آنان زیست می. افکنند به گندابروها می] مرگ

  . بندیم ولی درهاي گورستان را به رویشان مینشانیم،  آنان را به گرد سفرة خویش می

. زندگی و مرگ آدرین لوکوورور، بزرگترین بانوي بازیگر این روزگار، نمودار رفتار ناسازگار جامعه با هنرپیشگان است

زیست، غالباً به  فرانسه می -چون در نزدیکی تئاتر. در رنس زاده شد و در دهسالگی به پاریس رفت 1692آدرین در 
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در چهاردهسالگی گروهی از جوانان . کرد زد و، پس از بازگشت به خانه، حرکات بازیگران را تقلید می تر سر میتئا

لوگران بازیگر وي را تعلیم داد و در . هاي خصوصی به هنرنمایی پرداخت عالقه مند به تئاتر را گرد آورد و در صحنه

آدرین، مانند مولیر، سالها در . ی براي او دست و پا کرددادند جای گروه هنرپیشگانی که در ستراسبورگ نمایش می

ایاالت فرانسه در نقشهاي گوناگون بازي کرد و بی گمان به مردان گوناگون دل باخت؛ دو تن از آنان وي را حامله رها 

ر به کردند و از زناشویی با او سر باز زدند؛ در هجده سالگی دختري زایید و در بیست و چهار سالگی دختري دیگ

ولتر جوان در اینجا بدو برخورد و صمیمیت و نزدیکی آنان از سرحد . ، به پاریس بازگشت1715در . جهان آورد

.فرانسه، که پاتوق دورة نوجوانی و آرمان او بود، شد –ترین بازیگر تئاتر  ، برجسته1717در . دوستی گذشت

تنومند و بیتناسب بود؛ ولی آداب و . از زیبایی نداشتاي  آدرین، چون بسیاري از زنان بازیگر نامدار، چندان بهره

اي پرجنبش و نجیب داشت؛ هر حرکت او  رفتاري دلپسند، آوایی موزون و دلنشین، دیدگان سیاه نافذ، و چهره

از سخن گفتن به شکل خطابه، که در تئاترهاي فرانسه سنت شده بود، و از دیرباز در . کرد شخصیتی را بیان می

تطیل شکل نخستین معمول بود دوري جست و رفتار و گفتار طبیعی پیش گرفت؛ مگر در مورد تلفظ تئاترهاي مس

در چند سالی که بر . دقیق و رسایی بیش از اندازة صدا، که الزم بود کلمات وي را به گوش دورترین بیننده برساند

اي مرهون  در جهان تئاتر تا اندازه پیروزي او. انقالبی در جهان هنر تئاتر پدید آورد. کرد صحنه هنرنمایی می

او در فن دشوار ابراز احساسات به هنگام . احساسات و توانایی وي در انتقال و اظهار عشق و محبت، و درد و اندوه بود

  .شنیدن اظهارات دیگران بر بازیگران روزگار خویش پیشی جست

آرژانتال / شار او گوستن دو فریول، کنت د. دادند ستودند و جوانان با دیدن وي دین و دل از کف می پیران اور ا می

مادر از بیم . ولتر شد، مهر آدرین را چنان به دل گرفت که مادرش را هراسان ساخت» فرشتۀ«جوان، که پیشکار و 

آدرین چون این . آنکه مبادا فرزندش با این بازیگر زناشویی کند، سوگند خورد که وي را به مستعمرات خواهد فرستاد

  :و وعده داد که جوان را از خود دلسرد کند) 1721مارس  22(شنید، به مادام دو فریول نامه نوشت را 

اما تهدید نکنید که او را به آن سر . اگر بخواهید، دیگر او را نخواهم دید. آنچه شما بخواهید برایش خواهم نوشت

اشرت دوستانش خشنود شود؛ او مایۀ تواند براي کشورش سودمند باشد و از مع او می. جهان خواهید فرستاد

  .خرسندي و سربلندي شما خواهد بود، استعدادهایش را پرورش دهید و بگذارید فضایل خود را بروز دهد

که در  در هشتاد و پنج سالگی، هنگامی. آرژانتال به عضویت شوراي پارلمان پاریس برگزیده شد/ گفت؛ د راست می

.نخستین بار به این نامه برخورد گشت، براي هاي مادرش می میان نامه

تماشاگران مرد جوانی را دیده بودند که هرگاه آدرین در . را چشید آدرین نیز طعم شادي و اندوه، و عشق و ناکامی

موریس هنوز افتخارات . این جوان همان شاهزاده موریس دوساکس بود. آمد کرد، به تئاتر می صحنۀ نمایش بازي می

، ولی چنان خوبرو و برازنده بود که چون به آدرین وعدة عشق ابدي داد، آدرین عشق او را کسب نکرده بود نظامی

دهند  مردان وقتی وعدة عشق ابدي می. (پذیرفت و وي را همان قهرمانی دانست که سالها چشم به راهش بوده است

مردم پاریس، با توجه به ). 1721(آدرین وي را به دلداري خویش برگزید .) پندارند که هرگز نخواهند مرد می

ولی سرباز جوان در . کردند صمیمیت و وفاداري این دو دلداده، چندي آنان را به قمریهاي دلباختۀ الفونتن تشبیه می

از هزینۀ این سودا اندوختۀ  آرزوي شاهی بود؛ دیدیم که سرانجام در سوداي دیهیم شاهی به کورالند رفت، و نیمی

  .آدرین بود

در این . رین سالونی تأسیس کرد و با پذیرایی از مردان و زنان سرشناس پاریس خویشتن رادلداري داددر غیاب او، آد

دوستانش ستایندگان اتفاقی . هاي مولیر آشنا، ویکی از روشنفکرترین زنان فرانسه شد ضمن، با ذوق راسین و اندیشه

آرژانتال، و کنتل / ستودند، و مردانی چون ولتر، د هاي وي را می نبودند، بلکه زنان و مردانی بودند که اکنون اندیشه
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گروهی از زنان سرشناس پاریس نیز از پیوستن به آن جمع . یافتند دوکلوس پیوسته در مهمانیهاي شام او حضور می

  .شدند پرجوش و نشاط انگیز شادمان می

وي را به آدرین کاهش  دوري از پاریس دلبستگی. به پاریس بازگشت 1728سرباز ماجراجوي شکست خورده در 

داده بود؛ دریافت آدرین اکنون زنی سی و شش ساله است، و چهار سال از او بزرگتر؛ و زنان توانگر بسیاري آماده 

یکی از آنان، لویز دولورن، دوشس دو بویون، نوة دختري قهرمان ملی . بودند خویشتن را به آغوش موریس بسپارند

فرانسه بازي  -که در تئاتر آدرین هنگامی. د خود موریس از خاندان شاهی بودلهستان، یان سوبیسکی، بود و مانن

کرد، این زن را دید که در لژ خود موریس را با گستاخی به رخ دیگران کشیده است، و بی اختیار این شعر را از  می

  :فدر راسین خواند

  من از آن زنان گستاخ نیستم،

  حفظ کرده، از آن زنانی که به هنگام جنایت آرامش را

  اند چه نقابی بر چهره زنند که از شرمساري بر نیفروزند؟ و آموخته

، سیمئون بوره، آبه و مینیاتورساز، به آدرین گفت که گماشتگان نقابدار یکی از زنان در باري بدو 1729در ژوئیۀ 

درین سخنان آبه را به پلیس آ. لیور پاداش بگیرد 6600بدو بخوراند و به پاس آن  پیشنهاد کرده اند که قرصهاي سمی

اي به فرمانده  آدرین نامه. آبه همین داستان را تکرار کرد. پلیس آبه را گرفت و به دقت بازجویی کرد. گزارش داد

  پلیس نوشت و آزادي 

:آبه را خواستار گشت

گمان . نه یافته اموسخنان او را همواره هوشمندا. با او گفتگو کرده، و وادارش ساخته ام بتفصیل با من سخن گوید

آه، از خدا . نه، مایلم او از روي دیوانگی این سخنان را بر زبان رانده باشد. خواهم سخنان او راست باشد مبرید که می

توانم به  ولی هرگاه او بیگناه باشد، تصدیق کنید، سرورم، که نمی! خواستارم که از گناه او بگذرد و او را ببخشاید

به پیشه و تبارم ننگرید، به روح من بنگرید که با خلوص و . این ابهام برایم ناگوار است. شمسرنوشت او بی اعتنا با

  .گوید پاکی با شما سخن می

آبه حتی پس از رهایی خود از زندان، که چند ماه بعد . کرد ولی دوك دو بویون براي ادامۀ بازداشت آبه پافشاري می

  .دانیم که داستان او تا چه اندازه راست بوده است هنوز نمی. کرداتفاق افتاد، همچنان این داستان را تکرار 

به کار نمایش ادامه داد، . ، مادموازل آدرین لوکوورور دچار اسهال شد، و بیماري او هر روز شدت یافت1730در فوریۀ 

، نقش یوکاسته مارس، با آخرین نیرویی که در او مانده بود 15در . ولی شبی در اوایل مارس بر صحنه از هوش رفت

مارشال دو ساکس دیگر به دیدنش نرفت؛ . دو روز بعد، بستري شد و خون استفراغ کرد. را در اودیپ ولتر بازي کرد

مارس در آغوش ولتر  20آدرین در . آرژانتال در این لحظات دردناك و خفتبار بر بالینش حضور یافتند/ تنها ولتر و د

چون آدرین آیینهاي نهایی کلیسا را به جا نیاورده بود، قانون کلیسایی اجازه نداد وي را در گورستانی  .سپردجان 

اي بیرون  دوستی، دور از انظار، همراه دو مشعلدار پیکر بیجان وي را با درشکۀ کرایه. تقدیس شده به خاك سپارند

، ان اولد فیلد، 1730در همان . (ی که بعدها خیابان بورگونی خوانده شد، به خاك سپردبرد و در کنار رودسن، در جای

ولتر در شعر مرگ مادموازل لوکوورور .) بازیگر انگلیسی، را با تشریفاتی پرشکوه در دیر وستمینستر به خاك سپردند

  :سرود، این تدفین خفت آور را با خشم و تندي نکوهش کرد 1730که در 

  سوزند، از درد جانکاه من میهمۀ دلها 

  شنوم، از هر سو نالۀ هنرها را می

  »!مرد ملپومن«: که گریان بانگ برداشته اند
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  شما اي افراد نسل آینده،

  د گفت؟کنند، چه خواهی هنگامی که بدانید مردمان سنگدل چه توهینها به این هنرهاي متروك می

  .ساختند زیست، معابد و محرابها برایش می می] باستان[کنند که اگر در یونان  آنان کسی را از کفن و دفن محروم می

ام که غالم او بودند، من آنانی را دیده

  .گشتند و پروانه وار به گرد شمع وجودش می

  !ولی این زن همینکه مرد، جانی شد

  او جهانی را مسحور کرد،

  !دهید مین روي او را کیفر میو شما از ه

  از این پس مقدس خواهد بود،) رودسن(نه، این کرانه 

  زیرا خاکستر تو را دربر دارد،

  و این گور غم انگیز براي ما معبدي تازه است،

  که سرودهاي ما آن را محترم،

  !و حضور روح تو آن را مقدس خواهد داشت

وي رقباي متعددي داشت که پروسپر ژولیو دو کربیون، بازماندة . بودالبته ولتر بزرگترین نمایشنامه نویس این دوره 

هایی نوشت که  نمایشنامه 1711تا  1705کربیون از . بایست سالها پیش مرده باشد، از آن جمله بود پیري که می

مسلم  میوي باناکا) 1717(و سمیرامیس ) 1714(مردم از آنها استقبال کردند؛ پس از آنکه دو نمایشنامۀ خشیارشا 

موجه شدند، پذیرفت نبوغ هنریش رو به زوال گراییده است؛ از نویسندگی کناره گرفت، گرفتار فقر و تنگدستی 

، مادام دو 1745در . گردید، و در اطاق زیر شیروانی خویشتن را با ده سگ، پانزده گربه، و چند کالغ سیاه تسلی داد

چاپخانۀ دولتی نیز به دستور مادام دو پومپادور همۀ . ستی نجات دادپومپادور، با تعیین حقوق مستمر، وي را از تنگد

مادام دو پومپادور چون بیمار بود، در . کربیون براي سپاسگزاري از مادام به ورساي رفت. آثار کربیون را چاپ کرد

ه بود، لویی اي که کربیون براي بوسیدن دست معشوقۀ شاه خم شد در لحظه. روي تختخوابش او را به حضور پذیرفت

شاه ما را غافلگیر . خانم آبرویم ریخت«: پیرمرد، که سنش از هفتاد گذشته بود، فریاد برآورد. پانزدهم به اطاق درآمد

اش دربارة کاتیلینا، تشویق  شاه این شوخی را پسندید، و چون پومپادور کربیون را به تکمیل نمایشنامه» .کرده است

  .اش پیوست وقهکرد، شاه نیز در این نظر به معش

کربیون بار دیگر ) 1758(شاه و درباریان در شب اول اجراي کاتیلینا به تئاتر رفتند و نمایشنامه را تحسین کردند 

هشت سال دیگر زنده ماند و . ، در هشتاد سالگی ، آخرین نمایشنامه اش را نوشت1754در . توانگر و نامدار شد

  .ی سپري کردهایش بخوش زندگی را در کنار سگان و گربه

و فراموشی سر درآورده بود، ولتر را ناخشنود  نویس، که پس از سالها از جهان گمنامی زنده شدن این نمایشنامه

او اکنون در صحنۀ کمدي نیز به رقیب متلون و پرجوش و خروشی به نام پیرکارله دو شامبلن دو ماریوو . ساخت

این منظره او را . نویس گشت اش در برابر آینه هجونامه ۀ هفدهسالهگریهاي معشوق ماریوو با دیدن عشوه. برخورده بود

اي بیش به شور نیاورد، زیرا پدرش مدیر توانگر ضرابخانۀ ریوم بود و دختران جوان بسیاري به آرزوي همسري  لحظه

ا دچار شگفتی ولی او به خاطر عشق زناشویی کرد و با برگزیدن یک زناشویی توأم با آرامش مردم پاریس ر. او بودند

رقیق، و عبارات متینی آموخت که در و در این سالون شوخیها، احساسات به سالون مادام دو تانسن پیوست . ساخت

.خورند هاي او به چشم می نمایشنامه
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دوازده شب متوالی با موفقیت بسیار در تئاتر  1720نخستین نمایشنامۀ او آرلکن، صیقل خوردة عشق بود که در 

اش دریافت نموده بود امرار  که از پولی که بابت اجراي نمایشنامه شامبلن درست هنگامی. نمایش داده شد ایتالین/دز

گویند با نوشتن کمدیهاي بسیاري که با  می. کرد، بیشتر دارایی خود را با ورشکستگی بانک ال از دست داد معاش می

  . ساختند وضع مالی خود را سروسامان بخشید رم میهاي زیرکانه پاریسیان را سرگ شوخیهاي ظریف و طرحها و توطئه

در این نمایشنامه مردي با نوکرش براي آزمایش وفاداري نامزدان هنوز . معروفترین آنها بازي عشق و تصادف نام دارد

 کنند، غافل از کنند و رفتار یکدیگر را تقلید می هاشان را معاوضه می ندیدة خود، که یک بانو و کلفت اوست، جامه

پوچ و  دزدیموناآنکه آنان نیز همین حیله را به کار بسته اند؛ و نمایشنامه با یک سلسله اتفاقات، که مانند دستمال 

این زنان پاریس بیش از مردان از پیچیدگیها، تداخلهاي عشقی، و نیز احساسات لطیف . رود عبث است، پیش می

در جهان تئاتر نیز، چون کاخ ورساي، سالونها، و آثار واتو وبوشه، اکنون زنان حکومت . بردند ها لذت می نمایشنامه

. کردند و نفوذ کالم داشتند؛ و تجزیه و تحلیل احساسات جانشین مسائل سیاسی و تهورات جنگی شده بود می

هاي فرانسه را تا زمان  صحنه) به استثناي بومارشه(یدند و کمدیهاي مردانۀ مولیر از برابر کمدیهاي زنانه کنار کش

  .، و ساردو به این گونه کمدیها سپردند)پسر(سکریب، دوما 

III – رمان فرانسوي  

، وي نخستین بخش رمان خود، زندگی ماریان، را 1731در . همین ماریوو در فرانسه شکل و ترکیبی نو به رمان داد

انتشار  1741این داستان استقبال کردند؛ به دنبال آن، یازده بخش دیگر داستان را تا  مردم پاریس از. به چاپ رساند

بویژه  -زنده ماند، داستان را به پایان نرساند، زیرا منظور اصلی او تحلیل خوي و سیرت زنان 1763ولی با آنکه تا . داد

اندازند  اي از راهزنان دلیجانی را به دام می تهدس. سرآغاز رمان بسیار دلکش است. بود، نه داستانسرایی - زنان دلباخته

ماند و در سالهاي پیري این داستان را  ماریان زنده می. کشند و همۀ سرنشینان آن را، جز دختري به نام ماریان، می

راوي . شناسانند قهرمان داستان و نویسندة فرضی آن تا پایان داستان خویشتن را به خواننده نمی. کند نقل می

اي هرگز نگویی من  فراموش مکن که وعده داده«: گوید سپارد و می ویس داستان را با احتیاط به دوستی میدستن

چون پدر و مادر ماریان، در میان سرنشینان دلیجان، به دست دزدان » .خواهم جز تو کسی مرا نشناسد یکیستم؛ م

ماریان در یک کتابفروشی فروشنده . کند دهد و بزرگ می شوند، بورژواي نیکدلی ماریان را پرورش می کشته می

دو کلیمال براي او هدایایی کوچک و کم ارزش و . رباید شود، و با زیبایی دلفریبش از موسیو دو کلیمال دل می می

دختر درخواست وي را رد . خواهد که خویشتن را بدو تسلیم کند آورد؛ و سرانجام از او می سپس هدایایی گرانبها می

، هدایاي وي را برایش پس -دهد که ماریوو با فهم دقیقی شرح می –از تردید و دودلی بسیار کند و پس  می

دو والویل . خورد فرستد این نیز ناگفته نماند که ماریان در این هنگام به موسیو دو والویل، برادر زادة کلیمال، برمی می

دارد و  ان را معطل و بالتکلیف نگاه میصفحه ماری 1000والویل در طول . از عمویش جوانتر و کم پولتر است

.یابد داستان در اینجا پایان می. سازد خویشتن را با دختري دیگر سرگرم می

، نوشتۀ )1782(ترین رمان روانشناختی فرانسۀ قرن هجدهم است؛ تنها روابط خطرناك  زندگی ماریان برجسته

آورد که  مادام دو الفایت را به یاد می) 1678(اده خانم کلو رمان ماریو و شاهز. کند شودرلو دوالکلو، با آن برابري می

ها و احساسات قهرمانانش بر آن  رسد، ولی در تحلیل و موشکافی انگیزه در رقت احساسات و زیبایی سبک بدان نمی

قهرمان این داستان زنی است که چون شخصیت پمال، اثر ریچاردسن، عفت و پاکدامنی خود را حفظ . برتري دارد

داند که زنان براي به چنگ آوردن مردان پرهوس، و برخورداري از  وي می. اما تنها به خاطر بازار گرمی -کند یم

ریچاردسن هفت . این اثر موشکافتر و ظریفتر از اثر ریچاردسن است. حمایت آنان، ارزشی زودگذر و ناپایدار دارند
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؛ و دور نیست که با الهام گرفتن از آن، این )1740(د سال پس از انتشار زندگی ماریان، نگارش پمال را آغاز کر

  .داستان را نوشته باشد؛ روسو نیز هنگام نگارش هلوئیز جدید از کالریساي ریچاردسن الهام گرفته است

اندیشۀ خویش را به بی ) پسر(نمود؛ ولی کربیون  ماریو و اخالقیات سخت و احتیاط آمیز طبقۀ متوسط را منعکس می

برخالف پدرش که شهرت (» کربیون شاد«کلود پروسپر ژولیو دو کربیون، یا . پرواي اشراف معطوف کردبندوباري بی

، در پاریس دوران نیابت سلطنت، که اخالق مردم آن )نامید داشت و پسرش را بدترین اثر خود می» کربیون غمگین«

ها،  در اطاق زیر شیروانی پدر با سگان، گربهچند سالی را . با تربیت یسوعی خود وي بسیار ناسازگار بود، پرورش یافت

با نشر رمان کفگیر نامدار شد؛ سزاوار بود که او همۀ کتابها ) 1734(در بیست و هفت سالگی . و کالغهاي او به سر برد

تماس دو «جز  عشق در نزد او مفهومی -همانگونه که شامفور گفته است - و قهرمانانش را به این نام بخواند، زیرا

شود، ولی نویسندة آن کلیسا، دولت فرانسه، و دوشس دو من کوچولو  داستان در ژاپن آغاز می. نداشت» پوست

را چنان بیپرده هجو کرد که کاردینال فلوري وي را پس از انتشار داستان به مدت پنج سال از پاریس ) »خیارپریان«(

  .تبعید کرد

نیمکت منتشر ساخت و بار دیگر رین رمان خود را به نام سروصدات پر 1740کربیون پس از بازگشت به پاریس، در 

» سلطان«. افتد، ولی اخالق قهرمانان پاریسی است داستان در آگره اتفاق می. براي مدتی کوتاه از پاریس تبعید شد

 آمانزئی، در باري جوان، ملزم است بگوید که چگونه در زندگی و تجسم. خواهد داستانی بشنود خسته شده است و می

آورد؛  سپس برخی از گناهان و ناپاکیهایی را که روي فنرهایش روي داده اند بیاد می. قبلی یک نیمکت بوده است

و » مهدي«کربیون بیش از همه از داستان . افزاید، تفصیالت و جزئیات آنها نیز افزایش میابند چون بر تعداد زناها می

کنند  بالند، اعتراف می گویند و بدان می اکدامنی خویش سخن میاین دو نفر، پس از آنکه از پ. برد لذت می» مخلص«

. گیرند که کردار ناپاك بدتر از اندیشۀ ناپاك نیست هاي آنان نیز چون افکار دیگر مردم ناپاکند؛ و نتیجه می که اندیشه

ن کربیون همگی در اما این یک مورد استثنایی بود؛ زنا. گیرند اندیشۀ خود را عملی سازند از همین روي، تصمیم می

کند که  شمارد، و تنها زمانی خود را به او تسلیم می امینه پولی را که از دلدارش گرفته است بدقت می«. پی پولند

شد، این کتاب با  چنانکه پیش بینی می» .یابد که دلدارش در شمارش پول اشتباه نکرده است کامال اطمینان می

جمه گشت، در همه جا مردم از آن استقبال کردند، و در هر ترجمه ترتیب اقبال عامه روبرو شد، به چند زبان تر

الرنس سترن اذعان داشت که داستانهاي کربیون در او اثر کرده است؛ هوریس والپول . بخشهاي آن را بر هم زدند

بهشت این تصور تامس گري پرهیزگار از . پسندد گفت که داستانهاي کربیون را بیش از داستانهاي فیلدینگ می می

لیدي هنریتاستفرد پس از خواندن داستانهاي کربیون، » .اي از ماریوو و کربیون بخواند تا ابد داستانهاي تازه«بود که 

شود که او کربیون را به  به فرانسه شتافت و معشوقۀ کربیون، مادر فرزند وي، و سرانجام همسر وي شد؛ گفته می

را براي ) غار(یون همراه آلکسی پیرون و شارل کوله باشگاه کاوو ، کرب1752در » .همسري نمونه مبدل ساخت«

بازرس شاهی و مسئول  ، طی حکمی1759در . طبع ، که در بی ادبی و مزاح شهره بودند، بنیان نهاد مردان شوخ

شاهنامه آخرش خوش . سانسور کتابهاي ادبی شد؛ و پس از مرگ دیر رس پدر، حقوق مستمر وي را به ارث برد

  .است

ولی در همان هنگام، کشیشی . کتابهاي کربیون سالها قبل از مرگ وي از نظر افتادند و به فراموشی سپرده شدند

ل، اگزی/کشد، زندگی و سرگذشت آنتوان فرانسوا پروو د دانشمند داستانی نوشت که هنوز زنده است و ما را به خود می

در  1697پروو در . شناسند، چون داستانهایش مغشوش و پر از دگرگونی بود که جهانیان وي را به نام آبه پروو می

، یسوعیان را ترك گفت، در ارتش )1713(به فرقۀ یسوعیان پیوست . آرتوا زاده شد و در نزد یسوعیان تحصیل کرد
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). 1726(راهب شد  و سرانجام در فرقۀ بندیکتیان و دلشکستگی کشید، خدمت کرد، به دختري دل باخت، ناکامی

.گرچه عجیب است، ولی از آن پس تقریباً همۀ هزینۀ زندگی را از راه قلم فراهم ساخت

حتی قبل از ترك زندگی رهبانی، نگارش داستان خاطرات و ماجراهاي یک مرد با ارزش را آغاز کرده بود، که چهار 

، 1730در . پروو پس از یک سال زندگی در انگلستان، به هلند رفت. اپ رسیدچ در پاریس به 1728جلد اول آن در 

به چاپ داستان دیگري پرداخت که فیلسوف انگلیسی، یا سرگذشت آقاي کلیولند، پسر نامشروع کرامول نام دارد؛ 

، 1731در . انداین کتاب یکی از کهنترین رمانهاي تاریخی جهان است، و او در نه سال آینده آن را به هشت جلد رس

چاپ رساند؛ جلد هفتم، با نام ماجراهاي شوالیه د گریو و مانون  جلدهاي پنجم تا هفتم خاطرات را در آمستردام به

دولت فرانسه خواندن این کتاب را تحریم کرد، و ). 1731(، جداگانه در پاریس انتشار یافت .لسکو، نوشتۀ آقاي د

ون دیوانگان براي خرید آن، چ«گویند که مردم پاریس، . ز ادامه داردموجب محبوبیت ناگهانی آن گشت ـ که هنو

دوازده روسپی را در یک . داستان مانون در لفافی از تظاهر ناشیانه پوشانیده شده است» .شکستند سرودست می

نشانی که بناست نام و  بی» مرد باارزش«،   ــــ مارکی. برند وسیلۀ نقلیه، براي تبعید به امریکا، به بندر لوهاور می

در صفحات بعدي . شود ها براي ما نقل کند، فریفتۀ زیبایی یکی از این دختران می داستان را در هر هفت جلد تذکره

وي همچنین متوجه . گوید داستانها می» .جهان بازگرداند پرستی را به توانست بت می«کتاب، از زیبایی دختر، که 

اشکبارش را به مانون ـ دلدار پیشین خود ـ دوخته است و اندوهناك است  شود که چشمان شوالیه د گریو نومید می

اور به د گریو  /لویی د 4کند و  مارکی بر او دلسوزي می. تواند او را تا تبعیدگاه همراهی کند سبب تنگدستی نمی که به

خورد و او را به خانۀ  اله بدو برمیدو سال بعد، مارکی در بندر ک. دهد تا او بتواند مانون را تا لویزیانا همراهی کند می

  .کند از آن پس، داستان را خود د گریو نقل می. برد خود می

. کرد و در درس و رفتار سرمشق شاگردان دیگر بود اي بود که در کالج آمین تحصیل می د گریو جوان شایسته

دیدند که صلیبی  مرا می«خویش  بپیوندد، و در مخیلۀ» شهسواران مالت«والدینش امیدوار بودند که او به فرقۀ 

در آن هنگام مانون پانزدهساله و او . کند شود و همه چیز تغییر می ولی مانون وارد صحنه می» ام بردوش کشیده

مانون . شود این حس خفته ناگهان در او بیدار می. »به اندیشۀ تفاوت جنسی زن و مرد نبود«هفدهساله بود، و هرگز 

کند که او را نجات دهد، و  د گریو پیشنهاد می. اند تا راهبه شود رخالف میلش به آمین فرستادهگوید که او را ب بدو می

ما از مراسم کلیسایی گذشتیم و، «. عالقۀ متقابل گویی براي پیوند زناشویی کافی بود. گریزند با هم به پاریس می

پدر به او . برد کند، و به نزد پدر می دستگیر می یابد، برادر د گریو او را می» .آنکه خود بدانیم، زن و شوهر شدیم بی

پدرش او را . گیرد بانکدار را بکشد د گریو تصمیم می. ، شده است.گوید که مانون معشوقۀ بانکداري، به نام آقاي ب می

به د  واست، . آقاي ب که مانون معشوقۀ کند آید و تأیید می دوستی، به نام تیبورژ، به خانۀ آنان می. کند زندانی می

. آید ها درمی رود و در سلک آبه سولیپس میـ  جوان به مجمع سن. هاي دینی بپیوندد کند که به فرقه گریو اصرار می

دوسال بعد، براي شرکت در مجلس سخنرانی » .ام اندیشیدم که براي همیشه از شر عشق نجات یافته با خود می«

رساند، به بیوفایی خویش اعتراف  ؛ خود را به د گریو میمانون در میان مردم است. رود همگانی به سوربون می

مرتکب ناپاکی و گناه . خورد که براي فراهم ساختن پول براي او ناگزیر بوده است با آقاي ب کند، ولی سوگند می می

ه است با گرفت. فرانکی را که مانون از آقاي ب 60‘000گیرند و  اي می در شایو خانه. گریزند بار دیگر، باهم می .شود

د گریو، که بار دیگر رهبانیت را کنار گذاشته و شوالیه شده است، امیدوار . دهند ولخرجی و خوشگذرانی برباد می

دزدان . همچنین امیدوار است که پس از مرگ پدر وارث دارایی او شود. دست آورد است بخشایش و پول پدر را به

تواند قدر پول  آنکه خست پیشه سازد می نگاه دانستم انسان بیآ«. شوند کنند و سخت تنگدست می آنان را غارت می

هنگام  هرقدر هم که در روزهاي خوشی وفادار و بامحبت باشد، انسان به …شناختم؛  مانون را می …. را بداند
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 روي و خوشگذرانی چندان عالقه دارد که حاضر نیست بخاطر من او به زیاده. تواند روي او حساب کند تنگدستی نمی

د گریو، به راهنمایی برادرش، هنگام ورقبازي . اما مانون را بیش از شرافت نفس دوست دارد» .آنها را زیرپا گذارد

نزد پیرمرد  کند، به  مانون از او دل می. کنند بار دیگر دزدان او را غارت می. برد برد و اندکی پول می کار می نیرنگ به

» .کنم تا شوالیۀ خود را آسوده و توانگر سازم کار می«: کند سان توجیه می ینرود، و عمل خود را ا پولدار هوسرانی می

مانون را به نام روسپی . شوند گریزند، اما دستگیر می شوند، می کنند؛ موفق می براي ربودن پولهاي پیرمرد توطئه می

کشد و از  را می  یو دربان صومعهد گر. دارند اي گسیل می فرستند، و د گریو را به صومعه به یک بیمارستان همگانی می

مانون . دهد تا بگذارند مانون از بیمارستان بگریزد کند و به مراقبان بیمارستان رشوه می گریزد، پول قرض می آنجا می

  .دهد بدو وعدة عشق ابدي می

و معشوقۀ او  سپارد شود، مانون خویشتن را به وارثی پولدار می پس از آنکه د گریو بار دیگر گرفتار تنگدستی می

. دارد که وي را از فرانسه تبعید کنند شود، و پدر د گریو مقامات انتظامی را برآن می شود؛ اما بار دیگر دستگیر می می

گیرد با  در اینجا، مانون یاد می. رود تواند، با او به نیواورلئان می کوشد وي را در راه برباید؛ چون نمی د گریو می

سازند؛ ولی پسر  دو دلداده دوباره دینداري و پارسایی پیشه می. ریو کامال وفادار بماندتنگدستی بسازد و به د گ

چون مانون رسماً با د گریو زناشویی نکرده است، فرماندار . بازد فرماندار مستعمرة نیواورلئان به مانــون دل مـــی

د گریو پسر فرماندار را در . رش زناشویی کنددهد که با پس نیواورلئان با استفاده از اختیارات خویش به او دستور می

رود، بر زمین  پس از راهپیمایی فرساینده، مانون از هوش می. گریزد کشد و پیاده با مانون به بیابان می دوئل می

  با دست خود» .دوروز و دوشب در کنار مانون دلبندم نشستم و بر لبان و دستهاي او بوسه زدم«. میرد غلتد، و می می

ولی دوست خوبش، تیبورژ، . خوابد و براي آنکه با او بمیرد، در گور می. کند کند، او را دفن می براي مانون میگوري 

. برد تا داستان خود را براي او بازگوید یابد و با خود به کاله و به نزد مارکی می که تازه از فرانسه رسیده است، او را می

همۀ زنان، حتی زنان پاکدل، بر سر گور . شد» انگیز رمانهاي رقت«ف به مانون لسکو طلیعۀ یک رشته رمانهاي معرو

پروو با انتساب این همه نقص . اند مانون و در اندوه د گریو اشک ریخته، و از ناپاکی و فریبکاري و آدمکشی او گذشته

دزدیها و آدمکشی دلدار  و گناه به قهرمانان خویش، با تشریح دلبستگی عمیق مانون به خوشی، و با نقل فریبکاریها و

اي  او کوشیده است داستان خود را درست و واقعی جلوه دهد؛ مانون نمونۀ کهنی از زنان داستانها، و د گریو نمونۀ تازه

هم  داد که در گور دلدارش جان سپارد، شاید اثر داستان از این هرگاه او به د گریو مجال می. از مردان داستانهاست

  .رفت فراتر می

این . پروو از آن جهت داستان را با چنین احساسی شرح کرده که خود تب و تابی چون د گریو داشته است شاید

ولی باید متذکر شویم که او چون پروو مردي کاهل و تنپرور نبود و با دسترنج دیگران . کتاب زندگینامۀ خود اوست

ها در فرانسه موجب چنان شور و  این ترجمه او سه رمان بزرگ ریچاردسن را به فرانسه برگردانید، و. زیست نمی

گذشته از این، . شوقی نسبت به آثار ریچاردسن شدند که آنهمه تعبیرات متفاوت را در آثار روسو و دیدرو پدید آورد

او زندگی سیسرون، اثر میدلتن، و تاریخ انگلستان هیوم را به فرانسوي برگردانده، و چند داستان کوتاه نوشته، و 

در آمستردام فریفتۀ معشوقۀ مردي دیگر  1733در . از جلدهاي تاریخ عمومی سیاحتها را تألیف کرده استبسیاري 

در لندن با . چون دریافت که فرقۀ بندیکتیان حکم بازداشت او را گرفته است، با دختر به انگلستان گریخت. شد

کایت یکی از شاگردانش به اتهام جعل دسامبر، وي را به ش 15در . تدریس خصوصی هزینۀ زندگی را فراهم ساخت

ولی پروو را، به دلیلی که . بینی کرده بود قانون براي این جرم کیفر مرگ پیش. پوندي بازداشت کردند 50اسکناس 

در . و دوباره به فرقۀ بندیکتیان پیوست) 1734(به فرانسه بازگشت . دانسته نیست، پس از اندك زمانی آزاد کردند

  .ژن برگزیدندـ  دوـ  ژرژـ  یابت دیر سن، وي را به ن1753
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بوو نقل ـ  اش آن را چون واقعیتی براي سنت اي را شایع ساخت که خواهرزاده سال پس از آن، افسانه مرگ پروو، ده

گمان آنکه پروو مرده است، کالبد او  پزشک، به. گشت، سکته کرد پروو هنگامی که در جنگل شانتیی می: کرده است

  . کند این داستان را کسی باور نمی. ت مرگ را کشف کند؛ پروو هنوز زنده بود، و پزشک او را کشترا شکافت تا عل

روسو هنگام نگارش هلوئیز جدید، از پروو الهام گرفت؛ او دیدرو . پروو اثر پیگیري در ادبیات فرانسه برجاي نهاد

داستانهاي او در پل و ویرژینی، اثر . اتی واداشتاحساس» انگیز هاي رقت نمایشنامه«القلب را به نوشتن  تیزذهن و رقیق

، دوباره ظاهر شدند، )پسر(گرفتند، در ال دام او کاملیا، اثر آلکساندر دوما خود  پیر، رنگ ایدئالیستی بهـ  نبرناردن دو س

وز در ، نقشی در نهضت رمانتیک بازي کردند؛ مانون هن)1857(و پیش از آنکه فلویر مادام بوواري را معرفی کند 

.میرد کند و می صحنۀ اپرا زندگی می

IV ـ فرزانگان کهتر  

قبال دیدیم که شارل ایرنه کاستل، آبه دو . بار بیشتر با او آشنا شویم خوریم که جادارد این به روحانی دیگري برمی

سیاستمداران را ـ  تپیر، با نگارش یادداشتهایی پیرامون صلح پایدار ـ کتابی که روسو و کانت را فریفتۀ خود ساخـ  سن

ها و طرحهایی  آنترسول پیوست و با اندیشه /ایم که به باشگاه ل همچنین دیده). 1712(در اوترشت به هراس افکند 

که براي اصالح جامعۀ یارانش ارائه داد موجب شد که کاردینال فلوري، براي نجات دولت، این باشگاه را تعطیل کند 

پا خاسته بودند،   او نیز، چون بیشتر کسانی که براي برانداختن وضع موجود به ؟ها چه بودند این اندیشه). 1731(

ولی آنچه از یسوعیان آموخته بود وي را تا بدانجا پیش نبرد که ایمان دینی مردم . تحصیلکردة مدرسۀ یسوعیان بود

که چون نمایشنامۀ محمد ـ  اسالم دانست، با گفتار علیه دین را متزلزل سازد؛ باآنکه خویشتن را پیرو آیین کاتولیک می

با نگارش . اندکی به معتقدات کاتولیکها لطمه زد ـ   توان به همۀ مسیحیت اصیل آیین بسط داد ولتر مضمون آن را می

توضیح مادي معجزات مورد ادعاي پروتستانها، شقاق افکنان، و مسلمانان اصالت معجزات کاتولیکها را هم مورد تردید 

  .قرار داد

در این . چاپ رساند ، کتاب خویش را بسط داد و به نام طرحی براي صلح پایدار به1729، و بار دیگر در 1717در 

اي مقدس متصرفات  کتاب، از فرمانروایان اروپا، و در آن میان از سلطان عثمانی، خواسته بود که با تشکیل اتحادیه

المللی نشمارند، و اختالفات خود را به یک اتحادیۀ  یناي براي رفع اختالفات ب خود را تضمین کنند، جنگ را وسیله

پیر منشور و قوانینی ـ  سن. ارجاع کنند ـ  که نیروهاي مسلح آن ضامن اجراي مصوبات اتحادیه خواهند بودـ  اروپایی

یه نمونه براي این اتحادیه و مجمع آن نوشت، و دربارة مقدار و چگونگی کمکهاي مالی کشورهاي اروپایی به اتحاد

اتحاد «، برپایۀ این پیشنهادها، )1815(توانست پیشبینی کند که روزي کنگرة وین  او نمی. پیشنهادهایی ارائه داد

دست  را براي ابقاي حکومتهاي فردي و نهادهاي فئودالی اروپا تشکیل خواهد داد و جنبشهاي انقالبی را به» مقدس

  .آن سرکوب خواهد کرد

او اعتقاد به پیشرفت را با ایمان دینی . نفس این آبۀ سرسخت را متزلزل سازد به توانست اعتماد هیچ مشکلی نمی

، )1737(سالها قبل از کوندورسه، در کتاب مالحظاتی پیرامون پیشرفت مداوم عقل جهانی . خویش سازش داده بود

گفت که عمر نسل  می. تدر پرتو عقل دانشمندان و دولتها ابراز داش ش را به امکان نامحدود تکامل بشراعتقاد خوی

بشر، به تصدیق مراجع صالحیتدار، از هفت یا هشت هزار سال بیشتر نیست؛ و از این روي، انسان اکنون در سن 

است؛ پس چرا چشم امید خویش را به جوانی او در شش هزار سال دیگر، و شکوفایی باشکوه او در » کودکی عقل«

. خواهد رسید» بلوغ خود«سان به سن در آن هنگام، ان. صد هزار سال دیگر ندوزیم

گفت که اخالق و سیاست همدوش دانش پیش نخواهند رفت؛  می. کرد پیر مسئلۀ کنونی ما را پیشبینی میـ  سن

توان پیشرفت دانش را در  چگونه می. زند کند، فساد را دامن می دانش همچنان که به رشد شعور اخالقی ما یاري می
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پیشنهاد کرده بود ) 1737(پیر در طرحی براي تکیمل حکومت دولتها ـ  لتها درآورد؟ سنخدمت بهبود رفتار افراد م

، متشکل از خردمندترین افراد هر کشور، تأسیس شود و وزیران دربارة چگونگی پیشبرد »آکادمی سیاسی«که یک 

ین سفارش کرده بود او همچن. هاي خویش براي اصالح اخالق و اجتماع با این آکادمی مشورت کنند طرحها و نقشه

همگانی شود، رواداري دینی رعایت گردد، روحانیان زناشویی کنند، براي ) نه کلیسا(که آموزش به سرپرستی دولت 

سراسر فرانسه قوانین یکسان وضع شوند، دولت کارهاي خیریه را بسط دهد و مالیاتها را با اخذ مالیات تصاعدي از 

را به زبان فرانسوي افزود، تا ) نیکوکاري( bienfaisanceواژة  1725ر پیر دـ  سن. درآمد و ارث افزایش دهد

و سالها قبل از . داد متمایز سازد انساندوستی را از کمکهایی که رژیم پیشین از روي دلسوزي و ترحم به نیازمندان می

ا هر کار اجتماعی برابر ارزش هر کتاب، قانون، سازمان و ی«: الوسیوس و بنتم، او این اصل سودخواهانه را مطرح کرد

، حتی »فیلسوفان«هاي اساسی  ـ پیر اندیشه سن» .شود است با مقدار خیر یا لذتی که از آن دستگیر حداکثر مردم می

او با تمام سادگی و . پرورانید امید آنان را به شاه روشنفکري که اصالح جامعه را وجهۀ همت خویش سازد، درسر می

  .ستۀ جنبش روشنگري بودپرگویی خویش از مغزهاي برج

دو کلو در دینان برتانی زاده شد . پیر را مرد خیالپردازي دانست که قادر به درك واقعیات نبودـ  شارل پینو دو کلو سن

از آنجا که فرزند بورژوایی توانگر بود . سري مردم برتانی را تا پایان عمر از دست نداد و سرسختی، دوراندیشی، و خیره

سال زندگی کرد، توانست سالهاي پرخطر جوانی را بسالمت در پاریس دوران نیابت سلطنت و مادرش صدویک 

ها به هرزگی و  فرا گرفت و در کافه) روسپیان(تحصیالت عالی را در نزد یسوعیان و دختران شادکامی . سپري سازد

با نگارش . سالونها راه یافتبه یاري حاضرجوابی خویش، در اندك زمانی به اجتماعات و . تیزکردن فهم خود پرداخت

بارون دو لوز زنی است . اي علیه خداست، بر شهرتش افزود ، که چون ادعانامه)1741(رمان سرگذشت بارون دو لوز 

  ولی براي رهایی شوهرش، که . کند وفایی خویش به همسرش تکذیب می که همۀ شایعات را دربارة ناپاکدامنی و بی

سپارد؛ پایش به  یه شاه گرفتار شده است، خویشتن را به آغوش داوري تبهکار میاي عل به اتهام شرکت در دسیسه

در لحظات خشم و ازخود . شود شود، و دوباره به او تجاوز می اي که علیه شاه چیده شده است کشیده می توطئه

» منی منفور توست؟ام که باید مستحق نفرت باشم؟ آیا پاکدا چه کرده! اي خداي سنگدل«: آورد بیخودي، فریاد برمی

» آکادمی فرانسه«، به سفارش مادام دو پومپادور، به عضویت 1746رغم مضمون و شهوانیت کتاب، دو کلو در  به

دو کلو باشور و عالقۀ بسیار به فعالیتهاي آکادمی گام نهاد، آن را سروسامان داد و با ادبیات و فلسفۀ . پذیرفته شد

آالمبر را به عضویت آکادمی رساند؛ در /د 1754ي ولتر وقایعنگار شاه شد؛ در جا  ، به1751در . معاصر آشنا ساخت

. آزاداندیشی را در آکادمی رواج داد. دبیر دایمی آکادمی شد، و تا هنگام مرگ فعالیتهاي آن را رهبري کرد 1755

وه کوچک ملحدان این گر«: گفت می. احتیاطی اولباك، الوسیوس و دیدرو اظهار تأسف کرد ولی از تندروي و بی

در میان آثار او، بیش از همه با مالحظاتی دربارة آداب و رسوم این قرن  ».سوي اقرارگاه خواهند کشاند به سرانجام مرا

در . کند ا قلمی نافذ، تحلیل میدو کلو در این کتاب اخالق و سیرت فرانسویان را بآرامی، و ب داریم؛آشنایی ) 1750(

زندگی را «: خورد چشم می سالگی دو کلو نوشته شده است، آرامش سالهاي پیري به وپنج کتاب، با آنکه قبل از چهل

و سپس از اینکه » .ام؛ امیدوارم زندگی من براي کسانی که در آینده زندگی خواهند کرد سودمند باشد سر نهاده پشت

  .کند ابراز ناخرسندي می» ترین مردم نیستند ضیلتمتمدنترین اقوام باف«

فضیلت را هنگامی . ترین عصر هنگامی خواهد بود که در آن فضیلت شایستگی و هنر به شمار نرود با سعادت

کنند که تباهی اخالق به اوج شدت رسیده  ستایند که رفتار انسان به تباهی گراییده است، و هنگامی ریشخند می می

  . باشد
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رود؛ از این روي،  عیب اصلی فرانسویان این است که خوي و سیرت آنان هرگز از مرحلۀ جوانی فراتر نمی«ة او، به دید

رسد، و از جوانی به  سن بلوغ نمــی گاه به سیرت فرانسویان دلپذیر، ولی همیشه ناپایدار است؛ فرانسوي تقریباً هیچ

کرد  ، که حس می»عصر خرد«دوکلو از . ن بازي اوستـ و پاریس میدا» فرانسوي کودك اروپاست …جهد پیري می

کنم براي عصر خویش احترامی قایل باشم، ولی پیداست  گمان نمی«: چرخد، چندان دلخوش نبود به دور سرش می

میزان بسیار  کنیم، و شاید تاکنون آن را به  این روزها تعصبات را بسیار نکوهش می» .گیرد جا نضج می که خرد در همه

توانم از نکوهش  نمیاز این روي،  ….اي قانون متعارف در میان مردم است تعصب گونه. کرده باشیمسرکوب 

تواند ثمرات شایان  که هرگاه بحث دربارة آن به سطح فلسفی محدود شود، می(نویسندگانی که با یورش بر خرافات 

 …. کنند، خودداري کنم اجتماع را سست میهاي  هاي اخالق را متزلزل و رشته پایه) بار آورد ستایش و گرانبهایی به

. گردانند سازند، و پیران را ناخشنود می اینان خوانندگان جوان آثار خویش را به افراد ناصالح و جنایتکار مبدل می

گریم، رابط پاریسی مقامات خارجی، چون بسیاري دیگر نتوانست این اهانت ظریف به فلسفه را از زبان کسی که خود 

اي تباه دارد سزاوار نیست دربارة اخالق  آن که دلی سرد و ذائقه«: ي بسیار خفته بود تحمل کند، و نوشتدر آغوشها

آپینه رقیب دو  /دست آوردن دل مادام د ولی ناگفته نماند که گریم در تالش خویش براي به» .و هنر مطلبی بنویسد

ولی . لی خوانده است که تاب تحمل شکست را نداردهاي خود دو کلو را مرد خشن و سنگد این زن در تذکره. کلو بود

انگیز را باور  هرگاه مطالب این صفحات آتشین و غم. باز فراموش نباید کرد که این دفتر را گریم ویرایش کرده است

دانشمند عضو آکادمی از آن پس به . اش رانده است اپینه دو کلو را با نام وحشی خیانتکار از خانه /کنیم، مادام د

  .سالگی به آغوش مرگ پناه برد وهفت غوش زنان دیگر، و سرانجام در شصتآ

سالگی به ارتش پیوست، پیرو مشرب  وي در هجده. لوك دو کالپیه، مارکی دو وونارگ، دوستداشتنیتر از دوکلو بود

ارشال دو در بوهم، در نبرد نافرجام م. پلوتارك بود، و تصمیم گرفت در راه خدمت به شاه افتخاراتی کسب کند

؛ هنگام عقبنشینی تلخ ارتش فرانسه از پراگ، پاهایش یخ بستند؛ در نبرد )1743- 1741(ایل شرکت جست ـ  بل

. شرکت جست؛ ولی اندك زمانی بعد سالمتیش چندان به خطر افتاد که از ارتش کناره گرفت) 1743(دتینگن 

. اش را ناخوشایند ساخت رسد؛ ولی بیماري آبله چهرهکوشید کار سیاسی بیابد؛ و به یاري ولتر نزدیک بود به مرادش ب

  .بیناییش رو به کاهش نهاد و سرفۀ مزمن ناشی از بیماري سل وي را از فعالیت بازداشت

توان به یک کراون  بهترین چیزها عادیترین آنهاست؛ مغز ولتر را می«از آن پس، به کتاب پناه برد، سرانجام گفت، که 

و » کنند، حتی بهترین نویسندگان پرگویی می«. رد که ارزش کتاب را با قطر آن نسنجندبه مردم سفارش ک» .خرید

اي بر معرفت  کتاب مقدمه» .روشنی سخن زینت اندیشۀ عمیق است«نویسند؛  بسیاري سخنان مبهم و نامفهوم می

اب صدوپانزده ازپی آن، کت. چاپ رساند، هفتادوپنج صفحه بیشتر نداشت به 1746ذهن انسان، که خود او در 

هاي محقر  سالگی، در یکی از مهمانخانه ودو یک سال بعد، در سی. ها و اندرزها را منتشر ساخت اي اندیشه صفحه

  .او موتسارت و کیتس فلسفۀ فرانسوي بود. پاریس درگذشت

ود او هاي خ اندیشه» .فلسفه، چون پوشاك، موسیقی، و معماري، داراي سبکها و مدهایی است«: گفت وونارگ می

را » طبیعت«بندد، او  تنها چند سال قبل از آنکه روسو به طبیعت و برابري دل. خود گرفته بود اندکی رنگ زمان را به

. کننده خواند اي موهوم و گمراه صحنۀ پیکاري بیرحمانه براي کسب قدرت، و برابري را اندیشه

جانوران و موجودات . شمارد را محقتر از ناتوانان میدر میان شاهان، اقوام و افراد، آن که نیرومندتر است خویشتن 

این . اي در جهان معلول تعدي و زورگویی است کنند، تا جایی که هر پدیده بیجان نیز از همین قانون پیروي می

  . کنیم، عمومیترین و پایدارترین و اساسیترین قانون جهان است نظام، که ما آن را به نام عدالت نکوهش می
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طبیعت چیزي را . توان قانون طبیعت شمرد برابري را نمی. اند تقد بود که مردم نابرابر و ناآزاد زاده شدههمچنین مع

آن که براي فرمانبرداري خلق شده حتی  …. قانون حاکم برطبیعت اطاعت و تبعیت است. برابر نیافریده است

  . اریکۀ شاهی نیز فرمانبردار خواهد بود بر

اراده هرگز نخستین علت فعل نیست، بلکه آخرین انگیزة آن «. اي بیش نیست نامیم اسطوره اش می آنچه آزادي اراده

به این مثال کالسیک دربارة آزادي اراده، که انسان در انتخاب عدد فرد یا زوج آزاد است، وونارگ پاسخ » .است

ولی » .ر ذهن من بوده استهرگاه عدد زوج را برگزینم، علت آن است که ، در لحظۀ گزینش، عدد زوج د: دهد می

در پناه این اعتقاد بود که وونارگ عقیده داشت براي زندگی و تاریخ . ناپذیر است اعتقاد به خدا ضروري و اجتناب

  . توان یافت مفهومی عالیتر از پیکار مداوم و شکست و تلخکامی نهایی می

به عقیدة او، شهوات را نباید نابود . ته استدهد فلسفۀ او را متمایز ساخ اهمیت بسیاري که وونارگ به شهوات می

نیروي روح در دل . ذهن چشم روح است، ولی نه نیروي آن .اند شخصیت، نبوغ و نیروي اندیشهکرد، زیرا آنها ریشۀ 

هاي بزرگ از دل  اندیشه.  …دهد روشنترین دلیل به ما نیرویی براي عمل و خواست نمی. است؛ یعنی در شهوات

عقل و احساس .  …ترین پیروزیهاي اندیشۀ خویش مرهون شهواتیم شاید ما براي برجسته …. گیرند ریشه می

گیرد،  سازد، و دیگري را ناچیز می کسی که تنها یکی از آنها را راهنماي خویش می. مکمل و راهنماي یکدیگرند

  . کند خویشتن را ابلهانه از یکی از نیروهاي رهبري محروم می

کرد، و عقیده داشت که خودخواهی نخستین ضرورت قانون طبیعت، یعنی  تلقی نمی وونارگ خودپرستی را شر

دانست و  شمرد؛ آن را محرك ضروري می او جاهطلبی و بلندپروازي را نیز نقص اخالقی نمی. صیانت نفس، است

چه کسی ارزش چنان«: افزود و می» .دارد دلبستگی به افتخارات است که ملتها را به کارهاي بزرگ وامی«: گفت می

با اینهمه، معتقد بود شرهایی وجود دارند که آنها را با قوانین و » .زمان را تشخیص ندهد، به افتخار نخواهد رسید

» .مصالح اجتماعی سوي خیر و علم کشورداري عبارت است از هدایت این شرها به«. اخالقی باید کنترل کرد موازین

نخستین روزهاي بهاري به زیبایی و فریبندگی جوانی نیست که به زیور فضیلت «فضیلتهایی نیز وجود دارند، و 

گاه  رغم تجربیات تلخ زندگی خودش، هیچ پذیرفت، و به با آنکه برخی از عقاید هابز و ال روشفوکو را می» .آراسته باشد

  :مارمونتل، گفته استدوستش، . ایمانش به انسان سست نشد

شمرد  دوست انسانها بود و رذیلت را ازجمله بدبختیهاي بشر می. داشت گاه آن را خوار نمی شناخت و هیچ او دنیا را می

آرامشی  …. کرد هرگز کسی را تحقیر نمی …. نه جنایتش، و شفقت در دلش جایگزین خشم و نفرت شده بود

آموز بود؛ وقتی که  براي تحمل بدبختی، وجود او عبرت. داشت ان پنهان میتغییرناپذیر دردهایش را از دیدگان دوست

  . کردیم پیشش اندوهگین باشیم دیدیم، جرئت نمی ما آرامش روحی او را می

  . یاد کرده است» ترین و آرامترین موجود جهان بدبخت«عنوان  ولتر از او به

اي است که ولتر، حواري عقل، با  لی گرم و دوستانههاي ادبیات فرانسۀ قرن هجدهم همد یکی از دلکشترین جنبه

مردي را که مایۀ سربلندي «فیلسوف جوان . کرد ، داشت و همیشه به او کمک می»دل«وونارگ، مدافع پاسکال و 

هرگاه «: و فرزانۀ سالخورده، در لحظۀ فروتنی، بدو نوشت. کرد تحسین می» قرن ماست و از پیشینیانش کمتر نیست

در میان صد جلد اثر ولتر، از همه » .یافتند هاي من بیشتر ارزش می تر به جهان آمده بودید، نوشتهچند سال زود

  . اي است که وي در مرگ وونارگ سروده است دلکشتر مرثیه
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V 1755-1689: ـ مونتسکیو   

  هاي ایرانی  نامه

ترین اثر فکري آن روزگار  برجستهالقوانین را همگان  دوست داشتن مونتسکیو براي ولتر دشوار بود، زیرا روح

ونه ساله بود؛ کتاب ثمرة پنجاه سال تجربه، چهل  چاپ رسید که نویسندة آن پنجاه این کتاب هنگامی به. شمردند می

  .سال مطالعه، و بیست سال تدوین بود

در زادگاه مونتنی، چشم در ال برد نزدیک بوردو،  1689ژانویۀ  18لویی دو سکوندا، بارون ال برد و مونتسکیو، در  شارل

جا  در همه«خواند که پس از تسخیر امپراطوري روم  خویشتن را به شوخی بازماندة گوتهایی می. جهان گشود به

پدرش : »نجباي ردا«بود، و هم از » نجباي شمشیر«هرحال، وي هم از  به» .حکومتهاي فردي و آزاد تأسیس کردند

اي که  در لحظه. ا مادر مونتسکیو مالک قلعه و قلمرو ال برد شده بودسردادرس گویین بود که از راه زناشویی ب

مونتسکیو زاده شد، گدایی بر دروازة قلعه نمایان گشت؛ او را به درون قلعه بردند و خوراك دادند؛ و براي آنکه کودك 

  .در آینده تنگدستان را از یاد نبرد، او را پدر تعمیدي وي ساختند

در یازدهسالگی وي را به کالج اوراتوریان در ژویی، واقع . یو در میان دهقانان قریه گذشتسه سال اول عمر مونتسک 

در شانزدهسالگی براي تحصیل علم حقوق به بوردو بازگشت؛ در نوزدهسالگی . کیلومتري پاریس، فرستادند در سی

.تحصیالت خود را در مدرسۀ حقوق به پایان رساند

ارث  اي به مالحظه وچهارساله بود، ملک و ثروت قابل که اکنون جوانی بیست درگذشت و براي او، 1713پدرش در 

کرد، و خواهیم دید که تا پایان  اشاره می» رعایایم«و » قلمرو من«نهاد؛ مونتسکیو از این پس در سخنان خویش به 

مویش، که ریاست ع. سال بعد، به نمایندگی پارلمان بوردو رسید. عمر با سرسختی از فئودالیسم پشتیبانی کرد

از آن پس، مونتسکیو از مدافعان فروش . مقام و ثروتش را به او واگذار کرد 1716پارلمان بوردو را خریده بود، در 

دارد که در  ها را به قبول مسئولیتهایی وامی فروش مقام در کشورهاي داراي حکومت فردي خانواده«: مقام شد و گفت

به . هنگام ریاست پارلمان، بیشتر وقت خود را به مطالعه سپري ساخت» .ادندد در نمی صورت، به آنها تن غیراین

در نظر . آزمایشهایی دست زد، و دربارة مسائل فیزیک و فیزیولوژي گفتارهایی نوشت و به آکادمی بوردو تسلیم کرد

ي آن گرد آورده بود شناسی بنویسد؛ این کتاب هرگز نوشته نشد، ولی مونتسکیو مطالبی را که برا داشت تاریخ زمین

  .القوانین گنجاند در روح

هاي ایرانی  نامه. ودوسالگی، با نشر درخشانترین اثر خود، پاریس دوران نیابت سلطنت را متوجه خود ساخت در سی

. را بدون ذکر نام خود انتشار داد، زیرا کتاب حاوي مطالبی بود که با شأن رئیس پارلمان تناسب نداشت) 1721(

جاسوسی ترك، با . ، اثر جووانی مارانا، گرفته است)1684(اب را مونتسکیو ظاهراً از جاسوس ارباب بزرگ طرح این کت

اندکی مکر و هرزگی، از بیهودگی معتقدات و کردار مسیحیان اروپا و از ناسازگاري آنان با کردارشان براي سلطان 

کار برده  ربی از دیدگاه شرقیان شیوة مشابهی بهادیسن در نشریۀ سپکتیتر براي توصیف تمدن غ. گوید داستانها می

آور عادات فرانسویان را از زبان یک سیامی مقیم پاریس شرح داده  شارل دوفرنی در سرگرمیهاي جدي و خنده. بود

شب   ترجمۀ هزارویک. بود؛ نیکوالگودویل، عادات فرانسویان را از دیدگاه هندیشمردگان امریکا تشریح کرده بود

شاردن و ژان تاورنیه، فرانسویان را به زندگی  هاي ژان دست آنتوان گاالن، و سفرنامه به) 1717- 1704) (ولیله لیلۀ الف(

با زیبایی پوشاك شرقی و رفتار خود  1721سفیر کبیر عثمانی از ماه مارس تا ژوئیه . مند ساخته بود مسلمانان عالقه

  .این کتاب در یک سال هشت بار به چاپ رسید. اي ایرانی بوده پاریس در انتظار نامه. مردم پاریس را فریفته بود

کنند، به دوستان  هایی است که دوتن ایرانی، به نامهاي ریکا و ازبک، که در فرانسه سفر می کتاب مرکب از نامه

شرقیان  اخالقی فرانسویان، از بیهودگی رفتار و معتقدات  ها، گذشته از تعصبات و ضعف نامه. نویسند اصفهانی خود می
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نیت بیهودگی رفتار و معتقدات  گیرد، با حسن اش می خنده ؛ خواننده همچنانکه از این عیبهاگویند نیز داستانها می

ها و ظرایف  توانست از این نکته چه کسی میـ  اما این کار با نرمی و مالیمت صورت گرفته است. پذیرد خود را نیز می

اي از  خاطر شود؟ ضمناً پاره آمد، رنجیده دار وارد می ب با شمشیرهاي دکمههایی که از سر اد ناآگاهانه، این ضربه

نویسد  زکی، صیغۀ محبوب او، می. اي دربارة حرمسراي او در اصفهان است هاي ازبک حاوي افشاگریهاي فریبنده نامه

بهشت جایی : کند که دلش براي شور و ولع وي تنگ شده است؛ ریکا بهشت را از دیدگاه زن مسلمان توصیف می

سبک  در اینجا، مونتسکیو به. اي داراي حرمسرایی با مردان خوبرو و پرقدرت است است که در آن هر زن شایسته

.پردازد شرح جزئیات می پروایی نویسندگان فرانسوي دوران نیابت سلطنت به بی

شاه . تند از خشم دولت مصون مانندتوانس هاي ایرانی می تنها در این دورة فترت بود که بدعتهاي سیاسی و دینی نامه

السلطنه مردي شوخ و روادار؛ در پناه رواداري او، مونتسکیو  پیشین مرده بود، شاه جدید خردسال بود، و نایب

ـ همان فرمانروایی که موجب   بخنداند» جادوگر«هاي جهانگردان ایرانی را به فرمانرواي  توانست خوانندگان نامه می

و آنان را با فساد دربار، کاهلی ) ال تازه ورشکست شده بود» سیستم«(ه پول را کاغذ تصور کنند شده بود مردم فرانس

توانست خوانندگان اثر  مونتسکیو در پناه این وضع می. و تنپروري اشراف، و نابسامانی وضع مالی کشور آشنا سازد

صر هلند و سویس به دیدة ستایش خویش را برآن دارد که به جمهوریهاي کهن یونان و روم و جمهوریهاي معا

پایینتر خواهید (» .کشد اي غیرعادي است که همواره به استبداد می حکومت فردي پدیده«: نویسد ازبک می. بنگرند

هاي یازدهم تا چهاردهم، طبیعت بشر و مسئلۀ حکومت را با ذکر  در نامه .)شود تفاوتی ابراز میدید که نظر م

عنوان قبایل وحشی مقیم  کند که از اعقاب اعرابی هستند که هرودوت و ارسطو از آنها به یی وصف میتروگلودیتها

کشند و در بهشت به  اینان که مخالف دخالت دولت در کارهاي مردمند، سران متفکر دولت را می. اند افریقا یاد کرده

چون مرد . دهد کند و بهاي اجناس را افزایش می استفاده می اي از نیاز مردم سوء فروشنده هر. کنند آزادي زیست می

. دزدد، قانون یا دادرسی نیست که بدو توسل جوید و از مرد ناتوان حمایت کند زورمندي زن مرد ناتوانی را می

نشینان دچار  هنگامی که کوه. صیکشی شخ رسند، مگر با کینه آدمکشان، متجاوزان، دزدان، و زورگویان به کیفر نمی

حال خود گذاشتند تا از گرسنگی بمیرند؛ و چون  هاي بارور آنان را به قحطی و خشکسالی شدند، ساکنان جلگه

نشینان به یاریشان نشتافتند و گذاشتند تا از گرسنگی بمیرند؛ و بزودي قبیله از  نشینان گرفتار سیل شدند، کوه دشت

اینان یکدیگر را یاري کردند، فرزندانشان را خداترس و پاکدامن  ده کوچ کردند و زنده ماندند؛انوااما دو خ. میان رفت

ولی چون » هایشان را از هم جدا نکردند؛ هاي واحد نگریستند، و گله به یکدیگر چون افراد خانواده«بار آوردند، 

پس شاهی برگزیدند . ندیهایشان پاسخ دهندتوانند به نیازم افزایش یافتند، متوجه شدند که عادات و سنتهایشان نمی

دولت ضروري است؛ ولی هرگاه متکی به فضیلت فرمانروا و فرمانبردار : گیرد ازبک نتیجه می. و سرسپردة قانون شدند

.برد نباشد، کاري ازپیش نمی

یاهان خدا را سیاه و شود که س ریکا متوجه می. ترند هاي ایرانی از بدعتهاي سیاسی آن تکاندهنده بدعتهاي دینی نامه

گوید که هرگاه مثلث زبان بگشاید و خدا را توصیف کند،  می) چون کسنوفانس(شمارند؛ پس  شیطان را سفید می

و مردم را وادار کرده ازبک از کارهاي جادوگر دیگري که پاپ نام دارد  .داردخواهد گفت که خدا سه ضلع و سه زاویه 

وي بر ناسازگاري یسوعیان . در شگفت است) »و هزاران چیز دیگر«(است باور کنند که نان نان و شراب شراب نیست 

در پناه  - راهبان دومینیکی-درویشان «زند؛ و از دستگاه تفتیش افکار اسپانیا و پرتغال، که  و ژانسنیستها پوزخند می

هاي خود  اي که راهبان روي جامه هاي دوتکه به تسبیح و پارچه. هراسان است» زنند، آن مردم را چون کاه آتش می

توانند زنده بمانند، زیرا  در شگفت است که ملتهاي کاتولیک در رقابت با پروتستانها تا کی می. خندد پوشند می می

چون (انسه، ایتالیا و اسپانیا ها از افزایش جمعیت کشورهاي فر معتقد است که تحریم طالق و تجرد راهبان و راهبه



۵۴٩٣

گوید که آیین کاتولیک بیش از پانصد سال در اروپا زنده  از این روي، می. کنند جلوگیري می) ایرلند قرن بیستم

اینان چون کالغی . امن استهمۀ ثروت این کشورها در دست راهبان تنپرور و به اصطالح پاکد« .ماندنخواهد 

ثروت و سرمایۀ . اي بیندوزند باشند و همواره دست گیرنده دارند نه دهنده، تا براي خویشتن سرمایه نظر می تنگ

شنود  ازبک از اینکه می» .ماند آید و از گردش در کارهاي صنعتی و بازرگانی بازمی کشور در کیسۀ اینان گرد می

پرستند و از این روي همگی به دوزخ خواهند رفت، اندوهناك  ، مسیح را می )ص(و محمد دینان اروپا، به جاي اهللا بی

  . ولی هنوز امیدوار است که اینان سرانجام به اسالم بگروند و نجات یابند. است

  :کند رساند، به الغاي فرمان نانت هانري چهارم اشاره می ازبک در تمثیلی، که بروشنی منظور او را می

فرانسه را )دین امپراطوري ایران  با اعتقاد به اینکه ارمنیان بی(یرزا، که وزیران شاه سلیمان لویی چهاردهمدانی، م می

آیین (از ایران بروند، یا به آیین اسالم  )هوگنوهاي فرانسه(دادند که یا همۀ ارمنیان  اند، فرمان می ناپاك ساخته

دسته به هند  غیور ما، آنان را ناگزیر ساخت که دسته دست مسلمانان شکنجۀ بیدینان به …. بگروند )کاتولیک

براي سرسختان تنها این مانده بود که صنعت را نابود  …. بگریزند و ایران را از هنر و دسترنج خود محروم کنند

سقوط کرد و دینی را که امیدوار بودند پیشرفت کند با خود به ] 1713فرانسه در  [در نتیجه، امپراطوري . کنند

تاریخ  …پرسم بهتر نیست چند دین در کشور باشد؟  میرزا، اگر بتوان به آزادي گفتگو کرد، از تو می .ودي کشیدناب

ولی کثرت ادیان نیست که این جنگها را پدید  …. جنگهاي دینی بسیاري را در صفحات خود ضبط کرده است

  . دیان خود را برتر از دیگران بپندارنداین اندیشۀ ناروادار ماست که موجب شده است تا یکی از ا. آورده است

ولی ابراز این اندیشه در آن روزگار براي وي متضمن . نمایند پاافتاده می هاي مونتسکیو اکنون کهنه و پیش اندیشه

پا افتاده است که جنگ در راه  کم خطر زندان و تبعید، بود؛ این اندیشه از آن جهت اکنون پیش خطر مرگ، یا دست

هاي ایرانی راه آزادي اندیشه را هموار ساخت، ولتر  پس از آنکه نامه. اندیشه به پیروزي رسیده استآزادي بیان 

این دو کتاب را باید منادي عصر روشنگري در . هایی دربارة انگلیسیان را منتشر سازد توانست سیزده سال بعد نامه

وجود این، وي  با . السلطنه سهلگیر ف بود، و نایباز آن روي مونتسکیو زنده و آزاد ماند، که از اشرا. فرانسه شمرد

آرژانسون، /د. رسیدند گوش می جرئت نکرد خود را نویسندة آن بخواند، زیرا از میان ستایشگران صدها آواي مخالف به

انسان دوراندیش این سخنان را «: گفت شمرد و می که بعدها از مخالفان دولت شد، سخنان مونتسکیو را شوخی می

سزاوار نیست انسان با نوشتن چنین مطالبی وقت خود را برباد «: گفت ماریوو دوراندیش می» .رساند پ نمیچا به

هنگامی که اندك احترامی در جامعه یافته بودم، «: گفت آورد، می یاد می مونتسکیو بعدها، چون آن روزها را به» .دهد

باوجود این، مونتسکیو به پاریس رفت تا در » .برخوردماعتنایی بسیار  به بی احترام دولتمردان را از دست دادم و

مادام دو تانسن، مارکیز دو المبر، و مارکیز دو دفان قلبهاي خود را به روي او . جامعه و سالونها از شهرتش لذت برد

هر مانعی مونتسکیو، که همسرش را در ال برد نهاده و تنها به پاریس آمده بود، براي دلربایی از زنان این ش. گشودند

وزیري  به نخست 1723براي دلستانی از ماري آن دو بوربون، خواهر دوك دو بوربون، که در . دید در راه خود نمی

را با عشقی شیدایی براي ) 1725(گویند که مونتسکیو نثر شاعرانۀ کوتاه پرستشگاه گنید . رسید، سخت تالش کرد

ر از زبان یونانی ترجمه شده است، هرزگی و بیعفتی آن را وي با شهرت دادن اینکه این شع. این زن سروده است

آکادمی «مونتسکیو براي عضویت در . دست آورد تطهیر کرد و بدین ترتیب توانست موافقت شاه را براي چاپ آن به

یست به اعمال نفوذ پنهانی ـ بویژه توسط مادام دو پري ـ پرداخت؛ ولی شاه به بهانۀ اینکه او ساکن پاریس ن» فرانسه

، به پاریس بازگشت، و در )1726(پارلمان کناره گرفت  ت کرد؛ به بوردو شتافت، از ریاستبا عضویت وي مخالف

.به آکادمی پیوست 1728
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طول انجامید و او را به سرزمینهایی از ایتالیا، اتریش، مجارستان، سویس،  سال به در آوریل، سفري آغاز کرد که سه

با چستر فیلد و دیگر نامداران . در انگلستان ماند) 1731اوت   -1729نوامبر (هجده ماه . دآلمان، هلند، و انگلستان بر

برگزیده شد، به فراماسونها پیوست، نزد جورج دوم و ملکه » انجمن شاهی لندن«انگلستان دوست شد، به عضویت 

ي نیز، مانند ولتر، با ستایش و. کروالین بار یافت، در پارلمنت حضور یافت، و شیفتۀ قانون اساسی انگلستان شد

پس از . فراوان از آزادي مردم انگلستان به فرانسه بازگشت؛ اما برخورد با دشواریهاي حکومت، آرام و معتدلش ساخت

گاه  شیوة انگلیسیان آراست، و همۀ وقت خود را، جز سفرهایی که گاه بازگشت به انگلستان، به ال برد رفت، باغش را به

  .، تا پایان عمر به تحقیق و نوشتن سپردکرد به پاریس می

  چرا روم سقوط کرد؟ -2

وي . امضا اما شناخته شدة مالحظاتی دربارة علل عظمت و انحطاط رومیان انتشار داد کتاب بی 1734مونتسکیو در 

ي کتاب را قبل از چاپ به یک دانشمند یسوعی نشان داده، و به سفارش وي مطالبی را که ممکن بود براي کلیسا

هاي ایرانی،  رفت، از این کتاب نیز، مانند نامه کاتولیک ناخوشایند باشد از آن حذف کرده بود؛ همچنانکه انتظار می

. گفت این کتاب از مطالب غیراخالقی و منافی ادب عاري بود، اما از موضوعی پرت و پیچیده سخن می. استقبال نشد

تندروها از نظریۀ او، که تباهی . کاري نسبی پیشه ساخته بود از این گذشته، در بحثهاي سیاسی و االهی محافظه

هاي موجز و فشردة او را در جمالتی چون  دانست، استقبال نکردند و اندیشه اخالق را سبب ضعف و فترت ملی می

لۀ کوتاه را، این رسا. نپسندیدند» توانند به اختیارداران احترام نهند اند هنوز می آنان که ترس از قدرت را از دل رانده«

  .به اضافۀ سادگی و وقار. دانند، یادآور نثر بوسوئه است که امروز پیشرو فلسفۀ تاریخ و از آثار کالسیک نثر فرانسه می

ـ فیلسوف جالب بود، زیرا نویسنده در این اثر به بررسی تمامی حیطۀ یک   موضوع این رساله براي یک تاریخنویس

مان مرگ آن، و به بحث گسترده و موشکافانه در جریانات بنیادي تاریخ ـ تمدن بزرگ، از هنگام پیدایش تا ز

فروریزي و اضمحاللی که ظاهراً سرنوشت هر فرد، هردین، و هر ملتی پس از رسیدن به آخرین مرحلۀ رشد و کمال 

هاردهم به این پندار اکنون به مردم فرانسه دست داده بود که ملت آنان پس از عصر لویی چ. است ـ پرداخته است

تثلیث نامقدس ولتر، دیدرو، و روسو هنوز پدید نیامده بود . ورطۀ انحطاط سیاسی و اخالقی وهنري سقوط کرده است

جرئت و دلیري فزایندة عصر جدید در این حقیقت جلوه کرد که . تا به معاوضه با برتري فکري قرن هفدهم برخیزد

) 1681(ینی را درنظر گرفت و برخالف گفتار در تاریخ عمومی زم در تبیین دورة تاریخ، تنها عواملمونتسکیو، 

بوسوئه، که همۀ رویدادها را نتیجۀ مشیت االهی دانسته بود، وي عنایت االهی را مگر در مورد طاعت و بندگی، 

دست  خواست همانگونه که نیوتن قوانینی در مکان کشف کرده بود، به قوانین تاریخ مونتسکیو می. آرامی کنار نهاد به

: یابد و رویدادهاي تاریخی را تابع قانون سازد

علل کلی، اخالقی یا مادي، است که در هر  …. دهد، جهان تابع سرنوشت نیست گونه که تاریخ رومیان گواهی می آن

و هرگاه عامل . دهد معلول این علل است هر آنچه روي می. افکندش دارد، و برمی حکومتی در کار است، برپایش می

باز همان عامل کلی و عمومی است که . ـ چون نتیجۀ تصادفی جنگ ـ کشوري را به نابودي کشیده باشد خاصی

  . باشند هاي جریانی کلی و اساسی می به زبان دیگر، همۀ رویدادهاي خاص پدیده. نابودي آن را میسر ساخته است

نظر از عظمت نبوغ او، آلتی در دست  فرد، صرف. گیرد سان، مونتسکیو اهمیت نقش فرد را در تاریخ کم می بدین

اندازه در مسیر روح زمان، یا به  جاي میزان تواناییش بستگی به این دارد که او تاچه اهمیت او به. است» جریان کلی«

اندیشیدند   هرگاه قیصر و پومپیوس بزرگ چون کاتو کهینمی«. ، قرار گرفته است»تسایتگایست«گفتۀ هگل در مسیر 

ساختند سناي  هاي قیصر و پومپیوس را عملی می تیارات سناي روم را حفظ کنند ، دیگران اندیشهکوشیدند اخ می

ود، به دست دیگري نابود زوال ب داشتند ؛ و حکومت جمهوري، که به علل داخلی محکوم به  روم را به انقیاد وامی
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مقدر نساخته بود؛ انحطاط روم معلول  طبیعی، براي روم را دستی مرموز، یا قدرتی فوق» سرنوشت«ولی این » .شد می

از این روي، وظیفۀ اصلی فیلسوف تاریخ این است که این . آوردند را پدید می» جریان کلی«یک رشته عواملی بود که 

از همه معلول  بیش) از نظر مونتسکیو(انحطاط روم . عوامل را بشناسد، تحلیل کند، و با عملکرد و رابطۀ آنها آشنا شود

امپراطوري، با آنکه بهتر . مت جمهوري ـ که در آن تقسیم و توازن نیروها وجود داشت ـ به امپراطوري بودتحول حکو

حکومت را آنچنان در دست یک فرمانروا و در یک شهر متمرکز ساخت که آزادي  توانست متصرفات را اداره کند،  می

سستی : ن، عوامل دیگري نیز بر این عامل افزوده شدندبا گذشت زما. و شور و عالقۀ شارمندان و ایاالت را از میان برد

روزافزون تودة مردم؛ دلبستگی تنگدستان به کمک دولت؛ تباهی اخالق مردم در نتیجۀ فزونی ثروت، آسایش، و 

هرزگی؛ سرازیر شدن بیگانگان ناآشنا با سنتهاي رومی، که حاضر بودند آراي خود را به پولدارترین خریدار بفروشند؛ 

داران امور در مرکز و ایاالت؛ کاهش ارزش پول رایج؛ سنگینی مالیات؛ ترك کشاورزي؛  کارگزاران و سررشته فساد

ضعف روح سلحشوري مردم در نتیجۀ شیوع ادیان تازه و صلح دیرپا؛ از میان رفتن انضباط نظامی؛ تسلط نظامیان بر 

ن به دفع تجاوز بربرها از ن بیش از دلبستگی آنامندي نظامیان به عزل و نصب امپراطورا دستگاه حکومت؛ و عالقه

مونتسکیو از دگرگونیهاي دینی، که به دیدة گیبن عامل اصلی انحطاط و زوال روم بود، سخنی به  …. کشور مرزهاي

. طبیعی داده است العمل او در برابر اهمیتی باشد که بوسوئه به علل فوق خاطر عکس این شاید به. آورد میان نمی

اش موجب اصلی انحطاط و زوال روم بود ـ تحول  گردد که به دیده پس از هر استداللی، به همان عاملی برمی ولی وي

هاي حکومت جمهوري صدها ملت را شکستند و  رومیان در پناه اصول و شیوه. حکومت از جمهوري به امپراطوري

هاي دولت تازه،  وانست پایدار بماند؛ و شیوهت ولی پس از انجام این مهم، حکومت جمهوري نمی. فرمانگزار خود کردند

چون به ششمین بخش کتاب . هاي حکومت جمهوري تفاوت داشت، روم را به انحطاط و زوال کشید که با شیوه

را تابع خود ساختند از نظر » همۀ اقوام«هایی را که رومیان، به گفتۀ مونتسکیو، به یاري آنها  گردیم و شیوه برمی

فریبکاري، پیمانشکنی، زورگویی، کیفرهاي سخت، پراکندن : خوریم آور برمی اي شگفت جموعهگذرانیم، به م می

جا کردن اجباري مردم، برافکندن دولتهاي  ، جابه)تفرقه بینداز و حکومت کن(دشمنان براي چیرگی جداگانه بر آنان 

رومیان «: نویسد می. شنایی دارندهاي دیگري که سیاستمداران با آنها آ مقاوم با تقویت شورشهاي داخلی، و شیوه

گویا به فراموشی سپردن » .بردند کردند، و آنگاه خود دوست را از میان می دشمن را به دست دوست نابود می

هایی که برشمرده است، یا به پیروي از ماکیاولی، مونتسکیو، در فصل هجدهم کتاب، عظمت روم را مرهون  شیوه

باوجود این، وي از فساد اخالق . شمارد ري را مسئول انقسام و پراکندگی آن میداند و امپراطو حکومت جمهوري می

فرزانگی نروا، بزرگی ترایانوس، دالوري «در حکومت جمهوري آگاه است و به پیروزیهاي سیاسی امپراطوري، به یاري 

» اذعان دارد؛) وسآنتونینوس پیوس و مارکوس آورلیوس آنتونین(هادریانوس، و پاکدامنی دو تن از آنتونینها 

 -این امپراطور. مونتسکیو موجب شده است که گیبن و رنان این دوره را درخشانترین فصل امپراطوري روم بدانند

شناخت و براي مکتب رواقی بیش از مسیحیت ارزش و احترام قایل  فیلسوفان را مونتسکیو نمایندة اخالق رواقی می

هاي  شیفتگان فرانسوي انقالب انتقال یافته، و در دگرگونی حکومت، شیوه ستایش او از رومیان دورة جمهوري به. بود

  . جنگی، و هنر فرانسه سهمی داشته است

. اي نقایص علمی است که بر اثر شتابزدگی، و سائقۀ نوشتن اثري بزرگتر، از نویسنده سرزده است کتاب متضمن پاره

جست؛ مثال سخنان  پذیرفت و بدانها استناد می ا میوچر مونتسکیو روایات متنهاي کالسیک را گاهی بدون چون

لیویوس را دربارة نخستین ادوار تاریخ امپراطوري روم تاریخ تلقی کرده است، در حالی که واال، گالرئانوس، ویکو، و 

وي همچنین اثر عوامل اقتصادي را در سیاستهاي برادران . پویی این سخنان را افسانه شمرده، و رد کرده بودند

ولی این نقصها، در پرتو فصاحت و شیوایی سبک، عمق و تازگی . اهمیت گرفته است اکوس و قیصر ناچیز و بیگر
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یک تمدن کامل در یک بررسی، و برکشیدن تاریخ  سنده براي شناخت علل ظهور و سقوطاندیشه، تالش پرتهور نوی

این مسئله . نمایند پذیر می ناچیز و گذشتاز محدودة ضبط وقایع به پهنۀ علم تحلیل سازمانها و منطق رویدادها، 

بایست با آن مواجه شوند؛ و همین دلبستگی به شناخت  میدان آزمونی براي تاریخنویسان بود که ولتر و گیبن نیز می

.القوانین واداشت فلسفۀ تاریخ بود که مونتسکیو را، پس از یک عمر تالش، به نوشتن روح

  القوانین روح -3

مونتسکیو نگارش . سال فاصله افتاد القوانین چهارده اتی دربارة علل عظمت و انحطاط رومیان و روحبین انتشار مالحظ

، که چهل سال داشت، آغاز کرده بود؛ وي در همان هنگام که سرگرم نوشتن آن بود، 1729شاهکارش را در حدود 

ساله بود، از کار خسته شد و  وشش نجاه، که پ1747در . مالحظاتی دربارة علل عظمت و انحطاط رومیان را انتشار داد

هزاران بار اوراقی را که نوشته . ام بارها نوشتن را ازسر گرفته، و بارها رها کرده«: وسوسه گردید که کتاب را رها کند

وه و اند. ام راه درازي را پیموده«: براي آنکه بتواند به کار ادامه دهد، از موزها یاري جست» .ام بودم به دست باد سپرده

داشت، و اکنون از دلم  اي را که روزي مرا به کار و تالش وامی شور و عالقه. خستگی نزدیک است مرا از پاي درآورند

برید،  سوي فرزانگی و حقیقت می هنگامی که شما ما را از راهی لذتبخش به. رخت بربسته است، به من بازگردانید

پس از پایان کار، . ش وي را برآوردند، زیرا کار ادامه یافتخدایان گویا خواه» .از همیشه ملکوتی هستید بیش

  : داد، و از روي غرورش پرده برداشت مونتسکیو از روي دودلی، که در خالل کار به او دست می

حقیقت . شناختم، و نه استثنایی اي می نه قاعده. کردم اي داشته باشم، هدف خویش را تعقیب می آنکه طرح و نقشه بی

و . جستم دستگیرم شد ولی پس از آنکه اصول کار خود را یافتم، آنچه می. بردم درنگ از یاد می کردم و بی را کشف می

اگر از این اثر استقبال  …. سال، کاري که آغاز کرده بودم ادامه یافت، پیشرفت کرد، و به ثمر رسید در طول بیست

کنم که من از هوش و نبوغ  اینهمه، گمان نمیبا. از همه مرهون عظمت موضوع خواهد بود شود، موفقیت آن بیش

خواندم غرق در ) دربارة همین موضوع(چون آثار آن همه مردان بزرگ را در فرانسه و آلمان  …. بهره باشم بی

دستنویس کتاب را به » .من هم نقاشم«: تحسین شدم، ولی جرئت خود را از دست ندادم و هماواز با کوردجو گفتم

فونتنل سبک نگارش کتاب را نپسندید؛ و الوسیوس به او سفارش کرد با نشر . نتنل نشان دادالوسیوس، انو، و فو

مونتسکیو به . کاران مدارا شده است آوازة آزاداندیشی خود را به خطر نیفکند هاي محافظه کتابی که در آن با اندیشه

ا به ژنو فرستاد؛ و کتاب در آنجا، در از ترس سانسور دولت کتاب ر. چاپ کتاب پرداخت این سخنان توجه نکرد و به

هنگامی که روحانیان فرانسه به یافتن ارتدادها و بدعتهاي آن . ، در دو جلد، بدون ذکر نام مؤلف، به طبع رسید1748

ولی پس از آنکه مالزرب ـ . آن را در فرانسه ممنوع کرد و دولت نیز باصدور فرمانی توزیع پرداختند، تحریمش کردند

از آن پس، . به ریاست ادارة سانسور رسید، ممنوعیت کتاب را از میان برد 1750المعارف ـ در  یندة دایرةنجاتبخش آ

چاپ رسید، و به همۀ زبانهاي اروپاي  ودوبار به القوانین در فرانسه محبوبیت بسیار یافت، در دو سال بیست روح

. مسیحی ترجمه شد

از . گزیدند دهنده، براي آن برمی و عنوان دقیق، و غالباً دشوار و توضیحدر زمان مونتسکیو، براي شناساندن کتاب نام 

القوانین، یا دربارة رابطۀ قوانین با وضع کشورها، آداب، اقلیم، دین، بازرگانی، و  همین روي، وي کتاب را دربارة روح

ط متقابل اجزاي تمدن، کوشیده نویسنده، با بحث از رابطۀ عوامل طبیعی با اشکال گوناگون جامعه و رواب. غیره خواند

ـ   اي بریزد، و ـ پس از روش تحقیق در علوم طبیعی نامیم شالوده می» علمی«شناسی  بود براي آنچه ما امروز جامعه

تواند در خالل عمر  بدیهی است که یک تن نمی. براي شناخت جوامع کنونی و جوامع آینده اصول و قواعدي بیابد

  .قانون، و تاریخنگاري به کمال رسد  نۀ نژادشناسی، فلسفۀکوتاه، خویش در هر سه زمی
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ـ یعنی منشأ و ماهیت و گرایش قانون ـ در وهلۀ اول » روح قانون«: توان خالصه کرد نظریۀ مونتسکیو را چنین می

 در آغاز بحث،. تابع وضع محیط طبیعی، و سپس تابع عوامل زیستی، سیاسی، اقتصادي، اخالقی، و تربیتی مردم است

قوانین، باتوجه به ماهیت کلی و مشترك آنها، روابطی ضروریند که از عوامل «: دهد نظریۀ خود را چنین شرح می

اي را که به گمان خویش  جهان مادي و نظم و قاعده» قوانین طبیعی«خواست  ظاهراً او می» .گیرند طبیعی ریشه می

مونتسکیو، مانند گروتیوس، پوفندورف، و . و واحد بریزد هم بپیوندد و در قالب مفهومی کلی در تاریخ یافته بود به

عقل «: کرد قانون طبیعی، که وي آن را چنین توصیف می) 1: دیگر پیشینیانش، قوانین را به چند دسته تقسیم کرد

) 2مندند؛  همۀ مردمی که از عقل بهره» حقوق طبیعی«یعنی » انسان، تا جایی که حاکم بر مردم سراسر جهان باشد،

) 4قانون سیاسی، که حاکم بر روابط افراد با دولت است؛ ) 3انون ملتها، که حاکم بر روابط آنان با یکدیگر است؛ ق

  .کند قانون مدنی، که بر روابط افراد با یکدیگر حکومت می

وضع طبیعی محیط . به گمان مونتسکیو، قانون در نخستین جوامع بشري اساساً تابع وضع طبیعی محیط بوده است

یست؟ جنگل است، زمین قابل کشت است، و یا زمین بایر؟ در کرانۀ دریاست یا دور از دریا؟ دشت است یا چ

آید؟ به زبان دیگر، اقلیم اساسیترین و  دست می کوهستان؟ خاك آن چگونه است و چه محصولی از آن به

بودن در قرن شانزدهم، و با . (است» ویژگیهاي ملی«کنندة اقتصاد مردم، قوانین مردم، و  نیرومندترین عامل تعیین

براي نمونه، تفاوت اقلیم شمال و جنوب و اثر آن را در مردم .) اند هاي مشابهی ابراز داشته کل در قرن نوزدهم نظریه

  :این سرزمینها مالحظه کنید

تر، یعنی تهور بیش: است این نیرومندي چند نتیجه داشته …. مردم در اقلیمهاي سردسیر نیرومندتر و فعالترند

جرئت بیشتر؛ احساس برتري بیشتر، یعنی تمایل کمتر به انتقامجویی؛ و احساس ایمنی بیشتر، یعنی راستگویی و 

در هردو، نمایشها یکی و . ام و هم در ایتالیا هم در انگلستان به اپرا رفته …. کاردانی و زیرکی بیشتر و بدگمانی کمتر

زده است،  یکی سرد و رخوت. یکسان در آن دو ملت کامال متفاوت بوده است ولی اثر موسیقی. اند بازیگران یکی بوده

هرگاه به شمال برویم، به مردمی برخواهیم خورد که رذایلشان کمتر، و فضایلشان بیشتر  …. و دیگري زنده و بانشاط

در اینجا، . ایم هپنداریم که از حیطۀ اخالق بسیار دور افتاد هرگاه به سرزمینهاي جنوبی سفر کنیم، می …. است

کوشد همه چیز در اختیار او باشد و امیالش  نیرومندترین شهوات انسانی باعث همۀ انواع جنایت است؛ و هر کسی می

 …. را بر دیگران تحمیل کند

تن انسان ناگزیر است جاي آن . کند در سرزمینهاي گرمسیري، بخش مایع خون همراه عرق بدن به خارج تراوش می

هاي خون را، که پس از تراوش بخش مایع  هاي تند گویچه نوشابه. نوشند از این روي، مردم زیاد آب می. را پرسازد

کند؛ از  در سرزمینهاي سردسیر بخش مایع خون کمتر به خارج تراوش می. کنند اند، منجمد می خون در آن مانده

ها،  بدون این نوشابه. اي الکلی بنوشنده کنند باید نوشابه این روي، مردمی که در سرزمینهاي سردسیر زندگی می

، که میگساري را منع کرده است، مناسب  )ص(از همین روي، شریعت محمد …خون در بدن یخ خواهد بست؛ 

چنین قانونی براي . داشت قانون اقلیم بود قانونی که مردم کارتاژ را از میگساري بازمی …. اقلیم عربستان است

 …. دارند، نامناسب است اعتدالی ملی وامی اي افراط و بی گونه ي آنها ظاهراً مردم را بهوهوا سرزمینهاي شمالی، که آب

  . میزان رواج میگساري در میان ملتها بستگی به سردي یا گرمی اقلیم دارد

  : گوید ببینیم دربارة اثر اقلیم در زناشویی چه می

در بیست سالگی پیر و  …. ناشویی آمادگی دارندزنان در سرزمینهاي گرمسیر در هشت، نه، و یا ده سالگی براي ز

هنگامی که زیبایی عالمی را در فرمان خود . کند از این روي، خرد آنان همراه زیباییشان رشد نمی. شوند شکسته می

از این . سازد؛ و چون خرد حاصل شد، دیگر از زیبایی اثري نمانده است خواهد، نقصان خرد دعوي او را محال می می
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اي را فراهم سازد  تواند در دورة پیري آن سلطه ه این زنان باید در حالتی از وابستگی باشند، زیرا خرد نمیروست ک

بنابراین، بسیار طبیعی است که در این سرزمینها، وقتی که قانون . که جوانی و زیبایی نتوانستند آن را فراهم آورند

  . دیگر ترك گوید و رسم چندگانی متداول شود مخالفتی ندارد، یک مرد همسرش را به قصد گرفتن همسري

زایند،  رسند، دیرتر فرزند می سن بلوغ می در اقلیمهاي مالیم، که زیبایی و فریبندگی زنان پایدارتر است، زنان دیرتر به

از زنان همسال خود در سرزمینهاي (و چون هنگام زناشویی . نهند و همراه شوهرانشان به سنین پیري گام می

باید با مردان برابر باشند؛ و این برابري تکگانی را در این سرزمینها قانونی  …. خردمندتر و دانشمندترند) يگرمسیر

توانسته است در آسیا پیشرفت کند، و پیشرفت آن ) با تجویز چندگانی(به همین دلیل است که اسالم  …. سازد می

ایدار مانده، و در آسیا ناپدید گشته است؟ و چرا چرا مسیحیت در اروپا پ. در اروپا به مشکالتی برخورده است

  اند؟  اند و مسیحیان از این پیشرفت بازمانده مسلمانان در چین پیشرفت بسیار کرده

درنگ از روي دوراندیشی  بی بوسوئه نهاده است، و» مشیت االهی«یابد که اقلیم را به جاي  در اینجا، مونتسکیو درمی

بخشد  باوجود این، خرد انسان تابع خالق متعال است که خواست خود را تحقق می«: زایداف اش می این جمله را برگفته

.یسوعیان این سخن مونتسکیو را شوخی تلقی کردند و جدي نگرفتند» .سازد چیز را تابع ارادة خود می و همه

اقلیم زنان را ) ، و ژاپنترکیه، ایران، هند، چین(» زمین مشرق«در : گیرد سپس تعمیمهاي بیپرواي خود را از سر می

و در صورت آمیزش زن و » کند، هواي گرم تمایالت جنسی را تحریک می«نشینی ساخته است؛ زیرا  ناچار به گوشه

در کشورهاي «. افکند گونه که در کشورهاي شمالی ما معمول است ـ چندگانی را چون تکگانی به خطر می مرد ـ آن

راند که با  د، تمایالت جنسی آنان آرام است، و با چنان مالیمتی بر دل فرمان میشمالی زنان طبعاً رفتار دلپسند دارن

زندگی در جایی خوشایند است که زنان آن آزاد باشند، آن که از جذبه و » «.توان آن را آرام ساخت اندك تدبیري می

پرده ویشتن را به یک مرد سفریبندگی بیشتري برخوردار است جامعه را به زیور خویش بیاراید، و زن ـ همچنانکه خ

رسوم بیش از قانون تابع اقلیم است؛ زیرا قانون گاهی ناچار است اثر اقلیم را تعدیل » .است ـ همه را سرگرم سازد

ازپیش تابع قیود اخالقی و قانونی  یابد و بیش به موازات پیشرفت تمدن، اثر عوامل طبیعی و اقلیمی کاهش می. کند

. را متعادل سازند» عوامل طبیعی«کوشند اثر  خردمندترین قانونگذاران می. ي زنان شرقیگیر شود ـ نظیر گوشه می

با درنظر گرفتن همۀ اینها، . خود درست، یا نادرست، و یا بهترین نیست رسوم به خودي. رسوم تابع زمان و مکان است

آنها را . ضاع و احوال محیط استرسوم خود بهترین قانون است؛ زیرا رسوم انطباق طبیعی خوي و سرشت آدمی با او

  . توان دگرگون ساخت به آرامی و با دوراندیشی باید تغییر داد؛ آداب و رسوم را معموال با قانونگذاري نمی

از آنجا که آداب و رسوم تابع اقلیم، و ویژگیهاي ملی تابع آداب و رسومند، اختالط این عوامل نوع و شکل حکومت را 

حکومت جمهوري مناسب کشورهاي کوچکی است : مت اساساً، تابع وسعت قلمرو آن استشکل حکو. کند تعیین می

کشور پهناور محتاج قوانین و . جا گرد آیند توانند براي اخذ و اجراي تصمیمات مشترك در یک که رهبران آنها می

یار گسترش یافت، حکومت فردي، وقتی قلمرو آن بس. جنگهاي بسیار است، و ناچار است حکومت فردي را گردن نهد

تواند فرمانروایان محلی ایاالت دوردست را به انقیاد و  گراید؛ زیرا تنها حکومت استبدادي است که می به استبداد می

متکی باشد، یعنی افراد آن به طبقاتی متمایز تقسیم شده » شرافت«حکومت فردي ناچار است بر . فرمانبرداري وادارد

در حکومت جمهوري، مردم باید از . مورد تمایز و حق تقدم خود سختگیر باشندباشند و شارمندان آن باید در 

» پرستی، یعنی عشق به برابري، میهن«را مونتسکیو » فضیلت اخالقی«. یکسان برخوردار شوند» فضیلت اخالقی«

  . داند می

. رافی است یا دموکراسیدست گروهی از مردم اداره شود یا همۀ مردم، یا حکومت اش حکومت جمهوري، بنابر آنکه به

یونان باستان ـ که جمهوریهاي مردم بودند ـ  مونتسکیو به جمهوري اشرافی ونیز و به جمهوري کشور ـ شهرهاي
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شهري ـ  وي از حقیقت آگاه بود، ولی گویا از یاد برده بود که در این جمهوریهاي کشور. نگریست دیدة ستایش می به

وي همچنین نظام ویلیام پن را در امریکا، و، باشور و حرارتی بیشتر، حکومت  .شارمندان آزاد اقلیتی بیش نبودند

گفت که دموکراسی، براي آنکه به تمام معنی دموکراتیک  ولی می. ستود دینی اشتراکی یسوعیان را در پاراگه می

بر درآمد را به سود  باشد، باید براي تأمین برابري اقتصادي و سیاسی کامل مردم بکوشد، و ارث، جهیزیه، و مالیات

بهترین جمهوري آن است که مردم ناتوانی خود را در تعیین سیاست خردمندانه قبول کنند و . همۀ مردم تعدیل کند

.گیرند بپذیرند سیاستهایی را که نمایندگان برگزیدة آنان پیش می

انجا کشد که مردم خویشتن را با ولی این دموکراسی هرگاه بد. دموکراسی باید برابري همۀ مردم را آرمان خود سازد

هرجا که مردم چنین کنند،  …. پاشد اند برابر بدانند، فرو می کسانی که خود آنان را به رهبري خویش برگزیده

مردم مایلند اختیارات رهبرانشان را به دست خود گیرند و حرمت آنان را . فضیلت از میان رخت برخواهد بست

یابد و مردم حرمت سناتوران، و سرانجام همۀ  یار مجلس سنا کاهش میدر آن صورت، اخت. لگدمال سازند

دیدة احترام ننگرند، حرمت والدین را از یاد خواهند برد؛  هرگاه مردم به سالخوردگان به. برند سالخوردگان، را از یاد می

 ….مومیت خواهد یافتنافرمانی ع. در نتیجه، اطاعت از شوهر و فرمانبرداري از بزرگان نیز از میان خواهد رفت

اند بخواهند براي پوشاندن  شود که کسانی که مردم به آنان اعتماد کرده جامعه هنگامی گرفتار این بیسامانی می

مردم اموال عمومی را به یغما خواهند برد؛ و پس از آنکه دستگاه رهبري  …. تباهی خویش مردم را به تباهی کشند

  . تنگدستی خویش را با سرگرمیهاي تجملی درهم خواهند آمیخت فقر و. برگزیده را به تباهی کشیدند

ومرج و  گوید که دموکراسی دچار هرج شود و می از دوهزار سال با افالطون همصدا می از همین روي، مونتسکیو پس

  .شود جوید، و سرانجام نابود می شود، از استبداد یاري می آشوب می

کند؛ ولی چون از امکان گرایش  وري اشرافی به نیکی و احترام یاد میالقوانین بارها از جمه مونتسکیو در روح

کوتاهترین فصل کتاب دربارة استبداد . بندد دموکراسی به استبداد نگران است، به حکومت فردي تابع قانون دل می

. افکنند ه برمیوحشیان لویزیانا براي آنکه میوة درختی را بچینند، درخت را از ریش«: از سه سطر ندارد است، و بیش

فرمانرواي مستبد براي تحکیم قدرت خویش خاندانهاي نیرومند را از » .اي از رفتار حکومت استبدادي است این نمونه

. رسانند توان گفت که مثالهاي مونتسکیو شرقی هستند، ولی منظور او را بروشنی می با اطمینان می. افکند ریشه برمی

کن ساخته بودند، او از این نگران بود که  چهاردهم قدرت سیاسی اشراف را ریشه اکنون که کاردینال ریشلیو و لویی

چون از اشراف . دانست می» شیفتۀ قدرت استبدادي«او کاردینال را . مبادا حکومت فردي بوربون به استبداد بگراید

مونتسکیو وجود . اند توانست ببیند که اشراف قدرت خویش را از دست داده، و در دربار ندیم شاه شده بود، نمی

از این نیروها اشراف  منظورش شمرد، و را براي حکومت فردي صالح واجب می» نیروهاي میانه، مطیع، و متکی«

 173در (از همین روي، وي بتفصیل . زمیندار و دادرسان موروثیی بودند که خود او به هر دو آنان بستگی داشت

در میان فیلسوفان فرانسۀ قرن هجدهم، . زند کنواختی کتاب را برهم میکند و نظم و ی از فئودالیسم دفاع می) صفحه

در . را نشانۀ افتخار و سربلندي ساخت» گوتیک«او بود که واژة . کرد تنها او بود که از قرون وسطی به نیکی یاد می

راي توجیه نظر جریان کشمکش شاه و پارلمان، که در سراسر دوران شاهی لویی پانزدهم ادامه یافت، هر دو طرف ب

.جستند القوانین استناد می خویش به روح

دانست، موجب شده بود که وي از  بیزاري مونتسکیو از حکومت مطلقۀ فردي، که وي آن را هستۀ استبداد می

به انگیزة این . فردي، اشرافی، و دموکراتیک ـ شاه، نجبا، و پارلمان یا اتاژنروـ هواخواهی کند» حکومت مختلط«

معروفترین و معتبرترین پیشنهاد خویش را عرضه داشت و جدایی قواي مقننه، مجریه، و قضائیه را خواستار تمایل، 

عقیده داشت که قوة مقننه باید قانونگذاري کند، ولی مسئول اجراي قانون نباشد؛ قوة مجریه باید قانون را اجرا . شد
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قوة . باید اختیار خویش را به تفسیر قانون محدود کندکند، ولی نباید در وضع قانون دخالت نماید؛ و قوة قضائیه 

قوة مقننه بهتر است از دو مجلس مستقل و . مجریه نباید هیئت داوران را برگزیند، یا آنان را تحت نفوذ خود درآورد

 باز. یکی از این دو مجلس نمایندة طبقات فرادست خواهد بود، و دیگري نمایندة تودة مردم. جداگانه تشکیل شود

  : سخن بارون دومونتسکیو را بشنویم

هرگاه آنان را . سازد در این کشور، مردمی خواهند بود که تبار، دارایی، و یا شأنشان آنان را از دیگر مردم متمایز می

در زمرة دیگر مردم نهیم و به آنان چون صاحب یک رأي بنگریم، آزادي براي آنان اسارت و بردگی خواهد شد و 

ه آزادي از میان خواهد رفت، زیرا بیشتر مصوبات مردم به زیان آنان خواهد بود، از این روي، دلبستگی آنان ب

و این هنگامی میسر است که آنان . اختیارات و حقوق آنان در ادارة امور کشور باید با شئون دیگرشان برابري کنند

ند با هر دخالتی در آزادي خویش گونه که مردم حق دار براي بازداشتن مردم از خودسري متشکل شوند ـ همان

هریک از آنان جداگانه اجتماع و مشاوره . از این روي، قوة مقننه متشکل از عوام و اعیان خواهد بود. مخالفت کنند

  . هایی خاص خواهند بود وهریک داراي عالیق و نظریه. خواهند کرد

از این طریق پیچیده است که . متعادل سازد گانه باید بر کارهاي دیگري نظارت کند و آنها را هریک از قواي سه

هاي خویش دربارة  مونتسکیو اندیشه. شود سازگار می آزادیهاي شارمندان با خرد، دادگري، و زورمندي حکومت

گانۀ دولت را خود وي، پس از مطالعۀ آثار  حکومت مختلط را از ارسطو گرفته بود؛ اما نظریۀ تفکیک قواي سه

عقیده داشت در انگلستان به . ، الك، و تجاربی که در انگلستان انجام داده بود، پیش کشیدهرینگتن، الجرنن سیدنی

دست نمایندگان خویش در مجلس عوام و  اي مطلوب، ولی ناقص، از حکومت فردي برخورده است که مردم به نمونه

بر کارهاي شاه و پارلمنت  نداشت که دادگاههاي انگلستان نیزپ کنند؛ و می مجلس اعیان بر کارهاي آن نظارت می

مونتسکیو به آنچه با هدایت و همراهی چسترفیلد در انگلستان دیده بود شکلی آرمانی داد؛ اما او نیز، . نظارت دارند

گمان  او بی. اي براي تحریک فرانسویان ساخته بود چون ولتر، ستایش خویش را از نظام سیاسی انگلستان وسیله

هاي دادرسی انگلستان را  لستان کامال مستقل از پارلمنت نیستند، ولی آشنایی با شیوهدانست که دادگاههاي انگ می

خواست مردم فرانسه بدانند که دادگاههاي انگلستان ناگزیرند قبل از بازداشت  می. شمرد براي فرانسویان سودمند می

اد سازند، متهم را در حضور هیئت صورت متهم را به قید التزام آز متهم به اتهام او رسیدگی کنند، یا در غیراین

ولی او به . داورانی که از افراد طبقۀ خود او تشکیل شده است دادرسی کنند، و مجاز نیستند متهم را شکنجه دهند

اشراف را نباید در دادگاههاي عادي دادرسی کرد، و هیئت داورانی باید به اتهامات آنان «این نیز معتقد بود که 

افراد طبقۀ خویش دادرسی «دست  آنان نیز حق دارند که به» .بقۀخود آنان بستگی دارندرسیدگی کنند که به ط

کاري ویژگی و الزمۀ پیري  محافظه. کار گشت مونتسکیو، چون بیشتر ما، در سالهاي پیري متزایداً محافظه» .شوند

بنابراین، ذهن و اندیشۀ . ستروي موهبت و فایدة میانسالی ا همچنان که تندروي نقش سودمند جوانی، و میانه. است

اي دارند و بر کارهاي  اي است که هر یک از اجزا نقش و وظیفۀ جداگانه هر ملت ترکیبی از اجزاي درهم آمیخته

مونتسکیو آزادي را، با همۀ ستایشش از آن به مثابه هدف راستین حکومت، چنین تعریف . کنند یکدیگر نظارت می

اگر شارمندي به کاري دست زند که قانون منع . جام هرکاري که قانون مجاز بداندآزادي عبارت است از حق ان«: کرد

او، » .کرده است، دیگر آزادي براي او نخواهد ماند، زیرا دیگر شارمندان نیز چون او قانون را نادیده خواهند گرفت

  : کرد چون همشهري گاسکونیایی خود، مونتنی، انقالب را تقبیح می

اند، تقریباً همواره مصلحت آن است که  اي گرفته است و کارها وضع ثابتی یافته کل تثبیت شدهوقتی که یک دولت ش

دهند سالها  زیرا همان عوامل ـ غالباً پیچیده و نامعلوم است ـ که به یک دولت امکان می. حال خود بگذاریم آن را به

  . پابرجا بماند، همچنان آن را برپا نگاه خواهند داشت
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ا آنکه با برابري دارایی و اختیارات مردم مخالف بود، دربارة انحصار مالکیت زمین چون برادران گراکوس مونتسکیو، ب

  .اندیشید می

هاي خود خوراك  توانند براي خانواده مردم عادي نمی …توان خوراك ملتی را فراهم ساخت با آنکه در این زمینها می

گان، و برخی از شارمندان قدرتمند همۀ زمینها را تصاحب کرده، و روحانیان، شاهزادگان، شهرها، بزر …. تهیه کنند

در . اند اند و رنجبران گرفتار بینوایی شده اند کشتزارها را ترك گفته هایی که از هستی افتاده خانواده. اند بایر نهاده

براي آیش و کشت  هاي نیازمند تقسیم کنند و باید زمین را در میان خانواده … -طبقات حاکم-چنین وضعی آنان 

. بیزمین وجود دارد، تقسیم باید ادامه یابد تا روزي که دهقان. زمین وسایل الزم را در دسترس آنان نهند

داري را باشور و حرارتی اخالقی، و  داران مخالف بود و برده دست سرمایه مونتسکیو با سپردن کار گردآوري مالیات به

شمرد و با پیشدستی در جنگ، براي حفظ  ناپذیر می مواردي اجتناب جنگ را در. کرد طنزي گزنده، نکوهش می

  : امنیت ملی، موافق بود

سازد، که از آن جمله است مثال  گاهی پیشدستی در جنگ را براي دولت ضروري می …حق دفاع بدیهی و مسلم

تن طرف مقابل دهد خویشتن را براي نابود ساخ هنگامی که دولتی تشخیص دهد دوام صلح به دشمن امکان می

  . آماده سازد و پیشدستی در حمله تنها چارة جلوگیري از نابودي ملت است

  :ولی از مسابقۀ تسلیحاتی نگران بود

داري اروپا را فراگرفته است؛ این تندخویی به فرمانروایان ما نیز سرایت کرده، و آنان را برآن داشته  تندخویی دامنه

دارد و ضرورت آن دامنگیر دیگران  بسیج سپاه دیگران را به عمل متقابل وامی. است که نیروهاي انبوهی بسیج کنند

نشینند و این عمل  افزاید، دیگران نیز بیکار نمی زیرا همینکه یک فرمانروا بر شمار نیروهایش می. شود نیز می

  . سرانجامی جز نابودي و پریشانی ملتها نخواهد داشت

یافت به  شمرد گاهی فرصت می برابر می» فضیلت«نهاد که آن را با  ان ارج میپرستی را چند مونتسکیو، با آنکه میهن

  : مسائل اخالقی برتر بیندیشد

اگر بدانم . ام زیانبخش است، آن را از ذهن خویش بیرون خواهم راند اگر بدانم چیزي برایم سودمند و براي خانواده

و اگر بدانم چیزي . آن را به فراموشی خواهم سپرد ام سودمند و براي کشورم زیانبخش است، چیزي براي خانواده

  . براي کشورم سودمند و براي اروپا و مردم جهان زیانبخش است، آن را جنایت خواهم شمرد

  : اخالق غایی و دین پنهان او اخالق و دین رواقیان عهد باستان بود

توانستم مسیحیت  اي می اگر لحظه …. ام یدهتر از این ند براي طبیعت بشر و اصالح انسان، اصولی مناسبتر و شایسته

تنها این مکتب  …. شمردم را از بزرگترین بدبختیهاي بشر می-کیتیونی–خویش را از یاد برم، نابودي مکتب زنون 

اي حقایق دینی  اگر لحظه. وجود آورد بود که انسانهایی خوب آفرید، مردانی بزرگ پرورش داد، و امپراطورانی الیق به

نخواهیم یافت  - کافر –نهیم و به سراسر جهان نظر افکنیم، موجودي شریفتر از آنتونینها، و حتی یولیانوس را کنار 

جهان  تر از او به نه، تاکنون براي رهبري بشر انسان صالحتر و شایسته). این سخن را نباید دلیل ارتداد من شمرد(

  . نیامده است

خدا ابراز  وي اعتقاد خود را به. که با مسیحیت ازدر صلح و آشتی درآید القوانین آشکارا توجه داشت مونتسکیو در روح

ولی عقیده داشت » .اندیشمند مخلوق سرنوشت کورند بلهانه است که گمان بریم موجوداتچه ا«: نویسد دارد و می می

خدا، به دیدة « :گفت فاگه می. که این عقل متعالی در نظام طبیعت متجلی است، و تعارضی باقوانین طبیعت ندارند

مونتسکیو اعتقاد به قدرت فوق طبیعی را براي بهبود اخالق و رفتار بشر واجب و » .القوانین است مونتسکیو، روح

 - براي تحکیم نظم و قانون بجاست که کتابهاي دینی مقدس در دسترس مردم باشند« : گفت شمرد و می سودمند می
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ر میان ایرانیان یا ودا در دست هندیان، و یا کتابهاي کالسیک چون قرآن در نزد اعراب، یا کتابهاي زردشت د

دولت و کلیسا . کنند می] محدود[ احکام دینی مکمل قوانین مدنیند و حدود حکومت استبدادي را تعیین» .چینیان

این «. شندباید بر کارهاي یکدیگر نظارت کنند و اقدامات یکدیگر را متعادل سازند، ولی همیشه باید از یکدیگر جدا با

 -چون آداب و قوانین - کرد، ولی دین را مونتسکیو در برابر پیربل از دین دفاع می» .جدایی ضامن آرامش ملتهاست

:شمرد تابع اقلیم و ویژگیهاي ملی می

دینی  …. رو سازگارترین حکومت بامسیحیت است، و حکومت استبدادي سازگارترین حکومت با اسالم حکومت میانه

و . اقلیم کشوري سازش داده است با اقلیم کشوري دیگر سازگار نخواهد بود ودر آن رواج نخواهد یافت که خود را با

آیین کاتولیک با حکومت فردي سازگار است و آیین پروتستان با حکومت  ….اگر رواج یابد، پایدار نخواهد ماند

تستان منشعب شد، مردم شمال به هاي کاتولیک و پرو بدبختانه، به شاخه« پس از آنکه مسیحیت،  ….جمهوري

مردم شمال داراي روح : دلیل آن روشن است. آیین پروتستان گرویدند و مردم جنوب در آیین کاتولیک پایدار ماندند

از این روي، دینی که داراي . استقالل و آزادگیند و همواره چنین خواهند بود؛ ولی مردم جنوب چنین نیستند

  . سترهبري مشهود نیست مطلوبتر ا

به ثروت . کند هاي آن را نکوهش می اي از جنبه شمارد پاره ولی مونتسکیو در همان هنگام که منافع دین را بر می

اي مالمتبار و تحقیرآمیز از مفتشان دستگاه تفتیش افکار اسپانیا و پرتغال  کند و در نامه روحانیان فرانسه اعتراض می

هرگاه درآینده کسی جرئت کند «که   داد به آنان هشدار می. ودداري کنندخواهد که از بریان کردن بدعتگذاران خ می

مونتسکیو، چون » .شود اند، براي اثبات توحش آنان به شما استناد می که بگوید مردم اروپا در روزگار ما متمدن بوده

مردم باید رهبري  زد و عقیده داشت که کلیسا را ناپذیري پاپ پوزخند می پرست، به لغزش همۀ گالیکانهاي میهن

اي را بپذیرد یا رد کند، بهتر  وقتی کشوري آزاد است که دین تازه« :دربارة رواداري دینی نظري معتدلتر داشت. کنند

با آنکه با سانسور دولتی نشریات موافق بود، اما از » .ولی هرگاه پذیرفت، باید با آن مدارا کند. است آن را رد کند

شعاري » عصر خرد« براي » .هاي ذهنی ما کاملتر، شریفتر، و زیباتر است از همۀ قوه خود« .خردگرایی عدول نکرد

  .توان یافت بهتر از این نمی

تأثیر مونتسکیو -4

ترین رویدادهاي ادبی فرانسه شناخته شد؛ ولی جناحهاي راست و چپ آن را به  القوانین بزودي از برجسته انتشار روح

ها و یسوعیان، که معموال با هم اختالف داشتند، در محکوم کردن کتاب هماواز شدند و و ژانسنیست. باد انتقاد گرفتند

اي که  جملۀ معترضه« : اخبار کلیسا، نشریۀ ژانسنیستها، نوشت. مطالب آن را مخالفت محیالنه با مسیحیت خواندند

اگر جز این گوییم، بر . یستنویسنده براي اثبات مسیحیت خود نوشته است گواه بر اعتقاد او به آیین کاتولیک ن

کند که از نشر کتاب جلوگیري به عمل  منتقد سپس از مراجع غیر روحانی درخواست می» .سادگی ما خواهند خندید

یسوعیان مونتسکیو را به پیروي از فلسفۀ اسپینوزا و هابز متهم ساختند و گفتند که او با اعتقاد به اینکه تاریخ . آورند

پدر برتیه در نشریۀ یسوعی ژورنال دوتروو نوشت . قانون است، آزادي اراده را انکار کرده است چون علوم طبیعی تابع

که راستی و عدالت مطلقند، تابع زمان و مکان نیستند، و قوانین بشر باید مبتنی بر اصول کلی خداداد باشند، نه بر 

القوانین را انتشار  آن داشتند که دفاع از روح این سخنان مونتسکیو را بر. تمایزات اقلیم، خاك، رسوم، و ویژگی ملی

سخنان او . گرایی، و دترمینیسم خود را تکذیب و ایمان مسیحی خود را تأکید کند ، و الحاد، ماده)1750(دهد 

  .روحانیان را متقاعد نساختند

القوانین رنجیده  روحساختند، از مطالب  هاي خویش آشنا می نیز، که اکنون مردم فرانسه را با اندیشه» فیلسوفان«

کاران شمردند و تظاهر گاهگاهی مونتسکیو را به دینداري و پیشنهادهاي  خاطر شدند و آن را سخنگوي محافظه
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اي که به مونتسکیو نوشت وي  الوسیوس در نامه. مالیم وي را دربارة اصالحات اجتماعی و رواداري دینی نپسندیدند

ولتر چون سرگرم نوشتن فلسفۀ تاریخ خود . ي دگرگونی اجتماعی سرزنش کردگوییهایش دربارة زبانها را براي گزافه

او مخالفت مونتسکیو را با . چندان توجهی به دستاورد مونتسکیو نکرد. تحت عنوان رساله در آداب و رسوم بود

دادنش نیز ن عضویت ولتر مایۀ رسوایی آکادمی است؛ و راه«: فراموش نکرده بود» آکادمی فرانسه « عضویت وي در 

القوانین به مالیمت سخن گفت و خاطرنشان ساخت که  با این مالحظات، ولتر از روح» .روزي وي را رسوا خواهد نمود

گویی کرده است؛ مسیحیت، با آنکه از یهوداي گرمسیر برخاست، هنوز در نروژ  مونتسکیو دربارة اثر اقلیم گزافه

بولین بود، نه سردي  ین پروتستان را در انگلستان اشاعه داد زیبایی انسردسیر رواج دارد؛ و به احتمال زیاد آنچه آی

کند، از سرزمینهاي کوهستانی برخاسته باشد، آزادي  گونه که مونتسکیو ادعا می آزادي، آن اگر روح. هنري هشتم

نگ جمهوري هلند سرسخت و استوار، و حق وتوي اشراف لهستان را چگونه باید توجیه کرد؟ و سپس، در فره

اقلیم مؤثر است، ولی اثر حکومت صدچندان «هایی، کوشید تا ثابت کند که  خویش با ذکر نمونه)  1764( فلسفی

مونتسکیو [کند  از کسانی که عقیده دارند اقلیم همه کار می» .رك دین و دولت از آن هم بیشتراست؛ و اثر مشت

نویسد که در پاریس  می» متنفران از ریش« در ] کافر[وس چرا امپراطور یولیان: باید پرسید] چنین ادعایی نداشته بود

آنکه  علو سیرت و وقار رفتار مردم این شهر را بیش از هر چیزي پسندیده است؟ پس چگونه است که همین مردم، بی

اي که آنان را  مانند؟ دولت در همان لحظه اقلیمشان اندك تغییري کرده باشد، اکنون به کودکان بازیگوش می

.کنند زنند و دولت را ریشخند می اي بعد لبخند می زند؛ وخود آنان هم لحظه دهد لبخند می لی میگوشما

بسیاري از اقوال و امثال رایج زاییدة خیال و توهمند و تقریباً همواره حقیقت عکس آن چیزي است ولتر دریافت که 

بزدلند و ساکنان سرزمینهاي سردسیر، آیا ساکنان سرزمینهاي گرمسیري، چون پیران، «    …. شود که گفته می

باید دقیقاً مراقب باشیم که قضایاي کلی ما را فریب ندهند؛ کسی تاکنون نتوانسته » چون جوانان، پر دل و بیباکند؟

است الپالندیها یا اسکیموها را به جنگجویی وادارد، در حالی که اعراب در طول هشتاد سال سرزمینهایی پهناورتر از 

  . روم را تسخیر کردندامپراطوري 

و  …متضمن اشتباهات بسیار» القوانین روح«پس از آنکه خود را متقاعد ساختیم که  :ستاید و سپس مونتسکیو را می

فاقد طرح، نظام، و اسلوب است، باید پرسید سبب ارزش و شهرت بسیار آن چیست؟ نخست آنکه این کتاب بر خالف 

مالل آورند، به طنز نوشته شده است؛ به همین دلیل است که بانویی کتابهاي مشابه خود، که خسته کننده و 

پرداز بود، این کتاب راطنزي دربارة قانون خوانده است؛ و  ، که به اندازة خود مونتسکیو ظریف و نکته] دودفان مادام[

کشد و  اي پیش می ارزنده هاي از آن باالتر، اینکه کتاب اندیشه. توان یافت براي توصیف کتاب، عبارتی بهتر از این نمی

مونتسکیو تقریباً همیشه دربارة دانشمندان به  ….تازد بر ستمگري، موهومپرستی، و گرفتن مالیاتهاي کمرشکن می

داري  متعصبان و مروجان برده  هاي او دربارة ولی اندیشه. نادرستی قضاوت کرده است، زیرا خود او دانشمند نیست

  . روپا همیشه سپاسگزار او خواهد بودا. اند همیشه درست و بجا بوده

ین حق را به آنان آدمیان حق برخورداري از آزادي را از دست داده بودند، و مونتسکیو ا«: نویسد و در جایی دیگر، می

ا القوانین ب اند، دربارة نقصهاي روح گوییهاي خود ولتر را از نظر دور نداشته منتقدان آینده، با آنکه گزافه» .باز گردانید

حقیقت اینست که کتاب ساختمانی ضعیف دارد، موضوعات آن تدوین و توالی منطقی ندارند، . اند وي همداستان بوده

عالقۀ مفرط مونتسکیو به دانشمند بودن و گردآوري و . شود و بارها انسجام و پیوستگی مطلب به فراموشی سپرده می

به جاي آنکه جزئیات رادر پرتو . د را نیز از دست بدهدگاه هنرمندي خو شوند که گاه تفسیر حقایق علمی سبب می

ها و معلوماتی را که در طول  او یافته. حقایق کلی بررسی کند و به هم پیوند دهد، کل را فداي جزء ساخته است

. گویی او به وحدت و انسجام کتاب خدشه زده است پراکنده. زندگی گردآورده بود در بیست سال به هم پیوسته است
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مثال . هاي متفاوت سرباز زده است کلی کرده، و از شناخت نمونه گیریهاي ها و شواهد اندك نتیجه هبآسانی از نمونوي 

وقتی . گفت، ایرلند سردسیر و کاتولیک را از یاد برده بود هنگامی که از سرزمینهاي پروتستان شمال سخن می

» هاي طبیعی این اصولند، دهاي خاص و تاریخ ملتها پدیدهام که رویدا اصول اولیه را شناخته، و دریافته«گفت که  می

هنگام گردآوري . اي که باید در پرتو حقایق تاریخی به ثبوت رسد از یاد برده بود خطر بررسی تاریخ را به مدد فلسفه

انه را به حقایق تاریخی، مونتسکیو با شتابزدگی روایات به ثبوت نرسیدة جهانگردان را پذیرفته، و گاهی حکایت و افس

با آنکه قوة مجریه در انگلستان تابع . حتی مشاهدات عینی او گاهی درست نبودند. است جاي حقایق تاریخی گرفته

.اي از تفکیک قوا برخورده است کرد که در این کشور به نمونه قوة مقننه بود، او گمان می

ولتر حق . ینهمه تحسین و تأثیر برانگیخته استالقوانین محاسنی بوده است که ا گمان در روح با همۀ این نقصها، بی

مونتسکیو خود را تسلیم . گویی نویسنده است داشت که بر سبک آن خرده گرفت؛ اما این ضعف نیز ناشی از پراکنده

استبداد است، و گویا این شیوه را براي تأکید   »فصل«تمایل به تقسیم کتاب به فصول کوتاه کرده است، که نمونۀ آن 

. ولی همین شیوه به روانی و یکنواختی کتاب لطمه زده، و مانع سیالن اندیشه شده است. ناسب یافته استمطلب م

ساخت مطالب کتاب را، به جاي  اي معلول کاهش بینایی نویسنده بود، که وي را ناگزیر می گویی تا اندازه این پراکنده

داد، چنان جمالت شیوا و  کرد و داد سخن می ا میهنگامی که خود را ره. اینکه به دست خود بنویسد، دیکته کند

ولتر عقیده داشت که کتاب . آورند هاي ایرانی را به خاطر می کردکه سالست و روانی نامه پرمغزي بر زبان جاري می

در ونیز، مردم «: گفت مونتسکیو می. (القوانین بیش از آنچه شایستۀ کتاب قانون است متضمن نکته و مطلب است روح

با اینهمه، سبک ) ».توانند آنان را به خرج کردن پول وادارند اند که تنها روسپیان می به امساك خوگرفته چنان

اي از مضامین کتاب مبهمند، ولی ارزش آن را دارند که خواننده براي  پاره. مونتسکیو متین، مالیم، و با ابهت است

  .شکافتن آنها و درك مطلب رنج برد

یافتن نظم و قانونمندي در . اي مرهون موضوع و هدف آن بداند زش کتاب را تا اندازهنویسنده حق داشت که ار

شوند، و آشنا ساختن فرمانروایان و مصلحان با  قوانین، که به مقتضاي زمان و مکان دستخوش دگرگونی می

ت بس دشوار که ها و حدود قانونگذاري، با توجه به ویژگی مردم و موقعیت و جغرافیاي کشورها کاري اس سرچشمه

سال بعد، با آنکه براي تحقیق دستیاران  148هربرت سپنسر در . سازد پذیر می هرگونه اشتباهی را موجه و گذشت

خواست به اصول کلی دست یابد، در تالش خویش ناکام  بسیار در اختیار داشت، از آن روي که مانند مونتسکیو می

وي آغازگر نبود . اند؛ اما دستاورد مونتسکیو عظیمتر بوده است کرده با اینهمه، هر دو آنان به دانش بشر خدمت. شد

یک از آنان به اندازة مونتسکیو نتوانسته  یچ ،ولی-بودندکسان دیگري قبل از او به بررسی تطبیقی قوانین پرداخته  –

ادمند . ریزي فلسفۀ تاریخ، مستقل از فوق طبیعی، پیشرو ولتر بود مونتسکیو در پی. بود این زمینۀ دانش را بسط دهد

اپیولیت تن » .اي است که روزگار مارا روشنی بخشیده است بزرگترین نابغه«: برك از مونتسکیو چنین یاد کرده است

: گفت والپول می هوریس. خوانده است» )خود(ترین، و متعادلترین انسان روزگار  دانشمندترین، فرزانه«وي را 

شاید در این سخن مبالغه شده باشد، ولی » .القوانین بهترین کتابی است که تا کنون نوشته شده است روح«

. شک بزرگترین کتاب آن نسل بود القوانین بی روح

 :، به دوستی نوشت 1749در . مونتسکیو با تالش ممتد خویش براي نگارش این کتاب خویشتن را فرسوده ساخت

از این پس، استراحت خواهم کرد و خود را بیش از . کنم که این کتاب مرا به آستانۀ مرگ کشانده است اعتراف می«

مطالعۀ داروي نجاتبخش همۀ نومیدیهاي زندگی «. با اینهمه، همچنان به مطالعه ادامه داد» .این رنج نخواهم داد

رفت و از شهرت خویش  گاهی به پاریس می» .برنبندد اندوهی نیست که پس از یک ساعت مطالعه از دلم رخت. است

القوانین همۀ مردم فرانسه  گفت که روح رنال می. با شهرت ولتر برابر بود) 1748(برد؛ این شهرت در آن زمان  لذت می
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ن هاي دانشمندان گرفته تا روي میز آرایش بانوان و نزد جوانا در همه جا، از کتابخانه. را متوجه خود ساخته است

زیست  بار دیگر، مونتسکیو به دربار و سالونها راه یافت؛ ولی غالباً در البرد می. خورید پیرو مد روز، به این کتاب بر می

انگلیسیان کتاب مونتسکیو را چندان پسندیدند که از ملک او شراب فراوان . و به خاوند بزرگ بودن خرسند بود

چنان که پیداست، اندك نوري که برایم مانده است «: گفت ه بود، میدر آخرین سالهاي عمر، که نابینا شد. خریدند

اش را از  ، به پاریس رفت تا خانه 1754در » .آخرین سپیدة روزي است که شب تار همیشگی از پی آن خواهد رسید

در  ، در شصت و شش سالگی، 1755الریه دچار شد، ودر دهم فوریۀ  در همین سفر بود که به ذات. اجاره در آورد

اي بود که در  با آنکه آیینهاي نهایی کلیساي کاتولیک را به جا آورده بود، دیدرو خدانشناس تنها نویسنده. گذشت

در چهل سالی که از «: گیبن نوشته است . نفوذ اندیشۀ مونتسکیو سالها پایدارماند. مراسم تدفین وي شرکت جست

اند، و دلبستگی به تحقیق، که  نخوانده، و بیش از این انتقاد نکرده گذرد، کتابی را بیش از این القوانین می انتشار روح

گیبن، بلکستون، و برك از جمله نویسندگان » .نویسندة آن در ما پدید آورده است ، تنها دین ما به او نیست

کبیر  فردریک. اند القوانین و مالحظاتی دربارة عظمت و انحطاط رومیان بهره برده انگلیسیی هستند که از روح

کاترین بزرگ عقیده داشت که این کتاب . شناخت القوانین را، پس از شاهزادة ماکیاولی، بهترین کتاب جهان می روح

القوانین را استخراج کرد و راهنماي کسانی ساخت که خود  وي بخشهایی از روح. ساخت» راهنماي شاهان«را باید 

تدوین کنندگان قانون اساسی آمریکا، گذشته از تفکیک قواي . وي آنان را براي اصالح قانون روسیه برگزیده بود

آنان متضمن عباراتی هستند که از  هاي نوشته. اند مونتسکیو آموخته دولت، لزوم جدایی وزیران از کنگره را نیز از

ظمت و رو انقالب فرانسه بود، و مالحظاتی دربارة ع القوانین کتاب مقدس رهبران میانه روح. اند مونتسکیو گرفته

هاي بزرگ عصر جدید با  همۀ اندیشه«: فاگه گفته است. انحطاط رومیان آنان را ستایشگر جمهوري روم ساخته بود

در طول عمر یک نسل، مونتسکیو بود که بیانگر و قهرمان اندیشۀ فرانسویان بود، نه » .مونتسکیو پا به جهان نهادند

  .ولتر

  

فصل یازدهم

  ولتر در فرانسه

  

I  - 1734-1729:یسدر پار  

 17له ، در  - ن آ ژرمن - ، بی سروصدا در سن1729، یا آغاز  1728ولتر پس از بازگشت از انگلستان، در پایان 

دوستانش را بسیج کرد که براي الغاي حکم تبعید او از فرانسه، و . کیلومتري شمال باختري پاریس، مسکن گزید

ل حکم تبعید ولتر، حقوق مستمر وي را، که در گذشته از شاه می آنان، گذشته از ابطا. سپس از پاریس، اقدام کنند

در محفلی شنید که . کشید ولتر در آوریل بار دیگر در پاریس بود و به هر جا سر می. گرفت، نیز بدو باز گردانیدند

خواهد  آزمایی شهر پاریس را بخرد، توانگر الکوندامین ریاضیدان حساب کرده است که اگر کسی همۀ بلیطهاي بخت

گونه که ریاضیدان   درنگ دست به کار شد؛ از دوستان صرافش پول گرفت و همۀ بلیطها را خرید؛ و همان ولتر بی. شد

باز زد؛ ولتر  آزمایی از پرداخت پول بدو سر سرپرست بخت. آزمایی شد پیشبینی کرده بود، برندة همۀ جوایز بخت

، پس از دوشبانروز )1729(در پایان همان سال . ام این پول را گرفتبدادگاه شکایت برد، در دعوا پیروز شد، و سرانج

پراطوري مقدس روم ، فرانسیس امپراطور آیندة ام[راهپیمایی، خود را به نانسی رساند تا از وام دولتی دوك لورن 

  .یلسوف شده بودگاه ولتر شاعر و ف اکنون، ولتر توانگر تکیه. سهامی خریداري کند؛ از آن نیز سود بسیار برد  ]اول
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غالباً همزمان به نوشتن چند کتاب . خوریم که سخت سرگرم نوشتن است ، بار دیگر در پاریس به او بر می1730در 

آنکه  شد، چنانکه گویی با کنار گذاشتن یکی و پرداختن به دیگري، بی پرداخت؛ از یکی به دیگري مشغول می می

هایی دربارة انگلیسیان، تاریخ  نامه: کنون در دست داشت عبارت بودند ازآثاري که ا. کرد وقتی تلف کند، نفس تازه می

مهمانان دوك دو ریشلیو هنگام  1730روزي در . کارل دوازدهم، مرگ مادموازل لوکوورور، و مقدمات دوشیزة اورلئان

. فرانسه نشده بودژاندارك هنوز از قدیسان . بحث از ژاندارك، از ولتر در خواست کردند که سرگذشت او را بنویسد

طلبیدند؛ ریشلیو نیز نظر وي را  هاي فوق طبیعی افسانۀ ژاندارك پرداخت طنزآمیزي می براي ولتر آزاد اندیش، جنبه

شعر ولتر دربارة لوکوورور هنوز به چاپ . تأیید کرد؛ ولتر همان روز سرودن منظومۀ زندگی ژاندارك را آغاز کرد

وشش، نیکوالتیریو، شعر را درگوشه و کنار خوانده بود و زنبوران عرصۀ ولی دوست پر جوش و خر. نرسیده بود

تراشی براي خویشتن است،  ولتر، مانند کسی که تشنۀ دشمن. االهیات وز وز خود را در اطراف سر ولتر از سر گرفتند

م رانده بود و به دسامبر داستان لوکیوس یونیوس بروتوس را که، به گفتۀ لیویوس، شاه تار کوینیوس را از رو 11در

تأسیس جمهوري روم یاري کرده بود به صحنۀ تئاتر کشید؛ در نمایشنامۀ بروتوس ولتر مصونیت شاهان را نادیده 

بازیگران از اینکه نمایشنامه متضمن داستانی . گرفته، و به مردم حق داده بود فرمانروایان خویش را از شاهی براندازند

ریس نیز نمایشنامه را نوآوري پوچ و عبثی دانستند؛ پس از پانزده شب، ولتر از عشقی نبود دلگیر بودند؛ مردم پا

شصت و دو سال بعد، این نمایشنامه را بار دیگر در پاریس نمایش دادند، زیرا شهر پاریس . نمایش آن چشم پوشید

.ساخت  اکنون خود را براي بریدن سر لویی شانزدهم با گیوتین آماده می

این کتاب، گذشته از اینکه به لویی پانزدهم و . کارل دوازدهم شاه سوئد پروانه گرفته بود نشر تاریخولتر اکنون براي 

. بایست ملکه را نیز خشنود سازد، زیرا ولتر در آن از پدر او، ستانیسالس به نیکی یاد کرده بود خورد، می کلیسا بر نمی

هاي کتاب را توقیف  روانۀ نشر را از او گرفتند و همۀ نسخهنسخه به چاپ رساند؛ ولی ناگهان پ 2600ولتر کتاب را در 

گفتند که دگرگونی سیاست خارجی . ولتر به مهردار شاهی اعتراض کرد. تنها یک نسخه در دست ولتر ماند. کردند

، -که هم اکنون شاه لهستان بود - » نیرومند آوگوستوس«کشور و لزوم دلجویی از دشمن و قربانی کارل دوازدهم، 

ولتر تحریم کتاب را نادیده گرفت، با جامۀ مبدل به روان رفت، پنج ماه به . لت ناگزیر به توقیف کتاب ساخته استدو

، این کتاب آزادانه دست 1731در اکتبر. در این شهر زیست، و کتاب را پنهانی به چاپ رساند» لرد انگلیسی«نام یک 

  .رسید گشت و علناً به فروش می به دست می

تاریخنویس دانشمندي کتاب را . کردند که کتاب بیش از اندازه با افسانه در آمیخته است منتقدان ادعا میگروهی از 

ولی ولتر کتاب را با . خواند و گفت که داستان آن بسیار جاندار و روشن ولی مضمونش نادرست است» رمان«یک 

رسمی، براي گردآوري مطالب دست اول ، بر  هاي او گذشته از خواندن انبوه روزنامه. اي نوشته بود دقت محققانه

آومارلبره، بالینگبروك، آکسل  ، مارشال دو ساکس، داچس)شاه مخلوع( خالف روش خود، با کسانی چون ستانیسالس

یک پزشک پرتغالی، که هنگام اقامت کارل در ترکیۀ عثمانی در آن (، فونسکا )که در نبرد ناروا حضور داشت(شپاره 

از این گذشته، ولتر چندي با بارون . مشورت کرده بود) منشی پیشین کارل(، و بارون فابریس )دکر کشور خدمت می

ممکن است ولتر را به بررسی 1719بارون فون گورتس در اعدام. بود  وب کارل، زندگی کردهفون گورتس، وزیر محب

اطرات خود را به چاپ رساند و در نورد برگ، قاضی عسکر پیشین کارل،خ ، یوران1740در.واداشته باشد» شاه« زندگی

مطالب . برداشت؛ ولتر این اشتباهات را در چاپ آیندة کتاب اصالح کرد اي از اشتباهات ولتر پرده  آن از روي پاره

منتقدان آینده گفتند که ولتر براي کارل بیش از . دیگر کتاب، بویژه شرح جزئیات جنگها، نیز خالی از نقص نبودند

ترین موجود روي زمین بوده است؛ خصایص بزرگ  العاده او شاید خارق«است؛ به نظر ولتر،  حد ارزش قایل شده

» .پیشینیان را همه در خود جمع داشت؛ تنها عیبش، یا بدبختیش، این بود که این خصایص را به حد افراط دارا بود



۵۵٠٧

در ابراز این فضایل چندان زیاده وي به منتقدان توضیح داد که کارل . هاي قبلیش را تعدیل کرد سخن آخر او گفته

این صفات را وي ولخرجی، شتابزدگی، سنگدلی، «. روي کرد که سرانجام همانها به نقص و گناه مبدل شدند

وي نشان داد که چگونه این ضعفهاي شاه سوئد به این کشور . »ستمگري، و ناتوانی در گذشت و بخشش دانسته است

به هر روي، » .العاده بود به جاي آنکه مردي بزرگ باشد، مردي خارق«ه کارل، گرفته بود ک لطمه زده است، و نتیجه

. رفت این اثر نه تنها اثري تحقیقی بود، بلکه از نظر ساختمان، طرح، شکل، و سبک نیز اثري برجسته به شمار می

.اي یافت دي بیسابقهتاریخ کارل دوازدهم بزودي به دست همۀ تحصیلگردگان اروپا رسید و آوازة ولتر گسترش و بلن

مارتل، نزدیک پا له روایال، مهمان شد،  - ، در کاخ کنتس دو فونتن)1731اوت  5(ولتر پس از بازگشت از روان 

ولتر با سرزندگی . در کاخش نگاه داشت 1733کنتس مصاحبت باولتر را چندان دلنشین یافت که وي را تا مه 

در همین جا . هایی نمایش داد و در تئاتر خصوصی وي نمایشنامهبیمانندي مهمانیهاي ادبی کنتس را رهبري کرد 

فرانسه بود که ولتر شکست  -گویا از لژ همین کنتس در تئاتر). 1732(بود که ولتر لیبرتو شمشون رامو را نوشت 

  : به دوستی نوشت. ، را به چشم دید)1732اوت  13(، و پیروزي تراژدي رمانتیک خود، زائیر )1732(اریفیل

دیدي که مردم از  بودي و می میل داشتم در اینجا می. نمایش داده نشده است» زائیر«اي به خوبی  کنون نمایشنامهتا 

ولی اگر . از شرمندگی خود را پنهان کردم. چون در لژ نمایان شدم، تماشاگران برایم کف زدند. دوست تو نفرت ندارند

  . و خواهم بودبه تو نگویم چه هیجانی به من دست داده بود، دروغگ

هاي او اکنون به فراموشی  نمایشنامه. پسندید هایش بیشتر می ولتر تا پایان عمر این نمایشنامه را از همۀ نمایشنامه

ها نقش اساسی و هیجان  اند، ولی از آن میان ناچاریم دست کم به یکی اشاره کنیم، زیرا این نمایشنامه سپرده شده

زائیر دخترکی مسیحی است که در جنگهاي صلیبی به دست مسلمانان اسیر  .انگیزي در زندگی او ایفا کردند

او اکنون . داند اینجا زادگاه اوست یابد؛ فرانسه را فراموش کرده است، جز آنکه می شودو پرورش اسالمی می می

ان عاشق سلط برد؛ المقدس به سر می در بیت] ن؟اورخان بن عثما[دختري زیباست و در حرمسراي سلطان اوروسمان 

اسیر مسیحی دیگري، که . در آغاز نمایشنامه، زائیر نزدیک است همسر سلطان شود. او شده است، و او عاشق سلطان

در اینجا، ولتر . گوید که آیا فراموش کرده است روزي مسیحی بوده است کند و می فاطمه نام دارد، او را سرزنش می

:کند ن زائیر بیان میعقیدة خود را دربارة اثر اقلیم در دین از زبا

  افکار ما، رفتار ما؛ دین ما، همه، 

  .مخلوق رسوم هستند و تأثرات عمیق سالهاي اول زندگی

  هاي رود گنگ متولد شده بود، اگر زائیر در کرانه

  کرد، خدایان برهمنان و هندوان را پرستش می

  اگر در پاریس بودم، مسیحی بودم؛ و در اینجا،

  .یک مسلمان نیکبختم

  .آموزیم دانیم که می ا چیزي را میتنه

  پدر یا مادر آموزگارانی هستند،

  که به دست خود،

  کنند؛ نقشهایی بر دلهاي ناتوان ما حک می

  هاي ما، و نمونه

  کنیم، هایی که ما از آنها تقلید می نمونه

  نهند که کسی قادر نیست، چنان اثر پیگري در اندیشۀ ما می
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  جز خدا،

  . از ذهن ما بزداید

کند که همۀ فضایل، مگر شکیبایی، در او جمع  تر با رغبت آشکار سلطان اوروسمان را نیکمردي توصیف میول

تواند چون خود آنان پاکدل و مهربان باشد؛ و سلطان از  مسیحیان در شگفتند که چگونه یک مسلمان می. اند آمده

گیرد باقی  کند و تصمیم می حرمسرا دل میزائیر سرانجام از . اینکه به مسیحی پاکدلی برخورده ، در شگفت است

کند؛ مسیحی دیگري  ولتر در وصف خصایص و منشهاي نیک مسیحی نیز کوتاهی نمی. عمر را با یک زن به سر برد

نیز، به نام نرستام، که در کودکی اسیر شده و با زائیر بزرگ شده است، در قبال ده گروگان که وثیقۀ آزادي او 

گردد، و دارایی خود را در راه آزادي مسیحیان گروگان  المقدس باز می ود، با ثروتش به بیتر هستند، به موطنش می

نرستام از اینکه زائیر و . کند سلطان با آزاد کردن صد اسیر به جاي ده اسیر اقدام وي را تالفی می. کند خرج می

دشدگان نیستند سخت اندوهناك ، در جمع این آزا)1187- 1186(لوزینیان ، شاه پیشین مسیحی مملکت اورشلیم 

شاه سالخورده متوجه . کند سلطان او را آزاد می. کند که لوزینیان را آزاد کند زائیر نیز از سلطان در خواست می. است

داند چه کند؛ از یک سو خویشتن را مرهون سخاوت و  زائیر نمی. شودکه زائیر و نرستام دختر و پسر او هسنتد می

کند که از  لوزینیان ازاو درخواست می. تواند از پدر و برادر و ایمانش دل کند اند، و از سویی نمید بزرگواري سلطان می

  :سلطان و اسالم دل کند

  به خون پاکی بیندیش که در رگهاي تو روان است، …: لوزینیان 

به خون بیست شاه بیندیش که همه چون من مسیحی بودند،

  !ن شهدابه خون پهلوانان، مدافعان دین، به خو

  اي؛ تو به سرنوشت مادرت بیگانه

  اي که تو به جهان آمدي، دانی، در همان لحظه نمی

  اي، این وحشیان، که تو به آیین منفور آنان گرویده

  .او را از دم شمشیر گذراندند

  آن شهیدان عزیز، برادرانت،

  از آسمان دستهاي خود را پیش آورده،

   …کشندو آرزومندند که خواهر خود را در آغوش 

  !آنان را فراموش مکن 

  ورزي، خدایی که تو به او خیانت می

  به خاطر ما و به خاطر بشریت،

  …در همین مکان جان سپرد

  کوه مقدسی را بنگر که خون نجاتبخش تو،! هان 

  بر فراز آن،

  :بر زمین فرو ریخت

  .و آن گوري را بنگر که وي پیروز از آن برخاست

  هر جا که گام نهی؛

  .ي خداي خود را خواهی دیداثر گامها

  …تابی؟  چرا از خالق خود روي بر می
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  اي پد ر، آفرینندة گرامی زندگی من،: زائیر 

  .بگو چه باید کنم

  اي، اندوه و شرمساري مرا بزداي، درنگ، باواژه بی: لوزینیان 

  و بگو که مسیحی هستی،

  …من مسیحیم : زائیر 

  .داري را نگاه میسوگند یاد کن که این راز مهلک : لوزینیان

  .کنم سوگند یاد می: زائیر

شود، ولی به  نرم می. شود او را بکشد خواهد با سلطان زناشویی کند، وسوسه می برد که زائیر هنوز می چون نرستام پی

ت و فرستد و وق اي براي زائیر می نرستام نامه. پذیرد زائیر این پیشنهاد را می. خواهد که تعمید بگیرد اصرار از او می

سلطان، غافل از آنکه نرستام برادر زائیر است، نامه را به جاي نامۀ عاشقانه . کند محل آیین تعمید را تعیین می

  . کشد برد که دلباختگان خواهر و برادرند، و خود را می آنگاه، پی می.زند گیرد و زائیر را در محل موعود خنجر می می

هارت بسیار در ذهن نویسنده ساخته و پرداخته شد، ساختمانی یکدست و اي است که با استادي و م زائیر نمایشنامه

با آنکه بخشهاي احساسی نمایشنامه امروز مبالغه آمیز . نمایشی یافت و در قالب شعري روان و خوشاهنگ ریخته شد

ۀ نیکدل هنگام مهر زائیر و سلطان را به دل گرفتند، و چرا ملک توان دریافت که چرا مردم پاریس ینمایند اما م می

دیري نگذشت که این نمایشنامه را ترجمه کردند و در انگلستان، . اجراي زائیر در فونتنبلو متأثر شد و اشک ریخت

اکنون، مردم اروپا ولتر را بزرگترین شاعر زندة فرانسه، و خلف شایستۀ کورنی و راسین . ایتالیا، و آلمان نمایش دادند

زافزون ولتر شاعر فرانسوي، ژان باتیست روسو، را، که در بروکسل در تبعید به سر شهرت و محبوبیت رو. دانستند می

ولتر نیز .خواند » و آمیزة زشتی از پارسایی و هرزگی  …ناچیز، یکنواخت « او زائیر را . برد، نا خشنود ساخت می

.کی و احترام بسیار نام بردمتقابال در شعر بلندي، به نام پرستشگاه ذوق، روسو را تحقیر کرد و از مولیر به نی

اش،  در نزد قربانی آینده 1733- 1732در زمستان . ولتر، با آنکه به اوج شهرت رسیده بود، از تالش باز نایستاد

هاي نیوتن را آموخت؛ اریفیل، زائیر و تاریخ کارل دوازدهم را بازنویسی کرد؛ براي عصر  موپرتویی، ریاضیات و نظریه

هایی دربارة انگلیسیان را براي آخرین بار دستکاري کرد؛ نمایشنامۀ جدید  گرد آورد؛ نامهلویی چهاردهم مطالبی 

پردازي در قالب اشعاري روان و  کاریهاي زیادي انجام داد که همگی با ظرافت و نکته ادالئید را نوشت؛ و پراکنده

پس از آنکه . ها، و سرودهاي کوتاه عاشقانه گویی ها، نکته ها، لطیفه ها، خوشگوییها، دعوتنامه نامه - اند پیراسته بیان شده

 -هاي خیابان لون مارتل، در گذشت، ولتر کاخ وي را ترك گفت و در یکی از خانه - میزبان نیکدلش، مادام دو فونتن

 ، با گابریل امیلی لو تونلیه)1733( در این هنگام . پوئن مسکن گزید و به کار بازرگانی در زمینۀ صدور گندم پرداخت

زن بیباك و بینظیر در هم  دو بروتوي، مارکیز دوشاتله، آشنا شد، و از آن پس تا پایان عمر زندگی وي با زندگی این

مارکیز دو شاتله در این هنگام بیست و شش ساله بود، و ولتر سی و هشت سال داشت و زندگی گوناگونی را  .آمیخت

در دوازدهسالگی، با . ود، از تحصیالت غیر عادي برخوردار بودوي، که دختر بارون دو بروتوي ب. پشت سر گذاشته بود

در پانزدهسالگی، ترجمۀ انئید . نواخت خواند و سپینت می زبانهاي التینی و ایتالیایی آشنایی یافت، بخوبی آواز می

در . ختویرژیل را به شعر فرانسوي آغاز کرد؛ سپس، به آموزش انگلیسی پرداخت و در نزد موپرتویی ریاضیات آمو

جز به . براي او سه فرزند به جهان آورد. لومون سی ساله زناشویی کرد -کلود دوشاتله فلوران نوزدهسالگی با مارکی

شوهر معموال در هنگ خود بود؛ مارکیز بیشتر اوقات را در دربار . دیدند خاطر کودکان، یکدیگر را بسیار کم می

پس از آنکه نخستین دلدار مادام . پرداخت ات جدید در عشق میگذرانید و درآنجا به قمارهاي بزرگ و تجربی می

اي  با تجربه. دوشاتله از او دل کند، وي را مسموم ساخت؛ ولی با خوراندن دارویی تهوع آور او را از مرگ نجات دادند
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همۀ  دو ریشلیو، را با آرامشی نسبی بر خود هموار ساخت، زیرا  که اندوخته بود، فراق دومین دلدارش، دوك

  .فرانسویان از بیثباتی دوك باخبر بودند

. برد شناسی،و شعر التینی لذت می کرد و از بحثهایش دربارة ریاضیات، ستاره ولتر بر سر میز شام با مارکیز مالقات می

 مادام دو دفان. کردند زنان زیبایی او را ریشخند می. فریبندگی جسمی او چنان نبود که مردان را به زانو در آورد

بازوان کلفت، ساق پاي زمخت، پاهاي  …درشت و خشک، بدون کفل، با سینۀ هموار«:گفت دربارة وي چنین می

مارکیز » .و دندانهاي زشت …هایی زننده، دو چشم ریز به رنگ سبز دریا، سیماي تیره بزرگ، سر بسیار کوچک، گونه

پوستش چون جوز هندي بود، و . اي زشت بود اعجوبه. آور با نیرویی شگفت …غولی بود« :دو کرکی نیز گقته است

 -سن» !گوید با اینهمه، ولتر از زیبایی او سخن می. رویهمرفته به سرباز نارنجک انداز زشت و بدقیافه شباهت داشت

ولی به داوري خواهرانۀ این زنان . ورزید ساله بود، پنهانی به او عشق می دو و المبر زیبا، هنگامی که مارکیز چهل

آن گونه که از تصویر وي پیداست، مارکیز زن نیرومند بلند اندام، با پیشانی بلند، نگاهی پر . ن اعتماد کردتوا نمی

، داشته است تسلی »انگیز، ولی سفت اي هوس سینه«نخوت، و سیمایی نه چندان نازیبا بوده است؛ و با شنیدن اینکه 

با وجود این، . کردند هاي زنانۀ ولتر را تکمیل می که جنبههاي مردانۀ وي چنان نیرومند بودند  شاید جنبه. یابیم می

یاري  - رنگ و روغن، عطر، جواهرات، وتوري-براي اینکه نواقص زیبایی خود را جبران کند، از همۀ تدابیر زنانه

ی آن او توانای. ستود کرد، ولی عالقۀ او را به دانش و فلسفه می ولتر دلبستگی وي را به آرایش ریشخند می. جست می

هاي نیوتن را  تنها نظریه نه. هاي الك ونیوتن به خانه بازگردد را داشت که از پشت میز قمار براي آشنایی با اندیشه

براي ولتر خوشایند بود . کرد؛ همو بود که اصول ریاضی نیوتن را به فرانسه ترجمه کرد خواند، بلکه آنها را درك می می

! خدایا«: گفت شمرد و می ، ولتر خود را دلدار وي می 1734از . اش م معشوقهکه این زن هم همشاگردي او باشد، و ه

  » .توانم کسی را که دوست دارم ستایش کنم چه نیکبختم که می! آغوشت چه لذتبخش است

II - هایی دربارة انگلیسیان نامه  

روشنگري فرانسه  ، ولتر پس از کشیدن سختیهاي بسیار، نخستین اثر خویش را که به جنبش1734و  1733در 

. این کتاب شامل بیست و چهار نامه است که ولتر آنها را از انگلستان به تیریو نوشته بود. یاري کرد منتشر ساخت

ولی انتشار متن ). 1733(هایی دربارة ملت انگلستان، در لندن به چاپ رسید  ها، با نام نامه ترجمۀ انگلیسی این نامه

ها را کنار نهاد  اي از مضامین نامه از این روي، ولتر پاره. سنده و ناشر را به خطر افکندفرانسۀ آن ممکن بود آزادي نوی

چون نتوانست پروانه بگیرد، تصمیم گرفت کتاب را . و کوشید براي چاپ آنها از دولت فرانسه پروانۀ چاپ بگیرد

هایی از این کتاب را به  عجالتاً نسخه با آنکه به ژور، صاحب چاپخانه سپرده بود که. پنهانی در روان به چاپ برساند

هاي فلسفی، به پاریس رسیدند، چاپگر  نسخۀ از کتاب، با نام نامه چند) 1734(ندهد، با اینهمه، در  دست کسی

در این هنگام، ولتر . اي از کتاب را به دست آورد و، بدون آگاهی ولتر، با قطع بزرگتري به چاپ رساند دیگري نسخه

.کیلومتري پاریس، رفته بود 300شاتله براي شرکت در جشن زناشویی ریشلیو به کاخ مونژو، در همراه مادام دو 

نویسد که اینان نه سازمان کلیسایی دارند، نه  ولتر می. شود کتاب با چهار نامه دربارة کویکرهاي انگلیسی آغاز می

است به جا  ري که تا کنون دیدهکشیش، و نه آیینهاي مقدس؛ ولی فرایض مسیحیت را بهتر از هر مسیحی دیگ

  :او دیدار خیالی با یکی از آنان را چنین وصف کرد. آورند می

  »اي؟ سرورم، آیا تعمید گرفته«: پرسیدم

  » .اند نه، برادران من هم نگرفته«: کویکر پاسخ داد

  »پس شما مسیحی نیستید؟! چگونه ممکن است؟ اي شیطان«: فریاد بر آوردم
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اي شویم؛ ولی به  کوشیم مسیحیان برازنده ما مسیحی هستیم و می. کفر مگو، فرزندم«: خ دادبه نرمی و آرامی پاس

  ».دیدة ما مسیحیت پاشیدن آب با اندکی نمک بر سر انسان نیست

  »اي که عیسی مسیح از دست یحیی تعمید گرفت؟ مگر فراموش کرده. کفر مگو«: من اعتراض کردم

  ».ما پیروان مسیحیم، نه یحیی. گرفت، ولی خود او کسی را تعمید نداددوستم، مسیح از دست یحیی تعمید « - 

  » …!دریغا، مرد بیچاره، تو را در سرزمین تفتیش افکار آتش خواهد زد«: گفتم

  »اي؟ ختنه شده«: پرسید

  .پاسخ دادم که این افتخار نصیب من نشده است

  ».آنکه تعمیدگرفته باشم، مسیحیم نیز بی بسیار خوب، تو بی آنکه ختنه شده باشی، مسیحی هستی؛ من«: گفت

. کویکر گفت که تعمید، چون ختنه، آیین روزگار قبل از مسیحیت، و انجیل جدید مسیح آن را کنار نهاده است

  :سخن را به جنگ کشید) یا ولتر(سپس او 

م، مسیحی هستیم، و بلکه از آن روي که انسانی …نه از آن روي که از مرگ هراسانیم. رویم ما هرگز به جنگ نمی«

خواهد براي  مسلماً نمی. خداوند ما، که فرمان داد دشمنانمان را دوست بداریم. سگ نیستیم - گرگ، یا ببر، و یا گاو

اند و  هاي سرخ پوشیده دریدن گلوي برادرانمان دریاها را پشت سر نهیم؛ تنها به این دلیل که آدمکشان جامه

کوبند، مردم را به  اند، همچنانکه که با دو چوبدستی بر پوست کشیدة خر می دهکالههایی به بلندي نیم متر برسرنها

درخشد و آتشبازي آسمان را  و پس از پیروزي، هنگامی که سراسر لندن در نور چراغانی می. برند سربازي می

اند، ما در  تههاي توپ درهم آمیخ با صداي ناقوس کلیساها، ارگها، و گلوله] مردم[برافروخته است و آواي سپاس 

  . کنیم خاموشی براي خونریزي و کشتاري که مردم را غرق در سرور ساخته است سوگواري می

ولتر از آزادي نسبی دین در انگلستان . فرانسه با تحمیل یک دین بر فرانسویان خود را گرفتارآشوب و نفاق ساخته بود

پسندد به بهشت  انسان آزاد، از راهی که خود میانگلیسی، چون . هاست اینجا سرزمین فرقه«. به وجد آمده بود

سنجید و به انگلیسیان، که  ولتر اخالق روحانیان انگلیسی را با خوي و سیرت همکاران فرانسوي آنان می» .رود می

شنوند  چون می] انگلیسیان[اینان «: گفت مـی. فرستاد ها نسپرده بودند، درود می عنان اختیار خویش را به دست آبه

اند  ر فرانسه جوانانی که به هرزگی و گمراهی انگشتنما هستند و با نیرنگ به مقام نخست کشیشی رسیدهکه د

کنند و در همان حال خویشتن را  سرایند و تقریباً هر روز مهمانیهاي پر هزینۀ مجلل بر پا می هاي عشقی می نغمه

در نامۀ هشتم، نیش ولتر متوجه دولت فرانسه » .گویند که پروتستانند دانند، خدا را شکر می جانشینان حواریون می

  . شود می

و، سرانجام، دولت  …تنها ملت انگلستان توانسته است با ایستادگی در برابر شاهان اختیارات آنان را تعدیل کند

ۀ ولتر در اینجا جمل. [خردمندي به وجود آورد که دست شاه را براي نیکوکاري باز گذارد و از بدکاري کوتاه سازد

گمان آزادي را به بهایی گزاف  مردم انگلستان بی ….] کند فنلون نقل می» سر گذشت تلماك« معروفی را از 

ولی مردم انگلستان عقیده دارند که قوانین خوب را . اند ور ساخته اند؛ و بت استبداد را در دریاي خون غوطه خریده

اند  اند، ولی خونی که در راه آزادي خود ریخته نج نکشیدهملتهاي دیگر نیز کمتر از این ر. اند چندان گزاف نخریده

  . هاي بردگی آنان را استحکام بخشیده است پایه

دارد و دادگاهها را ملزم  قانون انگلستان مقامات انتظامی را از بازداشت متهم، قبل از رسیدگی به اتهام او، باز می

» هاي سر به مهر نامه«در فرانسه، هر کسی را بخواهند با . سازد که در حضور هیئت منصفه به اتهام رسیدگی کنند می

ي دولت انگلستان، و از هماهنگی اختیارات   »تفکیک قوا«ولتر چهارده سال قبل از مونتسکیو از . افکنند به زندان می

ارلمنت از تواند بدون تصویب پ نوشته بود که در انگلستان دولت نمی. شاه، اعیان، و عوام با ستایش سخن گفته است
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در انگلستان پسران » .کسی، از آن لحاظ که از اشراف یا روحانیان است، از مالیات معاف نیست«مردم مالیات بگیرد و 

اشراف به چنان سبکیی از بازرگانی  سازند؛ و در فرانسه، گر، پیشه میهاي دی جوان اشراف حرفۀ بازرگانی، و حرفه

اي  دانم کدام براي کشور سودمند است، نجیبزاده نمی. شوند خود شرمنده می گویند که بازرگانان ابلهانه از پیشۀ می

چون فالکنر [یا بازرگانی که  …بالد که از ساعات به خواب رفتن و از خواب برخاستن شاه آگاه است و به نوکري می

و به آسایش جهانیان  دهد، افزاید، از اطاق کارش به قاهره و سورت دستور می بر ثروت کشور می]میزبان لندنی ولتر

  . کند یاري می

  :کند دهد ادعا می اي که براي فرانسه ارائه می و سرانجام ولتر در برنامه

اند،  در سایۀ قانون اساسی پیشرفتۀ انگلستان، مردم از حقوق طبیعی، که تقریباً همۀ حکومتهاي فردي از مردم گرفته

ان و دارایی او؛ آزادي نشریات؛ حق دادرسی در دعواهاي جنایی در آزادي کامل انس: این حقوق عبارتند از. برخوردارند

حضور هیئت منصفۀ متشکل از افراد آزاد؛ حق دادرسی در حدود نص صریح قانون؛ و حق ابراز هر عقیدة دینی بدون 

حقوق «گمان از این حقیقت آگاه بود که تنها گروهی از مردم انگلستان از این  ولتر بی . ترس از آزار و شکنجه

دانست که آزادي فردي در انگلستان از تعرض اوباش مصون نیست، آزادي ابراز عقاید دینی  می. بر خوردارند» طبیعی

خواري داوران را از اعمال  دهند، و رشوه و سیاسی محدود است، ناسازگاران و کاتولیکها را به ادارات دولتی راه نمی

ست، ولی امیدوار بود که با ستایش قانون اساسی انگلستان فرانسویان را علیه دان ولتر این را می. دارد کامل قانون بازمی

برخورداري مردم از این حقوق ابتدایی در کشورهاي متمدن روزگار ما گواه بر . بیدادگري دولت و کلیسا به قیام وادارد

  . پیروزي آزادیخواهان قرن هجدهم است

سخنان از دریارة قانون اساسی انگلستان در اندیشۀ انسان معاصر اثر  ستایش ولتر از بیکن، الك، و نیوتن به اندازة

وي از چنان «: کرد که بالینگبروك از دیوك آو مارلبره کرده است او از بیکن مغضوب چنان یاد می. بخشیده است

اضافه  و» توانم به ذهنم خطور دهم که او گناهی مرتکب شده است یا نه؟ شأن واالیی برخوردار است که من نمی

نه براي آزمایشهایی که بدانها دست زده، بلکه براي خدمت  -» این مرد بزرگ پدر فلسفۀ تجربی بود«: کرده است

بیکن را  آالمبر را بر آن داشت که/ همین سخن ولتر دیدرو و د. اي که به پیشرفت تحقیقات علمی کرده است ارزنده

  . ة المعارف خود بدانندبخش دایر بزرگترین الهام

ولتر دریافته بود که الك گذشته از اینکه دانش را جایگزین اسطورة . تقریباً سراسر نامۀ سیزدهم دربارة الك است

روح ساخته، با انتساب همۀ دانش انسان به حواس او اندیشۀ اروپاییان را از وحی منزل به تجربه برگردانیده، و تجربه 

که شاید بتوان ماده را به اندیشیدن واداشت،    این سخن الك را،  وي. را یگانه پایه و سرچشمۀ دانش شناسانده است

کرد و  این جملۀ او بیش از همۀ مطالب کتاب برسینۀ بازرسان ادارة سانسور دولت فرانسه سنگینی می. ستوده بود

متري و  کردند که این اندیشه روزي شالودة ماده گرایی ال گویا پیشبینی می. براي توقیف آن کوشش زیادي کردند

به این » اندیشم، پس هستم می«گرا نخواند، ولی گفتۀ دکارت را از  ولتر هیچ گاه خویشتن را ماده. دیدرو خواهد شد

در نامۀ چهاردهم به فرانسویان  ».دانم یشم؛ بیش از این چیزي نمیاند من جسمی هستم و می«: بیان تغییر داد

مردم انگلستان دکارت را خیالپرور، و «. هاي نیوتن آشنا شوند اندیشه سفارش کرده بود که دکارت را کنار بگذارند و با

 نهاد، ولی قادر به جذب گردشارهاي ولتر خدمات دکارت را به هندسه ارج می» .دانند نیوتن را فرزانه می

در نظر او خیالپردازیهاي نیوتن را نیز دربارة سالشماري کهن و مکاشفۀ یوحناي رسول . کیهانشناختی دکارتی نبود

» .گفت نیوتن از آن روي اینها را نوشته است که مردم از احساس حقارت در برابر او تسالیی یابند داشت، ولی می

ترین دانشمندان انگلستان در  هاي نیوتن براي او دشوار بود، ولی شرکت سران دولت و برجسته هنوز درك اندیشه
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ل ریاضیات را بخواند و خویشتن را حواري نیوتن در فرانسه مراسم تشییع جنازة نیوتن وي را بر آن داشت که اصو

.را کاشت» جنبش روشنگري«از این نظر نیز او بذر و . سازد

وي قصد . هاي دینی را در فرانسه به لرزه در آورد ها، اثر پاسکال، اندیشه گیري از اندیشه و سرانجام، ولتر با خرده

از انگلستان به تیریو نوشته بود،  1728در این نامه، که وي آن را در . اندهاي فلسفی بگنج نداشت این نامه را در نامه

ولی چاپگري که کتاب را دزدانه به چاپ رسانده بود این نامه را به نام نامۀ . سخن از انگلستان به میان نیاورده بود

پرستیدند و بیشتر کرسیهاي  که پاسکال را می - بیست وپنجم بدان افزوده بود؛ پس از انتشار این نامه، ژانسنیستها

سر  پشت) اي به پاسکال نداشتند که عالقه(در دشمنی با ولتر، یسوعیان را  - پارلمان پاریس را اکنون به دست داشتند

فیلسوف خردگراي ) هایش مگر در نماشنامه(وي در این هنگام . توانست با پاسکال موافقت کند ولتر ذاتاً نمی. نهادند

قیدي که در میان رنجهاي  فیلسوف جوان و ال. در فلسفۀ خود جایی براي احساس نیافته بود سرسختی بود که هنوز

بر آنم که «: گفت پسندید، و می برد، بدبینی و افسردگی نومید کنندة پاسکال را نمی بزرگش از زندگی لذت می

شرط بستن روي هستی خدا «پاسکال را، که » قمار«او این » .بشریت را از این مرد بیزار از بشر بیزار سازم

تمـایل من به اعتقاد به چیزي گواه بر «:گفت خواند و می می» بیجا و کودکانه«سخن » تر از انکار آن است، خردمندانه

تواند جهان را  ولتر معتقد بود که انسان نه می.) دانست پاسکال این شرط را دلیل وجود خدا نمی(» .هستی آن نیست

پرسید که آیا سزاوار است که انسان به دلیل این نادانی  ولی می. ت به سرانجام خود پی بردتبیین کند، و نه قادر اس

را دریابد و درست تلقی کند؟ از این گذشته، او در این سن جوانی و شادابی هیچ همدلی به » رسوالن«اعتقادنامۀ 

انسان بیکاري با نیستی برابر  براي …. بشر براي تالش آفریده شده است«: گفت آرامشجویی پاسکال نداشت و می

ولتر این نامه را . هاي ولتر نیستند هاي پاسکال نام دارند، بهترین نامه ها را، که اشاراتی پیرامون اندیشه این نامه» .است

از این گذشته، پیشامدهایی چون زمین لرزة . براي آن ننوشته بود که چاپ کند، و فرصت دست بردن در آنها نداشت

هرگاه از این پیوست ارتجالی و تأمل نشده بگذریم، . گی و شادابی جوانی را از خوشبینی او گرفته بودلیسبون تاز

عبارات کوتاه نافذ، روشن، . هاي تاریخ ادب و اندیشۀ فرانسۀ قرن هجدهم است ترین پدیده هاي فلسفی از برجسته نامه

اي دیگر ولتر، که وي از روي دوراندیشی آنها را بدون نام ه و پر کنایۀ کتاب در سالهاي آینده مردم فرانسه را با نوشته

ایرانی اساس و زمینۀ لحن و آهنگ نثر فرانسۀ میان هاي  هاي فلسفی و نامه نامه. اخترساند، آشنا س خود به چاپ می

از  هاي فلسفی را باید از این گذشته، نامه. گذاري کردند دوران نیابت سلطنت تا زمان انقالب فرانسه را پایه

مهمترین «با کل این پیوندها را . هاي پیوند اندیشۀ فرانسویان و انگلیــسیان در این روزگار شمرد نیرومندترین رشته

. نمود این کتاب به منزلۀ اعالن جنگ بود و نقشۀ پیکار را نیز مشخص می. خوانده است» واقعیت تاریخ قرن هجدهم

گمان، هزاران جوان فرانسوي  بی. اندیشۀ وي اثري قاطع داشته استهاي فلسفی در بیداري  روسو گفته است که نامه

هاي فلسفی وي را در  گفت که نامه ال فایت می. اند نیز چون او بیداري اندیشۀ خویش را مرهون این کتاب دانسته

نند؛ لزومی نداشت که بازرسان ادارة سانسور این کتاب را تحریم ک«:گفت هاینه می. نهسالگی جمهوریخواه ساخت

توانند  کلیسا، دولت، شاه، و پارلمان اکنون دریافته بودند که بیش از این نمی».خواندند آن عمل هم، مردم آن را می بی

حکم » نامۀ سر به مهر« ناشر کتاب را در باستیل زندانی و با یک . خاموش نشینند و اینهمه زخمها را تحمل کنند

ولی ولتر، گویا به اشارة . ه، پاسبانی با حکم بازداشت ولتر به مونژو رسیدم 11در . بازداشت ولتر را نیز صادر کردند

در . برد آرژانتال، پنج روز قبل آنجا را ترك کرده بود و اکنون در آن سوي مرزهاي فرانسه به سر می/ موپرتویی و د

آور، مخالف دین و  ننگ«ان هاي کتاب که به دست دولت افتاده بودند، به عنو ژوئن، به فرمان پارلمان، همۀ نسخه 10

  . ، در حیاط کاخ دادگستري به دست دژخیم دولتی به آتش کشیده شدند»اخالق، و موهن به دولت
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با این تندرستی  …دانم که او می«: مارکیز دو شاتله، قبل از آنکه از رسیدن ولتر به لورن آگاه شود، به دوستی نوشت

» .هاي او برخیزم بینم که به دفاع از اندیشه د آن پایمردي را نمیدر خو …و قدرت اندیشه به زندان افتاده است

سرپرست ادارة سانسور وعده داد . مارکیز دو شاتله و دوشس دو ریشلیو براي عفو ولتر به زنان درباري متوسل شدند

دانست که  یاو کامال م. که هرگاه ولتر نگارش کتاب را به دست خود انکار کند، فرمان بازداشت وي لغو خواهد شد

گاه مالحظات  نمود و، چون بسیاري از مقامات دولتی، گاه نویسندة کتاب کسی جز ولتر نیست، ولی تجاهل می

این دروغی . ولتر حاضر شد نگارش کتاب را به دست خویش انکار کند. داشت خصوصی را بر احکام دولت مقدم می

به . باید کرد که کتاب بدون اجازة او منتشر شده بودمصلحت آمیز و آشکارا قابل بخشش بود؛ به عالوه فراموش ن

  :اگیون چنین نوشت/ دوشس د

بسیار خوب، با کمال میل و رغبت اعالم خواهم کرد که سخنان پاسکال همیشه . گویند که باید عقب نشینی کنم می

کار و  و نه دسیسه راهبان نه خودبین و مغرورند، …درست بوده است، روحانیان همگی پاك، مهربان، و بینیازند؛

  .متعفن؛ و دستگاه مقدس تفتیش افکار نمایندة پیروزي و آزادي بشریت است

ولتر اکنون در سرزمینهاي مرزي . حکم بازداشت ولتر را لغو کردند، ولی به این شرط که به پایتخت نزدیک نشود

دان دیندار و پرهیزگار بودند و نه از چن و در همه جا اشراف فرانسه، که نهشتافت  فرانسه از کاخی به کاخی دیگر می

بدو پیشنهاد شد که در دربار هولشتاین . پذیرفتند حکومت مطلقۀ فردي دلخوشی داشتند، وي را با آغوش باز می

در ژوئیه، به کاخ مادام دو شاتله در سیره، واقع در . فرانک حقوق مستمر بگیرد؛ ولتر نپذیرفت 10000بماند و سالی 

پردازد، در کنار معشوقۀ خود  و بهترین سالهاي زندگی را، به صورت مهمانی که مخارج خود را می شامپانی، بازگشت

.و همسر او به سر آورد

III  - 1744 - 1734: نغمۀ عاشقانه در سیره  

مارن، در شمال شرقی فرانسه که چند کیلومتر بیشتر از لورن فاصله  - اي است در والیت اوت سیره اکنون دهکده

گوشۀ مخوفی « 1738مادام دنی، خواهرزادة ولتر، اینجا را در . تن بیشتر نیست 230جمعیت کنونی آن از ندارد و 

اي واقع است که آدمی در آن تنها کوه و زمینهاي بایر  کیلومتر فاصله دارد و در ناحیه 20که با نزدیکترین آبادي  …

توانست در اینجا  شۀ دور افتاده آن بود که میشاید سبب دلبستگی ولتر نیز به این گو. خوانده است» بیند می

خویشتن را به مطالعۀ علوم و نوشتن تاریخ و فلسفه سرگرم سازد، از خاطر دولت فرانسه بیرون رود، و هر گاه که 

  .مأموران دولت در کمینش باشند، در عرض یک ساعت خود را به لورن رساند

از قرن سیزدهم بود، ندرتاً مورد استفادة مادام دو شاتله قرار کاخی که در آن اقامت کرد یادگاري کهنه و ویران 

مارکی نه به فکر . کرد خانوادة دو شاتله گاهی از آن استفاده می. گرفت، و تناسبی با زندگی انسان متمدن نداشت می

به مارکی دو فرانک، با بهرة پنج درصد،  40000ولتر براي تعمیر کاخ . تعمیر آن بود و نه پولی براي تعمیر داشت

با این پول قسمتی از کاخ را مرمت کردند و چند . شاتله وام داد، و براي پس گرفتن آن هرگز به وي مراجعه نکرد

ولتر به آنجا نقل مکان کرد، دستور داد قسمتهایی بر آن بنا بیفزایند، و خود . اطاق آن را براي سکونت آماده ساختند

بسته اثاث از راه رسید و، پس از آنکه  در نوامبر، مارکیز دو شاتله با دویست. دبر کار تعمیر قسمتهاي کهنه نظارت کر

وي، که همۀ سالهاي جوانی را در دربار یا پیرامون . دستکاریهاي ولتر را به سلیقۀ خود تغییر داد، در آن مسکن گزید

. به دلدار و همسر اختصاص دهدآن سپري ساخته بود، اکنون بر آن بود که باقی عمر را به تحقیق و مطالعه و عشق 

کرد و از روي بزرگواري آپارتمان و ساعات شام و  متناوباً به این کاخ آمد و شد می 1740مارکیز مهربان نیز تا 

فرانسه، بیش از . برد ناهارش را از ولتر و همسرش جدا ساخت و، از آن پس، بیشتر ایام را در هنگ خود به سر می

  .وهر، از پایداري و وفاداري دلدادگان در شگفت بودخوشدلی و بزرگواري این ش
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زایمان دوشس دو ریشلیو به او کمک کرد و دولت را بر آن داشت که حکم . در دسامبر، مادام به پاریس بازگشت

اش چند هفته در خانۀ  آمد و با معشوقهولتر نیز به پاریس ).  1735مارس  2( تبعید ولتر را از پایتخت لغو کند

بخشهایی از کتاب دوشیزة اورلئان اکنون پراکنده شده، و به . اي به دنبال وي بود ولی گذشته چون سایه. ددوشس مان

گذشته از این، ناشري در این . خود او نیز بخشهاي جالب آن را براي دوستانش خوانده بود. دست مردم افتاده بود

نوشته و اثري ضدمسیحی بود، دزدانه به چاپ رسانده، و  زمان کتاب رساله به اورانیا را، که وي آن را پانزده سال قبل

ولتر این اثر را از آن خود ندانست، ولی مردم با توجه به سبک و مفاهیم کتاب . در میان مردم پخش کرده بود

ولتر بار دیگر به لورن گریخت و از آنجا . دریافتند که نویسندة آن کسی جز ولتر نیست، و انکار او را باور نکردند

غیر مستقیم از دولت پیامی دریافت داشت که هر گاه در آنجا بماند و دردسر دیگري ایجاد . پنهانی به سیره بازگشت

مادام دوشاتله با پسر و دخترش و معلم آنان، در اینجا به ولتر پیوست؛ سومین فرزند مادام . نکند، لطمه نخواهد دید

.سرانجام، ماه عسل فلسفی آغاز شد. مرده بود

ولتر اطاق انتظار، کتابخانه، و اطاق خواب . زیست اي در دو طرف کاخ می یک از فیلسوفان در قسمت جداگانههر 

در میان تابلوهاي گرانبهاي او اثري از . هاي مخملی و تابلوهاي نقاشی آراسته بودند دیوارها را با فرشینه. داشت

چهرة بزرگ دوست  نوس، کوپیدو، و هرکول، و تکهاي و مجسمه. خوردند تیسین و چند کار از تنیرس به چشم می

این اطاقها چندان تمیز بودند که مادام دو . تازة او، شاهزاده فردریک، ولیعهد پروس، نیز زینتبخش اطاقهاي وي بودند

آپارتمان مادام دوشاتله نیز با رنگهاي زرد و آبی » .توانست بر کف آنها بوسه زند انسان می«: گفت گرافینیی می

کف این اطاقها را با مرمر پوشانده، و سقف آنها را نقاشی . نگ، و با تابلوهاي نقاشی ورونزه و واتو، آرایش یافته بودکمر

در میان دو آپارتمان، . کرده بودند، و صدها جعبۀ کوچک، شیشه، جواهر، و لوازم آرایش در اطاقش پراکنده بودند

و شیمی مبدل ساخته بودند، و ابزارهایی چون تلمبۀ هوا، دماسنج، تاالر بزرگی بود که آن را به آزمایشگاه فیزیک 

چند اطاق کاخ را نیز براي . آزمایش، کوره، تلسکوپ، میکروسکوپ، منشور، قطبنما، و ترازو در آن گذاشته بودند بوتۀ

که آویخته بودند،  هایی با وجود فرشینه. پذیرایی از مهمانان آماده کرده بودند، اما این اطاقها چندان مجهز نبودند

خزیدند؛ در زمستان، براي گرم کردن کاخ، در سی وشش  ها، و درها به درون می هنوز بادهاي جنگلی از منافذ، پنجره

در این میان . برد شمار خدمتکاران آنان پی توان به از اینجا می. سوزاندند بخاري دیواري، روزانه دهها خروار هیزم می

ها نوشتۀ خودش بودند، عالقۀ  ز یاد برد؛ ولتر به هنرنمایی در این صحنه، بویژه اگر نمایشنامهتئاتر کاخ را نیز نباید ا

ها، و خدمتکاران در  نویسد که مارکیز دوشاتله بازیگري زبردست بود؛ مهمانان، معلم خصوصی بچه می. بسیار داشت

» آواي آسمانی«دند، زیرا مادام، به گفتۀ ولترکر گاهی نیز در این صحنه اپرا اجرا می. کردند اجراهاي نمایشی بازي می

شدند و تفسیرهایی که ولتر دربارة آنها  در اینجا، نمایشهاي عروسکی و فانوس سحري به اجرا گذاشته می. داشت

  .آوردند نوشت حاضران را از شدت خنده از پاي در می می

دلدادگان گاهی در آزمایشگاه نیز . اي تهیه کرده بودند براي همۀ ساعات روز، برنامه. ولی اجراي تئاتر و اپرا اتفاقی بود

کردند؛ ولی سراسر روز را در آپارتمانهاي خود جداگانه سرگرم کار و فعالیت بودند و، جز هنگام ناهار، در طول  کار می

یز معموال گفت، و ولتر ن مادام دو شاتله قبل از آغاز گفتگو میز ناهار را ترك می. دیدند روز بندرت یکدیگر را می

اي داشت؛ زیرا  وي در اطاق کارش سرویس غذاخوري نقره. گشت گذاشت و به اطاق کارش بازمی دیگران را تنها می

توانست محفلی را جان بخشد، از  ولتر، با آنکه سخنگویی چاالك و زنده دل بود و می. خورد گاهی بتنهایی غذا می

اي را نباید تلف کرد  دقیقه. گذرد هراسانم مانی که به گفتگو میاز یادآوري ز«: گفت محافل کوچک گریزان بود و می

.کرد گاهی نیز براي ورزش در پیرامون کاخ گوزن شکار می» .زمان گرانبهاترین سرمایۀ انسان است
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در . توانست خشن، سختگیر، و حتی بیرحم باشد مادام می. این زوج آدمیانی فرشته خصال بودند نباید تصور کرد که 

کرد و نسبت به آنان  با خدمتکاران گاه به سختی و خشونت رفتار می. کرد پول به خدمتکاران امساك میدادن 

وي از حجب و حیا . کرد داد، به او اعتراض می که ولتر از کیسۀ خود به آنان چیزي می خسیس و ممسک بود؛ هنگامی

که در حمام  خواست که هنگامی و از او میساخت  بویی نبرده بود؛ در حضور منشیشان، لونشان، تنش را برهنه می

داشت، در  نوشت، یا از آنان دریافت می هایی را که به دوستان می گاهی نامه. خوابیده است به رویش آب گرم بریزد

که به موقع آشکار خواهد  –به دیدة ولتر، وي صد عیب داشت . ایم این را تنها از زنی دیگر شنیده  خواند؛ ولی خفا می

بآسانی به توهین و . توانست مانند کودکان لب و لوچه اش را آویزان کند تر مانند شاعري خودپسند بود و میول. شد

این کدورتها چون ابرهاي زودگذري بودند که آسمان  ولی. اش نزاع کرد شد و بارها با معشوقه پرخاش متوسل می

برد و ازخوشبختی، مهر، و  تها را بسرعت از یاد میاین کدور ولتر . بردند زندگی آنان را موقتاً در تاریکی فرو می

وي براي مادام دو شاتله دهها شعر عشقی . گفت دلبستگی پاك و غیر شهوانی خود بدو براي دوستانش داستانها می

این شعرها را بر انگشتري نوشته بودند که  یکی از. کوتاه سرود که همگی از ظرافت و زیبایی بسیاري برخوردار بودند

  :چهرة ولتر بر آن حک شده بودتک 

  .این نقش را براي چشمان تو حک کرده است باریه 

  !لطف کن و به دیدة محبت بدان بنگر

  اما نقش تو عمیقتر در دل من حک شده است،

  .زیرا حکاك آن استاد بزرگی است

  ».دو ساعت دوري او برایم دردناك است«: گفت مادام دوشاتله نیز می

پرداخت، و با مکر و حیلۀ زنانه دستنویس نا تمام عصرلویی چهاردهم را پنهان  می حقیقات علمیاو بیش از ولتر به ت

به تحقیقات علمی، که آن را زمینۀ مطالعات درست سماجت اندیشۀ ولتر را از تاریخ  ساخت، و با سرسختی و می

ان بود، وي را در تحقیقات علمی مهمان آن 1738مادام دوگرافینیی، که در . گرداند دانست، برمی می  انسان نوین

می   بامداد ادامه 7یا  5بیشتر روز و بیشتر ساعات شب را، که گاهی تا ساعت «: سختکوشتر از ولتر یافته، و گفته بود

  موپرتویی براي تدریس ریاضیات وفیزیک به مادام دوشاتله گاهی به سیره» .گفت میز مطالعه را ترك نمی یافت، 

دیدارها، و تحسین آشکار موفقیتهاي فکري موپرتویی، حسادت ولتر حساس را برانگیخت و او را  این رفت؛ شاید  می

.آمادة نبرد با او در برلین ساخت

می پرداخت؟ مادام دو دفان و زنان  این کار آیا مادام دو شاتله پژوهشگري واقعی بود، یا براي همرنگ شدن با زمانه به 

آموزش جبر و هندسه وي را «به دیدة مارکیز دوکرکی، . اند خودنمایی حمل کرده دیگر دلبستگی وي را به دانش به

او آنچه را آموخته . آموخت وي را تحمل ناپذیر ساخته بود می  نیمه دیوانه کرده بود و فضلفروشی او دربارة دانشی که

  :گفت می این باره چه  ود، در اما ببینیم مادام دوگرافینیی، که وي را در سیره دیده ب» .کرد می  بود سرهم بندي

کتاب به زبان التینی نوشته . …خواند می  بامداد امروز بانوي خانه محاسبۀ هندسی یک خیالپرداز انگلیسی را برایمان

کردم  می کرد، و من گمان  می  خواند مکث می  اي که در هر جمله. خواند می  شده است، ولی او آن را به فرانسه براي ما

. کرد می ولی نه، او اصطالحات ریاضی را به آسانی ترجمه . دهد می  ر را براي درك محاسبات ریاضی انجاماین کا که 

  بازدارند شگفت آور نیست؟) کتاب(توانستند وي را از ترجمۀ  اعداد، اصطالحات و هیچ چیزي نمی

ثار فلسفی سیسرون آشناست، و به ولتر به تیریو گفته بود که مادام دوشاتله به زبان انگلیسی مسلط است، با همۀ آ

یک بار، در بحثی پیرامون انرژي سینتیک، برتري خود را بر . ریاضیات و فلسفۀ ما بعدالطبیعه بسیار عالقمند است

آثار سیسرون و ویرژیل را به التینی، آثار آریوستو و تاسو را به . ژان ژاك دومران، فیزیکدان عضو آکادمی، نشان داد
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ایتالیایی با   هنگامی که آلگاروتی در سیره بود، مادام به. خواند می  هاي الك و نیوتن را به انگلیسی وشتهایتالیایی، و ن 

این  . گفت مادام دوشاتله کتابی در شش جلد، به نام بررسی سفر پیدایش، نوشت؛ ولی به چاپ نرساند می  او سخن

و از روي تناقض گوییها، روایات نامحتمل، مطالب منافی هاي خداپرستان انگلستان استوار بود  کتاب بر پایۀ اندیشه

داشت در یکی دیگر از آثار خویش، رساله دربارة خوشبختی، به بحثی  اخالق، و بیدادگریهاي کتاب مقدس پرده برمی

نومایه و ابتکاري دربارة خوشبختی پرداخته، و تندرستی، محبت، فضیلت، تناسایی خردمندانه، و دلبستگی به دانش 

این کتاب به دست  وي اصول ریاضیات نیوتن را از زبان التینی به فرانسوي برگردانید؛ . ا ریشۀ سعادت شناخته استر

بیان اجمالی منظومۀ جهان، که در . شش سال پس از مرگ مترجم، به چاپ رسید 1756کلرو ویرایش شد، و در 

اي که به نویسندة آن داشت، از  شاید از روي مهر وعالقه این اثر را، ولتر . اوست انتشار یافت، یکی دیگر از آثار 1759

براي نویسندة بهترین گفتار دربارة » آکادمی علوم«هنگامی که . خویش برتر شمرده است) 1738(مبانی فلسفۀ نیوتن

و ولتر در مسابقه شرکت جست، مادام دوشاتله پنهانی، و ) 1738(اي تعیین کرد  ماهیت وچگونگی پخش آتش جایزه

آنکه ولتر بدان پی نبرد، گفتار را شب  براي . طور ناشناس وبدون اطالع ولتر، گفتاري نوشت و به آکادمی فرستاد به

جایزه به هیچ یک از آنان تعلق » .مخالفت کرده بودم] ولتر[هاي او  این گفتار با همۀ نظریه  زیرا در«هنگام نوشت، 

با جذبۀ عشق عقالنی،  دلدادگان هریک، .  چاپ کرد را، چون گفتار ولتر، ولی آکادمی گفتار او .  نگرفت وبه اویلرداده شد

. کار یکدیگر را ستودند

، به آزمایشهاي بسیار  ، شومون گري آبادي مجاور این گفتار، ولتر در آزمایشگاه خود ودر کارگاه ریخته براي نوشتن 

اي به پاریس  ، نامه 1737در .  نزدیک شده بود ، و به شناخت اکسیژن بسیار تکلیس را بررسی کرده.  دست زده بود

اکو و خوراك مجانی یکسال در  100نوشت واز آبه موسینو خواست براي او شیمیدانی بیابد که حاضر باشد در قبال 

این شیمیدان باید بتواند مراسم قداس را نیز در یکشنبه ها و روزهاي مقدس در  اضافه کرده بود که.  سیره به سر برد

آنچه را بینایی ما و ریاضیات «: ، نوشت1741در .  ایمان نداشت خود اواکنون جز علم به چیزي.  خانۀ کاخ بجا آوردنماز

این  فلسفه در» . ›دانم نمی‹: ، باید بگوییم این صورت در غیر.  مبرهن ساخته است ناگزیریم بپذیریم و درست تلقی کنیم

  .  هنگام براي او خالصۀ علم بود

، اما  این کتاب پروانه بگیرد خواست براي نشر.  ، با همین معنی به کاربرده است ، در مبانی فلسفۀ نیوتن را واژة فلسفه

در همین شهر به 1741خود او نیز کتاب را در .  )1738(کتاب را بدون اطالع اودر آمستردام چاپ کردند .  نتوانست

، بی آنکه قصد  نمونۀ عالی آن چیزي است که فرانسویان،  صفحه نداشت 440، که بیش از این کتاب  .  چاپ رساند

. خوانند اي دشوار و پیچیده، می مسئله» همه فهم کردن«، یعنی کوشش در  ، آن را عوامانه کردن تحقیر در میان باشد

اي  ؛ آبه دفونتن شرح خصمانه»در حدود فهم همگان نوشته شده است«: این عنوان فرعی را به کتاب افزوده بود ناشر 

اینهمه بیشتر مردم کتاب را پسندیدند و ستایش کردند؛ حتی یسوعیان در نشریۀ خود، ژورنال   با. دربارة کتاب نوشت

  . دو تروو، از آن به نیکی یاد کردند

این کتاب، از جمله،  ولتر در. سرانجام کیهانشناخت گرانش نیوتن گردشارهاي دکارت را از ذهن فرانسویان بیرون راند

اي که خود به  ین مبحث نورشناخت نیوتن پرداخت؛ در آزمایشگاه خود آزمایشهاي او را تکرار کرد و نتایج تازهبه تبی

  .دست آورده بود را نیز به آن افزود

هاي نیوتن با خداشناسی سازگارند؛ و  این کتاب اندکی از راه خود منحرف شده بود تا ثابت کند که اندیشه وي در

  .رد که سراسر جهان مادي تابع قانون استدرهمان هنگام تأکید ک

گویند که وي نتوانست دانشمند شود؛ اما .  با همۀ این تالشها، ولتر نه روحیۀ دانشمندان را داشت، و نه شرایط آنان را

بهتر است بگوییم که او توانگرترو بی نیازتر از آن بود که همۀ وقت و نیروي خویش را چون دانشمندان به تحقیقات و 
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و . زد براي انعطاف اندیشۀ خویش از مسائل دیگر بود که گاهی به آزمایشهاي علمی دست می. مایشهاي علمی بدهدآز

: گفت می. گرفت ، به معنی وسیع آن، ومسائل مطرح روزگار خویش را از سرمی ، فلسفه ، نمایشنامه پس از آن، شعر

. ي ذهن خویش را به روي دانش و احساس بگشاییمهرچیز قابل ادراکی را به هستی خویش راه دهیم و همۀ درها«

به انگیزة همین عشق به دانش بود که با  ».تا روزي که مدرکات ما تناقضی با هم ندارند، ذهن ما براي آنها جادارد

،  - هاي قبلی او ناسازگار بود که با اندیشه –اي در باب انسان، اثر پوپ  هاي متضمن درمقاله پذیرفتن بسیاري ازاندیشه

در همین سالها . به نگارش گفتار دربارة انسان، پرداخت» همه چیزدرست است«و حتی با تأیید این سخن پوپ که 

هاي نیوتن، نوشت و با نگارش رساله در ما  بیشتر کتاب دوشیزة اورلئان را، شاید براي رهایی از چنگ اندیشه

  .از چاپ این کتاب خودداري کرد ولی، با درکی هوشمندانه،. بعدالطبیعه فلسفۀ خود را شرح داد

نویسنده مسافري است که از سیارة مشتري یا . رساله در ما بعدالطبیعه مانند همۀ آثار ولتر در نوع خود بینظیر است

هاي خویش را با  اندیشد که آیا آدمیان از او نخواهند خواست که اندیشه مریخ به زمین آمده است، و با خود می

پندارد  نهد، می پس از آنکه درمیان قبایل کافر آفریقاي جنوبی بر زمین پا می. زش دهدمضامین کتاب مقدس سا

بیند که انسان پوست زرد و موي  رود و می از آنجا به هند می. انسان جانوري است که پوست سیاه و سر پرپشم دارد

با . اند ها نیاکان مشترك نداشته تیرههاي بسیارند و این  رسد که آدمیان داراي تیره پس، به این نتیجه می. صاف دارد

یابد که جهان آفرینندة هوشمندي دارد که تدبیر همۀ  توجه به نظم جهان و هدف داشتن اندامهاي جانوران، درمی

دهد که ارادة انسان آزاد  بیند که روح انسان فناناپذیر، باشد ولی تشخیص می دلیلی نمی. هستی اندیشیدة او است

داند، و سالها  هیوم و ادم سمیث، او شعور اخالقی را برخاسته از احساس مشترك و همدردي می سالها قبل از. است

در باب این رساله در . است» سود و زیان جامعه«برد که مالك نیکی و بدي  قبل از الوسیوس و بنتم پی می

  .مابعدالطبیعه بازهم سخن خواهیم گفت

هر گاه . ر ساخت آن به کار رفته است، با این رساله تفاوت بسیار داردولی منظومۀ تاریخی ژاندارك، که ذوق بسیار د

گشاییم، باید به یادآوریم که فرانسویان آن روزگار بیش از هموطنان خود در نیمۀ اول  که این حماسۀ طنزآمیز را می

دیدرو در گوهرهاي . عاستهاي ایرانی مونتسکیو گواه این مد نامه. اند قرن بیستم از آزادي قلم و بیان برخوردار بوده

دوشیزة اورلئان، که ولتر سرانجام آن . تر و بیپرواتر از آن سخن گفته است رازگشا و ژاك جبري و اربابش حتی آزادانه

شاید نسخۀ اولیۀ آن، که . به چاپ رساند، از اینها مالیمتر است، و لحن گزندة آن به لحن رابله نزدیکتر 1756را در 

کرد  می  این منظومه دفاع  کوندورسه، فیلسوف موقر، از. بوده باشد هجوآمیزتر از آنیع شده بود، در میان دوستان توز

جویندگان کنجکاو در برخی . دانست می و گویند که مالزرب، یکی از کار به دستان بلند پایۀ دولت فرانسه، آن را از بر

این مطالب را، چون مطالب مشابه آنها در   .اند هانگیزي یافت از قسمتهاي این منظومۀ بیست و یک بندي مطالب هوس

توان نادیده گرفت؛ وبندهاي بسیاري که داراي وصف گویا و جنبۀ روایی نیرومندي هستند  می هاي آریوستو،  نوشته

ولتر، چون بسیاري از فرانسویان روزگار خود، ژاندارك را دهقانزادة تندرست . کنند می قسمتهاي هوس انگیز را جبران 

شنود؛ و  می یی »صداها«پنداشت که  می شمرد که به موهومات دل سپرده بود و  می ساده، و محتمال نامشروعی،  و

که ژاندارك به مهاجمان  نامی(» هاي خدا لعنت شده«کرد که حتی اگر او زاده نشده بود، فرانسه از سلطۀ  می گمان 

اي اشتباهات تاریخی، صادقانه و  داستان وي را با راه دادن پارهاین روي، ولتر  از . یافت می رهایی ) انگلیسی داده بود

:بی کم و کاست، به شعر در آورد و تنها نکته پردازي و طنزگویی خود را به آن چاشنی کرد

  شاه روي به ژان بیباك کرد،

  وبا لحنی شاهانه،

  برد، که بسا هر کسی مگر ژان را در وحشت فرومی



۵۵١٩

  ».اي، بگو اگر باکره. را دهژان، به من گوش ف«: چنین گفت

  اي شاه بزرگ، هم اکنون فرمان ده تا پزشکان خردمند عینکی،«: ژان پاسخ داد

  که بر اسرار زنانه آگاهند، بیایند و گواهی دهند؛

  هاي آزموده فراخوانده شوند، و منشیان، داروگران، و قابله

  .این قضیه را فیصله دهند تا 

  ».ببینند بگذار همگی بدقت معاینه کنند و

  این پاسخ حکیمانه،  از

  مند است، شارل دانست که وي از بکارت بهره

  .هاي وي دوشیزگی اوست و الهامبخش واژه

  اي دختر آسمانی، به، به، «: شاه گفت 

  دانی، می حاال که همه چیز را بدین خوبی

  کنم، می  از تو خواهش

  فوراً بگویی که دیشب را با که در بستر گذراندي؟

  ».ه سخن بگوآزادان

  ».دیشب چیزي روي نداد«: ژان گفت

  :شاه از شگفتی زانو زد و فریاد برآورد

  »!معجزه است«

  .و سپس، با سرانگشت صلیب بر سینه رسم کرد و به سجده افتاد

مادام دو شاتله همواره . خواند می مهمانان خود یکی دو بند از منظومه را  ولتر در شبهاي زمستان براي سرگرمی

ولی ولتر بی احتیاط بخشهایی از . کرد می  این منظومه را، که اوراق آن رو به فزونی بودند، در جایی پنهان  یسدستنو

. قطعاتی از آن را رونویسی کرده، و درمیان مردم بی ادب پراکنده بودند کسانی نیز. ن دوستان پراکنده بودمیا آن را در

، نخست  ی و هرزه درایی شعر، بلکه براي هجو اتفاقی راهبان، یسوعیاننه بخاطر بیپردگ –اینکه دولت فرانسه  ترس از 

.وي را تحت تعقیب قرار دهد، تا پایان عمر، گریبان ولتر را رها نساخت - ، پاپان، و دستگاه تفتیش افکار کشیشان

جدیتر و باوقارتر  ،)1736ژانویۀ  27(فرانسه بخوبی و خوشی برگزار شد  –ولی آلزیر، که نخستین اجراي آن در تئاتر 

این کشور و بهره کشی از  هاي مردم پرو هنگام استیالي اسپانیا بر جامه(هاي محلی به بازیگران  پوشاندن جامه. بود

خواهد که از آزمندي  اشغالگران می آلوارث، فرماندار اسپانیایی کشور تسخیر شده، از . به آن رنگ تاریخی داده بود) آن

  :و سنگدلی دست کشند

  این دنیاي جدیدیم، تازیانۀ ما 

  …خودپسندو آزمند و ناجوانمرد

  اینجا وحشییم؛  تنها ما در

  وحشی ساده دل،  بومی

  گرچه طبعاً تند وآتشین مزاج است،

  ولی در دلیري همسنگ ماست،

  .ودر نیکی برتر از ما
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ولتر آنچه را از درآمد . این نمایشنامه بیست و هشت شب متوالی نمایش داده شد، و مردم پاریس آن را ستودند

  .لیوري اجرا دستگیر وي شده بود به بازیگران بخشید 53‘640

اي دریافت داشت و از آن روز مکاتبات پرآوازه و دوستی غم  ، ولتر از فردریک، ولیعهد پروس، نامه1736اوت  8در 

ي به گفتار دربارة علم و هنر روسو ا وي در همان سال شعر دنیادار را، که در آن پاسخ پیشبینانه. انگیز آنان آغاز شد

بازگشت به «ستودند و  را می» وحشیان ژولیدة مهربان«ولتر در برابر خیالپردازانی که . داده بود، منتشر ساخت

. داد شمردند عنان اختیار از دست می را تنها راه رهایی از فشارها، نیرنگها، و دوروییهاي زندگی جدید می» طبیعت

ساخت و عقیده داشت که باید دربارة  دگی را با خوشرویی و شهامت بر خویشتن همواره میخود وي فشارهاي زن

. دید شناخت، و در میان ساس و محبت سازگاري و پیوندي نمی تمدن به نیکی سخن گفت او در فقر را فضیلت نمی

تی آنان بود؛ و اگر هشیار اند، ولی سبب آن فقر و تنگدس اشتراکی داشته گفت که شاید انسانهاي ابتدایی زندگی می

این روزگاري که  اندیشمند که مرا، در من به سهم خویش از طبیعت«. بودند، دلیلش آن بود که شراب نداشتند

این روزگار زشت و  . اند، جان و هستی بخشیده است سپاسگزارم اینهمه بی اعتبارش کرده  منتقدان مالیخولیایی ما

اسب است من به تجمل، و حتی به آسایش، به همۀ لذات، انواع هنرها، نظافت، پلید براي راه و روش من بسیار من

پدر دلبندم، آدم، «. نهاد اینها را بیش از باغ عدن دوست داشت و ارج می ولتر» .مندم سلیقه، و لوازم آرایش عالقه

 ….  اي یسوانی ژولیده داشتهو، از خاکروبه، سیاه و چرکین؛ و گ اند هاي تو و خانم حوا بلند بودهاعتراف کن که ناخن

روحانیان سخنان ولتر  ».بهشت خاکی آنجاست که من هستم …اند باغ عدن را پیدا کنند؛  محققان بیهوده کوشیده

را دربارة حوانپسندیدند؛ آنان عقیدة راسخ داشتند که سفرپیدایش تاریخ معتبري است، و در مورد ناخنهاي آدم و 

 21ولتر در . دولت بار دیگر حکم بازداشت اهریمن خدانشناس سیره را صادر کرد. ندموهاي حوا با ولتر موافق نبود

» روول بازرگان«به سفارش دوستان بار دیگر از سیره و امیلی دل کند و با چهرة مبدل و نام ساختگی  1736دسامبر 

ژان . ار وي به صحنه کشیدنددوستدارانش بر چهرة مبدل او خندیدند و نمایشنامۀ آلزیر را به افتخ. به بروکسل رفت

ولتر از بروکسل .  این شهر آمده است  باتیست روسو به مقامات شهر بروکسل گزارش داد که ولتر براي اشاعۀ الحاد به

، از آنجا به آمستر دام رفت و مبانی فلسفۀ  سپس.  مردم لیدن براي دیدن او در مسیرش گرد آمدند.  به لیدن رفت

تا «: آرژانتال نوشت/ به د ،  این روي از. ترسید که ولتر باز نگردد مارکیز دوشاتله می.  ه چاپ رسانداین شهر ب نیوتن را در

نوشتم وبه اطاقش  از اطاقم برایش نامه می.  برایم دردناك بود ،  دیدم گذشت و او را نمی اگر دو ساعت می  ، دو هفتۀ قبل

ولی ولتر » .ام پریشان و افسرده …کند  ر کجاست و چه میدانم د نمی. اکنون دو هفته گذشته است. فرستادم می

، که چون تازي در تعقیب  ، وبه مارکیزاطمینان داد عشق اوست که وي را به فرانسه )1737مارس (سرانجام بازگشت 

  .  ، کشانده است اوست

لومات حقوقی و هوش و ذکاوت ، با استفاده از مع و ولتر در اینجا ،  دو دلدار با هم به بروکسل رفتند ، 1739در مه 

،  در پاریس.  ، از آنجا همراه شوهر مارکیز به پاریس بازگشتند سپس. ، در یک دعواي ملکی مارکیز را یاري کرد خویش

ولتر دو نمایشنامۀ محمد و مروپه را در کمدي فرانسز نمایش داد، و مادام درسهاي فیزیک سه جلدي خود را به چاپ 

.  هاي ولتر و نیوتن روي بر تافته است اندیشه  ، و از ، مادام از مونا دولوژي الیبنیتز پیروي کرده »درسها«دراین .  رساند

از همینجا بود که ولتر در .  ، براي اقامت طوالنیتري به بروکسل رفتند در سپتامبر، به سیره بازگشتند؛ و سپس

، از دعوت  ، که اکنون شاه پروس بود فردریک . براي نخستین دیدارش با فردریک به کلیوز شتافت 1740سپتامبر 

پس از  ، ایفا کند ولتر به امید آنکه براي کاردینال فلوري نقش دیپلومات را د رنوامبر،.  مادام دوشاتله خودداري کرده بود

هیم بازهم دراین باره سخن خوا. ،خود را به برلین رساند کیلومتر راه و تحمل رنج و خستگی 600پیمودن نزدیک به 
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گفت؛ مادام دو شاتله از بروکسل به فونتنبلو بازگشت وبراي آزادي اقامت ولتر در پاریس تالش بسیار کرد؛ گویا 

  : آرژانتال چنین نوشت/ نوامبر به د 23در .  آور شده بود زندگی در سیره براي آنان مالل

ام براي بازگشت  توانسته. ام ها را گشوده رهترین گ ، سخت براي تالشم در فونتنبلو پاداشی ستمگرانه دریافت داشته ام

  نظر دولت را به او مساعد ساخته ام و راه پذیرش وي را به عضویت آکادمی.  علنی آقاي ولتر به میهنش اجازه بگیرم

  .  ام ، درسه هفته به او بازگردانیده آنچه را او در شش سال با درد و رنج از دست داده بود.  ام هموار ساخته

کند و مرا  دار می مرا جریحه داند دل اش داده است؟ با آنکه میاین صمیمت و جانبازي را چگونه پاد دانی او  یولی م

در آتش تب  ….  دهد که به برلین رفته است ، به من تنها اطالع می سازد اي وصف ناپذیر می گرفتار درد و شکنجه

این درد و رنج سرانجام مرا از پاي   اندیشم که میهرگاه  …. سوزم و امیدوارم زندگی من بزودي به سرآید می

برایم ناگوار است که خاطرة من روزي .  …. ، از آن بیمناکم که مرگ من براي آقاي ولتر دردناك باشد درخواهد آورد

.  همۀ دوستداران او باید از نکوهش وي خودداري کنند.  اندوهناك سازد  وي را دردمند و

که از   در پیامی.  به دلدارش بپیوندد، از پوتسدام و ستایش شاهانه دل کند وبه پاریس بازگشتولتر براي آنکه دوباره 

  : ، بازگشت خود را چنین توجیه کرد میان راه به فردریک فرستاد

گذارد؛ و به نزد  کند و احترام می گویم که هنري را که من بسیار دوستش دارم ترویج می فرمانرواي بزرگی را ترك می

 از دوست.  خواند کتابی نمی] مفسر الیبنیتز[گردم که جز فلسفۀ مابعدالطبیعۀ کریستیان فون ولف  برمیکسی 

دربار در خور ستایش شما را .  گردم که مرا در آن به دادگاه خواهند کشید ترین دربار اروپا به جایی بر می داشتنی

این زن هر آنچه را که  ،  ، سرورم ولی.  دامت ریزمبراي آن ترك نگفتم که چون مردان سبکسر بر زانوان زنی اشک ن

خویشتن را از هر نظر مرهون او .  کنند به خاطر من از دست داده است زنان دیگر به خاطر آن از دوستانشان دل می

  .  آورتر است ، ولی دوستی بی آالیش از فرمان شاه نیرومندتر و الزام عشق غالباً خنده آور است.  دانم می

در مه .  این شهر را موطن دوم آنان ساخته بود دعواي ملکی طوالنی مادام.  کسل به مادام دوشاتله پیوستدر برو

و تماشاگران آنان را غرق در تحسین   ، ، براي تماشاي اولین اجراي نمایشنامۀ محمد در لیل به تئاتر رفتند1741

  .  مانند فاتحان به بروکسل بازگشتند.  ساختند

عشق مادام به ولتر .  اندوهناك بودند  ، کردند آتش عشق و دلدادگیشان رو به خاموشی است احساس می اینکه ولی از 

همچنان نیرومند بود، گرچه روح تملک برآن حکومت داشت؛ ولی عشق و عالقۀ ولتر از قلم وي به بیرون تراوش 

  : ، از او پوزش خواست براي فرونشستن عشق خویش ، 1741در ژوئیه . کرد می

  ،  خواهی که بازهم دوستت بدارم اگر می

  .  سن عشق و دلدادگی را به من بازگردان

  ،  اگر بشود

  ،  فلق عمر مرا به شفق آن بازگردان

  : میرد دوبار می بینم که آدمی خوب می

  ، و پایان محبوب بودن ؛  دوست داشتن] روزگار[پایان 

  ،  مرگی است تحمل ناپذیر

  . ندگی چیزي نیستپایان ز] که در برابر آن[

این نمایشنامه از   ولتر براي اجراي. فرانسه به پاریس رفتند –براي دیدن نمایشنامۀ محمد در تئاتر 1742در اوت 

کاردینال فلوري اجازه گرفته بود؛ براي تماشاي اجرا، که برجسته ترین رویداد ادبی سال در پاریس شناخته شد، 

همۀ مردم نمایش را ستودند، ولی گروهی از روحانیان . شاخانه روي آوردندسران دولت، کشیشان، و شاعران به تما
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،  فررون. این نمایشنامه مسیحیت را بیشرمانه به باد هجو و استهزا گرفته است بدان اعتراض کردند و گفتند که

کرد که  می دفونتن، و چند تن دیگر نیز در نکوهش نمایشنامه به روحانیان پیوستند؛ و کاردینال، گرچه احساس

این انتقادات پاي اعتراض خصوصی در میان است، براي آنکه روحانیان را خاموش سازد، به ولتر سفارش کرد از  در

ولتر، پس از چهار شب، نمایش را متوقف ساخت و با خشم بسیار همراه مادام . ادامۀ اجراي نمایشنامه خودداري کند

.دو شاتله به بروکسل بازگشت

کرد، ولی از  اندیشی را نکوهش می نمایشنامه تعصب و جزم. محمد مخالف مسیحیت بود؟ نه کامالآیا نمایشنامۀ 

. بایست خشنود سازد پیامبر اسالم چنان تصویر زشتی ارائه داده بود که تماشاي آن مسیحیان ناآگاه از تاریخ را می

کند، با  ساده لوح تحمیل می مردمی را مردي هوشمند معرفی کرده بود که آیین تازة خود را بر] ص[ولتر محمد 

کشاند، و با دستور قتل زبیر، شیخ مدافع مکه، به دست پیرو متعصب  تحریک احساسات دینیشان آنان را به جنگ می

] ص[دهد، محمد کند و دودلی نشان می چون سعید در کشتن شیخ درنگ می. کند این شهر را فتح می خود، سعید، 

  .گیرد اندازد، به باد دشنام می ران را به یاد کشیشان مسیحی میوي را، به زبانی که تماشاگ

  کنی؟ و تو درنگ می

  اي جوان گستاخ،

  .چند و چون کردن کفر است

  …. دور باد از محمد هرآنکه یاراي داوري دارد

  کنند آنان که تعقل می

  .غالباً، تمایلی به اعتقاد ندارند

  .وظیفۀ تو اطاعت کردن است

  م خواست خداوند چیست؟ا آیا به تو نگفته

  اینجا به دنیا آمد،  دانی که ابراهیم خلیل در آیا می

  - اینجا خاکستر مقدس او نهفته است و در 

  که، به نداي خدا، ابراهیمی 

  فریاد طبیعت را ناشنیده گرفت و فرزند دلبندش را تسلیم کرد؟

  خواهد، همان قادر متعال از تو جانبازي می

  .خواهد از تو خون می

  دهد، تی که خدا فرمان میوق

  …آیا تو یاراي شک و تردید داري؟ 

  پس ضربتی بزن،

  خون زبیر،] ریختن[و با 

  .برازنده زندگی جاودان شو

  منظور ولتر در. فهمد که فرزند خود اوست شناسد و می پیرمرد در دم مرگ قاتل را می. کشد سعید پیرمرد را می

ولتر چنین نظر داشته، و در . اي تجویز آدمکشی و تحریک به جنگ بوده استبرداري از دین بر اینجا انتقاد از بهره

، و هانري سوم و هانري »ویلیام خاموش«این مسئله اشاره کرده، و قتل   هاي خود به فردریک نیز به یکی از نامه

در نمایشنامه دین را مورد این ادعا را که ولتر  اما . هایی از آدمکشی دینی خوانده است چهارم، شاهان فرانسه، را نمونه

. گفت که منظور او مسیحی ساختن مسیحیت است کرد و می حمله قرار داده است رد می
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فلوري از او خواسته بود که . ، از او دلجویی کرد)1742سپتامبر(کاردینال فلوري، با سپردن مأموریت سیاسی به ولتر 

این کشور،   تري نسبت به با فرانسه، و اتخاذ سیاست دوستانه با استفاده از دوستی خویش با فردریک وي را به نزدیکی

فردریک به منظور او پی برد و . بالید، در آخن به نزد فردریک بار یافت ولتر، که به سیاستمدار شدن خود می. وادارد

ترین  برجسته ، که1743فوریۀ  20در . ولتر باردیگر به آغوش پاریس، امیلی، و تئاتر بازگشت. پاسخش را به شعر داد

اي مواجه شد که یکچند زبان  نمایشنامۀ او، مروپه، در کمدي فرانسز به اجرا درآمد، با چنان استقبال بیسابقه

  .دشمنانش را بست

هایی ساخته بودند؛ او ریپید از روي آن  این مضمون نمایشنامه قبل از ولتر، چند تن از نویسندگان بر اساس

اي ولتر خویشتن را  قبال در نامه. اند اي از آن به دست ما رسیده ها بخشهاي پراکندهاي نوشته بود که تن نمایشنامه

به  1713مافئی مروپۀ خود را در . بیش از همه مرهون مارکزه فرانچسکو شیپیونه دي مافئی، اهل ورونا، دانسته است

ه مهر و عاطفۀ پدري اندیشۀ تماشاگران را از عشق جنسی ب  ها همگی این نمایشنامه . صحنه کشیده بود

براي نخستین بار در . گریستند گویند که هنگام اجراي آخرین پردة آن، بسیاري از تماشاگران می. گردانیدند برمی

این  به روایتی موثق، ولتر. تاریخ تئاتر فرانسه، تماشاگران از نویسندة نمایشنامه خواستند که بر صحنه نمایان شود

به روایت منابع دیگر، ولتر، با نادیده . ي بر جا نهاد که لسینگ آن را نکوهش کرده استا درخواست را پذیرفت و سابقه

گرفتن خواهش دو نفر دوشسی که خود وي در لژ آنان نشسته بود، از حضور بر صحنه سرباز زد، و تنها براي 

از بهترین «: تود و گفتاین نمایشنامه را س  فردریک نیز. اي بر پا خاست پاسخگویی به احساسات تماشاگران لحظه

چیزي در آثار راسین برابر گیبن آخرین پردة نمایشنامه را با هر » .تراژدیهایی است که تا کنون نوشته شده است

. به بن بست رسید» فرانسه آکادمی«اندکی پس از اجراي موفقیت آمیز مروپه، تالش دیرین ولتر براي عضویت  .خواند

یک کاتولیک «از سالها قبل آغاز کرده، و حتی اعالم داشته بود که  در آکادمیولتر تالش خویش را براي عضویت 

لویی پانزدهم نخست از عضویت وي » کند درستی آنها را تأیید می«است و کتابهایی نوشته است که دین » راستین

  ر نیست بیدینیگفت که سزاوا کرد، ولی وزیر جدیدش، مورپا، با عضویت وي مخالف بود و به شاه می پشتیبانی می

فردریک از ولتر . این صندلی را به اسقف میرپوا دادند  سرانجام. چون او بر صندلی کاردینال فلوري متوفی تکیه زند

شمارند دل برکند و بیاید و با او در پوتسدام زندگی  سان ناچیز می این خواست تا از کشوري که نبوغ وي را در آن 

دولت فرانسه نیز بدو سفارش کرد که دعوت فردریک را براي مدتی بپذیرد و در . مادام دوشاتله مخالفت کرد. کند

این خواسته را پذیرفت، بار دیگر  ولتر که به بازي سیاست عالقه داشت. برلین به سود فرانسه پنهانی فعالیت کند

فعالیت سیاسی ولتر . تفرانسه را ترك گفت، و سفر خسته کنندة عزیمت به بلژیک، و از آنجا به آلمان را از سر گرف

فردریک بازهم برسیاستبازي او خندید و شعرش . به طول انجامید) 1743اکتبر  12اوت تا  30(در برلین شش هفته 

، آنان بار دیگر در سیره مسکن گزیدند و کوشیدند 1744در آوریل . را ستود، ولتر در بروکسل نیز امیلی برگشت

.عشق محتضر خویش را جانی دوباره بخشند

اندیشید که عشق به دانش بیش از همۀ عواطف ما مایۀ شادکامی  مارکیز دوشاتله در رساله دربارة خوشبختی می

  :کند اینهمه، از عشق چنین یاد می با . دهد این عشق وابستگی ما را به دیگران کاهش می است، چه  

. لذت مطالعه را باید فداي آن ساختاز هر آنچه در دسترس ماست ارزنده تر، و تنها چیزي است که حتی ) عشق(

اندازه   گراید، و یا از کمال مطلوب آن دو تنی هستند که آنچنان شیفتۀ یکدیگرند که عواطفشان هرگز به سردي نمی

؛ این هماهنگی زیاده از حد کامل  توان امیدوار بود که یک چنین هماهنگیی میان دوتن پیدا شود گذرد؛ اما نمی نمی

ین عشقی را در خودجا دهد، و روحی که چنین پابرجا و پرعطوفت باشد، شاید در هرصدسال یک دلی که چن. است

  .بار زاده شود
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  :این امید را چنین خالصه کرد  اي سوزناك، از دست دادن درنامه

او ده سال با عشق کسی که روح مرا تسخیر کرده بود سعادتمند بودم، و آن ده سال را در توافق و هماهنگی کامل با 

پس از آنکه سالخوردگی و بیماري مهرو عالقۀ او را به من کاهش داد، سالها سپري شدند تا بدان پی  ….  به سر بردم

اینکه دوستش دارند، خوش و سرمست  سراسر عمر را با او گذراندم، و قلب امیدوار من، از جذبۀ عشق و پندار. بردم

املی موجب شد که عشق ولتر به او دوستی بسته و گسیخته مبدل چه ع این لذت را اکنون از دست داده ام  ….  بود

چون «بینیم که  ولی یک سال بعد او را می. گفت راست بود خود می شود؟ ظاهراً آنچه را که دربارة ناتوانی جسمی

ایان برده اي از زندگی و دلبستگی را به پ این است که او اکنون دوره  حقیقت» .ریزد اشک می  سبکسران بر زانوان زنی

توانست  این می زندگی در سیرة دورافتاده یک ذهن متوسط را زودتر از. دلبستگی به مادام دوشاتله و علم –بود 

این گذشته، ولتر به تحقیقات  دلپذیر بود که پلیس درکمینش بود و، از  زندگی در سیره هنگامی. خسته کند

آشنا شده بود، و حتی مأموریتهاي   شیهاي پاریس و نمایشهاي آندوباره با لذات و خو ولی اکنون. مند بود عالقه علمی

ارژانسون اکنون /دوستش مارکی د. فریفت افسون دربار نیز، اگرچه از دور، چشمان وي را می. سپردند سیاسی به او می

یی نیز از به نخست وزیري رسیده بود، دوست دیگر و وامدار او، دوك دو ریشلیو، اکنون پیشکار شاه بود، و خود لو

شد و قرار بود  اینفانتاي اسپانیا، ماریا ترسا رافائال، نزدیک می تاریخ زناشویی دوفن با. گناهان گذشتۀ ولتر گذشته بود

. این جشن بنویسد  اي براي این مناسبت جشن باشکوهی برپا کنند، ریشلیو از ولتر درخواست کرد نمایشنامه  به

بایست با هم کار کنند، و ولتر براي همکاري  سپرده بودند؛ شاعر و آهنگساز می ساختن موسیقی نمایشنامه را به رامو

.، دلداران با سیره بدرود گفتند و رهسپار پاریس شدند1744در سپتامبر . بایست به پاریس برود با او می

IV - 1748-1745: درباري  

اطمینان دارم که بیش از «: ، به تیریو نوشت1735در . از سالها پیش انتظار مرگ را داشت. ولتر اکنون پنجاهساله بود

وي در آن هنگام چهل و یک سال زیسته بود، و مقدر بود چهل وسه سال دیگر زنده » .چند سال زنده نخواهم ماند

مارن سخت بیمار شده بود و پزشکش داروهایی برایش  –سور  –، که در شالون 1748چگونه زنده ماند؟ در . بماند

این داروها را نخواهد خورد، زیرا هنگام  ولتر به من گفت که هیچ یک از«: منشی او گزارش داد تجویز کرده بود،

به » .داند چگونه از خود مراقبت کند و، چون گذشته، خود پزشک خود خواهد بود بیماري چون زمان تندرستی، می

. نوشید ي کمرنگ و آب جو میخورد و چا برش و نان برشته می گرفت و سپس کمی هنگام بیماري، چندي روزه می

  :کند منشی او، لونشان، اضافه می

بدین سان، آقاي ولتر خویشتن را از کسالتی که ممکن بود، در صورت سپردن خود به دست طبیب شالون، نتایج 

ما بستگی   این بود که تندرستی ما به دست خودمان است، و تندرستی عقیدة او . به بارآورد رهایی بخشید وخیمی

او همچنین عقیده داشت که براي . هوشیاري، میانه روي، و ورزش سبک: رد به رعایت سه اصل، که عبارتند ازدا

اندامهاي درونی بدن نیست، کافی است با پرهیز کمابیش  درمان بیماریهایی که معلول سوانح جدي یا تباهی سخت

تا روزي . سادة دیگر با طبیعت همکاري کنیمدقیق و طوالنی، خوردن خوراك آبکی مناسب، و استفاده از خوراکهاي 

  .زیستم، همواره او را منظم یافتم که با او می

بازرگان، واردکننده، شاعر، . اندازة یک صراف مهارت داشت  هاي خود به اندوخته ولتر در اداره کردن سرمایه گذاري

آرژانسون، /به یاري دوستش، د. ث خوار بودپیمانکار، نمایش نویس، سرمایه دار، فیلسوف، حقوق بگیر، وام ده، و میرا

، پس از مرگ 1745در . قسمتی از دارایی پدر را به ارث برده بود. مایحتاج ارتش را فراهم ساخت و سود هنگفتی برد

، پرنس  ، دوك دو ویالر مبالغ هنگفتی به دوك دو ریشلیو. ، در آمد و دارایی او نیز به ولتر تعلق گرفت آرمان برادرش،

، زیانهاي خود را  ، با دریافت بهره ، بخشی از وامها را نتوانست بموقع پس بگیرد ولی یز، و دیگران وام داده بوددوگ
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پرداخت ولتر از آقاي  لیور در سال بدو بهره می 4000لیور بدو بدهکار بود و  46‘417، ریشلیو 1735در .  جبران کرد

گذاري  بیشتر دارایی خود را در خرید اوراق قرضۀ شهر پاریس سرمایه.  گرفت ، ده درصد بهره می که نامطمئن بود ، برزه

داد که بدهکارانش را براي پرداخت وام خود در  غالباً به مباشرش دستور می.  کرد واز پنج تا شش درصد سود برد

و  ،  ارشان قرار دهم، زیر فش ، الزم است بارها و بارها از بدهکارانم بخواهم بدیدنشان بروم دوستم«: فشار قرار دهد

. خود را بپردازند افتادة  تا اقساط ساالنه و بدهیهاي عقب -ولی نه اینکه آنان را تحت تعقیب قرار دهم –سماجت ورزم 

ولتر مردي خسیس و پولدوست » .لیور درآمد ساالنه داشته است 80.000حساب کرد که ولتر  1749منشی او در 

دیدیم که در . کرد ،وال آرپ دستگیري می داد و از کسانی چون وونارگ، مار مونتل به دانشجویان جوان پول می.  نبود

چون بر اثر ورشکستگی یک مقاطعه کار مالیاتی که به او .  بخشید هایش را به بازیگران می آمد اجراي نمایشنامه

در جوانی آموخته بود به ،باشکیبایی این زیان را تحمل کرد وسخنانی را که  لیور زیان برد 40.000،  بدهکار بود

هرگاه ولتر پول کمتري داشت که ناگزیر به مراقبت از  ».خداوند داد وخداوند گرفت؛ نام خداوند مبارك باد«: یادآورد

،  ، وي بخشنده بود ، خونسردتر، و تحریک ناپذیرتر می ، شاید مردي آرامتر آن نبود و گوشت بیشتري در بدن داشت

ولتر در دوستی خونگرم و پا برجا بود و هرسخن ناسزایی را .  ،و خوش سخن بود ، خوشدل شرومالحظه کار، و غالباً خو

: گفت  می. ( توانست برخود هموار سازد ولی انتقاد یا دشمنی را نمی.  برد زد به آسانی از یادمی که به غرور او لطمه نمی

،و دیگر آنکه بدگوییهاي  خواهد دادآگاه نیستندیکی آنکه از بدیهایی که روي  : خورم به دوچیز حیوانات غبطه می«

هاي  حمله.  هاي تندش بسیاري را با خود دشمن ساخته بود ولتر با لطیفه)  ».  کنند مردم را دربارة خود درك نمی

خنان اندك س اندك  .  اند هاي روحانیان به او بوده هایش شدیدتر از حمله اندیشه ، و دفونتن به به او و  پیرون  ، فررون

، هر  کرد ، که وي را به خاموشی ترغیب می اندرزهاي مادام دوشاتله آنان را خواهیم شنید؛ ولتر با نادیده گرفتن 

داد، و دوستانش را نیز برآن داشت که با آنان  به زبانی تند به آنان پاسخ می. گفت اي پاسخ می اي را با ضربه ضربه

یا گالویز شدن با او   ، ت وي را از رفتن به پاریس و تازیانه زدن به دفونتنمادام دوشاتله بسختی توانس.  مخالفت کنند

اندیشه بود که با دستهاي ادارة سانسور دشمنان سرسخت تر خود را بکوبد و زیر فشار   ولتر حتی به این.  مانع شود

اندازة  ي با رامودریافت که وي بههنگام همکار . ، نقص و عیب داشت که بیش از آن، بل اندازة هنرهاي خویش او به .  نهد

نجام لیبرتو و موسیقی ، سرا با وجود این.  همکاري آنان براي هردو دشوار بود.  خود او مغرور وتحریک پذیر است

فوریۀ 23(و بازیگران و نوازندگان به تمرین پرداختند؛ و اپراي شاهزاده خانم ناوار در پاریس اجرا شد  تکمیل شدند

متعفنترین «اي بسیار خصوصی نزدیک  در کاخ ورساي به ولتر اطاقی دادند که او آن را در نامه ماه بعد،). 1745

مارکیز دو شاتله مقام درباریش را، که به خاطر ولتر از دست داده بود، باز یافت، وي . خوانده است» گنداب ورساي

نی نفوذ مادام دو پومپادور به سود ولتر بود؛ ترقی و فزو. اکنون از امتیازات بزرگ نشستن در حضور ملکه برخوردار بود

اشعار سبک و  رفت و در ستایش او  اش می شناخت و به خانه اتیول نام داشت، ولتر او را می/از زمانی که وي مادام د 

).اول آوریل(لیور حقوق تاریخنگار خود ساخت 2000شاه به سفارش او ولتر را باسالی . سرود عامیانه می

، فرانسویان انگلیسیان 1745مه  11در . کند کار تحویل دهد واستند که در ازاي حقوقی که دریافت میبزودي از اوخ

اي بسراید؛ ولتر در عرض سه  این پیروزي قصیده  آرژانسون از ولتر خواست که به یاد/را در فونتنوا شکست دادند؛ د

ار به چاپ رسید؛ شاه چندي مهر ولتر را به دل این شعر در عرض دو هفته پنج ب . روز سیصد و پنجاه بیت شعر سرود

  .این پیروزي، از ولتر ورامو درخواست شد که اپرایی بسازند  براي تجلیل بیشتر. گرفت و ولتر شاعر جنگ شد

را نمایش داد که پیروزمندانه از ] یعنی لویی پانزدهم[اپراي پرستشگاه جالل در دسامبر در دربار اجرا شد و ترایانوس 

آیا ترایانوس «: اشتیاق از ریشلیو پرسید همان شب، ولتر با شاه شام خورد و در همانجا با . گردد کارزار بازمیمیدان 

  .این پرسش را شنید؛ ولتر در نطرش کم گستاخ آمد، ولی بر زبان نراند شاه » راضی است؟
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به تالش  اي عضویت درآکادمیولتر که اکنون از بادة شهرت و امتیاز پیوستن به دربار سرمست بود، باردیگر بر

اي از نمایشنامۀ محمد را براي پاپ  ، نسخه1745اوت  17در . همۀ موانع را از پیش پاي خود برداشت. پرداخت

  ):سپتامبر19(پاپ مهربان در پاسخ او نوشت . این اثر را به او اهدا کند بندیکتوس چهاردهم فرستاد و اجازه خواست

به هنرمندي  …. سرافراز شدم و از خواندن آن لذت بردم» محمد«راژدي عالی شما، در ساعت نه امشب به دریافت ت

  …. و براي شرافت و صمیمیت شما احترام قایلم …نگرم؛  شما، که همگان بدان اذعان دارند، به دیدة ستایش می

  .کنم برایتان دعاي خیر می

با «: این جمله آن را پایان داد پاپ نوشت و با این نامه چنان خرسند شد که نامۀ تشکرآمیزي به  ولتر از دریافت

آیین کاتولیک و احترامش را به   در پی آن، پایداري خویش را در» .بوسم احترام و سپاسگزاري پاهاي مقدستان را می

مادام دوپومپادور از او . در ضمن آن، مادام دوپومپادور و شاه را نیز ستود. یسوعیان به مردم پاریس اعالم داشت

نویس برجستۀ زمان را به  شاعر و نمایشنامه 1746مه  9سرانجام در  ایت کرد، و شاه رضایت داد، و آکادمیحم

شاید  )دسامبر22(اي کسب کرد  تخار تازهپس از آن، ولتر با قرار گرفتن در مقام ندیم شاه اف.  عضویت خود پذیرفت

اي از اهالی  بابوك نجیبزاده. ردش جهان را نوشتدر همین روزگار دلخوشی وکامیابی بود که داستان بابوك، یا گ

. کند ، جهانگردي آغاز می)یعنی فرانسه(ایران  آشنایی با اوضاع   سکوتیا است که براي دیدن جهان، و بیش از همه

) یعنی روحانیان(» مغان«جنگ، فساد سیاسی، خرید وفروش مقامات دولتی، مقاطعه دادن مالیات، و ثروت هنگفت 

خورد که، با زیبایی و فضل و ادب خویش، وي را با  بر می) مادام دوپومپادور(ولی به بانویی . آورد ستوه میوي را به 

اي از  خاطره(نخست وزیر. خورد بخشنده و نیکدل و درستکار برمی  در گوشه و کنار، به مردمی. سازد آشنا می»  تمدن«

. ایران را از نابسامانی و نابودي رهایی بخشد  کوشد ر بسیار مییابد که او با پشتکا کند و در می را مالقات می) فلوري

تواند بهتر از  این مرحلۀ دانش و آموزش نمی  این طبیعت بشري و در رسد که وضع جهان با  این نتیجه می سرانجام، به 

. ل به انقالب استاین باشد، و جهان هنوز سزاوار نابودي نیست؛ اصالح جامعه از راههاي مسالمت آمیز بهتر از توس 

به سر  زندگی را در گوشۀ عزلت به آرامی«پیروي کند، آنان که » فرزانگان واقعی«گیرد از  خود او تصمیم می

آیا هواي سرد سیره بار دیگر به سرولتر زده بود؟  » .آورند می

وپ زوم را در شعري ستود، با نوعی ندانمکاري باورنکردنی، پیروزي فرانسویان در برگن ا. ولتر درباري خلق نشده بود

این شعر ملکه و  کند؛  و از لویی چنان سخن گفت که گویی از میدان کارزار به آغوش مادام دوپومپادور پرواز می

مادام دوشاتله . این گستاخی سرزنش کردند  از درباریان شاعر را براي  نیمی. فرزندان او را بر ولتر خشمگین ساخت

ایستاده بود، به انگلیسی   ولتر، که در کنار وي. فرانک باخت 84‘000وي در یک شب . بوداکنون قمار را از سرگرفته 

این  خبر . کند؛ برخی از آنان سخن وي را فهمیدند و بدو پرخاش کردند بدو گوشزد کرد که در بازي تقلب می

ولتر . را از او روگردان ساختگویی منزجر کننده در دربار پیچید وبسیاري از دوستان ولتر در ورساي و فونتنبلو  رك

اي  اینجا، ولتر دو ماه در خانۀ دورافتاده در). 1747(وامیلی به سو نزد دوشس دومن، که هنوز زنده بود، گریختند 

ي نشاط آوري که وي را »رمانها«یا » داستانها«اي از  سکونت گزید؛ خود را از انظار مردم پنهان کرد؛ و با نوشتن پاره

این  ظاهراً، او . این سرنوشت دردناك را از یاد برد  نده در سراسر تاریخ ادبیات فرانسه ساخت، کوشیدمحبوبترین نویس

.  کرده است دادند، نقل می که دربار خلوت وخصوصی دوشس را تشکیل می داستانها را شبها براي مهمانان صمیمی، 

  .ستایجاز، طنز شاد، و رویدادهاي سرشار از شوخی آنها به همین سبب ا

. نوشته شده است، صادق، یا راز سرنوشت نام دارد 1750تا  1746این داستانها، که در فاصلۀ سالهاي  بلندترین 

علوم کلدانیان باستان  …به حد کمال فرزانه است؛ «صادق جوان دوستداشتنی، توانگر، و تحصیلکردة بابلی است که 

اي که در هر زمان  اندازه و حکمت ما بعد الطبیعه را به  …آشنایی دارد   را آموخته است، با اصول فلسفۀ طبیعی
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در همان هنگام که نزدیک بود با سمیناي زیبا زناشویی » .داند می –کمی، یا هیچ  یعنی –توان از آن سردرآورد  می

هرمس، پزشک . شود دارد که رفته رفته چرکی می بر می  کنند و چشم چپ او زخمی کند، راهزنان به او حمله می

کند که صادق بینایی چشم چپش را از دست خواهد  خوانند؛ او پس از معاینۀ زخم، اعالم می نامدار ممفیس، را فرا می

سمینا، » .ولی زخم چشم چپ بهبودي ناپذیر است. کردم اگر چشم راست بود، به آسانی درمان می«: گوید داد؛ و می

زخم چشم صادق در . کند وشد و با رقیب او زناشویی میپ که از مرد یک چشم بسختی بیزار است، از صادق چشم می

صادق با . نویسد تا ثابت کند که چنین چیزي امکان ندارد یابد؛ هرمس کتابی می دو روز، خود به خود، بهبودي می

سازد؛ ملکه بدو دل  اش، شاه موآبدر را، و با زیبایی خویش، ملکه آستارته را فریفتۀ خود می پندهاي خردمندانه

زند؛ شجاعانه درخواست  خورد که زنی را کتک می در راه به مردي بر می. گریزد بازد؛ صادق به شهري دوردست می می

کشد؛ زن براي کشتن دلدارش، بدو  شود و مرد را می شتابد؛ بسختی مضروب می آورد و به کمک او می زن را بجا می

فهمد که مردم چون حشراتی هستند  آنگاه می«صادق ... . فروشند می گیرند و به غالمی  صادق را می. گوید ناسزا می

روزي چون ابلهان «کند که  ممنون فیلسوف داستان مردي را بازگو می ».درند اي یکدیگر را می که بر روي کلوخ پاره

وي، که در میان اقلیتی محصور و نومید قرار گرفته است، با صدها سختی و بدبختی » .تصمیم گرفت فرزانه شود

گیرد که جهان تیمارستانی است که سیارات دیگر دیوانگانشان را به آنجا  شود و نتیجه می ه گریبان میدست ب

  .فرستند می

رود، با جهانهاي تازة  شویم که از کشوري به کشور دیگر می آشنا می  در سفرهاي سکارمنتادو، با یک جوان کرتی

اند؛ در انگلستان،  ینی والیات فرانسه را به ویرانی کشیدهشود؛ جنگهاي د ونادانی آشنا می تعصب، نیرنگ، بیرحمی، 

اند؛  زند؛ در اسپانیا، مردم از بوي اجساد بریان بدعتگذاران سرمست شده ملکه ماري تودور پانصد پروتستان را آتش می

ود؛ در چین، ش ایران، در دشمنی میان شیعه و سنی درگیر می اش کنند؛ در  در ترکیۀ عثمانی، کم مانده بود که ختنه

اکنون که »  :گوید گردد و می سرانجام، به کرت باز می. کنند یسوعیان وي را به نام دومینیکی سرشناس محکوم می

زنی گرفتم و . این پس جایی را جز خانۀ خود نبینم  ام، برآنم که از همۀ نوادر و محاسن و زیباییهاي جهان را دیده

ز هر چیزي در با آنکه در دوستی و وفاداري او شک داشتم، زندگی با او ا. بزودي بو بردم که مرا فریب داده است

در میکرومگاس، ولتر مفاهیم نسبیت را، که سویفت در سفرنامۀ گالیور مطرح کرده است، پیش  ».جهان شیرینتر بود

متر  36‘500، که از ساکنان ستارة بزرگ شعراي یمانی است، داراي قدي به بلندي »آقاي میکرومگاس«. کشد می

براي آنکه به دانش خود بیفزاید، . رسد متر می 1930متر است؛ و بلندي بینیش به  15200اندازة دور کمرش  است؛ 

در فضا، بر سیارة . بزندهاي خود را به محک تجربه  گیرد سفر کند تا آموخته در ششصد و هفتاد سالگی تصمیم می

خندد؛ و در شگفت است  کند، می متر تجاوز نمی 1830یاره، که از این س  آید؛ بر کوتاهی قامت ساکنان می زحل فرود

از یکی از آنان . توانند واقعیت را دریابند این مردم محروم، با آنکه بیش از هفتاد و دو حس ندارند، چگونه می که 

جا بیش از این  افسوس که تنها معدودي از ساکنان«: دهد زحلی پاسخ می» کنید؟ شما چند سال عمر می«: پرسد می

) این مدت برابر با پانزده هزار سال زمین است(گردد  این سیاره پانصدبار به دور خورشید می  زمانی که در عرض آن

کند که همراه او از  میکرومگاس از زحلی خواهش می» .میریم اندکی پس از آنکه زاده شدیم، می  ما. کنند عمر می

  پاي میکرومگاس. در مدیترانه فرود می آیند. سند که زمین نام داردر اي می به سیاره. ستارگان دیگر دیدن کند

پس از رسیدن به خشکی به انبوهی از انسانهاي ریز بر . شود، ولی زحلی نزدیک است غرق شود اندکی خیس می

.دوند این سو و آن سو می آشفتگی به   خورند که با می

به خاطر ] در جنگلهاي صلیبی[صدهزار مردکاله به سر را  بیند که صدهزار مرد عمامه به سر چون میکرومگاس می

» شوند، کشند یا به دست آنان کشته می ، که از پاشنۀ خود او نیز کوچکتر است، می]فلسطین[مشتی خاك ناچیز «
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 این  هاي دارم، تمامی النه من فکر خوبی در سر دارم، دو سه گام برمی! اي بیدینها«: آورد خشمگینانه فریاد بر می

ولتر با نشر  1748ولی در . خورد اینجا به کسی بر نمی  داستانهاي ولتر تا ».کنم نریز را زیر پا له میجانواران خو

،  –که در آن دارایی کلیساي فرانسه را به باد نکوهش گرفته بود  –اي کوتاه، به نام آواي فرزانگان مردم  رساله

کند که کلیسا به  ، خرد حکم می –شوند  ن هر روز خردمندتر میجایی که مردم آ –درفرانسه «. غوغایی بر پا کرد

» فراخور درآمد خود به بودجۀ ملی کمک کند، و سازمانی که به نام عدالت برپا شده خود باید نمونۀ عدالت باشد،

. دهند د میکرد که صومعه ها، با واداشتن مردم به کاهلی و تنپروري، نسل آنان و دارایی کشور را بر با ولتر ادعا می

کشتن شاهان، جاري کردن جویهاي خون در تعقیب و آزار دینی، و جنگ را محکوم ساخته بود، و به » خرافۀ«وي 

اگر شاهان خردمندي پیشه . شاهان گوشزد کرده بود که هرگز فیلسوفی دست به روي شاه خود بلند نکرده است

بندرت چنین رسالۀ کوتاهی چنین غوغایی ! ند گشتسازند و از موهومات دوري جویند، جهانیان چه نیکبخت خواه

  .براي پاسخگویی به فرزانگان بی نام و نشان پانزده رسالۀ دیگر انتشار یافت. بر پا کرده است

هنگام اختفاي ولتر در سو، مادام دوشاتله پولهایی را که در قمار باخته بود پس داد و خشم برندگان را از توصیفی که 

این  سپس، ولتر را به پاریس بازگرداند و به او امکان داد در چاپ داستانهاي خود در. بود فرونشاند ولتر از آنان کرده

ولی ولتر، که در پاریس ناخشنود بود، دعوت ستانیسالس لشچینسکی را پذیرفت و تصمیم گرفت از . شهر نظارت کند

پس از سفري پر رنج و خسته کننده، دلداران  .، دیدن کند)کرسی لورن(کیلومتري نانسی  30دربار او در لونویل، در 

اي دریافت داشت که در آن به وي خبر داده بود  آرژانتال نامه/ولی دو هفته بعد ولتر از د). 1748(به لونویل رسیدند

ایشان را در فهم معنی   سمیرامیس او هستند، و الزم است که اوي فرانسز آمادة تمرین نمایشنامۀ که بازیگران کمد

مادام دوپومپادور، به واسطۀ نیکی روح . داد این نمایشنامه اهمیت بسیار می ولتر به. ت نمایشنامه راهنمایی کندابیا

را، که با فقر دست به گریبان بود، بار دیگر به صحنه باز آورد و با تحسین از او محرك ) پدر(گناهکارش، کربیون 

هاي ولتر  این نویسندة کهنسال را بهتر از نمایشنامه نمایشنامۀ  ماریو و جرئت یافته بود که. ستایش دیگران از او شد

هاي کربیون برتري  هایی با مضامین نمایشنامه شاعر سرسخت تصمیم گرفته بود که با نوشتن نمایشنامه. بخواند

پاریس  این روي، مادام دوشاتله را در آزادي خطرناکی در لونویل نهاد و شتابان به از. خویش را بر او ثابت کند

پس از دومین شب نمایش، ولتر با . با موفقیت نمایش داده شد 1748اوت  29نمایشنامۀ سمیرامیس در . بازگشت

برخی از مردم نمایش را . چهرة مبدل به قهوه خانۀ پروکوپ رفت تا سخنان کسانی را که نمایش را دیده بودند بشنود

دانست؛ و برخی از آن خرده گیري  ، که ولتر آن را حق خود میکردند پسندیده بودند و دربارة آن داوري خوشایند می

باالخص از آن جهت که ناگزیر بود سخنان آنان را در سکوت بشنود و دم  -داد کردند، که او را رنج می ناخوشایند می

ایشنامه این نم مردم پاریس از . گیریهاي مردم، در نمایشنامه تجدید نظر کرد ولتر پس از شنیدن خرده. برنیاورد

.هاي ولتر است استقبال کردند؛ و اکنون از بهترین نمایشنامه بگرمی

چون فردریک از او . در سر راه به شالون، سخت بیمار شد. درهواي طوفانی سپتامبر، ولتر شتابان به لونویل بازگشت

انش را از دست داده از شنوایی و چند دند خواست به پوتسدام برود، پوزش خواست و گفت که بر اثر بیماري نیمی

اگر «: فردریک پاسخ داد. است؛ و اگر بخواهد به سفر ادامه دهد، ناچار خواهند شد نعش او را به برلین حمل کنند

دارد و الهام  اندیشیدن وا می  توانی، بدون دندان و بدون گوش بیا، همراه آن چیز بیان ناکردنیی که تو را به می

  .میم گرفت با امیلی بماندولی ولتر سرانجام تص» .بخشد می

V - مرگ عشق  

قرار گرفته » روشنگري«هاي ولتر را خوانده، و تحت تأثیر جنبش  نوشته. ستانیسالس نیکدل دوستدار ادب بود» شاه«

دخترش، ملکۀ . هاي خود را در کتابی، به نام فیلسوف مسیحی، گنجاند و با مردم در میان نهاد اندیشه ، 1749در . بود
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هاي او بشدت بوي تفکرات ولتر  اندیشه  اي آن را خواند و به او هشدار داد که ا ناخرسندي و رنجش غمگنانهفرانسه، ب

هاي ولتر تأثیر گرفته بود، بلکه در طنزگویی و نکته پردازي نیز از  اندیشه سالخورده نه تنها از» شاه«ولی . اند را گرفته

این روي، براي آنکه ولتر را  از). مارکیز دوبوفلر(ون ولتر دلداري داشت این گذشته، خود او نیز چ کرد؛ از  او تقلید می

ستانیسالس، گذشته، از ولتر، شوهر بلند نظر امیلی را نیز در . دید در دربار خود نگاه دارد، مانعی در راه خود نمی

.رایش حقوق تعیین کردکراون ب 2000ریاست تشریفات دربار خود به او، سالی بار خود نگاه داشت، و، با سپردن در

بدو  1747مادام دو شاتله نخستین بار در. المبر نام داشت - فرمانده نگهبانان ستانیسالس، مارکی ژان فرانسوا دوسن 

چه خطرناك است زنی در . المبر در آن هنگام سی و یک ساله، و مادام دوشاتله چهل و یک ساله بود- سن. برخورد

، چون 1748مادام دوشاتله در بهار . ن به دوست سادة صمیمی مبدل شده استاین سن احساس کند که دلدار پیشی

پس . همنیکه لباست را پوشیدي، به نزدم بیا«: نوشت هاي عاشقانه می دختران جوان، به افسر خوبروي نگبهانان نامه

. داد هاي او پاسخ می مهالمبر نیز با همان شور و عالقه به نا –سن » .از آنکه شام خوردم، به سویت پرواز خواهم کرد

تنها فیلسوفان بزرگ . شبی در اکتبر، ولتر آنان را که در شاهنشین تاریکی سرگرم راز و نیاز بودند، غافلگیر کرد

المبر وي را  –ولی چون سن. آنان را مالمت کرد ولتر به آرامی . توانند بیوفایی همسر را سخاوتمندانه تحمل کنند می

امیلی در ساعت دو بامداد به نزد ولتر رفت، باردیگر اطمینان داد که در . به اطاق گریخت به مرگ تهدید کرد، ولتر

: وي به گفتۀ خود او رو به زوال نهاده است؛ و پرسید افزود که نیروي جسمی عشق خود بدو پایدار است، ولی با نرمی

با همان نامهاي خودمانیی که در  پس او را در آغوش گرفت و» شود که یکی از دوستانت جانشین تو شود؟ چه می«

شود؛  هرچه بخواهد بشود می. همیشه حق با توست«: ولتر آرام گرفت و گفت. خواند صدایش کرد گذشته او را می

ولتر وي را در . المبر نیز به نزد وي رفت و پوزش خواست –فردا شب، سن » .ولی دست کم در برابر من چنین مکن

تو جوانی و حق داري از . کردم اشتباه می  من بودم که. ذشته را فراموش کرده امفرزندم، گ«: آغوش کشید و گفت

تواند از خوشیها و  پیرمرد ناتوانی چون من نمی. این فرصت بسیار کوتاه استفاده کن  عشق و زندگی لذت بري، از

  .فردا شب هر سه نفر با هم شام خوردند» .لذتهاي زندگی بهره برگیرد

المبر تا دسامبر، که مادام تصمیم گرفت براي سروسامان دادن کارهاي مالی خود به سیره  – دلبري مادام از سن

این بار، ولتر .  فردریک باردیگر ولتر را به آلمان دعوت کرد. ولتر نیز همراه وي به سیره رفت. برود، ادامه یافت

محرمانه به ولتر گفت که آبستن است  ولی مادام چند روزي پس از بازگشت به سیره. خواست دعوت وي را بپذیرد می

ولتر به فردریک پیغام داد که به انتظار . این سن چهل و سه سالگی، پس از زایمان زنده بماند کند که در  و گمان نمی

اینجا به مشاوره پرداختند تا براي مشروع جلوه  سه دلدار در. المبر را به سیره دعوت کرد-وي نباشد، و سپس سن

اي کارهاي  این مشاوره، مادام به اصرار از شوهر خواست که، براي رسیدگی به پاره پس از . هی بجوینددادن کودك را

اینکه دو دلدار را در کنار همسرش یافت، رنجشی به دل راه  مارکی دوشاتله، از. ضروري، بی درنگ به سیره بازگردد

ست و براي فریفتن شوهر از هیچ نیرنگی فروگذار مادام خویشتن را آرا. نداد و از مهمان نوازي آنان برخوردار شد

هاي آبستنی  نوشید، مست شد، و با زن همبستر گشت، چند هفته بعد مادام به شوهر گفت که نشانه شوهر می. نکرد

. رسید گفت که بزودي پدر خواهد شد میزن را به آغوش کشید و به هر که  شوهر با غرور. در او نمایان گشته است

» نوزاد آینده را در زمرة آثار پراکندة مادام دوشاتله«المبر  –ولی ولتر و سن . بدو تبریک گفتندهمۀ دوستان 

.المبر، به دربار ستانیسالس بازگشت –مارکی دو شاتله، همراه سن . جادادند

ول ریاضی مادام، به یاري کلرو، خویشتن را در پاریس به ترجمۀ اص. ، امیلی و ولتر به پاریس رفتند1749در فوریۀ 

  :المبر نوشته است نمودار خوي و سیرت او هستند –مه به سن  20و18اي که مادام در  دو نامه. نیوتن سرگرم ساخت
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این به  براي . نیوتن سرزنشم مکن) ترجمۀ کتاب(براي . دشوار است احساسات قلبی دوستانۀ خود را برایت ابراز دارم

برم در  این کار را بپایان می کنم و اینجا را تحمل می دازه، که سختی ماندن دراین ان تا کنون. ام اندازة کافی توبیخ شده

کنم،  خیزم، تا ساعت سه کار می در ساعت هشت و گاهی نه بامداد از خواب بر می …راه علم فداکاري نکرده بودم 

تا نیمه هاي  …. دهم گیرم، و در ساعت ده به کار پایان می نوشم، در ساعت چهار کار را از سر می سپس قهوه می

گیرم و تا ساعت  کنم در نیمۀ شب، بار دیگر کارم را از سر می خورد، گفتگو می شب با آقاي ولتر، که با من شام می

رسانم، ولی جز تو به کسی  کتاب را به پایان می) ترجمۀ(براي دانش و حیثیت است که  …. دهم پنج بامداد ادامه می

  .ورزم مهر نمی

المبر مسئولیت ولتر را در قبال مادام دو شاتله سبکتر ساخته است،  –دریک، به گمان آنکه سن ژوئن، فر10در 

تواند  نمی …حتی فردریک کبیر «: ولتر پاسخ داد. دعوت خود را مصرانه تجدید کرد و ولتر را به پوتسدام فرا خواند

برایم امکان ندارد زنی را که ممکن  …. انع شودتواند مرا از آن معاف دارد م اي که هیچ چیزي نمی مرا از انجام وظیفه

ولی هرگاه از مرگ نجات یابد، وعده . زایمان او ممکن است خطرناك باشد. است تا سپتامبر نابود شود تنها بگذارم

این  وي در. در ژوئیه، ولتر مادام را به لونویل برد ».و وظیفۀ بندگی را به جاي آورم دهم، سرورم، که در اکتبر بیایم می

اي که مادام بار دیگر طعم عشق را  ترس از مرگ، در لحظه. اي برخوردار شود شهر توانست از مراقبت پزشکی ویژه

 4در . داد چشیده بود و به پاداش سالها تحقیق و مطالعه در انتظار نشر کتاب خود بود، وي را بسختی رنج می

ولتر از . تحمل درد و رنج بسیار، رخت از جهان بربست همان ماه، پس از 10سپتامبر، دختري به جهان آورد، و در 

المبر وي را به  –سن . مرگ وي چنان اندوهناك شد که سراسیمه از اطاق بیرون جست و مدهوش بر زمین افتاد

خداي من، آقا، چه چیزي تو را  …. دوستم، تو بودي که وي را به نابودي کشاندي«: ولتر بدو گفت. هوش آورد

سه روز بعد، ولتر انگشتري را که پس از مرگ از انگشت مادام » این سرنوشت گرفتار سازي؟ ه وي را بهواداشته بود ک

. این قماشند زنان از«: فریاد کشید. المبر را برآن یافت –بیرون کشیده بودند از منشی خود گرفت و تصویر چهرة سن 

بر تصویر مرا بیرون کشیده، و تصویر خود را در آن الم –من تصویر ریشلیو را از انگشتري بیرون کشیده بودم؛ و سن 

  :این است قانون طبیعت  .گنجانده است

مادام را با پرشکوهترین تشریفات دربار ستانیسالس به » !این است ناموس جهان راند  ناخنی ناخن دیگر را بیرون می

.خاك سپردند، و بزودي نعش کودك را نیز دفن کردند

  :اینجا به چند نامۀ همدردي، که از پاریس رسیده بودند، پاسخ داد  تله، به سیره بازگشت و ازولتر، همراه مارکی دوشا

کنم که  اقرار می …آینده دل بندم  دارید که به روزهاي اندوهبار دهید و بر آن می فرشتگان دلبندم، مرا دلداري می

از کنار هر آنچه او را به یاد ..  . .اخوشایند نیستاي که او در آن مسکن داشت، با آنکه مرا دردمند ساخت، برایم ن خانه

من . است جایی که به دست او آرایش یافته است برایم گرامی …سیره را دوست دارم، . گریزم آورد نمی من می

شناختم، و کسی را که  اي را که از هنگام کودکیش می از هستی خویش را دوست بیست ساله گذشته از دلدار، نیمی

. تواند دوست بدارد این نمی پدري مهربان یگانه دخترش را بیش از . اي او خلق شده بود از دست داده امروان من بر

  .دارم من مصاحبت با شوهر و پسرش را بسیار دوست می. دوست دارم بار دیگر در همه جا اندیشۀ من با او باشد

و مجموعۀ  کتابها، ابزارهاي علمی، . تباه خواهد کرد دانست که زندگی در سیرة دورافتاده عمر وي را اینهمه، ولتر می با 

اکتبر، در  12در ). 1749سپتامبر 25(این شهر رهسپار شد آثار هنري خود را به پاریس فرستاد و خود از پی آنها به 

  .پایتخت مستقر شد و در خانۀ بزرگی در خیابان تراور سیر مسکن گزید

  

  



۵۵٣١

VI -مادام دنی  

زاده  1712این زن، که در .  این کاخ آورد و میزبان خود ساخت که روزي معشوقۀ وي بود، بهاش را،  ولتر خواهرزاده

، ولتر سرپرستی )1726(پس از مرگ خواهر . شده بود، ماري لویزمینیو نام داشت و دختر کاترین، خواهر ولتر، بود

یۀ گرانبهایی که داییش به او داده ماري در بیست و شش سالگی، اما سرافراز از جهیز. فرزندان وي را به دوش گرفت

شش سال بعد، در . ، با سروان نیکوال شارل دنی، که از کارمندان پایین رتبۀ دولت بود، زناشویی کرد)1738(بود 

همسر بیوة او در آغوش ولتر تسلی . همان سالی که ولتر و مادام دوشاتله به پاریس رفتند، نیکوال شارل دنی درگذشت

اي  آنگونه که پیداست، مهر و عاطفۀ دایی چندي بعد جاي خود را به عالقه. اي یافت گرماي تازه جست و ولتر در او

ولتر  استخوانده » دلدارم«اش را  نوشته، خواهرزاده 1745مارس  23اي که ولتر در در نامه. نامشروع سپرده است

دو سال قبل از آنکه مارکیز دوشاتله به  –ولی در دسامبر . رزاده را با نیتی پاك چنین خوانده باشدخواه ممکن است

:اش نوشته است که ناچاریم مفهوم لفظی آن را بپذیریم اي به خواهرزادة بیوه ولتر نامه –المبر برخورد کند  –سن 

 کنم و همه تنت را غرق بوسه می سرین زیبا. بوسد؛ قلبم شیفتۀ توست روانم روح تو را می. بوسمت هزار بار می

این واژه ها محجوبانه قلم کشیده است، ولی گویا با همان شور و عالقه بدو   اي از چنانچه پیداست، مادام دنی روي پاره

  :از ورساي بدو نوشت 1745دسامبر  27پاسخ داده است، زیرا ولتر در 

. دهد به من نیز چنین حالی دست می. تورا به وجود آورده استنویسی که خواندن نامۀ من حتی حواس  می …عزیزم

را که  همان عالقه و احترامی. هاي شیرین و دلنشین تو را، بی آنکه تا اعماق روحم شعله ور شود، بخوانم توانم واژه نمی

 1746ر در سه نامۀ دیگري که د تا دم مرگ دوستت خواهم داشت ….  هایت نیز دارم به شخص تو دارم به نامه

خواهم نزدیکت زندگی کنم، و در  می» «.بوسم دلدارم را هزاران بار می«: خوریم این عبارات بر می نوشته است، به

ژوئیه،  27و در » کی برایم مقدور خواهد بود با تو زیست کنم، و جهان را به فراموشی سپارم؟» «.آغوشت جان سپارم

  :نویسد چنین می

می آیم؛ و اگر پریشانیم اجازه دهد، خویشتن را بر پاهایت خواهم افکند و همۀ ] ریسبه پا[تنها به خاطر توست که 

این همه مرا به شور آورده و  پستانهاي گرد، سرین فریبنده، و همه تنت را، که . زیباییهایت را غرق بوسه خواهم کرد

  .کنم لذت بخشیده است، غرق بوسه می

این مرحله در مردان طوالنیتر است و ابلهیهاي  این تفاوت که  دارد، بااي خطرناك  عمر مردان نیز چون زنان مرحله

دیوانگیها، بی احتیاطیها، . ولتر تابناکترین مرد روزگار خود بود؛ ولی فرزانه ترین آنان نبود. آورد باورنکردنی پیش می

و دوستانش را اندوهناك اي که صدها بار از او سر زدند دشمنانش را خشنود،  تندرویها، و کج خلقیهاي کودکانه

  اي گذاشته بود که ظاهراً به او عالقه اکنون پس از سالها هماغوشی با زنان، خود را در اختیار خواهرزاده. ساختند می

کند و با اخاذي از او بر  این زن تا روز مرگ ولتر بر او اعمال نفوذ می.  ورزید داشت، اما با آغوشی باز به پولش عشق می

ولی با برگزیدن دلدارانی بتناوب . او از نظر موازین اخالقی روزگار خود زن چندان بدي نبود. افزاید ثروت خود می

.حتی موازین اخالقی سست روزگار خویش را زیر پا نهاد - ، مارمونتل، و مارکی دوگزیمنس آرنو/باکوالر د –براي خود 

مانند دایی . همۀ زشتیهایش، دوستداشتنی بوداین زن، با «: از او به نیکی یاد کرده است 1747مارمونتل در 

منشینی با او این روي، ه از . خودخوي و سیرتی ساده و بیتکلیف داشت، و در سلیقه و هوش و ادب همسان او بود

  :اش نوشت در روز مرگ مادام دوشاتله، ولتر به خواهرزاده ».بسیار دلپذیر بود

دانی که زمانی دراز است که در او به عنوان  می. از دست داده اماي را  کودك دلبندم، هم اکنون دوست بیست ساله

این شرایط، و به چنین  مرگ او در. یقین دارم که تو در اندوه جانکاه من شریک خواهی شد. ام یک زن نگاه نکرده
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به پاریس  از سیره …. این ماتم مشترك تنها گذارم برایم مقدور نیست آقاي شاتله را در. علتی، برایم دردناك است

  .خواهم آمد تا تورا به آغوش کشم؛ و تنها دلداري و یگانه امید زندگی خود را در آغوش تو بجویم

گذراند، دعوتهاي مصرانۀ فردریک باز هم از سرگرفته شدند؛ و او نیز  در طی هشت ماهی که ولتر اکنون در پاریس می

تالري به او  5000اي رایگان، و حقوق  داري، همراه خانه فردریک شغل سرپرده. این دعوت را بپذیرد در حالتی بود که

فردریک . ولتر، از آنجا که هم فیلسوف و هم صراف بود، براي هزینۀ سفر از شاه پروس وام خواست. پیشنهاد کرد

ر آمیز وي را به هوراس شاعر تشبیه کرد که هرچه را به سود وي بود دلپذی هزینۀ سفر را پرداخت، و با نکوهشی طعنه

ولتر براي عزیمت به آلمان از شاه فرانسه اجازه خواست؛ لویی به خرسندي با رفتن او موافقت کرد، و به . داد جلوه می

ي دربار پروس افزوده خواهد ها اي بر دیوانه اي از ورساي دور خواهد شد و دیوانه با رفتن او، دیوانه«: نزدیکانش گفت

  .ه قصد برلین ترك گفت، ولتر پاریس را ب1750ژوئن 10در  ».گشت

  

  

فصل دوازدهم

  آلمان باخ

1715 -1756  

  

I  -دورنماي آلمان  

توان انتظار داشت که هنگام عبورازآلمان روح پاریسی با نشاطش را به درك تن، چهره،  از ولتر سبکدل پاریسی نمی

یوهان سباستیان باخ که از  شاید او هرگز نامی. آداب، زبان، حروف گوتیک، موسیقی، و هنر آلمانیان آموخته کند

) 1748(این سخن  درگذشت، نشنیده بود و محتمال  –هجده روز پس از ورود ولتر به برلین  – 1750ژوئیۀ  18در

سختکوش ودرستکار که  کشور زیبایی است با مردمی«: هیوم را دربارة آلمان و مردم آن هرگز درجایی نخوانده بود

تن بودند،  20‘000‘000آلمانیها، که در حدود  ».د ساختخواهن …ان راهرگاه متحد شوند نیرومندترین کشور جه

. زیستند ایالت، که عمال مستقل بودند، می  300از بخت بلند فرانسه و انگلستان، هنوز متحد نشده بودند و در بیش از 

وضع و . داگانه داشتایالتها فرمانروایی خود مختار، دربار، سیاست، ارتش، مسکوکات، دین، و پوشاك ج این هریک از

ایالتها نیز با هم تفاوت داشت و یگانه وجه مشترك آنها زبان، هنر، وموسیقی  این  میزان رشد اقتصادي و اجتماعی 

، ماینتس، تریر، شپایر، و وورتسبورگ به دست  شصت و سه امیرنشین آلمان، و در آن میان کولونی، هیلدسهایم. بود

این کشور، بویژه هامبورگ، برمن،  پنجاه و یک شهر . شدند ي دیرها اداره می، و رؤسا ، اسقفان اسقفان اعظم

هاي سستی  ي بودند که با رشته»شهرهاي آزاد«ماین،  –آم  –ماگدبورگ، آوگسبورگ، نورنبرگ، اولم، و فرانکفورت 

  .به امپراطوري مقدس روم پیوسته بودند

شدند که قانوناً وابسته  نهاي آلمان به دست سرفهایی کاشته میهرگاه از زمینهاي ساکس و باواریا بگذریم، بیشتر زمی

دهقان اسقف نشین  8000، از 1750کردند در  به زمین بودند و تقریباً از همه قوانین فئودالی قدیم تبعیت می

و  تن سرف بودند فاصلۀ طبقات بسیار بود، ولی خاوندان با دستگیري از دهقانان در روزگار پیري 4500هیلدسهایم 

. ساختند این فاصله را کوتاه می و شوربختی، با سرپرستی از یتیمان و بیوه زنان، و با حفظ نظم و صلح بینوایی

هاي پیشرفتۀ کشاورزي زبانزد  اشرافزادة پروس در ادارة قلمرو خویش، و آمادگی آنان به اخذ شیوه شایستگی خاوندان 

.همگان بود
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. ساله، صنعت و بازرگانی آلمان از نابسامانی رهایی یافته بودند پس از گذشت شصت و هفت سال از جنگ سی

. الیپزیگ بزرگترین بازار مکارة اروپا بود؛ و حتی از نظر میزان فروش کتاب بر بازار مکارة فرانکفورت برتري داشت

، جنووا،  ، مارسی ندن، ل اي از فعالیت صنعتی رسیده بودند که تنها پاریس این قرن به مرحله فرانکفورت و هامبورگ در 

کردند شاهزادگان بازرگان هامبورگ از ثروت خویش نه تنها براي تجمل و  ونیز، و قسطنطنیه با آن برابري می

هندل نخست در . آوردند کردند، بلکه با شور و شوق از اپرا، شعر، و تئاتر نیز حمایت به عمل می خودنمایی استفاده می

لیسنگ نمایشنامه نویسی هامبورگی . این شهر را پناهگاهی براي خود ساخت ك هامبورگ نام آور شد، و کلوپشتو

هاي آلمان آن روزگار، چون زمان ما، از نظر  شهر. اینجا نوشت هایی دربارة تئاتر هامبورگ است، در  ، که گفتار خود را

  .هاي اروپا بودند ترین شهر اداري پیشرفته

آنها توانسته بودند نجیبزادگان را تابع حکومت مرکزي سازند، برگزینندگان، ، که شاهان  بر خالف فرانسه و انگلستان

ایالتهاي آلمان دست امپراطور را از اعمال قدرت واقعی در قلمرو  ، اسقفان و رؤساي دیرهاي ، کنتها امیران، دوکها

این .  دمت درآورده بودنداشراف پایین مرتبه را در دربارهاي شاهانۀ خویش به خ  فرامانروایی خویش کوتاه کرد، و

این شهرها   ثروت خاوندان به سوي. دربارها، چون شهرهاي آزاد، مراکز هنري، و نیز حیات سیاسی آلمان بودند

از   ، در موارد بسیار، نیمی شد که هاي فاخري می هاي گزاف، و جامه دربارها روان بود و مصروف بناي کاخها، هزینه

در بار ) نزدیک شتوتگارت(ابرهارد لودویگ، دوك وورتمبرگ،در لودویگسبورگ . تقدرت شخصی به آنها بستگی داش

، و آن را  )1733- 1704(نته و دوناتو فریتسونی، بنا کرد.اف.با چنان طرحها و تزیینات باشکوه،به دست جی  دومی

وش رعایاي لودویگ بایست بر د این کاخ می  چندان با اثاثیۀ نفیس و آثار هنري گرانبها آراست که هزینۀ بناي

هایدلبرگ در قرن   ساختمان قلعۀ برگ.  ، و آنان را گرفتار روزهاي سخت و اندوهباري ساخته باشد سنگینی کرده

.  لیتر آبجو داشت 185000، یک مخزن زیرزمینی آبجو بدان افزودند که گنجایش 1751سیزدهم آغاز شد؛ در 

،  )1799- 1733(راند ه عنوان برگزینندة پاالتینا حکومت میدرمانهایم،دوك کارل تئودور، در مدت درازي که ب

، و کمک به معماران، بازیگران،  ها ها و کتابخانه ، موزه فلورین براي تأسیس سازمانهاي هنري و علمی 35000000

که  شهر هانوور بزرگ و با شکوه نبود، ولی اپرایی باشکوه داشت. سازان، نوازندگان، و آهنگسازان خرج کرد مجسمه

  .، شیفتۀ موسیقی بودند ایتالیاییان ، مانند مردم آلمان.  فریفت هندل را می

برگزینندگان باواریا  –اما دوك . گرفتند مونیخ نیز اپرایی داشت که هزینۀ نگاهداري آن را از مالیات ورقبازي می

امانوئل، پس از آنکه دوکنشین او  ماکسیمیلیان.  پایتخت خود را به داشتن معماري عالی نیز بلند آوازه ساخته بودند

، قبل از بازگشت به مونیخ، به  ، به پاریس و ورساي پناه جست و در جنگ جانشینی اسپانیا به دست اتریشیان افتاد

کارل (، شارل آلبر ، معمار جوان فرانسوي، که براي برگزینندة آینده فرانسوا دو کوویلیه.  هنر وسبک روکوکو دل بست

-1734(، را در پارك نیمفنبورگ بنا کرد ، یعنی کاخ کوچک ولی معروف آمالینبورگ ار روکوکوآلمان، شاهک)آلبرشت

ي »ها تاالر آینه«. ، پرآرایش است ، برخالف بیرون سادة آن این کاخ داخل. ، همراه ماکسیمیلیان به مونیخ رفت)1739

با » اطاق زرد«، و  نقوش مشبک و آرابسک استاي رنگ آراسته به  گنبدوار و خیره کنندة آن داراي گچبریهاي نقره

کوشد تا با پیچیدگیهاي طرح ساختمان همراهی  ، می ، که به سبک روکوکو است گچبري خیره کننده و طالیی رنگش

را در دوکنشین مونیخ » اطاقهاي امپراطوري«، ساختمان  یوزف افنر، به همان سبک پرآرایش. و هماهنگی داشته باشد

.ویلیه آن را به پایان رساندآغاز کرد و کو

بناي . کوویلیه در بیست سالگی، قبل از آنکه ذوق هنري فرانسویان را به حدکمال اخذ کند، فرانسه را ترك گفته بود

  .در جنگ دوم جهانی ویران شد» اطاقهاي امپراطوري«
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وي . هاي مونیخ عقب بماندتوانست از دوک ، نمی ، برگزینندة ساکس)»آوگوستوس نیرومند«(فردریک آوگوستوس اول 

اما فرصت آن را یافت تا از اهالی ساکس ) 1697(،به ورشو رفت  ، شاه لهستان اینکه با نام آوگوستوس دوم با وجود

بسازد و کلیه شهرهاي آلمانی را وادارد که مبالغی را به » فلورانس کنارالب«چندان مالیات بگیرد که شهر درسدن را 

هاي آن  بیشتر خانه.  اینجا پاکیزه ترین شهر آلمان است«: نوشت 1716مري مانتگیو در لیدي . هنر اختصاص دهند

گزید، آثار هنري جمع  آوگوستوس با همان حرص و ولعی که صیغه بر می» .کاخ برگزیننده بسیار زیبا است.  نوسازند

. کرد وهاي نقاشی پول خرج می، با گشاده دستی براي خرید اسبان و تابل فرزندش، فردریک آوگوستوس دوم. کرد می

آلگاروتی را  1743این آوگوستوس جوان در  » .هنر را به آلمان آورد«، به گفتۀ وینکلمان،  فردریک آوگوستوس دوم

، مجموعۀ تابلوهاي نقاشی فرانچسکوسوم، دوك  ایتالیا فرستاد؛ و اندك زمانی پس از آن براي خرید تابلوهاي نقاشی به

، اثر رافائل،  حضرت مریم سیستین 1754خریداري کرد؛ و در ) دالر؟ 500‘000(سکوین 100‘000مودنا، را به بهاي 

  .بزرگ درسدن به وجود آمد» گالري نقاشی«بدین سان، . دوکات خرید 20‘000را به قیمت بیسابقۀ 

کار خود استاد بوده  بایست در این اپرا می  گروه بازیگران. ، اپراي زیبایی در درسدن به آسمان سربرافراشت 1718در 

این گروه بوده است؛ و در   ، مرتکب شد حمله به به انگلستان 1719، در سفر ، زیرا از جمله جسارتهایی که هندل باشند

سدن بود که چینی مایسن در در. رفت این اپرا از بهترین ارکسترهاي اروپا به شمار می روزگار یوهان هاسه، ارکستر

ماتائوس دانیل پوپلمان بیش از هر معماري در پایتخت ساکس . گذاریم آینده وا می  به که داستان آن راپدید آمد،

کاخ معروف تسوینگر را، براي بزمهاي شاهانۀ دربار  1722تا  1711وي در فاصلۀ سالهاي . آثاري به یادگار نهاده است

هاي نوك تیز  ها، و قبه اي واداشته، بالکانههاي زیب این بنا داراي ستونها، طاقها، پنجره . بنا کرد» آوگوستوس نیرومند«

بر اثر بمباران ویران شد، ولی دروازة باشکوه آن را با طرحی بدیع و نو  1945کاخ تسوینگر در . به سبک باروك است

به ) کلیساي دربار را(براي همین برگزینندة خستگی ناپذیر، گائتانوکیاوري، معمار رمی، هوفکیرشه . بازسازي کردند

؛ این بنا نیز در جنگ جهانی دوم به سختی آسیب دید؛ و پس از جنگ،  )1751- 1738(ایتالیایی بنا کرد  باروكسبک 

  این زورآزمایی، هنر نقش سیسوفوس را تاریخ داستان رقابت و زورآزمایی جنگ و هنر است، و در. باموفقیت مرمت شد

.کند ایفا می

II - زندگی آلمانیها  

، فردریک ویلهلم اول، شاه پروس، آموزش 1717در . ی اکنون پیشرفته ترین کشور اروپا بودآلمان در آموزش ابتدای

ابتدایی را در قلمرو فرمانروایی خود اجباري ساخت، و در بیست سال آینده براي آموزش و ارشاد جوانان پروس 

ی بودند، سلطۀ دین بر عادي و غیر روحان  این آموزشگاهها معموال مردمی معلمان. آموزشگاه تأسیس کرد1700

شد و تازیانه مؤثرترین  در آموزشگاههاي پروس به اطاعت و پرکاري اهمیت بسیار داده می. آموزش رو به پایان بود

گفت که در طول پنجاه سال شاگردان را  مدیر آموزشگاهی می. رفت وسیلۀ آموزش اطاعت و پرکاري به شمار می

بار سیلی بر صورت  1‘115‘800بار با ترکه کتک زده، و  911‘527ا دست، و بار ب 136‘715بار به تازیانه، 124‘000

، یولیوس هکر، روحانی پروتستان، در آموزشگاهی که در برلین تأسیس کرد تدریس 1747در . شاگردان نواخته است

اي آلمان نیز از آموزشگاههاي دیگر شهره. ریاضیات و درسهاي صنعتی را بر تعلیمات التینی، فرانسوي و آلمانی افزود

  .روش وي پیروي کردند

شد، و همین امر موجب شد که آلمان  در دانشگاههاي آلمان به تدریس زبان و ادبیات یونانی اهمیت بیشتري داده می

در شهرهاي گوتینگن . آینده در بررسی دانش، هنر، و تاریخ یونان بر دیگر ملتهاي اروپایی پیشی جوید  در سالهاي

دانشگاه گوتینگن، که با کمک مالی برگزینندة هانوور . اي تأسیس شدند دانشگاههاي تازه) 1743(ن وارالنگ) 1737(

شد، در دادن آزادي به استادان خود و توسعۀ آموزش علوم طبیعی، علوم اجتماعی، و  اداره می) بعدها شاه انگلستان(
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پوشیدند،  د دانشجویی را دور افکندند، جبه میاین زمان جامۀ بلن دانشجویان در. حقوق از دانشگاه هاله پیروي کرد

جز در فلسفه و االهیات، زبان . گرفتند کردند، و از زنان هرزة شهر آموزش می بستند، دوئل می شمشیر و مهمیز می

  .آلمان زبان آموزش بود

پسندیدند و  ان آلمانی میاشراف آلمان هنوز زبان فرانسوي را بیش از زب  زیرا.  اینهمه، زبان آلمانی آوازة بدي داشت با

کسی به ) اینجا در(برم؛  گویی در فرانسه به سر می«): 1750نوامبر 24(ولتر از برلین نوشت . گفتند بدان سخن می

این زبان   آشنایی با  آلمانی زبان سربازان و اسبان است؛ انسان تنها هنگام سفر به. گوید زبانی جز فرانسوي سخن نمی

گرایی  ملی. دادند ، وتراژدي را به زبان فرانسوي نمایش می اي آلمان کمدي را به زبان آلمانیتئاتره» .نیازمند است

.کمتر از هر کشور اروپایی دیگر در آلمان رشد کرده بود،زیرا آلمان هنوز کشوري یکپارچه نبود

،  نویسندة آلمانی آن روزگاریوهان کریستوف گوتشد، با نفوذترین .  برد این فقدان شعور ملی رنج می  ادبیات آلمان از

، اصول خود را از  ساخته بود، آثار خود را به زبان آلمانی نوشت» یک پاریس کوچک«که انجمن ادبی اوالیپزیگ را 

آشفتگی و هرج و مرج گیج کننده تقبیح کرد، و خواستار بازگشت به قواعد و   ، سبک باروك را به عنوان بوالو گرفت

بودمر و برایتینگر، دو منتقد سویی، دلبستگی گوتشد را .  ۀ فرانسۀ زمان لویی چهاردهم شدهاي کالسیک به گون شیوه

حتی در آثار . گیرد ، مایه می ، که از عقل عمیقترند به نظم و قاعده نکوهش کردند و گفتند که شعر از احساس و شور

  : گفت بودمر می. دهد ، شکل کالسیک را تحت الشعاع خود قرار می راسین نیز شور و غلیان عاطفی

، که از همۀ  کریستیان گلرت ».اند ها گرفته و قواعد را از نوشته …بهترین نوشته مخلوق قانون و قاعده نیست؛«

گفت که احساس قلب و جان شعر  ، وپاسکال همعقیده بود و می ، بابودمر، برایتینگر نویسندگان آلمانی محبوبتر بود

استی برازندة او بود؛ پاکی زندگی گلرت و میانه رویش در کارها چنان مورد بر) مسیحی(» کریستیان«نام . است

احترام بودند که شاهان و امیران براي شنیدن سخنان وي دربارة فلسفه و اخالق در دانشگاه الیپزیگ درپاي کرسیش 

و به جاي آنکه داشت  او احساسات خود را از کسی پنهان نمی. زدند نشستند و زنان بر دستهاي وي بوسه می می

، فردریک که بزرگترین  اینهمه  ریخت، با اشک می  پیروزي فردریک را تجلیل کند، در روسباخ براي قربانیان جنگ

  .خواند می» خردمندترین فرزانۀ آلمان«واقعگراي آن عهد بود، وي را 

نبرد کونرسدورف به خاطر او ، را که در  باري فردریک احتماال اوالد کریستیان فون کالیست، شاعر جوان و پرقدرت

تاکنون نویسندة «قضاوت شاه دربارة ادبیات آلمانی خشن، اما امیدبخش بود؛ . داد ترجیح می) 1759(مرده بود 

شما بر رنجهایی .  …روم، چنین نویسندگانی پیدا شوند که من در بهشت راه می شاید هنگامی. ایم اي نداشته برجسته

، و جنگیدن نداشته  ، خوابیدن ، به خاطر ملتی که تا کنون کاري جز خوردن قه به منکه راه دادن اندکی ذوق و سلی

  .، وگوته اکنون چشم به جهان گشوده بودند ، لسینگ، هردر، شیلر ، ویالنت ، کلوپشتوك کانت ».است، خواهید خندید

، که فرزند دباغی بود،  ون ولفکریستیان ف. این روزگار همدلی شدید فردریک را به خود جلب کرد یکی از آلمانیهاي

وي در همۀ علوم روزگار خویش سررشته داشت و کوشید تا دانش خود را بر اساس . به استادي دانشگاه هاله رسید

هاي خویش را بر  خواند، اندیشه می» یاوه سراي بزرگ«، با آنکه مادام دوشاتله وي را  ولف. فلسفۀ الیبنیتز نظم دهد

با تدریس علوم و فلسفه به زبان آلمانی، سنتهاي . آلمان شد» عصر روشنگري«ت و بنیانگذار شالودة خرد استوار ساخ

ولف فعالیت . تنها بر شمردن شصت و هفت اثر او کافی است که ما را از ادامۀ بحث باز دارد. پیشین را درهم شکست

؛ این کتابها را به  )1710(کرد آغاز» همۀ علوم ریاضی«نویسندگی خویش را با نوشتن رسالۀ چهار جلدي دربارة 

، هفت  از پی آن). 1716(، یک فرهنگ ریاضی نوشت  ؛ براي تسهیل انتقال به زبان آلمانی)1713(التینی ترجمه کرد 

،و زیست شناسی نوشت؛ و  ، االهیات ، فیزیک ، سیاست ، اخالق دربارة منطق، مابعدالطبیعه )1725-1712(اثر دیگر 

هشت رسالۀ دیگر نیز با همین وسعت زمینه به زبان . آغاز کرد» هاي بخردانه اندیشه«ا عبارت هرکتابی را دلیرانه ب
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) 1736(، و االهیات طبیعی)1734(، روانشناسی عقلی )1732(التینی نوشت که نافذترین آنها روانشناسی تجربی 

به نوشتن زندگینامۀ خود مبادرت  ، و سرانجام)1749- 1740(پس از آنها، به نگارش کتابی دربارة فلسفۀ قانون . است

.جست

، آثار  اینهمه  با. این روزگار پرتب و تاب دشوار ساخته است پیشرفت منظم و سبک محققانۀ ولف خواندن آثار وي را در

، دربارة اخذ دانش از راه احساس، را رد کرد؛ و با اصرار در  وي نظریۀ الك. اند او متضمن بحثهاي اساسی و آموزنده

، و عمل و تصویر دو فرایند  تن و ذهن. هاي کانت پیوند داد ، الیبنیتز را به اندیشه عال ذهن در تشکیل تصوراتنقش ف

هاي بسیاري از یک  کند و قرینه جهان خارجی چون دستگاهی میکانیکی کار می. موازیند و اثري در یکدیگر ندارند

. زند؛ حتی کار ذهن تابع دترمینیسم علت و معلول است اي از جهان سرنمی دهد، ولی معجزه طرح هدفمند ارائه می

علم اخالق باید اصول اخالقیی مستقل از معتقدات دینی بجوید و براي واداشتن انسان به رعایت اصول اخالق نباید 

وظیفۀ دولت است که براي کمک به رشد افراد فرصتهاي بیشتري در دسترس .  خدا را وسیلۀ ارعاب انسان قرار دهد

زیرا وي «تعلیمات اخالقی کنفوسیوس شایان ستایشند، . قرار دهد، نه آنکه ارادة خود را برآنان تحمیل کند آنان

شاهان و امپراطوران قدیم چین مردانی » .، به جاي وحی آسمانی، بر خرد انسان استوار ساخته است اخالقیات را

با آنکه ولف صمیمانه خویشتن را مسیحی  ».بوداین روي، حکومت آنان بهترین نوع حکومت  و از  …فرزانه بودند؛

گروهی ازاستادان دانشگاه هاله فردریک . شمردند هاي وي را ارتداد خطرناك می خواند، بسیاري از آلمانیها اندیشه می

ویلهلم اول را هشدار دادند که هر گاه دترمینیسم ولف پذیرفته شود، سربازان فراري به کیفر نخواهند رسید، و بدین 

شاه هراسان به ولف فرمان داد که در چهل و هشت ساعت پروس را . ، شیرازة نظم کشور از هم خواهد پاشید انس

دانشجویان . این شهر به تدریس پرداخت ولف به ماگدبورگ گریخت و در دانشگاه. ترك گوید،وگرنه کشته خواهد شد

، بیش از دویست جلد )1737- 1721(آینده  ل در شانزده سا. ماگدبورگ وي را به نام حواري و شهید خرد ستودند

، پس از آنکه به فرمانروایی  فردریک کبیر. ، نوشته شدند هاي وي، یا به منظور دفاع ازآنها کتاب یا جزوه در رد اندیشه

ولف به پروس . ، از فیلسوف تبعید شده دلجویی کرد و او را به پروس و دانشگاه هاله بازگرداند)1740(پروس رسید

هاي خود محافظه  ، در اندیشه با گذشت زمان، و بر اثر سالخوردگی. به ریاست دانشگاه هاله رسید1743شت و در بازگ

  .آیین مسیحی رخت از جهان بربست  با پارسایی یک اصیل 1754کارترشد؛ و سرانجام در 

. دربارة آن داوري کرد کنونی وياست که بتوان از روي شهرت ناچیز تأثیر ولف در فلسفۀ روزگار خویش بیش از آن

نیز وي را استاد » شاهی سن پطرزبورگ آکادمی«. خود برگزید» علوم آکادمی«فرانسه وي را به عضویت افتخاري 

شاه ناپل . ایتالیاییان آثار وي را با پشتکار و دقت به زبانهاي خود برگردانیدند  افتخاري خود خواند؛ انگلیسیان و

جوانان آلمان وي را فرزانه خواندند و گفتند که او آلمانیها . هاي خود اجباري ساختتدریس فلسفۀ وي را در دانشگاه

هاي آموزش مدرسی به فراموشی سپرده شدند و آزادي  هاي وي، شیوه به انگیزة اندیشه.را اندیشیدن آموخته است

هاي ولف را  کرد، اندیشه ، که در دانشگاه کونیگسبرگ فلسفۀ کانت تدریس می مارتین کنوتسن. اندیشه توسعه یافت

.در میان دانشگاهیان پراکنده ساخت

، و نتایج نومید کنندة بررسی کتاب مقدس،به همراهی عوامل غیر روحانی و دنیوي دیگر، نفوذ  توسعۀ دانش و فلسفه

و از راه  ، که با ترجمۀ آثار آنان هاي خداپرستان انگلیسی اندیشه. داد و قدرت دین را در زندگی آلمانیها کاهش می

کردند، در میان طبقات فرادست پراکنده شدند، ولی سرسپردگی و  پیوند انگلستان با هانوور به آلمان رخنه می

جنبش اصالح . داد هاي خداپرستان را کاهش می فرمانبرداري کلیساهاي کاتولیک و پروتستان از دولت نفوذ اندیشه

اري بخشید؛ جنگ سی ساله دلبستگی آنان را به دین کاهش داد؛ دینی معتقدات دینی آلمانیها را چندي نیرو و پاید

پیشوایان دینی را فرمانروایان یا خاوندان فئودال . کاست اکنون سرسپردگی روحانیان به فرمانروایان از اعتبار دین می
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سیاسی و اجتماعی  اشراف و فرادستان دین را وسیلۀ پیشبرد مقاصد ، ، چون انگلستان اینجا نیز در. گزیدند محلی بر می

آیین کاتولیک   دادند و روحانیان لوتري و کالونی نفوذ و اعتبار خود را نزد مردم از دست می. خویش ساخته بودند

، وورتمبرگ، و هسن اکنون به دست فرمانروایان کاتولیک اداره  ایالتهاي پروتستان ساکس  .گرفت اندك اندك نیرو می

  .ناچار بود رضایت سیلزي کاتولیک را جلب کندشدند، و فردریک الادري مذهب  می

گروهی . یافت بود که در سرزمینهاي پروتستان نشین آلمان نفوذ و قدرت می» برادران موراویایی«، جنبش دینی  تنها

به ملک کنت نیکوالوس لودویگ فون  1722، در  ، پس از سختیهایی که در موراوي کشیدند این جنبش  از پیروان

، که فرزند تعمیدي فیلیپ یاکوب شپنر بود، دریافته بود که به  کنت جوان. در ساکس، پناهنده شدند تسینتسندورف،

کنت دهکدة هرنهوت . را در قلمرو فرمانروایی خویش رواج دهد) پیتیسم(تواند نهضت تورع  این پناهندگان می  دست

،  ایی خویش را به مصرف چاپ کتاب مقدسرا در ملک خود براي آنان تأسیس کرد و تقریباً همۀ دار) »تپۀ خدا«(

، و )1750(، انگلستان )1742-1741(سفرهایش به آمریکا . کتابهاي نماز، و متون سرودهاي نیایش آنها رسانید

این فرقه  هاي جهان یاري کرد؛  در همۀ قاره» برادران موراویایی«سرزمینهاي دیگر به تأسیس مهاجرنشینهایی براي 

تأثیر  این فرقه موجب شد که 1735زلی در برخورد پتربولر به جان و. تبلیغ دینی نو شمرد را باید پیشرو جنبش

کارولیناي (ودرسیلم ) پنسیلوانیا(در امریکا، مهاجران موراویایی در دربثلهم . شدیدي در جنبش متودیسم باقی گذارد

شونتهاي روحی در روابط خانگی، خود را اي خ ایمان و انضباط خویش، شاید به بهاي پاره مسکن گزیدند و با ) شمالی

در برابر هجوم عقاید جدید و مدهاي لباس حفظ کردند؛ هر شکاکی در برابر پاکی و استواري معتقدات آنان و 

.آورد سازگاري آن با زندگی اخالقیشان سرتعظیم فرود می

اهایی که هرزگی فرانسویان همراه زبان این روزگار بیش از فرانسویان پایبند پاکی اخالق بودند، مگر در ج آلمانیهاي

در طبقات متوسط آلمان، زندگی خانوادگی تابع انضباط تعصب آمیزي بود، و پدران عادتاً . آنان رواج یافته بود

فردریک ویلهلم اول دربارش را در برلین تابع نظم و انضباطی . زدند ، را تازیانه می ، و گاه گاه زنانشان دخترانشان

ود، ولی دخترش دربار ساکس وي را در درسدن، در هرزگی و بی بندوباري، همانند دربارلویی پانزدهم سخت ساخته ب

داشت که برخی از آنان هنگام » نامشروع«فرزند  354» آوگوستوس نیرومند«به روایتی ناموثق، . خوانده است

دختر نامشروعش، کنتس اورچلسکا ،  گویند که آوگوستوس. بردند همخوابگی با محارم، خویشاوندي خود را از یاد می

، دانشکدة  در آغاز قرن هجدهم. ، به دلداري خویش برگزیده بود آموخت ، که بعدها به فردریک کبیر هنر دلربایی  را

  .اي از صیغه داري شاهان دفاع کرد حقوق دانشگاه هاله در بیانیه

اشراف، که  .دادند و ظرافت چندان اهمیت نمی مردم آلمان پایبند آداب بودند؛ ولی هنگام سخن گفتن به شیوایی

  .ساختند اشرافی و اونیفورم دلخوش می دستشان از قدرت سیاسی کوتاه شده بود، خویشتن را به عناوین

دیدم که چون نویسندگان آنها یکی از بیست عنوان گیرنده  هاي بسیاري را می نامه«: نوشت 1748لرد چسترفیلد در 

بگذار آلمانیها «: این باره با تعصب سخن گفته است آلیور گولدسمیث در» .گشت ناگشوده باز می را از یاد برده بودند،

این   تواند وقاري ستود نیتر از اي نمی ، هیچ ملت زنده اگر راه و روش آنان سفیهانه است. راه و روش خود را برگزینند

اي همگانی  خوردن همچنان طریقه. اوي همعقیده بودفردریک کبیر ب» .این درك کند بیابد، یا شیوة سفاهت را بهتر از

ولی . ، در آلمان متداول شدند کاري شده، به سبک اثاثیۀ فرانسویان اثاثیۀ منبتکاري و کنده. براي گذران روز بود

ان انداختند، در فرانسه و انگلست بخاریهاي سفالینۀ آلمانی، با رنگهاي دلپذیري که لیدي مري مانتگیو را به غبطه می

،  هاي آلمان با نماي نیمه چوبی ایتالیا آرایش یافته بودند، ولی خانه باغهاي آلمان به سبک باغهاي. مانند نداشتند

، ورخبامها به شهرهاي آلمان زیبایی دل انگیز بخشیده بودند که از حس زیبایی شناختی شدید،  هاي واداشته پنجره
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در واقع، یک آلمانی، به نام آلکساندر باومگارتن، بود که در کتابش، . ندداد ، خبر می اما ضابطه نیافته و شکل نگرفته

  .این واژه را به مفهوم امروزي آن به کاربرد و نظریۀ زیبایی و هنر را بخشی از فلسفه خواند ،)1750(زیبایی شناسی 

III  -هنرآلمان

آوگوستوس «. آموختند روپا چینی سازي میاین روزگار به مردم ا سفالگري در آلمان هنر بزرگی بود، زیرا آلمانیهاي

بوتگر درتالش خویش براي . یوهان فریدریش بوتگر را براي تبدیل فلزات کم بها به طال استخدام کرده بود» نیرومند

، دوست دیرین اسپینوزا، در درسدن کارگاه چینی  ساختن طال کامیاب نشد، ولی با همکاري والتر فون چیرنهاوس

، وي  1710در . پس از آزمایشهاي زیاد به ساختن نخستین چینی سخت اروپا توفیق یافت سازي تأسیس کرد و

براي تکمیل روشها و ) 1719(، بیست کیلومتري درسدن، انتقال داد و تا هنگام مرگ  کارگاهش را به مایسن

رحهایی ظریف و اي سفید با ط چینیهاي مایسن در رنگهاي گوناگون بر زمینه.هاي خویش از پاي ننشست فرآورده

، زندگی روزانۀ انسانها، چشم اندازهایی از دریا، و اقتباسهاي متفاوت و غیر عادي از جامه و  ، پرندگان زیبا از گلها

. ، یوهان یوآخیم کندلر به تکمیل صنایع چینی سازي همت گماشت پس از او. زندگی شرقی شکل گرفته اند

آلمان و  شدند؛ پیکرهاي موجودات خیالی، شخصیتهاي ادبیات قومیهاي چینی به نقاشی زیر لعاب افزوده  مجسمه

، نظیر پرستش قو،ثابت کردند که  ، با شاهکارهایی خیالی کمدیهاي آلمانی را در خود حفظ کردند؛ و کندلرو ابرالین

پا، حتی اشراف ارو  دیري نگذشت که. کند تواند با سالحهاي گوناگون زنان همچشمی هنر در ظرافت و فریبندگی می

شهر مایسن تا . هاي خود را با پیکرهاي هجایی و طنزآمیز ساخته شده از چینی مایسن آرایش دادند ، خانه در فرانسه

این سال، که مقارن جنگهاي صدساله بود، سپاهیان  اما در. در صنایع چینی سازي پیشرو شهرهاي اروپا بود 1758

  .پروس آن را تاراج کردند

هاي شادیبخشی که از نوشیدن آبجو  به سبک باروك، از زیباترین ظروف لعابدار و چینی تا کوزه هاي گوناگون سفالینه

هاي آلمانیها راه  ، و جاهاي دیگر به خانه ، بایرویت ساخت، از آوگسبورگ، نورنبرگ تجربۀ زیبایی شناختی می

. شیشه گري نیز پیشرو اروپا بود ، بلکه در در طول بیشتر قرن هجدهم آلمان نه تنها در چینی سازي. یافتند می

، و  ، ابراخ آهنگران آلمان در آوگسبورگ. این روزگار در سراسر جهان مانند نداشت هنرمندي آهنگران آلمان نیز در

. کردند هاي ژان المور در نانسی برابري می اي ساختند که با دروازه هاي آهنین چکش کاري شده جاهاي دیگر دروازه

،  کنوبلسدورف، گلومه(حکاکان آلمانی . توانستند با آلمانیها رقابت کنند ترین زرگران پاریس میدر زرگري تنها به

  .نقشهاي ظریفی بر ظروف مسی حک کردند) روگنداس، ریدینگر، گئورگ کیلیان، گئورگ شمیت

بعضاً به . هرت جهانی بیابندش ، و شاردن، ، التور ، بوشه واتو این دوره نتوانسته بودند، حتی به اندازة نقاشان آلمانی در

این روزگار، چون کوسماس  واسطۀ محدودیت دید اجتناب ناپذیر ما است که مردم غیر آلمانی با آثار نقاشان آلمانی

، یوهان تسیزنیس، و گئورگ فون ماره آشنایی ندارند؛ بجاست که دست کم  ، بالتازار دنر، یوهان فیدلر، یوهان تیله آزام

، که نقاش دربار فردریک ویلهم اول و فردریک کبیر  ، هنرمند فرانسوي مقیم آلمان آنتوان پن. ا شویمآشن  با نام آنان

،  اش، ویلهلمینه ساله ، در شاهکار خود، فردریک سه ساله و خواهر شش وي. این نقاشان است تر از  شد، نزد ما بلندآوازه

.پیچید کشید، آوازة آن در جهان می ر پاریس میاین تابلو را د را با استادي تصویر کرده است؛ هرگاه او

کوسماس دامیان آزام در کلیساي . ، مجسمه سازي، معماري نام آور شدند افراد یک خانوادة آلمانی در سه هنر نقاشی

، صعود قدیس بندیکتوس را به بهشت ترسیم کرد و چنان وي را در صعودش کمک کرد  زانکت امرام، در رگنسبورگ

کوسماس، با همکاري برادرش اگید، درون کلیساي زانکت . را بر سکوي پرتاب رفیعی نشانده استکه گویی او 

صعود «اگید تصویر . آرایش داد. نپوموك را در مونیخ با تصاویري به سبک باروك، که بر معماري بنا سایه افکنده اند

در ) حوضچۀ نپتون(رنتسوماتیلی، با احداث لو. را در کلیسایی در رور واقع در باواریا در گچ کنده کاري کرد» مریم
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هاي بلند آوازة شکوه پایتخت ساکس  ؛ این حوضچه از نشانه ایتالیایی را به نمایش گذاشت  درسدن، ظرافت هنرمندان

او بناي . را با افزودن پیکرهاي نمادین بسیار از اهمیت انداخت» نیایش شاهزاده اویگن«بالتازار پرموزر مجسمۀ . بود

او برگرد منبر » حواریون«هاي  ،مجسمه فرنگی کاخ تسوینگر در درسدن را نیز با همان اسراف آرایش داده استکاله 

او در همان کلیسا، که » قدیس آمبروسیوس«و مجسمۀ . کند هاي میکالنژ برابري می هوفکیرشه در درسدن با مجسمه

  .ا در نیمۀ اول قرن هجدهم استهاي اروپ ترین مجسمه از چوب زیزفون ساخته شده است، از برجسته

، اندکی زیبایی  ، که در پارکی در سان سوسی تراشیده»باکوس و آریادنه«گئورگ ابنهخت به مجسمۀ دل انگیز 

هاي بسیاري آرایش یافته بودند؛ یک کارشناس سبک باروك گفته  پارکها وباغهاي آلمان با مجسمه. آلمانی داده است

ولی تنها در معماري  ».هاي دیگر اروپاست هاي کشور سمهاي آلمان بیش از همۀ مجهاي باغه شمار مجسمه«است که 

یوهان بالتازار نویمان چندین بنا از خود . این دوره گرفته بودند بود که هنرمندان آلمان چشم هنرمندان اروپایی را در 

این  گري نیز در طراحی و ساختنکسان دی. اسقف وورتسبورگ شاهکار اوست –دربار شاهزاده . به یادگار نهاده است

،  این کاخ » آینۀ  اطاق«و» اطاق ونیزي«. ، ولی طرح اصلی بنا از خود اوست )1744-1719(بنا با وي همکاري کرده اند

که آرایش شکوهمندي داشتند، در جنگ جهانی دوم ویران شدند،ولی چهار اطاقی که پایدار مانده اند توجه بیننده را 

، که  این بنا، که همۀ هنردوستان جهان با فرسکوهاي سقف آن پلکان با شکوه . کشند درون آنها می به شکوه و زیبایی

،یکی از چند اثر معماریی است که نویمان را به عنوان برجسته ترین معمار روزگار خود  اشنایی دارند کارتیپولو است،

،  باشد ، گرچه از نوعی کامال متفاوت می ل ساختهپلکان دیگري نیز که وي در کاخ اسقف نشین بروخزا. اند شناسانده

خودکشی ملت آلمان در جنگ جهانی  این پلکان نیز در طی .در شکوه و زیبایی چون پلکان او در وورتسبورگ است

، شاید از دو پلکان دیگر او زیباتر  پلکان مضاعف وي در آوگوستوسبورگ در برول، نزدیک کولونی. دوم ویران شد

اي در ابراخ ساخته، به اسراف عرضه  تن پلکان شور، و عشقی داشت؛ پلکان دیگري را نیز که در صومعهدر ساخ.باشد

فیرتسنهایلیگن، بر رود ماین، را ساخت؛ هچنین پاولینوسکیرشه را در ) کلیساي زیارت(والفارتسکیرشه .  کرده است

اي  و براي کلیسایی در وورتسبورگ نمازخانه ، و کرویتسبرگکیرشه را در نزدیکی بن به سبک باروك آرایش داد تریر

.بنا کرد که نماي بیرونی آن تقریباً به اندازة آرایشی که به سبک باروك باشد کامل است

کلوستراتال، یک صومعۀ متعلق به . هاي بزرگ تخصیص یافته بود ، معماري کلیسایی به ساختن صومعه ایام این  در 

امپراطور لویی باواریایی در درة دلگشایی در نزدیکی اوبرامرگاو بنا شده بود، در  به فرمان 1330، که در  بندیکتیان

 1744این صومعه در آتشسوزي  کلیساي. به دست انریکوتسوکالی مرمت، و به گنبد باشکوهی آراسته شد 1718

سفیدي به سبک  درون آن را با نقشهاي طالیی و. بازسازي کرد 1752؛ این کلیسا را یوزف شموتسر در  ویران شد

، محرابهاي جانبی 1757در . روکوکو، و بافرسکوهاي یوهان تسایلر و مارتین کنولر با ظرافت و استادي آرایش دادند

،  این بناهاي دینی در میان . اي بلند دارد این کلیسا ساخته شد، و جعبۀ ارگ آن در زیبایی آوازه با شکوهی در

، از همه زیباتر و با  عۀ بندیکتیان اوتوبویرن، در جنوب شرقی ممینگندر صوم) کلیساي صومعه(کلوستروکیرشه، 

نقشۀ این کلیسا را یوهان میخائل فیشر کشیده، و یوهان کریستیان با کنده کاریهاي طالیی آن را . شکوهتر است

ست که یکی از مارتین هورمان نیمکتهاي چوبی جایگاه همسرایان را با کنده کاریهاي چوبی زینت داده ا. آراسته است

این کلیسا  بارها روي) 1766(تا هنگام مرگش  1737فیشر از . باشد بهترین کنده کاریهاي آلمان در قرن هجدهم می

  .کار کرد

، به جهان دل بسته بودند و از انتظار کشیدن براي رسیدن به بهشت آن سوي گور بیزار  طبقات حاکم، چون راهبان

ان، و در آن میان در لونبورگ و بامبرگ، چند تاالرشهرداري باشکوه ساخته شدند؛ اي از شهرهاي آلم در پاره. بودند

هاي توانگران و  این روزگار صرف بر آوردن کاخها و قلعه ولی بیشتر مساعی در ساختن بناهاي غیر دینی آلمان در
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انندي به شکل بادزن داشت دورالخ، کاخ بیم –کارلسروهه مقر دربار کارل ویلهلم، مارکگراف بادن . شد فرادستان می

، در جنگ  این کاخ چون بیشتر بناهاي شهر .هاي سرپوشیدة آن از میان باغ تا خیابانهاي شهر امتداد داشتند که تویزه

بناي بزرگ کاخ برلین نیز، که به دست آندرئاس شلوتر و جانشینان او بنا شده . جهانی دوم باخاك یکسان شد

این  ی دوم به همان سرنوشت دردناك گرفتار آمد؛ یکی دیگر از کاخهایی که در، در جنگ جهان )1720- 1699(بود

، که به  ، کاخ مونبیژوست که در نزدیکی دروازة شپانداو برلین بناشده بود؛ بخشی از کاخ برول جنگ ویران شد

ن جنگ با خاك سفارش اسقف اعظم کولونی ساخته شد، نیز در جنگ جهانی دوم ویران شد؛ و کاخ بروخزال نیز درای

را در ) کاخ برگزینندگی(یوزف افنر کاخ پریزنیگ را در مونیخ ساخت، و یوهان زایتس کورفورشتلیخس . یکسان شد

ماکسیمیلیان فون ولش و . اي از زیبایی معتدل است که نمونه –این شهر بنا کرد  تریر براي اسقف اعظم فرمانرواي

، بنا  ینتس درنزدیکی پومرسفلدن کاخ بزرگ دیگري، به نام وایسنشتایناسقف ما -یوهان دینتسنهوفر براي برگزیننده

، بدون برخورد به  این کاخ پلکان مضاعف معروفی ساخت تا اعیان و بزرگان  یوهان لوکاس فون هیلدبرانت در. کردند

.، فاصلۀ طبقات را بپیمایند یکدیگر

) کاخ دولتی(- شتاتشولس –ان به احداث سه کاخ فردریک کبیر با مأمور ساختن گئورگ فون کنوبلسدورف و دیگر

) کاخ بی دغدغه(، و اقامتگاه تابستانی فردریک، که وي آن را شلوس سان سوسی )1755(، نویس]1751- 1745[

، که طرح آنها را خود شاه تهیه کرده بود، و در عظمت و )بیست و پنج کیلو متري برلین(در پوتسدام  - نامید می

از کنار رود هافل، . کردند،به پیشرفت معماري آلمان در قرن هجدهم کمک کرد می شمی زیبایی با ورساي همچ

کاخ «این   خیابان پهناوري با پلکانهایی باشیب مالیم، در پنج مرحله، از طریق پارکی مرتفع به کاخ سان سوسی، به

در یکی .  سوینگر درسدن داشتندهاي واداشته و گنبد مرکزي آن شباهتهایی با کاخ ت رسید که پنجره ، می»بی دغدغه

اي از ستونهاي کورنتی زیبا بر دوش  ، گالري هنري بزرگی جاداشت؛ گنبد پرشکوه کاخ را دایره این کاخ از جناحهاي

اي، کاخنشینان را از  هایی با دربهاي شیشه اي با گچبریهاي پیچکی به سبک روکوکو و قفسه کشیده بودند؛ و کتابخانه

فیلسوفی برخورد که  - در کاخ سان سوسی بود که ولتر نخستین بار به شاه . کشید بدینجا میجهان سیاست و جنگ 

مقدر بود بر پروس حکومت کند، از کلیسا روگردان شود، براي ساختمان نقشه کشد، نقاشی کند، شعر بگوید، تاریخ 

  .و فلوت بنوازداز اروپا پیروز شود، آهنگ بسازد، ارکستر رهبري کند،  بنویسد، در جنگ با نیمی

IV -موسیقی آلمان  

، در اوج شکوه و عظمت بود؛ 1897، تا زمان مرگ برامس، در 1685،در  موسیقی آلمان از هنگام زایش هندل و باخ

، آلمانی بودند دو شکل موسیقی،  ، جز در پهنۀ جهان اپرا برجسته ترین آهنگسازان اروپا در آن دویست و دوازده سال

، به گمان برخی؛  ، در نیمۀ اول قرن هجدهم به همت آلمانیها به اوج کمال خود رسیدند؛ و وگیعنی اوراتوریو و ف

را نیز یک پروتستان آلمانی به اوج کمال خود رساند؛ عصر نقاشی اکنون  شکل مس به شیوة آیین کاتولیک رومی 

  .، و روزگار موسیقی فرا رسیده بود سپري شده

. رفت گونه که دین بخش انفکاك ناپذیري از موسیقی به شمار می ز دین بود، همانموسیقی در خانۀ آلمانیها بخشی ا

اي ازآالت موسیقی  آواز نخواند یا با نواختن پاره در میان مردم آلمان کسی نبود که ، از طبقات فرودست که بگذریم

کردند که  تند، کانتاتهایی اجرا مینام داش» لیبهابر«مند به موسیقی، که  اي و عالقه صدها گروه غیر حرفه. آشنا نباشد

، چون کتاب  کتابهاي حاوي آهنگهاي موسیقی. ترین خوانندگان روزگار ما دشوار است اجراي آنها براي زبردست

در آموزشگاههاي عادي و همگانی خواندن و نوشتن موسیقی به همۀ شاگردان . مقدس، در دسترس همگان بودند

، در آلمان نقد موسیقی بیش از هرکشوري در جهان پیشرفت کرده بود و بزرگترین  اایتالی  پس از. شد تعلیم داده می

.منتقد موسیقی زمان آلمانی بود
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غرورش . این روزگار نامدارتر، و از همۀ آنان محبوبیتش کمتر بود  یوهان ماتزون شاید از همۀ آهنگسازان آلمانی

اي ادبی نو و کالسیک آشنایی داشت، دربارة قانون و سیاست او با زبانه. اي به روي دستاوردهاي بزرگش کشید پرده

نواخت که دعوتهاي مکرر به قبول مقامهاي عالی را رد  نوشت، و ارگ و گالوسن را با همان مهارتی می کتاب می

، وي رقاصی ماهر و مرد کامل روزگار خویش بود؛ شمشیر بازي زبر دست، که نزدیک بود هندل  این گذشته از. کرد می

، اوراتوریوها،  ، کانتاتها، پاسیونها در اپراي هامبورگ آوازهاي موفقیت آمیزي خواند؛ او اپراها. را در دوئل از پاي در آورد

نه سال در نمازخانۀ دوك . ، شکل کانتات را توسعه داد سوناتها و سوئیتهاي بسیار تصنیف کرد، و قبل از باخ

؛ و سپس، چون شنوایی خود را از دست داد، خویشتن را به نوشتن هاي موسیقی را رهبري کرد هولشتاین برنامه

اي دربارة  ، و به آنها رساله هشتاد وهشت کتاب نوشت که هشت جلد از آنها دربارة موسیقی هستند. سرگرم ساخت

اسیس و ت –که قدیمیترین نشریۀ انتقادي دربارة موسیقی گذشته و زمان بود  –نشریۀ نقد موسیقی را .  تنباکو افزود

پس از آنکه جهان موسیقی را به .، و فرهنگ زندگینامۀ آهنگسازان معاصر خود را تالیف نمود)1725- 1722(اداره کرد

  ).1764(جنب و جوش درآورد، در هشتاد و سه سالگی درگذشت

ي آنها رقیب و بیهمتا پیمودند، ولی ارگ هنوز سرکردة بی سازها همچنان دستخوش دگرگونی بودند و راه تکامل می

، و انواع کلید داشت که  این ساز غالباً سه یا چهارصفحه شستی، به اضافۀ یک صفحه پدال دو ونیم اکتاوي .بود

جهان هنوز ارگهایی بهتر از آنچه در آن روزگار به دست . توانست صداي تقریباً همۀ سازهاي دیگر را تقلید کند می

ولی . ساخته شد به خود ندیده است. زیلبرمان، اهل فرایبرگ،، و گوتفرید ، اهل ستراسبورگ آندرئاس زیلبرمان

شستیهایی داشت که نوازنده ) یعنی شستی وزه(کالویکورد .آوردند سازهاي زهی نیز محبوبیت روزافزونی به دست می

، یا  اکنون سه قرن. کوبید ي برنجی کوچک را برسیمها می»چکشها«آورد و  با فشار دادن آنها اهرمها را به حرکت می

این ساز است و انگلیسیان آن را هارپسیکورد  که نام فرانسوي(درکالوسن. این ساز سپري شده بود بیشتر، از عمر

یا چکشهاي چرمی، که بر سر هاي شاهپر  سیمها را زبانه) نامیدند می» کالویچمبالو«یا » گراویچمبالو«ایتالیاییان  و

آلمانیها هرسازي را که صفحۀ . آورند سه یا چهار دکمه به صدا در میجاداشتند، با فشار شستیها، پدالها، و  اهرمها

کالوسن اساساً همان چنگ بود که . خواندند می» کالویه« –چون کالویکورد، کالوسن، پیانو، و ارگ  –شستی داشت 

ن صدایی دلنشین کالوس. آوردند ، اهرمها، و مضرابها سیمها را به صدا در می در آن انگشتان نوازنده به یاري شستیها

توانست نتی را نگاه  گشتند، نوازنده نمی ، ولی چون مضرابهاي آن پس از برخورد به سیمها به جاي خود باز می داشت

. دست یافتن به دو آهنگ صدا احتیاج به صفحه شستی مضاعف داشت. دارد و یا در شدت صدا تغییري دهد

فورت  –پدید آمدن پیانو ).قوي(تیهایی پایینی براي صداي فورته ، و شس )آهسته (شستیهایی باالیی،براي صداي پیانو

.نتیجۀ همین نیاز بود

کالویکورد با صداهاي (در فلورانس چهارگراویچمبالوکول پیانوا فورته  1709) یا پیش از(بارتولومئو کریستوفوري در 

توانست با  ه بودند که نوازنده میاین سازها بر سر اهرمها مضرابهاي چرمیی جا داده شد در. ساخت) آهسته و قوي

مضراب چرمی را بر روي سیم نگاه دارد و، با تغییر دادن شدت اصابت   متوقف ساختن انگشتش بر روي شستی

، شیپیونه دي مافئی، در نشریۀ جورناله دي لتراتی 1711در . انگشت با شستی، آهنگ صداها را آهسته یا قوي سازد

در : در درسدن انتشار یافت  1725این گفتار در   و ظهور گفتاري نوشت؛ ترجمۀ آلمانیاین ساز ن ایتالیا، دربارة /د

فورت ساخت و نمونۀ اصالح شدة  –گوتفرید زیلبرمان پس از خواندن گفتار او به شیوة کریستوفوري دو پیانو  1726

فورت وي را  –االیی پیانو باخ آهنگ صداي شستیهاي ب. به یوهان سباستیان باخ نشان داد 1733آنها را در حدود 

این نقایص را پذیرفت؛ و پس از تالش بسیار، سرانجام ساز خود را تکمیل کرد؛ وي در  زیلبرمان.  ضعیف تشخیص داد

، که از فردریک 1747باخ در . فورت از او خرید –کار خود چنان موفقیتی یافت که فردریک کبیر پانزده پیانو 
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فورت را پسندید، ولی گفت پیرتر از آن است که  -این بار پیانو .در حضور وي نواخت این سازها را دیدارکرد، یکی از

، که زنده بود، همچنان به نواختن ارگ و کالوسن ادامه  بتواند خویشتن را به نواختن آن عادت دهد؛ تا سه سال دیگر

، بندرت براي ارکستر آهنگهاي جز در شکل اوورتور. شد از ارکستر معموال در اپرا یا همسرایی استفاده می .داد

اوبوا وباسون در ارکسترهاي آن روزگار فراوانتر از ارکسترهاي زمان ما بودند؛ سازهاي بادي . کردند موسیقی تنظیم می

کنسرت همگانی در آلمان بسیار نادر بود و موسیقی تقریباً به طور کامل در خدمت .  بر سازهاي زهی فزونی داشتند

رفته . در خانۀ بازرگانان توانگر الیپزیگ معمول شد 1743اجراي کنسرت نیمه همگانی از . خیابان بود ، یا ، خانه کلیسا

در الیپزیگ اعالم  1746در . گرفت و شمار اجرا کنندگان به شانزده تن رسید رفته اجراي کنسرت جاي بیشتري می

سه قو ] مهمانخانۀ[، کنسرتی در  م و دیگرانروز پنجشنبه، به رهبري بازرگانان شایان احترا 8تا5از ساعت «شد که 

پس از همین » .ستایند مردم با عالقۀ بسیار می«این کنسرت را  بود که، گفته شده  در همان اعالمیه» .داجرا خواهد ش

که یکی از کهنترین کنسرتهاي جهان  - کنسرتی عظیم در گواندهاس الیپزیگ اجرا شد1781کنسرت بود که در 

این آهنگها به پدید آمدن سمفونی یاري  اي از اند؛ ولی پاره ي از آهنگها صرفاً براي سازها نوشته شدهتنها معدود .است

در پیدایش  - بودند ایتالیایی، و بوهمی که بیشتر اتریشی، –اي از نوازندگان و آهنگسازان  درمانهایم، مدرسه. کرده اند

همۀ هنرها بود، ارکستري  ة پاالتینا، کارل تئودور،که حامیدر آنجا، برگزینند. ایفاکردند سمفونی نقش بسیار موثري

این ارکستر   دست ویولن براي یوهان شتامیتس نوازندة چیره.شد گرد آورد که بهترین ارکستر اروپاشناخته می

شدند که  کردبه سه یا چهار موومان تقسیم می  آهنگهایی که براي ارکستر تصنیف می: سمفونیهاي واقعی تصنیف کرد

بسط و پرورش آزاد «یعنی نمایش تمهاي متقابل،  - کرد تبعیت می» شکل سونات«ست کم موومان نخستین از د

 - این شکل تازه، رسماً توالی حرکتهاي تند متوسط،تند درپی پیشوایی آهنگسازان ناپلی، . ، و تکرار مجددشان»آنها

بود و در ) مایه(، که داراي یک موتیف )چندصدایی(یبدین سان،عصر موسیقی پولیفون. را پیداکرد-،آلگرو آلگرو،آندانته

هایدن، موتسارت،و بتهوون آغاز  موسیقی یوهان سباستیان باخ به اوج کمال خود رسید، به سرآمد و عصر سمفونی

هاینریش  کارل فیلیپ امانوئل باخ،کارل. آواي انسان همچنان دلنشینترین و سحرانگیزترین ساز موسیقی بود .شد

یگران اشعار عشقی شورانگیز یوهان کریستیان گونتر را به موسیقی در آوردند؛ و یوهان ارنست باخ، اهل گراون، و د

ایتالیایی بود   اپرا در آلمان رونق گرفت، ولی شکل غالب آن. ، اشعار کریستیان گلرت را در قالب موسیقی ریخت ایمار و

بلند پایۀ آلمانی داراي اپرایی خصوصی بود،که تنها بزرگان در  هر درباري.آوردند ایتالیا می و متن و خوانندگانش را از

در تاالر . شد، با دیگر شهرهاي آلمان تفاوت داشت ولی هامبورگ، که به دست بازرگانان اداره می. آن حضور یافتند

نندگان اپرا از توانست در اپرا حضور یابد،و خوا شدند،هرکسی باخرید بلیط می این شهر اپراهاي آلمانی اجرا می اپراي

. راینهارد کایزر چهل سال برتئاترگنزه مارکت هامبورگ فرمانروایی کرد. شدند میان خوانندگان آلمانی برگزیده می

اي نیز به زبان آلمانی تصنیف  ایتالیایی بودند،ولی پاره اپرا ساخت که بیشتر آنها به زبان و سبک116این مدت وي در

. ایتالیاییان خشمگین ساخت  ی میهن خود، نوشتۀ ماتزون، مردم هامبورگ را بر،عشق به موسیق1728در .شده بودند

اند  درهاي اپرا را به روي بیگانگانی که از شرق و غرب مارا احاطه کرده! وحشیان را بیرون کنید«: مردم فریاد برآوردند

اینهمه، مردم   با» .ا تهذیب کنندآنان را از روي کوههاي وحشی آلپ پس بفرستید تا خویشتن را در کورة اتن. ببندید

  حتی در هامبورگ، دشمنی مردم با. ایتالیاییان تاب مقاومت نداشتند  آلمان در برابر آوازها و ملودیهاي فریبندة

رفت؛ تئاتر هامبورگ، شصت سال  این شهر را ترك گفت و به کپنهاگ  کایزر. ایتالیاییان به اپراي محلی زیان رساند

از نو گشایش یافت، تنها اپراهاي ایتالیایی در آن اجرا  1741بسته شد؛ و چون در  1739در پس ازگشایش آن، 

پس از آنکه فردریک کبیر اپرا را به برلین کشاند،آهنگسازانش را از میان آهنگسازان آلمانی، و خوانندگانش را . شدند

شیهۀ اسبم را بشنوم تا صداي یک خوانندة دهم  ترجیح می«: گفت فردریک می. از میان خوانندگان ایتالیایی برگزید
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آلمان در این روزگار یوهان آدولف هاسه را، که از برجسته ترین آهنگسازان اپراست، پرورش داد؛اما وي  ».آلمانی را

هاسه مدت ده سال نزد آلساندروسکارالتی و نیکولو پورپورا موسیقی آموخت، با خوانندة ایتالیایی . نیز دلبسته بود

؛ براي لیبرتوهاي ایتالیایی آپوستولو تسنو، متاستازیو، و دیگران موسیقی )1730(ا بوردونی زناشویی کردفاوستین

» ساکسون دوستداشتنی«مردم ناپل و ونیز از نخستین اپراهاي وي چنان استقبال کردند که ایتالیا وي را .ساخت

بسیاري از آلمانیان با وي همعقیده .هواداري کردپس از بازگشت به آلمان، هاسه بشدت از اپراهاي ایتالیایی . خواند

نهادند؛ برنی هاسه و گلوك را رافائل و  بودند و او را بیش از هندل دورازوطن ،وبمراتب بیش از آن باخ گمنام، ارج می

سازد تا کنون کسی، حتی از ایتالیاییان، نتوانسته بود اپرایی ب. میکالنژ عرصۀ موسیقی در سرزمین آلمان خوانده است

هاسه و همسرش را، که بزرگترین خوانندة آن » آوگوستوس نیرومند«، 1731در . که با غناي صد اپراي او برابري کند

. فاوستینا با آواي خود، و هاسه با آهنگهایش مردم پایتخت را شیفتۀ هنر خودساختند. روزگاربود، به درسدن فراخواند

سپاهیان فردریک کبیر، هاسه بیشتر داراییش، و در آن میان ، هنگام گلوله باران در سدن به دست 1760در 

مردم شهر ویران درسدن از اپرا دل کندند،وهاسه که اکنون هفتاد و . هاي دستنویس گرانبهایش، را از دست داد نسخه

ك ، هنگام زناشویی مهیندو1771در . چهارساله بود،با همسرش به وین رفت و در اینجا با گلوك به رقابت پرداخت

این «: گویند که دربارة موتسارت گفت. فردیناند در میالن، هاسه باموتسارت چهاردهساله برنامۀ موسیقی اجرا کرد

اندکی پس از آن، هاسه با همسرش به ونیز رفتند تا آخرین سالهاي عمر » .ها خواهد برد پسر نام همۀ ما را از خاطره

هاسه هنگام مرگ هشتادو چهارساله بودو . از جهان بربستند رخت 1783هردو آنان در . را در اینجا سپري سازند

  .هارمونی زندگی آنها بر ملودي آوازهایشان پیشی گرفت. فاوستینا نودسال داشت

در همان هنگام که موسیقی ایتالیایی اپراهاي آلمان را مسخر ساخته بود، موسیقی کلیسایی، به رغم آنکه فردریک 

کرد،همچنان شکوفا بود؛ در شمال، تب باقیماندة آیین  تحقیر و تمسخر می» ارزش بی«و » کهنه«آن را با القاب 

پروتستان الهامبخش پدیدآمدن انبوهی از کانتاتها، کورالها و پاسیونها شد؛ چنانکه گویی صدآهنگساز راه را براي باخ 

ی در بسیاري از ارکسترهاي ارگ هنوز ساز اصلی بود؛ ول. ساختند کردند و شکلها را براي او آماده می هموار می

ارکسترها و گروههاي  وز افزون اپرا در موسیقی نه تنهانفوذ ر. شدند کلیسایی ویولن و ویولنسل نیز نواخته می

.داد بخشید،بلکه به موسیقی کلیسایی نیز جنبۀ دراماتیک می همسرایان راتوسعه می

و ) 1681(تلمان بود که چهارسال قبل از باخ زاده شد نامدارترین آهنگساز دینی آلمان در روزگار باخ گئورگ فیلیپ

شمرد؛ تلمان از کودکی  ماتزون تلمان را از همه آهنگسازان همزمانش برتر می). 1767(هفده سال پس از او درگذشت

ا مایۀ شگفتی پیرامونیانش بود، باخ، با یک استثنا، احتماال موافق این قول بود، زیرا وي تمامی کانتاتهاي رقیبش ر

او در کودکی زبانهاي التینی و یونانی را فرا گرفت و با نواختن ویولن و . تلمان کودکی اعجوبه بود. استنساخ کرده بود

در دوازدهسالگی، اپرایی نوشت که آن را در تئاتري اجرا کردند و . در یازدهسالگی، آهنگ ساخت. فلوت آشناشد

کانتاتهایی ساخت، و هنگام رهبري ارکستري که کانتاتهاي وي را  در همان سال،. اوخود در یکی از نقشها آوازخواند

  .نواخت بر روي صندلی ایستاد تا نوازندگان او را ببینند می

، هنگام 1701در . اي از شوخ طبعی و خوش سخنی آمیزه -وي مانند همنژادان توتونی خود تنومند و سرخوش برآمد

براي تحصیل علم حقوق به الیپزیگ . از همان نگاه نخست او را پسندیدعبور از هاله، به هندل شانزدهساله برخورد و 

هاي موسیقی کلیساي زور او برگزیده شد؛ از آنجا  یک سال بعد به رهبري برنامه). 1704(رفت و ارگنواز نویکیرشه شد

ارل فیلیپ امانوئل، ، وي را پدر تعمیدي فرزند یوهان سباستیان باخ، یعنی ک1714به آیزناخ رفت و با باخ آشناشد؛ در

ولی سه سال . ، همسر جوانش درگذشت و، به گفتۀ خود او،دل وي را نیز با خود به زیر خاك برد1711در . ساختند

هاي موسیقی را به  ، به هامبورگ رفت و در شش کلیساي این شهر رهبري برنامه1721در .بعد، دوباره زناشویی کرد
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ورگ تدریس کرد؛ سرپرست اپراي این شهر، و سردبیر مجلۀ موسیقی عهده گرفت؛ سپس، در مدرسۀ موسیقی هامب

تلمان در همه جا کامیاب بود، جز آنکه . شد؛ ویک رشته کنسرتهاي همگانی ترتیب داد که تا روزگار ما ادامه دارند

  .ورزید همسرش به افسران سوئدي بیش از او مهر می

در طول سی و نه سال، . ز هر موسیقیدانی آهنگ ساخته استدر آن عصر، که روزگار غولهاي موسیقی بود، وي بیش ا

ساخت؛ و از این  - پاسیون، کانتات، اوراتوریو، آنتم و موتت -براي همۀ روزهاي یکشنبه و اعیاد دینی موسیقی آیینی

نیی گفت که تلمان به همان آسا هندل می. گذشته، تعداد زیادي اپرا، اپراکمیک، کنسرتو، تریو، وسرناد تصنیف کرد

گونه که هاسه سبکش را از موسیقی ایتالیایی  همانِ. کند نویسند موتت هشت قسمتی تصنیف می که دیگران نامه می

، که هشتادوچهار 1765در. گرفته بود، او سبک خود را از موسیقی فرانسوي گرفت، ولی ذوق ویژة خود را بدان افزود

ن کانتات را با آثار مشابه هندل، گلوگ،و بتهوون برابر دانسته رومن روالن ای.ساله بود، کانتات اینو را تضعیف کرد

نوشت و فرصت  یبراي رسیدن به کمال بسیار شتابزده آهنگ م. و تلمان قربانی استعداد و باروري خود شد. است

» نیتندرو باور نکرد«هاي ناقص نبوغش، را نداشت؛ منقدي وي را  یا جرئت از میان بردن بازده بازبینی آهنگهایش،

نام تلمان اکنون به فراموشی سپرده شده است؛ گاه گاه، همچون روحی مجرد، از راه هوا پیش ما . خوانده است

.یابیم آید؛ و ما همۀ سخنان دوباره جان گرفتۀ او را زیبا و دلنشین می می

ه یاري آواي سوپرانو کارل نخست ب. هاینریش گراون را برتر از تلمان و باخ بداند فردریک تنها کسی نبود که کارل

کانتات بزرگ را  –آورشد؛ چون صدایش رو به ضعف نهاد، آهنگسازي پیشه کرد؛ در پانزدهسالگی، پاسیون   خود نام

کارل چندي مسئولیت رهبري ). 1716(تصنیف کرد که در کرویتسشوله، آموزشگاهی در درسدن نواخته شد

هاي  ت، و سپس از طرف فردریک مأموریت یافت که برنامههاي موسیقی کلیساي برونسویک را به دست گرف برنامه

آینده همچنان در دربار پروس خدمت کرد،   وي در طول چهارده سال). 1735(موسیقی را در رایسنبرگ اداره کند

پاسیون معروف او، مرگ عیسی، که نخستین بار در کلیساي . پسندید زیرا شاه شکاك حتی موسیقی دینی او را می

  ایرلند یافته بود؛  اجرا شد، در آلمان همان شهرت را یافت که اوراتوریو مسیحاي هندل در انگلستان و جامع برلین

همۀ پروتستانهاي آلمان در مرگ نسبتاً . نوازند این پاسیون را هنوز هرساله در هفتۀ مقدس در کلیساهاي جهان می

  .زودرس گراون با فردریک اشک ریختند

یوهان . ز افراد خاندان باخ زمینه را براي رویش وارث نامدار خود آماده ساخته بودنداین میان، پنجاه تن ا در

انتشار یافت، نام بسیاري از نیاکان خود را برشمرده است؛  1917سباستیان باخ در تبارنامۀ خاندان نوازندة باخ، که در

رساندند،  نسب به اورفئوس میشپیتا، موسیقیدان تیزبین، صدوهشتاد صفحه به یافتن ردپاي نیاکان وي، که 

قدیمترین باخ نوازنده ، که یوهان . زیست در شهرهاي تورینگن می 1509خاندان باخ از . اختصاص داده است

چهارسلسله باخ از اوماندند که بیشتر ). 1619(کند،جدبزرگش، فایت باخ، بود سباستیان تبارنامه اش را با اوآغاز می

گاه  اینان چندان زیاد بود که براي خود صنفی تشکیل داده بودند و گاه شمار. بودند اي افرادشان نوازندگان برجسته

یکی از آنان، یوهان آمبروزیوس باخ، هنرنواختن ویولن را از . آمدند براي مبادلۀ اوراق نت موسیقی به دورهم گردمی

، 1668در. اش نوازندة دربار شد موزاده، وي در آیزناخ به جاي ع1671در . پدر فرا گرفت و براي فرزندانش به ارث نهاد

با الیزابت المرهیرت، دختر پوست فروشی که بعدها به عضویت انجمن شهر رسید، زناشویی کرد و از او صاحب دو 

فرزند دیگرش، یوهان یاکوب . بزرگترین پسرش، یوهان کریستوف باخ، در اوردروف ارگنواز شد.دختر و شش پسر شد

  .یوهان سباستیان باخ جوانترین فرزند او بود. به ارتش سوئد پیوست باخ، براي نواختن اوبوا
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V - 1750- 1685: یوهان سباستیان باخ

  سرگذشت-1

لوتر، مصلح بزرگ دینی، روزگار کودکی . وایمار، زاده شد - درآیزناخ، واقع در دوکنشین ساکس 1685مارس  21او در 

که گماشتگان  لوتر هنگامی. مشرف به شهر، قلعۀ وارتبورگ قرار داشت اي بر روي تپه. این شهر گذرانده بود خود را در 

آثار باخ . کرد و کتاب عهد جدید را به آلمانی ترجمه می)1521(زیست این قلعه می شارل پنجم در کمین وي بودند در

  .همان جنبش اصالح دینی است که به قالب موسیقی ریخته شده باشد

داد؛ پدرش نیز هشت ماه بعد رخت از جهان بربست؛ یوهان سباستیان و برادرش،  سالگی مادرش را از دست او در نه

آیزناخ کاتشیسم   سباستیان در دانشکدة شهر. یوهان یاکوب، از آن پس در خانۀ برادرشان، یوهان کریستوف، زیستند

تاریخ، و موسیقی را فرا  و اندکی زبان التینی آموخت و در آموزشگاه شهر مجاور، اوردروف، درسهاي یونانی، التینی،

نواختن ویولن را از پدر، ونواختن سازهاي . کرد شاگردي برجسته بود و در درسهایش بسرعت پیشرفت می. گرفت

این آموزشها را فرا گرفت، چنانکه گویی موسیقی در  وي با اشتیاق. دار را از برادرش، کریستوف، آموخته بود شستی

آثار موسیقی را، که منظماً در دسترسش نبودند، نت به نت استنساخ کرد؛ شمار زیادي از . خون او جاري است

  .چنانکه برخی را عقیده برآن است که ضعف بینایی او از همین زمان آغاز شد

این سربار خانوادة برادرش که شمار افرادش رو به افزایش بود نشود، زندگی  درپانزدهسالگی، براي آنکه بیش از

پس ازآنکه صدایش . آموزشگاه صومعه زانکت میخائل درلونبورگ خوانندة سوپرانو شددر . مستقل پیشه ساخت

از لونبورگ، به گمان بسیار، براي تماشاي اپرا و شنیدن آهنگهاي . دگرگون گشت، درارکستر آموزشگاه ویولن نواخت

اپرا وي را به خود جلب . رفته است یوهان آدام راینکن، ارگنواز هفتادو هشت سالۀ کاتاریننکیرشه به هامبورگ می

هنرمندي و کاردانی وي در نواختن ارگ بدانجا رسید که . نکرد، ولی ارگ روح پرقدرت او را مفتون خود ساخت

اي سه بار ارگ بزرگش را که بتازگی  وي را استخدام کرد تا هفته 1703در ) نزدیک ارفورت(نویکیرشه در آرنشتات 

این ارگ براي تمرین  باخ که مجال یافته بود از . این کلیسا بود  در 1863ن ارگ تا ای . در آنجا تعبیه شده بود بنوازد

  .استفاده کند، تصنیف نخستین آهنگهاي برجستۀ خود را آغاز کرد

دانست که  وي می. داشت که براي تکمیل هنر و آثار خویش بکوشد آرزوي پیشرفت و کامیابی همواره وي را برآن می

قدیس اینجا فاصله داشت، دیتریش بوکستهوده، نامدارترین ارگنواز آلمان، از عید   دو کیلومتر ازدر لوبک، که بیست و 

. باخ از هیئت مدیرة کلیسایش یک ماه مرخصی گرفت. نواخت مارینکیرشه ارگ میمارتن تا عید میالد مسیح در

). 1705اکتبر(اده رهسپار لوبک شدگرفت به عموزاده اش، یوهان ارنست، واگذاشت، و پی تکالیف و مواجبی را که می

رفتند؛ ولی باخ، براي آنکه جانشین  ایم که هندل و ماتزون نیز به چنین سفرهاي زیارتیی می این دیده پیش از

هنر او، یا . این نوازندة بزرگ آشنا شود بوکستهوده شود، ناچار نبود با دختر او زناشویی کند؛ او تنها برآن بود که باهنر 

. این سفر وي را مفتون خود ساخته باشد، زیرا تا قبل از نیمۀ فوریه نتوانست به آرنشتات بازگردد باید در چیزي دیگر،

» واریاسیونهاي عجیب«، هیئت مدیرة کلیسا وي را به خاطر به طول انجامیدن سفرش و آوردن 1706فوریۀ 21در 

ر، به وي پند دادند که براي تربیت نوامب 11در . در پیش درآمدهاي سرودهاي نیایش گروهی سرزنش کردند

زن هنوز » «.و ازآوردن دختران غریبه براي خوانندگی به کلیسا خودداري کند«خوانندگان کلیسا بیشتر بکوشد، 

باخ از کرده اش پوزش . این دختر غریبه دخترعموي او، ماریا باربارا باخ، بود ».مجاز نبود در کلیسا آواز بخواند

از کارکناره گرفت و در کلیساي زانکت بالزیوس در مولهاوزن به نواختن ارگ  1707در ژوئن خواست، اما سرانجام 

 13گولدن پول نقد،  85اینجا، که درآن زمان ومکان استثنائاً مناسب بود، عبارت بود از  حقوق ساالنۀ او در. پرداخت
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اکتبر، باخ با ماریا باربارا  17در. متر مکعب چوب، شش دسته خاشاك، و حدود یک و نیم کیلو ماهی 35بشکه ذرت، 

  .زناشویی کرد

مردم بینواي شهر خلق . از شهر را آتش ویران کرده بود نیمی. ولی مولها وزن مانند آرنشتات براي وي مالل انگیز بود

آیین و پیروان نهضت تورع، که   کلیساي شهر را لوتریان اصیل. و خوي شنیدن واریاسیونهاي عجیب اورانداشتند

در گروه همسرایان . دانستند متورعین موسیقی را با خداناشناسی برابر می. گردانیدند الف موسیقی بودند، میمخ

این  از. این هرج و مرج نظم بخشد پراکندگی به وجود آمده بود، وباخ توانست به کمک نتهاي موسیقی، نه مردم، به

وایمار، برگزیدند، باخ  - لهلم ارنست، دوك ساکسروي، چون وي را به نوازندگی ارگ و رهبري ارکستر دربار وی

، به قصد 1708در ژوئن . عاجزانه از کارفرمایان خود در کلیساي مولهاوزن خواست که به خدمت او پایان دهند

  .اي که یافته بود، به وایمار رفت خدمت در مقام تازه

گولدن افزایش یافت؛  225به  1713در  این حقوق گولدن در سال براي او حقوق تعیین کردند، و 156در وایمار، 

از کار تازه اش نیز چندان دلخوش نبود، زیرا . آورد سیر کند توانست کودکانی را که باربارا به جهان می اکنون باخ می

ولی از دوستی یوهان گوتفرید والتر، ارگنواز کلیساي شهر، نویسندة . ناچار بود تحت سرپرستی یوهان در سه باشد

. کنند بهره مندشد ، و مصنف کورالهایی که با کورالهاي خود وي برابري می)1732(نگ موسیقی آلمانینخستین فره

باخ آهنگهاي . ایتالیایی پرداخت شاید به تشویق همین والتر دانشمند بود که وي به بررسی دقیق موسیقی فرانسوي و

کنسرتو اورا براي  9وي . ویوالدي بوداي لی بویژه شیفتۀ کنسرتو ویولنهفرسکوبالدي و کورلی را دوست داشت، و

نفوذ ویوالدي را . این قسمتها را در آهنگهایی که خود ساخته بود گنجانید اي از گاه پاره گاه. سازهایی دیگر از نو نوشت

.شوند توان احساس کرد، اما روحی عمیقتر و هنري غنیتر نیز در آنها احساس می او می» کنسرتوهاي براندنبورگ«در 

با . ارگ کوچک ولی مجهزي در اختیار داشت. بود)کلیساي کاخ(ر اصلی باخ در وایمار نواختن ارگ در شلوسکیرشه کا

، بهترین »پاساکالیا و فوگ در دومینور«: همین ارگ بود که بسیاري از قطعات بزرگ براي ارگ را تصنیف کرد

مردم وي را تاکنون ارگنواز . وچک ارگ، و کتابچۀ ک»پرلودها و فوگهاي بزرگ«اي از  توکاتها، بخش عمده

بینندگان، از جمله ماتزون منتقد، از چاالکی وي در به کاربردن شستیها، پدالها، و . شناختند، نه آهنگساز می

.) جهند پاهاي باخ، چنانکه گویی بال دارند، به روي پدالها می: (گفت یکی ازآنان می.هاي ارگ در شگفت بودند دکمه

فردریک اول، شاه آیندة سوئد، آهنگهاي ). 1714(کنسرت به شهرهاي هاله وکاسل دعوت کردند وي را براي دادن

، باخ در درسدن به ژان 1717در . وي را چندان پسندید که انگشتر الماسی را از انگشت خود بیرون آورد و بدو داد

به پیشنهاد یک فرد، قرار . ه بودلویی مارشان برخورد، کسی که در مقام ارگنواز لویی پانزدهم شهرت جهانی یافت

هاینریش فون  این مسابقه در خانۀ کنت یاکوب آن دو موافقت کردند که . شداین دو نوازنده با هم مسابقه دهند

فلمینگ برگزارشود؛ قرار گذاشته شد که هر یک از دوطرف هر نت آهنگ ارگی را که در برابرش نهادند بی درنگ 

خانۀ کنت حضور یافت، ولی مارشان، به دلیلی که اکنون دانسته نیست، قبل از وقت  باخ در ساعت مقرر در. بنوازد

  .درسدن را ترك گفت و با غیبت خود باخ را به پیروزي ناخوشایندي رسانید

باخ . با وجود کوشش و شهرت روزافزون باخ، پس ازدرگذشت رهبر ارکستر دربار وایمار، شغل اورا به پسرش دادند

هاي موسیقی دربار خود را به  کوتن، سرپرستی برنامه- لئوپولد، امیر آنها لت. اي دیگر روي آورد شاهزاده ناچار به دربار

باخ پافشاري کرد، و دوك وي را .وایمار، مانع رفتن باخ گردید –ویلهلم آوگوستوس دوك تازة ساکس . او پیشنهادکرد

باخ همراه ). دسامبر2(وي را از بند رها ساخت ؛ باخ همچنان پافشاري نمود، و دوك)1717آوریل6(زندانی کرد 

اي نداشت،  از آنجا که شاهزاده لئوپولد کالونی آیین بود و با موسیقی کلیسایی میانه. خانواده اش به کوتن شتافت

در نتیجه، در همین . نواخت وظیفۀ باخ رهبري ارکستر دربار بود، که خود شاهزاده در آن ویوال داگامبا می
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، را »سوئیتهاي انگلیسی و فرانسوي«بود که بیشتر قطعات موسیقی مجلسی خود، و در آن میان ) 1723- 1717(دوره

، کنسرتوهایی را براي کریستیان لودویگ ،مارکگراف براندنبورگ، فرستاد که به همین نام 1721در . تصنیف کرد

  .شهرت یافتند

برد؛ با غرور، هنر  مند بود؛ همراه خود، وي را به سفر می هشاهزادة لئوپولد بدو عالق. اکنون بخت به باخ روي آورده بود

ولی . آنان را از هم جدا کرد، در دوستی او پایدار ماند که سرنوشت راه گذاشت؛ و هنگامی یو استعداد اورا بنمایش م

چهارتن آنان که تنها  –، همسرش، ماریا باربارا، پس از آنکه هفت فرزند براي باخ به جهان آورده 1720ژوئیۀ  7در 

سپس آنا ماگدالنا و ولکن را، که دختر . باخ هفت ماه در مرگ همسرش سوگواري کرد. درگذشت - زنده مانده بودند

ترومپت نواز ارکسترش بود، به همسري خویش برگزید، باخ اکنون سی و شش ساله بود، و آنا بیش از بیست سال 

براي فرزندانش مادري دلسوز و وفادار  -ود بخوبی انجام داد یعنیاي را که عهده دار شده ب اینهمه، وظیفه با. نداشت

کرد، نتهاي او را  این گذشته، آنا با موسیقی آشنایی داشت، در کار تصنیف آهنگ همسرش را یاري می از. شد

آنا . دخوان براي وي آواز می -نامید می» سوپرانو بسیار روشن«که باخ آن را  - کرد، و با آوایی دلنشین رونویسی می

. این خانوادة شگفتاور دلشکستگی بسیار کشید  .سیزده فرزند زایید، که پنج تن آنان قبل از پنجسالگی درگذشتند

آیینی بود که از   باخ لوتري اصیل. چون شمار و سال فرزندان وي باال گرفت، مسئلۀ تحصیل آنان وي را نگران کرد

ي، از فرستادن فرزندانش به آموزشگاه محلی، که اعتقاد نامۀ کالونی در این رو آیین مالل انگیز کالون بیزاري داشت؛ از

این گذشته، شاهزادة محبوب وي، لئوپولد، با شاهزاده خانم جوانی زناشویی  از . شد، خودداري کرد آن تدریس می

باخ بار دیگر به . این شاهزاده خانم از لئوپولد دلبستگی شاهزاده را به موسیقی کاهش دادند و انتظارات ) 1721(کرد

بود که او را برجسته ترین   هنرمند ما روحی ناآرام داشت، و همین ناآرامی. اندیشۀ تغییر شغل ومحل زندگی افتاد

.رسید ماند، شاید هرگز آوازة او به گوش ما نمی هرگاه در کوتن می. آهنگساز روزگار خود ساخت

این  در . رپرست گروه موسیقی توماسشوله در الیپزیگ بودوي بیست سال س. ، یوهان کوناو درگذشت1722در ژوئن 

آموزشگاه همگانی، که دوره اش هفت سال بود و هشت آموزگار داشت به آموزش زبان و ادبیات التینی، موسیقی، و 

شاگردان و فارغ التحصیالن آموزشگاه به رهبري سرپرست . شد االهیات لوتري بیش از هر چیزي اهمیت داده می

رهبر موسیقی نیز تابع مدیر آموزشگاه وشوراي . گردانیدند هاي موسیقی کلیساهاي شهر را می خود برنامهموسیقی 

  .گرفت وحقوق خود را از آنان می. شهر بود

پسندیدند؛ ولی  ایتالیایی آهنگهاي او را می شوراي شهر خواست کارکوناو را به تلمان دهد، زیرا که اعضاي شورا سبک

ولی . این کار در نظر گرفت شورا سپس کریستوف گراوپنر، رهبر ارکستر دارمشتات، را براي. نپذیرفتاین کار را  تلمان

این مقام نمود و در  خویشتن را نامزد 1723فوریۀ  7باخ در .کارفرماي گراوپنر اجازه نداد وي قراردادش را فسخ کند

ارگ تردید نداشت، ولی برخی از اعضاي شوراي  کسی در توانایی او بعنوان نوازندة. آزمایشهاي گوناگون شرکت جست

توانیم نوازندة بهتري  چون نمی«یکی از آنان پیشنهاد کرد که . دانستند شهر سبک وي را، به ناحق، محافظه کارانه می

که ) 1723آوریل ، 22(این شرط استخدام کردند باخ را به ».که توانایی متوسطی دارد بسازیمبیابیم، باید با مردي 

شاگردان بیاموزد، به پاکی و سادگی زیست کند، معتقدات کلیساي لوتري را  قی زبان التینی نیز بهاه موسیهمر

 30در . خویش را به شوراي شهر ثابت کند، و بدون اجازة شهردار شهر را ترك نگوید» احترام و سرسپردگی«بپذیرد، 

ید و تا هنگام مرگ کار مالل آوري را که دراینجا بدو هاي آموزشگاه مسکن گز اش در یکی از خانه مه، باخ با خانواده

.سپرده بودند ترك نگفت

این شهر،   ، را براي آن ساخت که در دو کلیساي اصلی»مس درسی مینور«از آن پس، باخ بیشتر آهنگهاي خود، مگر 

ه در ساعت هفت یعنی کلیساي زانکت توماس و زانکت نیکوالوس، بنوازد، مراسم کلیسایی در الیپزیگ هر یکشنب
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خواند؛ پس از آن،  را با آهنگ می) دعاي آغاز مراسم(اینترویت شد؛ و سپس، کشیش کلیسا بامداد بانواي ارگ آغاز می

و در مواردي حاضران در مراسم  -کردند؛ بعداً، کشیش و همسرایان را اجرا می) بخش اول مس(همسرایان کیریه 

کردند، کشیش انجیل  خواندند؛ آنگاه حاضران یک سرود نیایش اجرامی یرا به زبان آلمانی م) بخش دوم مس(گلوریا 

خواندند، و حاضران  نواخت، همسرایان کانتات می خواند، ارگنواز پیش درآمدي می را می) بخش سوم مس(وکردو 

زدیک به از پی آن، کشیش ن» همگی به یک خدا معتقدیم؛«: شد این بند آغاز می  خواندند که با سرود نیایشی را می

به دنبال آن، آیین تناول عشاي ربانی اجرا، و . داد خواند، و نیایشگران را برکت می کرد، دعا می یک ساعت موعظه می

. یافت این مراسم در زمستان در ساعت ده، در تابستان در ساعت یازده پایان می .شد سرود نیایش دیگري خوانده می

خوردند و پس از صرف ناهار،در ساعت یک و پانزده  در آموزشگاه ناهار می در ساعت یازده، شاگردان یا آموزگارانشان

دقیقه، همسرایان براي شرکت در نماز شامگاه،دعا، خواندن سرود نیایش، موعظه، و اجراي شکل آلمانی ماگنیفیکات 

» پاسیون«لیسا در روز جمعۀ مبارك، گروه همسرایان در ک.گشتند به کلیسا باز می) سرود نیایش براي مریم عذرا(

این برنامۀ سنگین، باخ دو گروه همسرایان تشکیل داد که هریک  براي پیشبرد. خواند می) سرود در شرح آالم مسیح(

از دوازده نفر تشکیل شده بود، و در ارکستري مرکب از هجده نوازنده فراهم ساخت، تکخوانان بخشی از همسرایان 

  .پرداختند خواندند، با آنان به خواندن می ها و رسیتاتیفهاي خود را میبودند و، پیش وپس از آنکه همسرایان آریا

تالر  700شد که میانگین ساالنۀ آن به  این فعالیت سنگین و پیچیده، به باخ حقوقی پرداخت می در قبال 

ی در شد و پاداشهایی که براي نوازندگ این مبلغ شامل سهم او از دستمزدي که از شاگردان گرفته می .رسید می

سالی که باخ پاسیون قدیس متی را تصنیف کرد . شد، نیز بود جشنها، عروسیها، و مجالس سوگواري بدو داده می

وي گاه گاه با . این سال هوا چندان خوش بود که مرگ و میر زیادي رخ نداد از نظر او سال بدي بود، زیرا در) 1729(

هاي موسیقی پاولینر کیرشه،  باخ کوشید که با رهبري برنامه .چند تالري اضافی بدست آورد رهبري کنسرتهاي عمومی

این کار اعتراض کردند، و باخ  اي از رقیبان به پاره. شدند، درآمد خود را افزایش دهد که در دانشگاه الیپزیگ اجرا می

ین قضیه ذي قراردادي با آنان بست که همۀ کسانی را که در ا ت دانشگاه کشمکش داشت، و سرانجامدوسال با مقاما

.ربط بودند ناخردسند ساخت

دار گزینش شاگردان توماسشوله بود، درافتاد؛ اعضاي شورا شاگردان این  وي مدت زیادي نیز با شوراي شهر، که عهده

وي قادر . گزیدند، و به ذوق و توانایی موسیقیایی آنان توجه نداشتند آموزشگاه را به خاطر نفوذ سیاسی آنان برمی

 1730اوت، 23از این روي، در . دانستند، تربیت کند رسیدگان را، که حتی اداي صداي زیروبم را نمینبود این نو

شورا، به تالفی اقدام باخ، وي را به ناشایستگی و ناتوانی متهم کرد، که در نتیجه . رسماً به شوراي شهر اعتراض کرد

همسرایان ومدرسه بینظمی و هرج و مرج حاکم باخ به خشم آمد، شاگردان را بشدت نکوهش کرد، و در میان گروه 

چون کاري نیافت، به . باخ به دوستی در لونبورگ نامه نوشت و درخواست کرد که برا ي او کار دیگري بجوید. شد

و از مقام درباري و عنوانی خواست که وي را در ) 1733ژوئیۀ 27(آوگوستوس سوم، شاه جدید لهستان، روي آورد 

نوامبر  19آوگوستوس سه سال به درخواست وي پاسخ نداد، وسرانجام در. حفظ کند» اشایستتوهینهاي ن«برابر 

درهمان هنگام، مدیرتازة توماسشوله یوهان آوگوست ارنستی، بر سر حق . داد» آهنگساز دربار«به باخ لقب 1736

باخ ده بار . ابت ماهها طول کشیداین رق. برگزیدن شاگردان، و تربیت و تازیانه زدن آنان با باخ رقابت آغاز کرده بود

  . این رقابت سرانجام با پشتیبانی شاه از باخ پایان یافت. شاگردانی را که ارنستی برگزیده بود از تاالر ارگ بیرون راند

تالش . از این روي، زندگی باخ در مقام رهبر گروه همسرایان کلیساهاي الیپزیگ قرین سعادت وشادکامی نبود

صنیف و اجراي آهنگهاي موسیقی نیرو و حوصله اي براي تربیت هنرآموزان، یا پرداختن به کارهاي شبانروزي براي ت

تنها آوازة روزافزون باخ به عنوان ارگنواز و آهنگسازبود که اندکی وي را دلداري . سیاسی، در وي بر جاي نگذاشته بود
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رفت، ودرقبال این  ، ناومبورگ، و درسدن میگاهی به دعوت هنردوستان براي نوازندگی به وایمار، کاسل. داد می

، فرزندش، کارل فیلیپ امانوئل، در ارکستر 1740در. کرد اجراهاي گاهگاهی و آزمایش ارگها اجرتی دریافت می

، به درخواست فردریک کبیر 1747، باخ از برلین دیدن کرد؛ در 1741در . نمازخانۀ فردریک کبیر نوازندة سنج شد

شاه از بدیهه نوازي . فورتهایی که بتازگی از گوتفرید زیلبرمان خریداري شده بود به دربار او رفت-براي آزمایش پیانو

دچار شگفتی شد؛ باخ پس از بازگشت به الیپزیگ، تریویی براي فلوت، ویولون، وکالویه ساخت و آن » باخ سالخوره«

کاردانی وي در موسیقی نیز چون هنرهاي جنگ  که«را با چند قطعۀ دیگر، با نام هدیۀ موسیقی، به شاه فلوت نوازي 

وي جدا از این اینترلودهاي مهیج، خود را با اخالصی فرساینده به دست . اهدا کرد» و صلح او شایان ستایش است

  .سپرد وظایفش در مقام رهبر گروه همسرایان، عشق به زن و فرزند، و بیان هنر و روح خود در آثارش می

آثار-2

  آثار سازي-1

توانیم از اینکه بدون صالحیت حرفه اي جسارت ورزیده، و به بررسی عظمت وگوناگونی آثار باخ  چطور می ما

  .توانیم کرد ایم پوزش طلبیم؟ در اینجا جز اینکه از سر عشق به برشمردن آثار باخ بپردازیم کار دیگري نمی پرداخته

عشق پایدار باخ بود؛ از این حیث، به استثناي هندل غ آثاري که براي ارگ ساخته است برویم، زیرا ارگ  نخست سرا

کشید، درست مانند  هاي ارگ را بیرون می گاهی باخ همۀ دگمه. توان یافت که به انگستان رفت، رقیبی براي او نمی

پرداخت که  او چنان با ارگ به بازي و تفریح می. خواست ریه هاي آن را بیازماید و قدرتش را احساس کند اینکه می

ها و آکوردهایی  ولی به رغم چنین خودکامگی، با مشخص کردن شماره. ویی بازیچه و تسلیم تمام هوسهاي اوستگ

که باید با نتهاي باس نوشته شده به کار روند حدي براي خودسري نوازندگان قایل شد؛ این همان باس کونتینوئو 

  .بایست آواز یا سازهاي دیگر را همراهی کند له میاست که ارگ یا کالوسن بدان وسی) باس شماره دار یا باس مداوم(

این کتابچه چهل و . باخ طی اقامتش در وایمار براي پسر ارشد و سایر شاگردانش یک کتابچۀ کوچک ارگ فراهم آورد

ام، که شاید بدان وسیله بتواند به  خداوند متعال، به خاطر جاللش، و به همسایه«پنج پرلود کورال در برداشت و به 

نقش پرلود کورال مقدمه سازي یک سرود نیایش گروهی، و در ضمن مشخص . تقدیم شده بود» .ود تعلیم دهدخ

یافتند که بتوانند براي عید میالد مسیح، هفتۀ آالم  پرلودها چنان ترتیب می. کنندة طرح تم و حالت روحی آن، بود

وازي باخ تا پایان عمر در اختیار چنین ارگ و موسیقی آ. مسیح، و عید قیام مسیح سکانسهاي مناسبی باشند

خوریم که در آثار  ، ما به موضوعی برمی»همۀ انسانها باید بمیرند«از همان آغاز، در کورال . رویدادهاي دینی بودند

شود، اما تصمیم استوار در روبه رو شدن با مرگ، و ایمان به قیام پس از مرگ مسیح، که  بعدي باخ نیز تکرار می

سالها بعد، همین ملودي را در کورال غم . کند رستاخیز خودماست، همیشه این موضوع را مالیم می همچون نوید

در این پرلودها، و به طور کلی در تصنیفات سازي باخ، همراه با تقوایی . شنویم می» اي مرگ شیرین، بیا«انگیز 

دود که  ن به روي شستیهاي ارگ میکنیم؛ گاهی چنان سبکدل و شادما عمیق، شوخ طبعی سالم اورانیز احساس می

  .آورد شکایات هیئت مدیرة کلیساي آرنشتات را به یاد می

پرلود کورال از خود به جا نهاد که هنرآموزان این پرلودها را متمایزترین و، از لحاظ فنی،  143باخ رویهمرفته 

. روند و پاسیونها آثار حماسیش به شمار می پرلودها آثار غنایی او هستند، همچنانکه مسها. دانند کاملترین آثار باخ می

ورش از موسیقی، که همچون باخ همۀ اشکال موسیقی، جز اپرا، را درنوردید؛ او اپرا را مغایر مقام، مسلک، و تص

براي آنکه به هنرش میدان آزادتري بدهد، یک فوگ بر پرلود افزود و گذاشت که یک . دانست به خدا بود، می اي هدیه

این بازي پیچ درپیچ  .بیاید، یا برعکس) منطقۀ صوتی زیر(به دنبال همان تم در تربل ) منطقۀ صوتی بم(تم در باس 

  پرلود و فوگ در می«بدین ترتیب، . ساخت توانست چند ملودي را به هم درآمیزد، خرسند می روح اورا، که می
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پرلود و فوگ «. رسد اي از غنا و قدرت می شودو سپس به اوج وحشتناك و پیچیده با سادگی دلچسبی آغاز می» مینور

شاید بهتر از . نمایاند ، در همان آغاز، کمال باخ را در ساختمان ، اسلوب، بسط تم، و فوران تخیل عظیم می»در رمینور

ي ا اي نهاده بودند که نوازنده را بر روي نغمه» پاساکالیه«اسپانیاییها لفظ . باشد» پاساکالیا وفوگ در دو مینور«آن، 

ایتالیا به نوعی رقص مبدل شد؛ و در نزد باخ همچون جریان باشکوهی از  این نام در نواخت؛ می» هنگام عبوراز کوچه«

.کند که در عین حال ساده، متفکرانه، و عمیق است هارمونی جلوه می

ننده را به کار اندازند اجرا ک» هاي پنجه«توانستند  هایی که می یعنی قطعه -باخ براي ارگ یا کالویکورد چندین توکات

شدند بر حرکات سریع روي شستیها، نواهاي بلند و قوي، نواهاي  توکاتها معموال مشتمل می. نوشت –و تمرین دهند 

از همه » توکات و فوگ در ر مینور«این گروه،  در. دوند لطیف و آهسته، و فوگی از نتها که بازیگوشانه پی هم می

این اثر شاید بیشتر به خاطر تنظیم آن براي ارکستر است که براي گوشهاي  بیتمحبو. بیشتر شنونده یافته است

نیز » توکات در دو مینور«از هفت توکات براي کالویکورد یا کالوسن، . امروزي ناآشنا با دین خوشایندتراز ارگ است

به دنبالش یک آداجو رقص شادمانۀ کنترپوان، و  - دهد همچنین باخ را در کمال استادي و مهارت اسلوب نشان می

  .آرام و با زیبایی شکوهمند

براي ما که انگشتانی نا آموخته و گوشهایی نیمه آموخته داریم، درك لذتی که باخ از تصنیف آهنگ براي سازهاي 

نخست باید اصول . بخشید، دشوار است برد، یا به شنوندگانش می می) که معموال براي اوکالویکورد بود(شستی دار

کرد، و از آنجا به یک قطعۀ پیچیدة منظم  را که او در بسط چند نت تم یا موتیف مراعات می ساختمانیی

ایرانی یا محراب یک مسجد است که گردش خود را با  این گسترش منظم مانند طرح آرابسک قالی .رسید،بفهمیم می

ه یک خرسندي معنوي به تلذذ کند، ولی پیوسته از چنان منطقی بهره مند است ک بیقیدي ظاهري از پایه آغاز می

اي اسلوب نواختن ابداع  و همچنین باید جادوي دستان باخ را به عاریه گیریم، زیرا او گونه. افزاید حسی از شکل می

هر دو دست بود؛ حال آنکه پیشینیان او در تصنیف آهنگ ) از جمله شست(کرد که مستلزم کاربرد تمام انگشتان 

باخ حتی در وضعیت قرار گرفتن دست . گرفتند بیش از سه انگشت وسط را به کار می براي سازهاي شستی دار ندرتاً

داشتند؛  سابق بر آن، نوازندگان هنگام کار با شستیها، دست را پهن نگه می. بر صفحۀ شستی نیز انقالبی پدید آورد

این  بدون. یها بنوازندباخ به شاگردانش آموخت که دست را گود کنند تا همۀ انگشتان در یک سطح به روي شست

  .آمد اسلوب، لیست به وجود نمی

اتخاذ کرد، مایل بود که سیمهاي سازها  1691باخ پس از آنکه سرانجام شیوة پیشنهادي آندرئاس ورکمایستر را در 

چنان کوك شوندکه اکتاو به دوازده نیمپردة کامال مساوي تقسیم شود تا در مدوالسیون هیچ گونه 

. در بسیاري از موارد، اصرار داشت کالویکوردي را که بنا بود بنوازد خودش کوك کند. روي ندهد ي)دیسونانس(تنافر

که چهل و هشت پرلود و ) 1744، و بخش دوم در 1722بخش اول در (این روي، باخ کالویۀ بین تامپره را نوشت  از

براي استفاده و تمرین «: آمده بود را دربرداشت،و در عنوان اصلی آن -دوتا براي هر شستی ماژور ومینور –فوگ 

این قطعات از  . »این زمینه مهارت دارند آنان که در موسیقیدانان جوانی که مایل به آموختنند، و نیز براي سرگرمی

این قطعات نیز بوالهوسی شادمانه یا احساس  لحاظ اسلوب براي موسیقیدانان حایز اهمیت بسیارند، ولی بسیاري از

آوه «اي به عنوان ابلیگاتو  را به شکل تحریف شده» پرلود در دو ماژور«کنند؛ گونو  به ما منتقل می متفکرانۀ باخ را

این پرلودها و فوگها جهانی از آرامش در  برخی از روحهاي عمیق، مانند آلبرت شوایستر،. ي خود به کار برد»ماریا

نخستین بخش  1731ریش پایانی نداشت، درباخ که نیروي بارو. یافته اند میان هیاهوي زندگی پرکشمکش آدمی

تمرینهایی مشتمل بر پرلودها،آلماندها، کورانتها، ساراباندها، ژیگها، «: تمرین کالویه را انتشار داد و چنین وصفش کرد

در سالهاي بعد، سه بخش دیگر » .ي دیگر که براي تفریح روحی هنردوستان تصنیف شده است»رقصها«مینوئه ها، و



۵۵۵١

، »انوانسیونها«: به طوري که تمرین کالویه سرانجام چندتا از معروفترین آثار وي را در برداشت بدان افزود،

این اثر  در. ، و چند پرلود کورال تازه براي ارگ»ایتالیایی  کنسرتو«، »واریاسیونهاي گولدبرگ«، سینفونی، »پارتیتاها«

دهد  اي نشان می تداران سازهاي شستی دار راه سادهانوانسیونها به عنوان راهنمایی صادق به دوس(شد که  گفته می

و همچنین  …، بلکه خودشان آنها را پیدا کنند؛»انوانسیون«هاي خوبی از دیگران به دست آورند  نه تنها اندیشه …تا

این  شاگرد با » .رغبت فراوان به آهنگسازي در آنان پیدا شود …نواختن را به دست آورندو» کانتابیلۀ«سبک 

توانست تم یا موتیف را معموال  او می. یافت که چگونه یک تم یا موتیف را، پس از یافتن، بسط دهد ا در میسرمشقه

باخ مانند شعبده بازان با تمهایش . اي وحدتبخش برساند به وسیلۀ کنترپوان، و در طی گسترش منطقی، به نتیجه

. نهاد س دوباره صحیح و سالم روي پایشان به زمین میکرد، و سپ انداخت، وارونه می آنها را به هوا می. کرد بازي می

  .و تفریحش نیز بودند نتها و تمها نه تنها خوراك و آب و محیط تنفس او، بلکه سرگرمی

. گفتند را به نوعی رقص چند بخشی می» پارتیتا«ایتالیاییها لفظ  .رفتند پارتیتاها نیز سرگرمیهاي مشابهی به شمار می

یا رقص (آلماند: پنج شکل رقص به کار رفته است» پارتیتا در سی ماژور«و » رتیتا در رمینورپا«از این روي ، در 

ایتالیایی، حتی در مورد تقاطع  نفوذ اجرا کنندگان و نوازندگان. ، کورانت فرانسوي، ساراباند، مینوئه، و ژیگ)آلمانی

این قطعات در نظر ما سبک  امروزه. ودش اینجا نمایان می شیوة محبوب دومنیکو سکارالتی بود، در دستها، که

فورت قوي بلکه براي کالویکورد ضعیف ساخته شده بودند؛  - نمایند؛ ولی باید به خاطر داشت که آنها نه براي پیانو می

.توانند لذتی بیمانند به ما بدهند اگر از آنها انتظار زیادي نداشته باشیم، باز هم می

یوهان تئوفیلوس گولد برگ کالویکورد نواز کنت هرمان . است» گولدبرگ واریاسیونهاي«نامأنوستر از آنها، 

برد  کرد، گولدبرگ را همراه می مواقعی که کنت از الیپزیگ دیدن می. کایزرلینگ، سفیر روسیه در دربار درسدن، بود

ه هم زد، زیرا مشتاق در چنین مواقعی بود که گولد برگ با باخ آشنایی ب. تا با نواي موسیقی خواب به چشمان او آورد

کایزرلینگ اظهار عالقه کرد که باخ قطعاتی براي کالویکورد . فراگرفتن اسلوب او در نواختن سازهاي شستی دار بود

، که همچون داروي »واریاسیون 30آریا با «باخ با تصنیف » .او را درشبهاي بیخوابی اندکی شادمان سازد«بنویسد تا 

. اور بدو پاداش داد/هاي لویی د کایزرلینگ یک جام زرین مملو از سکه. ساخت خواب آوري است، کنت را خشنود

  .برگزینندة ساکس را براي باخ تحصیل کرد - محتمال، همو بود که مقام آهنگساز دربار شاه

با احساس و لذت بیشتر هفت توکات، چندین سونات، یک . این واریاسیونها بود، ولی قلبش نه چندان  هنر باخ در

براي سازهاي شستی » ایتالیایی کنسرتو «بسیار دلچسب و نشاط انگیز، ویک » تزي و فوگ کروماتیک در رمینورفان«

، با شور و سرزندگی شگفت انگیز کوشید تا اثر یک ارکستر کوچک را به سازهاي »ایتالیایی کنسرتو«در. دار نوشت

  .شستی دار منتقل کند

فوگ نیز مانند بیشتر اشکال . رکستري او راه یافت، آن فوگ بودیک شکل بود که تقریباً به همۀ تصنیفات ا

باخ . هایدن بر موسیقیشان چیره بود دنبال کردند ایتالیا آمده بود؛ آلمانها فوگ را با شور و هیجانی که تا زمان موسیقی

اي بر اساس آن  یدهیک تم را گرفت و چهارده فوگ و چهار کانون را با چنان کنترپوان پیچ: در هنرفوگ آن را آزمود

این اثر را در هنگام مرگ ناتمام گذاشت؛ پسرش، کارل  او . داد تم ساخت که همۀ انواع اسلوب فوگ را نشان می

عصر پولیفونی و فوگ همراه با . منتشر ساخت؛ تنها سی نسخه از آن به فروش رسید 1752فیلیپ امانوئل، آن را در 

  .کشید تا راه را براي هارمونی بگشاید وان کنارمیاستاد بزرگ خود در شرف مرگ بود؛ کنترپ

او کارش را به عنوان ویولن نواز آغاز کرده بود و گاهی نیز در . باخ به ویولن به اندازة ارگ و کالویکورد عالقه مند نبود

ن و نواخت؛ ولی از آنجا که هیچ یک از معاصرا گروه نوازندگانی که خود رهبریشان را به عهده داشت ویوال می

این ساز همپایۀ ارگ  توان فرض کرد که مهارتش در نواختن آورند، می پسرانش ذکري از ویولن نواختنش به میان نمی
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بایست بوده باشد، زیرا براي ویولن و  اینهمه، باخ مسلماً ویولن نواز چیره دستی می  ولی با. و کالویکورد نبوده است

» شاکون«موسیقی غرب با قطعۀ  تمام جهان. نواختنشان بود د آمادةویوالآثار بسیار مشکلی نوشت که احتماال خو

توان شاهکار اسلوب نواختن  این قطعه را می که براي ویولن تنها آمده است آشنایی دارند؛ » پارتیتا در رمینور«پایانی 

این  نظر برخی از ما در . نگریستند ویولن دانست که زمانی همۀ ویولن نوازها به عنوان دشوارترین کار خود بدان می

اي پرداخته  نماید، و مانند آن است که اسبی در چند مرحله به شکنجۀ گربه قطعه یک نمایش نامطبوع تردستی می

که  هنگامی. ولی براي باخ کوششی جسورانه بود تا عمق و قدرت پولیفونیک ارگ را با ویولن به دست آورد. باشد

ما نباید بر تنظیم .(کرد، موسیقی پولیفونی طبیعیتر، و نتیجۀ آن عالی شد این قطعه را براي پیانو تنظیم  بوزونی

این صورت مجبوریم خود باخ را نیز محکوم   قطعات موسیقی براي سازهاي دیگر به چشم حقارت بنگریم، زیرا در

لپذیري در آنها اي نیز نواهاي د رسیم، حتی گوش غیرحرفه زمانی که به آثار باخ براي ارکسترهاي ظریفش می .)کنیم

بایست فردریک کبیر را با ملودیهاي دل انگیزش شادمان ساخته، و با نواهاي  هدیۀ موسیقی مسلماً می. یابد می

عالوه بر پارتیتاها یا سوئیتهاي تمرین کالویه، باخ پانزده سوئیت براي رقص . متفکرانه و نیمه شرقیش تکان داده باشد

، زیرا از »فرانسوي«نامیده شدند و شش تا با دالیل آشکارتر » انگلیسی«وم شش تاي آنها به دالیل نامعل. نوشت

. ، در آنها به کار رفته بود»سوئیت«کردند و اصطالحات فرانسه، از جمله خود اصطالح  هاي فرانسوي تبعیت می نمونه

ي زهی مانند سازهاي این صورت، صداي سازها این سوئیتها، اسلوب بیشترین اهمیت را دارد؛ حتی در اي از درپاره

کند  ، را احساس می»آریا براي سیم سل«مشهور، یا » آریوسو«اینهمه، ساده ترین آدمیان زیبایی با وقار  با. بادي است

اینکه مندلسون  ها تقریباً پس از مرگ باخ فراموش شدند، تا این ساخته  .است» 3سوئیت شماره«که دومین موومان 

  .به احیاي آنها واداشت 1838براي گوته نواخت و ارکستر گواندهاوس الیپزیگ را در  1830بخشهایی از آنها را در 

براي کسی . باخ شکل کنسرتو را به صورتی که مورد استفادة ویوالدي بود گرفت و در چندین ترکیب سازي به کاربرد

کنسرتو «چسب است و آداجوبسیار دل» کنسرتو ویولن در رمینور«اي آرام دارد، موومان آهسته و پرشکوه  که روحیه

شاید دلپسندتر از هر دو، . سازد با عمق با وقار و لطافت متفکرانه اش ما را متأثر می» مینور در می2ویولن شمارة

آن مانند درخت نارونی در زمستان تماماً همچون طرحی بدون ) ویواچۀ(باشد؛ » کنسرتو در رمینور براي دو ویولن«

یا عنصر عقلی دیگري » برنامه«آنکه  زیبایی اصیل ، بی - راي زیبایی محض اثیري استآن دا» الرگو«رنگ است؛ ولی 

  .بدان آمیخته باشد

اي به زبان  ، باخ آنها را همراه نامه1721مارس  23در . اي ویژة خود دارند تاریخچه» کنسرتوهاي براندنبورگ«

اي فرستاد و بدین وسیله نام اورا جاودان  اهزادهشود، براي ش فرانسوي، که عبارت پردازي معمول زمان در آن دیده می

  :ساخت

  :به واالحضرت کریستیان لودویگ، مارکگراف براندنبورگ

اینکه چندسال پیش افتخار نواختن در حضور آن واالحضرت را داشتم، وچون مشاهده کردم که شما از   نظر به

بردید، و هنگام خداحافظی دستور فرمودید که  استعداد اندکی که خداوند براي موسیقی به من اعطاکرده است لذت

خواهم تا احترامات ناچیزم را  قطعاتی از آثارم را برایتان بفرستم، اکنون برحسب اوامر مرحمت آمیز شما اجازه می

کنم که نقص آنها را با طبع ظریفی که براي موسیقی  استدعا می …این کنسرتوها خدمتتان تقدیم دارم؛  همراه با

خاضعانه از .اي از احترام و اطاعت بدانها بنگرید همگان از آن آگاهند، نسنجید، بلکه بیشتر به منزلۀ نشانه دارید، و

دهم که در دل  کنم که همچنان مرا مشمول الطاف خود سازید، و به شما اطمینان می واالحضرت درخواست می

ن و مطیعترین خدمتگزار شما،کمتری. چیزي جز آرزوي اشتغال به امور و خدمات برازندة شما ندارم

  یوهان سباستیان باخ
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رود که  این هدیه سپاسگزاري کرد یا پاداشی در برابرش به باخ داد، یا نه؛ احتمال می آیا مارکگراف از  دانیم که ما نمی

این  م، نا)1734(هنگام مرگ او.چنین کرده باشد، زیرا او خود را وقف موسیقی کرده بود و ارکستر بسیار خوبی داشت

این  .کنسرتو در فهرستی ضبط شدند 127شش کنسرتو، که با خط خوش و ظریف باخ نوشته شده بودند، میان 

) دالر؟60،1(گروشن4کنسرتو فهرست به مبلغ 127هریک از. فهرست را شپیتا در بایگانی شاهی برلین کشف کرد

  .قیمت گذاري شده بود

کنسرتو گروسو اثري است در چند . کنند ایتالیایی تبعیت می  »کنسرتو گروسو«از فرم » کنسرتوهاي براندنبورگ«

به همراهی ارکستر سازهاي زهی ) »کنسرتینو«(موومان که به وسیلۀ گروه کوچکی از سازهایی که نقش اول را دارند 

  بردند؛ باخ یدو ویولن و یک ویولنسل به کار م» کنسرتینو«ایتالیاییها براي  هندل و. شود اجرا می» توتی«یا » ریپینو«

بدین ترتیب که یک ویولن، یک اوبوا، یک ترومپت، و یک فلوت . این روش را با جسارت معمول خود دگرگون ساخت

در دومین کنسرتو، یک ویولن و دوفلوت در چهارمین، و یک کالویکورد، یک ویولن، و یک فلوت در پنجمین کنسرتو 

اي بسط داد و آن دو را در بحث  را در ارتباط پیچیده» ریپینو«و » کنسرتینو«او . به عنوان سازهاي اصلی قرارداد

پرشوري آمیخته به جدایی، مخالفت، تداخل، و وحدت درگیر ساخت، که هنر و منطقش را تنها موسیقیدانان 

، در نظر بقیۀ ما برخی از پاساژها ممکن است خسته کننده و تکراري. توانند بفهمند و از آن لذت ببرند اي می حرفه

این گفتگورا  توانیم جذابیت ظرافت نوازد؛ ولی ما می ویادآور ارکستري روستایی باشند که آهنگ رقصی را کراراً می

احساس کنیم و درموومانهاي آهسته آرامشی بیابیم که براي قلبهاي سالخورده و پاهاي کند خوشایندتر از آلگروهاي 

شود؛ چهارمین کنسرتو را فلوتی  آلگروي گیرایی آغاز می اینهمه، دومین کنسرتو با  با. پرجوش و حرارت است

  .دهد گرداند؛ و پنجمین باخ را در باالترین درجۀ هنر خویش نشان می پرنشاط، دلپسند می

آثار آوازي- ب

دار بسط  توانست تمام چیره دستی و هنري که روي سازهاي شستی نوشت، نمی که باخ براي آواز آهنگ می  هنگامی

ا کارهاي شگفت انگیزي که از ارکسترهایش چشم داشت، نادیده بگیرد؛ تصنیفات او براي صداها چنان داده بود، ی

است که گویی آنها سازهایی با توانایی و رسایی تقریباً نامحدودند و کمتر فرصت نفس تازه کردن بــه خواننــده 

؛ ]» Kyrie-ele-e-e-e-e-eison«[شید ک بـه تبعیــت از رسم زمــان هر هجـارا روي پنج شش نـت می. داد مـی

این وجود، به وسیلۀ همین آثار آوازي است که باخ شهرت کنونیش را به   با. گونه تطویل دیگر متداول نیست این 

  .عنوان بزرگترین آهنگساز تاریخ به دست آورد

در حدود بیست و . آیین قداس به پالسترینا  بخشید که لوتري به او همان اندازه الهام می ایمان استوار باخ به آیین

اي نوین  براي خداوند نغمه«-این شش موتت چهار سرود نیایش و شش موتت نوشت؛ موتسارت با شنیدن یکی از

یان، کورالهاي پرقدرتی براي جمعیت نیایشگران کلیسا و گروه همسرا. نخستین بار عمق باخ را حس کرد -»بسرایید

زمانی که در «، »کنار نهرهاي بابل«: آمد شنید قلبش که به قلب باخ همانند بود به وجد می نوشت که اگر لوترمی

این آخري چندان در مندلسون اثر نهاد که به شومان  ؛ »روح محبوب، خود را بیاراي«، و »نیازي مشقتبار هستیم

باخ براي » .گردانید آنها را به من باز میکرد، همین یک کورال  ایمان محروم می  چنانچه زندگی مرا از امید و«: گفت

اعیاد میالد مسیح، قیام مسیح، و صعود مسیح، اوراتوریوهایی تصنیف کرد که عبارت بودند از آهنگهایی با عظمت 

در توما سکیرشه در شش  نخستین آنها، اوراتوریو عید میالد مسیح،. براي همسرایان، تکخوانان، ارگ، یا ارکستر

با فرض شمردن حق . 1735- 1734قسمت و طی شش روز فاصلۀ میان عید مسیح و عید تجلی مسیح اجرا شد

مسلم مالکیت خود، باخ هفده آریا یا همسرایی از آثار اولیۀ خود گرفت و به صورت داستانی دو ساعته از میالد مسیح 
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ام گرفته با متن جدید هماهنگی چندانی ندارند، ولی معایب متعدد اثري این قطعات از خود به و برخی از. به هم بافت

  .توان بخشید کند می  را عرضه می» چگونه تو را بهنگام پذیره شوم؟«را که تقریباً از همان آغاز، همسرایی 

آنجا که مراسم دینی از . خود کانتات کورالی با آریاهاي پراکنده بود. اوراتوریوها اساساً ترکیباتی از کانتاتها بودند

ارتباط . تاي آنها به جا مانده اند 200کانتات ساخت که  300شمرد، باخ حدود لوتري غالباً وجود کانتاتها را مغتنم می

ز آریاهاي آنها آیینی لوتري، شنوندگانش را در زمان ما محدود کرده است،ولی بسیاري ا  این کانتاتها با مراسم  نزدیک

در وایمار نخستین ) 1711(باخ در سن بیست و شش سالگی. شناسند هیچگونه مرز دینی نمی که چندان زیبا هستند

این کانتات ماتم تراژدي  را نوشت او در» وقت عبادت بهترین اوقات است آکتوس تراگیکوس«کانتات برجستۀ خود، 

هاي سال کلیسایی را با ، یادبود1717تا1714در فاصلۀ سالهاي . مرگ را گرفت، ولی از امید رستاخیز شادي کرد

» دهندة کافران اي نجات اکنون بیا «براي نخستین یکشنبۀ آدونت، : چند تا از بهترین کانتاتهایش جشن گرفت

که در آن سه ترومپت، » کند خندد، زمین شادي می آسمان می«، 1715؛ براي عید قیام پس از مرگ مسیح )1714(

و ویولنسل، یک باسون، و یک کالویۀ کونتینوئو براي کمک به همسرایی و یک طبل، سه اوبوا، دو ویولن، دو ویوال، د

قلب، دهان، کردار، و «به وجد آوردن مؤمنان از پیروزي مسیح به کار رفته بود؛ براي چهارمین یکشنبۀ آدونت، 

اوبوا همراهی  که با ابلیگاتو» اي مایۀ شادمانی وآرزوهاي بشر  عیسی،«با کورال خوش نوا و آشناي ) 1715(» زندگی

در الیپزیگ، نغمۀ پیروزي » اي زمان شیرین مرگ، بیا«؛ )1715(شد؛ و براي شانزدهمین یکشنبۀ پس از تثلیث  می

، براي قیام پس از مرگ مسیح سرود، و براي دویستمین سال »مسیح در زندان تاریک مرگ آرمید«دیگري به نام 

، را به شکل کانتاتی، به همان »خداوند سنگر پایدارماست«یعنی ، سرود نیایش لوتر، »صدور طاعتقادنامۀ آوگسبورگ

.قدرت، درآورد؛ ولی شاید به عنوان بیان اعتقاد دینی بیش از اندازه تند و آتشین باشد

نیز براي بهره مند شدن  کردند، ولی احساس سالمی باآنکه باخ مردي دیندار بود و وظایفش اورا به دینداري ملزم می

عناصر غیر دینی به . گیرد از ته قلب نیز بخندد توانست به همان اندازه که ماتم می مینی در اوبود، و میاز شادیهاي ز

او » مس در سی مینور«یافتند؛ به همین جهت، برخی از قطعات آوازي اپراهاي زمانش را در  تصنیفات دینی او راه می

این گونه آثار، بیست و یک کانتات  از. کرد ناب درنگ نمیاو از ریختن استعداد هنریش در کانتاتهاي دینی . اند یافته

، و هفت کانتات براي اعیاد غیر دینی »کانتات عروسی«، یک »کانتات قهوه«، یک »کانتات شکار«باخ یک . موجودند

آیولوس «، براي سالروز تولد آوگوست مولر، استاد دانشگاه الیپزیگ یک کانتات کامل، به نام 1725در . نوشت

کانتات « 1742در  .گرفت، جشن  اي محیالنه ، شاید با استعاره ، نوشت و بدین وسیله رهایی بادها را»دخرسن

از . را، که بورلسکی بیپرده بود، نوشت اثري سرشار از رقص، نوشیدن، و عشقبازي پرسروصداي دهقانان» دهقانان

پیوسته آثار غیردینی اجرا  بعد، موسیقی کلیسایی در الیپزیگ نفوذ خود را از دست داد و کنسرتهاي عمومیبه  1740

  .کردند می

پیش از آنکه موسیقی دینی رو به زوال گذارد، باخ اورا به چنان اوجی رساند که در سرزمینهاي پروتستان بیسابقه 

مراسم لوتري باقی مانده بود یکی خواندن  لیک درن کاتوآیی  بود، در میان عناصر بسیاري که از اعمال دینی

بنا به . این جشن به یادبود دیدار مریم از خویشاوند خود، الیصابات، بود. بود) ژوئیه2(ماگنیفیکات در عید دیدار مریم

:مریم عذرا در این دیدار سرود شکرگزاري بینظیر خود را چنین آغاز کرد) 55- 46.ا(روایت انجیل لوقا 

  کند، ان من خداوند را تمجید میج«

  وروح من، به رهانندة من خدا، به وجدآمد؛

  زیرا بر حقارت کنیز خود نظر افکند،

  » .. . .زیرا هان، از کنون تمامی طبقات مرا خوشحال خواهند خواند
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مراسم عید براي  1723ولی شاید شکل کنونیش را در . باخ دوبار این آیات، و آیات بعدي را، به موسیقی در آورد

  .رسند در اینجا، دین، شعر، و موسیقی همه به اوج وحدتی واال می. میالد مسیح در الیپزیگ سرود

به موسیقی در آوردن داستان آالم و مرگ . حتی شش سال بعد، دوباره در پاسیون قدیس متی به همان اوج رسید

هنگسازان پروتستان در آلمان شکل کنتات را بسیاري از آ. مسیح از قرنها پیش بخشی از مراسم آیین کاتولیک بود

باخ دست . براي این منظور اتخاذ کرده بودند؛ دوتن از آنان قبال انجیل متی را به عنوان متن خود به کار گرفته بودند

) 1731(، و انجیل مرقس )1729(، انجیل متی)1723(کم سه پاسیون نوشت و در هریک از آنها از شرح انجیل یوحنا

در پاسیون قدیس یوحنا تسلسل صحنه ها غیر منطقی، . اند از پاسیون آخري تنها قسمتهایی به جا مانده. دتبعیت کر

خورد؛ ولی قسمتهاي آخر به  اند، و گرایشی توتونی به سخنرانی رعدآسا در آن به چشم می و رویدادها در هم آمیخته

د که مانند هر عنصر دیگر موسیقی متأثر کننده شو احساساتی لطیف و ظریف، و عمق متفکرانۀ با وقاري تبدیل می

برداشت عمیقی از حساسترین رویداد داستان زندگی و مرگ مسیح است؛ آزمونی از این » تمام شد«آریاي . است

  .تواند وجود داشته باشد بزرگتر براي آهنگساز یا نقاش نمی

بزرگترین اثر خود را اجرا کرد، او در این  ، باخ در توماسکیرشه الیپزیگ1729آوریل 15در بعدازظهر جمعۀ مبارك 

این لیبرتو بر اساس روایت نسبتاً کامل قدیس . اثر، پاسیون قدیس متی از یک لیبرتو خوب آلمانی استفاده جست

» پیکاندر«متی از زندگی و مرگ مسیح، و به وسیلۀ یک ادیب محلی، به نام کریستیان فریدریش هنریسی، ملقب به 

برخی از همسراییها را تفسیر . چنین پیداست که خود باخ متن بعضی از همسراییها را نوشته است. تنظیم یافته بود

اند؛ ولی این همسراییها، مانند همسراییهاي نمایشنامه هاي یونانی، با شرح و تفسیر خود  ناموجه روایت انجیل دانسته

عواطف مارا هم . دهند ه هنر برترین را انجام میکنند و هارمونی باوقار آنها دووظیف هیجان دراماتیک را تشدید می

دهد، تقریباً سراسر  در حالیکه موسیقی باخ عمدتاً چیره دستی و قدرت او را نشان می. کنند، و هم تلطیف بیان می

در برگردان لطیف و با شکوه همسراییها، در ظرافت آریاها، : پاسیون قدیس متی آواي اندوه، سپاس، و یا عشق است

سرایند، در خودداري با حرمت سازهایی که دور و بر واژه ها  فلوتهایی که گویی از جهان دیگر میگیراي  ودیهايدر مل

در اینجا، باخ .مانند خورند، که به نقاشی وتذهیبکاري یک کتاب دعاي قرون وسطایی می ودرمیان صداهایی پیچ می

براي ما که در تمدن . گردد ر متن روایت اصلی آشکار مینمایاند که تنها د چنان مفاهیم و احساسات عمیقی به ما می

کنیم، این اثر متأثر کننده ترین تراژدیهاست؛ زیرا صرفاً مصلوب شدن انسان آرمانگراي شریفی، از  غربی زندگی می

و  دهد، بلکه به صلیب کشیده شدن روزانۀ اورا در جهان مسیحیت شود، را نشان نمی گونه که در میان ما یافت می آن

.سازد گر می  داریم، جلوه مرگ تدریجی ایمان بسیاري از ما را، که همچون خداي این ایمان دوستش می

. تقریباً موفق شد که دوباره به همان اوج هنرمندي و احساس پاسیون قدیس متی برسد» مس در سی مینور«باخ در 

روایت انجیل از آالم مسیح ریشه و محور . ندتوانست با کارجدید، به همان اندازه، احساس هماهنگی ک ولی او نمی

ولی مراسم قداس، یک مراسم آیینی . آمد، و باخ با تمام وجود غرق در این آیین بود اعتقادنامۀ پروتستان به شمار می

یافت، تعهد اشتباه ناپذیرش را نسبت به  یین میخود اعتقادنامه، که در بخش کردو مس تب بود؛کاتولیک رومی 

با آنکه آیین نیایش لوتري هنوز چیزهاي زیادي از مراسم قداس . داشت ابراز می» کلیساي مقدس و همگانی انجیلی«

را از  دییکاتولیک رومی را در خود نگه داشته بود، ولی همین مقدار باعث ناراحتی بود و پروتستانها دعاي آگنوس 

گرفتند و  آن حذف کرده بودند، در زمان باخ، و در کلیساهاي او، کانتاتها بتدریج جاي قسمتهاي مختلف مس را می

شدند؛ او چهار سرود  پاسیونهاي باخ به زبان آلمانی خوانده می.شدند بقایاي التینی پیوسته از لیتورژي حذف می

ش آلمانی را در میان اشعار التینی ماگنیفیکات خود گنجانیده بود؛ ولی مس آنچنان ریشه هاي سنتی التینی نیای

او با نوشتن چهار مس ناقص با ضمایم . داشت که هرگونه گنجاندن اشعار آلمانی در آن با خطر بیتناسبی رو به رو بود
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با دقت به بررسی مسهاي . دست آمد رضایتبخش نبوداي که به  نتیجه. آلمانی کوشیده بود این خطر را دور کند

ارتباطش با دربار درسدن این فکر را در او . کاتولیکی، که پالسترینا و ایتالیاییهاي دیگر تصنیف کرده بودند، پرداخت

هنگامی که از آوگستوس سوم . برگزینندة کاتولیک را خشنود سازد –القا کرد که با تصنیف یک مس کاتولیکی شاه 

این دو بعداً قسمتهایی از . ، یک کیریه و یک گلوریا همراه تقاضانامه فرستاد)1733(اضاي شغل و لقب درباري کردتق

باخ آنها را در کلیساي الیپزیگ اجرا کرد و از هر دو . شاه ظاهراً توجهی به آنها نکرد. شدند» مس در سی مینور«

یک اوسانا، یک بندیکتوس، یک آگنوس دیی، و یک  ، یک کردو، یک سانکتوس،)1738- 1733(استقبال شد؛ سپس 

احتماال باخ امیدوار . وقتی که مجموعه کامل شد، به شکل یک مس کاتولیکی درآمد. به آنها افزود پاکم دونا نوبیس«

گاه در یک کلیساي کاتولیک  این مس هیچ نشد؛ بود که آوگوستوس سوم آن را در لهستان اجراکند، ولی چنین

.باخ آن را در موقعیتهاي گوناگون در توماسکیرشه یانیکوالیکیرشه در الیپزیگ تکه تکه اجرا کرد. خوانده نشده است

ستاییم بیان کنیم؟ قدرت باخ در  را می» مس درسی مینور«توانیم احتیاط تردید آمیزي را که با آن عظمت  آیا می

گذارد؛ گاهی چنین  این مس آن تواضعی را که باید در خطاب به پروردگار باشد کنار می از گوشه هاي بسیاري

پندارد، زیرا که در برابر تقاضاهایی که در بسیاري از زبانها از اوشده،  نماید که باخ گوش خدا را سنگین می می

رود تا سرانجام  و قال و آشفتگی پیش میبخش کیریۀ مس با عظمت همراه با قیل . مدتهاست که سکوت گزیده است

بخش گلوریا در بیشتر جاها در همراهی با ارکستر بسیار زیباست و به » !برما رحمت آور«: آوریم مانیز فریاد برمی

زیرا تو یگانۀ مقدس «رود؛ ولی آنگاه در پیش می» که در طرف راست خداوند نشسته است«سوي آریاي دلچسب 

شود که روح القدس به  چون رعد مقطعی خوانده می» با روح القدس«سازند و  خشن می همسراییها آن را» هستی

که نکات عقیدتی  –شگفت آنکه بخش کردو . این توتونی نیرومند در آسمان توفان به پاکند آید که مبادا  لرزه در می

ظات عظیم آن را پدید این مس لح در -آید و تقسیم کنندة عالم مسیحیت آن به طور طبیعی به موسیقی در نمی

دوباره به همان حرمت با وقار پاسیون قدیس ) مصلوب کردن عیسی(و » و به جسم در آمده است«باخ در : آورد می

اینها به خاطر  سازد و  تمام صداي بلند و ناشکیباي ترومپتها و طبلها را رها می» خیزد و برمی«سپس . رسد متی می

با آریاي ظریف تنور و ویولن تنهاي آسمانیش به » بندیکتوس«. آورند اد بر میپیروزي مسیح برمرگ با شادمانی فری

» دونانوبیس پاکم«بخشد؛ همراهی ارکستر در بخش آگنوس دیی به طرز عمیقی زیباست؛ ولی بخش  ما آرامش می

. باشند ري نمیاي هستند که سزاوار خرده گی اینها همه واکنشهاي ساده .اي آرامبخش بیشتر نشان قدرت است تا هدیه

لذت برند که به یک تربیت مسیحی، که مایه هاي عاطفیش را » مس در سی مینور«از  توانند بتمامی  فقط کسانی می

از دست نداده باشد، توانایی فنی درك و لذت بردن از ساختار اثر، تونالیته ها، ترکیب بندي استادانه، تنوع منابعی به 

  .انطباق موتیفهاي موسیقی با اندیشه هاي متن را نیز بیفزایند کاررفته، پیچیدگی ارکستراسیون، و

که بعداً رهبر (، یوهان آدولف شایبه 1737در. اي در زمان حیات باخ از او انتقاد کردند برخی از موسیقیدانان حرفه

ود، ولی در عین نامۀ بی امضایی منتشر کرد و طی آن باخ را به عنوان یک ارگنواز ست) ارکستر دربار شاه دانمارك شد

آثارش به داشتن ویژگی پرآب داشت، واگر  این مرد بزرگ اگر مالطفت بیشتري می«حال چنین اظهار عقید کرد که 

شد، و زیباییشان با فنون بیش از اندازه از جال نمی افتاد، مایۀ تحسین همۀ ملتها  و آشفته غیرطبیعی نمی و تاب

شوند، و  تر می قطعات کلیسایی باخ همواره تصنعیترو خسته کننده«: کردیک سال بعد، شایبه حملۀ دیگري » .بود می

شایبه » .مند نیستند به هیچ روي مانند آثار تلمان و گراون سرشار از ایمان تکاندهنده و ژرف بینی روشنفکرانه بهره

نامساعدي دربارة نواختن  باخ موقع امتحان از شایبه، نظر: کوشیده بود که مقام ارگنوازي در الپیزیگ را به دست آورد

اوداده، و در کانتاتی او را هجو کرده بود؛ ممکن است انتقاد شایبه از باخ خالی از بغض و عناد نباشد؛ ولی شپیتا، 

انتقاد برخی . گوید که بسیاري از معاصران شایبه داراي همان نظرات او بودند پرحرارت ترین ستایشگر باخ، به ما می
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واکنش نسل جدید آلمان را در برابر موسیقی که اساسش برکنترپوان بود نشان دهد؛ شیوه  از منتقدان ممکن است

اي در موسیقی که در باخ به چنان برتري رسیده بود که وراي آن چیزي جز تقلید ممکن نبود؛ قرن بیستم نیز شاهد 

.واکنش مشابهی در برابر سمفونی بوده است

ولی هندل چنان در انگستان گم شده بود که مقایسۀ او . داده است ترجیح میشایبه به احتمال قوي هندل را بر باخ 

. یافت گرفت، هندل همیشه مقام اول را می نمود؛ و زمانی که مقایسه انجام می با باخ مسلماً براي آلمانیها دشوار می

ش از احیاي باخ از نظر آلمانی را بیان کرد؛ ولی این پی» هندل بزرگترین همۀ ماست«بتهوون با گفتن اینکه 

 –دو چهرة پرافتخار موسیقی وآلمان در نیمۀ اول قرن هجدهم  –جاي تأسف است که این دو غول . فراموشی بود

هرگز همدیگر راندیدند؛ چه بسا ممکن بود به سود هم در یکدیگر نفوذ کنند، موسیقی هردو از آواي ارگ سرچشمه 

اخته شده بودند؛ باخ تا پایان زندگی از آن ساز دست نکشید، ولی گرفت، و هردو بزرگترین ارگنواز زمان خود شن

هندل ملودي ایتالیایی را به . گشت، به صدا اهمیت بسزا بخشید هندل، که در میان خوانندگان زن و کاستراتوها می

نترپوان کنترپوان آلمانی پیوندداد و راهی به سوي آینده گشود؛ باخ انجام و کمال موسیقی پولیفونی، فوگ، و ک

  .کردند که در آن جهت راهی براي حرکت بیشتر باز نیست حتی پسرانش احساس می. گذشته بود

با اینهمه، در آن موسیقی قدیمی کیفیتی سالم وجود داشت که کسانی چون مندلسون بعدها با حسرت از آن یاد 

اندازند آشفته  ب تسلی بخش رخنه میکردند؛ زیرا هنوز به ایمانی استوار آمیخته بود و شکهایی که در قلب مذه می

کاریهاي  این موسیقی نداي فرهنگی متشکل و نقطۀ اوج و قوام یک سنت و هنر بود؛ و ریزه. اش نساخته بودند

نشده، و صداي هیچ » عصر روشنگري«آلمان هنوز وارد . کرد آرایشی باروك و یک اشرافیت بیرقیب را منعکس می

را بی چون و چرا » اعتقادنامۀ نیقیه«سینگ هنوز جوان بود؛ تقریباً هر فرد آلمانی ل. منادي انقالب را نشنیده بود

هاي  اندکی بعد، بناي پرشکوه معتقدات و شیوه. داد پذیرفت؛ تنها فردریک شاهزادة پروس، ولتر را ترجیح می می

به نظم دیرپا ، آن ثبات طبقاتی،  سنتی، با توفان ذهنهاي نوآور، تا آستانۀ فروپاشی به لرزه در آمد؛ آن آرامش آمیخته

را نوشته بود، سپري شد؛ و همه چیز، حتی موسیقی، دگرگون گردید،  شگفت آور واستوار، که موسیقی باخآن ایمان 

.جز انسان که پیوسته همچنان که بود به جا ماند

  سرانجام -3

. گذشته را بدون اکراه یا شورش به ارث بردساختند که  انزواي باخ در الیپزیگ و خوگرفتن او با این شهر توانایش می

در کتابخانۀ خود هشتاد و سه جلد کتاب در زمینۀ . پس از موسیقی، ایمان مذهبی مایۀ تسلی و پناهگاهش بود

به آیین لوتري استوار و نیرومند خویش اندکی رنگ رازوري زد، که . االهیات، تفسیر کتاب مقدس، وموعظه داشت

ورزید و آن را دشمن هرگونه  هرچندکه با نهضت تورع مخالفت می -زمانش گرفته بود احتماال از نهضت تورع

معموال هنگام آغاز . موسیقی او بیشتر شکل نیایش داشت. دانست موسیقی کلیسایی، جز سرودهاي نیایش می

به جالل و شکوه تقریبا همه آثارش را با اهداي آنها . »عیسی، به من یاري ده«: خواند ساختن آهنگ این دعارا می

ي جالل یک هارمونی خوشایند برا«: کرد باخ موسیقی را چنان تعریف می. رساند کرد و به پایان می خداوند آغاز می

اند او را در سالهاي بزرگسالی همچون یک آلمانی نمونه  هایی که از باخ مانده تک چهره ».خدا و شادمانی مجاز روح

اي پروسرخ، و دماغی بزرگ؛ به این خصوصیات ابروانی کمانی را  هاي پهن، چهره مردي تنومند با شانه: دهند نشان می

عنصري خشمگین در سرشتش بود و به خاطر . دادند باید افزود که نگاهی آمرانه، نیمه عصبی، و تقریباً مبارز بدو می

توانست، پس از پایان تضاد  میجنگید؛ در غیر از این مورد، خرسی مهربان و فروتن بود که  مقام و نظراتش دلیرانه می

در زندگی اجتماعی الیپزیگ به هیچ وجه شرکت . و دشمنی، حیثیت و بزرگیش را با خوشخویی حفظ کند

شدند،  جست، ولی مهمان نوازیش را از دوستان، که در میان آنان رقیبان بسیاري چون هاسه و گراون دیده می نمی
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همه ده فرزند . عالیتهاي هنري به خانواده اش نیز توجه بسیار داشتاومرد خانواده بود و جز ف. داشت دریغ نمی

دار، یک لوت، یک  اش پنج ساز شستی باقیمانده اش را تعلیم موسیقی داد و برایشان سازي فراهم آورد؛ در خانه

انم از میان تو من هم اکنون می«: ، به دوستی نوشت1730در . ویوالداگامبا، و چندین ویولن، ویوال، و ویولنسل داشت

بعدها، ممکن است ببینیم که چطور پسرانش هنر » .افراد خانواده ام ارکستري از نوازندگان و خوانندگان تشکیل دهم

  .اي بلندتر از آوازة او یافتند پدر را ادامه دادند و آوازه

عمل ، رضایت داد به دست همان پزشکی تحت 1749در . در واپسین سالهاي عمر، نورچشمانش ضعیف گشت

جراحی قرار گیرد که با موفقیت ظاهري هندل را عمل کرده بود؛ این بار عمل موفق نبود و اورا کامال کورکرد، از آن 

وي مانند بتهوون کر، . زد زیست؛ زیرا نور، که قادر به دیدنش نبود، به چشمانش صدمه می پس، در اطاقی تاریک می

به  را» ی که در نیازي مشقتبار هستیمزمان«د؛ اکنون پرلود کورال دا به رغم این مصیبت، به ساختن آهنگ ادامه می

او از مدتها پیش براي مرگ آماده شد، و چنان خود را ساخته بود که آن را ، زمانی که فرا رسد، . دامادش هدیه کرد

:را تصنیف کرد» اي مرگ شیرین، بیا«از این روي، اثر متاثر کنندة . همچون هدیۀ خدایان بپذیرد

  مرگ شیرین ، بیا؛ اي آرامش خجسته، اي

  بیا که زندگیم مالل آور است،

  .و من از زمین خسته شده ام

  کشم،  بیا که انتظارات را می

  زود بیا و مرا آرامش بخش؛

  شوند؛ پلکانم به آرامی بسته می

  .اي آرامش خجسته ،بیا

. اده اش با شادمانی گردش جمع شدند، دید چشمانش گویی به طرز معجزه آسایی برگشت؛ خانو1750ژوئیۀ  18در 

 ».م و برکت یافت و در خدا خوابیداو آرا«به زبان امیدوار آن زمان، . ژوئیه بر اثر سکته در گذشت 28اما ناگهان در 

گیري باخ در الیپزیگ، قسمتی به خاطر  قسمتی از این فراموشی به علت کناره. پس از مرگ، تقریباً فراموش شد

ي او، و قسمت دیگر معلول کاهش رغبت به موسیقی دینی و فرمهاي موسیقی متکی به کنترپوان دشواري آثار آواز

حس بیزاري از آثار «کوشید که  به جاي باخ رهبر گروه همسرایان توما سشوله شد، می 1789یوهان هیلر، که در. بود

بود با کارل فیلیپ امانوئل که از  در نیمۀ دوم قرن هجدهم، نام باخ مترادف. »خام باخ را در شاگردان ایجاد کند

نمود که تمام خاطرة یوهان سباستیان  ، چنین می1800تا سال . کرد ماهیت کهنۀ موسیقی پدرش اظهار تأسف می

  .باخ ناپدید شده است

شگاه دو تن از آنان کار پدر را براي یوهان نیکوالوس فورکل، استاد موسیقی دان. تنها، پسرانش کار او را به یاد داشتند

یک  1802فورکل چندتااز این آثار را مطالعه کرد، سخت بدانها عالقه مند شد، و در . گوتینگن؛ توصیف کردند

  :اي انتشار داد و ضمن آن اعالم داشت زندگینامۀ هشتاد و نه صفحه

د آن آثاري که یوهان سباستیان باخ براي ما به جاگذاشته، یک میراث گرانبهاي ملی است که اقوام دیگر فاق

این مرد، بزرگترین  …. حفظ خاطره این مرد بزرگ نه تنها مربوط به عالم هنر، بلکه وظیفه اي ملی است …هستند

شاعر موسیقی و برجسته ترین نظریه پرداز موسیقیی که تاکنون وجود داشته است و یا ممکن است وجود داشته 

  !اي میهن، به اوافتخار کن. باشد، یک آلمانی بود

دربرلین، دستنویس پاسیون قدیس » آکادمی آواز«کارل تسلتر، استاد . به میهن پرستی گور باخ را گشوداین توسل 

فیلکس مندلسون، شاگرد تسلتر، استاد را واداشت که اجازه رهبري نخستین اجراي غیرکلیسایی آن اثر . متی را خرید
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دلسون اظهار داشت که پاسیون قدیس متی یکی از دوستان من). 1829 مارس11(به او دهد » آکادمی آواز«را در 

همۀ اجراکنندگان کار خود را به رایگان انجام . اي احیاشد صدسال پس از اولین اجرا به دست یهودي بیست ساله

مدتی  1830وي در . مندلسون با گنجانیدن پنج اثر دیگر باخ در رسیتالهاي خود، به ارزش این احیا افزود. دادند

.کرد ا نواختن آثار باخ سرگرمش میمهمان گوته بود و ب

خردگرایی دوران اعتالي . احیاي باخ با نهضت رمانتیک و تجدید ایمان دینی پس از جنگهاي ناپلئون همزمان افتاد

که آنهمه آلمان را در » فرزند انقالب«خونین فرانسه، و نیز با » انقالب«گذراندند؛ این جریان فکري با  خود را می

کرده بود، ارتباط داشت؛ اکنون آلمان پیروز بود و حتی هگل به جمع ستایندگان باخ، به مثابه  میدان جنگ تحقیر

انجمن «، 1850، روبرت شومان درخواست کرد که تمام آثار باخ انتشار یابند؛ در1837در. یک قهرمان ملی، پیوست

، چهل و 1900تین جلد، ودر ، نخس1851تاسیس یافت؛ دستنویسهاي باخ از هرمنبعی گردآوري شدند؛ در » باخ

گفت که دوتا از بزرگترین رویدادهاي تاریخ آلمان در  برامس می. ششمین و آخرین جلد تصنیفات او انتشار یافت

این آثار امروزه بیش از آثار دیگر . زمان حیات او یکی تأسیس امپراطوري آلمان، و دیگري اتمام انتشار آثار باخ بودند

در سراسر » بزرگترین شاعر موسیقی که تاکنون وجود داشته است«د؛ و مقام باخ به عنوان شون آهنگسازان اجرا می

  .مغرب زمین پذیرفته شده است

  

  

فصل سیزدهم

  فردریک کبیر و ماري ترز

  

I  - 1740-1711:سرآغاز امپراطوري  

ز ستایش واحترام خواند؛ این سخن بخشی ا» کبیر«فردریک را  1742ولتر ظاهراً نخستین کسی است که در آغاز 

ولی تاریخ هرگاه، چون ویتمن، شکست خوردگان را بستاید، ماري ترز را . متقابل آنان بود که ده سال دیگر دوام یافت

نیز کبیر خواهد خواند؛ زیرا او یکی از چند ملکۀ ادوار جدید بوده است که بیشتر شاهان را شرمنده ساخته، و از آنها 

  .اند پیشی گرفته

شش سال قبل از تولد وي، پدرش که ازخاندان هاپسبورگ . طریق آشنایی با گذشته اش به او نزدیک شویمبیایید از 

امپراطوري مقدس روم، با آنکه به ). 1711(بود، به نام شارل ششم، وارث تاج و تخت امپراطوري مقدس روم شد

این امپراطوري . ساله 900افتخارات دیدةه ولتر جز نامی از آن برجاي نمانده بود، هنوز امپراطوریی بود وارث 

، ستیریا، )چکوسلواکی کنونی(مرکزیت نیمبندي در وین داشت و شامل سرزمینهاي اتریش،مجارستان، بوهم 

، امپراطوري سلطۀ خود را بر هلند اسپانیا نیز، که همان بلژیک کنونی است، 1715در . کارینتیا، کارنیوال، و تیرول بود

بردند، ولی شهرهاي آزاد این کشور در سیاست خارجی  انی تنها به ظاهر از شارل فرمان میایاالت آلم. گسترش داد

شد، اکنون کشمکشهاي دینی به آشوب کشیده  بوهم را، که به دست خاوندان غایب بیگانه استثمار می. پیرو او بودند

بود، آسیب فراوانی دیده بود؛  مجارستان، به واسطۀ اینکه عرصۀ اصلی کشاکش میان ترکان عثمانی و مسیحیان.بود

چندین سپاه این سرزمین را زیر پا نهاده، و آن را تحلیل برده بودند؛ جمعیت آن کاهش یافته، و حکومت محلی 

از پرداخت مالیات  - که اکنون تنها معدودي از آنان مجاز بودند -اشراف نظامی این کشور. گرفتار بیسامانی شده بود

ند و از فرمانروایی اتریش بر این سرزمین بیزار بودند؛ زمینهاي مجارستان همگی از آن اشراف زد به امپراطور سرباز می
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شدند، تقسیم کرده  و کلیسا بودند؛ اشراف و سران کلیسا آن را به امالك متعددي، که به دست سرفها کشت می

ساختند و از هنر و موسیقی  رگی برپا میگرفتند، کاخها، قلعه ها، و صومعه هاي بز که از سرفها می بودند؛ آنها با باجی

ایکر از زمینهاي  7‘000‘000. ایکر فزونتر بود 50‘000وسعت زمین برخی از اشراف مجارستان از . کردند حمایت می

.مجارستان به خاندان استرهازي تعلق داشتند

با آنکه جمعیت مجارستان از  .برد، از رونق و پیشرفت برخوردار بود اتریش، که بیشترین سود را از امپراطوري می

جمعیت آن از  1800رسید، و درسال  تن می 6‘100‘000به  1754تن فزونتر نبود، جمعیت اتریش در  2‘000‘000

شدند؛  زمینهاي اتریش نیز از آن اشراف و روحانیان بودند و به دست سرفها کاشته می. تن تجاوز کرد 8‘500‘000

رسید؛  در اتریش، مانند انگلستان، زمین به بزرگترین پسر خانواده می. یافتدوام  1848نظام سرفداري اتریش تا 

از همین . گماشتند فرزندان جوانتر را که دستشان از ارث کوتاه بود؛ در ارتش،کلیسا، یا دولت به مقاماتی شامخ می

این کشور نبود که  طبقه متوسط توانگري در. گذشت می 40‘000روي، شمار سران و خدمتگران دربار شارل ششم از 

قدرت مطلقه اشراف را تعدیل کند، یا خون اشراف را به خون خویش بیاالید، پیمان زناشویی تنها بر روي کاغذ اعتبار 

با  1716لیدي مري مانتگیو در . داشت، و قانون نامدون گرفتن معشوق و فاسق را براي اشراف مجاز شناخته بود

  :جهانگردان خالی نیست دربارة وین چنین نوشت گویی معمول چنان بیانی که از گزافه

دهد و دیگري وظایف شوهر را به  هر زنی به مقتضاي رسم پابرجا دو شوهر دارد که یکی از آنان نام خود را به او می

یعنی دلدار  …پیوندها چنان علنی هستند که هرگاه زن سرشناسی را به شام دعوت کنید و دو مالزم او. آورد جا می

هر زنی پس از آنکه  …. دعوت نکنید، از شما خواهد رنجید - نشیند که وي باوقار در میانشان می - ش راو شوهر

  .رود و دلدار گزیدن بخشی از ملزومات زندگی اوست شوهري براي خود برگزید، به دنبال دلدار می

نجیبزادگان این . کردند مجارستانی با کلیسا همکاري می –اشراف اتریش در جریان تشکل یک امپراطوري اتریشی 

کشور گویا االهیات کلیساي کاتولیک رومی را با اندکی چاشنی، که از خود بر آن افزودند، پذیرفته بودند؛ برخی از 

آنان به انجمنهاي فراماسونها بستگی داشتند؛ ولی به دینی که سرفهاي بینوا و دختران بیجهیزیۀ آنان را کمک 

آنان دریافته بودند که وجود . کردند ینی خویش تطبیق دهند بیدریغ یاري میکرد تا خود را با سرنوشت زم می

اعتقادنامه هاي گوناگون در جامعه، با دامن زدن به بحثهاي دینی و عقیدتی و با اشاعۀ شک و بی ایمانی، دهقانان و 

فیرمیان، اسقف . درواداري دینی با سیاست آنان ناسازگار بو. تنگدستان را از خواب گران بیدار خواهد ساخت

تن از آنان عمدتاً به پروس کوچ  30‘000سالزبورگ، عرصه را در اسقف نشین خود بر پروتستانها چنان تنگ نمود که 

، و دشمن آیندة اتریش را تقویت کردند، کوچ یا اخراج پروتستانها از بوهم اقتصاد این سرزمین را، که )1722-1723(

  .وان ساخت و به پیشرفت و نیرومندي آلمان پروتستان یاري کردبالید، نات روزي به آزادي خود می

کیلیان ایگناتس دینتسنهوفر، بزرگترین . کردند توانگران و بینوایان به هزینۀ بناي ساختمانهاي کلیسایی کمک می

 معمار کوچک، ساختمان کلیساي بزرگ قدیس نیکوالوس پراگ را، که به دست کریستوف دینتسنهوفر آغاز شده بود

یوهان برنهارد فیشر فون ارالخ، بزرگترین معمار اتریشی، در سالزبورگ، پراگ، ورم آثاري از خود به . به پایان رساند

شکوه . یادگار نهاد و با همکاري فرزندش ،یوزف امانوئل، در کلیساي زانکت کارل وین شاهکاري باروك پدید آورد

در دیربندیکتی که درملک، کنار رود دانوب، قرار . دیرنشینان بوددیرها نمودار بزرگی آفریدگار و آسایش و شادکامی 

داشت یاکوب پراند تاور و دستیارانش بناها، برجها، و گنبدي احداث کردند و طاقیهاي بزرگ داخلی ، ستونها، و 

یوزف مونگناست صومعۀ کهن کاننهاي آوگوستینوسی را در دورنشتاین به . تزیینات چشمگیري به وجود آوردند

باید در نظر داشت که شکوه و جالل کلی این صومعه، ورودي شکوهمند، و برج غربی آن . سبک باروك از نو ساخت

کتابخانه و دیر . کار ماتیاس شتایندل بود، که در هفتادو هشت سالگی از مجسمه سازي به معماري رو آورده بود
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براي . ست، براي تزیینات وافرش شهرت داشتکلیسایی بندیکتی آلتنبورگ نیز، که سازنده اش همان مونگناست ا

اي  دیر فرایارهاي سیسترسی در تسوتل، که از قرن دوازدهم مانده بود، مونگناست و شتایندل نما، برج، و کتابخانۀ تازه

؛ در اینجا سبک 1348- 1343ولی جایگاه باشکوه گروه همسرایان این دیر را مایستر یوهان ساخته بود. ساختند

دیرشتامس، که در تیرول بود، به دست گئورگ گومپ .داد رتري خود را بر سبک باروك نو نمایش میگوتیک کهن ب

. آن ممتاز است» پلکان نخست کشیشان«بازسازي شد و به داشتن شباکهاي آهنی وگچبریهاي تزیینی در 

ک دیر کلیسایی ساخته فرانتس فرزند مونگناست، در هرتسو گنبورگ ی. اند شاهزادگان هاپسبورگ در این دیرآرمیده

زیباترین اثر معماري سبک روکوکو در «و دیر کلیساي ویلهرینگ را . وي بود) 1748- 1724(بود که ثمرة عمر کوتاه 

در میان این آثار معماري، از بناهاي باشکوهی چون کلیساهاي هرتسوگنبورگ و ویلهرینگ و . اند دانسته» اتریش

جلد کتاب و  94‘000این کتابخانه در صومعۀ بندیکتی شهر آدمونت . نام بردتوان  ساختمان زیباي بیبلیوتکسال می

راهبان اتریش در روزگاري که ایمان دینی . نسخۀ خطی را دربناي زیبایی به سبک باروك گردآورده است 1100

. زیستند مردم رو به زوال نهاده بود در شکوه و آسایش می

ند، شاهزادگان و امیران اتریش و مجارستان، همچون فرمانروایان آلمان، کرد نجیبزادگان نیز با راهبان همچشمی می

توانستند باشکوه و عظمت بیش  درآرزوي آن بودند که کاخی همانند ورساي براي خود بناکنند ؛ و با وجودي که نمی

ایش دهد به گردآوري از اندازة آن کاخ رقابت کنند، با اینهمه، براي برآوردن کاخی که هر جنبۀ آن برتري آنان را نم

پرنس اوژن دوساووا در دو قسمت از باغ خویش، در خارج شهر وین، کاخ تابستانی احداث . پرداختند غنایم کافی می

، و بلودرة علیا، که به دست یوهان لوکاس فون هیلدبرانت، به )است» موزة باروك«که اکنون (بلودرة سفلی : کرده بود

یوهان برنهارد فیشر ) که اکنون وزارت دارایی است( کاخ زمستانی این شاهزاده را. سبکی بسیار زیبا ساخته شده است

هایی به سبک باغها و بناهاي ورساي کشید، ولی  ارالخ براي باغها و بناهاي شونبرون نیز نقشه. فون ارالخ ساخته است

یا کنار نهادند، و یا اندکی تغییر هاي وي را  به تعویق افتاد و، هنگام ساختمان، نقشه 1696ساختمان این بناها تا

فیشر فون ارالخ و فرزندش، یوزف امانوئل، ) است» کتابخانۀ ملی«که اکنون (را » کتابخانۀ امپراطوري«نقشۀ . دادند

کتابخانۀ «. یک باروك شناس این کتابخانه را از نظر ساختمان درونی آن بهترین کتابخانه جهان دانسته است.کشیدند

هاي خطی بسیار اوژن دو  کتابها و نسخه 1737شارل در . به دست شارل ششم گشایش یافت 1726در » امپراطوري

. وین در آن هنگام زیباترین شهر جهان آلمانی بود. ساووا را براي این کتابخانه خریداري کرد

یم که آندره تاماش یاب با ناآگاهی خجلت آوري اطالع می. هایی آرایش داده بودند بیشتر بناهاي اتریش را با مجسمه

را در وین با مجسمۀ مرمرین » موزة باروك«دیرشتامس را با مجسمۀ چوبی مصلوب کردن مسیح، و بالتازار مول 

توانیم تقدیمنامۀ یوزف شتامل را که بیشتر عمر خود را به  اي می اند؛ و در فاصله امپراطور فرانسیس اول زینت داده

توانیم خود را ببخشیم که براي شناخت  اما چگونه می. پرد احساس کنیمساختن مجسمه هایی براي دیر آدمونت س

ایم؟ دونر، که در  ساز این روزگار است؛ اینهمه تأخیر ورزیده گئورگ رافائل دونر، که پس از برنینی دومین مجسمه

بک کالسیک، ، نزد جووانی جولیانی هنر آموخت و پس از آشنایی با س)1693(اسلینگن اتریش سفال زاده شده بود 

 با اینهمه، مجسمۀ مرمرین نیایش شارل ششم او را خیال. هاي خیالی سبک باروك اتریش را کاهش داد جنبه

اي درخشان امپراطور را به سوي  اي با پاهاي دلفریب و سینه در اینجا، فرشته. پردازیهاي سبک باروك فرا گرفته است

به کروبیان تن بخشیده باید سپاسگزار بود، زیرا که فلسفه آنان را با وجود این، از هنري که . آسمان برافراشته است

با ) براتیسالوا(مجسمۀ قدیس مارتین و گدا اثر دونر در کلیساي جامع پرسبورگ . موجوداتی بی جسم شناسانده بود

ی کالسیک آرام کند، و مجسمۀ مرمرین هاجر در بیابان او داراي زیبای هاي ایتالیاي روزگار رنسانس برابري می مجسمه

هایی که از سرب براي دو حوضچۀ بزرگ در وین ریخته، به اوج کمال خود  هنر وي در مجسمه. و یکنواختی است
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نماید؛  هاي اتریش را باز می که رودخانه. یکی از آنها حوضچۀ پروردگار در نزدیکی نویرمارکت است: رسیده است

اي است  یکی دیگر از آثار دونر مجموعه. کند در رم برابري میودیگري آبنماي آندرومده است که با حوضچۀ فونتی 

ساز در کلیساي جامع  بخشد، که یک سال قبل از مرگ مجسمه که سوگواري مریم بر جنازة مسیح را تجسم می

بایست رافائل را ، که دونر نام خود را از او گرفته بود، شادمان کرده  ؛ این مجسمه می)1741(گورك ریخته شده است

  .اشدب

اگر از فرسکوهایی که دانیل گران بر سقف گنبد کتابخانۀ بزرگ وین کشیده بود صرف نظر کنیم، نقاشان و شاعران 

ولی در . اند که توجه جهانیان را به خود معطوف دارد اتریش، یا سرزمینهاي وابستۀ آن، در این روزگار اثري نیافریده

شارل ششم، پس از دختران و تختش، به موسیقی بیش از . موسیقی، وین مرکز شناخته شدة جهان غرب بود

خود وي اپرایی نوشت، همراه فارینلی کالوسن نواخت، و تمرینهایی را رهبري کرد، . مند بود هرچیزي در جهان عالقه

رده شارل بهترین خوانندگان، نوازندگان، نقاشان صحنه، و بازیگران جهان را، بدون توجه به هزینۀ گرانشان، به وین آو

گروه همسرایان نمازخانۀ . پوند خرج کرد 30‘000یک بار، به تخمین لیدي مري مانتگیو، براي اجراي یک اپرا . بود

اي از اپراها همۀ شرکت  در پاره. اي درباري، یا دست کم اشرافی، گردید موسیقی وسیله. خواننده داشت 135خود او 

مهیندوشس ماري ترز در اپرایی در . از اشراف بودند -دگان ارکسترتکخوانان، همسرایان، رقصندگان، نوازن - کنندگان 

.نقش اول آواز خواند

از ونیز به وین رفت،  1718آپوستولوتسنو در . زیست ترین لیبرتونویس زمان، که ایتالیایی بود، در وین می برجسته

م متاستازیو به خود داده بود، از به سود پیترو تراپاسی، شاعر ناپلی، که نا 1730شاعر دربار شارل ششم شد، و در

همیشه به  –هاي منظوم شورانگیزي  متاستازیو در طول ده سال آینده آنچنان نمایشنامه. دربار کناره گرفت

در خدمت . شدندکه براي آنها آهنگ بسازند ترین آهنگسازان اروپاي غربی خوشحال می نوشت که برجسته - ایتالیایی

ازگار کردن مضمون، عمل، و احساس متن خود براي تهیۀ تکخوانیها، دوئتها، گرفتن شعر براي اپرا، یعنی س

رسید؛ اما در عوض انطباق دادن هماهنگ  رسیتاتیفها، همسراییها، رقصها و مناظر الزم، هیچ کس به پاي او نمی

نگران ساخت که اپرا کامیابی او در زمینۀ تصنیف نمایشنامۀ منظوم ولتر را . موسیقی با تئاتر را از آهنگسازان گرفت

شارل ششم با  ».کند را خفه می] موز تراژدي[این هیوالي زیبا ملپومن «: گفت می. مبادا تئاتر را از رونق بیندازد

دستی گشاده، دلی مهربان، و اندوهی که در مسائل نظامی داشت از موسیقی و هنر در دربار چند زبانۀ خود حمایت 

تا . داشتند کردند؛ آنان با ناتوانی خویش وي را از آسایش بازمی لخواه او کار نمیولی فرماندهان ارتش به د. کرد می

زمانی که اوژن دو ساووا، که همراه دیوك آو مارلبره سپاهیان لویی چهاردهم را شکست داده، و پس رانده بود، ابتکار 

مانی، ساردنی را از دوکهاي ساووا، و اتریش بلگراد را از ترکان عث. عمل را به دست داشت، اوضاع به مراد اتریش بود

شارل ششم پرنس اوژن را به فرماندهی همۀ سپاهیان اتریش گماشت . میالن و ناپل و هلند اسپانیا را از اسپانیا گرفت

راند؛ ولی با  و رهبري سیاست خود را به دست وي سپرد؛ در واقع پرنس اوژن بر همه چیز اتریش، جز اپرا،فرمان می

) 1735-1733(در جنگ جانشینی لهستان . ان پیري، نیروي جسمی وروحی وي رو به کاهش نهادفرارسیدن دور

جنگید، و لورن، ناپل، و سیسیل را ) نام داشت» مملکت کوچک ساردنی«که اکنون (اتریش با فرانسه، اسپانیا، و ساووا 

نیز کشاند؛ اتریش در این جنگ اتحاد با روسیه اتریش را به جنگ با ترکان عثمانی ). 1738- 1735(از دست داد

اتریش نیز  امپراطور). 1739(ن عثمانی افتاد بلگراد بار دیگر به دست ترکا. بوسنی، صربستان، و واالکیا را از دست داد

فردریک کبیر دربارة وي چنین گفته . داراي چنان هوش و مهارتی نبود که ناتوانی فرماندهان ارتش را جبران کند

سازد به شارل ششم ارزانی داشته بود؛ ولی نه آنچه را که  را که انسان را فردي شایسته می طبیعت هرآنچه :است

او مردي بخشنده بود، اما بدون تشخیص درست، روحی محدود و بی اثر . انسان براي بزرگی بدان نیازمند است
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قوانین ژرمنی آشنابود و به با . گرفت کوشید، ولی کمتر نتیجه می سخت می. مرد عمل بود، اما نبوغ نداشت. داشت

پدري خوب، وشوهري شایسته بود؛ ولی چون همۀ . بیش از همه با زبان التینی آشنا بود. چند زبان تسلط داشت

  شاهزادگان اتریش مردي متعصب و موهوم پرست بود،

ولی پدرش، . زدتنها مایۀ دلخوشی و غرور وي دختر بزرگش، ماري ترز، بود، و آرزو داشت که وي را جانشین خود سا

در صورت نبودن وارث پسر، تاج فرمانروایی ). 1703(لئوپولد اول، میراث فرمانروایی را حق فرزندان پسر شناخته بود

مرگ یوزف اول در . بایست نخست به دختران پسر او، یوزف، و سپس به دختران پسر دیگرش، شارل، انتقال یابد می

پراگماتیک «، شارل با 1713در . اج و تخت را حق قانونی شارل ساخت، ت)ولی با دودختر(، بدون وارث پسر1711

خود، که به شوراي خصوصی تسلیم نمود، اعالم کرد که تصمیم گرفته است تاج و تخت و همۀ قلمرو » سانکسیون

فرمانروایی خود را، پس از مرگ به بزرگترین پسر خویش، ودر صورت نبودن چنین فرزندي، به بزرگترین دخترش 

شارل پس از آنکه چند سالی را در . زاده شد و در همان سال درگذشت 1716یگانه فرزند پسر او در. گذار کندوا

انتظار یک فرزند پسر دیگر بیهوده به سرآورد، از قدرتهاي اروپایی درخواست کرد که با قبول و تضمین اجراي 

ا، روسیه ، پروس، انگلستان، هلند، دانمارك، دولتهاي اسپانی. وصیتنامه وي از بروز جنگ جانشینی جلوگیري کنند

  .وي اعالم داشتند» پراگماتیک سانکسیون«اسکاندیناوي، و فرانسه در طول هشت سال آینده موافقت خود را با 

فرمانروایان ساکس و باواریادختران یوزف، برادرشارل، را به . ولی اجراي وصیتنامۀ شارل خالی از دشواري نبود

فردریک . ودند؛ و این دختران اکنون، به استناد وصیتنامۀ لئوپولد اول، مدعی جانشینی شارل بودندهمسري برگزیده ب

ویلهلم اول، فرمانرواي پروس، به امید آنکه شارل از دعاوي وي بر بخشهایی از دوکنشینهاي یولیش و برگ پشتیبانی 

ولی پس از اندك زمانی به رقیبان . راه بودشارل نیز ظاهراً با وي هم. کرد کند، از وصیتنامۀ شارل هواداري می

  .شاه پروس از آن پس به دشمنان شارل پیوست. هایی مشابه داد فردریک ویلهلم وعده

، در هجدهسالگی، با فرانسیس شتفن، دوك لورن، که چندي بعد مهیندوك توسکان شد 1736ماري ترز در 

ترز، به نام  ت؛ و چون جانشین پسر نداشت، ماري، شارل ششم درگذش1740اکتبر 20در . ، زناشویی کرد)1737(

همسر وي نیز در . مهیندوشس اتریش و ملکۀ بوهم و مجارستان، بر اریکۀ فرمانروایی امپراطوري مقدس روم نشست

بارسنگین فرمانروایی بر دوش فرمانروایی شریک او شد، ولی چون کاردانی و عالقۀ چندانی به امور کشور نشان نداد، 

ترز فریبندگی زنان را، چون چهرة زیبا، چشمان آبی و درخشان، گیسوي زرین دلفریب،  ماري. ن افتادجوا ملکۀ

هوش و علو سیرت او . زیبایی رفتار و حرکات، ذوق سلیم، و سرزندگی جوانی، با لیاقت فرمانروایی در هم آمیخته بود

دن با مشکالت موجود به قدرتی بیش از آن نمود که وي براي روبه رو ش بر زیباییش غلبه داشتند، ولی چنین می

» مستبد روشنفکر«پرورانید که مقدر بود، به نام یوزف دوم  اي در رحم می او اکنون کودك چهارماهه. نیازمنداست

شارل آلبر، برگزینندة باواریا، و فردریک آوگوستوس دوم، برگزینندة ساکس هر دو با فرمانروایی . جانشین وي شود

اطمینانی وجود . کرد ري مخالف بودند؛ و گروه نیرومندي در وین از برگزینندة باواریا پشتیبانی میوي بر امپراطو

. به تعویق افتاد 1741ژوئن 24نداشت که مجارستان وي را ملکۀ خود خواهد شناخت؛ از این روي ، تاجگذاري وي تا 

ارتش . دانست ارل ششم آن را از آن خود میفلورین بود که امپراطریس، بیوه ش 100‘000در خزانۀ امپراطوري تنها 

گردانیدند که کارایی یا  شوراي دولت را پیرمردانی می. دچار نابسامانی شده بود، و فرماندهان آن ناشایست بودند

فیلیپ پنجم، . آوازه درافتاده بود که ترکان بزودي بار دیگر بر وین خواهند تاخت. فرماندهی را از دست داده بودند

ترز، بر آن بود  انیا، مدعی مالکیت مجارستان و بوهم بود، و شاه ساردنی، به پاس شناسایی فرمانروایی ماريشاه اسپ

ترز به شاهی  فردریک دوم ، که تنها پنج ماه قبل از جلوس ماري. که لومباردي را به قلمرو فرمانروایی خویش بپیوندد

یی ماري ترز و پشتیبانی از انتخاب همسر وي به امپراطوري پروس رسیده بود، آمادگی خویش را به شناسایی فرمانروا
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ماري ترز . به این شرط موکول ساخه بود که ملکه با انضمام سرزمین پهناوري از سیلزي به پروس موافقت کند

فردریک به سیلزي لشکر کشید و ملکۀ بیست و سه ساله خویشتن  1740دسامبر  23در. درخواست وي را نپذیرفت

ترین فرماندة نظامی روزگار خود در جنگ  ترین قدرت آلمان و مردي در جنگ دید که مقدر بود برجستهرا با بزرگ

  .شود

II - 1740-1713:پیدایش پروس  

  فردریک ویلهلم اول-1

، به رهبري خاندان هوهانزولرن، به قلمرو شاهی پروس مبدل شده بود؛ 1701قلمرو برگزینندة براندنبورگ در 

ورگ، به نام فردیک اول، بر اریکۀ شاهی پروس نشسته، و تاج و تخت خویش را پس از مرگ به برگزینندة براندنب

به شاهی  1714فردریک ویلهلم سوفیا دوروتئا، دختر جورج اول، که در . فرزندش، فردریک ویلهلم اول، سپرد

س شرقی، پومرانی سفال، قلمرو فرمانروایی شاه پروس شامل پرو. انگلستان رسید، را به همسري خود برگزیده بود

. نشین مارك و شهر راونسبرگ در وستفالی بود ، بخش کلیوز در غرب آلمان، و کنت)پیرامون برلین(ناحیۀ براندنبورگ

تحت یک حکومت درآمدند  نۀ ویستول تا الب امتداد داشتند،مجموعۀ بیربطی از سرزمینهاي جدا از هم، که از رودخا

تن بود که درپایان قرن  3‘300‘000حدود1740در » پروس«جمعیت این . شده بودند  و تنها با زور شاه با هم متحد

جامعه مرکب بود از رعایایی که مالیات . ساخت اجتماعی پروس عمدتاً فئودالی بود. رسید 5‘800‘000هجدهم به 

شاه از مالیات معاف  دادند، طبقۀ متوسط بسیار کوچک، و اشرافی که به پاس پشتیبانی نظامی از وعوارض فئودالی می

. شاید هم تا حدي براي رهایی از چیرگی این اشراف بود که فردریک ویلهلم اول سپاه ثابتی سازمان داد. بودند

.سپاهی که مقدر بود مدت نیم قرن تعیین کنندة تاریخ سیاسی اروپاي مرکزي باشد

از برکت ارتش پدرش بود، شاهی کامال غیر فردریک ویلهلم همانند پسرنامدارش، که پیروزیهایش تا اندازة زیادي 

اي از زیبایی نداشتند؛ هیچ یک از آنها سرآن نداشت که بانگاهی مشفقانه و  هم پدر و هم پسر بهره.متعارف بود

پدر مردي کوتاه و تنومند، با . پدر و پسر هر دو مردانی ترشرووعبوس بودند. لبخندي مهربانانه با جهان آشتی کند

که زیر کالهی لبه برگشته قرار داشت، چشمانی نافذ، و صدایی آمرانه بود و آرواره هایی داشت که  اي گلگون چهره

وي اشتهایی فراوان داشت، اما غذاشناسی ناشی بود؛ . آماده بودند تا همۀ مخالفان را در میان خود خرد و خمیر کنند

به . هاي روستایی را در برنامۀ خود قرار داداز این روي، گروه آشپزان فرانسوي خود را بیرون کرد و خوردن غذا

او خویشتن را هم . داد، به همین دلیل فرصت فراوانی براي کارکردن داشت تشریفات پایبندي چندانی نشان نمی

کرد، انحرافات و  با وظیفه شناسی و پشتکار براي ادارة کشور کارمی. شمرد و هم خدمتگزار آن فرمانرواي کشور می

شمار مأموران متکبر و خودبین دولت . دید، و پیش خود پیمان بست که همه را به راست آورد رامی کجیهاي بسیاري

جواهر، اسبان، و اثاث . کرد، به نصف کاهش داد را، که قدرت معارض آنان در گردش کارهاي دولت کارشکنی می

هایی که در شهرهاي کوچک به  ادهفاخري را که میراث برده بود فروخت، خانوادة شاهی را واداشت تا بسادگی خانو

برند زندگی کنند، مالیاتها را در هرکجایی که امکان افزایش آن وجود داشت گرد آورد، و براي فردریک دوم  سر می

  .اي سرشار بود اي به ارث گذاشت که به طور وسوسه کننده خزانه

مات شهرداري را برآن داشت که مقا. وي از همۀ مردم انتظار داشت که چون خود او سختکوش و پرکارباشند

هاي هرزه گرد را به سختکوشی  اخالقیات مردم را بازرسی کنند و به مردم اندرز پرکاري و صرفه جویی، و بیکاره

در زمان او، دولت بازرگانی و تولید را رهبري می کرد و براي توسعۀ بازرگانی کشور راهها و کانالها را . عادت دهند

، شاه بیدار آموزش را در سراسر کشور اجباري و همگانی ساخت، و بخشهاي کلیسایی را 1722در . گسترش می داد
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، پروس در آموزش ابتدایی و متوسطه بر 1750تا. برآن داشت که براي آموزش فرزندانشان آموزشگاههایی برپاکنند

  .بدین سان، زمینه براي پیدایی کانت و گوته فراهم شد. همۀ کشورهاي اروپا پیشی جست

وي، اکراهاً، به . شاه چون خداترسان و پارسایان را از شکاکان سختکوشتر یافته بود، نهضت تورع را تقویت کرد

لوتریها دستور . به فرمان وي، کالونیها از اشاعۀ نظریۀ تقدیر ازلی خویش باز ایستادند. کاتولیکها نیز آزادي داد

نی به کار برند، رداي کتانی نپوشند، نوار بر گردن نیاویزند، آیین یافتندکه در لیتورژي خود، به جاي التینی، زبان آلما

پروتستان را وادار  15‘000چون اسقف اعظم سازلبورگ .مقدس را آنقدر برنکشند که آن را همسنگ آثار پاپی بدانند

. پرداختکیلومتري آنان را به ایشان  800به مهاجرت کرد، فردریک ویلهلم آنان را به پورس آورد، هزینۀ سفر 

، افزارکار، و بذر در دسترس آنان نهاد، و تا هنگامی که زمینهایشان سودآور شود، از آنان )نه از بهترین زمینها(زمین

اقتصاد پروس، . مهاجر دیگر پروتستان را از سویس و دیگر ایاالت آلمانی به پروس آورد 15‘000وي . مالیات نگرفت

.یخته بود، به همت فردریک ویلهلم سروسامان یافتساله از هم گس که شیرازة آن در جنگ سی

وي هنگامی به شاهی رسید که جنگ . هدف غایی تالشهاي شاه تحکیم امنیت مردم پروس در جهان پرآشوب بود

سوئد، روسیه، لهستان، دانمارك، و ساکس در این جنگ درگیر شده بودند، و . بزرگ شمالی هنوز ادامه داشت

این جنگ به فرمانرواي پروس آموخته بود که در جهانی که ملتها به نام ملی . ن کشانده شدانگلستان نیز بزودي بدا

شاه پروس، براي آنکه . گرایی به راهزنی سرگرمند وجود سپاه نیرومند، حتی در زمان صلح، اجتناب ناپذیر است

تالر، از دولتهایی که آن را از کارل دوازدهم گرفته  400‘000آن را به بهاي  سازد،شتتین را بندر بازرگانی برلین 

فردریک ویلهلم حاضر . کارل پس از بازگشت از ترکیۀ عثمانی، با فروش این بندر مخالفت کرد. بودند، خریداري کرد

ی همچنان براي استرداد شتتین پافشاري تالر به سوئد بازگرداند؛ کارل پولی نداشت، ول 400‘000شد آن را به بهاي 

، و در محاصرة شترالزوند به دشمنان او پیوست، کارل، که نیمی از )1715(کرد؛ پروس به کارل اعالن جنگ داد می

جهان با وي به دشمنی برخاسته بود، به سوئد، و به آغوش مرگ شتافت؛ فردریک ویلهلم از این جنگ پیروز به برلین 

  .ا به غنیمت آوردبازگشت و شتتین ر

او مردي جنگ طلب نبود؛ و از آن پس، در جنگی . از آن پس، شاه پروس تقویت سپاه را نخستین آرمان خود ساخت

ترین سپاه آن روزگار  شرکت نجست؛ ولی برآن بود که نگذارد دیگران جنگی را بر او تحمیل کنند؛ بنیانگذار بلندآوازه

برآنم که کسی را نیازارم؛ ولی به کسی هم اجازه «: گفت می. ن خود بودزما» یکی از صلحجوترین فرمانروایان«

وي سپاهی گردآورد و کوشید که سربازانش را از میان بلند قامت ترین مردان » .نخواهم داد که مراناچیز شمارد

ل خوبی برایش شاه پو. برگزیند؛ براي خشنودساختن او، کافی بود که انسان جوانی را به طول دومتر به نزدش بفرستد

او، مگر وسواسی که دربارة بلندي قامت سربازانش  دیوانگی. شد مت بلند آنان گرم میداد و دلش از دیدن قا می

سرباز ثابت  90‘000، و اتریش 130‘000، روسیه 160‘000، فرانسه 1713در . داشت، بیش از دیگر شاهان نبود

جمعیت داشت، فردریک ویلهلم ناچار بود در  3‘000‘000 نفري در کشوري که 80‘000براي تشکیل سپاه . داشتند

گماشتگان دولت ناچار . روستاییان و شهرنشینان با سربازگیري مخالف بودند. داخل و خارج کشور سربازگیري کند

ند و در یک مورد، افسر مأمور سربازگیري و افرادش به کلیسایی تاخت. بودند جوانان را با حیله، یا زور، به سربازي برند

زیستند، ولی  سربازان خوب می. ترین مردان را به سربازي بردند هنگام نماز، با نادیده گرفتن حرمت کلیسا، بلندقامت

.بستند حتی براي خطاهاي ناچیز، آنان را به تازیانه می. تابع انضباطی سخت بودند

افسران . بایست افسر ارتش شود شت میهر اشرافزاده اي که توانایی دا. بردند اشرافزادگان را نیز به سربازي می

این افسران به طبقۀ حاکم مبدل شدند و بازرگانان، معلمان، . گرفتند و مورد توجه خاص شاه بودند تعلیمات خاص می

شمردند، و غالباً با جسارتی آمرانه و رفتاري وحشیانه باآنان  روحانیان، و به طور کلی طبقۀ متوسط، را خوار می
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داشتند که  در همان هنگام، آنان را با چنان وضع دقیق و حرکات موزون به تمرینهاي نظامی وا می. دکردن برخورد می

جست و باعالقه به  خود شاه در این تمرینها شرکت می. مانند آن را شاید در هیچ یک از ارتشهاي روزگار ما نتوان دید

رسید، نیرویی از مردانی را در خدمت خود فردریک دوم چون به شاهی . کرد جزئیات آموزش سربازان نظارت می

یافت که آمادة جنگ و غارت بودند، و حاضر بودند تا در یک چشم به هم زدن طومار همه درسهاي صلح وآشتی را، 

  .که شاهزاده از فلسفه آموخته بود، درنوردند

  فریتس جوان-2

ده فرزند داشت که ) نام برده است آن گونه که کارالیل از فردریک ویلهلم اول(» گروهبان بزرگ ملت پروس«

بر جاي نهاد منبع بسیار مستقیم و ) 1758(دفتر خاطراتی که ویلهلمینه پس از مرگ. ویلهلمینه بزرگترین آنان بود

شاید هنگامی که او از سنگدلی للۀ خود، . نزدیک ما براي شناسایی سرگذشت برادر او در اوایل زندگی است

خویی پدر، خودسري پدرهنگام برگزیدن شوهر براي او، و رفتار خشن پدر با فریتس خودخواهی شدید مادر، درنده 

هرگز «: می نویسد. گویی عمدي برکنار نبوده باشد گوید، از گزافه سخن می -که مایۀ امید و سربلندي وي بود –

داشت که براي  ن میمهر و دلبستگی شورانگیز من به برادرم همواره مرا برآ …عشقی با عشق ما برابري نکرده است

نه پدر . زاده شده بود، سه سال از ویلهلمینه کوچکتر بود 1712ژانویۀ  24فردریک ، که در ».خشنود ساختن اوبکوشم

دهند، ولی فردریک به شعر و  کوشیدند وي را براي فرماندهی و شاهی پرورش از او دلخوش بود، و نه مادر؛ آنان می

:داد هلم به مربیان فرزندش چنین دستور میفردریک ویل. ورزید موسیقی مهر می

خدادوستی و خداترسی را، که شالوده و یگانه ستون نیک بختی ما در هردوجهان است،در دل فرزندم جایگزین 

توانند ذهن  از ادیان نادرست، یا از فرقه هاي ملحد پیرو آریوس و سوکینوس، یا اندیشه هاي زهرآگینی که می. سازید

ولی ]. فردریک همۀ این اندیشه ها را به ذهن خود راه داد[اي برزبان نرانید  زند، در حضور او کلمهجوان را تباه سا

  …. زشتی آیین کاتولیک رومی، و بیپایگی و بیهودگی آن را نیز بدو بیاموزید

پخانه، و علم حساب، ریاضیات، فن تو …. اما نه زبان التینی را …زبانهاي فرانسوي و آلمانی را به شاهزاده بیاموزید

با گذشت زمان فنون سنگربندي، اردوزدن، و دیگر فنون  …بویژه تاریخ را،  …اقتصاد را به حد کمال به او بیاموزید؛ 

عشق راستین به حرفۀ  …. جنگ را به او خواهید آموخت، تا شاهزاده از جوانی براي افسري و فرماندهی آماده شود

اي را به اشتهار  تواند شاهزاده و بگذارید او بداند که چیزي جز شمشیر نمی سربازي را در دل فرزندم جایگزین سازید

هرگاه او شمشیر را دوست ندارد و افتخار خود را در آن نجوید، در نزد همۀ مردم سرافکنده خواهد . و افتخار برساند

ولی در آن سالهاي . بالید ماند، از مهارت فرزند در سربازي و فرماندهی برخود می هرگاه پدر بیشتر زنده می .گشت

فرزند جوانی باهوش بود، ولی هوشمندي خود را . دهد جوانی چنین می نمود که فرزند همۀ امیدهاي وي را بر باد می

به زبان . ورزید شمرد، ولی به زبان ، ادبیات، موسیقی، و هنر فرانسه مهر می زبان آلمانی را خوار می. داد هرگز بروز نمی

شاه سالخورده هرگاه که فرزندش را با کتابهاي . گفت،و این انحراف را تا پایان عمر از خود دورنکرد فرانسوي شعر می

یوهان . گرفت یافت، خشم او فزونی می آمد؛ و هنگامی که وي را سرگرم فلوت زدن می دید، به خشم می فرانسه می

بود تا در نهان به فرزند او نواختن فلوت  کوانتس، فلوت نواز دربار ساکس، به خواهش مادر فردریک به برلین آمده

کوانتز با شنیدن صداي نزدیک شدن شاه، در اطاق خلوتی پنهان شد، و فردریک بسرعت رداي فرانسوي را از . بیاموزد

چون . شاه همچنین از دیدن کتابهاي فرانسوي در خانۀ شاهزاده به خشم آمد. تن کند و پوشاك نظامی پوشید

دانست، به خدمتکاران دستور داد تا کتابها را براي فروش به یک کتابفروش  ر از سوزاندن آن میفروختن کتاب را بهت

  .نوکران کتابها را پنهان کردند و، چندي بعد، به شاهزاده برگردانیدند. ارائه دهند
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برد، با  به شکار میاو را با خود . کرد شاه سالخورده براي آنکه فرزندش را جنگجو بارآورد، از هیچ کوششی فروگذار نمی

داشت که با خوراك اندك و  ساخت، و اورا برآن می زندگی در دشت و صحرا و اسب سواري خطرناك خشن آشنا می

سپرد و چگونگی به تمرین واداشتن سربازان و آتش کردن توپخانه را  فرماندهی لشکري را بدو می. خواب کوتاه بسازد

ولی شاه چون به دوستی مشکوك . داد بیباکی بسیار از خود نشان گرفت وفردریک همۀ اینها را فرا . آموخت بدومی

کاته مردي جهاندیده و . پی برد، به خشم آمد - سروان کاته و ستوان کایت –اش با دو افسر جوان  فرزند شانزدهساله

آراستگی ذهنی و «ینه، دار و ناخوشایند ساخته بود، اما، به گفتۀ ویلهلم اگرچه آبله چهرة وي را لکه.کتاب خوانده بود

نفوذ . است» آزاداندیش«او برخود می بالید که مردي  …. شایستگی رفتار از او همنشینی دوستداشتنی ساخته است

در برابر نااصیل آیینی روزافزون فرزند ارشد، از دست شاه کاري  ».کاته بود که همۀ معتقدات دینی برادرم را برباد داد

کرد؛ فرزندش را نیز با چوبدستی  شاه خدمتکارانش را با چوبدستی خود تنبیه می .جز خشم و تعدي ساخته نبود

فردریک . هاي پدر در مورد زناشوییش مخالفت می کرد ها و برنامه در همان هنگام، ویلهلمینه با نقشه. کرد تهدید می

ه پسر و دختر همۀ امیدهاي وي نمود ک چنین می. ویلهلم بر آن بود که وي را به زناشویی با یکی از متحدانش وادارد

ضور او خشم و کینۀ شاه بر من و برادرم بدانجا کشیده بود که ما را جز هنگام صرف خوراك از ح«. دهند را بر باد می

کشید، بشقاب به سر او  بشقابش را به سر برادرم نشانه گرفت؛ هرگاه برادرم خود را کنار نمییک بار، شاه » .راندند می

سپس مارا به باد . باردیگر بشقابش را به سوي من پرتاب کرد، ولی خوشبختانه به من اصابت نکرد .کرد اصابت می

. گذشتیم تا از اطاق بیرون رویم ، او با چوبدستیش مارا مضروب کرد چون من و برادرم از کنار او می …. ناسزا گرفت

فریتس بارها به من گفته بود که هرگونه . ید نکندهرگز دیده نشد که او برادرم را ببیند و با چوبدستی خود او را تهد

  .بدرفتاري را، جز کتک، تحمل خواهد کرد؛ واگر پدرم اوار کتک زند، خواهد گریخت

او امیدوار بود کشور را به دست فرزندي بسپارد که قادر باشد ارتش را رهبري کند، . خشم شاه سالخورده سبب داشت

رد، صنعت را گسترش دهد، و بار دیگر ادارة کشور را با وجدان و کاردانی بر جویی به عمل آو در هزینۀ دولت صرفه

. کرد که فرزندش همۀ این آرزوها را برآورده خواهد کردو از این نیز درخواهد گذشت هرگز پیشبینی نمی. دوش کشد

روسی کوتاه نگه فردریک، به گمان او، جوان گستاخ زن صفتی بود که گیسویش را، به جاي اینکه مثل یک سرباز پ

زد، به زبان فرانسوي شعر  از سربازان و شکارگریزان بود، به دین پوزخند می. نمود دارد ، چون فرانسویان مجعد می

. پرسید که پروس به رهبري چنین جوان ناتوانی چه سرنوشتی در پیش خواهد داشت می. نواخت گفت، و فلوت می می

روزي پس ازآنکه برگوش فرزند سیلی زد، به . کرد س و بزدلی وي حمل میاو حتی پوزشهاي گاهگاهی فرزند را بر تر

کشت؛ در حالی که فردریک  کرد، او خود را می پیرامونیانش گفت که هرگاه پدر خود او با وي این گونه رفتار می

  .کند داراي حس شرافتمندي نیست، و بدرفتاري را تحمل می

  :کوشید فرزندش را در پوتسدام بکشد 1730کنیم، شاه در بهار  هرگاه گزارش فردریک را به ویلهلمینه باور

پس از آنکه . مرا به زمین افکند اطاق وي در آمدم، مویم را گرفت وچون به . شاه صبح یک روز مرا به نزد خود خواند

نستم مرا با مشت مضروب ساخت، به سوي پنجره پرتابم کرد وریسمان پرده را بر گلویم پیچید، خوشبختانه، توا

برپاخیزم و دستهایش را بگیرم، ولی چون ریسمان را با همۀ توانایی خود بر گلویم پیچید، احساس کردم که بزودي 

.نوکري به دادم رسید و براي اینکه مرا رهاسازد، ناگزیر به زور متوسل شد. خفه خواهم شد؛ و با فریاد یاري جستم

. خواهد همراه کاته و کایت به انگستان بگریزد لهلمینه گفت که میفردریک، که اکنون هجدهساله بود، محرمانه به وی

ولی شاه، . خواهر با ترس و بیم این راز را در دل پنهان کرد. ولی او پافشاري کرد. ویلهلمینه از او خواست که نگریزد

و کایت، بازداشت که کارآگاهانی پیرامون فرزندش گماشته بود، به این راز پی بردو پسر و دختر را، همراه کاته 

ویلهلمینه بزودي آزاد شد، کایت به انگلستان گریخت، ولی کاته را در دادگاه نظامی دادرسی ). 1730اوت (کرد
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اکنون کوسترزین نام دارد و در لهستان (کاته را در صحن دژکوسترین ). اکتبر30(و به مرگ محکوم نمودند. کردند

در برآن داشتند که از پنجرة زندان انفرادي خود اعدام وي را تماشا کند اعدام کردند، و فردریک را به فرمان پ) است

شاه در اندیشۀ آن بود که فرزندش را گردن زند و دومین پسرش را ولیعهد خود سازد؛ ولی چون از انعکاس ). نوامبر7(

  .خبر اعدام وي در جهان بیمناك بود، از کشتن وي چشم پوشید

در دژکوسترین ماند؛ چندي را در زندان گذراند، و سپس تحت نظر  1732تا فوریه  1730شاهزاده فردریک از نوامبر

نویسد که همۀ مردم برلین  ویلهلمینه می. گماشتگان دولت در شهر زیست و در تمام مدت شدیداً تحت مراقبت بود

به دیدار فرزندش ، یک سال پس از جدایی، شاه 1731اوت  15در » .فرستادند براي او خوراك، و حتی شیرینی، می«

انداختم که  گشت، خواهرت را به جایی می هرگاه نقشۀ گریز تو عملی می«: زمانی دراز او راسرزنش کرد و گفت. رفت

فردریک زانو زد و پوزش خواست پیرمرد گریست و فرزندش را به آغوش » .تا پایان عمر ماه و خورشید را نبیند

آزاد شد و به فرمان پدر براي بررسی وضع اداري و اقتصادي ایاالت  فردریک. فردریک پاهاي پدر را بوسید. کشید

  .زندگانی دشوار خوي و سیرت وي را اکنون دگرگون ساخته بود. پروس به سفر رفت

. خواهرش، ویلهلمینه، نیز، که از زندگی در خانۀ پدر به تنگ آمده بود، همسري هانري، ولیعهد بایرویت، را پذیرفت

دربار . ، ویلهلمینه به جنوب رهسپارگشت تا، به عنوان مارکگرفین)1731نوامبر  30(برلین پس از زناشویی در 

هنگام اقامت وي در اینجا بود که ،شلوس در ارمیتاگه، یکی اززیباترین کاخهاي . بایرویت را کانون فرهنگ و هنرسازد

گفت که  یی اجباري نفرت داشت و میاو از زناشو. فردریک نیز خواهی نخواهی ناچار بود زناشویی کند. آلمان شد

اي خواهم رفت و زندگی را  سپس، به گوشه. هرگاه شاه خودسرانه مرا به زناشویی وادارد، ناگزیر اطاعت خواهم کرد«

» شاهزاده خانم موقر«با الیزابت کریستینا،  1733ژوئن 12از این روي، در » .برد به دلخواه خویش به سرانجام خواهم

. در این هنگام، فردریک بیست و یکساله بود و شاهزاده خانم هجده سال داشت. ، زناشویی کردبورن -برونسویک

و من - چون تودة کاه ابله است«گفت،  الیزابت بسیار زیبا بود، ولی، آن گونه که مادر فردریک به ویلهلمینه می

اآنکه در سالهاي آینده مهر و فردریک ب» .لوحی زندگی خواهد کرد درشگفتم که برادرت چگونه با چنین زن ساده

زن و شوهر جوان پس از زناشویی براي زندگی . گذاشت احترام همسرش را به دل گرفت، در این هنگام وي را تنها می

در اینجا، شوهر تجرد اختیار کرد و خویشتن را با آزمایشهاي . به راینسبرگ چند کیلومتري شمال برلین رفتند

وهشگران، دانشوران، و نوازندگانی گرد خود آورد، و به مکاتبه با ولف، فونتنل، فیزیک و شیمی سرگرم ساخت، پژ

.موپرتویی، و ولتر پرداخت

  1740-1736: شاهزاده و فیلسوف-3

سیماي ادبی : نامه هایی که این شاهزاده و ولتر به یکدیگر نوشته اند در شمار برجسته ترین اسناد آن روزگارند

ولتر . بازد در آنها هنر پیرمرددر برابر واقع گرایی جوان پخته و کامل رنگ می درخشان دو شخصیت برجسته که

ولتر اکنون نامدارترین نویسندة فرانسه . اکنون مردي چهل و دوساله بود، و فردریک بیست و چهار سال بیشتر نداشت

با پیکی ویژه از  1736اوت  8 بود، با اینهمه از دریافت نامۀ زیر، که ولیعهدي در آستانۀ رسیدن به شاهی آن را در

  :برلین به سیره فرستاده بود، سرگیجه گرفت

ام، اما با خواندن آثارتان چندان با شما آشنایی دارم که کم از دیدارتان  آقا، گرچه از سعادت دیدار شما محروم بوده

اند، و انسان هربار  ینۀ اندیشهنیست، هرگاه بخواهم عقیدة خویش را با شما در میان نهم، باید بگویم که این آثار گنج

هرگاه بزرگی و شایستگی معاصران مارا با گذشتکان  …. خورد خواند، به زیباییهاي تازه اي برمی که آنها را می

تاکنون شاعري نتوانسته بود  …. بسنجد، بزرگان روزگار ما را تنها به خاطر شما برتر و شایسته تر خواهند شمرد

  .افتخار این ابتکار نصیب شما شد. ت ما بعدالطبیعه را به شعر درآورداندیشه هاي مبتنی بر حکم
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هاي ولف را خوانده  فردریک ، شاید به سبب آشنایی اندکش با زبان التینی، آثار لوکرتیوس را نخوانده بود؛ ولی نوشته

  .نسخه اي از کتاب او را براي ولتر فرستاد. بود

وي را از آن . فرستم را، که برجسته ترین فیلسوف روزگار ماست، برایتان مینسخه اي از اتهامات و دفاعیات آقاي ولف 

هاي حکومت مابعدالطبیعه را به نور اندیشۀ خویش روشن ساخته است، بیرحمانه به بدبینی  روي که تاریکترین گوشه

ردو براي شما ولف را به دست خواهم آو» رساله دربارة خدا، روح، و جهان«ترجمۀ  …. و الحادمتهم ساخته اند

  …. خواهم فرستاد

سازد که از کسانی به شمار آیم که شما آنان را  مهربانی و یاري شما به هنردوستان ودانشپژوهان مرا امیدوار می

   …. دانید شایستۀ شاگردي خود می

:گویا دربارة دوشیزة اورلئان شایعاتی، به گوش فردریک رسیده بود

هاي شما چیزي باشد که  اگر درمیان نوشته …. مندم چیزي در جهان عالقههاي شما بیش از هر  آقا، به نوشته

  …. بخواهید از مردم پنهان کنید، حاضرم آن را در خفا نگاه دارم

دهد، و وظیفۀ شاهزادگان  طبیعت هرگاه بخواهد، روح بزرگی که بتواند انواع هنر و دانش را به پیش برد پرورش می

  این سربلندي بهرة من خواهد شد که زحمات شما را اجر دهم؟ هند، آیا است که زحمات آنان را پاداش د

توانم دست کم به دیدار مردي امیدوار باشم که از  هرگاه سرنوشت مرا از سعادت نزدیکی به شما محروم دارد، آیا می

حترام و حقشناسی مدیون توانم شما را شفاهاً اطمینان دهم که خویشتن را با ا ام؟ آیا می  دیرباز او را از دور ستوده

  کنند؟ دانم که مشعل حقیقت را به دست دارند و زحمات خود را وقف عامه می کسانی می

  فردریک ،ولیعهد پروس دوستدار شما،

این نامه، و افاده  توانیم خرسندي خاطر ولتر را، که هرگز آنقدر پیر نشده بود که از کار افتاده باشد، از خواندن می

 26(اندك زمانی پس از دریافت نامه، به فردریک چنین نوشت. ارکیز حسود، در نظر مجسم کنیمفروختنش را به م

  ):1736اوت 

  سرورم،

اند به هیجان  اي که اعلیحضرت مرا به وصول آن مفتخر ساخته انسان باید از احساس خالی باشد تا از دریافت نامه

جسارتاً بگویم، بیش از آن، عشق و دلبستگی من به انسانها،  این نامه خودخواهی مرا ارضا کرده است، اما گرچه. نیاید

دهد، تشفی یافته است؛ زیرا اکنون  ام و اساس شخصیت مرا تشکیل می همان عشقی که همواره در دل پرورانده

که مردم را نیکبخت » فیلسوف«اي  اندیشد، شاهزاده اي در جهان هست که چون انسان می بینم شاهزاده می

  .خواهدساخت

خواهم بگویم توجه فیلسوفانۀ اعلیحضرت به پرورش روحی که براي فرمانروایی آفریده شده همۀ مردم  اجازه می

اند که با تمیز نیکان از بدان، با دل بستن به   شاهان خوب همواره آنانی بوده. ایشان ساخته است جهان را سپاسگزار 

اي که چنین  شاهزاده. اند خویشتن را تعلیم دهند راستی، و باریشه کن ساختن جور، ستم و موهومات کوشیده

پس چرا بسیاري از شاهزادگان در ! هایی در سر بپروراند فصل زرینی در تاریخ کشور خویش خواهد گشود اندیشه

و . این است زیرا آنان، بیش از آنکه به اندیشۀ فرمانروایی خویشند، روش شما دقیقاً جز …این افتخار نیستند؛  پی

معبود زیر دستان خود و محبوب  »نسازدروزي غوغاي مشغله یا شرارت بشرآن سیرت آسمانی را دگرگون هرگاه «

فیلسوفان نامدار به سرزمین شما روي خواهند آورد، و فرزانگان اورنگتان را در میان خواهند . جهانیان خواهید گشت

این گونه شاهی کنید، سرورم، تا هنر در جست  .ملکه کریستینا نامدار در طلب هنر از شاهی دست شست …. گرفت

  …. وجوي شما برآید
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. اند، به شایستگی سپاس گوید اي که دربارة آقاي ولف به من اهدا کرده زبانم قادر نیست اعلیحضرت را، براي کتابچه

 گمان. این اندیشه ها چون اخگري در شب تارند .نهم  ا ارج میهاي مبتنی بر حکمت مابعدالطبیعه ر من اندیشه

. برد کنم بشر هرگز به اسرار جهان پی گمان نمی. حکمت مابعدالطبیعه انتظار داشتاین از  توان بیش از کنم نمی می

مین موش ه موشی که در روزنۀکاخی آرمیده است از آیندة کاخ، از سازندة آن، و از مقصد سازنده آگاه نیست ما به

 …. یک از ما درمیان ننهاده است دانم، معمار آسمانی جهان اسرار خود را با هیچ تاجایی که می. مانیم می

سرورم، . شما خوانندة آثار من خواهید بود. نشدة خود را به نزد شما خواهم فرستاد به پیروي از فرمانتان، آثار چاپ

. به رازداري شما اطمینان دارم. توان گرفت ش را از کمتر شاهی میاین پادا. انتقادهاي شما پاداش من خواهند بود

ولی دوستیی که مرا در  …. دانم که براي اداي احترام به حضورتان باریابم این را براي خود سعادتی بیمانند می …

مرد بزرگ و گمان شما چون یولیانوس، آن  بی. دهد اینجا را ترك گویم این گوشۀ عزلت نگاه داشته است اجازه نمی

سر آید،  عمر من در هر گوشۀ جهان به ».دوستان را باید بر شاهان مقدم داشت«: اندیشید که گفت بهتانزده، می

شمار خواهم آورد؛ و  دهم، سرورم، که همواره نیکخواه شما خواهم بود؛ خویشتن را از زیردستان شما به اطمینان می

م احترا. ارم همواره چون خودتان باشید، و شاهان دیگر چون شما شوندآرزو د. به فر و شکوه شما مباهات خواهم کرد

  ولتر   .آمیخته به فروتنی مرا بپذیرید

تقریباً هر واژة . ودو سال دوام یافت هاي طوالنی، چهل مکاتبۀ بزرگترین شاه و بزرگترین نویسندة زمان، با وقفه

صوصی و اندیشیدة دو تن از مردانی است که ما کمتر از هاي آنان خواندنی است، زیرا این مکاتبات گفتگوي خ نامه

توانیم در برابر وسوسۀ نقل داوریهاي روشنفکرانۀ آن  بدشواري می. شویم موهبت شنیدن گفتگوهاي آنان برخوردار می

  .کنند درایستیم؛ اما برخی عبارات ما را در مجسم کردن دو غول رقیب شمشیر و قلم کمک می

فردریک در شگفت است که . کند ها، ستایش دوجانبۀ نویسندگان آنها جلب توجه می ن نامهقبل از هر چیزي در ای

دهد که زندگی  داند، و چگونه به ولتر اجازه می و قدر او را نمی» اي آگاه نیست از ارزش چنین گنجینه«چگونه فرانسه 

هاي شما  دلفی من خواهد گشت، و نامه از این پس، سیره معبد …. سر برد هاي شامپانی به تنهایی در بیغوله به«را 

کشور ناسپاستان را ترك گویید و به سرزمینی بیایید که شما را در آن ستایش » «.الهامبخش من خواهند بود

هاي ترایانوس و  هاي شما چون اندیشه اندیشه«: دهد ولتر به ستایشهاي فردریک چنین پاسخ می» .خواهند کرد

برلین به  …. نویسید فرانسوي را مانند بهترین نویسندگان ما می. لینی هستندهاي پ هایتان چون نوشته نوشته

ها اعتقاد خویش را به  دریک در این نامهولتر و فر» .سرپرستی شما آتن آلمان، و شاید آتن اروپا خواهد شد

روحانیانی که با دانند، و از  کنند که دربارة خدا چیزي نمی سازند، اعتراف می خداپرستی و هستی خدا نمایان می

گرا  ولی فردریک ماده. کنند اند ابراز نفرت و بیزاري می ادعاي نزدیکی به خدا براي خود قدرتی فراهم ساخته

گرایی و  و دترمینیست است و اعتقاد خود را به ماده) »اندیشم ام و می حقیقت مسلم این است که من ماده«(

  .وز حاضر نیست اعتقاد خود رابه اختیار از دست دهدکند؛ ولی ولتر هن دترمینیسم از کسی پنهان نمی

واسطۀ قدمتشان و سادگی و زودباوري مردم جنبۀ  هاي مسیحی، که به باید در برابر افسانه«: کند فردریک توصیه می

اش، عشق به انسان، بیزاري از خرافات،  ولتر در هر فرصتی به شاگرد شاهزاده» .اند، عمیقاً سکوت کرد شرعی یافته

طبیعت خودبخود دزد، حسود، جاعل، و «: گیرد فردریک انسان را جدي نمی. کرد عصب، و جنگ را تلقین میت

کند، هرکسی  و، بدون قوانینی که از شر و ناپاکی جلوگیري می. اند پروراند، اینان سراسر جهان را انباشته آدمکش می

بشر طبعاً متمایل به ناپاکی  …. نخواهد اندیشید فرمانبردار غرایز طبیعی خود خواهد بود، و جز خویشتن به کسی 

دو » .جوید دوري میاند از ناپاکی  اي که آموزش و تجربه بیپروایی و سرکشی وي را تعدیل کرده است و، به اندازه

به  1738شاهزادة پروسی در . کنند توجه می واقعه در آخرین سالهاي شاگردي فردریک در مکتب ولتر جلب
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اي به نام رد شاهزادة  ، که ظاهراً نفوذ ولتر در اندیشۀ وي به حداکثر رسیده بود، کتابچه1739در . تفراماسونها پیوس

ماکیاولی منتشر ساخت و نوشت که فیلسوف ایتالیایی تنها اصولی را موجه شمرده است که فرمانروایان براي حفظ یا 

هاي ماکیاولی مخالفت کرده، و صداقت  با اندیشهشاهزادة فیلسوف در این کتاب . گسترش کشورشان بدانها نیازمندند

شاهزادة فیلسوف از شاهانی که به . و دادگري و شرافت فرمانروا را یگانه اصول درست کشورداري شمرده است

دل » اند دست آمده افتخاراتی که با مهربانی و دادگري و بزرگواري به«بیش از » افتخارات مهلک جهانگشایان«

تواند با نابود کردن دیگر مردم و به بدبختی  کند، و در شگفت است که انسان چگونه می زجار میبندند ابراز ان می

  :نویسد و سپس چنین می. کشاندن آنان خویشتن را بزرگ بداند

ماکیاولی با ماهیت راستین فرمانروایان آشنا نبوده است، فرمانروا، به جاي آنکه حاکم مطلق زیردستان باشد، 

  . زار آنهاست؛ و باید وسیلۀ نیکبختی آنان شود، همچنانکه زیردستان مایۀ سربلندي او هستندبزرگترین خدمتگ

  :ستاید و سپس، شاید باز به پیروي از ولتر، قانون اساسی انگلستان را می

 .به گمانم، اگر قرار باشد حکومتی را بهترین نمونۀ حکومتهاي این روزگار بدانیم، آن حکومت انگلستان خواهد بود

داور عالی مردم و شاه است، شاه براي نیکی کردن اختیار کامل دارد، ولی براي بدي کردن  -انگلستان –پارلمنت 

  . داراي اختیاري نیست

هایی که فردریک در این دوره نوشته است  این سخنان در نامه. یابیم هیچ نشانی از رنگ و ریا در این اعترافات نمی

نزد ولتر فرستاد و ولتر نیز از او درخواست نمود تا  1740ویس این کتابچه را در ژانویۀ وي دستن. شوند بارها تکرار می

اي بر این کتاب نوشت، دستنویس  ولتر دیباچه. مؤلف مغرور، بیمناکانه، رضایت داد. اجازه دهد که آنها را منتشر سازد

  .یاولی، و بدون نام نویسنده، انتشار یافتدر پایان سپتامبر، کتاب به نام ضدکال. را به الهه برد و به چاپ رساند

.ولی مردم بزودي نویسندة آن را شناختند و ستودند

تنها در آستانۀ مرگ، هنگامی که واعظ . فردریک ویلهلم اول تا پایان عمر از تندخویی و بدگویی و خشونت باز نایستاد

باید دشمنانش را ببخشاید، از روي اکراه با جهان  خواهد خداوند از گناهان او بگذرد او نیز دربار بدو گفت که اگر می

شاید اکنون دریافته . نزد خود خواند، به آغوش کشید، و گریست در بازپسین لحظۀ زندگی، فردریک را به. آشتی کرد

به فرماندهان ارتش، که بر بالین وي گرد آمده بودند، رو کرد و . بود که فرزند او شایستۀ شاهی و جانشینی اوست

و شاید پسر اکنون این » آیا نباید از داشتن چنین فرزندي، که پس از من زنده خواهد ماند، خشنود باشم؟«:  گفت

  .کرد اي یکدندگی و سرسختی خالی نباشد بهتر درك می گفت شاه باید از پاره احساسات پیرمرد را که می

فرسودگی از پاي درآمد و از زندگی و سالگی، از خستگی و  ویک ، در پنجاه1740مه  31فردریک ویلهلم اول در 

  .شاهزادة مخالف ماکیاولی بر تخت شاهی نشست. وتختش دست شست تاج

III ـ ماکیاولی تازه  

چنانکه از تصویر وي که به دست آنتوان پن ثبت . ساله بود وهشت فردریک دوم هنگامی که به پادشاهی رسید، بیست

ر اورنگ شاهی، با وجود زره درخشانش، هنوز فیلسوف و نوازنده آید، وي یک سال قبل از جلوس ب شده است برمی

اي زیبا و مهربان، چشمان آبی درشت، پیشانی بلند، رفتار سادة دلفریب، و، به گفتۀ سفیر کبیر فرانسه،  چهره. بود

  : روز پس از رسیدن به شاهی، به ولتر نوشت شش. او هنوز شاگرد ولتر بود. داشت» صدایی نرم و دلنشین«

هنگام جلوس بر اورنگ . ام سرنوشت من دگردگون شده است، آخرین دقایق زندگی یک شاه و اندوه و مرگ او را دیده

خواهشمندم که به من همچنان  …. شاهی به این درس، که مرا از غرور و خودبینی بشر بیزار ساخت، نیازمند نبودم

به خاطر خدا، هنگامی که برایم نامه . اً وفادار بنگریدچون شارمندي پرشور، و فیلسوفی نسبتاً شکاك، و دوستی واقع

  . رهیزیدنویسید، مرا انسانی عادي بشمارید و، چون من، از نام، عنوان، و دبدبه و حشمت بپ می
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  : سه هفته بعد، باز بدو چنین نوشت

ر، هستی من کنم، که پس از مرگ پد احساس می. بار سنگین مسئولیت برایم فرصت سوگواري باقی نگذاشته است

ام به فوریترین اصالحات دست زنم، و  ام، کوشیده با این داوري، تا آنجا که در توان داشته. تماماً مدیون وطنم است

  . آنچه را که براي آسایش مردم ضروري است عملی سازم

را به  از همان دومین روز شاهی، با توجه به اینکه هواي سرد بهاري ممکن است برداشت خرمن. گفت راست می

تعویق اندازد و محصول را ضایع کند، دستور داد انبارهاي غلۀ دولتی را بگشایند و به بهاي ارزان به تنگدستان 

وچهارسال قبل از انتشار رسالۀ پرسروصداي بکاریا ـ به کار بردن شکنجه در  در سومین روز شاهی ـ بیست. بفروشند

گفته نماند که شکنجه دادن متهمان در جریان دادرسی، با آنکه نا. دادگاههاي جنایی را در سراسر پروس لغو کرد

قانون آن را مجاز شناخته بود، در زمان سلطنت فردریک ویلهلم اول عمال متروك شده بود، و خود فردریک هم 

زاموئل فون کوکتسیی رئیس دادگستري  1757فردریک در . ، با شکنجۀ یک متهم موافقت کرد1752بار، در  یک

.عمل آورد اي به برآن داشت که در قانون این کشور تجدیدنظر گسترده پروس، را

 22در . خورد دست او صورت گرفت، به چشم می نفوذ فلسفه در اقدامات دیگري نیز، که در طول این یک ماه به

روان ادیان را همۀ دینها باید از آزادي برخوردار شوند، و دولت باید پی«: ژوئن، فردریک این فرمان ساده را صادر کرد

فردریک، با آنکه دربارة » .از تعدي به یکدیگر بازدارد، زیرا در این کشور هر کسی باید از راه خود به بهشت رسد

وي انتقادهاي سختی را که در جراید از » .نشریات آزادند«: اي صادر نکرد، اما به وزیرانش گفت آزادي نشریات اعالمیه

اند؛ آن را  اي به دیوار چسبانده وزي اعالمیۀ طنزآمیزي علیه خود دید که در کوچهر. کرد شد با خفت تحمل می او می

مردم . کند ایم که هر دوي ما را خرسند می من و ملتم به توافقی رسیده«: جا کرد تا بهتر خوانده شود؛ و گفت جابه

ولی آزادیی که » .خواهم عملی سازم خواهند برزبان آرند، و من آزادم هر آنچه را که خود می آزادند هر آنچه را که می

شد، به مردم اجازه نداد از » کبیر«فردریک چون بیش ازپیش . وجه کامل نبود وي به مردم پروس داده بود به هیچ

فردریک همچنان شاهی مستبد باقی ماند، اما . تدابیر نظامی و فرمانهاي او براي اخذ مالیات آشکارا خرده بگیرند

  .ش با قوانین سازگار باشدکوشید تا اقدامات می

دستگاهها و کارکنان دولتی به وضع پیشین . وي براي دگرگون کردن ساخت اجتماع با حکومت پروس اقدامی نکرد

داد؛ وي عضوي از دستگاه  کرد و به کار آنها عالقه نشان می ماندند، جز آنکه، فردریک از نزدیک آنها را رهبري می

جا به  کند و در همه او به شایستگی دولت را رهبري می«: گفت فرانسه می سفیر کبیر. دیوانساالري خود شد

ولی غمخواري او وضع سرفهاي پروس را بهبود نبخشید، و از » .دهد زیردستان نیکخواهی و همدردي نشان می

متیازات نجیبزادگان از ا. وضع روستاییان پروس همچنان بدتر از وضع روستاییان فرانسه بود. پریشانی آنان نکاست

  .مند بودند خود بهره

دست فردریک اول  این آکادمی را، که به. را زنده ساخت» آکادمی علوم برلین«نفوذ ولتر به همدستی سنت الیبنیتز 

ترین آکادمی علوم  فردریک دوم آن را بااهمیت. ، فردریک ویلهلم اول از یاد برده بود)1701(بنیانگذاري شده بود 

خواست به سرپرستی آکادمی برگزیده  ولف می. به برلین بازگردانید لف را از تبعیدگاهاو ودیدیم که . اروپا ساخت

خواست که سرپرستی آکادمی را به  فردریک می. شود، ولی او ناتوان و سالخورده، و اندکی متمایل به قشریگري بود

ولتر بعدها از (به پیشنهاد ولتر . پاردهاي علمی، و فارغ از تعصبات دینی بس ، آشنا با آخرین نظریه»آزاداندیش«مردي 

موپرتویی در این زمان مردي . ، پیر لویی مورو دو موپرتویی را به ریاست آکادمی گماشت)این پیشنهاد پشیمان شد

وي، با کمک . گیري طول جغرافیایی، به اروپا بازگشته بود تازگی از سفر به الپالند، براي انداه میانسال بود و به

. فردریک، آزمایشگاه بزرگی برپا ساخت و گاهی در حضور شاه و درباریان به آزمایشهایی دست زد سخاوتمندانۀ
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را از هر آکادمی موجود » آکادمی علوم برلین«آشنا بوده باشد، » انجمن شاهی لندن«بایست با  گولدسمیث، که می

. شمرد دیگر بهتر می

که فردریک فرصت یافت از کلیوز دیدن کند، ولتر را به نزد  هنگامی. بخشیدند اقدامات فردریک ولتر را دلگرمی می

و   خلقش دل کند و، پس از دویست برد، از مارکیز کج سر می خود فراخواند؛ ولتر، که در آن هنگام در بروکسل به

خود برخورد و  دیونوسیوسبار به  چهل کیلومتر راهپیمایی، به کاخ مویلند رسید؛ در اینجا، افالطون جدید نخستین

تنها حضور آلگاروتی و موپرتویی . ، سرمست از شادي دیدار، در نزد وي ماند)1740سپتامبر  14تا  11(سه روز را 

  :اکتبر دربارة فردریک به موسیو دو سیدویل چنین نوشت 18ولتر در . مایۀ مالل و دلتنگی وي بود

ام؛ مردي که جامعه را شیفتۀ خود کرد؛ مردي که هرگاه  ، به یکی از دوستداشتنیترین مردان جهان برخوردهدر اینجا

او فیلسوفی خالی از درشتی، و آکنده از مالحت، مهربانی، و ادب . بودند جا به دنبال وي می شاه نبود، مردم در همه

برایم دشوار بود باور کنم آن که بر تخت من  …. برد او هنگام برخورد به دوستان، شاهی خود را از یاد می. است

  . مرد جنگی دارد 100‘000نشسته است فرمانروایی است که سپاهش 

  :سپتامبر به دستیارش، یوردان، چنین نوشت 24فردریک نیز، که از دیدار ولتر خرسند شده بود، در 

بردم، و ذهن  نوبۀ ربع رنج می گام دیدار او، از تبولی هن. ام ولتري را که سالها به آرزوي دیدارش بودم مالقات کرده

ا است؛ به سخن کوتاه، او پلینی، و فرزانگی آگریپ او داراي شیوایی بیان سیسرون، آرامش …. من چون تنم ناتوان بود

با هر قطره جوهر، . ترین مردان روزگار کهن را در خود گرد آورده است همۀ فضایل و محاسن سه تن از برجسته

آورد انسان  زیرا از سخنانی که وي بر زبان می. ال شاتله به داشتن او مفتخر است …. تراود از خامۀ وي می حکمت

  . تواند کتابی برجسته تدوین کند کندذهنی که داراي حافظه باشد می

ششم شارل . اکتبر 20در . مرد جنگی است 100‘000پس از بازگشت به برلین، فردریک دریافت که داراي ارتشی با 

در همان روز، . درگذشت و زن جوانی، با سپاهی نسبتاً ناتوان، فرمانرواي امپراطوري اتریشی ـ مجارستانی شد

کنم که ماه ژوئن،  دهد؛ و گمان می هاي صلحجویانۀ مرا بر باد می مرگ امپراطور همۀ اندیشه«: فردریک به ولتر نوشت

از این روي، ناچارم از . ه توپها، باروتها، سربازان، و سنگرها خواهد بودجاي ماه مهمانیها، تئاترها، و بازیگران زن، ما به

» .قراردادي که بنا بود ببندیم چشم پوشم

با خود اندیشید که آیا شاگرد او نیز، چون شاهان دیگر، محرك جنگ . این نامه ولتر را نومید و اندوهناك ساخت

ولتر . شته بود، به برلین شتافت تا وي را به حفظ صلح ترغیب کندبا استفاده از دعوتی که از فردریک دریافت دا. است

دانست که با واداشتن فردریک به حفظ صلح موقعیت خود را نیز در ورساي تحکیم خواهد کرد، زیرا کاردینال  می

شت و در نوامبر به کاردینال نامه نو 2در . فلوري، که هنوز در فرانسه نفوذ و قدرت داشت، چون او خواهان صلح بود

. آن آمادگی خویش را به بازداشتن فردریک از جنگ، و بازگردانیدن وي به آغوش فلسفه، با وي در میان نهاد

تو «: کار را براي مخالفتش با دین به مالیمت سرزنش کرد کاردینال از پیشنهاد ولتر استقبال کرد، ولی دیپلمات تازه

، کاردینال در نامۀ دیگري اعالم )نوامبر 14(در همان روز » .ندپروازجوان بودي، و شاید اندکی نیز بیش از اندازه بل

  :داشت که کتاب ضدماکیاولی را از مادام دو شاتله دریافت داشته، و با تردیدي تیزهوشانه نویسندة آن را شناخته بود

چنان . ام ن را خواندهاي از آ شمه. نویسندة این اثر، هر که باشد، اگر شاهزاده هم نباشد، استحقاق شاهزادگی دارد

دهد بر دیگر مردم حکومت کند، به شرط آنکه جرئت داشته باشد  خردمندانه و مدلل است که به نویسندة آن حق می

اگر . بندد و هرگاه او شاهزاده به جهان آمده باشد، پیمان شایان ستایشی با جامعه می. ها را عملی نماید این اندیشه

قی بیمانندي را که به یاري آنها اینهمه درسهاي آموزنده به فرمانروایان داده است در امپراطور آنتونینوس اصول اخال

هرگاه اعلیحضرت، شاه  …. شد ساخت، سزاوار افتخارات جاویدان نمی پناه حکومت دادگستر خویش عملی نمی
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گویم که  با قاطعیت میاین را . اندازه مرا خشنود خواهند ساخت پروس، روش مرا با اصول خویش سازگار بیابند، بی

  . دانم من حکومت او را نمونۀ کاملترین و شکوهمندترین حکومتها می

بار در عمرش از مرز آلمان گذشت و نزدیک دوهفته  ولتر، که قرار بود هزینۀ سفر را از فردریک بگیرد، براي نخستین

ولتر، با نشان دادن نامۀ کاردینال ). دسامبر 2نوامبر تا  20(را با شاه پروس در راینسبرگ، پوتسدام، و برلین گذراند 

درنگ دریافت که ولتر مجري مأموریتی  فلوري دربارة کتاب ضدماکیاولی به فردریک، مرتکب اشتباه شد؛ فردریک بی

نامۀ زیباي فلوري را به درخواستی براي همکاري با فرانسه تعبیر کرد؛ و از مشاهدة اینکه  وي توصیه. سیاسی است

هایی با ولتر مبادله کرد، براي ولتر  لطیفه اشعار و. ست، دلزده و ملول گردیدیش اسباب زحمت او شده ارسالۀ فلسف

نوبۀ شاه را فرو نشانده بود، وي را به  اي که ولتر به مدد آن تب گنه فلوت نواخت، و، با سپاسگزاري براي جوهر گنه

مرد خسیس، براي آنکه «: نام برد، دربارة او به یوردان نوشتآنکه از ولتر  نوامبر، بی 28سپس، در . فرانسه بازگردانید

هیچ لودة . او استحقاق این پول را ندارد. تالر خواهد گرفت 3000او . گذرد خویشتن را توانگرتر سازد، از دیناري نمی

خت آن را این مبلغ ظاهراً هزینۀ سفر ولتر ـ که احتماال فردریک پردا» .درباري تاکنون چنین مزدي نگرفته است

چون پول به میان . تعهد کرده بود ـ و هزینۀ چاپ کتاب ضدماکیاولی بود که ولتر آن را از کیسۀ خود پرداخته بود

براي فردریک دشوار بود که هزینۀ سفر گماشتۀ فرانسوي را بپردازد، یا براي چاپ کتابی . رود آید، دوستی از دل می

.کند که اکنون از نوشتن آن پشیمان بود پول خرج

چون رسیدن به قدرت و قبول مسئولیتهاي . چربید نفوذ فردریک ویلهلم در فردریک کبیر اکنون بر تعلیمات ولتر می

. رفته سرد وسخت شد حکومت جانشین موسیقی و شعر سالهاي شاهزادگی و جوانی شده بودند، از این روي، رفته

سرباز  100‘000او هر روز . و خوي او را خشن ساخته بودحتی بدرفتاریهایی که پدر با او داشت پوست او را کلفت، 

اما اگر آنان را . رو شود وي ناگزیر بود که هر روز با آنها روبه. دید که پدر برایش میراث گذاشته بود بلندقامتی را می

ینی گذاشتند که در صلح بپوسند و تباه گردند، آیا سودي دربر داشت؟ هزینۀ زندگی آنان بردوش دولت سنگ می

دست بوهم از اتریش جدا شده بود،  سیلزي، که به. آیا مشکلی نبود که به دست آنان گشوده شود؟ قطعاً بود. کرد می

 290به برلین نزدیکتر بود تا به وین؛ رود بزرگ اودر، که از پروس به برسالو ـ پایتخت سیلزي ـ جریان داشت، از 

ه حقی برآن داشتند؟ خاندان براندنبورگ در سیلزي ـ اتریشیان چ. گذشت شرقی برلین می کیلومتري جنوب

برامیرنشینان پیشین یگرندورف، راتیبور، اوپلن، لیگنیتس، بریگ، و والو ـ دعوي مالکیت داشت؛ همۀ اینها را اتریش 

اکنون که مسئلۀ جانشینی شاه . خود پیوسته بود تصرف کرده، یا با پیمانهایی که پروس از آنها ناخشنود بود به 

اتریش به میان آمده بود، ماري ترز زنی جوان و ناآزموده بود، و تزار خردسالی، به نام ایوان ششم، بر روسیه فرمان 

راند؛ اکنون زمان براي تحقق بخشیدن به دعاوي دیرینه، جبران خطاهاي گذشته، و دادن وحدت و شالودة  می

  .تر به پروس مناسب بود جغرافیایی گسترده

آیا . خواهم این معما را برایم حل کنی می«: فردریک به پودویلس، یکی از مشاورانش، چنین گفتدر اول نوامبر، 

. چیز دیگر، آمادگی دارم وقتی فرصتی براي کسی پیش آمده است، نباید از آن استفاده کند؟ من، با سربازان و همه

هرگاه سپاه خود را به . دست من خواهند بوداگر اکنون به کارشان نبرم، آنان تنها ابزاري قدرتمند، اما بیمصرف، در 

پودویلس به وي گفت » .ام ام دریافته، و از آن استفاده کرده کار برم، خواهند گفت که من برتري خویش را بر همسایه

مانع شاهان بوده  ردریک پاسخ داد که چه وقتی اخالقف. که چنین عملی مخالف اصول اخالقی تلقی خواهد شد

ی توانست در کمینگاه گرگانی که قدرتهاي بزرگ نام داشتند از اصول اخالقی پیروي کند؟ اما مگر او چگونه م. است

ترز را در حفظ سرزمینهایی که  هواداري کند و ماري» پراگماتیک سانکسیون«فردریک ویلهلم وعده نداده بود که از 

بدان بود که امپراطوري اتریشی ـ  از پدرش، شارل ششم، به وي رسیده بود یاري رساند؟ ولی این وعده مشروط
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اتریش، به جاي آنکه از این دعاوي پشتیبانی کند، با . مجارستانی از دعاوي پروس بریولیش و برگ پشتیبانی کند

. هنگام آن رسیده بود که پروس از رقیبان انتقام بگیرد. رقیبان پروس همدست شده بود

رگاه از دعوي وي بر بخشی از سیلزي پشتیبانی کند، از حمایت ترز پیغام داد که ه در دسامبر، فردریک به ماري

تن از سربازانش  30‘000ترز پیشنهاد وي را نپذیرد، به  کرد که ماري چون پیشبینی می. پروس برخوردار خواهد شد

. دسامبر، دو روز قبل از رسیدن پیک فردریک به وین، از مرز سیلزي گذشت 23سپاه او در . فرمان پیشروي داد

  .سان، اولین جنگ سیلزي، که نخستین جنگ جانشینی اتریش بود، آغاز شد بدین

IV 1748-1740: ـ جنگ جانشینی اتریش   

این ماجراها را تا جایی تعقیب خواهیم کرد . شرح تمام ماجراهاي نظامی فردریک خارج از موضوع تاریخ تمدن است

ار ضرورت دارد؛ اما ما به طبیعت بشر و سلوك دولتها، که براي آشنایی با طبیعت بشر و سیاست قدرتهاي آن روزگ

شاید در تاریخ مدون هیچ جنگی واقعیتهاي . مندیم شود، عالقه گونه که از گفتار و کردار فردریک آشکار می آن

  .سیاست زور و قدرت به این روشنی خود را نشان نداده است

پروتستانهاي سیلزي، یعنی نیمی از . ، پیش تاختندسپاهیان پروس، تقریباً بدون برخورد به مقاومتی در سیلزي

عنوان رهانندة خویش،   اي زجر و آزار دیده بودند، از ارتش فردریک، به جمعیت ناحیه که در حکومت اتریش پاره

، 1741ژانویۀ  3در . فردریک به کاتولیکهاي سیلزي نیز وعدة آزادي دینی کامل داد و به آن وفا کرد. استقبال کردند

اي غارت نشد،  خانه«الو بدون خونریزي به دست سپاهیان فردریک افتاد؛ به گفتۀ خود فردریک، در این حمله برس

ترین راه ضبط و تصرف مال  این نجیبانه» .حد کمال نشان دادند کسی آزار ندید، و پروسیان انضباط خویش را به

 10در . سپاهی گرد آورد و به سیلزي لشکر کشد ترز به مارشال نایپرگ فرمان داد که در موراوي ماري. دیگري بود

 8600نایپرگ . شرقی برسالو، به سپاه اصلی فردریک برخورد آوریل، سپاه وي در مولویتس، سی کیلومتري جنوب

 60سرباز پیاده، و  16‘000سرباز سوار،  4000توپ داشت؛ فردریک داراي  18سرباز پیاده، و  11‘400سرباز، سوار 

از سواران اتریش  سربازان سوار پروس. کننده داشتند ختالفات در مراحل و نتایج نبرد نقشی تعیینتوپ بود؛ این ا

مارشال شورین، از بیم آنکه مبادا فردریک به اسارت درآید، وي را . شکست خوردند و از میدان کارزار گریختند

نشینی فردریک  پس از عقب. را بازخریدتشویق کرد که میدان نبرد را ترك گوید و، با دادن تلفات سنگین، جان وي 

نظام اتریش را دفع کرد، و توپخانۀ پروس چنان تلفات  نظام یا پیاده نظام پروس حمالت سواره و سواران او، پیاده

فردریک . نشینی دهد سنگینی به سربازان اتریش وارد آورد که مارشال نایپرگ ناچار شد به سپاهیان خود فرمان عقب

کرد  وي احساس می. صحنۀ نبرد بازخوانده شد، از دیدن پیروزي سپاهش خوشحال و شرمنده گردیدپس از آنکه به 

او قبل از . واسطۀ تدبیر جنگی نادرستی که اندیشیده بود نیز گناهکار است تنها بخاطر جبن و ترس، بلکه به   که نه

نظام وي  تنها انضباط و دالوري پیاده . نفري پروس را در سیلزي پراکنده بود 30‘000تحکیم پیروزي خویش، سپاه 

زمانی دراز دربارة «نویسد که  هاي خود می فردریک در تذکره. بود که سرانجام پیروزي پروس را میسر ساخت

از آن پس، هرگز در دلیري او خللی راه نیافت و در » .خطاهایش اندیشید، و کوشید اشتباهات خود را اصالح کند

. ش کمتر مرتکب خطا شدتدابیر نظامی و هدایت ارت

وي، که . گذراند ترز رسید که وي دوران نقاهت پس از زایمان را می خبر شکست سپاهیان اتریشی زمانی به ماري

از دولتهاي بسیاري که . سپاه و داراییش تحلیل رفته بودند، ظاهراً تنها امیدش اکنون به کمک دوستان خارجی بود

انگلستان با احتیاط به درخواست . شارل پشتیبانی کنند کمک خواست» نکسیونسا پراگماتیک«وعده داده بودند از 

انگلستان براي حفظ تعادل قدرت در برابر فرانسه به اتریش نیرومند نیازمند بود، ولی جورج دوم از آن . وي پاسخ داد

پارلمنت . به خطر اندازد ترسید که با درافتادن با پروس امنیت امیرنشین هانوور خود را، که همسایۀ پروس بود، می
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ترز سفارش  پوند براي کمک به اتریش اختصاص داد، ولی فرستادگان دولت انگلستان به ماري 300‘000انگلستان 

کرد،  فردریک از این صلح استقبال می. به پروس، با فردریک صلح کند) شمالی(کردند که، با واگذاري سیلزي سفال 

لهستان، ساووا، و جمهوري هلند به اتریش وعدة کمک دادند، ولی در . رزیدترز از مصالحه خودداري و ولی ماري

  .فرستادن کمک چندان تأخیر کردند که در نتیجۀ جنگ اثري نبخشید

اش، انگلستان و اتریش، با  فرانسه با دیدن سازش دوبارة دشمنان دیرینه. آورد وجود می اي به هر ائتالفی ائتالف تازه

. ایم قبال با بل ـ ایل، ماکیاولی فرانسه، و اقدامات نظامی او آشنا شده. اي تشکیل داد وربون اتحادیهباواریا، و اسپانیاي ب

شارل پشتیبانی کند، اکنون در صدد برآمد از ناتوانی و » سانکسیون  پراگماتیک«فرانسه، که وعده داده بود از 

و  ارل آلبر فرمانرواي باواریا، همسرش را وارث تاج قرار شد که ش. برداري کند سود خود، بهره ترز، به گرفتاري ماري

در صورت عملی شدن این . تخت اتریش بخواند و فرانسه، بادادن پول و سرباز، وي را در حمله به اتریش یاري کند

شد؛ شارل بر اورنگ  ترز به مجارستان، اتریش سفال، و هلند اتریش محدود می طرح، قلمرو فرمانروایی ماري

راند؛ قرار بود میالن را هم  باواریا، اتریش علیا، تیرول، بوهم، و بخشی از سوابیا فرمان می شست و برن میامپراطوري 

ـ ایل سرانجام پیش برد و مأمور موافق ساختن   فلوري با این طرح مخالف بود، بل. به دومین فرزند شاه اسپانیا بدهند

فردریک، که از نیرومندي . در نیمفنبورگ پیمان اتحاد بستند 1741مه  18فرانسه و باواریا در . فردریک با توطئه شد

ترز کنار آید، به همکاري با این اتحادیه رغبتی نشان نداد، ولی  ترسید و از سویی نیز امیدوار بود که با ماري فرانسه می

و اسپانیا پیمان نظامی بست  ترز امتیازات ناچیزي به او پیشنهاد کرد، در برسالو، با فرانسه، باواریا، پس از آنکه ماري

همپیمانان متعهد شدند که از . خواست در صورت تقسیم سرزمینهاي اتریش، در غنایم سهیم گردد وي می). ژوئن 5(

فرانسه حاکمیت فردریک را بر برسالو و سیلزي سفال . بستن پیمان صلح جداگانۀ سري با اتریش خودداري کنند

گیختن سوئد علیه روسیه، از همکاري روسیه با اتریش جلوگیري کند و، با تضمین کرد و متعهد شد که، با بران

.فرستادن سپاهیان فرانسوي، نیروهاي هانووري انگلستان را از دخالت در جنگ بازدارد

اینان، یا پدرانشان، از حکومت . ترز، که تقریباً بدون دوست مانده بود، به خاوندان نظامی مجارستان روي آورد ماري

دلیلی . زیان برده بودند؛ لئوپولد اول آنان را از قانون اساسی دیرین و حقوق سنتی خود محروم ساخته بود اتریش

اما هنگامی که ملکه در دیت آنان در . نداشت که آنان اکنون نوادة او را دوست بدارند، یا به یاري او برخیزند

. ت و اشکهاي خود آنان را با خود همراه ساخت، با وجاه)1741سپتامبر  11(پرسبورگ در برابرشان حضور یافت 

اند، و اعالم نمود که اکنون  ملکه به زبان التینی آنان را مخاطب ساخت، اعتراف کرد که دوستانش وي را رها کرده

خاوندان مجارستان . افزارهاي آنان وابسته است وتخت او به دلیري و جوانمردي شهسواران مجار و جنگ شرف و تاج

هاي  این داستان اکنون از افسانه.) خواندند آنان ملکه را شاه می(» !حاضریم براي شاهمان بمیریم«: وردندفریاد برآ

اي که با ملکه کردند چانۀ زیادي زدند و امتیازات سیاسی زیادي  ملی مجارستان شده است؛ خاوندان در معامله

اش، یوزف، را در  ا پرستاري که فرزند ششماههشتفن، ب سپتامبر، هنگامی که شوهرش، فرانسیس 21گرفتند؛ ولی در 

بر سر «آغوش داشت به مجلس درآمد، آنان واکنشی فراخور دلیران نشان دادند بسیاري از آنان فریاد برآوردند که 

تصویب . و سوگند خوردند از ایثار جان و خون خود دریغ نورزند» بندند؛ جان و خونشان با آنان پیمان وفاداري می

و پس از . رها براي استخدام در سپاه نامنویسی همگانی کنند، از مردم خواسته شد که سالح برگیرندشد که مجا

  .درنگ بسیار، سپاهی از مجارها براي کمک به ملکۀ خود به قصد مغرب برنشست

در  ولی. رفت داد، فرصت نجات پایتخت اتریش از دست می سوي وین ادامه می آلبر پیشروي خود را به  هرگاه شارل

؛ شارل آلبر از تصرف بوهم به دست آوگوستوس سوم )سپتامبر 19(این هنگام، ساکس به دشمنان اتریش پیوست 

فردریک . آورد که بوهم را، قبل از سقوط به دست ساکسونها، تصرف کند فشار می نگران بود؛ فلوري به حکومت باواریا
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گرفت، از حکومت  که از فرانسویان کمک مالی می ولی شارل،. کرد سوي وین تشویق می شارل را به پیشروي به

فردریک، از ترس آنکه مبادا نفوذ فرانسه در باواریا و بوهم امنیت پروس را به خطر اندازد، در نهان . پاریس تبعیت کرد

ا به ترز، که نگران نجات بوهم بود، موقتاً سیلزي سفال ر ماري). 1741اکتبر  9(تعرض امضا کرد  با اتریش پیمان عدم

. فردریک واگذارد

پایتخت بوهم، که برج و . ساکسون به پراگ روي آوردند 20‘000در این هنگام سپاهیان شارل آلبر و بل ـ ایل، و 

ولی این پیروزي براي شارل گرفتاري دیگري ). نوامبر 25(باروي استواري نداشت، در نخستین حمله سقوط کرد 

شکرکشی به بوهم بود، تنها نیروي اندکی را براي حراست از باواریا، او، که همۀ حواسش متوجه ل. فراهم ساخت

ترز، با اینهمه گرفتاري که از  کرد که ماري جا گذاشته بود، و هرگز گمان نمی سرزمینی که خود برگزینندة آن بود، به

. ا به هراس افکندولی ملکه چنان واکنشی نشان داد که دشمنانش ر. اند، وضع تعرضی بگیرد اش کرده  هر سو احاطه

ترز  ماري. هنگهاي مجارها نیز اکنون به نزدیکی وین رسیده بودند. سپاهی خود را از ایتالیا بازخواند 10‘000وي 

. لودویگ فون خونهولر را، که در زیردست اوژن دو ساووافن جنگ آموخته بود، به فرماندهی این دو سپاه گماشت کنت

، مونیخ، پایتخت باواریا، نیز 1742فوریۀ  12تی، سراسر باواریا را گرفتند؛ و در سپاهیان او، بدون برخورد به مقاوم

آلبر در همان روز، به نام شارل هفتم، امپراطور امپراطوري مقدس روم، در فرانکفورت ـ آم ـ  شارل. دست آنان افتاد به

  .ماین تاجگذاري کرد

او به این شرط با . ا گرفته بود، بار دیگر وارد جنگ شدطلبانه جانب طرف برنده ر در این میان، فردریک، که فرصت

ترز فرانسویان را از آن آگاه  ترز دیگران را از آن نیاگاهاند؛ ولی ماري بس امضا کرده بود که ماري اتریش پیمان آتش

. )1741دسامبر (فردریک از این نجواهاي سیاسی باخبر شد و با شتاب بار دیگر به متحدان خود پیوست . ساخت

متحدان قرار گذاشتند که فردریک از راه موراوي به اتریش سفال حمله کند و، از اینجا، همراه سپاهیان ساکسون، 

ولی سپاهیان او در موراوي به دشمنی مردم برخوردند و سواران مجار خطوط . فرانسوي، و باواریایی به وین بتازد

در نزدیکی خوتوزیتس . آنجا عنان گرداند و وارد بوهم شدفردریک ناچار از . ارتباطی وي را با سیلزي قطع کردند

). 1742مه  17(آلکساندر، شاهزادة لورن، بر عقبۀسپاه وي تاختند ) کارل(سربازان اتریش به فرماندهی شارل 

 رفت؛ ولی شمار می ترین فرماندهان نظامی روزگار خود به ترز بود، از زبردست ساله، که برادر شوهر ماري شاهزادة سی

. سرباز داشت 28‘000هر یک از طرفین نزدیک به . رسید هاي جنگی به فردریک نمی در طرح و پیشبرد نقشه

پیشتازان سپاه فردریک بموقع به جبهۀ جنگ بازگشتند و فردریک، با همۀ نیروي خود، به یکی دو جناح بیدفاع 

جنگ ولی نتیجۀ . ات سنگین دادندطرفین در این جنگ تلف. سپاهیان اتریش با نظم عقب نشستند. دشمن تاخت

سفارش فرستادگان انگلستان را پذیرفت . تواند با همۀ دشمنانش بجنگد یک زمان نمی ترز را قانع ساخت که در ماري

، سراسر سیلزي را به »پیمان برلین«و این بار، به موجب ). 1742ژوئیۀ  28(و با فردریک پیمان صلح قطعی بست 

.سیلزي پایان گرفتپروس سپرد و نخستین جنگ 

پادگان . ور شدند فرماندهی خونهولر و شاهزاده شارل آلکساندر، در این زمان به بوهم حمله سپاهیان اتریش، به

دولت فرانسه، براي آنکه سپاهیان بل ـ ایل را از نابودي نجات . فرانسوي پراگ با خطر محاصره و گرسنگی مواجه بود

. تا با لشکري که نیروهاي جورج دوم را در هانوور سرگرم ساخته بود به بوهم بتازددهد، به مارشال مایبوا فرمان داد 

ترز کمک  پوند به ماري 500‘000خاطر شده بود، فعاالنه وارد جنگ شد،  انگلستان، که اکنون از جانب هانوور آسوده

ترز کمک  فلورین به ماري 840‘000سرباز به فالندر اتریش گسیل داشت؛ ایاالت متحدة هلند نیز  16‘000کرد، و 

یک سپاه اتریشی نیروهاي مایبوا را از پیشروي به سوي . ملکۀ اتریش همۀ این پولها را به ارتش اختصاص داد. کرد

بل ـ ایل، همراه تقریباً همۀ . بوهم باز داشت، شمار سپاهیان اتریش بارها افزایش یافت، و آنگاه متفقاً بر پراگ تاختند
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ترز از وین به پراگ رفت و، سرانجام، در این شهر، به نام ملکۀ  ماري. لفات سنگین، به اگر گریختافرادش، با دادن ت

  ).1743مه  12(بوهم، تاجگذاري کرد 

در همان ماه مه، ایاالت متحدة هلند حضور . اند ها پیروز شده نمود که سپاهیان اتریش در همۀ جبهه اکنون چنین می

ویب کرد؛ و یک ماه بعد، متحدان انگلیسی او نیروهاي فرانسوي را در دتینگن نفرة اتریش را تص 20‘000لشکر 

سپتامبر،  13در . تسلط ناوگان بریتانیا بر دریاي مدیترانه نیز به پیروزي انگلیسیان در ایتالیا یاري کرد. شکست دادند

سرباز به  45‘000در قبال فرستادن شارل امانوئل اول، شاه ساردنی، به اتحادیۀ اتریش و انگلستان پیوست و قرار شد، 

پوند از انگلستان کمک مالی بگیرد؛ بدین ترتیب،  200‘000جبهۀ جنگ، بخشی از لومباردي را تصرف کند و سالی 

همان اندازه که در بدبختی وادبار دلیر بود،  ترز، به کردند، و شاهان را جزئی؛ ماري سربازان را کلی خرید و فروش می

وي اکنون به این اندیشه افتاده بود که نه تنها سیلزي را از پروس پس . نمود ناپذیر می و انعطاف در پیروزي سختگیر

  .بگیرد، بلکه باواریا، آلزاس، و لورن را نیز ضمیمۀ امپراطوري خویش سازد

ر دیگر ولتر را با. اي در برلین تأسیس کرد، شعر گفت، و فلوت نواخت اپراي تازه. فردریک چندي با صلح سرگرم شد

در این هنگام، زمامداران فرانسه، با وحشت . ولی ولتر بدو پاسخ داد که هنوز به امیلی وفادار است. به برلین فراخواند

دیدند، اندیشیدند که سربازان  از اینکه خود را در جنگ با انگلستان، اتریش، جمهوري هلند، و ساووا ـ ساردنی می

کمک مطلوبی براي آنان باشند؛ و اگر فردریک پیمانش را با اتریش زیرپا گذارد، توانند  بلندقامت و بانبوغ فردریک می

و امیدوار بودند که او، با توجه به خطري که از جانب اتریش . توان از سر گناه پیمانشکنیهایش با فرانسه گذشت می

ز همه این مسئله را تواند بهتر ا چه کسی می. تجدیدنظر کند ي و حتی پروس بود، در سیاست خویشمتوجه سیلز

اي از فردریک دریافت کرده بود و همواره میل مفرطی به وارد شدن در  براي او توضیح دهد؟ چرا ولتر، که نامه

بازیهاي سیاسی داشت، در این مورد نکوشد؟

وي کوشید . در آلمان ماند) 1743اکتبر  12اوت تا  30(ولتر صلحجو بار دیگر از مرز آلمان گذشت و شش هفته 

شاه پروس خود را تسلیم ولتر نکرد، و جز مشتی تعارف و خوشگویی چیزي تحویلش . فردریک را به جنگ کشاند

وي را دربارة امنیت کشور خویش، و آیندة سرزمینهایی که تصرف  1744هاي جنگ اروپا در  ولی وضع جبهه. نداد

  .ز کرداوت، فردریک دومین جنگ سیلزي را آغا 15در . کرده بود، بیمناك ساخت

چون ساکس میان برلین و پراگ قرار داشت، سپاهیانش . بار، وي تصمیم گرفت جنگ را با تصرف بوهم آغاز کند این

نفري  80‘000سپتامبر سپاه  2در . سان، شاه غایب، آوگوستوس سوم، را به خشم آورد را به درسدن فرستاد، و بدین

تن از سربازانش را  5000فردریک . ان اتریشی پراگ تسلیم شدسپتامبر، پادگ 16هاي پراگ رسید؛ در  وي به دروازه

ترز، با دالوري، به مقابله برخاست، بار دیگر به پرسبورگ شتافت  ماري. در پایتخت بوهم نهاد و بار دیگر به وین تاخت

 30‘000سرباز براي وي گرد آوردند؛ و چندي نگذشت که  44‘000خاوندان مجار . و از دیت مجارها یاري جست

ملکۀ اتریش به شاهزاده شارل آلکساندر فرمان داد که از حمله به آلزاس چشم پوشد، سپاه . سرباز دیگر بر آن افزودند

فردریک از فرانسویان انتظار داشت که لشکریان . اصلی اتریش را به سوي شرق برد، و مانع پیشروي پروسیان شود

. فردریک سپس کوشید شارل آلکساندر را به جنگ کشاند. اتریش را تعقیب کنند، ولی فرانسویان چنین نکردند

شاهزاده از برخورد با سپاهیان وي خودداري کرد، ولی با مهاجمانی که خطوط ارتباطی فردریک را با سیلزي و برلین 

فردریک ارتش خود را تک افتاده در میان مردمی دید که کاتولیکهاي . تاریخ تکرار شد. بریدند همکاري کرد می

در این . شدند آلکساندر نزدیک می سپاهیان مجار براي تقویت نیروهاي شارل. ور و دشمنان باتدبیر پروسیان بودندپرش

فردریک، از ترس آنکه مبادا راه او را به . هنگام، خبر رسید که ساکس نیز آشکارا به سود اتریش وارد جنگ شده است

نشست و بار دیگر فرانسویان را، که از کمک به او خودداري پایتختش و منابع آذوقه قطع کنند، به سوي شمال عقب 
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دسامبر به برلین  13به پادگان پروس فرمان داد که پراگ را تخلیه کنند و خود در . کرده بودند، سرزنش کرد

کن ممکن است خود به قعر چاه  بازگشت، ولی نه با افتخاراتی همچون گذشته؛ و درسی که گرفت این بود که چاه

  .شود سرنگون

، انگلستان، ایاالت متحدة هلند، و لهستان ـ ساکس در 1745ژانویۀ  8در . وضع جاري بشدت به زیان او دگرگون شد

در تصرف این کشورها بود  1739ورشو پیمانی با اتریش بستند و تعهد کردند که براي بازستاندن سرزمینهایی که در 

آوگوستوس سوم نیز تعهد کرد که، در ازاي دریافت . گردانندترز باز ننشینند و سیلزي را نیز به ماري از پاي

. پوند 5هر سربازي به . سرباز به سود آنها به میدان کارزار بفرستد 30‘000پوند از انگلستان و هلند،  150‘000

 در بازپسین لحظۀ. سالگی، درگذشت وهشت ژانویه، در چهل 20مدت خویش، در  شارل هفتم، پس از امپراطوري کوتاه

از . وتخت امپراطوري و شاهی بوهم کشورش را به ویرانی کشیده است، اظهار ندامت کرد عمر، از اینکه به هواي تاج

فرزندش، ماکسیمیلیان یوزف، خواست که از این دعاوي دست کشد و با خاندان شاهی اتریش مصالحه کند، 

آوریل، وي از همۀ دعاوي پدر  22کار بست؛ در  را به برگزینندة تازه، با نادیده گرفتن اعتراضات فرانسویان، اندرز پدر

سپاهیان . لورن، بر اریکۀ امپراطوري پشتیبانی کرد بر اریکۀ امپراطوري چشم پوشید و از حق فرانسیس شتفن، دوك

.اتریش از باواریا فراخوانده شدند

سان، فردریک را از  ند و، بدینملکۀ اتریش اکنون بر آن بود که، گذشته از پس گرفتن سیلزي، پروس را متالشی ک

چندي ملکه را نومید ) 1745مه  11(چیرگی فرانسویان بر دوستان انگلیسی اتریش در فونتنوا . بلندپروازي بازدارد

سپاه اتریش، که . با اینهمه، وي در همان ماه سپاه اصلی خود را براي جنگ با فردریک به سیلزي فرستاد. نمود

ولی تردستی ). 1745ژوئن  4(کردند، در هوهنفریدبرگ به سپاه فردریک برخورد  انی مینیروهاي ساکس از آن پشتیب

اي را تصرف کنند تا  به سوارانش فرمان داد تپه. فردریک در تدبیرهاي جنگی سپاه وي را از نابودي رهایی بخشید

ت جنگ خونین، اتریشیها و پس از هفت ساع. نظام دشمن را زیر آتش توپخانۀ خود بگیرد بتواند از فراز آن پیاده

  .این نبرد پیکار قطعی جنگهاي سیلزي بود. اسیر برجاي نهادند و عقب نشستند 7000کشته، و  4000ساکسونها 

انگلستان را برآن  1745وتاز جکوبایتها در  تاخت. از این شکست، انگلستان باردیگر سیاست صلح پیشه ساخت پس

مارشال دوساکس شهرهاي فالندر، و در آن میان پایگاه اصلی . ندر فراخواندداشت که بهترین سپاهیان خود را از فال

ترسید که مبادا فرانسویان پیروزمند هانوور را  جورج دوم از آن می. انگستان را در اوستاند، براي فرانسه تسخیر کرد

وزیري برانداخته بود، اکنون از  اش از نخست پارلمنت بریتانیا، که والپول را براي سیاست صلحجویانه. نیز از او بگیرند

جبران، بلکه به بهاي صرف هزینۀ میلیونها پوند تمام شده  تنها به قیمت ازدست رفتن هزاران سرباز قابل جنگی که نه

ترز درخواست کردند که با فردریک مصالحه کند و به نیروهاي  فرستادگان دولت انگلستان از ماري. بود خسته شد

کان دهد با سپاهیان فرانسه مقابله کنند؛ زیرا ژنرالی که پیروزیهایش با عشقهایش برابري انگلیسی و اتریشی ام

دولت انگلستان تهدید کرد که سپاهیانش . ملکۀ اتریش این درخواست را نپذیرفت. کردند جانی دوباره گرفته بود می

ملکۀ اتریش بازهم از مصالحه . کرد را از میدان جنگ فراخواهد خواند و کمکهاي مالی خود را به اتریش قطع خواهد

ا این دولت پیمان صلح انگلستان به تنهایی با نمایندگان دولت پروس در هانوور مذاکره کرد و ب. با پروس سر باز زد

فردریک . را، که سیلزي را به پروس سپرده بود، پذیرفت» پیمان برلین«انگلستان ). 1745اوت  26(بست  اي جداگانه

اکتبر، فرانسیس،  4در . لورن، به امپراطوري پشتیبانی کند  ه از برگزیده شدن فرانسیس شتفن، دوكنیز متعهد شد ک

.ترز امپراطریس شد به نام امپراطور، در فرانکفورت تاج بر سر نهاد و ماري

در  ، و)سپتامبر 30(سپاهیان اتریش در زور بوهم . ملکۀ اتریش به سردارانش فرمان داد که به جنگ ادامه دهند

اتریشیان، با آنکه ازنظر نفرات بر پروسیان برتري داشتند، . جنگیدند با نیروهاي پروس می) نوامبر 24(هنرسدورف 
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در همان هنگام، یک لشکر پروسی به فرماندهی لئوپولد، امیر آنهالت ـ دساو، در ساکس پیش . دوبار شکست خوردند

فردریک، که ازپی سپاهیانش به درسدن رسیده بود، . کردتاخت و در کسلسدورف بر نیروهاي مدافع درسدن غلبه 

بزرگوارانه و بدون برخورد به مقاومتی به شهر درآمد، سربازانش را از غارت شهر باز داشت، و به فرزندان آوگوستوس 

سپس به برگزینندة شاه پیشنهاد کرد که هرگاه چون دولت انگلستان . سوم، که به پراگ گریخته بود، ایمنی داد

ترز خودداري کند، ساکس را تخلیه خواهد  الکیت پروس بر سیلزي را به رسمیت شناسد و از ادامۀ کمک به ماريم

ترز، که انگلستان و ساکس اکنون وي را تنها نهاده بودند، پیمان صلح  ماري. کرد، آوگوستوس این پیشنهاد را پذیرفت

سان،  بدین. نشین گالتس را به پروس سپرد کنت و سیلزي و) 1745دسامبر  25(درسدن را با پروس امضا کرد 

  . دومین جنگ سیلزي نیز پایان یافت

فرانسه براي تسلط بر فالندر با اتریش . مفهومی شده بود، همچنان ادامه یافت جنگ جانشینی اتریش، با آنکه نام بی

نیروهاي اتریش در همان . جنگیدندفرانسه و اسپانیا نیز براي تصرف ایتالیا با اتریش و ساردنی . و انگلستان جنگید

سرانجام ناتوانی مالی، نه بیزاري از . رفتند، در هلند از سپاهیان فرانسه شکست خوردند هنگام که در ایتالیا پیش می

طول  به 1748با پیمان اکس ـ ال ـ شاپل، که مذاکرات آن از آوریل تا نوامبر . کشتار، مخاصمان را به صلح کشاند

دست پروس تثبیت شد؛ و این تنها  تصرف سیلزي به. انگیز خود رسید انشینی اتریش به پایان غمانجامید، جنگ ج

فرانسه، باوجود پیروزیهاي . آمیز خود ارائه دهند دستاوردي بود که دولتها توانستند براي هشت سال ویرانکاري رقابت

را در انگلستان به رسمیت شناخت؛ و  مارشال دو ساکس، جنوب هلند را به اتریش پس داد؛ شاهی خاندان هانوور

  .را از خاك خود براند» مدعی جوان«تعهد کرد 

قدرتهاي اروپایی هشت سال از جنگ و ستیز بازایستادند تا کار زنان در زاییدن فرزندان بتواند هنگها را براي دور تازة 

  .بازي شاهان پرکند

V 1750-1745: ـ فردریک در میهن 

از امروز تا پایان عمر، چیزي جز صلح «، و با خود عهد بست، که )1745دسامبر  28(زگشت فاتح خسته به برلین با

کردند و  وي را براي پیمانشکنی سرزنش می) و گروهی در داخل پروس(همۀ مردم اروپا درخارج از پروس » .نخواهد

به  1742فردریک در . اندخو» کبیر«ولتر نیز وي را نکوهش کرد و او را . ستودند به نام یک راهزن کامیاب می

  :اعتراضهاي ولتر چنین پاسخ داد

گویم که من  در پاسخ به این پرسش، می. خواهند جهان را به ویرانی کشند پرسید که همقطارانم تا کی می از من می

 دهم که دانم که جنگجویی رسم و آیین این روزگار است و احتمال می کمترین آگاهی در این زمینه ندارم، ولی می

ـ پیر، که مرا شایستۀ آن دانسته است که به مکاتبۀ با خود سرافراز کند، برایم   آبه دو سن. مدتها چنین خواهد بود

براي پیروزي این طرح به چیزي که  …. کتاب زیبایی دربارة چگونگی استقرار و حفظ صلح در اروپا فرستاده است

  . ستنیاز است تنها موافقت اروپا، و چند چیز جزئی دیگر ا

فردریک در اثر خویش، تاریخ روزگار من، که پس از مرگ وي انتشار یافت، از خود دفاع کرد و چون ماکیاولی مصالح 

  : دولت را برتر از فرمانروایی اصول اخالقی فردي خواند

چه این گر. شاید آیندگان با خواندن این خاطرات، از پیمانهایی که بسته و به زیرپا نهاده شد، دچار شگفتی شوند

ولی آنان از گناه پیمانشکنی نویسنده، هرگاه بتواند با دالیلی عمل خود را توجیه کند، . عمل پیشینۀ بسیار دارد

ها به یکی از این دالیل ممکن است  اتحادیه. فرمانروا باید مصالح کشور را دستورکار قرار دهد. نخواهند گذشت

هنگامی که متحدي در صدد است متحد خود را ) 2وفادار نماند؛ هنگامی که متحدي به تعهد خود ) 1: متالشی شوند

) 4هنگامی که اجبار و اضطرار انسان را وادار به نقض قرارداد کند؛ ) 3اي جز پیشدستی ندارد؛  و او چاره. بفریبد
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و  براي من روشن است که انسان باید با دقت و رسوایی به عهد …. هنگامی که انسان قادر به ادامۀ جنگ نیست

ولی فرمانروا، هرگاه فرمانرواي  …. اگر فریب خورده است، باید از قانون یاري جوید …. وعدة خویش وفادار ماند

د، به کدام دادگاه روي آورد؟ قول و تعهد یک فرد بدبختی یک تن است، ولی قول و دیگري به وعدة خویش وفا نکن

نقض قرارداد بهتر : توان خالصه کرد همه را در یک پرسش میاین . تواند ملتی را به بدبختی کشد پیمان فرمانروا می

  مغزي است که نتواند به این پرسش پاسخ دهد؟  از آن نیست که فرمانروایی اجازه دهد مردم نابود شوند؟ کدام سبک

اه، که در پاسخ زولتسر، یک بازرس آموزشگ. شمرد، موافق بود فردریک با االهیات مسیحی، که انسان را طبعاً شریر می

فردریک » .شناسی زولتسر عزیز، تو این نژاد لعنتی را نمی«: گفت» بشر به نیکی بیش از بدي تمایل دارد،«گفت  می

هرگاه از نیروي انتظامی  شمرد، بلکه عقیده داشت که انسان نه تنها چون الروشفوکو بشر را موجودي خودخواه می

کشور نیز که واحدي مرکب از افراد خودخواه . ی نخواهد شناختدر راه رسیدن به مطلوب خویش حد و قانون نهراسد،

اش بازدارد، تنها در صورت ترس از قدرت  المللی نیست که آن را از وصول به آرزوهاي خودخواهانه است، و نیرویی بین

تگزار نخستین خدم«از این روي، اولین وظیفۀ . تواند از خودسري و زورگویی بازایستد کشورهاي دیگر است که می

سازماندهی نیروي ملت براي دفاع از کشور است تا به یاري آن با ) خواند فردریک خویشتن را چنین می(» ملت

بینیم که فردریک نیز چون پدر سپاه را زیربناي کشور  می. دیگران چنان کند که آنان درصددند با ملت او کنند

افکند؛ صنعت و بازرگانی را گسترش  ریزي شده پی نامهاو اقتصادي بدقت تحت نظارت دولت، سنجیده، و بر. شمرد می

. داد، و براي آنکه کارگران، مخترعان، و صنعتگران ماهر را در پروس گرد آورد، گماشتگانی به سراسر اروپا فرستاد

روپا ترین سپاه ا ترین و باانضباط ولی معتقد بود که همۀ این اقدامات، بدون آن سپاهی که نیرومندترین و تعلیمدیده

.ثمر است باشد، بی

یافته، کشورش را از دین، براي کمک به نظم اجتماعی، بینیاز  او، با داشتن سپاهی نیرومند و نیروي انتظامی سازمان

چون ویلهلم، شاهزادة برونسویک، از او پرسید که آیا دین را یکی از بهترین ارکان قدرت فرمانروایان . دانست می

در روزگاري که دین شما وجود نداشت،  …. دانم من نظم و قانون را کافی می«: خ دادداند، فردریک بدو پاس نمی

توانست به او نماید، تا آن احساسات اخالقی را  دین میبا اینهمه او هر کمکی را که » .شدند کشورها بخوبی اداره می

و فرمانروایی خویش، از همۀ ادیان در قلمر. پذیرفت سهمی دارند، می» نظم«در مردم تلقین کند که آنان در برقراري 

شاهان کاتولیک نیز اسقفان کاتولیک . (گزید کرد، ولی اسقفان کاتولیک را ـ بویژه در سیلزي ـ خود برمی حمایت می

همۀ گروههاي دینی، از کاتولیکهاي .) کردند گزیدند، و اسقفان انگلیکان را شاهان انگلستان تعیین می را خود برمی

خواست، هر  گونه که او می مسلمانان، پیروان اونیتاریانیسم، و ملحدان، در کشور وي آزاد بودند، همان یونانی گرفته تا

هنگامی که : ولی یک محدودیت وجود داشت. خواهند بپرستند؛ و یا اصال چیزي را پرستش نکنند چه را که می

کرد خفه  ش داخلی را تهدید میجدلهاي دینی زیاد تند و خشن شد، فردریک، همچنانکه هر چیزي را که آرام

گیري از حکومت وي را بیش از ناسزاگویی به خداوند  در آخرین سالهاي عمر، خرده. آن را نیز موقوف ساخت. کرد می

  .آشفت برمی

وهشت سانتیمتر، و قامت  فردریک، آن بالي اروپا و معبود فیلسوفان، چگونه مردي بود؟ مردي بود با قامت صدوشصت

وي، که در جوانی فربه و تنومند بود، اکنون، پس از ده سال شاهی و رهبري . ی با فرمانروایی نداشتکوتاهش تناسب

دیدگانی تیز، و . ورق، و به حساسیت و نیروي سیم برق گشته بود سپاهیان در میدان کارزار، باریک، عصبی، شق

عنوان  به. تیزي هوش ولتر داشتدر شوخی و طنزگویی پرظرفیت بود و هوشی به . هوشمندي نافذ و شکاك داشت

و هنگامی که کسی را به کیفري  یک انسان عادي، نرمش او قابل ستایش بود؛ اما، در مقام شاه، دقیق و سختگیر بود؛

سپردند،  در همان هنگام که سربازان در برابر دیگانش جان می. داد کرد، کمتر شفقت و دلسوزي نشان می محکوم می
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گاه  اي داشت، چندانکه گاه مشرب کلبی او زبان تلخ و گزنده. گفت یانش از فلسفه سخن میبه خونسردي با پیرامون

چون به فرمانگزاري دیگران خوگرفته بود، . معموال خسیس، و ندرتاً دلباز و بخشنده بود. آزرد حتی دوستانش را می

. شنید ورد، و از کسی اندرزي نمیآ عمل نمی کرد، با کسی مشورت به خودکامگی بر او غلبه یافت؛ تحمل نکوهش نمی

گفت، وي را از نظر مالی در تنگنا  با زنش کم سخن می. کرد به دوستان نزدیکش وفادار بود، ولی بشر را نکوهش می

معموال به . کرد هایی را که همسرش نیازمندیهاي خویش را در آنها برشمرده بود در برابر وي پاره می نهاد، و نامه می

او از زنان دیگر، جز شاهزاده خانمهایی . ورزید، ولی به او نیز گاهی بیمهر و نامهربان بود ینه، مهر میخواهرش، ویلهلم

داد، و از  جست؛ به زیباییها و ظرافتهاي اندام و شخصیت زنان رغبتی نشان نمی آمدند، دوري می که به نزدش می

ورزید؛ غالباً، پس از شام، یکی از این  آنان مهر میوراجی سالونها متنفر بود؛ به فیلسوفان و پسران خوبرو بیش از 

در آخرین سالهاي عمر، سگان . داشت شاید سگان را بیش از همۀ اینان دوست می. برد پسران را به اطاق خود می

داد  نهاد، و فرمان می رفت، بر گور آنان سنگ قبر می شبها با آنان به خواب می. تازي بهترین یار و همنشین وي بودند

فردریک دریافته بود که دشوار است در یک زمان هم . که پیکر او را پس از مرگ در کنار آنان به خاك سپارند

.اي موفق بود و هم مرد دلخواه زنان فرمانده

از آن پس، کوشید تا با روشی پایدار و امساك در خوراك . ، دچار سکته شد و نیم ساعت بیهوش بود1747در 

خوابید؛ و قبل از خواب، خویشتن را  بر تشکی نازك و تختی تاشو می. خود را حفظ کندسالمتی حساس و شکنندة 

در تابستان، . خوابید در این سالهاي میانۀ عمر، شبی بیش از پنج یا شش ساعت نمی. ساخت به مطالعه سرگرم می

تنها یک . گفت ب را ترك میخاست، ولی در زمستانها دیرتر رختخوا ساعت سه، یا چهار، یا پنج بامداد از خواب برمی

او بر شاهانی که به یاري خدمتکاران . تراشید افروخت و ریشش را می خدمتکار همراه داشت که براي وي آتش برمی

نیمی از روز را روپوش بلند . چندان دربند پاکی تن و پوشاك خود نبود. زد کردند پوزخند می جامه به تن می

اش  صبحانه. نوشید قبل از صرف ناشتایی، چند لیوان آب می. کرد می به تن میپوشید، و نیم دیگر را جامۀ نظا می

نواخت، و هنگامی که در  پس از ناشتایی، فلوت می. مرکب بود از چند فنجان قهوه، چند قطعه کیک، و میوة بسیار

دید و مشق  ن میهر بامداد، حدود ساعت یازده، از سپاهیانش سا. اندیشید دمید، به سیاست و فلسفه می فلوت می

وي معموال هنگام صرف ناهار با پیرامونیانش دربارة امور کشور به بحث و گفتگو . کرد نظامی آنان را تماشا می

ساخت؛ یکی  شد و یکی دو ساعت را با سرودن شعر و نوشتن تاریخ سپري می پس از نیمروز، نویسنده می. پرداخت می

ندین ساعت پرداختن به کار پس از چ. رسد اش به نظر می واده و افراد زمانهاز بهترین تاریخنویسان در میان افراد خان

کرد؛ و گاهی در ساعت هفت عصر در کنسرتی فلوت  با دانشمندان، هنرمندان، شاعران، و نوازندگان خلوت می اداري،

سوسی شام  خ سان، غالباً در کا1747پس از ماه مه . شد ونیم، شام معروف او آماده می در ساعت هشت. نواخت می

پذیرایی » آکادمی برلین«ترین اعضاي  هنگام صرف شام، از همکاران نزدیک، مهمانان سرشناس، و برجسته. خورد می

کردند که مهمان شاهند و با آزادي کامل، و دور از ترس و واهمه، دربارة  به سفارش وي، آنان فراموش می. کرد می

فردریک در این مهمانیها با آگاهی و زیرکی بسیار با مهمانان سخن . ردندک همۀ مسائل، جز سیاست، با وي گفتگو می

المعارفی بودند دربارة هنرهاي زیبا، جنگ، پزشکی، ادبیات، دین،  سخنان وي دایرة«به گفتۀ پرنس دو لینی، . گفت می

انیهاي وي را بیش از پیش تنها ولتر مانده بود که، با پیوستن به مهمانان شاه، مهم» فلسفه، اخالق، تاریخ، و قانون

.به مهمانان شاه پیوست 1750ژوئیۀ  10وي در . گرمی و رونق بخشد

VI 1754-1750: ـ ولتر در آلمان   

ولتر به . فردریک به آیین مردم فرانسه از او استقبال کرد. حتی چگونگی استقبال فردریک ولتر را خرسند ساخت

م را گرفت تا ببوسد، ولی من دست او را بوسیدم و خویشتن را بردة فردریک دست«: ریشلیو در این باره چنین نوشت
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ها،  سوسی، خانۀ زیبایی بدو داد و اسبان، کالسکه شاه پروس در کنار اقامتگاه خود، در کاخ سان» .او نمودم

هزاده، کردند؛ دهها شا بیش از ده خدمتکار وي را خدمت می. رانان، و آشپزخانۀ خود را در دسترس وي نهاد کالسکه

. گرفت فرانک حقوق می 20‘000دار شاه بود و سالی  ولتر رسماً پرده. نهادند نجیبزاده، و خود ملکه، بدو احترام می

به هنگام صرف شام، گرامیترین مهمان شاه . ولی کار اساسی وي اصالح عبارات فرانسوي اشعار و گفتارهاي شاه بود

هزاربار «یی که هنگام صرف شام وي را با شاه دیده بود گفتگوي آنان را یکی از آلمانیها. نشست بود و در کنار وي می

در هیچ جاي جهان انسان، براي آنکه از «: ولتر بعدها دربارة این گفتگوها نوشت. خوانده است» دلکشتر از هر کتابی

در سپتامبر . آورده بود این موضوع ولتر را به وجد» .ندازه از آزادي برخوردار نیستموهومات بشر سخن گوید، به این ا

  :آرژانتال نوشت/ ، به د1750

شاهی که شانزده سال کوشیده است به هنگام نومیدي مرا . ام پس از سی سال در دریاي متالطم، به کناري راه جسته

دلداري دهد و از گزند دشمنان برهاند صفات مردم برجسته و دوستداشتنی را در خود گرد آورده، و مرا به حمایت و 

هرگاه . توانم از آرامش خاطر برخوردار باشم در اینجا همیشه می …. صاحبت فیلسوفانۀ خود مفتخر ساخته استم

  . تواند به چیزي اطمینان کند، آن خوي و سیرت شاه پروس استانسان ب

ولی او، از . کند بهشت با او زیستر این ولتر از اینجا به مادام دنی نامه نوشت و از او خواست که به پوتسدام بیاید و د

او ولتر را از اقامت طوالنی . روي خردمندي و دوراندیشی، پاریس و زنبارگان جوان آن را بر پوتسدام و ولتر ترجیح داد

در پروس برحذر داشت و نوشت که دوستی شاهان ناپایدار است؛ شاهان همیشه بر یک حال نیستند و مقربان خود را 

د مراقب باشد تا مخالف سلیقه و خواستۀ شاهان کاري نکند؛ و ولتر بزودي درخواهد دهند؛ آدمی همواره بای تغییر می

. یافت که، به جاي دوست و همنشین، خدمتکار و زندانی شاه پروس شده است

خواست ولتر را نزد خود نگاه دارد، بدو چنین  شاه پروس، که می. فیلسوف نادان این نامه را به فردریک نشان داد

  ):تاو 23(نوشت 

هرگاه به . مهر و دلبستگی او به شما شایان ستایش است. تان از پاریس نوشته بود خواندم اي را که خواهرزاده نامه

. اندیشم اي دیگر می گونه اندیشیدم؛ اما چون من کسی غیر از او هستم، ناچار به بودم، چون او می جاي مادام دنی می

توانم کسی را اندوهناك سازم که  پس چگونه می. نومید خواهم شد ام، هرگاه بدانم که موجب بدبختی دشمنم شده

کنده است؟  مورد مهر و ستایش من است و به خاطر من از وطن خویش، و از هرآنچه در نزد انسان گرامی است، دل

ه شما دانستم که آمدن شما بدینجا مایۀ مالل و اندوه شما خواهد شد، نخستین کسی بودم ک نه، ولتر عزیزم، اگر می

دهد مقدم  من خشنودي شما را بر شادي بسیاري که از نزدیکی به شما به من دست می. داشتم را از آن بازمی

بسیار طبیعی، ساده، و خردمندانه است که بگویم فیلسوفان براي آن . ولی شما فیلسوفید؛ من نیز فیلسوفم. دارم می

یق مشترك خویش به یکدیگر بپیوندند، و یکدیگر را خشنود اند که با هم زیست کنند، با مطالعات و عال آفریده شده

اهید بود؛ شما را در اینجا پیشواي اهل ادب و اهل ذوق ایمان راسخ دارم که شما در اینجا خرسندتر خو …. سازند

  . شب به خیر. دانند، و در نزد من از آرامش خاطري که برازندة مردي با شأن شماست برخوردار خواهید شد می

توانست از ثروت و  او با آنکه میلیونر بود، نمی. ا چهار ماه طول کشید تا فیلسوف پیر این بهشت را ویران کندتنه

، انتشار داده بود که بهایشان به »هاي درآمد برگه«بانک دولتی ساکس اوراق بهاداري، به نام . درآمد بیشتر بگذرد

، فردریک بانک ساکس را ملزم ساخته بود که بهاي »درسدن پیمان«در . شدة آنها کاهش یافته بود نصف ارزش تعیین

برخی از پروسیان آزمند این اوراق را به بهاي نازل . شدة آنها، به خریداران پروسی بپردازد این اوراق را، به ارزش تعیین

پایمال ، فردریک، براي آنکه حق ساکس 1748در مه . فروختند خریدند و به بهاي گزاف در پروس می در هلند می

، ولتر یک صراف یهودي را در پوتسدام به نزد 1750نوامبر  23در . نشود، از ورود این اوراق به پروس جلوگیري کرد
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 18‘430به گفتۀ یهودي، که آبراهام هیرش نام داشت، ولتر از او خواست که به درسدن برود و معادل . خود خواند

کرد که ولتر بدو گفته بود  هیرش ادعا می. وري آنها خریداري کندوپنج درصد ارزش ص اکو اوراق بهادار به بهاي سی

بدو وعدة حمایت داد و براتهایی بدو ) به گفتۀ هیرش باز(ولتر . قانونی به پروس آورد توان از راه این اوراق را نمی

اکو در نزد  18‘430در برابر این براتها، هیرش مقداري الماس به بهاي . سپرد که در پاریس و الیپزیگ وصول کند

، ولتر پشیمان شد؛ و هیرش در درسدن از خرید اوراق بهادار براي ولتر )دسامبر2(پس از رفتن هیرش . ولتر نهاد

به گفتۀ هیرش، ولتر معادل . ولتر از پرداخت پول براي براتها خودداري کرد و صراف به برلین بازگشت. چشم پوشید

ولتر گلوي . کوشید که وي را ساکت کند؛ در میان آنان، مشاجره درگرفتاکو الماس از او خرید و، بدینسان،  3000

و چون جلب رضایت او نشد، دستور داد صراف را زندانی کنند، و دعوا را به . صراف را گرفت و وي را بر زمین افکند

ولتر گفتۀ . برداشت هیرش در دادگاه از قصد ولتر براي خرید اوراق بهادار در ساکس پرده). دسامبر 30(دادگاه کشاند 

.کسی سخن وي را باور نکرد. که، براي خرید خز، هیرش را به درسدن فرستاده بود: وي را تکذیب کرد و گفت

  ):1751فوریۀ  24(فردریک چون از رسوایی آگاه گشت، نامۀ تندي از پوتسدام به ولتر در برلین نوشت 

پنداشتم مردي به سن شما، که با  و هنر شما را ارج نهادم؛ و میام پذیرفتم؛ نبوغ، استعداد،  شما را بخرسندي در خانه

بود که در بندري ایمن  دست توفان سپرده است، بدینجا پناه آورده نویسندگان دیگر درافتاده و خویشتن را به

باري خواستید از فررون نخواهم که از پاریس اخ اي از من می ولی پس از رسیدن بدینجا، به نحو بیسابقه. بیاساید

 این …با آنکه حق نداشتید از من بخواهید چه کسی را به خدمت خویش برگزینم، از روي ناتوانی. برایم بفرستد

هر مرد باگذشتی او را . شما را رنجانده است) شاعر فرانسوي دربار فردریک(آرنو / با کوالر د. درخواست را پذیرفتم

آرنو گناهی نکرده بود، به / با آنکه د. گیرد و منفورند، انتقام میجو، از کسانی که در نزد ا مرد کینه. خواهد بخشید

این رفتار شما موجب . اید ک فرد یهودي بسیار شریرانه رفتار کردهشما با ی …. خواهش شما او را از خود راندم

اي یافته  و معاملۀ اوراق بهادار در ساکس چنان آوازه. اي در سراسر شهر شده است پراکندن شایعات زشت و زننده

  . اند است که دربارة آن بشدت به من شکایت کرده

کنم که اگر سوداي توطئه و نیرنگ در سر  به شما اخطار می. ام را آرام نگاه داشته بودم من، تا قبل از آمدن شما، خانه

الت تراژدیهاي پسندم که شور و انفعا من مردم آرام و مسالمتجویی را می. اید دارید، در آمدن بدینجا اشتباه کرده

هرگاه بخواهید چون فیلسوف زندگی کنید، من از دیدار شما خشنود خواهم . کنند انگیز را در رفتار خود وارد نمی غم

گشت ولی هرگاه خویشتن را به دست هواوهوس بسپارید، و با همۀ جهانیان درافتید، آمدن شما سودي برایم نخواهد 

  .داشت، و بهتر است در برلین بمانید

دگاه به سود ولتر رأي داد؛ ولتر فروتنانه از شاه پوزش خواست؛ فردریک از گناه ولتر گذشت، ولی به وي اندرز داد دا

سوسی در خانۀ  از آن پس، ولتر را به جاي کاخ سان» .دیگر با کسی درنیفتد، نه با عهد قدیم و نه با عهد جدید«که 

  شاه به او اطمینان داد که همچنان برایش احترام قایل. دادندنام داشت، مسکن » مارکیزا«اي، که  روستایی آسوده

شاعر دربار اشعاري به نزد ولتر فرستاد تا او عبارات . است؛ ولی نادانی ولتر نگذاشت که وي از گذشت شاه بهره برگیرد

ن را فرسوده ساخت؛ ولتر براي اصالح این اشعار چندان رنج برد که خویشت. فرانسوي آنها را اصالح کند، و روانتر سازد

. و با تغییرات فاحشی که در اشعار داد، شاعر را از خود رنجاند

از . ولتر اکنون شعر دربارة قانون طبیعی را سروده، و به شیوة الگزاندر پوپ کوشیده بود خدا را در طبیعت کشف کند

از درد و اندوه به پایان رسانده،  آن گذشته، وي تصنیف کتاب بسیار مهمتر عصر لویی چهاردهم را در این ماههاي پر

اي ضرورتها مانع انتشار آن  وي مشتاق بود که این کتاب را، پیش از آنکه پاره). 1751(و در برلین منتشر ساخته بود 

توانست از تیغ سانسور نجات  چاپ رساند، زیرا تنها در قلمرو شاهی فردریک بود که این کتاب می در آلمان گردد، به
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هیچ بازرسی در ادارة سانسور نیست که خود را  - در پاریس - دانید خوب می«: اوت به ریشلیو نوشت 31در ولتر . یابد

. فروش این کتاب را در فرانسه تحریم کردند» هاي من ملزم نداند به مثله کردن یا جلوگیري از نشر کتابها و نوشته

ولی به ولتر ندادند؛ و چون از میزان پولدوستی وي کتابفروشان هلند و انگلستان آن را دزدانه به چاپ رساندند و پ

ولتر گذشته از اینکه با سران دولت و کلیسا مبارزه کرده . توانیم حدس بزنیم که چه بر او گذشته است آگاهیم، می

  .نیز درافتد» کتابفروشان فرومایه«بود، از آن پس ناگزیر شد با 

به اندیشۀ نوشتن این  1732ولتر در . از دیگر آثار ولتر داشته استتر  عصر لویی چهاردهم مقدماتی کاملتر و آگاهانه

. تصنیف آن را از سر گرفت 1750آن را کنار نهاد، و در  1738تصنیف آن را آغاز کرد، در  1734کتاب افتاد، در 

د، مصاحبه کر» قرن بزرگ«براي نوشتن این کتاب، دویست جلد خاطرات چاپ نشده خواند، با اندك بازماندگان 

ها و یادداشتهاي اصلی بازیگران این عصر، چون لوووا و کولبر، را خواند، دستنویسهایی را که از لویی چهاردهم  نوشته

شدند استفاده  مانده بودند از دوك دو نو آي گرفت، و از اسناد بااهمیتی که در بایگانیهاي موزة لوور نگاهداري می

توانست، به حقایق تاریخی دست  تشخیص درست، سنجید و، تا آنجا که می اسناد ناسازگار بسیاري را، با دقت و. کرد

وي قبال با مادام دو شاتله به آزمایشهاي علمی دست زده، و کوشیده بود در زمرة دانشمندان قرار گیرد، ولی . یافت

ی در تاریخنویسی پدید نقالبولتر اکنون به نوشتن تاریخ روي آورده بود، و پیروزي او در این زمینه ا. موفق نشده بود

نوشته بود، از روي قصد خویش به نوشتن این کتاب پرده  1739ژانویۀ  18اي که در  ولتر سالها قبل، در نامه .آورد

خواهم تاریخ هنر،  می. قصد نهایی من نوشتن تاریخ سیاسی یا نظامی نیست«: برداشته، و چنین متذکر شده بود

  :به تیریو نوشت 1736و از این واضحتر، در » .تاریخ اندیشۀ بشر ـ را بنویسم بازرگانی، و تمدن ـ به زبان کوتاه،

خودشان نبود؛ بلکه دربارة خواستم، منظورم مطالب مربوط به  هنگامی که حکایاتی دربارة عصر لویی چهاردهم می

بوالو، کینو، لولی، من به جزئیات زندگی راسین، . هنرهایی بود که در دوران شاهی او شکوفا شدند و رونق یافتند

از کسانی که گردانها و ناوگان . مندم مولیر، لو برن، بوسوئه، پوسن، دکارت، و دیگران بیش از نبرد ستنکر که عالقه

از صدها جنگی که به پیروزي انجامیدند سودي دستگیر بشر . کردند اثري، جز نام نمانده است جنگی را رهبري می

نام بردم، براي نسلهایی که به جهان خواهند آمد، لذات پاك جاویدان فراهم ولی مردان بزرگی که . نگشته است

پیوندد، یک تابلو نقاشی پوسن، یک تراژدي دلکش، و حقیقتی مکشوف  کانالی که دو دریا را به هم می. اند ساخته

ستایم و، کمتر  ن بزرگ را میدانید که من، بیشتر از همه، مردا می. ترند هزاران بار از اخبار دربار و روایات جنگ ارزنده

. اند قهرمانی بیش نیستند آنان که سرزمینها را عرصۀ تاخت و تاز و چپاول خود ساخته. را» قهرمانان«از همه، 

هرگاه قهرمانان جنگی توانسته بودند با پیروزیهاي نظامی خویش تمدن را از استیالي وحشیان برهانند، شاید ولتر 

شناخت طبعاً کسانی چون خود را ارج  ها نمی اي جز واژه ولی فیلسوفی که حربه. نهاد یآنان را بیش از این ارج م

ها  نامداري خود او، که بیش از هر کس دیگري از معاصرانش در خاطره. شناخت نهاد و سزاوار عزت و احترام می می

مادام دو شاتله به . ختصاص دهداو نخست برآن بود که همۀ کتاب را به تاریخ فرهنگ ا. کند ماند، سخنش را ثابت می

ولتر این پیشنهاد را پذیرفت و، با افزودن فصولی دربارة سیاست، . او پیشنهاد کرد که یک تاریخ عمومی بنویسد

اي که زیر  جنگ، و دربار شاهی، کتاب را بسط داد و، از آن، دنبالۀ متجانسی از رساله در تاریخ عمومی ساخت، رساله

نیمۀ اول کتاب . شاید به همین دلیل است که تاریخ فرهنگ در بقیۀ کتاب ادغام نشده است. گرفت قلم او شکل می

، حکومت، )»خصوصیات و داستانها«(دربارة تاریخ سیاسی و نظامی است، و فصول آینده متضمن تاریخ آداب 

  .بازرگانی، علوم، ادبیات، هنر، و دین است

مورد لطف و احترام شاه بودند، ) هرگاه رفتارشان شایسته بود(ران نویسندة جستجوگر از عصر لویی چهاردهم، که شاع

. اعتنایی نسبی لویی پانزدهم به هنرمندان و ادبیات گله کند خواهد از بی کند؛ و شاید از این راه می به نیکی یاد می
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را » شاه آفتاب«لتر ها نقش بسته، و جور و استبداد آن از یاد رفته بود، و اکنون که عظمت روزگار گذشته در خاطره

ستود ـ اگرچه ویران کردن پاالتینا  نمود و پیروزیهاي فرماندهان نظامی فرانسه را می به صورت کمابیش آرمانی فرامی

کرد، اما هرگونه انتقاد، در برابر این نخستین کوشش تازه براي نوشتن تاریخی درست، سر خجلت فرود  را نکوهش می

ر دریافتند که وي در تاریخنویسی فصلی نو گشوده، تاریخ را به زندگینامۀ تمدن معاصران هوشمند ولت. آورد می

تک آنها آن را به مرتبۀ ادب و فلسفه ارتقا داده  تبدیل کرده، و به کمک هنر، جدا کردن موضوعات، و بررسی تک

  : در نخستین سال پس از انتشار عصر لویی چهاردهم، ارل آو چسترفیلد به فرزندش نوشت. است

لرد بالینگبروك . این کتاب بموقع به دستم رسید. را از برلین برایم فرستاده است» تاریخ عصر لویی چهاردهم«ولتر 

  .تنها چگونگی خواندن تاریخ را به من آموخته بود

ادة اي براي استف این کتاب را، که تاریخ فهم بشر است، نابغه …. آموزد که چگونه تاریخ را باید نوشت ولتر به من می

 وي دور از تعصبات دینی، فلسفی، سیاسی و ملی ـ که مانند آن را در تاریخنویسان …. اندیشمندان نوشته است

. کند ام ـ مطالب را با بیطرفی و بینظري کامل نقل می دیگر ندیده

متري، ، ال1751روزي در اوت . ولتر، در خالل این تالشهاي ادبی، از آیندة خویش در دربار فردریک نگران بود

  بیش از یک سال«: خواند، به ولتر گفت که فردریک گفته است گراي سرخوشی که اغلب براي شاه کتاب می ماده

انسان پس از آنکه آب پرتقال را گرفت، . به ولتر احتیاج ندارم] به او [ هاي شاه براي اصالح عبارات فرانسوي نوشته

درخور فردریک . اند تري را باور نکرده، و از آن فردریک ندانستهگروهی این سخن ال م» .افکند دور می پوستش را به

 2ولتر در . نبود که تا این حد رازدار نباشد، و اینکه المتري بخواهد ولتر را از صحنه دور کند غیر متصور نبود

آنکه از  …. شماندی هنوز به پوست پرتقال می«: اکتبر نوشت 29و در » .دانم هنوز نمی«: سپتامبر به مادام دنی نوشت

› همیشگی باشد،چه خوب است، خدا کند ‹گفت که  یافت و می افتاد و خویشتن را در هوا آسوده می برج ناقوس می

فردریک معتقد بود که از دو . اکنون فرانسوي دیگري در آلمان وارد این کمدي شده بود» .ماند کامال به من می

زیست،  سوسی می ، که در کاخ سان»آکادمی برلین«تویی، سرپرست موپر. فرانسوي مقیم دربار یکی باید نابود شود

ورزیدند، و شاید ولتر عالقۀ  هر دو از تقرب دیگري به شاه رشک می. ترین مهمان فردریک بود پس از ولتر برجسته

ویی نیز به آن ، ولتر مهمانی شامی داد که موپرت1751در آوریل . موپرتویی را به مادام دو شاتله هنوز از یاد نبرده بود

ولی در آن به چند نکتۀ . ازخواندن کتابتان، دربارة خوشبختی، لذت بسیار بردم«: ولتر به او گفت. دعوت شده بود

چند نکتۀ «: موپرتویی با ترشرویی پاسخ داد» .اش گفتگو خواهیم کرد تاریک برخوردم که بعد، در یک شامگاه، درباره

آقاي رئیس، برایتان «: ولتر دستش را بر شانۀ مرد دانشمند نهاد و گفت» .قاتاریک؟ شاید براي شما تاریک باشد، آ

کردة  ولی اکنون بیایید از گوشت سرخ. با هم خواهیم جنگید. شما مردي شجاعید و سوداي جنگ دارید. احترام قایلم

ند نیست، و از رفتارش رفتار موپرتویی چندان خوشای«): مه 4(آرژانتال نوشت / پس از آن، ولتر به د» .شاه بخوریم

 24در «و» .مشرب نیست ورزد؛ مسلماً کمابیش آدم محترمی است، اما چندان خوش پیداست که به من رشک می

هاي شاه  موپرتویی از روي بدخواهی شایع ساخته است که من دربارة نوشته«: اش نوشت ، به خواهرزاده1752ژوئیۀ 

» هاي چرکین را براي شستشو به نزد من فرستد؟ خواهد این مالفه می ام که شاه تا کی بسیار بدگفته، و متذکر شده

دانسته نیست که موپرتویی این شایعه را به گوش شاه رسانده باشد؛ ولی ولتر آن را جدي گرفت و خود را براي 

  .زورآزمایی با موپرتویی آماده ساخت

لی که پدید آمدن همۀ آثار جهانی حرکت را ست ـ اص»اصل کمترین نیرو«یکی از خدمات موپرتویی به دانش، ارائۀ 

را مدیون موپرتویی بود، » آکادمی برلین«زاموئل کونیگ، که عضویت خود در . داند بر اثر کمترین نیروي ممکن می

. برده بود هاي انتشارنیافتۀ الیبنیتز دست یافته، و متوجه شده است که وي به این اصل پی ادعا کرد که به یکی از نامه
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اي نوشت؛ آن را به موپرتویی نشان داد و گفت که هرگاه او نخواهد، از نشر آن  دربارة این کشف مقاله کونیگ

اش  کونیگ مقاله. موپرتویی، شاید پس از خواندن بسیار شتابزدة مقاله، با نشر آن موافقت کرد. خودداري خواهد کرد

پا  انتشار مقالۀ وي سروصدایی به. به چاپ رسانیدنشریۀ علمی آکتا ارودیتوروم الیپزیگ  1751را در شمارة مارس 

کونیگ پاسخ داد که تنها . موپرتویی از کونیگ خواست که اصل نامۀ الیبنیتز را به آکادمی نشان دهد. ساخت

او رونوشت نامه را . دیده است. بر دارش کرده بودند 1749رونوشت نامه را در میان اسناد دوستش، هنتسی، که در 

کونیگ اعتراف کرد که چون اسناد هنتسی پس از مرگ وي به . یی فرستاد؛ او باز اصل نامه را خواستبراي موپرتو

اکتبر  7(موپرتویی موضوع را به آکادمی کشاند . اند، دسترسی به اصل نامه برایش مقدور نیست دست این و آن افتاده

کونیگ باز پاسخ داد که . به آکادمی نشان دهدمنشی آکادمی نیز به کونیگ دستور قاطع داد تا اصل نامه را ). 1751

موپرتویی، . نامۀ منتسب به الیبنیتز را ساختگی خواند 1752آوریل  13آکادمی در . اصل نامه در دسترس وي نیست

ازپی آن، . آمد، در این مجمع آکادمی حضور نیافت اش بیرون می خونی از سینه که به واسطۀ ابتال به بیماري سل خلط

). 1752سپتامبر (آکادمی کناره گرفت و گفتاري به نام دادخواستی از مردم انتشار داد  کونیگ از

ولتر اکنون به پشتیبانی دوست قدیمی . کونیگ در گذشته دو سال در سیره مهمان ولتر و مادام دو شاتله بود

فصلی بیبلیوتک رزونه، سپتامبر نشریۀ  18در شمارة . برخاست و تصمیم گرفت به خاطر او دشمن کنونی را بکوبد

منتشر شد و در آن بار دیگر قضیۀ کونیگ ›» آکادمی پاریس‹به عضو › آکادمی برلین‹پاسخ عضو «گفتاري به نام 

  : مطرح گردید و چنین نتیجه گرفته شد

اي  هتنها به خاطر ایجاد شبهه و انتساب آثار دیگران به خود خویش را وسیل محافل علمی اروپا آقاي موپرتویی را نه

ه این چند تن از اعضاي آکادمی ما ب …. کنند ساخته است براي محو آزادي بحث و آزردن انسانی درست محکوم می

  . کردند گیري می هراسیدند، از آکادمی کناره اند؛ و اگر از رنجش شاه نمی رفتار زشت او اعتراض کرده

ک ولتر آشنایی داشت، نویسندة آن را شناخت، و به این مقاله بدون امضا انتشار یافته بود؛ ولی فردریک، که با سب

توزانه،  کینه«ولتر را » پاسخ«وي نوشت و، در آن، » پاسخ«بر » پاسخی«جاي آنکه ولتر را آشکارا گوشمالی دهد، 

ه ب» سفیهانهزنندة افتراهاي «، و »راهزن منفور«، »آبرو شیاد بی«خواند، و خود وي را به نام » آور جبونانه، و رسوایی

گفتار نیز بدون امضا چاپ شده بود؛ ولی مردم، باتوجه به عالیم شاهی عقاب و عصا و تاج، که  این. باد دشنام گرفت

.همراه گفتار چاپ شده بودند، دریافتند که نویسندة آن کسی جز فردریک نیست

م آخر را دشمن بزند، و شاید هرگز اجازه نداده بود که کال. دار شد فردریک، غرور ولتر جریحه» پاسخ«پس از انتشار 

من عصاي شاهی «): اکتبر 18(به مادام دنی نوشت . اکنون به این اندیشه بود که دوستی خود را با شاه پروس بگسلد

، و در آنها پیشنهاد )1752(چاپ رسانیده  هایی در درسدن به موپرتویی بتازگی مجموعه نامه» .ندارم، ولی قلمی دارم

بردن به راز کاربرد  اي به مرکز آن کنده شود؛ براي پی هستۀ زمین، در صورت امکان، حفره براي بررسی: کرده بود

اهرام مصر و ساختمان آنها، یکی از آنها را ویران کنند؛ شهري ساخته شود که همۀ مردم آن به زبان التینی سخن 

سال بدانجا فرستاده شوند؛ و پزشکان دو گویند و دانشجویان، پس از تحصیل زبان خود، براي فراگرفتن این زبان، یکی

تواند به انسان توانایی آن را دهد  وي همچنین نوشته بود که مقداري تریاك می. تنها پس از درمان بیمار، مزد بگیرند

ولتر از فرصت انتشار . که آینده را پیشبینی کند، و مراقبت درست از تن انسان عمر را بسیار طوالنی خواهد ساخت

وي هرگونه دریافت درستی را که در آنها . برداري کرد و آنها را سرگرمی آسان و بیزحمتی یافت کامال بهره ها این نامه

بود بکلی، و عامدانه، نادیده گرفت، آنها را فاقد هرگونه چاشنی شوخی و طنز یافت، و بقیۀ مطالب آنها را با شوخی و 

  .اکیا، پزشک و سراسقف پاپ را انتشار دادرسالۀ دکتر آک 1752وي در نوامبر . گویی لوث کرد بذله
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کند که آدم  پزشک فرضی، با سادگی ظاهري، باور نمی. است» وغش غل سادگی بی«اي یونانی، و به معنی  آکاکیا واژه

در مجموع، در «: گوید اي بنویسد، و می توانسته باشد چنین گفتارهاي بیهوده» آکادمی برلین«بزرگی مثل سرپرست 

ارزش نویسندگان خیالی را،  راي نویسندگان جوان و نادان، هیچ چیزي عادیتر از آن نیست که کتابهاي بیروزگار ما، ب

» .بازي بوده است ها نیز مشمول همین شیادي و دغل گمان این نامه بی. تحت نامهاي معروف، به جهانیان عرضه کنند

دکتر آکاکیا، بویژه، به این پیشنهاد که . بعید است که سرپرست دانشمندان آکادمی چنین مهمالتی نوشته باشد

وجود  پزشک پس از معالجۀ بیمار باید مزد بگیرد ـ پیشنهادي که ممکن بود در دل پردرد ولتر احساس همدلی به

هرگاه وکیل دعاوي نتواند حق موکل خود را احقاق کند، آیا موکل باید از «: نویسد کند و می آورد ـ اعتراض می

او با همۀ توانایی خویش . دهد، نه وعدة بهبود ه خودداري کند؟ پزشک به بیمار وعدة یاري میالوکال پرداخت حق

هرگاه براي هر اشتباهی که از اعضاي آکادمی . گیرد کوشد بیمار را بهبود بخشد، و براي کوشش خود مزد می می

ک آنچه را که ولتر در آثار شان کسر شود، آنان چه خواهند کرد؟ سپس، پزش سرزند چند دوکات از حقوق ساالنه

  . دهد موپرتویی خطا، یا بیمعنی، تشخیص داده بود به تفصیل شرح می

جوییها جزئی و دور از  عیب اي اند، و پاره پاسخ هجایی ولتر چندان دلکش نیست؛ مطالب آن بارها تکرار شده

چندان از کار خود خرسند بود که نتوانست ولی ولتر . پوشانیم ما مردم این روزگار کینۀ خود رابا ادب می. بزرگواریند

دستنویس آن را براي چاپ به الهه فرستاد، و . یافت مقاومت کند در برابر وسوسۀ لذت مضاعفی که از چاپ رساله می

فردریک، که در نهان موپرتویی را مردي خودبین و ازخودراضی . دستنویس دیگر آن را به شاه پروس نشان داد

برباد رود، از ولتر خواست تا از » آکادمی برلین«خواست آبروي  مه را پسندید؛ ولی چون نمیدانست، این هجونا می

نسخۀ آن  30‘000ولی کتاب در الهه چاپ شد و . ولتر دستنویس کتاب را نزد شاه نهاد. انتشار کتاب خودداري کند

شاه چندان برآشفت . ست فردریک رسیدد یکی از آنها نیز به. دست مردم افتاد در پاریس، بروکسل، الهه، و برلین به

از پنجرة اطاقش دید که گماشتگان  1752دسامبر  24اي دیگر در پایتخت پناه برد، و در  که ولتر از ترس به خانه

دار شاه بود،  ، وي کلید زرینی را که نشان پرده1753در اول ژانویۀ . اند هاي کتاب وي را به آتش کشیده دولت نسخه

.لیاقت، براي فردریک پس فرستاد همراه نشان صلیب

. برد داد، و تب او را تحلیل می سوزاند، اسهال شکم او را عذاب می باد سرخ پیشانی او را می. ولتر اکنون واقعاً بیمار بود

از او جز «گفت که  کسی که ولتر را در این هنگام دیده بود می. فوریه بستري شد و دوهفته را در بستر گذراند 2در 

فردریک، که با ولتر بر سر لطف آمده بود، پزشک خود را براي درمان شاعر به نزد او » استخوان نمانده استمشتی 

ولتر پس از بهبود، توسط نامه از فردریک اجازه خواست تا به پلومبیر برود، و گفت که آبمعدنی آن شاید باد . فرستاد

تواند از خدمت  هرگاه بخواهد، می«یغام داد که فردریک توسط منشی خود به ولتر پ. سرخ وي را بهبود بخشد

ولی قبل از رفتن، لطف کند و کتاب اشعار مرا که به او . گیري کند و نیازي به بهانۀ آبمعدنی پلومبیر ندارد کناره

. سوسی، بازگردد مارس شاه از ولتر خواست که به خانۀ پیشینش، در کاخ سان 18در » به من بازگرداند …ام سپرده

 26در  .وي، ظاهراً، با شاه آشتی کرد، ولی کتاب اشعار شاه را بدو بازنگردانید. بازگشت، و هشت روز در آنجا ماندولتر 

پیش از «: شاه به او سفارش کرد. مارس، شاه را وداع گفت و هر دو تظاهر کردند که این جدایی کوتاه خواهد بود

س از بازگشت از آبهاي معدنی، به انتظار دیدار شما خواهم همه، مراقب تندرستی خود باشید و فراموش نکنید که، پ

  .یدنداین دو نفر دیگر یکدیگر را ند» !سفر خوش …. بود

ولتر، همراه اثاث و منشیش، با کالسکۀ شخصی وارد . دوستی تاریخی آنان بدینجا پایان یافت، ولی دشمنی دوام یافت

به بیماري و ناتوانی، سه هفته را به آسودگی سر کرد و مطالب  در اینجا، با تظاهر. الیپزیگ، در سرزمین ساکس، شد

  :آوریل، این نامه را از موپرتویی دریافت داشت 6در . اي بر رسالۀ دکتر آکاکیا افزود تازه
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هاي  اید تا نامه اید؛ اخبار خصوصی حاکیند که در آنجا مانده نویسند که شما در الیپزیگ بیمار شده ها می روزنامه

من . ام ام، علیه شما سخنی نگفته، و مطلبی ننوشته من هرگز به شما بدي نکرده …. اي بنویسید ي تازهپرافترا

 …. ام اید، دون شأن خود شمرده ام پراکنده و گستاخانۀ شما را، که در خارج درباره یی به سخنان نامربوطپاسخگو

 …حمله کنید و از شخصیت من خرده بگیرید درست باشد که قصد دارید بار دیگر به من - این شایعه - ولی هرگاه 

. بیابم و از شما انتقام سختی بگیرمتوانم شما را  از تندرستی کامل برخوردارم و می …گویم که بشما می

مطالب این هجونامه، که اکنون بسط . چاپ رسانید ولتر، با نادیده گرفتن تهدید موپرتویی، هجونامه را همراه نامۀ او به

 24(ویلهلمینه از بایرویت به فردریک نوشت . پنجاه صفحه رسیده بود، زبانزد درباریان آلمان و فرانسه شدیافته، و به 

موپرتویی تهدید خود را عملی . که پس از خواندن این نامه، نتوانسته است از خنده خودداري کند) 1753آوریل 

سال پس از انتشار رسالۀ دکتر آکاکیا، زنده  وي شش. اي از مردم، از خشم و اندوه نمرد نساخت؛ و، برخالف انتظار پاره

  .در بال، از بیماري سل، درگذشت 1759ماند و در 

ساکس گوتا وي را به نزد خود  ولی دوك و دوشس. آوریل، ولتر به گوتا رفت و در مهمانسرایی اقامت گزید 19در 

ورزید، و دوشس  گ و ادب مهر میاین دربار کوچک به فرهن. خواندند و در کاخ خصوصی خویش جایش دادند

هاي خویش، و در آن میان از دوشیزة اورلئان که اثري  آورد و ولتر از نوشته سرشناسان و ادیبان را در اینجا گرد می

ولتر از گوتا به فرانکفورت ـ آم ـ ماین رفت و در آنجا گرفتار . خواند شادیبخش و وجدآور است، براي آنان مطالبی می

  .اه پروس شدانتقامجویی ش

بندوبار اشعار خود وي را نیز انتشار  فردریک، باتوجه به پیکار ولتر با موپرتویی، به این اندیشه رفت که مبادا شاعر بی

اي از آنها در دست ولتر بود، شاه پروس برخی سخنان ناشایست آورده، مسیحیت را به  در این اشعار، که نسخه. دهد

توانست این شاهان را با وي  نشر اشعار فردریک می. اهان زنده به سبکی یاد کرده بودباد استهزا گرفته، و از برخی ش

روي، شاه پروس به فرایتاگ، نمایندة پروس مقیم فرانکفورت، فرمان داد که ولتر را دستگیر کند و  از این. دشمن سازد

. اده بود از آن اسکلت شیطان بازستانداشعار و نشانهاي افتخار گوناگونی را که شاه در روزهاي شیرین گذشته به وي د

کرد از اجراي فرمانهاي او  نیت فردریک بود که جرئت نمی بود، ولی چنان متکی به حسن» شهر آزاد«فرانکفورت یک 

در اول ژوئن، . برد از این گذشته، ولتر هنوز رسماً در خدمت شاه پروس بود و در مرخصی بسر می. جلوگیري کند

، که ولتر شب گذشته وارد آنجا شده بود، رفت و باادب از او خواست که اشعار و »شیرزرین«اي فرایتاگ به مهمانسر

ولی . هاي وي را بجوید و نشانهاي شاه پروس را بردارد ولتر بدو اجازه داد که بسته. نشانهاي فردریک را بدو بازگرداند

فرایتاگ دستور داد که تا هنگام . گ فرستاده بوداشعار شاه ظاهراً در چمدانی بودند که ولتر قبال آن را به هامبور

ژوئن، با پیوستن مادام دنی به او  9در . بازگشت چمدان از هامبورگ، از خروج ولتر از فرانکفورت جلوگیري کنند

. ولتر وحشت کرد غريوي از مشاهدة ضعف و ال. مادام دنی به ولتر کمک کرد تا خشم خود را اظهار کند. تسلی یافت

ژوئن، چمدان ولتر  18در » !تو را خواهد کشت )فردریک (دانستم که آن مرد می«: نی با دیدن او فریاد برآوردمادام د

ولی در همان روز فرمانی از پوتسدام به فرایتاگ . اشعار شاه را یافتند و به گماشتۀ او سپردند. از هامبورگ برگشت

ولتر، که شکیبایی خود را از دست داده بود، . رت جلوگیري کنداز خروج ولتر از فرانکفو  رسید که تا آمدن دستور تازه

ژوئن، چمدانش را در نزد مادام دنی نهاد و خود، همراه منشیش، پنهانی از  20در . کوشید از فرانکفورت بگریزد

. فرانکفورت گریخت

اخت، به شهر برگرداند و ولی قبل از آنکه از حدود اختیارات شهرداري فرانکفورت بگذرد، فرایتاگ وي را دستگیر س

دارندة مهمانسرایی که ولتر قبال در آن «) به گفته فرایتاگ(به صورت زندانی نگاه داشت، زیرا » گوات«در مهمانسراي 

این بار، اسیرکنندگان » .زیست با آشنایی به خست ولتر مایل نبود که وي را بار دیگر در مهمانسراي خود بپذیرد می
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دانش را از او گرفتند؛ اما  بست، و حتی انفیه یز ساعت و برخی از جواهراتی را که او به خود میولتر همۀ پولهایش، و ن

ژوئن، فردریک فرمان داد که  21در . دان بسته است، بزودي آن را به او پس دادند چون بهانه کرد که جانش به انفیه

که شاه را از اینکه ولتر سعی در فرار داشته است کند  ولتر را آزاد کنند، اما فرایتاگ اندیشید وظیفه به او حکم می

ژوئن، فردریک  5در . تواند اجازه دهد که او برود خبر کند، و از او بپرسد که باوجود ارتکاب چنین خطایی باز هم می

ژوئیه، ولتر فرانکفورت را به قصد  7در . وپنج روز بازداشت، آزاد شد سرانجام، ولتر، پس از سی. پاسخ مثبت داد

ت اجازه بگیرد، رهسپار پاریس مادام دنی نیز، به امید آنکه براي بازگشت ولتر به فرانسه از دول. ماینتس ترك گفت

ستودند و از او استقبال  رفت مردم وي را می روي، هرجا می از این. جا پراکنده بود خبر بازداشت ولتر درهمه .شد

بندوباریهاي خویش  ت نداشت و ولتر با همۀ آشوبگریها و بیکردند، زیرا فردریک را کسی، جز ویلهلمینه، دوس می

ولتر، پس از سه هفته اقامت در . رفت شمار می نویس، و تاریخنویس روزگار خود به ترین شاعر، نمایشنامه برجسته

. ر شداي که به کوکبۀ شاهان مانند بود به مانهایم وستراسبورگ رهسپا ، با چنان بدرقه)اکتبر 2اوت تا  15(ماینتس 

با سخاوت و «در اینجا، ویلهلمینه، در راه خود به مونپلیه، به دیدن وي رفت و ). اکتبر 2(از آنجا به کولمار رفت 

ولتر، که اکنون تندرستی و توانایی خود را بازیافته بود، چند نامۀ عشقی دیگر به . از او دلجویی کرد» گشاده دستی

  .اند د که رانهایش متورم شدهمادام دنی بدو نوشته بو. مادام دنی نوشت

 …. یافتند رسیدند، بهبود می ، طفلک دلبندم، رانهاي تو و من چه بر زبان دارند؟ هرگاه به هم می»من خداي«آه، 

با آن رانهاي زیبا، که بزودي غرق در بوسه خواهند شد، رفتار . اند که رنج برند رانهاي تو براي آن آفریده نشده

  . اي شده است بیشرمانه

ولتر با فروتنی به مادام دو پومپادور نامه نوشت و از او خواست که با استفاده از نزدیکی خویش به لویی پانزدهم 

چاپگري در همان هنگام، بدون گرفتن اجازه از ولتر، خالصۀ تاریخ . امکان بازگشت وي را به پاریس فراهم سازد

ولتر در . ساله در آداب و رسوم، وي بود در الهه به چاپ رسانداي از رساله در تاریخ عمومی، یا ر عمومی را که خالصه

لویی پانزدهم . هاي کتاب در اندك زمانی در پاریس به فروش رفتند نسخه. این کتاب سخت به مسیحیت تاخته بود

خواستار  یسوعیان کولمار اخراج ولتر را از شهر خویش» .خواهم ولتر به پاریس بیاید نمی«: به مادام دو پومپادور گفت

ولی تنها . ولتر با شرکت در آیین مقدس در عید قیام مسیح کوشید دشمنان کلیسایی خود را آرام سازد. شدند

ولتر را «: مونتسکیو گفت. اي که گرفت این بود که دشمنانش همراه یسوعیان وي را دورو و ریاکار خواندند نتیجه

فیلسوف بیخانمان نومیدانه در » .بهتر از فرزانگی است› نیکی«‹و افزود . داند سرش را در کجا نهد بنگرید که نمی

هاي ویلیام پن و آزمایشهاي فرانکلین، که تازه به  اندیشۀ ترك اروپا و سکونت گزیدن در فیالدلفی افتاد؛ وي به اندیشه

مرا بیمار  اگر سفر دریا«: گفت می. نگریست ارتباط میان آذرخش و الکتریسیته پی برده بود، به دیدة ستایش می

، کولمار را ترك گفت و در 1754ژوئن  8در » .نسازد، ماندة عمر را در میان کویکرهاي پنسیلوانیا به سر خواهم برد

 12‘000دوم اوگوستن کالمۀ دانشمند رئیس این دیر بود، و کتابخانۀ دیر . لورن در یک دیر بندیکتی مسکن گزید

ژوئیه به پلومبیر رهسپار شد، و سرانجام از  2ر آرامش زیست، در ولتر سه هفته در میان راهبان د. کتاب داشت

پس از ترك . کم، معشوقۀ خانگی وي شد مادام دنی در اینجا بدو پیوست و از آن پس، دست. آبمعدنی آن نوشید

دیژون به کولمار بازگشت، آنجا را براي خود ناخوشایند یافت، شبی را در . پلومبیر، ولتر سرگردانی را از سر گرفت

یک هفته در خانۀ دوست دیرین و وامدارش، ). دسامبر 10نوامبر تا  11(سپري ساخت، و یک ماه را در لیون گذراند 

دوك دو ریشلیو، مهمان شد و سپس، شاید از ترس آنکه مبادا او را در مخاطره اندازند، در هتل پاله روایال مسکن 

هاي ولتر در تئاتر محلی  تعدادي از نمایشنامه. می وي را ستودندحضور یافت و اعضاي آکاد» آکادمی لیون«در . گزید

به این اندیشه افتاد که در لیون بماند، ولی . به اجرا گذاشته شدند و ستایشی را که از او کردند دلگرمش ساخت
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. گویدولتر ناچار شد این شهر را ترك . تانسن، که اسقف اعظم لیون بود، با اقامت وي در این شهر مخالفت کرد

ظه ممکن است به دستگیري او دانست که هرگاه در فرانسه بماند، آزادي وي پیوسته در خطر خواهد بود، و هر لح می

  .، از کوههاي ژورا گذشت و به سویس رفت1755، یا در آغاز 1754در پایان .آیند

  

  

فصل چهاردهم

  سویس و ولتر

1715 -1758  

  

I ـ له دلیس  

درست بیرون دروازة ژنو، اما در حوزة قضایی آن، جایی یافت که در امنیت و آرامش ولتر سرانجام در جادة لیون، 

چون قوانین . جا ویالي بزرگی به نام سن ـ ژان بود که باغ مرتفعی مشرف به رودخانۀ رون داشت بیارامد؛ این

به وساطت جمهوري فروش زمین را به هر کسی، جز پروتستانهاي سویس، منع کرده بود، ولتر این ملک را 

با شادمانی یک شهرنشین، یک گاو ). 1755فوریۀ (فرانک خریداري کرد  87‘000به  روبرترونشنالبادوگرانکور و ژان 

اید ب«پس از شصت سال، تازه آموخته بود که . و تعدادي جوجۀ ماکیان خرید، سبزي کاشت، و درخت غرس کرد

اکنون، برآن بود و توانست که فردریک، لویی پانزدهم، پارلمان پاریس، اسقفان، و یسوعیان را به » .باغمان را بکاریم

 »دلیسله «وي در این خانه چنان آسوده بود که آن را . دست فراموشی سپارد؛ تنها قولنج و سردرد او مانده بودند 

گذاریهاي هوشمندانۀ او درآمد فراوانی  اکنون که سرمایه» .ام از زیادي سعادت شرمنده«: تبه تیریو نوش .خواند

، یک براي خود شش اسب، چهار کالسکه، یک سورچی. عایدش کرده بودند، خویشتن را به تجمل سرگرم ساخت

را به انسان  داشت آن که دوست می(ی، و میمونی جلودار، دو نوکر، یک پیشخدمت، یک آشپز فرانسوي، یک منش

، هنگام دیدار 1757اپینه در / مادام د. کرد بر این دستگاه، مادام دنی ریاست می. فراهم ساخت) ور مانند کند اندیشه

: خویش از له دلیس، دربارة مادام دنی چنین نوشت

 گوید، زشت و دلپسند است؛ دروغ می …نی است فربه و کوتاه، و چون توپ گرد، که حدود پنجاه سال دارد؛ ز

اي ندارد، با اینهمه اندکی باهوش  از هوش بهره. اي در آن باشد آنکه مکر و حیله آنکه معنی آن را بداند و بی بی

آنکه بیش از اندازه خودنمایی کند، و مهمتر از همه،  کند، بی بخردانه و نابخردانه بحث می …گوید نماید؛ شعر می می

ورزد،  عنوان یک مرد؛ ولتر به او عشق می عنوان یک دایی و هم به هم بهستاید،  آنکه کسی را برنجاند؛ داییش را می بی

منظرة  به عبارت کوتاه، این خانه پناهگاهی است براي مردم ناسازگار، و. پرستد خندد، و او را می در چهرة او می

  . نگرند دلگشایی است براي کسانی که بدان می

گرفت؛ وي دربارة  اش باال می یکی دیگر از دیدارکنندگان ولتر در له دلیس مارمونتل شاعر بود که در این ایام آوازه

بازوانش را گشود، مرا به آغوش . وقتی رسیدم، در رختخواب آرمیده بود«: ارباب تازة له دلیس چنین نوشته است

یا آخرین آه  اي؛ بیا و زندگی را به من بازگردان، در آستانۀ مرگ به دیدنم آمده‹: گفت …کشید، و از شادي گریست؛ 

در له دلیس یک مشکل وجود داشت، آن هم ›» .خورم خیزم و با تو ناهار می برمی‹: اي بعد گفت لحظه …› مرا بشنو؛

در نزدیکی لوزان، گوشۀ دنج . د، به محل گرم احتیاج داشتولتر، که الغر و ناتوان شده بو. سرماي زمستانش بود

این خانه را خرید و چند زمستان را در . وزید کوچکی به نام مونریون یافت که در زمستان باد سرد شمال برآن نمی
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اچه اي خرید که پانزده پنجرة آن روبه دری شن، خانه در خود لوزان نیز، در خیابان گران). 1757- 1755(آن گذراند 

آنکه به اعتراض روحانیان برخورد کند، در  در لوزان، ولتر، بی ».شد میاي که اگر در ایتالیا بود کاخ نامیده  خانه«بود ـ 

همان  نیز بهولی خستگی و گرفتاري  …آرامش دلچسب است«: نوشت. هاي خود را به صحنه کشید آنجا نمایشنامه

در راه ژنو به لوزان بود » .ام براي آنکه از پیوندهاي ناخوشایند دوري جویم، تئاتري برپا ساخته. اندازه خوشایند است

  .که ولتر سویس را شناخت

II ـ کانتونهاي سویس  

از انگیزي، یا توسط کدام توافق مسعود، در کشوري که  با چه تدبیر شگفت«: نوشت 1742سمیوئل جانسن در 

خورد؟ با وجودي که  جوامع، عالیق، و ادیان گوناگون ترکیب یافته است، هیچ آشوب و اغتشاش آشکار به چشم نمی

این مجموعۀ سحرآمیز » .کشد برد اسلحه می ی را نام میملت آن چندان جنگجوست که به همان سهولتی که کس

قدرتهاي . سر برده بود وصفا به گرد خویش در صلح با جهان 1515متشکل از سه ملت، چهار زبان، و دو عقیدة دینی از 

سویس . کردند شود، از حمله به این سرزمین خودداري می اي شرافت که در دزدان پیدا می بزرگ، به انگیزش گونه

سرزمینی کوهستانی، ). کیلومتر است 220کیلومتر و بیشترین عرضش  365بیشترین طول آن (غنیمت ناچیزي بود 

ولی چون . سویس بهترین سربازان اروپا را پرورش داده است. چیز، و مردمی دلیر و بیباك داشتمنابع طبیعی نا

. داد کرد، آنان را به دولتهاي گوناگون دیگر اجاره می هزینۀ نگاهداري این سربازان بر دوش دولت سویس سنگینی می

در برخی از کشورها، آنها جزو دایمی  .کردند در ارتشهاي بیگانه خدمت می 1748تن از سربازان سویس در  60‘000

دستگاه نظامی شدند؛ بهترین و معتمدترین نگهبانان و محافظان شاهان فرانسه و پایان سربازان گارد سویسی بودند؛ 

اعضاي گارد سویسی لویی شانزدهم براي محافظت از شاه تا  1792اوت  10دانند که چگونه در  همۀ جهانیان می

. آخرین نفر جان باختند

آپنسل، بال، گالروس، شافهاوزن، زوریخ، که بیشتر : از سیزده کانتون تشکیل شده بود 1715کنفدراسیون سویس در 

ساکنان آنها آلمانی و پروتستان بودند؛ لوسرن، شویتس، زولوتورن، اونتروالدن، اوري، و تسوگ، که ساکنان آنها آلمانی 

رانسوي، و پروتستان و کاتولیک بودند؛ و فرایبورگ، که مسکن و کاتولیک بودند؛ و برن، که مردمش آلمانی و ف

، و )ایتالیایی و کاتولیک(، تیچینو )آلمانی و پروتستان(، آرگاو، سن ـ گال، تورگاو 1803در . فرانسویان و کاتولیکها بود

ژنو : ضافه شدندبه سویس ا 1815این سه کانتون نیز در . به کنفدراسیون سویس پیوستند) فرانسوي و پروتستان(وو 

با مردم فرانسوي و آلمانی و (، واله )یافتند با مردم فرانسوي و پروتستان که ساکنان کاتولیک آن اکنون فزونی می(

نامیدند و مردمش بیشتر پروتستان بودند و  ، و بخشی که فرانسویان آن را گریزون و آلمانیان گراوبوندن می)کاتولیک

  .گفتند میبه آلمانی یا نوعی التینی سخن 

در هر کانتون، اقلیتی از . شد سویس کشوري جمهوري بود، ولی ازنظر موازین کنونی کشوري دموکراتیک تلقی نمی

 200، متشکل از »شوراي همگانی«یا » شوراي بزرگ«هاي کهن سرشناس،  ساکنان ذکور، بویژه افراد ذکور خانواده

شوراي کوچکتري را، که » شوراي کوچک«. گزیدند میعضو، را بر 64تا  24، مرکب از »شوراي کوچک«عضو، و 

قواي . گزید ترین نمایندة قوة مجریه بود، برمی نام داشت، و همچنین شهردار را، که بلندپایه» شوراي خصوصی«

در کانتونهاي . منزلۀ دیوانعالی کشور نیز بود به» شوراي کوچک«مختلف دولت سویس از هم تفکیک نشده بودند، و 

با . هاي بومی محدود بود حق رأي به خانواده) وري، شویتس، اونتروالدن، گالروس، تسوگ، و آپنتسلا(روستایی 

. اولیگارشی در سویس عمومیت داشت. شد نظر از مدت اقامتشان، مثل رعیت رفتار می ساکنان دیگر کانتون، صرف

ها،  نابودي یکی از این خانواده پس از خانواده محدود ساخته بود، و تنها 29لوسرن حق خدمت در دستگاه دولت را به 

خانواده محدود  242برن حق اشتغال به خدمات دولتی را به . داد اي تازه حق اشتغال به خدمات دولتی می به خانواده
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، تاریخنویس روسی، 1789در . دست داشتند خانواده در این کانتون همواره حکومت را به 68ساخته بود، ولی عمال 

کنند که شاهی به تاج خود  اي افتخار می همان اندازه ین، نوشت که شارمندان زوریخ به نام خویش بهنیکالي کارامز

فراموش نباید کرد که تقریباً (» .سال قبل این کانتون کسی را به شارمندي خود نپذیرفته است 150از «بالد، زیرا  می

توان براي مبارزه و دستیابی به قدرت سازماندهی  در همۀ جوامع دموکراتیک اولیگارشی برقرار است؛ اقلیتها را می

شوراهاي زوریخ براي خورد . جویانه گرایش داشت حکومت کانتونی به پدرساالري سلطه .)توان  کرد، اما اکثریت را نمی

و نوش، استعمال دخانیات، رانندگی، جشن ازدواج، لباس پوشیدن، آرایش تن، آرایش مو، مزد کارگران، کیفیت 

این قانونها بازماندة حکومتهاي کهن اشتراکی یا . و بهاي کاالهاي ضروري مردم قوانینی وضع کرده بودندمحصول، 

شدند به  برگزیده می» شوراي کوچک«خود، به عضویت  صنفی بودند؛ و در واقع در زوریخ سران دوازده صنف، خودبه

هاي دریاچۀ  ن قرن هجدهم، گوته نوشت که کرانهدر پایا. طوري که این کانتون تا اندازة زیادي یک ایالت صنفی بود

برن بزرگترین » شهر و جمهوري«».بهترین تمدن به دست داده است انگیز و آرمانی از زیباترین و مفهومی دل«زوریخ 

رونق اقتصادي آن از . شد سوم اراضی سویس را شامل می این کانتون یک. و نیرومندترین کانتون سویس بود

مونتسکیو آن را با . ستودند اندیش و صالح می عنوان حکومتی مآل یشتر بود و حکومت آن را عموماً بهکانتونهاي دیگر ب

ویلیام کاکس، روحانی و تاریخنویس دانشمند . دانست حکومت روم در بهترین سالهاي حکومت جمهوري برابر می

  :استگونه ستوده  آن را این 1779سپتامبر  16انگلیسی، این شهر را دیده، و در 

خیابانهاي اصلی شهر پهن و طویلند . پاکی و زیبایی بیمانند برن هنگام ورود به این شهر مرا غرق در شگفتی ساخت

ها تقریباً یکسانند و از سنگ خاکستري، و ردیفهاي طاقی،  خانه. و، با آنکه راست نیستند، خمیدگیهاي زیبایی دارند

اند که آب بسیار پاك و زاللی در آن روان است؛ چندین  ی زیبایی کندهدر وسط خیابانها، جویبار سنگ. اند ساخته شده

رود آر، که پایینتر . افزایند، براي اهل شهر سودمندند قدر که به زیبایی محل می همان. اند اي که درست کرده حوضچه

ر را زمینهاي آباد و پیرامون شه …. از سطح خیابانها در یک بستر سنگی روان است، شهر را تقریباً احاطه کرده است

کوههاي سنگی پوشیده از برف آلپ، در افق و  …اند؛  ها، فراگرفته ها، و دریاچه ها، چمنزارها، بیشه بارور، با تپه

  . اند دوردست، به آسمان سربرافراشته

ژنو، در قلمرو بر کرانۀ دریاچۀ  این بهشت زمینی. ه استناکامی بزرگ گروه اشراف برن در رفتار آنها با کانتون وو بود

بر . رود ، کشیده شده است و در جهت شمال تا دریاچۀ نوشاتل پیش می)مرکز آن(سویس از دامنۀ شهر ژنو تا لوزان 

مند شدند؛ روسو  هاي پوشیده از تاکستانها، ولتر و گیبن از یک زندگی بسیار متمدن بهره هاي زیبا و تپه این کرانه

این ). در کالران نزدیک ووي(خود را در آنجا اسکان داد  ژولیوي و پاکدامن رشد کرد و رنج کشید، و خانوادة باتق

زیر سلطۀ برن درآمد؛ شارمندان آن حق خدمت در دستگاههاي دولتی را از دست دادند؛ از حکومتی  1536ناحیه در 

. دست نیاوردند نج بودند؛ و بارها سر به شورش برداشتند؛ اما پیروزیی بهکه از دور بر آنها تسلط داشت در ر

هر کانتونی خود را در ادارة امور داخلی، اعالم جنگ . مند بودند کانتونهاي سویس به خودمختاري خویش بسیار عالقه

در سراسر عمر شاهی لویی مثال کانتونهاي کاتولیک . دانست و صلح، و اتحاد با کشورهاي بیگانه آزاد و خودمختار می

هریک از کانتونهاي کشور، براي آنکه از بروز تصادم با کانتونهاي دیگر جلوگیري . پانزدهم با فرانسه همپیمان بودند

ولی اختیارات این دیت محدود . فرستاد شد، می کند، نمایندگانی به دیت سویس، که اجالس آن در زوریخ تشکیل می

االجرا شوند، مستلزم  ود را بر یکی از کانتونها تحمیل کند، و مصوبات آن براي آنکه الزمتوانست تصمیمات خ بود؛ نمی

همۀ کانتونهاي کشور اصل آزادي بازرگانی را پذیرفته بودند، ولی اختالف کانتونها، برسر . موافقت همۀ اعضا بود

و دستگاه مشترکی نبود که راههاي  پول واحدي وجود نداشت،. گمرك، آزادي بازرگانی را در عمل از میان برده بود

  .کشور را اداره کند
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مرز آلمان و  سرفداري، جز در چند ناحیۀ هم. اقتصاد سویس، باوجود موانع طبیعی و قانونی، گسترش یافته بود

اوري، (» کانتونهاي جنگلی«در . تقریباً همۀ دهقانان سویس مالک کشتزارهاي خود بودند. اتریش، از میان رفته بود

ولی وضع دهقانان . ـ که براي کشاورزي نامساعد بودند ـ دهقانان تنگدست بودند) یتس، اونتروالدن، و لوسرنشو

. جویی بسیار ثروتی اندوخته بودند چند تن از دهقانان کانتون برن بادقت و صرفه. سرزمینهاي پیرامون زوریخ بهتر بود

. را ناگزیر ساخته بودند که کشاورزي را با صنعت در آمیزندطوالنی بودن زمستانها و دشواري ترابري دهقانان سویس 

در (پنیر گرویر . ساخت ریسید، و هم ساعت می داد، هم پنبه می کرد و مو پرورش می یک خانواده هم باغداري می

بازرگانان . ، تور زوریخ، پنبۀ سن ـ گال، ساعت ژنو، تور نوشاتل، و شراب سراسر سویس شهرت داشتند)فرایبورگ

ویسی در همه جاي اروپا سرگرم تالش و فعالیت بودند، و دارایی سویس، حتی در آن روزگار، مایۀ رشک و حسد س

. کرد بال بازرگانی خود را با فرانسه و آلمان گسترش داده بود، و زوریخ با آلمان و اتریش دادوستد می. اروپاییان بود

پس از آنکه هالر و . کردند چاپ و نشر اروپا بودند و با آنها رقابت میاز مراکز  لوزان، چون الهه و آمستردام، بال، ژنو، و

ها و شکوه و عظمت کوههاي آلپ سویس را ستودند، جهانگردي از منابع مهم اقتصادي  روسو زیبایی سحرآمیز دریاچه

. این کشور گشت

سکاندیناوي، سرزمینی که در اخالق مردم سویس شاید از اخالق مردم دیگر کشورهاي اروپا بهتر بود ـ جز مردم ا

. روي، یگانگی، و پرکاري بود خانوادة روستایی نمونۀ کاردانی، میانه. آوردند بار می آنجا سنتهاي مشابه نتایج یکسانی به

اي در شهرها رواج داشتند، ولی حتی در شهرها نیز اقلیم  فساد سیاسی و خرید و فروش مقامات دولتی تا اندازه

کشی شده بود، و موازین اخالقی آیین پروتستان اخالق مردم را  نی باعث سختگیري و ریاضتسخت و زمین کوهستا

هاي شخصی  در سویس، قانون تحدید هزینه. پوشیدند توانگران و تنگدستان سویس ساده لباس می. ثبات بخشیده بود

  . شد هنوز بسختی و بدقت اجرا می

حضور در مجامع . ها نیز به تحریک آنان بود تنه و ستیزهنیمی از حکومت در دست مقامات دینی و نیمی از ف

توانستند در انبوه  کلیسایی براي همۀ مردم اجباري بود و شهرها چندان کوچک بودند که سرکشان از این قانون نمی

 هاي زوریخ یکشنبه روز پرهیزگاري اجباري بود؛ گویند که در روزهاي سبت در میکده. مردم به گمنامی پناه جویند

ولی ادیان رقیب ـ کالونی و کاتولیک ـ بدترین رفتار را داشتند، زیرا این ادیان کینه و . خواندند سرودهاي مزامیري می

در برخی از کانتونهاي کاتولیک تنها کاتولیکها حق اجتماع و . دشمنی را رها کرده، و اندیشه را به زنجیر کشیده بودند

قانون، حق جدایی از . ي پروتستان کسی جز پروتستانها حق عبادت نداشتاي از کانتونها در پاره. نیایش داشتند

، یاکوب شمیدلین در لوسرن را 1747در . هاي مستقل دینی را از مردم گرفته بود کلیساي رسمی و حق تأسیس فرقه

پروتستان، در کانتونهاي . به گناه تأسیس نهضت تورع، که مستقل از کلیساي رسمی بود، شکنجه دادند و خفه کردند

رسیدند که حاضر بودند به آیین کالونی اصیل سوگند  تنها کسانی به مقامات سیاسی، کلیسایی، و آموزشی می

در کانتونهاي جنگلی تنگدستی دهقانان، سیل، طوفان، آفات گیاهی، و ریزش بهمن و زمین . وفاداري یاد کنند

روستانشینان براي آنکه از . بادهاي سرگردان شده بودندخبیثه، قلل تابان و فروزان کوهها، و  موجب ترس از ارواح

در برن،  1680در ژنو، در  1652سوزاندن جادوگران در . جستند گزند دشمنان آسمانی برهند از کشیشان یاري می

، یک زن را، به اتهام افسون کردن 1782ولی در . در کانتونهاي کاتولیک پایان یافت 1752در زوریخ و در  1701در 

  . کی، در گالروس سر بریدندکود

، که تعصب دینی آن را به »دانشگاه بال«. هاي ملی بر این تاریکی پرتو افکنده بودند آموزشگاههاي دولتی و کتابخانه

شمرد و کسانی چون لئونهارت اویلر را ناچار  زوال کشانده بود، کشفیات یوهان، یاکوب، و دانیل برنویی را ناچیز می

وران، شاعران و با اینهمه، سویس متناسب با جمعیت خود دانش. نوازتر پناه برند اي مهمانساخت به تاالره می
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اینان با . ایم قبال از دانشوران زوریخی، یوهان یاکوب بودمر و یوهان یاکوب برایتینگر، نام برده. داد دانشمندانی پرورش

ه برخاستند و اثري دیرپا در ادبیات سویس برجاي هاي کالسیک بتی ساخته بود، به مقابل گوتشد، که از بوالو و ضابطه

نهادند؛ در جهان ادبیات و زندگی از حق احساس، حتی احساسات رازورانه، و نامعقول، دفاع کردند؛ شعر انگلیسی را 

یی و اشعار غنا) 1751(زبانان شناساندند؛ نیبلونگنلید  بر شعر فرانسوي برتري نهادند، و شکسپیر و میلتن را به آلمانی

هاي آنان به لسینگ، کلوپشتوك، شیلر، و گوتۀ جوان انتقال یافتند، راه را براي جنبش  آموزه. آلمان را احیا کردند

گسنر، شاعر زوریخی، از  زالومون. رمانتیک در آلمان هموار ساختند، و عشق به قرون وسطی را در دلها زنده ساختند

اي به زیبایی اشعار روستایی، که به همۀ  هاي عاشقانه ـ نغمه) 1756(هاي عاشقانه را نوشت  این راه رفت و نغمه

.زبانهاي اروپایی ترجمه شدند و شاعرانی، چون ویالنت و گوته، را به آستانۀ خانۀ گسنر کشاندند

ترین سویسی قرن هجدهم و بزرگترین شاعر و بزرگترین  هالر، اهل برن، برجسته فون روسو، آلبرشت ژاك پس از ژان

وي در برن، توبینگن، لیدن، لندن، پاریس، و بال حقوق، پزشکی، فیزیولوژي، . د کشور و زمان خود بوددانشمن

پس از بازگشت به سویس، کوههاي آلپ را کشف نمود، زیبایی آن را حس کرد، و . گیاهشناسی، و ریاضیات آموخت

. اشعار غنایی آلپ را منتشر کرد، )1729(سالگی  ویک در بیست. عظمت طرح آن را در اشعار خویش منعکس ساخت

این . خوانده است» چون کوههاي آلپ، که موضوع شعر او هستند، باعظمت و فناناپذیر«کاکس پرشور این اشعار را 

خواهد که  هالر در اشعار خویش از مردم جهان می. هاي روسو جلوتر بود اي، از اندیشه کتاب، تقریباً در هر زمینه

وي شهرها را کانون تجمل و . و آنها را سرچشمۀ الهام و گواه بر عظمت پروردگار بشمارندکوههاي آلپ را بستایند 

خواند؛ دهقانان و کوهنشینان را براي اندام ستبر و نیرومند، ایمان استوار، و  بیدینی، و مایۀ تباهی جسم و اخالق می

ا را ترك گویند و، در آغوش طبیعت، زندگی خواهد که شهره ستاید؛ و از زنان و مردان و کودکان می رویشان می میانه

  .تر، معقولتر، و سالمتري پیش گیرند ساده

، جورج دوم کرسی گیاهشناسی، 1736در . هاي علمی هالر بودند که وي را در اروپا بلندآوازه ساختند ولی اندیشه

کرد  این دانشگاه تدریس می سالی که در  آوازة هالر در هفده. پزشکی، و جراحی را در دانشگاه گوتینگن بدو سپرد

چنان در جهان پیچید که وي را براي تدریس به دانشگاههاي آکسفرد و هاله دعوت کردند؛ فردریک کبیر خواست 

پطرزبورگ برد؛  را از موپرتویی بگیرد و به وي دهد، کاترین دوم کوشید وي را به سن» آکادمی برلین«که سرپرستی 

یک از این دعوتها را نپذیرفت، به شهر  ولی او هیچ. ه ریاست دانشگاه خود برگزیندو گوتینگن در صدد برآمد وي را ب

خود، برن، رفت، وقت خویش را به ادارة امور بهداشتی، اقتصادي و سیاسی کانتون خود سپرد، و با تالش بسیار یکی 

ربارة این کتاب باز هم صحبت د. از شاهکارهاي علمی قرن خویش را، به نام مبانی فیزیولوژي بدن انسان، تدوین کرد

وي، با همۀ تالشهاي علمی، در طی سالهاي دراز در معتقدات دینی و اخالقی خویش اصیل ـ آیین باقی  .خواهیم کرد

. وقتی ولتر در سویس مسکن گزید، هالر پنداشت که شیطان درفش خویش را در ژنو و لوزان برافراشته است. ماند

بیایید بار دیگر به سخن کازانووا دربارة . از او و ولتر دیدن کرد 1760ر زیبایی بود، در کازانووا، که چون هالر دوستدا

:این ماجراي دوگانه گوش فراداریم

با خوشرویی بسیار مرا نزد خود . جسم و اندیشه سانتیمتر، و ستبر ـ غول 190هالر مردي بود درشت اندام، به بلندي 

خواهم آقاي  چون گفتم که می. و ادب به همۀ پرسشهاي من پاسخ داد پذیرفت، دریچۀ ذهنش را گشود و با دقت

آقاي ولتر سزاوار آن است که شناخته شود، گرچه «: ولتر را ببینم، نیت مرا پسندید و بدون ترشرویی به من گفت

  .لیس ولتر را دیدچند روز بعد، کازانووا در له د ».تر استبرخالف قانون فیزیک او از دور به دیدة بسیاري از مردم بزرگ

ام، و اکنون دیدار استاد دل  بیست سال شاگرد شما بوده. ترین روز زندگی من است آقاي ولتر، این خجسته«: گفتم

  ».مرا از خوشی لبریز ساخته است
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  . آیم پرسید که از کجا می

ام تا لذت آن براي  هدیدن شما را آخر از همه گذاشت …. نخواستم قبل از دیدن هالر سویس را ترك گویم. از روش«

  ».همیشه در یاد من بماند

  »هالر را پسندیدید؟«

  ».سه روز از بهترین روزهاي عمرم را با او گذراندم«

  ».گویم به شما تبریک می«

  ».اندیشید، و متأسفم که او در حق شما این اندازه منصف نیست خرسندم که دربارة او به نیکی می«

  » .کنیم آه، شاید هر دو اشتباه می«

یه مکاشفه منتشر عل …هایی دربارة آخرین کوششهاي آزاداندیشان آخرین اثر خویش را به نام نامه 1775هالر در 

وي نامۀ مؤثري به بدعتگذار . وي در این کتاب کوشیده بود به پرسشهایی دربارة ، نوشتۀ ولتر، پاسخ گوید. ساخت

، ولی به »چرخد آرامشی که بر گرد نبوغ می«خواست تا از ) ساله بود که اکنون هشتادویک(وحشتناك نوشت و از او 

هالر خود » .ترین مرد اروپا نیز خواهد شد آنگاه، نامدارترین مرد اروپا نیکبخت«رسد، برخوردار شود؛  مردان باایمان می

سیار حساس و داد و در برابر درد ب او به هنگام بیماري شکیبایی خود را از دست می. هرگز از آرامش برخوردار نگشت

کرد، ناشکیبایی فطري وي  تریاك، با آنکه موقتاً وي را آرام می. در آخرین سالهاي عمر گرفتار تریاك شد«ناتوان بود؛ 

این همه وقت خویش را به گیاهان و سایر چیزهاي مسخره سپرده «هراسید، و از اینکه  از دوزخ می» .را فزونتر ساخت

  .، به این آرامش دست یافت1777دسامبر  12 در. کرد خویشتن را سرزنش می» است

III ـ ژنو

ژنو در این هنگام از کانتونهاي فدراسیون سویس نبود؛ ژنو، با آبادیهاي اطراف خود، جمهوري مستقلی بود که 

دیده بود، آن  1756ر را در آالمبر، که این شه/ د. گفتند و پیرو آیین کالون بودند زبان فرانسوي سخن می مردمش به

  : چنین ستودا ر

دهکده جا دارد،  30رسد، و در سرزمینی با کمتر از  تن نمی 24‘000آور است شهري که جمعیت آن به  شگفت

این شهر، که در سایۀ آزادي و بازرگانی توانگر . توانسته باشد مستقل بماند و یکی از شکوفاترین جوامع اروپا شود

بحرانهایی که اروپا را به آشوب . رسد لی از آتش آسیبی بدان نمیهاي آتش قرار گرفته است، و شده، در میان شعله

آنکه به آنها آلوده شوند؛ از نگریستن  اندازي هستند مایۀ سرگرمی مردم این شهر؛ و مردم ژنو، بی اند چشم کشیده

یوسته است، دربارة ژنو، که با بازرگانی و آزادي به فرانسه، و با بازرگانی و دین به انگلستان پ. برند بدانها لذت می

کند؛ ولی خردمندتر از آن است که  زنند به دادگري داوري می جنگهایی که این ملتهاي نیرومند به آن دست می

  . کند ژنو دربارة فرمانروایان اروپا بدون چاپلوسی و ناحقی، و بدون ترس، داوري می. جانب یکی از آن ملتها را بگیرد

نو را بیش از پیش شکوفان ساخت؛ اینان اندوخته و هنر خویش را به ژنو آوردند مهاجرت هوگنوهاي فرانسه اقتصاد ژ

تن از هوگنوهاي فرانسه در این  6000اپینه، / به گفتۀ مادام د. و این شهر را مرکز صنعت ساعتسازي جهان ساختند

دو تن . نگشتنما بودندصرافان و بانکداران سویس به درستی و کاردانی و هوشمندي ا. شهر سرگرم جواهرسازي بودند

نکر و آلبرگاالتن، که هر دو اهل ژنو بودند، به ترتیب به وزارت دارایی لویی شانزدهم و وزارت دارایی  از اینان، ژاك

  .کشورهاي متحد امریکا، در زمان جفرسن، رسیدند

ور ژنو، که پدران و تنها گروهی از ساکنان ذک. حکومت ژنو، چون دیگر حکومتهاي جهان، در دست طبقات ممتاز بود

پس از این گروه حاکم، بورژوازي ـ . پدربزرگانشان تبعۀ ژنو بودند، حق داشتند به خدمات دولتی اشتغال ورزند

افراد طبقات حاکم . ترین مردم ژنو بودند وران ـ پرقدرت صاحبان صنایع، بازرگانان، دکانداران، رؤساي اصناف، و پیشه
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عضو داشت،  200، که »شوراي بزرگ«بار براي برگزیدن  ـ سالی یک فزونتر نبود 1500 و بورژوازي ـ که شمارة آنان از

این شوراها چهار کالنتر براي شهر . آمدند پیر گرد میـ  عضو، در کلیساي جامع سن 25، با »شوراي کوچک«و 

ۀ سوم، که پدران و افراد طبق. سپردند گزیدند و مسئولیت اجراي وظایف اجرایی را یک سال به دست آنان می برمی

نام داشتند و افراد طبقۀ چهارم، که از پدر و مادر غیرژنوي در ژنو زاده شده بودند، » مقیم«مادرانشان بیگانه بودند، 

چهارم جمعیت ژنو را  ، با آنکه سه»بومی«افراد . شدند؛ این طبقات از حق رأي محروم بودند خوانده می» بومی«

  .مدنی، جز حق پرداخت مالیات، محروم بودنددادند، از همۀ حقوق  تشکیل می

تاریخ سیاسی این . ها، حق رسیدن به مقامات سپاهی و صنفی را نداشتند آنان حق اشتغال به بازرگانی و پیشه

جمهوري کوچک در اطراف پیکار بورژوازي براي رسیدن به قدرت، و تالش طبقات فرودست براي برخورداري از حق 

اي را بر فرمانروایان خویش تحمیل  ، ساکنان شهر سالح برگرفتند و قانون اساسی تازه1737در . زند رأي، دور می

برخوردار ساخت و » شوراي بزرگ«دهندگان را از حق برگزیده شدن به عضویت  قانون اساسی تازه همۀ رأي. کردند

تنها . سپرد» وراي بزرگش«هاي سیاسی، و حق اخذ مالیات را به  حق اعالم جنگ و صلح، حق پیوستن به اتحادیه

، با آنکه هنوز حق رأي نداشتند، از حق »بومیان«. توانست قوانینی به دولت پیشنهاد کند می» شوراي کوچک«

حکومت همچنان در دست فرادستان ماند، ولی سازمان آن بهبود یافت و . ها برخوردار شدند اي از پیشه اشتغال به پاره

.اندکی از فساد آن کاسته شد

این انجمن بر آموزش، اخالق، و . ن روحانیان کالونی، پس از طبقۀ ممتاز، نیرومندترین سازمان جامعۀ ژنو بودانجم

در این انجمن اسقف و . داد در کارهاي آن دخالت کند کرد، و به هیچ مقام غیردینی اجازه نمی زناشویی نظارت می

روي  ده، و این شهر را جزیرة پاکدامنی، پارسایی، و میانهآالمبر فیلسوف اخالق روحانیان ژنو را ستو/ د. راهبی نبود

اپینه، پس از چندبار /مادام د. اخالق طبقات باالي ژنو به دیدة او بسی پاکتر از طبقات باالي فرانسه بود. خوانده است

ا ب» .دمردم آزادي که دشمن تجملن …آداب کامل«: تماس با ژنویان، آداب آنان را ستود و از آن چنین یاد کرد

ها دعاي خانوادگی را از یاد برده بودند  گذرانیدند وخانواده ها وقت می اینهمه، روحانیان ژنو از اینکه جوانان در کاباره

کردند و برخی بر صندلیهاي عقب براي  اعتنایی به سخنان واعظ، با هم گفتگو می مردم در کلیسا، با بی. هراسان بودند

توانند تنها کیفرهاي  واعظان شکایت داشتند که آنها می. کشیدند ن واعظ چپق میکمک کردن به پایان یافتن سخنا

  . مند بودند بردند، گله روحانی بدهند؛ و از اینکه مردم اندرزهاي آنان را از یاد می

ز اینان براي برخورداري ا. دید دانش االهی چند تن از روحانیان ژنو پیش رفته است، خوشحال بود ولتر از اینکه می

هاي  کردند که اندکی از اندیشه رفتند و در نهان اعتراف می نوازي ولتر در له دلیس به دیدن وي می مهمان

واعظان هنگامی «که ) 1754(ورن، در آموزش مسیحی نوشت  یکی از آنان، ژاك. اند کنندة کالون را از سر رانده افسرده

 …یاري جویند، ولی هنگام سخن گفتن براي مردم عادي گویند، باید از خرد که براي مردم بالغ و رسیده سخن می

 12(ولتر به سیدویل نوشت » .براي آنکه در اندیشۀ آنان اثر کند، به زبان ساده بیان کنند …بهتر است این حقایق را

الك دین «مسیحیت عقالیی » جاي آن، شهر فیلسوفان است؛ ژنو دیگر ژنو کالون نیست ـ و به«): 1756آوریل 

شده است؛ و پرستش آفریدگار، که با نظام اخالقی همراه است، دین تقریباً همۀ [ این شهر] روحانیان همۀ  تقریباً

، پس از نکوهش نقش کالون در اعدام )1756(ولتر در اثر دیگر خویش، رساله در آداب و رسوم » .سران شهر است

  .»گذارند احترام می«توس آنگونه که پیداست، امروز به خاکستر سرو«: نویسد سروتوس، چنین می

آالمبر، پس از آنکه ژنو و له / د» .اند وي گرویده )اونیتاریانیسم(به نظریۀ  …کشیشان دانشمند کلیساهاي پروتستان 

و در آن ) 1757(اي دربارة ژنو نوشت  مقاله، )1756(دلیس را دید و با چند تن از روحانیان و ولتر گفتگو کرد 

:روحانیان این شهر را ستودآزاداندیشی و آزادیخواهی 
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چند تن از آنان به خدایی عیسی مسیح، که رهبرشان، کالون، مدافع سرسخت آن بود و براي همان سروتوس را 

ران کلیسایی ژنو از سر هاي ایمان ماست، بسیاري از س اعتقاد به دوزخ را که یکی از پایه …. سوزاند، اعتقاد ندارند

دهد، منافی حرمت پروردگار  که خداي دادگر و نیکخواه گناهان ما را با عذاب ابدي کیفر میاند؛ و این اعتقاد را،  رانده

کنند، ولی این کیفرها را موقت و زودگذر  آنان به کیفر رسیدن گناهکاران در جهان آینده را انکار نمی …. دانند می

ي کاتولیک رومی بود، یگانه کیفري است که برزخ، که اساسیترین عامل جدایی پروتستانها از کلیسا کیفر در. دانند می

  . هاي جدید تاریخ اندیشۀ ناسازگار بشر است این نیز از پدیده. بسیاري بدان اعتقاد دارند

آنان هرآنچه را رازوري نام دارد رد . به سخن کوتاه، بسیاري از کشیشان ژنو دینی جز آیین سوکینوس ندارند

کم  دین، دست …. هرآنچه با خود ناسازگار است، مبرا سازد  د ایمان خویش را، ازاند که انسان بای کنند، و دریافته می

  . در میان مردم ممتاز، به پرستش خداي یگانه محدود شده است

کاران به منبر کلیساي کالونی راه  کاران، از اینکه بدعت محافظه. انتشار این مقاله روحانیان ژنو را هراسان نمود

انجمن کشیشان از . هراس افتادند  شان، از آن روي که آزاداندیشی آنان برمال شده است، بهاند، و آزاداندی جسته

اصالت آیین کالون را تأیید آالمبر را تکذیب کردند، و انجمن رسماً / کشیشان سخن د. کشیشان مظنون بازجویی کرد

افکنده بود  ستود؛ آکادمیی که وي پی یآالمبر آن را م/ کالون خود یکی از مروجان روشنگري نازیبایی بود که د. کرد

این آکادمی، درحد متعارف، آیین کالونی و، درحد متعالی، ادبیات . یکی از بهترین سازمانهاي آموزشی اروپا شد

همۀ هزینۀ آکادمی را دولت . داد کرد و آموزگارانی براي آموزشگاههاي ژنو پرورش می کالسیک تدریس می

تحصیالت «آالمبر / د. داد جلد کتاب داشت که به همگان کتاب عاریت می 25‘000 کتابخانۀ آکادمی. پرداخت می

کاکس از اینکه دید ژنویهاي اهل بازرگانی با آگاهی بسیار از ادبیات و . »دانست ژنویان را بهتر از دیگر مردم جهان می

دربارة فیزیولوژي و روانشناسی،  ژنو در این روزگار با نشر آثار شارل بونه،. گویند دچار شگفتی شد سیاست سخن می

در زمینۀ هنر، به معناي . شناسی، به علم خدمت کرد و با نشر آثار اوراس دو سوسور، پیرامون هواشناسی و زمین

لیوتار، پس از تحصیل در ژنو و پاریس، به رم رفت . دقیق کلمه، این شهر ژان اتین لیوتار را به جهانیان تقدیم داشت

هایی از پاپ کلمنس دوازدهم و بسیاري از کاردینالها ساخت؛ از آنجا، به قسطنطنیه رهسپار شد و  چهره و در آنجا تک

سرانجام، به وین، پاریس، انگلستان، و هلند رفت و با کار در زمینۀ . پنج سال در آنجا زیست و کار کرد

وي . نۀ زندگی را فراهم ساختروي شیشه هزی سازي و نقاشی ی، میناکاري، کلیشهسازي، نقاشی مداد رنگ چهره تک

. ماند در تابلویی که در روزگار پیري، باصداقت بسیار، از خود کشیده است بیش از ولتر به میمون می

سانسور دقیق و موشکافانۀ نشریات مردم این شهر را از شوق و ذوق و . ژنو در ادبیات چندان پیشرفت نکرده بود

چون ولتر در . عنوان مایۀ ننگ و رسوایی، تحریم کرده بودند ر تئاتر را، بهمقامات شه. خالقیت ادبی باز داشته بود

براي نخستین بار نمایشنامۀ زائیر را در اطاق پذیرائی له دلیس نمایش داد، روحانیان شهر غرغر کردند؛ ولی  1755

س از آنکه ولتر ولی پ. چون این گناه زاییدة ضعف شخصی یک مهمان خارجی سرشناس بود، بدان اعتراضی نکردند

اجرا گذارد، انجمن روحانیان از  گروهی از جوانان ژنو را به بازیگري واداشت، و خواست چند نمایشنامه در این شهر به

را، که هرگونه نمایشی را، چه  1739و  1732هاي سالهاي  تصویبنامه«تا ) 1755ژوئیۀ  31(خواست » شوراي بزرگ«

شرکت در «اجرا نهد، و به کشیشان دستور دهد تا اهل کلیسا را از  موقع به» کردند، خصوصی و چه عمومی، منع می

ولتر ظاهراً توبه کرد، ولی در خانۀ زمستانیش، در . بازدارند» شوند تراژدیهایی که در خانۀ آقاي ولتر نمایش داده می

در مقالۀ پیش گفته دربارة ژنو، آالمبر، / گویا به خواهش وي بود که د. ها ادامه داد لوزان، به کار اجراي نمایشنامه

  :آزادي نمایش را خواستار گشت
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از دلبستگی به زر و زیور، و اسراف و ) گویند چنانکه می(کند، ولی  را خود طرح نمی )»نمایش«(ژنو تئاتر 

ن توان با اجراي قوانی ولی آیا نمی. پراکنند هراسان است افسارگسیختگیی که گروههاي تئاتري در میان جوانان می

آنکه به فساد اخالق دامن زند پیشرفت خواهد کرد، و ژنو خرد اسپارت  ادبیات بی …سخت جلو این تباهیها را گرفت؟

  .را با فرهنگ آتن درهم خواهد آمیخت

در مقالۀ معروف ) گونه که خواهیم دید همان(روسو  ژاك انجمن روحانیان به این گفتار واکنشی نشان نداد، ولی ژان

ولتر پس از خریدن ملک فرنه، با نادیده گرفتن موانع : بدو پاسخ گفت) 1758(آالمبر دربارة نمایشها / دنامه به آقاي 

هایی اجرا  وي در اینجا نمایشنامه. قانونی، در شاتلن، واقع در خاك فرانسه ولی نزدیک به مرز ژنو، تئاتري برپا ساخت

کشیشان ژنو این نمایشها را . انري لویی لوکن، استفاده کردکرد، و در روز گشایش تئاتر از بازیگر نامدار پاریسی، ه

کرد، از ساعتها  عمل آوردند که هرگاه لوکن در نمایش بازي می تحریم کردند، ولی مردم از آنها چندان استقبال به

زاد نمایش را در ژنو آ 1766در » شوراي بزرگ«جنگجوي پیر سرانجام پیروز شد، و . بردند قبل به تئاتر هجوم می

  .ساخت

IV ـ تاریخ جدید  

  :نویسد کسی که هنگام بازي لوکن، در اجراي سمیرامیس، ولتر را در تئاتر دیده بود، دربارة وي چنین می

وار گاهی با تکان دادن  در برابر صف اول روبه تماشاگران نشسته بود، دیوانه. ولتر خود بخشی از نمایش بود

آه، خداي من، چه خوب بازي  …! شود بهتر از این نمی«: گفت می. ستود می چوبدستی، و گاهی با فریاد بازیگران را

. احساسات وي چنان به شور آمده بود که چون لوکن صحنۀ نمایش را ترك گفت، ولتر ازپی او دوید» !کنند می

جورابهایش را بر  .ماند زیرا ولتر به یکی از بازیگران سالخوردة نمایش میتوان یافت،  آورتر از این نمی اي خنده صحنه

توانستند وي را  چون ساقهاي لرزانش نمی. را پوشیده بود» کهن روزگار نیک«باالي زانوانش پیچیده، و جامۀ مردم 

هایش گود و  گونه. همۀ آثار سالخوردگی برسیمایش نقش بسته بودند. رفت حمل کنند، به مدد چوبدستی راه می

. فروغ بودند باً خاموش و بیخورده، بینیش افتاده، و دیدگانش تقری چین

ولتر در له دلیس، در خالل فعالیتهاي تئاتري، سیاسی، باغبانی، و پذیرایی از دوستان، فرصت یافت نوشتن دو اثر 

اي در  فصل تازهیکی از آنها حاوي هزلیات ناپاك است، و دیگري کتابی است که . بااهمیت خویش را به پایان رساند

عنوان یک سرگرمی و تغییر ذائقۀ ادبی همراه داشت، اما ظاهراً  دوشیزة اورلئان را به 1730از ولتر  .تاریخنویسی گشود

قصد نداشت که این اثر را انتشار دهد، زیرا، گذشته از هزل دوشیزة قهرمان اورلئان، وي اعتقادنامه، گناهان، آیینها و 

هاي دوشیزة اورلئان، که  ان و دشمنان بر نسخهدوست. سران کلیساي کاتولیک را نیز در آن به باد هجو گرفته بود

آور افزوده بودند که حتی خود ولتر شرم داشت آنها را به روي کاغذ  گشتند، چندان شوخیهاي شرم دست می به دست

. ها را در بال دزدانه چاپ کردند و منتشر ساختند آسود، یکی از این نسخه ، هنگامی که ولتر در ژنو می1755در . آورد

یکی از چاپگران پاریس . خواندن آن را تحریم کرد، پارلمان پاریس آن را آتش زد، و پلیس ژنو آن را توقیف کردپاپ 

ولتر این نسخه را از آن خود ندانست و متن نسبتاً . ، به گناه تجدید چاپ، به کار اجباري محکوم کردند1757را در 

، این متن را به چاپ رساند، و 1762در . از سران دولت فرستاد پاکتر آن را براي ریشلیو، مادام دو پومپادور، و برخی

از بابت آن آزار و اذیتی ندید؛ وي، براي آنکه از ژاندارك دلجویی کرده باشد، در رساله در آداب و رسوم روایتی 

  . دست داد تر و مالیمتر دربارة او به بیطرفانه

ولتر تحقیر . داشت بود دلداري بود که وي خاطرة او را گرامی میاین رساله مقدر بود شاهکار ولتر شود، و از نظري یاد

  :جویی پذیرفته بود عنوان معارضه شماري تاریخنویسان معاصر از سوي مادام دو شاتله را به و کوچک
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ام بداند که اگیل در سوئد جانشین هاکوپن شد و عثمان فرزند  برایم چه اهمیتی دارد زن فرانسوي ساکن خانه

هاي برجستۀ تاریخ این دو ملت مرا مفتون  ام؛ پدیده د؟ تاریخ یونانیان و رومیان را خوانده، و از آن لذت بردهارطغرل بو

در آنها جز . تاریخ مفصل یکی از ملتهاي معاصر را به پایان رسانم -خواندن –ام  اند، ولی هنوز نتوانسته خود ساخته

 …. مربوط، و بینتیجه و هزاران نبردي که مشکلی را نگشودندمشتی رویدادهاي ناچیز، نا: بینم اغتشاش چیزي نمی

  . بخشد، چشم پوشیدم کند، و به آن روشنی نمی از مطالعاتی که ذهن را خسته می

وي از اینکه . دانست که این تنها یک تاریخ نوشته است، نه تاریخی که اتفاق افتاده اندیشید، اما می ولتر چون او می

تاریخ مشتی حقه است که به مردگان «: گفت می. اند، اندوهناك بود را تحریف کرده اغراض بشر تاریخ گذشته

گفت  می. ولی از یاد بردن تاریخ ثمري جز تکرار اشتباهات، جنایتها، و کشتارهاي گذشتگان نخواهد داشت »زنیم می

یکی مطالعۀ انسان در زندگی، به : اي که فلسفه نام دارد سه راه موجود است ستردة آموزندهبراي آشنایی با دورنماي گ

ولتر با . یاري تجربه؛ دیگري بررسی اشیا در مکان، در پرتو دانش؛ و راه سوم، تحقیق رویدادها در زمان، به مدد تاریخ

، اصلی تازه 1738در . به راه سوم نیز وارد شودخواندن آثار نیوتن در راه دوم گام نهاده بود، و اکنون برآن بود که 

:از این روي، به مارکیز چنین گفت» .چون یک فیلسوف باید تاریخ نوشت«: براي تاریخنویسی ارائه داد و گفت

هرگاه بخواهی از میان این مصالح خام و شکل نیافته یکی را براي ساختن کاخی براي خویشتن برگزینی، هرگاه با 

با حفظ  …اند اند و نشان فرومایگی بشر بوده و گفتگوهاي ناچیزي که ثمري نداشته …ئیات جنگهاکنار نهادن جز

تفاصیلی که نمودار آدابند، بخواهی از آن آشفتگی تصویر کلی روشنی ترسیم کنی، و هرگاه در خالل رویدادهاي 

  اي؟  وده بر باد دادهیابی، آیا گمان خواهی برد که عمرت را بیه دست» یشۀ بشرتاریخ اند«تاریخ به 

در خالل آن، ولتر کتابهاي بسیاري خواند، مراجع زیادي دید، و . نوشتن این کتاب متناوباً بیست سال به طول انجامید

 1746و  1745، خالصۀ تاریخ عمومی را براي مادام دو شاتله نوشت، و در 1739در . یادداشتهاي بسیاري برداشت

، ولتر تاریخ جنگهاي صلیبی را به چاپ رساند؛ خالصۀ 1750رانس انتشار داد؛ در بخشهایی از آن را در مرکور دوف

در سه جلد در الهه انتشار یافت؛ این کتاب را ولتر سرانجام در  1754در دو جلد، و در  1753تاریخ عمومی در 

ر لویی چهاردهم و در هفت جلد، با نام رساله در تاریخ عمومی، در ژنو به چاپ رساند؛ این کتاب شامل عص 1756

. ، وي خالصۀ عصر لویی پانزدهم را بدان افزود1762در . زمین است چند فصل مقدماتی دربارة تاریخ تمدن مشرق

با عنوان قطعی رساله در آداب و رسوم و روح ملتها، از زمان شارلمانی تا روزگار ما  1769چاپ تازة کتاب را ولتر در 

ها، معتقدات، و قوانین نیز به  گذشته از آداب و رسوم و اخالق، به سه معنی اندیشه را، moeursولتر واژة . انتشار داد

ولتر در همۀ این موضوعات همیشه بحث جامع و فراگیر نکرده، و به تاریخ تحقیقات، علوم، فلسفه، یا . کار برده بود

در . وزگاران تا زمان خود تدوین کندهنر نپرداخته است؛ اما با تهور بسیار کوشیده است تاریخ تمدن را از کهنترین ر

لی گزارش مبسوط با زمین اختصاص یافته، بسیار مقدماتیند، و این کتاب، فصلهایی که به تاریخ تمدن مشرق

ولتر . شود ـ کسی، که بوسوئه، در گفتار در تاریخ عمومی خود، گزارش را با او به پایان رساند می شارلمانی آغاز

ـ و منظور وي » نم که بشر با گذشتن از چه مراحلی از توحش به تمدن رسیده استخواهم بدا می«: نویسد می

. بود» جدید«گذشتن از قرون وسطی و رسیدن به روزگار 

نهد، ولی به این پندار نویسنده که تاریخ یهودیان و مسیحیان تاریخ یونان و  بوسوئه را ارج می» تاریخ عمومی«ولتر 

وي به خاطر آنکه بوسوئه چین و . خواند گیرد و آن را بیپایه می با مسیحیت، است ایراد می روم، بویژه ازنظر رابطۀ آنها

ولتر کوشش فلسفی پیشینیان را براي . هند را از یاد برده، و اعراب را بدعتگذارانی وحشی خوانده بود، به او حمله کرد

ستود، ولی تاریخ را پدیدة مشیت  آنان را مییافتن یک رشتۀکلی، یا فرایند وحدتبخش، در تاریخ قبول داشت و تالش 

برخالف بوسوئه، وي عقیده داشت که تاریخ . دید دانست و دست خدا را در هر رویداد مهم دخیل نمی آفریدگار نمی
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داستان پیشرفت آرام و آهستۀ بشر به یاري علل طبیعی، و کوشش او در رسیدن از جهل به معرفت، از معجزه به 

شاید واکنش او در برابر بوسوئه . دید ولتر در گرداب رویدادهاي تاریخ نظم خدایی نمی. به خرد استعلم، و از خرافه 

وي، در . شمرد اندیشی می بود که دین متشکل را دشمن دانش، و مروج جنگ و خونریزي و ستمگري، و متحد تاریک

دانست که سنگینی عقاید بوسوئه را  ي میا اشتیاق خود براي کاستن تعصب و زجر و آزار دیگران، روایت خود را وزنه

  . کرد خنثی می

کرد و پیشرفت جغرافیا، به کمک گزارشهاي  دورنماي جهان وطنی جدیدي که وي در پیش چشم مجسم می

نماي تاریخ  پویندگان، بازرگانان، مبلغان دینی، و جهانگردان، به ولتر چنین شناسانده بودند که اروپا در آینۀ تمام

سال انجام داده  1900شناختیی که مردم بابل در طول  مجموع مشاهدات ستاره«ولتر از . کوچکی دارد جاي نسبتاً

هاي دجله و فرات  شدیداً تحت تأثیر قرار گرفت و عقیده داشت که کرانه» بودند و اسکندر آن را به یونان برده بود

بوسوئه از این تمدن تنها با یکی دو جمله یاد اند؛ اما تاریخهایی چون تاریخ  اي بوده مهد تمدن وسیع و پیشرفته

این تمدن «از آن بیشتر، از قدمت، پیشرفتگی، و عظمت تمدن چین در شگفت بود و عقیده داشت که . اند کرده

اصطالح عمومی ما، ملت چین و  خهاي بهبا اینهمه، تاری …. چینیان را بر دیگر ملتهاي جهان برتري بخشیده است

جنگجوي » .اند اند، از یاد برده و قبل از ما به همۀ فنون دست یافته …هنترین ملتهاي زندة جهانندمردم هند را، که ک

اطالعی  اند که باوجود بی اي بوده ضدمسیحی، از اینکه دریافته بود قرنها پیش از تولد مسیح چنین تمدنهاي پیشرفته

نشمندان، فرزانگان، و قدیسانی بپرورانند، بسیار اند هنرمندان، شاعران، دا مسیحیت و کتاب مقدس، توانستهمحض از 

داد، براي سرزمین یهودا در تاریخ نقش بسیار ناچیزي قایل  ضدیهودي خشمگین، که خود پول وام می. خشنود بود

همۀ پاپها رابدکار، و همۀ . با اینهمه، ولتر اندکی کوشیده است از مسیحیان به نیکی و باانصاف سخن گوید .بود

حقوق مردم را به آنان  …بردگی را برانداخت« از پاپانی چون آلکساندر سوم، که .داند انگل اجتماع نمی راهبان را

» هاي بزرگی اندیشه«و » بیباکی بسیار«کند؛  به نیکی یاد می» بازگردانید، و پلیدي را از سرهاي تاجدار زدود،

. نگرد ز جنگ و بیدادگري شاهان به دیدة ستایش میستاید؛ و به تالشهاي پایان در راه جلوگیري ا دوم را مییولیوس 

ولتر دریافته بود که پس از سقوط امپراطوري روم غربی، در آن عصر تجربه و یگانگی دوباره، اسقفان کلیسا تواناترین 

ن به از این گذشته، در آن روزگار پرتوحش، که مردم آنهمه بیچاره و نگونبخت بودند، پناه جست. اند فرمانروایان بوده

ها کانون فضایل اخالقی بسیار  توان کرد که صومعه انکار نمی …. ها از ظلم و بیدادگري تسلی بزرگی بود صومعه

ندگان نویس. گذاشتند خالی بود اي از مردم شایان ستایشی که به نهاد و فطرت آدمی احترام می کمتر صومعه. بودند

  . اند ن پناهندگان پارسا را گاهی به خود آلوده بودند لذت بردهبسیاري از برشمردن نابسامانیها و پلیدیهایی که ای

توانست کوتاهیهاي مسیحیت  با کلیساي کاتولیک فرانسه درافتاده بود، نمی» اصحاب«تر، که همراه ولی رویهمرفته، ول

اچیزتر از زجر دست رومیان کمتر و ن او قبل از گیبن، ولی چون او، آزار مسیحیان را به. را در تاریخ نادیده گیرد

دانست، و در منتسب کردن ضعف دولت روم به رواج مسیحیت سرمشقی به گیبن  بدعتگذاران به دست کلیسا می

هاي بیپایه در میان مردم نادان و ساده، و با استفاده از قدرت  عقیده داشت که کشیشان با پراکندن آموزه. داده بود

نویسد  می. غصب قدرت پرداختند ت این فریبکاریها و موهومات، بهکنندة شعایر دینی براي کشتن خرد و تقوی خواب

قلمرو فرمانروایی خویش را گسترش داده، و بر » عطیۀ قسطنطین«که پاپان به یاري اسناد ساختگی و مجعولی چون 

آورترین رویداد  ولتر اقدامات دستگاه تفتیش افکار اسپانیا و کشتار آلبیگاییان بدعتگذار را شرم. اند دارایی خود افزوده

  .تاریخ خوانده است

دانست که زمان یولیانوس را از روزگار رابله جدا  آوري می وي قرون وسطی را در عالم مسیحیت میان پردة مالل

باوجود این، وي از نخستین اروپاییانی است که از سنگینی دین اروپا به دانش، پزشکی، و فلسفۀ اسالمی آگاه . کند می
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شمرد، ولی در شارلمانی فضیلتی، در فلسفۀ مدرسی معنایی، و در  نهم را بهترین شاه مسیحی میاو لویی . بودند

از روح . دید بودند ـ عظمتی نمی» کاري ترکیب بوالهوسانۀ درشتی و ملیله«کلیساهاي جامع گوتیک ـ که به دیدة وي 

ت مسیحی را در راه شکل دادن به اخالق توانست انتظار رود که خدمات اعتقادنامه و روحانی سرکش و ناآرام وي نمی

هاي هنر، آفرینش موسیقی باشکوه، و  مردم، تحکیم صلح و آرامش در جوامع بشري، گسترش تقریباً همۀ شاخه

او مردي در حال جنگ بود؛ . تخفیف دردهاي تنگدستان به یاري مراسم، سرودها، و امیدهاي دینی دریابد و ارج نهد

وپنجه نرم کند، تنها پیروزمندان قادرند  تواند با وي دست شمن را به دل گرفته باشد نمیآنکه کینۀ د چنین کسی بی

  . دشمن خود را بستایند

آبه نونوت کتابی در دو جلد، به . اند آیا مطالب کتاب وي درست و دقیقند؟ معموال بلی، اما اشتباهاتی نیز از او سرزده

رابرتسن، که خود تاریخنویس . اشتباهات ولتر افزوده است ات خود را بره، و برخی از اشتباهنام اشتباهات ولتر، نوشت

ولتر، که از موضوعات فراوان در . اي چنین پهناور دچار شگفتی بود بزرگی بود، از درستی کلی روایات ولتر در زمینه

عاصر نهاده است، کند، مدعی نیست که تحقیقات خود را براساس اسناد اصیل یا منابع م طول قرنهاي بسیار بحث می

هاي محققان درجه دوم یاري جسته، و آنچه  بلکه، با تشخیص و تمیز و ارزیابی خردمندانۀ اسناد و مدارك، از نوشته

گمان  زیست، بی وي هرگاه درزمان ما می. و تجارب کلی بشر ناسازگار یافته، کنار نهاده است» عقل سلیم«را با 

پذیر تلقی شوند؛ اما بر این اصل  است در عصر دیگر عادي و اغماض کرد که اشتباهات عصري ممکن اعتراف می

از همین روي، قبل از بارتولت نیبور، ولی چون او، نخستین . ورزید تأکید می» شک پایۀ همۀ دانشهاست«راهنما که 

پوزخند زده،  آنانگرگ  فصول کتاب لیویوس را افسانه خوانده، و رد کرده است؛ او بر افسانۀ رومولوس، رموس، و ماده

. آمیز خوانده است توزانه و گزافه و سخنان تاسیت را دربارة تبهکاریهاي تیبریوس، کالودیوس، نرون، و کالیگوال کینه

افسانه گرفته است؛ اما  هرودوت و سوئتونیوس را شایعۀ فروش خوانده، و روایات پلوتارك را به جاي حقایق تاریخی

به وقایعی که راهبان یادداشت کرده . توسیدید، گزنوفون، و پولوبیوس را تاریخنویسانی شایان اعتماد شمرده است

ولتر از سنت . را ستوده است» عمیق«، و مابیون »دقیق«کانژ، تیمون  بودند به دیدة بدگمانی نگریسته، اما دو

جریانهاي . تاریخنویسان امروزي رویگردان شده است» سازي چهره«و از شیوة  سرایی تاریخنویسان پیشین، افسانه

.تر از افراد گرفته و تنها قهرمانان اندیشه را شایان پرستش دانسته است کلی اندیشه و رویدادهاي تاریخی را بااهمیت

ضابطه و قاعدة خاصی نبخشیده ولتر در این کتاب، و در آثار دیگر خود، تنها از فلسفۀ تاریخ سخن گفته، اما به آن 

ي »دستگاهها«ولتر از . ضمیمۀ یکی از چاپهاي رساله ساخت 1765نوشت و در » فلسفۀ تاریخ«فصلی به نام . است

دانست که امور  اي دانشمندان براي گنجاندن جهان در قالب ضابطه بیزار و گریزان بود، و می فکري و از تالش پاره

هستند؛ و شاید دریافته بود که هر فلسفۀ تاریخی باید تابع و برگرفته از شرح وقایع  واقع دشمن سوگند خوردة تعمیم

با اینهمه، ولتر چند نتیجۀ بسیار بااهمیت از تاریخ . باشد، نه اینکه بر رویدادها پیشی گیرد و دربارة آنها داوري کند

جا، و در همۀ زمانها،  نهاد بشر در همه وجود داشته است؛» آفرینش«و » آدم«تمدن هزاران سال قبل از : گرفته است

اند؛ اقلیم، حکومت، و دین  هاست که آن را دگرگون ساخته اساساً یکسان بوده است، و آداب و رسوم متنوع جامعه

  در قلمرو(تصادف و پیشامد » نفوذ آداب و رسوم عمیقتر از نفوذ طبیعت است؛«باشند؛  عامل اصلی این دگرگونی می

کنند؛ نبوغ افراد کمتر از اعمال  نقش بسیار قاطعی در پدیدآوردن دگرگونیهاي تاریخی ایفا می) یعیجهانی قوانین طب

بخشد؛ و آداب و رسوم، اخالق، اقتصاد، قوانین، علوم، و هنرها، که  غریزي گروهها بشري در وضع محیط آنان اثر می

منظور نهایی و اساسی من همواره این «. اند ود آمدهوج اندك از همین راه به آورند، اندك تمدن و روح زمان را پدید می

طور  به» .بوده است که روح زمان را دریابم و بشناسم، زیرا همۀ رویدادهاي مهم تاریخ را روح زمان رهبري کرده است

  :انگیز است دیدة ولتر داستانی تلخ و غم کلی، تاریخ به
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خود دیده است، و برآنم که بدانم  جهان از روزگار شارلمانی بهاندیشم که  انداز گستردة انقالبهایی می اکنون به چشم

 به ویرانی، و پریشانی و مرگ و نیستی میلیونها انسان، هر رویداد بزرگ: اند این انقالبها به چه نتایجی راه برده

انتقامجوییها و  تاریخ روایتی از دوران صلح و آسایش ندارد، و تنها داستان. بدبختی بزرگی پدید آورده است )تاریخی(

و مجموع  …درپی  به سخن کوتاه، سراسر تاریخ داستان ستمگریهاي بیهودة پی …. کند بدبختیها را نقل می

خوریم ـ چون  گاهی به اندك فضیلت و آسایشی برمی جنایتها، حماقتها، و بدبختیهایی است که در خالل آنها

از آنجا که طبیعت در نهاد آدمی دلبستگی؛  …. ده شوندهاي پراکندة معدودي که در بیابان خشک پهناور دی کلبه

  . یابیم نخوت، و انواع شهوات سرشته است، از این روي عجیب نیست که ما تاریخ را توالی مدام جنایات و مصایب می

آور است، چنانکه گویی درروزهاي عبوس و عبث برلین، یا در میان خواریها و  این تصویري بسیار تیره و مالل

پرداخت،  هرگاه ولتر بیش از آن به تاریخ ادبیات، دانش، فلسفه، و هنر می. دگیهاي فرانکفورت، گرفته شده استبیهو

چرا وي رنج : پرسد انگیز وي، می انسان، با شنیدن داستان غم. یافت شاید داستان زندگی بشر را دلکشتر از این می

براي : اخته است؟ ولتر به این پرسش پاسخ خواهد دادانگیزي را بر خود هموار س گفتن چنین داستان مطول و غم

آنکه وجدان خواننده را بیدار کند و او را به اندیشیدن وادارد، و براي آنکه دولتها را برآن دارد که، با اصالح آموزش و 

انین توان دگرگون ساخت، ولی به یاري آداب و قو نهاد انسان را نمی. وجود آورند قوانین، انسانهاي بهتري به

گوییم اندیشه جهان را دگرگون ساخته است، چرا  ما که می. توان کردار انسان را تعدیل کرد تري می خردمندانه

نهد و امیدوار است که بشر به  هاي بهتر جهان بهتري خلق کنیم؟ سرانجام ولتر بدبینی را کنار می نتوانیم با اندیشه

  .یاري خرد به سرمنزل مراد رسد

رساله در آداب و رسوم بزودي برمال گشتند و، گذشته از نونوت، الرشه، وگنه، بسیاري دیگر عیبهاي ولتر در 

مونتسکیو با این . سادگی، سمتگیري و جانبداري زنندة آن را آشکار ساختند اشتباهات وي را برشمردند؛ یسوعیان، به

پردازند، بلکه براي تجلیل  که به آن میگیران همراه شد، و ولتر را چون راهبانی خواند که نه بخاطر موضوعی  خرده

  دست صومعۀ خود قلم به

داد که از آن روي کوتاهیهاي مسیحیت را برشمرده است که دیگران این  گیران پاسخ می ولتر به خرده. اند گرفته

ر دفاع از هاي نویسندگان معاصر راد براي اثبات مدعاي خویش نوشته. کنند ستایند و از آنها دفاع می کوتاهیها را می

آورد؛ جهان محتاج تاریخی بود که  زجر و آزار آلبیگاییان، اعدام هوس، و حتی کشتار سن ـ بارتلمی را شاهد می

ولتر، با همۀ دانش خود دربارة چگونگی نگارش تاریخ، از وظیفۀ . جنایتها را علیه بشریت و اخالق برمال سازد

دادند از انقالب فکري حمایت  ، که قول می»اي امنیت عمومیه کمیته«تاریخنویس عدول کرده، و مانند برخی از 

وي، هنگام داوري دربارة کسان، به جاي آنکه به . کنند و در تسریع آن بکوشند، دربارة آنها رأي صادر نموده است

آشفتگی محیط و محدودیت دانش بشر در روزگار آنان توجه کند، از معلوماتی که پس از مرگ آنان دستگیر بشر 

رساله، که در طول سالیان دراز و در خالل گرفتاریهاي بسیار شکل گرفته، فاقد تسلسل و . ه، یاري جسته استشد

.آورد پارچگی است؛ مؤلف اجزاي آن را در یک کل همساز و بیتناقض جمع نمی یک

نگام تدوین این وسعت دانش و تحقیقات پررنج نویسنده را ه. باوجود این، تاریخ ولتر داراي مزایاي بیشماري است

هاي فلسفی، تاریخ ولتر را بر همۀ  توان نادیده گرفت، سبک روشن و زنده و پرطنز کتاب، همراه اندیشه کتاب نمی

روح کلی آن سمتگیري نویسنده را . اند برتري بخشیده است تاریخهایی که از زمان تاسیت تا روزگار گیبن نوشته شده

پس از قرنها وقایعنگاري . به آزادي، رواداري، عدالت، و اندیشه گرم است کند؛ کتاب، هنوز از آتش عشق تعدیل می

در طول عمر یک نسل، سه تن دیگر تاریخنویسی . خشک و بیجان، تاریخنگاري بار دیگر به مرتبۀ هنر و ادبیات رسید

یخ فرمانروایی امپراطور هیوم با نگارش تاریخ انگلستان، رابرتسن با تصنیف تار: را به مرتبۀ ادبیات و فلسفه رساندند
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. اند همۀ آنان از سبک و شیوة ولتر الهام گرفته. شارل پنجم، و گیبن با تدوین تاریخ انحطاط و سقوط امپراطوري روم

این تاریخی است که تاریخنویسی را پدید آورد و همۀ ما را، اعم از نقاد و «: میشله از تاریخ ولتر چنین یاد کرده است

  کنیم؟ و ما خود در اینجا جز آنکه در راه او گام برداریم، چه می» .شیدداستانگو، هستی بخ

شاید . پس از آنکه جنگ هفتساله فرانسه را در جرگۀ دشمنان فردریک نهاد، مهر نهفتۀ ولتر به فرانسه زنده شد

پس از نشر مقالۀ . ددارتر ساخته بودن خاطرة تلخ فرانکفورت و بیزاري از ژنو مهر فرانسه را در دل وي عمیقتر و ریشه

تواند به  پس کی می. اعتنایی روحانیان ژنو به آن، ولتر خویشتن را در سویس چون فرانسه ناایمن یافت آالمبر و بی/ د

  زادگاهش فرانسه بازگردد؟

ت به وزار 1758برد، در  دوشوازول، که از آثار این تبعیدي لذت می دوك. اکنون، بار دیگر، بخت به او روي آورده بود

گناهاي  پومپادور، با آنکه فرتوت و ناتوان شده بود، اکنون در اوج قدرت بود و از دو امورخارجۀ فرانسه رسید؛ مادام

توانست ورود مجدد  گذراند، دولت فرانسه می حال که شاه اوقاتش را در حرمسرا می پیشین ولتر درگذشته بود؛

در . کیلومتري از مرز فرانسه گذشت و بطرك فرنه گشت 5ولتر  ،1758در اکتبر. بدعتگذار وحشتناك را نادیده انگارد

وچهارسال داشت و همچنان نزدیک به مرگ بود؛ ولی خویشتن را براي زورآزمایی با بزرگترین  این زمان، او شصت

  .قدرت اروپا، در اساسیترین کشاکش قرن، آماد ساخت

  

فصل پانزدهم

  دانشوران

  

I ـ محیط فکري  

این . ، شکنجه، سانسور، و تسلط و نظارت کلیسا بر آموزش دانش را از پیشرفت بازداشته بودشکون، موهومپرستی

اي  نهادند، ولی محیط فکري براي پیشرفت دانش بسی نامساعدتر از جامعه عوامل بازدارنده اکنون روبه ضعف می

سوي  هاي نو ـ یافتن راههاي نو به هصنعتی بود که در آن رقابت افراد، گروهها، و ملتها در جهت یافتن راهها و اندیش

زیستند که دگرگونی در آن  بیشتر مردم قرن هجدهم در جهانی می. دارد آرمانهاي کهن ـ مردم را به تالش وامی

انسان عادي چون . توانستند به نیازمندیهاي بشر پاسخ گوید هاي کهن و سنتی می گرفت و اندیشه بکندي شکل می

داد و،  و رویدادهاي تازه توضیحی طبیعی بیابد، آنها را به عوامل فوق طبیعی نسبت می ها توانست براي پدیده نمی

  . رهانید سان، خویشتن را از رنج تفکر می بدین

زنان بزرگزاده از . یافت، پایدار مانده بودند هزاران اندیشۀ موهوم، در کنار جنبش روشنگریی که همواره گسترش می

زدن پلی بر  پنداشتند که هرگاه زنی مستمند شمعی برافروخته را براي آتش ند، یا میافتاد وحشت نحوست به لرزه می

داد که  لورو وعده می دوکونتی به آبه پرنسس. تواند زندگی را به کودکی مغروق بازگرداند رود سن شناور سازد، می

لسپیناس، با  دو ژولی. یاي را براي او بیابد، اسباب و لوازم نفیس و فاخري به وي خواهد دادکیم حجرالفالسفههرگاه 

آالمبر زیسته بود، در روزهاي خوشی و ناخوشی در ایمانش پایدار بود؛ / آنکه سالها با دانشمند شکاکی چون د

دوبرنی، و  دوپومپادور، آبه اداممثال م. ساختند طالعبینان با استفاده از نادانی مردم معاش خود را فراهم می

خواستند که، از روي خطوط و اشکال ته ماندة قهوه، آیندة آنان را  بونتان می دوشوازول در نهان از مادام دوك

و در  دادند مردم را در این جهان کامیاب، به گفتۀ مونتسکیو، شهر پاریس از شیادانی که وعده می. پیشگویی کند

کرد که با ساختن طال  ژرمن به لویی پانزدهم پیشنهاد میـ  دوسن کنت. ساخت انباشته بود جهان آینده جوان خواهند
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. کرد دوریشلیو به یاري شیطان جادوگري می دوك. و الماس در نهان دارایی ورشکستۀ فرانسه را سروسامان بخشد

پیروز شده بود، به خدا اعتقاد دساو، که به سود پروس در جنگهاي بسیاري شرکت جسته، و ـ  امیر سالخوردة آنها لت

هزاران . گشت گرفت و به خانه بازمی دید، آن را به فال بد می نداشت، ولی هرگاه سه پیرزن را در راه خود به شکار می

تن از مردم، براي آنکه از گزند دیوان برهند، جادو و طلسم همراه داشتند و، براي رهایی از بیماري، از جادوگران یاري 

آثار منتسب به مسیح و . دانستند مردم اشیاي مقدس ونسخۀجادوگران را معالج بسیاري از بیماریها می .جستند می

اي از لباس مسیح در تریر بود، رداي وي در تورن والن جا داشت، و یکی از  قطعه: شدند جا پیدا می قدیسان در همه

حبوبیت مدعیان خاندان استوارت در انگلستان یکی از موجبات م. دنی نهاده بودندـ  میخهاي صلیبش را در دیر سن

این بود که مردم عقیده داشتند هرگاه آنان بر بیماري دست نهند، بیمار از خنازیر شفا خواهد یافت؛ اما شاهانی که از 

بیشتر دهقانان یقین . االهی و این نیرو محروم بودند بودند، از فیض داشتن حق» غاصب«هانوور آمده بودند، چون 

یافت، ولی دانشمند، بندیکتی دوم  اعتقاد به ارواح کاهش می. اند ها شنیده ند که صداي اجنه یا پریان را در بیشهداشت

اي نوشت؛  مکند تاریخچه آیند و خون مردم را می اوگوستن کالمه، دربارة روح تبهکارانی که شب هنگام از گور درمی

. این کتاب با اجازة دانشگاه سوربون به چاپ رسید

اعتقاد به جادوگري، که بدترین موهومات بود، در این قرن از سراسر اروپاي غربی، جز در برخی از نواحی کوچک آن، 

اي، اعتقاد خویش را به  اسکاتلند، در بیانیه›» عالمان االهی انجمنهاي متحد پرسبیتري«‹، 1736در . رخت بربسته بود

: بلکستون، در تفسیرهاي خویش نوشت نوندان انگلیسی، سرویلیام، نامدارترین قا1765و در . جادوگري تأیید کردند

سحر و  …تنها انکار وجود واقعی جادوگري و ساحري، بلکه انکار امکان آن نیز مخالفت آشکار با وحی خداست؛  نه«

نی که رغم بلکستون و کتاب مقدس، قانو به» .اند دو واقعیتی است که همۀ ملتهاي جهان به درستی آن گواهی دادهجا

در  1718تاریخ به یاد ندارد که پس از . لغو شد 1736شمرد در  جادوگري را در انگلستان گناه سزاوار کیفر می

در اسکاتلند کسی را به گناه جادوگري اعدام کرده باشند؛ آخرین اروپایی را، به گناه  1722فرانسه، و پس از 

فزایش ثروت و شهرها، گسترش آموزش، آزمایشهاي اندك، ا اندك. در سویس اعدام کردند 1782جادوگري، در 

دانشمندان، و سخنان دانشوران و فیلسوفان از نقش دیوان و ارواح در زندگی و اندیشۀ مردم کاستند، و داوران، با 

زن، مرد، و  100‘000رفت تا  اروپا می. نادیده گرفتن تعصبات مردم، از رسیدگی به اتهامات جادوگران سر باز زدند

  . را که فداي یکی از موهومات خود ساخته بود، از یاد ببرد کودکی

کوشیدند از پراکنده شدن  می ستان، با زجر و آزار ناسازگاران،در این میان، دولتها و کلیساهاي کاتولیک و پروت

شت کلیساي کاتولیک عقیده دا. هایی که ممکن بود قدرت و معتقدات رسمی را متزلزل سازند جلوگیري کنند اندیشه

که به دست فرزند خدا بنیانگذاري شده است؛ از این روي، امانتدار و یگانه مرجع صالحیتدار براي تفسیر حقایق 

کرد که کسی را در خارج از این  کلیساي کاتولیک ادعا می. پروردگار است، و حق دارد هر بدعتگذاریی را سرکوب کند

هرکه ایمان آورده تعمید یابد نجات یابد، و اما هرکه «ت که آیا مسیح نگفته اس. کلیسا از لعنت ابدي گریزي نیست

تنها «: اعالم داشت 1215در » چهارمین شوراي جامع التران«؟ از همین روي، »ایمان نیاورد بر او حکم خواهد شد

لویی پانزدهم این تعلیم را با  ».نیستداران وجود دارد که در خارج از آن رستگاري  یک کلیساي جهانی براي ایمان

، عبادات پروتستانها را در 1732در . کتاب مقدس سازگار یافت و براي وحدت اندیشۀ فرانسویان سودمند شناخت

ا مرگ گرفتند کیفر شکنجه، پاروزنی در کشتیها، و ی فرانسه تحریم کردند و براي کسانی که این تحریم را نادیده می

تر از رهبران خود بودند، این کیفرهاي وحشیانه را نکوهش  کاتولیکهاي فرانسه، که سهلگیرتر و آزادیخواه. تعیین شد

کردند و در اجراي این فرمان چندان رواداري کردند که هوگنوهاي فرانسه جرئت یافتند تا انجمن ملی خود را در 

، سوربون، هیئت مدرسان االهیات دانشگاه پاریس، این دعوي 1767ولی در سال . در این کشور برپا کنند 1744
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گرایی، الحاد، و  به شاه شمشیري دنیوي داده شده است که با آن عقایدي چون ماده«:کهنه را بار دیگر تکرار کرد

ایمان زنند، براندازد و هر تعلیمی را که  گسلند و جنایت را دامن می خداپرستی را، که بندهاي اجتماعی را ازهم می

این سیاست در اسپاینا و پرتغال با سختگیري بسیار عملی شد، ولی » .کن سازد کند ریشه کاتولیکها را متزلزل می

کوشید که از تشتت اندیشۀ  در روسیه، کلیساي ارتدوکس نیز می. مجریان آن در ایتالیا با مالیمت رفتار کردند

  .پیروانش جلوگیري کند

قانون در کشورهاي . اند چون دولتهاي کاتولیک، آزردن ناسازگاران را ضروري دانستهبسیاري از دولتهاي پروتستان 

ي این دو کشور آزاري )و حتی کاتولیکها(کرد؛ ولی پروتستانها  دانمارك و سوئد آیین لوتر را بر مردم تحمیل می

د که براي خود آیینی هر یک از کانتونهاي سویس مختار بو. ندیدند و تنها دستشان از خدمات دولتی کوتاه شد

اندك به فراموشی سپرده  در آلمان، سنت تحمیل دین فرمانروا بر مردم اندك. مردم تحمیل کند بر رسمی برگزیند و

ولی مردم از رهبران . شمردند در ایاالت متحدة هلند، سران کلیساهاي پروتستان رواداري را مشوق بیدینی می. شد

. ها و نشریات مخالف اصیل آیینی ساخت دینی نسبی هلند را پناهگاه اندیشه آزادي. کردند دینی خویش پیروي نمی

ولی ناسازگاران را در تنگناي سیاسی و . قانون انگلستان جدایی از کلیساي رسمی این کشور را منع نکرده بود

ید جلوگیري از اندیشۀ غلط، همین که پیدا شد، با«: اعالم داشت 1763سمیوئل جانسن در . اجتماعی گذارده بود

کنند بر دین رسمی کشور بتازند، با کلیسا همکاري  مقامات مدنی باید، در کیفر دادن کسانی که جرئت می. کرد

زد و نویسندگان آنها را  دولت بریتانیا گاهی کتابهایی را که مضامین آنها مخالف اصول مسیحیت بود آتش می» .کنند

به پیلوري  1762جریمه کردند و به زندان افکندند؛ و پیترانت را در  1730داد؛ وولستن را در  با پیلوري کیفر می

دولت . سال کار اجباري کردند و به زندان افکندند بستند؛ سپس، به گناه دشمنی با مسیحیت، وي را محکوم به یک

ین ضدکاتولیکی ولی در ایرلند، قوان. کرد انگلستان در اجراي قوانینی که علیه کاتولیکها وضع شده بود سختگیري نمی

السلطنۀ ایرلند، از اجراي این قوانین سر  ، در مقام نایب1745کردند، تا آنکه لرد چسترفیلد در  را به سختی اجرا می

غربی، جز در جاهایی که  در اروپاي. اي از این قوانین سخت لغو گردید باز زد؛ و در نیمۀ دوم قرن هجدهم، پاره

ناسازگاران را آزار  1789اقلیت بودند، روحانیان کاتولیک و پروتستان تا سال پروتستانها و کاتولیکهاي آنها در 

اي شکل گرفت و شکاکیت دینی گسترش یافت، شکنجۀ مخالفان دین  دادند اما هنگامی که افکار عمومی تازه می

سا را گرفت، عنوان نگهبان وحدت و نظم، و با هدف جدایی دینی، جاي کلی هنگامی که دولت به. روبه زوال گذاشت

. غریزة تعقیب و آزار از دین به سیاست انتقال یافت

سانسور بیان و نشریات در کشورهاي پروتستان مالیمتر از کشورهاي کاتولیک بود؛ و این مالیمت در هلند و 

در بسیاري از کانتونهاي سویس این سانسور با شدت به اجرا . خورد انگلستان بیش از جاهاي دیگر به چشم می

آیینی را آتش زدند، ولی بندرت نویسندگان آنها را کیفر ـ  سران شهر ژنو چند کتاب مخالف اصیل. شد اشته میگذ

ساخت، زیرا  در آلمان، کثرت ایاالتی که هر یک داراي اعتقادنامۀ خاص خود بود سانسور نشریات را دشوار می. دادند

کم بیتفاوت  نامساعد به محیطی دوست و مساعد، یا دستتوانستند از مرزها خارج شوند و از محیطی  نویسندگان می

. آن را تجدید کرد 1786در پروس، فردریک کبیر سانسور نشریات را از میان برد، ولی جانشین او در . قدم گذارند

سوئد چاپ نشریات مخالف . دوام یافت 1849سانسور نشریات در دانمارك، جز مدتی کوتاه در زمان شتروئنزه، تا 

، دانشگاه اوپساال فهرست کتابهاي ممنوع را منتشر ساخت؛ ولی 1764آیین لوتري را منع کرده بود؛ در  دولت و

  . در سوئد عملی گشت 1766آزادي کامل نشریات از 

اعالم  1723تر کرد و در  دولت فرانسه، پس از روزگار فرانسواي اول، با وضع قوانین متعدد سانسور نشریات را سخت

ممهور خواهد » مهر بزرگ«اي که به  قبل از اخذ پروانه ا هرکس دیگري، در سراسر کشور مجاز نیستناشر، ی«: داشت
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مأمور ادارة سانسور، قبل . مأمور رسمی سانسور داشت 76، فرانسه 1741در » .بود، کتابی را چاپ یا تجدید چاپ کند

که کتاب متضمن مطلبی علیه دین، نظم بایست اطمینان یابد  دهد، می» پروانۀ شاهی نشر«از آنکه براي کتابی 

رسید، سوربون یا پارلمان پاریس  حتی، پس از آنکه کتابی با پروانۀ رسمی به چاپ می. عمومی، و اخالق سالم نیست

در نیمۀ اول قرن هجدهم، که دولت فرانسه سانسور نشریات را تنها اندکی آسان . توانستند آن را تحریم کنند می

در موارد بسیار، بویژه هنگامی که مالزرب سرپرست . بدون پروانه در این کشور به چاپ رسیدندگرفت، هزاران کتاب 

توانند، بدون ترس از  داد که می ، دولت دوستانه به ناشران و نویسندگان اطمینان می)1763- 1750(ادارة سانسور بود 

شد ممکن بود به دست گماشتگان دولت  کتابی که بدون پروانۀ رسمی چاپ می. تعقیب، کتابهاي خود را چاپ کنند

شد، مدتش غالباً کوتاه بود، و در آنجا با  دید؛ و اگر به باستیل فرستاده می سوزانده شود، ولی نویسندة آن آزاري نمی

. شد او به احترام رفتار می

آوریل همان سال،  در. سر آمد ، این دورة آزادي نسبی به)1757ژانویۀ  5(با سوءقصد دامین به جان لویی پانزدهم 

منظور حمله به دین، یا حمله به  هر کسی که به نوشتن یا چاپ اثري به«دولت فرانسه در فرمان شدیداللحنی براي 

، فرمان دیگري چاپ 1764در . کیفر مرگ تعیین کرد» قدرت شاه، و یا برهم زدن نظم و آرامش کشور محکوم شود

ها را بسختی تفتیش  ها، و حتی پیشگفتارهاي نمایشنامه کتابها، جزوه. دهر مطلبی را دربارة دارایی کشور ممنوع نمو

کردند به کیفرهایی، از  دولت کسانی را که دوشیزة اورلئان یا فرهنگ فلسفی ولتر را خریدوفروش می. کردند می

آیا «: به ولتر نوشتآالمبر / د 1762در . کرد سال پاروزنی اجباري در کشتیها، محکوم می 9پیلوري و تازیانه گرفته تا 

خرافات، «هایی چون  واژه …به کجا رسیده است؟ مفتشان اندیشه - در فرانسه - دانی که کار دستگاه تفتیش افکار می

کینه و دشمنی دین و فلسفه فزونی یافت؛ پیکاري » .کنند ۀ کتابها حذف میرا از هم» آزادي دین، و زجر و آزاردینی

یکی از موجبات بروز انقالب در فرانسه، نه در . به پیکار با مسیحیت کشیدکه با موهومپرستی درگیر شده بود 

انگلستان قرن هجدهم، شدت سانسور دولتی و کلیسایی بود، که در فرانسه نسبت به انگلستان شدت بیشتري داشت؛ 

  .توانست گسترش یابد و اندیشۀ اسیر تنها با از هم گسستن زنجیرهاي خود می

به سانسور اعتراض ) فیلسوفان فرانسویی که براي پیکار با مسیحیت همدست شده بودندیعنی آن (» فیلسوفان«

ولی خود آنان گاهی براي جلوگیري از نشر افکار مخالفان . دانستند کردند و این تفتیش را سبب اختناق افکار می می

لیتررفررون، که مخالف  آنه/ نشریۀ لآالمبر از مالزرب خواسته بود که از انتشار / د. جستند از ادارة سانسور یاري می

ولتر . بود، از توقیف این نشریه سر باز زده بود» فیلسوفان«بود، جلوگیري کند؛ مالزرب، با آنکه هواخواه » فیلسوفان«

شده بود جلوگیري  یکی که براساس سمیرامیس وي نوشتهاز ملکه درخواست کرده بود که اجراي نمایشنامۀ پارود

. جا آورد دوپومپادور درخواست وي را به اهش را نپذیرفت، ولی مادامکند؛ ملکه این خو

آنان دستنویسهاي خود را براي چاپ به . فیلسوفان براي رهایی از دست سانسور راههایی گوناگون یافته بودند

روزي نبود که بار . آوردند فرستادند؛ این کتابها را پس از چاپ، براي فروش به فرانسه می آمستردام، الهه، و یا ژنو می

این کتابها را دستفروشان با نامهاي . کتابهاي ممنوع به بوردو، یا دیگر بندرها و شهرهاي مرزي فرانسه، نرسد

برخی از اشراف فرانسه، که از حکومت . داشتند بردند و به مردم عرضه می خانه می به کوچه و خانه به ساختگی کوچه

. ساختند فروش این کتابها در سرزمینهاي خویش تسهیالتی فراهم میمطلقه و متمرکز دلخوش نبودند، براي 

وي، دامیالویل،  رسیدند؛ زیرا دوست بخشیدند، به آسانی به فرانسه می هاي ولتر، که پیکار فیلسوفان را وحدت می نامه

هاي ولتر و دوستان  هها و بست کرد، بااستفاده از مهر مأمور کل ادارة سانسور نامه که چندي در وزارت دارایی کار می

برخی از سران دولت، و حتی روحانیان، کتابهایی را که دولت یا کلیسا تحریم کرده بودند با . ساخت وي را آزاد می

رسیدند، بندرت نام خود را بر روي کتاب  نویسندگان فرانسوي، که کتابهایشان در خارج به چاپ می. خواندند لذت می
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نمودند، با وجدان آسوده به دروغ، که قانون جنگ آن را  ن را به نوشتن کتاب متهم میکردند؛ و هرگاه که آنا چاپ می

تنها منکر نگارش برخی از کتابهاي خود شد، بلکه گاه آنها را به نام مردگان  ولتر نه. شدند روا داشته بود، متوسل می

. گفت نوشت و از آنها بد می بهاي خود میو گاهی نیز، براي گمراه ساختن مخالفان، انتقادهایی بر کتا. به چاپ رساند

گرفت به دقت و لطافت  هاي ساختمان، اشکال، ترفندها و روشهاي بیان را نیز دربرمی اندیشی، که شیوه این مصلحت

زبان فرانسوي کمک کرد؛ معانی دوپهلو، گفتگوها، تمثیالت، داستانها، طنزها، سخنان بیپرده، اغراقگوییها، و 

گالیانی شیوایی را  آبه. زیبا و نغزي پدید آمدند که ادبیات جهان مانند آن را به خود ندیده استرویهمرفته ظرایف 

  .توانند منظور خود را بیان کنند و به باستیل نروند دانست که می هنر کسانی می

در . گرفت میپس از ادارة سانسور، تسلط روحانیان بر آموزش نیرومندترین عاملی بود که آزادي اندیشه را از مردم 

گشتند؛  شدند و یا تحت نظارت آنان می دست بخشهاي کلیسایی اداره می فرانسه، آموزشگاههاي محلی به

همۀ مردم اروپا خدمات . کردند اداره می» برادران مسیحی«آموزشگاههاي متوسطه را یسوعیان، اوراتوریان، و یا 

ستودند، ولی تالش آنان در زمینۀ تدریس علوم چندان  یسوعیان را در زمینۀ تدریس زبانها و ادبیات کالسیک می

. در مدارس یسوعی تحصیل کرده، و هوشمندي خود را به آنها مدیون بودند» فیلسوفان«بسیاري از . سودمند نبود

دانشگاه اورلئان که دانشکدة حقوق . کارتر از یسوعیان بودند گشت که محافظه دست کشیشانی می دانشگاه پاریس به

اي از نفوذ کلیسا و روحانیان  داشت، و دانشگاه مونپلیه، که دانشکدة پزشکی آن شهرت یافته بود، تااندازهمعروفی 

ولتر، دیدرو، موپرتویی، الوسیوس، و بوفون به دانشگاه نرفته  فراموش نباید کرد که مونتسکیو،. برکنار مانده بودند

جاي دانشگاه در آکادمیها و سالونها پرورش  یی یابد، بهکوشید از اسارت دین رها اندیشۀ فرانسوي، که می. بودند

، و )1724(پطرزبورگ ـ  ، سن)1710(، اوپساال )1701(آگاهترین و پیشروترین آکادمیهاي این عصر در برلین .یافت می

را بنیان » انجمن پژوهندگان«لینه و پنج دانشور دیگر سوئدي  1739در . تأسیس شده بودند) 1743(کپنهاگ 

در فرانسه، . خوانده شد» آکادمی شاهی سوئد» «و بعدها«، »آکادمی شاهی علوم سوئد« 1741این انجمن در . دنهادن

در مراکزي چون اورلئان، بوردو، تولوز، اوسر، مس، بزانسون، دیژون، لیون، کان، روان، مونتوبان، آنژه، نانسی، و 

کردند،  آکادمیها از الحاد و بدعتگذاري پرهیز می. ودندپرووانس آکادمیهاي محلی و والیتی تأسیس شده بـ  آنـ  اکس

آکادمی «هایی که  زدند، جایزه آوردند و به آنها دامن می عمل می اما از تحقیقات، آزمایشها، و بحثهاي علمی تشویق به

آالمبر  /و د) 1746(انتخاب دوکلو . تعیین کرد روسو را از پیشروان انقالب فرانسه ساخت 1754و  1749در » دیژون

اندیشی دینی بیدار ساخت و، با رسیدن دوکلو به  این آکادمی را از خواب جزم» آکادمی فرانسه«به عضویت ) 1754(

  .افتاد» فیلسوفان«دست  ، این مرکز فرهنگی به)1775(» منشی دایمی«مقام حساس 

نشریات فرانسه یادداشتهایی  یکی از پیشروترین. کردند نشریات آگاه و پیشرفته نیز به بیداري اندیشه یاري می

اش در تروو،  به دست یسوعیان اداره، و به نام چاپخانه 1762تا  1701پیرامون تاریخ علوم و هنرهاي زیبا بود، که از 

تنها در . تر و پیشروتر بود شد؛ این نشریه از همۀ نشریات دینی فرانسه محققانه دوتروو خوانده می نزدیک لیون، ژورنال

دو تن از . د ساوان بودند  یافتند که بزرگترین آنها مرکوردوفرانس و ژورنال دوسه نشریه انتشار میپاریس، هفتا

لیترر را تأسیس کرد  د فونتن نشریۀ نوول: دادند ترین دشمنان ولتر نشریات بانفوذي انتشار می بانفوذترین و سرسخت

یافت  بترفند انتشار می لیتراتور نویسته دي نشریۀ بریفه در آلمان نیز،). 1774- 1754(لیترر را  آنه/ ، و فررون ل)1721(

ایتالیا گفتارهاي   /لتراتی د دي در ایتالیا، جورناله. که لسینگ و موزس مندلسون از جملۀ نویسندگان متعدد آن بودند

فون د  ئد اولفدر سو. داد، و نشریۀ کافه نشریۀ عقیدتی به سبک سپکتتر انگلستان بود علمی، ادبی، و هنري انتشار می

یافتند  چون این نشریات به زبانهاي محلی انتشار می. الین نشریه سونسکاآرگوس را منادي جنبش روشنگري ساخت

  . و از نفوذ کلیسا برکنار بودند، به بیداري اندیشۀ قرن هجدهم یاري کردند
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اي که قرون  ن شور روشنفکرانهمشخصۀ قرن هجدهم، چون روزگار خودمان، دلبستگی فراوان به دانش بود دقیقاً هما

نویسندگان این عصر نیز، براي اینکه دانش در دسترس افراد . دانست وسطی آن را به نام گناه غرور ابلهانه ناروا می

باال رفت؛ کتابهایی » کلیات«شمار . گفتند پذیرتر گردد، با شور و شوق به این نیاز پاسخ می بیشتري قرار گیرد و فهم

  کوشیدند هاي فونتنل می هاي مونتنی، و چکیدة اندیشه زبان ساده، برگزیدة آثاربل، چکیدة اندیشه چون ریاضیات به

استادان بیش از پیش به زبانهاي بومی تدریس . »فهم سازند براي همۀ جهانیان قابل«علوم، ادبیات، و فلسفه را 

یافتند و  ها فزونی می ها و موزه کتابخانه. ندداد کردند و مردمی را که با زبان التینی آشنایی نداشتند تعلیم می می

کتاب، چند هزار نسخۀ  50‘000، سر هانس سلون 1753در . نهادند هاي خودرا در دسترس دانشپژوهان می گنجینه

ها، و آثار عتیقۀ خود را به ملت انگلستان بخشید؛ پارلمنت انگلستان به پاس آن  خطی، تعداد زیادي از تابلوها، سکه

. شدند» موزة بریتانیایی«کتابها و اشیایی که سلون بخشیده بود هستۀ اصلی . وند به بازماندگان او دادپ 20‘000

، درهاي 1759ن انگلستان، را نیز به این موزه دادند؛ و در ، و انبوه کتابهاي شاهاکاتنو  هارلیهاي  کتابهاي مجموعه

کیلومتر طول  85هاي این موزه، که نزدیک به  ، در قفسه1928در . این موزة بزرگ به روي مردم گشوده شدند

.نسخۀ خطی گرد آمده بودند 56‘000کتاب چاپی و  3‘200‘000داشتند، 

توانستند  هاي دانش، جهت همۀ کسانی که می ، و انتقال گنجینهالمعارفها براي گردآوري، تنظیم سرانجام دایرة

، و )636- 600حد (در قرون وسطی، کسانی چون ایسیدوروس، اسقف سویل . بخوانند و بیندیشند، شکل گرفتند

) 1630(المعارف  در قرن هجدهم نیز دایرة. المعارفهایی نوشته بودند ، دایرة)1264حد  -1190حد (ونسان، اهل بووه 

فرهنگ تاریخی و انتقادي . لویی مورري انتشار یافت) 1674(وهان هاینریش آلشتد و فرهنگ بزرگ تاریخی ی

 هاي علمی کنجکاوي برانگیز بود؛ با این المعارف کتابی متضمن قضایاي تکاندهنده و فرضیه بل به جاي دایرة) 1697(

افرایم چیمبرز . اندیشۀ اروپاییان تحصیلکرده اثر بخشید المعارف دیدرو، از هر اثر مشابه در همه، قبل از انتشار دایرة

المعارف ، یا فرهنگ جهانی هنرها و علوم را در دو جلد منتشر کرد؛ این کتاب، با آنکه شامل  در لندن دایرة 1728در 

پس از ( المعارف زندگینامه و مطالب تاریخی و جغرافیایی نبود، با ارجاعات بسیار به مطالب دیگر، راهنماي دایرة

المعارف بریتانیک، یا فرهنگ هنرها و علوم،  ، نخستین چاپ دایرة1771و در . آالمبر شد/ تاریخی دیدرو و د) 1751

چاپ . ، در سه جلد در بریتانیا انتشار یافت»به همت انجمنی از آقایان در اسکاتلند، که در ادنبورگ چاپ شده است«

در دویست . ها بود، به ده جلد افزایش یافت فتارهاي تاریخی و زندگینامه، که شامل گ)1778(المعارف  دوم این دایرة

چه بسیار از ما که . اي، بسط و گسترش بیشتري یافته است المعارف بریتانیک، با هر چاپ تازه سال گذشته، دایرة

  .ایم ها برده ایم و از خزانۀ آن استفاده روزي ده بار این خرمن دانش را کاویده

صنعت چاپ راه خود را . غربی به اندازة اشراف و روحانیان آگاه و دانشمند بودند ات متوسط اروپاي، طبق1789در 

  .رویهمرفته، صنعت چاپ یک انقالب اساسی بود. گشوده بود

II ـ مکاشفۀ عملی  

و  ، کازوبون، سالماسیوس،)پدر و پسر(پژوهشهاي فاضالنۀ کالسیک از اوج رونق و ترقی خود در زمان سکالیژرها 

آمد، ولی نیکوال فرره، با دلبستگی به پژوهش و اخذ نتایج گسترده از کاوشهاي علمی، سنت آنان را  بنتلی فرود می

رسید، در » ها و ادبیات آکادمی شاهی کتیبه«سالگی به عضویت  وشش وي پس از آنکه در بیست. زنده نگاه داشته بود

اند بیپایه خواند  اند و از یونان یا تروا آمده را که فرانکها مردمی آزادهاین ادعا ) 1714(گفتاري به نام خاستگاه فرانکها 

دو ورتو فرره را،  آبه. غربی روي آوردند و گفت که فرانکها همان ژرمنهاي وحشیی هستند که از جنوب آلمان به اروپاي

ستیل زندانی شد، کاوشهاي فرره، پس از آنکه چندي در با. نزد دولت فرانسه، به دشمنی با حکومت شاهی متهم نمود

نقشه  1375وي براي جغرافیاي دوران باستان . تاریخی خود را، به جاي فرانسه، متوجه کشورهاي دیگر ساخت
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وي با نشر کتاب . اي دست یافت هاي اساطیر یونان به حقایق ارزنده و دربارة تاریخ علوم، هنر کالسیک، و ریشه کشید، 

ژوست سکالیژر را تصحیح کرد و مسیر تاریخ چین را، آنچنان که امروز قبول هشت جلدي خود اثر تاریخی ژوزف 

دارند، مشخص نمود؛ کتاب وي یکی از هزاران کتابی است که تصور نادرست کتاب مقدس را از تاریخ جهان روشن 

  .اند ساخته

ضربۀ دیگري بر ) 1722(پویی با بیپایه خواندن روایات لیویوس دربارة ادوار اولیۀ تاریخ روم در همان آکادمی 

شکهاي مشابهی در این مورد ابراز داشته بود؛ ویکو بر دامنۀ  1440لورنتسو واال در حدود . حکایتهاي کالسیک نواخت

هاي رومولوس و رموس، هوراتیوسها و  این شکها افزود؛ ولی پویی با کاوشهاي پردامنۀ خویش نادرستی افسانه

گرچه از حوصلۀ بحث بیرون . ا براي پیدایش بارتولدنیبور، در قرن نوزدهم، گشودکوریاتیوسها را برمال ساخت و راه ر

اي بر هومر، اثر فریدریش  مقدمه: است، ولی باید به چند مورد دیگر نیز، که به قرن هجدهم تعلق دارند، اشاره کرد

ن نسلهاي متوالی آنها، ولف، که نویسنده در آن آثاري را که به هومر منسوبند حاصل کار یک مکتب، و خوانندگا

هاي کهن یوزف  داند؛ چاپهاي دقیق و انتقادي آثار اشیل و اوریپید، به کوشش ریچاردپورسن؛ و فرهنگ سکه می

  .شناسی را بنیان گذاشت اکهل، که علم سکه

یشۀ هاي هرکوالنوم بود که دنیاي باستان، پس از روزگار اومانیستهاي رنسانس، بار دیگر اند پس از کشف ویرانه

، گروهی از کارگران هنگام پیریزي منزل شکارگاه کارلوس چهارم، شاه 1738در . دانشوران را به خود معطوف ساخت

کاوشهاي مقدماتی  ده سال بعد،. هاي هرکوالنوم برخوردند ، به ویرانه - بعداً، شاه اسپانیا با عنوان کارلوس سوم - ناپل 

میالدي، آنها را به زیر خاك  79ئی است که آتشفشان وزوو، در حدود اینجا مدفن ساختمانهاي پومپنشان دادند که 

، پرستشگاه باشکوهی که به دست کوچنشینان یونانی در پائستوم بنا شده بود از زیر جنگلی 1752در . فرو برده است

پومپئی  هاي استاد حکاك، پیرانسی، از پرستشگاهها و کاخها و مجسمه. که در طی قرنها روییده بود بیرون آمد

این کشفیات اندیشۀ پژوهشگران را . هایی ساخته است که تصاویر آنها در سراسر اروپا خریداران بسیار یافتند کلیشه

به هنر دنیاي باستان معطوف ساختند، دانش ما را دربارة جهان باستانی وسعت بخشیدند، و نهضت نو کالسیک را، 

.شد، پدید آوردند که به دست وینکلمان رهبري می

هاي خطی  هاي کتابها و نسخه در اینجا، ناچاریم دین خویش را، در شناخت دنیاي باستان، به راهبانی که با مجموعه

مور ـ  راهبان بندیکتی دیر سن. اند به یاد آوریم ها اسناد و مدارکی براي ما فراهم آورده خویش در گوشۀ کتابخانه

پالئوگرافی «دوم برناردومونفوکون، با نگارش . دست نداده بودنددلبستگی دیرین خویش را به پژوهشهاي تاریخی از 

- 1719(» شرح دنیاي باستان با تصاویر«، فن پالئوگرافی را پدید آورد؛ و در اثر ده جلدي دیگرش، )1708(» یونانی

-1729(» بناهاي کشور شاهی فرانسه«سپس، در کتاب . تاریخ دنیاي باستان را با تصاویر باستانی بیاراست) 1724

، که آن را در پنج جلد بزرگ نوشته است، پژوهشهاي خود را در زمینۀ تاریخ موطنش، فرانسه، متمرکز )1733

را آغاز کرد؛ این کتاب پیشرو و مبناي » تاریخ ادبیات فرانسه«تصنیف  1733دوالگرانژ در   دوم آنتوان ریوه. ساخت

نامدارترین این محققان در قرن هجدهم . نسه نوشته شدندهمۀ کتابهایی شد که از آن پس دربارة ادبیات کهن فرا

تفسیر «ولتر از کتاب . به دیر او در سنون پناهنده شد 1754دوم اوگوستن کالمه، از فرقۀ بندیکتیان، بود که ولتر در 

کرده  او بسیار استفاده کرد و گاهی نیز مطالبی از آن اقتباس) 1716- 1707(» ادبی کتابهاي عهد قدیم و عهد جدید

کالمه، گذشته از این، . اند اي از دانش شمرده وچهار جلدي را، با وجود نقصهاي بسیارش، گنجینه این اثر بیست. است

تألیف کرد، و تقریباً همۀ ساعات بیداري » تاریخ عمومی«نوشت و، مانند بوسوئه، یک » کتاب مقدس«چند تفسیر بر 

دوپومپادور  این مادام«: اي از ولتر پرسید با بیخبري سعادتمندانه روزي. خویش را با مطالعه و مناجات سپري ساخت

اینجا کسی آرامیده است که «: کیست؟ از پذیرفتن یک حوزة اسقفی سر باز زد و خودش نوشتۀ روي قبرش را نوشت
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جدایی دین برخی از طرفداران » .آمین! است؛ شاید خوب کرده استبسیار خوانده، بسیار نوشته، و نماز بسیار گزارده 

اي دربارة کتابهایی که  فرضیه«ژان آستروك پزشک در کتابش، . پرداخته بودند» کتاب مقدس«از سیاست به انتقاد از 

بحث کرد و، براي » اسفار خمسه«، از منابع )1753(» موسی براي تدوین سفر پیدایش باید به کار برده باشد

گواه بر آن است که » سفر پیدایش«م یهوه و الوهیم به خدا در نخستین بار در تاریخ، اظهار داشت که دادن دو نا

به » کتاب مقدس«دیگر پژوهندگان در . نویسندة کتاب دو داستان آفرینش متفاوت را ناشیانه درهم آمیخته است

. اینان به دویست نتیجۀ مختلف رسیدند. کوشیدند عمر جهان را محاسبه کنند می» اسفار خمسه«یاري 

سال  90‘000شود و چینیان عمر تمدن خود را  سال قبل آغاز می 13‘000با اعالم اینکه تاریخ مصر از خاورشناسان، 

  .اندیشان را به هراس افکنده بودند اند، جزم برآورد کرده

عصر گذشته است، و هریک از این  326‘669گفتند از عمر جهان  یک از اینان سخن برهمنان هند را که می هیچ

. کرد قرن بوده است، باور نمیعصرها شامل چند 

» آکادمی هامبورگ«ترین تفسیر قرن هجدهم را بر کتاب مقدس استاد زبانهاي خاوري  ترین و بلندآوازه بیباکانه

اي، به نام دفاعیۀ پرستندگان  ، یک نسخۀ خطی چهارهزار صفحه1768هرمان رایماروس، به هنگام مرگ در . نوشت

کرد این دستنویس را چاپ  کسی جرئت نمی. تصنیف آن بیست سال رنج برده بود تعقلی خدا، باقی گذارد که براي

المؤلف، که در ولفنبوتل به دست آمده است،  هایی از یک اثر مجهول کند، تا آنکه لسینگ هفت بخش آن را، با نام پاره

ان، جز فردریک کبیر، به تقریباً همۀ باسوادان آلم). لسینگ در ولفنبوتل کتابدار بود) (1778- 1774(منتشر ساخت 

اي خواند که با نشر چنین اثر  حتی یوهان زملر، دانشور آزاداندیش، لسینگ را دیوانه. نشر این اثر اعتراض کردند

ـ ،  دربارة مقصود عیسی و حواریونش ـ  سازد؛ زیرا رایماروس در پارة هفتم مخربی معتقدات اصیل آیین را متزلزل می

ت و قیام پس از مرگ مسیح، عیسی را جوان یهودي شیدا، دوستداشتنی، و گذشته از رد اصالت معجزا

اي خوانده بود که تا پایان عمر به آیین یهودیت وفادار ماند، عقیدة برخی از یهودیان را در این باره که  خورده فریب

روزي بر این  سر خواهد رسید پذیرفت، و موازین اخالقی خود را جهت آمادگی براي چنین عمر جهان بزودي به

را چون دیگر یهودیان پدید آمدن » ملکوت خدا«رایماروس عقیده داشت که عیسی عبارت . عقیده استوار ساخت

اش بر صلیب، هنگامی که گفت  فریاد نومیدانه. دانسته است که یهودیان را از چنگال رومیان نجات بخشید ملکوتی می

پس از مرگ وي، برخی از حواریون ملکوت . نسانیت و شکست اوست، گواه بر ا»االهی، االهی، مرا چرا ترك کردي؟«

از این نظر، حواریون مسیح بودند، و نه خود مسیح، که مسیحیت را . موعود را به زندگی پس از مرگ انتقال دادند

ن پژوهش اثر او، رویهمرفته، شاید بهتری«: آلبرت شوایتسر، مفسر دانشمند کتاب رایماروس، نوشته است. بنیان نهادند

تاریخی در زمینۀ زندگی عیسی باشد، زیرا او نخستین کسی است که دریافت جهان اندیشه، که عیسی رخت خود به 

سر  باً عمر این جهان بهرفت تقری وجود آمده بود که تصور می ـ این اندیشه از آنجا به »آنجا کشاند، جهان آخرت بود

 ـ  گردانیدند زمین برمی س و تردید از تاریخ یهودیان به مردم مشرقدانشوران اکنون اندیشۀ خویش را با تر. رسد می

به ) 1717- 1704(شب  گاه اسمش را نشنیده بودند، گاالن با ترجمۀ هزارویک مردمی که مسیح را رد کرده، یا هیچ

، )1724(ستی پر ، بورینیی با تصنیف تاریخ فلسفۀ ادوار بت)1721(زبان فرانسوي، دو روالن با نگارش دین مسلمانان 

اروپاییان را با این حقیقت آشنا ) 1734(، وسیل با ترجمۀ انگلیسی قرآن )1730(بولنویلیه با تدوین زندگی محمد 

است که، باوجود تجویز  اي ایمان و نظام اخالقی نیرومنديساختند که جهان اسالم سرزمین توحش نیست، بلکه دنی

دوپرون با ترجمۀ کتابهاي دینی ـ  آنکتیل آبرا آم یا سنت. رقابت کند تواند با جهان مسیحیت چندگانی براي مرد، می

اوستا در یکی از ـ  او، پس از آنکه با خواندن زند. زمین به روي غربیان گشود پارسیان روزنۀ دیگري براي شناخت مشرق

به جاي آن، به  هاي پاریس با آیین زردشت آشنا شد، تصمیم گرفت از تحصیل براي کشیشی دست کشد و، کتابخانه
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سالگی  وسه ولی چون توانایی نداشت این کتابها را بخرد، در بیست. زمین پردازد کاوش مستقیم در کتب دینی مشرق

پس از رسیدن به پوندیشري، بسرعت خواندن فارسی جدید را . در سپاه فرانسه، که عازم هند بود، سرباز شد) 1754(

در سورت، یک کاهن پارسی را برآن داشت که پهلوي و . سکریت نیز آشنا شدآموخت؛ در چاندراناگار، با زبان از سان

نسخۀ خطی شرقی به پاریس بازگشت و به ترجمۀ آنها اهتمام ورزید؛ در این  180، با 1762در . زند بدو بیاموزد

در . کرد ر پرهیز میکرد وچون تأمین هزینۀ ازدواج براي او مقدور نبود، از این کا مدت، با نان و پنیر و آب گذران می

نیز اوپانیشادها را  1804وي در . اوستا و چند قطعه از کتابهاي پارسیان را منتشر ساختـ  ، ترجمۀ فرانسوي زند1771

. اندیشی اروپاییان را متزلزل کرد اندك جزم آشنایی با ادیان و قوانین اخالقی غیرمسیحی اندك. انتشار داد

آمد، آشنایی با تاریخ و فلسفۀ چین، به همت مبلغان  و اقوام غیراروپایی به دست می از این شناختهایی که دربارة ملل

آشنایی اروپاییان با چین، پس از . دینی، جهانگردان و دانشوران اروپایی، بیش از همه در اندیشۀ مردم اروپا اثر بخشید

، اثر کشیش یسوعی )1584لیسبون، ( ترجمۀ تاریخ شاهی چین. ، آغاز شده بود1295بازگشت مارکوپولو به ونیز در 

، و ترجمۀ رسالۀ التینی سرزمین شاهی چین )1588(خوان گونثالث د مندوثا، به زبانهاي فرانسوي و انگلیسی 

اش بود، آشنایی اروپاییان را با  توسط هکلوت، که ضمیمۀ سفرنامه) 1600- 1589(به زبان انگلیسی ) 1590ماکائو، (

چین، «: ، نمایان گشت)؟1591(وذ چین در اندیشۀ اروپاییان در مقالۀ مونتنی، تجربه کشور چین گسترش دادند، نف

در » .سرزمینی که هنر و حکومت آن بدون آشنایی با هنر و حکومت ما از جهات بسیار برما برتري جسته است

] این کتاب . ساخت، نیکوال تریگو یسوعی سفرنامۀ خود را، به نام سیاحت مسیحیان در میان چینیان، منتشر 1615

هاي  تریگو و دیگران شیوه. بزودي به زبانهاي انگلیسی و فرانسوي ترجمه شد[ که به زبان التینی نوشته شده بود

حکومت چین را، که آموزش را براي همۀ کارمندان دولت اجباري ساخته بود، از همۀ طبقاتی که قصد ورود به 

رد، و همۀ دستگاههاي دولتی را که مشمول بازرسی ساخته بود، آو عمل می خدمات دولتی را داشتند امتحان به

یک  1670مند بود، در  انگیزي بهره یسوعی دیگري، به نام آتانازیوس کیرشر، که از دانش حیرت. ستودند می

گشت،  المعارف واقعی، به نام چین مصور، انتشار داد و در آن از حکومت چین، که به دست شاهان فیلسوف می دایرة

  . ایش کردست

کرده خدا را روان جهان، و  نهادند، تریگو نوشته بود که چینیان تحصیل یسوعیان دین و فلسفۀ چین را بسیار ارج می

در  1649اسپینوزا، که عقیدة مشابهی داشت، ممکن است با خواندن کتابی که در . دانند جهان را پیکر خدا می

. اندن، بود دن وان باشد؛ این کتاب در کتابخانۀ معلم التینی او، فرانس آمستردام چاپ شده بود با این اندیشه آشنا شده

در خالصۀ دیگري، به نام . چین، چاپ کردند ، یسوعیان ترجمۀ التینی اثر کنفوسیوس را، به نام حکمت1622در 

تاکنون برترین علم اخالقی که «: ، از علم اخالق کنفوسیوس چنین یاد کردند)1687(کنفوسیوس، فیلسوف چینی 

لویی لوکنت » .توان گفت از مکتبی چون مکتب عیسی ریشه گرفته است آموزش داده شده است، اخالقی است که می

اند، و در روزگاري  دوهزار سال با خداي راستین آشنا بوده«نوشت که مردم چین ) 1696(یسوعی در خاطرات چین 

. اند؛ سوربون این کتاب راتقبیح کرد ون اخالقی پیروي کردهکه اروپا هنوز گرفتار کجروي و تباهی بود از پاکترین قان

پیش  تر است، ولی ترین خبرهاي چین، نوشت که اروپا در دانش و فلسفه از چین پیشرفته ، الیبنیتز، در تازه1697در 

با  اکنون، پس از آشنایی. اند کرد که مردمی هستند که در زندگی مدنی بر ما پیشی جسته از این کسی باور نمی

کنیم، زیرا زبان از شرح آسایشی که قوانین چین براي مردم فراهم ساخته  اخالق و سیاست چینیان، این را باور می

دارد که بگویم چینیان براي آشنا ساختن ما با  داري که در میان ما رواج دارد مرا برآن می دامنه فساد. ناتوان است …

گونه که ما براي آشنا ساختن چینیان با دین آسمانی مبلغانی به  ، هماندین طبیعی باید مبلغانی به نزد ما بفرستند

همچنین عقیده دارم که هرگاه داوري خردمند، با توجه به شایستگی و میزان پیشرفت ملتها، آنان . ایم چین فرستاده
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شر بیرون است، ما تنها در یک مورد، که آن هم از قدرت ب. را پاداش دهد، سیب طالیی را به چینیان خواهد داد

  . بر آنان برتري داریم …یعنی به جهت برخورداري از موهبت االهی پیروي از مسیحیت

الیبنیتز از آکادمیهاي اروپا خواست که معلوماتی دربارة چین گرد آورند؛ او از کسانی بود که دولت فرانسه را 

براي پیوستن به مبلغان دینی به چین واداشتند براي تنظیم گزارشهاي واقعی از وضع چین دانشوران یسوعی را 

ه امپراطوري چین این معلومات را همرا …، ژان باتیست دو آلد در کتاب خود، توصیف1735در . گسیل دارد

و در اندیشۀ فرانسویان . یک سال بعد، این کتاب به انگلیسی ترجمه شد. معلومات دیگر خالصه کرد و منتشر ساخت

را در اروپا بلندآوازه ) تسهـ  منگ(دو آلد نخستین کسی بود که منکیوس . گذاشت و انگلیسیان تأثر ژرفی به جاي

زمین گفتار در  هاي قرن هجدهم، آشنایی اروپاییان با فرهنگهاي کهن، گسترده و روشنگر مشرق در نیمه. ساخت

انداز  ي نگارش چشمتاریخ عمومی بوسوئه را، که با این تمدنها آشنایی نداشت، از اهمیت انداخت و زمینه را برا

  . تر تاریخ تمدن ولتر آماده ساخت پردامنه

، مارکی 1739در . شدند ر، ادبیات، و فلسفۀ اروپا نمایانزمین در آداب، هن نتایج این شیفتگی شدید به تمدن مشرق

هاي  ها و شیوهها، سازمان هاي چینی نوشت که در آنها، از نویسندة چینی موهوم نامه آرژان گفتارهایی به نام نامه/ د

اي از خوهو، فیلسوف چینی  ، هوریس والپول با نشر نامه1757زندگی اروپاییان را به باد انتقاد گرفته بود؛ در 

، با استفاده از همان شیوه، کتاب تبعۀ دنیا را 1760گولد سمیث در . هموطنان انگلیسی خود را سرگرم ساخت

خواست که از امپراطوران چین تقلید  زد، می د زمین را شخم میهنگامی که امپراطور یوزف دوم به دست خو. نوشت

انگیزي که  خواستند که رسم چینی دل هنگامی که زنان خوبروي پاریس چتر آفتابی به دست گرفتند، می. کند

در پایان قرن هجدهم بود که چتر عادي از روي چتر آفتابی . یسوعیان با خود به اروپا آورده بودند را نشان دهند

هاي  ظروف چینی ساخت چین و ظروف الکی ژاپنی در قرن هجدهم از داراییهاي نفیس و گرانبهاي خانه. اخته شدس

هاي کوچک با ظرافت و  هاي انگلستان را با کاغذ دیواري چینی، که در تکه ، خانه1700در حدود . اروپاییان شدند

، 1750پوشاندند در حدود  ساختند، می واحدي میگرفتند و سرانجام طرح و تصویر بزرگ  دقت در کنار هم قرار می

مندي به اشیاي ساخت چین، یا اشیایی  در سراسر قرن هجدهم عالقه. هاي اروپا شد اثاث خانۀ چینی زینتبخش خانه

که به سبک چینی ساخته شده بودند، چندان باال گرفت که پیروي از سبک چینی مشخصۀ تزیین انگلیسی و 

ا و آلمان راه یافت، وارد آرایش سبک روکوکو گردید، و سبک و رسمی چنان اجباري شد که فرانسوي شد، به ایتالی

در سراسر . ابریشم چین نشان بزرگی و تشخص شد. نویسان به مبارزه با جباریت آن برخاستند شماري از هجونامه

شتان اروپاییان را هاي چینی سرانگ ترقه. اروپاي غربی مردم باغهاي خود را به سبک باغهاي چین آراستند

دهها نمایشنامه، که نویسندگان . نویس ایتالیایی، یک فانتزي چینی بود توراندخت گوتتسی، نمایشنامه. سوزاندند می

هاي چینی الهام گرفته بودند در تئاترهاي انگلستان نمایش داده شدند؛ و ولتر یتیم چین را از روي  آنها از نمایشنامه

. جلد سوم کتاب دو آلد آمده بود، نوشتیک نمایشنامۀ چینی که در 

نفوذ فکري چین در اندیشۀ غربی بیش از همه در فرانسه نمایان شد، و فیلسوفان مخالف دین آن را حربۀ دیگري 

آنان از اینکه دریافتند کنفوسیوس به جاي یک یسوعی سرگردان مردي آزاداندیش بوده . علیه مسیحیت ساختند

. دهد که قانون اخالقی نیازي به دین فوق طبیعی ندارد لم اخالق کنفوسیوس نشان میاست خشنود شدند و گفتند ع

داد، لویی چهاردهم با الغاي  بل گفت که در همان هنگام که امپراطور چین به مبلغان کاتولیک آزادي عمل می

کوشید  تانها میهانري چهارم در خصوص رواداري دینی و با جور و ستم وحشیانه نسبت به پروتس» فرمان نانت«

خواست که  شمرد، می وي، که پیروان کنفوسیوس را به اشتباه ملحد می. معتقدات دینی فرانسویان را یکسان کند

مونتسکیو تنها کسی بود . همگان با موافقت دربارة وجود خدا، مانند آنها، بحث و مناظره در این زمینه را روا ندارند
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نادرست خواند، بازرگانان  وي امپراطوران چین را مستبد می. کرد داري میکه دربرابر سیل خروشان نفوذ شرق پای

گفت که کثرت جمعیت چین  شد، و می هاي اجتماع چین را به فرانسویان یادآور می تودهکرد، فقر چین را نکوهش می

. و پاسخ گوید، کوشیده است به مونتسکی)1767(کنه در کتابش، استبداد چین . انگیزي درپی خواهد داشت نتایج غم

خوانده، و از فرانسویان خواسته بود که براي اصالح وضع فرانسه سازمانهاي » استبداد منور«وي استبداد چین را 

تورگو، که از وصف آرمانشهر چین سردرگم شده بود، دو کشیش . دولتی و اقتصادي چین را سرمشق خود سازند

ودو پرسش او پاسخ  س از بررسی واقعبینانۀ وضع چین، به پنجاهکاتولیک چینی مقیم فرانسه را به چین فرستاد تا، پ

. تري ارزیابی کنند وبد زندگی چینیان را با نظر واقعبینانه هاي نیک پاسخ آنان فرانسویان را برآن داشت که جنبه. دهند

ر آداب و رسوم ولتر با شوق و ذوق مطالب زیادي دربارة چین خواند؛ او تمدن چین را در سه فصل نخستین رساله د

ترین و منظمترین قلمرو شاهی  بهترین، کهنترین، پهناورترین، پرجمعیت«گنجانید، و در فرهنگ فلسفی چین را 

ستایش از حکومت چین از جمله عواملی بود که او را به تحقق اصالحات اجتماعی از طریق . خواند» روي زمین

او مانند فیلسوف آلمانی، ولف، و . نفکر بود، معتقد ساخت، که منظور او از آن حکومت شاهی روش»استبداد منور«

پانصد سال پیش از مسیحیت مردم چین را اصول «چند فرانسوي دیگر آماده بودند از کنفوسیوس قدیسی بسازند که 

 اي بلند داشت، آداب دانی، خویشتنداري و صلحجویی چینیان را رفتاري آوازه ، ولتر که در نیک» .فضیلت آموخته بود

زمانی که از چین لونگ امپراطور وقت چین دوقطعه . کرد میهنان تندمزاج، و شاید براي خودش، تجویز می براي هم

  .امپراطور یک گلدان چینی برایش فرستاد. شعر به زبان فرانسوي ترجمه شد، ولتر پاسخی منظوم بدانها داد

. ساخت املی بود که االهیات مسیحی را متزلزل میآشنایی اروپا با ادیان و سازمانهاي بیگانه از نیرومندترین عو

کننده مطرح  اي بیپایان از پرسشهاي دشوار و گیج رسیدند رشته گزارشهایی که از ایران، هند، مصر، چین، و امریکا می

صدها » تواند از دوهزار دین مختلف دین راستین را برگزیند؟ انسان چگونه می«: پرسید مونتسکیو می. ساخته بودند

در . سال قبل از میالد آفریده شده باشد 4004چگونه ممکن است جهان «: ن این پرسش را پیش کشیده بودندت

چرا مردم چین گزارش یا روایتی » رفته بوده است؟ صورتی که چین در هزارة چهارم قبل از میالد داراي تمدنی پیش

فراگرفت، ندارند؟ هرگاه خدا خواستار رستگاري دربارة داستان طوفان نوح، که به گفتۀ کتاب مقدس سراسر جهان را 

تواند  همۀ بشریت است، چرا وحی خود را تنها براي قوم کوچکی در غرب آسیا نازل ساخته است؟ انسان چگونه می

اند اکنون  زیسته باور کند که در خارج از کلیسا رستگاري نیست؟ و آیا میلیاردها مردمی که در چین، هند، و ژاپن می

کوشیدند با کوهی از تمایزات و توضیحات به این پرسشها، و  شوند؟ عالمان االهی می دوزخ بریان میدر آتش 

شدند، و غالباً گزارشهاي خود  پرسشهاي بسیار دیگر، پاسخ دهند، ولی معتقدات جزمی کلیسا هر روز متزلزلتر می

شهاي مبلغان مسیحی مقیم چین خواندن گزارگاهی مردم با . کردند زل یاري میمبلغان مسیحی به این تزل

. اند جاي اشاعۀ مسیحیت در چین، خود به آیین کنفوسیوس گرویده پنداشتند که آنان، به می

آموختند، مرهون  و آیا درست نیست که نفوذ و محبوبیت یسوعیان با فرهنگ مقیم چین را، به جاي االهیاتی که می

  ؟بردند علمی بدانیم که آنان همراه خود به چین می
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فصل شانزدهم

  علمپیشرفت 

1715 -1789  

  

I ـ گسترش کاوشهاي علمی  

هاي آن، پیشگوییها و  اشتغال به آن، روشهاي آن، یافتهـ  گسترش علم. بخشید اي به انسان می علم نیز الهامات تازه

ـ بعد مثبت این دگرگونی، که شالودة پیشرفت کنونی است، بود، و تزلزل  ر آنآمیز آن، و قدرت و اعتبا نتایج موفقیت

دو نیرو براي تسخیر دل و اندیشۀ مردم به زورآزمایی پرداخته . اعتقاد مردم به نیروهاي فوق طبیعی بعد منفی آن

د که، به کمک دانش، کوشید، به یاري دین، خوي و سیرت انسان را قالبریزي کند، و دیگري برآن بو یکی می. بودند

دین در روزگار نیاز و درماندگی، در زمانی که انسان محتاج دلداري روحی و نظام . به پرورش عقل و اندیشه بپردازد

کشد و علم در روزگار وفور و آسایش، یعنی در زمانی که بشر چشم از آسمان  اخالقی است، مردم را به خود می

  . کند، چنین نیرویی دارد دود میگیرد و امید خود را به زمین مح برمی

براستی هم که قرن . اند معموال، اهمیت قرن هجدهم را در زمینۀ دستاوردهاي علمی کمتر از قرن هفدهم دانسته

اي که جهان شناخته شده را گسترش  هجدهم دانشمندي را که با گالیله یا نیوتن برابري کند به خود ندید؛ نظریه

یتی، بااهمیت فورمولبندي حساب دیفرانسیل و انتگرال یا شناخت چگونگی گردش دهد عرضه نداشت؛ و به موفق

اویلر و الگرانژ  ـ  !درخشیدند با اینهمه، چه بسیارند ستارگانی که در این عصر در آسمان دانش می. خون، دست نیافت

در فیزیک، پریستلی و الووازیه در آالمبر، فرانکلین، گالوانی و ولتا   /شناسی، د در ریاضیات، هرشل و الپالس در ستاره

شناسی، هالر در فیزیولوژي، جان هانتر در کالبدشناسی،  شیمی، لینه در گیاهشناسی، بوفون و المارك در زیست

شد، بیش از پیش  کوندیاك در روانشناسی، و جنر و بورهاوه درپزشکی؛ آکادمیها، که همواره بر شمارشان افزوده می

دادند؛ در  سپردند، و دانشگاهها برنامۀ تحصیالت علمی را گسترش می وشهاي علمی میوقت و پول خود را به کا

شناسی، گیاهشناسی، شیمی،  در دانشگاه کیمبریج کرسیهاي کالبدشناسی، ستاره 1750تا  1702سالهاي   فاصلۀ

کینه و خصومت . گشتند روشهاي علمی بیش از پیش تجربی می. تأسیس شدند) فیزیک(» فلسفۀ تجربی«جغرافیا، و 

المللی اندیشه را تیره و تار کرده بود، فرونشست و دانشمندان با  گرایانۀ میان نیوتن و الیبنیتز، که آسمان بین ملی

هاي جنگ، براي شناخت جهان گسترش یابنده دست همکاري به هم  نادیده گرفتن مرزهاي ملی و دینی، و جبهه

آالمبر سرراهی گرفته تا بوفون / جتماع، از پریستلی بینوا و ددانشمندان برخاسته از همۀ قشرهاي ا. دادند

شاهان و شاهزادگان هم به کارهاي پژوهشی روي . شدند آور می دار و الووازیۀ میلیونر، در جهان دانش نام ورسم اسم

بسته  لشناسی، و لویی شانزدهم به فیزیک د به ستاره-شاه پرتغال- جورج سوم به گیاهشناسی، ژان پنجم . آوردند

متفننانی چون مونتسکیو و ولتر، و زنانی چون مادام دو شاتله و مادموازل کلرون بازیگر در آزمایشگاهها رنج . بودند

هاي علمی نو را با  کوشیدند اندیشه گذرانیدند؛ و دانشمندان یسوعی، نظیر بوسکویچ، می بردند، یا به بازي وقت می می

.معتقدات دینی کهن سازش دهند

افتخار کشفیات نیوتن در ریاضیات، . تا پیش از این دورة انفجاري، هرگز چنین ارج و محبوبیتی نیافته بوددانش، 

توانستند به  آنکه نمی  دانشمندان، با. شناسی دانشمندان را در سراسر اروپا سربلند ساخته بود مکانیک، و ستاره

. اي بزرگان راه یافتند و همنشین لردها و دوکها شدنددر بر اروپا به انجمنه 1750سرپرستی ضرابخانه رسند، پس از 

 1755گولدسمیث در . آوردند در پاریس، مردان و زنان از همۀ طبقات اجتماع به مجامع سخنرانیهاي علمی روي می
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بینم که در دربار  در میان شنوندگان سخنرانیهاي روئل دربارة شیمی، همان پریرویانی را می«: از پاریس نوشت

بردند، و زنانی چون مادام  زنان توانگر خوشپوش کتابهاي علمی را با خود به اطاق آرایش می» .شوند دیده میورساي 

مردم از االهیات رویگردان . داشتند که تصویر آنان را در کنار تلسکوپ و گونیا بکشند دو پومپادور نقاشان را برآن می

خود بودند، اندیشۀ خویش را از جهان آینده به جهان  هاي موهوم شدند و، همچنان که هنوز سرمست اندیشه می

اي از تب دگرگونی  دانش ضربان نبض، خوي، و مشرب عصري شد که در جریان پیچیده. گردانیدند خاکی برمی

  .بار رسید درافتاد و، سرانجام، به پایانی فاجعه

II ـ ریاضیات  

  اویلر 

سال گذشته، چندان گسترش  5000رشتۀ دانش، در طول گرفت، زیرا این  دگرگونی در ریاضیات بکندي صورت می

، )1727(چندي پس از مرگ او . است اي کشف نشده باقی نگذاشته رسید نیوتن زمینه نظر می یافته بود که به

اسقف بارکلی، در انتقادي کوبنده . مفروضات و پیچیدگی حساب دیفرانسیل و انتگرال واکنشهایی پدید آوردند

این مفروضات را به رمز و راز حکمت مابعدالطبیعه و االهیات تشبیه کرد و پیروان علم را براي ، )1734تحلیلگر، (

ـ همان ایرادهایی که » فهمند وچرا به مرجعیت، استوار ساختن عقیده بر ایمان، و اعتقاد به آنچه نمی چون تسلیم بی«

رادهاي بارکلی، به اندازة رد ایدئالیسم او از طرف پاسخ ریاضیدانان به این ای. شد ـ نکوهش کرد از دینداران گرفته می

.گرایان، دشوار بود ماده

دمواور، نیکولس ساندرسن، و بروك تیلر در  ابراآرم. با اینهمه، ریاضی پلهایی احداث کرد و بازي با عدد ادامه یافت

دمواور حساب احتماالت و . دادند مکالرین در اسکاتلند حساب دیفرانسیل و انتگرال نیوتن را توسعه انگلستان، و کالین

مأموریت یافت » انجمن شاهی لندن«سالوارة دایمی را بسط داد؛ وي که فرانسوي مقیم انگلستان بود، از طرف 

در مورد تقدم نیوتن و الیبنیتز در یافتن نقش مقادیر بینیهایتیک در حساب دیفرانسیل و انتگرال داوري ) 1712(

ی نابینا شده بود، ذهن خویش را براي محاسبۀ مسائل ریاضی غامض و معضل پرورش ساندرسن، که در یکسالگ. کند

استاد ریاضی دانشگاه کیمبریج شد، و کتاب جبري نوشت که جهانیان آن را ) 1711(ونه سالگی،  داد؛ در بیست

اساسی حساب تیلر نام خود را روي یکی از قضایاي . خواهیم دید که چگونه دیدرو شیفتۀ زندگی او شد. ستودند

چرخد شکل بیضی به خود  دیفرانسیل و انتگرال نهاد، و مکالرین ثابت کرد که مایعی که به گرد محور خود می

  .گیرد می

ستمگریهاي بیپایان آلوا این خانوادة . در بال، در طول عمر سه نسل، از خانوادة برنویی دانشمندان نامداري برخاستند

دو تن از هفت ریاضیدان خانوادة برنویی در زمان لویی چهاردهم ). 1583(پروتستان را از آنورس رانده بود 

دانیل در . کرد زیستند، و سومین آنان ـ یوهان اول ـ در زمان لویی چهاردهم و لویی پانزدهم زندگی می می

اسی، سال بعد براي تدریس کالبدشن پطرزبورگ شد، ولی هشت استاد ریاضی دانشگاه سن) 1725(سالگی  وپنج بیست

گیاهشناسی، فیزیک، و سرانجام فلسفه به دانشگاه بال بازگشت؛ وي در حساب دیفرانسیل و انتگرال؛ صوتشناخت، و 

برادرش، یوهان دوم، که علم معانی و . وجود آورد شناسی، آثاري از خود باقی نهاد و فیزیک ریاضی را تقریباً او به ستاره

بار به  ده» آکادمی علوم پاریس«جایزة . گرما و روشنایی را بسط داد هاي کرد، نظریه بیان و ریاضیات تدریس می

شد، و » آکادمی برلین«شناس شاهی  از فرزندان یوهان دوم، یوهان سوم ستاره. دانیل، و سه بار به یوهان تعلق گرفت

دورة تحصیل، طی این خاندان نامدار در سراسر . پطرزبورگ ریاضیات تدریس کرد یاکوب دوم در بال فیزیک، و در سن

  .اي بلند برخوردار بودند قرن هجدهم، و در همۀ بر اروپا از آوازه
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. اویلر، شاگرد یوهان برنویی اول و دوست و رقیب دانیل، ذوفنونترین و بارورترین ریاضیدان روزگار خود بود لئونهارت

ر ریاضیات، مکانیک، نورشناخت، پطرزبورگ درگذشت، با احاطه ب سندر 1783در بال زاده شد و در  1707وي که در 

شناسی، شیمی، و پزشکی، و با از بر دانستن نیمی از انئید ویرژیل، کاربردهاي  صوتشناخت، ئیدرودینامیک، ستاره

در سه رسالۀ طوالنیی که دربارة حساب دیفرانسیل و انتگرال نوشت . هاي اندیشۀ بشر را نمایان ساخت ابعاد و دامنه

جفتش، هندسه، که با آن زاده شده بود، جدا ساخت و به حساب دیفرانسیل و انتگرال جبري ـ این دانش جدید را از 

ولی کتاب او، کوشش جدید در . شناسی، و موسیقی نوشت کتابهایی در جبر، مکانیک، ستاره. ـ مبدل کرد» آنالیز«

ضمن بیش از اندازة موسیقی شامل بیش از اندازة هندسه براي موسیقیدانان، و مت«) 1729(زمینۀ نظریۀ موسیقی 

. وي با همۀ دانش خود تا پایان عمر در دین و ایمانش پایدار ماند» .دانان بود براي هندسه

وپا  پطرزبورگ، وعده داده بود که در آکادمی آن شهر براي لئونهارت مقامی دست دانیل برنویی، هنگام عزیمت به سن

پس از آنکه دانیل روسیه را ترك گفت . او به پایتخت روسیه شتافتساله ازپی  وپنج کند؛ از این روي، جوان بیست

در سه روز، با . برگزیده شد» پطرزبورگ آکادمی سن«، لئونهارت به جاي وي به سرپرستی بخش ریاضی )1733(

شناختی، که محاسبۀ آنها مستلزم ماهها وقت بود، دیگر همکارانش را در آکادمی غرق در  محاسبۀ زیجهاي ستاره

شب و روز، و در زیر نوري اندك روي این وظیفه و تکالیف دیگري که داشت چندان کار کرد که . فتی ساختشگ

ولی از سیزده فرزند او هشت تن در . زناشویی کرد و فرزندان بسیار به جهان آورد. نابینا شد 1735چشم راستش در 

دید، در  و کشتارهاي سیاسی بود در خطر میها  چون جاي خود را در پایتختی که کانون توطئه. کودکی درگذشتند

، به جاي موپرتویی به سرپرستی بخش ریاضی 1759در . دعوت فردریک کبیر را پذیرفت و به برلین رفت 1741

سخنی وي دلگیر بود، روزي از او  ورزید، ولی از خاموشی و کم مادر فردریک بدو مهر می. رسید» آکادمی برلین«

آیم که انسان اگر در آن سخن  خانم، من از سرزمینی می«: لئونهارت پاسخ داد» گویی؟ میچرا با من سخن ن«: پرسید

آنان تا سالها پس از رفتن لئونهارت حقوق . ولی روسها مردمی مهربان و بلندنظر بودند» .کشند گوید او را به دار می

شتزار لئونهارت را تاراج کردند، فرمانده وي را پرداختند؛ و پس از آنکه سربازان روس، هنگام یورش به براندنبروگ، ک

  .سربازان غرامت شایان توجهی بدو داد و امپراطریس الیزابت پتروونا پولی بر این غرامت افزود

ویژه کاربرد منظم در مورد تغییرات آن، ارج  تاریخ علم اویلر را براي کشفیاتش در حساب دیفرانسیل و انتگرال، به

اي از آنالیز بسط داد؛ وي نخستین کسی بود که مفهوم دقیق تابع  ثات را به عنوان شاخهاویلر هندسه و مثل. نهد می

ریاضی را، که امروزه اساس ریاضیات است در ذهن خویش متصور ساخت و براي مکانیک معادالتی ساخت که به نام 

دیفرانسیل و انتگرال  در نورشناخت، او نخستین کسی است که براي محاسبۀ ارتعاشات نور از حساب. او معروفند

انکسار نور را از راه  اویلر قوانین. چگالی ضابطه بخشیدیاري جست و منحنی ارتعاشات را به عنوان تابع کشسانی و 

او در . دست آورد و براي پراکندن نور قوانینی یافت که براساس آنها عدسیهاي آکروماتیک ساخته شد آنالیز به

ها و اهلۀ ماه، شرکت جست؛ و  درجۀ طول جغرافیایی در دریا، از روي موقعیت سیارهالمللی براي یافتن  تالشهاي بین

. حل تقریبی او به جان هریسن امکان داد که براي وزارت دریاداري بریتانیا زیج ماه را با موفقیت تنظیم کند راه

. اترین از او شاهانه پذیرایی کرداویلر بازگشت و ک. پطرزبورگ بازگردد ، کاترین کبیر از او خواست که به سن1766در 

پطرزبورگ به کلی نابینا شد، ولی قدرت حافظه و اندیشۀ خود را از دست  اویلر اندك زمانی پس از بازگشت به سن

در . نداد و سرعتی را که در محاسبه داشت همچنان حفظ کرد، چنانکه تقریباً به اندازة گذشته بارآور و سودمند بود

جوان در آغاز کار از ریاضیات جز . اش، مقدمۀ کامل بر جبر، را به دوزندة جوانی دیکته کرد ازههمین هنگام، کتاب ت

، 1771در . مند است بخشید این کتاب به علم جبر شکلی را که امروزه از آن بهره. دانست حساب ساده چیزي نمی
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وش خود از خانه بیرون برد و از مرگ ریاضیدان نابینا را همکار سویسی او، پترگریم، بر د. خانۀ اویلر آتش گرفت

  .اش سرگرم بازي بود، بر اثر سکته درگذشت ، هنگامی که با نوه)1783(اویلر در هفتادوشش سالگی . نجات داد

  الگرانژ -2

ژوزف لویی الگرانژ تنها فرزند از . تنها یکی از معاصرانش در علم بر او پیشی جست، و او دستپروردة خود وي بود

ژوزف پس از خواندن گفتاري که هاله در . در برد ند خانوادة فرانسوي مقیم تورن بود که از مرگ جان بهپانزده فرز

ذهن و اندیشۀ خویش . خوانده بود، اندیشۀ خود را از ادبیات کالسیک به علوم معطوف ساخت» انجمن شاهی لندن«

» آکادمی توپخانۀ تورن«لگی استاد هندسۀ آن چنان پیشرفت کرد که در هجدهسا را یکباره به ریاضیات سپرد، و در

از شاگردانش، که تقریباً همگی مسنتر از خود وي بودند، انجمن پژوهشی سازمان داد و این انجمن سرانجام . شد

اي را که براي اجراي حساب دیفرانسیل و انتگرال تغییرات  او در نوزدهسالگی روش تازه. شد» آکادمی علوم تورن«

. آمد از میان برده است لر در میان نهاد؛ اویلر گفت که روش او مشکالتی را که وي از عهدة آنها برنمییافته بود با اوی

» .تا شما را از افتخاري که برازندة شماست محروم نسازم«سویسی نیکدل از ارائۀ دستاوردهاي خود خودداري کرد، 

، اویلر در گفتار علمی خویش، )1759(م داشت اعال» آکادمی تورن«الگرانژ روش خود را در نخستین شمارة نشریۀ 

شمار  وي را، که بیگانه به 1759دربارة حساب دیفرانسیل و انتگرال تغییرات، الگرانژ را مخترع آن دانست و در 

گفت،  رسانید؛ اویلر، هنگامی که پروس را ترك می» آکادمی برلین«سالگی، به عضویت  وپنج رفت، در بیست می

، الگرانژ به برلین 1766در . آالمبر از این پیشنهاد پشتیبانی کرد/ د. انژ را به جانشینی وي برگزینندپیشنهاد کرد الگر

بزرگترین «خواند؛ فردریک نیز وي را به نام »بزرگترین شاه اروپا«رفت و هنگام برخورد به فردریک دوم وي را 

دوستی بزرگترین . فتۀ او روزي به حقیقت پیوستاگرچه فردریک زود داوري کرده بود، اما گ. ستود» ریاضیدان اروپا

.آالمبر، و لژاندر ـ از دلکشترین داستانهاي تاریخ علوم است/ ریاضیدانان قرن هجدهم ـ اویلر، الگرانژ، کلرو، د

در خالل . الگرانژ، در طول بیست سال اقامت در برلین، نوشتن شاهکار خود، مکانیک تحلیلی، را به پایان رساند

شناسی معطوف ساخت و دربارة اقمار مشتري و دگرگونیهاي  به این کار اساسی، اندیشۀ خویش را به ستاره پرداختن

، فردریک کبیر درگذشت و فردریک ویلهلم دوم، که چندان توجهی 1786در . اي عرضه داشت روي مرئی ماه فرضیه

س رفت و به عضویت آکادمی علوم این شهر الگرانژ به دعوت لویی شانزدهم به پاری. به علوم نداشت، جانشین وي شد

الگرانژ به ماري آنتوانت تقرب جست، و این زن، براي آنکه وي را از . خانۀ پرآسایشی در لوور بدو سپردند. درآمد

الگرانژ دستنویس مکانیک تحلیلی را با خود به . هاي مالیخولیایی رهایی بخشد، از هیچ کاري فروگذار نکرد اندیشه

بود؛ ولی در شهري که به آستانۀ انقالب رسیده بود نتوانست براي چاپ چنین کتاب دشواري ناشري پاریس برده 

سرانجام، دوستانش، آدرین لژاندر و آبه ماري، ناشري را به چاپ این کتاب واداشتند؛ ناشر هنگامی آمادگی خود . بیابد

نرفتۀ کتاب را از او  هاي به فروش مۀ نسخهرا به چاپ کتاب اعالم داشت که ماري تعهد سپرد پس از مدتی معین ه

، او به این کتاب، که ثمرة یک )1788(پس از آنکه مکانیک تحلیلی چاپ شد و به دست الگرانژ رسید . خواهد خرید

الگرانژ اکنون گرفتار یکی از بحرانهاي روحی ادواري خود بود که وي را از ریاضیات، . عمر تالش وي بود، توجهی نکرد

  .کتاب را بر میز نهاد و دوسال از هم نگشود. ساخت زندگی، بیزار می و حتی از

این اثر در نوع خود . القولند که مکانیک تحلیلی در شمار بزرگترین آثار ریاضی قرن هجدهم قرار دارد همگان متفق

ـ » آنالیز«از  گیرد، ولی از آن روي که براي حل مسائل ریاضی، به جاي هندسه، پس از اصول ریاضی نیوتن قرار می

الگرانژ در پیشگفتار کتاب . تر است کند از کتاب نیوتن پیشرفته حساب دیفرانسیل و انتگرال جبري ـ استفاده می

وي، به یاري این روش، براي مکانیک فورمولهاي کلی ـ حساب » .در این کتاب، نموداري موجود نیست«: نویسد می

توان معادالت خاصی  است که براساس آنها براي هر مسئلۀ ریاضی می دیفرانسیل و انتگرال تغییرات ـ تنظیم کرده
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ارنست ماخ این معادالت را یکی . ساخت؛ این معادالت کلی در مکانیک داراي اهمیت فراوانند و نام او را برخود دارند

اي دست داد که  لسهبا خواندن آنها، به الفرد نورث وایتهد چنان خ. جویی در وقت خوانده است از بهترین وسایل صرفه

زیبایی و سادگی این معادالت چندان است که شایسته است آنها را با نمادي رازورانه، که در روزگاران باستان «: گفت

پس از آنکه، به دنبال سقوط باستیل، انقالب » .شد، برابر بدانیم ان شمرده میهاي جه نشان عقل کل در وراي پدیده

، به الگرانژ، که از مقربان شاه بود، سفارش کردند که به برلین بازگردد؛ ولی او این )1789ژوئیه  14(فرانسه درگرفت 

الگرانژ همواره با ستمکشان همدردي کرده بود، ولی ایمان نداشت که انقالب بتواند نابرابري . سفارش را نپذیرفت

ي را هراسان ساخته بودند؛ اما سکوت و اعدام دوستش، الووازیه، و 1792کشتار سپتامبر . طبیعی مردم را از میان برد

، الگرانژ را به مدیریت )1795(» دارالمعلمین عالی«پس از گشایش . عبوسانۀ الگرانژ سر وي را از گیوتین نجات داد

، )1797(گشایش یافت » آموزشگاه پولیتکنیک«پس از آنکه این آموزشگاه برچیده شد و . دروس ریاضی آن برگزیدند

آن رسید؛ شالودة ریاضی و چارچوب آموزش و پرورش فرانسه مدیون بخشی از نفوذ دیرپاي الگرانژ  الگرانژ به استادي

اي وضع کند؛ الگرانژ، الووازیه، و الپالس از  اي مأموریت یافت براي اوزان و مقیاسها نظام تازه ، کمیته1791در  .است

ترین عضو  شدند و الگرانژ برجسته» تصفیه«ماه،  نخستین اعضاي این کمیته بودند؛ دو تن از این سه نفر، پس از سه

اي که، در سطح دریا،  چهارم دایرة عظیمه این کمیته طول یک. اي شد که نظام متري را براي فرانسه برگزید کمیته

واحد مقیاس » متر«میلیونیم آن را به نام  ده زند مأخذ قرار داد و یک کرة زمین را، پس از عبور از قطبین، دور می

هاي فرعی وزن یک سانتیمتر مکعب آب را، در دماي صفر درجۀ سانتیگراد، واحد وزن  یکی از کمیته. لی شناختطو

یک گرم وزن مقدار آب مقطري است که، در صفردرجه، مکعبی را اشغال کند که طول هر : نامید» گرم«شناخت و 

سان،  بت فیزیکی استوار شدند و، بدینبدین ترتیب، کلیۀ مقیاسات بر یک مأخذ ثا. ضلع آن یک سانتیمتر باشد

هنوز بسیاري، عموماً در انگلستان و امریکا، هواخواه . مقیاسهاي وزنی و طولی فرانسه بر ده قابل تقسیم گشتند

نظام متري، که . الگرانژ براي قبوالندن مقیاسهاي ده بخشی پافشاري کرد و پیروز شد. واحدهاي دوازده بخشی بودند

اي تغییراتی که در آن داده شده است، شاید پایدارترین ثمرة  آن را پذیرفت، با پاره 1792نوامبر  25دولت فرانسه در 

  .انقالب فرانسه باشد

سال از عمرش سپري شده  وشش هنگامی که پنجاه. عشق و دلدادگی زندگی الگرانژ را در روزگار پیري شیرین ساخت

کار  ، براي زناشویی با وي پاي فشرد و تمامی کوشش خود را بهشناسش، لومونیه بود، دختر هفدهسالۀ دوست ستاره

الگرانژ با او زناشویی کرد و نسبت به عشق او چندان حقشناس بود که . برد تا مالیخولیا و افسردگی او را فرونشاند

» است ریاضیات، براي فریفتن گوش انسان، آفریده«به موسیقی ـ که . رفت همراه وي به محافل رقص و موسیقی می

شنوم و از میزان چهارم چیزي  سه میزان اول را می. کند موسیقی مرا از خود بیخود می«مند شد، زیرا  ـ عالقه

ئل در این زمان است که مسا. دارد پردازم و چیزي مرا از تمرکز اندیشه باز نمی هاي خویش می به اندیشه. فهمم نمی

 یجان انقالب فرانسه فرونشست، فرانسه به خود بالید که گردنپس از آنکه تب و ه» .کنم دشوار بسیاري را حل می

، تالران را به تورن فرستادند که تا آمدن پدر 1796در . بزرگترین ریاضیدان زمانی را به گیوتین نسپرده است

فرانسه به که پیمون به زادن، و / فرزند تو«: رو شد، بگوید سالخوردة الگرانژ به ایالت منتظر بماند و چون با او روبه

داشت با  ناپلئون، در فاصلۀ نبردها، دوست می» .بالند، با نبوغ خویش جهانیان را سربلند ساخته است داشتن او می

. ریاضیدانی که فیلسوف شده بود صحبت کند

عالقۀ پیرمرد در سالهاي پیري به ریاضیات، همزمان با تجدیدنظر و بسط مکانیک تحلیلی، که آن را براي چاپ دوم 

ولی مثل همیشه جدي و کوشا به کار پرداخت، بر اثر پرکاري ). 1813- 1810(ساخت، بار دیگر جان گرفت  ماده میآ

از سرش که به گوشۀ میز خورده بود . روزي، همسرش وي را بیهوش بر زمین یافت. ناتوان شد، و سرگیجه گرفت
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اده است؛ ولی ضعف تدریجی خود را عادي زوال نه الگرانژ، از آن پس، دریافت که نیرویش روبه. چکید خون می

  :به مونژ و دیگران، که به دیدنش رفته بودند، گفت. دانست

نیروي جسمی و فکریم . اندك ناتوان گشت تنم اندك. پنداشتم که خواهم مرد دوستانم، دیروز سخت بیمار بودم؛ می

بدون ترس و نگرانی، و با تمکینی آرام، . ودر اندك تحلیل می دیدیم که نیرویم اندك می. زوال نهاد رفته روبه رفته

مرگ آسایش  …. رسد از مرگ نباید ترسید، بویژه هنگامی که بدون درد فرامی. خویشتن را براي مرگ آماده ساختم

  . مطلق جسم است

که  هنگام مرگ، تنها نگرانی وي آن بود. سالگی، به خواب ابدي فرورفت ، در هفتادوپنج1813آوریل  10سرانجام، در 

رسید همۀ ملتهاي آن براي نابودي  گذاشت ـ جهانی که به نظر می همسر باوفایش را در این جهان پرمخاطره تنها می

  . اند دست گرفته فرانسه اسلحه به

دوستانش گاسپار مونژ و آدرین لژاندر بررسیهاي ریاضی را، که اساس پیشرفتهاي صنعتی شدند، تا قرن هجدهم ادامه 

مونژ فرزند . کنیم از ریاضیدانان روزگار پس از انقالب فرانسه است؛ از این روي، بیش از این از او یاد نمیلژاندر . دادند

بینیم که سه فرزندش را  وقتی این کارگر ساده را می. کرد ها براي مردم کارد تیز می دستفروشی بود که در کوچه

همۀ جوایز . شود نسویان دستخوش دگرگونی میفرستد، تصور ما از بینوایی فرا براي تحصیل به دانشگاه می

در شانزده . سالگی ماشین بخار ساخت وي در چهارده. کرد به او تعلق گرفت آموزشگاهی که گاسپار در آن تحصیل می

سالگی دعوت آموزگاران یسوعیش را براي پیوستن به فرقۀ آنان رد کرد، و به جاي آن استاد فیزیک و ریاضی 

در اینجا اصول هندسۀ ترسیمی ـ روشی که اشکال سه بعدي را بر یک سطح قابل . ر مزیر شدد» آموزشگاه نظامی«

ارتش فرانسه اصول وي را در برآوردن استحکامات و دیگر بناها چنان سودمند . دهد ـ را تدوین کرد ترسیم نشان می

اجازه داده شد که اصول خود را  ، به او1794سرانجام، در . شناخت که پانزده سال وي را از افشاي آن برحذر داشت

مولیر  ژوردنحضور یافته بود، با شگفتی  الگرانژ، که در کالس درس وي. پاریس تدریس کند» دارالمعلمین عالی«در 

مونژ به » .ترسیمی آشنایی دارم دانستم که با هندسۀ تا قبل از آنکه سخنان مونژ را بشنوم، نمی«: چنین گفت

ناپلئون مأموریتهاي سري بسیار . جمهوري جنگدیدة فرانسه با شایستگی خدمت کرد و به وزارت دریاداري آن رسید

، به شاگردانش )1818(پس از بازگشت خاندان بوربون، مونژ گرفتار ناامنی و تنگدستی شد؛ هنگام مرگ . به او سپرد

فرداي آن روز، شاگردان همگی به . اجازه ندادند در مراسم تدفین او شرکت کنند »آموزشگاه پولیتکنیک«در 

.گورستان رفتند و دسته گلی بر آرامگاه وي نهادند

III ـ فیزیک  

  ماده، حرکت، حرارت، و نور

ریاضیات از آن روي پیشرفت کرد که ابزار اساسی و ضروري همۀ علوم بود؛ ریاضیات تجربه و آزمایش را به 

نخستین گام، به . ساخت کرد و این عمل پیشگویی دقیق و کنترل عملی را امکانپذیر می ولهاي کمی تبدیل میفورم

انرژي، حرکت، حرارت، » قوانین«کشف نظم و ترتیب و وضع : کار بردن ریاضیات در مورد ماده، به طورکلی، بود

  . انشمندان در خود داشتندصوت، نور، مغناطیس، و الکتریسیته؛ همۀ اینها رازهایی براي پویش د

او، . پیر لویی مورو دو موپرتویی از سپاه فرانسه کناره گرفت تا همۀ عمر خود را به پژوهشهاي علمی تخصیص دهد

. قبل از ولتر، نیوتن را به فرانسه شناساند؛ و قبل از او، مادام دو شاتله را شناخت، او را تعلیم داد، و بدو دل سپرد

، به 1740در . گیري طول جغرافیایی در رأس هیئتی به الپالند عزیمت کرد م گفت، براي اندازهچنانکه بعداً خواهی

، به دست )1741(دعوت فردریک دوم به برلین رفت؛ وي، که همراه فردریک به میدان نبرد مولویتس رفته بود 

یک سال بعد به سرپرستی آن  پیوست، و» آکادمی برلین«، به 1745در . اتریشیان گرفتار آمد، اما بزودي آزاد شد
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. در میان نهاد» آکادمی برلین«با  1746، و در »آکادمی علوم پاریس«، با 1744را در » اصل کمترین نیرو«. رسید

دهد، نیرویی که این دگرگونی را پدید آورده، کمترین  هرگاه که دگرگونی در طبیعت روي می«: اصل وي چنین است

وي نمودار وجود نظمی بخردانه در جهان، و، از این روي، گواه بر هستی خدایی این اصل را » .مقدار ممکن است

اصل وي، که به همت اویلر و الگرانژ بسط یافت، در روزگار ما به پیدایش نظریۀ کوانتوم یاري . دانست خردمند می

با : از نو مطرح ساختخود بدعتگذاري فناناپذیري را ) 1750(شناخت  موپرتویی در مقاله دربارة کیهان. کرده است

جهان وجودي که قبول داشت که طبیعت با طرح و تمهید از پیش اندیشیده پدید آمده است، اما معترف بود که در 

خورند، چنانکه گویی دیوي براي رهبري و ادارة جهان با خداي مهربان در جنگ و  می آثاري از شر و حماقت به چشم

تش، ولتر، اعتراف کند که بهتر بود قدیس آوگوستینوس همچنان مانوي نزدیک بود مانند دشمن سرسخ. ستیز است

. ماند باقی می

پلیس پاریس وي . اي پیشین بود آالمبر همچنانکه دیدیم، ثمرة ناخواستۀ عشق زودگذر یک افسر توپخانه به راهبه/ د

کودك را، پس از آنکه با نام ژان  ؛)1717(رون یافت  ـ  لوـ  ژانـ   را، چند ساعت پس از تولد، بر پلکان کلیساي سن

به (ولی پدرش، شوالیه دتوش، وي را پس گرفت، او را . باتیست لو رون تعمید گرفت، به یک پرستار روستایی سپردند

. گر پول داد تا او را به فرزندي قبول کند آرامبر نام داد، و به مادام روسو، همسر یک شیشه/ د) دلیلی که روشن نیست

ابت کرد که نمونۀ عالی یک نامادري است، و ژان نمونۀ کامل پسري بود که از هوشی پیشرس برخوردار مادام روسو ث

ولی مادام دو تانسن، . ژان چون هفتساله شد، پدر وي را با غرور و مباهات به مادرش، مادام دو تانسن نشان داد. است

تا آنجا که ما . بود، از پرستاري کودك سر باز زدکه سرگرم دلبري و پذیرایی از معشوقان و دوستان خود در سالونش 

لیور  1200اي برابر  ، مقرري ساالنه1726دانیم، مادر به زندگی فرزند کمکی نکرد؛ ولی پدر، پیش از مرگ در  می

  .براي او تعیین کرد و به ارث گذاشت

التحصیل رشتۀ  و از همانجا فارغرفت، » دانشگاه پاریس«ناسیون به تحصیل پرداخت و سپس به ـ  ژان در کولژ د کاتر

پس از آنکه از حقوق خسته شد، به پزشکی . آالمبر تغییر داد/ آرامبر به د/ ، نامش را از د1738حدود . حقوق شد

سالها بعد، هنگامی که این دلبستگی را به یاد . روي آورد؛ اما عالقۀ اتفاقی او به ریاضیات به عشق به آن مبدل شد

مادام روسو . سالگی در خانۀ مادام روسو زیست وهشت ژان تا چهل» .ریاضیات معشوقۀ من بود«: گفت آورد، می می

آور است که آدمی بکلی خود را فراموش کند، تماماً به مطالعه پردازد، و هیچ تمایلی به مسائل  کرد که ننگ تصور می

دانی فیلسوف  اما می«: افزود و می »تو بهتر از یک فیلسوف نخواهی شد؛«: گفت وي با تأسف می. مالی نشان ندهد

» .اش سخن گویند رگ، مردم دربارهدهد تا، پس از م اي است که در سراسر عمر خویشتن را رنج می کیست؟ دیوانه

بخشید آرزوي آوازة پس از مرگ نبود، بلکه رقابت غرورآمیز با دانشمندان  آالمبر الهام می/ اي که به د شاید انگیزه

ها،  ومرج اشیاي مادي و اندیشه زة حیوانی لذت بردن از ساختن و نظم بخشیدن به آشفتگی و هرجصاحبنام، و آن غری

یکی دربارة حساب ـ  داد» آکادمی علوم پاریس«ودوسالگی مقاالتی به  در بیست. داشت بود که وي را به این کار وامی

ي براي نخستین بار در تاریخ فیزیک چگونگی در مقالۀ دوم، و). 1741(، و دیگري دربارة انکسار نور )1739(انتگرال 

» وابستۀ«انکسار نور را هنگام عبور از مایع چگالتر پیش کشیده بود؛ آکادمی، به پاس این کشف، وي را به عضویت 

ترین اثر علمی خویش را، به نام کتابی در دینامیک، منتشر ساخت، و  آالمبر برجسته/ دو سال بعد، د. خود پذیرفت

الگرانژ، کوشید مسائل مربوط به ماده و حرکت را در معادالت ریاضی  قبل از انتشار مکانیک تحلیلی ودوسال چهل

از . معروف است، شرح داده بود» آالمبر/ اصل د«اي را، که اکنون به نام  آالمبر در این اثر تاریخی قضیه/ د. بگنجاند

/ ، د1744در . کنند محاسبات مکانیک استفاده میاین قضیه، که شرح آن از حوصلۀ این بحث خارج است، اکنون در 
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آالمبر اثر دیگر خود را، رساله دربارة تعادل و حرکت مایعات، انتشار داد و آکادمی علوم پاریس به پاس آن براي او 

.بایست دهان مادام روسو را بسته باشد لیور حقوق مستمري تعیین کرد که می 500

معادلۀ ابتکاري در حساب دیفرانسیل و انتگرال، به فورمولی براي حرکت بادها آالمبر، به یاري این اصل و یک / د

. ، را به فردریک کبیر اهدا کرد)1747(هایی پیرامون علت کلی بادها  سپس، اثر تازة خویش، اندیشه. دست یافت

لگی خردمندتر و سا آالمبر، که در سی/ آالمبر خواست که در برلین زندگی کند، ولی د/ فردریک به پاس آن از د

در اثر دیگري، به نام مقاله دربارة نظریۀ . ساله بود، این دعوت شاه پروس را نپذیرفت وشش دوراندیشتر از ولتر پنجاه

کند  آالمبر کوشیده است براي مقاومت آب در برابر جسمی که در آن حرکت می/ ، د)1752(جدید مقاومت مایعات 

بوسو به آزمایشهایی  ، که به دستور تورگو همراه کوندورسه و آبه1775، ولی در این فورمول را نیافت. فورمولی بیابد

در اواخر عمر، دربارة ارتعاشات زه . دست زده بود، مقاومت مایعات را در برابر اجسام شناور در معادالت ریاضی گنجاند

چارلز برنی، . ل کرد، فرضیۀ رامو را تعدی)1779(مطالعه کرد و در کتابش، مبانی موسیقی نظري و عملی 

  .آالمبر، از هر نظر، یکی از تیزترین اذهان قرن هجدهم را دارا بود/ د. شناسی نامدار، این کتاب را ستوده است موسیقی

آالمبر پیشنهاد کرد، ولی / ، فردریک کبیر جاي وي را به د»آکادمی برلین«گیري موپرتویی از سرپرستی  پس از کناره

نویس، با آنکه تنگدست بود، مؤدبانه از قبول این مقام  المعارف  شناس، و دایرة زیکدان، ستارهآالمبر ریاضیدان، فی/ د

هاي او احترام  با وجود این، فردریک به انگیزه. وي به آزادیش، به دوستانش، و به پاریس دلبستگی داشت ـ  سر باز زد 

، 1762در . تعیین کرد، که مبلغ نسبتاً کمی بودلیور حقوق مستمر  1200گذاشت و با اجازة لویی پانزدهم براي او 

آالمبر، که اکنون به زنی / د. به روسیه دعوت کرد» پطرزبورگ آکادمی سن«آالمبر را براي همکاري با / کاترین کبیر د

ا آالمبر پیغام داد که ب  /کاترین، با آگاهی از این ماجرا، به د. در پاریس دل سپرده بود، این دعوت را هم رد کرد

گاه به روسیه  آالمبر هیچ/ با آنکه د. فرانک حقوق تعیین کرد 100‘000دوستانش به روسیه برود، و براي او سالی 

نرفت، کاترین، با پاسخهاي منفی او برخوردي مؤدبانه کرد و به مکاتبه با او ادامه داد؛ از خلق و خویش با او سخن 

کم  آالمبر خواست که دست/ ، فردریک از د1763در . نهاد میان میگفت و مسائل و مشکالت دولت خود را با او در  می

بار دیگر، از قبول . وي این بار دعوت شاه پروس را پذیرفت و دو ماه در خانۀ فردریک زیست. از پوتسدام دیدن کند

امیداواریم . و فردریک را برآن داشت که مزد اویلر پرفرزند را افزایش دهد خودداري کرد» آکادمی برلین«رستی سرپ

.آالمبر باز هم صحبت کنیم/ دربارة د

: گونه تعریف کرد را این» اصل شیب سرعت«یوهان اول . اند افراد خانوادة شگفتاور برنویی به مکانیک خدمت کرده

در هر مجموعۀ متعادل نیروها، هرقدر که باشند و به هر طریقی که به کار برده شوند، خواه مستقیم خواه «

یوهان » .در هر جهتی که بر یکدیگر عمل کنند، مجموع انرژي مثبت برابر است با مجموع انرژي منفی غیرمستقیم، و

این اصل را در قرن . در جهان همیشه ثابت است» نیروي زنده«که مقدار ) 1735(و فرزندش، دانیل، اعالم داشتند 

، »ئیدرودینامیک«در کتابش،  1738نیل در دا. خواندند» اصل بقاي انرژي«نوزدهم بار دیگر به فورمول درآوردند و 

وي در این . اي بسیار دشوار است، این مفهوم را براي مقصود مناسبی به کار برد که اثر کالسیک نوینی در زمینه

کتاب نظریۀ حرکتی گازها را مطرح ساخت، و گفت که هر گازي مرکب از ذرات بسیار ریزي است که با شتاب بسیار 

حرارت فشار این ذرات و، در نتیجه، فشار . آورند رخوردهاي مکرر، به جدار محفظۀ خود فشار میدر حرکتند و، با ب

  .یابد ، متناسب با کاهش حجم گاز، افزایش می)گونه که بویل گفته است همان(دهد، و فشار گاز  گاز را افزایش می

درش اسکاتلندي متولد بلفاست بود، وي، که پ. جوزف بلک نامدارترین دانشمند قرن هجدهم در فیزیک حرارتی بود

براي درك ) 1754(وشش سالگی  و در بیست. در بوردو چشم به جهان گشود، در دانشگاه گالسگو شیمی آموخت

داد که با  به آزمایشهایی دست زد؛ این آزمایشها از وجود گازي خبر می) اکسایش(چگونگی فرسودگی یا زنگزدگی 
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گاز را از راه توزین نمایان ساخت و آن را، که اکنون گاز انیدریدکربونیک نام  هواي عادي فرق داشت؛ وي وجود این

، هنگامی که در دانشگاه 1756در . بلک به شناخت اکسیژن بسیار نزدیک شده بود. خواند» هواي تثبیت شده«دارد، 

» حرارت نهانی«رضیۀ کرد، مشاهداتی را آغاز کرد که او را به ف گالسگو شیمی، کالبدشناسی، و پزشکی تدریس می

شود، از اتمسفر مجاور خود حرارتی  رهنمون شد، و گفت که وقتی جامدي به مایع، و مایعی به گاز تبدیل می

توان به وجودش پی برد، و این حرارت نهانی هنگام تبدیل به مایع یا جامد به  گیرد که از روي تغییر دما نمی می

بلک، چون بیشتر دانشمندان روزگار . ن فرضیه، ماشین بخار را تکمیل کردجیمز وات، به یاري ای. گردد اتمسفر برمی

دانست که، هنگام افزایش یا کاهش گرما، جسمی بر آن افزوده یا از آن کم  قبل از پریستلی، حرارت را جوهر ماده می

ده نیست، بلکه اي تازه پیش کشید و گفت حرارت جوهر ما ، بنجمین تامسن، کنت رامفرد، فرضیه1798در . شود می

  .دهندة ماده است ناشی از حرکت تسریع شدة اجزاي تشکیل

» حرارت نهانی«هاي بلک، فرضیۀ مشابهی دربارة  ، بدون آگاهی از اندیشه1777ویلکه، اهل استکهلم، در   یوهان کارل

حرارت «ح گزارش آن را منتشر ساخت، اصطال 1777دانشمند سوئدي در یک سلسله آزمایشها، که در . عرضه داشت

وي حرارت را از نور متمایز . شود را متداول ساخت، که منظورش حرارتی بود که از اجسام گرم ساطع می» تابان

بلک، ویلکه، الووازیه، الپالس، و دیگران . هایی مشخص نمود ساخت و مسیر حرکت و انعکاس و تمرکز آن را با آینه

بریتانیاییان حرارتی را . را تعیین کردند) کن است به آن رسیدترین دمایی که مم پست(» صفر مطلق«ارزش تقریبی 

ملتهاي دیگر د حرارت شناختند، و فرانسویان و دهد واح که دماي یک پوند آب را یک درجۀ فارنهایت افزایش می

. دهد اروپا حرارتی را که دماي یک لیتر آب را یک درجۀ سانتیگراد افزایش می

فرضیۀ «اي عرضه نداشت، زیرا تقریباً همۀ فیزکدانان آن روزگار به پیروي از  پیشرفتهقرن هجدهم دربارة نور نظریۀ 

اویلر، در رأس معدودي . شوند پنداشتند نور مرکب از ذراتی است که از جسمی به چشم پرتاب می نیوتن می» اي ذره

در بین اجرام سماوي و » لیخا«گفت که فضاي  از دانشمندان، پیرو نظریۀ موجی بود و، به پیروي از هویگنس، می

کنند،  اي که به سبب رقت بسیارش حواس و ادوات ما آن را احساس نمی است ـ ماده» اتر«دیگر اجسام مرئی مملو از 

دانست،  اویلر نور را موجی از اتر می. دهد اما به کمک پدیدة گرانش، مغناطیس، و الکتریسیته قویاً خود را نشان می

دانست و دریافته بود که  او تفاوت رنگها را معلول اختالف طول موج آنها می. از هواست گونه که صدا موجی همان

پیربوگر فرضیۀ کپلر را با آزمایش ثابت کرد . طول موج رنگ آبی کوتاهترین، و طول موج رنگ سرخ بلندترین آنهاست

گیري شدت نور  رت براي اندازهیوهان المب. و گفت که شدت نور با مربع فاصلۀ آن تا منبع تابش نسبت عکس دارد

این سخن را ناچاریم . بار بیش از درخشندگی ماه است 277‘000راههایی یافت و ادعا کرد که درخشندگی خورشید 

  .چون االهیات روزگار کودکی خویش از سر ایمان بپذیریم

  الکتریسیته -2

انسان از روزگاران دیرین با چگونگی . بوده) برق(بزرگترین پیشرفتهاي فیزیک در قرن هجدهم در زمینۀ الکتریسیته 

دریافته بود که هرگاه کهربا را مالش ) ق م 600مط (طالس ملطی . تولید الکتریسیته از راه مالش آشنایی داشت

خواند، و ) نام یونانی کهربا(ویلیام گیلبرت، پزشک ملکه الیزابت، این ربایش را الکترون . دهند، پر یا کاه را خواهد ربود

برداري از آن، راههایی  بشر اکنون برآن بود که براي هدایت الکتریسیتۀ ساکن، و بهره. را به التین الکتریکا گفتند آن

ولی پیروزي قاطع در این راه نصیب . گریکه و هاوکسبی، در قرن هفدهم، در پی چنین راههایی بودند. بیابد

  ).1729(گري شد  ستیون

اي را که بر دوسر آن  زیست، چون یک لولۀ شیشه هاي لندن می ی از نوانخانهگري پیرمرد تندخویی بود که در یک

اي چوبی را  وي یک سر میله. کشند پنبه، پر را به خود می داد، دریافت که لوله و چوب چوب پنبه نهاده بود مالش می
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ها، پري را به  پنبه گوي، و چوبها، سر دیگر آن را در گوي عاج فرو برد؛ و چون لوله را مالش داد،  پنبه در یکی از چوب

گري با پیوستن نخ ضخیم یا ریسمان . را از خود گذرانده و به گوي رسانده بود» الکتریکا«میلۀ چوبی . خود کشیدند

ولی . وپنجاه متري انتقال دهد پنبه ـ به جاي میلۀ چوبی ـ توانست الکتریسیته را به فاصلۀ دویست بلندي به چوب

. گذرد از آنها نمی» الکتریکا«ز تار مو، ابریشم، صمغ، و شیشه استفاده برد، دریافت که چون به جاي ریسمان ا

سان، گري اجسام هادي الکتریسیته را از اجسام عایق الکتریسیته متمایز ساخت و دریافت که از اجسام عایق  بدین

ی از دیرکهاي کج، که رشتۀ طویل هنگامی که ریسمان هادي را از. توان براي ذخیرة بار الکتریکی استفاده کرد می

تا انتهاي ) خواند وي آن را به این نام می(الکتریکی »خاصیت«رسید، آویخت و  از دویست متر می طولش به بیش

.ریسمان رسانید، در واقع در اختراع تلگراف سهیم شد

یشهاي گري دست زده بود ژان دزاگولیه، که به آزمایشهایی همانند آزما. فرانسویان آزمایش وي را دنبال کردند

پس از آلودگی به آب، الکتریسیته . ، اجسام را به دو گروه هادي و عایق تقسیم کرد و دریافت که اجسام عایق)1736(

- 1733(را از نتیجۀ آنها آگاه ساخت » آکادمی علوم پاریس«شارل دوفه نیز آزمایشهایی کرد و . گذرانند را از خود می

  ):1734(چنین نوشت » انجمن شاهی لندن«اي به  انه؛ وي در نامۀ فروتن)1737

آن اینکه ، دوگونه الکتریسیته وجود دارند که با هم فرق بسیار و  …تصادف اصل دیگري بر سر راهم نهاده است؛ 

شیشه، کریستال، سنگهاي بهادار، موي . »الکتریسیتۀ صمغی«است، و دیگري » اي الکتریسیتۀ شیشه«یکی : دارند

م، و اجسام بسیار دیگر از گونۀ اولند، و کهربا، سندروس بلوري، صمغ، ابریشم، نخ، کاغذ، و اجسام بسیار جانوران، پش

همۀ اجسامی را که داراي همان  …اي  دیگر از گونۀ دوم؛ ویژگی این دو الکتریسیته آن است که الکتریسیتۀ شیشه

  . کند ستند جذب میاند دفع، و اجسامی را که داراي الکتریسیتۀ صمغی ه الکتریسیته

بسیاري از ما دو گوي . کنند دوفه دریافته بود که دو جسمی که داراي بار الکتریکی یکسانند یکدیگر را دفع می

شدند را در  اي از هم دور می اي آویزان بودند و پس از تماس با میلۀ شیشه توخالی که با ریسمانهایی عایق از نقطه

الکتریسیتۀ «توانند  می» اي شیشه«آزمایشهاي بعدي نشان داد که اجسام . داریم ایم و هنوز به یاد آموزشگاه دیده

و » مثبت«فرانکلین این دو واژة دوفه را . تولید کنند» اي الکتریسیتۀ شیشه«نیز » صمغی«، و اجسام »صمغی

هاي  پس گرفتن جرقهدوفه با آویختن مردي از یک ریسمان عایق، دادن بار الکتریکی به تن او، و س. نام داد» منفی«

  .ساختآنکه آسیبی به او رسد، معاصرانش را دچار شگفتی  الکتریکی از بدنش، بی

، در گفتن اینکه شفق شمالی مولود 1742گئورك بوزه حدود . دامنۀ آزمایشهاي الکتریکی به آلمان نیز کشیده شد

ثابت » آکادمی برلین«، کریستیان لودولف در 1774در . ست، از برخی جهات بر فرانکلین پیشی داشتالکتریسیته ا

وي، با منفجر ساختن باروت با جرقۀ الکتریکی، راه . تواند مایع قابل احتراقی را آتش بزند کرد که جرقۀ الکتریکی می

 در همان سال، گوتلیب. هموار ساختاوان دیگر، برداري از الکتریسیته در توپهاي جنگی، و جاهاي فر را براي بهره

کالیست،  فون.جی.، اي1745در اکتبر . کراتزنشتاین در صدد برآمد براي معالجۀ بیماریها از الکتریسیته استفاده کند

اي را از مایعی پر کرد و میخی را که یک سر آن به  توان یک ظرف شیشه کشیش پومرانیایی، کشف کرد که می

زمانی که . الکتریسیتۀمالشی وصل است در آن فرو برد و، بدین ترتیب، بار الکتریکی را ذخیره کرد دستگاه تولید

چند ماه بعد، پیتر وان موسنبروك، استاد . اتصال قطع شد، مایع بار الکتریکی را چند ساعت در خود نگاه داشت

تریکی ذخیره کرد و، از تماس با آن، چنان آنکه از آزمایش کالیست آگاه باشد، مانند او بار الک دانشگاه لیدن، بی

آزمایشهاي بعدي در لیدن . جا آمد شوکی به وي دست داد که به حال مرگ افتاد؛ دو روز طول کشید تا حالش به

بار الکتریکی بیشتري . اي از قلع بپوشانند نشان دادند که در یک بطري خالی، هرگاه ته آن را از درون و برون با ورقه
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اي است که  را به هم پیوست و دریافت بار الکتریکی آنها به اندازه» لیدبطري «دنیل گراالث چند . یره کردتوان ذخ می

.تواند جانوران کوچک را نابود کند می

» مدار«ه واتسن براي نخستین بار آن را در لندن آنچه را ک 1747در پاریس، و ویلیام واتسن در  1746لویی گیوم در 

واتسن سیمی به بلندي چهارصد متر را به روي پل و ستمینستر کشید؛ در کرانۀ رود تمز . نامید به ثبوت رساندند

در کرانۀ دیگر رود، مرد دیگري سر سیم را . مردي یک سر سیم را به دست گرفت و دست دیگرش را در آب فرو برد

و با دست دیگر » بطري لید«را به دست دیگر؛ چون مرد سومی با یک دست » طري لیدب«به یک دست گرفت و 

، 1747در . بسته شد و هر سه نفر دچار برق گرفتگی شدند» مدار«سیمی را که تا زیر آب امتداد داشت لمس کرد، 

پیرامون خود را روشن  د کههایی ایجاد کر توان با الکتریسیته جرقه گرومرت، اهل درسدن، دریافت در خالء نسبی می

نام وي را در تاریخ علم، چون تاریخ سیاست، زنده و پرآوازه  1747آزمایشهاي الکتریکی بنجمین فرانکلین در  .سازند

فرانکلین یکی از بزرگترین ذهنها و قلبهاي تاریخ است که کنجکاوي خالق او از طرحهایی نظیر به کار . ساختند

جویی در روشنایی روز، ساختن صندلی متحرك، عینک دوکانونه، و میلۀ  ر صرفهگرفتن شیوة ساعت فصلی، به منظو

دانشمند نامدار عصر ما، سرجوزف تامسن، گفته است که . یافت برقگیر تا فرضیۀ سیال بودن الکتریسیته بسط می

ی ترین بررسیهاي علم ازههاي ناشی از ت اي از نظریه هاي فرانکلین در روزگار اولیۀالکتریسیته با پاره همانندي اندیشه«

را » آتش الکتریکی«تیز  یکی از نخستین کشفیات فرانکلین این بود که اجسام نوك» .وي را دچار شگفتی ساخته بود

فرانکلین دریافته بود که یک سنجاق باریک و بلند، از فاصلۀ دوازده یا پانزده سانتیمتري، از . کنند جذب یا دفع می

نوك را، براي آنکه الکتریسیتۀ گلوله را  بی کند، در صورتی که جسمی ته جذب میالکتریسیگلولۀ حاوي بار الکتریکی 

پنداشت  خواند، ولی می فرانکلین الکتریسیته را آتش می. جذب کند، باید به فاصلۀ دو یا سه سانتیمتري گلوله آورد

رکش است که وي آن را س» سیالۀ«یک » منفی«و » مثبت«که این آتش زادة به هم خوردن تعادل سیالهاي 

، که سیال »مثبت«اجسام : عقیده داشت که همۀ اجسام حاوي سیال الکتریکی هستند. کرد الکتریسیته تصور می

دهند  هستند و بار اضافی خود را به اجسامی می» مثبت«الکتریکی آنها بیش از اندازه عادي است، داراي بار الکتریکی 

، که سیال الکتریکی آنها کمتر از مقدار »منفی«دي یا کمتر از آن است؛ و اجسام که سیال الکتریکی آنها به مقدار عا

هستند و الکتریسیته را از اجسامی که بار الکتریکی آنها به مقدار عادي یا » منفی«عادي است، داراي بار الکتریکی 

اي بزرگ ساخت  ه ورقۀ شیشهبراساس این اندیشه، فرانکلین باطریی مرکب از یازد. کنند بیشتر از آن است جذب می

با اجسامی که بار الکتریکی » باطري«زمانی که این . هاي سربی حاوي بار الکتریکی بسیار پوشاند ها را با ورقه و شیشه

» شناخت حد و حصري نمی«) به گفتۀ فرانکلین(گرفت، قسمتی از بار خود را، با نیرویی که  آنها کمتر بود تماس می

. داد ، به آنها می»آذرخش عادي بود« گاه شدیدتر از و گاه

چند تن از پژوهشگران ـ وال، نیوتن، هاکسبی، گري، و دیگران ـ به همانندي جرقۀ الکتریکی و آذرخش پی برده 

  : چنین نوشت» انجمن شاهی لندن«اي به  در نامه 1750وي در . فرانکلین همانندي آنها را ثابت کرد. بودند

بر بلندترین نقطۀ بنا یا دکل کشتی، و از طریق پیوستن آن با سیمی  …تیز میلۀ آهنی نوك توان با نهادن یک آیا نمی

ها، کلیساها، کشتیها، و غیره را در برابر آذرخش حفظ کرد؟  رج بنا به زمین و از خارج بدنۀ کشتی به آب، خانهاز خا

خواهد گرفت و ما را از این بالي ناگهانی رهایی تیز آتش را، قبل از آنکه به ما زیان رساند، از ابر ن آیا این میلۀ نوك

  . نخواهد داد

انجمن اندیشۀ . عمل آید خواسته بود که براي ثبوت مدعاي وي آزمایشی به» انجمن شاهی لندن«فرانکلین از 

ار ـ در آلیب /ولی دو دانشمند فرانسوي ـ دولور و د. فرانکلین را موهوم و بیهوده خواند و ازنشر نامۀ وي خودداري کرد

تیزي به بلندي بیش از پانزده متر، مدعاي فرانکلین را آزمودند  باغی واقع در مارلی، با برپا ساختن میلۀ آهنی نوك
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آنان به نگهبان سپرده بودند که در غیبت آنان، هرگاه که ابري بر فراز میله نمایان شود، میله را با سیم ). 1752(

اي برخاست،  تنها با سیم، بلکه با دست نیز میله را لمس کرد؛ جرقه بان نهولی نگه. برنجی عایقکاري شده لمس کند

دانشمندان نامبرده، پس از آنکه با آزمایشهاي بیشتر . گرفتگی به نگهبان دست داد صداهاي مقطعی بیرون آمد، و برق

ر حدس و گمان نیست یگاندیشۀ فرانکلین د«: نوشتند» آکادمی علوم پاریس«به . ادعاي نگهبان را به ثبوت رساندند

از خود  ین روي، تصمیم گرفت با گرفتن برقاز ا. دانست ولی فرانکلین این آزمایشها را کافی نمی ».و حقیقت است

در . ابرهاي غرنده، به کمک چیزي که آن را بتوان به آسمان فرستاد، همانندي آذرخش و الکتریسیته را ثابت کند

، به نخ )که در برابر باد و باران مقاومتر از کاغذ بود(ادبادك ابریشمیی را ، روزي که آسمان غریدن گرفت، ب1752

در ابتداي نخ، که . سانتیمتر بر روي آن جاي داد، و به سوي ابر فرستاد تیزي به بلندي سی محکمی بست، سیم نوك

: شرح دادکننده بود، کلیدي با نوار ابریشمی بسته شده بود؛ نتیجۀ آزمایش را چنین  در دست آزمایش

کند که بتواند آتش الکتریکی را از خود بگذراند، از کلیدي که  هنگامی که باران نخ بادبادك را چنان نمناك می

آتش الکتریکی ذخیره کرد؛ و با - یا بطري لید -توان در پیاله با آن می. جهد نزدیک انگشتان تو قرار دارد آتش می

گیرد تکرار  توان آزمایشهایی را که معموال با مالش شیشه انجام می میآید  سان به دست می آتش الکتریکیی که بدین

  . شود از این روي، همانندي الکتریسیته با آذرخش روشن می. کرد

متر بلندي  250نخ این بادبادك را، که ). 1753(آزمایش فرانکلین را با بادبادك بزرگتري در فرانسه تکرار کردند 

هایی به طول  اي آهنی بسته بودند که جرقه یده بودند و سیم را به لولهداشت، به دور یک سیم آهنی پیچ

پطرزبورگ به آزمایش مشابهی  ریچمن، هنگامی که در سن.دبلیو.پروفسور جی. آمدند سانتیمتر در آن پدید می بیست

- 1751(ند هاي فرانکلین به انگلستان رسید پس از آنکه نوشته). 1753(گرفتگی کشته شد  دست زده بود، از برق

اش پشیمان شده بود، نویسندة آنها را به عضویت خود پذیرفت و  ، که از اقدام گذشته»انجمن شاهی لندن«، )1754

آمیزي به  هاي فرانکلین، نامۀ ستایش لویی پانزدهم، پس از خواندن ترجمۀ فرانسوي نوشته. نشان کوپلی به او داد

ترجمۀ . هاي گزارش علمی خواند هاي او را بهترین نمونه نوشته دیدرو نیز فرانکلین را ستود و. فرانکلین نوشت

هاي فرانکلین به زبان فرانسوي نویسندة آنها را در فرانسه بلندآوازه ساخت و مردم این کشور را براي پذیرایی  نوشته

ه رفته بود، گرم از فرانکلین، هنگامی که وي براي جلب کمک فرانسویان براي مستعمرات انقالبی امریکا به فرانس

در بیتی، که گویی از ) یا تورگو(آالمبر / پس از آنکه انقالب امریکا به یاري فرانسویان به ثمر رسید، د. آماده ساخت

  : ویرژیل یا لوکرتیوس است، پیروزي فرانکلین را ستود

  .»آذرخش را از آسمان، و عصاي شاهی را از دست ستمگران گرفت«

جان کنتن . ، دانشمندان را در سراسر اروپا سرگرم خود ساخته بودند1750ی، پس از ها و آزمایشهاي الکتریک نظریه

دربارة القاي الکتریسیته از جسم باردار به هادي فاقد الکتریسیته، که در جوار آن قرار ) 1757(و ویلکه ) 1753(

اجسامی که بار الکتریکیشان  ویلکه ثابت کرد که بیشتر اجسام، هرگاه آنها را به. گیرد، به آزمایشهایی دست زدند

، که در )فرانتس اولریش هوخ(اپینوس . شوند است بمالند، داراي بار الکتریکی کمتر یا بیشترمی) یا بیشتر(کمتر 

اند داراي خاصیت  اي از هوا از هم جدا شده ثابت کرد که دو ورقۀ فلزي که تنها با الیه. کرد برلین با ویلکه همکاري می

که جرقۀ الکتریکی از آن  اي را الکتریکی، و بیشترین فاصلهجوزف پریستلی کوشید شدت بار . دهستن» بطري لید«

جهد  اي که از دو میلۀ آهنی، به فاصلۀ پنج سانتیمتري، در خأل می گذرد، حساب کند؛ و نتیجه گرفت که جرقه می

یسیته این بود که گفت قوانین ترین خدمت پریستلی به مبحث الکتر ولی برجسته. است» آبی کمرنگ یا ارغوانی«

و شدت اثر دو جسم حاوي بار الکتریکی در یکدیگر متناسب . الکتریسیته ممکن است همانند قوانین گرانش باشند

که اشتهارش چون پریستلی مرهون بررسیها و (است با عکس مجذور فاصلۀ آنها تا منبع الکتریسیته، هنري کوندیش 
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هاي پریستلی را در یک سلسله آزمایشهاي صبورانه آزمود؛ وي تعدیالت اندك  نظریه) اکتشافاتش در شیمی است

هاي پریستلی را بیش از پیش تعدیل و  جیمز کالرك مکسول نظریه. عمل آورد مهمی در آزمایشهاي پریستلی به

اارزشی که شارل اوگوستن دو کولن، پس از زحمات ب. تکمیل کرد ـ که این قانون هنوز هم از اعتبار برخوردار است

روي مسئلۀ انبساط شاهینهاي ترازو و مقاومت فلزات در برابر تاب و پیچیدگی کشید، گزارشهایی دربارة آزمایشهایش 

اي که به انتهاي نخی نازك  عقربه(کرد مبنی بر اینکه ترازوي پیچشی » آکادمی علوم پاریس«تسلیم ) 1785-1789(

یرات مغناطیسی و تغییرات الکتریکی به کار برد؛ در هر دو مورد، وي گیري تأث توان براي اندازه را می) متصل است

.را ثابت کرد» قانون عکس مجذور«اساساً درستی 

لویجی گالوانی، استاد . دو ایتالیایی دیگر، مانند کولن، نام خود را در فرهنگ اصطالحات الکتریکی زنده ساختند

تنها هنگام تماس مستقیم با الکتریسیته  ي جانوران مرده نهکالبدشناسی دانشگاه بولونیا، دریافت که عضالت پا

اي را، که به زمین مربوط  ، بلکه هنگامی نیز که پاي وزغ مرده)دانستند این را از مدتها پیش می(شوند  منقبض می

. دآی پراکند، در عضالت جانور چنین انقباضی پدید می هاي الکتریکی می است، در مجاورت ماشینی نهند که جرقه

هنگامی که در اطاق برقی درخشید، باز هم این انقباض در پاهاي وزغ پیدا شد ـ این بار هم وزغ به زمین مربوط بود 

تواند پاي وزغی را بدون استفاده از دستگاه الکتریکی، و  گالوانی از اینکه دریافت می. و به سیم آهنی بلندي بسته بود

منقبض کند دچار شگفتی شد و نتیجه گرفت که در بدن جانوران  تنها با تماس دادن آن با دو فلز متفاوت،

  . الکتریسیتۀ طبیعی وجود دارد

آلساندرو ولتا، استاد فیزیک دانشگاه پاویا، این آزمایش را تکرار کرد و نخست فرضیۀ هموطنش را دربارة الکتریسیتۀ 

ولتا هنگام تکرار آزمایشی که یوهان گئورگ . ولی پس از آزمایشهاي بیشتر اندیشۀ خود را تغییر داد. حیوانی پذیرفت

نهد و  اي نقره را بر پشت زبانش می اي قلع را بر نوك، و قطعه انجام داده بود، دریافت که وقتی قطعه 1750زولتسر در 

وي وقتی این دو فلز متفاوت را به پیشانی و سقف دهانش وصل . شود پیوندد، زبانش ترش می آنها را با سیم به هم می

، اعالم داشت خود فلزاتند، نه ماهیچۀ جانوران، که با فعل و انفعاالتشان در 1792در . کرد، برقی را احساس نمود

در آزمایشهاي بعدي، متوجه شد . کنند یکدیگر و تماس با مایعات، بیش از همه محلول نمک، الکتریسیته تولید می

ه در جوار رطوبت حیوانی و غیرحیوانی قرار گیرند، داراي آنک که دو فلز متفاوت، در نتیجۀ تماس با یکدیگر، و بی

کند و بر اثر  می ا بار الکتبریکی فلزات را مبادلهولی این تماس مستقیم تنه. شوند بارهاي الکتریکی مثبت و منفی می

یا چوبی هاي کاغذي  ولتا، براي ایجاد جریان، چند ورقۀ فلزي را، که با ورقه. آید آن جریان الکتریکی پدید نمی

سان، در آخرین سالهاي قرن هجدهم باطري  بدین. را ساخت» پیل ولتا«مرطوب از هم جدا شده بودند، بر هم نهاد و 

.اي نزدیک چهره و شبهاي جهان را دگرگون نماید الکتریکی ساخته شد، و الکتریسیته امکان یافت در آینده

IV ـ شیمی  

  در جستجوي اکسیژن

خواهرانشان در برابر آنها بر . اند فیزیک و شیمی اکنون بر تخت فرمانروایی نشسته« : تنوش 1761ادوارد گیبن در 

شاید آن روزي که خود آنها بر . ستایند اند، و، در منتهاي مراتب، پیروزي آنها را می اند، به آنها وابسته شده خاك افتاده

وز هم سلطان علوم است، و ریاضیات دستیار پیشبینی گیبن درست نبود؛ فیزیک هن» .خاك بیفتند چندان دور نباشد

  . بار خواهد آورد آن؛ و بر کسی روشن نیست که همکاري آنها چه نتایجی به

اي از علم از قنداق کیمیاگري  شناسی در قرن هفدهم، شاخۀ تازه در کنار پیروزیهاي ریاضیات، فیزیک، و ستاره

اي که یوهان بشر در  پس از فرضیه. را در کودکی نابود کند انگیز نزدیک بود این نوزاد یک اشتباه غم. خاست برمی

عرضه داشت، گئورگ شتال، استاد شیمی و پزشکی دانشگاه هاله، احتراق را آزاد شدن و برخاستن فلوژیستون  1669
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در زبان  Phloxاست؛ » پذیر اشتعال«اي یونانی به معنی  فلوژیستون در اصل واژه. (از جسم سوزان به هوا دانست

در .) گاه به سرخی آتشند دهد، و در زبان انگلیسی نام گیاهی است که گلهاي آن گاه معنی می» زبانۀ آتش«یونانی 

دانستند که هنگام  اي می ، بیشتر شیمیدانان اروپاي غربی این فرضیه را پذیرفته بودند و حرارت و آتش را ماده1750

  .شوند دانست که چرا فلزات پس از احتراق سنگینتر می نان نمییک از آ ولی هیچ. شود احتراق از جسم سوزان جدا می

اي، که  هیلز با ساختن محفظه. دانش کنونی ما دربارة احتراق محصول آزمایشهاي ستیون هیلز، بلک، و شله، است

وي توانست گازها را در درون آن بر روي آب گرد آورد، به آزمایشهایی دست زد و گفت که بیشتر اجسام جامد حا می

» مایع سیال کشداري مرکب از ذراتی شناور با خواص گوناگون«او هوا را ). خواند می» هوا«او گاز را (گازند 

تجزیۀ هوا به مواد و عناصر گوناگون اندیشۀ بشر را، که تا آن روز هوا، آب، آتش، و خاك را عناصر اصلی . دانست می

جوزف بلک ثابت کردند که یکی از ) 1756(آزمایشهاي یک نسل بعد، . دانست، دستخوش دگرگونی ساخت جهان می

یا هوایی است که در اجسام جامد و مایعات نیز وجود دارد و از آنها » شده هواي تثبیت«دهندة هوا  مواد تشکیل

مچنین به کمک بلک ه. نامیم ، می»گاز اسیدکربونیک«ي او را ما اکنون انیدریدکربونیک، یا »هوا«. جداشدنی است

. اي نزدیک، هموار ساخت اکسیژن در دم انسان پی برد و راه را براي شناخت این عنصر، در آینده وجود ایی بهآزمایشه

. شناخت ولی او هنوز به فلوژیستون عقیده داشت و اکسیژن، ئیدروژن، و نیتروژن را کسی نمی

رگمان، که ما بار دیگر به او با توربرن اولوف ب. اند دانشمندان سوئدي در قرن هجدهم به شیمی خدمات بسیار کرده

عنوان پیشگام جغرافیاي طبیعی برخواهیم خورد، در درجۀ نخست شیمیدان و استاد بلندآوازه و محبوب این علم در 

او نخستین کسی است که به نیکل خالص دست یافت و به اهمیت کربون در تعیین خواص . دانشگاه اوپساال بود

آزمایش، میل  30‘000اش، با بیش از  ونه ساله در عمر نسبتاً کوتاه چهل. برد فیزیکی ترکیبات آهن و کربون پی

برگمان، . ، گنجاند)1775(ونه ماده را بررسی کرد و نتیجۀ بررسیهاي خود را در کتابش، میل ترکیبی  ترکیبی پنجاه

تحقیقات شیمیایی به  قبل از آنکه بررسیهاي خود را به پایان رساند، درگذشت؛ ولی عشق و دلبستگی خویش را به

  .شله سپرد

کنند که شیمیدان سوئدي، کارل ویلهلم شله در  اند اکنون شجاعانه اعتراف می نویسندگان انگلیسی تاریخ علوم گفته

، اکسیژن را، که الووازیه براي نخستین بار آن را به این نام خواند )1774(، یعنی قبل از کشف پریستلی 1772

وي، که در گوتبورگ شاگرد داروفروشی . اش را در فقر زیست ساله وسه ه بیشتر عمر چهلشل. ، شناخته است)1779(

آکادمی «آموزگارش، توربرن برگمان . بود، در شهر کوچک کوپینگ داروفروش شد و تا پایان عمر داروفروش ماند

د پولی را که از آکادمی شله هشتاد درص. را برآن داشت که حقوق مستمر ناچیزي براي او تعیین کند» علوم استکهلم

اش انجام  هنگام در آزمایشگاه ساده بیشتر آزمایشها را شب. کرد گرفت در راه آزمایشهاي شیمیایی صرف می می

آرمان و وظیفۀ شیمی عبارت «: هاي شیمی جدید را بررسی کرد و بسادگی شرح داد باوجود این، همۀ زمینه. داد می

  » .به مواد سازاي آنها، و شناخت ویژگیها و میل ترکیبی آنها از راههاي گوناگون است از تجزیۀ دقیق و ماهرانۀ اجسام

. ، شله دستنویس خود را، که رسالۀ شیمی دربارة هوا و آتش نام داشت، براي چاپ به پیش ناشري فرستاد1775در 

شله، با آنکه تا . است 1773به تعویق افتاد، شامل شرح آزمایشهاي شله تا قبل از  1777این کتاب، که چاپ آن تا 

اندیشید، این موضوع بنیادي را مطرح کرد که آتموسفر آلوده نشده مرکب از دو گاز  هنگام مرگ به فلوژیستون می

او اکسیژن را . خواند) نیتروژن ما(» هواي تباه«، و دیگري را )اکسیژن ما(» هواي آتشزا«یکی از این گازها را او . است

آمیخت و  آورد؛ یکی از راهها این بود که اسید سولفوریک غلیظ را با گرد منگنز درمی به چند طریق به دست می

چون . آورد داد و گاز حاصل را در بادکنکی، که تقریباً خالی از هوا بود، گرد می مخلوط را در قرع و انبیق حرارت می

نایی شدید آن چشم را سوزد و روش اي بزرگتر می با شعله«این گاز را بر روي شمع فروزان گرفت، دریافت که شمع 
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به احتمال بسیار، او این گاز را . وجود آورندة آتش است به» هواي آتشزا«از این آزمایش نتیجه گرفت که » .آزارد می

هیچ شیمیدانی . کشف اکسیژن تنها یکی از کامیابیهاي علمی شله است» .دو سال قبل از پریستلی شناخته بود

او، گذشته از اکسیژن، کلور، باریوم، منگنز، و . او عناصر و ترکیبات شیمیایی را نشناخته باشدتاکنون شاید به اندازة 

ترکیباتی چون امونیاك، گلیسرین، و اسیدهاي فلوئوریدریک، تانیک، بنزوئیک، اکسالیک، مالیک، و تارتاریک را کشف 

رتوله، در فرانسه، و جیمز وات، در انگلستان، با ب. کند شله دریافته بود که کلور پارچه، سبزي، و گل را سفید می. کرد

شله در آزمایشهاي بعدي با تجزیۀ سنگ مثانه . استفاده از این خاصیت کلور ترکیبات تجاریی به بازار عرضه داشتند

 1780در . اسید مولیبدیک ساخت 1778، اسید سولفیدریک، و در 1777در ). 1776(اسید اوریک را کشف کرد 

که ( ، اسید تنگستیک را از تنگستات کلسیم 1781در . ی شیر ترشیده معلول اسید الکتیک استدریافت که ترش

آنکه به خاصیت سمی آن  را، بی) اسید سیانیدریک(، اسید پروسیک 1783در . دست آورد به) اکنون شلیت نام دارد

و یکی از ترکیبات ) یک استکه از ترکیبات کشندة ارسن(گذشته از این، گاز ارسنیک . پی برده باشد، کشف کرد

با پی بردن به اینکه روشنایی خورشید کلورور نقره را به نقره . نام دارد، را تولید کرد» سبز شله«ارسنیک، که امروز 

. کند و شعاعهاي مختلف نور سفید اثرهاي متفاوتی در امالح نقره دارند، به پیدایش فن عکاسی کمک کرد مبدل می

  .در طول عمر کوتاه ولی پرثمر وي به گسترش صنعت در قرن نوزدهم یاري کردکامیابیهاي بسیار شله 

  پریستلی -2

دانستند؛ زیرا او بدون آگاهی از اکتشاف شله اکسیژن را  جوزف پریستلی را سالها، به جاي شله، کاشف اکسیژن می

ولی حتی ). 1775(م داشته بود کشف کرده، و دو سال قبل از انتشار کتاب به تعویق افتادة شله اکتشاف خود را اعال

اگر پریستلی را کاشف اکسیژن ندانیم، قدر و اهمیت او در نزد ما کاهش نخواهد یافت، چرا که او با بررسیهاي خود به 

الووازیه امکان داد شیمی جدید را شکل بخشد، پدیدة الکتریسیته را قبل از دیگران به شیوة علمی بررسی کرد، و 

فکر خانۀ او را در بیرمنگام به آتش  هایی چنان پیشرفته ابراز داشت که سرسختان کوته اندیشهدربارة دین و دولت 

 وي از چند جنبه بر تاریخ تمدن اثر گذاشت و از شخصیتهاي الهام. کشیدند و خود او را به امریکا متواري ساختند

  .بخش این تاریخ است

با عشق ودلبستگی بسیار، علوم، فلسفه، االهیات، . ي زاده شد»رناسازگا«در یورکشر از پدر دوزندة  1733پریستلی در 

فرانسوي، آلمانی، ایتالیایی، و عربی را فراگرفت، و حتی با زبانهاي سریانی و . زبانهاي التینی، یونانی. و زبان آموخت

داد که  زه نمیزبانش اجا به موعظه پرداخت، ولی لکنت» ناسازگاران«در سافک، به عنوان واعظ . کلدانی آشنا شد

وپنج سالگی، آموزشگاهی خصوصی دایر ساخت و آزمایشهاي فیزیک و شیمی را در  در بیست. سخنش بر دلها نشیند

در وارینگتن به تدریس » ناسازگاران«سالگی، در یک آکادمی متعلق به  وهشت در بیست. برنامۀ دروس آن گنجاند

جویی در وقت، به بررسیهایی پرداخت که موجب شدند  رفهدرضمن تدریس پنج زبان مختلف، با ص. خصوصی پرداخت

در همان سال، با فرانکلین در لندن آشنا شد و، به تشویق ). 1766(بپذیرند » انجمن شاهی لندن«وي را به عضویت 

. هیل در لیدز برگزیدند ، وي را به کشیشی نمازخانۀ میل1767در . وي، تاریخ و وضع کنونی الکتریسیته را نوشت

زندگی در همسایگی آبجوسازي بود که مرا «: گفت آورد، می ها بعد، چون روزهاي اقامت خود را در لیدز به یاد میسال

پریستلی این گاز را در آب حل . خاست ـ از خمیر آبجو گاز انیدریدکربونیک برمی» .به آزمایش هواي ثابت واداشت

.ي جهان بود»سودا«نخستین  این. خاست را پسندید کرد و بویی که از جبابهاي آب برمی

اي که در  در خانه. با برگزیده شدن به کتابداري کتابخانۀ لرد شلبرن از نگرانی مالی رهایی یافت 1772پریستلی در 

با گردآوري . کولن در اختیارش نهاده بودند و به آزمایشهایی دست زد که برایش شهرت جهانی فراهم ساختند

در . اي، که در آن به جاي آب، جیوه قرار داشت، آزمایش هیلز را بسط داد هگازهاي ترکیبات مختلف در محفظ
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بدون آگاهی از کشف (، امونیاك 1773و اسید کلریدریک، در ) آور گاز خنده(، اکسید نیتریک و اکسید نیترو 1772

، 1775مارس  15در . ، پروکسید نیتروژن را کشف کرد1776، انیدرید سولفورو، و در 1774، در )آن به دست شله

، )1775(در جلد دوم آزمایشها و مشاهدات انواع گوناگون هوا . را از کشف اکسیژن آگاه ساخت» انجمن شاهی لندن«

به آزمایش پرداختم تا دریابم از مواد گوناگون،  ت که به یاري یک عدسی همگراي قوينوش. روش خود را شرح داد

، چه نوع  - و حرارت دهند - را روي ظرفی پراز سیماب برگردانند اي جا دهند و محفظه  هرگاه آنها را در محفظه

کوشیدم هوا را از کسیدجیوه جدا سازم، و متوجه  1774در اول اوت  …با این دستگاه. هواهایی برخواهد خاست

ر آنچه مرا شگفتزده ساخت، بیش از آنچه که بتوانم ب …. شدم که، به یاري این عدسی، هوا به آسانی از آن جدا شد

  . سوزد اي بسیار نیرومند می زبان آورم، این بود که دیدم شمع در این هوا با شعله

بیش از ) خواند وي اکسیژن را چنین می(» هواي بدون فلوژیستون«پریستلی مانند شله دریافته بود که موش در این 

  :از این روي، درصدد برآمد این هوا را شخصاً بیازماید. کند آتموسفر عادي زیست می

هواي بدون «خواننده تعجب نخواهد کرد که اگر پس از این آزمایشها، و پس از حصول اطمینان از سودمندي بهتر 

با . کردند، کنجکاوي من مرا برآن دارد که خودم این هوا را بیازمایم براي موشهایی که در آن زندگی می» فلوژیستون

هاي من تفاوتی با هواي  این هوا در ریه …. را ارضا کردماي، کنجکاوي خویش  سیفون شیشه ن هوا، از راهتنفس ای

از کجا پیداست که این هواي خالص روزي کاالیی . چندي پس از آن سبکتر شدند هایم تا عادي نداشت، جز آنکه ریه

. ایم تجملی نشود؟ تاکنون دو موش و خود من از امتیاز استنشاق آن برخوردار بوده

  : کند ال این هواي تجملی را در آینده پیشبینی میاي از موارد استعم سپس پاره

توان نتیجه گرفت که این هوا شاید، در بیماریهاي خاصی که  سوزد می از اینکه شمع در این هواي خالص بهتر می

ولی این نیز شاید درست باشد که . هستند، براي ریه سودمند باشد) انیدریدکربونیک(معلول بخار بدبوي سوزاننده 

رسد، به هنگام تندرستی براي انسان چندان  نظر می با آنکه درمان بسیار سودمندي به - اکسیژن –ي خالص این هوا

سر آید و چراغ عمر  سوزد، ممکن است عمر ما بسرعت در آن به زیرا، مانند شمع که در آن تندتر می. سودمند نباشد

  . ما در این هواي خالص زودتر خاموش شود

اي است، ولی نویسندة آن  هاي سودمند و مشاهدات هوشمندانۀ مؤلف آن، اثر برجسته ا نظریهکتاب تجربی پریستلی، ب

پنداشت که از اجسام  پریستلی مانند شتال و شله می. هاي کهن رهایی بخشد نتوانسته است خویشتن را از بند فرضیه

یا » هواي تباه«موسفر ترکیب شدة خیزد، و این فلوژیستون با یکی از اجزاي آت به هنگام احتراق فلوژیستون برمی

بود که » هواي بدون فلوژیستون«جزء دیگر هوا، به گمان وي، . آورد وجود می را به) نیتروژن ما(» هواي فلوژیستوندار«

الووازیه آن را اکسیژن خواند، با آنکه الووازیه دریافته بود که اجسام هنگام سوختن، به جاي دادن فلوژیستون به 

  .گیرند، پریستلی تا پایان عمر این اندیشۀ کهن را از سر نراند یژن از آتموسفر میآتموسفر، اکس

 1780در . ، پریستلی با لرد شلبرن اروپا را سیاحت کرد و آزمایشهاي خود را دربارة اکسیژن براي او بازگفت1774در 

رمنگام سکونت گزید و کشیش از آن پس، پریستلی در بی. پوند وي را بازنشسته کرد 150شلبرن با حقوق ساالنۀ 

، که در آن «انجمن ماهشناسی«در . ، در این شهر شد»نیومیتینگ سوسایتی«فروپایۀ مجمع بزرگ ناسازگاران، به نام 

شد، به جیمز وات، جوسایا وجوود، ارزمس داروین،  ها، در علم، صنعت، و فلسفه بحث می ترین اندیشه از تازه

دستی، و  روي، و گشاده یباً همۀ طبقات او را دوست داشتند و روحیۀ بشاش، میانهتقر. مثیوبولتن، و دیگران پیوست

پریستلی در یکی از . ولی برخی از همسایگانش به مسیحیت وي بدگمان بودند. ستودند آالیش وي را می زندگی بی

فشرد که  د؛ و پاي می، همه چیز، حتی روح، را به ماده رجعت دا)1777(کتابهایش، گفتارهایی پیرامون ماده و روح 

  .آیینی سازگار است این عقیده با اصیل



۵۶٣١

خواندند گونۀ لطیفتر آن چیزي است که ما امروزه  نچه پیشینیان غیرمادي میکه آ …بر دانشمندان روشن است 

از همین روست که پیشینیان براي مغز  …. چیزي است چون هوا یا دم، که نخستین نام روح بود. نامیم ماده می

  .انبساط و فشار موضعی قایل بودند خاصیت

مغز به دیدة آنان داراي خواصی مشترك با ماده بود و قابلیت داشت به ماده بپیوندد، در ماده اثر کند، و از ماده متأثر 

 …تواند به ماده انتقال یابد؛  می …که توانایی احساس و اندیشیدن  …دریافته بودند ) آنان(از این روي،  …. شود

. میرند روح، که اساساً از یک گوهرند، با هم میو جسم و 

در کتابی دیگر شرح آموزة جبر فلسفی، که در همان سال انتشار یافت، پریستلی، به پیروي از هارتلی و هیوم، با 

اصالت معجزات، هبوط آدم، کفاره ) 1782(هاي مسیحیت  حرارت و شیفتگی منکر اختیار شد؛ وي در تاریخ تباهی

دانست که با گذشت زمان مسیحیت را به خود  یی می»تباهیها«ها را  وي این آموزه. تثلیت را رد کرد شدن مسیح، و

از مسیحیت تنها اعتقاد به هستی «. خورند گانۀ او به چشم نمی اند و در تعلیمات مسیح و حواریون دوازده آلوده

در جهان استوار ساخته بود؛ ولی چون نتوانسته  آفریدگار براي پریستلی مانده بود، که وي آن را بر قراین طرح خدایی

بود خویشتن را براي مرگ ابدي آماده سازد، هنوز عقیده داشت که خداوند در واپسین روز همۀ مردگان را زنده 

با اینهمه، امید خویش را به جاي بهشت آسمانها به آرمانشهري دوخته بود که عقیده داشت پس از . خواهد ساخت

کمتر کسی امید و ایمان مردم قرن هجدهم را به . جهل و موهومات بر روي زمین مستقر خواهد شدپیروزي علم بر 

  :پیشرفت و ترقی، با شور وحرارت او، ابراز داشته است

و از آنجا که دانش، به گفتۀ لردبیکن، توانایی . هایی فرعی تقسیم خواهد شد و گسترش خواهد یافت دانش به شاخه

زندگی جهانیان . طبیعت با همۀ مواد و قوانین خود تابع ارادة ما خواهد شد. ونی خواهد یافتاست، توانایی بشر فز

بشر طول عمر خود را محتمال افزایش خواهد داد؛ هر روز شادکامتر خواهد شد؛ و . آسانتر و پرآسایشتر خواهد شد

آغاز جهان هرچه بوده باشد، پایان آن . خواهد گشت) تر و به اعتقاد من آماده(براي شادکامتر کردن دیگران، تواناتر 

خوشا بر کسانی که پرتو این مژدة ابدي را  …. گنجد پرشکوه و بهشتی خواهد بود بیش از آنچه در اندیشۀ ما می

   .پراکنند می

: بایست سیاسی و مبتنی بر اصل سادة انساندوستی باشد به دیدة پریستلی، بخشی از این پیشرفت شکوهمند می

است اکثریت افراد هر کشور معیار بزرگی است که سرانجام هرآنچه را که مربوط به آن کشور  …بختی خیر و نیک«

هاي پریستلی  بنتم، به گفته خود، یکی از مبانی فلسفۀ سودگري خود را در اندیشه» باید با آن سنجید و تعیین کرد؛

یکبختی شارمندان را آرمان خود سازد؛ و گفت که یگانه دولت دادگستر دولتی است که ن پریستلی می. یافته بود

دربارة این سخن بولس حواري که . دهد که دولتهاي زورگو و ستمگر را براندازند  مسیحیت به مردم این اجازه را می

آید از خدا خواهد  وجود می به همان دلیل، قدرتی نیز که در آینده به«: گفت پریستلی می» هر قدرتی از خداست«

آنکه  توانست با مردم مستعمرات امریکایی بریتانیا، که در برابر گرفتن مالیات بی این اندیشۀ انقالبی نمیمردي با » .بود

  .علت آن را باز نمایند زبان به اعتراض گشوده بودند، همدردي نکند

ریستلی آن را کرد، پ در زمانی که برك انقالب فرانسه را نکوهش می. کرد از آن بیشتر با انقالبیان فرانسه همدردي می

هاي تندروانۀ  گروهی از دوستان پریستلی در اندیشه. برك در پارلمنت انگلستان پریستلی را بدعتگذار خواند. ستود می

براي برگزاري سالروز » انجمن طرفداران قانون اساسی بیرمنگام«، اعضاي 1791ژوئیۀ  14در . وي شریک بودند

مردمی در برابر هتل گرد آمدند و پس از . ریستلی در آنجا حضور نیافتپ. گرد آمدند» رویال هتل«سقوط باستیل در 

هاي هتل را سنگباران  کردند، پنجره گان حمله می پیشه شنیدن سخنان رهبران خود، که به بدعتگذاران و خیانت

ایشگاه و اسباب کردند؛ مهمانان گریختند؛ مردم از آنجا به سوي خانۀ پریستلی رهسپار شدند، و خانۀ او را، همراه آزم
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روز به آشوب کشیدند و  آشوبگران سپس خیابانهاي شهر را سه. و آالتش، و کتابخانه و دستنویسهایش، آتش زدند

هایشان  هاي خانه ساکنان وحشتزدة شهر در پشت پنجره. را نابود خواهند کرد» فیلسوفان«سوگند یاد کردند که همۀ 

. پریستلی به دادلی، و از آنجا به لندن گریخت» .در اینجا فیلسوفی نیست«گفتند که  نشسته بودند و به رهگذاران می

:ژوئیه، این نامه را از لندن به مردم بیرمنگام نوشت 19در 

  : همشهریان و همسایگانم

پس از یازده سال زندگی با شما، که در طول آن شاهد رفتار آرام من در ضمن اشتغال به وظایف خود و وظایف 

بیزار و خوشبختانه انگلیسیان از کشتار  …. ید، انتظار نداشتم چنین آسیبی به من و دوستانم رسانیدا فلسفیم بوده

ولی زندگی هنگامی که با تلخکامی همراه  …نبوده باشید؛ » کشتار«هراسانند، و از این روي، امیدوارم که به اندیشۀ 

   …بشود چه ارزشی دارد؟ 

که جز در مدت  …اي را  شما کتابخانه …. اید اي فلسفی مرا از میان بردهشما گرانبهاترین و سودمندترین ابزاره

اندوهبارتر از همه اینکه شما دستنویسهاي مرا، که ثمرة یک عمر رنج و . اید توان خرید، نابود کرده طوالنی با پول نمی

اید که هرگز به شما  کسی کردهو این را به . اید کوشش بودند و دیگر نخواهم توانست آنها را تصنیف کنم، نابود کرده

  .زیان نرسانده، و به اندیشۀ زیان زدن نبوده است

برید که با این رفتار مقصود خود را پیش خواهید برد، یا ما را از وصول به مقصد بازخواهید داشت،  هرگاه گمان می

کردید، از میان برید، ده نفر دیگر گونه که خانه، آزمایشگاه، دستگاههایم را نابود  هرگاه مرا همان. سخت در اشتباهید

هرگاه آن ده نفر نیز نابود شودند، صد تن . جاي مرا خواهند گرفت که در اندیشه و توانایی با من برابر، یا از من برترند

   …. دیگر جاي آنان را خواهند گرفت

م ماند، و امیدواریم که ما در خوي و سیرت خویش همچنان پایدار خواهی. در این ماجرا، ما گوسفندیم و شما گرگ

در هرحال، ما در برابر بدیهایتان براي شما خواستار برکتیم و آرزو داریم . شما نیز خوي و سیرت خود را اصالح کنید

  . رفتار سودمند و همراه با شکیبایی را، که از ویژگیهاي مردم بیرمنگام بوده است، ازسر گیرید

  دوستدار و نیکخواه شما

  پریستلی . جی

پوند  4500زیان خود را  بیرمنگام به دادگاه شکایت کرد، واینهمه، پریستلی به خاطر خساراتی که دید علیه شهر با 

پریستلی بار دیگر . پوند به او خسارت داد 2502برآورد کرد؛ چارلز جیمز فاکس در دادگاه او را یاري کرد؛ بیرمنگام 

از او دوري » انجمن شاهی لندن«فداران شاه، و همکارانش در ولی سران کلیسا، طر. کوشید در انگلستان زندگی کند

، از طریق دبیرش، کوندورسه، به او پیغام داد که حاضر است خانه و آزمایشگاهی در »آکادمی علوم فرانسه«. جستند

جرت سالگی، به امریکا مها ویک ، در شصت1794آوریل  8ولی پریستلی این دعوت را نپذیرفت و در . فرانسه بدو دهد

در شهر نورثامبرلند پنسیلوانیاي بنجمین فرانکلین، بر ساحل دلگشاي رود ساسکویهنا، که بزودي کولریج و . کرد

پریستلی در اینجا آزمایشهایش را ازسر گرفت؛ ترکیب اکسیدکربن را . دیدند، مسکن گزید ساوذي خواب آنجا را می

، 1796در . ه پنسیلوانیا کرسی شیمی خود را بدو سپردپیدا کرد؛ به انجمنهاي دانشمندان راه یافت؛ و دانشگا

، ایراد کرد که کسانی چون »برهانهاي مسیحیت«ي فیالدلفی سخنرانیهایی، زیر عنوان اونیورسالیستهاپریستلی براي 

از مجامع . کنگرة کشورهاي متحد امریکا آنها را شنیدندجمهور، و بسیاري از نمایندگان  جان ادمز، معاون رئیس

جمهوري ادمز، وزیر کشور،  دو سال بعد، در دوران ریاست. سخنرانی وي یک انجمن طرفدار اونیتاریانیسم برخاست

برگزیده شدن جفرسن . اي نامطلوب از کشور اخراج شود عنوان بیگانه تیموثی پیکرینگ، پیشنهاد کرد که پریستلی به

به نگرانی پریستلی پایان داد و چهار سال او را از آسایش اندیشه ) 1800(جمهوري کشورهاي متحد امریکا  ریاست به
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نظریۀ «، پریستلی آخرین گفتار علمی خود را نوشت؛ و در این گفتار، همچنان از 1803در . برخوردار ساخت

مجلس قانونگذاري پنسیلوانیا . ثامبرلند درگذشتدر نور 1804فوریۀ  6پریستلی سرانجام در . دفاع کرد» فلوژیستون

.خانۀ وي را جزو آثار ملی کشورهاي متحد امریکا شناخت 1943در 

هاي پریستلی را، که در برابر مسیحیت سر به شورش برداشته بود، دنبال  پین اندیشه در همان هنگام که تامس

ه پدرش لرد و عمویش دوك بودند، در چهلسالگی کوندیش، ک. داد کرد، هنري کوندیش شیمی گازها را بسط می می

سخن بود و به پوشاك خود چندان  کوندیش مردي کمرو و کم. یکی از بزرگترین ثروتهاي انگلستان را به ارث برد

از . کرد کامن لندن منزوي شده بود و براي کسب شهرت تالشی نمی وي در آزمایشگاهش در کلفم. داد اهمیت نمی

. کرد گیري می ي وي یکی این بود که همۀ مواد را، قبل و بعد از آزمایش، به دقت توزین و اندازهویژگیهاي آزمایشها

ماند، را  ه همیشه ثابت میگیري به الووازیه امکان داد تا این اصل، که در دگرگونیهاي شیمیایی مقدار ماد همین اندازه

شود ـ به  گازي که از اجسام جامد گرفته می ـ» هواي فاسد«، کوندیش آزمایش خود را دربارة 1766در  .بیابد

آورد که آن را  دست می اسیدها، گازي بهندیش، با حل کردن روي یا قلع در کو. گزارش داد» انجمن شاهی لندن«

کوندیش . این گاز را، که همان ئیدروژن بود، وي با فلوژیستون یکسان دانست. خواند» هواي غیرقابل اشتعال«

، 1783در . اي است و وزن مخصوص آن را مشخص نمود دریافت این گاز عنصر جداگانهنخستین کسی است که 

جرقۀ الکتریکی » هواي غیرقابل اشتعال«دنبال آزمایش پریستلی، دریافت که هرگاه در درون مخلوط هواي عادي و  به

حجم  2, 014است از  از این آزمایش نتیجه گرفت که آب ترکیبی. شود ایجاد شود، بخشی از آن به شبنم مبدل می

این نخستین دلیل . امروزي O 2Hپریستلی ـ یا » هواي بدون فلوژیستون«و یک حجم » هواي غیرقابل اشتعال«

جیمزوات در همان سال، و بدون آگاهی از آزمایش کوندیش، به ترکیب آب . (روشن مرکب بودن آب بوده است

ر مخلوط ئیدروژن و هواي عادي اسیدنیتریک به دست آورد و کوندیش بار دیگر با ایجاد جرقۀ الکتریکی د.) برد پی

نیتروژن را  1772اهل ادنبورگ، در . دنیل راذرفرد(نتیجه گرفت که هواي خالص مخلوطی است از اکسیژن ونیتروژن 

سد، کوندیش در این آزمایش به بازماندة بسیار کمی برخورده بود که نتوانسته بود آن را بشنا.) یک عنصر شناخته بود

این گاز را، که اکنون آرگون نام دارد، ریلی و رمزي در . درصد مجموع گازها حساب کرده بود 0, 83ولی مقدار آن را 

.دهد درصد هواي عادي را تشکیل می 0, 94عنصري متمایز شناختند و دریافتند که  1894

  الووازیه -3

پرشور رهبري علوم جدید را به فرانسه سپردند و  سوي کانال مانش، گروهی از پژوهندگان در همان هنگام، در این

توان از گیوم روئل نام برد که  در رأس این دانشمندان، می. پیشرفت کنونی شیمی نتیجۀ پژوهشهاي آنان است

تحقیقات خویش را در شیمی امالح متمرکز ساخت و با ایراد سخنرانیهایی به همۀ مردم، از فقیر و غنی گرفته تا 

  .آموخت و به بزرگترین شیمیدان عصر، شیمی می دیدرو و روسو،

پدرش، که نمایندة پارلمان پاریس بود، وي را با ). 1743(آنتوان الووازیه در خانوادة توانگري چشم به جهان گشود 

توانست سبب  چنین ثروتی می. لیور ارث نهاد 300‘000اش  ساله وسه همۀ علوم زمان آشنا ساخت و براي فرزند بیست

اي گذارد؛ اما این ثروت در خدمت علم  الووازیه دست از زندگی در مطالعه و پژوهش بشوید و قدم در راه تازه شود که

آنتوان را به مدرسۀ . طلبید قرار گرفت، که پرداختن به آن اسباب و لوازم پرهزینه و سالهاي دراز کار و مقدمات می

شناسی و در جلسات سخنرانی روئل در  ي ریاضیات و ستارهگریخت و به کالسها حقوق فرستادند، اما وي از آنجا می

با اینهمه، تحصیالت خویش را در رشتۀ حقوق به پایان رساند و سپس در سفرهاي . یافت حضور می» باغ شاه«تاالر 

آکادمی «، به عضویت 1768در . گتار، براي بررسی معادن و تهیۀ نقشۀ جغرافیایی فرانسه، وي را همراهی کرد ژان

بعد، به  سال یک. ، که کسانی چون بوفون، کنه، تورگو، و کوندورسه در آن عضویت داشتند، برگزیده شد»م پاریسعلو
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پرداختند تا مخارجی را که  پیوست، که در شغل منفور و ننگین خود به گردآوري مالیاتها می» کاران مالیاتی مقاطعه«

ششم سهم  سوم از یک در ازاي دریافت یک. ان کنندپرداختند جبر براي پیشرفت کارشان در دستگاه دولتی می

، با ماري پولز، 1771در . تمامی سهم راخرید 1770گذاري کرد، و در  لیور در این کار سرمایه 520‘000مقاطعه، 

از آن پس، براي جمع کردن درآمد، تحصیل مالیات، و گردآوري نمونۀ . کار مالیاتی، زناشویی کرد دختر یک مقاطعه

همان ثروتی که بدو امکان داده بود آزمایشگاه بزرگی فراهم سازد و به . کرد رانسه، به والیات سفر میسنگهاي ف

.اي دست زند سرانجام سر وي را به گیوتین سپرد آزمایشهاي پرهزینه

در این . فرانسه رسید» کمیسیون باروت«، به سرپرستی 1775الووازیه در کارهاي اجتماعی شرکت فعالی داشت، در 

مقام، با اصالح و افزایش تولید، صدور باروت فرانسه به مستعمرات امریکایی بریتانیا و پیروزي سپاهیان انقالبی فرانسه 

توان گفت که امریکاي  حقیقتاً می …. باروت فرانسه بهترین باروت اروپاست«: ، گفت1789در . را امکانپذیر ساخت

ووازیه هنگام خدمت در دستگاههاي گوناگون ملی و شهري هوش و ال» .شمالی آزادي خود را مدیون این باروت است

. ائلی چون مالیات، مسکوکات، بانکداري، کشاورزي علمی، و کارهاي خیریه سپردوفصل مس اندیشۀ خود را به حل

، براي سروسامان دادن به وضع اقتصادي و اجتماعی این والیت )1787(هنگام عضویت در انجمن والیتی اورلئان 

الووازیه بشردوستی . ، سرمایۀ خود را براي خرید غله در اختیار چند شهر فرانسه نهاد1788مقارن قحطی . کرد تالش

  .کرد بود که از اندوختن پول و ثروت براي خود نیز فروگذار نمی

هزار ظرف  وپنجاه ابزار گوناگون، سیزده آزمایشگاه او، با دویست. این تالشها وي را از تحقیقات علمی باز نداشتند

عنوان مقیاس وزن در نظام  اي، هزاران مادة شیمیایی، و سه ترازوي دقیق ـ که هنگام تعیین واحد گرم، به شیشه

گیري، نیمی از  زهتوزین و اندا .بودمتري، به کار آمدند ـ قبل از قرن نوزدهم، بزرگترین و مجهزترین آزمایشگاه جهان 

با توزین . اي کیفی به علمی کمی مبدل ساخت راز کامیابیهاي علمی الووازیه بود؛ وي از این راه شیمی را از نظریه

وپاگیر بیش نیست؛ شتال به مادة اسرارآمیزي عقیده داشت که  اي دست دقیق دریافت که فلوژیستون شتال افسانه

» آکادمی علوم پاریس«، الووازیه به 1772اول نوامبر . خیزد د و به هوا برمیشو هنگام احتراق از جسم سوزان جدا می

  : نوشت

با در نظر . یابد نزدیک هشت روز قبل، دریافتم که وزن گوگرد هنگام سوختن، به جاي آنکه کاهش یابد، افزایش می

وزن . ورددست آ تریولیک بهکیلو اسید وی 0.5توان بیش از  کیلو گوگرد می 0, 5گرفتن رطوبت موجود در هوا، از 

این افزایش وزن معلول کیفیت عجیب هواست که در طی احتراق ثابت . یابد افزایش می فوسفور نیز هنگام سوختن

این اکتشاف، که به یاري . سوزنده است کند و آمیخته با بخارهایی ذب مییعنی جسم سوزان آن را ج است

زدن، وزنشان  ته است همۀ اجسامی که، هنگام احتراق یا زنگآزمایشهاي قطعی دستگیرم شده، مرا معتقد ساخ

. شوند یابد، مانند گوگرد و فوسفور، با هوا ترکیب می افزایش می

. گیرند سان، الووازیه دریافته بود که اجسام هنگام سوختن، به جاي آنکه چیزي به هوا دهند، چیزي از هوا می بدین

  . دانست آن چیز چیست ولی هنوز نمی

اي را در ظرفی نهاد که  شده قلع توزین. ، الووازیه گزارشهایی دربارة چند آزمایش دیگر منتشر ساخت1774پاییز در 

. وزن آن را با هواي درونش مشخص ساخته بود؛ منافذ ظرف را بست و ظرف را چندان حرارت داد تا قلع زنگ زند

است؛ ولی چون منافذ ظرف را گشود، هوا به  پس از سرد شدن ظرف محتوي قلع، دریافت که وزن آن ثابت مانده

اما چگونه؟ الووازیه براي کاهش هواي . و نشان داد که هواي درون ظرف کاهش یافته است. ور شد درون ظرف حمله

  آن چیز چه بود؟ . درون ظرف سببی نیافت، جز آنکه بگوید قلع هنگام سوختن چیزي از هوا گرفته است
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پریستلی آزمایش ماه اوت خود را، که اعتقاد وي را به . پاریس به پریستلی برخورد ، الووازیه در1774در اکتبر 

الووازیه  1775آوریل  26در . تر ساخته بود، براي الووازیه شرح داد جداشدن فلوژیستون از جسم سوزان سخت

نده بود که اجسام هنگام این آزمایش وي را به این نتیجه رسا. درمیان نهاد» آکادمی علوم پاریس«آزمایش خود را با 

. خوانده بود» هواي بسیار خالص«وي این عنصر را . شوند سوختن با یکی از عناصر شناخته نشدة هوا ترکیب می

الووازیه اکنون مانند پریستلی اکسیژن را کشف کرده بود، ولی برخالف پریستلی این را نیز دریافته بود که 

این عنصر را اکسیژن خواند، که ترکیبی از دو واژة یونانی به معنی  1779وي در . اي بیش نیست فلوژیستون افسانه

  .پنداشت که اکسیژن یکی از عناصر سازاي همۀ اسیدهاست است، زیرا به اشتباه می» اسیدساز«

شود همان  این نکته را نیز الووازیه چون پریستلی دریافته بود که نوع هوایی که در هنگام احتراق جذب فلزات می

آکادمی علوم «به » دربارة تنفس جانوران«، وي گفتاري 1777مه  3در . که زندگی جانوران بدان بستگی دارداست 

کنیم به کار تنفس جانوران، یا احتراق، یا  ششم هوایی که تنفس می پنج«: تسلیم کرد که در آن نوشته بود» پاریس

بخشد  هوایی که جانوران را جان می«: افه کرده بودو اض» .تنفس است پنجم هوا قابل تنها یک …آید؛  زدگی نمی زنگ

آگاهی ما از یکی در مورد دیگري نیز به کار . است وجوه اشتراك بسیار دارد با هوایی که باعث زنگ زدن فلزات

پیوندد و هنگام ترکیب اکسیژن با  الووازیه دریافته بود که اکسیژن هنگام تنفس به ترکیبات آلی می» .خواهد آمد

او همچنین، با آگاهی به اینکه هنگام ترکیب اکسیژن . شود می ت آلی، نظیر هنگام احتراق فلزات، حرارت تولیدترکیبا

آیند، همانندي تنفس و احتراق را روشن  وجود می با موادي چون قند، روغن، و موم گاز انیدریدکربونیک و آب به

یایی ترکیبات آلی، اکنون، فیزیولوژي را دستخوش انقالب شیم ـ    و انفعاالت فیزیکی  آگاهی بشر از فعل. ساخته بود

ها،  شاخۀ جوان دانش را به نامها، واژه» فلوژیستون«افزایش آزمایشها، گسترش علم شیمی، و بسط نظریۀ  .ساخت می

وروو، دست الووازیه، گیتون دو م این نامگذاري را به» آکادمی علوم پاریس«. اي نیازمند ساخته بود و اصطالحات تازه

هاي  کتابی، به نام روش نامگذاري شیمی، منتشر ساختند و نامها و واژه 1787اینان در . فورکروا، و برتوله سپرد

را » هواي بدون فلوژیستون«. را از آن کنار نهادند» گل روي«، و »روغن ارسنیک«، »پودر آلگاروت«اي چون  کهنه

را » شده هواي تثبیت«را ئیدروژن، » هواي غیرقابل اشتعال«ژن، را ازوت و سپس نیترو» هواي فلوژیستوندار«اکسیژن 

 32نام . گاز اسیدکربونیک، تکلیس را اکسایش، و ترکیبات شیمیایی را از روي عناصر سازاي آنها نامگذاري کردند

 .عنصر است 98این جدول اکنون شامل نام . گنجانده شد» عناصر ساده«شناخت در جدول  عنصري که الووازیه می

الووازیه نامهاي تازه را با اصول شیمی جدید در . اند اکثر اصطالحات کتاب روش نامگذاري شیمی امروزه استانده شده

این انقالب . دانش بشر را بار دیگر دستخوش دگرگونی ساخت 1789رسالۀ مقدماتی شیمی گنجاند و با نشر آن در 

  . پایان فلوژیستون شتال و عناصر ارسطویی بود

او براي از میان بردن موجبات انقالب تالش کرده و در تبهکاریهایی که . ه خود قربانی انقالب فرانسه شدالووازی

در ده سال قبل از انقالب، با کمیسیونهایی که براي اصالح . ساختند شرکت جسته بود ناپذیر می انقالب را اجتناب

اي به  ، در نامه1787وي در . همکاري کرده بود وضع زندانها و بیمارستانها تشکیل شده بودند با صمیمیت بسیار

این نامۀ شرافتمندانه را . لوران دو ویلدوي، بازرس کل دولت، نه عامل استثمار دهقانان فرانسه را معرفی کرده بود

  :کسی نوشته بود که خود از زمینداران میلیونر فرانسه بود

به تنها . گرفتند اهی لویی شانزدهم مردم را به چیزي نمیتا قبل از دوران ش …خواهم با شهامت بگویم که  اجازه می

هایی هستند که گوش  نیکبختی، آزادي، و رفاه مردم واژه. ت، مرجعیت، و ثروت بوداندیشیدند قدر چیزي که می

دانستند که آرمان دولت باید تأمین هرچه بیشتر  فرمانروایان پیشین با آنها آشنایی نداشت، این فرمانروایان نمی



۵۶٣۶

یک از  د و، هیچروزي که نماینده و مدافعی ندار دهقان سیه …. ادکامی، نیکبختی، و آسایش مردم باشدش

  . نالد اش می دستگاههاي دولتی به اندیشۀ او نیست، در کلبه

، پیشنهاد )1787(الووازیه، هنگامی که به نمایندگی طبقۀ سوم به عضویت انجمن والیتی اورلئان برگزیده شده بود 

کشیدن دهقانان، از همۀ مردم فرانسه » بیگاري«ه دولت براي مرمت و نگاهداري راههاي کشور، به جاي به کرد ک

او همچنین پیشنهاد کرده بود که براي رفع نیاز مردم در . پیشنهاد را رد کردند اشراف و روحانیان این. یات بگیردمال

به دلخواه خویش هزینۀ آن را تأمین کنند؛ این  سالهاي پیري نوعی سازمان رفاه اجتماعی تأسیس شود، و مردم

مجمع «، در یادداشتی به دولت پیشنهاد کرد که حق کامل قانونگذاري به 1785در . پیشنهاد را نیز رد کردند

مرتباً » مجمع قانونگذاري«آینده سپرده شود، و شاه تنها مجري مصوبات این مجمع شناخته شود، » قانونگذاري

گمان، از روشنترین افراد  الووازیه، بی. مردم مالیات گرفته شود، و سانسور نشریات از میان رود اجالس کند، از همۀ

. کردند طبقۀ بورژواي فرانسه بود و، شاید، پیشنهادهاي او بخشی از هدفهاي سیاسی او را بیان می

میانگین سود ساالنۀ وي . بودند بود، که مردم از آن خشمگین» کاري مالیات مقاطعه«الووازیه از گردانندگان دستگاه 

الووازیه باید چنین درآمدي را، با توجه . لیور گذشت 66‘667از  1786تا  1768در کار این مقاطعه در فاصلۀ سالهاي 

وزیر فرانسه،  به پیشنهاد او بود که شارل آلکساندر دو کالون، نخست. به رنجها و خطرات آن، عادالنه تلقی کرده باشد

، براي جلوگیري از فروش اجناس قاچاق و اخذ گمرك از کاالهایی که به پاریس 1787تا  1783هاي در فاصله سال

لیور هزینه برداشت و مردم را  30‘000‘000ساختمان دیوار و گمرکهاي آن . آوردند دیواري به گرد شهر کشید می

  .ر کشیدبر دولت خشمگینتر ساخت؛ دوك دو نیورنوا گفت که مبتکر دیوار را باید به دا

. کرد دست طبقۀ متوسط بود، از انقالب پشتیبانی می ، هنگامی که رهبري انقالب فرانسه هنوز به1789الووازیه در 

در . کرد، از آن رویگردان شد ولی یک سال بعد، هنگامی که تندرویها و تعدیات و خونریزیهاي انقالب را پیشبینی می

این دستگاه را به اختالس حقوق بازنشستگی » کاري مالیات مقاطعه« نوامبر همان سال، برخی از کارمندان دستگاه

، مارا شخصاً با 1791در » .مکند باید برخود بلرزند بختان را می آنان که خون تیره«: خویش متهم نمودند و نوشتند

را منتشر  پژوهشهاي فیزیکی دربارة آتش 1780در » دوست مردم«نشریۀ آمی دو پوپل. الووازیه به مبارزه برخاست

ساخت، که در آن مارا ادعا کرده بود که مادة اسرارآمیزي را در آتش قابل رؤیت ساخته است؛ الووازیه این ادعا را 

نشریۀ خود، آمی دو پوپل  1791ژانویۀ  27اعتنایی را از یاد نبرد، و در شمارة  سرسري گرفته بود؛ مارا این بی

تنها مایۀ فخر و «: ودجود و پر درآمد، به باد دشنام گرفت، و نوشتعنوان یک شارالتان س شیمیدان صراف را، به

لیور دارایی مردم بینوا را برباد  33‘000‘000سربلندي او این است که با کشیدن دیواري به دور پاریس ـ دیواري که 

» .تیر چراغ آویخت او را باید از …. داده است ـ این شهر را از هواي پاك محروم ساخته، و به زندان مبدل کرده است

  .را منحل کرد »کاري مالیات مقاطعه«دستگاه  1791مارس  20مجلس مؤسسان در 

رفت که همۀ نهادهاي باقیمانده از رژیم  باشد، زیرا تصور می» آکادمی علوم پاریس«بایست متوجه  حملۀ بعدي می

رژیم . شتن را آماج دشمنی انقالبیون ساختخوی الووازیه با پشتیبانی از آکادمی .گذشته با ضدانقالبیون همدلی دارند

الگرانژ، الووازیه، الالند، المارك، برتوله، مونژ، و دیگران پس . حکم انحالل آکادمی را صادر کرد 1793اوت  8تازه در 

.از شرکت در آخرین مجمع آکادمی، به امید آنکه از تیغۀ گیوتین رهند، پراکنده شدند

کنوانسیون «هاي کوندورسه، براي ملی کردن آموزش در فرانسه طرحی به  هام از اندیشهدر همان ماه، الووازیه، با ال

آموزش » با آگاهی به مسئولیت جامعه دربرابر کودك«در این طرح، پیشنهاد شده بود که دولت . تسلیم کرد» ملی

زش متوسطۀ رایگان را ابتدایی را رایگان و همگانی سازد و، با تأسیس آموزشگاههاي فنی در سراسر فرانسه، آمو

هایی که دوستان الووازیه به او  یک ماه بعد، گماشتگان دولت خانۀ وي را گشتند و، در میان نامه. گسترش دهد
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الوقوع انقالب به  هایی یافتند که در آنها انقالب محکوم شده بود و، با امیدواري، از سرکوبی قریب نوشته بودند، نامه

داد الووازیه و  نامۀ دیگري به دست گماشتگان دولت افتاد که نشان می. ه بوددست سپاهیان بیگانه سخن رفت

ودو تن از اعضاي پیشین  ، دولت سی1793نوامبر  24در . باشند همسرش به اندیشۀ فرار به اسکاتلند می

. فروگذار نکردهمسرش براي رهایی او از هیچ کاري . ، و در آن میان الووازیه را بازداشت کرد»کاري مالیاتی مقاطعه«

الووازیه در زندان به کارش در توضیح . از تالش خویش نتیجه نگرفت، ولی اجازه یافت همسرش را در زندان ببیند

اتهام این عده این بود که بهرة گزاف گرفته، تنباکو را در آب خیسانده، و از راههاي . شیمی جدید همچنان ادامه داد

هشت تن . به دادگاه انقالبی کشاندند 1794مه  5شدگان را در  بازداشت. اند هلیور سود برد 130‘000‘000غیرقانونی 

شود که  گفته می. وچهار تن را، که الووازیه یکی از آنان بود، به مرگ محکوم کردند از متهمان تبرئه شدند، ولی بیست

دیگر براي کشور، کیفر آنان را رئیس دادگاه وقتی از او درخواست شد، با توجه به ارزش فرزانگی الووازیه و چند تن 

الووازیه را در همان . ولی درستی این سخن محقق نیست» جمهوري نیازي به فرزانه ندارد؛«: تخفیف دهد، پاسخ داد

گویند  می. ، در جایی که امروز پالس دو ال کنکورد نام دارد، با گیوتین سر بریدند)1794مه  8(روز صدور حکم 

ار مانند آن را سري را در یک لحظه از تن جدا کردند، ولی صد سال باید بگذرد تا روزگ«: الگرانژ در این هنگام گفت

به » کاري مالیات مقاطعه«لیوري که دستگاه  130‘000‘000همۀ دارایی الووازیه و بیوة او را در ازاي » .به ما باز دهد

داشت یکی از نوکران سابق خانواده نگاهداري بانو الووازیه را که دیناري ن. دولت جمهوري بدهکار بود مصادره کردند

بانو الووازیه تا . ، دولت فرانسه محکومیت الووازیه را بیجا دانست و دارایی او را به بانو الووازیه پس داد1795در . کرد

اي  مجلس یادبودي براي الووازیه برپا داشت که الگرانژ مرثیه» آموزشگاه هنرها«، 1795در اکتبر . زنده ماند 1836

قربانی ستم و دوست گرانمایۀ هنر، که هنوز زنده «: بر گور الووازیه سنگی نهادند که برآن نوشته است. در آن خواند

  » .کند است و با نبوغ خویش بشریت را خدمت می

V شناسی ـ ستاره

  برداري از ابزارهاي علمی آغاز بهره

مان را روشن سازند؟ در میان جسارتهاي دانش، تالش ریاضیات، فیزیک، و شیمی تا کجا توانسته بودند رازهاي آس

گیري حجم ستارگان، کشف علت تابش آنها در شب، آشنایی با اجزاي سازندة آنها از میلیاردها کیلومتر  آن براي اندازه

. تانگیزتر اس تر و شگفت فاصله، و گنجاندن حرکات آنها در قالب منطق و قوانین مخلوق اندیشۀ بشر از همه جسورانه

کنند؛ و  اندازند و انگیزة پژوهش را در ما بیدار می آسمان و مغز آدمی قطبهایی هستند که ما را به شگفتی می

  .خواهد براي آسمان قانون بسازد بزرگترین شگفتی، مغزي است که می

ا تکمیل کند وظیفۀ قرن هجدهم بود که ابزارها ر. دوربین اکنون اختراع شده، و اکتشافات بزرگی انجام گرفته بود

هاي ریاضی را در مورد  ، آخرین یافته)بردلی و هرشل(، کشفیات گذشتگان را گسترش دهد )گراهام، هدلی، و دالند(

اي براي پویش کیهانی پدید  آمد نظام تازه دست می ، و برمبناي نتایجی که به)آالمبر و کلرو/ د(کار برد  ستارگان به

  ). الپالس(آورد 

کردند ـ یکی  ساخته شده بودند که بر دو محور حرکت می» تلسکوپهاي استوایی«. رگتر شده بودتلسکوپ کاملتر و بز

دادند، براي بررسی و  شناسان امکان می این دو محور به ستاره. موازي با محور زمین، و دیگري عمود بر آن

اینکه نور هنگام انکسار در عدسی به نیوتن، با آگاهی به . گیري دقیق، مدتها ستارگان را در آسمان تعقیب کنند اندازه

، 1733در . کار بردن تلسکوپ انکساري خودداري کرده بود فریبد، از به شود و چشم را می رنگهاي گوناگون تجزیه می

، با ترکیب عدسیهایی که داراي خواص انکساري مختلف بودند این مشکل را از میان »جنتلمن آماتور«چسترمور هال 

که براي رفع مشکل یافته بود اعالم نداشت، و جان دالند را ناگزیر ساخت رأساً، و بدون آگاهی از هال راهی را . برد
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» مذاکرات فلسفی«در خالصۀ  1758دالند در . کار او، تلسکوپی آکروماتیک بسازد که فاقد کجنمایی رنگی باشد

  .از روي تلسکوپ خود پرده برداشت» انجمن شاهی لندن«

م، ساعتساز کویکر، به درخواست ادمند هاله، براي ثبت حرکت ستارگان، ربع دایرة ساعت ، جورج گراها1725در 

همین . ها تقسیم کرده بود نصب کرد که محیط آن را به درجات و دقیقه» رصدخانۀ گرینیچ«مانندي بر دیوار 

این . نگار عت، و زمانساعتساز براي هاله، جیمز بردلی، و پیرلومونیه دستگاهی ساخت شامل یک تلسکوپ، محور، سا

، تامس 1730در . داد که حرکات ستارگان را با دقت و صحت بیشتري ثبت کنند شناسان امکان می دستگاه به ستاره

گادفري، عضو محفل روشنفکران فرانکلین در فیالدلفی، براي دوستانش از ابزاري سخن گفته بود که به کمک بازتاب 

ولی  گیرد؛ اي جغرافیایی را اندازه میشود، زوایا و عرضه در تلسکوپ مشاهده میهاي متقابل، که  مضاعف نور در آینه

این ابزار عبارت بود از یک . هدلی ابزار مشابهی ساخت ، جان1730در . چگونگی کار آن را اعالم نداشت 1734تا 

. دایره ساختند ششم محیط یاب را برابر یک ، این زاویه1757در . هشتم محیط دایره قوس مدرج به اندازة یک

را در آسمان ) اي یا ستاره(افق و هم خورشید   هدلی به دیانوردان، که به یاري آن در آن واحد هم» سکستان«

این دستگاه پس از آنکه با کرونومتر دریایی . داد که زاویۀ دوشیئی متفاوت را بدقت تعیین کنند امکان می. دیدند می

.قریباً دقیق و مطمئن ساختهریسن ترکیب شد، دریانوردي را عملی ت

براي تعیین طول . دریانورد براي تعیین محل کشتی در دریا ناچار بود عرض و طول جغرافیایی محل را بداند

دید مشخص کند، و این دقت را با ساعتی  بایست وقت محلی را از روي ستارگانی که در افق می جغرافیایی محل می

مشکل اساسی ساختن ساعت یا کرونومتري بود که تغییر دما و حرکات . دداد بسنج که زمان گرینیچ را نشان می

درجه  ، دولت بریتانیا براي کسی که براي تعیین طول جغرافیایی با نیم1714در . کشتی کار آن را مختل نکند

ریایی هریسن، ساعتساز اهل یورکشر، یک کرونومتر د جان. پوند جایزه تعیین کرد 20‘000اختالف راهی ارائه دهد 

؛ گراهام خواست تا براي ساختن این ابزار قبال مبلغی به او )1728(اختراع کرد و ساختن آن را به جورج گراهام سپرد 

این ابزار را تکمیل کرد و در این کرونومتر، به جاي آونگ، دو رقاصک سنگین و بزرگ مقابل  1735وي در . پردازند

کردند، اثر حرکات کشتی را خنثی  مخالف یکدیگر حرکت میچهار فنر رقاصک، که در جهت . هم نهاده بود

شدند و به فنرها مربوط بودند، اثر  کردند؛ و چند میلۀ برنجی و فوالدي، که با گرما و سرما منبسط و منقبض می می

ن هریسن را براي آزمایش این کرونومتر تا لیسبو» هیئت تعیین طول جغرافیایی«. ساختند تغییرات دما را خنثی می

چهارمین . ، با توجه به نتیجۀ مطلوب این آزمایش، کرونومترهاي دیگري سفارش داد»هیئت«. به سفر دریایی فرستاد

در این سفر، ). 1759(کرونومتر، که پهناي آن بیش از دوازده سانتیمتر نبود، در راه جزایر هندغربی آزمایش شد 

جایزة . کرد ـ هشتاد ثانیه در سی روز ـ اشتباه نکرد میکرونومتر پنج ثانیه بیش از آنچه بر روي زمین اشتباه 

نیروي دریایی بریتانیا به یاري این کرونومتر، . پوندي دولت بریتانیا، پس از بگومگوهایی، به هریسن داده شد 20‘000

  .فرمانرواي دریاها شد) 1763- 1756(و ابزارهاي دیگر، در اوج جنگ هفتساله 

  شناختی نظریۀ ستاره -2

شناسی براي آنان دانشی ناآشنا و  سیان و فرانسویان در راه شناخت ستارگان همچشمی آغاز کرده بودند؛ ستارهانگلی

نبود، چرا که هر دوي آنان در تالشهاي خویش براي تسلط بر دریاها، مستعمرات، و بازارهاي جهان از آن » مجرد«

ري سیاسی و اقتصادي و آنکه به بهره یاري بوسکوویچ ـ بی آلمان و روسیه به یاري اویلر، و ایتالیا به. جستند یاري می

.باشند ـ به گسترش این شاخۀ دانش یاري کردند آن چشم داشته

آالمبر با بررسی ماه، تهیۀ جدول حرکات، منازل، و اهلۀ آن در ارتباط با خورشید و زمین، و اثرات آن /اویلر، کلرو، و د

یواهان توبیاس مایر در دانشگاه گوتینگن، با استفاده از یادداشتهاي اویلر، یک  .بر جزرو مد دریانوردان را یاري کردند
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، 1738در . بریتانیا نایل ساخت» هیئت تعیین طول جغرافیایی«زیج قمري تنظیم کرد که وي را به اخذ پاداشی از 

این جایزه به این . عیین کرداي ت اي ارائه دهند جایزه براي کسانی که دربارة جزر و مد فرضیه» آکادمی علوم پاریس«

هاي  همۀ آنان، جز فرد آخري، فرضیه. کاوالیري.دانیل برنویی، اویلر، کالین مکالرین، و اي: چهار نفر تعلق گرفت

کشش ماه و خورشید،  خویش را بر نظریۀ نیوتن استوار ساخته، و جزرو مد را معلول حرکت وضعی زمین، به اضافه 

براي کسانی نیز که سبب انحرافات واقعی یا موهوم سیارات را از مدارهاي بیضوي آنها  همین آکادمی. دانسته بودند

  . به اویلر تعلق گرفت 1756به کلرو، ودر  1747این جایزه در . توجیه کنند جوایزي تعیین کرد

اراتی کسب شناسی براي فرقۀ یسوعی خود افتخ رود جیرو جوزپه بوسکوویچ با پیروزیهاي بسیارش در فیزیک و ستاره

زاده شده بود، در چهاردهسالگی در رم نوآموز شد و از همان هنگام با هوش و ) دوبروونیک(وي، که در راگوزا . کرد

سالگی کرسی ریاضیات این  ونه در بیست. نبوغ علمی خویش معلمانش را در کولگیوم رومانوم دچار شگفتی ساخت

داران سهمی داشت، و  در تعیین مدار کلی دنباله. منتشر کرد وشش اثر از آن پس، شصت. آموزشگاه را بدو سپردند

اش،  در رساله. براي نخستین بار در تاریخ علم براي تعیین مدار و خط استواي سیارات راههاي هندسی ارائه داد

ی از نیرو ها یا میدانهای اي عرضه داشت و ماده را مرکب از نقطه ، دربارة ماده نظریه)1748(پذیر  دربارة مادة تجزیه

هاي  آورد و پیشرو فرضیه این نظریه مونادهاي الیبنیتز را به یاد می. باشند دانست که، بتناوب، مرکز جذب و دفع می

از ایاالت پاپی . این یسوعی ذوفنون در خالل بررسیهاي علمی از تالشهاي عملی باز نایستاد. اتمی معاصر بود

بود لوکا را در خود فرو برند سد بست، براي خشکانیدن ماندابهاي  هایی که نزدیک برداري کرد، بر دریاچه نقشه

به درخواست وي، پاپ . در میالن شرکت جست» بررا رصدخانۀ«پونتین طرحی تهیه کرد، و در تهیۀ طرح تأسیس 

. هاي کوپرنیک را، که پاپهاي پیشین صادر کرده بودند، لغو کرد فرمان طرد نظریه 1757بندیکتوس چهاردهم در 

، به فرانسه، 1762-1761در . وي را به عضویت خود پذیرفتند» انجمن شاهی لندن«و » آکادمی علوم پاریس«

، لویی پانزدهم سرپرستی 1772در . انگلستان، لهستان، و ترکیۀ عثمانی سفر کرد و با گرمی و احترام پذیرفته شد

، در 1787به ایتالیا بازگشت و در  1783بوسکوویچ در . بخش نورشناخت نیروي دریایی فرانسه را بدو سپرد

  .وي چند کتاب شعر از خود به یادگار نهاد. سالگی، در میالن درگذشت هفتادوشش

عموي او، جیمز پاوند، رئیس آموزشگاه . شناس انگلیسی نیمۀ اول قرن هجدهم است جیمز بردلی هوشمندترین ستاره

اي خصوصی داشت؛ در همین رصدخانه بود که علم  شناس آماتوري بود که رصدخانه وانستد، در اسکس، ستاره

بردلی پس از اخذ دانشنامۀ فوق لیسانس . شناسی و زیبایی آسمانها جیمز بردلی جوان را شیفتۀ خود ساختند ستاره

انجمن شاهی «از آکسفرد، به وانستد شتافت، آسمانها و ستارگان را بررسی کرد، نتیجۀ بررسیهاي خود را در دسترس 

شناسی آکسفرد  سه سال بعد استاد ستاره). 1718(سالگی به عضویت این انجمن رسید  وشش اد، و در بیستنه» لندن

شناس شاهی در گرینیچ را ازآن خود ساخت و تا  ، بردلی عنوان ستاره1742شناس، در  پس از مرگ هاله، ستاره. شد

.این مقام را حفظ کرد) 1762(پایان 

لی این بود که درصدد برآمد اختالف منظر یک ستاره را در طول سال، اوال از نخستین اقدام علمی بااهمیت برد

هرگاه کوپرنیک راست گفته باشد که زمین . اي فرضی در مرکز خورشید، دریابد اي بر روي زمین و ثانیاً از نقطه نقطه

این دو ثابت نشده بود؛  یک از بایست وجود داشته باشد؛ هیچ گردد، چنین اختالفی می در مداري به گرد خورشید می

، بدون اخذ 1669رابرت هوك ماجراجو در . شد رسید، نظریۀ کوپرنیک نیز تأیید می اگر این مسئله به اثبات می

سمیوئل مالینوکس، . نتیجه، کوشیده بود این اختالف منظر را دربارة ستارة گاما از صورت فلکی تنین دریابد

بررسیهاي آنان . بردلی در اینجا بدو پیوست. سی وي را در کیو ازسر گرفتبرر 1725شناس متفنن پولدار، در  ستاره

بردلی پس از آن به وانستد بازگشت، از جورج گراهام خواست براي . درستی فرضیۀ کوپرنیک را اندکی به اثبات رساند
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النهار  روي خط نصفاو تلسکوپی بسازد که به یاري آن بتواند، به جاي یک ستاره، دویست ستاره را هنگام عبور از 

پس از سیزده ماه بررسی و محاسبه، بردلی دریافت که مسیر ستارگان در طول سال به شمال و جنوب . بنگرد

) 1729( آگاهی از کجنمایی نور . شود، و این انحراف را معلول گردش زمین به گرد خورشید دانست منحرف می

درگم ساخته بود، از میان برد و معلوم ساخت که محل شناسان را، که آن زمان آنان را سر صدها مشکل ستاره

چون این مسئله برپایۀ حرکت زمین . شود و محاسبه شدة ستارگان جز محلی است که به چشم دیده می» واقعی«

شناسی چندان واضح بود که  تأثیر این اکتشاف بر ستاره. دور خورشید استوار بود، با نظرات کوپرنیک موافقت داشت به

  . شناس ـ تاریخنویس فرانسوي، بردلی را با کپلر، و حتی با ابرخس، برابر دانست مبر، ستارهژوزف دال

بردلی . بردلی از آن پس به دومین بررسی بااهمیت خویش پرداخت و درصدد برآمد رقص محور زمین را دریابد

ماه به گرد زمین نسبت دریافته بود ستارگانی که حرکات ظاهري آنان به گردش زمین به گرد خورشید و گردش 

از این روي، به خاطر او خطور کرد . گردند شوند، پس از یک سال، دقیقاً به جایی که در گذشته بودند برنمی داده می

  که این اختالف ممکن است به دلیل مایل شدن جزیی محور زمین، به واسطۀ تغییرات متناوبی که در ارتباط میان 

) 1747-1728(وي مدت نوزده سال . آیند، باشد مین به دور خورشید پدید میگردش ماه به دور زمین و گردش ز

. اند این دگرگونیها را بررسی کرد و سرانجام دریافت که ستارگان پس از نوزده سال به همان جاي پیشین بازگشته

زارش اکتشاف گ. نتیجه گرفت که رقص محور زمین معلول گردش ماه به گرد زمین و اثر آن در مناطق استوایی است

شکیبایی نیز . انگیزترین خبر علمی سال تلقی شد هیجان) 1748(» انجمن شاهی لندن«بردلی در خالصه مذاکرات 

.دارد چون جنگ قهرمانانی به جهان عرضه می

سال مقاومت، تقویم  170شناس شاهی بود، انگلستان به عمل سختی تن داد، و، پس از  هنگامی که بردلی ستاره

که یازده ) 1750(پارلمنت بریتانیا رأي داد . خواند» اصالح شده«پذیرفت؛ اما از سر لجاجت آن را تقویم  گرگوري را

سپتامبر شناخته شود، و آغاز سال رسمی، به  14سپتامبر،  3حذف گردد، » سبک جدید«از  1752روز سپتامبر 

دگرگونی . آورد یسایی آشوب و اختالل پدید میاین دگرگونی در بازرگانی و اعیاد کل. مارس، اول ژانویه باشد 25جاي 

ـ ولی سرانجام » !یازده روز ما را به ما بازگردانید«: تقویم بسیاري از مردم را ناخشنود ساخت و برآن داشت که بگویند

  .دانش بر دفترداري و االهیات چیره گشت

  هرشل -3

ۀ سیارات منظومۀ شمسی افزود و نوازندگی را کنار پس از آنکه ویلیام هرشل با کشف اورانوس این سیاره را به مجموع

پدرش نوازندة سپاه هانوور بود؛ ویلیام هرشل، که در  .رسیدشناسی در انگلستان به اوج کمال  گذاشت، علم ستاره

پدر نوازندگی پیشه ساخت و همراه سپاهیان هانوور در  در هانوور زاده شد و فردریک ویلهلم نام گرفت، مانند 1738

نخستین پیکار جنگ هفتساله شرکت جست؛ ولی وضع سالمتی وي چندان حساس بود که به خدمت وي در سپاه 

، وي را به انگلستان فرستادند تا 1757در ). با اینهمه، وي نزدیک هشتادوچهار سال زنده ماند. (هانوور پایان دادند

کرد،  اش با لندن همچشمی می در باث، که در آن هنگام با مردم آراسته. ود را در جهان موسیقی بجویدکامیابی خ

ساخت، آموزش  آهنگ می. نخست نوازندة اوبوا، سپس رهبر ارکستر، و سرانجام ارگنواز نمازخانۀ اوکتاگون شد

اندیشۀ . آموخت نسیل و انتگرال میشبها حساب دیفرا. آموخت وپنج درس می اي سی داد، و گاهی هفته موسیقی می

برادرش، یاکوب، . شناسی معطوف داشت خویش را از حساب دیفرانسیل و انتگرال به نورشناخت، و سرانجام به ستاره

کارولین در همان هنگام که خانۀ برادر را سروسامان  .خواهرش، کارولین، را از آلمان به انگلستان آورد 1772و در 

. شناس گشت سرانجام او نیز ستاره. کرد شناختی وي را نیز یادداشت می تارهداد، بررسیهاي س می
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دست خویش  اي از آسمانها بود؛ به یاري برادرش، تلسکوپی ساخت؛ عدسیهاي آن را به هرشل در آرزوي کشیدن نقشه

ار خوراك فراهم کارولین براي او هنگام ک. بار شانزده ساعت از کار بازنایستاد تراشید و صیقل داد؛ و حتی یک

این نخستین تلسکوپ از چند . کرد و با خواندن آثار سروانتس، فیلدینگ، و سترن وي را سرگرم می. ساخت می

ساله بود، نخستین بار به  وشش ، که سی1774در . تلسکوپی بود که به دست هرشل، یا زیر نظر او، ساخته شدند

چهاربار سراسر . سپرد شناسی می متی از وقت خود را به ستارههرشل هنوز نوازنده بود و تنها قس. آسمان چشم دوخت

، به اکتشافی دورانساز نایل آمد که خود وي 1781مارس  14در دومین سفر کیهانی خود، . آسمان را بررسی کرد

  : اهمیت آن را بسیار ناچیز گرفت

اي برخوردم که آشکارا  به ستارههنگام بررسی ستارگان کوچکی که در کنار نیمی از صورت فلکی جوزا جاي دارند، 

چون نمود غیرعادي این ستاره مرا دچار شگفتی ساخته بود، آن را با جوزا و ستارة . نمود بزرگتر از ستارگان دیگر می

دار  اي دنباله تم که ستارهاالعنه و جوزا سنجیدم؛ و چون آن را بزرگتر از هر دوي آنها یافتم، پنداش کوچک بین ممسک

اي است که  بررسیهاي دقیقتر بعدي نشان دادند که سیاره. دار نبود اي دنباله چه هرشل یافته بود ستارهولی آن. است

گردد و قطر مدار آن نوزده برابر قطر مدار زمین، و نزدیک دوبرابر قطر  دور خورشید می در مداري تقریباً مستدیر به

ثبت  شناختی به بود که وجودش در اسناد ستارهمدار زحل است؛ این سیارة جدید نخستین سیارة منظومۀ شمسی 

انجمن «. داد، جهانیان را به ستایش هرشل واداشت کشف این سیاره، که منظومۀ شمسی را دوبرابر وسعت می. رسید

وي را به عضویت خود پذیرفت و به اخذ نشان کوپیلی مفتخر ساخت؛ جورج سوم وي را برآن داشت » شاهی لندن

خواند؛ ) ستارة جورجها(هرشل این سیاره را گئورگیوم سیدوس . شناس دربار شود نهد و ستاره که نوازندگی را کنار

بدین ترتیب، آن را از شاهان هانوور گرفتند و برآن، مانند همۀ . شناسان، چندي بعد، آن را اورانوس نام دادند ستاره

  .همراهانش، نام خدایان عصر شرك را نهادند

مستمري ساالنۀ نسبتاً . ش در شهر کوچک و زیباي سالو، میان لندن و وینزر مسکن گزید، ویلیام با خواهر1781در 

خرید کافی نبود؛ از این روي، با ساختن و فروختن  پوند براي مخارج او، خواهرش، و ابزارهایی که می 200اندك 

ساخت؛ تا اینکه، در  خت، میفرو براي خود تلسکوپهایی، حتی بزرگتر از آنچه می. تلسکوپ این مبلغ را افزایش داد

برنی، دختر موسیقیدان  فنی. سانتیمتر بود 120متر ساخت که قطر آن  12، تلسکوپ بزرگی به طول 1785

  :در دفتر خاطراتش چنین نوشت 1786دسامبر  20ایم، در  هایش را بارها نقل کرده تاریخنویسی که گفته

این  ).وشش ساله بود نی با کالسه رساند، زیرا فنی در این هنگام سییع(.بامداد امروز، پدرم مرا به نزد دکتر هرشل برد

دعوت آقاي هرشل، با تلسکوپ او به سیاحت در آسمانها  به …. غوش باز ما را پذیرفت العاده با آ مرد بزرگ و فوق

ده، و دامن آنکه ناراحتم کند، مرا راست برپاداشت؛ چنان بود که گویی من پر درآور و این سیاحت، بی! پرداختم

. بادکردة فنردار پوشیده بودم

نیز، ششمین و هفتمین قمر  1789، هرشل دو قمر اورانوس را یافت و آنها را اوبرون و تیتانیا نام داد؛ در 1787در 

بررسیهاي علمی خود را باشور و . ، با بیوة پولداري زناشویی کرد و از تنگدستی رهایی یافت1788در . زحل را یافت

پرداخت که روشنایی ماه تماشاي  هرشل معموال در شبهایی به تفحص و نظارة آسمان می. یشین دنبال کردحرارت پ

تلسکوپ خود را بر بامی به بلندي پانزده متر نهاده بود و در هواي آزاد به رصد کردن . ساخت ستارگان را دشوار نمی

بی که کارولین براي یادداشت بررسیهاي داد که مرک گاهی در کار خود چندان سرسختی نشان می. پرداخت می

  .زد برد از سرما یخ می بام می برادرش با خود به پشت

هاي سحابی، با نظمی بیشتر و  هرشل که تالشهاي شارل مسیه و نیکوالدو الکاي را، براي کشف سحابیها و خوشه

تارة دوتایی فراهم ساخت و به س 848سحابی و خوشۀ سحابی و  2500کرد فهرستی از  تلسکوپهایی بزرگتر دنبال می
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ستاره را خود وي کشف کرده  227ستارة دوتایی،  848از این ). 1802- 1782(تسلیم کرد » انجمن شاهی لندن«

گیرند، و در  وي خاطرنشان ساخت که دو مؤلفۀ هر ستارة دوتایی تحت تأثیر نیروي گرانشی یکدیگر قرار می. بود

کنند ـ و این خود تأییدي بر فرضیۀ نیوتن در مورد عمل متقابل میان  حول مرکز ثقل دستگاه خود دوران می

اي واحد  اي از ستارگان، که چون ستاره هرشل به یاري تلسکوپهاي نیرومند دریافته بود که پاره. ستارگان بود

ند، معلوم شد به یاري تلسکوپهاي نیروم. اي از ستارگان بسیارند که فواصلشان تا زمین متفاوت است نمایند، خوشه می

آسمانی که تلسکوپ به انسان . که کهکشان نیز، به جاي یک تودة پهناور درخشان، مرکب از اجرام نورانی بسیار است

هرشل، . بارند شناسانید فضایی پهناور با ستارگان بیشمار بود ـ مانند قطرات آب که در روز بارانی از آسمان فرومی

چشم غیرمسلح انسان تنها ستارگانی را دیده بود که . بسیار گسترش دادمانند گالیله، آسمان شناخته شده را 

نزدیکترین ستارگان به ششمین سیارة شناخته شدة منظومۀ شمسی بودند؛ در صورتی که تلسکوپهاي هرشل 

پاسکال، که از اندیشیدن به . بار ضعیفتر از روشنترین ستارگان بود 1342ستارگانی را مکشوف ساختند که نورشان 

کرد؟ آسمان  برد، چه می لرزید، اگر چون هرشل به پهناي واقعی آسمان پی می آسمان بر خود می» بیکران«پهناي 

اي از آنها، به گفتۀ وي،  سوي ستارگانی گسترده شده بود که پاره هرشل در آن

خورشیدهایی بسیاري از این ستارگان . از زمین فاصله داشتند» کیلومتر 18‘900‘000‘000‘000‘000‘000‘000«

  .نمود اي ناچیز می خورشید ما در این کیهان بیکران ذره. گردیدند دور آنها می بودند با سیاراتی که به

رصدهاي گذشته نشان داده . ترین پیشنهادهاي هرشل در مورد حرکت منظومۀ شمسی ما در فضا بود یکی از برجسته

هرشل به این اندیشه رفت که . شوند دور، یا به هم نزدیک می اي از ستارگان در زمانی معین از یگدیگر بودند که پاره

این کاهش یا افزایش مسافت ممکن است معلول تغییر فاصلۀ منظومۀ شمسی ما از آن ستارگان باشد ـ همچنان که 

وي از بررسیهاي خویش نتیجه گرفت که . کند فاصلۀ چراغهاي دوسوي خیابان با دوري و نزدیکی ما تغییر می

اي در صورت فلکی جاثی علی رکبتیه در حرکت است و با این حرکت از ستارگان  سوي ستاره شمسی بهمنظومۀ 

انتشار داد؛ چند ماه بعد، پیر پروو نیز فرضیۀ مشابهی عرضه  1783این فرضیه را هرشل در . شود معینی دور می

کردند و، صمیمانه، با  ر همچشمی میشناسان انگلیسی و فرانسوي رقیب، مشتاقانه، با یکدیگ گروههاي ستاره. داشت

. یکدیگر توافق و سازگاري داشتند

خوانده، و » پیرمردي بزرگ، ساده، و مهربان«یکی از معاصران هرشل، در زمانی که وي هشتادودوسال داشت، او را 

دربارة جهان، هاي بلندش  سادگی، مهربانی، و نکته گوییهایش، و همچنین آمادگی وي براي بیان اندیشه«: گفته است

در همۀ کارهایش کارولین، با سرسپردگی و اخالصی همانند زنان زیباي رمانها، با وي همکاري » .بسیار دلفریبند

کارولین، گذشته از ثبت بررسیهاي برادر و محاسبات پیچیدة مربوط به آنها، خود سه سحابی و هشت ستارة . کرد می

در اینجا، بررسیهاي . ، وي به نزد خویشانش در هانوور بازگشت)1822(پس از مرگ ویلیام . دار را کشف کرد دنباله

، 1848او در . از شاه پروس نشان طال گرفت 1846، و در »شناسی انجمن ستاره«از  1828در . خویش را دنبال کرد

  .سالگی، درگذشت در نودوهشت

  شناسان فرانسوي برخی از ستاره -4

گرد آمده بودند، از همه ) پایان یافت 1671ساختمان آن در (» دخانۀ پاریسرص«دور  شناسانی که به در میان ستاره

جوانی دومنیکو کاسینی، که . شناسانی بودند که در طول عمر چهار نسل از خاندان کاسینی برخاستند نامدارتر ستاره

پس از مرگ ژاك . سرپرست این رصدخانه بود، پس از مرگ، جاي خود را به فرزندش، ژاك، سپرد 1712تا  1671از 

دومینیک، به سرپرستی  ، فرزندش، ژاك)1784(، فرزندش، سزار فرانسوا کاسینی دو توري، و پس از مرگ او )1756(
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این خاندان . سالگی، به نام کنت دو کاسینی، درگذشت ، در نودوهفت1845ژاك دومینیک در . رصدخانه رسیدند

  . باخ ذکر شودارزش آن را دارد که نامش همراه خاندان برنویی و 

اي نداشت، ولی چون پدري که فرزندانش را به دور خود گرد آورد خویشتن را با علوم  آالمبر خانواده/ ژان لورون د

شناسی، نظریۀ نیوتن را دربارة تقدیم اعتدالین، و  کار بردن دانش ریاضی خود در علم ستاره با به. محصور ساخت

ان نیوتن خارج از اخذ این نتایج در زم«به گفتۀ الپالس، . قانونی ساخت فرضیۀ بردلی را دربارة رقص محوري زمین

یک سال و نیم پس از انتشار کتابی که بردلی از . آالمبر شد/ و افتخار آن بهرة د …. و مکانیک بود توانایی آنالیز

را انتشار  ))1749(ن پژوهشهایی پیرامون تقدیم اعتدالی(آالمبر رسالۀ خود / اکتشاف خود در آن سخن گفته بود، د

داراي همان اهمیتی است که کتاب بردلی در تاریخ این رساله در تاریخ مکانیک و دینامیک آسمانی . داد

یک از ما  ولی این سعادت بهرة کدام. آالمبر به اندازة رقیبانش کامیاب نشد/ زاست که د چه اندوه» .شناسی دارد ستاره

کلرو در دهسالگی با حساب . گرفت بسیار از آثار آلکسی کلرو خرده میآالمبر با شور و حرارت / شده است؟ د

در هجدهسالگی با نشر . تسلیم کرد» آکادمی علوم«بینهایتیک آشنا بود، در دوازدهسالگی نخستین گفتارش را به 

ه هنگامی ک). 1741(رسید » آکادمی علوم پاریس«کتابی که هندسه را در آن بسط داده بود به عضویت دایمی 

کلرو از . آالمبر شده بودند/ بهرة د 1741آالمبر جوانتر بود، به همان افتخاراتی رسید که در / سال از د شش

وي پس از ). 1736(گیري طول جغرافیایی زمین همراه موپرتویی به الپالند رفتند  دانشمندانی بود که براي اندازه

آکادمی علوم «روطات، و حساب دیفرانسیل و انتگرال به بازگشت از الپالندر، گفتارهایی دربارة جبر، هندسه، مخ

چاپ رساند که در آن شکلی را که جسم گردان بر اثر گرانش  ، نظریۀ شکل زمین را به1743در . تسلیم کرد» پاریس

دلبستگی کلرو به نیوتن وي را . گیرد بسیار دقیقتر از نیوتن و مکالرین حساب کرده بود طبیعی اجزایش به خود می

مادام دوشاتله را در ترجمۀ اصول ریاضیات نیوتن یاري کرد، و مانند ولتر نظر . مادام دوشاتله نزدیک ساخت به

  .دانشمندان فرانسه را از گردشارهاي دکارت به گرانش نیوتن معطوف کرد

از زمین به اوج  اي که در آن فاصله ماه آالمبر براي یافتن لحظه/ ، اویلر، کلرو، و د1749تا  1746در فاصلۀ سالهاي 

اویلر و کلرو از این بررسی تقریباً نتایج . رسد جداگانه، و بدون آگاهی از کار یکدیگر، به بررسی پرداختند خود می

آکادمی علوم «اي که  جایزه. آالمبر در محاسبات خویش بیش از آنان دقت کرده بود/ د. یکسانی گرفتند

کلرو نتیجۀ بررسیهاي خویش را . ه تعیین کرده بود نصیب کلرو شدکنندة زیج حرکات ما براي تهیه» پطرزبورگ سن

از آن پس، وي از ریاضیاتش براي تعیین انحراف مدار زمین در . شرح داده بود) 1752(در این باره در نظریۀ ماه 

صدم  1.49صدم و جرم ماه  66.7نتیجه تأثیر زهره و ماه استفاده کرد و از بررسی خود نتیجه گرفت که جرم زهره 

  . دانند صدم جرم زمین می 1.82و  81.5جرم زمین است؛ امروز جرمهاي زهره و ماه را به ترتیب 

شدن آن را پیشگویی کرده   داري بودند که هاله نزدیک راه بازگشت ستارة دنباله شناسان اروپا چشم به ستاره 1757در 

دار  زحل و مشتري را در انحراف مدار ستارة دنباله کلرو براي آنکه محاسبات آنان را تسهیل کند تأثیر گرانش. بود

دار بررسی کرد، و  بررسی کرد، و به این نتیجه رسید که تأثیر گرانش زحل و مشتري را در انحراف مدار ستارة دنباله

شمسی دار را به جوار منظومۀ  به این نتیجه رسید که تأثیر گرانش این دو سیاره، و عوامل دیگر، رسیدن ستارة دنباله

آوریل  13دار در  ستارة دنباله گزارش داد که» آکادمی علوم پاریس«از همین روي، به . اندازد  روز به تعویق می 618

ودو روز  ، سی1759مارس  12دار در  ستارة دنباله. به نزدیکترین نقطۀ مسیر خود از خورشید خواهد رسید 1759

پیشبینی کلرو، حتی با وجود این اشتباه، . ی خورشید گذشتزودتر از آنچه کلرو پیشبینی کرده بود، از نزدیک

داران در نظریۀ  کلرو نتیجۀ بررسیهاي خود را دربارة دنباله .بودپیروزیی براي دانش، و شکستی براي موهومپرستی 

شناس، به یاري دانش و شخصیت دلفریب خویش، به سالونها  ارهاین ست. شرح داده است) 1760(داران  حرکت دنباله
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یک از دانشمندان فرانسوي روزگار وي بیش از او شایان  هیچ«. ودوسالگی، درگذشت ، در پنجاه1765راه جست و در 

ن به همۀ شناسان بسیار دیگري نیز بودند که تاریخ باید از آنان یاد کند، و پرداخت ستاره» .احترام و شهرت نبوده است

یکی از آنان ژوزف دلیل است که کلف و تاج . کند آنان کتاب ما را از هدفش، که شرح تاریخ تمدن است، دور می

را بنیاد نهاد؛ یکی دیگر نیکوال دو الکاي است که از طرف » پطرزبورگ رصدخانۀ سن«خورشید را بررسی کرد و 

ز عمرش را براي تهیۀ نقشۀ آسمانهاي جنوبی در آنجا به دماغۀ امیدنیک رفت، ده سال ا» آکادمی علوم پاریس«

شناسان  سالگی درگذشت؛ یکی دیگر از ستاره ونه ، و سرانجام از پرکاري در چهل)1760- 1750(سپري ساخت 

پنجاه سال از عمرش . سالگی همراه موپرتویی به الپالند رفت ویک فرانسوي این روزگار پیر لومونیه است که در بیست

ی ماه و تحلیل حرکات مشتري و زحل پرداخت، و مدتها پیش از آنکه هرشل کشف کند که اورانوس یک را به بررس

خود از ) 1764(» شناسی کتاب ستاره«ژوزف دو الالند، که در . سیاره است، به رصد کردن و ثبت حرکات آن پرداخت

تدریس کرد، و جایزة الالند را، که  وشش سال در کولژ دو فرانس این کتاب را همۀ علوم زمان بحث کرده است، چهل

شود، بنیان نهاد ژان باتیست دالمبر، که مدار اورانوس  شناسی داده می ساله به بزرگترین خدمتگزاران ستاره هنوز همه

شناسی شش جلدي به شرح جامع الالند  را یافت، در این کالج جانشین الالند شد و با کوشش فراوان یک تاریخ ستاره

  ).1827-1817(افزود 
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، پیر سیمون الپالس، خوانده شد، و در بزرگی مارکی )1749(پس از تولد از پدر و مادري از طبقۀ متوسط نورماندي 

در آموزشگاه با نوشتن گفتارهاي دینی شهرت یافت، ولی پابرجاترین ملحد فرانسۀ . پیر سیمون دو الپالس گشت

آالمبر، که از /د. آالمبر در پاریس فرستادند/ اي به نزد د ا با سفارش نامهدر هجدهسالگی، وي ر. روزگار ناپلئون شد

داد،  شد اهمیت نمی داشت و به ستایشهایی که در آنها از حامل سفارشنامه می ها بسیار دریافت می این سفارشنامه

این . آالمبر فرستاد/دالپالس مصمم گفتاري دربارة اصول کلی مکانیک نوشت و به نزد . وي را به نزد خود نپذیرفت

شما نیازي به معرفینامه ندارید؛ شما . نکردم آقا، دیدید که من به معرفینامه چندان توجه«: آالمبر بدو پاسخ داد/بار، د

بزودي » .توانید به یاري من پشتگرم باشید اید؛ همین برایم بس است؛ می با این گفتار خویشتن را بهتر شناسانده

اي که چندي بعد  الپالس در نامه. به تدریس ریاضیات گماشتند» آموزشگاه نظامی«آالمبر، در /الپالس را، به یاري د

:آالمبر نوشت دلبستگی خویش را به ریاضیات چنین توجیه کرد/به د

بهترین سرگرمی من آن . به جاي نامجویی بیهوده، به انگیزة ذوق و دلبستگی خویش، به آموزش ریاضیات پرداختم

. اند به یاد آورم پا برداشته ي مخترعان را بررسی کنم و نبوغ آنان را همراه دشواریهایی که از پیشاست که کارها

گرچه هنگامی . توانم بر این دشواریها چیره شوم پرسم چگونه می کنم و از خود می جاي آنان فرض می خویشتن را به

ولی شادي شرکت در کامیابی آنان مرا پاداش شود،  کنم، خودخواهی من آزرده می که خود را به جاي آنان فرض می

هرگاه نیکبختی آنچنان به من روي آورد که اثري بر آثار آنان بیفزایم، کامیابی خویش را مرهون تالشهاي . دهد می

  . آنان خواهم دانست

خواست  او میآرزوي الپالس بسیار گستاخانه بود، زیرا که . خورد چشم می در این فروتنی، اندکی غرور و خودبینی به

. هاي آسمانی، کیهان را با یک نظام ریاضی تفسیر کند کار بردن نظریۀ گرانش نیوتن در مورد همۀ اجرام و پدیده با به

نیوتن کیهان را در وضعی خطرناك نهاده، و گفته بود جهان دستخوش بینظمیهایی است که هرگاه به اوج شدت خود 

براي بسیاري از دانشمندان، و در آن . بخشد نظمی رهایی می را از این بینهد و جهان  رسند، خداوند پا درمیان می

  .الپالس درصدد برآمد مکانیکی بودن آن را ثابت کند. میان اویلر، دشوار بود که جهان را دستگاهی مکانیکی بدانند
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خورشید تابع  اي از نوشت، استدالل کرده بود که دگرگونیهاي فواصل مختلف هر سیاره 1773در گفتاري که در 

قوانین تقریباً دقیق ریاضی است؛ و از این روي این دگرگونیها متناوب و مکانیکی هستند؛ به خاطر همین گفتار، 

از آن پس، الپالس با عزمی راسخ، که . وچهار سالگی به عضویت خود پذیرفت وي را در بیست» آکادمی علوم پاریس«

همۀ «: نوشت. ید تا گردش جهان را در معادالت ریاضی بگنجانداز ویژگیهاي مردان بزرگ است، تمام عمر کوش

چاپ  آثار اصلی الپالس پس از انقالب فرانسه به» .معدودي قوانین تغییرناپذیرند هاي طبیعت نتایج ریاضی پدیده

، )1796(یکی از این آثار، بیان منظومۀ جهان . رسیدند، ولی نوشتن آنها را او سالها قبل از انقالب آغاز کرده بود

الپالس در این مقدمه، که به سبکی روان و . باشد فهم می اي غیرفنی بر نظرات اوست که براي همگان قابل مقدمه

دربارة ) آن را عرضه داشته بود 1755که کانت نیز در (شیوا نوشته شده، کوشیده است تا فرضیۀ معروف خویش را 

فرضیۀ او چنین است که منظومۀ شمسی در آغاز تودة  ماحصل. مبداء منظومۀ شمسی به زبانی ساده بیان کند

بتدریح که از . کرده است بوده، که بکندي دوران می - سحابی –العاده گرمی  عظیمی از مادة رقیق ابر مانند فوق

شدن حجم، بر سرعت دوران آن  حرارت این توده، بر اثر تششع، کاسته شده، توده انقباض پیدا کرده، و، در نتیجۀ کم

  .ده شده استافزو

هایی  هایی از این توده جدا شده، و، بدین ترتیب، یک تودة مرکزي و حلقه بر اثر نیروي گریز از مرکز تدریجاً حلقه

ها نیز بتدریج  این حلقه. اند وجود آمده کرد، به داراي حرکت دورانی، که کوچکترین آنها از سایرین سریعتر دوران می

الپالس . اند همین ترتیب از سیارات نیز اقماري پدید آمده اند؛ و به درآمده) راتسیا(صورت کراتی  متراکم شده، به

دانست که اقمار  چرخند؛ او در آن زمان نمی پنداشت که سیارات و اقمار در یک جهت، و در یک سطح، می می

ی مردود است؛ منزلۀ تبیین منظومۀ شمس الپالس به» فرضیۀ سحابی«امروزه . اورانوس در جهتی مخالف درگردشند

الپالس این فرضیه را در کتاب . باشد داند عموماً مورد قبول می ولی آنجا که مبداء ستارگان را یک سحابی می

این حدسیات راجع به تشکیل ستارگان و «. پسندش ابراز داشت و آن را زیاد جدي نگرفت چندان علمی و عامه نه

الپالس » .کنم از مشاهده یا محاسبه است، مطرح نمی با آن یقین و اطمینانی که ملهم …منظومۀ شمسی را

شناسی روزگارش را در کتاب پنج جلدي خود، به  هاي خود ـ و تقریباً همۀ دانش ستاره مشاهدات، معادالت، و نظریه

شناسی  باتیست فوریه این کتاب را المجسطی ستاره ژان. ، خالصه کرده است)1825-1799(نام مکانیک سماوي 

: کند الپالس قصد و نیت خویش را از نگارش کتاب با این عبارت بسیار ساده روشن می. ه استجدید خواند

خواهم، باتوجه به هجده عضو شناخته شدة منظومۀ شمسی، و موقعیت، حرکت، و تأثیر نیروي گرانشی متقابل  می«

یگر مشخص سازم و ثابت کنم محاسبات ریاضی در زمانهاي د …یاري  آنها در زمان معین، موقعیت و حرکتشان را به

بایست آشفتگیهاي ناشی از تأثیر متقابل اجرام  این منظور، الپالس میبه » .که این تشخیص با واقعیت سازگار است

او معتقد بود . منظومۀ شمسی را بررسی و مشخص، و همۀ آنها را براساس نظمی ادواري و پیشگویی شدنی تعبیر کند

الپالس در کوشش خود براي اثبات پایداري و . وان با ریاضیات گرانش تعیین کردت که همۀ این آشفتگیها را می

خودبسندگی منظومۀ شمسی، و تمام جهان، دیدگاهی کامال مکانیکی اتخاذ کرد و فلسفۀ دترمینیستی را به زبانی 

  : کالسیک بیان داشت

آیندة آن درنظر بگیریم، اگر موجود  وضع فعلی جهان را باید نتیجه و معلول وضع سابق آن، و علت و سببی براي

اي معین، تمام نیروهایی را که طبیعت تحت تأثیر آنها قرار دارد بشناسد، و وضع نسبی  العاده باهوشی، در لحظه فوق

موجوداتی را که تشکیل دهندة آنند بداند ـ موجودي چنان هوشمند و بافراست که بتواند کلیۀ این معلومات و 

، در این صورت خواهد  -.با تصور مدرسیها دربارة خدا مقایسه شود-زیه و تحلیل قرار دهد اطالعات را مورد تج

بدیهی است . توانست حرکات بزرگترین اجرام عالم و کوچکترین اتمهاي آن را با فورمولی واحد بیان و توجیه کند
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ر دو در برابر نظرش مجسم ماند، و گذشته و آیندة جهان ه براي چنین موجودي نقطۀ مبهم و تاریکی باقی نمی

عمل آورده، نمونه و مثال ناچیزي از آن موجود  شناسی به ذهن بشر، با پیشرفت و تکاملی که در ستاره. گردند می

عمل  پژوهشهایی که در مکانیک، هندسه، و همچنین موضوع گرانش عمومی به. رود شمار می العاده باهوش به فوق

اینهمه . ، با همان بیان تحلیلی، نظم گذشته و آیندة مجموعۀ جهان را ادراك کنداند که آمدند، آدمی را قادر ساخته

سوي آن موجود بسیار هوشمند، که  آیند ذهنی بشري را به عمل می حقایق و واقعیتها به کوششهایی که در راه یافتن

. عظیم خواهد داشت اي بینهایت دهد؛ ولی همواره با آن فاصله میان آوردیم، سوق می در باال از آن سخن به

بار هم نامی از خدا به میان نیامده است،  گویند که چون ناپلئون از الپالس پرسید چرا در سراسر مکانیک سماوي یک

آمد که الپالس در آن به فروتنی  ولی لحظاتی هم پیش می» .نیازي به این فرضیه نداشتم«: دانشمند پاسخ داد

ـ که شالودة تقریباً همۀ آثار آینده در این زمینه است ـ علم را از ) 1812(ت در نظریۀ تحلیلی احتماال. گرایید می

  : یقین محروم کرد

توانیم از دانش  توان گفت که تقریباً همۀ دانش ما مشکوك و نامطمئن است؛ و در موارد معدودي که می با قطعیت می

ن راههاي کشف حقیقتند، مبتنی بر خود مطمئن باشیم ـ حتی در ریاضیات ـ قیاس و استنتاج، که اساسیتری

   .حتماالتندا

هاي  شناختی روزگار خویش را به فورمول درآورد، در زمینه الپالس، گذشته از آنکه آخرین دانش و فرضیات ستاره

هاي فیزیک معادله ساخته است؛ این معادالت  او تقریباً براي همۀ رشته. ر نیز به دانش خدمت کرده استدیگ

کار  در تعیین شدت انرژي، یا سرعت حرکت، در هر نقطه از میدان خطوط نیروها، بسیار به) »معادالت الپالس«(

شوند، ابعاد زمین را حساب کرد؛  سبت داده میاز روي انحرافات محوري ماه، که به فرورفتگی قطبین زمین ن. آیند می

اي تحلیلی عرضه داشت؛ از روي عوارض جزر و مد جرم ماه را حساب کرد؛ براي تعیین مدار  دربارة جزر و مد نظریه

براساس کشفیات او دربارة ماه، . داران راه کاملتري یافت؛ و رابطۀ عددي حرکات اقمار مشتري را کشف کرد دنباله

یک زیج از حرکات ماه تنظیم کرد که از زیجهاي پیشین  1812بورکهارت، در ) ژان شارل(وهان کارل شاگردش، ی

ورد و با فصاحت بوفون چنین و سرانجام، الپالس از علم به فلسفه از معرفت به خردمندي ـ روي آ. کاملتر است

آدمی و اصیلترین مظهر هوش و خرد  هایش، زیباترین جلوة روان شناسی، با علو موضوع و کمال نظریه ستاره :نوشت

اش ساخته بودند، مدتهاي مدید خود را مرکز گردش ستارگان  آدمی، که خودخواهی و خطاي حواس فریفته. اوست

از آن پس، آدمی خویشتن را . پنداشت؛ اما هراسی که ستارگان در دلش افکندند خودبینی بیهودة وي را کیفر داد می

شناسی با  ستاره. اي تقریباً ناپیدا یافت پهنایش خود ذرة ناچیزي در فضاست، بر سیاره در منظومۀ شمسی، که با همۀ

بگذار آدمی . گیرد، بزرگی وي را نمایان ساخت آشکار ساختن ناچیزي پایگاهی که آدمی ستارگان را از آن اندازه می

شناسی  ستاره. ظ کند و افزون سازدآورد، به دقت حف ثمرات این علم اصیل را، که هر موجود هوشمندي را به وجد می

هاي طبیعی را  به دریانوردي و جغرافیا خدمت بسیار کرده است، ولی گرانبهاترین ثمرة آن این است که ترس از پدیده

استوار ساخته، و ما را از ترس و گمراهی رهایی بخشیده  ۀ ما را با طبیعت بر شالودة صحیحاز دل انسان زدوده، رابط

. گر دانش خاموش شود، این ترس و گمراهی بار دیگر گریبانگیر ما خواهد گشتهرگاه اخ. است

براي الپالس سازگاري با تشنجات سیاسی فرانسه آسانتر از آن بود که دانش ریاضی خود را با آشفتگیها و 

مردن ارزش ماندن پیش از  چون انقالب فرانسه فرارسید، الپالس دریافت که زنده. بینظمیهاي ستارگان تطبیق دهد

. دولت فرانسه او را با الگرانژ براي تولید شوره، جهت باروتسازي، و محاسبۀ مسیر گلولۀ توپ استخدام کرد. دارد

از  1785الپالس در . الپالس سپس در کمیسیونی عضویت یافت که نظام متري را براي اوزان و مقیاسها برگزید

، ژنرال بوناپارت وي را 1798در . عمل آورد، و او را قبول کرد ان بهبوناپارت شانزدهساله براي خدمت در توپخانه امتح
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وي را به وزارت کشور » کنسول اول«، 1799در . همراه خود به مصر برد تا از طریق اهرام ستارگان را بررسی کند

دي را با خود و روحیۀ بسیار محدو …بین است  الپالس در همۀ کارها دقیق و باریک«برگزید؛ ولی با توجه به اینکه 

بونوپارت براي دلجویی از الپالس وي را به نمایندگی مجلس . ، به خدمت وي پایان داد»به دستگاه دولتی آورده است

اي نجیب و چشمانی  نژون در این زمان تصویر وي را با چهره ژاك آندره. سناي تازه رساند و عنوان کنت به او داد

قت را دریافته بود که مرگ بر همۀ مقامات و کامیابیهاي انسان پوزخند متحیر کشیده است؛ گویی الپالس این حقی

در بستر مرگ همۀ . گشاید، و دانش کورسویی است در اقیانوس شب شناسی از میان تاریکی راه می زند، ستاره می

  » .دانیم بسیار دانیم اندك است، و آنچه نمی آنچه می«: این بود) 1827(آخرین سخن او . بیهودگیها او را ترك گفتند

VI ـ دربارة زمین  

سنجی اندازه،  کرد؛ زمین هواشناسی جو زمین را بررسی می: کردند چهار شاخۀ دانش اکنون وضع زمین را بررسی می

کوشید ترکیب، عمق، و تاریخ زمین  کرد؛ زمینشناسی می شکل، و جرم مخصوص، و انحناهاي روي آن را مطالعه می

  .داشت ز خشکیها و دریاهاي آن نقشه برمیرا روشن سازد؛ و جغرافیا ا

  هواشناسی-1

از دماسنج براي سنجش دما، از بارومتر براي : جست سنج، از چهار آلت دیگر یاري می هواشناسی، گذشته از باران

  .سنج براي سنجش رطوبت هوا سنجش فشار آتموسفر، از بادسنج براي تعیین جهت وزش باد، و از رطوبت

 1603، یا قبل از آن، دماسنجی را که گالیله در 1721هایت، ابزارساز آلمانی مقیم آمستردام، در گابریل دانیل فارن

و حرارت ) 32(ْوي در دماسنج، به جاي آب، جیوه ریخت و آن را از روي نقطۀ انجماد آب . ساخته بود تکمیل کرد

آکادمی «را به » بندي دماسنج و درجه قواعد ساختن« 1730رنه دو رئومور در . بندي کرد درجه) 98.6(ْبدن انسان 

بندي  وي نقطۀ انجماد آب را صفر و نقطۀ غلیان آب را هشتاد درجه گرفت و لوله را درجه. تسلیم کرد» علوم پاریس

. کرد تا درجات را در باال و پایین رفتن مایع دماسنجی که وي از الکل استفاده کرده بود متناظر با این تغییرات سازد

با ریختن جیوه در لولۀ دماسنج و تقسیم فاصله نقطۀ انجماد و نقطۀ  1742یوس، اهل اوپساال، در حدود آندرس سلس

دماسنج را به شکل  1772آندره دلوك، اهل ژنو، بود که در  ژان. غلیان آب به صددرجه دماسنج رئومور را تکمیل کرد

 - رنهایت، و ملتهاي دیگر جهان از دماسنج سانتیگراد در روزگار ما ملتهاي انگلیسی زبان از دماسنج فا. کنونی درآورد

. کنند استفاده می -صد بخشی 

ولی عواملی چون کیفیت جیوه، قطر لوله، و گرماي هوا این وسیله را . اختراع کرده بود 1643بارومتر را توریچلی در 

به اوج خود رسیدند، ) 1817- 1717(پژوهشهاي بسیاري، که در آزمایشها و محاسبات دلوك . نامطمئن ساخته بودند

  .صورت کنونی درآورد اي را به سرانجام این نقصها را از میان برد و بارومتر جیوه

پیر اوئه، اسقف دانشمند آورانش، به هنگام مرگش در . بادسنجهاي ناقص متعددي در قرن هفدهم ساخته شدند

توانست شدت باد را  و باال بردن ستون جیوه می ، طرح بادسنجی را باقی نهاد که با راندن باد به درون لوله1721

جان سمیتن، با اختراع دستگاهی، ). 1775(جیمزلیند، پزشک اسکاتلندي، بادسنج وي را تکمیل کرد . تعیین کند

سنج قرن هجدهم را اوراس دو سوسور،  بهترین رطوبت). 1750حد (گیري سرعت باد را امکانپذیر ساخت  اندازه

سر انسان در رطوبت  سنج با استفاده از خاصیت انبساط و انقباض موي این رطوبت). 1783(ذوفنون ژنوي، ساخت 

  .سنج دیگري ساخت ویلیام کالن، با استفاده از خاصیت سردکنندة مایعات هنگام بخار شدن، رطوبت. ساخته شده بود

وا را بررسی کنند و نظم و با این ابزار، و ابزارهاي دیگري چون سوزن مغناطیسی، دانشمندان توانستند وضع ه

، پس از »آکادمی علوم پاریس«. نخستین گام در این راه ثبت دگرگونیهاي هوا بود. نظمی آن را مشخص سازند بی

گزارشهایی  1727تا  1717یک پزشک اهل برسالو در فاصلۀ سالهاي . ، آغاز به ثبت دگرگونیهاي هوا کرده بود1688
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نیز در » انجمن شاهی لندن«. کرد رسیدند یادداشت می ینهاي مختلف آلمان میروزه از وضع هواي سرزم را که همه

مقایسۀ وضع هواي سرزمینهاي . کرد شمالی را ثبت می گزارش وضع هواي بریتانیا، بر اروپا، هند، و امریکاي 1724

، برگزینندة پاالتینا، همر در مانهایم و با حمایت کارل تئودور.جی.دست جی به 1780گوناگون و رابطۀ آن، که از سال 

  ). 1792(آغاز شده بود، در خالل جنگهاي انقالب فرانسه متوقف ماند 

روشنایی «هاله این  ادمند. داشت هاي جویی بود که اندیشۀ دانشمندان را به خود معطوف می شفق شمالی از پدیده

، یورتر 1741در . زمین دانستبدقت بررسی کرد و پدیدة مغناطیسی  1716مارس  17و  16را در روزهاي » شمالی

. شود نما دگرگون می و محققان اسکاندیناوي دیگر دریافتند که هنگام پدیدار شدن شفق شمالی جهت عقربۀ قطب

نما موازي است، و رأس زاویه یا نقطۀ  متوجه شد که نوار شفق شمالی با عقربۀ قطب 1793جان دالتن شیمیدان در 

. برد سان به ماهیت الکتریکی این پدیدة جوي پی قرن هجدهم بدین. ناطیسی استالنهار مغ تالقی آنها متوجه نصف

دانند که خورشید  شمالی را اکنون تخلیۀ بار الکتریکی آتموسفر زمین در نتیجۀ یونیزاسیون ناشی از ذراتی می شفق

.سازد پراکنده می

این . کریستیان فون ولف، آغاز شد »مبانی هواشناسی«، با نشر 1709تصنیف نشریات هواشناسی قرن هجدهم در 

آالمبر در /د. اي از ابزارهاي جدید اشاره کرده بود کتاب معلومات روزگار خود را از هواشناسی گرد آورده، و به پاره

بدان تعلق گرفت، کوشیده بود » آکادمی برلین«جایزة  1747، که در »هایی پیرامون علت کلی بادها اندیشه«کتابش، 

رساله در «ترین اثر هواشناختی این روزگار کتاب پرحجم  برجسته. تابع فورمول و قاعدة ریاضی سازد حرکت بادها را

کوت نتیجۀ بررسیهاي خویش و . نوشت 1774است که لویی کوت، کشیش اهل مونمورانسی، در » هواشناسی

ن کتاب گرد آورده، و کوشیده است بررسیهاي دیگران، و شرح ابزارهایی را که تا روزگار او ساخته شده بودند، را در ای

دادن و زمان رسیدن محصوالت گوناگون،  برداري از آنها در کشاورزي راههاي علمی ارائه دهد؛ وي وقت گل براي بهره

کوت باد را مهمترین عامل دگرگونی . سرایی بلبالن را تعیین کرده است هنگام آمدن و رفتن پرستوها، و زمان نغمه

پژوهشهایی دربارة دگرگونی «ژان دلوك در . پیشبینی وضع هوا فورمولهاي آزمایشی داده است هوا دانسته، و براي

را دربارة ارتباط میان ارتفاع و فشار آتموسفر توسعه ) 1686(و هاله ) 1648(آزمایشهاي پاسکال ) 1772(» آتموسفر

در ] لوگاریتمهاي ارتفاعات جیوه  در دماي معین، اختالف میان: داده، و رابطۀ آن دو را چنین تعریف کرده است

شدن سطح  دلوك، با قایل. کند اختالف ارتفاعات محلهایی را که بارومتر در آنها قرار داد بدقت تعیین می[ بارومتر

متر باالتر از سطح  4372معینی براي بارومترش، توانست ارتفاع مناطقی از جهان را تعیین کند؛ ارتفاع مون بالن را 

متر تعیین  4785، بلندي آن را )1787(اوراس دو سوسور، پس از صعود به قلۀ مون بالن با بارومتر . ددریا تعیین کر

  .کرد

  سنجی زمین -2

از . سنجی براي تعیین وضع و شکل نقاط مختلف روي زمین ناچار بود نخست شکل زمین را مشخص سازد زمین

ه، بلکه حجمی بیضوي است که دو انتهایش اندکی ، دانشمندان دریافته بودند که زمین کروي نیست و نبود1700

شناسان خاندان کاسینی عقیده  ستاره. دانست نیوتن در قطب زمین را مستوي می. فرو رفته، و مستوي شده است

دو هیئت علمی را مأمور رسیدگی به این » آکادمی علوم پاریس«. داشتند که زمین در منطقۀ استوایی مستوي است

، 1735یکی از این هیئتها به سرپرستی شارل دو ال کوندامین، پیر بوگر، و لویی گودن در . ساختالمللی  مسئلۀ بین

رفت، ) اکوادور کنونی(، به پرو استوانزدیک  النهار نجومی بر روي قوسی از نصفگیري یک درجۀ عرض  براي اندازه

النهاري که از محل رصد کردن آنها  صلۀ میان یک درجۀ عرض نجومی و عرض بعدي بر نصفاعضاي هیئت فا

گیري  ، هیئت دیگري به سرپرستی موپرتویی و کلرو، براي اندازه1736در . کیلومتر تعیین کرد 110, 5گذشت را  می
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باشد به الپالند فرستاده  المقدور نزدیک به مدار شمالگان النهاري که حتی یک درجۀ عرض نجومی بر قوسی از نصف

بررسیهاي این دو هیئت . کیلومتر تعیین کرد 111,  8این هیئت طول یک درجۀ عرض نجومی را در این منطقه . شد

طول یک درجۀ عرض نجومی در . کند استوایی روبه قطب حرکت می دادند که وقتی انسان از منطقۀ  نشان می

سرانجام » آکادمی علوم پاریس«. را معلول مستوي بودن قطب دانستند یابد، و این افزایش نزدیکی قطب افزایش می

هایی که این دو هیئت گرفته بودند آخراالمر اساس تعیین سلسله آحاد نظام  اندازه. نظریۀ نیوتن را درست شناخت

. متري و پایۀ تعیین زمان دقیق نجومی در نقاط مختلف جهان شد

به پرو در امتداد خط شاقولی دیده بود معلول نیروي کشش کوه چیمبورازو  پیر بوگر انحرافی را که هیئت اعزامی

گیري این انحراف، وي جرم مخصوص کوه را تعیین کرد و براساس آن کوشید جرم مخصوص زمین را  با اندازه. دانست

نیتی در شناس دربار جورج سوم، با کشیدن خط شاقولی در دو سوي یک کوه گرا نویل مسکالین، ستاره. حسب کند

اي به سوي کوه  اسکاتلند بررسی وي را دنبال کرد و دریافت که هر دو خط شاقولی در حدود دوازده ثانیۀ زاویه

از این آزمایش، نتیجه گرفت که جرم مخصوص زمین نسبت به جرم مخصوص کوه برابر نیروي . اند متمایل شده

چارلز هاتن . اي اختالف داشته باشد ثانیۀ زاویه 12ن اي دیگر که با آ اي از زمین است نسبت به نقطه گرانش نقطه

این رقم را، که نیوتن نیز یک . برابر جرم مخصوص آب تخمین زد 4.5براساس محاسبۀ او جرم مخصوص زمین را 

  .دانند قرن پیش تعیین کرده بود، اکنون عموماً درست می

  شناسی زمین -3

ها، و  لرزه ساختمان زمین، پوسته و مواد درون آن، آتشفشانها، زمینتابوهاي دینی بشر را از بررسی منشأ، طول عمر، 

دانستند که طوفان جهانگیر نوح بر روي  فسیلها را هنوز بقایاي جانوران دریایی می. فسیلهاي آن باز داشته بودند

اند، نوشت که  ندهاش، پیرامون آثار دریایی که بر کوهها ما در رساله 1721آنتونیو والیسنیري در . زمین نهاده بود

آنتون مورو نیز در کتابش، . تواند این همه اثر از جانوران دریایی در سراسر جهان برجاي نهد طوفان زودگذري نمی

فسیلها را فوران آتشفشانهاي دریایی  شوند، نوشته بود که وهها یافت میدربارة آثار پوستی و آثار دیگر دریایی که بر ک

ها و کوهها را از زمین زیر دریا  زمین را نخست آب پوشانده بود؛ آتشفشانهاي زیردریایی قاره. اند بر روي زمین پراکنده

.اند پدید آورده

، با نام تلیامد، یا گفتگوي یک حکیم هندي 1748، دستنویسی یافت شد که در )1738(از بنوا دو مایه، پس از مرگ 

هاي خود را از زبان حکیمی هندي نقل کرده بود،  ه اندیشهبا آنکه نویسند. چاپ رسید با یک مبلغ دینی فرانسوي، به

اگر  .برگردانیدهاست، که نام خود را » دو مایه«، حکیم هندي، همان »تلیامد«ولی خوانندگان کتاب دریافتند که 

در سرزمین موهوم تلیامد، کوهها و فسیلها را . پا کند وفانی بهیافت، ممکن بود که کتابش ط مرگ بموقع وي را درنمی

هاي آتشفشانی، بلکه خشک شدن تدریجی دریایی برجاي نهاده است که روزي سراسر جهان را فراگرفته  نه گدازه

یایی و پریان مردان و زنان نیز از مردان در. اند بود؛ همۀ گیاهان و جانوران زمینی از جانداران مشابه دریایی پدید آمده

تبخیر آب دریا سطح دریاها را در هر هزار سال یک . اند اند، پدید آمده دریایی، که چون وزغ دم خود را ازدست داده

دهد که اقیانوسها خشک خواهند شد، آتش از زیر زمین برخواهد  سرانجام، بنوا دو مایه هشدار می. متر فرو برده است

  .اهد کردخاست، و همۀ جانداران را نابود خو

یک سال پس از انتشار تلیامد، ژرژلویی دو بوفون یکی از دو کتاب نافذ و مبشر خود را ـ که هر دو کتاب دانش جوانی 

) 1749(وي نظریۀ زمین . را که هنوز دست و پایش بسته در نظریات غیرقابل بررسی بود بسط دادند ـ منتشر ساخت

بوفون بااحتیاط دکارتی آغاز به سخن . سالگی نوشت را در هفتادویک) 1778(ودوسالگی، و ادوار طبیعت  را در چهل

اي جهان را هستی بخشیده است؛ از آن پس، همۀ رویدادهاي کیهانی  نویسد که خداوند در ازل با ضربه کند و می می
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ز قطعاتی که، نویسد که سیارات ا وي، دو قرن پیش از آخرین نظریۀ کیهانزایی، می. کند را با عوامل طبیعی تبیین می

ها روزي  از این روي، همۀ سیاره. اند دار نیرومندي، از خورشید جدا شده بودند پدید آمده بر اثر کشش ستارة دنباله

اندك گرما و درخشندگی خود را در فضاي سرد از دست  ولی اندك. چون خورشید اجرامی گدازان و درخشان بودند

خلقت سفر پیدایش آمده است هفت دورة مختلف پیدایش جهان  ي را که در داستان»روز«بوفون هفت . دادند

  :شمارد داند و آنها را چنین برمی می

  ). سال 3000(زمین بر اثر گردش به دور خود شکل کروي پیدا کرد، و سطح آن به سردي گرایید 

  ). سال 32‘000(زمین جرمی صلب شد 

  ). سال25‘000(راسر روي زمین را فراگرفت بخارهاي گرد زمین آب شدند و اقیانوسی پدید آوردند که س

آب این اقیانوس با خزیدن در شکافهاي سطح زمین، هنگام فرونشستن، گیاهان را بر روي زمین، و فسیلها را در 

  ). سال 10‘000(بلندیهاي گوناگون زمین قرار داد 

).سال 5000(جانوران زمینی پیدا شدند  -5

شستن، نیمکرة غربی را از نیمکرة شرقی، گروئنلند را از اروپا، و نیوفندلند را از آب اقیانوس جهانگیر، هنگام فرون - 6

  ).سال 5000(اند  اسپانیا جدا ساخت و جزایري برجاي نهاد که ظاهراً از اقیانوس برخاسته

  ).سال 5000(پیدایش انسان  -7

او از تخیل . گذرد پیدایش جهان میسال از آغاز  85‘000گیرد که  بوفون پس از برشمردن این هفت دوره نتیجه می

  . ماند زنند، درشگفت می سال تخمین می 4‘000‘000‘000زمینشناسان کنونی، که تنها عمر زمین را 

نخستین . هاي رشد جانداران، علم دیرینشناسی را بنیان نهاد بوفون، با بررسی فسیلها براي تعیین مراحل و دوره

  : ز و سبک او هستنداندا سطرهاي ادوار طبیعت نمودار چشم

هاي انقالبهاي بشري و زمان دقیق رویداد در تاریخ اجتماعی، عناوین،  گونه که در تاریخ مدنی براي تعیین دوره همان

پردازیم، در تاریخ طبیعی نیز براي  کنیم و به کشف رمز خطوط عهد باستان می مسکوکات، و نشانها را بررسی می

یگانیهاي جهان را جستجو کنیم، آثار موجود را از بطن زمین بیرون کشیم، بقایاي شناخت ادوار تاریخی ناگزیریم با

هاي  سازند به دوره کنند و ما را قادر می آنها را گرد آوریم، و همۀ شواهدي را که به تغییرات فیزیکی اشاره می

اخناي عظیم مکان، و نهادن این یگانه راه تعیین چند نقطه در فر. گوناگون طبیعت برگردیم در کنار هم قرار دهیم

هایی  گذشته چون مسیري است که هرگاه تاریخ و وقایعنگاري چراغ و نشانه. چند شاخص در جادة ابدي زمان است

  . رود شود، و یا بکلی از میان می دید ما کم می. در مسیر آن ننهند

  : در سالهاي پیري، که به دیرینشناسی پرداخته بود، چنین نوشت

دهد به دقت بررسی کنم و نتایج  ریب و بقایاي گرانبهاي طبیعت دیرین را، که سالخوردگی من اجازه نمیاین آثار دلف

در این کتاب، که مضامین آن همگی مبتنی بر حقایق مسلمند، از این . گذارم متصور بگیرم، با اندوه بسیار باقی می

  . اهند کردپس از من، دیگران آنها را بررسی خو. گویم نتایج فرضی سخنی نمی

بوفون براي نوشتن آن از تمامی هنر نویسندگی خویش یاري . ترین آثار قرن هجدهم است ادوار طبیعت از برجسته

کار  نیروي تخیل خویش را چنان به. جسته، و، اگر بررسی کنیم، بخشهایی از آن را هفده بار بازنویسی کرده است

هزار سالۀ مخلوق وهم و اندیشۀ خویش، رویدادهاي  تاریخ شصت پندارد، هنگام بازگفتن گرفته است که خواننده می

یکی از بهترین اشعاري است که فلسفه «: گریم از این کتاب چنین یاد کرده است .استآن را در پیش چشم داشته 

که به سبکی براستی  ترین اثر بوفون است، برجسته«: ستته ا؛ و کوویه دربارة آن گف»جرئت کرده است الهام بخشد

کوشیدند  در همان هنگام که بوفون سرگرم نوشتن این کتاب بود، پژوهشگران متواضعتري می» .ممتاز نوشته شده
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تحسین ) 1746(شناسی  ژان گتار، با نوشتن شرح و نقشۀ کانی. نقشۀ توزیع مواد معدنی پوستۀ زمین را ترسیم کنند

شناختی را آغاز کرد، آتشفشانهاي خاموش  هنگامی که نخستین کوشش زمین. را برانگیخت» کادمی علوم پاریسآ«

گرم را آخرین  هاي آب هاي منجمد، و چشمه او تهنشستهاي پیرامون آتشفشانها را گدازه«فرانسه را کشف کرد؛ 

هاي  ا به نوشتن گفتاري دربارة علل و پدیدهمیچل ر لرزة لیسبون جان زمین. مراحل این فعالیتهاي آتشفشانی خواند

لرزه معلول برخورد ناگهانی آتش زیرزمینی با آب است؛ بخار زیادي  نویسد که زمین واداشت؛ می) 1760(ها  لرزه زمین

اي نیابد،  جهد؛ ولی هرگاه چنین روزنه آید، که مقداري از آن از دهانۀ آتشفشان بیرون می از این برخورد پدید می

سان،  بدین. برد توان به کانون آن پی لرزه می میچل دریافته بود که از روي امواج زمین. لرزاند ۀ زمین را میپوست

  .شناسی را پدید آورد شناسی در روزگار کودکی خود دانش لرزه بینیم که زمین می

هاي پوستۀ زمین  هچگونگی پیدایش، توالی، و ترکیب چین. شناسی نیز خیلی زود به دانش تخصصی تبدیل شد چینه

ها به روي بشر گشودند؛ جان  معادن زغالسنگ راه را براي بررسی این چینه. انسان را دچار شگفتی ساخته بودند

شر، مشاهده شده  هایی که در معادن زغالسنگ مندیپ، در سامرست شرح دقیق چینه«گزارش  1719ستریچی در 

 ، گئورگ کریستیان فوکسل نخستین نقشۀ مفصل زمین1762در . ارائه کرد» انجمن شاهی لندن«را به » است

اي را نمودار  زمین تورینگتن را شرح داده، و هر چینه» سازند«مرحلۀ  شناختی جهان را منتشر ساخت، که در آن نه

  .شناسی خوانده بود یکی از ادوار زمین

کردند،  هاي گوناگون عرضه می هنظر نداشتند و نظری هاي زمین اتفاق دانشمندان دربارة چگونگی سازندهاي چینه

فرایبرگ تدریس کرده بود، کرسی استادان خود » آکادمی معدن«در ) 1817- 1775(ودوسال  ورنر، که چهل  آبراهام

هاي زمین را  ها، کوهها، سنگها، و چینه اي که عامل پیدایش قاره ساخته بود ـ نظریه» نظریۀ نپتونی«را مسند عام 

آسا ـ آنان را برجاي نهاده  ست که هنگام خشکیدن و فرونشستن ـ گاه آهسته، و گاه سیلدان اقیانوس جهانگیري می

  . است

در ادنبورگ زاده شده  1726وي، که در . جیمز هاتن براي توجیه دگرگونیهاي زمین عامل آتش را نیز بر آب افزود

ن، مکالرین، جان پلیفید، و جوزف بود، به جرگۀ هیوم، جان هوم، لرد کیمز، ادم سمیث، رابرتسن، هاچسن، مسکالی

اندیشۀ خویش را از پزشکی به شیمی، و . دادند اسکاتلند را تشکیل می» جنبش روشنگري«بلک پیوست ـ که هستۀ 

هزارسالی که عالمان االهی  از شیمی به زمینشناسی معطوف ساخت، و به این اندیشه رفت که چندین برابر شش

سایند و در  اندك می گفت که باد و باران کوهها را اندك. رة خاکی ضروري استاند براي تعیین عمر ک تجویز کرده

ریزند؛ و هر گاه این فرایند دوام یابد و  می شویند و در رودها گوناگون را می افشانند، و هزاران جویبار مواد ها می جلگه

هاي جهان را درخود فروخواهند  قارهاقیانوسها به پیکرة خاك چنگ بیندازند و با خشم آنرا بخراشند، سرانجام همۀ 

اند؛ چنانکه در  اندك از همین عملکردهاي طبیعی پدید آمده هاي زمین شناختی اندك تقریباً همۀ سازنده. برد

است، یا در دریایی که به خشکی چنگ انداخته است و یا در هررودي  رفته خورده و ساییده شده کشتزاري که رفته

شناسیم، نباید به  شوید هیچ نیروي غیرطبیعی و هیچ عاملی را، جز آنچه می تر خود را میسري صبورانه بس که باخیره

ولی اگر این فرسایش هزاران هزار سال » .العاده نسبت داد حساب آورد، و هیچ دگرگونیی را نباید به رویدادهاي خارق

اي که از روي  مواد فرسوده: دهد  ش پاسخ میاند؟ هاتن به این پرس هاي جهان چگونه پایدار مانده است، قاره دوام داشته

گدازند، سفت و سخت  شوند، می شوند، فشرده و داغ می اند در آنجا انباشته می زمین به قعر اقیانوسها فرو ریخته

ها سر از آب بیرون  شود، و سرانجام در شکل جزایر، کوهها، و قاره یابند، بر میزانشان افزوده می گردند، گسترش می می

انقباض و  -تاریخ زمینشناسی فرایند دیرپایی است. دهند آتشفشانها از گرماي درون زمین خبر می. کشند می

هاي  چون هاتن اندیشه. آورند هاي جدید بر می ریزند و از دریاها قاره ها را به دریا می انبساطی گسترده که همواره قاره
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) هادس(، که از نام پلوتون »نظریۀ پلوتونی«نظریۀ او را  خویش را بر حرارت زیرزمینی استوار ساخته بود، آیندگان

  .خداي باستانی جهان زیرین گرفته شده است، خواندند

، که رابرت »نظریه نپتونی« هاتن از ترس معتقدان به درستی مفاهیم لفظی کتاب مقدس، و از ترس مخالفت پیروان

هاي خود را  کرد اندیشه خت آن بود، جرئت نمیجیمسن استاد فلسفۀ طبیعی دانشگاه ادنبورگ از مدافعان سرس

از این روي، نظریۀ خود را باچند تن از دوستانش در میان نهاد؛ سپس، دوگفتاري را که دربارة این . منتشر سازد

تا ). 1785( ، که انجمنی نوبنیاد بود، قرائت کرد»انجمن شاهی ادنبورگ« نظریه نوشته بود به درخواست آنان در

گرفتند؛ ولی در این سال یک کانیشناس اهل دوبلن  با ادب و مالیمت از نظریۀ وي خرده می منقدان 1793

را، که از آثار ) 1795(هاي وي را به باد حمله گرفت، هاتن، براي پاسخگویی به این کانیشناس، نظریۀ زمین اندیشه

( در کتابش، اثبات نظریۀ هاتنجان پلیفر . دو سال بعد، هاتن در گذشت. کالسیک زمینشناسی است، منتشر ساخت

هاي هاتن را دربارة دگرگونیهاي شگرف ناشی از فراگردهاي تدریجی، به علوم دیگر بسط داد و اروپا  ، اندیشه)1802

  .ساخت را براي کاربرد آن درمورد اصل انواع و نسل آدمی، به وسیلۀ داروین آماده

  جغرافیا -4

شنایی روزافزون مردم اروپا با گوناگونی نژادها، سازمانها، اخالق، و آ. اما روي زمین دلکشتر از اعماق آن است

ها با کنجکاوي و  پویش ناشناخته. نیرومندي بوددرگسترش مرزهاي اندیشۀ نو عامل  هاي مردم جهان اعتقادنامه

مواد خام، طال، گرفتند نه به خاطر علم، بلکه براي یافتن  اي ادامه یافت؛ پژوهشهایی که انجام می سودجویی بیسابقه

برداري از دریاها براي تسهیل دریانوردي در زمان  نقره، سنگهاي بهادار، خوراك بازارها، مستعمرات، و به منظور نقشه

به منظور آوردن درخت نان از جزایر دریاي جنوب و ) 1789(» باونتی«حتی سفر کشتی شورشی . صلح و جنگ بود

سویان، هلندیان، و انگلیسیان، که دریافته بودند هنگام فرمانروایی بر جهان فران. نشاکردن آن در جزایر هندغربی بود

. فرارسیده است، بیش از ملتهاي دیگر اروپایی در دریا رقابت آغازکرده بودند

وتیوس  1725ترین پویشهاي دریایی از مغز پطرکبیر نشئت یافت، که اندکی قبل از مرگش در فکر یکی از متهورانه

آکادمی سن «. دانمارکی نیروي دریایی روسیه، را براي پویش کرانۀ شمال خاوري سیبریه فرستاد برینگ، ناخداي

شناس، و یک تاریخنویس را همراه هیئت پویشی به این منطقۀ سیبریه  یک طبیعیدان، یک ستاره» پطرزبورگ

) 1728(ض شمالی پیش رفت درجۀ عر 67برینگ، پس از رسیدن به کامچاتکا از راه زمین، با کشتی تا مدار. فرستاد

پطرزبورگ بازگشت، در سفر دوم، برینگ در اختسک براي  اي که اکنون به نام اوست، به سن و پس از کشف تنگه

). 1741( خود و همراهانش چند کشتی ساخت و به سوي خاور بادبان افراشت، تا اینکه امریکاي شمالی را از دور دید

مریکاي شمالی را از جانب خاور کشف کرده بود، این دریانورد دانمارکی از گونه که لیف اریکسن ایسلندي ا همان

در بازگشت از این سفر، کشتی برینگ در مه غلیظی راه را گم کرد و سرنشینان کشتی . جانب باختر آنرا کشف کرد

که آن هم اکنون  در همین جزیره،. شش ماه را در یکی از جزایر نزدیک کامچاتکا، که در آن زمان خالی از سکنه بود

گروهی از همراهان برینگ، ) 1741(به نام اوست، دریانورد دانمارکی در شصت سالگی از بیماري اسقربوط درگذشت 

روسیه از آن پس آالسکا را تصاحب کرد و، . که با کشتی دیگري به سفر رفته بودند، جزایر آلئوسین را کشف کردند

  .لغانی به این سرزمین فرستادبراي آشنا ساختن اسکیموها با مسیحیت، مب

انگلستان، هنگام جنگ با . پیشروي روسیه در امریکاي شمالی ملتهاي دیگر را نیز به پویش اقیانوس کبیر واداشت

، براي ترساندن ساکنان ماندگاههاي اسپانیایی درامریکاي جنوبی ناوگانش را به فرماندهی جورج )1740(اسپانیا 

انسن، با آنکه بیماري اسقربوط گروهی از ملوانان وي را از پاي درآورده و طوفان . بودانسن به این منطقه فرستاده 

دریا در دماغۀ هورن برخی از کشتیهایش را در هم شکسته بود، به جنوب اقیانوس کبیر رسید؛ در جزایر خوان 
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پس از . کرد ا ثابت میرا در آنج) روبنسون کروزوئۀ کتاب دفو(فرناندس مدارکی یافت که اقامت الگزاندرسلکرك 

پیمودن اقیانوس کبیر، یک ناو جنگی اسپانیایی را در نزدیکی جزایر فیلیپین شکست داد و گنجینۀ طال و نقرة آن را 

به غنیمت گرفت؛ از اقیانوس هند گذشت، دماغۀ امیدنیک را دور زد، از کمینگاه ناوگان )دالر 1500000به ارزش(

رهاورد سفر . به انگلستان بازگشت 1744ژوئن 15ماه دریانوردي، درز سه سال و نه نسه گریخت، و پس ااسپانیا و فرا

مردم انگلستان انسن را ستودند و از . ودو ارابه، همراه نواي موسیقی نظامی، از سپیتهد به لندن بردند وي را با سی

. اپ رسیدسال، جهاربار به چ داستان سفر وي چنان استقبال کردند که سفرنامۀ وي، در عرض یک

گروه پویشی مشابهی را به فرماندهی لویی آنتوان دوبوگنویل براي تأسیس یک ماندگاه  1763دولت فرانسه در

کیلومتري شرق تنگۀ  45 0موقعیت این جزایر، که در. فرانسوي در جزایر فاکلند به جنوب اقیانوس اطلس فرستاد

همانا زیر نظر داشتن راه دریایی اقیانوس اطلس به اقیانوس  ماژالن قرارداشتند، ارزشی نظامی به آنها داده بود، که

  .این گروه اعزامی پس از تصرف جزایر نامبرده، به فرانسه بازگشت. هند بود

بار دیگر به جنوب اقیانوس اطلس رفت، از تنگۀ ماژالن گذشت و به اقیانوس کبیر رسید؛ جزیرة  1765دوبوگنویل در 

وئل والیس کشف کرده بود، براي دولت فرانسه تصرف کرد؛ جزایر ساموآ و جزایر تاهیتی را، که یک سال قبل سمی

هبریدیز جدید را کشف کرد؛ و پس از گذشتن از دماغۀ امیدنیک، با رهاوردي که درخت مو جزایر اقیانوس کبیر بود 

خوش، و اخالق گزارش سفرش مردم فرانسه را با اقلیم دلچسب تاهیتی، و تندرستی، طبع . به فرانسه باز گشت

خواهیم دید که دیدرو در شرحی بر سفر بوگنویل به خصوصیات ساکنان این ناحیه . سست بومیان آن آشنا ساخت

  .خورد غبطه می

. بایرن را براي به دست آوردن سرزمین سودمندي به جزایر دریاي جنوب فرستاد ، دولت بریتانیا ناخدا جان1764در

اند، آنها را  آنکه بداند این جزایر را فرانسویان تصرف کرده زایر فاکلند پیاده شد، و بیناخدا بایرن در بندر اگمونت در ج

سرانجام . اسپانیا مدعی بود که قبل از هر دوي آنان جزایر فاکلند را تصرف کرده است. براي انگلستان تصرف کرد

، و اکنون آرژانتین مدعی مالکیت )1771(سپرد  فرانسه این چزایر را به اسپانیا بازگردانید، اسپانیا آنها را به انگلستان

وي، هنگامی که همراه انسن به سفر . آنکه اثر دیگري از خود درتاریخ نهد، به جهانگردي ادامه داد بایرن، بی. آنهاست

اش، لردبایرن، در دون  خاطرات وي را از این سفر، نواده). 1741(شکست   بود، کشتیش در کرانۀ شیلی درهم رفته

  .است شرح داده ژوان

وي، که در خانۀ دهقانی . ترین پویندة قرن هجدهم است در نظر مردم انگلیسی زبان، ناخدا جیمز کوك برجسته

کار با طبع ماجراجویش  چون این. تنگدست چشم به جهان گشوده بود، در دوازدهسالگی شاگرد خرازي فروشی شد

برداري کرد، ودر ریاضیات،  هاي نیوفندلند و البرادور نقشه کرانهسازگار نبود، به نیروي دریایی انگلستان پیوست، از 

در رأس گروهی براي رصدکردن سیارة زهره، ) 1768( سالگی وي را در چهل. آور گشت شناسی، ودریانوردي نام  ستاره

از جمله اوت همراه چندین دانشمند،  25در وي. و بررسیهاي دیگر، به جنوب اقیانوس کبیر فرستادند

 3در. به سوي اقیانوس کبیر بادبان افراشت» اندور« ، که هزینۀ سفر را فراهم ساخته بود، با کشتیبنکس سرجوزف

ترا (پس از آن، کوك در جستجوي قارة بزرگ جنوبی . ، عبور سیارة زهره در جزیرة تاهیتی رصد شد1763ژوئن

پنداشتند در آن سوي دریاهاي جنوبی واقع است، راه جنوب را در پیش  ، که برخی از جغرافیدانان می)اوسترالیس

از آنجا، . برداري کرد هاي زلند جدید رسید و از آنها بدقت نقشه ولی به جاي آن قاره، به جزایر سوسیته و کرانه. گرفت

د؛ کرانۀ خاوري آن را براي بریتانیاي کبیر تصرف کرد، رهسپار ش) که در آن هنگام هلند جدید نام داشت(به استرالیا 

.به انگلستان بازگشت 1771ژوئن 12افریقا را دور زد، و در
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به سوي » اندور« و» رزولوشن« موهوم جنوبی با کشتیهاي ، کوك بار دیگر براي کشف قارة1772ژوئیۀ  13در

آنکه به چنین  اور و جنوب اقیانوس را پویید و، بیدر فاصلۀ دماغۀ امیدنیک و زلند جدید، خ. اقیانوس کبیر شتافت

درجۀ عرض جنوبی به سوي مدار جنوبگان پیش رفت؛ سرانجام، خطر برخورد کشتی  71اي برخورد کند، تا مدار قاره

هاي سنگی عظیم  در این سفر، کوك به جزیرة ایستر سر زد و مجسمه. با قطعات یخ وي را ناچار به بازگشت ساخت

از جزایر مارکیز و جزایر تونگا نقشه برداشت، و جزایر اخیر را، به یاد مهربانی . هایش توصیف کرد شتهآن را در نو

. کالدونی جدید، جزیرة نورفک، و جزیرة پاینز را نیزدر همین سفر کشف کرد. خواند» جزایر دوستی«بومیان آن، 

پس . اقیانوس اطلس جنوبی، به دماغۀ هورن رفتکوك از جنوب اقیانوس کبیر به دماغۀ امیدنیک، و از آنجا، از راه 

  . به انگلستان بازگشت 1775ژوئیۀ 25کیلومتر، در 90000روز و پیمودن 1107از

. هاي امریکاي شمالی، تا اقیانوس اطلس پیش برد سومین سفر دریایی ناخدا کوك وي را از آالسکا و، در امتداد کرانه

بندر پلیموت را ترك گفت و، پس از گذشتن از » دیسکاوري« و» رزولوشن« با کشتیهاي 1776ژوئیۀ 12کوك در

از آنجا به شمال خاوري اقیانوس کبیر پیش راند و به بزرگترین کشف . دماغۀ امیدنیک، بار دیگر به تاهیتی رسید

ائی را در خوان گائتانو، دریانورد اسپانیایی، جزایر هاو). 1778فوریۀ (خود، که یافتن جزایر هاوائی بود، نایل آمد 

پس از پیمودن پهناي اقیانوس کبیر، کوك به کرانۀ . دیده بود، ولی اروپا دو قرن این جزایر را از یاد برده بود 1555

ایالت اورگون کنونی رسید و از کرانۀ خاوري امریکاي شمالی تا تنگه برینگ، در آن سوي مرزهاي شمالی آالسکا، را 

متر از آب سر برآورده و  3.5دقیقۀ عرض شمالی دیواري از یخ، که به ارتفاع 41درجه و 70در مدار. برداري کرد نقشه

کوك، که نتوانست در یافتن گذرگاه شمال . کرد پهنۀ دریا را گرفته بود، وي را از پیشروي بازداشت تا چشم کار می

  .خاوري توفیقی یابد و با کشتی عرض امریکا را بپیماید، به هاوائی بازگشت

بومیان مهربان بودند، اما به . ئی، که روزي به کوك مهربانی کرده بودند، این بار وي را از پاي در آوردندبومیان هاوا 

کوك گروهی از همراهانش را براي . را دزدیدند» دیسکاوري«دزدي نیز خو گرفته بودند؛ آنان یکی از قایقهاي کشتی 

خواست آخرین کسی باشد که  فتند؛ ولی کوك، که میآنان قایق را پس گر. پس گرفتن قایق به نزد بومیان فرستاد

وي در این ). 1779فوریۀ 14(گوید، از سوي بومیان خشمگین محاصره، و به دست آنان کشته شد  جزیره را ترك می

اش، ناخدایی که همۀ  انگلستان کوك را به عنوان بزرگترین و بزرگوارترین پوینده. هنگام پنجاه ویک ساله بود

.دارد داشتند، بزرگ می را دوست میکارکنانش او 

ژان فرانسوا دو گالو، کنت دو ال پروز، که از طرف دولت فرانسه مأموریت یافت سفرهاي اکتشافی کوك را دنبال کند، 

، پس از دورزدن امریکاي جنوبی، به کرانۀ آالسکا رسید و، از آنجا، به سوي 1785وي در. در دالوري کمتر از او نبود

اي، که تا چندي قبل به نام او بود، واقع در میان  وي نخستین دریانورد اروپایی است که از تنگه. سپار شدقارة آسیا ره

پس از بازگشت به جنوب، کرانۀ استرالیا را کشف کرد و به . جزیرة ساخالین روسیه و جزیرة هوکایدو ژاپن،عبور کرد

، زیرا از آن پس خبري از او در دست )1788(ست گویا در اینجا، کشتی وي غرق شده ا. جزایر سانتاکروز رسید

  .نیست

، 1716در. جهانگردان و کاشفان به انگیرة ماجراجویی، و در طلب پاداش، خشکیهاي جهان را نیز زیر پا نهاده بودند

کارستن نیبور عربستان، فلسطین، سوریه، آسیاي صغیر، و . تبت، رسید» شهر ممنوع« یک مبلغ یسوعی به لهاسا،

خاوري را گشت و سرچشمۀ رودنیل آبی  جیمزبروس، افریقاي. ، و آنها را به اروپاییان شناساند)1761(را پویید  ایران

و در امتداد رود ) 1718(پویندگان فرانسوي در امریکاي شمالی نیواورلئان را بنیان نهادند ). 1768(را پیدا کرد 

وي در کانادا کوشیدند به کرانۀ اقیانوس کبیر راه جویند، سیپی، تا رود میسوري، پیش رفتند؛ پویندگان فرانس میسی

در همان هنگام، مهاجران انگلیسی به کرانۀ رود اوهایو . آنان را از پیشروي باز داشتند) راکی(ولی کوههاي روشوز 
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، به درة روي آوردند و راهبان اسپانیایی، که از مکزیک به راه افتاده بودند، پس از گذشتن از مانتري و کالیفرنیا

در امریکاي جنوبی، الکوندامین، پس از اندازه گیري عرض جغرافیایی در استوا، . رودکولورادو و ایالت یوتا رسیدند

کیلومترفاصله  6400گروهی را از سرچشمۀ رود آمازون، در نزدیکی کیتو، تا دهانۀ آن، در کرانۀ اقیانوس اطلس، که 

  .داشت، فرستاد

سزار فرانسوا کاسینی و فرزندش، ژاك . اند در سرعت عمل با پویندگان برابري کنند هنگاران هرگز نتوانست نقشه

قطعه، ترسیم کردند  184نقشۀ فرانسه را به درازا و پهناي یازده متر، در ) 1793- 1744(دومینیک، در طول نیم قرن

اولوف برگمان، که تنها  توربرن .و راهها، رودها، دیرها و کشتزارها و آسیاها و حتی جهتنماهاي آن را مشخص ساختند

معلومات به چاپ رسید،  1766جهان، که در  به این خرسند نبود که از شیمیدانان بزرگ قرن هجدهم باشد، در شرح

وي نوشته است که . زورگار خویش را در زمینۀ هواشناسی، زمینشناسی، و جغرافیاي طبیعی خالصه کرده است

مثال جزایر هند غربی . است  هی هستند که اکنون به قعر اقیانوس فرو رفتههاي رشته کو بیشتر جزایر جهان قله

اوراس دو سوسوره پس از آنکه . ممکن است بقایاي رشته کوهی باشند که فلوریدا را به امریکاي جنوبی پیوسته بود

صعود کرد و ) 1792 (ماترهورن  و کالین) 1787(بالن  بیست و چهار سال در دانشگاه ژنو فلسفه تدریس کرد، به مون

انگیزي  ها، فسیلها، و گیاهان کوههاي سویس نوشت، و آمیزة شگفت آثار پرحجمی دربارة شرایط جوي، سازند، چینه

یادمان باشد که هرگاه گویند که تاریخ . جا، فراهم آورد شناسی، در یک شناسی، جغرافیا، و گیاه از هواشناسی، زمین

  .ملتهاست، این به معنی ثبت هزاران اشکال قهرمانی و نجابت نیز هست نیوگیتوقایعنامۀ 

VII  - گیاهشناسی  

  لینه -1

توانست ساختمان گیاهان، و حتی  انسان اکنون، به یاري میکروسکوپ مرکب، می. نگریم اینک به جهان زندگان می

) کارولوس لینایوس(گیاهشناسی از اسارت پزشکی رهایی یافت و کارل فون لینه . اسرار تکثیر آنهارا، بررسی کند

  .جهان بارور زندگی را با دقت و سر سپردگی یک قدیس دانشمند ترسیم کرد

با آنکه براي فرزندان روحانیان دشوار است به پارسایی . پدرش، نیلس لینه، کشیش لوتریان در ستنبروهولت سوئد بود

. ، در عالم گیاهان دالیل بیشماري براي شکرگزاري آفریدگار یافت ز عهدة این مهم برآمد و، خصوصاًزیست کنند، وي ا

  .توانند خدا را از یاد برند زندگی گاهی چنان زیبا و دلکش است که تنها ناسپاسان می

همچون نیایش اي بود که دوست داشت درختان برگزیده و گلهاي کمیاب را به دست آورد و،  نیلس، باغبان شیفته

بازي و یاران یکدل او در  این گیاهان اسباب. زنده و جاندار خداوند، در خاك حیاط اقامتگاه کشیشی خود بکارد

چه بسیار . در دل وي جایگزین شدند» عشق خاموش نشدنی« آنها چون) به گفتۀ خود او (کودکی بودند؛ چندانکه 

خواست  پدر می. هاي گیاهان به جنگل و کشتزارها رفت وري نمونهروزهایی که از رفتن به مدرسه تن زد و براي گردآ

توانست مردم را به  او را روحانی بار آورد، چرا که کارل مظهر پاکی و نیکی بود و با کردارش، بیش از ایمانش، می

نۀ زندگی را داد هم هزی اي بود که به او امکان می ولی کارل پزشکی آموخت؛ زیرا این تنها پیشه. راستی رهبري کند

، براي تحصیل پزشکی در دانشگاه لوند )1727(در بیست سالگی. فراهم سازد و هم طبیعت و گیاهان را بررسی کند

کارل چون یکی از پنج . هایی که از استادان گرفته بود به دانشگاه اوپساال رفت یک سال بعد، با سفارشنامه. نام نوشت

زیست  انست کمک مالی شایان توجهی از پدرش دریافت دارد، به تنگدستی میتو فرزند خانواده بود و از این روي نمی

شناسی  کارل، با چنین عشق و دلبستگی به دانش، پزشکی و گیاه. پوشانید و پارگیهاي کفشهایش را با کاغذي می

اال، را در شناسی شد و، در ضمن، بیست و چهار فرزند رودبک، استاد دانشگاه اوپس ، دانشیار گیاه1731در. آموخت

انجمن علمی «چون » .از لطف خداوند اکنون درآمدي دارم« : در همین هنگام بودکه نوشت. داد خانه تعلیم می
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تصمیم گرفت براي بررسی گیاهان الپالند هیئتی به این سرزمین گسیل دارد، لینه را به سرپرستی هیئت » اوپساال

شرح آن را، با بیانی شیرین . وپساال را به قصد الپالند ترك گفت، با همراهان جوانش، ا1732مه  12لینه در . برگزید

  :و دلکش، از زبان خود او بشنویم

هاي  از جوانه …. وزید هوا را تازه و خنک ساخته بود آسمان صاف و روشن بود، و نسیم مالیمی که از باختر می

ها درختان نارون و زبان گنجشک لخت و تن. برگهاي بسیاري بر درختان روییده بودند. وییدر درختان غان برگ می

کیلومتر، به دهانۀ  110پس از پیمودن بیش از . رسید نواي چکاوك از فراز درختان به گوش می. بیبرگ بودند

  . اي بر درخت صنوبر غزلخوانی آغاز کرد در اینجا، نواي چکاوك خاموش شد، ولی طرقه. اي رسیدیم بیشه

اندازها، صداها، و بوهاي خوش طبیعت حساسیتی هشیارانه  وي همواره در برابر چشماي است از کالم لینه؛  این نمونه

وي، بدون توجه به سختیها و خطرات موجود، همراهانش . گذاشت داشت و هرگز میان گیاهشناسی و شعر فرقی نمی

  .سپتامبر بسالمت به اوپساال باز گردانید 10را به الپالند رساند و در 

ولی رقیبی، به بهانۀ اینکه لینه . باً تنگدست بود، در صدد برآمد با تدریس خویشتن را بینیاز سازدلینه، که هنوز تقری

سارا  - »لیزا« کارل اکنون به. تحصیل پزشکی را به پایان نرسانده و دانشنامه نگرفته است، وي را از تدریس باز داشت

یزا اندوختۀ خود را به کارل سپرد و کارل با اندوختۀ او، ل. ، دختر یکی از پزشکان محل، دل باخته بود- الیزابت موارئیا

. امتحان دانشگاه هاردرویک را گذراند و دانشنامۀ پزشکی گرفت). 1735( انداز خود، خویشتن را به هلند رساند و پس

از این دانشمند  با الهام گرفتن. یک سال بعد، در لیدن با بورهاوه، دانشمندبزرگ، آشنا شد و لیزا را تقریباً از یاد برد

ترین کتابهاي کالسیک گیاهشناسی را، به نام دستگاه طبیعت، تصنیف کرد، این  یاري او، یکی از برجسته بزرگ، و به

به ) در چاپ اول(صفحۀ بزرگ  14ز کتاب، در زمان زندگی لینه، دوازده بار به چاپ رسید و شمارة صفحات آن ا

لینه در نزدیکی آمستردام، با مرتب ساختن مجموعۀ گیاهان جورج . افزایش یافت) در چاپ دوازدهم(صفحه  2300

ناپذیر در  ، وضع مالی خود را سروسامان داد و باپشتکار خستگی»شرکت هند شرقی«کلیفرت، یکی از گردانندگان 

» هباغ شا«، براي مطالعه به 1738در . جنسهاي گیاهان را به چاپ رساند 1737کتابخانۀ گیاهشناسی، و در  1736

ژوسیو به زبان التینی دربارة گیاهان . آنکه خود را بشناساند، به شاگردان برناردو ژوسیو پیوست پاریس رفت و، بی

این گیاه «: لینه به خود جرئت داد و گفت. بود یکی از گیاهان وي را متحیر ساخته. داد سرزمینهاي بیگانه درس می

لینه پاسخ مثبت داد؛ ژوسیو با احساس   ».اید شما لینه«: ت و گفتژوسیو او را نگریس» .ماند به گیاهان امریکا می

دانشگاههاي پاریس، لیدن، و گوتینگن خواستند . آید بدو خوشامد گفت برادري ظریفی که بین دانشمندان پدید می

). 1739(دد کرسیهاي گیاهشناسی خود را به لینه بسپارند، ولی او با خود اندیشید که وقت آن است که نزد لیزا بازگر

این چنین نامزدیهاي طوالنی در آن روزگار عادي و فراوان بودند، و شاید بتوان آنها را از عوامل ثبات و بلوغ سیرت 

.پس از زناشویی، کارل در استکهلم حرفۀ پزشکی پیشه ساخت.مردم آن زمان دانست

روزي در میخانه به . دوخت چشم به در می کار، در درمانگاهش به انتظار بیمار بیهوده چندي، چون همۀ پزشکان تازه

لینه این جوان را معالجه کرد و، از پی او، . گفت کسی نتوانسته است سوزاك او را درمان کند جوانی برخورد که می

پزشک . جوانان دیگري که زیاد مشتاق اثبات مردانگی خود بودند براي درمان سوزاکشان به درمانگاه او روي آوردند

گوستاو تسین، رئیس مجلس اعیان در ریکسداگ، با  کنت کارل. درمان بیماریهاي ریوي نیز گسترش دادکارش را به 

در همان سال، لینه به تأسیس ). 1739(لینه آشنا شد و وي را به مقام پزشکی وزارت دریاداري سوئد گماشت 

، کرسی 1741پاییز در . یاري کرد و نخستین کسی بود که به سرپرستی آن رسید» آکادمی شاهی علوم«

تاریخ «چندي بعد، لینه این کرسی را با کرسیهاي گیاهشناسی و. کالبدشناسی دانشگاه اوپساال را بدو سپردند

لینه . اش قرار یافت معاوضه کرد؛ سرانجام، مرد شایسته در جاي شایسته) شناسی زمینشناسی و زیست(  »طبیعی
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اي همراه شاگردان گیاهان  با صمیمیت و یکرنگی بیشایبه. اخته بودمند س شاگردانش را، چون خود، به گیاهان عالقه

  .برد خوشحال نبود کرد و هرگز به اندازة وقتی که آنان را به گردش علمی درس تاریخ طبیعی می را بررسی می

ته روزهاي چهارشنبه و شنبۀ هر هف. رفتیم براي یافتن گیاهان، حشرات، و پرندگان به گردشهاي علمی بسیاري می

هاي گل آراسته بودند،  آنگاه، شاگردان، همچنانکه کالههایشان را با شاخه. آوردیم را، از بامداد تا شامگاه، گیاه گرد می

رفتند، استادشان را تا باغ وي بدرقه  گشتند و، در حالی که نوازندگان روستایی در پیشاپیش آنان می به شهر بر می

  . رسید ه آخرین درجۀ شکوهمندي میدانش باصفا و شادیبخش ما ب. کردند می

براي این پویندگان . لینه برخی از شاگردانش را براي گردآوري گیاهان بیگانه به قسمتهاي گوناگون عالم فرستاده بود

جاي رایگان فراهم » شرکت هند شرقی هلند«، در کشتیهاي )اند که برخی جان خود را در این راه نهاده(جوان 

که در فرهنگ بزرگ اصطالحات گیاهشناسی که در دست تهیه بود نامشان را به نام گیاهانی  داد وعده می. ساخت می

شاگردانش به یاد داشتند که او یک گل فیلیپینی . داشت سان، آنان را به جانبازي وامی و بدین. که بیابندخواهد افزود

.خوانده است» کاملیا «را به یاد کاشف آن، گئورگ کامل یسوعی، 

هاي  بندي گیاهان بود که وي آن را در کتابهایش، دستگاه طبیعت، جنسهاي گیاهان، رده رین کار لینه ردهت برجسته

قبل از او، کسانی، چون . ، عرضه کرده است)1753(، و انواع گیاهان )1751(، فلسفۀ گیاهشناسی )1738(گیاهان

؛ و ریوینوس پیشنهاد کرده بود که گیاهان را با بندي و نامگذاري گیاهان مبادرت جسته بودند بوئن و تورنفور، به رده

هاي زمان خود را چندان آشفته یافت که دست و پاگیر  دو نام مشخص سازند؛ با وجود همۀ این تالشها، لینه مجموعه

گیاهشناسان به صدها گیاهی که تازه شناخته شده بودند نامهایی متضاد داده . شدند پژوهشهاي علمی گیاهان می

ها را بر حسب  این روي، لینه درصدد بر آمد گیاهان شناخته شدة روزگار خود را از ابتدا بر حسب رده، رده از. بودند

بندي کند؛ بدین ترتیب، اساسی وضع کرد که مورد  ها را برحسب نوع، و انواع را برحسب جنس رده راسته، راسته

ناپیدایی اندامهاي زایندة مجراي گیاهان را  وي حضور و مشخصه، و یا. المللی قرار گرفت قبول مجامع علمی بین

، یعنی آنهایی که اندامهاي تولید مثلشان »پیدا زایان«بندي خود قرار داد؛ از این روي، آنها را نخست به  اساس رده

در آنها گلهایی که دانه پدید آورند ) نظیر خزه و سرخس(، یعنی گیاهانی که »نهانزایان«پیدا است، و ) گلهاي آنها(

  .اند، تقسیم کرد شوند و اندامهاي زایندة آنها نهان یا نهفته افت نمیی

بندي گیاهان از روي جنس آنها جوانان را گمراه خواهد  بندي را نپسدیدند و گفتند که رده برخی از کمرویان این رده

تگی بسیار لینه به گیران دیگر، در طول صد سال آینده، ایرادهاي اساسیتري گرفتند و گفتند که دلبس خرده. ساخت

چون اعتقاد . بندي و نامگذاري گیاهان وي را از بررسی شکل، ساختمان، و وظایف اعضاي گیاهان باز داشته است رده

کشید و با سفر پیدایش ناسازگار بود، لینه  به تحول و دگرگونی نوع گیاهان در طول تاریخ نظام وي را به آشوب می

د در ازل به همین شکل آفریده است و گیاهان در طول تاریخ موجودیت خویش ادعا کرد که همۀ گیاهان را خداون

، این عقیدة جزمی و تقلیدي را تعدیل کرد و گفت که با پیوند )1762(اما چندي بعد . اند ثابت و بدون تغییر مانده

حیوانات، و چون میمون از  با آنکه لینه انسان را در زمرة. اي پدید آورد توان انواع تازه دادن دو گیاه خویشاوند می

، اما نظام او جریان پیشرفت )خواند و با اطمینان هوموساپینس، یا انسان دانا، می(آورد  جانوران پستاندار به شمار می

  . هاي تکاملی را کند ساخت اندیشه

فاً نامهایی ذهنی گفت که جنس و نوع در جهان بیرونی وجود ندارد و صر گرفت و می بندي لینه ایراد می بوفون از رده

در بیرون ذهن فقط . شوند ها در این واقعیت در هم ادغام می براي سهولت تقسیمات یک واقعیت مرکبند؛ همۀ رده

. بود مناقشۀ قدیمی قرون وسطایی، بین رئالیسم و مذهب اصالت تسمیه، زنده شده. افراد و جزئیات هستند، نه کلیات

داد که به بوفون نباید اجازه داده شود که به یاري شیوایی سخن خود جهانیان پاسخ ) بااثبات انسان بودن خود(لینه 
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اي از بوفون از دیوار آن آویخته بودند  چهره چهرة او را در کنار تک را بفریبد، و از نشستن در اطاق ناهارخوریی که تک

بندي گیاهان از  نیست و ردهبندي او کامل  چندي بعد، که خوش خلق و سرحال بود، پذیرفت که رده. خودداري کرد

آورد؛ و در فلسفۀ گیاهشناسی پیشنهاد کرد که گیاهان را از روي  روي اندامهاي تولید مثل آنها مشکالتی پدید می

بندي او بود، به گسترش  نامگذاري لینه، که متمایز از رده. بندي کنند شکل و میزان تکامل اعضاي آنها رده

.اي اصالحات که در آن شده، هنوز معتبر و متداول است یاري کرد و، با پارهگیاهشناسی و جانورشناسی بسیار 

، شاه سوئد او را در سلک اشراف 1761در . شمرد اروپا لینه را در روزگار سالخوردگی بزرگترین گیاهشناس جهان می

دومین نویسندة بزرگ  ده سال بعد، لینه از ژان ژاك روسو،. درآورد، و از آن پس بود که کارل فون لینه نام گرفت

زمان او، که فلسفۀ گیاهشناسی وي را به زبان فرانسوي برگردانیده و در گیاهشناسی شفایی براي فلسفه یافته بود، 

سرور مهربانم، احترام شاگرد نادان ولی مشتاق خود را، که از «: روسو نوشته بود. اي آکنده از مهر دریافت داشت نامه

  » .دارم نهم و از ته دل دوست می شما را ارج می …. ا تشفی بسیار یافته است، بپذیریدهاي شم اندیشیدن به نوشته

جیمز ادوارد سمیث کتابخانه و مجموعۀ گیاهان لینه را از بیوة وي . در گذشت 1778لینه، چون روسو و ولتر، در 

، بنیان نهادند »نجینۀ لینهگ«را در لندن، براي نگاهداري » انجمن لینه« سمیث ازکسانی است که . خریداري کرد

. این انجمن، با نشریات بسیارش، مردم جهان را با کارها و بررسیهاي گیاهشناسان اروپا و امریکا آشنا ساخت). 1788(

  . اند گوته گفته است که شکسپیر، اسپینوزا، و لینه، بیش از هر کسی، در اندیشۀ او اثر نهاده

  در تاکستان -2

اکنون در گوشه و کنار اروپا خویشتن را به بررسی گیاهان سرگرم ساخته بودند؛ دلبستگی صدها تن از دانشپژوهان 

آنتوان دو ژوسیو، پس از آنکه . مشترك به گیاهان، افراد یک خانوادة فرانسوي را در طول یک قرن به هم پیوسته بود

کرد و در  برنار، در اینجا تدریس می برادر جوانترش،. رسید» باغ شاه«به سرپرستی  1708از لیون به پاریس آمد، در 

با الکوندامین به  برادر دیگرش، ژوزف،. ایم شنا شدهبا او هنگام برخوردش به لینه آ. کاهاي عملی دستیار استادان بود

برادرزادة او، آنتوان لوران دو ژوسیو، . امریکاي جنوبی رفت و از آنجا آفتابپرست پرویی را براي کشت به اروپا فرستاد

بندي  بندي خود را جایگزین رده با نشر کتاب مهمی در زمینۀ گیاهشناسی، به نام جنسهاي گیاهان، رده 1789 در

ها، به  و، از روي داشتن، یا نداشتن و یا شمار لپه) برحسب شکل آنها(او گیاهان را از حیث ریختشناسی . لینه ساخت

در . فرزند وي، آدرین، کار آنها را به قرن نوزدهم کشاند. اي تقسیم کرده بود اي، و دو لپه لپه لپه، تک سه ردة بی

.بندي مورد قبول امروزي را ریخت ، اوگوستن دو کاندول، برپایۀ کوششهاي خاندان ژوسیو، اساس رده1824

آن را تأیید کرده  1691، یا قبل از آن، به خاصیت جنسی گیاهان پی برده بود، و کامراریوس در 1682نمیایاگرو در 

» انجمن شاهی لندن«به  1716افشانی باد در بستن دیده بود، در  مثر، که گشنگیري گیاهان را از راه گرده کاتن. بود

  :گزارش داد

، و در دیگر جاهاي مزرعه ذرت »آبی«و » سرخ«اش یک ردیف ذرت هندي، به رنگهاي  هاي مزرعه ام برتپه همسایه

هاي ذرت را، که در مسیر باد بودند، چون خود رنگین  از بوته ذرت هندي چهار ردیف. رنگ کاشته بود» زرد«عادي 

هایی که از  رنگ بوته. هایی که از مسیر باد دور بودند تنها هفت یا هشت ردیف رنگشان دگرگون شد ساخت، ولی بوته

  . مسیر باد دور بودند کمتر از همه دگرگون گشت

« بردلی گردة دوازده اللۀ . گشنگیري گیاهان را ثابت کرد ، دیچارد بردلی، با آزمایش روي گل الله، ضرورت1717در 

اي که  ولی چهارصد الله. این دوازده الله در سراسر آن تابستان بذري ندادند«. را از آنها جدا ساخت» کامال سالم

 بردلی سپس امکان گشنگیري چلیپایی را بررسی، و برخی» شان را نگرفته بودم همگی، جز یکی، بذر دادند گرده

با افشاندن گردة گیاهی بر روي «: اي را که گرفته بود چنین شرح داد نتیجه. انگیز آن را پیشبینی کرد نتایج شگفت
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از این گذشته، . »توان خاصیت و مزة هر میوه را تغییر داد گل گیاهی دیگر از همان خانواده، ولی از جنس دیگر، می

تواند گیاهان نادري پدید آورد که هرگز نامشان شنیده نشده  مییک شخص کنجکاو و دقیق، با آگاهی از این مسئله، 

و گفت که چگونه تامس فرچایلد توانسته است، با پاشیدن گردة میخکی بر روي گل یک میخک دیگر، میخک . است

او آنها را به هستند، و از این روي، » نازا«آیند  بردلی دریافته بود که گیاهانی که از این راه پدید می. اي پدیدآورد تازه

  . کرد قاطر تشبیه می

شان  گرده«وي گردة گل گیاهانی را، قبل از آنکه . به گشنگیري گیاهان به یاري زنبورها پی برد 1721فیلیپ میلر در 

چون دوستان سخن . ، چون گیاهان دیگر، بذردادند»اخته«ولی این گیاهان بظاهر . ، از آنها جدا ساخت»را فرو ریزند

  .کردند، میلر آزمایش خود را با دقت بیشتري تکرار کرد و باز به همان نتیجه رسیدوي را باور ن

اللۀ پیرامونم سخت سرگرم ورهایی را دیدم که بر روي گلهاي حدود دو روز بعد، هنگامی که در باغم نشسته بودم، زنب

اي که اخته کرده  ی از آنها بر اللهیک. اند چون بهتر نگریستم، دیدم که شکم و پاهاي آنها به گردة گل آغشته. تالشند

تواند الله را باردار  اي بر آن افشانده است که می بین نگریستم و دیدم زنبور گرده بودم نشست؛ گل اخته را با ذره

جلو حشرات را گرفت، ریزتر از زنبور گلها هرگاه نتوان  ….چون این را به دوستان گفتم، سخنم را باور نکردند. سازد

.خواهند ساخت را باردار

افشانی را با دقت بیشتري بررسی  یوزف کولرویتر، استاد تاریخ طبیعی دانشگاه کارلسروهه، گشنگیري چلیپایی و گرده

گانۀ وي به گسترش کشاورزي در سرزمینهاي مختلف جهان بسیار  آزمایشهاي شصت و پنج). 1760پس از (کرد 

پیوند گیاهان هنگامی ثمربخش است که گیاهان داراي : جه گرفتکولوویتر از بررسیهاي خویش چنین نتی. یاري کرد

بخش باشد، گیاهان دورگه با سرعت بیشتري  ولی هنگامی که این پیوند نتیجه. خویشاوندي بسیار نزدیک باشند

آورند، و هنگام آوردن بذر  دهند، عمرشان درازتر است، بیش از گیاهان اصلی جوانه می رویند، زودتر گل می می

بیشتر به یاري حشرات و  - که گشنگیري چلیپایی) 1793(کونراد شپرنگل، ثابت کرد . شوند وده و ناتوان نمیفرس

در انواع معمول است و، با تکیه بر معتقدات قلبی مبتنی بر االهیات، ادعا کرد که گلهاي  -کمتر به وساطت باد

یوهان هدویگ، با . کند گشنگیریشان جلوگیري می - اند که ساختمان آنها از خود بسیاري از گیاهان چنان ساخته شده

گرتنر، اهل  یوزف). 1782(اي براي تحقیق و بررسی گشود  بررسی چگونگی تولید مثل گیاهان نهانزا، زمینۀ تازه

، در دو اثر به 1791تا  1788وورتمبرگ، نتیجۀ بررسیهاي خویش را پیرامون میوه و بذر گیاهان در فاصله سالهاي 

  .المعارف، منتشر ساخت که اساس گیاهشناسی قرن نوزدهم بود  ةشیوة دایر

اي پیش کشید که بسیاري  ، کاسپار فریدریش ولف در کتابش، نظریۀ تولید مثل، دربارة رشد گیاهان نظریه1759در 

  :اند آن را از آن گوته دانسته

ها  زیرا ریشه. بینم ساقه و برگ نمینمایند، چیزي جز  در گیاهان، که بخشهاي مختلف آنها در نگاه اول دگرگون می

  . اند همۀ بخشهاي گیاه، جز ساقه، همان برگهاي دگرگون شده …. اند همان ساقه

. در همان هنگام ستیون هیلز، از شخصیتهاي علمی برجستۀ قرن هجدهم، چگونگی تغذیۀ گیاهان را روشن ساخت

انعطاف پذیرشان آنان را از بررسیهاي علمی باز هیلز یکی از آن روحانیان انگلیکانی بود که معتقدات االهی 

. داد هیلز، با آنکه به نظم خدایی در طبیعت معتقد بود، معتقدات دینی را در بررسیهاي علمی دخالت نمی. داشت نمی

در دیباچۀ . ، نتیجۀ بررسیهاي خود را در کتابش، گفتاري پیرامون تاریخ طبیعی گیاهان، منتشر ساخت1727در 

  :نوشته بود کتاب چنین

براي آنکه به نیروي خون در قلب و شریانها پی برم، از بیست سال پیش روي سگان آزمایشهایی کردم؛ و از شش 

همان هنگام، به آرزوي آن بودم که  از …. سال پس از آن، این آزمایشها را روي اسبان و جانوران دیگرتکرار کردم
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کوشیدم از ریزش  چند سال پیش، هنگامی که می. ایشهایی دست زنمبراي آشنایی با نیروي شیرة گیاهان نیز به آزم

. شیرة ساقۀ یک مو جلوگیري کنم، به این آرزو رسیدم

پس از آنکه هاروي به گردش خون در تن جانوران پی برد، گیاهشناسان پنداشتند که شیرة گیاهان نیز چون خون 

هاي  کنند و آب از شاخه ختان آب را چون ریشه جذب میهیلز با اثبات اینکه سرشاخۀ در. جانوران در جریان است

او آبی را که گیاهان . یابند، نادرستی این پندار را روشن ساخت ها جریان می گیاهان به تنه، واز تنۀ آنها به شاخه

. درس کنند اندازه گرفت و ثابت کرد که شیرة گیاهان بر اثر فزونی فشار آن در ریشه است که به برگها می جذب می

  .کنند برگها نیز از هوا تغذیه می

پریستلی باهوش، با نایل شدن به یکی از درخشانترین کشفیات قرن، یعنی چگونگی جذب مواد غذایی گیاهان، این 

وي دریافته بود که کلوروفیل گیاهان، به یاري اشعۀ خورشید، گاز انیدریدکربنیکی را که از . مسئله را روشن ساخت

آزمایشها و مشاهدات انواع ) 1774(کند؛ و آزمایش خود را در این باره در جلد اول  خیزد جذب می ریۀ جانوران بر می

  :گوناگون هوا چنین شرح داده بود

آور ساختم، و آن را به دو قسمت تقسیم کردم، یکی از  مقداري از هوا را با موشی که در آن زیست و جان سپرد زیان

اي ریخته در آب قرار داده  اي شیشه ور ساختم؛ و در دیگري، که در کوزه وطهاي کردم و در آب غ آنها را در شیشه

انجام دادم و، پس از هشت یا نه روز، دریافتم موش در  1771این کار را حدود اوایل اوت : بودم، جوانۀ نعنا نهادم

مقدار هواي  کند، ولی در ظرف خالی از گیاه، که محتوي همان اي که محتوي جوانۀ نعناست زیست می شیشه

  .میرد آور بود، می زیان

کم، مقداري از هوایی را که بر اثر تنفس  گیاهان، دست، پریستلی به این نتیجه رسید که پس از چند آزمایش مشابه

هرگاه فراوانی گیاهان روي زمین را . کنند شود تصفیه می جانوران و فساد و گندیدگی مواد گیاهی و حیوانی تباه می

  .اي موجود است در خواهیم یافت که براي این تباهی هوا چاره …به یاد آوریم 

این نظریۀ . در لندن اقامت گزید و در اینجا با پریستلی آشنا شد 1764شناس هلندي، در  یان اینگنهاوس، زیست

، کنند دهند جذب می پریستلی، که گیاهان با جذب هوا، هوا را تصفیه و انیدریدکربونیکی را که جانوران پس می

ولی اینگنهاوس دریافته بود که گیاهان در تاریکی گاز انیدریدکربونیک جذب . اندیشۀ وي را به خود معطوف ساخت

، نوشت که گیاهان مانند جانوران گاز انیدریدکربونیک )1779(وي در کتابش، آزمایشهایی روي گیاهان . کنند نمی

  .خیزد هاي سبز گیاهان اکسیژن بر می هدهند، و تنها در روز روشن است که از برگها و شاخ پس می

.کنیم هاي گل را شب هنگام از اطاقهاي بیمارستان خارج می از همین روست که بوته

دهند روشنایی  پس می] یعنی اکسیژن[اینکه گیاهان هواي بدون فلوژیستون  - اما نه یگانه علت -ترین علت عمده

ت در پی خوراك حرکت کند، آنچه را بدان نیازمند است چون قادر نیس …گیاه  …. خورشید است، نه گرماي آن

تواند از هوا  آنچه را می …گستراند هاي بیشمارش را در هوا می درخت شاخه …. جوید در هواي پیرامون خود می

  . دهد ر معرض تابش مستقیم اشعۀ خورشید قرار میو آنچه را گرفته است د …گیرد  می

، ژان سنبیه، کشیش اهل ژنو، ثابت کرد که )1800(چندي بعد . یۀ گیاهان بودالبته این تنها بخشی از کیفیت تغذ

نیکوال تئودور دو . توانند گاز انیدریدکربونیک را به کربون و اکسیژن تجزیه کنند تنها بخشهاي سبز گیاهان می

. هان بررسی کردسهم خاك را، از نظر آب و امالح، براي پرورش گیا 1804سوسور، فرزند پویندة کوههاي آلپ، در 

این بررسیها و آزمایشها باروري گیاهان و حاصلخیزي خاك را در قرن نوزدهم و بیستم افزایش دادند و ژرفبینی و 

  .تر نمود شکیبایی دانشمندان، تقریباً سفرة همۀ مردم را در جهان مسیحیت رنگین
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VIII - جانورشناسی  

  بوفون -1

، یکی از شهرهاي بورگونی، در خانۀ نمایندة پارلمان دیژون چشم به بزرگترین طبیعیدان قرن هجدهم در مونبار

» آکادمی دیژون«اي که  دیژون در آن هنگام از مراکز فرهنگی مستقل فرانسه بود؛ مسابقه). 1707(جهان گشود 

بوفون در کالج  ژرژ لویی لوکلر دو. ترتیب داده بود به روسو امکان داد تا بیزاري خویش را از تمدن و ولتر نمایان سازد

وي در اینجا با انگلیسی جوانی، به نام کینگستن، که پس از پایان تحصیل همراه او . یسوعی دیژون تحصیل کرد

، دارایی هنگفتی به ارث برد که درآمد ساالنۀ وي را به 1732در . ایتالیا و انگلستان را سیاحت کرد، آشنا شد

وق، که پدرش وي را به آن واداشته بود، چشم پوشید و عنان عالقۀ لیور رساند؛ از آن پس، از تحصیل حق 300‘000

لویی نام داشت،  -اي در انتهاي باغش، در برجی کهنه که برج سن بر تپه. خویش را به فراگرفتن علوم معطوف ساخت

جا  نگزید و در همی هر روز از ساعت شش بامداد، در این محل خلوت می. اطاقی براي بررسیهاي علمی دایر ساخت

هایی ناوگان دشمن را در بندر  پس از آگاهی از اینکه ارشمیدس به یاري آینه. بود که بیشتر کتابهایش را نوشت

سیراکوز آتش زده است، چندان به هیجان آمد که به آزمایشهایی دست زد و با ترکیب، دست کم، صد و پنجاه و 

چندي تردید داشت که از تاریخ طبیعی و . دمتري تنۀ درختی را در بیشه آتش ز 45چهار آینه از فاصلۀ 

، کتاب گفتاري پیرامون تاریخ طبیعی گیاهان هیلز را ترجمه کرد؛ و پس از 1735در . شناسی کدام را برگزیند ستاره

.او، اقلیدس به ارشمیدس پیوست ئونپانت، فریفتۀ ریاضیات گشت؛ در 1740ترجمۀ فلوکسیونهاي نیوتن در 

شناسی  از آن پس، تا پایان عمر، وقت خویش را به زیست. رسید و به پاریس رفت» باغ شاه«، به سرپرستی 1739در 

اي که از سراسر جهان به آنجا آوردند،  زیر سرپرستی او، باغ گیاهشناسی شاهی، با صدها گیاه تازه. معطوف داشت

چندي بعد، از سرپرستی آن . مند را در آن پذیرفت گیاهشناسی ساخت و دانشجویان عالقه آن را مدرسۀ. غنی شد

  .لویی بازگشت - کناره گرفت و براي تصنیف معروفترین کتاب علمی قرن هجدهم به مونبار و برج سن

براي  پاریسیان خلق و خویی داشتند که. انتشار یافتند 1749سه جلد اول تاریخ طبیعی، عمومی و خصوصی در 

شناسی را آراسته به نثري با شکوه و روشن، و مصور به  آموختن علم مناسب بود؛ و اکنون که زمینشناسی و زیست

القوانین مونتسکیو، که یک سال قبل انتشار  تصاویري فریبنده یافتند، از این کتاب استقبال کردند و آن را چون روح

ون، که در گیاهشناسی از برادران ژوسیو، آنتوان و برنار، و در بوف. یافته بود، محبوبترین کتاب فرانسه ساختند

تا . گرفت، جلدهاي دیگري بر این کتاب افزود جانورشناسی از لویی دوبانتون، گنو دو مونبلیار، و دیگران کمک می

 1788ا ت 1783، نه جلد به پرندگان، از 1783تا  1770، دوازده جلد دیگر به چاپ رساند؛ در فاصلۀ سالهاي 1767

پس از مرگ بوفون . هفت جلد به موضوعهاي دیگر اختصاص داد 1789تا  1774پنج جلد به مواد معدنی، و از 

تاریخ طبیعی ). 1804 – 1788(، اتین دو السپد آثار منتشر نشدة وي را ویرایش کرد و به چاپ رساند )1788(

قرن به  یک عمر وقت برده، و در چاپ آن نیم تصنیف این کتاب بیش از. وچهار جلد رسید بوفون سرانجام به چهل

لویی  - خاست، براي تصنیف کتاب به اطاقش در برج سن بوفون سپیده دم هر روز از خواب برمی. طول انجامیده بود

وي، که در جوانی چندین بار از دام ازدواج گریخته بود، تا . رفت رفت، و گام به گام به سوي هدفش پیش می می

نمود که زنان را از زندگی  چنین می. بلون پیمان زناشویی بست - پنج ساله بود، با ماري دو سن، که چهل و 1752

کرد؛ ولی، مانند بسیاري از فرانسویان، که پس از خیانت، به  به پاکدامنی و وفاداري تظاهر نمی. خود بیرون کرده بود

، مرگ به زندگی پر ثمر وي پایان 1769در  .ورزید آموزند که وي را دوست بدارند، به همسرش مهر می همسرشان می

  .داد
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بوفون در تاریخ طبیعی خویش به تفضیل از آسمان، زمین، و تمامی جهان شناخته شده و معلوم گیاهان و جانوران، و 

ها و معلومات پراکنده را، درپرتو تصور خویش از تسلسل  در آن میان از انسان، سخن گفته، و کوشیده است این بوده

قبال با نظریۀ وي دربارة پدیدآمدن منظومۀ شمسی از قطعاتی که . رت هستی آنها، نظم دهد و تابع قانون سازدو ضرو

تکامل  او، که زمین ما در طول آن» طبیعتادوار «داري آنها را از خورشید جدا ساخته بود، و همچنین با  ستارة دنباله

دي گیاهان بر پایۀ اندامهاي جنسی آنها را، به دلیل اینکه بسیار بن بوفون روش لینه در رده. ایم یافته است، آشنا شده

ناپذیر بود، ردکرده، ولی نامهایی را که وي به گیاهان داده بود با اکراه و دو دلی، و مشروط  اختیاري، ناکافی، و انعطاف

بندي خود او از  رده. ته بودو در جایی دور از دید قرار گیرند، پذیرف» باغ شاه«بر آنکه این اسامی در زیر برچسبهاي 

بندي کرد، و از  جانوران ناموجه و بیمعنی، اما مسلماً موقتی، بود؛ وي جانوران را از روي سودمندي آنها براي بشر رده

چندي بعد، به پیروي از دوبانتون، جانوران را از روي ویژگیهاي . بندي خویش را با اسب آغاز کرده بود این روي، رده

بندي او خندیدند و بر تعمیمهایش ایراد گرفتند، ولی خوانندگان کتابش  منتقدان اهل فن بر رده. ي کردبند آنها رده

.تعریفهاي روشن و وسعت اندیشۀ وي را پسندیدند

بوفون، با بررسی نژادهاي بشري در پرتو اثر اقلیم، خاك، سازمانهاي اجتماعی، و عقاید، به پیدایش مردمشناسی یاري 

یکی از . دانست هاي بشر را معلول اثر این عوامل می ها، و اندیشه ونی رنگ، چهره، آداب، سلیقهوي دگرگ. کرد

هاي وي این بود که نوع ثابت و تغییرناپذیري در جهان وجود ندارد، از هر نوع نوع دیگري پدید  ترین اندیشه جسورانه

جان را به انسان پیوند دهد؛ اما بین موجودات آلی اي خواهد یافت که جمادات ظاهراً بی آید، و دانش سرانجام رشته می

  . دید و غیر آلی تفاوتی، جز از حیث درجه، نمی

کرد که مهاجرت  اي از جانوران پدید آورد؛ و استدالل می توان، با گزینش مصنوعی، انواع تازه بوفون، یادآور شد که می

وي چون مالتوس، ولی قبل از او، دریافته . ورد و جدایی گزینی مردم ممکن است نتایج مشابهی در طبیعت پدید آ

گذارد و، با تشدید  بود که باروري نامحدود انواع گیاهان و جانوران بار تحمل ناپذیري را برشانۀ حاصلخیزي خاك می

  .تنازع بقا، افراد و انواع بسیاري را از میان خواهد برد

ین انواعی که میزان کمالشان پایینتر بود، تا کنون نابود سالحتر، و همچن تحرکتر، وکم انواع ظریفتر، سنگینتر، کم

دگرگونیهاي شگرف زمین و دریا، سازگاري یا ناسازگاري طبیعت، خوراك، وتأثیرات  ….اند، یا نابود خواهند شد شده

  . اند و اینها جز آنهایی هستند که قبال بوده …اند؛  یا تبهگنی انواع بسیار شدهدرازمدت اقلیم باعث کمال 

گفت که دربدن انسان نیزهمان اندامهاي حساس، پیها،  شمرد، می بوفون، با آنکه بشر را داراي موجودي داراي روح می

را » عشق رمانتیک«خورند؛ از همین روي، وي  ها واستخوانهایی وجود دارند که در جانوران عالی به چشم می ماهیچه

در واقع، وي شعر عاشقانه را در . ش جنسی جانوران وجود دارددانست که در کش داراي همان شالودة فیزیولوژیکی می

چرا عشق همۀ «: پرسید می. توصیفات رسا و زیبایش دربارة جفتیابی، واصل و منشأ پرندگان، حفظ کرده است

آورد؟ دلیلش این است که تنها جنبۀ مادي عشق  کند، ولی براي انسان شوربختی بار می جانوران را خرسند می

. بوفون را، براي این سخن، دوستانه سرزنش کردمادام دو پومپادور » .رزشی نداردت، و جنبۀ معنوي آن امطلوب اس

هرگاه بپذیریم که گیاهان و جانوران به  ».از جهات مادي جانوري بیش نیست«بوفون عقیده داشت که انسان 

آنها شاید معلول گرایش یکی به انحطاط هایی تعلق دارند، چنانکه خر ممکن است از تیرة اسب باشد، و تفاوت  تیره

توانیم بگوییم که میمون ممکن است ازتیرة انسان باشد، ومیمون چیزي مگر انسان  بوده باشد، در این صورت، می

اند؛ هرگاه در میان گیاهان وجانوران، حتی یک بار،  منحط و تباه شده نیست، و انسان ومیمون نیایی مشترك داشته

در آن صورت براي توانایی طبیعت در پدید آوردن  …خورد کنیم که از انواع دیگر پدید آمده باشد اي بر به نوع تازه
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ان انواع توانیم محدودیتی قایل شویم؛ و نادرست نخواهد بود، اگر بگوییم که طبیعت در طول زم انواع تازه نمی

  .جانداران را از یک نوع آغازین پدید آورده است

وحی منزل خدا براي ما شکی ننهاده ! اما نه« : افزاید آورد و می و سوربون را به یاد می سپس، ناگهان سفر پیدایش

ار به همبن شکل خلق اند؛ و نخستین جفت هر نوعی را آفریدگ است که همۀ جانوران به دست آفریدگار خلق شده

که ) 1751ژوئن  15(دآور شد و با اینهمه، سوربون، یا دانشکدة االهیات دانشگاه پاریس، به بوفون یا» . کرده است

سوربون بیش از همه از . بخشهایی از تاریخ طبیعی او با تعلیمات دین ناسازگارند و باید از کتاب کنار گذاشته شوند

هاي بوفون دربارة ادوار اصلی پیدایش زمین، اشتقاق سیارات از خورشید، و از این سخن او که تنها علم  اندیشه

  : بوفون با خوشرویی پوزش خواست. و حقیقت است ایراد گرفته بودراهنماي بشر به راستی 

سر ناسازگاري ندارم؛ و به آنچه این کتاب در بارة خلقت جهان و ترتیب » کتاب مقدس«دارم که با نص  اعالم می

روایت  هاي خود را دربارة پیدایش زمین،و هر آنچه را که ممکن است با نوشته. گوید ایمان راسخ دارم زمانی آن می

  . نهم موسی ناسازگار باشد، از کتابم کنار می

دانست و دریافته بود که اگر با سوربون مدارا  بوفون اشرافزاده ناسازگاري آشکار با ایمان مردم را شاید دور از ادب می

د، دلیل رسی نکند و آرامش نسازد، وي را از وصول به هدف باز خواهد داشت؛ بهر تقدیر، اثر او، اگر به پایان می

طبقات درسخوانده تبسم او را درخالل عقب نشینیش دیدند و مالحظه . ساخت پوزشخواهی او را به خوبی روشن می

با اینهمه، بوفون کسی نبود که چون ولتر و دیدرو . کردند که جلدهاي آخر کتابش بدعتگذاریهاي وي را ادامه دادند

دانست و  گرایان، زندگی و اندیشه را حرکتی مکانیکی نمی گر مادهاو، برخالف المتري و دی. آشکارا به مسیحیت بتازد

ناخته است، و نظم، زندگی، و روان هستی واقعی ما هستند؛ ماده تنها جلدي است که پیوندش با روح ناش«: گفت  می

ند که شمردند و دریافته بود وي را یار و همدست نیرومند خویش می» فیلسوفان«با اینهمه، » .حضورش سد و مانع

اندیشید که  ولتر میبوفون چون . گوید خصیت سخن میوي، به جاي خداي با شخصیت، از طبیعت خالق فاقد ش

وي طرح و آرمانی در طبیعت . خداوند تنها بذر حیات را پراکنده است، و باقی را به دست قوانین طبیعت سپرده

نیف واقعیت را آزمایشگاه کیهانی پهناوري چون تور گ. دید و به مذهب وحدت وجود اسپینوزا تمایل داشت نمی

وي از این برداشت . دهد دانست که در آن طبیعت، در طی میلیاردها سال، با موجودات زنده آزمایشهایی انجام می می

نمود و  در پرتو این نتیجه، فرد موهوم می. بندي لینه سازگاري نداشت گرفت که ظاهراً با ایراد وي از رده اي می نتیجه

نوع، جنس، تیره، و رده : کرد وي این تناقض را اینگونه توجیه می. شدند گر می اع چون واقعیتی نسبتاً دیرپا جلوهانو

افراد . هایی هستند که مغز ما، براي آنکه به تصور ما از جانداران نظم دهد، در خود پرورش داده است صرفاً اندیشه

یدار و زودگذر است که، به دیدة فیلسوف، سایۀ زودگذري از شکلی اند؛ ولی هستی آنها چنان ناپا تنها واقعیت زنده

انسان واقعیت است، و انسانها لحظات : گفت از این نظر، حق با افالطون بود که می. نماید بزرگتر و پایدارتر می

.باشند زودگذري در شهر فرنگ زندگی می

گفتند که وي گاه گاه با  گیران می ند، ولی خردهپسندید خوانندگان کتاب بوفون این ژرفبینیهاي گیج کننده را می

هاي بوفون، دربارة هستی خود به خودي،  ولتر به اندیشه. تعمیم دادن نظراتش درستی را فداي جزئیات ساخته است

هاي او را، دربارة زنبوران، ناچیز  خواند؛ رئومور گفته زد؛ لینه سخنان وي را دربارة گیاهان بیپایه می پوزخند می

ولی . دانستند آور می بندي وي را از جانوران، بر حسب سودمندي آنها، براي انسان خنده شمرد؛ و جانورشناسان رده می

  .ستودند پسندیدند و می همۀ اینان سبک نگارش وي را می

ي کند که تواند دربارة او داور رفت؛ و تنها تاریخی می زیرا بوفون، گذشته از آنکه دانشمند بود، ادیب نیز به شمار می

. هاي خویش را با این شیوایی با مردم در میان نهاده است کمتر دانشمندي اندیشه. ها بپردازد به هر دوي این رشته
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شناسم که با او برابري کند؛ سبک او  اي نمی نویسنده« : روسو، که خود استاد سبک بود، از او چنین یاد کرده است

ن، با آنکه دشمن روسو بود، دربارة سبک بوفون مانند او داوري کرده گریم تیزبی» .ترین سبک قرن ماست جسته بر

گفتاري که از سرتا پا به سبکی برجسته و نافذ نوشته شده است، و به  انسان از خواندن صد صفحه« : است

 بوفون بآرامی و با آسایش خیال» .شود درخشانترین و طبیعیترین رنگامیزي زینت یافته، براستی دچار شگفتی می

هاي ولتر با شتابزدگی نوشته شده  اي از نوشته خوریم که چون پاره در کتاب او، به مطلبی بر نمی. کرد نویسندگی می

با آگاهی یافتن از قانون الیبنیتزي تسلسل . دقت وي در انتخاب واژه به وسواس دانشمندان همتراز او مانند بود. باشد

نیز تعمیم داد، به یافتن زبانی یکدست و هموار پرداخت، و همۀ در مورد اشیا، این قانون را در شیوة نوشتن 

راز سبک نگارش . هایش را چنان ترتیب و تسلسلی داد که زبانش را مثل یک رود پهن و ژرف جاري ساخت اندیشه

 شتاب اي تمیز و نافذ بود، در صورتی که سبک بوفون نظم بخشیدن و آراستن بی ولتر در بیان سریع و روشن اندیشه

هاي علمی خویش را سرودي  بوفون عظمت طبیعت را دریافته، و نوشته. است هاي وسیع نیرویافته از احساس یشهاند

.براي ستایش آن ساخته است

برد؛ و پس  هاي خود براي مهمانانش لذت می از خواندن قطعات موزونی از نوشته. بوفون از ذوق ادبی خویش آگاه بود

، به جاي مبحثی علمی، )1753اوت  25(رسید، هنگام پذیرش در آکادمی » رانسهآکادمی ف«از آنکه به عضویت 

زیرا خود گوهر سبک » .هم نمونه بود، و هم قاعده«این گفتار غرا، به گفتۀ کوویه، . گفتاري در تحلیل سبک خواند

وري معروف، پرمغز، و به عقیدة اکثر فرانسویان ، این گفتار اوج کارهاي اوست، و از این گفتار چیزي مگر دا. بود

اي این گفتار در سبک بوفون  بیایید لحظه. ، به دست ما نرسیده است»سبک خود انسان است«گوید  مرموزش، که می

فراموش نباید کرد که شیوایی و عظمت سبک در ترجمه از میان . را در پیش خود بگسترانیم وبا فراغت بدان بنگریم

تواند زیب و  که براي شتاب پست ورذیالنۀ ما بیرحمانه کوتاه شده است، هنوز میرفته است؛ ولی با اینهمه، با وجودي 

ن استاد در سبک بودند، چنین اي، به حاضران، که بسیاري از آنا بوفون، پس از ذکر مقدمه. اي باشد زیور هر صفحه

چیزي  …وایی واقعی شی. تنها در روزگاران روشنی اندیشه است که انسان به نیکی سخن گفته و نوشته است :گفت

ولی سخن  …. و نیروي تخیل از آن برخوردارند …دارندگان شور و حرارت  …جز روانی طبیعی سخن است که 

الحان، اطوار، و آواي تو خالی الفاظ  و چون شما سروران به -کسانی که داراي عقل و ذوق سلیم و احساسات لطیفند

هاي خویش  باید هنري باشد که سخنور به یاري آن اندیشه. برهان باشد باید پرمایه، و سرشار از معنا و - توجه ندارند

فریفتن گوش و چشم بس نیست؛ سخنور، هنگامی که روي سخنش با ذهن است، باید به . را نظم دهد و بیان کند

اهد هاي خویش را بیشتر معنی و مفهوم دهیم، بیان آنها آسانتر خو هر چه اندیشه …. روح و دل شنونده راه جوید

کند،  بخشد، رهبري می اي است که سبک را نیرو می پایه. اما این هنوز سبک نیست، پایه و بنیان سبک است. شد

شوند و قلم سرگردان  آن، بهترین نویسندگان گمراه می بی. سازد دهد، و حرکات آن را تابع قانون و قاعده می نظم می

ه رنگهایی به کار برند و چه نقشهایی ترسیم کنند، در دریاي صرف نظر از اینکه چ. آفریند آنان اشکال بیمعنی می

. توانند احساسات ما را برانگیزند و آثارشان ساختمان درستی ندارند شوند؛ نمی هاي درهم خویش سرگردان می اندیشه

 نویسند؛ و بد می - هر چند که خوب سخن گویند -گویند نویسند که سخن می آنان که چنان میاز همین روي،  …

   …. توانند آن را نگاه دارند یابند که نمی سپارند لحنی می آنان که خود را به دست نخستین بارقۀ تخیل می

چرا آثار طبیعت چنین کاملند؟ از آن روي که هر اثري در طبیعت به خودي خود کامل است؛ از آن روي که طبیعت 

خواهد  طبیعت نطفۀ موجوداتی را که می. برد د نمیکند و این طرح را هرگز از یا از روي طرح و نقشۀ ابدي عمل می

کند؛ و با حرکات مداوم،  اي را طرح می سازد؛ با یک حرکت شکل اولیۀ هر موجود زنده بیافریند در سکوت فراهم می

تنها به یاري تجربه و تفکر است که ذهن انسان  …. رساند ترکیب و ساختمان آنها را، در زمان معین، به کمال می
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هاي انسان بذر محصولند، اما اگر انسان در روش کار، و خودکار، از  تجربه. تواند آثاري بیافریند یابد و می یغنا م

هاي زنجیر به  را باردیگر چون حلقهطبیعت تقلید کند، اگر به نیروي اندیشه به عالیترین حقایق دست یابد، اگر آنها 

اي استوار آثاري فنا  تواند بر شالوده قت اندیشیده پدید آورد، میهم پیوند دهد، از آنها یک کل بسازد، و نظامی به د

.ناپذیر بیافریند

گیرد و  به سبب نداشتن طرح و اندیشۀ کافی دربارة هدفی که در پیش روي دارد، حتی انسان متفکرسرگیجه می

و چون او آنها را نسنجیده و . دآورن هاي بسیاري به مغز او روي می اندیشه. داند از کجا آغاز کند، و چگونه بنویسد نمی

ولی . شود گیرد و سرگردان می از این روي، سرگیجه می. نظم نبخشیده است، قادر نیست یکی را بر دیگري مقدم دارد

تواند  درنگ می دهد، بی هاي خویش را نظم و ترتیب می نویسد، زمانی که اندیشه هنگامی که از روي طرح و نقشه می

کند، بسرعت آنها  ها را در ذهنش پخته و رسیده احساس می ی قلمش را رهبري کند؛ او اندیشهبه ادراك رسد و بآسان

گیرند، و سبکش  هایش بسادگی به دنبال هم قرار می برد، اندیشه بخشد، از نوشتن لذت می را وضوح و روشنی می

شود و به سخن او جان  نتشر میخیزد که به سراسر اثر او م شود؛ از این لذت، حرارتی خاص برمی آسان و طبیعی می

پذیرند، و  گیرد، اشیاء رنگ می افزاید؛ پس لحن کالم باال می بخشد؛ این حرارت باز هم بر میزان این جانبخشی می می

اش سخن گوییم  خواهیم درباره یابد، و به موضوعی که می گیرد، افزایش و گسترش می احساس وضوح و روشنی می

  .شود ت است که سبک سخن جالب و درخشان میشود؛ در این صور منتقل می

کمیت دانش، غرابت و یکتایی اسناد، و حتی تازگی . تنها آثاري به آیندگان خواهند رسید که خوب نوشته شده باشند

توانند ضامن مطمئن جاودانگی باشند، آثاري که متضمن موضوعات ناچیز باشند، و آثاري که بدون ذوق  کشفیات نمی

روند،  نابود خواهند شد؛ زیرا دانش، اسناد، و کشفیات بآسانی از میان می …کار نوشته شده باشند و سلیقه و ابت

سبک خود انسان « اینها خارج از انسانند، ولی . آیند شوند، و حتی به تصرف دستهاي نیرومندتر در می ربوده می

کی عالی و برجسته باشد، نویسندة آن را هرگاه سب. انتقال داد، یا دگرگون ساخت. توان دزدید سبک را نمی» .است

  . همواره خواهند ستود؛ زیرا تنها حقیقت ماندگار و فناناپذیر است

این گفتار، که در آن هنگام آن را بسیار ستودند، ظاهراً از هر آنچه تا کنون در این باره اندیشیده «: ویلمن گفته است

» .کنند شمارند و بدان استناد می اي کلی می وز نیز آن را قاعدهنماید حتی امر تر می و گفته شده است بهترو برجسته

قاعدة او با . گوید شاید براي نثر مناسبتر از نظم باشد آنچه بوفون می. اي استنتاج الزم باشد چه بسا در اینجا پاره

ا بسیار ارج او از بوالو پیروي کرده، و بحق عقل و برهان ر. است» رمانتیک«سازگارتر از سبک » کالسیک«سبک 

ولی سبک او با سبک نثر فرانسوي کسانی چون روسو، شاتوبریان، و هوگو، یا با سبک فریبندة رابله و . نهاده است

داند که چرا اعترافات روسو، با آنکه از نظر  بوفون نمی. مونتنی، و یا با سبک سادة دلکش عهد جدید سازگار نیست

حقیقت .آید ترین آثار قرن هجدهم به شمار می ست، هنوز از برجستهدلیل و برهان فقیر و از نظر احساس غنی ا

این سبک رداي بزرگی . سبک بوفون، خود وي بود;.تواند واقعیت احساس، نیز ماهیت خرد، و یا کمال شکل باشد می

بدون . برد یبوفون تنها به هنگام بررسیهاي علمی بود که اشرافیت خود را از یاد م. و منزلت براي یک روح اشرافی بود

 1771در  لویی پانزدهم. تحمل زحمات زیاد، به چنان افتخاراتی نایل آمد که زیب و زیور سالهاي پیري او شدند

. آکادمیهاي اروپا و امریکا او را به عضویت افتخاري خویش پذیرفتند. عنوان کنتی بدو داد و او را به فونتنبلو فراخواند

برج وي در مونبار زیارتگاه شیفتگان دانش گشت و با فرنۀ ولتر . بر پا ساخت» باغ شاه«فرزندش مجسمۀ وي را در 

هانري، شاهزادة پروس، به دیدن بوفون رفت؛ و . روسو در این برج به زانو درآمد و بر زمین بوسه زد. کرد رقابت می

. داند ترین دانشمند جهان میتوانست از او دیدن کند، پیغام داد که وي را، پس از نیوتن، بزرگ کاترین کبیر، چون نمی
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» تن ورزشکاران، و روح فرزانگان را داراست؛ «: ولتر گفته است. بوفون حتی در روزگار سالخوردگی زیبا و با وقار بود

بوفون از . پرستیدند ساکنان مونبار وي را می. گفت که به مارشالهاي فرانسه شباهت دارد، نه به نویسندگان هیوم می

بالید، و روزي دوبار سر و صورت خود را  ش در نزد مردم آگاه بود، به آراستگی ظاهر خود میارج و حرمت خوی

با آنکه بیمار بود، به . در این هنگام، سنگ کلیه وي را رنجور ساخت. تا هفتاد و دو سالگی، تندرست بود. آراست می

تن  20‘000. درگذشت 1788ماند و در او نه سال دیگر زنده . کار و تالش ادامه داد و از عمل جراحی دوري جست

توانستند  هنوز یک سال از مرگش نگذشته بود که انقالبیون فرانسه؛ که نمی. در مراسم تدفین وي شرکت جستند

نجیبزادگی او را ببخشایند، بقایاي پیکرش را از گور درآوردند و بر باد دادند، سنگ گورش را نابود کردند و گردن 

  . وتین سپردندفرزندش را به تیغۀ گی

  به سوي نظریۀ تکامل  -2

شناسی، به کمک استادي چون بوفون، که از چنین نگرش، شکیبایی، و نثري برخوردار بود، اندیشۀ طالبان علم  زیست

را از فیزیک و ریاضیات در خدمت خود داشتند که بیشترین دانشمندان را در قرن هجدهم، اندك اندك متوجه خود 

 1754کرد؛ وي در  ساخت، این دگرگونی را احساس می اش او را متأثر می همۀ جریانات زمانه دیدرو، که. ساخت می

با توجه به دلبستگی روزافزون اندیشمندان روزگار ما به فلسفۀ اخالق، . اکنون شاهد انقالبی بزرگ در دانشیم«: نوشت

نده نیز حتی دو سه ریاضیدان کنم که تا صد سال آی ادبیات، تاریخ طبیعی، و فیزیک تجربی، پیشبینی می

شناسی  زیست  .)به اوج کمال خود رسید 1859ر شناسی نوین د زیست(» .بزرگ در اروپا به وجود نیاید] دان هندسه[

تواند  بسیاري کوشیدند ثابت کنند که زندگی می. منشأ حیات - داشت جوان را نخستین پرسش از پیشرفت باز می

از سوي فرانچسکو ردي در » پیدایش خلق الساعه «با وجود رد ظاهري نظریۀ . یدخودبه خود از مادة بیجان پدید آ

. کرد بینی در یک قطره آب به وسیلۀ میکروسکوپ، این نظریۀ قدیمی را تقویت می ، کشف انبوه جانداران ذره1668

. تکرار کردمتفاوت اي  ردي را با اخذ نتیجه آزمایش 1748جان نیدم، کشیش کاتولیک انگلیسی مقیم بر اروپا، در 

درنگ منافذ آنها را  اي جوشاند و بی نیدم مقداري آب را، که در آن گوشت گوسفند خیسانده بود، در چند ظرف شیشه

نیدم، به گمان آنکه هنگام . بینی بسیار در آن یافت چند روز بعد، چون آب را معاینه کرد، جانداران ذره. به دقت بست

اند، و از آنجا که او منافذ ظروف را به دقت مسدود کرده بود، از  بینی آن از میان رفته جوشاندن آب همۀ جانداران ذره

ولی . ادعاي وي بوفون را متأثر ساخت. اند این آزمایش نتیجه گرفت که جانداران خودبه خود در آب پدید آمده

او دریافت که . جۀ متفاوت گرفتتکرار کرد، نتی 1765سپاالنتسانی، استاد دانشگاه مودنا، که آزمایش نیدم را در 

برد؛ اما اگر مایع را چهل و پنج دقیقه بجوشانند،  گوشت به مدت دو دقیقه جانداران ریز را از میان نمی جوشاندن آب

اختالف نظر دانشمندان دربارة امکان . شود روند و در مایع جانداري مشاهده نمی همۀ جانداران ریز آن از میان می

.ه تا قرن نوزدهم دوام یافت، تا آنکه شوان و پاستور بدان پایان دادندپیدایش خلق الساع

جیمز لوگن، . اسرار فرایند تکثیر نیز، چون چگونگی پیدایش حیات، اندیشۀ دانشمندان را متوجه خود ساخته بود

نر و ماده چگونه  پرسیدند که عناصر شارل بونه، و کاسپارولف از نقش عناصر نرو ماده در تکثیر در شگفت بودند و می

را » ها در یک جا انبوه همۀ نطفه«بونه فرضیۀ عجیب . توانند اشکال و ویژگیهاي موجود بالغ را از پیش مقدر سازند می

عرضه داشت و گفت که فرد ماده محتوي نطفۀ فرزندان خویش است، و این نطفه شامل نطفۀ نوادگان اوست؛ این 

ولف، که نام . تواند در اساطیر سیر کند بلی، دانش نیز می. کند ادامه دارد میتسلسل تا جایی که وهم و خیال ما کار 

گفت که هر جنینی به  بود و می» خلق مجدد جنین«داده است، مانند هاروي پیرو نظریۀ » مجاري ولف«خود را به 

رنست فون بر آن را ، که کارل ا)1768(ولف در کتابش، تشکل امعا و احشا . شود یاري نطفۀ والدینش از نو خلق می
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هاي  الیه«اي براي نظریۀ  اي عرضه داشت که شالوده خوانده است، نظریه» ترین شاهکار علمی موجود برجسته«

  .فون بر شد» جنینی

آیا رشد مجدد بافت نوعی تکثیر است؟ آبرا آم ترامبله، اهل ژنو، با آزمایشهایی که از جانسختی مرجان در تکثیر پرده 

او طول مرجان را چهارپاره کرد و، پس از چندي، متوجه شد . دانشمندان را دچار شگفتی ساخت 1774برداشت، در 

دانست که مرجان را گیاه بشمارد یا جانور، زیرا چون  ترامبله نمی. اي روییده، و مرجان کامل شده است که هر پاره

شمردندکه، در  اي می فکران آن را حلقهمت. کرد یافت و هضم می گیاهان ریشه داشت، اما غذایش را مثل جانوران می

شناسان روزگار ما، آن را  ترامبله، مانند زیست. پیوندد ، جهان گیاهان را به جهان جانوران می»زنجیرة بزرگ هستی«

کند، رئومور را بر آن  هاي پر پیچ وتاب و حساس مرجان، که براي یافتن غذا از آن استفاده می شاخه. جانور خواند

 Hydra(» هیدر«اي نه سر،  ما نیز آن را به قیاس هودرا، هیوالي افسانه. ، یا چندپا، بخواند»پولیپ«را  داشت که آن

در ادبیات، هودرا . آن روییدندوال را برید، دو سر دیگر به جاي خوانیم؛ پس از آنکه هرکول یکی از سرهاي هی می) 

.تنها کنایه از موجودي است که صدها هزار جان دارد

وي، . شناس این عصربود و از نظر دقت بوفون برتري داشت ترین زیست توان دورئومور، پس از بوفون، برجستهرنه آن

که پزشکی آموخته بود، همینکه استقالل مالی یافت، از پزشکی دست کشید و همۀ وقت خود را به پژوهشهاي علمی 

، از طرف دولت مأموریت یافت صنایع و 1710در . رسید که در چندین رشته از علوم دست داشت به نظر می. سپرد

هنرهاي صنعتی فرانسه را بازدید و اصالح کند؛ با کاردانی بسیار از عهدة این مأموریت برآمد و پیشنهادهایی به دولت 

رئومور براي قلع اندود . داد که به ایجاد صنایع تازه، و احیاي صنایعی که در شرف نابودي بودند، بسیار یاري کرد

دولت . اي ابداع کرد که هنوز مورد استفاده است؛ تفاوتهاي شیمیایی آهن و فوالد را مشخص ساخت هن شیوهکردن آ

او این پول را به . لیور حقوق مستمر تعیین کرد 12‘000فرانسه، به پاس خدمات رئومور به فلزشناسی، براي او 

  .ایم با دماسنج او قبال آشنا شده. بخشید» آکادمی علوم پاریس«

، دریافت که هرگاه یکی از اندامهاي 1712در . داد شناسی را گسترش می ومور نیز با پژوهشهاي خویش زیسترئ

، اسرار شوك الکتریکی را که با دست زدن 1715در . خرچنگ دریایی را ببرند، اندامی دیگر به جاي آن خواهد رویید

، شاهکار خود، یادداشتهایی 1742تا  1734 در فاصلۀ سالهاي. آید بدرستی توصیف کرد به ماهی برقی پدید می

این اثر با چنان سبک و تصویرهاي جذاب و پرروحی آراسته . دریارة تاریخ حشرات، را در شش جلد به چاپ رساند

چون فابر روزگار . نمودند جالب توجه می) پسر(شده بودکه حشرات در نظر مردم چون عشاق داستانهاي کربیون 

  :دل بست و نوشت» ه مربوط به رفتار و زندگی جانداران ریز استبه هرآنچ «خودمان، او 

راههاي گوناگون زندگی، چگونگی تهیۀ خوراك، نیرنگهاي آنها هنگام به دام افکندن شکار، احتیاطی که براي گریز از 

گی به خوراك گزینند، تا نوزادانشان از آغاز زند گذاري برمی و جاهایی که براي تخم …بندند  کمین دشمن به کار می

  . ام مناسب دست یابند، را بررسی کرده

. توان تعیین کرد گفت که رفتار و ساختمان سازواره را، بدون قبول قدرت طراحی طبیعت، نمی رئومور، مانند ولتر، می

. ردندکردند از کتاب او استفادة فراوانی ب کسانی که به جریان الحادیی که بزودي در فرانسه به راه افتاد مقابله می

ولی همین . کرد دیدرو وي را، براي سپردن این همه وقت به بررسی زندگی سوسکها و حشرات دیگر، مسخره می

  .شناسی نوین را پدید آوردند و بنیان نهادند بررسیهاي چندان دقیق بودند که زیست

دون جفتگیري زادو ولد آیا دیدرو زمانی که شنید شارل بونه، دوست رئومور، ثابت کرده است که برخی جانوران ب

هاي درختیی که آفت  شپشه(هاي نوزاد  چه سخنی بر زبان رانده است؟ بونه با جدا کردن شته - پارتینوژنز - کنند می

تواند بدون جنس نر، که غالباً الزم است، نوزاد بارور تولید  اي از یک نوع می دریافت که جانور ماده) باشند پرتقال می
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بونه . هراً، تنها تکثیر نیست، بلکه همچنین دادن ویژگیهاي متفاوت والدین به نوزاد استمقصد جفتگیري، ظا. کند

گزارش کرده بود، در کتاب خود، رسالۀ » آکادمی علوم پاریس«بررسیهاي خویش را، که چگونگی آن را به 

، ادعا )1754(ن وي در اثر دیگرش، پژوهشهایی پیرامون گیاها. ، به تفصیل شرح داده است)1745(شناسی  حشره

یا -اي از گیاهان داراي نیروي احساس، و حتی نیروي تمیز و تشخیص، و، از این روي، داراي قوة داوري   کرد که پاره

.هستند –مایۀ هوشمندي 

شناسی به کار برد؛ ولی منظور وي از  را در زیست» تکامل«همین بونۀ ژنوي ظاهراً نخستین کسی است که واژة 

اندیشۀ تکامل، یا زندگی یافتن جانداران از . پیوندد ود که همۀ موجودات را، از اتم تا انسان، به هم میاي ب تکامل رشته

، که پس )1748(بنوا دو مایه در تلیامد . جانداران پیشین در آثار علمی و فلسفی قرن هجدهم بارها نمودار شده است

در نتیجۀ تغییر محیط زندگی، و از راه تکامل، از  از مرگ وي به چاپ رسید، نوشته بود که همۀ جانداران خشکی،

پنداشت که پرندگان از ماهی پرنده، شیر از شیر دریایی، و انسان از  دو مایه می. اند جانداران دریایی همانند پدیدآمده

را در  سه سال بعد، موپرتویی در دستگاه طبیعت خویش، گذشته از آنکه انسان و میمون. اند انسان دریایی پدید آمده

. شباهت نیست داروین بی] »انتخاب طبیعی«[» بقاي اصلح«اي ابراز داشت که به نظریۀ  یک خانواده جا داد، نظریه

  :دانشمند نگونبخت، که مقدر بود به زودي آماج نیش قلم ولتر شود، چنین نوشته بود

اند، و نوعی از شکل  د مشتق شدههر یک از عناصر اجزاي اصلی تشکیل دهندة جنین از اندامهاي متشابه والدین خو

با  -  …توان چگونگی شکل گرفتن انواع جدید را باز نمود  بدین ترتیب، بآسانی می …. اند گذشتۀ آنها را حفظ کرده

بینیم، و بر حسب تصادف  شه همان ترتیبی نباشد که در والدین آنها میفرض اینکه ترتیب این اجزا ممکن است همی

نیهایی شوند که، با تکثیر و تجمع، به پیدایش انواع تازه بیشماري منجر شوند که ممکن است دستخوش دگرگو

  . کنیم اکنون مشاهده می

این نظریه را . اند نویسندة این سطور عقیده داشت که همۀ جانداران در طول زمان از نخستین موجود زنده پدید آمده

، به نظریۀ کهن تکامل )1761(روبینه در اثر خویش، طبیعت  ژان باتیست .پذیرفته و ولتر به گرمی ستود  بوفون موقتاً

اي از کوششهایی است که براي پدید آوردن  بازگشته، و نوشته بود که طبیعت رشته - »نردبان موجودات« - 

که در میان موجودات پست و پیشرفته (وي به پیروي از قانون الیبنیتزي تسلسل . گیرد موجوداتی کاملتر صورت می

اظهار داشته بود که همۀ اشکال حیات، حتی سنگها، آزمایشهایی هستند تا طبیعت راه خود را، از ) دید نمیانفصالی 

انسان یکی از مراحل این تالش بزرگ است، و روزي جاي خود را به . جمادات، گیاهان، و جانوران تا انسان، بپیماید

  .موجودي کاملتر خواهد سپرد

وي در اثر خویش، . اندیشید سکاتلندي، یک قرن قبل از داروین، مانند داروین میجیمز برنت، لردومونبودو، داور ا

و، از  ، نوشته بود که انسان ماقبل تاریخ فاقد زبان و سازمان اجتماعی بود)1792 – 1773(خاستگاه و پیشرفت زبان 

همان گونه که ادوارد (گوتان نوشته بود که انسان و اوران. نظر کامیابی فکري و روش زندگی تفاوتی با میمون نداشت

انسانی ) که منظور برنت از آن گوریل یا شمپانزه بود(اند؛ و اورانگوتان  از یک خانواده) گفته بود 1699تایسن نیز در 

تنها از نظر زبان و سازمان اجتماعی است که انسان ماقبل تاریخ به انسان . است که از رشد و تکامل بازمانده است

برخالف ادعاي سفر پیدایش، تاریخ انسان قهقرایی و سقوط از یک کمال اولیه نیست، بلکه یک . ابتدایی مبدل شد

.تعالی پررنج به سوي قلۀ کمال است

، وي استخوان 1786در . زد پرورانید و به فعالیتهاي علمی دست می هاي علمی در سر می گوتۀ شاعر نیز گاهی اندیشه

همچنین، . یافته پدید آمده است گفت که جمجه از ستون فقرات تغییر شکل 1790اي را کشف کرد و در  میان آواره



۵۶۶٩

یافته، و  هاي کاسپار ولف، اظهار داشت که منشأ همۀ اجزاي درخت برگی است تغییر شکل بدون آگاهی از اندیشه

  .اند نامید، پدید آمده می» نمونۀ اصلی«گیاهان بر اثر دگرگونی از گیاه ابتدایی، که وي آن را 

ارزمس، مانند، . داروین، پدربزرگ داروین بزرگ، است شناسیم، ارزمس رین داروینیستی که در قرن هجدهم میآخ

زاده شد، در کیمبریج و ادنبورگ تحصیل کرد، در  1731وي در . چارلز، داراي شخصیتی جالب و دوستداشتنی بود

ارزمس براي شرکت در . در داربی درگذشت 1802ناتینگم، لیچفیلد، و سرانجام در داربی پزشکی پیشه ساخت، و در 

ترین عضو آن گردید، پیوسته از لیچفیلد به  ، که او نیروي محرکه و پریستلی برجسته»شناسی انجمن ماه«مجامع 

اي که وي به مثیو بولتن نوشته است، و در آن براي حضور نیافتن در انجمن پوزش خواسته،  رفت، نامه بیرمنگام می

  :زنده و دوستداشتنی اوستنمودار شخصیت سر

آورد، امروز مرا از دیدار شما مردان بزرگ در سوهو  متأسفانه بالي آسمانی، که براي مردم درد و بیماري همراه می

الهوتی، خود انگیخته، - چه ابداعاتی، چه هوش و ذکاوتی، و چه بالغت و فصاحتی ! سرورم. بازداشته است] بیرمنگام[

ولی من ! آورد آید و، چون ماکو، از یکی به دیگري روي می ا فیلسوفان به پرواز در میدر میان شم - و گیج کننده

شوم،  ام، به این سو و آن سو می درد یا تب در یک گاري پستی در شاهراه کینگ زندانی شده بیچاره، در جنگ با شکم

  .شوم اي پرت می خورم، و به گوشه تنه می

اي است از  ، که آمیزه)1796 – 1794(ابی مهم و معتبر، به نام زونومیا، نوشت ارزمس داروین، با اینهمه گرفتاري، کت

، عشق گیاهان )1788(گیاهشناسی  پزشکی و فلسفه؛ و چندین جلد شعر علمی سرود که، در میان آنها، از باغ

رزمس هاي تکاملی ا پرستشگاه طبیعت متضمن اندیشه. توان نام برد می) 1802(، و پرستشگاه طبیعت )1788(

، به عنوان محتملترین نظریه در مورد منشاء حیات، »الساعه پیدایش خلق«این کتاب با تأیید نظریۀ . داروین است

:شود آغاز می

  الساعه، پدر و مادر، با پیدایش خلق از این روي، بی

   …. نخستین ذرات خاك جاندار پدید آمدند

  ساحل، زندگی آلی، در زیر امواج بی

  هاي درنشان اقیانوس پرورش یافت؛پدید آمدو در غار

  آمدند، بین به چشم نمی نخست انواع ریز، که با ذره

  در گل و الي به جنبش در آمدند، یا در آب رخنه کردند؛

  اینها، چون نسلهاي آینده، پا به جهان نهادند،

  .تر شدند نیروي تازه گرفتند، و اندامهایشان درشت

   از آن پس، گیاهان بیشمار پدید آمدند،

  .و نیز موجوداتی در دریا، زمین، و هوا

زیستند، و از آنها به انواع بیشمار جانداران  بدین سان، حیات از موجودات دریایی به دوزیستان، که در لجنزار می

هاي بوفون و الوسیوس دربارة  شاعر، پس از نقل عباراتی از نوشته. دریایی، خشکی، و هوایی تکامل حاصل کرد

رفته است و هنوز هم قادر نیست  کند که انسان در گذشته بر روي چهار پا راه می سان، اشاره میساختمان بدن ان

یکی از انواع میمونها دو پاي جلوي خود را به عنوان دست به کار . خویشتن را بآسانی بر روي دو پا راست نگاه دارد

کرده، به مرحلۀ باالتري از تکامل رسیده  برد، و انگشت شست وي، براي آنکه انگشتان دیگر را یاري کند، رشد می

در همۀ مراحل تکامل، جانوران براي جفت و خوراك، و گیاهان براي خاك، رطوبت، هوا، و روشنایی در . است

جاندارن با پدیدآوردن اندامهاي تازه، براي پاسخگویی به ) به گفتۀ ارزمس داروین(در جریان این پیکار . پیکارند
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گونه که  نه با انتخاب طبیعی انواع اصلح بر حسب اتفاق، آن(ات خویش، درسایۀ تالش و کوشش نیازمندیها و مقتضی

پیمایند؛ مثال گیاهان، براي آنکه خود را به نور و هوا رسانند،  مراحل تکامل را می) چارلز داروین یک قرن بعد گفت

همۀ « -اندازد  ما را به یاد سخنان المارك می اي ابراز داشته است که داروین در زونومیا نظریه ارزمس . کنند رشد می

اي از آنها به دست خودشان، و در پاسخ به خوشیها و رنجهایشان، انجام  یابند که پاره جانوران دگرگونیهایی می

پوزة گراز براي چریدن، خرطوم » .رسد گیرد، و بسیاري از این اشکال یا تمایالت به دست آمده به فرزندان آنها می می

. اند چینی پدید آمده براي گرفتن خوراك، زبان زمخت گوسفند براي کندن علف، و منقار پرنده براي دانه فیل

یابند و  اي از اندامها، براي حراست جانور، تکامل می پاره«: نویسد افزاید و می نویسنده اصل دیگري به سخنان خود می

و با نگاهی جادویی به یک میلیارد » .کنند فا یاري میبا دگرگون ساختن رنگ و شکل جانور آن را در پیکار و اخت

  : سال پیش نتیجه گرفت

اند، آیا گستاخی  پس از اندیشیدن دربارة فصلهاي کوتاه زمان، که بسیاري از این دگرگونیها در خالل آن روي داده

ا سال پیش از آنکه تاریخ گذرد، شاید میلیونه آمدن زمین میدر طول زمانی که از هنگام پدید  خواهد بود که بگوییم

اند و علت اولیه به آن ریشه طبیعت حیوانی و  انسان آغاز شود، همۀ جانوران خون گرم از یک ریشۀ زنده زندگی یافته

اي که هیجانات، احساسات، خواستها، و پیوستگیها آنها را هدایت  نیروي کسب اندامهاي تازه، همراه با تمایالت تازه

دارد تا با تالش خود به تکامل  اي نیست که وي را وامی و بدین ترتیب، آیا انسان داراي ملکه .کنند، بخشیده است می

گراید و ویژگیهایی را که در جریان تکامل کسب کرده است به فرزندان خود انتقال دهد؟

مارك را در ها و نظریات نادرست ال بسیاري از اندیشه …شگفتاور است که پدر بزرگم «: چارلز داروین نوشته است

تقدیر وي . رفت رود، زیر بار نمی گفتند که بر خطا می شاید اگر به پدربزرگ او می» .زونومیاي خود گنجانده بود

داروین، با همۀ . اي به دانش تکامل زد ان او ضربهاي را مطرح ساخت که هنوز زنده است، و راه ساده و آس نظریه

  .پا برجاست، بسیار گسترش دادرا، که هنوز » تکامل«اشتباهات خود، نظریۀ 

IX - روانشناسی  

دانشپژوهان به یاري . پژوهشهاي علمی از جمادات به گیاهان، جانوران، و سرانجام به خود انسان گسترش یافت

میکروسکوپ، و به انگیزة نیازمندیهاي پزشکان بدن انسان و دلبستگی فزایندة طالبان علم، را بررسی کردند و به طور 

رسید در مراتب وجود  ولی به نظر می. تند که اندامها و سازوارة آنها با تن جانوران پیشرفته همانند استقطع دریاف

  .گسیختگی وجود دارد؛ تقریباً همگان موافقت داشتند که ذهن انسان با ذهن جانوران، کماً و کیفاً، تفاوت دارد

بود، با پی افکندن روانشناسی فیزیولوژیک، به ، دیوید هارتلی، کشیش انگلیسیی که پزشکی پیشه ساخته 1749در 

کتابی به  1749، در )1746 – 1730(پس از شانزده سال بررسی و گردآوري معلومات . پرکردن این شکاف پرداخت

خواست اصلی حاکم بر روابط تصورات بیابد، همان گونه که  هارتلی می. شر ساختنام مالحظاتی دربارة انسان منت

هارتلی تداعی معانی را نه تنها براي تبیین تخیل و حافظه به . اجسام چنین اصلی مطرح ساخته بود نیوتن براي رابطۀ

احساس را . ی نیز گسترش داد، بلکه آن را به عاطفه، کنش، و شعور اخالق- چنانکه هابز و الك کرده بودند –کار برد 

آید و سپس در امتداد آن عصب  میارتعاش ذرات یک عصب دانست که نخست به تأثیر یک عامل خارجی پدید 

گفت که مغز انبوهی از الیاف عصبی است که ارتعاشهاي آنها الزمۀ پیدایش خاطرات  می. رساند تأثرات را به مغز می

سازد؛ این  است؛ یک یا چند رشته از این الیاف را ارتعاشی وارده که در تجارب گذشته به آن مربوطند متأثر می

هر حالت ذهنی یک کنش جسمانی، و هر کنش جسمانی یک کنش . ژیک یک تصور استانعکاس، مالزم فیزیولو

جنبۀ ذهنی رابطۀ ارتعاشهاي عصبیی است که ] تصورات[عصبی، یا یک حالت ذهنی، به همراه دارد؛ تداعی معانی 

  .تسلسل یا مداومت در تجربۀ گذشته برانگیزندة آنهاست
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ساده و ابتدایی بودند، و هرگز نتوانستند پرده از اسرار آگاهی انسان  هاي روانشناختی هارتلی البته بسیار اندیشه

بردارند، ولی اقلیت کوچکی از انگلیسیان را از این واقعیت آگاه ساخت که ذهن آنان نیز، چون جسمشان، ناپایدار و 

.فناپذیر است

وي، که در . شد ذهنی انسان نزدیک میبونو دو کوندیاك، صرفاً از جنبۀ روانشناختی به مسائل  یک روحانی دیگر، اتین

. ، در یک آموزشگاه یسوعی علوم دینی در پاریس تحصیل کرد و به مقام کشیشی رسید)1714(گرنوبل زاده شده بود 

پس از آنکه به سالونهاي مادام دو تانسن و مادام ژوفرن راه یافت و با روسو و دیدرو آشنا شد، شور دینی خود را از 

دستگاههاي تاریخی فلسفه را . یف روحانی دست شست و همۀ وقت و نیروي خود را به دانش سپرددست داد، از وظا

نمود، مردود  را منعکس می» فیلسوفان«، که روح )1749(بررسی کرد، و همۀ آنها را در کتابش، رسالۀ دستگاهها 

هاي  ت را در خود دارند، آفریدهنوشت که همۀ این ساختارهاي پر افتخار، همنواخت، که تنها نیمی از حقیق. دانست

آزمایش قیاسی بخشی از تجربه، بهتر . یابند خیالیی هستند که از معرفت ناقصی که ما دربارة جهان داریم هستی می

  .از یک استنتاج کلی است

ولی ، کوندیاك تحلیل الك را از عملکرد مغز آدمی پذیرفته بود، )1746(در رسالۀ تحقیق دربارة اصل معرفت انسانی 

تفکر، که الك آن را دومین منبع تصورات  –، نظر بنیادیتري را پذیرفت )1754(در اثر دیگري، رساله دربارة حواس 

جهان خارجی . ع حاالت ذهنی هستندشمرده بود، خود ترکیبی از احساسات است، و همین احساسات یگانه منب

دانیم از  خورد؛ با اینهمه، آنچه می مقاومت بر میدر آن به  –حس المسه  –وجود دارد، چرا که اساسیترین حس ما 

  .احساسات ماست و تصوراتی که مخلوق این احساساتند

رفته است، ولی خود وي آن را به که گویا آن را از بوفون گ –دهد  کوندیاك این نظر را با مقایسۀ معروفی توضیح می

مجسمۀ مرمرینی . دهد هی گذاشته بود، نسبت میخویش، مادموازل فران، که براي او میراث قابل توج» الهامبخش«

تنها یک حس » .سازمان درونی آن چون خود ماست، اما داراي ذهنی است تهی از همۀ تصورات«آورد که  را مثال می

خواست نشان دهد که  کوندیاك می. تواند خوشی و ناخوشی را از هم تمیز دهد دارد، و آن حس شامه است و می

احکام، تفکر، امیال، شهوات، و غیره صرفاً «. شوند ین مجسمه همۀ اشکال اندیشه حاصل میچگونه از احساسات ا

حکم . دارد نخستین احساس انسان را به توجه وا می» .اند احساساتی هستند که از راههاي گوناگون تغییرشکل یافته

اي است که به وسیلۀ یک  شتهخاطره احساس گذ. آورد همراه، دومین احساس است که مقایسه با اولی را پدید می

اي است که به طرز بسیار روشنی بیدار گشته، یا  تخیل خاطره. شود احساس حاضر، یا خاطرة دیگر، زنده می

رغبت، یا کراهت، خاطرة فعال یک احساس . اند اي است از خاطراتی که زنده شده، یا به هم در آمیخته مجموعه

  . آمدن خاطرات و امیال است تفکر از پی هم. مطلوب، یا نامطلوب، است

شخصیت، خویشتن، و یا . اراده میلی قوي است همراه این فرض که صاحب آن به مطلوب خویش دست خواهد یافت

از همین راه، و تنها از . دهد نفس، در وهلۀ نخست وجود ندارد و مجموعۀ خاطرات و امیال انسان آن را تشکیل می

هرگاه چهار حس دیگر را بر آن . برد توان به همۀ عملکردهاي ذهن پی ی، م- یا هر حس دیگري  –روي حس شامه 

.تر خواهد شد بیفزاییم، فعالیت ذهن وسیعتر و پیچیده

اما . دست بود و در میان روشنفکران پاریس سر و صداهاي زیادي برانگیخت همۀ اینها بازده آدمی هوشمند و چیره

ۀ چیزهاي دستگاههاي فلسفی، قیاسی و فرضی است؛ او مسئلۀ گفتند که روش کوندیاك، مانند هم منتقدان می

مجسمۀ . آگاهی را از یاد برده، و نتوانسته است به این پرسش پاسخ دهد که احساس اولیه چگونه پدید آمده است

حساس، حتی اگر تنها ببوید، مجسمه نیست، مگر اینکه همان شخصیت بزرگی باشد که تورگنیف او را چنان مغرور و 

  .اي است که به همت مردم برپا شده است نما توصیف کرد که گویی مجسمهخود
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وي نه سال در ایتالیا زیست و براي شاگردش کتابی . شد] فیلیپ[، کوندیاك معلم سرخانۀ دوك آیندة پارما 1767در 

هفده جلد این  تمامی. ، به نام دورة مطالعات، در هفده جلد انتشار یافت1773تا  1769نوشت که در فاصلۀ سالهاي 

اند، و دو جلد آن، که متضمن تاریخ اندیشه، آداب و رسوم، نظامهاي اقتصادي، اخالق،  کتاب شامل مطالب آموزنده

هاست، درخور ستایشی بیشترند، و بیش از رساله در آداب و رسوم ولتر خواننده را با  هنر، علوم، سرگرمیها، و جاده

پوتوتسکی، براي آموزشگاههاي  ، به درخواست شاهزاده ایگناتسی1780در کوندیاك . سازند سرگذشت تمدن آشنا می

  .لیتوانی، کتابی در منطق نوشت که در نوع خود بینظیر بود؛ و در همان سال چشم از جهان فروبست

. ، در کتاب در باب عقل، اثر ایپولیت تن، نمایان گشت1870نفوذ کوندیاك تا یک قرن پایدار ماند و، حتی در 

حکومت فرانسه را به دست داشت، روانشناسی کوندیاك را در نظام آموزشی  1795تا  1792سیون ملی، که از کنوان

شناسانی چون الپالس،  آزیر، شیمیدانانی چون الووازیه، ستاره/ د-کالبدشناسانی چون ویک. فرانسه رسمیت داد

ن بونه و کابانیس به رهبري وي اعتراف شناسانی چون المارك، روانپزشکانی چون پینل، و روانشناسانی چو زیست

اش تولید فکر است،  اندامی که وظیفۀ ویژه«: دربارة مغز آدمی چنین نوشت 1796پیر ژان ژرژ کابانیس در . کردند

پیرامون کوندیاك به اعترافات او در » فیلسوفان» «.گونه که معده براي گوارش، وکبد براي تـصفیۀ صفراست همان

کسی که تمام معرفت را به : گفتند ا، اختیار، و روح غیرمادي و جاودان توجهی نداشتند؛ آنان میمورد اعتقاد به خد

روسو . گرا دارد گرا، و لذت گرا، نیمه ماده اي طبیعت ها را به لذت و درد رجعت داده است، فلسفه احساس، و همۀ انگیزه

ن آدمی از هنگام تولد او براي پذیرش آمادگی گرفتند که هرگاه ذه هاي کوندیاك نتیجه می والوسیوس از اندیشه

این نظریه زمینۀ روانشناختی . انسان را مقدر سازد بدون توجه به وراثت، خوي و سیرت تواند، داشته باشد، آموزش می

.هاي سیاسی تندرو شد بسیاري از فلسفه

کلیسا بست، واکنش فکري فرانسه علیه را با  1801تنها پس از آنکه ناپلئون سرپنجۀ انقالب فرانسه را برید و پیمان 

گرایی الیبنیتز هنوز قوت داشت، این واکنش زودتر  ولی در آلمان، که سنت ضد احساس. روانشناسی مادي پدیدار شد

تتنس، استاد دانشگاه روستوك، به مکتب کوندیاك تاختند و کوندیاك را یک  مردانی چون یوهان نیکوالوس. بروز کرد

اي  فرضیه» فشار عصبی«و » ارتعاشات«گفتند که سخنان کوندیاك دربارة . انستند، نه دانشمندپرداز محض د نظریه

گفت که روانشناسی علمی ناچار است مستقیماً  بیش نیست؛ آیا هرگز کسی این چیزها را دیده است؟ تتنس می

. ساس قیاس واقعی بنا نهدنگري را ابزار اصلی کارش سازد، و خود را برا فراگردهاي ذهنی را مشاهده کند، درون

اند، با  روانشناسی بزودي در خواهد یافت که قوانین تداعی معانی، که به وسیلۀ هابز، الك، و هارتلی ضابطه یافته

اي متفاوت از احساس، بیدار سازد، یا به هم  تجربیات واقعی بشر سازگار نیستند؛ تخیل، تصورات را، به شیوه

نماید که میل، حقیقت ذاتی هر  چنین می. شوند طرزي عجیب گم می زنجیر تخیل بههاي  آمیزد؛ و گاهی حلقه درمی

صفحۀ «ذهن نیرویی فعال و سازنده است، نه یک . توان توصیف کرد اي است و آن را با قوانین مکانیکی نمی سازواره

  .شد اده میجهان اندیشه براي ظهور ایمانوئل کانت آم .ساس خواست خود را بر آن ثبت کندکه اح» سفید

X  - اثر علم در تمدن  

اگر این فصل، با وجود ناکافی بودنش، به طرزي غیر عادي به درازا کشید، علت آن نه تنها این بود که ما دانشمندان و 

ها عالقۀ  ایم، بلکه همچنین بدین علت است که دنبال کردن تکامل اندیشه دانششان را متعلق به تاریخ تمدن دانسته

اگر . نیز بدین سبب است که نقش اندیشه در قرن هجدهم بالفاصله پس از طبیعت انسان قرار داشتاصلی ماست، و 

دستاوردهاي علم در این روزگار انقالبی به اندازة قرن گذشته، که گالیله، دکارت، نیوتن، و الیبنیتز را پرورش داد، 

ولتر، و صدها مفسر علمی . گیرتر بوده استچشمگیر نبوده باشد، در عوض، اثر این دستاوردها در تاریخ اروپا پی
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گمنامتر، طبقات متوسط و باالي اروپا را با ثمرات کاوشهاي دانشمندان آشنا ساختند؛ علوم جدید شیمی، 

  .زمینشناسی، و جانورشناسی در اندیشۀ تحصیلکردگان اروپا اثر بطئی، اما ژرف، بخشید و نتایج بیشمار به بار آورد

انسان در طول . م در صنعت و تکنولوژي کمتر ودیرتر از شئون دیگر زندگی اثر بخشیدآور است که عل شگفت

روزگاران دراز، با آزمایش و اشتباه، بذر افشانی، خرمنکوبی، استخراج معدن، ساختن و بناکردن، و ترابري آموخته بود 

از همین روي است که علم، تا . دهاي آزمایشگاهی را جایگزین سنت و عادت ساز و بآسانی حاضر نبود راهها و شیوه

با اینهمه، نخستین مراحل انقالب صنعتی تا حد زیادي . قبل از پایان این عصر، نتوانست انقالب صنعتی را تسریع کند

زدایی، برتوله  برداري از ترکیبات کلور را براي استفاده در رنگ بهره. مدیون پژوهشهاي شیمیدانان دربارة رنگهاست

. ، و فر آوردن صنعتی سود و نمک امونیاك به دست جیمیزهاتن و نیکاللوبالن انجام گرفت)1788(معمول ساخت 

با  - بررسی گازها به همت بویل و ماریوت، و بررسی حرارت به همت بلک اختراع ماشین بخار را امکانپذیر ساختند

همچنانکه این قرن . ال بودنداینهمه، اختراع این ماشین عمدتاً مرهون ابزارمندانی بود که در کار صنعتی فع

جستند، همکاري  گذشت، میان مردان کار و عمل، که در پی تولید بودند، و دانشمندان، که حقایق علمی را می می

ها، و کارگاههاي کشور فرستاد و  پژوهشگرانی به کشتزارها، کارخانه» آکادمی علوم پاریس«. نزدیکتري پدید آمد

ها و  در عوض، صنایع جوان نیز، براي یافته). 1781-1761(در بیست جلد، انتشار داد ها را،  کتاب شرح فنون و پیشه

هاي معتبري براي انبساط شاهینهاي ترازو یافت؛ و مسائل مربوط  مثال، کولن ضابطه. آزمایشها، از علم یاري جستند

همکاري روزافزون . اداشتندبه ماشین بخار دانشمندان را براي شناخت رابطۀ نیرو با حرارت به کاوش و بررسی و

.دانش و صنعت در قرن نوزدهم سیماي طبیعی و اقتصادي جهان را دگرگون نمود

علم بیش از همه در فلسفه اثر گذاشت، زیرا فلسفه، که در جستجوي خرد است، باید بر پایۀ علم، که جویاي معرفت 

اي در برابر  انداز تازه افزود و چشم و دامنۀ جهان میگرفت بر پیچیدگی  اي که برمی علم با هر گام تازه. است، بنا شود

اي ناچیز  پس از کشف اینکه انسان مرکز جهان هستی نیست، و در پهناي بیکران زمان و مکان ذره. گشود انسان می

اندیشۀ بشر هنوز نتوانسته بود خود را با این واقعیت . است، سازگاري اندیشۀ بشر با این واقعیت کار کوچکی نبود

آدمی از همان روزگار کوپرنیک مفتون عظمت تصورش از کوچکی و ناچیزي خود شده بود؛ غرور علم بر . سازش دهد

اي براي  فروتنی فلسفه سایه انداخت؛ آدمی به یاري علم در پی آرمانشهر بود و اندیشۀ پیشرفت و تکامل آیین تازه

  .انسان نوین همراه آورده بود

پیدا بود که انسان، براي آنکه به جهان هراسان و . نمود کشنده می –ست بگوییم مسیحیت یا بهتر ا –اثر علم در دین 

ن تصورات را تأیید پروراند، یا چنی اي از جهان در سر می فانی امید و تسلی معنا و ارزش دهد، همچنان تصورات تازه

ر، در جهانی که در میان میلیونها هاي مسیحی آفرینش، گناهکاري ذاتی، و رستگاري آسمانی بش ولی حماسه. کرد می

توانست پایدار ماند؟ آدمی چیست که آفرینندة چنین جهانی به  ستاره به ذرة ناچیزي کاهش یافته بود، چگونه می

توانست ارزش و اعتبار  اندیشۀ او بوده باشد؟ داستان آفرینش کتاب مقدس در پرتو کشفیات زمینشناسی چگونه می

ارة ادیان سرزمینهاي دیگر، که اکتشافات جغرافیایی آنها را به مردم شناسانده بودند، چه خود را از دست ندهد؟ درب

 –باید گفت؟ آیا آنها از نظر تعلیمات و موازین اخالقی و نتایج اجتماعی کمتر از مسیحیت هستند؟ معجزات مسیح را 

توان توجیه کرد؟  قانون چگونه میدر جهان تابع نظم و  - هرگاه از معجزات منتسب به قدیسان و شیطان بگذریم 

توان فنا ناپذیر دانست، در صورتی که اعصاب و بافتهایی که گویی ذهن بر آنها متکی  ذهن و روان آدمی را چگونه می

یابند سرانجام دین را به چه  انداز آن همه روزه گسترش می دستاوردها، و چشماست، فناپذیرند؟ علمی که اعتبار، 

  د ساخت؟ و برسر تمدنی که موازین اخالقی آن مبتنی بر این دین است چه خواهد آمد؟سرنوشتی دچار خواه
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فصل هفدهم

  پزشکی

  

I  - کالبد شناسی و فیزیولوژي  

شناسی، و، بیش از همه،  نهاد تکامل میکروسکوپ و دماسنج، پیشرفت شیمی و زیست علم در پزشکی نیز اثر می

کالبدشناسی و . دادند حیوانی این دانش شفا بخش را گسترش میتوسعۀ کالبدشناسی و فیزیولوژي انسانی و 

  . فیزیولوژي را بیش از همه خود پزشکان توسعه دادند

آمدند یادداشت  جووانی باتیستا مورگانیی، مانند بسیاري از همکارانش، گزارش بالینی بیمارانی را که به نزدش می

نشگاه پادوا، گزارش بالینی هفتصد بیمار را یادداشت کرد، و در طول سالهاي پزشکی و استادي خویش در دا. کرد می

ها را، که شالودة  مورگانیی این نامه. این یادداشتها را، به صورت هفتاد نامه، انتشار داد) 1761(در هشتاد سالگی 

ه کالبدشناسی گونه ک دربارة موضوع و علل بیماریها، آن: افکندند، چنین نامیده بود شناختی را پی کالبدشناسی آسیب

الریه  ها بلوك قلبی، آتروفی زردکبد، و سل کلیه را به زبان قدیمی شرح داده، ذات مورگانیی در این نامه. دریافته است

سرویلیام آسلر دربارة . اي بیان کرده است ها دانسته، و دربارة قلب مطالب تازه را معلول انجماد و سفت شدن ریه

کند یکی از بهترین مباحثی است که تا  بخشی که از اتساع آئورت بحث می«: ستهاي مورگانیی چنین گفته ا نامه

پزشکی » .نویسد تا کنون نوشته نشده است تر از آنچه وي دربارة سینه درد می کنون نوشته شده است، و درست

بیمارستانها، . اکنون، روشنتر از گذشته، دریافته بود که هر بیماریی معلول بیماري یکی از اعضاي بدن انسان است

براي آنکه به کالبدشناسی یاري کنند، کالبد افرادي را از همۀ طبقات اجتماع، حتی کالبد اشراف و روحانیان را، بدون 

خواستند  نهادند؛ و افراد بسیاري که می برخورد به اعتراض کلیسا یا دولت، در دسترس مورگانیی و دستیاران وي می

مورگانیی روي . کردند که کالبد آنان را، پس از مرگ، به مورگانیی بسپارند ت میبه دانش و پزشکی خدمت کنند وصی

نود سالگی از تدریس باز  ;9وي تا . جانوران هم، بدون برخورد با مخالفت کلیسا یا دولت، آزمایشهایی انجام داد

د و دلزنده بود و بدون عینک چون مردان پنجاهساله نیرومن«: اند ، که هشتاد و دو ساله بود، گفته1764در . نایستاد

، زادگاهش، فورلی، در 1931در . خواندند می» بزرگترین کالبدشناس اروپا«شاگردانش با غرور وي را » .کرد کار می

.میدانی که به نام اوست مجسمۀ وي را برپا ساخت

، به )1783(وشش سالگی در سی . شاگرد وي، آنتونیو سکارپا، در بیست سالگی استاد کالبدشناسی دانشگاه مودنا شد

ترین دانشگاههاي  استادي کالبدشناسی دانشگاه پاویا رسید و با همکاري ولتا و سپاالنتسانی این دانشگاه را از پیشرفته

کتاب وي، . آور شد سکارپا، با بررسی ساختمان گوش، بینی، پا، و رگهاي انسان، در سراسر اروپا نام. اروپا ساخت

 –ویک . شد ، چندین دهه متن استاندة بیماریهاي چشم شناخته می)1801(هاي اصلی چشم مالحظاتی دربارة بیماری

دانشپژوهان را با آزیر، که یک سال جوانتر از سکارپا بود، با کالبدشکافی تطبیقی پرندگان، چهارپایان، و انسان، / د

او قبل از . جهان زندگان روشن ساخت همانندي اندامهاي انسان و جانوران آشنا کرد و جا و مقام واقعی انسان را در

تکمیل اثر خویش، که در آن کالبدشناسی مغز را به اوج کمال خود در قرن هجدهم رسانده بود، در چهل و شش 

  .در گذشت) 1794(سالگی 

» روشنگري«با کارشان در زمینۀ جراحی و کالبدشناسی به جنبش ) متولد اسکاتلند(در بریتانیاي کبیر، برادران هانتر 

ویلیام هانتر، با درسهاي خویش، تدریس کالبدشناسی را در لندن دستخوش انقالب ساخت؛ . اسکاتلند یاري کردند

. جانوران، کالبدشناسی را در این شهر از پیشرفت باز داشته بود چرا که کوتاهی دست پزشکان از کالبد انسان و الشۀ
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، و با )1774(، با اثر خویش، کالبدشناسی زهدان باردار خاصیت جذب کنندگی مجاري لنفی) 1758(ویلیام، با کشف 

» چون و چراي اجساد مردگان در برابر خود تسلیم بی«خوي و خلق پرجوش و خروشش که آن را ناشی از 

، از ناتوانی بسیاري که هنگام تدریس بدو دست داده بود، )1783(وي در شصت و پنج سالگی . آور شد دانست، نام می

موزة هانتر «ام هانتر آثار بسیارش را دربارة کالبدشناسی به شهر گالسگو بخشید، و این آثار هنوز در ویلی. درگذشت

  .شود نگهداري می» گالسگو

، دانش وي )1749(در بیست سالگی . جان هانتر ده سال پس از برادرش زاده شد و ده سال پس از او درگذشت

وي، هنگام همکاري با برادرش، جریان . ی برادرش را اداره کندبدانجا رسید که توانست کالسهاي کالبدشناسی عمل

در بیست و هفت . خون در جنین، انشعاب اعصاب بینی و اعصاب شامه، مجاري اشکی، و مجاري لنفی را کشف کرد

ترك  سالگی به دانشگاه آکسفرد پیوست، ولی چون زبانهاي التینی و یونانی را بیجانتر از الشۀ جانوران یافت، آنجا را

اي  هنگام خدمت در ارتش، زخمهاي گلوله را بررسی کرد و، پس از مرگ، نوشته. گفت و در ارتش به جراحی پرداخت

پس از بازگشت به انگلستان،به تدریس و انجام جراحی ادامه داد و بررسیهاي . کالسیک در این باره به یادگار نهاد

اي پایش آسیب دید و وتري که  ، در سانحه1767در . ردخویش را در زمینۀ کالبدشناسی و فیزیولوژي دنبال ک

کند بریده شد؛ از بررسیهایی که بر روي خود، و آزمایشهایی که با سگ کرد،  عضالت ساق پا را به پاشنه متصل می

میکروب . راههاي موفقیت آمیزي براي جراحی کجی پا، و دیگر انحناها و بدشکلیهاي مربوط به پا، پیدا کرد

از » .این بیماري را از نزدیک بررسی کند«ا، بدون توجه به عواقب کار، به خود تلقیح کرد، و براي آنکه سیفیلیس ر

دریافت که دستگاه گوارش مار و . درمان خویشتن خودداري کرد؛ سیفیلیس را به اشتباه با سوزاك یکی دانست

اش، در برامتن، براي بررسیهاي علمی  در خانه وي. ماند رود، از کار بازمی سوسمار در زمستان، که جانور به خواب می

جان هانتر کالبد بیش . قرقاول، کبک، وزغ، ماهی، غاز، خارپشت، کرم ابریشم، زنبور، عقاب، پلنگ، گاونر گردآورده بود

 چند هزار جانور را مسموم ساخته«اعتراف کرد که  1780از پانصد جانور، و اثر زهرهاي گوناگون، را بررسی کرد و در 

جا آرام  اي از وي بکشد، اما در آغاز نشان داد که در یک در برابر رنلدز نشست تا تک چهره 1785جان هانتر در ».است

اي  آنکه حرکتی کند، در اندیشه خواست که آن جلسه را رها کند، ولی تصادفاً هانتر، بی گیرد؛ سرجاشوارنلدز می نمی

. شود نگهداري می» کالج شاهی جراحان«ز او کشد، که اکنون در عمیق فرو رفت، چندانکه هنرمند توانست طرحی ا

زندگی و مرگ من «: برد، گفت درد رنج می چون از سینه. جان، مانند برادرش، مردي تندخو و پرجوش و خروش بود

، پس از آنکه با یکی از 1793در . »خواهد مرا بیازارد و سربه سر من گذارد اي است که می به دست فرومایه

کالبد وي را دردیر وستمینستر، در کنار . ارانش درافتاد، از هوش رفت؛ و چند دقیقه بعد، وي را بیجان یافتندهمک

اي را که جان هانتر  نمونه 13000، به کمک مالی دولت، »انجمن جراحان«. آرامگاه بن جانسن، به خاك سپردند

، که هنگام »خطابۀ هانتر«. جاي دادند» هانتر لندن موزة«در  1836ها را در  این نمونه. گردآورده بودخریداري کرد

  .شود تدفین وي ایراد شد، همه ساله در جهان انگلیسی زبان پزشکی به یاد او ایراد می

سرود، با وي آشنا  در جوانی، هنگامی که شعر می. ترین فیزیولوژیست این روزگار است آلبرشت فون هالر برجسته

در  1766تا  1757عمر، با تدوین مبانی فیزیولوژي بدن انسان، که در فاصلۀ سالهاي وي، در آخرین سالهاي . ایم شده

هالر در این اثر، گذشته از آنکه معلومات . ترین فیزیولوژیست زمان شناخته شد هشت جلد انتشار یافت، برجسته

بارة نقش صفرا در هضم روزگار خویش را از کالبدشناسی و فیزیولوژي انسان گردآورده است، اکتشافات خویش را در

. چربی و جنبش و انقباض مستقل ماهیچه از سلسله اعصاب، و حتی هنگام جدایی از بدن، بتفصیل شرح داده است

هر گاه در اندامهاي جدا از تن جدا وجود دارد، پس «: دیدرو از این اکتشافات، و آزمایشهاي دیگر هالر، نتیجه گرفت

که فرایندهاي کرد  و از این روي، این شواهد استدالل می» شود؟ ح چه میروح کجاست؟ وحدت تجزیه ناپذیري رو
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گفت جنبش ماهیچه مرهون جانی است که در  هالر با وي همعقیده نبود و می. مکانیکی هستندفیزیولوژیک تماماً 

که  وي پس از بررسیهاي بیشتر، ثابت کرد. اي مکانیکی منافات دارد مواد بیجان وجود ندارد، و با فلسفه

ساخت استخوانبندي انسان تفاوتی با «، »استخوانبندي چهارپایان اساساً چون استخوانبندي پرندگان است«

. ، وي دریافت که تصلب شریان معلول تجمع چربی در جدار رگهاست1755در» .استخوانبندي چهارپایان ندارد

پژوهشهاي » .رسیم یم که به روزگار نو میکن گشاییم احساس می چون کتاب هالر را می«: سرویلیام فاستر گفته است

که واکنشهاي غیر ارادي باید به بخش ) 1751(ویت نشان داد  رابرت. کردند دیگر نیز نظریۀ مکانیکی را تقویت می

پریستلی، الووازیه، الپالس، و الگرانژ ثابت کرده بودند که تنفس، مانند احتراق، فعل و . کوچکی از نخاع مربوط باشند

که گوارش نتیجۀ فعل و انفعال شیمیایی ترشحات ) 1752(آزمایشهاي رئومور ثابت کردند . شیمیایی است انفعالی

که ترشحات معده، حتی در خارج از بدن انسان، غذا را هضم ) 1782(معده است؛ سپاالنتسانی نیز ثابت کرد 

  . کنند ه را هضم میکنند؛ و جان هانتر دریافت که ترشحات معده، پس از مرگ، دیوارة خود معد می

الساعه  هاي وي دربارة پیدایش خلق قبال با اندیشه. ترین فیزیولوژیستهاي قرن هجدهم است سپاالنتسانی از برجسته

با تحریک خود به استفراغ، و بافرو بلعیدن . دلبستگی وي به بررسی دستگاه گوارشی حدي نداشت. ایم آشنا شده

وي نقش بزاق را در گوارش شناخت؛ و نخستین کسی . پرداخت بر روي خود میکیسه و لوله و دفع آنها، به آزمایش 

او ثابت کرد که تعرق با تنفس یکسان . راند است که دریافت قلب، با انقباض خود، خون را به رگهاي مویین می

دریافت . گیري شددیر بود، کارشناس گشن با آنکه یک رئیس. تواند کار تنفس را انجام دهد اي می نیست، ولی تا اندازه

تواند وزغ ماده را بارور سازد، ولی چون نطفۀ وزغ نر را در  که چون آلت تناسلی وزغ نري را با موم بپوشانند، نمی

وي با تزریق نطفۀ سگ نر در زهدان سگ . مجاورت تخم وزغ ماده نهاد، دریافت که تخم وزغ ماده بارور شده است

قرن بیستم سرانجام دامنه و ارزش آزمایشهاي خستگی ناپذیر وي . ران شدماده موفق به گشنگیري مصنوعی پستاندا

  . را دریافت و او را یکی از بزرگان قلمرو مقدس علم شناخت

II - بیدادگري بیماري  

ولتر میانگین عمر را در . آیا گسترش دانش، انسان قرن هجدهم را از پنجۀ قهار بیماري رهایی بخشید؟ نه چندان

مرگ و میر نوزادان و کودکان در محالت فقیرنشین شهرهاي بزرگ . ت و دو سال برآورد کرده استروزگار خود بیس

هر روز . مردند پنجاه و هشت درصد نوزادان لندن پیش از رسیدن به روز پنجم می . رسید گاهی به پنجاه درصد می

، 1777تا  1771پنج سال میان یک  در. راندند شستند و آنان را از خود می خویش دل می مردم بیشتري از نوزادان

هشتاد ( 479،25. کودك، را به پرورشگاه کودکان سر راهی پاریس سپردند 89کودك، یعنی روزانه  32‘000تقریباً 

در قرن هجدهم، یکی از مسائلی که در . این کودکان پیش از به پایان بردن نخستین سال زندگی تلف شدند) درصد

ودك به دست پرستاري بود که از خود شیر نداشت؛ در نتیجه، بطري شیر مرگ و میر نقش داشت سپردن ک

نوشند سه برابر  سلون مرگ و میر کودکانی را که از بطري شیر می سرهانس. جایگزین پستان مادر، یا دایه، شده بود

) 1762(آنکه امیل  استفاده از بطري شیر، قبل از. کنند برآورد کرده است تلفات کودکانی که از پستان مادر تغذیه می

. روز سازد، بخصوص در میان طبقات باالي فرانسه، معمول شده بود» مد«روسو شیر دادن با پستان مادر را 

براي  1564غالف کتانی، که فالوپیوس در . سقط جنین و جلوگیري از بارداري در این قرن همچنان ادامه یافت

دکتر ژان . اي براي جلوگیري از بارداري شد در این قرن وسیله جلوگیري از بیماریهاي آمیزشی پیشنهاد کرده بود،

درزي  هاي بی چندي است از کیسه«گوید که  ، از هرزگانی سخن می)1736(آستروك در کتابش، بیماریهاي آمیزشی 

» .دکنن خوانند، استفاده می می» کاندم«و در انگلستان آن را  …اي لطیف ساخته شده و به شکل غالفند که از پوسته

دکان وي مملو از چنین : ایی در لندن پخش کرد که در آنها نوشته بوده آگهی 1776بانویی به نام فیلیپس در 
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» ماشینها«یزشی، با نادیده گرفتن این ولی بیماریهاي آم» .وسایل ایمنیی براي حفظ تندرستی خریداران است«

لردچسترفیلد فرزندش را چنین اندرز . یوع یافته بودند، در میان همۀ طبقات مردم ش)نامیدند مردم آنها را چنین می(

ولی هرگاه بینیش را  …در عشق، مرد دلباخته ممکن است با قناعت و وقار دل ببازد «داد که مراقب باشد، زیرا  می

ار است کنیم، دشو براي ما، که پس از روزگار جنر زندگی می» .دهد یز در این سودا بر باد میآبروي خود را ننیز ببازد، 

از «: ولتر برآورد کرده است. کوبی، در مغرب زمین به اندیشۀ خویش راه دهیم بیدادگري آبله را، قبل از رواج مایه

نفر  20و  …میرند نفر می 20تن  60گیرند؛ از این  نفر آبله می 60کم،  نهند، دست نفري که پا به جهان می 100

، آبله سه تن از 1715تا  1712در فاصلۀ سالهاي . دارند خود نگاه می دیگر آثار زشت این بیماري را تا پایان عمر با

ها و  تن از ساکنان صومعه 200‘000پرنس دولینی گفته است که . وارثان تاج و تخت فرانسه را از پاي درآورد

ریس، از در پا 1719بیماري آبله در . هاي فرانسه براي رهایی از چنگ آبله از محل خدمتشان گریختند خانه اهبهر

در لندن  1770و  1766در توسکان، و در  1764در وین، در  1767و  1763در سوئد، در  1765تا  1749

  .گیرشد همه

به رغم . کرد گیر کمتر از قرون گذشته شده بود، اما همچنان جان مردم را تهدید می گرچه اکنون بیماریهاي همه

یافتند، چرا که دست  روستایی بیش از شهرها شیوع می وجود محالت کثیف در شهرها، این بیماریها در مناطق

تن از مردم برتانی را  80‘000تیفوس، تیفوئید، و آبله . روستانشینان بیش از مردم شهرها از پزشک و دارو کوتاه بود

تن از مردم پروس را تلف کرد؛ این بیماري با شدت  300‘000اي  ، طاعون غده1709در . از پاي درآورد 1741در 

مال (بیماریهاي مخملک، ماالریا . در مسکو شایع شد 1789در مسینا، و در  1743در اوکرائین، در  1737متري در ک

، و اسهال، به ویژه در میان مردم تهیدست که فاقد بهداشت عمومی و شخصی بودند، جاي )»هواي بد«آریا، به معنی 

انفلوانزا، که در . ، ابردین، تورگاو، و برن شیوع یافتتب نفاسی در پاریس، دوبلن. یافتند مناسبی براي گسترش می

شد، چند بار مردم ایتالیا، سوئد، و آلمان را گرفتار خودساخت؛ این بیماري گاه  خوانده می) گرفتگی(فرانسه گریپ 

یفتري و الریه، د ذات. شد، چنانکه سر والترسکات نیز در کودکی به این بیماري گرفتار آمد گاه به فلج اطفال منجرمی

نماید، بخصوص در اروپاي  سرفه، که اکنون ناچیز می سیاه. ساختند باد سرخ گاه گاه مردم اروپا را گرفتار خود می

از  1764تا  1749تن از کودکان سوئد را در فاصلۀ سالهاي  40‘000این بیماري . شمالی، بسیار شایع و خطرناك بود

بانوان طبقات باال به این . گیر شد در لیسبون همه 1723رسیده بود، در  تب زرد، که از امریکا به اروپا. پاي درآورد

را نیز افزودند که آمیزة درهمی بودند از تحلیل عصبی، » بیماریهاي عصبی«بیماریها و دهها ناخوشی دیگر، 

.کشیدند افسردگی، بیخوابی، و خستگی، که گاه گاه به غش و حمله می

کوشیدند تا از شیوع این بیماریها جلوگیري به عمل آورند؛ ولی در بسیاري از  هداشت میاي با تعمیم ب دولتها تا اندازه

خورد،  انبار به چشم می هاي پاریس آب در آغاز این قرن، در خانه. ریختند شهرهاي اروپا زباله را هنوز به خیابانها می

. گرمابه اسباب تجمل توانگران بود. قریباً خبري نبودانبارها ت ها؛ در سراسر اروپا، از این آب اما تنها در معدودي از خانه

بهداشت در ارتشها و نیروهاي دریایی بیش از شهرها . گرمابۀ همگانی اکنون شاید کمتر از روزگار رنسانس بود

، و جیمز لینداسکاتلندي بهداشت نیروي )1774(پرینگل پزشکی نظامی را گسترش داد  سرجان. گسترش یافته بود

، اسقربوط هفتاد وپنج درصد همراهان انسن را، هنگام سفر اکتشافی وي )1757(دستخوش انقالب ساخت دریایی را 

اي تاریخی، که دربارة این بیماري نوشته، اشاره کرده است که هلندیان  ، بارها ناتوان ساخت، لیند در رساله1740در 

به پیشنهاد لیند، . اند لیمو استفاده کرده آب، براي درمان آن از نارنج و 1593، و سرریچاردهاکینز در 1565در 

در دومین سفر ). 1757(لیمو براي پیشگیري از فساد خون در نیروي دریایی بریتانیا مورد استفاده قرار گرفت  آب

، بیماري اسقربوط تنها یکی از همراهان وي را از پاي )1775تا  1772(کوك، که بیش از سه سال به طول انجامید 
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مرکبات، یا خوردن میوة آنها، را براي دریانوردان اجباري  ، نیروي دریایی بریتانیا نوشیدن آب1795 در. درآورد

  .از آن پس، بیماري اسقربوط در نیروي دریایی بریتانیا ناپدید شد. ساخت

وستی ، انساند)1756(هنگامی که ویکتور ریکتی، مارکی دومیرابو، تأمین تندرستی مردم را از وظایف دولت شناخت 

زندگی را چون یک کودك سرراهی آغاز کرده بود، در  یوهان پترفرانک، که. اي شد قرن هجدهم وارد مرحلۀ تازه

کرد که دولت یک نظام بهداشتی کامل و  ، پیشنهاد)1778 – 1777(کتابش، نظام یک نظارت دولتی کامل پزشکی 

اقداماتی را که » .یک عمر خدمت به بشریت است یادگار گرانبهاي«این کتاب چهار جلدي، که . همگانی اتخاذ کند

باید به دست هرجامعۀ متمدنی در زمینۀ نظارت شهرها، پاکی آب و خوراك مردم، تأمین بهداشت در آموزشگاهها و 

کند که دولت از  نویسندة کتاب پیشنهاد می. گیرد بتفصیل بر شمرده است کارگاهها، و تندرستی زنان کارگر صورت

الیات بگیرد، از زناشویی مردان و زنان بیمار جلوگیري کند، و کودکان را در آموزشگاهها با اصول مردان مجرد م

هاي فرانک را ستودند؛ وي از فرانک خواست که به پاریس  ناپلئون از کسانی است که اندیشه. بهداشت آشنا سازد

. در وین ماندهاي خویش را در این شهر عملی سازد؛ ولی فرانک همچنان  بیاید و اندیشه

بودند امکانات خود را، متناسب با نیازمندي مردم به نگاهداري نهادي از آنان به هنگام بیماري،  بیمارستانها نتوانسته

انگلستان در قرن هجدهم بیمارستانهاي . با وجود فزونی بیمارستانها، کیفیت آنها کاهش یافته بود. گسترش دهند

شدند و هیچ بیمارستانی از  بیمارستانهاي این کشور با اعانات خصوصی اداره میولی همۀ . خود را چند برابر ساخت

 251‘178) بزرگترین بیمارستان پاریس(دیو - ، در هتل)1748 – 1737(سال  11در فاصلۀ . گرفت دولت کمک نمی

خانۀ «در این خواستند  فزونی شمار بیمارانی که می. تن از آنان تلف شدند 61‘091بیمار را بستري ساختند، که 

بستري شوند گردانندگان بیمارستان را برآن داشته بود که گاهی سه، چهار، پنج، و حتی شش بیمار را در » خداوند

بیماران مشرف به مرگ را در کنار بیمارانی که حالشان رو به بهبودي بود بستري «. یک تختخواب بخوابانند

یکی از کارهاي بسیار سودمند لویی شانزدهم » .ا بدبو ساخته بودتعفن بیماران اطاقهاي بیمارستان ر …ساختند؛  می

 بیمار در تختخوابهاي یکنفره بستري شوند، پانصد بیمار در تختخوابهاي 2‘500از این پس، «: این بود که فرمان داد

اي  در اطاقهاي ویژهگذرانند  و بیمارانی که دورة نقاهت را می» اند، بخوابند، دو نفره، که میان آن را از هم جدا کرده

تختخواب یکنفره موجود بود و در هر یک از  486با اینهمه، هفت سال بعد در این بیمارستان تنها . بستري شوند

در . خوابیدند بیمار بر روي کاه می 600کردند، و  تختخواب دیگر بیمارستان چهار بیمار را بستري می 1‘220

پزشکان خدمت در «واي بیمارستانها چنان آلوده و بدبو بود که ماین، و شهرهاي دیگر، ه –آم  –فرانکفورت 

  .».تافتند دانستند و از آن روي بر می بیمارستان را با کیفر مرگ برابر می

III  -  درمان  

دکتر جان . افکندند معدودي از پزشکان با آشنا ساختن مردم با راههاي پیشگیري از بیماري درآمد خودرا به خطر می

تواند جایگزین دارو  اي می نوشته بود که خوراك تا اندازه) 1731(ی در گفتار دربارة ماهیت بیماریها آرباثنت لندن

هاي آموزشی  شیوه. ، در همین زمینه نوشت)1744(وي کتاب دیگري، به نام بهاي حفظ تندرستی . شود

در تدریس پزشکی ) لونیا، پاویا، و رمپادوا، بو(دانشگاههاي ایتالیا . یافتند آموزشگاههاي پزشکی اندك اندك بهبود می

ولی حتی این . کردند هنوز پیشرو دانشگاههاي اروپا بودند، و دانشگاههاي وین، پاریس، و مونپلیه از آنها پیروي می

دادند از دانشجویان حقوق  این استادان براي درسی که می. دانشگاهها نیز بیش از جهار یا پنج استاد نداشتند

کردند، و گاه گاه براي این منظور  اي اینکه آنان را به کالس راه دهند بلیط ورودي میانشان پخش میگرفتند، و بر می

اشتغال به پزشکی، یا . کردند برخی از بیمارستانها اکنون پزشکی بالینی تدریس می. کردند از ورق بازي استفاده می

.تبر بوداي از یک آموزشگاه مع مامایی، قانوناً مستلزم داشتن گواهینامه
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همچنان که شیمی قرن پیش از الووازیه نظریۀ گئورگ شتال را دربارة فلوژیستون پذیرفته بود، پزشکی نیز هنوز از 

شتال با رد نظریۀ . کرد وي پیروي می) اعتقاد به اینکه همۀ موجودات در جهان داراي شعور و شخصیتند(» آنیمیسم«

کرد که در تن انسان  دانست، روح را موجودي غیرمادي تلقی می ی میدکارت دربارة بدن، که آن را دستگاهی مکانیک

از این روي، شتال، طبیعت، یا این نیروي حیاتی، را مهمترین عامل . جاي دارد و تن را وسیلۀ خود ساخته است

هایی است براي دادن نواخت، کار، هماهنگی متعادل به اندام» روح«گفت بیماري تالش  می. شمرد درمان بیماري می

فزونی گرماي تن و تندي ضربان نبض وسایلی هستند که . خورده، و مختل شده است که نظم و تعادل آنها به هم

پزشک هوشمند، براي درمان بیماري، بیش از هر چیز از . جوید طبیعت براي چیرگی بر بیماري از آنها یاري می

شتال به علت . کند ز خوراندن دارو به بیمار خودداري میتواند، ا جوید و، تا آنجا که می توانایی خود بیمار یاري می

هاي  اندیشه 1762پلنسیز، در ] آورلیوس[ولی یکی از معاصران او، مارکوس آنتونیوس . بیماري توجه نداشت

آتانازیوس کیرشر را دربارة علت بیماري زنده ساخت و بیماري را معلول عفونتی دانست که میکروب در بدن بیمار 

این نظریۀ میکروبی در پزشکی قرن . گفت که هر بیماري معلول میکروب خاصی است پلنسیز می. آورد پدید می

  .هجدهم اثري بر جاي ننهاد، و استفاده از آن در درمان بیماري تا قرن نوزدهم به تعویق افتاد

گرفت؛ لئوپولد  ندازه میستیون هیلز فشار خون بیمار را ا. پزشکی اکنون براي تشخیص بیماري راههایی اندیشیده بود

دو اسکاتلندي، جورج مارتین و جیمز . کوبید آونبروگر براي آنکه بداند آیا سینۀ بیمار آب آورده است بر سینۀ او می

  . گرفتند کوري، با دماسنج حرارت تن بیمار را اندازه می

رگزنی هنوز چارة همۀ بیماریها . ندکرد داروسازان، جراحان، و پزشکان شیاد براي غارت دارایی مردم با هم رقابت می

بیمار از خونریزي مفرط پس از رگزنی  40‘000در فرانسه  1754یک پزشک برآورد کرد که در . رفت به شمار می

در اواخر قرن، اعتراض مردم به رگزنی شدت یافت ودرکتاب ولشتاین، یادداشتهایی دربارة رگزنی . درگذشتند

دستور ساختن دارو را از  1746فارما کوپۀ رسمی لندن در . یافت  فزونی میدارو . ، به اوج شدت رسید)1791(

تارعنکبوت، شاخ کرگدن، و شیر دختران باکره کنار نهاده ، ولی براي ساختن دارو از تریاق ، چشم خرچنگ ، 

ی براي متضمن دستورهای 1721فارماکوپۀ رسمی . خرخاکی،افعی، و مروارید دستورهایی به داروسازان داده بود 

دستور ساختن والرین، عصاره  1746آور، و داروهاي دیگر بود؛چاپ   ، ایپکا، درد قی)از تریاك(ساختن داروي دردزدا 

ساختن دارو را از ارنیقه، فرفیون،  1788را بردستورهاي پیشین افزوده بود؛ و چاپ » بلسان«هاي شیرین شوره، و

در اروپا متداول  1786، و ارسنیک در حدود  1764رچک در حدود روغن ک. عشبه، منیزي، و تریاك تجویز کرده بود

ویلیام ویترینگ،جوان اهل شراپشر، از پیرزنی شنیده . ، سورنجان را براي بیماران نقرسی تجویز کردند 1763در . شد

قلبی وي با کشف سودمندي همین گیاه براي بیماریهاي . بود که گل انگشتانه براي بیماري استسقا سودمند است 

پزشکان نامدار بسیاري به دست خود دارو می ساختند و به . خویشتن را در تاریخ پزشکی نام آور ساخت ) 1783(

که از روي فورمولهاي سري -داروهاي اختصاصی. بیمارن می فروختند؛ و از بیمارتنها بهاي دارو را می گرفتند 

.ودند گروهی از مردم را توانگر ساخته ب - وخصوصی ساخته می شدند

کالیوسترو، که  آلساندرو دي» کنت«داشتند  اي به ساده دالن عرضه می پزشکان و داروسازان شیاد داروهاي فریبنده

» شوالیه«. فروخت  نام حقیقی وي جوزپه بالسامو بود، در چند کشور جهان به ساده دالن ثروتمند اکسیر عمر می

کرد که قادر است همۀ بیماریهاي چشم را درمان  ود، ادعا میتیلر، که به سوزنی براي کشیدن آب مروارید مسلح ب

پوند از پارلمنت انگلستان پول گرفت تا اسرار  5000جوانا ستیونز . کند؛ سخنان وي چندي گیبن و هندل را فریفتند

ی از ، معلوم شد که دارو مخلوط)1739(داروي معالج سنگ مثانه را افشا کند؛ ولی پس از آنکه فرمول انتشاریافت 
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کرد آنان را معالجه کرده است، پس از  در مثانۀ همۀ کسانی که ادعا می. پوست تخم مرغ، حلزون، بذر، و صابون است 

  .مرگ، سنگ یافتند

مۀ دکتري، از  اي که براي گرفتن دانشنا  در رساله. فرانتس آنتون مسمر نامدارترین پزشک شیاد قرن هجدهم بود

این ادعاي قدیمی را، که ستارگان در انسان تاثیر می بخشند، تجدید کرد و این )  1766(دانشگاه وین، نوشته بود

وي مدتی با تحریک مغناطیسی اندامهاي بیماران می کوشید آنان را . تاثیر را معلول امواج مغناطیسی دانسته بود

ا شفا می داد،مغناطیس را دست خود بر بیماران آنان ر معالجه کند ؛ چندي بعد ،چون به کشیشی برخورد که با نهادن

وي .کند دور افکند؛اما ادعا کرد نیروي مرموزي در وي نهفته است که، به انگیزة سود مالی ،به دیگران سرایت می

شاهان سابق، در مورد خنازیر چنین   همچنانکه-مطبی در وین گشود وبا دست نهادن بربیماران آنان را شفا داد

پلیس وي را شیاد خواند و دستور داد که در چهل و هشت .کنند ودرمانگران ایمانی امروزین نیز چنین می کردند می

اغفال مردم ) 1779(مسمر به پاریس رفت و با نشر گفتار دربارة کشف مغناطیس حیوانی . ساعت وین را ترك گوید

وي باعصایی بیماران را . شفا یابند، به درمانگاه وي روي آوردند» خواب مصنوعی«با بیماران،براي آنکه .را از سرگرفت 

زشتی . پذیرفتند شدند و تلقیناتش را می شد که نیمه هیپنوتیزه می کرد؛ یا چندان به چشمان آنان خیره می لمس می

هاي مغناطیسی حاوي  لهمسمر لو. کرد چهرة وي، هنگام هیپنوتیزه کردن بیماران، نقش بسیار مؤثري ایفا می

بیماران همچنانکه دست یکدیگر را گرفته . ئیدروژن سولفوره، با برآمدگیهاي آهنین، در درمانگاهش نهاده بود

وي سپس، براي آنکه بیماران بهتر شفا یابند، یکایک آنان را بادست خود لمس . کردند بودنداین برآمدگیهارا لمس می

. وبوربون، پرنسس دو المبال، و درباریان سرشناس دیگر از بیماران مسمر بودندمارکی دو الفایت، دوشس د. کرد می

فرانک به مسمر بپردازد تا اواسرار خود را افشا کندوبراي همۀ مردم  10‘000لویی شانزدهم پیشنهاد کرد حاضر است

کردودر عرض شش ماه  یک سازمان مغناطیسی برپا سازدکه مورد استفادة عموم قرار گیرد؛ مسمر این پیشنهاد رارد

براي رسیدگی به شیوة کار مسمر  1784در سال » آکادمی علوم پاریس«. فرانک از مردم پول گرفت 350‘000

اي از ادعاها ودرمانهاي مسمر را، بویژه  این کمیته پاره.کمیته اي تشکیل داد که الووازیه وفرانکلین از اعضاي آن بودند

حکومت انقالبی .ده، تأییدکرد، ولی ادعاي وي را دربارة مغناطیس حیوانی رد کرددربارة معالجۀ بیماریهاي روانی سا

در سویس  1815مسمردر.فرانسه مسمر راشیاد خواند، دارایی هنگفت اورا مصادره کرد، وخودوي را از فرانسه راند

.درگذشت

رلندن گشود که ، با استفاده ازشیوة مسمر، ولی بااندك اصالحاتی، درمانگاهی د1780در جیمزگراهام

کرد  خواباند وادعا می وي زنان ومردان متأهل را با هم برتختخوابی سحرآمیز می. خوانده شد» تندرستی پرستشگاه«

گرفت دستیار وي، اما الین،  می  پونددر شب کرایه 100که فرزندان خوبروبه جهان خواهند آورد، از هرتختخوابی

  ! همیلتن، خود لرد نلسن را هیپنوتیزه کند مقدر بود، با عنوان لیدي» االهۀ تندرستی«

آور پزشکان شیادسردرگم گشته بودند،سراسر قرن هجدهم را به چون و چرا  مردم و پزشکان، که از کارهاي شگفت

چینیان دوران باستان، براي آنکه .دربارة قبول مایه کوبی آبله،به عنوان راه مجاز پیشگیري از این بیماري،گذراندند

ا از گرفتاري به آبله بازدارند، ویروس نیمه جان آبله را از بیمار مبتال به آبله می گرفتندوبه آنان تزریق تندرستان ر

اي از  ، نامه1714در.بردند فرو می  خویش را در تن زنان چرکسی، به این منظور، سوزن آلوده به مایۀ آبله . کردند می

، )پوست(پیشگیري از آبله را با خراشیدن «شد که نویسندة آن خوانده » انجمن شاهی لندن«دکتر امانوئل تیمونی در

ورتلی مانتگیو در  مري لیدي. شرح داده بود» کوبی، آن گونه که از مدتها پیش در قسطنطنیه معمول بوده است، یا مایه

:از قسطنطنیه نوشت  1717اول آوریل 
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این . ……اند ست، در اینجا، با کشت، بیزیان ساختهگیر ا بیماري کشنده و همه] انگلیسیان[آبله را، که در میان ما 

خواهم این بیماري  می. کسی تا کنون از آن نمرده است.  ……کنند هزاران نفر کشت می ساله در تن بیماري را همه

  .دانم ردسالم کشت کنند؛ از همین کار پیداست که من تا چه اندازه آن را بیزیان و بیخطر میرا در تن فرزند خ

کوبی  مایه 1718مري را در مارس  لز میتلند، پزشک انگلیسی مقیم ترکیۀ عثمانی، فرزند شش سالۀ لیديدکتر چار

  .کرد

مري،که از ترکیۀ عثمانی  لیدي.در لندن شیوع یافت و بیش از همه کودکان را ازپاي در آورد 1721بیماري آبله در 

سه تن از . لند، که به میهن باز گشته بود، یاري جستاش از دکتر میت بازگشته بود، براي مایه کوبی دختر چهارساله

این کار . ترین پزشکان انگلستان را،براي دیدن عوارض ناچیز مایه کوبی، به نزد لیدي بیوت آینده آوردند برجسته

در مري درصدد برآمد که  از آن پس، لیدي . کوبی کرد درنگ فرزند خود را مایه برآنان تأثیر گذاشت و یکی از آنان بی

شاهزاده کروالین اجازه داد که شش جنایتکار محکوم به مرگ . کوبی آشنا سازد باریان انگلستان را با سودمندي مایه

تنها یکی از محکومان از . به جنایتکاران گفته شد که هرگاه زنده بمانند، بخشوده خواهند شد.کوبی کنند را مایه

هر شش جنایتکار را بخشیدند و از . ران اثري از بیماري نمایان نشدعوارض ناچیز مایه کوبی اندکی رنج برد، و در دیگ

، یتیمان بخش کلیسایی سنت جیمز را به فرمان شاهزاده کروالین علیه بیماري آبله 1722در . زندان رها ساختند

را در آوریل همان سال، کروالین دو دختر خردسالش . اي مطلوب گرفتند کوبی کردند و از آن نیز نتیجه مایه

اما مرگ دو تن از اعضاي . کوبی علیه آبله، از آن پس، در میان اشراف انگلستان متداول شد مایه. کوبی کرد مایه

اي  کوبی را چندي در انگلستان متوقف ساخت و فرصت داد که عده کوبی، جنبش مایه خاندانهاي اشراف، پس از مایه

که در کشور با ادبترین مردم جهان  …تنها چندزن نادان«:نوشت کوبی یکی از مخالفان مایه. با آن به مخالفت پردازند

لیدي مري،که از این سخن آزرده شده بود، گفتاري نوشت و » .کنند اند، از این عمل استقبال می به دربار راه جسته

بیشتر .نام داشت»کوبی آبله، به دست یک بازرگان ترك شرح مبسوط مایه«این گفتار. ون امضا منتشر ساختبد

رابرت ودنیل ساتن،  1760ولی،در.دانستند پزشکان انگلستان اکنون با مایه کوبی مخالف بودند و آن را خطرناك می

تن، یا چهار درصد  1200تنی که مایه کوبیدند تنها  30‘000که مایه کوبی را معمول کردند، گزارش دادند از

عملی خطرناك و «مایه کوبی را  اي گلیسی، در موعظه، ادواردمسی،روحانی ان1772در. اند کوبی شدگان، تلف شده مایه

خواند وچون دینداران روزگار کهن ادعا کرد که بیماري را خداوند براي تنبیه گناهکاران به جهان » معصیت آمیز

. فرستاده است

له در شهر در امریکا، هنگام همه گیري ششماهۀ بیماري آب. کشورهاي دیگر نیز اندك اندك از انگلستان پیروي کردند

بستن، دکتر زبدیل بویلستن، با نادیده گرفتن خشم واعتراض مردمی که می خواستندوي رابه دار کشند، فرزندش را، 

بسیاري از کشیشان پیرایشگر از دکتر بویلستن پشتیبانی کردند و خویشتن را، .نفر دیگر، مایه کوبی کرد 246همراه 

نجمین فرانکلین وبنجمین راش نیز در فیالدلفی نفوذشان را براي ترویج ب. چون او، آماج ناسزاگویی مخالفان ساختند

کوبی تشویق می  اورلئان، نایب السلطنۀ فرانسه، که همواره مردم را به مایه/ فیلیپ د.مایه کوبی آبله به کار می بردند

با  1763شگاه پاریس تادانشکدة پزشکی دان. کرد، با آبله کوبی دو فرزندش ، خویشتن را سرمشق مردم فرانسه ساخت

کوبی  ولتر در نامه هایی دربارة انگلیسیان تالشهاي لیدي مري را در راه ترویج مایه. مایه کوبی مخالف بود

چرکسیان تنگدستند، ولی «: کوبی در میان آنان دانسته بود ستودوزیبایی دختران چرکسی را مرهون رواج مایه

اینانند که براي حرمسراهاي شاهان فرانسه وشاهان سلسلۀ . دراتی آناننددختران زیبایی دارند که مهمترین کاالي صا

صفویۀ ایران، وحرمسراهاي مردان دیگري که توانایی خرید و نگاهداري این کاالي نفیس را دارند، دختران خوبرومی 

آن را در سویس متداول کوبی را در فرانسه رواج داد، و تئودور ترونشن  آنجلوگاتی ، پزشک ایتالیایی، مایه. پرورانند
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، به سفارش ولتر خویشتن را مایه کوبی ]تزار آینده[کاترین کبیر، ملکۀ روسیه، وپاول، مهیندوك آن کشور . ساخت

  .؛ ویان اینگهاوس، در همان سال ، سه تن از افراد خانوادةشاهی اتریش را مایه کوبی کرد)1768(کردند 

تیجۀ مطلوب نبخشیده بود، وتلفات مایه کوبی، با آنکه به چهار درصد ولی مایه کوبی باسروم آبلۀ انسانی هنوز ن

آبلۀ (ادوارد جنر، جراح انگلیسی، دریافته بود گاوداران انگلیسی، که قبال آبلۀ گاوي . کاهش یافته بود، هنوز بسیار بود

دیشه رفت که از گاو بیمار وي به این ان 1778درحدود.اند، دربرابر بیماري آبله مصونیت دارند  گرفته) نسبتاً خفیف

برزگري اهل دورست، بی آنکه ). واکسن از واژة التین واکا، به معنی گاو، است. (واکسنی براي پیشگیري آبله بسازد

پسري، به نام جیمزفیپس،  1796جنر در ماه مه. چنین واکسنی ساخته بود) 1789-1774(پزشکان رابیاگاهاند، قبال 

پیدا .اثري ازبیماري آبله در پسرك نمایان نشد. ودر ماه ژوئیه ویروس آبله به او تزریق کردرا باواکسن خود مایه کوبی، 

، جنر گفتار تاریخی خویش را 1798در . بودکه پسرك پس از تزریق واکسن در برابر بیماري آبله مصونیت یافته است

منتشر ساخت ودر آن از بیست وسه ) بود واریوال نام پزشکی آبله(به نام پژوهشی دربارة علت وآثار واکسن واریوال، 

 1802آزمایشهاي بعدي چندان قانع کننده بودندکه پارلمنت در.آزمایش مطلوب ونتیجه بخش خویش پرده برداشت

بیماري آبله ،که طی قرون . پوند در اختیار دکتر جنر نهاد 30‘000، براي توسعۀ کار وتکمیل واکسن،  1807و

منان انسان بود، از آن پس، سرعت امکان وقوعش از میان رفت،تا اینکه امروزه پیدا متمادي یکی از بیرحمترین دش

کوبی نشدة حامل ویروس از کشورهایی است که  شدنش در اروپا و امریکا تقریباً همواره به واسطۀ ورود افراد مایه

.گیرد کوبی در آنجاها انجام نمی مایه

IV – تخصص  

بیماریهاي . ان پیچیده شدکه ناگزیر به شاخه هاي تخصصی تقسیم گردیدبا گسترش دانش پزشکی، این فن چند

که بیش از پیش به دست مردان  –اي تخصصی بود  اي تخصصی نشده بود، ولی مامایی حرفه زنان هنوز رشته

. ددادن زنان به انگیزة حجب وحیاي غریزي خویش هنوز زنان ماماي تربیت یافته و با تجربه را ترجیح می. افتاد می

ویلیام سملی، با بررسی ساز و کار زایمان، و .  ها، هنگام زایمان، پزشک مرد به بالین خویش آوردند چند تن ازملکه ولی

)  1752(با به کار بردن فورسپس، مامایی را در انگلستان توسعه داد وبررسیهاي سی سالۀ خویش را در کتاب مامایی 

  .منتشر ساخت

اویل با جراحی آب مروارید دانش پزشکی را گسترش زیادي دادند؛ داویل،با بیرون و ژاك د) 1728(ویلیام چزلدن 

،نخستین عینک  1760در. کشیدن زجاجیه، درمان آب مروارید را، آن گونه که امروز معمول است، ابداع کرد

سی نابینایان را دیدرو اکنون روانشنا. دوکانونه، به سفارش بنجمین فرانکلین و ظاهراً به راهنمایی او، ساخته شد

هاي  توانند بخوانند؛ گویند شاید به انگیزة اندیشه اندیشید که نابینایان، به یاري حس المسه، می کرد و می بررسی می

  . وي بود که روسو از چاپ برجسته براي نابینایان سخن گفت

آمیز زایدة ماستوئید  ، جراحی موفقیت)1724(پزشکی گوش نیز با تمیز کردن لولۀ اوستاشی به وسیلۀ یک میل 

خیاکومو روذریگوئث پریراي . وسعت و تکامل می یافت) 1742(، و کشف مایع االستیک در البیرنت گوش )1736(

. اي پرداخت که تنها از یک دست استفاده می کرد اسپانیایی، که به دختري کروالل دل باخته بود، به ابداع زبان اشاره

ت دودست، براي الالن الفبایی ساخت وعمر خود را به تعلیم و نگاهداري کران و اپه، با حرکا/ آبه شارل میشل دو ل

  .الالن سپرد

به تن انسان، براي ) با اجازة خداوند(هاي مبتنی براالهیات کهن، که دیوانگی را معلول دخول دیوي با ضعف اندیشه

، رفتار جامعه با )داشتند  اي عقیده بوسوئه ووزلی نیز چنین(دانست  کیفر دادن گناهان موروثی واکتسابی وي، می

اند، براي تماشاي  وین، مردم، چنانکه به باغ وحش رفته) برج دیوانگان(در نارنتورم . دیوانگان انسانیتر ومالیمترشد
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تماشاي اههاي این شهر بود و مردم، براي لندن از گردشگ) بیت لحم(تیمارستان بدلم . پرداختند دیوانگان پول می

دیوپاریس کارکنان کم درآمد و - درهتل. پرداختند ه با زنجیر وقالده به دیوارها بسته شده بودند، پول میدیوانگانی ک

از اینهابدتر، تیمارستانهاي خصوصی بودند که افراد . کردند خستۀ تیمارستان بادیوانگان به شقاوت وسنگدلی رفتارمی

ها براي تسکین دیوانگان ازداروهاووسایلی چون تریاك، تیمارستان. سپردند سالم راخویشان بدخواهشان به آنجاها می

برخی از پزشکان . نهادند کردند؛ مشمع خردل رابرسربیمارمی کافور، بالدن، رگزنی، تنقیه، و مشمع خردل استفاده می

گر توان تخفیف داد؛ وبرخی دی پنداشتندکه باریختن ناگهانی آب سرد بر سر بیمار مالیخولیایی بیماري وي را می می

کویکرهاي پنسیلوانیا نخستین مردمی بودند که براي درمان . شمردند زناشویی را یگانه درمان بیماران روانی می

اي پیش گرفتند و در تیمارستانهایی که بنیان نهادند شرایط زندگی بیماران را، چون خود  دیوانگی روش خردمندانه

امپراطور آیندة امپراطوري مقدس روم، با [ل، مهیندوك توسکان ، لئوپولد او 1774در. بیماري، مورد توجه قرار دادند

، بیمارستان بونیفاتسیورا در فلورانس بنیان نهاد؛ دراین بیمارستان، به رهبري وینچنتسو کیاروگی، ]نام لئوپولددوم

ستانها و ، براي اصالح وضع تیمار1788دولت فرانسه در. براي درمان بیماریهاي روانی روشهاي علمی اتخاذ کردند

سرپرست این کمیسیون فیلیپ پینل بودکه پس از آموختن علوم . بهبود درمان بیماریهاي روانی، کمیسیونی برگزید

 - کتابی، به نام رسالۀ پزشکی 1791اودر . دینی و فلسفه، سرانجام به انساندوستی ولتر، دیدرو، وروسوگرویده بود

، وي را به مدیریت پزشکی 1792در. ددر دانش پزشکی استفلسفی دربارة دیوانگی، منتشر ساخت که فصلی جدی

پینل، . بیتسر، یکی از بزرگترین آسایشگاههاي فرانسه، ودو سال بعد به مدیریت آسایشگاه بزرگتر سالپتریر برگزیدند

نگان را پس از درخواستهاي مکرر از دولت انقالبی فرانسه، توانست زنجیر دیوانگان را از دست و پاي آنان بگسلد، دیوا

از اطاقهاي زندان مانندشان خارج سازد، وآنان را در هواي آزاد وروشنایی خورشید به تمرینهاي فکري وبدنی 

.این یکی ازپیروزیهاي جنبش دنیوي انساندوستی، در الادریترین قرنها، بود. سودمندوادارد

V – جراحی  

، 1745تا. شکی قرن هجدهم در زمینۀ جراحی بودکوبی به واکسینه کردن، اساسیترین پیشرفت پز پس از تحول مایه

. ولی لویی چهاردهم آنان رادر فرانسه از جراحی باز داشته بود. جراحی در انگلستان هنوز به دست سلمانیهابود

باشد، هنوز روزهایی را زنده  دیرك راهنماي سلمانی، که داراي خطوط سرخ و سفید و ضماد زخمبندي خونین می(

  ).پرداختند به جراحی نیز میکند که آنان  می

پزشکان دانشگاه . موافقت کردکوم پاریس  –با تأسیس پنج کرسی جراحی در کولژ دوسن  1724لویی پانزدهم در

اي بلندمخالف بودند، رداي سرخ استادي بر دوش افکندند، و همراه  پاریس، که باسرکشیدن جراحی به چنین مرتبه

. کوم، که در آنجا یک جلسۀ سخنرانی دربارة جراحی برپا بود، راه افتادند-مستخدم وراهنما، به سوي کولژ دو سن

. چون درهاي آنجا را بسته یافتند، کوشیدندآنهارابشکنند، و جراحان را به نام سلمانیهاي نوکیسه به باد دشنام گرفتند

، ژرژمارشال و فرانسوا 1731در .ولی مردمی که در آنجا گرد آمده بودندبه پزشکان اعتراض کردند و آنان را پس راندند

، شاه با فرمانی جراحان رااز عضویت 1743در . را، به فرمان شاه فرانسه، بنیان نهادند» آکادمی جراحی«دوال پیرونی 

از آن پس، . در صنف سلمانیها معاف ساخت و داشتن دانشنامۀ دانشگاهی را براي اشتغال به جراحی ضروري شناخت

.روسفید و سربلند شدندجراحان در نزد پزشکان 

، قانونی جراحی را از سلمانی جداساخت واشتغال 1745در. اي شد جراحی در انگلستان نیز دستخوش دگرگونی مشابه

اي از جراحان ماهر، گناه مستوجب کیفر  به جراحی را در لندن و پیرامون آن، بدون در دست داشتن گواهینامه

کبیر، جراحی در آلمان نیز به  قبل از فردریک. رسماً اجازة گشایش نیافت 1800تا» کالج شاهی جراحان« اما. شناخت

آوردند،  کردند، آب مروارید در می دست سلمانیها، جالدان، وجراحان دوره گردغیر مجازي بودکه شکسته بندي می
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» آرایشگرنبردگاه«جراحان را  - که مایۀ سربلندي پروس بود - در ارتش. آوردند بستند، و سنگ کلیه بیرون می فتق می

در » جراحی –کالج پزشکی «ولی با گشایش . خواندند، زیرا یکی از وظایف آنان آرایش موي سرافسران ارتش بود می

  .صیلکرده افتاد، جراحی در این کشور نیز به دست پزشکان تح1724

اختراع کرد ودر  ژان لویی پتی شریان بند پیچی را. ترین جراحان قرن هجدهم بیشتر فرانسوي بودند برجسته

آالمبر، اززبان پزشک / دیدرودر اثر خویش، رویاي د. هاي برش جراحی و عمل فتق اصالحاتی به عمل آورد شیوه

ژان آندره ونل ژنوي جراحی اندامهاي . دهد نامدار، تئوفیل دو بوردو، یک جراحی مغز را به دست ال پیرونی شرح می

دن در انگلستان عمل جراحی جانبی سنگ را بدان مرحله توسعه داد که ، و ویلیام چزل) 1780(ناقص را پدید آورد

اي را بیرون  هنوز چندان تغییر نکرده است، وادعا کرد که در پنجاه و چهار ثانیه، با یک عمل جراحی، سنگ مثانه

وي براي . ی رساندجان هانتر، با استفاده از کالبدشناسی و فیزیولوژي، جراحی رادر انگلستان به مرتبۀعمل. آورده است

با . شد، به آزمایش برروي جانوران پرداخت یافتن جانشینهایی در عمل جراحی، که در انسان منجر به مرگ می

) کوالترال(آزمایش بر روي خرگوش نر دریافته بود که هر گاه جریان خون در شاهرگ متوقف شود، رگهاي جانبی 

شریان باالي محل ورم را . مبتال به آنوریسم پا را از مرگ نجات داد، مردي 1786خون را از خود عبور خواهند داد، در

  .این عمل مردم بسیاري را تا کنون از مرگ رهایی بخشیده است. بست تا بدن بیمار غدة آنوریسم را جذب کند

در انگلستان قرن هجدهم دندانپزشکی پیشۀ . در دندانپزشکی نیز جان هانتر نام جاویدان از خود نهاده است

. آویختند زدند ونخ دندانکشی را، چون نشانی، بر نیمتنۀ خود می دندانکشان دوره گردي بود که حضورشان را جار می

ولی هانتر . اي از جراحی است پیر فوشار در رسالۀ خویش، جراح دندانپزشک، نوشت که دندانپزشکی شاخه  ،1728در 

بندي دندانها آنهارا به چهار  وي در رده. لمی به کار بردنخستین کسی بودکه در مطالعه وبررسی دندانها روشهاي ع

آیند،  دستۀ پیش، نیش، آسیاي کوچک، وآسیاي بزرگ تقسیم کرد؛ براي اصالح دندانهایی که برروي هم در می

. ابزارهایی اختراع کرد؛ ونخستین کسی بود که توصیه کرد، پیش از پر کردن دندان، محتویات آن را باید بیرون کشید

.، گنجاند)1771(نظرات خود را دربارة دندان آدمی در اثر خویش،تاریخ طبیعی دندانهاي انسان وي

پیشینیان براي بیهوشی از موادي چون . دادند بیشتر عملهاي جراحی کوچک را بدون داروي بیهوشی انجام می

م، به گفته سفر پیدایش، قبل از خود خدا ه. کردند تریاك، بذرالبنج، مهرگیاه، وشوکران استفاده می» داروي غمزدا«

دیوسکوریدس، پزشک یونانی، درقرن اول میالدي، هنگام  .فروبرد» گران خوابی«آنکه دندة آدم را درآورد، وي را به 

ش ساختن بیماران از کانابیس ایندیکا جراحان هندوستان براي بیهو. خورانید عمل جراحی، مهر گیاه به بیماران می

اوریگنس در قرن دوم، وقدیس هیالري، اهل پواتیه، در قرن چهارم میالدي از . کردند استفاده می) شاهدانۀهندي(

کردند؛ مثال  جراحان قرون وسطی هنوز از داروهاي بیهوشی قدیمی استفاده می. اند داروهاي بیهوشی یاد کرده

در اروپاي نو نوشابۀ الکلی بهترین . کرد تجویز می»اسفنج خواب آور«الرنو براي بیهوشی آموزشگاه پزشکی معروف س

گاز «(بود که سرهامفري دیوي به خاصیت بیهوش کنندة اکسید نیترو  1799رفت، در داروي بیهوشی به شمار می

  .وي بیهوش کننده شناختاتر را دار 1839دکتر کرافردالنگ، اهل دنیلزویل جورجیا، نیز در . پی برد) »آور خنده

VI – پزشکان  

فزونی ثروت، افزایش شمار و دارایی طبقۀ متوسط، و گسترش دانش وآموزش پزشکی درآمد پزشکان را افزایش دادند 

همه چیز دربرابر فن بزرگ «:گفت  المتري، که خود پزشک بود، چنین می. و مقام اجتماعی آنان را اعتال بخشیدند

دیدار او  …مند شود؛ زشک فیلسوفی است که حق دارد از بهترین مواهب کشورش بهرهپ. درمانبخش تسلیم است

روي  میانه«گرفت و  ه میولتر براستفاده از دارو خرد» .دهد و به دلهایمان پرتوامید می …گرداند به ما باز می آرامش را

نود وهشت تن شیاد و مردم از صدپزشک، «گفت که  دربارة پزشکان می. دانست می» در خوراك را بهتر از دارو
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آنان که کارشان حفظ و بازگرداندن تندرستی مردم «: کرد ولی از پزشکان ماهر وانساندوست به نیکی یاد می» .فریبند

با استادي و انساندوستی است بزرگترین مردان روي زمینند؛ آنان حتی همکار خدایند، زیرا حفظ کردن و تازگی 

دیدرو، با آنکه دانشکدة االهیات دانشگاه پاریس زهر کامش بود، » .باعظمت استبخشیدن، به اندازة خلق کردن، 

هیچ کتابی را به اندازة کتابهاي : کرد ستود، و از پزشکی و پزشکان چنین یاد می دانشکدة پزشکی این دانشگاه را می

 - اما زمانی که-کند میخوانم،و مصاحبت کسی به اندازة مصاحبت پزشکان مراخرسند ن پزشکی با شادي و مسرت نمی

حرفۀپزشکی ، بنابر معمول، در . آالمبر قرار داد/ وي دکتر بوردو را قهرمان اصلی کتاب رؤیاي د» .تندرستم

هاي گولدونی، نقاشیهاي خود وویتسکی، کتاب فردینند کاونت فذم، اثر سمالت، و در کاریکاتورهاي تامس  نمایشنامه

.رولندسن مورد طنز و مسخره قرار گرفت

بیشتر پزشکان انگلستان از هر بیماري یک . افزایش دستمزد ودرآمدپزشکان پایگاه اجتماعی آنان رابرکشیده بود

سرهانس سلون،نخستین پزشکی که . پوند در سال درآمد داشتند 6000برخی از آنان . گرفتند گینی حق پذیرش می

ف دوم، شاه اتریش، یوزف فون کوارین را به رسید، و یوز»انجمن شاهی لندن«عنوان بارون گرفت، به سرپرستی 

پزشکان به بهترین باشگاههاي لندن، وبهترین سالونهاي پاریس راه یافته بودندو، به جاي . مرتبۀ بارونی رسانده بود

اي از  در انگلستان آنان نیمتنه. کردند آور پیشین، بهترین جامۀ توانگران طبقۀ متوسط را به تن می رداي سیاه مالل

گرفتند وگاه گاه  پوشیدند، عصاي سر طالیی به دست می س سرخ یا زربفت، نیم شلواري، و کفش سگکدار میاطل

  .پوشیدند کردندکه روحانیان عالیمقام می هاي فاخري بر تن می بستند؛ اما در فرانسه، جامه شمشیر می

ا طرفداري از مایه کوبی، وبا تخصص سیمون آندره تیسو، ب. توان از یاد برد نام برخی از پزشکان این عصر را نمی

وي نه تنها دربارة درمان بیماریها، بلکه دربارة چگونگی . خویش در درمان بیماري صرع، در لوزان شهرت یافته بود

در عرض شش سال ده  ،)1760(کتاب وي، اندرزي به مردم دربارة تندرستی. پیشگیري از آنها نیز کتابهایی نوشته بود

لئوپولدآونبروگر، در میان پزشکان بزرگی که وین روزگار . به همۀ زبانهاي اصلی اروپا ترجمه شدبار به چاپ رسیدو

بالید، پایگاه بلندي داشت؛ با فروتنی، راستی، ونیکخواهی خویش احترام همۀ مردم  شاهی ماري ترز به وجودشان می

ولی دکتر ژوزف » .ي آلمانیان قدیم بوده استاي عالی از بهترین سجایاي گرم وگیرا نمونه«انگیخت؛ و را به خود برمی

کرد، و سپس، از ترس  در اتاژنروخدمت می 1789وي در. اینیاس گیوتن، پزشک فرانسوي، چون او محبوبیت نداشت

گردن زدن محکومان از ماشین  ند، به دولت پیشنهاد کرد که برايآنکه مبادا جالدان دستشان بلرزد و اشتباه کن

.ور ترونشن نامدارترین پزشک سویس در قرن هجدهم بودتئود. استفاده کنند

دویت را به  وي که در لیدن شاگرد محبوب بورهاوه بود، بیست سال در آمستردام پزشکی پیشه ساخت، نوادة یان

. همسري برگزید، به موطنش ژنوبازگشت، و با مایه کوبی آبله به خود وفرزندانش مایه کوبی را در این شهر رواج داد

وي را براي مایه کوبی پسرش دوك دو شارتر، ودخترش، که در آن هنگام مادموازل دو  1756اورلئان در / د دوك 

مردم پاریس نخست از این بیباکی دچار شگفتی شدند، ولی هنگامی . شد، به پاریس فرا خواند مونپانسیه خوانده می

راي دست یافتن به مصونیت در برابر بیماریی که که دیدند گزندي به فرزندان اونرسیده است، برگزیدگان پاریسی، ب

  .مردم بسیاري را در فرانسه از پاي درآورده بود، به اقامتگاه ترونشن در پاله روایال آمدند

او قبل از روسو از مادران فرانسوي خواسته بود که فرزندانشان . این پیروزي به دیگر نظرات اونیز وزن واعتبار بخشید

کرد که کمتر دارو بخورند و به جاي آن در هواي  او، همچنین، به بیمارانش سفارش می.ر دهندرا از پستان خود شی

زیاد استحمام کنند، خویشتن را با آب سرد بشویند، کالهگیسها، شبکالهها،   آزاد ورزش کنند، خوراك ساده بخورند،

هاي کاخ  ونشن،با سفارش اینکه پنجرهآویزند دور بریزند، و سحرخیز باشند، تر هایی را که جلوبسترشان می وپرده

، دست کم در ساعاتی از روز، حتی در زمستان، باز باشند، - ورساي ـ که تا آن روز کسی آنها را نگشوده بود
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از آن پس، زنان اشرافزادة فرانسوي، براي اینکه . کاربرد نظرات وي رواج گرفت. کاخنشینان را دچار شگفتی ساخت

روي  پوشیدندوبامدادان به پیاده نام گرفت می» ترونشین«فوذ کند، دامنهاي کوتاهی که هوا به زیر لباسهایشان ن

  . پرداختند می

مردي «:ولتر، پس از آنکه ژنو را اقامتگاه خود ساخت، ترونشن را به پزشکی خویش برگزید و دربارة وي چنین گفت

ترونشن جواب این » .ه، و چون آپولون زیباسانتیمتر، مانند آسکلپیوس فرزان 180است با قامتی به بلندي بیش از

اپینه، که / مادام د. کردند تمجیدات را نداد، اما، چنانکه ولتر دربارة خودش و هالر گفته بود، شاید هر دو اشتباه می

  :گوید آمیز دربارة وي سخن می براي معالجۀ خویش توسط ترونشن از پاریس به ژنو آمده بود، با بیانی بسیار مداهنه

یابم که احترام  اي در ترونشن می هرروز سجایاي تازه. سه روز با آقاي ترونشن در خانۀ ولتر به سر آرم -خواهم دو می

. نیکخواهی، بینیازي، ومهر وعاطفۀ او به همسرش بیماننداست. انگیزد و قدرشناسی زیادي را در من نسبت به او برمی

  . ناپذیرترین زن دنیاست و تحمل گویم که ترشروترین شناسم، می اکنون که وي را می

  اما کیست که سخن زنی را دربارة زنی دیگر باور کند؟

هاي کهنۀ پزشکی،  و نظریه هاي موهوم، شیادي، اندیشه. نیست قرن هجدهم در تاریخ پزشکی داراي چندان اهمیتی

ا پیشرفت کالبدشناسی و ام. که تجربه پوچی آنها را ثابت کرده بود، هنوز بر دانش پزشکی سایه افکنده بودند

شد و در دسترس  تحصیل پزشکی کاملتر می. ساخت اي مطمئن استوار می فیزیولوژي علم پزشکی را اکنون بر شالوده

شدند؛ تخصص بر دامنۀ دانش و میزان دقت و  گرفت؛ دستان مردمان ناصالح از پزشکی کوتاه می عدة بیشتري قرار می

دادند؛  آسا اعتبار خود را از دست می یافت؛ درمانهاي معجزه مطلوب رهایی میافزود؛ جراحی از عناصر نا توجه می

یهاي پزشکی در پیکار اساسی عقل و ایمان، که در خط اول جبهۀ حیات فکري جریان داشت، آرام و ساکت  پیروز

.نمود نقش خود را ایفا می

  

  

فصل هجدهم

  ملحدان

1730 -1751  

  

I -جذبۀ فلسفی  

کوشد براي  کسی است که می» فیلسوف«منظورمان از : بریم تعریف کنیم ی را که به کار میبیایید نخست اصطالحات

بویژه در فصلهاي آینده این نام را به کسانی خواهیم . انداز وسیع پاسخی مستدل و معقول بیابد هر موضوعی با چشم

گی، و یا انسان از دریچۀ خرد کوشیدند به مسائلی چون خاستگاه، ماهیت، معنی، و سرنوشت جهان، زند داد که می

اما چون . انداز فراخ زندگی آدمی باید جایی را نیز به دین دهد فلسفه را نباید در برابر دین نهاد، زیرا هم چشم. بنگرند

مفهوم ضمنی » فیلسوف«شناختند، واژة  فیلسوفان بسیاري در فرانسۀ قرن هجدهم دشمن مسیحیتی بودند که می

از این . کار خواهیم برد ما نیز این واژه را در فصلهاي آینده با همین معنی فرانسوي آن به .کردضد مسیحیت پیدا 

خوانیم و روسو را، هنگامی که  می» فیلسوف«اولباك را /آالمبر، گریم، الوسیوس، و د/روي، المتري، ولتر، دیدرو، د

این را نیز از . یل معقولی از احساس و ایمان دفاع کند، تنها فیلسوف، به معناي وسیع آن، خواهیم خواندبخواهد با دال

تواند با همۀ ادیان پیرامون خود مخالف باشد و، با اینهمه، چون ولتر، تا  می» فیلسوف«نظر دور نخواهیم داشت که 
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قرن قبل از انقالب فرانسه اندیشۀ طبقۀ روشنفکر  ل نیمپیکاري که در طو. پایان عمر به هستی آفریدگار معترف باشد

با مسیحیت » فیلسوفان«فرانسه را برانگیخت و به خود معطوف ساخت کامالً پیکار دین با فلسفه نبود؛ بیشتر، پیکار 

اي این پیکار پدیدة خشم فرو خوردة متفکران فرانسه از دینی بود که، در طول قرنه. کاتولیک رایج در فرانسه بود

  .دار ساخته بود اندیشی، تعقیب و آزار مخالفان، و کشتار مردم لکه بسیار، خدماتش را با تاریک

، و اقدام سواره نظام لویی )1610(هانري چهارم   ، قتل)1752(بارتلمی  - این واکنش به افراط گرایید، ولی کشتار سن

. نیز راههاي افرطی بودند) 1685(» الغاي فرمان نانت«چهاردهم در 

سخن گفته، و » تمایل عصر ما به فلسفه«الوسیوس از . در تاریخ جهان هیچ قرنی این همه فیلسوف به خود ندیده بود

همۀ مسائل، از علوم  …. تمامی معنی، خوانده است و از حقرن ما خود را عصر فلسفه، به … :آالمبر نوشته است/د

اي، از موسیقی تا اخالق قوق شاهان تا  مسائل ذوقی و سلیقه غیردینی گرفته تا مبانی مکاشفه، از مابعدالطبیعه تا

همه اذعان دارند که  …. اند و دربارة آنها چون وچرا شده است اکنون مورد بحث و تحلیل قرار گرفته …حقوق مردم 

هاي  تقریباً همۀ شاخه …یابند؛  تري می علوم طبیعی هر روز دامنۀ گسترده. سفه در میان ما پیشرفت کرده استفل

  . اند اي به خود گرفته دانش شکل تازه

اینان از قید و بند آزاد بودند، گوشه گرفتگانی در حریمهاي . فیلسوفان فرانسه با فیلسوفان پیشین تفاوت داشتند

دانستند  اینان ادیب بودند و می. مقدس نبودند که به خویشتن، یا درگوش امثال خود، از اسرار و نا پیداییها بگویند

اینان چون پژوهش در مابعدالطبیعه را . هاي خویش را در قالب سخن ریزند گونه به کمک واژگان، اندیشهکه چ

دیگر رساالت . دانستند، از آنها رویگردان شدند بینتیجه، و تحقیق در دستگاههاي فلسفی را بلندپروازي بیهوده می

وان، تنها از یک طریق، به بحث در جهان هستی بغرنج و پیچیده ننوشتند و به این بسنده نکردند که با شفقت فرا

گویی  گاه چاشنی هرزه کننده، دانستنیهایی که گاه نوشتند نسبتاً کوتاه، دیالوگهاي سرگرم بپردازند، بلکه گفتارهایی می

توانستند  هایی پرمعنا که در یک سطر می آمیختند، و نکته هایی که نیش و نوش را به هم در می داشتند، هجونامه

آمدند هماهنگ  این فیلسوفان سخنان خود را با سلیقۀ زنان و مردانی که در سالونها گرد می. ریف را مغلوب نمایندح

گونه کتابها مقید بودند که دریافتنی و  ساختند؛ در بسیاري موارد آنان آثار خویش را براي زنان سرشناس نوشتند؛ این

سان، فلسفه نیرویی  اي زیبا و دلفریب سازند؛ بدین الحاد را اندیشه قابل فهم باشند، و این امکان براي آنها بود که

فلسفه در مبارزة قدرت شرکت جست؛ همه جا از آن . اجتماعی شد و از مدرسه به جامعه و دستگاه حکومت راه یافت

م دوخته ها به فرانسه چش گفتند؛ و از آنجا که همۀ تحصیلکردگان اروپا براي آشنایی با آخرین اندیشه سخن می

هاي  هاي فیلسوفان فرانسه به انگلستان، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، آلمان، سوئد و روسیه رسیدند و اندیشه بودند، نوشته

» فیلسوف«کنان  فردریک کبیر و کاترین کبیر خویشتن را مباهات. آنان را در سراسر اروپا پراکنده ساختند

هاي اخالق و وحدت و قدرت این کشور را  ن فرانسه، که آزاداندیشان پایهکارا خواندند و گویا از این سخن محافظه می

  .دادند اند، هراسی به دل راه نمی متزلزل ساخته

صنعت چاپ وسیلۀ گسترش و انتشار تاریخ، علوم، انتقاد از کتاب : گوتنبرگ سیماي اروپا را دگرگون ساخته بود

هاي خویش را با  توانستند اندیشه فیلسوفان اکنون می ت؛گش یک روزگار قبل از مسیحیت میمقدس، و آثار کالس

آنان فرودآمدن از برج عاج خود، و قراردادن دانش و معرفت در دسترس . تري در میان نهند مردم بیشتر و آماده

نه از آن روي که به انسان عادي روزگار خویش ایمان داشتند، بلکه از آن . دانستند ، را دون شأن خود نمی»همگان«

. رفتار انسان را بهبود خواهد داد و او را به وادي نیکبختی رهبري خواهد کرد» حقیقت«اندیشیدند  روي که می

شعار » جرئت دانستن«. شمرد می» گرانبهاترین موهبت انسان«را » هنر تعلیم دادن و بیدار ساختن مردم«آالمبر /د

.دش -این عصر خرد پیروزمند و تحقق یافته -این جنبش روشنگري
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اندیشۀ آزاد  - »آزاد«زیرا ایمان به خرد، که فرانسیس بیکن یک قرن قبل منادي آن بود، اکنون پایه و وسیلۀ اندیشۀ 

خرد با شکوه و ابهت یک دین تازه تجلی کرد، . شده بود -هاي کتاب مقدس و جزم اندیشی کلیسا شده از بند افسانه

یی شد، و در صدد برآمد که آموزش، دین، اخالق، ادبیات، در همۀ شئون زندگی انسان مدعی رهبري و فرمانروا

پذیرفتند که خرد، مثل هرچیز انسان، بآسانی فریب » فیلسوفان«. اقتصاد، و حکومت را به دلخواه خویش اصالح کند

فته رود؛ و قبل از آنکه شوپنهاور بگوید که خرد فرمانبردار میل و خدمتگزار اراده است، دریا خورد و بر خطا می می

هیوم، که . تواند خرد را اغوا کند و به گمراهی کشد گیري غلط از تجربه می بودند که منطق نادرست و نتیجه

ولتر . فرمانرواي عصر خرد در بریتانیا بود، شاید، پس از کانت، بزرگترین منتقدي باشد که خرد به خود دیده است

تقریباً . اندیشید که احساس اساسیتر از خرد است روسو، می بارها به محدودیت خرد آدمی اذعان کرد؛ و دیدرو، مانند

ترین جوامع  همۀ فیلسوفان عصر روشنگري دریافته بودند که بیشتر مردم جهان، حتی در متمدنترین و پیشرفته

بشري، چندان در فشار تنگناهاي اقتصادي و رنج و زحمت قرار دارند که مجال باال بردن سطح خرد خویش را ندارند، 

با اینهمه . کنند تودة مردم جهان، بیش از آنکه از خرد پیروي کنند، از احساسات و تعصبات خویش پیروي می و

  .آلود برهد هاي غرض نظرانه و آموزه امیدوار بودند که مردم جهان از خرد پیروي کنند و خرد از بند خودخواهی تنگ

کردند، در میان آنان روح خوشبینی غالب  نی زندگی میهاي بدبی در دوره» فیلسوفان«و بدین ترتیب، با وجودي که 

. کم اجتماعشان را در قالبی تازه بریزند توانند، اگر نه خود، دست هرگز انسانها این اندازه اطمینان نداشتند که می. بود

ت داده بود، در با همۀ بدبختیهاي ناشی از جنگ هفتساله، و با آنکه فرانسه، کانادا، و هند را به سود انگلستان از دس

رسید بار دیگر فرانسۀ پیر و  نظر می فکري عظیمی در این کشور پدید آمد که به» خیزش«نیمۀ دوم قرن هجدهم 

پس از روزگار سوفسطاییان یونان، در هیچ عصري بازار اندیشه چنین گرم نبوده است . رنجور را جوان و نیرومند سازد

جوش و خروش خاصی از «آور نیست که دوکلو  شگفت. اند سگی نداشتهو مردم به کاوش و چون و چرا اینهمه دلبت

اکنون مرکز روشنفکران و چون پاریس » .کرد در پیرامون خود حس می«خواهد به هر سو دامن گسترد،  خرد، که می

روشنگري اوج . جنبش روشنگري، چون رنسانس و اصالح دینی، از آنجا به سراسر اروپا گسترش یافت اروپا بود،

جنبش . جنبش رنسانس، براي پویش در اندیشۀ شرك، به پیش از مسیحیت بازگشت. نطقی جنبشهاي گذشته بودم

گسیخته، و، به رغم تمایل باطنی خویش، خرد را از اسارت  اصالح دینی زنجیرهاي مرجعیت آیینی و عقیدتی را از هم

انسان سرانجام . ي جهان نو بنیانی تازه بریزنداکنون هنگام آن رسیده بود که این دو جنبش برا. رهایی بخشیده بود

توانست خویشتن را از معتقدات جزمی قرون وسطایی و اساطیر مشرق زمین رهایی بخشد؛ توانست اندیشۀ خویش را 

آور و گمراه کننده آزاد سازد، توانست آزاد شود، آزادانه بیندیشد و آزادانه شک کند، پژوهش و  از بند االهیات وحشت

چه . ند، دانشی گردآورد و پراکنده سازد، و به گرد محراب خرد، و براي خدمت به انسان، دینی تازه بیافریندکاوش ک

! سرمستی واالیی

II – هاي عصیان ریشه  

از مسیحیتی  - اما این دگرگونی چگونه روي داد؟ چرا اینهمه فیلسوف، بویژه در فرانسه، از مسیحیت رویگردان شدند

  جنایتهایش را با نیکوکاري، و گناهانش را با زیبایی درآمیخته بود؟ که بیم را با امید،

انگلستان، و حتی کلیساي رسمی آن، این عصیان را که به شکل نهضت خداپرستی نمایان شده بود با رواداري نسبی 

لستان از این گذشته، کلیساي انگ. تحمل کرد؛ و شاید به همین سبب بود که آتش عصیان در این کشور فرو نشست

اما کلیساي فرانسه سازمان . شناخت تابع و فرمانبردار دولت بود و خویشتن را، در عمل، رقیب نیرومند دولت نمی

نیرومندي بود که ثروت ملی هنگفت و اراضی پهناوري را از آن خود ساخته بود و، در منتهاي وفاداري، به یک نیروي 

داشت که هنگام مرگ دارایی خود را به کلیسا  ران را بر آن میکلیساي فرانسه هنوز توانگ. خارجی وابستگی داشت
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هاي نادر و اتفاقی بگذریم، کلیسا مالیاتی به »بخشش«هرگاه از . ساخت بخشند، و از این راه ثروت خود را فزونتر می

ه بیکاري، کلیسا هزاران دهقان فرانسوي را در زمینهاي خود عمال به بردگی کشیده، و راهبان را ب. داد دولت نمی

کلیسا، با در دست داشتن تقریباً همۀ آموزشگاهها و دانشگاههاي کشور، ذهن . کاهلی، و تنپروري عادت داده بود

یافت  اي را که با معتقدات خود ناسازگار می کلیسا هر اندیشه. کننده آکنده بود گمراه هاي موهوم  جوانان را با اندیشه

کلیسا براي آنکه اندیشۀ فرانسویان را در . کرد زادي بیان و نشریات جلوگیري مینمود و، به دست دولت، از آ تقبیح می

کلیسا لویی چهاردهم را به زجر و آزار غیرانسانی هوگنوها و تخریب . بندکشد از هیچ کاري فروگذاري نکرده بود

بارتلمی  - سن ده، و بر کشتاراییان را رهبري کرکلیسا پیکار وحشیانه با آلبیگ. روایال واداشته بود -وحشیانۀ دیرپور

و کلیسا، با همۀ جنایتهایی . صحه نهاده بود؛ کلیسا جنگهاي دینیی را که فرانسه را به ویرانی کشیدند دامن زده بود

که  - داشت تا باور کنند و میلیونها انسان ساده دل را برآن می -کرد که به زیان روح انسان مرتکب شده بود، ادعا می

گاه وحی و الهام االهی است، و تبهکاریهاي  ناپذیر خداست، تکیه از خرد آدمی است، جانشین لغزشآن دستگاه برتر 

.آن، چون نیکوکاریهایش، منطبق با خواست آفریدگارند

این تبهکاریها هزاران . موقع خود، با آنها آشنا خواهیم شد کرد که، به کلیسا تبهکاریهاي خود را با دالیلی توجیه می

شکاکان آنچنان فزونی یافته بودند که دیگر هراسی . شم و نفرت، و سرانجام به دشمنی با کلیسا واداشتندتن را به خ

چون پدر تورنمین در حدود . افکندند کشیدن پرسشهایی دشوار، آنان را به هراس می از روحانیان نداشتند و، با پیش

از «:  فرا خواند، اطاق وي» اطاقش«و گفتگو به گران براي بحث  - لو -شکاکان و بیدینان را در کالج لویی 1730

فزونی . گرایان انباشته شد، و او حتی یکی از آنان را نتوانست به مسیحیت باز گرداند آزاداندیشان، خداپرستان، و ماده

ام ماد. گذشتند روحانیان را هراسان ساخته بود جاي آوردن آیینهاي مقدس کلیسایی در می مردان و زنانی که بدون به

کرد که به نوکرانش دستور خواهد داد تا کشیش بخش کلیسایی را که، با سماجت، وي را به  دو پري تهدید می

رویم  هرجا می«گفت که  کشیشی می. کرد از پنجرة اطاق بیرون افکنند گزاردن آیین تدهین قبل از مرگ ترغیب می

را در حق کسانی که به خدا ایمان ندارند، و ضرورت  خواهند سودمندي دعا کنند؛ مثال از ما می ما را سئوال پیچ می

کاري است بس دشوار و . اند، ثابت کنیم روزه گرفتن را براي کسانی که در سراسر عمر منکر فناناپذیري روح بوده

پیشبینی کرد که ممکن است روزي در این کشور  1751باربیه در » دارد ردم را به ریشخند ما وامیکننده، و م خسته

اخراج هوگنوها از فرانسه منزلگاه نیمه راهی در . کرد اما اشتباه می. یک انقالب به سود آیین پروتستان باشیم شاهد

اندیشۀ آزاد فرانسه جنبش اصالح دینی را دور زد و، با یک جست، از . بین آیین کاتولیک و بیدینی باقی نگذارده بود

هنگام طغیان و سرکشی خود، ژانسنیستها و بازماندگان معدود  از این روي، این اندیشه،. رنسانس به روشنگري جهید

آزاداندیشان . آیین پروتستان را از یاد برد و، به جاي آنان، از مونتنی، دکارت، گاسندي، بل، و مونتسکیو الهام گرفت

. ور افکندندو تعبیر مکانیکی جهان، به د» شک منظم«هاي وي را، جز  فرانسه چون به دکارت بازگشتند، همۀ اندیشه

آوردند؛ فرهنگ  ترین خردمندي شمردند که شکهایش صدها شک دیگر به دنبال خود پدید می بین بل را باریک

  .تاریخی و انتقادي او سالح برانی در دست دشمنان کلیسا شد

ا دربارة هاي فرانسیس بیکن ر اندیشه. گرفتند آزاد اندیشان فرانسه در پیکار خویش از متفکران انگلیسی الهام می

دانش استقرایی از قیاس سحرآمیز دکارت، که خدا و ابدیت را از هستی خود دکارت بیرون کشیده بود، سودمندتر و 

انسه نیوتن آزاداندیشان فر. گرایی تند و جسورانۀ هابز در اندیشۀ دیدرو اثري پیگیر نهاده بود ماده. ثمربخشتر دانستند

اي ساخته است؛ فرانسویان هنوز  دستگاه مکانیکی جهان، فشار دهندة دگمهکه خدا را، در  دانستند را متفکري می

خداپرستان انگلستان نیز، که ولتر را . هاي نیوتن در زمینۀ االهیات بیش از آثار علمی او است دانستند که نوشته نمی

ان فرانسه از الك الهام و سرانجام آزاد اندیش. نهادند دل و جرئت داده بودند، در اندیشۀ متفکران فرانسه اثر می
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. پنداشتند وي، با انتساب همۀ دانش آدمی به احساس، تمام بناي دین را فرو ریخته است گرفتند، چرا که می می

گفتند که اگر احساس معلول نیروهاي خارجی است، ذهن را باید محصول تجربه دانست، نه موهبت فناناپذیر  می

توان سیرت مردم را  هاي آموزش می تجربه است، با اصالح جامعه و شیوه و اگر سیرت آدمی محصول. خدایی نامشهود

ولتر، زمانی که به . اولباك از این دو گزاره نتایج انقالبی گرفتند/مردانی چون دیدرو، الوسیوس، و د. دگرگون ساخت

ولتر قبل از (» .اریمچه کاري شکوهمندتر از اینکه با چند استدالل جهانی را به جنبش واد«: اندیشید، گفت الك می

  :چه گفت 1753آرژانسون هوشمند در /بار دیگر بشنوید که مارکی د .)در گذشت 1789

پاریسی کسی با آن آشنایی ندارد، بلکه باید » فیلسوف«عامل نابودي دین را، نه در نفوذ فلسفۀ انگلستان، که جز صد 

  .اند کنون به اوج شدت خود رسیدهخشم و نفرتی که ا - در خشم و نفرت مردم از کشیشان جستجو کرد

  :ایم، چنین نوشت آرژانسون، پس از پیشگویی انقالب فرانسه، که قبالً با آن آشنا شده/و همین د

اي از موهومات  بخشی از جنبش اصالح دینی خشنی بود که در قرن شانزدهم از آلمان برخاست و آمیزه - انقالب- این

پرورانند، پس  هاي دیگري در سر می اند و اندیشه ر ما به گونۀ دیگري بیدار شدهاز آنجا که مردم و روزگا. و آزادي بود

گیرند که باید بروند، کشیشان را بیرون خواهند راند، مقام آنان را برخواهند افکند، و خویشتن  راه دیگري را پیش می

  …. را از بند مکاشفه و تمام اسرار آزاد خواهند ساخت

در محافل اجتماعی از روحانیان سخن گوید، مگر آنکه مردم را به ریشخند، خود وادارد و کسی را یاراي آن نیست که 

   …. خویشتن را جاسوس دستگاه تفتیش افکار بشناساند

جستند امسال به کلیسا  سوم مردمی که در آیین تناول عشاي ربانی شرکت می گویند که بیش از یک کشیشان می

  .اند تن از شاگردان این راهبان بسیار رسوا را ترك گفته 120گویند؛  ترك میشاگردان کالج یسوعی را . روند نمی

در نکوهش اسپینوزا به » فیلسوفان«. ساختند عوامل فکري دیگري نیز اعتقادنامۀ قرون وسطایی را متزلزل می

او، بدون مسیحیان اصیل آیین پیوسته بودند، زیرا این یهودي بزرگ ملحدي شناخته شده بود که سخن گفتن از 

اما . بستند کار می گفتن از او همین حیله را به نمود؛ چنانکه هیوم و ولتر نیز هنگام سخن نکوهش وي، خطرناك می

ران فرانسه را به انتقاد از خواندند؛ رسالۀ االهیات و سیاست اسپینوزا متفک هاي اسپینوزا را در نهان می مردم نوشته

هاي اسپینوزا افکار وي را به مردم شناسانده  یلیه نیز با تظاهر به رد اندیشهداشت؛ کنت دو بولنو مقدس وا می کتاب

فراماسونها لژهایی در فرانسه بنیان . بخشید هیوم، که خود از فرانسه الهام گرفته بود، اکنون فرانسویان را الهام می. بود

اکتشافات، تاریخ، و بررسی . اختندس نهادند و خویشتن را، در نهان، با بدعتگذاریهاي خداپرستانه سرگرم می می

هر علمی، به هنگام رشد و تکامل خود، مقام . تطبیقی ادیان، مسیحیت را بیش از پیش در بوتۀ آزمایش نهاده بودند

بیش  - بخشید، و اعتقاد مردم را به معجزه داد، اعتقاد به نظم و قانون را در جهان هستی استحکام می خرد را اعتال می

 -کشیش ساده و بیسواد 50‘000زة بزرگ تبدیل جسم و خون مسیح به نان و شراب، به دست از همه به معج

.ساخت متزلزل می

شد، رقابت  هرچه برمیزان ثروت مردم افزوده می. کردند عوامل اجتماعی نیز به تزلزل معتقدات جزمی مردم یاري می

که مسیحیترین شاه  - مسیحیت را در شهر پاریس گرفت؛ و، در نتیجه، قیود اخالقی براي خوشگذرانی بیشتر باال می

دشوارتر و  -جهان در آن حرمسرایی بر پا ساخته، و مادام دو پومپادور خویشتن را به جاي مریم عذرا نهاده بود

پرسیدند که  شمردند و می حتی اکنون سستی اخالقی مردم را گناه کلیسا و مسیحیت می. نمود ناپذیر می تحمل

حیت پس از هزاروهفتصدسال نتوانسته است اخالق اروپاییان را از اخالق وحشیان امریکا و چگونه است که مسی

. بهتر سازد؟ همۀ طبقات اجتماعی فرانسه، جز طبقۀ دهقان، داراي اقلیتی شکاك بودند» بتپرستان چین«

آن، » بازوي دنیوي«با دیوانساالري دولتی از استقالل و معافیت مالیاتی کلیسا ناخرسند بود؛ پیوند دیرین کلیسا 
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آزاد اندیشانی چون مالزرب، در ادارة سانسور نشریات، از دیدرو حمایت جدي . یعنی دولت، در شرف گسیختن بود

» فیلسوفان«کردند؛ و مادام دو پومپادور، که از هر کسی به شاه نزدیکتر بود، آنچنان از یسوعیان نفرت داشت و به  می

شمردند، خاندانی که  اشراف، کلیسا را پشتیبان خاندان بوربون می. خواند می» از ما یکی«نزدیک بود که ولتر او را 

آنان با تضعیف روحانیان مخالفتی نداشتند، و بسیاري از اعیان از هتک . دست آنان را از حکومت کوتاه ساخته بود

وشنفکران با کلیسا را با تبسم توانگران طبقۀ متوسط نیز پیکار ر. بردند دید لذت می حرمتی که کلیسا از ولتر می

اینان کینۀ کلیسا را، که رباخواري را محکوم ساخته و خاوندان را بر پولداران ترجیح داده بود، از دل . کردند تأیید می

گران و صرافانی  دانستند؛ از این روي، معامله نرانده بودند و اسقفان پرنخوت را مانع فزونی قدرت و اعتبار خود می

هاي پول، حتی گاهگاهی دلهاي خود را به روي رزمندگان با  ها، کیسه اولباك خانه/پلینیر، الوسیوس، دچون ال پو

ورزیدند و به انتظار روزي بودند که زمام  حقوقدانان نیز از سالها قبل بر روحانیان رشک می. گشودند کلیسا می

، پلیس گزارش داد در 1747در . گرفته بودندهمچنانکه زمام پارلمانها را به دست خود  -حکومت را به دست گیرند

 بانگ. ن در خانۀ خود نداشته باشداي مخالف دی میان سران پارلمان پاریس کمتر کسی است که دستنویس یا نشریه

هاي پاریس را انباشته بود؛ هجو روحانیان مایۀ شادمانی ظریفان شهر بود، همانهایی که خدا را  خانه الحاد همۀ قهوه

کتابفروشان . شدند نشریات مخالف دین حتی در والیات فرانسه نیز دست به دست می. خواندند می» دآقاي وجو«

نام داشت سود  …گانه سهترین شیادان  اي که بلندآوازه زدند و با فروش جزوه اي به خانۀ دیگر سرمی گرد از خانه دوره

یکی از آنان ژان . برکنار نمانده بودند -گاه از الحاد کامل حتی گاه -خود روحانیان نیز از شک دینی. بردند یکالن م

.ملیه است

III - 1733-1678: ژان ملیه  

زیست و آنچه را از حقوق ناچیزش  با سادگی و ریاضت می. او کشیش بخش کلیسایی اترپینیی، در شامپانی، بود

همۀ دارایی خود را . وپنج سالگی درگذشت سال خدمت بیشائبه، در پنجاه پس از سی. بخشید یماند به نیازمندان م می

یکی از . اي را در سه نسخه باقی نهاد، که وصیت من نام داشت به اهالی بخش کلیساییش بخشید، و دستنویس رساله

اي  در نامه. رین میراث تاریخ بودانگیزت ها را خطاب به اهالی بخش کلیسایی خود نوشته بود، که براستی شگفت نسخه

که در پاکتی سربسته قرار داشت و به این دستنویس پیوسته بود، از اهالی بخش کلیساییش پوزش خواسته، و 

گویا  ژان. درخواست کرده بود تا از گناه وي، که همۀ عمر خود را به خدمت دروغ و تعصب سپرده است، درگذرند

اي برگزیدم که  اگر من پیشه«: نوشته بود. بخشان از دست داده بود مرحلۀ رتبه ایمان دینیش را پیش از رسیدن به

ولتر » .ستم از پدر و مادرم اطاعت کنمسان با وجدان و احساساتم ناسازگار بود، سبب آن آزمندي نبود، بلکه خوا این

، به نام عقل سلیم 1772اولباك و دیدرو خالصۀ آن را در /منتشر ساخت؛ د 1762بخشهایی از وصیت من را در 

به چاپ رسید؛ اکنون زمان درازي است  1864تا  1861کشیش ملیه به چاپ رساندند؛ متن کامل در فاصلۀ سالهاي 

در سراسر پیکار آزاداندیشان با کلیسا، از بل تا انقالب فرانسه، . آید گذرد و ندرتاً به دست می که از چاپ کتاب می

  .ستایی به مسیحیت نتاخته استکسی با شدت و بیرحمی این کشیش رو

اثري که کتاب مقدس در اندیشۀ وي نهاده . نماید که او، پس از خواندن کتاب مقدس، دچار شک شده بود چنین می

آورد  کرد، اما این پرسش را پیش می بود سیاست کلیسا را، در پنهان ساختن کتاب مقدس از مردم عادي، توجیه می

روحانیان نیز پنهان نساخته است؟ پدر ژان در کتاب مقدس به ناسازگاریهاي بسیار که چرا کلیسا این کتاب را از 

 اند، چرا تبارنامۀ خدا نوشته شدهگفت که اگر انجیل متی و انجیل لوقا، هردو، با الهام گرفتن از  می. برخورده بود

. را پدر عیسی ندانسته است رسند که همان کتاب وي عیسی در آنها متفاوت است؟ چرا هر دو تبارنامه به یوسف می

چرا پسر خدا را باید پسر داوودي خواند که به زناکاري و ناپاکی انگشتنما بود؟ آیا پیشگوییهاي عهدقدیم دربارة 
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هایی طبیعی که نویسندگان کتاب معجزه  عیسی است؟ آیا معجزات عهدجدید نیرنگهایی دینیند، با پدیده

گفت که باید از خرد  ین داستانها را بپذیرد یا از خرد پیروي کند؟ ژان میاند؟ کدام درست است، انسان ا پنداشته

:پیروي کرد

از  …. شناسم خرد خویش را فدا نخواهم کرد، زیرا به یاري آن است که نیک را از بد، و راست را از ناراست باز می

خواهند بر  ر از راهنمایانی که آنان میتجربه روي برنخواهم تافت، زیرا خرد راهنمایی است بهتر از وهم و خیال، و برت

حواس من ممکن است  کنم که از انکار نمی. اعتماد خود را به حواسم از دست نخواهم داد …. من تحمیل کنند

حواس من براي اصالح احکام شتابزده اي که به  …دانم که همیشه مرا فریب نخواهند داد؛  اشتباهاتی سرزند، اما می

  . شکل گرفتند، کافی هستنددست خود آنها در من 

باید خرسند باشید که پس از : گفت می. دانست ملیه اعتقاد به آزادي و فناناپذیري روان آدمی را دور از خردمندي می

به خواب ابدي  …آورند  این جهان، که براي بیشتر شما به جاي خوشی و لذت درد و ناکامی به بار می«رنجهاي 

و چون اشیاي پیرامون خویش تشویشی به  …اید؛  گردید که همگان از آن آمده ي باز میا به آرامی به خانه. روید می

با توجه : داد شمردند پاسخ می جود بهشت را براي آرامش انسان ضروري میبه کسانی که اعتقاد به و» .دل راه ندهید

شوند، در این  ان به دوزخ افکنده میرسند و بیشتر آن به اینکه، به ادعاي خود آنان، تنها معدودي از مردم به بهشت می

اعتقادي که مرا از ترس و نگرانی شگرف «توان اعتقاد به بقا را مایۀ آرامش و امیدواري شمرد؟  صورت، چگونه می

دارد و به  مطلوبتر و دلپسندتر از ایمان به خدایی است که رحمت خود را تنها به محبوبانش ارزانی می …رهاند  می

تواند به خدایی معتقد  انسان متمدن چگونه می» .دهد که خویشتن را مستحق کیفر ابدي سازند میدیگر مردم اجازه 

  افکند؟ خ ابدي میباشد که مخلوقات خود را به دوز

توان یافت که موجودات حساس دیگر را با چنین خونسردیی زجر و شکنجه دهد؟ من  در طبیعت انسان سنگدلی می

شود، اما آنانی که از قوة درك برخوردارند چطور؟ پس بدانید اي  موجودات پیدا نمی گویم سنگدلی در میان دیگر نمی

کشیشان  …. اندازه و شریرتر و نابکارتر از نابکارترین مردم است خداشناسان، که خداي شما، به اعتقاد خودتان، بی

 …. داشت ن خدا وجود نمیگویند کاش ای اند که بیشتر مردم می جو و سنگدلی ساخته خدا را چنان موجود کینه

  هرگاه از این خدا پیروي کنیم، رفتار و کردار ما چگونه خواهد بود؟

شمرد، هنگام چاپ وصیت من، سخنان وي را تعدیل کرد و کوشید  هاي ملیه را اندکی تند و افراطی می ولتر اندیشه

  .آنها را از الحاد به خداپرستی نزدیک سازد؛ اما ملیه اهل سازش نبود

زیرا چون قادر مطلق است، کاري بدون . کرد که خداي مسیحیان مسئول و مسبب همۀ شرارتهاست ستدالل میوي ا

بخشد، به سرپنجۀ مرگ و نیستی نیز  این خدا اگر ما را جان و هستی می. گیرد رضاي او در جهان صورت نمی

در جهان . سازد نگ، و بدبختی هم میدهد، در عوض گرفتار فقر، قحطی، ج سپارد؛ ما را اگر ثروت و تندرستی می می

دهند  اند، اما شواهد بسیاري هم وجود دارند که نشان می خورند که گویا گواه برنظمی خردمندانه قراینی به چشم می

.نابکارترین خدایان است - اگر وجود داشته باشد –این خدا 

اما اگر سراسر جهان را زیر پا  …. ندکتابهاي جهان آکنده از سخنان چاپلوسانه در ستایش خدا و رحمت او هست

سان ناچار است با آفتها و ان. نهیم، خواهیم دید که متمدنترین مردم چون مردم نامتمدن با خدا در پیکار و ستیزند

دهد پیکار کند؛ به زبان  بالهایی که این خدا، به صورت طوفان، تندباد، تگرگ، یخبندان، سیل، و قحطی، به انسان می

گویند به فکر  که می - ینیم که نوع بشر همواره در تالش است تا خویشتن را از نیرنگهاي نابکارانۀ خداب دیگر، می

توان یافت؟ هزاران سال خویشتن  با این وجود، آیا خدایی شیادتر و دروغگوتر از او می. مصون دارد -نیکبختی اوست

رود  گمان می. استها و ستایشهاي او تنها گوش کردرا از انسان پنهان ساخت و، بدون پاسخی روشن و آشکار، به درخو
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کنند که او نیکوست، اما  خیال می. که او بینهایت خردمند است، اما امپراطوري او دستخوش آشوب و ویرانی است

گویند او دادگر است، اما ناپاکان را کامیاب، و پاکان را گرفتار رنج و  می. دهد چون جانور درنده انسان را کیفر می

  . کار او ساختن و ویران کردن است. کند بختی میبد

جاي آنکه مانند ولتر اعتقاد به هستی خدا را طبیعی وجهانگیر بداند، عقیده داشت که این اعتقاد غیر طبیعی  ملیه، به

  .اند است و آن را به ذهن انسان بالغ تزریق کرده

شود که  هاي کسانی به خدا معتقد می وي گفتهانسان از ر …. تصوري دربارة خدا ندارند - کودکان همگی ملحدند

ات هستند؛ آنان، همچنانکه از پرستاران دوران کودکی نخستین مربیان االهی. شناسند خدا را بیش از خود او نمی

اگر خدایی به  …. سازند گویند، اندیشۀ خدا را در ذهن آنان جایگزین می انسانهاي گرگ شده با کودکان سخن می

  .، تنها شمار اندکی از مردم خدا خواهند داشتمردم داده نشود

کردند، ملیه، در برانداختن پرشور ایمان دینی،  برخالف بیشتر ملحدان، که از ستایش شخص عیسی فروگذار نمی

خدا براي مصالحه با «کند که  گفت کدام انسان خردمندي باور می می. عیسی را نیز چون خدا به باد دشنام گرفته بود

  :گفت دربارة خود عیسی چنین می» کند؟ سر معصوم و بیگناه خود را فدا میپ …آدمیان 

خواست تا در  کرد و از آنان می ن، که تهیدستان را موعظه میمردي بود متعصب و بیزار از انسا …بینیم که وي  می

و اندوه د، جویاي درد فقر و بینوایی زیست کنند، با طبیعت معارضه کنند و آنان را از بیخ برکنند، از خوشی بپرهیزن

خواست که از پدر و مادر، و همۀ عالیق زندگی، چشم پوشند و  از مردم می. و زبون سازند باشند، و خویشتن را خوار

این دستور شاید براي خود خدا خوب بود، زیرا براي  …! چه دستور اخالقی زیبا و دلپسندي. وي را پیروي کنند

. انسان عملی نیست

گفت انسان نیازي بدان ندارد که به آن سوي ماده بنگرد و بپرسد که  می. شود رایی کامل نزدیک میگ ملیه به ماده

» پس خدا را چه کسی ساخته است؟«: پرسد اندازد که می این پرسش ما را به یاد آن کودکی می. آفرینندة آن کیست

به عالمان االهی واگذارید؛ طبیعت براي العلل را  علت …کند؛  گویم که ماده به خودي خود عمل می من به شما می«

زي را بپرستید، خورشید را خواهید چی اگر می» .بینید نیازي به علت العلل ندارد هایی که می پدید آوردن پدیده

کنند، زیرا خورشید آفرینندة واقعی زندگی، تندرستی، روشنی، گرمی، و  پرستش کنید، چنانکه بسیاري از مردم می

اگر دین روشن و عاري از سخنان مبهم و مرموز بود، نادانان را «گوید که  نجا ملیه با اندوه بسیار میدر ای. سرور ماست

. اینان به ابهامات، اسرار، حکایات، معجزات، و سخنان باورنکردنی نیازمندند. کشید فریفت و به خود می کمتر می

آنها را براي خدمت به اغراض خود به کار  …کشیشان و قانونگذاران با برپا ساختن ادیان و جعل کردن اسرار 

  . ندا اند و، از این رهگذر، متعصبان، زنان، و بیسوادان را به سوي خود کشانده گرفته

آنان به   هاي کلیسا و دولت براي مرعوب ساختن مردم، و واداشتن رویهمرفته، به اعتقاد ملیه، دین یکی از دسیسه

اند تا از خدایشان جباري هولناك، بوالهوس، و  کوشیده«کشیشان . ، استاطاعت و فرمانبرداري از حکومت مطلقه

در این دسیسه چینی، » .آنان به چنین خدایی نیازمندند تا او را خدمتگزار اغراض خویش سازند. متلون بسازند

از آن به کشیشان بیش از شاهان سزاوار سرزنشند، زیرا اینانند که در دوران کودکی شاه با تعلیمات خود، و پس 

دارند، و او را به عدم  کشانند، خرد و اندیشۀ او را از رشد باز می دست کشیش اقرارنیوش، شاه را به موهومپرستی می

 …کشمکشهاي دینی  از این راه. انگیزند ۀ آنان برمیرواداري در برابر عقاید دینی دیگران و تعقیب و آزار وحشیان

. اند ها پدید آورده، شاهان را سرنگون ساخته، و سراسر اروپا را به ویرانی کشیدهامپراطوریها را به آشوب کشیده، انقالب

مدافعان دینی که از  …. توان خاموش ساخت ساختن رودهاي خون نمیهاي نکوهیده را حتی با جاري  این مناقشه

اند،  خود واداشته نیکوکاري و صلح و سازش سخن گفته است، هرگاه که معلمانشان آنان را به ریختن خون برادران
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با  جنایتی نیست که انسان براي خشنود ساختن خدا،. ترند اند که از آدمخواران و وحشیان هم درنده ثابت کرده

یا براي روا ساختن دغلکاریهاي شیادان در راه موجودي که تنها در مخیلۀ آنان وجود دارد  …فرونشاندن خشم او 

  .بدان دست نزده باشد …

آنکه اخالق و رفتار خود را  اند که انسان براي ر و خرد، گفتهئۀ عظیم و پایدار دولت و کلیسا، علیه بشمدافعان این توط

.تهذیب کند، به دین فوق طبیعی، و حتی به دین ترس و وحشت، نیازمند است

و رفتار بخشد؟ آیا اخالق  مردم را فضیلت بیشتري می -به بهشت و جهنم- اما آیا راست است که این اعتقاد جزمی 

که دیده بگشاییم و اخالق  …همین بس  …اند بهتر از اخالق دیگران است؟  ملتهایی که این افسانه را پذیرفته

فرمانروایان خودکامۀ پرنخوت، درباریان، غاصبان بیشمار، دادرسان فاقد اخالق، شیادان، . رین مردم را بنگریمدیندارت

یگان دربارة هستی خدا، خداي جبار انتقامجو، آالم دوزخ، و لذایذ بهشت زناکاران، هرزگان، روسپیان، دزدان، و فروما

  . اند هرگز شکی به دل راه نداده

خدا . کنند، اثر ناچیزي در رفتار مردم دارند ها و معتقدات االهی، گرچه تقریباً همۀ مردم به آن اعتراف می نه؛ اندیشه

اسان ساخته است؟ مردم ضعیف انگشت شماري را که از یاد خدا چه کسانی را هر. دور، ولی وسوسه نزدیک است

اند؛ مردمی را که بیماري، سالخوردگی، یا سرخوردگی شور زندگی را در دل آنان  جهان و زندگی نومید و بیزار شده

 ».دهد آفریند و شارمندان را به فرمانبرداري از قانون عادت می دولت است، نه کلیسا، که نظم می«. اند خاموش ساخته

در مرحلۀ نهایی، بهترین اصول اخالقی اصولی هستند که بر . اثر قیود اجتماعی در رفتار مردم بیش از اثر دین است

  :بنیان اندیشه و خرد استوار باشند

. مردم براي آشنایی با اصول اخالقی درست، به االهیات، مکاشفه، و خدایان نیازمند نیستند؛ محتاج عقل سلیمند

ه درون خویش بنگرند، به طبیعت خویش بیندیشند، عالیق روشن و معلوم خود را در نظر همین بس که مردم ب

در این صورت، به آسانی در خواهند یافت که پاکدامنی براي نوع . گیرند، و به مقاصد جامعه و افراد آن توجه کنند

و از آن روي نادانند که همه  مردم از آن روي بدبختند که نادانند، …. آنان سودمند است، و ناپاکدامنی زیانبخش

آنان چندانکه باید رشد نکرده اند تا آنان را در نادانی نگاه دارند؛ مردم از آن روي شریر و نابکارند که خرد  توطئه کرده

توانند اخالق طبیعی  فیلسوفان، هرگاه از ترس کشیشان زورمند به اصیل آیینی و خدادوستی تظاهر نکنند، می. است

  .دي پدید آورندمؤثر و سودمن

اما االهیات به فلسفه چه داده، و چه آموخته است؟ آن . از روزگاران بسیار کهن، تنها االهیات رهبر فلسفه بوده است

هایی که بیشتر مناسب گمراه  واژه - هاي خالی از معنا درهم آمیخته است و با واژه …را سخنی نامفهوم ساخته 

هاي  رانش، الیبنیتز، و بسیاري دیگر، براي آنکه سخنان خود را با اندیشهدکارت، مالب …. کردنند تا آگاهی دادن

! اند فرضیه بسازند و راه گریز برگزینند ت، سازش دهند، ناچار شدهواهی بیپایه، که دین آنها را مقدس فرا نموده اس

هاي آنان با  ه اندیشههرجا ک …اند؛  بزرگترین فالسفه، براي اینکه از خود حراست کنند، چه احتیاطها که نکرده

ش به زنگ و کشیشان گو! اند اند و کالم خود را گزافه و نامعقول خوانده اصول االهیات تطابق نداشتند، خطر کرده

از دست روشنفکرترین مردان  …. اند که با اغراض و عالیق آنان ناسازگارند هایی بوده بیدار همواره در کمین اندیشه

عبارات مبهم بریزند و غالباً، با بیشرمی و فروتنی  هاي خویش را در قالب اندیشهکاري جز این ساخته نبود که 

ها بودند و از  ترین شکنجه فیلسوفان عصر جدید، که در معرض بیرحمانه …. جبونانه، راستی را با ناراستی درآمیزند

توانستند  در زنجیر بودند چگونه میسان  شد خود را تقبیح کنند و ایمان را بستایند، و مردانی که این آنان خواسته می

فیلسوفانی چون لئوکیپوس، و پیشرفت بشریت را تسریع کنند؟  …. هوش و خرد خود را آزادانه بروز دهند

ذیمقراطیس، اپیکور، و استرابون، که مردانی بیباك و با شهامت بودند، خرد و تجربه را راهنماي خویش ساختند و 
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اما دستگاههاي فلسفی آنان براي دوستداران وهم و خیال چندان ساده، «. افکندند سنگرهاي موهومپرستی را به لرزه

معقول، و خالی از شگفتی بود که ناگزیر جاي خود را به حدس و گمانهاي برساختۀ افالطون، سقراط، و زنون 

ملیه » .اند رهسپار گشته ر راه اپیکوردر میان فیلسوفان جدید، هابز، اسپینوزا، بل، و چند تن دیگر د. کیتیونی سپردند

: گفت شمرد، و می اندوهناك بود، آزادي اندیشه را حق اساسی و ابتدایی انسان می  از چیرگی االهیات بر فلسفه سخت

تنها پس از آشنایی با حقیقت است که مردم » .دهد ن، انسانیت و عظمت روح میتنها آزادي اندیشه است که به انسا«

. هایی که آنان را به وادي نیکبختی خواهند رساند، را تشخیص دهند و بشناسند انگیزهتوانند مصالح خویش، و  می

. بگذارید اکنون دیدگان خویش را برزمین بدوزند. مربیان انسان، از دیرباز، دیدگان خود را به آسمان دوخته بودند

و مراسم کودکانه به ستوه آمده بگذارید ذهن انسان، که از االهیات نامفهوم، حکایات مضحک، رازهاي نابخشودنی، 

  . هاي طبیعی، موضوعهاي معقول، حقایق محسوس، و دانش سودمند سرگرم سازد است، خویشتن را به اندیشه

اندیشه، گفتار، و مطبوعات را آزاد کنید، بگذارید آموزش غیردینی از زور و فشار آزاد باشد، و بگذارید مردم به سوي 

اجتماعی موجود، ظالمانه است؛ این نظام، به زیان میلیونها انسانی که در فقر و نادانی نظام . آرمانشهر رهسپار شوند

نظام مبتنی بر مالکیت ریشۀ . برند، اقلیت کوچکی را با ثروت و تجمل به تباهی کشیده است سر می آوري به خفت

ز این دزدي و تقدیس آن تنظیم دارایی دزدي است؛ و آموزش، دین، قانون را براي حمایت ا. پلیدیها و نابکاریهاست

ملیه، سپس، با خشم . اي است انقالبی که این توطئۀ اقلیت علیه اکثریت را براندازد انقالب موجه و عادالنه. اند کرده

فرانسۀ ما؟ آیا  )قاتل هانري چهارم (و کجاست راوایاك  )قاتل هانري سوم (کجاست ژاك کلمان «: دارد بانگ برمی

که این ددان منفور، این دشمنان بشریت، را، به زور دشنه، از پاي درآورند و مردم را از ظلم و  هنوز مردانی هستند

دارایی مردم را به مردم دهید، براي مردم کار مناسب تهیه کنید، و بگذارید مردم از ثروت و » ستم آزاد سازند؟

یش با هم زیست کنند و بدلخواه خویش بدلخواه خو زنان بگذارید مردان و. محصول کشور به تساوي بهره برگیرند

هرگاه چنین شد، . بگذارید که فرزندان آنان در آموزشگاههاي همگانی زیست کنند و پرورش یابند. جدا شوند

اختالفهاي خانوادگی، جنگهاي طبقاتی، فقر و بینوایی از میان رخت برخواهند بست و مسیحیت، سرانجام، تحقق 

. خواهد یافت

  :گوید صیت من، دربارة کسانی که وي را نفرین خواهند کرد، چنین میملیه در پایان و

به سخنان آنان چندان توجه نخواهم  …خواهند بیندیشند، داوري کنند، بگویند، و انجام دهند  بگذار آنچه خود می

ۀ آنان مردگان، که من اکنون به جرگ. ام اعتنا شده گذرد تقریباً بی حتی اکنون به آنچه در جهان می …. کرد

حتی اکنون، من . دهم پس من به همۀ اینها پایان می. کنند پیوندم، تشویشی ندارند، خویشتن را دلواپس نمی می

  . و بزودي هیچ خواهم گشت. کی از هیچماند

اید؟ کشیش تنها را به یاد آورید که ایمان و امید خود را از دست داده  در تاریخ جهان به چنین وصیتنامه برخورده

در صورت آشنایی با  - جز خود او - آورد که همۀ ساکنان آن و زندگی را به خاموشی در روستایی به سر میاست، 

نهد و به  هاي خویش را تنها با خود در میان می از این روي، اندیشه. شدند هاي نهان وي، دچار وحشت می اندیشه

آنکه دانش وسیعی از طبیعت بشر داشته باشد،  یآورد؛ و حتی در این هنگام، با منتهاي بیپروایی، و ب روي کاغذ می

اي که جهان مانند آن را به خود  گنجاند بیانیه خشم و انزجار خویش را در کاملترین و تندترین بیانیۀ ضددینی می

اولباك، دیدرو، و حتی کمونیسم بابوف در این /گرایی المتري، الحاد د تمام ماده» رسوایی«پیکار ولتر با . ندیده است

اولباك با خرسندي منتشر ساخته /وصیت من ژان ملیه، که ولتر با دودلی آن را چاپ کرده و د. یانیه گرد آمده استب

تر ساخت و در هموار ساختن راه فروپاشی رژیم گذشته، و تیزتر کردن آتش انقالب  بود، اندیشۀ فرانسویان را آشفته

  .فرانسه، سهمی داشت



۵۶٩۶

IV - آیا انسان ماشین است؟  

مالو چشم به جهان - او که در خانۀ یک بازرگان کامیاب و توانگر ساکن سن. گفت آري اوفروا دو ال متري می ژولین

پدر، که پیشۀ کلیسایی را بیخطرتر از . ، بسیار تحصیل کرد و تصمیم گرفت که شاعر شود)1709(گشوده بود 

یشتن را براي کشیشی آماده کند؛ در همانجا دانست، فرزندش را به کالجی در پلسی فرستاد، تا خو هاي دیگر می حرفه

گونه که  همان(اما یکی از دوستان پدر، که پزشک بود، . بود که ژولین از پیروان سرسخت و پرحرارت ژانسنیستها شد

درآمد یک پزشک متوسط، از راه درمان، بیش از پولی است که از راه آمرزش «: فردریک کبیر اعتقاد داشت بدو گفت

شور و حرارت خویش را به کالبدشناسی و  از آن پس، ژولین» .شود یر کشیش شایسته و معتبري میگناهان دستگ

پزشکی معطوف ساخت، در رنس دانشنامۀ پزشکی گرفت، در لیدن نزد بورهاوه تحصیل کرد، چند رسالۀ پزشکی 

ار و نودونه درصد اسهال یک درصد افتخ«نوشت، در ارتش فرانسه جراح شد، و در میدانهاي جنگ دتینگن و فونتنوا 

شد؛ او از این تجزیه  گرفتار تب شد و، پس از بهبود، گفت که روشنی اندیشۀ وي همراه میزان تب دگرگون می» .دید

در کتاب تاریخ طبیعی روح  1745این نظر، و نظرات دیگر، را در . نتیجه گرفت که اندیشه کار و وظیفۀ مغز است

.منتشر ساخت

براي شناخت روح . ایم دانیم که هرگز روحی جدا از تن نیافته وح آگاهی داریم، و نه از ماده؛ اما مینوشت که ما نه از ر

ماده تنها بعد . آدمی ناچاریم تن وي را بررسی کنیم و بشناسیم؛ و براي آشنایی با تن، قوانین ماده را باید شناخت

ت که در کالبدهاي مختلف، به اشکال غامضتري، نیست، استعدادي براي حرکت نیز هست؛ ماده داراي اصل فعالی اس

ترین جانوران هم  دانیم که آیا ماده از خود قدرتی براي احساس کردن دارد، یا نه؛ اما در پست ما نمی. شود نمایان می

شود  انتساب این حساسیت به تکاملی که از نیروي بالقوة نهفته در ماده حاصل می. خوریم هاي آن برمی به نشانه

تر است تا آن را محصول و پدیدة روح مرموزي بدانیم که عاملی فوق طبیعی در کالبد انسان جایگزین  ندانهخردم

اندازد،  یابد و سرانجام در انسان قلب را به طپش می ماده در گیاهان و جانوران تحول می» اصل فعال«. ساخته است

  .این است تاریخ طبیعی روح آدمی. دهد یدارد، و به مغز توانایی اندیشیدن م معده را به گوارش وا می

آژیر خطر را به صدا درآورد، و فیلسوف پزشک از مقام . هاي وي به لرزه افتاد قاضی عسکر هنگ المتري از اندیشه

اي به نام  گویا پزشکان همکارش به پشتیبانی وي برخاستند، اما او در همین هنگام، در کتابچه. جراحی برکنار شد

. چینند به باد استهزا گرفت پزشکانی را که براي به دست آوردن مشاغل پر سودتر دسیسه میسیاست پزشکان، 

پزشکان ارتش با وي به دشمنی برخاستند؛ المتري، که کار و شهرت خود را از دست داده بود، به لیدن گریخت، 

  .گفتار دیگري علیه حرفۀ پزشکی نوشت، و اندیشۀ خویش را به فلسفه معطوف ساخت

تن یا کالبدي است که اعمال آن » ماشین«منظور وي از . ماشین را در لیدن منتشر ساخت -، کتاب انسان1748در 

در این معنا، المتري، از روي صدها پدیده دریافته بود . به تمامی معلول علتها و فراگردهاي فیزیکی و شیمیایی است

هاشان به  لرزد و روده مرگ، گوشت جانوران می دیده بود که، تا مدتی پس از: که بدن جانوران یک ماشین است

پس نتیجه گرفته . شود؛ و غیره دهند؛ ماهیچه پس از جدایی از بدن، براثر تحریک منقبض می حرکت دودي ادامه می

ها، پیها، و عصبهایش مانند  هستند؛ و در این صورت، چرا انسان را، که استخوانها، ماهیچه  بود که جانوران ماشین

شیمیایی  - ها، پیها، و عصبهاي جانوران است، ماشین ندانیم؟ ذهن آدمی آشکارا به اعمال فیزیکی ها، ماهیچهاستخوان

تریاك، قهوه، شراب، و داروهایی گوناگون، گذشته از تن، در اندیشه، شخصیت ، و قدرت ارادة . تن او وابسته است

  .گذارند انسان نیز اثر می

بیماریهاي جسمی ذهن آدمی را . غز فونتنل، او را مردي کودن خواهید ساختجا کردن چند رشته عصب م به با جا

خوراك بر » .اندیشد گیرد؛ و هنگام نیرومندي تن، تیزتر می روح همراه تن نیرو و توان می«سازند؛  ضعیف می
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چون خورند و گوشتشان  انگلیسیان، که گوشت سرخ وخونالود می«گذارد؛ از همین روي،  شخصیت انسان اثر می

آور است که فیلسوفان براي حفظ سالمت روح به  آیا تعجب» «.گوشت ما پخته نیست، کم و بیش وحشی هستند

فیثاغورس، با همان دقتی که افالطون شراب نوشیدن را منع کرده، دستور غذا «و » اندیشند، تندرستی خویش می

:گیرد ال متري چنین نتیجه می» خوردن داده است؟

پس آنها را باید خود این  …ي روح آدمی تا این درجه به ساختمان مغز و تن او اتکا دارند از آن روي که قوا

اي توخالی است  واژه» روح«از این روي، واژة  …روح یک ماشین اندیشمند است؛  ساختمان دانست، بدیهی است که

  . برد کند به کار می ه فکر میکه هیچ کس از آن تصوري ندارد، و انسان اندیشمند آن را تنها براي بخشی از ما ک

. را به یک نظریۀ تکامل بسط داده است» زنجیرة بزرگ هستی«انتشار یافت، ال متري  1748گیاه، که در  - در انسان

اي بیابد، اعتماد خود را از دست داد و ناگاه  هنگامی که کوشید جماد را به جاندار بپیوندد، و در بین آن دو رابطه

یا بذري را براي خود متصور ساخت که ماده را » نطفه«ز یاد برد و به اصالت حیات متمایل شد؛ او فلسفۀ مکانیکی را ا

نخستین نسل «: پس از آنکه به این فرضیه متوسل شد، متابعت از لوکرتیوس برایش آسان بود. جان بخشیده است

گونه که تابلو نقاشی را در یک  اندهد، هم تکامل در طبیعت یکشبه روي نمی …زنده باید بسیار ناقص بوده باشد؛ 

، برخالف دکارت، استدالل و سپس، براي آنکه فاصلۀ انسان را از جانور کاهش دهد» .توان به کمال رساند روز نمی

  : کرد که برخی از جانوران نیز خردمندند

اراي روحند، اشتباه کارهاي میمون، سگ آبی، فیل، و غیره را مشاهده کنید، اگر آشکار است که بدون خرد بگویید د

  کیست نداند که روح جانور باید، چون روح انسان، یا فناپذیر یا فناناپذیر باشد؟  …کنید؛  می

گونه که  جانورانی با چهرة انسانند، همان …ابلهان «. ترین انسان و باهوشترین جانور بسیار ناچیز است تفاوت ساده

تمام قلمرو انسان «: افزاید المتري آنگاه، با مزاح خاص خود، می» .میمون باهوش، انسانی کوچک به شکلی دیگر است

انسان هنگامی از میمون . را در رأس آنها جاي داده استاز میمونهاي گوناگونی تشکیل یافته است که پوپ نیوتن 

د که وي هاي خاصی بودند، ابداع کرد؛ به یاري زبان بو متمایز شد که صداهاي خاصی، که بیان مناسبی براي اندیشه

  . انسان شد

دانست؟ ولتر و دیدرو از آن روي به  جهان مکانیکی می» محرك نخستین«آیا ال متري وجود خدایی را به عنوان 

اما المتري این استدالل را با تحقیر رد  دیدند؛ اي می ان هستی طرح و نقشهچنین محرکی معتقد بودند که در جه

بورژواي «گونه که  همان …. علتهاي نخستین استوار باشد ابلهانه است هراستداللی که بر شالودة اعتقاد به :کرد

دادن کور است، و  طبیعت هم هنگام آفریدن و جان. سازد یشم میگوید، طبیعت نیز ابر ناآگاهانه سخن می» نجیبزاده

توانایی آنکه خود  رغم کوریش چشم بینا ساخته است، بی گونه که علی طبیعت، همان …هم هنگام ویران کردن؛ 

  . اندیشیدن داشته باشد، ماشین اندیشمند نیز آفریده است

براي «نمود که مسئلۀ خدا اهمیتی ندارد و باید کنار گذارده شود؛  اما ال متري صریحاً ملحد نبود، بیشتر چنین می

، »دوستی«از زبان  اما» .آرامش خیال و اندیشۀ ما اهمیتی ندارد که ماده قدیم باشد، یا حادث؛ خدایی باشد، یا نباشد

جهان روي نیکبختی نخواهد دید، مگر هنگامی که اندیشۀ آفریدگار را از سر براند و »  ظاهراً موهوم، نوشته است که

خواهند  زیرا از آن پس اختالفات عقیدتی، جور و جفاي کلیسایی، و جنگهاي دینی از جهان رخت بر» ملحد شود؛

گرایی  خود ال متري ماده. ار بداند، از غرایز طبیعی خود پیروي خواهد کردآنکه خویشتن را گناهک بست وانسان، بی

این است نظام فکري، یا حقیقت من، مگر «: ماشین را با این عبارت جسورانه پایان داد - انسان. دلخوش و آسوده بود

ال متري شاید به عالمت » .خواهند بگذار بگویند آنچه را که خود می. کوتاه و ساده است. آنکه بسیار فریبخورده باشم
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تودیع با شاعر و فیزیولوژیست دیندار و پرهیزگار، آلبرشت فون هالر، بود که بیانیۀ الادري گرایانه را به او اهدا کرد؛ 

  :ژورنال دساوان به چاپ رساند، اهداییۀ او را رد کرد 1749اي که در شمارة مه  شاعر، و حشتزده، در نامه

اثر بیفایده و زیانبخشی را به من اهدا کرده، و مرا بر آن داشته است که به پیروي » ماشین -انسان«نویسندة ناشناس 

این اثر به هیچ روي با معتقدات من سازگار  …از مسئولیت خود در برابر خدا، دین، و خویشتن اعالم دارم که 

اس، با تأثیر گذاشتن بر مردم نیست؛ و اهداي آن به من بیحرمتی است؛ و این بیحرمتی از ستمی که نویسندة ناشن

و اگر در  …شناسم  را نمیاو  …ام اي با او نداشته من رابطه …مردم بدانند که . کند بیشتر است شریف و بیگناه، می

ترین مصیبتی خواهم دانست که به من روي  هاي او و افکار خود کمترین مشابهتی یابم، آن را سخت بین اندیشه

  . آورده است

ماشین بسیار اظهار نظر، و همگی  - منتقدان دربارة انسان .ة کتاب را نیز به هالر اهدا کرداي آیندال متري چاپه

گیري از کتابی چنین کوتاه و نامنظم، محکوم کردن اعتماد به نفس نویسنده، و باز  خرده. مصامین آن را رد کردند

رؤیاهاي برخی از » روند؛ ، باهم، به خواب میروح وتن«هنوز ثابت نشده بود که . نمودن اشتباهات آن دشوار نبودند

تواند داراي ذهنی خوب باشد، همچنانکه  تن بیمار می. هاي آنان، به هنگام بیماري، است نویسندگان بهتر از نوشته

خورند، شاید خویشتن را  پوپ و سکارون داراي ذهنهاي نیرومندي بودند؛ و انگلیسیان، که گوشت خونالود می

  .ر توحش ندانندشکارچیان روزگا

انسان بیش از یک ماشین : خود ال متري نیز انتقادي براین کتاب نوشت و آن را، بدون امضا، به این نام منتشر ساخت

.تر خویش جلب کند خواست توجه خوانندگان را به اثر برجسته شاید از این راه می. است

دانیم که او به  می. مکانیکی پیشین او سازگاري نداشتند هایی بود که با فلسفۀ و شاید ال متري اکنون متأثر از اندیشه

که ثابت کرده بود اگر عضوي از  -این آزمایش. بسیار عالقه نشان داده بود 1744آزمایش مرجانی ترامبله در 

بآسانی با نظریۀ مکانیکی ال متري انطباق پیدا  - روید اي به جاي آن می اندامهاي مرجان کنده شود، عضو تازه

ها و  ، با اعالم اینکه تن نیست که اندیشه1707اي بلند داشت، در  شتال نیز، که فلوژیستون او آوازه گئورگ. ردک نمی

است که رشد و فعالیت اندامها را امکانپذیر  -اصل جانبخش نهان در تن -آورد و روح خواستهاي روح را پدید می

آالمبر، /تئوفیل دو بوردو، پزشک د. ظریۀ ال متري بودسازد، یک نظریۀ فیزیولوژیکی ارائه داد که درست عکس ن می

ساز و کار یا فعل وانفعالهاي  توان صرفاً معلول را نمی - حتی عمل سادة گوارش - گفته بود که فرایندهاي فیزیولوژیکی

 ژان باتیست روبینه نظریۀ اصالت حیات کیهانی را پیش کشیده، و گفته بود که این اصل به. شیمیایی بدن دانست

هاي خویش را دربارة پیوند ماده و  ال متري نیز گویا برآن بود که اندیشه. ها جان و احساس بخشیده است همۀ ماده

  .زندگی بر این نظریه استوار سازد

در سه اثر جداگانۀ . در همان هنگام، وي کوشید تا از فلسفۀ ماده گرایانۀ خود، اخالقی لذت گرایانه استنتاج کند

نوشت که خود دوستی برترین فضیلت، و لذتجویی غایت  -بارة خوشبختی، لذت، وفن لذت بردنگفتاري در -خویش

آمد و دربارة برتري ادعایی  کرد، به خشم می ال متري، از اینکه االهیات خوشیهاي زندگی را تحقیر می. نیکی است

مردم ساده، که داراي اشتغاالت  لذتهاي معنوي تردید داشت؛ وي معتقد بود که همۀ لذتها جسمانیند و از این روي،

انسان از لذتهاي جمسی، هرگاه زیانی از آنها به کسی نرسد، نباید . ترند فکري نیستند، از فیلسوفان خوشبخت

جنایتکار محصول توارث و . بپرهیزد و رویگردان شود؛ و جنایتکاران را نباید مسئول اخالقی جنایتهاي آنان شمرد

د و اندرز با دارو و درمان، و با انسانیت و نیکخواهی آگاه از جبر و تقدیر جهانی، باید محیط است، او را به جاي پن

گونه  آن(هاي اپیکور  این سخنان نمودار چیرگی اندیشه» .کار قضاوت را باید به آگاهترین پزشکان سپرد«. معالجه کرد

فلسفۀ رواقی عصر کالسیک لویی . هستند بر افکار زنون کیتیونی در فرانسۀ قرن هجدهم) شد که به غلط استنباط می
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چهاردهم جاي خود را در عصر روشنگري به دفاع از فلسفۀ لذتجوي اپیکور، جامعیت ماده، و تبعید و قیود اخالقی به 

اما جامعۀ با ادب و مهذب از او رویگردان شد و او را . هاي ال متري بگرمی استقبال کردند تنگ آمده بودند از نوشته

  روحانیان. و راه و رسم طبقۀ فرادست شمردمبلغ تندر

فردریک کبیر . االهی لیدن دولت هلند را به اخراج وي از این کشور واداشتند وي را سخنگوي شیطان خواندند؛ عالمان

آکادمی «، حقوقی مستمر برایش تعیین کرد، و او را به عضویت )1748فوریۀ (آزاد اندیش وي را به پروس خواند 

المتري پیشۀ پزشکی را از سرگرفت و دو رساله دربارة آسم و اسهال خونی نوشت که فردریک . رگزیدب» علوم برلین

ولتر، پس از زورآزمایی با المتري در کاخ فردریک، به مادام دنی چنین . آنها را بهترین رساالتی از نوع خود دانست

):1750نوامبر  6(نوشت 

. هایش، چون موشک آتشبازي، تند و آتشینند اندیشه. تري استدر اینجا، مردي است بسیار شوخ که نامش الم

کتاب بدي نوشته  …آنکه بداند  بتازگی، بی. آورند کننده، و پس از آن بسیار مالل  سخنانش تا ده دقیقه سرگرم

بندوبار دعوت  که در آن توبه و فضیلت را نکوهش کرده، رذایل را ستوده، و خوانندگانش را به زندگی بی …است

کتاب او متضمن صدها نکتۀ روشن، و فاقد یک صفحۀ خردمندانه . رده است؛ و اینها را بدون نیت بد نوشته استک

لوحی بسیار، به جاي ریواس، دار اشکنۀ فرنگی به من خواهد داد و  با ساده. کند که او پزشک من شودخدا ن …است؛

تاریخ «تر اینکه، وي اکنون کتاب  ست، و عجیباین پزشک عجیب، کتابخوان شاه ا. کند آنگاه به خنده آغاز می

کند و، در بعضی جاها، شاه و کتابخوان از  خواند؛ صدها بار است که صفحات آن را تکرار می را براي شاه می» کلیسا

  . شوند بر می خنده روده

) 1751بر نوام 11(ودوسالگی  کرد؛ خود وي، در چهل ال متري مرگ را پایان یک نمایش مضحک فارس توصیف می

بر سر سفرة مردي که به دست وي از بیماري سختی شفا یافته بود پرخوري کرد، به . یکی از این نمایشها را پایان داد

شاه براي او مرثیۀ شیوایی . ولتر گفت که براي نخستین بار بیماري پزشکش را کشته است. دنبال آن، تب کرد، و مرد

  .اولباك رسیدند و به درون روح عصر راه یافتند/ي ال متري به دیدرو و دها اندیشه. نوشت، و ولتر نفس راحت کشید

  

  

فصل نوزدهم

  المعارف   دیدرو و دایر ة

1713 -1768  

   

I – 1748-1713: بندوباري سالهاي بی  

پدرش، دیدیه دیدرو، . وپنج کیلومتري دیژون، زاده شد در النگر، واقع در شامپانی و چهل 1713اکتبر  15دیدرو در 

سال قبل پیشۀ این خانواده  کار از دویست این. سازي بود که تخصصش در ساختن ابزارهاي جراحی بود ارد و چنگال ک

ناپذیر پدر روي برتافت، از ستایش راستی و نیکخواهی وي  دنی، با آنکه از پیشه و معتقدات ثابت و انعطاف. شده بود

گاه شایان ستایشی است، ولی من در  فرزندم، خرد تکیه«: داد میپدر، به گفتۀ دنی، وي را چنین اندرز . باز نایستاد

فرزند دیگر دیدیه . اند در این عبارت، دو تمایل ناسازگار قرن هجدهم نمایان شده  پناه دین و شریعت آرامترم؛

  .نشینی را برگزید کشیشی پیشه ساخت و دشمن سرسخت دنی شد؛ و دخترش صومعه

در . سالگی در آموزشگاه یسوعی النگر تحصیل کرد وي از هشت تا پانزده. دنی نیز نزدیک بود کشیش شود

دوازدهسالگی گیسوانش را چون راهبان تراشید، خرقۀ سیاه پوشید، ریاضت پیشه ساخت، و تصمیم گرفت به 
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 نخستین تمایالت جنسی را نداي«گفت که  آورد، می بعدها، چون این شور و عالقه را به یاد می. یسوعیان پیوندد

پدر، که از دلبستگی دنی به روحانیت خرسند شده بود، وي را براي تحصیل در آموزشگاه    .کرده است تلقی می» خدا

اما یسوعیان . لیسانس گرفت از این کالج دانشنامۀ فوق 1732دنی در ). 1729(گران به پاریس برد  - لو - یسوعی لویی

دنی دریافت که شمار . ین امري بود که بارها اتقاق افتاده بودو ا -این شاگرد و دستپروردة خود را از خویش راندند

. خرقۀ سیاه را از تن کند و در نزد حقوقدانی کارآموز شد. هاي پاریس از شمار کلیساها نیز بیشتر است روسپیخانه

پدر، . سر بردمدتی بعد، از وکالت نیز دل شست و به کارهاي ناپایدار بسیار تن داد و چندي را با فقر و تنگدستی به 

دنی از مردم . پس از شکیبایی بسیار، وي را از کمک مالی خود محروم ساخت، ولی مادر در نهان براي اوپول فرستاد

نوشت، و  آموخت، براي واعظان وعظ می ها ریاضی می به پسربچه. داد گرفت، و وامهاي خود را گاهی پس می پول می

گام، به تحصیل ریاضیات و زبانهاي التینی، یونانی، و انگلیسی ادامه در همان هن. کرد در نزد کتابفروشی کار می

جز نظم . ورزید بندوبار بود، ولی به دانش و زندگی عشق می دنی جوانی بی. گرفت داد و زبان ایتالیایی را نیز فرا می می

.چیز آموخت و انضباط، همه

. ه دختري دل باخت و تصمیم گرفت که زناشویی کنداش خالی اما دلش سرشار از شور جوانی بود، ب دیدرو، که کیسه

کرد، و دنی بدو  بندوباري سرزنش می وي دنی را براي بی. وهشت ماه از او بزرگتر، اما زن بود سال آنتوانت شامپیون سه

ی که های نامه«. داد که این سرآغاز وفاداري به همسر است و او تا پایان عمر در عشق وي پایدار خواهد ماند پاسخ می

هرگاه به دیگري اظهار عشق کنم، خداوند مراکیفري دهد که سزاوار . هاي عشقی منند ام آخرین نامه به تو نوشته

مادر آنتوانت با دیدن اشکهاي . ولی این پیمان را چندي بعد از یاد برد» .ترین مردان است پیشه تبهکارترین و خیانت

. نان موافقت کرد، به شرط آنکه دنی موافقت پدر خود را جلب کنددختر و شنیدن سخنان فریبندة دنی با زناشویی آ

  .کیلومتر از پاریس فاصله داشت، شتافت 290دنی، پس از فراهم آوردن هزینۀ سفر، به النگر، که 

هاي چاپی کتابی دربارة تاریخ یونان، که وي آن را از انگلیسی ترجمه  دادن نمونه دنی، پس از رسیدن به النگر، با نشان

پدر وعده داد که همچنان به کمک مالی خویش ادامه دهد، به شرط آنکه دنی کار . کرده بود، پدر را خشنود ساخت

بندوبار خواند، و وي را  جوان تصمیم خود را به زناشویی با پدر در میان نهاد؛ پدر او را ناسپاس و بی. ثابتی پیشه سازد

د و گفت که، حتی در صورت ناخشنودي پدر و قطع کمک مالی، از زناشویی برحذر داشت؛ دنی پاسخی گستاخانه دا

دنی از صومعه گریخت؛ پس از . دنی را به دستور پدر در یک صومعۀ محلی زندانی ساختند. او زناشویی خواهد کرد

  .روي، به تروا رسید؛ و از اینجا با کالسکه به پاریس بازگشت کیلومتر پیاده 130

یی دخترش با جوانی که پدرومادرش وي را از خود رانده، و از میراث خود محرومش مادام شامپیون اکنون با زناشو

. زیست، به بیماري سختی گرفتار آمد دنی، که اکنون به تهیدستی در اطاق محقري می. کرد کرده بودند مخالفت می

؛ دل مادر نرم شد و همراه آنتوانت با دریافت خبر بیماري دنی به نزد وي شتافت و مادرش را با خود به بالین وي برد

آنان یکدیگر را به این نامها (» نینو«و » نانت« 1743نوامبر  6شب  در نیمه. دختر از فیلسوف بیمار پرستاري کرد

در کلیساي کوچکی، که به بستن پیمان ازدواجهاي پنهانی بلند آوازه بود، با یکدیگر پیوند زناشویی ) خواندند می

سه فرزند دیگر . ماه پس از زناشویی چشم به جهان گشوده بود، شش هفته بعد درگذشتدختر آنان، که نه . بستند

ه زنی مهربان و آنتوانت، با آنک. نیز به دنیا آمدند، اما از آنها تنها یک تن از چنگال مرگ در کودکی جان به در برد

ود و با درآمد اندك او، که از توانست در زندگی فکري همسرش شریک ش زوجی نامناسب بود و نمینمود،  وفادار می

هاي روزگار تنهایی خویش بازگشت و خویشتن را به  خانه دنی، چندي بعد، به قهوه. آمد، بسازد راه ترجمه به دست می

براي این زن، . ، مادام دو پویزیو را معشوقۀ خویش ساخت1746در . نوشیدن قهوه و بازي شطرنج سرگرم ساخت

.کورها را نوشت ا و نامه در بابافکار فلسفی، گوهرهاي رازگش



۵٧٠١

فلسفه چون دریاي بیکرانی است که انسان را در خود سردرگم . دیدرو از دیرزمانی تسلیم جاذبۀ فلسفه گشته بود

هاي دیدرو را، مانند  خواندن آثار مونتنی و بل اندیشه. کند، زیرا قادر نیست به پرسشهاي بیپایان ما پاسخ دهد می

در هر صفحۀ رساالت و فرهنگ تاریخی و . ز آزاداندیشان این روزگار، دگرگون ساخته بودهاي بسیاري ا اندیشه

شاید پس از خواندن اشارات و ارجاعات بسیار مونتنی . داشتند خورد که وي را به تفکر وا می انتقادي به مطالبی برمی

سوفان یونانی و رومی کشیده شد؛ و به آثار کالسیک دوران قبل از مسیحیت بود که دیدرو به سوي مطالعۀ آثار فیل

این روزگار » فیلسوف خندان«خود وي . هاي ذیمقراطیس، اپیکور، و لوکرتیوس را بررسی کرد بیش از همه، نوشته

دیدرو نتوانسته بود، مانند ولتر و مونتسکیو، . زد گرایی بود که به معتقدات مردم دربارة روح آدمی پوزخند می ماده. بود

یدن کند، ولی زبان انگلیسی را چندان آموخته بود که بتواند آثار نویسندگان انگلستان را بخواند و حتی از انگلستان د

گوید و، مانند لیلو، از  خواهیم دید که او احساسات تامسن را پاسخ می. هاي انگلیسی لذت برد از اشعار و نمایشنامه

هاي فرانسیس بیکن را، دربارة  دیدرو و اندیشه. کند هاي منعکس کنندة زندگی مردم متوسط هواداري می نمایشنامه

در . شمرد ستود و آزمایش را برترین ابزار عقل می ضرورت چیرگی بر طبیعت به یاري بررسیهاي علمی منظم، می

شناسان، فیزیولوژیستها، و  یافت، و در سالهاي تدوین در انجمنهاي سخنرانی زیست سالهایی که اندیشۀ وي تشکل می

. صفحه یادداشت برداشت 1258شیمی روئل حضور یافت و » کنفرانسهاي«سه سال در . یافت حضور می پزشکان

هاي بیکن، آثار هابز و الك و  پس از نوشته. آموخت و با ریاضیات روزگار خویش آشنا شد کالبدشناسی و فیزیک

به زبان فرانسوي ترجمه پژوهشی دربارة فضیلت و شایستگی شافتسبري را . خداپرستان انگلستان را خواند

با وجودي که رأي ثابتی دربارة مسائل نداشت، همواره، مانند . ي خود را نیز بدان افزود»ها اندیشه«و ) 1745(کرد

اندیشید که نیکی، راستی، و زیبایی یکسانند و قانون اخالقیی که، به جاي دین، برخرد استوار باشد  شافتسبري می

  .اجتماعی شودتواند پایه و بنیان نظام  می

افکار  1746ها و به یاري اندیشۀ پهناور خویش به مرحلۀ شکوفایی رسیده بود، در  دیدرو، که به واسطۀ این انگیزه

هایی چنان افراطی بود که بسیاري آن را به  این اثر متضمن اندیشه. فلسفی را، بدون نام و نشان، منتشر ساخت

نوشته شده بود که آن را از آن ولتر دانستند؛ نویسنده شاید از هر دو آنان المتري نسبت دادند؛ و به قلمی چنان شیوا 

  .استفاده کرده بود

در اینجا، فیلسوف خردمند و بیباك همراه دوستش، روسو، استدالل . کند دفاع می» شهوات«در آغاز گفتار، دیدرو از 

هستند که روان آدمی را ) شهوات عالی(ا شهوات تواند از رقیبان، خرد، پشتیبانی کند، زیرا تنه فلسفه می«کند که  می

هنر به روزگار کودکی باز خواهد گشت . اي پدید نخواهد آورد آنها، کارها و اخالق آدمی اثر ارزنده بی. بخشند اعتال می

اما شهوات، هرگاه تابع نظم و قانون نشوند، ویرانی به بار خواهند » .و فضیلت به کارهاي ناچیز محدود خواهد شد

باید نوعی هماهنگی بین آنها برقرار ساخت؛ باید راهی جست که بدان وسیله بتوان یک شهوت را توسط شهوت . آورد

دیدرو از . از این روي ، ما به خرد نیازمندیم، و باید آن را باالترین راهنماي خود قرار دهیم. دیگر تحت اختیار آورد

.عقل را با احساس، و ولتر را با روسو سازش دهند کوشیدند نخستین کسانی است که در عصر روشنگري می

دیدرو، مانند ولتر، در این دوران تشکل اندیشه، خداپرست بود و طرح و نظم جهان را گواه بر هستی خدایی هوشمند 

تواند ماده و حرکت را باز نماید، ولی از تبیین ماهیت زندگی و  گفت که فلسفۀ مکانیکی می می. شمرد و خردمند می

گونه که رئومور و  داشت که شگفتیهاي جهان حشرات را، آن الحاد آینده ملحدان را برآن می. دیشۀ آدمی ناتوان استان

  .بتازگی دریافته بودند، باز گویند  بونه
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اید؟ آیا، به  آیا در کردار و خردمندي کسی تاکنون بیش از ساز و کار یک حشره هوش، نظم، فرزانگی، و تعادل دیده

اي به آثار خردمندي آفریدگار  بینید، در چشم پشه یی که در آثار نیوتن بزرگ هوش و ذکاوت میهمان روشن

  ! اي را به یاد آورید عظمت جهان به جاي خود، تنها بال پروانه و چشم پشه …خورید؟  نمی بر

کرد و به باد مسخره  با اینهمه، دیدرو این سخن را، که خداوند خویشتن را در کتاب مقدس نمایان ساخته است، ردمی

پراکند  خواند و کلیسایی را که این اندیشه را در میان مردم می سنگدل و ستمگر می وي این خدا را غول. گرفت می

تر از این هست که خدایی، براي فرونشاندن  پرسید که ابلهانه می. شمرد سرچشمۀ جهل، سختگیري، وجور و ستم می

را به صلیب کشد؟  - عیسی –اند خدایی دیگر  اند و از میان رفته قبل مردهسال  4000خشم خود، بر زن و مردي که 

رسد صدها تن  اند، در برابر هر انسانی که به رستگاري می گونه که بعضی از عالمان االهی استنتاج کرده و اگر، آن«

آنکه  ن شیطان است، بیپیوندند، پس باید گفت که در این پیکار پیروزي از آ شوند و به لعنت آفریدگار می هالك می

شمرد واز خوانندگان آثارش  دیدرو طبیعت را یگانه وحی آفریدگار می» .پسرش را در راه به دست مرگ سپارد

دولت به فرمان » .خدا را بزرگ و آزاد سازید«: گفت می. خواست به خدایی دل بندند که دانش شناخته است می

: در فرمان پارلمان دربارة کتاب و نویسندة آن چنین گفته شده بود). 1746ژوئیۀ  7(پارلمان پاریس کتاب را سوزاند 

مردم جا تواند بپذیرد در اذهان ناآرام و بیپرواي  هایی را که نهاد تبهکار بشر می ترین اندیشه ترین و جنایتکارانه بیپایه«

ن کتاب کوچک، که سوزاندنش ای» .نهد همۀ دینها را در یک ردیف می …دینداري را براندازد دهد؛ و براي آنکه می

ه بود، خوانندگان بیشماري پیدا کرد؛ به زبانهاي آلمانی و ایتالیایی ترجمه شد؛ و پس از آنکه تبلیغی براي آن شد

اور از ناشر گرفت، و این /لویی د 50وي . آوازه در افتاد که دیدرو آن را نوشته است، وي یکباره به منزلت ولتر رسید

.ي داد که به پوشاك نو نیازمند بودا پول را به معشوقه

کشیش کلیساي بخش، با شنیدن ). 1747(چون نیازمندي مادام دو پویزیو فزونی یافت، دیدرو کتاب دیگري نوشت 

اش غافلگیر  پلیس نویسنده را در خانه. این خبر، از پلیس خواست تا مسیحیت را از دومین تعرض دیدرو مصون دارد

به هر حال، گردش . فت؛ یا، به روایتی، دیدرو وعده داد که از نشر کتاب خودداري کندساخت و دستنویس وي را گر

نویسنده به . این کتاب بر شهرت دیدرو نیفزود، ولی احساسات وي را تسکین داد. به چاپ نرسید 1830شکاك تا 

حدت وجودي، و یک نویسی، که بهترین وسیلۀ گریز در دست فیلسوفان است، به یک خداپرست، یک و شیوة دیالوگ

خداپرست طرح و نظم جهان را براي اثبات . هاي خویش را دربارة الوهیت درمیان نهد دهد که اندیشه ملحد مجال می

آورد؛ دیدرو هنوز قانع نشده بود که هماهنگی و تطابق سازوارة اندامهاي جانداران یا مقصد  هستی آفریدگار شاهد می

کند که ماده و حرکت،  ملحد استدالل می. اگرد کور تکامل تصادفی تبیین کردتوان با یک فر و وظیفۀ آنها را می

فیزیک و شیمی، بیش از خدایی که منشأ و سرآغاز جهان را از انسان مکتوم داشته است، رازهاي جهان را روشن 

، با هم جهان را گوید که ماده و ذهن در ابدیت برابرند وحدت وجودي، که آخرین سخن را بر زبان دارد، می. کنند می

  .خوانده است دیدرو شاید، در این هنگام، آثار اسپینوزا را می. دهند، و این وحدت کیهانی خداست تشکیل می

آنتوانت پسري به جهان آورده بود، و مادام دو پویزیو از . ترین سالهاي عمر دیدرو بود ترین و پرتالش از سخت 1748

به گفتۀ . آوردن پول بود که دیدرو رمان شهوانی گوهرهاي رازگشا را نوشت شاید براي فراهم. خواست دیدرو پولی می

که یادداشتهایی براي تحقیق در تاریخ زندگی و آثار دیدرو وي را، بدون شواهدي (دختر او، مادام دو و اندول آینده 

و چون . دیگر است نویسی آسانتر از کارهاي اش گفته بود که رمان ، دیدرو به معشوقه)توان پذیرفت دیگر، نمی

. اش سخن وي را باور نکرده بود، دیدرو تصمیم گرفته بود، در عرض دو هفته، رمان مردمپسندي بنویسد معشوقه

کند که  ، انگشتر سحرآمیز سلطانی را وصف می)1740) (پسر(دیدرو در این داستان، به پیروي از نیمکت کربیون 

زنی کند، آنها را برآن خواهد داشت که زبان گشایند و ماجراهاي ي »گوهرهاي رازگشا«هرگاه صاحبش آن را متوجه 
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کند،  نیز ماجراهایی را که بر روي آن گذشته است بازگو می) پسر(نیمکت کربیون . اند بازگویند عشقیی را که دیده

ا در این شنود که همه ر زن مختلف، داستانهایی دلکشی می دیدرو، با متوجه ساختن انگشتر سلطانی به گوهرهاي سی

داستانها، دربارة موسیقی، ادبیات، و تئاتر سخنان  نویسنده، در ضمن نقل این. کند میکتاب دوجلدي نقل 

شود و  بیند که بزرگ و نیرومند می را می» آزمایش«سلطان در خواب پسري، به نام . آورد آمیزي بر زبان می تحریک

با وجود وارد کردن فلسفه در داستان، کتاب منظور نویسنده را  .کند ، را نابود می»فرضیه«پرستشگاهی قدیمی، به نام 

ناشر، که لوران دوران نام داشت، دستنویس دیدرو را به . برآورد؛ و پولی را که وي بدان نیازمند بود فراهم ساخت

ادي عاید شد، سود زی لیور خرید؛ و با وجودي که کتاب اجازة انتشار نیافت و به صورت غیرقانونی فروخته می 1200

ده بار دیگر  1960تا  1920در فرانسه به چاپ رسید و در فاصلۀ سالهاي  1748این داستان شش بار در . ناشر کرد

. نتشارترین اثر دیدرو است گوهرهاي رازگشا کثیراال. آن را در فرانسه چاپ کردند

ها را، که یادداشتهایی دربارة  رساله وي یکی از این. داد هاي علمی ذائقۀ خود را تغییر می دیدرو با نوشتن رساله

دیدرو در این رساله از صوتشناخت و انبساط و . نهاد نام داشت، بسیار ارج می) 1748(موضوعهاي مختلف ریاضی 

. طرحی ارائه داده است» همۀ مردم باید بتوانند آن را بنوازند«مقاومت هوا بحث کرده، و براي ساختن ارگی که 

علمی او را جرایدي چون جنتلمنز مگزین، ژورنال دساوان و حتی نشریۀ یسوعی ژورنال دو تروو اي از گفتارهاي  پاره

مرد هوشمند و توانایی چون آقاي دیدرو، که سبک او نیز با ابهت و نافذ و بیپیرایه «ژورنال دو تروو از . بسیار ستودند

درو، با آنکه در سراسر عمر از این گشتزنیهاي دی. خواسته بود که بیش از این گفتارهاي علمی بنویسد» و زنده است،

. بیربط در دانش فیزیک باز نایستاد، از این پس، اندیشۀ خود را بیشتر به مسائل روانشناسی و فلسفه معطوف ساخت

  . ها وي با ابتکارترین اندیشمند روزگار خود بود تقریباً در همۀ زمینه

II - 1751-1749: کورها، کرها، و گنگها  

: پرسیده بود 1692همه، پرسش ویلیام مالینوکس ایرلندي اندیشۀ دیدرو را به خود معطوف ساخت که در  بیش از

شناسد آیا، در صورت بینا شدن، قادر است  کور مادرزادي که، با لمس کردن، شئ مکعب را از شئ کروي باز می

ا با رابطۀ اشکال لمس شده و اشکال درنگ آن دو را از هم تمیز دهد؛ یا محتاج آزمایشی خواهد بود که وي ر بی

، ویلیام چزلدن 1728در . شمردند مشهود آشنا سازد؟ مالینوکس و دوستش، الك، چنین آزمایشی را ضروري می

اي را، که کور به جهان آمده بود، با موفقیت جراحی کرد؛ پسر، تنها پس از آزمایش و  ساله چشمان پسر چهارده

. دیدرو تجربۀ نیکولس ساندرسن را نیز از یاد نبرده بود. آنها را از هم باز شناسد آشنایی بیشتر با اشیا، توانست

، دانش ریاضی خود »خط براي«اما، به یاري . ساندرسن در یکسالگی نابینا شد؛ و از آن پس، بینایی خود را باز نیافت

  .را تا بدانجا بسط داد که کرسی ریاضی دانشگاه کیمبریج را بدو سپردند

، رئومور چشمان کور مادرزادي را جراحی کرد و بینا ساخت؛ و هنگام گشودن نوار از چشمان بیمار، 1749یل در اوا

را به بالین بیمار نخوانده بود، » فیلسوفان«دیدرو، از اینکه رئومور او و هیچ یک از . چند تن را به بالین وي فرا خواند

از چشم » ارزش چشمانی بی«مور خواسته است نوار را در برابر آزرده شد و، با بیپروایی همیشگی خویش، گفت که رئو

مادام . بالید، بر دیدرو خشمگین ساخت مور را، که به چشمان خود می - این سخن مادام دوپره دوسن. بیمار برگیرد

.آرژانسون، رئیس ادارة سانسور نشریات، بود/مور در این زمان معشوقۀ کنت د - دوپره دوسن

نامه در باب کورها، براي استفادة کسانی که : دوران یکی از آثار دیدرو را به این نام منتشر ساخت ژوئن، لوران 9در 

دیدرو، هنگامی که با دوستانش به . این اثر را دیدرو، به عنوان یک نامه، خطاب به مادام دوپویزیو نوشته بود. بینند می

این حس در . یار تیزي در تشخیص نظم و بینظمی داشتتاکستانی رفته بود، به باغبان نابینایی برخورد که حس بس

وي چنان نیرو گرفته بود که همسرش ناچار بود شبها، قبل از بازگشت وي، خانه را مرتب سازد و اثاث را با دقت به 
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گونه که از روي صدا آشنایان را  باغبان، همان. همۀ حواس باغبان تیزتر از حواس مردم دیگر بودند. جاي خود نهد

توانست زنان دیگر را به جاي زن خود  از این روي، نمی. برد شناخت، با لمس کردن پوست به هویت آنان پی می می

زدن به چهرة  توانست دریابد که چگونه ممکن است بدون دست وي نمی» .مگر آنکه خود چنین خواسته باشد«بگیرد، 

کردنی، خوشاهنگی صدا، و سودمندي  حس زیبایی شناختی وي محدود به کیستهاي لمس. کسی وي را شناخت

اي که مردم را از دیدن  دانست، نه وسیله داشتن تن می نگاه از برهنگی شرمنده نبود، چرا که پوشاك را وسیلۀ گرم. بود

  .دانست، زیرا در مقابل آن بسیار درمانده وناتوان بود دزدي را جنایت بزرگی می. تن برهنه باز دارد

نتیجه گرفت که تصورات ما از راستی و ناراستی نتیجۀ تجارب حواس ما هستند، نه شعور  دیدرو از آنچه دیده بود

آنچه از هستی . هاي ما دربارة خدا اکتسابی و، چون تصورات اخالقی ما، نسبی و متغیرند حتی اندیشه. خدادادي ما

جهان بیشتر توان خود را از  اي است مشکوك و نامطمئن، زیرا برهان وجود خدا از روي نظم دانیم اندیشه خدا می

انداز  شود، ولی هرگاه چشم با اینهمه، در جانوران و اندامهاي آنها، نظیر مگس و چشم، نظمی دیده می. دست داده بود

خود را به سراسر جهان گسترش دهیم، خواهیم دید که جهان دستخوش آشوب و بینظمی است، زیرا برخی از 

کم، مانع اندامهاي دیگرند؛ تقریباً هر جانداري مقدر است خوراك جانداري دیگر اندامها، اگر نه دشمن خونی، دست 

هلمهولتس سالها بعد نقصهاي (نماید، داراي نقایص بسیار است  چشم، که نمونۀ سازگاري وسیله با هدف می. شود می

آشوب و بینظمی، و طبیعت اگرچه داراي صرافت طبع خالقی است، ولی کور است و به ). چشم را به تفصیل برشمرد

، »شخصیت دکتر نیکولس ساندرسن زندگی و«اهر به نقل قول از کتاب دیدرو، سپس، با تظ. گراید افراط و تبذیر می

چرا از عینک «: نویسد ، از زبان استادي کور چنین می)که ظاهراً او هرگز وجود نداشته است(اثر ویلیام اینچلیف 

خدا معتقد باشم، بگذارید خواهید به  اگر می …گویید؟ اینهمه سخن می زیبایی که هرگز برایم ساخته نشده است

و نظم طبیعت را  خوانده،ساندرسن در زندگینامۀ موهوم خویش اعتقاد به هستی خدا را بیپایه » .خدا را لمس کنم

:هاي آنها، به وسیلۀ بقاي اصلح، شمرده بود معلول انتخاب طبیعی جانداران و سازواره

. اند زنده بمانند که در سازوکارشان تناقض مهمی نیست اند، و تنها آنهایی توانسته ترکیبات مادي ناقص ناپدید شده

حتی امروزه نیز نظم جهان کامل  …. این ترکیبات قادرند به نیروي خود زنده بمانند و خویشتن را تکثیر کنند

اي است که انقالبها و  جهان چیست؟ مجموعه …. ندآی آسایی در آن پدید می گاه، موجودات غول نیست؛ گاه

نهند،  آیند، یکدیگر را در تنگنا می موجودات زنده از پی هم پدید می. کشند درپی آن را به نابودي می دگرگونیهاي پی

  .شوند و سرانجام ناپدید می

دریغا، خانم، که وقتی دانش بشر را در ترازوي مونتنی «: گیرد نتیجه میدیدرو از این سخنان، مانند یک الادري، 

دانیم؟ از ماهیت ماده آگاهی نداریم، و از  آخر ما چه می. بینیم گذاریم، خود را به پذیرفتن شعار او نزدیک می می

عصر روشنگري فرانسه ترین آثار  همرفته، از برجسته نامه در باب کورها، روي» .تریم اهیت ذهن و اندیشه ناآگاهم

هاي آموزندة بسیار دربارة روانشناسی و فلسفه؛ تنها آخرین  داستانی است دلکش، و کتابی است متضمن اندیشه. است

نویسندة کتاب، با آنکه روي سخن او با یک زن . کنند اي خواننده را اندکی خسته می صفحات این کتاب شصت صفحه

. شاید مادام دو پویزیو به زبان ناهنجار دیدرو خوگرفته بود. ي نکرده استاست، از نوشتن سخنان ناهنجار خوددار

  . معروف شد، به تفصیل سخن گفته است» خط براي«نویسنده دربارة خط نابینایان نیز، که بعدها به نام لویی براي به 

  :باب کورها را بسیار ستوداي به دیدرو نوشت و در آن نامه در  در پاریس بود، نامه) 1749(ولتر، که در این هنگام 

من به همان اندازه که وحشیان ابله را، که آنچه را . کتابتان را، که متضمن مطالب بسیار است، با لذت فراوان خواندم

کنم که به هیچ وجه  اما اعتراف می …. ام کنم، شما را سالها ارج نهاده کنند، نکوهش می یابند محکوم می که در نمی

کنم؛ ولی اگر  شاید اشتباه می. کند او از آن روي که کور است هستی خدا را انکار می. ه نیستمبا ساندرسن همعقید
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بودم، به هستی خداي بسیار خردمندي که این همه شواهد عینی برایم فراهم ساخته است اذعان  جاي او می به

ی از مادة ابدي و واجب، به مصاحبت نظر از آنکه شما خویشتن را یکی از آثار خدا بدانید، یا ترکیب صرف …. کردم می

مایلم شما با صرف یک شام فلسفی در خانۀ من، و در . قبل از آنکه لونویل را ترك گویم. مندم با شما بسیار عالقه

. مرا سرافراز کنید. حضور چند فرزانۀ دیگر

  ) :ژوئن 11(دیدرو چنین پاسخ داد 

من نیز چون  .تم از خوشترین دقایق عمر من استرا دریافت داشاي که نامۀ شما  ارجمندم، لحظه» سرور«و » استاد«

بسیار  …. توانم همراهی کنم من به خدا اعتقاد دارم، ولی با ملحدان نیز می …. شما با ساندرسن همعقیده نیستم

بجاست که انسان شوکران را به جاي سبزي جعفري نگیرد؛ ولی چه اهمیت دارد که کسی به خدا معتقد باشد، یا 

نی، یک گوي است که آفریدگار به فیلسوفان داده است تا آن را بازیچۀ ستی او را انکار کند؟ جهان، به گفتۀ مونته

  . خود سازند

آور  دولت، که از سرزنش مخالفان پیمان صلح خفت. قبل از آنکه این مکاتبه به نتیجه رسد، دیدرو را بازداشت کردند

. از مخالفان را بازداشت کرد و زمان را براي بازداشت دیدرو مناسب یافتشاپل به خشم آمده بود، چندتن -ال -اکس

مور، - اند یا مادام دوپره دوسن دانسته نیست که آیا دیدرو را به اتهام الحاد نهفته در نامه درباب کورها بازداشت کرده

. وقیف دیدرو واداشته استوي به خشم آمده بود، دلدار خود را به ت» ارزش بی«که از سخن دیدرو و دربارة چشمان 

ژوئیۀ  23(ي که براي مارکی دو شاتله، فرماندار دژونسن، نوشت »نامۀ سربه مهر«آرژانسون در /به هر جهت کنت د

مردي به نام دیدرو را دستگیر سازید، در دژ ونسن بازداشت کنید، و تا «: بازداشت دیدرو را خواستار شد) 1749

  . ددستور آیندة من او را نگاه داری

خانۀ دیدرو را کاوش کردند و دو، یا سه، نسخۀ صحافی نشدة نامه در باب کورها، و   بامداد فردا، گماشتگان دولت

خود دیدرو را نیز به دژ مالل آور . ة المعارف تاریخی خود نوشته بود، با خود بردند طالب بسیاري را که وي براي دایرم

به دیدرو اجازه دادند تا کتاب بهشت مفقود میلتن . ردي زندانی ساختندبردند و در اطاق مج) در حومۀ پاریس(ونسن 

دیدرو، بدون روحیۀ . وي اکنون مجال داشت به دقت این کتاب را بخواند. را، که در جیب وي بود، با خود نگاه دارد

شناسی مربوط هاي خود را، که کمتر به موضوع خدا آمیز، در حواشی کتاب تفسیرهایی بر آن نوشت و اندیشه تعصب

با آمیختن شراب و گردي که از دیوار زندان کنده بود، مرکب ساخت و . شدند، بر سفیدیهاي کتاب یادداشت کرد می

  .از یک خالل دندان، به جاي قلم، استفاده کرد

سرش را سرپرست مانده بود، از فرماندة پلیس، ژنرال بریه، آزادي هم اش تنها و بی ساله همسر دیدرو، که با فرزند سه

هاي دیدرو همانند خوي و  نوشته«داند که  هاي دیدرو آگاه نیست، ولی می بدوگفت که از مضمون نوشته. خواستار شد

نمودار فضایل اخالقی او هایش  نهند، و نوشته دیدرو شرف را هزاران بار بیش از زندگی ارج می. رفتار او هستند

از همه، کسانی که بیش . ، ولی پلیس از آن آگاه بوددانست یزیو نمیآنتوانت شاید چیزي دربارة مادام دو پو» .هستند

آرژانسون /کوشیدند؛ اینان به کنت د المعارف استخدام کرده بودند براي آزادي وي می ة   دیدرو را براي تدوین دایر

. یدرو را بازجویی کردژوئیۀ د 31بریه در . المعارف، بدون زندانی او، پیش نخواهد رفت گفتند که کار ویرایش دایره می

دانست  فرمانده پلیس، که می. دیدرو نامه درباب کورها، افکار فلسفی، و گوهرهاي رازگشا، را از آن خود ندانست

.گوید، وي را به دژ ونسن باز فرستاد دیدرو دروغ می

نوشت و از او خواست  نامهگویا به خواهش ولتر، به فرماندار ونسن  -یک ماه قبل از مرگش - مادام دو شاتله در ماه اوت

اوت بریه به دیدرو پیغام داد که، هرگاه  10در حدود . که، دست کم، شرایط زندگی دیدرو را در زندان بهبود بخشد
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با صداقت به گناه خود اعتراف کند، بدو اجازه داده خواهد شد که از تاالر بزرگ دژ استفاده کند و کتاب و مهمان 

  :اوت به بریه نوشت 13شده بود، در زندانی، که مالیم . بپذیرد

اي هستند که عنان اختیار  هاي ذهن هرزه پدیده» نامه در باب کورها«، و »گوهرها«، »افکار«که  …کنم اعتراف می

خورم که، از این پس، چنین آثاري از  سوگند می) و من مردي با شرفم(به شرف خویش . آن از دستم خارج شده بود

ناشر و . تواند از شما پنهان بماند اند چیزي نمی ة کسانی که به نشر اینها یاري کردهدربار. کردقلم من تراوش نخواهند 

  . چاپگر را در نهان به شما معرفی خواهم کرد

اوت، دیدرو را از زندان مجرد به اطاق مناسبتري انتقال دادند، و به او اجازه دادند که در باغ گردش کند و از  20در 

. همان ماه، دیدرو تعهد سپرد که، بدون اجازه، زندان و اطراف را ترك نگوید 21در . ان بپذیردخانه کتاب و مهم

اي که دیدرو به همسرش داشت  همسرش، براي آنکه وي را دلداري دهد و نکوهش کند، به زندان آمد و عشق دیرینه

المعارف  نویسندگان دایره. او به زندان آمدندآالمبر، روسو، و مادام دو پویزیو نیز براي دیدن /د. دوباره در او زنده شد

چون دانست که برادرش پدر . دستنویس کتاب را به نزد او آوردند، و دیدرو کار ویرایش کتاب را در زندان سرگرفت

وي را از بازداشت او آگاه ساخته است، به سازندة کاردهاي جراحی، که بیمار بود، نوشت که توطئۀ زنی وي رابه 

که نمودار جنبۀ انسانی ) 1749سپتامبر  3(پدر پاسخی بدو داد . ده است، و از پدر کمک مالی خواستزندان افکن

  :با دین است» فیلسوفان«پیکار 

  :فرزندم

ناگزیرم . اي، دریافت داشتم اي و بازداشت و سبب آن را در آنها شرح داده هر دو نامۀ تورا، که بتازگی برایم نوشته

   …. اي داشته است هایت نوشته شت تو دالیلی غیر از آنچه تو در نامهگمان بازدا بگویم که بی

درنگ از  اینکه بی: دانم کدام یک براي بهبود اخالق تو بهتر است دهد، نمی چون پیشامدي بدون رضاي خدا روي نمی

ر که خداوند این به یادآو. زندان آزاد شوي، یا، براي آنکه بیشتر دربارة خود بیندیشی، چند ماهی در زندان بمانی

  …. استعدادها را براي آن به تو نداده است که با آن بنیان دین مقدس ما را متزلزل کنی

براي آن فرصت آموزش برایت فراهم ساختم که دانش خود . ام عشق و دلبستگی خود را چنانکه باید به توثابت کرده

…. ار یک چنین اندوه دردناك سازيرا در راهی پسندیده به کاربري، نه آنکه با نتایج آن مرا گرفت

تواند قربانی افترا و بدنامی شود، و کارهایی ممکن است به تو نسبت  دانم، فرزندم، که هر کسی می می. بخشم تو را می

  .دهند که از تو سر نزده باشند

ا صداقت مرا از این ماجرا قبل از آنکه ب. اي اند که تو زناشویی کرده، و دو فرزند به جهان آورده از پاریس به من نوشته

اي و زناشویی توقانونی است، بسیار خشنود  هرگاه بدانم که زناشویی کرده. آگاه سازي، انتظاري از من نداشته باش

امیدوارم که لذت نگاهداري فرزندانت را از خواهرت دریغ نخواهی داشت و مرا نیز از لذت دیدار آن . خواهم شد

  .برخوردار خواهی ساخت

تواند محتاج پول  چگونه می …است  مردي چون تو، که چنین کارهاي بزرگی به دست گرفته. اي پول خواستهاز من 

   …!بري که انسان براي زیستن در آن به پول نیازمند نیست باشد؟ از این گذشته، یک ماه است درجایی به سر می

اگر جز این است، آن را به من . ت که تو کورياو، در سرزنشهاي خود، چندبار گفته اس. ات را به یادآر مادر بیچاره

  .ها و تعهدات خود وفادار باش بار دیگر، و بیش از گذشته، به وعده. ثابت کن

  .که آن را هرگونه دلخواه توست خرج کنی …فرستم لیور برایت می 150

همین که آن روز فرا . دادبا بیصبري، چشم به راه روزي هستم که درآن آزادي تو اندوه و پریشانی مرا پایان خواهد 

  .رسید، خداوند را سپاس خواهم گفت
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  .دارم عشق و دلبستگی خویش را بار دیگر به تو ابراز می: فرزندم

  دیدروپدر دوستدارت،

 3او را در  .دازه، متین و نجیبانه بوده باشدپاسخ دنی در دست نیست؛ بعید است پاسخ او به نامۀ پدرش، به همان ان

دنی شادمانه به نزد زن و فرزندش بازگشت . از زندان آزاد ساختند -ونیم پس از بازداشت شدن ماه سه -1749نوامبر 

. اش را تب شدیدي از پاي درآورد پسر چهارساله 1750ژوئن  30ولی در . و چندي مادام دو پویزیو را از یاد برد

، که هنگام تعمید گرفتن از آغوش دوستی این کودك نیز. سومین فرزند او، اندك زمانی پس از آن، پا به جهان نهاد

دیدرو سه بار صاحب فرزند شد، و هر سۀ آنان را . بر کف کلیسا افتاده و مجروح شده بود، قبل از پایان سال درگذشت

، روسو وي را با 1750در حدود . خانۀ پروکوپ کشاند اندوه و دلشکستگی بار دیگر دیدرو را به قهوه. از دست داد

از آن هنگام، دوستی این سه نویسندة برجستۀ زمان، که در عالم ادبیات از . ور گریم آشنا ساختفریدریش ملشی

در همان سال، ولتر فرانسه را ترك گفت و به برلین رفت؛ روسو گفتاري دربارة . اي اهمیت برخوردار بود، آغاز شد پاره

 .المعارف را منتشر ساخت ح تدوین دایر ة بیماري تمدن نوشت، که وي را به اخذ جایزه نایل ساخت؛ و دیدرو طر

المعارف، بود به پژوهش روانشناختی دیگري گریز زد و  ة   م سرگرم تدوین نخستین جلد دایردیدرو، در همان هنگا

شنوند  ، در کتابی به نام نامه درباب کرها و گنگها، براي استفادة کسانی که می1751نتیجۀ بررسیهاي خویش را در 

وي، که هنوز سختی زندگی در زندان ونسن را از یاد نبرده بود، در این کتاب از . ند، منتشر ساختگوی وسخن می

براي چاپ کتاب، بدون ) که اکنون به دست مالزرب مهربان بود(بدعتگذاري دوري جست و از ادارة سانسور نشریات 

کتاب از آدم کر و گنگی پرسشهایی دیدرو در این . گرفت» اجازه ضمنی«امضاي نویسنده و بدون ترس از تعقیب، 

زیرا دیدرو در (یک بازیگر بزرگ . برد کوشد به ریشۀ زبان پی کند و، با توجه به اطوار او در هنگام پاسخ گفتن، می می

گاه یک مفهوم، یا یک احساس، را با حرکات سر و دست و  گاه) همان هنگام طرح هنرپیشه کیست؟ را درسر داشت

هایی که انسان برزبان رانده است  نویسد که نخستین واژه وي می. تواند انتقال دهد ها می واژهتغییر چهره بهتر از 

اي  در شعر واژه. اند ساخته هاي مکتوم در مغز وي را نمایان می اند که اندیشه صداهایی، همراه با اطوار و اشاراتی، بوده

ه داللت نمادي با ایهام نیز دارد؛ شعر داراي مفاهیم شود تنها یک داللت یا معنی روشنگر ندارد، بلک که انتخاب می

لندلند «و »گفتن«مثالً مقایسه کنید میان (هاي معنایی صوت  ، یا هاله)»شدن خیره«و » دیدن«مثالً (دیداري 

.توان ترجمه کرد از این روي، شعر واقعی را نمی. ، است)»کردن

خواهم انسانی را بکاوم و ببینم  می«. مفاهیم بسیار، هستندسخنان دیدرو، چون همیشه، نامنظم و درهم، ولی داراي 

رساله دربارة حواس خود را بر همین -1754در- کوندیاك (» .کند که از هریک از حواسش چه چیزهایی کسب می

اي را نمایش  کند، و نقاش تنها لحظه شاعر رویدادها را توصیف می. شعر را با نقاشی بسنجید.) اندیشه استوار ساخت

، گذشته، حال، و آینده را نمایش دهد، در اینجا، یکی  کوشد، در یک لحظه تصویر او یک حرکت است که می: دهد می

  .خورد نوشتۀ لسینگ، به چشم می) 1766(از عناصر کتاب الئوکون، یا مرز میان نقاشی و شعر 

  .المعارف براي چاپ آماده شده بود ة در این زمان، نخستین جلد دایر

III  - 1765- 1746: خ یک کتابتاری  

هاي  المعارف اثر برجستۀ روزگار خود، آرمان اندیشه ة دایر: اي کاتولیک رومی، گفته استبرونتیر، منتقد پیر و کلیس

دیدرو گفته . »هاي آینده، و، در نتیجه، کانون واقعی تاریخ اندیشه در قرن هجدهم است قبل از آن، منشأ اندیشه

هاي فلسفی بیکن، دکارت، هابز، الك،  اندیشه» .رف تنها در عصر فلسفی امکانپذیر بودالمعا تدوین یک دایره«: است

  اسپینوزا، بل، و الیبنیتز، افکار علمی کوپرنیک، وسالیوس، کپلر، گالیله، دکارت، هویگنس، و نیوتن، کشفیات . بارکلی
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: ، دستگیر دانشمندان و تاریخنویسان بودجغرافیایی دریانوردان، مبلغان مسیحی، و جهانگردان، و تاریخ دنیاي باستان

.اي بود که در دسترس مردم نهاده شود تمام این قلمرو وسیع دانش محتاج وسیله

تواند این نیازمندي را  می) 1728(المعارف، یا فرهنگ جهانی هنرها و علوم چیمبرز  نمود که دایرة  نخست، چنین می

ناشر پاریسی، حاضر شد این کتاب را به زبان فرانسوي ترجمه کند و، با ، آندره فرانسوا لو برتون، 1743در . برآورد

این طرح تا بدانجا بسط یافت که . تغییرات و افزودن مطالبی به آن، آن را پاسخگوي نیازمندي فرانسویان سازد

تابی را توانست شخصاً هزینۀ گزاف چاپ چنین ک لوبرتون تصمیم گرفت آن را در ده جلد انتشار دهد؛ و چون نمی

ناشران کار ویراستن کتاب را به آبه دو گوآ دو . شریک شد -بریاسون، داوید، و دوران - فراهم سازد، با سه ناشر دیگر

در ). 1745(گرفتند، و یک آگهی آزمایشی انتشار دادند » پروانۀ شاهی نشر«مالو سپردند، براي نشر کتاب از دولت 

 16، گوآ دومالو از کار کناره گرفت؛ در 1747در . آالمبر یاري جستند/رو و ددسامبر، ناشران، یا گوآ دو مالو، از دید

لیور حقوق ماهانه، به سر ویراستاري برگزیدند؛ و دیدرو کار تصنیف و  144اکتبر همان سال، ناشران دیدرو را، با 

  .آالمبر سپرد/ویراستن گفتارهاي ریاضی کتاب را به د

وشش ستون  وي، به جاي یک ستون، پنجاه. یافت یدرو از متن چیمبرز افزایش میبه موازات پیشرفت کار، نارضایتی د

کرد، به  وشش سطر تجاوز نمی به گفتار کالبدشناسی اختصاص داد و گفتار کشاورزي را، که در کار چیمبرز از سی

و، به جاي آن،  سرانجام، دیدرو به ناشران پیشنهاد کرد که از کتاب چیمبرز چشم پوشند. ستون بسط داد چهارده 

ناشران این ). شاید مالو نیز قبالً چنین پیشنهادي به ناشران داده بود. (اي انتشار دهند المعارف کامالً تازه دایرة 

آگسو، وزیر /از د) که هنوز نویسندة بدعتگذار نامه درباب کورها شناخته نشده بود(پیشنهاد را پذیرفتند و دیدرو 

ة  المعارف چیمبرز براي چاپ دایر دایرة » پروانۀ شاهی نشر«اجازه گرفت که از دادگستري اصیل آیین فرانسه، 

توان فراهم ساخت؟ لو  ولی هزینۀ تصنیف و چاپ این کتاب را چگونه می ).1748آوریل (اي استفاده کند ازهالمعارف ت 

. کرد لیور تجاوز نمی 1‘400‘000لیور برآورد کرده بود؛ ولی در واقع این هزینه از  2‘000‘000پرتون هزینۀ آن را 

حتی در این صورت، هزینۀ تصنیف و چاپ کتاب، بدون در دست داشتن مشترکان بسیار، بر دوش ناشران سنگینی 

. اي از مقاالت جلدهاي بعدي، را فراهم ساخته بود دیدرو، قبل از آنکه زندانی شود، مقاالت جلد اول، و پاره. کرد می

، ناشران آگهی 1750در ماه نوامبر . المعارف سپرد همۀ وقت خود را به تصنیف دایرة وي، پس از آزادي از زندان، 

به یاد بود این واقعه آگهی  1950دولت فرانسه در . (نسخه انتشار دادند 8000کتاب را، که خود دیدرو نوشته بود، در 

، و کارشناسان برجسته معلومات در آگهی گفته شده بود که گروهی از نویسندگان، دانشمندان.) را تجدید چاپ کرد

اند و، با ارجاعات بسیار، استفاده از آن را براي دانشوران و  گرد آورده رتیب الفبا در کتابعلمی وهنري موجود را به ت

بر رابطۀ متقابل علوم و معارف ) المعارف دایرة (که واژة آنسیکلوپدي  گفت آگهی می. اند دانشپژوهان آسان ساخته

گفت که  دیدرو می. اي گرد آمده باشد مفهوم لفظی آن عبارت بود از آموزش یا دانشی که در دایره«؛ کند داللت می

آنکه در دسترس  گذشته از آنکه دانش بسیار بسط یافته است، پخش آن نیز بسیار ضروري شده است؛ دانش، بی

د که کتاب را در هشت جلد حاوي ناشران در آگهی خود وعده داده بودن. همگان گذاشته شود، ارزشی نخواهد داشت

لیور تعیین کرده  280المعارف را  ناشران بهاي هر دورة دایرة . مطلب و دو جلد جاوي کلیشه انتشار خواهند داد

جلد را در عرض دوسال به پایان  بودند، که در نه قسط قابل پرداخت بود؛ و وعده داده بودند که چاپ هر هشت

اي  ن آگهی یکی از نخستین متنهایی است که آغاز شاهی علم و پدیدآمدن دین تازهاز دریچۀ چشم ما، ای. رسانند

.براي رستگاري بشر را اعالم کرده بود

پس از مرگ مادام . المعارف بگرمی استقبال کردند مردم فرانسه، و بیش از همه توانگران طبقۀ متوسط، از دایرة 

المعارف در  با نشر دایرة . اند المعارف یاري کرده ه هزینۀ دایرة لیور ب 500‘000ژوفرن، فاش گردید که او و همسرش 
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، ادبیات اروپا خویشتن را از سلطۀ اشراف، و وابستگی )1755(فرانسه، و فرهنگ زبان انگلیسی جانسن در انگلستان 

المعارف،  ایرة د. خواست چشم و صداي آنها باشد وار به آنها، آزاد ساخت و در دسترس مردمی قرار گرفت که می برده

  . بیش از هر اثري، دانش را در دسترس مردم نهاد

صفحۀ بزرگ، که هر صفحه به دو ستون تقسیم شده بود، انتشار  914، با 1751ژوئن  28المعارف در  جلد اول دایرة 

هیه هایی بود که در قرن هجدهم ت سرلوحۀ کتاب، که کلیشۀ آن را شارل کوشن ساخته بود، نمونۀ سرلوحه. یافت

ساید و دانش را به صورت زن زیباي تورپوشی  داد که در طلب دانش به هرجا دست می بشریت را نشان می: شدند می

المعارف، یا فرهنگ مستدل علوم، هنرها، و  ة  دایر: گیرایی به کتاب داده بودند ناشران عنوان. مجسم ساخته بود

بخش مربوط  …آقاي دیدرو تنظیم شده و انتشار یافته است؛  ها، که به وسیلۀ جامعۀ ادیبان تدوین، و به دست حرفه

کتاب را ناشران، خردمندانه، به . با تصویب و پروانۀ شاهی نشر …به ریاضیات آن را آقاي دآالمبر تألیف کرده است؛ 

روزي آن المعارفی به مفهوم ام این کتاب دایرة . اهدا کرده بودند» ژانسون، وزیر کشور و جنگجناب آقاي کنت دآر«

ناشران گفتارهاي تاریخی یا زندگینامۀ مشاهیر را از آن کنار گذاشته بودند؛ زندگینامۀ برخی از مشاهیر در زیر : نبود

هاي  از طرف دیگر، بخشی از آن شامل تعریف اصطالحات، مفاهیم واژه. عنوان زادگاه آنان به اختصار چاپ شده بود

  .مترادف، و دستور زبان بود

چرا که او دانشمند  - آالمبر سپرده بودند/است، که نگارش آن را به د» گفتار مقدماتی«ش جلد اول جالبترین بخ

هنگامی که . زیست با اینهمه، وي در پاریس با فقر و تنگدستی می. برجستۀ روزگار خود، و استاد نثر شناخته شده بود

نویسی که در  تو از رختخوابی برایم نامه می«: ددا آالمبر پاسخ می/گفت، د می ولتر از شکوه و زیبایی له دلیس سخن

آالمبر، با آنکه الادري بود، از انتقاد آشکار کلیسا /د» .دهم اي تنگ پاسخ می ملکی بسیار بزرگ جا دارد، و من از حفره

:شته بودالمعارف باز دارد، چنین نو ة رآنکه کلیسا را از مخالفت با دای، براي »گفتار مقدماتی«در . کرد خودداري می

گذشته و آیندة ما، و نیز هستی . طبیعت آدمی، هرگاه به دیدة خرد بدان بنگریم، رازي است مکتوم و درك نکردنی

آن خدایی که ما را جان بخشیده، و نوع عبادتی که وي برما تکلیف کرده است، همچنان مرموز و درك نکردنی 

  . هاي گوناگون ما را آموزش دهد ازمندیم که در زمینهاي نی از این روي، به دین منزل و وحی شده. اند مانده

اي است براي حقایقی  اي چون گذرنامه این سخنان باسمه«: آالمبر، براي این کرنش، از ولتر پوزش خواست و گفت/د

  » .ایم باز خواهند شناخت هاي واقعی ما را از آنچه گفته با گذشت زمان، مردم اندیشه …. خواهیم اعالم داریم که می

هایی  ، به پیروي از فرانسیس بیکن، دانش را از روي پیوند آن با قواي ذهن به شاخه»گفتار مقدماتی«آالمبر در /د

، و هنر و ادبیات را در »خرد«، االهیات را در زیر »فلسفه«، علرم را در زیر »حافظه«تاریخ را در زیر . تقسیم کرده بود

بالیدند، و جدولی از دانش، که در پایان  بندي برخود می بر از این تقسیمآالم/دیدرو و د. جا داده بود» تخیل«زیر 

 پس از. گنجانده شده بود، تنظیم کردند که در آن روزگار بسیار مورد توجه و ستایش قرار گرفت» گفتار مقدماتی«

که ما همۀ تصورات  گفته بود» گفتار مقدماتی«در . المعارف تأخیر بخشیده بود ة بیکن، الك بیش از هرکسی در دایر

المعارف یک دستگاه کامل  ة  امید داشتند که در هشت جلد دایرنویسندگان . خود را مدیون احساساتمان هستیم

دینی طبیعی که در آن خدا تنها سبب ازلی است؛ یک روانشناسی طبیعی که در آن : فلسفی را براین اصل بنیان نهند

یعی که در آن نیکی وظیفۀ متقابل انسانهاست، نه وظیفۀ انسان به ذهن محصول و پدیدة جسم است؛ و اخالقی طب

  .گنجانده شد» گفتار مقدماتی«این برنامه، با احتیاط بسیار، در . خدا

ستاید، قرون وسطی را  قدما را می. پردازد آالمبر، پس از برشمردن این اصول اولیه، به بررسی تاریخ علم و فلسفه می/د

  :کند یل میتقبیح، و رنسانس را تجل
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دانشی را که در سراسر اروپا چنین ثمرات گرانبهایی بار . کند که دین خود را به ایتالیا بازشناسیم انصاف حکم می

هاي بیمانند  ایم؛ از همه باالتر، هنرهاي زیبا و ذوق و ظرافتی را که این همه آثار و نمونه آورده است از ایتالیا گرفته

  . ایم خذ کردهپدید آورده است از ایتالیا ا

  :ستاید سپس قهرمانان اندیشۀ نوین را می

. اند فرانسیس بیکن فناناپذیر را، که از آثارش به شایستگی تجلیل شده است، و آثار او بیش از تجلیل شایستۀ مطالعه

ا، که وسیع و خردمندانۀ این مرد بزرگ و کمال سبک وي ر هاي چون اندیشه. ن مردان جاي دادباید در زمرة بزرگتری

به یاري آن دشوارترین مطالب را به زبانی ساده و کوتاه بیان کرده است، به یاد آوریم، ناچاریم وي را بزرگترین و 

  . آورترین فیلسوف بدانیم زبان

کوشد تا نشان دهد که آزار دینی هوش و نبوغ دکارت را، که آنهمه ثمرات گرانبها در ریاضیات به  آالمبر، سپس، می/د

  :بست کشانده است ده بودند، در فلسفه به بنبار آور

یا، به زبان ساده، تعصب و  - رهایی از فلسفۀ مدرسی و تقلید و تبعیت  کم، یاراي آن داشت که راه دکارت، دست

را به هوشمندان ارائه دهد؛ و با این سرکشی، که ما اکنون از ثمرات آن برخورداریم، او خدمتی به فلسفه  -توحش

اي بدانیم که  ما باید وي را پیشواي گروه سوگند خورده. ات همۀ جانشینان نامدار او دشوارتر بودکرد که از خدم

جرئت ورزید شورشی را علیه قدرتی مستبد و خودسر رهبري کند؛ و، با عزم الهامبخش خویش، شالودة حکومتی را 

یافت که با  اگر مجال می. جود داشتترین حکومتی بود که در زمان حیات او و افکند که دادگرترین و نیکخواه پی

کرد؛ سالحهایی که ما باید در  ها به تبیین آنها پردازد، در همۀ آنها دست کم با شک آغاز می اندیشیدن در همۀ پدیده

  .نبرد با او به کار بریم کمتر از سالحهاي او نیستند، زیرا باید از سالحهاي او برضد او استفاده کنیم

گو از نیوتن، الك، و الیبنیتز، با بیانی از سر ایمان نتیجه گرفت که ثمرات گرانبهاي دانش روبه آالمبر، پس از گفت/د

گفتار «آالمبر /به انگیزة همین امید، د» .قرن ما مقدر است که همۀ قوانین را دگرگون سازد«. افزایش و گسترشند

و مونتسکیو مقدمۀ کتاب را پسندیدند و بسیار بوفون . را یکی از شیواترین آثار منثور فرانسه ساخته است» مقدماتی

ترین، منطقیترین، روشنترین، دقیقترین، موجزترین، و  یکی از حکیمانه«: ستودند؛ رنال از آن چنین یاد کرد

المعارف، در جلد اول کتاب، از  ة نویسندگان دایر» .اند نون به زبان ما نوشته شدههایی است که تاک شیواترین نوشته

مقاالت این جلد دربارة تعالیم مسیحیت و آیینهاي آن تقریباً با معتقدات . اند به دین خودداري کرده حملۀ علنی

اند، اما  اصیل آیین مسیحی سازگار بودند؛ برخی از نویسندگان کتاب، جسته و گریخته، به دشواریهاي کار اشاره کرده

گاه، گریزهایی به کفر و بدعتگذاري زده، و  گاه. ندسخن خود را با کرنشی موقرانه به دستگاه کلیسا به پایان برد

اند، اما حمالت خود را در مقاالت ظاهراً بیزیانی، مانند برة سکوتیا و عقاب،  حمالتی تصادفی به خرافات و تعصب کرده

  قاد به معجزهکشد و اعت نام دارد، سخن را به دلیل و برهان می» برة سکوتیا«اي، که  اند؛ براي نمونه، در مقاله گنجانده

اي آشکار نتیجه  دلی مردم، با طنز و طعنه ، پس از بحث از ساده»عقاب«نهند؛ و در مقالۀ  را در وضعی ناپایدار می

نیکبخت مردمی که دینشان آنان را به پیروي از معتقدات درست، پاك، و بلند، و به کارهاي پسندیده وا «: گیرند می

در آن فیلسوف، براي آنکه به پاي محراب رسد، باید تنها از خرد خویش  یک چنین دینی دین ماست که. دارد می

شود و یک اومانیسم  ها، در خالل مقاالت کتاب، اندك اندك متزلزل می اعتقاد به موهومات و افسانه» .پیروي کند

  .شود خردگرایانه نمودار می

انسوا برتیه، سردبیر دانشمند ژورنال دوتروو، گیوم فر. با اینهمه، یسوعیان از جلد اول کتاب بگرمی استقبال کردند

به فیلسوفان بدعتگذار داده شده بود، به نویسندگان کتاب مؤدبانه » گفتار مقدماتی«براي اهمیت بسیاري که در 

المعارف، درخواست نمود  ة برداریهاي نویسندگان دایر خهاي از اشتباهات و نس وي، پس از اشاره به پاره. اعتراض کرد
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خواند و » اثري متین و برجسته«المعارف را  ة قت بیشتري بازرسی کنند؛ ولی دایردهاي آیندة کتاب را با دکه جل

؛ و وعده داد »اثري برجسته و ابدي است«: گفت که نویسندگان کتاب، پس از پایان کار، حق خواهند داشت بگویند

  . قل خواهد کردالمعارف را در آینده ن ة خشهاي برجسته و شایان ستایش دایرکه ب

ژان فرانسوا بو آیه، اسقف پیشین میرپوا، به شاه . اما همۀ کشیشان فرانسه، چون برتیه، بزرگوار و با گذشت نبودند

لویی وي را به نزد مالزرب فرستاد، که . اند شکایت کرد و گفت که نویسندگان کتاب مسئوالن سانسور را فریب داده

مالزرب وعده داد که جلدهاي آینده را با دقت بیشتري بازرسی . یات رسیده بودتازه به سرپرستی ادارة سانسور نشر

کند؛ ولی وي، در سراسر مدتی که در مقامات گوناگون به خدمت دولت سرگرم بود، با همۀ نفوذ و قدرت خویش از 

یده و کتابی به نام از بخت بلند شورشگران، مالزرب، که با خواندن آثار بل به شکاکیت گرو. حمایت کرد» فیلسوفان«

، یعنی در حساسترین سالهاي عمر ولتر، دیدرو، 1763تا  1750آزادي نشریات نوشته بود، در فاصلۀ سالهاي 

تواند از راه  در روزگاري که هر کسی می«: مالزرب نوشته بود. الوسیوس، و روسو، سرپرست ادارة سانسور نشریات بود

در میان مردم  -یعنی نویسندگان -وانند، مردم را بیاموزند و برانگیزندت نشریات با مردم سخن گوید، آنان که می

با » موافقت ضمنی«او، با » .در میان مردم مجتمع داشتند پراکنده، همان مقامی را دارند که گویندگان یونان و روم

کرد؛ زیرا عقیده  برایشان مقدور نبود، به آزادي اندیشه بسیار یاري» پروانۀ شاهی نشر«چاپ کتابهایی که صدور 

نزدیک به یک قرن  …اند با موافقت آشکار دولت به چاپ رسیده …خواند که  کسی که تنها کتابهایی را می«: داشت

انگیزترین رویدادها در تاریخ جنبش روشنگري به این ایام فرخنده خاتمه  یکی از شگفت» .از روزگار خود عقبتر است

رسالۀ ظاهراً بیگزندي  1751نوامبر  18اي از سوربون بگیرد، در  ست دانشنامهخوا ژان مارتن دو پراد، که می. بخشید

اش دمیده است؟ هنگامی که  آن کیست که خداوند نفس حیات بر چهره - به عالمان االهی این دانشگاه تسلیم کرد

سازگاریهاي تاریخی زدند، یا به خواب فرو رفته بودند، آبۀ جوان به زبان التینی بسیار شیوایی نا ممتحنان چرت می

کتاب مقدس را برشمرد، معجزات مسیح را به مرتبۀ معجزات آسکلیپیوس تنزل داد، و االهیات آزاد و طبیعی را به 

اما ژانسنیستها، که اکنون . سوربون رساله را تصویب کرد و به نویسندة آن دانشنامه داد. جاي مکاشفۀ دینی نهاد

که دیدرو در تصنیف رساله دست  باد دشنام گرفتند و شایع ساختند بون را بهگردانیدند، سور پارلمان پاریس را می

دوپراد به پروس گریخت؛ در آنجا . سوربون دانشنامه را پس گرفت و فرمان بازداشت آبه را صادر کرد. داشته است

.مهمان ولتر شد؛ و سرانجام، به جاي المتري، سمت کتابخوان فردریک کبیر یافت

که (المعارف  ة   را براي جلد دوم دایر» یقین«یینان وقتی تیزتر شد که دریافتند همان پراد مقالۀ آتش خشم اصیل آ

فریاد اعتراض . خوردند هاي دیدرو به چشم می در این مقاله نیز اندیشه. نوشته است) انتشار یافت 1752در ژانویۀ 

المعارف را براي خدمات بسیارش به دانش مردم  دایر ة برتیه، همچنانکه هنوز . المعارف باال گرفت علیه دستگاه دایر ة 

اي آمده بود که بیشتر مردم به ادبیات به اندازة دین حرمت  ستود، نویسندگان آن را، به خاطر اینکه در مقاله می

. فتبه باد سرزنش گر» توانند بشناسندش، نه به کار برند، و نه دوستش بدارند، چیزي که آنان نه می«نهند، یعنی  می

المعارف، براي آنکه در آینده چنین مطالبی در کتاب نگنجانند،  نویسندگان دایر ة «: نگار یسوعی نوشته بود روزنامه

المعارف  ژانویه، کریستوف دو بومون، اسقف اعظم پاریس، دایر ة  31در » .شایسته است با دقت بسیار آنها را بخوانند

در فرمانی نشر و فروش » شوراي دولتی«فوریۀ همان سال،  7ت خواند؛ و در اي براي پیکار با مسیحی را سالح مکارانه

  :اش چنین نوشت آرژانسون در یادداشتهاي روزانه/در همان روز، مارکی د. کتاب را منع کرد

این فرمان، با توجه به . کرد فرمانی صادر کرد که کسی صدور آن را پیشبینی نمی» شوراي دولتی«بامداد امروز 

را توقیف کرده » المعارفی فرهنگ دایر ة «وحشتناکی چون قیام علیه خدا و شاه، و ترویج تباهی اخالق،  اتهامات

  . شود که نویسندگان این فرهنگ بزودي کشته خواهند شد با توجه به این فرمان، گفته می …. است
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المعارف فراهم  ا که وي براي دایر ة دیدرو را بازداشت نکردند، اما دولت همۀ مطالبی ر. اما وضع به این بدي هم نبود

المعارف را، در پناه  ولتر از پوتسدام به دیدرو نوشت که به پروس رود و کار تدوین دایر ة . ساخته بود توقیف کرد

کار ادامه دهد؛ و لو برتون امیدوار بود که  توانست به دیدرو، بدون مطالب از دست رفته، نمی. فردریک، ادامه دهد

آرژانسون، و مادام دو پومپادور از /مالزرب، مارکی د. ز فرونشستن طوفان، فرمان را تعدیل خواهد کرددولت، پس ا

موافقت «، با 1752درخواستی که لو برتون به شوراي دولتی نوشته بود پشتیبانی کردند، و شورا سرانجام در بهار 

آالمبر خواست که کار /دو پومپادور از دیدرو و د مادام. المعارف را هموار ساخت ، کار نشر جلدهاي بعدي دایره»ضمنی

کردن  مالزرب، براي آرام» خورد خودداري کنند ولی از درج مطالبی که به دین و دولت بر می«را از سرگیرند، 

ة  برگزیده بود، جلدهاي آیندة دایرروحانیان، دستور داد سه تن از عالمان االهی، که بوایه، اسقف پیشین، آنان را 

  .ارف را، قبل ازچاپ، سانسور کنندالمع 

. 1756- 1753سال انتشار یافتند  المعارف پس از سانسور دقیق، هریک به فاصلۀ یک ة جلدهاي سوم تا ششم دایر

. هاي آزاد ساخته بود را نماد و نشانۀ اندیشه المعارف راغبتر کرده، و آن ة یري دولت مردم را به خواندن دایرسختگ

.رسید 4200، و پس از نشر جلد چهارم، به 3100پس از نشر جلد سوم، به شمار مشترکان کتاب، 

وي از ترس گرفتاري، از آن پس، تنها مسئولیت تصنیف مقاالت . آالمبر را هراسان ساخت/اي د این پیشامد تا اندازه

اکتبر  12ي در و. کرد المعارف اعتراض می ولی دیدرو همچنان به سانسور دایر ة . ریاضی کتاب را به عهده گرفت

گفتاري زیر عنوان بقیۀ دفاعیۀ آبه دو پراد، با نام دوپراد، در برلین انتشار داد و در آن، با اشاره به بدگویی تازة  1752

  :اسقفان از رسالۀ سوربون، با خشم بسیار نوشت

انسان، . توان یافت ی نمیتر از رجزخوانیهاي نابخردانۀ گروهی از عالمان االه بخشتر و ناشایست براي دین، چیزي زیان

توانند به آغوش مسیحیت راه یابند، مگر آنکه همچون گلۀ گوسفندي  گوید که مردم نمی با شنیدن این سخنان، می

باشند که به آغلی درآیند؛ و آدمی، براي اینکه دین ما را بپذیرد، و برسرآن پاي فشارد، باید چشم بر روي عقل سلیم 

  . اصول، باید انسان را به مرتبۀ ددان فروکشید و راستی را با ناراستی برابر گرفتبراي قبوالندن این . ببندد

المعارف همچنان به مسیحیت تاخته، ولی حمالت خود را در لفاف معتقدات مسیحیت  دیدرو در جلد سوم دایر ة 

تاریخی عهد عتیق را ، بار دیگر، ناسازگاریهاي »جدول زمانشناسی کتاب مقدس«در مقالۀ . اصیل آیین پیچیده بود

در مقالۀ دیگري که دربارة کلدانیان نوشته، به . برشمرده، و در درستی روایات کتاب مقدس تردید کرده است

شناسی تأکید ورزیده، ولی آنان را براي پیروي و فرمانبرداري از کاهنان نکوهش کرده  دستاوردهاي آنان در ستاره

انسان براي آن زاده شده است که آزاد و . »در حکم تحقیر خرد استدر بندکشیدن خرد، چون کلدانیان، «. است

از مشکالت تصور داستان آفرینش کتاب مقدس سخن گفته، و دالیل ابدیت » خائوس«در مقالۀ . مستقل بیندیشد

اي دربارة  آمیز، مطالب آموزنده هاي جدل و، همراه این مقالهدیدر. برشمرده است - با تظاهر به رد آنها - ماده را

المعارف گنجانده  در دایره) که به معناي بازیگران بود(» کمدینها«، و )در نقاشی(بندي بازرگانی، مسابقات، ترکیب

وشتن خود توضیح داد که نه نقاش است و نه در شناخت آثار نقاشی خبرگی دارد، تنها از روي ناچاري به ن. است

بندي  هایی دربارة ترکیب که قراربود مقاله» آماتور الفزن«هاي مربوط به نقاشی مبادرت ورزیده است، زیرا یک  مقاله

هایی هستند که در سالهاي  هاي دیدرو متضمن اندیشه مقاله. ارزشی فراهم ساخته است تصویر بنویسد، مطالب بی

  .پیکار ولتر را در راه حقوق مدنی بازیگران ادامه داده است» نهاکمدی«مقالۀ . آینده سالونهاي او را جان بخشیدند

کسان  .آنه لیترر الی فررون آن را مایه بخشیدند/از جلد سوم بسیار ستایش شد؛ انتقادهاي یسوعیان و نشریۀ ل

چهارم، ولتر و دوکلو از جلد . افزونتر ساختند ة المعارف پیوستند و ارج و اعتبار کتاب رااي به نویسندگان دایر تازه

در چهارسال اول تدوین دایر . تورگو از جلد پنجم، و نکر و کنه از جلد ششم با نویسندگان کتاب همکاري آغاز کردند
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پس از آنکه در ژنو اقامت . المعارف، ولتر در آلمان سرگرم نوشتن اثري تازه بود، یا با مسائل دیگري درگیري داشت ة 

براي کتاب نوشت که همگی ظریف، شیوا، و سرشار از » هوش«و » شیوایی«، »ظرافت«، مقاالتی به نام )1755(گزید 

نوشت، که گروهی از دانشوران آن را » المعارف دایر ة «اي به نام  دیدرو خود براي جلد ششم مقاله. هوشمندي بودند

دیدرو در این . تاب استهاي ک اي یکی از بلندترین مقاله کلمه 34‘000این مقالۀ . اند بهترین مطلب کتاب شمرده

مقاله از دشواریهایی که کار تدوین کتاب با آن دست برگریبان بود، از نیروهایی که در صدد متوقف ساختن کار بودند 

کرد، و از ضعفهاي بشري نویسندگان که  از وجوه اندکی که براي پرداخت دستمزد نویسندگان و نقاشان کفایت نمی

وي بسیاري از نواقص پنج جلد . گوید توانستند با وي همکاري کنند سخن می دتی نمیشدند و تا م گرفتار بیماري می

دهد که در آینده این ضعفها  پذیرد؛ وعده می آمده بودند، می نخست را، که به واسطۀ شتابزدگی و ترس و بیم پیش 

:برد اي امید و اعتماد به پایان می تکرار نشود؛ و مقالۀ خود را با پاره

المعارف عبارت است از گردآوري دانشی که برروي زمین پراکنده است، رساندن آن به معاصران، و انتقال  ة هدف دایر 

آن به آیندگان؛ با این نیت، که کارهایی که در قرن گذشته شده است براي آیندگان خالی از فایده نیست، و آیندگان 

آنکه به نوع بشر خدمتی کرده باشیم، رخت از جهان  و ما، بیما، که آگاهتر از ما خواهند بود، دلشادتر و فاضلتر شوند، 

  .بر نبندیم

شمرد و اطمینان داشت که آیندگان، براي این ارمغان، وي را  المعارف را ارمغانی براي آیندگان می دیدرو دایرة 

بخشی از جهان را  را از پیشرفت باز داشته و )ي صنعتی(انقالب دهشتناکی، که علوم و هنرها «وي به . خواهند ستود

اندیشید و امیدوار بود که نسلی که در آن هنگام در جهان خواهد زیست از مردان دور  ، می»در تاریکی فرو برده است

: گفت می. اند اندیشی قدردانی کند، که با پیشبینی چنین روزي، گنجینۀ دانش را براي آیندگان به ارمغان نهاده

المعارف، که  ة جلد هفتم دایر» .براي دینداران دارد› هان دیگرج‹ی را دارند که آیندگان در نزد فیلسوف همان مقام«

کنه و تورگو براي این جلد کتاب . از چاپ خارج شد، بحرانی شدیدتر از بحرانهاي قبلی همراه آورد 1757در پاییز 

کارترین نویسندگان کتاب بود، در  لویی دو ژوکور، که از پر. فیزیوکراتها نوشته بودند» آزادي عمل«هایی دربارة  مقاله

، به جاي تاریخ، عیبهاي وطن خود را برشمرده، و از نابرابري فاحش و »فرانسه«اي استهزا آمیزش،  مقالۀ نهصد واژه

خطرناك مردم، فقر و بینوایی دهقانان، فزونی جمعیت پاریس، و کاهش روزافزون جمعیت شهرستانها سخن گفته 

 …. آزادي گرانبهاترین دارایی مردم است«، نوشته بود که »دولت«هایش، با عنوان  مقالهوي در یکی دیگر از . بود

. اي دربارة زنا نوشته بود ولتر نیز براي این جلد کتاب مقالۀ فاضالنه«. بندد ور رخت بر میبدون آزادي، نیکبختی از کش

دربارة ژنو بود، که پیش از این در  -»برانگیخت«اي که بیشترین حساسیت را  کم مقاله دست -»مقالۀ حساس«اما 

آالمبر وعدة خود را، که مقاالتش را به موضوعات ریاضی محدود کند، از یاد برد و /د. ایم بخش سویس با آن آشنا شده

اي، که در آن روحانیون کالونی را منکر الوهیت مسیح شناسانده بود، پاریس و ژنو را با خود به دشمنی  با نوشتن مقاله

.توا داش

آالمبر را خواند، آن را دور از حزم و دور اندیشی یافت و گزارش داد که غوغایی به پا کرده /گریم، همینکه گفتار د

المعارف را محکوم  کرد، این جلد دایر ة  اي که در ورساي در حضور شاه ایراد می کشیشی یسوعی، در موعظه. است

آمیز  ام که براي کلیساي کاتولیک توهین حانیان ژنو را چنان ستودهگویند که من رو می«: آالمبر به ولتر نوشت/د. کرد

، به جان شاه سوءقصد شد؛ از پی آن، شاه یکی از قوانین گذشته را احیا کرد؛ این 1757ژانویۀ  5در » .بوده است

ند، کیفر قانون براي نویسندگان، ناشران و فروشندگان کتابهایی که به دین حمله کنند، یا کشور را به آشوب کش

چند تن از نویسندگان را بازداشت کردند ولی، با اینکه هیچ یک از آنان را اعدام نکردند، . مرگ پیشبینی کرده بود

المعارف قطع کرد  ة پریشان شد که ارتباطش را با دایروي چندان دستپاچه و . آالمبر حساس سخت هراسان گشت/د
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متهم » ضد فیلسوفان«گشت که مادام دو پومپادور را به حمایت از مشاعر او چندي چنان مختل ). 1758اول ژانویۀ (

. گیري نکند ولتر بدو نوشت که از کارکناره. ساخت و از مالزرب درخواست کرد که رهبر آنان، فررون، را بازداشت کند

نم که دیدرو ک گمان نمی …. از وضع ما و خشم و کینۀ زمامداران آگاهی ندارید«): ژانویه 20(آالمبر پاسخ داد /د

» .گرفتار دادرسی، رنج، و محنت خواهد ساختولی اگر ادامه دهد، خویشتن را تا ده سال . بدون من به کار ادامه دهد

امروز به فرمان صریح دولت چنین چیزهایی  )دشمنان (هرگاه آنان «: هشت روز بعد، وحشت او شدت یافت و نوشت

گرد جلد هفتم گرد آورند و ما را براي جلد هشتم به درون آتش  بهچاپ کنند، براي آن خواهد بود که تودة هیزم 

المعارف کنارکشد، و نوشت که  آالمبر شد و به دیدرو توصیه کرد که خود را از کار دایر ة /ولتر تسلیم نظر د» .افکنند

اي در دست دستگاه  لهرود، ارزش آن از میان خواهد رفت، زیرا وسی کار ادامه یابد، چون زیر سانسور دولت می اگر این

تورگو، مارمونتل، دوکلو، و مورلو از نوشتن مقاله براي دایرة . کلیسا خواهد شد تا با آن براندیشۀ فرانسویان مهار زند

روزي نیست که «: خود دیدرو نیز چندي جرئت و شهامت خود را از دست داد، و نوشت. المعارف دست کشیدند 

ولی او » .سر برم خواهم مدتی را در آرامش و گمنامی به می. ، را به دل راه ندهمآرزوي بازگشت به والیتم، شامپانی

دادن به  شانه خالی کردن از زیرکاردرحکم تن«): 1758فوریۀ (ولتر نوشت  به. کسی نبود که بآسانی از میدان بگریزد

آالمبر چه /د گیري ز کنارهدانید که ا نمی. آزارند آرزویی جز این ندارند فرومایگانی که ما را می. شکست است

، اسقفان 1758در  »!کار خویش بازنگردد برند تا او به کار می خرسندیی که به آنان دست داد؛ و هرگونه ترفندي را به

، »موافقت ضمنی«به شاه، از او درخواست کردند تا از صدور » بخششی سخاوتمندانه«فرانسه در انجمن خود، با دادن 

نشر یک  آبراآم دوشومه به  1758در . ف را در فرانسه امکانپذیر ساخته است، جلوگیري کندالمعار که نشر دایر ة 

 27نشر اثر بنیادي الوسیوس، دربارة ذهن، در . المعارف، آغاز کرد گفتار، به نام داوریهاي بحق دربارة دایر ة  رشته

تی نزدیکی با الوسیوس ه دیدرو دوسجا آوازه در افتاد ک ، موجب اعتراضات بیشتري شد، و چون همه1758ژوئیۀ 

گیري از کار،  نوشت، با کناره روسو، که مقاالتی دربارة موسیقی می. المعارف نیز گرفتار این طوفان شد ة دارد، دایر

گیري  آالمبر دربارة نمایشها، کناره/، با نوشتن نامه به آقاي د1758اکتبر  22مشکالت دیدرو را فزونتر ساخت؛ و در 

براي همیشه از هم » المعارف اصحاب دایر ة «نمود که اردوي  چنین می. علنی ساخت» فیلسوفان«جرگۀ  خود را از

براي نشر «، نمایندة شاه، اومر دوفلوري، به پارلمان پاریس هشدار داد که 1759ژانویۀ  22در . پاشیده است

» .ي تهیه، و انجمنی برپاگشته استا گرایی، تخریب دین، تزریق روح آزادگی، و ترویج تباهی اخالق نقشه ماده

المعارف را غیرقانونی شناخت و نشر جلدهاي  ، دایر ة  ، با صدرو فرمانی1759ارس  8سرانجام در » شوراي دولتی«

سود چنین کتابی، براي «: در فرمان دولت گفته شده بود. تازة آن، و فروش مجلدات موجود، را ممنوع ساخت

این فرمان، » .، جبران کند براي دین و اخالقچندان نیست که زیانهاي ناشی از آن را، ها هرگز  پیشرفت علوم و حرفه

مشترکان بسیاري بهاي . کرد المعارف را نیز تهدید می ، سرمایۀ ناشران دایر ة »فیلسوفان«گذشته از امنیت شخصی 

توانستند این پولها را به صاحبان  ه میالمعارف را قبالً به ناشران پرداخته بودند؛ ناشران چگون جلدهاي آیندة دایر ة 

آنها برگردانند؟ بیشتر این پولها را ناشران هزینۀ چاپ جلدهاي اول تا هفتم و تهیۀ جلد هشتم ساخته بودند که، 

گفت  کرد و می دیدرو ناشران را به پایداري و ادامۀ کار تشویق می. هنگام صدور فرمان دولت، براي پخش آماده بود

توان در خارج از  این فرمان را نیز به موقع خود تعدیل کند؛ و هرگاه تعدیل نکند، جلدهاي آینده را می که شاید دولت

در این هنگام، مالزرب و . به درخواست ناشران، دیدرو در خانه ماند و به تهیۀ جلد نهم پرداخت. کشور چاپ کرد

  .کار شدند دیگران براي فرونشاندن خشم دولت دست به

اي به نام تذکري به آبراآم شومه مخفیانه در پاریس انتشار یافت، که نویسندة  جزوه -1759تابستان  - داردر این گیرو

نام و نشان آن، گذشته از دولت، پارلمان، یسوعیان، و ژانسنیستها، خود مسیح و مادر او را بسختی به باد دشنام  بی
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به نزد مالزرب، فرمانده  ».دهند اق آرا به من نسبت مینگارش این جزوه را مردم به اتف«دیدرو گفت که . گرفته بود

دوستان . رئیس پارلمان رفت و سوگند خورد که کمترین ارتباطی با این ظهور ناگهانی الحاد بازاري ندارد پلیس، و

از گوید، به او سفارش کردند که از پاریس خارج شود؛ ولی او گفت که خروج  دانستند او راست می دیدرو، با آنکه می

مالزرب بدو اطالع داد که پلیس در صدد است خانۀ او . پایتخت اعتراف یه گناه خواهد بود، و همچنان در پاریس ماند

شورشگر وحشتزده . هایش را پنهان سازد درنگ نامه هایش را مصادره کند، و سفارش کرد که بی را بجوید و نامه

» .نها را نزد من فرستید؛ کسی آنها را در نزد من نخواهد جستآ«: مالزرب گفت» آنها را درکجا پنهان سازم؟«: پرسید

هیچ . اي با ناشران آن نداشته است در این هنگام، پلیس ناشران جزوة هتاك را یافت و دانست که دیدرو رابطه

دیدرو از هراس رهایی یافت، ولی فشارهاي روحی و نگرانی گذشته وي . دستوري براي ضبط کاغذهاي او صادر نشد

. اولباك، دوست توانگر دیدرو، وي را براي گردش و آسایش به اطراف پاریس برد/د. گرفتار بیماري عصبی ساخت را

» .کردم رفتم با خود حمل می گامهاي لغزان و روح رنجورم را هرجا می«: دیدرو از این گردش چنین یاد کرده است

لیور با  25‘000المعارف قراردادي به مبلغ  ر ة دیدرو، پس از بازگشت به پاریس، براي تصنیف نه جلد دیگر دای

دیدرو وي را براي گریز از میدان، در هنگام . آالمبر حاضر شدکار تصنیف مقاالت ریاضی را از سرگیرد/د. ناشران بست

. المعارف پیوست ولتر نیز بار دیگر به نویسندگان دایر ة . یورش دشمن، سرزنش کرد؛ ولی همکاري وي را پذیرفت

به پایان رساند، ولی در سپتامبر  1760المعارف را در  و امیدوار بود که تصنیف هفدهمین و آخرین جلد دایر ة دیدر

درپی به این کار پرداختم و هر روز  وپنج روز پی بیست. تجدید نظر کلی در شرف پایان گرفتن است«: نوشت 1761

. کرد هاي کتاب را بررسی می انه محبوس بود و کلیشهده روز بعد، او هنوز در چهار دیواري خ» .ده ساعت کار کردم

جلدهاي هشتم تا هفدهم کتاب به فاصلۀ کوتاهی در پاریس به چاپ رسیدند، ولی محل چاپ را در روي آنها نوشاتل 

ة   نشر دایر 1762قید کردند؛ سارتین، فرماندة تازة پلیس پاریس، این نیرنگ را نادیده گرفت و اخراج یسوعیان در 

کبیر، امپراطریس روسیه، حاضر شد براي به پایان رساندن تدوین  ، کاترین1762در سپتامبر  .کردمعارف را تسهیل ال 

د المعارف در پطرزبورگ تسهیالتی فراهم سازد؛ فردریک کبیر نیز، توسط ولتر، پیشنهاد مشابهی داد، شای دایر ة 

آخرین جلد دایر ة . المعارف در پاریس موافق ساختند همین پیشنهادها بودند که دولت فرانسه را با نشر دایر ة 

المعارف  به دایر ة   ، یازده جلد حاوي کلیشه1772تا  1765از چاپ خارج شد؛ در فاصلۀ سالهاي  1765المعارف در  

المعارف نیز در فاصلۀ سالهاي  دوجلدي دایر ة ) »نمایۀ«(» فهرست عمومی«پنج جلدي و » ضمیمۀ«. اضافه کردند

کار ویرایش این کتابها را نیز خواستند به دیدرو سپارند، ولی او، که فرسوده و ناتوان .انتشار یافتند 1780تا  1776

او را تا پایان ترین اثر مدون قرن وي را خسته و فرسوده کرده بود، اما نام  برجسته. کار خودداري کرد شده بود، از این

.آیند، جاودان ساخته است تمدن بشري، و همۀ دگرگونیهایی که براي آن پیش

IV -  المعارف خود دایر ة  

المعارف و وقوع آن یاري کرد، تقریباً همۀ مضامین این کتاب را از اهمیت انداخت و کهنه  انقالب فکري، که دایر ة 

در پیکار » فیلسوفان«هایی هستند که  ر تاریخ اندیشه، و نیز سالحهایی د هاي آن به دیدة ما پدیده نمود؛ مقاله

این پیکار، چنانکه دیدیم، بندرت علنی و . جستند خویش، با یگانه نوع شناخته شدة مسیحیت، از آنها یاري می

اصیل ، که هردو را دیدرو نوشته بود، چندان ناسازگاري با معتقدات »مسیحیت«و » عیسی«در مقاالت . مستقیم بود

چندتن از کشیشان براي دایر . کشیشی ایتالیایی مقالۀ دوم را بسیار ستوده بود. خوردند آیین مسیحیت به چشم نمی

المعارف، به جاي الحاد، خداپرستی  دایر ة . را آبه ایوون نوشته بود» ملحدان«مقالۀ . هایی نوشته بودند المعارف مقاله ة 

اي که از عقیدة  اند، و به جاي ارجاع دادن به مقاله کننده ت کتاب گاهی گمراهبا اینهمه، ارجاعا. کرد را ترویج می

. کنند نماید که در خواننده ایجاد شک می کند غالباً به مقاالت دیگري اشاره می رسمی و اصیل آیین جانبداري می
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اند، و مقالۀ  ارجاع داده» رهانب«توان اشاره کرد که نویسندگان کتاب آن را به مقالۀ  می» خدا«براي نمونه، به مقالۀ 

گاه، با قبول برخی از عناصر  گاه. اخیر متضمن اصول و میزانهایی براي سنجش درستی معجزات و اساطیر است

اما به زبانی که  -توان دربارة آنها استدالل کرد، بتفصیل به شرح آنها پرداخته است معتقدات مسیحی، که کمتر می

معتقدات دین چینیان و مسلمانان را نیز، چون معتقدات مسیحی، ردکرده . دارد ا میخواننده را به شک و تردید و

تر نوشته شده  هاي کتاب روشنتر و بیپرده اولباك است، از دیگر مقاله/که نویسندة آن گویا د» کشیشان«مقالۀ . است

دانستند و از آنان بیزاري  دم میروحانیان را دشمنان آزاداندیشی و محرك تعقیب و آزار مر» فیلسوفان«است، زیرا که 

  :کند که سخن او دربارة کاهنان مشرك است نویسندة این مقاله وانمود می. جستند می

کردند ارزشهاي  چون خرافات بر تشریفات آیینهاي نیایشی گوناگون افزوده است، مردمی که این مراسم را رهبري می

اند؛ از این روي، کاهنان از  ن خویشتن را کامالً به خدایان سپردهکردند که اینا مردم گمان می. اي پدید آوردند تازه

و چون مردم باور داشتند، که آنان مفسر . هاي عادي دون شأن آنان تلقی شد پیشه. حرمت خدایان برخوردار شدند

  …. یدندد و میانجی میان خدایان و انسانها هستند، خود را ملزم به تأمین نیازمندیهاي آنان می …ارادة خدایی 

آنان تشریفات، . و انتقامجو شناساندند سازند، خدایان را سنگدل، ستمگر، کاهنان، براي آنکه سلطۀ خویش را استوارتر

داد که براي  آوري را پرورش می آوردند که پرداختن به آنها آن مالیخولیاي مالل شعایر، و آیینهاي رمزیی پدید 

سپس، خون انسان در نهرهاي بزرگ بر مذبح روان گشت و مردمی . ودچیرگی تعصب در عقاید دینی بسیار مساعد ب

مادران، . که موهومپرستی دل آنان را از هراس آکنده بود پنداشتند که هیچ بهایی براي ارضاي خدایان گزاف نیست

ران انسان را هاي آتش سپردند، و کارد قربانی سرهزا هاي خود را به شعله اشکی از دیده بارند، جگرگوشه آنکه قطره بی

…. ازتن جدا کرد

توانستند قیود اجتماعی را گردن نهند، کاهنان،  آنان، که از چنین قدرت و حرمتی برخوردار شده بودند، بسختی می

اي برسر  تعصب و موهومپرستی مانند دشنه …. گري آغاز کردند سرمست از بادة قدرت، بساکه با شاهان ستیزه

کیفر  …دانستند خواستند مردمی را که منافع آنان را بخطا عالیق خدایان می هان میهرگاه که شا. شاهان قرار گرفت

زیرا که تجدید قدرت کاهنان را مردم دشمنی با دین  …آمد دهند، یا به جاي خود نشانند، اورنگ آنان به لرزه در می

  . شمردند می

آن بود که، » فیلسوفان«آرزوي . دل شدهاي علمی و فلسفی جدید مب ها و شیوه پیکار با دین به ستایش اندیشه

از این روي، . کم، طبقات روشنفکر وتحصیلکرده علم را به جاي دین، و فیلسوفان رابه جاي کشیشان قرار دهند دست

توان نام  می» کالبدشناسی«براي نمونه، از مقالۀ . اند هاي دیگر نوشته المعارف را مفصلتر از مقاله هاي علمی دایرة  مقاله

هاي مفصلی دربارة مواد  مقاله» زمینشناسی«در زیر عنوان . وشش ستون کتاب را اشغال کرده است که پنجاهبرد 

لرزه، آتشفشان، و سنگهاي قیمتی درج شده  ، معادن، زمین هاي یخ هاي زمین، فسیلها، توده معدنی، فلزات، چینه

پدید » دستگاهی«بر علم استوار خواهد بود،  اندیشیدند که فلسفۀ جدید تنها می» المعارف اصحاب دایر ة «. است

از همین روي، در مقالۀ . نخواهد آورد، از مابعدالطبیعه دوري خواهد جست، و به آغاز وانجام جهان نخواهد اندیشید

، فیلسوفان مدرسی، که جنبۀ پژوهشی دانش را از یاد برده، و خویشتن را در اوهام االهیات، تار عنکبوت »آموزشگاه«

  .اند و ابرهاي مابعدالطبیعه سردرگم ساخته بودند، را بسختی به باد حمله گرفته منطق،

، )1744- 1742(  هاي شایان توجهی نوشته است، که گرچه از تاریخ انتقادي فلسفه دیدرو دربارة تاریخ فلسفه مقاله

. اندیشۀ فرانسوي کرده استاثر یوهان یا کوب بروکر، بسیار الهام گرفته، ولی پژوهشهاي نومایه و بدیعی در سیر 

گرایی را بتفصیل شرح داده، و، در جاهاي دیگر، برونو و هابز را ستوده  هنگام بحث از فیلسوفان الئایی و اپیکوري، ماده

در -ایزدي –خرد در نزد فیلسوف داراي همان مقامی است که فیض و رحمت «. در دیدرو فلسفه دین شده بود. است
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و در مقالۀ » بیایید فلسفه را هرچه زودتر مردمپسند و از آن مردم سازیم؛«: فریاد برآوردوي » .نزد مسیحی داراست

تازد، مسائل مورد عالقۀ خود را  اکنون که فلسفه با گامهاي بلند پیش می«: چون یک پیامبر، نوشت» المعارف دایر ة «

ن یوغ قدرت و سنت آغاز به شکست کشد، صدایش بلندتر از صداهاي دیگر است، و به حیطۀ فرمانروایی خویش می

اي است، همراه با اعتمادي بالنده، و دیگر  این ایمان شکوهمند تازه«. بیایید از قانون خرد پیروي کنیم کرده است،

: گوید شاید، با توجه به آمادگی امپراتریس روسیه به حمایت از او، مانند افالطون می. چندان بدان برنخواهیم خورد

» .جمع کنید، فرمانروایی کامل خواهید داشت -دیدرو –را با چنین فیلسوفی ] کاترین دوم[روایی فرمان] هرگاه[«

هرگاه چنین فیلسوفی بتواند، به عنوان کشیش اقرارنیوش و راهنما، شاه را اندرز دهد، بدو اندرز خواهد داد که آزادي 

طبیعت «:گوید دربارة حق االهی شاهان، می. اردرا توسعه بخشد و، بیش از همه، آزادي گفتار و نشریات را محترم شم

  :اندیشد و دربارة انقالب چنین می» .این حق را به کسی نداده است که بردیگر مردم فرمان راند

 …. ماند که زور فرمانده بر زور فرمانگزاران بچربد قدرتی که به زور به دست آید غصب است، و تا هنگامی پایدار می

نیرومندتر شوند و زنجیرهاي انقیاد را از گردن خویش بگسلند، قدرت خویش را با همان حق  )یردستانز(هرگاه اینان

. کشد آورد آن را به نابودي می همان قانون که سلطه و چیرگی می. و داد فرمانرواي پیشین براو تحمیل خواهند کرد

شاه قدرتی را که بر رعایایش و  …ارداز این روي، حاکمیت راستین و مشروع حدودي د …. این قانون زور است

این کشور نیست  …. این قدرت را قوانین طبیعت و کشور محدود کرده است. کند از خود آنان گرفته است اعمال می

  . عکس، این شاه است که به کشور تعلق دارد که از آن شاه است، بلکه، به

دموکراسی؛ حکومت شاهی را بهترین نوع  هاي سوسیالیستی است، و نه مروج المعارف نه متضمن اندیشه  دایر ة 

ژوکور، .کند تبلیغ کرده بود، رد می 1755شمارد، و اندیشۀ برابري مردم را، که روسو با چنان حرارتی در  حکومت می

به ضرورت اختالف شرایط، «: افزاید ، مردم را در برابر قانون برابر شناخته است، ولی می»برابري طبیعی«در مقالۀ 

دیدرو در این » .رامات، تمایزات، صفات، و وابستگیهایی که در هر حکومتی باید رعایت شود نیک آگاهمدرجات، احت

درآمد «: داراي رنگمایۀ کمونیستی است» انسان«اما مقالۀ . شمرد زمان مالکیت خصوصی را بنیان الزم تمدن می

شود و مردم  اشد که نامتساوي تقسیم میخالص جامعه، هرگاه به تساوي تقسیم شود، شاید بهتر از درآمد هنگفتی ب

جلوگیري از بینوایی بهتر از «: در همان مقاله، دربارة نوانخانه چنین گفته شده است» .پراکند را به طبقات مختلف می

یک شاه فیلسوف مسلک پیوسته به کارهاي خاوندان بزرگ رسیدگی ».ههاي بیشتر براي بینوایان استساختن پناهگا

. دهند از آنان خواهد گرفت اوین و امتیازات خاوندانی را که کاري براي کشور و دهقانان انجام نمیخواهد کرد و عن

از دهقانان، راههاي انسانیتري خواهد یافت، و » بیگاري کشیدن«چنین شاهی براي مرمت راههاي کشور، به جاي 

خونریزیهایی که ریشۀ آنها آزمندي و رسد، به جنگها و  تا آنجا که دست او می. برده فروشی را برخواهد انداخت

غل و مقامات فساد را از دادگاهها خواهد زدود، به خرید و فروش مشا. همچشمی خانوادگی است پایان خواهد داد

درنگ خاتمه  خواهد داد، و قانون کیفري رامعتدلتر و انسانیتر خواهد ساخت؛ به شکنجۀ متهمان در دادگاهها بی پایان

اي آنکه به پایداري موهومات یاري کند، تالشهاي خویش را مصروف تحقق بخشیدن روزگار زرینی خواهد داد و، به ج

.خواهد ساخت که در آن سیاست، به همدستی دانش، با جهل، بیماري، و بینوایی به پیکار برخواهد ساخت

ستند، که بیشتر هاي اقتصادي طبقۀ متوسط ه وبیش همان اندیشه المعارف کم  هاي اقتصادي دایر ة  اندیشه

هاي اقتصادي فیزیوکراتها را، که کنه و میرابو مهین  و چه بسیار که کتاب اندیشه. از آن برخاسته بودند» فیلسوفان«

المعارف   نویسندگان مقاالت اقتصادي دایرة . هاي قرن هجدهم در فرانسه پراکنده بودند، منعکس ساخته است در نیمه

را براي انسان آزاد ضروري و حیاتی شمرده، و اصناف و  -، بازرگانی آزاد و رقابت آزادو در نتیجه - گذاري آزاد سرمایه

جامۀ عمل ) 1774(تورگو  ها در زمان وزارت این اندیشه. اند ها را، که مانع رقابت آزادند، محکوم ساخته اتحادیه
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ساخت، با شور  فرانسه را دگرگون می المعارف از تکنولوژي صنعتی، که سیماي اقتصادي انگلستان و  دایر ة  .پوشیدند

گفت که فنون مکانیکی را، که کاربرد علمند، باید گرامی داشت؛ و نباید از  دیدرو می. و عالقۀ بسیار بحث کرده است

مردم را اندرز ! ارزیابی ما چه بیهوده است«. هاي علمی، ارزنده و گرانبها هستند یاد برد که کاربرد علم، چون نظریه

المعارف   خواست دایر ة  دیدرو می» .شماریم که به کارهاي سودمند پردازند، اما مردان سودمند را ناچیز میدهیم  می

اي فنون مکانیکی را نابود ساخت، آیندگان بتوانند با استفاده از جلدهاي  را گنجینۀ تکنولوژي سازد، تا هرگاه سانحه

مته، پیراهن، جوراب،  فوالد، کشاورزي، سوزن، مفرغ، ماشین خود او دربارة. بازماندة کتاب آن فنون را احیا کنند

. ستود او هوش و نبوغ مخترعان و استادي ابزارمندان را می. هاي مفصل و مبسوطی نوشته است کفش، و نان مقاله

خود را به  زد، یا نمایندگان ها سرمی هاي تولیدي نو، به کشتزارها، کارگاهها، و کارخانه براي آشنایی با کاالها و شیوه

المعارف، با نزدیک به هزار کلیشه، این   ة انی که با آراستن یازده جلد دایرساز بر کار کلیشه. فرستاد چنین جاهایی می

بالید که  دولت فرانسه به خود می. کرد اند شخصاً نظارت می انگیزترین آثار مدون روزگار خود ساخته کتاب را از شگفت

وپنج کلیشه دربارة بافندگی، یازده  از این میان، پنجاه. صادر کرده است» شاهی نشر پروانۀ«براي این یازده جلد 

کلیشه دربارة ضرب سکه، ده کلیشه دربارة فنون نظامی، پنج کلیشه دربارة باروتسازي، و سه کلیشه دربارة میخسازي 

» هجده عملکرد متمایز«به سمیث دربارة تقسیم کار تولید میخ  سه کلیشۀ اخیر منبع گفتار معروف ادم. هستند

. به نزد کارآمدترین صنعتگران پاریس و کشور رفتیمدست آوردن این معلومات  براي به دیدرو نوشته است که. اند بوده

و در آموختن اصطالحاتی که آنان در دادوستدهاي خود  …هاي آنان  گفته  در یادداشت کردن …در پرسش از آنان

و پس از گفتگوي بسیار با گروهی از کارگران، دریافتیم که دیگران  …روبرو شدیم؛  دشواریهایی برند با کار می به

  …. اند حرفۀ خویش را مبهم، ناکامل، و گاهی نادرست براي ما شرح داده

سازانی به کارگاهها فرستادیم و از آنان خواستیم که، هنگام ترسیم، چیزي  براي ترسیم شکل ماشینها و ابزارها، کلیشه

. اد نبرندرا از ی

دایر » توپ«، که سلطان عثمانی از بارون دو توت خواست که براي دژهاي داردانل توپ بسازد، بارون مقالۀ 1773در 

المعارف پایان یافت، دیدرو دچار اندوهی   پس از آنکه چاپ دایر ة . کی از راهنماهاي ثابت خود ساختالمعارف را ی  ة 

خواند، دریافت که قسمتهاي زیادي از  هاي خود را می یکی از مقالهچون . شد که روحیۀ وي را درهم شکست

وي در جلدهاي نهم تا هفدهم نیز به . اند هاي چاپی، که وي تصحیح کرده و براي چاپ فرستاده بود، حذف شده نمونه

لمان را گرفتند که ممکن بود روحانیان و پار بخشهاي حذف شده غالباً مباحثی را دربر می. همین نقیصه برخورد

لوبرتون این گناه را به گردن گرفت و . ها توجه نشده بود هنگام حذف آنها، به توالی منطقی مقاله. خشمگین سازند

گریم اثر این . مبادرت جسته است» جراحی«المعارف، و نجات سرمایۀ خود، به   گفت که براي رفع مزاحمت از دایر ة 

  :پیشامد را در دیدرو چنین شرح داده است

سالها با «:برسر لوبرتون فریاد کشید. بردن به این مسئله چنان دیدرو را برآشفت که هرگز از یاد نخواهم برد پی

تو رنجهاي بیست نیکمردي را، که تنها به انگیزة عشق به راستی و حقیقت وقت و . اي فرومایگی مرا فریب داده

هاي آنان در دسترس مردم نهاده شوند، و  د که اندیشهان استعداد و اوقات بیداري خویش را به این امید ساده سپرده

کنند که  از این پس، تو را به عنوان مردي یاد می …. اي اند، بر باد داده در قبال همۀ اینها پاداش مادي ناچیزي یافته

کند در ا آن برابري اي که بتواند ب اي زده است که هرگز واقعه مرتکب گناه خیانت شده، و دست به جسارت شرورانه

  . جهان رخ نخواهد داد

  .او لوبرتون را هرگز نبخشید
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اند، آن را بزرگترین دستاورد  نگریم، با توجه به تاریخ تدوین اثر و مطالبی که در آن آمده هرگاه به این کار بزرگ می

وي، بلندي و چون سهم دیدرو در پدید آمدن این اثر عظیم و اصلی است، از این ر. یابیم عصر روشنگري فرانسه می

سردبیري چنین . نماید قامت وي در آینۀ فکري و عقلی فرانسۀ قرن هجدهم تنها کوتاهتر از قامت ولتر و روسو می

هاي  ها و نمونه او، گذشته از تنظیم ارجاعات کتاب، مقاله. اثري، مسئولیتی بسیار سنگین بردوش دیدرو نهاده بود

هنگامی که . ، او، براي یافتن مشترك، شهر پاریس را زیر پا نهاده بودگذشته از اینها. چاپی آن را تصحیح کرده است

هاي رسیده براي درج در کتاب مناسب نبودند، وي  اي بیابند، یا وقتی که مقاله توانستند نویسنده براي موضوعی نمی

ن در نوشتن در جایی که دیگرا. طوري که صدها مقاله به این مناسبت نوشته است به -برد خود دست به قلم می

 هاي خویش از فلسفه گرفته بینیم در مقاله از این روي است که می. ماندند، وي آخرین بارقۀ امید بود اي در می مقاله

مقالۀ . کرباس، مسیحیت، ماربوآ، زیبایی، ورقبازي، مشروبسازي، و نان مقدس مسیحیان بحث کرده است تا

هاي خود را از آن  اي از اندیشه شته شده است، و ولتر شاید پارهوي قبل از مقالۀ مشابه ولتر نو» سختگیري دینی«

گوید، آکنده از  اي که از یسوعیان سخن می مقاله هاي او داراي اشتباه، و برخی، چون  اي از نوشته پاره. گرفته باشد

رساند، که با او در اما نباید فراموش کرد که او شتاب داشت تا کارش را هرچه زودتر به انجام . کینه و دشمنی هستند

.رسید استفاده کند کردند، که ناچار بود از هر سالحی که به دستش می نبرد بودند و تعقیب و آزارش می

کتاب شامل هزاران اشتباه، . توان بازشناخت المعارف را می  ة نبرد فرو نشسته است، نقصهاي دایراکنون که گرد و غبار 

انگونه که محققان یسوعی دریافته بودند داراي رونویسیهاي قابل توجه است؛ مکررات بیجا، افتادگیهاي فاحش، و هم

تروو، با نقل برتیه در سه شمارة ژورنال دو » .اند اي از مطالب اقتباس شده هاي کتاب چهل تکه اي از مقاله پاره

هاي  د رونویسی از نوشتههاي دیگران، از روي بیش از صد مور المعارف و قیاس آنها با نوشته  ة هایی از دایر نمونه

اند،  بسیاري از این رونویسیها، نظیر رونویسیهایی که در تعاریف شده. دیگران در جلد اول کتاب پرده برداشته بود

اند و نویسندگان آنها را واژه اقتباس  اي از آنها سه یا چهار ستون کتاب را اشغال کرده اهمیتند، ولی پاره کوتاه و بی

  .اند کرده

اي دربارة  نویسندگان نظر بسیار ساده. اند المعارف سرزده  ة یار شگرفی نیز از نویسندگان دایرت فکري بساشتباها

اندیشانه و خوشباورانه، و فهمشان از ضعف آن بسیار مبهم  طبیعت آدمی داشتند؛ ارزیابی آنان از درستی خرد ساده

عموماً، و دیدرو » فیلسوفان«. بسیار خوشبین بودند بود؛ و به ثمراتی که دانش براي جهانیان به بار خواهد آورد

دادند تا دریابند معتقداتی که با آنها به پیکار  خصوصاً، فاقد شعور تاریخی بودند، و به خویشتن رنج تحقیق نمی

 هاي کاهنان و کشیشان، کدام احتیاجات بشري به این معتقدات اند و، گذشته از ساخته اند چگونه پدید آمده برخاسته

ن بودند که خدمات دین را به نظم اجتماع، سیرت انسان، موسیقی،  آنان ناتوانتر از آ. هستی و دوام بخشیده است

دشمنی آنان با دین بیش از . وهنر، و تالشهاي پرثمر دین را در راه تخفیف آالم و مصایب انسان دریابند و ارج نهند

گرچه . از کینه و غرض دوري جویند - که مستلزم بیطرفی است -المعارف  ة بود که بتوانند هنگام نوشتن دایرآن 

گرفتند، ولی بیشتر منتقدان آن، چون  المعارف خرده می  ة رتیه، با انصاف و مالیمت از دایربرخی از یسوعیان، چون ب

  .، مردمی عاري از بیطرفی بودند»فیلسوفان«خود 

المعارفی   ة نخستین چاپ هر دایر«: نوشت 1755 وي در .کرد دیدرو، با هوشمندي، دشواریهاي واقعی کار را حس می

با . اي نزدیک اصالح شوند و امیدوار بود که نقصها و اشتباهات آن در آینده» ونقص مبرا باشد؛ تواند از عیب نمی

ار در المعارف سه ب  ة وهشت جلدي دایر دورة بیست. رداینهمه، این دستاورد عظیم در مراکز فکري بر اروپا راه پیدا ک

المعارف نیز، که   ة دایر هاي دیگر دوره. سویس، دوبار در ایتالیا، یک بار در آلمان، و یک بار در روسیه به چاپ رسید

هاي ممنوعه را بیش از پیش در میان  دزدانه در خارج به چاپ رسیده بودند، در فرانسه فروخته شدند تا نفوذ اندیشه
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اي با  که براي مجموعه - وسه بار به چاپ رسید وپنج سال، چهل در عرض بیستالمعارف،   ة دایر. مردم منتشر سازند

کردند، و دانشپژوهان براي خواندن  هاي آن را شامگاهان مطالعه می ها مقاله ه خانواد. گزافی بیسابقه بود چنین قیمت

رد در برابر اساطیر، اکنون بشارت خ. تامس جفرسن جیمزمدیسن را مأمور خرید آن ساخت. آمدند آن به گرد هم می

اندیشی، پیشرفت از راه آموزش در برابر انتظار صبورانۀ مرگ، مانند ابر آبستن در سراسر  دانش و معرفت در برابر جزم

یام و سرکشی آماده داشت، و مردم را براي ق شکست، اذهان را به تفکر وامی گشت، سنتها را در هم می اروپا می

  .البی قبل از انقالب فرانسه بودالمعارف انق  ة دایر. ساخت می

  

  

فصل بیستم

  دیدرو و پروتئوس

1758 -1773  

  

I  - وحدت وجودي  

براي رهایی از سرپنجۀ کسانی که در «خوانیم، که چون خداي دریایی کتاب هومر،  از آن روي او را پروتئوس می

اند، چرا که دیدرو به همۀ خو ولتر وي را بحرالعلوم می» .گرفت کمین وي بودند، اشکال گوناگون به خود می

ها معلومات بسیار اندوخته، و به همۀ آنها  وي در همۀ این زمینه. ورزید هاي علم، ادبیات، فلسفه، و هنر می شاخه

چینی  چشید، خوشه آورد، اندکی از آن می ها را گرد می  او اندیشه. اندیشه خواب و خوراك او بود. خدمت کرده بود

هایم را  اندیشه«. ریخت یافت، آنها را با بینظمی بسیار بیرون می ذي سفید یا گوشی شنوا میکرد، و هرگاه که کاغ می

هاي مغشوش و درهم  شاید دشمن او هرگز اندیشه- » خواهند شوند که خود می آن می آورم، و آنها  به روي کاغذ می

تقریباً در هر . انداخت نمی خود را همنواخت نساخت و هرگز مسئلۀ هماهنگی و التزام منطقی وي را به زحمت

هاي او اصیلتر از  اندیشه. یافت هاي گوناگون او خطا راه نمی قول کنیم، اما در زمینه توانیم از او نقل اي می زمینه

هاي ولتر بودند؛ شاید از آن روي که او هرگز اصول و معیارهاي کالسیک را نپذیرفت و قید و محدویتی  اندیشه

کشاندش، گاه تا  هاي کشیشان و قدیسان، تا هرکجا که می اي را، جز اندیشه و هر اندیشه هر نظریۀ علمی. نشناخت

  .کرد هاي آن، پیگیري می ژرفاي آن و گاه تا نوشیدن قطره

نهم؛ و به جاي آنکه داوري کنم، داوري را  آنها را برهم می. جاي آنکه ابرها را بشکافم و از هم پراکنده سازم و من، به

کنم تا باالقیدي به جوالن درآید  ذهن خود را رها می …. کنم  گیرم، پرسش می تصمیم نمی …. ارمگذ مسکوت می

روند که باد گیسوانش  و هر اندیشۀ بخردانه و نابخردانه را دنبال کند، همچنانکه هرزگان جوان در پی زنی روسپی می

هاي من روسپیان من  اندیشه. فروشند افاده می زنند، و چشمانش برق می. سم دارداي متب را به جلو رانده است، چهره

هاي مرئی  ها، و شخصیتها را مانند دیگر اشکال و صحنه ها، فلسفه وي اندیشه. دیدرو تخیلی اندیشمند داشت. هستند

توانست دربارة برادرزادة رامو، این موجود ناپاك، ننگین، و فریبکار،  جز او، در آن روزگار، چه کسی می. دید می

سپرد تا به دلخواه  آفرید، عنان اختیار را به دست آنان می ردازي کند؟ پس از آنکه شخصیتهاي خیالی میخیالپ

خویشتن را به . اند و نویسنده بازیچۀ دست آنان است خویش وي را رهبري کنند، چنانکه گویی شخصیتها نویسنده

او کشید که فرانسویان شکاك به پاکدامنی و اي از  جاي یک راهبۀ جوان بیمیل نهاد و تصویر خیالی چنان فریبنده

کرد، نتایج منطقی  آزمود، مدتی در آن تأمل می اي را در ذهن خود می دیدرو هر اندیشه. پایداري راهبه بدگمان شدند
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او، . راه نیابداي نبود که به ذهن او  در آن روزگار، اندیشه. نهاد ساخت، و سپس آن را کنار می و عملی آن را مجسم می

.رفتند هایش با پاهاي او راه می المعارف متحرك، یک آزمایشگاه متحرك بود و اندیشه  ة گذشته از یک دایر

نام و نشان ولی با اجازة ضمنی مالزرب نیکدل منتشر  بی 1754مثال در افکار در تعبیر طبیعت، که وي آن را در 

وي، که هنوز مفتون . ت، و تکامل بحث کرده استگرایی، فلسفۀ مکانیکی، اصالت حیا ساخت، از اصالت وحدت، ماده

هاي بیکن بود، شیوة او را گرفته، و گفتن سخنان قصار را از وي آموخته بود، به پیروي از او، از دانشمندان  اندیشه

خواسته است که براي تسخیر طبیعت، به یاري خرد و آزمایش، بکوشند، و تالشهاي خود را در این راه هماهنگ 

بوفون نیز الهام ) بعد به 1749(موپرتویی، و تاریخ طبیعی، عمومی و خصوصی )1751(دستگاه طبیعت  از! سازند

گفت که  تواند جان گیرد و زنده شود؛ و مانند بوفون، می اندیشید که ماده می مانند موپرتویی، می. گرفت

در اندیشۀ هر دوي آنان شکل او فرضیۀ تکامل را، که . شناسی اکنون قادر است به جاي فلسفه سخن گوید زیست

طبیعت است «: پرورانید هاي تهورآمیزي در ذهن می دیدرو، دربارة طبیعت، اندیشه. گرفت، پسندیده و پذیرفته بود می

طبیعت را نیروي نیمه کور و نیمه هوشمندي » .طبیعت یگانه کتاب فیلسوف است. خواهم توصیف کنم که می

دهد، اندامی را  بخشد، میلیونها شکل تجربی به زندگی می به ماده جان میکند،  دانست که روي ماده عمل می می

بخشد و،  پوشد، و در خالل این سازندگی خالقانه، موجودات را جان می کند، از اندامی چشم می اصالح و تکمیل می

هان نهاده، و هزاران در این آزمایشگاه کیهانی، هزاران جاندار پا به ج. سپارد سرانجام، به سرپنجۀ مرگ و نیستی می

  .اند جاندار ناپدید شده

 …شود ماند، و سرانجام نابود می پایدار می. کند همچنانکه هرگیاه و جانوري، پس از آنکه پا به جهان نهاد، رشد می

و . رگاه دین به ما نگفته بود که جانداران آفریدة دست آفریدگارندتوان همۀ انواع را تابع این قاعده دانست؟ ه آیا نمی

اي دربارة آغاز و انجام آنها به عمل آید، فیلسوف، که به دست حدس و  شد که کمترین اندیشه اگر اجازه داده می

کند زندگی جانداران از ازل عناصر خاص خود را داشته است، و این عناصر در  گمانهاي خود رها شده است، تصور می

اي وجود  هم پیوستند، زیرا امکان وقوع چنین حادثه عناصر اتفاقاً بهاند؛ این  انبوه ماده پراکنده، و در آن سرشته بوده

سر گذاشت؛ این سازواره در طول  از این عناصر بسته شد اشکال و تحوالت بیشماري را پشت اي که فهداشت؛ نط

یال، میلیونها سال دستخوش دگرگونیهاي بسیار شد و، در خالل این دگرگونیها، داراي احساس، اندیشه، شعور، ام

اطوار، زبان، قانون، علم، و هنر گشت؛ و شاید در آینده نیز دستخوش دگرگونیهایی شود که از ماهیت آنها ناآگاهیم؛ 

میشه از هایی را که کسب کرده است از دست دهد و براي ه یا ممکن است در خالل این دگرگونیها استعداد …

. نچه امروز دارد، به خود گیردصحنۀ طبیعت ناپدید شود، یا اشکال واستعدادهایی، جز آ

چیز دیدروست؛ خداي اوست؛ اما خدایی است که از آن جز اصراف و تبذیر بسیار، و دگرگونی بیپایان  طبیعت همه

چیز ماده است؛ اما ماده داراي نیروي زندگی و استعداد اندیشه  همه. طبیعت مادة زنده است. آگاهی دیگري نداریم

همۀ موجودات «. میرند ما روح غیرمادي هم نیست؛ تن و روان اندامی واحدند و باهم میانسان ماشین نیست، ا. است

طبیعت » .ماند، و چیزي جز زمان جاودان نیست چیزي جز جهان پایدار نمی. کنند خویشتن را ویران و نابود می

ش از آنکه به اندیشۀ طبیعت، بی. نگرد بیطرف است و به نیک و بد، بزرگ و کوچک، گناهکار و پاکدامن یکسان می

گذارد که آنها تولید مثل کنند؛ پس، آنها را  دهد و می اندیشد؛ به افراد فرصت رشد و بلوغ می افراد باشد، به انواع می

اند، هوشمندي  کاري ظریف، که ظاهراً نمودار طرح و نقشه طبیعت با هزاران ریزه. انواع نیز خواهند مرد. میراند می

. هایی سازواره را براي زندگی و تولید زندگی آماده ساخته است طبیعت، با دادن غریزه. اده استبسیار از خود بروز د

. اندازد می زمین بر ها، یکسان از روي اما طبیعت کور است و ابلهان و فرزانگان را با یک فریاد، با یک تکان دادن شانه



۵٧٢٢

پی نخواهیم برد، چرا  - آرمان و معنایی در آن باشدهرگاه  -طبیعت را هرگز نخواهیم شناخت و به آرمان و معناي آن

  .هاي ناچیز و گذران طبیعتیم آلودمان، بازیچه که خود ما، با تاریخ درخشان و خون

II - آالمبر/رؤیاي د  

. تفکرات خویش را دربارة طبیعت دنبال کرده است -آالمبر/رؤیاي د - دیدرو در یکی از شگرفترین آثار ادبی فرانسه

بندد، ودو تن  نماید، رؤیایش را به دوستش می صورت رؤیا فرا می هایش را به  خاص دیدرو است که اندیشهاین ویژگی 

اش  دیدرو به معشوقه. دارد از معاصران نامدارش، ژولی دو لسپیناس ودکتر تئوفیل دئو بوردو، را باهم به گفتگو وا می

گاهی الزم است که به حکمت، براي آنکه . بیند رؤیا میکنم که  هاي خویش را از زبان کسی بازگو می اندیشه«: گفت

آنکه به کسی برخورند و به خود او  هاي فلسفی خویش را، بی از این راه، او اندیشه» .گفته شود، جامۀ حماقت پوشاند

ن و زتریآمی این جنون«: نهاد و از نتیجۀ آن بسیار خشنود بود؛ به سوفی والن گفت آزاري رسانند، با مردم در میان می

» کند؛ اي در آن است که موي تن خواهرت را سیخ می شده است؛ چند صفحه  نوشته عمیقترین اثري است که تاکنون

نوشت،  1769دیدرو این کتاب را در . هم در آن نیست» یک واژة نامناسب«با اینهمه، خاطرجمعش ساخت که حتی 

رفت که شاید آن را بدون امضا در خارج از فرانسه به چاپ  بخشهایی از آن را براي دوستانش خواند، و به این اندیشه

دیدرو، با حرکتی قهرمانانه، . مادام دو لسپیناس، به دالیلی که خواهد آمد، وي را از چاپ آن برحذر داشت. رساند

دانست نسخۀ دیگري موجود نیست؛ بهر تقدیر، رؤیاي  دستنویس کتاب را به آتش افکند، شاید از آن روي که می

.به چاپ رسید 1830آالمبر در /د

، ریاضیدان )»آالمبر و دیدرو/گفتگوي د«(مقدماتی » گفتگوي«در . جانبه است آالمبر گفتگویی سه/رؤیاي د

تو  میان«: گوید دیدرو می. خواند گرایی مبتنی بر اصالت حیات دوستش را، چون تصور مدرسیان از خدا، بیپایه می ماده

، و همچنین میان جانور و گیاه، تفاوتی وجود  )میزان رشد و تکامل ساختمان جسمی(ر و جانور، جز از نظر سازوکا

پرسد که آیا انسان و ماده نیز از یک گوهرند؟ دیدرو  آالمبر می/د. و، از این روي، انسان و گیاه از یک گوهرند» ندارد

دانی که  انی نه از احساس، چگونه مید تو، که از ماهیت همۀ چیزها ناآگاهی، نه از ماده چیزي می«: دهد پاسخ می

جانبه، دکتر  در دومین بخش گفتگوي سه» .جهان، انسان، و جانور از یک گوهرند …احساس با ماده ناسازگار است؟ 

آالمبر، که پس از بحث شامگاهی با دیدرو به خواب رفته است، /بوردو و مادموازل دو لسپیناس در کنار بستر د

زیست و با او نوعی رابطۀ افالطونی  آالمبر می/که به خاطر سالونش نام آور شده بود، اکنون با دمادموازل، . (اند نشسته

وغریب دیده است، و در خواب چندان سخنان عجیب  گوید که دوستش رؤیایی عجیب او به پزشک می.) داشت

اي درنگ کن،  لحظه«: گوید می) آالمبر به دیدرو/د(مثالً . گوید که او ناچار شده است آنها را یادداشت کند می

با آگاهیش از وحدت  …کنم، اما یک جانور را  من احساسات جمعی از جانوران ریز حساس را درك می. فیلسوف

بیند که از پاسخ دادن به این پرسش  آالمبر سپس دیدرو را به خواب می/د» .آورم فهمم؛ از این سردر نمی خود، نمی

چیزي برایم «: نهد الساعۀ جنسها با وي درمیان می ا دربارة پیدایش خلقهاي خویش ر زند و اندیشه سرباز می

دهد  و سپس، به سخنش ادامه می» .بینیم مادة کارپذیر داراي احساس شده است انگیزتر از این نیست که می شگفت

ندة دیگري پدید گوید که هرگاه همۀ انواع زنده بمیرند و نابود شوند، زمین و هوا، از راه تخمیر، موجودات ز و می

دکتر و مادموازل دو لسپیناس را از گفتگو  - گوید که اکنون چون دیدرو سخن می - آالمبر/ناگاه فریاد د. خواهند آورد

  :دارد باز می

چیزها که  چه …دستخوش دگرگونی است،  چیز اگر همه …. اي جز این نبود آنم که هستم؟ زیرا چاره چرا من

داند که در سیارة زحل چه  ر اینجا و جاهاي دیگر پدید نخواهند آورد؟ چه کسی میدگرگونیهاي چند میلیون ساله د
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آیا ممکن نیست حواس موجودات متفکر و حساس زحل بیش از  …کنند؟  زیست می موجودات متفکر و حساسی

. ستباشند؟ در این صورت، ساکنان کیوان چه بدبختند، زیرا آن که حواس بیشتر دارد نیازش بیشتر ا حواس ما

آوردند و  اندامها نیازهایی پدید می. گوید راست می«: گوید گشاید و، چون المارك، می اکنون، دکتر بوردو زبان می

بیند که سرگرم بوسیدن لسپیناس  شود و دکتر را می اي بیدار می آالمبر لحظه/د ».آفرینند کس، نیازها اندامها میبرع

اکنون دکتر و . کند خاموش شود و دوباره به خواب رود؛ و او اطاعت میگویند که  کند، ولی بدو می پرخاش می. است

دکتر به . پردازند برند و دربارة آنچه او در خواب گفته است به گفتگو می آالمبر را ازیاد می/مادموازل دو لسپیناس د

گویند که این عجایب خواهد تا ب اندیشد و از معتقدان به وجود طرح و نظم خدایی در جهان می عجایب تن انسان می

شاید مرد بازیچۀ زن است، یا زن «: گوید مادموازل دو لسپیناس که بینش روشنتري دارد، می. اند چگونه پدید آمده

تنها تفاوت آنان این است که کیسۀ یکی از تن او آویزان »  :کند دکتر به شیوة دیدرو چنین اظهارنظر می» .بازیچۀ مرد

چرا سخنان چرکینی به «: گوید شود و پرخاشکنان می آالمبر بیدار می/د» .اوستاست، و کیسۀ دیگري درون تن 

خواهد که  آالمبر از او می/د. خیزد دکتر براي دیدن بیمار دیگري از جاي برمی» گویید؟ مادموازل دو لسپیناس می

شاید همۀ مولکولهایی را اند، و  چرا من، با همۀ دگرگونیهایی که به من دست داده: بماند و به این پرسش پاسخ دهد

سبب آن «: دهد دکتر پاسخ می» ام؟ اند، به دیدة خود و دیگران تغییري نکرده که هنگام زایش داشتم دگرگون کرده

ایی را که در یک صومعه روي مادموازل، براي تأیید گفتۀ دکتر، دگرگونیه» و کندي دگرگونی است؛ …حافظه

ماند که ساکنان آن اندك اندك، و به مرور زمان،  یک صومعه پابرجا می از آن روي روحیۀ: آورد دهند گواه می می

خورد که وي را با شیوة تفکر و  نهد، به راهبان دیگري برمی اي به صومعه پاي می شوند؛ هرگاه که راهب تازه عوض می

را از مشرب  »رمانتیک«مشرب . گیرد از آن پس، بوردو رشتۀ سخن را به دست می» .سازند زندگی خویش آشنا می

سازد؛ در مشرب رمانتیک، حواس برذهن آگاه چیرگی دارد؛ و در مشرب کالسیک، ذهن آگاه  متمایز می» کالسیک«

عمر تو با خنده و «: گوید شمارد و با چربزبانی به او می او لسپیناس را مظهر مشرب رمانتیک می. برحواس غالب است

سپس، رؤیا را از نظر فیزیولوژي » .ۀ کودکی فراتر نخواهی نهادگریه سپري خواهد شد، و پایت را هرگز از مرحل

  :کند بررسی می

، به حواس نظم و هماهنگی خواب حالتی است که در آن همۀ حواس فعالیت همزمان ندارند  آگاهی، یا هدف

ه به دست آگا رود و عنان اختیار کارفرما  نفس به هنگام خواب، انضباط و هماهنگی  حواس ازمیان می.  دهد نمی

. بیند آن، مرکز شبکه  مغز می شود و، از پی عصب بینایی تحریک می رشتۀ …. شود کارگزاران  حواس سپرده می

سخ تنها چیزهایی هستند که کنش و واکنش  احساس و پا. شنود هرگاه که رشتۀ شنوایی بخواهد، مرکز شبکه می

عمل با منظور اطفاي شهوت آغاز شود، که  هرگاه. تۀ قانون تسلسل و عادت اساین نتیج. میان آنها وجود دارند

و . شود طبیعت آن را براي لذت از عشق و زاد و ولد فراهم ساخته است، چهرة معشوق در مرکز شبکه منعکس می

به هنگام بیداري، این  …. اندازد هرگاه این چهره درمرکز شبکه منعکس شود، واکنش آن مایع منی را به جریان می

در رؤیا، چیزي را . گیرد شود؛ و به هنگام خواب، از فعل و انفعاالت داخلی تأثیر می اي خارجی متأثر میشبکه از اشی

. جاست توان برآشفت، سرزندگی و شادابی آن از همین نمی

پردازد براي مداوا شدن به دست طبیعت آمادگی بیشتري دارد  شاید احساس اینکه بیماري که دکتر به درمان او می

عزت نفس، شرم «گوید و  از دترمینیسم سخن می. دهد برد و به سخن ادامه می سیلۀ دارو، بوردو او را از یاد میتا به و

ناپذیر را از آن خود  داند که عیب و حسن پیشامدهاي اجتناب را معلول جهل و نادانی کسانی می» و حیا، و پشیمانی

  . شمارند می
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. برد آالمبر را یکباره از یاد می/، د»دنبالۀ گفتگو«در سومین بخش کتاب، اند،  دیدرو، که سخنان دکتر وي را فریفته

اي واجب براي تخلیۀ ترشحات برهم  خواند، و استمنا را وسیله دکتر اکنون عفت و پاکدامنی را صفتی غیرطبیعی می

بیعت با کمترین عالیم بنابراین، اگر ط. دارد طبیعت هیچ چیز را بیهوده روا نمی«: گوید می. شمارد انباشتۀ بدن می

محتمل مرا به یاري بخواهد و من به یاریش بشتابم، آیا سزاوار سرزنش خواهم بود؟ خوب است که طبیعت را تحریک 

کند که براي ترویج جانوران گوناگون و تولید  دکتر در پایان گفتگو پیشنهاد می» .نکنیم و گاهی با آن همکاري کنیم

مادموازل، چون آناتول فرانس و . ي که خدمتگزار بشر شود آزمایشهایی صورت گیردجانور نیمه - موجود نیمه انسان

  .انسان باید تعمید بگیرد پرسد که آیا این موجود نیمه پنگوئنها، می

اي، اورانگوتانی را با ظاهري همانند  وحش، در یک قفس شیشه در باغ): شود همچنانکه براي رفتن آماده می(بوردو 

  . ام بلی، دیده: اي؟ مادموازل دیده بیابان،ه، هنگام موعظه در یحیاي تعمید دهند

  » .حرف بزن، و من ترا تعمید خواهم داد«: کاردینال دو پولینیاك روزي به آن حیوان گفت): رود همچنانکه می(بوردو 

» حلقۀ مفقوده«ظریۀ خود را دربارة تکامل خالصه کرده، و درضمن آن از ن) 1774حد (دیدرو در مبانی فیزیولوژي 

  :سخن گفته است

گرفته تا ) اگر چنین مولکولهایی موجود باشند(جنبش  کند که موجودات را از مولکولهاي بی ضرورت ایجاب می

گوناگونی اشکال را نباید . مبندي کنی گیاه، جانور، و انسان رده …بینی گرفته تا  مولکولهاي فعال، از جانوران ذره

اي  شکل تنها نقابی فریبنده است، و حلقۀ مفقوده شاید موجود شناخته نشده. دلیل گسیختگی مراتب وجود دانست

  . ی آن را روشن سازدباشد که کالبدشناسی تطبیقی هنوز نتوانسته است جاي واقع

III – دیدرو و مسیحیت

اي است  جانبه متضمن فلسفه اما گفتگوي سه. آالمبر از دین سخن نگوید/د به سوفی والن قول داده بود که در رؤیاي

» محرك نخستین«دیدرو تا پایان عمر، ظاهراً، خداپرست ماند، خدا را تنها . که با اعتقاد به خدا سازگاري ندارد

بود و هرگونه شناخت  او، نظراً، یک الادري. کرد دانست و وجود هرگونه مشیت و تدبیر االهی را درجهان انکار می می

گاهی، به ابهام، از شعوري کیهانی . شمرد جهان ماوراي دسترسی حواس انسان و علم را موهوم و بیپایه می یا عالقۀ به

زده، و عجایب بیحاصل و عوارض  گفت که در طول زمان بیپایان لغزشهایی خورده، به آزمایشهایی دست سخن می

گاهی بشدت دشمن . عور کیهانی آن خدایی که به درگاهش دعا کنند نیستاما این ش. خجسته به بار آورده است

کرد که با بیزاري از بشر، و به قصد انتقامجویی از زندگی، اندیشۀ خدا را در میان  شد، و از مردي یاد می خدا می

بیزاري جستند، و مردم به جان هم افتادند، از هم «گفت که چون این اندیشه پراکنده شد،  می. آدمیان پراکنده است

انگیز خدا برسر زبانها افتاده است، مردم از دریدن گلوي یکدیگر باز  گلوي یکدیگر را دریدند؛ و از روزي که نام نفرت

ین راه توانستم تصور خدا را از اذهان بزدایم، شاید در ا اگر می«: افزاید اي هوشیارانه می و دیدرو با جذبه» .اند نایستاده

کرد؛ به  باوجود این، همان نبوغ کودن نظام و عظمت حیرت آور کیهان را احساس می ».کردم میجان خود را فدا 

اي  ازاینکه در بند فلسفه«: و اضافه کرد» الحاد همانند نوعی خرافه است، و، چون آن، کودکانه؛«: سوفی والن نوشت

وهش آن خودداري کند، نزدیک است دیوانه تواند از تصدیق و قلبم از نک ام نمی ام که اندیشه اهریمنی گرفتار آمده

در آخرین سالهاي عمر اذعان کرد که اعتقاد به نشئت زندگی از مادة بیجان و اشتقاق اندیشه از احساس » .شوم

  . متضمن دشواریهاي فکري بسیار است

اند، نمودار تنفر  شدهعبارات زیر، که از یک نامۀ خصوصی دیدرو استخراج . اما هرگز از پیکار با مسیحیت باز نایستاد

  :عمیق وي از مسیحیت است
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ناپذیرترین، مابعدالطبیعیترین،  ترین، شرارتبارترین، فهم خود، به دیدة من، بیهوده دین مسیحی در اصول جز می

هاي گوناگون تقسیم نشده، و  ترین ادیان است، در نتیجه، هیچ دینی به اندازة دین مسیحی به فرقه ترین، و تیره آشفته

دین مسیحی از هر دینی براي آسایش . ؛ الجرم، جفاکارترین ادیان است اق و بدعتگذاري در آن راه نیافته استشق

پردازد، و نیز به  مردم زیانبخشتر و، به واسطۀ نظام سلسله مراتبی خود، بدان جهت که به تعقیب و آزار مردم می

ترین،  آیینها و شعایر آن بیفایده. کتر استجهت انضباطی که دارد، از هر دینی براي فرمانروایان خطرنا

تر، غیراجتماعیتر،  آورترین مراسمند، و اخالق آن از اخالق هر دینی کودکانه ترین، و مالل ترین، وحشیانه کننده خسته

  . تر است گذشت و بی

آداب و  شخصیت و، به خدمات مسیحیت در راه اصالح )1747(دیدرو در یکی از آثار خود، به نام گردش شکاك 

کرده، اما  رسوم اذعان کرده بود؛ در آخرین سالهاي عمر، گفت که گرچه مسیحیت با پلیدیهاي ناچیز پیکار می

اي که انسان را از دزدیدن  رسد که همان اندیشه دیر یا زود، زمانی فرا می«. جنایتهاي بزرگتري را به یار آورده است

معتقدات دینی «اما » !چه پاداش مناسبی. ه زمین خواهد ریختتن را ب 100‘000یک سکه برحذر داشته بود خون 

انسان از قوانین و مقررات موجود بیش از دوزخ دوردست و خداي نادیده » ما اثر ناچیزي در اخالق ما دارند؛

دیدرو » .اهمیت است آورند، مگر هنگامی که حاجت آنان ناچیز و بی حتی کشیشان به درگاه خدا روي نمی. هراسد می

پیشگویی کرد که اعتقاد به خدا و فرمانبرداري از شاهان تا چند سال دیگر در همه جا به پایان خواهد  1783ر د

اعتقاد به «نمود؛ ولی دیدرو همچنین پیشگویی کرده بود که  در فرانسه تحقق یافته می 1792رسد؛ این پیشگویی در 

اند، همان دیدرو که  ه از آیین کاتولیک رویگردان گشتهمانند بیشتر کسانی ک» .وجود خدا تا ابد باقی خواهد ماند

دانست، در برابر زیبایی و وقار شعایر آیین کاتولیک همچنان حساس  آور می کننده و مالل آیینهاي مسیحی را خسته

  :گیران پروتستان، به دفاع از آن پرداخت خود، در برابر خرده» 1765سالون «ماند، و در 

آنان مراسم نیایش صلیب ما را در روز جمعۀ مبارك، و . مراسم ظاهري در مردم آگاهی ندارند گیران از اثر این خرده

صف بلند . اند کند، ندیده شور و هیجان مردم را در مراسم کورپوس کریستی، که گاهی مرا از خود بیخود می

شوند، جمعیتی که  یده میگلهایی که قبل از برگزاري آیین مقدس پاش …اند  کشیشان، که جامۀ رسمی بر تن کرده

آورند دلکشترین و  وپیش آنان در حرکت است، و آنهمه مردمی که فروتنانه سر فرود می با سکوت و وقار در پس

خوانند و مردان،  ن آهنگ شورانگیزي را که کشیشان میمانند آ. ام هایی هستند که تاکنون دیده شورانگیزترین منظره

لرزد و  با شنیدن آن، قلبم می. ام هرگز نشنیده. دهند با شور و حرارت بدان پاسخ میزنان، دختران، و کودکان بیشمار 

  . زند اشک در چشمانم حلقه می

دریکی دیگر از آثار . گرفت زدود، پیکار با مسیحیت را از سر می هاي اشک را از چشمان خود می اما پس از آنکه قطره

در ایتالیایی، به معنی (، از شکاکی خیالی، به نام کرودلی )1776( -خویش، به نام گفتگوي فیلسوف با مارشال دو

کسی که تثلیث مبارك را انکار «دارد   زن عقیده. گوید که با زن سرشناسی سرگرم گفتگوست ، سخن می)ستمگر

او از اینکه می بیندآقاي کرودلی، با وجودي که » .اي است که سرانجام بر چوبۀدار جان خواهد سپرد کند هرزه می

داشتم،  اگر ترس و امیدي به دنیاي پس از مرگ نمی«: گوید ملحد است، دزد و هرزه نیست در شگفت است و می

زن پاسخ » آن لذات کوچک چه هستند؟«: پرسد کرودلی می» .ساختم خویشتن را از لذات کوچک بسیار برخوردار می

اما بیدین، جز آنکه  …کنم؛  گناهانم اعتراف می گویم که در نزدش به آنها را تنها به کشیش اقرارنیوشی می«: دهد می

نشیند و، سپس،  زن اندکی از برابر استداللهاي او عقب می» اي براي نیکویی و پاکدامنی دارد؟ انگیزه دیوانه باشد، چه

اگر « از این گذشته،» .ما به چیزي نیازمندیم که ما را از قانونشکنی باز دارد«: کند دفاع را از جاي دیگري آغاز می

فرض کنید که چیزي ندارم به جاي آن «: دهد کرودلی پاسخ می» دین را نابود کنید، به جاي آن چه خواهید نهاد؟
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آورد  مسلمانان را به یاد می» .نهم؛ حتی در این صورت، یکی از تعصبات هولناك بشر از جهان رخت برخواهد بست

سازد که خون مسلمانان و یهودیان  یان را در نظر مجسم میاند، و مسیح که براي کشتن مسیحیان غوغایی به پا کرده

.ریزند را برزمین می

چه . پندارید راست باشد و شما به لعنت ابدي گرفتار آیید مارشال، فرض کنید که هرآنچه شما نادرست می

  !وحشتناك است که انسان تا ابد در آتش دوزخ بسوزد و بریان شود

  .اید چون ماهیان دریا آسوده باشیمگفت که ما ب الفونتن می: کرودلی

  .همان را از شما انتظار دارم. اما الفونتن شما در آخر عمر بسیار جدي شد. راست است: مارشال

  .توانم به چیزي پاسخ دهم وقتی سبک مغز شدم، نمی: کرودلی

» فیلسوفان«ه عقیدة ها، که ب ها و راهبه خانه مخالف دستگاه دینی بیش از همه از صومعه» فیلسوف«ترین  سرسخت

از این روي، دیدرو پدران و مادرانی را که دختران خود را به زور . دادند، نفرت داشت نسل و نیروي انسان را برباد می

و از لحاظ فنی کاملترین اثرش . فرستادند در خشماگینترین اثر خویش به باد دشنام گرفته است به کنج صومعه می

آمیزي  نوشته شد و حاصل فریب شوخی 1760در ) راهبه(زن متدین . اي است راهبه باز آفرینی تخیلی ایمان چنین

در . خواستند به یاري آن مارکی دو کروامار را از کان به پاریس، و به نزد خود، بازگردانند بود که گریم و دیدرو می

پدر و ) به گفتۀ وي(مانی که اي به پارلمان پاریس، که خواسته بود وي را از اجراي پی همین زمان، مراجعۀ راهبه

مارکی مهربان به جاي او به پارلمان نامه نوشت، اما . مادرش بدو تحمیل کرده بودند معاف سازد، دیدرو را برانگیخت

اي بازسازي  اما دیدرو سرگذشت وي را به چنان تخیل واقعگرایانه. از این راهبه آگاهی دیگري نداریم. اي نگرفت نتیجه

هایی که گویا خود نوشته است را براي کروامار  گریزد؛ نامه دختر از صومعه می. از یاد نخواهد رفت کرد که تا قرنها

دهد؛ و براي آنکه زندگی را از نو آغاز کند، از او یاري  فرستد؛ سرگذشت خود را در صومعه براي او شرح می می

این مکاتبه چهارماه، . دهد ه نامۀ مارکی پاسخ میدیدرو نیز به جاي راهبه ب. دهد مارکی به نامۀ او پاسخ می. جوید می

  .یابد و در صدوپنجاه صفحه، ادامه می

بیند، و برهنگی و گرسنگی  شود، زجر و آزار می سوزان، در داستان دیدرو، به دست رئیسۀ تندخوي صومعه زندانی می

. ر را به صومعه اي دیگر بفرستددارد تا دخت برد، و کشیش رئیسۀ صومعه را برآن می به کشیشی شکایت می. کشد می

دیدرو شاید . گزیند همکاري خویش برمی کند و او را به به دختر مهربانی می همجنس باز است،رئیسۀ صومعۀ تازه، که 

هایی  ها اغراق کرده باشد، اما از همۀ کشیشان چهره ها و رنج و اندوه راهبه هاي صومعه در نمایش سنگدلی رئیسه

این داستان مارکی را تکان داد و به پاریس آورد؛ از فریبکاري دیدرو آگاه شد، اما . رسیم کرده استدلپذیر و نیکخواه ت

. این اثر بررسی جالبی در زمینۀ روانشناسی است و، محتمال، از کالریساي ریچاردسن تأثیر گرفته است. او را بخشید

دستی از هم نشکافته، و به این روشنی شرح نداده اي ناراضی را با این تر هیچ شکاکی قبل از دیدرو احساسات راهبه

غرق در اندوه و اشک «گریم گفته است که دوستی که، هنگام تصنیف داستان، به نزد دیدرو رفته بود او را . است

ریخته است، زیرا اشک به همان آسانیی  خود دیدرو هم اعتراف کرده است که هنگام تصنیف داستان اشک می» .یافت

اي  دیدرو از نگارش این داستان، که به صورت مجموعه. آمد از دیدگان وي فرو می ریخت روسو گرد می که بردیدگان

بالید؛ اما در این کار  ها نوشته شده است، از راستنمایی مطالب، شور و احساس، و سبک نگارش آن برخود می از نامه

وي در داستان بدقت تجدید نظر، و وصیت کرد . دتوان فخر و مباهات را براو بخشو چندان استادي به کار برد که می

، 1865، مقارن انقالب فرانسه، به چاپ رسید و در 1796زن متدین در . که آن را، پس از مرگ وي، به چاپ رسانند

. در مالءعام آتش زده شد» دادگاه سن«به فرمان 
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همراه آن آتش زده شد،  1865د و در به چاپ رسی 1796دیدرو ژاك جبري و اربابش را، که چون داستان یادشده در 

. شاید چنین باشد، اما فراموش نباید کرد که پوچترین و عبثترین اثر او نیز هست. ترین اثر خود خوانده است برجسته

در موارد بسیار : دیدرو که شیفتۀ تریسترام شاندي، اثر سترن، بود در این داستان به اقتباس از شیوة وي پرداخت

اش از شخصیتهاي کتاب و طرح کلی  کند، و با خواننده سازد، بوالهوسانه آن را قطع می ا رها میروایت داستان ر

از سترن گرفته   برد که مستقیماً کند و به پایان می وي کتاب را با عبارات و حوادثی آغاز می. گوید داستان سخن می

دوشخصیت اصلی داستان، . نده را تکان دهدکوشد خوان گاه، با شرح ماجراهاي ناپاك می است؛ و مانند سترن، گاه

همانند دون کیشوت و سانچوپانثاي سروانتس، مستخدم و اربابی هستند که در یک بحث فلسفی دایمی برابر هم قرار 

دهد قبال مقدر  هرآنچه روي می«: گوید کند، ولی ژاك بدان اعتقاد دارد و می ارباب جبر و تقدیر را رد می. اند گرفته

اختیار به  گوي ناچار است از دامن شیبدار کوهی بلغزد و فرود آید، انسان نیز بی همانگونه که یک«و  ».شده است

ها را از او  دانست، این اندیشه ارباب قبلی ژاك، که آثار اسپینوزا را از برمی» .شتابد سربلندي یا ننگ و سرافکندگی می

  .يچه ارباب بیمانند - گرفته، و در مغز ژاك فروبرده است 

شود تا با ذوق و استادي بسیار داستان مارکیز دو الپومره، معشوقۀ مارکی  هاي کتاب، دیدرو متوقف می در نیمه

گیرد  کنده است، تصمیم می کند دلدارش از او خسته شده و دل مارکیز، که احساس می. آرسی، را شرح دهد/دز

خواهد از  از اعتراف مارکی، به اینکه می. است بردارد آنان پیدا شدهده از خللی که در رابطۀ نامشروع غیرمستقیم پر

روسپی زیبایی را . گیرد انتقام بیمانندي از او بگیرد شود و تصمیم می آزرده می آغوش او به نزد دوستی پناه برد، سخت

آموزد، او   یکشد، دستور زبان و آداب معاشرت و پاکدامنی بدو م یابد، با تأمین زندگی او وي را از فحشا بیرون می می

آموزد که چگونه براي مارکی دلبري کند، خواهشهاي وي را  کند، و بدو می را به نام زنی اصیل به مارکی معرفی می

چندماه پس از زناشویی آنان، مادام دو الپومره از گذشتۀ . گري او را با خود به زناشویی وادارد رد کند، و با عشوه

کار، که به مارکی دل  روسپی توبه. گذارد ما تحولی غیرعادي انتقام او را عقیم میا. دارد همسر جدید مارکی پرده برمی

. خواهد که وي را از خانۀ خود براند سازد و از او می باخته بود، با شرمندگی و چشمان اشکبار وي را از توطئه آگاه می

تر از  رکی دریافت درکنار او خوشبختاما در مدتی که در خانۀ همسرش بود چندان به او وفادار و مهربان بود که ما

دارد، و با  گذرد، از رفتن بازش می ازاین روي، از گناهش می. زیست اش می زمانی است که در آغوش معشوقه

اثر گشته است،  کند؛ و مادام دو الپومره، که توطئۀ او بر باد رفته و بی خرسندي شکوهمندي در کنار او زندگی می

.دسوز درآتش غم و حسرت می

آید، از بافت دقیق و ظریفی  جبري و اربابش به حساب می ترین بخش ژاك این میانپرده، که از هر حیث برجسته

گرایی روانشناختی دارد، و داراي احساس انباشته و متراکمی است که  اي از واقع هاي هوشمندانه برخوردار است، مایه

 1785شیلر آن را گوهر هنر نویسندگی خواند و در . شوند گم میشود؛ اما همۀ اینها در کلیت داستان  بآرامی بیان می

  .به آلمانی ترجمه کرد

IV - برادرزادة رامو  

»  اثر کالسیک مردي برجسته«گوته این کتاب را . ترین اثر دیدرو برادرزادة رامو است، نه ژاك جبري واربابش برجسته

ز مرگ دیدرو به چاپ نرسید؛ زیرا گذشته از اینکه نوشته شد، ولی این نیز قبل ا 1761کتاب در . خوانده است

گویا او درك مطالب این کتاب را حتی براي دوستانش . باشد ترین آنها نیز می ترین اثر دیدرو است، افشاگرانه نومایه

را در این  »درانگشتورم اوند «اي از کتاب به آلمان رسید و دورة  پس از مرگ دیدرو نسخه. دانست دشوار می

شیلر از خواندن آن تکان خورد، به هیجان آمد، و کتاب را به گوته داد؛ و گوته، در اوج شهرت . سرزمین تسریع کرد

 ترجمۀ آلمانی کتاب به فرانسه رسید و باردیگر به زبان فرانسوي بر. ، آن را به آلمانی ترجمه کرد)1805(خویش 
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از کتاب را، که دختر دیدرو پاکسازي کرده و هزلیاتش را کنارنهاده بود، در  نسخۀ دیگري). 1821(ردانیده شد گ

این . در یکی از کتابفروشیهاي کنار رودسن یافتند 1891دستنویس اصلی کتاب را در . در فرانسه چاپ کردند 1823

.نیویورك است» کتابخانۀ مورگن«دستنویس اکنون در 

. نمود، از زبان ژان فرانسوا رامو، بیان کرده است این اثر سخنانی را که گفتن آنها براي خود او عجیب می دیدرو در

بود که هنگام تصنیف این گفتگوي غیرقابل چاپ ) 1764(ژان فرانسوا، برادرزادة آهنگساز نامدار، ژان فیلیپ رامو، 

هی بسیار، از آهنگسازانی چون لوکاتلی، پرگولزي، یوملی، شناخت؛ و با آگا دیدرو موسیقی را خوب می. هنوز زنده بود

  . گفت گالوپی، لئو، وینچی، تارتینی، و هاسه سخن می

برادرزادة رامو آهنگهاي موسیقی ساخته، و در تعلیم موسیقی اندکی کامیاب شده بود؛ اما برعموي خویش، که 

از این روي، از . وي را از پیشرفت و کامیابی باز دارد ترسید که نامش ورزید و از آن می هنرمندتر از او بود، رشک می

صفات . کند، غرق شد تالش و مبارزه باز ایستاد و در ولنگاري و تناسانی ضداخالقی بوهمی، که دیدرو توصیف می

که او  اند؛ اما این گفتۀ دیدرو، دیگري نیز در این گفتگو به او نسبت داده شد، که گزارشهاي معاصر آنها را تأیید کرده

ژان فرانسوا، پس از . نهاده، را تاریخ تأیید نکرده است مانند دالالن محبت زیبایی همسرش را در معرض فروش می

مرگ همسرش، عزت نفس را یکباره از دست داد، زبان ناپاك نیشدارش وي را مطرود جامعه ساخت، و سرانجام آقاي 

ژان ناچار شد در کافه دوالرژانس، و جاهایی . اش راند د، او را از خانهبرتن ثروتمند، که سالها شام و ناهار به او داده بو

دیدرو کتابش را چنین آغاز  .عقایدي پیشرو، اما تهیدست بودندمانند آن، همنشینانی براي خود بجوید که داراي 

  ):زند درنظر داشته باشید که کتابهایش را به زندگیش پیوند می(کند  می

مرا همیشه . روم ابري، نزدیک ساعت پنج بعدازظهر براي گردش به اطراف پاله روایال میهوا چه خوش باشد، و چه 

با خویشتن از سیاست، عشق، ذوق، و . ام فرو رفته  آرژانسون نشسته، و به اندیشه/بینید که بر روي نیمکت د تنها می

روم و خویشتن را به  دو الرژانس میهنگامی که هوا زیاده از حد سرد یا بارانی است، به کافه . کنم فلسفه بحث می

نگریستم، که سخن  بعدازظهر روزي در آنجا بودم، پیرامون خویش را می. سازم تماشاي بازي شطرنج سرگرم می

  . کوشیدم هرچه ممکن است کمتر بشنوم، که ناگاه به یکی از عجیبترین مردان روزگار برخوردم گفتم، و می می

شود، او مردي است که بادة زندگی را تا قطرة آخر  از قهرمان داستان ظاهر میدرپی این سخنان، تصویر گویایی 

سرکشیده است وخاطرة تلخی از شراب دارد؛ مردي که روزگاري در آغوش خوشبختی و آسایش و بینیازي 

ترین  از تازهپذیرفتند، و  هاي پیرو مد روز با آغوش باز وي را می زیست، زیباترین زن پاریس همسر وي بود، خانواده می

مردم از  تار شده است، با شام و ناهاري کهتحوالت فرهنگی فرانسه با خبر بود؛ وي اکنون در سرپنجۀ فقر و خفت گرف

کند، در زندگی چیزي جز مبارزه و شکست  دهند و از راه وامهاي رایگان گذران می روي دلسوزي به وي می

شمارد، و با وجود این  اند، موازین اخالقی را جبن و خدعه مید شناسد، دین را دروغی دلفریب و وحشتناك می نمی

. هنوز آنقدر از گذشته مایه دارد که نومیدي و درماندگی خویش را به بالغت و جامۀ معقوالنۀ تحصیلکردگان بیاراید

ریک را خانم فالن و بهمان دو کودك همزاد به جهان آورده است که ه« : گوید مثال می. شوخیهایش تلخ و چرکینند

پاساژهاي زیبایی دارد؛ اما حیف که اولین بار نیست «: گوید یا دربارة یک اپراي تازه می» .به یکی از پدران خواهد داد

سخنان روسو را دربارة . بزرگترین اندوه او این است که به چیزي اعتقاد ندارد» .کنند   این پاساژها را تصنیف می

در طبیعت، انواع یکدیگر را «بیند که،  اما می. عت بهتر از تمدن استاندیشد که طبی طبیعت شنیده است و می

همین آدمخواري را در جهان اقتصاد نیز . اي آن است که طعمۀ دیگري شود و سرنوشت پایانی هر سازواره» درند می

دیدة وي، نیرنگی است  ، به موازین اخالقی. درند بیند، با این تفاوت که در اینجا آدمیان به زور قانون یکدیگر را می می

زیري را ببینید که از کلیسا  آن زن پارساي سربه. فریبند دالن خویشتن را می دالن را، و ساده که با آن زیرکان ساده
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برادرزادة رامو » .آورد هاي شهوانی دربان راهبان و توصیفات هرزة آرتینو را به یاد می همو شبها صحنه«شود؛  خارج می

. برد زند و، با تشخیص درست، از همۀ گناهان لذت می خردمند به ده فرمان موسی پوزخند می اندیشد که انسان می

بهترین شراب را بنوش، لذیذترین خوراکها را بخور، از زیباترین ! آفرین برحکمت سلیمان! آفرین بر حکمت و فلسفه«

به این ترتیب، آیا دیدرو چیزي براي » .جز این، همۀ چیزها باطلند. دل برگیر، و در رختخواب نرم بیاساي زنان کام

است؟  ها و بودلرها براي گفتن گذارده نیچه

خواند؛ و رامو  می» بیکاره، شکمباره، بزدل، و هرزه«ها، برادرزادة رامو را  اندیشه» رقص مرگ«دیدرو، در پایان این 

آیا : گذرد اي از مغز ما می یشهخوانیم، اند چون این سطور را می» .گویی به گمانم که راست می«: دهد پاسخ می

توانسته است چهرة او را به این  هاي برادرزادة رامو را به دل راه داده باشد، می آنکه هوسها و وسوسه نویسنده، بی

  :کند که قدیس نبوده است گوید که این اندیشه را از سر بیرون کنید، اما اذعان می روشنی ترسیم کند؟ دیدرو می

من نیز چشم و . برد لذت می  اي دارم که از خوراك لذیذ و شراب خوشمزه من نیز ذائقه. نیستم با لذت حواس مخالف

دوست دارم استواري و انحناي گردن او را در دستانم حس کنم، لبانش را به . دل دارم و دوست دارم زن زیبا ببینم

گاه با دوستانم اندکی به  ارم که گاهلبانم بفشارم، برق لذت را در چشمانش ببینم، و در آغوشش بیاسایم؛ خوش د

اما، از توچه پنهان، بهترین دلخوشی من این است که انسان بدبختی را . هرزگی پردازم و، حتی، هیاهویی برانگیزم

و بخوانم، با مرد یا زنی که برایم عزیز است به گردش روم، ساعتی را به و دلداري دهم، کتابی دلخواه ا …یاري کنم

اي از کتابی را بنویسم، وظایف خویش را به جاي آورم، و به دلدارم سخنان شیرین  م بسپارم، صفحهآموزش فرزندان

   …. پرمهر بگویم تا بازوانش را برگردنم حلقه زند

او جوانترین فرزند خانواده در کشوري بود که عرف و عادت آن همۀ دارایی . یکی از آشنایانم در کارتاخنا توانگرشد

اش دارایی پدرومادر بسیار با گذشت و  در کولومبیا شنید که برادر ارشد هرزه. بخشید رزند ارشد میخانواده را به ف

شان بیرون کرده است؛ و پدرومادر پاکدل اکنون، در شهري  سهلگیر خود را برباد داده، وسپس آنان را از خانه

ر ومادر او را به دیار غربت فرستاده بود، چه فرزند جوان، که نامهربانی پد. دوردست، با فقر و محنت دست به گریبانند

شان بازگردانید، و براي  دارایی خود را برداشت و به نزد پدرومادر شتافت، آنان را به خانه. کرد؟ براي آنان پول فرستاد

آه، رامو دلبندم، این مرد آن ماهها را خوشترین دوران زندگی خویش . خواهرانش جهیزیۀ عروسی فراهم ساخت

کنم که قلبم  گویم، احساس می و من، که این داستان را برایت می. او با چشمان اشکبار این را به من گفت. اردشم می

. از خوشی آکنده است، از خوشیی که زبان از وصف آن ناتوان است

V - اخالق و سیاست  

هاي طبیعت بشري،  انگیزهنفس خصوصی یا نهان، با همۀ : دیدرو، چون همۀ ما، دست کم داراي دو سیرت متمایز بود

خوریم، و نفس نمایان یا اجتماعی،  هاي آن برمی به پدیده - حتی در زندگی حیوانی - که در زندگی ابتدایی و وحشی

نفسهاي . نهد شمارد و با اکراه به آنها گردن می که آموزش، انضباط، و اخالق را الزمۀ زندگی در پناه اجتماع می

بندوباري روزگار جوانی و آزادي از مسئولیت را، جز در برابر پلیس، از  که آزادگی و بی دیدرویی: دیگري هم در او بود

توانست زبان و اندیشۀ او را دریابد،  خورد، که می اي برمی اي که هرگاه به معشوقه یاد نبرده بود، و ساالر خانواده

اندك دلبستگی به پول، قانون، و اخالق خانگی، و مردي با  بتناوب، شوهري با عاطفه، پدري مهربان، جانوري نیمه

  .شد می

هاي او  دو دیالوگ نوشت که نمودار نوسان اندیشه 1772تا  1770سالهاي   در فاصلۀ مسترهایداین دکتر جکیل و 

کسانی را که خویشتن را برتر از قانون «خود در یکی، به نام گفتگوي پدري با فرزندانش، از زبان پدر . هستند

اندکی پیش از آن، لویی آنتوان دو . اما دوسال بعد، افراطیترین اثر خود را نوشت. خطرناك خوانده است» شمارند می
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، و در آن مشاهدات خویش را در تاهیتی )1771(بوگنویل سفرنامۀ خود، شرح مسافرتی به دور جهان، را انتشار داده 

کرد مؤید برتري  دیدرو قسمتهایی از سفرنامه را، که گمان می. جزایر جنوب اقیانوس کبیر شرح داده بودو دیگر 

با پشتکار و تخیل و غرض  1772توحش بر تمدن است، پسندیده؛ و براي آنکه برتري توحش را بهتر بیان کند، در 

یکی از پیران تاهیتی به چاپ رسید،  1796در این داستان، که در . همیشگی شرحی بر سفر بوگنویل را تصنیف کرد

، هنگام تودیع با جهانگردان فرانسوي، خطاب به دریاساالر آنان چنین )اش از او نام برده بود در سفرنامه که بوگنویل(

 هاي ما دور کنید، ما برند، کشتیهایتان را هرچه زودتر از کرانه و شما، سرکردة راهزنانی که از شما فرمان می :گوید می

آالیش  ما از غرایز پاك و بی. از دست شما، جزآنکه نیکبختی ما را از ما بگیرد، کاري ساخته نیست. بیگناه و نیکبختیم

» مال من«شما . در اینجا، همه چیز از آن همگان است. خواهید ما را از آن باز دارید شما می. بریم طبیعت فرمان می

و آنان را  …شما خویشتن را در این امتیاز سهیم. و دختران ما از آن همگانندزنان . اید به میان ما آورده» مال تو»   و

شما به خاطر زنان ودختران ما خون یکدیگر را  …. اید که ما از آنها آگاهی نداشتیم گرفتار دیوانگیهایی ساخته

  .اید هاي خون خود به نزد ما باز گردانیده ته، و آنان را با لکهریخ

 …. »این کشور از آن ماست«: اید براین صفحۀ فلزي نوشته …. اید بردگی در سرزمین ما افشاندهما آزادیم، شما بذر 

ن شما پاي نهد و بر اید؟ اگر یکی از ساکنان تاهیتی روزي به کرانۀ سرزمی چرا؟ از آن روي که شما به اینجا پاي نهاده

  …د؟ ، چه خواهید کر»این کشور از آن ساکنان تاهیتی است« …سنگی بنویسد

چه حقی شما بر او دارید  …. خواهید او را چون جانوران اسیر کنید، برادر شماست انسان اهل تاهیتی، که شما می

. غارت کردیم؟ نه، شما را احترام نهادیم که او بر شما ندارد؟ شما آمدید؛ آیا ما برشما تاختیم؟ آیا کشتیهایتان را

خوانید با  ما آنچه را که شما جهل و نادانی می. تر از آداب شماست ردمندانهآداب ما بهتر و خ. آداب ما را از ما نگیرید

  . دانش بیسود شما مبادله نخواهیم کرد

ساکنان جزیره، خانه، . شود پیر تاهیتی مهربانی ساکنان جزیره را هنگام پذیرایی از اروپاییان به آنان یادآور می

که ساکنان تاهیتی با فرمان ) پنداشت دیدرو می(اند، زیرا  یان نهادهخوراك، زنان، و دختران خود را در دسترس اروپای

گوید، زن بومی  هنگامی که یکی از دریانوردان از شرم گناه سخن می. ششم موسی، و با رشک و حسد، آشنایی ندارند

اي  اما چه نتیجه کنند؛ نوردان پذیرایی می نوازي از دریا  زنان جزیره با منتهاي مهمان. کند منظور او را درك نمی

نشینان ناشناخته بود، در میان زنان بومی شیوع یافت و زنان و مردان  گیرند؟ سیفیلیس، که پیش از این بر جزیره می

  .خواهد که از جزیرة او بروند و دیگر برنگردند پیر تاهیتی از اروپاییان می. جزیره را بدان آلودند

اورو از بومیان جزیره است، که زبان اسپانیایی آموخته . نام دارد» اوروگفتگوي قاضی عسکر با «یکی از فصلهاي کتاب 

کند که، از میان زن و سه دختر او،  از قاضی عسکر دریانوردان، که در کلبۀ او مسکن گزیده است، درخواست می. است

دهد که با  جازه نمیدهد که قانون دینی و اخالقی او ا قاضی عسکر پاسخ می. یکی را براي همخوابی با خود برگزیند

یابد و دین و  خورد، مردي خود را باز می اما چون بدن یکی از دختران به تن او می. زن یا دختران او همبستر شود

گوید، و شبها را بتناوب با یکی از  سه روز متوالی از اخالق مسیحی براي اورو سخن می. برد اخالق را از یاد می

تالش » .کشد قانون شرف، همسر اورو را به رختخواب خود می ب چهارم، به حکمدر ش«. شود تر میدختران او همبس

:هاي داستان است قاضی عسکر براي مسیحی کردن اورو یکی از دلکشترین صحنه

  زناشویی در نزد شما چه مفهومی دارد؟: قاضی عسکر

  .وزي که مرد و زن خواستارندتوافقی است براي زندگی کردن در یک کلبه، و خوابیدن دریک رختخواب، تا ر: اورو

  شود؟ زمانی که نخواهند چه می: قاضی عسکر

  .شوند جدا می: اورو
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  شود؟ تکلیف کودکان چه می: قاضی عسکر

گردد؛ و چندي بعد،  دارد و به خانۀ پدر برمی آورد؛ زن کودکان را بر می دهد که این مشکلی پدید نمی اورو پاسخ می

پذیرد؛ زیرا کودك در جامعۀ روستایی چون میراثی  دکان او را به فرزندي خود میرود که کو به خانۀ مرد دیگري می

  .اقتصادي است

تواند با دختر خود، مادري با پسر خود، برادري با خواهر خود و شوهري با زن دیگر  آیا پدري می: قاضی عسکر

  همبستر شود؟

  چرا نتواند؟: اورو

  .شوند ران چندان با مادران خود همخواب نمیکنم که حتی در اینجا پس گمان می: قاضی عسکر

  . شود، مگر آنکه او را بسیار احترام گذارد پسري با مادرش همخواب نمی. راست است: اورو

هایش را از تن بکند، روي کشتی  جامه«گیرد  شود که تصمیم می می» تاهیتی«قاضی عسکر آنچنان فریفتۀ زندگی در 

اي  دیدرو، پس از ترسیم این صحنه، به همان نتیجه» .ین فرزندان طبیعت به سر بردبیندازد، و باقی عمر را در میان ا

ن افراد و گفتار راجع به منشأ عدم مساوات بی) 1750(رسد که دوست سابقش، روسو، در گفتار دربارة علم و هنر می

انسان طبیعی . نویدخواهید سبب همۀ بدبختیهایمان را به اختصار شرح دهم؟ بش می : ، رسیده بود)1755(بشر 

گاهی انسان طبیعی  …. جنگ داخلیی در گرفت که پایانی ندارد: انسان مصنوعی به زندگی او راه یافت. زیست می

در تالش و  -انسان مصنوعی غالب - بدبخت به هرحال، هیوالي. شود، و گاهی انسان اخالقی و مصنوعی چیره می

   .است و همیشه بدبخت …بیند فشار است، زجر و آزار می

ها و تابوها هستند،  بوگنویل نوشته بود که ساکنان جزیره مقهور خرافه. دیدرو با وضع تاهیتی چندان آشنایی نداشت

. هراسند، و از دست حشرات و بیماریهاي گوناگون در رنج و عذابند برند، از ارواح پلید موهوم می  از کاهنان فرمان می

توانست دریابد که چرا مقتضیات اجتماع غرایز جنسی بشر را تابع  ت، نمیدیدرو، که در کنار یک زن آسودگی نداش

  .شمرد او خویشتن را خردمندتر از آداب جوامع انسانی می. این همه قید و محدودیت ساخته است

هاي اخالقی وي  نظراً اندیشه .بینیم نسان، ناسازگاري شگرفی میدر میان فلسفۀ اخالقی دیدرو نویسنده و دیدرو ا

نگریست و به انسان سفارش  در آن لحظه، به نهاد آدمی به دیدة خوشبینی می. شدند هی به آنارشیسم متمایل میگا

اندیشید که تنها به پیروي از  می. یعنی غرایز طبیعی را راهنماي خویش سازد - »از طبیعت پیروي کند«کرد که  می

دراین . یابد اند، رهایی می و اجتماع براو تحمیل کردهغریزه است که انسان از صدها میثاق، منع، و قانون، که دین 

خواند و  می» ریزش چند قطره آب«و » مالش شهوانی دو پوست«، و عشق را »بهترین سعادت«هنگام، همخوابگی را 

دیدرو فیلسوفی بود که دوست داشت » .زنا کمتر از ناچیزترین دروغ سزاوار نکوهش است«: گفت اش می به معشوقه

.زیست کند چون خروس

هنگامی که از عقاید روسو . هاي اخالقی او دگرگون شدند چون تجارب زندگیش بیشتر شد، تقریباً همۀ اندیشه

شد؛ عقیده داشت که، گذشته از  داد، نظرش دربارة انسان متزایداً بدبینانه می گشت به سوي ولتر تغییر جهت می برمی

چیزي از آمادگی آدمیان به ارتکاب بدترین کارها، هنگامی «. زیانکار استکنندة جامعه، انسان ذاتاً بدو  تأثیرات تباه

شود  مانند زمانی که انسان همراه گروه یا جمعی است ، پستی نهاد آدمی را نمایان  که کسی مسئول آن شناخته نمی

اکنون با دیدرو » .کنیم باور کنید که ما به کسی، جز خویشتن، رحم نمی«: گوید ژاك جبري می» .سازد نمی

انسان طبیعی، هرگاه آموزش خرد وي را رشد «: کشید هاي گذشتۀ خود خط بطالن می گوییهایی تازه بر گزافه گزافه

پس از آنکه نیاز جنسی وي کاهش یافت، با اپیکور » .شود درد و با مادرش همبستر می نداده باشد، گلوي پدر را می

آیا لذتی که هنگام تصاحب «: پرسید می. از خوشی جسمی استهماواز شد و گفت که لذت روحی همواره مطلوبتر 
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دهد تنها لذت جسمی است؟ آیا مرگ یا بیوفایی او انسان را تنها گرفتار درد جسمی  زنی زیبا به انسان دست می

اکنون » ینی حساس و جانور خردمند نیست؟ب سازد؟ آیا تفاوت جسمی و معنوي به اندازة تفاوت میان جانور ذره می

نگریست و هر کیفیتی را که ضامن بقاي انسان است فضیلت  شناسی به مسئلۀ اخالق می دیدرو از دیدگاه زیست که

یافت که برترین فضیلت آن است که به بقاي اجتماع یاري کند؛ زیرا سازمان اجتماعی  شمرد، اندك اندك در می می

ه بود که وقتی انسان قیدها و محدودیتهایی را که دیدرو در شخصیت برادرزادة رامو دید. یگانه ضامن بقاي فرد است

دیده بود که چنین . نهد، چه روي خواهد داد جامعه براي حفظ مصالح جمعی به افراد تحمیل کرده است زیر پا می

هاي  از این روي، اندیشه. دهد ناشناسی ایمان، امید، دوست، خوراك، و همه چیز خود را از دست می فرد وظیفه

. از قوانین وحشیانه بدگویی خواهیم کرد تا آنها را اصالح کنند«: گوید کند و می ارة تاهیتی تعدیل میخویش را درب

نهد دیگران را به نقض قوانین خوب تشویق  اما این قوانین را زیرپا نخواهیم نهاد، زیرا آن که قوانین بد را زیرپا می

پس از آنکه دخترش، آنژلیک، به سن » .ر تنهایی استتر از خردمندي د دیوانگی درمیان دیوانگان راحت. کند می

از او بدقت مراقبت کرد تا بکارت خویش را، که . وي نگران شد سوسۀ جوانی رسید، دیدرو از اخالقخطرناك و پرو

وپس از آنکه دختر این مرحله را پیروزمندانه پشت سر نهاد وبه . کاالیی گرانبها و پرخریدار بود، از دست ندهد

به پاکدامنی تو او را  بدگمانی اوشوهر«زناشویی کرد، بدو اندرز داد که از بیوفایی و ناپاکدامنی بپرهیزد، زیرا  سربلندي

دیدرو در انتقادهاي هنري خویش بوشه را مردي پلید و هرزه » .اندوهناك خواهد ساخت واز شرمندگی خواهد کشت

هاي  در نمایشنامه. اند، بسیار ستوده است یحی را ارج نهادهخوانده، و گروز و شاردن را، که فروتنی و دیگر فضایل مس

گوییهایی نظیر شرحی  دیدرو، با بذله. خویش، چون بورژوایی جا افتاده و کامیاب، فضایل اخالقی کهن را ستوده است

خصوصی،  اما در زندگی. کرد اولباك خود را سرگرم می/بر سفر بوگنویل، و با عیاشیهاي آشوبگرانۀ خیالی بر سفرة د

کوشید تا  گاه دامن به اندکی ناپاکی بیاالید، می یافت که گاه شمرد و، اگر اجازه می اخالق طبقۀ متوسط را محترم می

.آن را به کار بندد

هاي اخالقی او، درهم و مغشوش بودند، و خود، با خلوصی از سرخوش  هاي سیاسی دیدرو، مانند اندیشه اندیشه

. پسندید او این سخن ولتر را که شاه روشنفکر بهترین وسیلۀ اصالح جامعه است نمی. استطبعی، به این اذعان کرده 

حکومت مشروطه . کوشید کاترین کبیر را هوادار دموکراسی سازد شمرد، و می فردریک کبیر را فرمانروایی مستبد می

طبقۀ متوسط برگزینند؛ زیرا پسندید، اما طرفدار یک مجلس ملی بود، مجلسی که نمایندگان آن را مالکان  را می

در زمانی که او این را نوشت، مالکان طبقۀ متوسط تنها کسانی . (وجود حکومتی شایسته و مقتصد به سود آنان است

اي سالم  دیدرو در آرزوي جامعه. توانند در دستگاه حکومت فرانسه جانشین اشراف شوند رفت می بودند که گمان می

برخوردار شوند، اما به اصالح جامعه قبل از آنکه ) آن دشمنان فطري(زادي و برابري بود که در آن همۀ مردم از آ

   .نبودآموزش و پرورش همگانی شعور مردم را وسعت دهد چندان امیدوار 

حتی در سالهاي پیري، کمونیسم . تدل بودندتندروانه، اما عمال مالیم و مع  هاي اقتصادي دیدرو نظراً اندیشه

معتقدم که بشریت روي نیکبختی نخواهد دید، مگر درجایی که «. شمرد آنارشیستی را بهترین نظام اقتصادي می

شاه، دادرس، کشیش، و قانون نباشد، مالکیت و مال من و مال تو نباشد، و فضیلت و رذیلت را در آن مفهومی 

این «: گوید دارد و می برادرزادة رامو بانگ برمی. شت که جامعۀ مطلوب او بسیار آرمانی استدا اما اذعان می» نباشد؛

 قدر از آنان طلب که شکمشان همان جمعی همه چیز دارند، اما دیگران،! چه نظام اقتصادیی است که ما داریم

یافت که، تا روزي  و هوشیاري درمی اما دیدرو در لحظات اعتدال» .اي ندارند که به میان دندانها نهند کند، لقمه می

دیدرو سوسیالیسم را غیرعملی . که استعداد و توانایی مردم متفاوت است، نابرابري اقتصادي پایدار خواهد ماند

اما امیدوار بود که وضع این گروه از . دانست، زیرا شمار اندکی از پرولتار یا متشکل، و به حقوق خود آگاه بودند می
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داري  همراه فیزیوکراتها در کنار سرمایه: اندیشید دیدرو، هنگامی که به اصالحات عملی می. هبود یابدکارگران روزي ب

کرد، و چون  شمرد، نقض حق مالکیت را به دست دولت تقبیح می مالکیت را محترم می. گرفت نوخاسته جاي می

عقیده داشت که دولت باید به . ت دولت بودکنه، تورگو، و ولتر طرفدار آزادي صنعت و بازرگانی از قید رهبري و نظار

کشاورزان کمک کند، زیرا کشاورزي حیاتیترین رشتۀ اقتصادیی است که، به سود صنعت، به دست فراموشی سپرده 

.شد کارتر می افزود، محافظه دیدرو، چون همۀ ما، هرچه برسن و ثروتش می. شده است

VI - دیدرو و هنر  

جهان . گشایند اي از جهان اندیشۀ او را به روي ما می اسی، واقتصادي دیدرو تنها گوشههاي دینی، اخالقی، سی اندیشه

  .کرد که او، یکشبه، منتقد هنري برجستۀ روزگار خود شود کسی باور نمی. اندیشۀ او فراختر از اینها بود

جاي او براي  درو خواست که بهاپینه بود، از دی/، دوستش، گریم، که اکنون سرگرم پیکار و دلربایی از مادام د1759در 

هاي موزة لوور، که هر دوسال  اش، کورسپوندانس لیترر، از نمایشگاههاي تابلوهاي نقاشی و مجسمه خوانندگان نشریه

گزارشهایی از 1781تا  1775، و 1771تا  1759دیدرو در فاصلۀ سالهاي . شدند، گزارشهایی تهیه کند یکبار برپا می

هاي  اند، هیچ یک از زمینه اي از آنها، که بتفصیل نوشته شده دیده بود تهیه کرد؛ و در پاره آنچه در تاالرهاي لوور

اي از  وي پاره. قبل از آن، کسی با این آگاهی و آشنایی از هنر انتقاد نکرده بود. اند زندگی انسان نادیده گرفته نشده

به  - )1761( مانند گزارش زیر -ظیم کرده، و برخی راانتقادهاي خود را به شکل گفتگو با نقاشان در خود نمایشگاه تن

  :عنوان نامۀ خصوصی براي گریم نوشته است

که امسال به  - نهم که هنگام تماشاي تابلوهاي نقاشی سالون هایی را با تو در میان می دوستم، در این نامه، اندیشه

از  …. آورم رگزینم و شرح دهم، به روي کاغذ میآنکه بدقت ب آنها را، بی. اند به ذهنم رسیده -اند نمایش گذاشته شده

  . خواهم به تو امکان دهم که از وقت خود بهتر استفاده کنی این راه، می

نگاه سطحی و «جاي  دیدرو، با عشق و عالقۀ بسیار، این مأموریت را پذیرفت و از گریم که وي را ناگزیر ساخته بود، به

او خویشتن را . برد تشکر کرد کند و به ارزش هنري آن پیا بدقت بررسی پرده و هر مرمري ر رهگذران، هر» پریشان

هاي  براي انتقاد هنري آماده نساخته بود، اما با نقاشانی چون شاردن، التور، کوشن، و فالکونه گفتگو کرد و با شیوه

که رنج و زحمت نقاشان  -روح خود را به روي آثاري «. مو، و رنگامیزي آنان آشنا شد سازي، به کار بردن قلم صحنه

» .گشودم؛ جادوي سایه روشن را شناختم؛ با رنگ آشنا شدم و احساس لذت را فرا گرفتم - اند آنها را پدید آورده

اما به جاي آنکه دانش هنري خود را در گزارشهایش منعکس سازد، اثري . سرانجام، منتقد هنري آگاه و زبردستی شد

نخست، هراثر هنري را با اندك . گذاشت شرح داده است در ذهن وي برجاي می اي را که هر تابلو نقاشی یا مجسمه

شناساند، زیرا بیشتر خوانندگان کورسپوندانس لیترر نقاشیهاي نمایشگاه را  دهد و به خواننده می تفصیلی شرح می

اي از آن را در  هنرمند گوشهاي را، که  دیدرو درام زنده. برخی از آنان، به سفارش دیدرو، تابلوهایی خریدند. دیدند نمی

کشاند  گاهی هنر را به مرتبۀ ادبیات می. شمرد دهد و بروشنی برمی دهد، بتفصیل شرح می اي معین نمایش می لحظه

اي هستم که  گویند که من تنها نویسنده شاردن، الگرنه، گروز، و دیگران به من می«: بالد که و، سرانجام، به این می

دیدرو » .سازم ند، در ذهن خویش مجسم میآور نان را، با همان ترتیبی که روي بوم میهاي آ ها و صحنه چهره

تمایالت و پیشداوریهاي خویش را دربارة هراثر هنري، بیپرده و بیمالحظه، با خوانندگان گزارشهاي خویش درمیان 

پرستان نقاشان  ر و حرارت میهنهاي تمدن معاصر فرانسه، سرانجام با شو همۀ جنبه  پس از نکوهش تقریباً. نهاده است

: هوگارث را، که گفته بود نقاشان فرانسه با رنگامیزي آشنایی ندارند، نادان و دروغپرداز خواند و گفت. فرانسه را ستود

کرد، اما از تماشاي  از تابلوهاي برهنۀ بوشه بدگویی می» .شاردن در رنگامیزي شاید استادترین نقاش جهان باشد«

گونه که هست به من  او را همان«: اي از یک زن، چنین گفت پس از برشمردن نقصهاي تصویر برهنه. ردب آنها لذت می
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تابلویی که یوسف » .کنم وقتم را بیهوده تلف کنم که بگویم رنگ گیسوي او خیلی تیره است دهید؛ آنگاه، گمان نمی

. خواست دانم او چه چیزي بهتر از این می نمی«. دهد او را به خشم آورد را هنگام رد پیشنهاد زن فوطیفار نشان می

کشیدند،  با نقاشانی که بدنهاي برهنۀ زنان را می» .ام کردم؛ زیرا با کمتر از اینها هم ساخته اگر من بودم، ناشکري نمی

: گفت کرد و می ساختند، همدلی می هاي خویش می سازانی که زنان برهنه را مدل مجسمه و بیش از آن با مجسمه

پسندید و  شرم و حیاي دخترانۀ نقاشیهاي گروز را بسیار می» توان کرد؟ سازي، با شلوار و دکمه چه می مجسمهدر «

چهرة همسر او را، که در جوانی معشوقۀ خود وي بود،  با گروز احساسات مشترکی داشت؛ و بیش از همه،تک

ت؛ و درختی، که صدمات سالها و دورنماهاي وحشی نقاشان هلندي و فالندري را بسیار دوست داش. ستود می

یک «: گفت می. یافت می» نماي یک کاخ«تر از  هاي خود نمایان ساخته است، را شاعرانه فصلهاي بسیاري را برشاخه

خردمندي، نظم، و هماهنگی کالسیکها را » .رغبت نشان دهند ن شده باشد تا مردم به تماشاي آنکاخ باید ویرا

انگیز و وحشتزایی بود که  هاي هوس پرده«نهاد دوستدار  بیش از خرد تحلیلی ارج میپسندید و تخیل خالق را،  نمی

ها،  عشق، یا ترس، را به اعماق روح و دل انسان راه دهند، احساسات را برانگیزانند، و روح را بیاالیند؛ در این پرده

گفت که هنر داراي  شمرد و می می را خوار» هنر براي هنر«مفهوم » .پذیرد اي نمی چیزي نهفته است که هیچ قاعده

در لوور دیده، و  1765دیدرو برآنچه در » .باید فضیلت را ارج نهد، و رذیلت را نمایان سازد« : اي اخالقی است وظیفه

گزارش داده بود رساله دربارة نقاشی را نیز افزوده است؛ و در آن، چون افالطون و ارسطو، هماهنگی روابط اجزا را، 

کلی؛ جوهر زیبایی دانسته است؛ اما نوشته است که هرچیزي، گذشته از تناسب و هماهنگی اجزاي آن، دریک زمینۀ 

دانست،  از این روي، دیدرو زیبایی را سازگاري کامل با کار و وظیفه می. با محیط و هدف خود نیز باید متناسب باشد

اي باید  گفت که هنر در هر صحنه می. نمایدپنداشت که انسان هوشمند و تندرست باید به دیدة مردم زیبا ب و می

سیماهایی را برگزیند و نمایش دهد که داراي اهمیت هستند، و عناصر نامربوط را باید کنار نهد؛ شایسته نیست که 

با اینهمه، هنرمند باید خویشتن را با اشیاي طبیعی، . گیري از واقعیت خارجی تقلید کند وار و بدون جهت هنر، برده

دیدرو درمیان . هاي هنري کهن و قواعد رسمی، آشنا سازد؛ یک تنیرس بهتر از ده واتو خیالپرور است نمونهبیش از 

. اند دید و عقیده داشت که قواعد کالسیک بوالو شعر فرانسه را از رشد و تکامل باز داشته هنر و خرد ناسازگاریهایی می

فت که هنر باید بیش از هر چیزي محصول و مظهر احساسات گ کرد و، مانند روسو، می از این نظر، ولتر را رها می

طرح به موجودات شکل : گفت کرد و می ستود، دیدرو از رنگ ستایش می اي که رنلدز طرح را می در همان دهه. باشد

هاي بسیاري برخورد که آنها را نادرست  اندیشه به  گوته در این رساله. بخشد دهد، اما رنگ به آنها زندگی می می

اثري است برجسته؛ شاعر بیش از نقاش «:دانست؛ با اینهمه، بخشهایی از آن را به آلمانی ترجمه کرد و به شیلر گفت

  » .برد؛ اما براي نقاش نیز مشعلی است فروزان از آن سود می

VII  - دیدرو و تئاتر  

، 1774در » .را برگزینم و صحنۀ نمایش کدام دانستم از سوربون مقام کشیشی در جوانی نمی«: دیدرو نوشته است

المعارف بودم، تنها دو نمایشنامه   ة ل و سلیقۀ خویش سرگرم تدوین دایرسالی که برخالف می در سی«: نوشت

داد؛ از آنجا که بیشتر  هاي خود، بیش از داستانهایی که نوشته است، اهمیت می دیدرو به نمایشنامه» .نوشتم

و این . اند ي داشتههایش در آوازه و زندگی او تأثیر بیشتر نمایشنامه داستانهاي او پس از مرگ به چاپ رسیدند،

.تئاتر فرانسه را دستخوش دگرگونی شگرفی ساختند ها نمایشنامه

گفتاري، به نام ستایش ریچاردسن،  1761دیدرو، که داستانهاي ریچاردسن را با شوق و عالقۀ بسیار خوانده بود، در 

سی را، که مقام احساس را اعتال داده، فضیلت را ارج نهاده، و رنجها و احساسات نوشت و درآن داستانسراي انگلی

دیدرو تاجر لندنی، اثر جورج لیلو، . طبقۀ متوسط انگلستان را در داستانهایش مجسم ساخته بود، بسیار ستایش کرد
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. پسندید ، بسیار می)1731(را نیز، که رنجها و احساسات طبقۀ سوداگر انگلستان را با موفقیت به صحنه کشیده بود 

پرسید که چرا دلهاي شکسته،  کرد؛ می خواند و آن را حتی با آثار سوفو کل مقایسه می می» عالی«این نمایشنامه را 

هاي تراژدي به وجود نیاورند؟ چون دیدرو خود به تصنیف نمایشنامه پرداخت،  با آنکه اصل و تباري ندارند، نمایشنامه

در . به نثر، میثاق فرانسویان را در این زمینه متزلزل ساخت  متوسط، و با نوشتن نمایشنامه با نمایش زندگی طبقۀ

این . ، نخستین نمایشنامۀ خود رابه نام پسر نامشروع، یا آزمونهاي فضیلت به صحنه آورد و به چاپ رساند1757

نمایش دادند، اما از خود ) 1771(ار و در پاریس ظاهراً تنها یک ب) 1757(نمایشنامه را در والیات فرانسه دوبار 

  .نمایشنامۀ چاپ شده بگرمی استقبال شد

کند  دو روال، پسر نامشروع با فضیلت وتوانگر، احساس می. داستان این نمایشنامه، چندانکه باید، جالب و دلکش است

براي آنکه باعث . هر می ورزدیابد که دختر نیز بدو م که به روزالی، نامزد میزبانش، کلرویل، دل سپرده است؛ و در می

هنگامی که آمادة رفتن . گیرد از آن خانه برود برهم خوردن پیمان زناشویی دوستش با روزالی نشود، تصمیم می

جنگد و دوستش را از مرگ نجات  با دزدان می. بیند که به دست دزدان مسلحی گرفتار شده است است، کلرویل را می

اي به او دهد، پنهانی براي  زرگان روزالی ورشکست شده است و قادر نیست جهیزیهشنود که پدر با چون می. دهد می

. یابد که هم پدر روزالی، و هم پدر دوروال است بازرگان ورشکسته سپس درمی. سازد دختر جهیزیۀ عروسی فراهم می

کلرویل، کونستانس، را به  دوروال نیز خواهر. کند پذیرد که خواهر دوروال باشد و با کلرویل زناشویی می روزالی می

این . رسد بارند به پایان می اي که تماشاگران اشک شادي از دیده می نمایشنامه در لحظه. گزیند می همسري بر

 - »آور نمایشنامۀ اشک« - »آور کمدي اشک«هایی است که منتقدان آنها را  نخستین نمایشنامۀ دیدرو از نوع نمایشنامه

  .خواندند می

آنچه این نمایشنامه را اهمیت تاریخی بخشید مجموعۀ چند دیالوگ است که با آن به چاپ رسید و چندي بعد، به 

تا آن روز به ) که متمایز از کمدیها بودند(هاي جدي فرانسه  نمایشنامه. نام گفتگو دربارة پسر نامشروع، شهرت یافت

دیدرو عقیده داشت که نمایشنامۀ جدي نباید از . دادند آنان را نمایش می شدند و تنها اشراف و زندگی یمشعر نوشته 

گرایی و به نثر نشان داده شوند  هایی از زندگی داخلی بورژوازي، که با واقع نمایش شخصیتها، اشتغاالت، و صفحه

، برخالف تصور مولیر، )نجیبزادة طبقۀ متوسط(خواست نشان دهد که لفظ بورژوازي نجیبزاده  بهراسد؛ دیدرو می

اند که در آن ثروت،  بلکه تحوالت اجتماعی جامعۀ نوینی را به وجود آورده. آوري نیست آمیز خنده اصطالح تناقض

قدرت، واعتبار طبقۀ متوسط رو به فزونی است؛ و از این روي، نمایشنامه باید زندگی این طبقه را در خانه، ارتش، و 

گفت که چون طبقات متوسط مخزن عمدة فضیلت در جامعۀ  می. ن کار، سیاست، و حتی صنعت نمایش دهددر جها

عشق به فضیلت و کراهت از رذیلت را الهام «فرانسه بودند، از این روي یکی از وظایف تئاتر نوین این است که 

، و عقیده داشت که هنر باید داراي شمرد کننده را تجملی براي طبقۀ کاهل و تنپرور می دیدرو هنر سرگرم» .بخشد

این  براي تئاتر چه آرمانی بهتر از اینکه فضیلت را زیبا و دلفریب سازد؟: گفت می. وظیفه و کاربرد اجتماعی باشد

. هایی که همراه آن به چاپ رسیدند، متفکران پاریس را به گروههاي متخاصم پراکنده ساختند نمایشنامه، و بیانیه

فررون، گذشته از آنکه نمایشنامه را اثر . ، اندیشه هاي دیدرو را به باد استهزا گرفتند»ضد فیلسوفان«پالیسو، و دیگر 

آنه لیترر خود از همانندیهاي / آموزشی کم مایۀ تؤام با احساسات اشک آور و پارسایی کاذب خواند، درچند شمارة ل

در ونیز ارائه کرده بود،  1750ولدونی آن را در مشکوك نیمۀ اول پسر نامشروع با نمایشنامۀ دوست راستین، که گ

  : دیدرو اعتراف کرد. پرده برداشت 
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» خسیس«او نیز از . گولدونی تیز درستکارتر از من نبوده است. از آن، چون اثري متعلق به خویشتن، اقتباس کردم

ورنی را، که موضوع آنکه بگویند کار بدي کرده است؛ تاکنون کسی مولیر یا ک مولیر اقتباس کرده است،بی

  .اند، به دزدي متهم نکرده است هاي خود را از نویسندگان ایتالیایی یا ازتئاتر اسپانیا گرفته نمایشنامه

و،هنگامی که سخت دیدر .مولیر صادق بود) ژوان دون(سنگی البته این سخن در مورد سید کورنی و ضیافت مجسمۀ

اعتنا به دشمنان، نمایشنامۀ دیگري، به نام پدر خانواده،نوشت  ستان، و بیالمعارف بود، به تشویق دو  ة گرفتار کار دایر

این نام ما را به یاد عنوانی . اي، به نام بحث در شعر دراماتیک، بدان پیوست گفتار تحریک کننده  و به چاپ رساند؛ و

در تولوز و مارسی، در فوریۀ  1760پدر خانواده در . سال قبل، به گفتار مشابهی داده برد 90اندازد که درایدن، می

نمایشنامه را هفت شب در این تئاتر اجرا کردند، و این امر در آن . فرانسۀ پاریس نمایش داده شد - در تئاتر 1761

ولتر، براي آنکه اجراي این نمایشنامه را امکانپذیر سازد، اجراي تراژدي . روزگار نشانۀ موفقیت یک نمایشنامه بود

با همۀ قلبم، جاي خود را به شما ! برادر دلبندم، دیدرو«: اش نوشت تعویق انداخت و به رقیب تازهخود، تانکرد، را به 

دانم که تا چه  می سپاسگزارم، استاد ارجمند«: خ داددیدرو پاس» .سپارم؛ و امیدوارم که تاج افتخار بر سرتان ببینم می

پدر خانواده، بار دیگر در » .ستدار فروتن شما خواهم بودمندید؛ تا پایان عمر، دو اندازه به کامیابی شاگردتان عالقه

، یک »فیلسوفان«این نمایشنامه، در پیروزي . فرانسه به معرض نمایش گذاشته شد -، با موفقیت در تئاتر1769

 پدر، مرد مهربانی. اي، زندگینامۀ خود دیدروست داستان این نمایشنامه، تا اندازه. رفت عنصر درجۀ دوم به شمار می

گویند خود آن  آورد، جز آنکه پندها و اندرزهایش بیش از آنی هستند که می است که دیدیه دیدرو را به یاد می

خواهد  ، از پدر اجازه می)که تصویري دوستداشتنی، از دنی دیدروست(آلبن  فرزندش، سنت. آورد نیکمرد به جاي می

دهد  پسندد، اما اجازه نمی بیند و می پدر دختر را می. تا با سوفی، که دختري از طبقۀ کارگر است، زناشویی کند

اي، که درصدها نمایشنامه از آن استفاده  پس از پنج پرده، حادثه. فرزندش دختربچۀ بینوایی را به همسري برگزیند

شود؛ و  کند که دخترك فرزند خانوادة سرشناس توانگري است؛ پدر پشیمان می شده است، سنت آلبن را متوجه می

فررون شاید حق داشته است که این اثر را نمایشنامۀ احساساتی، مکانیکی، و . رسد چیز بخوبی به پایان می همه

کسی که سابقاً با  منتقد دیگري گفته است که دیدرو این قصیدة فضیلت را به گریم اهدا کرده بود، به. بیهوده بخواند

ند؛ و اینکه دیدرو نام معشوقۀ خود، سوفی والن، را به ستا اپینه دل می/زیست و اکنون از مادام د روسپی روسو می

ستود و به نویسندة  نمایشنامه را می» هاي اخالقی و پرعاطفۀ جنبه«ولتر، درهمان هنگام که . قهرمان نمایش داده بود

زمانۀ ما، از  آور نیست؟ راستی که اید؟ آیا خنده آیا پدرخانواده را خوانده«: گفت، به مادام دو دفان نوشت آن تبریک می

هاي فرانسۀ قرن  اما خود دیدرو نمایشنامه» .حیث ایمان، در قیاس با عصر لویی چهاردهم بسیار فقیر و بیچیز است

پردازي، رعایت دقیق وحدتهاي عمل، زمان، و مکان، و در تقلید صرف و ایستا از  در شیوة سخن- هفدهم را

. شمرد بکلی غیرطبیعی و دور از واقعیت می-هاي زندهنویسندگان عهد باستان، به جاي پرداختن به واقعیت

هاي آکنده از احساسات خود وي را باید سرآغاز واکنش رمانتیک علیه خردگرایی وقیود عاطفی عصر  نمایشنامه

گرایی آرایش صحنه، در سازگاري جامۀ بازیگران با زمان وقوع داستان، و  نفوذ دیدرو در افزایش واقع. کالسیک دانست

کردن صحنۀ نمایش از  او در مبارزه براي پاك. شد وة بیان، به پیروي از زبان رایج روز مردم، احساس میدر نح

هر پیشرفتی که از صد و پنجاه سال قبل هنر نمایش به «: گوستاو النسون گفته است. تماشاگران به ولتر ملحق شد

بوو  - دیدرو، که سنت. از گذشته شده استجز آنکه صحنۀ نمایش اکنون تخیلیتر - » .خود دیده، مرهون دیدروست

لیسنگ پدر خانواده و مقاالت تئاتري او را . خوانده است، در تئاتر آلمان نیز اثر بخشید» آلمانیترین فرانسوي«وي را 

» .از زمان ارسطو تاکنون، هیچ فیلسوفی به اندازة دیدرو به تئاتر نیندیشیده است«: به آلمانی ترجمه کرد و نوشت

، نوشته )1778(کیست؟  جویانۀ خود، هنرپیشه در گفتار ستیزه. دربارة فن بازیگري نیز اظهارنظر کرده استدیدرو 
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کند، بلکه  است که بازیگر، براي آنکه تماشاگران را تحریک کند و برانگیزد، نباید تسلیم احساساتی شود که ابراز می

. زي که هوراس به شاعران داده بود بسیار متناقض استاین سخن او با اندر. باید کامالً خویشتنداري داشته باشد

گفت که بازیگر اما دیدرو می» .خواهید بگریم، نخست خودتان بگریید اگر می«: هوراس به آنان گفته بود

رگاه بازیگري ه …. باید برانگیزد و برانگیخته نشود. باید تماشاگري خونسرد، بیطرف، و تحریک ناپذیر باشد

تواند یک نقش را دوبار، با همان روح و همان موفقیت، بازي کند؟ هرگاه در  شود، چگونه میدستخوش احساسات 

در نمایش سوم ناتوان یا چون قطعه سنگی سرد و بیجان خواهد . تخوش احساسات شودنخستین نمایش دس

  . داد اما من هیچ یک از آنان را به صحنه راه نخواهم. در تئاتر تماشاگران گریان گرد آورید ….گشت

این مسئله براي خود .) بستند اندرز او را به کار می دادند ندرتاً هاي دیدرو را نمایش می اما بازیگرانی که نمایشنامه(

کنند، و کم بروز  بازیگران بسیار احساس می …و  شاعران«: نوشته بود 1757زیرا در دیدرو نیز یک تناقض بود، 

و  1763(ن عقیده شاید پس از تماشاي بازیهاي دیوید گریک در پاریس گفت؛ ای اکنون، عکس آن را می» .دهند می

یا شاید این اندیشۀ . ه دلخواه خویش احساسات متفاوتی بروز دهد، بدو دست دادتوانست متوالیاً و ب ، که می)1770

در سیالب، تند «: دمتناقض خویش را در فرمان هملت به بازیگرانی که به السینور آمده بودند یافته، و به کار بسته بو

سرهنري اروینگ این تحلیل دیدرو » .را آرام نماید] وضع[تواند آن  باد، و گردباد هیجان، اعتدالی پیشه سازید که می

که تاکنون به بازیگران «خوانده است » ترین اندرزي برجسته«را نادرست دانسته است، اما یک منتقد معاصر آن را 

شاید خونسردي و بیطرفی بازیگران در صحنۀ (تواند احساساتی باشد،  زندگی می بازیگر در صحنۀ» .داده شده است

هاي دیگر زندگی بروز دهند؛ از این روي، از  نمایش است که موجب شده است آنان احساسات خود را در صحنه

و مقتضیات خاص بازیگر ناگزیر است چگونگی ابراز احساسات را، با توجه به سببها .) گناهان بسیار آنان باید گذشت

دیدرو به » .بآرامی و خونسردي باید بروز دهد«آن، آموخته باشد و با اطوار و گفتار خویش ابراز دارد؛ اما این را 

بازیگري که چیزي جز حواس و قضاوت ندارد سرد و بیذوق است؛ و آنکه چیزي جز ذوق و «: مادموازل ژودن نوشت

هایی که دقیقاً  ن مرور نامنظم، پریشانی و آشفتگی او را، داشتن اندیشهپس از یادآوري ای» .حساسیت ندارد، دیوانه

هاي اندیشه و زندگی انسان، جز  پدیده;او به همۀ. بخشاییم انه بودند، و دامنۀ عالیقش را، براو می زیاده از حد بلندپرواز

. بیبهره نبوده است -مچنانکه دیدیمه- ورزیده است؛ اما از احساسات دینی نیز مند بوده، و به آنها عشق می دین، عالقه

دیدرو، چون در پژوهش . ویژگی او این بود که زندگی را با ریاضیات و فیزیک آغاز کرد، و با تئاتر و موسیقی پایان داد

داد، اما این تعمیم  تعمیم می برجسته شود؛ نتایج جزئی را بسرعتتوانست دانشمندي  و آزمایش ناشکیبا بود، نمی

چندان با موسیقی آشنایی داشت که بتواند دربارة روش آموزش نواختن کالوسن . اً همواره روشنگر بودنددادنها تقریب

ها و بهترین رمانهاي روزگار خود را  او نافذترین نمایشنامه. اي دربارة هارمونی تصنیف کند گفتاري بنویسد و رساله

جسته است؛ وي، در دادن آن تمرکز  ولتر، پیشی نوشته، و در نوشتن داستانهاي کوتاه برهمۀ معاصران خویش، جز

وي، . اندیشه و عمل به داستان کوتاه، که شکل آن تا زمان ما ثابت مانده، برتري خویش را بر ولتر نمایان ساخته است

 نویسی را به چنان مرتبۀ تابناك و پرروحی که در سالونها پرورش یافته و به گفتگو و محاوره خو گرفته بود، دیالوگ 

نشینان  جاي آنکه به زبانی مرموز براي برج عاج او فلسفه را، به. رساند که جهان مانند آن را هنوز به خود ندیده است

  .اي نوشت که با مسائل زندگی دست به گریبانند زنده، دربارة مسائل زنده، و براي مردان و زنان زنده بنویسد، به زبان

VIII - دیدرو  

خوریم که فضایل فراوان داشت و تقریباً همۀ نقصهاي آدمی، که  شفتۀ بسیار، به مردي برمیهاي آ در وراي این اندیشه

چهرة وي  هنگامی که میشل وانلو تک. آمده بودند یکی پس از دیگري درطی زندگی او خود را نشان دادند، در وي گرد
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تنها نمود یکی از حاالت وي را دیده،  را کشید، دیدرو بدو اعتراض کرد و گفت که نقاش تنها یکی از ابعاد زودگذر، و

  .و در تابلو خود نمایان ساخته است

آثار . آرام، غمزده، مهربان، تندخو، پرشور، و آرزومند بودم. شد ام، همراه حاالت درونیم، روزي صدبار دگرگون می چهره

اش هر لحظه مرا به شکل شدند که چشم نق ام ظاهر می نمایان حاالت گوناگون و متغیر من چندان بسرعت بر چهره

  . یک از این حالتها را بدوستی ندیده بود دید؛ و هرگز هیچ اي می تازه

هاي چندگانه دریک قالب یگانه به هم آمیختند و چهرة چیندار خالی از لطافتی پدید آوردند  اما رفته رفته، این چهره

ها  قیصر، که خستگی برخورد با لشکر اندیشهاي به افسردگی چهرة  چهره: که اکنون بر تابلو گروز نقش بسته است

اي  چهره. اند ها در قالب عبارات شیوا و استوار برآن نمایان شده روزي براي ریختن این اندیشه ودشمنان و تالش شبانه

کشیده به سوي سرنیمه طاس، با گوشهاي بزرگ روستایی، با بینی خمیدة درشت، دهانی ثابت،  است با ابروان بلند

کوشند اشتباهات از یاد رفته را به یاد آورند و به  اي که گویی می اي غمزده و پر اندیشه مردانه، و چشمان قهوه اي چانه

او . نگرند اند، و یا به میزان باالي سادگی و بالهت درمیان مردم می سنگر استوار و فناناپذیر موهومات خیره شده

از سر  آمد، آن را ؛ اما چون در اثناي سخن به وجد در مینهاد معموالً در خارج از خانه کالهگیسی به سر می

.وي مجذوب هستی بود و فرصتی براي ریاکاري نداشت. کرد نهاد، یا با آن بازي می میداشت و به روي زانو  برمی

اي خشمگین  راست است که لحظه«: گفت می. شنید دیدرو در شناخت شخصیت خویش سخن از کسی نمی

اگر . شناس راستگو، مهربان، با انصاف، با گذشت، نیکخواه، و وظیفه: اي بعد همانم که بودم لحظه«اما » شوم، می

دیدرو گمان » .ام هنوز به هوش ونبوغ خویش اشاره نکرده. خواهی، این ستایش را دنبال کن،زیرا هنوز کامل نیست می

هاي او  نیز به گفته» ستونهاي کلیسا«کرد که درجهان مردي به درستی او یافت شود، و اطمینان داشت که حتی  نمی

هاي خویش با  از کتابها و نوشته» !ارواح تو، من، و اوگریم چه زیبا هستند«: اش نوشت به معشوقه. کنند اعتماد می

بالید و، در واقع، در  به پاکدامنی خویش می. گفت، و به فناناپذیري آنها اطمینان داشت عشق وعالقۀ بسیار سخن می

تا «:گفت می. کرد خواند و به سقراط تشبیه می می» فیلسوف«خویشتن را . از یک معشوقه نداشتیک زمان بیش 

بینی مصون است، چه اهمیتی دارد که آن را موهبت  هنگامی که قابلیت ارزندة من استوار و پابرجا و از گزند خود

با . مند بود داد بهره خود نسبت می او براستی از بسیاري از فضایلی که به» ت شمارم، یا محصول کار وتجربه؟طبیع

از دورویی وتظاهر . کردار بود غ گفته بود، از جنبۀ بیریایی ورك گویی، مردي راستگو ودرست آنکه در جوانی بسیار درو

گاه  چندانکه گاه. شد گریزان بود؛ مردي نیکدل و مهربان بود، مگر به هنگام سخن گفتن، که تندخو و پرخاشگر می

. گمان، مردي بیباك و متهور بود دیدرو، بی. شد از وي بخواهد که نظم ونزاکت را رعایت کند ناچار میمادام ژوفرن 

خواند،  گذاشتند، وحتی هنگامی که ولتر وي را به آرامش فرا می هنگامی که بسیاري از دوستان وي را فرو می

روسو؛ خواهیم دید که وي حساسیتی چون  آدمی منصف بود، مگر در برابر دیانت و. داد همچنان به پیکار ادامه می

بسیار بخشنده بود، با گشاده دلی از کسانی که به او روي . شمرد روسو را، چندانکه باید، جایز نمی ژاك حساسیت ژان

چند روزي، به جاي گریم، نشریۀ کورسپوندانس . ستود کرد، ودیگران را بیش از خود می آوردند دستگیري می می

با درآمد نسبتاً اندك خود،شمارزیادي از تهیدستان . هاي بسیاري از دوستان را اصالح کرد رد و نوشتهلیترر را اداره ک

اي را که در بارة دیدرو نوشته بود بدو نشان داد و گفت که به نان  چون نویسندة تنگدستی هجونامه. داد را یاري می

کسی که با نفرت «اورلئان وقت اهدا کند، به /ك دنیازمند است، دیدرو هجونامه را اصالح کرد و گفت آن را به دو

دیدرو، در انتقاد از کتاب و . اور براي جوان فرستاد/لویی د 25چنین شد و دوك » خویش مرا مفتخر ساخته است،

دهد به ستایش آثار خوب بپردازد، تا نکوهش  گفت که ترجیح می ، خوددار بود ومی)جز تابلوهاي بوشه(آثار نقاشی 

، و گریم تا پایان عمر داوري دیدرو را دربارة شخصیت خویش 1758روسو تا . شوختر بود» فیلسوفان«از همۀ . آثار بد
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به «دند، اماستو هوش ونبوغ وي را می» کردند، آنان با احترام بسیار از او یاد می« اپینه،/ به گفتۀ مادام د. تأیید کردند

»گوید که او کاملترین انسانی است که تاکنون دیده است می آقاي گریم. چیزي توجه داشتندشخصیت او بیش از هر 

آنان او را . گویند براي این دوستان، لغزشهاي او مانند خطاهاي کودکانی است که از روي سادگی سخنان بیپرده می

  .دانستند عمیقتر از ولتر می

را هیچ چیز بازدارنده وهیچ چیز متوازن در هاي ولتر بودند، زی گمان، غنیتر وبرومندتر از اندیشه هاي دیدرو، بی اندیشه

ولتر . چربید، در ابراز عقیده بسیار جسور و بیپروا بود، و هرگز کامل و پخته نشد تخیلش برخردش می. نهاد او نبود

هاي بسیاري از این تنور، نیمپز، بیرون  اما اندیشه» .سوزاند دیدرو تنوري است که هرچه را در آن نهند می«: گفت می

دیدرو، مانند روسو، حساسیتی شدید و احساساتی رقیق داشت، مثل عواطف خویش مهربان بود، و زیباییهاي . ندآمد

شاید این گفتۀ خود را، . سخن گفتن دین و آیین او بود. داشتند طبیعت و تراژدیهاي زندگی وي را به گریستن وا می

دوستانش گاهی وي را در . کرد خود می» حالترجمان » «براي روح حساس اشک ریختن حالتی لذتبخش است،«که 

شاید عواطف یکسان، اعتقاد مشترك به . ریخت، یا از خواندن آن خشمناك بود یافتند که برکتابی اشک می حالتی می

بلندي مقام احساس و تخیل، دلبستگی همانند به طبیعت، تصور رومانتیک مشترك از نبوغ به مثابه غریزه، و شهوت 

دیدرو، هنگام . هی مشترك از داستانهاي ریچارد سن بودند که وي را به روسو نزدیک ساختندوتخیل و هواخوا

داد که از الولیس بپرهیزد؛ و هنگامی که سرگذشت شاهان  خواندن داستان ریچارد سن، به کالریسا هشدار می

ولتر » .بر دشنه برده استانگیزي دست  با مهارت شگفت«دید که  خواند، خویشتن را در مخیلۀ خود می ستمگر را می

به اضافۀ روسو مساوي است با دیدرو؛ ولتر و روسو، هیچکدام، هرگز نتوانستند دیدرو را به این خاطر، که آنان را دو 

  .اي برآورد، مورد بخشش قرار دهند پارة یک شخصیت ساخت و از خود شخصیت یگانه

از سفر بیزار . زیست راي دانش و فرهنگ روزگار خود میپرخور بود، اما ب. عادتش بیانگر دوگانگی خصوصیات او بود

شد  از خواندن شعري زیبا متأثر می. کرد، اما براي دیدن کاترین کبیر پهناي اروپا را زیر پا نهاد بود و آن را استهزا می

را یار  شمرد و فقر و بینوایی پول را ناچیز می. کرد ریخت، اما در همان هنگام درشتی و تندخویی می و اشک می

و خوشحال بود که ) 1759(خواند، اما چون شنید که پدرش مرده است، به النگر رفت  الهامبخش فیلسوفان می

: گفت می. لیور رساند 4000به  1760کند؛ و، از این راه، درآمد ساالنۀ خود را در  سوم ما ترك پدر را تصاحب می یک

وشبو به من دهید تا همۀ نفرینهاي تمدن خودمان را تحمل اي پرآسایش، زیرپوش لطیف، و زنی خ کالسکه و خانه«

  .خندید کرد و به او می زیست روسو را سرزنش می در این حالت، ولتري که در او می» .کنم

از این روي، . هاي او نداشت داري بود که مجالی براي توجه کردن به اندیشه داري و بچه همسرش چندان گرفتار خانه

اما چون این کار را روا ندانست، کاري کرد که ازگاري فکري، بانگ طالق برداشت، ه بهانۀ ناسدیدرو، چون میلتن، ب

نخستین معشوقۀ وي مادموازل بابوتی، که مدتی بعد مادام گروز . براي خود معشوقه برگزید -کنند هنوز فرانسویان می

، دیدرو به زن 1755در . سرگرم ساخت پس از او، مادام دوپویزیو ده سال وي را. شد، چند صباحی از وي دل ربود

دیدرو وي را سوفی (لویز هانریت والن . جوانی برخورد که هجده سال وي را از مهر و عاطفۀ خود برخوردار ساخت

وهشت ساله، مجرد، خپله، و نزدیک بین  ، هنگام آشنایی با دیدرو، زنی سی)دید میخواند، زیرا در او روح حکمت  می

گاه وي را، به دلیل آنکه در  زد و او ناچار بود گاه دیدرو نوشته است که وي برچهرة خشک و بیروحش عینک می. بود

اما این زن عمر خود را، به جاي گذراندن با عشاق، با کتاب سپري . کرد، سرزنش کند خوردن غذا با او رقابت می

. کرد زد و، بهتر از آن، گوش می وي خوب حرف می. لعات وسیعی، بویژه در فلسفه وسیاست، داشتساخته بود و مطا

دانست، اما از گوشهایش سپاسگزار بود و به هوش و خرد وي به دیدة  دیدرو ساق پاي او را درشت و بدریخت می

:دربارة وي، به گریم چنین نوشت. نگریست احترام می
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که آگاهی ما  …کند فکر می! مهربان و شیرین، راستگو و لطیف، و آگاه و دانشمند! ی استآه، گریم، نمی دانید چه زن

ها، و تفکر خاص وي بر  داوریها، نظرات، اندیشه. از آداب، اخالق، احساسات، و مسائل بسیار دیگر بیشتر از او نیست

تواند  رت، و نه هیچ چیز دیگري نمینه عقیدة عمومی، نه صاحبان قد. بینی، و عقل سلیم استوارند خردمندي، حقیقت

  . آنها را تحت فرمان خود درآورد

دید که  روح عقابی را می«توان حمل بر شیفتگی دیدرو کرد، زیرا دکتر ترونشن بیطرف در این زن  این سخنان را نمی

  .فکري استخواست بگوید که این زن عاشق لباسهاي فاخر و پروازهاي  وي می» اي از تور آرمیده است؛ در خانه

هاي ادبی  هایی که از گنجینه هاي خود را براي این زن نوشته است؛ نامه دیدرو، در طول بیست سال، شیواترین نامه

هاي خویش را بیپرده با سوفی در  ترین اندیشه ترین داستانها و تازه دیدرو زشت. روند فرانسۀ قرن هجدهم به شمار می

اگر در کنارت بودم، بازویم را بر پشت صندلیت «:نوشت برایش نامه مینهاد وبا خلوص ویکرنگی کامل  میان می

هنگام زندگی با این زن بود که دیدرو براي نخستین بار در عمرش، به نقش با اهمیت عواطف و احساسات » .نهادم می

کدلی و توانست باور کند که ی در زندگی پی برد و اعتقاد به دترمینیسم برایش دشوار شد؛ اکنون، بسختی می

گاهی، دراین حالت، . همفکري او با سوفی نتیجۀ فعل و انفعاالت شیمیایی و فیزیکی در سحابی نخستین بوده است

وشۀ گفت که چگونه،هنگام گردش با گریم در صحرا،خ بدو می. توانست از خدا براي سوفی سخن بگوید حتی می

« :و او پاسخ داده بود» کنی؟ چه می«:یم پرسیده بودگر. رشد گیاهان فرو رفته است گندمی چیده، و به اندیشۀ رمز

پس از نزدیک به دوازده  ».خدا«و دیدرو گفته بود » گوید؟ چه کسی با تو سخن می« :باز پرسیده بود» .کنم گوش می

هایش کوتاهتر، و اعتراضهایش به بیمهري وبیوفایی وي  سال رابطه با سوفی والن، مهر وي بدو کاهش یافت؛ نامه

، به دنبال مرگ دوستش، دامیالویل، معشوقۀ وي، مادام دو مو، را از آن )1769(سالگی  وهفت در پنجاه. ر شدندت سخت

کوشید که سوفی را از  در همان هنگام، دیدرو می. یک سال بعد، عاشق جوانتري جاي دیدرو را گرفت. خود ساخت

  .خویش مطمئن سازد» عشق ابدي«

توانست او را سرزنش کرد، و  دیشۀ دیدرو، همسرش، آنتوانت، بدو وفادار ماند، تا میدر این سالهاي سرگردانی روح وان

. اي در نگیرد کمتر روزي بود که میان آنان مشاجره. کوشید که با دینداري و ورقبازي غم و اندوه خود را از یاد برد

هرگاه . یک خدا بود، پل بزند گذشت زمان هم نتوانست میان مرد، که صدها اندیشه در سر داشت، و زن، که داراي

آنتوانت، . کردند رفتند، هرگز از احترام به همسر او خودداري نمی اش می که دوستان دیدرو براي دیدن وي به خانه

چون از رابطۀ همسرش با سوفی آگاه شد، چنان از کوره در رفت که، به دیدة دیدرو، تناسبی با این سرگرمی عادي 

بزودي از عواقب طالق « :خورد؛ به گریم نوشت ، دیدرو در اطاق کارش خوراك میتا چندي پس از آن. نداشت

» .اش پایان یافت، دست از ناسازگاري برخواهد داشت پس از آنکه اندك اندك اندوخته. کوچکش آگاه خواهد گشت

ت با چنان نرمی ومالیمتی آنتوان. آنتوانت بیمار شد، دیدرو اندکی با وي به سر مهر آمد، و با اکراه از او پرستاري کرد

با اینهمه، بیماري وي را تمسخرکنان در . کرد که وي خواهد مرد داد که دیدرو تصور می به این تیمارداري پاسخ می

باتیست آنتوان سوار، گفت که تصمیم گرفته است زناشویی کند،  چون دوستش، ژان.اش براي سوفی شرح داد نامه

با اینهمه،زناشویی سوار درآن روزگار پرفساد به نیکبختی منجر .(شتن را غرق کنددیدرو پاسخ داد که به جاي آن خوی

آنتوانت . گریخت هرگاه دیدرو به آسایش خود در خانه وبه دختر زیبایش دل نسپرده بود، شاید از آن خانه می .)شد

بالید و  آنژلیک میهرچه ماري . چهل و سه ساله بود) 1753(هنگامی که چهارمین فرزند وي پاي به جهان نهاد

پیوست؛ فیلسوفی را با سري  دیدرو در بازیهاي دخترش به او می. شد شد، مهر دیدرو بدو فزونتر می ترمی وجیه

آینده، از  در سالهاي. موشک، وگرگ وبره است پراندیشه به یاد آورید که با دختر خردسالی سرگرم بازي اکردوکر، قایم

گذاشت، چه زنی  اگر مادرش می! چه زیبا بود. ورزیدم ار به دختر کوچکم مهر میو دیوانه«: کرد دخترش چنین یاد می
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دیدرو دخترش را بدقت با اخالق مسیحی آشنا ساخت؛ و پس از آنکه دخترك به سن بلوغ گام » !ساختم از او می

دهی،  ت میرویت را از دسکنند، آب آنان تو را گمراه می«بدو گفت که . نهاد، بدو اندرز داد که از گرگان پاریس بپرهیزد

چون دیگر پدران فرانسوي، پولی » .کشی می  بري، و پدر و مادرت را از غصه اي پناه می صومعه گریزي، به از جامعه می

هاي مختلف  انداز کرد تا براي دختر جهیزیه بخرد؛ و براي آنکه در فرصت مناسب شوهري براي او بیابد، با خانواده پس

). 1772(اي او شوهري برگزید که آنژلیک با نادیده گرفتن مخالفت مادر، با وي عروسی کرد بر. به گفتگو پرداخت

دیدرو، پس از زناشویی دخترش، در فراق وي اشک ریخت؛ و چون او را در زندگی زناشویی خوشبخت یافت، بیشتر 

گیري از آنان، امروز بهتر براي دست«: گفت کرد و می و شوهر جوان با سخاوتنمندي دستگیري می اشک ریخت؛ از زن 

داري توانگر و کامیاب شد، و فرزندان  همسر آنژلیک کارخانه» .از روزي است که آنان نیازي به دستگیري من ندارند

.کارانی محتاط بدل شدند ، به محافظه)1814(او، پس از بازگشت خاندان بوربون 

بهتر شناخت وبه قوانین اخالقیی که به مردان کمک پس از آنکه دیدرو با مسئولیتهاي پدري آشناتر شد، پدرش را 

با . بندو باري گذشته را بکلی از دست نداد اما بی. اي شایسته پرورش دهند به دیدة احترام نگریست کرد تا خانواده می

ورزید ودوست داشت انگشتانش را جلوي آتش بخاري گرم  اش عشق می ها، و دمپاییهاي کهنه آنکه به خانه، جامه

هنوز به . اولباك در گرانوال سپري ساخت/مانند زمانی که یک ماه را با د - گریخت گاه از این سعادت می ، اما گاهکند

این . ورزید با وجود تند زبانیش، مادام ژوفرن بدو مهر می. و در برخی از سالونهاچهرة آشنا بود رفت  ها می خانه قهوه

تحریرنو، صندلی چرمی راحت، ساعت زرین و برنجی بزرگ،  زن، از روي مهروعاطفۀ مادري، براي دیدرو میز

اش را از خانه  دیدرو از او سپاسگزاري کرد و با اندوه بسیار اثاث کهنه.دوشامبر زیبایی خرید و به خانۀ اوفرستاد وروب

  :اش بسیار غصه خورد کهنه» دوشامبر روب«بیرون ریخت؛ اما براي

زیباوتماشایی . آمد ودر آن آسوده بودم خته شده بود، ومن براي آن، به تنم میبراي من سا چرا آن را نگاه نداشتم؟ آن

دوشامبر من به کار  جایی نبود که روب. آورد دوشامبر نو سفت و آهاردار است و مرا به صورت مانکن در می  روب. بود

 گرفت،باز از می  می را مرکبهرگاه که نوك قل. کردم گرفت، بادامن آن پاك می اگر کتابی راگرد وغبار می …. نیاید

دوشامبر تازه، به  در این روب. هاي بزرگ آن پیداست که چه خدمتی به من کرده است از لکه. کردم آن استفاده می

دوشامبر کهنه بودم و اکنون  من ارباب مطلق روب …. شناسد کسی مرا نمی.مانم یکی از توانگران کاهل وتنپرور می

  . نوکر این یکی هستم

تر و  دوستی او با گریم صمیمانه. شمرد ورزید و آنان را مایۀ الهام وتسلی زندگی خود می به دوستانش مهرمی دیدرو

مهربان من، یگانه « :گذشت، به گریم نوشت ، که بیست سال از آشنایی آنان می1772در . پایدارتر از عشقهایش بود

بااینهمه گاهی از سردي وبی » چنین خواهی بود، اي، وهمیشه نیز دوست دلبندم، همواره دوست مهربان من بوده

نوشتن مطالب  کشید و غالباً براي اکدل بهره میگریم آلمانی از دیدرو پ. برد اعتنایی ظاهري گریم سخت رنج می

دیدرو، گذشته از آنکه بجاي او گزارشهایی از نمایشگاههاي آثار . جست نشریۀ کورسپوندانس لیترر از او یاري می

داد؛ و  شدند وي را یاري می کرد، با نوشتن نقد دربارة جدیدترین کتابهایی که چاپ می لوور تهیه می هنري موزة

خواست به  گریم می. کرد توانست کار خود را بموقع پایان دهد، سراسر شب را به جاي او کار می گاه، که گریم نمی گاه

به دوست خود کرد که، حتی یادآوري آن، انسان را اما همین آلمانی خیانتی . وي حقوقی دهد، اما دیدرو نپذیرفت

که دیدرو درصدد دیدار از ) 1773(لهستان، چون شنید  ستانیسالس دوم پونیاتووسکی، شاه: سازد اندوهناك می

گریم به شاه گفت که آشنایی با این فیلسوف سودي . پطرزبورگ است، تصمیم گرفت وي را به ورشو دعوت کند سن

ي آنکه از قریحۀ خود چون ولتر براي کسب افتخار استفاده کند، وقتش را به نوشتن مطالبی براي او، به جا«. ندارد

با جرئت به . کنند دهد که از او استمداد می دهد، یا به کسانی می می -کورسپوندانس لیترر -ها این کاغذ پاره



۵٧۴٢

پس از ساعتهایی که با آنژلیک (و شاید خوشترین ساعات عمر دیدر» .گویم که او گمنام خواهد مرد اعلیحضرت می

در این . اولباك و خانۀ مادام ژوفرن برسر سفرة شام گذرانده است/ساعتهایی باشند که وي در خانۀ د) گذرانده بود

در محافل مردم آراسته، که در آنها به شوخی و ادب بیش : گفت دوجا، دیدرو با بالغت بسیار از هر موضوعی سخن می

شد، و  حتی مادام ژوفرن از شور و هیجان دیدرو هراسان می. شد، دیدرو آسوده نبود میت داده میاز دانش و بالغت اه

اما بر سر . آوردند روي و آراستگی تاحدي از افراطکاري وي جلوگیري به عمل می سفارشهاي او به دیدرو دربارة میانه

گفت؛ و حاضران اذعان  ه آزادي سخن میآمدند، ب برآن گرد می» هفده ملحد«گمان هیوم  اولباك، که به/سفرة د

کسی که »  :گفت مارمونتل می. رسند داشتند که در سراسر پاریس سخنانی چنین دلنشین و پرجاذبه به گوش نمی

» .ام از کمتر کسی به اندازة او لذت فکري برده …. شناسد، وي را نشناخته است هایش می دیدرو را از روي نوشته

  :شنید، وي را چنین توصیف کرده است یافت و سخنان او را می در این انجمنها حضور می هانري مایستر، که غالباً

آور دانشهایش، وگرمی، جذبه، قدرت تخیل، و سخنان  هایش، گوناگونی شگفت چون دیدرو را با تنوع گستردة اندیشه

همان طبیعتی که - تشبیه کنم خود طبیعت کنم که او را به آورم، جرئت می جالب و دلنشین اما بینظمیش به یاد می

غنی، بارور، زاینده، مهربان و تندخو، ساده و با شکوه، اما بدون فرمانروا، بدون : خود وي شناخته، و درك کرده است

  . صاحب، و بدون خدا

  :یا به گزارش دست اولی گوش دهید که خود پروتئوس دربارة سخنرانی دیدرو گفته است

هایم را  گریم چشم نداشت مرا ببیند و گوش نداشت گفته. ده، ملهم، و آسمانی بودمالعا به دیدة آنان، مردي خارق

پنداشتم  می. کردم که از بیان آن ناتوانم خود نیز سروري در دل احساس می. همه در شگفتی فرو رفته بودند. بشنود

یز سرایت کند، و آنان را در نان نام را بسوزاند، به آ اند، آتشی که نزدیک است سینه در اعماق وجودم آتشی برافروخته

.شبی بود پرحرارت، و آتش آن من بودم. خود بسوزاند لهیب

اش،  تر بود تا در میان خوانندگان آثار چاپ شده شناختندش بلندآوازه دیدرو، در زمان حیاتش، در میان کسانی که می

جبري و اربابش، رؤیاي  زن متدین، ژاك-ي اوها هایش بودند؛ بهترین نوشته ة المعارف و نمایشنامه  که عمدتاً دایر

دیدرو تا حدي به همین دلیل، و هم به سبب تندروي . پس از مرگ وي انتشار یافتند -آالمبر، و برادرزادة رامو/د

اما دوستانش . درآید» آکادمی فرانسه«به عضویت  - و هرگز نکوشید - هایش در امور دینی و جنسی، نتوانست اندیشه

روسو، حتی پس از آنکه کینۀ وي را به دل گرفت، در . شناختند ، و رهبر نسل متفکر سرکش می»فیلسوف«وي را 

انگیز به نظر خواهد رسید و مردم با  پس از گذشت چند قرن، دیدرو انسانی شگفت«: اعترافات خود چنین نوشت

هاي افالطون و  مروز به اندیشههمچنانکه ا -جانبۀ او خواهند نگریست هاي فراگیر و همه تحسین و شگفتی به اندیشه

هاي دیدرو بودند، و ستندال، بالزاك و دالکروا وي را بسیار  گوته، شیلر، و لسینگ فریفتۀ نوشته» .نگرند ارسطو می

» پرومتئوس راستین«میشله او را . خواند می» نابغۀ بزرگ آن روزگار پر شور«ستودند؛ اوگوست کنت وي را  می

اي که در آنها نهان  هاي دیدرو را بخواند و به همۀ گنجینه سان ممکن است صدسال نوشتهگفت که ان نامید و می می

: هاي او را نخوانده بود، دربارة او گفته است شناخت اما نوشته مادام ژوفرن، که دیدرو را خوب می. است دست نیابد

شنود؛ مانند  یند و درست نمیب مردي است خوب و درست؛ اما چنان منحرف و نامتعادل، که چیزي را درست نمی«

دیدرو مردي بود بد و خوب، درست و نادرست، » .پندارند خوابشان دست است بینند و می کسانی که خواب می

شود جهانیان  منحرف و روشنیین، نامتعادل و خالق، خیالپرور، رزمجو، وآگاه، که هرچه از روزگار خود دورتر می

» جالبترین و محرکترین متفکر فرانسۀ قرن هجدهم«نکه، اکنون، برخی او را برند، تا ای بیشتر به عظمت وي پی می

و سپس در میعاد  بیایید مطلب را در اینجا رها کنیم، بار دیگر او را رویاروي یک امپراطریس  کاترین کبیر. دانند می

  .با مرگ خواهیم دید» فیلسوفان«
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فصل بیست و یکم

  یابد پیکار گسترش می

1758 -1774  

  

I  - 1771- 1715: الوسیوس  

  تکامل

اند، از سویسیهاي آلمانی  نیاکانش، نظیر مردم خالق و پرکاري که برن و زوریخ را در روزگار ما آباد و شکوفان ساخته

برخود نهاد، و یکی دیگر، که به هلند رهسپار  - »سویس«یعنی  -یکی از آنان در نوشاتل نام شوایتسر. نژاد بودند

، به پاریس 1680شاخۀ اخیر، در حدود . است» سویس«که آن هم به معنی  - سیوس خواندگشت، خویشتن را هلو

یکی از بیست فرزند او، که در اینجا با وي . کلود آدرین الوسیوس پزشک ملکه ماري لشچینسکا شد در آنجا، ژان. رفت

کی آموخت، و این آموزش کلود آدرین پزش. در پاریس چشم به جهان گشود 1715ژانویۀ  26آشنا خواهیم گشت، در 

کار مالیاتی به  گران، زیرنظر یسوعیان، نزدیک مقاطعه-لو- پس از تحصیل در کالج لویی. در فلسفۀ وي اثر نهاد

کلود، که . رسید لیور می 360‘000سالگی، به  وسه اش، در بیست کارآموزي، پرداخت؛ بزودي توانگر شد؛ درآمد ساالنه

ملکه وي را . ی زبردست بود، بزودي به دل درباریان و روسپیان پاریس راه جستجوانی خوبرو، شمشیرباز، و رقاص

مگر اینکه بگوییم از نوع آدمهایی بود که، از فرط  - او براي فیلسوف شدن هیچ آمادگی نداشت . مباشر خود ساخت

  .نویسند زیرکی، کتابی نمی

آور  شود؛ شگفت  به این اندیشه افتاد که نویسنده با ولتر آشنا شد، فریفتۀ اندیشه و شهرت وي گشت، و 1738اما در 

دار باشد، و هم فیلسوف؟ چندي در بوردو مهمان مونتسکیو شد، و مدتی را در در  نیست که انسانی هم سرمایه

، اولباك میلیونر نیز/در این هنگام، با بارون د. این دو مرد در اندیشۀ وي بسیار تأثیر نهادند. گذراند بورگونی با بوفون

اولباك و در سالون مادام دو گرافینیی، دیدرو،گریم، /بر سر سفرة د. گراي زمان بود، آشنا شد ترین ماده که سرسخت

.از آن پس، مسیر زندگیش دگرگون شد. روسو، دوکلو، گالیانی، مارمونتل، و تورگو را شناخت

کاري مالیات دست شست، در ملکی  هساز گرفت؛ نخست اینکه از کار پردرآمد مقاطع ، دو تصمیم سرنوشت1751در 

دوم . پرش عزلت گزید، و وقت خویش را به تصنیف کتابی سپرد که مقدر بود جهان را تکان دهد-او- واقع در وره

ودوساله، کنتسی از امپراطوري مقدس روم،  اوتریکور سی/وشش سالگی با آن کاترین دو لینیویل د اینکه در سن سی

مبادا پاریس این زن را ) به گفتۀ گریم(از ترس آنکه . رین زنان پاریس بود، زناشویی کردکه یکی از زیباترین و کاملت

بود که فونتنل، هنگامی که نزدیک به صدسال از عمر  -یا در پاریس؟ - در اینجا. گمراه کند، وي را با خود به وره برد

: خواب یافت، با حسرت فریاد برآورد گشت، به خوابگاه این کنتس زیبا درآمد و، چون او را در لباس وي سپري می

اي داشتند که  زن و شوهر نیکبخت در پاریس نیز خانه›» !اي کاش که فقط هشتاد سال داشتم‹حیف خانم،«

آالمبر، /اولباك، فونتنل، بوفون، د/اي چون دیدرو، د نوازي الوسیوس، و فریبندگی همسر وي، متفکران برجسته مهمان

خانۀ او براي نویسندگان و اهل «: گفت مارمونتل می. کشید ندورسه، و هیوم را بدانجا میتورگو، گالیانی، مورله، کو

خواست در کتاب  کشاند که می وگفتگو را به مسائلی می در این مهمانیها، الوسیوس بحث» .ادب چه خوشایند است

و سپس با دقت به سخنان حاضران ها بپردازند،  خواست که به انتقاد از اندیشه خود از آنها بحث کند؛ از حاضران می

کتاب محبوب » .نویسد ا همیشه در میان جمع میکتابهایش ر«کرد که الوسیوس  گوش می داد؛ مورله شکوه می
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دوستان الوسیوس که . ، به نام دربارة ذهن، از چاپ خارج شد1758ژوئیۀ  15الوسیوس، پس از هفت سال تالش، در 

به چاپ رسیده است، دچار شگفتی » پروانۀ شاهی نشر«اینکه دریافتند کتاب با دستنویس کتاب را خوانده بودند، از 

به مطلبی بر «: مالزرب سانسور کتاب را به ژان پیر ترسیه سپرده بود، و ترسیه، پس از خواندن کتاب، گفت. شدند

شتی افکار بدعتگذارانه اوت کتاب را م 6اما نمایندة پارلمان پاریس در » .نخوردم که به نظر من مانع چاپ کتاب شود

همان ماه، اجازة نشر کتاب را لغو کرد؛ به دنبال آن، مقامهاي پردرآمد ترسیه را از او  10، در »شوراي دولتی«خواند و 

به کدام بیدینی مرا «: مؤلف مهربان کتاب با اعتراض ادعا کرد که در کتاب به مسیحیت حمله نکرده است. گرفتند

ام، نه به الوهیت عیسی، نه به بقاي روح،  ک از بخشهاي این کتاب نه به تثلیت حمله کردهسازند؟ در هیچ ی متهم می

ولتر، به گمان » .ام هاي پاپی؛ بنابراین، از هیچ طریق به دین نتاخته نه به رستاخیز مردگان، و نه به یکی از اعتقاد نامه

اما الوسیوس در خانۀ . ه از پاریس خارج شودآنکه الوسیوس را در باستیل زندانی خواهند کرد، بدو سفارش کرد ک

اي نوشت و به کشیشی  نامه از این روي، توبه. آن را قربانی یک کتاب کند خواست  خود چندان آسوده بود که نمی

این پوزشنامه، به گفتۀ گریم، چنان . اي نوشت نامه را کافی ندانست، پوزشنامه توبه و چون دولت این. سپرد

» .آور نیست که امضا کردن پاي چنین اعترافاتی آنقدر شگفت هوتنتوتها] قبیلۀ[پناه جستن به « بود که» آور خفت«

دولت، به این شرط که الوسیوس از پاریس . همسر الوسیوس، براي آنکه از شوهرش شفاعت کند، به ورساي رفت

آورد که به دست  هرگاه شاه به یاد نمی. ملک خود عزلت گزیند، از تعقیب وي چشم پوشیدخارج شود و دوسال در 

. رسید تري می از مرگ نجات یافته است، شاید الوسیوس به کیفر سخت - که پزشک ملکه بود -پدر همین الوسیوس

؛ و در ماه فوریۀ همان ، پاپ کلمنس سیزدهم کتاب را ننگین و ناپاك خواند و آن را تحریم کرد1759ژانویۀ  3در 

، )به گفتۀ ولتر(»  هیاهو بر سر خاگینه«ایم که چگونه  دیده. سال، این کتاب را به فرمان پارلمان پاریس آتش زدند

اما . المعارف را توقیف کند ة بود، دولت را برآن داشت که دایر آالمبر دربارة ژنو برپا ساخته/همراه خشمی که کتاب د

را بیش از پیش به کتاب الوسیوس معطوف ساخت و بیش از هر اثر ضد مسیحی خوانده  همۀ هیاهو توجه مردم

بار به چاپ رسید و در اندك زمانی به زبانهاي انگلیسی و آلمانی  کتاب دربارة ذهن، در عرض شش ماه، بیست. شد می

.این کتاب اکنون نایاب است وتنها چند محقق از آن آگاهی دارند. ترجمه شد

الوسیوس کتابی منتشر نساخت، اما به نویسندگی ادامه داد، در دومین کتابش، دربارة انسان، بدون شتاب،  از آن پس،

گرد بیم و امید،  هاي پیشین خود را بار دیگر تکرار کرد و کشیشان را، به نام سوداگران دوره اما خشمگینانه، اندیشه

 -همۀ آرمانهاي آن روز پرجوش و خروش. ه باد دشنام گرفتکنندگان جهل و نادانی، و قاتالن اندیشه و خرد ب جاودان

الوسیوس از آزادي گفتار، نشریات، دین، و اجتماع دفاع . اند در این دو کتاب نمایان شده -آزادي، برابري، و برادري

شناخته، واز  موزشی، برابر کرده، مردان، زنان، و همۀ طبقات را در برابر قانون، و از نظر حق برخورداري از فرصتهاي آ

دل از گزند توانگران زیرك مصون خواهند  نوعی جامعۀ سوسیالیستی هواداري کرده است که در آن تنگدستان ساده

  .نیز، اگر خوب توجه کنیم، آواي انقالب فرانسه بود این. ماند

  فلسفه -2

احساس، و بنابراین از تجربۀ همۀ تصورات از : کند فلسفۀ خود را با الك آغاز می» فیلسوفان«الوسیوس، چون بیشتر 

شوند، یا به طریق  همۀ حاالت ذهنی انسان ترکیبی هستند از احساسهایی که اکنون حس می. شوند فردي، منتج می

شوند، حکم، تمیز احساسها از یکدیگر، و خرد،  خیزند، و یا از طریق تخیل وارد آینده می حافظه از گذشته بر می

  .ترکیب احکام است

سازواره و ظرفیت دریافت لی، حاالت ذهنی است؛ روح حساسیت کی نیستند، ذهن مجموع، یا تواذهن و روح ی

هاي مربوط به پزشکی و  پدیده«. تمام احساسها مادیند، و روح تماماً نیرویی است که درماده قرار دارد. احساسهاست
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آید، تا هنگامی پایدار  پدید می دامهاي بدنگیري ان با شکل …دهند که این نیرو تاریخ طبیعی بروشنی نشان می

جانوران نیز داراي روحند، انسان، پس از آنکه » .شود ماند که اندامها پایدارند و با ازهم پاشیدگی آنها نابود می می

.از دیگر جانوران متمایز شد: جانوري دوپا شد و توانست از دو پاي جلو چون دست استفاده کند

اعمال انسان پاسخهایی هستند که او، به نام میل به احساسهاي کنونی یا . پردازد هابز می الوسیوس، پس از الك، به

شهوت میلی مبرم . میل خاطرة لذتی است که مالزم برخی از احساسها بوده است. دهد احساسهاي به یاد آمده می

شهوت غالباً . کشد میآورد، یا انتظارش را  است و شدت آن متناسب است با میزان درد یا لذتی که انسان به یادمی

کننده است، زیرا با تمرکز اندیشۀ انسان در قسمتی از یک شیء، یا یک وضع، او را از توجه به جوانب کلی آن  گمراه

با اینهمه، شهوات براي .) هوش، از این لحاظ، واکنشی است معوق براي ادراك بیشتر و دادن پاسخ کاملتر(دارد  باز می

دهد و، حتی،  م را داراست که حرکت براي ماده دارد؛ شهوت است که به انسان میل میخوي وسیرت انسان همان مقا

نابغه انسانی است با شهوات . دستاورد فکري انسان متناسب است با شدت شهوات او«. دارد او را به کسب دانش وامی

از آن روي اساسی است اساسیترین شهوت، عشق به قدرت است؛ این شهوت » .نیرومند؛ و کودن از آن بیبهره است

  .سازد که توانایی ما را براي درك امیالمان فزونتر می

هایی که از مدتها پیش درجهان فلسفه  هاي دیگران، اندیشه اي هستند از اندیشه سخنان الوسیوس، تا اینجا، آمیزه

کند که براي جهان او  اما از آن پس، آرایی ابراز می. اي است که ولتر گفته است» خاگینه«رواج داشت و یا همان 

ها و سیرتهاي متفاوت افراد و  هاي انسان منتج از تجارب او هستند، اندیشه از آنجا که اندیشه: گوید می. تازگی داشتند

آیند و  مردم با استعدادهاي یکسان و مساوي به جهان می. ملتها را باید معلول محیطهاي فردي و ملی آنان دانست

، آموزش، و شرایط دیگر مساعدت  همۀ مردم، هرگاه محیط. تاً بر دیگري برتري نداردکسی از نظر قدرت فکري ذا

دف براي نابرابري استعداد مردم همیشه معلول اوضاع متفاوتی است که تصا«. توانند افرادي برجسته شوند کند، می

و شهوتی پا به جهان  ندیشه، میل،بدون ا …کودك، پس از آنکه رحم مادر را ترك گفت» .آنان فراهم آورده است

ومقام، و  ه نیست که به ما شهوت، غرور، حرص، جا - توارث- گاهواره. کند چیزي، جزگرسنگی، احساس نمی. نهد می

گیرند، محصول سنتها، قراردادها، و قوانین  انگیز، که از شهرها ریشه می این شهوتهاي مفسده. دهد افتخار می

به بیابان برده شده است و چون رومولوس در دامن گرگی پرورش  ز تولد با سیلکودکی که پس ا …. موجودند

  . نامجویی امري اکتسابی، و از این روي معلول تربیت است …. ها ناآگاه خواهد بود یافته، از این شهوت

یعنی محصول تجربه، به اضافۀ شرایط نبوغ آخرین گام در راه یک اختراع را به  - حتی، نبوغ محصول محیط است

هر اندیشۀ نو ارمغان «. آخر به خاطر شرایط است افزاید؛ و این گام  اند می بسیاري که پیش از آن پیموده شدهگامهاي 

این نابرابري شگرف فهم مردم از کجا سرچشمه » .تصادف، یا ارمغان معلولهایی است که از علل آنها آگاهی نداریم

کنند، در وضعی کامالً یکسان قرار ندارند، و  راك نمیگیرد؟ این از آنجاست که مردم اشیاي واحد را یکسان اد می

بینند؛ زیرا تصادف، که حاکم برآموزش است، آنان را به معادنی به یکسان غنی و پرثمر  آموزش یکسان نمی

آموزش به مفهوم کامل این کلمه که  -از این روي، نابرابري فهم مردم را باید معلول آموزش دانست. رساند نمی

  . ر آن مستتر استتصادف نیز د

نماید، شاید نتیجۀ نگرش سیاسی او  این تحلیل روانسناختی، که از زبان میلیونري چون الوسیوس سخاوتمندانه می

دانند، و به ضرورت احتیاط در تغییر عرف و  کاران نابرابري هوش و استعداد مردم را معلول وراثت می محافظه. باشد

طلبان بر اختالفات و  اما اصالح. ورزند و فطري استعداد و منش دارند تأکید میرسومی که رشد در نابرابریهاي ذاتی 

تصادف  –گویند که نابرابریهاي استعداد، قدرت، و ثروت ظاهراً نتیجۀ تصادف هستند  تأثیر محیط تأکید دارند، و می

که با فراهم ساختن فرصتهاي عقیده دارند  اي خاص و امتیازات شرایط زندگی، نه شایستگی فطري؛ و تولد در خانواده
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الوسیوس سپس . توان کاهش داد آموزشی یکسان براي مردم، و با اصالح وضع محیط آنان، تفاوتهاي موجود را می

الوسیوس سپس نظریۀ خود را دربارة . توان کاهش داد نظریۀ خود را دربارة برابري طبیعی تفاوتهاي موجود را می

زیستند، یکسان  نویسد که نژادها، هرگاه در محیطهاي یکسان می دهد، و می می برابري طبیعی مردم به نژادها بسط

. گیرد که غرور ملی، چون غرور و خودپسندي افراد، بیپایه و دور از واقعبینی است و نتیجه می. کردند رشد می

- » ان تصادف استان باشد، ارمغجاي آنکه محصول بیباکی و دالوري آن به …بالند آزادیی که انگلیسیان بدان می«

آزادي داخلی، هرگاه (اند  یعنی ارمغان دریاها و کانالی است که دست مهاجمان را از سرزمین آنان کوتاه ساخته

پیداست که، بنابراین مقدمات، جادة بیشرفت از  .)شرایط دیگر یکسان باشد با خطر خارجی نسبت معکوس دارد

مگر آموزش به » وزش قادر است همه چیز را دگرگون سازد؛آم«. گذرد مسیر اصالح آموزش، جامعه، و دولت می

هرگاه «آموزد؟ هر پیشرفتی، حتی در زمینۀ اخالقی، نتیجۀ گسترش دانش و تربیت هوش است؛  خرس رقصیدن نمی

براي وصول به این هدف، نظام آموزشی فرانسه باید بازسازي » .جهل و نادانی را براندازید، فساد از میان خواهد رفت

باید از  - ومرد، و در هر سنی زن -؛ آموزش باید از دست کلیسا گرفته، و به دولت سپرده شود؛ و همۀ مردمشود

به جاي زبانهاي التینی و یونانی، باید علوم و هنرها به جوانان آموخت؛ و . فرصتهاي آموزشی یکسان برخوردار شوند

  . اي شود تازهتأکید » اذهان خردمند و بافضیلت«باید به پرورش تن سالم و 

کند که قدرت کلیسا را  آنکه به معتقدات دینی مسیحیان بتازد، با حرارت بسیار درخواست می در اینجا، الوسیوس، بی

فقر وتجرد را، که . تازد، نه از دیدگاهی مبتنی بر االهیات او از دیدگاه اجتماعی به کلیسا می. در فرانسه محدود سازند

گیرند؛  سازد، اما خرسند است که مسیحیان این اصول را جدي نمی د، محکوم میکر کلیساي کاتولیک تجلیل می

نظارت کلیساي کاتولیک را برآموزش تقبیح » .کند دیرباوري باطنی مسیحیان زیانهاي اصول دین را خنثی می«

هاي  در زمینه نویسد که این نظارت، گذشته از آنکه، با ناچیز شمردن آموزش علمی، ملت را از پیشرفت کند و می می

. دهد که معتقدات دینی خود را به ذهن کودکان تزریق کنند دارد، بلکه به روحانیان نیز امکان می فنی باز می

کشیشان . توانستند به مقصود رسند؟ با فروش ترس و امید از چه راهی می. اند روحانیان همواره جویاي زور و زر بوده

قدرت کشیشان به زودباوري ابلهانه و  …. کاالها را مطمئن و پرسود سازند اند که فروش این عمده فروش برآن بوده

مردم آگاه براي آنان سودي ندارند؛ مردم هرچه کمتر بدانند از آنان بیشتر فرمان . پرستی مردم بازبسته است موهوم

از تحقیق در احکام  ند، و مردم راکوشند حس کنجکاوي مردم را خفه کن روحانیان در همۀ ادیان می …. خواهند برد

انسان نادان آفریده شده، اما ابله خلق نشده  …. توان داشت، باز دارند جزمی، که بیهودگی آنها را از کسی پنهان نمی

براي آنکه انسان ابله شود و روشنایی طبیعی را که در درون اوست . کنند است؛ با تالش بسیار است که او را ابله می

. هاي نادرست را یکی پس از دیگري در ذهن او جایگزین ساخت باید اندیشه. یار الزم استد، کاردانی بسخاموش سازن

از این راه  با تزریق موهومات ، آنان قدرت . کاري نیست که روحانیان با همدستی موهومات از عهدة آن برنیایند

سازند که مافوق  ان را تابع قدرتی میدارند، آن گیرند، مردم را به انقیاد و فرمانبرداري وا می تشخیص را از مردم می

  . برند قدرت قانون است، و سرانجام ابتداییترین اصول اخالقی را از میان می

عدم رواداري دینی زادة  .الوسیوس هشت فصل کتاب را به بحث از آزادي و رواداري دینی تخصیص داده است

ام را باور کنم، همۀ دینها دروغند و تنها  ن پرستار وهللاهرگاه سخنا.  …پروازي روحانیان و زودباوري ابلهانه است بلند

کنند؟ نه، براي آنکه زمین هنوز در زیر انبوه پرستشگاههایی  اما آیا جهانیان این را باور می. دین من درست است

همه جا ایم که ادیان در ایم؟ آموخته از تاریخ ادیان چه آموخته …. اند نالد که براي پرستش موهومات برپا شده می

عدم رواداري و آزادي کشی را ترویج کرده، دشتها را از اجساد مردم پوشانده، در کشتزارها جویبار خون جاري کرده، 

مگر ترکان، که دینشان دین خون است، از ما روادارتر  …. اند شهرها را به آتش کشیده، و امپراطوریها را فرو پاشیده
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آزادي و رواداري کشیشان  …. بینیم، اما در پاریس مسجدي نیست  یلیساهاي مسیحی منیستند؟ در قسطنطنیه، ک

  . کند سازد، و سختگیري هزادگان را فرمانبردار کشیشان می را فرمانگزار شاهزادگان می

است، و آن هنگام است رواداري یعنی در یک جا براي مردم زیانبخش  .داند داري را در یک جا جایز نمیالوسیوس روا

این دین، پس از آنکه نیرومندترین قدرت کشوري شد، خون . رواداري چون آیین کاتولیک آزادي دهدناکه به آیین 

هاي فریبندة کاتولیکها را بیاموزند و به کار  نگذارید که پروتستانها نیز شیوه. ریزد حامیان ابله خود را برزمین می

شمارد رواداراي دینی  بیعت و قانون خدا میبندند؟ همان کشیشی که در پروس سختگیري را مکروه، و نقض قانون ط

چیست که انسانی واحد را در سرزمینهاي مختلف به انسانی مختلف . انگارد را در فرانسه جنایت و بدعتگذاري می

چون رفتار مسیحیان کاتولیک را به یاد . کند؟ ضعف کشیشان در پروس، و زورمندي آنان در فرانسه مبدل می

. شوند اند و، چون قدرتی به دست آورند، گرگ می آنان، به هنگام ناتوانی، بره بینیم که آوریم، می می

اي  الوسیوس ملحد نبود، اما از چهره. کند الوسیوس گاهی از مسیحیت، بویژه از مسیحیت پروتستان، به نیکی یاد می

مستبد و ستمگر  همانند چهرة شاهان«که کتاب مقدس مسیحیان از خدا کشیده است سخت بیزار بود و آن را 

الوسیوس به » .ناچیزترین گناهان را با عقوبتهاي ابدي کیفر دهد«گفت که این خدا  می. دانست می» مشرق زمین

داشت پاداش و کیفر  را، بدون چشم» اخالق طبیعی«بود، دینی که زیر نظارت دولت » دین جهانی«آرزوي یک 

دانست که به نام وحی و الهام به  را برتر از پندارهایی میاو خرد انسان . اخروي، در جهان پراکنده خواهد ساخت

انسان راستکردار همواره از خرد پیروي خواهد کرد، و پیروي از خرد را بر «: گفت اند؛ و می اندیشۀ مردم راه یافته

دا را ختر از آن است که  پیروي از وحی خدایی مقدم خواهد داشت، زیرا انتساب خلقت خرد آدمی به خدا خردمندانه

ماند؟ الوسیوس  طبیعی وتجویز االهی، پایدار می اما آیا اصول اخالقی، بدون معتقدات فوق» .خالق کتابی معین بدانیم

  .ماند گفت که می می

هر جنایتی که به کیفر قانونی  …. رذایل، فضایل، نیرومندي، و نیکبختی مردم به قوانین باز بسته است، نه به دین

امنیت کنونی پاریس معلول  …شود؛ براي اثبات ناسودمندي دین، چه دلیلی بهتر از این؟ می سد همه روزه تکرارنر

چه زمانی قسطنطیه مرکز فجایع  …. داري پلیس است زنده معلول نظم و شب …چیست؟ دینداري ساکنان آن؟ نه؛ 

تنها . اند ایان نبودهان بهترین فرمانروترین شاه مسیحی …. شد؟ زمانی که دین مسیحی در آنجا استقرار یافت

کدام شاه دینداري است . اند معدودي از آنان فضایلی چون فضایل تیتوس، ترایانوس، و آنتونینوس از خود نشان داده

  که با آنان برابري کند؟ 

به پیروي از . از همین روي، الوسیوس عقیده داشت که فلسفه باید اخالقی مستقل از دین پدید آورد و رونق دهد

علمیترین «شاگردي فلسفۀ اخالقی او را . اي اخالقی پدید آورده، و در کتاب خویش گنجانیده است ر، فلسفههمین نظ

الوسیوس نهاد آدمی را نه نکوهش کرده، و نه » .خواند» که از خامۀ فیلسوفی تراوش کرده است  اخالق اجتماعیی

. شیده است براساس آن اخالقی طبیعی بنیان نهدنهاد انسان را با همۀ خودخواهیهاي آن پذیرفته، و کو. ستوده است

کوشد در جهانی که  می انسان موجودي چون موجودات دیگر است، و. به دیدة او، نهاد آدمی نه خوب است، و نه بد

تصویري که روسو از . اي درآن، دیر یا زود، طعمۀ سازوارة دیگري خواهد گشت خویشتن را حفظ کند هر سازواره

هابز، بادرك و بیان اینکه طبیعت میدان کارزار است، . شیده بود به دیدة الوسیوس تخیلی بیپایه بودجوامع ابتدایی ک

تنها در جامعۀ انسانی داراي معنا و مفهومند؛ و خیر و نیکی » بد«و » خوب«هاي  واژه. به حقیقت نزدیک شده بود

.ه آرمانهاي جامعهتقواي اجتماعی است، ومحصول تربیت اجتماعی است براي تحقق بخشیدن ب

اما . است آقاي روسو انسان را خوب دانسته . بدبخت فرمانروایی است که خویشتن را به نیکی نهاد انسان امیدوار سازد

زند، و  کشد، سگش را کتک می هرگاه خوب بنگرید، خواهید دید که کودك مگس می. تجربه منکر این مدعاست
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آزاد (انسان زورمند . که کودك داراي همۀ رذایل یک انسان بالغ استو درخواهید یافت  -کند گنجشکش را خفه می

کودك، به هنگام آزادي و تنهایی، مانند . کودك تنومند نیز چون او ستمگر است. غالباً ستمگر است )از قیود اجتماعی

  . رباید آالید و شیرینی و بازیچۀ همساالنش را می بزرگساالن دست به دزدي می

برداشت انسان از خوبی و بدي محصول تربیت والزامات . سان فاقد شعور اخالقی فطري استپس، پیداست که ان

مانند حکومت مطلقه، جنگ، یا  -هرگاه که انسان از این الزامات. خانواده، جامعه، دولت، و دستگاه دینی اوست

خالق مشتی دستورند که زورمندان بیشتر ملتها، ا«در میان . برد رهد، قانون و اصول اخالقی را از یاد می می -جمعیتی

اما علم اخالق، اگر درست » .دهند هاي قدرت خود، و براي اینکه از کیفر برهند، به زیردستان می براي تحکیم پایه

اند تا، به یاري آنها، به خوشترین وجه ممکن با هم  علم به کاربردن وسایلی است که مردم ابداع کرده«توجه شود، 

زورمندان مانع نشوند و کارشکنی نکنند، این علم همگام علوم تازة دیگر پیشرفت خواهد  هرگاه …. زیست کنند

گوید که غایت زندگی درك لذت است؛ غایت زندگی برخورداري از سعادت برروي  الوسیوس با صراحت می» .کرد

» ذهن و کسب دانش فعالیت«. زمین است، سعادت تداوم لذت است، و همۀ لذتها اساساً حسی و فیزیولوژیکی هستند

زیاضت ابلهی است، و لذت . اما آنها نیز اساساً لذتهایی جسمی هستند. از همۀ لذتها پایدارتر و رضایتبخشترند

فضیلت پیروي از قانون خدایی نیست، بلکه رفتاري است . مشروع است -هرگاه از آن زیانی به دیگران نرسد - جنسی

الوسیوس آشکارا به تدوین و تنظیم فلسفۀ سودگري در علم . سازد اهم میکه بیشترین لذت را براي بیشترین مردم فر

 ).1789(م بتفصیل آن را بیان کرد و بعدها بنت) 1725(پردازد، که در گذشته هاچسن بدان رسیده بود  اخالق می

کسی که این هر. انسان، براي آنکه داراي فضیلت اخالقی شود، ناچار است شرافت روح را با روشنی اندیشه درآمیزد

خیر جامعه شالودة همۀ فضایل . دو موهبت را به هم پیوست خیر و صالح جامعه را راهنماي خود خواهد ساخت

  یکبختینقانون باید یک اصل را راهنماي خود سازد، و آن خیر و صالح جامعه، یا . اخالقی، و پایۀ همۀ قوانین است

همۀ اصول اخالقی و قوانین جهان باید از این اصل ریشه  …. برند بیشترین مردمی است که در جامعه به سر می

اما . داند با اینهمه، الوسیوس همۀ کنشهاي انسان را، هرچند اخالقی و مقرون به فضیلت ، خودخواهانه می .گیرد

اند یعنی به قصد سود رساندن به  بسیاري از کنشها نوعدوستانه نویسد که این کنشها ضرورتاً خودخواهانه نیستند؛ می

اما حتی این کنشها نیز . شود گاه به قیمت گزافی براي کنندة آن تمام می گیرند ـ و گاه دیگران انجام می

زه، از از آن روي ما نوعدوستیم که، به انگیزة تربیت یا غری. اند؛ یعنی انگیزة نوعدوستی ارضاي نفس است خودخواهانه

کند، یا قهرمانی در راه میهن جان  از همین روي، مادري خویشتن را فداي فرزند می.بریم خوشی همنوع لذت می

کنیم، خوبی متقابل یا تحسین جامعه را، که به ما باز خواهد گشت، آگاهانه یا  هرگاه به دیگران خوبی می. سپارد می

هاي مشابهی جامعه کارهاي مشابهی جامعه رادر گذشته به تحسین و ایم که کار ناآگاهانه، به یاد داریم؛ زیرا دیده

آیند  شوند که به صورت عادت در می اي از مظاهر نوعدوستی آنچنان عادي می از این راه، پاره. اند حقشناسی وا داشته

اي  ریاضت، یا عبادت دینی،گونه. کند و انسان، به هنگام اجتناب از آنها، احساس هراس و سرافکندگی می

اگر «. گذاري دراز مدت براي تضمین رفتن به بهشت گذاري براي اندوختن سود اخروي است، اما یک سرمایه سرمایه

سازد و بروي  آب و ماش و عدس می زند، با  گزیند، خویشتن را همه شب تازیانه می درویش یا راهبی خاموشی برمی

اگر جامعه ستمگري » «.اندوزد گنجی براي خود در آسمان می پندارد از این راه براي آن است که می... خوابد کاه می

گشتند ـ  ساخت، این دینداران، بی آنکه شرمی برند یا مانعی بازشان دارد، از هیچ ظلمی رو گردان نمی را محکوم نمی

، ریشه اي نیاز متقابل حتی دوستی از خودخواهی، یا گونه» .اند همانگونه که بارها بدعتگذاران را به آتش کشیده

سرانجام، ما » «.چیزي نادرتر و کمیابتر از دوستی پایدار نیست«. یابد گیرد؛ با رفع این نیاز، دوستی پایان می می

دارد؛  الوسیوس خودخواهی را، تا آنجا که به قصد صیانت نفس باشد، روا می» .داریم ن را در دیگران دوست میخویشت
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بهر تقدیر، . ا را از خودخواهی دانسته، آن را ناپسند شمرده استه اما الروشفوکو، با وجودي که همۀ انگیزه

و یخبندان  …مانند بدگویی از غنچۀ بهاري، گرماي تابستان  «خودخواهی واقعیت کلی زندگی است و نکوهش آن 

نویسد  می. نیان نهدب» علمی«دقیقاً به واسطۀ خودخواهی است که الوسیوس در نظر دارد اخالق » .زمستان است

توانند شخصیت انسان را چنان بپرورند که رنج و اندوه را در کنشهاي جامعه نامقبول ببیند و لذت  موزش و قانون میآ

فیلسوف باید رفتار انسان و نیازمندیها اجتماع را، . را در فضیلت، یعنی در عملی که به سود جامعه است، جستجو کند

هایی که مردم را،  م است، بررسی کند و در راه فراهم آوردن انگیزهبا توجه به اینکه چه رفتاري به سود بیشترین مرد

از این همکاري . به حکم خودخواهی، به نوعدوستی و نیکوکاري وا خواهد داشت با مربیان و قانونگذاران همکاري کند

دمندانۀ فضایل و نیکبختی مردم مرهون قوانین خر«. شود میان فیلسوفان و شاهان چه سودهایی که عاید بشر می

از . پردازد الوسیوس، در اوج تبیین فلسفۀ خویش، به تحلیل قانون و حکومت می» .آنان است، نه رعایت احکام دینی

گفت  پسندید، و می نمی» فرمانرواي روشنفکر«عقیدة ولتر را دربارة . تندروتر بود» فیلسوفان«نظر سیاسی، او از همۀ 

هاي خود او که ممکن است نادرست و زیانبخش باشند، سرکوب  اندیشه اي را، جز که چنین فرمانروایی هر اندیشه

چیزي «: آورد شاهد می» آکادمی علوم برلین« براي اثبات مدعاي خویش، سخنان فردریک کبیر را در . خواهد کرد

شاهانی بهتر از حکومت مستبد به رهبري شاهی دادگر، با فضیلت، و مهربان نیست؛ و چیزي بدتر از زندگی در قلمرو 

حکومت فردي محدود و مشروطه، چون حکومت انگلستان، » .کنند نیست که با یکدیگر رقابت و همچشمی می

. اند متفقاً با متجاوز مقابله کنند مطلوب است؛ اما بهتر از آن ائتالفیۀ جمهوریهاي دموکراتیکی است که متعهد شده

محصول تصادف است؛ اما حکومت دموکراسی کامل نیز،  نظراً، حکومت اشرافی ظالمانه است؛ زیرا توانایی بیشتر،

با توجه به این واقعیت، قانونگذار . اند و فاقد ملک و داراییند، سودي ندارد هنگامی که تنگدستان تحصیل نکرده

  .خردمند هدف خویش را گسترش آموزش و دارایی قرار خواهد داد

تقریباً، بدبختی همۀ : کند ول این تمرکز است نکوهش میمسئ فیلسوف میلیونر آنگاه، تمرکز ثروت و نظام پولی را که

در بیشتر کشورها تنها دو طبقه . مردم و ملتها معلول نقص قوانین و انقسام جامعه به دو گروه ثروتمند وفقیر است

اگر تباهی  …. کند وجود دارند، که یکی فاقد ضروریات اولیۀ زندگی است و دیگري در ناز و نعمت زندگی می

ورمندان در روزگار تجمل نمایانتر است، سبب آن است که در چنین روزگاري ثروت یک ملت در دستهاي کمتري ز

اي براي تحصیل ثروت  جایگزینی پول به جاي زمین، که نشان و پایه قدرت است، چنان مسابقه. شود متمرکز می

  .انجامد کند،و به تورم پولی ویرانگري می میزند، جنگ طبقاتی را تشدید  آورد که ثبات جامعه را بر هم می پدید می

یابند، بهاي کاالها و مزد کارگران همواره  در میان ملتهایی که ثروت و پول ـ بویژه پول کاغذي ـ رفته رفته فزونی می

هرگاه . گیرد فزونی میو همراه افزایش مزد کارگر، واردات ملتهاي ثروتمند بر صادرات آنان  …یابد؛  افزایش می

یابد، که آنان نیز به نوبۀ خویش ثروتمند  پول ملتهاي ثروتمند به ملتهاي فقیر انتقال می …مل دیگر عوض نشوند عوا

  . آیند شوند و سرانجام به همان سرنوشت ملتهاي ثروتمند گرفتار می می

  آیا براي جلوگیري از تمرکز پول و مسابقۀ تحصیل ثروت راهی وجود دارد؟

وقتی وسعت زمین کسی از چند ایکر معین  …. یش شمارة مالکان از راه تقسیم زمین استیکی از این راهها، افزا

در اقتصاد ] ثروت[این توزیع مجدد …. شود بیش از میزان مالیات باشد اي که از آن گرفته می تجاوز کند، باید اجاره

توان آن را عملی  امحسوس دیگري میشود، با تناوب مداوم و ن اگر خردمندانه اقدام] اما[ …پولی تقریباً محال است؛

. ساخت
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ثروت برخی از مردم را کاهش دهید، بر دارایی برخی دیگر بیفزایید، وبراي تنگدستان چنان تسهیالتی فراهم سازید 

آنگاه مردم آنچنان نیکبخت . شان را فراهم آورند که بتوانند با روزي هفت یا هشت ساعت کار مایحتاج خود و خانواده

  . دهد شت که طبیعت آدمی اجازه میخواهند گ

  ـ نفوذ3

هایی که ملتها را در روزگار ما به جنب و جوش  هایی که انقالب فرانسه را پدید آوردند، و تقریباً همۀ اندیشه اندیشه

شگفتاور نیست که تحصیلکردگان فرانسه، در ربع سوم قرن .اند، در الوسیوس و دو کتاب او گرد آمده بودند انداخته

م، الوسیوس را با ولتر، روسو، ودیدرو برابر دانستند و اهمیتی به نخستین کتاب او دادند که به هیچ یک از هجده

هیچ کتابی بیش از این غوغا به پا نکرده، وهیچ کتابی اینهمه «: برونتیر گفت.کتابهاي آن روزگار داده نشده است

» .اند ستگاه فلسفی الوسیوس را همگان پذیرفتهد«نوشت که  1775بریسو در » .اندیشه در جهان نپراکنده است

ستایند؛ دیگري گفته است که  آن را می» با نوعی دیوانگی« کرد، گفت که  تورگو، با وجودي که این ادعا را رد می

منتقدان همگی روشنی سبک الوسیوس، قدرت مطالب هجو . »شود بر روي هر میز آرایشی دیده می«کتاب الوسیوس 

  .اند کرد، ستوده آن، و انساندوستی خود را، که با وجود توانگري از توزیع مجدد ثروت هواداري می آمیز و گزایندة

ولتر از اصل . اند فلسفی وي خرده گرفته، و آن را مبتنی بر تصورات نادرست دانسته» دستگاه«از » فیلسوفان«اما خود 

نوابغ نابغه بدنیا . نهند سان، پا به جهان نمیگفت که مردم، با هوش و استعداد یک کرد و می وراثت طرفداري می

اندیشید، در رد اثر الوسیوس، به نام دربارة  دیدرو، که در این باره چون ولتر می. توان کرد آیند وآنان را خلق نمی می

نوشت که مردم بر اثر دگرگونیهاي مغزي ) نوشته شد، ولی صد سال بعد انتشار یافت 1775این کتاب در (انسان 

  . کنند وثی احساسها را از راههاي گوناگون درك میمور

راست است که یک انسان بدون اندیشه و بدون امیال رهبري شده . ذهن انسان، هنگام زادن، چون لوح سفید نیست

اي  نهد، اما از نخستین لحظۀ زندگی داراي استعدادي است که او را به درك، قیاس، و نگاهداري پاره پا به جهان می

آینده، به یاري عوامل دیگر، به شور و شهوت  در سالهاي ] فکري[سازد؛ و این رغبت  ها راغبتر از دیگري می اندیشه

  . شود واقعی مبدل می

گردد و به کانت نزدیک  هاي الك آغاز کرده بود، در اینجا به الیبنیتز باز می دیدرو، که فلسفۀ خود را با اندیشه

توانیم آنچه را طبیعت از مردم دریغ  ما نمی«. کند ر محیط و آموزش را محدود میبه عقیدة دیدرو، وراثت اث. شود می

] موروثی[آموزش، استعدادهاي  …. داشته است به آنان دهیم؛ شاید آنچه را طبیعت به آنان داده است نابود کنیم

ر مخالفت با الوسیوس، ت جسمی ناخوشایند بود و دبراي دیدرو، تحول لذات فکري به لذا» .دهد انسان را توسعه می

مادام دو دفان یکی از . آگاهانه یا در نهان نتیجه خودخواهی است، به دیگران پیوست   کرد نوعدوستی نا که تصور می

این مرد اسرار همۀ ما را برمال «گفت که  کردند؛ می کسان انگشتشماري بود که این نظریۀ الوسیوس را تصدیق می

فشرد که نوعدوستی از احساس همدلی ریشه  وي از دوستش، هیوم، پاي میادم سمیث، به پیر» .ساخته است

با وجود این، سمیث در کتاب خود، ثروت ملل، . گیرد، و همدلی، چون خودخواهی فطري و غریزي انسان است می

ب مادام روالن، در بحبوحۀ انقال. نظریۀ اقتصادي خود را بر پایۀ خودخواهی عمومی آدمیان استوار ساخته است

من، به کمک قهرمانان بزرگی که تاریخ  …. این مرد سخاوت مرا ناچیز گرفت«: فرانسه، از الوسیوس بیزار شد و گفت

توان بررسی کرد و  این مسائل را در چند سطر نمی» .هاي او مخالفت کردم نامشان را جاودان ساخته است، با نظریه

وگرنه، . نهد ، بر عملکرد آموزش و پرورش و محیط اثر میآنگونه که پیداست، وراثت، با بنیۀ ذاتی. روشن ساخت

توان نسبت  اند، به چه عاملی می تفاوت شخصیتهاي چند برادر را، که خاستگاه مشترك و فرصتهاي برابري داشته

در حدودي که وراثت تعیین کرده است، اختالف محیط، :گذارد داد؟ الوسیوس این پرسش را نیز بی پاسخ نمی
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جز این، چگونه ممکن است مردمی از . آورد نون دگرگونیهاي شگرفی در رفتار افراد و گروهها پدید میآموزش، و قا

توحش به تمدن رسند؟ شاید از سخنان الوسیوس چنین نتیجه بگیریم که انسان عالماً راه دردناکتري را به جاي راه 

ـ   چون مهر مادري، گروه دوستی، و عشق به تحسین اي از غرایز اجتماعی، دانیم که پاره گزیند، اما می دیگر آن برنمی

یا نتیجۀ عمل، انسان .توانند، پیش از هر گونه سنجش آگاهانۀ لذت،رنج، و آنکه از غرایز فردگرایانه ضعیفترند ـ می با 

، دهند که خانواده ما همه خودخواهیم، اما برخی از ما خودخواهی خود را چندان بسط می. را به فداکاري وادارند

بهر . از این نظر، خودخواهی هرچه وسیعتر باشد مطلوبتر است. آنان، یا همۀ بشریت، را در بر گیرد  جامعه، و ملت

هاي او بود که  شاید به تاثیر اندیشه. اند هاي الوسیوس بر اندیشه و عمل بسیاري از مردم تاثیر گذاشته تقدیر، اندیشه

یسوعیان از مدارس فرانسه، و سپردن آموزش و پرورش به دست ال شالوته براي کوتاه ساختن دست کشیشان و 

باشند، کسی که خویشتن را  آموزشگاههاي ملی امریکا مرهون تالشهاي کوندورسه می. دولت، به تالش پرداخت

گفت که در خواستهاي تاریخی خود را براي اصالح قوانین و سیاست کیفري به  بکاریا می. خواند شاگرد الوسیوس می

اصل  هاي خود، و در آن میان از اندیشهبسیاري «: بنتم گفته است. هاي الوسیوس نوشته است ة اندیشهانگیز

، با آگاهی از دین انقالب فرانسه به الوسیوس، 1792کنوانسیون ملی » .ام سودگري، را از دربارة ذهن الوسیوس گرفته

ص در اصول عدالت سیاسی و اثر آن در تقواي ویلیام گادوین کتاب تفح. داد» دختران ملت«به دختران وي عنوان 

را با الهام گرفتن از تعالیم الوسیوس نوشت؛ و همسر وي، مري وولستنکرافت، بعضاً با ) 1793(عمومی و نیکبختی

الهام گرفتن از این سخن الوسیوس، که نابرابري فکري میان زن و مرد عمدتاً به واسطۀ نابرابري در آموزش و فرصت 

. ، مبادرت جست)1792(یف اثر تاریخی خود، حقوق زن است، به تصن

بسیاري از معاصران الوسیوس نظریۀ وي را، دربارة خودخواهی فطري آدمی، با شخصیت مهربان و نیکخواه خود او 

آنکه خودنمایی کند،  توان یافت، بی انسانی بهتر از او نمی«: مارمونتل دربارة وي چنین نوشت. ناسازگار یافتند

گریم، که ندرتاً در ستایش کسی دست » .دیش و بخشنده است؛ و نیکخواهی او از هر رنگ و ریایی به دور استآزادان

، با انصاف، با گذشت، خوشخو، شوهري خوب، پدري خوب، دوستی خوب، »مردي راستین«و دل باز بود، الوسیوس را 

  :کنند اند، بیش از همه دربارة خود او صدق می هعبارات زیر، که از دربارة ذهن گرفته شد. و انسانی خوب خوانده است

انسان تا وقتی که عواطف عقلش را  …. براي آنکه انسان را دوست بداریم، باید انتظارات خود را از او کاهش دهیم

از گناهان دیگر مردم  اگر چنین انسانی …. تر باشد، آگاهتر تر است، و هر چه با گذشت اند، با گذشت تیره نساخته

دهد معایب و حماقتهاي مردم را  کند، براي آن است که علو اندیشۀ او اجازه نمی ذرد و به معایب آنان توجه نمیگ می

  . برمال سازد، و تنها به معایب کلی بشریت توجه دارد

، به انگلستان و آلمان 1764در .زیست الوسیوس در وره و پاریس، در کنار زن و فرزندانش، با اخالص و نیکبختی می

، قسمتی از هزینۀ تهیۀ مجسمۀ ولتر را، که به دست 1771در . فر کرد و با هیوم، گیبن، و فردریک کبیر دیدار کردس

اولباك و دوستان دیگرش در کنار بستر وي نشسته / در همان سال، هنگامی که د. شد، پرداخت پیگال ساخته می

اشت که همۀ خواستاران خود را، از جمله همسرش خاطرة وي را چنان دوست د. بودند، چشم از جهان فروبست

وي بیست و پنج سال پس از الوسیوس زنده ماند، انقالب فرانسه را بی خطر . بنجمین فرانکلین، را نومید ساخت

  .، در هشتادویک سالگی، درگذشت1800پشت سر نهاد، و در 

II -یاران  

اینان، . ف حمله کنندگان به مسحیت پیوستندکوچک، در ربع سوم قرن هجدهم، به ص» فیلسوفان « گروه اندکی از 

با همان شور و حرارت مسیحیان اولیه در هنگام ترویج انجیل جدید، وبا همان ایمان و جانبازي مسیحیان اسپانیا در 

اینان مقاالت و رساالت . براي پیکار با مسیحیت به پا خاسته بودندون راندن مورها از سرزمین خویش، هنگام بیر
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هاي ضد  هاي خودشان به پایان رسیدند، نوشته شتند و در میان مردم پراکنده ساختند؛ و چون گفتنیبسیاري نو

تقویم جدید قدیسان و شهیدان را نوشتند، . دینی دیگران را، از لوکرتیوس تا هابز، به فرانسوي ترجمه کردند

کامپانال، وانینی، بل، و دیگر قربانیان آزارهاي  یولیانوس کافر را در جرگۀ قدیسان قرار دادند، و از پومپوناتتسی، برونو،

یهودیان را نه براي ربا خواري، بلکه بدان خاطر که مسیحیت را به جهان آورده . اي آرمانی ساختنده دینی شخصیت

یهوه را به نام هیوالي ستمگري، خداي جنگ و کشتار، و نخستین کسی که نژادکشی به . بودند به باد دشنام گرفتند

به گناه آدم و حوا و به خدایی که خویشتن را در کالبد فرزندش به جهان . نداخت، از تختش به زیر افکندندراه ا

. فرستاده بود تا با تازیانه خوردن و بردار شدن خشم خود را از میل زنی به سیب، یا معرفت، فرو نشاند پوزخند زدند

شمردند، قرون وسطی را روزگار ظلمت و سیاهی  جنگهاي صلیبی را لشکرکشیهایی براي جهانگشایی و سوداگري

اي تعالی  گونه«آالمبر در پیرامون خویش / د. شناختند، و کلیساهاي جامع گوتیک را بناهاي بربرانۀ بیتناسب خواندند

یکی از » .روبید یافت، می اي خشونت، هرآنچه را در راه خود می  با گونه«دید که  می» اذهان و جوش و خروش فکري

او با سمت مترجم و . خوانده است» منادي سرسخت الحاد « وي را . بوو ـ   متفکران ژاك آندره نژون بود که سنتاین 

دیدرو . اولباك آمد؛ اینان در ده سال سی کتاب بزرگ و کوچک علیه مسیحیت منتشر کردند/ ویراستار پیش د

اولباك، است که تا پایان / وال بوالنژه، دوست دیکی دیگر از آنان، نیک» .بارد بر خانۀ خداوند گلوله می«:گفت می

/ د. از پیکار با مسیحیت نایستاد، و دستنویسی از خود به جاي نهاد که آن را گذشتۀ بیپرده خوانده بود) 1759(عمر

ـ به وزارت رسید، آن را با » فیلسوفان«دوست  ـ  پنهان کرد، و پس از آنکه شوازول 1765اولباك این دستنویس را تا 

بوالنژه نوشته بود که دین از ترس و وحشت انسان اولیه از سیل و دیگر . آتشینی، به قلم دیدرو، به چاپ رساند  مقدمۀ

اي مشترك براي روا ساختن جباریت، به  طبیعی، ریشه گرفته است؛ کشیشان و شاهان، در توطئه مصایب، ظاهراً فوق

بشر در مبارزه با کشیشان و شاهان، جز با پیروي از . اند تهجاي تحمیل اجباري باورهاي اصیل آیین، آن را برساخ

  . تواند از این کنکاش جان به سالمت در برد چراغ خرد، نمی

این . دستپروردة یسوعیان بود» فیلسوفان«تر از همۀ این متفکران، آندره مورله است که چون برخی دیگر از  برجسته

اش  پا به جهان نهاد؛ چندان زنده ماند که مادام نکر درباره 1727در  زد، آبه، که بعداً در صفوف شورشیان پرسه می

خرسی راستگو، با صفات درستکاري و پاکدامنی، و داراي هزار خصلت پسندیده؛ و چندان دیندار است که «: بنویسد

انش آنقدر انصاف با اطمینان به اینکه دوست ـ  بگوید شاید خدایی باشد و این گمان را گاهی با دوستانش در میان نهد

/ بر سر سفرة د. المعارف نوشت ة هایی براي دایر ایی دیدرو، مقالهبه راهنم» .دارند که خوشباوري او را برمال نکنند

خواند؛ اما مارمونتل نوشته است  می» آبۀ گزاینده«ولتر وي را  آورد که یهاي نیشداري بر زبان میاولباك چنان شوخ

نام  کتابی، به 1762مورله در  75» .و دلش چون زبان او راستگو بود …پرورانید  یهاي بلندي در سر م که اندیشه

این کتاب شامل منتخباتی از کتاب راهنماي تفتیش افکار، اثر نیکوالس ایمریکو، . رسالۀ مفتشان افکار، منتشر ساخت

سویان دستگاه تفتیش فران. ، با تعصب و وسواس، سمت مفتش کل داشت1399تا  1356بود که در فاصلۀ سالهاي 

هاي کار و کیفرهاي دستگاه تفتیش افکار اسپانیا،  افکار اسپانیا، را کم و بیش از یاد برده بودند، و مورله با شرح شیوه

قانون « مالزرب به این دلیل که . کوشید که خاطرات فراموش شدة فرانسویان را زنده کند در روزگار اقتدار آن، می

. صادر کرد» پروانۀ شاهی نشر«براي این کتاب » نند قانون کیفري دستگاه تفتیش افکار استکیفري فرانسه هنوز هما

نام ژان  توانست باور کند، اما، در همان سالی که کتاب زیر چاپ رفت، پارلمان تولوز بدن مردي را، به گرچه مورله نمی

.کاالس، روي چرخ مجازات خرد کرد

نام گیوم رنال چنین یاد  در کورسپوندانس لیترر از آبۀ دیگري، به 1772بود، در گریم که معموال مرد متعادل و آرامی 

القوانین مونتسکیو، ادبیات ما اثري نیافریده است که یادگار شایستۀ عصر روشنگري ما  پس از انتشار روح«: کرده است
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گریم، به » .دو هند، به قلم رنال براي آیندگان باشد، مگر تاریخ فلسفی و سیاسی ماندگاههاو بازرگانی اروپاییان در

وي  1755، و در )1753(شمرد، زیرا کورسپوندانس لیترر را او بنیان نهاده  گمان بسیار، خویشتن را مدیون رنال می

از این . آن را براي گریم به ارث گذاشته بود؛ که گریم نیز، پس از بدست گرفتن ادارة این نشریه، به تمکن رسید

داوري گریم دربارة تاریخ . دیدرو، در تهیۀ این کتاب ابدي با نویسندة آن همکاري کرده بود گذشته، دوست گریم،

العادة کتاب،  ، بر اثر محبوبیت فوق)1772(فلسفی و سیاسی ماندگاهها و بازرگانی اروپاییان در دو هند، پس از انتشار 

ي از ناشران نیز آن را مخفیانه چاپ، ترجمه، و چهل بار به چاپ رسید، و بسیار 1789این کتاب تا پیش از . تأیید شد

به بازار روانه کردند؛ فرانکلین، گیبن، و رابرتسن این کتاب را ستودند؛ توسن لوورتور در پیکار خویشتن براي آزاد 

منتقد دانشمندي بر آن بود که این کتاب بیش از قرارداد اجتماعی . از این کتاب الهام گرفت) 1791(ساختن بردگان 

  . وسو در انقالب فرانسه اثر گذاشته استر

آبه پر وو : گوید اي دربارة چگونگی رهایی او از گرسنگی چنین می افسانه. رنال کشیش بینوایی بود که به پاریس رفت

سو به آبه دو الپورت داده بود تا به  15اي مراسم قداس برگزار کند؛ آبه پر وو  سو گرفته بود تا براي روح مرده 20

. جاي آورد جاي وي مراسم را به سو به رنال پرداخته بود تا او به 8و این مراسم را به جاي آورد؛ و دوالپورت جاي ا

مشرب است  خورد؛ وي نشان داد که دوست و معاشري خوش اولباك می/ رنال خوشحال بود که از سفرة الوسیوس و د

تن بخشهایی از کتاب، گذشتۀ از دیدرو، از چند و ظاهراً براي فراهم آوردن مطالب کتاب خود، و حتی براي نوش

ناپذیر یافت و در اعترافات  کرد، رنال را مردي ستیزه کس ستیز میکه با همه روسو، . نویسندة دیگر کمک گرفته است

. از او سپاسگزاري کرد. هاي مالی وي ناپذیر و کمک خویش، براي دوستی خلل

گویند که براي گرفتن اجازة چاپ کتاب به مأموران ادارة  ده بود، زیرا میپیداست که رنال پولی اندوخته، و توانگر ش

کتاب آزمندي، خیانت پیشگی، و زورگویی . وي بیست سال براي تصنیف کتاب رنج برده بود. سانسور رشوه داده است

کند و به  نکوهش میدهد و  اروپاییان را در رفتار خود با بومیان جزایر هند شرقی و جزایر هند غربی بتفصیل شرح می

این . کند که رنگین پوستان، هرگاه به قدرت رسند، انتقامی سخت از آنان خواهند گرفت سفید پوستان گوشزد می

کشی مستعمراتی فرانسه، و از جملۀ نخستین کتابهایی است که از روي نقش  کتاب نخستین حکم محکومیت بهره

کتاب رنال، همچنین، از کتابهایی است که آزاداندیشان . اند برداشته قاطع و با اهمیت بازرگانی در تاریخ معاصر پرده

هاي عصر روشنگري فرانسه، از تقبیح  اساسیترین اندیشه. اروپا را به ستایش بومیان هند و تمدن چین وا داشتند

کتاب موهومپرستی و حرفۀ کشیشی گرفته تا نکوهش دخالت دولت و کلیسا در اندیشه و زندگی مردم، در صفحات 

دانست، و  رنال آیین کاتولیک را جداً توطئۀ مشترك سران دولت و کلیسا براي تسلط بر مردم می. تجلی یافته است

سازي، معجزه آفرینی، تبلیغ، اعمال زور و فشار، و کشتار مردم یکدیگر را تقویت  عقیده داشت که اینان با افسانه

کند که پیوند خویش با کلیسا بگسلند، آزادي اندیشه و نشریات را  رنال از فرمانروایان اروپا درخواست می. کنند می

او، هنگام نکوهش کلیساي کاتولیک، تعصب، خیره . محترم شمارند، و راه را براي وصول به دموکراسی هموار سازند

قیب و آزار سري، و آزادیکشی پروتستانها را نیز از یاد نبرده، و به شرح تعصب پیرایشگران در انگلستان جدید و تع

  .جادوگران در سیلم پرداخته است

این کتاب، با آنکه رنال براي تصنیف آن سالها رنج برده بود، به واسطۀ اشتباهاتی که داشت، سرانجام به فراموشی 

در ذکر تاریخ رویدادها . گیرد افسانه را به جاي تاریخ می. رنال در به دست دادن اطالعات بیدقت است. سپرده شد

یا دیدرو از (زند  اند، و دست به درازگوییهاي تصنعی می دهد، مطالبش آشفته ورزد، به منابع خود ارجاع نمی غفلت می

هایی به کار بسته بود که با  از این گذشته، وي براي برانگیختن احساسات خوانندگان شیوه). کند زبان او چنین می

اي  کتاب در زمانی نوشته شد که هیچ نویسندهاما فراموش نباید کرد که . کتاب تاریخی سازگاري نداشتند
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ادبیات . هاي مخالف، اثر خود را کاهش دهد توانست، با نقل اندیشه کتاب سالح بود و نمی. توانست بیطرف باشد نمی

دولت فرانسه دستور داد کتاب را بسوزانند و نویسندة آن را از . شمرد جنگ بود، یا دست کم دولت آن را جنگ می

  .،در دوران مالیمترین شاه خاندان بوربون، به فرانسه بازگشت1784رنال به هلند گریخت و در . اج کنندفرانسه اخر

تعدیات . پشت سر نهادندالب فرانسه را دیدند و به ایمنی شماري است که انق انگشت» فیلسوفان « رنال یکی از 

بستند، وي را سخت اندوهناك  الفان به کار میاي که آنان براي سرکوبی مخ هاي کهنه و ظالمانه انقالبیون، و شیوه

» مجلس مؤسسان«اي که به  گذشت، در نامه ، هنگامی که هفتادوهشت سال از عمر وي می1791مه  31در . ساخت

سالیان بسیار به خود جرئت داده، «: در این نامه، چنین نوشته بود. نوشت نمایندگان ملت را از تندروي برحذر داشت

» .دانم که اشتباهات ملت را به ملت گوشزد کنم اکنون وظیفه خود می. ام را به آنان گوشزد کردهو وظایف شاهان 

وي از حق روحانیان در تبلیغ و . نوشته بود که استبداد ملت چون خودکامگی شاهان، ظالمانه و دور از عدالت است

وي همچنین .ر برخوردارند، دفاع کرده بوداشاعۀ دین، تا هنگامی که مخالفان دین و حرفۀ کشیشی نیز از آزادي گفتا

را از برگزیدن دین رسمی براي کشور برحذر داشته و خواسته بود که دولت مردم را از تعدي به » مجلس مؤسسان«

. به وساطت روبسپیر، از سپردن رنال سالخورده به تیغۀ گیوتین خودداري ورزید» مجلس مؤسسان«. کشیشان بازدارد

رنال، در خالل پیروزیها و وحشت انقالب فرانسه، در فقر چشم از جهان فرو . را مصادره کرداما دولت اموال وي 

).1796(بست

III اولباك/ ـ د  

  ـ ملحد دوستداشتنی1

پاریس یک آلمانی بود که در ادسهایم، در اسقف نشین شپایر آلمان، چشم به جهان » فیلسوفان«محبوبترین 

ش دیتریش فون هولباخ تعمید گرفت و با معتقدات آیین کاتولیک رومی ، وي با نام پاول هاینری)1723(گشود

پول در لیدن علوم و زبان انگلیسی . پدربزرگش با آوردن گیاه ایپکا از هلند به ورساي توانگر شده بود. پرورش یافت

یرفت، با دختر تابعیت دولت فرانسه را پذ. ، در پاریس اقامت گزید)1748(آموخت و، پس از صلح اکس ـ ال ـ شاپل 

به جرگۀ » شرکت منشیان شاه«لیور با سود پنج درصد، در  110‘000گذاري  داري زناشویی کرد، و با سرمایه سرمایه

لیور عایدي  60‘000خواندند، زیرا در وستفالی ملکی داشت که سالی  می» بارون«دوستانش وي را . اشراف پیوست

تا کنون کسی با شرافتی بیش از «: گفت مورله می. گذشت لیور می 200‘000درآمد ساالنۀ وي رویهمرفته از . داشت

اولباك از ماریوو و دیگر / د» .این، و با احسانی از این بیشتر، ثروت خود را به خدمت دانش و هنر نسپرده است

  .آورد می هاي تاریخ طبیعی گرد اي بزرگ،تابلوهاي نقاشی و طراحی، و نمونه کرد؛ کتابخانه نویسندگان دستگیري می

مهمانیها و سالون وي در پاریس، یا مجالس ادبی در ویالیش . شده بود» قهوه خانۀ اروپا«اش، به گفتۀ ظریفی،  خانه

اولباك روزهاي پنجشنبه و / مادام د. ساخته بودند» خوانساالر فلسفه«در گرانوال، وي را به گفتۀ هوریس والپول، 

مهمانان همیشه افراد خاصی نبودند، اما بیشتر کسانی . آراست مهمان میزده اش را براي پذیرایی از دوا هیکشنبه سفر

/ دیدرو، الوسیوس، د: کردند که به خانۀ او رفت و آمد داشتند فیلسوفانی بودند که پیکار با مسیحیت را رهبري می

روسو . آمدند ر سالون وي گرد میـ المبر، مارمونتل، وگاهی نیز بوفون، تورگو، و کنه د آالمبر، رنال، بوالنژه، مورله، سن

در آنجا، دیدرو بیپروا آنچه در دل داشت بر زبان . لرزید ، اما از الحاد آنان بر خود می پیوست نیز به این مهمانان می

به گفتۀ . ساخت هایش به شوخی و لطیفه فهم فلسفه را براي عامه آسان می   وآبه گالیانی با درآمیختن نظریه. آورد می

شد و تا ساعت هفت یا هشت شب وقت به خوردن و گفتگو  در ساعت دو بعدازظهر تشکیل می» کنیسه«این بارون، 

گفتگو در آن روزگار ادبیات نامدون بود، نه آشوب تداخل گفتار و جریان سخنان مبتذل و عوامانه؛ و . گذشت می

مورله . بهراسند، از هر دري سخن گویند توانستند به آزادي، و بی آنکه از کسی اندیشمندان در چنین انجمنهایی می
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از فلسفه، دین،  …ترین سخنان  در آن، آزادترین، جانبخشترین، وآموزنده«: اولباك چنین یاد کرده است/ از سالون د

افروخت و  بود که دیدرو ذهنمان را میدر اینجا  …. شد آمد؛ حرفهاي سبک شنیده نمی وحکومت به میان می

 …شعر، هنر، فلسفۀ عشق«خود دیدرو به مادموازل والن گفته بود که در این سالون از » .ددا روحمان را گرمی می

مارمونتل » .آمد اعتقاد به بقا و خلود، از انسانها، خدایان، شاهان، زمان و مکان، و مرگ و زندگی سخن به میان می

هرگاه که هوا خوش بود، به  یا،» .گویند   پنداشتم که شاگردان فیثاغورس یا افالطون سخن می یگاهی م«:گفت می

در آن روزها ، بهترین خوراك، خوراك ماهی . پرداختم جاي نشستن دور سفره، به گردش فلسفی در کنار رود سن می

کلو  –رفتیم که به داشتن این خوراك معروف بودند، اما بیش از همه به سن  بود؛ و ما به نوبت به جاهایی می

کردیم، و شامگاهان از راه بوا دو بولونی باز  شدیم، هواي رود را استنشاق می ایق میبامدادان سوار ق. رفتیم می

  . گشتیم می

جستند که به آن    آمدند وسایلی می   اولباك چنان شهرت یافته بود که جهانگردان خارجیی که به پاریس می/ سالون د

یستلی، ادم سمیث، و بکاریا چندین بار از این مثال، هیوم، سترن، گریک، هوریس والپول، فرانکلین پر. دعوت شوند

مهمانان خارجی گاهی از فزونی تعداد ملحدانی که در این سالون گرد آمده بودند تکان . سالون دیدن کردند

ایم؛چون هیوم   بسیار شنیده) که دیدرو به رومیلی گفته است(این داستان را . شدند خوردند ودچار شگفتی می می

این هفده نفري که با آنها به «:کند کسی عمال ملحد باشد، بارون به مهمانان اشاره کرد و گفت گفت که گمان نمی

پاریس به شکاکیت محتاطانۀ هیوم » فیلسوفان«کند که  گیبن نقل می» .اید همگی ملحد هستند  دور سفره نشسته

مۀ دینداران را با تمسخر و تحقیر کردند، و ه خندیدند، معتقدات ملحدان را با سر سختی جزم اندیشان تبلیغ می می

اعتقاد  فیلسوفانی که در پاریس با آنان آشنا شدم به مسیحیت«پریستلی نیز گزارش داد که » .کردند لعنت می

بسیاري از ما خداپرست بودند و از «گفت که  با اینهمه، مورله می» .کردند خویش اعتراف مینداشتند و حتی به الحاد 

داشتیم، در برابر  شتند؛ وما، با آنکه ملحدان را بدان جهت که دوستان خوبی بودند دوست میخداپرستی خود شرم ندا

بود، و براي مذاق » کبوترخان فیلسوفان«اولباك، به دیدة والپول، / خانۀ د» .کردیم آنان از خود بشدت دفاع می

مستعمرات انگلستان بیش از آگاهی خود والپول از اینکه دریافت آگاهی رنال از بازرگانی و . انگلیسی او ناخوشایند

اما شاید گزارش خود هیوم از این سالون . اوست، چندان بیزار شد که، براي نشنیدن سخنان او، خود را به کري زد

براستی دوست داشتنی هستند؛ اینان، همگی، مردان جهانند، ] پاریس[ادیبان اینجا «: زیاده از حد سازشکارانه است

مایۀ خرسندي است که . برند، و اختالفشان قابل نکوهش نیست   یا نزدیک به کامل ـ با هم به سر میبا توافق کامل ـ 

.هر کسی از این سالون به دلخواه خویش یاد کرده است. شود حتی یک خدا پرست نیز در جرگۀ آنان دیده نمی

/ مادام د. هایی دوست داشتنی بودندگویند که بارون و همسرش میزبانانی بسیار خوب، و شخصیت اما همگی متفقاً می

هاي بافندگی خویش به  وي پس از پذیرایی از مهمانان با میله. زیست اولباك، به گفتۀ گریم، تنها براي همسرش می

، در آغاز زندگی، در گذشت و همسرش را 1754وي در . کرد خزید و در گفتگوي آنان شرکت نمی اي می گوشه

او نیز همسري مهربان و با عاطفه . اولباك، با خواهر وي زناشویی کرد/ سال بعد، ددو . ساخت» نومیدي کامل«دچار

اولباك در رفتارش آنچنان فروتن، در بحثها چندان مهربان و دلپذیر، و در نیکوکاري چندان رازدار بود که / د. بود

د و اینچنین سرسختانه از کرد چنین مردي، در زمینۀ الحاد، کتابی چون دستگاه طبیعت را بنویس کسی گمان نمی

تا کنون کسی را به سادگی او «: اولباك بود، گفته است/ مادام ژوفرن، که در سالونداري رقیب د. عقاید خود دفاع کند

اولباك قایل بود که وي را، در / دشمن بود، آنچنان احترامی براي د» فیلسوفان«روسو، که تقریباً با همۀ » .ام ندیده

کرد، از  گریم که همه را، جز روسو، با بیطرفی تحلیل می. ولمار ال ادري و با فضیلت خود ساخت هلوئیز جدید،نمونۀ

  :کند اولباك چنین یاد می/ د
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ما نیز همیشه (اولباك امري طبیعی بود، زیرا به حکم نیکدلی خویش / اعتقاد به فرمانروایی خرد براي بارون د

برایش محال بود نفرت کسی را . نهاد ره فضیلت و اصول را ارج میهموا) سازیم خویشتن را مالك سنجش دیگران می

گفت،  و هرگاه که از آنان سخن می …توانست تنفر خود را از کشیشان پنهان کند؛  با اینهمه، نمی. به دل گیرد

  . برد نیکدلی خود را از یاد می

ودیدرو را، . هایی براي آن نوشت و مقاله کرد المعارف کمک مالی می ة به انگیزة همین نیکدلی، به دایر اولباك،/ د

اولباك براي / هایی که د لهبیشتر مقا. آالمبر وي را فرو گذاشته بودند، قوت قلب بخشید/ زمانی که حتی ولتر و د

ریخ طبیعی دیگر با تا» فیلسوفان«المعارف نوشته است در زمینۀ تاریخ طبیعی هستند، زیرا او احتماالً بیش از  ه دایر

ام که  تاکنون به مردي دانشمندتر از او برنخورده، و جز او دانشمندي ندیده«: نوشت 1789گریم در . ی داشتآشنای

اولباك، به یاري نژون، گفتارهاي علمی بسیاري از آلمانی به فرانسوي / د» .اینسان به نام و شهرت بی اعتنا باشد

، به پاس این کار، وي را به عضویت خود »بورگآکادمی شاهی سن پطرز «و » آکادمی علوم برلین«. ترجمه کرد

. آکادمی فرانسه در آید« او هرگز نکوشید به عضویت . پذیرفتند

اي نزدیک شرایط زندگی را به سود انسان   اولباك، به انگیزة عشق به دانش، و با ایمان به اینکه علم در آینده/ د

نگریست، زیرا عقیده داشت که دستگاه دینی با نظارت  دگرگون خواهد ساخت، به دستگاه دینی به دیدة دشمن می

را از دست  در تاختن به روحانیان فرصت. بر آموزش و پرورش راه پیشرفت شناخت علمی را مسدود ساخته است

، به یاري نژون، 1766از . نوشت» حکومت دینی«و » کشیشان «هایی با نامهاي   ة المعارف، مقاله براي دایر. داد  نمی

هاي ضد دینی دایر ساخت، و در اندك زمانی نشریات بسیاري به بازار فرستاد که در  مجهزي براي نشر نوشته سازمان

فهرست قدیسان، شیادي کشیشان، کشیشان نقاب دریده، دربارة : توان نام برد  میان آنها از کتابها و گفتارهاي زیر می

  .ادیبخش ـ دوزخ ویران شده استستمگري دینی، و دوزخ ویران؛ او حواریی بود با بشارتی ش

کتابی انتشار داد که مسیحیت بیپرده نام  1761نام داده بودند، در » آزمایشگاه الحاد«این سازمان، که برخی آن را 

. اولباك نوشته بود، ولی روي جلد نام بوالنژة متوفا را چاپ کرده بودند/ بیشتر مطالب کتاب را خود د. داشت

وش این کتاب داغ بر پیشانی زدند و پنج سال به کار اجباري در کشتی فرستادند؛ وپسري را دستفروشی را به جرم فر

اولباك در این کتاب بر / د. که کتاب را خریده، و فروخته بود، پس از داغ کردن، براي نه سال به همان کار واداشتند

  .ودخوانده ب» افیون مردم«اتحاد دولت و کلیسا تاخته و، چون مارکس، دین را 

، به منظور ]این واژه در قرن هجدهم بمعنی تعصب دینی بود[ دین نیرنگی است براي تخدیر مردم، به کمک تعصب 

حکومت نیز تبدیل به عاملی شده است  …. اند  بازداشتن آنان از مبارزه با مظالمی که دولتها بر آنان تحمیل کرده

، ]کلیسا و دولت[آنها  …. که موهومپرستی به مردم داده است براي بهره برداري از اشتباهات و ناتوانی ذهن و روح،

دبختیهایی که قدرتهاي مشهود بر ایشان فراهم کنند با ب با ترساندن مردم از نیرویی نامشهود، آنان را وادار می

ن آینده نیکبخت اند که هر گاه در این جهان با بدبختی بسازند، در جها به مردم گفته. اند بسازند و دم بر نیاورند آورده

  .خواهند شد

به نام یک فرانسوي است که به دین «. شمرد اولباك این اتحاد کلیسا ودولت را ریشۀ همۀ بدبختیهاي فرانسه می/ د

به جاي » .دانم ، و مخالف اخالق درست میتازم، زیرا دین را براي سعادت کشور زیانبخش، دشمن اندیشۀ مردم می

اند، که با عقل سلیم به هیچ وجه  معجزات و معتقدات جزمی دینی را آموختهاخالق، به مسیحیان حکایتهاي 

پرورانند که به تشخیص حواس خویش بد گمان باشند،  میان آغاز زندگی، مسیحیان را چنان از هم. سازگاري ندارند

، که خود را از آنان …. و کورکورانه متکی به قدرت و مرجعیت فرمانروایانشان باشند …خرد خود را خوار شمارند 

. یابند میاند ناتوان  اند، خویشتن را در برابر اشتباهاتی که با شیر مادر وارد دهانشان شده   این پندارها رها کرده
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دانست، زیرا عقیده داشت که  اولباك استوار ساختن موازین اخالقی بر شالودة معتقدات دینی را کاري خطرناك می/ د

  .اند، به نابودي خواهد کشید هستند و انهدام آنها اخالق را نیز، که به آنها وابسته این معتقدات دستخوش دگرگونی

گمان خواهد برد ... شود آگاه شده است هر کسی که از سستی یا کذب دالیلی که در اثبات حقانیت دین او اقامه می

را در کنار » هرزه«و » بیدین«هاي  از همین روست که اکنون واژه …. که اخالق نیز چون دین موهوم و بیپایه است

میان رخت بر جاي اخالق دینی اخالق طبیعی به مردم تعلیم داده شود، این خطر از  هرگاه به.دهند هم قرار می

اند، باید بگوییم که  به جاي تقبیح پلیدي، هرزگی، و جنایت، به دلیل اینکه دین و خدا آنها را منع کرده. خواهد بست

کند، و  نفس انسان زیانبخش است، نابخردانه است، انسان را درنزد مردم خوار و سر افکنده میروي براي صیانت  زیاده

  . با ناموس طبیعت نیز، که از انسان خواستار است براي نیکبختی پایدار خویش بکوشد، ناسازگار است

. این همه کتاب بنویسدیافته است  توان دریافت که مردي با این همه پول چگونه فرصت، یا رغبت، می بدشواري می

در این کتاب، معتقدات مسیحی را جداً استهزا کرده و سراسر . انتشار داد 1767االهیات قابل حمل و نقل را در

اي، به نام سرایت عقاید  نیز، نوشته 1768در . اي در دست کلیسا براي کسب قدرت خوانده است االهیات را وسیله

در همان سال، . که ظاهراً ترجمۀ کتاب انگلیسی جین تر نچارد بود –ر ساخت منتش. دینی، یا تاریخ طبیعی خرافات،

ري از تعصبات، به چاپ رساند و چنین وانمود که فیلسوفی پیرو هایی به اوژنی، یا پیشگی اثر دیگري، به نام نامه

قلم موسیو دو مارسه، به ، به نام رساله دربارة تعصبات، به 1769اپیکور، در سو، آن را نوشته است؛ نوشتۀ دیگري در 

 1770بارون پرکار در . چاپ رساند که در آن گسترش آموزش و فلسفه را یگانه چارة مفاسد دین خوانده است

  . تر از هر کتابی به مسیحیت تاخته است، منتشر ساخت شاهکار خود را، که سخت

  دستگاه طبیعت  – 2

ر دو جلد بزرگ، ظاهراً در لندن ولی عمال در آمستردام، به دستگاه طبیعت، یا قوانین جهان مادي و جهان اخالقی د

را بر روي کتاب چاپ کرده بودند؛ این مرد، که ده سال از » آقاي میرابو«اولباك، نام / چاپ رسید و، به جاي نام د

سی ک. مقدمۀ کتاب سرگذشت و آثار وي را به اختصار شرح داده بود. بود» آکادمی فرانسه«گذشت، منشی  مرگش می

  .کرد که میرابو پاکدل و شایان ستایش چنین کتابی نوشته باشد باور نمی

، پس از تقدیم پولی به شاه، از وي در خواست کرد که از نشر )1770(» انجمن روحانیان«مجمع چهار سالۀ 

درنگ  لویی پانزدهم به دولت فرمان داد که بی. هاي ضد مسیحی که درفرانسه رواج داشتند جلوگیري کند نوشته

پارلمان پاریس هفت کتاب را تحریم کرد، که مسیحیت بیپرده و دستگاه طبیعت . درخواست روحانیان را عملی سازد

انگیز، که  کفرآمیز و فتنه«: پارلمان پاریس کتابهاي تحریم شده را چنین شناخته بود. اولباك از آن جمله بودند/ د

هاي امنیت و اخالق  ازند، مردم را علیه دین و دولت بشورانند، پایهخواهند همۀ معتقدات دینی و خدایی را براند   می

پارلمان دستور داد که کتابها را بسوزانند، » .عمومی را متزلزل کنند، و رعیت را از فرمانگزاري شاه باز دارند

نویسندة این دانستند که  نویسد که ده نفر می مورله می. نویسندگان آنها را بازداشت کنند، و بسختی کیفر دهند

همچنان پایدار ماند، مادام » کنیسه«. اولباك است، اما این راز را بیست سال در دل خویش پنهان ساختند/ کتاب د

اي در دفاع ازکلیساي کاتولیک حقوق مستمري از  اولباك گاهی کانن برژیه را، که به پاس نوشتن مقاالت محققانه/ د

پنداشتند که بخشهایی از این کتاب   بسیاري از مردم می. کرد خود دعوت میگرفته بود، به سالون » انجمن روحانیان«

اما مطالب کتاب از چنان نظمی برخوردار بودند و چندان موقرانه نوشته شده بودند که . را دیدرو نوشته است

را، که در پایان  رود که مقالۀ مربوط به طبیعت توانست از زیر قلم او بیرون آمده باشد؛ با اینهمه، احتمال می نمی

بهر تقدیر دیدرو زندگی در پاریس را خطرناك دانست و تصمیم گرفت در النگر . کتاب آمده است، وي نوشته باشد

فروختند؛ و مردم پاریس،  دستگاه طبیعت را مخفیانه از هلند آورده بودند و در پاریس به مشتاقان آن می .اقامت کند
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دیدرو، که از این عالقۀ مردم . کردند براي خرید آن بیتابی می» ا جاهالن و زنان، دانشوران گرفته ت«به گفتۀ ولتر، از 

اي که تو در  اي است روشن، صریح، ومشخص، چون فلسفه پسندم فلسفه آنچه من می«: گفت به وجد آمده بود، می

نیست؛فلسفۀ او اي دیگر خدا پرست  نویسندة آن در یک صفحۀ ملحد، ودر صفحه. اي دستگاه طبیعت مطرح ساخته

/ پسندید این بود که د آنچه دیدرو در این کتاب می. ـ درست عکس فلسفۀ خود دیدرو» یکدست و یکپارچه است

/ د. اندیشد اولباك در همۀ صفحات ملحد است، و، با اینهمه، با ایمان و صمیمیت دینداران به نیکبختی مردم می

پنداشت که مردم زمانی  برد و می فرمان شاهان وکشیشان رنج میاولباك از بدبختی و درماندگی مردم در جهان زیر 

جمالت زیر، از . تر خواهند شد که از شاهان وکشیشان روي برتابند و از دانشمندان و فیلسوفان پیروي کنند نیکبخت

  :اند، گویاي روح و پیام آن است آغاز کتاب گرفته شده

هایی که در کودکی به ذهن  سري آدمی در چنگ زدن به اندیشه خیره. ریشۀ بدبختیهاي بشر جهل او از طبیعت است

او را به تکرار اشتباهات گذشته  …فشارد  تعصبی که به دنبال آن ذهن وي را در هم می] و[ …اند  وي فروکرده

 فریبهاي خویش را از کسانی بگیرد که خود آنان در اشتباهند، یا از  کند تا اندیشه سازد؛ او را ناچار می ناگزیر می

و بیرون آوردن مردم از این البیرنت کرتی مستلزم داشتن  کیمریانرهانیدن بشریت از ظلمت . برند دادن او سود می

 …. چنین کاري مستلزم تهور بسیار و ارادة استوار است … .استطناب آریادنه و عشق و دلبستگی وي به تسئوس 

چارة این تباهیها رادر . اند اي است براي پندارهایی که ما را گرفتار خود ساخته پس اساسیترین وظیفۀ ما یافتن چاره

ن امیدوار بود توا گوید که تنها در منابع سرشار طبیعت است که بخرادانه می خرد می. خود طبیعت باید جستجو کرد

وقت آن است . هنگام آن رسیده است که در پی چاره باشیم. که براي زیان ناشی از تعصب غلط و شدید دارویی شود

به یاري خرد، که . هاي آن را بیازماییم، و به بررسی روساخت آن پردازیم که متهورانه با بدي روبرو شویم، شالوده

  .اند تازیم ـ تعصباتی که دیر زمانی است انسان را اسیر خود ساختهراهنماي راستین ماست، به سنگر تعصبات ب

بیایید بشریت را، با شهامت و بیباکی، با احترام به خرد او، و با عشق خاموش ناشدنی به راستی، الهام بخشیم، به این 

 …رهایی بخشد  امید که انسان بار دیگر تجربه را راهنماي خود سازد، خویشتن را از بند توهمات گمراه کننده

خویشتن را دوست بدارد و . اخالق خویش را بر اساس خرد و طبیعت خود، و بر اساس نیکبختی مردم، استوار سازد

  . گشاید جودي با فضیلت و خردمند شود ـ که در این صورت، چشم به روي نیکبختی میمو

پردازد، و  هاي فوق طبیعی می ودات و اندیشهاولباك، پس از تشریح برنامۀ خود، با نظم و قاعده به افکار همۀ موج/ د

داند، و بر  پذیرد، واقعیت را تنها ماده و حرکت می طبیعت را، با همۀ زیباییها، ستمگریها، محدودیتها، وامکاناتش، می

نهد که امیدوار است وحشیان را متمدن سازد، سیرت افراد و نظام اجتماع  گرایی خویش اخالقی بنیان می شالودة ماده

  .آمیزد را بهبود بخشد، و حتی زندگی محکوم به فنا را با شادي در می

کوشد که شخصیتی به طبیعت  دهد؛ اما می کند و به طبیعت پایان می هاي اخالقی خود را با طبیعت آغاز می اندیشه

توصیف داند؛ وماده را، با احتیاط، چنین  می» کل بزرگ متشکل از ترکیبات مادي گوناگون«طبیعت را . ندهد

در جهان، همه چیز در حرکت است؛ حرکت در  ».سازد هر آن چیزي که حواس ما را به نحوي متاثر می«: کنند می

موجودات . ذات طبیعت است؛ هرگاه طبیعت را خوب بنگریم، خواهیم دید که چیزي در آن آرام و ساکن نیست

ترین سنگها را نیز هوا، به درجات  سخت …. شوند یابند، و متالشی می کنند، فزونی و کاهش می همواره زاد و ولد می

  .کند مختلف، دستکاري می

هرچه دانش ما افزونتر » تسلسل ناگسستۀ علتها و معلولهاست«کند  ، یا طبیعت، درك می»کل«آنچه اندیشۀ ما از 

» شود زنده میمادة بیجان «فهم اینکه چگونه . یابیم که جهان تنها تابع علتهاي طبیعی است شود، بهتر درمی می

دشوار است، اما دشوارتر از آن باور کردن این مسئله است که زندگی آفریدة خاص موجود اسرارآمیزي است که در 
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چون «اما دیگر خواص ماده، . کند دشوار است فهم اینکه ماده چگونه احساس می. وراي جهان مادي جاي دارد

موجودي «انسان نیز  ».ه اندازة احساس تصریح ناپذیرندخاصیت گرانشی، مغناطیسی، کشسانی، و الکتریکی نیز ب

چگونه ممکن است تن مادي و روح غیرمادي بر یکدیگر عمل کنند؟ روح، . و تابع قوانین طبیعت» است کامالً مادي

تصور اینکه روح، پس از مرگ تن، «. تواند داراي هستی مستقل باشد بخشی از سازمان و فعالیت تن است و نمی

کند مانند آن است که بگوییم ساعت، پس از آنکه از هم متالشی گشت،  کر، و درك درد و لذت میاحساس، تف

تلقی روح یا ذهن چون هستیهاي غیرمادي تالشهاي ما را در راه درمان اختالالت » .کند گذشت زمان را مشخص می

دهیم که بسیاري از  ی امکان میروانی عقیم و بیثمر ساخته است؛ وقتی ذهن را کارکرد تن بدانیم، به دانش پزشک

   .کنداختالالت روانی را، با رفع موجبات آنها، درمان 

فصل یازدهم دستگاه طبیعت . رود، پس تابع قانون کلی علیت است از آنجا که ذهن کارکرد جسم به شمار می

  .ر پهنۀ فلسفۀ فرانسه استشیواترین دفاع از دترمینیسم د

شود؛ وانسان قادر نیست یک لحظه از آن  زندگی آدمی خطی است که به فرمان طبیعت، بر روي زمین کشیده می

انسان به میل خویش زاده نشده است، ساختمان جسمی خود را به دلخواه خویش نیافریده است، و . منحرف شود

سان، به تأثیر علتهاي نهان یا آشکاري که از اختیار وي خارجند، پیوسته ان. اندیشه وعادتهایش را خود بر نگزیده است

 در تغییر و دگرگونی است؛ ودر خالل این دگرگونیها، بی آنکه کاري از دستش بر آید، خوب یا بد، نیکبخت یا

بیشتر  اولباك، بر خالف/ این دترمینیسم گویی متضمن تقدیرگرایی است، و د. بدبخت، و خردمند یا بیخرد است

نویسد که وضعیت جهان را، در هر لحظه، وضعیت لحظۀ قبل از  می. پذیرد دترمینیستها، بصراحت این تضمن را می

کند، و وضعیت اخیر تعیین شدة وضعیت گذشتۀ خود است و این حالت تا آنجا که بتوان تصور کرد  آن تعیین می

اي که  کنندة لحظۀ بعدي دانست، و این حالت تا آیندهبرقرار است؛ چنانکه هر لحظه از عمر جهان را باید تعیین 

این انقیاد ظاهري بشر ـ با هر نبوغ یا قداستی در هر مفهوم، یا با هر نیازي ـ به یک . یابد بتوان تصور کرد ادامه می

سرنوشت ترساند؛ وي با غروري پرهیزکارانه  اولباك را نمی/ هاي دور بر زبان رفته است، چشم د یاوه، که در گذشته

  :پذیرد خود را نمی

خویشتن را، حتی در عالم اندیشه، . انسان آفریدة طبیعت است، در طبیعت وجود دارد، و تابع قوانین طبیعت است

بنابراین، انسان، به جاي اینکه در بیرون از  …. تواند از این قوانین جدا سازد، یا گامی از آنها فراتر نهد اي نمی لحظه

- سعادتی که طبیعت از او دریغ دانسته است -ی بگردد که موجبات نیکبختی او را فراهم سازندجهان در پی موجودات

، قوانین آن را بشناسد، در نیروهاي آن اندیشه کند، و به مشاهدة قوانین ثابتی ، شایسته است طبیعت را بررسی کند

شود، به خدمت نیکبختی خویش  میکند آنچه را از این راه دستگیرش  بپردازد که طبیعت بر اساس آنها عمل می

تواند آنها را تغییر دهد، گردن سپارد؛ با خوشرویی، به این واقعیت  چیز نمی بگمارد؛ در سکوت، به احکام آن، که هیچ

تن در دهد که آنچه را پردة نفوذناپذیري از وي نهان ساخته است در نخواهد یافت؛ و در برابر آن ضرورت کلیی که 

.ه نیست، و از آن رهایی نخواهد یافت، سرتسلیم فرود آوردخود وي از آن آگا

تواند دلیل آن شود تا ما نتیجه گیریم که تالش ما براي پرهیز از بدي،  در این صورت، آیا این تقدیر گرایی می

برداریم و  خواري، بدنامی، بیماري، و یا مرگ بیفایده است؟ و آیا باید از همه کوششها، بلندپروازیها، و یا آرزوها دست

: اولباك عقیده دارد که حتی در اینجا نیز از دست انسان کاري ساخته نیست/ به هرچه که پیش آید گردن نهیم؟ د

اند که ما در برابر پیشامدها سر تسلیم فرود خواهیم آورد، یا با آنها دست و پنجه نرم  وراثت و محیط مقدر ساخته

که دترمینیسم او ممکن است گروهی از مردم را به جنایت و تبهکاري سپس، چون آنکه دریافته باشد . خواهیم کرد

گوید که دترمینیسم مستلزم آن نیست که تبهکاران و جنایتکاران به کیفر نرسند؛ برعکس، این فلسفه  وادارد، می
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ق آنان به ارتکاب دارد که براي بازداشتن مردم از تبهکاري و تشوی قانونگذاران، آموزگاران، و افکار عمومی را بر آن می

این راهها از جمله عوامل محیطیی خواهند . کارهایی که براي جامعه سودمندند تدابیري بیندیشند و راههاي بیابند

دهد تا جنایت و همۀ رفتارهاي ضد  اما دترمینیسم به ما اختیار می. دهند بود که شخصیت انسان را شکل می

یط، یا شرایط دیگر زندگی بدانیم، و، همچنانکه بیماریهاي جسمی را اجتماعی را اختالل فکري ناشی از وراثت، مح

باید از کاربرد شکنجه و کیفرهاي سنگین بپرهیزیم؛ زیرا این . اي بیندیشیم کنیم، براي این اختالل نیز چاره مداوا می

زدارند، آنان را به تعدي و افزایند و، به جاي اینکه مردم را از ارتکاب جنایت با اعمال بر تقابل میان فرد و جامعه می

  .دهد قانونشکنی عادت می

اولباك از خداشناسی و خداپرستی، و حتی مذهب / بیزاري د. در این فلسفه، چنانکه پیداست، جایی براي خدا نیست

: گفت اولباك می/ د. بنامند» دشمن شخصی قادر مطلق«وحدت وجود، معاصرانش را بر آن داشته بود که وي را 

اند؛ توهم،  تاریخ به عقب برگردیم، همواره خواهیم دید که خدایان را جهل و ترس انسان خلق کردههرگاه در «

لوحی، آنها را  پرستد؛ ساده اند؛ ضعف، این خدایان را می تعصب، و یا خدعه و نیرنگ، آنها را ستوده، یا زشت شمرده

و به خدمت  …کنند می رگویی، آنان را تقویتو ظلم و زو نهند؛ دارد؛ عادت و سنت آنها را ارج می زنده نگاه می

ر، از دالیل متفکران پیشین استفاده اولباك، براي اثبات بیپایگی اعتقاد به هستی آفریدگا/ د» .گمارند اهداف خود می

نظم و قاعدة باشکوه جهان . کرد و، چون الوسیوس، از تصویري که کتاب مقدس از خدا کشیده است نفرت داشت می

گفت که این نظم را  شمرد و می اي خردمند بداند، معلول قوانین مکانیکی می آنکه گواه بر هستی آفریننده را، به جاي

نظم و بینظمی، چون خوبی و بدي، . نباید به خدایی نسبت داد که خود او بیش از جهان قابل درك و توصیف نیست

معیار همه «اما انسان . دهند اکات ما به ما میو زشتی و زیبایی، مفاهیم ذهنی ناشی از درد و لذتی هستند که ادر

جهان، بدون توجه به اینکه ما . آید خشنودي انسان معیاري عینی براي سنجش جهان به شمار نمی. »چیز نیست

در «. دهد توجه به خوبی و بدي، و زشتی و زیبایی، به گردش خود ادامه می نقطه ناچیزي در فضا هستیم، و بی

حشره در ویرانۀ کاخی که بر سر مردم فروریخته است . ه نام شر واقعی مفهومی نداردقاموس جهان، چیزي ب

آورد،  باید بیاموزیم که طبیعت را، به رغم واالیی آن، و با وجود مصایبی که به یار می» .کند بآسودگی زیست می

.بیطرفی آرام و خونسرد بدانیم

چیز در طبیعت واجب و ضروري است؛ و  کنند که همه ثابت میاند وضوحاً  همۀ مطالبی که در سراسر این کتاب آمده

کلیۀ موجودات ناگزیرند از قوانینی که بر رده و طبقه . چیز، از نظر رابطه با طبیعت، همواره منظم و مرتب است همه

ست نامیم با یک د طبیعت آنچه را که ما نظم و بینظمی، یا درد و لذت، می …. اند تبعیت کنند آنها تحمیل شده

از این روي، انسان نه  …. پراکند و هم خیر پراکند؛ خالصه اینکه طبیعت، به ضرورت وجودي خود، هم شر می می

هایش  انسان نباید گمان برد که فریادها و البه. بیعت را باید بستاید، و نه خست آن را نکوهش کندبذل و بخشش ط

انسان، به هنگام  …. کند، از وي بگیرد نینی ثابت عمل میتوانند قدرت عظیم طبیعت را، که همواره بر اساس قوا می

شفتۀ او هستند استمداد کند و چارة بدیهایی را رنج بردن و دردکشیدن، نباید از موجوداتی که آفریدة وهم و خیال آ

در  هاي سودمندي را که طبیعت به وجود آورده است که خود طبیعت به ما داده است در طبیعت بجوید؛ باید فرآورده

  .آغوش خود طبیعت جستجو کند

از قدرت . گوید شخصیتی به طبیعت نخواهد داد، نزدیک است طبیعت را به جاي خدا قرار دهد اولباك، با آنکه می/ د

را بر آن ) ؟(شمارد، و دیدرو گوید، طبیعت را بهترین راهنماي انسان می مطلق، هدفمندي، و بذل و بخشش سخن می

! اي طبیعت، سرور همۀ موجودات«: ند کتابی بزرگ، سخنان خطابی خام و ناشیانه بگویددارد که، در آخرین ب می

شما سزاوار ستایش ! شما، اي دختران شایان ستایش او، فضیلت، خرد، و راستی، همواره یگانه خدایان ما بمانید
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اك از طبیعتی برکنار از خیر و اولب/ هاي وحدت وجودي با تصور د اما این اندیشه» .آدمیان، و برازندة حرمت خاکیانید

طوفان، گردباد، آتشفشان، جنگ، «: اولباك، نیکی و بدي در قاموس طبیعت یکسانند/ از نظر د. شر سازگار نیستند

، ضروري !]د نداردجا وجو که در همه[قحطی، بال، بیماري، و مرگ براي گردش ابدي طبیعت، چون گرماي خورشید 

دلی  آورد که بهشت را با خست، و دوزخ را با سخاوت و گشاده کالون را به یاد میاین سخن خداي  ».و واجب هستند

.بخشد به مخلوقاتش می

: نویسد می. داند، با نام خدا نیز مخالف است اي موهوم می اولباك، گذشته از آنکه اعتقاد به هستی خدا را اندیشه/ د

هایی  اینها واژه. واهند سخنشان مفهوم باشد برافتدخ باید از زبان مردمی که می …» خلقت«و » خدا«هاي  واژه«

اند، یا براي اغفال مردمی که ترس و  اینها را براي فریب دادن مردم بیتجربه برساخته. انتزاعی، و برساختۀ نادانیند

ت کند و خداپرستی را سازشی با موهوما خداپرستان را نیز رد می» .اند کاهلی آنان را از بررسی طبیعت بازداشته

  : سازد و سرانجام، خود او از الحاد یک دین واقعی می. شمارد می

تواند  حواري طبیعت نمی. تواند دوست خدایی باشد که همواره تازیانۀ واقعی زمینیان بوده است دوست انسان نمی

ناراستی بسازد و  تواند با ستایشگر راستی نمی. اند اي باشد که جهان را با موهومات آکنده ابزار دست لولوهاي فریبنده

شود و بر داند که براي نیکبختی آدمیان کاخ تاریک و ناپایدار موهومپرستی باید از پایه ویران  او می …. آشتی کند

هرگاه تالشهاي او در این راه به ثمر نرسند، اگر او نتواند  …. ویرانۀ آن پرستشگاهی براي صلح و فضیلت ساخته شود

تواند بگوید که وظیفۀ خود را به جاي آورده   اند نیروي دل بخشد، دست کم می گرفته مردمی را که به ترس و لرز خو

اما هرگاه یک تن را نیکبخت کرده، و یک نفر را آرامش بخشیده باشد، حق ندارد تالشهاي خود را بر بادرفته . است

ذهن خود بزداید و لولوهایی را دهند که وحشت موهومات را از   این تالشها، دست کم، به خود او فرصت می …. بداند

اي،  سان، پس از آنکه از جنگ طوفان رهایی یافت، از فراز صخره و بدین. دهند لگدمال کند بختان را زجر می که تیره

به گردبادي که موهومپرستی در جهان برپاساخته است با آرامش خواهد نگریست، و دست یاري به کسانی خواهد داد 

  .یرنداند آن را بگ که آماده

  اخالق و دولت-3

اما آیا الحاد با اخالق سازگار است؟ آیا انگیزش خودخواهانۀ نیرومند عامۀ مردم را، با اخالقی جدا از اخالص و 

در اثر سه جلدي  1776اولباك در دستگاه طبیعت به این پرسش برخورده، و در / تواند رام کرد؟ د گاه دینی، می تکیه

کند که دین کمترین اثري در اخالق انسان  او گمان نمی. بود تا به آن پاسخ دهدخویش، اخالق جهانی، کوشیده 

  :داشته باشد

آیا تبهکارانی  …. اند انگیز است، تبهکاران و جنایتکاران بسیاري شهرهاي ما را انباشته با آنکه حتی شرح دوزخ هراس

آیا  …. بختان به خدایی ایمان دارند اند ملحد یا شکاکند؟ نه، آن تیره که به دزدي یا آدمکشی محکوم شده

گویند  نه، به آنان می …د؟ گوین دیندارترین پدران، هنگام اندرز دادن به فرزندان خود، از خدایی انتقامجو سخن می

اینها . که چگونه هرزگی و خوشگذرانی تندرستی آنان را برباد داده، و چگونه قمار آنان را از هستی انداخته است

  .گویند که پدران دیندار به فرزندانشان میسخنانی هستند 

و حتی اگر فرض کنیم که دین گاهی به اخالق مردم یاري کرده باشد، آیا این فایده با زیانی که دین علت آن است 

  برابر خواهد بود؟

دین . رندترساند، هزاران نفر کمترین هراسی از دوزخ ندا او را می] تصور دوزخ[در برابر شخص ترسویی که این تصویر 

. و متعصب مبدل ساخته است …میلیونها تن را به مردمی نامعقول، جفاکارانی بیرحم و سنگدل، و مردمی تبهکار 
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ها نفر هستند که دین اذهان آنان را منحرف ساخته، و آنان را بر آن داشته است که مسئولیتهاي خویش را به میلیون

.اجتماع از یاد برند

  :شارهاي اجتماعی دین شکاکان را به آن واداشته استو به نفاقی بیندیشید که ف

، زده است »مشیت مسیحی«خواهند از افسارهایی که االهیات، به هوش و خرد فیلسوفان زاده شده تحت  آنان که می

هاي مابعدالطبیعی الیبنیتز، دکارت، مالبرانش، کادورث، و دیگران را بخوانند و با خونسردي به  آگاه شوند، باید قصه

  .، بپردازند»علل سببی«و » همسازي پیشین«بررسی دستگاههاي زیرکانه، اما بسیار احساسی آنها، مانند 

از این گذشته، مسیحیت، با تمرکز دادن اندیشۀ انسان به رستگاري فردي در جهان آینده، مسئولیتهاي اجتماعی 

  .اعتنا ساخته است ولتها و گروههاي ستمگر بیمردم را به فراموشی سپرده، و آنان را به شوربختی همنوعان و مظالم د

ولتري، که انسان با شعور تشخیص راست و ناراست آفریده شده است، را نادرست  - اولباك این اندیشۀ مسیحی/ د

گفت که وجدان نه نداي آفریدگار، بلکه نداي پلیس است؛ آدمی مخزن هزاران اندرز، فرمان، و  دانست و می می

توان آگاهی از نتایجی دانست که از رفتار ما به  وجدان را می«. خوانند می  راسر عمر بر وي فرونکوهشی است که در س

تواند محصول راهنمایی نادرست، که  اما وجدان می» .گردد رسد، و واکنش آن سرانجام به خود ما باز می دیگران می

شر و گناهی نیست که آن . ر عمومی غلط باشدگیري غلط، از تجربه، استدالل غلط، و افکا احتماال آموزش غلط، نتیجه

مثال، با وجودي که دین زناکاري را منع کرده، با اینهمه، . را با تبلیغ، یا سرمشق نادرست، نتوان به جاي فضیلت نهاد

لیسی، در قاموس دربار و  به همین دلیل، چاپلوسی و کاسه. ارتکاب بدان به دستاورد غرورآمیزي مبدل شده است

وجدان توانگران، «کنند؛  اندازي به ناموس مردم، جانبازي می اند؛ سربازان، براي چپاول و دست ، فضیلت شدهدرباریان

هاي نادرست وجدانشان را کور  اند، دردمند نیست؛ و متعصبین، که اندیشه از اینکه آنان به زیان مردم توانگر شده

توان بدان امید بست وجدانی  بهترین چیزي که می» .کنند میهاي مخالف را با سنگدلی نابود  اند، پیروان اندیشه کرده

دهد، عادت اکتسابی است که انسان را متوجه نتایج رفتار او براي خود و همنوع  است که آموزش درست به انسان می

  .پرهیزند کند، و افکار عمومی سالمتري است که هوشمندان از بیحرمتی بدان می می

به ارتکاب کارهایی که براي  -» گناه«نکته موافق بود که انسان به حکم نهاد خویش به  اولباك با مسیحیت در این/ د

نخستین «خود را از » طبع گناهکار«اما به این اعتقاد مسیحیان، که انسان . تمایل دارد -مردم و جامعه زیانبخشند

داند، و  ر انسان اصل بنیادي میخودپرستی را در رفتا. زند پوزخند می خویش به ارث برده است،» گناهکار نیاکان

علم اخالق «. کوشد، با سودمند ساختن رفتار اجتماعی، اخالق خود را بر این اساس بنیان نهد چون الوسیوس، می

چون و چرا ثابت کند که سود آدمی در این است که پرهیزکار و پاکدامن باشد دانشی بیفایده خواهد  هرگاه نتواند بی

توان مردم را  سازد که نیکبختی او در گرو نیکبختی دیگران است می سان را به این متوجه میبا آموزشی که ان» .بود

توان وي را به  به نیکوکاري واداشت؛ و با استمداد از تمایل طبیعی بشر به تشخص، محبوبیت، و پاداش، می

تدوین » قوانین طبیعت«م اولباك علم اخالق خویش را به نا/ از همین روي است که د. متمایل ساخت» نوعدوستی«

لذتهایی را که براي نیکبختی شما ضروري ] طبیعت[من . براي خود و براي همنوعانتان زیست کنید :کند می

دادگر باشید، زیرا عدالت نگهبان  …. کنم تأیید می - هرگاه زیانی از آن به شما و دیگران نرسد –ام  تشخیص داده

با گذشت باشید، زیرا در میان مردمی . دلها را مفتونتان خواهد ساختخوب باشید، زیرا خوبی شما . بشریت است

فروتن باشید، زیرا خودبینی و خودپسندي شما به خودخواهی اطرافیانتان . کنید که چون شما ناتوانند زیست می

د دوست آنان را با خو …کنند مهربان باشید، تا بدي را ببخشید، و با کسانی که به شما بدي می. صدمه خواهد زد

روي، ناپرهیزگاري، و هرزگی شما را تباه و شایان سرزنش  رو، پرهیزگار، و پاکدامن باشید، زیرا زیاده میانه. سازید

  .خواهد ساخت
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. هرگاه دولت به حمایت از مردم، و آموزش و تندرستی آنان، بیشتر اهمیت دهد، تبهکاري کاهش بسیار خواهد یافت

هرگاه آموزش، به جاي . ا براي خویشتن زیانبخش بداند، از آن دوري خواهد جستهرگاه انسان خیانت به اجتماع ر

دهند شاگردان را بترساند، مردم را به پیروي از  اي که بزودي تأثیر خود را از دست می آنکه با باورهاي خردستیزانه

است نتایج آیندة رفتار خرد وادارد، مرم از گذشته عبرت خواهند گرفت و با توجه به آنچه در گذشته روي داده 

سرانجام، خردمندي عالیترین فضیلت، و چنین فضیلتی بهترین راهنماي انسان . کنونی خود را پیشبینی خواهند کرد

  .به سرمنزل نیکبختی است

، و حکومت )، دو جلد1772(، سیاست طبیعی )، سه جلد1772(میلیونر پرکار در دستگاه طبیعت، دستگاه اجتماعی 

/ د. از مسائل اجتماعی و دولتی بحث کرده، و حمالت خویش را از کلیسا متوجه دولت ساخته است )1776(اخالق 

داند، اما، چون الك، مالکیت خصوصی را، به عنوان حق آدمی  اولباك، مانند الك و مارکس، کار را منبع ثروت می

  :کند وروثی را محکوم میبا آنکه خود از اشراف بود، اشرافیت م. داند نسبت به محصول کارش، موجه می

اند دیگر طبقات اجتماع را دلسرد و  آنانکه تنها به استناد عناوین موروثی همۀ ثروت و افتخار را از آن خود ساخته

اشرافیت موروثی تجاوزي . حق ندارند به انتظار پاداش باشند …اي جز نیاکانشان ندارند آنانکه سرمایه. کنند نومید می

آیا عناوین و اسناد کهنی که . به زیان طبقات دیگر است …اي  شوق آسایش و تنپروري طبقهبه حقوق اجتماع، و م

که باالترین مقامها را در دولت،  دهند شوند به وارثان خود این حق را می در کاخهاي قرون وسطایی نگهداري می

ان استعداد الزم براي انجام درست آنکه توجه شود که آیا این وارث کلیسا، دادگستري، و ارتش از آن خود بدانند، بی

هاي دینی  فرقه. کلیسا باید از دولت جدا شود. روحانیان باید به وظایف خاص خود پردازند چنین وظایفی را دارند؟

اینان باید از آزادي کامل برخوردار . اند باید گروههایی به شمار آیند که آزادانه و به دلخواه خویش به هم پیوسته

دولت خردمند هر دینی را از کشتن آزادي و تعدي به آزادي و حقوق دیگران . اید کمکی از دولت بگیرندباشند، اما نب

  .باز خواهد داشت

درآمدهاي «بود، کاهالن و تنپروران طبقۀ متوسط را، که داراي چنین » درآمد ساالنه«اولباك، که خود داراي / د

در میان زندگان از همه خطرناکتر «: داند یز سزاوار نکوهش میو بازرگانان را ن. کند اي بودند، سرزنش می»ساالنه

مطامع بازرگانی اکنون، چون جاهطلبیهاي دودمانهاي شاهی گذشته، عامل  ».اند نی هستند که به دنبال طعمهبازرگانا

  : جنگ شده بودند

اند که آنان را به  نان آزمندي شدهملتها بازیچۀ بازرگا. اند گلوي یکدیگر را بدرند دولتها، براي یک پارچه زمین، آماده

براي ارضاي مطامع این . خواهد شد] بازرگانان[ثروتی که تنها دستگیر خود آنان - فریبند امید اندوختن ثروت می

  .اند اند، و مردم به فقر و بینوایی افتاده اند، مالیاتها فزونی یافته طبقۀ کوچک، کشورها از جمعیت خالی شده

  :کند بتازگی هند و کانادا ا تصرف کرده بود، حمله می سپس به انگلستان، که

یک ملت در جهان وجود دارد، که پیروي از حس شدید آزمندي، ظاهراً آرزوي نامعقول غصب بازرگانی جهان و 

خود آن ملت را، که به  …آمیزي که هرگاه عملی شود آرزوي گستاخانه و جنون- پروراند تسلط بر دریاها را در دل می

و روزي خواهد رسید که هندیان، که فن رزم را از  …. آمیز دست زده است، به نابودي خواهد کشید جنون این کار

  .آنان را، از سرزمین خویش بیرون رانند اند، اروپاییان آموخته

  :دهد ، که انجیل فیزیو کراتهاست، تمایل نشان می»آزادي عمل«اولباك به اصل / د

هیچ مقرراتی بهتر از منافع خود بازرگانان . ن نداشته باشد و آنان را آزاد گذارددولت باید کاري با کار بازرگانا

در میان . دولت، جز حمایت از بازرگانی، مسئولیتی در برابر آن ندارد …. تواند آنان را یاري و رهبري کند نمی

  .پیشی خواهند جستاند بزودي بر دیگران  ملتهاي بازرگان، ملتهایی که آزادي بیشتري به اتباع خود داده
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با رغبت شعار گزاینده قدیس . کند که از تمرکز خطرناك ثروت جلوگیري کنند اما از دولتها درخواست می

در میان تقریباً همۀ ملتهاي جهان سه چهارم مردم  ».روتمند یا دنی است یا وارث دنیث«: کند هیرونوموس را نقل می

سازند، فرمانرواي کشور  م همۀ ثروت و اموال کشور را از آن خود میوقتی در یک کشور، معدودي از مرد …. بیچیزند

اراده، یا قانون، ملتی نتواند حتی در  وقتی. اند ز یاد بردهچنین پیداست که دولتها این واقعیت مهم را ا …. شوند می

یگران را از آن خود میان افراد ملت تعادلی پدید آورد، چند کاهل و تنپرور بازور، فریب، و نیرنگ ثمرة دسترنج د

.سازند می

گویا وي، . کنند اولباك، تقریباً همۀ شاهان، به همدستی اقلیت زیرك، ثمرة دسترنج اکثریت را غارت می/ به دیدة د

  :هنگام نوشتن سخنان زیر، لویی پانزدهم را به یاد داشته است

یرگ کرده، و چاپلوسی به تباهیشان تجمل آنان را سست و ب. بینید همگی ستمگرند شاهانی که بر روي زمین می

و فاقد  …فاقد هوش و فراست. ور ساخته است هرزگی و شهوتپرستی آنان را در منجالب فساد غوطه. کشیده است

اند، و به وظایف  به آسایش و نیکبختی مردمشان بیعالقه. ناتوانتر از آنند که کشور خود را اداره کنند …اخالقند؛ 

براندازي  روي از هوسها و جاهطلبیهاي پایان ناپذیر خویش، در جنگهاي بیفایدة خانمانبه پی. اعتنا بی …خویش 

ترند، از یاد  شوند و مسائلی را، که براي آسایش و نیکبختی زیردستان آنان از هرچیزي واجبتر و با اهمیت گرفتار می

  .برند می

دست صرافان دالل سپرده است، به باد دشنام  اولباك، آنگاه، دولت فرانسه را، که کار گردآوري مالیات را به/ د

  :گیرد می

. نشانند، براي غارت دیگر مردم مأمور ساخته است اي از مردم را، که آز و طمع وي را فرو می فرمانرواي مستبد طبقه

شود، مبالغی که هزینه  دهند غالباً مضاعف می براثر کوري چشم خود، متوجه نیست مالیاتی که رعایاي وي می …

آید که ناچار است  رود، و انبوهی از مردم تهیدست پدید می شود از کیسۀ او می وانگر کردن اخاذان و غاصبان میت

انگیزند و هموطنان  اند، رشک اشراف را برمی این راهزنان، که توانگر شده …. جنگ با ملت آماده سازدخود را براي 

شود و عطش رسیدن به طال در دلها  صد زندگی شناخته میتحصیل ثروت یگانه مق …. دارند خود را به دشمنی وامی

  .گیرد باال می

آنکه دمی بیاسایند باید براي تأمین  تاکی ملتها بی«آورد که  آریستوکرات گاهی چون جوانان به ستوه آمده فریاد برمی

سخنانی بر زبان و در این حالت » ثمر و فاسد جان بکنند؟ آسایش و ارضاي خودبینی و آزمندي مشتی خونخوار بی

  :اندازد آورد که انسان را به یاد قرارداد اجتماعی دوست سابقش، روسو، می می

آنکه بزرگتر و نیرومندتر . اند انسان شریر است، ولی نه به خاطرآنکه شریر زاده شده است، بلکه او را شریر بار آورده

و این بینوایان، با به خطرافکندن جان . فشارد ش میآنکه کیفري ببیند ناتوانان و بینوایان را در سرپنجۀ خوی است بی

کشوري را که به چشم آنان چون نامادریی است که همۀ ثروت خود را . خیزند و هستی خویش، به انتقامجویی برمی

به معدودي از فرزندانش بخشیده، و دیگران را از همه چیز محروم ساخته است، در نهان و آشکار، آماج خشم و کینۀ 

  …. سازند خود می

نیاز و ضرورت او را به پستی و خودخواهی و دورویی کشانده، و از عزت . انسان تقریباً در همه جا برده و اسیر است

در . اند به عبارت دیگر، پلیدهاي کشوري که وي را در خود پرورانده است در او گردآمده. اند بهره ساخته نفس بی

نادان، بیخرد، و  چنین انسانی قهراً. دارند می بازو از پیروي خرد . کشند نی میبه جهل و نادا. فریبند جا، او را می همه

گیرد که تبهکاري صفتی  نهند؛ نتیجه می ستایند و حرمت می بیند که شر، ناپاکی، و تبهکاري را می می. نابکار است

، و به آموزش و آسایش مردم بودند هرگاه دولتها بیدار و روشنفکر می …. پسندیده، و فضیلت فداکاري بیفایده است
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د را به داشت که انسان چشم امید خو ضرورت نمی …بستند، هرگاه قانون براي بسط عدالت وضع شده بود دل می

.اعتنا هستند موجودات موهومی در جهان آینده بدوزد، موجوداتی که به خواهشها و نیازهاي او بی

قدرت مطلق «. تین گام از میان بردن حکومت مطلقه استتوان جلوگیري کرد؟ نخس کشی چگونه می از این بهره

تابع ارادة نمایندگان ملت باشد، و قدرت شاه همواره باید  …. کند ضرورتاً فکر و دل صاحب خود را تباه می

به همین  1789و فراخواندن اتاژنرو پرماجراي » نمایندگان ملت نیز پیوسته باید ارادة ملت را راهنماي خود سازند؛

جامعه حق دارد در هر زمانی که بخواهد قدرت «از آنجا که قدرت دولت ناشی از رضاي مردم است، . بوده است خاطر

  .این نداي روسو و آواي انقالب است» .را از دولتی که نمایندة مردم نیست بگیرد

نام و سیماي دیگري از نو ا با کنند تا همان ر شوند، گذشته را ویران می گاه به بهاي گزافی تمام می اما انقالبها، که گاه

این . کاري، شاهکشی، و جنایات بیفایده زخمهاي ملت التیام نخواهد یافت با آشوبهاي خطرناك، ستیزه .بسازند

کننده است، و نه  نداي خرد نه گمراه …. خواهیم از میان برداریم تر از سمتگریهایی هستند که می ها ستمگرانه چاره

  .ترند کند ممکن است کند باشند، اما به همان دلیل خردمندانه خرد پیشنهاد میاصالحاتی که . آشام خون

با طبیعت «آرمانشهرها مخلوق توهمات بشرند و . اي کامل بسازد تواند جامعه انسان کامل نیست، و از این روي نمی

پیرو خرد نیست،  موجودي که دستگاه ناتوانش دستخوش اختالل و آشفتگی است، و با تخیل تیز انسان که همیشه

؛ پیشرفت مسیري مستقیم نیست، و نیز راهی دراز دارد» .حکومت کامل ثمرة قرنها تجربه است …. سازگاري ندارند

. انسان، براي آنکه به ریشۀ مفاسد اجتماعی پی برد و چارة آنها را بشناسد، به قرنها آموزش و تجربه نیازمند است

به آن تنها براي جوامع کوچک امکانپذیر است، و براي جوامعی مقدور دموکراسی کمال مطلوب است، اما رسیدن 

اما شاید شاه . کردن آن در فرانسۀ عصر لویی شانزدهم نابخردانه خواهد بود عملی. است که مردمش بیدار و آگاه باشند

اولباك / ید، دبا همین ام. نیتی است، براي اصالح وضع کشور از هوشمندان یاري جوید تازه، که جوان نیک و خوش

 پدر ملت، …دادگستر، مهربان، شاه نیکخواه«بندد و حکومت اخالق را به لویی  دل می  سرانجام به حکومت مشروطه

  .فیلسوف پیر نومیدانه به این امید دل بست. کند اهدا می» و حامی نیازمندان

اولباك و منتقدان او/ د-4

. گرایی و الحاد در سراسر تاریخ فلسفه است ن باز نمود و مادهترین، و روشنتری دستگاه طبیعت جامعترین، سرراست

گوییهاي بیپایان، و موشکافیهاي ولتر، شور و شوقهاي مبهم و تأمالت آشفته و متضاد دیدرو، و  دودلیها، تناقض

غالباً هاي سازگار، بیان روشن و منظم، و سبکی  کنندة روسو در این کتاب جاي خود را به اندیشه هاي سردرگم گفته

اي او ممکن است براي  با وجود این، به گمان آنکه کتاب هفتصد صفحه. اند شیوا، و گاهی سنگین و پرآرایش، سپرده

تري گنجاند و آن را  در کتاب کوتاهتر و ساده 1772ها را در  اولباك همین اندیشه/ بیشتر مردم سنگین باشد، د

چه اندك است تعداد نویسندگانی که براي ترویج . ق طبیعیعقل سلیم، یا عقاید مخالف عقاید فو: چنین خواند

  .هاي مخالف معتقدات مردم این اندازه پافشاري کرده باشند اندیشه

شاه . دهد که آوازه این کتاب به اکناف اروپا رسیده بود واکنش فردریک کبیر در برابر دستگاه طبیعت نشان می

به عنوان حامی و شاه مطلوب آنان مورد ستایش قرار گرفته بود،  گفت و را می» فیلسوفان«پروس، که تاکنون تملق 

حکومت مطلقه را چون مسیحیت به باد حمله و دشنام گرفته است، » فیلسوفان«ترین  چون دریافت یکی از برجسته

هاي وحدت درونی قدرتهاي کاتولیک، از طریق تاختن به دستگاه  سست کردن پایه. به مخالفت با آنان برخاست

اند و، گذشته از خدا، به  سا، به سود او بود، اما دیدن اینکه شورشگران در جذبه و بیخردي خویش جرئت یافتهکلی

همان قلمی که روزي ضدماکیاولی را نوشته بود اکنون . گویند برآشفت، یا شاید هراسان شد شاهان نیز ناسزا می

وقتی «: گفت می. اولباك تند و دور رفته است/ فردریک عقید داشت که د. کتابی به نام رد دستگاه طبیعت نوشت
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نباید مردم را هراسان . گوید ضعف و حساسیت گوشهاي موهومپرست را نباید از یاد برد انسان براي مردم سخن می

ولتر، گویا به سفارش فردریک، اما به  ».اند براي شنیدن سخنان او آمادهباید به انتظار روزي باشد که مردم . سازد

» فیلسوفان«اولباك همۀ مردم را، جز ملحدان و انقالبیون، از گرد / یار از ترس آنکه مبادا تندروي مفرط دگمان بس

براي » خدا«کند چند صفحه از مطلبی را که در مقالۀ  پراکنده سازد، مانند ژنرالی که نایب خود را نکوهش می

  :نوشت. صاص داداولباك اخت/ هاي د فرهنگ فلسفی نوشته بود به انتقاد از اندیشه

پس سبک وي . خوانند، هم عوام، و هم زنان نویسنده از این امتیاز برخوردار است که کتاب وي را هم دانشمندان می

کتاب او غالباً روشن، و گاهی شیواست، اما از تکرارها، تناقضها، و . داراي امتیازاتی است که سبک اسپینوزا نداشت

هاي مادي و اخالقی وي را باید نادرست  از نظر عمق، بیشتر اندیشه. را نیستهاي دیگران مب سخنپردازیهاي نوشته

هاي وي را از نظر درستی و سودمندي آنها بررسی  از این روي، اندیشه. دانست، خیر و صالح بشریت در میان است

  .خواهیم کرد

ایم، تصورات و تعصبات  ت دیدهکنیم در طبیع دهیم، و اختاللی را که گمان می ولتر نظمی را که به جهان نسبت می

.آید جا آشکار است و بندرت بینظمی در آن به چشم می دانست، و عقیده داشت که نظم جهان در همه ذهنی نمی

شود؟ آیا نظم جهان معلول انتظام  زاده نمی پا، و جثۀ مهیب مگر کودك، برخالف طبیعت نوع خود، گاهی کور، بی

نیست؟ آیا اختالل و آشفتگی طبیعت نیست که به کودك گرسنگی و مري تنگ عادي، و بینظمی آن معلول اختالل 

سرچشمۀ آشوب و اختالل  …دهد؟ مواد زاید باید دفع شوند؛ اما مجاري دفع غالباً مسدودند و آنها را باید گشود  می

ست، ولتر، که خود روزي به در این باره، که آیا ماده آفرینندة ذهن و زندگی ا .اما اختالل واقعیت دارد. را باید شناخت

  .دهد اولباك ترجیح می/ این نظریه متمایل بود، اکنون الادریگري معتدل را بر قاطعیت د

انگاریم، به  اي، که ما ساکن و بیجان می که هرگاه ماده] کند نقل می» دستگاه طبیعت«از [دهد  تجربه نشان می«

اما مشکل در همینجاست که چگونه حیات پدید » .شود نحوي خاص ترکیب شود، داراي حرکت، زندگی، و هوش می

و دستگاههاي » دستگاه طبیعت«پس . تواند پاسخ دهد، و نه خوانندة آن به این مشکل نه نویسندة کتاب می. آید می

توصیف اصل حیاتی، که به نظر من محال :] نویسند اولباك می/ د[«. دیگر خواب و خیالی بیش نیستند] فلسفی[

آیا زندگی سازمانی با احساس نیست؟ اما  …آیا تعریف زیاده از حد آسانی نیست؟ » .سیار ضروري استنماید، ب می

توانند تنها از مادة متحرك ریشه گیرند؛ و اگر اثبات آن محال است، چرا  توان کرد که این دو خاصیت می ثابت نمی

کند، بسیاري از خوانندگان آن را  ا روشن نمیاي ر آن را تأیید کنیم؟ قاطعیت لحن کتاب، در همان هنگام که مسئله

گویید خدایی نیست و ماده به خودي خود، و به حکم ضرورتی  کنید و می وقتی جرئت می. متغیر خواهد ساخت

کند، باید بتوانید آن را چون یکی از قضایاي اقلیدس ثابت کنید؛ وگرنه نظام خود را بر پایۀ  سرمدي، عمل می

  .اي نااستوار است اي چنین با اهمیت شالوده ید ساخت؛ و این پایه براي مسئلهاستوار خواه» احتمال«

نیدم، یسوعی ) 1748(گیرد، به آزمایشهاي  خود از مادة بیجان ریشه می اولباك، براي اثبات اینکه زندگی خود به / د

اما ولتر، که از آخرین . کرد می  اي آفریده است، اشاره پنداشت از مادة بیجان موجودات جاندار تازه انگلیسیی که می

سپاالنتسانی با این . سپاالنتسانی اشاره کرد) 1765(پیشرفتهاي علمی آگاه بود، براي رد ادعاي وي به آزمایشهاي 

اولباك منکر وجود نظم در جهان بود، / د. گیري نیدم اشتباه بوده است آزمایشها ثابت کرده بود که روش کار و نتیجه

دانست؛  دید، هوش انسان را گواه بر هستی موجودي خردمند در وراي جهان می  جهان نظم بسیار میاما ولتر، که در 

؛ زیرا بدون اعتقاد به خداوند »اگر خدایی نباشد، باید او را ساخت«: گوید وي سرانجام گفتۀ معروف خود را باز می

/ آنگاه، چون د. ناپذیر خواهد گشت تحمل متعال، و حکمت و عدالت او، زندگی، با اینهمه مجهوالت و بدبختیهایش،

  .شمارد کند، اما دینداري را پرستش سادة آفریدگار می اولباك، موهومپرستی را نکوهش می
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:گیرد اي دلپذیر، نتیجه می و سپس، به گونه

انسان  نویسید که می. دانم که در خود فریبی خود صداقت دارید دانم که سخت در اشتباهید، اما این را نیز می می

هرگاه رذیلت انسان را نیکبخت سازد، «گویید که  تواند با فضیلت زیست کند؛ اما بدبختانه می  بدون اعتقاد به خدا می

در جاهاي . انگیز که دوستانتان باید شما را به اصالح آن وادارند این قولی است هراس» .انسان باید به رذیلت مهر ورزد

. اند فراتر نخواهد رفت ن مجادلۀ فلسفی از شما و چند فیلسوفی که در اروپا پراکندهای. اید دیگر، پاکدامنی را ستوده

  .نگریم ما در اشتباهید؛ اما ما به هوش و صداقت شما به دیدة احترام میش …. خوانند هاي ما را نمی مردم نوشته

دانیم  می. ت، یا به مالحظات دیگراولباك را با ایمان و صداقت رد کرده اس/ هاي د دانسته نیست که آیا ولتر اندیشه

خداوند دونفر را در کنار خود «: که چون شنید فردریک نیز علیه دستگاه طبیعت مطلبی نوشته است، چنین گفت

ولتر، همچنین، از دوك » .و این باید او را بسیار خشنود سازد. دارد که در سراسر اروپا کمتر از همه پایبند موهوماتند

اش  اي که پاریسیان درباره ه لویی پانزدهم بگوید که تبعیدي ناراضی فرنه، در رد کتاب گستاخانهدو ریشلیو خواست ب

  .کنند، گفتاري نوشته است گفتگو می

هاي وي آشناتر سازند، انتقاد ولتر را از دستگاه طبیعت منتشر  اولباك، براي آنکه مردم را با اندیشه/ دوستان د

اولباك، قبل و / فلسفۀ د. دانستند گرایی را نشان دالوري در پیکار با کلیسا می  مادهمبارزان جوان پیروي از . ساختند

داد، در انقالبیون فرانسه اثر نهاده بود؛ نفوذ اندیشۀ وي در آثار کامی دمولن،  بعد از روبسپیر، که روسو را ترجیح می

ستیزانه، در اواخر قرن  سفه و جدلهاي دیناولباك پدر فل/ فاگه نوشته است که د. خورد مارا، و دانتون به چشم می

یکی از وزیران فرانسه براي آنکه از احیاي آیین » دیرکتوار«در زمان . هجدهم و نیمۀ اول قرن نوزدهم، بوده است

/ در انگلستان، نفوذ د. اولباك را براي سران والیات فرستاد/ هاي یکی از کتابهاي د کاتولیک جلوگیري کند، نسخه

گادوین، هنگام نگارش تفحص در اصول عدالت سیاسی . کنیم احساس می) 1777(گرایی پریستلی  در مادهاولباك را 

اولباك، الوسیوس، و روسو الهام گرفت؛ و داماد او، شلی، پس / هاي د و اثر آن در تقواي عمومی و نیکبختی، از اندیشه

اي ساخت  ه این کتاب پرداخت، و از آن وسیلهاز خواندن دستگاه طبیعت، چنان شیفتۀ کفر والحاد شد که به ترجم

خواب «اولباك و شکاکیت هیوم کانت را از / گرایی د در آلمان، ماده. براي وارد کردن استادان آکسفرد به جنگ با دین

اولباك به ارث / گراي خود را، به نحوي نامستقیم، از د شاید مارکس نیز سنت ماده. بیدار ساخت» معتقدات جزمی

  .شدبرده با

ذهن تنها : گرایی زده بود ها را به ماده سالها قبل از آنکه بارون دستگاه طبیعت را بنویسد، بارکلی زیانبخشترین ضربه

هرآن چیزي که حواس انسان را به نحوي «اولباك آن را / که د(واقعیتی است که مستقیماً از آن آگاهی داریم؛ ماده 

شود؛ تبدیل شناختۀ مستقیم به شناختۀ نامستقیم  وسط ذهن، شناخته میت دانست غیرمستقیم، و می» سازد متأثر می

سازد   اتم به همان اندازه ما را متحیر می. اما اکنون اطمینان ما از چگونگی ماده کاهش یافته است. نماید نامعقول می

روزگار الك و ولتر،  و هنوز، چون. اند، که فهمش ممکن نیست که ذهن؛ هردوي آنها را به اشکال انرژي تجزیه کرده

با آنکه تعبیر مکانیکی زندگی ثمرات گرانبهایی در . شود چگونه به تصور و آگاهی تبدیل می» ماده«دانسته نیست که 

هاي تن یک پهلوان، محصول و  ، چون ماهیچه)ماده(فیزیولوژي به بارآورده است، هنوز متحمل است که اندامها 

شاید تسهیالتی مختصر باشند؛ » قانون طبیعی«کانیکی، دترمینیسم، و حتی فلسفۀ م. باشند) ذهن(افزارهاي میل 

ها، رویدادها، و چیزها  توان رد کرد، زیرا ابزارهایی هستند که ذهن براي سهولت پرداختن به پدیده آنها را منطقاً نمی

خواهیم به یاري آنها خود ذهن اند ولی هرگاه ب این ابزارها از ارکان جدایی ناپذیر تفکر علمی شده. اختراع کرده است

  .دانسته نیست که جهان منطقی باشد. نمایند را بشناسیم و توصیف کنیم، ناتوان و نارسا می
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فصل بیست و دوم

  ولتر و مسیحیت

1734 -1778  

  

I  -ولتر و خدا  

حال سوختن بود، بعداً وري، به نام ولتر، که منظماً در فرنه در  هاي ضد دینی آتش شعله ها و عالقه با تالشها و اندیشه

آنچه . پردازیم آشنا خواهیم شد؛ در اینجا، تنها به بررسی اجمالی نظرات وي دربارة دین، و پیکار او با مسیحیت، می

گوییم صدها بار گفته شده است، و در واقع ولتر سخنی دربارة مسیحیت نگفته است که صدها بار گفته نشده  می

  .به سراسر اروپا سرایت کرد و در اندیشه مردم اثري پیگیر نهاد اما آنچه او گفت چون آتشی. باشد

بدیهی بود که ولتر در معتقدات مسیحی چون و چرا کند، زیرا هدف دین سست کردن اندیشۀ انسان است، نه 

» ستشگاهپر«با او زمانی که در . اي آتشین و ناآرام دانیم، تجسم اندیشه بود، اندیشه برانگیختن آن، و ولتر، چنانکه می

به شکاکان پیوسته بود، هنگام پراکندن شکهاي خویش در میان خداپرستان انگلستان، موقع آزمایشهاي علمی در 

با اینهمه، تا پنجاه و شش سالگی . ایم کرد آشنا شده سیره، و در ایامی که در پوتسدام با فردریک از بیدینی گفتگو می

. داد و هنوز آشکارا به جنگ مسیحیت برنخاسته بود صی، بروز میبیدینی خویش را بندرت، و تنها در محافل خصو

. کرد دفاع می - خداي دادگر، ارادة آزاده، و بقا و خلود از اعتقاد مسیحیان به –وي بارها آشکارا از مبادي دین مسیح 

به خدا و ارزش دین از ، تا پایان عمر اعتقاد خویش را )دانیم که غالباً دروغگو بود و می(هرگاه او را دروغگو ندانیم 

اي رشد کرد،  توانیم به سخنان او استناد کنیم، چراکه او چون هر موجود زنده تقریباً، به هر منظوري، می. دست نداد

اندیشد، یا در هفتادسالگی  سالگی می سالگی چون بیست کدام یک از ما در پنجاه. دگرگون شد، و سرانجام فروپژمرد

کرد زیرا که او بسیار زیسته، و  سالگی داشت؟ ولتر همواره عقاید خود را نقض می پنجاه همان عقایدي را دارد که در

  .پذیرفتند بسیار نوشته بود؛ با باالرفتن سن، عقایدش تغییر می

هایش را، دربارة اولین و  اندیشهکه، در رساله در ما بعدالطبیعه، ، هنگام اقامت در سیره، درصدد برآمد1734در حدود 

سالها قبل از آنکه پیلی انگلستان را با این قیاس آشنا سازد، که جهان به . ائل فکري، مدون و منظم سازدآخرین مس

ساز مانند است، ولتر اظهار داشت که این منطقی است اگر، براي جهان ذهن عاقلی درنظر  ساعت و خالق آن به ساعت

اي  ساعت است؛ جهان داراي نظم بدون آفریننده ساز با اش با جهان همانند رابطۀ ساعت بگیریم، ذهنی که رابطه

یافت؛ اما عقیده داشت که  در هردو مورد، ولتر وسیله را با هدف سازگار می. توانسته است به وجود آید خردمند نمی

گرچه جهان را ذهنی عاقل طرح افکنده، اما چون ساعت تابع قوانین ثابت و تغییرناپذیر است، و، از این روي، 

اي از اختیار برخوردار است،  اي مرموز تا اندازه با آنکه عقیده داشت انسان به گونه. تواند در آن روي دهد نمیاي  معجزه

گفت که  می. نماید کند ساز و کار آن را مختل می دانست که ارادة آزادي که بر جهان مکانیکی اثر می اما به نحوي می

باید تصدیق کنیم براي آفریدگار امکان دارد «گفت که  از الك، میبه پیروي . ذهن حالتی از ماده، و کارکرد آن است

اي بزرگتر از اثر ذهن غیرمادي در بدن عامل دیگري مگر خود  و اندیشیدن ماده معجزه» که به ماده اندیشه دهد؛

. ندارنداي محاسن در دین باشد، اما انسان هوشمند، براي نیک بودن نیازي به دین  شاید پاره. طبیعت وجود ندارد

اند؛ و شاهان در پناه آن، کیسۀ مردم را  اي براي گمراهی مردم ساخته کشیشان در طول تاریخ دین را وسیله

اي براي نیکبختی جامعه  فضیلت را، به جاي فرمانبرداري از خدا و تحصیل اجر و پاداش اخروي، وسیله. اند چاپیده می

.باید شمرد
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وي . را براي مادام دوشاتله خواند، که وي ظاهراً ولتر را از نشر آن برحذر داشت اي ولتر این رسالۀ هفتاد و پنج صفحه

از این گذشته، ولتر اکنون متقاعد . دستنویس را به کناري نهاد و، تا زمانی که زنده بود، از چاپ آن خودداري کرد

تبیین خاستگاه، ماهیت، و  هر نوع کوشش خردمندانه براي- شده بود که هرگونه حکمت مابعدالطبیعی مبتنی بر خرد

خواند، ولی دستگاههاي فلسفی آنان را  او آثار فیلسوفان را می. تا ابد از قدرت بیرون است - یا سرنوشت جهان و انسان

باره  آنچه ما در این. اند در مسائل مربوط به مابعدالطبیعه و اخالق، قدما همه چیز را گفته«برآن بود که، . پسندید نمی

بایست تحت  او می» .هاي آنان، نیست نویسیم چیزي جز مخالفت با آن، یا تکرار اندیشه در کتابهایمان میگوییم و  می

  .کوشید آن را رد کند تأثیر دستگاه فلسفی اسپینوزا قرار گرفته باشد، چرا که با جدیت می

، بارها 1756تا  1734سالهاي در فاصلۀ . اش به مسائل بیپاسخ بکاهد توانست از عالقه به رغم افکاري که داشت، نمی

. تا پایان عمر، ایمان خویش را به خدا برقراین نظم جهان استوار ساخت. به مسائل مابعدالطبیعه و االهیات اندیشید

ممکن است معتقد نباشم که بینی را «: گفت کرد و می باره استهزا می گوییهاي االهیات مسیحی را در این اما گزافه

همچنین، » .تا پل مناسبی براي عینک باشد، اما معتقدم که بینی براي بوییدن ساخته شده استاند  براي آن آفریده

اند سخنی بسیار  آیا گفتن اینکه چشم براي دیدن، گوش براي شنیدن، و معده براي گوارش ساخته نشده«: گفت می

لحد و جوانی خواند که آماده م خویشتن راچون نویسندة جوانی در له دلیس نزد ولتر رفت و » یاوه و پوچ نیست؟

افتخار خواهم داشت که کارفرماي یک خداپرست باشم؛ گرچه «: است که به خدمت او بپیوندد، ولتر بدو پاسخ داد

از بازوان شما استفاده خواهم . گیرم دهم و فردا شما را به کار می معتقدات ما ناسازگارند، اما امروز به شما شام می

خواند، اما بیشتر از آنکه یک خداپرست  ولتر خویشتن را خداپرست می» .اي برگیرم توانم بهره یاما از مغزتان نم. کرد

به زبان دیگر، خداي او نیروي فاقد شخصیتی، که کمابیش همسان طبیعت باشد، نبود، . باشد یک خداشناس بود

، او خویشتن را 1750پس از . ندرا عامل آگاه و هوشمندي بود که طرح جهان را در انداخته بود و بر آن فرمان می

مطالبی نوشت که عقیدة کوندورسه را دربارة وي » خداشناسی«خواند؛ و در فرهنگ فلسفی، در مقالۀ  خداشناس می

گونه  وي ولتر خداشناس را این. خوانده بود» مردي با معتقدات دینی عمیق«کنند؛ کوندورسه ولتر را  تأیید می

:کند توصیف می

است با اعتقاد راسخ به خداي نیک و توانایی که همۀ موجودات را هستی بخشیده است، تبهکاران  خداشناس انسانی

داند خدا چگونه کیفر یا  خداشناس نمی. دهد رساند، وپاکان را به مهربانی پاداش می را بدون ستمگري به کیفر می

داند  ه دل خوش کند به اینکه میبخشاید، زیرا چندان گستاخ نیست ک دهد، یا چگونه بربندگانش می پاداش می

دشواریهایی که بر . گذارد و دادگر است پاداش نمی کاري را بی داند که خدا هیچ کند، اما می خداوند چگونه رفتار می

کنند، زیرا این دشواریها تنها بزرگند، ولی دالیلی  سر راه اثبات هستی آفریدگار وجود دارند ایمان وي را سست نمی

کند؛ و  پذیرد، اما تنها برخی از اثرات و برخی از نمودهاي آن را درك می ي وجود چنین خدایی را میو. قوي نیستند

جا و در  بیند، و عقید دارد که این آفریدگار در همه گوید که خداوند برخالف انسان جهان مادي را با چشم سر نمی می

  .همۀ عصرها حاضر است

اصل و مبدأ پیوستگی دارد، خویشتن را از گروههاي دیگري که همگی ، که با بقیۀ جهان به این ]خداشناس[او 

دین او کهنترین دین جهان، و شمار پیروان آن . آورند جدا ساخته است سخنان مخالف معتقدات یکدیگر بر زبان می

او عقیده . بیش از پیروان آیینها و مکاتب دیگر است، زیرا پرستش سادة آفریدگار از همۀ نظامهاي جهان کهنتر است

نیکی . ناپذیر است، و نه شاخ و برگهاي زاید، بلکه پرستش و دادگري است دارد که دین نه آراي مابعدالطبیعی فهم

وایان دستگیري، خندد، اما از بین می لورتوبه مکه و  …. کردن، عبادت اوست؛ و سرسپردگی به آفریدگار، ایمان اوست

  .کند و از ستمدیدگان پشتیبانی می
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آیا ولتر به این سخنان عقیده داشت؟ برخی از محققان این سخنان را به احتیاط و دوراندیشی ولتر حمل کرده، و 

خواسته است خوانندگان آثار خویش را قدم به قدم به الحاد رهبري کند، یا براي آن   اند که او به این وسیله می گفته

اگر «. (ستندهاي ولتر مؤید این مدعا ه اي از نوشته پاره. کرد که نوکرانش را از دله دزدي بازدارد به دینداري تظاهر می

وي در معروفترین بیت ) » .خواهید بر آن حکومت کنید، این دهکده به دین نیاز دارد که می اي دارید تنها دهکده

اما بیت دیگر همان شعر خواننده را به تعمق . ن ضروري شمرده استخویش خداشناسی را، از نظر سود آن، براي انسا

:آمده چنین است» سه شیاد«این بیت، که در نامه به نویسندة . دارد وامی

سراسر شعر ولتر،  ›».آورد که خدایی هست فریاد برمیاما تمامی طبیعت  ی نباشد، باید او را اختراع کرد؛اگر خدای«

خواهد به شکهاي خود  گردد، چنانکه گویی می بارها به استدالل خداشناختی برمی وي. دفاع از خداشناسی است

سال آخر عمر، به همان اندازه که علیه اصیل آیینی مطلب نوشت، الحاد را نیز نکوهش کرد؛ و  ولتر در ده. پاسخ گوید

فرستد را به باد دشنام  ي میبیش از همه، اعتقاد مسیحیان به خداي جبار و ستمگري که بیشتر مردم را به دوزخ ابد

شد، بسیار بدبخت  داند براي او عادي می هرگاه دست زدن به اعمالی که انسان آن را بد می«: گفت می. گرفت

اگر خدا ما را به مانند خود آفریده است، ما نیز باساختن تصویر وي چون خودمان کار او را تالفی » «.گشت می

  .دارد وري که انسان از خداوند دارد پرده از تصوري که دربارة خودش دارد برنمیچیزي به اندازة تص ؛ هیچ»ایم کرده

او، درکوشش خود در زمینۀ خداشناسی، به . کوشد که خداشناسی خود را با وجود بدي در جهان سازش دهد ولتر می

، بسیار )استهزا گرفته است هاي وي را در کاندید به باد که ولتر اندیشه(استداللی خوشبینانه، چون استدالل الیبنیتز 

نماید از نظر کلی ممکن است خوب باشد، یا دست کم بد  آنچه از دیدگاهی محدود بد می«: نزدیک شد و نوشت

، به 1738در » .توانست آفریده شود این بهترین جهان قابل تصور نیست، اما کاملترین جهانی است که می. نباشد

» .کنم که لذتهاي جهان بیش از دردهاي آنند گمان می. و اندازه گیریمهرگاه درست حساب کنیم «: فردریک نوشت

ولتر نهاد انسان را . اما این را در سالهاي میانۀ عمر خود، و در روزهایی که از تندرستی کامل برخوردار بود، نوشت

یل به نیکی کردن متما«دانست؛ برعکس، عقیده داشت که انسان ذاتاً از حس عدالتجویی برخوردار است و  پلید نمی

هاي اخالقی و آداب و رسوم مردم گوناگونیها و تناقضات بیشمار وجود دارند، اما همۀ آنان  در اندیشه. »است

  .کنند برادرکشی و پدرکشی را محکوم می

» دین طبیعی«و ) به چاپ رسید 1756این شعر در (، ولتر شعري به نام قانون طبیعی در پوتسدام سرود 1752در 

اي خصوصی براي فردریک دوم شکاك نوشته  از آنجا که این شعر را ولتر به صورت نامه. در آن خالصه کردخود را 

وي در این شعر، بیش از آثار دیگر، به اصیل . اي براي خشنود ساختن دینداران شمرد توان وسیله است، آن را نمی

یان ساخته، شعور اخالقی خداي خالق نما گذشته از آنکه ایمان خویش را به. آیینی و دینداري نزدیک شده است

وي در این شعر مانند روسو سخن گفته است و پیش از کانت براي امر مطلق . ودیعت االهی خوانده است انسان را

یک خدا را بپرست، دادگر «: وي دین خود را در یک سطر خالصه کرده است. وجدان شور و شوق نشان داده است

پردازد، از نفرتها و تعصبها  وي در این شعر به بررسی گوناگونی معتقدات دینی می» .دارباش، و میهن خود را دوست ب

شعر را با دعایی پایان . نماید کند، و از رواداري متقابل میان عقاید گوناگون پشتیبانی می دینداران ابراز تأسف می

ژانویۀ  23(یس، در مالء عام، آتش زدند این شعر را به فرمان پارلمان پار. دهد که شاید قدیسان خوانده باشند می

.؛ شاید از آن روي که گویندة آن در چند سطر به ژانسنیستها تاخته بود)1759

از پیکار صریح و علنی با  - تا پنجاه و هفت سالگی -1751شود که ولتر تا  از آنچه گفته شد این نتیجه دستگیر ما می

املی موجب شد، دقیقاً در سنی که بیشتر یاغیان و سرکشان پس چه ع. مسیحیت یا کلیساي کاتولیک دوري جست

ة المعارف، توجیهات دینی اصیل    گروند، او با مسیحیت ناسازگاري آغاز کند؟ توقیف دایر به صلح و مسالمت می
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ا کاالس و شوالیه دوالبار از جملۀ عواملی بودند که وي را ب آیینان از زمین لرزة لیسبون، و اعدام وحشیانۀ ژان

  .مسیحیت و کلیساي کاتولیک به دشمنی و پیکار واداشتند

II -المعارف   ة  ولتر و دایر  

گفتار «آالمبر در / سطوري را که د. ، ولتر در پوتسدام بود)1751(المعارف  ة   هنگام انتشار نخستین جلد دایر

مبر در این گفتار دربارة ولتر چنین آال/ د. این کتاب در ستایش او نوشته، وي را بسیار خشنود ساخته بود» مقدماتی

احترام و ستایشی که هموطنان، بیگانگان، -چرا احترام و ستایشی را که این نابغۀ بیمانند برازندة آن است«: نوشته بود

تواند از ستایش دیگران لذت برد، از ابراز آن  دارند، و آیندگان نیز، هنگامی که وي دیگر نمی و دشمنانش بدو ابراز می

آالمبر نوشت به ستایش وي / به د 1752سپتامبر  5اي که در  ولتر در نامه» از وي دریغ دارم؟ - گذار نخواهند کردفرو

اید که مایۀ سربلندي فرانسه، و سرافکندگی کسانی خواهد  شما و آقاي دیدرو به کاري دست زده«: چنین پاسخ داد

ولتر در این نامه وعدة کمک و پشتیبانی » .شناسم و او را می از فیلسوفان بلیغ تنها شما …. آزارند بود که شما را می

اثر بزرگ و فناناپذیري که بر کوتاهی عمر انسان پوزخند «: دالمعارف چنین یاد کرده بو ة   آالمبر داده، و از دایر/ به د

و - اب و رسوم، بودولتر، با آنکه اکنون سرگرم نوشتن دو اثر بزرگ خود، عصرلویی چهاردهم و رساله در آد».زند می

/ هاي کوتاهی بنویسد و براي د فرصت یافت مقاله-روابطش را با هیرش، موپرتویی، و فردریک نیز به هم زده بود

ها را به دلخواه خویش جرح و تعدیل کنید و در کاخ جاودانی که برپا  این مقاله«: ؛ به او نوشت)1753(آالمبر بفرستد 

وي، ضمناً، از دوستان بانفوذ » .دهم که در گوشۀ دیوار بگنجانید به شما میدانه ریگ  چند. کنید جاي دهید می

تا روزي که جان دارم، «: آالمبر نوشت/ ، به د1755در . المعارف حمایت کنند ة   خویش خواست تا از نویسندگان دایر

ترین و  توانم، براي برجسته می بسیار سربلندم که. المعارف فروگذار نخواهم کرد از خدمت به نویسندگان نامدار دایر ة 

هایی دربارة آتش، نیرو،  همراه این نامه، مقاله» .هایی، اگرچه کم مایه، بنویسم زیباترین اثر ملت و ادبیات، مقاله

المعارف، بیش از  پس از دیدن پنج جلد اول دایر ة . المعارف فرستاد پرستی، فرانسویان، هوش، و ذوق براي دایر ة  بت

از ویراستاران خواست تا به . اب را ستود، اما به نقصهایی نیز برخورد که وي را اندوهناك ساختپیش این کت

که وي او را به اشتباه (آالمبر / هاي خود را روشن و کوتاه بنویسند؛ و به د نویسندگان تذکر دهند که مقاله

فرماندة بزرگ در سپاهش سربازان بدي . اي ندارید یاران و همکاران شایسته«: هشدار داد که) دانست سرویراستار می

این . سی بود، بسیار اندوهناکمنوشته است که دوزخ یکی از ارکان آموزة مو» دوزخ«از اینکه نویسندة مقالۀ  …. دارد

اندك زمانی پس از آن، وي چندین مقالۀ کوتاه، و یک مقالۀ بلند دربارة تاریخ، براي دایر  ».مطلب درست نیست

، »مجوس«آنتوان نوئه دوپولیه، کشیش دانشمند لوزان، را بر آن داشت که چند مقاله تحت عناوین  .المعارف نوشت 

دیدیم که چگونه ولتر . المعارف بنویسد، که همۀ آنها بدعتگذارانه بودند براي دایر ة » مسیحا«، و »جادوگر«، »جادو«

ود به گردن گرفت و، با دعوت کردن روحانیان رسوا آالمبر دربارة ژنو نوشته ب/ اي را که د قسمتی از مسئولیت مقاله

المعارف پیش  چون بحرانی براي دایر ة ). 1757(شده به ضیافت شام، از طوفانی که برخاسته بود جان به سالمت برد 

  :، ولتر به دیدرو نوشت)1758ژانویۀ (آمد 

هاي   ، رجزخوانیهاي توخالی، سفسطهبا فرومایگان نبرد کنید …آالمبر بیباك به پیش تازید؛ / دیدرو دلیر و د

. نگذارید خردمندان اسیر بیخردان شوند. اثر سازید هاي آنان را بی گوییها، و یاوه حقیرانه، دروغهاي معروف، تناقض

  .نسل جدید آزادي و خردمندي خود را مدیون شما خواهد بود

کرد؛ خود ولتر نیز، که اکنون ترسیده و از  افشاري میگیري از کار پ آالمبر براي کناره/ دیدرو به این نامه پاسخ نداد، د

، 6در . المعارف را ترك گوید اعتنایی دیدرو رنجیده بود، تصمیم گرفت کشتی دستخوش طوفان دایر ة  سکوت و بی

ه دیدرو پاسخ داد ک. نشدة وي را بدو بازگرداند هاي چاپ ، فوریه باردیگر به دیدرو نوشت و از وي خواست تا مقاله7یا
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هرگز این ضربه را فراموش «آالمبر است، ولی هرگاه ولتر براي استرداد آنها پافشاري کند، / ها در دست د مقاله

نهم، اما بر او  آقاي دیدرو را دوست دارم و او را ارج می«: آرژانتال نوشت/ فوریه ولتر به د 26در » .نخواهد کرد

و نیکمرد را دیدید، به آن بردة نگونبخت بگویید که با قلبی هرگاه دیدر«: مارس به او نوشت 12و در » .خشمگینم

هایی را که ولتر خواسته بود پس داد؛ و  آالمبر مقاله/ در ماه مه، د» .گذرم- از رقت و دلسوزي از سرگناهش می سرشار

ا درخواست کرد که ولتر نیز به همکاري خویش با او ادامه داد، ام. المعارف را از سر گرفت در ماه ژوئن، تألیف دایر ة 

و در همان هنگام، از مؤلفان کتاب خواست تا، براي . هاي وي را، اگر قابل چاپ یافت، به نام او چاپ نکنند مقاله

. اما دیدرو این پیشنهاد را عملی ندانست. رهایی از سانسور و فشار دولت، در کشور دیگري به کار خود ادامه دهند

ژوئن  26شمرد؛ وي در  زرگ و پرهزینه را وسیلۀ مناسبی براي تبلیغ آزاداندیشی نمیالمعارف ب ولتر اکنون یک دایر ة 

المعارف همکاري کند؛ و  اندرکاران دایر ة  تواند با دست به دیدرو نوشت که، به سبب گرفتاري، بیش از این نمی 1758

ر است دروغ گوید، و اگر دروغ بسیار انسان ناگزی«از این گذشته، چون رابطۀ مؤلفان با دولت و کلیسا تیره شده است، 

بحرانی که کتاب دربارة ذهن الوسیوس پدید آورد شورشگر پیر را چندان » .نگوییم، ما را زجر و شکنجه خواهند داد

اي در فرنه خریده است و  نوامبر، به دیدرو نوشت که خانه 16در . هراسان ساخت که او را واداشت آن را جواب گوید

.را از آن پس در خارج از شهر به سر بردقصد دارد زندگی 

  خواست از حربۀ دیگري براي پیکار استفاده کند؟ داد، یا می خویشتن را فریب می

III  -ها لرزه االهیات و زمین  

لرزة لیسبون فیلسوفان اروپا را  زد، زمین المعارف میان مرگها و رستاخیزهاي مکرر دست و پا می هنگامی که دایر ة 

، زمین )1755اول نوامبر (» روز یادبود قدیسان«در ساعت نه و چهل دقیقۀ بامداد . به اندیشه واداشتتکان داد و 

لرزه در عرض شش دقیقه، در یکی از زیباترین پایتختهاي جهان،  پرتغال و افریقاي شمالی به لرزه درآمد؛ و این زمین

در این . تن دیگر بسختی مجروح شدند 15000تن کشته، و  15000خانه را با خاك یکسان کرد؛  1000کلیسا و 30

اي وجود نداشت، اما داراي برخی رویدادهاي فرعیی بود که عالمان االهی را مضطرب  چیز بیسابقه کشتار جمعی، هیچ

پرسیدند که چرا خداوند چنین شهر کاتولیکی را، در سالگرد روزي مقدس و در چنین ساعتی  دینداران می. ساخت

برگزیده است؟ و چرا، در   لرزه براي برگزاري مراسم قداس در کلیساها گرد آمده بودند، براي زمینکه همۀ دینداران 

ترین  را، که در سراسر اروپا سرسخت - مارکس دپومبال آینده- میان این ویرانی گسترده، خانۀ سباستیائود کاروالیو املو

لرزه، و نتایج  ریذا، یسوعی پرتغالی، گفت که زمینماالگ شته است؟رود، سالم بر جاي گذا دشمن یسوعیان به شمار می

شوم آن، کیفري االهی براي تبهکاریهاي مردم لیسبون است؛ اما آیا همۀ کسانی که در آن هنگام در کلیساها گرد 

هاي بیگناه را از  لرزه و آتشسوزي بزرگ این همه کشیشان پاکدامن و راهبه بودند تبهکار بودند؟ پس چرا زمین  آمده

لرزه را  ممکن بود مسلمانان نیز این زمین المنصور در رباط ویران نشده بود،ي درآورده است؟ هرگاه مسجد بزرگ پا

برخی از روحانیان پروتستان لندن . کیفري االهی براي جنایتهاي ضدانسانی دستگاه تفتیش افکار پرتغال بدانند

نوامبر همان سال،  19اما در . بشریت دانستند لرزة لیسبون را کیفري براي جنایتهاي کاتولیکها علیه زمین

ویلیام واربرتن گفت که . ویران کرد - موطن آوارگان و پیرایشگران- خانه را در بستن ماساچوست 1500اي  لرزه زمین

، »لرزه علت و چارة زمین«جان وزلی، دربارة » .جالل خدا را به بهترین وجهی نمایان ساخته است«کشتار لیسبون 

نتیجه  …لرزه، هرچه باشند لرزه است؛ و علتهاي طبیعی زمین گناه، علت اصلی زمین«: ایراد کرد و گفتاي  موعظه

. سرپیچی اولیۀ آدم و حوا - »تندهمان سرپیچی اولیه هس

دانست چگونه این پیشامد را با ایمانش به  پیچد، اما خود او نیز نمی از این توضیحات، ولتر از فرط خشم به خود می

توانست به  این بهترین جهانی است که می«پس، الیبنیتز کجاست تا بگوید که . ري دادگر سازگاري دهدآفریدگا
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خود ولتر نیز، چنانکه دیدیم، قبال » هرآنچه هست نیکو و درست است؟«؛ یا پوپ کجاست تا بگوید که »وجود آید

خشمگینانه در برابر خوشبینی نخستین ولتر، با واکنشی » .بدي جزئی، و خوبی کلی و جهانی است«اندیشید که  می

در اینجا فرصت . »همه چیز درست است«دربارة مصیبت لیسبون، یا آزمایش اصل - خود، بزرگترین شعرش را سرود

  :پردازیم شماریم و به بررسی اندیشه و شعر او می را غنیمت می

  !اي زمین غمگین! بخت اي فانیان تیره

  !اي اجتماع هراسان بشریت

  !دي رنجهاي بیهودهمیزبان اب

  ،»همه چیز درست است«: آورید شما، فرزانگان ابلهی که فریاد بر می

  انگیز بیندیشید، هاي هراس بیایید و به این ویرانه

  به این ویرانیها،

  .ها و خاکسترهاي نوع خود به این پاره

  اند، اجساد زنان و کودکان بر هم انباشته شده

  .هاي شکستهاین اندامهاي پراکنده در زیر ستون

  اند، صدهزار بدبخت در زمین فرورفته

  پاره، خون ریزان، و هنوز زنده،

  مدفون شدگان و در زیر آوارماندگان،

  .رسانند روزهاي رقتبار و پرعذاب خویش را نومیدانه، به پایان می

  به فریادهاي خاموش و در سینه خفه شدة آنان،

  آسا، انداز غول مردة این چشم به آتش نیم

  کند، آیا این نیز از قوانین سرمدي پیروي می«: دبگویی

  »و نیک و بد بسته به مشیت خداوندند؟

  آیا، در برابر این تودة قربانیان،

  خداوند انتقام گرفته است،«: خواهید گفت

  ؟»و مرگ آنان کیفر گناهانشان است

  اند اب ابدي رفتههاي خونالود و در هم شکسته، در آغوش مادرانشان به خو این کودکانی که، با تن

اند؟ آیا گناه مردم لندن و پاریس کمتر از گناه مردم لیسبون است؟ لیسبون  کدام جرم و کدام گناه را مرتکب شده

.افشانیند ویران شده است، اما مردم پاریس همچنان سرگرم پایکوبی و دست

اما  نهم، خدایم را ارج می«بیافریند؟  توانست جهان را بدون این دردها و بدبختیهاي بیمعنی آیا خداي عالم کل نمی

اي  بیند؛ هر سازوارة زنده نگرد و تنازع بقا را به هزار شکل می شاعر به جهان زندگان می ».ورزم به بشریت نیز مهر می

  :شناسی را باید واژه به واژه ترجمه کرد این خالصۀ تلخ مبحث زیست. شود دیر یا زود به دست دیگري کشته می

چیز در نظر او  کند؛ همه آلود بزم و سرور برپا می جهد و با اندامهاي خون ن بر روي طعمۀ ناتوانش میکرکس خشمگی

درد، انسان نیز با تیري مهلک عقاب مغرور را  اما اندکی بعد، عقابی با نوك تیزش خود کرکس را می. نماید درست می

در میدان نبرد، در میان انسانهاي محتضر دیگر، جان  آورد، و سرانجام، انسان با تنی مجروح و خونالود از پاي درمی

نالند، و همگی براي رنج کشیدن و مرگ  جهانیان همگی می. شود ناپذیر می سپارد و طعمۀ زشت مرغان سیري می

و آدمی در این آشوب و هرج و مرج مرگبار، از ترکیب نگونبختی جزء، سعادت کل را . اند مشترك آفریده شده
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، جهان به تو »چیز درست است همه«آوري که  انگیز، فریاد برمی تو، با آوایی غم! نی ناتوان و نگونبختاي فا! سازد می

. عناصر و جانوران و انسانها همگی درجنگند. قلبت نیز صدهابار به اشتباه فکرت گواهی داده است. گوید دروغ می

  .بیایید بگوییم که جهان جوالنگاه شروبدي است

توان با ایمان به وجود خدایی  کشاکش جهانی، و این مرگ دردناك و خوارکننده، را چگونه میاین صحنۀ ستیزه و 

این خدا فرزندش را براي . توان از آن پرده بر گرفت مهربان سازش داد؟ خدا وجود دارد، اما رازي است که نمی

  .سازد ون نمیفرستد، اما مرگ و جانبازي او زمین و انسان را دگرگ رستگاري بشریت به جهان می

انسان، که با . گوید؟ هیچ، کتاب سرنوشت بر روي ما بسته است باره چه می ترین و دوراندیشترین انسان در این فرزانه

ها بر این تودة  ام؟ ذره روم؟ از کجا آمده  شناسد، من کیستم؟ در کجایم؟ به کجا می خویشتن بیگانه است، خود را نمی

هاي اندیشمند،  کشند، با اینهمه، ذره است و بازیچۀ دست سرنوشت، عذاب می گل، که انباشه از مرگ و نیستی

کنند، اما  هاي ما تا بیکران سیر می اندیشه. اند هایی که راهنماي چشمانشان اندیشه است، آسمانها را پیموده ذره

  .اي قادر نیستیم خویشتن را ببینیم و بشناسیم لحظه

بار  و ولتر، با آنکه یک. ش پاسکال در نثري بلندتر از شعر ولتر خوانده بوداي است که صدسال پی البته، این نغمه

کند، پاسکال از این مقدمه  هاي پاسکال را نادرست خوانده و رد کرده بود، اکنون بدبینی او را بازگویی می اندیشه

رد؛ اما ولتر شعر را با عبارتی نتیجه گرفته بود که انسان ناچار است خویشتن را با ایمان و امید مسیحی، زنده نگاه دا

  :پایان داده بود که افسردگی و نومیدي از آن نمایان بود

  »چه تدبیري بیندیشیم، اي فناپذیرندگان؟«

»اي انسانهاي فانی، باید رنج بریم، ستایش کنیم، و بمیریم«

  : نوشتچون دوستانش این پایان را براي شعر مناسب ندانستند، ولتر آن را تغییر داد و چنین 

  »لب فروبندیم، ستایش کنیم، امیدوار باشیم، و بمیریم«

ین باز آن را نپسندیدند؛ ولتر تسلیم گشت، و بیست و نه سطر دیگر به شعر افزود؛ خدا را به دست خدا سپرد، با ا

و هراسان را نیز تکان داد » فیلسوفان«با اینهمه، این شعر، گذشته از دینداران،  ».تنها خدا راست است«امید که 

روسو در نامۀ بلند و . رویگردان سازد» فیلسوفان«اي مردم را از  رفت که چنین شعر نومیدکننده بیم آن می. ساخت

اي  لرزة لیسبون کیفر شایسته زمین. شیوایی به ولتر نوشت که همۀ بدبختیهاي انسان معلول اشتباهات خود انسانند

هاي  اگر مردم در دهکده. اند دل کنده، و به شهرها پناه بردهاست براي مردمی که از زندگی در آغوش طبیعت 

روسو، همچنین، نوشته . ساخت زیستند، زمین لرزه مردم کمتري را قربانی می هاي ساده می پراکندة کوچک و خانه

ن باید مانند الیبنیتز معتقد باشیم که چون جها. بود که ایمان به نیکی خداوند یگانه چارة بدبینی کشنده است

اي از این نامه را به دست آورد و به  ناشري نسخه. آفریدة خداوند است، همه چیز آن در نهایت درست و نیکوست

ولتر زمان . بسیاري از مردم روسو را ستودند و آن نامه را پاسخی درست و مستدل به شعر ولتر شمردند. چاپ رساند

ه به بحث دربارة خوشبینی پرداخت، در کار نوشتن کاملترین هنگامی ک. درازي، که براي او غیر عادي بود، آرام ماند

ترین اثر و یادگار ولتر، و نماد او، به  کتابش بود؛ کتابی که در طی زندگی یک نسل آوازة جهانی یافت و اکنون زنده

  .آید شمار می

IV -کاندید  

ترجمه از متن «: ین نوشته شده بودروي جلد آن چن. کاندید یا خوشبینی: ، به این نام انتشار یافت1759در اوایل 

ژنو » شوراي بزرگ«. اند آلمانی دکتر رالف، با اضافاتی که، پس از مرگش در میندن، از جیب او به دست آمده

البته، ولتر این اثر را از آن خود ندانست و به دوست کشیشی ). مارس5(درنگ فرمان داد که این کتاب را بسوزانند  بی



۵٧٧۵

خدارا شکر که من . اند دانند عقل و شعور خود را از دست داده که این مهمالت را از آن من میآنان «: در ژنو نوشت

این کتاب از چنان . دانستند که نویسندة کاندید کسی جز ولتر نیست اما فرانسویان می» .اشتغاالت بهتري دارم

دار بود که جز ولتر کس دیگري آمیزي برخور سادگی فریبنده، روانی یکدست، آهنگ سبک و نرم، و طنزهاي شیطنت

نمایند آمیخته است؛ و در هر صفحۀ آن،  گاه به سخنانی که اندکی زشت و زننده می گاه. توانست آن را بنویسد نمی

هرگاه سبک خود انسان باشد، این سبک ولتر . کشنده به این و آن شده استحرمتیهایی طنزآمیز، گستاخانه، و بی

.خواهد بود

  :دهد کند، اما عنان اختیار را بزودي از دست می را بسادگی و با معصومیت آغاز مینویسنده داستان 

زیست که قوة  ترونخ، جوان بسیار خوبی می-تن- ترین بارون کشور، بارون توندر در کشور وستفالی، در کاخ برجسته

» کاندید«بود که او را  به نظر من، از همین روي. اي در آمیخته بود تشخیص و قضاوت درست را با سادگی بیشایبه

اي که در همسایگی کاخ  نوکران سالخوردة کاخ، وي را فرزند خواهر بارون، از نجیبزاده. خواندند می) دل ساده(

  .دانستند خواهر بارون از زناشویی باوي سرباز زده بود، زیرا تنها هفتاد و یک پشت او از اشراف بودند زیست، می می

آموزش فرزندان . دانست ها با نجیبزاده در یک بستر رفته بود، ازدواج با او را ناپسند میخواهر بارون، با اینکه بار

انگیزي  توانست به نحو تحسین می این پروفسور. سپردند) همه زبان( نامشروع خوبروي را به دست پروفسور پانگلوس

ن باشکوهترین کاخهاست و بانوي علت نیست؛ و در این بهترین جهان ممکن، کاخ بارو ثابت کند که هیچ معلولی بی

تواند جز  توان ثابت کرد که چیزي نمی می. بهترین بارونس است) باآنکه بیش از صدوپنجاه کیلوگرم وزن داشت(کاخ 

آن که هست باشد؛ زیرا، از آنجا که هرچیزي براي منظوري آفریده شده است، باید براي بهترین منظور آفریده شده 

زنیم؛ و پا براي   بینی براي عینک ساخته شده است، و از همین روي است که ما عینک می مثال، نگاه کنید،. باشد

گویند، همه چیز درست است، منظور  آنان که می …. پوشیم جوراب آفریده شده است، و از همین روي ما جوراب می

  .باید بگویند که همه چیز بهترین است. کنند خود را درست بیان نمی

زیرا مادموازل کونگوند، دختر بارون، به دیدة وي، : کرد شنید و بی چون و چرا باور می ن را بدقت میکاندید این سخنا

چند «شود، بارون  کوشد او را به عشق خود گرفتار سازد؛ گرفتار می کونگوند می. بهترین و زیباترین موجود جهان بود

  . راند زند و او را از کاخ می می» تیپا به پشتش

منظور (خورد که وي را به سپاه بلغارستان  شود و، هنگام سرگردانی، به سربازگیرانی برمی د سرگردان میکاندید یکچن

کنند به چپ و راست بچرخد، تفنگ پرکند، نشانه گیري  در پادگان، وادارش می«. برند می) ولتر سپاه پروس است

در جنگی شرکت » .شود نیز نصیبش می کند، گلوله بزند، و قدم آهسته برود، در این میان، چندین ضربه چوب

پانگلوس اکنون نوك بینیش خورده شده است؛ و در نتیجۀ . خورد گریزد، و به پانگلوس برمی کند، از سپاه می می

بیماریی که از آمیزش زیاد با پاکت، خدمتگزار زیباي کاخ، گرفته، نزدیک است یک چشم و یک گوش خود را از 

گرفته است؛ کوردلیه نیز آن را از ] فرایار فرقۀ فرانسیسیان[را از کوردلیۀ دانشمند پاکت این بیماري «. دست دهد

نظام، افسر از یک غالمبچه، غالمبچه از یک یسوعی، و یسوعی از  یک کنتس سالخورده، کنتس از یک افسر سواره

شکند؛ و آنان،  یکشتی کاندید و پانگلوس در نزدیکی لیسبون م».مراهان کریستوف کلمب گرفته استیکی از ه

مانند، اما به اتهام بدعتگذاري به دست گماشتگان دستگاه  رسند؛ زنده می لرزه، به ساحل می درست هنگام وقوع زمین

 - گریزد کشند، اما کاندید، به یاري کونگوند، از زندان می شوند؛ پانگلوس را به دار می  تفتیش افکار دستگیر می

کردن و تجاوز به او، به یک یهودي فروخته بودند، که آن یهودي نیز وي را اخیراً به کونگوند را سربازان، پس از اسیر 

هاي  پیرزن، براي ساکت کردن شکوه. گریزند اي، می کاندید و کونگوند، به یاري زن سالخورده. مفتش کل فروخته بود

ند که او و همراهانش را بخورند؛ ا خواسته گوید که ترکان می آنان، از محاصرة آسور و گرفتاریش به دست ترکان؛ می
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کنند؛ و  برند و آنها را آزاد می کور، یک سرین همۀ زنانی را که به دستشان افتاده بودند می اما، به لطف بخت نیمه

دهد و  سپس پیرزن آنان را دلداري می. گیرد آنکه قطعۀ دیگري از گوشتشان کنده شود، پایان می محاصره، بی

کاندید  ».توانید روي هردو سرین بنشینید از بخت خود شکایت نکنید، و خشنود باشید که میبیش از این «: گوید می

گذرند و به  کمتر از دنیاي کهن است، از اقیانوس اطلس می» دنیاي جدید«و کونگوند، به گمان آنکه ستم در 

دارد، و کاندید را از شهر  میدر بوئنوس آیرس، ناخداي کشتی کونگوند را براي خود نگاه . روند  امریکاي جنوبی می

او . یابد رود و برادر کونگوند را در میان یسوعیان می کاندید در پاراگه به مهاجرنشین یسوعیان می. کنند بیرون می

کشد و  کاندید او را می. دهد کاندید را، از آن روي که به اندیشۀ زناشویی با خواهر او بوده است، مورد حمله قرار می

در این سرزمین طال . رسد هاي دوردست پرو، به الدورادو می در یکی از دره. گیرد ر تنهایی از سر میآوارگیش را د

اینجا سرزمینی است بدون پول، زندان، وکیل دعاوي، و . چندان فراوان است که کسی براي آن ارزشی قایل نیست

. رستش سادة یک خدا، دینی ندارندکنند؛ و جز پ کشمکشهاي مالی؛ ساکنان نیکبخت آن تا دویست سال زندگی می

و، همچنانکه دلش هنوز در گرو عشق کونگوند است، با کشتی . رود دارد و به راه خود می کاندید چند قطعه طال برمی

رسد که در یاساالر بینگ را به گناه شکست در جنگ تیرباران  هنگامی به بندر پورتسمث می. گردد به اروپا بازمی

» تشویق دیگران«گوید که، به عقیدة مردم، کشتن دریاساالران گاهی براي  وست تازة کاندید، میمارتین، د. اند کرده

  .سودمند است

بیند روسپیان  در ونیز، از اینکه می. رود شنود که کونگوند در ونیز است، با کشتی به ایتالیا می کاندید، چون می

پندارد که سرانجام به مردمی  شنود و می رانان را میآوازهاي کرجی. شود اند، غمگین می مردمی بدبخت و درمانده

  :گوید اما مارتین بدو می. نیکبخت برخورده است

گرچه راست است که . اند و کرجیرانان همگی داراي غم و غصه دوج. اي هایشان در خانه ندیده آنان را با زن و بچه

  .ارزد جیرانان بلندتر از بخت دوج است، اما تفاوت آن چندان ناچیز است که به زحمت امتحان نمیبخت کر

شتابد و کونگوند را، که اکنون کنیز  کاندید از آنجا به قسطنطنیه می. اما کونگوند در ونیز نیست؛ در قسطنطنیه است

پانگلوس نیز، که از . سازد کند و همسر خود می د میبا اینهمه، او را آزا. یابد اي است، در این شهر می زشت سالخورده

. گیرد پیوندد و دفاع از خوشبینی را از سر می چوبۀ دار زنده پایین جسته است، در قسطنطنیه به شاگرد خود می

ها و گردوهایی که در باغ خود به عمل آورده است، از آنان  خورند که، با میوه اینان به مرد تقریباً نیکبختی برمی

ایکر  20ملک من «: دهد ترك پاسخ می» .ملک شما باید بسیار پهناور باشد«: گوید کاندید بدو می. کند ذیرایی میپ

کارم، و تالشهایمان مارا از بدیهاي بزرگی چون مالل، رذیلت، و نیازمندي  آن را به یاري فرزندانم می. بیشتر نیست

به یاري کونگوند و دوستانش، قطعه زمینی را . زندگی کند گیرد که مانند او کاندید تصمیم می» .دارند مصون می

زن یک سرینی، یک روسپی توبه کار، و دوست فرایار روسپی هریک کاري به دست . کارد زند و می شخم می

شوند، اما  آسایند؛ گرچه اندکی از زندگی خسته می خورند، و می شوند، خوراك می برند، خسته می گیرند؛ رنج می می

کند که این بهترین جهان ممکن است، زیرا که آنان، پس از  پانگلوس استدالل می. ه از وضع خویش راضیندرویهمرفت

باید « :گوید کند و می کاندید سخن او را تصدیق می. اند رنجها و مشقات گذشته، از آسایش و نیکبختی برخوردار شده

.درس رمان کوتاه در اینجا به پایان می» .باغ خودمان را بکاریم

ولتر، در چارچوب این داستان پرماجراي عشقی، بیهودگی و بیپایگی معتقدات الیبنیتز دربارة دادگري آفریدگار، 

هاي طبقاتی، مفاسد سیاسی، نیرنگهاي قانونی،  خوشبینی پوپ، تعدیات دینی، بی بندوباري جنسی راهبان، کینه

اري، و ویرانگري جنگ را برمال ساخته، و به باد هجو د سودجوییهاي قضایی، وحشیگریهاي قانون کیفري، مظالم برده

فلوبر این شاهکار . هنگام نوشتن کاندید، ویرانی و کشتار جنگ هفتساله به اوج شدت خود رسیده بود. گرفته است
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گوییهاي زاید و بیهوده  هاي دیگر، داراي گزافه کاندید، نظیر همۀ هجونامه. خوانده است» چکیدة آثار وي«ولتر را 

این را نیز ولتر . اند دانست که کمتر مردمی به سرگذشت دردناك کاندید گرفتار شده اما نویسندة آن می. ستا

گمان دریافته بود که گرچه خوب است انسان باغ خود را بکارد و به وظایف فردي و خصوصی خویش بپردازد، اما  بی

کاشت، با فریاد خویش علیه اعدام  نه باغش را میخود وي، هنگامی که در فر. عالیق او باید از باغش فراتر روند

  .کاالس، اروپا را به لرزه درآورد

V -وجدان اروپا  

بود، و از معدود هوگنوهایی بود که، پس از یک قرن تحمل جور و ) پروتستان پیرو کالون(ژان کاالس یک هوگنو 

قانون فرانسه، گذشته از تحریم کارهاي . بودند مانده ، در تولوزجفا، مصادرة اموال، و گرایش اجباري به آیین کاتولیک

هاي وکالت، پزشکی، داروسازي، مامایی، کتابفروشی،  دولتی براي پروتستانها، دست پروتستانهاي این کشور را از حرفه

 .شدند یافتند، از همۀ حقوق مدنی محروم می پروتستانها، هرگاه تعمید نمی. زرگري، و خواربارفروشی کوتاه ساخته بود

گرفت، ارزش قانونی نداشت و فرزندان آنان زنازاده به  زناشویی آنان، هرگاه به دست یک کشیش کاتولیک صورت نمی

کردند،  مردانی را که در چنین مجامعی شرکت می. قانون، مجامع دینی پروتستانها را تحریم کرده بود. رفتند شمار می

یافتند به زندان ابد  تند؛ و زنانی را که در این مجامع حضور میداش تا پایان عمر، به کار اجباري در کشتیها وا می

کردند کیفر مرگ پیشبینی کرده  قانون براي روحانیانی که مجامع دینی پروتستانها را برپا می. ساختند محکوم می

ر جنوب بستند، اما در شهرهاي دوردست، و بویژه د این قوانین را در پاریس و پیرامون آن کمتر به کار می. بود

.شدند فرانسه، با شدت اجرا می

در این نواحی، مبارزة میان کاتولیکها و هوگنوها . دارتر از جاهاي دیگر بودند هاي دینی در جنوب فرانسه ریشه کینه

در . ها مانده بود بسیار بیرحمانه بود؛ هریک از دو طرف شرارتهایی مرتکب شده بودند که یاد آن هنوز در خاطره

پروتستان دیگر را به  200پروتستان را در تولوز از پاي درآوردند، و پارلمان تولوز  3000یکهاي فاتح ، کاتول1562

داشتند و در  کاتولیکهاي تولوز، به یاد این واقعه، همه ساله آیینهاي باشکوهی برپا می. شکنجه و مرگ محکوم کرد

، »کاران سیاه توبه«، »کاران سفید توبه«اف، روحانیان، وران، اشر پیشه. زدند  خیابانهاي شهر دست به تظاهرات دینی می

اي از پوشاك مریم عذرا، و استخوانهاي  ، در حالی که جمجمۀ نخستین اسقف تولوز، قطعه»کاران خاکستري توبه«و 

اي هرودس را همراه داشتند، باوقار و بآرامی در خیابانهاي شهر  افسانه» کشتار بیگناهان«کودکان مقتول در 

  .1562از بخت بدکاالس، آن سال مصادف بود با دویستمین سالگرد کشتار . کردند یمایی میراهپ

کرد، اکنون به دست  پارلمان تولوز، که قدرت آن در النگدوك با قدرت پارلمان پاریس در فرانسۀ مرکزي برابري می

پارلمان تولوز، براي اینکه ثابت . بودند اینان کاتولیکهایی با سرسختی و یکدندگی پیروان کالون. ژانسنیستها افتاده بود

، همین پارلمان 1761مارس  2در . داد کند در سرسختی کمتر از یسوعیان نیست، پروتستانها را بسختی کیفر می

روشت، کشیش هوگنو، را به گناه رهبري مجامع دینی براي پروتستانها، به مرگ محکوم ساخت؛ و براي سه تن از 

در . ، که کوشیده بودند کشیش را از دست ژاندارمها رها کنند، نیز کیفر مرگ تعیین کرد»اافراد محترم کنت دوفو«

مارس همان سال نیز، پارلمان تولوز یک دکاندار هوگنو را، به اتهام کشتن فرزندش بخاطر بازداشتن او از گرایش  22

  .به آیین کاتولیک، به شکنجه و مرگ محکوم ساخت

مبادي دین مسیحی خود، دست پدران مسیحی را در کشتن فرزندان نافرمانبردار خویش ناگفته نماند که کالون، در

رفت،  بود و خانواده تقریباً یگانه ضامن انضباط به شمار می در روزگاري که قانون ناتوان. استاي بازگذاشته  تا اندازه

پیداست که کالون، هنگامی . وداختیار مرگ و زندگی فرزند در بسیاري از جوامع بشري به دست پدر سپرده شده ب

نوشت، این قانون جوامع  را می» برند کشته شوند خداوند گفته است فرزندانی که از پدر و مادر فرمان نمی«که عبارت 
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استناد  متیانجیل  15باب  6تا  4و آیۀ  سفرتثنیه 21باب  21تا  18هاي  کالون به آیه. پدرساالري را به یاد داشت

ها به والدین تنها اجازه داده بودند که از دست فرزند  اما فراموش نباید کرد که نویسندگان این آیه. جسته بود

ودند که حق داشتند فرزند نافرمانبردار را به شکایت برند، و مشایخ شهر ب» مشایخ شهر«نافرمانبردار خویش به نزد 

گمان، کالون نیز منظوري جز این نداشت؛ اما کاتولیکهاي تهییج شدة جنوب فرانسه  بی. مرگ محکوم کنند

متوسل شوند، این قانون دیرینه را به ] مقامات دولتی[» مشایخ شهر«توانند به  پنداشتند که هوگنوها چون نمی می

.نندک دست خود اجرا می

ژان پارچه فروشی بود که در خیابان  .ه این سابقۀ تاریک، به یاد آوردسرنوشت دردناك ژان کاالس را باید، با توجه ب

او و همسرش چهار پسر . کرد اش در باالخانۀ دکان زندگی می اصلی تولوز دکانی داشت و از چهل سال قبل با خانواده

سی سال قبل به دست زن کاتولیکی، به نام ژان وینییر، سپرده بودند؛ و او  و دو دختر داشتند؛ تربیت فرزندانشان را از

لویی اکنون، در . را، با آنکه پسرشان لویی را به آیین کاتولیک کشانده بود، همچنان در خانۀ خود نگاه داشته بودند

وچکترین پسر خانواده، نیز در دونا، ک. گرفت کرد و هزینۀ زندگی را از پدر می اي شاگردي می خیابان دیگري، در مغازه

مارك آنتوان، بزرگترین . زیستند دوپسر دیگر، پیر و مارك آنتوان، پیش پدر و مادر خود می. کرد نیم شاگردي می

تواند به حرفه   پسر ژان، علم حقوق آموخته بود، و، پس از پایان تحصیل، دریافته بود که کسی جز کاتولیکها نمی

ین روي، خویشتن را کاتولیک شناسانده، و کوشیده بود پروانۀ کاتولیکی بگیرد؛ اما نیرنگ وي وکالت اشتغال ورزد، از ا

برمال شده بود و مارك آنتوان خویشتن را ناگزیر دیده بود که یا از آیین پروتستان دست کشد، و یا از سالهاي 

، به قمار و میگساري پناه در خالل این کشمکش فکري. بسیاري که به تحصیل علم حقوق سپرده بود چشم پوشد

  .برد و گفتار هملت را، دربارة خودکشی، ورد زبان خود ساخت

گوبرالوس، درست نزدیک . ، افراد خانوادة ژان کاالس در باالخانۀ دکان وي گردآمده بودند1761اکتبر  13شامگاه 

مارك . ام در خانۀ وي مانده بودژان کاالس، براي صرف ش ز بوردو بازگشته بود، به درخواستمارك آنتوان که تازه ا

آنتوان، پس از صرف شام، به دکان رفت؛ چون بازنگشت، پیر و الوس به دکان رفتند و مارك آنتوان را دیدند که 

نعش وي را پایین آوردند، پدر را از ماجرا آگاه ساختند، و براي . خویشتن را از چارچوب در حلق آویز کرده است

.د، کوشیدند مارك آنتوان را زنده کنند، اما پزشک گفت که وي مرده استآوردن پزشکی بیرون شتافتن

دانست، که به حکم قانون تولوز، کسانی را که خودکشی کنند  ژان می. در این هنگام، اشتباه مصیبتباري از پدر سرزد

کشند، و همۀ  ر میکشند، نعش وي را، پس از آنکه به دست مردم و رهگذران سنگباران شد، به دا برهنه بر زمین می

اش درخواست کرد تا بگویند که مارك آنتوان به مرگ  از این روي، از افراد خانواده. دهند دارایی وي را به دولت می

در این هنگام، ناله و فغان پیر و حضور پزشک همسایگان و رهگذران را بر در دکان گرد . طبیعی درگذشته است

از ماجرا آگاه شد، طناب و اثر آن را بر گردن مارك آنتوان دید، و افراد  افسري در دکان حضور یافت،. آورده بود

اي زندانی  در آنجا، هریک از اینان را در اطاق جداگانه. خانوادة ژان، الوس، و ژان وینییر را به هتل دو ویل فرستاد

نتوان را انکار کردند و همگی مرگ طبیعی مارك آ. فرداي آن روز، از هریک جداگانه بازپرسی به عمل آمد. کردند

فرمانده پلیس سخنان بازداشت شدگان را باور نکرد و آنان را متهم ساخت که، . گفتند که او خودکشی کرده است

مردم، و بسیاري از نمایندگان پارلمان تولوز، . اند براي بازداشتن مارك آنتوان از گرایش به آیین کاتولیک، وي را کشته

  .کینه و دشمنی مردم را نابینا ساخته بود. این اتهام را باور کردند

براي ما دشوار است که باور کنیم مردمی این را، که پدري براي جلوگیري از گرایش فرزندش به آیینی دیگر او را 

اندیشیم و عنان اندیشه و داوري خویش را به  دلیلش این است که ما با استقالل می. کشته است، باور کرده باشند

مردم . از این گذشته، ما، چون دویست سال قبل، اسیر احساسات و تعصبات دینی نیستیم. سپاریم میدست جمعیت ن
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تولوز اندیشه و شعور خود را به دست جمعیت سپرده بودند، و جمعیت، به جاي آنکه از خرد پیروي کند، تابع 

. داشتند، هیجان مردم را دامن زدندنیز، با مراسمی که در نمازخانۀ خویش برپا » توبه کاران سفید«. احساسات است

ترك «: اي به این مضمون دادند اي را در تابوتی خالی نهادند و به یک دست او نوشته اینان استخوانهاي مرده

مارك آنتوان «: بر تابوت نوشتند. اي نخل سپردند که عالمت شهادت بود ؛ و به دست دیگرش، شاخه»بدعتگذاري

 –اند، استخوانها را با احترام بسیار در کلیساي سنت  را براي عقیدة دینی کشته سپس، به گمان آنکه وي» کاالس

اي  روحانیان به این داوري عجوالنه اعتراض کردند، اما از اعتراض خویش نتیجهگروهی از . اتین تولوز به خاك سپردند

  .نگرفتند

سه یکشنبۀ متوالی . قرار گرفتند رد دادرسیهرستان تولوز، موافراد خانوادة کاالس، در حضور دوازده داور دادگاه ش

آگهیی در تمام کلیساهاي تولوز خوانده شد که در آن از مسیحیان آگاه از ماجراي مرگ آنتوان درخواست شده بود تا 

آرایشگري گفت که در شب واقعه چنین . چند نفر در دادگاه حضور یافتند. براي اداي شهادت در دادگاه حضور یابند

دادگاه در . دیگران هم گفتۀ او را تأیید کردند» .کنند خداي من، مرا خفه می«: خانۀ کاالس شنیده استفریادي از 

الوس به کار اجباري، و ژان . ژان کاالس، همسر وي، و پیر را به مرگ بر چوبۀ دار محکوم کرد 1761نوامبر  10

ند خورده بود که کارفرماي پروتستان او بیگناه ژان وینییر کاتولیک سوگ. وینییر نیز به پنج سال زندان محکوم شدند

محکومان به پارلمان تولوز استیناف دادند، و پارلمان نیز هیئتی، مرکب از سیزده داور، را مأمور رسیدگی به  .است

دادرسی مجدد سه ماه به طول انجامید و . این بار، شصت و سه شاهد دیگر در دادگاه حضور یافتند. دادخواست کرد

بار، دادگاه تنها پدر را گناهکار شناخت  این. آن افراد خانوادة کاالس و الوس را جداگانه در زندان نگاه داشتند در طول

کمک  کسی نپرسید که چگونه پیرمردي شصت و چهارساله توانسته است فرزند بالغش را، بی. و به مرگ محکوم کرد

پاها و بازوان وي را چندان . با شکنجه وادار به اعتراف کنددادگاه امیدوار بود که ژان کاالس را . دیگران، خفه کند

بارها، در طول شکنجه، از او خواستند که به گناه خویش اعتراف کند؛ اما او . کشیدند که همگی از بند جدا شدند

بار پس از نیم ساعت استراحت، بار دیگر وي را شکنجه دادند؛ این . هربار پاسخ داد که فرزندش خودکشی کرده است

هفت لیتر آب به گلوي وي فرو ریختند؛ با اینهمه ژان گفت که بیگناه است؛ هفت لیتر دیگر آب بدو خورانیدند تا 

حجم وي دوبرابر شد؛ بازگفت که بیگناه است؛ آنگاه، بدو اجازه دادند که آب را از شکم خود خارج کند؛ پس از آن، 

ند، بر صلیبی نهادند، و جالدي با یازده ضربۀ میله آهنی، پاها و ژان را به میدان بزرگ مقابل کلیساي جامع شهر برد

کرد، تا آخرین لحظه خویشتن را بیگناه  بازوان وي را درهم شکست؛ پیرمرد، همچنانکه از عیسی مسیح استمداد می

 مارس 10(تش زدند نعش وي را بر دیرکی بستند و آ. پس از دوساعت عذاب، ژان کاالس را خفه کردند. خواند

بیوة کاالس و فرزندش، پیر، . اما دارایی خانوادة کاالس را دولت مصادره کرد. دیگر زندانیان را آزاد ساختند ).1762

دونا، که زندگی را در نیم براي خود . دو دختر وي را به دو صومعۀ جداگانه فرستادند. در مونتوبان متواري شدند

مارس، دونا را به له دلیس  22انگیز ژان کاالس در  هی از ماجراي غمولتر، پس از آگا. دید، به ژنو گریخت خطرناك می

از او پرسیدم که آیا پدر و «: نویسد اي به دامیالویل، دربارة گفتگوي خود با دونا چنین می ولتر، در نامه. دعوت کرد

اند، و او پدر و مادري  پاسخ داد که آنان تا کنون هیچ یک از فرزندانشان را کتک نزده. مادرش قهار و تندخو بودند

شناختند  ولتر با دوتن از بازرگانان ژنو نیز، که ژان کاالس را می» .شناسد تر از پدر و مادر خود نمی مهربانتر و باگذشت

ولتر با دوستانش در . هر دو نفر آنان سخنان دونا را تأیید کردند: گفتگو کرد ا او در تولوز زندگی کرده بودند،و ب

» .کاتولیکها و پروتستانها هردو به من نوشتند که اتهام خانوادة کاالس باورنکردنی است«اتبه کرد؛ النگدوك نیز مک

سخنان صادقانۀ او ولتر را تکان دادند و به اقدام واداشتند، ولتر به کاردینال . ولتر سپس با بیوة کاالس تماس گرفت

وك دو ویالر، و دوك دو ریشلیو نامه نوشت و از آنان آنویل، مارکیز دو نیکوالیی، د/ آرژانتال، دوشس د/دوبرنی، د
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ولتر . فلورانتن، درخواست کنند که به دادرسی ژان کاالس رسیدگی شود-خواست تا از وزیران شاه، شوازول و سن

دونا را عضو خانوادة خود ساخت، پیر کاالس را به ژنو آورد، و بیوة کاالس را بر آن داشت که در پاریس زندگی کند؛ 

از این گذشته، ولتر براي رسیدگی به دادرسی . دانست را حضور وي را در این شهر براي دادرسی مجدد ضروري میزی

از پی آن، مطالب دیگري . اي، به نام اسناد واقعی دربارة مرگ آقاي کاالس، منتشر کرد کاالس وکالیی برگزید و جزوه

به دامیالویل، چنین . خویش وجدان اروپا را بیدار سازندهاي  نوشت و از نویسندگان دیگر نیز خواست که با نوشته

فریاد خود را براي خانوادة کاالس، و علیه تعصب، . فریاد خود را بلند کن و بگذار دیگران نیز فریاد برآورند«: نوشت

د کنید، کنم که فریاد خویش را براي خانوادة کاالس، و علیه تعصب، بلن خواهش می«: آالمبر نوشت/ به د» .بلند کن

اي که آغاز کرده  ولتر، براي تأمین هزینۀ مبارزه» .است که این بدبختی را براي آنان فراهم آورده است» رسوایی«زیرا 

مردم بسیاري، و در آن میان ملکۀ انگلستان، امپراطریس روسیه، و شاه لهستان به او . بود، از مردم کمک خواست

دختران . بنویسد» شوراي دولتی«اضر شد برایگان دادخواستی به یکی از وکالي سرشناس پاریس ح. کمک کردند

یکی از آنان دادخواستی از یک راهبۀ کاتولیک براي خانوادة کاالس، . کاالس نیز در پاریس به نزد مادرشان رفتند

ه ، وزیران شاه سخنان بیوة کاالس و دختران وي را شنیدند و همگی به این نتیج1763مارس  7در . همراه داشت

.اسناد دادرسی را از تولوز خواستند. رسیدند که دادرسی کاالس باید تجدید شود

در تابستان همان سال، ولتر اثر . اما سران تولوز، با دهها حیله و بهانه، گردآوري و تسلیم اسناد را به تعویق انداختند

ه مردم بیشتري این رساله را بخوانند، آن براي آنک. تاریخی خود را، به نام رساله دربارة رواداري دینی، منتشر ساخت

رساله را بدون امضا به چاپ رساند و نویسندة آن را دینداري معتقد . را با لحنی نسبتاً مالیم، که از او بعید بود، نوشت

آنان مردان شریفی که کردار و گفتارشان برازندة اصل و نسب «اسقفان فرانسه را، به نام . به بقا و خلود انسان شناساند

ولتر در این رساله، به . ، تظاهرکرد» در خارج از کلیسا رستگاري نیست«، ستود؛ و به قبول این اصل، که »هستند

برد و با  با اینهمه، گاهی مخاطبین خود را از یاد می. جاي فیلسوفان، روحانیان کاتولیک را مخاطب ساخته است

  .گوید بیپروایی سخن می

تاریخ رواداري دینی را مرور، و دربارة یونان و روم . کند و اعدام ژان کاالس آغاز می رساله را، با داستان دادرسی

تر از درد و رنجی  تر و بیرحمانه دست کلیسا سخت نویسد که آزار بدعتگذران به ، میمانند گیبن. کند گویی می گزافه

ادوستی به دار کشیده، غرق کرده بدعتگذاران را به جرم خد«. کشیدند بوده است که مسیحیان از دست رومیان می

کند و آن را  از جنبش اصالح دینی به نیکی یاد می» .اند اندامهایشان را بر چرخ مجازات خرد کرده، و یا زنده سوزانده

بندوباري جنسی پاپ آلکساندر  داند که بی قیامی موجه و ضروري علیه فروش آمرزشنامه توسط دستگاه پاپیی می

اي کوشیده است  از اینکه نویسندة اثر تازه. بورژیا، پسر پاپ، آن را به تباهی کشیده است ششم و کشتارهاي سزار

تصدیق کرد که پروتستانها نیز، چون  .کند میبارتلمی را به جا و موجه بشناساند، اظهار شگفتی - کشتار سن

خواهد که  با وجود این، از مقامات فرانسه می .اند کردهعصب بوده، و با آزادي دینی مخالفت کاتولیکها، سختگیر و مت

:به پروتستانهاي این کشور آزادي دهد، و از بازگشت هوگنوهاي تبعید شده جلوگیري نکند

ایت قانون طبیعی برخوردار شوند، پیمان زناشوییشان معتبر شناخته شود، و اینان درخواستی جز این ندارند که از حم

خواهند،  اینان نه نمازخانۀ همگانی می. فرزندانشان از حقوق طبیعی خویش برخوردار شوند و از پدران خود ارث برند

  .و نه مقامات شهري و دولتی

  :نویسد با وجود لحن مالیم کتاب، ولتر دربارة رواداري دینی چنین می

آیا مقصود ما این است که هر شارمندي در پیروي از خرد خود آزاد باشد و آنچه را که خرد بیدار، یا گمراه، وي حکم 

هرگاه ناسازگاري با معتقدات دینی رایج را گناه  …. به شرط آنکه نظم جامعه را برهم نزند. کند باور کند؛ البته می
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اند، محکوم، و عاملین تعقیب و آزار مسیحیان نخستین را تبرئه  ما بودهبدانید، مسیحیان اولیه را، که پدران ش

اما، . ردم را کیفر دهد که این خطاها به صورت جرم درآینددولت تنها هنگامی حق دارد خطاهاي م …. کنید می

جامعه را برهم اطالق جرم بر آنها شایستۀ نیست؛ و زمانی نظم . اند تازمانی که این خطاها نظم جامعه را برهم نزده

از این روي، مردم، براي آنکه شایسته رواداري دینی شوند، باید از تعصب دوري . زنند که ایجاد تعصب کنند می

  .جویند

  :گوید ولتر، در پایان رساله، به خدا چنین می

ر کشیدن بار این یاري نما تا یکدیگر را د. اي به ما دلهایی براي نفرین ورزیدن، و دستهایی براي کشتن یکدیگر نداده

اند،  ندههاي ناتوان ما را پوشا هایی که تن مگذار تفاوتهاي موجود در میان جامه! زندگی گذران و دردناك یاري کنیم

به عبارت کوتاه، تفاوتهاي -ما  اندیشه، و تفاوتهاي موجود در میان آداب و قوانین ناقص هاي ابراز دگرگونی شیوه

بگذار  …. مجوزي شوند براي دشمنی ورزیدن و آزار رساندن به یکدیگر -نام دارندموجود در میان ذراتی که انسان 

!مردم بدانند که برادرند

. ، چه اثري داشته است1787دانسته نیست که این گفتار در صدور فرمان رواداري دینی، به دست لویی شانزدهم در 

دانیم که  و در آنان اثر کرده باشد، آگاه نیستیم؛ اما میاز این نیز، که این گفتار به دست وزیران لویی پانزدهم رسیده 

 9، پس از درنگ بسیار، که افراد خانوادة کاالس و مدافعان آنان را به ستوه آورده بود، سرانجام در »شوراي شاهی«

الس، محکومیت ژان کاالس را باطل کرد و او را بیگناه شناخت؛ و شاه، در ازاي دارایی مصادره شدة کا 1765مارس 

  .چون ولتر در فرنه از این واقعه آگاه گشت، از شادي اشک ریخت. لیور به بازماندگان او بخشید 000،30

، دادگاه شهرستان مازامه، در جنوب فرانسه، پیرپول سیروان و همسر وي را به )1764مارس  19(در همان هنگام 

. یین کاتولیک، به مرگ بر چوبۀ دار محکوم ساختاتهام کشتن دخترشان، الیزابت، براي جلوگیري از گرایش وي به آ

قرار بود پیکرة . دادگاه، همچنین، رأي داد که باید دو دختر دیگر آنان نیز صحنۀ اعدام پدر و مادر خود را تماشا کنند

ح داده را براي ولتر شر ، و داستان خود)1862آوریل (اش به ژنو گریخته  آنان را به دار کشند، زیرا سیروان و خانواده

، جوانترین 1760مارس  6در . زیست سیروان پروتستانی بود که در کاستر، شصت کیلومتري شرق تولوز، می .بودند

اسقف کاستر . پدر و مادر به جستجوي دختر پرداختند، اما اثري از وي به دست نیامد. دختر وي، الیزابت، ناپدید شد

. اي فرستاده است پس از ابراز عالقه به آیین کاتولیک، به صومعه آنان را به نزد خود خواند و گفت که دخترشان را،

داد کودکانی را که پس از  قانونی که در زمان لویی چهاردهم به تصویب رسیده بود به مقامات کاتولیک اجازه می

زابت در صومعه الی. دادند، در صورت لزوم، با زور از والدینشان بگیرند اي به آیین کاتولیک نشان می هفتسالگی عالقه

خواست  درید، و از سرپرستانش می هایش را می گفت، جامه زد، با فرشتگان سخن می انگیز دست می  به کارهاي شگفت

ها، که از دست وي به تنگ آمده بودند، اسقف را از کارهایش باخبر ساختند و  راهبه. که وي را با تازیانه مضروب کنند

  .پدر و مادرش بازگردانند اسقف نیز دستور داد تا دختر را به

در اینجا، در یکی از شبهاي . آبی، در هفتادوپنج کیلومتري کاستر، رفت-، خانوادة سیروان به سنت1761در ژوئیۀ 

آبی، یک - در سنت. ژانویه، پیکر وي را در چاهی یافتند 3در . دسامبر، الیزابت از خانه بیرون رفت و دیگر بازنگشت

حضار چهل و پنج شاهدي که به دادگاه محلی ا. در یا مادر الیزابت وي را کشته باشندکرد که پ نفر هم گمان نمی

ترنکیه، دادستان محل، از . خودکشی کرده، و یا برحسب تصادف به چاه افتاد است شدند همگی گفتند که دختر یا

ر را، به اتهام قتل وي، دادستان کل تولوز کسب تکلیف کرد؛ دادستان کل به ترنکیه دستور داد که پدر و مادر دخت

نمود، زیرا پدر در شبی که دختر از خانه گریخت در شهر نبود؛ همسر او  این امر نامحتمل می. مورد تعقیب قرار دهد
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آنکه  بسیار بعید بود که این دو زن توانسته باشند دختر را، بی. نیز پیر و ناتوان بود؛ و یکی از دخترها نیز آبستن بود

.ژانویه حکم بازداشت سیروان را صادر کرد20با اینهمه ترنکیه در . ده شود، به چاه بیندازندفریادي از وي شنی

دانست که نزدیک به دوماه قبل دادگاه شهرستان تولوز ژان کاالس را به همین اتهام، و بدون در دست  سیروان می

ه شود، دعواي او به پارلمان تولوز داشتن دلیل قانع کننده، به مرگ محکوم کرده است؛ و هرگاه بازداشت و محاکم

سیروان، که اعتمادي به این دادگاه نداشت، . ارجاع خواهد شد و وي را نیز به همان سرنوشت گرفتار خواهند ساخت

وي امیدوار بود که مدافع ژان . هاي زمستان، همراه همسر و دخترانش، از راه کوههاي سون به ژنو گریخت در نیمه

  .یت کندکاالس از او نیز حما

ولتر، که براي اثبات بیگناهی کاالس سرگرم پیکار بود، دریافت که آشفتن ذهن فرانسویان، با دو قضیۀ مشابه در یک 

اما چون . از این روي، به خانوادة سیروان، که داراییش مصادره شده بود، کمک مالی کرد. زمان، از عقل به دور است

. س سرباز زدند، ولتر با دفاع از مظلومیت سیروان با آنان به مبارزه برخاستمقامات تولوز از تسلیم اسناد دادرسی کاال

این بار، گذشته از کاترین دوم، امپراتریس روسیه، و . وي بار دیگر از مردم و فرمانروایان اروپا کمک خواست

ك، نیز بدو کمک ستانیسالس پونیاتوفسکی، شاه لهستان، فردریک دوم، شاه پروس، و کریستیان هفتم، شاه دانمار

دادگاه مازامه حاضر نشد رونوشت اسناد دادرسی سیروان را به ولتر تسلیم کند مجال آن نیست کشمکش . کردند

حکم  1771ولتر را با این دادگاه به تفصیل شرح دهیم؛ مبارزة ولتر با دادگاه ادامه یافت، تا سرانجام پارلمان تولوز در 

این مرد را در «: ولتر نوشت. اش پس داد ا بیگناه شناخت، و دارایی او را به خانوادهدادگاه بدوي را لغو کرد، سیروان ر

هنگامی که ولتر با  ».د تا به بیگناهی وي اذعان کنندعرض دو ساعت به مرگ محکوم کردند، اما نه سال طول کشی

مانش، خود وي را نیز در  دستگاه دادگستري فرانسه سرگرم پیکار بود، خشم و هیجان مردم آبویل، در کنار دریاي

پل رود (نوف -، اندامهاي پیکرة چوبی مسیح مصلوب را که، بر روي پون1765اوت  8در شب . مظان اتهام قرار داد

کاترین پیکرة چوبی دیگري از مسیح مصلوب را با فضوالت انسان آلوده - قرار داشت، بریدند؛ و گورستان سنت) سوم

اسقف آمین به آبویل آمد و با پاهاي برهنه پیشاپیش . ردم شهر را به هراس افکنداین بیحرمتی روحانیان و م. کردند

. همۀ ساکنان شهر در راهپیمایی شرکت جستند و از خداوند درخواست بخشش کردند. مردم راهپیمایی کرد

ه مسببان این به مردم اخطار شده بود که، هرگا ،»اندرزنامه«در این . خوانده شد اي در کلیساهاي شهر»اندرزنامه«

هفتادو هفت تن از ساکنان شهر . بیحرمتی را بشناسند و به مقامات شهر معرفی نکنند، بسختی کیفر خواهند دید

برخی از شاهدان گفتند که سه جوان را در عید کورپوس کریستی . براي اداي شهادت نزد دادرس دووال رفتند

برخی دیگر ادعا کردند که . اند ارند، از کنار راهپیمایان گذشتهآنکه کاله از سر برد  اند که بدون تعظیم، و بی دیده

کرده، و آوازهاي مستهجن  اند که مراسم دینی را استهزا می گروهی از جوانان آبویل، از جمله فرزند دووال، را دیده

اي،  بار، و جوان هفدهساله اتالوند، شوالیه ژان فرانسوا لوفبر دو ال/ ماه اوت، براي گایار د 26دادرس، در . اند خوانده می

اتالوند به پروس گریخت، و موانل و البار / د. شناسد حکم بازداشت صادر کرد که تاریخ وي را تنها به نام موانل می

وي البار را متهم ساخت . کیفر موانل را، چون به گناه خود و دیگر متهمان اعتراف کرد، کاهش دادند. بازداشت شدند

را، در حالی » المادلن«ان آب دهان انداخته، نمازهاي کلیسا را مسخره کرده، سرود مستهجن که بر تمثالهاي قدیس

وي . گرفتند، خوانده، و فرهنگ فلسفی و رساله به اورانیاي ولتر را به او امانت داده است که دیگران با وي دم می

پل، و آلودن صلیب گورستان، دیده  اتالوند را هنگام شکستن پیکرة مسیح مصلوب بر روي/ همچنین ادعا کرد که د

یکی از شاهدان گفت که چون در عید . البار، که نوادة سرداري بینوا بود، به بدعتگذاري خویش اعتراف کرد .است

اي موم  نان مقدس را قطعه«دارد، او پاسخ داده است که  کورپوس کریستی از البار پرسیده است چرا کاله از سر برنمی

ال بار اعتراف کرد که ممکن است چنین سخنی . پرستند درشگفت است نکه مردم خداي خمیر را می؛ و از ای»داند می
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کرده است که  آورند، و او تصور می شنیده است که جوانان دیگري نیز این عقاید را بر زبان می) گفت(گفته باشد؛ و 

بخانۀ وي را بازرسی کردند، فرهنگ فلسفی چون کتا. آنکه آزاري بیند، عقایدي از این گونه داشته باشد تواند بی می

اتالوند / ال بار نخست از بیحرمتی د. ولتر، دربارة ذهن الوسیوس، و چند هجونامه و کتاب ضد دینی دیگر در آن یافتند

کرد، اما چون دریافت که موانل بدان اعتراف کرده است، گفتۀ وي را تصدیق  اطالعی می به مقدسات دینی اظهار بی

به خداوند، آیین قربانی مقدس، مریم عذراي مقدس، «رس، در درخواست نهایی، ال بار را متهم نمود که داد. کرد

کتابهاي بدنامی را  …انگیز خوانده  دین، و فرمانهاي خداوند و کلیسا کفر گفته، دو آواز آکنده از کفرهاي نفرت

شود بیحرمتی  و درمیان مسیحیان خوانده میستوده، و به صلیب، آیین تقدس شراب، و دعاي برکتی که در کلیساها 

، با شکنجه، به )هرگاه دستگیر شود(اتالوند را / ، دادگاه آبویل رأي داد که ال بار و د1766فوریۀ  28در  ».کرده است

معرفی شرکاي جرم وادارند؛ محکومان در کلیساي اصلی شهر به گناه خویش اعتراف کنند، زبانهایشان بریده شوند، 

حکم محکومیت براي تأیید . ن از تن جدا گردند، و اجسادشان، همراه فرهنگ فلسفی ولتر، آتش زده شوندسرهایشا

اما پاسکیه، عضو  برخی از نمایندگان پارلمان خواستار کاهش کیفر محکومان بودند؛. به پارلمان پاریس ارسال شد

اخالقی و اجتماعی را متزلزل ساخته است،  استدالل کرد که براي مهارکردن موج الحاد، که ثبات ،»شوراي دولتی«

وي گفت که جنایتکار واقعی ولتر است، اما چون پارلمان . محکومان باید به کیفرهایی رسند که دیگران را متنبه کند

در برابر دو تن از نمایندگان، که خواستار . به او دسترسی ندارد، ناچار است شاگردان وي را به جاي او کیفر دهد

 1766حکم دادگاه را در روز اول ژوئیۀ . فر بودند، پانزده تن رأي دادند که حکم به همان صورت اجرا شودتخفیف کی

آنکه نام دوستان و همفکران خود را افشا کند، به  ال بار، بی. در مورد ال بار اجرا کردند، اما زبان محکوم را نبریدند

.ران، سر ال بار را با یک ضربه از تن جدا ساختجالد، در میان تحسین و هلهلۀ تماشاگ. سرنوشت تن داد

ولتر این کیفر را همانند وحشیگریهاي دستگاه تفتیش افکار اسپانیا، در سیاهترین . شدت کیفر ال بار ولتر را برآشفت

الغاي فرمان «ترین کیفرهایی که در متن  اسقف آنسی از دادگاه فرانسه درخواست کرد تا سخت. ادوار عمر آن، دانست

این اسقف فرومایه هنوز سوگند «: آالمبر نوشت/ ولتر به د. پیشبینی شده است را دربارة ولتر اجرا کنند» نانت

براي آنکه سوخته نشوم، خویشتن را در آب مقدس  …. خورد که مرا در این جهان، یا جهان آینده، خواهد سوزاند می

هاي طبی رول، به سویس  ضار کند، براي استحمام در چشمهاز ترس آنکه مبادا پارلمان دیژون وي را اح» .ام فروبرده

  .اهی سیروان از سر گرفتو پس از بازگشت به فرنه، تالشهاي خود را براي اثبات بیگن. رفت

پیشنهاد کرد که فرانسۀ گرفتار تاریکی جهل را ترك » فیلسوفان«آالمبر، دیدرو، و دیگر / ولتر در این زمان به د

از پیشنهاد او استقبال کردند، و نه » فیلسوفان«اما نه . حمایت فردریک کبیر، زیست کنند گویند و در کلیوز، در

گفت که اگر به جاي دادرسان فرانسه بود، جوان را  دانست و می فردریک نیز کیفر ال بار را بسیار سنگین می. فردریک

ر بخواند؛ زیرا وي خواندن این کتاب را توماس آکویناس را تا آخ) مدخل االهیات(کرد که سوماتئولوگیکا  وادار می

  :فردریک، ضمناً ولتر را چنین اندرز داد. دانست سرنوشتی بدتر از مرگ می

اما آیا کسانی که به کیفر رسیدند گناهکار نبودند؛ آیا شایسته است به . آنچه در آبویل گذشت بسیار اندوهبار بود

ایم، آیا باید  است؛ و از آن روي که خواستار آزادي اندیشه تعصباتی بتازیم که روزگار در ذهن ملتها جاي داده

به یاد آورید . بیند جوید بندرت زجر و شکنجه می معتقدات رسمی مردم را تحقیر کنیم؛ آنکه از آشوبگري دوري می

وعده فردریک آنگاه  ».رفتم هرگاه مشتم پر از حقیقت بود، قبل از گشودن آن، به اندیشه می«که فونتنل گفته است 

نظم اجتماع را » فیلسوفان«در کلیوز حمایت خواهد کرد، به شرط آنکه » فیلسوفان«دهد که از ایجاد مهاجرنشین  می

  :نویسد و سپس، چنین می. بر هم نزنند و به معتقدات مردم به دیدة احترام بنگرند
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مردم، پس از صد و پنجاه سال،  هرگاه فیلسوفان حکومت را به دست گیرند، …. عوام استحقاق روشنی اندیشه ندارند

اي توسل خواهند جست و بتهاي کوچک دیگري را پرستش خواهند کرد؛ آنان یا خورشید را معبود  به موهومات تازه

اند پرستشگاه خود خواهند ساخت، و یا مرتکب  خویش خواهند نمود، یا گورهایی را که مردان بزرگ در آنها خفته

انسان همواره . پرستی زادة ذهن ناتوان انسان است و با آن پیوندي ناگسستنی داردموهوم. شوند مهمالت مشابهی می

.موهومپرست بوده است؛ و همیشه نیز چنین خواهد بود

اي، به نام داستان مرگ شوالیه دوالبار، نوشت و به چاپ رساند؛ به دوستان  ولتر به پیکار خویش ادامه داد؛ گفتار ساده

نان خواست از لویی پانزدهم بخواهند که براي اعادة حیثیت جوان مقتول اقدام کند؛ و چون درباریش نامه کرد و از آ

فریاد خون «این نامه عنوان ). 1755(اي به لویی شانزدهم نوشت  اي نگرفت، شخصاً نامه از این کوششها نتیجه

رگو در قانون کیفریی که این جوان محکومیت ال بار را هرگز لغو نکردند، اما چون دید که تو. را برخود داشت» بیگناه

را، به خاطر جرایمی که کیفرش بمراتب کمتر ار گردن زدن بود، به مرگ محکوم کرده است تجدیدنظر نمود، 

نمود، به جهاد خویش  انگیز می ولتر، تا پایان عمر، با نیرویی که در این روزگار شگفت. خرسندي خاطر یافت

، کلودشومون را، که به گناه شرکت در مجمع دینی 1764در . لیسا ادامه دادباتندرویها و زورگوییهاي دولت و ک

پس از آنکه کنت توما دو اللی، فرمانده سپاهیان . پروتستانها به کار اجباري در کشتی محکوم شده بود، آزاد ساخت

، ولتر به )1766(ریدند فرانسه درهند را، که از انگلیسیان شکست خورده بود، به اتهام خیانت و بزدلی در پاریس سرب

در دفاع از اللی، کتابی در سیصد . درخواست فرزند اللی پیکار خویش را با دستگاه دادگستري فرانسه از سرگرفت

صفحه، به نام قطعات تاریخی دربارة هند، نوشت و به چاپ رساند؛ و مادام دوباري را بر آن داشت که لویی پانزدهم را 

  .، اندکی قبل از مرگ ولتر، اللی را بیگناه شناخت1778فرانسه، سرانجام در  دولت. به تبرئۀ کنت وا دارد

دیدرو در . این تالشها رزمندة هشتادساله را خسته و فرسوده کرد؛ اما وي را قهرمان آزادیخواهان فرانسه ساخت

یکی از » .دانم ر میت اي است، اما حمایت وي را از کاالس برجسته محمد ولتر اثر برجسته«: برادرزادة رامو نوشت

تازید، اما کارهایی  نماید که شما به مسیحیت می چنین می«: روحانیان پروتستان ژنو، به نام پوماره، به ولتر گفت

و فردریک، پس از هشدارهاي قبلی، از مردي که اکنون وجدان اروپا شناخته » .کنید که برازندة مسیحیان است می

است هنگامی که فیلسوفی صداي خود را از نهانگاهش به گوش مردم  چه خوب«: شده بود، چنین تجلیل کرد

. اي تجدیدنظر کنند دارند که در حکم غیر عادالنه رساند و مردم، که او سخنگوي آنان است، داوران را بر آن می می

  .».ار دهداگر ستایش دیگري از آقاي ولتر نشود، همین اقدام بتنهایی کافی است تا وي را در زمرة نیکخواهان قر

VI -»را بکوبید» رسوایی!

ولتر در . دوام یافت) 1769-1759(در خالل این پیکارها، دشمنی ولتر با مسیحیت با نفرتی درآمیخت که ده سال 

هایی را که مایۀ دلخوشی انسانند به باد تمسخر گرفته، سپس به معتقداتی چون  روزگار جوانی معجزات و افسانه

که توماس آکویناس نیز صریحاً اعتراف کرده بود که خرد انسان  –ح، و کفاره شدن مسیح تثلیث، تجسم خدا در مسی

اما پیدا شدن این حالتها در ذهن فعالی که شیرة رشد . شک و تردید نگریسته بودبه دیدة  - از درك آنها ناتوان است

و تصمیم گرفته بود تا به معتقداتی پس از آن، ولتر گویا مدارا پیشه ساخته، . کرد طبیعی بود و بالندگی را حس می

. نماید، به دیده اغماض بنگرد که در نزد مردم گرامیند، و وجودشان براي نظم جامعه و اخالق بشر سودمند می

کردند؛ و وجود سلسله مراتب در میان  روحانیان فرانسه در نیمۀ اول قرن هجدهم نسبتاً رواداري دینی را رعایت می

المعارف آنان را  ایمانی و ستایش مردم از دایره اما گسترش بی. نبش روشنگري سهیم بودروحانیان در پیشرفت ج

در فرمانرواي کشور پدید ) 1757(روحانیان، با استفاده از هراسی که سوء قصد دامین به جان شاه . هراسان ساخت

یت جنایتی مستوجب کیفر مرگ وا داشتند که هر مخالفتی را با مسیح) 1759(آورده بود، دولت را به صدور فرمانی 
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صدور این فرمان را چون اعالم جنگ دانستند و تصمیم گرفتند از آن پس، تا آخرین نفس، » فیلسوفان«. شناخت می

در وراي زیباییها و لطافت شاعرانه دین، تبلیغاتی . دانستند مبارزه کنند اي جنایتکارانه می با فرمانی که آن را یاوه

اي دیدند که هزاران  سارت کشیده است؛ در وراي حمایت دین از اخالق، ستمگري وحشیانهدیدند که هنر را به ا

بدعتگذار را زنده آتش زده، آلبیگاییان را در جنگهاي خانمان برانداز تار و مار ساخته، با اجراي فرمان دستگاه تفتیش 

هاي  فرانسه را با افسانه. ل و تاریکی کشیدفه در اسپانیا و پرتغال بر این دو کشور پردة جه-دا-افکار و برپایی اوتو

جا با موهومپرستی، کشیشگري و تعقیب و آزار روح و اندیشۀ انسان را دربند  ناسازگار از هم پراکنده، و در همه

از این روي، تصمیم گرفتند که آخرین سالهاي عمر خویش را به پیکار با ارتجاع قرون وسطایی . کشیده است

  .اختصاص دهند

اعدام ژان کاالس در مارس آن سال . ناپذیر ساختند را نقطۀ عطفی در این کشاکش اجتناب 1762شامد، سال سه پی

دادرسی، کشتار، و شکنجه، با آنکه . گرداند نمود که فرانسه را به قرون وسطی و روزگار تفتیش افکار بازمی چنین می

در ماه مه همین . گرفتند معتقدات دینی مردم ریشه میها، و  شدند، از تعصبات، کینه به دست مقامات دولتی اجرا می

بود، » فیلسوفان«نویسندة این اثر، با آنکه دشمن . را به جهانیان داد» اعتراف کشیش ساووایی«سال، امیل روسو 

ئن ژو 11این کتاب را در . هاي مسیحیت، جز ایمان به خدا و اخالق مسیح، را از دین کنار نهاده بود تقریباً همۀ جنبه

توطئه خود علیه روان آدمی با  نمود که آیین کاتولیک در چنین می. همان ماه در ژنو آتش زدند 19در پاریس، و در 

در اوت آن سال، محکومیت یسوعیان در پارلمان پاریس یک پیروزي براي . آیین کالونی همدست شده است

کردند،  رلمانهاي پاریس، تولوز، و روان را رهبري مینمود؛ اما این پیشامد پیروزي ژانسنیستها، که پا می» فیلسوفان«

در قضیۀ ژان کاالس و البار نشان دادند که ژانسنیستها در دشمنی با آزادي اندیشه » پارلمانها«و . آمد نیز به شمار می

ولتري  یمهشوازول ن) 1770-1758(در این میان، دشمنی پارلمانها و دربار، و ترقی روزافزون . کمتر از دیگران نیستند

دادند که با آزادي بیشتر و با بیم کمتري از سانسور و پلیس، با مسیحیت  مجال می» فیلسوفان«در دستگاه دولت، به 

.پیکار کنند

این شعار را وي » !رسوایی را بکوبید«. ساخت کرد و پراکنده می اکنون، ولتر شعار خشمگنانۀ خود را فریاد می

گاهی نیز . ند؛ و از آن پس، صدها بار، و در چندین شکل مختلف، آن را تکرار کردبر زبان را 1759نخستین بار در 

ولتر شصت و هشت ساله اکنون جوانی را از سرگرفته بود و خود را به . برد این جمله را به جاي امضاي خود به کار می

کارتاژ باید ویران «: آورد رمیهایش در برابر سناي روم فریاد ب کرد، کسی که در پایان خطابه کاتو مهین مانند می

با شور وحرارت » .گوید تازم، درد مرا ترك می می› رسوایی‹اما چون به . کشم درد می. قولنج دارم«: ولتر نوشت» .شود

جوانی، و با اعتماد به نفس باورنکردنی، و همراه چند یار دو دل و نااستوار، به نیرومندترین نهاد در تاریخ بشري 

  .ور گشت حمله

اندیشی، و تعقیب و آزار دینی را  خواست تعصب، موهومپرستی، تاریک می  چه بود؟ آیا وي» رسوایی«نظور ولتر از م

دانیم که او به  براندازد، یا بر آن بود که کلیساي کاتولیک، یا همۀ اشکال مسیحیت، یا کال دین، را در هم کوبد؟ می

گاه با عباراتی گرم  در این هنگام و در گرماگرم پیکار خویش، و گاه قصد نابود کردن دین به پا نخاسته بود، زیرا، حتی

در فرهنگ فلسفی، وي دین را غیرمستقیم چنین توصیف . کرد از دیانت ولتري، به ایمان خداپرستانۀ خود اعتراف می

این » .تهرآنچه از پرستش خداوند متعال و دلسپردگی به فرمانهاي ابدي او بگذرد موهومپرستی اس«: کرده است

ولتر همۀ معتقدات مشخص . کرد توصیف همۀ اشکال مسیحیت، جز اونیتاریانیسم، را موهومپرستی تلقی می

مسیحیت اصیل آیین را، از اعتقاد به گناهکاري ذاتی گرفته تا تثلیث، تجسم خدا در مسیح، کفاره شدن مسیح، و 

راي خدا بر صلیب، یا به دست کشیش در آیین قربانی کردن خدا را ب» قربانی«. دانست آیین قربانی مقدس، بیپایه می
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کرد؛ آیین کالونی را مانند آیین  مقدس، در نتیجه، بیشتر اشکال آیین پروتستان را نیز، چون آیین کاتولیک، نفی می

کرد که در کنار  گمان می. آشفت خواندن کالون کشیشان ژنور را برمی» مخوف«دانست و با  اندیش می کاتولیک تاریک

را › رسوایی‹امیدوارم «: آالمبر نوشت/ به د. تواند به آسودگی زیست کند  کلیسایی رسمی، چون کلیساي انگلستان، می

. اگر بخواهید، به این مقصد خواهید رسید. باید به جایی سقوط کند که در انگلستان کرده است› رسوایی‹. نابود کنید

» رسوایی«ه منظور ولتر از و سرانجام، باید بگوییم ک» .یت کنیمتوانیم به بشر و این بزرگترین خدمتی است که می

مفهوم اصلی نبود، بلکه منظور دینی بود که براي اشاعۀ موهومپرستی و اساطیر، براي نظارت بر آمرزش، و ه دین ب

لتر در چنین بود مسیحیتی که و. براي سرکوبی ناسازگاران به وسیلۀ سانسور نشریات و اعمال شکنجه پدیدآمده بود

.دید تاریخ و در فرانسه می

براي سرکوبی ستونهاي «. از این روي، همۀ پلها را در پشت سر ویران کرد و گردانهایش را براي جنگ فراخواند

آالمبر، / تاکهاي حقیقت را د …. ، که با هم تفاهم داشته باشند، مورد نیازند›فیلسوف‹دشمن، تنها پنج یا شش 

اکنون انتظار داشت که اینان . اي درست اما بسیار پراکنده، و بدون نقشه».اند و هیومها کاشتهدیدروها، بالینگبروکها، 

دربارة تاکتیک جنگی، به آنان چنین . گیرد دانست که خود او فرماندهی آنان را به دست می متحد شوند و مسلم می

یکی از ما تیرهایی به سوي اژدها رها کند، امیدوارم که هرسال  …. بکوبید، و دستتان را پنهان کنید«: دهد اندرز می

برادران به آکادمیها وارد شوند، به مقامات اختیاردار و، در » .شوند آنکه اژدها بداند این تیرها از چه دستی رها می بی

که هاي مردم را با خود همراه سازند؛ تنها کافی است  آنان نیازي بدان ندارند که توده. صورت امکان، به وزارت رسند

بنگرید که چگونه پطرکبیر به . کنند هاي مردم را رهبري می مردان مبتکر و باقدرتی را با خود همراه سازند که توده

که فردریک را در ) 1767ژانویۀ  5(کوشید  از این روي، ولتر می. تنهایی سیرت و صورت روسیه را دگرگون ساخت

  :پیکار با مسیحیت با خود همراه سازد

شاه خردمند و دالور با پول، سپاهیان، و قانون، و بدون یاري گرفتن از دین، که . کامال با شماست اعلیحضرتا، حق

اعلیحضرت، با ریشه کن  …. تواند مردم را اداره و رهبري کند تنها براي فریب دادن مردم جعل شده است، می

ظورم عوام نیستند، که استحقاق من. ساختن این موهومپرستی زشت و ننگین، خدمتی ابدي به بشریت خواهند کرد

خواهند  ی هستند که میروشنی اندیشه ندارند و حاضرند هر یوغی را گردن نهند، بلکه مردم درست و متفکر، و مردم

یکی از غمهاي من، هنگام مردن، این است که  …. با شماست که ذهنهاي آنان را تغذیه کنید …. بیندیشند

  .یاري کنم توانم شما را در این کار بزرگ نمی

فردریک به سادگی پیرمرد خندید؛ اما ولتر پافشاري کرد و تالش او بینتیجه نیز نماند؛ چنانکه بعداً خواهیم دید، 

  . توانست برخی از وزیران فرانسه، پرتغال، و اسپانیا را با خود همراه سازد

مانند حواریون، به بورد در . ساخت مرا میتري را نیز براي پیکار با مسیحیت با خود ه اهمیت ولتر کسان گمنامتر و کم

آرژانس / لیسون، به سروان در گرنوبل، به پیر روسو در بویون، به اودیبه در مارسی، به ریبوت در مونتوبان، به مارکی د

خواند، مطالب و  می» برادران«اینان را . نوشت هاي اندرزآمیزي می در شارانت، و به آبه اودرا در تولوز نامه

  .داد تا مبادا به خواب روند فرستاد، و تکانشان می تهایی برایشان میدرخواس

مندم ترویج ایمان و راستی، پیش  آنچه بیش از همه بدان عالقه. بتازید» رسوایی«برادران؛ با مهارت و کاردانی به 

سرکشید، و  ]دیدرو[جرعۀ خود را به سالمتی من با برادر افالطون  .فلسفه، و سرکوبی موهومپرستی استبردن 

».رسوایی را بکوبید«

  »بکوبید«رسوایی را . آور است تندرستی من رقت. کشم همۀ برادرانم را به آغوش می
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، و دیگر ]کافر[لوکرتیوس، سیسرون، سقراط، مارکوس آورلیوس، یولیانوس  …برادرانم را، به نام کنفوسیوس 

  .کشم بزرگانمان، به آغوش می

  ».رسوایی را بکوبید«. دعا کنید برادران، و مراقب باشید. رادرانمدعاي برکت گرم من براي همۀ ب

اولباك، رنال، / آالمبر الوسیوس، د/ گذشته از آنکه دیدرو، د. کتاب اکنون حربۀ جنگ، و ادبیات عرصۀ آن شده بود

ره آدمی مورله، و چند تن دیگر قلمهاي خویش را به خدمت پیکار با مسیحیت سپرده بودند، خود ولتر، که هموا

وي، در طول ده سال، . شد هایی شده بود که به سوي دستگاه روحانیت پرتاب می محتضر بود، زرادخانۀ واقعی گلوله

نزدیک به سی کتابچه و گفتار کوتاه نوشت، زیرا نوشتن کتاب بزرگ و پرحجم را براي منظور خود مناسب 

  .دانست  نمی

کتاب بزرگ بیست جلدي  …رسد؛  می] به آنان[ارزد چه زیانی  ن میکراو 100که ] »المعارف  ة   دایر«[از کتابی 

سسترس  1200» انجیل«اگر . سو ارزش دارد باید ترسید 30از کتاب کوچکی که . هرگز انقالبی به پا نخواهد کرد

  .یافت ارزید، مسیحیت رواج نمی می

، »هاي آموزشی مقاله«ها،  ستانها، موعظهها، دا از این روي، او به نوشتن تاریخ و نمایشنامه اکتفا نکرد و جزوه

ها، انتقادهاي کوتاه از کتاب مقدس و تاریخ کلیسا، و گفتارهاي  ها، دیالوگها، نامه هاي پرسش و پاسخ، رساله کتابچه

را در هم خواهند » رسوایی«مختصر دیگري نوشت که عقیده داشت بسرعت در میان مردم پراکنده خواهند گشت و 

  :سالها قبل، فردریک بدو چنین نوشته بود. خواندند ، می»الهضم سهل«، یا »بیسکویت«ها را  ن نوشتهمردم ای. کوبید

کنند و آثار خویش را به نام ولتر  اي از نوابغ بزرگ و همپایه با هم کار می کنم که در فرانسه انجمن برگزیده گمان می

معتقد خواهم گشت و کوشش خواهم کرد که در  هرگاه این گمان درست باشد، من به تثلیث …. دهند انتشار می

  .اند، به حقیقت دست یابم این راز، که مسیحیان آن را باور کرده ولی نفهمیده

کرد؛  ساخت؛ وي از بیش از صد نام مستعار گوناگون استفاده می هاي خود را اکنون به نام ولتر منتشر نمی ولتر نوشته

» اسقف اعظم پاریس«و یا » اسقف اعظم کنتربري«وخی، به نام کسانی چون گاه نیز آثار ضددینی خویش را، بش و گاه

براي اینکه سگان شکاري بهشت رد او را پیدا نکنند، یکی از این . داد و یا به نام آبه، کشیش، و یا راهبی، انتشار می

خویش شنایی داشت و، در پیکارو برلین آولتر با چاپگران پاریس، آمستردام، الهه، لندن، . آثار را به خویشتن اهدا کرد

هاي خویش را برایگان به کتابفروشان  به دست دامیالویل و دیگران، جزوه. کرد با مسیحیت، از آنان نیز استفاده می

کرد در نظر  فروختند و خطري را که تهدیدشان می داد؛ و کتابفروشان نیز آنها را به بهاي ارزان به مردم می می

.جا را گرفته بودند کاشته بود همهبذرهایی که . گرفتند می

، موعظۀ پنجاه نفر را، که دست کم ده سال قبل نوشته و در پوتسدام براي فردریک خوانده بود، منتشر 1762در 

  :نویسد کند و می کتابچه را بسادگی آغاز می. در این کتابچه، ولتر مسیحیت را سخت به باد حمله گرفته است. ساخت

هر یکشنبه در شهر تجاري پرجمیعتی به دور هم ] کویکرهاي لندن؛[ه، دیندار، و خردمند پنجاه انسان تحصیلکرد

پس از آن، پولی براي . خوردند کرد؛ سپس، شام می خواندند، و یکی از آنان سخنرانی می آمدند و دعا می گرد می

این . کرد خواند، و موعظه می ا میکرد، دع این اجتماع را، بتناوب، یکی از آنان رهبري می. آوردند نیازمندان گرد می

  . …هاي آنان است یکی از دعاها و موعظه

کنیم،  اگر با قربانیهاي ناشایستی تو را تحقیر می. هومپرستی نگاه دارما را از مو …اي خداي همۀ کرات و ستارگان 

حکایتها را براي همیشه نابود  کنیم، این اي به تو بیحرمتی می اگر با حکایتهاي بیهوده. این آیین ناشایست را برانداز

  .میرد شود و نه می خدایی که نه زاده می …بگذار که مردم با پرستش خداي یکتا زیست کنند و بمیرند؛ . ساز
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توز، سنگدل، و آدمکش است و هیچ انسان  گوید که خداي عهد قدیم خدایی الفزن، حسود، کینه واعظ سپس می

انسان چگونه . گوید که داوود مردي فرومایه، هرزه، و آدمکش بود نین، میهمچ. تواند او را بپرستد خردمندي نمی

تواند این کتاب را کالم خدا بداند؟ و االهیات باور نکردنی مسیحی، تبدیل روزمرة شراب و نان به خون و گوشت  می

توانند از انجیلها  یمسیح، آثار بیشمار قدیسان، فروش آمرزشنامه، و دشمنیها و خونریزیهاي جنگهاي دینی چگونه م

برادران من، . اند که مردم به آیینهاي پر رمز و راز دینی نیازمندند و آنان را فریب باید داد به ماگفته ریشه گیرند؟

مردم را از قلب ماهیت، ] مصلحان دینی[کند به بشریت این گونه بیحرمتی کند؟ آیا پدرانمان  کسی از شما جرئت می

هاي مسخره  ، فروش آمرزشنامه، جنگیري، معجزات دروغین، و مجسمه]یش اقرار نیوشنزد کش[از اقرار به گناه 

اند که بدون این موهومات زیست کنند؟ باید به خویشتن جرئت دهیم  اند؟ آیا مردم اکنون عادت نکرده بینیاز نساخته

ش خردمندانه و سادة خداي رود کودن نیستند، و بآسانی پرست مردم آنچنان هم که گمان می. و چند قدم فراتر نهیم

ده است، کوتاه سازیم؛ خواهیم دست روحانیان را، از آنچه سخاوت مردم به آنان دا ما نمی …. یکتا را خواهند پذیرفت

دانیم که بیشتر آنان در نهان به نادرستی  خواهیم که در تعلیم راستی به ما تأسی جویند گرچه می از آنان می

  !با این دگرگونی فرخنده، چندان کار نیک انجام خواهد پذیرفت که به شمار نیاید …. خندند هاي خویش می گفته

از . آسا بود اي انقالب خواندن تمام این کتاب براي ما خسته کننده است، اما نشر آن در فرانسۀ قرن هجدهم واقعه

ه بود، خطري تهدیدش همین روي بود که ولتر کتاب را به نام المتري به چاپ رساند؛ و چون المتري اینک مرد

.کرد نمی

ارزشی، به نام سیاه و سفید، نوشت و  داستان کوتاه بی. ، ولتر اندیشۀ خویش را به نمایشنامه معطوف ساخت1763در 

 1764اما سال . او بود» دین طبیعی«کتابچۀ پرسش و پاسخی، به نام کاتشیسم مرد شریف، تصنیف کرد که متضمن 

متن اصالح شدة کتاب آتشین (ال، ولتر ناشران خود را به چاپ انجیل خرد، بررسی دین در این س. سال بااهمیتی بود

این . ، مشغول داشت]جیبی[ترین آثار خویش، با عنوان فرهنگ فلسفی  ، و یکی از برجسته)ژان میله، وصیت من

یا پنج تا هشت شوند و  صفحۀ دوستونی منتشر می 824چاپ فرهنگ فلسفی برخالف چاپهاي موجود امروزي که در 

توانست آن  دهند، در قطع کوچک منتشر شده بود و انسان بآسانی می جلد از مجموعه آثار او را به خود اختصاص می

نفر آن را  1‘000‘000ها و سادگی و روشنی سبک سبب شدند که  کوتاهی مقاله. را نزد خود نگاه دارد، یا پنهان کند

  .در کشورهاي گوناگون بخوانند

خوردند، اما انباشتگی  شاید صدها اشتباه در آن به چشم می. نمود انگیز می ین کتابی توسط یک تن شگفتنوشتن چن

ولتر خود . اند ها کتاب را یکی از معجزات تاریخ ادبیات ساخته ها و تبحر نویسنده تقریباً در همۀ زمینه گستردة داده

ها چیزي  وي تقریباً در همۀ زمینه» !و چه لجاجتی چه تالش پیگیري، چه درازگوییی،«گفت  دربارة این کتاب می

. کنند هایی هستند که هنوز خواننده را به خود جلب می هاي وي داراي جاذبه براي گفتن دارد و تقریباً همواره گفته

اند که  هایی در آن آمده گاه گفته درایی، سخنان پیش پاافتاده، و یا مطالب بیمایه خالی نیست؛ و گاه این کتاب از هرزه

پیشرفتی که اندیشۀ اروپاییان در صد سال «: چنانکه نویسنده در جایی نوشته بود- نماید معنی می مضحک و بی

اما نباید فراموش » .گذشته پدید آورده است بیش از پیشرفت همۀ جهان از روزگار برهما و زردشت تا آن زمان است

کسی  اي بنویسد؛ و هیچ ی از او سرزند، کتاب قطور هزار صفحهآنکه اشتباهات تواند، بی اي نمی کرد که هیچ نویسنده

در کتاب، . نتوانسته است، در خالل این مدت طوالنی، هوش و استعداد خود را همچنان تازه و درخشان نگاه دارد

که  مند بود بداند ها نیز سخن رفته است، زیرا ولتر، مانند هر خوانندة کنجکاوي، عالقه شناسی واژه حتی از ریشه

بد به کاربردن «مثال در مقالۀ . کنند ها در سفرهایشان در زمانها و مکانهاي گوناگون چه دگرگونیهایی پیدا می واژه

منظور اساسی  ».عبارات خود را توضیح دهید«: ست، این حکم معروف ولتر آمده ا»معجزات«، و نیز در مقالۀ »ها واژه
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نویسنده بار دیگر . شناخت بود ا مسیحیت آن گونه که ولتر آن را میاي براي پیکار ب این کتاب فراهم ساختن حربه

برمال اي اشتباهات و افتضاحات کتاب مقدس مسیحیان را  مطالب باورنکردنی نه تنها مقالۀ تناقضات در هر صفحه

ز مرگ عیسی به کلیسا اجازه داده بود چهار انجیل از پنجاه انجیلی را که در قرن پس ا نویسد چه کسی سازد و می می

چه ابلهانه است که انسان عیسی را فرزند زنی باکره بداند، و درهمان . و ملهم از خدا بداند» قانونی«نوشته شدند 

هنگام نسبت وي را از راه یوسف بیکاره به داوود رذل وهرزه کشاند؟ چرا مسیحیت شریعت موسی را کنار نهاده، در 

أیید کرده، و درست خوانده بود؟ آیا بولس حواري، که شریعت موسی را صورتی که خود عیسی این شریعت را بارها ت

 24، بر عیسی برتري داشت؟ بزرگان شهر ژنو فرهنگ فلسفی را نپسندیدند؛ در )پوستاي  به خاطر قطعه(رد کرد 

هاي موجود  ي ژنو به مجریان این شهر دستور داد تا همۀ نسخهبیست و پنج نفر» شوراي کوچک«، 1763سپتامبر 

دیدیم که این کتاب در آبویل به چه سرنوشتی . دستور مشابهی داد 1765پارلمان پاریس نیز در . کتاب را آتش زنند

هنگام،  و در همان. شناسد ولتر به رهبران ژنو اطمینان داد که نویسندگان فرهنگ فلسفی را نمی). 1766(گرفتار شد 

اي فراهم ساخت؛ و  هاي تازه به چهار رسید، مقاله 1765براي چاپهاي آیندة کتاب، که تعداد آن تا پیش از پایان سال 

براي فروش . منتشر شدند، مطالب تازة دیگري نوشت 1778براي پنج چاپ دیگر آن، که تا پیش از مرگ وي در 

هاي کتاب را در پشت در  ستفروشان نیز قرار گذاشت که نسخهکتاب، با کتابفروشان ژنو قراردادهایی بست و با د

  .هاي مردم نهند خانه

، سرانجام خانۀ خود، له 1764در . ، با شور و حرارت بیشتري به پیکار ادامه داد1767تا  1765در فاصلۀ سالهاي 

ال از ملک خویش سه س. دلیس، و ژنو، شهري که به خاطر کفرگوییهاي وي سخت به خشم آمده بود، را ترك گفت

ها  یکی از این جزوه. به چاپ رساند» رسوایی«اي علیه  در فرنه خارج نشد و در این مدت تقریباً هرماه جزوة تازه

از  1629این جزوه شامل پرسشهایی است که گویا یک استاد االهیات در . نام داشت) 1767مارس (پرسشهاي زاپاتا 

زاپاتا به درستی روایات عهد جدید دربارة ستارة بیت لحم، . پرسد مانکا میهیئتی از عالمان االهی در دانشگاه ساال

در زمان آوگوستوس قیصر، کشتار بیگناهان، و تجربۀ عیسی به دست شیطان برکوهی » سراسرجهان«سرشماري 

پرسد که این کوه  نگرد و می ، به دیدة تردید میبودندبسیار بلند، که از فراز آن همۀ ممالک جهان و جالل آنها هویدا 

قبل از انقضاي عمر این نسل، سوار بر ابر، با قدرت و شکوه «عیسی وعده داده بود که، . عجیب در کجا قرار داشت

و چه چیزي وي را از این کار بازداشته  پس چرا این وعده را عملی نکرده، »مد؛آبراي بنیانگذاري ملکوت خدا خواهد 

کنند و شکی به دل  با آنان که جرئت می» «آیا غلظت بیش از اندازة ابر و مه وي را از این کار بازداشته است؟«است؟ 

تر این است که این پرسشها را به«یا » آیا آنان را براي تأدیب به دست شکنجه سپارم …دهند چه باید کرد؟  راه می

زاپاتا، چون پاسخی براي پرسشهایش نیافت، تصمیم گرفت،  :فراموش کنم و به تعلیم فضایل اخالقی پردازم؟ نتیجه

خداي پدر انسانها، و خداي پاداش و کیفردهنده و بخشنده، را به . ترین زبان، تنها دربارة خدا سخن گوید به ساده

زاپاتا . ز ناراست، و دین را از تعصب جدا ساخت؛ و فضیلت اخالقی را تعلیم داد و عملی نمودراست را ا. مردم شناساند

  .، در والیا ذولیذ، سوزانده شد1631مردي محبوب، افتاده، و مهربان بود؛ و در 

اي خود، بررسی مهم آراي لرد بالینگبروك، حمالت خود را به مسیحیت با  ، در اثر صدو پنج صفحه1767در مه 

وي در این کتاب استداللهاي خود را از زبان شخصیت متوفاي انگلیسی بیان کرده است، . دت بیشتري از سر گرفتش

در همان سال، ولتر داستان دلکشی در صد صفحه، به نام . اما بالینگبروك احتماال این تکلیف شاق را پذیرفته بود

ي بافضیلت است که از امریکا به فرانسه آورده شده، هورونهاداستان این کتاب ماجراي یکی از . پاکدل، منتشر ساخت

، فریاد ملتها را به چاپ رساند و در 1769در . و آداب اروپاییان و االهیات مسیحی وي را سخت سردرگم ساخته است

در همان سال، کتاب . شاهان و دولتهاي اروپا پایان دهد آن از اروپاي کاتولیک درخواست که سیادت پاپان را بر
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و در . پرزحمت، اما تهییج شدة، تاریخ پارلمان را منتشر ساخت و پارلمان را مظهر توطئۀ ژانسنیستهاي مرتجع خواند

 این کتاب دایرة. المعارف را، در نه جلد، منتشر ساخت ة   پرسشهایی دربارة دایر 1772تا  1770خالل سالهاي 

  .بود] جیبی[هایی ضد کاتولیک تر از گفتارهاي فرهنگ فلسفی  المعارف کوچکی با مقاله 

اي دربارة تفسیر عهد قدیم، رساله به رومیان،  اي، چون موعظه کننده ولتر آثار خویش را معموال با عناوین گمراه

. رساند ها، به چاپ می وعظهاي عالیجناب ژاك روست، موعظۀ کشیش بورن، و اندرزهایی به پدران خانواده

توانست ثابت کند که آنها را  شناختند، اما کسی نمی تحصیلکردگان فرانسه از روي سبک این آثار نویسنده آنها را می

این بازي زیرکانه زبانزد مردم پاریس و ژنو شده بود، و آوازة آن تا لندن، آمستردام، برلین، و حتی . ولتر نوشته است

اي با چنین دشمنان نیرومندي، با یک چنین موفقیتی، بازي نکرده  اسر تاریخ جهان، نویسندهدر سر. وین رسیده بود

ولتر حمالت متقابل همۀ آنان را دفع کرد و به . هاي وي پاسخ دهند صدها تن از دشمنان کوشیدند به نوشته. است

برد و  و او از پیکار لذت می» .یار بودپیکاري تمام ع«پاسخ داد؛  گاهی با خشونت و گاهی نامنصفانه،ضربات همۀ آنان، 

.برد در گرماگرم مبارزه مرگ را از یاد می

ولتر، که پس از زمین لرزة لیسبون و تصنیف کاندید ظاهراً دستخوش نومیدي و بدبینی شده بود، اکنون خوشبینانه 

نگاه داشته بود، قطعی  را، بر کلیسایی که نیاز بشر آن را پاي برجا» فلسفه«نگریست و پیروزي  به آینده می

چرا دوازده  دهند،اند مسیحیت را به وجود آورند و رواج  سواد توانسته گفت که اگر دوازده ماهیگیر بی می. دانست می

شادزي «: نوشت» برادران«ه یکی از نتوانند احکام جزمی و دستگاه تفتیش افکار آن را به لرزه درآورند؟ ب» فیلسوف«

آیا شاهی، امپراطریسی، معشوقۀ » !آن را نابود خواهیم ساخت«و به آنان اطمینان داد که » .را بکوب› رسوایی‹و 

کردند؟ وي با حمله به پارلمان پاریس دربار را   شاهی، و کسان برجستۀ بسیاري در نهان و آشکار از وي طرفداري نمی

از یاري و همراهی مادام دو پومپادور، و سپس مادام دو باري، برخوردار بود، و حتی امیدوار بود  خشنود ساخته بود،

بیایید این انقالب فرخنده را، که «: آالمبر نوشت/ ، به د1767در . که لویی پانزدهم از گناهان گذشتۀ وي چشم پوشد

ار روي داده، و از آنچه من امیدوار بودم فراتر در طول پانزده یا بیست سال گذشته در اذهان و اندیشۀ مردم درستک

این عصر «به الوسیوس ننوشته بود که  1760آیا وي این را پیشگویی نکرده بود؟ آیا در » .رفته است، برکت دهیم

  »شاهد پیروزي خرد خواهد بود؟

VII  -دین و عقل  

هنگ فلسفی دربارة دین نوشته س، در فراند؛ برعک ولتر چندان ساده دل نبود که گمان برد دین را کشیشان برساخته

سازد، ریشه  تصور هستی خدا از احساسات و از منطق طبیعی انسان، که با گذشت عمر خود را آشکار می :بود

برداشت - دید انگیز طبیعت را می انسان آثار شگفت. این منطق حتی نزد وحشیترین مردم نیز وجود دارد. گیرد می

را در پدید ] فوق طبیعی[و دست استادي . مساعد و طوفانها، منافع و مصایب محصول و خشکسالی، آب و هواي

هاي قدرت خویش، استفاده  رمانروایان از این تصور، براي تحکیم پایهنخستین شاهان و ف …. کرد آمدن آنها حس می

  .کردند می

د آنکه گروه خود را از گزند هرگروهی یکی از نیروهاي فوق طبیعی را خداي حامی خود ساخت و این خدا را، به امی

کشیشان مخلوق همین معتقداتند؛ . گروههاي دیگر و خدایان آنان نگاه خواهد داشت، پرستش، و برایش قربانی کرد

با گذشت زمان، کشیشان براي توسعۀ قدرت خویش از ترس . اند اما تعابیر و شعایر دینی را کشیشان خود برساخته

» بدعتگذران«شیشان به هر پستی تن درداده، و سرانجام دست خود را به خون ک. اند کرده برداري انسان بهره

ام، از آنان نفرت دارم، و تا روز  از کشیشان نفرت داشته«: نویسد ولتر آنگاه چنین می. اند جمعیتها، و ملتها آلوده

جهان و بیش از همه آیین ولتر، با آنکه بسیاري از معتقدات ادیان غیرمسیحی  ».واپسین از آنان نفرت خواهم داشت
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بیش «گفت که  می. پسندید، به هیچ یک از معتقدات مسیحیان دلبستگی نداشت می) که دین نیست(کنفوسیوس را 

ولتر به انتقادات » .ام دارم؛ و از آن بدتر، همۀ آنها را هم خوانده) دربارة مسیحیت(جلد کتاب در این باره  200از 

با . یفزود، اما آن انتقادات را گسترش داد؛ و تأثیر آن هنوز در ما زنده استپیشینیان از کتاب مقدس چندان ن

اسرائیل از  هاي کتاب مقدس را دربارة طوفان نوح، عبور بنی گستاخیی بیش از جسارت گذشتگان، نادرستی افسانه

ن و نظریۀ مسیحی هاي مشابه دیگر برمال ساخت؛ و هرگز از نکوهش داستا دریاي سرخ، کشتار بیگناهان، و افسانه

آیین کاتولیک «: کرد این سخن قدیس آوگوستینوس را با خشم و انزجار بسیار نقل می. گناهکاري ذاتی باز نایستاد

اند؛ و حتی کودکان، هرگاه قبل از زایش نو در عیسی درگذرند،  دهد که همۀ مردم گناهکار آفریده شده آموزش می

و  .)روند ، در جوار دوزخ می]برزخ[ان به جاي گرم و مطلوبی، به نام لیمبو گویند که این کودک اکنون می(» .ملعونند

از خداترسی طبیعی دوران کودکی به بیحرمتیهاي دورة جوانی رسید؛ حتی . اما ولتر دربارة خود عیسی دودل بود

. خواند می» سر رهاي خی دیوانه«کرد؛ و زمانی عیسی را  درجوانی، داستان آمیزش مریم را با سربازي رومی باور می

چون بالغتر شد، به آموزشهاي اخالقی مسیح به دیدة احترام نگریست و گفت که انسان تنها با به کاربستن این 

شود، نه اعتقاد به الوهیت مسیح، در اثر خویش، ملحد و فرزانه، اعتقاد مسیحیان را به  آموزشهاست که رستگار می

عقیدة شما در این باره چیست؟ آیا عیسی مسیح داراي یک طبیعت، یک «: پرسید ملحد می. تثلیث کامال استهزا کرد

شخصیت، و یک اراده است، یا دو طبیعت، دو شخصیت، و دو اراده؛ یا یک اراده، یک طبیعت، و دو شخصیت، یا دو 

و مسیحی با  دهد که این معما را فراموش کند  اما فرزانه او را اندرز می» ؟ …اراده، دو شخصیت، و یک طبیعت؛ یا 

کرد، برخالف بولس حواري و مسیحیان آینده، در  عیسی، به عقیدة ولتر، با آنکه فریسیان را نکوهش می. ایمانی شود

  :اعتقاد به یهودیت پایدار بود

فرایض آن را . کند این خداي ابدي، که خویشتن را یک یهودي ساخته است، در سراسر عمر از یهودیت هواداري می

همۀ . دهد کند، و آموزشی مخالف شریعت یهودي نمی رد، به پرستشگاه یهودیان بسیار رفت و آمد میآو به جاي می

حتی یک  …. بنیانگذار دین مسیحی مطمئنا او نیست. آورند شاگردانش یهودیند و مراسم یهودیان را به جاي می

  .عقیدة دینی مسیحی نیز وجود ندارد که عیسی مسیح آموزش داده باشد

عمر جهان را نزدیک  نظر ولتر، به پیروي از عقیدة بسیاري از یهودیان متدین روزگار قبل از خود، پایان عیسی، به

یعنی خداوند مستقیماً برجهان حکومت خواهد  –فراخواهد رسید » ملکوت خدا«دید و عقیده داشت که از پی آن  می

» برادر من«عمر مهر عیسی را به دل گرفت و او را  ولتر در آخرین سالهاي ).اند منتقدان متأخر نیز چنین گفته. (کرد

ساخت که با استخوانهاي انسان پوشیده شده  بیابان پهناوري را در اندیشۀ خویش مجسم می. خواند» استاد من«و 

اند؛ در سوي دیگر، از استخوانهاي  یهودي کشتار شده را برهم انباشته 300‘000در یک سو، استخوانهاي . است

هاي طال و نقره را  اند؛ و توده هایی برپا گشته اند تپه بر سر اختالف نظرهاي مابعدالطبیعی جان سپرده مسیحیانی که

فرشتۀ راهنما وي را به . اند، پوشانده است عصاها و تاجهاي نخست کشیشان و شاهان، که اندامهایشان از هم پاشیده

ا، وي نوما پومپیلیوس، فیثاغورس، زردشت، طالس برد که مسکن فرزانگان بزرگ بوده است؛ در اینج درة سبزي می

اي رفتم باالتر از جایی که فرزانگان دوران باستان در  با راهنمایم به بیشه و، سرانجام، …بیند  ملطی، و سقراط را می

د اي را دیدم که نزدیک به سی و پنج سال داشت؛ دستها و پاهایش متورم بودن سیما و ساده  مرد خوش. آسودند آن می

هاي تازیانه پوستش را پاره کرده بودند، رنجهاي این فرزانه  چکید؛ پهلویش دریده بود و ضربه و خون از آنها می

  .همانند رنجهاي سقراط نبودند

اي بنیان نهد؟  خواست دین تازه مگر او می. »کاهنان و داوران«: عیسی گفت. ولتر سبب مرگ وي را جویا گشت

من و «هاي طالي نخست کشیشان و شاهان بوده است؟ نه،  هاي استخوان و آن توده مگر او مسئول آن توده. هرگز
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ام؟ خدا را دوست بدار، و همسایۀ  مگر قبال به تو نگفته«پس دین واقعی چیست؟ » .زیستیم پیروانم در فقر مطلق می

» .خویش خواهم ساخت اگر چنین است، من ترا استاد«: گوید آنگاه، ولتر بدو می» .خود را چون خویشتن محبت کن

ولتر در سالهاي . اما این در آخرین سالهاي عمر بود ».ز میان رفت، و وجدانم آسوده شداو به من آرامش داد، رؤیا ا«

عقیده داشت که رازوري بولس حواري، . دانست پیکار خویش با مسیحیت تاریخ مسیحیت را دوران بدبختی انسان می

هاي شهیدان و معجزات، و نیرنگهاي کشیشان، به همدستی امیدهاي  ل، افسانهحکایتهاي انجیلهاي قانونی و مجعو

ها را، با فصاحتی که  سپس آباي کلیسا این آموزه. دل، کلیساي مسیحی را به وجود آورده است مردم تنگدست ساده

و نیرنگهاي  اندك، با گسترش اوهام کودکانه اندك. طبقۀ متوسط را فریفتۀ خود ساختند، تدوین و تنظیم کردند

مردانی . مقدس مآبانه، فروغ فرهنگ کالسیک خاموش شد و تیرگی قرنهاي متوالی بر اندیشۀ اروپاییان چیره گردید

جوییها و مسئولیتهاي زندگی  برند، مردان کاهل و تنپرور، و مردانی که از یاد معارضه که سر به جیب تفکر فرو می

نون آمیز خویش را دربارة زنان، شیاطین، و خدایان به یکدیگر تلقین ها خزیدند و اوهام ج لرزیدند به صومعه می

دانشمندان، براي آنکه این اوهام را بخشی از اعتقادنامۀ رسمی انکارناپذیر کلیسا سازند، شوراهایی برپا . کردند

پاپها . مندتر شدشالودة قدرت خویش ساخته بود، از دولت نیرو نیاز عوام به اساطیر تسلیبخش را کلیسا، که. ساختند

. امپراطوران را خلع کردند و ملتها را از سرسپردگی به شاهان خویش بازداشتند

ستود و آن را  او این جنبش را می. جنبش اصالح دینی پروتستان، به دیدة ولتر، تنها گامی لرزان به سوي خرد بود

همۀ «دانست که گاهی  حانیان پولدوستی میگرد آمرزشنامه، و رو نشین، فروشندگان دوره قیامی علیه گدایان صومعه

» .مردم دین ارزانتري براي خود برگزیدند«گفت که در اروپاي شمالی  می» .سازند درآمد یک ایالت را از آن خود می

گفت فرمانروایی را به یاد آورید که  می. اما اعتقاد لوتر و کالون به نظریۀ تقدیر ازلی وي را خشمگین ساخته بود

یا تعابیر گوناگون آیین قربانی مقدس را در نزد گروههاي مختلف ! سازد یایش را به عقوبت ابدي گرفتار میدوسوم رعا

خورند، و هم نان  خورند، نه نان را؛ لوتریها هم خدا را می کنند که خدا را می کاتولیکها ادعا می: مسیحی به یادآورید

گفتیم  کرد، می نقل می کافرهاها را از زبان هوتنتوتها و  ی این یاوهاگر کس«خورند، نه خدارا؛  را؛ و کالونیها نان را می

گسترش نفوذ خرد این مهمالت را اکنون به فراموشی سپرده است؛ و اگر لوتر و کالون سر . دهد که مار را فریب می

اگر پروتستانها از پراکندن این االهیات باز » .نخواهند یافت تومیسمسکوتیسم و ازگور درآورند، نفوذي بیش از پیروان 

نایستند، طبقات تحصیلکرده از آنان رویگردان خواهند شد، و عوام دین خوشبو و رنگارنگ رومی را بر آیین پروتستان 

این کشور . اند آیینهاي کالونی و لوتري هم اکنون در آلمان به خطر افتاده«پنداشت که  میولتر . ترجیح خواهند داد

ردم ها و کاننهاي کلیساي کاتولیک است، مردانی که براي کشاندن م مملواز اسقفان بزرگ و رؤساي بلندپایۀ صومعه

دینی که خدادوستی و . جویند؟ نهدر این صورت، آیا خردمندان باید از دین دوري  ».اند به آیین کاتولیک آماده

قبال ولتر . دهد و جزم اندیشیهاي دیگر را کنار نهاده است خدمتگزار واقعی بشریت است فضیلت اخالقی آموزش می

اي  و هرجامعه» !بینند مردمی قابل ترحمند آنان که براي خوب بودن خویشتن را به دین نیازمند می«: عقیده داشت

اش دربارة شهوات و انفعاالت  اما چون تجربه. ی و مبرا از معتقدات فوق طبیعی زیست کندتواند با اخالقی طبیع می

تواند در برابر نیروي بدوي غرایز فردي بایستد، مگر  بشري بیشتر شد، به این نتیجه رسید که هیچ قانون اخالقیی نمی

یفردهنده، آن را وضع کرده باشد اینکه اعتقاد مردم به قانونی که خداي بصیرمطلق، و خداي پاداش دهنده و ک

پس از قبول گفتۀ الك، که هیچ انگاره و مفهومی فطري نیست، شعور اخالقی را، چون الیبنیتز، فطري . تقویتش کند

قانون بر جنایتهاي آشکار نظارت «: نهفته است و گفت التخواهیی دانست که خداوند در ماخواند و آن را شور عد

  :گوید فرزانه در کتاب ملحد و فرزانه چنین می» .ي نهانکند، و دین بر جنایتها می
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کنم که برخی از آنان شارمندانی صلحجو  همچنین فرض می. که همۀ انگلیسیان ملحدند!) خدا نکند(کنم  فرض می

هستند، طبعی آرام دارند، پایبند شرفند، چندان توانگرند که نیازي به ناراستی ندارند، و در رفتار خویش چنان 

داند کیفر و مکافاتی  اما ملحد بینواي محتاج، که می …. توانند در کنار یکدیگر در جامعه زیست کنند ند که میمقید

در آن صورت، همه پیوندهاي . ان نیست، هرگاه براي تحصیل پول دزدي نکند و آدم نکشد، بسیار ابله استدر جه

د و، چون ملخ که نخست ناپیداست، در جهان اجتماعی از هم خواهند گسیخت، جنایتهاي نهان آشکار خواهند ش

ملحد از راوایاك متعصب  چه کسی شاهان بزرگ را از خودسري باز خواهد داشت؛ شاه …. پخش خواهند گشت

نتیجه آن چه شد؟ مردم یکدیگر را، به همان . الحاد در قرن پانزدهم در ایتالیا رواج یافته بود …. خطرناکتر است

دهد،  پس اعتقاد به خدایی که کردار نیک را پاداش می …. کردند کنند، مسموم می می آسانیی که به شام مهمان

  .گذرد براي انسان سودمند و ضروري است و از گناهان قابل اغماض میرساند،  کردار بد را به کیفر می

  :دید ولتر در اعتقاد مردم به دوزخ حکمتی می

آقایان، زندگی ما با سیسرون، «: کنند خواهم گفت را انکار می هاي خود وجود دوزخ به آن فیلسوفانی که در نوشته

با اسپینوزا کسی که هلندیها ستم بسیار بر او روا  …شود؛  آتیکوس، مارکوس آورلیوس، و اپیکتتوس سپري نمی

فلورین بخشش یان د  300زیست، ولی  فیلسوفی با چنان فضیلت که گرچه در فقر می- کنیم  داشتند، نیز زندگی نمی

ما در . خالصه بگویم، آقایان، که انسانها همه فیلسوف نیستند. ویت را به فرزندان آن سیاستمدار بزرگ بازگردانید

الخمر، و غارتگر  زندگی مجبوریم با اراذل، با کسانی که از قوة تفکر بهرة چندانی ندارند، و با مردمی سنگدل، دایم

شان موعظه کنید که روح آدمی فناناپذیر است، ولی من در گوشهایشان توانید برای شما اگر مایل باشید، می. درآمیزیم

  .خواهم غرید که، چنانچه مرا غارت کنند، دچار لعنت دوزخ خواهند شد

شکاك بزرگ، . تواند براي پیش بردن منظور خویش به سخنان ولتر استناد کند در پایان باید بگوییم که شیطان می

. کرد دینی مبرا از قصه و حکایت برگزینند، خود بدترین افسانه و دروغ را تبلیغ می که از مردم خواسته بود براي خود

گفت که عوام را، جز با اعتقاد به بهشت  کرد که اخالق را در مردم تلقین کند، اما اکنون می وي از دینی هواداري می

  .استده، و از کانوسا آمده کلیسا توانست ادعا کند که وي توبه کر. توان از بدکاري بازداشت و دوزخ، نمی

در آغاز کتاب، . بار دیگر بیان کرد ،)1766(در هفتاد سالگی، معتقدات دینی خویش را، با عنوان مالیم فیلسوف نادان 

ونه اندیشۀ او بازوانش را به حرکت وا اندیشد و چگ کند که از ماهیت ماده و ذهن، و از اینکه چگونه می اعتراف می

آیا ضرورت دارد «: پرسد می. کند که گویا قبال به اندیشۀ او نرسیده بود پرسشی از خود می. دارد آگاه نیست می

کنجکاوي بینتیجۀ من هرگز اقناع . توانم خویشتن را از میل به آموختن محروم کنم نمی«: دهد پاسخ می» بدانم؟

اندیشد همیشه چنین فکر  نادانی که چنین می«. کنون دریافته بود که ارادة انسان آزاد نیستولتر ا» .نخواهد شد

بلی، این خدا همان هوش و » آیا خدایی هست؟» «.شود) واقعیت(اما سرانجام ناچار است تسلیم . کرده است نمی

اما این . وجود دارد» نآور جهان وقوانین مکانیکی و هندسی آ نظم و هنرمندي شگفت«خردي است که در وراي 

من که از ! انسان بدبخت«. شناسیم و از ماهیت آن آگاهی نداریم هوش یا خرد متعالی را تنها از روي آثار آن می

ناپذیر را، که  توانم آن عقل توصیف دانم چه چیزي مرا زنده ساخته است چگونه می ماهیت عقل خود ناآگاهم و نمی

ولتر عقیده دارد که آفرینشی در تاریخ جهان نبوده » .اما ما آثار آنیم …بشناسم؟ راند،  آشکارا بر جهان فرمان می

ه از آن علت نخستین و ضروري صادر شده است، چنانکه نور از خورشید صادر هموار«است، جهان همواره بوده، و 

ود دارد، و اي در جهان وج هنوز معتقد است که طرح و نقشه» .طبیعت همیشه جان داشته است«و » شود؛ می

گذارد تا براي خویشتن  را به حال خود وا می - ازجمله افراد بشر - کند و جزء پروردگاري هست که کل را رهبري می

ام، به یادآورید  برید که چیزي به شما نیاموخته اگر گمان می«: گیرد و از این سخنان چنین نتیجه می. اي جوید چاره
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اند، بلکه تنها مؤمن و امیدوار  حیران در اینجا به کسانی که هرگز فکر نکرده فیلسوف ».که به شما گفتم که من نادانم

دودلی و . اندیشد که زندگی خالی از اندیشه برازندة انسان نیست با اینهمه، مانند سقراط می. ورزد اند رشک می بوده

، چنین بیان )1761(ن خوب سرگردانی خویش را، در میان این دو نگرش دربارة زندگی، در سرگذشت یک برهم

وي مردي بسیار فهمیده، بسیار . اي آشنا شدم و چنین افتاد که، یک بار هنگام سفر، با برهمن سالخورده :کند می

  …. و بسیار ثروتمند بود …دانشمند 

  ».شدم کاش زاده نمی«: روزي به من گفت

  »چرا؟«

مم که این سالها را تلف کرده، و بیهوده از دست فه ام، و اکنون می براي آنکه این چهل سال را با مطالعه گذرانده«

. دانم زمان چیست برم، نمی نکه در زمان به سر میبا آ …دانم؛  دهم، چیزي نمی ام، با آنکه دیگران را تعلیم می داده

انم که د می. دانم ابدیت چیست ام، و با اینهمه نمی گویند، در بین دو ابدیت واقع شده من، آن گونه که فرزانگانمان می

. شود ام خود را قانع کنم که چه چیزي موجب اندیشیدن می گاه نتوانسته اندیشم، اما هیچ می. ام از ماده تشکیل شده

کننده  توانم چیزي قانع کوشم براي این معما پاسخی بیابم، اما نمی دانم چرا وجود دارم، اما همه روزه می نمی …

ام شرمنده  مانم و از آنچه گفته اما در پایان سخن گیج و حیران میگویم،  بسیار سخن می. دربارة مسائل بگویم

کرد،  همان روز، با زنی دیرسال، که در همسایگی او زیست می …. وضع این مرد خوب مرا به اندیشه برد ».شوم می

پرسش مرا . برد پرسیدم که آیا از اینکه نفهمیده است روح او چگونه به وجود آمده است رنج نمی. کردم گفتگو می

وي از . نیندیشیده بود - داد اي که برهمن مهربان را اینسان رنج می مسئله-زن در سراسر عمر به این مسئله. درنیافت

و هرگاه که بتواند اندکی از آب مقدس گنگ را، که در آن غسل : ته دل به مسخ شدن خدایش، ویشنو، عقیده دارد

.زن جهان خواهد دانست ترین کند، به دست آورد، خویشتن را خوشبخت می

  :من، که از سعادت این مخلوق بیچاره تکان خورده بودم، نزد فیلسوف بازگشتم و گفتم

از بدبختی خود شرمنده نیستید، در حالی که در همسایگی شما، به فاصلۀ کمتر از پنجاه متر، آدمک پیري است که «

  » کند؟ اندیشد و به خشنودي زیست می به چیزي نمی

زیستم؛  بودم، با نیکبختی می ام که هرگاه چون همسایگان پیرم نادان می هزاربار به خود گفته. گویید ت میراس«: گفت

  » .خواهم با اینهمه، آن نیکبختی را نمی

نتیجه گرفتم که گرچه ممکن است به  …. پاسخ برهمن، بیش از هر آنچه درمیان ما گذشته بود، در من اثر کرد

باز به خویشتن گفتم که  …و چون بهتر اندیشیدم. نهیم ، ولی خرد را بیش از آن ارج مینیکبختی بسیار ارزش دهیم

  .وانگی محض استرجحان دادن خرد بر نیکبختی دی

VIII -ولتر متعصب  

وي . در حالتی مشابه حالت پاسکال، راهی را برگزید که همانا تسلیم عقل منطقی خود به کلیساي کاتولیک بود

اي از آموزشها و شعایر پدید آورده است که اخالق  لیسا در خالل تجارب ممتد خویش آمیزهعقیده داشت که این ک

ولتر به اندازة پاسکال دور نرفت، اما پس از . دهد بخشد و سرگشتگان و غمزدگان را دلداري می انسان را اعتال می

  .هفتادسالگی، با سردرگمی، در همان راه گام نهاد

آیا »  ):1764دسامبر  29(چون بازول از او پرسید . دینداري براي انسان سودمند است نخست به این اندیشه رفت که

بیایید سالی چهاربار، با . خواهم با جان و دل می«: ولتر پاسخ داد» خواهید در یک نیایش عمومی شرکت کنید؟ نمی

یک خورشید . است سپاس گوییمساز و آواز، در یک پرستشگاه بزرگ گردآییم و خدا را براي مواهبی که به ما داده 

گویی خورشید » .آنگاه همۀ مردم برادر خواهند شد. هست، و یک خدا؛ پس بیایید یک دین براي خویشتن برگزینیم



۵٧٩۵

، هنگامی که هشتاد ساله بود، قبل از سپیدة سحري از 1774در مه . براي او منزلگاهی درمسیر رسیدن به خدا بود

خوانده  شاید در این هنگام آثار روسو را می. اي رفت ، همراه دوستی، بر فراز تپهخواب برخاست و براي دیدن خورشید

پس از رسیدن بر فراز تپه، نیرویش پاك تحلیل رفت، با دیدن شکوه و عظمت خورشید به زانو درآمد، و فریاد . است

دربارة آقاي « : خاست و گفت برپاره در او جان گرفت، اما چون ولتر دوبا» !خداي قادر مطلق، من ایمان دارم»  :برآورد

اندك دورتر رفت و اجازه داد که  اندك »!، باید بگویم که آن موضوع دیگري است]مریم[و خانم مادر ] عیسی[فرزند 

قبول کرد که اسقفان در فرانسه و انگلستان . روحانیان به مردم آموزش اخالق دهند و به درگاه آفریدگار نماز بخوانند

ولتر به . دارند و از آنان باید چشم پوشید اند؛ اما کاردینالها زیاده از حد هزینه برمی استحکام بخشیدهنظم اجتماع را 

گرفتند، و اختالفات خانوادگی  کردند، دست نیازمندان را می کشیشان بخشهاي کلیسایی، که احوال مردم را ثبت می

اشت که سران کلیسا به این متصدیان کارهاي روحانی نگریست و عقیده د بردند، به دیده احترام می  را از میان می

کار سالخورده، در اوقات  توبه. بیش از این باید احترام گذارند، مزد بیشتري به آنان دهند، و کمتر آنان را استثمار کنند

برپا  اي یک بار، بار، و حتی هفته دست و دل بازي، مایل بود که مجامع دینی، به جاي چهاربار در سال، ماهی یک

اندیشید که در این مجامع حاضران باید نماز بخوانند، خدا را شکر گویند و نیایش کنند، و در آنها درس  می. شوند

گفت که اگر این دینداران  می! و دعاي التماس در آن نباشد، و موعظۀ آن کوتاه باشد» قربانی«اخالق داده شود؛ اما 

هاي قدیسان  هاي دینی آرایش دهند، به جاي تصاویر و مجسمه مهمایلند اماکن دینی خود را با تصاویر و مجس

را زینتبخش آنها، و جز اعتقاد ) هایش به جز معشوقه(هاي قهرمانانی چون هانري چهارم  مشکوك، تصاویر و مجسمه

ا دولت سازمانهاي کلیسایی باید تابع دولت شوند و روحانیان ر. به خداي دادگر عقیدة دینی دیگري در سر نپرورانند

ولتر، چون . ها باید پایدار مانند، اما آسایشگاهی براي پیران و بیماران شوند دیرها و صومعه. تربیت کند و مزد دهد

هایی که عمر خود را به پرستاري از بیماران و دستگیري از بینوایان سپرده بودند به دیدة  دیگر شکاکان، به راهبه

در بیمارستانهاي پاریس، در رساله در آداب و رسوم چنین » شفقت خواهران«پس از دیدن . نگریست ستایش می

اینان، براي آنکه دردهاي مردم را تسکین دهند، از زیبایی، . فداکاري این زنان در سراسر جهان بیهمتاست«: نوشت

اند، کاري  ادهملتهایی که دین کاتولیک رومی را کنار نه …. پوشند جوانی، و غالباً از اصل و تبار بلند خویش چشم می

، ولتر در نزدیکی کاخش در »دانند جهانیان می«گونه که  همان ».اند جز تقلید ناقص این شفقت شرافتمندانه نکرده

این یگانه « :گفت می» .دارد ولتر خدا را برپاي می«: فرنه کلیساي کوچکی ساخت و با غرور بر سر در آن نوشت

از رم » .اند یافته است؛ کلیساهاي دیگر را به قدیسان اختصاص داده کلیسایی در جهان است که تنها به خدا تخصیص

درخواست کرد که یکی از یادگارهاي قدیسان را به کلیساي او دهند؛ پاپ کاله قدیس فرانسیس آسیزي را براي او 

در محراب ولتر مجسمۀ فلزي مطالي بزرگ مسیح را، نه به عنوان مردي مصلوب، بلکه همچون انسانی فرزانه . فرستاد

آورد، به نام خاوند دهکده  ی، وي هر یکشنبه در این کلیسا مراسم قداس به جاي م1760پس از . این کلیسا نهاد

نوکرانش را مرتباً به . در آیین تناول عشاي ربانی آن شرکت جست 1768بخور سوزاند، و در عید قیام مسیح  درآن

.پرداخت ن آنان را از کیسۀ خود میفرستاد، و شهریۀ آموزش کاتشیسم فرزندا  کلیسا می

اش را  خواسته است معتقدات دینی اهالی دهکده کرده، و از این راه می شاید ولتر به پرهیزگاري و دینداري تظاهر می

اطمینان . وسیله، آنان را از ارتکاب جرایم بازدارد و اموالش را از خطر دستبرد آنان دور نگاه دارد تقویت کند، و بدین

ه آوازة رفتار نمونۀ وي به ورساي خواهد رسید، و شاید هم امیدوار بود که، از این راه، تالشهاي وي در راه داشت ک

احقاق حقوق خانوادة کاالس، سیروان، و البار زودتر به نتیجه خواهند رسید و راه بازگشت او به پاریس را هموار 

آبه دو البلتري به ولتر اجازه داد که در آیین . اخته بودکاري وي شاه و ملکه را بسیار خرسند س توبه. خواهند ساخت

. مقدس شرکت کند، اما با توجه به الغري روزافزون وي اظهار کرد که ولتر مرگ و تدفین خود را از یاد برده است
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، 1769مارس  31در » ].نوبت من است[بسیار خوب، سرورم، اما پس از شما «: ولتر تعظیمی به کشیش کرد و گفت

مقیم » برادران«. اش آورد و در حضور چند گواه نوشت که مایل است به نام یک کاتولیک بمیرد فتري را به خانهسرد

  .پاریس بدو خندیدند، اما او استهزاي آنان را به روي خود نیاورد

و بیش نشینان، اجازه داد که هنگام صرف خوراك برایش مناجات بخوانند،  ، به پیروي از عادات صومعه1768پس از 

داشت و ارج  ولتر ادبیات را، حتی در جامۀ کشیشی، دوست می. از همه به مناجاتهاي ماسیون عالقه نشان داد

به انجمنی از فرایارهاي کاپوسن پیوست و از پیشواي این  1770با آنکه با یسوعیان پیکار کرده بود، در . نهاد می

ولتر به این عنوان . خشی است که ولتر خاوند آن بودژکس ب - گرفت» پدر دنیوي کاپوسنهاي ژکس«جمعیت عنوان 

فردریک . امضا کرد» برادر ولتر، کاپوسن ناقابل»  اي که در این باره نوشت بالید، و در پاي چندین نامه خود بسیار می

آثار  وي را قدیس تازة کلیسا خواند و برایش درود فرستاد؛ اما بدو نوشت که در همان سال سران کلیساي رم برخی از

توان گفت که آیا ولتر از روي صداقت با کلیسا آشتی کرده بود، یا  اکنون دشوار می. اند را آتش زده» کاپوسن ناقابل«

که شامل  - ترسید که جنازة وي را پس از مرگ در اراضی تقدیس شدة فرانسه براي نزدیکی به ورساي، و یا از آن می

  .شاید هر سه انگیزه در این کمدي االهی نقشی داشتند. نسپارندبه خاك  - شدند همۀ گورستانهاي این کشور می

به . قلم خویش را بیشتر به پیکار با الحاد سپرد تا به مبارزه با مسیحیت) 1778- 1770(ولتر در آخرین سالهاي عمر 

در . اولباك تاخت/ در فرهنگ فلسفی دو بخش تازه اضافه کرد و ، در هر دو، به دستگاه طبیعت د» خدا«مقالۀ 

پیش . ی دفاع کرداي، به نام ناچاریم جانبداري کنیم، نوشت و در آن از اعتقاد به خدا و رواداري دین ، رساله1772

ترسد هواداري از الحاد جـنبش  دو شوازول و فردریک ویلهلم، شاهزادة پروس، اعتراف کرد که می مادام نکر، دوشس

» برادران«اولباك یکپارچگی / هاي د ترسید انتقادهایش از اندیشه می با آنکه. رواداري دیـنی را با شکست روبرو سازد

هایم را بازگویم، نویسندة  تردیدي ندارم که هرگاه اندیشه«: نوشت. را در پاریس به خطر اندازد، از انتقاد باز نایستاد

در بدن دارم، بدون  ام که تا جان کتاب و سه هوادار آن دشمن سرسخت من خواهند شد؛ با اینهمه، به آنان گفته

هواداران  –مخالفانش » .هایم را ابراز خواهم داشت واهمه از متعصبان ملحد و متعصبان موهومپرست، اندیشه

گفتند که خاوند توانگر با ورساي به بازي سیاسی پرداخته، و خدا را پلیس نوکران و رعایایش در فرنه  می - اولباك/د

.ساخته است

کرد وي را رهبري از  تلقی می» رسوایی«انی که ولتر آنان را یار و برادر خود در پیکار با در آخرین سالهاي عمر، کس

/ او، از اینکه ولتر د. گاه با وي مکاتبه نکرده بود دیدرو ولتر را هرگز دوست نداشته، و هیچ. شمردند دست رفته می

ا آنکه پیکار ولتر را در راه احقاق حق کاالس دیدرو، ب. دانست، دل آزرده بود  میه را روح، رئیس، و همه کار آالمبر

» .اي از ادبیات آثار درجه دوم نوشته است این مرد همیشه در هر زمینه«: اش نوشته بود ستود، با حسادت درباره می

 هایی بنویسد که بازتاب احساسات اي داشت، و نه مثل او مایل بود نمایشنامه ولتر نه از سیاستهاي انقالبی دیدرو بهره

توانستند جاي بورژواهایی را بگیرند که از ته دل  بورژواها باشند؛ بورژواهایی که به اشراف تبدیل شده بودند نمی

گریم، با سختگیري ناروایی، . یک، براي زیارت او به فرنه نرفتند اولباك، هیچ/ دیدرو و د. خواستند بورژوا باشند می

» .هاي این دونفر برده است فیلسوف نادان تنها بویی از اندیشه«: وشتدربارة انتقادهاي ولتر از هابز و اسپینوزا ن

، درگرماگرم مبارزه علیه 1765در . شد، به ولتر پشت کردند ملحدان پاریس، که بر تعداد و غرورشان افزوده می

رده، که رهبر سالخو ».او یک خداپرست متعصب است«: گفت، یکی از همین ملحدان با تحقیر دربارة ولتر »رسوایی«

اي  کننده  ویران«خویشتن را . از پیروزي نومید شد 1770اکنون هر دو جناح از وي رویگردان گشته بودند، در حدود 

تنها هنگامی در جهان  -»خدا و رواداري« - بیم آن داشت که دین جدید او . خواند که چیزي بنا نکرده است» بزرگ

. و آن روز شاید هرگز فرا نرسد - پیر را بپذیرند –آبه دو سن » دارطرح صلح پای«مستقر گردد که فرمانروایان جهان 
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هیچ فیلسوفی نتوانسته است حتی «تر از سالها قبل به توانایی فلسفه و نفوذ خرد بدگمان شده، و گفته بود که ول

طیر رها یا اسا» موهومات«هاي مردم را در چنگ  سرانجام، توده» .آداب و رسوم مردم کوچۀ خود را دگرگون سازد

فرانسه و قشر تحصیلکردة طبقۀ متوسط را با خود همراه خواهد ساخت، به » چهل هزار فرزانۀ«کرد و، به این امید که 

در هشتاد و چهارسالگی، . تالش ادامه داد؛ اما این امید وي نیز، هنگامی که آفتاب عمرش بر لب بام بود، فرو پژمرد

جوانان «ساخت، تنها این امید برایش مانده بود که  می ریس و مرگ آمادههنگامی که خویشتن را براي بازگشت به پا

انگیزي که مردم پاریس از وي کردند، ایمان و امیدش به انسان،  شاید، با استقبال شگفت» .اندك بیدار سازد را اندك

.باردیگر، در او زنده شد

اي فرو  اي توجه کرد، اما به کنه هیچ مسئله مسئله آیا او فیلسوف بود؟ بلی، اما دستگاهی فلسفی پدید نیاورد؛ به هر

آورد، او فیلسوف  اگر فیلسوف را کسی بدانیم که دربارة جهان و انسان یک دستگاه فکري جامع و کلی پدید می. نرفت

 اما. هاي گستاخانۀ کوچکی بودند، به بیکران روي آورد وي از دستگاههاي فلسفی، که به چشم او لطایف و نکته. نبود

اش همواره به مسائل مربوط به طبیعت، اخالق، حکومت، زندگی، و سرنوشت آدمی معطوف  از آن روي که اندیشه

هاي  شمردند؛ و سبب آن شاید این بود که به درستی اندیشه او را متفکري عمیق نمی. بود، او را فیلسوف باید دانست

هاي اصیل در فلسفه  اشتند، اما تقریباً همۀ اندیشههاي وي اصالت و تازگی ند بیشتر اندیشه. خویش ایمان نداشت

هایش داد تازگی داشت؛ ولتر،  گمان، شکلی که وي به اندیشه بی. اند، و فقدان اصالت نشانۀ فرزانگی است احمقانه

گفت، در هر  گونه که دیدرو می آیا او، همان. اي است که جهان به خود دیده است ترین نویسنده شک، برجسته بی

اما در مفهوم . نویسی بر او برتري داشتند اي نفر دوم بود؟ بلی، دیدرو در فلسفه، و کورنی و راسین در نمایشنامه زمینه

گویی نثر، و از نظر وسعت و نفوذ اندیشه وي  پردازي و بذله آفرینی و تاریخنویسی، در ظرافت و لطافت شعري، در نکته

مانند زبانۀ آتش، به سراسر اروپا سرایت کرد و در هرنسلی صدها  روح وي،. ترین نویسندة روزگار خود بود برجسته

  .هزار انسان را تکان داد

شاید او، بیش از اندازه، قلب خویش را از کینه و نفرت آکنده بود، اما آن نیز سببی داشت؛ براي آشنایی با این سبب 

زدند، یا   دین رسمی زنده آتش می اندیشی و باید به روزگاري برگردیم که مردم را به گناه انحراف از جزم

توانیم این دین را بستاییم و به دیدة   ما اکنون بیش از ولتر می. کردند استخوانهایشان را بر چرخ مجازات خرد می

احترام بدان بنگریم، زیرا وي با احکام جزمی و سختگیریهاي آن مبارزه کرد، و در این راه به پیروزیهایی نیز دست 

قدر از آزادي  توانیم قدرت و عظمت عهد قدیم و زیبایی و اوج عهد جدید را دریابیم، زیرا آن از او میما بیش . یافت

توانیم به اخالق مسیح  می. پذیر بدانیم برخورداریم که بتوانیم این کتابها را ثمرة رنج و الهام مردانی خطاکار و لغزش

ترساند و به مردم و شهرهایی که سخن او را نشنوند لعنت  یبه دیدة ستایش بنگریم، زیرا او دیگر ما را از دوزخ نم

خواهد باور کنیم که  قادریم نجابت و بزرگی قدیس فرانسیس آسیزي را دریابیم، زیرا دیگر کسی از ما نمی. فرستد نمی

پیروزي اکنون که . شنیدند هایش را به چند زبان می گفت و دیگران گفته قدیس فرانسوا گزاویه به یک زبان سخن می

  گذراي رواداري دینی ما را در پرداختن

اکنون که از . به عبادت، یا ترك آن، آزاد گذاشته است، قادریم زیباییهاي شعرها و نمایشهاي آیینی را احساس کنیم

یق هاي دینی را، به مفهوم لفظی و ظاهري آنها بپذیریم و باور کنیم، قادریم آنها را نهادهایی عم خواهند افسانه ما نمی

داشتیم و ناچار به ترکش  ایم که به آنچه روزگاري دوست می ما آموخته. و پرمعنا، و تمثیالتی آموزنده، تلقی کنیم

و این آزادي گرانبها و . نهیم ایم به دیدة احترام بنگریم، همانگونه که به عشقهاي دوران جوانی خود احترام می گشته

  .به ولتر تاریخی را بیش از همه، به چه کسی مدیونیم؟
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فصل بیست و سوم

  »فیلسوفان«پیروزي 

1715 -1789  

  

I  -دهند روحانیان پاسخ می  

سلیقگی روزگار  مدافعان مسیحیت این گفتنیها را گفتند، اما گاهی با کوردلی و کج. مسیحیت را نیز گفتنی بسیار بود

برخی از روحانیان را هنوز عقیده . داشت گاه با روشنی و ظرافتی که فرانسه حتی از االهیات نیز انتظار خویش، و گاه

- همین روحانیان کشتار سن. بر این بود که هر انحرافی از معتقدات رسمی کلیساي کاتولیک را دولت باید کیفر دهد

اما روحانیانی نیز بودند که با . شمردند بار تلمی را چون عمل جراحی براي جامعه فرانسه واجب و سودمند می

حرکت . سالح خرد را - پیکار گام نهادند و به دشمن اجازه دادند که خود سالح پیکار را برگزیند بزرگواري به میدان

در  .گ و نیستی خود را صادر کرده استآنان بسیار دلیرانه بود، زیرا هرگاه که دین به سالح خرد رضا دهد، حکم مر

مسیحیت انتشار یافتند، که نود جلد آنها  در فرانسه نزدیک به نهصد اثر در دفاع از 1789تا  1715فاصلۀ سالهاي 

دینداران فرانسه در برابر هر یک کتابی که در مخالفت با عقاید . به چاپ رسیدند) 1770(تنها در عرض یک سال 

ده ردیه نوشتند و به چاپ  - مانند افکار فلسفی دیدرو، دربارة ذهن الوسیوس، و امیل روسو- مسیحی نوشته شد

) مانند ویتلی، اسقف اعظم یک قرن بعد(، )1772(در کتابش، اثبات دین مسیحی با حقایق آبه اوتویل . رساندند

عقیده داشت که معجزاتی را که در اثبات االهی بودن دین مسیح رخ دادند باید چون رویدادهاي تاریخ بشري درست 

، به چاپ )1760- 1759( آبه گویون اثر هجایی خود را در دو جلد، با نام وخش فیلسوفان جدید. و معتبر شمرد

و سرانجام آن را تا هجده جلد ) 1746- 1739(آبه پلوش کتابی در هشت جلد، با نام نمایش طبیعت نوشت . رساند

این کشیش، براي اثبات وجود خدایی که از خرد و قدرتی متعالی برخوردار است، از . بزرگ گرانقیمت بسط داد

  .گیرد تدبیر و هدف در آفرینش طبیعتند، کمک میشگفتیهاي علم، و قوانینی که حاکی از وجود 

انسان، از آن روي که به شگفتیهایی در طبیعت برخورده است، نباید از فروتنی دست کشد و، به دلیل آنکه خدا را 

، فرضیۀ تکاملی )1763- 1755(هاي انتقادي  آبه گوشا در اثر پانزده جلدي خود، نامه. نشناخته است، ملحد شود

 …اگر انسان روزگاري ماهی بوده باشد«: نویسد کند و چنین می و، و دیگران را با بیپروایی بسیار رد میبوفون، دیدر

یا انسان داراي روحی مینوي و فناناپذیر نیست، یا ماهیان نیز داراي این : یکی از این دوصورت درست خواهد بود

آبه . استدالل وي را به خرسندي پذیرفتند »فیلسوفان» «.این هر دو گمان، به یک اندازه، کفرآمیزند. روحند

، دینداري را براي اخالق انسان ضروري دانسته، و نوشته بود که )1765(مسیحی  سیگورنی در اثر خویش، فلسفۀ

آبه میول شاندون در . کند قیود دنیوي تنها هوش جنایتکاران را، که دیگر به بصیرت خداوند ایمان ندارند، تیز می

یسوعی پیشین، که چون دیگر یسوعیان «پدر نونوت، . سفی را نوشت، که هفت بار به چاپ رسیدفرهنگ ضدفل 1767

این کتاب در نخستین . کتاب مفصلی، به نام اشتباهات ولتر، به چاپ رساند 1770، در » مردي آگاه و دانشمند بود

ا از جمله کتابهایی برشمرد که فلوبر این اثر ر. سال انتشار چهاربار، و در هشت سال بعد شش بار به چاپ رسید

هایی ظاهراً به قلم یهودیانی  ، که شامل نامه)1776(هایی از چند یهودي  آبه گنه در کتابش، نامه. خواند می امابوواري

ولتر اذعان داشت که این کشیش . رده بوداز کتاب مقدس دفاع ک» با روح، ذوق، ادب، و دانشمندي«دانشمند بود، 

اي، با  یورشگران کاتولیک، از روحانی و غیرروحانی، نشریۀ ماهانه. برد در تن انسان فرو می» نیش خود را تا استخوان«

المعارف روشمند، که حتی از  ة ، به نشر دایر1771دند؛ و از سال دا انتشار می» فیلسوفان«نام انتقامجویی دین، بر ضد 
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یافتند  المعارف دیدرو در آن هنگام وسیعتر بود، پرداختند و به هر نقطه ضعفی که در آن باروي شکاکان می ة ایرد

.بردند حمله می

کتاب او، . گرایان بود نشین بزانسون، از دشمنان تواناي ماده نیکوال سیلوستر برژیه، کشیش بخش کلیسایی در اسقف

به . ، پاسخ یک کشیش واقعی به کشیش ساووایی مخلوق خیال روسو بود)1765(رد خداپرستی به وسیلۀ خود آن 

وي در پنجاه و یک سالگی . آمیزي بدو نوشت ، پاپ نامۀ ستایش)1767(پاس تصنیف کتاب درستی دالیل مسیحیت 

، با در هـمان سـال. در مقام کانن کلیساي نوتردام پاریس قرار گرفت و کشیش اقرار نیوش دختران لویی پانزدهم شد

این » انجمن روحانیان«. اولباك به پیکار برخاست/ نـشر کـتاب پاسخ مـسیحیت به نویسندة مسیحیت بیپرده، با د

لیور حق بازنشستگی  2000کتاب را پسندید و، براي آنکه برژیه بتواند با فراغت بیشتري از دین دفاع کند، برایش 

اولباك است، در / رایی را، که پاسخی به دستگاه طبیعت دگ در عرض یک سال، وي بررسی ماده). 1770(تعیین کرد

پس چرا . ی داریمبار دیگر، نوشت که ذهن یگانه واقعیتی است که قبل از هر چیز از وجودش آگاه. دو جلد انتشار داد

ند و دا اولباك را ناسازگاري می/ هاي د  شوند؟ وي اندیشه را در ردیف اشیایی نهیم که به یاري ذهن شناخته میآن

اي از صفات خداي ابدي و الیتناهی را، که در  داند، پاره بارون در همان هنگام که خدا را ناشناختنی می)1: نویسد می

خواهد که رفتار  پذیرد، از مردم می با آنکه دترمینیسم رامی) 2: دهد یابد، به ماده نسبت می  تصور ما از خدا معقول می

مخلوق نادانی انسان ابتدایی، نیرنگ کشیشان، و حیله و توطئۀ قانونگذاران و دین را ) 3: خویش را اصالح کنند

دهد که نویسندگان این  آبه به منتقدان کتاب مقدس پاسخ می. وي باید نظم و ترتیبی به ذهن خود دهد - شمارد می

قدس را نباید به اند؛ و از این روي، کتاب م کتاب براي بیان منظور انسان از خدا به استعارات شرقی توسل جسته

کنند که مسیحیت دینی  زندگی و معجزات مسیح ثابت می. عهد جدید جوهر مسیحیت است. مفهوم لفظی آن گرفت

مسیحیت، گذشته از کتاب مقدس، مبتنی بر احادیث و سنتهایی است که حواریون و اسقفان . خدایی و آسمانی است

کند که الحاد، با وجود  ، برژیه استدالل می)1771(مسیحی  در کتاب دیگرش، بررسی دین. اند کلیسا در دین نهاده

.کشد افراد استثناییی چون بل، اخالق انسان را به تباهی می

وي در . درمیان روحانیانی که در قرن هجدهم به دفاع از مسیحیت برخاستند، گیوم فرانسوا برتیه از همه جالبتر بود

د و باهوش و فراست بسیار، که به دیانت و پرهیزگاري او آسیبی وارد کالج یسوعی بورژ ش) 1714(دوازدهسالگی 

انجمن «خواهد به  در هفدهسالگی، به والدینش گفت که می. نرسانید، خویشتن را از دیگر شاگردان متمایز ساخت

باز برتیه، پس از یک سال، . پدر و مادرش از او خواستند که یک سال بیشتر در این باره بیندیشد. بپیوندد» عیسی

در سالهایی که در پاریس نوآموز بود، بیش از پنج ساعت در . ملحق شود» انجمن عیسی«خواهد به  گفت که می

با چنان سرعتی در تحصیل پیشرفت . سپرد کرد و همۀ وقت خویش را به مطالعه و مناجات می شبانروز استراحت نمی

پس از هفت سال تدریس در این . ژ دو بلوا برگزیدندکرد که در نوزدهسالگی وي را براي تدریس علوم انسانی در کول

، یسوعیان 1745در . کالج، و یک سال دیگر کارآموزي، وي را براي تدریس فلسفه به رن، و سپس به روان فرستادند

یافت، به رهبري  سردبیري نشریۀ ژورنال دو تروو را بدو سپردند، این روزنامه، که در آن هنگام در پاریس انتشار می

  .تیه، از پیشروترین نشریات فرانسه شدبر

کردند، و  زیست که آن را هرگز گرم نمی در اطاق کوچکی می. نوشت هاي ژورنال دو تروو را خود وي می بیشتر مقاله

اش به روي همۀ مردم گشوده بود؛ به همۀ دانشهاي بشري عشق  در خانه. کرد همۀ ساعات بیداري خود را کار می

انسانی «: ال آرپ، شاگرد ولتر، وي را چنین ستوده است. شت، اما گرمابخش زندگیش ایمان بودورزید و احاطه دا می

ستودند، و همۀ مردم اروپا پاکدامنی توأم با فروتنیش را ارج  بود که همۀ دانشوران وي را براي دانش فراگیرش می

تاخت، نه  ها می رخوردار بود؛ به اندیشهبرتیه، حتی هنگام بحث و مناظره، از ادب جادویی فرانسویان ب» .نهادند می
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کرد؛ با اعتقاد به اینکه کلیساي  رواداري دینی دفاع می با اینهمه، از عدم. ستود ش را میافراد؛ و استعدادهاي مخالفان

کاتولیک به دست مسیح، فرزند خدا، بنیانگذاري شده است، معتقد بود که یک مسیحی موظف است، با هر وسیلۀ 

از اشاعۀ خطاهاي دینی جلوگیري کند؛ باید از تبلیغات ضدمسیحی در میان ملتی که پیرو آیین مسیحی آمیزي،  صلح

: گفت وي می. رسانند است جلوگیري کرد، زیرا این تبلیغات به رفتار اخالقی و ثبات و آرامش کشور آسیب می

داد که این  اما هیچ ضمانتی نمی» یم؛خطاست، اگر که عدم رواداري آیین کاتولیک را به تعصب آزارگرانه تعبیر کن«

را به تعصب و عدم رعایت رواداري متهم کرد و » فیلسوفان«، وي خود 1759در «. تعقیب و آزارها از سر گرفته نشوند

سازید که در ما نیست، و دشمنی شما با دین ما تعصبی در شما  اي بیدینان، شما ما را به تعصبی متهم می«: نوشت

گفت که  دانست و می برتیه خرد آدمی را محدود می ».آور است که آثار آشکارا افراطی آن شگفتپدید آورده است 

دهد که محدودة حواس انسان اجازه  حتی در عبارات یک فیلسوف احساسگرا چون الك، خرد تا جایی تشخیص می

نخواهد برد؛ از این روي، محدود آدمی هرگز به راز آنها پی   دهد؛ و در وراي خرد، واقعیاتی هستند که اندیشۀ

غرور روشنفکرانه است که » .ایستد فیلسوف واقعی، در جایی که از خرد وي کاري ساخته نیست، از پژوهش باز می«

کوشد جهان هستی و معتقدات سنتی و عمومی بشریت را تابع تشخیص خرد آدمی سازد و میزان خرد افراد را  می

اندیشید  گاهی می. نگرد ر مردم، حتی اگر آنها را درك نکند، به دیدة احترام میانسان فروتن به معتقدات دیگ. بیازماید

کند؛ و پیشبینی  اند که دین در کار خوشگذرانی آنان دخالت می که بیشتر بیدینان از آن جهت از دین رویگردان شده

شود، و تمدن بشري در  می پاشد، عنان شهوات رها کرد که هرگاه این هرزگی رواج یابد، قوانین اخالقی فرو می می

اگر ارادة انسان نباشد، مسئولیت اخالقی وجود . گردد پرستی، فریبکاري، وگناه غرقه می گرداب خودخواهی، نفس

شناسد؛ در آن صورت، تنها کسانی گناهگار و شایان سرزنش  زیرا دترمینیسم شعور اخالقی نمی«نخواهد داشت؛ 

اخالق صرفاً حساب مقتضیات خواهدشد، » .رسند و به مراد خویش نمی گردند محسوب خواهند شد که کامیاب نمی

شعور اخالقیی وجود نخواهد داشت که اقلیت زیرك را از اغواي اکثریت ساده باز دارد، و هر فرمانروایی از زیردستانش 

  . کشی خواهد کرد تا سرحد انقالب بهره

نادرستیها، اقتباسها، و رونویسهایش . استقبال کرد و آن را ستود المعارف ة  ایم، برتیه از نخستین جلد دایر چنانکه دیده

تماماً و واژه به واژه، از «، نوشتۀ آبه ایوون، »کردار«را دانشورانه بر مالساخت؛ مثال، ثابت کرد که مقالۀ سه ستونی 

ید کرد؛ از مقالۀ تمج» فلسفه اعراب«برتیه از مقالۀ . گرفته شده است» رساله دربارة حقایق نخستین پدر بوفیه

چنین ایراد گرفت که استداللهاي له و علیه الحاد، از حیث قدرت و تفصیل، تفاوتی با هم ندارند، و وجود » ملحد«

المعارف در جلد دوم  ة ه گرایش ضد مسیحی نویسندگان دایرزمانی ک. خدا نیز در آن اثبات یا نفی نشده است

قدرت حاکم را ناشی از رضایت اتباع  خاطر نشان ساخت که. ن حمله کردداآشکارتر شد، برتیه بازبردستی و شهامت ب

شاید بتوان گفت که این . اندازد داند؛ برتیه گفت که این نظر نویسندگان حکومت شاهی موروثی را به خطر می می

.اند المعارف به دست دولت، موثر بوده سخنان برتیه، در توقیف دایرة 

جاي تأسف است که « :، از رساله در آداب ورسوم ولتر بحث کرد و نوشت)1757ریل شمارة آو(در ژورنال دو تروو 

ستاییم، هنگام بحث از اساسیترین مسائل، از هوش خود به  اي، که هوش و فراست وي را می بینیم نویسندة زنده می

 –آوردن بنایی فلسفی براي نابودي دین و کلیسا و بر«و این اثر ولتر را تالشی » .ناشایستگی استفاده کرده است

. خواند» هاي آن بر ویرانه - پرستشگاهی براي هرزگی اندیشه، پرستش اندیشۀ انسان، و رهایی از قیود دینی و اخالقی

دمات مسیحیت را به باد دشنام سخنان مغرضانۀ وي ولتر را به خشم آوردند و بر آن داشتند که همۀ تعالیم و خ

هاي خویش مردم  کند، اما، در همان هنگام، با نوشته ایمان و خداشناسی تظاهر می برتیه نوشته بود که ولتر به. گیرد
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درهمان شمارة ژورنال دو تروو، وي، هنگام بحث از دوشیزة اورلئان ولتر، اعتدال را از دست داد و . سازد را ملحد می

  :فریاد برآورد

ی کامل در او تجسم یافته، و وقاحت زبان شهوتپرستی با بیشرم …. دوزخ آفتی مرگ آورتر از او قی نکرده است

عفونتی که  …. ترین لودگی و مسخرگی چاشنی بیدینی اوست پست …. مردم کوچه و بازار را به عاریت گرفته است

  .اي، را به خود بیاالید و تباه کند تواند هر عصري، و هر جامعه خیزد می از سخنان او برمی

داشت و تک چهرة پدر پوره، مرد نیکخو  خاطرات معلمان یسوعیش را گرامی می او هنوز. درنگ بدو پاسخ نداد ولتر بی

المعارف را توقیف کرد، ولتر، به  اما پس از آنکه دولت فرانسه دایرة . و فداکار، را از دیوار اطاقش در فرنه آویخته بود

المعارف مخالفت  آن روي با دایر ة ولتر برتیه را متهم کرد که از . آالمبر، با برتیه به پیکار برخاست/ درخواست د

اما تنها قسمتی، و (فرهنگی که به گمان ولتر دستاوردي یسوعی بود - داند ورزد که آن را رقیب فرهنگ تروو می می

. نگار را از خود برانند درخواست کرد تا این روزنامه» انجمن عیسی«؛ و از )آن هم به صورت غیررسمی، چنین بود

هرماه، از طریق یک کتابفروشی، جنگی از افترا و داوریهاي نسنجیده  …است که کشیشیاین چه کاري «: نوشت

اي با ویراستاران فرهنگ تروو ندارند، و  که ویراستاران ژورنال دوتروو رابطه) 1759ژوئیۀ (برتیه پاسخ داد » !بفروشد

از حق یک کشیش در استفاده از اما از آن روي وي » .نگاري کار دلچسب و مطلوبی نیست روزنامه«ه اذعان کرد ک

کند که بتواند آثار خوب را بستاید و آثار بد را نکوهش کند؛ وي از اینکه ولتر در برابر شخصیتها و  یک نشریه دفاع می

این مرد باهوش و بافراست «آورد تأسف خورد؛ و، در پایان گفتار، اظهار امیدواري کرد که  قلم به مزدها سر فرود می

نه تنها دین فطري، بلکه - ظات بازماندة زندگی، که خداوند بدو ارزانی داشته است، به آغوش دین مقدسدر لح] ولتر[

جان پارتریج را به  که شاید تدفین خیالی(ولتر » .که وي در آن زاده شده است بازگردد- دین مسیحی و کاتولیک

اي، با نام شرح بیماري، اعتراف، مرگ، و تجلی برتیه یسوعی،  در ماه نوامبر گفتار موقرانه) داشتدست سویفت به یاد 

در . اش جان سپرده است انتشار داد و نوشت که سردبیر ژورنال دو تروو، هنگام خمیازه کشیدن، بر روي روزنامه

و مدافعان آن را باید › رسوایی«‹کرد و گفت که اپینه نوشت، از شیوة مجادلۀ خویش دفاع / اي که به مادام د نامه

نگاري خسته  برتیه، که از روزنامه. ، پارلمانهاي فرانسه دستور سرکوبی یسوعیان را صادر کردند1762در ».استهزا کرد

تصمیم گرفت به . اي متعلق به تراپیان رفت شده بود، به قصد خاموشی گزیدن و فرورفتن در بحر تفکر به صومعه

لویی پانزدهم وي را . گیري وي از فرقۀ خود موافقت نکرد یسوعیان با کناره فرماندةرقه ملحق شود، اما همین ف

، برتیه )1764(آموزگار خانگی فرزندان خود ساخت؛ اما پس از آنکه شاه فرمان اخراج یسوعیان را از فرانسه امضا کرد 

با برادرش در بورژ عزلت گزید و در هفتاد و . ، به او اجازه دادند به فرانسه بازگردد1776در . به آلمان مهاجرت کرد

  .وي نیکمردي بود). 1782(هشت سالگی، در همینجا، درگذشت 

II -»ضد فیلسوفان«  

درافتادند، پیکار حادتر و » سوفانفیل«نگاران با  پوشان و فروتنان از فرانسه اخراج شدند و روزنامه پس از آنکه خرقه

دیدیم که ولتر در . آوردن و کشتن بود اکنون همۀ هوش و زبان مردم پاریس در خدمت دو واژة تاب. تر شد بیرحمانه

دفونتن هرگز . براي رهایی پیر دفونتن از کیفر همجنس بازي که، مرگ بود، خویشتن را به دردسر انداخت 1725

پایدار ماند،  1743هاي نو، تأسیس کرد که تا  اي، به نام مالحظاتی دربارة نوشته نشریه 1735وي در . ولتر را نبخشید

و خویشتن را در آن مدافع همۀ فضایل، خصوصاً عفت و پاکدامنی، فرانمود، با خشم به هرگونه فساد اخالقی، یا 

ستش، فررون، جهاد وي را با ، دو)1745(پس از مرگ دفونتن . سستی معتقدات اصیل آیین، در ادبیات حمله کرد

  .دنبال کرد» فیلسوفان«



۵٨٠٢

در پژوهش و تحقیق  –وي چندان . بود» ضدفیلسوفان«الی کاترین فررون تواناترین، بیباکترین، و دانشمندترین 

را ) 1771(تاریخ امپراطوري آلمان «ب هشت جلدي ، و سپس کتا)1742(دست داشت که تاریخ ماري استوارت 

که ولتر در  - قصیدة نبرد فونتنوا را تصنیف کرد 1745ذوق و قریحۀ شاعري برخوردار بود که در  قدر از نوشت؛ و آن

هایی دربارة  اي، با عنوان نامه ، نشریه1745در . را رقابتی گستاخانه با قصیدة خود دانست مقام تاریخنگار دربار آن

وي، در سالهایی که . به باد حمله و دشنام گرفتهاي این عصر، تأسیس کرد و در آن چند بار ولتر را  برخی از نوشته

اي متنفذ، شش هفته در  کرد؛ به خاطر انتقاد از آبه گرفتار فقر و تهیدستی بود، بر روي دلیجانی شش اسبه کار می

فررون، از زمانی که ولتر فردریک را از . باستیل زندانی شد؛ اما مدت سی سال با تمام نیرو به خاطر گذشته جنگید

/ ، نشریۀ دیگري به نام ل1754در . یدن وي به نمایندگی خود در پاریس بازداشت، کینۀ وي را به دل گرفته بودبرگز

.یافت بار، انتشار می ، هر ده روز یک1774آنه لیتر تأسیس کرد که تا 

» فیلسوفان«ستود و عقیده داشت که  کاري دینی بوسوئه و سبکها و روشهاي باوقار قرن هجدهم رامی فررون محافظه

دهد برداشتهایی سطحی و قابل توبیخ و  از سازمانهاي اجتماعی، از مبانی اخالق، و از امیدي که دین به مردم می

  .نکوهش دارند

جو پرورش نداده است، نویسندگانی که با همۀ نیرو و توانایی خویش به خدا  هیچ عصري این همه نویسندة فتنه

زنند  هاي مهلکی به بشریت می دانند، اما متوجه نیستند که ضربه انساندوستی می اینان خویشتن را حواریون. تازند می

دانند که  اینان نمی. گیرند و یگانه امید بشریت را، که پناهگاه آنان در روزگار دردمندي و درماندگی است، از آنان می

کنند، و به میلیونها  زورمندان تحریک می زنند، تهیدستان را علیه توانگران و ناتوانان را علیه نظم اجتماع را برهم می

دستی که تاکنون شعور دینی و اخالقی، به همدستی قانون، آنها را از تعدي و زورگویی بازداشته است اسلحه 

  .سپارند می

هاي کشور را متزلزل خواهد ساخت، و یک نسل  به دین همۀ شالوده» فیلسوفان«فررون عقیده داشت که حمالت 

  :داد رك، چون او، هشدار میقبل از ادمند ب

آیا تعصب بیدینی شما پوچتر و خطرناکتر از تعصب موهومپرستی نیست؟ با رواداري به دین نیاکانتان بنگرید؛ شمااز 

اي، به اندازة شما، دشمن  گویید، در صورتی که تاکنون هیچ فرقه چیزي جز آزادي و رواداري دینی سخن نمی

  .اي، جز دین، اخالق، و شرف، بستگی ندارم فکر، و هیچ عقیده ستۀ خوشمن به هیچ د …رواداري نبوده است

. کرد غفلت نمی» فیلسوفان«دار کردن غرور و خودبینی  فررون منتقدي زیرك بود؛ از هیچ فرصتی براي خدشه

ن وي را به چون آنا. کرد ، را ریشخند می»کنت تورنه«اندیشی آنان و خود نماییهاي خاوند مآبانۀ ولتر، به عنوان  جزم

» فیلسوفان«سر به باد دشنام گرفتند، فررون دیدرو را دو رو، گریم را چاپلوس اعیان بیگانه، و همۀ  نام فرومایه و خیره

را به دزدیدن » المعارف  ة  اصحاب دایر«وي . خواند» دان رذلسگان، و مر فرومایگان، کالهبرداران، توله«بیدین را 

نیز گفتۀ » آکادمی علوم پاریس«آنان این اتهام را رد کردند و . رچگان متهم ساختتصاویر کتاب رئومور دربارة مو

در ماجراي ژان کاالس فررون کاالس را . گفته است آنان را تایید کرد؛ اما بعدها معلوم شد که فررون راست می

برسر زبانهاي مردم افتد،  گفت که ولتر براي جلب توجه مردم، و براي اینکه دانست، و می گناهکار و سزاوار کیفر می

بود، ولتر » تراژدیها«مادموازل کلرون، که بازیگر برجستۀ . برخاسته است، نه براي انساندوستی ی ويبه دفاع از بیگناه

ستود و دربارة ناپاکی زندگی  فررون، به بدخواهی، رقیب کلرون را می. رفت داشت و به دیدنش می را دوست می

هاي وي را دخالتی ناروا در زندگی خصوصی خویش  بازیگران گفته. پراکند ی میخصوصی بازیگران زن شایعات

پرداخت، از لویی پانزدهم درخواست کرد که فرمان  دوك دو ریشلیو، که به تعقیب زناکاري و بیعفتی نمی. شمردند می

، از »فیلسوفان«ر پیکار با دینداري و تعصب وي د«اما ملکه، با توجه به . دهد فررون را به زندان باستیل بازگردانند
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). 1774(آنه لیترر لغو شد / به قدرت رسید، امتیاز نشریۀ ل» فیلسوفان«پس از آنکه تورگو، دوست » .گناه او گذشت

روي در  فررون با خوردن غذاهاي لذیذ خویشتن را دلداري داد، و بپذیرد، اما ولتر قبول این درخواست را زیاده

.جوانمردي دانست

بیش از همۀ آثار فررون ) 1757(ة عنوان هجونامۀ ژاکوب نیکوال مورو، شرحی تازه بر تاریخچۀ کاکوئاکها، آخرین واژ

مورو نوشته بود کاکوئاکها در نهایت جانوران انسان مانندي بودند که کیسۀ زهر به . ساخت فیلسوفان را خشمگین می

آمیخت و فضاي پیرامونش را مسموم  ان در میگفتند، زهر با سخنان آن زیر بان داشتند، و هرگاه که سخن می

گیرد که اینان مسموم  کند و نتیجه می آالمبر، ولتر، و روسو نقل می/ نویسندة زیرك عباراتی از دیدرو، د. ساخت می

و » .اند برند، بدکاري پیشه ساخته به خاطر لذتی که از بدکاري می«کند که،  آنان را متهم می. کنندگان واقعی جهانند

بود که، بیش از همه، » کاکوئاك«خواند؛ اما این اصطالح  می» کاکوئاك«ان را ملحد، آنارشیست، هرزه، خودخواه، و آن

گونه که در  همان«رساند؛ و گاهی نیز  گوییهاي دیوانگان را می کاکوئاك قات قات اردکها و یاوه. داد آنان را رنج می

تواند عفونت  ولتر خواست به این کتاب پاسخ دهد، اما چه کسی می. ، به معنی عفونت مستراح است)اینجا به کار رفته

  را پاسخ گوید؟

، آنان شارل پالیسو دو مونتنۀ 1757در . تر ساختند سخت» فیلسوفان«کاران دل یافتند و حمالت خود را به  محافظه

شاگرد آثار «و در آن وي را اي که تیری ، با سفارشنامه1754پالیسو در . چاالك و جاهطلب را با خود همراه ساختند

اي کمدي نمایش داد و در آن  یک سال بعد، در نانسی نمایشنامه. خوانده بود، در له دلیس به دیدن ولتر رفت» شما

در پاریس، وي با پرنسس دو روبک جوان و پارسا، که دست . روسو را، با زبانی نه چندان گزاینده، به باد هجو گرفت

دیدرو در پیشگفتار پسر نامشروع از اخالق این شاهزاده خانم بدگویی . ول بود، آشنا شدکم از دوستان دوك دوشواز

و در ) 1757(هاي کوچک درباره فیلسوفان بزرگ را منتشر ساخت  کرده بود، شاید براي تسکین او بود که پالیسو نامه

ترین  مادموازل دو روبک، برجسته ، وي، به پشتیبانی1760مه 2در . آن بشدت از دیدرو انتقاد کرد و ولتر را ستود

سال پیش،  2183 همچنانکه ابرها، اثر آریستوفان، در. فرانسه نمایش داد –کمدي فصل را، به نام فیلسوفان در تئاتر 

الوسیوس در این نمایشنامه . دربارة سقراط نوشته شده بود، این نمایشنامه نیز دربارة الوسیوس، دیدرو، و روسوست

فروشی است که دربارة نوعدوستی موجود در خودپرستی براي زن ادیبی، به نام  او فیلسوف فضل. والر نام دارد

در سالونش گرد » فیلسوفان«دانند این زن همان مادام ژوفرن که است  تماشاگران می. گوید سیدالیز، سخن می

حنه روي چهار دست و پا دیدرو در این نمایشنامه دورتیدیوس نام دارد، و کریسپن، نوکري که در ص. آمدند می

تمدن را محکوم  1750کسی که در  - جود، کاریکاتوري از ژان ژاك روسوست کند و چون گاو کاهو می حرکت می

همۀ مردم، جز قربانیان آن، از اجراي این نمایشنامۀ . بازگردد» طبیعت«کرده، و از انسان خواسته بود که به آغوش 

دموازل دو روبک، که از بیماري سل در حال مرگ بود، اصرار داشت که شب ما. هجایی خام، اما معقول، لذت بردند

پس از پردة دوم، پالیسو را به لژ خود فراخواند و دربرابر . اول نمایش را با زیبایی خیره کننده خویش زینت دهد

مایشنامۀ فیلسوفان را، ن. اش بردند به دنبال آن، خون استفراغ کرد و او را به خانه. آغوش کشید تماشاگران وي را به 

.در عرض بیست و نه روز، چهارده بار نمایش دادند

ژان ژاك لو فران، مارکی دو پومپینیان، مارکی، که از  - پیوسته بود» ضد فیلسوفان«اي به  اکنون شخصیت برجسته

رسیده » رانسهآکادمی ف«هایی تصنیف کرده، و به پاس آن به عضویت  دادرسان شهرستانی بود، اشعار و نمایشنامه

  :وي در گفتار خویش، هنگام پذیرش عضویتش در آکادمی، چنین گفت. بود

از اعتدال و فروتنی . داند، وسیلۀ بهتان و افتراست این فلسفۀ گمراه کننده، که خویشتن را عامل نشر حقیقت می

د مغرور و گستاخند، و در پیروان آن در آثار خو. گوید، اما از باد خود بزرگ بینی و تکبر انباشته است سخن می
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اصل اطمینانبخشی ندارند، در اخالقشان چیزي نیست که انسان را تسلی و دلداري . زندگی خویش متزلزل و فرومایه

  .اي براي امروز و هدفی براي آینده ندارند دهد، و قاعده

ه، به نام هنگامی که، انتشار داد و نام و نشانی، که در هفت صفح اما ولتر در جزوة بی. لویی پانزدهم این گفتار را ستود

انسان به پذیرش » هنگامی که« :به باد هجو و استهزا گرفت؛ مثالآغاز کرد، آن را » هنگامی که«هر بند را با عبارت 

شود، نیازي بدان ندارند که گفتار خویش را به استهزاي مردان ادب  در انجمن پرافتخار مردان ادب سرافراز می

  …. کار در حکم تحقیر انجمن و جامعه استاین . اختصاص دهد

دهد و از فلسفه آگاه نیست، حق ندارد ادبیات ملت ما  کسی خویشتن را بزور در جرگۀ ادیبان جاي می» هنگامی که«

  …. را اشتباه، و فلسفۀ آن را بیهوده بخواند

مورله در گفتاري، . خورند ا به چشم نمیاي در آنه یابند؛ اما مطالب برجسته این بندها با سخنانی از این قبیل ادامه می

و آن را از چه رو نام نهاد، به ولتر پاسخ داد؛ و ولتر نیز  ري که اندکی پس از آن انتشار دادبه نام اگر، و در مقالۀ دیگ

آمده » چرا«، »نه«، »آري«، »چه کسی«، »که«، »به«هاي  درپی دیگري، که در هریک مکرراً واژه در صفحات پی

اي  پس از آن، مورله مارکی را به باد حمله گرفت؛ و به دنبال او، ولتر گفتارهاي تازه. اسخ وي را جواب گفتبودند، پ

اما . مارکی از این معرکه به زادگاهش، مونتوبان، گریخت و، پس از آن، هرگز در آکادمی آفتابی نشد. علیه وي نوشت

گرایی ضامن و  نوشت که ماده. ودناباوري، پیکار را از سرگرفت، با نشر کتاب انتقامجویی دین از ناباوري با خ1772در 

اگر خدایی نباشد، انسان مجاز خواهد بود به هر کاري که دلخواه اوست دست زند، و . مشوق اخالق پسندیده نیست

ه در توان از مردم انتظار داشت ک چگونه می«و اگر بهشتی نباشد، . تنها باید بکوشد که به دست پلیس گرفتار نشود

از ناپل به پاریس آمده بود و هشت سال در  1761آبه گالیانی، که در » جمهوري به انقیاد و فرمانبرداري تن دردهند؟

آن گونه که  -»بازگشت به طبیعت«داشتند، گوشزد کرد که  که دوستش می» فیلسوفان«درخشید، به  سالونها می

اي است که انسان متمدن را به توحش و بربریت خواهد  نهتدبیر نابخردا - کنند برخی از آنان به مردم توصیه می

خورند؛ و شکاکیت به وجود  کشاند، قراین بسیاري که حاکی ازوجود طرح و هدف در آفرینش جهانند به چشم می

  :آورنده خأل فکري و نومیدي روحی است

. است، سبب واقعی افسردگی استاین خأل، که در روح و خیال م …. ایم رو شده به جاي روشنی اندیشه، با خأل روبه

انسان به ایمان و اطمینان  …. رویهمرفته، ناباوري و شکاکیت بدترین پاسخ روح آدمی به امیال و غرایز اوست …

توانند الادري باشند،  نمی …) که تخیلشان دوبرابر تخیل ماست(شتر زنان بیشتر مردان، و بویژه بی …. نیازمند است

همراه بلوغ و پیري روح، نوعی عقیده در . ریگري دارند تنها هنگام جوانی روحشان الادري استو آنان که توانایی الاد

  .است» نومیدي خردیافته«الادریگري یک  …. آید انسان پدید می

، براي پاسخگویی به گالیانی هوشمند، برژیۀ دانشمند، برتیۀ باادب، فررون پرکار، و پومپینیان اشرافی، »فیلسوفان«

ومیدکننده، و مورو وراج، از همۀ سالحهاي فکري، از استدالل و استهزا گرفته تا نکوهش و ناسزاگویی، یاري پالیسو ن

ولتر اعتدال را از دست داد و با به خطر افکندن آسایش و امنیت خویش، با سخنانی که بیشتر آراسته به . جستند

نام «: به دیدرو نوشت. شد پاسخ گفت فه و خرد میلطایف و ظرایف بود تا استدالل، به هریک از حمالتی که به فلس

از آنجاکه مورو کتابدار و تاریخنگار ملکه  ».ن رفتاري کنم که سزاوارشان استاین بیچارگان را به من دهید، تا با آنا

را با نمود؛ اما این امکان وجود داشت که پومپینیان را با حرف به پیلوري بست و پالیسو  بود، تاختن به او دشوار می

  :آید، چنین سرود مثال، مارمونتل در شعري، که به هیچ وجه به ترجمه در نمی. جناسها به چهارمیخ کشید

.خواندند  نخست وي را پالی کودن می .این مرد زمانی پالی نام داشت

  سپس، پالی فرومایه، پالی ابله،
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  .پالی خودپسند، و پالی بیپروا نام گرفت

  د،براي آنکه این سخن به سرآی

  و هجونامه به آخر رسد،

  :ناگاه نام مناسبی یافتند

  .او را پالی احمق خواندند

  براي آنکه به مرتبۀ تو تنزل کنم،

  .این نام را باید بر زبان آرم

  فکر کن، اگر که قادري آن ابزار را به کار بري،

  اما ننویس؛

  .بخوان، اي نادان

مو، که در آن به شرح هرزگی پالیسو پرداخت؛ به تعویق انداخت؛ دیدرو انتقام خود را تا هنگام تصنیف برادرزادة را

تصنیف چنین اثري برازندة فیلسوفی چون او نبود؛ اما وي با بزرگواري از نشر آن خودداري کرد و این کتاب، تا زمانی 

از پالیسو، حامی اما مورله هجونامۀ نیشداري نوشت که در آن، گذشته . که پالیسو زنده بود، در فرانسه به چاپ نرسید

دوستان درباري مادموازل دو روبک مورله را در باستیل زندانی . وي، مادموازل دو روبک، را به باد استهزا گرفته بود

روسو وي را . مشکالت وي را فزونتر نمودند) ژوئن 26(، و مادموازل دو روبک با مرگ خویش )1760ژوئن  11(کردند 

پالیسو پیروزي خود را با اسراف و تبذیر تباه . دوري جست» فیلسوفان«از آن پس، از از زندان آزاد ساخت؛ اما مورله، 

  .پیوست» فیلسوفان«، که نام ولتر بار دیگر بر زبانها افتاد، بازگشت و به جمع 1778وي در . کرد

مزدوري خواند که دیدرو در برادرزادة رامو وي را یکی از نویسندگان . به فررون زدند» فیلسوفان«ترین ضربه را  سخت

  :ترین طنزهایش را دربارة وي نوشت ولتر یکی از هوشمندانه. کند از خوان کرم هانري برتن میلیونر گذاران می

  اي، روزي، در عمق دره

  .ژان فررون را گزید  افعی

  .افعی مرد

اي  سخنان گستاخانهاین یکی از » .کرمی که از پشت دفونتن بیرون افتاده است«: ولتر فررون را چنین خوانده است

اي بود که ولتر در  تر، حمله اما از آن سخت. ساختند است که زبان ولتر و معاصران با ادب وي را گاهی چرکین می

فرانسه آغاز، و، - در تئاتر 1760ژوئیۀ  26اجراي این نمایشنامه از . نمایشنامۀ بانوي اسکاتلندي به فررون کرده است

و با  وفان پالیسو را به استهزا گرفته،نمایش داده شد، وي، در این اثر، نمایشنامۀ فیلسدر عرض پنج هفته، شانزده بار 

هاي جنگ، و همچنین مسئول  گویی آشکار قربانیان خود را مسئول شکست سپاهیان فرانسه در جبهه گزافه

گیرد  ک پیستول میفررون را میرزابنویس خیابان گراب لندن خواند که بندي ی. ورشکستگی مالی دولت دانسته است

، »دوزخ«: برد؛ از جمله ولتر در نمایشنامۀ خود در مورد وي اصطالحاتی به کار می. زند و رسوایی و بدنامی قلم می

اش از دوستان خود و  ولتر، با انباشتن خانه. »هستۀ کثافت«، »افعی«،»مارمولک«، »جاسوس«، »سگ توله«

این نمایشنامه را، در عرض شش هفته، شانزده بار به تماشا گذاشتند و . ، همچنان این شیوه را دنبال کرد»برادران«

فررون در شب اول نمایش با همسر . شمار کسانی که به دیدن آن رفتند از تماشاگران نمایشنامۀ پالیسو بیشتر بود

شمن سرسخت و ولتر دریافت که با د. زیبایش در تئاتر حضور یافت و تظاهرکنان تماشاگران را به ستایش آن واداشت

اي با مرد  خواهد دربارة خصوصیات کتاب تازه هنگامی که یکی از مهمانان بدو گفت که می. پررویی طرف است
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او یگانه مرد باذوقی است که  …این کار را از فررون ناکس بخواهید؛ «: صالحیتداري مشورت کند، ولتر بدو پاسخ داد

».کنم که مرد باذوقی است میبا آنکه او را دوست ندارم، اعتراف . شناسم می

III  -سقوط یسوعیان  

، با اینهمه، این »فیلسوفان«به واسطۀ فشار پارلمان پاریس بود، نه پیکار » انجمن عیسی«گرچه سقوط ناگهانی 

، که بنیانگذارانشان آنان )نامی است که مخالفان به آنان داده بودند(یسوعیان . رویداد نمودار وضع آن روزگار است

بر موجودیت آنان به همین نام انجمن عیسی و با عنوان  1540خوانده و پاپ پاولوس سوم در » جمن عیسیان«را

کنند و از راه دریافت صدقات گذران  یعنی گروهی دینی که از مقررات خاصی پیروي می(» فرقۀ فقراي روحانی«

یسوعیان تا . روان کلیساي کاتولیک شدندصحه نهاده بود، در طول یک قرن نیرومندترین گروه در میان پی) نمایند می

شاهان فرانسه . تنها در فرانسه دوازده کالج بنیان نهادند و کار آموزش جوانان فرانسه را به دست خود گرفتند 1575

گزیدند، و دیگر فرمانروایان کاتولیک اروپا نیز از آنان پیروي  کشیشان اقرار نیوش خود را از میان یسوعیان برمی

  .از این راه، و راههاي دیگر، در تاریخ اروپا اثر نهاد» انجمن عیسی«. کردند می

پارلمان پاریس . پارلمان پاریس و دانشگاه سوربون از آغاز پیدایش یسوعیان در پاریس با آنان سر ناسازگاري داشتند

ه قتل شاه متهم به تحریک راوایاك ب 1610آنان را به تحریک ژان شاتل به کشتن هانري چهارم، و در  1594در 

، )یسوعی اسپانیایی(پارلمان پاریس، براي توجیه بدگمانی خویش به یسوعیان، به کتاب شاه، اثر ماریانا . ساخت

انجمن «با اینهمه، قدرت . ایط خاصی مجاز شمرده بودنویسنده در این کتاب شاهکشی را در شر –جست  استناد می

کردند و او  چهاردهم را رهبري می یسوعیان سیاست دینی لویی. گشت ، و شمار اعضاي آن، هر روز فزونتر می»عیسی

. روایال وا داشتند-را به سرکوبی ژانسنیستها، به این بهانه که آنان کالونیهایی در جامۀ کاتولیکها هستند، در پور

با وجود این، . ودنوشته بود، از یاد نبرده ب 1656هاي والیتی را، که پاسکال پس از  اقلیت تحصیلکردة فرانسه نامه

روحانیان یسوعی بهترین . تن آنان کشیش بودند 1763عضو داشت، که  3350در فرانسه  1749در » انجمن عیسی«

دانشوران، هشیارترین متکلمان، سخنورترین واعظان فرانسه، و فداکارترین، سختکوشترین، و موفقترین مدافعان 

هایی از علوم سهم داشتند و بر انواع هنرها تأثیر  شرفت شاخهاینان در پی. رفتند کلیساي کاتولیک به شمار می

اینان، با آنکه به پاکی اخالق و رفتار انگشتنما . یسوعیان، به تصدیق همگان، بهترین مربیان اروپا بودند. گذاشتند

راف و شاهان کوشیدند بار اخالق مسیحی را بر دوش مردم عادي سبک سازند؛ و، با اینهمه، از زناکاري اش بودند، می

گاه،  گاه. یسوعیان با مداومت و پایداري در اندیشۀ مردم و سیاست فرمانروایان اروپا نفوذ کردند. پوشیدند چشم نمی

.نمود که سراسر اروپا تسلیم استواري ارادة یکپارچه و منضبط آنان خواهد شد چنین می

روپا شکی نمانده بود که اگر از هواخواهی بسیار براي شاهان ا. قدرت روزافزون یسوعیان آنان را به نابودي کشید

یسوعیان از سیادت و برتري پاپ جلوگیري نشود، آنان فرمانروایان اروپا را سرانجام واسال و سرسپردة پاپان خواهند 

 دادند که یسوعیان، با آنکه محرم اسرار شاهان بودند، به مردم حق می. ساخت، و امپراطوري روم را احیا خواهند کرد

با آنکه در االهیات و اخالق نسبتاً آزاداندیش بودند و براي مصالحۀ . در صورت لزوم شاهان را از فرمانروایی براندازند

کوشیدند مردم را به پاکدامنی و پارسایی  کردند، با تأیید ادعاي مارگریت ماري آالکوك می کلیسا با علوم تالش می

سوخت، بدو  سیح قلب مقدس خویش را، که از آتش عشق به بشریت میماري آالکوك ادعا کرده بود که م - وادارند

یسوعیان کسانی چون دکارت، مولیر، ولتر، و دیدرو را در آموزشگاههاي خویش پرورش دادند، گرچه . نشان داده بود

  .این مردان بزرگ بر آنان و تمامی نظام آموزشی آنان شوریدند

گرفتند  شد ایراد می اي یسوعی به تدریس زبان و ادبیات التینی داده میمخالفان از اهمیت بسیاري که در آموزشگاهه

دارند؛ تعلیمات آنها  هاي سنتی، علوم را از پیشرفت باز می گفتند که این آموزشگاهها، با نشر و تعلیم اندیشه و می
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ند؛ و به نیاز انسان معاصر ده بیش از اندازه نظري و مبتنی بر حافظه است؛ انسان را به تقلید و فرمانبرداري عادت می

ر در مقالۀ آالمب/ از همین روي، د. کنند به علوم و آشنایی واقعبینانه با زندگی انسان، آنچنانکه الزم است، توجه نمی

اي سپرده بود، اندوه و پشیمانی خود را ابراز  ، از اینکه شش سال از عمر خود را به آموختن زبان مردهخویش » کالج«

کرد که آموزشگاههاي فرانسه به تدریس زبانهاي انگلیسی و ایتالیایی، تاریخ، علوم، و فلسفۀ نو داشت و سفارش 

کشور  ود گیرد و براي آموزشگاههاي تازةاز دولت فرانسه نیز درخواست که آموزش را به دست خ. بیشتر توجه کنند

.الب آموزشی خود را اعالم کردامیل را انتشار داد و انق 1762روسو در . اي تنظیم کند هاي تازه برنامه

اي آتش بس دوجانبه  دشمنی دو جانبۀ آنان به گونه. عامل کوچکی در زوال یسوعیان بودند» فیلسوفان«با اینهمه، 

نهادند، و یسوعیان نیز امیدوار بودند که شکاکان  بیدینان دانش و شخصیت یسوعیان را ارج می: منجر شده بود

ولتر دشمنی آشکارا با آموزگاران . بایی به گروه دینداران درست اعتقاد بازگردانندسرگردان و خطاکار را با شکی

او هانریاد خویش را به پدر پوره اهدا کرده، و از او خواسته بود که مطالب مضر به دین آن . پیشین خود را دشوار یافت

فادة وسیع آنان را از ریاضیات، در آموزش در پرستشگاه ذوق، ولتر دریافت یسوعیان را از ادبیات، و است. را اصالح کند

ژورنال دو تروو، با درج گفتارهاي مساعدي دربارة هانریاد، تاریخ کارل دوازدهم، و فلسفۀ نیوتن، به . جوانان ستود

با سفر ولتر به نزد فردریک در پوتسدام از هم گسیخت و یسوعیان، از » رابطۀ صمیمانه«این . ستایش ولتر پاسخ داد

کوشیدند تا وي را با  ، می1757اما برخی از آنان، حتی در . وي را انسانی گمگشته شمردند و از یاد بردندآن پس، 

اي دوستانه داشت و از گروهی از  ، ولتر با یسوعیان محلی رابطه)1758پس (در فرنه . آشتی دهند» انجمن عیسی«

اله در آداب و رسوم را به پیکار با کلیساي کاتولیک با اینهمه، وي صد صفحه از رس. کرد اش پذیرایی می آنان در خانه

با وجود این، چون از فشار . نوشت هاي ضد دینی می اختصاص داده بود، و اکنون نیز براي فرهنگ فلسفی مقاله

، و از سوزاندان پرستشگاه یسوعیان پرتغال )1757پس از (کاروالیو، وزیر مقتدر پرتغال، بر یسوعیان این کشور 

آگاه شد، اقدامات کاروالیو را ظالمانه خواند و اعدام یسوعیان را، به عنوان سختدلی و بیرحمی، مـحکوم ، )1764(

با  -آالمبر، و مورله/ دیدرو، د- او» برادران«کرد و  اما در همین سالـها، خود وي با کلیساي کاتولیک پیکار می. نـمود

  .کردند هاي خویش یسوعیان را تضعیف می نوشته

اما آنچه بیش از همه در . ساختند اي فراماسونی نیز، با ترویج خداپرستی، قدرت یسوعیان را متزلزل میشاید لژه

مادام دو پومپادور کارشکنی یسوعیان را، . سرنوشت اندوهبار یسوعیان تأثیر گذاشت تعارضات خصوصی و طبقاتی بود

م دلستانی وي از لویی پانزدهم، و خودداري هنگام فزونی قدرت وي در دربار، تفکیر شاه را به دست آنان، هنگا

کاردینال دوبرنی، که زمانی دراز مقرب و محبوب مارکیز بود، بعدها گفت . یسوعیان را از تبرئۀ شاه فراموش نکرده بود

در فرانسه عمدتاً به واسطۀ آن بود که کشیشان اقرارنیوش یسوعی، با وجودي که » انجمن عیسی«که سرکوبی 

شاه نیز، . داد که دیگر با شاه رابطۀ جنسی ندارند، حاضر نبودند براي او آمرزش بخواهند ن اطمینان میمارکیز به آنا

چرا کشیشانی که در حق دیگر مردم آنچنان باگذشتند : پرسید مانند مادام دو پومپادور، از یسوعیان اکراه داشت؛ می

] شاه[ کنند؟ چرا هنگامی که وي تگیري می، سخبا معشوقۀ وي، با زنی که روزگار سیاه وي را روشن ساخته است

و براي تهیۀ  - اي فراهم سازد کوشد براي سربازان و دریانوردان فرانسه، در جنگ مصیبتباري که گرفتار آنند بودجه می

آنان براي خود ثروتی کالن  - زند دست و پا می) پارك گوزنها(اش و حقوق بدلهاي او در  جامه هاي معشوقه

اما کشیش اقرار نیوش . یسوعیان در این سوء قصد دست نداشتند. دامین کوشیده بود شاه را بکشداندوزند؟  می

دامین یسوعی بود؛ و مگر نه اینکه برخی از یسوعیانی که اکنون دیگر مرده بودند شاهکشی را تجویز کرده بودند؟ شاه 

گفتند که هنگام آن  اینان به شاه می. اندك اندك اندرزهاي شوازول و دیگر وزیران نیمه ولتري خود را پذیرفت

رسیده است که وي فرانسه را از سلطۀ کلیسا آزاد سازد و براي کشور یک نظام اخالقی و اجتماعی مستقل از 
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اگر پرتغال کوچک و موهومپرست توانسته است یسوعیان . اندیش و االهیات قرون وسطایی پدید آورد روحانیان تاریک

رانسۀ روشن اندیش چنین نکند؟را از خود براند، چرا ف

این دشمنیها همراه با بدبینی گستردة مردم فرانسه، که یسوعیان را مسئول همبستگی فرانسه با اتریش در جنگ 

پس از سرکوبی سپاهیان فرانسه به دست فردریک . دانستند، ناگهان آنان را منفور مردم فرانسه ساختند هفتساله می

آنکه دارایی فرانسه ظاهراً در آستانۀ ورشکستگی قرار گرفت و سربازان لنگ در ، و پس از )1757(در روسباخ 

گذرگاههاي پاریس به راه افتادند، مردم فرانسه یسوعیان را به باد دشنام و استهزا گرفتند، و حتی برخی از آنان 

یص در مال اندوزي، و مردم فرانسه یسوعیان را بدعتگذار، دنیاپرست، حر. یسوعیان را به لواطگري متهم ساختند

بسیاري از روحانیان آزاد معتقدات دینی و نظریات اخالقی یسوعیان را نکوهش . عامل قدرتهاي خارجی شمردند

برادر برتیه و «: به ولتر نوشت 1759آالمبر در /د. کردند و سیاست آنان را وسیلۀ تسلیم فرانسه به رم شناختند

 ».د به خیابانهاي پاریس پاي نهندکنن ي مردم شوند، این روزها جرئت نمیهمراهان او، از ترس آنکه آماج پرتقالها

تشکیل » نجباي ردا«پارلمان از حقوقدانان یا داوران وابسته به . پارلمان پاریس نیرومندترین دشمن یسوعیان بود

درجه دوم، که بسیار  این اشراف. کردند که، به اندازة جامۀ کشیشان، پرهیبت بود اینان رداهایی بر تن می. شده بود

افزودند و مایل بودند با قدرت و مرجعیت  آور بودند، بسرعت بر قدرت خود می سازمان یافته، سخنپرداز، وزیان

آیین یانسن، با . از این گذشته، بیشتر نمایندگان پارلمان پاریس اکنون از ژانسنیستها بودند. روحانیان مبارزه کنند

انگیز اقدام بولس حواري  اش، که نتیجۀ مالل را تحمل کرده بود، با تعالیم زاهدانه وجودي که فشار و سرکوبی زیادي

دانست، در میان طبقۀ متوسط فرانسه گسترش  را در آشنا ساختن مسیحیت آرام و مهربان عیسی با خشونت می

و در پیروان آن شرایط روانی یافته بود؛ اما بیشترین نفوذ آن در اذهان قانوندانانی بود که منطق آن را دریافته بودند 

 -یسوعیان لویی چهاردهم را به تعقیب ژانسنیستها، تا ویرانی کامل پور. دیدند نیرومندي براي مبارزه با یسوعیان می

واداشته بودند؛ و ژانسنیستها،  روایال و قبول فرمان پاپ، که پذیرش آیین یانسن را گناهی بدتراز الحاد خوانده بود،

. سوعیان انتقام گیرند، به انتظار فرصت بودندبراي آنکه از ی

آنان در طول عمر نسل گذشته، براي فراهم آوردن هزینۀ . یسوعیان این فرصت را براي پارلمان پاریس فراهم ساختند

برخی . دانشکده هاي علوم دینی، کالجها، هیئتهاي تبلیغاتی، و سیاست خویش، صنعت و بازرگانی پیشه ساخته بودند

یسوعیان در آنژة فرانسه کارخانۀ . اي تولیدي و بازرگانی را یسوعیان در رم به انحصار خویش گرفته بودنداز کاره

بازرگانان یسوعی . اي، چون گوآ، پایگاههاي بازرگانی تأسیس کرده بودند قندسازي دایر کرده، و در سرزمینهاي بیگانه

بنگاههاي خصوصی از این رقابت شکایت . ر امریکا بودنداز توانگرترین پیمانکاران مستعمرات اسپانیا و پرتغال د

کند خود این همه ثروت  اي که تبلیغ فقر و درویشی می پرسیدند که چرا فرقه داشتند و حتی کاتولیکهاي نیک می

 یکی از آنان، که پدرآنتوان دوال والت نام داشت و فرمانده بزرگ یسوعیان در آنتیلها بود، کشتزارهاي. اندوخته است

وي هزاران بردة سیاه داشت، و قهوه . به زیر کشت درآورده بود) انجمن عیسی(پهناوري را در جزایر هند غربی به نام 

، مبالغ هنگفتی از بانکهاي مارسی وام گرفت؛ و براي آنکه وام خود را پس دهد، 1755در. کرد و شکر به اروپا صادر می

فرانک  2‘000‘000یکی از کشتیهاي حامل کاالهاي او، به ارزش . کاالهاي بازرگانی بسیاري به فرانسه فرستاد

الوالت، به امید آنکه زیان . ، در بحبوحۀ جنگ هفتساله به دست کشتیهاي جنگی انگلستان افتاد)دالر؟ 5‘000‘000(

فرانکی خود را پس دهد، اعالم ورشکستگی  2‘400‘000خود را جبران کند، بیشتر وام گرفت؛ چون نتوانست وام 

مطالبه کردند و خواستند که انجمن مسئولیت پرداخت آن را به گردن ) انجمن عیسی(بستانکاران وام وي را از . کرد

رهبران یسوعی از پرداخت این وام سرباز زدند و گفتند که ال والت براي بازرگانی خصوصی خود وام گرفته بود، . گیرد

به سفارش پدر فره، کارشناس سیاسی انجمن در . مه کشیدندرا به محاک» انجمن عیسی«بانکداران . نه براي فرقه
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، بدینسان، به دست نیرومندترین دشمن )انجمن عیسی(فرانسه، دعوي به پارلمان پاریس کشانده شد؛ و سرنوشت 

انجمن (اي از شاه درخواست کردند که شوازول، دشمن دین و در همان هنگام، یسوعیان در نامه محرمانه. آنان افتاد

  .شوازول با کامیابی از خود دفاع کرد. ، را از وزارت براندازد)عیسی

پارلمان، با استفاده از فرصتی که پیش آمده بود، به اساسنامه و اسناد دیگري که از تشکیالت و فعالیتهاي انجمن 

ژوئیه، که  8در  اما. به یسوعیان دستور داد که وام ال والت را بپردازند 1761مه  8داشت رسیدگی کرد و در پرده برمی

 …تره دربارة اصول اخالقی و عملی یسوعیان براي پرداخت وام با بستانکاران اصلی گفتگو آغاز کرده بودند، آبه

؛ در )اوت6(براساس این گزارش، پارلمان دو تصویبنامه صادر کرد. گزارشی به پارلمان تسلیم کرد› ن عیسیانجم‹

ي از کتابهاي یسوعی، که در خالل دو قرن گذشته در فرانسه به چاپ ها، خواسته شد تا بسیار یکی از تصویبنامه

انجمن «امنیت شارمندان و شاهانند، آتش زده شوند؛  به زیان) آموزشهاي مهلک و مکروهی(اند و حاوي  رسیده

 همۀ آموزشگاههاي یسوعی فرانسه برچیده شوند، 1762از پذیرش عضو تازه خودداري کند؛ و از اول آوریل » عیسی

و در تصویبنامۀ دیگر، پارلمان آمادگی خود را براي رسیدگی . مگر اینکه براي ادامۀ کار از پارلمان اجازه دریافت کنند

شاه اجراي هر دو تصویبنامه را به تعویق . ، یا اولیاي آن، اعالم داشت)انجمن عیسی(به شکایتهاي مردم از خودسري 

هاي پارلمان هراسان شده بود،  شاه، که از تصویبنامه. آنها را معلق ساخت پارلمان نیز تا اول آوریل). اوت29(انداخت 

، شاه به پاپ کلمنس سیزدهم و لورنتسو ریتچی، فرماندة 1762در . درصدد برآمد پارلمان را با یسوعیان سازش دهد

. یات فرانسه بسپارندیسوعیان، پیشنهاد کرد که از آن پس اختیارات فرماندهان را به نمایندگان پنجگانۀ پاپ در وال

، که آن کشور را از سلطۀ )1682(» اصول گالیکان«این نمایندگان، به تبعیت از قوانین فرانسه و به پیروي از اعالمیۀ 

از این گذشته، شاه فرانسه به پاپ و فرماندة یسوعیان پیشنهاد کرد که . پاپان نجات داد، سوگند خورده بودند

پاپ پاسخ . پاپ و ریتچی این پیشنهادها را بشدت رد کردند. پارلمان بازرسی کند آموزشگاههاي یسوعی فرانسه را

، مستقیماً با »انجمن عیسی«کلمنس، از جانب » .آنچنان باشند که هستند، یا اصال نباشند] یسوعیان[یا آنان «: داد

قبول حکم پاپ خودداري روحانیان فرانسه تماس گرفت، که عمال نقض قوانین فرانسه بود؛ روحانیان فرانسه از 

.ورزیدند و آن را به شاه ارجاع دادند؛ و شاه نیز آن را به پاپ بازگردانید

گزارشهاي گوناگونی که آنها فراهم آوردند بر . کردند پارلمانهاي والیتی فرانسه نیز اکنون با یسوعیان دشمنی آغاز می

ربرتانی، ازخواندن گزارشهاي مربوط به وضع یسوعیان، که پارلمان رن، د. شد افزودند اتهاماتی که به یسوعیان زده می

وي در گزارش خود . ، سخت برآشفته بود)1762-1761(توسط رئیس خود، لویی رنه دوال شالوته، تهیه شده بود 

پرستی، دست زدن به کارهاي خالف قانون، و تبلیغ شاهکشی متهم ساخته، و  را به بدعتگذاري، بت» انجمن عیسی«

که چون هر یسوعیی ملزم است به پاپ و فرماندة خود، که در رم اقامت دارد، سوگند وفاداري یاد کند، از گفته بود 

در همین گزاش، از دولت فرانسه درخواست شده بود . براي فرانسه و شاه آن خطرناك است) انجمن عیسی(این روي، 

پارلمان روان به یسوعیان نورماندي فرمان داد ، 1762فوریۀ  15در . که آموزش جوانان فرانسه را خود به دست گیرد

پارلمانهاي . را بپذیرند» اصول گالیکان«ها و کالجهاي خود را تخلیه کنند، رهبران بیگانه را از خود برانند، و  تا خانه

یل پارلمان پاریس در اول آور. پرووانس، پو، تولوز، پرپینیان، و بوردو نیز فرمانهاي مشابهی صادر کردند- آن-اکس

هاي خود را به موقع اجرا نهاد و ادارة آموزشگاههاي یسوعی را، در حوزة قضایی خود، به دست سازمانهاي  تصویبنامه

ورزیدند، کوشیدند تا آنان را از  روحانیان غیر یسوعی فرانسه، با آنکه از دیرزمانی بر یسوعیان رشک می. دیگري سپرد

که این ) اول مه(فرقۀ یسوعیان، به شاه نوشت  فرانسه، در پشتیبانی از قفانانجمنی از اس. گزند دشمنان مصون دارند

و انجمن مردان دینداري است که براي پاکی، کمال رفتار، و اخالق  …سازمانی است سودمند براي کشور فرقه

. اند خویش، براي انضباط سخت، براي وسعت تالش و دانش خود، و براي خدمات بیشمارشان به کلیسا انگشتنما بوده
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دین براي دفاع از خود، . دستگیري کنند کنند که از یسوعیان همه کس و همه چیز از اعلیحضرت درخواست می

بسیاري از اتباع اعلیحضرت، که . کلیسا براي خدمتگزاري، و مسیحیان براي رهبري وجدان خود به آنان نیازمندند

جوانان کشور براي کسانی که باید ذهنها و . کنند می اند، براي آموزگاران سالخورده خود وساطت شاگرد آنان بوده

  .از اعلیحضرت درخواست داریم که به البه و التماس ما توجه فرمایند. کنند قلبهاي آنان را پرورش دهند دعا می

ز اما شوازول و پومپادور اکنون مصراً ا. شاه براي یسوعیان وساطت کردند» نزدیکان«ملکه، دختران او، دوفن، و دیگر 

آنان به لویی یادآور . هاي پارلمان آموزشگاههاي یسوعی را از فرانسه برچیند خواستند که با اجراي تصویبنامه شاه می

شدند که بزودي ناچار خواهد شد مالیاتها را افزایش دهد؛ و براي افزایش مالیات به پشتیبانی پارلمان نیازمند  می

. پیشنهادهاي متضاد مردد بود، پارلمان به اقدامات قاطعی دست زد درهمان هنگام که شاه در انتخاب یکی از. است

باقوانین فرانسه ناسازگار است، سوگند یسوعیان » انجمن عیسی«پارلمان اعالم داشت که موجودیت  1762اوت  6در 

را سازمانی دارد، و سرسپردگی یسوعیان به یک قدرت خارجی انجمن آنان   آنان را از سرسپردگی به شاه فرانسه بازمی

را در فرانسه منحله شناخت و به » انجمن عیسی«از این روي، پارلمان . بیگانه در داخل یک کشور شاهی نموده است

  . یسوعیان فرمان داد تا در عرض هشت روز فرانسه را ترك گویند و دارایی آنان در فرانسه به سود شاه مصادره شود

پارلمانهاي بزانسون و دوئه از تأیید تصویبنامه هاي . به تعویق انداخت شاه اجراي کامل این تصویبنامه را هشت ماه

اما پارلمان . پارلمان پاریس خودداري کردند؛ و پارلمانهاي دیژون، گرنوبل، و مس تأیید آنها را به تعویق انداختند

اموال . موافقت کرد در فرانسه» انجمن عیسی«، با انحالل 1764پاریس پافشاري کرد و لویی، سرانجام در نوامبر 

هاي  فرانک ارزش داشت، و همین ممکن است شاه را به اجراي تصویبنامه 58‘000‘000مصادره شدة یسوعیان 

دولت براي یسوعیان پیشین حقوق مستمر ناچیزي تعیین کرد و به آنان اجازه داد که . پارلمان پاریس واداشته باشد

تنها معدودي از یسوعیان از . همۀ آنان را از فرانسه اخراج کرد 1767در  یکچند در فرانسه بمانند؛ اما پارلمان پاریس

  .فرقۀ خویش رویگردان شدند و در فرانسه ماندند

اشراف، طبقۀ متوسط، تحصیلکردگان، و ژانسنیستها از اخراج یسوعیان استقبال کردند، اما اخراج آنان دیگر مردم 

انجمنی از . سقف اعظم پاریس، عمل پارلمان را بشدت تقبیح کردکریستوف دوبومون، ا. فرانسه را ناخشنود ساخت

. اظهار تأسف کرد و احیاي آن را خواستار شد» انجمن عیسی«، به اتفاق آرا، از انحالل 1765روحانیان فرانسه در 

  دانست دولت فرانسه این توقیع را دخالتی در امور کشور. پاپ کلمنس سیزدهم در توقیعی یسوعیان را بیگناه خواند

ابتدا اخراج یسوعیان را » فیلسوفان«. و گماشتگان دولت توقیع پاپ را در خیابانهاي چند شهر فرانسه آتش زدند

آالمبر، با وجد، نظر ژان آستروك، پژوهندة کتاب مقدس، را / پیروزیی الهامبخش براي آزادي اندیشه شمردند؛ و د

در . یافت شمار نشریات آزاداندیش اکنون بسرعت فزونی می» .ستهابود، نه ژانسنیعامل کشتار یسوعیان «: کرد ینقل م

.اولباك و یارانش پیکار با مسیحیت را تا سرحد الحاد پیش بردند/ دهۀ پس از اخراج یسوعیان بود که د

اما فیلسوفان اندك اندك دریافتند که سقوط یسوعیان پیروزیی براي ژانسنیستها و پارلمان است؛ و اخراج آنان 

آالمبر در تاریخچۀ اضمحالل / د. تر از یسوعیان روبه رو ساخته است داندیشان فرانسه را با دشمنی سرسختآزا

  :چنین یاد کرد» انجمن عیسی«از سرنوشت ) 1765(یسوعیان خود 

بایست قربانی  اند، اگر جدا ساختنشان میسر بود، نمی پیداست که بسیاري از آنان، که دخالتی در کارها نداشته

 …. ایم هزاران بیگناه را ما بدبختانه با بیست فرد گناهکار در یک ردیف نهاده …. باهات رهبران خود شونداشت

، هرگاه سختگیري ژانسنیستها جایگزین سختگیري یسوعیان نشود، به پیروزي خرد بسیار یاري »انجمن«نابودي 

گزینیم، که  را برمی» انجمن عیسی«م، توانستیم از میان آن دو فرقه یکی را برگزینی اگر می …. خواهد کرد

ژانسنیستها از همۀ . دادند کردند آزادي اندیشه می یسوعیان به مردمی که با آنان دشمنی نمی. استبدادش کمتر است
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داشتند، افکار، گفتار و اخالق مردم را با بیرحمی  اگر اینان قدرت می. مردم انتظار دارند که چون خود آنان بیندیشند

  .کردند تفتیش می

آالمبر را تأیید کند، در همان / پارلمان پاریس، که به آیین نانسن تمایل داشت، مثل آنکه خواسته باشد سخنان د

، دستور داد تا امیل نسبتاً پرهیزکارانۀ روسو را آتش زنند؛ )1762(فرمان داد » انجمن عیسی«سالی که به انحالل 

ن بود، ژان کاالس را در همان سال با زجر و شکنجه به وسیلۀ چرخ پارلمان تولوز نیز، که متمایل به آیین یانس

فرهنگ فلسفی ولتر را آتش زد؛ و یک سال بعد، حکم دادگاه آبویل  1765مجازات معدوم ساخت؛ پارلمان پاریس در 

  .دربارة شکنجه و اعدام شوالیه دوال بار تأیید شد

گفتند که شما  گفتند؟ می دانید دیروز دربارة شما چه می می«: آالمبر به ولتر نوشته بود/ ، د1762سپتامبر  25در 

ولتر همیشه مرد دلسوز و » .اید که به پشتیبانی از آنان مطالبی بنویسید کنید و اغوا شده براي یسوعیان دلسوزي می

اش  ر گذشتهبلندهمتی بود، و اکنون، که پیکار به زیان یسوعیان پایان یافته بود، وجدان وي از سرزنش آموزگاران د

اش در فرنه برده بود، سرپرستی کارهاي خیریۀ خود  وي کشیش آدام، یکی از یسوعیان پیشین، را به خانه. برد رنج می

مبادا همان آسیبهایی را که «: گفت به الشالوته می. باخت را به دست وي سپرده بود، و پیوسته با او شطرنج می

از سرپنجۀ روباه، هنگامی که طعمۀ گرگ  م رهاییبرای …. ه ما وارد آورندزدند روزي ژانسنیستها ب یسوعیان به ما می

ترسید که مبادا ژانسنیستها، چون پیرایشگران انگلیسی قرن هفدهم، تئاترها را  ولتر از آن می» .شوم، سودي ندارد می

وجود یسوعیان «: المبر نوشتآ/ از همین روي، به د. دانیم، به تئاتر سخت عالقه مند بود برچینند؛ و ولتر، چنانکه می

کردیم؛ اما اکنون نزدیک است که فضلفروشان خام و نادان ما  ضرورت داشت؛ مایۀ سرگرمی بودند؛ آنان را استهزا می

دلبستگی یسوعیان به آثار کالسیک و تئاتر بتنهایی کافی بود که ولتر را به » .را در سرپنجۀ خویش نابود سازند

.گذشت از گناه آنان وادارد

  :از پرنس دولینی پرسید 1764دوست و دشمن ولتر، فردریک کبیر، که در احساسات وي سهیم بود، در 

را، که یسوعی نام دارند، نابود ساختند؛ دانش و  -و بلکه انسانیت -چرا گنجداران آتن ورم، آن استادان علوم انسانی

، مسیحیترین، و با ایمانترین برادران شاه هم آنان ناما چون کاتولیکتری …. آموزش از نابودي آنان زیان خواهند برد

اند، من بیدین و ملحد آنان را هرچه بیشتر در کشورم گرد خواهم آورد تا نسلشان را از نابودي باز  را از خود رانده

 آالمبر به فردریک گفت که از دوستی با یسوعیان پشیمان خواهد شد و مخالفت یسوعیان را با تسخیر/ چون د .دارم

  :سیلزي به دست سپاهیان پروس بدو یادآور گشت، شاه پروس چنین پاسخ داد

توانند  آنان می. در من چیزي نیست که مرا از یسوعیان هراسان سازد. نیازي نیست که شما نگران آیندة من شوید

ه آنان به هنگام درست است ک. جوانان کشور را تعلیم دهند، و این کار از دست آنان بهتر از هرکس دیگر ساخته است

جنگ با من مخالف بودند، اما شما، در مقام یک فیلسوف، نباید کسی را به خاطر همراهی و غمخواري با گروهی از 

بکوشید که بیشتر چون یک فیلسوف . اي تعلق دارد، سرزنش کنید مردم، قطع نظر از اینکه به چه دین و جامعه

  .بیندیشید، و کمتر چون یک عالم مابعدالطبیعه

، فردریک از انتشار توقیع پاپی در قلمرو )1773(را برچید » انجمن عیسی«هنگامی که پاپ کلمنس چهاردهم 

  .فرمانروایی خود جلوگیري کرد، و یسوعیان در پروس و سیلزي امالك و مشاغل خود را حفظ کردند

و از یسوعیانی که از . ي نرساندبه روسیه پیوست، آزار 1772کاترین دوم به یسوعیان مقیم بخشی از لهستان، که در 

، با شکیبایی به کار و )1814(این یسوعیان، تا هنگام احیاي فرقۀ خویش . آن پس به روسیه رفتند حمایت کرد

  .تالش خویش ادامه دادند
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IV -آموزش و پرورش و پیشرفت  

و پرورش دهند؟ خروج بایست آموزش  اما پس از خروج یسوعیان از فرانسه، به جوانان این کشور چه کسانی می

.هاي آموزشی شد دگرگونی شگرفی در شیوه اي پدید آورد، اما پدید آورندة یسوعیان در آموزش فرانسه آشوب و وقفه

. را نوشت) 1763(ال شالوته، که هنوز کینۀ یسوعیان را به دل داشت، با استفاده از فرصت، گفتار دربارة آموزش ملی 

وي در این کتاب از فرانسویان خواسته بود تا آموزشگاههاي فرانسه را، که . ر ستودنداین گفتار را بسیا» فیلسوفان«

ال . یا اوراتوریان، نسپارند» برادران مسیحی«هاي دینی دیگري، چون  دست یسوعیان از آنها کوتاه گشته بود، به فرقه

شمرد،  ق مردم واجب و سودمند میکرد و آن را براي اخال شالوته ملحد نبود، و دست کم از آموزش دینی حمایت می

او به لیاقت و شایستگی بسیاري از معلمان . ولی با ادارة دستگاههاي آموزشی فرانسه به دست روحانیان مخالف بود

گفت که رهبري  دانست؛ اما می دینی اذعان داشت و آنان را در شکیبایی، صمیمیت، و دل سپردن به کار بیمانند می

دارد و آنان را سرسپردة  هاي بکر و تازه باز می روحانیان جوانان را از پرداختن به اندیشهآموزش و پرورش به دست 

عقیده داشت که اصول و قواعد اخالقی را جدا و مستقل از معتقدات دینی باید تعلیم داد، . سازد قدرتهاي بیگانه می

پدید » قوانین انسانی وخدایی«ن قوانین قوانین اخالقی کهنتر از قوانین انسانی و خداییند، و حتی اگر ای«زیرا 

اما با آرمانهاي ملی گرایانه؛ ملی . ال شالوته نیز خواستار ارشاد مردم بود» .داشتند آمدند قوانین اخالقی وجود می نمی

خواستار آموزشی براي ملتم که تنها به دست دولت و کشور استوار «. اي مبدل شود بایست به دین تازه گرایی می

آموزگاران باید از میان مردم غیرروحانی برگزیده شوند؛ و هنگامی که از روحانیانند، نباید به فرقۀ دینی » .ودخواهد ب

آموزش باید انسان را، به جاي آماده ساختن براي بهشت، براي زندگی در جهان پرورش . خاصی بستگی داشته باشند

براي ابراز لیاقت و کاردانی در دستگاههاي اداري و دهد، و، به جاي واداشتن به تعبد و سرسپردگی کورکورانه، 

زبان فرانسوي باید به جاي التینی زبان آموزشی کشور شود، و به تدریس . هاي هنري و صنعتی آماده سازد زمینه

در آموزشگاهها حتی از نخستین سالهاي تحصیل، به . انگلیسی و آلمانی بیش از تدریس التینی اهمیت داده شود

توانند با اصول و مبادي هندسه، فیزیک، و تاریخ  حتی شاگردان پنج یا ده ساله می. ید علوم تدریس کردشاگردان با

آنچه معموال نویسندگان تاریخ و خوانندگان آن «به تدریس تاریخ نیز باید اهمیت داده شود، اما . طبیعی آشنا شوند

در سالهاي باالتر، ذوق و . دانست با بینش فلسفی می ال شالوته تنها ولتر را تاریخنویسی» ندارند بینش فلسفی است؛

به آموزش زنان بیش از این باید اهمیت داده شود؛ اما آموزش تنگدستان ضرورت . هنر شاگردان را باید پرورش داد

آموزد نخواهد آموخت، و آموزش بیشتر تنها وي را از  فرزند برزگر در آموزشگاه بیش از آنکه در کشتزار می. ندارد

  .ضع طبقۀ خود ناخشنود خواهد ساختو

سخنان ال شالوته، دربارة لزوم تحریم آموزش براي تنگدستان و روستاییان، الوسیوس، تورگو، و کوندورسه را تکان 

اید سپاسگزارم، من  از اینکه آموزش را براي کارگران تحریم کرده«: اما ولتر سخنان وي را پسندید و بدو نوشت. دادند

رانی، خصوصاً برایم براد. نه به مالیان سرتراشیده. رم به کارگرانی نیازمندم که با دست خود کار کنندکا که زمین می

و به دامیالویل، که از آموزش .) هایم را برانند، یا آن را براي استفاده آماده کنند بتوانند کالسکهنادان، بفرستید که 

. کنند فرصت تحصیل یابند نان که با زور بازوي خود کار میکنم آ گمان نمی«: کرد، چنین نوشت همگانی هواداري می

بورژواي شهرنشین را باید تعلیم داد، نه کارگران یدي و ..  . .آنان، قبل از آنکه فیلسوف شوند، از گرسنگی خواهند مرد

بود که آموزش مند شوند، ولی امیدوار  در قسمتهاي دیگر، رضایت داد که همه از آموزش ابتدایی بهره» .غیر ماهر را

نخستین آموزش و پرورش، به . متوسطه به عدة خاصی محدود شود تا کارگران کارجسمانی جامعه را انجام دهند

.دانست دیدة ولتر، پایان دادن به ارشاد روحانیان بود، زیرا آنان را مسئول موهومپرستی و تعصب مردم می
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به درخواست کاترین دوم تنظیم کرد، مانند الشالوته،  1733دیدرو در طرح یک دانشگاه براي دولت روسیه، که در 

  :شنویم، نکوهش کرد و نوشت تحصیالت سنتی را، به مفهومی که ما امروز می

 - شوند که تنها معدودي از مردم بدانها نیازمندند، و اي تدریس می هنوز دو زبان مرده» آموزشگاه هنرها«در 

قبل از . کنند د، شش یا هفت سال از عمر خود را براي تحصیل آنها تباه می، بی آنکه این زبانها را بیاموزن- شاگردان

کنند، به نام  آنکه به شاگردان فن اندیشیدن آموخته شود، به نام علم معانی و بیان به آنان فن سخنوري تدریس می

عه، از مسائل ناچیز و به نام مابعدالطبی …کنند؛ پایۀ ارسطو انباشته می هاي بی منطق، ذهن شاگردان را با اندیشه

ام فیزیک، از جوهر به ن. کشاند کنند که شاگردان را به شکاکیت، یا به تعصب و جمود فکري، می اي بحث می پیچیده

، شیمی، و از حرکت و گرانش  - شناسی زمینشناسی و زیست - کنند؛ اما از تاریخ طبیعی  و نظام جهان بحث می

شود، و از آن کمتر به کالبدشناسی، جغرافیا اصال  مایش بسیار کم توجه میبه آز. آید اي به میان نمی اجسام کلمه

  .شود تدریس نمی

کند که آموزش را دولت به دست گیرد، در آموزشگاهها از آموزگاران غیر روحانی استفاده  دیدرو آنگاه پیشنهاد می

، و هدف آن باید پرورش کشاورزان، نویسد که آموزش باید عملی می. شود، و به تدریس علوم بیشتر اهمیت داده شود

شاگردان پس از هفده سالگی زبان التینی بیاموزند، و هرگاه شاگردي . کارشناسان، دانشمندان، و مدیران کاردان باشد

تواند بدون آشنایی با  اما کسی نمی«. در آینده به زبان التینی نیازمند نباشد، آن را باید از برنامۀ درسی او حذف کرد

توان بیدار ساخت، آموزش باید رایگان و  از آنجا که نبوغ خفتۀ همۀ مردم را می» .التینی و یونانی ادیب شود زبانهاي

  .همگانی شود، و شاگردان تنگدست کتاب و خوراك خود را برایگان از دولت دریافت کنند

ید آمده بود، دست به کار دولت فرانسه، براي از میان بردن وقفه و فترتی که پس از خروج یسوعیان در آموزش پد

این کالجها را به دانشگاه . از اموال مصادره شدة یسوعیان براي سروسامان دادن به کالج فرانسه استفاده کردند. شد

دولت براي آموزگاران، مزدي، که . گران آموزشگاهی عادي براي تربیت آموزگار شد - لو - کالج لویی. پاریس پیوستند

دورة خدمت، به آنان  داشت و وعده داد که، پس از پایاناز خدمات شهري معافشان . کردنمود، تعیین  عادالنه می

برگزید، » برادران مسیحی«گروهی از آموزگاران را دولت از میان بندیکتیان، اوراتوریان، و . حقوق بازنشستگی پردازد

برنامۀ آموزشی آموزشگاهها . تیجه گرفتنداي ن با آنان به پیکار برخاستند و از پیکار خویش تا اندازه» فیلسوفان«اما 

هاي ارسطو و فیلسوفان  هنوز شامل تعملیات دینی کاتولیکی بود، اما علوم و فلسفۀ نو اندك اندك جایگزین اندیشه

. دادند را در آموزشگاهها اشاعه می» فیلسوفان«هاي  شدند، و گروهی از آموزگاران غیر روحانی اندیشه مدرسی می

در پاریس و . کردند ساختند و براي تدریس فیزیک عملی استادانی استخدام می گاههایی دایر میکالجها آزمایش

کردند که آموزش جدید، به جاي  کسانی پیشبینی می. شدند والیات فرانسه، آموزشگاههاي فنی و نظامی تأسیس می

اهد کرد، و کشور را سرانجام اصالح شخصیت انسان، فکر وي را بسط خواهد داد، اخالق وانضباط مردم را سست خو

.به انقالب خواهد کشاند

اندیشدند که  اینان می. امیدهاي خویش را دربارة آینده به نظام جدید آموزش و پرورش دوخته بودند) فیلسوفان(اما 

همین بس که . اند انسان ذاتاً نیک است و نیرنگهاي حرفۀ کشیشی و سیاسی هستند که وي را به تباهی کشیده

یک از آنان بدرستی نگفت که منظور  اما هیچ. بازگردد» طبیعت«خویشتن را از نیرنگ رهایی دهد و به آغوش  انسان

قبال با . هاي روسو بود ، چنانکه خواهیم دید، جوهر اندیشه»طبیعت«بازگشت به . چیست» طبیعت«از بازگشت به 

حتی ولتر شکاك نیز گاهی . ایم آشنا شده )آموزش همه چیز را دگرگون خواهد ساخت(اعتقاد الوسیوس به اینکه 

اعتقاد به » .کنیم ایم، بخردانه یا نابخردانه، رفتار می اي میمونیم و به انگیزة آنچه آموخته ما گونه«: اندیشید می

بهشت و . شده بود» فیلسوفان«پیشرفت نامحدود انسان، از راه اصالح و گسترش آموزش و پرورش، هستۀ دین 
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لهایی هستند که آنها را بر سر چاه سرنوشت از دو سر طنابی آویزان کرده باشند؛ چون یکی از آرمانشهر چون سط

شاید هنگامی . کشد امید انسان بتناوب یکی از آنها را بیرون می. آید رود، دیگري از چاه در می سطلها در چاه فرو می

  .اه مرگ و نیستی گام نهدکه هر دو سطل خالی از چاه درآیند، تمدنی دستخوش نومیدي شود و در ر

در سوربون خواند و در آن ایمان » پیشرفتهاي پی در پی ذهن انسان«اي دربارة  خطابه 1750دسامبر  11تورگو در 

  :جدید را تدوین و تنظیم کرد

بشریت، هرگاه از نخستین روزهاي عمر آن در نظر گرفته شود، به دیدة فیلسوف، کل وسیعی است که مانند 

شوند، فکر  آداب و رسوم لطیفتر و دلپسندتر می …. ري داراي دوران کودکی، رشد، و کمال استهرموجود دیگ

بازرگانی و روابط سیاسی . شوند ایی که از هم پراکنده بودند به یکدیگر نزدیک میگردد، و ملته روشنتر می

روزهاي روشن و سیاه، با گامهاي  پیوندد و بشریت، از راه دگرگونیهاي آرام و تند، در سرزمینهاي جهان را به هم می

  .رود شود پیش می سست به سوي کمالی که پیوسته به او نزدیکتر می

:کرد را با دودلی تأیید می) فیلسوفان(ولتر این امید 

توانیم امیدوار باشیم که خرد و صنعت همواره پیشرفت خواهند کرد، فنون سودمند کاملتر خواهند شد، بدیهایی  می

رفته رفته از میان رهبران ملتها رخت بر خواهند  -که عذابهاي کوچکی نیستند -آزارند، تعصبات را می که افراد بشر

روان آدمی را دربرابر تلخیها و شوربختیهاي همیشگی . بست، و فلسفه، که در دسترس همگان قرار خواهد گرفت

  .تسلی خواهد داد

از به قدرت رسیدن تورگو خرسند شد، زیرا  1774د، در سالخورده، که اکنون به آستانۀ مرگ رسیده بو» فیلسوف«

وي به اشاعۀ روشنگري در میان مردم عادي اعتماد نداشت و چشم امید خود را به بیداري و روشنی اندیشۀ شاهان 

قادر به آموختن نیستند؛ زیرا خستگی و فرسودگی  - خواند  ولتر عوام را چنین می - گفت که اوباش می. دوخته بود

توان  توانند آموزگار شاه باشند، می اما نزدیکان شاه را، که خود می. دهد براي اندیشیدن و آموختن به آنان نمیمجالی 

فرمانرواي مستبد «اي روشنتر، به  ، مانند ولتر، چشم امید خویش را، در آینده»فیلسوفان«بسیاري از . آموزش داد

هراسیدند و امیدوار بودند که  کردند، از انقالب می را پیشبینی میآنان، با آنکه وقوع انقالبی . دوخته بودند» روشنفکر

سرانجام طبقۀ فرمانروا، به پیروي از نداي خرد و فلسفه، به اصالحاتی دست خواهد زد و بشریت را به شاهراه 

ترین ستودند، و گناهان کا از همین روي، آنان اصالحات فردریک دوم را در پروس می. نیکبختی رهنمون خواهد شد

آیا ما از . شدند ماندند، از اصالحات یوزف دوم در اتریش خرسند می سپردند؛ و اگر زنده می دوم را به فراموشی می

  دولتهایمان امیدي جز این داریم؟

V -اخالق جدید  

عی اي بدون دین، دینی که با دادن وعده و وعید فوق طبی آیا جامعه: جواب مانده بود این پرسش آزاردهنده هنوز بی

توانند بدون اعتقاد به خدایی که واضع قوانین اخالقی و  تواند پایدار بماند؟ آیا مردم می پشتیبان نظم جامعه است، می

را، جز ولتر، » فیلسوفان«دهد، از موازین اخالقی پیروي کنند؟  ناظر رفتار انسان است، و آدمیان را پاداش و کیفر می

اي نیاز نیست؛ اگر فرض کنیم که این امر در مورد اقلیتی با  ق به چنین انگیزهعقیده بر این بود که براي رعایت اخال

ن و تربیت دینی فرهنگ صادق باشد، آیا دیگران نیز از آن بینیازند؟ و آیا اخالق معدودي تربیت شده یادگار ایما

ین باره شک داشت، اما ولتر در ا. دانستند اخالق طبیعی را براي انسان کافی می» فیلسوفان« گذشتۀ آنان نیست؟

گفتند و  اولباك، مابلی، تورگو، و دیگران از اخالقی جدا و مستقل از دین سخن می/ آالمبر، الوسیوس، د/ دیدرو، د

تواند،  بل عقیده داشت که ملحد می. رسید قیدتی گزندي به این اخالق نخواهدعقیده داشتند که از دگرگونیهاي ع

قی باشد؛ او اخالق را عادت پیروي از خرد خوانده، و گفته بود که انسان جانوري مانند دیندار، پایبند اصول اخال
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آیا تمیز معقول از نامعقول با جامعه است یا با فرد؟ هرگاه میان . خردمند است؛ اما نگفته بود که خرد چیست

ند؟ آیا نظام اجتماعی تواند بین آنها داوري ک اي پدید آید، آیا چیزي جز زور می و فرد اختالف عقیده» جامعه«

. کشمکشی براي تحمیل قانون و گریز از قانون است؟ آیا اخالق تنها پیشبینی فرصتهاي تفتیش و بازرسی نیست؟ اف

صداقت در اعمال «به تشریح اخالق طبیعی پرداخته است؛ وي نیز فضیلت را ) 1748(توسن در اخالقیات . وي

اما چند نفر از مردم قادر یا مایلند که خرد را راهنماي خود » .کند ل میکه خرد به انسان تحمی«خوانده بود » وظایفی

گیرد؟ آیا خرد بازیچۀ  قبل از رشد خرد شکل نمی» گیرد  که رفتار آدمی از آن ریشه می«سازند؟ و آیا شخصیت انسان 

خالفان اخالق طبیعی را اي از مسائلی که اندیشۀ طرفداران و م شود؟ اینها هستند پاره دست تمایالت شدید آدمی نمی

.سرگرم خود ساخته بودند

زند، اما  دانستند که آگاهانه از انسان سر می کلیت خودخواهی در ریشه و پایۀ همۀ اعمالی می» فیلسوفان«بیشتر 

اي براي همکاري متقابل و  توان خودخواهی را وسیله عقیده داشتند که با آموزش و قانونگذاري، و به یاري خرد، می

  :گفت آالمبر می/ د. م نظام اجتماعی ساختتحکی

همۀ اصول . اخالق طبیعی مبتنی بر یک واقعیت مسلم، نیاز مردم به یکدیگر، و وظایف متقابل ناشی از آن نیاز است

. پاسخ همۀ سؤاالت مربوط به اخالق در دل ماست. گیرند اي منظم از این واقعیت ریشه می قوانین اخالقی به شیوه

به ریشۀ اصلی،  …و پاسخ هر سؤال معینی. برند سازند، اما از میان نمی ی این پاسخها را دگرگون میشهوات ما گاه

  .رسد که اساس تمام التزام اخالقی ماست یعنی خودخواهی ما، می

پذیرفتند که احترام به مصالح جامعه مستلزم غلبۀ کلی خرد در میان همۀ مردم است، یعنی » فیلسوفان«برخی از 

که نتایج انتخاب خود را در چشم اندازي آنچنان گسترده ببیند که » روشنگرانه«یفتگی چندان یک خودش

اما ولتر به هوش و خرد خودپرستی اعتمادي نداشت؛ در نظر او . خودخواهی فرد با خیر جامعه سازگار باشد

ا بر واقعیت نوعدوستی داد شالودة فلسفۀ اخالقی خود ر وي ترجیح می. اندیشیدن یک عمل بسیار استثنایی بود

. مستقل از خودخواهی بنهد، و این نوعدوستی را از حس عدالتجویی، که خداوند در آدمی سرشته، گرفته است

  .وي را نکوهش کردند که اخالق را تسلیم دین کرده است» برادران«

نتیجه رسیدند که ، پس از آنکه خودخواهی را واقعیت کلی و عمومی مسلمی گرفتند، همگی به این »فیلسوفان«

درك خوشی و لذت برترین نیکی و فضیلت است؛ و همۀ لذات، هرگاه زیانی از آنها به جامعه و خود فرد نرسد، 

المبر، و دیگران براي تبلیغ اخالقیات جدید، به تقلید از نویسندگان کلیسایی، -اولباك، مابلی، سن/ گریم، د. مجازند

ساله کاتشیسم  سیزده –المبر براي کودکان دوازده - سن. خالق نو پرداختندکاتشیسم نوشتند و در آنها به تشریح ا

:کنیم  نوشت، که بخشی از آن را نقل میجهانی را 

  انسان چیست؟: س

  .موجودي است با فهم و احساس: ج

  اکنون که چنین موجودي است، چه باید کند؛: س

  .باید جویاي خوشی و لذت باشد، و از درد دوري جوید: ج

  ا این خودخواهی نیست؟آی: س

  .نتیجۀ ضروري خودخواهی است: ج

  آیا خودخواهی در همۀ مردم یکسان است؟: س

  .بلی، زیرا همۀ مردم طالب حفظ خود و نیکبختیند: ج

  فهمید؟ از نیکبختی چه می: س
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  .حالت مداومی که در آن خوشی بیش از رنج است: ج

  براي برخورداري از این حالت، چه باید کرد؟: س

  .باید خرد خویش را پرورش دهیم و از آن پیروي کنیم: ج

  خرد چیست؟: س

  .شناخت حقایقی است که نیکبختی ما به آنها بستگی دارد: ج

  دارد؟ آیا خودخواهی همیشه مارا به کشف این حقایق، و به کاربستن آنها وا می: س

  .تدانند که خودخواهی را چگونه باید به کار بس نه، زیرا همۀ مردم نمی: ج

  منظورتان چیست؟: س

  .منظورم این است که برخی از مردم خود را بحق دوست دارند، و برخی از مردم به ناحق: ج

  چه کسانی خویشتن را بحق دوست دارند؟: س

  .کنند کوشند یکدیگر را بشناسند، و آنان که نیکبختی خود را از نیکبختی دیگران جدا نمی آنان که می: ج

دلبستگی . ها و خاطرات خود از اخالق مسیحی بنیان نهادند خویش را بر اساس دانستهفیلسوفان اخالق عملی 

مستقیم به انسان را جایگزین پرستش خدا، مریم، و قدیسان ساختند، که غیر مستقیم به بهبود اخالق مردم یاري 

عنی یاري متقابل فعاالنه و نهاد، که به م» فضیلت«را به جاي واژة کهن » نیکوکاري«پیر واژة -آبه دو سن. کرده بود

تأکید ورزیدند، که به » انسانیت«بر » فیلسوفان«همراه این واژه، . همکاري به یکدیگر در کارهاي خیر مشترك بود 

رنال، هنگامی که رفتار ستمگرانۀ اروپاییان را با . گرفت این نیز از دومین فرمان ریشه می. معنی انساندوستی بود

گمان به یاد داشت که قبل از او الس کاساس، اسقف  خواند، بی یشمردگان غیر انسانی میسیاهان، هندیان، و هند

مندي آنان را به  اما دلبستگی تازة اروپاییان را به انسان، و عالقه). 1539(اسپانیایی، آن را غیر انسانی خوانده است

، و بیش از همه مرهون اندیشه و »سوفانفیل«هاي  دستگیري از نیازمندان، بیماران و مظلومان، باید مرهون اندیشه

روحانیان . تالشهاي پیگیر ولتر بودند که دولت فرانسه را به اصالح قوانین این کشور واداشتند. تالشهاي ولتر، دانست

اخالق عملی » فیلسوفان«دیدند که  مین روحانیان اکنون میاما ه. فرانسه، به خاطر نیکوکاریشان، انگشتنما بودند

شد و انسانیت،  اکنون اخالق از دین جدا می. کنند ، با موفقیت شایان توجهی، به مردم تبلیغ میمسیحیت را

شدند؛ اخالق در این شکل  همدردي، رواداري دینی، نوعدوستی، و صلح، به جاي ایمان دینی، بر نیکخواهی استوار می

.گذاشت جدید نیز، مانند گذشته، تأثیر بسیار اندکی بر جامعه می

، که با مسائل اخالقی ناشی از جنگ روبه رو شده بودند، هنگام ابراز عقیده دربارة صلح و تبلیغ آن، از »وفانفیلس«

کرد، اما عقیده داشت که جنگ دزدي و راهزنی است، و  ولتر جنگ دفاعی را تجویز می. کردند صلح طلبی پرهیز می

؛ و تنها چند امیر فاتح، چند معشوقۀ درباري، و چند کند ملت فاتح را نیز چون ملت مغلوب دچار فقر و بینوایی می

وي به لشکرکشی فردریک به سیلزي اعتراض کرد؛ و شاید، هنگام تصنیف . برند پیمانکار نظامیند که از جنگ سود می

  :براي فرهنگ فلسفی، هنوز این لشکرکشی را به یاد داشت» جنگ«مقالۀ آتشین 

ه وي بازماندة مستقیم کنتی است که نیاکانش دو یا سه قرن پیش با گوید ک نویس به امیري می نامه یک شجره

امیر و  …. دانست این خاندان، که خاطرة آن هم از یادها رفته است، والیتی را از آن خود می. خاندانی وصلت کردند

در  - توالیتی که نزدیک به صد فرسنگ از وي دور اس- مردم والیت. پذیرند درنگ گفتۀ وي را می مشاورانش بی

خواهند از او فرمان برند؛ و اگر که او  شناسند و نمی ي را نمیگویند که و کنند؛ می تالشی بیهوده، ادعاي وي را رد می

امیر  …. مایل است قوانین خود را به مردم این والیت تحمیل کند، نخست باید دست کم رضاي آنان را جلب کند
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ان ورد؛ جامۀ زبر آبی به آن آ براي از دست دادن ندارند، گرد میدرنگ گروه انبوهی از مردانی را، که چیزي  بی

  .شتابد  دارد که به راست و چپ بگردند، و به سوي پیروزي و افتخار می آنان را بر آن می …پوشاند می

که در کرد که ترکان را بزور اسلحه از اروپا براند؛ براي افسران فرانسویی  با اینهمه، ولتر به کاترین دوم سفارش می

 .ستود فرانسوي را در فونتنوا می نوشت؛ و پیروزي سپاهیان اي پرشور می در جنگ جان سپرده بودند، مرثیه 1741

پرستی، به این دستاویز که این احساسات مفاهیم انسانیت و تعهد اخالقی را محدود  فیلسوفان با ملی گرایی و میهن

ولتر در مقالۀ . شوند، مخالف بودند ردم به جنگ و کشتار میسازند و وسیله اي در دست شاهان براي رهبري م می

وي از . آمیزد، نکوهش کرده است پرستی را، به دلیل اینکه با خودپرستی در می میهن» فرهنگ فلسفی«در » میهن«

یها، و خواست که غرور برتري خویش را در زبان، ادبیات، هنر، و جنگ از سر برانند، و اشتباهات، ناتوان فرانسویان می

آالمبر در فرانسه، چون لسینگ، کانت، هردر، گوته، /مونتسکیو، ولتر، دیدرو، و د. شد عیبهایشان را به انسان یادآور می

همانگونه که در قرون وسطی یک دین و . و سپس فرانسوي یا آلمانی بودند» اروپایی خوب«و شیلر در آلمان، نخست 

سه نیز ه بود که این سامان را وطن مشترك خود بدانند، زبان و فرهنگ فرانیک زبان مردم اروپاي غربی را بر آن داشت

جهان «از  1755روسو در . داشت که سراسر بر اروپا را وطن مشترك خویش بشمارند اروپاییان را بر آن می اکنون

آفرینندة خویش، گیرند و، چون قادر مطلق  مرزهاي موجود در میان ملتها را نادیده می«یاد کرد که » وطنان بزرگی

دیگر «: گویی خاص خود، چنین نوشت روسو در جایی دیگر، با گزافه» .نگرند به همۀ مردم با دیدة نیکخواهی می

این سخن تنها دربارة اشراف و روشنفکران درست بود، اما در » .همه اروپاییند …فرانسوي و آلمانی وجود ندارد؛ 

کران حتی اشراف و روشنف. رسید پطرزبورگ می از پاریس تا ناپل و سنمیان این طبقات نیز روحیۀ جهان وطنی تنها 

هنگامی که فرانسه . خاستند نیز، هنگام جنگ، براي دفاع از مرز و بوم ملی دوش به دوش دیگر مردم به پیکار بر می

پذیرفت؛ و  با انگلستان در جنگ بود، جامعۀ پاریس هیوم؛ هوریس والپول، گیبن، و ادم سمیت را با آغوش باز می

سربازان نیز از . برد کرد که در وطن خود به سر می پرنس دولینی تقریباً در همۀ پایتختهاي اروپا احساس می

هر افسر آلمانی باید از خدمت در «: گفت فردیناند، دوك برونسویک، می. احساسات بین المللی بر کنار نمانده بودند

نام داشت، از سربازان آلمانی » آلمانیهاي شاهی«اهیان فرانسه، که هنگی از سپ» .زیر پرچم فرانسه بر خود ببالد

انقالب فرانسه به رفاقت جهان وطنانۀ آداب و رسوم و نگرشها خاتمه داد؛ برتري فرانسه رفته رفته از . تشکیل شده بود

.گرایی گسترش یافت میان رفت، و ملی

برانداختن مظالم خدایان و کشیشان بود، از دشمنی با االهیات اي پدیدة قیام اخالقی براي  انقالب فکري، که تا اندازه

اما این . نمودند اندازي که از آن همۀ انسانها برادر می چشم - انداز اخالقی وسیعی پدید آورد کهن فراتر رفت و چشم

این پرسش . ماندپاسخ  پرسش، که آیا نظام اجتماعی در پناه قانون اخالقی جدا از دین پایدار خواهد ماند، همچنان بی

  .ما نیز گرفتار همان آزمایش خطیر هستیم. هنوز هم اندیشۀ مارا سرگرم خود ساخته است

VI -عقب نشینی دین  

تاریخنویس بیطرف، هانري مارتن، . اند در پیکار خویش با مسیحیت پیروز شده» فیلسوفان«نمود که  اکنون چنین می

چنین  1770سگیه، قائم مقام دادستان کل، در . خواند» سیحینسل فاقد معتقدات م« 1762مردم فرانسه را در 

  :گزارش داد

منظور آنان . اند با یک دست تخت شاهی را براندازند و با دست دیگر محرابها را زیر و رو سازند فیلسوفان، کوشیده«

را انقالب خواند، به این انقالب، هرگاه بتوان آن . دگرگون ساختن اعتقاد مردم به نهادهاي مدنی و دینی بوده است

این بیماري . زهر شکاکیت تاریخها، شعرها، داستانها، و حتی فرهنگها را به خود آلوده است. تحقق پیوسته است
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هاي آنان، پس ازآنکه چون سیل در والیات روان شدند، به  نوشته. ها نیز راه یافته است گیر تا کارگاهها و کلبه همه

  .رسند چاپ می

فرهنگ ملحدان را منتشر ساخت،  1771ه گویی خواسته بود درستی این گزارش را تأیید کند، در سیلوان مارشال، ک

، اسقف اعظم تولوز اعالم داشت 1775در . هاي آبالر، بوکاتچو، و اسقف بارکلی آن را بسط داد و با گنجانیدن اندیشه

قاد به معجزات مسیحی، به اندازة اعتقاد گفت که اعت مادام دو دفان می» .هیوالي الحاد اندیشۀ حاکم شده است«که 

شناسی  کردند؛ و بهشت االهیات را ستاره مردم شیطان و دوزخ را موهوم تلقی می. به اساطیر یونان، از میان رفته است

معتقدات دینی در پایان قرن هجدهم از اعتبار افتاده : (گفت 1856دو توکویل در . جدید به افسانه مبدل ساخته بود

آمیز بودند و گویندگان آنها، ظاهراً، تنها پاریس و طبقات فرادست و تحصیلکردة  اما این سخنان همگی مبالغه ».بودند

نشریات «: نماید تر از سخنان دیگران می تر و بیطرفانه داوري ویلیام لکی در این میان درست. آن را در ذهن داشتند

آوردند، و گردانندگان دستگاههاي  هاي آنان را بر می و خواستهضد دینی نمودار افکار بسیاري از تحصیلکردگان بودند 

هاي مردم فرانسه هنوز ایمان دینی قرون  توده» .گرفتند، یا با نشر آنها موافق بودند دولتی یا این نشریات را نادیده می

جزات کهن، بلکه به آنان نه تنها به همان مع. داشتند دانستند و گرامی می وسطایی را داروي دردهاي بسیار خود می

آفرین مریم عذرا سود هنگفتی  دستفروشان فرانسه از فروش مجسمۀ کوچک معجزه. معجزات تازه نیز اعتقاد داشتند

ها و آثار قدیسان را براي جلوگیري از بدبختی عمومی، یا رفع آن، در تظاهرات خیابانی با  مردم مجسمه. بردند می

در شهر پاریس، در جشنهاي دینی به دعوت ناقوس کلیسا، که در همه  مردم فرانسه، حتی. کردند خود حمل می

آوردند؛ و بسیاري از مردم فرانسه، دست کم در والیات، به  افکن بود، به کلیساها روي می شهرهاي این کشور طنین

روزي فلسفه از پی«: آالمبر نوشت/ از گرنوبل به د 1767سروان در » برادر«. انجمنهاي برادري دینی بستگی داشتند

ة المعارف را در خانۀ خود گرد دم دیژون دورة کامل دایرتن از مر 60» .در این دیار عقبمانده متحیر خواهید شد

. اما این موارد استثنایی بودند، و بسیاري از افراد طبقۀ متوسط والیات فرانسه هنوز به کلیسا وفادار بودند. آورده بودند

کارگران بیش از پیش از دین و روحانیان رویگردان . مۀ طبقات سرایت کرده بوددر پاریس به ه» فیلسوفان«جنبش 

گفت که آرایشگري هنگام  یکی از اشراف پاریس می. خانه ها از مدتها پیش خدا را کنار گذاشته بودند شدند؛ قهوه می

اما زنان کارگر » .م بیدینمسرورم، با آنکه من کارگر بینوایی بیش نیستم، مانند دیگر مرد«: آرایش سر وي گفته است

زنان متجدد از مد فلسفه پیروي . شمردند دلی با انگشتانشان تسبیح می و دهقان هنوز دیندار بودند و با ساده

کردند که زمان  دادند؛ تقریباً همۀ آنان، هنگامی که یقین می کردند، و جز هنگام مرگ، به دین روي نشان نمی می

بسیاري از سالونهاي بزرگ و پر رونق را پیرو » فیلسوفان«. کردند نۀ خود احضار میمردن رسیده است، کشیشی به خا

به دور سفره خود گرد  داشت، اما مادام ژوفرن آنان را مادام دو دفان آنان را خوار می. هاي خویش ساخته بودند اندیشه

/ کردند، و گریم سالون مادام د بري میآالمبر، تورگو، و کوندورسه سالون مادموازل دو لسپیناس را ره/ د آورده بود؛

، دربارة محیط فکري سالونهاي پاریس، 1765هوریس والپول در . ساخته بود» فیلسوفان«هاي  اپینه را پیرو اندیشه

مردان و زنان خویشتن را به کار ویرانگري  …سازند؛  خدا و شاه را نابود می -سالسونها - در اینجا  :چنین نوشت

سطحی، تحمل ناپذیر، متکبر، و » فیلسوفان« …. کنند  بدگویی می ، که اندك اعتقادي به دین دارم،از من. اند سپرده

اگر ببینی که چگونه به تبلیغ الحاد . ایستند، و آموزش آنان الحاد علنی است از آموزش دادن باز نمی. سرسختند

  .شتم، تعجب مکناز این روي، اگر به صورت یک یسوعی برگ. پردازند، باور نخواهی کرد می

نه تن از فیلسوفان را به عضویت خود برگزید، و در  1770تا  1760در فاصلۀ سالهاي » آکادمی فرانسه«با اینهمه، 

  .آالمبر را منشی همیشگی خود ساخت/ د 1772



۵٨١٩

زارش النگون گ- الموت. کردند هاي ضد دینی مردان داراي روح قوي استقبال می اشراف فرانسه با شادمانی از اندیشه

» .سازد اعتقاد به خدا انسان را آماج ریشخند و استهزا می. الحاد در میان طبقات باال عمومیت یافته است«داد که 

آنویل، دوشس دوشوازول، دوشس دوگرامون، دوشس / دوشس د» .، بیدینی در میان اشراف غلبه یافت1771پس از «

از  - چون شوازول، روآن، مورپا، بووو، شوولن - دولت گروهی از سران. دومونتسون، دوشس دوتسه خداپرست بودند

، همراه ترویج بیدینی و الحاد، به مردم فرانسه »فیلسوفان«. بردند آالمبر، تورگو، و کوندورسه لذت می/ همنشینی با د

ردان اند، کفشدوز کا گفتند که روزگار فئودالیسم سپري شده است، امتیازات موروثی امتیازاتی متحجر و ظالمانه می

  .بهتر از خاوند بیکاره است، و همۀ قدرت ناشی از مردم است

میزان بیدینی روحانیان را با پایه و مقام  1769ها بر کنار نمانده بودند؛ شامفور در  حتی روحانیان نیز از این اندیشه

معتقدات دینی تواند به  نایب اسقف می …کشیش باید اندکی اعتقاد داشته باشد؛ «: آنان متناسب دانست و گفت

اولباك در / دیدرو و د» .زند و کاردینال بر آنها طعنه می. خندد اسقف آشکارا بر این معتقدات میمردم پوزخند زند، 

در «آبه تورنه، آبه فوشه، آبه موري، آبه دو بووه، و آبه دو بولونی . بردند میان دوستان خود از چند آبۀ شکاك نام می

برخی از . وجود داشت» انجمن کشیشان روشنفکر«خبر داریم که در این ایام » .بودند» فیلسوفان«شمار رك گوترین 

، هنگامی که 1774در . روح ملیه در اینان حلول کرده بود –خدا پرست و برخی ملحد بودند » گو کشیشان بذله«این 

آن  - اند اسقف اکس نشستهدو مردي که رو به روي شما «: خورد، مارکی دوشاتلو بدو گفت پریستلی با تورگو شام می

به او «: نویسد پریستلی می» .نس و اسقف اعظم تولوز هستند، اما بیش از من و شما به خدا اعتقاد ندارندپرووا –

آقاي لو روا به من گفت که در میان هوشمندان، جزمن، مسیحی و . اطمینان دادم که من دیندار و خداشناسم

اش را  دوم کولینیون، براي آنکه رسوا نشود، دو معشوقه. ها نیز راه یافته بود الحاد به صومعه ».شناسد خداشناسی نمی

نشاند که مهمانانش دوستان رازدار وي بودند؛ دوم کولینیون، براي آنکه گزندي به  اش می تنها هنگامی به دور سفره

، اما دین را براي اخالق عوام را بر سر سفره بخوانند» اعتقادنامۀ رسوالن«داد که  خوشگذرانی وي نرسد، اجازه نمی

:گذشته است که از کنار دوراهب می) 1769(کرد  دیدرو از روزي یاد می. دانست سودمند می

دانستم که این . اي دربارة الحاد بود هاي نو و گستاخانه خواند که متضمن اندیشه یکی از آنان پیشنویس گفتاري را می

نما بودند؛ آنان  از اینکه بگذریم، این دو راهب در صومعۀ خود انگشت. اند ها در صومعۀ آنان رواج یافته اندیشه

  .هوشمند، سرخوش، خوش احساس، و برخوردار از دانش و معرفت بودند

ها در جهان  عزت و حرمت دیرین صومعه«نویسد که در اواخر قرن هجدهم  تاریخنویس کاتولیک پرشوري می

گسترش رواداري دینی بیش از همه مرهون  ».ولی عمومی، سپرده بود آمیز، اقکاتولیک جاي خود را به مذمتی اغر

اعتناییم، آسانتر  سستی معتقدات دینی مردم بود؛ تحمل معتقدات دینی دیگران، هنگامی که به این معتقدات بی

ل پیروزي ولتر در راه احقاق حق کاالس و سیروان فرمانداران چند والیت فرانسه را بر آن داشت که تعدی. است

فرمانهایی را که در گذشته علیه بدعتگذاري صادر شده . قوانین ضد پروتستانی را از دولت بخواهند؛ و چنین هم شد

. چنانکه ولتر پیشنهاد کرده بود، هوگنوها را به حال خود گذاشتند. بودند لغو نکردند، اما با مالیمت به کار بستند

چند تن از . جایی که شاه را هراسان ساخت، از ستمگري دست شست پارلمان تولوز، با احترام به رواداري دینی، تا

  .نخست کشیشان، و در آن میان فیتز جیمز، اسقف سواسون، از مسیحیان خواستند که همۀ مردم را برادر خود بدانند

فیلسوفانند به گمان من، تنها «: آالمبر نوشت/ به د 1764وي در . دانست ولتر افتخار این پیروزي را از آن فلسفه می

بارتلمی در هر قرنی دو یا سه بار -بدون آنان، کشتار سن. اي مالیم سازند اند رفتار و آداب مردم را تا اندازه که توانسته

آالمبر و مارمونتل / د. گاهی سختگیر بودند» فیلسوفان«اما این را نیز نباید از یاد برد که حتی خود » .شد تکرار می

ه چند تن از کسانی خواست ک االمبر از او می/ ؛ و د)1757(د که فررون را زیر فشار قرار دهد دادن مالزرب را اندرز می
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اي را که از  خواست نشریه مادام الوسیوس از او می). 1758(ة المعارف انتقاد کرده بودند را تعقیب کندرا که از دایر

ر از مقامات فرانسه درخواست کرد که از ولتر چند با). 1758(دربارة ذهن همسرش بدگویی کرده بود خاموش سازد

جلوگیري شود؛ و تا وقتی که این انتقادات توهین، افترا، و دروغهاي » فیلسوفان«انتقادها و بدگوییهاي مخالفان 

  .آزارنده بودند، حق با او بود

ي دینی و جنبش اصالح دینی، با آنکه بر سختگیر. کردند عوامل دیگري نیز به گسترش رواداري دینی یاري می

عدم ) توانستند از خود دفاع کنند از آنها می که برخی(هاي دینی بسیار  دن فرقهعقیدتی صحه نهاده بود، با پدید آور

هاي گوناگون، که ناگزیر بودند با برهان و استدالل  رواداري دینی را در عمل به مناقشۀ قلمی محدود ساخت؛ فرقه

در فرانسه، انگلستان، » دینی«خاطرة جنگهاي . یرفتند و بر اعتبارش افزودندجدال کنند، با بیمیلی، معیار خود را پذ

و آلمان، و زیانهاي اقتصادي ناشی از آنها، بسیاري از رهبران سیاسی و اقتصادي این کشورها را به رواداري دینی 

دینی و آداب و رسوم  مراکز بازرگانی، چون هامبورگ، آمستردام، و لندن، ناگزیر شدند که معتقدات. متمایل ساخت

گرا این دولتها را از وحدت دینی زیردستانشان،  قدرت روزافزون دولتهاي ملی. مشتریان گوناگون خود را ارج نهند

آشنایی دینداران با دینها و تمدنهاي بیگانگانه اعتقاد آنان را، به اینکه خدا . براي تحکیم نظام اجتماعی، بینیاز ساخت

اي  بیش از همه، پیشرفت دانش بود که دست زدن به کارهاي وحشیانه. ست، متزلزل ساختتنها در انحصار آنان ا

براي آزادي عقیده بسیار تالش » فیلسوفان«. چون دادرسی عقیدتی و اعدام جادوگران را براي دینداران دشوار ساخت

اي که هنوز در نیمۀ اول قرن  در فرانسه. کرده بودند، و حق داشتند پیروزي آزادي را مرهون تالشهاي خود بدانند

آزادي دینی را تا بدانجا بسط دادند که شاه کاتولیک در » فیلسوفان«کشید  هجدهم واعظان هوگنو را به دار می

.براي نجات کشور از یک پروتستان سویسی یاري جست 1778و  1776

VII  - خالصه  

االهی بودند که قاطعترین پیکار قرن هجدهم را شویم که فیلسوفان و عالمان  در پایان بحث، بار دیگر یادآور می

. بنامیم» عصر ولتر«از این روي، حق داریم که این قرن را . کردند، نه جنگجویان و سیاستمداران رهبري می

و، براي پیکار  …اند  فیلسوفان ملتهاي گوناگون همۀ مصالح بشریت را در اندیشۀ خویش گنجانده«: کوندورسه نوشت

این سپاه به هیچ روي متحد نبود؛ » .اند ونه ستمگري، سپاه متحد و نیرومندي به وجود آوردههرگبا هر کجروي و 

اما این سپاه براستی در . خواهیم دید که روسو آن را ترك گفت و کانت در صدد برآمد فلسفه را با دین سازش دهد

هنگامی که ولتر پیروزمندانه از فرنه . اریمکرد، و ما اکنون از ثمرة پیکار آن برخورد راه آزادي روان آدمی تالش می

. کرد به ثمر رسیده، و براندیشۀ اروپاییان چیره شده بود ، جنبشی که وي رهبري می)1778(رهسپار پاریس شد 

یسوعیان گریخته و ژانسنیستها . نام داده بود» بیماري و دیوانگی قرن«فررون، دشمن سرسخت این جنبش، آن را 

تقریباً، همۀ نویسندگان فرانسه از . سیماي جامعۀ فرانسه پاك دگرگون شده بود. بودند سنگرها را ترك گفته

جستند؛ فلسفه ورد زبان مردم، و موضوع صدها کتاب  کردند و پسند آنان را می پیروي می» فیلسوفان«هاي  اندیشه

سالونها و » .نهادند دگان ارج میآالمبر را بیش از لطف شاهزا/ مردم فرانسه ستایش ولتر، دیدرو، و یا د«. شده بود

.افتاده بودند» فیلسوفان«به دست  ، و گاهی وزیران شاه،»آکادمی پاریس«

نامدار آشنا شوند و سخنان آنان را بشنوند، براي حضور در سالونها بیتابی » فیلسوفان«مهمانان خارجی، براي آنکه با 

هیوم، با آنکه در بسیاري . پراکندند ان را در سرزمین خویش میهاي آن کردند، و، پس از بازگشت از فرانسه، اندیشه می

اش تاریخ فرمانروایی امپراطور  شمرد؛ رابرتسن کتاب برجسته هاي خویش پیشرو ولتر بود، وي را استاد می از اندیشه

ولتر مکاتبه  چسترفیلد، هوریس والپول، وگریک از جملۀ دهها انگلیسیی بودند که با. شارل پنجم، را به فرنه فرستاد

، دست یاري )1762(سمالت، فرانکلین، و چند تن دیگر، براي ترجمه و نشر آثار ولتر در سی و هفت جلد. کردند می
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براي آشنایی با نفوذ . بنیانگذاران جمهوري جوان امریکا را به شور آورده بودند» فیلسوفان«هاي  نوشته. به هم دادند

) 1831و1820(کران آلمان، همین بس که به سخنان گوته خطاب به اکرمان در اندیشۀ متف» فیلسوفان«هاي  نوشته

  :گوش فرادهیم

مردم سراسر جهان متمدن به دست ] اندیشۀ[جوانی من، و از رهبري ] اندیشۀ[از نفوذ ولتر و معاصران بزرگ او در 

مه ادیب و نویسنده پرورش برایم شگفت آور است که فرانسه توانسته است در قرن گذشته این ه. آنان آگاه نیستید

ادبیات صدسالۀ فرانسه، که از زمان لویی چهاردهم در رشد و تکامل . دارد تنها، نگاه به آن مرا به شگفتی وا می. دهد

  .بود، و اکنون بارور و شکوفان شده، یک تحول و دگردیسی بوده است

فردریک کبیر، زودتر از دیگر . خواندند وي میستودند و خویشتن را مباهات کنان پیرو  ها ولتر را می شاهان و ملکه

، پس از سی سال آشنایی با ولتر، با ضعفهاي شخصیت و 1767فرمانروایان اروپا، به عظمت ولتر پی برد؛ اکنون، در 

، تا ]موهومپرستی[کاخ «: کرد چنین یاد می» رسوایی«روشنی اندیشۀ وي، فردریک از پیروزي وي در پیکار با 

هاي خود خواهند نوشت که ولتر رهبر انقالبی است که در اندیشه و  ملتها در سالنامه«و » شده است؛بنیانش، ویران 

کاترین دوم، امپراطریس روسیه، و گوستاو سوم، شاه سوئد، در ستایش از » .دهد روان مردم قرن هجدهم روي می

ون دیگر فرمانروایان اروپا ولتر را بستاید، امپراطور یوزف دوم، با آنکه جرئت نداشت چ. ولتر به فردریک پیوسته بودند

ستایشگران ولتر در شهرهاي کاتولیکی . داري دست زد به اصالحات دامنه» فیلسوفان«هاي  با الهام گرفتن از اندیشه

از اینکه «: دربارة وضع اروپا نوشت 1767گریم در . رسیدند چون میالن، پارما، ناپل، حتی مادرید به قدرت می

یشه در همۀ جهات روشنی اند. نهند، بسیار خرسندم جمن بزرگی از روشنفکران در اروپا، پا به جهان میبینم ان می

نغمۀ پیروزي را  1771خود ولتر، که بر بدبینی طبیعی روزگار سالخوردگی غلبه یافته بود، در  ».یابد گسترش می

اند، آداب و رسوم اجتماعی را  ي گرفتهدر رأس ملتها جا. ذهنهاي سالم و نیرومند اکنون بسیارند :چنین سرود

اگر دین  …. اندازند سازند، و سلطۀ غاصبانۀ تعصب را، که سراسر جهان را فرا گرفته بود، همه ساله بر می دگرگون می

در  وجوديهاي پانچ  هاي دینی اکنون چون مناقشه مناقشه. فلسفه است کند، از برکت دیگر جنگهاي داخلی برپا نمی

اي و سادگی  انگیز و زیانبخشی را، که از نیرنگ دسته جا، و در هر فرصتی غصب نفرت خرد در همه. اند بازار مکاره شده

.سازد کند و شاهی خود را برپا می گرفت، سرکوب می اي دیگر ریشه می و زودباوري دسته

شاید، با توجه به تندرویهاي انقالب فرانسه و واکنش آن، بگوییم که . ریم بازشناسیمبیایید دینی را که به او دا

به طبیعت انسان بیش از اندازه خوشبین بودند؛ قدرت غرایزي را که، در طول هزاران سال » جز ولتر» «فیلسوفان«

ش وپرورش و بسط خرد گرفتند؛ در تأکید بر گسترش آموز ناامنی و توحش، در انسان پدید آمده است ناچیز می

کردند؛ با نیازهاي تخیل و عواطف انسان آشنایی نداشتند؛ و نیاز افتادگان و  آدمی، براي مهار این غرایز، مبالغه می

آنان نهادهاي اجتماعی و سنتهایی را که انسان، در طی قرنها . یافتند ستمکشان را به دلداري ایمان دینی در نمی

گرفتند و اندیشۀ فرد را، که در نهایت امر محصول زندگی کوتاه و  ه است ناچیز میآزمایش و اشتباه، پدید آورد

اند، باید به یاد آوریم  سرزده» فیلسوفان«اما هرگاه اینها را اشتباهاتی بدانیم که از . نهادند محدود اوست، بسیار ارج می

آالیش آنان به نیکبختی انسان ریشه  وبی که این اشتباهات نه صرفاً از غرور فکري، بلکه همچنین از امیدهاي اصیل

اي مدیون  آزادي نسبی اندیشه، گفتار، و دین را ما مرهون متفکران قرن هجدهم، و شاید هم تا اندازه. گرفتند می

ها، و دانشگاهها، و اصالحات انسانی فراوانی  افزایش آموزشگاهها، کتابخانه. باشیم فیلسوفان عمیقتر قرن هفدهم، می

ها  اند، محصول اندیشه هاي قانونگذاري، حکومت، و درمان جنایتکاران، بیماران، و دیوانگان صورت گرفته ینهکه در زم

و پیروان روسو بود که در قرن نوزدهم اندیشۀ انسان » فیلسوفان«هاي همین  مجموعۀ اندیشه. و تالشهاي آنان است

لسفه، و اصول کشورداري را دستخوش دگرگونی ساخت؛ از اي، به تحرك واداشت و ادبیات، علوم، ف را، به نحو بیسابقه
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توانند خویشتن را، هرچه بیشتر، از بند موهومات و االهیات بیرحم رهایی  برکت آنان است که معتقدات دینی ما می

بخشند، از مخالفت با روشنی اندیشه و از جور و جفاي پیروان عقاید دیگر خودداري کنند، و بدانند که نادانی و 

توانیم، دور از ترس و نگرانی،  از برکت آنان است که ما اکنون می. یدهاي گوناگون ما محتاج همدلی متقابل استام

  .هرگاه از ستایش ولتر فروگذاري کنیم، شایستۀ آزادي نیستیم. هاي خویش را به روي کاغذ آوریم بیندیشیم و اندیشه

  

پایان سخن در بهشت

  اردهم و ولترپاپ بندیکتوس چه -گفتگو کنندگان

  

  جایی در خاطرة سپاسگزار آدمی - صحنه

زیرا اگر چه شما به کلیسایی که من هجده سال رهبر آن بودم بسیار . آقا، از دیدن شما در اینجا خرسندم: بندیکتوس

 آسیب زدید، اما با نکوهش گناهان، اشتباهات، و مظالم کلیسا، که همۀ ما را در آن روزگار روسیاه ساخته بود، به

  .کلیسا خدمت کردید

هرگاه هر یک از . ترید زیستید، از همۀ پاپان مهربانتر و با گذشت شما اکنون نیز، چون هنگامی که در جهان می: ولتر

شمردم واز احترام این سازمان  بود، من گناهان کلیسا را ویژگی فطري انسان می چون شما می» خادم خادمان خدا«

  .ام ن به یاد دارید که من بیش از پنجاه سال یسوعیان را احترام کردهگما بی. کردم بزرگ فروگذار نمی

شستند و  اما متأسفم که شما درست هنگامی که آنان از نیرنگهاي سیاسی دست می. بلی، به یاد دارم: بندیکتوس

  .کردند با آنان به مبارزه برخاستید دلیرانه با بی بند و باري شاه پیکار می

  .کردم آن پیکار با ژانسنیستها همراهی نمی بهتر بود که در: ولتر

اکنون که شما را راستگو و فروتن . بینید که شما نیز ممکن است چون پاپ اشتباه کنید می. بسیار خوب: بندیکتوس

  . ام، اجازه دهید بگویم چرا من به کلیسایی که شما ترك گفتید وفادار ماندم یافته

  .به شنیدن آن بسیار عالقه مندم: ولتر

ترسم شما را خسته کنم، زیرا صحبت بیشتر با من خواهد بود؛ اما فراموش نکنید که شما نیز کتابهاي  می: بندیکتوس

  .بسیاري نوشتید

  .ام، و مایلم که شما از رم برایم صحبت کنید من همواره در آرزوي دیدار رم بوده: ولتر

باید اعتراف کنم که ظرافت طبع و هنر شما را . کنم ام که با شما صحبت و من همواره به آرزوي آن بوده: بندیکتوس

دشوار است که انسان هم هوشمند باشد، و هم . اما همین هوش بود که شمارا به گمراهی کشید. ام همواره ارج نهاده

چنین کسی به انتقاد بیشتر تمایل دارد، . رود آن که ذهنی فعال دارد کمتر به دنبال سنت و تقلید می. کار محافظه

اما در فلسفه، انسان بی آنکه دچار اشتباه شود . چشد یرا در آن صورت است که لذت استقالل و ابتکار را میز

و من برآنم که ، به جاي کشیش یا عالم االهی، با شماي فیلسوف چون فیلسوفان . هاي نو عرضه دارد تواند اندیشه نمی

.سخن گویم

  .من شک دارند سپاسگزارم، اما بسیاري در فیلسوف بودن: ولتر

اما اشتباه فاحش و غم انگیزي . اید اي خودداري کرده شما، بخردمندي، از پدید آوردن دستگاه فلسفی تازه: بندیکتوس

  .از شما سر زده است

  آن اشتباه کدام است؟: ولتر
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عمیق به  تواند دانشی چندان وسیعی و دریافتی چندان پنداشتید که انسان در طول یک عمر می شما می: بندیکتوس

سنت براي . داوري کند -اند درباره سنتها و نهادهایی که محصول قرنها تجربه - دست آورد که دربارة حکمت بشریت

همان گونه که نابودي ناگهانی خاطره ممکن است انسان را دچار جنون سازد، . جامعه چون خاطره براي فرد است

گونه که فرانسه را در دوران انقالب به دیوانگی  همان -کشدتواند ملتی را به دیوانگی  ترك ناگهانی سنت نیز می

  .کشید

از . فرانسه دیوانه نشد؛ فرانسه خشمها و انزجارهاي قرنها ظلم و ستم را در عرض ده سال از دل بیرون ریخت: ولتر

و حکمت  گویید که ذهن نیست، مجموع و توالی افراد خطاپذیر است، که شما از آن سخن می» بشریتی«این گذشته، 

دهد که کدام یک از این سنتها  اما چه کسی تشخیص می. بینیهاي افراد است اي از خطاها و روشن بشریت تنها آمیزه

  را آیندگان باید بپذیرند و کدام یک را کنار گذارند؟

اي را کنار  پاره دارند، و اي از این عقاید و سنتها را زنده نگاه می تجارب ملتها و جوامع انسانیند که پاره: بندیکتوس

  .گذارند می

شاید غرض و تعصب رهبران ملتهاست که عقایدي را زنده نگاه داشته؛ و شاید هم . اندیشم من چنین نمی: ولتر

  .سانسور اندیشه مانع از آن شده است که ملتها هزاران عقیدة درست را بپذیرند و سنت خود سازند

اي براي  روي به اندیشۀ تفتیش افکار افتادند که آن را وسیلهکنم که پیشینیان من از آن  گمان می: بندیکتوس

هاي مخرب بنیان اخالقی نظام اجتماعی و باورهاي الهامبخش که جامعه را در کشیدن بار  جلوگیري از نشر اندیشه

شتباهی پذیرم که اشتباهات غم انگیزي از مفتشان ما سرزده است؛ مانند ا اما می. دانستند کردند می زندگی یاري می

اند و مردم نیز  ما گفتهایم که برخی از یاران ش گرچه ما با گالیله مهربانتر از آن بوده- که دربارة گالیله از آنان سرزد

.اند آنان را باور کرده هاي گفته

انسان هنگامی که ناچار است سنت را . تواند نادرست، جابرانه، و مانع پیشرفت فهم و دانش باشد پس سنت می: ولتر

  چون و چرا بپذیرد، چگونه پیشرفت خواهد کرد؟ دون تحقیق و بیب

به . اما این مسئله را فعال کنار گذاریم. چون و چرا نباید پذیرفت شاید پیشرفت را هم بدون تحقیق و بی: بندیکتوس

سازد  آنچه می عقیدة من، انسان باید مجاز باشد که دربارة سنت و نهادها چون چرا کند، اما باید مراقب باشد بیش از

خواهیم آن را  ویران نکند؛ باید احتیاط کرد که سنگی را که از جایش بیرون آوردیم پایه و بنیان چیزي نباشد که می

حفظ کنیم؛ انسان باید همواره به یاد داشته باشد که تجربۀ نسلهاي گذشته ممکن است خردمندانه تر و گرانبهاتر از 

  .تشخیص یک فرد فانی باشد

  .ا اینهمه، خرد گرانبهاترین موهبت خدایی استب: ولتر

خواهم خرد را تحقیر کنم، اما عقیده دارم که خرد باید  نمی. نه، محبت گرانبهاترین موهبت االهی است: بندیکتوس

  .خدمتگزار محبت باشد، نه نوکر غرور و خودپسندي

ي اثبات درستی هر آنچه دلخواه ماست، کوشد، برا خرد می. ام من همواره سستی و ضعف خرد را تصدیق کرده: ولتر

دوست دورم، دیدرو، در جایی نوشته است که واقعیت احساس محققتر از واقعیت استدالل . دلیل و برهان تراشد

شاید گزافه گویی روسو دیوانه دربارة احساس بود که مرا . کند شکاك واقعی دربارة خرد نیز شک می. منطقی است

به نظر من، تسلیم خرد به احساس خطرناکتر از سپردن لگام . گویی کنم ایی خرد گزافهواداشت دربارة مقام وتوان

  .احساس به دست خرد است

آیا حاضرید همراه من گامی پیشتر نهید؟ آیا قبول . انسان به هردو آنها در کنش متقابلشان نیازمند است: بندیکتوس

  و بیش از هر چیزي آگاهی داریم؟ اندیشیم، قبل دارید که ما از هستی خویش، و از اینکه می
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  خوب؟: ولتر

  چنین نیست؟. شویم پس ما قبل از هرچیزي با اندیشه آشنا می: بندیکتوس

اندیشیم، با  به نظر من، ما قبل از آنکه به درون خویش بنگریم و بدانیم که می. کنم چنین باشد گمان نمی: ولتر

  .شویم اشیاي خارجی آشنا می

اي که  با ماده- شویم که با ماده نگرید، با واقعیتی آشنا می کنید که وقتی به درون خویش می اما اعتراف: بندیکتوس

  .بسیار تفاوت دارد - دانستید شما گاه گاه آن را واقعیت همۀ جهان هستی می

  .اما به سخنتان ادامه دهید. من در آن باره شک داشتم: ولتر

اي مختار و داراي  بینید که انسان تا اندازه نگرید، می ون خویش میبه این نیز اعتراف کنید که چون به در: بندیکتوس

  .آزادي اراده است

اما منطق مرا به دترمینیسم . اي از آزادي اراده برخوردارم من زمانی عقیده داشتم که تا اندازه. روید پدر، تند می: ولتر

.معتقد ساخت

به آنچه که از یک فراگرد طوالنی و خطرناك استدالل  یعنی، آنچه را که بیواسطه ادراك کرده بودید: بندیکتوس

  .منتج شده بود تسلیم کردید

هاي اسپینوزا را  آیا شما نوشته. توانستم سخنان اسپینوزا، آن عدسیتراش سرسخت، را رد کنم من نمی: ولتر

  اید؟ خوانده

ي دین و اخالق مردم زیانبخش پاپ ملزم نیست که از خواندن کتابهایی که برا. ام البته که خوانده: بندیکتوس

  .اند خودداري کند شناخته شده

  .شناختیم دانید که ما اسپینوزا را ملحد می می: ولتر

جامعیت خدا در . انگیز، بود او مردي دوستداشتنی، اما بسیار مالل. بیایید عنوان براي کسی درست نکنیم: بندیکتوس

  .و چون آوگوستینوس دیندار، و چون قدیسان بزرگ بودا. اندیشۀ وي جایی براي شخصیت انسان نگذارده بود

  .بندیکتوس، من شما را دوست دارم؛ شما بیش از من با او مهربانید: ولتر

کنم بپذیرید که ما به واقعیت اندیشه و آگاهی، و مفهوم شخصیت  خواهش می. گفتگو را دنبال کنیم: بندیکتوس

  .انسان بیش از هرچیزي اطمینان داریم

  .یار خوب؛ فرض کنیم که چنین باشدبس: ولتر

دین بر این . هر یک از ما یک روحیم. گرایی، الحاد، و دترمینیسم را رد کنم ام ماده پس من حق داشته: بندیکتوس

  .واقعیت استوار است

لی، اما آیا این استدالل عمل کلیسا را در افزودن الطائالتی به معتقدات خویش، در طی قرون متوا. بسیار خوب: ولتر

  کند؟ توجیه می

اما . کلیسا الطائالت بسیاري به معتقدات خویش افزوده است، چیزهاي باور نکردنی بسیاري. دانم می: بندیکتوس

خواست تسلیم خواستۀ مصرانه و  خواهند، و در چندین مورد نیزکلیسا، از آن جهت که می مردم با فریاد آنها را می

ایم از مردم  اگر عقایدي را که ما داشتن آنها را روا دانسته. آیین خود کرده است گستردة مردم شود، این باورها را وارد

آفریند،  دین سازمان یافته موهومات نمی. رو خواهند بود اي روبه کننده هاي گمراه بگیرید، مردم با موهومات و افسانه

نابود کنید، موهومات جاي آن را هرگاه دین سازمان یافته را . کند بلکه از دخول موهومات به دین جلوگیري می

اما نباید . یابند همان موهوماتی که هم اکنون به سان کرم در الي زخمهاي مسیحیت پرورش می - خواهند گرفت

اعتبارتر از این عقیده وجود دارد که  آیا چیزي بی. فراموش کرد که اندیشۀ نامعقول درعلم بیش از دین است
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از نمایشهاي شما را از پیش مقدر کرده، و شما را به نوشتن آنها وادار  سحابیهاي روزگاران نخستین هر سطر

  اند؟ ساخته

سوختند، داستان آن قدیس سربریده که سر  اما دربارة داستان آن قدیسانی که چون پنبۀ نسوز در آتش نمی: ولتر

گویید؟ این داستانها را من  چه می رفت، و یا داستان صعود مریم به آسمان خود را بر کف دست نهاده بود و راه می

.توانم درك کنم نمی

کنند، زیرا این داستانها بخشی از معتقداتی  اما مردم آنها را به آسانی درك می. این عیب از خود شماست: بندیکتوس

از همین روي، مردم همیشه به سخنان شما توجه نخواهند کرد، زیرا . دهند هستند که آنان را نیرو و دلداري می

. به همین دلیل، در پیکار کفر و ایمان پیروزي همواره از آن ایمان است. آنان به سخنان شما بستگی ندارد زندگی

کند، در فرانسۀ از دین برگشتۀ شما جان  جهان را بنگرید و ببینید که آیین کاتولیک چگونه غرب آلمان را تسخیر می

مسلط  -حتی در سرزمین آوارگان و پیرایشگران - شمالیگیرد، بر امریکاي التین مسلط شده است، و بر امریکاي  می

  .شود می

دارد تشویق زیرکانۀ زاد و ولد در میان همکیشان  اندیشم که آنچه دین شمارا زنده نگاه می پدر، گاهی می: ولتر

ي از هنر بردار هاي شما، و نه مهارت و تردستی شما در بهره شماست، نه درستی ایمان و اعتقاد شما، نه جاذبۀ افسانه

میریم؛ باروري  زاییم و از باال می ما از زیر می. کنم که فزونی زاد و ولد دشمن فلسفه است گمان می. و تئاتر و هنر

  .دهد سادگان، شمار هوشمندان جهان را کاهش می

بب پیروزي آیین ما س. کنید کنید که فزونی زاد و ولد رمز کامیابی ماست، اشتباه می اگر گمان می: بندیکتوس

  گردند؟ خواهید بگویم که چرا هوشمندترین مردم در سراسر جهان به دین ما باز می می. اساسیتري دارد

  .اند زیرا آنان از فکر کردن خسته شده: ولتر

اند که  فرزانگان فهمیده. اند که فلسفه شما ثمري جز جهل و نومیدي ندارد آنان دریافته. نه، چنین نیست: بندیکتوس

شما، و احتماال من، با این که انسان با غرایز . اند به ناکامی کشیده است ادران شما اخالقی طبیعی نامیدهآنچه را که بر

انفرادي زاده شده است موافقیم؛ همان غرایزي که در طول هزاران سال، در شرایط ابتدایی زندگی، در انسان پدید 

براي آنکه این آنارشیست لگام گسیخته را به . ان ناتواننداند؛ و شاید این را نیز بدانید که غرایز اجتماعی انس آمده

عالمان االهی ما این . انسانی متمدن و صلحجو مبدل سازیم، به قوانین و اخالقی بسیار نافذ و نیرومند نیازمندیم

خویش به ارث نیاکان » نخستین«اند و عقیده دارند که انسان آنها را از  غرایز انفرادي را گناهکاري ذاتی انسان خوانده

اي که، در راه تحصیل روزي و جفت، همواره براي کشتن و  از نیاکان شکارچی لگام گسیخته و وحشتزده - برده است

ناگزیر جنگجو، غارتگر، و ستمگر بودند، زیرا سازمانهاي اجتماعی آنان هنوز ناقص بودند و . کشته شدن آماده بودند

  .ر، به زور بازوي خود اتکا داشتندآنان براي حفظ هستی و دارایی خویش، ناگزی

  .گویید شما چون پاپان سخن نمی: ولتر

تواند فیلسوف باشد، اما نتایج فلسفه را  پاپ نیز می. گفتم که به زبان فیلسوفان با شما سخن خواهم گفت: بندیکتوس

برما مسلم . نیز اثر گذارد و احساسات آنان دم قابل درك باشد، بلکه در اخالقبه زبانی بیان کند که نه تنها براي مر

که قانون اخالقی ساختۀ انسان چندان مؤثر نیست که بتواند غرایز غیر  - برند و جهانیان نیز اکنون پی می- شده است

گرچه با جسم نیز  - آنچه حیات اخالقی همکیشان مارا بر پا نگاه داشته است. اجتماعی انسان طبیعی را مهار کند

یی است که در سالهاي کودکی، به عنوان بخشی از دین، و به عنوان کالم خدا نه انسان، قانون اخالق-ناسازگار نیست

شما برآنید که اخالق را نگاه دارید و معتقدات دینی را به دور افکنید؛ اما این معتقدات . شود به آنان آموخته می

همان دینی  -جدایی ناپذیر دین سازیم دهند، قانون اخالقی را باید بخش دینیند که اخالق را با روح انسان پیوند می
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گاه  تواند تکیه یابد که می که گرانبهاترین دارایی انسان است؛ زیرا به کمک این باور است که زندگی معنا و حرمتی می

.هستی ما باشد، و آن را به مراتب باالتر رساند

  پس براي همین بود که موسی ادعا کرد که با خدا گفتگو کرده است؟: ولتر

  .کند انسان بالغ و رسیده چنین پرسشی نمی: ندیکتوسب

  .گویید راست می: ولتر

حموربی، لوکورگوس، و نوماپومپیلیوس درست فهمیده بودند که . گذرم از طعنۀ خام و خشن شما می: بندیکتوس

. دین استوار ساخت اند اگر بنا باشد که اخالق زیر ضربات مداوم شدیدترین غرایز خرد نشود، باید آن را برشالودة گفته

شما از نوکران و . گفتید، به این حقیقت توجه داشتید شما نیز هنگامی که از خداي پاداشگر و کیفر دهنده سخن می

  .پنداشتید که دوستانتان نیازي به دین ندارند رعایایتان انتظار دینداري داشتید، اما می

  .دارندکنم که فیلسوفان نیازي به دین ن هنوز هم گمان می: ولتر

تواند استدالل کند؟ جامعۀ  توانند فیلسوف شوند؟ مگر کودك می مگر کودکان می! اندیشید چه ساده می: بندیکتوس

بشري بر اخالق استوار است، اخالق متکی بر سیرت است، و سیرت انسان در کودکی، و جوانی، و سالهاي قبل ازآنکه 

پذیر  اخالق را در کودکی، و هنگامی که انسان نرم و تربیت. یردگ انسان بتواند خرد را راهنماي خویش سازد شکل می

هاي فردگرایانه، و حتی استدالل فردگرایانۀ  تواند در برابر انگیزه در آن صورت است که انسان می. دهیم است، به او می

ست و، هنگامی که اندیشه یک فردگراي ذاتی ا. اید کنم که شما زود به تفکر پرداخته گمان می. خویش، پایداري کند

  .تابع اخالق نیست، ممکن است جامعه را از هم بپاشد و به ویرانی کشد

  . اي مطمئن براي اخالق یافته بودند برخی از بهترین معاصران من خرد را راهنما و شالوده: ولتر

معدودي از . ه کندبلی، این پیش از زمانی بود که اندیشۀ فردگرایانه فرصت کرده بود بر اثرات دین غلب: بندیکتوس

اولباك، و الوسیوس به پاکی زیسته / مردم، پس از روگردانی از دین پدران خویش، ممکن است چون اسپینوزا، بل، د

  دانید که پاکی و فضیلت اخالقی آنان ثمرة تربیت دینشان نبوده است؟ باشند؛ اما چگونه می

پانزدهم، با وجود تربیت دینی و پایدارشان در معتقدات  صدها تن از معاصران من، چون کاردینال دوبوا و لویی: ولتر

.اصیل آیین کلیساي کاتولیک، به ناپاکی انگشتنما بودند

  .انگیزي سرودید همان کسی که شما برایش مرثیۀ نفرت: بندیکتوس

تفاده من نیز، بدبختانه، چون برخی از راهبان شما، براي وصول به مقاصد نیکو، از نیرنگ اس. راست است: ولتر

  .کردم می

توانند  آورند، می گمان هزاران تن از مردم اصیل آیین، حتی مردمی که فرایض دینی را به جاي می بی: بندیکتوس

دین همیشه چارة مسلم گناه و تبهکاري نیست، اما به بهبود خوي و . گناهکاران بزرگ و مجرمان غضبناك شوند

  .بود انسان بدون دین بسیار بدتر از این که هست میبه عقیدة ما، . کند سیرت انسان بسیار یاري می

  .انگیز دوزخ خدا را ستمگرتر از هر ستمگري در تاریخ جهان ساخته است اما آموزة هراس: ولتر

دانستید که انسان را باید با هراسها  شناختید، می شما از این آموزه بیزارید؛ اما اگر انسان را بهتر می: بندیکتوس

شاگردان شما چون این ترس را از دل راندند، رو . ترس از خدا سرآغاز فرزانگی است. دها تشویق کردترساند و با امی

دوستی دیرپاي شما با مادام دوشاتله خالی از پاکی . آالیش بودید شما در هرزگی و شرارت نسبتاً بی. به تباهی نهادند

هبار بود؛ و شما در رفتار دوست ناپاکتان، دوك دو ریشلیو، تان ناپاك و اندو اما رابطۀ شما با خواهرزاده. و زیبایی نبود

  .یافتید چیزي که در خور نکوهش باشد نمی

  توانستم از او ایرادگیرم؟ آنکه مصالح مالی خود را به خطر اندازم، چگونه می بی: ولتر
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. نوران مبدل سازدترین جا شما چندان زنده نماندید که ببینید الحاد نزدیک است انسان را به پست: بندیکتوس

اید؟ در گرماگرم سرمستی انقالب فرانسه او سه رمان نوشت، و این عقیده را شایع  داستانهاي مارکی دو ساد را خوانده

و تنها باید کوشش نماید که . ساخت که اگر خدایی نباشد، انسان مجاز است به هر کاري که دلخواه اوست دست زند

کنند، و بسیاري از  نوشت که بسیاري از مردم بدکار با کامروایی زندگی می. به دست مجریان قانون گرفتار نشود

انسان نیازي بدان ندارد که . و چون بهشت و دوزخی نیست. برند پاکان و نیکان زندگی را با درد و رنج به سر می

مسئولیت اخالقی وجود  متذکر شد که اگر ارادة انسان آزاد نباشد،. خوشی و کامروایی خود را فداي نیکی و پاکی کند

. نیکی ضعف است، وضعف شر. نخواهد داشت، راستی و ناراستی مفهومی ندارند، و تنها ضعیف و قوي مفهوم دارند

گفت که ستمکاري غالباً طبیعی و  وي می. برند موجه است حتی خوشی و لذتی که توانگران از استثمار ناتوانان می

ترین انحرافات اخالقی، را موجه دانست، تا  ترین و زشت ، از جمله منحطبنابراین، وي هرگونه لذت. لذتبخش است

  .قرار دارد -که حالتی از لذت جنسی است-در آزار رساندن یا آزار دیدن) خیر اعال(نمود که  اینکه سرانجام چنین می

.چنین مردمی را تا دم مرگ باید به تازیانه بست: ولتر

دستگیر کنید؛ اما اگر نتوانید، چه؟ به جنایات بیشماري بیندیشید که هر روز اتفاق بلی، اگر بتوانید او را : بندیکتوس

مردم براي خودداري از تبهکاري، حتی . رسند شوند و مرتکبان آنها به کیفر نمی افتند، اما هرگز کشف نمی می

یکی از سیاهترین » صر ولترع«کنید که  آیا تعجب می. دانند گرفتار نخواهند شد، به قانون نیازمندند هنگامی که می

هاي  ي شاه و نوشته»پارك گوزنها«هاي فساد اخالق بود؟ با دوشیزة اورلئان شما کاري ندارم، اما به  دوره

شدند، و مردم، حتی زنان، براي خرید آنها  رسیدند، پخش می اندیشم که به مقدار فراوان به چاپ می آمیزي می وقاحت

شوند، فساد اخالق و شهوتپرستی، چون سیلی نامشهود، در  م از دین رویگردان میهرگاه که مرد. کردند بیتابی می

  .شود جامعه روان می

تواند  دانید، پدر مقدس، که غریزة جنسی، حتی در برخی از پاپان، بسیار نیرومند است و قانون هم نمی قطعاً می: ولتر

  .از بروز آن جلوگیرد

نسی است که این غریزه به مهار خاصی نیاز دارد، و بی گمان نباید آن را با توجه به نیرومندي غریزة ج: بندیکتوس

کوشیم این غریزه را در مجراي خود بیندازیم؛ و براي آنکه  ما، با واداشتن مردم به زناشویی سلیم، می. تحریک کرد

هاي مدرن خود  معهاما شما در جا. کنیم زناشویی را براي جوانان امکانپذیر سازیم، از هیچ کوششی فروگذار نمی

با وجود . اید نیندیش، تا دیرزمانی پس از دوران بلوغ، ناممکن ساخته زناشویی را براي مردم، جز مردم بیپروا و عاقبت

دامن  کنید و آنان را بدین سان آلوده این، شما، به بهانۀ آزادي قلم و نمایش، خیال و میل جنسی مردم را تحریک می

  .آورید بار می

  .آورد ي، جوانان ما را آلوده دامن بار نمیآزاد: ولتر

براي مردي که به بی بند و باري جنسی خو گرفته است دشوار است . کنید کنم که اشتباه می گمان می: بندیکتوس

شوهري وفادار شود؛ و براي زنی که خویشتن را قبل از زناشویی به آغوش دیگران سپرده است دشوار است به همسر 

ما زناشویی را آیینی مقدس و پیمان شکیبایی . سازید از همین روست که شما طالق را آسان می. دخویش وفادار بمان

دانید که هر زن و شوهري پس  ایم؛ اما شما زناشویی را چون پیمان سوداگري می و وفاداري، براي سراسر عمر، ساخته

ها اکنون  همۀ خانواده. اند آن را فسخ کندتو از اختالفی زودگذر، و به امید یافتن همسري جوانتر و پولدارتر، می

که نتیجۀ آن براي  - اند، و زناشویی وصلتی ناپایدار و تجربی شده است درهاي خود را به روي همسران گریزپا گشوده

  .آور است زن مصیبتبار، و براي نظام اخالقی جامعه مرگ

  .آور است اما، پدر عزیز، تکگانی غیر طبیعی و مالل: ولتر
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ماند؛ و من عقیده  اما بدون محدودیت آنها جامعه پایدار نمی. اي غیر طبیعی است محدودیت هر غریزه: سبندیکتو

از مرد یا زنی است که یک فرزند و چند  تر همسر و چند فرزند است خوشبخت دارم که مرد یا زنی که داراي یک

شود که از زنی که  چندان برانگیخته می تر و اندامی متناسبتر اي با طراوت مردي که با دیدن چهره. همسر دارد

تواند در کنار زن  پوشد چگونه می طراوت و زیبایی خود را فداي زادن و پرورش فرزندان او ساخته است چشم می

دیگري به خوشبختی زیست کند؟

سهل . ه استاید زناکاري را، که اینهمه در کشورهاي کاتولیک گسترش یافت اما با تحریم طالق شما ناچار شده: ولتر

  .بگیرید و چشمتان را در برابر آن فرو بندید

زنا، از آن روي . ایمانی ما را ناتوان کرده است گسترش بیدینی و بی. بلی، از این نظر ما گناهکار و ناتوانیم: بندیکتوس

ز اینکه ما براي اما ا. کند، شاید بهتر از طالق باشد سرپرست نمی زند و کودکان را بی ها را بر هم نمی که خانواده

  .ایم ایم بسیار شرمنده مشکل خویش راه حل بهتري نیافته

  .حاضرم آنچه دارم بدهم، و از ایمان و خوبی شما بهره مند شوم. پدر، شما مردي راست گفتارید: ولتر

دي گاهی از راهنمایی مردان هوشمن! با اینهمه، شما دیرباورید و مجاب کردن شما بسیار دشوار است: بندیکتوس

اما برخی از پیروان شما اکنون . شوم دارند، نومید می چون شما، که با قلم خود میلیونها تن را به خوبی یا بدي وا می

در عصري که بیش از هر زمانی در تاریخ شاهد کشتار، دلشکستگی، و ویرانی . شوند متوجه واقعیتی هراس آور می

توسعۀ علوم، دانش، قدرت، و وسایل . سرابی بیش نبوده استیابند که اعتقاد به پیشرفت  شهرهاست، مردم درمی

هاي بهتري براي خودبرنگزیند،  هرگاه انسان آرمان، هدف، و خواسته. آسایش بشر تنها وسیله را توسعه داده است

اما هدف انسان مخلوق غرایزي . آورد خرد انسان ادوات و وسایل بهتري پدید می. پیشرفت فریبی بیش نخواهد بود

  .آیند ت که قبل از زایش وي، و قبل از رشد خرد او، پدید میاس

شویم، باید وسایل  من هنوز هم به هوش و خرد انسان ایمان دارم، ما، همچنانکه از ایمنی بیشتري برخوردار می: ولتر

  .و اهداف خود را بهتر و کاملتر سازیم

شود؟  یابند؟ هیبت جنگ کمتر می کاهش می شوید؟ تعدي و زورگویی از ایمنی بیشتري برخوردار می: بندیکتوس

شما با همۀ نومیدي خویش هنوز امیدوارید که قدرت تخریبی شگرف سالحهایتان شما و دشمنانتان را از جنگ باز 

  اما مگر پیشرفت انسان، از تیر و کمان به بمب، ملتها را از جنگ و خونریزي باز داشت؟. خواهد داشت

  .رنها زمان نیازمندیمبراي آموزش انسان به ق: ولتر

ویرانی روحی ناشی از تبلیغات خود را نیز از یاد نبرید؛ این ویرانی شاید از ویرانی شهرها دهشتناکتر : بندیکتوس

اند نیست؟ و شما، که مردي توانگر و نامدارید،  آیا الحاد سرآغاز بدبینی و ژرفتر از آنچه مؤمنان تا کنون شناخته. باشد

  اید؟ ۀ خودکشی نیفتادهآیا بارها به اندیش

کنم که خدا در زندگی من مفهومی نداشته است و از  اما اعتراف می. ام به خدا معتقد شوم بلی، بارها کوشیده: ولتر

نوادگان . اما این احساسات شاید از آن افراد و نسلهاي معاصر باشند. ایمان روزگار کودکی اثري در دلم نمانده است

لرزند  و بیش از مسیحیان بدبختی که از ترس دوزخ برخود می. یش به وجد خواهند آمداین بدبینان از آزادي خو

.طعم خوشی و سعادت را خواهند چشید

بخشید این احساس بود که  آنان الهام می  آنچه به. ترسند تنها معدودي از مسیحیان از مرگ و دوزخ می: بندیکتوس

دانند که در آن همۀ مظالم  آغاز زندگی بهتر و وسیعتري می سر رنج و عذاب مرگ زشت و بیمعنی نیست، بلکه آن را

بختی و آرامش به کسانی که  یابند، و آنان در نیک شوند، زخمهاي آن التیام می و بیدادگریهاي این جهان جبران می

  .پیوندند دوستشان داشتند و از دست دادند می
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اما من از آن بیبهره بودم، زیرا به . داد آنان را دلداري می این امید، اگر چه موهوم و خیالی باشد،. راست است: ولتر

  .ام اي نداشته ام، و فرزندان شناخته شده آورم، پدرم را کم دیده دشواري مادرم را به یاد می

  آیا هرگز با زندگی تهیدستان آشنا شده بودید؟. فلسفۀ شما نیز کامل نبود. شما مرد کاملی نبودید: بندیکتوس

  .کردند دادگر باشم و به آنان مساعدت کنم دورادور؛ اما کوشیدم با تهیدستانی که در امالکم زندگی میتنها : ولتر

کوشیدید که ایمان تسلیبخش نوکران و رعایایتان را با پرستش و  بلی، شما خاوند خوبی بودید، و می: بندیکتوس

گذاشت، در سراسر  ز مرگ، امیدي باقی نمیاما سخنان شما، که براي انسان، پس ا. آموزش دینی زنده نگاه دارید

اید؟ پس از آنکه تو یا شاگردانت به  آیا تا کنون به این پرسش آلفرد دوموسه پاسخ گفته. اند فرانسه پراکنده شده

بینوایان گفتید که یگانه بهشت بهشتی است که به دست خود آنان بر روي زمین احداث خواهد شد، و پس از آنکه 

اي به جاي آنان نشاندند، و فقر و بینوایی با هرج و مرج و ناامنی  روایانشان را کشتند، فرمانروایان تازهبینوایان فرمان

  اي به بینوایان شکست خورده خواهید داد؟ بیشتري پایدار ماند، در آن صورت، چه دلداري تازه

فرمانروایان تازه چون فرمانروایان پیشین دانستم که  من می. من به آنان نگفته بودم که فرمانروایانشان را بکشند: ولتر

  .خواهند بود و روش آنان بدتر از روش پیشینیان خواهد بود

گویم که انقالب همیشه بیجا و ناموجه است؛ اما تجاربی که سلسله مراتب پایدار ما اندوخته است، و  نمی: بندیکتوس

هی فرمانروا و گروهی فرمانبردار، و گروهی دارا و به آیندگان سپرده، حاکی از آنند که پس از هر انقالبی باز گرو

اي در زندگی و اندیشه  ایم، و هر اختراع و پیچیدگی تازه ما نابرابر زاده شده. اي نادار خواهند بود گروهی تا اندازه

سیار، از انقالبیون، با امیدواري ب. سازد میان سادگان و هوشمندان، وضعیفان و نیرومندان، را فراختر می شکاف موجود

هرگاه که براي . توان یکجا در سر پرورانید گفتند، غافل از آنکه این اوهام را نمی آزادي، برابري، و برادري سخن می

براي . دهید که بر نابرابریهاي طبیعی افزوده شود سازید، به نابرابري مصنوعی مجال می مردم آزادي فراهم می

سان، آزادي آرمانی شما گاه گاه به جامۀ تنگ استبداد در  بدین. نیدجلوگیري از آن، ناچارید آزادي را محدود ک

.ماند آید؛ و در آشوب و آشفتگی، از برابري، جز یک نام، اثري بر جاي نمی می

  .راست است: ولتر

کنید که هرگاه  دهد؟ گمان می پس کدام یک از ما به اکثریت نومید و درماندة مردم بیشتر امیدواري می: بندیکتوس

هاي یک نمایش  جبران فرانسه یا ایتالیا را متقاعد کنید که زیارتگاهها، صلیبها، تمثالهاي دینی، و نذرهایشان جلوهرن

اي دردناکتر از  افروزند، آنان نیکبخت خواهند شد؟ آیا فاجعه اند، و آنان به سوي آسمان خالی دست نیاز بر می بیهوده

  صۀ تنازع بقاست و در جهان واقعیتی، جز مرگ، وجود ندارد؟این وجود دارد که مردم باور کنند زندگی عر

به عقیدة من «: این نامه مرا تکان داد؛ نوشته بود. نامۀ مادام دو تالمون را هنوز به یاد دارم. پدر، با شما همدردم: ولتر

اما شما . را سبکتر سازدفیلسوف نباید چیزي بنویسد، مگر آنکه بخواهد مردم را از بدکاري باز دارد و بار بدبختی آنان 

اید که به تنهایی قادر است انسان را از ناپاکی و  کنید؛ شما همواره علیه دینی قلم زده درست بر خالف آن عمل می

ام، و ایمان دارم  اما من به راستی دل سپرده» .بدکاري باز دارد و، در روزگار نومیدي و درماندگی، او را دلداري دهد

  .ی بینوایان و درماندگان را نیکبخت خواهد ساختکه حقیقت سرانجام حت

. حقیقت حقیقت نیست، مگر آنکه حقیقت خود را در طول عمر نسلهاي بسیار به ثبوت رسانده باشد: بندیکتوس

حتی آنان که در عرصۀ پیکار . دانند و نسلهاي آینده شما را سرزنش خواهند کرد نسلهاي گذشته شما را دروغگو می

همان امیدي که بینوایان را، که  - اند شما را، براي برباد دادن امید بینوایان، سرزنش خواهند کرد هزندگی پیروز شد

  .آور خویش خشنود ساخته بود وجودشان در هر جامعۀ بشري اجتناب ناپذیر است، از زندگی خفت

  .من خویشتن را خدمتگزار این فریب و ناراستی دوگانۀ بینوایی نخواهم ساخت: ولتر
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. که هرسه مایۀ نیکبختی بشرند - آموزیم دهیم؛ به آنان ایمان و امید و محبت می ما آنان را فریب نمی: توسبندیک

دانید این اعتقاد، که خدا خود به این  گرفتید؛ اما آیا می شما اعتقاد مسیحیان را به تثلیث به باد هجو و سخره می

ناهان آنان گردد، چه سان میلیونها تن از مردم جهان را جهان آمده است تا در محنت آدمیان شریک شود، و کفارة گ

سراسر ادبیات جهان  زدید؛ اما آیا در اکره پوزخند میدلداري داده است؟ شما به اعتقاد مسیحیان به زادن مسیح از ب

اید؟ نمودي دلفریبتر و الهامبخشتر از این حجب و حیاي زنانه و این مهر مادري دیده

دانستید  اند، خوانده بودید، می هاي مرا، که در نود و نه جلد به چاپ رسیده اگر همۀ نوشته. ستافسانۀ دلکشی ا: ولتر

  .ام داشته، و ارج نهاده هاي تسلیبخش را همواره گرامی که من افسانه

ن واقعیات اند از مطمئنتری  آنها از اساسیترین حقایقند ونتایجی که پدید آورده. اند گویم که آنها افسانه نمی: بندیکتوس

هاي میراث بشرند، سخن  اند و از گرانبهاترین گنجینه تاریخند؛ از هنر و موسیقی، که به تأثیر این حقایق پدید آمده

  .گویم نمی

  .هنر بسیار شایان ستایش بود، اما سرود گرگوري شما مالل انگیز بود: ولتر

مراسم ما پرستندگان خدا را . نهادید را ارج میاندیشیدید، مراسم و آیینهاي مقدس ما هرگاه عمیقتر می: بندیکتوس

آیینهاي مقدس ما مظاهر برونی مفاهیم عمیق . بندد آورد و میان آنان عقد برادري می گرد می در یک تئاتر زنده

به تبعیت از این آیینها، پدران و مادران با دیدن اینکه فرزندان خردسالشان، با تعمید یافتن و درآمدن به . درونیند

یابند؛ بدین ترتیب،  برند تسلی می شوند و از میراث دین باستانی سهمی می یت کلیسا، در جامعه پذیرفته میعضو

درپناه این آیینها . کند خورند و دیگر فرد احساس تنهایی نمی نسلهاي گوناگون، در یک خانوادة ابدي، بهم پیوند می

گویید که اقرار به گناه انسان را به ارتکاب  شما می. ندشو کنند و آمرزیده می گناهکاران به گناه خویش اقرار می

دارد که بدون تشویش از گناهان گذشته زندگی بهتر  اما به اعتقاد ما، او را بر آن می. کند گناهان بیشتري تشویق می

کوشند  مگر جز این است که روانپزشکان شما می. کند، را آغاز کند تري، که بار گناه بر آن سنگینی نمی و پاکیزه

آورند؟ آیا  اي پدید می پندارید که آنان از این راه بیماریهاي روانی تازه جانشینی براي اقرار به گناه بیابند؟ شما می

اند، آیینی دلفریب نیست؟ آیا  کنند به خدا تقرب جسته آیین قربانی مقدس، که در پناه آن ایمانداران احساس می

ز هنگامی که کودکان، براي نخستین بار در عمر خویش، براي شرکت در آیین اي زیباتر و دلفریبتر ا تاکنون منظره

  اید؟ روند دیده تناول عشاي ربانی به کلیسا می

  .این اعتقاد یادگار مراسم وحشیان است. کند خورند مرا مشمئز می هنوز هم اعتقاد مسیحیان به اینکه خدا را می: ولتر

گر  فرد مغالطه. چیزي بدتر از مغالطه نیست. به جاي مفهوم درونی نهادیدباز هم شما عالمت بیرونی را : بندیکتوس

در دین ذهن بالغ سه مرحله را . کند که درست شناخته است شناسد، و گمان می همه چیز را از روي ظاهر آن می

  .ایمان، بی ایمانی، فهم: پیماید می

هاي درست، را  شیشان، و زجر و آزار صاحبان اندیشهاما راستگویی شما ریاکاري نخست ک. گویید شاید راست می: ولتر

  .کند به دست آنان توجیه نمی

  ایم، ایمان خوب است، اما خدمتگزاران دین، چون دیگر مردم، بلی، ما گناه کرده: بندیکتوس

.انسانی گناهکار و لغزش پذیرند

  کنند که لغزش ناپذیرند؟ پس چرا ادعا می: ولتر

نظر دربارة رسمیترین واساسیترین عقاید دینی خویشتن را لغزش ناپذیر  م داوري و اظهارکلیسا تنها هنگا: بندیکتوس

  .اگر ذهن و جامعه خواهان صلح و آرامشند، کشمکشهاي دینی و عقیدتی در جایی باید متوقف شوند. داند می
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م زندگی من و رسوایی گردیم که زهر کا پس ما به روزگار سیاه سانسور خفقان آور و سختگیري دینی باز می: ولتر

  .شوند بینم که گشوده می درهاي دستگاه تفتیش افکار را می. تاریخ کلیسا بودند

پیشینیان من . ناتوانی پاپان بود که دستگاه تفتیش افکار را چنان ستمگر ساخت. امیدوارم گشوده نشوند: بندیکتوس

  .کوشیدند که از آن جلوگیري کنند می

گرفتند و، براي کشتار  آنان کشتار صدها یهودي را در جنگهاي صلیبی نادیده می. دندپاپان هم گناهکار بو: ولتر

چرا به دینی بازگردیم که با همۀ زیباییها و . جستند هاي دولت فرانسه شرکت می آلبیگاییان، در توطئه

  تواند آن وحشیگریها را پدید آورد و هنوز هم از سر گیرد؟ فریبندگیهایش می

هاي اصالح شدة روزگار خویش را به کار  اکنون نیز شیوه. کنیم هاي روزگار خویش پیروي می شیوه ما از: بندیکتوس

  .بینید که اینان از نظر دانش، صمیمیت، و رفتار از بهترین مردمند می. کشیشان مارا بنگرید. بندیم می

یست که وقتی فزونی زاد و ولد دانسته ن. ام؛ اما سبب آن شاید رقابت و همچشمی باشد من نیز چنین شنیده: ولتر

مسیحیان سه قرن اول تاریخ . پیروانشان براي آنان سیادت سیاسی فراهم ساخت، چگونه مردمی خواهند بود

دانید، پس از آنکه به قدرت رسیدند، چه کردند؟ آنان  مسیحیت به پاکدامنی و خوشرفتاري انگشتنما بودند؛ اما می

  .ن روم کشته بودند، به گناه ناسازگاري دینی، از پاي درآوردندصدها برابر مردمی را که امپراطورا

امیدوارم که مسیحیان آینده بهتر از آنان رفتار . شدند مسیحیان ما در آن روزگار تازه با آموزش آشنا می: بندیکتوس

  .کنند

نس ایتالیا، بیدینی و برخی از پیشینیان شما، مقارن رنسا. رفتار کلیسا گاهی بهتر از رفتار آنان بوده است: ولتر

البته این هنگامی که بیدینان یگانه امید بینوایان را از . دادند ایمانی را با رواداري دینی شایان ستایشی پاسخ می بی

دهم که بینوایان  ام؛ و به شما اطمینان می من نیز از تخریب ایمان بینوایان خودداري کرده. گرفتند آنان نمی

  .ندا هاي مرا نخوانده نوشته

  .خوشا به حال بینوایان: بندیکتوس

این اقلیت مصمم . بگذرید اند، خواهشمندم از گناه من و یارانم، که براي رهبري اقلیتی روشنفکر به پا خاسته: ولتر

تاریخ اگر ما را، براي جلوگیري از . است کلیسا را از گسترش مجدد سلطۀ خویش بر اندیشۀ تحصیلکردگان باز دارد

بندیکتوس، من . ی قدرت سلطه جوي دین، به هوشیاري واندارد، علمی بیهوده و بیسود خواهد بودسختگیري طبیع

.اما من باید ولتر بمانم. دارم گذارم و بزرگ می شما را احترام می

      خداوند شما را ببخشاید،: بندیکتوس

  .اي است براي همه بخشش واژه: ولتر 



۵٨٣٢

  انگلیسی متن نامۀ کتاب

)شده داده ارجاع آنها به ها یادداشت و متن در که هایی کتاب(

_________________________________________________________________________________

ACTON, JOHN EMERICH, LORD, Lectures on Modern History. London, 1950.

ALDINGTON, RICHARD, French Comedies of the Eighteenth Century. London: Routledge, n.d.

ALDIS, JANET, Madame Geoffrin: Her Salon and Her Times. New York, 1905.

ALLEN, B. SPRAGUE, Tides in English Taste, 2v. New York, 1958.

ALLEN, ROBERT J., Life in Eighteenth-Century England. Boston Museum of Fine Arts, 1941.

ALTAMIRA, RAFAEL, A History of Spain. Princeton, N.J., 1955.

ARNOLD, MATTHEW, Essays in Criticism. New York: Home Library, n.d.

ASHTON, T.S., Economic History of England: The Eighteenth Century. New York, 1959.

AUSUBEL, NATHAN, Superman: The Life of Frederick the Great, New York, 1931.

BAEDEKER, KARL, Austria. Leipzig, 1926.

BARNES, HARRY ELMER, Economic History of the Western World. New York, 1942.

BATIFFOL, LOUIS, ed., The Great Literary Salons, tr. Mabel Robinson. New York, 1930.

BEARD, MIRIAM, History of the Business Man. New York, 1938.

BEARNE, MRS., A Court Painter [Boucher] and His Circle. London, 1913.

BECKER, CARL, The Heavenly City of the Eighteenth-Century Philosophers. New Haven, Conn., 1951.

BECKETT, R.B., Hogarth. London, 1949.

BELL, E.T., Men of Mathema cs.New York, 1937.

BENN, ALFRED W., History of English Ra onalism in the Nineteenth Century, 2v. London, 1906.

BERNAL, J.D., Science in History. London, 1957.

BERRY, ARTHUR, Short History of Astronomy. New York, 1909.

BERTRAND, JOSEPH, D’Alembert. Paris. 1889.

BESANT, SIR WALTER, London in the Eighteenth Century. London, 1903.

BESTERMAN, THEODORE, Studies on Voltaire and the Eighteenth Century. Geneva, 1995f.

BLACK, J.B., The Art of History. New York, 1926.

BLACKSTONE, SIR WILLIAM, Commentaries on the Laws of England, ed. George Chase. New York, 1914.

BLOCK, MAURICE, François Boucher and the Beauvais Tapestries. Boston, 1933.

BOCK, ELFRIED, Geschichte der graphischen Kunst. Berlin: Propylaen Verlag, 1930.



۵٨٣٣

BOLINGBROKE, HENRY ST. JOHN, VISCOUNT, On the Spirit of Patriotism; The Idea of a Patriot King. London,n.d.

BOSWELL, JAMES, Boswell on the Grand Tour: Germany and Switzerland. New York, 1995.

 ,______Journal of a Tour to the Hebrides. Everyman’s Library.

 ,______Life of Samuel Johnson. Modern Library.

BOTTIGLIA, W.F., Voltaire’s Candide. Geneva, 1959.

BRANDES, GEORG, Voltaire, 2v. New York, 1930.

BRETT, G.S., History of Psychology. London, 1953.

BROCKWAY, WALLACE, and WEINSTOCK, HERBERT, Men of Music. New York, 1939.

BROCKWAY, WALLACE, and WINER, BART, A Second Treasury of the World’s Great Le ers. New York, 1941.

BRUNETIERE, FERDINAND, Manual of the History of French Literature, tr. Ralph Derechef. New York, 1898.

BUCKLE, HENRY THOMAS, Introduc on to the History of Civiliza on in England, 2v. in 4. New York, 1913.

BUFFON, GEORGES LOUIS LECLERC, COMTE DE, Oeuvres completes, 12v. Paris, 1853 f.

BURKE, EDMUND, Reflections on the Frecnh Revolution, and Other Essays. Everyman’s Library.

BURNEY, CHARLES, General History of Music, 2v. New York, 1957.

BURNEY, FANNY, Diary. Everyman’s Library.

BURTON, JOHN H., Life and Correspondence of David Hume. 2v. Edinburgh, 1846.

BURY, J. B., History of Freedom of Thought. New York: Home University Library, n.d.

 ,______The Idea of Progress. New York. 1955.

BUTTERFIELD, H., The Origins of Modern Science. New York, 1951.

CALVIN, JOHN, Ins tutes of the Chris an Religion, 2v. Philadelphia, 1928.

Cambridge History of English Literature, 14v. New York, 1910 f.

Cambridge Modern History, 12v, New York, 1907 f.

CAMPBELL, THOMAS J., The Jesuits. New York, 1921.

CARLYLE, THOMAS, History of Friedrich the Second, 7v. New York, 1901.

CASANOVA, GIOVANNI JACOPO, Memoirs, 2v. London, 1922.

CASSIRER, ERNST, The Philosophy of the Enlightenment. Princeton, N.J., 1951.

 ,______The Question of Jean Jacques Rousseau, tr. Peter Gay. New York, 1954.

CASTIGLIONI, ARTURO, A History of Medicine. New York, 1941.

Catholic Encyclopedia, 16v. New York, 1912.

CHAMBERS, F.P., The History of Taste. New York, 1932.

CHAPONNIRE, PAUL, Chez les Calvinistes. Paris, 1936.



۵٨٣۴

 ,______Genève. Grenoble, n.d.

CHATEAUBRIAND, VICOMTE FRANCOIS RENE DE, The Genius of Christianity. Baltimore: John Murphy, n.d.

CHESTERFIELD, PHILIP DORMER STANHOPE, 4TH EARL OF, Le ers to His Son. New York, 1901.

CHIDSEY, DONALD BARR, Marlborough. New York, 1929.

CHURCHILL, WINSTON S., History of the English-Speaking Peoples, 4v. London, 1957.

CLARK, BARRETT H., Great Short Biographies of the World. New York, 1928.

CLARK, GEORGE NORMAN, The Seventeenth Century. Oxford University Press, 1929.

CLERGUE, HELEN, The Salon. New York, 1907.

COBBAN, ALFRED, History of Modern France, 2v. Penguin Books, 1957.

 ,______In Search of Humanity. New York, 1960.

COLLINS, JOHN CHURTON, Bolingbroke, and Voltaire in England. New York, 1886.

CONDILLAC. ETIENNE BONNOT DE, Traité des sensations. Paris: Hastier, n.d.

CONDORCET, M.J.A.N. CARITAT. MARQUIS DE, Esquisse d’un tableau du progrès de l’esprit bumain. 
Philadelphia, 1796.

COXE, WILLIAM, History of the House of Austria, 3v, London, 1847.

 ,_____Travels in Switzerland, 1776 f., 3v. London, 1801.

CRAVEN, THOMAS, Treasury of Art Masterpieces. New York, 1952.

CRBILLON, CLAUDE PROSPER JOLYOT DE (CRBILLON fils), Le Sopha. London, 1927.

CRQUI, RENE CAROLINE DE FROULLAY, MARQUISE DE, Souvenirs. New York, 1904.

CROCKER, LESTER G., An Age of Crisis: Man and theWorld in Eighteenth-Cen-tury French Thought. Baltimore, 
1959.

 ,_____The Emba led Philosopher: Life of Denis Diderot. East Lansing, Mich., 1954.

CRU, ROBERT LOYALTY, Diderot as a Disciple of English Thought. New York, 1913.

CUMMING, IAN, Helvé us. London, 1955.

DAKIN, DOUGLAS, Turgot and the Ancien Régime in France. London, 1939.

D’ALTON, E.A., History of Ireland, 6v. Dublin, n.d.

DAVISON, ARCHIBALD, Bach and Handel. Cambridge, Mass., 1951.

DEFOF, DANIEL, Tour through England and Wales, 2v. Everyman’s Library .

DESNOIRESTERRES, GUSTAVE, Voltaire et la société française au dix-hui eme siècle, 8v. Paris, 1871.

DEUTSCH. OTTO, Handel. London, 1955.

DIDEROT, DENIS. Dialogues. New York, 1927.

 ,_____Jacques the Fatalist and His Master, tr. J. Robert Loy. New York, 1959.



۵٨٣۵

 ,_____Oeuvres. Paris: Bibliotheque de la Pléiade, 1935.

 ,_____The Paradox of Ac ng. New York, 1957.

 ,_____Salons, 3v. Paris, 1821.

 ,_____Wri ngs on the Theater. Cambridge, Eng,. 1936.

DILKE, LADY EMILIA, French Architects and Sculptors of the Eighteenth Century. Lodon, 1900.

DILLON, EDWARD, Glass. New York, 1907.

DOBSON, AUSTIN, Hogarth. Lodon, 1883.

DUCLOS, CHARLES PINOT, Considéra ons sur les moeurs. Cambridge, Eng., 1939.

 ,_____Secret Memoirs of the Regency. New York, 1910.

DUCROS, LOUIS, French Society in the Eighteenth Century. London, 1926.

DU HAUSSET, MADAME, Memoirs of Madame de Pompadour. New York, 1928.

DUNNING, W. A., History of Poli cal Theories, 3v. New York, 1905 f.

DUPEE, F. W., Great French Short Novels. New York, 1952.

ECKERMANN, JOHANN PETER, and SORET, M., Conversa ons with Goethe. London, 1882.

EDWARDS, H. SUTHERLAND, Idols of the French Stage, 2v. London, 1889.

ELLIS, HAVELOCK, The New Spirit. London: Walter Scott Publishing Co., n.d.

Encyclopaedia Britannica, 14th ed.

Encyclopaedia of Religion and Ethics, ed. James Has ngs, 12v. New York, 1928.

EPINAY, LOUISE DE LA LIVE D’, Memoirs and Correspondence, tr. J. H. Freese, 3v. London, 1899.

ERCOLE, LUCIENNE, Gay Court Life: France in the Eighteenth Century. New York, 1932.

FAGUET, MILE, Dix-huitième siècle: tudes littéraires. Paris, n.d.

 ,____Literary History of France. New York, 1907.

FANIEL, STPHANE, French Art of the Eighteenth Century. New York, 1957.

FA, BERNARD, La Franc-Maçonnerie et la révolution intellectuelle du dix-hui ème siècle. Paris, 1935.

FELLOWS, OTIS E., and TORREY, NORMAN L., eds., The Age of Enlightenment. New York, 1942.

 ,____Diderot Studies, 2v. Syracuse, N.Y., 1949.

FIELDING, HENRY, Works, 12v. New York, 1903.

FLINT, ROBERT, History of the Philosophy of History. New York, 1894.

FORD, BORIS, ed., From Dryden to Johnson. Penguin Books, 1957.

FRANCKE, KUNO, History of German Literature as Determined by Social Forces. New York, 1901.

FRANKEL, CHARLES, The Faith of Reason. New York, 1948.



۵٨٣۶

FREDERICK II (THE GREAT), Mémoires, 2v. Paris, 1866.

FRENCH, SIDNEY ., Torch and Crucible: The Life and Death of Antoine Lavoisier. Princeton, N.J., 1941.

FLOP-MILLER, REN, The Power and Secret of the Jesuits. New York, 1930.

FUNCK-BRENTANO, FRANTZ, L’Ancien Régime. Paris, 1926.

GARNETT, RICHARD, History of Italian Literature. New York, 1898.

 ,____and GOSSE, EDMUND, English Literature, an Illustrated Record, 4v. New York, 1908.

GARRISON, FIELDING H., History of Medicine. Philadelphia, 1929.

GAY, PETER, Voltaire’s Poli cs. Princeton, N.J., 1959.

GEORGE, M. DOROTHY, London Life in the Eighteenth Century. London, 1925.

GERSHOY, LEO, From Despo sm to Revolu on: 1763-89. New York, 1944.

GIBBON, EDWARD, Journal and Ephemerides. New York: Norton, n.d.

 ,_____Memoirs. London, 1900.

 ,_____Miscellaneous Wri ngs. New York, 1907.

GILBERT, O.P., The Prince de Ligne. New York, n.d.

GOLDSMITH, OLIVER, Miscellaneous Works. London, 1904.

GONCOURT, EDMOND and JULES DE, French Eighteenth-Century Painters. New York, 1948.

 ,_____Madame de Pompadour. Paris, n.d.

 ,_____The Woman of the Eighteenth Century. New York, 1927.

GOOCH, G. P., Catherine the Great and Other Studies. New York, 1954.

GOODWIN, A., The European Nobility in the Eighteenth Century. London, 1953.

GOURLIE, NORAH, The Prince of Botanists: Carl Linnaeus. London, 1953.

GRIMM, DIDEROT, RAYNAL, et al., Correspondance li èraire, philosophique, et cri que, 16v. Paris, 1877-82.

GROSSMAN, MORDECAI, The Philosophy of Helvè us. New York, 1926.

Grove’s Dic onary of Music and Musicians, 5v. New York, 1927 f.

GUIZOT, FRANçOIS, History of France, 8v. London, 1872.

HALSBAND, ROBERT, Life of Lady Mary Wortley Montagu. Oxford, Eng., 1957.

HAMPDEN, JOHN, ed., Eighteenth-Century Plays. Everyman’s Library.

HARDING, T. SWANN, Fads, Frauds, and Physicians. New York, 1930.

HAUSER, ARNOLD, The Social History of Art, 2v. New York, 1952.

HAVENS, GEORGE, The Age of Ideas. New York, 1955.

HAZARD, PAUL, European Thought in the Eighteenth Century. New Haven, 1954.



۵٨٣٧

HEARNSHAW, F. J., ed., Social and Political Ideas of Some English Thinkers of the Augustan Age. New York, 
1950.

 ,____Social and Poli cal Ideas of Some Great French Thinkers of the Age of Reason. New York, 1950.

HELVTIUS, CLAUDE ADRIEN, De l’Esprit, or Essays on the Mind. London, 1807.

 ,____Trea se on Man, 2v. London, 1810.

HENDEL, CHARLES W., Citizen of Geneva: Selections from the Letters of Jean-Jacques Rousseau. Oxford 
University Press, 1937.

HERBERT, SYDNEY, The Fall of Feudalism in France. London, 1921.

HERODOTUS, History, ed. Rawlinson, 4v. London, 1862.

HEROLD, J. CHRISTOPHER, The Swiss without Halos. New York, 1948.

HIMES, NORMAN, Medical History of Contracep on. Bal more, 1936.

HOBHOUSE, LEONARD T., Morals in Evolu on. New York, 1916.

HOLBACH, BARON PAUL HENRI DIETRICH D’, The System of Nature, tr. H.O. Robinson, 2v. in I.Boston, 1868.

HOLZKNECHT, KARL, The Backgrounds of Shakespeare. New York, 1950.

HOROWITZ., I. L., Claude Helvè us. New York, 1954.

HUME, DAVID, Dialogues concerning Natural Religion. New York, 1948.

 ,____Enquiries concerning the Human Understanding and concerning the Principles of Morals. Oxford 
University Press, 1955.

 ,____Essays and Trea ses, 4v. London, 1770.

 ,____Essays, Moral and Political. London: Ward, Locke, & Co., n.d.

 ,____History of England, 5v. Philadelphia: Porter & Coates, n.d.

 ,____Trea se of Human Nature, 2v. Everyman’s Library.

HUXLEY, THOMAS H., Hume. New York, 1901.

 ,____Science and Educa on. New York, 1896.

INGE, WILLIAM R., Christian Mysticism. London, 1899.

JAMES, B.B., Women of England. Philadelphia, 1908.

JARDINE, SIR WILLIAM, The Naturalist’s Library. London, n.d.

JAURS, JEAN, Histoire socialiste de la Révolu on française, 8v. Paris, 1922.

JEFFERSON, D. W., ed., Eighteenth-Century Prose. Pelican Books, 1956.

JOHNSON, SAMUEL, Lives of the English Poets, 2v. Everyman’s Library.

 ,____The Rambler. Everyman’s Library.

KAVANAGH, JULIA, Woman in France during the Eighteenth Century, 2v. New York, 1893.



۵٨٣٨

KHLER, CARL, A History of Costume. New York, 1928.

KOVEN, ANNA DE, Horace Walpole and Madame du Deffand. New York, 1929.

KRUTCH, JOSEPH WOOD, Samuel Johnson. New York, 1945.

LA BRUYRE and VAUVENARGUES, Selec ons. New York, 1903.

LACROIX, PAUL, The Eighteenth Century in Farnce. London: Bickers & Son, n.d.

LA FONTAINERIE, F. DE, French Liberalism and Educa on in the Eighteenth Century. New York, 1932.

LA METTRIE, JULIEN OFFROY DE, Man a Machine. Chicago, 1912.

LANFREY, PIERRE, L’Eglise et les philosophes au dix-hui ème siècle. Paris, 1857.

LANG, ANDREW, History of Scotland, 4v. Edinburgh. 1902.

LNG, P. H., Music in Western Civiliza on. New York, 1941.

LANGDON-DAVIES, JOHN, Short History of Women. New York, 1927.

LANGE, FRIEDRICH ALBERT, History of Materialism, 3v. in I. New York, 1925.

LANGER, WILLIAM L., Encyclopedia of World History. Boston, 1948.

LANSON, GUSTAVE, Voltaire. Paris, 1906.

LASKI, HAROLD, Poli cal Thought in England, Locke to Bentham. Oxford University Press, 1950.

LEA, HENRY C., History of the Inquisi on in Spain, 4v. New York, 1906.

____ , Supers on and Force. Philadelphia, 1892.

LECKY, WILLIAM E., History of England in the Eighteenth Century, 8v. London, 1888.

 ,____History of the Rise and Influence of the Spirit of Ra onalism in Europe, 2v. London, 1910.

LESAGE, ALAIN REN, Adventures of Gil Blas. New York: A. L. Burt, n.d.

LVY-BRUHL, LUCIEN, History of Modern Philosophy in France. Chicago, 1924.

LEWIS, D. B. WYNDHAM, Four Favorites. New York, 1949.

LICHTENBERGER, ANDR, Le Socialisme et la Révolu on française. Paris, 1899.

LIPSON, E., Growth of English Society. London, 1949.

LOCY, W. A., Biology and Its Makers. New York, 1915.

 ,____Growth of Biology. New York, 1925.

LOUGH, J. ed.,The Encyclopédie of Diderot and d’ Alembert: Selected Ar cles. Cambridge, Eng., 1954.

LOVEJOY, ARTHUR, Essays in the History of Ideas. Bal more, 1948.

 ,____The Great Chain of Being. Cambridge, Mass., 1953.

LTZOW, COUNT FRANZ VON, Bohemia. Everyman’s Library.



۵٨٣٩

MACAULAY, THOMAS BABINGTON, Cri cal, Historical, and Miscellaneous Essays and Poems, 2v. New York, 
1886.

 ,____Cri cal and Historical Essays, 2v. Everyman’s Library.

MACKAY, CHARLES, Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds. Boston, 1932.

MANDEVILLE, BERNARD, The Fable of the Bees. London, 1934.

MANTOUX, PAUL, The Industrial Revolution in the Eighteenth Century. London, 1955.

MARIVAUX, PIERRE DE, La Vie de Marianne. Paris: Charpentier, n.d.

MARKUN, LEO, Mrs. Grundy: A History of Four Centuries of Morals. New York, 1930.

MARMONTEL, JEAN FRANOIS, Memoirs, 2v. New York, n.d.

MARTIN, HENRI, Histoire de France, 16v. Paris, 1865.

MARTIN, KINGSLEY, The Rise of French Liberal Thought. New York, 1956.

MASSON, PIERRE, La Religion de Rousseau, 3v. Paris, 1916.

MAVERICK, L. A., China, a Model for Europe. San Antonio, Tex., 1946.

McCABE, JOSEPH, Candid History of the Jesuits. New York, 1913.

McCONNELL, FRANCIS J., John Wesley. New York: Abingdon Press, n.d.

McKIE, DOUGLAS, Antoine Levoisier. New York, 1952.

MCKINNEY, H. D., and ANDERSON, W. R., Music in History. Cincinna , 1940.

MESLIER, JEAN, Supers on in All Ages, or Last Will and Testament, tr. Anna Knoop. New York, 1950.

MICHELET, JULES, Histoire de France, 5v. Paris: Hetzel & Cie., n.d.

MITFORD, NANCY, Madame de Pompadour. New York, 1953.

 ,____Voltaire in Love. New York, 1958.

MONROE, PAUL, Text-Book in the history of Educa on. New York, 1928.

MONTAGU, LADY MARY WORTLEY, Le ers and Works, 2v. London, 1893f.

MONTALEMBERT, CHARLES, COMTE DE, The Monks of the West, 2v. Boston: Marlier, Callanan & Co., n.d.

MONTESQUIEU, CHARLES DE SECONDAT, BARON DE, Grandeur et décadence des Romains. Paris, 1924.

 ,____Persian Letters. London: Routledge, n.d.

 ,____The Spirit of Laws, 2v. New York, 1899.

MOORE, F. J., History of Chemistry. New York, 1918.

MORLEY, JOHN, Diderot and the Encyclopaedists, 2v. London, 1923.

 ,____Life of Voltaire, in Voltaire, Works (New York, 1927), Vol. XXIb.

MORNET, DANIEL, Les Origines intellectuelles de la Révolu on française. Paris, 1933.



۵٨۴٠

MOSSNER, ERNEST, Bishop Butler and the Age of Reason. New York, 1936.

 ,____Life of David Hume. Aus n, Tex., 1954.

MOUSNIER, R., and LABROUSSE, E., Le Dix-hui ème Siècle. Paris, 1853.

MOWAT, R. B., The Age of Reason. Boston, 1934.

MUSSET, ALFRED DE, Confessions of a Child of the Century. New York, 1908.

NAGEL, ERNEST, The Structure of Science. New York, 1961.

NAVES, RAYMOND, Voltaire et l’Encyclopédie. Paris, 1938.

NAWRATH, ALFRED, Austria. London, 1956.

New Cambridge Modern History, Vol. VII. Cambridge, Eng., 1957.

NEWTON, ISAAC, Mathematical Principles of Natural Philosophy, ed. Florian Cajori. Berkeley, Calif., 1956.

NICOLSON, HAROLD, The Age of Reason. London, 1960.

NOYES, ALFRED, Voltaire. New York, 1936.

NUSSBAUM, F. L., History of the Economic Ins tu ons of Modern Europe. New York, 1937.

OECHSLI, WILHELM, History of Switzerland. Cambridge, Eng., 1922.

OGG, DAVID, Europe in the Seventeenth Century. London, 1956.

ORTEGA Y GASSET, JOS, Toward a Philosophy of History. New York, 1941.

OSBORN, HENRY FAIRFIELD, From the Greeks to Darwin. New York, 1922.

 ,____Men of the Old Stone Age. New York, 1915.

OSLER, WILLIAM, Evolu on of Modern Medicine. New Haven, 1923.

Oxford History of Music, 7v. London, 1929 f.

PALACHE, JOHN, Four Novelists of the Old Regime. New York, 1926.

PALMER, R. R., Catholics and Unbelievers in Eighteenth-Century France. Princeton, N.J., 1939.

PAPPAS, JOHN N., Berthier’s Journal de Trévoux and the Philosophes. Geneva, 1957.

PARTON, JAMES, Life of Voltaire, 2v. Boston, 1882.

PINCHERLE, MARC, Vivaldi. New York, 1962.

PINOT, VIRGILE, La Chine et la formation de l’esprit philosophique en france, 1640-1740. Paris, 1932.

POMEAU, REN, La Religion de Voltaire. Paris, 1958.

POPE, ALEXANDER, Collected Poems. Everyman’s Library .

PRATT, WALDO SELDEN, History of Music. New York, 1927.

PRVOST, ANTOINE, Manon Lescaut, tr. Helen Waddell. New York, 1935.

PUTNAM, G. H., The Censorship of the Church of Rome, 2v. New York, 1906.



۵٨۴١

QUENNELL, MARJORIE and CHARLES, History of Everyday Things in England, 1733-1851. New York, 1934.

QUENNELL, PETER, Caroline of England. New York, 1940.

 ,____Hogrth’s Progress. New York, 1955.

RANKE, LEOPOLD, History of the Popes, 3v. London, 1878.

 ,____History of the Reforma on in Germany. London. 1905.

REICHWIN, A., China and Europe: Intellectual and Ar s c Contacts in the Eighteenth Century. New York, 1925.

RENARD, G., and WEULERSEE, G., Life and Work in Modern Europe. London, 1926.

RICHARD, ERNST, History of German Civiliza on. New York, 1911.

RICHARDSON, SAMUEL, Clarissa. Modern Library.

 ,____Pamela, 2v. Everyman’s Library.

RIDDER, ANDR DE, J. B. S. Chardin. Paris, 1932.

ROBERTSON, JOHN MACKINNON, Short History of Freethought, 2v. London, 1914.

ROBERTOSN, WILLIAM, History of the Reign of the Emperor Charles V, 2v. London, 1898.

ROGERS, JAMES EDWIN THOROLD, Economic Interpreta on of History. London, 1891.

ROLLAND, ROMAIN, Musical Tour through the Land of the Past. London, 1922.

ROUSSEAU, JEAN JACQUES, Confessions. London, n.d.

ROWSE, A. L., The Early Churchills. New York, 1956.

SADE, MARQUIS DE, Jus ne. Paris, 1791.

SAINTE-BEUVE, CHARLES AUGUSTIN, English Portraits. New York, 1875.

 ,____Portraits of the Eighteenth Century, 2v. in 1. New York, 1905.

SAINT-SIMON, LOUIS DE ROUVROY, DUC DE, Memoirs, 3v. London, 1901.

SCHOENFELD, HERMANN, Women of the Teutonic Na ons. Philadelphia, 1908.

SCHUSTER, M. LINCOLN, Treasury of the World’s Great Le ers. New York, 1940.

SCHWEITZER, ALBBRT, J. S. Bach, 2v. Leipzig, 1911.

 ,____Quest of the Historical Jesus. London, 1926.

SEDGEICK, W. T., and TYLER, H. W., Short History of Science. New York, 1927.

SE, HENRI, Economic and Social Condi ons in France during the Eighteenth Century. New York, 1935.

 ,____Les Idées politiques en France au dix-hui éme siécle. Paris, 1920.

SGUR, MARQUIS P. M. M. H. DE, Julie de Lespinasse. New York, 1927.

SHAFTESBURY, ANTHONY ASHLEY COOPER, 3D EARL OF, Characteris cs, 2v. London, 1900.

SIGERIST, H. E., The Great Doctors. New York, 1933.



۵٨۴٢

SIME, JAMES, Lessing, 2v. London, 1879.

SITWELL, SACHEVERELL, German Baroque Art. New York, 1928.

SMITH, ADAM, The Wealth of Na ons, 2v. Everyman’s Library.

SMITH, D. E., History of Mathema cs, 2v.Boston, 1923.

SMITH, PRESERVED, History of Modern Culture, 2v. New York, 1930.

SMOLLETT, TOBIAS, Adventures of Peregrine Pickle. New York, 1936.

 ,____Humphrey Clinker. Modern Library.

 ,____Roderick Random. Everyman’s Library.

 ,____Travels through France and Italy. London, 1919.

SOREL, ALBERT, Montesquieu. Chicago, 1888.

SPITTA, PHILIP, Johann Sebas an Bach, 3v. in 2. New York, 1951.

STEPHEN, LESLIE, Alexander Pope. New York, 1880.

 ,____English Literature and Society in the Eighteenth Century. London, 1904.

___ , History of English Thought in the Eighteenth Century, 2v. Lodon, 1902.

STRACHEY, LYTTON, Books and Characters. New York, 1922.

 ,____Portraits in Miniature. New York, 1931.

STRYIENSKI, CASIMIR, The Eighteenth Century. London, 1916.

SUMNER, WILLIAM GRAHAM, Folkways. Boston, 1906.

TAINE, HIPPOLYTE, The Ancient Regime. New York, 1891.

 ,____History of English Literature. New York, 1873.

TAWNEY, R. H., Religion and the Rise of Capitalism. New York, 1926.

TEXTE, JOSEPH, Jean- Jacques Rousseau and the Cosmoplitan Spirit in Literature. Lodon, 1899.

THACKERAY, WILLIAM MAKEPEACE, English Humourists. Boston: Dana, Estes & Co., n.d.

 ,____The Four Georges. Boston: Dana, Estes & Co., n.d.

THOMPSON, JAMES W., Economic and Social History of Europe in the Later Middle Ages. New York, 1931.

THORNTON, J. C., Table Talk from Ben Jonson to Leigh Hunt. Everyman’s Library.

TIETZE, HANS, Treasures of the Great Na onal Galleries. New York, 1954.

TOCQUEVILLE, ALEXIS DE, L’Ancien Régime. Oxford, Eng., 1927.

TORREY, NORMAN L., The Spirit of Voltaire. New York, 1938.

 ,____Voltaire and the English Deists. New Haven, 1930.

TOTH, KARL, Woman and Rococo in France. Philadelphia, 1931.



۵٨۴٣

TOYNBEE, ARNOLD J., A Study of History, IOV. Oxford, 1935 f.

____ , A Study of History, Vols. I-VI, abridged by D. C. Somervell. New York, 1947.

TRAILL, HENRY DUFF, ed., Social England, 6v. New York, 1902.

TRATTNER, E. R., Architects of Ideas. New York, 1938.

TRAUBEL, HORACE, With Walt Whitman in Camden. Boston, 1906.

TREVELYAN, G. M., England under the Stuarts. New York, 1933.

 ,____English Social History. London, 1947.

TURBERVILLE, A. S., ed., Johnson’s England, 2v. Oxford, Eng., 1952.

TURNER, P. M., and BAKER, C. H., Stories of the French Ar sts. New York, 1910.

USHER, ABBOTT P., History of Mechanical Inven ons. New York, 1929.

VARTANIAN, ARAM, Diderot and Descartes. Princeton, N.J., 1953.

VAUVENARGUES, LUC DE CLAPIERS, MARQUIS DE, Oeuvres choisies. Paris: Garnier, n.d.

VILLARI, PASQUALE, Life and Times of Niccol Machiavelli, 2v. in I. New York: Scribner’s, n.d.

VOLTAIRE, Age of Louis XIV. Everyman’s Library.

 ,____Age of Louis XV, 2v. Glasgow, 1771.

 ,____Correspondance, ed. Theodore Besterman, 59v. Geneva, 1950 f.

 ,____History of Charles XII. Everyman’s Library.

___ ,_ Le res d’Alsace à sa nièce Mme Denis. Paris, 1938.

 ,____Le res d’amour de Voltaire à sa nièce, ed. Theodore Besterman. Paris, 1957. English edi on, Love 
Le ers of Voltaire to His Niece, London, 1958.

 ,____Notebooks, ed. Theodore Besterman, 2v. Geneva, 1952.

 ,____Oeuvres complètes. Paris, 1825 f.

 ,____Philosophical Dictionary, in Works, Vols. III-VI.

___ , Romans, 2v. Paris: Flammarion, n.d.

 ,____Selected Works, ed. Joseph McCabe. London, 1911.

 ,____Works, 44v. in 22. New York, 1927.

 ____and FREDERICK THE GREAT, Le ers, tr. Richard Aldington. New York, 1927.

WADE, LRA, Studies in Voltaire. Princeton, N. J., 1947.

 ,____Voltaire and Madame du Châtelet. Princeton, N. J., 1941.

WALPOLE, HORACE, Le ers. ed. Peter Cunningham, 9v. London, 1880.

,____ Memoires of the Last Ten Years of the Reign of George the Second, 2v. London, 1822.



۵٨۴۴

WALISZEWSKI, K., The Romance of an Empress: Catherine II of Russia. New York, 1929.

WEBB, SIDNEY and BEATRICE, History of Trade Unionism. New York, 1920.

WEINSTOCK, HERBERT, Handel. New York, 1959.

WESLEY, JOHN, The Heart of Wesley’s Journal. New York, 1942.

WESTERMARCK, EDVARD A., The Origin and Development of the Moral Ideas, 2v. London, 1924.

 ,____A Short History of Marriage. New York, 1926.

WHARTON, GRACE and PHILIP, The Wits and Beaux of Society, 2v. Philadelphia, 18.

WHITE, ANDREW, History of the Warfare of Science with Theology in Christendom, 2v. New York, 1929.

WHITEHEAD, ALFRED NORTH, Science in the Modern World. New York, 1926.

WICKWAR, W. H., Baron d’Holbach. London, 1935.

WILENSKI, R. H., English Pain ng. London, 1946.

WILHELMINE, MARGRAVINE OF BAYREUTH, Memoirs. London, 1887.

WILLEY, BASIL, The Eighteenth-Century Background. London, 1949.

WILLIAMS, HENRY SMITH, History of Science, 5v. New York, 1909.

WILSON, ARTHUR M., Diderot: The Tes ng Years, 1713-59. New York, 1957.

WINGFIELD-STRATFORD, ESME, History of Bri sh Civiliza on. London, 1948.

WOLF, A., History of Science, Technology, and Philosophy in the Eighteenth Century. New York, 1939.

WOODS, GEORGE, WATT, HOMER, and ANDERSON, GEORGE, The Literature of England, 2v. Chicago, 1936.

World Chris an Handbook. London, 1957.

WORMELEY, KATHARINE PRESCOTT, Correspondence of Madame, Princess Palatine, … Marie Adélide de 
Savoie, … and Madame de Maintenon … Boston, 1902.

_________________________________________________________________________________



۵٨۴۵



۵٨۴۶

  

  

  

  

  

کتاب اول

  پیش درآمد

  5858 ________________________________________ 1756-1712: روسو سرگردان:  فصل اول

I - اعترافات  

II - خانمان  بی  

III -  مامان  

IV - و پاریس لیون، ونیز ،  

V - آیا تمدن یک بیماري است  

VI -  پاریس و ژنو  

VII - جنایت تمدن  

VIII -  محافظه کار  

IX -  فرار از پاریس  

  5891_________________________________________1763- 1756: ساله جنگ هفت:  فصل دوم

I -  چگونه جنگی را باید آغاز کرد  

II - یاغی  

III -  از پراگ تا روسباخ   

IV - روباه در تنگنا  

V -  بنیانگذاري امپراطوري بریتانیا  

VI - فرسودگی و ناتوانی  

VII - صلح  

  

  کتاب دوم

  فرانسه قبل از طوفان

1757 -1774  

   5916_________________________________________________________حیات کشور:  فصل سوم

I - رفیقه میرود  

II -  بهبود اوضاع فرانسه  

III -  فیزیوکراتها  

IV -  روي کار آمدن تورگو  



۵٨۴٧

V -  کمونیستها  

VI -  پادشاه  

VII -  دو باري  

VIII -  شوازول  

IX -  انقالب پارلمانها  

X -  درگذشت شاه  

  5943_______________________________________________________هنر زندگی :  فصل چهارم

I -  اصول اخالقی و برازندگی  

II -  موسیقی  

III -  تئاتر  

IV -  مارمونتل  

V -  زندگی هنر  

  مجسمه سازي  -1

  معماري  -2

  گروز  -3

  فراگونار  -4

VI -  سالونهاي بزرگ  

  مادام ژوفرن  -1

  مادام دو دفان  -2

  مادموازل دو لسپیناس  -3

  5977 _______________________________________ 1778-1758:  ولتر، زعیم قوم:  فصل پنجم

I -  ارباب خوب  

II -  قدرت قلم  

III -  ولتر سیاستمدار  

IV -  اصالح طلب  

V -  ولتر به عنوان یک انسان  

  5996_________________________________________ 1762-1756: روسو رمانتیک:  فصل ششم

I -  در ارمیتاژ  

II -  عاشق  

III -  هیاهوي بسیار  

IV -  جدایی از فالسفه  

V -  هلوئیز جدید  

  6015_______________________________________________________روسو فیلسوف :  فصل هفتم

I - رداد اجتماعی قرا  



۵٨۴٨

II -  امیل  

  تعلیم و تربیت  -1

  مذهب  -2

  عشق و ازدواج  -3

  6032_________________________________________ 1767- 1762: روسو مطرود:  فصل هشتم

I -  فرار  

II -  روسو و اسقف اعظم  

III -  روسو و کالونی مذهبان  

IV -  روسو و ولتر  

V - مالقات میکند  بازول روسو را  

VI -  قانون اساسی براي کرس  

VII -  فراري  

VIII -  روسو در انگلستان  

  

  کتاب سوم

  لیکجنوب کاتو

1715 -1789  

  6057_______________________________________ 1759-1715: ایتالیاي سعادتمند:  فصل نهم

I -  چشم انداز  

II - موسیقی  

III -  مذهب  

IV -  از تورن تا فلورانس  

V -  ملکه آدریاتیک  

  زندگی ونیز  -1

  ویوالدي  -2

  ها  تجدید خاطره -3

  تیپولو  -4

  گولدونی و گوتتسی  -5

VI -  رم  

VII -  ناپل  

  مردم  پادشاه و -1

  جامباتیستا ویکو  -2

  موسیقی ناپل  -3

  



۵٨۴٩

  6097 ________________________________________ 1782-1706: پرتغال و پومبال:  فصل دهم

I - ژان پنجم  

II - پومبال و یسوعیان  

III -  پومبال مصلح  

IV -  پیروزي گذشته  

  6110 _______________________________ 1788-1700: اسپانیا و نهضت روشنگري:  فصل یازدهم

I - یط اوضاع مح  

II -  فیلیپ پنجم  

III -  فردیناند ششم  

IV -  نهضت روشنگري وارد اسپانیا میشود  

V -  کارلوس سوم  

  حکومت جدید  -1

  اصالح دینی اسپانیا  -2

  ید اقتصاد جد -3

VI -  خلق و خوي مردم اسپانیا  

VII -  ذهن اسپانیایی  

VIII -  هنر اسپانیا  

IX -  فرانثیسکو د گویا اي لوئینتس  

  رشد و نمو  -1

  ماجراي عشقی  -2

  اوج  نقطه -3

  انقالب  -4

  ناپیدایی تدریجی  -5

  6145____________________________________ 1789- 1760: خداحافظ ایتالیا:  فصل دوازدهم

I -  گردش خداحافظی  

II -  پاپها، پادشاهان، و یسوعیان  

III -  قانون و بکاریا  

IV -  ماجراجویان  

  کالیوسترو  -1

  کازانووا  -2

V - نکلمان وی  

VI -  هنرمندان  

VII -  موسیقی  

VIII -  آلفیري  
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  6175_____________________________ 1790-1756: نهضت روشنگري در اتریش:  فصل سیزدهم

I - امپراطوري جدید   

II -  ماري ترز  

III -  رشد یوزف  

IV -  مادر و پسر  

V -  مستبد  

VI -  امپراطور و امپراطوري  

VII -  فرشته مرگ  

  6199 ______________________________________________اصالح وضع موسیقی :  فصل چهاردهم

I - توف ویلیبالد گلوك کریس  

II -  یوزف هایدن  

  6213________________________________________________________موتسارت :  فصل پانزدهم

I - انگیز  پسر اعجاب  

II -  نوجوانی  

III -  موسیقی و ازدواج  

IV -  در پاریس  

V -  سالزبورگ و وین  

VI -  آهنگساز  

VII -  روح و جسم  

VIII -  اوج  

IX -  حضیض  

X -  رکوئیم  

  

  کتاب چهارم

  م و شرق اسالوياسال

1715 -1796  

  6240 _____________________________________________ 1796-1715: اسالم:  فصل شانزدهم

I -  ترکان  

II -  اسالم در آفریقا  

III -  ایران  

  6250 _____________________________________ 1762-1725: میان پرده روسیه:  فصل هفدهم

I -  کار و فرمانروایی  

II -  مذهب و فرهنگ  

III -  اوضاع سیاسی روسیه  
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IV -  الیزابت پتروونا  

V - پطر و کاترین  

VI -  پطر سوم  

  6267_______________________________________ 1796- 1762: کاترین بزرگ:  فصل هجدهم

I - بد فرمانرواي مست  

II -  عاشق پیشه  

III -  فیلسوف  

IV -  کشوردار  

V -  اقتصاددان  

VI -  جنگجو  

VII -  به عنوان یک زن  

VIII -  ادبیات  

IX -  هنر  

X -  پایان سفر  

  6296 _____________________________________ 1795-1715: تجاوز بر لهستان:  فصل نوزدهم

I -  منظره لهستان  

II -  پادشاهان ساکسی  

III -  پونیاتوفسکی  

IV - نخستین تجزیه   

V -  نهضت روشنگري لهستان  

VI -  تقسیم  

  

  کتاب پنجم

  شمال پروتستان

1756 -1789  

  6317 __________________________________ 1786- 1756: ریکآلمان عهد فرد:  فصل بیستم

I - فردریک پیروز  

II - نوسازي پروس  

III -ینها امیرنش  

IV - نهضت روشنگري در آلمان  

V - گوتهولد لسینگ  

VI -العمل مکتب رمانتیک  عکس  

VII - شتورم اوند درانگ  

VIII - هنرمندان  
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IX - بعد از باخ  

X -تس در آلته فری  

  6352 __________________________________________ 1804-1724: کانت:  فصل بیست و یکم

I - مقدمه  

II - نقد عقل محض  

III - نقد عقل عملی  

IV - نقد قضاوت  

V - مذهب و عقل  

VI - مصلح  

VII - آثار پس از مرگ  

  6371 __________________________________ 1787-1733: راههاي وایمار:  فصل بیست و دوم

I - آتن آلمان  

II - ویالنت  

III - گوته پرومتئوس  

IV - رشد و نمو  

V - گوتس و ورتر  

VI - ملحد جوان  

VII - هردر  

VIII -وزي شیلر دوران کارآم  

  6395 _________________________________ 1805-1775: شکفتگی و ایمار:  فصل بیست و سوم

I - دنبالۀ ویالنت  

II - هردر و تاریخ  

III - گوته عضو شورا  

IV - گوته در ایتالیا  

V - گوته در انتظار  

VI - شیلر در انتظار  

VII - شیلر و گوته  

  6423__________________________________ 1832-1805: گوته، پیر دیر:  فصل بیست و چهارم

I - گوته و ناپلئون  

II -بخش اول : فاوست  

  پیر دیر عاشق -1

  دانشمند -2

  فیلسوف -3

III -بخش دوم : فاوست  
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  نیل به آرزوها -1

   6446________________________________________1789-1715: یهودیان:  فصل بیست و پنجم

I - تنازع بقا  

II - آرامش رازورانه  

III - موزس مندلسون  

IV - به سوي آزادي  

   6459_________________________________1798-1754: از ژنو تا استکهلم:  فصل بیست و ششم

I - سویسیها  

II - هلندیها  

III - دانمارکیها  

IV - سوئدیها  

V - سیاست  

VI - گوستاو سوم  

VII - جنبش روشنگري سوئد  

VIII - قتل گوستاو  

  

  ششم کتاب

  انگلستان جانسن

1756 -1789  

  6481________________________________________________انقالب صنعتی :  فصل بیست و هفتم

I - علل  

II - اجزا و عناصر ترکیب کننده  

III - شرایط و احوال  

IV - عواقب  

  6494________________________________ 1792- 1756: نمایشنامۀ سیاسی:  فصل بیست و هشتم

I - ساختمان سیاسی  

II - شخصیتهاي اول نمایشنامه  

III - پادشاه علیه پارلمنت  

IV - پارلمنت علیه مردم  

V - انگلستان علیه امریکا  

VI -و هندوستان  انگلستان  

VII - انگلستان و انقالب فرانسه  

VIII -شوند  قهرمانان از صحنه خارج می  
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  6536 __________________________________ 1789- 1756: مردم انگلستان : فصل بیست و نهم 

I -هاي انگلیسی  شیوه  

II - اخالقیات انگلیسیها  

III - ایمان و شک  

IV - بلکستون، بنتم، و قانون  

V - تئاتر  

VI - نمایش  

VII - گریک  

VIII - لندن  

  6554 __________________________________________ 1790-1756: عصر رنلدز:  ام فصل سی

I - موسیقیدانان  

II - معماران  

III - وجوود  

IV - جاشوا رنلدز  

V - تامس گینزبره  

  6566 ________________________________ 1789- 1756: همسایگان انگلستان:  فصل سی و یکم

I -د عصر گرتن ایرلن  

II - دورنماي اسکاتلند  

III - جنبش روشنگري اسکاتلند  

IV - ادم سمیث  

V - جیمز بازول  

VI - بچه خرس  

VII - بازول در خارج  

VIII - بازول در موطن خود  

  6592_______________________________________ 1789- 1756: صحنۀ ادبی:  فصل سی و دوم

I - مطبوعات  

II -رنس سترن ال  

III - فنی برنی  

IV - هوریس والپول  

V - ادوارد گیبن  

VI - مرحلۀ آمادگی  

VII - کتاب  

VIII - گیبن به عنوان یک مرد  

IX -نویس  گیبن تاریخ  
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X - چترتن و کوپر  

XI - آلیور گولدسمیث  

  6624 ___________________________________ 1784- 1709: سمیوئل جانسن:  فصل سی و سوم

I - سالهاي ادبار  

II - فرهنگ زبان  

III - محفل مسحور  

IV - خرس بزرگ  

V -کارانه  ذهن محافظه  

VI - خزان عمر  

VII - رهایی از بند  

VIII - مرگ بازول  

  

  کتاب هفتم

  سقوط فرانسۀ فئودال

1774 -1789  

  6648 __________________________________ 1783- 1774: شکوه آخرین:  فصل سی و چهارم

I - وراث تاج و تخت  

II - حکومت  

III - ملکۀ باکره  

IV - پادشاه خوش باطن  

V - ،وزارت تورگو  

VI - نخستین دوران وزارت نکر  

VII - فرانسه و امریکا  

  6674 _______________________________ 1807- 1774: »فیلسوفان«مرگ و :  فصل سی و پنجم

I - پایان ولتر  

II - نیمتاب در فرانسه  

III - ستایش تا حد پرستش  

IV - تأثیر ولتر  

V - پایان سخن دربارة روسو  

VI -ان روح سرگرد  

VII - تأثیر روسو  

VIII - مارش عزا  

IX - آخرین فیلسوف  

X - فیلسوفان و انقالب  
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  6699 _______________________________________ 1789-1774: در آستانه:  فصل سی و ششم

I - مذهب و انقالب  

II - زندگی در لبۀ پرتگاه  

III - سالوانداران  

IV - موسیقی  

V - سلطنت لویی شانزدهم هنر در دوران  

VI - ادبیات  

VII - بومارشه  

  6723______________________________ 1789- 1774: تجزیه و تحلیل انقالب:  فصل سی و هفتم

I - نجبا و انقالب  

II - دهقانان و انقالب  

III - صنایع و انقالب  

IV - بورژوازي و انقالب  

V - تجمع نیروها  

  6736____________________________ 1789- 1783: از هم پاشیدگی سیاسی:  فصل سی و هشتم

I - قضیۀ گردنبند الماس  

II - کالون  

III - لومنی دو برین  

IV - بار دیگر نکر  

V - ورود میرابو به صحنه  

VI - آخرین تمرین  

VII - اتاژنرو  

VIII - به سوي باستیل  

  6758 _________________________________________________________________آخرین پیام 
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سخنی با خوانندگان

خود را وقف آن کردیم و  1929ي است که ما در سال »سرگذشت تمدن«کتاب روسو و انقالب آخرین کتاب از آن 

یعنی . جانبه بنویسیم هدف ما این بوده است که تاریخی همه. از آن پس مایۀ رنج و تسالي زندگی ما بوده است

ه فعالیتهاي اقتصادي، سیاسی، روحانی، اخالقی، و فرهنگی هر تمدن را در هر دوران، به عنوان عناصر وابسته ب

نامیم، کشف و ثبت کنیم و با بررسیهایی در احوال هر یک از  می» زندگی«واحد که آن را » کل«یکدیگر در یک 

قهرمانان و شخصیتهاي اول هر پرده از این نمایشنامۀ مداوم و مستمر، این شرح و توصیف را داراي جنبۀ انسانی 

ی هر دوران و هر کشور را به عنوان زمینه و ما ضمن وقوف بر اهمیت حکومت و کشورداري، تاریخ سیاس. کنیم

ایم، نه اینکه آن را مایۀ اصلی یا اساس داستان قرار  رود، مجسم داشته دورنماي نمایشنامه، که اغلب از آن سخن می

  .معطوف بوده است» تاریخ افکار«توجه اصلی ما به . دهیم

ایم، و حال  توجهی به منابع دست دوم متکی بوده به این ترتیب، در مورد مطالب اقتصادي و سیاسی به میزان قابل

ایم بر منابع اصلی دست یابیم؛ هر اعتقاد  آنکه در مورد مذهب، فلسفه، علوم، ادبیات، موسیقی، و هنر، کوشش داشته

هاي عمدة  هاي تاریخی را از دیدگاه محصوالت و پدیده اندرکار ببینیم، فلسفه مذهبی را در محیط خاص خود دست

ها مورد مطالعه قرار دهیم، هنر را در محلی بومی یا موطن بعدي آن بررسی کنیم، از شاهکارهاي ادبیات  سفهاین فل

هاي بزرگ موسیقی را بدفعات بشنویم، ولو اینکه این کار را از طریق  جهان اغلب به زبان اصلی بهره بگیریم، و ساخته

دو بار به گرد  1966تا  1912به این هدفها ما از سالهاي براي رسیدن . امواج پراکنده در هواي رادیو انجام دهیم

  .ایم جهان گشته و دفعات بیشماري در سراسر اروپا سفر کرده

اي که با دیدي انسانی به این امر بنگرد، توجه خواهد داشت که براي ما در مدت طول عمر خود، ممکن  خواننده

اند به  طول شصت قرن و بیست تمدنی که مورد بحث ما بوده بود که در زمینۀ اقتصادي و سیاسی نیز خود را در نمی

  .هایی اعتراف کنیم ایم که حد و حدودي را بپذیریم و به محدودیت ما ناچار بوده. منابع اصلی برسانیم

ما از این بابت متأسفیم که هر فصل از این حماسۀ بشري بیش از حد ما را به خود مشغول داشت و نتیجتاً وقتی به 

دانیم که این امر تاریخ را به پایان نرسانید، ولی  ما می. افتادگی کردیم فرانسه رسیدیم، احساس ناتوانی و از پاي انقالب

جانبه و جامع ما باعث شده است که این  بدون شک شیوة همه. رساند ما را به سرحد توانایی و امکانات خود می

محدود یعنی شرح یک ملت یا یک دوران یا یک موضوع را  اگر ما تاریخی. آور مطول شوند مجلدات به نحوي خستگی

کند  جویی در وقت و نیروي بازوان خواننده که این مجلدات را حمل می نوشته بودیم، امکان داشت از نظر صرفه

زمانی معین، مستلزم  ها در یک شرح وقایع، براي ملیتهاي متعدد و مدت خدمتی کرده باشیم، ولی تجسم کلیۀ جنبه

هر یک از . جا به جزئیاتی بود که ذکر آنها براي روح بخشیدن به وقایع و شخصیتها ضرورت داشتتخصیص 

خوانندگان احساس خواهد کرد که این کتاب بیش از حد مطول، و در بحثی که به ملت یا رشتۀ تخصصی خود وي 

  .اختصاص یافته، بیش از حد مختصر است

اهند توجه نخستین خود را در مطالعۀ این جلد به فصول اول، هشتم، خوانندگان فرانسوي و انگلیسی ممکن است بخو

پانزدهم، بیستم، و سی و هشتم معطوف دارند و بقیه را به وقتی دیگر موکول کنند؛ و خوانندگانی که به زبانهاي دیگر 

ما اعتقاد ولی . کنند نیز ممکن است در انتخاب فصول کتاب براي مطالعه به همین ترتیب عمل کنند مطالعه می

اي قهرمانانه هستند، تمام طول راه را با ما خواهند آمد و بر آن خواهند شد که اروپا را  اي که داراي روحیه داریم عده

ما دیگر . ساله تا انقالب فرانسه، در مد نظر قرار دهند یکجا طی آن سی و سه سال پرحادثه، یعنی از جنگ هفت
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لی چنانچه یک یا دو سال دیگر دست اجل گریبانمان را نگیرد، امیدواریم گناهی چنین مطول مرتکب نخواهیم شد، و

  .بحثی تلخیص شده تحت عنوان درسهاي تاریخ عرضه داریم

  ویل و آریل دورانت

  1967لوس آنجلس، اول مه 

  

  

  

فصل اول

  روسو سرگردان

1712 - 1756  

  

I  -  اعترافات  

ولد از دست داد و پدرش کمی بعد او را ترك گفت و خود به مردي که در تنگدستی زاده شد و مادرش را به هنگام ت

بیماري دردناك و خفت باري دچار شد و مدت دوازده سال در شهرهاي بیگانه و در کشاکش عقاید متضاد سرگردان 

 گشت و اجتماع و تمدن او را انکار کرد و او خود ولتر و دیدرو و دایره المعارف و عصر خرد را منکر شد و به عنوان

یک شورشی خطرناك از جایی به جاي دیگر رانده گشت و مظنون به ارتکاب جنایت و عدم سالمت فکري شد و در 

چه شد که پس از  -چنین مردي  - هاي آخر عمر خود شاهد رسیدن بزرگترین دشمنش به مرحله خدایی بود  ماه

ماي آموزش و پرورش را دگرگون کرد و مرگ خود بر ولتر پیروزي یافت و مذهب را رونق و رواجی دوباره داد و سی

سطح اخالقیات را در فرانسه باال برد و الهامبخش جنبش رمانتیک و انقالب فرانسه شد و در فلسفه کانت و شوپنهاور 

هاي شیلر و در داستانهاي گوته و در اشعار وردزورث و بایرن و شلی و در سوسیالیسم مارکس و  و در نمایشنامه

قرنی که در آن  - اثر گذاشت و به طور کلی بیش از هر نویسنده یا متفکر قرن هجدهمی اخالقیات تولستوي 

بر روي نسلهاي آینده اثر گذاشت در اینجا، بیش از هر جاي  -نویسندگان بیش از زمانهاي گذشته داراي نفوذ بودند 

ر توده مردم و کشور چیست اروپا نقش نبوغ در تاریخ، و نقش یک فرد در براب: دیگر، ما با این مسئله روبهرو هستیم

آماده پذیرش اصول و معتقداتی بود که احساس را بر فکر مقدم دارد، و از قید و بندهاي ناشی از عادات و رسوم، 

اروپا به حد کافی مطالبی درباره عقل، استدالل، و فلسفه . آداب و اطوار، قراردادها، و قوانین احساس خستگی میکرد

نظر میرسید که همه این جنجالهایی که درباره از بند رستگی افکار به راه افتاده بودند جهان را  چنین به ;شنیده بود

که بار دیگر مردان و زنان در خفا آرزوي آن را داشتند ;خالی از معنی، و روح را عاري از نیروي تخیل و امید کردهاند

اب، و از محدودیت و رقابت دیوانهوار زندگی شهري ساکنان پاریس از پاریس، از شلوغی و شت. معتقداتی داشته باشند

خسته و بیزار شده بودند و اینک مطلوب خویش را در آرامش بیشتر و گذران آرامتر بیرون شهر جستجو میکردند، 

جاییکه در آن زندگی ساده و بیتکلفی میتوانست به جسم انسان سالمت و بهفکر او آرامش بخشد، انسان میتوانست 

ان صاف و ساده را مالقات کند، و همه روستاییان در هر هفته تمام اختالفات خود را کنار میگذاشتند و در بار دیگر زن

در )) از بند رستگی افکار((غرورآمیز و این )) پیشرفت((آیا این . کلیساي بخش خود به گرد یکدیگر جمع میشدند

ویري الهام بخشتر از جهان و سرنوشت بشر به انسان ازاي آنچه نابود کرده بودند، چیزي بر جاي نهاده بودند آیا تص

ارائه کرده بودند آیا وضع مستمندان را بهبود بخشیده و محرومیتها یا دردها را تسلی داده بودند روسو این سواالت را 
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مطرح کرد و به این تردیدها شکل و احساس بخشید، و پس از اینکه صداي او خاموش شد، همه اروپا به او گوش 

، و در آن هنگام که )1778(در آن زمان که ولتر بر صحنه نمایش و در فرهنگستان به صورت بتی درآمده بود . دادفرا

روسو مورد تحقیر و توهین همگان در تاریکی اطاقی در پاریس خود را از نظرها پنهان کرده بود، عصر روسو آغاز 

او، که . صی را به نام اعترافات به رشته تحریر درآوردهاي شخ او در سنین آخر عمر خود معروفترین زندگینامه.میشد

در برابر هر نوع انتقاد حساسیت داشت و نسبت به گریم، دیدرو، و دیگران ظنین بود که میخواهند براي بدنام کردن 

، به اصرار یک ناشر، شروع به نگارش 1762اپینه توطئه کنند، به سال /او در محافل پاریس و در خاطرات مادام د

ها همگی حاکی از حب نفس و  البته زندگینامه. شرحی درباره سرگذشت و خصوصیات اخالقی خود کرد

خودپسندیند، ولی روسو، که کلیسا او را محکوم، سه کشور او را از حقوق مدنی محروم، و نزدیکترین دوستانش او را 

که او قسمتهایی از این دفاعیه را در  هنگامی. ترك کرده بودند، حق داشت حتی با طول و تفصیل از خود دفاع کند

انجمنهایی در پاریس قرائت کرد، دشمنانش حکمی از دولت گرفتند که طبق آن او دیگر حق نداشت دستنویسش را 

او، که امیدش را از دست داده بود، اعترافات خود را به هنگام مرگ با پیامی ملتمسانه براي . براي عموم قرائت کند

  :گذارد نسلهاي آینده باقی

این تنها تصویر عینا منطبق با حقیقت است که تاکنون از یک انسان ترسیم شده، و احتماال از این پس ترسیم خواهد 

ها کرده است، من از شما تقاضا دارم به خاطر  شما، هر که باشید، سرنوشت و اعتماد من شما را داور این نوشته. شد

نام همه بشریت اثري را که مفید و منحصر به فرد است و میتواند به  بخت بد من، احساسات نوعدوستانه خود، و به

و از افتخار خاطره من تنها ... عنوان نخستین وسیله مقایسه براي مطالعه در احوال بشر بهکار رود از بین نبرید، 

  . یادگار خصوصیات اخالقی مرا که دشمنانی آن را مسخ نکردهاند دور نسازید

یک : ((او میگفت. میدهند درونگرایی، و احساسات روسو محاسن و معایب کتاب او را تشکیلحساسیت فوق العاده، 

ولی همین امر صمیمیتی گرم به سبک نگارش، و ظرافتی به )) قلب یا احساس اساس همه بدبختیهاي من بود

ب را میخوانیم، احساس به طوري که وقتی کتا. خاطرات او داد و اغلب قضاوتهاي او را با نوعی بلند نظري همراه کرد

در این کتاب آنچه که جنبه انتزاعی و مجرد دارد، جنبه شخصی و زنده پیدا . مخالفت و نفرت ما کمکم از بین میرود

این کتاب سرچشمه رود عظیمی از مکاشفه نفس و دروننگري  ;هر سطر آن حاکی از نوعی احساس است ;میکند

البته نباید تصور کرد که اعترافات در نوع خود کتابی بیسابقه بود، ولی . است که ادبیات قرن نوزدهم را سیراب کرد

 .کندافشاسازي کامل، یا ادعاي آن به حقیقتگویی برابري  -حتی قدیس آو گوستینوس نیز نمیتوانست با این خود 

:شود دي آغاز میاین کتاب با هجوم کالم فصیح رجز مانن

من در کار ساختن اثر مهمی هستم که نظیر و نمونهاي نداشته است، و هیچ مقلدي هم از پس انجام آن برنخواهد 

من میخواهم به همنوعان خود مردي را به صورت کامال حقیقی و طبیعی خود ارائه نمایم، و این مرد خود من . آمد

من به کسان دیگري که وجود دارند . و با افراد بشر آشنایی دارممن قلب خود را میشناسم . تنها خود من.هستم

اگر طبیعت با شکستن قالبی که من در آن ریخته . اگر از آنها بهتر نیستم، دست کم با آنان فرق دارم. شباهتی ندارم

نکه شده بودم کاري خوب یا بد انجام داده، مطلبی است که هیچ کس نمیتواند درباره آن قضاوت کند مگر ای

  . هاي مرا خوانده باشد نوشته

در آن هنگام من در حالی که این کتاب را در دست دارم . بگذار شیپور رستاخیز هر وقت که میخواهد به صدا درآید

این است نحوهاي که من عمل کردهام، فکر کردهام، و : ((به نزد داور متعال خواهم آمد و با صداي بلند خواهم گفت

از بدیها چیزي پنهان نکردهام و بر خوبیها چیزي . با صراحت یکسانی خوب و بد را گفتهاممن . آنچه که بودهام

ام، فرومایه و فاسد به هنگامی که چنین بودهام، و خوب و  همانطور که بودهام خود را نشان داده. ... ام نیفزوده
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این ...ي روح خود را عریان کردهامسخاوتمند و منزه در آن هنگام که این خصایص را داشتهام، من درونیترین زوایا

ولی روسو اعتراف میکند که خاطرات او درباره وقایع پنجاه سال . ادعاي صداقت محض بارها در کتاب او تکرار میشود

بر روي هم، قسمت اول کتاب داراي صراحت لهجهاي است که خواننده . قبل غالبا ناقص، پراکنده، و غیرقابل اعتمادند

قسمت دوم آن به علت شکایات خسته کننده درباره آزار و اذیت و توطئه علیه او، زیبایی خود  ;درا خلع سالح میکن

این کتاب، صرف نظر از هر جنبه دیگري که داشته باشد، یکی از روشن کنندهترین بررسیهاي . را از دست داده است

شاعرانه که در مبارزه دردناکی با  روانشناختی است که براي ما شناخته شده، و داستانی است از یک روح حساس و

اعترافات اگر یک زندگینامه نبود، یکی از رمانهاي بزرگ جهان ((به هر حال، . و بیروح درگیر است قرنی سخت

..))میبود

II – 1731 -  1712: خانمان  بی  

واژه .)) پدرم ایزاك روسو و مادرم سوزان برنار از شارمندان بودند. یا آمدمدر شهر ژنو بهدن 1712من به سال ((

شارمند داراي اهمیت بسیاري بود، زیرا از جمعیت بیست هزار نفري ژنو تنها هزار و ششصد نفر داراي عنوان و حقوق 

وي بود، ولی از سال خانواده او اصال فرانس. و این مطلب در سرگذشت ژان ژاك روسو دخالت داشت ;شارمند بودند

نوه او، ژان ژاك، در طول تمام سرگشتگیهاي  ;پدر بزرگ او از کشیشهاي کالونی بود. در ژنو متوطن شده بود 1529

پدرش ساعت ساز ماهري بود که تخیلی نیرومند داشت، ولی در افکار . مذهبی خود، اساسا پیرو همین آیین باقی ماند

. فلورن جهیزیه به ارمغان آورد 16000صورت گرفت، براي او  1704او، که به سال  ازدواج. و عقاید خود ناپایدار بود

، به شهر قسطنطنیه سفر کرد، و شش سال در )1705(وي پس از تولد پسري بهنام فرانسوا، همسرش را ترك گفت 

ه مالل آور این من ثمر((سپس، به دالیلی نامعلوم، از آنجا بازگشت و خود ژان ژاك میگوید، . آنجا اقامت گزید

من در حالی . ((یک هفته پس از تولد ژان ژاك، مادرش بر اثر تب ناشی از عوارض زایمان درگذشت.)) بازگشت بودم

هاي بسیار معدودي اززندگی در من دیده میشد، چنانکه به زنده نگاهداشتن من  چشم به جهان گشودم که نشانه

من به : ((او در این باره میگوید. رستاري کرد و جانش را نجات دادهایش از او پ یکی از خاله.)) کمتر امید میرفت

خاله او زنی خوش آواز بود و ممکن است عالقه پایدار ژان ژاك نسبت به موسیقی را .)) طیب خاطر شما را عفو میکنم

خواندن  او طفلی زودرس بود و بزودي خواندن را فراگرفت، و چون پدرش ایزاك به. او در وي ایجاد کرده باشد

داستانهاي عاشقانه و ماجراجویانه عالقهمند بود، پدر و پسر این گونه داستانها را، که در کتابخانه کوچک مادر ژان 

هاي  ژان ژاك با خواندن مخلوطی از داستانهاي عشقی فرانسوي، زندگینامه ;ژاك باقی مانده بودند، با هم میخواندند

او بدرستی . الونی بار آمد، و این درهم آمیختگی او را بیثبات و نامتعادل کردمقایسه شده اثر پلوتارك، و اخالقیات ک

 در عین حال هم متفرعن و هم رقیق القلب، داراي خویی زنانه و با این وصف شکست: ((خود راچنین توصیف میکرد

ا خود در تضاد ناپذیر که باعث شده است در حالی که میان ضعف و شهامت، و تجملپرستی و فضیلت در نوسانم، ب

امین صلح او را به محکمه . پدرش با شخصی به نام سروان گوتیه نزاع، و بینی او را خونین کرد 1722به سال .)) باشم

چند سال بعد . خواند، وي براي رهایی از زندان از شهر گریخت و در شهر نیون در بیست کیلومتري ژنو سکنا گزید

فرانسوا نزد ساعت سازي . و ژان ژاك را دایی آنها گابریل برنار به عهده گرفت دوباره ازدواج کرد و سرپرستی فرانسوا

ژان ژاك و پسردایی او آبراآم . به شاگردي پذیرفته شد، از نزد او گریخت، و براي همیشه از صفحه تاریخ محو شد

ر به نام بوسی اداره برنار به یک مدرسه شبانهروزي، که تحت نظر کشیشی به نام المبرسیه در یکی از قراي مجاو

ما در اینجا میبایستی التینی و کلیه الطائالتی را که نام آموزش و پرورش بر آن نهادهاند یاد . ((میشد، فرستاده شدند

. کاتشیسم کالونی بخش عمده مواد درسی را تشکیل میداد.)) بگیریم
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این دوشیزه سی سال داشت و ژان . بوداو به معلمان خود، خصوصا به خواهر کشیش، دوشیزه المبرسیه، عالقهمند 

وقتی که دوشیزه المبرسیه او را . ژاك یازده سال، و به این ترتیب ژان ژاك به شیوه عجیب خود دل به عشق او بست

لذت جسمانی تا حدودي با (( ;به خاطر سو رفتارش شالق میزد، روسو از این که به دست او رنج میکشد لذت میبرد

ها بترساند، در من ایجاد رغبت  میخت و مجموع اینها، بیش از آنکه مرا از تکرار این صحنهدرد و خجلت درهم میآ

هنگامی که او بازهم مرتکب سو رفتار میشد، لذتی که از مجازات میبرد چنان آشکار بود که دوشیزه .)) میکرد

  . در حاالت عاشقانه او باقی ماند این احساس لذت از درد تا پایان عمر. المبرسیه تصمیم گرفت دیگر او را شالق نزند

و براي ارضاي شهوات، جز . به این ترتیب، من سن بلوغ را پشت سرگذاشتم، در حالی که مزاجی بسیار آتشین داشتم

آنچه دوشیزه المبرسیه معصومانه مزه آن را به من چشانده بود، چیزي نمیدانستم و حتی آرزوي چیز دیگري هم 

. مردي شده بودم، آن تمایل کودکانه به جاي آنکه ناپدید شود، با دیگر تمایالت همراه شدهنگامی که دیگر . نمیکردم

حماقت، که با یک جبن طبیعی درهم آمیخته بود، پیوسته مانع آن شده است که بتوانم در روابط با زنان تهور  این

ها را تحسین میکردم گذراندهام، به این سبب من ایام عمر خود را در حسرت کسانی که بیش از همه آن ;داشته باشم

... بدون اینکه شهامت آن را داشته باشم که تمایالت خود را بر آنها آشکار کنم

ما هیچ گاه از افشا . من اینک نخستین و مشکلترین گام را در معضل پرپیچ و خم دردناك اعتراف خود برداشتهام

چه که تنها مضحک و احمقانه میکنیم که از افشاي آنآمیز است آن قدر احساس انزجار ن کردن آنچه واقعا جنایت

این امکان وجود دارد که روسو در سنین آخر عمر خود از احساس اینکه مورد ضرب و شتم جهانیان، اعم از . است

او گذشته از مجازات دوشیزه المبرسیه، بیش از هر چیز از مناظر . دوست و دشمن، قرار گرفته لذت میبرده است

این نقاط خارج از شهر چنان دلفریب بودند که من . ((وهی که در اطراف او قرار داشتند لذت میبردطبیعی با شک

آن دو سالی که در بوسی گذراند .)) عاشق زندگی روستایی شدم، و گذشت زمان نتوانسته است این عشق را زایل کند

او . مفهوم بی عدالتی در جهان آشنا شدشاید خوشترین سالهاي عمر او بودند، هر چند در همین دو سال بود که با 

خاطر گناهی مرتکب نشده مجازات شده بود، عکس العمل خود را به صورت انزجار دایم بروز داد و به قول خود  که به

و همه رذایلی که در عصر ما متداول بودند به فاسد کردن  ;راه ظاهرسازي، عصیانگري و دروغگویی را آموختم((

شاید هم فقدان  ;روسو هیچگاه در زمینه آموزش رسمی یا مدرسی از این حد فراتر نرفت.)) دمعصومیت آغاز نهادن

تعادل، حس قضاوت، تسلط بر نفس، و همچنین برتري دادن احساس بر عقل از جانب او تا حدودي ناشی از همین 

پسر داییش به خانواده برنار ، هنگامی که دوازده سال داشت، او و 1724در سال . پایان سریع تعلیمات مدرسی او بود

دوشیزه وولسون . در نیون از پدرش دیدن کرد و در آنجا به دوشیزهاي به نام وولسون دل باخت. بازخوانده شدند

این دوشیزه در حالی که هر طور دلش میخواست با من . ((سپس او عاشق دوشیزه گوتون شد. عشق او را نپذیرفت

پس از یک سال .)) در عوض هیچ گونه آزادي عملی نسبت به او داشته باشمرفتار میکرد، به من اجازه نمیداد 

هاي  مند بود و حکاکی روي جعبه به ترمیم تصاویر عالقه. نابسامانی، پیش یک نفر حکاك به شاگردي پذیرفته شد

ي زشتی مرا وادار به کارها((ولی استادش او را به خاطر خطاهاي کوچک بسختی کتک میزد و . ساعت را فراگرفت

پسر بچهاي که روزي شاد و خرسند .)) میکرد که من طبیعتا از آنها متنفر بودم، از قبیل دروغگویی، تنبلی، و دزدي

  . بود اینک به شخصی ترشرو، غیراجتماعی، و درونگرا تبدیل شده بود

رفت مشغول میشد و او براي تسالي خاطر خود بشدت به خواندن کتابهایی که از یک کتابخانه مجاور به عاریت میگ

در این دیدارها دو بار آن قدر خود را در مزارع سرگرم کرد که . روزهاي یکشنبه از نقاط خارج از شهر دیدن میکرد

به این جهت شب را در هواي آزاد گذراند و روز بعد با  ;هاي شهر بسته شدهاند پس از بازگشت، متوجه شد که دروازه

بار سوم که این اتفاق برایش افتاد، خاطره تنبیه او را . رد تنبیه خاصی قرار گرفتحالتی تقریبا گیج سرکار رفت و مو
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که هنوز به سن شانزده سالگی نرسیده ) 1728مارس  15(در این هنگام . بر آن داشت که دیگر به کار خود بازنگردد

اووا را، که حدود ده کیلومتر با بود و جز لباس خود از مال دنیا هیچ چیز نداشت، راه کونفینیون در ایالت کاتولیک س

. محل اقامت او فاصله داشت، پیاده در پیش گرفت

شاید به او گفته شده بود که این کشیش پیر . در آنجا ضربهاي به در خانه کشیش دهکده به نام پربنوا دو پونور زد

مبناي این نظریه که آنقدر عالقه دارد ژنویهاي سرگردان را به سوي معتقدات مذهبی خویش سوق دهد که بر 

او به ژان ژاك شام خوبی داد و از او . به چنین اشخاصی غذا میدهد)) شکم سیر باعث سالمت فکري میشود((

در آنجا زنی مهربان و نیکو سرشت را خواهی یافت که مراحم پادشاه توانایی آن را به او ((خواست به آنسی برود، زیرا 

: روسو میافزاید.)) که خوشبختانه خودش از آنها دست کشیده است به دور دارد میدهد که روح انسانها را از خطاهایی

این بانو مادام دو واران بود که خود بتازگی به کیش کاتولیک گرویده بود، و کشیشها آن بیچارگانی را که امکان ((

فرانکی که پادشاه  2000لغ داشت معتقدات خود را بفروشند، نزد او میفرستادند، و او هم تا حدودي ناچار بود از مب

جوان بیخانمان فکر کرد قسمتی از .)) ساردنی به عنوان مقرري به او اعطا میکرد، مقداري به این گونه اشخاص بدهد

سه روز بعد او در آنسی خود را به مادام فرانسواز لوئیز دو التور، . این مقرري ارزش شرکت در آیین قداس را دارد

  . عرفی کردهمسر بارون دو واران، م

صورتی (( ;زیبا، مهربان، آرام، و بلند نظر بود و به طرز دلفریبی لباس میپوشید ;مادام دو واران بیست و نه سال داشت

بر روي هم بهترین دلیلی بود )) زیباتر، گردنی قشنگتر، یا بازوانی خوشتراشتر از آن او نمیتوانست وجود داشته باشد

او در ووي در خانواده خوبی بهدنیا آمده و، در حالی . اتولیک تا آن زمان دیده بودکه روسو براي گرویدن به مذهب ک

پس از چند سال ناسازگاري . دو واران اهل لوزان درآمده بود) بعدا بارون(که هنوز کامال جوان بود، به ازدواج موسیو 

ایت شاه ویکتور آمادئوس، که در دردناك، از شوهرش جدا شد و با گذشتن از دریاچه ژنو به ساووا رفت و مورد حم

پس از اینکه در آنسی سکنا گزید، قبول کرد تغییر مذهب دهد و به . آن وقت در اویان اقامت داشت، قرار گرفت

کیش کاتولیک بگرود، به این اعتقاد که اگر مراسم مذهبی را درست بجا آورد، خداوند ماجراهاي گاهگاه عاشقانه را بر 

ه بر آن نمیتوانست باور کند که عیساي مهربان آدمیان را به جهنم جاودان میفرستد، و به هر عالو. او خواهد بخشید

  . حال مسلما در مورد زن زیبایی چنین نمیکند

مادام پولی به او داد و از او خواست به تورن  ;ژان ژاك با کمال میل حاضر بود نزد او بماند، ولی او زنی پرمشغله بود

به آنجا رسید، و در بیست  1728در دوازدهم آوریل . تعلیماتی فرا گیرد)) آسایشگاه روح القدس((برود و در ) تورینو(

یعنی هشت  - سی و چهار سال بعد . کاتولیک رومی به او غسل تعمید داده شد و یکم آوریل براي گرویدن به مذهب

بود، از جمله قصد تجاوز یکی از  آنچه را که در آن صومعه دیده - سال پس از اینکه به مذهب پروتستان بازگشت 

بهزعم خودش جریان تغییر مذهب وي همراه با  ;نوکیشان مغربی به پاکدامنیش، را با بیانی پروحشت توصیف کرد

ولی ظاهرا او خود را با اوضاع و شرایط موجود در . احساس انزجار و شرمساري و تاخیرهاي طوالنی بوده است

احساس اجبار، بیش از دو ماه پس از اینکه از طرف کلیساي رم پذیرفته شد، در آسایشگاه منطبق کرد، زیرا بدون 

. آنجا اقامت گزید

پس از چند روز سیر و سیاحت، سیماي خوش زنی که در . فرانک، آسایشگاه را ترك گفت 26در ماه ژوئیه، با داشتن 

به آن زن دل باخت، و خیلی زود در بیدرنگ . یک فروشگاه کار میکرد توجهش را جلب کرد و در آنجا کاري یافت

این زن، که مادام بازیل نام داشت، بر او تبسم کرد، ولی . برابر او زانو زد و یک عمر اخالص وفاداري بر او عرضه داشت

روسو . از آن گذشته، انتظار میرفت هر لحظه شوهرش از راه برسد ;اجازه نداد نزدیکی او از حریم دستش تجاوز کند

ولی )) ;دم کامیابی من در مورد زنان پیوسته ناشی از آن بوده است که صمیمانه دلباخته آنان میشدمع: ((میگوید
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او براي فرونشاندن عطش . سرشت وي چنان بود که تصور و پنداربافی بیش از عمل کردن برایش نشئه و لذت داشت

انی با خلق و خوي مرا از آشفتگیهاي آن مکمل خطرناکی که طبیعت را به بیراه میکشاند و جوان((تمنیات نفس به 

این عمل، که بر اثر . متوسل میشد)) بسیاري میرهاند، ولی به بهاي سالمت و نیرو و گاهی جان آنان تمام میشود

موانع و ممنوعیتهاي هراس آور بسیار اضطراب آور شده بود، ممکن است در ایجاد تندخویی، خیالبافیهاي عاشقانه، 

 او در این مورد در کتاب اعترافات به طرز بی. و عشق او به تنهایی نقش پنهانی ایفا کرده باشدناراحتی او در جمع، 

  : اي صراحت از خود نشان میدهد و میگوید سابقه

این افکار حواس مرا به فعالیتی دایمی و ناپسند . من همیشه در فکر زنان و دختران بودم، ولی به طریق خاص خودم

ن من تا آن اندازه شدت مییافت که من به علت ناتوانی در برآوردن تمایالت خود، با اعمالی هیجا... متوجه میکردند

هاي دور از چشم میپرداختم تا  هاي تاریک و خلوتگاه به جستجوي کوچه. بسیار بیبندوبارانه بر آتش آنها دامن میزدم

آنچه آنان . در آن وضع نزدیک آنان باشم خود را دوررادور به نحوي بر افراد جنس مخالف عرضه دارم که آرزو داشتم

میدیدند آن عمل شرم آور نبود، زیرا چنین فکري به مخیله من خطور نمیکرد، بلکه چیز مضحک دیگري یعنی 

من با . لذت احمقانهاي که از قرار دادن این قسمت از بدن خود در انظار آنان میبردم قابل توصیف نیست. سرینم بود

و شکی ندارم که چنانچه شهامت  ;تنها یک گام فاصله داشتم - شالق زدن-م با من بشود رفتاري که دوست داشت

  ... ادامه این کار را داشتم، باالخره یک زن با اراده این لذت را بر من ارزانی میداشت

روزي خود را پشت حیاطی که در آن چاهی بود و زنان جوان خانهدار براي کشیدن آب از چاه به آنجا میآمدند 

  . رساندم و در آنجا منظرهاي که بیشتر خندهآور بود تا تحریکآمیز از خود به این دختران عرضه داشتم

بعضیها به خنده افتادند، و بعضیها هم نسبت به  ;وانمود کرد چیزي نمیبیند. آن که در میان آنان از همه عاقلتر بود

. خود احساس توهین کردند و سروصدا راه انداختند

ولی در عوض یک مرد نگهبان با شمشیري سنگین و سبیلهاي  ،یچ دختري حاضر نشد او را کتک بزندافسوس که ه

روسو توانست با این . وحشت آور، که به دنبالش چهار یا پنج پیرزن جارو به دست روان بودند، سراغ وي رفتند

ضع مالیش امکان آن را به وي میدهد است ولی و)) بیگانه جوانی از خانواده باال و داراي اختالل مشاعر((توضیح که 

و او را رها کرد، ولی )) مرد وحشتناك تحت تاثیر قرار گرفت. ((که گذشت آنها را جبران کند، خود را نجات دهد

  . پیرزنها ناراضی بودند

و  در خالل این جریانات، وي به عنوان خدمتکار به خدمت مادام دو ورسلی، که زنی از اهالی تورن و داراي معرفت

او یکی از نوارهاي . در آنجا جرمی مرتکب شد که تا پایان عمر بر وجدان او سنگینی میکرد. کمالی بود، درآمد

رنگارنگ بانوي خود را دزدید و هنگامی که به دزدي آن متهم شد، چنین وانمود کرد که خدمتکار دیگري آن را به 

شد و وي از آن کامال مبرا بود، با لحنی که جنبه  ماریون، زنی که این سرقت به وي نسبت داده. وي داده است

تو . آه روسو، من تصور میکردم تو داراي طینت خوبی هستی: ((پیشگویی داشت وي را چنین مورد شماتت قرار داد

در این مورد، کتاب . آنها هر دو اخراج شدند.)) موجب بدبختی من میشوي، ولی من حاضر نیستم جاي تو باشم

نمیدانم به سر قربانی افتراي من چه آمد، ولی احتمال اینکه او پس از این واقعه توانسته باشد براي : ایداعترافات میافز

خاطره دردناك این . خود موقعیت مناسبی به دست آورد کم است، زیرا شهرتش دستخوش نسبتی بیرحمانه شده بود

م بگویم تمایل به اینکه تا حدودي بتوانم خود را ماجرا تا امروز بر وجدان من سنگینی میکند، و من با صداقت میتوان

  . سهم بسزایی داشته است)) اعترافات((از این سنگینی رها کنم در تصمیم من به نوشتن 

و با اینکه به نبوغ خود آگاهی داشت،  ;شش ماهی که به عنوان خدمتکار خدمت کرد در خلق و خوي او اثر گذارد

کشیش جوانی که در دوران خدمت او نزد مادام دو ورسلی با . خود کسب کندهرگز نتوانست احترام به نفس براي 
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وي آشنا شده بود او را به این فکر تشویق کرد که اگر خود را با خلوص نیت به اخالقیات مسیح آشنا کند، میتواند بر 

ق مسیحیت را این کشیش، که آقاي گم خوانده میشد، میگفت هر مذهبی که اصول و اخال. معایب خود چیره شود

و بنابراین چنین اظهار نظر میکرد که اگر ژان ژاك به موطن و کیش اصلی خود بازگردد،  ;اشاعه دهد خوب است

یکی از بهترین مردانی بود که من در تمام ((این نظرات مردي که روسو دربارهاش میگوید . خوشبختتر خواهد بود

یک سال بعد در . الهامبخش صفحات معروف کتاب امیل بودنددر خاطره وي باقی ماندند و )) عمر خود دیده بودم

  مدرسه دینی سن الزار با کشیش دیگري به نام آبه گاتیه آشنا شد که به قول روسو قلبی بسیار رئوف داشت و به این 

این : ((یدوي در این باره میگو. علت که یکی از دوشیزگان حوزه ماموریت خود را حامله کرده بود از ترقی بازمانده بود

اي که حسن شهرت فراوان داشت و کشیشهاي آن تابع مقررات خوبی بودند و نمیبایستی بجز از  ماجرا در منطقه

من با الهام از این دو کشیش با ارزش، شخصیت نایب . زنان شوهردار صاحب فرزندي شوند، رسوایی وحشتناکی بود

، روسو، که اینک هفده سال داشت، بار دیگر هوس کرد 1729در اوایل تابستان .)) اسقف ساووایی را به وجود آوردم

عالوه بر آن، امیدوار بود نزد مادام دو واران کاري بیابد که کمتر به غرور او لطمه وارد  ;که به سیر و سیاحت بپردازد

هاي آلپ  هبا این نیت همراه یک جوان با نشاط ژنوي به نام باکل از تورن عازم گردنه کوه سنیس در رشته کو. کند

. شد و از آنجا گذشت و به شامبري و آنسی رسید

پاهایم در : ((خامه رمانتیک روسو هیجان نزدیک شدن خود را به منزل مادام دو واران چنین رنگامیزي کرده است

ار بودم نه میدیدم و میشنیدم، و نه کسی را به خاطر میآوردم، و ناچ. چشمانم را غباري گرفته بود. زیر بدنم میلرزیدند

بدون شک او نمیدانست که چگونه استقبالی از او .)) بکرات بایستم تا نفسی بکشم و حواس پریشان خود را جمع کنم

چگونه میتوانست همه فراز و نشیبهاي خود پس از رفتن از نزد مادام دو واران را برایش بازگو کند . خواهد شد

خودم را به پایش انداختم . قلبم به شنیدن صداي او از جا کنده شد. نخستین نگاه او همه هراسها را از من دور کرد((

مادام دو واران، که از ابراز عالقه .)) و، در عالم خلسه ناشی از عمیقترین سرور خود، لبان خود را به دستش فشردم

: برو شد، گفتآمیز دیگران رو هاي استفهام و وقتی با نگاه ;شدید بدش نمیآمد، براي روسو اطاقی در منزلش یافت

  .)) هرچه میخواهند بگویند، ولی چون خداوند او را پس فرستاده است، من مصمم هستم او را رها نکنم((

III - 1740-1729: مامان  

او در خفا بستري را . روسو مانند هر جوان دیگري که در کنار زنی سی ساله باشد، شدیدا مجذوب مادام دو واران شد

حتی زمینی را که من تصور میکردم او بر آن قرار ((دلیی را که بر رویش نشسته بود، که وي در آن خفته بود، صن

پروري روسو بر اصالت تاریخنویسی او غالب شده  گمان میرود در توصیف این قسمت، خیال. (میبوسید)) نهاده است

. حساس حسادت میکردو نسبت به کسانی که در تخصیص وقت این زن به خود با وي رقابت میکردند بشدت ا ;)باشد

صدا )) بچه((و )) گربه کوچولو((مادام دو واران به روسو اجازه میداد چون گربهاي در کنارش خرخر کند و او را 

مادام دو واران براي نامه نگاري، حسابداري، جمع . روسو هم بتدریج به خود قبوالند که وي را مامان بخواند ;میکرد

به روسو روزنامه و کتابهایی میداد که . ي کیمیاگري خود از روسو استفاده میکردآوري گیاهان، و کمک به آزمایشها

نیز دوست داشت به فرهنگ )) مامان((خود . اورمون، و هانریاد اثر ولتر -سپکتتر، آثار پوفندورف، سنت  - مطالعه کند 

و اگر از  ;راحتیش شونداو نمیگذاشت اعتقادات مذهبی موجب نا. تاریخی و انتقادي نوشته بل نگاهی بیندازد

مصاحبت پدر روحانی گرو، مدیر مدرسه مذهبی آن منطقه، لذت میبرد، شاید علتش آن بود که آن کشیش در بستن 

هنگامی که کشیش به این ترتیب مشغول کار بود، مادام دو واران، برحسب نیازي . ((شکم بندش به او کمک میکرد

 میشتافت، و آقاي مدیر هم که بندهاي کرست را در دست داشت بهکه پیش میآمد، به این سو و آن سوي اطاق 

این گونه مناظر واقعا سرگرم  ;خانم خواهش میکنم آرام بایستید>: دنبال وي کشیده میشد و غرغرکنان مرتبا میگفت
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ز هاي کند ذهنی که ژان ژاك از خود برو شاید همین کشیش پرنشاط بود که با وجود همه نشانه.)) کننده بودند

مادام دو . میداد، اظهار نظر کرد که ممکن است او با فراگرفتن آموزش کافی بتواند به صورت کشیش دهکده درآید

به این ترتیب در پاییز . واران، که از پیدا شدن یک کار با آتیه براي او خوشحال بود، با این پیشنهاد موافقت نمود

در این هنگام او به مذهب . ا براي کشیش شدن آماده کندروسو وارد مدرسه دینی سن الزار شد تا خود ر 1729

از مراسم عبادي پر تشریفات، حرکتهاي دستهجمعی،  ;کاتولیک عادت کرده و حتی به آن عالقهمند شده بود

موسیقی، بخور، و صداي ناقوسهاي آن، که گویا هر روز اعالم میداشتند خداوند در مقر خود در آسمانها جاي دارد و 

از آن گذشته، مذهبی که مادام دو واران را  ;در دنیا رو به راه است یا رو به راه خواهد بود، لذت میبردهمه چیز 

ولی تعلیمات درسی روسو آن قدر ناقص بودند که نخست . مجذوب کند و مورد بخشش قرار دهد نمیتواند بد باشد

تصریف، حاالت مختلف، و استثناهاي زبان را  ولی او نمیتوانست طرز. یک دوره فشرده زبان التینی برایش تنظیم شد

پس از پنج ماه تالش، معلمانش وي را نزد مادام دو واران باز فرستادند و دربارهاش چنین  ;با شکیبایی تحمل کند

. ، ولی براي مناصب مذهبی مناسب نیست))روي هم رفته او پسر خوبی است((گزارش دادند که 

چون به ذوق موسیقی در روسو پیبرده بود، وي را به نیکولوز لومتر . ود را بهکار بردمادام دو واران بار دیگر تالش خ

را با وي زندگی کرد، و به این دل  1730 - 1729ژان ژاك زمستان . که در کلیساي آنسی ارگ مینواخت معرفی کرد

از  ;اند و فلوت میزددر دسته همسرایان آواز میخو. خوش میداشت که از مامان بیش از بیست قدم فاصله ندارد

  . غذایش خوب و از زندگی راضی بود. سرودهاي مذهبی کاتولیک خوشش میآمد

یک روز این رهبر کوچک . همه چیز بر وفق مراد بود، جز آنکه موسیو لومتر در نوشیدن مشروب زیادهروي میکرد

مادام دو . و از آنسی عزیمت کرد همسرایان با کارفرمایان خود نزاع کرد و آالت موسیقی خود را در جعبهاي گذاشت

در آنجا لومتر، که دچار جنون خمري شده بود، بیهوش در . واران از روسو خواست لومتر را تا شهر لیون همراهی کند

ژان ژاك که به هراس افتاده بود، رهگذران را به یاري خواند، نشانی مورد نظر آن استاد موسیقی را به . خیابان افتاد

لطافت و صداقت دلبستگی من به او هرگونه نقشه قابل . ((پس بسرعت به آنسی و نزد مامان گریختآنان داد، و س

خوشبختی خود را تنها در این میدیدم که در . طلبی را از قلبم ریشهکن کرده بود تصور و همه حماقتهاي جاه

.)) ه میان من و او افزوده میشودنزدیکی او زندگی کنم و نمیتوانستم گامی بردارم بدون اینکه احساس کنم به فاصل

. باید به خاطر داشت که روسو در آن وقت تنها هجده سال داشت

هنگامی که به آنسی رسید، متوجه شد مادام دو واران به پاریس رفته است و هیچکس نمیدانست چه موقع 

رنگهاي بهاري و آواز و چهچه  او پریشان خاطر بود و روزهاي متوالی بدون هدف به بیرون شهر میرفت و با. برمیگردد

بیش از هر چیز دوست داشت صبح زود از خواب برخیزد و . زیباي پرندگان بیشک عاشق خود را تسلی میداد

ضمن یکی از این گردشها دو دوشیزه را سوار . خورشید را، که پیروزمندانه خود را برفراز افق باال میکشید، تماشا کند

ناگهان احساس قهرمانی بر او چیره . اي نافرمان خود را به عبور از نهري وادار کنندبر اسب دید که میخواستند اسبه

او . شد و دهانه یکی از اسبها را گرفت و آن را از نهر عبور داد، اسب دیگر هم به دنبال اسب نخست روان شد

کفشها و جورابهاي خود را در  میخواست به راه خود برود، ولی دوشیزگان اصرار داشتند همراه آنها به کلبهاي برود تا

هنگامیکه الزم بود براي . ((به دعوت آنان بر اسب مادموزال ژ پرید و پشت سر راکب آن قرار گرفت. آنجا خشک کند

نگاهداشتن خود بر پشت اسب آن دوشیزه را با دستانم محکم بگیرم، قلبم چنان بشدت میزد که وي متوجه آن 

این سه جوان آن روز را . بیرون آمدن او از زیر نفوذ جذبه مادام دو واران آغاز شددر آن لحظه بود که مرحله )) ;شد

پس از آن، آنها از نزدش . به گردش گذراندند، و روسو تا آنجا پیشرفت که توانست دست یکی از دختران را ببوسد
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. نبود ناراحتی محسوسی نداشت او با احساس شعف فراوان به آنسی بازگشت و از اینکه مادام دو واران در آنجا. رفتند

  . سعی کرد بار دیگر آن دو دوشیزه را بیابد، ولی نتوانست

هنگام . این بار با کلفت مادام دو واران، که به فرایبورگ میرفت، همراه بود. طولی نکشید که بار دیگر عازم سفر شد

روحم را  -جمهوریخواهانه–منظر آزادي . بودمچنان تحت تاثیر قرار گرفتم که بسختی قادر به ادامه راه ((عبور از ژنو 

از میان همه نویسندگانی که از آنها در تاریخ . وي از فرایبورگ پیاده به لوزان رفت.)) به سطوح باالتري سوق میداد

از ژنو تا نورن، آنسی، لوزان، نوشاتل، برن، شامبري، و . ذکري شده است، وي بیش از همه به پیادهروي عالقه داشت

  . یون راه را خوب میشناخت و از دیدن مناظر و استشمام بوها و شنیدن صداها لذت فراوان میبردتا ل

براي من زندگی توام با قدم زدن . من دوست دارم با خیال راحت پیادهروي کنم و هر وقت دلم میخواست باز ایستم

پذیري که با آن سفرم را به پایان پیادهروي در ییالقی زیبا، با هواي خوب، و داشتن هدف دل. از ضروریات است

  . برسانم بیش از هر نحوه دیگر زندگی با سلیقه من سازگار است

او، که در جمع مردان تحصیل کرده ناراحت، و در نزد زنان زیبا خجل و عاجز از تکلم بود، به هنگام تنهایی با 

بود و با زبان سکوت عشقها رویاهاي  طبیعت را محرم اسرار خود کرده. درختان و مزارع و آب و آسمان خوش بود

به نظر او گاهی حاالت طبیعت به نحوي رازورانه و مرموز با طبیعت و حالت او هماهنگ . خود را براي آن بازگو میکرد

با آنکه او نخستین کسی نبود که مردم را به احساس کردن زیبایی طبیعت واداشت، پرحرارتترین و . میشدند

هالر . نیمی از وصفهاي شاعرانه طبیعت پس از روسو، مولود تفکرات شاعرانه وي میباشند ;ودموثرترین پیامآور آن ب

هاي سویس را در امتداد ساحل شمالی دریاچه  هاي آلپ را احساس و توصیف کرده بود، ولی روسو دامنه شکوه کوه

هنگامی که درصدد برآمد . ردژنو قلمرو خاص خود ساخت و در طی قرون بوي عطرآمیز تاکستانهاي آنها را منتقل ک

 -محلی را به عنوان خانه ژولی و ولمار خود انتخاب کند، آن را در این مکان، در کالران، بین ووه و مونترو تعیین کرد 

. ها، نباتات، آب، آفتاب، و برف بود جایی که بهشتی زمینی و ترکیبی از کوه

با تدریس موسیقی، ناخودآگاهانه اطالعاتی درباره ... در اینجا (( :روسو که در لوزان ناکامیاب شده بود، به نوشاتل رفت

در بودري، که همان نزدیکیها بود، با یک کشیش یونانی، که در تالش جمعآوري وجوه .)) دست آوردم موسیقی به

ر از او عنوان مترجم به او پیوست، ولی در سولو روسو به. المقدس بود، آشنا شد براي ترمیم کلیساي قیامت در بیت

ضمن این پیاده روي به کلبهاي رسید و پرسید آیا میتواند شامی براي . جدا شد و پیاده از سویس به فرانسه رفت

ولی وقتی دریافت ژان  ;دهقان به او نان جو و شیر تعارف کرد و گفت تنها چیزي که دارد همین است ;خود بخرد

شود و پایین رفت و بعد با نان گندم، گوشت خوك، تخم ژاك روسو مامور وصول مالیات نیست، دري پنهانی را گ

روسو خواست پول بدهد، ولی دهقان قبول نکرد و توضیح داد ناچار است غذاي بهتر خود را . مرغ، و شراب باال آمد

اثري در ذهنم گذاشت که هرگز ... آنچه او به من گفت. ((پنهان کند تا مبادا مجبور به پرداخت مالیات بیشتري شود

دوده نخواهد شد، و تخم آن نفرت زایل نشدنی را در نهاد من میافشاند که از آن لحظه به بعد علیه ناراحتیهایی که ز

در لیون او روزهایی را به بیخانمانی .)) این مردم بدبخت تحمل میکنند، و علیه زورگویان در قلب من رشد کرده است

پس . مدتی به کار نسخه برداري از متنهاي موسیقی پرداخت. بیدشبها روي نیمکت باغها یا روي زمین میخوا. گذراند

کیلومتري شرق لیون زندگی میکند، به راه افتاد تا بار دیگر به وي  87از اینکه شنید مادام دو واران در شامبري در 

در ). 1734 -  1732(مادام دوواران براي او کاري به عنوان منشی رئیس امور دوایر دولتی محل پیدا کرد . بپیوندد

وقتی متوجه شد مباشر کارهاي این خانم به نام کلود آنه  ;خالل این مدت، وي در خانه مادام دو واران زندگی میکرد

اینکه عالقه خود او به مادام دو واران فروکش کرده بود . ضمنا معشوق او نیز میباشد، فقط کمی احساس ناراحتی کرد

  : میشودنظیري در اعترافات آشکار  از قطعه بی
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با وصف این، به جاي . آگاهی از اینکه روابط او با مرد دیگري نزدیکتر از روابطش با من است عاري از درد نبود

احساس نفرت از مردي که این مزیت را نسبت به من داشت، عمال احساس میکردم عالقه من به مادام دو واران 

بیش از هر چیز آرزوي سعادت میکردم، و چون آن مرد نیز در  )مادام دو واران(من براي او . شامل آن مرد نیز میشود

در عین حال، آن مرد با . خوشی و سعادت وي دخالت داشت، راضی بودم که او نیز به همان ترتیب سعادتمند باشد

 بانوي خود کامال هم فکر بود، و نسبت به من دوستی صمیمانهاي یافت و به این ترتیب ما در پیوندي که همه ما را

از علو اخالقی این زن همان بس . متقابال راضی میداشت و تنها مرگ میتوانست آن را از هم بگسلد، زندگی میکردیم

که همه کسانی که او را دوست داشتند یکدیگر را نیز دوست داشتند، و حتی احساساتی از قبیل حسادت و رقابت 

ار میگرفتند، و من هرگز ندیدم هیچ یک از کسانی که تحت تاثیر عواطف نیرومندتري که وي در آنان القا میکرد قر

بگذار خواننده درباره این ستایش . پیرامون او بودند کوچکترین احساس بدخواهی نسبت به یکدیگر داشته باشند

اگر خواهان شادي و  -اي تامل کند، و اگر میتواند زن دیگري را به خاطر آورد که سزاوار چنین ستایشی است  لحظه

. بگذار به چنین زنی دل بندد - است سعادت 

. گام بعدي در این ماجراي عشقی چند جانبه نیز به همان نسبت با همه قواعد عشقهاي نامشروع ناسازگار بود

هنگامی که مادام دو واران متوجه شد یکی از همسایگان او به نام مادام دو مانتون سوداي آن را در سر دارد که 

شقبازي را به روسو بیاموزد، وي به این نیت که نگذارد این امتیاز از آن دیگري باشد، یا نخستین کسی باشد که فن ع

مانع شود که روسو در بازوانی نامهربانتر از بازوان خودش جاي گیرد، خود را به عنوان رفیقه در اختیار روسو قرار داد، 

  . اي به روابط وي با آنه وارد آورد بدون اینکه این عمل لطمه

آشنایی طوالنی وي با مادام دو واران در او به جاي . ژان ژاك هشت روز طول کشید تا در این باره فکر کند براي

عشق من به او چندان زیاد بود (( ;احساسات لذتبخش جسمانی، نوعی احساسات مادر و فرزندي بهوجود آورده بود

ریهایی مبتال شده بود که تا پایان عمر دامنگیر او از سوي دیگر، او به بیما)) که میل به هماغوشی با او را نداشتم،

عاقبت، با نهایت حجب و حیایی شایسته، با پیشنهاد مادام دو واران . بودند، یعنی تورم مثانه و ضیق مجراي ادرار

  . موافقت کرد

آنکه  بی. ردقلبم کارهاي مرا تایید میک... سرانجام، روزي که بیشتر از آن وحشت داشتم تا امید به آن، فرارسید

براي اولین بار خود را در بازوان زنی . با این وصف، من این جایزه را بهدست آوردم. خواستار جایزهاي براي آن باشد

آیا من سعادتمند بودم خیر، من مزه لذت را چشیدم، ولی نمیدانم . میدیدم، زنی که به حد پرستش دوستش داشتم

. چنین احساس میکردم که انگار با یکی از محارم خود زنا کرده بودم. کردچه اندوه غیرقابل درمانی آن را مسموم می

اما او نه . دو یا سه بار در حالی که بیخود از خود او را در بازوانم میفشردم، سینه او را با سیل اشک خود پوشاندم

ه بسیار کم در بند لذات از آنجایی ک. خوشحال بود و نه اندوهناك، بلکه، در حالی که مرا نوازش میکرد، آرام بود

  . جسمانی و کسب لذت بود، از این کار نه لذتی میبرد، و نه هرگز احساس ندامت میکرد

من . روسو، با یادآوري این واقعه فراموش نشدنی، نحوه عمل مادام دو واران را به کیفیت زهرآگین فلسفه نسبت داد

قلبش پاك، . او از خانواده خوبی بود. ند، نه بر اثر شهواتشتکرار میکنم که عیبهاي وي همگی ناشی از اشتباه او بود

چنین به نظر میرسید که وي . رفتارش نجیبانه، تمایالتش از روي قاعده و آمیخته با فضیلت، و سلیقهاش لطیف بود

را او زی ;براي آن پاکی شایسته آداب و رفتاري که به آن عالقهمند بود ولی هرگز بدان عمل نمیکرد ساخته شده است

. ... به جاي گوش دادن به فرمان قلب خود، از دستور عقل خویش پیروي میکرد و این کار باعث سرگشتگی او میشد

  . متاسفانه او به فلسفه غره بود، و نتایج اخالقی ناشی از این کار آنچه را که قلبش به وي پیشنهاد میکرد تباه ساخت
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زد رئیس امور دوایر دولتی دست کشید و مباشرت کسب و کار روسو از کارش در ن. درگذشت 1734آنه در سال 

وي متوجه شد که این امور به نحو خطرناکی آشفتهاند و در لبه ورشکستگی قرار . مادام دو واران را به عهده گرفت

قسمتی از  ;از مادرش به وي ارث رسید 1737فرانک در سال  3000 ;با تدریس موسیقی درآمدي کسب کرد. دارد

. بیمار شد و مامان با مالطفت از او پرستاري کرد. ول را صرف خرید کتاب کرد و بقیه را به مادام دو واران داداین پ

در آنجا . در حومه شهر کلبهاي به نام له شارمت اجاره کرد 1736مادام دو واران، که خانهاش باغچه نداشت، در سال 

ل خودش هرگز دوست نداشت در اطاقی بنشیند و دعا با آنکه به قو.)) زندگی من در آرامش مطلق میگذشت((

بخواند، زیباییهاي دنیاي خارج او را برانگیخت که به خاطر زیبایی طبیعت و به خاطر مادام دو واران شکر خداي را به 

در این وقت او سخت به االهیات کاتولیک پایبند شده . جاي آورد و برکات االهی را براي پیوند خودشان طلب کند

: خودش در این باره میگوید. د، هر چند که آثار ماللتباري از معتقدات پیروان آیین یانسن نیز در او دیده میشدبو

 -که در آن موقع نوع متداول مالیخولیا بود  - او، که به تخیالت واهی .)) هراس از جهنم بکرات مرا عذاب میداد((

در راه، به طوري . کرده است، با کالسکه به مونپلیه رفت دچار شده بود و فکر میکرد غدهاي در نزدیکی قلبش رشد

، که مادر یک دختر پانزده ساله بود، افسردگی خود را )1738(که گفته میشود، با رسیدن به وصال مادام دو الرناژ 

به  پس از بازگشت به شامبري، متوجه شد که مادام دو واران نیز به درمان مشابهی مشغول بوده و جوانی. کاهش داد

روسو به این ماجرا . نام ژان وینتزنرید را، که کارش ساختن کاله گیس بود، به عنوان معشوق خود انتخاب کرده است

)) ژان((مادام دو واران عمل او را کودکانه خواند و به او اطمینان داد که در عشق او جاي کافی براي دو  ;اعتراض کرد

، ))مانند گذشته((و پیشنهاد کرد، )) ب شان مادام دو واران را پایین آوردبه این ترتی((او حاضر نشد که . موجود است

مادام دو واران به ظاهر قبول کرد، ولی خشم او ناشی از اینکه چنین آسان تسلیم نظر . به صورت فرزند وي درآید

جا به مطالعه روسو به کلبه له شارمت پناه برد و در آن. روسو شده بود باعث سردي احساساتش نسبت به وي شد

  . فلسفه پرداخت

وي براي نخستین بار از وجود نسیمهاي نهضت روشنگري، که از پاریس و سیره میوزید، ) 1738حد (در این هنگام 

. آثاري از نیوتن، الیبنیتز، و پوپ مطالعه میکرد و اوقاتی را به خواندن و نگاه کردن به فرهنگ بل میگذراند. آگاه شد

التین پرداخت و در این زبان نزد خود بیش از آنچه قبال به کمک معلمانش پیشرفت کرده بود، بار دیگر به خواندن 

. او توانست قطعاتی از ویرژیل، هوراس، تاسیت، و ترجمه التینی مکالمات افالطون را بخواند. موفقیت به دست آورد

آنچه که ولتر مینوشت از . ((او نمودار شدندمونتنی، ال برویر، پاسکال، فنلون، پروو، و ولترچون وحی گیج کنندهاي بر 

میل به زیبانویسی را به من الهام دادند و باعث شدند که کوشش ((در حقیقت کتابهاي ولتر )) ماند نظر ما دور نمی

بدون اینکه خودش متوجه شود، .)) کنم سبک رنگارنگ آن نویسنده را، که تا این حد مفتونش شده بودم، تقلید کنم

و او  ;شین مذهبیش، که به صورت قالب افکار او درآمده بودند، شکل و نیروهاي خود را از دست دادندمعتقدات پی

ها اندیشه بدعتآمیز را که در جوانی به نظرش فضیحت بار میرسیدند در  متوجه شد که، بدون احساس هراس، ده

معتقد بود که بلی . دس را گرفتدر ضمیر او ایمانی پرشور به وحدت وجود جاي خداوند کتاب مق. ذهن میپرورد

خداوند وجود دارد و بدون او زندگی بیمفهوم و غیرقابل تحمل میشود، ولی این خدا داراي وجود خارجی و 

او روح طبیعت است، و طبیعت اساسا زیبا، و سرشت . انتقامجویی نیست که افراد بیرحم و وحشتناك تصور میکنند

. هاي پاسکال فلسفه خویشتن را بنانهاد ي این اندیشه و بر پایه اندیشهروسو بر مبنا. آدمی در بنیاد نیکوست

مادام دو واران شغلی به عنوان آموزگار خصوصی کودکان موسیو بونو دو مابلی، شهردار لیون، براي او  1740در سال 

هاي روسو را براي سفر مادام لباس ;مندي و سرزنش از ناحیه طرفین، از هم جدا شدند آنها، بدون هیچ گونه گله. یافت

  . اش بافته بود به آنها افزود آماده کرد و چند جامه که خود با دستهاي فریبنده
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IV - 1749 -  1740: لیون، ونیز، و پاریس   

برادران مابلی سه نفر، و هر سه آنها افرادي سرشناس . خانواده مابلی از نظر فکري عامل تحرك تازهاي براي روسو بود

بزرگترین آنها، یکی دیگر از آنها به نام گابریل بونو دو مابلی تقریبا کمونیست، و سومی تقریبا مادهگرا شهردار . بودند

عاشق مادام دو مابلی شد، ولی این  ;روسو با هر سه برادر آشنایی حاصل کرد. و نامش آبه اتین بونو دوکوندیاك بود

ژاك ناچار شد به کار خود، که تعلیم دو پسر آن زن بود،  زن آن قدر بزرگوار بود که به این عشق توجهی نکند، و ژان

این نظرات تا حدودي  ;هاي آموزشی براي موسیو دو مابلی تهیه کرد او شرحی از نظرات خود را درباره شیوه. بپردازد

بودند، که بیست و دو سال بعد در کتاب امیل به صورت )) طرفدار آزادي فکر و اراده انسان((منطبق با اصول 

بودند، زیرا در این نظرات ارزش )) تمدن((و تا حدودي نیز ناقض نظرات بعدي او در رد  ;رمانتیک سنتی عرضه شدند

روسو بر اثر مالقاتهاي مکرر با اشخاصی مانند پروفسور بورد، عضو . هنرها و علوم در تکامل بشریت تصدیق شده بود

ش افکار عصر روشنگري را فراگرفت، و آموخت که چگونه جهل ، بیش از پی)که از دوستان ولتر بود(فرهنگستان لیون 

یک روز که . با این حال، همچنان به صورت یک نوجوان باقی مانده بود. و خرافات متداول را مورد تمسخر قرار دهد

ه قلبش از تپش باز ایستاد و پس از این که ب ;دزدکی به داخل حمامی نگاه میکرد، زن جوانی را کامال برهنه دید

: خلوتگاه اطاق خود رسید، نامه جسورانه ولی بدون نامی براي آن زن نوشت و در آن چنین گفت

مادموازل، من بسختی جرئت میکنم تا اوضاع و احوالی را که شانس دیدنتان را مدیون آن هستم، و همچنین عذاب 

هنگی چیزي از زیبایی آن نمیکاهد، آن اندام سبک و ظریف شما، که بر... عشق خود را نسبت به شما، اعتراف نمایم

هیچ کدام مرا تحت تاثیر قرار  -آن پیکر موزون و خوشتراش و آن لطافت پوستتان که به لطافت برگ گل میماند 

ندادند، من هنگامی مفتون شدم که با نهایت شیطنت یک بیت شعر برایتان خواندم و شما را متوجه خود کردم و از 

  . شما را پوشاند این امر سرخی مالیمی چهره

تقریبا هر دختري که سر و شکلی داشت، مخصوصا . بشود)) جوان((روسو اینک به سنی رسیده بود که عاشق زنان 

افسوس که تنها یک بار در همه عمرم، دهان من با دهان او ... یک بار . ((سوزان سر، او را به اشتیاق و رویا وامیداشت

روسو به فکر ازدواج افتاد، ولی اعتراف کرد که )) ا در گور فراموش خواهم کردآیا تو ر! اي خاطره. تماس پیدا کرد

چون قلب او کار وجه رایج را نمیکرد، سوزان پیشنهاد ازدواج شخص .)) چیزي جز قلب خود ندارم که تقدیم دارم((

  . دیگري را پذیرفت، و روسو به عالم رویاهاي خود بازگشت

من تقریبا آنچه را که از نظر . ورزي توفیقی داشت و نه معلم خوبی بود خمیره وي طوري بود که نه در عشق

و اگر شتابزدگی با مالیمت طبع من درنمیآمیخت، براي تدریس مناسب ... معلومات براي یک معلم الزم بود داشتم

نتایج نیکویی هنگامی که اوضاع بر وفق مراد بود و زحمات من، که به هیچ وجه از آنها روگردان نبودم، به . بودم

ولی وقتی که اوضاع در جهت مخالف پیش میرفت، به صورت شیطانی  ;میرسیدند، من چون فرشتهاي میشدم

هنگامی که آثار عدم تمکین از  ;اگر شاگردانم دروس مرا نمیفهمیدند، به این علت بود که شتاب میکردم. درمیآمدم

تصمیم گرفتم از شاگردانم دست .... تم آنها را بکشمخود نشان میدادند، چنان به خشم میآمدم که حتی میتوانس

موسیودو مابلی به همان . بکشم، زیرا به این نتیجه رسیده بودم که هرگز نخواهم توانست به آنها درست تعلیم دهم

وضوح خود من به این حقیقت پیبرد، هر چند که من مایلم فکر کنم که اگر خود من زحمت را کم نکرده بودم، او 

  . رصدد برنمیآمد عذر مرا بخواهدهرگز د

بدین سان، روسو، که با خاطري اندوهگین از کار خود استعفا داد و یا بمالیمت عذرش را خواستند، با دلیجان به 

مادام دو واران با مالطفت او را . شامبري بازگشت تا بار دیگر تسالي خاطر خود را در آغوش مامان جستجو کند

تمام اوقات . ولی روسو از این وضع راضی نبود ;خویش جایی به او داد و در کنار معشوقپذیرفت و در سر میز خود 
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و براي موسیقی شیوهاي ابداع کرد که به جاي نت از اعداد استفاده  ;خود را به کتاب و موسیقی مصروف داشت

، همه تصمیم او را وقتی تصمیم گرفت به پاریس برود و اختراع خود را به فرهنگستان علوم عرضه دارد. میکرد

. هایی براي اشخاص سرشناس پایتخت بهدست آورد به لیون بازگشت تا معرفی نامه 1742در ژوئیه . تحسین کردند

او . هایی به عنوان فونتنل و کنت دوکلوس به او دادند، و بورد او را به دوك دو ریشلیو معرفی کرد خانواده مابلی نامه

. پروراند، با یک کالسکه مسافربري از لیون به پاریس رفتدر حالی که در سر رویاي عظمت می

ولی چون این جنگ در خاك  ;)1748 - 1740(بود )) جنگ جانشینی اتریش((در آن هنگام فرانسه درگیر 

کشورهاي بیگانه جریان داشت، پاریس به زندگی پرزرق و برق خود ادامه میداد، جنب و جوش فکري همچنان در 

هاي بدعت و ظرافت طبع به  هاي راسین در تئاترها به روي صحنه میآمدند، در سالونها شراره امهجریان بود، نمایشن

چشم میخوردند، اسقفها آثار ولتر را میخواندند، گدایان با روسپیان رقابت میکردند، دستفروشان با فریاد کاالهاي خود 

ژان ژاك روسو در حالی که سی سال از عمرش . درا عرضه میداشتند، و افزارمندان با عرق جبین امرار معاش میکردن

کانتن  - او در هتل سن . پا به دوران این گرداب عظیم گذاشت 1742لیور در جیب داشت، در اوت  15میگذشت و 

در .)) خیابانی پست، هتلی محقر، و آپارتمانی بیغولهوار(( - در خیابان کوردلیه در نزدیکی سوربون اطاقی گرفت 

دانشمندان با . طرح درباره عالیم جدید براي نت نویسی موسیقی را به فرهنگستان ارائه کردبیست و دوم اوت 

... عالیم شما بسیار خوبند: ((یکی از آنان به نام رامو در این باره چنین توضیح داد. تعارفات گرم طرح او را رد کردند

میتوانند همیشه با سرعت اجراي موسیقی همگام ولی چون به انجام عملیاتی در مغز انسان نیازمندند و از این نظر ن

روسو .)) وضع نتهاي ما طوري است که بدون همپایی چنین عملیاتی، در برابر دیدگان قرار دارند. شوند، قابل ایرادند

  . اعتراف کرد که این ایراد غیرقابل رفع است

 ;ه وي داده بودند که با فونتنل تماس یابدهایی که او با خود داشت امکان آن را ب در خالل این احوال، معرفی نامه

ولی این شخص که هشتاد و پنج سال از عمرش میگذشت، به خاطر مالحظه قواي جسمانی خود، روسو را خیلی 

و این شخص، با وجود آنکه هم به عنوان رمان نویس و هم به  ;او همچنین با ماریوو تماس گرفت ;جدي نمیگرفت

خود توفیق یافته بود، دستنویس کمدي روسو را که به نام نارسیس بود خواند و براي  صورت نمایشنامه نویس در کار

روسو با دیدرو، که یک سال از وي جوانتر بود و تا آن وقت اثر قابل اهمیتی منتشر . اصالح آن پیشنهادهایی کرد

  : او درباره دیدرو چنین میگوید. نکرده بود، نیز آشنا شد

و پارهاي از طرحهاي ادبی خود را با من در میان ... از لحاظ نظري نیز به آن وارد بود. او به موسیقی عالقه داشت

این امر در مدت کمی میان ما رابطه نزدیکی به وجود آورد که پانزده سال ادامه یافت و چنانچه از بخت . میگذاشت

. داشتمن از لحاظ حرفه همکار او نبودم، احتماال این رابطه هنوز هم ادامه ... بد 

به هنگام بازي شطرنج، روسو با فیلیدور و دیگر خبرگان این بازي  ;او با دیدرو به تئاتر میرفت یا شطرنج بازي میکرد

بتدریج به خانه و سالون )) تردیدي نداشتم که سرانجام بر همه آنها چیره خواهم شد((آشنا شد، و به قول خودش 

ساموئل برنار راه یافت و با پسر خواندهاش به نام کلود دوپن دو فرانکو  مادام دوپن، دختر یکی از بانکداران به نام

  . در این احوال، پولش تمام شده بود. طرح دوستی ریخت

به جستجو پرداخت تا کاري پیدا کند و درآمدي عالوه بر آنچه که دوستانش به عنوان غذا به او میدادند به دست 

پس از . ال، شغلی به عنوان منشی سفارت فرانسه در ونیز به او پیشنهاد شدبر اثر اعمال نفوذ مادام دو بزنو. آورد

به ونیز رسید و خود را به سفیر، کنت دومونتگو،  1743سفري طوالنی که جنگ آن را پرمخاطره کرده بود، در بهار 

ها  ناچار بود هم نامهروسو درباره این کنت با اطمینان خاطر میگوید که وي تقریبا بیسواد بود، و منشی . معرفی کرد

روسو که زبان ایتالیایی فراگرفته در تورن را هنوز به خاطر داشت، . را به او تفهیم کند و هم آنها را برایش بنویسد
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از مقام تازه خود احساس غرور مینمود، و از اینکه یک . پیامهاي دولت فرانسه را شخصا به سناي ونیز ابالغ میکرد

براي اشخاص کم ((آن دیدن میکرد به احترام او توپ شلیک نکرده بود شکایت داشت، زیرا کشتی بازرگانی که او از 

میان روسو و اربابش بر سر این که وجوه وصولی بابت صدور گذرنامه .)) اهمیتتر از او این تشریفات انجام میشد

فت سهمش از این بابت رونق وضع روسو با دریا. فرانسه توسط منشی به جیب کدام یک از آن دو برود نزاعی درگرفت

  . ورزید بسیار یافت، خوراك عالی میخورد، به تئاتر و اپرا میرفت، و به موسیقی و دختران ایتالیایی عشق می

نزد زنی روسپی، که ال پادو آنا نام داشت، )) در نزد دوستان خویش چون ابلهی قلمداد نشوم،((یک روز براي اینکه 

یک دوکات به او داد و خواست که زن را ترك کند،  ;واز بخواند و آن زن آواز خوانداز آن زن خواست برایش آ. رفت

روسو آن زن را راضی کرد و به خانه . ولی آن زن از قبول سکه ابا کرد، زیرا میگفت در برابر آن کاري انجام نداده است

مل دامنگیرم خواهد شد که اولین آن قدر اطمینان داشتم که عواقب ناگوار این ع: ((خود او میگوید. خود بازگشت

کارم این بود که به دنبال پزشک پادشاه فرستادم از او طلب دارو کردم، ولی پزشکم به من اطمینان داد وضع طوري 

چندي بعد دوستانش براي او ضیافتی ترتیب دادند که در آن روسپی .)) است که بآسانی به بیماري مبتال نمیشوم

به جاي . ((آن زن روسو را به اطاق خود دعوت کرد و در برابرش عریان شد. حضور داشت زیبایی به نام زولیتا نیز

هاي هواي نفس مرا در کام خود بکشد، ناگهان سردي کشندهاي در عروق من جریان یافت و حالم  آنکه شعله

توضیح داد که او بعدها علت عدم توانایی خود را چنین .)) شد، روي زمین نشستم، و چون طفلی گریستم دگرگون

بهتر است زنان را به حال خود : ((زولیتا نگاه تحقیرآمیزي به او انداخت و گفت. هاي آن زن ناقص بود یکی از سینه

موسیو دو مونتگو، که پرداخت حقوقش عقب افتاده بود، حقوق .)) بگذاري و وقت خود را صرف خواندن ریاضیات کنی

روسو به ). 1744چهارم اوت (نزاع درگرفت و منشی از خدمت اخراج شد بار دیگر میان آنان . روسو را نگاه داشت

باید به اطالع شما برسانم تا چه حد جناب : ((از سفیر تحقیق شد، و او جواب داد ;دوستانش در پاریس شکایت کرد

. روسو ما را فریب داده است

ی هستند که او را در همان وضعی که ما خوي تند و بیادبی او، که ناشی از خودپسندي و جنون وي میباشند، عوامل

 11(ژان ژاك به پاریس بازگشت .)) من او را چون خدمتکاري نافرمان اخراج کردم. تشخیص دادیم نگاه میدارند

او به مادام دو بزنوال . و ماجراي خود را براي ماموران دولت بازگو کرد، ولی اینان باري از دوشش برنداشتند) اکتبر

نامهاي پرحرارت براي مادام دو بزنوال فرستاد که از آن میتوان . این زن از پذیرفتن وي امتناع کردمتوسل شد، ولی 

  : حرارت انقالب دور دست را احساس کرد

من باید این . خانم، من در اشتباه بودم، فکر میکردم شما منصف هستید، و حال آنکه شما فقط عنوان اشرافی دارید

. ه شکایت یک بیگانه و یک شخص عامی مانند من علیه یک آقا کار شایستهاي نیستمطلب را به خاطر میداشتم ک

اگر او آدمی . چنانچه سرنوشت بار دیگر مرا در چنگال سفیري قرار دهد، این رنج را بدون شکایت تحمل خواهم کرد

اگر او در  ;میکندبیحیثیت و فاقد علو روحی است، علت این است که اشرافیت همه این خصایص را از انسان سلب 

شهري که در زمره فاسدترین شهرهاست دست به همه گونه رذالتها زده، به این علت است که اجدادش به قدر کافی 

اگر او با اشرار دمخور است، اگر او خود نیز از اشرار است، اگر او یک خادم را از . شرافت براي وي ایجاد کردهاند

آن اجداد . خانم، فکر میکنم چه خوب است انسان فرزند اعمال خود نباشدحقوق خود محروم میکند، در آن صورت، 

آنها نوعی استعداد داشتند، براي خود نامی به دست  ;چه کسانی بودند اشخاصی ناشناس، بیثروت، همقطاران من

  . آوردند، ولی طبیعت که بذر خوبی و بدي را میافشاند، اخالف قابل ترحمی به آنان داده است

  : ر کتاب اعترافات افزوده استهمچنین د
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به موجب این سنن . حقانیت و بیهودگی شکایت من بذرهاي خشم را علیه سنن احمقانه اجتماعی ما در مغزم افشاند

اجتماعی، رفاه عامه و عدالت واقعی همیشه فداي نظم ظاهري نامعلومی میشود که تنها کارش واداشتن عموم مردم 

  . تایید بیعدالتی فاحش اقویاست به تصدیق ظلم نسبت به ضعفا و

آنچه به من داده شد . ... پولی فرستاد که حسابم را تسویه کند((پس از اینکه مونتگو به پاریس بازگشت، براي روسو 

دریافت داشتم، کلیه بدهیهاي خود را پرداختم، و بازهم به همان وضع سابق درآمدم، یعنی یک فرانک در جیب 

. کرده بود، با استنساخ نتهاي موسیقی امرار معاش میکرد کانتن منزل -ه در هتل سن وي، که دوبار.)) نداشتم

. لویی به او داد 50اورلئان وقت از فقر وي آگاه شد، مقداري نت موسیقی براي نسخهبرداري و /هنگامی که دوك د

. لویی براي خود نگاه داشت و بقیه را به عنوان اضافه پرداخت مسترد داشت 5روسو 

آمد روسو آن قدر نبود که بتواند خرج نگاهداري همسري را تامین کند، ولی عقیده داشت با صرفهجویی شدید در

کانتن با او غذا  - در میان کسانی که بر سر یک میز در هتل سن . میتواند از عهده مخارج داشتن یک رفیقه برآید

جوانی بود که کارهاي لباسشویی و دوزندگی هتل  میخوردند، مدیره مهمانخانه و چند کشیش بیپول بودند، و نیز زن

این زن جوان، که ترز لوواسور نام داشت، مانند روسو خجول و کم جرئت و به همان اندازه نیز از فقر . را انجام میداد

، هر بار کشیشها سر به سر این زن جوان میگذاشتند. خودآگاه بود، هر چند که مانند روسو به این فقر مباهات نمیکرد

طولی نکشید که آنها در آغوش  ;روسو از او دفاع میکرد، و وي بتدریج به روسو به چشم حامی خود نگاه میکرد

زن .)) من در همان ابتدا به او گفتم که نه او را رها، و نه با او ازدواج خواهم کرد). ((1746(یکدیگر جاي گرفتند 

که تنها یک بار مرتکب گناه شده که آن هم مدتها قبل  جوان اعتراف کرد که باکره نیست، ولی خاطر جمعش ساخت

روسو با بزرگواري او را بخشید و به او اطمینان داد که در هر صورت یک باکره بیست ساله در پاریس از . بوده است

  . نوادر است

درباره )) اربانوان سالوند((نمیتوانست مانند . این زن موجودي سادهدل و عاري از هرگونه دلفریبی و طنازي بود

فلسفه یا سیاست سخن بگوید، ولی میتوانست آشپزي و خانهداري کند و با خلق و خو و رفتار غیرعادي او سازگاري 

بندرت اتفاق میافتاد که . میخواند)) مرد من((خود، و او هم روسو را )) کدبانوي((روسو معموال وي را . نشان دهد

اه ببرد، چون این زن از نظر رشد فکري هیچگاه پا از مرحله نوجوانی فراتر روسو در مالقات با دوستانش او را نیز همر

  . نگذارده بود، همانطور که روسو از نظر اخالقی از این مرحله پیشتر نرفت

مغز او همان طوري است که . در ابتدا کوشیدم میزان فهم او را باال ببرم، ولی تالشم در این زمینه بیحاصل بود

من ابایی ندارم که بگویم او هیچ گاه درست خواندن را فرانگرفته، . داده، و مستعد پرورش نیستطبیعت آن را شکل 

هیچ وقت نتوانست دوازده ماه سال را بهطور مرتب و صحیح نام ببرد، . ... هر چند که طرز نوشتن او قابل تحمل است

او نه . خواندن ارقام را به او بیاموزمیا یک رقم را از رقم دیگر تشخیص دهد، هر چند که من زحمتها کشیدم تا 

بکرات اتفاق میافتد که کلمهاي که هنگام . میداند چگونه پول را بشمارد و نه قادر به محاسبه بهاي چیزي است

در گذشته من فرهنگ . صحبت کردن به مغز او خطور میکند، عکس کلمهاي است که او قصد دارد به کار برد

اشتباه . کار میبرد، تدوین کرده بودم که به وسیله آن مسیو دو لوکزامبورگ را سرگرم کنمویژهاي از عباراتی که او به 

در میان کسانی که من با آنها روابط بسیار صمیمانهاي داشتم، ضرب )) جواب هاي، هوي است((او در تلفظ عبارت 

  . المثل شده بود

بعضی از دوستانش به وي . یدانست با بچه چه بکنداو نم)). دچار شدیدترین ناراحتی کرد((حاملگی این زن روسو را 

وقتی بچه به دنیا آمد . هاي ناخواسته به پرورشگاه اطفال سرراهی کامال متداول است اطمینان دادند که فرستادن بچه

طی هشت سال بعد، چهار طفل دیگر بدین ). 1747(این کار، با اعتراض ترز، ولی با همکاري مادر وي، انجام شد 
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بعضی از اشخاص شکاك اظهار داشتهاند که روسو هرگز صاحب . بهدنیا آمدند و دچار همان سرنوشت شدندترتیب 

ولی اظهار ندامت مکرر او  ;فرزند نشد، بلکه او براي پنهان داشتن ناتوانی جنسی خود این داستان را ساخته است

وي طرز رفتار خود را در این . مل جلوه میدهددرباره شانه خالی کردن از زیر بار این مسئولیت این نظریه را غیرمحت

 ;بهطور ضمنی در کتاب امیل آن را اظهار داشت ;اپینه اعتراف کرد/مورد بهطور خصوصی نزد دیدرو، گریم، و مادام د

او براي . در اعترافات صریحا به آن اذعان نمود و اظهار ندامت کرد ;از اینکه ولتر آن را افشا کرد سخت به خشم آمد

گی خانوادگی ساخته نشده بود، زیرا اعصابی بشدت ضعیف و قابل تحریک داشت و خودش هم چه از نظر روحی و زند

او از یک عامل معتدل کننده یعنی توجه از اطفال، بینصیب ماند و هیچ گاه . چه از نظر جسمانی آدمی سرگردان بود

. به صورت یک مرد کامل درنیامد

نخست منشی مادام دوپن و سپس منشی برادرزاده او . ورد و کار پردرآمدي پیدا کرددر این هنگام بخت به وي روي آ

و هنگامی که دوپن دو فرانکو به سمت سرپرستی امور شرکتهاي ورشکسته منصوب شد، او به مقام صندوقداري  ;شد

گیس، و شمشیر تهیه براي خود لباسهاي ملیلهدوزي، جورابهاي سفید، کاله . فرانک ارتقا یافت 1000با حقوق سالی 

هاي اشرافی به تقلید از اشراف براي خود تهیه  یعنی همان چیزهایی که اهل قلم براي راه یافتن به خانه - کرد 

او در چند . ناراحتی روسو را از اینکه داراي دو شخصیت متمایز از یکدیگر شده بود میتوان مجسم کرد. میکردند

اپینه، و، از همه صمیمیتر و /قبیل رنال، مارمونتل، دو کلو، مادام د سالون پذیرفته شد، و دوستان تازهاي از

اولباك /او در میهمانیهاي پرهیجانی که به شام در منزل بارون د. خطرناکتر، فریدریش ملشیور گریم براي خود یافت

در . د حضور مییافتترتیب مییافت و در آن دیدرو، به قول دشمنانش، با استخوان فک االغ خدایان را به قتل میرسانی

  . این مجمع کفار، بیشتر معتقدات کاتولیکی ژان ژاك از میان رفتند

به ساختن ترکیبی از اپرا و باله دست زده بود به نام  1743در سال . در خالل این احوال، وي آهنگهایی میساخت

 1745این اثر در سال  ;ده بودهاي عاشق پیشه و در آن ماجراهاي عشق آناکرئون، اووید، و تاسو را تجلیل کر موزه

. همراه با مقداري حواشی و زواید در خانه یک مامور جمعآوري مالیات به نام الپوپلینیر به معرض نمایش گذارده شد

رامو آن را به عنوان مجموعهاي از آثار دزدي شده از آهنگسازان ایتالیایی رد کرد، ولی دوك دو ریشلیو از آن خوشش 

باله به نام جشنهاي رامیر را که بهطور آزماشی توسط رامو و ولتر تهیه شده  -وریت داد تا یک اپرا آمد و به روسو مام

  : روسو نخستین نامه خود را به سلطان ادبی فرانسه نوشت 1745در یازدهم دسامبر . بود، مورد تجدید نظر قرار دهد

و مورد لطفی قرار دهم که شما استعدادهاي من مدت پانزده سال کار کردهام تا خود را شایسته توجه شما کنم، 

ولی اینک میبینم که شخصیت من بر اثر تنظیم آهنگهاي . هاي ادبی مشمول آن قرار میدهید جوان را در زمینه

هر چند ممکن است این تالشهاي ناچیز . موسیقی براي اپرا مسخ شده و من به صورت موسیقیدان درآمدهام

بهقدر کفایت باشکوه خواهند بود که افتخار معرفی به شما را نصیبم کنند و احساس  توفیقآمیز باشند، تنها هنگامی

. تحسین و احترام عمیق مرا در این که خدمتگزار متواضع و فرمانبردار آن جناب باشم منعکس سازند

ا از یکدیگر به آقاي محترم، شما در خود دو استعداد را که تاکنون همیشه جد: ((ولتر به نامه روسو چنین پاسخ داد

.)) در اینجا دو دلیل وجود دارد که من براي شما ارج قابل شوم و از شما خوشم بیاید. نظر میرسیدند جمع کردهاید

  . هاي دوستانه آغاز شد خصومت معروف این دو، با این گونه نامه

V -  آیا تمدن یک بیماري است  

روسو . مه در باب کورها نوشته بود در ونسن زندانی شددیدرو به علت مطالب اهانتآمیزي که در نا 1749در سال 

اجازه دهند در مجازات ) روسو(نامهاي به مادام دو پومپادور نوشت و تقاضا کرد که یا دوستش را آزاد کند یا به او 

کیلومتر با یکدیگر فاصله  16در تابستان آن سال وي چند بار میان پاریس و ونسن، که . زندان او شریک شود
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در یکی از دیدارها یک نسخه از نشریه مرکور دوفرانس را با خود برد . تند، رفت و آمد کرد تا از دیدرو دیدن کندداش

به این ترتیب چشمش به یک آگهی افتاد که به وسیله فرهنگستان دیژون . تا ضمن پیادهروي آن را مطالعه کند

آیا استقرار مجدد علوم و هنرها به فساد اخالق کمک ((ه منتشر شده و در آن جایزهاي براي بهترین مقاله درباره اینک

این وسوسه در او ایجاد شد که در این مسابقه شرکت کند، زیرا اینک . تعیین شده بود)) کرده است یا به تهذیب آن

ولی آیا او به قدر . سی و هفت سال از عمرش میگذشت و وقت آن رسیده بود که براي خود شهرتی به دست آورد

از علوم و هنر و تاریخ اطالع داشت که بدون آشکار کردن نقایص اطالعات خود، درباره این موضوعها به بحث کافی 

به مالزوب نوشت، با احساساتی که از خصوصیات اخالقی وي بود،  1762ژانویه  12بپردازد او در نامهاي که در تاریخ 

  : شرح توصیف کردالهامی را که در آن پیادهروي به وي دست داده بود به این 

خیل افکار روشن چنان نیرومند و درهم به مغزم هجوم آورد . ناگهان یک هزار نور درخشان چشمانم را خیره کردند

احساس کردم که سرم مانند کسانی که دچار سرگیجه مستی باشند . که مرا به هیجانی غیرقابل توصیف دچار ساخت

ر حالی که به علت اشکال در تنفس قادر به راه رفتن نبودم، در زیر شدت ضربان قلبم آزارم میداد و د. گیج میرود

یکی از درختان کنار جاده نشستم و مدت نیم ساعت را در چنان وضع پرهیجانی گذراندم که وقتی به پا خواستم، 

در زیر  آه، اگر میتوانستم تنها یک چهارم آنچه را که... متوجه شدم که جلو جلیقهام از اشک کامال خیس شده است

آن درخت دیدم و احساس کردم به رشته تحریر درآورم، آن وقت با چه وضوحی میتوانستم همه تضادهاي نظام 

و با چه سادگی نشان دهم که بشر طبیعتا خوب است و تنها سنن و تاسیسات  ;اجتماعی خودمان را مجسم کنم

. اجتماعی او را بد کردهاند

و اشکهایی که بر جلیقه او جاري شدند از جمله  ;تمام عمر بود جمله آخر نغمه اصلی موسیقی روسو در

هاي تصنعی  اینک او میتوانست عقده دل را علیه همه جنبه. هاي نهضت رمانتیک در فرانسه و آلمان بودند سرچشمه

ر هنر پاریس، فساد اخالق آن، فقدان صفاي باطن در آداب و نزاکت آن، بیبندوباري ادبیات آن، و تسلط هواي نفس ب

و نسبت به اختالفات طبقاتی آمیخته با تفرعن، ولخرجیهاي بیحساب ثروتمندان با پولهایی که از اجحاف  ;آن بگشاید

بر فقرا به دست میآمدند، و خشکی روح که ناشی از جایگزین شدن علوم به جاي مذهب و منطق به جاي عاطفه بود 

ی میتوانست سادگی فرهنگ، عادات روستایی، ناراحتی در جمع، او با اعالن جنگ علیه این تباه. ابراز بیزاري کند

نفرت از شایعات مغرضانه، شوخ طبعی عاري از ادب، و پایبندي سرسختانه خود را به معتقدات مذهبی، در میان 

او در قلب خود بار دیگر یک کالونی بود و با احساس نوعی دلتنگی آن . بیدینی دوستان خویش، موجه جلوه دهد

او با پاسخ به فرهنگستان دیژون میتوانست . اخالقی را که در جوانی برایش تشریح شده بودند به خاطر میآورداصول 

مقام موطن خود ژنو را واالتر از پاریس قلمداد کند و به خود و دیگران توضیح دهد که چرا او در له شارمت آن قدر 

  . خوشبخت بود و در پاریس تا این حد احساس ناخشنودي میکرد

دیدرو او را تحسین کرد و از . پس از رسیدن به ونسن، قصد خود را در مورد شرکت در مسابقه براي دیدرو آشکار کرد

تقریبا هیچ شرکت کننده دیگر در مسابقه . او خواست با همه نیروي خود تمدن عصر خویش را مورد حمله قرار دهد

   .میکردعیت منفرد و مشخصی پیدا جرئت نداشت در چنین زمینهاي گام بردارد، و روسو موق

ژان ژاك با این اشتیاق به منزل خود بازگشت که هنرها و علومی را که دیدرو درصدد بود در دایرهالمعارف، یا 

)) گفتار((من ). به بعد 1751(د مورد تجلیل قرار دهد درهم بکوب) 1751(ها  فرهنگ مستدل علوم، هنرها، و حرفه

ساعاتی از شب را که خواب از من میگریخت به این کار ... خود را به شیوهاي کامال منحصر به فرد تدوین کردم 

با چشمانی بسته در بستر خود به فکر فرومیرفتم و با زحمت و وقتی باور نکردنی ادوار موردنظر ! اختصاص میدادم

او از . به پایان رسید، آن را به دیدرو نشان دادم)) گفتار((به محض اینکه ... رار میدادمخود را مورد بررسی مکرر ق
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من بدون اینکه به شخص . ... محصول کار من راضی بود و اصالحاتی را که به نظرش الزم میرسیدند متذکر میشد

. ل داشتمدر این باره سخن بگویم، مطالب تنظیم شده را ارسا) تصور میکنم بجز گریم(دیگري 

 300این جایزه عبارت بود از یک مدال طال و ). 1750اوت  23(فرهنگستان دیژون اولین جایزه را به مقاله او داد 

دیدرو با ذوق و شوق خاص خود ترتیبی داد که این مقاله تحت عنوان گفتار درباره هنرها و علوم منتشر . فرانک پول

هرگز مورد . گفتار شما خارج از تصور، قرین موفقیت شده است: ((ع دادشود، و طولی نکشید که به نویسنده آن اطال

چنین به نظر میرسید که انگار پاریس متوجه شده بود در اینجا، در نیم .)) مشابه چنین موفقیتی وجود نداشته است

ا صدایی اعالم دارد را به مبارزه بطلبد و این مبارزه را ب)) عصر خرد((راه عصر روشنگري، مردي به پا خاسته است که 

  :در آغاز چنین به نظر میرسید که در این مقاله از پیروزیهاي خرد تحسین شده است. که شنیده شود

مشاهده اینکه انسان با تالش و نیروي خود خویشتن را به اصطالح از هیچ به مدارج باال سوق دهد، با نور خرد ابرهاي 

دهاند از گرد خود براند، پا از عالم خود فراتر بگذارد، به مرزهاي آسمانی متراکمی را که به طور طبیعی او را احاطه کر

آنچه که از این . قدم نهد، و با گامهاي عظیم مانند خورشید پهنه گیتی را طی کند منظرهاي با شکوه و دلپذیر است

نوع بشر بپردازد و طبیعت  نیز عالیتر و با شکوهتر مینماید آن است که به درون خویش بازگردد تا در آنجا به مطالعه

  . ما در طی چند نسل گذشته شاهد تجدید همه این معجزات بودهایم. خود، وظایف خود، و فرجام خود را بشناسد

در اینجا تازه . به طور قطع ولتر میبایستی نخستین لبخند تایید را بر این احساسات خلسهآمیز بر لب آورده باشد

نسه، یعنی به جمع دوستان خوبی که کمر قتل خرافات و زشتیها را بسته بودند، فرا)) فیلسوفان((واردي به گروه 

جوان از هم اکنون در راه کمک به دایرهالمعارف گام برنمیداشت ولی در صفحه بعد،  لوکینوارآیا این  ;پیوسته بود

او میگفت همه این پیشرفتهاي دانش دولتها را نیرومندتر کرده، . به خود میگرفت استدالل روسو جنبه غم انگیزي

آزادیهاي فردي را از میان برده، و به جاي فضایل ساده و صراحت لهجهاي که در ادوار کم تمدنتر یافت میشد، ریا و 

  . تزویر را تحت عنوان کاردانی و بصیرت برقرار کرده است

رشک، سوظن، ترس، سردي، . رام واقعی، و اعتماد کامل از میان افراد بشر طرد شده استدوستی صمیمانه، ارج و احت

ظاهرسازي، نفرت، و تقلب پیوسته در زیر پوشش یکسان و فریبآمیز ادب و نزاکت و صراحت اغراقآمیز مدنیی که ما 

مدعی سهمی باشند که در این بگذارید علم و هنر . ... آن را مرهون تنویر و رهبري این عصر هستیم پنهان شده است

این فساد اخالق و شخصیت ناشی از پیشرفت دانش و هنر تقریبا یکی از قوانین تاریخ  !اند کار سالمتبخش داشته

یونان، که زمانی سرزمین قهرمانان بود، دو بار .)) بزودي تسخیر شد ;مصر مادر فلسفه و هنرهاي ظریفه شد. ((است

آن زمان ادبیات دوران طفولیت خود را میگذراند، و فضایل اسپارت، به عنوان کمال مطلوب در  ;آسیا را به زانو درآورد

 ;یونانیها، هنوز جاي خود را به ظرافتهاي آتن، سفسطه سوفسطائیان، و اندامهاي شهوتانگیز پراکسیتلس نداده بودند

شد، و سپس با خضوع و خشوع به اوج خود رسید، با یک ضربه فیلیپ مقدونی سرنگون )) تمدن((هنگامی که آن 

روم به هنگامی که ملتی مرکب از دهقانان و سربازان با انضباط بود، همه جهان مدیترانهاي را . یوغ روم را پذیرفت

ولی وقتی تسلیم هوا و هوسهاي اپیکوري شد و از وقاحت اووید، کاتولوس، و مارتیالیس ستایش کرد،  ;تسخیر کرد

و هنگامی که .)) ت تنگی در میان ملل درآمد و مورد استهزاي حتی بربرها قرار گرفتبه صور((صحنه پلیدیها شد و 

در نهضت رنسانس، روم زندگی تازهاي آغاز کرد، هنر و ادبیات بار دیگر شیره و نیروي مردم تحت حکومت حکمرانان 

شارل هشتم پادشاه فرانسه . تآنان را باز ستاند و ایتالیا را آن قدر ضعیف کرد که قدرت مقابله با تهاجم را نداش

و همه درباریانش این موفقیت غیرمنتظره را ((تقریبا بدون اینکه شمشیري بکشد، بر توسکان و ناپل تسلط یافت 

ناشی از این حقیقت دانستند که شاهزادگان و نجباي ایتالیا، با اشتیاق و جدیت، متوجه پرورش فهم و ادراك خود 

  . خود ادبیات یک عنصر انحطاط است.)) ملی و رزمی توجه نشان میدادندبودند و کمتر به فعالیتهاي ع



۵٨٧۶

چنین روایت شده است که از عمر، خلیفه مسلمانان، سوال شد که با کتابخانه اسکندریه چه باید کرد، و او در جواب 

شوند، و اگر تنها آنچه باشند، شیطانیند و باید سوزانده )) قرآن((اگر کتابهاي کتابخانه محتوي چیزي مغایر با : ((گفت

این نحوه استدالل را ادباي ما به عنوان حد اعالي سفاهت .)) تعلیم میدهد در برداشته باشند، زایدند)) قرآن((را که 

بود، بازهم آن )) قرآن((عیسی مسیح به جاي )) انجیل((ولی اگر گرگوریوس کبیر به جاي عمر، و  ;نقل کردهاند

  . ن شاید بهترین کار زندگی او محسوب میشدکتابخانه سوزانده میشد، و ای

مدعیند که چیزي به نام ماده )) دوستداران حکمت((بعضی از این . یا مثال اثر تجزیه کننده فلسفه را در نظر بگیرید

گروه سوم اعالم میدارند  ;گروهی دیگر میگویند هیچ چیز جز ماده و خدایی جز عالم هستی وجود ندارد ;وجود ندارد

این فالسفه . ت و رذیلت نامهایی بیش نیستند، و تنها چیزي که به حساب میآید نیرو و مهارت استکه فضیل

-آنها لبخند تحقیرآمیزي به کلمات کهنهاي از قبیل . شالوده ایمان ما را سست میکنند و فضیلت را از بین میبرند((

ام کردن آنچه که در نزد انسان از همه میزنند، و استعدادهاي خویش را به تخریب و بدن - مذهب–و  -وطن پرستی

در ادوار باستانی، عمر این مهمالت از عمر مبتکران آنها خیلی بیشتر نبود، .)) چیز مقدستر است تخصیص میدهند

نتیجتا، اختراع )). تفکرات زیانبخش هابز و اسپینوزا براي همیشه باقی خواهند ماند((ولی اینک، بر اثر صنعت چاپ، 

درك این امر آسان است که سالطین، از این پس، همان قدر که ((رگترین فجایع در تاریخ بشر بود، و چاپ یکی از بز

به قدرت و برتري مللی .)) براي تشویق این فن وحشتناك به خود زحمت دادند، براي طرد آن نیز تالش خواهند کرد

یرانیان زمان کوروش کبیر یا ژرمنهاي مورد ا: که هرگز از فلسفه، علم، ادبیات، یا هنر اطالعی نداشتند توجه کنید

که شهامت زبانزدش را حتی مصایب نمیتوانستند - سویس–در عصر خود ما، آن ملت روستایی ((توصیف تاسیت، یا، 

: چنین ادامه میدهد) روسو(این ژنوي مغرور )). منکوب کنند، و ایمانش را هیچ عاملی نمیتوانست به فساد آلوده سازد

خت که حتی نام بسیاري از اعمال زشتی را که ما براي جلوگیري از آنها دچار اشکال هستیم آن ملل خوشب((

وحشیان آمریکا که نحوه ساده و طبیعی حکومت آنها را مونتنی بدون تردید نه تنها به قوانین افالطون،  -نمیدانستند 

در این صورت چگونه باید .)) یح میدادبلکه به کاملترین تصویري که فلسفه میتواند درباره حکومت ارائه کند ترج

: گیري کرد روسو در این باره میگوید نتیجه

تجمل پرستی، هرزگی، و برده فروشی در طول تمام ادوار نتایج شوم غرور ما بودهاند که نگذاشته است از آن حالت 

بگذار ابناي بشر براي . ... جهل و بیخبري سعادتمندانهاي که حکمت خداوندي ما را در آن قرار داده است خارج شویم

یک بار هم که شده است بدانند که طبیعت میتوانست آنان را از شر علم محفوظ دارد، همان طور که یک مادر سالح 

  . خطرناکی را از دست کودك خود بیرون میکشد

شرفت تنها پیشرفت واقعی پی ;پاسخ سوال فرهنگستان آن است که دانش آموختن بدون فضیلت چون دامی است

و  ;پیشرفت دانش به جاي آنکه به تهذیب اخالقی ابناي بشر کمک کند، آن را به فساد کشیده است ;اخالقی است

تمدن به منزله ارتقاي بشر به حالتی عالیتر نیست، بلکه در حکم سقوط انسان از سادگی روستایی است، که بهشت 

  . معصومیت و سعادت کامل بود

ودي به خود آمد و با نوعی هراس به بتهاي شکستهاي که از علم و هنر، ادبیات، و فلسفه در اواخر گفتار، روسو تا حد

او به خاطر آورد که دوستش دیدرو به تهیه دایرهالمعارفی اشتغال دارد که . به دنبال خود به جا گذارده بود نگاه کرد

و دکارت معلمان برجستهاي  ناگهان متوجه شد که بعضی از فالسفه مانند بیکن. وقف پیشرفت علم شده است

هاي زنده این نوع اشخاص باید به عنوان مشاوران حکمرانان کشورها مورد  بودهاند، و چنین پیشنهاد کرد که نمونه

در این باره او پرسشی به این عبارت مطرح کرد که آیا سیسرون به عنوان کنسول روم، و . حسن قبول قرار گیرند
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عنوان صدراعظم انگلستان منصوب نشدهاند شاید دیدرو این چند سطر را در گفتار بزرگترین فیلسوف عصر حاضر به 

: روسو گنجانده باشد، ولی روسو کالم آخر خود را در قالب این عبارات بیان داشت

بگذارید ما در گمنامی ... و اما در مورد ما مردم عادي که قادر متعال اراده نکرده است به آنها استعدادي عطا فرماید

بگذارید انجام وظیفه آموختن به ابناي بشر را به دیگران واگذاریم و هم خود را مصروف انجام ... خود باقی بمانیم،

آیا اصول تو بر همه قلوب نقش نبستهاند آیا ما براي ... اي علم رفیع ذهنهاي ساده ! فضیلت. ... وظایف خویش کنیم

این است آن فلسفه واقعی که باید بدان ... اي وجدان کاري بکنیمفراگرفتن قوانین تو باید غیر از گوش دادن به صد

پاریس نمیدانست که آیا باید گفتار روسو را جدي بگیرد یا آن را از حیث اغراق گویی، تناقض گویی، و . بسنده کنیم

ه از آنچه خود روسو میگوید بعضی عقیده داشتند که او به یک کلم. سخنان طعنهآمیز مقالهاي شیطنتآمیز تلقی کند

دیدرو، که به علم اعتقاد داشت ولی محدودیتهاي ناشی از رسوم متداول و مالحظات . نوشته است اعتقاد ندارد

اخالقی او را ناراحت میکرد، ظاهرا مبالغه گویی روسو را به عنوان یک گوشمالی ضروري براي اجتماع پاریس 

ن توبیخی که فالسفه بیادب و خرابکار مدتهاي مدید و اعضاي دربار سلطنتی این مقاله را، بهعنوا ;میپسندید

قطعا بسیاري از اشخاص حساس دیگر هم بودند که، همچون این نویسنده . استحقاق آن را داشتهاند، تحسین کردند

روسو مسئلهاي را بیان داشته بود که در هر اجتماع . فصیح، از زرق و برق و صحبتهاي بیسروته پاریس ناراحت بودند

آیا ثمره تکنولوژي ارزش این شتاب، فشارها، مناظر ناگوار، سروصدا، و بوهاي نامطبوع یک . ه به چشم میخوردپیشرفت

زندگی صنعتی شده را دارد آیا تنویر افکار به بنیان اصول اخالقی لطمه میزند آیا عاقالنه است که دنباله علم آن قدر 

ث فلسفی آن قدر گسترش داده شوند تا انسان از همه امیدهایی گرفته شود که پایان آن انهدام متقابل باشد، و مباح

مانند بورد که عضو  ;که مایه قدرت و نیرومندي او هستند مایوس شود بیش از ده منتقد به دفاع از تمدن برخاستند

سکی فرهنگستان لیون بود، الکا عضو فرهنگستان روان، فورمی عضو فرهنگستان برلین، و باالخره ستانیسالس لشچین

فضال متذکر شدند که این حمله شدید تنها باعث تقویت شک و . که زمانی پادشاه لهستان و اینک دوك لورن بود

گروهی دیگر معتقد بودند که این . بیان کرده بود)) درباره آدمخواران((تردیدي شده است که مونتنی در مقاله 

مجتهد ((و از آن گذشته، البته صدها  ;مذهب پناه میبردها در حکم صداي پاسکالند که از دنیاي علم به جهان  نوشته

دانشمندان علوم دینی . از مدتها پیش تمدن را به عنوان یک بیماري یا گناه محکوم کرده بودند)) و قدیس

، که طبق نظریه روسو بشر از آن منحرف شده ))وضع طبیعی((و خوشبختی )) معصومیت((میتوانستند ادعا کنند که 

جاي گناهکاري ذاتی )) تمدن((قت همان داستان باغ عدن است که بازگو شده است، با این اختالف که است، در حقی

اشخاص . و در هر دو مورد، دانش باعث پایان خوشبختی شده است ;را که موجب سقوط انسان شد گرفته است

ه چنین شکواییه کودکانهاي عالقهمند به مظاهر مادي، مانند ولتر، در حیرت شدند از اینکه مردي سی و هفت سال

هنرمندانی مانند بوشه ممکن بود در زیر تازیانه . علیه موفقیتهاي علم، محاسن نزاکت، والهامات هنر نوشته است

روسو به خود بپیچند، ولی هنرمندان دیگر از قبیل شاردن و التور میتوانستند او را به گناه کلیت دادن و همه را با 

نظامیان به ستایشی که این موسیقیدان رقیق القلب از صفات نظامیگري و آمادگی . یک چوب راندن متهم کنند

. زدند همیشگی براي جنگ میکرد لبخند می

معترض بود و، ضمن آنکه این طرز فکر را مهمالتی )) طبیعت((گریم، دوست روسو، نسبت به هر گونه بازگشت به 

کمتر کلمهاي : ((بل در این مورد اظهار داشته بود)) یستطبیعت چ: ((شیطانی میخواند، سوال مشکلی مطرح کرد

چون چیزي ((این طرز نتیجهگیري که . باشد)) ... طبیعت... ((میتوان یافت که نحوه استعمال آن مبهمتر از کلمه 

ما در نوع بشر بدیهاي بسیاري میبینیم، و . قابل اعتماد نیست)) ناشی از طبیعت است، بنابراین خوب و درست است

البته تصور روسو از طبیعت اصیل بدوي نوعی کمال .)) حال آنکه نمیتوان تردید داشت که این بدکاریها کار طبیعتند
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دندانها و چنگالهاي خونین ((داراي ) زندگی بدون نظم و حمایت اجتماعی(طبیعت  ;مطلوب خواهی رمانتیک بود

که ژان ژاك به آن عشق میورزید، همان طور که در  طبیعتی. بکش، یا کشته شو: و قانون نهایی آن این است)) است

در حقیقت او نمیخواست به . ووه یا کالران دیده میشد، طبیعتی بود متمدن که بشر آن را رام و مهذب کرده بود

او میخواست به خانوادهاي بازگردد که تحت ;شرایط بدویت با همه آلودگی، ناامنی، و خشونت جسمانی آن بازگردد

او آرزو داشت از قید قوانین و . نواده اداره شود، زمین را کشت کند، و از ثمره این کشت امرار معاش کندنظر پدر خا

او از پاریس متنفر بود . محدودیتهاي اجتماع دوري جوید و از روش متداول و شناخته شده اعتدال و تعقل رهایی یابد

تحت عنوان رویاهاي یک رهرو تنها، عدم سازش خود  در اواخر زندگی خود، در اثري. و حسرت له شارمت را میکشید

  : را با محیط چنین بیان کرد

. دنیا آمدم و طی مدت چهل سال متوالی حتی یک بار هم اعتماد من به دیگران فریبم نداد من خوشباورترین فرد به

پس از اینکه ... یدم همینکه ناگهان به میان جمعی از اشخاص و اشیاي نوع دیگر افتادم، به داخل هزار دام لغز

مطمئن شدم در تظاهراتی که توام با ادا و اصول نسبت به من ابراز میشدند جز فریب و کذب چیزي نیست، بسرعت 

من هرگز واقعا به اجتماع شهري که در آن همه چیز آکنده از نگرانی و ... از بشر متنفر شدم ... به سوي دیگر رفتم

استقالل طبیعی من پیوسته مرا از تسلیم و تعهد، که شرط الزم براي کسانی و  ;تعهد و وظیفه است خو نگرفتهام

  . است که میخواهند میان افراد بشر زندگی کنند، برحذر ساخته است

با آنکه پر نیرو و آکنده از حرارت بود، بهطور ((و در اعترافات با کمال شهامت اذعان کرد که این نخستین گفتار او 

و از کلیه آثاري که من به رشته تحریر درآوردم از نظر استدالل از  ;ه نظم و ترتیبی عاري بودکامل از منطق و هرگون

  .)) همه ضعیفتر، و بیش از همه آنها عاري از سجع و قافیه بود

با وصف این، روسو با حرارت به منتقدان خود پاسخ میگفت و سخنان نامتعارف و خالف عرف خود را مورد تاکید 

پس از تفکر مجدد، تصمیم گرفت که . او به خاطر احترام، در مورد ستانیسالس استثنا قایل شد. ادمجدد قرار مید

تنها نتیجهاي که از این کار به دست خواهد آمد ((زیرا  ;ها و فرهنگستانها را نبندد ها را نسوزاند یا دانشگاه کتابخانه

ی افراد بشر فاسدند، بهتر است که عالم باشند تا وقت((و )) ;غوطهور ساختن دوباره اروپا در بربریت خواهد بود

. ولی او حتی یک کلمه از اظهارات خود را درباره اجتماع پاریس پس نگرفت.)) جاهل

براي اینکه نشان دهد خود را از چنین اجتماعی کنار کشیده است، شمشیر و لباس ملیله دوزي و جورابهاي سفید 

از ((به قول مارمونتل، . و کاله گیس کوچکتر خاص طبقه متوسط استفاده کرد خود را به دور افکند، و از لباس ساده

اگر او .)) آن لحظه او نقشی را برگزید که قرار بود آن را ایفا کند، و نقابی را انتخاب کرد که قرار بود بر چهره بزند

د او درآمد و سیماي تاریخ را نقابی بر چهره داشت، آن را چنان خوب و مداوم بهکار برد که به صورت قسمتی از وجو

  . دگرگون ساخت

VI - 1754 - 1750: پاریس و ژنو  

این رویداد ناگوار تمایالت . روسو از بیماري مثانه چنان در رنج بود که شش هفته بستري شد 1750در دسامبر 

ادند، ولی علم پزشکی آشنایان ثروتمندش پزشکان خود را نزد وي میفرست. مالیخولیایی و انزواطلبی او را تشدید کرد

هر چه بیشتر از دستورات آنان پیروي . ((آن زمان آنان را آن قدر مجهز نکرده بود که بتوانند به وي کمک کنند

نیروي تخیل من، در این سوي گور، تنها ادامه زجر ناشی از سنگ کلیه و . میکردم، زردتر و الغرتر و ضعیفتر میشدم

آنچه براي دیگران تسکینی فراهم میکرد، از قبیل پارهاي آشامیدنیهاي . میکردبند آمدن ادرار را در نظرم مجسم 

، ترز سومین فرزند را براي وي آورد که 1751در اوایل سال .)) دارویی، حمام، خونگیري، بر زجر و عذاب من میافزود

ها را  لیش اجازه نمیداد بچهبعدها او توضیح داد که وضع ما. مانند دو فرزند قبلی روانه پرورشگاه اطفال سرراهی شد
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بزرگ کند و اگر قرار بود تربیت آنها به خانواده لوواسور واگذار شود، آتیه آنها خراب میشد و آنها اوضاع او را، که یک 

بیماري وي را مجبور کرد که از شغل خویش به عنوان صندوقدار . نویسنده و موسیقیدان بود، شدیدا بههم میزدند

از آن پس تنها ممر درآمدش نسخهبرداري از نتهاي  ;ستعفا کند و از درآمد آن دست بکشددوپن دو فرانکوي ا

بر اثر اهمال دیدرو یا خست ناشران، روسو از بابت فروش گفتار چیزي دریافت . سو بود 10موسیقی از قرار هر صفحه 

  . موسیقی بیش از فلسفه از لحاظ مالی براي او سودمند بود. نداشت

، بر اثر اعمال نفوذ دو کلو، اپرت روسو به نام غیبگوي دهکده در حضور پادشاه و درباریان در 1752اکتبر  18در 

اول (اجراي این برنامه براي مردم . فونتنبلو اجرا شد و چنان موفقیتی پیدا کرد که یک هفته بعد در همانجا تکرار شد

. هگیر بار دیگر خود را در زمره مشاهیر یافتبا استقبال بیشتري روبهرو شد، و این نویسنده گوش) 1753مارس 

غیبگوي : بود)) جز الیتجزاي گفتار((کوچکی که روسو شعر و آهنگ آن را ساخته بود تقریبا در حکم )) میان پرده((

دهکده به زنی چوپان به نام کولت، که از ماجراهاي عشقی کولن با دخترهاي شهرنشین افسرده خاطر بود، تعلیم 

کولن که . دست به کار شدن به ماجراهاي عشقی، کوشش کند کولن را به سوي خویش بازگرداند میدهد که، با

حسادتش تحریک میشود، به نزد او بازمیگردد، و این دو باهم اشعاري در وصف زندگی روستایی و علیه زندگی 

. از در صلح و آشتی درآمدروسو در نخستین شب اجراي این برنامه شرکت کرد و تقریبا با اجتماع . شهري میخوانند

بنابراین، همه چیز شنیده میشد و این امر، هم براي نویسنده و هم براي  ;از کف زدن در حضور پادشاه خبري نیست

آنها آهسته به . من نجواي زنانی را که به زیبایی فرشتگان بودند درباره خود شنیدم. خود برنامه، داراي مزیتی بود

لذت .)) هیچ صدایی نیست که بر دل ننشیند ;لفریب است، انسان را از خود بیخود میکنداین د((یکدیگر میگفتند، 

ایجاد این احساس در این همه آدم دوستداشتنی اشک از چشمانم جاري کرد و من در اولین قسمت برنامه دو نفري، 

  . وقتی متوجه شدم تنها کسی نیستم که میگریم، نتوانستم جلو اشکهاي خود را بگیرم

اومون براي او پیامی فرستاد که ساعت یازده صبح روز بعد به قصر سلطنتی برود تا به حضور پادشاه /شب دوك د آن

ولی ناراحتی مثانه روسو مانع . و آورنده پیام افزود که انتظار میرود پادشاه به مصنف مستمري اعطا کند ;معرفی شود

  . اجراي این برنامه شد

نخستین نگرانی من این بود که  ;ب آن روز درخشان براي من شب درد و آشفتگی بودآیا کسی باور خواهد کرد که ش

این موضوع در تماشاخانه ناراحتی زیادي براي من . ضمن شرفیابی ناچار باشم چندین بار کسب اجازه خروج کنم

بزرگان که به انتظار  ایجاد کرده بود و امکان داشت روز بعد هم، که در تاالر یا در آپارتمان پادشاه در میان همه

مشکل جسمانی عامل اصلی جلوگیري از آمیزش من با . خروج اعلیحضرت میایستادند حضور یابم، مرا عذاب دهد

تنها کسانی که با این وضع آشنایی دارند میتوانند قضاوت کنند که قرار . اهل کمال، و لذت بردن از صحبت زنان بود

  . شخص ایجاد میکندداشتن در خطر چنین وضعی چه وحشتی در 

دو روز بعد دیدرو او را به خاطر از دست دادن چنین . بنابراین، او پیام داد که نمیتواند براي شرفیابی حضور یابد

او درباره موضوعی همچون . ((فرصتی، که میتوانست وضع او و ترز را به نحو مناسبتري تامین کند، سرزنش کرد

با آنکه من به خاطر نیات نیکویش از وي . ... تظار داشتم، صحبت میکردمستمري بیش از آنچه از یک فیلسوف ان

) و این نخستین مشاجره ما بود(هاي او که باعث مشاجره لفظی شدیدي میان ما شدند  سپاسگزار بودم، از موعظه

قدري از آن  مادام دو پومپادور به. با این حال، او از غیبگوي دهکده از نظر مالی بیبهره نماند.)) خوشم نمیآمد

سکه طال، و لویی  50او . خوشش آمد که وقتی براي دومین بار در دربار اجرا میشد، خودش نقش کولت را ایفا کرد

خود پادشاه، که به قول روسو صدایش بدترین اصوات در سراسر . سکه طال براي روسو فرستاد 100پادشاه فرانسه 

من مستخدم خود را از دست ((از آواز غمانگیز کولت را با عبارت فرانسه بود، به این سو و آن سو میرفت و قسمتی 
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من این مقاالت را با . ((در این احوال روسو مقاالتی درباره موسیقی براي دایرهالمعارف تهیه میکرد. میخواند)) دادهام

.)) ود تهیه کردمشتاب بسیار، و در نتیجه به طرزي بسیار بد، در ظرف سه ماهی که دیدرو براي آن وقت قایل شده ب

روسو مقاالت ). 1755(رامو از این مقاالت در جزوهاي به نام اشتباهات موسیقی در دایره المعارف بشدت انتقاد کرد 

موسیقیدانی ((معاصران او، غیر از رامو، او را . قرار داد) 1767(را اصالح کرد و آنها را مبناي یک فرهنگ موسیقی 

ولی بدون تردید  ;ما اینک باید او را آهنگسازي در مقیاس کوچکتر به حساب آوریم)). آوردند شمار می درجه یک به

  . او جالبترین نویسنده آن نسل درباره موسیقی بود

به پاریس سرازیر شدند، بحث شدیدي بر سر محاسن  1752هنگامی که گروهی از خوانندگان ایتالیایی اپرا به سال 

نامهاي ((روسو بسرعت وارد معرکه شد و اثري به نام . ایتالیایی درگرفت نسبی موسیقی فرانسوي در برابر موسیقی

در آن ثابت میکند که ساختن آهنگ براي کلمات ((که، به قول گریم، ) 1753)) (درباره موسیقی فرانسه نوشت

شتهاند و فرانسه غیرممکن است، زبان فرانسه بهطور کلی براي موسیقی نامناسب است و فرانسویان هرگز موسیقی ندا

ما بعضی از آوازهاي قدیمی را : ((او در رویاها نوشت. روسو شدیدا طرفدار ملودي بود.)) هرگز نخواهند داشت

کدام عصر است که چنین شکوهاي را نشنیده باشد وي .)) میخواندیم که بمراتب از صداهاي ناجور امروزي بهتر بودند

او اپرا را به . خود مطالبی نوشت که بعدا واگنر دنبالش را گرفت در فرهنگ موسیقی)) اپرا((در مقالهاي تحت عنوان 

نمایشی دراماتیک و غنایی که هدفش بههم پیوستن کلیه زیباییهاي هنرهاي ظریف در ارائه یک حرکت ((عنوان 

ر با شع: شعر، موسیقی، و صحنهپردازي: عناصر سازنده یک اپرا عبارتند از((توصیف کرد و افزود که )) پراحساس است

در این اوان .)) درامهاي یونانی را میتوان اپرا نامید...  ;رنگامیزي با چشم ;موسیقی با گوش ;روح سخن میگوید

او ژان ژاك را متبسم، خوشقیافه، و از لحاظ ظاهر مرتب تصویر . کانتن دوالتور تصویري از روسو نقاشی کرد -موریس 

مارمونتل روسو را در طی این سالها، به طوري . با واقعیت محکوم کردخاطر عدم انطباق  دیدرو این تصویر را به. کرد

. او بتازگی جایزه فرهنگستان دیژون را ربوده بود: ((اولباك دیده بود، چنین توصیف میکرد/که در میهمانیهاي شام د

از خالل . میشد گاهی چنان در چاپلوسی زیادهروي میکرد که باعث تحقیر خودش ;نزاکت او توام با کمرویی بود... 

چشمانش، که متوجه پایین بودند، همه چیز را با سوظن  ;مالحظه کاري بیش از حد او، عدم اعتماد مشهود بود

.)) بندرت وارد صحبت میشد، و کمتر اتفاق میافتاد که افکار خویش را با ما در میان بگذارد. پرماللتی مینگریستند

فرانسه، که در سالونها نفوذ و تسلط )) فیلسوفان((م کرده بود، در اجتماع روسو، که با این شدت علم و فلسفه را محکو

اپینه تعریف میکند که چگونه /مادام د. گفتار، وي را درگیر دفاع از مذهب کرده بود. داشتند، احساس ناراحتی میکرد

ز حد توهینآمیز میدید، در ضیافت شامی که به وسیله مادام کینو داده شده بود، میزبان، که موضوع صحبت را بیش ا

المبر، که  -مارکی دو سن .)) دست کم حرمت مذهب طبیعی را مراعات کنند((از میهمانان خود تقاضا کرد که 

اودتو رقیب روسو میشد، در پاسخ /خاطر مادام دو شاتله رقیب ولتر شده بود و بزودي نیز بهخاطر مادام د بتازگی به

اپینه در این مورد چنین /مادام د.)) ی بیش از مذاهب دیگر رعایت شودلزومی ندارد حرمت مذهب طبیع: ((گفت

: ادامه میدهد

اگر تحمل بدگویی از : ((او گفت. روسو از این پاسخ به خشم آمد و زیر لب چیزي گفت که حاضران بر او خندیدند

و من،  ;یت استیک دوست غایب ناشی از بزدلی است، تحمل بدگویی از خداوند، که حاضر است، در حکم جنا

شما، آقا، که شاعر هستید با من هم عقیده : ((المبر رو کردم و گفتم -من به سن .)) ... آقایان، به خداوند اعتقاد دارم

 - سن .)) خواهید بود که وجود یک قدرت جاودانی که قادر متعال و از همه داناتر باشد منشا زیباترین احساس است

یکنم که مشاهده اینکه خداوند صورت خود را متوجه زمین کرده منظرهاي دلپذیر من اعتراف م: ((المبر پاسخ داد

آقا، اگر شما یک کلمه دیگر صحبت : ((روسو حرف او را قطع کرد و گفت.)) هاست ولی این امر منشا حماقت... است 
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ورود شاهزاده اعالم  در حقیقت او از جا برخاسته و جدا درصدد رفتن بود که.)) کنید، من از اطاق خارج خواهم شد

اپینه اعتماد کرد، روسو به او گفت که این /اگر بتوان به خاطرات مادام د. و همه موضوع بحث را فراموش کردند. شد

  . ملحدان مستحق جهنم جاودانیند

اجرا کرد، جنگ  1752دسامبر  18روسو در پیشگفتار کمدي خود نارسیس، که گروه هنري کمدي فرانسز آن را در 

ذوق ادبیات در میان ملت همیشه حاکی از آغاز فسادي است که آن ملت در مدت . ((را علیه تمدن از سرگرفتخود 

کاهلی و تشخص : این ذوق تنها از دو منبع شیطانی در یک ملت پدیدار میشود. بسیار کوتاهی بر سرعت آن میافزاید

روزي در آنجا مارمونتل، . اولباك ادامه داد/شان دبه شرکت در محفل آزاداندی 1754با این وصف، او تا سال .)) جویی

المبر، و دیگران به یک تراژدي که کشیشی به نام آبه پتی نوشته بود و در آنجا قرائت میکرد گوش  -گریم، سن 

  . به نظر آنها این داستان قابل ترحم بود، ولی از آن تحسین فراوان کردند. میدادند

روسو که از عدم . بود که متوجه لحن استهزاآمیز آنان نشد و برخود بالید کشیش نویسنده آن قدر شراب نوشیده

همه ...  ;نوشته شما بیارزش است: ((خلوص نیت دوستانش منزجر شده بود، حمله شدیدي را به کشیش آغاز کرد

به خاطر عدم اولباك روسو را /د.)) از اینجا بروید و در دهکده خود کشیش شوید ;این آقایان شما را مسخره میکنند

  . روسو با خشم از آنجا رفت و مدت یک سال از آن محفل دوري جست ;نزاکتش مالمت کرد

. هاي مسیحیت او از میان نرفته بودند مصاحبان روسو اعتقادات کاتولیکی او را از میان برده بودند، ولی شالوده

او کمال مطلوب . یش، بار دیگر آشکار شدندمعتقدات پروتستانی دوران کودکی او، با فروکش کردن اعتقادات کاتولیک

خود را در ژنو دوران جوانی خود میجست، و اعتقاد داشت در آنجا خوشبختتر از پاریسی خواهد بود که روحش را 

. چنانچه او به ژنو بازمیگشت، عنوان غرورآمیز شارمند را باز مییافت و از مزایاي انحصاري آن برخوردار میشد. میآزرد

با کالسکه عازم شامبري شد، مادام دو واران را بیچیز و ناخشنود یافت، کیف پول خود را نزد او خالی  1754در ژوئن 

ظاهرا  ;در آنجا به عنوان یک فرزند مسرف نادم مورد استقبال قرار گرفت. کرد، و به راه خود به سوي ژنو ادامه داد

روحانیان ژنو از اینکه یک دایرهالمعارف  ;یگر تایید کردبیانیهاي امضا کرد و اعتقاد خود را به کیش کالونی بار د

عنوان شارمندي به وي بازگردانده شد، و از آن پس با . نویس را به معتقدات مذهبی خود بازگرداندهاند شادي کردند

ت لطفی که از ناحیه انجمن شهر و مقاما.)) ژان ژاك روسو، شارمند: ((احساس غرور نام خود را چنین امضا میکرد

روحانی به من نشان داده شد، و همچنین نزاکت و خوشرفتاري قضات، وزیران، و شارمندان، چنان مرا تحت تاثیر 

قرارداد که من در فکر بازگشت به پاریس نبودم مگر براي به هم زدن خانواده، یافتن کاري براي آقا و خانم لوواسور یا 

  . تا در آنجا بقیه ایام عمر را سر میکنمتامین مخارج آنها، و سپس بازگشتن با ترز به ژنو 

من خاطره زندهاي . ((در این وقت او بیش از زمان کودکی خود میتوانست از زیبایی دریاچه و سواحل آن لذت ببرد

در . انتهاي دور دست دریاچه در ذهن خود حفظ کردم و چند سال بعد در هلوئیز جدید آن را توصیف کردم... از 

ایی این رمان، دهقانان سویسی به عنوان مردمی مجسم شدهاند که مالک زمین خود هستند، از شرح زندگیهاي روست

هاي خانوادگی میکنند، و با رضایت خاطر از  آزادند، در زمستان خود را سرگرم صنایع و حرفه)) بیگاري((مالیات و 

کتاب قرارداد اجتماعی شرح  او هنگامی که کمال مطلوب سیاسی خود را در. سرو صدا و کشمکش جهان به دورند

  . شهرهاي سویس را در نظر داشت -میداد، کشور 

دو ماه پس از عزیمت روسو از ژنو، ولتر وارد این . روسو عازم پاریس شد و قول داد که زود برگردد 1754در اکتبر 

رگرفت، ولی آن اعتماد در پاریس، ژان ژاك دوستی خود را با دیدرو و گریم از س. شهر شد و در له دلیس اقامت گزید

 ;اولباك نوشت/اولباك مرده است، نامه تسلیتآمیز پرمحبتی براي بارون د/وقتی شنید مادام د. سابق در میان نبود

مدت سه سال دیگر، از همه جهات . میان این دو آشتی برقرار شد، و روسو بار دیگر با ملحدین دور یک میز نشست
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در این وقت، روسو . و معتقدات کالونی تازه او سنگینی زیادي بر افکارش نمیکردندبود )) فیلسوفان((ظاهري، در زمره 

  . تمام هم خود را صرف چاپ دومین گفتار خود میکرد که بیش از نخستین گفتار دنیا را تکان داد

VII  -  جنایت تمدن

منشا نابرابري در میان افراد بشر (: (سوال تازه این بود. ، فرهنگستان دیژون مسابقه دیگري اعالم کرد1753در نوامبر 

من که تحت تاثیر این سوال بزرگ قرار گرفته بودم، : ((روسو میگوید)) چیست، و آیا قانون طبیعی آن را مجاز میدارد

... ولی چون شهامت آن را نشان داده بود  ;از اینکه فرهنگستان جرئت کرده بود آن را مطرح کند، به حیرت افتادم

او نام مطلب خود را گفتار راجع به منشا عدم مساوات بین افراد بشر .)) در این اقتراح را پذیرفتمبالفاصله شرکت 

تقدیم داشت، خطابهاي به عنوان )) جمهوري ژنو((در شامبري دومین گفتار خود را به  1754ژوئن  12در . گذارد

  :هاي سیاسی ابراز داشت در زمینه به آن افزود، و عقاید قابل توجهی)) سروران محترم، معزز، و واالتبار((

من ضمن تفحصات خود درباره بهترین قواعدي که فهم عام میتواند در زمینه نحوه تشکیل یک دولت وضع کند، 

آنچنان از کشف اینکه همه اینها در عمل در حکومت شما وجود دارند تحت تاثیر قرار گرفتهام که حتی اگر خودم در 

دم، خود را مکلف میدانستم تا این تصویر اجتماع انسانی را به ملتی تقدیم کنم که به نظر میان شما به دنیا نیامده بو

میرسد در میان همه ملتها از بزرگترین امتیازات چنین اجتماعی برخوردار است و بهتر از همه در برابر مضار و معایب 

  . آن مراقبت به عمل آورده است

کشوري که بر اثر فقدان  :مروزه درباره کشور سویس کامال صادق استاو با عباراتی از ژنو تعریف میکرد که ا

سعادتآمیز قدرت، از عشق وحشیانه تسخیر بازداشته شده است، و بر اثر وضعی بازهم سعادت آمیزتر، از بیم تسخیر 

به آن  شهري آزاد واقع در میان چندین کشور که هیچ کدام عالقهاي ندارند -به وسیله کشورهاي دیگر آزاد است 

  . حملهور شوند، و حال آنکه هر کدام از آنها عالقهمند است که از حمله دیگران به خود جلوگیري کند

روسو، که به صورت بت آینده انقالب فرانسه درآمد، نسبت به محدودیتهاي دموکراسی ژنو، که در آن تنها هشت 

  : درصد مردم حق راي داشتند، با نظر موافق مینگریست

ري از سودجویی فردي و طرحهاي نسنجیده و کلیه ابداعات خطرناکی که مآال باعث اضمحالل آتنیها براي جلوگی

این حق باید منحصرا متعلق به قضات  ;شدند، هر فرد نباید بتواند آزادانه و به میل خود قوانین تازه پیشنهاد کند

قوانینی که به طور روزانه عوض . احترام میبخشداز همه اینها گذشته، قدمت قوانین به آنها تقدس و قابلیت . ... باشد

و دولتها با در پیش گرفتن عادت عدم توجه به رسوم دیرینه خود،  ;شوند خیلی زود مورد تحقیر مردم قرار میگیرند

به بهانه اصالح و بهبود، غالبا باعث متداول شدن بدیهایی میشوند که از بدیهایی که سعی دارند از میان بردارند 

آیا روسو به این وسیله میخواست اجازه شارمندي مجدد ژنو را بهدست آورد وي که به این هدف رسیده . رندبزرگت

گفتار را  1755جایزهاي به او داده نشد، ولی وقتی که در ژوئن . بود، مقاله خود را به فرهنگستان دیژون تقدیم داشت

. وع مباحث هیجانانگیز سالونهاي پاریس شده استمنتشر کرد، این رضاي خاطر برایش حاصل شد که بار دیگر موض

یا جسمانی افراد )) طبیعی((منکر نابرابري . او براي ایجاد بحث و جدل از هیچ گونه تناقض گویی فروگذار نمیکرد

 ;نبود و قبول داشت که بعضی اشخاص از بدو تولد از نظر جسمانی، اخالقی، یا فکري سالمتر و نیرومندتر از دیگرانند

استدالل میکرد که کلیه نابرابریهاي دیگر، از قبیل اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، و معنوي، غیرطبیعی هستند و  ولی

مالکیت خصوصی را برقرار کرد، و براي حفظ اموال و  ;خارج شد)) وضع طبیعی((زمانی بهوجود آمدند که بشر از 

. امتیازات، دولتهایی بهوجود آورد

بیشتر بر اثر تاسیسات و سنن اجتماعی، که مانع تمایالت وي به رفتار طبیعی میشوند،  و)) بشر طبیعتا خوب است((

روسو یک حالت مطلوب بدوي را مجسم میکرد که در آن بیشتر مردم داراي عضالتی قوي، پاهایی تند و . بد میشود
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و زندگی پر فعالیتی داشتند که در آن، فکر پیوسته یکی از ابزار و شرایط الزم براي  ندبودچابک، و چشمانی پر نور 

وي این سالمت طبیعی را با بیماریهاي رو به افزایشی که بر اثر ثروت و . عمل بود و نه جانشینی ضعف آور براي آن

  . مشاغل نشسته در تمدن به بار میآید مقایسه میکرد

ا مخلوق خود ما هستند، و ما میتوانستیم از آنها، تقریبا از همه آنها، با توسل به آن روش قسمت عمده ناراحتیهاي م

اگر طبیعت سالم بودن را براي . ساده و متحدالشکل و انفرادي زندگی، که طبیعت تجویز کرده است، احتراز جوییم

تی برخالف طبیعت است، و بشر بشر معین کرد، من میتوانم بجرئت بگویم که حالت تعمق و به فکر فرورفتن حال

ما وقتی وضع جسمانی خوب وحشیان را در نظر میگیریم دست کم آنهایی را که ما . متفکر حیوانی فاسد شده است

و متوجه میشویم که آنها بجز زخم و کهولت، دچار تقریبا هیچ ناراحتی  -با مشروبات الکلی خود ناسالم نکردهایم 

وسوسه میشویم که بررسی تاریخ جامعه مدنی در حکم بازگو کردن سرگذشت  دیگري نمیشوند، به این اعتقاد

وضع طبیعی مطلوب شاید هیچ وقت وجود نداشته است و احتماال هرگز ((روسو اذعان داشت که . بیماري بشر است

 ;ئه کرداو آن را نه به عنوان یک حقیقت تاریخی، بلکه به عنوان یک معیار مقایسه ارا)) ;هم وجود نخواهد داشت

بنابراین کار خود را با کنار : ((وقتی هم که پیشنهاد هراس آور خود را با عبارات زیر مطرح کرد منظور او همین بود

... بررسیهایی که ما ممکن است به آنها دست بزنیم. گذاردن حقایق آغاز کنیم، زیرا آنها در موضوع تاثیري ندارند

، بلکه باید آنها را همچون استدالالت مشروط و فرضی مورد بررسی نباید به عنوان حقایق تاریخی تلقی شوند

ولی ما میتوانیم وضع زندگی بشر قبل از پیدایش سازمانهاي اجتماعی را تا حدودي از طریق مشاهده .)) قرارداد

ر یک از ه.)) کشورها امروز به وضع طبیعی باقی ماندهاند((اوضاع و نحوه اداره کشورهاي امروزي مجسم کنیم، زیرا 

میتوان تصور کرد که  ;طور انفرادي داراي حاکمیت است، و عمال هیچ قانونی جز قوانین حیله و زور نمیشناسد آنها به

بشر، قبل از تشکیل جامعه، در شرایط مشابهی یعنی حاکمیت انفرادي، ناامنی، هرج و مرج جمعی، و خشونتهاي 

زیرا جامعه  (گونه زندگی تخیلی قبل از تشکیل جامعه نبود کمال مطلوب روسو این . متناوب زندگی میکرده است

هاي پدر  ، بلکه یک مرحله تکامل بعدي بود که در آن، افراد در خانواده)ممکن است به همان قدمت خود بشر باشد

 قدیمترین جوامع و. ((هاي عشیرهاي زندگی میکردند و هنوز مالکیت خصوصی را برقرار نکرده بودند ساالري و گروه

آن وضع داراي معایبی  ;آن زمان، دوران حد اعالي سعادت براي بشر بود.)) تنها جامعه طبیعی همان خانواده است

بر روي هم (( ;بود و دردها و مجازاتهایی به همراه داشت، ولی قانونی وراي قدرت پدري و انضباط خانوادگی نداشت

این .)) این تنها بر اثر یک حادثه مصیبتبار از آن دور شدبهترین وضعی بود که بشر میتوانست داشته باشد، و بنابر

حادثه برقراري مالکیت فردي بود، که نابرابري اقتصادي، سیاسی، و اجتماعی و بیشتر زشتیهاي زندگی امروزي از آن 

. ناشی شدند

آن حد از و اشخاصی را به )) این مال من است((اولین بشري که با محصور کردن یک قطعه زمین به خود گفت 

اگر کسی تیرکهایی را که براي محصور کردن . سادگی یافت که حرف او را باور کنند بانی واقعی جامعه مدنی بود

چنین قطعه زمینی در زمین کار گذارده شده بودند بیرون میکشید، یا گودالهایی را که کنده شده بودند پر میکرد و 

به سخنان این شیاد برحذر باشید، اگر یک لحظه فراموش کنید که از گوش دادن ((به همقطاران خود بانگ میزد که 

، از چه ))تان ساخته است ثمرات زمین متعلق به همه ماست و خود زمین متعلق به هیچ کس نیست، کار همه

  . جنایات، جنگها، و آدمکشیها، و از چه اوضاع وحشتبار و بدبختیهایی که بشر را نجات نمیداد

تقسیمات طبقاتی، بردگی، سرفداري، حسد، دزدي، جنگ، بیعدالتی حقوقی، فساد سیاسی،  بالیاي تمدن از قبیل

براي . ، و خالصه انحطاط از همین غصب مجاز ناشی شدند))پیشرفت((تدلیس تجاري، اختراعات، علم، ادبیات، هنر، 

ن یافت تا ضعفا را براي کار دولت، قانون تکوی ;حفظ مالکیت خصوصی، زور متشکل شد و به صورت دولت درآمد
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معدودي برخوردار از ((به این ترتیب، وضعی پیش آمد که . عادت دهد، با حداقل زور و هزینه، تسلیم اقویا شوند

به بیعدالتیهاي .)) امتیازات، بیش از نیاز خود متمتع میشوند، در حالی که انبوه گرسنگان فاقد نیازهاي اولیه زندگیند

هاي شرم آوري که گاهی براي جلوگیري از  شیوه: ((کوچک دیگر نیز افزوده میشوندعدالتیهاي  اساسی، بسیاري بی

سر راه گذاشتن یا ((، مانند سقط جنین، کشتن، نوزاد، اخته کردن، انحرافات، و ))تولد افراد بشر به کار برده میشوند

از آن بري هستند، روح انسان  همه این مصایب، که حیوانات.)) قتل خیل اطفالی که قربانی فقر والدین خود میشوند

در مقایسه با این فساد و کجروي که به . را به صورت سرطانی بر پیکر بشریت درمیآورند)) تمدن((را تباه میکنند و 

. اشکال گوناگون جلوه میکند، زندگی وحشیان سالم، عاقالنه، و انسانی است

را باید بکلی از میان برد آیا باید موضوع مال من و مال تو را  آیا جوامع((بنابراین، آیا ما باید به حال توحش بازگردیم 

این کار دیگر براي ما امکان ندارد، چون زهر )) منتفی دانست و به جنگلها برگشت و در میان وحوش زندگی کرد

پایان دادن به مالکیت خصوصی، . تمدن در خون ماست، و ما با گریختن به جنگلها آن را ریشهکن نخواهیم کرد

همینکه . ((حکومت، و قوانین در حکم غوطهور ساختن مردم در هرج و مرجی خواهد بود که از تمدن بدتر است

انقالب ممکن است قابل .)) انسان از دوران معصومیت و برابري خارج شود، هرگز نخواهد توانست به آن باز گردد

 ;ه زور برقرار و حفظ کرده است سرنگون کندتوجیه باشد، زیرا اعمال زور ممکن است به طرزي عادالنه آنچه را ک

بهترین کاري که میتوانیم انجام دهیم آن است که بار دیگر تعلیمات عیسی مسیح . ولی انقالب اینک بهصالح نیست

ما میتوانیم . را بخوانیم، و کوشش کنیم با به کار بستن اصول اخالقی مسیحیت تمایالت شیطانی خود را دور کنیم

ما میتوانیم بر آن شویم که . همنوعان خود را شالوده اخالق و نظام اجتماعی خود قرار دهیم((با همدردي طبیعی 

زندگی سادهتر و کمتر پیچیدهاي داشته باشیم، به ضروریات اکتفا کنیم، تجمالت را ناچیز بشماریم، و از مسابقه و 

، و مفاسد تمدن را یکیک به دور افکنیم و خود هاي تصنعی، تزویرها ما میتوانیم جنبه. روي بگردانیم)) پیشرفت((تب 

ما میتوانیم از سروصداي شهرهایمان و از نفرتها، . را در صداقت، طبیعی بودن، و صمیمیت بار دیگر قالبریزي کنیم

بیبندوباریها، و جنایات آنها دور شویم و زندگی آمیخته با سادگی روستایی، وظایف خانوادگی، و قناعت در پیش 

ا میتوانیم از ادعاها و بنبستهاي فلسفه دست بکشیم و به ایمان مذهبی، که از ما در برابر رنج و مرگ م. گیریم

  . حمایت خواهد کرد، باز گردیم

امروز که ما یکصد بار همه این حرفها را شنیدهایم، از این ابراز خشم قابل توجیه احساس نوعی تصنعی بودن 

که روسو توصیف کرده است بیشتر ناشی از سنن و تاسیسات اجتماعی  ما مطمئن نیستیم که زشتیهایی. میکنیم

. وجود آورده است زیرا هر چه باشد طبیعت بشر است که این سنن و تاسیسات را به ;فاسدند یا از طبیعت خود بشر

ج به او)) وحشیان مهربان و سبکبال((هنگامیکه ژان ژاك دومین گفتار خود را نوشت، جستجوي کمال مطلوب در 

و ثابت کرده بود که ساکنان ماداگاسکار ((والترهموند جزوهاي انتشار داده  1640در سال . خود رسیده بود

مطالبی که یسوعیان درباره هندیشمردگان هورون و ایروکوئوي نوشته بودند .)) خوشبختترین مردم روي زمینند

ولتر . وزوئه، ترسیم کرده بود تایید میکردظاهرا تصویري را که دفو از جمعه، خدمتکار دوستداشتنی روبنسون کر

بهطور کلی افسانه وحشیان نجیب را مورد استهزا قرار میداد، ولی در اثر خود بهنام پاکدل به طور تفریحی از آن 

ولی هلوسیوس . دیدرو در اثر خود به نام شرحی بر سفر بوگنویل همین مطلب را به بازي گرفت. استفاده کرده است

درجستجوي کمال مطلوب خویش در وحشیان مورد تمسخر قرار داد، و دوکلو، با آنکه دوست وفادار عمل روسو را 

جنایات بیش از همه در میان وحشیان متداول است، و طفولیت یک ملت دوران ((ژان ژاك بود، استدالل میکرد که 

. روي هم رفته محیط روشنفکري از نظریه روسو طرفداري میکرد.)) معصومیت آن نیست
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مادام دودفان . قربانیان حمله روسو با قلمداد کردن گفتار او به عنوان ظاهرسازي، وجدان خود را تسکین میدادند

شکاکان ادعاي روسو را در مورد پیروي از مسیحیت اصیل، و تفسیر تحت اللفظی وي را . آشکارا وي را شیاد خواند

هاي آنان  فرانسه به خاطر اینکه او باعث برهم خوردن نقشه)) انفیلسوف. ((درباره سفر پیدایش مورد تمسخر قرار دارند

در مورد جلب نظر دولت نسبت به افکار خویش درباره اصالحات اجتماعی خواهد شد، بتدریج اعتماد خود را نسبت 

ده آنها طرفدار تحریک احساسات خشماگین فقرا نبودند، و با آنکه به واقعت استثمار پیبر ;به وي از دست دادند

خود دولت به حمالت . هاي مردم در محل قضات را هم اصلی سازنده نمییافتند بودند، جایگزین کردن توده

شاید هم اعضاي دربار آن را در حکم تمرینی در زمینه خطابه خوانی تلقی  ;محکومیتآمیز روسو اعتراض نکرد

ولتر فرستاد و با اضطراب به انتظار جواب او یک نسخه از گفتار را براي  ;روسو به فصاحت خود میبالید. میکردند

  : پاسخ ولتر از زیورهاي ادبیات، درایت، و نزاکت فرانسویان است. آمیزي نشست تحسین

آقاي محترم، من کتاب تازه شما را که علیه نژاد بشر نوشته شده است دریافت داشتهام و به خاطر آن از شما تشکر 

شما با . ریت افراد بشر را خرسند میکنید، ولی آنها را اصالح نخواهید کردشما با گفتن حقایق مربوط به بش. میکنم

هیچ کس تاکنون این اندازه نیروي ...  ;هاي وحشتبار جامعه انسانی را ترسیم میکنید رنگهاي خیلی واقعی جنبه

شما را میخواند، این وقتی انسان اثر . فکري به کار نبرده است تا افراد بشر را ترغیب کند که به صورت وحوش درآیند

ولی چون بیش از شصت سال است که از این عادت دست . تمایل به او دست میدهد که چهار دست و پا راه برود

من با شما هم عقیده هستم که ... کشیدهام، متاسفانه احساس میکنم برایم مشکل است این عادت را از سرگیرم

ولی اذعان داشته باشید که نه سیسرون، نه وارو، نه ... بودهاند ادبیات و علوم گاهی مسبب بدي و زشتیهاي بسیار 

لوکرتیوس، نه ویرژیل، و نه هوراس کوچکترین سهمی در محکومیت ماریوس، سوال، آنتونیوس، لپیدوس، و 

ارو اعتراف کنید که پترارك و بوکاتچو مسائل داخلی ایتالیا را بهوجود نیاوردند، طنز گویی م. ... اوکتاویوس نداشتند

جنایات بزرگ را مردان مشهور . کورنی جنگهاي فروند را بهوجود نیاورد)) سید((بار تلمی نشد، و  -سبب کشتار سن 

آنچه این جهان را به صورت سیالب اشک درآورده است، آزسیریناپذیر و غرور رام نشدنی . ولی جاهل مرتکب شدند

و در همان لحظه که شما علیه آن  ;میکند، و تسلی میبخشدادبیات روح را غذا میدهد، آن را اصالح . ... بشر است

  . ... مطالبی مینویسید، باعث افتخار شما میشود

شما باید بیایید و آن را در هواي وطن خود . آقاي شاپویی به من اطالع میدهد که وضع سالمت شما کامال بد است

آقاي محترم، من به . ، و روي چمنهاي ما گردش کنیدبازیابید، از آزادي لذت ببرید، با من شیرگاوهاي ما را بخورید

  . طرزي بسیار فیلسوفانه و با لطیفترین احترامات، خدمتگزار بسیار خاضع و بسیار فرمانبردار شما هستم

ولی او از نوع . روسو با نزاکت مشابهی پاسخ نوشت و قول داد که وقتی به سویس برگردد، از له دلیس دیدن کند

گفتار او در ژنو بهعمل آمد عمیقا دچار یاس شد، خاصه آنکه این نوشته را با چنان ستایش و  استقبالی که از

ظاهرا گروه کوچک و بههم فشردهاي که بر این جمهوري حکومت . تحسینی خارج از اندازه به ژنو تقدیم داشته بود

ومت، و قانون به مذاقشان خوش میکرد، بعضی از نیشهاي این مقاله را احساس کرده و محکومیت کامل مالکیت، حک

او به این )) من ندیدم که حتی یک ژنوي از شور صمیمانهاي که در این اثر وجود دارد خوشنود باشد. ((نیامده بود

. نتیجه رسید که زمان مناسب براي بازگشتن به ژنو فرانرسیده است

VIII - محافظه کار  

فت، در جلد پنجم دایرهالمعارف مقاله بلندي به قلم روسو تحت که گفتار دوم روسو انتشار یا) 1755(در همان سال 

هاي  این مقاله از این نظر شایان توجه است که از بعضی جنبه. منتشر شد)) گفتار درباره اقتصاد سیاسی((عنوان 

ت و در این مقاله جامعه، دولت، و قانون به عنوان نتایج طبیعی سرش. اساسی با گفتارهاي قبلی او اختالف داشت
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مسلم . ((نیازهاي بشر مورد حرمت قرار میگیرند و مالکیت خصوصی نعمت اجتماعی و حقی اساسی توصیف میشود

مالکیت . ... است که حق مالکیت مقدسترین حقوق شارمندي و از بعضی جهات حتی مهمتر از خودآزادي است

اگر افراد نتوانند مازاد محصوالت خود  یعنی.)) شالوده حقیقی جامعه شهري و تضمین واقعی تعهدات شهروندان است

را براي مصرف شخصی یا انتقال به دیگري به میل خود نگاه دارند، بیش از حدي که براي تامین سادهترین نیازهاي 

در اینجا روسو با رسیدن میراث از والدین به اطفال نظر موافق نشان میدهد و با . آنها کافی است کار نخواهند کرد

براي اصول اخالقی و جمهوري هیچ چیز مهلکتر از . ((سیمات طبقاتی ناشی از آن را قبول میکندرضاي خاطر تق

این گونه تغییرات هم دلیل و هم مایه هزار بینظمی میشوند و  ;انتقال مداوم مقام و ثروت در میان شارمندان نیست

تی اجتماعی و تبعیضات طبقاتی مندرج در ولی وي به حمله علیه بیعدال.)) همه چیز را برهم میزنند و درهم میریزند

همان طور که دولت باید از مالکیت خصوصی و وراثت قانونی آن دفاع کند، به همان ترتیب هم . قانون ادامه میدهد

مالیات شدیدي باید به طور .)) اعضاي یک جامعه باید با دادن بخشی از اموال خود از دولت پشتیبانی به عمل آورند((

بر اجناس ضروري نباید مالیات . وضع شود)) قسمتهاي اضافی مایملک آنان((ه، و به تناسب دارایی و درجهبندي شد

دولت باید هزینه یک دستگاه ملی آموزش و . بسته شود، ولی اشیاي تجملی باید مشمول مالیات سنگین قرار گیرند

وات پرورش یابند، و چنانچه قوانین در آغوش مسا -ملی- چنانچه اطفال در مدارس عمومی. ((پرورش را تامین کند

نمیتوانیم تردیدي داشته باشیم که آنها یکدیگر را متقابال چون ... کشور و اصول اراده عمومی به آنان تلقین شوند 

.)) برادر عزیز خواهند داشت و، در موقع خود، مدافعان و پدران کشوري خواهند شد که خودشان اطفال آن بودهاند

. جهان وطنی یا تظاهر بیپایه به همبستگی جهانی است وطنپرستی بهتر از

به همان نسبت که دو گفتار قبلی سراسر آکنده از فردگرایی بودند، به همان اندازه مقاله او درباره اقتصاد سیاسی 

اینک براي نخستین بار روسو این فلسفه خاص خود را اعالم میدارد که در هر جامعه . بیشتر جنبه اجتماعی دارد

هاي افرادي است که آن جامعه  ها و ناخواسته وجود دارد که دامنه آن وسیعتر از مجموع خواسته)) ارادهاي عمومی((

اجتماع، به موجب فلسفه در حال تکوین روسو، موجودي اجتماعی است که از خود داراي روح . را تشکیل میدهند

و این اراده عمومی که  ;د داراي ارادهاي استدستگاه سیاسی نیز یک وجود واجد اخالقیات است که از خو :است

هدفش پیوسته حفظ و رفاه همه اجتماع و همه اجزاي آن است، منبع قوانین است و براي همه اعضاي کشور، در 

  . روابط آنان با یکدیگر، قواعد و میزان عدالت و بیعدالتی را، مشخص میدارد

میکند که از آن پس بر نظرات وي درباره امور همگانی  بر پایه این تصور، روسو علم اخالق و سیاست را بنا

عصیانگري که عقیدهاش درباره فضیلت عبارت بود از اراده بشر آزاد و طبیعی، اینک فضیلت را . حکمفرمایی میکند

اهان و او که تا این اواخر قانون را به عنوان یکی از گن ;نمیداند)) هاي خاص با اراده عمومی چیزي جز انطباق اراده((

بشر عدالت ((هاي استثمار شده میدانست، اینک اظهار میدارد که  تمدن و به عنوان آلتی براي مطیع نگاهداشتن توده

قانون آن دستگاه سالمت بخش اراده همگانی است که، به صورت حقوق مدنی،  ;و آزادي را تنها مرهون قانون است

آن صداي آسمانی است که براي هر یک از شارمندان احکام عقل قانون  ;برابري طبیعی میان افراد بشر برقرار میکند

شاید نویسندگان زجر کشیده دایرهالمعارف به روسو هشدار داده بودند که در این مقاله حمله خود .)) را وضع میکند

فاع میکند و هفت سال بعد در قرارداد اجتماعی او را خواهیم دید که از اجتماع در برابر فرد د. را به تمدن تعدیل کند

ولی در خالل این احوال . فلسفه سیاسی خود را براساس تصور یک اراده عمومی مقدس و مافوق همه قدرتها بنامینهد

با دوستانش از در مخالفت درمیآمد، و هر روز دشمنان  ;او کماکان فردگرا و عصیانگر بود، از پاریس نفرت داشت

  . تازهاي پیدا میکرد
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IX - 1756: فرار از پاریس   

در راتیسبونا بهدنیا آمده  1723گریم به سال . اپینه بودند/در این وقت نزدیکترین دوستانش گریم، دیدرو، و مادام د

او تحصیالت خود را در دهه آخر زندگی باخ در الیپزیگ انجام داد و از . بود و بنابراین یازده سال از روسو جوانتر بود

به  1749به سال . در زمینه زبانها و ادبیات یونان و روم باستان کسب کردیوهان آوگوست ارنستی تعلیمات مهمی 

پاریس آمد و زبان فرانسه را با دقت و کمالی که از مختصات آلمانیهاست فراگرفت و طولی نکشید که مقاالتی براي 

ه سوي عشق او به موسیقی وي را ب. منشی خصوصی کنت فون فریزن شد 1750در سال . نشریه لومرکور نوشت

وقتی این زن . روسو کشانید، در حالی که عطش عمیقتري او را به پاي مادموازل فل یکی از خوانندگان اپرا افکند

جوان آقاي کائو زاك را ترجیح داد، بنابه گفته روسو، گریم این مطلب را چنان به دل گرفت که سیماي غمزده وي 

با چشمان باز به پشت میخوابید، بدون اینکه حرفی . وم میگذرانداو روزها و شبها را در رخوتی مدا. ... حزن آور شد

آبه از لحاظ جسمانی از من قویتر و از  ;آبه رنال و من از او مراقبت میکردیم. ... بزند، چیزي بخورد، یا حرکتی بکند

  . زمان غیبت کنیمهیچ گاه نشد که ما دو نفر در یک . لحاظ سالمت بهتر بود و شبها از او توجه میکرد، و من روزها

  . فون فریزن پزشکی را احضار کرد، و این پزشک جز عامل زمان هیچ داروي دیگري را تجویز نکرد

سرانجام، یک روز صبح گریم از جاي خود برخاست، لباس پوشید، و به شیوه عادي زندگی خود بازگشت، بدون ((

وسو گریم را به دیدرو معرفی کرد، و هر سه نفر ر.)) اینکه در آن وقت یا بعدا از این رخوت غیرعادي ذکري کند

گریم، با اشتیاق فراوان، سیل افکاري را که از مغز پر برکت دیدرو جاري . رویاي رفتن به ایتالیا را در سرمیپروراندند

او زبان فیلسوفان هتاك نسبت به مقدسات را فراگرفت، در زمینهاي الادري کاتشیسم . میشد به خود جذب میکرد

روسو از صمیمیت . سه رفیقه بگیرد)) به یادبود تثلیث مقدس((اطفال را نوشت، و به فون فریزن اندرز داد که  براي

)) آلمانیترین فرانسوي((و دومی را )) فرانسویترین آلمانی((که سنت بوو اولی را  - روبه تزاید میان گریم و دیدرو 

.)) م، تو به من بیاعتنایی میکنی و من این کار ترا میبخشمگری: ((با لحنی شکوهآمیز میگفت. ناراحت بود - میخواند

و کلیه مالحظات و محدودیتها را ... است، ) روسو(گفت که حق با من ) گریم(او . ((گریم سخن روسو را جدي گرفت

، آبه رنال براي 1747در سال .)) بهطوري که من او را فقط در جمع دوستان مشترکمان میدیدم ;به کناري افکند

این . شترکان فرانسوي و خارجی خود ارسال یک نشریه خبري را، که هر دو هفته یک بار منتشر میشد، آغاز کردم

او این  1753در سال . نشریه نوول لیترر نام داشت و اتفاقات دنیاي ادب، علم، فلسفه، و هنر فرانسه را گزارش میداد

این نشریه، تحت مدیریت . ادامه داد 1790یگران آن را تا سال کار را به گریم واگذار کرد، و او هم با کمک دیدرو و د

ستانیسالس لشچینسکی، پادشاه پیشین  ;لویزا اولریکا، ملکه سوئد: گریم، مشترکان سرشناس بسیاري داشت، مانند

دوشس  ;دارمشتات -گوتا، شاهزاده و شاهدخت هسن  -شاهدخت ساکس  ;کاترین دوم، ملکه روسیه ;لهستان

فردریک کبیر که خبرنگاران چندي . وایمار -و کارل آوگوست، دوك ساکس  ;مهیندوك توسکان ;بورگکو - ساکس 

ولی سرانجام قبول کرد آن را دریافت دارد، ولی هرگز  ;در فرانسه داشت مدتی از مشترك شدن نشریه خودداري کرد

:ح اعالم داشتطرح او را به این شر) 1753مه (نخستین شماره گریم . پولی بابت آن نپرداخت

در صفحاتی که از ما درخواست شده است، وقت خود را صرف جزواتی نخواهیم کرد که پاریس روزانه از آنها پر 

از کتابهایی که استحقاق جلب توجه مردم را )) تحلیلی منطقی((بلکه سعی خواهیم داشت شرحی دقیق و ... ;میشود

شان از ادبیات فرانسه را تشکیل میدهد، قسمت قابل توجهی از نمایشنامه، که بخشی چنین درخ. دارند ارائه کنیم

به طور کلی ما نخواهیم گذاشت چیزي که ارزش برانگیختن کنجکاوي سایر ملل . گزارشهاي ما را تشکیل خواهد داد

  . را داشته باشد از نظرمان دور شود
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از تاریخ سیر فکري فرانسه در نیمه دوم  این نشریه مشهور کورسپوندانس لیترر اینک در حکم سابقهاي مهم و ارزنده

گریم میتوانست در انتقادات خود صراحت لهجه داشته باشد، زیرا این انتقادات نه بر مردم فرانسه . قرن هجدهم است

او معموال روشی منصفانه داشت، ولی بعدها در . آشکار میشد و نه بر نویسندگانی که آثارشان مورد بحث قرار میگرفت

توانایی تحمل ((او قضاوتهاي عاقالنه بسیار میکرد، ولی در مورد کاندید ولتر، به عنوان اینکه . چنین نکرد مورد روسو

جذابترین، ((او این کار را از روي تعصب انجام نداد، زیرا ولتر را به عنوان . ، بد قضاوت کرد))انتقاد جدي را ندارد

ولتر این تعارفات را به شیوه شیطنت بار خود بازگرداند و . کردتوصیف می)) ترین، و مشهورترین مرد در اروپا مطبوع

هاي ولتر،  صرفنظر از نوشته)) این بوهمی چه فکر میکند آیا فکر میکند که از ما ظرافت طبع بیشتري دارد: ((گفت

با . شد هاي نهضت روشنگري فرانسه در سراسر اروپا کورسپوندانس گریم بیش از هر نوشته دیگر باعث اشاعه اندیشه

دنیا از چیزي جز مفاسد : ((میگفت. و ایمان آنها به پیشرفت دچار تردید بود)) فیلسوفان((وصف این، گریم درباره 

  :نوشت 1757و در سال .)) ساخته نشده است، و تنها یک دیوانه تالش میکند تا این مفاسد را اصالح کند

اگر این وضع . ... د کرده است بر همه قرنها پیشی داردبه نظر من، قرن هجدهم از نظر تجلیل و تحسینی که از خو

کمی بیشتر ادامه یابد، صاحبان بهترین مغزها خود را متقاعد خواهند کرد که امپراطوري مالیم و صلحآمیز فلسفه 

بزودي جاي جوش و خروشهاي طوالنی نامعقول را خواهد گرفت و براي همیشه آرامش، قرار، و خوشبختی را براي 

ولی متاسفانه فیلسوف واقعی داراي افکاري است که کمتر آرامش میبخشد ولی در . ... وجود خواهد آورد بشر به

من بسختی میتوانم باور کنم که ما به عصر خرد نزدیک میشویم، و تقریبا بر این عقیدهام که . ... عوض دقیقتر است

  . اروپا را انقالبی مهلک تهدید میکند

او، که از فرانسویها هم . رور و خودپسندي گریم را که گاهی دوستانش را میآزرد میبینیمدر اینجا ما گوشهاي از غ

فرانسویتر بود، ساعتها وقت خود را صرف مرتب کردن سر و وضعش میکرد، به صورت و مویش پودر میزد، و آن قدر 

میدهد که تعریف و تمجید از  کورسپوندانس او نشان. داده بودند)) آهوي ختن((به خود عطر میپاشید که به او لقب 

البته . فردریک کبیر اشتراك نشریه را مشروط بر آن کرد که از وي تمجید نکند. دیگران را با چشمداشت انجام میداد

  . این گونه چاپلوسی قسمتی از سبک نگارش در رژیم قدیم بود

مادموازل فل جان خود را از دست گریم، که معموال خونسرد و حسابگر بود، به این علت که نزدیک بود به خاطر 

لوئیز فلورانس تاردیو . اپینه، توجه پاریس را جلب کرد/بدهد، و همچنین به خاطر شرکت در یک دوئل بر سر مادام د

لوئیز . در خدمت پادشاه بدرود حیات گفته بود 1737پدرش در سال . اسکالول دختر یک بارون اهل واالنسین بود/د

اپینه، فرزند یک مامور ثروتمند جمع /ش، در سن بیست سالگی، با دنی ژوزف اللیو دهشت سال پس از مرگ پدر

کیلومتري پاریس، در نزدیکی جنگل  15آنها در کاخ زیباي شاتو دو الشورت، حدود . آوري مالیات، ازدواج کرد

مل این همه آیا قلب من تح((خوشبختی او از حد گذشته بود و خودش میگفت که . مونمورانسی سکونت گزیدند

او کالوسن مینواخت، من : ((او در نامهاي که به یکی از عموزادگانش نوشت چنین گفت)) خوشبختی را خواهد داشت

 ;روي دسته صندلیش نشسته بودم، دست چپم روي شانهاش بود، و دست دیگرم برگهاي نت موسیقی او را ورق میزد

این زن زیبا نبود، ولی بهطرز دلفریبی .)) ثنا آن را میبوسیدهر بار که دست من از جلو لبان او میگذشت، بدون است

ولی . و چشمان درشت سیاهش بعدها دل از ولتر ربودند ;بود)) خیلی خوش قواره((کوچک اندام و به قول خودش 

پس از یک سال که از )). به صورت نداشتن هیچ گونه احساسی درمیآید((پس از مدتی، )) داشتن احساسی ثابت((

او قبل از ازدواج زندگی بیبندوباري . اپینه دیگر متوجه آن چشمان درشت سیاه نمیشد/ج آنها گذشت، آقاي دازدوا

زیاد مشروب میخورد، زیاد قمار میکرد، و مبالغ هنگفتی براي . داشت، و بعدها هم همان زندگی را از سرگرفت

در خالل این احوال، همسرش دو . ود، خرج میکردخواهران وریر، که آنها را در کلبهاي در نزدیکی الشورت جا داده ب
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از سفري که به شهرستانها کرده بود به پاریس بازگشت، با همسرش  1748در سال . فرزند براي وي به دنیا آورد

این زن، که از نظر روحی و جسمی هر دو شکسته شده بود، به موجب . همبستر شد، و او را به سیفیلیس مبتال کرد

ثروت عمویش نیز به او به  ;اپینه نفقه سخاوتمندانهاي برایش تعیین کرد/آقاي د. شوهرش جدا شدحکم دادگاه از 

  . ارث رسید

. کوشش کرد با توجه از اطفال خود، و کمک به دوستان، اندوه خود را فراموش کند ;وي کاخ الشورت را نگاه داشت

آبله شد و زندگیش در خطر جدي قرار گرفت، لوئیز  هنگامی که یکی از دوستانش به نام مادام دو ژولی دچار بیماري

به پرستاري او رفت و تا پایان عمر دوست خود نزد وي ماند، و حال آنکه کار او این خطر را در برداشت که خودش 

  . نیز بر اثر این بیماري بمیرد یا براي بقیه عمر از لحاظ جسمانی ناقص شود

چنین شخصی پیدا شد، همان دو  1746در سال . راي خود معشوقی بیابدهمه دوستانش عقیده داشتند که او باید ب

او بزودي  ;ماجراي عشقی دوپن با موسیقی آغاز شد و با سیفیلیس پایان گرفت. پن دوفرانکوي که به روسو شغلی داد

دو کلو . شددوپن با شوهر مادام در بهرهگیري از دوشیزگان وریر سهیم . شفا یافت، ولی مادام همانطور مبتال بود

وي دچار جنونی شد که .)) فرانکوي و شوهر شما با آن دو خواهر رابطه دارند: ((صاف و پوست کنده به مادام گفت

به همه . دو کلو درصدد بود جاي دوپن را بگیرد، ولی مادام دست رد به سینهاش گذاشت. سی ساعت ادامه داشت

م دو ژولی به هنگام مرگ دستهاي کاغذ به لوئیز داده بود که مادا. این بدبختیها یک بدبختی دیگر نیز افزوده شد

آنگاه . لوئیز این کار را کرد. حاکی از ماجراهاي عشقی او بود، و از لوئیز جدا تقاضا کرده بود این کاغذها را بسوزانند

ئیز منکر این اتهام لو. را سوزانده است) دو ژولی(به وي ) لوئیز(آقاي دو ژولی وي را متهم کرد که اوراق بدهی خود 

شد، ولی ظواهر امر علیه او بودند، زیرا همه میدانستند با وجودي که او از شوهرش جدا شده است، معذلک به 

. شوهرش کمک مالی میکند

بهوسلیه روسو با لوئیز آشنا شده بود، و سه  1751او در سال . درست در همین گیرودار بود که گریم وارد معرکه شد

شبی در یک مهمانی که توسط کنت فون فریزن داده . ار باهم موسیقی نواخته و آواز خوانده بودندنفري چندین ب

گریم از مادام دفاع کرد، و بحثی . اپینه گناهکار است/شده بود، یکی از میهمانان اظهار اطمینان کرد که مادام د

کمی بعد . گریم زخم کوچکی برداشت ;دمتهم کننده و مدافع دوئل کردن ;درگرفت که پاي شرافت را به میان کشید

وي از گریم به عنوان شوالیه شجاع خود . مدارك گم شده پیدا شدند، مادام برائت یافت و از او اعاده حیثیت شد

هنگامی که . سپاسگزاري کرد، و احترام متقابل آنان به صورت یکی از پایدارترین عشقهاي آن دوران ناپایدار درآمد

: اندوه مرگ همسرش بیمار شد و گریم براي توجه از او به خارج از شهر رفت، لوئیز از او پرسید اولباك از/بارون د

مانند : ((گریم پاسخ داد)) ولی آقا، اگر من در غیبت شما مورد حمله قرار گیرم، چه کسی شوالیه من خواهد بود((

ولی از نظر ظرافت مافوق تحسین و تمجید این پاسخ خالی از خردهگیري و ایراد نبود، .)) سابق، زندگی گذشته شما

. مادام او را به کاخ الشورت دعوت کرد. اپینه آشنا شده بود/در منزل مادام دوپن با مادام د 1748روسو به سال .بود

  : او، در خاطرات خود، روسو را به نحوي منصفانه چنین توصیف میکند

دبی نیست، و یا دست کم میتوان گفت ظاهر مودبانهاي او از انسان تحسین و تمجید میکند، با این وصف شخص مو

. مثل این است که او از رسوم اجتماعی بیاطالع است، ولی بآسانی دیده میشود که داراي هوش بیحدي است. ندارد

میگویند که وضع . ... چهرهاي برنزه و چشمانی سفید دارد که از آن آتش طغیان میکند و به بشره او روح میبخشد

فکر میکنم همین تحمل درد باشد که گاه به . ... و بد است و دردي را که تحمل میکند با دقت پنهان میداردسالمت ا

صحبت او : آمیز نیست اپینه ترسیم میکند زیاد تحسین/تصویري که روسو از مادام د. گاه به او قیافهاي عبوس میدهد

من با خوشوقتی ... ، به طور خصوصی جالب نبودبا آنکه در میان عدهاي مصاحب مختلف به قدر کافی مطبوع بود
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ها ظاهرا مثل خود وي شهوتانگیز  این بوسه. اي بر او میزدم هاي کوچک برادرانه توجه مختصري به او میکردم و بوسه

  . او بسیار الغر و بسیار پریده رنگ، و سینهاش مانند پشت دستش بود. ... نبودند

اپینه با /او مدت هفت سال در خانه مادام د. رتترین تمایالت مرا تعدیل کندهمین نقص بتنهایی کافی بود که پرحرا

وقتی مادام دید روسو تا چه حد در پاریس ناراحت است، درصدد یافتن راهی براي کمک به . حسن اقبال روبهرو بود

  . او بود، ولی میدانست وي از قبول پول امتناع خواهد کرد

م در پشت الشورت قدم میزدند، مادام کلبهاي را که ارمیتاژ نام داشت و به شوهرش یک روز که آنها در باغ منزل مادا

این کلبه مورد استفاده نبود و احتیاج به تعمیر داشت، ولی محل آن، که درست در . تعلق داشت به وي نشان داد

ن پناهگاه درست براي من ای! آه مادام، چه مسکن دلفریبی: ((حاشیه جنگل مونمورانسی بود، روسو را به هیجان آورد

بار دیگر آنها به سوي کلبه قدم میزدند، روسو  1755مادام پاسخی نداد، ولی وقتی در سپتامبر .)) ساخته شده است

همه شش اطاق آن داراي اثاث بودند و زمینهاي اطراف آن پاك و تمیز . از اینکه آن را تعمیر شده یافت،به حیرت آمد

این خود شما  ;عزیزم، اینک پناهگاه خود را مشاهده کنید: ((دام به وي چنین گفتروسو میگوید ما. شده بودند

  . عوالم دوستی آن را به شما تقدیم میدارد ;هستید که آن را انتخاب کردهاید

لوئیز میدانست که روسو قصد دارد در .)) امیدوارم این کلبه فکر بیرحمانه شما را درباره جدا شدن از من از میان ببرد

او به قول خودش دست کریمانه . شاید نمیدانست که عالقه روسو به ژنو کاهش یافته است ;یس متوطن شودسو

لوئیز موافقت ترز و مادام لوواسور . دوست خویش را با اشکهاي خود شستشو داد، ولی در قبول این پیشنهاد مردد بود

روز یکشنبه عید قیام مسیح .)) مات من غالب آمدسرانجام او بر همه تصمی((را نیز نسبت به نقشه خود جلب کرد، و 

این نامی بود که به (خود را )) خرس((، مادام، که میخواست اکرام را تمام کند، با کالسکه خود به پاریس آمد و 1756

ولی روسو، که . ترز دوست نداشت از پاریس دور شود. همراه رفیقه و مادر رفیقهاش به ارمیتاژ آورد) روسو داده بود

هواي آنجا را استنشاق میکرد، بعد از دوران پرخاطره خود با مادام دو واران، اینک خود را از هر زمان دیگري 

اپینه داد، /گریم با هشداري که به مادام د.)) زندگی را آغاز کردم 1756من در نهم آوریل . ((خوشبختتر حس میکرد

  : اوضاع را تیره کرد

تنهایی، . حق او خیلی بد کردید، ولی بدي شما در حق خودتان از آن هم بدتر استشما با دادن ارمیتاژ به روسو در 

همه دوستانش در نظر وي غیرعادل و حق نشناس خواهند بود، و . جریان تیره کردن تخیل او را کامل خواهد کرد

. پیش از همه خود شما، اگر تنها یک بار به فرمان او نباشید

استره بود، براي ایفاي نقش خود در جنگی که مقدر بود نقشه جهان را /مارشال د پس از آن، گریم، که اینک منشی

  . عوض کند، از پاریس عزیمت کرد
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فصل دوم

  ساله جنگ هفت

1756 - 1763  

  

  

I  -  چگونه جنگی را باید آغاز کرد  

این . ي را حل نکردهیچ مسئلها)) جنگ جانشینی اتریش. ((اروپا از هشت سال صلح برخوردار شده بود 1756تا سال 

جنگ وضع اتریش را در بوهم و ایتالیا، پروس را در سیلزي، بریتانیا را در هانوور، و فرانسه را در هند، آمریکا، و 

الشاپل از لحاظ حل مسائل ارضی هیچگونه مسئلهاي را که از نظر  - پیمان اکس . منطقه راین ناامن باقی گذارده بود

  . لی منعقد در یک قرن پیش قابل مقایسه باشد حل نکرده بوداستقرار ثبات با پیمان وستفا

تعادل دیرینه قوا بر اثر رشد ارتش پروس و نیروي دریایی بریتانیا برهم خورده و این خطر در میان بود که ارتش 

اشت تا نیروي دریایی بریتانیا هم تنها به زمان احتیاج د ;پروس به منظور فتوحات تازه دست به حمله ناگهانی بزند

روح در حال رشد ناسیونالیسم در انگلستان با سود و چشم انداز . مستعمرات فرانسه، هلند، و اسپانیا را متصرف شود

بازرگانی تغذیه میشد، در پروس با موفقیت در جنگ و در فرانسه با یک برتري فرهنگی توام با احساس ناراحتی از 

ن کاتولیکها و پروتستانها به یک حالت سکون و عدم تحرك مبارزات میا. انحطاط رزمی کشور گسترش مییافت

انجامیده بودند، و هر یک از دو طرف پیفرصتی میگشت تا جنگ سی ساله را، که به خاطر دست یافتن به روح مردم 

  . اروپا برپا شده بود، از سرگیرد

سی و نه ساله ولی هنوز  ماري ترز، رهبر. اتریش در آماده ساختن خود براي ریختن طاس سرنوشت پیشقدم شد

خوش سیماي امپراطوري اتریش، در نهاد خود همه غرور آبا واجدادي خاندان هاپسبورگ خود، و همه خشم و غضب 

او چگونه میتوانست در حالیکه همه دولتهاي بزرگ اروپا  ;زنی که مورد تحقیر قرار گرفته است را جمع داشت

دند، جدا شدن سیلزي را تحمل کند حتی فردریک که او را تحقیر کرده تمامیت قلمرو موروثی او را تضمین کرده بو

نظر میرسید  بهوقتی ((وي را ستود و راه و روش او را از این بابت تحسین کرد که )) شهامت و توانایی((بود، بعدها 

درك کند و  حوادث بر علیه او توئطه میکردند تا خرابش کنند، این حکمران جوان توانست جوهر و ذات حکومت را

او، که شکست خورده و سیلزي را به عنوان بهاي صلح پرداخته بود، از این .)) روح و روحیه شوراي وزیرانش شود

صلح تنها به عنوان یک آتش بس استفاده کرد و هم خود را صرف اصالح دستگاه دولتی، سروصورت دادن به ارتش 

براي  ;هاي آموزشی افراد خود دیدن میکرد طور مرتب از اردوگاهبه . درهم کوبیده خود، و تامین متحدان نیرومند کرد

با دادن پاداش و امتیازات، و بیش از آن با حضور  ;این منظور به پراگ در بوهم، و اولموتس در موراوي سفر میکرد

 لزومی نداشت سران سپاهش براي او سوگند. شاهانه و در عین حال زنانه خود، الهامبخش سربازان خود میشد

به این ترتیب بود که امیر لیشتنشتاین  ;وفاداري یاد کنند، چون این احساس در خون و در حمیت مردانگی آنها بود

از ثروت خود را صرف آن کرد که یک سپاه کامل توپخانه براي او ) دالر 000،500،1شاید حدود (اکو  000،200

نجیبزادگان جوان تاسیس کرد و بهترین معلمان  او در نزدیکی وین یک دانشکده جنگ براي. تدارك و تجهیز کند

تحت رهبري وي، سپاهیان اتریش : ((فردریک میگفت. هندسه، جغرافیا، استحکامات، و تاریخ را به خدمت آن درآورد

به چنان درجهاي از کمال رسیدهاند که هرگز پیشینیان آن به خود ندیده بودند، و یک زن طرحهایی را به موقع اجرا 

وي مامورانی به همه جا فرستاد تا . دیپلوماسی جنبه دیگر این طرحها بود.)) شایسته یک مرد بزرگ است گذارد که
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وي متوجه قدرت روبه تزاید روسیه شد که . براي اتریش دوستانی دست و پا کنند و علیه فردریک خصومت برانگیزند

او سعی الزم را به کاربرد تا  ;ونا، ملکه روسیه، بودبهوسلیه پطرکبیر سازمان یافته و اینک تحت فرماندهی الیزابت پترو

ماري ترز با . اظهارات طعنهآمیز فردریک درباره ماجراهاي عشقی امپراطریس روسیه به گوش امپراطریس برسند

کمال میل حاضر بود اتحاد خود با انگلستان را تجدید کند، ولی این تفاهم بر اثر پیمان صلح جداگانه انگلستان با 

در . ، که به موجب آن اتریش مجبور شده بود از سیلزي دست بکشد، دستخوش تلخکامی شده بود)1745( پروس

این هنگام سیاست خارجی انگلستان متوجه حفظ بازرگانی این کشور در دریاي بالتیک علیه قدرت روسیه، و 

گلستان به خاطر تامین چوب براي ان. همچنین تسلط آن برهانوور علیه هرگونه تهدیدي از ناحیه پروس و فرانسه بود

بدین ترتیب، در . نیروي دریایی خود متکی به روسیه بود، و براي پیروزي در جنگ به نیروي دریایی خود اتکا داشت

انگلستان پیمانی امضا کرد که روسیه را، در ازاي کمکهاي مالی از انگلستان ملزم میداشت  1755سیام سپتامبر 

انگلیسیها امیدوار بودند که این سربازان فردریک را از هرگونه نقشه توسعه طلبانه  ;نگاه داردسرباز در لیوونیا  55000

. به سمت غرب بازدارند

طی صدها سال فرانسه دشمن انگلستان . ولی مسئله این بود که انگلستان با فرانسه چگونه روشی باید داشته باشد

به انگلستان برانگیخته یا هزینه برانگیختن این گونه خصومتها را فرانسه بدفعات خصومت اسکاتلندیها را نسبت . بود

اینک هم . فرانسه بکرات خود را آماده حمله به مجمع الجزایر بریتانیا یا تهدید به این حمله کرده بود ;پرداخته بود

ع فرانسه به این شکست قاط. تنها کشوري بود که انگلستان را در دریاها و در دنیاي مستعمرات به مبارزه میطلبید

براي این کار الزم بود نیروي دریایی فرانسه  ;مفهوم بود که مستعمراتش در آمریکا و هندوستان به چنگ آورده شوند

. در آن صورت امپراطوري انلگستان نه تنها امن بلکه مافوق همه قدرتها میشد ;از بین برود یا از آن سلب توانایی شود

هایی که پارلمنت انگلستان تا آن تاریخ شنیده بود  یت مهین با نیرومندترین خطابهدر همین جهت بود که ویلیام پ

ولی آیا شکست دادن فرانسه امکان داشت پیت میگفت بلی، با متحد . روزهاي پیدرپی براي پارلمنت استدالل میکرد

ر خطرناکی نبود پیت میگفت آیا اگر اجازه داده میشد پروس از این هم نیرومندتر شود، کا. کردن پروس با انگلستان

پروس ارتش بزرگی دارد که به موجب این طرح در حفظ هانوور به انگلستان کمک خواهد کرد، ولی این کشور  ;نه

نیروي دریایی ندارد و بنابراین نمیتواند در دریا با انگلستان رقابت کند بهنظر میرسید عاقالنهتر این است که اجازه 

اي فرانسه کاتولیک یا اتریش کاتولیک را به عنوان قدرت مقتدر در قاره اروپا بگیرد، داده شود پروس پروتستان ج

هرگونه پیروزي که در اروپا . مشروط براینکه بریتانیا بر امواج دریاها حکمفرمایی کند و مستعمراتی بهدست آورد

بود که پیت الف میزد که  و به همین علت ;نصیب فردریک شود باعث تقویت انگلستان در ماوراي بحار خواهد شد

انگلستان پول خواهد داد، فردریک در . هاي کارزار قاره اروپا بهدست خواهد آورد آمریکا و هندوستان را در عرصه

بریتانیا یک  ;پارلمنت رضایت داد. هاي زمینی خواهد جنگید، و انگلستان نیمی از جهان را بهدست خواهد آورد صحنه

. وس پیشنهاد کردپیمان تدافعی متقابل به پر

او میدانست . فردریک ناچار بود این طرح را بپذیرد، زیرا سیر حوادث پرده ابر آلودي بر روي پیروزیهاي او کشیده بود

علیه او متحد  - و از آن بدتر، اگر این دو و روسیه  -اگر فرانسه و اتریش  ;که فرانسه مشغول معامله با اتریش است

در چنین وضع ناگواري تنها انگلستان میتوانست به او  ;برابر همه آنها مقاومت کند میشدند، بسختی میتوانست در

چنانچه او پیمان پیشنهادي انگلستان را امضا میکرد، میتوانست از آن دولت بخواهد مانع حمله روسیه به . کمک کند

 1756ژانویه  16در . شود و چنانچه روسیه از حمله خودداري میکرد، امکان داشت اتریش از جنگ منصرف ;او شود

فردریک عهدنامه وستمینستر را، که انگلستان و پروس را مکلف میکرد با ورود نیروهاي خارجی به آلمان مخالفت 

این دو کشور امیدوار بودند همین یک ماده پروس را در برابر روسیه، و هانوور را در برابر فرانسه حفظ . کند، امضا کرد
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. روسیه همگی احساس میکردند که این عهدنامه در حکم خیانت از ناحیه متحدان آنهاستفرانسه، اتریش، و . کند

هایی که انگلستان را با اتریش، و فرانسه را با پروس در  هیچ گونه اعالمیه رسمی دایر بر پایان دادن به اتحادیه

سفیر کبیر انگلستان اطالع داد، از ماري ترز، همانطور که به . متحد کرده بود انتشار نیافت)) جنگ جانشینی اتریش((

عهدنامهاي امضا کردهاند شدیدا )) با دشمنان مهلک و همیشگی خود من و خانوادهام((اینکه دوستان انگلیسی او 

فردریک پاسخ داد که این عهدنامه  ;لویی پانزدهم شکایت داشت که فردریک او را فریب داده است. رنجیده خاطر شد

مادام دو پومپادور، که . ید باعث رنجش هیچ قدرتی که خیال تعرض درسرنمیپروراند بشودصرفا دفاعی است، و نبا

ها تسلط داشت، به خاطر آورد که فردریک او را  وزیران کابینه فرانسه را به میل خود انتخاب میکرد و بر وزارتخانه

چهارمین رفیقه لویی ((و  ماهییزه متهم کرده بود که وجوه بسیاري به بانکهاي انگلستان سپرده است، و او را دوش

لویی به خاطر داشت که فردریک اصول اخالقی روستایی پادشاه فرانسه را مورد تمسخر قرار . خوانده بود)) پانزدهم

ه سپاهیان و خزانه این کشور همه این عمل ترك دوستان درست هنگامی ضربه خود را به فرانسه زد ک. داده بود

امکانات و نیروي خود را از دست داده بودند، و نیروي دریایی آن بتازگی دوران بازیافتن قواي خود را، از عدم توجهی 

 45، فرانسه 1756در سال . که در دوران وزارت صلحجویانه کاردینال فلوري به آن دچار شده بود، آغاز کرده بود

دستگاه تدارکات نیروي دریایی فرانسه مملو  ;کشتی داشت 130مت داشت، و حال آنکه انگلستان کشتی آماده به خد

انضباط نیروي دریایی بر اثر ترفیع زیانبار افراد صاحب عنوان ولی فاقد صالحیت، و  ;از فساد و اختالس بود

توانست بشود متوجه روسیه اینک فرانسه براي یافتن متحد متوجه چه کشوري می. شکستهاي مکرر، زایل شده بود

متوجه اتریش ولی در جنگ گذشته فرانسه از تعهدات خود در مورد . ولی انگلستان در این مورد پیشدستی کرده بود

و حتی پس از اینکه فردریک  ;تضمین وراثت ماري ترز عدول کرده، با پروس همدست شده، و به وي حمله کرده بود

اتریش تحت حکمرانی خاندان هاپسبورگ، و . به حمالت خود به وي ادامه میداد با ماري ترز صلح کرده بود، فرانسه

اینک چگونه امکان داشت این دو ملت، که  ;فرانسه تحت حکمرانی خانواده بوربون قرنها با یکدیگر دشمن بودند

ن درست همان مدتهاي دراز به خصومت متقابل خو گرفته بودند، ناگهان با یکدیگر دوست شوند با همه اینها، ای

تا آنجا که اینک میتوان تاریخچه این طرح . هایی بود که دولت اتریش اینک به فرانسه پیشنهاد میکرد ابطال اتحادیه

را ردگیري کرد، اصل طرح در ذهن کنت ونتسل آنتون فون کاونیتس، زبردستترین، تیزبینترین، و پراستقامتترین 

. پدید آمد، شکل گرفتدیپلماتی که در قرن هجدهم در قاره اروپا 

در حکم یک زورآزمایی مسلحانه میان فردریک کبیر و مارشال داون، و یک جدال مغزي میان )) جنگ هفتساله((

به کاونیتس، که  .))پرنس کاونیتس صاحب خردمندترین کله در اروپاست: ((فردریک میگفت. کاونیتس و پیت بود

چون . ولی او در عوض به طور محرمانه از پیروان ولتر شد ;شود پسر دوم خانواده خود بود، گفته شده بود کشیش

. پدرش سفیر کبیر اتریش در واتیکان و فرماندار موراوي بود، دیپلوماسی را به ارث برد

نخستین گزارش او به دولت متبوعش چنان مستدل، منطقی، . در سن سی و یک سالگی نماینده اتریش در تورن شد

ات دقیق واقعیات سیاسی بود که کنت فون اولفلد، به هنگام ارائه این گزارش به ماري ترز، و چنان مبتنی بر مشاهد

شاپل  -ال  -در سی و هفت سالگی نماینده تام االختیار اتریش در کنگره اکس .)) این نخستین وزیر شماست: ((گفت

طریس، حتی به هنگام شکستش نیز، در آنجا از مصالح ماري ترز با چنان سرسختی و مهارتی دفاع کرد که امپرا. شد

او طرح خود را درباره اتحاد با فرانسه با ماري ترز  1749و هنگامی که در سال . از خدمات و فداکاري او سپاسگزار بود

در میان گذارد، امپراطریس بدون داشتن تعصب، و با فکري باز، موضوع فشردن دست دشمن دیرینه خاندان خود را 

ولی کاونیتس . تمام توجه او مصروف بر این بود که فردریک را شکست دهد و سیلزي را بازستاند .مورد توجه قرارداد

به او توضیح داد که این کار از طریق اتحاد با انگلستان، که قدرتش در عرصه دریاهاست، عملی نیست، بلکه مستلزم 
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کنند، و فردریک را میتوان میان این اتحاد با فرانسه و روسیه میباشد که میتوانند در روي زمین قدرت نمایی 

  . امپراطریس، کاونیتس را مامور کرد که براي رسیدن به این هدف تالش کند. کشورها و اتریش درهم کوبید

. شکوه ورود او به شهر نجباي پاریس را به حیرت افکند. وي به عنوان سفیر کبیر به پاریس اعزام شد 1751در سال 

نظر سالونها را با البسه تجملی، تنوع لوازم آرایش، و نحوه دقیق  ،ا از خود خوشنود میکرداو با کمک به فقرا مردم ر

شخصی است بسیار متفرعن، عجیب، و کمی : ((کارالیل درباره او میگفت ;پودر زدن به موهاي خویش جلب میکرد

سیاسی، پادشاه فرانسه، رفیقه او، هاي  ولی وي با بصیرت خود درباره امور و نحوه ارزیابی خویش در زمینه.)) بینزاکت

او امکان شرکت . و وزیران این دو را تحت تاثیر قرارداد و بتدریج افکار آنان را براي یک تفاهم با اتریش آماده ساخت

  . دادن روسیه، لهستان، وساکس را براي گوشمالی فردریک مجسم میکرد

رده، جز اینکه فرصتی فراهم آورده است تا قدرت زمینی سوال میکرد که فرانسه ازا تحاد خود با پروس چه بهدست آو

و آیا صحت ندارد که هر وقت منافع  ;پروس آن قدر گسترش یابد که با رهبري فرانسه در قاره اروپا به رقابت پردازد

فردریک اقتضا کرده، بکرات تعهدات خود را نقض کرده است کاونیتس در پاریس بخوبی در حال پیشرفت بود که 

ترز او را به وین فراخواند تا مقام صدر اعظمی را، با اختیارات کامل در امور داخلی و خارجی، به عهده بگیرد ماري 

او با شکیبایی نقشه خود را مطرح و . نقشه او مدتها با مخالفت نجیبزادگان سالخورده دربار وین روبهرو بود). 1753(

پیشنهاد اتحاد با فرانسه  1755اوت  21در  ;ی به عمل میآورداز آن دفاع میکرد، و امپراطریس نیز از وي پشتیبان

  . رسما مورد موافقت وزارت دربار امپراطوري قرار گرفت

کنت گئورگ فون شتارمبرگ، که به جاي کاونیتس به سفارت اتریش در پاریس منصوب شده بود، دستور یافت که 

کاونیتس نامه تملقآمیزي . دام دو پومپادور مطرح کنددر هر فرصت مناسب این طرح عظیم را نزد لویی پانزدهم و ما

براي مادام دو پومپادور، که رسما رفیقه پادشاه و عمال همه کاره بود، فرستاد و به پیوست آن یادداشتی ارسال داشت 

ت از ماري این یادداش. وي این کار را کرد. و از او تقاضا کرد که به طور پنهانی این یادداشت را به پادشاه تسلیم کند

: ترز و متن آن به این شرح بود

من به عنوان یک امپراطریس و یک ملکه قول میدهم که هرگز هیچ چیز از آنچه که به نام من توسط کنت 

شتارمبرگ به آن پادشاه به تمام معنی مسیحی پیشنهاد خواهد شد افشا نشود، وحد اعالي رازداري در این مورد 

البته این امر بدان معنی . از اینکه مذاکرات موفقیتآمیز باشند یا قرین شکست شوند پیوسته اعمال خواهد شد، اعم

  . خواهد بود که آن پادشاه نیز سخن مشابهی اظهار دارند و قول مشابهی بدهند

   1755ژوئن  21وین، 

اقامتگاه مارکیز، لویی پانزدهم آبه دوبرنی و مارکیز دو پومپادور را مامور کرد که بهطور خصوصی با شتارمبرگ در 

در آنجا سفیر کبیر اتریش به نام امپراطریس پیشنهاد کرد که فرانسه از اتحاد خود با . کوشک بابیول، مالقات کنند

او استدالل کرد که فردریک . پروس دست بکشد و تعهد کند که در صورت جنگ، حداقل به اتریش کمک مالی بکند

حتی هم اکنون مشغول معامالت پنهانی ) فردریک(تلویحا گفت که وي متحدي بیخاصیت و غیرقابل اعتماد است، و 

چنانچه فرانسه با انگلستان وارد جنگ شود، اتریش به سهم خود از هرگونه اقدام . با مقامات دولتی انگلستان است

اوستاند  در صورت وقوع چنین جنگی، اتریش به فرانسه اجازه خواهد داد ;خصمانه علیه فرانسه خودداري خواهد کرد

و نیوپور را اشغال کند، و ممکن است مآال اجازه دهد که متصرفات اتریش در هلند اتریش در اختیار فرانسه قرار 

لویی متوجه شد که این پیمان او را درگیر جنگ اتریش با پروس خواهد کرد، ولی تعهدي در زمینه کمک . گیرد

او دالیل قانع کنندهاي داشت که از ارتش فردریک بیش از ارتش . اتریش به فرانسه علیه انگلستان ایجاد نخواهد کرد

. اتریش، که در جنگ گذشته آن طور پی در پی شکست خورده و به آن وضع بد رهبري شده بود، هراس داشته باشد
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به برنی دستور داد که پاسخ دهد فرانسه در اتحاد خود با پروس تغییري نخواهد داد، مگر اینکه دالیلی درباره 

تا آن لحظه کاونیتس نمیتوانست چنین دلیلی ارائه دهد و موقتا در تعقیب . رتباطات فردریک با انگلستان ارائه شودا

ولی وقتی لویی تاییدیه عهدنامه وستمینستر میان انگلستان و پروس را از فردریک دریافت . هدف خود متوقف شد

شاید او در میان گناهان خود چنین پنداشت که . است داشت، متوجه شد که اتحاد وي با پروس در حقیقت فاقد اثر

ممکن است با متحد کردن قدرتهاي کاتولیک، یعنی فرانسه، اتریش، لهستان و اسپانیا، در چهارچوب طرحی براي در 

ها  عهدنامه ورساي عمل ابطال اتحادیه 1756در یکم مه . دست داشتن سرنوشت اروپا، شفقت قادر متعال را برانگیزد

. در مقدمه عهدنامه اذعان شده بود که تنها هدف این موافقتنامه حفظ صلح اروپا و توازن قدرت است. کمیل کردرا ت

اگر هر یک از همپیمانها در زمینه متصرفات خود در اروپا توسط هر قدرتی بجز انگلستان مورد تهدید قرار گیرد، 

انچه ضرورت ایجاب کند، کمک مالی یا نیرو در طرف دیگر از طریق وساطت سیاسی به کمک آن خواهد آمد و، چن

اتریش قول نخواهد داد که فرانسه را علیه انگلستان کمک کند، و فرانسه به اتریش علیه . اختیار آن قرار خواهد داد

چون لویی امکان آن را نمیدید که پروس با . پروس کمک نخواهد کرد، مگر آنکه پروس به طور آشکار مهاجم باشد

به اتریش آنچه را که به دست آورده بود به خطر اندازد، با رفیقهاش به این فکر دل خوش داشته بودند  حمله مجدد

. که اتحاد تازه باعث استقرار صلح در قاره اروپا خواهد شد

 ;ولی او شخصی پرحوصله بود. کاونیتس تا این زمان در هدف خود، تامین کمک فرانسه علیه پروس، توفیق نیافته بود

در عین حال، او براي ترغیب ملکه روسیه . فکر بود که شاید بتواند فردریک را تحریک کند به اتریش حملهور شوددر 

الیزابت عالقه داشت مانعی را که پروس در سرراه توسعهطلبی او به . براي ورود به این اتحاد مشکل زیادي نداشت

به پروس حملهور شود، مشروط بر  1756از پایان سال  وي قول داد قبل. سمت غرب ایجاد کرده بود از میان بردارد

وي از اینکه فرانسه عهدنامه ورساي را امضا کرده است . اینکه اتریش، از انعقاد قرارداد صلح با پروس خودداري کند

او میدانست که ارتش روسیه تا سال . کاونیتس ناچار بود تا حدودي جلو حرارت او را بگیرد. اظهار خوشنودي کرد

موافقتنامهاي را که به موجب آن روسیه رسما به  1756دسامبر  31وي تا . آماده یک نبرد بزرگ نخواهد بود 1757

  . اتریش ملحق میشد امضا نکرد - قرارداد فرانسه 

در خالل این احوال، انگلستان به اتکاي اینکه اتحادش با فردریک جلو اتریش را خواهد گرفت، به عملیات دریایی 

کشتیهاي جنگی انگلستان هر جا که  1755از ژوئن . سه دست زده بود، بدون اینکه اعالن جنگ دهدعلیه فران

فرانسه با آماده ساختن خود براي حمله به انگلستان و اعزام یک ناو . میتوانستند، کشتیهاي فرانسوي را میگرفتند

. ینورکا، عمل انگلستان را تالفی کردگروه مرکب از پانزده کشتی تحت فرماندهی دوك دو ریشلیو براي حمله به م

  ). 1709(به وسیله انگلیسیها تصرف شده بود )) جنگ جانشینی اسپانیا((این جزیره در 

سه کشتی  ;بریتانیا براي تقویت پادگان کوچک جزیره ده کشتی تحت فرماندهی دریاساالر جان بینگ به آنجا فرستاد

دو ناوگان متخاصم در نزدیکی مینورکا درگیر  1756مه  20در  .دیگر در جبل طارق به این کشتیها ملحق شدند

فرانسویها عقب رانده شدند، ولی ناو گروه انگلستان همچنان لطمهاي دید که بینگ آن را به جبل . عملیات شدند

 ;دپادگان بیدفاع تسلیم ش. طارق بازگرداند و کوششی براي پیاده کردن نیروهاي تقویتی در مینورکا بهعمل نیاورد

در پاریس و ورساي ریشلیو به عنوان یک قهرمان مورد  ;فرانسه اینک یک پایگاه سوق الجیشی در مدیترانه داشت

استقبال قرار گرفت، و بینگ در بندر پورتسمث، به اتهام تعلل در بهکار بردن حد اعالي تالش براي پیروزي، روي 

براي نجات او شفاعت کردند، ولی این شفاعت سودي  ولتر و ریشلیو). 1757مارس  14(عرشه کشتی خود اعدام شد 

که مشاغل فرماندهی را در انگلستان )) تشویق کسان دیگري است((ولتر گفت که این شیوه انگلستان براي . نداشت
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به عهده )) جنگ هفتساله((انگلستان به فرانسه اعالن جنگ داد، ولی آغاز رسمی  1756مه  17در . به عهده دارند

. ارده شدفردریک گذ

فردریک دانست که اگر سیلزي را تسخیر کند، هر موقع که ماري ترز بتواند منابع و متحدان تازهاي بیابد، از وي 

اعضاي ((قلمرو خودش مرکب از انواع . منابع خود وي به طرز خطرناکی محدود بودند. خواهد گرفت)) انتقام((

یکر خود پروس جدا کرده بود، و استانهاي پروس در وستفالی و لهستان پروس شرقی را از پ: بود)) منفصل از یکدیگر

همه پروس، از جمله سیلزي، در سال . فریسالند شرقی بهوسلیه ایاالت مستقل آلمانی از براندنبورگ جدا شده بودند

قسمت بزرگی از جمعیت . و فرانسه بیست میلیون ;انگلستان هشت میلیون ;چهار میلیون نفر جمعیت داشت 1756

 12مرز ساکس، که دشمن پروس بود، در . روس در سیلزي بود و نیمی از سیلزي کاتولیک و طرفدار اتریش بودپ

کیلومتري برلین قرار داشت و حکمران کاتولیک آن، آوگوستوس سوم، پادشاه لهستان، فردریک را یک کافر بیادب و 

صمانه به حیات خود ادامه دهد تنها با فراست، چگونه امکان داشت انسان در محیطی چنین خ. غارتگر بهشمار میآورد

خود او از لحاظ فراست از هیچ کس دست . صرفهجویی، یک ارتش خوب، و سرداران خوب این امکان وجود داشت

در مکاتبه، صحبت، و بحث با ولتر افتخاراتی بهدست آورده  ;او تحصیلکردهترین فرمانرواي عصر خود بود ;کم نداشت

)) سه روسپی درجه یک اروپا((اگر او الیزابت پتروونا، ماري ترز، و مادام دو پومپادور را  ;اینده داشتولی زبانی گز. بود

مشاهده اینکه حتی اشخاص کبیر نیز گاهی از اوقات . نخوانده بود، ممکن بود تا این حد با امواج مخالف روبهرو نشود

اقتصاد پروس، فردریک آن را زیر نظارت دولت اما در مورد . میتوانند حماقت به خرج دهند، تسلی بخش است

در آن شرایط، . درآورده بود و به آنچه که به نظرش نیازهاي غیرقابل احتراز جنگ احتمالی میرسید وابسته کرده بود

او جرئت نمیکرد که در ساختمان فئودالی زندگی مردم پروس تغییري بدهد، زیرا بیم داشت که این کار سازمان 

نود درصد از درآمد او صرف حفظ این ارتش . این ارتش عامل نجات او و مذهبش بود. او را برهم بزند فئودالی ارتش

و آن را از یکصد هزار . هاي نیرومندش کشور را نگاه میداشت میخواند که شانه اطلسیمیشد او ارتش را همچون 

با مجازاتهاي سخت، . به یکصد و پنجاه هزار نفر رسانید 1756براي او به ارث گذاشته بود، در سال  نفري که پدرش

ارتشیان را به اطاعت فوري و دقیق وا میداشت، و انضباط را در ارتش طوري برقرار کرده بود که افراد وي بهطور 

تغییر جهت  ;وط دشمن پیش میرفتندمصمم، و بدون اینکه تا دریافت دستور گلولهاي خالی کنند، به سوي خط

در آغاز جنگ، ارتش پروس، پس از خود . میدادند، و به طور جمعی و با مهارت در زیر آتش جابهجا میشدند

. از قبیل شورین، سیدلیتس، و جیمز کیث -فریدریک، بهترین سرداران اروپا را داشت 

آنها برایش . به اندازه سردارانش داراي اهمیت بودندجاسوسان او، که وي آنها را در میان دشمنان پراکنده بود، 

 -  1753در سالهاي . تردیدي باقی نگذاردند که ماري ترز مشغول ایجاد کمربندي از قدرتهاي خصم در اطراف اوست

هایی از مکاتبات پنهانی میان مقامات دولتی ساکس و اتریش بهدست  ماموران او در درسدن و ورشو نسخه 1755

اگر بخت با  - او را مطمئن ساخت دربارهاي این دو کشور مشغول توطئهاند که به پروس حملهور شوند و آوردند که 

ژوئن  23در . آن را قطعه قطعه کنند، و فرانسه هم نسبت به این طرح به دیده اغماض مینگرد -آنها یاري کند 

همچنین به دولت . روسیه آماده باشداو به سردار پروسی در کونیگسبرگ فرمان داد براي حملهاي از جانب  1756

استقرار استبداد : دربار وین سه طرح دارد که اقدامات کنونی آن در جهت نیل به آنهاست((انگلستان اطالع داد که 

نیز اطالع یافت که ساکس قصد دارد .)) خود در سراسر امپراطوري، از میان بردن مرام پروتستانها، و بازگرفتن سیلزي

او حدس زد که متحدان به انتظار زمستان . نفر افزایش دهد 40000نفر به  17000تش خود را از طی زمستان، ار

و تصمیم گرفت قبل از اینکه بسیج نیروهاي آنها کامل شود، ضربه  ;ور شوند هستند تا از سه سو به وي حمله 1757

  . خود را وارد کند
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خاطره آمیزش، از کار انداختن دست کم یکی از دشمنان، فردریک احساس میکرد که تنها امکان براي فرار از وضع م

شورین با او همعقیده بود، ولی یکی از وزیرانش به نام کنت فون پودویلس از او . قبل از وحدت عملی آنها، میباشد

مدتها  .خواند)) آقاي سیاست جبونانه((فردریک او را  ;تقاضا کرد به دشمنانش بهانهاي ندهد که مهر تجاوز بر او بزنند

به جانشین خود اندرز داده بود که ساکس را تسخیر، و بدین ) 1752(قبل از آن، وي در یک وصیتنامه سیاسی 

وسیله براي پروس آن وحدت جغرافیایی، منابع اقتصادي، و قدرت سیاسی را که براي ادامه زندگی ضرورت حیاتی 

مکانات خودش است، کنار گذارده بود، ولی اینک این امر وي این نقشه را به عنوان اینکه خارج از ا. دارد تامین کند

وي حتی . او باید مرز باختري خود را با خلع سالح کردن ساکس حفظ میکرد. برایش ضرورتی نظامی بهشمار میآمد

نسبت به یک جنگ تعرضی به منظور پیشدستی در ) 1740(در اثر تقریبا کمال جویانه خود به نام ضدماکیاولی 

میچل، سفیر کبیر پروس در انگلستان، وي را مطلع کرد . تهدید آن وجود دارد اظهار موافقت کرده بود اي که حمله

مند است، نسبت به وضع اضطراري که فردریک  دولت انگلستان در حالی که شدیدا به حفظ صلح در قاره اروپا عالقه

دشمنانش مقاصد خصمانه خود را اجرا کند،  چنانچه او به جاي اینکه صبر کند((با آن روبهرو است واقف میباشد و 

فردریک  1756در ژوئیه .)) کوشش کند که به آنها پیشدستی کند، انگلستان به هیچ وجه او را مقصر نخواهد دانست

نمایندهاي نزد ماري ترز فرستاد و از او این اطمینان را خواست که اتریش در سال جاري یا سال بعد درصدد حمله 

کاونیتس از این کار  ;یکی از اعضاي کابینه اتریش نظر داد که چنین اطمینانی باید داده شود. بود به پروس نخواهد

در بحران حاضر الزم میبینم براي امنیت خودم و ((تنها چیزي که ماري ترز حاضر بود بگوید آن بود که  ;امتناع کرد

فردریک پیام دیگري براي امپراطریس فرستاد و .)) متحدانم اقداماتی بهعمل آورم که به زیان هیچ کس نخواهد بود

قرارداد ((ماري ترز پاسخ داد که او  ;خواستار شد که به تقاضاي او درباره حصول اطمینان پاسخ روشنتري داده شود

] تعرض منعقد نکرده است و با آنکه وضع بحرانی اروپا وي را وادار به تسلیح میکند، قصد ندارد عهدنامه درسدن را 

ولی حاضر نیست با دادن قول، خود را ملزم دارد از توسل به  ;نقض کند[ را متعهد به صلح با فردریک میکرد  که وي

فردریک، که انتظار چنین پاسخی را داشت، قبل از دریافت آن، .)) اقداماتی که شرایط ایجاب کند خودداري ورزد

. آغاز شد)) جنگ هفتساله((و به این ترتیب، ). 1756اوت  29(ارتش خود را وارد ساکس کرد 

II - 1757 - 1756: یاغی  

فردریک اندك تالشی کرد که فرمانرواي ساکس را با خود متحد کند، و منطقه بوهم را که در قلمرو ماري ترز بود به 

آوگوستوس این بذل و بخشش از کیسه دیگري را با تحقیر رد کرد و به سران سپاه . عنوان رشوه به او پیشنهاد کرد

نیروهاي ساکس براي مقاومت در برابر . ود دستور داد جلو پیشروي فردریک را بگیرند، و خودش به ورشو گریختخ

فردریک، بدون برخورد با مقاومت، وارد درسدن  ;بهترین ارتش اروپا خیلی کوچک بودند و به دژ پیرنا عقب نشستند

د ساکس را بگشایند و اصل اسنادي را که مبین شرکت و بالفاصله دستور داد بایگانیهاي اسنا) 1756سپتامبر  9(شد 

همسر سالخورده فرمانرواي . قطعه کردن پروس بودند نزد او بیاورند ساکس در طرح گوشمال دادن و شاید قطعه

. ساکس شخصا راه ورود به محل بایگانی را سد کرد و گفت فردریک باید رعایت حریم و حرمت سلطنتی او را بکند

  . دست آمدند وي فرار کرد، و اسناد به ;داد او را از سر راه کنار بزنندفردریک دستور 

فردریک در لوبوسیتس، که در مسیر درسدن به پراگ  ;ماري تزر ارتشی از بوهم فرستاد تا مهاجمان را بیرون کند

گشت، و این دژ در او براي محاصره پیرنا باز). اول اکتبر(رو شد و آن را شکست داد  قرار دارد، با این ارتش روبه

وي چهارده هزار سرباز ساکس را وادار کرد که به لشکریانش ملحق شوند، و استدالل  ;پانزدهم اکتبر تسلیم شد

تر از آن است که به عنوان زندانی به آنها غذا داده شود، زیرا اشتهاي آلمانیها شهره آفاق  میکرد این کار کم هزینه

. تسخیر شده اعالم داشت و از درآمدهاي آن براي نیازهاي خویش استفاده کرد او ساکس را به عنوان یک کشور. بود
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ماري ترز آنها را جعلی خواند و از فرانسه، . در طی زمستان، مدارك ساکس را منتشر کرد و در اختیار جهانیان قرارداد

ر اروپا را در امواج جنگ روسیه و همه مسیحیان خداشناس تقاضا کرد، در برابر مردي که با تهاجم آشکار بار دیگ

. ور ساخته است، به او کمک کنند غوطه

امیرنشینهاي آلمانی از بیم آنکه در صورت پیروزي . طور کلی در محکوم کردن فردریک توافق نظر داشت اروپا به

 ارتش((و یک ) 1757ژانویه  17(فردریک دچار سرنوشتی مانند سرنوشت ساکس شوند، به پروس اعالن جنگ دادند 

کاونیتس بدون فوت وقت به لویی پانزدهم . یا ارتش امپراطوري براي اقدام علیه پادشاه پروس تشکیل دادند)) رایش

دختر حکمران ساکس، که همسر پسر . یادآور شد که فرانسه، در صورت تهدید شدن اتریش، قول کمک داده است

  . نجات دهد ارشد پادشاه فرانسه بود، از پدر شوهرش استدعا کرد که پدرش را

ماري . مادام دو پومپادور که امیدوار بود در صلح و آرامش از سلطه خویش لذت برد، اینک به جنگ متمایل شده بود

. لیور براي او فرستاد 77287ترز، به عنوان ابراز قدرشناسی از کمک وي، یک تمثال جواهر نشان خویش را به ارزش 

لویی، که معموال در اتخاذ تصمیم کند بود، با حرارت تهورآمیزي تصمیم . مادام دو پومپادور هم رسما آماده جنگ شد

تعرضی همپیمان اتریش  -، فرانسه در یک اتحاد تدافعی )1757اول مه (به موجب دومین عهدنامه ورساي . گرفت

و درصدد  فلورین به اتریش بدهد، دو ارتش آلمانی را مجهز کند، 12000000شد، تعهد کرد که ساالنه کمکی برابر 

فرانسه همچنین قول داد تا زمانی که . بکند)) نابودي کامل پروس((نفري را وقف  105000برآمد که یک نیروي 

و قرار شد که وقتی عمل اعاده سیلزي به اتریش پایان  ;سیلزي به اتریش بازنگشته است، با پروس از در صلح درنیاید

ا در هلند اتریش دریافت دارد، این شهرهاي جنوبی را به ملکه یافت، فرانسه پنج شهر مرزي از متصرفات اتریش ر

شاید فرانسه، با تخصیص . بوربون در اسپانیا منتقل کند، و در عوض، دو کنشینهاي اسپانیا در ایتالیا را دریافت دارد

انگلیسیها قرار  تقریبا همه منابع خود به الحاق بلژیک، آگاهانه از مستعمرات خود دست میکشید و آنها را در اختیار

  . دست آورده است کاونیتس میتوانست احساس کند که یک پیروزي دیپلوماتیک حیاتی به. میداد

دوم فوریه (موافقتنامه سن پطرزبورگ . براي کاونیتس اینک آسان بود که روسیه را به میدان کمکهاي فعاالنه بکشاند

هشتاد هزار سرباز وارد صحنه کارزار کند و تا زمانیکه  هر یک از دو کشور روسیه و اتریش را متعهد کرد که) 1757

  . سیلزي به اتریش بازنگشته و پروس به صورت قدرتی کوچک درنیامده است، به جنگ ادامه دهد

کاونیتس سپس متوجه سوئد شد و این کشور را به عضویت اتحادیه درآورده و در عوض تضمین کرد که در صورت 

موجب عهدنامه وستفالی حق سوئد شناخته شده است به این کشور  رانی را که بهپیروزي، همه آن قسمت از پوم

سرباز به عنوان سهم خود فراهم کند، و اتریش و فرانسه هزینه این عده سرباز را  25000سوئد میبایست . واگذار کند

. بپردازند

 -ود را در اختیار اتحادیه فرانسه لهستان، تحت رهبري پادشاه پناهنده خود آوگوستوس سوم، منابع نسبتا محدود خ

کاسل، علیه  -اینک همه اروپا، بجز انگلستان، هانوور، دانمارك، هلند، سویس، ترکیه، و هسن . اتریش گذاشت

  . فردریک متحد شده بود

جورج دوم با وحشت متوجه . براي انگلستان این وسوسه ایجاد شده بود که فردریک را به سرنوشت خویش واگذارد

هانوور محبوب او، یعنی امیرنشینی که پدرش از آنجا به فرمانروایی انگلستان آمده بود، بیدفاع در مسیر  شد که

ارتشهاي عظیم قرار دارد و فردریک، هم از نظر بعد مسافت جغرافیایی و هم از لحاظ درگیریهاي خود، امکان آن را 

س پیشنهاد کرد در صورت خودداري انگلستان از هنگامی که کاونیت. ندارد که کمک قابل توجهی به هانوور بکند

در  ;دخالت در جنگ قاره اروپا، به استقالل و تمامیت هانوور تجاوز نخواهد شد، این وسوسه غیرقابل مقاومت گشت

به وزارت خارجه تعیین شده بود، در ابتدا مایل  1756نوامبر  19پیت، که در . آن موقع فردریک به مویی بسته بود
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د هانوور و پروس راهی براي خود پیدا کنند، و در این حال انگلستان کلیه امکانات رزمی خود را در راه بود بگذار

جاي تعجب نیست که جورج دوم که به هانووردلبستگی شدید داشت، از پیت متنفر  ;تسخیر مستعمرات به کار اندازد

که در مبارزه علیه فردریک پیروز شود،  ولی پیت بزودي تصمیم خود را عوض کرد و اظهار داشت فرانسهاي. بود

پارلمنت باید راي موافق دهد که پول براي فردریک و سرباز  ;ارباب اروپا و کمی بعد ارباب انگلستان نیز خواهد بود

در همان حال که انگلستان از دریاهاي تسخیر شده مستعمرات و بازار بهدست میآورد،  ;براي هانوور تامین شود

  . بور شود که نیروهاي خود را در اروپا از دست بدهدفرانسه باید مج

انگلستان پیمان اتحاد دیگري با پروس امضا کرد، که به موجب آن به فردریک وعده  1757به این ترتیب در ژانویه 

سیاست بازي  ;)آوریل 5(ولی پس از آن، ناگهان پیت از کار برکنار شد . کمکهاي مالی، و به هانوور وعده سرباز داد

سرباز تنها  145000خط مشی رسمی را درهم ریخت، کمک به فردریک به تاخیر افتاد، و او تقریبا مدت یک سال با 

سرباز از فرانسه و  105000در جبهه غرب : ماند، در حالی که ارتشهاي دشمن از هرگوشه به جانب او سرازیر بودند

و در شمال  ;سرباز از روسیه 60000در مشرق  ;اتریشسرباز از  133000در جنوب  ;سرباز از ایاالت آلمانی 20000

 -شوهر معموال مهربان و مالیم ماري ترز  - در همان روز سقوط پیت، امپراطور فرانسیس اول . سرباز از سوئد16000

  . فردریک را رسما یاغی اعالم داشت و از همه افراد خوب خواست که او را به عنوان بیدین و دشمن بشر بیرون برانند

III  - 1757: از پراگ تا روسباخ 

: در دهم ژانویه، فردریک دستورهاي سري چندي براي وزیران خود در برلین فرستاد و در طی آن چنین متذکر شد

چنانچه از بخت بد دستگیر شدم، اجازه . ... اگر من کشته شوم، جریان امور باید بدون کوچکترین تغییر ادامه یابد((

اي به خاطر شخص من به عمل آرید، یا کوچکترین توجهی به آنچه در اسارت مینویسم  هندارید کوچکترین مالحظ

تنها امید او این بود که . این پیش بینی کامال بیثمر بود، چون بدون نبوغ نظامی او، پروس از دست میرفت.)) بکنید

ا هنوز آماده نبرد نبودند، و شاید فرانسویه. قبل از اینکه دشمنانش به یکدیگر بپیوندند، تکتک با آنها روبهرو شود

اتریشیها در بوهم و موراوي، . واحدهایی که انگلستان به هانوور میفرستاد میتوانستند فرانسویها را مدتی مشغول دارند

که در همان نزدیکی بود، مشغول گرد آوردن مخازن عظیمی از اسلحه و ملزومات براي تجهیز ارتشهاي خود و حمله 

فردریک تصمیم گرفت نخست این مخازن پرارزش را بهدست آورد و با اتریشیها بجنگد، و سپس . به سیلزي بودند

بورن از  -او نیروي خود را از ساکس رهبري کرد و دستور داد تا دوك برونسویک . براي مقابله با فرانسویها بازگردد

هاي مشرف به پراگ از سمت غرب  تپهشرق آلمان و ماوشال شورین از سیلزي به سوي بوهم حرکت کنند و با او در 

پروسی با 64000و در ششم ماه مه در نزدیکی پراگ،  ;مخازن به چنگ آمدند ;این کارها انجام شدند. مالقات نمایند

  . اتریشی به فرماندهی پرنس کارل لورن در نخستین نبرد بزرگ مصاف دادند 61000

. ه به طرحهاي نظامی، بلکه به شجاعت ارتباط داشتسرنوشت این نبرد نه بستگی به تعداد نفرات داشت و ن

واحدهاي تحت فرماندهی شورین که در زیر آتش اتریش بودند تا کمر و گاهی تا شانه در باتالقها فرومیرفتند و از 

ولی شورین که هفتاد و سه سال داشت آنها را  ;آنها براي مدتی خود را باختند و پا به فرار گذاردند. آنها میگذشتند

جمع کرد، پرچم پروس را به دور بدن خود پیچید، سواره مستقیم به سوي جبهه دشمن تاخت، در یک لحظه پنج 

نفراتش، که عالقهشان به او بیش از هراس آنها از مرگ بود، با خشم شدید به دشمن . گلوله خورد، و به خاك غلتید

بسیار زیاد بود، و تلفات فردریک شامل چهارصد  کشتار از طرفین. حمله بردند و شکست را به پیروزي تبدیل کردند

  . در این نبرد، سرداران سپاه در بستر نمردند ;افسر و بهترین سردار سپاه او بود

چهل و شش هزار اتریشی که زنده مانده بودند به دژ خود در پراگ عقب نشینی کردند و خود را براي مقاومت در 

محاصره را امري مشکل یافت، زیرا مارشال لئوپولدفون داون، زبردستترین ولی فردریک . برابر محاصره آماده کردند
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فردریک قسمتی از ارتش خود را براي . نفري از سمت موراوي فرامیرسید 64000فرمانده ارتش اتریش، با نیرویی 

 16(اخت نفر در کولین با نیرویی که در حال پیش آمدن بود به مقابله پرد 32000محاصره دژ باقی گذارد و با 

عوامل زیانبخش به حال او بسیار متعدد بودند، و در این مورد شیوه رهبري داون برسرداري خود وي تفوق ). ژوئن

دو تن از سرداران فردریک از دستورات او سرپیچی کردند و باعث آشفتگی اوضاع شدند، فردریک خشمگین . داشت

)) آیا شما براي همیشه زنده خواهید ماند: ((ود، فریاد زدنشینی ب شد و به سوي سواره نظارم خود، که در حال عقب

فردریک با خاطري آزرده از . پیاده نظام، که بر اثر کشتار زیاد نفراتش منکوب شده بود، از پیشروي امتناع میکرد

نفر افراد  18000او . پروسی بهقتل رسیده، زخمی، یا اسیر شده بودند 14000صحنه جنگ عقب کشید، در حالیکه 

. باقی مانده خود را به پراگ برد، از محاصره دست کشید، و با بقیه نیروهاي خود به ساکس بازگشت

در آنجا در دوم ژوئیه خبر یافت که مادرش سوفیا دوروتئا . در الیتمریتس مدت سه هفته به ارتش خود استراحت داد

شاید . ست و مدت یک روز با خود خلوت کردگری ;این خبر مرد آهنین میدان نبرد را از پاي درآورد. درگذشته است

اینک او با خود میاندیشید که آیا حمله هفده سال پیش وي به سیلزي بر اثر وسوسه احمقانه فرشته انتقام نبوده 

او غم خود را با خواهرش ویلهلمینه، همسر یکی از نجباي بایرویت، که وي را بیش از هر موجود دیگري در . است

ژوئیه، در حالیکه غرور او تقریبا از میان رفته بود، نامه ملتمسانهاي به  7در . در میان گذاشتجهان دوست داشت، 

  :این شرح براي او فرستاد

عهده بگیري، از تو تقاضا دارم که لطف کنی و موسیودو  چون تو، خواهر عزیزم، اصرار داري که کار عظیم صلح را به

کرون براي صلح به او  500000بفرستی تا  - یا چهارمین رفیقه پیشین مادام دو پومپادور  -میرابورا نزد سوگلی 

، که از جان و دل دوستت دارم، و با آنکه کمالت خیلی بیش از من است، ...همه این کارها را به تو ... پیشنهاد کنی 

  . قابل دیگري از روح خود من هستی، واگذار میکنم

او نامهاي به ولتر، که در آن وقت در : ه راه دیگري را آزمایش کردویلهلمین. از این زمینه سازي طرفی بسته نشد

ولتر پیشنهاد وي را به کاردینال . سویس زندگی میکرد، نوشت و از او استدعا کرد که از نفوذ خود استفاده کند

د، ولی موفق تانسن تالش خود را به عمل آور. اتریش مخالفت کرده بود، ارسال داشت - دوتانسن، که با اتحاد فرانسه 

نه : ماري ترز اینک از تقسیم کامل قلمرو فردریک صحبت میکرد. رایحه پیروزي به مشام متحدین خورده بود. نشد

تنها سیلزي و گالتس باید به او بازگردانده شوند، بلکه ماگدبورگ و هالبرشتات باید به آوگوستوس سوم واگذار شود، 

  . نسبورگ به عنوان پاداش به حکمران پاالتینا داده شودپومرانی به سوئد بازگردد، و کلیوز و راو

یک نیروي فرانسوي، که به خاطر عروس پادشاه فرانسه بسیج شده . امیدواریهاي ماري ترز معقول به نظر میرسیدند

و قمستی از این نیرو تحت فرماندهی سردار مورد عالقه پومپادور به نام پرنس د ;بود، پا در خاك آلمان گذارده بود

قسمت دیگري از این نیرو به فرماندهی  ;سوییز مشغول پیشروي بود تا در ارفورت به ارتش امپراطوري ملحق شود

. استره مشغول پیشروي بود تا با نیروي هانوور به رهبري فرزند جورج دوم، دیوك آو کامبرلند، مصاف دهد/مارشال د

که دوك در ) ژوئیه 26(نیروي هانوور وارد کردند  در نزدیکی دهکده هاستنبک فرانسویها چنان شکستی به این

موافقتنامهاي امضا کرد که به موجب آن قول داد نیروهاي خود را از هرگونه عملیات ) سپتامبر 8در (تسفن - کلوستر

. جنگی دیگر علیه فرانسه بازدارد

خبر پیاده شدن یک نیروي خبر این تسلیم خفت آور ممکن است تقریبا در همان وقتی به فردریک رسیده باشد که 

نفري روسی به فرماندهی مارشال ستپان آپراکسین به پروس شرقی  100000سوئدي در پومرانی، و حمله یک ارتش 

این . به گوش وي رسید) ژوئیه 30(یگرسدورف  - نفري پروسی در گروس  30000و درهم کوبیدن یک نیروي 

ه شدند، تقریبا امید فردریک را به پیروزي بر دشمنانی چنین ها، که به عدم موفقیت خود وي در بوهم افزود شکست
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او که از اصول اخالقی و االهیات مسیحیت دست . متعدد و از نظر ذخایر مادي و انسانی چنان نیرومند از میان بردند

ر با وي تا پایان جنگ یک شیشه محتوي زه. کشیده بود، به اخالقیات رواقیون روي آورد و به فکر خودکشی افتاد

اوت نامهاي به ویلهلمینه نوشت  24در . خود داشت، و مصمم بود که دشمنانش هرگز نباید او را زنده دستگیر کنند

  : که در حکم سرود پرالتهاب مرگ بود

براي من سحر و جذبه زندگی ...  ;و اینک شما مروجان اکاذیب مقدس به فریب دادن اشخاص جبون ادامه دهید

میبینیم که افراد بشر همگی بازیچه دست سرنوشتند، و چنانچه . یبندگی آن ناپدید میشودپایان یافته است و فر

خداي یاس آور و سنگدلی وجود داشته باشد که اجازه دهد گلهاي از موجودات تحقیر شده در اینجا با توالد و تناسل 

ریس، به در زنجیر بودن سقراط، به او به تاج بر سر نهادن فال ;تکثیر یابند، آن خدا براي اینها ارزشی قایل نیست

فضایل و اعمال سو ما، و به زشتیهاي جنگ و بالیاي بیرحمانهاي که دنیا را به خرابی میکشند به چشمی بیتفاوت 

  . آغوش مرگ است. بدین ترتیب تنها پناهگاه و ملجا من، خواهر عزیزم. مینگرد

  : در خودکشی با او همراه شود خواهرش در پانزدهم سپتامبر به او پاسخ نوشت و قول داد

خداي بزرگ، چه تصمیمات . نزدیک بود مرا بکشند... برادر بسیار عزیزم، نامه تو و نامهاي که به ولتر نوشتی 

... نامه تو . آه، برادر عزیزم، تو میگویی مرا دوست داري، ولی با وصف این خنجري در قلب من فرومیکنی! مرگباري

من از . سرنوشت تو، سرنوشت من خواهد بود... من از این ضعف اینک شرمندهام . ر کردسیل اشک از چشمانم سرازی

تو میتوانی این را به عنوان عزم راسخ من . هیچ گونه بدبختی که دامنگیر تو یا خانوادهام شود جان به درنخواهم برد

  . به شمار آوري

ته نظري بیفکنی و وضع رقت بار دشمن را هنگامی که ولی پس از این اعالم صریح، بگذار از تو تقاضا کنم که به گذش

قیصر . ... براي هر دو طرف، چرخ تقدیر ناگهان گردش کرده است. تو در برابر پراگ قرار داشتی به خاطر بیاوري

نبوغ سرشاري مانند آنچه تو داري میتواند حتی در مواقعی . زمانی برده دزدان دریایی بود و بعد فرمانرواي زمین شد

با وصف  ;من هزار بار بیش از آنچه بتوانم به تو بگویم زجر میکشم. ها بسته به نظر رسند، چارهاي بیابد همه راه که

باید به این نامه پایان دهم، ولی همیشه با عمیقترین احساس احترام، براي تو همان . ... این، امید مرا رها نمیسازد

. ویلهلمینه خواهد بود

هش کرد که در این کشمکش به او کمک کند، و در اوایل اکتبر ولتر در نخستین نامه خود به ویلهلمینه از ولتر خوا

  : ، از استدالالت ویلهلمینه به این شرح پشتیبانی به عمل آورد1753فردریک پس از سال 

که آن اعلیحضرت مرگشان را افتخارآمیز میدانند، جز اینکه بجنگند یا بمیرند کاري دیگر از  اوتو،و  کاتومردانی نظیر 

باید توجه داشته باشید که مقامات دربار چند کشور هستند که حمله شما را به ساکس تخطی . ... دستشان برنمیآمد

. ... را ایجاب نمیکند[ خودکشی]اخالقیات ما و وضع شما به هیچوجه چنین عملی . ... از حقوق بین الملل میدانند

امور اروپا مدتهاي زیاد ... میدانید براي یک خانواده کثیرالعده زندگی شما چه قدر ارزش دارد  ;حیات شما الزم است

اگر . ... آماده نگاه داردبه یک وضع باقی نمیمانند، و وظیفه مردي مانند شما این است که خود را براي حوادث 

. شهامت شما باعث شود که دست به آن عمل افراطی قهرمانانه بزنید، این عمل موردپسند و قبول نخواهد بود

  . طرفداران شما آن را محکوم خواهند کرد و دشمنان شما پیروز خواهند شد

  : فردریک در پاسخ این نامه، به نظم و نثر، چنین نوشت

  . تگی تهدید میشوم، باید در مقابله با طوفان مانند یک پادشاه فکر کنم، زندگی کنم، و بمیرممن که به کشتی شکس

اینک آرزوي نبردي را داشت که برایش  ;دنبال ارتش فرانسه میگشت) همیشه به فرانسه(او در فواصل سرودن شعر 

که به آلمانی (وهان کریستوف گوتشد در پانزدهم اکتبر در الیپزیگ به دنبال ی. موضوع مرگ و زندگی را یکسره کند
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فرستاد و سعی کرد او را متقاعد کند که شعر گفتن به زبان آلمانی غیرممکن است، و میگفت وقتی در ) شعر میگفت

وجود دارد،  - از جمله در نام خود این پروفسور  -زبان آلمانی آن قدر کلمات ناموزون، الفاظ حلقی، و حروف بیصدا 

فردریک مجبور بود  ;ین زبان سجع و قافیه موزون ساخت گوتشد به اظهارات فردریک اعتراض کردچگونه میتوان با ا

ولی ده روز بعد که به الیپزیگ بازگشت، بار دیگر شاعر سالخورده را نزد  ;خود را براي لشکرکشی دیگري آماده کند

دهد، و یک انفیه دان طال به رسم  خود پذیرفت، فرصت آن را یافت به قصیدهاي که او به آلمانی سروده بود گوش

  . یادگار به او داد

نیرویی از کروآتها به فرماندهی کنت : در خالل این فاصله که به مباحث ادبی گذشت، اخبار نامساعد دیگري رسیدند

هادیک به سوي برلین در حال پیشرفت بود، و شایعات حاکی از آن بودند که گردانهاي سوئدي و فرانسوي به 

فردریک یک پادگان در آنجا گذارده بود، ولی این پادگان براي مقابله با چنین سیل . پروس نزدیک میشوندپایتخت 

اگر برلین سقوط میکرد، منبع اصلی او براي اسلحه و باروت و البسه به دست دشمن . عظیمی بسیار کوچک بود

من راه به او خبر دادند که هیچ نیروي در ض. او با ارتش خود به نجات این شهر و خانواده خود شتافت. میافتاد

 27000فرانسوي یا سوئدي به سمت برلین در حرکت نیست، و هادیک، که در حومه شهر متوقف شده، خراجی برابر 

خبر تسکین ). اکتبر 16(لیره انگلیسی از برلین دریافت داشته و کروآتهاي خود را با رضایت خاطر از آنجا برده است 

رایش رسید و آن این بود که روسهاي تحت فرماندهی آپراکسین به بیماري و قحطی دچار شده و دهنده دیگري نیز ب

. اند از پروس شرقی به لهستان عقب نشسته

تري حاکی از آن بودند که ارتش اصلی فرانسه به فرماندهی سوبیز وارد ساکس شده، شهرهاي  خبرهاي نامطبوع

پادشاه . هیلدبورگهاوزن متحد شده است - وري به فرماندهی دوك ساکس باختري را چپاول کرده، و با ارتش امپراط

خسته از راهی که رفته بود بازگشت و نیروهاي خود را به حوالی روسباخ، که حدود پنجاه کیلومتري غرب الیپزیگ 

انسوي و سرباز فر 41000نفر کاهش یافته بود سرانجام با  21000در آنجا ارتش خسته او که به . بود، هدایت کرد

حتی در این لحظه نیز سوبیز نظر داد که بهتر است تن به قضاي جنگ داده . رو شد افراد ارتش امپراطوري روبه

نشود، بلکه در برابر قواي فردریک جا خالی کند تا وي با پیادهرویهاي بیثمر فرسوده شود و برتري متحدان از نظر 

از اختالل انضباط در صفوف خود، و فقدان جوشش در میان سربازان سوبیز . نیروي انسانی او را وادار به تسلیم کند

هیلدبور گهاوزن مصرانه خواستار . براي جنگ علیه فردریک، آگاه بود) که بیشتر آنها پروتستان بودند(امپراطوري 

مستقیم و سردار آلمانی سربازان خود را از راهی غیر. عملیات نظامی بود، و سوبیز در برابر این اصرار تسلیم شد

فردریک، که از باالي یک خانه در روسباخ این جریان . طوالنی رهبري کرد که از جناح چپ به پروسیها حملهور شود

را نظاره میکرد، به سواره نظام خود به فرماندهی سیدلیتس دستور داد یک سلسله عملیات متقابل علیه جناح راست 

ها از نظر دور بود و در عین حال با سرعت و انضباط پیش  تپهسواره نظام پروس، که در پشت . دشمن انجام دهد

نفري به نیروهاي متحدین حمله کرد و قبل از اینکه آنان بتوانند صفوف خود را مجددا  3800میرفت، با یک نیروي 

در  ;کوبیدفرانسویها دیر به صحنه عملیات وارد شدند و توپخانه پروس آنها را درهم . آرایش دهند، بر آنها غلبه یافت

متحدین با بینظمی عقب نشینی ). 1757نوامبر  5(مدت نود دقیقه، جنگ شدید و قاطع روسباخ به پایان رسید 

فردریک دستور داد با . نفر تلفات دادند 550پروسیها تنها  ;کشته در میدان نبرد باقی گذاردند 7700کردند و 

او با ظرافت و لطافت طبع فرانسوي از . میز خود دعوت کردزندانیان خوب رفتار شود، و افسران اسیر شده را به سر

ولی آقایان، من به این زودي منتظر شما، آن هم عدهاي به این : ((محدود بودن تنوع ماکوالت عذر خواست و گفت

نظامیان هر دو طرف از عدم تناسب تلفات و برتري سپاهیگري سرداري که چنین وضعی را ممکن .)) زیادي، نبودم

حتی فرانسه نیز از این امر تحسین کرد، و مردم فرانسه که تا این اواخر متحد پروس . بود در حیرت بودند ساخته
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سوالی که درباره او میشد این بود که آیا درست است . بودند هنوز نمیتوانستند به فردریک به چشم دشمن نگاه کنند

انسه پیروزیهاي او را آشکارا تحسین میکردند و، در فیلسوفان فر((که فرانسه را خوب مینویسد و خوب تکلم میکند 

زمینه آزادي افکار در برابر تعصبات و کهنه پرستیهاي مذهبی که خودشان در کشور خویش با آن مبارزه میکردند، او 

 من عادت ندارم به: ((آمیز فرانسویها چنین پاسخ داد فردریک در برابر احساسات تحسین)) را قهرمان خود میدانستند

ولی به طور خصوصی شعري به فرانسه ساخت و از اینکه لگدي به نشیمنگاه .)) فرانسویها به چشم دشمن نگاه کنم

. وارد کرده است، مسرت خود را ابراز داشت) که کارالیل با ظرافت آن را موضع افتخار نامید(فرانسویها 

لندن سالروز تولد او را با . ن تازهاي پیدا کردانگلستان در ابراز مسرت با فردریک همراه شد و به متحد خود ایما

آتشبازي در خیابانها جشن گرفت، و متودیستهاي متعصب این قهرمان ملحد را به عنوان ناجی تنها مذهب واقعی 

، از این پس پشتیبان ثابت )1757ژوئیه  29(پیت، که به ریاست دولت بازگردانده شده بود . مورد تحسین قرار دادند

براي انگلستان مدت زیادي طول کشیده است که براي این : ((فردریک درباره پیت میگفت. ه پروس بودقدم پادشا

تسفن را  - پیت موافقتنامه کلوستر .)) ولی، سرانجام، چنین مردي بهوجود آمده است. مبارزه مرد بزرگی بهوجود آورد

او پارلمنت را وادار کرد  ;را امضا کرده بود به عنوان مظهر جبن و خیانت محکوم کرد، هر چند که فرزند پادشاه آن

کامبرلند )) ارتش دیدهبانی((پارلمنت براي  ;)اکتبر(که ارتش بهتري براي حفظ هانوور و کمک به فردریک بفرستد 

لیره اعتبار  1200000)) ارتش عملیاتی((لیره تامین اعتبار کرده بود، اما اینک براي ایجاد یک  164000فقط مبلغ 

پیت و فردریک متفقا شوهرخواهر فردریک را، که شاگرد مکتب نظامی وي نیز بود و دوك فردیناند . ردتصویب ک

او سی و شش ساله، خوش قیافه، با فرهنگ، و . برونسویکی نام داشت، به فرماندهی نیروي جدید انتخاب کردند

اینک شخصی با .)) راه ثروتمند شود میتوانست ازا ین((شجاع بود و ویولن را چنان خوب مینواخت که به قول برنی 

  . شایستگی کامل وجود داشت که نقش نفر دوم را در کنار فردریک ایفا کند

IV - 1760 -  1757: روباه در تنگنا  

یک ارتش فرانسوي به فرماندهی ریشلیو هنوز قسمت زیادي از . فردریک فراغت زیادي جهت سرور و خوشی نداشت

اتریشی شوایدنیتس را، که دژ اصلی و انبار پروسیها در  43000مان روز روسباخ، در ه. هانوور را در دست داشت

نفر از افراد خود را گذارده بود، ولی اینان بر اثر کثرت موارد 41000فردریک در آنجا  ;سیلزي بود، محاصره کردند

بورن قرار  -سویک این عده تحت فرماندهی دوك برون ;نفر کاهش یافته بودند 28000فرار از صف و مرگ، به 

در تاریخ  ;داشتند که فرمانده خوبی نبود و دستورات فردریک را دایر بر حمله به محاصره کنندگان ناچیز میگرفت

سکه تالر، و ذخایري در اختیار اتریشیها گذارد که براي  330000اسیر،  7000نوامبر وي دژ را تسلیم کرد و  11

سپاهیان پیروز، که بر اثر الحاق آنها به نیروهاي . دو ماه کافی بود نفري براي مدت 88000نگاهداري یک ارتش 

نوامبر آنها  22در  ;نفر افزایش یافته بودند، به برسالو رفتند 83000تحت فرماندهی پرنس شارل و مارشال داون به 

ماري ترز پیروز  برسالو سقوط کرد، و بدین ترتیب قسمت اعظم سیلزي به ;بر نیروي کوچکی از پروسیها غلبه کردند

. فردریک حق داشت احساس کند که اثر پیروزي او در روسباخ از میان رفته است. بازگشت

ارتش او نیز از اثرات . ولی آن پیروزي جرئت فردریک را بازگردانده بود، و او دیگر درباره خودکشی صحبت نمیکرد

ثمربخشی نسبت به سربازان فرانسوي، که به  راهپیمایی و نبردهاي خود بهبود یافته بود و ظاهرا احساس نفرت

فردریک از افرادش . کلیساهاي پروتستان در ساکس زیان رسانده و بیحرمتی کرده بودند، در این ارتش ایجاد شده بود

آنها طی دوازده روز زمستانی، در سرزمینهاي صعب . درخواست کرد که در تسخیر مجدد سیلزي به او کمک کنند

در طول راه بقایاي نیروهاي پروسی که در شوایدنیتس و برسالو شکست . کیلومتر راه رفتند 280العبور، حدود 

نفر اتریشی را که در نزدیکی  72000نفر،  43000در سوم دسامبر فردریک با . خورده بودند به آنها ملحق شدند
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خود را مخاطب قرارداد و، در نطقی  عصر آن روز وي فرماندهان ارتش. لویتن در راه برسالو اردو زده بودند از دور دید

  : هاي رزمی ناپلئون بود، به آنان چنین گفت که به منزله تجسم قبلی خطابه

آقایان، بر شما پوشیده نیست به هنگامی که ما سرگرم نبرد با ارتش فرانسویها و ارتش امپراطوري بودیم، چه 

برسالو از دست رفته است، همه انبارهاي جنگی ... تشوایدنیتس از دست رفته اس. فاجعهاي در اینجا روي داده است

اگر من به شهامت، ثبات، و عشق شما به مام میهن اعتماد بیحدي . ... ما در آنجا و بیشتر سیلزي از دست رفتهاند

تقریبا هیچ کس در میان شما نیست که با اقدام . ... نداشتم، ناراحتی من از این وقایع خارج از حد تحمل میشد

بنابراین من به خود میبالم که در فرصتی که در پیش است از . ... نه چشمگیري امتیاز خود را نشان نداده باشدشجاعا

  . هیچ گونه فداکاري که کشورتان از شما انتظار داشته باشد فروگذار نخواهید کرد

هیچ گونه  چنانچه اتریش مالک سیلزي باقی بماند، من احساس خواهم کرد که. این فرصت در دسترس است

پس بگذارید به شما بگویم که من در نظر دارم، علیرغم کلیه قواعد هنر جنگ آوري، به . موفقیتی کسب نکردهام

مسئله تعداد افراد یا قدرت موضع . ارتش پرنس کارل لورن که سه برابر ارتش ماست در هر کجا که باشد حمله کنم

با اجراي دقیق طرحهاي خویش، بر همه این موانع چیره شویم  من امیدوارم به کمک شهامت افراد خود، و ;او نیست

ما باید دشمن را شکست دهیم، در غیر این صورت  ;من باید این گام را بردارم، و گرنه همه چیز از دست خواهد رفت

. همین طور که وضع را تشریح میکنم، همان طور هم عمل خواهم کرد. در زیر آتش توپخانه او مدفون خواهیم شد

افراد را براي کاري که در پیش است آماده کنید، و به آنها بگویید که  ;تصمیم مرا به کلیه افسران ارتش اطالع دهید

درباره شما، وقتی فکر میکنم که شما . من احساس میکنم در اینکه میخواهم دستورات بدقت اجرا شوند محقم

عمل کنید ولی اگر میان شما کسی باشد که از شرکت طرزي ناشایست  پروسی هستید، آیا میتوانم تصور کنم که به

، میتواند -در اینجا فردریک به صورت هر یک از حاضران بترتیب نگاه کرد - در همه مخاطرات با من وحشت دارد 

  . ... همین امروز عصر از خدمت خارج شود، از طرف من کوچکترین مالمتی نسبت به او نخواهد شد

شما به من پشت نخواهید کرد، بنابراین به کمک مومنانه شما و به پیروزي مسلم اتکاي من میدانستم که هیچ یک از 

. چنانچه عمر من کفاف آن را ندهد که پاداش فداکاري شما را بدهم، مام میهن این کار را باید انجام دهد. مطلق دارم

  . و کنیداینک به اردوگاه برگردید و آنچه را که از من شنیدهاید به سربازان خود بازگ

من از هر واحد سواره نظامی که بالفاصله پس از دریافت دستور خود را به روي دشمن نیفکند، پس از نبرد بیدرنگ 

گردان پیاده نظامی که کوچکترین تردیدي . اسبهایش را میگیرم و آن را تبدیل به یک واحد مستقر در پادگان میکنم

در پیش است، درجات، شمشیر، و یراق طالیی لباس خدمت خود را  به خود راه دهد، بدون توجه به اینکه چه خطري

  . از دست خواهد داد

تا این زمان، . بزودي دشمن را مغلوب خواهیم کرد و گرنه یکدیگر را دیگر نخواهیم دید. شب بخیر ;و اینک آقایان

فردریک اجتناب کرده  اتریشیها، با پیروي از سیاست کش دادن جنگ و عملیات فرسایشی، از درگیري مستقیم با

بودند و صالح نمیدیدند که نیروها و سران سپاه خود را در برابر انضباط پروسیها و نبوغ رزمی فردریک به زورآزمایی 

ولی اینک که تفوق تعداد نفرات و پیروزیهاي اخیر روح تازهاي در آنها دمیده بود، علیرغم اندرز مارشال  ;وادارند

هاي  ، انسانها همچون مهره1757و به این ترتیب، در پنجم دسامبر . دریک مصاف دهندداون، تصمیم گرفتند با فر

و در بزرگترین نبرد این جنگ، به  -نفر  73000نفر در برابر  43000 - ها درگیر شدند  بیاراده در رقابت میان سلسله

جنگ یک شاهکار بود و آن : ((ناپلئون در این مورد چنین گفت. سوي شمشیرها و توپهاي یکدیگر پیش رفتند

او نخست درصدد برآمد در .)) بتنهایی کافی است تا در صف اول فرماندهان نظامی به فردریک مقام شایستهاي بدهد

فردریک . اش بتواند از باالي سر پیاده نظام به داخل صفوف دشمن تیراندازي کند ها موضع بگیرد تا توپخانه تپه
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ترتیب داد، و این روشی بود که در گذشته توسط اپامینونداس سردار یونانی گسترش نیروهاي خود را به طور مورب 

درجه حرکت کنند تا از پهلو  45ستونها جدا از یکدیگر بایستی با زاویه تقریبا . در شمال مصر به کار بسته شده بود

ه شدیدترین فشار فردریک چنین وانمود میکرد ک. به دشمن ضربه وارد آورند و نظم خط دفاعی آن را مختل کنند

پرنس شارل، براي تقویت جناح راست خود، جناح چپ را  ;خود را متوجه جناح راست نیروي اتریش کرده است

فردریک بهترین افراد خود را بر روي جناح چپ که ضعیف شده بود ریخت، آن را منهزم کرد، و سپس  ;تضعیف کرد

داد، در حالی که سواره نظام پروس نیز از محل اختفاي خود  متوجه جناح راست شد و آن را از پهلو مورد حمله قرار

نفر آنان  20000 ;اتریشیها یا تسلیم شدند یا گریختند ;نظم بر بینظمی چیره شد. ها به همان جناح تاخت در تپه

راده ع 116نفر دیگر کشته شدند، و  3000 ;اسیر شدند، که این تعداد اسیر تا آن وقت در تاریخ نظامی بیسابقه بود

. اسیر 85زخمی، و  5118کشته،  1141 -پروسیها هم متحمل تلفات شدید شدند . توپ به دست پروسیها افتاد

این روز باعث شهرت نام شما و ملت در نزد : ((وقتیکه کشتار تمام شد، فردریک از سران سپاه خود تشکر کرد و گفت

رد، با عزم راسخ و پرحرارت پیروزي خود را دنبال کرد فردریک پس از پیروزي در این نب.)) نسلهاي آینده خواهد شد

ظرف یک روز پس از این نبرد، ارتش او پادگان اتریشی مستقر در برسالو را . تا سیلزي را دوباره به چنگ آورد

شپرخر فرمانده پادگان تابلوهایی در تمام شهر نصب کرد و اعالم داشت که هر کس حتی یک کلمه  ;محاصره کرد

فردریک . او تسلیم شد) دسامبر 18(دوازده روز بعد  ;لیم مطلبی بر زبان آورد، جزایش مرگ آنی خواهد بوددرباره تس

بزودي همه سیلزي، بجز شوایدنیتس که بشدت از آن . اسیر و انبارهاي پرارزش نظامی بهدست آورد 17000در آنجا 

پرنس کارل لورن، که در برابر مالمتهاي . تپاسداري میشد و استحکامات نیرومندي داشت، به چنگ پروسیها بازگش

برنی و دیگر رهبران فرانسوي به لویی . خاموش داون احساس خفت میکرد، به امالك خود در اتریش بازگشت

پومپادور نظر خود را بر آن تحمیل کرد و، به جاي برنی، دوك دو شوازول را به  ;پانزدهم نظر دادند که صلح کند

ولی فرانسه، که این سوظن برایش ایجاد شده بود که دارد براي اتریش  ;)1758(ب کرد وزارت امور خارجه منصو

 ریشلیو چنان بی. میجنگد و در عین حال دارد مستعمرات خود را فدا میکند، دیگر به جنگ رغبتی نشان نمیداد

از مقام  1758ه در فوریه عالقگی نشان داد و چنان حرارت ناچیزي براي تعقیب امتیازات خود در هانوور ابراز کرد ک

. فرماندهی معزول شد

کنت دوکلرمون، کشیشی که از طرف پاپ اجازه یافته بود که ضمن حفظ مقام روحانی نقش سردار سپاه را نیز ایفا 

فرانسویها در برابر پیشرفتهاي مصمانه دوك فردیناند برونسویکی، هانوور را تخلیه . کند، به جاي ریشلیو منصوب شد

بزودي سراسر وستفالی از تسلط فرانسویها، که در آنجا نیز با  ;در ماه مارس میندن را تسلیم وي کردند ;کردند

فردیناند به سمت غرب حرکت کرد . چپاول و هتک حرمت نسبت به اماکن مقدس خود را منفور کرده بودند، آزاد شد

عدادشان دو برابر نیروهاي خودش بود، شکست ، نیروهاي کلرمون را، که ت)ژوئن 23(و در کرفلد، در کنار رود راین 

سوبیز با نیرویی که از فرانسویان تازه خدمت و بازماندگان  ;کلرمون مقام خود را به دوك دو کونتاد تحویل داد. داد

فردیناند در برابر این نیروي متحد به مونتسر و پادر  ;روسباخ تشکیل شده بود به این ارتش شکست خورده ملحق شد

. قبنشینی کردبودن ع

آوریل عهدنامه سومی با فردریک امضا کرد، وعده  11انگلستان، که یک فصل پیروزي بار دلگرمش کرده بود، در 

در خالل این احوال، . لیره کمک مالی تا ماه اکتبر به او داد، و ضمنا تعهد کرد صلح جداگانهاي منعقد نکند 670000

از پاي درآورده بود، ساکس و دیگر مناطق تسخیر شده را به همان  فردریک، که سنگینی مالیات کشورش پروس را

کارشناسان یهودي را براي ) مانند ولتر(او پول رایج کم ارزشی در جریان گذارده و . ترتیب مشمول مالیات قرارداد

را از نو  او نیروي خود 1758تا بهار سال . امور مالی استخدام کرد تا معامالت سودمند ارزي برایش انجام دهند
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با اجتناب از درگیري با . ور شد و آن را بازگرفت در آوریل به شوایدنیتس حمله. نفر رسانده بود 145000ساخته و به 

نفر به سوي جنوب به طرف اولموتس در موراوي  70000با ) که داون آن را از نوبنیاد نهاده بود(ارتش اصلی اتریش 

  . وضع مستحکم اتریش را تسخیر کند، راه شهر وین را در پیش گیردامیدوار بود چنانچه بتواند این م ;رفت

ولی تقریبا در همین زمان پنجاه هزار روسی تحت فرماندهی کنت فرمور به پروس شرقی وارد شدند و کوسترین را، 

لموتس فردریک از محاصره او. که تنها هشتاد کیلومتر از سمت خاور با برلین فاصله داشت، مورد حمله قرار دادند

او در گروساو  ;در طول راه خبر یافت که ویلهلمینه بشدت بیمار است. نفر به شمال شتافت 000،15دست کشید و با 

اي عزیزترین همه خانواده من، تو که بیش از هر : ((متوقف شد و با اضطراب یادداشتی بدین مضمون براي او فرستاد

و بگذار من این تسالي خاطر را داشته باشم که اشکهاي  موجود دیگر در قلب من جاي داري، خودت را حفظ کن

پس از روزها و شبها راه پیمایی، وي به یک نیروي پروسی به رهبري کنت زو دونا در !)) خود را روي سینه ات بریزم

روسی که در اختیار فرمور  42000نفري با  36000با یک نیروي  1758اوت  25در . نزدیکی کوسترین ملحق شد

اش که حمله از جناح بود به علت باتالقی بودن زمین  در اینجا شیوه مورد عالقه. رو شد در تسورندورف روبهبودند 

فرمور هم به همان اندازه فردریک با تدبیر از آب درآمد، و روسها با چنان سرسختی و شهامتی  ;امکان نداشت

سیدلیتس و سواره نظام او آن مقدار . میدیدندجنگیدند که پروسیها نظیر آن را بندرت در اتریشیها و فرانسویها 

روسها با نظم و ترتیب عقب . افتخاراتی را که میتوان از یک روز قصابی متقابل بهدست آورد براي خود کسب کردند

کشته یا  12500پروسیها  ;کشته، زخمی، یا اسیر از خود به جاي گذاردند 21000نشینی کردند، در حالی که 

  . اسیر دادندنفر  1000زخمی، و 

هایی چنین متعدد به جنگ ادامه دهد هنگامی که فردریک در شمال  ولی چه کسی میتوانست در آن واحد در جبهه

بود، داون ارتش خود را به محل اتصال با واحدهاي ارتش امپراطوري هدایت کرد و اینک به محاصره درسدن، که 

نفري سوئدي از  16000یک نیروي . ارده بود، پرداختفردریک پادگانی به فرماندهی پرنس هانري در آنجا گذ

پومرانی گذشت، در ویران کردن قسمت بزرگی از براندنبورگ به روسها ملحق شد، و این امکان وجود داشت که به 

اتریشی و مجارستانی به فرماندهی ژنرال  30000یک ارتش تازه مرکب از . کمک آنها دوباره برلین را به خطر اندازد

بحث اینجا بود که از کدامیک از این سه پایتخت بایستی نخست دفاع . ارد سیلزي شد و روانه برسالو گشتهارش و

فردریک با تجدید سازمان سربازان روحیه باخته خود، که اینک حالت عصیان نیز یافته بودند، آنها را به روزي . کرد

برادر خود که در محاصره بود رسید تا داون را از  کیلومتر راهپیمایی به سوي ساکس واداشت و، درست بموقع، به 35

. وي پس از اینکه دو هفته استراحت به افراد خود داد، عازم سیلزي شد تا هارش را از آنجا بیرون براند. حمله بازدارد

فردریک در نزدیکی دشمن اردو زد، و چهار روز انتظار . داون در هوخکیرش واقع در سیلزي راه را بر او سد کرد

فردریک که اعتماد داشت داون از به دست گرفتن ابتکار عملیات اجتناب خواهد . کشید تا ملزومات از درسدن برسند

حرکت اتریشیها . با حمله او به جناح راست پروسیها مواجه شد 1758اکتبر  14صبح روز  5کرد، ناگهان در ساعت 

غافلگیر شدند و وقت آن را نداشتند که صفوف رزمی  پروسیها در حال خواب. در پشت پردهاي از مه پنهان شده بود

فردریک با بیپروایی کوشش کرد به افراد خود نظم دهد، و با این . را که فردریک طرحریزي کرده بود تشکیل دهند

پس از . وي در کار خود موفق شد، ولی براي اصالح وضع دیر شده بود ;کار حتی وضع خود را نیز به خطر انداخت

 7590نشینی داد و، در برابر  نفر قرار داشتند، او عالمت عقب 90000نفر در برابر  37000نبرد که در آن پنج ساعت 

. کشته در میدان نبرد به جاي گذارد 9450کشته اتریشی، 

با سرداري به زبر دستی ژنرال داون که رهبري اتریشیها را داشت، با سرداري به . وي بار دیگر به فکر خودکشی افتاد

ردستی ژنرال سالتیکوف که مشغول تشکیل یک ارتش جدید روسی بود، با کاهش تعداد و کیفیت و انضباط زب
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نیروهاي خودش، در حالی که دشمنان وي میتوانستند جبران هر زیانی را بکنند، آشکار بود که پیروزي پروسیها تنها 

روز بعد از واقعه هوخکیرش، او به مشاور . شتبهوسلیه یک معجزه امکانپذیر است، و فردریک هم به معجزه عقیده ندا

من میتوانم هر : ((ادبی خود به نام دوکات مطلبی را که تحت عنوان دفاع ازخودکشی نوشته بود نشان داد و گفت

وي پیش از مرگ . و یلهلمینه درگذشت) 1758اکتبر  15(در آن روز .)) وقت که مایل باشم به این فاجعه پایان دهم

فردریک از . هایی را که برادرش به وي نوشته است روي سینهاش در گور قرار دهند اده بود که نامهخویش دستور د

ولتر پاسخ خوبی تهیه کرد، ولی قصیده او، که تحت عنوان روح  ;ولتر تقاضا کرد چیزي به یاد بود خواهرش بنویسد

ه فردریک براي تجلیل از خواهرش در اثر قهرمانانه و صافی نوشته شده بود، نمیتوانست با احساس گرم و سادهاي ک

پاکی قلب، تمایالت بلندنظرانه و خیرخواهانه، نجابت و رفعت : خود تاریخ جنگ هفتساله بهکار برده بود برابري کند

لطیفترین و . روح، و لطافت خوي مواهب درخشان فکري را با شالودهاي از فضیلت ناب در او گرد آورده بودند

. با خواهر ارزشمندش پیوند داده بود -فردریک خود را با سوم شخص خطاب میکرد  - پادشاه را مداومترین دوستی، 

این پیوند در نخستین دورانهاي کودکی بهوجود آمده، آموزش مشترك و احساسات مشترك تعلق بیشتري میان آنها 

. ه بودبهوجود آورده، و وفاداري متقابل در برابر هر آزمایش این رشته را ناگسستنی کرد

 -در نزدیکی فرانکفورت (در برگن  1759آوریل  13در . با آمدن فصل بهار، فرانسه نیروهاي تازهاي وارد میدان کرد

، یک نیروي فرانسوي تحت فرماندهی تواناي دوك دو بروي مزه شکست را به فردیناند برونسویکی )ماین - آم 

نفر آلمانی،  43000در این محل، در اول ماه اوت، وي با . ردچشانید، ولی فردیناند در میندن این شکست را جبران ک

فرانسویی را که تحت فرماندهی بروي و کونتاد بودند با چنان تلفات  60000انگلیسی، و اسکاتلندي به طرزي قاطع 

ه نفر از افراد خود را نزد فردریک بفرستد تا ضعف ارتش شاه را، ک12000بالنسبه کمی تارومار کرد که توانست 

  . معلول یک نبرد مصیبتبار در شرق بود، جبران کند

 26000تن از افراد روس، کروآت، و قزاق، که تحت فرماندهی سالتیکوف بودند، در تسولیخاو بر  50000ژوئیه  23در 

ي اینک مانع دیگر ;پروسی که فردریک آنها را به نگاهبانی از طرق ارتباطی لهستان به برلین گمارده بود غلبه کردند

فردریک چارهاي نداشت جز اینکه براي حفظ درسدن در برابر . براي یورش روسها به پایتخت پروس وجود نداشت

وي، که در طول راه نیروهاي خود را تقویت . ژنرال داون به برادر خوداتکا کند و خودش عازم مقابله با روسها شود

اتریشی تحت فرماندهی ژنرال الودن به  18000ن نفر جمع آوري کند، ولی در این ضم 48000کرده بود، توانست 

این دو  1759اوت  12در . نفر افزایش داده بودند 68000روسها ملحق شده و مجموع نیروهاي سالتیکوف را به 

آمیز جنگ جانشینی اسپانیا بودند، در کونرسدورف  ارتش، که عظیمترین موج انسانی بعد از کشتار رقابت

پس از دوزاده ساعت . فاجعه بارترین نبرد زدند ;دست به بیحرمانهترین و، از نظر فردریک) صدکیلومتري شرق برلین(

نفر افراد الودون که به صورت ذخیره نگاهداري  18000جنگ، چنین به نظر میرسید که برد با فردریک است، اما 

فردریک براي جمع آوري افراد . شده بودند خود را به روي پروسیهاي خسته و ناتوان افکندند و آنها را منهزم کردند

سه اسب زیر پایش به ضرب گلوله از پاي  ;سه بار شخصا آنها را در حمله رهبري کرد ;خود به هر خطري تن داد

او . یک جعبه کوچک طالیی در جیب او جلو یک گلوله را که امکان داشت به زندگی او خاتمه دهد سد کرد ;درآمدند

آیا حتی یک گلوله بیقابلیت هم : ((ال مرگ گریخته است راضی نبود و فریاد برآورداز اینکه به این ترتیب از چنگ

سربازانش از او استدعا کردند به محل امنی بازگردد، و طولی نکشید که خودشان )) نیست که بتواند به من برسد

ترك نگویید، من پادشاه و پدر  اطفال من، مرا: ((او از آنها خواهش میکرد. هاي این کار را به او نشان دادند کلیه راه

بسیاري از آنها شش ساعت در . ولی هیچ اصرار و ابرامی نمیتوانست آنها را بار دیگر به پیشروي وادارد!)) شما هستم

آنها . زیر آفتاب سوزان جنگیده بودند، بدون اینکه حتی وقت یا فرصت نوشیدن یک جرعه آب را داشته باشند
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نفر  15700کشته، زخمی، یا اسیر در برابر  20000هم به آنها ملحق شد، در حالیکه  گریختند، و سرانجام خود وي

در میان کسانی که زخم مهلک دیدند، اوالدفون کالیست، بهترین شاعر آلمانی آن . تلفات دشمن از خود باقی گذاشت

. دوران، نیز بود

من از : ((براي پرنس هانري فرستاد و گفت به محض اینکه فردریک توانست مکانی براي استراحت پیدا کند، پیامی

این . ... نفر ندارم و و دیگر بر نیروهاي خویش مسلط نیستم 3000نفري خود در این لحظه بیش از  48000ارتش 

او به سران سپاه خود اطالع داد که فرماندهی خود را به .)) مصیبت بزرگی است که من از آن جان بهدر نخواهم برد

  . سپس روي مقداري کاه افتاد و به خواب رفت. ار میکندپرنس هانري واگذ

نفر از فراریان جنگ به واحدهاي خود بازگشته و از فرار خود شرمندهاند و  23000صبح روز بعد متوجه شد که 

فردریک موضوع خودکشی را . حاضرند دوباره، ولو بهخاطر اینکه غذا براي خوردن بهدست آورند، وارد خدمت شوند

نفري سازمان داد و در جاده  43000رد و در عوض، این عده و بیچارگان دیگري را به صورت یک نیروي فراموش ک

ولی . کونرسدورف به برلین مستقر شد و امیدوار بود که آخرین تالش خود را براي حفظ پایتخت خویش بهعمل آورد

آنها در کشور دشمن بودند، چپاول را کار  ;زیرا افراد وي نیز ناچار بودند غذا بخورند. سالتیکوف به آنجا نیامد

سالتیکوف فکر . خطرناکی مییافتند، و راه ارتباطی با لهستان، که کشوري دوست بود، طوالنی و پرمخاطره مینمود

  . کرد که اینک نوبت اتریشیهاست که با فردریک دست و پنجه نرم کنند، و به نیروهاي خود دستور عقب نشینی داد

او احساس میکرد اینک وقت آن است که درسدن را . ه حرکت بعدي باید از ناحیه او صورت گیردداون قبول داشت ک

پرنس هانري قسمتی از نیروهاي خود را از این شهر خارج کرده بود تا به کمک فردریک برود، و تنها . تصرف کند

. اي دفع حمله ایجاد شده بودنفر براي دفاع از دژ باقی گذارده بود، ولی استحکامات دفاعی نیرومندي بر 3700

فرمانده جدید در درسدن، کورت فون شمتاو از خادمان باوفاي پادشاه بود، ولی وقتی از خود فردریک پس از واقعه 

یک . کونرسدورف پیامی دریافت داشت که همه چیز از دست رفته است، امید مقاومت موفقیتآمیز را از دست داد

داون فعاالنه شهر را از سمت مشرق  ;فر از سمت غرب به درسدن نزدیک میشدن 15000ارتش امپراطوري به قدرت 

در پنجم سپتامبر، پیامی از فردریک به او رسید که باید  ;در چهارم سپتامبر، شمتاو تسلیم شد. به توپ بسته بود

  . مقاومت کند و کمک در راه است

فردریک خود را به فرایبورگ که در آن نزدیکی . بود نفر اینک درسدن را اقامتگاه زمستانی خود کرده72000داون با 

. بود رسانید و با نیرویی برابر نصف نیروهاي داون در آنجا ماند تا زمستان را بگذراند

تنها . مدت چند هفته برفی که روي زمین بود تا زانو میرسید. بهطور کم سابقهاي سخت بود 1760 -  1759زمستان 

سربازان عادي فردریک در اطاقکهایی که به طور موقت درست شده بودند . یدا میکردندها ماوایی پ افسران در خانه

زندگی میکردند، از کنار آتش دور نمیشدند، براي روشن نگاهداشتن آتش با زحمت چوب میبریدند و میآوردند، و 

بیماري، در . یخوابیدندبراي اینکه گرم شوند، نزدیک هم م. خودشان غیر از نان بسختی چیز دیگري بهدست میآوردند

طی شانزده روز، ارتش داون چهارهزار نفر به این  ;هاي نبرد تلفات وارد میکرد هر دو اردوگاه، تقریبا به اندازه صحنه

اگر این جنگ مدت زیادي ادامه یابد، اروپا به تاریکیهاي : ((نوامبر فردریک به ولتر نوشت 19در . ترتیب تلفات داد

فرانسه، با آنکه به نحوي غیرقابل قیاس .)) معاصران ما مانند وحشیان و جانوران خواهند شدجهل بازخواهدگشت، و 

مع هذا شوازول ناوگانی براي حمله به . از نظر مالی و انسانی از پروس غنیتر بود، در آستانه افالس قرار داشت

مالیاتها با زیرکی و ). 1759نوامبر  20(انگلستان تجهیز کرد، ولی انگلیسیها آن را در خلیج کیبرون نابود کردند 

، مارکیز دو پومپادور 1759در چهارم مارس . مهارتی که دولتها و کارشناسان مالی به خرج میدادند افزایش یافت

وي پیشنهاد کرد مستمریها . موفق شده بود انتصاب اتین دو سیلوئت را به ممیزي کل دارایی فرانسه عملی کند
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هاي متعلق به نجبا تبدیل به پول شوند، و حتی از درآمد ماموران  جبا مالیات بسته شود، نقرهکاهش یابند، بر امالك ن

ثروتمندان شکایت داشتند که بتدریج به صورت سایه گذشته خویش درآورده . وصول مالیات نیز مالیات گرفته شود

در ششم . خود تبدیل شده باشد به این ترتیب، کلمه سیلوئت مترادف شد با پیکري که به سادهترین شکل ;میشوند

در پنجم نوامبر لویی پانزدهم براي اینکه خود سرمشق . اکتبر خزانهداري فرانسه پرداخت تعهدات خود را متوقف کرد

ولی وقتی که سیلوئت اظهار داشت پادشاه از وجوهی که معموال به قمار و  ;ها را ذوب کرد خوبی ارائه کند، نقره

یافتند صرفنظر کند، لویی با چنان ناراحتی مشهودي موافقت کرد که شوازول این سرگرمیهاي وي اختصاص می

  . نوامبر سیلوئت از کار برکنار شد 21در . پیشنهاد را رد کرد

او آماده بود که پیشنهادهاي صلح را ! پادشاه، مانند تقریبا همه فرانسویان، احساس میکرد که از جنگ سیر شده است

من به همان ): ((ژوئیه 2(فردریک پاسخ داد . ئن نظر فردریک را در این مورد استفسار کرده بودولتر در ماه ژو. بشنود

ولی من صلحی خوب، مطمئن، و شرافتمندانه : مند باشید دوستدار صلح هستم اندازه که شما میتوانید به صلح عالقه

ین صلح دو شرط وجود دارد که من هرگز براي تام: ((سپتامبر وي در نامه دیگري به ولتر نوشت 22و در )) میخواهم

  از آنها 

دوم اینکه این صلح ...  ;نخست اینکه صلح باید مشترکا با متحدان باوفاي من هم منعقد شود ;عدول نخواهم کرد

که تاریخ یکی از آنها بعد از شکست کونرسدورف (ولتر این پاسخهاي مغرورانه را .)) شرافتمندانه و افتخارآمیز باشد

از سوي دیگر، پیت، متحد . ه شوازول ابالغ کرد، و شوازول در این پاسخها مستمسکی براي آغاز مذاکرات ندیدب) بود

وفادار فردریک که مشغول الحاق مستعمرات فرانسه به انگلستان بود، چطور میتوانست قبل از بنیانگذاري امپراطوري 

.بریتانیا صلح کند

V -  بنیانگذاري امپراطوري بریتانیا  

ساله در اروپا صورت نگرفت، زیرا این جنگ در این قاره تنها تغییرات مختصري در نقشه  همترین مرحله جنگ هفتم

در این مناطق . این مرحله در اقیانوس اطلس، امریکاي شمالی، و هندوستان بهوقوع پیوست. وجود آورد کشورها به

طوري بریتانیا در قرن هفدهم با انتقال سیادت دریایی نخستین گام در تشکیل امپرا. نتایج جنگ عظیم وپردوام بودند

برداشته شد که به موجب آن ) 1713(دومین گام در عهدنامه اوترشت . از هلندیها به انگلیسیها برداشته شده بود

ا برنج، ه این برده. هاي افریقایی براي مستعمرات اسپانیا و انگلستان در آمریکا به انگلستان اعطا شد انحصار تامین برده

تجارت رم به ثروتمند شدن بازرگانان  ;رم تبدیل میشد - مشروب–قسمتی از شکر به  ;توتون، و شکر تولید میکردند

کمک میکرد، و از محل سود این بازرگانی هزینه گسترش ناوگان انگلستان فراهم ) در قاره اروپا و آمریکا(انگلیسی 

فروند  77خدمت داشت، در حالی که تعداد کشتیهاي فرانسه  کشتی حاضر به 156انگلستان  1758تا سال . میشد

این جریان بر اثر . بدین ترتیب، سومین گام در راه بنیانگذاري امپراطوري کاهش قدرت دریایی فرانسه بود. بود

) 1759آوریل  13(موفقیت ریشلیو در مینورکا متوقف شد، ولی با انهدام ناوگان فرانسه در سواحل الگوس در پرتغال 

لیور  30000000در نتیجه، بازرگانی فرانسه با مستعمراتش از . و یک ناوگان دیگر در خلیج کیبرون از سرگرفته شد

  . کاهش یافت 1760لیور در سال  400000به  1755در سال 

نه این متصرفات . با احراز سیادت در اقیانوس اطلس راه تسخیر متصرفات فرانسه در آمریکا براي انگلستان باز شد

بودند، بلکه همچنین حوضه رودخانه میسی )) هاي بزرگ دریاچه((تنها شامل حوضه رودخانه سنت الرنس و منطقه 

دژهاي . حتی دره رودخانه اوهایو نیز در دست فرانسویها بود ;ها تا خلیج مکزیک را دربرمیگرفتند سیپی از دریاچه

تغییر نام فور دو کین به پیتسبرگ نشانه نتایج . داشتند فرانسویها شیکاگو، دترویت، و پیتسبرگ را زیر سلطه خود
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اگر انگلستان در  ;متصرفات فرانسویها چون سدي در راه توسعه مستعمرات انگلستان به سوي غرب بودند. جنگ بود

  : جنگ هفتساله پیروز نمیشد، امکان داشت امریکاي شمالی به سه قسمت تقسیم شود

به این ترتیب تقسیمات و کشمکشهاي اروپا  ;نو در مرکز، و اسپانیاي نو در غرب انگلستان نو در سمت شرق، فرانسه

بنجمین فرانکلین صلحطلب به استعمارگران انگلیسی هشدار داد که آنها هیچ وقت در حفظ . در آمریکا تکرار میشد

جورج . گرفته شود مستملکات خود احساس امنیت نخواهند کرد، مگر اینکه جلو گسترش نفوذ فرانسویها در آمریکا

. واشینگتن هم با تالشی که براي به چنگ آوردن فور دوکین کرد، پا به عرصه تاریخ گذارد

و از میان این دو کانادا به انگلستان و فرانسه، نزدیکتر . کانادا و لویزیانا دو مدخل متصرفات فرانسه در آمریکا بودند

رفات فرانسه از راه رودخانه سنت الرنس حمل میشدند، و این متص)) ساکنان((ملزومات و افراد ارتش براي . بود

مدخل به وسیله دژ فرانسوي لویسبرگ واقع در جزیره کیپ برتن که در دهانه این رودخانه بزرگ قرار داشت حفاظت 

سرباز، و به فرماندهی دریاساالر  18000کشتی حامل  42یک ناوگان انگلیسی مرکب از  1758در دوم ژوئن . میشد

جلو نیروهاي  ;نفر از این دژ دفاع میکردند 6200ده کشتی فرانسوي با . دوارد باسکوئن، لویسبرگ را محاصره کردا

پادگان دژ شجاعانه جنگید، ولی . کمکی که از فرانسه فرستاده شده بودند به وسلیه ناوگان انگلستان گرفته شد

سرآغاز ) 1758ژوئیه  26(تسلیم این دژ . سته شدندبزودي مواضع دفاعی آن به وسیله توپهاي انگلیسیها درهم شک

  . وسلیه انگلستان بود تسخیر کانادا به

وي . طرحهاي سوق الجیشی و قهرمانانه مارکی دو مونکالم تنها وقفه مختصري در جریان تصرف کانادا ایجاد کردند

در کانادا بهعهده گیرد، از یک  از فرانسه عازم شده بود تا فرماندهی نیروهاي منظم فرانسه را 1756که در سال 

پیروزي به پیروزي دیگر رسید، تا اینکه بر اثر فساد و ناهماهنگی در دستگاه اداري فرانسه در کانادا، و ناتوانی فرانسه 

او یک دژ انگلیسی را در آسویگو به تصرف  1756در سال . در فرستادن کمک براي وي، فعالیتهایش عقیم ماندند

او دژ ویلیام هنري واقع در  1757در سال  ;ترتیب تسلط فرانسه را بر دریاچه اونتاریو عملی کرددرآورد و به این 

سرباز انگلیسی و مستعمراتی را در  15000نفر،  3800با  1758در  ;باالي دریاچه جورج را محاصره و تسخیر کرد

نرال انگلیسی به نام جیمز وولف، که نفر از کبک در برابر یک ژ 15000ولی هنگامی که با . تیکوندروگا شکست داد

وولف سربازان خود را در صعود از . سرباز در اختیار داشت، دفاع میکرد، با حریف سرسختی روبهرو شد 9000تنها 

وولف  ;مونکالم به هنگام رهبري عملیات تدافعی زخم مهلکی برداشت. ارتفاعات دشت آبراهام شخصا رهبري میکرد

فرماندار فرانسوي  1760سپتامبر  7در ). 1759سپتامبر  13 - 12(مهلکی زخمی شد  در میدان پیروزي به طرز

  . کانادا به نام ودروي کاوانیال تسلیم شد، و این ایالت بزرگ تحت تسلط انگلیسیها درآمد

انگلیسیها کشتیهاي خود را متوجه جنوب کردند و به جزایر متعلق به فرانسه در دریاي کارائیب حملهور شدند، 

کلیه مستملکات فرانسه در هند غربی، به غیر از سن  ;تسخیر شدند 1762و مارتینیک در  1759گوادلوپ در 

هاي  هایی به آفریقا فرستاد تا ایستگاه پیت، براي افزایش سود پیروزي، ناو گروه. دومینگ، به دست انگلیسیها افتادند

ار انجام شد و تجارت فرانسه در زمینه برده از میان این ک ;تجارت برده فرانسه در ساحل باختري را تسخیر کنند

بهاي برده در هند غربی افزایش . نانت، بندر اصلی تجارت برده فروشی در خاك آن کشور، روبه زوال گذارد ;رفت

 باید افزود که. یافت، و تجار برده انگلستان با برآوردن نیازي که به برده وجود داشت ثروتهاي تازهاي بهدست آوردند

انگلیسیها در این جریان امپراطوري سازي کمتر از اسپانیاییها یا فرانسویها داراي عواطف انسانی نبودند، و تنها فرق 

ضمنا نهضت ضد تجارت برده نخستین بار در انگلستان شکل موثري به  ;آنها این بود که کارآیی بیشتري داشتند

امی، و بازرگانی انگلستان مصروف الحاق هند به مستملکات در خالل این احوال فعالیتهاي دریایی، نظ. خود گرفت

استحکاماتی ) 1686(، و کلکته )1668(، بمبئی )1639(شرکت انگلیسی هند شرقی در مدرس . انگلستان میشدند
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و در چاندرناگار واقع در ) 1683(بازرگانان فرانسوي تسلط خود را بر پوندیشري در جنوب مدرس . بهوجود آورده بود

با انحطاط فرمانروایی مغولها بر هند، همه این مراکزقدرت روبه گسترش . برقرار کرده بودند) 1688(کلکته  شمال

  . کار میبرد هر گروه براي گسترش منطقه نفوذ خود رشوه و نیروي نظامی به. گذاردند

قرارداد . نگیده بودندفرانسه و انگلستان با یکدیگر در هندوستان ج) 1748 - 1740(قبال در جنگ جانشینی اتریش 

در . آن را تجدید کرد)) جنگ هفتساله((شاپل تنها باعث ایجاد وقفهاي در کشمکش آنها شده بود، و - ال-صلح اکس

یک ناوگان انگلیسی تحت فرماندهی دریاساالر چارلز واتسن به کمک سربازان شرکت هند شرقی، به  1757مارس 

 23در  ;نام رابرت کالیو، چاندراناگار را از دست فرانسویها خارج کرد فرماندهی یک جوان اهل شراپشر انگلستان به

شکست داد، و این ) کیلومتري شمال کلکته 13(هندو و فرانسوي را در پالسی  5000نفر  3200ژوئن کالیو فقط با 

رماندهی یک ناوگان انگلیسی، به ف 1758در اوت . نبرد تسلط انگلستان را بر شمال خاوري هندوستان قطعی کرد

دریاساالر جورج پاکوك، کشتیهاي فرانسوي را که از مستملکات فرانسه در طول ساحل محافظت میکردند از آبهاي 

از آن پس، در حالیکه انگلستان آزادانه میتوانست افراد و ملزومات به هندوستان بیاورد، فرانسه قادر  ;هند بیرون راند

محاصره مدرس  1759در سال . تنها محتاج گذشت چند ماه وقت بود اینک پیروزي انگلستان. به چنین کاري نبود

توسط فرانسویها، به سرکردگی کنت دواللی، بر اثر ورود نیروهاي کمکی و ملزومات انگلیسی از طریق دریا با شکست 

 1761ژانویه  16، و در تاریخ )1760ژانویه  22(فرانسویها در واندیواش به طور قطع شکست خوردند . روبهرو شد

به فرانسویها بازگشت، ولی همه میدانستند  1763این آخرین پایگاه فرانسه در سال . پوندیشري تسلیم انگلیسیها شد

  . که ادامه تسلط فرانسه بر این مستملکه تنها با رضایت انگلستان صورت میگیرد

باقی ماندند، امپراطوریی که با  هندوستان و کانادا تا عصر ما به صورت دو دژ عظیم خاوري و باختري یک امپراطوري

پول، شجاعت، بیرحمی، نیروي فکري، و هماهنگی با اصول اخالقی بین المللی متداول در قرن هجدهم بنا نهاده شده 

افکنیم، میبینیم که این امپراطوري فرآورده طبیعی خو و طبیعت انسانی و شرایط  اینک که به گذشته نظري می. بود

. ن، نه استقالل ملل بیدفاع، بلکه امپراطوري مشابهی بود که بهوسلیه فرانسه بنانهاده میشدوشق دیگر آ ;مادي بود

عاقبت امر، حکمفرمایی نیروي دریایی انگلستان بر نیمی از جهان، و حفظ نظم به طرق نسبتا انسانی در میان تهدید 

یپلینگ، براي ابناي بشر نعمت بود نه دایمی بروز هرج و مرج، حتی با وجود افرادي مانند کالیو، هیستینگز، و ک

  . مصیبت

VI - 1762 -  1760: فرسودگی و ناتوانی  

، روباه پروسی تحت تعقیب چه میکرد او پول انتشار میداد و ارزش آن را 1760 - 1759در طول زمستان سخت 

ویه ناشري پاریسی، با در ژان. میکاست، افراد تازه به خدمت میخواند آموزش میداد، و شعر مینوشت و منتشر میکرد

سوسی منتشر کرد و در آن با خیال راحت اشعار  - ارتکاب دزدي ادبی، کتابی تحت عنوان آثار فیلسوف سان 

با خود از پوتسدام برده و به خاطر آنها فردریک دستور  1753این اشعار را ولتر در سال  ;بیبندوباري را به چاپ رساند

  . ماین بگیرند و او را تحت نظر داشته باشند - آم  -رت داده بود تا جلو او را در فرانکفو

این اشعار براي اشخاص عادي سرگرم کننده بودند، ولی تاجداران، از جمله جورج دوم متحد فردریک، را از خشم به 

 فردریک اعتراض کرد که مطالب مسروقه منتشر شده، بر اثر دستکاریهاي مغرضانه، تحریف شدهاند،. لرزه درمیآوردند

خواست که فورا یک نسخه حقیقی که ) رئیس هنرهاي زیبا در فرهنگستان برلین(آرژان /و از دوست خود مارکی د

این کار در ماه مارس انجام شد، و فردریک توانست به . هاي الزم به عمل آمده باشند منتشر کند بدقت در آن تصفیه

  : فوریه او به ولتر چنین نوشت 24در . جنگ بازگردد
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. و مرگ زیانهاي وحشتناکی به ما وارد آوردهاند، و نکته غمانگیز آن است که ما هنوز به پایان فاجعه نرسیدهایمفوالد 

من تا آنجا که میتوانم، خود را در شکیبایی . شما میتوانید نتیجه این ضربات بیرحمانه را نسبت به من تصور کنید

 ;اسکتري گشته و چهرهام پوشیده از چین و چروك استموهایم خ ;ام من پیر و شکسته شده. ... مستور میدارم

  . دندانهایم بتدریج میریزند، و نشاطم از بین میرود

هاي عظیمی از سربازان به  براي تعیین اینکه کدام یک از فرمانروایان میتواند افراد بیشتري به زیر بار بکشد، توده

الودون در سیلزي  ;نفر در حال بازگشت از روسیه بود 100000در ماه آوریل، سالتیکوف با . خدمت خوانده میشدند

سرباز در درسدن 100000داون با  ;سرباز پرنس هانري در سیلزي آماده کرده بود 34000اتریشی در برابر  50000

 125000فرانسویها با  ;سرباز فردریک را که در نزدیکی مایسن اردو زده بودند درهم بشکند 40000امیدوار بود 

نفر به سوي  375000روي هم رفته  ;سرباز فردیناند شروع به پیشروي کنند 70000ظر بودند تا در برابر سرباز منت

اتریش و روسیه اتحاد خود را تجدید کردند، که در آن یک بند  1760مارس  21در . برلین هدفگیري کرده بودند

نخستین خونریزي . سیه واگذار شودپنهانی گنجانده شده بود تا به محض اعاده سیلزي به اتریش، پروس به رو

. صورت گرفت) ژوئن 23(پروسی در الندسهوت  13000توسط الودون با غلبه بر ) 1760(

در دهم ژوئیه فردریک محاصره درسدن را با توپخانه سنگین آغاز کرد و به این ترتیب بیشتر این شهر را، که در آن 

وقتی شنید که الودن  ;این بمباران سودي براي وي نداشت. آوردوقت زیباترین شهر آلمان بود، به صورت مخروبه در

به برسالو نزدیک میشود، از محاصره دست کشید، در مدت پنج روز نفرات خود را به پیمودن یکصدوشصت کیلومتر 

و نفر تلفات به آن وارد آورد، و وارد برسال10000، )1760اوت  15(واداشت، در لیگنیتس با ارتش الدون روبهرو شد 

اکتبر یک ارتش قزاق، به فرماندهی فرمور، برلین را تصرف و انبارهاي نظامی آن را چپاول کرد، و  9ولی در . شد

تالر، یعنی برابر نصف کمکهاي مالی ساالنهاي که فردریک از انگلستان دریافت میداشت،  2000000خراجی به مبلغ 

روسها وقتی خبر نزدیک شدن او را شنیدند،  ;حرکت کرد فردریک براي آزاد ساختن پایتخت خود. از این شهر گرفت

 شما از اینکه از اندرز کاندید): ((اکتبر 30(در ضمن راه، به ولتر نوشت . فردریک به ساکس بازگشت ;فرار کردند

همه کس سعادت . پیروي میکنید و تالشهایتان را به کشت باغ خود محدود میدارید، شخص خوشبختی هستید

در  .))بجنگمگاو باید زمین را شخم بزند، بلبل باید بخواند، ماهی باید شنا کند، و من هم باید . ندارد چنین کاري را

 فردریک نیمی از ارتش. اتریشی روبهرو شدند 50000سرباز پروسی او با  44000، )نوامبر 3(تورگاو واقع در کنار الب 

  . خود را به فرماندهی یوهان فون تسیتن فرستاد که از بیراهه برود و از عقب به دشمن حمله کند

فردریک . این کار موفقیتآمیز نبود، زیرا یک واحد از سربازان دشمن، در راه، تسیتن را مشغول داشت و معطل کرد

. ب زیر پاي او به ضرب گلوله از پایدرآمدنددر اینجا نیز سه اس. شخصا واحدهاي خود را در معرکه کارزار رهبري کرد

ولی . یک ترکش گلوله توپ که ضربهاش گرفته شده بود به سینهاش خورد و او را بیهوش نقش بر زمین ساخت

او پیروزي بسیار پرهزینهاي به . طولی نکشید که به هوش آمد و گفت چیزي نیست، و باز به جنگ و جدال بازگشت

ولی . نفر تلفات شکست خوردند 11260اتریشیها با دادن  ;لفات دشمن فزونی داشتنددست آورد، و تلفاتش بر ت

. وي به برسالو، که اینک مرکز اصلی ملزومات وي بود، رفت. پروسی در میدان جنگ به جاي گذارد 13120فردریک 

ار دیگر به بازماندگان زمستان ب. داون هنوز درسدن را در دست داشت و با شکیبایی به انتظار بود تا فردریک بمیرد

. این نبردها فرصت استراحت داد

، که توجه عمیقی )1760اکتبر  25(در انگلستان مرگ جورج دوم . بیشتر سال دیپلوماسی بود تا جنگ 1761سال 

به هانوور داشت، و به سلطنت رسیدن جورج سوم، که خیلی کمتر به آن اهمیت میداد، باعث شدند که نفرت عمومی 

شوازول در . جنگی که تحمیل زیادي به منابع مالی انگلستان میکرد مورد قبول و تصویب پادشاه قرار بگیردنسبت به 
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هایی کرد، ولی پیت امتناع ورزید و به طور کامل نسبت به فردریک وفادار  مورد انعقاد پیمان صلح جداگانه زمزمه

دند، و فردیناند ناچار بود برونسویک و ولفنبوتل را لکن نیروهاي اعزامی انگلستان به هانوور کاهش یافته بو ;ماند

میان پادشاهان بوربون، این کشور را )) قرارداد خانوادگی((شوازول متوجه اسپانیا شد و، در یک . تسلیم فرانسویها کند

به تحوالت نظامی نیز با این تحوالت نامساعد سیاسی همراه شدند، . ترغیب کرد که علیه پروس وارد اتحادیه شود

روسی پیوست، و  50000نفر به  72000الودون با . طوري که بار دیگر فردریک در مرز شکست قرار گرفت

در اول . هایی براي تصرف و حفظ برلین طرح کردند آنهافردریک را به طور کامل از پروس جدا ساختند و نقشه

در پنجم اکتبر پیت، تحت فشار افکار . نداتریشیها بار دیگر شوایدنیتس و انبارهاي آن را تصرف کرد 1761سپتامبر 

جانشین او، ارل آو بیوت، عقیده داشت . عامه که خواهان صلح بود، استعفا کرد و حاضر نشد به فردریک خیانت کند

ناپذیر است، و به نظر وي مذاکرات صلح وسیلهاي بود براي تحکیم موقعیت جورج سوم در برابر  هدف فردریک تحقق

. دریک تقاضا کرد، دست کم تا حدود تسلیم قسمتی از سیلزي به اتریش، به شکست اعتراف کندوي از فر.پارلمنت

تقریبا همه اروپا، از جمله بسیاري از . بیوت از پرداخت کمکهاي مالی دیگر به وي امتناع کرد ;فردریک مردد بود

را از دست داده بودند و به افسران خود سربازانش امید هرگونه پیروزي . پروسیها، از فردریک خواستند امتیازاتی بدهد

با . اخطار کردند دیگر به سربازان دشمن حمله نخواهند کرد، و چنانچه مورد حمله قرار گیرند، تسلیم خواهند شد

فردریک خود را در برابر بیش از ده دشمن تنها یافت، و اعتراف کرد که تنها یک معجزه میتواند او  1761پایان سال 

   .را نجات دهد

، الیزابت پتروونا، ملکه روسیه، که از فردریک متنفر بود درگذشت، و 1762در پنجم ژانویه . یک معجزه او را نجات داد

وقتی فردریک این . پطرسوم که فردریک را به عنوان فاتح و پادشاه کمال مطلوب تحسین میکرد به جاي وي نشست

فوریه پطر پایان  23در . و غذا داده شود و همگی آزاد شوند خبر را شنید، دستور داد به اسیران روسی لباس، کفش،

و در پنجم مه پیمان صلحی را که به خواهش وي به وسیله خود فردریک تنظیم شده  ;جنگ با پروس را اعالم داشت

ژوئن پطر مجددا وارد جنگ شد، منتها به عنوان  10و در  ;مه سوئد به روسیه تاسی جست 22در  ;بود امضا کرد

این از . شد)) تحت فرماندهی پادشاه، سرور من((او لباس خدمت پروسی به تن کرد و داوطلب خدمت . د پروسمتح

. غیر عادیترین دگرگونیهاي تاریخ بود

این واقعه فردریک را دلگرم کرد و روحیه افراد ارتش او را به حال عادي بازگرداند، ولی وي هم تا حدودي با دشمنان 

وقتی او شنید که پطر در نظر دارد براي پس گرفتن هولشتاین به دانمارك . ه پطردیوانه استخود هم عقیده بود ک

تا  ;حمله کند، به وحشت افتاد و آنچه در قدرت داشت براي انصراف او از این عمل به کار بست، ولی پطر اصرار داشت

ه بیچاره را به اعتماد به نفسی که او ناچار شدم سکوت کنم و این شاهزاد((اینکه سرانجام فردریک، به قول خودش، 

بیوت که اینک فعاالنه با فردریک خصومت میورزید، از پطر خواست اجازه دهد بیست هزار .)) را نابود کرد واگذارم

پطر یک نسخه از این پیام  ;سرباز روسیی که در آن وقت در ارتش اتریش بودند در همان جا به کار خود ادامه دهند

بیوت به اتریش . فرستاد و به سربازان روسی دستور داد به فردریک ملحق شوند و به او خدمت کنندرا نزد فردریک 

 ;کاونیتس امتناع کرد ;صلح جداگانهاي پیشنهاد کرد و قول داد که از واگذاري اراضی پروس به اتریش پشتیبانی کند

کمکهاي مالی خود را به اتریش قطع کرده  او از شنیدن این خبر که فرانسه. فردریک بیوت را شخصی فرومایه خواند

  ). 1762مه (است و ترکها در مجارستان مشغول حمله به اتریشیها هستند مسرور شد 

به جاي وي )) امپراطریس همه روسها((ژوئن پطر بر اثر یک کودتا معزول شد، و کاترین دوم به عنوان  28در 

رنیچف، که فرمانده روسهاي تحت فرمان فردریک بود، دستور کاترین به چ. در ششم ژوئیه پطر به قتل رسید ;نشست

او از . فردریک خود را بتازگی آماده کرده بود که به داون حمله کند. داد فورا نیروهاي روسی را به روسیه بازگرداند
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روهاي فردریک بدون استفاده از این نی. چرنیچف خواست که مدت سه روز خبر مربوط به دستور ملکه را پنهان دارد

در این وقت چرنیچف نیروهاي خود را بیرون کشید، ). ژوئیه 21(کمکی روسی، داون را در بورکرسدورف شکست داد 

فردریک که از قسمت شمال خیالش راحت شده بود، اتریشیها را از پیش خود . و روسیه دیگر در جنگ شرکت نکرد

سرباز اتریشی و 39000نفر،  24000نس هانري، با اکتبر، پر 29در . راند و بار دیگر شوایدنیتس را تصرف کرد

این تنها نبرد مهمی بود که در آن پروسیها بدون اینکه تحت  ;امپراطوري را در فرایبرگ در ساکس شکست داد

  . بود)) ساله جنگ هفت((فرماندهی فردریک باشند، پیروز شدند، و نیز آخرین نبرد مهم 

VII  - صلح  

هاي چهاردهساله به خدمت  در پروس پسر بچه. ز همه پروس، خسته و ناتوان بودهمه اروپاي باختري، و بیش ا

اتریش بیش از پول داراي . خوانده شده، مزارع ویران گشته، و بازرگانان بر اثر تضییقات بازرگانی ورشکست شده بودند

برابر انگلیسیها از دست داده و اسپانیا هاوان و مانیل را در . نفرات بود و کمکهاي حیاتی روسیه را از دست داده بود

فرانسه ورشکست شده، مستعمراتش از دست رفته، و تجارتش تقریبا از . تقریبا همه نیروي دریاییش نابود شده بود

. صحنه دریا ناپدید شده بود

وك آو دی 1762بیوت در پنجم سپتامبر . انگلستان به صلح نیاز داشت تا پیروزیهاي خود را بر پایه محکمی قرار دهد

اگر فرانسه کانادا و هندوستان را . بدفرد را به پاریس فرستاد تا درباره حل اختالفات با شوازول وارد مذاکره شود

تسلیم کند، انگلستان، گوادلوپ و مارتینیک را به فرانسه بازخواهد گرداند، و فرانسه خواهد توانست، با موافقت 

پیت با فصاحتی پر حرارت این . وزل و گلدرالند را براي خود نگاه داردانگلستان، ایاالت باختري فردریک به نامهاي 

نوامبر انگلستان و پرتغال با فرانسه و  5پیشنهادها را محکوم کرد، ولی افکار عامه از بیوت پشتیبانی میکرد، و در 

  . اسپانیا قرارداد صلح فونتنبلو را امضا کردند

انگلستان متصرفات خود در دریاي کارائیب را به فرانسه و اسپانیا  ;ست کشیدفرانسه از کانادا، هندوستان، و مینورکا د

طرفی اختیار کند و نیروهاي خود را از اراضی پروس در باختر  فرانسه قول داد که میان اتریش و پروس بی. بازگرداند

ترتیبات را تایید کرد،  در پاریس به امضا رسید این 1763فوریه  10قرارداد صلح دیگري که در . آلمان خارج سازد

هاي تجاري این کشور را در هندوستان به حال خود  ولی حقوق ماهیگیري فرانسه را در نزدیکی نیوفندلند، و پاسگاه

از نظر اصولی، این . اسپانیا فلوریدا را به انگلستان واگذار کرد، ولی لویزیانا را از فرانسه دریافت داشت. باقی گذارد

لستان را درباره خودداري از انعقاد قرارداد جداگانه صلح نقض میکردند، ولی در عمل براي فردریک قراردادها تعهد انگ

او اطمینان داشت که میتواند موقع  ;اتریش و امپراطوري -نعمتی بودند، زیرا تنها دو دشمن براي او باقی میگذاردند 

  . خود را در برابر این دو دشمن خود باخته حفظ کند

. همه متحدان اصلی او رهایش کرده بودند. د را به انعقاد صلح بامنفورترین دشمن خویش حاضر کردماري ترز خو

او فرستادهاي نزد فردریک اعزام داشت و . یکصدهزار سرباز عثمانی مشغول پیشروي به داخل مجارستان بودند

، 1763فوریه  15تا  5، از )در نزدیکی الیپزیگ(فردریک قبول کرد و در هوبرتوسبورگ . پیشنهاد آتش بس کرد

  . پایان داد)) ساله جنگ هفت((پروس، اتریش، ساکس، و شاهزادگان آلمانی عهدنامهاي امضا کردند که به 

وضع به ((پس از همه خونریزیها و صرف مبالغ زیاد، اعم از روبل، دوکات، و تالر یا کرون، فرانک، و پوند در قاره اروپا 

سیلزي، گالتس، وزل، و گلدرالند را حفظ کرد، ساکس را تخلیه کرد، و قول داد که فردریک )): حال نخست بازگشت

از نامزدي پسر ماري ترز به نام یوزف براي مقام پادشاهی پیروان کلیساي روم، و نتیجتا به عنوان امپراطور آینده، 

به او )) روز زندگی شما خوشترین((در آخرین مرحله امضاي قرارداد، دستیاران فردریک به مناسبت . حمایت کند

  . وي پاسخ داد که خوشترین روز زندگیش آخرین روز حیاتش خواهد بود ;تبریک گفتند
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 100000000نتایج جنگ چه بودند براي اتریش، از دست رفتن سیلزي براي همیشه و یک قرضه جنگی به مبلغ 

فردریک با ماري  ;وان امپراطوري، به پایان رسیداعتبار و حیثیت زمامداران اتریشی، به عنوان دارندگان دیرینه عن. اکو

شاهزادگان . هنگري رفتار میکرد، نه به عنوان زمامدار امپراطوري مقدس روم - ترز به عنوان رهبر امپراطوري اتریش 

قدرت  ;آلمانی امپراطوري اینک به حال خود باقی ماندند، و دیري نپایید که به پیشوایی پروس در رایش گردن نهادند

وطن . اندان هاپسبورگ روبه زوال گذارد، و قدرت خاندان هوهانزولرن افزایش یافت، و راه براي بیسمارك هموار شدخ

پرستی و ناسیونالیسم بتدریج مفهوم همه آلمان را به خود گرفت، نه کشورهاي مجزایی که به موجودیت خود مغرور 

. تحرك یافت و با گوته و شیلر به تکامل رسید)) انگشتورم اوند در((ادبیات آلمان بر اثر نهضت ادبی  ;بودند

نفر بر اثر جنگ، سختی معیشت، و  120000روسیه . نفر از دست داد و جز قرض چیزي نصیبش نشد 25000سوئد 

این کشور با لشکرکشی به غرب، دوران تازهاي در  ;بیماري از دست داد، ولی طولی نکشید که جاي آنها را پر کرد

براي فرانسه نتیجه جنگ زیانهاي عظیمی از . تجزیه لهستان اینک اجتنابناپذیر بود ;خود گشوده بودتاریخ معاصر 

نظر مستعمرات و بازرگانی، و حالتی نزدیک به ورشکستگی در برداشت که گام دیگري آن را به سوي سقوط نزدیکتر 

تسلط بر دریاها، تسلط بر جهان : تر بودبراي انگلستان نتایج جنگ حتی از آنچه رهبرانش درك میکردند مهم. میکرد

براي پروس نتایج این جنگ ویرانی . سال سیادت در جهان 182استعماري، تاسیس یک امپراطوري بزرگ، و سرآغاز

سیزده هزار خانه به حالت مخروبه درآمده، یکصد شهر و دهکده بکلی سوخته، و هزاران خانواده بیخانمان : ارضی بود

در میدان کارزار، اردوگاه، یا اسارت، و حتی تعداد بیشتري ) به موجب برآورد فردریک(پروسی  180000 ;شده بودند

  . بر اثر فقدان دارو یا غذا، مرده بودند

نفري  4500000از یک جمعیت . در بعضی مناطق تنها زنان و پیر مردان باقی مانده بودند که مزارع را شخم بزنند

  . یلیون نفر باقی مانده بودندفقط چهار م 1763، در 1756در سال 

این . او پس از شش سال غیبت، پیروزمندانه وارد برلین شد. بود!) غیر از ساکس(فردریک اینک قهرمان همه آلمان 

هاي آن عزادار بودند، به خاطر استقبال از او به نحوي خیره کننده  شهر اگر چه بیمال و منال شده بود و همه خانواده

روح آهنین جنگجوي سالخورده تحت تاثیر . از او به عنوان ناجی خود با شور و شعف استقبال کردچراغان شده بود و 

او تمایل به فروتنی داشت و در لحظهاي که !)) زنده باد فرزندان من! زنده باد ملت عزیز من: ((قرار گرفت و فریاد زد

 -ترین سردار در دوران معاصر به جز ناپلئون بزرگ -مورد تحسین بود، اشتباهات متعددي را که به عنوان یک سردار 

هنوز میتوانست هزاران جوان پروسی را که بهاي سیلزي را با خون خود پرداخته . مرتکب شده بود از یاد نبرده بود

نک در سن پنجاه و یک سالگی دچار او ای. خود او هم تاوان این کار را پرداخته بود. بودند در نظر خود مجسم کند

پشتش خمیده، صورت و اندامش الغر استخوانی، دندانهایش از بین رفته، موهایش در یک . رسی شده بودپیري زود

میگفت که اینک . طرف سرش سفید، و امعا و احشایش بر اثر درد روده و اسهال و بواسیر بشدت ضعیف شده بودند

زندگی کرد وسعیش بر آن بود که بیست و سه سال دیگر . جاي مناسب براي او آسایشگاه معلولین سالخورده است

. گناهان خود را با حکومت صلح جویانه و با نظم جبران کند

از نظر سیاسی، نتایج عمده جنگ هفتساله پیدایش امپراطوري بریتانیا و ظهور پروس به عنوان یک قدرت درجه اول 

آن ارتشهاي عظیمی که در  :از نظر اقتصادي، نتیجه اصلی جنگ پیشروي به سوي سرمایهداري صنعتی بود. بود

کدام  ;جنگ شرکت کردند بازارهاي بسیار مناسبی براي مصرف عمده کاالهایی بودند که به طور عمده تولید میشدند

مشتري بهتر از آن که نوید دهد کاالهاي خریداري شده را در اولین فرصت از بین ببرد و سفارش کاالهاي بیشتري 

  . را براي بدبینی و بینظمی اخالقی مستعد کردبدهد از نظر اخالقی، جنگ زمینه 
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و هر لحظه که امکان داشت  ;زندگی بیارزش، مرگ قریب الوقوع، و زجر و ناراحتی حکم زمانه بود، و چپاول مجاز

اگر این جنگ نبود، هرگز : ((گریم در وستفالی گفت 1757در سال . لذتی بهدست آید، بایستی آن را به چنگ آورد

این . این زشتیها تازه شروع شده بودند)) ;زشتیهاي فقر و بیعدالتی بشر به چه حدي میتوانند برسند پینمی بردم که

اگر یک اقلیت بر اثر واقعیت تلخ : زجرها، هم باعث کندي پیشرفت مذهب شدند و هم به پیشرفت آن کمک کردند

روزي نهایی خوبی برایشان در حکم یک نیاز بدي به سوي الحاد سوق داده شد، اکثریت مردم بر اثر اینکه اعتقاد به پی

طولی نکشید که بازگشت به سوي مذهب در فرانسه، انگلستان، و آلمان به . بود، به سوي خداشناسی کشانده شدند

احتماال اگر فردریک شکست خورده بود، پروس،  ;نهضت پروتستان در آلمان از نابودي نجات یافت. وقوع پیوست

پیروزي تخیل بر واقعیت از . ، مشمول اعاده اجباري معتقدات و قدرت کاتولیک میشد1620مانند بوهم پس از سال 

  . لطایف تاریخ است

  

  

فصل سوم

  حیات کشور

  

I  - رود  رفیقه می  

فریبندگی شخصیت او مدتی پادشاه را مسحور نگاه داشت، در حالیکه . مادام دو پومپادور در زمره تلفات جنگ بود

، وي ناگهان از وجود خداوند )1757پنجم ژانویه (بعد از سوقصد دامین علیه جان لویی پانزدهم  ولی ;ملت عزادار بود

لویی مرتکب این اشتباه انسانی شد که براي . آگاهی یافت و پیامی براي مادام دو پومپادور فرستاد که باید فورا برود

احساسات لطیفی که هنوز . موم اثات خود را میبندداو مادام دو پومپادور را دید که آرام و مغ. خداحافظی نزد او رفت

بزودي همه امتیازات و قدرت . از مادام دو پومپادور خواست نزدش بماند. در او باقی مانده بودند بروي چیره شدند

و از  او با دیپلوماتها و سفیران مذاکره میکرد و وزیران و ژنرالها را به مقام میرساند. پیشین وي به حال اول بازگشتند

آرژانسون، در هر گامی که مادام دوپومپادور برمیداشت با او /پیر دو ووایه، ملقب به کنت د - مارك . کار برکنار میکرد

مادام ترتیبی داد که آبه دو برنی و  ;مادام سعی کرده بود که کنت را آرام کند، ولی موفق نشده بود ;مخالفت میکرد

وي که لطافت طبع خود را براي بستگان ). 1758(خارجه منصوب شوند سپس شوازول به جاي وي به وزارت امور 

خویش و براي پادشاه کنار گذارده بود، با کلیه افراد دیگر با قلب پوالدینی که در بدنی بیمار قرار داشت روبهرو 

حال، او به فکر  در عین. بعضی از دشمنان خود را به زندان باستیل میفرستاد و میگذاشت سالها در آنجا بمانند. میشد

  . آتیه خود هم بود، کاخهاي خود را زینت میکرد، و دستور داد برایش آرامگاهی باشکوه در زیر میدان واندوم بسازند

مردم، پارلمان، و دربار تقصیر اصلی شکستهاي فرانسه را در جنگ به گردن وي میانداختند، ولی براي پیروزیها نسبت 

او را مسئول اتحاد نامحبوب با اتریش میدانستند، و حال آنکه وي . به عمل نمیآمدبه او هیچ گونه ابراز حقشناسی 

  . فقط عامل کوچکی در این امر بهشمار میرفت

 ;به خاطر فاجعه روسباخ، که در آن شخص منصوب وي سوبیز فرماندهی فرانسویها را داشت، مورد اتهام قرار گرفت

که سوبیز با درگیري در نبرد اظهار  - ه اصل قضیه مرتبط نمیپنداشتند یا این مطلب را ب - منتقدان او نمیدانستند 

اگر سوبیز توانسته بود حرف خود را به کرسی . مخالفت کرده و بر اثر شتاب ژنرال آلمانی مجبور به درگیري شده بود

ده بود، و اگر الیزابت بنشاند، اگر نقشه او درباره فرسوده کردن فردریک با پیادهروي و فرار سربازان از صفوف عملی ش
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پتروونا ملکه روسیه به این زودي نمرده و روسیه را به امید یک ستایشگر فردریک نگذارده بود، شاید مقاومت 

پروسیها به پایان میرسید، فرانسه متصرفات اتریش در هلند را بهدست میآورد، و پومپادور در روي دریایی از خون 

. توانسته بود خداوند بخت را بر سر مهر آورداو ن. مورد ستایش ملت قرار میگرفت

روحانیان از او به . پارلمان به این علت از پومپادور متنفر بود که وي پادشاه را تشویق میکرد پارلمان را نادیده بگیرد

کریستوف دو بومون، اسقف اعظم پاریس،  ;منزجر بودند)) اصحاب دایرهالمعارف((عنوان یکی از دوستان ولتر و 

وقتی که مردم پاریس از گرانی قیمت نان در رنج بودند، فریاد .)) دوست دارم او را در حال سوختن ببینم: ((فتمیگ

در پون دوالتورنل .)) که بر مملکت حکومت میکند دارد مملکت را به ویرانی میکشد)) آن زن روسپی((میزدند که 

ر مدت کوتاهی چیزي از او باقی نمیماند که یادگاري از اگر او این جا بود، د: ((یک نفر از میان جمعیت فریاد کشید

. او جرئت نمیکرد خود را در خیابانهاي پاریس نشان دهد، و در ورساي اطرافش را دشمنان گرفته بودند.)) وي باشد

ر حقیر من در میان این انبوه خرده آقایان که از من نفرت دارند و من آنها را بسیا: ((او به مارکیز دو فونتناي نوشت

. در مورد بیشتر زنها باید بگویم که صحبت آنها حال تهوع و سردرد در من ایجاد میکند. میشمارم، کامال تنها هستم

به موازات اینکه جنگ ادامه .)) خودپسندي، تفرعن، دنائت طبع، و خیانت پیشگی آنها غیرقابل تحملشان میکند

چنگش به درآورده شده و فردیناند برونسویکی نیروهاي فرانسه را مییافت و فرانسه میدید که کانادا و هندوستان از 

در تنگنا قرار داده است و سربازان بازگشته از جبهه، که زخمی یا ناقص العضو شده بودند، در خیابانهاي پاریس ظاهر 

. ري شده استمیشدند، بر پادشاه آشکار شد که با گوش دادن به صحبت کاونیتس و پومپادور مرتکب اشتباه فاجعه با

او به رفیقه تازهاي دل خوش میداشت که مادموازل دو رومان نام داشت و براي او فرزندي بهدنیا آورد  1761در سال 

چنین شایع بود که پومپادور با قبول شوازول به عنوان معشوق خود انتقام خویش را . که بعدها آبه دو بوربون شد

او قدرت خود را در اختیار  ;ر کتر از آن بود که چنین روابطی برقرار شودگرفت، ولی او ضعیفتر از آن، و شوازول زی

دنیا پس : ((شاید در این وقت بود که وي با لحن دلشکسته چنین پیش بینی کرد. شوازول گذارد، نه عشق خود را

   ;ون میآمدحتی در دوران جوانی از سینهاش خ. از نظر جسمانی او همیشه ضعیف بود.)) مرگ ما چه دریا چه سراب

و با آنکه بدرستی نمیدانیم که مسلول بود یا نه، این را میدانیم که وقتی به سن چهل سالگی رسید، سرفهاش به طرز 

صداي او که زمانی با آوازهایش پادشاه و درباریان را مسحور میکرد، اینک خشن و دورگه شده . دردناکی افزایش یافت

او بر اثر تب شدید و التهاب ریوي  1764در فوریه . ت متعجب کرده بودتکیدگی اندام او دوستانش را بشد. بود

در آوریل وضعش چنان وخیم شد که یک سردفتر اسناد رسمی احضار نمود تا وصیتنامهاش را تنظیم . بستري شد

تنامه اگر از بستگان خود در این وصی: ((او براي بستگان، دوستان و خدمتگاران خود هدایایی گذارد و افزود. کند

او کاخ خود را در پاریس به لویی پانزدهم .)) کسی را فراموش کردهام، از برادر خود استدعا دارم آنها را منظور کند

. اینک اقامتگاه رئیس جمهوري فرانسه است) کاخ الیزه(این کاخ . منتقل کرد

دوفن، . ت از اطاق او خارج میشددر روزهاي آخر عمرش، پادشاه بندر ;پادشاه ساعتهاي بسیاري در بالین او گذراند

او با چنان شهامتی در حال مرگ است که در میان زنان و : ((که همیشه دشمن وي بود، به اسقف وردن چنین نوشت

این مرگی است که به نحوي . هاي او پر از آب یا چرکند، قلبش یا منقبض میشود یا منبسط ریه. مردان نادر است

هاي  او حتی براي این آخرین نبرد خود را به البسه فاخر آراسته و گونه)) ك استباورنکردنی بیرحمانه و دردنا

درباریان در اطراف بسترش حلقه میزدند و . تقریبا تا پایان عمر سلطنت کرد. خشکش را با سرخاب رنگین کرده بود

 هاي او را به موقع اجرا می پادشاه هم بسیاري از توصیه. او با ابراز عنایت به آنها اشخاص را نامزد مشاغل میکرد

آوریل، با اظهار امتنان، دعاي طلب آمرزشی را که تلخی  14در . سرانجام او به شکست خود اعتراف کرد. گذاشت
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فرانسه بود، اینک کوشش ))فیلسوفان((وي که مدتهاي مدید دوست . مرگ را با شیرینی امید از بین میبرد پذیرفت

  : فولیت را بار دیگر بهدست آورد، و مانند یک کودك چنین دعا کردمیکرد که ایمان و اعتقاد دوران ط

من روحم را به خدا میسپارم و از درگاهش میخواهم به آن شفقت روا دارد، گناهان مرا ببخشد، به من توانایی اخالقی 

خون پرارزش عیسی  امیدوارم بتوانم با فر و شکوه ;آن را بدهد که از آنها توبه کنم، و شایسته رحمت او جان بسپارم

هنگامی . مسیح، ناجی من، و با شفاعت مریم عذرا و همه مقدسان بهشتی، عدالت خداوندي را شامل حال خود کنم

لحظهاي صبر : ((که وي وارد مرحله دردناك تسلیم جان شد، به کشیشی که میخواست از نزدش برود رو کرد و گفت

  . ها درگذشت بر اثر احتقان ریه 1764آوریل  15در .)) ما باهم از این منزل خارج میشویم ;کن

بلکه وي  ;اینکه میگویند لویی مرگ وي را با بیتفاوتی تلقی کرد درست نیست. هنگام مرگ چهل و دو سال داشت

پادشاه در رنج بسیار است، هر : ((دوفن در این باره گفت. تنها کاري که کرد این بود که اندوه خویش را پنهان داشت

آوریل جنازه زنی که مدت بیست سال نیمی  17هنگامی که در .)) نزد ما و دیگران خویشتنداري میکند چند که در

از زندگی او را تشکیل داده بود در زیر بارانی سرد و شدید از کاخ ورساي برده میشد، او روي بالکنی رفت تا بردن او 

این اظهاري .)) خیلی بدي روبهرو خواهد بود مارکیز با هواي: ((به خدمتگار مخصوص خود شانلو گفت. را ببیند

لویی همچنین با اندوه . سرسري نبود، زیرا شانلو بعدا گفت که به هنگام اظهار این مطلب، اشک در چشمان لویی بود

مادام دو پومپادور، به درخواست خودش، در کنار .)) این تنها تجلیلی است که من میتوانم از او به عمل آورم: ((افزود

. ندش الکساندرین، در کلیساي کاپوسنها که اینک از بین رفته است، در میدان واندوم به خاك سپرده شدفرز

مردم عادي، که جذبه و فریبندگی او را احساس نکرده بودند، به  ;دربار از اینکه از قدرت او آزاد شده بود شادي کرد

هنرمندان و نویسندگان که مورد کمک و حمایت  ;ردندولخرجیهاي پرهزینه او دشنام دادند و بزودي او را فراموش ک

دیدرو درباره او با لحن . مادام دو پومپادور قرار گرفته بودند، از فقدان دوستی مهربان و با ادراك ابراز اندوه کردند

، ما را بدین ترتیب، از زنی که براي ما از لحاظ افراد انسانی و پول این همه هزینه داشت: ((تندي صحبت کرد و گفت

.)) بدون حیثیت و نیرو باقی گذارد، و همه دستگاه سیاسی اروپا را سرنگون کرد، چه باقی مانده است یک مشت خاك

  : ولی ولتر از فرنه چنین نوشت

بیمعنی به نظر . من مدیون او بودم و از روي حق شناسی عزادارم. من از مرگ مادام دو پومپادور بسیار اندوهگینم

ده سالخورده مزدوري که بسختی قادر به راه رفتن است هنوز زنده باشد و، زنی زیبا، در بحبوحه میرسد که نویسن

دورانی پرشکوه از فعالیتهاي خود، در سن چهل سالگی بمیرد شاید اگر او توانسته بود مانند من زندگی آرامی داشته 

  . ن پایان یک رویاستای. ... او در ذهن و قلب خود عدالت داشت. ... باشد، امروز زنده بود

II -  بهبود اوضاع فرانسه  

مالیاتهاي سنگین در . بهبود نیافت)) ساله جنگ هفت((تا روي کار آمدن ناپلئون، فرانسه به طور کامل از عواقب شوم 

اخذ این مالیاتها تا زمان لویی پانزدهم با همین وضع و  ;زمان لویی چهاردهم باعث کندي کشاورزي شده بودند

به صورت بایر  1760هزاران جریب زمین که در قرن هفدهم زیر کشت بود در سال  ;نظیر آن ادامه یافت نتایجی

احشام روبه زوال گذارده بودند، کود موجود نبود، و زمین بیغذا . درآمده بود و کمکم داشت به صورت موات درمیآمد

زیرا به موازات هرگونه بهبودي  ;پیروي میکردند هاي غیرماهرانهاي دهقانان براي شخم زدن زمین از شیوه. مانده بود

هاي  در زمستان بسیاري از دهقانان در خانه. که باعث افزایش ثروت دهقانان میشد، بر میزان مالیاتها هم افزوده میشد

یخبندانهاي . هایشان زندگی میکردند، هیچ وسیلهاي براي تولید گرما نداشتند خود جز گرمی احشامی که در خانه

یک محصول بد میتوانست دهکدهاي را . محصوالت و تاکستانها را خراب کردند 1767و  1760عادي در سالهاي غیر

با . به وضعی نزدیک به گرسنگی، و وحشت حاصل از گرگهاي گرسنهاي که در اطراف کمین میکردند، محکوم کند
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د کارآیی و فاسد بود، ولی براي کمک به دولت فاق. همه اینها، بهبود اقتصادي به محض امضاي قرارداد صلح آغاز شد

انجمنهاي کشت و  ;ماموران سلطنتی بذر تقسیم میکردند و جاده میساختند. دهقانان اقدامات بسیاري بهعمل آمد

بعضی از ماموران وصول  ;زرع اطالعات کشاورزي منتشر میکردند، مسابقاتی ترتیب میدادند، و جوایزي اعطا میکردند

بسیاري از مالکان که بر اثر افکار . عتدال و مالیمت انسانی، خود را از دیگران متمایز میکردندمالیات با اعمال ا

خرده مالکان روبه . هاي کشاورزي و محصوالت عالقهمند شدند فیزیوکراتها برانگیخته شده بودند به بهبود شیوه

ولی هر افزایشی که . ف کار میکردتنها شش درصد از جمعیت فرانسه به صورت سر 1774تا سال . افزایش گذاردند

زمین از لحاظ امکانات غنی بود، ولی حد متوسط ملک دهقان  ;در تولید صورت میگرفت باعث فزونی جمعیت میشد

  . کوچک بود و فقر به جاي خود باقی ماند

بجز چند . شد از محل توالد و تناسل دهقانان، براي صنایع شهرهاي روبه گسترش، نیروي انسانی اضافی فراهم می

سازمانهاي بزرگ سرمایهداري صنایع فلزي، معادن، . مورد استثنایی، صنایع در مرحله خانوادگی و دستی بودند

کارخانه صابونسازي بود که در آنها  35مارسی داراي  1760در سال . صابونسازي، و نساجی را زیر سلطه خود داشتند

هاي نساجی خود  صادي خویش به بازار مبادله محصوالت کارخانهلیون براي رونق اقت. یک هزار کارگر کار میکردند

ماشین ریسندگی  1770متداول شدند، و در حدود  1750ماشینهاي پنبهزنی انگلیسی تقریبا در سال . متکی بود

فرانسویها در . دوك کار میکرد، بتدریج جاي چرخ ریسندگی را در فرانسه گرفت 48، که در آن واحد با ))جنی((

ع کردن سرعت بیشتري به خرج میدادند تا به کار بستن آن اختراعات، زیرا آنان فاقد سرمایهاي بودند که اخترا

. انگلستان، بر اثر ثروت ناشی از بازرگانی، میتوانست براي تامین هزینه اصالحات مکانیکی در صنعت به کار ببرد

آن را براي به کار انداختن نخستین  1769 ژوزف کونیو در. در فرانسه شناخته شده بود 1681ماشین بخار از 

یک سال بعد، این اتومبیل براي حمل بارهاي سنگین،  ;اتومبیلی که تاکنون شناخته شده است مورد استفاده قرارداد

عالوه بر . ولی ماشین از فرمان خارج شد و یک دیوار را خراب کرد ;کیلومتر برده شد 6.  5با سرعتی برابر ساعتی 

به استثناي این موارد عجیب، حمل و . ود هر پانزده دقیقه یک بار براي تجدید ذخیره آب خود متوقف شودآن، الزم ب

ها در فرانسه خیلی بهتر از انگلستان بود، ولی  ها و ترعه وضع جاده. نقل با اسب، گاري، ارابه، یا قایق صورت میگرفت

مراسالت پستی بهطور کامل  ;نظم پستی بهوجود آمد دستگاه 1760در سال . هاي سر راه بدتر بود وضع مهمانخانه

ها را بگشایند و هرگونه مطالب  محفوظ و خصوصی نبودند، زیرا لویی پانزدهم به مدیران پست دستور داده بود نامه

  . مشکوکی در آنها دیدند به دولت گزارش کنند

ت جنگ و از دست رفتن مستعمرات، با بازرگانی داخلی بر اثر عوارض راه و حق عبور، و بازرگانی خارجی به عل

ولی داد و ستد با کشورهاي اروپایی در طی ). 1770(ورشکست و منحل شد )) شرکت هند. ((رو شد مشکالتی روبه

 ;رسید 1787لیور در 804300000به  1716لیور در  176600000اي یافت و از  این قرن افزایش قابل مالحظه

داد و ستد شکر و برده با مستملکات فرانسه در هند غربی رونق . ول تورم بودالبته این افزایش تا حدودي هم معل

. بسیار یافت

تورمی تدریجی، که تا حدي ناشی از کاهش ارزش پول و تا حدي نیز معلول افزایش تولید طال و نقره در جهان بود، 

انستند انتظار داشته باشند که بازرگانان معموال میتو ;اثر تحرك آوري در فعالیتهاي صنعتی و بازرگانی داشت

محصوالت خود را از لحاظ قیمت در سطحی باالتر از سطح جهانی که براي کارگر و موادمصرفی پرداختهاند به فروش 

به این ترتیب، طبقات متوسط بر حجم ثروت خود افزودند، و حال آنکه طبقات پایین همه تالش خود را . برسانند

همان تورمی که به دولت امکان آن را . را تا حدودي با قیمتها متناسب نگاه دارند صرف آن میکردند که درآمد خود

میداد تا سر طلبکارانش را کاله بگذارد، ارزش درآمدهاي دولت را کاهش میداد، و بنابراین، به موازات کاهش ارزش 
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دوورنه که  -ی شد، خصوصا به پاري پادشاه به بانکدارانی از قبیل برادران پاري متک. لیور، بر مالیاتها افزوده میشد

مادام دو پومپادور را چنان با تردستیهاي مالی خود مجذوب کرده بود که در زمان جنگ میتوانست وزیران و سران 

  . سپاه را عزل و نصب کند

تحول اقتصادي اساسی در فرانسه قرن هجدهم عبارت بود از انتقال ثروتهاي عمده از دست مالکان به دست کسانی 

بر اثر سود روبه افزایش : ((متذکر شد 1755ولتر در سال . که صنایع، بازرگانی، و امور مالی را در دست داشتند

در نتیجه، فاصله بین . اینک ثروت کمتر از گذشته در دست بزرگان، و بیشتر در دست طبقات متوسط است... تجارت 

ینیر میتوانستند کاخهایی بسازند که مورد رشک نجبا باشند، بازرگانانی مانند الپوپل.)) این دو طبقه کاهش یافته است

بود که از ) بورژوازي(اینک طبقه متوسط . و میز غذاي خود را با بهترین شاعران و فیلسوفان کشور زینت دهند

هاي اشرافی خود را  طبقه اشراف با دو دستی چسبیدن به امتیازات و نشان دادن شیوه. ادبیات و هنر حمایت میکرد

به نشانهاي  ;اصرار میورزید که نجبیزادگی شرط اولیه احراز مشاغل ارتشی یا مقامات روحانی باشد ;دلخوش میداشت

که افراد توانا یا برجستهاي  - اغلب بیفایده  - تالش میکرد  ;هاي آبا و اجدادي فخر میفروخت خانوادگی و شجره نامه

بورژواي ثروتمند خواستار آن بود که . باري دورنگاه داشته شوندکه از طبقه اشراف نبودند از مشاغل مهم دولتی و در

درهاي مشاغل بدون توجه به شجره نامه خانوادگی به روي صاحبان استعداد باز باشد، و هنگامیکه این خواست 

  . نادیده گرفته شد، به انقالب روي خوش نشان داد

. ز جنبه دهقانی آن، شکل مشهودي به خود گرفتندهاي جنگ طبقاتی، به ج در ازدحام و شکوه پاریس، کلیه جنبه

پاریس شاید تنها : ((روسو میگفت. نیمی از ثروت فرانسه، و نیز نیمی از فقر آن، به پایتخت این کشور سرازیر شده بود

شهرجهان باشد که در آن ثروتها بسیار نابرابرند، و ثروت توام با فخرفروشی و وحشتناکترین فقر در کنار هم قرار 

از بیست و دو . بودند 1761شصت گدا جزو مشایعت کنندگان رسمی جنازه فرزند ارشد دوفن در سال .)) دارند

در این شهر زرنگترین، مطلعترین، . نفر آنان در پاریس بودند 1770،600000میلیون جمعیت فرانسه، در حدود سال 

ابانهاي سنگفرش شده، با شکوهترین معابر و این شهر داراي بهترین خی. و رذلترین افراد اروپا زندگی میکردند

ها، و بعضی از زیباترین  ها، شلوغترین ترافیکها، بهترین دکانها، اعیانیترین کاخها، محقرترین بیغوله گردشگاه

. کلیساهاي جهان بود

جمعی از چه ت! چه جمعیتی :از ونیز به پاریس آمده بود، شگفتی خود را چنین بیان کرد 1762گولدونی که در سال 

وقتی من به تویلري نزدیک شدم، حواس و ذهن مرا چه منظره حیرت آوري تحت تاثیر ! ... افراد هر طبقه و هر نوع

چشمانم از اندازهگیري طول . قرارداد من وسعت آن باغ عظیم را که هیچ چیز در جهان با آن قابل قیاس نیست دیدم

ها، و توده پایان  متعدد و راحت، باراندازهاي وسیع، انبوه درشکهیک رودخانه با ابهت، پلهاي . ... آن عاجز بودند

  .ناپذیري از مردم

 ;هزار فروشنده اشیاي خود را در خیابانها میفروختند. یک هزار فروشگاه پولدارها و بیپولها را به وسوسه میانداختند

یک هزار دالل  ;اشخاص گرسنه بودند آماده ترمیم قواي) پیدا شد 1765این کلمه اولین بار در سال (یکصد رستوران 

یک هزار آرایشگر مو یا کالهگیس حتی طبقه افزارمند را  ;اشیاي عتیقه جمع میکردند، جعل میکردند، یا میفروختند

هاي تنگ، هنرمندان و صنعتگران تابلو، اثاث، و اشیاي ظریف براي  در کوچه. آرایش میدادند یا به آن پودر میزدند

 ;در اینجا یکصد چاپخانه بود که کتاب تهیه میکرد و این پیشه گاهی با خطرات مهلک همراه بود. دپولدارها میساختن

لیور، یعنی چهار برابر رقم دادوستد مشابه در لندن، برآورد 45000000تجارت کتاب در پاریس به  1774در سال 

: گفت 1768ولتر در سال .)) است لندن براي انگلیسها خوب است، ولی پاریس براي همه خوب: ((گریک میگفت. شد
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پاریس، بدون چون و چرا، پایتخت .)) ما در پاریس بیش از سی هزار نفر داریم که به هنر ابراز عالقه میکنند((

  . فرهنگی جهان بود

III  - فیزیوکراتها  

دي که انقالب در یک آپارتمان در ورساي، در زیر اطاقهاي مادام دو پومپادور و تحت عنایات او، آن نظریه اقتصا

  . فرانسه را به حرکت درآورد و به آن شکل داد و سرمایهداري قرن نوزدهم را قالبریزي کرد شکل گرفت

اقتصاد فرانسه، با وجود مقررات دست و پاگیري که ساخته اصناف و کولبر بودند، و با وجود افسانه زرآفرینی 

فرانسه و انگلستان، براي افزایش صادرات، کاهش . بودمرکانتیلیستها که طال را ثروت میدانستند، در تالش رشد 

واردات، و دریافت مازاد صادرات بر واردات به صورت طال و نقره بهعنوان یک ستون قدرت نظامی و سیاسی، اقتصاد 

ملی خود را مشمول یک سلسله قواعد و محدودیتهایی کرده بودند که براي نظم اقتصادي مفید، ولی از نظر میزان 

، دو پون دونمور، و )پدر(اشخاصی مانند گورنه، کنه، میرایو . زیان آور بود، زیرا مانع ابداع، تهور، و رقابت میشد تولید

بشر طبیعتا داراي خاصیت به دست آوردن و  ;تورگو میگفتند که همه این قواعد و محدودیتها برخالف طبیعتند

زم آزاد شود، دنیا را از مقدار، تنوع، و کیفیت عالی و چنانچه طبیعت او از قیدوبندهاي ناال ;رقابت کردن است

) فوسیس: ین(بگذار طبیعت : ((بدین ترتیب، این فیزیوکراتها میگفتند. محصوالت خود به حیرت خواهد آورد

و یا به طوري که  ;بگذار افراد طبق غرایز طبیعی خود اختراع کنند، بسازند، و دادوستد کنند). کراتین(حکومت کند 

این . ، هر طور که بهتر تشخیص میدهد انجام دهد))آزادي عمل بدهید)) رنه نسبت داده شده است، به اوبه گو

- دولت–ما ((، وقتی که کولبر از بازرگانی به نام لوژاندر پرسید 1664اصطالح در آن وقت تازگی نداشت، زیرا در سال 

کلود ونسان دو گورنه  -ژان .)) بدهید -زادي عملآ- به ما : ((وي جواب داد)) چه باید بکنیم که به شما کمک کنیم

. نخستین فیزیوکراتی بود که درباره اصول این مکتب فکري بوضوح سخن گفت

بدون شک او از اعتراضات بواگیلبر ووبان به لویی چهاردهم علیه تضییقات خفقان آوري که تحت نظام فئودالیته براي 

چنان تحت تاثیر کتاب سرجوسایاچایلد به نام مالحظاتی کوتاه درباره  وي. وجود آمده بود آگاهی داشت کشاورزي به

) 1755(و ظاهرا وي متن فرانسه ) 1754(قرار گرفته بود که آن را به فرانسه ترجمه کرد ) 1668(تجارت و بهره 

ا تاریخ تولد بعضیه. خوانده بود) 1734حد (کتاب ریچارد کنتیلون را هم که رسالهاي درباره ماهیت تجارت نام داشت 

، یعنی تحلیل مستدل منابع، تولید، و توزیع ثروت، را انتشار همین کتاب اخیر الذکر ))علم((اقتصاد به عنوان یک 

کار انسان نحوه تولید )) ((زمین منبع یا مایهاي است که ثروت از آن به دست میآید،: ((کنتیلون میگفت. میدانند

وسیله امرار معاش، راحتی، و آسایش ((یا پول توصیف نمیکرد، بلکه آن را وي ثروت را بر مبناي طال )) ;ثروت است

  . همین تعریف خود در حکم انقالبی در نظریه اقتصادي بود. میدانست)) زندگی

، پس از اینکه )1744 - 1729(به فعالیت مشغول بود ) قادس(گورنه بازرگانی متمکن بود که نخست در کادیث 

تان، آلمان، و قسمتهایی از هلند انجام داد، در پاریس مستقر شد، و به ریاست امور معامالت بسیاري در انگلس

وي ضمن مسافرتهاي خود در فرانسه به منظور بازدید، تضییقاتی را که مقررات صنفی و ). 1751(بازرگانی رسید 

رات خود اصول مدونی باقی او از نظ. وجود آورده بودند از نزدیک دید دولتی براي فعالیتها و مبادالت اقتصادي به

او استدالل میکرد که . به وسیله شاگردش تورگو خالصه شدند) 1759(نگذارد، ولی این نظرات پس از مرگ وي 

هر کس بهتر از دولت میداند چه روشی براي کارش  ;مقررات اقتصادي موجود، اگر حذف نمیشوند، باید کاهش یابند

از منافع خود پیروي کند، کاالهاي بیشتري تولید خواهد شد و ثروت  وقتی هر کس آزاد باشد که ;مساعدتر است

. افزایش خواهد یافت
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نظیري از نخستین ادوار زندگی بشر به جاي مانده که تنها بر پایه طبیعت استوارند، به موجب این قوانین،  قوانین بی

درست همان  ;هاي معینی تثبیت میکنندهمه ارزشهاي موجود در بازرگانی با یکدیگر متوازن میشوند و خود را در ب

آنچه او میگفت . طور که وقتی اشیایی برحسب وزن خود رها شوند، به تناسب وزن مخصوص خویش سقوط میکنند

بدین معنی بود که ارزش و بهاي هر چیز به وسیله روابط میان عرضه و تقاضا معین میشود، و عرضه و تقاضا نیز به 

گورنه چنین استنتاج میکرد که دولت باید فقط به منظور حفظ جان، آزادي، و . سانسهم خود به وسیله طبیعت ان

آقاي ترودن، . اموال، و براي ایجاد تحرك در کمیت و کیفیت تولید از طریق دادن امتیازها و پاداشها، دخالت کند

که مورد قبول عامه بود، به رئیس دفتر بازرگانی، با این اصول موافق بود، و تورگو نیروي فصاحت و صداقت خود را، 

او که فرزند یک مالک بود . فرانسوا کنه از یک مشی فیزیوکرات دیگري که کمی فرق داشت پیروي میکرد. آن افزود

مهارت او در پزشکی و . هیچ گاه عالقه خود را نسبت به زمین از دست نداد، هر چند که تحصیل پزشکی کرده بود

  ). 1749(رد و او را به مقام پزشکی مادام دو پومپادور و پادشاه رسانید جراحی ثروت زیادي برایش فراهم ک

در  ;در اطاق خود در ورساي گروهی از مرتدان از قبیل دو کلو، دیدرو، یوفون، هلوسیوس، و تورگو را جمع میکرد

دشاه را به یک حکمران آنها امیدوار بودند پا. آنجا آنها آزادانه درباره هر چیز، غیر از شخص پادشاه، صحبت میکردند

بود، احساس )) عصر خرد((کنه، که مستغرق در . مستبد روشنفکر و عامل اصالحات همراه با آرامش تبدیل کنند

با آنکه وي در کارهاي خود شخصی جزمی و . میکرد وقت آن رسیده است که خرد در اقتصادیات به کار گرفته شود

ان بود که، در یک محیط فاقد اصول اخالقی، استقالل و عزت از خود مطمئن بود، از لحاظ شخصی فردي مهرب

  . نفسش وي را از دیگران متمایز میکرد

با  ;او با گورنه آشنا شد، و طولی نکشید که عالقه وي به اقتصادیات بر حرفه پزشکی فزونی یافت 1750در سال 

در مقاله خود تحت . رف دیدرو مینوشتنامهاي مستعاري که با احتیاط انتخاب میکرد، مقاالتی براي دایره المعا

در مقالهاي به نام . ، خالی شدن مزارع از سکنه را به مالیاتهاي سنگین و سربازگیري نسبت داد))مزارع((عنوان 

  . ها استفاده کنند متذکر شد که مزارع کوچک قادر نیستند از سودمندترین شیوه) 1757)) (غالت((

وسیله مدیران سرمایه گذار اداره شود طرفداري میکرد، که در حقیقت در حکم  او از ایجاد کشتزارهاي بزرگ که به

ها را  ها، و ترعه ها، رودخانه به عقیده وي، دولت میبایستی وضع جاده. پیشاهنگان غولهاي کشاورزي عصر ما بودند

را از کلیه  هاي کشاورزي بهبود بخشد، هرگونه عوارض راه و حق عبور حمل و نقل را حذف کند، و فراورده

. محدودیتهاي تجارت آزاد سازد

. کنه کتابی تحت عنوان تابلو اقتصادي منتشر کرد که به صورت مرامنامه اساسی فیزیوکراتها درآمد 1758در سال 

این مرامنامه با آنکه در چاپخانه دولتی در کاخ ورساي زیر نظر پادشاه به چاپ رسید، تجملپرستی را به عنوان 

هاي به  به نظر کنه، تنها فراورده. آمیز ثروتی که میتواند در راه تولید ثروت بیشتر به کار رود محکوم کرداستفاده اتالف

، مشتمل بر ))طبقه مولد: ((او جامعه را به سه طبقه تقسیم کرد. دست آمده از زمین تشکیل ثروت میدادند

بیل اشخاصی که براي مشاغل نظامی یا ارتشی ، از ق))طبقه آماده به خدمت(( ;کشاورزان، معدنچیان، و ماهیگیران

هاي زمین را به صورت  یعنیافزارمندانی که خود چیزي تولید نمیکنند ولی فراورده) غیرمولد)) (و طبقه نازا ;آمادهاند

به نظر کنه، چون مالیاتهایی . اشیاي مفید درمیآورند، و بازرگانانی که محصوالت را به دست مصرف کننده میرسانند

ر طبقات دوم و سوم بسته میشوند مآال متوجه صاحبان زمین میشوند، علمیترین و راحتترین مالیات یک که ب

  . بر سود خالص ساالنه هر قطعه زمین خواهد بود)) مالیات واحد((

مقاطعه کاران (((مالیاتها باید مستقیما توسط دولت گرفته شوند، و هیچ وقت نباید توسط ماموران خصوصی 

  . حکومت باید به صورت سلطنتی با قدرت مطلقه و موروثی باشد. وصول شوند )))مالیاتی
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اینک چنین به نظر میرسد که پیشنهادهاي کنه بر اثر دست کم گرفتن اهمیت کارگر، صنایع، بازرگانی، و هنر اعتبار 

  . نده بودخود را از دست داده باشند، ولی در نظر بعضی از معاصران وي این پیشنهاد یک الهام روشن کن

جالبترین پیرو او، یعنی ویکتوریکتی، مارکی دو میرابو، معتقد بود که تابلو اقتصادي در زمره عالیترین ابداعات در 

 1789متولد شد و به سال  1715وي، که در سال . تاریخ بشر، و همردیف فن نویسندگی و اختراع پول است

او امالکی به ارث برد که زندگی راحتی . ولتر نام داشتدرگذشت، درست در همان دورانی زندگی میکرد که عصر 

  . نوشت مانند یکی از اعیان زندگی میکرد، و مانند یک دموکرات چیز می ;برایش فراهم میکردند

، و عنوانی که وي براي کتابش انتخاب کرده بود )1756(نخستین کتاب خود را دوست بشر، یا رساله جمعیت نامید 

کتاب خود را براساس  ;پس از انتشار شاهکارش، تحت نفوذ کنه قرار گرفت. وي اطالق شد به خود - دوست بشر  - 

همین نفوذ مورد تجدیدنظر قرارداد و مطالب آن را به یک رساله شش جلدي، که چهل بار به طبع رسید، افزایش داد 

   .به سهم خود نقشی ایفا کرد 1789و در آماده کردن افکار مردم فرانسه براي وقایع 

از افزایش جمعیت احساس نگرانی میکرد، از این بابت نگرانی ) 1798بعدا در (مارکی به آن اندازه که مالتوس 

وي عقیده داشت که جمعیت زیاد باعث عظمت یک ملت میشود، و این کار هم تنها در صورتی عملی است . نداشت

یعنی  -)) ند موشهاي انبار توالد و تناسل کنندابناي بشر در صورتی که امکان امرار معاش داشته باشند، مان((که 

وي نتیجه گرفت که از کشت کنندگان موادغذایی باید همه گونه تشویق به . همان طور که ما هنوز شاهد آن هستیم

عمل آید، و معتقد بود که تقسیم غیرمتساوي ثروت باعث عدم تشویق تولید موادغذایی میشود، زیرا امالك 

در پیشگفتار میرابوخطاب به پادشاه . را شامل میشوند که میتوانند اراضی حاصلخیزي باشند ثروتمندان زمینهایی

یعنی  -گفته شده است که دهقانان مولدترین طبقه هستند، یعنی کسانی که در زیر پایشان پرستار خود و شما 

ق شما هر روز دعاي خیر را میبینند، کمرشان به طور مداوم در زیر کار پرمشقت خم میشود، در ح -زمین مادر 

و خون آنهاست ) شما این را نمیدانید(بر اثر عرق جبین . میکنند، و از شما چیزي جز آرامش و حمایت نمیخواهند

اشخاصی که پیوسته به شما میگویند که عظمت یک  - که شما گروهی از اشخاص بیمصرف را راضی نگاه میدارید 

من یک مامور وصول مالیاتی . یی که او در میان درباریان خود بذل میکندشهریار عبارت است از ارزش و تعداد عطایا

را دیدم که دست زن فقیري را برید، زیرا این زن تابه خود، یعنی آخرین ظرف خانهاش، را دو دستی چسبیده بود و 

مالیات گفتید در نظریه  اگر شما این منظره را میدیدي، چه می! میخواست مانع ضبط آن شود، شهریار بزرگ

این مارکی انقالبی مقاطعه کاران مالیاتی را به عنوان انگلهایی که از مواد حیاتی ملت تغذیه میکنند مورد ) 1760(

کارشناسان خشمگین امور مالی لویی پانزدهم را وادار کردند که او را در شاتو دو ونسن زندانی کند . حمله قرار داد

، ولی به او )دسامبر 25(لویی مارکی را آزاد کرد  ;ور را به شفاعت برانگیختکنه مادام دو پومپاد ;)1760دسامبر  16(

میرابو این امر را توفیق اجباري تلقی کرد، به مطالعه درباره امور . دستور داد در ملک خود در لوبینیون بماند

ره اقتصاد قبل از ادم جامعترین رساله دربا((فلسفه روستایی را منتشر ساخت که  1763کشاورزي پرداخت، و در سال 

این مارکی بیمانند بر روي هم چهل کتاب . خواند)) اسفار خمسه فرقه فیزیوکراتها((گریم این کتاب را )). سمیث بود

نوشت و تا آخرین روز عمر خود به نوشتن ادامه داد، و همه این مطلب را با وجود ناراحتیهایی که از ناحیه پسرش 

او، . پسر خود را از روي ناچاري و به خاطر سالمت هر دوشان، به زندان فرستاد. آوردتحمل میکرد به رشته تحریر در

مانند پسرش، شخصی خشن و بیبندوبار بود، به خاطر پول ازدواج کرد، به زنش اتهام زنا زد، وي را نزد والدینش 

تبداد غیرقابل تحمل مورد حمله دولتی را به عنوان اس)) هاي سر به مهر نامه((او . بازگرداند، و سپس رفیقهاي گرفت

ها را منتشر کنند، تا به کمک آنها  قرار داد، و بعدها توانست مقامات دولتی را وادار کند که پنجاه فقره از این نامه

امروز براي ما مشکل است که سروصدایی را که انتشارات فیزیوکراتها . بتواند افراد خانواده خود را تحت انضباط درآورد
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آنها  ;مریدان کنه به او به چشم سقراط اقتصاد نگاه میکردند. نداخت و حرارت مبارزات آنها را درك کنیمبه راه ا

هاي خود را قبل از فرستادن به چاپخانه به او تسلیم میداشتند، و در بسیاري از موارد او در مطالب کتابهاي  نوشته

رسیه دوالریویر که زمانی فرماندار مارتینیک بود، اثري لوم 1767در سال . آنها دست میبرد و چیزي به آنها میافزود

این اثر، نظام طبیعی و اساسی . منتشر کرد که ادم سمیث آن را روشنترین و مرتبطترین شرح این فلسفه نامید

در این اثر گفته شده بود که در روابط اقتصادي، قوانینی وجود دارند که شبیه قوانینی . جوامع سیاسی نام داشت

. مشکالت اقتصادي، ناشی از جهل یا تخلف از این قوانین است ;د که نیوتن در جهان یافتهستن

آیا میخواهید که یک جامعه به باالترین مدارج ثروت، جمعیت، و قدرت برسد در آن صورت مصالح آن را به دست 

) که عنصر اساسی صنعت است( به وسیله این آزادي. آزادي بسپارید و بگذارید این قاعده، همه جاگیر و جهانی باشد

شما این  -که رقابت به آن تحرك داده و تجربه سرمشق دیگران آن را از بند خرافات رهانیده  -و میل به لذت جویی 

تضمین را خواهید داشت که هرکس پیوسته براي حد اعالي منافع خود عمل خواهد کرد، و در نتیجه با همه نیروي 

  .هم به حکمران و هم به همه اعضاي جامعه کمک خواهد کرد عالقه خاص خود به خیر عمومی،

خالصه کرد و این نام تاریخی ) 1768(ساموئل دو پون اصول عقاید فیزیوکراتها را در کتابی به نام فیزیوکراسی  -پیر 

. احساس میشددوپون نیز این نظریه را در دو نشریه منتشر کرد که نفوذ آنها از سوئد تا توسکان . را به این مکتب داد

وي در ). 1766(و با سقوط تورگو از کار برکنار شد  ;او تحت نظر تورگو به عنوان بازرس کل مصنوعات خدمت میکرد

به  1787در سال . ، کمک کرد)1783(ترتیب و انعقاد عهدنامهاي با انگلستان حاکی از شناسایی استقالل آمریکا 

در مجلس اخیرالذکر براي تمیز او . جلس موسسان برگزیده شدبه عضویت م 1780عضویت مجمع معاریف و در سال 

نام شهري بود که او  - نمور  -از شخص دیگري که او هم دوپون نامیده میشد، وي را دوپون دو نمور نامیدند 

وي که با نهضت ژاکوبنها مخالفت کرده بود، پس از به قدرت رسیدن آنها، در وضع خطرناکی . نمایندگی آن را داشت

آمریکا را ماواي نهایی خود  1815به فرانسه بازگشت، ولی در  1802در  ;به آمریکا رفت 1799در  ;ر گرفتقرا

  . هاي امریکایی را بنیاد نهاد ساخت، و در آنجا یکی از مشهورترین خانواده

ز حداقل یک سوم در ظاهر امر فلسفه فیزیوکراتها طرفدار نظام فئودالیته به نظر میرسید، زیرا اربابهاي فئودال هنو

تقریبا  1756ولی آنان که تا قبل از سال  ;اراضی را در تملک داشتند، یا از آن حقوق و عوارض دریافت میداشتند

آنها همچنین . هیچ گونه مالیاتی نداده بودند، از این فکر که همه مالیاتها از مالکان گرفته شود به وحشت افتادند

  . بابی را بر کاالهایی که از راه امالك آنان حمل میشد، بپذیرندمیتوانستند لغو حق عبور و عوارض ار

طبقات متوسط که در فکر کسب شئون تازهاي براي خود بودند از این فکر که آنها جزئی نازا و غیرمولد از ملت 

شاه به فرانسه با آنکه بیشترشان در این باره که باید به شخص پاد)) فالسفه((و . هستند، احساس انزجار میکردند

عنوان عامل اصالح متکی بوده با فیزیوکراتها همعقیده بودند، نمیتوانستند در مورد حصول تفاهم و آشتی با کلیسا با 

خیالپرورترین ((از کنه دیدن کرد، درباره فیزیوکراتها عقیده داشت که آنها  1763دیویدهیوم که در . آن همگام باشند

ولتر در مردي با .)) این روزها، از زمان انهدام سوربون به بعد، میتوان یافت و متفرعنترین گروه و دستهاي هستند که

فردینادو گالیانی یکی از شرکت کنندگان همیشگی  1770در سال ). 1768(چهل اکو آنها را مورد استهزا قرارداد 

منتشر کرد، که در  اولباك تشکیل میشد، اثري تحت عنوان گفتگو درباره تجارت غالت/کنیسه ملحدان که در منزل د

ولتر اظهار داشت که افالطون و مولیر میبایستی براي نوشتن این . همان سال توسط دیدرو به فرانسه ترجمه شد

گالیانی با لطافت طبع پاریسی، این عقیده . اقتصاد، با یکدیگر متحد شده باشند)) علم بیروح((مطالب عالی و براي 

وي استدالل میکرد که آزاد ساختن تجارت غالت . روت است مورد مسخره قراردادفیزیوکراتها را که تنها زمین مولد ث

از همه مقررات، زارعان فرانسه را خانه خراب خواهد کرد، و میتواند در حالی که بازرگانان زیرك غالت فرانسه را به 
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بهوقوع  1775و  1768این درست همان وضعی است که در . خارج صادر میکنند، در داخل کشور قحطی ایجاد کند

)). هیچ((که جواب داد، . چنین روایت میشود که لویی پانزدهم از کنه پرسید اگر او پادشاه بود چه میکرد. پیوست

بود )) قوانینی((مقصود فیزیوکرات .)) قوانین((کنه پاسخ داد، )) پس چه کسی حکومت خواهد کرد((پادشاه پرسید، 

در . پادشاه قبول کرد که این قوانین را آزمایش کند. تقاضا حکومت میکند که در نهاد بشر جبلی است و بر عرضه و

دولت وي همه گونه حق العبور، تضییقات فروش، و حمل و نقل غالت را از قبیل گندم، جو، و  1754سپتامبر  17

ین غالت به این آزادي به صدور غالت تعمیم یافت، مگر اینکه قیمت ا 1764در سال  ;غیره در داخل کشور لغو کرد

بهاي نان که به نتیجه عرضه و تقاضا واگذارده شده بود، براي مدتی کاهش یافت، ولی خرابی . حد معین برسد

کمبود غالت به درجه قحطی  1769 - 1768در سالهاي . آن را از حد عادي خیلی باالتر برد 1765محصول در سال 

در یک بخش، از جمعیت . دند و علف و گیاه میخوردندرسید، دهقانان در جستجوي غذا در خوکدانیها کاوش میکر

مردم شکایت میکردند که در حالی که آنها با گرسنگی دست به . نفر براي نانتکدي میکردند 1800نفري آن  2200

از )) قرارداد قحطی((منتقدان، دولت را متهم میکردند که به موجب یک . گریبانند، محتکرین، غالت صادر میکنند

، در 1761منعقد در سال )) قرارداد خانوادگی((این سوتفسیر تلخ در مورد  ;ن انحصارگران، سود میبردعملیات ای

طول سالهاي بعد هم طنین انداز شد براي اینکه لویی شانزدهم خوش قلب و مهربان را به سودجویی از گرانی نرخ 

او عدهاي از سوداگران را مامور . زدهم مبرا بودظاهرا بعضی از ماموران، گناهکار بودند ولی لویی پان. نان، متهم کند

ولی وقتی این غله به  ;کرده بود که در سالهاي پرنعمت غله بخرند، انبار کنند، و در سالهاي کمبود آن را بفروشند

دولت اقداماتی براي اصالح وضع به عمل آورد، . فروش میرسید، به قیمتی بود که براي افراد بیچیز بسیار گران بود

. مقداري غله وارد کرد و آن را میان استانهایی که بیش از همه نیاز داشتند، تقسیم نمود ;ی این اقدامات دیر بودول

درست در . مردم با سروصداي زیاد خواستار اعاده نظارت دولت بر دادوستد غله شدند و پارلمان نیز با آنها هم آواز شد

فرامینی  1770دسامبر  23دولت تسلیم شد و در . اکو را منتشر کردهمین اوضاع و احوال بود که ولتر مردي با چهل 

. که به موجب آن دادوستد غله آزاد شده بود، لغو شد

فرمانی صادر شده بود  1758در . با وجود این ناکامی، عقاید فیزیوکراتها راه خود را در داخل و خارج کشور باز کرد

ادم سمیث از کنه دیدن کرد، و  1765در سال . ی آزاد شده بودهاي پشم که به موجب آن تجارت پشم و فراورده

او درباره . مجذوب بیتکلفی و سادگی او شد، و در تمایالت شخصی خود در مورد آزادي اقتصادي، ثابت قدمتر شد

ان اشتباه عمده این اصول در این است که طبقه صنعتگران، سازندگان، و بازرگان: ((فیزیوکراتها چنین قضاوت میکرد

این اصول با همه نقایصی که دارد، شاید از هر مطلب دیگري ((ولی نتیجه گرفت که )) ;را نازا و غیرمولد جلوه میدهد

عقاید فیزیوکراتها با تمایل انگلستان .)) که تاکنون درباره اقتصاد سیاسی منتشر شده است، به حقیقت نزدیکتر باشد

. و خواستار کاهش عوارض صادرات و واردات بود انطباق کامل داشت - که در میان ملل، بزرگترین صادر کننده بود - 

این فلسفه که ثروت، در صورت آزاد بودن تولید و توزیع از تضییقات دولت، با سرعت بیشتر افزایش مییابد در سوئد 

شهاي به رهبري گوستاووس، در توسکان به رهبري مهیندوك لئوپولد و در اسپانیا به رهبري کارلوس سوم، گو

عالقه جفرسن به حکومتی که دخالتش در اداره امور به حداقل باشد، تا حدودي بازتابی از اصول . شنوایی یافت

هنري جورج به تاثیر نفوذ فیزیوکراتها در عقیده وي که طرفدار یک مالیات واحد، آن هم بر . فیزیوکراتها بود

  . مستغالت بود، اذعان داشت

جارت، طبقه بازرگانان آمریکا را شیفته خود کرد و به توسعه سریع صنایع و ثروت در این فلسفه آزادي فعالیت و ت

در فرانسه، فیزیوکراتها یک شالوده نظري براي آزاد ساختن طبقات متوسط از . ایاالت متحده تحرك بیشتري داد

ه کنه رخت به سراي باقی قبل اینک. موانع فئودالی و قانونی در راه دادوستد داخلی و پیشرفت سیاسی فراهم کردند
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، این تسالي خاطر را داشت که دید یکی از دوستانش به سمت بازرس کل دارایی منصوب )1774دسامبر  16(بکشد 

  . چنانچه پانزده سال دیگر زنده میماند، شاهد پیروزي بسیاري از عقاید فیزیوکراتها در انقالب میشد ;شده است

IV - 1774 -  1727: روي کار آمدن تورگو   

. آیا تورگو یک فیزیوکرات بود گذشته او چنان متنوع و رنگارنگ بود که هیچ گونه برچسبی را نمیتوان روي او گذارد

بود، که در طی نسلها مشاغل برجسته مهمی به )) تیره خوبی((او از یک خانواده قدیمی، و به قول لویی پانزدهم از 

برادر . شهر پاریس، یعنی مهمترین شغل اداري در پاریس بودپدرش عضو شوراي دولتی و شهردار . عهده داشتند

ژاك تورگو، پسر دوم  - ربرو  - آن . پارلمان پاریس و از اعضاي برجسته آن بود)) مخبر شوراي عرایض((بزرگش 

 کولژ لویی لوگران، در آموزشگاه سن سولپیس، و در سوربون با امتیاز در((تورگو در . خانواده، قرار بود کشیش شود

او خواندن زبانهاي التینی، یونانی، . همه آزمایشها، قبول شد و در سن نوزدهسالگی به آبه دو بروکور ملقب گردید

به  1749در سال . عبري، اسپانیایی، ایتالیایی، آلمانی، و انگلیسی، و تکلم روان به سه زبان اخیرالذکر را فراگرفت

هایی ایراد کرد که از آنها دو خطابه، در خارج از حریم  طابهعنوان کشیش سوربون انتخاب شد، و در این مقام خ

. االهیات، جنبشی ایجاد کرد

ایراد )) محاسنی که استقرار مسیحیت به نوع بشر اعطا کرده است((، خطابهاي به زبان التینی درباره 1750در ژوئیه 

ده، بسیاري از هنرها و علوم را حفظ به موجب این خطابه، مسیحیت، بشر دوران عتیق را از خرافات نجات دا. کرد

کرده، و فکر آزادیبخش قانون عدالت را که در وراي همه تعصبات و عالیق بشري قرار دارد، به بشر عرضه داشته 

حقوق ... آیا انسان میتواند امید اینها را جز از مذهب، از اصول دیگري داشته باشد تنها دین مسیح : ((او گفت. است

ظاهرا این  ;در این تورع تورگو، تصویري از مسئله وجود دارد.)) کرده و بر آن پرتو افکنده استبشریت را آشکار 

  . کشیش جوان آثار مونتسکیو و ولتر را خوانده و این کار تاثیري بر االهیات او گذارده بود

این اعالم . یراد کردخطابهاي تحت عنوان تصویر فلسفی پیشرفتهاي متوالی روح انسان در سوربون ا 1750در دسامبر 

وي که افکارش در حکم . تاریخی مذهب تازه پیشرفت، از ناحیه جوانی بیست و سه ساله عملی شایان توجه بود

الهوتی، : بود، تاریخ ذهن انسانی را به سه مرحله تقسیم میکرد - و شاید به پیروي از افکار ویکو  - پیشینه افکار کنت 

هاي مادي را بفهمد، هیچ چیز طبیعیتر از آن نبود که  نکه بشر ارتباط علی پدیدهقبل از ای: ما بعد طبیعی، و علمی

. ها را موجودات ذیشعوري که نامرئی میباشند و به خودش شباهت دارند، به وجود آوردهاند تصور کند که این پدیده

ش و بصیرتی نسبت به تاریخ هاي خدایان پیبردند، ولی هنوز دان هنگامی که فالسفه به بیمعنی بودن این افسانه... 

تنها در یک . ... ها را با الفاظ مبهم از قبیل جوهر و قوه بیان کنند طبیعی نیافته بودند، درصدد برآمدند علل پدیده

هایی به وجود آمد که امکان داشت به  دوران بعدي بود که با مشاهده نحوه عمل متقابل و خود به خود اجسام، فرضیه

  . ل یابد و صحت و سقم آنها به کمک تجربه تعیین شودوسیله ریاضیات تکام

این جوان بسیار پراستعداد میگفت که حیوانات قادر به پیشرفت نیستند و از نسل به نسل به همان وضع باقی 

ولی بشر که شیوه جمع آوري و انتقال دانش را فراگرفته، قادر است ابزاري را که به وسیله آن با محیط خود . میمانند

تا زمانی که این جمع آوري و انتقال دانش و . کار دارد و زندگی خود را غنیتر میسازد، بهتر کند و بهبود بخشدسرو

فنون ادامه یابد، پیشرفت اجتنابناپذیر است، هر چند که بالیاي طبیعی و نوسانات کشورها ممکن است در آن 

ملل به پیش میروند، و حال آنکه بعضی دیگر به بعضی از  ;پیشرفت، یکسان و عالمگیر نیست. وقفهاي ایجاد کنند

ولی مجموع  ;هنر ممکن است بیحرکت بایستد در حالی که علم به حرکت خود ادامه میدهد. عقب باز میگردند

مستعمرات : ((تورگو براي تکمیل بررسیهاي خود، حتی انقالب آمریکا را نیز پیشبینی کرد. حرکات به سوي جلوست

وقتی که به مرحله خود بسندگی رسیدند، همان . فقط تا زمانی که نارساند به درخت میچسبند مانند میوه هستند که
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تورگو با الهام از اندیشه پیشرفت، در حالی که .)) کار را خواهند کرد که کارتاژ کرد، و روزي هم آمریکا خواهد کرد

اي او براي بعضی از قسمتهاي این طرح، تنها یادداشته. هنوز در سوربون بود درصدد برآمد تاریخ تمدن را بنویسد

آنچه از این یادداشتها برمیآید آن است که وي قصد داشت که تاریخ زبان، مذهب، علم،  ;اینک باقی مانده است

پدرش پس از . اقتصاد، جامعهشناسی، و روانشناسی و همچنین پیدایش و سقوط حکومتها را در تاریخ خود بگنجاند

تصمیم گرفت که از شغل روحانیت دست  1750راي او باقی گذارد، و او در اواخر سال مرگ خود، درآمدي مکفی ب

ولی تورگو، بنابه گفته دوپون  ;یکی از کشیشان همکارش به وي اعتراض کرد و به او وعده پیشرفت سریع داد. بکشد

وي در لباس .)) ه بزنممن نمیتوانم خود را محکوم کنم که در سراسر عمرم نقابی بر چهر: ((دو نمور، پاسخ داد

به عنوان  1752در ژانویه . روحانیت تنها مدارج پایین را طی کرده بود و آزادانه میتوانست وارد خدمت سیاسی شود

با پرداخت پول،  1753در  ;قائم مقام دادستان کل تعیین، و در دسامبر به سمت مشاور در پارلمان منصوب شد

ارلمان یافت، و در این مقام به خاطر پشتکار و عدالت خود، شهرتی به هم را در پ)) مخبر شوراي عرایض((عنوان 

در ضمن، بر اثر تماس  ;او همراه گورنه براي بازدید، به ایاالت مسافرت کرد 1756 -  1755در سالهاي . رسانید

ه آشنا شد، و به وسیله او به وسیله گورنه با کن. مستقیم با کشاورزان، بازرگانان، و کارخانهداران، به اقتصاد وارد شد

وي هیچ وقت خود را در زمره پیروان مکتب . ، دوپون دو نمور، و ادم سمیث آشنا گردید)پدر(کنه با میرابو 

در خالل این احوال . فیزیوکراتها نمیشمرد، ولی پول و قلم او پشتیبان اصلی مجله دوپون به نام سالنماي نجومی بود

نهاي مادام ژوفرن، مادام دو گرافینیی، مادام دو دفان، و مادموازل دولسپیناس را طرز فکر و رفتارش در سالو) 1751(

یکی از نتایج اولیه این تماسها، . اولباك، و گریم آشنا شد/آالمبر، دیدرو، هلوسیوس، د/در این سالونها با د. بر او گشود

هاي وجود  براي دایرهالمعارف دیدرو در زمینه وي مقاالتی. نامه درباره رواداري مذهبی بود) 1753(اقدام او در انتشار 

از طرف دولت محکوم شد، وي )) المعارف دایره((لغتشناسی، بازارهاي مکاره، و بازارهاي دادوستد نوشت، ولی وقتی 

و این امر مقدمه ) 1760(به هنگام سفر در سویس و فرانسه از ولتر دیدن کرد . از مقالهنویسی براي آن دست کشید

من بندرت : ((آالمبر درباره او نوشت/در نامهاي به د فزنهحکیم . بود که تا پایان عمر ولتر ادامه داشت یک دوستی

ق او را از خود میدانستند و امیدوار بودند از طری)) فیلسوفان.)) ((ام تر دیده شخصی از او دوست داشتنیتر یا مطلع

. وي در پادشاه نفوذ کنند

او براي دو دانشجوي چینی که در شرف بازگشت به چین بودند، رئوس مطالب اقتصادي را در یکصد  1766در سال 

این رساله که در سالنماي نجومی به چاپ رسید . صفحه نوشت که تفکرات درباره تشکیل و توزیع ثروتها نام داشت

ردهترین و پرقدرتترین بازنمودهاي نظریه فیزیوکراتها، مورد تشویق و حسن به عنوان یکی از فش) 1770 - 1769(

همه طبقات به جز کشت کنندگان  ;تورگو در این رساله میگفت که زمین، تنها منبع ثروت است. قبول واقع شد

مازاد یک  این ;زمین، از مازادي که این کشت کنندگان اضافه بر نیازهاي خود تولید میکنند، امرار معاش میکنند

در اینجا صورتبندي . بهوجود میآورد که از آن میتوان به طبقه افزارمندان دستمزد پرداخت کرد)) صندوق دستمزد((

  : معروف گردید، دیده میشود)) قانون آهنین دستمزد((اولیه آنچه که بعدا به نام 

کارگر صرف که فقط . ... عاش الزم استدستمزد کارگران بر اثر رقابت آنان، محدود به حدي میشود که براي امرار م

از بازوان و پشتکار خود استفاده میکند جز اینکه موفق شود ثمره تالش و زحمت خود را به دیگران بفروشد، چیزي 

و چون میتواند از میان تعداد زیادي کارگر، آن را که  ;کارفرما تا آنجا که بتواند، به او دستمزد کم میدهد. ... ندارد

  . انتخاب کند، کسی را ترجیح میدهد که با دستمزدي کمتر از همه کار میکندمیخواهد 

این امر در مورد هر نوع کاري . بنابراین کارگران ناچارند در مقام رقابت با یکدیگر، بهاي کار خویش را پایین آورند

  .صادق است، یعنی دستمزد کارگر محدود به حدي است که براي امرار معاشش الزم است
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هاي خویش، ابزار و لوازم تولید  و سپس به تاکید اهمیت سرمایه پرداخت، و گفت که یک نفر باید از راه اندوختهتورگ

و او باید کارگران را زنده نگاهدارد تا از راه فروش محصوالت، سرمایهاش  ;را فراهم کند تا کارگر را بتوان به کار گمارد

ت تجاري هیچگاه به موفقیت خود اطمینان ندارد، و براي جبران خطر از از آنجا که یک فعالی. به حال اولیه بازگردد

این رفت و برگشت مداوم سرمایه است که گردش پول را تشکیل . ((دست رفتن سرمایه، باید سودي منظور داشت

خون در و به دالیل زیاد با گردش ... آن گردش مفید و پرثمري که به تمام تالشهاي جامعه حیات میبخشد، ... میدهد

باید گذارد سود و بهره، مانند دستمزد، طبق  ;در کار این گردش نباید دخالت کرد.)) بدن حیوانات قابل قیاس است

  . عرضه و تقاضا به سطح طبیعی خود برسند

اضی مالیات فقط باید به مالکان ار ;ها، بازرگانان، و کارگران باید از مالیات معاف باشند سرمایهداران، صاحبان کارخانه

هیچگونه عوارضی نباید بر حمل یا . هاي خود، جبران آن را خواهند کرد تعلق گیرد، و آنها هم با افزایش بهاي فرآورده

  . فروش کاالهاي مصرفی وضع شود

او که یکی . در این تفکرات، تورگو شالوده نظري سرمایهداري قرن نوزدهم را قبل از تشکیل موثر طبقه کارگر بنانهاد

ترین و با صداقتترین مردان عصر خود بود، نمیتوانست براي کارگران آتیهاي بهتر از دستمزدي در حدود یک از مهربان

به عنوان  1761در اوت . معهذا همین شخص یک خدمتگزار با وفاي مردم شد. پیش بینیکند)) بخور و نمیر((زندگی 

درصد  50تا  48او تخمین زد که . ود، برگزیده شدناظر پادشاه در منطقه لیموژ که یکی از فقیرترین نواحی فرانسه ب

دهقانان محل گرفته . درآمد حاصل از زمین به صورت مالیات به جیب دولت و به صورت عشریه به جیب کلیسا میرود

. و عبوس، و نجبا خشن و بینزاکت بودند

از این نظر این را از بخت بد میدانم من . من این بخت بد را دارم که مامور دولت هستم: ((او در نامهاي به ولتر نوشت

ولتر .)) که در این دوران نزاعها و توبیخها، سعادت، تنها در زندگی فیلسوفانه و در میان کتابها و دوستان وجود دارد

من عقیده دارم که ناظر . ... هاي پول مردم لیموژ را به دست خواهید آورد شما قلوب و کیسه: ((در پاسخ نوشت

ها، کشت مزارع، و زهکشی  آیا او نمیتواند ترتیب تعمیر شاهراه. شخصی است که میتواند مفید باشدپادشاه تنها 

وي باشور و حرارت خاصی در . تورگو همه این کارها را انجام داد)) باتالقها را بدهد و کارخانهداران را تشویق کند

او بارها، ولی بدون اخذ . ه نجبا قرار گرفتلیموژ به مدت سیزده سال تالش کرد، و مورد عالقه مردم و نفرت طبق

وي نحوه تخصیص مالیاتها را بهبود بخشید، . نتیجه، از شوراي دولتی تقاضا کرد میزان مالیات را کاهش دهد

بیعدالتیها را درمان کرد، یک دستگاه خدمات شهري بهوجود آورد، تجارت غله را آزاد کرد، و بیش از هفتصد کیلومتر 

توسط دولت فرانسه آغاز شد، و  1732راهسازي قسمتی از برنامه ملی راهسازي بود که در  این. راه ساخت

پیش از تورگو، جاده سازي . هاي زیباي امروزي فرانسه، که درختان بر آن سایه افکندهاند، مرهون آن هستند شاهراه

د کارگران را از طریق وضع یک وي بیگاري را در لیموژ منسوخ، و دستمز. از طریق بیگاري دهقانان صورت میگرفت

اهالی را ترغیب کرد سیب زمینی را به عنوان غذاي انسان کشت . مالیات عمومی بر کلیه افراد غیرروحانی تامین کرد

 - 1768اقدامات قاطع وي در زمینه کمک به درماندگان در دورانهاي قحطی . کنند، نه فقط به عنوان غذاي حیوانات

  . رانگیخت، تحسین همگان را ب1772

همه فرانسه از این امر ابراز خوشنودي . پادشاه جدید از وي دعوت کرد به دولت مرکزي بپیوندد 1774ژوئیه  20در 

  . کرد، و به او به چشم مردي نگاه میکرد که کشور در حال متالشی شدن را نجات خواهد داد

V -  کمونیستها  

را بنامینهادند، مورلی، مابلی و لنگه سرگرم ارائه و تشریح در حالی که فیزیوکراتها شالوده نظري سرمایهداري 

بتدریج که طبقات تحصیلکرده امیدهاي خود را به بهشت موعود از دست میدادند، . سوسیالیسم و کمونیسم بودند
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طبقه متمکن که مناهی مذهبی را نادیده میگرفت، خود را . خاطر خویش را با جانشینی زمینی آن خوش میداشتند

و عوام الناس تسالي خاطر خویش را در رویاهاي مدینه  ;م حب مال، قدرت، زنان، مسکرات، و هنر میکردتسلی

. فاضلهاي مییافتند که در آن نعمات زمین به طور برابر میان اشخاص عامی و هوشمند، و ضعیف و قوي تقسیم شود

که در انگلستان دوران )) ساواتیانم((هاي مشخصی مانند  در قرن هجدهم هیچگونه نهضت سوسیالیستی و گروه

بلکه تنها افرادي پراکنده بودند که صداي خود  ;کرامول فعالیت داشتند، یا یسوعیان کمونیست پاراگه وجود نداشتند

بابوف به صورت یکی از عوامل انقالب فرانسه درآمد، )) گراکوس((را به فریاد در حال تزایدي که بعدا در قالب 

خواستار یک جامعه  1733میآوریم که ژان ملیه، روحانی شکاك، در وصیتنامه خود در سال  به خاطر. میافزودند

کمونیستی بود که در آن تولیدات ملی به طور متساوي تقسیم شوند، زنان و مردان به میل خود با یکدیگر پیوند 

. شوند، مفید خواهد بود و در عین حال اظهارنظر کرد که چنانچه چند تن از پادشاهان کشته ;کنند و جدا شوند

به مالکیت خصوصی به عنوان ) 1755(هفت سال قبل از اینکه این مطلب به چاپ برسد، روسو در دومین گفتار خود 

ولی حتی در آن حمله انفجارآمیز، او خود را از هرگونه برنامه سوسیالیستی . منبع کلیه زشتیهاي تمدن حمله کرد

  . رمانان کتاب او بخوبی مجهز به مالکیت شده بودندهمه قه 1762مبرا دانست، و تا سال 

در همان سال که گفتار راجع به منشا عدم مساوات روسو منتشر شد، اثر دیگري تحت عنوان قانون طبیعت انتشار 

این اثر به قلم یک نویسنده گمنام افراطی بود که اینک، گذشته از کتابهایش، جز نام آخر او که مورلی باشد،  ;یافت

نباید این شخص را با آندره مورل که او را به عنوان یکی از نویسندگان دایرهالمعارف . بیشتري نمیدانیم چیز

که یک پادشاه کمونیست را ) 1751(مورلی نخست با انتشار رساله خصایص یک پادشاه بزرگ . دیدهایم، اشتباه کرد

ي خود در اثري به نام انهدام جزایر شناور، یا ال وي به رویا 1753در سال . مجسم میکرد، انظار را به خود جلب کرد

در اینجا، پادشاه خوب شاید پس از خواندن نخستین گفتار روسو، ملت خود را به یک . بازیلیاد شکلی شاعرانه داد

 -  1755(بهترین و کاملترین عرضه آرمان کمونیستی، قانون طبیعت مورلی . زندگی ساده و طبیعی بازمیگرداند

آرژانسون آن را برتر از روح القوانین /بسیاري از اشخاص این اثر را به دیدرو نسبت میدادند، و مارکی د .بود) 1760

مورلی مانند روسو عقیده داشت که بشر طبیعتا خوب است و غرایز اجتماعی او به . اعالم داشت) 1748(مونتسکیو 

او از مسیحیت به علت . خصوصی او را فاسد میکنندرفتار خوب متمایلش میکنند، و قوانین با استقرار و حفظ مالکیت 

سنت . و از اینکه کلیسا مالکیت را تصویب کرده است بسیار متالم بود. تمایل آن به سوي کمونیسم تحسین میکرد

آنچه که ...  ;خودخواهی، حماقت، غرور، جاهطلبی، شرارت، تزویر، و رذالت بهوجود آورده است((مالکیت خصوصی 

او همچنین میگفت .)) ست خود را در قالب این عنصر مکار و زیانبار یعنی تمایل به تملک، درمیآوردزشت و خبیث ا

که سفسطهگران چنین استنتاج میکنند که طبیعت بشر کمونیسم را غیرممکن میکند، و حال آنکه چنانکه تسلسل 

طبیعی بشر را فاسد و منحرف  صحیح امور در نظر گرفته شود، دیده میشود که تخلف از کمونیسم است که فضایل

اگر به خاطر حرص، خودخواهی، رقابتها، و نفرتهاي ناشی از مالکیت خصوصی نبود، ابناي بشر در اخوت . کرده است

. سر میبردند صلحآمیز و تعاون با یکدیگر به

به ((یاسی آغاز شود، و راه نوسازي باید با از میان برداشتن موانع موجود در راه بحث آزاد درباره مباحث اخالقی و س

.)) افراد خردمند آزادي کامل داده شود که به اشتباهات و تعصباتی که روح مالکیت را حفظ میکنند، حملهور شوند

اطفال باید در سن شش سالگی از والدینشان گرفته شوند و بهطور جمعی، تا سن شانزدهسالگی، توسط دولت 

در خالل این مدت، مدارس آنها را، براي اینکه به  ;خودبازگردانده شوند پرورش داده شوند، و در آن وقت نزد والدین

  . فکر منابع عمومی باشند نه کسب مال و منال شخصی، آموزش میدهند
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کلیه محصوالت در انبارهاي عمومی . ((مالکیت شخصی تنها باید در مورد نیازهاي خصوصی افراد، مجاز داشته شود

کلیه افراد تندرست باید کار .)) ازهاي زندگی، میان همه شارمندان توزیع شوندجمعآوري خواهند شد که براي نی

هیچ طبقه بیکارهاي نباید . آنها از سن بیست و یک سالگی تا بیست و پنج سالگی باید در مزارع کمک کنند ;کنند

ی خواهد داد که وجود داشته باشد، ولی هر کس بخواهد میتواند در سن چهلسالگی بازنشسته شود، و دولت ترتیب

کشور به شهرهاي باغستانی تقسیم خواهد شد، و هر کدام داراي یک بازار . زندگی او در سنین کهولت تامین باشد

وسیله یک شورا، مرکب از پدرانی که بیش از پنجاه سال داشته  هر اجتماع به. مرکزي و میدان عمومی خواهند بود

ک سناي عالی انتخاب خواهند کرد که بر همه چیز حکومت، و آنها را و در این شوراها ی ;باشند، اداره خواهد شد

  . هماهنگ کند

شاید مورلی تمایل طبیعی بشر به فردگرایی، نیروي غریزه کسب مال، و مخالفتی را که عطش آزادي علیه استبداد 

. و قابل مالحظه بودبا وصف این، نفوذ ا. الزم براي حفظ یک تساوي غیرطبیعی ابراز میدارد، دست کم گرفته بود

بابوف اظهار داشت که کمونیسم او ملهم از قانون طبیعت مورلی بود، و شارل فوریه نیز احتماال طرح خود را درباره 

شد، از همان ) 1841(که به نوبه خود منجر به تجربیات کمونیستی از قبیل مزرعه بروك ) 1808(اجتماعات تعاونی 

مورلی این اصل مشهور، که پس از گذشت سالها عامل الهام بخش و در عین حال در قانون . منبع الهام گرفته بود

.)) از هر کس برحسب استعدادش، به هر کس برحسب نیازهایش((بالي جان انقالب روسیه شد، دیده میشود، 

مالکیت فرانسه عموما نظام پیشنهادي مورلی را به عنوان اینکه غیرعملی است مردود میدانستند، و )) فیلسوفان((

. خصوصی را به عنوان یکی از عواقب غیرقابل احتراز طبیعت بشري میپذیرفتند

هانري لنگه را که حقوقدان بود و به قانون و مالکیت هر دو حمله میکرد، متحد  -مورلی، سیمون  1763ولی در سال 

نشریهاي تحت عنوان آنال وي که از کانون وکال اخراج شده بود و حق وکالت نداشت، . نیرومندي براي خود یافت

به عقیده . عمل میآورد که در آن حمالت آتشینی به مفاسد اجتماعی به) 1792 -  1777(پولیتیک منتشر میکرد 

  . وي، قانون وسیلهاي بود براي قانونی کردن و حفظ مایملکی که در اصل به زور یا تقلب بهدست آمده بود

چون از کسانی که داراي اموالی . وین شدهاند که مالکیت را حفظ کنندقوانین، وراي هر چیز دیگر، به این منظور تد

قوانین به طور آشکار تضمینی هستند که به . هستند خیلی بیشتر میتوان چیزي گرفت تا از کسانی که هیچ ندارند

انپذیر است باور کردن این امر مشکل، ولی نشان دادن آن به طور وضوح امک. ثروتمندان در برابر بیچیز داده میشود

  . که قوانین از بعضی از جهات توطئهاي هستند علیه اکثریت نوع بشر

به موجب این استدالل، نتیجتا جنگ طبقاتی اجتناب ناپذیري میان صاحبان اموال یا سرمایه، و کارگران که به رقابت 

قیده فیزیوکراتها را که آزاد لنگه این ع. با یکدیگر باید کار خود را به کارفرمایان مالک بفروشند، در جریان است

و بالعکس، عقیده  ;ساختن اقتصاد از نظارت دولت خود به خود رونق و رفاه به همراه خواهد داشت با تحقیر رد میکرد

. داشت که این عمل، تمرکز ثروت را تسریع خواهد کرد، قیمتها افزایش خواهند یافت، و دستمزد عقب خواهد ماند

وتمندان، بردگی مزدبگیران را همیشگی میسازد، حتی پس از این که بردگی قانونا منسوخ نظارت بر قیمتها توسط ثر

به دست آوردهاند این است که مدام از بیم گرسنگی در عذاب باشند،  - بردگان پیشین-تنها چیزي که اینان (( ;شود

انسانیت نامید، از آن مصون  و این مصیبتی است که اسالف آنان در این شرایط، که باید آن را در پستترین مدارج

ولی در یک اقتصاد فارغ از نظارت، کارفرما آزاد است هر  ;به بردگان در تمام طول سال جا و غذا داده میشد ;بودند

. آن وقت گدایی را هم جرم به حساب میآورد ;وقت که از کارگرانش سودي به دست نیاورد آنها را به گدایی بیندازد

وي چنین انقالبی را براي دوران خود . اي اینها عالجی جز یک انقالب کمونیستی وجود نداردلنگه عقیده داشت که بر
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توصیه نمیکرد زیرا بیشتر محتمل بود به هرج و مرج منجر شود تا به عدالت، ولی احساس میکرد که شرایط براي 

  . گیرد چنین انقالبی بسرعت شکل می

شاید هیچگاه در  ;ت، عالمگیرتر و مهلکتر از حال حاضر نبوده استهیچگاه نیاز براي طبقهاي که به آن محکوم اس

ما از راهی درست معکوس، به . ... به دگرگونی کامل نزدیکتر نبوده است) از این زمان(بحبوحه رفاه ظاهري اروپا 

کرد و  آن را غرق در خون - به سرکردگی سپارتاکوس -همان نقطهاي رسیدهایم که ایتالیا، هنگامی که جنگ بزرگان

با وجود اندرز وي، انقالب در زمان او . هاي عروس جهان با خود برد رسیده بود آتش و کشتار را درست تا پشت دروازه

آبه گابریل بونه دومابلی فقط به این علت که چهار سال قبل ). 1794(وقوع پیوست و او را به پاي گیوتین فرستاد  به

یکی از برادرانش ژان بونو  ;او از یک خانواده برجسته گرنوبل بود. کنداز انقالب درگذشت توانست سرخود را حفظ 

برادر دیگرش کوندیاك بود که در زمینه  ;در یکجا زندگی میکرد 1740دومابلی بود که روسو با او در سال 

گابریل را یکی دیگر از خویشاوندان مشهور آنان کاردینال دو تانسن بود که سعی کرد . روانشناسی هیجانی به پا کرد

در سلک کشیشان درآورد، ولی وي در همان مراحل نخستین روحانیت بازایستاد، در سالن مادام دو تانسن در پاریس 

از آن پس تنها  ;او با کاردینال نزاع کرد و به عزلت ادبی روي آورد 1748در سال . شرکت کرد و مجذوب فلسفه شد

   .داشتندزمانی شهرت حادثه زندگی وي کتابهایش بودند که همگی آنها 

هفت سالی که وي در پاریس و ورساي گذراند او را به دانش سیاسی و اطالعاتی در زمینه روابط بین المللی و 

. دبینانه در او بودطبیعت انسانی مجهز کرد، و نتیجهاش ترکیب بینظیري از آرمانهاي سوسیالیستی و شک و تردید ب

هاي اخالقی که درباره افراد بهکار برده میشوند، باید در مورد  اصرار داشت که همان ضابطه) برخالف ماکیاولی(مابلی 

نحوه رفتار کشورها نیز به کار روند، ولی بر این حقیقت واقف بود که کار مستلزم یک نظام قابل اجراي حقوق بین 

ولی عقیده  ;ولتر و مورلی بدون اینکه به مسیحیت پابند باشد، به وجود خداوند قایل بود اما مانند. الملل خواهد بود

داشت که اصول اخالقی را نمیتوان بدون مذهبی که داراي مجازاتها و پاداشهاي مافوق طبیعی باشد، حفظ کرد زیرا 

را به اخالق مسیح، و جمهوریهاي وي اخالق روانی .)) از نظر تعقل، محکوم به طفولیت دایم هستند((بیشتر اشخاص 

با مورلی در این مورد همعقیده بود که رذایل بشر نه ناشی . یونان را به نظامهاي سلطنتی دوران جدید ترجیح میداد

سرچشمه همه مفاسدي است که اجتماع به ((و عقیده داشت که مالکیت  ;از طبیعت بلکه ناشی از مالکیت هستند

روتمند شدن، در قلب انسان جاي رو به گسترشی یافته است و همه موازین عدل و شهوت ث.)) ((آن دچار میشود

رشک، آز، و تقسیمات طبقاتی، . و این شهوت با افزایش نابرابري ثروتها شدت مییابد)) ;انصاف را دچار خفقان میکند

ر گرداب تحقیر و خفت ثروتمندان بر تجمالت خود بسرعت میافزایند و فقرا د. دوستی طبیعی بشر را مسموم میکند

آن آزادي که هر اروپایی تصور ((وقتی که بردگی اقتصادي ادامه دارد، آزادي سیاسی به چه درد میخورد . فرومیروند

میکند از آن برخوردار است، تنها آزادي آن است که از پیش یک ارباب برود و خود را در اختیار ارباب دیگري 

مابلی ! وجود نداشت، بشر تا چه حد خوشبختتر و بهتر میبود)) مال تو((و )) من مال((اگر در دنیا موضوع .)) بگذارد

و  ;عقیده داشت که هندیشمردگان تحت نظام کمونیسم یسوعیان در پاراگه خوشبختتر از فرانسویان عصر او بودند

دند، از انگلیسیها که سوئدیها و سویسیها که از جستجو براي افتخار و پول دست کشیده و به یک رفاه متوسط قانع بو

او میگفت در سوئد مردم به اخالق پسندیده بیش از . مستعمرات و تجارت به چنگ میآوردند، خوشبختتر بودند

. شهرت افتخار میکردند، و رضایت متوسط از ثروت زیاد بیشتر ارزش داشت

در آن نوع اجتماعی که فیزیوکراتها . آزادي واقعی، تنها در اختیار کسانی است که نگرانی ثروتمند بودن نداشته باشند

طرفدار آن هستند خوشبختی وجود نخواهد داشت، زیرا افراد بشر بر اثر تمایل به برابري با کسانی که از لحاظ ثروت 

  . از آنها تمکن بیشتري دارند، پیوسته در هیجان و اضطراب میباشند
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اجتماعی است که باعث ترویج فضیلت و خوشبختی بدین ترتیب مابلی نتیجهگیري میکرد که کمونیسم تنها نظام 

اجتماعی از خوبان بهوجود آورید و در آن صورت هیچ چیز آسانتر از آن نخواهد بود که برابري شرایط . ((خواهد شد

ولی وقتی افراد بشر این گونه آلوده به فساد .)) برقرار سازیم و براساس این شالوده دوگانه، رفاه بشر را تثبیت کنیم

تند، چگونه میتوان چنین کمونیستی را برقرار کرد در اینجا رگ شکاکیت مابلی بلند میشود و او با خاطري هس

امروزه هیچ نیروي انسانی نمیتواند بدون ایجاد بینظمی بیشتري از آنچه که انسان ((افسرده اعتراف میکند که 

جنبه نظري، دموکراسی عالی است ولی عمال به علت از .)) میخواهد از میان بردارد، برابري را بار دیگر مستقر سازد

آنچه که ما میتوانیم انجام دهیم آن است . هاي مردم به کسب مال، با عدم کامیابی روبهرو میشود جهل و عالقه توده

که کمونیسم را به عنوان یک کمال مطلوب که تمدن باید تدریجا و با احتیاط به جانب آن پیش رود، تلقی کنیم و 

هدف ما نباید افزایش ثروت یا حتی افزایش . بشر امروزي را بآرامی از رقابت به همکاري تغییر دهیم عادات

نخستین گام به سوي یک . خوشبختی بلکه افزایش فضیلت باشد، زیرا تنها فضیلت است که خوشبختی میآورد

اساسی تدوین کنند که قدرت عالی  حکومت بهتر، فراخواندن اعضاي قوه مقننه خواهد بود و این اعضا باید یک قانون

مساحت زمینی که متعلق به هر فرد ). انجام شد 1791 - 1789این کار در (را به یک مجلس قانونگذاري واگذار کند 

در مورد وراثت ثروت باید . امالك بزرگ باید تقسیم شوند تا تعداد خرده مالکان افزایش یابد ;است، باید محدود باشد

  . مانند نقاشی و مجسمه سازي باید متوقف شود)) هنرهاي بیثمر((و  ;قائل شدمحدودیتهاي شدید 

 1792و مجددا در سالهاي  1789دیوان آثار مابلی در سال . در انقالب فرانسه بسیاري از این پیشنهادها پذیرفته شد

ر، و فرانکلین بترتیب در کتابی که کمی بعد از انقالب منتشر شد هلوسیوس، مابلی، روسو، ولت ;منتشر شد 1793و 

  . به عنوان الهام دهندگان اصلی انقالب و قدیسان حقیقی مذهب تازه معرفی شدند

VI -  پادشاه

لویی پانزدهم، تا آنجا که با این کمونیستها آشنا بود، به آنان به عنوان پنداربافان بیاهمیت لبخند میزد و با سرخوشی 

پرنس دو سوبیز  ;ن به قمار بیحساب و تظاهرات مسرفانه خود ادامه میدادنددرباریا. از یک بستر به بستر دیگر میرفت

و هر مسافرت شاهانه به یکی از  ;لیور خرج کرد تا یک برنامه تفریحی یکروزه براي پادشاه ترتیب دهد 200000

اي یا پاریس حدود پنجاه نفر از رجال در ورس. لیور خرج برمیداشت 100000مراکز حکومتی، براي مالیات دهندگان 

ها، و خاندان  کاخ داشتند، و ده هزار خدمتگار براي برآوردن خواستها و نیازهاي نجبا، روحانیان عالیمقام، رفیقه

پادو ملبس به مخمل و زردوزي، و سی  150کالسکه،  217خود لویی سه هزار اسب، . سلطنت با غرور جان میکندند

خانواده سلطنتی . ا صاف کنند، و او را مسموم کنند در اختیار داشتپزشک براي اینکه از او خون بگیرند، مزاجش ر

مردم شکایت میکردند، ولی . لیور یعنی در حدود یک چهارم درآمد دولت، خرج کرد 68000000، 1751طی سال 

ان هر سال صدها جزوه، اعالن مصور، و آوازهاي هجوآمیز عدم وجهه پادشاه را نش ;بیشتر این شکایات بدون نام بود

لویی، اگر تو زمانی مورد عالقه ما بودي به این علت بود که هنوز مفاسد تو بر ما : ((در یک جزوه گفته شده بود. میداد

در این کشور که به خاطر تو خالی از سکنه شده و به صورت طعمه تحویل شیادان و حقه بازانی . آشکار نشده بود

.)) نسویانی باقی ماندهاند براي این است که از تو نفرت داشته باشندشده است که با تو حکومت میکنند، اگر هنوز فرا

چه عاملی باعث شد که لویی محبوب به صورت پادشاه مورد تحقیر و توهین درآید اگر از اسراف، اهمال، و 

افه، از نظر جسمانی خوش قی. زناکاریهایش بگذریم، شخصا آن طوري که تاریخ انتقامجو او را مجسم میکند، بد نبود

بلندقد، و نیرومند بود، و میتوانست در حالی که تمام بعدازظهر را صرف شکار کرده است، شب هنگام از زنان پذیرایی 

ویلروا به او تفهیم کرده بود که تمام فرانسه به حکم وراثت و حق االهی متعلق  ;مربیانش او را خراب کرده بودند. کند

پادشاه جوان با . مان او، غرور سلطنت را تعدیل کرده و آن را برهم زده بودسایه لویی چهاردهم و سنت ز. به او است
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احساس اینکه توانایی آن را ندارد که خود را به سطح عظمت و اراده لویی چهاردهم برساند، دچار وسواس و نگرانی 

مطالعات زمان . اردشده و قدرت تصمیم از او سلب شده بود، و با کمال میل اخذ تصمیم را به عهده وزیرانش میگذ

کودکی و حافظه نیرومندش وي را تا حدودي با تاریخ آشنا کرد، به مرور زمان اطالعات قابل توجهی از امور اروپا 

ذکاوتی توام با بیروحی و عدم تحرك . بهدست آورد، و سالها مکاتبات سیاسی سري خود را شخصا نگاهداري میکرد

او میتوانست از نظر . ه در اطرافش بودند، خوب و بیرحمانه قضاوت میکردداشت، و درباره اخالق مردان و زنانی ک

ولی ظاهرا حتی بیمعنیترین اصول جزمی االهیات . صحبت و نکته سنجی، با بهترین مغزهاي دربار خود برابري کند

بود، مذهب به براي او که میان تقدس و زناکاري در نوسان . را که فلوري در جوانی به مغزش ریخته بود، میپذیرفت

به علت ترس از مرگ و جهنم، رنج میبرد ولی امیدوار بود که پس از مرگ . صورت یک تب منقطع درآمده بود

او آزار و اذیت پیروان آیین یانسن را متوقف کرد، و اینک که به گذشته نگاه میکنیم، . گناهانش بخشیده شود

. اه و بیگاه از آزادي عمل قابل توجهی برخوردار بودندفرانسه در دوران سلطنت وي گ)) فیلسوفان((میبینیم که 

پومپادور و دو باري عادت کرده بودند وي را به خاطر قدرتی که . گاهی او قساوت به خرج میداد، ولی غالبا رحیم بود

خونسردي و کمحرفی او ناشی از این . او به آنها میداد، بلکه همچنین به خاطر شخص خودش دوست داشته باشند

در وراي آن خودداري، عوامل رافت قرار داشتند که وي آن  ;مر بود که وي شخصی خجول و فاقد اعتماد به نفس بودا

دخترانش نیز او را به عنوان پدري دوست داشتند که همه چیز، جز یک . را خصوصا نسبت به دخترانش ابراز میداشت

لی گاهی هم سنگدل میشد و خیلی بآرامی درباره معموال رفتارش پرعطوفت بود، و. سرمشق خوب، به آنها میداد

آرژانسون، مورپا، و /به هنگام از کار برکنار کردن ناگهانی د. بیماریها یا مرگ قریب الوقوع درباریانش صحبت میکرد

برایش مشکل بود در حضور  ;ولی شاید این هم نتیجه بیاعتمادي به خود بود ;شوازول، موازین آقایی را از یاد برد

با وصف این با شهامت با خطر روبهرو میشد، مانند مواقع شکار یا در هنگامی که در . به او جواب منفی بدهد کسی

او در انظار موقر، و با دوستان نزدیکش خوش برخورد و اجتماعی بود و با دستان تبرك یافته خودش، . فونتنوا بود

لویی چهاردهم براي خاندان سلطنت مقرر داشته بود آداب معاشرت پیچیدهاي را که . براي آنها قهوه درست میکرد

اغلب قبل از بیدارباش . مراعات میکرد، ولی از قیودي که این آداب در زندگی خودش بهوجود میآورد، انزجار داشت

ولی بیشتر اوقات تا ساعت یازده در  ;رسمی برمیخاست و شخصا آتش میافروخت تا خدمتگاران را بیدار نکند

شبها پس از اینکه با رسیدن ساعت رسمی خواب به بستر میرفت، امکان داشت آهسته از . درختخواب میمان

با رفتن به . رختخواب بیرون آید تا از رفیقهاش تمتعی بگیرد، یا حتی به طور ناشناس سري به شهر ورساي بزند

پادشاه : ((یان میگفتنددر روزهایی که به شکار نمیرفت، دربار ;هاي تصنعی دربار دوري میجست شکار، از جنبه

او عقیده داشت . اطالعات او درباره سگهایش بیش از اطالعاتش درباره وزیرانش بود.)) ((امروزي کاري انجام نمیدهد

وزیرانش بهتر از خودش میتوانند به امور رسیدگی کنند و وقتی به او هشدار داده شد که فرانسه به سوي 

اوضاع به صورتی که هست، تا زمانی که من ((این فکر دلخوش میداشت که ورشکستگی و انقالب میرود، خود را به 

میتوان عمل او را . او از نظر امور جنسی، هیوالیی از اعمال خالف اصول اخالقی بود.)) زندهام ادامه خواهد یافت

یفتگی وي را میتوان ش ;درگرفتن رفیقه هنگامی که ملکه از شدت حرارت و تمایالت او به ستوه آمده بود، بخشود

ولی در تاریخ  ;نسبت به پومپادور و حساسیت او را در برابر زیبایی، برازندگی، و سرزندگی پرنشاط زنان درك کرد

فراهم ) پارك گوزنها(سلطنتی کمتر چیزي مانند همبستر شدن مرتب او با دخترانی که براي وي در پارك او سر 

  . هی غیرقابل قیاس، بازگشت به اعتدال بودآمدن دو باري، به وج. آمیز بود میشدند، رذالت
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VII  - دو باري  

به عنوان ماري ژان بکو دختر مادموازل  1743زندگی این زن در دهکده و کولور در منطقه شامپانی در حدود سال 

تداول در طبقات پایین این گونه اسرار کامال م. ظاهرا مادرش هرگز هویت پدر را بر او آشکار نکرد. آن بکو آغاز شد

این شخص ترتیبی داد تا ژان، که هفتساله بود،  ;آن به پاریس رفت و آشپز آقاي دو مونسو شد 1748در سال . بود

این دخترك قشنگ نه سال در اینجا ماند و ظاهرا از وضع خود هم ناراضی . در صومعه سنت آن شبانهروزي شود

در زمینه خواندن، نوشتن، و برودري دوزي تعلیماتی در آنجا . او از این صومعه منظم خاطرات خوشی داشت ;نبود

ها و  احترامی که وي براي راهبه. میدید، و در سراسر عمر خود تقدسی ساده و بدون چون و چرا را حفظ کرد

کشیشها قائل بود و پناهی که او به کشیشهاي تحت تعقیب در زمان انقالب میداد، از عواملی بودند که در کشاندن 

  . یوتین سهمی داشتندوي به پاي گ

او را نزد مرد آرایشگري . وقتی از صومعه بیرون آمد، اسم رفیق تازه مادرش را که رانسون بود روي خود گذارد

فرستادند تا آرایشگري بیاموزد، ولی این کارآموزي شامل از راه بهدر کردن نیز شد و ژان که زیبایی غیرقابل مقاومتی 

مادرش وي را نزد مادام دوالگارد به عنوان ندیمه منتقل . آرایشگر چگونه مقاومت کندداشت، نمیدانست در برابر این 

وقتی در یک . کرد، ولی میهمانان مادام بیش از حد به ژان توجه داشتند، و طولی نکشید که عذر او خواسته شد

این کاله فروشی روي مغازه کاله فروشی به عنوان فروشنده شروع به کار کرد، تعدادي غیرعادي مشتري مرد به 

ژان دوباري، قمار بازي  1763در سال . او رفیقه شخصی عدهاي از اشخاص عیاش، یکی بعد از دیگري، شد. آوردند

  . که کارش داللی زنان براي اشراف خوشگذران بود، او را در اختیار گرفت

 ;یهماندار در ضیافتهایش، خدمت کردتحت نام برازنده ژان دو و برنیه مدت پنج سال به این دالل محبت، به عنوان م

دو باري عقیده داشت که او نیز مانند مادام پواسون . و در عین حال، بر لطف و ظرافت حرکات و رفتار خود افزود

  . یافته است)) لقمهاي براي پادشاه((

یکی از ایاالت ستانیسالس که پادشاه خوبی بود، در لورن درگذشت، و به این ترتیب لورن به صورت  1766در سال 

وضع دختر وي ماري لشچینسکا ملکه بیپیرایه و خداشناس فرانسه پس از مرگ پدرش بسرعت روبه . فرانسه درآمد

انحطاط گذارد، زیرا عالقه و عشق پدر و دختر به یکدیگر، او را در دوران طوالنی عبودیتش نسبت به یک شوهر بیوفا 

. ملکه درگذشت، و حتی پادشاه هم در مرگش عزادار شد 1678ن ژوئ 24در . در محیطی بیگانه یاري کرده بود

ولی در ماه ژوئیه او ژان را دید، که برحسب تصادف همان قدر  ;پادشاه به دخترانش قول داد که دیگر رفیقه نگیرد

 .معصومانه در کاخ ورساي سرگردان بود که پومپادور بیست و چهار سال قبل از آن وارد شکارگاه سنار شده بود

او کسی بود که میتوانست پادشاه را دوباره . انگیز، طراوت و شیطنت او پادشاه را تحت تاثیر قرارداد زیبایی هوس

خدمتکار خصوصی خود لوبل را دنبالش فرستاد، دو باري، که . سرگرم کند و به قلب سرد و ماتمزدهاش گرمی بخشد

. کرد که در برابر یک عطیه ملوکانه دست از وي بکشد خود را به نام کنت دو باري معرفی میکرد، بسهولت موافقت

کنت در مدت کوتاهی وي را به عقد . لویی براي حفظ ظاهر اصرار داشت که این دختر باید شوهري داشته باشد

برادرش به نام گیوم که کنت دو باري واقعی بود ولی همه چیز خود را از دست داده و براي همین منظور از لوینیاك 

بالفاصله پس از انجام مراسم ازدواج، ژان با او خداحافظی کرد . ونی به پاریس فراخوانده شده بود، درآورددر گاسک

. لیور دریافت داشت 5000گیوم به عنوان پاداش یک مقرري به مبلغ . ، و دیگر هرگز او را ندید)1768اول سپتامبر (

ست و پنج سال با او در آنجا زندگی کرد، و پس از اینکه او براي خود رفیقهاي پیدا کرد، او را به لوینیاك برد، بی

  . شنید زنش با گیوتین اعدام شده است با آن زن ازدواج کرد
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ژان که نام تازهاش کنتس دو باري بود، به طور پنهانی در کومپینی و، سپس، به طور آشکار در فونتنبلو به پادشاه 

تنها او باعث : ((اسباب بازي تازه چه میبینید، و پادشاه جواب داد دوك دو ریشیلو از پادشاه پرسید در این. ملحق شد

  . درباریان وحشتزده شده بودند.)) میشود که فراموش کنم که بزودي شصت ساله خواهم شد

ولی انتخاب زنی که چند تن از آنها وي را به عنوان  ;آنها بسهولت میتوانستند نیاز یک مرد به رفیقه را درك کنند

شوازول . میشناختند، و سپس دادن مقامی باالتر از مارکیزها و دوشسها به این زن، چیز دیگري بود یک بدکاره

وقتی که پادشاه این پیشنهاد را  ;به پادشاه عرضه دارد)) رفیقه رسمی((امیدوار بود که خواهر خود را به عنوان 

ري بود، تحریک کرد که با این تازه کار نپذیرفت، این شکست خورده برادرش را، که به طور عادي شخص احتیاط کا

  . زیبا علنا خصومت ورزد و الباري هم هرگز او را نبخشید

 150000فرانکی و یک مستمري  1300000پادشاه یک مقرري . ور شد رفیقه جدید بزودي در پول و جواهر غوطه

جواهرسازان براي تهیه انگشتري، . فرانکی دیگر، که از شهر پاریس و ایالت بورگونی وصول میشدند برایش تعیین کرد

گردنبند، النگو، نیم تاج، و دیگر تزیینات پرزرق و برق براي او به اینسو و آنسو شتافتند، و بابت این اشیا طی چهار 

 6375000رویهمرفته او در آن چهار سال . فرانک براي پادشاه فرستادند 2000000سال، صورت حسابی به مبلغ 

مردم پاریس داستان هوش و ذکاوت فوق العاده او را شنیدند و از اینکه یک . ر خرج برداشتلیور براي خزانه کشو

. پومپادور دیگر آمده است که مالیاتهایشان را ببلعد، عزادار شدند

وي در حالی که برق جواهراتش چشمها را خیره میکرد و به بازوي ریشلیو تکیه داده بود رسما  1769آوریل  22در 

مردها ظاهر دلفریبش را تحسین میکردند، و زنها تا آنجا که جرئتشان اجازه میداد به او سردي . عرفی شدبه دربار م

وي بآرامی این تحقیرها را تحمل کرد، و محبت بعضی از درباریان را با بیتکلفی رفتار و خنده خوش . نشان میدادند

) غیر از شوازول(تی نسبت به دشمنان خود وي ح. آهنگش که با آن خاطر پادشاه را مسرور میساخت، جلب کرد

. کینه نشان نمیداد، و با وادار کردن پادشاه به افزایش تعداد موارد عفو مغضوبین، براي خود محبت ایجاد میکرد

مانند . بتدریج او گروهی از مردان و زنان را که از وساطت وي نزد پادشاه استفاده میکردند، در اطراف خود گرد آورد

براي مادرش اموال و عنوان خریداري کرد، و براي خاله و  ;از بستگان خود خوب مواظبت میکرد پومپادور

قروض ژان دوباري را پرداخت، ثروتی به او بخشید، و یک ویالي باشکوه . هاي خویش مقرري دست و پا کرد خالهزاده

المبال اشغال کرده بودند و در خودش کاخ لووسین را که پرنس و پرنسس . ایل ژوردن برایش خریداري کرد/در ل

گابریل را به کار گمارد  - او بزرگترین معمار عصر ژاك آنژ . کنار پارك سلطنتی درمارلی قرار داشت، از پادشاه گرفت

که این کاخ را به دلخواه او تغییر دهد، و مبلساز معروف پیرگوتیر را واداشت که آن را با مبل و اشیاي هنري به ارزش 

  . ر زینت دهدلیو 000/756

وي از زمینه تحصیلی و معاشرتهایی که پومپادور را بصورت یک حامی راغب و صاحب نظر ادبیات، فلسفه، و هنر 

ولی کتابخانهاي از کتابهایی خوب صحافی شده، از آثار هومر گرفته تا کتب قبیحه، از . درآورده بود، بیبهره بود

مراتب ارادت و  1773و در سال  ;یر تحریکآمیز فراگونار گردآوري کردهاي خداپرستانه پاسکال گرفته تا تصاو اندیشه

ولتر با شعري به زیرکی . براي ولتر فرستاد)) بوسهاي براي هر یک از دوگونه((یک قطعه از تمثال خویش را همراه با 

  : همیشگی پاسخ داد

یان پرستیدنی، یکی از دو بوسه زیادي اي گر! چه گذرنامهاي لطف کرده برایم میفرستی! دو بوسه در پایان عمرم! چه

او از لویی پانزدهم خواهش کرد که اجازه دهد ولتر . زیرا من با بوسه نخستین از فرط خوشی جان خواهم سپرد. است

 1778در سال . ولی پادشاه امتناع ورزید، و او ناچار، به خریدن انواع ساعت از فرنه اکتفا کرد ;به پاریس بازگردد

د کهنسال به پاریس آمد تا در آنجا حیات خود را به پایان برساند، او در میان افراد بسیاري بود که در وقتی که استا
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ولتر از این امر مسحور شد، و در پایان دیدار از بستر . ها باال رفت تا نسبت به او اداي احترام کند خیابان بون از پله

ها، وي ژاك پیر بریسو انقالبی آینده را  ام پایین آمدن از پلههنگ. خود برخاست و دو باري را تا دم در مشایعت کرد

وي روز قبل خواسته . بریسو امیدوار بود نوشتهاي را که درباره قانون جزایی تهیه کرده بود به ولتر تسلیم دارد ;دید

دو باري او را به در . ودبود به محل اقامت ولتر راه یابد ولی پذیرفته نشده بود و اینکبار دیگر تالش میکرد نزد ولتر بر

)) مملو از حرارت و عطوفت((بریسو در خاطرات خود تبسم دو باري را . اطاق ولتر برد و ترتیبی داد که او وارد شود

بدون پاسخگویی به اتهاماتی که به او زده میشد، . بدون تردید او زنی خوش باطن و نظر بلند بود. توصیف کرد

او فقط نمیتوانست شوازول . امتناع ماري آنتوانت را از صحبت با وي، تحمل میکرد خصومت افراد خانواده سلطنتی و

. را ببخشد، و علت آن هم این بود که شوازول هیچگاه از تالش خود براي بیرون راندن وي از دربار دست برنمیداشت

. چارهاي نبود جز اینکه بزودي یکی از این دو زحمت را کم کند

VIII -  شوازول  

در . هاي قدیمی لورن بود و در اوایل زندگی خود، عنوان کنت د ستنویل را داشت ل منتسب به یکی از خانوادهشوازو

در سن سی و یک سالگی  1750جنگ جانشینی اتریش وي بر اثر شجاعت خویش افتخاراتی کسب کرد، و در سال 

  . تین رسانیدبا ازدواج با وارث یک ثروتمند بزرگ، ثروت خانواده خود را به پایه نخس

هوشمندي و ظرافت طبع وي بزودي براي او مقام برجستهاي در دربار کسب کرد، ولی با مخالفت با پومپادور باعث 

وي تغییر جبهه داد و با آگاه کردن پومپادور از نقشهاي که براي کنار  1752در سال . وقفه ترقی خویش شد

. پادور انتصاب او را به سفارت در رم و سپس وین عملی کردپوم. گذرادنش طرح شده بود، حقشناسی او را جلب کرد

وي به پاریس احضار شد، که به جاي برنی به وزارت امور خارجه منصوب شود، و لقب دوك به وي  1757در سال 

خود،  ;او وزارت خود را به برادرش سزار منتقل کرد ولی به هدایت سیاست خارجی ادامه داد 1761در سال . داده شد

رت جنگ و نیروي دریایی را بهعهده گرفت و به قدري قدرت یافت که گاهی روي دستور پادشاه، دستور میداد و وزا

ارتش و نیروي دریایی را از نو بنانهاد، در پرداختها و تدارکات ارتش فساد و معاملهگري را . وي را مرعوب میکرد

ن به جاي زعماي پیر و از کار افتاده، افراد صالح بیاسم و کاهش داد، انضباط را به صفوف بازگردانید، و در رسته افسرا

با . او در هند غربی، مستعمرات فرانسه را توسعه داد و جزیره کرس را به محدوده فرانسه افزود. عنوان را گماشت

عمل پشتیبانی به ) 1764(همدردي میکرد، از انتشار دایرهالمعارف دفاع میکرد، از اخراج یسوعیان )) فیلسوفان((

او از امنیت ولتر در فرنه دفاع میکرد، . آورد، و با دیده اغماض به تجدید سازمان هوگنوها در فرانسه مینگریست

: مبارزه براي خانواده کاالس را گسترش داد، و مورد تحسین مستقیم دیدرو قرار گرفت که خطاب به وي گفت

رویهمرفته روشهاي او فرانسه را تا حدودي از .)) هستیدشوازول بزرگ، شما همیشه بیدار و مراقب اوضاع مام میهن ((

. با اتریش بهبار آورده نجات داد)) اتحاد نامیمون((اي که  فاجعه

از . او کمکهاي مالی را که فرانسه معموال به سوئد، سویس، دانمارك، و چند شاهزاده آلمانی میپرداخت کاهش داد

وارد قرن هجدهم کند، حمایت به عمل میآورد، و تالش میکرد که از تالشهاي کارلوس سوم براي اینکه اسپانیا را 

این نقشه به بیراهه افتاد . میان پادشاهان بوربون، فرانسه و اسپانیا را تقویت کند) 1761(طریق قرارداد خانوادگی 

وضع نظامی ایجاب ولی شوازول قرارداد صلحی با انگلستان منعقد کرد که شرایط آن بمراتب بهتر از آن بود که ظاهرا 

وي انقالب مستعمرات انگلستان در آمریکا را پیشبینی کرد، و وضع فرانسه را در سن دومینگ، مارتینیک، . میکرد

گوادلوپ، و گویان فرانسه تحکیم کرد، به این امید که یک قلمرو مستعمراتی تازه ایجاد شود که جبران از دست رفتن 

  . نیر همین سیاست را اتخاذ کردند ناپلئوندو  1863و  1803هاي در سال. کانادا را براي فرانسه بکند
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در برابر این موفقیتها باید از ناکامیابی وي در جلوگیري از نفوذ روسیه در لهستان، و همچنین اصرار او در برانگیختن 

لویی از جنگ سیر شده بود و آماده شنیدن صحبت کسانی . با انگلستان نام برد فرانسه و اسپانیا به تجدید مخاصمات

این وزیر زیرك با احترامی که نسبت به درباریان قائل بود، پذیراییهاي . بود که براي سقوط شوازول تالش میکردند

. را فریفته خود کرده بودشگرفی که از دوستان میکرد، و تدبیراندیشی و پشتکارش در خدمت به فرانسه افراد بسیاري 

. ولی با انتقادات آشکار و بیاحتیاطی خود در سخنانش، بر رشد رقابتها میافزود و آنها را به صورت خصومت درمیآورد

دشمنی وي با دو باري که به همان شدت سابق ادامه داشت، امکان دسترسی و ارتباط خصوصی با پادشاه را به 

اگیون سخت مشتاق /پذیر از دو باري پشتیبانی میکرد، و برادرزادهاش دوك دریشلیوي خستگینا. دشمنان وي داد

  . بود که به جاي شوازول به ریاست دولت برسد

خاندان سلطنتی، که از فعالیت شوازول علیه یسوعیان متنفر بود، حاضر شد آن رفیقه تحقیر شده را به عنوان آلت 

  . عزل این وزیر خدانشناس بهکار ببرد

شوازول به طور پنهانی به کشیدن نقشه جنگ . ت از او خواست از جنگ با انگلستان و دو باري احتراز جویدلویی بکرا

در . سرانجام دو باري همه نیروهاي خود را علیه وي باهم یکی کرد. و به طور آشکار به تحقیر رفیقه پادشاه ادامه داد

عدم رضایت ! پسر عموي من: ((ه براي شوازول فرستادپادشاه که عصبانی شده بود، یک پیام کوتا 1770دسامبر  24

ساعت آینده به این نقطه  24من از خدمات شما مرا مجبور میدارد که شما را به شانتلوپ تبعید کنم، و شما ظرف 

بیشتر درباریان با حیرت بسیار از برکناري غافلگیر کننده کسی که کارهاي مهمی براي فرانسه انجام داده .)) بروید

. ، آن هم به این صورت ناگهانی، با ابراز همدردي نسبت به وزیر ساقط شده خشم شاهانه را برخود خریدندبود

این تبعید راحتی بود، زیرا امالك . بسیاري از نجبا به شانتلوپ رفتند تا خاطر شوازول را در تبعیدگاه تسلی دهند

ی در فرانسه بود، در تورن قرار داشت که از دوك که شامل یکی از زیباترین کاخها و وسیعترین باغهاي خصوص

در آنجا شوازول زندگی با شکوه و برازندهاي داشت، زیرا دو باري پادشاه را وادار کرد . پاریس چندان هم دور نبود

. از سقوط او عزادار شدند)) فیلسوفان. ((لیور در سال تعهد کند 60000لیور براي وي بفرستد و  300000بالفاصله 

و دیدرو  ;))همه چیز از دست رفته است((اولباك شرکت میکردند، میگفتند /ه در ضیافتهاي شام منزل دکسانی ک

. وضع آنان را چنان توصیف میکرد که سیل اشک از دیدگان آنها جاري میشد

IX -  انقالب پارلمانها  

نیکوال دو موپو مقام  - نه اگیون سمت وزارت خارجه، ر/به جاي شوازول یک هیئت سه نفري انتخاب شد که در آن د

تره همه وجوهی را که دو پاري میخواست . بود)) ناظر امور مالی((ماري تره  -صدارت عظمی را داشت، و آبه ژوزف 

او پرداختهاي مربوط به تادیه . ها را کاهش داد به او میداد ولی از این قسمت که بگذریم، او با شهامت بسیار هزینه

رخ بهره تعهدات دولت را کاهش داد، مالیاتها، عوارض، و حقوق تازهاي وضع کرد، و حق العبور وامها را متوقف کرد و ن

لیور به  15000000جویی کرد و  لیور صرفه 36000000همرفته وي  روي ;حمل و نقل داخلی را دو برابر ساخت

ولی بسیاري از افراد بر اثر عدم در حقیقت او با ایجاد افالس جزئی، سقوط مالی را به تعویق انداخت، . درآمد افزود

طولی نکشید که بار دیگر . اجراي تعهدات دولت زیان دیدند و صداي خود را به یک نارضایی مخل آرامش، افزودند

آنچه که امروز به صورت . رسید) 1774(لیور در آخرین سال سلطنت لویی  4000000کسر موازنه افزایش یافت و به 

داراي ثبات مالی، باشد، عادي به نظر میرسد، یک عامل اضافی نگرانی براي کسانی  یک قرضه ملی براي کشوري که

بود که به دولت پول قرض داده بودند و اینک با آمادگی بیشتر به فریادهاي روبه افزایش براي تغییر وضع گوش 

  . میدادند
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حفظ قدرت مطلقه وي در برابر  نقطه اوج بحران در دهه آخر سلطنت لویی پانزدهم، مبارزه وزیران پادشاه براي

هیئتهاي نمایندگی یا قانونگذاري مانند پارلمنت ) همانطور که دیدهایم(این پارلمانها . بود)) پارلمانها((عصیان فعاالنه 

هاي استیناف در سیزده شهر فرانسه کار  بریتانیا بشمار نمیرفتند بلکه هیئتهاي قضایی بودند که به عنوان دادگاه

وه بر آن، این هیئتها مانند پارلمنت انگلستان در برابر چارلز اول، مدعی بودند که از قانون اساسی یا عال. میکردند

اورلئان نایب السلطنه، حق /و چون فیلیپ د ;رسوم مستقر مناطق خود، در برابر حکومت مطلقه پادشاه دفاع میکنند

آنها قدم فراتر نهادند و مدعی شدند که هیچ یک از این مخالفت آنها را با فرامین دولتی یا سلطنتی تایید کرده بود، 

. گونه فرامین نمیتوانند به صورت قانون درآیند مگر اینکه آنها این فرامین را قبول و ثبت کنند

بودند، میتوانستند وسیلهاي ) مانند انگلستان(منتخب مردم یا یک اقلیت تحصیلکرده و مالک )) پارلمانها((اگر این 

ادن کشور به سوي دمکراسی و تا حدودي وسیله سالمت بخشی براي اعمال نظارت بر حکومت مرکزي براي سوق د

)) پارلمانها((ولی در واقع . باشند، و بنابراین بهطور کلی مردم از آنها در مبارزاتشان علیه پادشاه، طرفداري میکردند

این . کارترین نیروها در فرانسه بودند حافظهتقریبا به طور کامل از حقوقدانان ثروتمند تشکیل شده و در زمره م

پیدرپی )) پارلمانهاي(( ;حقوقدانان که نجباي ردا بودند به همان اندازه نجباي شمشیر جنبه خاص و برگزیده داشتند

هایی باشد که داراي  مقرر داشته بودند مشاغلی که احراز آنها القاب اشرافی به شاغالن میبخشد، منحصر به خانواده

کارتر بود، و با روحانیان در مخالفت با آزادي افکار یا  پارلمان پاریس از همه اینها محافظه. عناوینی هستند چنان

این پارلمان به آیین یانسن، که . را ممنوع میکرد و گاهی آنها را میسوزاند)) فیلسوفان((کتب  ;انتشارات رقابتمیکرد

ولتر متذکر شد که پارلمان یانسنی تولوز، ژان کاالس را . یده بوداالهیات کالونی را به کلیساي کاتولیک آورد، گرو

شکنجه داد و کشت، و پارلمان فرانسه اعدام البار را تصویب کرد، و حال آن که دولت شوازول راي صادره درباره 

  . حمایت میکرد)) المعارف اصحاب دایره((کاالس را منسوخ دانست و از 

یس، به روحانیان قلمرو خویش دستور داد که تنها براي اشخاصی که کشیش کریستوف دو بومون اسقف اعظم پار

. اقرار نیوش آنان پیرو آیین یانسن نباشد آیینهاي مقدس را انجام دهند، بدین ترتیب، بر شدت این مبارزه افزود

ا متهم به شقاق، اسقف اعظم ر ;پارلمان پاریس با موافقت وسیع عمومی، اطاعت از این دستور را بر کشیشها منع کرد

شوراي دولتی پادشاه این عمل را ضبط غیرقانونی خواند و از پارلمان خواست که . و مقداري از اموال او را ضبط کرد

اعتراضیهاي بزرگ تنظیم کرد که تا  1753مه  4پارلمان امتناع، و بالعکس در تاریخ . از مباحث مذهبی دوري جوید

اگر اتباع باید از پادشاه ((اعتراضیه نسبت به پادشاه اظهار وفاداري شده بود که در این . حدودي پیشبینی انقالب بود

منظور ضمنی این اظهار آن بود که .)) خود اطاعت کنند، پادشاهان نیز به سهم خود باید از قوانین اطاعت کنند

مه  9در . اه عمل خواهد کردپارلمان، به عنوان نگاهبان و تفسیر کننده قانون، به صورت یک دادگاه عالی مافوق پادش

. صادر، و بیشتر اعضاي پارلمان پاریس را از پایتخت تبعید کرد)) هاي سر به مهر نامه((شوراي دولتی یک سلسله 

آرژانسون در دسامبر به این نکته توجه /مارکی د. پارلمانهاي ایالتی و مردم پاریس به پشتیبانی از تبعیدیها برخاستند

دولت، که بیم داشت با قیام عمومی روبهرو شود، دستور داد .)) ر دخالت هیجان بهسر میبرندپاریسیها د((کرد که 

همه چیز : ((آرژانسون نوشت/د 1754در مارس . نظامیان در خیابانها گشت بزنند و از خانه اسقف اعظم حفاظت کنند

دولت تبعیدیها  ;سازش طرح کرد کاردینال دو الروشفوکو راه حل ظاهر الصالحی براي.)) آماده جنگ داخلی میشود

این دستور اجرا . ، ولی به پارلمان و روحانیان دستور داد که از بحث و جدل خودداري کنند)سپتامبر 7(را بازخواند 

اسقف اعظم پاریس به مبارزات خود علیه آیین یانسن ادامه داد و این کار را با چنان شدتی دنبال میکرد که . نشد

پارلمان اعالم کرد که توقیع پاپی علیه آیین یانسن یک قاعده مربوط ). سوم دسامبر(الن تبعید کرد لویی او را به کونف

دولت مردد بود، ولی سرانجام، به این علت . به معتقدات مذهبی نیست و از روحانیان خواست که آن را نادیده انگارند
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 13(ارلمان دستور داد که فرمان پاپ را بپذیرد که براي ادامه جنگ هفتساله به وام روحانیان احتیاج داشت، به پ

روبرفرانسوا دامین  1757ژانویه  5در . این بحث و جدل شدید توجه بسیاري را به خود جلب میکرد). 1756دسامبر 

سپس در  ;در یکی از خیابانهاي ورساي به پادشاه حمله کرد و با یک چاقوي بزرگ قلمتراش او را مضروب ساخت

او را بگیر، ولی نگذار کسی به او آسیبی : ((لویی به محافظ اهمالکار خود گفت. ار دستگیر شدن ایستادهمانجا به انتظ

من این کار را به خاطر آن کردم که . من قصد نداشتم پادشاه را بکشم: ((زخم کوچک بود و ضارب ادعا کرد.)) برساند

او در نامهاي از زندان خطاب .)) به حال سابق بازگرداند خداوند قلب پادشاه را به رحم آورد و او را وادار کند وضع را

اسقف اعظم پاریس با جلوگیري از اجراي آیینهاي مقدس موجب بروز این همه ناراحتیها ((به پادشاه تکرار کرد که 

به اگر قدم (( ;او همچنین گفت که سخنرانیهایی که وي در پارلمان شنیده است او را بههیجان آوردهاند.)) شده است

این سخنرانیها چنان وي را تحت تاثیر قرار داده .)) به هیچ وجه اینک در زندان نبود... محوطه دادگاه نمیگذاشتم

اگر پزشک خون او  ;هیچ پزشکی براي این کار نیامد ;بودند که او به دنبال پزشک فرستاد که بیاید و خون او را بگیرد

هیئت عالی پارلمان او را محاکمه و محکوم کرد، و نیز . شاه حمله نمیکرد، او به پاد)بنابه ادعاي خودش(را گرفته بود 

دامین تحت شکنجهاي که قانون براي کشتن پادشاه مقرر . پدر و مادر و خواهرش به تبعید دایمی محکوم شدند

گوشت بدنش به وسیله گاز انبرهاي گداخته از پیکرش کنده شد، سرب جوشان به رویش : میداشت قرار گرفت

خانمهاي اصیل و خانوادهدار براي ). 1757مارس  28(اشیده شد، چهار اسب اعضا و جوارح او را از هم گسیختند پ

ها ابراز انزجار کرد و براي  پادشاه از این شکنجه. بهدست آوردن نقطه دید خوب و مشاهده این عملیات پول دادند

  . اس همدردي نسبت به پادشاه برانگیختاین سوقصد تا حدودي احس. خانواده تبعیدي او مقرري فرستاد

ولی وقتی معلوم شد که  ;یهودیان و پروتستانها براي بهبود هر چه سریعتر پادشاه به یکدیگر پیوستند و دعا کردند

. است، موج پشتیبانی عمومی به سوي پارلمان بازگشت)) نوك سوزن((زخم وي تنها، به قول ولتر، به اندازه یک 

آنها : ((آرژانسون نوشت/د. از دولتی کردند که در برابر سلطنت استبدادي نماینده مردم باشد مردم شروع به صحبت

.)) شورش بهطور مالیم در حال غلیان است... در پارلمان درمانی براي ناراحتیهایی که به آن مبتال هستند میجویند

له پارلمان از جمله قوانینی است که تصویب قوانین بهوسی((پارلمان پاریس مجددا تایید کرد که  1763در ژوئن 

.)) نمیتوان از آنها تخلف کرد، مگر اینکه بتوان از قانونی که بهموجب آن خود پادشاهان بهوجود آمدهاند تخلف ورزید

ولی منظورش از  ;نیاز دارد)) موافقت آزادانه ملت((پارلمان تولوز پارا از این هم فراتر گذاشت و اعالم کرد که قانون به 

یک هیئت مهم قضائی، تحت عنوان هیئت امداد، و به ریاست مالزرب  1763ژوئیه  23در . بود)) پارلمان((، ))ملت((

شجاع و درستکار، گزارشی درباره فقر عمومی و بیکفایتی و فساد موجود در اداره امور مالی کشور به پادشاه تقدیم 

بان نمایندگانشان، در اجتماعی از اعضاي هیئتهاي به سخنان خود مردم، از ز((داشت و از او استدعا کرد که 

به بعد تشکیل  1614این نخستین تقاضاي آشکار براي آن مجمع ملی بود که از سال .)) قانونگذاري کشور گوش دهد

. نشده بود

، پارلمان پاریس جنبه تعرضی به خود )1764(در کشمکش شدیدي که منجر به اخراج یسوعیان از فرانسه شد 

هاي ژوئن و نوامبر، پارلمان رن، که دادگاه عالی  در ماه. پادشاه را ناچار به نشان دادن عکس العمل سریع کرد گرفت و

اگیون فرماندار وقت / هاي شدیدي به عنوان لویی، و علیه مالیاتهاي ظالمانهاي که دوك  برتانی بود، اعتراضیه

ندهاي دریافت نداشت، جلسات خود را تعطیل کرد و و چون پاسخ قانع کن ;شهرستان وضع کرده بود، ارسال داشت

رنه دوالشالوته نشریهاي حاوي حمله به  - دادستان منطقه به نام لویی ). 1765مه (بیشتر اعضاي آن استعفا دادند 

پادشاه فرمان داد که . وي با فرزند و سه مشاورش دستگیر و به فتنه انگیزي متهم شدند. دولت مرکزي منتشر کرد

و همه پارلمانهاي فرانسه، با برخورداري از پشتیبانی افکار  ;پارلمان امتناع ورزید ;رن آنها را محاکمه کند پارلمان
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لویی در پارلمان فرانسه حضور یافت، آن را از اغماض  1766در سوم مارس . عمومی، از این امتناع حمایت کردند

. مت به عنوان یک پادشاه با قدرت مطلق اعالم کردنسبت به فتنه انگیزي برحذر داشت، عزم خود را دایر بر حکو

قدرت مقننه به صورت غیرمشروط و تقسیم نشدنی تنها به من تعلق ... قدرت حاکمه، تنها در شخص من وجود دارد

من با ملتم یکی هستم، و حقوق و مصالح ملت، که بعضیها . نظم عمومی به طور کلی از من سرچشمه میگیرد. دارد

یدهند که آن را به صورت پیگیري جدا از پادشاه درآورند، الزاما در حقوق و مصالح من جمع شده و به خود جرئت م

او افزود عهدي که کرده است، برخالف آنچه که پارلمان میگوید، با ملت نیست، بلکه .))تنها در دست من قرار دارند

  . تنها با خداوند است

حاکمیت تنها به پادشاه ((مارس این اصول را که  20امه داد، ولی در پارلمان پاریس به دفاع خود از پارلمان رن اد

به )) تعلق دارد، وي تنها در برابر خداوند پاسخگو است، و قوه مقننه به طور کامل در شخص پادشاه وجود دارد،

. ت متقابلی بدهدشوازول و دیگران به پادشاه اصرار کردند که امتیازا. رسما پذیرفت)) حقایق غیرقابل اجتناب((عنوان 

اگیون از برتانی بازخوانده و به دشمنان /د. الشالوته و همبندانش آزاد، ولی به سنت، نزدیک الروشل، تبعید شدند

). 1769ژوئیه (پارلمان رن جلسات خود را از سرگرفت . شوازول ملحق شد

وي نوشتن این کتاب را انکار، و طی  .ولتر با انتشار تاریخچه پارلمان پاریس به قلم آقاي آبه بیگ وارد کشمکش شد

با همه اینها، . انتقاد کرد)) شاهکار اشتباهات و سردرگمی، و جنایتی علیه زبان((نامهاي که نوشت از آن به عنوان 

با آنکه کتاب با شتاب نوشته شده بود، حاکی از پژوهش تاریخی قابل مالحظهاي . همو بود که این کتاب را نوشته بود

اب عاري از جانبداري نبود، و در حکم اتهام نامه بلند باالیی بود علیه پارلمان به عنوان یک موسسه این کت. بود

ارتجاعی، که در هر فرصت با اقدامات مترقیانه، از جمله تاسیس فرهنگستان فرانسه، تلقیح علیه آبله، و اجراي آزادانه 

نگذاري طبقاتی، خرافات، و نداشتن رواداري مذهبی متهم ولتر پارلمان را به قانو. موازین عدالت، مخالفت کرده بود

بارتلمی را مورد تحسین قرار داده، و مارشال  - آنها نخستین چاپچیان فرانسه را محکوم کرده، کشتار سن . میکرد

ایی ولتر میگفت این پارلمانها براي کارهاي صرفا قض. آنکر را محکوم کرده بودند که به عنوان جادوگر سوزانده شود/د

اگر این اختیار را به دست بیاورند، به جاي حکومت مطلقه پادشاه،  ;بهوجود آمدهاند و اختیار قانونگذاري ندارند

. اولیگارشی مرکب از حقوقدانان ثروتمند را برقرار خواهند کرد و از هر گونه نظارت از ناحیه مردم به دور خواهند بود

  . وازول نوشته بودلتر این مطالب مشروح را در زمان قدرت ش و

تمایالت آزادمنشانه شوازول باعث تقویت این عقیده شده بودند که آسانترین راه پیشرفت از طریق پادشاهی 

او استدالل میکرد هر  ;عقیده نبود دیدرو با ولتر هم. امکانپذیر است که وزیري روشنفکر افکار او را روشن کرده باشد

شند، ادعاي آنها در مورد حق نظارت بر قانونگذاري وسیله مطلوبی است براي ارتجاعی با)) پارلمانها((قدر هم که 

پارلمان رن دوك را به اعمال خالف . اگیون به پاریس بحران تازهاي برپا کرد/بازگشت د. جلوگیري از استبداد پادشاه

ی آشکار شد که او وقت ;وي حاضر شد به خاطر این اتهامات توسط پارلمان پاریس محاکمه شود. قانون متهم کرد

موپو از مادام دو باري پشتیبانی . گناهکار تشخیص داده خواهد شد، مادام دو باري از پادشاه تقاضا کرد وساطت کند

لویی اعالم داشت که جریان دادرسی باعث افشاي اسرار دولتی خواهد شد، و باید به آن  1770ژوئن  27کرد، و در 

اگیون و الشالوته را بیگناه اعالم داشت، و به طرفین دعوا دستور داد از /کرد، د وي شکایات طرفین را لغو. پایان داد

پارلمان، که این دستورات را دخالت خودسرانه در مسیر قانونی عدالت . تحریک و فعالیت بیشتر خودداري کنند

را به مخاطره  اگیون/دانسته و به مخالفت با آن برخاسته بود، اظهار داشت که شواهد به طور جدي حیثیت د

انداختهاند، و توصیه کرد که وي تا زمانی که از طریق جریانات قانونی از اتهامات وارد مبرا نشده است، از کلیه وظایف 
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خود را منتشر کرد، که در حکم اعالم )) راي((در ششم سپتامبر، پارلمان . خود به عنوان یک دوك اجتناب ورزد

  : مبارزه به پادشاه بود

ات مطلقهاي که در همه جا علیه روح و مفهوم قوانین اساسی سلطنت انجام میگیرند دلیل انکارناپذیري کثرت اقدام

بر وجود نقشه قبال طرحریزي شدهاي است که شکل حکومت عوض شود و به جاي نیروي همیشه یکسان قوانین، 

موپو از این فاصله استفاده . شدسپس پارلمان تا سوم دسامبر تعطیل . اقدامات بیرویه قدرت خودسرانه مستقر شود

نوامبر او فرمانی به امضاي پادشاه صادر  27در . کرد تا زمینه را براي یک دفاع تمام عیار از قدرت سلطنت آماده سازد

کرد که به موجب آن، ضمن قبول اعتراضیه پارلمان، مقرر شده بود که مردود داشتن هر فرمانی که پس از استماع 

پاسخ پارلمان این بود که از پادشاه تقاضا کرد که مشاوران شیطان صفت . ه باشد ممنوع استاعتراضیه تجدید شد

از روي تخت ((دسامبر لویی اعضاي پارلمان را به ورساي احضار کرد و  7در . سلطنت را تسلیم پنجه قوانین کند

ز بازگشت به پاریس تصمیم قضات پس ا. نوامبر را قبول و ثبت کنند 27از آنها خواست که فرمان مورخ )) خود

لویی به آنها دستور داد جلسات . گرفتند از انجام کلیه وظایف پارلمان امتناع ورزند تا فرمان نوامبر پس گرفته شود

شوازول تالش کرد در داخل آرامش برقرار کند تا در خارج بهتر . این دستور نادیده گرفته شد ;خود را از سرگیرند

این موپو بر شوراي دولتی تسلط داشت، در حالیکه دو باري در اطراف پادشاه  ;کار برکنار کردلویی او را از  ;بجنگند

دو باري تصویري را که وان دایک از چارلز اول پادشاه انگلستان کشیده بود به لویی نشان داد و او را از . میگردید

 1771در سوم ژانویه .)) ن جدا خواهد کردپارلمان شما نیز سرشما را از ت: ((او گفت. سرنوشت مشابهی برحذر داشت

پارلمان پاسخ داد که این فرمان قوانین اساسی فرانسه را نقض . لویی بار دیگر دستور داد فرمان نوامبر پذیرفته شود

)) نامه سر به مهر((ژانویه، بین ساعات یک تا چهار صبح، تفنگداران پادشاه به هر یک از قضات یک  20در . میکند

  . دند که به موجب آن، آنها باید یا اطاعت کنند یا از پاریس تبعید شوندتسلیم کر

عضو  165ظرف دو روز بعدي، . اکثریت عظیم آنها مدعی عالقه به پادشاه شدند، ولی در عقیده خود پابرجا ماندند

مردم براي آنها وقتی که از کاخ دادگستري خارج میشدند، . پارلمان پاریس به قسمتهاي مختلف فرانسه تبعید شدند

به موجب . در این وقت، موپو درصدد برآمد که به جاي پارلمان یک سازمان قضایی تازه تاسیس کند. هورا کشیدند

 ;فرمانی سلطنتی، او در پاریس یک دادگاه عالی مرکب از شوراي دولتی و پارهاي از حقوقدانان حرف شنو تشکیل داد

هاي استیناف ایاالت  را به عنوان دادگاه)) شوراهاي عالی((لیون، و پواتیه  فران، - و در آراس، بلوا، شالون، کلرمون 

پارهاي از مفاسد قضایی اصالح، ارتشا متوقف، و مقرر شد که از آن پس دادرسی بدون هزینه صورت . تاسیس کرد

  که موپو با پیروزي من اطمینان قاطع دارم : ((ولتر از این اصالحات بگرمی استقبال، و عجوالنه پیشگویی کرد. گیرد

ولی مردم نمیتوانستند به طیب خاطر انهدام .)) کامل قرین خواهد گشت، و مردم از آن بسیار خوشنود خواهند شد

اصوال هیچ چیز نیست که مانند گذشته تا این اندازه محکوم شود و در عین  ;تشکیالتی به قدمت پارلمانها را بپذیرند

هاي جدید را به عنوان آلت دیگري براي خودکامگی  اکثریت مردم دادگاه. باشدحال تا این حد عمیقا مورد عالقه 

دیدرو با آنکه اعتقاد غیرعادي و خاصی به پارلمانها نداشت، از فقدان آنها به عنوان . پادشاه مورد تحقیر قرار میدادند

یک کشور سلطنتی به ما در یک لحظه، با یک جهش، از : ((پایان حکومت مشروطه عمیقا متاسف بود و میگفت

یازده تن از بزرگان مملکت و حتی بعضی از اعضاي .)) کشوري که داراي کاملترین نوع استبداد است تبدیل شدهایم

خاندان سلطنت عدم موافقت خود را نسبت به تالش موپو دایر بر دادن جاي پارلمانها به سازمانهاي دیگر ابراز 

)) مشروعیت((، ))قانون((، ))آزادي((شهودي وجود نداشت، ولی کلمات در میان مردم جنبش و سروصداي م. داشتند

هجو . که در این اواخر در پارلمان زیاد شنیده میشدند، اینک دهان به دهان میگشتند) انطباق با موازین قانونی(

. عیاشی پادشاه با تهور و تلخی بیشتر صورت میگرفت
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اورلئان خواسته میشد، که رهبري یک انقالب را بهعهده /ز دوك دهایی که به در و دیوار نصب میشدند ا در نوشته

هاي  پارلمانها، تقریبا بدون آنکه خود اراده کنند، و با وجود محافظه کاري خویش، درگیر هیاهوي اندیشه. گیرد

سد گفتارهاي روسو، کمونیسم مورلی، پیشنهادهاي مابلی، جلسات پنهانی فراماسونها، افشاي مفا. انقالبی شدند

همه اینها با  - هاي دولتی و کلیسا در دایرهالمعارف، انبوه جزواتی که در پایتخت و ایاالت در گردش بودند  دستگاه

افکار عمومی به صورت . قدرت مطلقه و حق االهی پادشاه بیخاصیت و از نظر جنسی بیبندوبار بشدت مخالف بودند

  . نیرویی در تاریخ در حرکت بود

مده انتقاد متوجه کلیسا بود، ولی از آن پس این انتقاد، که جلوگیري از انتشار دایرهالمعارف قسمت ع 1750تا سال 

هوریس والپول از پاریس چنین  1765در اکتبر . آن را بیشتر تحریک کرده بود، به نحو روزافزونی متوجه دولت شد

  : نوشت

 ;باید خداوند و پادشاه را از مسند به زیر آوردنخست . مردم خوب وقت خندیدن ندارند... خندیدن از مد افتاده است 

چه )) فیلسوفان((آیا میدانید . ... و مردان و زنان، بزرگ و کوچک، با شور و حرارت سرگرم این براندازي هستند

و در  ;در وهله اول، این لفظ تقریبا همه کس رادر برمیگیرد ;کسانی هستند، یا این لفظ در اینجا چه مفهومی دارد

بعدي، منظور از آن کسانی هستند که در حالیکه عهد میکنند علیه نظام پاپی مبارزه کنند، بسیاري از آنها به وهله 

به )) (فیلسوفان((بیشتر  ;البته این نحوه بیان اغراقآمیز بود. سوي از میان بردن قدرت سلطنت نشانهگیري میکنند

آنها به طبقه نجبا و همه امتیازات موروثی حمله . ستندحامی سلطنت بودند و از انقالب دوري میج) استثناي دیدرو

ولی از فکر تفویض تمام قدرت به مردم  ;به یکصد مورد از مفاسد اشاره میکردند و خواستار اصالح میشدند. میکردند

خستگی عمومی از : نوشت 1768با وصف این، گریم در کورسپوندانس خود در شماره ژانویه . بر خود میلرزیدند

عدم آرامشی که به نحوي نامشخص افکار  ;ت که در همه جا خصوصا در کشورهاي کاتولیک متجلی استمسیحی

پدیدهاي است که شاخص  )همه اینها( –مردم را برمیانگیزاند و آنها را به حمله به مفاسد مذهبی و سیاسی وامیدارد 

آمد یک انقالب قریب الوقوع و قرن ماست، همانطور که روح اصالحطلبی شاخص قرن شانزدهم بود، و پیش در

. اجتنابناپذیر است

X  -  درگذشت شاه  

او میدانست که . لویی پانزدهم، مانند لویی چهاردهم، هنر آن را نداشت که در موقع مقتضی چشم از جهان فروبندد

سفیر  1773در سال . فرانسه منتظر آن است تا وي از صحنه خارج شود، ولی نمیتوانست فکر مرگ را تحمل کند

گاه گاه پادشاه درباره سنش، وضع سالمت جسمانیش، و همچنین حساب خوف آوري که : ((کبیر اتریش خبر داد

لویی بر اثر گوشه گرفتن دخترش لویز ماري در یکی از .)) باید یک روز به قادر متعال پس بدهد اظهاراتی میکند

به طوري که  ;رش، موقتا تحت تاثیر قرار گرفتهاي کرملیان، ظاهرا به خاطر طلب بخشش براي گناهان پد صومعه

وقتی پدرش به دیدنش آمد، او پادشاه . گفته میشود، دخترش در صومعه به ساییدن زمین و شستن لباس میپرداخت

را به خاطر طرز زندگیش مورد سرزنش قرارداد و از او تقاضا کرد که مادام دو باري را دست به سر کند، با پرنسس 

  . اج کند، و با خداوند از در صلح درآیددوالمبال ازدو

دو نفر آنها که قلبشان از حرکت بازایستاده  ;چند تن از دوستانش در سالهاي آخر سلطنت وي بدرود حیات گفتند

با وصف این، چنین به نظر میرسید که او از یادآوري این نکته به . بود، درست جلو پاي او نقش بر زمین شدند

سووره، توداري پیر : ((به یکی از سران سپاهش گفت. ه مرگشان نزدیک میشود لذتی شوم میبرددرباریان سالخورده ک

گفته .)) اعلیحضرتا، در پایین پاي آن اعلیحضرت: ((سووره پاسخ داد)) دلت میخواهد کجا دفنت کنند ;میشوي

شخصی ((ه عقیده داشت که مادام دو اوس.)) گرفته خاطر کرد و به فکر فروبرد((میشود که این پاسخ پادشاه را 
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مرگ پادشاه در حکم انتقام دیر وقتی بود که روابط جنسی، که وي آن را .)) اندوهگینتر از لویی هرگز زاده نشده است

هنگامیکه شهوترانی وي حتی دو باري را براي . میپرستید و پست و آلوده کرده بود، به طور ناخودآگاه از او گرفت

ختري را به بستر خود برد که از لحاظ جسمانی بسختی میتوان گفت که به مرحله بلوغ منظورش ناکافی یافت، او د

  . رسیده و رشد کافی یافته بود

  سه . آثار بیماري در او آشکار شد 1774آوریل  29در . آن دختر میکروب آبله در خود داشت و پادشاه را مبتال ساخت

. ري کنند، هر چند که خود آنها هم مصون نمانده بودنددخترش اصرار داشتند نزد او بمانند و از او پرستا

ولی در پنجم . شبها آنها میرفتند و دو باري جاي آنها را میگرفت.) همه آنها به آبله مبتال شدند، ولی بهبود یافتند(

ینک من ا: ((مه، پادشاه که میخواست براي او طلب آمرزش شود، دو باري را بآرامی از نزد خود مرخص کرد و گفت

به این . من خود را مدیون خداوند و ملت خود میدانم. رسوایی مس نباید تکرار شود. درك میکنم که شدیدا بیمارم

خواهش میکنم . اگیون در روئی برو و به انتظار دستور بعدي باش/ به کاخ دوك . ترتیب، ما باید از یکدیگر جدا شویم

مه، طی تشریفات رسمی در برابر  7در .)) خاطر خواهم داشت باور کن که من همیشه تو را با بهترین عالیق در

جز در ((ولی عقیده داشت که  ;درباریان، پادشاه اظهار داشت از اینکه براي اتباع خود مایه رسوایی شده نادم است

: تسرانجام او از مرگ استقبال کرد و به دخترش آدالئید گف.)) پیشگاه خداوند، به هیچ کس نباید حساب پس بدهد

در سن شصت و چهار سالگی،  1774وي در دهم ماه مه .)) ام هیچ گاه در زندگیم از این زمان خوشبختتر نبوده((

جسدش، که هوا را آلوده میکرد، بسرعت و بدون تشریفات خاص، و در . پس از پنجاه و نه سال سلطنت، درگذشت

. دنی برده شد -د، به مقبره سلطنتی در سن میان اظهارات طعنآمیز جمعیتی که در اطراف مسیر صف کشیده بودن

  . ، فرانسه از مرگ پادشاهش شادي کرد1715بار دیگر، مانند سال 

  

  

فصل چهارم

  هنر زندگی

  

I  -  اصول اخالقی و برازندگی  

البته مشروط  .))استزندگی نکرده، لذت زندگی را درك نکرده  1780آن کس که در سالهاي حدود : ((تالران میگفت

  . بر اینکه شخص از طبقات باالي اجتماع باشد و در مورد پایبندي به اصول اخالقی تعصبی نداشته باشد

طی . توصیف اصول اخالقی مشکل است، زیرا هر دورهاي آن را متناسب با خلق و خو و گناهان خودش تعریف میکند

وي خود را از محدودیت ناشی از تکگانی به وسیله زناکاري رهایی میبخشیدند، همانطور که آمریکا قرون، مردان فرانس

یا دست کم به  - در نظر فرانسویان، زناي عاقالنه کمتر از طالق به خانواده  ;این منظور را از طریق طالق تامین میکند

نق داشت و عموما به دیده اغماض به آن نگریسته به هر حال، زناکاري در فرانسه قرن هجدهم رو. اطفال لطفه میزند

را از یکدیگر )) مربوط کردن((و )) پیوند دادن((وقتی که دیدرو در دایرهالمعارف خود میخواست دو کلمه . میشد

به موجب یک .)) ((اش رابطه دارد شخص با همسرش پیوند یافته است، ولی با رفیقه: ((متمایز کند، چنین گفت

بیست تن نجبایی که در دربار بودند، پانزده نفر با زنهایی زندگی میکردند که با آنها ازدواج نکرده  منبع معاصر، از

عشق بهطور آشکار جنبه جنسی . داشتن رفیقه مانند داشتن پول از نظر موقع اجتماعی ضرورت داشت.)) بودند

برق افزود، و بوفون با لحنی حیوانی نقاشی کرد، فراگونار به آن زرق و )) رنگ گل سرخ((بوشه آن را به . داشت



۵٩۴۴

در اینجا و آنجا، حتی در نوشته کربیون .)) در عشق، جز گوشت تن انسان، هیچ چیز خوب وجود ندارد: ((میگفت

، هلوسیوس شهامت آن را داشت که به همسر خود ))فیلسوفان((میان و در  ;پسر، گاهی عشق از نوع بهتر دیده میشد

وقوع پیوست، نسبت به وي وفادار  همه تغییراتی که در سرگذشت جالب ژولی دولسپیناس بهآالمبر با /دل بندد، و د

آیا در این زمینه باید براي  ;در چنین دورانی، ژان ژاك روسو یک تنه دست به کار اصالح اخالقیات شد. ماند

ولی . مد تلقی میکردند داستانهاي سمیوئل ریچارد سن نیز ارزش خاصی قایل شد بعضی از زنان نجابت را به صورت

ها باقی بود، به عنوان  بعضی دیگر تعالیمی را که درباره عفت قبل از ازدواج و وفاداري بعد از ازدواج در خاطره

دست کم . وسیلهاي براي نجات خود از بیحرمتی ناشی از نردبان ترقی عاشق پیشگان شدن، مورد قبول قرار میدادند

مردان هرزه پس از ازدواج، لذات قدیمی را در زندگی خانوادگی . ه سرافکندگی نبودمیتوان گفت که تکگانی دیگر مای

برایشان بهتر این بود که اعماق وحدت را کاوش کنند تا اینکه براي همیشه مشغول . بار دیگر کشف میکردند

کرده بودند پس  بسیاري از زنان که زندگی را به عنوان همان قشر خارجی شروع. خراشیدن قشر خارجی تنوع باشند

هاي مصرانهاي کند،  بعضیها، حتی قبل از این که روسو در این باره توصیه ;از بچهدار شدن، سر به راه شدند

و اغلب این گونه اطفال که با محبت مادري بزرگ میشدند، با عالقه فرزندي خویش  ;هایشان را شیر میدادند بچه

بورگ پس از یک دوران جوانی پرماجرا، زنی نمونه شد و در حالی مارشال دو لوکزام. جبران این محبت را میکردند

وقتی که کنت دو مورپا در . که با مالیمت وظایف مادري را در حق روسو انجام میداد، براي شوهرش زن باوفایی بود

پس از خدمت به لویی پانزدهم و لویی شانزدهم و تحمل تبعیدي طوالنی بین مشاغل وزارتیش  1781سال 

ما )). پنجاه سال با یکدیگر سرکرده و یک روز از هم جدا نبودهاند((ت، همسرش به خاطر میآورد که آنها درگذش

درباره زنانی که با شکستن تعهدات ازدواج پا به عرصه تاریخ گذاردهاند مطالب زیادي شنیده و خودمان هم درباره آن 

ضر خیانت به همسر خود نشدند خیلی کم چیزي ولی درباره کسانی که حتی در برابر خیانت حا ;صحبت کردهایم

مادموازل کروزا که در سن دوازدهسالگی به عقد کسی درآمد که به نام دوك دو شوازول مشهور شد، با . شنیدهایم

با او به تبعیدگاهش رفت، و حتی والپول که مدام در  ;شکیبایی دلباختگی او را به خواهر جاهطلب خویش تحمل کرد

دوشس دو ریشلیو، با وجود تمام زناکاریهاي شوهرش، به . ود، به وي چون قدیسان احترام میگذاشتپی فریب زنان ب

. عالقه خود نسبت به وي ادامه داد و از اینکه سرنوشت به او اجازه داد در آغوش شوهرش جان بسپارد سپاسگزار بود

اي لواط مجازات مرگ تعیین کرده بود، و در قانون فرانسه بر. انحرافات، نشریات، صور قبیحه، و فحشا ادامه یافتند

ولی معموال قانون این . در میدان گرو سوزانده شدند 1750واقع دو نفر که خود را آلت این فعل نموده بودند به سال 

گونه همجنسبازي را در صورتی که به ارضاي طرفین، میان اشخاص بالغ، و به طور خصوصی صورت میپذیرفت، 

به قسمتی که مربوط ) 1762(در امیل روسو . ول اخالقی اقتصادي در آن وقت هم مثل امروز بوداص. نادیده میگرفت

 ;به اصول اخالقی سیاسی نیز در آن وقت مثل امروز بود. به تقلب در مواد خوراکی و آشامیدنی است توجه کنید

، ولی اشخاص بسیاري نیز بودند )مالزرب، تورگو، نکر(خدمتگزاران فداکار زیادي بودند که به مردم خدمت میکردند 

که مشاغل خود را با پول یا بند و بست به دست میآوردند و، به هنگام اشتغال، بیش از آنچه قانون مقرر میداشت از 

ولی  ;بسیاري از نجباي تنپرور با مکیدن خون رعایاي خود زندگی پر تجملی داشتند. وجوه عمومی برداشت میکردند

. ی و خصوصی نیز فراوان بودندسازمانهاي خیریه عموم

رفته، فرانسویان قرن هجدهم، با وجود قوانین اخالقیشان در مورد امور جنسی، که به علت بیپردگی با  هم روي

به تعداد کسانی که در دوران حیات اجتماعی روسو به . موازین مسیحیت ناسازگار بودند، مردمی مهربان بودند

اغلب . با وجود اینکه خشنود ساختن او کار آسانی نبود -برآمدند توجه کنید کمکش آمده و درصدد تسکین خاطرش 

جوانمردي در روابط میان . این افراد رئوف از آن طبقه اشرافی بودند که وي آنان را مورد طعن و لعن قرار داده بود
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. خویش بر جا مانده بود مردان با زنان کاهش یافته، ولی در میان افسران فرانسوي نسبت به اسیران جنگی هم طبقه

من خصوصا : ((چنین نوشت 1764سمالت، که شخصی تندخو با دیدي خصمانه بود، به هنگام سفر در فرانسه در 

براي افسران فرانسوي به خاطر شهامت و شجاعتشان و بویژه براي انسانیت بزرگوارانهاي که در مورد دشمنان خود 

گویا قساوت سربازان فرانسوي را نسبت به .)) میدارند احترام قایلمحتی در بحبوحه اوضاع وحشتبار جنگ اعمال 

شکی نیست که فرانسویها . افراد عادي اسپانیا در جنگهاي ناپلئون تصویر کرد، اما احتماال در این باره غلو کرده است

خشونت زیاد عادت  میتوانستند سنگدل و بیرحم باشند، و احتماال علت آن این است که جنگ و قانون جزا آنان را به

گاهی  ;آنها افرادي جنجالی بودند که برایشان نزاعهاي توام با چاقوکشی در مدارس امري عادي بود. داده بود

آنها اشخاصی آتشی مزاج بودند که بدون تامل و تفکر، خود را به میان . اغتشاشات خیابانی جاي انتخابات را میگرفت

در تعصبات میهنی و ملی خود چنان افراطی بودند که میخواستند بدانند چرا . هر معرکهاي، خوب یا بد، میانداختند

مادام دنی حاضر نبود لغت انگلیسی . بقیه مردم جهان آن قدر وحشیند که جز فرانسه به زبان دیگري سخن میگویند

شاید فرانسویها بیش از هر ملت دیگر به  .))painچرا آنها همگی نمیتوانند بگویند ((را یاد بگیرد، و میگفت )) نان((

جان به !)) زنده باد امپراطور((مقدر بود که هزاران نفر از آنها در حالی که فریاد میزدند . افتخارات عالقهمند بودند

  . جان آفرین تسلیم کنند

رسوم و آداب احترامی که در زمان سلطنت لویی چهاردهم . دندالبته فرانسویان از نظر آداب و نزاکت مافوق همه بو

برقرار شده بودند از غبار ریا، شکاکی، و ظاهر سازي پوشانده شده بودند، ولی اساس آنها باقی مانده و به زندگی 

: میگفت کازانووا. طبقات تحصیلکرده برازندگی و لطفی داده بود که هیچ اجتماعی امروز نمیتواند با آن برابري کند

ولی او اضافه  - )) فرانسویان آنقدر مودب و مهربانند که انسان بالفاصله احساس میکند مجذوب آنها شده است((

در میان زنان فرانسوي، . آنها از نظر نظافت برتر از دیگران بودند. میکند که هیچوقت نمیتوانست به آنها اعتماد کند

لباس مرتب داشتن جزئی از حسن . ود و تا لحظه مرگ اعمال میشدنظافت به صورت یکی از فضایل عمده درآمده ب

گاهی اوقات مردان و زنان فرانسوي با استعمال زر و زیور زیاد یا آرایش افراطآمیز موي سر از . نزاکت به شمار میرفت

این کار  مارشال دوساکس. مردان موي خود را به شکل دنبالهدار آرایش میدادند. اصول حسن سلیقه تخطی میکردند

آنها با همان . را، به این علت که در جنگ خطرناك است و به دشمن دست آویزي میدهد، مورد تقبیح قرار داد

زنان موي خود را آن . پشتکاري که خانمهایشان به موهاي خود پودر میزدند، موهاي خویش را با پودر آرایش میدادند

. د، مبادا که موهایشان از شمعدانهاي آویخته از سقف آتش بگیردقدر روي سر خود باال میبردند که میترسیدند برقصن

یک مسافر آلمانی حساب کرده بود که چانه یک زن فرانسوي درست در نیمه راه فاصله پاهایش تا نوك مویش قرار 

ا مرتب نظافت شامل موي زنان نمیشد، زیر. آرایشگران با تغییر پیدرپی مد سر پولهاي زیادي به دست میآوردند. دارد

کردن موي سر مستلزم ساعتها کار بود، و بجز زنانی که خیلی اهل مد بودند، همه زنها آرایش موي خود را چندین 

حمل میکردند که )) خارنده((بعضی از خانمها با خود . روز بدون اینکه با شانه ترتیب آن را برهم زنند حفظ میکردند

. قت الزم باشد، با ظرافتی تحریک کننده، سرخود را بخاراننداز عاج، نقره، یا طال ساخته شده بود تا هر و

در  1763لئوپولد موتسارت در سال . آرایش صورت در آن وقت همان قدر پیچیده و غامض بود که امروز هست

هنگامی که آنها . میپرسی که آیا زنان پاریسی زیبا هستند یا نه: ((نامهاي که از پاریس براي زنش فرستاد نوشت

د عروسکهاي نورنبرگ رنگامیزي شدهاند، و این حیله نفرت آور قیافه آنان را چنان عوض کرده است که چشمان مانن

یک آلمانی درستکار نمیتوانند وقتی یک زن طبیعتا زیبا را میبینند آن را تشخیص دهند، در آن صورت چگونه 

خود را همراه داشتند، و با همان جسارت  زنان وسایل آرایش)) میتوان گفت که زنان فرانسوي زیبا هستند یا نه

مادام دوموناکو قبل از اینکه براي رفتن به پاي گیوتین سوار بر ارابه . امروزي آرایش خود را در انظار تجدید میکردند
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لباس . اجساد مردگان مانند امروز آرایش میشدند، و به آنها پودر و سرخاب میزدند. شود، به صورتش سرخاب زد

یقه باز، نیمتنه توري، جواهرات خیره : کیب عجیبی بود، زیرا هم ترغیب و تحریک، و هم ایجاد مانع میکردبانوان تر

بوفون، روسو، . کننده، دامنهاي بزرگ و گشاد، و کفشهاي پاشنه بلند که معموال از کتان یا ابریشم درست شده بودند

در جاي خود ماندند تا اینکه انقالب آنها را به دور )) زاماال((و دیگران به شکمبند خانمها اعتراض داشتند، ولی اینها 

هاي پروکوپ، ال رژانس، و گرادو از  کافه. هاي پاریس بود تنوع و نشاط زندگی اجتماعی در زمره جذبه. افکند

در حالی که بزرگان  ;روشنفکران، شورشگران، مردان جهاندیده، و زنانی که دنبال مردها بودند پذیرایی میکردند

صاحبان عناوین یا ثروت با ضیافتهاي شام، پذیراییها، و مجالس . ادبیات، موسیقی، و هنر در سالونها میدرخشیدند

طبخ . در طبقات باال هنر شامل خوردن و صحبت کردن هم بود. رقص خود پاریس و ورساي را به رقص درمیآوردند

ویان اکنون به چنان ظرافتی رسیده بود که کلیه نکته سنجی و لطیفه گویی فرانس. فرانسوي مورد رشک اروپا بود

در نیمه دوم . موضوعها و مباحث را تحت الشعاع قرار داده بود، و درخشش فکري را غبار مالل آوري تیره کرده بود

تعداد سخنگویان بر  ;فن محاورات را بیش از حد پر حرارت میکرد ;قرن هجدهم، هنر محاوره رو به انحطاط گذارد

فزونی میگرفت، و بذله گویی بر اثر وفور بیش از حد و نیشهاي حاکی از بیدقتی، ارزش خویش را از دست شنوندگان 

ولتر، که خودش هم میتوانست حرفهاي نیشدار بزند، به مردم پاریس یادآور شد که بذله گویی بدون نزاکت . داده بود

یی علم و آموزش حقیقی را از سالونها طرد کرده ذوق ظرافت گو((و الشالوته معتقد بود که  ;در حکم بیظرافتی است

ها به آنها روح بخشیده بودند، مردم با فراغ بال قدم  در باغهاي عمومی که به طرز مرتب آراسته شده و مجسمه. است

میزدند یا به دنبال اطفال با سگهاي خود روان بودند، و مردان هرزه دخترانی را که در عقب نشینی توام با 

لوبرن در این  - مادام ویژه . باغهاي تویلري شاید از امروز زیباتر بودند. مهارت داشتند تعقیب میکردندخودپسندي 

  : باره میگوید

در آن روزها اپرا نزدیک بود و در حریم پاله روایال قرار داشت، در تابستان برنامه آن در ساعت هشت و نیم تمام 

  . رنامه، از آن خارج میشدند تا در این محوطه قدم بزنندمیشد، و همه مردم متجدد، حتی قبل از پایان ب

رسم بر این بود که زنها دسته گلهاي بزرگ با خود حمل کنند، و این دسته گلها، همراه با پودرمعطري که در 

اعت من دیدهام که این اجتماعات، قبل از انقالب، تا س. ... موهایشان بود، به معناي واقعی کلمه هوا را معطر میکردند

  . همیشه جمعیت انبوهی آنجا بود. ... هاي موسیقی در نور ماه در هواي آزاد اجرا میشدند برنامه. دو بامداد ادامه یافتند

II - موسیقی  

این کشور عالقهاي نداشت که در آیین . خود تلقی میکرد)) نشاط پاریسی((فرانسه موسیقی را به عنوان جزئی از 

وقتی موتسارت به پاریس آمد، فرانسویها تقریبا او را نادیده گرفتند، . مان رقابت کندقداس و کورالهاي سنگین با آل

آنها موسیقی خود را . هاي ایتالیایی گوششان را نوازش میداد، تعصبات ملی را فراموش میکردند ولی هنگامی که نغمه

اع رقصها مناسب بودند یا خاطره درمیآوردند، و تخصص آنها در آهنگهایی بود که براي انو)) جشن طرب((به صورت 

موسیقی فرانسه، مانند اخالقیات و آداب . رقص را تجدید میکردند، از قبیل کورانت، ساراباند، ژیگ، گاووت، و منوئه

و اغلب نامهایی به خود میگرفت که تصویر زنان را بهخاطر میآورد، . معاشرت و هنر مردم آن، در اطراف زنان دور میزد

. زن پاکدل، میمی، ناقوس کوثرامانند ساحره، 

یک گروه نمایشی . بود)) اپرا سریا((متداولتر از )) اپرا بوفا((، )1773(در فرانسه، مانند ایتالیا، تا قبل از آمدن گلوك 

 - این گروه با گروه ایتالیایی به نام کمدي  1762در  ;در پاریس مستقر شده بود 1714در  - کمیک  - به نام اپرا 

کمیک، که گسترش یافته بود، به مقر دائمی خود در سال فاواو نقل  -این اپرا  1780در سال  ;هم آمیختایتالین در

آندره فیلیدور بود که در سراسر اروپا به عنوان قهرمان شرطنج  -کسی که باعث رونق آن شد فرانسوا . مکان کرد
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وي . حی داشتند، از قبیل سانچوپانثا و تام جونزمسافرت کرد و بیست و پنج اپرا ساخت که تقریبا همه آنها جنبه تفری

و )) دفاع فیلیدور((اپراهاي او اینک فراموش شدهاند، ولی . در این اپراها حسن سلیقه و کمال هنري را به کار برد

باله در اپراي فرانسه میان پرده . هنوز به عنوان حرکات مورد قبول در شطرنج در خاطرها هستند)) میراث فیلیدور((

 - ژان . در این زمینه ظرافت فرانسوي وسیله تجلی دیگري یافت و حرکات به صورت شعر درآمدند ;ورد عالقه بودم

) 1760(هایی درباره رقص و باله نوشت  ژرژ نوور، استادباله در اپراي پاریس، رسالهاي درباره طراحی رقص به نام نامه

ز بازگشت به کمال مطلوب یونانیها در زمینه رقص، یعنی این رساله با جانبداري ا ;که زمانی شهرت بسیار داشت

طبیعی بودن حرکات، سادگی لباسها، و تاکید بر اهمیت دراماتیک به جاي اشکال انتزاعی و هنر نماییهاي استادانه، 

  . راه را براي گلوك هموار کرد

در پاریس . ل میدادندکنسرتهاي عمومی در این زمان قسمتی از زندگی همه شهرهاي عمده فرانسه را تشکی

 -در حالی که اپرا . اهمیت موسیقی سازي را باال برد) در تویلري تاسیس شد 1725که در )) (کنسرتهاي روحانی((

اثر پرگولزي را اجرا میکرد، در کنسرتهاي روحانی ستابات ماتر ) کلفتی که خانم خانه میشود(کمیک السرواپا درونا 

. هر ساله تکرار میشد 1800نامه چنان مورد حسن قبول قرار گرفت که تا سال این بر ;اثر وي را اجرا میکردند

هاي هندل، هایدن، موتسارت، یوملی، پیچینی، و باخ را در فرانسه پدید  کنسرتهاي روحانی موجبات پذیرش ساخته

  . آوردند و براي نوازندگان چیره دست آن روز صحنهاي براي هنرنمایی فراهم کردند

میهمان در یک چیز همعقیده بودند، و آن اینکه فرانسه از نظر موسیقی از آلمان، اتریش، ایتالیا عقبتر  این هنرمندان

جاي تاسف است که : ((گریم، که خود اصال آلمانی بود، در این باره نوشت. نیز چنین بود)) فیلسوفان((عقیده . است

ازل فل را که با صدایی دلنشین آواز میخواند مستثنا او مادمو)) ;اطالعند مردم این کشور تا این حد از موسیقی بی

این سه نفر رهبري  ;گریم با روسو و دیدرو، که خواستار بازگشت به طبیعت در اپرا بودند، همعقیده بود. میداشت

گروه ایتالیایی را در آن جنگ دلقکها که با عرضه یک اپرا بوفا توسط یک گروه هنري ایتالیایی در پاریس آغاز شده 

این بحث هنوز به  ;ما در جاي دیگر شاهد این بحث میان سبکهاي فرانسوي و ایتالیایی بودهایم. بود به عهده داشتند

و در اثر دیگر خود، سومین گفتگو  ;بود)) جنگ دلقکها((پایان نرسیده بود، زیرا دیدرو در برادرزاده رامو هنوز درگیر 

هاي پرطمطراق و تدابیر  سیح شد که اپراي فرانسه را از قید خطابه، وي خواستار یک م)1757(درباره پسر نامشروع 

بگذارید کسی قدم به پیش گذارد و تراژدیها و کمدیهاي حقیقی را بر روي صحنه اپرا : ((او میگفت. تخیلی آزاد سازد

گلوك که در آن وقت آیا . وي به عنوان نمونه یک متن مناسب ایفیگنیا در آولیس اثر اوریپیدس را ارائه کرد!)) بیاورد

: تکرار کرد 1761در وین بود این دعوت را شنید ولتر آن را با لحنی حاکی از پیشگویی در 

برهاند و به آثاري  )گري حیله(باید امید داشت نابغهاي به قدر کافی نیرومند به پا خیزد تا بتواند ملت را از این فساد 

امواج بدسلیقگی روبه . ... ا که اینک صحنه فاقد آن است ببخشدآیند شان و روح اخالقی الزم ر که روي صحنه می

با وصف این، . افزایشند و به نحوي غیرمحسوس خاطره آنچه را که روزي مایه افتخار ملت بود در خود غرق میکنند

پا بر آن روا بار دیگر تکرار میکنم که باید در اساس اپرا تحولی پدید آید تا دیگر سزاوار تحقیري که این همه ملل ارو

در آنجا نخستین برنامه فرانسوي ایفیگنیا  1774آوریل  19گلوك به پاریس آمد، و در  1773در سال . میدارند نباشد

  . جریان این ماجرا به موقع خود گفته خواهد شد -در آولیس را اجرا کرد 

III  -  تئاتر  

ها باقی بماند، شاید بجز معدودي که ولتر از له  رهفرانسه در این دوران نمایشنامهاي تولید نکرد که بتواند در خاط

ولی فرانسه از درام همه گونه تشویق، چه از نظر اجرا و چه از لحاظ استقبال عمومی، به عمل . دلیس یا فرنه فرستاد

 ، ویکتور لویی در بوردو بهترین تماشاخانه کشور را بهوجود آورد، و در آن یک سرسراي با شکوه با1773در . آورد
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که گریک آن را بهترین  ;فرانسز - کمدي . ستونهاي به سبک کورنتی، طارمی کالسیک، و تزیینات مجسمهاي ساخت

- د-ژرمن-در خیابان فوس در محله سن 1683گروه بازیرگران در اروپا میشناخت، در تماشاخانه فرانسه، که به سال 

گالري بود که در یک سالون باریک به شکل این تماشاخانه داراي سه ردیف . پره ساخته شده بود، جاي داشت

مستطیل قرار داشتند و درخور تک گوییهاي بلند و فصیحانه بودند، و همینامر سبک خطابه گونه نمایش را در 

هاي خصوصی نمایشی ترتیب میدادند، از ولتر در فرنه گرفته تا ملکه در  صدها خانواده برنامه. فرانسه بهوجود آورد

و پرنس دولینی عقیده  - آنجا ماري آنتوانت نقش کولت را در غیبگوي دهکده اثر روسو ایفا میکرد که در  - تریانون 

هاي  تماشاخانه)) بیش از ده خانم اسم و رسمدار بهتر از هر زنی در تئاتر بازي میکردند و آواز میخواندند((داشت که 

قدیس برنار، که در جنگلهاي برس پنهان بود،  کوچک در فرانسه در همه جا برپا میشدند، یک صومعه متعلق به فرقه

متعصبین و کوتهاندیشان از آن ) به قول یکی از راهبان(بدون اینکه ((براي راهبان خود تماشاخانه کوچکی ساخت، 

قبال ذکر شد . فرانسز چون ستارهاي برفراز فرانسه میدرخشید -با وجود رقابت غیرحرفهایها، کمدي .)) مطلع شوند

نام . ردم ژنو و فرنه هنگامی که لو کن براي ولتر در شانلن نمایش میداد، به دیدن نمایشش میآمدندکه چگونه م

و به همین جهت میتوان عمل او را در تغییر آن  بودواقعی او هانري لویی کن بود، ولی این نام خانوادگی مورد لعن 

مادموازل کلرون مدتی وقت الزم داشت که حتی در هنگام بازي بتواند . قیافه وي نیز برایش سعادتبار نبود. دعفو کر

 - ولتر استعداد او را در یک برنامه غیرحرفهاي کشف کرد، به او تعلیم داد، و جایی برایش در تئاتر . با او مانوس شود

برنامه خود را در نقش تیتوس در اثر ولتر به نام بروتوس ایفا نخستین  1970سپتامبر  14لوکن در . فرانسه پیدا کرد

این پیر دیر آتشی مزاج . هاي ولتر بهعهده داشت کرد و از آن پس، براي یک نسل، نقش مرد اول را در نمایشنامه

. مند بود تا پایان کار به او بسیار عالقه) ولتر(

از نظر قانونی نام وي کلر . مادموازل کلرون بود) درگذشته بوداکنون که آدرین لوکوورور (ولی سوگلی نمایشهاي ولتر 

بهدنیا آمده بود و امیدي به  1723او، که از یک پیوند بدون زناشویی در سال . ژوزف هیپولیت لري دوالتود بود - 

حنه زنده ماندنش نمیرفت، تا سن هشتاد سالگی در قید حیات بود و چنین عمر طوالنی گاهی براي قهرمانان زن ص

عقیده بر این بود که ارزش ندارد او تحت تعلیم و تربیت قرار گیرد، ولی وي مخفیانه . نمایش نعمتی به حساب نمیآید

به داخل تماشاخانه فرانسه رفت، مسحور مناظر و خطابه خوانی آنجا شد، و هیچ وقت نتوانست، حتی در حالت خلسه 

مادرش او را تهدید  ;اعالم کرد که هنرپیشه خواهد شد. غلبه کندعشق، بر تمایل خود بر خطابه خوانی به طور کامل 

وي پافشاري کرد و به یک  ;کرد که اگر در تصمیمی چنین گناهکارانه پافشاري کند، دست و پایش را خواهد شکست

: دخود او در این مورد میگوی. بزودي اصول اخالقی متداول در حرفه جدید را فراگرفت. گروه هنري سیار ملحق شد

بر اثر استعداد، زیبایی، و سهولت نزدیک شدن به من، آن قدر مرد به پایم افتادند که، با توجه به رقت طبیعی قلب ((

وقتی به پاریس بازگشت، مورد عالقه آقاي دوال پوپلینیر واقع .)) من، برایم امکان نداشت براي عشق ورزي مهیا نباشم

چهار ماه بعد  ;یش استفاده کرد تا جایی برایش در اپرا دست و پا کنداین مرد از او کام گرفت و از نفوذ خو. شد

مسئول گروه از او خواست که . فرانسز کرد - دوشس دو شاتورو، رفیقه معمولی پادشاه، او را وارد گروه کمدي 

ی ول ;نخستین نقش خود را انتخاب کند، در حالی که انتظار داشت او مطابق معمول یک نقش کوچک انتخاب کند

او این کار خطیر را  ;مسئول گروه اعتراض کرد، ولی تسلیم نظر او شد ;وي پیشنهاد کرد که نقش فدر را بازي کند

از آن پس در نقشهاي تراژیک ظاهر میشد و تنها رقیبش در این زمینه مادموازل دومنیل . با پیروزي به انجام رسانید

. وافر به دنبال آمیزش با مردان میرفت، براي خود شهرتی بههم زد وي به علت آنکه با بیبندوباري کامل و اشتیاق. بود

با تعداد زیادي از نجیبزادگان رابطه داشت، خوب از آنها پول درمیآورد، آنچه را که بهدست میآورد جمع میکرد، و 

اقتصاد سپس بیشتر آن را به معشوق مورد عالقهاش شوالیه دو ژوکور، که براي دایرهالمعارف مقاالتی درباره 
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هاي اخالقی  او همچنین براي جلب توجه مارمونتل، که بزودي با وي به عنوان نویسنده قصه. مینوشت، تحویل میداد

اینک به نامهاي که وي به مارمونتل نوشت و مکنونات قلبی خویش را بر او . آشنا خواهیم شد، متحمل مرارتهایی شد

بدون تعمد، ولی، (ندانید که چه مشقاتی براي من ایجاد کردهاید آیا امکان دارد که شما : ((افشا کرد توجه کنید

. ، و این مشقات مدت شش هفته مرا به وضعی بسیار خطرناك بستري کردند)باوصف این، من مشقات را تحمل کردم

چه اید، زیرا در آن صورت شما، در حالی که همه میدانستند من  نمیتوانم باور کنم که شما از این امر آگاه بوده

با این توصیف، او و مارمونتل مدت سی سال با یکدیگر دوستی محکمی .)) وضعی دارم، به داخل اجتماعات نمیرفتید

وي از  1748تا سال . بر اثر انتقادات و پیشنهادهاي مارمونتل بود که کلرون در نحوه بازي تغییر مهمی داد. داشتند

و پراحساس، حرکات پرابهت، و شور و هیجان همراه با لرزش روش متداول در تئاتر فرانسه، یعنی سخنان پرقدرت 

کلرون در بحبوحه روابط خود با این و آن، . مارمونتل این کارها را غیرطبیعی و نامطبوع یافت. تن پیروي میکرد

او راه ورود به )) ادراك((شهرت و  ;مطالعات زیادي کرده و در شمار تحصیلکردهترین زنان عصر خود درآمده بود

او متوجه شد که طبل هر چه میان تهیتر باشد، صدایش بیشتر  ;جتماع اشخاص با فرهنگ را به رویش گشوده بودندا

  . بیماري سیفیلیس او را مجبور کرد که مدتی از صحنه نمایش دور باشد 1752در سال . است

به طوري که (ي خود در بوردو در نخستین شب باز. پس از بهبود، قبول کرد که سی و پنج برنامه در بوردو اجرا کند

با همه سر و صدا و حماقتی که در آن موقع در پاریس مورد ((وي نقش فدر را به شیوه دیرینه، و ) خودش میگوید

ولی شب بعد نقش اگریپین در بریتانیکوس راسین را با صدایی آرام و . ، اجرا کرد))تحسین بسیار قرار میگرفت

. آخر جلو ابراز احساسات تندش را گرفت، و مورد تشویق و تحسین بسیار واقع شد حرکاتی موزون ایفا کرد، تا صحنه

دیدرو به گرمی . پس از بازگشت به پاریس، وي تماشاگران پیشین خود را با سبک جدید خویش موافق و همراه کرد

وي . نظر داشت و شوق با این تغییر اظهار موافقت کرد، و هنگامی که هنرپیشه کیست را مینوشت، کلرون را در

معتقد بود که یک بازیگر خوب، حتی در پرهیجانترین و پراحساسترین لحظات نقش خود، در درون خویش آرام و بر 

کلرون عالقه داشت به طرفداران و )) کدام نحوه اجرا از طرز بازي کلرون کاملتر است: ((او میپرسید ;خود مسلط است

که در آن لحظاتی که احساسات ) ب آنها را دچارشگفتی بسیار کندو به این ترتی(تحسین کنندگان خود بگوید 

جوشانی در تماشاگران خود بهوجود میآورد و اشک از چشمانشان جاري میسازد، در ذهن خود صورتحسابهاي 

ل ولتر از شیوه جدید استقبالی نکرد، ولی در زمینه اصالح وضع البسه نمایشی و وسای. اش را از نظر میگذراند ماهیانه

تا این زمان . از او پشتیبانی موثري کرد و او هم به سهم خود در همین زمینه از ولتر پشتیبانی به عمل آورد ;صحنه

بازیگران زن، از هر ملت یا به هر سنی که بودند، نقش خود را در لباسهاي پاریس قرن هجدهم ایفا میکردند، که 

لرون با پوشیدن لباس و آرایش مویی به سبک زمان وقوع ک. دامنهاي سیمدار و موهاي پودر زده جزو آن بودند

و وقتی که او نقش ایدامه را در یتیم چین ولتر بازي کرد، لباسها و  ;نمایشنامه تماشاگران خود را به شگفتی انداخت

. اثاث چینی بودند

له دلیس نزد وي بماند و  ولتر از او خواست که در. کلرون به ژنو رفت تا با دکتر ترونشن مشاوره کند 1763در سال 

بنابراین آقاي ترونشن براي دیدن ما هر سه به بیمارستان ما . مادام دنی بیمار است، من هم همین طور: ((به او گفت

او نزد ولتر آمد و این دانشمند پیر آن قدر از او خوشش آمد که وي را براي یک اقامت طوالنیتر به فرنه .)) خواهدآمد

یک نقاشی قدیمی او را در . ب کرد که براي اجراي چند برنامه در تماشاخانهاش به وي ملحق شودکشاند و او را ترغی

  . هفتادمین سال زندگی نشان میدهد که براي ابراز عالیق آتشین خود، در برابر کلرون زانو زده است

دقت سخنانش زایل  او از صحنه نمایش کناره گرفت، زیرا در سن چهل و سه سالگی سالمتش و حتی 1766در سال 

تقریبا هر چه داشت فروخت تا او را از دست  ;او هم مانند لوکوورور عاشق یک جوان نجیبزاده سرزنده شد. شده بود
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! و این نجیبزاده هم با تقدیم عشق خود و پولهاي او به زنان دیگر جبران این محبتها را کرد ;طلبکارانش نجات دهد

سال از عمرش میگذشت، کریستیان فریدریش کارل آلکساندر، مارکگراف آنسباخ در آن وقت، در حالی که چهل و نه 

و بایرویت که سی و شش سال از عمرش میگذشت، از او دعوت کرد که بعنوان معلم و رفیقهاش در آنسباخ زندگی 

اي از حکمران در فرانسه با پاره. کلرون نزد او رفت و مدت سیزده سال حکمران را زیر نفوذ خود داشت. کند

شکنجه  - آرمانهاي نهضت روشنگري آشنا شده بود، و با تشویق کلرون چند فقره اصالح در قلمرو خود به عمل آورد 

آخرین موفقیت کلرون این بود که او را ترغیب کرد تا هر شب نزد همسر . را منسوخ، و آزادي مذهبی را برقرار کرد

 ;حکمران گاهی او را به پاریس میبرد. و حسرت پاریس را میکشیدبتدریج او از زندگی در آنجا کسل شد . خود بخوابد

در یکی از این سفرها، او رفیقه تازهاي گرفت و کلرون را در حالی که وضع مالی مرتبی برایش تامین کرده بود، در 

. او اینک شصت و سه سال داشت. پاریس رها کرد

فن بیان را به کسی که بعدا به نام . بود، از او استقبال میشددر سالونها، و حتی به وسیله مادام نکر که زنی باتقوا 

مادام از . معشوقهاي تازهاي گرفت که از آن جمله شوهر مادام دو ستال بود. مادام دو ستال معروف شد درس داد

هم این مرد وسایل آسایش بازیگر سالخورده را فرا. اینکه از شر شوهرش به این وسیله خالص شده است خوشحال بود

برمقرري او  1801کرد، ولی انقالب ارزش لیورهایش را کاهش داد، و او در فقر بهسر میبرد، تا اینکه ناپلئون در سال 

او در . در آن سال، یکی از شارمندان به نام دو پواریه پیشنهاد کرد آخرین رابطه میان آن دو برقرار شود. افزود

: از زنان بازیگر سالخورده را خالصه میکند، او را از این کار منع کردیادداشتی رقتبار، که سرگذشت غمانگیز بسیاري 

احتمال دارد که حافظه شما هنوز مرا به عنوان بازیگري درخشان، جوان، و محصور در همه شهرت و اعتبار خود به ((

دندانی در دهانم  ;گوشم سنگین است ;من بسختی میتوانم ببینم. شما باید در افکار خود تجدیدنظر کنید. یاد آورد

باقی نمانده و صورتم از چروك پوشیده شده است و پوست خشک بدنم بسختی میتواند استخوانهاي ضعیفم را 

کلرون . با همه اینها، آن شخص به دیدنش آمد، و آن دو با تجدید خاطرات جوانی یکدیگر را تسکین دادند.)) بپوشاند

  . به علت افتادن از تختخواب درگذشت 1803در 

ولتر، که بزرگترین عرضه کننده این . او مدتها پس از سر آمدن دوران تراژدیهاي کالسیک به زندگی ادامه داد

تماشاگران . تراژدیها در قرن هجدهم بود، کلرون را به عنوان عالیترین مفسر آنها مورد تحسین و تشویق قرار میداد

هاي با وزن و قافیه شاهزادگان، کشیشان، و پادشاهان به جان  پاریسی، که بیشتر آنها از طبقه متوسط بودند، از خطابه

اینک چنین به نظر میرسید که آن ابیات پرطنین و شش هجایی کورنی و راسین نشانهاي از زندگی . آمده بودند

مولیر این اشخاص دیگر را نشان داده . ولی مگر در تاریخ جز نجبا اشخاص دیگري نبودند البته بلی ;اشرافی بودند

ها و قلوب اشخاصی که داراي اصل و نسب معروفی  آیا در خانواده ;هاي کمدي بود ولی این تنها در نمایشنامه ;بود

نبودند ماجراهاي حزنانگیز، آزمایشهاي مشکل، و احساسات عالی وجود نداشتند دیدرو عقیده داشت که زمان 

ساسات احتراز میکردند و الزم میدانستند که نقاب با در حالی که نجبا از ابراز اح. درامهاي بورژوازي فرارسیده است

شکوهی بر روي عواطف گذارده شود، دیدرو عقیده داشت که درام جدید باید احساسات را از قید و بند آزاد کند و 

. بدین ترتیب او و دیگران پس از او درامهاي رقتانگیز نوشتند. نباید از به گریه انداختن تماشاگران شرم داشته باشد

عالوه بر آن، چند تن از نمایشنامه نویسان جدید نه تنها زندگی طبقه متوسط را مجسم و از آن تجلیل کردند، بلکه 

آنها نه . به نجبا، روحانیان، و سرانجام حتی به دولت، به فساد آن، به مالیاتها، و به تجملپرستی و اتالف حمله بردند

، بلکه نظام جمهوري و دموکراسی )لتر این کار را بخوبی انجام داده بودو(تنها استبداد و تعصب را محکوم میداشتند 

صحنه . . ها با گرمی خاص مورد تشویق و تحسین قرار میگرفت و این قسمت از نمایشنامه ;را نیز تحسین میکردند

  . تئاترهاي فرانسه به یکصد نیروي دیگر که در حال تدارك انقالب بودند پیوست
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IV -  مارمونتل  

هاي خودشان هم  نویسندگان همه جا هستند، و آنها از نوشته: ((هوریس والپول از پاریس نوشت 1765سال در 

مسلما این دوران از نظر .)) بدترند، و منظور من از این حرف این نیست که از هیچ یک از این دو تعریف کرده باشم

در مدت کوتاه میان  ;هوگو، فلوبر، و بالزاك برابري کندادبیات نمیتوانست با دوران مولیر و راسین یا با دوران ویکتور 

میتوان از روسو، مارمونتل، بقایاي خرمن آتش ولتر، و تراوشات پنهانی و منتشر نشده دیدرو  1774و  1757سالهاي 

از مردان و زنان چنان به محاوره توجه داشتند که قبل . به عنوان نویسندگان و آثاري که قابل ذکر هستند یاد کرد

فلسفه،  ;ها دیده نمیشد زرق و برق اشرافی دیگر در نوشته. آنکه دست به قلم ببرند، ظرافت طبعشان به پایان میرسید

حتی شعر به سوي تبلیغات . اقتصاد، و سیاست روي صحنه خودنمایی میکردند، و محتوا بر قالب حکومت میکرد

بود، ولی تعصب و تجمل را بدون توجه به مقتضیات تقلیدي از جیمز تامسن ) 1769(المبر  - فصول سن  ;گرایید

هاي فقرا زوزه  زمان مورد حمله قرار میداد و، مانند لیر، زمستان را به صورت بادهاي یخزدهاي که در اطراف بیغوله

  . میکشند مجسم میکرد

زاده شده بود، در  1723وي، که در سال . ژان فرانسوا مارمونتل ترقی خود را مرهون تیزهوشی، زنان، و ولتر بود

این خاطرات تصاویري . را که اثري عطوفتآمیز بود به رشته تحریر درآورد) 1804(دوران پیري خاطرات یک پدر 

با آنکه وي در زمره شکاکان درآمد و ولتر را تقریبا به حد . لطیف از دوران کودکی و جوانی وي ترسیم میکنند

ه او را بزرگ کرده، و یسوعیان مهربان و فداکاري که آموزش او را پرستش بزرگ میداشت، درباره مردم خداپرستی ک

چنان به این فرقه عالقهمند بود که، به رسم آنان، قسمتی از . به عهده گرفته بودند، جز سخن خوب چیزي نمیگفت

ولوز موي سر خود را تراشید، شوق پیوستن به سلک آنان را در سر میپروراند، و در مدارس آنان در کلرمون و ت

پرکشید و، )) روشنگري((ولی وي هم، مانند بسیاري از پرندگان نوبال یسوعی، بر روي بادهاي عصر . تدریس میکرد

  . ابیاتی را به ولتر ارائه داد 1743در سال . دست کم، اصالت فکري خود را از دست داد

ه خط خود اصالح کرده بود براي این ابیات آن قدر به مذاق ولتر خوش آمدند که وي یک دوره از آثارش را که ب

شاعر جوان این آثار را به عنوان یادگاري مقدس نگاه داشت، و کلیه افکاري را که درباره پیوستن . مارمونتل فرستاد

دو سال بعد، ولتر جایی براي او در پاریس تامین کرد و ترتیبی داد که وي . به حرفه کشیشی در مغز داشت رها کرد

در حقیقت ولتر از روي مالطفتی که در قلب پدرانه بدون فرزندش نهفته بود  ;نه فرانسه برودبرایگان به تماشاخا

نمایشنامه مارمونتل به نام  1747در سال . اشعار مارمونتل را به فروش میرسانید و پول آنها را برایش میفرستاد

این نمایشنامه موفقیتی . صحنه آمددیونوسیوس جبار، که به ولتر تقدیم شده بود، مورد قبول واقع شد و به روي 

طولی نکشید که او در .)) ظرف یک روز مشهور و ثروتمند شدم((خارج از حدود امید وي داشت، به قول خودش 

غذاهاي گرانقیمت میخورد، و بهاي آنها را به صورت لطیفهگویی و شیرین  ;سالونها به صورت یک شیربچه درآمد

. کلرون نیز راه یافت سرانجام به بستر ;زبانی میپرداخت

در اجتماعات مادام . هاي بیشتري براي او بهدنبال داشت دومین نمایشنامه او به نام آریستومن پول، دوستان، و رفیقه

اولباك به صحبتهاي /در سرمیز بارون د. دو تانسن او با فونتنل، مونتسکیو، هلوسیوس، ماریوو، و گریم آشنا شد

با تمجید از . با استفاده از راهنمایی زنان، راه ترقی در جهان را در پیش گرفت. داددیدرو، روسو، و گریم گوش می

پومپادور فریفته سیماي قشنگ و جوانی شکوفان او . لویی پانزدهم طی ابیاتی زیرکانه، اجازه ورود به دربار را یافت

سمت سردبیر نشریه رسمی مرکور  به 1758در  ;شد و برادر خود را وادار کرد او را به عنوان منشی استخدام کند

مادام ژوفرن آن قدر از او . یک لیبرتو براي رامو ساخت و مقاالتی براي دایرهالمعارف نوشت. دوفرانس انتخاب شد

  . خوشش آمد که آپارتمان راحتی در خانه خود به او داد، و او ده سال مستاجر این آپارتمان بود
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ها باعث شدند که این  آن قصه. اي اخالقی براي نشریه مرکور نوشته یک سلسله قصه 1760 -  1753در سالهاي 

سلیمان دوم، که از سرگرمیهاي ترکی : این یکی از داستانهاي خردمندانه اوست. نشریه در زمره نشریات ادبی درآید

م زیباي نخستین یک ماه مقاومت میکند، یک هفته تسلی. خسته شده بود، خواستار سه ماهروي اروپایی میشود

رو کساالنا نه تنها . زیبا روي دیگر خوب آواز میخواند، اما صحبتش خواب آور است. میشود، و بعد کنار گذارده میشود

سلطان با فریاد . مقاومت میکند، بلکه سلطان را، به عنوان مردي عیاش و جنایتکار، مورد سرزنش شدید قرار میدهد

تو قدرتمندي و من زیبا، پس ما : ((روکساالنا پاسخ میدهد)) کی فراموش میکنی من کی هستم و تو: ((به او میگوید

روکساالنا زیبایی فوق العادهاي ندارد، ولی بینی او سرباالست و همین موضوع قدرت مقاومت را از .)) باهم برابریم

. شودسلیمان از هر وسیلهاي براي درهم شکستن مقاومت او استفاده میکند، ولی موفق نمی. سلیمان سلب میکند

سلطان به او توهین . روکساالنا حاضر است خود را بکشد تا زحمت سلطان کم شود ;تهدید میکند، او را میکشد

ولی در عین حال به وي میگوید که خوشقیافه است و تنها . روکساالنا با لحنی نیشدارتر به او توهین میکند ;میکند

سلیمان از این مطلب هم ناخشنود . د فرانسوي از آب درآیدچیزي که الزم دارد راهنمایی او است که به خوبی یک مر

در ضمن تشریفات ازدواج، او . سرانجام او با روکساالنا ازدواج میکند و او را ملکه خودش میسازد. میشود و هم خشنود

یجه نت)) آیا امکان دارد که یک بینی کوچک نوك برگشته قوانین یک امپراطوري را برهم زند: ((از خودش میپرسد

چیزهاي کوچک هستند که موجد وقایع بزرگ میشوند، و اگر ما آن ریزه کاریهاي پنهان : اخالقی مارمونتل این است

. را میدانستیم، در تاریخ بکلی تجدیدنظر میکردیم

ود، این رمان عالی ب. رمانی به نام بلیزر منتشر کرد 1767تقریبا همه چیز بر وفق مراد مارمونتل بود تا آنکه وي در 

آیا شمشیر حق دارد بدعت، المذهبی، و الحاد را ریشهکن کند ((ولی از رواداري مذهبی طرفداري میکرد و میپرسید 

سوربون این کتاب را به عنوان اینکه داراي فلسفه مردود و قابل )) و همه جهان را زیر یوغ ایمان حقیقی قرار دهد

آقا، ببینید چه میگویم، : ((وربون حاضر شد و اعتراض کنان گفتمارمونتل در برابر قاضی س. ایرادي است محکوم کرد

روحیه و طرز )) شما روحیه و طرز تفکر مرا محکوم نمیکنید، بلکه روحیه و طرز تفکر این دوران را محکوم میکنید

فرستادند اگر ده سال قبل از آن بود، او را به زندان باستیل می. تفکر قرن در جسارت او و نرمی مجازاتش متجلی شد

پادشاه را داشت، به نحوي )) اجازه و مراحم((ولی در عمل فروش رمانش، که هنوز  ;و جلو انتشار کتابش گرفته میشد

عالی ادامه یافت، و دولت به این قناعت کرد که به او توصیه کند که در این زمینه سکوت پیشهسازد ولی مادام ژوفرن 

زر نه تنها در کلیسا خوانده شد بلکه روي در منزل وي نیز الصاق گشت، از اینکه دستور سوربون حاکی از منع بلی

  . خیلی ناراحت شد و با مالیمت به مارمونتل پیشنهاد کرد جاي دیگري براي خودش پیدا کند

 1783در  ;به عنوان وقایعنگار سلطنتی، با حقوقی خوب، منصوب شد 1771در سال . طبق معمول بخت یار او بود

، در شصت و نه سالگی، در حالی 1792در . استاد تاریخ در لیسه شد 1786رهنگستان فرانسه، و در منشی دایمی ف

در آنجا خاطرات خود را  ;که زیادهرویهاي انقالب حالش را دگرگون کرده بود، به اورو و سپس به آبلوویل رفت

ر بدون شکوه گذراند، و از اینکه سالهاي آخر عمرش را در فق. نوشت، که در آن حتی سوربون مورد عفو قرار گرفت

  . درگذشت 1799او در آخرین روز سال . زندگی کامل و پرتمتعی داشته است شکرگزار بود

V -  زندگی هنر  

  مجسمه سازي  -  1

اعیان و بانوان دربار و میلیونرهایی که اینک مشتاق تسلط بر امور کشور بودند نیز  ;پادشاه سلیقه خوبی در هنر داشت

هاي سور، که مادام دو پومپادور تاسیس کرده بود، شروع به  کارخانه 1769وقتیکه در سال . قهاي داشتندچنین سلی

و با آنکه آلمانیها در  ;تولید چینی آالت با گل سفت کردند، این امر واقعه مهمی در تاریخ فرانسه بهشمار رفت
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کشید که محصوالت سور بازارهایی در اروپا درسدن و مایسن شصت سال قبالز آن این کار را کرده بودند، طولی ن

یافت، و حتی هنرمندانی بزرگ مانند بوشه، کافیري، پاژو، پیگال، فالکونه، و کلودیون براي چینی آالت سور طرحهایی 

در عین حال، اشیاي بدل چینی و چینی آالت ساخته شده ازگل نرم با طرحهایی عالی، به طور مرتب، . میساختند

. ان سور، سن کلو، شانتیی، و ونسن تولید و عرضه میشدندتوسط چینی ساز

چینی سازان، فلزکاران، مبلسازان، و فرشینه بافان امکانات خود را روي هم میگذاردند تا اطاقهاي اعضاي خاندان 

برنز انواع ساعت، مانند ساعتی که بوازو طرحریزي کرد و گوتیر با . سلطنت، نجبا، و صاحبان سرمایه را تزیین کنند

پیر گوتیر و ژاك کافیري در ساختن مفرغ زرنما استاد بودند، و این کار . ریخت، از تزیینات مشخص این دوران بودند

در حقیقت عبارت بود از کندن و حک کردن ترکیبی از فلزات خصوصا مس و روي، و سپس کار گذاردن آن در مبل 

جود آوردند که اعضایش موظف بودند به عنوان عالمت استادان مبلسازي صنف پرغرور و نیرومندي به و. و اثاث

فرانسوا  - بهترین مبلسازان فرانسه از آلمان آمده بودند، از قبیل ژان . مسئولیت مهر اسم خود را بر کارهاي خود بزنند

) 1769(این دو نفر مهارتهاي خود را روي هم گذاردند تا براي لویی پانزدهم . هانري ریزنر -اوبن و شاگردش ژان 

لیور پول برایش  63000میزکار شاهانهاي که از نظر طرح، حکاکی، مرصع کاري، و تذهیب خیاالنگیز بود و پادشاه 

میز به موزه لوور واگذار  1870ناپلئون اول و ناپلئون سوم نیز از این میز بهرهمند شدند، و در تاریخ . داد درست کنند

  . تعیین شده استلیره انگلیسی  50000بهاي این میز اینک . شد

در این عصري که چنین اهمیتی براي ارزشهاي ملموس قایل بود، مجسمه سازي تقریبا همان ارزش و اهمیت 

گذشته را بازیافت، زیرا اساس آن شکل بود، و کشور فرانسه هم به تجربه میآموخت که روح هنر در شکل است نه 

هنر مجسمه سازي بیش از آنکه به خدایان توجه شود، به زنان در : در اینجا نیز زنان بر خدایان پیشی گرفتند. رنگ

هایی که از زنان ساخته میشدند با واقعیات، که به طور طبیعی نقایص و  با این اختالف که مجسمه. توجه شد

زنان  بلکه با اشکال و البسه ایدئالی انطباق داشتند که هنرمند در ذهن خود درباره. نارساییهایی دارند، منطبق نبودند

. مجسمه سازي نه تنها کاخها و کلیساها را زینت میبخشید، بلکه باغها را نیز تزیین میکرد. مجسم میکرد

بوردو، نانسی، رن، و رنس  ;هایی که در باغهاي تویلري بودند در زمره محبوبترین اشیاي پاریس قرار داشتند مجسمه

  . سمه به کار میرفت، با پاریس رقابت میکردنداز لحاظ ترکیب خاك، سنگ مرمر، و برنزي که در ساختن مج

گیوم کوستو دوم، که سنش تنها یک سال از سنوات سلطنت پادشاه حاضر کمتر بود، در این هنگام بهترین اثر خود 

کوستو  1769در  ;هایی از ونوس و مارس بسازد فردریک کبیر او را مامور کرد مجسمه 1764در سال . را بهوجود آورد

وي ساختن مقبره باشکوه دوفن و  1769همچنین در . ها را براي کاخ سان سوسی به پوتسدام فرستاد این مجسمه

روي این کار ) 1777(را براي کلیساي جامع سانس آغاز کرد و تا پایان عمر خویش ) والدین لویی شانزدهم(همسرش 

ساز بود که با بهترین و هاي آخر عمر خود شاهد روي کار آمدن چهار مجسمه  وي در دهه. زحمت میکشید

پیگال، ((اینها عبارت بودند از . درخشانترین مجسمه سازانی که فرانسه تا آن زمان به خود دیده بود برابري میکردند

را که شامل هزینه تحصیل در رشته هنر در رم )) جایزه بزرگ((پیگال، که نتوانسته بود )). فالکونه، کافیري، و پاژو

پس از بازگشت به پاریس، توانست با . هزینه خود به رم رفت و کوستو هم به او کمک کردبود به دست آورد، به 

ژان باتیست . نخستین شاهکار خود به نام مرکور در حال بستن بالهاي خویش به فرهنگستان هنرهاي زیبا راه یابد

لویی پانزدهم !)) ن را ساخته بودمکاش من ای((لوموان، مجسمه ساز سالخورده، همین که این اثر را دید، فریاد برآورد 

بعدها به طریقی این مجسمه به . براي متحد خود فردریک دوم فرستاد 1749نیز از آن خوشش آمد و آن را در سال 

موزه لوور راه یافت، و در آنجا میتوان درباره مهارت عجیبی که هنرمند جوان در تجسم بیقراري این پیک اولمپی 

مادام دو پومپادور طرز کار پیگال را موافق . ی شدن به کار برده است به غور و تعمق پرداختبراي به پا خاستن و راه
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او مجسمه نیمتنهاي از پومپادور ساخت که اینک در موزه هنري مترپلیتن . طبع خود یافت و چند ماموریت به او داد

و تبدیل به دوستی شد، پیگال  و وقتی حرارت عشقی پومپادور به پادشاه فروکش کرد ;در نیویورك موجود است

او مجسمهاي از لویی به صورت یک شارمند ساده براي ). 1753(مجسمهاي از وي به صورت االهه دوستی ساخت 

پالس روایال در رنس درست کرد، و مجسمهاي را که بوشاردون از لویی پانزدهم درست کرده بود، براي نصب در 

مجسمهاي با برنز از دیدرو تهیه، و وي را . د معروف است، به اتمام رسانیدمیدانی که اینک به نام پالس دو الکنکور

هنگامی که آرامگاهی براي . هاي متناقض او را زیر فشار کشمکش خود قرار دادهاند در حالی مجسم کرد که فلسفه

د و این بقایاي جسد مارشال دو ساکس در کلیساي سن توما در ستراسبورگ میساخت، جنبه نمایشی به کارش دا

جنگجوي عاشق پیشه را در حالی نشان داد که به سوي مرگ گام برمیدارد، درست همان گونه که به سوي پیروزي 

  . داشت گام برمی

مجسمهاي که بیش از همه در این دوران دربارهاش صحبت میشد مجسمهاي بود که پیگال، به تقاضاي روشنفکران 

همه . پیشنهاد کرد 1770آوریل  17ع را در یکی از شب نشینیهاي خود در مادام نکر این موضو. اروپا، از ولتر ساخت

از این پیشنهاد استقبال کردند ) آالمبر، مورله، رنال، گریم، و مارمونتل نیز جزو آنها بودند/که د(هفده تن میهمانان او 

مجسمه از اشخاصی که در و از مردم دعوت شد به تامین هزینه آن کمک کنند، بعضیها ایراد گرفتند، زیرا ساختن 

حتی از کورنی و راسین هم قبل از مرگشان مجسمهاي ساخته  ;قید حیات بودند، بجز سالطین، امري غیرعادي بود

 ;با وصف این، سیل کمکهاي مردم سرازیر شد و حتی نیمی از سالطین اروپا نیز در این امر شرکت کردند. نشده بود

روسو اجازه خواست که به سهم خود . دوست و دشمن دیرینه خود فرستادلویی طال براي تجلیل از  200فردریک 

)) ضد فیلسوفان((فررون، پالیسو، و دیگر . آالمبر او را ترغیب کرد که رضا دهد/د ;کمک کند، ولتر اعتراض کرد

مخالفان  ثابت کردند که در بخشودن مخالفان، از)) فیلسوفان. ((پیشنهاد کمک کردند، ولی این پیشنهاد قبول نشد

و اما در مورد خود ولتر، وي به مادام نکر اخطار کرد که او مدل مناسبی براي مجسمه سازي بهشمار . خود عقبترند

من هفتاد و شش سال از عمرم میگذرد و هنوز درست از بیماري شدیدي که مدت شش هفته جسم و روحم . نمیرود

ولی، خانم، . ي پیگال باید بیاید و از چهره من نمونه سازي کندگفته میشود آقا. را بشدت آزار میداد بهبود نیافتهام

الزمه این امر آن است که من اصوال چهرهاي داشته باشم، زیرا اینک به سختی میتوان حدس زد که چهره من در 

و هایم به صورت پوست کهنه و خشکیدهاي درآمده  چشمانم چند بند انگشت فرورفتهاند، گونه. کجا قرار داشته است

به طرزي زننده براستخوانهایم که به هیچ چیز بند نیستند چسبیدهاند، و چند دندانی هم که داشتم همگی از بین 

رفتهاند، آنچه به شما میگویم جنبه مجامله ندارد، بلکه حقیقت صرف است، هیچ گاه از شخص بیچارهاي به این وضع 

آمد که او را دست انداختهاند، و من هم آن قدر حب  براي آقاي پیگال این تصور پیش خواهد. مجسمه نساختهاند

چنانچه او مایل باشد که به این ماجراي غیرعادي پایان داده شود، . نفس دارم که جرئت نکنم در حضور او ظاهر شوم

به او اندرز خواهم داد که، با تغییرات مختصري، از روي تصویر کوچکی که روي چینی آالت سور موجود است نمونه 

ولی او  ;پیگال با این پیشنهاد که از این اعجوبه مجسمهاي برهنه بسازد، مسائل و مشکالت را دو برابر کرد.ي کندساز

در ماه ژوئن به فرنه رفت و مدت هشت روز آن فیلسوف کمرو به طور منقطع در برابر او . را از این کار منصرف کردند

منشی خود مطلبی را میگفت که بنویسد، با صورت خود ادا مثال به  -ولی آن قدر ناآرام و بیقرار بود  ;نشست

که مجسمه ساز نزدیک  - درمیآورد، و با دهان خود به سوي اشیاي گوناگونی که در اطاق بودند نخود پرتاب میکرد 

پیگال، در حالی که قالبی ساخته بود، به پاریس بازگشت و مدت دو ماه روي این کار . بود به حمله عصبی دچار شود

نیمی از گزیدگان و شخصیتهاي طراز اول . حمت کشید، و در تاریخ چهارم سپتامبر نتیجه کار خود را آشکار ساختز

 ))انستیتو((این مجسمه اینک در راهرو مدخل کتابخانه . که براي دیدن آمده بودند در شگفت شدند و تبسم کردند
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موریس فالکونه بود، و دیدرو داستان  - تنها رقیب پیگال در احراز مقام اول در زمینه مجسمه سازي اتین . رار داردق

فالکونه، که دو سال از رقیب خود جوانتر بود، نخست با ساختن اشکالی از . جالبی از خصومت این دو نقل میکند

دورو، که از روي طرح فالکونه ساخته شده بود،  پیگمالیونمجسمه . چینی از رقابت مستقیم با پیگال احتراز میکرد

لطف خاصی داشت و حیرت مجسمه ساز یونانی را از اینکه گاالتیا، مجسمه مرمري او، خم شده که با او صحبت کند 

اموش شده باشد، و آن اینکه چنانچه یک اثر هنري با ما این مجسمه میتوانست نمایشگر یک حقیقت فر. نشان میداد

وقتی که این یک مشت گل را که به صورت اثري با اهمیت پایدار درآورده شده بود به . سخن نگوید، هنر نیست

کاش من آن : ((پیگال نشان دادند، وي تحسین متداول یک هنرمند از هنرمند دیگر را نسبت به آن ابراز کرد و گفت

ولی وقتی فالکونه مجسمه لویی پانزدهم شارمند را که پیگال ساخته بود مشاهده کرد، متقابال !)) ته بودمرا ساخ

آید، و فکر میکنم شما هم درباره من همین  آقاي پیگال، من از شما خوشم نمی: ((تحسین مشابهی نکرد و گفت

ثري امکانپذیر بود، زیرا شما این کار را ایجاد چنین ا. من مجسمه لویی شما را دیدهام. احساس را داشته باشید

این امر مانع آن نمیشود که ما به . ولی من تصور نمیکنم که هنر بتواند یک گام باالتر از این اثر بردارد ;کردهاید

فالکونه از اینکه چهل سال مرارت کشید تا هنرش مورد شناسایی کامل قرار . همان صورتی که بودیم باقی بمانیم

 ;بآسانی به نزاع میپرداخت ;مانند دیوجانس زندگی سادهاي پیش گرفت ;گوشه عزلت گزید. ه خاطر بودگیرد رنجید

سرانجام با ساختن . شهرت را، چه در زندگی و چه در زمان پس از مرگ، تحقیر میکرد ;کار خود را ناچیز میشمرد

ا انگشتان پایش دماي آب را امتحان مجسمه زنی در حال آبتنی، که زن زیبایی را نشان میدهد که براي آبتنی ب

در این هنگام مادام دو پومپادور نسبت به او بر سر لطف آمد، و وي براي . ، شهرت به سراغ او آمد)1757(میکند 

مادام مجسمهاي به نام عشق تهدید کننده ساخت که خداي عشق را نشان میداد که تهدید میکند تیري را که آلوده 

مدتی فالکونه در مجسمه سازي همان مقامی را یافت که بوشه و فراگورنا در قلمرو خود  .به عشق است رها میکند

. داشتند، و آثاري نشاط آور و دلفریب از قبیل ونوس و کوپیدو، و ونوس در برابر پاریس برهنه میشود بهوجود آورد

ساعت سه االهه ((او . نی بودهاي کوچک تزیی هاي کوچک، و مجسمه مهارت او در طرح شمعدانهاي چند شاخه، فواره

)) االهه موسیقی((و با تجسم مادام دو پومپادور به صورت  ;را از مرمر ساخت که اینک در موزه لوور است)) رحمت

وي دعوت کاترین دوم را براي رفتن به روسیه پذیرفت، در سن پطرزبورگ  1766در سال . وي را از خود خشنود کرد

وي در . وجود آورد، که پطر را روي اسبی که در حال از جا کندن است، نشان میدهد هرا ب)) پطرکبیر((شاهکار خود 

با او و وزیرانش نزاع  ;دوازده سال براي او زحمت کشید ;برخورداري از عنایات امپراطریس با دیدرو و گریم سهیم بود

ج شد و هشت سال بقیه عمر دچار حمله فل 1783در . با عصبانیت از روسیه خارج شد، و به پاریس بازگشت ;کرد

. بد بینیش به حیات همچنان تا پایان پایدار بود. خود را در اطاقش گذراند

ژاك کافیري نیز روحیه شاد ابتري نداشت، پدرش ژاك، که از برنزکاران دوران پیشین بود، او را در رسیدن به  - ژان 

ا نشان میداد که تنها پوشش تنش ریش و او با ساختن مجسمهاي که پیکر پیرمردي ر. شهرت کمک کرده بود

فرانسز او را  - کمدي . سبیلش بود و رودخانه نام داشت توانست در همان ابتدا به فرهنگستان هنرهاي زیبا راه یابد

هایی که  وي با ساختن مجسمه ;هاي نمایشنامه نویسان فرانسوي تزیین کند استخدام کرد تا تاالرهایش را با مجسمه

  . ، و ولتر را به صورت کمال مطلوب نشان میدادند باعث مسرت همگان شدکورنی، مولیر

که آن را از روي کلیشهاي که در خانواده ژان  - شاهکار او مجسمه نیمتنهاي است از ژان دو روترو نمایشنامه نویس 

را در سنین میانسالی نشان میدهد که از خصوصیات آن موي  آرتانیان/داین مجسمه  ;درست کرد - حفظ شده بود 

هاي نیمتنه در تاریخ  این یکی از زیباترین مجسمه ;افشان، چشمان براق، بینی ستیزهجو، و سبیل نوك تیز است

انان آنان گروه هنري اپرا، که به کمدي فرانسز حسادت میکرد، کافیري را وادار کرد که قهرم. مجسمه سازي میباشد
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ها نشانی در  درست کرد، ولی اکنون از این مجسمه)) لولی و رامو((هایی نیمتنه از  او هم مجسمه ;را نیز مجسم کند

این مجسمه، که شاید از یکی از اعضاي باله . مجسمه مرسوم به چهره یک دختر جوان هنوز باقی است. دست نیست

  . هاي غرورآمیز بیتکلف و سینهاپرا ساخته شده، ترکیب دلفریبی است از چشمان 

وي پس از گذراندن دوره کارآموزي متداول در رم، با گرفتن . مجسمه ساز محبوب مادام دوباري او گوستن پاژو بود

حدود دوازده مجسمه از رفیقه . ماموریتهایی از طرف پادشاه و سفارشهایی از خارج، در همان ابتدا کارش رونق گرفت

ها که در لوور است لباسی به سبک قدیم دربردارد و به نحو حیرت  یکی از این مجسمه ;جدید پادشاه درست کرد

سپس با  ;درست کرد)) باغ شاه((وي به درخواست پادشاه مجسمهاي از بوفون براي . انگیزي تراشیده شده است

کارش گچبریهایی  زیباترین. هایی از دکارت، تورن، پاسکال، و بوسوئه خاطره آنها را تجدید کرد ساختن مجسمه

او عمرش کفاف آن را داد . هستند که در تزیین ردیفهاي پایین جایگاه مخصوص سالون اپراي ورساي به کار رفتهاند

  . در اعدام آن پادشاه عزادار شود، و شاهد تسلط ناپلئون بر قاره اروپا باشد. که براي لویی شانزدهم هم کار کند

  معماري  -  2

کلیساها براي کسانی که هنوز به ایمان خود . ناي قابل ذکري در فرانسه به وجود آمد نه زیادآیا در این هجده سال ب

تجدید عالقه به معماري . هاي قحطیزده را تحریک میکردند باقی بودند خیلی بزرگ بودند، و کاخها حسادت توده

عمل آمدند، به تجدید حیات به) 1763 -  1748(و پومپئی ) 1738(رومی، بر اثر حفاریهایی که در هرکوالنئوم 

ژاك . کمک میکرد -خطوط ساده و باوقار، نمایی از ستون و سردر، و گاهی یک گنبد بزرگ  - سبکهاي کالسیک 

فرانسوا بلوندل، استاد فرهنگستان سلطنتی معماري، کامال طرفدار این شکلهاي کالسیک بود، و جانشین وي، ژولین 

تحت عنوان زیباترین آثار تاریخی یونان منتشر ساخت که این گرایش را  رسالهاي 1754داوید لوروا، در سال  - 

 -  1752آن کلود دو توبیر، کنت دوکلوس، پس از سفرهاي بسیار در ایتالیا، یونان، و خاور نزدیک در . تسریع کرد

. منتشر کرد اثري بسیار مهم در هفت جلد تحت عنوان گزیده آثار باستانی مصر، اتروسک، یونان، روم، و گل 1767

این کتاب با دقت از روي بعضی از نقاشیهاي خودش مصور شده و دنیاي هنر فرانسه را، به طور کلی، و حتی بعضی از 

آداب و رسوم فرانسویها را، در جهت مردود دانستن بینظمیهاي سبک باروك و سبکهاي روکو کو و روي آوردن مجدد 

گریم به خوانندگان نشریه  1763در سال . نیرومند قرارداد به سوي خطوط اصیل سبکهاي کالسیک، تحت نفوذي

: خود چنین گفت

تمایل به سوي اینها . طی چند سال گذشته، ما تحقیق مشتاقانهاي درباره بناها و شکلهاي قدیمی به عمل آوردهایم

زنان  ;ه تا کالهدوزيچنان همه جاگیر شده است که اینک هر چیز را باید به سبک یونانی انجام داد، از معماري گرفت

ما موهایشان را به سبک یونانی آرایش میدهند، آقایان خوش سرولباس ما اگر یک جعبه کوچک به سبک یونانی در 

  . دست نداشته باشند، احساس میکنند از شخصیت کم شده است

تان ناگهان تسلیم موج نو و دیدرو، حواري رمانتیسم بورژوایی، با خواندن ترجمه کتاب وینکلمان به نام تاریخ هنر باس

این جمله فی .)) به نظر من، ما باید آثار باستانی را مطالعه کنیم تا دیدن طبیعت را بیاموزیم: ((او نوشت). 1765(شد 

  . نفسه در حکم یک انقالب بود

ي در ژرمن سوفلو شروع به ساختن کلیساي سنت ژنویو کرد که لویی پانزدهم به هنگام بیمار -ژاك  1757در سال 

. نخستین سنگ کلیسا را خود پادشاه نهاد. مس نذر کرده بود، به محض بهبودي، براي قدیسه حامی پاریس بنا کند

سوفلو آن را .)) به صورت واقعه بزرگ معماري نیمه دوم قرن هجدهم در فرانسه درآمد((گفته میشد که ایجاد این بنا 

واق ورودي با سنتوري مجسمه سازي شده و ستونهایی به به صورت یک معبد رومی طرحریزي کرد که داراي یک ر

سبک کورنتی بود، و چهار جناح ساختمانی داشت که به صورت صلیب یونانی در جایگاه همسرایان زیر یک گنبد سه 
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سوفلو، به تنگ آمده و . تقریبا در تمام مراحل ساختمان بحث و فحص در گرفت. گانه با یکدیگر تالقی میکردند

چهارستون اصلی که . درگذشت و بنا را ناتمام گذاشت 1780طر از حمالتی که به طرحش میشد، در سال افسرده خا

اتین کوویلیه به جاي  - او براي نگاهداشتن گنبدهاي سه گانه طرح کرده فاقد قدرت الزم از آب درآمدند، و شارل 

این شاهکار تجدید حیات هنر . بودند آنها یک ردیف ستون قرارداد که به شکل دایره نصب شده و بمراتب زیباتر

کالسیک به وسیله انقالبیون مورد استفاده غیرمذهبی قرار گرفت، و به یادبود شاهکار مارکوس آگریپا در رم، به 

. نظام جدید، حتی مدفن ولتر و روسو و مارا، پانتئون نامیده شد)) همه خدایان((عنوان مدفن 

ی بیرون آمد، آرامگاه کفار شد، و از نظر معماري و سرنوشت خود نشانه این ساختمان از صورت یک کلیساي مسیح

آغاز شد،  1764سبک کالسیک، که با بناي نخستین کلیساي مادلن در سال . پیروزي مستمر کفر بر مسیحیت گشت

قف هاي داراي س در این کلیسا، به جاي طاقی و طاق قوسی، ردیفهاي ستون و راهه ;پیروزي دیگري به دست آورد

مسطح ساخته شدند، و روي قسمت محراب، یک گنبد قرار گرفت، ناپلئون بنا را که هنوز تمام نشده بود، کنار زد تا 

  . براي کلیسایی که امروز به همین نام در آن محل وجود دارد و داراي سبکی قدیمیتر است، جا باز کند

ز سبک باروك در دوران لویی چهاردهم و ظرافت این بازگشت به سوي سبکهاي ساده کالسیک، پس از وفور افراطآمی

شوخ طبعانه سبک روکو کو در دوران سلطنت لویی پانزدهم، قسمتی از تطوري بود که در زمان خود لویی پانزدهم 

در جهت سبک لویی شانزدهم، یعنی سبکی که در ساختمان، اثاث، و تزیینات زاید آزاد کرد و در اختیار سادگی 

گویا انحطاط مسیحیت به سبک گوتیک شدیدا لطمه زده و براي . یم و سادگی شکل بنا قرار دادعاقالنه خطوط مستق

هنر راهی نگذاشته بود جز اینکه چون رواقیون خویشتنداري پیشه سازد و، بدون داشتن رب النوعی، همه چیز را در 

  . روي زمین جستوجو کند

. بود که ذوق و روح معماري نسل اندر نسل در خون وي بودبزرگترین معمار فرانسوي در این عصر ژاك آنژ گابریل 

وي مدخل آن را با یک رواق . یک قطعه قدیمی را در کومپینی از نو بسازد) 1752(لویی پانزدهم به او ماموریت داد 

. استورودي به سبک یونانی، داراي ستونهاي ساده و محکم، قرنیزهاي دندانهدار، و طارمیهاي ساده و بدون تزیین، آر

وي به همان کاخ یک سالون بسیار ). 1770(در تجدید بناي جناح راست کاخ ورساي نیز از همان سبک پیروي کرد 

ستونهاي چسبیده به دیوار، و تزیینات ظریف باالي دیوار و طارمی زیبا، نماي ). 1770 -  1753(زیباي اپرا افزود 

  . خلی فرانسه درآوردهاندداخلی این سالون اپرا را در شمار زیباترین نماهاي دا

)) خانه کوچک((لویی، که از تبلیغات و تشریفات دربار خسته شده بود، از گابریل خواست که در الي درختان، یک 

پتی ((متري کاخ سلطنتی انتخاب کرد و در آنجا بنایی را که به نام  1600گابریل محلی را در  ;براي او بسازد

مادام دو پومپادور امیدوار بود در اینجا از خلوت و ). 1768-1762(نس برپا کرد معروف است به سبک رنسا)) تریانون

سپس ماري آنتوانت به عنوان زن گله بان سلطنتی  ;مادام دو باري هم مدتی در آن به سر برد ;آرامش برخوردار باشد

ابید، آن را به صورت در آن ایام خوش و آن روزهاي فارغ ازغم که هنوز آفتاب بر روي کاخ ورساي میت) ملکه(

  . خلوتگاه مورد عالقه خویش درآورد

گروز -  3 

مجسمه، شی سرد و بیرنگی بود و چشم و فکر را . هاي اشرافی، نقاشی از تزیینات مورد عالقه بود در خلوت خانه

و روح را با  ها باشد و حال آنکه نقاشی میتوانست منعکس کننده تغییر خلقها و سلیقه ;راضی میکرد نه قلب و روح را

. خود به فضاهاي باز، درختان سایهدار، یا مناظر دوردست ببرد، در حالی که جسم انسان در جاي خود باقی میماند

ژوزف ورنه آن قدر تصویر کشتی روان بر آبهاي فرانسه نقاشی کرد که لویی پانزدهم در  -بدین ترتیب بود که کلود 

  . الزم نیست کشتی ساخته شود یک لطیفه مشهور اظهار عقیده کرد که دیگر
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دولت فرانسه، ورنه را استخدام کرد که از بنادر دیدن کند، و از کشتیهایی که در آنجا لنگر انداختهاند تصاویري 

دیدرو یکی از مناظر دریایی و خشکی ورنه را به . او این کار را کرد و فرانسه را به ناوگانهاي خویش مباهی کرد ;بسازد

: قدر آن را عزیز میداشت که خطاب به خدایی که در آن لحظه به خاطرش رسیده بود، چنین گفتدست آورد و آن 

نقاش دیگري نیز بود که !)) من همه چیز را به تو میدهم، همه چیز را پس بگیر، بله همه چیز را بجز نقاشی ورنه را((

هاي روم را میگنجاند،  قریبا در کلیه مناظر خود خرابهمیخواندند زیرا او ت)) ها روبر ویرانه((اوبر روبر نام داشت، و او را 

لوبرن با اطمینان میگوید که این نقاش، با وجود اشتهاي خانه  - با وصف این، مادام ویژه . مانند پون دوگار در نیم

و اوبر دروئه نام داشت که با دقت  - نقاش دیگر فرانسوا . خراب کنش، در سالونهاي پاریس طرفداران زیادي داشت

آدالئید را براي ما حفظ  -حساسیت، زیبایی مارکیز دو زوراو، طفولیت معصومانه شارل دهم آینده، و خواهرش ماري 

  . ولی خوب است به گروز و فراگونار از نزدیکتر نگاه کنیم. کرده است

رنگ نقاشیهاي او به . باتیست گروز در نقاشی همان وضعی را داشت که روسو و دیدرو در نویسندگی داشتند -ژان 

عواطف، از تصنع راضی کنندهتر و از آن عمیقتر . خود عواطف و احساسات میداد و طبقه متوسط خواهان او بود

هاي مطبوع زندگی، شیطنت پرنشاط اطفال، معصومیت شکننده  ما باید عالقه گروز را به دیدن و ترسیم جنبه ;است

بدون گروز و شاردن امکان داشت این . متوسط را بر او ببخشیم هاي طبقه دختران زیبا، و رضایت بیپیرایه خانواده

تصور براي ما پیش آید که همه فرانسه در حال انحطاط و دچار فساد بود، که مادام دو باري نمونه مردم این کشور 

بود که ولی این نجبا بودند که در حال انحطاط بودند، لویی پانزدهم . بود و تنها خدایان آن ونوس و مارس بودند

 -هاي روستا و شهرها  به جز رجاله -هاي مردم  توده. فاسد بود، و اشرافیت و سلطنت بود که در انقالب سقوط کرد

دیدرو، شاردن و گروز را به . فضایلی را که یک ملت را نجات میدهند حفظ کردند و گروز هم اینها را مجسم میکرد

  . نه بوشه و فراگونار را عنوان نماینده طرز فکر و سالمت فرانسه میشناخت

پدرش این عالقه  ;او به نقاشی عالقه داشت. داستان جوانی این هنرمند مثل سایر سرگذشتهاي عادي هنرمندان است

پدرش  ;را بهانهاي براي تنبلی او تلقی میکرد، و پسرك شبها آهسته از بستر خود بیرون میآمد که تصاویري بکشد

ر تصادفی بر خورده بود، نرم شد و او را براي تحصیل پیش یک هنرمند در لیون که به یکی از این تصاویر به طو

به پاریس رفت و . باتیست نتوانست مدت زیادي به آنچه که میتوانست در لیون فراگیرد راضی باشد -ژان . فرستاد

هاي بهتر  جنبه او دالیل مقنعی داشت که بعدها. مدتی در فقر، که آزمایشگر استعدادهاي نورس است، بهسر برد

. انسان را نشان دهد، زیرا او هم مانند بیشتر ما مهربانی زیادي را با بیتوجهی ناراحت کننده جهان آمیخته میدید

دیدرو (شخصی به نام اللیو دو ژولی که آثار هنر جمع میکرد تابلو گروز به نام پدر خانواده را خرید  1754حدود سال 

و او را تشویق کرد که به تالش خود ادامه ) به کار برد 1758شنامه خود به تاریخ همین عنوان را براي دومین نمای

معلم هنرهاي زیباي خاندان سلطنت که یک تابلو گروز را دیده بود او رابه عنوان نامزد عضویت فرهنگستان . دهد

. ز تاریخ ارائه کندولی هر نامزد عضویت فرهنگستان موظف بود ظرف شش ماه یک نقاشی از صحنهاي ا. معرفی کرد

او از نامزدي خود براي عضویت فرهنگستان صرفنظر کرد و پیشنهاد آبه گوژنو را . این نوع تاریخها باب ذوق گروز نبود

او اینک سی سال داشت و مسلما از مدتها پیش ). 1755(که حاضر بود هزینه سفر وي را به رم بپردازد قبول کرد 

ا درست نیست که نیمی از هنر فرآورده فرعی آن نیروي غیرقابل مقاومت است وي جذبه زنان را احساس کرده بود آی

  . رو شد در رم با این جذبه تا سرحد درد و رنج روبه

این دختر در عنفوان جوانی بود و گروز جز اینکه  ;استخدام شده بود که به الئتیتیا دختر یک دوك نقاشی یاد بدهد

 ;ي خوش قیافه با مویی مجعد، صورتی بشاش، و خوش آب و رنگ بوداو مرد. عاشق وي شود چارهاي نداشت

تصویر او را که خودش کشیده و او را در سن کهولت  ;فراگونار، همکالسی او، وي را یک فرشته عاشق پیشه لقب داد
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 الئتیتیا نیز که خواستهاي طبیعتش ;نشان میدهد در موزه لوور ببینید و او را در سن سی سالگی مجسم کنید

. در برابر این آبالر درآمد، جز اینکه کار به جراحی نرسید هلوئیزنمیتوانستند به مال و منال اهمیت دهند، در نقش 

ت که ازدواج او حسرت معشوقه را میکشید، ولی توجه داش. الئتیتیا پیشنهاد ازدواج کرد. گروز از وي سواستفاده نکرد

و چون از تسلط خویش . یک هنرمند فقیر با وارث یک دوك بزودي ماجراي غم انگیزي براي دختر به بار خواهد آورد

  . بر هواي نفس مطمئن نبود، تصمیم گرفت دیگر او را نبیند

یها با اطمینان بعض. گروز از وي عیادت کرد و خاطرش را تسلی داد، ولی به تصمیم خود بازگشت ;الئتیتیا بیمار شد

وي به پاریس باز گشت، در  1756در سال . میگویند که او سه ماه، در حال تب و هذیان مرتب، در بستر افتاده بود

. حالی که هنر کالسیک یا تجدید حیات نئوکالسیک در او تاثیري نگذارده بود

 - اثر کدام حکم سرنوشت، از خیابان سن چند روز پس از بازگشت به پاریس به طور تصادفی، نمیدانم بر : ((او میگوید

گابریل بابوتی در یک کتابفروشی کار .)) ژاك میگذشتم که مادموازل بابوتی را در پشت پیشخوان مغازهاش دیدم

گروز . او را هم خیلی دوست داشته بود) به قول خودش(دیدرو چند سال پیش از آن از او کتاب خریده و  ;میکرد

باتیست را مرد  - وي ژان . سی ساله بود و بیم داشت که دختر ترشیدهاي شود) 1757 -  1756(او اینک : میگوید

: پس از اینکه چند بار گروز از وي دیدن کرد، او از گروز پرسید. ثروتمندي نیافت، ولی او را شخص دلپسندي دید

مادموازل : ((وي اصیل جواب دادو او هم مانند هر فرانس)) آقاي گروز اگر من مایل باشم، شما با من ازدواج میکنید((

گروز دیگر )) آیا هیچ مردي هست که با کمال مسرت حاضر نباشد عصر خود را در کنار زن جذابی مانند شما بگذراند

گروز دلش نمیآمد منکر . ها این طور تفهیم کرد که گروز نامزد اوست در این باره فکري نکرد، ولی گابریل به همسایه

گابریل زیبایی هوس انگیزي داشت و با . ازدواج کرد و مدت هفت سال آنها نسبتا سعادتمند بودنداین امر شود، با او 

کمال میل حاضر شد به عنوان مدل در چند حالت مختلف که چیزي آشکار نمیکرد ولی همه چیز را میرساند در 

  . ه ماندند و الهامبخش هنر گروز شدنددر طی این سالها سه بچه برایش آورد که دو تاي آنها زند. برابر گروز قرار گیرد

در اینجا نباید از گروز انتظار همان آثار عالی و . جهانیان او را به خاطر تصاویري که از اطفال کشیده است میشناسند

 ;بینظیري را داشته باشیم که از والسکوئز در دون بالتازار کارلوس یا جیمز دوم در کودکی اثر ون دایک داریم

گروز از دختران کشیده است گاهی به علت احساسات مبالغهآمیز و غم آلودي که در آنها متجلی شده،  تصاویري که

چهره یک دوشیزه که صحنه آن در برلین است، تولید انزجار میکنند، ولی آیا اینها دلیل میشود که ماجعدمو، سرخی 

د و یا سادگی بیآرایش تابلو یک دختر جوان گونه، و چشمان پرتمنا و پراعتمادي را که در تابلو معصومیت ترسیم ش

بلکه این تصویر  ;روستایی را رد کنیم در تابلو پسربچهاي با کتاب درسی هیچ نوع قیافهگیري خاصی دیده نمیشود

تابلو موجود  133از . میتواند نمایشگر هر پسربچهاي باشد که از کاري که ظاهرا با زندگی ارتباطی ندارد خسته است

وي تا . یوهان گئورگ ویله یک کلیشه ساز آلمانی بود که در پاریس میزیست. تابلو از دختران هستند 36از گروز، 

آنها را از بهترین نقاشیهاي دوران خود ((هاي برجسته تجسم کودکی خریداري کرد و  آنجا که میتوانست از این نمونه

گروز تصویري از او کشید و  ;را جذب نمیکرداین شخص اهل ساکس بود و در نظر نخست انسان )). گرامیتر میداشت

بتدریج که در تابلوهاي گروز این دخترکان بزرگ . با تجسم وي به عنوان نمونه مردانگی، لطف او را جبران کرد

در تابلو دختر شیرفروش این دختر چنان لباسی بر تن دارد که گویی . میشوند، بیشتر جنبه تصنعی به خود میگیرند

آماده شده، و در تابلو سبوي شکسته جز تجسم زیبایی، هیچ بهانهاي براي نشان دادن نوك پستان براي مجلس رقص 

اما در تصویري از سوفی آرنو، کاله پردار، قیافه بیحیا، و لبان یاقوت فام، همه . دختر که از سرچاه میآید وجود ندارد

. هماهنگ به نظر میرسند
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او کسی بود که صادقانه فضیلت و  ;هایی از بوشه در او نیز دیده میشد هگروز در حکم یک شاردن کوچک بود که نشان

هاي لذایذ جسمانی که شاردن از آن روي میگرداند  زندگی طبقه متوسط را تحسین میکرد، ولی گاهگاه آن را با جذبه

بقه متوسط هاي لذت آور زنان توجه نمیکرد، میتوانست تجسمی از اهلیت ط هر بار که گروز به جنبه. میآراست

به معرض  1761در سال )) سالون((این تابلو، که در هفته آخر نمایشگاه نقاشی . بهوجود آورد، مانند عروس دهکده

دیدرو آن را به خاطر عواطف لطیف . تماشا گذارده شد، باالترین افتخارات را به دست آورد و نقل محافل پاریس شد

با ارائه آن به صورت یک تابلو زنده در روي صحنه نمایش، تحسین ایتالین /تئاتر دز ;آن مورد ستایش قرار داد

از قبیل نور نامناسب، رنگهاي ناهماهنگ، و نواقص طرحریزي  -خبرگان در آن نقایصی یافتند . بیسابقهاي از آن کرد

ودند و در ولی مردم پاریس، که زناکاري را به حد غایت رسانده ب ;اشرافزادگان به احساس آن میخندیدند ;و ترسیم

آن سال به خاطر ژولی روسو نوحهسرایی میکردند، داراي آن حالت و خلق و خویی بودند که به هشدارهاي اخالقی، 

که میتوان گفت بالحنی تقریبا قابل شنیدن به وسیله پدر عروس به دختر عقد شدهاش داده میشد، به دیده احترام 

مادري که دخترش را تسلیم مرارتها و مخاطرات ازدواج میکرد هر زن شوهردار طبقه متوسطی به احساسات . بنگرند

هایش براي برچیدن دانه به زمین نوك میزدند  و هر دهقان خود را در آن کلبه که در آن یک مرغ و جوجه ;پیمی برد

ینیی مارکی دومار. آشنا حس میکرد. یا با احساس امنیت از کاسهاي که در کنار پاي پدر خانواده بود آب میخوردند

این تابلو اینک در . لیور براي آن پرداخت تا در خارج به فروش نرسد 16650این تابلو را فورا خرید، و بعدا پادشاه 

یکی از اطاقهاي موزه لوور، که در آن کمتر رفت و آمد میشود، موجود است وخراب شدن رنگهاي خیلی سطحی آن، 

از احساسات واقعبینانه و بدبینانه علیه خوشبینی، کسی به آن باعث ضایع شدن آن شده، و بر اثر عکس العمل ناشی 

  . کند توجهی نمی

هاي تخیلی به  تقریبا همه هنرمندان پاریس عقیده داشتند که گروز با استفاده از هنر براي موعظه از طریق صحنه

دیدرو از وي به . است جاي افشا کردن حقیقت و کیفیات اخالقی به نحوي نافذ و بیطرفانه سطح آن را پایین آورده

نخستین هنرمند ما که به هنر جنبه اخالقیات داد و تابلوهاي خود را طوري ترتیب داده است که داستانی را ((عنوان 

هاي لطیف و حزن آوري که گروز مجسم میکرد ابراز تعجب میکرد، و  او درباره نکات و جنبه. دفاع کرد)) بازگو کند

لذتبخش ! لذتبخش است: ((خاطر پرنده مردهاش گریه میکند را دید، با فریاد گفت وقتی تابلو دختر جوانی که به

ها بود، و  او شخصا سرگرم مبارزه براي گنجاندن موضوعها و احساسات مربوط به طبقه متوسط در نمایشنامه!)) است

ز این امر را خیلی جدي گرو. تابلو گروز را متحد ارزشمندي براي خود یافت و او را حتی بیش از شاردن تحسین کرد

براي جراید پاریس تفسیرهاي مفصلی درباره  ;گرفت و همه آثار خود را یکسان به خدمت فضیلت و احساس درآورد

سرانجام، حتی در آن هنگام که توجه . درسهاي اخالقی که در تابلوهاي ساخت او منظور شده بودند ارسال میداشت

. ط در این کار مطلب را از لطف به در کردبه احساس رو به گسترش بود، او با افرا

در ظرف دوازده سالی که از قبول نامزدي وي براي فرهنگستان گذشته بود، وي در تسلیم تصویر تاریخی که براي 

به عقیده فرهنگستان تصویري که یک صحنه زندگی خانوادگی یا . عضویت کامل ضرورت داشت اهمال کرده بود

تعداد پرورش یافته کمتري احتیاج دارد تا تجسم تخیآلمیز و ارائه ماهرانه یک صحنه روزمره را مجسم کند به اس

تلقی میکردند نه واجد شرایط الزم )) قابل قبول((هاي عادي را تنها  به این ترتیب، نقاشان این گونه صحنه ;تاریخی

گروز دیگر در نمایشگاه نقاشی که ، فرهنگستان اعالم داشت تابلوهاي 1767در سال . براي افتخارات علمی یا استادي

  . هر دو سال یکبار تشکیل میشود به معرض نمایش گذارده نخواهند شد، مگر اینکه او یک تابلو تاریخی تسلیم دارد

گروز تابلویی از سپتیموس سوروس به فرهنگستان فرستاد که امپراطور را نشان میداد که فرزند  1769ژوئیه  29در 

پس از یک ساعت، . اطر سوقصدي که نسبت به جان وي کرده بود مورد شماتت قرار داده استخود کاراکاال را به خ
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آقا شما به عضویت فرهنگستان (( ;رئیس فرهنگستان به او اطالع داد که به عضویت پذیرفته شده است، ولی افزود

  . هاي زندگی خانوادگی و روزمره قبول شدهاید، ولی به عنوان یک نقاش صحنه

ن کیفیت عالی آثار قبلی را در نظر گرفت، و نسبت به تابلو حاضر که نه شایسته فرهنگستان است و نه فرهنگستا

گروز، که از این امر شدیدا ناراحت شده بود، از تابلو خود دفاع کرد، ولی یکی از )) شایسته شما، چشمان خود را بست

به افکار ) 1769سپتامبر  75(کوریه  - ه نشریه آوان گروز در نامهاي ب. اعضا معایب طرحریزي آن را به وي متذکر شد

  . ولی توضیح او خبرگان را تحت تاثیر قرار نداد، و حتی دیدرو به حقانیت انتقاد اعتراف کرد ;عمومی متوسل شد

او . دیدرو اظهار نظر کرد که نارسایی این تابلو معلول اختالل فکري نقاش بر اثر از هم پاشیدن خانوادهاش میباشد

دعی شد گابریل بابوتی به صورت یک زن موذي و متفرعن درآمده، همه پولهاي شوهرش را بر اثر ولخرجی از بین م

  . برده، با آزار خود او را ناتوان کرده، و با خیانتهاي مکرر خود غرور وي را از میان برده است

و همسر خویش را متهم ساخت که به اظهارنامهاي تسلیم کالنتر پلیس کرد  1785دسامبر  11گروز شخصا در تاریخ 

در نامهاي که وي بعدا نوشت، همسر . طور مرتب، و بدون توجه به اعتراضات او، معشوقهاي خود را به منزل میآورد

او توانست حکم .)) با لگن ادرار بر کله او بکوبد((خود را متهم کرد که مبالغ زیادي از او دزدیده و قصد داشته است 

دو دخترش را با خود برد و نیمی از ثروت خویش و یک مستمري به مبلغ  ;همسرش دریافت دارد جدایی خود را از

. لیور براي همسرش به جاي گذارد 1350سالی 

او از هر گونه انتقادي احساس انزجار میکرد، و در تمجید از تابلوهاي . بر اثر این ضربات، اخالقش دچار تباهی شد

به کارگاه وي هجوم  ;ولی مردم با خودپسندي وي نظر موافق داشتند. ر گذاشتخویش شکسته نفسی را بکلی کنا

او درآمدهاي خود را در . میآوردند و با خرید تابلوهایش و نسخی که از روي آنها تهیه میشدند او را ثروتمند میکردند

یر یافت، در حالی که درگیري انقالب این سهام را از ارزش ساقط کرد، و گروز خود را فق. سهام دولتی به کار انداخت

فرانسه در زد و خوردهاي طبقاتی، خلسه سیاسی، و واکنش نئوکالسیک بازار او را براي تجسم سعادت و آرامش 

لیور برایش  1537و یک مقرري به مبلغ ) 1792(دولت جدید تا حدودي به داد او رسید . خانوادگی از میان برد

  . ن مبلغ را خرج و تقاضاي مساعده کردتعیین کرد، ولی طولی نکشید که او ای

وقتی که در سال . یک زن ولگرد به نام آنتیگون نزد وي رفت تا با زندگی در کنار او از سالمت رو به زوالش توجه کند

  . او مرد، تقریبا همه جهانیان او را فراموش کرده بودند، و تنها دو هنرمند در مراسم تدفینش حضور داشتند 1805

  ار فراگون -4

اونوره فراگونار از آزمایشهاي حصول موفقیت بهتر از گروز جان به در برد زیرا وي هم از نظر تجسم احساس و  -ژان 

هنر پر ظرافت او آخرین تجلیلی بود که از زنان فرانسه قرن هجدهم به عمل . هم از نظر فن کار بر گروز برتري داشت

  . آمد می

، رایحه عطر آگین و گلهاي زادگاه خود را همراه با عشق )1732(دنیا آمده بود  وي، که در گراس واقع در پرووانس به

رمانتیک شاعران گذشته این منطقه، که خود بر آن نشاط پاریسی و شک و تردید فیلسوفانه را افزوده بود، وارد هنر 

بوشه  ;را به شاگردي بپذیرد در سن پانزدهسالگی او را به پاریس آوردند، و وي از بوشه تقاضا کرد که او. خویش کرد

  . تا آنجا که امکان داشت با مهربانی به وي گفت که تنها شاگردان پیشرفته را قبول میکند

در ساعات فراغت خود، هر جا که شاهکارهاي هنري را میدید از آنها نسخهبرداري میکرد . فراگونار نزد شاردن رفت

که بسیار تحت تاثیر قرار گرفته بود وي را به شاگردي قبول کرد و  بعضی از این نسخ را به بوشه نشان داد، و او هم

پسرك چنان به سرعت پیشرفت کرد که بوشه . نیروي تخیل جوان او را براي ساختن طرح فرشینه به خدمت واداشت

براي بتها  فراگونار تابلویی از یک صحنه تاریخی به نام یربعام. شرکت کند)) جایزه رم((او را وادار کرد در مسابقه 
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این تابلو براي جوانی بیست ساله اثري فوق العاده بود، و در آن ستونهاي باشکوه رومی، . قربانی میکند تسلیم کرد

فراگونار خیلی زود  ;لباسهاي گشاد و چیندار، و سرهاي مودار یا عمامهدار یا طاس مردان سالخورده دیده میشد

العمل هنوز به آن شکل نداده است، داراي  یی که هیجان و عکسمتوجه شد که یک صورت سالخورده بیش از سیما

، )1765(دو سه سال در کارگاه کارل وانلو تحصیل کرد و سپس . فرهنگستان جایزه را به او داد. شخصیت است

. سرمست از نشاط، به رم رفت

قدرت میکالنژ مرا به وحشت : خودش در این باره میگوید. در آغاز، وفور شاهکارهاي هنري در رم وي را دلسرد کرد

احساسی به من دست داد که از بیانش عاجز بودم، با دیدن زیباییهاي آثار رافائل اشک در دیدگانم آمد و  - انداخت 

. سرانجام در یک حالت مستی باقی ماندم و نیروي آن را نداشتم که بر آن فایق شوم. مداد از دستم به زمین افتاد

طالعه آن نقاشانی متمرکز کردم که امکان این امید را به من میدادند که روزي بتوانم سپس حواس خود را بر روي م

  . به این ترتیب بود که آثار باروتچو، پیترو دا کورتونا، سولیمنا، و تیپولو توجهم را جلب کردند. با آنها به رقابت پردازم

هایی از کاخها، طاقنماها، کلیساها، مناظر  نقشه او به جاي آنکه از آثار استادان قدیمی نسخه برداري کند، طرحها و

زیرا در آن وقت مهارت الزم را به دست آورده بود که وي را به صورت  ;طبیعی، تاکستانها، و هر چیز دیگر میکشید

کمتر اثر نقاشی است که  .درآوردیکی از روانترین و ماهرترین طراحان، در دورانی که در آن هنر نقاشی غنی بود، 

  . استه، که فراگونار آن را در تیوولی مشاهده کرد، سرزندگی طبیعت را مجسم کند/بیش از درختان سرسبزویال د

پس از بازگشت به پاریس، خود را بر آن داشت که با ارائه یک صحنه تاریخی به عنوان شرط الزم براي ورود، 

پاریس آن وقت با زنان  ;او هم مانند روز موضوعهاي تاریخی را موافق طبع خود نیافت. را راضی کند فرهنگستان

نفوذ بوشه هنوز حرارت خود را در  ;دلربایش او را با نیروي بیشتري از وقایع گذشته به سوي خویش میکشید

کشیش اعظم، خود را فدا میکند تا  پس از تاخیر بسیار، تابلویی به نام کورزوس،. روحیات او از دست نداده بود

بهتر است وقتمان را صرف این تحقیق نکنیم که این کشیش و  ;کالیرهوئه را نجات دهد به فرهنگستان تقدیم داشت

فرهنگستان این اشخاص را سرزنده، تصویر را خوب، و او را به عنوان عضو وابسته قبول . آن دختر چه کسانی بودند

فکر نمیکنم که هیچ هنرمند دیگري در اروپا توانسته باشد در خیال : ((داد سخن داد و گفت دیدرو در این باره. کرد

  . لویی پانزدهم آن را به عنوان طرحی براي فرشینه خرید)) ;خود چنین تصویري را بپروراند

بود آثار خود حاضر ن 1767در حقیقت او پس از سال  ;ولی فراگونار دیگر موضوعهاي تاریخی را بوسید و کنار گذاشت

تقریبا تمام کوشش خود را صرف سفارشهاي خصوصی میکرد،  ;به معرض نمایش بگذارد)) سالون((را در نمایشگاه 

وي مدتها قبل از . آزاد باشد) اصولی(که در آنها میتوانست سلیقه خود را به کار برد و از محدودیتهاي فرهنگستانی 

. انس شورید، و با شور و نشاط به افقهاي تازه روي آوردرمانتیکهاي فرانسه علیه خشکی و بیروحی رنس

واتو با تصاویري از زنانی که البسه پرزرق و برق بر تن داشتند . ولی افقهایی که وي بدانها روي آورد کامال تازه نبودند

میز، همان راه بوشه با تجسم احساسات شیطنتآ ;و با وجدانی سهل انگار عازم جزیره ونوس میشدند، راه را گشوده بود

البسه : فراگونار همه اینها را باهم ترکیب کرد. و گروز شهوانیت را با معصومیت درهم آمیخته بود ;را دنبال کرده بود

خانمهاي باوقار که صداي  ;لعبتکان ملوس که حاضر بودند کام دل بدهند ;ظریف که نسیم آن را به اطراف میبرد

و  ;اموزونی حرکاتشان و یا تبسم روح پروشان مردان را از خود بیخود میکردندمالیم لباسها یا نازکی بلوزهایشان ی

  . اطفال چاق و سرخ و سفید و مجعد مویی که هنوز با مفهوم مرگ آشنا نشده بودند

هاي کوچکی که  بچه - هاي زندگی کودکان را مجسم کرد  او در نقاشیها و مینیاتورهاي خود تقریبا همه جنبه

هایی که بر  هایی که عروسکهاي خود را ناز و نوازش میکردند، و پسربچه ازش میکردند، دختر بچهمادرانشان را نو

  . کردند االغی سوار بودند یا با سگی بازي می
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هاي خسته را  طبع عاشق پیشه فراگونار که مشتق از نهاد فرانسوي او بود، بخوبی نیازهاي درباریان سالخورده و رفیقه

او در میان . ایذ جسمانی ارتباط داشتند یا به تحریک آن کمک میکردند برآورده میساختبه تصاویري که با لذ

اساطیر دنیاي کهن به تفحص میپرداخت تا االهگانی را بیابد که رنگ دلفریب پوستشان بر اثر گذشت زمان دچار 

نیمی از مراسم مذهبی را به  او. اکنون ونوس بود، و نه مریم، که با پیروزي به آسمانها عروج میکرد ;زوال نمیشود

بدین ترتیب تابلو بوسه در حکم دعا، اظهار عشق در حکم . سرقت برد و براي تشریفات عشقبازي منظور داشت

در میان چهار تصویري که فراگونار براي کاخ مادام . تعهدي مقدس، و قربانی گل سرخ در حکم باالترین قربانی است

عشقی که : از آنها عنوانی داشت که میتوانست شامل نیمی از آثار هنرمند باشد دوباري در لووسین نقاشی کرد، یکی

او در کتاب رهایی اورشلیم، منظومه حماسی تاسو، به تفحص پرداخت تا آن صحنه را که . جهان را به آتش میکشد

ارت بوشه را در تجسم او همان مه. پریرویان زیباییهاي خود را در برابر رینالدوي باتقوا نمایش میدادند پیدا کند

او زنان را نیم لخت یا کامال برهنه . مناظره شهوانی داشت، منتها موضوعات انتخابی او بیشتر در گرد بستر دور میزدند

ترسیم میکرد، که از جمله آنها زیباي خفته، پیراهن از تن درآورده، یا باکانت خفته است پس از توجه به اینکه 

اشد، از کشف اسرار نهفته دست کشید و به بیانی ضمنی یا تلویحی پرداخت، و برهنگی ممکن است یاس آور ب

این تابلو دلباختهاي را نشان میدهد که با شعف و . مشهورترین تابلو خود را به نام مخاطرات تاب خوردن بهوجود آورد

از سرپاییهاي خود را با بیقیدي در سرور به اسرار پنهان در زیرپوش محبوبهاي که تاب او را باال و باالتر برده و او یکی 

و باالخره، فراگونار میتوانست هم خاصیت گروز را داشته باشد و هم خصوصیات . هوا رها کرده خیره شده است

و در تابلو خود به نام  ;هاي مادرانه او زنان بیپیرایه را ترسیم میکرد، مانند تابلوهاي مطالعه، قرائت و بوسه. شاردن را

. ب متوجه شد که زنان داراي روحندمادموازل کلم

هنگامیکه مادموازل ژرار از گراس به . سال از عمرش میگذشت، حلقه ازدواج به گردن انداخت 37که  1769در 

پاریس آمد تا به مطالعه هنر بپردازد، تنها کافی بود نام محل تولد خود را بر زبان جاري کند تا به کارگاه فراگونار راه 

مانند مادام ) این نامی بود که فراگونار بر خود نهاده بود(نبود، ولی زنی در عنفوان جوانی بود و فراگو وي زیبا . یابد

او در کار کردن باژرار برس . بوواري به این نتیجه رسید که تکگانی میتوانست بیش از زناکاري ماللت آور نباشد

وقتی ژرار . ه امضاي خودش لذتی تازه کسب میکردتابلوهایی از قبیل نخستین گامهاي طفل، و افزودن امضاي او ب

نخستین بچه خود را به دنیا آورد، از شوهرش پرسید آیا امکان دارد خواهر چهاردهساله خود را از گراس بیاورد تا در 

  . فراگور موافقت کرد و سالها این خانواده در آرامشی متزلزل قرار داشت. نگاهداري بچه و خانه به او کمک کند

این هنگام فراگونار در ترسیم زندگی خانوادگی رقیب گروز بود، و در تجسم آرامش مناظر روستایی با بوشه رقابت در 

ثبات او در رفاقت بیش از عشقبازیهایش بود، . چند تصویر مذهبی کشید و از دوستانش صورتهایی ترسیم کرد. میکرد

  . بودند، نسبت به آنها عالقمند ماندو با وجود توفیقی که گروز، روبر، و داوید بهدست آورده 

پساندازهایش اکثر بر اثر تورم و . پس از وقوع انقالب، یک تابلو میهن پرستانه به نام مادر خوب به ملت تقدیم کرد

ولی داوید، که هنرمند محبوب آن دوران بود، کار کوچکی  ;نکول پرداختهاي دولت ارزش خود را از دست دادند

در این هنگام بود که فراگونار تصویر بسیار . تنها حقوقی داشت و کاري در برابرش انتظار نمیرفتبرایش پیدا کرد که 

او در این تصویر نشان داده میشود که داراي سري . جالبی را که اینک در موزه لوور آویزان است از خودش کشید

  . آرام و مطمئن دارد نیرومند و زمخت است، مویی سفید که تقریبا از ته زده شد، و چشمانی هنوز

انقالب او را هراسناك و منزجر کرد به گراس موطن خود رفت، در آنجا در خانه دوستش موبر )) دوره وحشت((

وي این تابلوها . پناهگاهی یافت، و دیوارهاي آن را با تابلوهایی که مجموعا داستان عشق و جوانی نام دارند زینت داد
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 ;د، ولی این زن که اینک دیگر ثروتی برایش نمانده بود از پذیرفتن آنها امتناع کردرا براي مادام دو باري کشیده بو

  . هاي گالري فریک در نیویورك قرار دارند این تابلوها اینک در زمره گنجینه

. روزي تابستانی که گرم و عرق ریزان از پیادهروي در پاریس باز میگشت، در کافهاي توقف کرد و یک بستنی خورد

گراس براي او بناي ). 1806اوت  22(بالفاصله دچار احتقان مغزي شد و به فوریت به رحمت ایزدي پیوست  تقریبا

یادبود قشنگی ساخت که عبارت بود از مجسمه خودش که پسربچه برهنهاي در پایین پایش قرار داشت و در پشت 

. سرش زن جوانی بود که با رقص طربانگیز خود دامن خویش را میچرخاند

شهرت وي با حرارتش از میان میرود، و . رمندي که مظهر یک دوران میشود باید براي این کار خود بهایی بپردازدهن

تنها موقعی میتواند باز گردد که نیروي شفقتبار گذشت زمان به آن ارج و منزلتی دهد یا تغییر در جهت حرکت جزر 

یا )) برهنه((از این رو توفیق یافت که هنرش، اعم از  فراگونار. و مدها سبکهاي گذشته را باب سلیقه امروز کند

ولی قانون سختگیرانه انقالب،  ;باب طبع زمانش بود، یعنی به دوران انحطاط تسالي خاطر و لطف بخشید)) پوشیده((

که براي حفظ بقاي خود با سایر کشورهاي اروپایی در جنگ بود، جز ونوس خدایان دیگري نیز الزم داشت که الهام 

  . خش آن باشند، راین خدایان را در قهرمانان بردبار و پرتحمل روم پیدا میکردب

رومی، که وینکلمان مقام الوهیت  -هاي یونانی  نمونه. دوران حکومت زنان به پایان رسید و عصر جنگجویان بازگشت

با موجی از فرمهاي باستانی، به آنها داده بود، مورد استفاده نسلی جدید از هنرمندان قرار گرفت، و سبک نئوکالسیک 

  . هاي باروك و روکوکو را با خود برد شیوه

VI -  سالونهاي بزرگ  

  مادام ژوفرن  -1

دوران حکومت زنان تنها پس از اینکه سالونها رونق خود را از دست دادند، پایان یافت این محافل بینظیر در زمان 

و تاب مکتب رمانتیک در زمان مادموازل دو لسپیناس  مادام ژوفرن به اوج اعتالي خود رسیدند و در جریان تب

فروکش کردند، سالونها پس از انقالب با مساعی مادام دوستال و مادام رکامیه تجدید حیات یافتند، ولی هرگز شور و 

حرارت زمانی را نداشتند که مشاهیر سیاسی روزهاي شنبه در منزل مادام دو دفان، هنرمندان روزهاي دوشنبه، 

ه و شاعران روزهاي چهارشنبه در منزل مادام ژوفرن، فالسفه و دانشمندان روزهاي سهشنبه در منزل مادام فالسف

اولباك، و شیران پهنه ادبی و سیاسی روزهاي سهشنبه در /هلوسیوس و روزهاي یکشنبه و پنجشنبه در منزل بارون د

در هر یک از شبها امکان داشت در منزل ژولی ها  منزل مادام نکر تشکیل جلسه میدادند، و هر کدام از این گروه

 ;عالوه براینها، سالونهاي کوچکتر بسیاري بودند که در منزل مادام دو لوکزامبورگ. دولسپیناس تشکیل جلسه دهد

مادام دوال والیر، مادام دو فور کالکیه، مادام دو تالمون، مادام دو بري، مادام دو بوسی، مادام دو کروسول، مادام دو 

اودتو، مادام دومارشه، /اگیون، مادام د/آنویل، مادام د/ازول، مادام دو کامبی، مادام دو میرپوا، مادام دو بوو، مادامدشو

  . اپینه تشکیل میشدند/مادام دو پن، و مادام د

ن هم مسنتر وجه امتیاز این زنان سرپرستان سالونها زیبایی آنان نبود، زیرا تقریبا همه آنان زنان میانسال یا حتی از آ

به این بانوان میزبان ) به صورتی غیرمتظاهرانه(بودند، بلکه ترکیبی از ذکاوت، مردمداري، برازندگی، نفوذ و پول 

بدون  -امکان آن را میداد که زنان فریبنده و مردان اندیشمند را در یکجا جمع کنند تا بتوانند یک تجمع یا گفتگو را 

چنین . هاي لطافت طبع و خرد خویش منور سازند با شراره - به خرج دهند اینکه حرارت زیاد یا تعصب آتشین 

هر مردي که به . سالونی جاي مناسبی براي راز و نیازهاي عاشقانه یا مباحث عشقی یا دو پهلو صحبت کردن نبود

ها،  ات و اندیشهآنجا میرفت ممکن بود رفیقهاي داشته باشد، و هر زنی معشوقی، ولی این امر در تبادل مودبانه تعارف

در این محافل امکان داشت دوستیهاي افالطونی مورد قبول باشند، همانطور که . به طرزي با نزاکت، پوشانده میشد
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بتدریج که انقالب نزدیک . آالمبر وجود داشت/میان مادام دودفان و هوریس والپول یا میان مادموازل لسپیناس و د

ام رفیع عاري از جوش و خروش خود گام برداشتند و به مراکز شورش میشد، سالونها به سوي از دست دادن مق

سالون مادام ژوفرن بیش از همه شهرت یافت، زیرا وي ماهرترین رام کننده شیران یل در میان .تبدیل شدند

او اجازه آزادي بیشتري در مباحثات میداد و میدانست چطور بدون اینکه سختگیر به نظر . سرپرستان سالونها بود

او در زمره زنان معدودي بود که از طبقه متوسط . برسد، آزادي را در حدود حسن نزاکت و حسن سلیقه نگاه دارد

پدرش که خدمتکار خصوصی ماري آن، همسر دوفن، بود، با دختر یک . برخاستند و سالونهاي برجستهاي دایر کردند

. بهدنیا آمد و به نام مادام ژوفرن معروف شد 1699ز در نخستین فرزند آنان به نام ماري تر ;بانکدار ازدواج کرده بود

هاي بزرگی در  مادرش، که زنی با فرهنگ و داراي استعدادي براي نقاشی بود، براي پرورش دختر خود نقشه

این دو کودك نزد مادر بزرگشان در . به هنگام زایمان یک پسر دیده از جهان بست 1700سرداشت، ولی در سال 

نیم قرن بعد، در پاسخ تقاضاي کاترین دوم که از مادام . اونوره فرستاده شدند که با او زندگی کنند -خیابان سنت 

: ژوفرن خواسته بود زندگینامه خویش را مختصرا برایش بنویسد، او علت فقدان فضل خود را چنین توضیح داد

و خودش چنان با ذکاوت و سریع  تحصیالت بسیار کمی داشت، ولی افکارش چنان دقیق و موشکاف،... مادربزرگم 

او درباره مطالبی که از آنان چیزي . این خصایص پیوسته جاي دانش را براي او میگرفتند... االنتقال بود که 

از ... نمیدانست به نحوي چنان مطبوع صحبت میکرد که هیچ کس در میزان اطالعات او کمبودي مشاهده نمیکرد 

من پیوسته چنان خوب از عهده : ((ت را براي یک زن زاید میدانست و میگفتوضع خود چنان راضی بود که تحصیال

اگر نوه من شخص احمقی باشد، تحصیل او را از خود . امور برآمدهام که هیچ گاه نیاز به تحصیل را احساس نکردهام

نی با حسن اگر هوش و شعور داشته باشد مانند من عمل خواهد کرد، یع ;مطمئن و غیر قابل تحمل خواهد کرد

بدین ترتیب، در دوران طفولیت من، وي تنها خواندن را به من . ((سلوك و ادراك خود جبران نقیصه را خواهد کرد

مردان را به من  ;او فکر کردن را به من آموخت و مرا به تعقل وامیداشت. آموخت، ولی وادارم میکرد زیاد مطالعه کنم

درباره آنان بیان دارم، همچنین نحوه قضاوت شخصی خود را درباره آنان با میشناساند و وادارم میکرد عقیده خود را 

او نمیتوانست ریزه کاریهایی را که معلمان رقص یاد میدهند تحمل کند، و تنها میخواست ... من در میان میگذاشت 

. که من آن برازندگی را که طبیعت به یک شخص خوش قواره میدهد داشته باشم

  . بنابراین، دو کودك یتیم هر روز به مراسم قداس برده میشدند ;رگ، مذهب مهمتر از تحصیل بودبه عقیده مادر بز

یک تاجر ثروتمند به نام فرانسوا ژوفرن که چهل و هشت سال داشت . مادر بزرگ همچنین به فکر ازدواج ماري بود

سب دید و طرز تربیت ماري هم اجازه مادربزرگ این زوج را براي هم منا ;حاضر شد با ماري سیزدهساله ازدواج کند

این خانه . ولی او اصرار کرد که برادرش را هم با خود به خانه راحت و پر آسایش موسیو ژوفرن ببرد. اعتراض نمیداد

دختري از او به  1715در سال . اونوره قرار داشت، و مادام ژوفرن آن را تا پایان عمر نگاه داشت -در خیابان سنت 

  . ولی این پسر در دهسالگی درگذشت ;پسري 1717ر دنیا آمد و د

در همان خیابان متجددین، مادام دو تانسن یک سالون مشهور گشود و از مادام ژوفرن دعوت کرد که در آن شرکت 

سوابق مادام دو تانسن اندك سر و صدایی راه انداخته بود، و میهمانان مورد  ;موسیو ژوفرن مخالفت کرد. کند

  . فکران خطرناکی مانند فونتنل، مونتسکیو، ماریوو، پروو، هلوسیوس، و مارمونتل بودندعالقهاش آزاد 

در مقایسه با  ;او مفتون این مغزهاي بیقید و بند شد. مادام ژوفرن با وجود مخالفت موسیو ژوفرن به این سالون رفت

شوهرش اینک شصت و ! ه بودنداین اشخاص، بازرگانانی که به دیدن شوهر سالخوردهاش میآمدند چقدر کسل کنند

شوهرش . مادام ژوفرن هم شروع به پذیرایی از میهمانان کرد. بالزاك بود)) زن سی ساله((پنج سال داشت و خودش 

سرانجام شوهرش حاضر شد در صدر ضیافتهاي شام همسرش  ;اعتراض کرد، ولی او این اعتراض را نادیده گرفت
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در سن هشتاد و چهار سالگی درگذشت، میهمانان  1749د، و هنگامی که در او معموال آرام و مودب بو. جاي بگیرد

یکی از این میهمانان که از مسافرت بازگشته بود، پرسید آن آقاي مسنی . مادام ژوفرن تقریبا متوجه غیبت او نشدند

و شوهر من بود و ا: ((که این قدر آرام و بیسروصدا در صدر میز جاي داشت چه شد مادام ژوفرن بمالیمت پاسخ داد

رخت از این سراي بر بست و میهمانان مانوس با خویش را پریشان  1749مادام دو تانسن نیز در سال .)) مرده است

مادام ! ]چه زن خوبی: ((او گفت. در اینجا باید بار دیگر اظهارات فونتنل نود و دو ساله را به خاطر آوریم. خاطر ساخت

سپس فکري به خاطر فونتنل )) ها کجا شام بخورم حاال دیگر سهشنبه! چه غصهاي.[ معجونی واقعی از گناهان بود

مادام ژوفرن از .)) ها باید در منزل مادام ژوفرن شام بخورم خوب، حاال سه شنبه: ((رسید و گل از گلشن شکفت

از گذشته داشت که به شده بود و خاطراتی )) فیلسوف((زیرا وي قبل از مونتسکیو و ولتر . پذیرایی از او خوشنود بود

دوران مازارن بازمیگشتند، هنوز هفت سال از عمرش باقی بود و میتوانست، بدون احساس دلخوري، تاب شوخی و 

  . سر به سرگذاردن را بیاورد زیرا گوشش سنگین بود

ه در بیشتر مشاهیري که در سر میز مادام دو تانسن درخشیده بودند به فونتنل تاسی جستند، و طولی نکشید ک

المبر، و یک  - اولباك، گریم، مورله، سن /ضیافتهاي ناهار روز چهارشنبه ژوفرن، در مورد مختلف، مونتسکیو، دیدرو، د

مرد کوچک اندام و نکته سنج از اهالی ناپل موسوم به آبه فردیناند و گالیانی، منشی سفیر کبیر ناپل در پاریس، در 

. یکجا جمع شدند

آالمبر، و مارمونتل اجازه میداد /شوهرش، با وجود مخالفت پرجنجال دخترش، به دیدرو، دمادام ژوفرن پس از مرگ 

او یک میهن پرست و یک مسیحی بود، ولی . که زمینه و آهنگ بحث را در ناهارهاي روز چهارشنبهاش تعیین کنند

لیور به  000،500 وقتی دایرهالمعارف سازمان یافت، وي. خوشش میآمد)) فیلسوفان((از شهامت و زنده دلی 

خانهاش به نام سالون دایرهالمعارف مشهور شد، و هنگامی که پالیسو این شورشیان را در . هایش کمک کرد هزینه

، مادام ژوفرن را به عنوان سیدالیز، مادر تعمیدي افسانهاي گروه، )1760(کمدي خود به نام فیلسوفان هجوم کرد 

یران یل خود خواست که بانزاکت بیشتري فرش کنند و با تعریفی به این از آن پس وي از ش. مورد استهزا قرارداد

سرانجام او دعوت مرتب از دیدرو را . از شیرین زبانی زیاده از حد جلوگیري میکرد!)) آه، این مطلب خوبی است((نحو 

  . منسوخ کرد، ولی یک دست مبل نو و یک روپوش منزل که بیش از حد تحمل نفیس بود برایش فرستاد

فالسفه عالقهمند بودند  ;او متوجه شد که هنرمندان، فالسفه، و مسئوالن امور دولتی بآسانی با یکدیگر درمیآمیزند

هنرمندان گروه شلوغ و پرسروصدایی بودند و . صحبت کنند، مسئوالن امور انتظار حزم و احتیاط و نزاکت داشتند

ابراین، مادام، که آثار هنري جمع آوري میکرد و در بن. تنها هنرمندان دیگر میتوانستند آنها را درك کنند

ها هنرمندان و هنرشناسان طراز اول پاریس  زیباییشناسی خوشهاي از خرمن کنت دوکلوس چیده بود، عصر دوشنبه

بوشه، التور، ورنه، شاردن، وانلو، کوشن، دروئه، روبر، اودري، ناتیه، سوفلو، کلوس، . را به شام مخصوص دعوت میکرد

مارمونتل تنها فیلسوفی بود که اجازه ورود داشت، زیرا وي در خانه مادام . اردون، و گروز به خانهاش میآمدندبوش

این میزبان دوستداشتنی نه تنها از میهمانان خود پذیرایی میکرد، بلکه آثار آنان را نیز میخرید، . ژوفرن زندگی میکرد

شاردن بهتر از همه از او تصویري ساخت و . خوبی به آنها میداددر مقابلشان مینشست تا تصویرش را بکشند، و پول 

پس از مرگ، وانلو دو تابلو از آثار . او را به صورت بانویی فربه و مهربان که کالهگوشی توري بر سر داشت مجسم کرد

اصله را براي لیور به یک شاهزاده روس فروخت، و سود ح 000،50لیور خرید، آنها را به مبلغ  4000این نقاش را به 

  . بیوه نقاش متوفی فرستاد

ولی در شامهاي . ترتیب میداد)) شامهایی مختصر((مادام ژوفرن براي تکمیل میهمان نوازي خود براي دوستان زنش 

از زنان معدودي ) آالمبر/شاید به عنوان پاره تن د(روز دوشنبه از هیچ زنی دعوت نمیشد، و مادموازل دو لسپیناس 
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مادام تا حدودي خاصیت تحمل اراده خویش بر دیگران را . هاي چهارشنبه شب شرکت میکرد امهبود که در برن

چنین به نظر . داشت، و عالوه بر آن متوجه شد که حضور زنان توجه شیران یل را از فلسفه و هنر منحرف میکند

در تفکیک مردان و زنان از میرسید شهرتی که مجالس وي در زمینه مباحث جالب و مهم به دست آوردند عمل او را 

زیرا چنانچه آنها میتوانستند  ;خارجیانی که در پاریس بودند دست و پا میکردند دعوت شوند. یکدیگر توجیه میکند

پس از بازگشت به وطن خود بگویند در سالونهاي مادام ژوفرن شرکت کردهاند، برایشان امتیازي بود که، پس از 

هیوم، والپول، و فرنکلین از جمله میهمانان حقشناس . ه چیز بیشتر اهمیت داشتشرفیابی به حضور پادشاه، از هم

توجه دقیق داشتند  - حتی کنت فون کاونیتس که خود از بزرگزادگان بود  - سفیرانی که در ورساي بودند . وي بودند

. اونوره قرار داشت حضور یابند -که در خانه معروفی که در خیابان سنت 

زربست، که درباره  - زاده کانتمیر، سفیر کبیر روسیه، شاهزاده خانمی را به نام پرنسس آنهالت شاه 1758در سال 

چهار سال بعد، دختر این شاهزاده خانم به نام  ;هنرهاي دخترش مطالبی میگفت، با خود به خانه مادام ژوفرن آورد

وسیه مکاتبه جالبی با این و مدت چند سال پس از آن، این امپراطریس سراسر ر ;کاترین دوم مشهور شد

یک سوئدي خوش قیافه و بسیار باهوش که در میهمانیهاي شام مادام شرکت داشت پس . بورژوا داشت)) سالوندار((

  . از بازگشت به کشور خود گوستاووس سوم شد

مادام . ودتر به نام ستانیسالس پونیاتوفسکی از میهمانان همیشگی و فداییان مادام ژوفرن ب قیافه یک جوان خوش

و وقتی که او در سال  ;طولی نکشید که این جوان مادام را ماما صدا کرد ;گاهی از اوقات قروض او را میپرداخت

مادام، که اینک شصت و . پادشاه لهستان شد، از مادام دعوت کرد که به عنوان میهمانش از ورشو دیدن کند 1764

او در این مورد  ;هش به ورشو، توقف پیروزمندانهاي در وین کرددر سر را. چهار سال داشت، این دعوت را قبول کرد

نقش ) 1766(وي مدتی در کاخ سلطنتی در ورشو .)) در اینجا بهتر از دو متري منزل خودم مرا میشناسند: ((نوشت

فرنه، دست به هاي ولتر از  هایی که وي از آنجا به پاریس میفرستاد، مانند نامه نامه. مادر ناصح پادشاه را ایفا میکرد

هاي مادام ژوفرن را نخواندهاند شایستگی آن را ندارند که به درون  آنها که نامه: ((دست میگشت، گریم نوشت

هاي شامش را از سرگرفت، یکصد نفر از  وقتی مادام به پاریس بازگشت و میهمانی.)) اجتماعات خوب قدم گذارند

  . بازگشت او ساختند پیرون و دلیل اشعاري در مدح ;مشاهیر شادي کردند

این سفر پرزحمت بود، زیرا ایجاب میکرد مادام نیمی از اروپا را با کالسکه برود و برگردد، و در نتیجه وي هیچ گاه 

او، که زمانی عدم اعتقاد خود را به زندگی پس از مرگ ابراز داشته و مذهب را . مانند گذشته هوشیار و سوزنده نبود

  . نه تبدیل کرده بود، اینک اجراي آیین کاتولیک را از سرگرفتتنها به عملیات نیکوکارا

او براي اینکه در نزد خدا محبوب باشد، بدون اینکه در اجتماع . مارمونتل تورع خاص او را چنین توصیف میکند

او با همان اختفا در مراسم قداس شرکت . خویش فاقد چنین محبوبیتی باشد، به نوعی اعتقاد پنهانی روي آورد

در یک صومعه آپارتمانی، و در کلیساي کاپوسها جایگاه . میکرد که دیگران به طور پنهان به محل توطئهاي میرفتند

هاي کوچکی براي  خاصی متعلق به خودش داشت و اینها را همان گونه در اختفا نگاه میداشت که زنان عیاش خانه

. عشقبازیهاي خود داشتند

را به عنوان سال بخشش اعالم کرد، بدین معنی که در آن سال همه کسانی که کلیساي کاتولیک آن سال  1776در 

مارس، مادام  11در . در مواقع معینی به کلیساهاي معینی میرفتند از معافیتها و بخشودگیهایی برخوردار میشدند

دچار خونریزي بالفاصله پس از رسیدن به منزل، . ژوفرن در مراسمی طوالنی در کلیساي جامع نوتردام شرکت کرد

آبه . از اینکه بیماري وي پس از شرکت در مراسم مذهبی صورت گرفته، خشمگین بودند)) فیلسوفان. ((مغزي شد

او با ارائه سرمشقی از خود حقیقتی را که همیشه تکرار میکرد تایید : ((مورله، که لحنی گزاینده داشت، اظهار کرد
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دخترش مارکیز دوالفرته ایمبو مادر بیمارش .)) یک عمل احمقانه میمیردانسان فقط بر اثر : کرده است، و آن این بود

آالمبر و مورله را ندید، ولی ترتیبی /مادام دیگر هرگز د. را از پیرامونش دور کرد)) فیلسوفان((را تحت اختیار گرفت و 

به همین نحو به زندگی  او یک سال دیگر. داد که مقرریی که براي آنها تعیین کرده بود پس از مرگش افزایش یابد

  . ادامه داد، و با آنکه افلیج و متکی به دیگران بود، تا آخرین لحظه عمرش دست از اعمال خیر خود نکشید

  مادام دو دفان -  2

در سراسر اروپا تنها یک سالون وجود داشت که میتوانست از نظر شهرت و اصحاب خود با سالون مادام ژوفرن رقابت 

شامرون را بررسی، و مشاهده کردهایم که  - گر زندگی و خصوصیات اخالقی ماري دو ویشی ما در جاي دی. کند

چگونه به ازدواج  ;ها را به طور کامل از خویش دلسرد کرد چگونه وي در کودکی با آزاد فکري خود کشیشها و راهبه

وي نخست ). 1739حد (ون زد مارکی دو دفان درآمد، او را ترك کرد، و براي رفع تنهایی خود دست به افتتاح سال

محل . دومینیک سالون خویش را دایر کرد- ژوزف در خیابان سن-در صومعه سن) 1747(در خیابان بون و سپس 

را از پیرامونش فراري داد بجز یکی از آنها را که قبال نزد وي آمده و شراب و لطافت طبع او )) فیلسوفان((تازه او همه 

ولی بقیه شرکتکنندگان  ;مبر بود که کمتر از همه فیلسوفان طبعی ستیزهجو داشتآال/این شخص د ;لذت برده بود

دایمی در سالون مادام دو دفان مردان و زنان اشرافزادهاي بودند که مادام ژوفرن را به عنوان یکی از اعضاي طبقه 

، )1754(گی کورشد هنگامیکه این مارکیز در سن پنجاه و هفت سال. مادون خود میدانستند) بورژوازي(متوسط 

ولی در سایر ایام هفته، او تنهایی را با افسردگی خاطر روزافزونی  ;هاي شام او میآمدند دوستانش هنوز به میهمانی

احساس میکرد، تا اینکه توانست برادرزاده خود را وادار کند که نزد او بماند و در ضیافتهاي شبانهاش کمک میزبان 

کنتس او را به . آلبون و گاسپار دو ویشی برادر مادام دو دفان بود/امشروع کنتس دژولی دولسپیناس فرزند ن. باشد

عنوان فرزند خود معرفی، و وي را با سایر اطفال خود بزرگ کرد، وسایل تحصیالت بسیار خوبی برایش فراهم ساخت، 

. و این کار هرگز انجام نشدولی یکی از دخترانش مخالفت کرد،  ;و درصدد برآمد او را شرعا به فرزندي خود درآورد

همان خواهر ناتنی ژولی با گاسپار دو ویشی ازدواج کرد و با او به بورگونی رفت تا در شاتو دوشامرون  1739در سال 

لیور براي ژولی که در آن وقت  300کنتس درگذشت و مقرري ساالنهاي به مبلغ  1748در . با وي زندگی کند

ولی با وي مانند یک یتیم حرامزاده رفتار، و  ;مادام دو ویشی ژولی را به شامرون برد. شانزدهساله بود، به ارث گذاشت

وقتی که مادام دو دفان از شامرون دیدن کرد، نیروي فکر و طرز رفتار . از وي به عنوان معلم اطفال خود استفاده کرد

ا به خود جلب کرد و متوجه شد که وي او اعتماد این دختر ر ;عالی مادموازل دو لسپیناس وي را تحت تاثیر قرارداد

مارکیز پیشنهاد کرد که ژولی با . از وضع حاضر خود آن قدر ناراضی است که تصمیم گرفته است به یک صومعه برود

اعضاي خانواده مخالفتهایی کردند، زیرا میترسیدند مادام دو دفان ژولی را . وي به پاریس برود و نزد وي زندگی کند

مادام قول داد که هیچ گاه با چنین کاري . آلبون سهیم سازد/کند و بدین وسیله او را در امالك دداراي حق مشروع 

، ولی نه به )1752اکتبر (در خالل این احوال، ژولی وارد یک صومعه شد . موجب ناراحتی بستگانش نخواهد شد

مارکیز پیشنهاد خود . ا زندگی میکندعنوان یک سالک تازه کار، بلکه به عنوان کسی که براي جا و غذاي خود در آنج

مارکیز نامه عجیبی براي  1756فوریه  13در . را تجدید کرد و ژولی، پس از یک سال تردید، سرانجام آن را پذیرفت

: او فرستاد که براي قضاوت درباره سلسله وقایعی که بعدا به وقوع پیوستند الزم است به خاطر سپرده شود

ی که از همشهریان من است و قصد داشت به یک صومعه برود معرفی خواهم کرد، و خواهم من شما را بهعنوان جوان

با شما با . گفت که من به شما جایی براي زندگی پیشنهاد کردم تا اینکه محلی مناسب براي خودتان پیدا کنید

ت نفس شما هیچ گاه نزاکت و حتی تعارف رفتار خواهد شد، و شما میتوانید به من اطمینان داشته باشید که عز

  . دار نخواهد شد جریحه
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کوچکترین تزویر، حتی بیاهمیتترین تزویري که شما در رفتار . نکته دیگري هست که باید به شما توضیح دهم... ولی 

من طبیعتا شخصی بیاعتماد هستم و همه کسانی که من در . خود به کار بندید، براي من غیرقابل تحمل خواهد بود

ز حیله کشف کنم در نزد من مظنون خواهند بود، تا اینکه من اعتماد خود را نسبت به آنها از دست آنها آثاري ا

من بسیار به این دو نفر عالقهمندم و، علت این عالقه هم . آالمبر/فورمون و د -بدهم، من دو دوست صمیمی دارم 

که من، باید تصمیم بگیرید که با حداعالي بنابراین شما، مل. بیشتر به خاطر صداقت مطلق آنهاست تا جذبه و دوستی

ولی به شما اطمینان میدهم  ;ممکن است فکر کنید من موعظه میکنم. ... صداقت و خلوص نیت با من زندگی کنید

  . در این مورد من هیچ گونه رحم و شفقتی ندارم. که تنها در مورد خلوص نیت چنین کاري میکنم

اطاق وي نخست در باالي اطاقک جاي کالسکه، . فان آمد که با وي زندگی کندژولی نزد مادام دو د 1754در آوریل 

اورلئان، شاید به پیشنهاد مادام، یک مقرري به /دوك د. ژوزف بود-و سپس باالي آپارتمان مارکیز در صومعه سن

آنها را در وي به میزبان کور کمک میکرد که از میهمانانش استقبال کند و . لیور برایش تعیین کرد 692مبلغ 

رفتار مطبوع، سرعت انتقال، طراوت، و بیتکلیفی جوانیش به جریان امور سالون . تجمعات سالون در جاي خود بنشاند

او زنی زیبا نبود، ولی چشمان سیاه و درخشان و خرمن موهاي قهوهاي رنگش ترکیب . روشنی خاصی میبخشیدند

میآمدند نیم دلباخته او شدند و حتی شوالیه با وفاي مادام بهنام نیمی از مردانی که به آنجا . جالبی بهوجود میآورد

که هفتاد سال داشت، همیشه بیمار بود، و پیوسته شراب  - فرانسوا انو رئیس دادگاه بازپرسی  -ژان  -شارل 

اهمیت  ژولی تعریف و تحسین آنها را به نحوي شایسته کم. از این قاعده مستثنا نبود -هایش را گلگون میداشت  گونه

ولی، حتی با وجود این، مارکیز، که اینک به علت کوري حساسیتش دو برابر شده بود، باید احساس  ;تلقی میکرد

مارکیز : شاید عنصر دیگري نیز در این جریان دخالت داشت. کرده باشد که آن طور مانند گذشته مورد توجه نیست

هر دو مخزن احساسات تند و شدید . او با کسی سهیم شود چنان عالقهاي به ژولی پیدا کرده بود که حاضر نبود در

. بودند، هر چند که مارکیز یکی از نافذترین مغزهاي زمان خود را داشت

او عاشق یک جوان ایرلندي شد، که از او فقط  نخست. اینکه ژولی روزي به مردي دل ببازد امري اجتنابناپذیر بود

حض اینکه وي اجازه شرکت در سالون را یافت، تقریبا هر روز میآمد، و طولی به م. نام او تاف بود ;نامش را میدانیم

  . آید نکشید که بر مادام آشکار شد که وي نه براي دیدن او، بلکه به خاطر مادموازل می

مارکیز از اینکه میدید ژولی به اقدامات اغوا کننده این جوان عکس العمل مساعد نشان میدهد به وحشت افتاد و 

  . دختر مغرور از این اندرزهاي مادرانه منزجر بود. را از به مخاطره انداختن وضع خود برحذر داشتژولی 

مارکیز، که میترسید ژولی را از دست بدهد و میخواست وي را در برابر یک رابطه حساب شده که نوید دوام نمیداد 

ژولی اطاعت کرد، ولی از این مشاجره چنان  .حفظ کند، به او دستور داد که هر وقت تاف میآید در اطاق خود بماند

بسیاري از اشخاص در قرن هجدهم از تریاك به . به هیجان آمد که براي تسکین اعصاب خود قدري تریاك خورد

مادموازل دولسپیناس با هر ماجراي عشقی که برایش پیش میآمد بر حجم . عنوان یک مسکن استفاده میکردند

  . ودافز تریاکی که مصرف میکرد می

او توانست تاف را فراموش کند، ولی عشق بعدي وي وارد صفحات تاریخ شد، زیرا مردي را در برمیگرفت که مادام 

، در اوج شهرت خود به 1754آالمبر در /ژان لورون د. دودفان با او رابطهاي مادرانه، ولی اختصاصی، برقرار کرده بود

ولتر در یک لحظه فارغ از . ایرهالمعارف، نقل مجالس پاریس بودعنوان ریاضیدان، فیزیکدان، منجم، و همکار در د

او به . با وصف این، او داراي هیچ یک از مزایاي ولتر نبود. خواند)) بزرگترین نویسنده قرن((هرگونه تکلف وي را 

را ندیده مادرش مادام دوتانسن از او دست کشیده، و وي از دوران کودکی پدرش  ;صورت طفلی نامشروع به دنیا آمد

مردي خوش قیافه، از . مانند یکی از افراد ساده طبقه متوسط در خانه یک شیشه بر به نام روسو زندگی میکرد. بود
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او میتوانست تقریبا با هر متخصصی درباره هر موضوعی که باشد  ;لحاظ ظاهر مرتب، با نزاکت، و گاهی با نشاط بود

د را در پشت پردهاي از داستان، تقلید، و لطیفه گویی پنهان صحبت کند، ولی در عین حال میتوانست دانش خو

استقالل خویش را به مراحم پادشاهان و . از اینها که بگذریم، او در کمتر موردي با دنیا سرسازگاري داشت. دارد

د، او حاضر و وقتی که مادام دو دفان به خاطر وارد کردن او به فرهنگستان فرانسه مبارزه میکر ;ها ترجیح میداد ملکه

در او . راي مساعد انو را براي خود بهدست آورد) 1744(نشد با تحسین از اثر انو به نام خالصه وقایع تاریخ فرانسه 

او میتوانست آدمی کم حوصله باشد،  ;گویی او را نیشدار میساخت یک رگ هجوگویی وجود داشت که گاهگاه لطیفه

با وصف  ;وقتی با زنان تنها بود، نمیدانست چه بگوید و چه بکند.)) شدو گاهی در برابر حریفان شدیدا غضبناك می((

. این، خجلت او زنها را به سویش جلب میکرد، و مثل این بود که این کیفیت آزمایشی براي تاثیر جذبه آنهاست

مادام آن وقت  .، از وسعت و روشنی فکر او به حیرت آمد)1743(هنگامی که مادام دودفان نخستین بار با او آشنا شد 

و نه تنها به . خود قبول کرد)) گربه وحشی((مادام او را به عنوان . چهل و شش سال داشت، و او بیست و شش سال

اظهار میداشت که حاضر است از بیست و چهار . سالون بلکه همچنین به شامهاي خصوصی دو نفري دعوتش میکرد

یازده سال . آالمبر بگذراند/وط بر اینکه دو ساعت بقیه را با دساعت شبانهروز بیست و دو ساعت آن را بخوابد، مشر

  . پس ازاین دوستی گرم بود که ژولی وارد زندگی آنها شد

  : آالمبر بعدا در این مورد چنین نوشت/د. میان پسر نامشروع و دختر نامشروع پیوندهاي طبیعی وجود داشت

مطرود بودیم از بدو تولد متحمل بدبختی و ناراحتی شده بودیم،  هر دو ما فاقد والدین و خانواده بودیم، و چون هر دو

چنین به نظر میرسید که طبیعت ما را به این جهان فرستاده که یکدیگر را پیدا کنیم، براي یکدیگر آنچه که از دست 

عف در هایشان را به علت ض دادهایم باشیم، و مانند دوبید مجنون که طوفان آنها را خم کرده، ولی چون شاخه

  . یکدیگر پیچیدهاند، آنها را ریشهکن نکرده است، در کنار هم قرار بگیریم

گذشت زمان : ((به ژولی نوشت 1771وي در سال . را احساس کرد)) کشش انتخاب((آالمبر تقریبا در نظر اول این /د

ت به تو ایجاد شد ولی این عوامل در عالقهاي که هفده سال پیش در من نسب ;و عادت همه چیز را کهنه میکند

با وصف این، او نه سال صبر کرد تا عشق خود را به وي اظهار کند، و آن وقت هم این کار را به طور .)) تاثیري ندارند

از پوتسدام به وي نوشت که در امتناع از پذیرفتن دعوت فردریک براي قبول  1763او در سال : غیرمستقیم انجام داد

این یک .)) یک هزار دلیل داشته است که حتی یکی از آنها هم به فکر تو نمیرسد(( ریاست فرهنگستان علوم برلین،

آالمبر بود، زیرا آیا هرگز زنی وجود داشته است که نداند چه موقع مردي عاشق وي /مورد عجیب از خطاي ذکاوت د

. رزاده تحت حمایتش شدشده است مادام دو دفان متوجه افزایش گرمی در روابط میان میهمان مورد عالقهاش و براد

مدتی کلمه سرزنش باري به زبان نیاورد، . وي همچنین متوجه شد که ژولی موضوع اصلی بحث و عالقه سالون است

وي اجازه داد پاسخ ولتر به . آالمبر نمود/براي ولتر نوشت اظهارات تلخی درباره د 1760ولی در نامهاي که در 

کمی بعد از شروع خواندن . ، توسط یکی از دوستان براي میهمانان خوانده شودآالمبر/اظهارات مادام، قبل از ورود د

مارکیز . او با دیگران خندید، ولی آزرده خاطر شده بود ;آالمبر وارد شد و آن قسمت از اسرار مگو را شنید/پاسخ، د

آالمبر /د 1763ر سال وقتی که د. کوشش کرد موضوع را رفع و رجوع کند، ولی زخمی که ایجاد شده بود باقی ماند

از فردریک دیدن کرد، تقریبا هر روز به مادموازل دو لسپیناس نامه مینوشت، ولی در مورد مادام این عمل بندرت 

پس از بازگشت به پاریس، برایش عادت شده بود که به آپارتمان ژولی برود و قبل از اینکه این دو . صورت میگرفت

گاهی هم تورگو، شاستلو، یا مارمونتل هم او را در این . از وي دیدن کند براي شرکت در سالون پایین بیایند،

میزبان سالخورده احساس میکرد از طرف کسانی که او به آنها کمک کرده و . دیدارهاي خصوصی همراهی میکردند

ا به انواع اینک او به چشم دشمن به ژولی نگاه میکرد و احساسات خود ر. دوستشان داشته است به وي خیانت میشود
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از قبیل سردي لحن، توقعات کوچک، و یاد آوریهاي گاه به گاه درباره عدم : طرق ناراحت کننده آشکار میساخت

، و نسبت به این تعهد که باید همیشه دم ))پیرزن کور و مالیخولیایی((ژولی هر روز نسبت به این . استقالل ژولی

مدام بر میزان ناراحتی او افزوده . یشتر احساس بیحوصلگی میکرددست باشد تا در هر ساعت از مارکیز توجه کند، ب

  . میشد، زیرا هر روز نیشهایی به همراه داشت

در آخرین باري که مادام .)) همه دردها عمیقا اثر میکنند، ولی سعادت پرنده زودگذري است: ((چندي بعد او نوشت

ژولی پاسخ داد دیگر نمیتواند با . ینه او، وي را فریب میدهداز کوره در رفت، ژولی را متهم کرد که در خانه او، به هز

عازم یافتن مسکن  1764و صبح زود یکی از روزهاي ماه مه  ;کسی که به این چشم به او نگاه میکند زندگی کند

انتخاب  آالمبر باید میان آنها یکی را/مادام شکافی که بدین ترتیب ایجاد شده بود را با اصرار در اینکه د. دیگري شد

  . آالمبر رفت و دیگر بازنگشت/د ;کند غیرقابل ترمیم کرد

بیشتر میهمانان به آمدن . تا مدتی به نظر میرسید که سالون قدیمی بر اثر قطع این اندامها زخم ملهکی دیده است

بوفلر، مارشال دو لوکزامبورگ، دوشس دوشاتیون، کنتس دو  -پیش مارکیز ادامه میدادند، ولی چند تن از آنان 

سالون به اجتماع . نزد ژولی رفتند که همدردي و ادامه عالقه خود را به وي اظهار کنند - تورگو، شاستلو و حتی انو 

مادام  1768دوستان قدیمی و باوفا و تازه واردینی که در جستجوي تشخص و غذاي خوب بودند تبدیل شد و در 

:تغییر وضع سالن را چنین توصیف کرد

همه ما یکپارچه احمق . نفر اینجا بودند و من انواع و درجات گوناگون مطالب بیخاصیت را تحسین کردمدیروز دوازده 

همه دوازده نفر ساعت یک رفتند، ولی . همه به نحوي منحصر به فرد مالل آور بودیم. ... بودیم، هرکس در نوع خود

ست من است، و او هم بیشتر اوقات مرا تا سرحد ول تنها دو -دو  -پون ... هیچ یک با رفتن خود تاسفی ایجاد نکرد 

  . مرگ کسل میکند

از هنگامی که نور دیدگان مادام از میان رفت، وي دیگر عشقی به زندگی نداشت، ولی اینک که عزیزترین دوستانش 

: میگفت ;بوده او هم مانند ایوب روزي را لعن میکرد که زاده شد. رفته بودند، دچار یاسی نومیدانه و بدبینانه شده بود

و آن به دنیا آمدن ...  ;تنها یک بدبختی وجود دارد. ... هایم کوري و کهولت از همه ناچیزترند از میان همه اندوه((

لوئیز و کشیش ساووایی روسو، نه تنها به ه ;او رویاي رمانتیکها و فالسفه را یکسان مورد استهزا قرار میداد.)) است

و شما آقاي ولتر، : ((خطاب به ولتر میگفت. میخندید)) حقیقت((بلکه همچنین به مبارزه طوالنی ولتر به خاطر 

عاشق شناخته شده حقیقت، از روي ایمان و خلوص نیت به من بگویید که آیا حقیقت را یافتهاید شما با اشتباهات 

او شخصی شکاك بود، ولی شکاکان )) یان برمیدارید، ولی جاي آنها چه چیزي میگذاریدمبارزه میکنید و آنها را از م

  . اورمون را به شورشیانی مانند ولتر و دیدرو ترجیح میداد - درد آشنا مانند مونتنی و سنت 

ول که سالون او در زمان وزارت شواز. او از زندگی دست شسته بود، ولی زندگی هنوز کامال از او دست نشسته بود

رهبران دستگاه دولتی در اطراف مارکیز سالخورده جمع میشدند تجدید حیات منطقی داشت و دوستی دوشس دو 

هوریس والپول شروع به شرکت در  1765در . شوازول مهربان روشنایی و نوري به آن روزهاي تیره میبخشید

امید است بار . ویز مایوسانهاش به زندگی بوداجتماعات وي کرد و بتدریج مادام عالقهاي به او یافت که آخرین دستا

  . دیگر او را در آن تجلی نهایی و حیرت آور مشاهده کنیم

  مادموازل دو لسپیناس -3

دومینیک قرار داشت و تنها حدود یکصد متر -ژولی خانه سه طبقهاي را که در محل تالقی خیابانهاي بلشاس و سن

عالوه بر چند  ;وضع مالی او بد نبود. وان خانه تازه خود انتخاب کرداز صومعه محل اقامت مارکیز دور بود به عن

) 1763و  1756در سالهاي )) (عواید پادشاه((لیور از  2600مقرري که دریافت میداشت، مستمریهایی به مبلغ 
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ستمري ساالنه آالمبر، دو م/و اینک مادام ژوفرن، به پیشنهاد د ;دریافت داشته بود که ظاهرا معلول اصرار شوازول بود

مارشال دو لوکزامبورگ یک دست مبل . کرون برایش تعیین کرده بود 1000لیور و  2000جدا از یکدیگر به مبلغ 

دیوید هیوم به مادام دو . ژولی کمی پس از مستقر شدن در خانه جدید، به آبله شدیدي مبتال شد. کامل به او داد

آالمبر در /رناکی بیمار است و من خوشحالم از اینکه میبینم دمادموازل دو لسپیناس به طرز خط: ((بوفلر نوشت

در واقع این فیسوف هر روز صبح مسافت زیادي را پیاده .)) چنین لحظهاي از دایره فلسفه خود پا بیرون گذارده است

مادام  و سپس به خانه خود در منزل ;طی میکرد که در کنار بستر ژولی تا دیر وقت شب بماند و از او مراقبت کند

پوست صورتش خشن و لک و . ژولی بهبود یافت، ولی براي همیشه ضعیف و عصبی مزاج شده بود. روسو بازمیگشت

  . میتوان تاثیر این وضع را براي زنی که سی و دو سال داشت و هنوز ازدواج نکرده بود مجسم کرد. پیس شده بود

بر اثر یک بیماري معده که او را تا  1765المبر در بهار آ/د. آالمبر توجه کند/او درست بموقع بهبود یافت که از د

اطاقی کوچک، کم نور، و کم هوا با تختخوابی به ((مارمونتل از اینکه دید وي در . سرحد مرگ برد بستري شده بود

، به یکی دیگر از دوستانش به نام واتله، که کارشناس امور مالی بود. زندگی میکند بشدت ناراحت شد)) باریکی تابوت

فیلسوف با اندوه حاضر شد زنی . آالمبر پیشنهاد کرد از خانه راحتی که او در نزدیکی پرستشگاه داشت استفاده کند/د

! آه، روزهاي شگفت آور: ((دو کلو با لحنی خطابه وار گفت. را که به وي از کودکی جا و غذا داده بود ترك کند

به منزل تازه او میآمد و با فداکاري بیدریغ خود جبران مراقبتی را  ژولی هر روز!)) آالمبر از شیر گرفته شده است/د

وقتی آن قدر بهبود یافت که بتواند حرکت کند، ژولی از او . آالمبر اخیرا نسبت به او به عمل آورده بود/میکرد که د

  . خواهش کرد چند اطاقی را که در طبقه باالي خانهاش قرار داشتند اشغال کند

او مادام روسو را فراموش نکرد، مرتبا از . به آن منزل رفت و اجازه متوسطی به او میپرداخت 1765ییز آالمبر در پا/د

او دیدن میکرد، قسمتی از درآمد خود را با او سهیم میشد، و هیچگاه از پوزش خواهی براي جدا شدن از او 

.)) ه به من بیش از فرزندان خودت عالقهمنديمادر خوانده بیچاره، ک: ((آالمبر خطاب به این زن میگفت/د. بازنایستاد

آالمبر غذایش را /د. ظواهر امر چنین تصوري را توجیه میکردند. مدتی پاریسیها تصور میکردند که ژولی رفیقه اوست

هایش را برایش مینوشت، به امورو کارهایش رسیدگی میکرد، پساندازهایش را بهکار  با او صرف میکرد، نامه

هیچ میزبانی خواب آن را هم نمیدید  ;آنها همیشه در انظار باهم بودند. مدهایش را جمعآوري میکردمیانداخت، و درآ

با وصف این، بتدریج حتی بر شایعهپردازان نیز روشن شد که ژولی نه . که یکی از این دو را بدون دیگري دعوت کند

  . ستش استبلکه در حکم خواهر و دو ;آالمبر است، نه زنش، نه معشوقهاش/رفیقه د

آالمبر نسبت به او، هر چند که او نمیتوانست آن را در /به نظر میرسید که ژولی هرگز متوجه نشده باشد که عشق د

مادام ژوفرن و مادام نکر، که هر دو از نظر اخالقی نمونه بودند، این روابط را به عنوان . قالب کلمات درآورد، کامل بود

. هر دو آنها را به هر دو اجتماعش دعوت میکرد) مادام ژوفرن(دار سالخورده سالون. پیوندي افالطونی پذیرفتند

هنگامیکه مادموازل دولسپیناس از خود سالونی دایر کرد و مادام ژوفرن اعتراضی که از آن اطالعی در دست باشد به 

دوست پیدا کرده بودند آالمبر آن قدر /ژولی و د. این کار نکرد، عطوفت مادرانهاش مورد آزمایش سختی قرار گرفت

که در ظرف چند ماه تقریبا هر روز اطاق پذیرایی ژولی از ساعت پنج تا ساعت نه از میهمانان گزیده، چه مرد و چه 

هاي  آالمبر رهبري صحبت را بهدست میگرفت و ژولی همه جا جذبه/د. زن، و همه داراي شهرت و مقام، پر میشد

شام یا عصرانه داده نمیشد، ولی سالون او این شهرت را یافت که تحرك . زودزنانه و گرمی پذیرایی را به آن میاف

تورگو و لومنی دو برین، که بعد از مدت کوتاهی در دستگاه دولتی مقام باالیی یافت، . آورترین سالون پاریس است

شکاکانی مانند هیوم و  اشرافزادگانی مانند شاستلو و کوندورسه، و روحانیان واالمقامی مانند دو بوامون و بواژلن،

در آغاز، آنها براي دیدن و . المبر به این محفل میآمدند- مورله، نویسندگانی مانند مابلی، کوندیاك، مارمونتل، و سن
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آالمبر، و بعدا براي بهرهمند شدن از مهارت عالقهمندانه ژولی در اینکه هر میهمان را به میدان /شنیدن سخنان د

حساسترین  ;در این سالون هر مبحثی آزاد بود. خاص خود بدرخشد، به محفل میآمدندبیاورد تا در رشته تفوق 

ولی ژولی، که در این هنر دست پرورده مادام ژوفرن بود،  ;مسائل مذهب، فلسفه، یا سیاست مورد بحث قرار میگرفت

میزبان ظریف قانون  عالقه به نرنجاندن. میدانست چگونه هیجانات را تسکین بخشد و جدل را به بحث تبدیل کند

در اواخر سلطنت لویی پانزدهم، سالون مادموازل دو لسپیناس، . غیرمدونی بود که در میان این آزادي موجد نظم بود

بیش از هر محفل دیگر مورد . در دورانی که داراي این همه شخصیتهاي بارز و درخشان بود((بوو، - به عقیده سنت

. هیچ سالونی نبود که چنین کشش دوگانهاي داشته باشد.)) رفت و آمد میشدتوجه قرار داشت و با اشتیاق به آن 

آالمبر هم در /و د. ژولی، با آنکه آبلهرو و بدون پدر بود، بتدریج به صورت عشق دوم بیش از ده مرد برجسته درآمد

  : گریم در این باره چنین نوشت. اوج توانایی خود

او هم با سهولت و هم با حسن نیت هر . ذهن الزم باشد در خود داشت صحبت او آنچه را که براي آموزش و سرگرمی

ها،  موضوعی را که بیش از همه مقبول عام بود مورد بحث قرار میداد آن را به منبعی تقریبا پایانناپذیر از اندیشه

داشت که او هیچ مبحثی، هر قدر هم فی نفسه خشک یا بیاهمیت، وجود ن. ها، و خاطرات عجیب تبدیل میکرد لطیفه

و اینک به آنچه دیوید هیوم . هاي فکاهی او اصالتی لطیف و عمیق داشتند کلیه گفته... راز جالب ساختن آن را نداند

  : به هوریس والپول نوشت توجه نمایید

ه او با امتناع از قبول پیشنهادهایی ک. آالمبر مصاحب خیلی مطبوعی است، و معتقدات اخالقی غیرقابل ایرادي دارد/د

نشان داد که در وراي سود شخصی و جاهطلبی خودخواهانه . از طرف مکه روسیه و پادشاه پروس به او شده بودند

او پنج مقرري دارد، یکی از پادشاه پروس، یکی از پادشاه فرانسه، یکی به عنوان عضو فرهنگستان علوم، ... قرار دارد 

او  ;لیور تجاوز نمیکند 6000همه اینها ساالنه از . انواده خودیکی به عنوان عضو فرهنگستان فرانسه، و یکی هم از خ

. با نیمی از این پول آبرومندانه زندگی میکند و نیم دیگر را به اشخاص مستمندي که با آنها ارتباط دارد میدهد

. اشندخالصه من کمتر کسی را میشناسم که، به استثناي چند مورد معدود، از لحاظ فضیلت و فلسفه بهتر از او ب

در حالیکه این صاحب . آالمبر قرار داشت/ژولی در همه چیز، بجز سالست و برازندگی طرز صحبت، در قطب مخالف د

دایرهالمعارف از آخرین قهرمانان عصر روشنگري بود و در افکار و اعمال به دنبال دلیل و ضوابط میگشت، ژولی، بعد 

پر ((موجودي بود که داراي ) به قول مارمونتل(نسه بود و از روسو، نخستین نداي واضح نهضت رمانتیک در فرا

روحترین نیروي تجسم، پرحرارتترین روح، و اشتغال پذیرترین نیروي تخیلی بود که از زمان ساپفو وجود داشته 

نه هلوئیز روسو، نه خود روسو، نه  -هیچ یک از رمانتیکها، چه از نظر شخصی و چه از لحاظ آثارشان .)) است

 ;از نظر شدت حساسیت یا از لحاظ حرارت زندگی درون، از ژولی باالتر نبود -اي ریچاردسن، نه مانون پروو کالریس

حال آنکه ژولی درون بین  ;آالمبر برون بین و پاي بند به عینیات بود، یا به هر صورت تالش میکرد چنین باشد/د

در رنج کسانی که رنج ((با این وصف او . یافتبود، چنان درون بین که گاهی جنبه نفس گرایی خودخواهانهاي می

براي تسکین بیماران و ماتمزدگان به خود زحمت میداد، و تالشی سخت به کار برد تا .)) میکشیدند شریک بود

ولی وقتی عاشق میشد، همه چیز و همه کس را فراموش . شاستلو و ال آرپ به عضویت فرهنگستان برگزیده شوند

  . آالمبر را/دفان را، و سپس خود د نخست مادام دو - میکرد 

 22او . یک نجییزاده جوان به نام مارکس خوسه د موراي گونثاگا، فرزند سفیر کبیر اسپانیا، وارد سالون شد 1766در 

ژولی . درگذشت ازدواج کرده بود 1764او در دوازدهسالگی با دختري یازدهساله که در . سال 34سال داشت و ژولی 

پدر . جذبه متقابل آنان به شکل قول و قرار ازدواج درآمد. ی و شاید هم ثروت او را احساس کردبسرعت جذبه جوان

  . جوانک که این خبر را شنید، به او دستور داد براي خدمت نظام به اسپانیا برود
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به : یزي کردسینهاش شروع به خونر 1771در ژانویه . مورا به اسپانیا رفت، ولی کمی بعد از ماموریت خود استعفا داد

ولی در حالی که درمان نشده بود، بسرعت به پاریس و نزد ژولی  ;واالنس رفت، به این امید که در آنجا بهبود یابد

آنها چند روز را بخوشی با یکدیگر بهسر بردند، این کار باعث تفریح دربار کوچک ژولی و درد پنهانی . بازگشت

نه پدر این . یا احضار شد و اصرار داشت پسرش با وي به اسپانیا برودسفیر به اسپان 1772در سال . آالمبر میشد/د

مورا خود را از دست آنها رهانید و عازم شمال شد تا نزد ژولی برود، . جوان راضی به ازدواج او با ژولی بود نه مادرش

داشتم نزد تو : ((فتدر آن روز نامهاي براي ژولی نوشت و گ. در بوردو به بیماري سل درگذشت 1774مه  27ولی در 

ولی تو مرا دوست داشتهاي و فکر تو هنوز به من خوشی و ! چه سرنوشت وحشتناکی. میآمدم، ولی اینک باید بمیرم

از انگشتان او دو انگشتري بیرون آورده شدند، یکی از آنها حاوي یک تار .)) من به خاطر تو میمیرم. سعادت میدهد

.)) همه چیز میگذرد، ولی عشق بر جاي میماند: ((کلمات نوشته شده بودموي ژولی بود، و در روي دیگري این 

من به سهم خود از درگذشت آن مرد حساس، با فضیلت، و بلند فکر، که : ((آالمبر بزرگوار درباره مورا چنین نوشت/د

را که روحی  من براي همیشه آن لحظات بسیار پرارزشی. کاملترین نمونه انسانی است که تاکنون دیدهام، متاسفم

قلب .)) چنین منزه، چنین نیرومند، و چنین شیرین عالقه داشت با روح من درهم آمیزد، به خاطر خواهم داشت

ژولی با شنیدن خبر مرگ مورا ریش شد، و این امر بیشتر به این علت بود که وي در خالل این احوال دل به عشق 

جنگ ((سال داشت و در  29آنتوان دو گیبر آشنا شد، که  -اك او با کنت ژ 1772در سپتامبر . مرد دیگري داده بود

عالوه بر آن، اثر وي به نام بررسی جامع تاکتیک به عنوان یک . سوابق قابل توجهی بهدست آورده بود)) هفتساله

بعدها ناپلئون یک نسخه از آن را که به خط خودش  ;شاهکار مورد تشویق و تحسین سرداران و متفکران قرار گرفت

بحث مقدماتی این کتاب، که در  ;در حاشیه آن یادداشتهایی کرده بود، در تمام لشکر کشیهایش با خود همراه داشت

را قالبریزي  1789آن به کلیه نظامهاي سلطنتی حمله شده بود، بیست سال قبل از وقوع انقالب، اصول اساسی وقایع 

توان از موضوعی برگزیده براي بحث در یکی از سالونهاي عظمت تحسینی را که از گیبر به عمل میآمد می. کرده بود

آیا مادر، خواهر، یا رفیقه آقاي گیبر باید بیش از همه مورد رشک : ((موضوع بحث از این قرار بود. مهم قضاوت کرد

لحظه ژولی در یک . البته او رفیقهاي به نام ژان دو مونسوژ داشت که آخرین و طوالنیترین عشق او بود)) قرار گیرد

:تلخکامی با لحن زنندهاي درباره او چنین قضاوت کرد

علت اینکه وي با زنها سرسري و حتی از روي سختگیري رفتار میکند آن است که اهمیت ناچیزي براي آنان قایل 

 او بیش از همه درباره زنان عاشق پیشه. او زنان را عشوهگر، خودخواه، ضعیف، بیصداقت، و سبکسر میپندارد... است 

نظر مساعد دارد و با آنکه ناچار است به محاسن بعضی از آنان اذعان کند، به خاطر این محاسن ارزش بیشتري براي 

  . این گونه زنان قایل نمیشود، بلکه به جاي آنکه بگوید آنها محاسن بیشتري دارند، میگوید آنان عیوب کمتري دارند

مبادي آداب بود که در صحبتش احساس را با معنی، و فضل  ولی، به هر حال، این شخص مردي خوش قیافه و کامال

صحبت وي متنوعترین، باروحترین، و پرمغزترین ((مادام دوستال عقیده داشت . را با وضوح بیان درهم میآمیخت

ژولی از اینکه گیبر اجتماعات سالون او را به دیگر سالونها ترجیح .)) صحبتی بود که من تا آن وقت شنیده بودم

این دو، که مفتون شهرت یکدیگر شده بودند، عالیقی یافتند که از نظر گیبر به . د، خود را خوشبخت میپنداشتمیده

همین عشق سوزان بود که باعث شد . صورت یک فتح اتفاقی و از نظر ژولی به صورت یک عالقه مهلک درآمد

در این  ;هترین مدارك آن دوران جاي گیرندهاي وي به گیبر در زمره آثار ادبی فرانسه و در میان آشکار کنند نامه

روسو قالب اصلی نهضت رمانتیک فرانسه به طرز زندهاي متجلی ) 1761(ها حتی بیش از ژولی، یا هلوئیز جدید  نامه

. نشان میدهد که وي دچار درد عشق گیبر است) 1773مه  15(نخستین نامه او به گیبر که موجود است . میشود
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بدین ترتیب او در نامهاي . دول وي از عهد وفاداري که با مورا بسته بود او را بشدت آزار میدهدولی ندامت ناشی از ع

  : به گیبر، که عازم ستراسبورگ بود، چنین مینویسد

تو با چه جذبه و به چه حکم تقدیر آمدهاي که مرا پریشان خاطر کنی چرا من در سپتامبر نمردم من ! آه، خداي من

من . افسوس، من آن را احساس میکنم. سرزنشهایی که اینک از خود میکنم، بمیرم... ت بدون میتوانستم در آن وق

آه، او مرا خواهد ... از عالیق من چیزي نیست که حاضر نباشم به خاطر او فدا کنم ;هنوز میتوانم به خاطر او بمیرم

ه بکلی تاب و توان خود را از دست داده جسم و روح من بر اثر ادامه طوالنی اندو. من خیلی رنج کشیده بودم! بخشید

نمیدانم . در آن وقت بود که تو روح مرا به تصرف درآوردي، و در آن وقت بود که تو به روحم لذت بخشیدي. بودند

  . کدام یک برایم شیرینتر بود، احساس آن لذت، یا مدیون دانستن آن به تو

اگر جوان، زیبا، و خیلی دلفریب : ((دست کشید و چنین گفت هشت روز بعد ژولی از هرگونه مقاومت و تدابیر تدافعی

ولی چون هیچ کدام از اینها نیستم،  ;بودم، قطعا در طرز رفتار تو نسبت به خودم زیرکیهاي بسیاري مشاهده میکردم

زادي گاهی ژولی با همان آ.)) در طرز رفتار تو عطوفت و احترامی میبینم که براي همیشه روح مرا تسخیر کرده است

  :نگاري میکرد و بیقیدي که هلوئیز به آبالر نامه مینوشت، به گیبر نامه

. از این پس قلب و روح مرا تنها تو میتوانی پر کنی. تنها تو در سراسر گیتی میتوانی وجود مرا تصاحب و اشغال کنی

لحظاتی بودند که من  ;نکردمامروز حتی یک بار هم در منزل خود را بدون اینکه قلبم دچار تپش شدید شود، باز ... 

این همه تناقض و این همه . از شنیدن نام تو وحشت داشتم، و وقتی هم که آن را نمیشنیدم، دلشکسته میشدم

  . من ترا دوست دارم ;احساسات متضاد واقعیت دارند، و این چند کلمه مبین همه اینهاست

ن امیدهایش به ایفاي نقش خود به عنوان یک زن، و تضاد دو عشق هیجانات عصبی او را، که شاید از برآورده نشد

به گیبر  1773در ششم ژوئن . همچنین از استعداد روز افزون او براي ابتالي بیماري سل ناشی میشدند، افزایش داد

با آنکه روح تو به هیجان آمده است، ولی مانند روح من نیست که به طور الینقطع از حالت تشنج به  :نوشت

میبینی که من نمیتوانم خود را . مصرف میکنم -تریاك–من براي تسکین خود سم . د درمیآیدافسردگی شدی

. تو پشتیبان من خواهی بود ;من به تو اعتقاد خواهم داشت. تو مرا روشن کن و به من نیرو ببخش ;راهنمایی کنم

. عشق خود را به ژولی تقدیم داشتدر اکتبر گیبر به پاریس بازگشت، روابط خود را با مادام دو مونسوژ قطع کرد و 

فوریه  10(در پیش اطاقی جایگاه خود در اپرا  - شناسی آن را پذیرفت و جسم خود را تسلیم او کرد  ژولی با ابراز حق

او بعدها وقتی به سن چهل و دو سالگی رسید، ادعا کرد که این نخستین مورد انحراف او از آنچه که ). 1774

  : مینامید بود، ولی خود را به خاطر آن سرزنش نمیکرد)) فضیلت((و )) شرافت((

آیا یادت هست مرا در چه وضعی قراردادي، و فکر میکردي که مرا در چه وضعی رها کردي خوب، میخواهم به تو 

. ... ، و خود را یک نوك سوزن هم از سابق پستتر ندیدم))بار دیگر از جا برخاستم((بگویم که من زود به خود آمدم، 

ه که ترا به حیرت خواهد آورد آن است که از میان تمام کششهایی که مرا به سوي تو کشیده، آخرین آنها آنچ

در آن حالت بیخبري و آن آخرین درجه دست شستن . ... کششی است که من به خاطر آن احساس ندامتی نمیکنم

ی است که به نظر من غیرقابل تحمل از خود و از همه عالیق شخصی، به تو ثابت کردم که در جهان تنها یک بدبخت

  . این ترس مرا وامیدارد که دست از جان بشویم. میرسد، و آن آزردن و از دست دادن توست

آنها روابط خود را پنهان نگاه میداشتند و جدا از : (ژولی در نامهاي به گیبر نوشت. مدتی او در حال خلسه خوشی بود

من چنان مجذوب تو هستم که احساس یک شخص مذهبی . تو بودهام من پیوسته به فکر) ((هم زندگی میکردند

گیبر اجبارا از عشقی که چنان سیل آسا بیرون ریخته میشد و جایی .)) متعصب را نسبت به خداوندش درك میکنم

 طولی نکشید که او کنتس دو بوفلر را مورد توجه قرار داد و روابط. براي قدرت نمایی وي باقی نمیگذارد خسته شد
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سپس، در . ژولی او را سرزنش کرد، و او بسردي جواب داد). 1774مه (خویش را با مادام دو مونسوژ از سرگرفت 

تاریخ دوم ژوئن، ژولی خبر یافت مورا در ضمن سفري براي دیدن او، جان سپرده و نام او را تقدیس و تجلیل کرده 

از این . خود را مسموم کند، ولی گیبر مانع شدوي دچار پریشان حواسی ناشی از ندامت شد و کوشش کرد . است

هاي ژولی به گیبر بیشتر درباره مورا بود و برتري این نجیبزاده اسپانیایی به همه مردانی که وي تا آن زمان  پس، نامه

او  هاي ژولی به امید اینکه دست کم به صورت یکی از رفیقه. گیبر او را کمتر و مونسوژ را بیشتر میدید. شناخته بود

او با مادموازل دو  1775در اول ژوئن . باقی بماند، براي او نقشه ازدواج میکشید، ولی او زنهاي منتخب ژولی را رد کرد

هایی حاکی از نفرت و تحقیر براي او نوشت و در پایان آن اظهار  ژولی نامه. کورسل هفده ساله و ثروتمند ازدواج کرد

  . عشق جاودان به وي کرد

آالمبر، که تصور میکرد علت آن غیبت و /همه تب و تاب عشق شدید خود توانست ماهیت آن را از دژولی در طول 

او از آمدن گیبر به سالون ژولی استقبال میکرد و دوستی صمیمانهاي با او . سپس مرگ مورا میباشد، پنهان نگاه دارد

ولی او متوجه . رستاد به پست میانداختهاي سربستهاي را که ژولی براي معشوقش میف برقرار ساخت، و شخصا نامه

در واقع ژولی به گیبر . شد که ژولی عالقه خود را نسبت به وي از دست داده است و گاهی از حضور او منزجر است

آالمبر نوعی خوشی در من ایجاد میکند /آیا این خیلی حاکی از حق ناشناسی نیست که بگویم رفتن آقاي د: ((نوشت

من خود را به هیچ وجه شایسته دوستی و خوبی  ;سنگینی میکند و وجود او مرا ناراحت میسازدحضور او بر روح من 

:آالمبر خطاب به روح او چنین نوشت/وقتی ژولی مرد، د.)) او نمیدانم

... به چه دلیل، که من نمیتوانم آن را تصور کنم و دریابم، آن احساسی که زمانی نسبت به من آن قدر لطیف بود، 

من چه کرده بودم که باعث ناخشنودي تو شد اگر تو موردي براي شکایت به  ;به بیگانگی و انزجار تغییر یافت ناگهان

آیا تو در مورد من خطایی کرده بودي که من از آن بیاطالع بودم ... یا، ژولی عزیز، ... من داشتی، چرا شکایت نکردي 

یست بار نزدیک بود خود را به میان بازوان تو بیندازم و از تو ب... و اگر میدانستم، با لذت بسیار آن را میبخشیدم 

مدت نه ماه درصدد پیدا کردن لحظهاي بودم . ... بپرسم جرم من چیست، ولی میترسیدم آن بازوان مرا عقب برانند

ی ها ترا ضعیفتر از آن یافتم که بتوان که به تو بگویم چه زجري میکشم و چه احساسی دارم، ولی طی این ماه

تنها لحظهاي که من میتوانستم قلب واپسزده و مایوس خود . سرزنشهاي لطیفی را که الزم بود از تو بکنم تحمل کنی

را آشکارا به تو نشان دهم، در آن لحظه وحشتناك چند ساعت قبل از مرگ بود که تو به طرزي چنان دلخراش از 

ي آن را نداشتی که با من صحبت کنی یا حرفم را ولی تو در آن وقت دیگر نیرو. ... من خواستی تو را ببخشم

لحظه  - و به این ترتیب من آن لحظه از زندگی خود را که برایم پرارزشترین لحظه بود از دست دادم ...  ;بشنوي

هاي تو شریک بودم، و تا چه حد عمیقا آرزو  اینکه به تو بگویم تو در نزدم چقدر عزیز بودي، من تا چه حد در اندوه

حاضرم تمام لحظات باقیمانده زندگی خود را در ازاي آن یک لحظه که . هاي خود را با تو به پایان برسانم اندوه داشتم

آن لحظهاي که با نشان دادن همه لطافت قلبم، امکان داشت لطافت قلب ترا . هرگز دیگر به دستم نخواهد آمد بدهم

که در اثر دیدرو به (دکتر بوردو . وي از بیماري سل کمک کردبر باد رفتن آرزوها و رویاي ژولی، در مرگ . بازگردانم

ژولی  1776از آوریل . احضار شد و اعالم کرد به زنده ماندن ژولی امیدي نیست) آالمبر از او یاد کردیم/نام رویاي د

دن از کنار آالمبر تنها براي خوابی/گیبر هر روز صبح و عصر به دیدن او میآمد، و د. هرگز از بستر خود خارج نشد

جلسات سالون تعطیل شده بودند، ولی کوندورسه، سوار، و مادام ژوفرن نیکوکار، که خودش در . بستر او دور میشد

در روزهاي آخر، ژولی نمیگذاشت گیبر به دیدنش بیاید، زیرا نمیخواست او . حال احتضار بود، به سراغش میآمدند

و اینک گیبر هم اظهار  ;ولی مرتبا براي او یادداشت میفرستاد ;اش را کریه کرده است ببیند تشنج چگونه چهره

تو در نزد من  ;ام من از همان لحظه اول مالقاتمان ترا دوست داشته ;ام من همیشه ترا دوست داشته: ((عشق میکرد
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دوستان  آالمبر، و اظهار نگرانی/این اظهارات عشق، وفاداري توام با سکوت د.)) از هر چیز دیگر در دنیا عزیزتري

آالمبر را وصی /او در وصیتنامه خود د. نسبت به وضع ژولی، تنها تسالیی بود که وي در تحمل رنجهاي خود داشت

 .سپردتعیین کرد و همه اوراق و مایملک خود را به وي 

او به کنت . د و به او اصرار کرد که با کلیسا از در صلح درآیدبرادرش مارکی دو ویشی از بورگونی به پاریس آم

.)) خوشحالم اطالع دهم که او را وادار کردم، علیرغم همه مطالب دایرهالمعارف، طلب آمرزش کند: ((آلبون نوشت/د

خاطر فداکاري  آالمبر به/از د.)) خداحافظ. ... دوست من، ترا دوست دارم: ((او آخرین پیام خود را براي گیبر فرستاد

 23ژولی همان شب، در ساعات اولیه بامداد . طوالنیش سپاسگزاري، و از او استدعا کرد که حق ناشناسی او را ببخشد

 سولپیس به گورستان حمل شد و، همانطور که در وصیت - جسدش همان روز از کلیساي سن . ، درگذشت1776مه 

  . ده شدبه خاك سپر)) مانند فقرا((اش خواسته بود،  نامه

  

فصل پنجم

  ولتر، زعیم قوم

1758 - 1778  

  

I -  ارباب خوب  

کمی بعد با . ولتر یک ملک قدیمی در فرنه در ایالت ژکس، که در مجاورت سویس بود، خریداري کرد 1758در اکتبر 

قانونا  او اکنون ;ملک مجاور، که از امالك خالصه منطقه تورنه بود، ملک خود را گسترش داد) مادام العمر(خرید 

امضا میکرد، و نشانهاي خانوادگی خود را باالي در منزل )) کنت دوتورنه((ارباب شده بود و در امور قضایی نام خود را 

  . خود و روي صفحه نقرهاي خویش عرضه میکرد

خوب به بعد در له دلیس در ژنو زندگی کرده بود و نقش یک فیلسوف میلیونر را، که از میهمانانش  1755او از سال 

آالمبر درباره ژنو، که در دایره المعارف منتشر شد و از /ولی مقاله د. پذیرایی میکند، با لذت و خوشرویی ایفا میکرد

بدعتهاي خصوصی روحانیان آن پرده برداشت، ولتر را در مظان این اتهام قرارداد که وي مشت روحانیان را در برابر 

فرنه در . یتی مطلوب نبود و دنبال محل دیگري براي اقامت میگشتاو دیگر در سویس شخص. دوستش باز کرده است

 ;او میتوانست در آنجا به رهبران کالونی در ژنو دهان کجی کند ;کیلومتر از ژنو فاصله داشت 5فرانسه بود، ولی تنها 

د را براي کیلومتر با او فاصله داشتند درصدد برمیآمدند مبارزه خو 400و اگر رهبران کاتولیک در پاریس که 

در خالل این احوال، دوستش دوك دو  ;دستگیري او از سرگیرند، میتوانست در ظرف یک ساعت از مرز بگذرد

او شاید به خاطر اینکه اگر روزي تندبادهاي سیاسی ). 1770 - 1758(شوازول در راس دولت فرانسه قرار داشت 

ا به نام خواهرزادهاش مادام دنی خرید و تنها به او تغییر جهت دادند، ملکش از ضبط دولتی در امان باشد، فرنه ر

له دلیس مسکن  1764تا سال . تصریح کرد که تا وقتی زنده است، مادام دنی باید او را به عنوان ارباب ملک بشناسد

  . او سر فرصت در خانه خود در فرنه تغییراتی داد و سرانجام همان سال به آنجا نقل مکان کرد ;اصلی او بود

اطاق خواب  14این خانه . جدید از سنگ ساخته شده و قسمت عمده آن را خود ولتر طرحریزي کرده بود خانه

این خانه کاخ نیست، بلکه : ((او در این مورد نوشت. ارباب، براي درباریان خود محل اقامت تامین کرده بود ;داشت

من . علف، گندم، کاه، و جو سیاه میروید یک خانه راحت ییالقی است، و در اطرافش زمینهایی هستند که در آنها

ملک تور نه یک کاخ قدیمی، یک .)) درختهاي بلوطی دارم که مانند سرو راست قامتند و نو کشان به آسمان میرسد
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روي هم اصطبلهایش گنجایش . مزرعه، یک انبار، چند اصطبل، چند جالیز، و مقداري بیشه به مایملک او افزود

هاي زمینهایش را  انبارها آن قدر وسیع بودند که فرآورده ;ناگون، و پنجاه ماده گاو را داشتندتعدادي اسب، گاوهاي گو

چهارصد  ;هاي شرابگیري، محوطه مرغداري، و یک آغل گوسفند جا داشته باشند جا دهند و هنوز براي دستگاه

یکردند که استخوانهاي ارباب را و درختها چوب کافی فراهم م ;کندوي عسل مزارع را پر از صداي زنبور کرده بودند

هاي خود  او درختان جوان میخرید و غرس میکرد، و از نهالهایی که از گلخانه. در برابر بادهاي زمستانی گرم نگاه دارد

. پروراند به دست میآورد، درختان بسیار دیگر می

این باغها شامل  ;کیلومتر رسید او باغها و زمینهاي اطراف خانهاش را آن قدر گسترش داد تا محیط آنها به پنج

به همه این ساختمانها، گیاهان، مزارع، و همچنین سی نفر مراقبین . درختان میوه، تاکستان، و انواع زیادي گل بودند

در اینجا هم، مانند وقتی که وارد له دلیس شد، آن قدر از زندگی راضی بود که مردن را . آنها شخصا رسیدگی میکرد

آن . من زندگی و سالمت خود را مدیون مسیري هستم که در پیش گرفتهام: ((مادام دو دفان نوشتبه . فراموش کرد

مادام دنی بر سی نفر خدمه و .)) قدر خوشبخت هستم که اگر جرئت آن را داشتم، خود را شخصی عاقل میپنداشتم

او خوش باطن ولی . یکردمیهمانانی که در این کاخ زندگی میکردند به طرزي نامساوي و غیر یکسان حکومت م

 ;ولتر منکر آن میشد ;دایی خود را خسیس میخواند. تندخو بود و پول را از هر چیز دیگر کمی بیشتر دوست داشت

او خواهرزاده خود را نخست به عنوان یک )). کمکم قسمت عمده ثروت خود را به وي منتقل کرد((ولی به هر حال 

وي را به )) داري امور خانه((اینک خوشحال بود که مادام دنی  ;ه بودکودك و سپس به عنوان یک زن دوست داشت

خواهرزاده در نمایشهایی که ولتر ترتیب میداد بازي میکرد و در اجراي نقشهاي خود چنان موفقیت . عهده دارد

و خودش هم این تمجید باعث شد که او جدا استعداد خود را باور کند . داشت که ولتر او را به کلرون تشبیه میکرد

ها در معرض دید  ولتر با زحمت زیاد توانست او را از قرار دادن این نمایشنامه. دست به کار نمایشنامه نویسی شود

ولتر هم، به منظور سرگرمی  ;مادام دنی از زندگی خارج شهر خسته شده بود و آرزوي پاریس را داشت. عموم باز دارد

مادام به منشی ولتر به نام وانییر . را تا زمانی دراز نزد خود نگاه میداشت او، پی در پی میهمان دعوت میکرد و آنها

پر آدام پیرمردي از فرقه یسوعیان بود، و ولتر از آمدنش به میان . توجهی نداشت، ولی به پر آدام عالقهمند بود

در جلو پاي یکی از  یک روز ولتر پر آدام را. خانواده خود به عنوان دشمن خوش مشرب خود در شطرنج خرسند بود

مادام دنی یک بار، آن هم شاید بهخاطر اینکه گذاشته بود الآرپ یکی از . خدمتکاران به نام باربارا غافلگیر کرد

دستنویسهاي استاد را با خود ببرد، چنان ولتر را خشمگین کرد که ولتر وي را به پاریس فرستاد و یک مقرري 

. ز هجده ماه، طاقتش طاق شد و از مادام دنی استدعا کرد بازگرددپس ا. فرانکی برایش تعیین کرد 000/20

حکمرانان کوچکی مانند . فرنه زیارتگاه کسانی شد که استطاعت سفر داشتند و مزه عصر روشنگري را چشیده بودند

اص دوك و ورتمبرگ و حکمران پاالتینا، بزرگانی مانند پرنس دو لینی، دوك دو ریشلیو، و دوك دو ویالر، اشخ

سرشناسی مانند چارلز جیمز فاکس، خوشه چینانی مانند برنی و بازول، اشخاص هرزهاي مانند کازانووا، و صدها 

وقتی میهمان ناخواندهاي میآمد، ولتر دروغ دست و پا شکستهاي سرهم میکرد . شخص کم اهمیتتر به اینجا میآمدند

ولی هیچ کس این حرفها را باور .)) بگویید من مردهامبه آنها ((، ))به آنها بگویید من سخت بیمارم: ((و میگفت

من خودم به حساب  ;مرا از دست دوستانم خالص کن! خداي من: ((او در نامهاي به مارکی دو ویلت نوشت. نمیکرد

او ). 1764دسامبر  24(هنوز درست در فرنه مستقر نشده بود که سروکله بازول پیدا شد .)) دشمنانم خواهم رسید

این . ولتر پیام داد که هنوز در بستر است و نمیتوان مزاحمش شد. رت ناشی از دیدار روسو را در خود داشتهنوز حرا

آنها مدت کوتاهی  ;او آن قدر آنجا ماند تا ولتر نزدش آمد ;حرف زیاد موجب دلسردي این اسکاتلندي پراشتیاق نشد
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هاي ژنو نامهاي به مادام دنی  ز یکی از مسافرخانهروز بعد بازول ا. صحبت کردند، و سپس ولتر به اطاق کارش رفت

  : نوشت

من قصد . خانم، باید از شما تقاضا کنم بذل توجهی فرمایید و از طرف من خواهش خیلی بزرگی از آقاي ولتر بکنید

ساعتی  هاي این شهر معقول و آرام در دروازه. دارم روز چهارشنبه یا پنجشنبه افتخار بازگشت به فرنه را داشته باشم

بسیار احمقانه بسته میشوند، و بدین ترتیب انسان ناچار است پس از شام، قبل از اینکه صاحبخانه واالمقام وقت آن را 

خانم، آیا امکان دارد که به من اجازه ... داشته باشد که بر میهمانان خود پرتوافشانی کند، بسرعت از شهر خارج شود

شما میتوانید مرا به . مانم من یک اسکاتلندي سخت جان و نیرومند هستمداده شود یک شب در منزل آقاي ولتر ب

من حتی از اینکه روي دو صندلی در اطاق خواب کلفت شما بخوابم . باالترین و سردترین اطاق زیر شیروانی بفرستید

  . ابایی ندارم

 27او در . فراهم خواهد بود ولتر به خواهرزادهاش گفت به این اسکاتلندي بگوید بیاید و رختخوابی هم براي او

دسامبر آمد، به هنگامی که ولتر مشغول بازي شطرنج بود، با او صحبت کرد، فریفته مکالمه و دشنامهاي استاد بهزبان 

روز بعد وي درصدد درآمد .)) یک اطاق زیبا جاي داده شد((در )) به نحوي بسیار محترمانه((انگلیسی شد، و سپس 

روز بعد . اما خیلی زود ولتر، که نزدیک بود از حال برود، تقاضاي تنفس کرد. ین مشرف کندولتر را به مسیحیت راست

من هر روز براي آقاي ولتر دعا : ((پر آدام به او گفت. بازول موضوع مذهب صاحبخانه خود را با پر آدام مطرح کرد

خیر و  ;داراي زیباترین روح است ;او فضایل مسیحی بسیاري دارد. جاي تاسف است که او مسیحی نیست. ... میکنم

ولتر براي سرگرمی میهمانانش غذا، اظهارات حکیمانه، .)) ولی تعصب زیادي علیه دین مسیحی دارد ;نیکوکار است

گیبن، که در . او در نزدیکی منزلش تماشاخانهاي کوچک ساخت. هاي نمایشی فراهم میکرد لطافت طبع، و برنامه

خیلیتر و تمیز و خوب طرحریزي شده، درست در نزدیکی : ((آن را چنین توصیف کرداین تماشاخانه را دید،  1763

این فیلسوف روسو و دستگاه دولتی ژنو را، که صحنه نمایش را منبر .)) پستتر است) تماشاخانه(نمازخانهاش از آن 

یهمانان خود نیز تعلیم میداد او نه تنها به مادام دنی بلکه به خدمه و م. شیطان میپنداشتند، مورد تمسخر قرار میداد

خودش در نقشهاي عمده روي صحنه به این سو و آن سو  ;تا در نمایشهاي وي و دیگران نقشهایی ایفا کنند

  . میجست، و بازیگران حرفهاي بآسانی ترغیب میشدند که براي مشهورترین نویسنده جهان بازي کنند

پرنس دولینی او . دند، از قیافه ظاهري وي نیز خوششان میآمدمیهمانان تقریبا همانقدر که فریفته مصاحبت او میش

را چنین توصیف میکند که در یک روپوش گلدار خانگی پیچیده شده بود، کاله گیس بزرگی با یک شب کاله از 

یک کت از کتان خوب که تا زانویش میرسید برتن داشت، و شلوار قرمز،  ;مخمل سیاه روي سرش گذارده بود

 ;بود)) درخشان و آتشین((بنابه گفته وانییر چشمانش . ستري، و کفشی از پارچه سفید به پا داشتجورابهاي خاک

هرگز عینک ((و )) اغلب چشمان خود را با آب سرد خالص شستشو میداد((این منشی وفادار اظهار داشت که اربابش 

. موچین موهاي ریشش را میکندبا  ;در سالهاي آخر عمرش او که از تراشیدن صورتش خسته شده بود.)) نمیزد

او عالقه بینظیري به نظافت و مرتب بودن سرو وضع داشت، و خودش به نحو وسواسآمیزي نظیف : ((وانییر میگوید

از وسایل آرایش و عطر و انواع روغنها به طور مرتب استفاده میکرد، و شامه حساسش از هرگونه بوي نامطبوع .)) بود

. بود و فقط آن قدر گوشت داشت که استخوانهایش را بپوشاند)) حوي باور نکردنی الغربه ن((اندامش . متاثر میشد

تصور اینکه حیات بتواند در پیکري که تقریبا فقط : ((او را دید، چنین نوشت 1770دکتر برنی پس از اینکه در سال 

صد من این است که ببینم انسان او تصور میکرد ق. ... از پوست و استخوان تشکیل شده ادامه یابد، امکانپذیر نیست

وي در نیمی از عمر .)) مضحک است که نمرده است((او درباره خودش میگفت، .)) پس از مرگ چگونه راه میرود

غالبا از خارشهاي گوناگون شکایت میکرد، که شاید  ;خود بیمار بود و خصوصا پوست بدنش حساسیت فراوان داشت
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از این  ;رنج میبرد -ادرار کردن آهسته و دردناك-گاهی از عسرالبول . اشی میشداز عصبیت یا نظافت بیش از اندازه ن

به : در هر فرصتی که پیش میآمد، قهوه میخورد. حیث او و روسو، که اغلب باهم نزاع داشتند، به هم شبیه بودند

قرار میداد و متذکر میشد  او اطبا را مورد تمسخر. گفته فردریک کبیر روزي پنجاه بار و به قول وانییر روزي سه بار

چه کسی تاکنون درباره یک پزشک : ((که لویی پانزدهم سرچهل تن از پزشکان خود را خورده است، و سوال میکرد

ولی خودش داروهاي زیادي مصرف میکرد و با مردي که در اثر مولیر به نام بیمار )) صد ساله چیزي شنیده است

او  ;ه بود که بهترین عالج براي بیماریهاي شدید صاف کردن مزاج استخیالی داوطلب حرفه پزشکی بود، همعقید

عقیده داشت که بهترین طب، طب . هفتهاي سه بار با یک محلول گیاهی یا اماله آب صابون مزاج خود را پاك میکرد

ریها، و با وجود کهولت سن، بیما. هاي داخلی و پوست بدن پیشگیري است و بهترین وسیله پیشگیري تنظیف دستگاه

وانییر حساب کرد که . میهمانانش با چنان نیرویی کار میکرد که نصیب اشخاصی میشود که گوشت زاید ندارند

او شبها تا دیروقت کار میکرد، و گاهی پر آدام را از . نمیخوابد)) بیش از پنج یا شش ساعت((اربابش در شبانهروز 

. ی بگردندرختخواب بیرون میکشید که باهم دنبال یک لغت یونان

ولتر عمال . از آن بهتر، فعالیت در هواي آزاد. او فعالیت را درمان خوبی براي بیماریهاي فلسفه و خودکشی میدانست

مادام دو دفان لذت وي را از مشاهده . گاهی با دستان خودش شخم میزد و بذر میپاشید ;باغ خود را کشت میکرد

ولتر امیدوار بود نسلهاي آینده دست کم او را به خاطر هزاران . دهاي او احساس میکر روییدن کلمهایش از نامه

با تالقها را زهکشی کرد، یک اصطبل  ;او اراضی موات را به زیر کشت آورد. درختی که غرس کرده، به خاطر بیاورند

دن یک اسب نر پرورش حیوانات درست کرد، ده مادیان به آنجا آورد، و از پیشنهاد مارکی دو ووایه دایر بر فراهم کر

در سالهاي . ... حرمسراي من آماده است و جز سلطان چیزي کم ندارد: ((او نوشت. آماده به خدمت، استقبال کرد

اخیر آن قدر مطلب درباره جمعیت نوشته شده که من مایلم دست کم منطقه ژکس را با اسبان سکنا دهم، زیرا قادر 

: او در نامهاي به هالر که متخصص فیزیولوژي بود نوشت.)) ه باشمنیستم که افتخار افزایش همنوعان خود را داشت

همه تجربیات دیگر در زمینه فیزیک، در  ;بهترین کاري که ما میتوانیم در این کره زمین بکنیم، کشت آن است((

ینکه تاج یا کاله اعم از ا -واي بر مرد بیچارهاي  ;افتخار بر آنها که زمین را میکارند. مقام مقایسه، بازي کودکانه است

ولتر که زمین کافی نداشت تا به همه .)) خود بر سر داشته باشد یا در سلک روحانیان باشد که مانع این کار شود

جمعیتی که در اطرافش بودند کار کشاورزي بدهد، در فرنه و تورنه دکانهایی براي ساعت سازي و جوراب بافی 

به هر کس که جویاي کار . الزم را براي جوراب بافی فراهم میآورد تاسیس کرد، و درختهاي توتی که داشت ابریشم

براي کارگرانش یک صد خانه ساخت، با بهره چهار . بود، کار میداد تا اینکه موقعی هشتصد نفر برایش کار میکردند

سالطین،  طولی نکشید که. درصد به آنها وام میداد، و در مورد یافتن بازارهاي محصوالتشان به آنها کمک میکرد

هاي ولتر آنها را اغوا میکرد، جورابهایی میپوشیدند که  ساعتهاي فرنه را میخریدند، و زنان اسم و رسم دار که نامه

لیور ساعت ساخت فرنه خرید و  000،39کاترین دوم معادل . بعضی از آنها را او مدعی بود با دست خودش یافته است

در ظرف سه سال ساعتهاي مچی، دیواري، و جواهر . یا، به وي کمک کندپیشنهاد کرد که دریافتن بازارهایی در آس

هاي منظم به هلند، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، مراکش، الجزایر، ترکیه، روسیه، چین و  آالت ساخت فرنه در محموله

یست نفري در در نتیجه صنایع تازه، فرنه از یک دهکده با چهل دهقان به یک جمعیت یک هزار و دو. آمریکا میرفت

به من یک فرصت عادالنه داده شود تا نشان دهم مردي هستم : ((او به ریشلیو نوشت. زمان اقامت ولتر گسترش یافت

روابط او با . کاتولیکها و پروتستانها در اراضی این کافر در صلح و آرامش زندگی میکردند.)) که میتوانم شهري بسازم

پرنس دولینی . او با همه آنها از روي وجدان و احترام رفتار میکرد. بود) )ارباب خوب((، روابط یک ))رعایایش((

آنها را از مالیات نمک و توتون .)) او طوري با رعایاي خود صحبت میکرد که گویی آنها سفراي کبار هستند: ((میگفت
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. سرفداري آزاد کندکه دهقانان منطقه ژکس را از نظام ) ولی نتیجه نگرفت(خیلی تالش کرد ). 1775(معاف داشت 

وقتی این منطقه در خطر قحطی قرار گرفت، از سیسیل گندم وارد کرد و به قیمتی بمراتب نازلتر از آنچه براي 

خرافات، تاریک اندیشی، و آزار و اذیت پیروان ادیان  - در حالی که علیه زشتیها . خودش تمام شده بود، آن را فروخت

از دوستانش معذرت میخواست که نمیتواند . خود را صرف اداره عملی امور میکرد مبارزه میکرد، مدتها از وقت -دیگر 

نمیتوانم غیبت ...  ;من باید هشتصد نفر را راهنمایی کنم و نگاه دارم: ((میگفت. از فرنه خارج شود و از آنها دیدن کند

نوان یک مدیر، همه کسانی را موفقیت وي به ع.)) کنم زیرا در آن صورت همه چیز به حال هرج و مرج باز میگردد

  . که نتایج آن را دیدند دچار شگفتی کرد

کسانی که تحت امر .)) وي قضاوت صحیح و شعور باطن از خود نشان میداد: ((یکی از سرسختترین منقدانش میگفت

کارگرانش  در یک مورد هنگامی که او از محلی عبور میکرد، ;و اقتدار او بودند عادتا به وي عالقهمند شده بودند

جوانان، خصوصا، به وي عالقهمند بودند زیرا درهاي کاخ خود را روزهاي . برگهاي گل به داخل کالسکهاش ریختند

خودش آنها را تشویق میکرد و از شادي آنها  ;یکشنبه براي رقص و صرف آشامیدنی و خوراکی به روي آنها میگشود

او خیلی خوش بود و متوجه نمیشد که هشتاد و دو سال ((: مادام دوگاالتن در این مورد میگفت. مشعوف میشد

  .)) میشوم) شیوخ(من دارم از زعماي قوم : ((نوشت. متوجه میشد ولی رضایت خاطر داشت)) ;دارد

II -  قدرت قلم  

در تمام این اوضاع و احوال، وي به نوشتن ادامه میداد و با حجم، تنوع، و کیفیتی باورنکردنی تاریخ، رساله، 

نامه، داستان، شعر، مقاله، جزوه، نامه، و بررسیهاي انتقادي براي خوانندگان و بینندگان بین المللی، که نمایش

او مردي با چهل اکو، شاهزاده ) 1768(در ظرف یک سال . هاي او بودند، میفرستاد مشتاقانه منتظر هر کلمه از نوشته

بوالو، اظهار ایمان یک خداشناس، شکاکیت تاریخ، اشعار  ، رساله به)که یکی از بهترین داستانهاي اوست(خانم بابل 

تقریبا هر روز یک شعر کوتاه، سبک، زیبا و تفریحی که داراي وزن و قافیه . کمیک، و یک نمایشنامه نوشت - دو اپرا 

. وي در این زمینه در سراسر تاریخ ادبیات، حتی در جمیع آثار عالی برگزیده یونانی، همتا ندارد ;بود میساخت

در اینجا تنها به اختصار به . هاي او درباره مذهب و فلسفه در جاي دیگر مورد بحث قرار گرفتهاند نوشته

این . نگاهی میافکنیم - تانکرد، نانین، زن اسکاتلندي، سقراط، شائول، ایونه،  - هایی که او در فرنه نوشت  نمایشنامه

دارند، هر چند که در زمان حیات خودش نقل مجالس پاریس  ها از همه آثار وي اینک کمتر شهرت و رواج نمایشنامه

در تماشاخانه فرانسه به روي صحنه آورده شد مورد تحسین همگان، حتی  1759تانکرد که در سوم سپتامبر . بودند

مادموازل کلرون در نقش دبوره و لوکن در نقش تانکرد، در این نمایش به . سرسختترین دشمنش فررون، واقع شد

صحنه نمایش از تماشاچی خالی شده و در آن صحنه سازیهاي وسیع وگیرایی . ین مدارج هنري خود رسیدندعالیتر

موضوع نمایشنامه که مربوط به قرون وسطی و همراه با ارائه خصایل جوانمردانه بود، انحراف مورد  ;صورت گرفته بود

. مایشنامه را به سبک رمانتیک نوشته بوددر حقیقت این شاگرد بوالو این ن ;پسندي از موضوعهاي کالسیک بود

خود روسو نیز از آن  ;نشان داد که ولتر نیز مانند دیدرو تحت نفوذ ریچاردسن قرار گرفته است)) نانین((نمایشنامه 

زندگی کردن با کسانی : ((در نمایشنامه سقراط یک سطر بود که پرارزش و شایسته محفوظ داشتن است. تمجید کرد

ولتر که در دوران خود به عنوان همطراز کورنی و راسین مورد .)) عقلند، نشانه پیروزي این نیروست که فاقد نیروي

تحسین قرار میگرفت، آثار این دو نویسنده را به نحوي پایانناپذیر مطالعه میکرد، و مدتها در تردید بود که کدام یک 

و با تهور هر دو نویسنده را واالتر از سوفکل و ائوریپید ا. سرانجام به نفع راسین راي داد ;از این دو را ترجیح میدهد

قرارداد و مولیر را بر مبناي بهترین آثارش ما فوق ترنتیوس که داراي سبکی منزه ولی سرد بود، و آریستوفان دلقک 

د و وقتی شنید ماري کورنی، نوه برادر کورنی، در نزدیکی اورو در تنگدستی زندگی میکند به هیجان آم. میدانست
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و هنگامی که شنید او دختري با  ;پیشنهاد کرد وي را به فرزندي قبول کند و وسایل تحصیل را برایش فراهم سازد

این . خداست به وي اطمینان داد همه گونه فرصت به وي داده خواهد شد تا طبق تعالیم مذهبی خود عمل کند

به او آموخت تا فرانسه را خوب بنویسد، . کرد ولتر او را به دختري قبول. نزد وي رفت 1760دختر در دسامبر 

براي تامین جهیزیه براي او، ولتر به فرهنگستان فرانسه . تلفظش را اصالح کرد و با او در مراسم قداس شرکت میکرد

فرهنگستان قبول کرد و وي بالفاصله دست به کار خواندن . پیشنهاد کرد که او را مامور تصحیح آثار کورنی کنند

و چون تاجر خوبی بود، این طرح را آگهی، و مردم  ;هاي سلف خود شد، به آنها مقدمه و یادداشتهایی افزود مهنمایشنا

لویی پانزدهم، ملکه الیزابت پتروونا، و فردریک پادشاه پروس هریک دویست نسخه مشترك . را دعوت به اشتراك کرد

تند، و تقاضاهاي دیگري براي اشتراك از چسترفیلد و مادام دوپومپادور و شوازول هر کدام پنجاه نسخه خواس. شدند

او دو بار . نتیجه این کارها این شد که ماري کورنی خواستگاران زیادي پیدا کرد. دیگر سرشناسان خارجی واصل شد

. مادر شارلوت کورده شد 1768ازدواج کرد و در 

الیزابت پتروونا،  1757در سال . خود بودولتر هم بزرگترین شاعر و نمایشنامه نویس، هم بزرگترین مورخ عصر 

او ولتر را به سن پطرزبورگ دعوت کرد و . امپراطریس روسیه از او خواست که زندگینامه پدرش پطرکبیر را بنویسد

ولتر پاسخ داد سنش بیش از آن است که بتواند به چنین سفري دست . به او قول داد یک دنیا افتخارات به وي بدهد

چه وزیرش کنت شووالوف مدارکی حاکی از سرگذشت پطر و تحوالت ناشی از اصالحات آن تزار براي بزند، ولی چنان

او را مرد بزرگی  ;)1716(وي در جوانی پطر را در پاریس دیده بود . او بفرستد، او زندگینامه پطر را خواهد نوشت

به نحو خطرناکی درگیر بحث درباره معایب  ولتر براي اینکه ;میپنداشت، اما هنوز به او به چشم یک بربر نگاه میکرد

پطر نشود، تصمیم گرفت به جاي زندگینامه او، تاریخ روسیه در زمان این سلطنت پراهمیت را بنویسد که کاري 

 - 1759زحمت کشید و آن را در سالهاي  1763تا  1757او به پژوهش معتنابهی دست زد و از . بسیار مشکلتر بود

  . روسیه در دوران سلطنت پطرکبیر منتشر کردبه عنوان تاریخ  1763

این کتاب براي زمان خودش اثر ارزندهاي بود، و تا قبل از قرن نوزدهم بهترین کتابی بود که در این زمینه نوشته 

ملکه قسمتهایی از آن را دید و . یافت)) کسل کننده((ولی میشله که شخصی با صداقت بود این کتاب را  ;شده بود

ولی این الماسها در راه به سرقت رفت و ملکه هم قبل  ،طور علی الحساب فرستاد مقداري الماس درشت بهبراي ولتر 

  . از تکمیل کتاب درگذشت

هر چند گاه یک بار، در حالی که جنگ هفتساله بشدت در اطرافش جریان داشت، وي درصدد برمیآمد که تاریخ 

خالصهاي از قرن لویی پانزدهم با اوضاع و ) 1763 -  1755(ن عمومی یا رساله در آداب و رسوم خود را با افزود

اگر او  ;این کاري توام با ظرافت بود زیرا، از رسما هنوز مشمول ممنوعیت دولت فرانسه بود. شرایط روز سازگار کند

ثر شرحی عالی و ولی، با همه اینها، این ا. عالما عیوب پادشاه را با احتیاط او نظر نادیده میگرفت، باید او را بخشید

. سرگذشت شاهزاده چارلز ادوارد استوارت تقریبا با اثر خودش به نام کارل دوازدهم رقابت میکرد ;ساده و روشن بود

وي با توجه به این اعتقاد که بهترین تاریخ آن است که شرح پیشرفتهاي فکر انسان باشد، یک بحث در پایان کتاب 

هاي رشد بود  نامید و آنچه را که به نظرش نشانه)) فهم در عصر لویی پانزدهمدرباره پیشرفت ((خود گذاشت و آن را 

  . متذکر شد

ها توسط این  از میان برده شد، انضباط دیگر فرقه) دولتی(توسط قدرت غیرمذهبی  -یسوعیان-تمامی یک فرقه 

عصب از میان رفته، تا چه طور آشکار نشان میدهد تا چه حد ت قضات و اسقفها به -قلمرو–قدرت اصالح شد، تقسیم 

. حد علم کشورداري گسترش یافته، و تا چه درجه افکار ما روشن شده است
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. و اینک در همه جا در حال روییدن است، حتی در دورترین ایاالت ;بذرهاي این دانش در قرن گذشته افشانده شد

اي کشور ناشی از دو جنگ مهلک علم محض، هنرهاي مفید را روشن ساخته و این هنرها شروع به التیام زخمه

هاي باستانی که زمانی به عنوان تاریخ مورد احترام بود، ما بعد  دانش طبیعت، و بیاعتبار ساختن افسانه. کردهاند

اینها محصوالت این عصر هستند، و عقل انسانی بهبود  ;الطبیعه سالم که از حماقتهاي مکاتب گوناگون آزاد باشد

  . بسیار یافته است

او بسرعت و . با اداي دین خود نسبت به تاریخ، به جانب فلسفه و مبارزهاش علیه کلیساي کاتولیک بازگشت ولتر

پشت سرهم آن کتابهاي کوچکی را که قبال آنها را بررسی کردهایم، به عنوان توپخانه سبک در جنگ علیه زشتیها 

یلورد بالینگبروك، پاکدل، سرگذشت ژنی، و عقل فیلسوف جاهل، آزمایش مهم م: اینها عبارت بودند از. منتشر میکرد

در بحبوحه همه این کارها، به جالبترین مکاتباتی که تاکنون به وسیله یک مرد انجام شده است، ادامه . به وسیله الفبا

نامهاي را که تا آن سال  50000، کازانووا از او دیدن کرد ولتر مجموعهاي از 1760هنگامی که، در سال . میداد

چون آن روزها . هاي دیگري برایش رسید از آن پس نیز تقریبا به همان اندازه نامه. یش رسیده بود، به او نشان دادبرا

گیرنده نامه هزینه پست را میپرداخت، ولتر بعضی روزها یکصد لیور پول مراسالتی را که دریافت میداشت، 

وان و یک صد فیلسوف غیرحرفهاي برایش هدیه، یک هزار هواخواه، یک هزار دشمن، یک صد نویسنده ج. میپرداخت

براي نمونه حتی امکان داشت که یک سوال . دسته گل، توهین، فحش، سوال و دستنویس آثارشان را میفرستادند

کننده مشتاق از او بپرسد آیا خدا وجود دارد یا نه آیا روح انسان فناناپذیر است یا نه سرانجام او اخطاري در نشریه 

با توجه به اینکه چندین نفر شکایت کردهاند که اعالم وصول : ((انس به چاپ رسانید، به این شرحمرکور دوفر

هاي ارسالی به فرنه، تورنه، یا له دلیس را دریافت نمیدارند، بدین وسیله اعالم میدارد که به علت تعداد عظیم  بسته

که صاحبخانه افتخار آشنایی با آنها را ندارد، هاي رسیده از طرف اشخاصی  ها، الزم شده است بسته این گونه بسته

 مجلد می 98مکاتبات ولتر به صورتی که تئودور بسترمان آنها را در یک جا جمع آوري کرده، شامل .)) امتناع شود

و حقیقت آن است که در تمام این حجم . میداند)) ترین قسمت همه آثار ولتر زنده((برونتیر این مکاتبات را . شود

اتبات، حتی یک برگ بیروح و کسل کننده پیدا نمیشود، زیرا از خالل صفحات این مکاتبات میتوان صداي عظیم مک

هیچ گاه تا آن زمان و بعد از آن، . درخشانترین مصاحب عصر خود را دید که با صمیمیت یک دوست سخن میگوید

مطالب . ، و لطف جاري نساخته استنویسندهاي مانند او از نوك قلم پربرکت خود این همه ادب، سرزندگی، جذبه

ها، سفرهاي رنگین، نه تنها از ظرافت طبع و فصاحت کالم، بلکه همچنین از دوستی صمیمانه، عواطف  این نوشته

هاي مادام دو سوینیه با آنکه شادي آفرینند، در کنار آنها سطحی، سبک، و  نامه. انسانی، و افکار صائب میباشد

ون شک در ترصیع سبک نامه نگاري ولتر، عامل عرف مرسوم نیز دخالت داشت ولی بد. زودگذر به نظر میرسند

با تمام نیرویم تو را در آغوش میگیرم و متاسفم که این کار از راهی به : ((آالمبر مینویسد/هنگامی که او خطاب به د

: آالمبر در پاسخ ولتر نوشت/د. ، چنین به نظر میرسد که او با خلوص نیت چنین میگوید))این دوري باید انجام شود

.) روحا ارادتمند تو هستم(من با محبت ترا در آغوش میگیرم و بیش از همیشه  ;خداحافظ دوست عزیز و واالمقام((

از همه راستیهایی که من در جستجوي ... خداحافظ، خانم : ((ولتر در نامهاي که به مادام دودفان نوشت چنین گفت

ه به نظر میرسد آن است که شما داراي روحی هستید که باب طبع من است، و من هم آنهایم، آنچه مطمئنتر از هم

هایی که او براي آشنایانش در  نامه.)) در مدت کوتاهی که از عمرم باقی مانده، با مالطفت با آن پیوند خواهم داشت

سبک، دست به دست  پاریس میفرستاد به وسیله دریافت کنندگان گرامی داشته میشد و همچون ورق زر و زیور

هاي تاریخی  در نوشته. هاي ولتر بود که سبک وي به کاملترین مرحله درخشش خود میرسید میگشت، زیرا در نامه

ها شرح روان وسلیس، مطلوبتر از  ولتر حد اعالي زیبایی سبک وي تجلی نکرده است، زیرا در این گونه نوشته



۵٩٨۴

هاي پرطمطراقی درآمدهاند،  هایش بهصورت خطابه ي ولتر نوشتهها در نمایشنامه ;فصاحت کالم و لطافت طبع است

هایش او میتوانست قلم سحرآمیز خود را براي نوشتن شعر یا بحث در اطراف یک موضوع با دقت و  ولی در نامه

ال او دانش بل را به زیبایی سبک فونتنل افزود، و کمی از خصوصیت کنایهآمیز پاسک. اختصاري بینظیر، به کار اندازد

هایش  هاي هفتاد سالگیش تناقض گوییهایی دیده میشد، ولی هیچ گاه نوشته در نوشته. هاي والیتی او گرفت را از نامه

. مبهم و نامفهوم نبود

  . بسختی میتوان باور کرد که او یک فیلسوف بود، زیرا مطالب خود را به وضوح و صراحت بسیار نوشته است

از زیادهروي در به کار بردن صفات و تشبیهات . قسمت حیاتی موضوع میپردازداو مستقیما سر مطلب میرود و به 

گاهی . خودداري میکند تا فکر اصلی پیچیده نشود، و تقریبا یک جمله در میان، پرتو فکر تازهاي را ساطع میکند

نویسنده احساس  هاي فکري هاي پر لطافت زیاد میشود و گاه به گاه خواننده از شراره تعداد این پرتوها و نکته

او متوجه بود که این درخشندگی . خستگی میکند و تیرکهایی را که از ذهن چابک ولتر رها میشود، نمیتواند بگیرد

زیاده از حد، مانند جواهراتی که بیش از اندازه در لباسی به کار برده شده باشند، عیبی به شمار میرود، و بسادگی 

نیمی از سرشناسان .)) زمان لویی چهاردهم به باالترین نقطه تکامل خود برده شدزبان فرانسه در ((اعتراف میکرد که 

نه تنها همه فالسفه و همه نویسندگان مهم فرانسه و انگلستان، بلکه همچنین  -زمان وي، با او طرف مکاتبه بودند 

حات پیشنهادي ولتر را در کریستیان هفتم از او پوزش خواست که همه اصال. ها کاردینالها، پاپها، سالطین و ملکه

ستانیسالوس پونیاتوسکی پادشاه لهستان از این موضوع متاثر بود که هنگامی به سلطنت  ;دانمارك اجرا نکرده است

گستاووس سوم، پادشاه سوئد، از اینکه ولتر گاهی به شمال سرد نظري میافکند، سپاسگزار  ;رسید که عازم فرنه بود

فردریک کبیر او را به .)) ر ولتر را که براي انسانیت چنین ارزشمند است، طوالنیتر کندخداوند عم((بود و دعا میکرد 

سالمت و : ((ولی یک ماه بعد به او نوشت ;خاطر بیرحمی نسبت به موپرتویی و اسائه ادب به سالطین مالمت کرد

در )) ;پس خواهد بود، خواستارم سعادت موذیترین و گمراه کنندهترین نابغهاي را که تاکنون در جهان بوده یا از این

:فردریک افزود 1760مه  12

خواهم رفت و به ویرژیل خواهم گفت که یک فرانسوي در هنر خاص وي،  -دنیاي مردگان- من به سهم خود به آنجا 

و با من با توسیدید درباره مطالب تاریخی  ;به سوفوکل و ائوریپید نیز همین حرف را خواهم زد. از او فراتر رفته است

و شاید این اموات حسود مرا سنگسار کنند،  ;شما صحبت خواهم کرد)) کارل دوازدهم((کوینتوس کورتیوس درباره 

  . زیرا یک مرد واحد همه محاسن آنها را در خود جمع کرده است

یتان پس از مرگ شما کسی نخواهد بود که جا: ((فردریک به تحسین از ولتر چنین ادامه داد 1774سپتامبر  19در 

البته این اشتباه بود، زیرا هیچگاه در فرانسه .)) (را بگیرد و دوران حیات ادبیات خوب در فرانسه بهپایان خواهد رسید

فردریک مقام شاهی خود را در برابر قلم ولتر  1775ژوئیه  24و باالخره در .) دوران ادبیات خوب به پایان نمیرسد

این براي من  ;دل بدین خوش میدارم که در عصر ولتر زندگی کردهاممن به سهم خود، : ((نزول شان داد و گفت

کاترین کبیر مانند یک پادشاه به پادشاهی دیگر، و در حقیقت مانند شاگردي که به یک معلم نامه .)) کافی است

پیش وي مدت شانزده سال قبل از اینکه راه جلوس بر اریکه سلطنت روسیه را در  ;بنویسد، به ولتر نامه مینوشت

با دادن پاسخ به صورت اول شخص یا متکلم به نامهاي  1763سپس در اکتبر  ;گیرد، آثار ولتر را با شعف خوانده بود

ولتر . که ولتر به شعر نوشته و براي یکی از اعضاي هیئت دیپلوماتیک فرستاده بود، مکاتبات خود را با وي آغاز کرد

کاترین از . ایات وي را نادیده میگرفت، و مدافع او در فرانسه شدوي را سمیرامیس شمال میخواند، با لطف خاص جن

کاترین براي مشارکت خود با ولتر ارزش بسیار . او تقاضا میکرد که از وي تعریف نکند ولی ولتر کار خود را میکرد

قدامات قائل بود زیرا میدانست که علت عمده روش مساعد مطبوعات فرانسه نسبت به وي، اقدامات ولتر و سپس ا
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هایی از  ولتر به کاترین توصیه کرد که ارابه. فلسفه فرانسوي یکی از ابزار دیپلماسی روسیه شد. گریم و دیدرو میباشد

وي ناچار بود به ولتر توضیح دهد که عثمانیها به  ;نوع ارابه آشوریها که به داس مجهز بودند، علیه ترکها به کاربرد

در کافی با آرایش جنگی فشرده حمله نمیکنند تا بتوان آنها را با این گونه طور غیرمعمولی عمل میکنند، و به ق

او تحت تاثیر شوق و عالقه خود به اینکه کاترین، یونان را از قید ترکها آزاد کند، نفرت خویش را از . ها درو کرد ارابه

و وقتی که  ;جهاد تازه پشتیبانی کننداز فرانسویان، بریتانیاییها، و ایتالیاییها دعوت کرد از این  ;جنگ فراموش کرد

. بایرن به این دعوت پاسخ مثبت داد. سمیرامیس به هدفهاي وي جامه عمل نپوشاند، متالم شد

آنها احساس میکردند که وي با . بسیاري از فرانسویان راز و نیاز ولتر با سالطین را مورد سرزنش شدید قرار میدادند

بدون شک، گاهی این . ین و تعریف و تمجید از آنها، ارزش خود را پایین میآوردبال و پر زدن در اطراف تخت سالط

او هیچ گاه . بال و پر زدن امر را به خودش هم مشتبه میکرد ولی اصوال خود او هم یک بازي دیپلوماتیک میکرد

ه وسیله پادشاهان مدعی طرفداري از احساسات جمهوریخواهانه نشده بود، و کرارا استدالل کرده بود که میتوان ب

هاي ناپایدار و بیسواد و  منور الفکر پیشرفتهاي بیشتري به دست آورد تا از طریق تفویض قدرت و اختیار به توده

او علیه دولت نمیجنگید بلکه با کلیساي کاتولیک در نبرد بود، و در این نبرد پشتیبانی حکمرانان کمک . خرافاتی

ن پشتیبانی تا چه حد در مبارزات پیروزمندانه او در مورد کاالس و سیروان مشاهده کردهایم که ای. ذیقیمتی بود

براي او این موضوع حایز کمال اهمیت بود که در مبارزه وي به خاطر تامین آزادي و رواداري مذهبی، . ارزشمند بود

مادام دو . د نکرده بوداو حتی از جلب حمایت لویی پانزدهم نیز قطع امی. هم کاترین و هم فردریک طرفدار وي باشند

در زمینه طرحهاي اساسی خود، تردید . پومپادور و شوازول را طرفدار خود ساخته و درصدد جلب مادام دو باري بود

و در واقع، قبل از پایان سلطنت لویی پانزدهم، حمایت نیمی از اعضاي دولت  ;یا مالحظات خاصی به خود راه نمیداد

  . زه به خاطر آزادي و رواداري مذهبی با پیروزي توام شده بودمبار. فرانسه را جلب کرده بود

III  -  ولتر سیاستمدار  

هدف . ولتر از نظر سیاسی و اقتصادي در پی چه هدفهایی بود دید او هم ناظر به مسائل مهم بود و هم به امور جزئی

ولی از . بود به قدر کافی دشوار هاي مذهبی و قدرت کشیشان بود، و این کاري بزرگ او آزاد ساختن بشر از افسانه

قانونگذارانی که بر همه جهان ((به آن . اینکه بگذریم، او طالب اصالحات بود نه اینکه جویاي یک مدینه فاضله باشد

او هم . به دیده تمسخر مینگریست)) و از اطاقهاي زیر شیروانی خود به سالطین دستور میدهند... حکومت میکنند، 

 -اگر او انقالب فرانسه را میدید، قطعا بسیار ناراحت میشد  ;فالسفه فرانسه با انقالب مخالف بودمانند تقریبا همه 

از آن گذشته، او به طور شرم آوري ثروتمند بود، بدون تردید ثروتش  .میدادشاید هم سرش را زیر گیوتین از دست 

در لورن ) دالر 625000شاید در حدود (فرانک  500000او پیشنهاد کرد که  1758در . تاثیر میگذاشت بر نظراتش

از درآمد  -دالر 75000حدود -لیور  60000من : ((به فردریک نوشت 1759مارس  17در . گذاري کند سرمایه

عوامل گرد آمدن ثروت او عبارت .)) اعتراف میکنم که خیلی ثروتمندم. ... آورم دست می ساالنه خود را از فرانسه به

مبالغی که در بخت  ;بودند از راهنماییهایی که دوستان متخصص در امور مالیش مانند برادران پاري به او میکردند

خرید اوراق قرضه دولتی، سهام در معامالت  ;سهیم شدن در امالك پدرش ;آزماییها در فرانسه و لورن برده بود

او به سودي برابر شش درصد قانع بود و این میزان با توجه به خطرات و زیانهاي . پول به افرادبازرگانی، و وام دادن 

در ورشکستگی موسسه گیلیارت در ) دالر 3750شاید حدود (اکو  1000مبلغ . معامالت، معتدل به نظر میرسید

 100000شاید حدود (نکی فرا 000/80گیبن با اشاره به  1768در سال . زیان کرد 1767در سال ) قادس(کادیث 

دوك خانه خراب شده، وثیقه او هیچ ارزش ندارد و : ((که ولتر به دوك دو ریشلیو قرض داده بود، اظهار داشت) دالر

  . به هنگام مرگ ولتر، یک چهارم این وام تادیه شده بود)) این پول از بین رفته است
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درآمدش بالغ بر  1777روي هم در . آمد میکردفرانک براي ولتر ایجاد در 4000پرداختهاي مستمري، سالی 

او به این ثروت، با سخاوت متناسب، شایستگی میبخشید، ولی احساس ). دالر 257500شاید (فرانک شد  206000

  . میکرد که موظف است از آن دفاع کند، زیرا لزومی ندارد ثروتمند بودن براي یک فیلسوف ناشایست باشد

در فرانسه شخص باید یا . قیر و مورد تحقیر دیدم که تصمیم گرفتم بر تعداد آنها نیفزایممن آن قدر مردان دانشمند ف

یک میراث ناچیز هر روز ناچیزتر میشود، چون در غایت امر بهاي . من سندان به دنیا آمدم ;سندان باشد یا چکش

انسان باید در جوانی صرفهجویی کند و  . ...همه چیز باالتر میرود و دولت غالبا هم از درآمد مالیات میگیرد هم از پول

و آن زمانی است که ثروت بیش از هر  ;آن وقت در پیري خود را صاحب سرمایهاي خواهد دید که به حیرتش میآورد

  . وقت دیگر براي انسان الزم است

ی از یک من از تجمل و حت: ((در شعر خود به نام مرد دنیا دوست اعتراف کرده بود که 1736ولتر حتی در سال 

او عقیده داشت که تقاضاي ثروتمندان براي اشیاي .)) زندگی راحت، همه خوشیها، و همه هنرها خوشم میآید

و معتقد بود که بدون ثروت هیچگونه هنر بزرگی به وجود  ;تجملی، پول آنها را در میان افزارمندان در گردش میآورد

کمونیستی بود منتشر کرد، قسمتی را  - هاي الحادي  داراي جنبهولتر هنگامی که وصیتنامه اثر ملیه را، که . نمیآمد

او اعتقاد داشت که هیچ نظام اقتصادي بدون انگیزه مالکیت نمیتواند موفقیتآمیز . که درباره مالکیت بود حذف کرد

و در  ;ینداو امیدوار بود که هر فرد را به صورت یک مالک بب.)) روح مالکیت نیروي انسان را مضاعف میکند. ((باشد

اگر دهقانان لهستان به : ((حالی که روسو نسبت به نظام سرفداري در لهستان نظر موافق داد، ولتر چنین نوشت

ولی او موافق ثروتمند شدن دهقانان .)) صورت برده نبودند، این کشور سه برابر مقدار کنونی جمعیت و ثروت داشت

کشور میشدند او در مورد برابري افراد که مورد عالقه شدید روسو  نبود زیرا در آن صورت چه کسانی سربازان نیرومند

او این عقیده هلوسیوس را، که اگر . میدانست که همه افراد غیرآزاد و نابرابر خلق شدهاند ;بود، با روسو همعقیده نبود

رابر خواهند بود، آموزش و فرصت مساوي به همه داده شود طولی نخواهد کشید که همه از نظر تحصیالت و توانایی ب

در تمام ازمنه، قوي و .)) چه حماقتی که انسان تصور کند که همه میتوانند نیوتن شوند: ((مردود میدانست و میگفت

. ضعیف، زیرك و ساده، و بنابراین ثروتمند و فقیر وجود خواهند داشت

یک اجتماع زندگی میکنند، به دو  در این جهان مالیخولیایی ما، غیرممکن است مانع از آن شویم که افرادي که در

هر کس حق دارد درباره . ... یک دسته ثروتمند که فرمان میدهد و دیگري فقیر که فرمان میبرد: دسته تقسیم شوند

ولی این بدان مفهوم نیست که آشپز کاردینال باید خود را  ;برابري خود با دیگران، عقیدهاي از خود داشته باشد

من هم مانند اربابم آدم ((ولی آشپز ممکن است بگوید، . ش دستور دهد شامش را درست کندمحق بداند که به ارباب

ما هر دو وظایف حیوانی مشابهی انجام . من هم مانند او گریه کنان به دنیا آمدم و مانند او با درد خواهم مرد ;هستم

 م آشپز، من او را به خدمت خود درخواهماگر ترکها رم را به تصرف درآورند و من روحانی بزرگ شوم و ارباب. میدهیم

این نحوه استدالل کامال معقول و عادالنه است ولی مادام که آشپز به انتظار آن است که ترك اعظم رم را .)) آورد

  . تسخیر کند، باید وظیفه خود را انجام دهد و اال همه اجتماع انسانی برخواهد افتاد

ود، و بتازگی در زمره اربابان درآمده بود، نظرات درهم آمیختهاي درباره ولتر که فرزند یک سردفتر اسناد رسمی ب

او سلطنت را به عنوان شکل طبیعی حکومت . اشرافیت داشت، و ظاهرا اشرافیت نوع انگلیسی را ترجیح میداد

چون : ((چرا تقریبا همه جهان به وسیله سالطین اداره میشود جواب صادقانه این است: ((میپذیرفت و سوال میکرد

او حق االهی پادشاهان را مورد تمسخر قرار میداد، و به وجود .)) افراد بشر بندرت شایسته حکومت بر خود میباشند

یک قبیله براي غارتگري خود یک رئیس انتخاب . ((آمدن سالطین و کشور را ناشی از کشور گشایی میدانست
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من  ;بیله هم خود را عادت میدهد که از او فرمان برداین رئیس خود را عادت میدهد که فرمان بدهد و ق ;میکند

  . آیا این امري طبیعی است به یک مزرعه نگاه کنید.)) عقیده دارم این منشا سلطنت است

اگر او با غرور . هیچ سلطانی نیست که با خروس قابل قیاس باشد. یک مزرعه کاملترین نمونه سلطنت را نشان میدهد

اگر دشمن در حال پیشروي است، او به این اکتفا نمیکند . ار از روي خودپسندي نیستو خشونت راه میرود، این ک

نفراتش را . او راسا قدم به پیش میگذارد ;که به اتباعش دستور دهد قدم به پیش گذارند تا به خاطر او کشته شوند

. را سر میدهد)) اهللا اکبر((اگر او پیروز شود، اوست که بانگ . پشت سرخود ترتیب میدهد و تا آخرین نفس میجنگد

اگر این حقیقت داشته باشد که زنبوران عسل همه تحت فرمان یک ملکه هستند و همه با این یک ملکه عشقبازي 

. میکنند، این نمونه از حکومت بازهم کاملتر است

ر حال عمل و به او که در برلین و سپس در ژنو زندگی کرده بود، توانسته بود درباره سلطنت و دموکراسی عینا د

این حقیقت که پادشاهانی چند مانند فردریک دوم، پطر سوم، کاترین دوم وعدهاي از . صورت زنده مطالعه کند

وزیران مانند شوازول، آراندا، تانوتچی، و پومبال به تقاضاهاي او براي انجام اصالحات گوش داد یا مستمریهایی براي 

در عصري که دهقان روسی در وضعی چنان بدوي بسر . کار او تاثیر گذارده بودتعیین کرده بودند، در اف)) فیلسوفان((

هاي مردم در همه جا بیسواد و آن قدر خسته بودند که نمیتوانستند به تفکر بپردازند، پیشنهاد  میبرد، و اکثر توده

آنهایی که . شی بودنددموکراسیهاي سویس و هلند عمال حکومتهایی اولیگار. حکومت به وسیله مردم بیمعنی میرسید

ها و تشریفات قدیمی مذهبی را دوست داشتند و به صورت یک خیل انبوه در سرراه آزادي و رشد فکري قرار  افسانه

در فرانسه، تنها یک نیرو با قدرت کافی وجود داشت که در برابر کلیساي کاتولیک مقاومت کند، . داشتند، مردم بودند

و آن نیرو،  ;، و آلمان پیروزمندانه در برابر کلیساي پروتستان مقاومت کرده بودهمان طور که در انگلستان، هلند

فرانسه )) فیلسوفان((تنها از طریق حکومتهاي سلطنتی موجود در فرانسه، آلمان، و روسیه بود که . دولت بود

آنها . کودکانه پیروز شوند میتوانستند امیدوار باشند که در مبارزه خود علیه خرافات، تعصب، آزار و اذیت، و االهیات

انتظار پشتیبانی داشته باشند، زیرا اینها از نظر تاریک اندیشی، مراقبت بر افکار و عقاید، و )) پارلمانها((نمیتوانستند از 

از سوي دیگر آنچه را که هانري دریانورد براي . آزادي مذهبی با کلیسا رقابت میکردند و از پادشاه جلوتر بودند

. نري چهارم براي فرانسه، پطرکبیر براي روسیه، یا فردریک کبیر براي پروس کرده بود، در نظر بگیریدپرتغال، ها

تقریبا هیچ کار بزرگی هرگز در جهان صورت نگرفته مگر اینکه به وسیله نبوغ و پایداري یک فرد واحد که با ((

در آرزوي سالطین منور )) فیلسوفان((ب، بدین ترتی.)) هاي مردم نبرد کرده است، انجام شده باشد تعصبات توده

نحوه تفکر ولتر درباره  .))استفضیلت بر اریکه سلطنت، زیباترین کار خداوندگار : ((ولتر در مروپ نوشت. الفکر بودند

هضم تحصیالت را ندارند، حتی اگر وسایل تحصیل  سیاست بعضا ناشی از این سوظن بود که بسیاري از مردم توانایی

از نارسایی فکري و . صحبت میکرد)) قسمت متفکر نژاد بشر، یعنی یک صدهزارم کل((او از . برایشان فراهم شود

هرگاه که توده مردم درصدد تعقل برآید، همه چیز از دست : ((قابلیت تهییج عاطفی مردم عادي بیم داشت و میگفت

به این ترتیب، تا هنگامی که به سنین پختهتري از عمر خود رسید، نسبت به دموکراسی نظر مساعدي و، .)) میرود

: ولتر جواب داد)) آیا دوست دارید که مردم را صاحب حق حاکمیت ببینید: ((هنگامی که کازانووا از او پرسید. نداشت

ا کردم که بانی بازگشت هنرهاي زیباي یونان وقتی که من از شما تقاض: ((او به فردریک چنین نوشت!)) خدا نکند((

او با روسو .)) ها خوشم نمیآید من از حکومت رجاله. باشید، تقاضایم شامل استقرار مجدد دموکراسی از نوع آتنی نبود

ولی خودش محدودیتهاي بیشتري براي )) دموکراسی ظاهرا تنها با کشورهاي کوچک سازگار است((همعقیده بود که 

تنها در آن کشورهایی که داراي وضع خوبی هستند و وضع آنها آزادیشان را تضمین : ((شد و میگفتآن قائل می
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او جمهوریهاي هلند .)) میکند، و آنهایی که حفظشان به صالح همسایگانشان است، دموکراسی میتواند سودمند باشد

. و سویس را تحسین میکرد ولی در مورد این دو نیز شک و تردیدهایی داشت

گر به خاطر بیاورید که هلندیها قلب برادران د ویت را کباب کردند و خوردند، اگر به خاطر بیاورید که ژان کالون ا

جمهوریخواه پس از اینکه نوشت ما نباید هیچ کس را مورد آزار و اذیت قرار دهیم حتی اگر کسی منکر تثلیث 

قیده او درباره تثلیث مقدس داشت زنده در آتشی از مقدس شود، دستور داد که یک اسپانیایی که عقیدهاي مغایر ع

سوزانده شود، آن وقت در واقع چنین نتیجهگیري خواهید کرد که جمهوریها نسبت به  - آهسته و بتدریج- هیزمتر 

  . نظامهاي سلطنتی امتیازي ندارند

وسط ژنو علیه نجیبزادگان پس از این همه اظهارات ضد دموکراسی میبینیم که ولتر پشتیبانی فعاالنهاي از طبقه مت

این بحث در جاي خود  ;به عمل میآورد) 1766(محروم از حق راي علیه اشراف و بورژوازي )) بومیان((، و از )1763(

  . دنبال خواهد شد

او مردي با  1768در . چنین به نظر میرسد که بتدریج که بر سن ولتر افزوده میشد وي در افکار خود افراطیتر میشد

این اثر در نخستین سال انتشارش ده بار تجدید چاپ شد، ولی پارلمان پاریس آن را سوزاند . را منتشر کردچهل اکو 

این شدت عمل به خاطر آن نبود که در این کتاب فیزیوکراتها بشدت . و مسئول چاپ آن را به کشتی بردگان فرستاد

ندهاي بود از دهقانان تهیدست شده بر اثر مالیات و مورد تمسخر قرار گرفته بودند، بلکه به علت ارائه کردن تصویر ز

به نام  1768در جزوه دیگري در . راهبانی که در امالك کشت شده به وسیله سرفها زندگی پر ناز و نعمتی داشتند

  : او از قول آقاي ب میگفت) که ولتر براي انکارش بشدت به زحمت افتاده بود(الف، ب، پ، 

همه کسانی که مایملکی در یک منطقه ... خود را با حکومت دموکراسی منطبق کنم، من میتوانم با سهولت کامل 

  من مایلم ببینم . دارند حق مشابهی براي حفظ نظم در آن منطقه دارند

براي من مایه رضایت خاطر است که بناي . ... که افراد آزاد قوانینی را که به موجب آنها زندگی میکنند، وضع نمایند

و آهنگر من در ساختن خانهام کمک کردهاند، همسایه زارعم و دوست صنعتگرم خود را به مدارجی  من، نجار من،

آزاد بودن، با . باالتر از حرفه خود سوق دهند، و مصالح عمومی را بهتر از ماموران بسیار بیادب ترك تشخیص دهند

هایی ناشایست و کمدیهاي  زندگی حیله هاي دیگر همه راه ;دیگران برابر بودن، زندگی واقعی و طبیعی انسان است

بدي هستند که در آنها یک نفر نقش ارباب را ایفا میکند و دیگري نقش برده را، یکی نقش طفیلی و دیگري نقش 

، در چاپ جدیدي از فرهنگ )در سن هفتاد و پنج سالگی(یا کمی پس از آن  1769ولتر در سال . فراهم کننده را

مظالم و مفاسد حکومت در فرانسه بیان داشت و در مقایسه با آن از انگلستان تمجید  فلسفی، شرح ناخوشایندي از

در واقع، قانون اساسی انگلستان به آن مرحله علو رسیده است که بر اثر آن حقوق طبیعی همه افراد که تقریبا : کرد

آزادي کامل شخص و : عبارتند ازاین حقوق . در همه نظامهاي سلطنتی از آن محرومند، به آنان بازگردانده شده است

حق محاکمه شدن در کلیه موارد جزایی به وسیله یک هیئت منصفه مرکب از افراد  ;آزادي مطبوعات ;دارایی

و حق هر فرد به اینکه بدون مزاحمت به هر عقیده و مذهبی که  ;حق محاکمه شدن طبق نص صریح قانون ;مستقل

که تنها پیروان کلیساي رسمی انگلستان میتوانند به عهده بگیرند، چشم مایل است بگرود، در حالی که از مشاغلی 

اینکه انسان به هنگام خفتن اطمینان داشته باشد که پس از . ... اینها امتیازات بسیار ارزندهاي هستند. پوشد

غوش همسر برخاستن صاحب همان اموالی خواهد بود که در موقع به بستر رفتن داشت، اینکه انسان در دل شب از آ

و فرزندانش بیرون کشیده نشود و در دخمهاي زندانی یا به بیابانی تبعید نشود و امکان آن را داشته باشد که همه 

ما چارهاي . ... این امتیازات متعلق به هر کسی است که قدم به خاك انگلستان گذارد... افکار خود را منتشر کند، 

ورهایی که براساس چنین اصولی تاسیس نشدهاند، دچار انقالب خواهند نداریم جز این که اعتقاد داشته باشیم کش
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در نامهاي به مارکی دو شوولن  1764در دوم آوریل . او هم، مانند ناظران بسیار، انقالب فرانسه را پیشبینی کرد. شد

  : چنین نوشت

. اشت که شاهد این انقالب باشمهمه جا بذرهاي انقالبی اجتنابناپذیر را میبینم، ولی خودم سعادت آن را نخواهم د

اصول روشنفکري چنان شیوع یافته است که . فرانسویها دیر سروقت همه چیز میروند ولی سرانجام این کار را میکنند

جوانها خوشبختند . و در آن وقت یک انفجار کامل عیار بهوقوع خواهد پیوست ;در نخستین فرصت برمال خواهد شد

  . دچون چیزهاي مهمی خواهند دی

با وصف این، وقتی که او به یادآورد که بر اثر رضایت ضمنی پادشاهی که وي با اقامت گزیدن در پوتسدام موجبات 

رنجشش را فراهم کرده بود، در فرانسه زندگی میکند، و وقتی دید پومپادور، شوازول، مالزرب، و تورگو حکومت 

و شاید هم به علت این که حسرت آن را  - میدهند فرانسه را به سوي رواداري مذهبی و اصالحات سیاسی سوق 

بر روي هم لحن میهن پرستانهتري پیدا کرد و انقالب توام  -میکشیدند که اجازه بازگشت به پاریس به وي داده شود 

: با خشونت را تقبیح کرد

ردم در رم هنگامی که فقرا تهیدستی خود را بشدت احساس میکنند، جنگهایی شبیه جنگهاي حزب مورد توجه م

این جنگها دیر یا زود به منکوب . علیه سنا، و جنگهاي دهقانان در آلمان، انگلستان، و فرانسه به وقوع خواهند پیوست

  . کردن مردم منجر میشود، زیرا بزرگان پول دارند و در یک کشور پول همه چیز را در اختیار دارد

دام، قدرت تجدید بنابه دنبال نخواهد داشت، و اکثریت بدین ترتیب به جاي یک دگرگونی از پایین که قدرت انه

مردم ساده بزودي بار دیگر تابع اقلیت زیرك خواهد شد، ولتر ترجیح میداد که براي یک انقالب عاري از خشونت از 

الش طریق انتقال فکر و آگاهی از متفکران به سالطین، وزیران، قضات، بازرگانان، صنعتگران، افزارمندان و دهقانان ت

سپس این عقل بتدریج به قشرهاي پایینتر نفوذ خواهند کرد  ;عقل نخست باید در ذهن رهبران پرورانده شود. ((کند

مردم از وجود عقل بیخبرند ولی وقتی مالیمت باالدستان خود را مشاهده . و سرانجام بر مردم حکومت خواهد کرد

ندیشید که در دراز مدت آزادگی واقعی در تعلیم و تربیت او چنین میا.)) کنند به تقلید از آن عادت خواهند کرد

تنها انقالبهاي .)) مردم هر چه روشنتر باشند، آزادتر خواهند بود: ((او میگفت. است، و آزادي واقعی در هوشمندي

  . و تنها انقالبیون واقعی حکما و قدیسان میباشند. واقعی آنهایی هستند که افکار و قلوب را عوض کنند

IV - صالح طلبا  

ولتر به جاي آنکه براي یک انقالب افراطی سیاسی فعالیت کند براي اصالحات مالیم تدریجی در ساختمان جامعه 

و در داخل این چهارچوب با از خود گذشتگی بیش از هر فرد دیگر معاصر خود پیروزي  ;موجود فرانسه تالش میکرد

به بعد در آن تجدیدنظر نشده  1670فرانسه بود که از سال  اساسیترین خواست او تجدیدنظر کامل در قوانین. یافت

او رساله درباره جرایم و مجازاتها به قلم حقوقدان میالنی به نام بکاریا را که به سهم خود از  1765در . بود

را منتشر ولتر تفسیري بر کتاب جرایم و مجازاتها  1766در . الهام گرفته بود، به زبان ایتالیایی خواند)) فیلسوفان((

حمله به بیعدالتیها و وحشیگریهاي قوانین  1777تا سال  ;کرد و صریحا پیشتازي بکاریا را در این زمینه اعالم داشت

  . فرانسه را ادامه داد و در آن وقت که هشتاد و دو سال داشت، اثري به نام بهاي عدالت و انسانیت منتشر کرد

هاي  قوانین کلیسا و محدود ساختن قدرت روحانیان در تجویز توبه او نخست خواستار حاکم کردن قوانین مدنی بر

و کاهش مجازاتهاي مربوط به توهین به مقدسات، لغو  ;خفت آور یا تحمیل بیکاري از طریق تعطیالت متعدد شد

او اصرار داشت میان . قانون بیحرمتی به جسد، و ضبط اموال کسانی را که دست به خودکشی میزنند، مطرح کرد

اه و جرم تفاوت گذارده شود و این فکر پایان یابد که مجازات جرم باید در حکم گرفتن انتقام خدایی باشد که گن

. مورد توهین قرار گرفته است
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آنچه که با ازدواج ارتباط ... هیچ قانون کلیسایی نباید معتبر باشد مگر اینکه مورد تصویب صریح دولت قرار گیرد 

نزول دادن پول . ... است، و وظیفه کشیشها باید به وظیفه خطیر تبرك وصلت محدود شود دارد تنها به قضات مربوط

همه اهل کلیسا در همه حاالت به طور کلی، باید تحت نظارت کامل دولت باشند . ... صرفا یک امر حقوق مدنی است

هانه که یکی از شارمندان گناهکار هیچ کشیشی نباید اختیار آن را داشته باشد به این ب. ... زیرا آنها اتباع کشورند

هاي دولت  قضات، کشاورزان، و کشیشان باید یکسان به هزینه. ... است او را حتی از کوچکترین امتیازات محروم دارد

  . کمک کنند

یعنی نتیجه ساختمانهاي تکهتکه، امور تصادفی و اتفاقی، و هرج و  -او قوانین فرانسه را به شهر پاریس تشبیه کرد 

ولتر میگفت کسی که در فرانسه سفر میکند، تقریبا به همان نسبت که اسبان کالسکه خود را . ی از تناقضاتمرج

او عقیده داشت که همه قوانین شهرستانهاي مختلف باید یکی وکال . عوض میکند، قوانین خویش را نیز تغییر میدهد

همه . هاي قضایی باشد مکان دارد، مصون از حیلههر قانون باید روشن، دقیق، و تا آنجا که ا. باهم هماهنگ شوند

مسلما . مجازات اعدام باید به عنوان عملی وحشیانه و اتالفآمیز لغو شود. شارمندان باید در نظر قانون یکسان باشند

اگر سرقت مجازاتش مرگ باشد، . مجازات مرگ براي جعل، سرقت، قاچاق، یا آتشسوزي عمدي عملی وحشیانه است

براي احتراز از قتل نخواهد داشت، و به این ترتیب است که در ایتالیا بسیاري از راهزنیهاي مسلحانه، با دزد دلیلی 

اگر شما یک دختر کلفت را به خاطر اینکه یک دوجین دستمال از خانمش دزدیده است . ((قتل نفس همراه میباشند

او نخواهد توانست یک دوجین بچه به [ ق افتاددر لیون اتفا 1772همان طور که در سال ]در مالعام به دار بکشید 

ضبط .)) هیچ تناسبی میان یک دوجین دستمال و زندگی یک انسان نیست. ... تعداد شارمندان کشورتان اضافه کند

اگر ولتر . اموال کسی که به مرگ محکوم شده است، در حکم دزدي آشکار اموال مردم بیگناه توسط دولت است

ر منافع عموم استدالل میکرد، به این علت بود که این گونه استدالالت در نزد بیشتر گاهی صرفا از نقطه نظ

  . قانونگذاران از هرگونه توسل به عواطف انسانی موثرتر بود

طبق قوانین فرانسه قضات اجازه . ولی در مورد شکنجه قانونی، روح انساندوستی او با قدرت و نیرو به سخن پرداخت

ولتر . هاي موجود حاکی از جرم باشد، براي گرفتن اقرار قبل از محاکمه شکنجه به کار برند داشتند چنانچه برگه

. میخواست با اشاره به فرمان کاترین دوم دایر بر لغو شکنجه در روسیه به اصطالح وحشی، فرانسه را شرمنده کند

د، از این امر در شگفتاند که انگلستان به عنوان ملتی بسیار انساندوست تلقی میشون - نمیدانم چرا  - فرانسویان که ((

او مدعی بود بعضی از قضات، .)) که آن قدر غیرانسان بود که کانادا را از ما گرفت، از لذت شکنجه چشم پوشیده است

گویا علت این امر هم آن  ;زورگویانی هستند که به جاي انجام وظیفه در مقام قاضی، در نقش دادستان ظاهر میشوند

عم آنها، متهم گناهکار است مگر خالفش ثابت شود، او علیه نگاه داشتن متهمان در زندانهاي بد، گاهی بود که به ز

او متذکر شد شخصی که به . ها قبل از اینکه به محاکمه خوانده شوند، اعتراض میکرد در زنجیر و آن هم براي ماه

بکرات رفتاري را که با کاالس . تی با یک وکیلجرم بزرگی متهم شده اجازه ندارد با هیچ کس ارتباط داشته باشد، ح

او استدالل میکرد که شهادت تنها . و سیروان شده بود، به عنوان نمونه محکومیت عجوالنه اشخاص بیگناه نقل میکرد

مواردي از  ;دو نفر، حتی اگر شاهد عینی باشند، نباید براي محکوم کردن یک نفر به اتهام قتل کافی شمرده شود

وغ ذکر میکرد و اصرار داشت ولو براي آنکه در میان هزار مورد، از اعدام یک شخص بیگناه جلوگیري شود، شهادت در

ژان کاالس با اکثریت . در فرانسه محکومیت به مرگ با اکثریت آراي قضات امکانپذیر بود. مجازات اعدام لغو شود

ر آن بود که محکومیت به مرگ با اکثریت قاطعی ولتر خواستا. هشت راي در برابر پنج راي به کام مرگ فرستاده شد

چه حماقت وحشتناکی که با زندگی و مرگ : ((او میگفت. تصویب شود و ارجح آن است که به اتفاق آرا تصویب شود

به طور کلی اصالحاتی که !)) یک نفر در یک بازي شش بر چهار، پنج بر سه، چهار بر دو، یا سه بر یک بازي کنند
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میکرد تلفیقی بود از میراث طبقه متوسط او، نفرت او از کلیسا، تجربیات و سرمایهگذاریهاي او به عنوان ولتر پیشنهاد 

خواستهاي او معتدل، ولی در . یک فرد تاجر پیشه و یک مالک، و عواطف صادقانه وي به عنوان یک انساندوست

و این آزادي قبل از مرگ وي، ولو به صورت  او به خاطر آزادي مطبوعات مبارزه میکرد،. بسیاري از موارد موثر بود

این آزار و  1787او خواستار پایان دادن به آزار و اذیت مذهبی بود، و در سال . اغماض دولت، گسترش عظیمی یافت

او پیشنهاد کرد که به پروتستانها اجازه داده شود که کلیسا بسازند و دارایی خود . اذیت تقریبا در فرانسه خاتمه یافت

این کارها قبل از  ;به دیگران منتقل کنند یا از دیگران اموالی به ارث ببرند و از حمایت کامل قانون برخوردار باشندرا 

 ;او خواستار آن شد که ازدواج میان اشخاصی که داراي مذاهب مختلف هستند، قانونی شمرده شود. انقالب انجام شد

لیات بر ضروریات، تضییقات بازرگانی داخلی، ادامه نظام سرفداري، او خرید و فروش مشاغل، ما. این کار هم انجام شد

ها و تربیت جوانان را از کلیسا  به دولت اندرز داد که اجراي وصیتنامه ;و مالکیت اموال توسط کلیسا را محکوم کرد

کردن تماشاگران از رهبري مبارزه در زمینه خارج . و در تمام این موارد نداي او بر رویدادها تاثیر داشت ;بازستاند

پیشنهاد کرد که مالیات شامل . انجام شد 1759فرانسه را بهعهده داشت، و این کار در سال  - صحنه نمایش تئاتر 

او . تحقق این خواست، ناچار بود تا وقوع انقالب به انتظار بماند. حال همه طبقات شود و با ثروت آنها متناسب باشد

پردوامترین موفقیت  ;انجام شد) 1807)) (قانون نامه ناپلئون((این کار در  ;نسه بودخواستار تجدیدنظر در قوانین فرا

آن جنگجوي سیاستمدار که قواره و ساختمان قضایی فرانسه را تا عصر حاضر تعیین کرد، به وسیله حقوقدانان و 

. فالسفه امکانپذیر شد

V -  ولتر به عنوان یک انسان  

یت قرن هجدهم، را چگونه باید خالصه کرد ضرورتی ندارد بیش از این درباره خصوصیات ولتر، این عجیبترین شخص

  . ها صفحه از این کتاب آشکار شده است نحوه تفکر او صحبت شود زیرا کیفیت فکري وي در ده

او . تاکنون از نظر سرعت و روشنی فکر، و خلوص و استغنا در لطافت طبع هیچ کس به رقابت با او برنخاسته است

  : کرد آمیز توصیف می را با عباراتی چنین عطوفت) نکته سنجی(ت طبع لطاف

آنچه که به نام لطافت طبع خوانده میشود، گاهی مقایسهاي خوف آور، گاهی اشارهاي ظریف، و شاید هم بازي با 

ا به مفهوم آن ر - در ابتدا- کار میبرید و میدانید که طرف صحبت شما  اي را با یک مفهوم به شما کلمه. کلمات باشد

یا ممکن است گفته شود لطافت طبع شیوه در کنار هم قرار دادن زیرکانه افکاري است که . دیگري درك خواهد کرد

عبارت است از هنر یافتن ارتباط میان دو چیز ) نکته سنجی(لطافت طبع . ... معموال ارتباطی میان آنها دیده نمیشود

و عبارت است از اینکه شما نیمی از آنچه را که میخواهید، بگویید و بقیه را غیرمشابه، یا اختالف میان دو چیز مشابه، 

و اگر خود من بیش از این از لطافت طبع برخوردار بودم، در این زمینه بیشتر با . به نیروي تخیل دیگران واگذار کنید

همان طور که گفتهایم او هیچ کس بیش از ولتر داراي لطافت طبع و نکته سنجی نبود و شاید، . شما صحبت میکردم

بکرات اتفاق میافتاد که شوخیهایش . گاهی زمام شوخ طبعی او از کف خارج میشد. بیش از اندازه نکته سنج بود

  . خشن میشدند و گاهی هم صورت دلقک بازي به خود میگرفتند

و تناوب سریع  ;ی باشدسرعت او در ادراك، ارتباط دادن، و مقایسه فرصتی برایش نمیگذاشت که در بند یکسان گوی

. افکارش گاهی به او فرصت آن را نمیداد که در مطالب، به آن عمقی که از نظر انسانی قابل وصول باشد، رسوخ کند

نمیشد از او انتظار داشت پیشبینی آن . هاي مردم را خیلی دست کم میگرفت و آنها را رجاله میخواند شاید او توده

او حوصله نظریات . انی براي یک اقتصاد از نظر فنی مترقی ضرورت داشته باشدزمانی را بکند که تعلیمات همگ

وي به محدودیتهاي خویش واقف بود و لحظاتی . زمینشناسی بوفون یا حدسیات دیدروي زیست شناس را نداشت

ا با شما خیال میکنید که من مقاصد خود ر: ((به یکی از دوستانش گفت. میرسید که شخصی ساده و بیتکلف میشد
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.)) آنها از این جهت زالل هستند که عمیق نمیباشند - من مانند جویبارهاي کوچک هستم  ;وضوح کافی بیان میدارم

  :به داکن چنین نوشت 1766در 

میدانم که . از آن وقت که دوازدهساله بودم تاکنون عظمت آنچه را که من براي آنها استعدادي ندارم، برآورد نکردهام

به . نشان دادهام که تمایلی به موسیقی ندارم. طوري نیست که در ریاضیات خیلی پیش بروموضع اندامهاي من 

که خود را کشاورز خیلی خوبی بپندارد ولی آن قدر احمق ... برآورد یک فیلسوف سالخورده که حماقت آن را دارد

. نیست که تصور کند همه استعدادها را دارد، اعتماد کنید

از شخصی که با موضوعاتی چنین متعدد سروکار داشت خواسته میشد کلیه اطالعات الزم را غیرمنصفانه میبود اگر 

بلکه جنگجو بود، مردي  ;او یکپارچه ادیب نبود. درباره هر موضوعی، قبل از اینکه آن را تدوین کند، به دست آورد

جلد  6210اش که  ن، از کتابخانهبا وصف ای. اهل قلم بود که قلم را به صورت نوعی عمل و حربه دگرگونی درمیآورد

کتاب داشت و حاشیه نویسی بر این کتابها، میتوان پی برد که او با شوق و تحمل مرارت موضوعاتی با تنوع حیرت 

آور را مورد مطالعه قرار میداد و در سیاست، تاریخ، فلسفه، االهیات، و انتقاد از کتاب مقدس شخصی بسیار دانشمند 

او هیچ یک از . اش هم همین طور استغناي افکار و نیرومندي حافظه ;و عالقه او عظیم بودمیدان کنجکاوي . بود

داراي نوعی شکاکیت . سنن را به صورت اصلی مسلم نمیپذیرفت، بلکه هر چیز را شخصا مورد بررسی قرار میداد

می تردیدي به خود راه هاي معتقدات عمو صحیح بود که در قرار دادن عقل سلیم در برابر مهمالت علم و افسانه

هاي جهان بیش از هر فرد  متفکري که درباره کلیه جنبه: ((یکی از فضالي بینظیر وي را چنین توصیف کرد. نمیداد

هیچ گاه در جایی دیگر ذهن یک انسان، تودهاي .)) دیگر از زمان ارسطو به بعد، اطالعات صحیح جمع آوري کرد

  . ین متنوع را، به صورت ادبیات و عمل درنیاورده استهایی چن چنین عظیم از مطالب در زمینه

اعصابش وي را . ما باید ولتر را به عنوان عجیبترین آمیزه از عدم ثبات عاطفی با دید و قدرت ذهنی مجسم کنیم

بی او هیچ گاه نمیتوانست آرام بنشیند مگر در مواقعی که سرگرم انشاي مطالب اد. دائما ناآرام و بیقرار نگاه میداشت

اینکه  - کدامیک بدتر است : ((خانمی که فقط داراي یک کفل بود سوال کرد) رمان کاندید(هنگامی که در . بود

انسان یک صدبار توسط دزدان دریایی سیاهپوست مورد تجاوز قرار گیرد، یا کفل انسان را از هم بدرند، یا انسان را 

کاندید، با قیافهاي )) د، یا بیکار بنشیند و هیچ کاري نکندقطعه قطعه کنند، یا انسان در کشتی بردگان پاروزنی کن

ولتر روزهاي خوشی هم داشت ولی بندرت با مفهوم آرامش فکري یا .)) این سوال بزرگی است: ((متفکرانه جواب داد

زي مانند خریدن، فروختن، کاشتن، نوشتن، با -او مجبور بود همیشه مشغول و در فعالیت باشد . جسمانی آشنا میشد

او از احساس اینکه حوصلهاش سر رود، بیش از مرگ میترسید، و در لحظهاي که . کردن در نمایش، و خطابه خواندن

یا خسته کننده است یا مانند خامه همزده ((حوصلهاش سرمیرفت و کسل میشد، زندگی را به عنوان این که 

  . مورد شماتت قرار میداد)) میباشد

مانش ظاهر او را توصیف کنیم، یا معایب و اعمال احمقانهاش را بدون در نظر چنانچه بدون در نظر گرفتن چش

او فردي از طبقه . گرفتن محاسن و جذبه شخصی او دنبال هم ردیف کنیم، تصویر زشتی از او به دست خواهیم آورد

وي . ردازش دارندمتوسط بود که احساس میکرد همان اندازه استحقاق داشتن عنوان اشرافی دارد که بدهکاران دیر پ

در برازندگی طرز رفتار و گفتار خود، با اعیانترین بزرگان رقابت میکرد، ولی در عین حال ممکن بود براي مبالغ 

او بر سر چهارده بند چوب پرزیدان دو بروس را با تیرهاي دشنام مورد حمله قرارداد زیرا این  ;کوچک چانه بزند

او پول را به عنوان اساس تامین خود دوست . ن هدیه قبول کند نه فروششخص اصرار داشت این چوبها را به عنوا

شما از نظر عواطف . عشق پول شما را زجر میدهد: ((مادام دنی وي را بیپرده به امساك متهم میکرد و میگفت. داشت

تی مادام اینها را ولی وق)) ;من تا آنجا که بتوانم مفاسد قلب شما را پنهان خواهم داشت. قلبی، پستترین مرد هستید
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خودش در پاریس زندگی مسرفانهاي را میگذراند که تحمیل زیادي بر کیسه ولتر میکرد، و در بقیه ) 1754(نوشت 

. اي داشت سالهایی که با ولتر در فرنه بهسر برد، وضع شاهانه

تماعی یا سیاسی گرم ولتر پیش از آنکه میلیونر شود و بعد از آن، با چرب زبانی با اشخاص قدرتمند از نظر اج

در رساله به کاردینال دو بوا او این مجسمه فساد را واالتر از . میگرفت که گاهی عملش جنبه چاپلوسی پیدا میکرد

هنگامی که وي در تالش راه یافتن به فرهنگستان فرانسه بود و به حمایت کلیسا احتیاج . کاردینال ریشلیو خواند

دروغهاي . ینان داد که آرزو دارد در کلیساي کاتولیک مقدس زندگی کند و بمیردداشت، به پدر روحانی دوالتور اطم

. بسیاري از آنها به چاپ نرسیدند و بعضیها هم قابل چاپ نبودند. وي اگر به چاپ میرسید به قدر یک کتاب میشدند

مقایسه با جنگ سی او این طرز عمل را در جنگ قابل توجیه میدانست و احساس میکرد که جنگ هفتساله در مقام 

و دولتی که میتواند شخصی را به علت راستگویی زندانی کند نمیتواند  ;ساله او علیه کلیسا، تنها بازي پادشاهان بود

، در حالی که در اوج 1764سپتامبر  19در . در صورتی که این شخص دروغ بگوید، در ایراد گرفتن بر او محق باشد

به محض اینکه کوچکترین خطر پیش آید، لطفا مرا مطلع کن تا من بتوانم در : ((شتآالمبر نو/مبارزات خود بود، به د

او تقریبا همه آثار خود را بجز هانریاد و .)) هایم شوم جراید عمومی با صراحت و معصومیت عادي خود منکر نوشته

یقت را با شهامت به آیندگان، و با انسان باید حق: ((او عقیده داشت. شعري که درباره نبرد فونتنوا نوشته بود انکار کرد

الزم به .)) سازش دادن این دو وظیفه با یکدیگر بسیار مشکل است. توجه به جوانب امر، به معاصران نشان دهد

  . خودپسندي، محرك تکامل و راز نویسندگی است. توضیح نیست که ولتر آدم خودپسندي بود

هاي خویش طبق پیشنهادها و  بکرات در نوشته ;میداشتمعموال ولتر خود پسندي خو درا تحت مراقبت نگاه 

او در تمجید از نویسندگانی که با وي رقابت . تجدیدنظر میکرد ;انتقادهایی که از روي حسن نیت عرضه میشد

ولی این امکان نیز وجود داشت که نسبت به رقیبان . طبعی بلند داشت - مارمونتل، الآرپ، و بومارشه  - نمیکردند 

، این روحیه -پدر- انه حسادت کند، فی المثل در اثر انتقادي زیرکانهاش، به نام ستایش از کربیونخویش کودک

حسادتش باعث شد که روسو را .)) علیه همه روحانیان کینه در دل دارد((دیدرو عقیده داشت ولتر  ;محسوس بود

سگ هاري که ((، ))به فلسفه خیانت کرد یهودایی که((، ))پسر ساعت ساز((مورد هتاکی و بد زبانی قرار دهد و او را 

دیوانهاي که بر اثر جفتگیري اتفاقی سگ دیوجانس با سگ اراسیستراتوس متولد شده ((، و ))همه را گاز میگیرد

او عقیده داشت که نیمه اول ژولی یا هلوئیز جدید در فاحشه خانه، و نیمه دوم در دارالمجانین نوشته . بخواند)) است

او احساس میکرد که روسو به آن تمدن . یی کرد که امیل پس از یک ماه فراموش خواهد شدپیشگو. شده است

. فرانسهاي که با همه گناهان و جنایاتش همچون باده تاریخ در نزد ولتر با ارزش بود، پشت کرده است

و . ساستر بودولتر که از یک مشت عصب و استخوان و مقدار ناچیزي گوشت تشکیل شده بود، حتی از روسو نیز ح

چون انسان الزاما دردهاي خود را با شدت بیشتر از خوشیهاي خویش احساس میکند، وي تمجیدهایی را که از او 

بندرت آن اندازه عاقل بود که جلوي قلمش .)) دچار یاس میشد((میشد عادي تلقی میکرد ولی از یک انتقاد مخالف 

 که هرگز نمی((هیوم او را به عنوان کسی . بودند، پاسخ میدادبه همه مخالفان، هر قدر هم که کوچک  ;را بگیرد

او علیه دشمنان سرسختی مانند .، توصیف میکرد))بخشایدو هیچ وقت یک دشمن را غیرقابل توجه تلقی نمیکند

دفونتن و فررون بدون مالحظه یا آتش بس میجنگید، از همه گونه شیوه هجو و تمسخر و هتاکی، حتی تحریف 

کینهتوزي او دوستان قدیمش را سخت به حیرت میآورد و دشمنان جدیدي برایش . ایق، استفاده میکردموذیانه حق

و در .)) من نمیدانم چگونه نفرت داشته باشم، زیرا میدانم چگونه دوست داشته باشم: ((او میگفت. فراهم میساخت

ن ترتیب او همه نیروهاي خویش را به بدی)) ;ستارهام مرا کمی به سوي بدخواهی متمایل میکند: ((جاي دیگر گفت
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موضوع را در عباراتی ). 1770(کار انداخت تا نامزدي دو بروس را براي عضویت در فرهنگستان با شکست روبهرو کند 

  : آرتانیان و رابله بود چنین خالصه کرد/که ترکیبی از سبکهاي د

امثال فررون، مولینیستها،لحظه با پیروان آیین یانسن، و اما درباره این حقیر ضعیف اندام باید بگویم که من تا آخرین 

من یک صد ضربه میخورم و دویست . و پومپینیان از چپ و راست میجنگم، با واعظان و ژان ژاك روسو هم همینطور

چشم نمایش مسخرهآمیزي مینگرم که گاهی جنبه حزن من به همه جهان به ! سبحان ا. ... ضربه میزنم و میخندم

  . در پایان روز، در پایان همه روزها، همه چیز هنوز همان طور است. آوري به خود میگیرد

او از . در ضدیتش با قوم یهود، انزجاري را که بر اثر برخورد با چند نفر در او ایجاد شده بود متوجه تمام یک قوم کرد

اریخ یهودیان را تفسیر کرد، و با ریزبینی، معایب آنان را متذکر شد، و در این دیدگاه هرگز دیدگان آن خاطرات، ت

وقتی میبینم . ((او نمیتوانست یهودیان را به خاطر اینکه مسیحت را به وجود آوردند، ببخشد. شکی روا نداشت

او در عهد .)) د را کتک میزنندمسیحیان به یهودیان دشنام میدهند، اطفالی را در نظرم مجسم میکنم که پدر خو

کتاب امثال سلیمان در نظر او . قدیم تقریبا جز شرح قتلها، شهوترانیها، و کشتارهاي دسته جمعی چیزي نمیدید

)) هاي دم پاافتاده، بیمایه، نامرتبط، عاري از سلیقه، بدون حسن انتخاب، و بدون طرح خاص مجموعهاي از گفته((

ولی او از یهودیان به خاطر عدم اعتقاد . میآمد)) آهنگ بیمعنی((به نظرش یک و غزل غزلهاي سلیمان  ;بود

دیرینهشان به جاودان بودن روح، خودداري از تغییر مذهبشان، و گذشت نسبی آنها درباره مذاهب دیگر تمجید 

. فتندصدوقیان منکر وجود فرشتگان بودند، ولی به جرم بدعتگذاري مورد آزار و اذیت قرار نمیگر ;میکرد

آیا فضایل ولتر بر رذایل او فزونی داشتند بلی، حتی اگر کیفیات فکري او با کیفیات اخالقیش در ترازو قرار داده 

در برابر امساکش، باید سخاوت او را قرار داد، و در برابر عشق او به پول، باید خوشرویی او را در قبول زیانها و . نشوند

به اظهار نظر کولینی که به عنوان منشی چند سالهاش باید به  ;ه حساب آوردآمادگی او را به تسهیم سودهایش ب

در خانه او ... هیچ چیز بیاساستر از آزمندي نیست که به او نسبت داده میشود: معایب او پی برده باشد، توجه کنید

د سرش را کاله گذارد هیچ گاه مردي را ندیدهام که آسانتر از او بشو. هیچ وقت براي خست جایی وجود نداشته است

در مورد پول همان اصولی را داشت که در مورد وقت، . ... او تنها در مورد وقت خود خست داشت. و اموالش را ربود

  . میگفت باید صرفه جو بود تا بتوان با دست و دلبازي عمل کرد

این . پرده برمیدارند -آشکار کند  معموال بدون اینکه نام خود را -هایش از بعضی هدایایی که به دیگران میداد  نامه

به کتابفروشان . هدایا نه تنها به دوستان و آشنایان، بلکه حتی به اشخاصی داده میشدند که او هرگز آنها را ندیده بود

بعدا نیز  ;دیدیم که او چگونه به مادموازل کورنی کمک کرد. اجازه میداد که سود حاصل از فروش کتابها را نگاهدارند

او همان کار  ;گفتیم که به وونارگ و مارمونتل کمک کرد. دید که چگونه به مادموازل واریکور مساعدت کرد خواهیم

ال آرپ پیش از اینکه به صورت یکی از متنفذترین منتقدین در فرانسه درآید، به عنوان یک . را براي ال آرپ انجام داد

 2000ا کرد نیمی از مستمري دولتی وي، که مبلغ ولتر تقاض ;نمایشنامه نویس در کار خود شکست خورده بود

همه : ((مارمونتل نوشت. فرانک بود، به ال آرپ داده شود، بدون اینکه بگذارد ال آرپ بفهمد دهنده این پول کیست

اگر ولتر با .)) میدانند او با چه عطوفتی از همه جوانانی که استعدادي در شعر از خود نشان میدادند استقبال میکرد

حاضر شود سروان  1722که در سال (وف به کوچکی و ضعف جسمانی خود، داراي شهامت جسمانی زیادي نبود وق

، داراي شهامت اخالقی حیرت انگیزي بود و به نیرومندترین موسسه در تاریخ یعنی کلیساي )بورگار او را چوب بزند

  . کاتولیک رومی حمله کرد

به  ;یدن دشمنانی که درصدد آشتی برمیآمدند سرعت به خرج میداداگر او در مباحثه لحن تلخی داشت، در بخش

به همه کسانی که انتظار ابراز عالقه .)) با اولین تقاضا، آتش غضبش ناگهان سرد میشد((طوري که گفته میشود 
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مراوده هنگامی که پس از بیست و چهار سال . داشتند به حد وفور ابراز عالقه میکرد و نسبت به دوستانش وفادار بود

از نظر اخالقی در امور جنسی، رفتار او نسبت به مادام دو شاتله در .)) مانند طفلی گریست((از واگنیر جدا شد، 

او نسبت به بینظمی امور . سطحی باالتر از سطح متداول در آن زمان، و در مورد خواهرزادهاش پایینتر از آن بود

تی، تعصب، آزار و اذیت اقلیتها و تزویر و بیرحمیهاي قانون جزا جنسی به دیده اغماض مینگریست، ولی علیه بیعدال

منکرات را مورد تمسخر قرار  ;توصیف میکرد)) نیکی به همنوع((اخالقیات را به عنوان . خشمگینانه قیام میکرد

. میداد، و از شراب، آواز، و زن با اعتدال فیلسوفانه لذت میبرد

. ارد، او ریاضت کشی و انکار نفس را با شدت خاص خود مورد حمله قرار دادنام د)) بابابک((در داستان کوچکی که 

در این داستان اومنی از برهمن میپرسد که آیا امکان آن هست که وي سرانجام به آسمان نوزدهم برسد، و برهمن در 

  : پاسخ میگوید

خوب، یک شوهر خوب، یک پدر من سعی میکنم یک آدم .)) ((بسته به این است که چه نوع زندگیی داشته باشی((

گاهی به ثروتمندان وام بدون بهره دهم، به فقرا کمک کنم، و میان همسایگان خود . خوب، و یک دوست خوب، باشم

هرگز، پدر )) ((ولی آیا گاهی ناخن خود را به پشت خود فرو میبري: ((برهمن پرسید.)) صلح و صفا را حفظ کنم

فضیلت بزرگ ولتر، و چیزي .)) فم، تو هیچ وقت به آسمان نوزدهم نخواهی رسیدمتاس: ((برهمن پاسخ داد.)) روحانی

او با مبارزات خود به خاطر کاالس و سیروان وجدان اروپا را به . که جبران نقاط ضعف او را میکرد، انسانیت او بود

کشور پیروز هیچ گاه از ((: مورد حمله قرار میداد و میگفت)) خیال خام بزرگ((او جنگ را به عنوان . حرکت درآورد

زیرا هزینه همه چیز را متحمل میشود و در صورت پیروزي همان قدر متضرر  ;غنایم ملت مغلوب بهره نمیگیرد

او از افرادي که داراي نیازها . هرکس پیروز شود، انسانیت متضرر میشود)) ;میشود که به هنگام شکست زیان میبیند

و این تقاضا با ابراز حقشناسی در اعماق  ;ا داشت به خاطر بیاورند که باهم برادرندو از ملیتهاي گوناگون بودند استدع

او مشمول این اتهام روسو نمیشد که میگفت آنهایی که عالقه به همنوع را موعظه میکنند، آن قدر . افریقا شنیده شد

همه کسانی که او را . نداین عالقه را گسترش و بسط میدهند که چیزي از آن براي همسایگانشان باقی نمیما

او به همه نوع . میشناختند مهربانی و احترام او را نسبت به پستترین افرادي که در اطرافش بودند به خاطر داشتند

میهمان . شخصیتی احترام میگذاشت، زیرا با توجه به شخصیت خویش حساسیت شخصیت دیگران را درك میکرد

مادام دو . حمیل شدیدي که به آن میشد، هنوز به جاي خود باقی بودنوازي او آن قدر زیاد بود که با وجود ت

وقتی من همیشه شما را همانقدر که بزرگوار هستید کامال خوب و مهربان هم دیدم و متوجه : ((گرافینیی نوشت

تا چه  شدم که همان لطفی را که دوست داشتید درباره همه ابناي بشر اعمال شود درباره همه اطرافیان خود میکنید،

او میتوانست تندخو باشد و ناگهان خشمگین شود، ولی، به قول یکی از میهمانان .)) حد تحت تاثیر قرار گرفتم

بتدریج که شهرت کمک .)) نمیتوان تصور کرد که این مرد از لحاظ عواطف قلبی چقدر دوستداشتنی است((دیگرش، 

و گزارشهایی درباره اقدامات خیرخواهانه خصوصی و  او به اشخاص تحت آزار و شکنجه در سراسر اروپا منتشر شد

او . دستگیري او نسبت به دیگران در سراسر فرانسه انتشار یافتند، سیماي تازهاي از ولتر در فکر مردم ترسیم شد

 ها بلکه ناجی کاالس، ارباب خوش قلب فرنه، مدافع ده ;دیگر ضد مسیح و مبارز علیه ایمان مورد عالقه بیچارگان نبود

روحانیان ژنوي در حیرت بودند که آیا در روز واپسین داوري ایمان . قربانی عقاید سختگیرانه و قوانین غیرمنصفانه بود

مردان و زنان تحصیلکرده کفر گویی، خودپسندي، و حتی غرض . آنها با کارهاي این مرد کافر برابري خواهد کرد یا نه

و اینک به او به چشم زعیم  ;ت وي از خصومت به نیکوکاري بودندورزي او را بخشیدند و شاهد تبدیل خو و طبیع

این مردي بود که وقتی به پاریس . محترم ادبیات فرانسه و مایه افتخار فرانسه در برابر جهان تحصیلکرده مینگریستند

  . آمد تا در آنجا چشم از جهان ببندد، حتی مردم عادي از او تشویق و تحسین میکردند
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فصل ششم

  رمانتیک روسو

1756 - 1762  

  

I - 1757 - 1756: در ارمیتاژ  

مدتی . اپینه نقل مکان کرد/با همسر عرفی خود ترز لوواسور و مادر او به کلبه مادام د 1756آوریل  9روسو در تاریخ 

آواز و جیک جیک پرندگان صداي خش خش و رایحه عطرآگین درختان، آرامش پیادهرویهاي . در آنجا خوش بود

او در این پیادهرویها مداد و دفتر یادداشت با خود میبرد تا افکاري را که در . میان درختان را دوست داشت تنها در

  . ذهنش به پرواز درمیآیند، دستگیر کند و نگاه دارد

حساسیت طبعش هر مشکلی را که پیش میآمد دو برابر میکرد و . ولی او براي صلح و آرامش ساخته نشده بود

روسو . ترز کدبانوي باوفایی بود ولی براي افکار روسو مصاحب خوبی به شمار نمیرفت. به آن میافزود مشکالت تازهاي

فکر و اندیشه زیاد به .)) شخص متفکر نباید با زنی پیوند کند که نتواند در افکار وي شریک شود: ((در امیل نوشت

خود را در اختیار روسو میگذاشت،  وي جسم و روح. کار ترز بیچاره نمیخورد، مطالب نوشته هم همینطور

اودتو تا مرز زناکاري پیش /به روسو اجازه میداد با مادام د ;تندخوییهاي او را تحمل میکرد و شاید هم تالفی میکرد

رود، و تا آنجا که میدانیم خودش با فروتنی به روسو وفادار ماند، به جز یک ماجرا که تنها بازول صحتش را تضمین 

ین زن ساده چگونه میتوانست پاسخگوي وسعت و تنوع بیحساب فکري باشد که نیمی از قاره اروپا را به ولی ا. میکند

  :هم ریخت توضیح خود روسو را بشنوید

را دیدم تا لحظهاي که این مطلب را ) ترز(نمیدانم وقتی که من به خواننده بگویم از نخستین لحظهاي که او 

نداشته و هرگز آرزوي تملک او را نداشتهام، و نیازهاي جسمانی که برآورده  مینویسم، هرگز کوچکترین عشقی به او

  . میشده صرفا جنبه جنسی داشته و ناشی از تعلق خاطر فردي نبوده، خواننده چه فکر خواهد کرد

میمانه نخستین نیاز من که بزرگترین، و برآورده نشدنیترین این نیازها بود، در قلبم جاي داشت، نیاز به یک پیوند ص

تا سرحد امکان، این نیاز واحد چنان بود که نزدیکترین پیوند جسمانی کفایت نمیکرد، زیرا آنچه الزم بود،  -روحی–

  . پیوند دو روح بود

. ترز هم میتوانست متقابال شکایاتی داشته باشد، زیرا در این موقع روسو دیگر به وظایف زناشویی خود عمل نمیکرد

من مدتها به بیرحمانهترین رنجها مبتال بودهام، و علت آن اختالل : ((پزشک ژنوي گفته بوداو به یک  1754در سال 

این مجرا چنان باعث . درمانناپذیر نظم دستگاه نگاهداري ادرار است که آن هم معلول ضیق مجراي ادرار میباشد

او مدعی بود که بعد .)) جرا کردانسداد مجرا میشود که حتی لوله مخصوص دکتر داران مشهور را هم نمیتوان وارد م

از آن لحظه به بعد  ;تا آن زمان، من خوب بودم: ((و افزود. هرگونه اعمال جنسی را با ترز متوقف کرده است 1755از 

او تا آنجا که . حضور مادرزنش این مثلث را به نحو دردناکی حاد میکرد.)) باتقوا یا دست کم مفتون تقوا شدم

ولی مادام . هایش تامین میکرد مادرزنش را با نسخه برداري از نتهاي موسیقی و فروش نوشتهمیتوانست زندگی زن و 

گریم، . لوواسور دخترهاي دیگري هم داشت که به جهیزیه احتیاج داشتند و همیشه در نیاز و تنگی به سر میبردند

دو زن را میکردند، و قول داده لیور در سال، جبران کمبود این  400اولباك با یک مستمري به مبلغ /دیدرو، و د

بیشتر این ) بنابه گفته روسو(بودند این موضوع را از روسو پنهان کنند تا احساسات وي جریحهدار نشود، مادر ترز 

ترز این قرضها را . پول را براي خودش و دخترهاي دیگرش نگاه میداشت و به نام ترز قرضهایی باال میآورد



۵٩٩٧

سرانجام روسو به آن پی برد و با خشمی آتشین بر . تمري را از روسو پنهان میداشتمیپرداخت، و مدتها کمکهاي مس

دوستانش نیز با این اصرار به او که قبل از آغاز زمستان از ارمیتاژ . دوستانش تاخت که چنین او را تحقیر کردهاند

و  ;هواي سرد مناسب نیستآنها استدالل میکردند که این کلبه براي  ;نقل مکان کند، بر دامنه خشمش افزودند

حتی اگر زنش بتواند تحمل کند، آیا مادرزنش میتواند از آن جان به در برد دیدرو در نمایشنامهاش به نام پسر 

روسو این امر را .)) فرد خوب در اجتماع زندگی میکند، و تنها فرد بد بتنهایی زندگی میکند: ((نامشروع نوشته بود

روسو . ن وقت نزاعی طوالنی درگرفت که در آن صلح و آشتی، تنها به صورت آتش بودوصف الحال خود یافت، و در ای

احساس میکرد که گریم و دیدرو با حسادت نسبت به آرامشی که او در میان درختان یافته بود، سعی داشتند او را با 

ر آن وقت در پاریس بود، اپینه که د/او در نامهاي به ولینعمت خود مادام د. وسوسه به شهري فاسد باز گردانند

:شخصیت خود را با صراحت و بصیرت چنین آشکار کرد

 ;به من اندرز دهند نه اینکه سعی کنند بر من فرمانروایی کنند ;من میخواهم که دوستانم، دوستانم باشند نه اربابانم

نظر من نحوه دخالت مردم، به . بر قلب من همه گونه حقی داشته باشند ولی بر آزادیم هیچ گونه حقی نداشته باشند

اشتیاق و . ... به نام دوستی، در امور من بدون اینکه امور خود را با من در میان بگذارند، امري عجیب و غیرعادي است

هایی از زیر بال گرفتن  در این کار نشانه ;آمادگی آنان براي اینکه هزار جور خدمت به من کنند، خستهام میکند

  . ... از آن گذشته، هرکس دیگر هم که باشد میتواند عین همین کارها را بکند ;میکندوجود دارد که مرا کسل 

هاي مردم زندگی  چنانچه من با شخصی که در میان توده. من به عنوان یک فرد گوشهگیر، از سایرین حساسترم

انحراف فکري باعث آنگاه صد و یک وسیله  ;میکند اختالفی پیدا کنم، او یک لحظه درباره این مطلب فکر میکند

شب هنگام، دچار بیخوابی . ولی هیچ چیز فکر مرا از آن دور نمیکند. میشود که براي بقیه روز آن را فراموش کند

از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب . به هنگام پیادهروي درباره آن فکر میکنم. میشوم و تمام شب را درباره آن فکر میکنم

من . و نامهربانی یک دوست در ظرف یک روز، باعث میشود که سالها رنج بکشم قلبم یک لحظه مهلت آرامش ندارد،

به عنوان یک شخص علیل استحقاق گذشتی را دارم که باید از ناحیه همنوعان نسبت به نقاط کوچک ضعف و 

یا به هر حال به نظر من چنین (من شخص فقیري هستم و این فقر . ... تندخویی یک شخص بیمار به عمل آید

بدین ترتیب، چنانچه من بیش از پیش از پاریس متنفرم، تعجب . ... مرا مستوجب پارهاي مالحظات میکند) یرسدم

چنانچه مایل باشید در . من هرگز دیگر در آنجا دیده نخواهم شد. هاي شما چیزي نمیخواهم از پاریس جز نامه. نکنید

این نظرات مورد توجه . ه مایل باشید، این حق شماستاین مورد نظرات خود را اعالم دارید، با هر شدت و حدتی ک

  . مساعد قرار خواهند گرفت ولی بی ثمر خواهند بود

آه، این شکایات کوچک را براي کسانی که قلب و : ((اپینه با شدت و حدت کافی به او پاسخ داد و گفت/مادام د

ت و راحتی او جویا میشد، خریدهایی برایش در عین حال مادام مرتبا درباره سالم!)) مغزشان خالی است، بگذارید

  . فرستاد میکرد و هدایاي کوچکی برایش می

یک روز که یخبندان بغایت رسیده بود، ضمن باز کردن بستهاي که محتوي اشیاي جندي بود و من از او خواهش 

به من گفت آن را  کرده بودم برایم بخرد، یک نیمتنه کوچک دیدم، که از پارچه انگلیسی ساخته شده بود، و او

این توجه که از حد . خودش میپوشد و اینک مایل بود من آن را به صورت زیر جلیقهاي مورد استفاده قرار دهم

دوستانه نیز گذشته بود، چنان به نظرم محبتآمیز رسید که من، در حالی که به نظر میآمد انگار او لباس خود را از تن 

ترز مرا دیوانه . نیمتنه و یادداشتی را که همراهش بود، بوسیدم و اشک ریختم برآورده تا بر تن من کند، مکرر این

روسو در نخستین سال اقامت خود در ارمیتاژ فرهنگ موسیقی را تالیف کرد و بیست و سه جلد از آثار آبه . پنداشت

 1756در تابستان  .به زبان خود خالصه کرد. پیر را که درباره جنگ و صلح، و اصالحات سیاسی نوشته بود- دوسن
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در شهر )) روز یادبود قدیسان((در  1755یک نسخه از شعري را که ولتر درباره زلزلهاي سروده بود که در اول نوامبر 

براي ولتر، مانند نیمی از جهان، این . لیسبون منجر به کشته شدن پانزده هزار نفر شد، از خود وي دریافت داشت

وند البد نیکوکار براي این کشتار یکدست، پایتخت یک کشور کامال کاتولیک را سوال پیش آمده بود که چرا یک خدا

. که همه مردم خداشناس در کلیسا مشغول پرستش خداوند بودند - صبح 40:9- انتخاب کرده و ساعتی را برگزیده 

آن را میان  ولتر که در کیفیت روحی خاصی حاکی از بدبینی کامل بود، تصویري از زندگی و طبیعت ترسیم کرد که

قطعهاي که در اعترافات روسو آمده، عکس العمل . نیکی و بدي، به نحو عاري از قلب و احساس بیتفاوت نشان میداد

: وي را نسبت به این شعر پرقدرت نشان میدهد

ر قرار رفاه و افتخا) اگر نتوانم این عبارت را به کار برم(وقتی من مشاهده کردم این مرد بیچاره شدیدا تحت تاثیر 

گرفته، و با لحنی تلخ علیه بدبختیهاي این زندگی داد سخن میدهد و همه چیز را نادرست مییابد، به این فکر 

ولتر، . جنونآمیز افتادم که توجهش را به سوي خودش سوق دهم و به او ثابت کنم که همه چیز درست و صحیح است

چیز جز شیطان اعتقاد نداشت، زیرا خداي مورد ادعاي او  ضمن اینکه ظاهرا به خداوند معتقد بود، در واقع به هیچ

بیمعنی بودن آشکار این عقیده، خصوصا از ناحیه . وجودي زیان آور است که به نظر وي جز از زشتی لذت نمیبرد

شخصی انزجار آور است که داراي حد اعالي رفاه است، و در حالی که خود در آغوش سعادت جاي دارد، تالش 

سیم تصویري وحشت آور و بیرحمانه از کلیه مصائبی که خودش از آن در امان است، همنوعان خود را میکند با تر

من که بیش از او حق داشتم کلیه بدیهاي زندگی انسانی را محاسبه و سبک و سنگین . دچار یاس و نومیدي کند

تیهاي ممکن، حتی یکی هم نیست که کنم، بیطرفانه آنها را مورد بررسی قرار دادم، و به او ثابت کردم از همه زش

بدین . بتوان آن را به خداوند نسبت داد، و منشا آن، نه در طبیعت، بلکه در سو استفاده بشر از تواناییهاي خود نباشد

این نامه با اظهار . براي ولتر فرستاد)) درباره خداوند((صفحه به نام  25روسو نامهاي در  1756اوت  18ترتیب، در 

  :ی آغاز میشدسپاس زیبای

با آنکه کلیه دوستانم عالقه مرا به . آقاي محترم، آخرین اشعار شما در حال تنهایی و انزوایم، به دستم رسید

من در اشعار، . هاي شما میدانند، نمیدانم جز خود شما چه کسی ممکن است این اشعار را برایم فرستاده باشد نوشته

بر من الزم است که به خاطر کتاب و ...  ;م استاد را در آن شناختهامو مهارت قل ;ام و هم آموزش هم لذت یافته

او به ولتر اصرار میورزید که خداوند را به علت بدبختیهاي بشر مورد شماتت قرار ندهد، و . اثرتان از شما تشکر کنم

  . اعتقاد داشت که بیشتر بدیها معلول حماقت، گناه، و جرم خود ما هستند

بیست هزار خانه هر یک شش یا هفت طبقه در یک جا جمع نکرد، و چنانچه ساکنان آن  توجه کنید که طبیعت

هایشان اینقدر متراکم نبود، زیان حاصله به مراتب کمتر و  شهر بزرگ به طور یکدستتر تقسیم شده بودند، و خانه

روز بعد همه آنها را ده  در آن صورت همه مردم در نخستین احساس لرزش فرار میکردند، و ما هم. شاید هم هیچ بود

  . یا پانزده فرسنگ دورتر سرحال میدیدیم، مثل اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده است

روسو متذکر شد که  ;ولتر نوشته بود کمتر کسی است که دلش بخواهد بار دیگر با همان شرایط قبلی به دنیا بیاید

غرق کرده، از زندگی خسته و کسل شده، و ایمان این امر درباره ثروتمندانی صادق است که خوشی آنها را در خود 

یا درباره نویسندگانی صدق میکند که در یکجا مینشینند، از سالمت محرومند، به فکر فرو  ;اند خود را از دست داده

ولی در مورد اشخاص ساده، مانند مردم طبقه متوسط فرانسه یا روستاییان سویس، درست  ;اند میروند و ناراضی

. آورد اي درمی سو استفاده از زندگی را براي ما به صورت مسئله تنها. نیست

مرگ فرد، تجدید  ;عالوه بر آن، آنچه براي جزئی از کل زیان آور است، ممکن است براي خود کل سودمند باشد

ه علل بر همه مراقبت دارد، ولی رویدادهاي خاص را ب: خداوند کلی است، نه جزئی. جوانی نوع آدمی را ممکن میسازد
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مرگ زودرس، مانند آنچه گریبانگیر اطفال لیسبون شد، ممکن است نعمتی . فرعی و قوانین طبیعی واگذار میکند

به هر حال، چنانچه خدایی در میان باشد این امر بیاهمیت است، زیرا او جبران رنجهاي ناسزاوار همه را خواهد  ;باشد

  . دایره امکان بیرون است مسئله اثبات وجود خداوند از طریق تعلق، از. کرد

ما که میتوانیم میان اعتقاد و بیاعتقادي یکی را انتخاب کنیم، چرا یک اعتقاد الهام بخش و تسکین دهنده را مردود 

. من در این زندگی خیلی بیش از آن زجر کشیدهام که به امید زندگی دیگري نباشم((داریم اما در مورد خودش، 

طبیعه مرا براي یک لحظه درباره وجود خداوندي نیکوکار و جاودان بودن روح به همه زیرکیهاي حکمت ما بعدال

من تا آخرین نفس از این ...  ;من این را حس میکنم، به آن عقیده دارم و آن را آرزو میکنم. تردید وا نخواهد داشت

شت و عدم سختگیري در روسو در مورد گذ: این نامه به نحوي مطبوع پایان مییافت.)) معتقدات دفاع خواهم کرد

من ترجیح میدهم یک مسیحی از نوع : ((زمینه مذهبی توافق نظر خود را با ولتر اعالم داشت و به او اطمینان داد

او از ولتر تقاضا کرد با همه نیرو و زیبایی اشعارش، یک اصول دین براي مردم تدوین .)) شما باشم تا از نوع سوربون

ولتر مودبانه . براي راهنمایی افراد در این عصر مغشوش و درهم، به مردم تلقین کندکند تا اصول اخالقی الزم را 

او رسما درصدد رد . دریافت این تقاضا را اعالم داشت، و از روسو دعوت کرد به عنوان میهمان به له دلیس برود

  . ادبه آنها پاسخ د) 1759(استدالالت روسو برنیامد، ولی بطور غیرمستقیم با کاندید خود 

II - عاشق  

هاي این فصل، وي شروع به نوشتن مشهورترین رمان  در یکی از ماه. براي روسو پرحادثه بود 1757 - 1756زمستان 

وي نخست این کار را به عنوان مطالعهاي در کیفیات دوستی و عشق، . قرن هجدهم به نام ژولی، یا هلوئیز جدید کرد

پرو را دوست دارند، ولی وقتی او ژولی را از راه به  -مو هستند و هر دو سن ژولی و کلر دختر ع. در مغز خود پروراند

روسو که از نوشتن یک داستان صرفا تخیلی شرم داشت، درصدد برآمد . در میکند، کلر دوست هر دو آنها باقی میماند

م ولمار، که بر اثر قرار با تبدیل ژولی به شخصی مذهبی و ایجاد یک زندگی نمونه از تکگانی براي او با مردي به نا

روسو در کتاب . هاي ولتر و دیدرو الادري شده بود، داستان را به مرتبه فلسفه ارتقا دهد گرفتن تحت تاثیر نوشته

:اعترافات چنین نوشته است

رین دو گروه که علیه یکدیگر تا آخ. در این هنگام به اوج خود رسیده بود... برپا کرد)) المعارف دایره((طوفانی که 

نه مسیحیان و فالسفهاي که عالقه متقابل به ... درجه خشمگین شده بودند، به شکل گرگهاي خشمگین درآمدند

من که طبیعتا با روح دسته بندي . ... تنویر افکار یکدیگر و رهبري برادران خود به شاهراه حقیقت داشته باشند

به فکر راه دیگري افتادم . بودم و آنها گوش نکرده بودند مخالف هستم، آزادانه حقایق تلخ را به هر یک از آنها گفته

این راه عبارت بود از اینکه با از بین بردن تعصبات آنها، نفرت . که سادگی طبع من آن را قابل تحسین مییافت

متقابل آنان را کاهش دهم، و به هر یک از دو گروه حسن ارزش عقاید گروه دیگر را که استحقاق احترام و حسن 

هاي رقیب  این نقشه همان موفقیتی را داشت که میبایست انتظار داشت، یعنی گروه. ول عموم را دارد، نشان دهمقب

من که از نقشه خود راضی . ... را براي هدفی که چیزي جز درهم کوبیدن مبتکر این نقشه نبود، با یکدیگر متحد کرد

  . بود)) هلوئیز((متهاي اول و دوم و نتیجه این کار، قس... بودم به تفصیل اوضاع پرداختم، 

با احساس دلگرمی از . روسو هر روز عصر در کنار آتش صفحاتی از این اثر خود را براي ترز و مادام لوواسور میخواند

اپینه از پاریس به کاخ الشورت که در فاصله /اشکهایی که ترز میریخت، دستنویس خود را پس از بازگشت مادام د

ما : ((اپینه در این مورد چنین آمده است/در یادداشتهاي مادام د. ارمیتاژ بود، بدو تقدیم داشت یک کیلومتر و نیمی

او آرام بود و خلقش بیش از هر کسی دیگر در جهان خوش . روسو را منتظر خود دیدیم... پس از بازگشت به اینجا 
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یروز به ارمیتاژ بازگشت تا این کار را که او د. ... قسمتی از یک رمانس را که شروع کرده است، نزد من آورد. بود

  :اپینه به گریم چنین نوشت/کمی بعد مادام د.)) میگوید مایه سعادت زندگی وي است، ادامه دهد

نمیدانم آیا اصوال من نظر موافقی به آن نداشتم یا علت دیگري داشت، به هر . پس از شام دستنویس روسو را خواندیم

اثر به وجهی زیبا نوشته شده ولی خیلی مفصل است و چنین به نظر میرسد که  این. حال از آن راضی نبودم

بلکه نویسنده است  ;شخصیتهاي آن یک کلمه از آنچه را که باید بگویند، نمیگویند. غیرواقعی، و فاقد حرارت است

ا فریب دهم و از از یک سو نمیخواهم روسو ر. نمیدانم چطور خود را از این وضع رها کنم. که همیشه صحبت میکند

  . سوي دیگر، نمیتوانم به خود بقبوالنم که روسو را اندوهگین کنم

آیا علتش آن بود که یک ماجراي عشق زنده وارد زندگی او شده . در خالل آن زمستان، روسو به ژولی حرارت بخشید

پینه آشنا شده بود، از روسو ا/خانمی که روسو با وي در پاریس به عنوان زن برادر مادام د 1757ژانویه  30بود در 

اودتو ازدواج کرد، او را ترك گفت و اینک چند سال بود که رفیقه /الیزابت سوفی دو بلگارد با کنت د. دیدن کرد

همسر و معشوق وي اینک هر دو . این مارکی زمانی به خاطر مادام دو شاتله رقیب ولتر بود. المبر بود- مارکی دو سن

کنتس کاخ اوبون را، که در چهار کیلومتري ارمیتاژ بود، اجاره کرده  1756در تابستان  .به جبهه جنگ رفته بودند

المبر برایش نوشت روسو در فاصلهاي که میتوان آن را سواره بآسانی طی کرد، زندگی میکند و پیشنهاد  -سن . بود

واداشته است، احساس تنهایی کرد که وي میتواند با دیدار از نویسنده مشهوري که همه تمدن را به حال تدافعی 

و وقتی کالسکهاش در باتالق گیر کرد، پیاده رفت و با  ;کنتس با کالسکه به دیدن روسو رفت. خود را کاهش میدهد

او باعث شد در آن محل خندهاي رعد آسا برپا شود و : ((روسو در این باره میگوید. کفش و لباس گلی به مقصد رسید

ترز به او لباس داد تا البسه گآللود خود را عوض کند و مارکیز هم براي صرف .)) خندیدممن هم از ته دل با دیگران 

او زیبایی خاصی از نظر . او بیست و هفت سال داشت و روسو چهل و پنج سال. یک غذاي روستایی نزد آنان ماند

بعد از . نور و صفا بخشیدصورت یا اندام نداشت، ولی عطوفت، خلق خوب، و روحیه شادابش به زندگی پرمالل روسو 

ظهر روز بعد، وي نامه قشنگی براي روسو فرستاد و او را با همان عنوانی که پس از بازگشت به ژنو دریافت داشته 

:بود، مخاطب قرار داد

به هنگام بازگشت راه خیلی بهتري پیدا . شارمند عزیزم، لباسهایی که از روي لطف به من قرض دادید باز میگردانم

و باید مسرتی را که از این بابت به من دست داد، براي شما بازگو کنم زیرا دوباره دیدن شما را بسیار امکان کردم 

اگر آرزوي بیشتري داشتم و مطمئن بودم که مزاحم شما . ... متاسفم که شما را اینقدر کم دیدم. پذیرتر میکند

د عزیزم، و از شما تقاضا دارم به خاطر همه لطفی که خداحافظ شارمن. نخواهم بود، کمتر موجبات تاسفم فراهم میشد

  . مادموازل لوواسور به من ابراز داشت از او تشکر کنید

در آوریل دوباره به خدمت خوانده شد، و کمی بعد کنتس سبکبال . المبر از جبهه جنگ بازگشت -چند روز بعد سن 

ز این لباس سخت یکه خورد ولی بزودي به خود آمد و زن روسو ا. سوار بر پشت اسب و با لباس مردانه به ارمیتاژ آمد

او ترز را با کارهاي کدبانو گري تنها گذارد، و خودش به اتفاق میهمانش قدم زنان به . جذابی را در آن لباس یافت

در ماه مه روسو از . المبر دارد - اودتو به او گفت که چه عشق آتشینی نسبت به سن /داخل جنگل رفت، مادام د

او در این باره . خواهد بود)) کامال تنها((تس بازدید کرد و درست هنگامی به اوبون رفت که کنتس به او گفت کن

  . در دیدارهاي مکرري که از اوبون میکردم، گاهی همانجا میخوابیدم: ((میگوید

طولی نکشید که چیزي جز  اودتو میدیدم، و/من ژولی خود را در مادام د. ... مدت سه ماه تقریبا هر روز او را میدیدم

نمیدیدم، با این تفاوت که همه کماالتی را که من به زیور آنها بت قلب خود را آراسته بودم،  -در ژولی- اودتو/مادام د

مدتی او چنان خود را تسلیم پریشان حواسی کرد که از کار بر روي رمانش دست کشید، به جاي آن، .)) در او میدیدم
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او به کنتس . نوشت و دقت بسیار به خرج میداد که کنتس آنها را الي درختان اوبون پیدا کندهاي عاشقانهاي می نامه

وي روسو را سرزنش میکرد و مدعی بود که روحا . میگفت عاشق است ولی نمیگفت عاشق کی، البته کنتس میدانست

هر چه باشد، یک زن . ادامه یابد المبر تعلق دارد ولی اجازه داد که دیدارهاي او و توجه پرحرارتش -و جسما به سن 

فقط موقعی زندگی میکند که مورد عشق و عالقه باشد، و وقتی مورد عالقه دو نفر باشد، علت وجود او دو برابر 

او آنچه را که لطیفترین دوستی میتوانست عنایت کند، از من دریغ نمیکرد، با وصف این هیچ چیزي که . ((میشود

مدت چهارماهی ((میگوید )) صحبتهاي طوالنی و مکررشان((روسو درباره .)) نایت نمیکردوي را به خیانت وا دارد، ع

ما، با صمیمیتی تقریبا بیمانند میان دو دوست از دو جنس مختلف که خود را در حدود معینی نگاه میدارند و از آن 

رمانتیک را میبینیم که به طور  در توصیفی که وي از این روابط میکند، ما نهضت)) تجاوز نمیکنند، باهم گذراندیم

:در داستان او، هیچ چیز به پاي این حاالت خلسه و از خود بیخبري نمیرسید ;کامل اوج گرفته است

ها و اشکهاي لذت بخش ما باهم  آه. ما هر دو از باده عشق آتشین سرمست بودیم، او براي معشوق و من براي او

براي یک لحظه هم خود را فراموش نمیکرد، و من جدا اعالم میدارم در او در بحبوحه مستی لذتبخش، ... درآمیخت 

. آن لحظاتی که تحت تاثیر احساساتم سعی داشتم او را وادار به خیانت کنم، هیچ گاه واقعا آرزو نداشتهام موفق شوم

م، ارتکاب این جرم امکان داشت من این جرم را مرتکب شو. ... وظیفه انکار نفس، ذهن مرا ارتقا مقام داده بود... 

آیا این کار هیچ وقت ! یکصد بار در قلبم صورت گرفته بود، ولی لکهدار کردن حیثیت سوفی من چیز دیگري بود

من او را بیش از آن دوست داشتم که بخواهم . ... من یکصد بار به او گفتهام این کار امکان ندارد! امکانپذیر میشد نه

راي اشتعال پذیرترین کیفیات اخالقی ولی در عین حال شاید یکی از کمدلترین لذت مردي که، دا. در تملک درآورم

  . افرادي بود که طبیعت تاکنون به وجود آورده است، چنین بود

او اینک بندرت به دیدنش میآید و طولی نکشید که به موضوع دیدارهاي او از )) خرس((اپینه متوجه شد که /مادام د

هر چه باشد : ((در نامهاي که در ماه ژوئن به گریم نوشت گفت. جریان آزرده خاطر شد او از این. زن برادرش پیبرد

براي انسان مشکل است که یک فیلسوف، در لحظهاي که کمتر از هر وقت دیگر انتظار آن میرود، از نزد انسان 

به طوري که (و باخبر شده و المبر از جریان راز و نیاز ا -سن . یک روز روسو سوفی را در اوبون گریان دید.))بگریزد

او درباره من با عدالت رفتار میکند، ولی آزرده . به طور ناصحیحی هم باخبر شده بود) ((خود سوفی به روسو گفت

آنها اتفاق نظر .)) هاي تو، به بهاي آرامش بقیه ایام عمرم تمام شود من خیلی بیمناکم که حماقت. ... خاطر است

ما هر دو میدانستیم ((اپینه باشد زیرا، به قول روسو /المبر از راز آنها باید کار مادام د - داشتند که باخبر کردن سن 

المبر را در  -اپینه این راز را بر گریم، که گاهی سن /یا امکان داشت مادام د.)) المبر مکاتبه دارد - که او با سن 

اپینه کوشش کرد /ورد قبول کرد، مادام داگر بتوان حرف روسو را در این م. وستفالی میدید، آشکار کرده باشد

او در نامهاي که تحت تاثیر هیجانات و . اودتو دریافت داشته بود از ترز به دست آورد/هایی را که روسو از مادام د نامه

:با بیپروایی به میزبان خود نوشت مادام را به خیانت به خود متهم کرد

  . پیوند نزدیکی دارند و شایسته عشق یکدیگرند، نزد من عزیزند که با یکدیگر )المبر –سوفی و سن (دو دلداده 

تصور میکنم کوششهایی به عمل آمده است که پیوند این دو از هم گسسته شود و براي ایجاد حسادت در یکی از ... 

و  ;یرسیداین انتخاب عاقالنه نبود، ولی براي مقاصد مغرضانه راحت به نظر م. این دو، من مستمسک قرار داده شدهام

به این ترتیب، بر زنی که بیش از همه مورد احترام . ... من ظنین هستم که شما مرتکب این غرض ورزي شده باشید

من است این بدنامی سنگینی میکند که قلب و جسم خویش را میان دو معشوق تقسیم کرده است، و بر من هم این 

اگر من میدانستم که شما حتی براي یک لحظه در  .وصله چسبانده شده است که یکی از این دو بدبخت هستم

ولی من . زندگی خود چنین فکري را درباره او یا من کرده باشید، تا آخرین ساعت زندگی خود از شما متنفر میشدم
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آیا میدانید من اشتباهات خود را در طی مدت . شما را به گفتن این حرف متهم میکنم نه تنها به فکر کردن آن

اید در نزدیکی شما باشم، چگونه جبران خواهم کرد با انجام کاري که هیچ کس جز من نخواهد کرد، کوتاهی که ب

یعنی اینکه آزادانه به شما بگویم که همه جهانیان راجع به شما چه فکر میکنند، و در شهرت شما چه شکافهایی 

  . هست که باید آنها را جبران کنید

او گزارش . از شدت این اتهامات افسرده خاطر شد) ما نمیدانیم(کار بود یا نه اپینه صرفنظر از این که گناه/مادام د

در مورد گرفتاریهاي شیطانی که ) اپینه/مادام د(او جواب داد که به وي . آنها را به معشوق بعید المکان خود گریم داد

. ود خواهد آورد هشدار داده بوداو با واگذار کردن ارمیتاژ به روسوي متغیر و غیرقابل پیش بینی، براي خود به وج

اپینه ژان ژاك را به الشورت دعوت کرد و با در آغوش گرفتن وي و اشک افشانی از او استقبال نمود، روسو /مادام د

روسو با او غذا  ;اپینه توضیحی، که ما از آن اطالع داشته باشیم، به روسو نداد/مادام د. هم متقابال اشکریزي کرد

  . خوابید، و روز بعد با ابراز مراتب دوستی از آن جا رفتخورد، در خانهاش 

المبر بنویسد و عالقهاي را که نسبت  -وي به روسو اندرز داد نامهاي به سن . دیدرو اوضاع نابسامان را پیچیدهتر کرد

قول داد ) بنا به گفته دیدرو(روسو . برایش بازگو کند، ولی وي را از وفاداري سوفی مطمئن سازد  به سوفی دارد

اودتو از او تقاضا کرد این نامه را ننویسد و بگذارد او به طریق خاص خود، خویش را از /ولی مادام د. چنین کند

المبر از جبهه  -وقتی سن . هاي خودش به بار آورده بود خالص کند مشکالتی که دلباختگی روسو به او و کرشمه

روسو دیدرو را . ف کرده است، در این باره با وي صحبت کردبرگشت، دیدرو به تصور اینکه روسو موضوع را اعترا

 - تنها سن . متهم کرد که به او خیانت کرده است، دیدرو روسو را به خاطر اینکه وي را فریب داده است، سرزنش کرد

، با من خود را نزد من به شام دعوت کرد((او با سوفی به ارمیتاژ آمد و به قول روسو . المبر فیلسوفانه رفتار کرد

و تنبیهی شدیدتر از این اعمال نکرد که وقتی روسو با صداي بلند، نامه  ;))روشی جدي ولی دوستانه در پیش گرفت

اودتو به دیدارهاي /ولی مادام د. بلند باالیی را که به ولتر نوشته بود قرائت میکرد، او به خواب رفت و خرخر کرد

ولی . هایی را که مادام برایش فرستاده بود به او پس داد و، روسو نامهبه خواهش ا. بعدي روسو، روي خوش نشان نداد

روسو . هایی را که خودش به وي نوشته بود از او خواست مادام گفت آنها را سوزانده است وقتی روسو متقابال نامه

هیچ . د دارمو هنوز هم تردی... من به خود این جرئت را میدادم که در صحت این مطلب تردید کنم، : ((میگوید

را با حرارت و آتشین  - به آبالر-هاي هلوئیز  نامه. نامهاي نظیر آنچه من به او نوشتم، هرگز به آتش افکنده نشده است

او که احساساتش جریحهدار، و خودش نیز شرمسار شده ))اند هاي من چه گفته اند، خدایا پس در مورد نامه یافته

هایش به  نوشتن هلوئیز جدید را از سرگرفت و احساسات تندي را که در نامهبود، به دنیاي تخیآلمیز خود بازگشت، 

گریم از جنگ بازگشت، تحقیرهاي تازهاي در  1757وقتی در سپتامبر . اودتو ابراز داشته بود، در آن گنجاند/مادام د

م احساس افتخار میکرد، من به سختی میتوانستم آن گریمی را که قبال هرگاه به او نظر میافکند. ((انتظار روسو بود

روسو نمیتوانست علت سردي گریم را نسبت به خود بفهمد، او نمیدانست که گریم از جریان نامه موهنی .)) بشناسم

گریم هم تقریبا به اندازه روسو خودخواه بود، ولی از جهات فکري و . اپینه نوشته بود، اطالع دارد/که وي به مادام د

روسو با یک . ، واقعبین، صریح، و سختگیر بودالف روسو قرار داشت یعنی شکاكخصوصیات اخالقی، در قطب مخ

  . نامه، دو دوست را از دست داده بود
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III  - هیاهوي بسیار  

روسو جریان را . اپینه تصمیم گرفت از ژنو دیدن کند، بحران تازهاي پیش آمد/مادام د 1757هنگامی که در اکتبر 

  : چنین تعریف میکند

سینهام در وضع بدي است و سالمتم چنان مختل شده  ;دوست من، بالفاصله عازم ژنو خواهم شد((ن گفت، او به م

من از این تصمیم که چنین ناگهانی گرفته شده بود، آن هم در .)) که من باید بروم و با ترونشن مشاوره پزشکی بکنم

را با خود خواهد برد او گفت پسرش و معلم او  از او پرسیدم چه کسی. ... آغاز فصل بد سال، بیشتر به حیرت آمدم

چون من فکر نمیکردم او جدي )) تو عزیزم، با ما نمیآیی((و سپس با لحن نوازش آمیزي افزود، و  ;موسیو دولینان را

، [یعنی از الشورت به ارمیتاژ باز گردم]صحبت میکند، زیرا میدانست که من به سختی میتوانم به اطاق خود بروم 

به نظر نمیرسید که خودش هم این پیشنهاد را به . مفید بودن یک بیمار براي بیمار دیگر به شوخی پرداختم درباره

. و موضوع به همانجا خاتمه یافت ;طور جدي مطرح کرده باشد

بیماري خودش مانع این کار میشد، و چگونه  ;روسو دالیل خیلی قانع کنندهاي داشت که همراه مادام نرود

رز را تنها بگذارد از آن گذشته، شایعاتی در جریان بود دایر بر اینکه میزبان او باردار است و ظاهرا از میتوانست ت

. روسو تا مدتی این داستان را باور کرد و از اینکه از وضع مضحکی نجات یافته است، به خود تبریک میگفت ;گریم

ظاهرا با خلوص نیت مایل بود روسو با او همراهی  ;داو به بیماري سل دچار بو. ولی آن زن بیچاره حقیقت را میگفت

آن )) شارمند((چرا نباید روسو از این خوشحال میشد که میتوانست به هزینه مادام از شهري که با چنان غرور  ;کند

بود بار دیگر دیدن کند دیدرو که احساسات مادام را درك میکرد، نامهاي به روسو نوشت و به او اصرار کرد که 

اي او را جدي گرفته، و آن را قبول کند، ولو اینکه این کار را به عنوان جبران بعضی از خوبیهاي مادام انجام تقاض

  :روسو به سبک خاص خود چنین پاسخ داد. دهد

گذشته از اینکه من هیچ خوش ندارم تن به . متوجه میشوم عقیدهاي که شما اظهار میدارید از ناحیه خودتان نیست

هم که بردهوار به نام شما به وسیله اشخاص دست سوم و چهارم به این سو و آن سو کشیده شوم، در این ناراحتی د

این اندرز ثانوي یک نوع زد و بند زیر جلی مشاهده میکنم، که با صراحت شما سازگاري ندارد، و به صالح شماست 

  . که به خاطر خودتان و به خاطر من در آینده از آن پرهیز کنید

تبر او نامه دیدرو و پاسخ خود را به الشورت برد، و هر دو آنها را با صداي بلند و واضح براي گریم و مادام اک 22در 

روسو براي خداحافظی ناراحت کنندهاي نزد او . مادام در تاریخ بیست و پنجم اکتبر عازم پاریس شد. اپینه خواند/د

افتاد و هنوز وقت داشتم براي صرف ناهار نزد زن برادرش در خوشبختانه او صبح راه : ((رفت، او در این باره میگوید

اپینه، در بیست و نهم اکتبر روسو نامهاي به گریم نوشت و در آن چنین /به موجب خاطرات مادام د.)) اوبون بروم

ر اشتباهم آیا من د ;اپینه بروم/گریم، به من بگویید چرا همه دوستانم اظهار میدارند که من باید همراه مادام د: گفت

اپینه با یک کالسکه خوب مسافرت /مادام د ;یا اینکه همه آنها چنان مسحور شدهاند که عقلشان زایل شده است

آیا من خواهم توانست مسافرت با یک . میکند، و شوهرش، معلم پسرش، و پنج یا شش خدمتکار همراه او هستند

سفر درازي را با چنان سرعتی بدون هیچگونه حادثه سو به کالسکه را تحمل کنم آیا من میتوانم امیدوار باشم چنین 

انجام برسانم آیا من هر لحظه که بخواهم میتوانم پیاده شوم، کالسکه را متوقف سازم یا اینکه با تحمیل فشار بر 

خودم، عذاب خویش و فرارسیدن ساعات آخر عمرم را تسریع کنم چنین به نظر میرسد که دوستان فداکارم مصممند 

. ا تا سرحد مرگ ناراحت کنندمر

  : به روسو چنین پاسخ داد) طبق خاطرات مادام(نوامبر گریم  5در . اپینه از پاریس عازم ژنو شد/اکتبر مادام د 30در 
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من منتهاي کوشش خود را به عمل آوردهام که از پاسخگویی به دفاعیه وحشتناکی که شما خطاب به من 

من هیچ گاه فکر نمیکردم که شما باید . ... تحت فشار قرار میدهید که چنین کنم شما مرا. فرستادهاید، احتراز کنم

حتی اگر قصد نخستین شما این بود که به او پیشنهاد کنید همراهش باشید، . اپینه را تا ژنو همراهی کنید/مادام د

قعیت و سالمت خود و زنانی که وظیفه او این بود که پیشنهاد شما را رد کند، و به شما یادآوري کند که در برابر مو

  . ... این عقیده من است. به خلوتگاه خود کشانیدهاید، چه وظیفهاي دارید

شما جرئت میکنید درباره بردگی خود با من صحبت کنید، با من که بیش از دو سال شاهد روزانه همه دالیل و 

اگر من میتوانستم شما را . داشته، بودهامشواهد لطیفترین و بزرگوارانهترین دوستیی که این زن بر شما ارزانی 

من دیگر هیچ وقت در تمام مدت عمرم شما را نخواهم دید و . ببخشم، خود را شایسته داشتن دوستی نمیدانستم

از شما خواهش دارم مرا . چنانچه بتوانم خاطره رفتار شما را از سر خارج کنم، خود را سعادتمند خواهم پنداشت

  . مزاحم نشویدفراموش کنید و دیگر 

من به خاطر طرز رفتارم با روسو، مورد سپاس جمهوري قرار گرفتهام، و یک : ((اپینه از ژنو به گریم نوشت/مادام د

مردم اینجا مرا به خاطر این امر مورد . هیئت نمایندگی رسمی ساعتسازان در همین زمینه از من دیدن کرده است

او . مادام اخطار کرد که وي ناچار است مدت یک سال تحت نظر او باشدترونشن به .)) عزت و احترام قرار میدهند

پس از مدتی تاخیر گریم به او ملحق شد و آنها مدت هشت ماه . مرتبا به خانه ولتر در ژنو و لوزان رفت و آمد میکرد

   .داشتندآمیزي  زندگی سعادت

  : اپینه نوشت/نامهاي به این شرح به مادام د) بنابه گفته خودش(روسو  1757نوامبر  23در 

خانم، دوستی میان ما به پایان رسید ولی حتی براي . ... چنانچه امکان داشت من از غصه بمیرم، امروز زنده نبودم

من خوبیهاي شما را نسبت به . آنچه که دیگر وجود ندارد، باید حقوقی قائل شد و من به این حقوق احترام میگذارم

خودم فراموش نکردهام، و شما میتوانید انتظار همان قدر حقشناسی را از من داشته باشید که امکان دارد من نسبت 

. به شخصی داشته باشم که دیگر نمیتوانم دوستش داشته باشم

و چون  ;هستند که باید تا بهار اینجا بمانم دوستانم مدعی. من مایل بودم از ارمیتاژ بروم و باید این کار را کرده باشم

  . دوستانم اینطور میخواهند، چنانچه شما رضایت دهید، تا آن وقت اینجا خواهم ماند

. در اوایل دسامبر دیدرو به دیدن روسو آمد و او را از ظلمی که دوستانش بر او روا میداشتند، خشمگین و گریان دید

  :نامهاي که وي در پنجم دسامبر به گریم نوشت چنین آمده است گزارش دیدرو درباره این دیدار در

او . و با تمام نیرویی که صداقت در اختیارم گذاشته است، او را سرزنش کردم ;من او را دیدم. این مرد دیوانه است

و فکرم را  این مرد مانع کار من میشود. ... براي دفاع از خود، احساسات خشم آلودي به کار برد که مرا متاثر کرد

منظره شخصی ... آه چه منظرهاي . ... مثل این است که یکی از نفرین شدگان در نزدیکی من باشد ;ناراحت میکند

  . کاش او را دیگر نبینم، او باعث میشود من به شیاطین و جهنم اعتقاد پیدا کنم! خبیث و سبع

در )) بردگی((ا گریم اظهار نظر روسو را در مورد ظاهر. اپینه دریافت داشت/سپتامبر پاسخی از مادام د 10روسو در 

  :ارمیتاژ به او گفته بود، زیرا وي با لحنی که به نحوي غیرعادي تلخ بود، چنین نوشت

پس از اینکه مدت چندین سال همه شرایط ممکن دوستی را در حق شما بجا آوردم، تنها کاري که اینک میتوانم 

  . ... شما بسیار بدبخت هستید. رمانجام دهم این است که بر شما رحم آو

چون شما مصمم هستید که از ارمتیاژ بروید و متقاعد شدهاید که باید این کار را بکنید، تعجب میکنم که دوستانتان 

من به سهم خود هیچ وقت درباره وظیفه خویش با دوستانم . نظر خود را به شما تحمیل کردهاند که آنجا بمانید

  . ره دوستان شما دیگر چیزي ندارم به شما بگویممشورت نمیکنم، و دربا
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وي مادر ترز را به پاریس . دسامبر با آنکه زمستان فرا میرسید، روسو با ترز و همه اثاثشان از ارمیتاژ رفت 15در 

او به کلبهاي در . فرستاد تا نزد دیگر دخترانش زندگی کند، ولی قول داد که به خرج زندگیش کمک کند

ه به وسیله یکی از کارگزاران لویی فرانسوا دو بوربون، پرنس دو کونتی به او اجازه داده شده بود، نقل مونمورانسی، ک

در آنجا به دوستان قدیمی خود پشت کرد، و در ظرف پنج سال سه کتاب از بانفوذترین کتابهاي قرن را . مکان کرد

  . به وجود آورد

IV - جدایی از فالسفه

مینامید، واقع شده و عبارت بود از یک اطاق که )) لویی - باغ مون ((که خودش آن را  خانه تازه او در محوطهاي

یک کاله فرنگی بود که ((چمنی در جلوي آن قرار داشت، و در انتهاي باغ، یک برج قدیمی واقع شده بود که داراي 

ان بشقابهاي کثیف و ظروف شکسته در می((وقتی که میهمان داشت، ناچار بود از آنها .)) هوا بآسانی از آن وارد میشد

، زیر پاي ))کف اتاق که پوسیده و در حال خراب شدن بود((و از ترس آن میلرزید که مبادا .)) پذیرایی کنم

 ;به قدر کافی از راه نسخه برداري از نتهاي موسیقی درآمد داشت ;او از فقر خود ناراحت نبود. میهمانانش فرو بریزد

وقتی که همسایگان مهربان . ی است و دیگر به یک زن ثروتمند وابسته نیست، خوشحال بوداز اینکه افزارمند قابل

هدایایی براي او میفرستادند، وي از آنها منزجر میشد، و احساس میکرد که دریافت چیزي بیش از آنکه شخص به 

س دو بوفلر گفت اگر دادن پرنس دو کونتی دوبار براي او جوجه فرستاد، و او به کنت. دیگري میدهد، کسر شان است

  . هدیه براي بار سوم تکرار شود آن را پس خواهد فرستاد

این کمک آن قدرها به . ضمنا باید توجه داشت چه تعدادي از اشراف، به عصیانگران عصر روشنگري کمک میکردند

سخاوتمندانه آنها خاطر موافقت این اشراف با نظرات این عصیانگران نبود، بلکه بیشتر به علت احساس همدردي 

و روسو که به اشرافیت . در میان نجباي رژیم قدیم، عناصر نجابت متعددي وجود داشت. نسبت به نوابغ مستمند بود

گاهی این افزارمند مغرور، خود را فراموش میکرد و به . حمله میکرد، به طور خاص مورد لطف و کمک این اشراف بود

  :او وقتی درباره چمن جلوي منزلش صحبت میکرد، چنین نوشت. دوستان اسم و رسمدار خویش مینازید

آن مهتابی، اطاق پذیرایی من بود، که در آن موسیو و مادام دو لوکزامبورگ، دوك دو ویلروا، پرنس دو تنگري، مارکی 

کنتس دو واالنتینوا، کنتس دوبوفلر، و اشخاص دیگري از همان  ر،بوفلارمانتیر، دوشس دو مونمورانسی، دوشس دو /د

  . اظهار لطف کرده و به زیارت مون لویی میآمدند، پذیرایی میکردم... رتبه و مقام، که 

کمی بعد از ورودش به این کلبه، آنها او . در نزدیکی کلبه روسو منزل مارشال دو لوکزامبورگ و همسرش قرار داشت

. تکرار کردند و او مجددا آن را رد کرد 1758آنها این دعوت را در تابستان . وي امتناع ورزید ;وت کردندرا به نام دع

او دچار . ، آنها با نیم دوجین دوستان اسم و رسم دار در خانهاش به سراغ وي رفتند1759در حدود عید قیام مسیح 

مفتون کردن تعداد زیادي از مردان براي خود  همسر مارشال که عنوان دوشس دو بوفلر بود در زمینه ;وحشت شد

ولی او گناهان خود را پشت سر گذاشته و به جاي اینکه زنی با جذبه صرفا جنسی باشد، به صورت . شهرتی یافته بود

طولی نکشید که او به کناره جویی روسو، که معلول طبیعت خجول او بود، پایان داد . زنی با جذبه مادرانه درآمده بود

میهمانان در حیرت بودند که چرا مردي با خصایصی چنین برجسته، در چنین . را به صحبتهاي با روحی واداشت و او

ژان  ;مارشال از روسو و ترز دعوت کرد که نزد او بروند و تا کلبه تعمیر نشده است، نزد وي بمانند. فقري به سر میبرد

را در امالك ) کاخ کوچک(د که براي مدتی پتی شاتو سرانجام او و ترز متقاعد شدن ;ژاك هنوز مقاومت میکرد

گاهی روسو از خانواده لوکزامبورگ در خانه مجللشان . به این محل رفتند 1759آنها در مه . لوکزامبورگ اشغال کنند

در این خانه، وي بآسانی ترغیب شد قسمتهایی از رمانی را که مشغول تکمیل آن بود، براي خانواده  ;دیدن میکرد

پس از چند هفته او و ترز به کلبه خویش باز گشتند، ولی او به دیدار خود از خانواده . زامبورگ بخواندلوک
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لوکزامبورگ ادامه داد و آنها با وجود همه زیر و بمهایی که در خلق و خوي روسو وجود داشت، نسبت به او وفادار 

ده و به جاي آنها اشخاص از عالیترین رتبه و رفقاي قدیمش را فراموش کر((گریم شکایت داشت که روسو . ماندند

ژان ژاك در نامهاي که در . ولی در حقیقت گریم بود که دست رد بر سینه روسو گذارده بود.)) مقام برگزیده است

به مالزرب نوشت به همه کسانی که او را متهم میکردند که هم به نجیبزادگان حمله میکند و هم گرد  1762ژانویه 

:، به این شرح پاسخ دادآنها میگردد

آقاي محترم، من نسبت به آن طبقاتی از اجتماع که طبقات دیگر را زیر تسلط خود دارند، احساس انزجار شدید 

من از بزرگان . ... براي من اعتراف این امر به شما، که فرزند خانوادهاي واالمقام هستید، مشکل نیست. ... میکنم

من در چنین چارچوب . ... و از رذایل آنها متنفرم... از خشونت آنها، از تعصبات آنها، متنفرم، از مقام و منزلت آنها، 

 ;سپس اربابان را دیدم. فکري بودم که، چون کسی که او را بزور میبرند، به کاخ لوکزامبورگ در مونمورانسی رفتم

که زنده هستم آنها را دوست خواهم آنها از من خوششان آمد، و من هم، آقاي محترم، از آنها خوشم آمد و تا هنگامی

بلکه آن تنها افتخاري ...  ;من نمیگویم که حاضرم جان خود را به آنها بدهم، زیرا این هدیهاي است بیارزش. ... داشت

این همان افتخاري است که من از آیندگان . را که تاکنون بر قلب من اثر گذاشته است، به آنها تقدیم خواهم داشت

زیرا این حق من است و نسلهاي آینده همیشه . مسلما آیندگان آن را بر من ارزانی خواهند داشت انتظار دارم و

  . منصف هستند

المبر مادام را به خاطر  - ولی سن  ;اودتو را نگاه دارد/او امیدوار بود یکی از دوستان پیشین خود یعنی مادام د

رتبط میساخت، سرزنش میکرد و مادام از روسو خواست از شایعهاي که نام او را با نام روسو در نزد مردم پاریس م

روسو به خاطر داشت که عشق آتشین خود نسبت به مادام را نزد دیدرو اعتراف . نوشتن نامه به او خودداري کند

اینک چنین نتیجهگیري کرد که این دیدرو بوده است که در سالنها جلوي زبانش را ول کرده است، و به  ;کرده است

. او براي این کار بدترین وقت و وسیله ممکن را انتخاب کرد.)) درصدد برآمدم براي همیشه از او ببرم((لت همین ع

. هلوسیوس درباره ذهن را منتشر کرد که در آن حمله شدیدي به روحانیان کاتولیک کرده بود 1758ژوئیه  27در 

که در آن وقت هفت (انتشار دایرهالمعارف سروصدا و جنجالی که از این کار برخاست باعث شد که جلوگیري از 

جلد . و هرگونه نوشتهاي که نسبت به کلیسا و دولت جنبه انتقادي داشت، درخواست شود) جلدش تدوین شده بود

آالمبر درباره ژنو بود که در آن از روحانیان کالونی به خاطر اونیتاریانیسم پنهانی آنها /هفتم حاوي مقاله تند د

روسو مطلبی  1758در اکتبر . مات ژنوي تقاضا شده بود اجازه دهند تماشاخانهاي در آنجا دایر شودتحسین، و از مقا

این نامه از لحاظ لحن معتدل بود، ولی با وصف این . آالمبر درباره نمایشها/نامه به آقاي د: با این عنوان منتشر کرد

در پیشگفتار . القی در فرانسه اواسط قرن هجدهماعالن جنگی بود علیه عصر خرد و علیه المذهبی و فقدان اصول اخ

او . این نامه، روسو از مسیر خود منحرف شد تا نظرات دیدرو را مردود قلمداد کند، بدون این که از او اسمی ببرد

ولی  ;من یک مالنقطی داشتم که سختگیر و خردمند بود، ولی دیگر او را ندیدم و دیگر هم او را نمیخواهم: ((نوشت

او .)) هایم، جاي خالی او را حس میکند براي از دست دادن او متاسف خواهم بود، و قلبم حتی بیش از نوشته همیشه

:المبر لو داده است، چنین افزود - در یک پانویس به این اعتقاد که دیدرو وي را نزد سن 

باز گرداندن آن شمشیر به هاي  اگر شما به روي یک دوست شمشیر کشیدهاید، مایوس نشوید، زیرا این یکی از راه

. اگر شما او را با کلمات خود اندوهگین کردهاید، نترسید زیرا این امکان وجود دارد با او آشتی کنید. آن دوست است

ولی براي شقاوت، سرزنش زیانبار، افشاي راز، و زخمی که با خیانت به قلب او زده میشود، در نظر او جایی براي 

  . ا خواهد رفت و هرگز باز نخواهد گشتاو از نزد شم. گذشت نیست
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همان طور که . صفحه بود تا حدودي به منزله دفاع از مذهبی بود که رسما در ژنو تبلیغ میشد 135این نامه که در 

بزودي در امیل نشان داد، روسو شخصا طرفدار اونیتاریانیسم بود و الوهیت مسیح را رد میکرد، ولی به هنگام تقاضاي 

و ) ارتدکس(در این نامه او از مذهب متعارف و رسمی  ;او به کیش کالونی به طور کامل اعتراف کرد شارمندي ژنو

آنچه که میتوان از طریق : ((میگفت. اعتقاد به الهام االهی به عنوان کمکهاي ضروري به اخالقیات عمومی دفاع کرد

صرف )) مذهب طبیعی((و بنابراین یک )) ;تعقل به اکثریت افراد ثابت کرد، تنها محاسبه مطبوع نفع شخصی است

. باعث خواهد شد که اخالقیات به انحطاط کشیده شود و چیزي بیش از کشف موارد گناه نباشد

آالمبر، مبنی بر قانونی شدن /حمله اصلی او متوجه پیشنهاد د. ولی در استدالالت روسو، االهیات مبحث کوچکی بود

ولتري که درخشش شهرتش به  - آالمبر نبود بلکه ولتر بود /نجا دشمن پنهانی و ددر ای. ایجاد تماشاخانه در ژنو، بود

ولتري که جرئت . فزونی داشت)) شارمند ژنو((عنوان ساکن ژنو، به نحو ناراحت کنندهاي بر افتخار روسو به عنوان 

وادار کرده بود تقاضایی براي  آالمبر را/هایی در ژنو یا نزدیک آن به روي صحنه بیاورد، و بیشک د کرده بود نمایشنامه

که چه در شهري که به خاطر اخالقیات . ایجاد یک تماشاخانه در ژنو در یکی از مقاالت دایرهالمعارف بگنجاند

متعصبانهاش شهرت داشت نوعی تفریح متداول شود که تقریبا در همه جا از بیاخالقی تجلیل کرده بود تراژدي 

ها شهوات انسانی را آن طور که ارسطو فکر میکرد، تهذیب  این نمایشنامه ;ودتقریبا همیشه مجسم کننده جنایت ب

کمدیها بندرت زندگی زناشویی . بلکه آتش آنها را تندتر میساخت، خصوصا شهوات جنسی و خشونت را ;نمیکرد

مردم گریز  بلکه اکثر فضیلت را مورد تمسخر قرار میدادند، همان طور که حتی مولیر در ;سالمی را نشان میدادند

همه جهانیان میدانستند که بازیگران زندگیی بیقانون و فاقد اصول اخالقی داشتند، و بیشتر زنان . چنین کرده بود

هاي بیبندوباري بودند، و به صورت منبع و مرکز فساد در  هاي فرانسه نمونه وسوسه انگیز بازیگر در تماشاخانه

شاید در شهرهاي بزرگ مانند پاریس و لندن، این . آمده بودنداجتماعی که آنها را چون بتی دوست داشت، در

با تنها (ولی در شهرهاي کوچک مانند ژنو  ;زشتیهاي صحنه نمایش تنها بر قسمت کوچکی از جمعیت اثر میگذاشت

هاي نمایشی افکار نورس و مبارزات گروهی به وجود  این زهر در همه طبقات پخش میشد، و برنامه) جمعیت 24000

  . آورد می

در فرانسه آنچه را  1758او در سال  ;تا اینجا روسو نظر متعصبین یا پیروان کالون را نسبت به تئاتر منعکس کرده بود

ولی . در انگلستان گفته بودند 1698، و جرمی کالیر در 1632، ویلیام پرین در 1579میگفت که ستیون گاسن در 

از مجالس رقص، که با حمایت و تحت نظارت رسمی  ;تعصب نبوداو م. روسو خود را به محکوم کردن محدود نکرد

سرگرمیهاي عمومی باید وجود داشته باشند منتهی از نوع اجتماعی و سالم، . ترتیب یافته شده باشد، طرفداري میکرد

ی در در اینجا روسو توصیفی پر روح از یک مسابقه قایقران. (مانند پیک نیک، بازیهاي هواي آزاد، جشنواره و رژه

پاریس بتدریج .)) نامه او با موفقیت بزرگی روبرو شد((به طوري که روسو میگوید، .) دریاچه ژنو به مطالب خود افزود

انحرافات غیرمتعارف که خودشان کمکم صورت متعارف پیدا کرده بودند، دیگر . از بیبندوباري اخالقی خسته میشد

  . مزه و لطفی نداشتند

پاریس از . مانند زنان رفتار میکردند و زنانی که مشتاق بودند مثل مردان باشند شهر پر بود از مردانی که

پاریس دید که سرداران مادام دو پومپادور در برابر . هاي کالسیک و فرمهاي پرطمطراق آن خسته شده بود نمایشنامه

هان یک فیلسوف تجربهاي شنیدن محاسن فضیلت از د. سربازان با انضباط و بیباك فردریک چه خرابی باال آوردند

. نیرو بخش بود

هاي روسو، در بازگشت تقریبا انقالبی به سوي عفت و  نفوذ اخالقی نامه رو به گسترش میرفت تا، همراه دیگر نوشته

  . پرهیزکاري در زمان سلطنت لویی شانزدهم نقشی ایفا کند
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او : در اظهارات روسو میدیدند، عمل خیانت بود آنچه آنها. نمیتوانستند این جریان را پیش بینی کنند)) فیلسوفان((

 1759در ژانویه . آنان را در لحظهاي که بیش از هر زمان دیگر خطر تهدیدشان میکرد، مورد حمله قرار داده بود

هنگامی که روسو اخالقیات پاریس را محکوم کرد، . دولت سرانجام انتشار یا فروش دایرهالمعارف را ممنوع کرد

اودتو بود او را به عنوان شخصی ریاکار /پیشینش که به خاطر داشتند که وي چگونه دنبال مادام د دوستان صمیمی

وقتی که او نمایش را مورد حمله قرار دارد، آنها متذکر شدند که خودش غیبگوي دهکده و نارسیس . محکوم کردند

المبر نسخه نامه را که روسو برایش  - سن . را براي صحنه نمایش نوشته و خودش هم بکرات به تماشاخانه رفته است

من نمیتوانم هدیهاي را که شما به من پیشنهاد کردهاید  ):1758اکتبر  10(فرستاده بود، با پیامی زننده رد کرد 

دالیلی داشته باشید که از دیدرو شکایت کنید، ) تا آنجا که من میدانم غیر از این است(شما ممکن است . ... بپذیرم

شما با ماهیت آزار و اذیتی که وي متحمل میشود، . به شما حق آن را نمیدهد که علنا به او توهین کنیدولی این امر 

من، آقاي محترم، نمیتوانم از گفتن این نکته خودداري کنم که تا چه حد این عمل بسیار زشت . ... ناآشنا نیستید

ز آن اختالف نظر داریم که بتوانیم هیچ گاه توافق شما و من از نظر اصول شخصی، بیش ا. ... شما مرا تکان داده است

من هم قول میدهم شخص شما را فراموش کنم و هیچ چیز جز استعدادهایتان از . ... وجود مرا فراموش کنید. کنیم

  . شما به یاد نیاورم

ده بود، تشکر، و او اپینه پس از بازگشت از ژنو از روسو به خاطر نسخهاي که از نامه به نشانی وي فرستاده ش/مادام د

  . اودتو را دید/المبر و مادام د - او رفت و براي آخرین بار سن . را به شام دعوت کرد

قضات ژنو که از جبههگیري روسو دلگرم شده بودند، ولتر را از اجراي . از ژنو بیش از ده نامه تمجیدآمیز به وي رسید

یملک نمایشی خود را به تورنه نقل مکان داد و محل اقامت ولتر ما. هاي نمایشی در خاك ژنو ممنوع ساختند برنامه

روسو را به ترك یاران و اعتقادات خویش محکوم . او نیش شکست را احساس کرد. خویش را به فرنه منتقل کرد

درگیر مبارزهاي شدهاند که خودشان را نابود )) فیلسوفان((و از این موضوع اظهار تالم کرد که گروه کوچک . ساخت

ژانویه  19(روسو در نامهاي .)) ژان ژاك روسوي بدنام، یهوداي خائن این محفل اخوت است: ((او نوشت. دمیکن

  : که به کشیشی ژنوي به نام پول مولتو نوشت، پاسخ ولتر را چنین داد) 1760

ت، کشور من شما درباره آن مرد، ولتر، صحبت میکنید چرا نام آن دلقک، مکاتبات شما را آلوده میکند آن آدم بدبخ

من تنها در . چنانچه من او را کمتر از این حقیر میشمردم، بیشتر از او متنفر میشدم. را خراب کرده است - ژنو- 

استعدادهاي بزرگ او عامل شرم آور مضاعفی میبینم که بر اثر نحوه استفاده او از این استعدادها، باعث خفتش 

!ود که شما به خاطر پناهی که به وي دادهاید بهاي زیادي بپردازیدآه، اي شارمندان ژنو، او باعث میش. ... میشود

وقتی روسو فهمید که ولتر در تورنه دست به کار روي صحنه آوردن نمایش شده است، که بسیاري شارمندان ژنو از 

نمایشها بازي مرز عبور میکنند و وارد فرانسه میشوند تا این نمایشها را تماشا کنند، که بعضی از آنها حتی در این 

هنگامی که نامه او به ولتر درباره زلزله لیسبون، که ظاهرا بر اثر بیتوجهی ولتر و قرض دادن این . میکنند، متالم شد

، نفرت روسو به او یک عامل ستیزه )1760(دستخط به یکی از دوستان خود، در یک نشریه برلین به چاپ رسید 

هاي این دوران پرتالطم را براي ولتر  روسو یکی از غیرعادیترین نامه) ئنژو 17(در این وقت . جویی اضافی پیدا کرد

  :او پس از اینکه ولتر را به خاطر انتشار غیرمجاز نامهاش سرزنش کرد، چنین ادامه داد. فرستاد

   .اید شما به من که مرید و هواخواه شما هستم، دردناکترین لطمات را وارد کرده. آقا، من از شما خوشم نمیآید

شما به عنوان پاداش من به خاطر . شما به عنوان پاداش پناهی که ژنو به شما داد، این شهر را خراب کردهاید

شما هستید که زندگی در کشور . تمجیدي که از شما در میان هموطنان خود کردم، آنها را با من بیگانه ساختهاید

مجبور میکنید در خاك بیگانه، محروم از همه تسلیات شما هستید که مرا  ;خودم را براي من غیرقابل تحمل میکنید
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ام، بمیرم، و حال آن که  نسبت به اشخاص محتضر، و در حالی که با خفت و خواري روي تودهاي از زباله افکنده شده

به طور خالصه، من از شما . همه افتخاراتی که انسانی میتواند انتظار داشته باشد، در موطن من نصیب شما میشود

فرم زیرا شما این طور خواستهاید، ولی من با احساسات کسی از شما تنفر دارم که هنوز میتواند، اگر شما متن

از همه احساساتی که قلب من براي شما مملو از آن بود، تنها تحسین از نبوغ . بخواهید، شما را دوست داشته باشد

من در شما تنها بر استعدادتان ارج مینهم، گناه من اگر . هاي شما باقی مانده است عالی شما و عالقه من به نوشته

من هرگز در قائل شدن احترام واقعی براي استعدادهاي شما و در طرز رفتاري که چنین احترامی ایجاب . نیست

  . میکند، کوتاهی نخواهم کرد

احمق ((و )) کوچک میمون((، ))دیوانه((، ))حقه باز((ولتر به این نامه پاسخ نداد ولی به طور خصوصی روسو را 

آالمبر داشت خود را به همان اندازه ژان ژاك، حساس و آتشین مزاج نشان /او در مکاتبهاي که با د. خواند)) بدبخت

او پس از اینکه یک کمدي بد نوشت، . او یکپارچه دیوانه شده است. من نامه بلندي از روسو دریافت داشتهام. داد

او چهار یا پنج نکته فاسد  ;علیه فرانسه، که به او غذا میدهد، مطلب مینویسداو . اینک علیه نمایش مطلب مینویسد

. او از دوستان خود دست میکشد ;شده از خمره دیوجانس را پیدا میکند و داخل آن میشود تا به ما پارس کند

اگر او یک . ... توهین آمیزترین نامهاي را که تاکنون یک فرد متعصب نوشته است، به من، و آن هم به من مینویسد

ولی او به نامه  ;آدم بدبخت بیاهمیت کوتوله، که از خودپسندي متورم شده، نبود، زیان بزرگی به بار نمیآمد

که من در اینجا از را در اینجا افزوده است تا مانع شود  سوکینوسیتوهینآمیز خود، رسوایی توطئه با عالم نماهاي 

اگر قصد او . خود تماشاخانهاي دایر کنم، یا دست کم مانع شود که شارمندان ژنو با من در آن تماشاخانه بازي کنند

از این حقه پست این بود که موجبات بازگشت پیروزمندانه خود را به خیانتهاي پستی که از آنجا برخاسته است 

اگر افالطون هم چنین حقهاي به من میزد، از . و من هرگز او را نخواهم بخشیدفراهم کند، این کار یک حقه باز است 

. جز یک آدم رذل چیزي نیست)) هلوئیز جدید((نویسنده . او انتقام میگرفتم چه برسد به پادوي دیوجانس

ي جریانات به در این دو نامه که به وسیله دو نفر از مشهورترین نویسندگان قرن هجدهم نوشته شده است ما، در ورا

اصطالح غیر شخصی آن عصر، مشاهده میکنیم که چگونه هر ضربهاي که در این زد و خورد رد و بدل میشود، بر 

اعصاب طرف مقابل اثر میگذاشت و چگونه خودپسندي عمومی ابناي بشر حتی در قلوب فالسفه و قدیسان نیز 

  . میتپد

V - هلوئیز جدید  

آلوئیزا به کار برد، مدت سه سال پناهگاه روسو از دشمنان، دوستان، و همه جهان کتابی که ولتر نام آن را به غلط 

پایان یافت، براي یک ناشر هلندي فرستاده شد، و در  1758شروع شد، در سپتامبر  1756این کتاب در سال . بود

و جمع آوري و منتشر هاي دو دولداده، که توسط ژان ژاك روس تحت عنوان ژولی، یا هلوئیز جدید، نامه 1761فوریه 

دادن شکل نامه به یک رمان روشی قدیمی بود، ولی در این مورد احتماال از روي کالریسا اثر . شده است انتشار یافت

  . ریچاردسن اقتباس شده بود

پرو را، - مادرش، سن. ژولی دختر تقریبا هفدهساله بارون د تانژ است. این داستان غیرمحتمل ولی بسیار بدیع است

آبالر جدید عاشق هلوئیز جدید میشود، درست همان . وان و خوش قیافه است، دعوت میکند تا معلم او باشدکه ج

هاي عاشقانه  طولی نمیکشد که این معلم براي شاگردش نامه. طور که هر مادر واقعی میتوانست پیش بینی کند

  : میفرستد که آهنگ یک قرن داستانهاي رمانتیک را تعیین میکند

نمیدانم چگونه این عمل اتفاق میافتد، اما . بار که دستان ما باهم در تماس میآیند، من به لرزه درمیآیمهر چند 

من بر  ;به محض اینکه تماس انگشتان تو را حس میکنم، میلرزم. دستان ما به هر حال پیوسته تماس پیدا میکنند
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و هنگامی  ;حواس من بتدریج مرا ترك میگویند ;اثر این لذت وافر دچار تب، یا بهتر بگویم، پریشان حواسی میشوم

که چنین از خود بیخود هستم، چه میتوانم بگویم، چه میتوانم بکنم، کجا خود را پنهان کنم و چگونه جوابگوي رفتار 

  . خود باشم او درصدد برمیآید که از آنجا برود، ولی به جاي عمل، حرف میزند

ولی اطمینان داشته باش که عشق آتشین و . ردا من براي همیشه خواهم رفتف. ... ژولی بسیار جذابم، دیگر خداحافظ

بیآالیشم به تو فقط با عمر من به پایان میرسد، و قلبم که آکنده از موهبتی چنان ملکوتی است، هرگز راضی نخواهد 

یلت تقسیم من احساس عبودیت آینده خود را میان تو و فض. شد که با پذیرفتن مهر دیگري خود را حقیر کند

  . خواهم کرد، و هیچ پرتو دیگري هرگز بر محرابی که در آن ژولی سجده میشد، نخواهد تابید

ممکن است ژولی در دل به این پرستش بخندد، ولی خصوصیات زنانگی وي مانع از آن میشود ساجدي چنین دلپذیر 

به هر صورت تماس مغناطیسی مرد و زن، . درا از سجدهگاه دور کند و از او میخواهد عزیمت خود را به تعویق بینداز

ژولی را نیز دچار هیجانات مشابهی میکند، و طولی نمیکشد که او نیز اعتراف میکند آن شراره مرموز به جان وي 

در همان نخستین روزي که ما با یکدیگر مالقات کردیم، من زهري را که بر حواس و نیروي : ((آتش افکنده است

آن را آنا احساس کردم و چشمان تو، احساسات تو، صحبت تو، و قلم گناهکار تو هر روز  ;نوشیدمتعقلم اثر میگذارد، 

تو باید . ((با همه این اوصاف، معلم ژولی چیزي گناه آمیزتر از یک بوسه از او نمیخواهد.)) بر زجر و عذاب آن میافزاید

این تنها . اشایست باشد، باز همان خودم خواهم بودولی اگر رفتار من ن ;با فضیلت باشی واال مورد تحقیر خواهی بود

پرو حاضر میشود که فضیلت و پریشان حواسی را  -سن .)) امیدي است که برایم مانده و بر امید مرگ ارجح است

  : باهم درآمیزد، ولی معتقد است که این کار به کمک مافوق طبیعی نیاز دارد

از من . روح وجودم، آه! عشق خدایی! تواند سعادت را تحمل کندبه من روحی بدهید که ب! ... قدرتهاي آسمانی

آه، چگونه در برابر سیالب تند ! ... پشتیبانی کنید، زیرا من آمادهام در زیر سنگینی خوشی بیحد از پاي درآیم

کم دل دختر دلباخته ((سعادت، که قلبم را در خود غرق کرده است، تاب مقاومت بیاورم و چگونه بیم و هراس را از 

جوان در . دختر، جوان را میبوسد 91در صفحه . صفحه ادامه پیدا میکند 657و بر این قیاس )) و جرئتی دور کنم

کلمات از بیان این عاجز است که لحظهاي بعد، هنگامی که دستانم میلرزید و لرزش مالیمی : ((این باره میگوید

لبانم فشرده شد و خودم را در آغوش او دیدم، چه حالی به  احساس میکردم و لبهایی، عطر آگین، لبهاي ژولی من، بر

وقتی که به نامه بیست و نهم میرسیم جوان، دختر را .)) آتشی سریعتر از برق از جسمم جستن کرد! من دست داد

جوان در صفحات عدیده در عالم خوشی سیر میکند، ولی دختر همه چیز . از راه به درکرده است) یا دختر، جوان را(

من به منجالب . یک لحظه غفلت، مرا دچار بدبختی پایان ناپذیري کرده است: ((ا از دست رفته میپندارد و میگویدر

مادر ژولی که از لکهدار شدن دامن عفت او مطلع میشود، از غصه .)) بدنامی سقوط کردهام که از آن بازگشتی نیست

ریف آنا جا خالی میکند و راه سفر دور دنیا را در پیش ح. پرو را بکشد -بارون سوگند یاد میکند که سن . میمیرد

ژولی از روي ندامت و به خاطر اطاعت از پدرش با ولمار، که یک روس از طبقه باالست و سالهاي بسیار از . میگیرد

. عمرش گذشته است، ازدواج میکند

ندتر از ارتباط شرعی خود با شوهرش، پرو ادامه میدهد، و نسبت به او عواطفی نیروم - ولی پنهانی به مکاتبه با سن 

 ;نسبت به او وفادار است ;ژولی از اینکه میبیند شوهرش با آنکه منکر وجود خداست مرد خوبی است. احساس میکند

  . آید به حیرت درمی ;و نسبت به همه منصف و باگذشت است ;مراقب آسایش اوست

میدهد که مرد و زن میتوانند در یک ازدواج مصلحتی،  پرو به وي اطمینان - هاي خود به سن  او در یکی از نامه

انحراف قبل از ازدواج بر خاطرهاش سنگینی . ولی ژولی هیچ گاه دیگر با خوشی کامل قرین نمیشود. رضایت بیابند

شوهرش موضوع را میدانست و قصد داشت هرگز . سرانجام جریان آن لحظه گناه را به شوهرش اعتراف میکند. میکند
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و براي این که برائت او را تایید  ;او به ژولی میگوید کاري که او کرده، اصال گناه نبوده است. ه روي خود نیاوردآن را ب

  . پرو دعوت میکند بیاید و به عنوان معلم اطفالشان نزد آنها زندگی کند -کند از سن 

گ است که تنها مرگ میتواند آنان و به ما اطمینان داده میشود که زندگی این سه نفر چنان هماهن ;پرو میآید- سن

 ;پرو براي قایق سواري به دریاچه ژنو میروند - ژولی و سن . شوهر عجیب چند روزي غیبش میزند. را از هم جدا سازد

پرو تخته سنگی را که در دوران هجران خود نام ژولی را بر آن نوشته بود،  -از آنجا به ساووا عزیمت میکنند، و سن 

او میگوید، و ژولی دست لرزانش را میگیرد، ولی آنها بدون ارتکاب معصیت به خانه ژولی در . دبه او نشان میده

  . کالران در ایالت وو بازمیگردند

پرو، که مانند ژولی یک  - سن . آنها در حیرتند که چگونه ولمار بدون معتقدات مذهبی میتواند تا این حد خوب باشد

  : توجیه میکندپروتستان خداشناس است، وضع را چنین 

که در کشورهاي کاتولیک رومی زندگی کرده است هیچ گاه بر اثر آنچه در این کشورها یافت، عقیده بهتري  -ولمار-وا

او دید مذهب آنها متوجه مصالح کشیشان آنها است، و صرفا از اداهاي مضحک و حرفهاي . درباره مسیحیت پیدا نکرد

مردان باشعور و درستکار همگی با او همعقیده بودند، و از گفتن این امر او متوجه شد که . بیسروته تشکیل میشود

ابایی نداشتند که خود روحانیان در خفا و در خلوت آنچه را که علنا تلقین میکردند و میآموختند، مورد تمسخر قرار 

احتی در راه این کاوش، بنابراین او بکرات به ما اطمینان داده است که پس از صرف وقت بسیار و تحمل نار. میدادند

. هرگز بیش از سه کشیش ندیده است که به خدا اعتقاد داشته باشند

با وجود اینها، !)) خدا نکند من با این اظهارات تند و بیپروا روي موافق نشان دهم: ((روسو در یک پانویس میافزاید

ژولی . خاطر احترام به او و همسایگانش میکند ولمار مرتبا با ژولی به مراسم مذهبی پروتستان میرود، و این کار را به

مانند یک کافر فکر کرده، و مانند یک مسیحی عمل ((کسی که  -را میبینند )) عجیبترین پوچی((پرو در او  - و سن 

ژولی در حال احتضار از تبی که بر اثر نجات پسرش . ولمار مستحق آخرین ضربهاي نبود که به او وارد شد.)) میکند

در این نامه، ژولی . پرو برساند -دن به آن دچار شده است، یک نامه سرگشاده به ولمار میسپارد که به سن از غرق ش

دوام تاثیر نخستین عشق را میتوان درك کرد، ولی . پرو میگوید که او پیوسته تنها عشق وي بوده است -به سن 

النی و اعتماد شوهرش، با چنین اظهار رد آنچه که نمیتوان درك کرد این است که چرا باید پاداش وفاداري طو

این امر با نجابت و بزرگواري طبیعی، که نویسنده به ژولی نسبت داده . بیحرمانهاي، آن هم از بستر مرگ، داده شود

  . است، سازگار نیست

از کالریساي  اگر چه احتماال مایه اولیه آن. با وصف این، ژولی یکی از تصاویر بزرگ در آثار تخیلی دوران جدید است

دو دختري که اسبهایشان را در آنسی از نهر : ریچاردسن گرفته شده بود، الهام آن از خاطرات خود روسو ناشی میشد

گذرانده بود، خاطراتی که او از سالهاي نخستین برخورداري حمایت مادام دو واران عزیز میداشت، و سپس مادام 

البته ژولی هیچ یک از این زنان نیست، و . بود طغیان عشق را حس کند اودتو که با سد کردن تمنیات او باعث شده/د

تصویري . شاید هم هیچ یک از زنانی نبود که روسو با آنها آشنا شده بود، بلکه کمال مطلوبی مرکب از رویاهاي او بود

ویند، لطمه که روسو ترسیم کرده است، بر اثر اصرار او در اینکه کلیه شخصیتهاي ماجرا مانند خودش سخن گ

ژولی، که مرحله مادر شدن بر عمق درك و عواطفش میافزاید، به صورت حکیمی درمیآید که به تفصیل . میبیند

ما اعتبار و اصالت : ((او مثال میگوید. درباره همه چیز به بحث میپردازد، از خانهداري گرفته تا پیوند عارفانه با خداوند

ولی کدام زن دوستداشتنی هرگز دست به چنین کارهاي مضحکی .)) یم داداین استدالل را مورد بررسی قرار خواه

هاي زنان، در آرزوي زانو  حساس در برابر همه جذبه - پرو بویژه داراي همه خصوصیات روسو است  -میزند البته سن 

در  زدن در جلو پاهاي محبوب خود، و بر زبان جاري کردن جمالت فصیح حاکی از فداکاري و عشق آتشینی که
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پیوسته مرتکب نوعی دیوانگی ((پرو میگوید که وي  - روسو درباره سن . ساعات تنهایی نزد خود تمرین کرده است

در مقایسه با الولیس که در اثر ریچاردسن آمده، و آشکارا آدم .)) میشد و همیشه سعی میکرد بر سر عقل آید

: او هم ترجمان نظرات روسو میشود. اخالقی است پرو به حدي باور نکردنی در بند مکارم - فرومایهاي است، سن 

هاي مبتذل، فلسفه خودپسندانه و سقوط تقریبا کامل مذهب، اخالقیات و  پاریس را گردابی از زشتیها، صحبت

او مطالب گفتار اول خود را درباره خوبی طبیعی بشر، و نفوذهاي فاسد کننده و نزول شان . ازدواج، توصیف میکند

ار میکند، و به ژولی و ولمار که زندگی آرام و سالم نقاط خارج از شهر را در کالران ترجیح میدهند، دهنده تمدن تکر

نمونهاي . هاي مخلوق روسو، ولمار داراي ابتکاریترین و بدیعترین شخصیت است در میان شخصیت. تبریک میگوید

، بارون فیلسوف، ماده گراي با فضیلت، ))ملحد دوستداشتنی((اولباك آن /که در نظر روسو بود، چه کسی بود شاید د

المبر، که روسو را با تبلیغ الحاد خود شدیدا به  - و شاید هم سن . شوهر با وفاي یک همسر و سپس شوهر خواهر او

هاي زنده و  روسو صریحا به استفاده از نمونه. حیرت آورده، ولی عمل او را در عشقبازي با رفیقهاش بر او بخشیده بود

  :شخصی در آفریدن این شخصیتها، به این نحو اذعان میکندخاطرات 

این قلب، . قلب من آکنده بود از آنچه که بر سرم آمده بود، و هنوز تحت تاثیر احساسات شدید بسیار قرار داشت

 هایی افزوده است که غور و تعمق، الهام بخش آنها به من گردیده عواطف ناشی از رنجهایی را که کشیده، به اندیشه

اپینه، /من بدون اینکه متوجه باشم، وضعی را که خود در آن قرار داشتم توصیف و تصاویري از گریم، مادام د. ... بود

  . المبر و خودم ترسیم کردم - اودتو، سن /مادام د

او تصویري کمال مطلوب از . هاي فلسفه خود را مطرح میکرد روسو از طریق این ترسیم شخصیتها، تقریبا کلیه جنبه

یک زندگی زناشویی سعادتمندانه، از یک مزرعه که با کارآیی، عدالت، و انسانیت اداره میشد، و از اطفالی که طوري 

  . تربیت شدهاند تا ترکیبی نمونه از آزادي و اطاعت، خودداري و ذکاوت باشند، ترسیم میکرد

ربیت باید نخست متوجه سالمت جسم، تعلیم و ت: قبال درباره استدالالتی که در امیل مطرح شده، فکر کرده بود

مثال از قول . سپس متوجه اخالقی بدون توجه به خواستهاي نفس، و پس از آن متوجه نیروي فکري براي تعقل باشد

تنها راه رام کردن اطفال، این نیست که برایشان استدالل کنیم بلکه این است که به آنها بفهمانیم که : ((ژولی میگوید

قبل از رسیدن مرحله بلوغ، نباید به تعقل متوسل شد و درصدد پرورش فکري )) ;آنها زود است استدالل براي سن

ایمان ژولی . در این داستان، روسو ضمنا از راه خود منحرف شد تا مسائل مذهبی را مورد بحث قرار دهد. برآمد

احساس نوعی تهذیب و  مراسم مذهبی که باعث تقدیس ازدواجش شد، در او ;وسیله پاك شدن گناهانش میشود

پرو آنچه  - سن . ولی ایمانی که در سراسر کتاب حکمفرمایی میکند، از نوع پروتستان شدید است. فداکاري ایجاد کرد

ولمار تجرد کشیشان را به عنوان . را که به نظرش ریا و تزویر روحانیان کاتولیک در پاریس میرسد، مسخره میکند

تحمیل تجرد بر گروهی چنین کثیر العده : ((رار میدهد، و روسو شخصا میافزایدپوششی براي زناکاري مورد حمله ق

  مانند روحانیان کلیساي رم، آن قدر که آنان را وامیدارد که خود را با زنان دیگران ارضا کنند، به همان اندازه مانع آن 

افق رواداري مذهبی و حتی روسو ضمن مطالب دیگر، خود را مو.)) نمیشود که آنان از خود همسر داشته باشند

هیچ مومن واقعی نه نسبت به پیروان : ((او میگوید. گسترش آن به طوري که شامل ملحدان نیز باشد، نشان میدهد

اگر من قاضی بودم و قانون ملحدان را محکوم . مذاهب دیگر سختگیري میکند و نه درصدد آزار و اذیت آنها برمیآید

این رمان .)) ا که علیه دیگري خبر چینی میکرد، به عنوان ملحد میسوزاندمبه مرگ میکرد، من نخست هرکسی ر

در ولتر، دیدرو، و . نفوذ عظیمی در برانگیختن مردم اروپا و جلب توجه آنها به زیباییها و شکوه طبیعت داشت

آمیخته آسمان  ها و رنگهاي درهم آالمبر تب فلسفه و زندگی شهري باعث تشویق حساسیت در برابر فر و شکوه کوه/د

او از ژنو پاي پیاده به ساووا، از . روسو این مزیت را داشت که در میان جالبترین مناظر اروپا به دنیا آمده بود. نمیشد
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او لذت مناظر، صداها، و عطرهاي مناطق خارج شهري را درك . هاي آلپ به تورن، و از آنجا به فرانسه رفته بود کوه

او تصور میکرد نوعی توافق . طلوع آفتاب در حکم پیروزي الوهیت بربدي و تردید بود کرده بود، و در نظرش هر بار

خلسه عشقی او، همه درختان، گلها، و علفها  ;پنهانی میان خلق و خوي خودش و خوي متغیر زمین و هوا وجود دارد

ید که در آنجا هوایی چنان هاي آلپ تا نیمه ارتفاعشان باال میرفت و چنین به نظر میرس از کوه. را در برمیگرفت

او این مشاهدات را با چنان احساس و وضوحی توصیف . پاکیزه مییافت که به افکارش پاکیزگی و روشنی میداد

. میکرد که کوهنوردي، خصوصا در سویس، یکی از ورزشهاي عمده اروپا شد

روسو . ح و فصیح بیان نشده بودهیچ گاه در ادبیات عصر جدید احساس، عالیق آتشین، و عشق رمانتیک چنان مشرو

که در برابر پرستش عقل، از زمان بوالو گرفته تا ولتر، عکس العمل نشان میداد، طرفداري خود را از اولویت احساس و 

با انتشار هلوئیز جدید نهضت رمانتیک به مبارزه . لزوم توجه به آن در تفسیر زندگی و ارزشیابی معتقدات اعالم داشت

مثال  ;البته حتی در دوران رونق کالسیسیسم، لحظات رمانتیک نیز وجود داشته است. یک برخاستبا دوران کالس

مادموازل  ;با عشقی از نوع روستایی نقش خود را ایفا کرده بود) 1627 -  1610(آستره / اورفه در نمایش ل /اونوره د

و مادام دو الفایت  ;ار طوالنی کردهمباحث عشقی را بسی) 1653 -  1649(دو سکودري در آرتاس، یا کوروش کبیر 

و راسین همان مضمون را در فدر  ;با یکدیگر در یکجا جمع آورده بود) 1678(عشق و مرگ را در پرنسس دوکلو 

به خاطر داریم که چگونه روسو رمانهاي قدیمی . یعنی در باالترین نقطه اوج دوران کالسیک، به کار برده بود) 1677(

هاي آلپ، آلبرشت فون هالر قبال درباره  و اما در مورد کوه. برده و آنها را با پدرش خوانده بودرا از مادرش به ارث 

 -  1726(، و جیمز تامسن باعث شهرت زیباییها و زشتیهاي فصول شده بود )1729(شکوه آنها نغمه سرایی کرده 

چون انگلیسی را بزحمت میتوانست (اثر پروو را خوانده باشد و ) 1731(ژان ژاك میبایستی مانون لسکو ). 1730

روسو سبک نامه . اثر ریچاردسن از طریق ترجمه پروو آشنا شده باشد) 1748 - 1747(بایستی با کالریسا ) بخواند

دو هزار صفحهاي ریچاردسن که جریان از راه به در کردن زنی را ) هنوز ناتمام(نگاري براي توصیف داستان را از اثر 

و براي ژولی یک دختر عموي مورد اعتماد در  ;کرد، آن را براي تحلیل روانی مناسب یافت توصیف میکرد، اقتباس

روسو با احساس انزجار، متوجه شد . قالب کلر آفرید، همان طور که ریچاردسن براي کالریسا، میسهاو را آفریده بود

منتشر کرده، و از شکوه ژولی بالفاصله بعد از ژولی ) 1761(که دیدرو مطلبی تحت عنوان ستایش از ریچاردسن 

. کاسته است

هر دو اثر از نظر وقایع . ژولی از نظر اصالت و معایب کامال با کالریسا برابر، و از نظر سبک بمراتب از آن برتر است

ولی فرانسه که از نظر سبک از همه دنیا پیشتر است، هرگز به خود ندیده بود . غیراحتمالی، غنی و مملو از موعظهاند

روسو احساسات را تنها موعظه نمیکرد بلکه . زبان فرانسه چنان رنگ، حرارت، روانی، و قافیهاي به خود بگیرد که

او به هر چه که دست میزد، به آن حساسیت و عاطفه القا میکرد، با آنکه ممکن است بر حاالت  ;خود، آنها را داشت

ممکن است از بحث و فحص بیموقع او احساس . یمخلسه او لبخند بزنیم، از حرارت درون او احساس گرمی میکن

و هر چند وقت یک بار صحنهاي که با نیروي  ;انزجار کنیم و بسرعت از آن بگذریم، ولی به خواندن ادامه میدهیم

ها را  هاي تازه بود و این اندیشه ولتر، افکارش به صورت اندیشه. بسیار احساس میشود، روح داستان را تجدید میکند

روسو افکارش را به صورت مناظري میدید و این مناظر را با احساسات  ;اشعار کوتاه و دلنشین بیان میکرد در قالب

او اعتراف میکرد که این عبارات و جمله بندیها را در بستر  ;عبارات و جمله بندیهایش ساده نبودند. مجسم میساخت

من : ((کانت میگفت. میکرد، در مغز خود میپروراندخود، به هنگامی که احساسات تند نویسنده خواب را از او دور 

باید آثار روسو را آن قدر بخوانم تا زیبایی بیانش دیگر حواسم را پرت نکند، و تنها در آن موقع است که میتوانم این 

ا تقلید گریم آن ر. با موفقیت روبهرو شد)) فیلسوفان((ژولی نزد همه جز .)) آثار را از روي عقل مورد بررسی قرار دهم
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): 1761ژوئیه  21(ولتر با غضب گفت . بیروحی از کالریسا خواند و پیش بینی کرد که بزودي فراموش خواهد شد

من متاسفم که آن را خواندهام و اگر وقت داشتم که بگویم درباره . لطفا دیگر درباره رمانس ژان ژاك صحبت نکنید((

هایی درباره  یک ماه بعد ولتر نظر خود را در نامه.)) متاسف میشداین کتاب مهمل چه فکر میکنم، آن وقت او بود که 

او اشتباهات دستوري این کتاب را متذکر شد، و هیچ . هلوئیز جدید که با نام مستعار منتشر شده بود، اظهار داشت

د از روسو، هر چند که بعدها خودش هم به تقلی - نشانهاي از توجه خود به توصیف روسو درباره طبیعت ابراز نداشت 

پاریسیها قلم ولتر را شناختند و چنین قضاوت کردند که پیر دیر به . از تپه باال میرفت تا آفتاب طالع را پرستش کند

  . رنج حسادت دچار است

. از این موانع و مشکالت کوچک که بگذریم، روسو از استقبالی که از نخستین اثر جامعش به عمل آمد، مسرور بود

این کتاب پشت .)) در سراسر تاریخ ادبیات هرگز چنین موفقیت عظیمی وجود نداشته است: ((تمیشله عقیده داش

 ;ها صف میبستند براي خریدن کتاب در فروشگاه. سر هم چاپ میشد ولی عرضه آن خیلی کمتر از تقاضا بود

. سو میپرداختند 12خوانندگان مشتاق براي امانت گرفتن آن ساعتی 

روسو با خوشحالی .))را روز در اختیار داشتند براي مدت شب آن را به دیگران امانت میدادند آنهایی که این کتاب((

تعریف میکرد چطور یک روز خانمی که براي رفتن به یک مجلس رقص در اپرا لباس پوشیده بود، دستور داد 

وب آن شد که تا ساعت اما چنان مجذ ;کالسکهاش حاضر شود و ضمنا کتاب ژولی را برداشت که نگاهی به آن بکند

او این پیروزي را به لذت بردن . چهار بامداد به خواندن ادامه داد، در حالی که کلفت و اسبانش انتظار او را میکشیدند

ولی زنانی نیز بودند که از رفیقه بودن خسته شده بودند و آرزو  ;زنان از خواندن ماجراهاي عشقی نسبت میداد

صدها نامه براي روسو در مونمورانسی رسید که به خاطر . ن پدري داشته باشندداشتند خود شوهري و اطفالشا

: زنان زیادي بودند که عشق خود را به او عرضه میداشتند که او چنین نتیجهگیري میکرد ;کتابش از او تشکر میشد

شخصی درون خود را آن  اینکه.)) حتی یک زن از طبقه باال نبود، که اگر من میخواستم، نتوانم او را به دست آورم((

و هیچ چیز مانند روح انسان جالب  ;پرو و ژولی کرده بود، امر تازهاي بود -گونه آشکار کند که روسو از طریق سن 

در این کتاب : ((مادام دوستال میگفت. نیست، حتی اگر قسمتی از آن یا به طور ناخودآگاه، همه آن عریان شده باشد

دورانی  ;در این وقت بود که دوران سلطنت ادبیات درون بینانه آغاز شد.)) ه شده استهاي قلب از هم درید همه پرده

از مکاشفه نفس، قلوب شکسته در خالل سطور، و روحهاي زیبا که در انظار ) که تا امروز دوام یافته است(طوالنی 

ها در فرانسه بلکه در احساساتی شدن و ابراز احساسات و عواطف نه تن. عموم در حزن و اندوه غوطه میخورند

سلطه . شیوه کالسیک محدودیت، نظم، تعقل و فرم رو به زوال گذاشت. انگلستان و آلمان نیز رواج یافت

  . ، قرن هجدهم به روسو تعلق داشت1760پس از سال . فرانسه به پایان خود نزدیک میشد)) فیلسوفان((
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فصل هفتم

  روسو فیلسوف

  

I - قرارداد اجتماعی  

من از حرفه نویسندگی  ):1760دسامبر  11(بل از انتشار هلوئیز جدید روسو به آقاي لنیپ چنین نوشت دو ماه ق

یک گناه قدیمی در دست چاپ باقی است که باید عقوبت آن پس داده شود، و پس از . براي همیشه دست کشیدهام

یدانم که انسان را هیچ کس جز من سرنوشتی بهتر از این نم. آن، مردم دیگر هرگز از من چیزي نخواهند شنید

  . از این پس، نسخهبرداري از نتهاي موسیقی تنها شغل من خواهد بود. ... دوستانش نشناسد

هم قرارداد اجتماعی را منتشر کرد و  1762درست است که او در سال . آیا این حرفها جنبه تظاهر داشت نه کامال

که باید ((بود )) گناه قدیمی در دست چاپ((یده بودند و همان به پایان رس 1761ولی اینها در سال  ;هم امیل را

و نیز درست است که او بعدا به اسقف اعظم پاریس، به شوراي کلیساي ژنو، و به .)) عقوبت آن پس داده شود

ولی  ;تقاضاهاي واصل از کرس و لهستان که از او خواسته بودند برایشان قانون اساسی پیشنهاد کند، پاسخهایی داد

اعترافات، مکالمات، و رویاهاي یک رهرو تنها پس از مرگش به . ها، معلول وقایع پیش بینی نشده بودند این نوشته

او خود را خسته و  1761جاي تعجب نیست که در سال . او اساسا به عهد عجیب خود پایبند ماند. چاپ رسیدند

جود آورده بود که هر یک از آنها واقعهاي در تاریخ درمانده احساس میکرد، زیرا در ظرف پنج سال سه اثر عمده به و

  . ها به شمار میرفت اندیشه

زمینه حکومت و نیز در ، هنگامی که او منشی سفیر کبیر فرانسه در ونیز بود، مشاهداتش در 1743سالها پیش، در 

درباره تاسیسات سیاسی  مقام مقایسه با حکومتهاي ژنو و فرانسه او را به این فکر انداخته بود که رساله مبسوطی

هایی از آن آتش فکري بودند، ولی این دو نوشته در حکم تالشهاي عجوالنهاي بودند که از  دو گفتار او شراره. بنویسد

در خالل این . راه مبالغهگویی جلب توجهی شود، و هیچ کدام از این رو، حق افکار در حال تکامل وي را ادا نمیکرد

که رویایش را در سر )) کار مهمی((او . روتیوس، الك، و پوفندورف را مطالعه کردمدت، وي آثار افالطون، گ

روسو فکر منظم، اراده صبورانه، و خوي آرامی را که براي چنین کاري الزم بود . میپرورانید هرگز به پایان نرساند

و چنین  ;هان کند نه آشکاراین کار ایجاب میکرد که او هم استدالل کند و هم احساس، احساسات تند را پن. نداشت

 1762ولی او در سال . دست کشیدن از نویسندگی در حکم اعتراف به شکست بود. انکار نفس، بیرون از توانایی او بود

صفحه که در آمستردام تحت عنوان قرارداد اجتماعی یا اصول حقوق  125قطعه درخشانی از نقشه خود را در 

. رضه داشتسیاسی منتشر شده بود، به جهانیان ع

انسان آزاد به دنیا آمده، و همه جا در زنجیر : ((همه، فریاد جسورانهاي را که در مطلع فصل اول قرار داشت میدانند

)) خاصیت خواب آور((روسو آگاهانه مطلب خود را به سبک مبالغهآمیز آغاز کرد، زیرا میدانست منطق داراي )). است

یک نت را شدید و نافذ به صدا درآورد، حسن قضاوت به خرج داد زیرا او در این کار خود که  ;نیرومندي است

وضع ((او همان طور که در گفتارهاي خود هم نوشته بود، یک . جملهاي که ذکر شد به صورت شعار قرن درآمد

او کشورهاي موجود را متهم میکرد که این آزادي را از میان  ;فرض کرد که در آن قانون وجود نداشت)) طبیعی

باید یک نوع سازمان اجتماعی پیدا کرد که از خود ((و خودش پیشنهاد میکرد که به جاي این کشورها  ;ردهاندب

اعضاي سازمان و اموال آنان دفاع و محافظت کند، و در آن هر فرد، ضمن وابسته کردن خود به همه، تنها از خویشتن 

اساسی است که حل آن را قرارداد اجتماعی میسر  این همان مسئله. ... اطاعت کند و مانند گذشته آزاد بماند
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روسو میگوید یک قرارداد اجتماعی وجود دارد، و آن نه یک تعهد از ناحیه فرمانبرداران براي اطاعت از .)) میسازد

، بلکه به صورت توافق افراد است در مورد اینکه )هابز آمده است)) لویاتان((مانند آنچه در کتاب (فرمانروایان است 

هر فرد با قبول حمایت . ضاوت، حقوق، و قدرتهاي خود را به طور کلی تابع نیازها و قضاوت اجتماع خود قرار دهندق

قدرت حاکم در هر کشور در شخص حاکم، اعم از اینکه . قوانین اجتماعی، به طور ضمنی وارد چنین قراردادي میشود

و اگر چه میتوان  ;اجتماع است)) اراده عمومی((ه در به صورت یک فرد باشد یا یک گروه متشکل، قرار ندارد بلک

  . قسمتی از این حاکمیت را براي مدتی تفویض کرد، هیچ گاه نمیتوان آن را به طور کامل به دیگري واگذاشت

چیست آیا اراده همه شارمندان است یا اراده اکثریت آنها و چه کسانی را باید به عنوان )) اراده عمومی((ولی این 

نیست، زیرا ممکن است با اراده بسیاري از افراد متناقض )) اراده همه مردم((د به حساب آورد اراده عمومی، شارمن

بلکه اراده  ;در لحظه خاصی نمیباشد - یا راي دهنده-حتی در بسیاري از موارد، اراده اکثریت مردم زنده . باشد

روسو (. هاي اعضاي منفرد آن میباشد گیها و ارادهجامعهاي است که از خود داراي زندگی و واقعیتی عالوه بر زند

مانند واقعبینان قرون وسطی براي جمع یا آنچه جنبه عمومی دارد، واقعیتی عالوه بر واقعیت اجزاي متشکله آن قایل 

، نه تنها باید منعکس کننده نظر شارمندانی که اینک در قید حیاتند باشد، ))روح عمومی((اراده عمومی، یا . میشود

بدین ترتیب، خصوصیات این اراده نه . بلکه باید گویاي خواست مردگان و آنهایی که هنوز به دنیا نیامدهاند نیز باشد

هاي زمان حاضر، بلکه همچنین به وسیله تاریخ گذشته و هدفهاي آینده اجتماع، به آن داده  تنها براساس اراده

د را در طول نسلها به هم پیوسته میپندارد، به اجداد خود این اراده مانند یک خانواده قدیمی است که خو. میشود

بدین ترتیب، همان طور که یک پدر از روي تعهد در برابر . احترام میگذارد، و از نسلهاي آینده محافظت میکند

نوادگان خود که هنوز به دنیا نیامدهاند ممکن است تمایالت اطفال زنده خود را زیر نفوذ و اختیار بگیرد، یک 

ولتمرد نیز ممکن است خود را ملزم بداند که نه تنها در چارچوب یک انتخابات فکر کند بلکه به فکر چندین نسل د

ند چه کسانی حق راي دار.)) همیشه براي دیگران الزم االجرا است راي اکثریت: ((با وصف این، روسو میگوید ).باشد

نظر روسو خصوصا در این مورد ابهامآمیز . شارمندان چه کسانی هستند ظاهرا نه همه افراد بالغ مذکر. همه شارمندان

سکنا دارند و از آنها تنها دو گروه،  -ژنو-آالمیر به خاطر تمیز میان چهار گروه افراد که در شهر ما/است، ولی از د

د و میگوید هیچ نویسنده فرانسوي دیگر مفهوم واقعی کلمه اعضاي اجتماع را تشکیل میدهند، تمجید میکن

. را درك نکرده است)) شارمند((

بشر طبیعتا بهطور کلی خوب است، . روسو میگوید کمال مطلوب آن است که قانون بیان کننده اراده عمومی باشد

رارداد اجتماعی وضع طبیعت به در ق. ولی غرایزي دارد که باید تحت مراقبت درآید تا تشکیل جامعه امکانپذیر شود

  :در یک مورد مانند الك یا مونتسکیو یا حتی ولتر سخن میگوید. عنوان کمال مطلوب توصیف نشده است

زیرا در نحوه رفتار او قانون را  ;تطور از وضع طبیعی به وضع مدنی، تحولی بسیار قابل مالحظه در بشر ایجاد میکند

  . را واجد آن اصول اخالقی میکند که در گذشته فاقد آن بوده است جانشین غریزه میکند، و اقدامات او

با آنکه در این وضع مدنی بشر خود را از پارهاي مزایایی که از طبیعت داشت محروم میکند، در عوض مزایایی ... 

سترش چنان بزرگ به دست میآورد، استعدادهایش چنان به تحرك واداشته میشود و تکامل مییابد، افکارش چنان گ

مییابد و همه روحش چنان اعتالیی حاصل میکند که اگر مفاسد شرایط تازهاش اغلب او را به درجاتی پایینتر از 

شرایط پیشین سوق ندهد، او به طور قطع از لحظه سعادت باري که وي را براي همیشه از شرایط پیشین بیرون آورد 

یک موجود ذیشعور و یک انسان ساخت، شکرگزاري خواهد و از او به جاي یک حیوان بیشعور و فاقد نیروي تخیل، 

. کرد
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اینک به تمامی طرفدار ) که زمانی مانند یک آنارشیست نه کامال فیلسوف مآب صحبت میکرد(بدین ترتیب روسو 

 یک) همان طور که بارها اتفاق میافتد(اگر . تقدس قانون است، مشروط بر اینکه قانون بیان کننده اراده عمومی باشد

فرد با آن اراده عمومی که از طریق قانون ابراز شده موافق نباشد، دولت حق دارد وي را عادالنه مجبور به تسلیم 

زیرا در یک وضع مدنی  ;این عمل تخلف از آزادي نیست بلکه در حکم حفظ آن است، حتی براي فرد نافرمان.کند

بر حمله، سرقت، آزار، افترا، و یکصد زشتی دیگر بهرهمند تنها از طریق قانون است که فرد میتواند از مصونیت در برا

این وضع .)) بنابراین، با مجبور کردن فرد به اطاعت از قانون، جامعه در واقع او را مجبور میکند که آزاد باشد. شود

دي اطاعت از قانونی که ما براي خود تجویز میکنیم در حکم آزا((خصوصا در نظامهاي جمهوري صادق است، زیرا 

دولت یک دستگاه اجرایی است که اراده عمومی به طور موقت قسمتی از قدرتهاي خود را به آن تفویض .)) است

هر . کشور را نباید تنها دولت پنداشت بلکه آن را باید دولت، شارمندان، و اراده عمومی یا اجتماعی دانست. میکند

با این  ;انهاي خودکامه، داراي نظام جمهوري استکشوري که تحت حکومت قانون اداره شود و نه به وسیله فرم

یعنی اگر  - ولی اگر سلطنت داراي قدرت مطلقه باشد . مفهوم، حتی یک کشور سلطنتی هم میتواند جمهوري باشد

بلکه نظامی برقرار خواهد  ;نظام جمهوري نمیتواند وجود داشته باشد -پادشاه هم واضع قانون باشد و هم مجري آن 

)) فیلسوفان((بدین ترتیب روسو حاضر نبود با آن دسته از . ن یک حاکم مستبد بر بردگان حکومت میکندبود که در آ

که از استبداد روشنفکرانه فردریک دوم و کاترین دوم به عنوان وسیله پیشبرد تمدن و اصالحات تمجید میکردند، 

حاره زندگی میکنند، ممکن است به  او عقیده داشت مردمی که در هواي منطقه منجمد یا منطقه. هماواز شود

ولی در مناطق معتدله ترکیبی از آریستوکراسی و  ;حکومت مطلقه براي حفظ زندگی و نظم نیاز داشته باشند

، و آریستو کراسی انتخابی بهترین نوع ))بدترین نوع حکومت است((آریستوکراسی موروثی . دموکراسی مطلوب است

است که در آن قوانین به وسیله اقلیتی از مردم که به علت برتري فکري و یعنی، بهترین حکومت آن  ;آن است

  . اخالقی خود به طور ادواري انتخاب میشوند، وضع و اجرا شود

  :رسید دموکراسی به مفهوم حکومت مستقیم همه مردم، به نظر روسو غیرممکن می

اسی واقعی وجود نداشته است و هیچ وقت هم چنانچه این لفظ را به مفهوم کامال دقیق آن بگیریم، هیچ گاه دموکر

این برخالف نظام طبیعی است که تعداد زیادي حکومت کنند و تعداد کمی تحت حکومت . وجود نخواهد داشت

قابل تصور نیست که مردم پیوسته مجتمع بمانند تا وقت خود را صرف امور همگانی کنند، و آشکار است که . باشند

  . ... ه شکل حکومت را عوض کنند، هیئتهایی براي این منظور تشکیل دهندآنها نمیتوانند بدون اینک

گذشته از آن، چنین دولتی چند شرط را که گرد آوردن همه آنها در یکجا مشکل است، مفروض میپندارد نخست، 

ه را، یک کشور خیلی کوچک که در آن میتوان بآسانی جمع کرد، و در آن هر یک از شارمندان بآسانی میتواند بقی

سپس براي به میزان  ;دوم، سادگی روشها براي جلوگیري از افزایش حجم کارها و ایجاد مسائل مشکل ;کال بشناسد

و باالخره، نبودن یا کم  ;زیاد در مقام و ثروت، که بدون آن برابري حقوق و اقتدارات نمیتواند مدت زیادي دوام یابد

ثروتمندان را از طریق تملک آن و فقرا را به  -قرا را فاسد میکند بودن تجمل، زیرا تجمل به سرعت ثروتمندان و ف

فضیلت را اصل اساسی جمهوریها قرار  - مونتسکیو-به همین علت است که یک نویسنده مشهور. ... خاطر حسرت آن

از  اگر مردمی وجود داشتند که همگی. ... داده است، زیرا این شرایط نمیتوانند بدون فضیلت وجود داشته باشند

. خدایان بودند، حکومت آنها دموکراسی میشد، ولی چنین حکومت یکدست و کاملی، مخصوص ابناي بشر نیست

را به مفهومی به کار میبرد که بندرت در )) دموکراسی((روسو اصطالح . این نکات، جا براي سو تعبیر باقی میگذارند

ی که در آن قوانین به وسیله همه مردم که در یعنی مفهوم حکومت ;سیاست یا تاریخ به آن نسبت داده میشود

که او ترجیح میداد، آن )) آریستوکراسی انتخابی((در حقیقت آن . اجتماعات ملی تشکیل جلسه میدهند، وضع شوند
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چیزي است که باید نام دموکراسی از طریق تعیین نماینده بر آن بگذاریم و عبارت است از حکومت به وسیله 

  . اند ق آراي عموم، به خاطر شایستگی مفروض بیشترشان انتخاب شدهمامورانی که از طری

علت این است که طولی نخواهد کشید که نمایندگان  ;ولی روسو دموکراسی از طریق انتخاب نماینده را مردود میداند

میدانند ولی،  مردم انگلستان خود را آزاد. ((نه براي مصالح عمومی بلکه براي منافع خودشان قانون وضع خواهند کرد

همینکه این اعضا انتخاب شدند، بردگی بر  ;زیرا تنها در موقع انتخاب اعضاي پارلمان آزادند ;سخت در اشتباهند

نمایندگان باید براي مشاغل اجرایی و قضایی انتخاب شوند نه .)) مردم چیره میشود، و دیگر مردم به حساب نمیآیند

وسیله مردم در مجمع عمومی وضع شوند، و آن مجمع عمومی باید قدرت همه قوانین باید به . براي قانونگذاري

بنابراین، کشور کمال مطلوب باید آن قدر کوچک باشد که تجمع مرتب . داشته باشد که ماموران انتخابی را باز خواند

یالیست بود آیا روسو یک سوس.)) هر چه کشور بزرگتر باشد آزادي کمتر است. ((کلیه شارمندان را امکانپذیر کند

ولی حتی در آن مقاله نیز  ;گفتار دوم تقریبا همه زشتیهاي تمدن را ناشی از استقرار مالکیت شخصی میدانست

چنین قضاوت شده بود که نهاد مالکیت چنان در ساختمان اجتماعی ریشه دوانده است که نمیتوان بدون یک انقالب 

ماعی مالکیت خصوصی را جایز میشمرد ولی آن را مشمول قرارداد اجت. پر هرج و مرج و مخرب آن را برانداخت

اجتماع باید کلیه حقوق اساسی را در دست داشته باشد، ممکن است اموال شخصی را به  ;نظارت اجتماعی میدارد

اقتضاي مصالح عموم ضبط کند، و باید حداکثر براي اموال مجاز براي هر خانواده تعیین کند اجتماع ممکن است 

را تصویب کند، ولی چنانچه ثروت را متمایل به سوي تمرکز اختالآلمیزي ببیند، ممکن است با استفاده از  وارث اموال

چون نیروي هر چیز به سوي از . ((مالیات بر ارث به توزیع مجدد ثروت و کاهش نابرابري اجتماعی و اقتصادي بپردازد

یکی از .)) نونگذاري باید متوجه حفظ برابري باشدمیان بردن برابري متمایل است، درست به همین دلیل تمایل قا

افرادي که ممکن است از نظر قدرت جسمانی یا هوش باهم برابر نباشند، ((هدفهاي قرارداد اجتماعی این است که 

وضع . ((مالیاتها باید بیشتر متوجه اشیاي تجملی باشند.)) همه باید از نظر حقوق اجتماعی و قضایی برابر باشند

.)) تنها هنگامی براي افراد مفید است که هر کس چیزي داشته باشد، هیچ کس بیش از اندازه نداشته باشد اجتماعی

او طبقه پرولتاریاي  ;نمیاندیشید)) دیکتاتوري پرولتاریا((روسو یکپارچه طرفدار مالکیت جمعی نبود و هیچ گاه به 

کمال مطلوب او یک طبقه . میخواند همعقیده بود)) رجاله((جدیدالوالده شهرها را تحقیر میکرد، و با ولتر که آنها را 

هایی مانند خانواده ولمار در هلوئیز جدید  از دهقانان مرفه و مستقل، و یک طبقه متوسط با فضیلت مرکب از خانواده

. متهم کرد) طبقه سوم(پیر ژوزف پرودون بعدا او را به تجلیل و ترفیع مقام بورژوازي . بود

 ;باید در کشور داشته باشد روسو احساس میکرد که نوعی مذهب براي اخالقیات ضروري استمذهب چه نقشی 

اگر افراد با خرد بکوشند تا به زبان خود با عوام .))هیچ کشوري بدون یک شالوده مذهبی هرگز تاسیس نشده است((

براي اینکه یک . ... را بفهمانند ، هرگز نخواهند توانست مقاصد خود)عوام الناس(الناس صحبت کنند نه به زبان آنان 

ملت جوان بتواند اصول صحیح نظریه سیاسی را ترجیح دهد، معلول باید به جاي علت قرار گیرد، یعنی روح اجتماعی 

و افراد باید در برابر قانون، آن  ;که باید به وسیله این تاسیسات ایجاد شود، باید بر شالوده این تاسیسات حاکم باشد

بنابراین، قانونگذار که نمیتواند نه به زور و نه به استدالل متوسل . وسیله قانون به آن صورت باید درآیندباشند که به 

شود، باید به مرجعی از نوع دیگر دسترسی داشته باشد که بتواند بدون خشونت و شدت عمل نقش بازدارنده را انجام 

را وادار کرده است که به وساطت االهی متوسل شوند، و  این همان عاملی است که در همه اعصار پدران ملل. ... دهد

عقل و خرد خویش را به خدایان نسبت دهند تا مردم که به قوانین کشور مانند قوانین طبیعت سر تسلیم فرود 

  . میآورند یوغ خیر عمومی را آزادانه برگردن نهند و مطیعانه تحمل کنند
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مذهب پایبند نبود، ولی در قرارداد اجتماعی وي اعتقاد به قدرت روسو همیشه به این نظر قدیمی سیاسی درباره 

مافوق طبیعی را به صورت یکی از ابزهارهاي در اختیار دولت درآورد، و کشیشان را حداکثر نوعی پاسبانان آسمانی 

قبول نداشت، ) پاسبانان آسمانی(ولی او روحانیان کلیساي کاتولیک رومی را به عنوان این گونه عوامل . بهشمار آورد

زیرا کلیساي آنها مدعی بود باالتر از دولت قرار دارد، و به همین علت یک نیروي اخالل آور بود که در حس وفاداري 

عالوه بر آن او استدالل میکرد که اگر یک مسیحی معتقدات مذهبی خود را به جد . شارمندان ایجاد انشعاب میکرد

از این نظر، او شارمند  ;ند و به این جهان توجه چندانی معطوف نمیداردگیرد، توجه خود را مصروف جهان دیگر میک

او ممکن است به خاطر کشورش بجنگد ولی این  ;چنین فرد مسیحی، سرباز بیتفاوتی از آب درمیآید. خوبی نیست

یک مام میهن  او به جنگیدن به خاطر کشور اعتقاد ندارد، زیرا تنها ;کار را تنها تحت اجبار و مراقبت انجام میدهد

به همین علت روح آن چندان براي ظلم  ;مسیحیت امر به عبودیت و اتکاي مطیعانه میکند. دارد و آن کلیسا است

در اینجا .)) مسیحیان واقعی به صورت برده درآمدهاند. ((مساعد است که ظالمان از همکاري آن استقبال میکنند

هاي گیبن درآمد، و در این مورد خاص شدیدتر از  رت پیشینه گفتههایش به صو روسو با دیدرو همعقیده بود، و گفته

. ولتر لحن ضد کاتولیک به خود گرفت

که دولت آن را تعیین و تدوین کند )) مذهب مدنی((با این وصف او احساس میکرد که نوعی مذهب الزم است، نوعی 

  :بی، روسو عقیده داشتدرباره معتقدات مذه. و رعایت آن براي همه افراد جامعه الزامی باشد

وجود یک خداوند . اصول مذهب مدنی باید معدود، ساده و به عبارات صریح درآمده ولی بدون توضیح و تفسیر باشد

دانا و مهربان که داراي بصیرت و دانش باشد، زندگی در جهان دیگر، سعادت اشخاص عادل، مجازات اشخاص بد کار، 

  . نها اصول مثبت معتقدات مذهبی هستندای - تقدس قرارداد اجتماعی و قوانین 

بدین ترتیب روسو، دست کم براي مقاصد سیاسی، معتقدات اساسی مسیحیت را اعالم میداشت در حالی که اصول 

درست برعکس  - اخالقی آن را به عنوان اینکه بسیار صلحجویانه و داراي جنبه بین المللی است، مردود میدانست 

او در . اخالقی مسیحیت را حفظ میکنند، در حالی که االهیات آن را مردود میداند روش متداول فالسفه که اصول

. کشور تخیلی خود مذاهب دیگري را نیز مجاز میدانست، مشروط بر اینکه آنها با مذهب رسمی تضادي نداشته باشند

ولی هر کس  ;))ه باشندخود آن مذاهب درباره مذاهب دیگري رواداري داشت((او نسبت به مذاهبی رواداري داشت که 

جرئت کند بگوید در خارج از کلیسا رستگاري نیست، باید از کشور بیرون رانده شود، مگر اینکه خود کشور، کلیسا 

  . نباید اجازه داده شود هیچ یک از مواد مذهب مورد انکار قرار گیرد. باشد و شهریار کشیش بزرگ آن

کسی را که منکر مذهب کشور (به اطاعت از آنها کند، میتواند او را در حالی که دولت نمیتواند هیچ کس را مجبور 

طرد کند، نه به علت بیدینی بلکه به عنوان یک موجود ضد اجتماع که نمیتواند واقعا قوانین و عدالت را دوست ) شد

چنان اگر شخصی پس از به رسمیت شناختن این اصول . باشد و در صورت لزوم، جان خود را فداي وظیفهاش کند

. رفتار کند که انگار به آنها اعتقادي ندارد، باید به مجازات مرگ برسد

، این جمله اخیر از ))انسان آزاد به دنیا آمده و همه جا در زنجیر است((در قرارداد اجتماعی، پس از جمله معروف 

ست که هر کس که طرز اگر این جمله به طور تحت اللفظی تعبیر شود مفهومش این ا. ها معروفتر است همه جمله

و اگر درباره پاریس آن  ;رفتارش نشان دهد که به خداوند و بهشت و دوزخ اعتقاد ندارد، باید به مرگ محکوم شود

عالقه روسو به گفتن مطالب هراس آور و قاطع، . دوران به کار بسته میشد، تقریبا پایتخت را خالی از سکنه میکرد

را به خاطر ) 1555(شاید او دیت آوگسبورگ . ز آنچه مورد نظرش بود بگویداحتماال باعث شد که اشتباها بیش ا

میآورد که در آنها شهریاران امضا کننده توافق کردند هر یک از آنها باید حق آن را داشته باشد که هر فردي را که 

فی المثل در مورد (و تعبیر تحت اللفظی قوانین ژنو  ;معتقدات مذهبی شهریار را نپذیرد، از خاك خود طرد کند
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آتن باستانی، خودداري از به رسمیت شناختن . سابقهاي براي توحش ناگهانی روسو فراهم کرده بود) سروتوس

آزار و  ;هاي آن تبعید آناکساگوراس و مسموم کردن سقراط بود خدایان رسمی را معصیت کبیره میشناخت، که نمونه

و به موجب ضوابط تعیین مجازاتی  ;ان ترتیب معذور داشته میشداذیت مسیحیان به دست امپراطوري روم نیز به هم

را میتوان به عنوان یک عمل نوعپرورانه از ناحیه  1762که خود روسو وضع کرده بود، دستور بازداشت او در سال 

  . مسیحیان تلقی کرد

تهاي روسو در زمینه حکومتی که در اینجا و آنجا، در میان خواس. آیا قرارداد اجتماعی یک کتاب انقالبی بود نه و بلی

: مانند وقتی که نوشت ;در برابر اراده عمومی مسئول باشد، لحظات احتیاطآمیزي بودند که وي را آرام میساختند

و قدرت مقدس قانون هیچ گاه نباید متوقف شود  ;تغییر نظم عمومی تنها میتواند با بزرگترین خطرات همراه باشد((

او تقصیر تقریبا همه بدیها را به گردن مالکیت خصوصی .)) شور در خطر استمگر هنگامی که موجودیت ک

در . ولی به عنوان عاملی که فساد غیرقابل اصالح بشر آن را ضروري ساخته است، خواستار حفظ آن بود ;میانداخت

تجدید خواهد  تردید بود که آیا طبیعت بشر پس از یک انقالب، تاسیسات و بندگیهاي قدیمی را تحت عناوین تازه

آنها با اشتباه . ... مردمی که به ارباب داشتن عادت کردهاند نخواهند گذاشت نظام اربابی از میان برود((کرد یا نه 

گرفتن لجام گسیختگی به جاي آزادي، به وسیله انقالبات خود به دست اغواگرانی سپرده میشوند که فقط زنجیرهاي 

هاي  با آنکه در جاهاي دیگر توده. ن وصف، نداي او انقالبیترین نداي آن زمان بودبا ای.)) آنان را محکمتر خواهند کرد

او میدانست که نابرابري . ها بود مردم را کوچک شمرده و به آنها اعتماد نداشت، در اینجا روي سخن او با توده

ی که مرتبا از اراده عمومی او صریحا اعالم داشت حکومت. اجتنابناپذیر است، ولی آن را با شدت وحدت محکوم میکرد

آالمبر در برابر سالطین و امپراطوریها /در حالی که ولتر، دیدرو، و د. تخلف کند، استحقاق آن را دارد که سرنگون شود

سر تعظیم فرود میآورند، روسو فریاد اعتراضآمیزي علیه حکومتهاي موجود سرداد، که سرنوشتش آن بود که از یک 

مستقر شده بودند، خواستار )) وضع موجود((که در بستر )) فیلسوفان. ((شنیده شود سوي اروپا تا سوي دیگر

ژان ژاك همه نظامات اقتصادي، اجتماعی، و سیاسی را مورد حمله قرار . اصالحات کوچک براي مفاسد جزئی بودند

روسو وقوع انقالب را به . دداد، و آنهم چنان به طور کامل که براي آنها درمانی جز انقالب امکانپذیر به نظر نمیرسی

هر یک از آنها دوران شکوه . غیرممکن است که کشورهاي بزرگ اروپا مدت زیادي بپایند: ((این ترتیب اعالم داشت

ما در آستانه انقالب : بحران نزدیک میشود. خود را داشته است، و پس از آن به نحو اجتناب ناپذیري باید منحط شود

امپراطوري روسیه آرزوي تسخیر اروپا را در سر : ((ر آن، او تحوالت عمیقی را پیشگویی کردعالوه ب.)) قرار گرفتهایم

تاتارهاي روسیه که از اتباع یا همسایگان آن کشور هستند، بر اثر . خواهد پروراند، و خودش تسخیر خواهد شد

قرارداد اجتماعی که اینک .)) ند شدانقالبی که من آن را غیرقابل اجتناب میدانم، اربابان روسیه و اربابان ما خواه

فرانسه براي رهایی . میتوان آن را انقالبیترین اثر روسو داشت، خیلی کمتر از هلوئیز جدید جنب و جوش ایجاد کرد

. عاطفی و عشق رمانتیک آمادگی داشت، ولی آماده آن نبود که درباره سرنگون کردن نظام سلطنت وارد بحث شود

تداللی بود که روسو ارائه کرده بود، و درك آن به سهولت درك آثار پر روح و نورافشان ولتر این کتاب معتبرترین اس

ما در حالی که تحت تاثیر این امر هستیم که این کتاب بعدها تا چه حد مورد توجه قرار گرفت، از اینکه . نبود

آالمبر در /با وجود این، میبینیم که د .محبوبیت و نفوذ آن بعد از انقالب آغاز شد و نه قبل از آن، در حیرت هستیم

بلند صحبت کردن درباره ژان ژاك یا کتابش فایدهاي ندارد، زیرا او سلطان هال : ((به ولتر چنین نوشت 1762سال 

. یعنی او در میان کارگران خشن در بازار مرکزي پاریس، و به طور ضمنی در میان توده مردم نفوذ دارد -)) است

را سرآغاز تغییر مسیر فلسفه، از حمله به مسیحیت به انتقاد  1762بالغهآمیز بود، ولی میتوان سال شاید این اظهار م

. از دولت، دانست
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ولتر در حاشیه نسخه قرارداد اجتماعی خود مطالبی . کمتر کتابی تاکنون این همه مورد انتقاد قرار گرفته است

هرگونه ارعاب درباره اصول، : ((بیاعتقادي عملی نوشتمثال در مورد تجویز مجازات مرگ براي  ;یادداشت کرد

: فضال به ما متذکر شدهاند این ادعا که حق حاکمیت با مردم است، تا چه حد قدیمی است.)) نفرتانگیز است

مارسیلیوس پادوایی، ویلیام آکمی، و حتی عالمان االهیات کاتولیک مانند بالرمینو، ماریانا، و سوارث این ادعا را به 

هاي جورج بیوکنن، گروتیوس،  این موضوع در نوشته. وان ضربهاي به پشت زانوي پادشاهان عرضه داشته بودندعن

قرارداد اجتماعی، تقریبا مانند تمام فلسفه سیاسی وا خالقی . میلتن، الجرنن سیدنی، الك، و پوفندرف نیز آمده است

ن آن است که آن قدر از آن دور هست که آن را کمال روسو، طنین و واکنشی درباره ژنو به وسیله یکی از شارمندا

این کتاب مخلوطی از ژنو و اسپارت و ترکیبی از مبادي دین . مطلوب بداند، بدون اینکه چنگالهاي آن را احساس کند

. مسیح اثر کالون و نوامیس اثر افالطون بود

مدتها قبل . ی قرارداد اجتماعی را متذکر شدهاندها منتقد، ناهماهنگی میان فردگرایی گفتارهاي روسو و قانون گرای ده

او  ;این نظر را که انسان آزاد به دنیا آمده است رد کرده بود) 1642(از تولد روسو، فیلمر در اثر خود به نام پاتریارکا 

یاد خود روسو پس از آن فر. میگفت انسان تابع قدرت و اختیار پدر، و قوانین و رسوم اجتماع خود به دنیا میآید

به سوي تسلیم فرد  -نخستین که براي آزادي برداشته بود، از آزادي هر چه بیشتر فاصله گرفت و به سوي نظم رفت 

او از لحاظ خلق  ;تناقضات آثار او اساسا ناشی از تناقضات خصوصیات اخالقی و افکار خود او بود. در برابر اراده عمومی

هنگامی که بعدها متوجه شد  ;موزش رسمی، یک فردگراي شورشی بودو خو، و به علت بیماري و فقدان انضباط و آ

نه کمونیست، نه حتی (که هیچ جامعه فعالی نمیتواند از عدهاي یکه تاز ترکیب شود، طرفدار خودمختاري کمونها 

: باید عامل رشد و تکامل را نیز در نظر داشت. شد) طرفدار نظارت مرکزي بر فعالیتهاي اجتماعی و اقتصادي

براي یک فرد متفکر، طبیعی است که در جوانی  ;هاي یک فرد زاییده تجربیات و سالهاي عمر او هستند ندیشها

فردگرا باشد، آزادي را دوست بدارد، هدفها و کمال مطلوبهایی را طلب کند، و سپس در سنین بلوغ فکري معتدل 

نظر عاطفی، روسو همیشه مثل یک طفل باقی از . شود، از نظم و ترتیب خوشش بیاید، و به مقدورات دل خوش دارد

ولی وقتی استدالل میکرد، متوجه میشد که در چارچوب تضییقات الزم  ;از رسوم، منهیات، و قوانین متنفر بود ;ماند

و سرانجام دریافت که در یک اجتماع، آزادي قربانی  ;براي نظم اجتماعی، آزادیهاي بسیاري میتوانند باقی بمانند

، بلکه زاییده آن است، و این آزادي بر اثر اطاعت همگان از محدودیتهایی که همه به طور جمعی براي قوانین نیست

آنارشیستهاي فلسفی و طرفداران سیاسی حکومت مطلقه هر دو . خویش قایل شدهاند افزایش مییابد، نه کاهش

زیرا او به این  ;ر این کار محق نباشندو هیچ کدام د. هاي روسو را به سود خود نقل کنند میتوانند قطعاتی از نوشته

امر توجه داشت که نظم و ترتیب نخستین قانون آزادي است، و نظمی که او از آن صحبت میکرد ابراز اراده عمومی 

هاي من با یکدیگر سازگارند، ولی من نمیتوانم  همه اندیشه. ((روسو منکر هرگونه تضاد واقعی در فلسفهاش بود. بود

او اعتراف میکرد که کتابش نیاز به تحریر مجدد دارد، ولی خود نه نیروي آن را دارد .)) اهم مطرح کنمهمه آنها را ب

هنگامی که نیروي الزم را یافت، آزار و اذیت مخالفانش وقت او را میگرفت، و هنگامی . که چنین کند، نه وقت آن را

در آن سالهاي آخرین، درباره . ه زوال گذارده بودکه آزار و اذیت متوقف شد و وقت کافی فراهم بود، نیرویش رو ب

کسانی که به خود میبالند که قرارداد اجتماعی را به طور کامل درك : ((استدالالت خویش دچار تردید شد و میگفت

 ;در عمل او اصولی را که در این کتاب وضع کرده بود به طور کامل نادیده میگرفت.)) میکنند از من باهوشترند

ه از او خواسته شد قوانین اساسی براي لهستان و کرس تدوین کند، هرگز به فکر آن نبود که این اصول را هنگامی ک

در پیش گرفت ادامه میداد، در آغوش اشراف و کلیسا جاي  1762اگر او تغییر مسیري را که پس از . به کار بندد

. میگرفت، شاید هم زیر تیغه گیوتین
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II - امیل  

  تعلیم و تربیت -1

، )1762آوریل (، قرارداد اجتماعی )1761فوریه (ا میتوانیم بر نویسندهاي که توانست ظرف پانزده ماه هلوئیز جدید م

هر سه کتاب در آمستردام انتشار یافتند، ولی امیل در . را ارائه کند خطاهاي بسیاري را ببخشیم) 1762مه (و امیل 

میشل ري، ناشر این آثار در  - مارك . مهربان تامین کردپاریس نیز منتشر شد و اجازه دولتی آن را مالزرب 

او که از کتاب هلوئیز سود غیرمنتظرهاي به دست آورده بود، یک مقرري . آمستردام، استحقاق توجه و تحسین دارد

 که(و چون پیش بینی میکرد امیل بیش از قرارداد اجتماعی  ;لیور براي ترز تعیین کرد 300مادام العمر برابر سالی 

  . لیور براي امیل، که تازهتر و مفصلتر بود، پرداخت 6000سود آور باشد، او ) لیور خریده بود 1000وي آن را به مبلغ 

 ;اپینه درباره تعلیم و تربیت فرزندش شده بود سرچشمه میگرفت/این کتاب در اصل از بحثهایی که با مادام د

یعنی مادام  - )). یند مادر خوبی که قادر به تفکر استخوشا((نخستین نحوه ارائه آن مقاله کوچکی بود براي 

روسو در نظر داشت که این مقاله دنباله هلوئیز جدید باشد، یعنی نشان دهد اطفال . دوشنونسو، دختر مادام دوپن

نخست او دچار این تردید بود که آیا شخصی که همه اطفال خود را به آسایشگاه . ژولی چگونه باید تربیت شوند

سرراهی فرستاده و خودش به عنوان یک معلم سرخانواده مابلی با شکست روبرو شده است صالحیت آن را  اطفال

ولی مطابق معمول وي آزاد گذاردن زمام تخیل خود و  ;دارد که درباره بچهداري و تعلیم و تربیت به سخن پردازد

اك اثر فنلون، رساله مطالعات اثر رولن، و افکاري او مقاالت، اثر مونتنی، تلم. فراغت آن از قیود تجربه را مطبوع یافت

نخستین گفتار خود او برایش در حکم اعالم مبارزهاي بود، زیرا او انسان را طبیعتا . در تربیت اثر الك را مطالعه کرد

با  آیا این خوبی طبیعی را میتوان. خوب مجسم کرده بود که تمدن، از جمله تعلیم و تربیت، او را ضایع ساخته است

به این سوال ) 1758(تعلیم و تربیت صحیح حفظ کرد و تکامل بخشید هلوسیوس در کتاب خود به نام درباره ذهن 

. پاسخ مثبت داده بود، ولی آنچه او ارائه داده بود یک استدالل بود نه یک طرح

موال به صورت افکار طوطیوار، ها مع هاي موجود تعلیم آغاز کرد، که این شیوه روسو کار خود را با مردود دانستن شیوه

کهنه، و فاسد بودند و هدف آنها عبارت بود از بار آوردن اطفالی مطیع و خودکار در یک اجتماع منحط، جلوگیري از 

هاي پیش پا  استقالل تفکر و قضاوت طفل، و مسخ فکري او به طوري که به صورت یک فرد عادي با یک مشت گفته

هاي طبیعی را دچار خفقان میکرد و تعلیم و تربیت را  چنین آموزشی کلیه انگیزه. ر آیدافتاده و تکرارهاي کالسیک با

تعلیم و تربیت باید عبارت باشد از یک جریان . به صورت غذایی درمیآورد که هر طفل آرزو داشت از آن احتراز کند

هاي شخصی براي زندگی کامل سرور بخش رشد و نمو طبیعی، آموزش از طبیعت و تجربه، و پرورش آزادانه استعداد

راهنمایی آگاهانه جسم در حال رشد به سوي )): هنر آموزش افراد((تعلیم و تربیت باید عبارت باشد از . و پرلذت

سالمت، رهبري خصوصیات اخالقی به سوي اخالقیات، هدایت فکر به سوي عقل و خرد، و سوق دادن احساسات به 

  . و سعادت سوي خویشتنداري، خلق و خوي اجتماعی،

ولی چون این کار در آن زمان تحت نظر کلیسا . روسو خواستار آن بود که تعلیمات عمومی توسط دولت انجام شوند

بود، وي تجویز کرد که آموزش خصوصی به وسیله معلمان مجرد، که در برابر دریافت حقوق چند سال از عمر خود را 

معلمان باید تا آنجا که ممکن است اطفال را از والدین و  این. صرف آموزش شاگردان خود نمایند، صورت گیرد

روسو با تجسم این وضع که . بستگانشان دور نگاهدارند تا مبادا مفاسد روي هم انباشته شده تمدن، آنها را آلوده کند

اله خود به خود وي اختیار تقریبا کامل براي پرورش یک طفل بسیار قابل تربیت به نام امیل داده شده است، به رس

صفحه را جالبترین کتابی کند که  450با آنکه این امري باور نکردنی است، روسو توانست این . جنبه انسانی داد
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وقتی کتاب امیل به دست کانت افتاد، چنان مجذوب آن شد که فراموش . تاکنون درباره تعلیم و تربیت نوشته است

  . کرد پیادهروي روزانه خود را انجام دهد

او . باشد طبیعت راهنماي معلم باشد، او تا آنجا که موازین سالمت اجازه میدهند به طفل آزادي خواهد داد اگر قرار

کار خود را با ترغیب پرستار به آزاد کردن بچه از قنداق آغاز خواهد کرد، زیرا قنداق مانع رشد بچه و نمو صحیح 

زیرا . بچه شیر دهد نه اینکه او را تحویل دایه بدهد سپس وي مادر را وادار خواهد کرد خودش به. اعضاي او میشود

پرستار ممکن است با خشونت یا اهمال به بچه صدمه برساند، یا ممکن است، بر اثر بذل توجه از روي وجدان، عشق 

و عالقه بچه را، که به طور طبیعی باید به عنوان نخستین منبع و پیوند وحدت خانوادگی و نظم اخالقی متوجه مادر 

در اینجا روسو سطوري نوشت که اثري تحسینانگیز بر مادران جوان نسل رو به . اشد، به سوي خود جلب کندب

  : گسترش داشت

نتایج این کار شما را به حیرت  ;اگر بخواهید همه افراد را به وظایف اولیه خود باز گردانید، از مادران شروع کنید

مادري که اطفالش از جلوي چشمانش . ... ن گناه حادث میشوندهمه زشتیها به دنبال این نخستی. خواهند آورد

هاي طبیعی را تحکیم  زندگی خانوادگی وجود ندارد، پیوندهاي عادت علقه. بدورند مورد احترام ناچیزي قرار میگیرد

چطور  ;هاندآنها تقریبا با یکدیگر بیگان. نمیبخشند، و پدران، مادران، برادران، و خواهران دیگر وجود نخواهند داشت

. آنها یکدیگر را دوست داشته باشند هر کس به فکر خویش است

عواطف طبیعی  ;ولی وقتی مادران حاضر میشوند به اطفال خود شیر بدهند، از نظر اخالقی اصالحاتی صورت میگیرد

دي خود این نخستین گام به خو ;براي کشور فقدان شارمند وجود نخواهد داشت ;در همه قلوب احیا خواهند شد

بازي پرسروصداي اطفال، که به . هاي خانواده بهترین پادزهر رذیلت هستند جذبه. عالیق متقابل را باز خواهد گرداند

رشته  ;پدر و مادر در نزد یکدیگر عزیزتر خواهند شد. نظر ما تا این حد طاقت فرسا میآید، مسرتبخش خواه شد

ن این یک بدي اصالحات وسیعی به وجود خواهد آورد و طبیعت بدین ترتیب، درما. ... ازدواج نیرومندتر میشود

  . وقتی که زنان مادران خوبی باشند، مردان نیز شوهران و پدران خوبی خواهند شد. حقوق خود را باز خواهد یافت

هایی بود که در دهه آخر  این پاراگرافهاي مشهور مربوط به شیر دادن از پستان مادر قسمتی از تحول در شیوه

بوفون ده سال قبل از آن تقاضاي مشابهی کرده بود، ولی این تقاضا به گوش زنان . لطنت لویی پانزدهم آغاز شدس

هاي پاریس، عالوه بر ایجاد جاذبه جنسی، براي اولین بار در نقشی مادرانه جلوه  اینک زیباترین سینه. فرانسه نرسید

دوازده سال طفولیت، هشت سال نوجوانی، و یک : ت میکندروسو دوران آموزشی شاگردان خود را به سه قسم. کردند

در نخستین . دوران نامعین جهت آمادگی براي ازدواج و بچهدار شدن و همچنین براي زندگی اقتصادي و اجتماعی

کتابها و آموزش از کتاب،  ;دوره، آموزش و پرورش باید تقریبا به طور کامل جنبه جسمانی و اخالقی داشته باشد

یک کلمه تاریخ  ;امیل تا زمانی که به سن دوازدهسالگی نرسیده است. ب، باید به انتظار رشد فکر بمانندحتی مذه

  . تربیت جسم باید مقدم باشد. نخواهد دانست و بندرت کلمهاي درباره خداوند خواهد شنید

بشر . بار آورده میشود - ر خارج از شه - بنابراین، امیل در تنها جایی که زندگی میتواند سالمت بخش و طبیعی باشد 

طوري آفریده نشده است که مانند مورچگان درهم ازدحام کند، بلکه براي آن خلق شده است که در روي زمین 

بیماري و رذیلت نتایج حتمی . هر چه بیشتر آنها گرد هم جمع شوند، فاسدتر میشوند. پخش شود تا آن را کشت کند

در طی . شهرهاي ما افراد بشر را در خود میبلعند. ي همنوعانش مهلک استنفس بشر برا. ... شهرهاي پر ازدحامند

این نژاد احتیاج به تجدید دارد، و این تجدید پیوسته از نقاط خارج . چند نسل، نژاد ما از بین میرود یا منحط میشود

ر مزارع دلباز نیرویی را که در آنها را بفرستید تا د ;اطفالتان را بفرستید تا خود را تجدید کنند. از شهر صورت میگیرد

  . هواي بد شهرهاي پرازدحام ما از دست رفته است باز یابند
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اطفال را تشویق کنید که طبیعت و نقاط باز را دوست داشته باشند، عادات سادگی و بیآالیشی را پرورش دهند، و با 

کشت کرده است وجود دارد غذاهاي  آیا غذایی لذیذتر از آن که انسان در باغ خود. غذاهاي طبیعی زندگی کنند

. مرکب از سبزیها از همه سالمترند و کمتر از همه باعث بیماري میشوند

اطفال غذاهاي ساخته . بیتفاوتی اطفال نسبت به گوشت یکی از دالیل آن است که عالقه به گوشت غیرطبیعی است

از تغییر دادن این ذایقه طبیعی و . یح میدهندشده از سبزیها، شیر، انواع نان شیرینی، میوه، و نظایر آن را ترج

این کار را اگر به خاطر سالمت آنها نمیکنید، به خاطر شخصیت و . گوشتخوار کردن اطفال خود برحذر باشید

چطور میتوان جواب این حقیقت را داد که آنهایی که زیاد گوشت میخورند . خصوصیات اخالقی آنها انجام بدهید

امیل باید . بعد از غذاهاي صحیح، موضوع آموختن عادات خوب مطرح میشود متر از دیگرانندمعموال سبعتر و بیرح

ما در تابستان بر آمدن آفتاب را دیدیم، ما باید بر آمدن آن را در . ((عادت داده شود که صبحها زود از خواب برخیزد

امیل به طور مرتب شستشو .)) میبریمما دیر خیز نیستیم و از هواي سرد لذت ...  ;عید میالد مسیح نیز ببینیم

سرانجام زمستان و ((میکند، و بتدریج که بر قدرت جسمانیش افزوده میشود، گرماي آب را کاهش میدهد تا آنکه 

براي جلوگیري از خطرات احتمالی، این تغییر گرماي آب بکندي و بهطور . تابستان در آب سرد استحمام میکند

او بندرت از کاله استفاده میکند و تمام سال پابرهنه میگردد، مگر در .)) یردتدریجی و غیر محسوس صورت میگ

اگر به گونهاي که الزم است  ;اطفال باید به سرما عادت کنند نه به گرما. ((مواقعی که از خانه و باغ خود خارج میشود

عالقه طبیعی اطفال به فعالیت  باید.)) زود در معرض آن قرار گیرند، سرماي زیاد هیچگاه به آنها آسیبی نمیرساند

اگر بچه میخواهد بدود و جست و خیز کند، هیچ گاه او را وادار نکنید آرام بنشیند، و اگر میخواهد . ((تشویق شود

.)) بگذارید هر طور که دلش میخواهد بدود و جست و خیز کند و فریاد بزند. ... آرام بنشیند، او را مجبور نکنید بدود

به اطفال تعلیمات عملی بدهید، نه از روي کتاب یا حتی . انید، نگذارید پزشکان به اطفال نزدیک شوندتا آنجا که میتو

معلم زیرك، مسائل، . بگذارید او شخصا کارها را انجام دهد و فقط شما به او مصالح و ابزار کار بدهید ;از راه تدریس

معلم شاگرد خود را از  ;ارتکاب اشتباه، آموزش بیابد ابزارها، و وظایف را ترتیب میدهد و میگذارد شاگردش از راه

  . صدمات شدید محافظت خواهد کرد، ولی نه از دردهاي مربوط به تعلیم و تربیت

بیایید این نکته را به  ;طبیعت بهترین راهنماست و باید تا آنجا که باعث آسیبهاي شدید نشود از آن پیروي کرد

در قلب انسان . هاي طبیعت همیشه صحیحند کنیم که نخستین انگیزه عنوان یک قاعده بدون چون و چرا وضع

هیچ . هیچ گاه شاگرد خود را تنبیه نکنید، زیرا او نمیداند خطا کردن چه مفهومی دارد. گناهکاري ذاتی وجود ندارد

ور است، نمیتواند او که در اعمال خود از مالحظات اخالقی کامال به د)). مرا ببخشید((گاه او را وادار نکنید بگوید 

نخست نطفه . و بنابراین، نه استحقاق مجازات دارد و نه سرزنش ;کاري را که از نظر اخالقی نادرست باشد انجام دهد

در هیچ مورد او را محدود نکنید، و در این صورت بهتر خواهید  ;شخصیت او را آزاد گذارید تا خود را نشان دهد

. فهمید که او واقعا چطور است

. باید در نظر داشت که شاگرد به آموزش اخالقی نیاز دارد و بدون چنین آموزشی، خطرناك و بدبخت خواهد شداما 

اگر میخواهید شاگردتان عدالت و مهربانی یاد بگیرد، خودتان عادل و مهربان باشید، و او از . ولی به او موعظه نکنید

شما هیچ گاه موفق نخواهید شد به شاگردتان چیزي بدون آن ! سرمشق باشید، سرمشق. ((شما تقلید خواهد کرد

در انسان جبلی ) از نظر اجتماع(هم خوبی و هم بدي . در اینجا نیز میتوانید یک شالوده طبیعی بیابید.)) بیاموزید

حب نفس یک کیفیت همگانی است، ولی در این کیفیت . آموزش باید خوبی را تشویق و بدي را منع کند ;است

غییر و تبدیل داد که انسان وادار شود به خاطر حفظ خانواده، کشور، یا شرافت خود، خویشتن را به میتوان چنان ت

پارهاي غرایز اجتماعی هستند که خانواده و گروه را حفظ میکنند، و همچنین غرایز . خطرات مهلک بیندازد
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بت به همنوع ممکن است از احساس همدردي و ترحم نس. خودخواهانهاي وجود دارند که از فرد محافظت میکنند

مانند موقعی که ما به والدین خود، که به ما غذا میدهند و از ما محافظت میکنند، عالقه (خود دوستی ناشی گردد 

بدین ترتیب، نوعی وجدان . ولی این عالقه میتواند به اشکال متعدد رفتار اجتماعی و کمکهاي متقابل درآید ;)داریم

  . سدبه نظر همگانی و جبلی میر

در میان همه این اشکال عجیب و  ;هر جلد از تاریخ آنها را مورد مطالعه قرار دهید ;به همه ملل جهان نظر افکنید

ها و رسوم، شما در همه جا همان تصور اساسی خوب و بد را  بیرحمانه پرستش، در میان این تنوع حیرت آور شیوه

و فضیلت وجود دارد که به وسیله آن، با وجود اصولی که به آن  در ته قلب ما یک اصل ذاتی عدالت. ... خواهید یافت

این همان اصلی . معتقدیم، عملیات خود و دیگران را مورد قضاوت قرار میدهیم و خوبی یا بدي آنها را تعیین میکنیم

  . است که ما آن را وجدان مینامیم

  :ا کامل آن در کانت دیده میشوددر اینجا روسو گریز به خطا میزند و مطالبی میگوید که طنین تقریب

راهنماي مطمئن مخلوقی جاهل و واقعا متناهی، با این وصف  ;اي غریزه االهی، آواي جاودانی بهشت! وجدان! وجدان

علو طبع بشر و انطباق اعمالش با ! با خرد، آزاد و خطاناپذیر، داور نیکی و بدي که انسان را به خداوند شبیه میکنی

بجز تو من در خود چیزي نمیبینم که از جانوران برترم دارد، جز حق اندوهبار  ;تو گرد آمدهاند موازین اخالقی، در

سرگردانی از یک اشتباه به اشتباهی دیگر، به کمک شعور و نیروي تعقلی لجام گسیخته که به هیچ اصلی پایبند 

روسو به اندرز الك در . ت گیردبدین ترتیب آموزش فکري تنها باید بعد از شکلگیري شخصیت اخالقی صور. نیست

:مورد استدالل براي اطفال میخندد

از همه قواي انسانی، عقل آخرین و . اطفالی که براي آنها پیوسته استدالل شده است به نظر من بسیار احمق میآیند

دن و به گزیدهترین قوه است، و آن وقت میخواهید از این عامل براي آموزش اولیه طفل استفاده کنید معقول کر

استدالل واداشتن یک فرد، در حکم نما و تزیینات آموزش و پرورش خوب است، و با این وصف شما مدعی هستید 

  . شما کا را وارونه آغاز میکنید. که بچه را از راه نیروي عقلش آموزش میدهید

اگر او .ید عاطل نگاه داریدذهن بچه را هر چه میتوان. ((روسو عقیده داشت که باید آموزش فکري بچه را عقب انداخت

با علوم مزاحم . قبل از دوازدهسالگی عقایدي داشته باشد، میتوانید اطمینان داشته باشید این عقاید بیمعنی هستند

. زیرا این کار پیجویی بیپایانی است که در آن آنچه که ما کشف میکنیم بر جهل و غرور احمقانه میافزاید ;او نشوید

بگذارید او از ستارگان لذت ببرد، بدون اینکه مدعی  ;دگی و عملکرد طبیعت را به تجربه بیاموزدبگذارید شاگردتان زن

  )). ردگیري تاریخچه آنان باشد

او میتواند با . سالگی آموزش و پرورش فکري میتواند آغاز شود، و امیل میتواند چند کتاب بخواند در سن دوازده

به ادبیات بگرود، زیرا این کتاب داستان مردي است که که در جزیره خود خواندن کتاب روبنسون کروزوئه از طبیعت 

  . مراحل مختلفی را طی کرد که بشر براي گذشتن از مرحله توحش به تمدن طی کرده است

را کامال نادیده خواهد انگاشت، )) فیلسوفان((ولی امیل تا سن بیست سالگی کتب زیادي نخواهد خواند، او سالونها و 

او هیچ وقت نه موسیقیدان خواهد شد، نه . توجهی نخواهد کرد، زیرا تنها زیبایی واقعی در طبیعت استبه هنر 

در حرفهاي مهارت کافی کسب خواهد کرد تا بتواند در صورت لزوم به کمک بازوان خود امرار .بازیگر، نه یک نویسنده

ولتر به آقاي نجار روسو خندیده بودند، متاسف  بسیاري از مهاجران بیهنر سی سال بعد، از اینکه مانند(معاش کند 

. باید از نظر جسمانی یا فکري به اجتماع خدمت کند) با آنکه وارث یک ثروت متوسط است(به هر حال، امیل ). شدند

هر کس آنچه را که براي به دست آوردنش زحمتی نکشیده است عاطالنه به مصرف برساند، دزد : ((روسو میگفت

  .))است
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  بمذه -  2

من از این امر آگاهم که . سرانجام، وقتی که امیل حدود هجده سال دارد، میتوان با او درباره خداوند صحبت کرد

بسیاري از خوانندگان من تعجب خواهند کرد که ببینند من شاگرد تحت مراقبت خود را در سالهاي نخستین، بدون 

در سن پانزده سالگی او حتی نخواهد دانست که داراي . آنکه با وي از خداوند صحبت کنم، تحت آموزش قرار میدهم

  . روح است، و در سن هجدهسالگی نیز ممکن است هنوز براي آن آماده نباشد

چنانچه من ناچار بودم دلخراشترین حماقت را مجسم کنم، یک مالنقطی را مجسم میکردم که کاتشیسم را به اطفال 

بکشانم، او را وادار میکردم توضیح دهد آنچه را که از اصول دین یاد  و اگر میخواستم یک بچه را به جنون ;میآموزد

بدون شک، اگر ما بخواهیم رستگاري جاودانی داشته باشیم، نباید یک لحظه وقت را تلف . ... گرفته است بازگو کند

را مانند اطفال در  ولی اگر تکرار پارهاي کلمات براي تحصیل رستگاري کافی باشد، نمیدانم چرا ما سار و کالغ ;کنیم

. دهیم عرش برین سکنا نمی

با وجود این اظهارات که اسقف اعظم پاریس را غضبناك کردند، روسو اینک تیزترین تیرهاي خود را به سمت 

  :ولتر یا دیدرو را در حال خواندن سطور زیر مجسم کنید. پرتاب میکرد)) فیلسوفان((

حتی با  - آنها مدعیند که  ;نها را مثل هم مغرور، حراف، و جزمی یافتمهمه آ. ... مشورت کردم)) فیلسوفان((من با 

همه چیز را میدانند، ولی هیچ چیز را به اثبات نمیرسانند و یکدیگر را مورد استهزا  - وجود به اصطالح شکاکیتشان 

ه الفزن، و در دفاع آنها در حمل. این خصیصه آخرین به نظر من تنها موردي رسید که در آن محق بودند. قرار میدهند

آرا و نظرات آنان را بشمرید، هر یک از آنها تنها براي خود سخن  ;استداللهاي آنها را بسنجید، همه مخربند. ضعیفند

در میان آنها حتی یک نفر هم نیست که اگر تصادفا فرق میان صحت و سقم چیزي را کشف کند، دروغ خود . میگوید

که حاضر نباشد به خاطر )) فیلسوف((کجاست آن . ده است ترجیح ندهدرا به صحت مطلبی که دیگري کشف کر

شهرت خود همه جهان را بفریبد روسو، در حالی که به محکوم کردن عدم رواداري ادامه میداد، مفاهیم بل را 

یک  او به خوانندگان خود. معکوس کرد و الحاد را، به عنوان اینکه از تعصب خطرناکتر است، مورد حمله قرار داد

اولباك، هلوسیوس، و دیدرو به /پیشنهاد کرد که امیدوار بود به وسیله آن مسیر امواج را از الحاد د)) اظهار ایمان((

او آن دو کشیش، یعنی گم و گاتیه، را که در . اعتقاد به وجود خداوند، آزادي اراده، و فناناپذیري روح باز گرداند

این دو را باهم درآمیخت و به صورت یک کشیش تخیلی در ساووا  ;اشتجوانی با آنها آشنا شده بود و به خاطر د

بازگشت به مذهب را توجیه میکردند در دهان این کشیش ) به نظر روسو(و استدالالت و احساساتی را که  ;درآورد

او در . هاي آلپ ایتالیا مجسم شده است به صورت کشیش یک منطقه کوچک در کوه)) کشیش ساووایی. ((گذاشت

درباره الهام االهی پیامبران، معجزات حواریون و قدیسان، و اعتبار انجیلها : لوت به نوعی شکاکیت اعتراف میکندخ

چه کسی حاضر خواهد بود به من بگوید چند شاهد عینی الزم است که : ((و مانند هیوم میپرسد ;اظهار تردید میکند

  را که هدفش استرحام باشد مردود میدارد و میگوید دعاهاي ما او نماز و دعایی )) یک معجزه را قابل باور کردن سازد

بسیاري از نکات معتقدات کاتولیکها . باید سرودهایی در تجلیل از شکوه خداوندي و ابراز تسلیم در برابر اراده او باشند

و به مردم خود با وصف این، احساس میکند بهترین راه براي اینکه ا. هاي مذهبی هستند به نظر او خرافات افسانه

مهربانی و ) اعم از مومن و غیرمومن(خدمت کند آن است که درباره شک و تردید خود چیزي نگوید، نسبت به همه 

فضیلت براي خوشبختی . نیکوکاري روا دارد، و کلیه مراسم کلیساي کاتولیک رومی را مانند افراد مومن انجام دهد

مذاهب، با وجود جنایاتشان،  ;بهشت و دوزخ براي فضیلت ضروري استاعتقاد به خداوند، آزادي اراده،  ;الزم است

. مردان و زنان را با فضیلتتر کرده یا دست کم از قساوت و پلیدي آنها، در صورتی که فاقد مذهب بودند، کاستهاند
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خسته میکنند، هنگامی که این مذاهب اصولی را موعظه میکنند که به نظر نامعقول میرسند، یا با تشریفات خود ما را 

. ما باید، به خاطر همبستگی با جمع، شک و تردید خود را به سکوت برگزار کنیم

من وجود دارم، : ((کشیش، مانند دکارت، چنین آغاز میکند. حتی از نقطه نظر فلسفه، اساسا حق با مذهب است

حقیقتی است که توجه مرا داراي حواسی هستم که به وسیله آنها احساسهایی به من دست میدهند، این نخستین 

علت احساسهاي من : ((او نظر بار کلی را بالفاصله رد میکند و میگوید.)) جلب میکند، و من ناچارم آن را قبول کنم

آنها به طور . خارج از وجود خودم است، زیرا اعم از اینکه براي آنها دلیلی داشته باشم یا نه، در من تاثیر میگذارند

در سومین .)) بدین ترتیب، موجودات دیگري غیر از من وجود دارند. ... میآیند و از بین میروند مستقل از من به وجود

من متوجه میشوم که قدرت آن را دارم که : ((مرحله، او به هیوم پاسخ میگوید و نظرش پیش درآمد نظر کانت است

این .)) صرف در تجربیات خود میباشماحساسات خود را مقایسه کنم، بنابراین داراي نیروي فعالهاي براي دخل و ت

زیرا نشانهاي از وجود ماده یا جریان مکانیکی در عمل  ;ذهن را نمیتوان به عنوان صورت و شکلی از ماده تفسیر کرد

ولی،  ;اینکه چگونه یک ذهن غیرمادي میتواند بر جسمی مادي اثر گذارد مطلبی است خارج از فهم ما. تفکر نیست

فالسفه باید . است که بالفاصله درك میشود، و نباید به خاطر استداللی مجرد، منکر آن شد در عین حال، حقیقتی

عادت کنند تا به این حقیقت پیببرند که یک امر ممکن است حقیقت داشته باشد، ولو اینکه آنها نتوانند آن را 

  . خصوصا اگر این امر از میان همه حقایق از همه زودتر درك شود -بفهمند 

من خداوند را ادراك نمیکنم، ولی استدالل میکنم، درست . اعتراف میکند که قدم بعدي استدالل صرف استکشیش 

همان طور که در اعمال ارادي من خردي همچون علت ادراك شده حرکت وجود دارد، به همین ترتیب احتماال یک 

)) احساس میکنم((نیست، ولی من  خداوند قابل شناختن. خرد جهانی نیز در وراي حرکات جهان هستی وجود دارد

من در یک هزار مورد آثار و عالیم وجود طرح و نقشه خاصی را مشاهده میکنم، از طرز . که او در همه جا وجود دارد

ساختمان چشمانم گرفته تا حرکات ستارگان، همان طور که من جمع آوري و در کنار هم قرار گرفتن حروف را که 

ه و کتاب انئید را به وجود آورده به اتفاق و تصادف نسبت نمیدهم، به همان ترتیب هم به نحوي دلپذیر صورت گرفت

هر چند هم که این عامل، طبق نظر (هاي زنده و نظام جهانی، انطباق وسیله با هدف را به عامل تصادف  در دستگاه

. نسبت نمیدهم) دیدرو، متعدد و تابع علت و معلول باشد

عجایب هستی باشد، باور کردنی نیست که او اجازه دهد عدالت همیشه با شکست روبرو  چنانچه خدایی دانا در پس

اگر حتی به خاطر احتراز از اعتقاد یاس آور به پیروزي بدي هم که باشد، من باید به خداوندي نیکوکار که . شود

اش بهشتی براي فضیلت، معتقد بنابراین، من باید به جهان دیگر، به پاد. اطمینان پیروزي نیکی را بدهد معتقد باشم

و با آنکه فکر دوزخ مرا منزجر میکند و ترجیح میدهم اعتقاد داشته باشم که بدکاران در قلب خود عذاب دوزخ  ;باشم

در . را میکشند، با وصف این، آن عقیده دهشتزا را، اگر براي جلوگیري از تمایالت ناصواب بشریت الزم باشد، میپذیرم

بدین ترتیب، عقیده به برزخ به عنوان محل کوتاه . میطلبم که عذاب جهنم را همیشگی ندارد آن صورت از خداوند

انسانیتر  -به جز آنها که در گناهکاري بسیار مصرند و احساس ندامت نمیکنند  - کردن مجازات براي همه گناهکاران 

درست است که ما . م شونداز آن است که همه اموات میان آمرزیدگان همیشگی و لعن شدگان جاودانی تقسی

نمیتوانیم وجود بهشت را ثابت کنیم، ولی اگر این امید را که در غم و اندوه مردم به آنها تسلی میبخشد و در 

بدون اعتقاد به خداوند و . شکستهایشان به آنها پایداري میدهد از آنها بگیریم، این عمل چقدر بیرحمانه خواهد بود

زیرا در فلسفهاي که مبتنی بر الحاد است، زندگی  ;میافتد و زندگی بیمفهوم میشود جهان دیگر، اخالقیات به خطر

  . یک تصادف خود به خود است که از یک هزار زجر و ناراحتی میگذرد و با مرگی پردرد و همیشگی پایان میپذیرد
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هاي گوناگونی که  به فرقهنباید . نتیجتا ما باید مذهب را بر روي هم به عنوان نعمتی حیاتی براي بشر تلقی کنیم

همه آنها، اگر در طرز رفتار بهبود بخشند و امید را زنده  ;مسیحیت به آن تقسیم شده است اهمیت زیادي داد

تصور ملعون بودن آنهایی که عقاید، خدایان، و کتابهاي مقدسشان با ما فرق دارد، عملی مضحک و . نگاهدارند، خوبند

ن تنها یک مذهب وجود داشت و همه مذاهبی که خارج از آن بودند محکوم به اگر در این جها. ((ناشایست است

بدین ترتیب، به امیل نوع .)) مجازات جاودانی میشدند، خداوند آن مذهب بیرحمترین و بیعدالتترین ظالمان بود

از عقل خویش، ما به او وسیله آن را خواهیم داد که، با استفاده صحیح ((خاصی از مسیحیت آموخته نمیشود، بلکه 

بهترین راه آن است که ما به مذهبی که از والدین خود یا از اجتماع به ارث .)) مذهب مورد نظر خود را انتخاب کند

به کشور خود و مذهب پدران خود بازگرد، از : ((اندرز کشیش تخیلی روسو به خود او این است. بردهایم ادامه دهیم

اخالقیات هیچ  ;این مذهب بسیار ساده و بسیار مقدس است ;نکشآن با خلوص نیت تبعیت کن و هرگز دست 

 1754روسو در سال .)) مذهب دیگر از اخالقیات این مذهب منزهتر نیست، یا آیین آن عقل را بهتر قانع نمیکند

از چنین اندرزي را پیشبینی کرده و به ژنو و معتقدات مذهبی آن بازگشته بود، ولی به قول خود دایر بر اینکه پس 

هاي نوشته شده از کوه، که ده  او در نامه. تصفیه امور خویش به ژنو باز گردد و در آنجا اقامت گزیند وفا نکرده بود

سال بعد نوشت، همان طور که خواهیم دید، منکر بیشتر معتقدات پدران خود شد، و در آخرین دهه عمرش او را 

ولی تقریبا هیچ گونه عالیمی از معتقدات یا اعمال مذهبی در خواهیم دید که دیگران را به دینداري اندرز میدهد، 

)) اظهار ایمان((پروتستانها و کاتولیکها، کالونیها و یسوعیان در حمله به او و . زندگی روزمره خویش نشان نمیدهد

آموزشی که .نیابتی او همداستان شدند و هر دو را به عنوان اینکه اساسا با اصول مسیحیت ناسازگارند، محکوم کردند

زیرا آنها معتقد  ;او براي امیل پیشنهاد کرد خوانندگان مسیحی را به سبب تاثیرات المذهبی آن سخت به حیرت آورد

بودند یک جوان عادي که فاقد معتقدات مذهبی بار آید بعدها، مگر براي مقتضیات اجتماعی، مذهب اختیار نخواهد 

گناهکاري ذاتی و نقش بخشاینده و نجاتبخش مرگ مسیح را مردود  روسو با وجود پذیرش رسمی آیین کالون،. کرد

میدانست او حاضر نبود عهد قدیم را به عنوان کالم خداوند بپذیرد، و عقیده داشت که عهد جدید پر است از چیزهاي 

ب عالقهمند به عنوان موثرترین و الهامبخشترین همه کت)) انجیلها((ولی به  ;باورنکردنی، چیزهایی که مخالف عقلند

آیا کتابی که در عین حال هم چنین عظیم و هم این گونه ساده است میتواند کار بشر باشد آیا امکان دارد کسی . بود

که سرگذشتش در این کتاب است چیزي باالتر از بشر نباشد در اعمال او چه برازندگی و صفایی، و در تعالیم او چه 

هاي او تا چه حد عمیقا عاقالنه، و پاسخهاي او چه  ر بلند مرتبه، موعظههاي او چقد گفته! لطف موثري دیده میشود

کدام انسان، کدام حکیم میتواند بدون ضعف یا تظاهر زندگی کند، رنج بکشد، و ! اندازه عادالنه و وصف حال میباشد

رگ یک اگر زندگی و مرگ سقراط زندگی و مرگ یک فیلسوف است، زندگی و مرگ مسیح زندگی و م... بمیرد 

  . خداست

  عشق و ازدواج  -  3

وقتی که روسو پنجاه صفحه مطلبی را که درباره کشیش ساووایی نوشته بود به پایان رسانید و بار دیگر متوجه کتاب 

  . امیل شد، با مسئله امور جنسی و ازدواج روبرو بود

زي در این باره نپرسیده است، نباید آیا او باید به شاگردش درباره امور جنسی چیزي بگوید نه، تا موقعی که او چی

ولی آنچه که براي به عقب انداختن آگاهی از امور . و در آن وقت باید حقیقت را اظهار داشت ;چیزي به او گفت

. به هر حال نباید این آگاهی تحریک شود. جنسی منطبق با حقیقت و سالمت باشد باید انجام گیرد

ناظري را به آنها ارائه کنید که آنها را از نظر جنسی به خودداري وادارند نه هنگامی که سن بحرانی نزدیک میشود، م

در این شهرها البسه تحریکآمیز و جسارت زنان تحریکات طبیعی را . آنها را از شهرهاي بزرگ دور کنید. ... تهییج
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ها بدانند، تا اینکه به سنی تسریع میکنند، و همه چیز لذاتی را در معرض دید آنها قرار میدهد که نباید چیزي از آن

اگر ذوق آنها به هنر در شهر نگاهشان دارد، آنها را از بیکاري خطرناك حفظ . برسند که به میل خود انتخاب کنند

به آنها جز تصاویر بیآالیش و رقت آور چیزي نشان  ;مصاحبان، مشاغل، و تفریحات آنها را به دقت انتخاب کنید. کنید

روسو از نتایج شوم عملی که . آنها را پرورش دهید، بدون اینکه احساسات آنها تحریک شودو حساسیت ... ندهید، 

  : ظاهرا خودش درباره آن تجربه دست اول داشت نگران بود

هرگز نگذارید به بستر برود مگر . هیچ گاه جوانی را هنگام شب یا روز تنها نگذارید، و دست کم با او هم اطاق باشید

چنانچه یک بار این عادت خطرناك را پیدا . ... و به محض اینکه بیدار شد، او را از جا بلند کنید. داینکه خوابش بیای

از آن پس، روح جسم او ضعیف خواهد شد و اثرات مهلکترین عادتی را که یک جوان . کند، وضعش خراب خواهد شد

  :چنین قانون وضع میکندو او براي شاگرد خود . میتواند پیدا کند تا دم مرگ با خود خواهد داشت

من . اگر نمیتوانی بر شهوات خود چیره شوي، امیل عزیز، بر تو رحم میآورم، ولی یک لحظه هم تامل نخواهم کرد

اگر تو باید برده باشی، من ترجیح . اجازه نخواهم داد از هدفهایی که طبیعت تعیین کرده است شانه خالی کنی

هر چه باشد، من آسانتر میتوانم . دارد ترا از دست او رهایی بخشم تسلیم دارممیدهم ترا به یک حاکم جابر که امکان 

  . ترا از بندگی زنان نجات دهم تا از دست خودت

چرا این جوانان میخواهند ترا به این کار . نگذار دوستانت ترا وادار کنند به فاحشه خانه بروي((روسو سپس میافزاید 

آنها  ;زیرا تو از آنها بهتري ;تنها انگیزه آنها یک کینه پنهانی است. ... به در کنندوادارند چون میخواهند ترا از راه 

بهتر آن است که شخص ازدواج کند، ولی با کی در اینجا معلم، دختر، زن، و .)) میخواهند ترا به مقام خود تنزل دهند

و هدف در جستجو براي همسر  همسر مطلوب خود را توصیف، و کوشش میکند آن مطلوب را، به عنوان یک راهنما

او در حکومت زنانی که به نحو . روسو از زنان مرد صفت، خود راي، و بیپروا هراس داشت. در فکر امیل منقوش سازد

در هر . ((روز افزونی مرد صفت میشدند بر مردانی که بیش از پیش به زن صفتی میگراییدند سقوط تمدن را میدید

  زنان را به خاصیت زنانگی خود باز گردانید، و ما مجددا ...  ;ه زنان آنها را میسازندسرزمین مردان آن طور هستند ک

زنان پاریس حقوق مردان را غصب میکنند، بدون اینکه حاضر باشند از حقوق خود دست .)) ((مرد خواهیم شد

پروتستان زنان وظایف در کشورهاي .)) در نتیجه، آنها هیچ یک از این دو خاصیت را به طور کامل ندارند ;بکشند

خود را بهتر انجام میدهند، زیرا در این کشورها، سادگی و بیپیرایگی به صورت شوخی در میان سفسطه گران 

جاي زن در خانه است، همانطور که میان یونانیان . درنیامده، بلکه در حکم نوید وفاداري در انجام وظایف مادري است

به این . د را به عنوان ارباب بپذیرد، ولی در خانه، او باید باالتر از همه باشدزن باید شوهر خو. باستان متداول بود

. طریق، سالمت نژاد بشر حفظ خواهد شد

دختران باید در خانه و به وسیله مادران خود تعلیم . هدف آموزش و پرورش دختران باید ایجاد چنین زنانی باشد

باید تعالیم دینی بسیار، آن هم . از آشپزي گرفته تا برودري دوزي. موزندآنها باید همه هنرهاي خانهداري را بیا ;یابند

یک دختر باید . زیرا چنین تعالیمی به عفت، فضیلت، و اطاعت آنها کمک خواهند کرد ;هر چه زودتر، به دست آورند

ل، یک دختر به هر حا. بدون چون و چرا مذهب مادرش را بپذیرد، ولی یک زن باید مذهب شوهرش را اختیار کند

ولی نباید روح دختر را تحت فشار قرار داد و او . با دیده حقارت بنگرد)) سالونداري((باید از فلسفه احتراز جراید و به 

باید هر چه دلش میخواهد  ;او باید با روح و بانشاط و با شوق و ذوق باشد(( ;را موجودي کمرو و کم جرئت بار آورد

بگذارید او به مجالس رقص، بازیهاي ورزشی، و )) ;لذات معصومانه جوانی بهرهمند شود آواز بخواند، برقصد، و از همه

ذهن او باید فعال و هشیار نگاه داشته شود تا زن . حتی به تماشاخانه برود، منتها تحت مراقبت و با همراهان خوب

  . شایستهاي براي یک مرد متفکر باشد
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عنوان قسمتی از بازي پیچیدهاي که به وسیله آن او خواستاران خود حتی ممکن است مقدار معینی ناز و کرشمه به 

موضوع شایسته و صحیح براي مطالعه زنان، . را آزمایش و جفت خویش را انتخاب میکند برایش مجاز دانسته شود

ود و به وقتی که این کمال مطلوب در مورد دختران و زنان در امیدهاي امیل نقش بست، او میتواند بیرون ر. مردانند

ولی این وظیفه اوست که، . او باید جفت خود را شخصا انتخاب کند، نه والدین یا معلمش. دنبال جفت مناسبی بگردد

آیا تو میخواهی به شهر بزرگ . با در نظر گرفتن توجه عالقمندانه آنان از او طی سالها، با احترام با آنان مشورت کند

تو خودت  ;ما به پاریس خواهیم رفت ;تماشا هستند نگاه کنی بسیار خوب بروي و دخترانی را که در آنجا در معرض

بنابراین امیل مدتی در پاریس زندگی میکند و وارد اجتماع . خواهی دید که این دوشیزگان هیجانانگیز چگونه هستند

پاریس،  پس، خداحافظ. ((ولی در آنجا دختري با مشخصاتی که معلم زیرکش توصیف کرده است نمییابد. میشود

ما به . جایی که زنها دیگر به شرافت اعتقاد ندارند و مردان به فضیلت. پاریس مشهور، با همه سروصدا و دود و کثافت

بدین ترتیب، معلم و .)) هر چه از پاریس دورتر شویم، بهتر است ;دنبال عشق، خوشبختی، و معصومیت هستیم

ي روزگار، در یک دهکده آرام و دور از جمعیت جنون آور، به سوفی شاگرد به نقاط خارج از شهر بازمیگردند و، از قضا

رساله روسو تبدیل به داستانی عشقی میشود که به صورتی ایدئالی و تخیلی ولی ) کتاب پنجم(در اینجا . برمیخورند

. دلپذیر درآمده و با مهارت یک نویسنده زبردست بیان شده است

زش و پرورش، سیاست، و مذهب، او به رمانس بازمیگردد و در حالی که ترز بعد از این بحثهاي طوالنی درباره آمو

سرگرم کارهاي خانه است، رویاهاي خود را درباره آن زن برازندهاي که وي را تنها در لحظات پراکنده سرگردانیهاي 

  . انتخاب میکند شدهاندهایی که در دلش روشن  و نامش را از آخرین شعله ;خود یافته است از سرمیگیرد

سوفی جدید دختر مرد محترمی است که زمانی ثروتمند بوده است و اینک با قناعت و سادگی دوران بازنشستگی 

یت، در با زبردستی و سرعت، اما با قابل ;سوفی دختري سالم، زیبا، عفیف، ظریف، و بهدردبخور است. خود را میگذراند

امیل نزد خود دلیلی .)) کاري نیست که او با سوزن و نخش نتواند انجام دهد(( ;همه چیز به مادرش کمک میکند

بتدریج امیل . براي دیدار مجدد از خانه سوفی مییابد، و سوفی هم نزد خود دلیلی براي دیدار مجدد او پیدا میکند

چه تطابق . عنوان کمال مطلوب مجسم میکرد داراستمتوجه میشود که سوفی همه خصایصی را که معلمش به 

چند هفته دیگر میگذرد و آنها . پس از چند هفته، امیل به اوج گیج کننده بوسیدن لبه لباس سوفی میرسد! مطبوعی

هرگونه اقدام الزم،  ;روسو اصرار دارد عقد باید به صورت رسمی و با تشریفات انجام شود. به عقد یکدیگر درمیآیند

ز نظر تشریفات و مراسم و چه از جهات دیگر، باید به عمل آید که تقدس پیوند ازدواج گرامی داشته شود و در چه ا

سپس هنگامی که امیل در آستانه سعادت سخت به هیجان آمده است، معلم باورنکردنی، که آزادي . خاطر نقش بندد

عقدي خود را مدت دو سال تنها بگذارد و به و طبیعت را بهدست باد سپرده است، امیل را وادار میکند که زن 

وقتیکه بازمیگردد و . امیل میگرید و اطاعت میکند. مسافرت بپردازد تا عالقه و وفاداري آنها مورد آزمایش قرار گیرد

آنها ازدواج . هنوز به نحو معجزه آسایی پسر مانده است، سوفی را پایبند به وظیفه خود و دست نخورده میبیند

او به سوفی میگوید نسبت به شوهرش در همه . و معلم وظایف آن دو را نسبت به یکدیگر به آنها یاد میدهدمیکنند، 

اگر تو عنایات خود را نادر و پرارزش نمایی، مدتهاي مدید با : ((چیز مطیع باشد بجز در روابط زناشویی، و میافزاید

.)) حترام بگذارد، بدون اینکه از سردي او شکایت کندامیل باید به عفت همسر خود ا. عشق بر او حکومت خواهی کرد

  : کتاب با حاملگی سوفی، با پیروزي به پایان میرسد

 ;استاد من، به فرزندتان تبریک بگویید: ((یک روز صبح امیل به اتاق من وارد میشود، مرا در آغوش میگیرد، و میگوید

  . او امیدوار است بزودي افتخار پدر شدن را داشته باشد
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ولی خدا نکند بگذارم شما هم بچه را ! ما تا چه حد به شما احتیاج خواهیم داشت. ما چه مسئولیتی خواهیم داشت

ولی . ... خدا نکند که وظیفهاي چنین شیرین و مقدس توسط کسی جز من انجام گیرد ;تربیت کنید و هم پدرش را

 ;ما بآسانی رهبري خواهیم شد ;یر نظر داشته باشیدما را اندرز دهید و ز. شما به تعلیم معلمان جوان ادامه دهید

به من یاد دهید چگونه، در . شما وظیفه خود را انجام دادهاید. ... مادام که من زندهام، به شما نیاز خواهم داشت

پس از .)) حالی که خود شما از فراغتی که چنان استحقاقش را دارید لذت میبرید، من از سرمشق شما پیروي کنم

ن تحسین، مسخره، و آزمایش، جهانیان به طور کلی اتفاق نظر دارند که امیل کتابی است زیبا، داراي دو قر

آموزش و پرورش موضوعی بیروح است، زیرا ما آن را با خاطراتی دردناك به یاد . هایی نو ولی غیرعملی اندیشه

ران خود را در مدرسه طی کردیم، از تحمیل میآوریم و به شنیدن مطالبی درباره آن عالقه نداریم، و پس از اینکه دو

. ولی از همین موضوع نامطبوع، روسو یک رمانس جذاب به وجود آورد. بیشتر آن بر خود احساس انزجار میکنیم

 ;سبک ساده، مستقیم، و شخصی آن، با وجود عبارات تجلیآلمیز و پرطمطراقی که در آن است، ما را مسحور میکند

با وصف این، ما در اینکه اطفال خود  ;یم و تسلیم معلمی که عالم بر همه چیز است میشویمما به دنبال مطلب میرو

روسو پس از ستایش فراوان از توجه مادرانه و زندگی خانوادگی، . را به دست چنین معلمی بسپاریم تامل خواهیم کرد

او، که . بعدا در آنجا زندگی کند، بار میآورد امیل را از خانواده جدا میکند و او را دور از محیط آلوده اجتماعی که باید

هرگز بچه تربیت نکرده است، نمیداند که یک بچه عادي و متوسط طبیعتا یک دزد کوچک، حسود، تملکجو، و تسلط 

اگر ما صبر کنیم که او بدون اطاعت از دستور انضباط فراگیرد و بدون تعلیم راه کار و کوشش را بیاموزد،  ;طلب است

ایست، تنبل، بیکاره، و بیانضباط بار خواهد آمد که نه ظاهر تمیز و مرتبی دارد و نه اخالقش قابل تحمل شخصی ناش

و از آن گذشته، کجا ما میتوانیم معلمینی پیدا کنیم که حاضر باشند بیست سال صرف تعلیم یک طفل کنند . است

ر فرد را ناچار خواهد کرد همه عمر خود را این نوع توجه و آموزش ه: ((در این مورد گفت) 1810(مادام دوستال 

صرف آموزش و پرورش موجودي دیگر کند، و سرانجام تنها پدربزرگها آزاد خواهند بود تا به کار و فعالیت خود 

احتماال روسو این مشکالت و مشکالت دیگر را پس از به خود آمدن از حالت بیخبري ناشی از انشاي .)) برسند

در ستراسبورگ یکی از طرفدارانش که قلبی مملو از احساسات تحسینآمیز  1765در سال . خویش، درك کرده بود

آقا، شما شخصی را در برابر خود میبینید که سعادت آن را داشته است که : ((نسبت به وي داشت، نزد او آمد و گفت

اي شما خیلی بد شد و هم براي آقا، هم بر: ((روسو در پاسخ گفت.)) فرزند خود را طبق اصول کتاب امیل شما بارآورد

هاي نوشته شده از کوه توضیح داد که این کتاب را براي والدین عادي  روسو در پنجمین نامه از نامه))فرزندتان

من در مقدمه کتاب روشن کردم که توجه من بیشتر معطوف به ارائه : ((ننوشته، بلکه آن را براي حکما نوشته است

روسو مانند استاد خود افالطون .)) داقه حکماست، نه روشی براي پدران و مادرانیک نظام جدید آموزشی براي م

معتقد بود اطفال باید از آلودگی والدین خود دور شوند، به امید اینکه آنان با فراگرفتن آموزشی نجاتبخش شایستگی 

نها نمونهاي از یک وضع یا روش کامل و باز، مانند افالطون، او در آسما. آن را داشته باشند که اطفال خود را بار آورند

او .)) هر کس که مایل باشد، بتواند آن را مشاهده کند و با مشاهده آن خود را مطابق آن اداره نماید((وضع کرد تا 

رویاي خود را اعالم کرد و اطمینان داشت این رویا در جایی، و براي مردان و زنانی، حامل الهام خواهد بود و باعث 

  . این رویا به تحقق پیوست. د شدبهبود خواه
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فصل هشتم

  روسو مطرود

1762 - 1767  

  

I  - فرار  

این نکته بسیار جالب توجه است که کتابی مانند امیل، که حاوي حمله به همه عناصر مسیحیت جز اصول کلی آن 

ت، مالزرب، با گذشت و ولی مامور نظار. گذشت و در فرانسه به چاپ رسید) سانسور(بود، از زیر دست مامور نظارت 

او قبل از اینکه اجازه انتشار آن را بدهد، به روسو اصرار کرد بعضی از قسمتهایی را که تقریبا به طور . پرعطوفت بود

بدعتگذاران دیگر، با استفاده از اسامی . روسو امتناع کرد. مسلم کلیسا را به خصومت فعاالنه وا میداشتند حذف کند

  . ونی گریخته بودند، ولی روسو با شهامت نام خود را در صفحات عنوان کتابهایش ذکر میکردمستعار، از تعقیب قان

کتاب امیل را به عنوان دلیل دیگري بر خیانت روسو به فلسفه مورد حمله قرار دادند، )) فیلسوفان((در حالی که 

اسقف . مسیحیت محکوم میکردندروحانیان طراز اول فرانسه و قضات پاریس و ژنو آن را به عنوان پشت کردن به 

. فرمان موکدي علیه این کتاب تدارك دید 1762اعظم پاریس، که با پیروان آیین یانسن مخالف بود، براي ماه اوت 

با این وصف، مایل بود که  ;پارلمان پاریس، که از پیروان آیین یانسن طرفداري میکرد، سرگرم اخراج یسوعیان بود

ظاهر امیل طوري بود که فرصتی براي وارد کردن ضربهاي به سود  ;اتولیک نشان دهدطرفداري خود را از مذهب ک

شوراي دولتی، که با پارلمان در جنگ بود و نمیخواست در هواداري از مذهب رسمی از . کلیسا به دست میداد

بودند، به او اندرز  دوستان اشراف روسو که به این مطلب پیبرده. دیگران عقب بماند، پیشنهاد کرد روسو دستگیر شود

کامال : ((ژوئن مادام دو کرکی پیام پرهیجانی براي او فرستاد و گفت 8در . دادند بالفاصله از فرانسه خارج شود

سوزاندن کتاب شما لطمهاي ! شما را به خدا بروید. حقیقت دارد که دستوري براي دستگیري شما صادر شده است

همسایگان او مارشال .)) با همسایگان خود مشورت کنید. اب زندان را بیاوریدوارد نمیکند، ولی خود شما نمیتوانید ت

هم آنها  ;دستگیر شود، پاي آنها هم به میان کشیده شودآنها میترسیدند اگر روسو . دو لوکزامبورگ و همسرش بودند

افت طوالنی از فرانسه به و هم پرنس دو کونتی به او اصرار کردند فرار کند، و به او پول و یک کالسکه دادند تا مس

در . ژوئن از مونمورانسی خارج شد 9ترز را به همسر مارشال سپرد و در . او با بیمیلی تسلیم شد. سویس را طی نماید

آن روز فرمانی براي دستگیري روسو صادر شد، ولی اجراي آن با تاخیري شفقتآمیز صورت گرفت، زیرا بسیاري از 

در همان روز، متر اومه ژولی دوفلوري، در . ال رغبت حاضر بودند بگذارند او فرار کندافراد در دستگاه دولتی با کم

:حالی که یک نسخه از امیل را در دست داشت و آن را در پارلمان پاریس تکان میداد، گفت

رانهاي که با توجه به اینکه این اثر ظاهرا فقط به منظور تبدیل همه چیز به مذهب طبیعی، و تکوین آن نظام جنایتکا

با توجه به اینکه نویسنده همه مذاهب ...  ;در شرح نویسنده براي آموزش و پرورش شاگردش آمده نوشته شده است

را به طور یکسان خوب میداند و معتقد است که همه آنها از خود دالیلی با توجه به آب و هوا، نوع حکومت، و 

  . خصوصیات اخالقی مردم خود دارند

و پیشگوییها، )) کتاب مقدس((ه نتیجتا او به خود جرئت میدهد که درصدد از میان بردن واقعیت با توجه به اینک

آمده است، و خطاناپذیري الهام و اقتدار کلیسا برآید و مذهب )) کتاب مقدس((مسلم بودن معجزات به طوري که در 

  ... رار میدهد مسیحیت را، که تنها مذهب منبعث از خداوند است، مورد استهزا و کفرگویی ق

  . نویسنده این کتاب، که جسارت آن را داشته است که با نام خود آن را امضا کند، باید هر چه زودتر دستگیر شود
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این موضوع حائز اهمیت است که عدالت باید با شدت تمام، هم در مورد نویسنده و هم در مورد کسانی که در چاپ و 

  . قی به وجود آورداند، سرمش توزیع چنین کتابی سهیم بوده

در پاي پلکان به وسیله  - دادگستري- کتاب مذکور باید پارهپاره و در محوطه کاخ: بالفاصله پارلمان دستور داد که

تسلیم دارند تا نابود )) دفتر((همه کسانی که نسخی از این کتاب دارند باید آنها را به . دژخیم اعظم سوزانده شود

همه فروشندگان یا توزیع کنندگان . ب را چاپ کند، یا به فروش رساند، یا توزیع کندهیچ ناشري نباید این کتا. شوند

روسو باید دستگیر، . جی. و جی...  ;این کتاب دستگیر خواهند شد و طبق نص صریح قانون به مجازات خواهند رسید

  . و به زندان کنسیرژري در کاخ آورده شود

ولی در این تاریخ روسو به سویس  ;داده شده بود، پارهپاره و سوزانده شد، همان طور که دستور ))امیل((ژوئن  11در 

از . به محض اینکه به منطقه برن رسیدم، از کالسکهچی خواستم توقف کند: ((او در این باره میگوید. رسیده بود

: گ برآوردمام پیاده شدم، خود را به زمین افکندم، بر زمین بوسه زدم، و در خوشی بیخود از خود بان کالسکه

چون او کامال مطمئن نبود، به .)) من سرزمین آزادي را لمس میکنم ;پروردگارا، حافظ فضیلت،ستایش بر تو باد((

ایوردون، نزدیک انتهاي جنوبی دریاچه نوشاتل در استان برن رفت و مدت یک ماه در آنجا نزد دوست قدیمی خود 

ژوئن،  19آیا درصدد یافتن خانهاي در ژنو برآید یا نه ولی در سوالی که برایش پیش آمد این بود که . روگن ماند

حاکی از : نفري که بر ژنو حکومت میکرد هم امیل و هم قرارداد اجتماعی را با این عبارات محکوم کرد 25شوراي 

آنچه را  نویسنده، زیر عنوان شک و تردید،. آمیز، جسورانه، و پر از کفرگویی و هتاکی علیه مذهبند بیدینی، افتضاح

هاي اصلی مذهب الهام شده مسیحیت را از ریشه خشک کند، متزلزل نماید، و از میان بردارد جمع  که میتواند شالوده

و با اغواکنندهترین سبک  - نه به التینی که خاص گزیدگان بود-این کتابها، از این نظر که به زبان فرانسه . کرده است

. ترند روي آنهاست، خطرناکتر و نکوهیده ))شارمند ژنو((نوشته شدهاند و عنوان 

فروش آنها را منع کرد، و فرمان داد تا هر وقت روسو وارد . بدین نحو، شورا دستور داد هر دو کتاب سوزانده شوند

روحانیان علیه این عمل، یعنی طرد مشهورترین فرزند زنده ژنو، اعتراضی . قلمرو این جمهوري شد، دستگیر شود

اعالم ایمان ((ک از آن بیم داشتند که هرگونه ابراز همدردي که توسط آنها نسبت به نویسنده بدون ش ;نکردند

  . آالمبر را، که افشا کننده اونیتاریانیسم پنهانی آنها بود، تایید کند/به عمل آید اظهارات د)) کشیش ساووایی

روسو . سو حرفهاي خود را پس بگیردژاکوب ورن، دوست چند ساله روسو، علیه او برخاست و خواستار آن شد که رو

اگر در میان مردم شایعاتی جریان داشتند، این شایعات نسبت به من نامساعد : ((بعدها ضمن خاطرات خود گفت

پردازان و عالمنماها با من شبیه به رفتار با شاگردي بود که به علت درست حفظ  بودند، و علنا رفتار همه شایعه

نظر او را  ;او امیل را خوانده بود. ولتر از وضع رقیب خود متاثر شد.)) شالق تهدید میشدنکردن اصول دین به ضربات 

او در نامهاي به تاریخ . در این باره هنوز میتوان در روي نسخهاي که از این کتاب داشت در کتابخانه ژنو مشاهده کرد

ار جلد از یک دایه احمق است که چهل این کتاب آش شل قلمکاري در چه: ((ژوئن درباره این کتاب نوشته بود 15

او درباره . ... صفحه آن علیه مسیحیت و از جمله جسورانهترین اظهارات ضد مسیحیتی است که من تاکنون دیدهام

فالسفه همان قدر مطالب زیانبار میگوید که علیه عیسی مسیح، ولی فالسفه بیش از کشیشها گذشت خواهند 

جاي : ((میخواند، ولی افزود)) پنجاه صفحه خوب((تحسین میکرد و آن را )) ظهار ایمانا((به هر حال، ولتر از .))داشت

کشیش (من همیشه نویسنده : ((او به مادام دو دفان نوشت.)) تاسف است که آدمی چنین حقه باز آنها را نوشته است

وقتی که او شنید .)) بکند را دوست خواهم داشت، بدون توجه به اینکه او چه کرده است و چه ممکن است) ساووایی

من با آغوش باز از او استقبال ! باید بیاید! بیاید - به فرنه-بگذارید به اینجا : ((ژان ژاك بیخانمان است، فریاد برآورد

و این دعوت را به .)) من با او چون فرزندم رفتار خواهم کرد. او بیش از من در اینجا ارباب خواهد بود. خواهم کرد
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تلف فرستاد، و باید حتما به یکی از این نشانیها به دست روسو رسیده باشد، چون روسو بعدا اظهار هفت نشانی مخ

روسو آن را نپذیرفت و ولتر را متهم . ولتر این دعوت را تجدید کرد 1763در . تاسف کرد که به آن جواب نداده است

. را محکوم کندنفري را تحریک کرده است قرارداد اجتماعی و امیل  25کرد که شوراي 

سناي برن به روسو اطالع داد که نمیتواند  1762در اوایل ژوئیه . ولتر این اتهام را، ظاهرا از روي حقیقت، انکار کرد

در خالل این . حضور او را در خاك برن تحمل کند، و وي باید یا ظرف پانزده روز از آنجا خارج شود، یا به زندان رود

آالمبر دریافت داشت که به او اندرز میداد در امیرنشین نوشاتل، که تحت /آمیزي از د احوال، وي یادداشت مالطفت

آالمبر به روسو گفت کیث از شما /د. سلطه فردریک کبیر و فرماندار آن ارل مارشال جورج کیث بود، سکنا گزیند

با پرهیزگارانی که تحت آزار و هاي عهد قدیم  همان طور استقبال، و با شما همان طور رفتار خواهد کرد که به شیوه((

روسو مردد بود، زیرا درباره فردریک با لحنی انتقادآمیز سخن گفته و از وي به عنوان .)) اذیت بودند رفتار میکردند

دعوت دختر برادر روگن به نام مادام  1762ژوئیه  10با وصف این، در . ستمکاري در لباس فالسفه یاد کرده بود

کیلومتري جنوب باختري شهر نوشاتل اقامت گزیند،  24تراور در  - اینکه در خانهاي واقع در موتیه دوالتور را، دایر بر 

.)) هایی عظیم درهاي زیبا و وحشی بود در میان کوه((این محل، به طوري که بازول بعدا توصیف کرد، . پذیرفت

روري که از خصوصیات وي بود، نامهاي حدود یازدهم ژوئیه، ژان ژاك به فرماندار محل متوسل شد و، با فروتنی و غ

  :به این شرح به فردریک نوشت

  :پادشاه پروس

ولی اینک که از فرانسه، از ژنو، و  ;من درباره شما بدگویی زیادي کردهام، حتما از این نوع مطالب بازهم خواهم گفت

لطف از ناحیه شما را ندارم، و آقا، من استحقاق . آمدهام در قلمرو شما پناهی بیایم. از استان برن رانده شدهام

ولی احساس کردهام که باید به آن اعلیحضرت اعالم دارم که در ید قدرت شما هستم و خود  ;خواستار آن هم نیستم

در تاریخی که اینک مشخص نیست، . آن اعلیحضرت هر طور که میخواهد، میتواند با من رفتار کند. چنین خواستهام

  : بود، به کیث نوشت)) ساله گ هفتجن((فردریک، که هنوز درگیر 

تنها گناه او آن است که عقاید عجیبی دارد که به نظر خودش خوب . ما باید این بیچاره بدبخت را نجات دهیم

گمان میکنم او . من یکصد کرون خواهم فرستاد و شما لطفا هر قدر که او الزم داشته باشد از آن به او بدهید. میآیند

اگر ما در حال جنگ نبودیم و خانه خراب نشده . جنسی آسانتر از پول نقد قبول خواهد کرداین کمک را به صورت 

من براي او یک صومعه یا یک باغ میساختم که در آنجا بتواند همان طور زندگی کند که من فکر میکنم اجداد . بودیم

 واضح است که او براي آن به ;انده استفکر میکنم روسو بیچاره از حرفه اصلی خود بازم. ... اولیهمان زندگی میکردند

من . ... دنیا آمده که زاهدي مشهور و بادیه نشینی باشد که به خاطر ریاضت کشی و تحمل مصایب شهرت یافته است

مارشال، . به این نتیجه رسیدهام که اخالقیات این وحشی همان اندازه منزه است که نحوه تفکرش غیرمنطقی است

قدس، الغراندام، مسن، و فراموشکار توصیف میکند، براي او خواربار، زغال سنگ، و چوب که روسو وي را مردي م

روسو، که استنباط میکرد این پیشنهاد از ناحیه فردریک . میفرستاد و در نظر داشت خانهاي براي ژان ژاك بسازد

دریک دلبستگی پیدا کرد ولی به قول خودش از آن لحظه به بعد چنان به فر ;سرچشمه گرفته است، آن را رد کرد

در . که به همان اندازه که در گذشته موفقیتهاي او را غیر عادالنه میدانست، اینک به افتخارات او عالقهمند شده بود

اول نوامبر، بتدریج که جنگ به پایان خود نزدیک میشد، او نامهاي به فردریک نوشت و وظایف زمان صلح را به وي 

  : متذکر شد

من میخواهم چنانچه . ا حافظ و ولینعمت من هستید و قلب من مستعد احساس حقشناسی استشم. اعلیحضرتا

  . بتوانم، محبتهاي شما را جبران کنم
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آیا هیچ یک از اتباع شما وجود ندارد که بدون نان باشد آن شمشیري را که برق  ;شما میخواهید به من نان بدهید

دوران فعالیت پادشاهی چون شما پر عظمت است و شما هنوز با . نیدمیزند و مرا مجروح میکند از جلو چشمم دور ک

یک لحظه را هم نباید از دست داده آیا شما میتوانید عزم  ;ولی وقت کم است. پایان کار خود فاصله زیادي دارید

را داشته کنید تا چشم از جهان ببندید بدون اینکه در سلک بزرگترین مردان درآمده باشید اگر من روزي اجازه آن 

باشم فردریک عادل و خوف آور را ببینم که سرانجام اراضی خود را از مردمی خوشبخت پر کرده و خودش پدر آنها 

  . شده است، در آن صورت ژان ژاك، دشمن پادشاهان، خواهد رفت که در پایتخت او جان بسپارد

وقتی کیث به برلین رفت، به او گفت که  تا آنجا که اطالعی در دست است، فردریک به این نامه پاسخی نداد، ولی

  . از روسو دریافت داشته است)) توبیخی((

او مطمئن نبود که . ظاهرا روسو که به داشتن خانهاي اطمینان یافته بود، به دنبال ترز فرستاد که به او ملحق شود

و این امر را با نداشتن روابط .)) از مدتها پیش متوجه شده بود عالقه ترز رو به سردي گذارده است((ترز بیاید، زیرا 

  . جنسی فیمابین مربوط میدانست، زیرا، بنا به گفته خودش، رابطه با زنان براي سالمتش مضر بود

آنها تجدید دیدار گریه آلودي داشتند، و امیدوار . شاید در این وقت ترز پاریس را به سویس ترجیح میداد، ولی او آمد

  . آرامی داشته باشندبودند دست کم چند سال زندگی 

II - روسو و اسقف اعظم

روحانیان کالونی نوشاتل علنا روسو را به بدعتگذاري متهم . چهار سال بعدي آنها در زمره ناخوشترین سالهاي آنها بود

روسو، شاید براي تحبیب این روحانیان، و شاید هم از روي . میکردند، و قضات فروش امیل را ممنوع اعالم داشتند

خود، از کشیش موتیه سوال کرد که آیا میتواند به جماعت نمازگزاران )) کشیش((صادقانهاي به پیروي از تعالیم میل 

او پذیرفته شد، در مراسم عبادت و تناول عشاي ربانی شرکت کرد، و، به .) ترز کاتولیک باقی ماند. (ملحق شود یا نه

روسو با اختیار . از رقت قلب، در سلک پیروان درآمد قول خودش، با احساسات قلبی و چشمانی پر از اشک حاکی

رداي . کردن لباس ارامنه، یعنی کاله پوستی، سرداري، و کمربند، مستمسکی براي مضحکه شدن خود به دست داد

او با این لباس به کلیسا میرفت، و به . بلندش به او امکان میداد که اثرات تنگی مجراي ادرار خود را مخفی دارد

  . دیدار از لرد کیث نیز آن را به تن داشتهنگام 

او به )). سالم علیکم((کیث درباره این لباس هیچ گونه اظهار نظري نمیکرد و فقط هر وقت او را میدید، میگفت 

در این هنگام سوزنکاري را نیز به آن افزود، و  ;افزایش درآمد خود از راه نسخه برداري از نتهاي موسیقی ادامه داد

من مانند زنان هر جا که براي دید و بازدید میرفتم، یا هنگامی که دم در خانهام : ((میگوید. ت میکردتوري درس

مینشستم، بالشتک توربافی خود را همراه داشتم، و این کار به من امکان میداد، بدون احساس خستگی، وقت خود را 

د که ناشران او توانستند او را بر آن دارند که بو) 1762اواخر (شاید در همین اوقات .)) با زنان همسایه بگذرانم

او سوگند یاد کرده بود که از نویسندگی دست بکشد، ولی این کار بیشتر . اعترافات خود را به رشته تحریر درآورد

)) فیلسوفان((جنبه دفاع از خصوصیات اخالقی و نحوه رفتارش در برابر یک دنیا دشمن، و مخصوصا در برابر اتهامات 

عالوه بر آن، او ناچار بود به مکاتبات زیادي . یعه پردازان سالونها، را داشت و به خود نویسندگی ربط پیدا نمیکردو شا

این عشق و عالقه تنها به . زنان باالخص رایحه عطرآگین عشق و عبودیت خود را به وي عرضه میداشتند. پاسخ دهد

یک رمانس مشهور نبود، بلکه همچنین به خاطر آن بود  خاطر احساس همدردي آنها نسبت به نویسنده تحت تعقیب

و خالق آن نه دشمن واقعی ایمان، بلکه )) کشیش ساووایی((که آنان آرزو داشتند به سوي مذهب باز گردند، و در 

براي این گونه زنان و پارهاي مردان، او به صورت یک شافی . قهرمان شجاع ایمان را بر ضد الحادي مالل آور میدیدند

او به آنها اندرز میداد که در مذهب . درآمد که اعترافات گناهکاران را میشنود و روح و وجدان آنان را راهنمایی میکرد
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آن موارد . جوانی خود باقی بمانند، یا به آن باز گردند و به همه اشکاالتی که علم و فلسفه مطرح میکرد بیاعتنا باشند

آنچه مهم است  ;وضوع تاثیري ندارند و میتوان با آرامی آنها را کنار گذاشتباور نکردنی که مطرح میشوند، در اصل م

با این ایمان و امید، انسان میتواند بر فراز همه مصایب غیرقابل درك  ;اعتماد به خداوند و فناناپذیري روح است

یده بود، از روسو یک کاتولیک جوان که علیه مذهب خود شور. هاي زندگی صعود کند طبیعت و همه دردها و اندوه

روسو که شورش خود را فراموش کرده بود، به او گفت که این همه هیاهو براي متفرعات به راه  ;طلب همدردي کرد

اگر من کاتولیک به دنیا آمده بودم، کاتولیک میماندم، زیرا به خوبی میدانم که کلیساي شما لگام بسیار : ((نیندازد،

عقلی که وقتی دست به کاوش اعماق امور میزند نه به ته آنها . میگذاردسالمتبخشی بر سرگشتگی عقل انسان 

او به همه طالبان خود اندرز میداد از شهرها بگریزند و به خارج شهر بروند، از .)) میرسد نه لبه آنها را لمس میکند

و بچهدار شدن روي تصنعات و پیچیدگیها دست بکشند، و به سادگی طبیعی زندگی، به قناعت بیتکلف، و به ازدواج 

زنانی که از دست کشیشان دنیا دوست و روحانیان الادري سخت یکه خورده بودند به این بدعتگذار فارغ از . آورند

مادام دوبلو، که . دنیا که همه کلیساها محکومش میکردند دل باختند، ولو که این دلباختگی تنها از راه مکاتبه بود

تنها عالیترین تقوا میتواند یک : ((بود، در برابر گروهی از اعیان و بانوان آشکارا گفتزنی اسم و رسمدار و مورد احترام 

زن واقعا حساس را، در صورتی که این زن اطمینان داشته باشد که روسو شدیدا به او عالقهمند خواهد بود، از فدا 

را، که روسو در نامهاي از او کرده مادام دوالتور مقداري تحسین و تمجید .)) کردن زندگی خود براي روسو بازدارد

او تصویري از خود را براي روسو . بود، به منزله اظهار عشق پنداشت و با مالطفت و گرمی و بیپردگی به آن پاسخ داد

و وقتی که روسو با آرامی و خونسردي مردي  ;فرستاد و مدعی بود که این تصویر حق مطلب را به خوبی ادا نمیکند

  . یده است به وي پاسخ داد، این زن مغموم و افسرده شدکه هرگز او را ند

بعضیها براي او محرابهایی  ;ستایشگران دیگري بودند که میخواستند زمینی را که وي بر آن قدم نهاده است ببوسند

 گاهی او این گونه مطالب را جدي. جمعی او را مسیحی میخواندند که دوباره بهدنیا آمده است ;در قلب خود ساختند

  . پنداشت میگرفت و خویشتن را بنیانگذار مطلوب ایمانی تازه می

مردم )) معبد((در میان این همه تجلیل، و مثل اینکه این تشبیه باید مورد تایید قرار گیرد، یکی از کشیشان عالیرتبه 

ومون، اسقف کریستوف دوب 1762اوت  20در . را تحریک کرد که او را به عنوان یک انقالبی خطرناك محکوم کنند

صفحه علیه امیل  29اعظم پاریس، دستوري به همه کشیشان قلمرو خود صادر کرد که اتهامنامهاي را که وي در 

او شخصی مقید و بسیار . تنظیم کرده بود براي مریدان خود بخوانند و آن را براي اطالع همه جهانیان انتشار دهند

مبارزه کرده )) فیلسوفان((پیروان آیین یانسن، دایرهالمعارف، و  او علیه ;پایبند اصول بود و به تقدس شهرت داشت

اینک چنین بهنظر میرسد که روسو پس از کنارهگیري ظاهري از گروه کفار، با آنها همدست شده است تا به  ;بود

و کار خود ا. ور شود معتقداتی که به نظر اسقف اعظم نظام اجتماعی و حیات اخالقی فرانسه بر آنها استوار بود حمله

. اما این را بدان که در ایام آخر، زمانهاي سخت پدید خواهد: ((آغاز کرد تیموتاوسرا با نقل قطعهاي از رساله دوم به 

و بیالفت . ناسپاس و ناپاكزیرا که مردمان خودپرست خواهند بود و طماع و الفزن و متکبر و بدگو و نامطیع والدین و 

و خیانتکار و تندمزاج و مغرور که عشرت را بیشتر از . دل و غیبتگو و ناپرهیز و بیمروت و متنفر از نیکویی و کینه

او ! مطمئنا آن زمانها فرارسیده بود)) که صورت دینداري دارند، لیکن قوت آن را انکار میکنند. خدادوست میدارند

  : سپس میگفت

ي، که همه شهوات باعث تقویت آن گردیدهاند، خود را به کلیه صور متجلی میکند تا خود را به طریقی با اعتقاد بی

بیاعتقادي گاهی سبکی سرگرم کننده، مطبوع، و سرسري به . همه سنین، خصایص اخالقی، و درجات منطبق سازد

همان اندازه که وقاحتآمیزند دور از  و بدین ترتیب است که داستانهاي بسیاري نوشته میشوند که به. خود میگیرد
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نیروي تخیل را به عنوان وسیلهاي براي گمراه کردن افکار و فاسد کردن  ;[درمانهاي ولتر]خداشناسی نیز میباشند 

بیاعتقادي گاهی نیز با تظاهر به داشتن عمق و علودید در چشم اندازهاي خود، مدعی آن  ;قلب مشغول میکنند

ه دانش باز میگردد و مرجعیت االهی به خود میگیرد تا یوغی را که میگویند مایه میشود که به اصول اولی

گاهی هم مانند زنان خشمگین علیه تعصب مذهبی خطابه خوانی میکند، و  ;سرشکستگی بشریت است به دور افکند

هاي بیان را  و گاهی همه این شیوه ;با وصف این، باشور و شعف، گذشت و رواداري دینی همگان را موعظه میکند

درهم میآمیزد، موضوعهاي جدي را با شوخی، حقایق صرف را با مطالب قبیح، واقعیات بزرگ را با اشتباهات بزرگ، و 

. خالصه بر آن میشود که روشنایی را با تاریکی، و عیسی را با شیطان سازگار کند ;ایمان را با کفر مخلوط میکند

کتابی سرشار از زبان فلسفه، بدون اینکه واقعا جنبه فلسفی  ;میل صادقنداسقف اعظم میگفت اینها خصوصا در مورد ا

 ;هایی از دانش که حتی نویسنده را روشن نکرده و ناچار تنها خواننده را گیج میکند مملو از تکه ;داشته باشد

ا با جنون نوآوري، سادگی رفتار را با طمطراق فکري، امثال دیرینه ر ;نویسندهاش مردي است با عقاید و رفتار متضاد

او علوم را محکوم میکند، . و گمنامی انزواي خود را با عالقه به شهرت نزد همه جهانیان در یک جا جمع کرده است

او خود را مربی نژاد بشر . کیفیت عالی انجیل را میستاید، ولی تعالیم آن را از بین میبرد ;ولی خود مشوق آن است

و داناي قرن قلمداد نموده است  ;مرشد عامه جلوه داده است تا آنها را گمراه سازدو  ;کرده است تا آن را فریب دهد

اسقف اعظم از پیشنهاد روسو دایر بر اینکه تا هنگامی که امیل به سن دوازده یا حتی ! چه بساطی. تا آن را نابود کند

: وحشت شده بود و میگفت هجده سالگی نرسیده است از خدا و مذهب در نزد او نامی برده نشود، دچار بهت و

و دیگر در تعلیمات اخالقی از .)) پس، به این ترتیب همه طبیعت بیهوده شکوه خالق خود را اعالم داشته است((

او با  ;ولی بشر، آن طور که نویسنده تصور میکرد، طبیعتا خوب نیست. پشتیبانی از ایمان مذهبی خبري نخواهد بود

از همه بهتر، کشیشی که  - مربی عاقل . دنیا آمده و در فساد عمومی بشر سهیم است هایی از گناهکاري ذاتی به نشانه

هاي خوب در افراد انسانی و دور  از همه وسایل عادالنه به منظور تقویت انگیزه - لطف خداوندي رهنمونش باشد 

رد تا در جهت رستگاري شیر روحانی مذهب تغذیه خواهد ک((بنابراین، طفل را با  ;کردن بدیها استفاده خواهد کرد

پرستش کننده صمیمی خداوند واقعی و رعیت ((تنها با چنین آموزشی طفل میتواند به صورت  ;))رشد و نمو کند

پس فکر کنید اگر  ;حتی با وجود این آموزش مجدانه، این همه گناه و جنایت وجود دارد.))باوفاي پادشاه درآید

سیالب زشتیها ما را در خود غرق . جنایات به چه صورت درمیآمدندچنین آموزشی نبود، آن وقت این گناهان و 

اسقف اعظم چنین نتیجهگیري کرد که، به این دالیل، پس از مشاوره با چند نفر که به علت دینداري و . میکرد

اي خردشان از دیگران متمایزند، و پس از استمداد از نام مقدس خداوند، کتاب مذکور را محکوم میکنیم، زیرا دار

هاي مذهب مسیحیت است، اصولی برخالف تعالیم اخالقی  هاي نفرتانگیز و مخالف قانون طبیعی و شالوده اندیشه

آموزد، ممکن است مایه اختالل صلح کشورها و شورش علیه قدرت پادشاه شود، و محتوي تعداد بسیار  انجیلها می

. ... نفرت نسبت به کلیسا و کارگزاران آن میباشدزیادي پیشنهادهاي بیهوده و عاطل و باطل و ننگ آور و پر از 

بنابراین، ما صریحا همه افراد قلمرو خود را قدغن میکنیم که کتاب مذکور را نخوانند یا نزد خود نگاه ندارند، و موارد 

  . تخلف طبق قانون مجازات خواهند شد

روسو، که پیوسته عزم آن داشت . تراور رسید - این فرمان با اجازه پادشاه به چاپ رسید و طولی نکشید که به موتیه 

 18(او پیش از اینکه قلم خود را بر زمین گذارد . تا دیگر چیزي ننویسد، تصمیم گرفت به این مطالب جواب بگوید

در آمستردام تحت عنوان از ژان  1763این مطلب در مارس . صفحه بالغ شده بود 128، پاسخش به )1762نوامبر 

ژنو، به کریستوف دوبومون، اسقف اعظم پاریس به چاپ رسید و بالفاصله از طرف پارلمان پاریس ژاك روسو، شارمند 

روسو که مورد حمله هر دو مذهب عمده اروپا قرار گرفته بود، با حمله به هر دو آنان معامله . و شوراي ژنو محکوم شد
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ه بود استداللهاي آنان را با جسارت تکرار در این هنگام، رمانتیک خجولی که فالسفه را از خود راند ;به مثل کرد

آقا، چرا : ((او بحث خود را با سوالی آغاز کرد که هنوز همه حریفان در بحث پایانناپذیر از یکدیگر میپرسند. میکرد

من باید چیزي به شما بگویم ما به کدام زبان مشترك میتوانیم با یکدیگر صحبت کنیم، ما چطور میتوانیم یکدیگر را 

او تا سن سی و هشت سالگی چنین  ;از اینکه اصوال به نگارش کتاب پرداخته است اظهار تاسف کرد)) کنیمدرك 

. فرهنگستان دیژون، دچار این اشتباه شده بود)) سوال نکبتبار((کاري نکرده بود، و به طوري تصادفی با دیدن آن 

و من خود را ... بحث، بحث را پیش آورد، (( ;یدمنقدین گفتار او باعث آن شده بودند که وي در مقام پاسخگویی برآ

آرامش ((از آن هنگام به بعد، )) ;در سنی که انسان معموال از نویسندگی دست میکشد، درگیر نویسندگی یافتم

، روسو ادعا میکرد که در سراسر زندگی خود،بیش از آنکه روشنفکري یافته ))فکري و دوستان من ناپدید شدهاند

ساده و خوب، ولی حساس و ضعیف، غالبا مرتکب . تهام، ولی در همه چیز با خلوص نیت بودهامباشم، حرارت داش

از خداوند میترسیدم،  ;بیشتر پایبند عواطف خود بودهام تا منافعم ;بدي شده و همیشه نیکی را دوست داشتهام

مخالف رواداري مذهبی بیش از  نه از الحاد خوشم میآمد و نه از تعصب، ولی از اشخاص ;بدون اینکه از جهنم بترسم

  . نزد دوستانم به عیوب خود اعتراف میکردم، و عقاید خود را نزد همه جهانیان ابراز میداشتم ;آزاد فکران نفرت داشتم

او که با غرور خود را . او از عمل پیروان آیین کالون در محکوم کردن امیل بیش از اقدام مشابه کاتولیکها متالم بود

میخواند، از فرانسه گریخته بود تا هواي آزادي را در موطن خود استنشاق کند و در آنجا با استقبالی )) وشارمند ژن((

چه بگویم قلبم ((ولی اینک . روبهرو شود که در برابر تحقیرهایی که نسبت به او شده بودند تسالي خاطر بیابد

هاي  باید در نهان تلخترین اندوه...  ;ساکت باشممن باید . میگیرد، دستم میلرزد، و قلم از دستم به زمین میافتد

، به ))در قرنی که چنین به خاطر فلسفه، عقل، و انسانگرایی شهرت دارد((به مردي نگاه کنید که .)) خویش را فروبرم

 که چگونه به او وصله چسبانده شده، طرد شده، از((نگاه کنید )). هدف و مرام خداوند دفاع کند((خود جرئت داد از 

کشوري به کشور دیگر و از پناهگاهی به پناهگاه دیگر تحت تعقیب است، بدون اینکه به فقر او توجه شود، بدون 

)) شهریار عالیقدر و روشنفکر((مردي که سرانجام تحت توجهات یک .)) اینکه خوشیهاي او مورد توجه قرار گیرند

پنهان داشته است و تصور میکند باالخره به  هاي سویس پناهی یافته، خود را در دهکده کوچکی در میان کوه

که مردي با ((اسقف اعظم، . گمنامی و آرامش برسد، ولی حتی در آنجا نیز انتقامجویی کشیشان در دنبال وي است

، باید آزار ))فضیلت است و به همان اندازه که از نظر خانوادگی شخصی شریف است، از نظر روحی نیز چنین میباشد

بلی او که باید جانب ((ولی در عوض به نحوي بیشرمانه اجازه چنین کاري را داد،  ;بیخ میکرددهندگان را تو

روسو متوجه شد که اسقف اعظم خصوصا از این نظریه که افراد بشر خوب بهدنیا .)) مظلومین را میگرفت، چنین کرد

اگر این امر صحیح باشد، و اگر بشر به بومون توجه داشت که  ;میآیند یا دست کم بد بهدنیا نمیآیند آزرده خاطر بود

هنگام والدت بر اثر به ارث بردن گناه آدم و حوا آلوده نباشد، در آن صورت عقیده شفاعت مسیح بیاعتبار خواهد شد، 

روسو پاسخ میداد که عقیده گناهکاري ذاتی هیچ جا . و حال آنکه این عقیده روح و قلب معتقدات مسیحیان بود

او متوجه بود که اسقف اعظم از این پیشنهاد که تعلیمات دینی به تعویق . دس بیان نشده استبوضوح در کتاب مق

ها و کشیشان از میزان گناه  انداخته شود سخت ناراحت شده بود، و متقابال میگفت که آموزش اطفال به وسیله راهبه

د و یک لذت کوچک موجود را به این شاگردان پس از بزرگ شدن ترسشان از جهنم میریز ;و جنایات نکاسته است

هاي فضیلت در فرانسه عصر حاضر میباشند  وانگهی آیا آن کشیشان همگی نمونه ;همه بهشت موعود ترجیح میدهند

نه یک مسیحی به  ;من مسیحی هستم، مسیحی از روي خلوص نیت، طبق آیین انجیلها: ((او، با این وصف، میگفت

: روسو، سپس در حالی که گفتهاش بر ژنو هم ناظر بود، افزود.)) مسیحعنوان مرید کشیشان، بلکه مرید عیسی 

من به نحوي عدولناپذیر به ایمان پدران . خوشحالم که با مقدسترین و معقولترین مذهب روي زمین بهدنیا آمدهام((
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.)) ود میپذیرمخود وابسته خواهم ماند و مانند آنان کتاب مقدس و عقل را به عنوان تنها قواعد ایمان و اعتقاد خ

هر چند که همه افراد با خرد مانند تو فکر میکنند، صحیح نیست : ((کسانی بودند که او را مالمت میکردند و میگفتند

: روسو در این باره میگوید.)) که عوام الناس هم چنین فکر کنند

که اگر ما دو نفر در اطاق کار این همان چیزي است که از هر سو با فریاد به من میگویند، و شاید همان چیزي باشد 

آنها تنها . آنها زبان خود را نیز مانند لباسشان عوض میکنند. افراد بشر چنینند. شما تنها بودیم، شما به من میگفتید

. هنگامی که در مالعام هستند، فقط میدانند چگونه دروغ بگویند ;وقتی لباس منزل بر تن دارند، حقیقت را میگویند

در برابر بشریت ریاکار و شیادند، بلکه شرم ندارند که خالف وجدان خود، کسانی را که نمیخواهند مانند آنها نه تنها 

  . خود آنها متقلبان و دروغگویان علنی باشند، مجازات کنند

این اختالف میان آنچه ما به آن اعتقاد داریم و آنچه به دیگران موعظه میکنیم، پایه و اساس فساد در تمدن امروزي 

تعصباتی هستند که ما باید به آنها احترام بگذاریم، ولی نه در صورتی که این تعصبات آموزش و پرورش را به . است

و اگر این تعصبات کیفیت جنایتآمیزي به خود . صورت نیرنگی عظیم درآورند و شالوده اخالقی اجتماع را از بین ببرند

اختیار کنیم من نمیگویم و فکر نمیکنم که مذهب خوب وجود  بگیرند، آیا ما هنوز باید درباره آن جنایات سکوت

ولی میگویم در میان مذاهبی که رواج داشتهاند، هیچ کدام نیست که زخمهاي بیرحمانهاي به بشریت نزده ... ندارد، 

انی تقدیم هاي دیگر را مورد شکنجه قرار دادهاند، و همه با خون آدمی به خداوند قرب ها پیروان فرقه همه فرقه. باشد

منبع این تناقضات هر چه باشد، این تناقضات وجود دارد، آیا اگر کسی بخواهد این تناقضات را رفع کند، . داشتهاند

مرتکب جرمی شده است روسو، در اواخر پاسخ خود، با عالقه به دفاع از امیل پرداخت و در حیرت بود که چرا براي 

. نشده استتجلیل از نویسنده آن مجسمهاي از او برپا 

به فرض اینکه من مرتکب اشتباهاتی هم شده باشم، یا حتی اگر من همیشه در اشتباه بودهام، آیا نسبت به کتابی که 

در آن در همه جا و حتی در اشتباهاتش و در زیانهایی که ممکن است در آن باشند انسان عالقهاي صمیمانه به نیکی 

کتابی که تنها از صلح، مالیمت، شکیبایی، ... گذشتی وجود داشته باشد و تعصبی براي حقیقت احساس میکند، نباید 

کتابی که در آن خواستهاي مذهب  ;عالقه به نظم، و اطاعت از قانون در همه چیز، حتی در موضوع مذهب، دم میزند

و فضیلت بدي به عنوان حماقت، ... چنین خوب جاي خود را یافتهاند و به اخالقیات احترام گذارده شده است، 

بلی من هراسی ندارم که بگویم اگر در اروپا حتی یک دولت واقعا روشنفکر وجود ... دوستداشتنی مجسم شده است، 

من آدمیان را بهتر از آن میشناسم که . تجلیل میکرد و از او مجسمهاي میساخت)) امیل((رسما از نویسنده ... داشت 

ها را آن طور خوب نشناخته بودم که انتظار آنچه را که انجام دادهاند ولی آن ;انتظار چنین قدرشناسی را داشته باشم

  . هایی برپا کردهاند آنها براي روسو مجسمه. داشته باشم

III  -  روسو و کالونی مذهبان  

نامه خطاب به کریستوف بومون تنها موافق طبع چند آزاد فکر در فرانسه و معدودي شورشی سیاسی در سویس واقع 

  . همه بیست و سه ردیهاي که خطاب به نویسنده به رشته تحریر درآمدند از آن پروتستانها بودندتقریبا . شد

به نظر اینان اغماض  ;روحانیان پیرو آیین کالون ژنو در این نامه حملهاي به معجزات و الهامات کتاب مقدس دیدند

. آالمبر را قرار داده بود/ي قرار دهد که ددر مورد این گونه بدعتهاي فکري امکان داشت آنها را در معرض همان خطر

طی نامهاي انصراف  1763مه  12روسو که از قصور آزادمنشان ژنوي در دفاع از خودش به خشم آمده بود، در تاریخ 

  . از شارمندي خود را به شوراي کبیر ژنو اعالم داشت

نمایندگی، با خضوع و خشوع بسیار،  ژوئن یک هیئت 18در . این عمل پشتیبانیهاي محسوسی براي وي بهدست آورد

هاي اهالی ژنو  عریضهاي از جانب شارمندان و اهالی ژنو به قاضی اول جمهوري تسلیم کرد که در آن، شکواییه
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معروض، و ضمنا اظهارنظر شده بود که قضاوت علیه روسو غیرقانونی بوده و توقیف نسخ امیل در کتابفروشیهاي ژنو 

نفري این اعتراض را مردود دانست، و در سپتامبر دادستان، ژان روبر  25شوراي . ستناقض حقوق مالکیت بوده ا

هاي نوشته شده از خارج از شهر منتشر کرد و از اقدامات  ، مطالبی تحت عنوان نامه)پسرعموي پزشک ولتر(ترونشن 

  . مورد ایرادي که به وسیله شورا انجام شده بودند دفاع کرد

او که هیچ وقت حاضر نبود وقتی کار به جاي باریک میکشد . ا کردند به ترونشن پاسخ گویدنمایندگان از روسو تقاض

فقره بود، منتشر کرد و از خانه  9هاي نوشته شده از کوه را، که تعداد آنها  نامه 1764از صحنه دور باشد، در دسامبر 

حانیان و شورا بشدت عصبانی بود، او که از دست رو. کوهستانی خود به حکومت اولیگارشی جلگه ژنو پاسخ داد

. مذاهب کالونی و کاتولیک را مورد حمله قرار داد و تقریبا همه پلهاي پشت سر خود را خراب کرد

اي که بر اثر محکوم کردن  او نخست درباره لطمه. هاي خود را خطاب به رهبر نمایندگان فرستاد از نظر ظاهر، او نامه

به . به او زده شده بود به سخن پرداخت) ون اینکه فرصت دفاع به او داده شودبد(عجوالنه کتابها و شخص خودش 

شکی ندارم که دیگران ممکن است  ;من خود اشتباهات زیادي در آنها یافتهام: ((نقایص کتابهاي خود اعتراف کرد

. متوجه آنها نشدهایماشتباهات خیلی بیشتري در آنها بیابند، و باز اشتباهات دیگري هستند که نه من و نه دیگران 

کتاب یا پیروز خواهد شد یا سقوط خواهد کرد و . ... مردم پس از شنیدن مطالب طرفین، قضاوت خواهند کرد... 

اظهار ایمان کشیش ((ولی آیا این کتاب بسیار زیانبار بود آیا کسی میتوانست هلوئیز جدید و .)) موضوع خاتمه مییابد

یده داشته باشد که نویسنده آنها قصد داشته است مذهب را از میان ببرد درست است را بخواند و واقعا عق)) ساووایی

وحشتناکترین بلیه بشریت، مایه اندوه حکما، و وسیله دست ((که این کتابها در پی آن بودند که خرافات را به عنوان 

این کتابها متهم شده است که به از میان ببرند، ولی آیا در آنها لزوم مذهب تایید نشده است نویسنده )) ستمکاران

  : او به مسیح عقیده دارد، ولی به شیوهاي غیر از شیوه کسانی که او را مورد اتهام قرار میدهند ;مسیح اعتقاد ندارد

ما . ... ما حقانیت عیسی مسیح را از آنرو قبول داریم که خرد ما با تعالیم او توافق دارد، و ما آنها را بلندمرتبه مییابیم

ما با شناختن . الهامات به عنوان نشئهاي از روح خداوند اذعان داریم، بدون اینکه درباره چگونگی آن چیزي بدانیم به

ما در طرز رفتار او فضیلتی مافوق  ;اعتقاد داریم که عیسی مسیح به این حقانیت آراسته بود)) انجیل((حقانیت االهی 

  . مت انسانی میشناسیمفضیلت انسانی، و در تعالیم او حکمتی مافوق حک

منکر حق شوراي بلدي به قضاوت در امور مذهبی ) که قرارداد اجتماعی را به دست فراموشی سپرده بود(نامه دوم 

او میگفت در محکوم کردن امیل یک اصل اساسی از نهضت اصالح دینی پروتستان، یعنی حق اینکه هر فرد . بود

اگر شما امروز به من ثابت کنید که در امور مذهبی . ((ه استکتاب مقدس را براي خود تفسیر کند، نقض شد

روسو اذعان داشت که .)) مجبورم تسلیم تصمیمات شخص دیگري شوم، فردا من یک کاتولیک خواهم شد

اصالحگران به نوبه خود مزاحم تفسیر فردي شدهاند، ولی این امر، اصلی را که بدون آن عصیان پروتستانها علیه 

متهم میکرد ))) بجز کشیش خودم(((او روحانیان پیرو آیین کالون را . ادالنه میبود بیاعتبار نمیسازدقدرت پاپ غیرع

اگر آنها نسبت به روح اصالحات دینی خلوص نیت  ،اند که روحیه مخالف رواداري کیش کاتولیک را به خود گرفته

آنگاه در این زمینه به تمجید از . میکردند داشتند، از حق او دایر بر انتشار تفسیر خویش درباره کتاب مقدس دفاع

:آالمبر درباره روحانیان ژنو پرداخت/نظر د

این  ;میبیند که آنها آریوسی و سوکینوسی هستند ;در آن نفوذ میکند ;یک فیلسوف نظري سریع به آنان میافکند

نمیشود که منافع دنیوي آنا نرا مطلب را میگوید و فکر میکند با این کار خود به آنها افتخار میبخشد، ولی متوجه 

  . یعنی تنها امري که در این جهان عموما تعیین کننده ایمان افراد است - بهخطر میاندازد 
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اگر ما معجزه را به عنوان تجاوز از . در نامه سومش وي به این اتهام که معجزات را مردود دانسته است پرداخت

ه آیا چیزي معجزه است یا نه، زیرا ما همه قوانین طبیعت را قوانین طبیعت بشماریم، هرگز نخواهیم دانست ک

و این کار نه به  ;تازه بود که به وسیله علم تحقق مییافت)) معجزه((حتی در آن ایام، هر روز شاهد یک . نمیدانیم

تان در ایام باس. ((صورت تخلف از قوانین طبیعت، بلکه از طریق دانش بیشتر درباره این قوانین صورت میگرفت

امروزه اطفال این کار را با یک تکه کوچک  ;پیامبران باعث میشدند که به فرمان آنان آتش از آسمان بزمین نزول کند

هر تقویم نویس میتواند با محاسبه کسوف قول  ;یوشع نبی خورشید را متوقف کرد.)) انجام میدهند[ سوزان]شیشه 

ییها که چنین اعمال حیرت آوري در میان بربرها انجام میدهند، همانطور که اروپا. بدهد که کار مشابهی انجام دهد

 - حتی معجزات عیسی  -در نظر این بربرها به صورت خدایانی جلوه میکنند، به همان ترتیب هم معجزات گذشته 

عبیر هاي طبیعی بوده باشند که عوام الناس آنها را بغلط به عنوان مداخله االهی در قانون طبیعت ت ممکن است پدیده

از آن گذشته، چگونه ممکن است . شاید الیعازر، که مسیح وي را از میان مردگان برخیزاند، واقعا نمرده بود. کردهاند

یک معلم صحت آیین او را ثابت کند، در حالی که معلمان آیینهاي گوناگونی که عموما ناصحیح )) معجزات((که 

زه واقعی اعالم شدهاند، مانند هنگامی که جادوگران مصر در پنداشته شدهاند معجزاتی کردهاند که به همان اندا

هاي بزرگی به صورت  نشانه((که )) مسیحهاي دروغین((تبدیل عصا به مار با هارون رقابت کردند مسیح درباره 

  . به مردم هشدار داد)) عجایب ارائه خواهند کرد

او خواستار گسترش حق راي در . آغاز کرده بودهاي خود را به منظور کمک به نمایندگان طبقه متوسط  روسو نامه

منتخب به عنوان )) آریستوکراسی((در حقیقت در نامه ششم خود را بار دیگر طرفدار یک . جهت دموکراسی نبود

بهترین شکل حکومت نشان داد و به حکمرانان ژنو اطمینان داد که تصویر کمال مطلوبی که او در قرارداد اجتماعی 

ولی در نامه هفتم، او به دوستان معترض خود که از طبقه . اساسا با قانون اساسی ژنو یکی استترسیم کرده است 

متوسط بودند گفت که آن قانون اساسی حاکمیت شارمندان داراي حق راي را تنها در زمان انتخابات براي شوراي 

در تمام این . نه قدرتی میباشندبراي بقیه سال، شارمندان فاقد هرگو ;عمومی و مجمع ساالنه به رسمیت میشناسد

در حقیقت .)) داور عالی قوانین و در نتیجه سرنوشت همه افراد میباشد((نفري  25مدت طوالنی، شوراي کوچک 

بردگان ((که در شوراي عمومی داراي حق حاکمیت به نظر میرسیدند، پس از پایان آن، )) شارمندان و بورژوازي((

این .)) دفاع، سرنوشتشان بسته به رحم و شفقت بیست و پنج فرد مستبد استیک قدرت استبدادي میشوند و، بی

او در آخرین . ولی روسو توسل به این آخرین مرجع را ناپسند میدانست. اظهار تقریبا در حکم دعوت به انقالب بود

ه اشراف ثروتمند نامه خود طبقه بورژوازي را به عنوان عاقلترین و صلحدوستترین طبقه در کشور، که میان یک طبق

ولی به نمایندگان . گیر کرده است مورد تمجید قرار داد)) تودهاي از عوام الناس حیوان صفت و کودن((و ظالم و 

. اندرز داد که شکیبایی داشته باشند و رفع بیعدالتیهاي خود را به امید دست عدالت و گذشت زمان بگذارند

هاي  روحانیان ژنو از اندیشه. جریحهدار و دوستانش را ناخشنود کردند هاي نوشته شده از کوه دشمنان روسو را نامه

. بدعتآمیز او به هراس افتادند، و بیش از آن، از این موضوع متوحش بودند که روسو ادعا میکرد آنان با او همعقیدهاند

کودن، تملقگو، و گرگ  رجاله، حقهباز،((در این وقت او با شدت علیه کشیشان پیرو آیین کالون برخاست و آنان را 

ها  نمایندگان از این نامه. ها و شهرهاي فرانسه را بر آنان ارجح دانست خواند و کشیشان ساده کاتولیک دهکده)) هار

آنان روسو را متحدي خطرناك و  ;در مبارزات موفقیتآمیز خود براي کسب قدرت سیاسی بیشتر استفاده نکردند

  . و تصمیم گرفت که دیگر در امور سیاسی ژنو نقشی نداشته باشدروس. غیرقابل محاسبه تلقی میکردند
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IV -  روسو و ولتر  

این قدر از او ((براي روسو در پنجمین نامهاش این سوال پیش آمده بود که چرا آقاي ولتر، که اعضاي شوراي ژنو 

آن نیاز دارد به اعضاي  دیدن میکنند، آن روح رواداري مذهبی را که بدون وقفه موعظه میکند و گاهی خودش به

او یک نطق خیالی از قول ولتر نقل کرد که در آن از آزادي گفتار براي فالسفه، به این علت که .)) شورا تلقین نمیکند

این تقلید از سبک با روح و برازنده ولتر عالی . تنها عده معدود و ناچیزي آثار آنان را میخوانند، طرفداري شده بود

اعتراف کرده اثري را که بتازگی تحت عنوان ) ولتر(طق چنین نشان داده شده بود که پیر فرنه ولی در این ن. بود

ولتر بکرات منکر نوشتن این اثر شده بود، زیرا افکار بدعتآمیز بسیاري . موعظه پنجاه نفر منتشر شده بود نوشته است

ولتر چنین  ;عمدي و از روي سونیت بود یا نهما نمیدانیم که آیا افشاي این راز از طرف روسو . در آن وجود داشتند

فکر میکرد، و از آن سخت به خشم آمد، زیرا امکان داشت بار دیگر، درست در موقعی که وي داشت در فرنه مستقر 

. میشد، او را از فرانسه بیرون کنند

 -دهم او را با چماق کتک بزنند باید ب! عفریت! آدم رذل: ((وقتی او این نامه حاوي اسرار مگو را خواند، با فریاد گفت

: یک تماشاچی که در آنجا بود گفت!)) بلی میدهم او را در کوهستانش جلو پاي پرستارش با چماق کتک بزنند

خواهش میکنم آرام باشید، زیرا میدانم که روسو قصد دارد از شما دیدن کند و او به فاصله بسیار کمی در فرنه ((

.)) آه، بگذارید او بیاید: ((ه ظاهرا نقشه کشتن روسو را در سرمیپروراند، فریاد برآوردولتر در حالی ک.)) خواهد بود

به او شام خواهم داد، او را در رختخواب : ((ولتر پاسخ داد)) شما چگونه از او استقبال خواهید کرد: ((تماشاچی پرسید

سعادت قبول این دو  ;ختخواب خانه استاین بهترین ر ;شام خوبی است: خودم خواهم خواباند، و به او خواهم گفت

یک جزوه ) 1764دسامبر  31(ولتر با انتشار . ولی روسو به فرنه نیامد.)) را به من بده، و در اینجا آسوده خاطر باش

ها بر خصوصیات اخالقی و زندگی اوست، انتقام خود را  بینام تحت عنوان احساسات شارمندان، که از سیاهترین لکه

  . طالب آن را عینا نقل کرد تا بتوان آن را باور نمودباید م. گرفت

در . ما به یک آدم احمق رحم میکنیم، ولی وقتی اختالل فکري او به جنون تبدیل میشود، او را میگیریم و میبندیم

ما رمانسهاي این مرد را که در آنجا نجابت و . ... آن موقع، گذشت، که یک فضیلت است، به صورت رذیلت درمیآید

وقتی که او مذهب را با . ... فت به همان اندازه آسیب دیدهاند که به عقل سلیم لطمه خورده است بخشیدیمع

آیا امروز که او کتاب تازهاي . ... تخیالت خود درهم آمیخت، قضات ما ناچار بودند از قضات پاریس و برن تقلید کنند

نی که خود مدعی اعتقاد به آن است، به کلیه منتشر میکند که در آن بشدت به مذهب مسیحیت، به اصالح دی

او ... و همه سازمانهاي کشور بیحرمتی میکند، کاسه صبر و شکیبایی لبریز نشده است )) انجیل مقدس((کشیشان 

معجزاتی نیست که بتوانیم عینا قبول کنیم بدون اینکه از عقل سلیم ) کتاب مقدس(بوضوح و به نام خود میگوید، در 

هاي حزن  او مردي است که هنوز نشانه... آیا او یک ادیب است که با ادبا به بحث و فحص بپردازد نه،  .))دست بکشیم

آور عیاشیهاي خویش را با خود دارد، و زن بدبختی را که باعث مرگ مادرش شد و اطفالش را دم در یک پرورشگاه 

حالی که از همه احساسات طبیعت دست قرارداد با خود از شهري به شهر و از کوهی به کوه دیگر میکشد، در 

  . ... کشیده، همان طور که احساسات مذهب و شرافت را به دور افکنده است

آیا او میخواهد با مسخ قانون اساسی ما آن را براندازد، همانطور که میخواهد مسیحیتی را که خود مدعی اعتقاد به آن 

اگر او . که او باعث مزاحمت آن شده است او را از خود میراند کافی است به او هشدار داده شود شهري ;است براندازد

، میتواند این فکر را [انقالب خواهیم کرد]شمشیر خواهیم کشید )) امیل((-محکومیت–تصور میکرد که ما به خاطر 

از ولی باید به او گفت اگر ما تنبیه سبکی براي یک رمانس حاکی . در شمار حماقتها و نادانیهاي خود بپندارد

. خدانشناسی قایل میشویم، براي یک خائن پست مجازات مرگ قایل خواهیم شد
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او اینک هفتاد سال (این عملی شرمآور بود که بسختی میتوان آن را به علت خشم و بیماریها و سن ولتر بر او بخشید 

که ولتر آن را ) ور کنیمحتی امروز ما بسختی میتوانیم با(جاي تعجب نیست که روسو هیچ وقت باور نمیکرد ). داشت

او در عوض آن را به یک کشیش ژنوي به نام ورن، که بیهوده اعتراض میکرد که نویسنده آن نبوده  ;نوشته باشد

  ): 1765ژانویه (روسو در یکی از بهترین لحظات خود پاسخی به احساسات داد . است، نسبت میداد

هیچ بیماریی، اعم از کوچک یا . میرسد با این مقاله روشن کنم من مایلم بسادگی آنچه را که از نظر من الزم به نظر

بیماریی که من به آن مبتال . بزرگ، نظیر آنچه نویسنده درباره آن صحبت میکند، هرگز بدن مرا مبتال نکرده است

ر این بیماري مادرزاد است، و این را کسانی که د. هستم کوچکترین شباهتی به آنچه که اظهار شده است ندارد

اگر آنان . ... آقایان مالوئن، موران، تیري، و داران از آن آگاهند. کودکی از من مراقبت میکردند و هنوز زندهاند میدانند

این زن . ... در این بیماري کوچکترین اثري از عیاشی پیدا میکنند، از آنها تقاضا دارم مرا رسوا کنند و خجلت دهند

مصایبم از من مراقبت میکند، تنها از این نظر بدبخت است که در بدبختیهاي  عاقل و مورد احترام جهانیان، که در

وي تا سن نود و سه  (مادرش با آنکه سنی از او گذشته، پر از نیروي حیات و کامال سالمت است . من سهیم است

آنجا یا در جاي من هیچ گاه طفلی را دم در پرورشگاه رها نکرده یا باعث نشدهام که طفلی در . )سالگی زنده بود

بیش از این چیزي نمیگویم، جز اینکه در ساعت مرگ ترجیح خواهم داد کاري را که نویسنده مرا . ... دیگر رها شود

  . متهم به انجام آن میکند کرده باشم، ولی چنین مطلبی را ننوشته باشم

د گفت کامال در حکم رها کردن که نمیشو(هاي خود به پرورشگاه اطفال سرراهی  با آنکه عمل روسو در تحویل بچه

، )وي این مطلب را نزد همسر مارشال دو لوکزامبورگ اعتراف کرده بود(بر شایعه سازان پاریس آشکار بود ) آنها بود

اپینه آن را /براي ژان ژاك این ظن ایجاد شده بود که مادام د. جزوه ولتر نخستین پردهبرداري عمومی از این راز بود

اپینه، گریم، و دیدرو /در این وقت وي مطمئن شده بود که مادام د. از ژنو آشکار کرده است در ضمن دیدار خود

در همین موقع گریم در نشریه کورسپوندانس لیترر مکررا روسو را . مشغول توطئه علیه او هستند تا او را بدنام کنند

هاي نوشته شده از کوه او، در  درباره نامهخود، ضمن بحث  1765ژانویه  15مورد حمله قرار میداد، و در شماره مورخ 

  چنانچه در این جهان گناهی به نام خیانت عظما وجود داشته : ((زمینه متهم کردن روسو به خیانت با ولتر هماواز شد

باشد، مسلما این خیانت در حمله به قانون اساسی یک کشور و در اسلحهاي یافت میشود که آقاي روسو براي واژگون 

هایی است که  جدال میان روسو و ولتر یکی از غمانگیزترین لکه.)) ون اساسی کشور خود به کار برده استکردن قان

ولتر، که فرزند . وضع خانوادگی و موقع این دو، آنها را از هم بسیار متمایز میکرد. بر چهره عصر روشنگري وجود دارد

روسو، که در خانوادهاي . ار کالسیک بهرهمند بودیک محضردار مرفه بود، از تحصیالت خوبی خصوصا در زمینه آث

فقیر به دنیا آمده و خانوادهاش کمی بعد از هم متالشی شده بود، از تحصیالت رسمی برخوردار نشد و هیچ گونه 

عقل را دوست بدارید و : ((ولتر موازین ادبی را که بوالو وضع کرده بود پذیرفت مانند. سنت کالسیک به ارث نبرد

مانند فاوست، که کوشید مارگریت (در نزد روسو .)) هاي شما شکوه و ارزش خود را از عقل بگیرند همه نوشتهبگذارید 

ولتر به همان اندازه ژان ژاك حساس و قابل تهییج بود، ولی معموال .)) احساس همه چیز است((، )را از راه به در کند

او احساس میکرد در عمل  ;خود را به هنرش ببخشند این کار را ناصواب میدانست که بگذارد احساسات تند، رنگ

روسو در توسل به احساسات و غرایز یک نوع عدول فردگرایانه و آنارشیستی از موازین عقلی وجود دارد که با شورش 

هاي پاسکال را مردود میدانست، و حال آنکه روسو صداي پاسکال را  او نوشته. آغاز میشود و با مذهب پایان میپذیرد

روسو براي به دست آوردن نان از نتهاي موسیقی نسخه  ;ولتر مانند یک میلیونر زندگی میکرد. عکس میکردمن

روسو در اجتماعات ناراحت و آن قدر ناشکیبا و قابل  ;ولتر در اجتماع مجموعهاي بود از همه برازندگیها. برمیداشت

روسو فرزند  ;ند پاریس و شادابی و تجمالت آن بودولتر فرز. تحریک بود که نمیتوانست براي خود دوستی نگاه دارد
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از امتیازات طبقاتی، که وي را عمیقا متاثر میکرد، و از تجمالت، که  ;ژنو بود، از افراد طبقه متوسط، عبوس و متعصب

را در  ولتر از تجمل چنین دفاع میکرد که با دادن کار به فقرا، پول ثروتمندان. خودش از آن بیبهره بود، انزجار داشت

در شهرهاي ما به یکصد فقیر غذا میرساند و باعث ((روسو به این علت تجمل را محکوم میکرد که  ;گردش میگذارد

ولتر معتقد بود که راحتیها و هنرهاي تمدن بر گناهان آن .)) میشود که یکصد هزار نفر در دهات ما تلف شوند

اصالح طلبان به حرف ولتر گوش میدادند . چیز حمله میکرد روسو در همه جا ناراحت بود و تقریبا به همه ;میچربند

. و انقالبیون حرف روسو را میشنیدند

این جهان براي کسانی که فکر میکنند یک کمدي، و براي کسانی که ((هنگامی که هوریس والپول اظهار داشت که 

دو تن را که داراي متنفذترین ، بدون اینکه خود متوجه باشد، در یک سطر زندگی ))حس میکنند یک تراژدي است

  . ذهنهاي قرن هجدهم بودند خالصه کرده بود

V -  بازول روسو را مالقات میکند

به عمل آورد، تصویري بسیار مطبوع از روسو به دست  1764از گزارش پنج دیداري که بازول از ژان ژاك در دسامبر 

قبل از دیدن روسو، ((تبر جدا سوگند یاد کرده بود که اک 21این ستایشگر، که گریز از دستش امکان نداشت، . میآید

. تراور شد -در سوم دسامبر، او از نوشاتل عازم موتیه .)) نه با یک کافر صحبت کند و نه از موانست زنان لذت ببرد

) وسور(دربرو، که نیمه راه بود، در یک مسافرخانه توقف کرد و از دختر صاحب مسافرخانه پرسید که درباره شکار او 

  :پاسخ این دختر ناراحت کننده بود. چه میداند

او شخصی بسیار . آقاي روسو اغلب با بانوي خانهدارش، مادموازل لوواسور، به اینجا میآید و چند روز میماند((

صورت خوبی دارد، ولی خوشش نمیآید مردم بیایند و به او خیره شوند، مثل اینکه انگار او دو سر . دوستداشتنی است

خدا میداند که کنجکاوي مردم چقدر باور نکردنی است، اشخاص بسیار زیادي به دیدن او میآیند، و اغلب او آنها . ددار

در موتیه در . البته بازول به کار خود ادامه داد.)) او بیمار است و نمیخواهد کسی مزاحمش شود. را نمیپذیرد

  :مسافرخانه دهکده اقامت گزید

هیه کردم که در آن به او اطالع دادم یک مرد اسکاتلندي قدیمی، به سن بیست و چهار نامهاي براي آقاي روسو ت

در اواخر . ... من به او اطمینان دادم که استحقاق توجه او را دارم. سال، به آنجا آمده است به امید اینکه او را ببیند

من آن را براي همیشه به عنوان . شاهکار استاین نامه واقعا یک . ... نامهام به او اطمینان دادم که قلب و روح دارم

  . دلیل بر اینکه روح من میتواند به مدارج عالی صعود کند حفظ خواهم کرد

  : نامه او، که به فرانسه بود، مخلوط زیر کانهاي بود از بالهت عمدي و تحسین غلوآمیز و غیرقابل مقاومت، به این شرح

رقت کرده، روحم را به درجات باال سوق داده، و به نیروي تخیلم جان  هاي شما قلب مرا دچار آقاي محترم، نوشته

روسو فصیح و ! مرشد روشنفکر! پرو عزیز - اي سن . ... باور کنید شما از دیدن من خوشحال خواهید شد. بخشیدهاند

. ... آمد در من این احساس قلبی ایجاد شده است که یک دوستی قابل احترام امروز به وجود خواهد! دوستداشتنی

ولی از . ... با آنکه من مردي جوانم، تنوع زندگی من شما را به حیرت خواهد آورد. من براي شما گفتنی بسیار دارم

هرگز شما را نبینم، یا اینکه در  - نمیدانم کدام یک از این دو را ترجیح میدهم . ... شما تقاضا دارم تنها باشید

روسو پیام فرستاد او میتواند بیاید مشروط . بیصبري منتظر پاسخ شما هستمنخستین دیدار شما را در جمع ببینم با 

  . بر اینکه قول دهد دیدارش را کوتاه کند

کت و جلیقه ارغوانی رنگ زردوزي شده به تن و شلوار پوستی و نیم چکمه به پا داشت و روي ((بازول در حالی که 

یک ((ترز، که . ، به دیدن روسو رفت))ه بود بر تن داشتآنها یک پالتو کرکی سبز رنگ که آسترش از پوست روبا

ترز او را به باالخانه نزد روسو راهنمایی . ، در را به روي او باز کرد))دختر ریزه اندام، با روح، و تر و تمیز فرانسوي بود
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بازول از او .)) تن داشت او مردي برازنده با پوستی تیره رنگ بود که لباس ارامنه بر: ((بازول درباره روسو میگوید. کرد

روسو نسبت . پرسید حالش چطور است، و روسو پاسخ داد حالش خیلی بد است، ولی از پزشکان دست کشیده است

به فردریک اظهار تمجید کرد، و فرانسویان را قابل تحقیر خواند، ولی افزود که در اسپانیا شخصیتهاي بزرگی وجود 

روسو درباره علماي االهی گفت که این آقایان براي یک . ند هم همین طورهاي اسکاتل بازول گفت در کوه. دارند

آنها درباره جزیره کرس . مطلب توضیح تازهاي میدهند، ولی اصل مطلب مثل سابق غیرقابل درك باقی میماند

به عالقه پایدار بازول نسبت . روسو گفت از او خواسته شده است قوانینی براي آنها تدوین کند. صحبت کردند

. کمی بعد روسو بازول را از نزد خود مرخص کرد و گفت میخواهد تنها به پیادهروي برود. استقالل کرس آغاز شد

: روسو مدتی با او صحبت کرد، و سپس او را مرخص کرد و به او گفت. در چهارم دسامبر بازول به مقر روسو بازگشت

روسو .)) با من رسمی نباشید: ((بازول پاسخ داد.)) یستاین طبیعت من است، دست خودم ن. شما مرا کسل میکنید((

من بیست و دو سال است با آقاي روسو : ((ترز تا دم در بازول را همراهی کرد و به او گفت.)) بروید: ((به او گفت

من سعی میکنم از اندرزهاي خوبی که او به من میدهد . هستم و حاضر نیستم جاي خود را با ملکه فرانسه عوض کنم

. روز پنجم دسامبر دوباره بازول جلو خانه روسو بود.)) اگر او بمیرد، من ناچار خواهم بود به صومعه بروم. استفاده کنم

بازول .)) آقاي عزیز، من متاسفم که نمیتوانم آن طور که میخواهم با شما صحبت کنم: ((روسو آهی کشید و گفت

من در سلک کاتولیکهاي رومی درآمده بودم و قصد داشتم خود ((ه این معاذیر را نادیده گرفت و با گفتن این جمله ک

: بازول پرسید!)) چه حماقتی: ((روسو گفت. صحبت را به جنب و جوش آورد)) را در یک صومعه پنهان کنم

بلی من به : ((روسو با دست بر سینه خود کوفت و پاسخ داد!)) صادقانه به من بگویید، آیا شما مسیحی هستید((

به من بگویید که آیا دچار : ((بازول، که خود دچار عوارض مالیخولیا میشد، پرسید.)) بودن مباهات میکنممسیحی 

روسو پاسخ داد که با طبعی آرام به دنیا آمده و استعداد مالیخولیا ندارد، بلکه بدبختیهایش او را )) مالیخولیا میشوید

روسو . ها، توبه کردن، و درمانهاي مشابه چیست ه بردن به صومعهبازول پرسید که نظر او درباره پنا. دچار آن کردهاند

روسو . بازول پرسید آیا روسو حاضر است هدایت روحی او را به عهده بگیرد. جواب داد که همه اینها صحنه سازیند

درد است و  بازول گفت دوباره بازخواهد گشت، و روسو جواب داد قول نمیدهد او را ببیند، زیرا دچار. پاسخ منفی داد

  . هر دقیقه به لگن ادرار نیاز دارد

شرح مختصر زندگی ((، بازول در چهارده صفحه مطالبی تحت عنوان ))مرکز اداري دهکده((آن روز بعد از ظهر، در 

وي در این شرح جریان یکی از زناکاریهاي خود را بازگو میکرد و سوالش این . نوشت و آن را براي روسو فرستاد)) من

دسامبر  14او به نوشاتل بازگشت، ولی در تاریخ . براي او امکان دارد که خود را یک مرد کامل عیار بداند یا نه بود که

بازول  ;روسو او را پذیرفت ;بازول اصرار کرد. ترز به او گفت که آقایش سخت بیمار است. باز دم در منزل روسو بود

روسو به او گفت که بیماري، ناکامی، و اندوه بر او مستولی شده )) .او را دیدم که با درد بسیار نشسته است: ((میگوید

. همه فکر میکنند من موظفم به آنها توجه کنم: ((است و براي باز کردن مجراي ادرار از میل استفاده میکند، و افزود

بع ساعت، و نه بازول سوال کرد براي چه مدت میتواند بماند، روسو پاسخ داد براي یک ر.)) بعدازظهر باز گردید

راهتان را : ((روسو در حالی که نمیتوانست جلوي خنده خود را بگیرد گفت. بازول گفت براي بیست دقیقه. بیشتر

بازول ساعت چهار، در حالی که رویاي لویی پانزدهم را در سر داشت، نزد روسو بازگشت و به او !)) بگیرید و بروید

آیا من نمیتوانم . مثال من دوست دارم سی زن داشته باشم. خص استدر نزد من، اخالقیات موضوعی نامش: ((گفت

اگر من آدم ثروتمندي باشم، ... ولی فکرش را بکنید: ((بازول ادامه داد)) نه: ((روسو پاسخ داد)) این تمنا را برآورم

به آنها جهیزیه . میشود من آنها را بچهدار میکنم، و به این ترتیب بر تعداد نفوس افزوده ;میتوانم تعدادي دختر بگیرم

به این ترتیب آنها در همان . میدهم، و به دهقانانی که از داشتن آنها بسیار خوشوقت خواهند بود، شوهرشان میدهم
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سنی صاحب شوهر میشوند که اگر با کره مانده بودند، صاحب شوهر میشدند و من هم به سهم خود از تنوع زنان 

: با این فرضیه شاهانه خود اثر دلخواه خویش را در روسو ایجاد نکرده بود، پرسیدبازول که .)) زیادي بهرهمند شدهام

روسو پاسخی پرارزش )) تقاضا دارم به من بگویید چگونه میتوانم تقاص بدي بزرگی را که مرتکب شدهام پس بدهم((

. روسو گفت فردا ;م دعوت کندبازول از روسو تقاضا کرد او را به شا.)) براي بدي، تقاصی جز نیکی نیست: ((به او داد

. بازول با روحیهاي بسیار خوش به مسافرخانه بازگشت

. دسامبر او با ژان ژاك و ترز در آشپزخانه منزل روسو، که به نظر بازول تمیز و با روح میآمد، شام صرف کرد 15در 

و دیده نمیشد، سگ و گربهاش، هم روسو سر کیف بود و نشانهاي از ناراحتیهاي روانی که بعدا برایش پیش آمدند در ا

او مقداري خوراکی روي ظرفی چوبی گذاشت و سگش را وادار . ((با یکدیگر و هم با خود روسو، خوب کنار میآمدند

بازول درباره مذهب صحبت .)) او آهنگی با روح، با صدایی مطبوع و حسن سلیقه بسیار، خواند. کرد دور آن برقصد

بازول پرسید آیا . روسو گفت بلی، ولی این مذهب طبق انجیل نیست. ي انگلیکان استکرد و گفت که طرفدار کلیسا

روسو از بولس حواري خوشش نمیآید و روسو جواب داد که به او احترام میگذارد، ولی عقیده دارد که بولس تا 

. حدودي مسئول افکار مغشوش بازول است و اگر اینک زنده بود، یکی از روحانیان انگلکان میشد

و سپس .)) به طور مسلم: ((مادموازل لوواسور از بازول پرسید که آیا وي از ولتر دیدن خواهد کرد بازول جواب داد

صحبت او بسیار لذتبخش است و حتی از کتابهایش هم . آقاي ولتر از شما خوشش نمیآید: ((روبه روسو کرد و گفت

روسو مرا چند بار بوسید و ((ماند، ولی وقتی از آنجا میرفت، بازول از حدي که برایش معقول بود بیشتر .)) بهتر است

آقا گمان میکنم : ((وقتی که بازول به مسافرخانه رسید، خانم صاحبخانه گفت.)) با صمیمیتی برازنده در آغوش گرفت

واطف من این خاطره را به عنوان یک ستایش واقعی از ع: ((بازول در این مورد میگوید.)) شما گریه کرده باشید

  .))انسانی خویش حفظ میکنم

VI -  قانون اساسی براي کرس  

کرس تحت رهبري پاسکواله . بازول، شاید به تشویق روسو، پس از دیدار از ولتر در فرنه به ایتالیا، ناپل، و کرس رفت

تازه را ستوده و روسو در قرارداد اجتماعی والدت این کشور ). 1755(دي پائولی خود را از تسلط جنووا آزاد کرده بود 

  : چنین گفته بود

شهامت و . این کشور جزیره کرس است. هنوز یک کشور در اروپا وجود دارد که براي قانونگذاري میدان عمل دارد

استقامتی که این ملت رشید در بازیافتن و دفاع از آزادي خود ابراز داشته است شایستگی بسیار دارد که شخص 

به من الهام شده است که این جزیره کوچک روزي اروپا را . ونه این آزادي را حفظ کنندخردمندي به آنها بیاموزد چگ

  . به شگفتی درخواهد آورد

اوت  31ولی در  ;ولتر تصور میکرد روسو آخرین کسی در اروپا خواهد بود که از او به عنوان یک قانونگذار دعوت شود

  : ستاده کرس در فرانسه، دریافت داشتژان ژاك نامه زیر را از ماتئو بوتافوئوکو، فر 1764

چنین تمجیدي از . خود به نحوي بسیار تحسینآمیز از کشور ما، کرس، اسم بردید)) قرارداد اجتماعی((آقا، شما در 

خامهاي به خلوص و پاکی قلم شما این تمایل شدید را بهوجود آورده است که شما آن قانونگذار خردمندي باشید که 

البته من بر این . لت یاري دهد تا آزادیهایی را که به بهاي این همه خون به دست آمدهاند حفظ کندمیتواند به این م

. ... نکته واقفم که کاري که من به خود جرئت میدهم به شما اصرار کنم تقبل کنید مستلزم آگاهی از جزئیات است

ختیار شما قرار خواهم داد، و آقاي پائولی چنانچه شما زحمت این کار را بپذیرید، من همه اطالعات الزم را در ا

این رئیس . حداعالي تالش خود را به عمل خواهد آورد تا کلیه اطالعاتی را که بخواهید از کرس برایتان بفرستد

  برجسته، و در حقیقت همه هموطنان من که سعادت آشنایی با آثار شما را داشتهاند، در عالقه من، و در احساس 
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پاسخ روسو . ندا اروپا براي شما دارد، و به جهاتی چنین عدیده شما استحقاق آن را دارید، سهیماحترامی که همه 

حاکی از قبول این ماموریت و تقاضاي مطالبی درباره خصوصیات اخالقی، تاریخ، و مسائل مردم ) 1764اکتبر  15(

شد، هر چند که خارج از شور و شوق من خارج از توانایی من با((او اعتراف میکرد که این کار ممکن است . کرس بود

من در بقیه عمرم جز به خودم و کرس به چیزي : ((او به بوتافوئوکو نوشت 1765مه  26در تاریخ )). نخواهد بود

او بالفاصله دست به کار تهیه طرح قانون .)) همه مطالب دیگر از فکر من به در خواهند بود ;عالقه نخواهم داشت

  . اساسی براي کرس شد

روسو که قرارداد اجتماعی را در نظر داشت، پیشنهاد کرد که هر یک از شارمندان باید از خود تعهدي رسمی و 

کرسیهاي ((او از . غیرقابل فسخ بسپارد و جسم، اموال، اراده، و همه قدرتهاي خود را در اختیار ملت کرس بگذارد

 -، ولی به آنها هشدار داد که معایب بسیاري دارند که استقالل خویش را به دست آورده بودند ستایش کرد)) شجاع

که بیشتر آن ناشی از نفرت آنها نسبت به اربابان خارجیشان بود،  - تنبلی، راهزنی، خصومتهاي خانوادگی، و سبعیت 

قانون باید همه گونه تشویق را از مردم به عمل آورد که در مزارع . بهترین درمان این معایب زندگی کشاورزي است

تجارت، امور  ;کشاورزي باعث بهبود خصوصیات اخالقی و سالمت ملی میشود. مانند، نه اینکه در شهرها جمع شوندب

هرگونه مسافرت . بازرگانی، و امور مالی درهاي همه نوع حیلهگري را میگشایند و باید به وسیله دولت محدود شوند

. هاي کثیر العده باید پاداش داده شود جوانی و خانوادهبه ازدواجهاي سنین . باید پیاده یا بر پشت حیوانات باشد

باید مالکیت خصوصی کاهش، و . مردانی که تا سن چهلسالگی ازدواج نمیکنند باید شارمندي خود را از دست بدهند

دلم میخواهد که دولت را تنها مالک ببینم، و افراد از اموال عمومی سهمی صرفا . ((اموال دولت افزایش پیدا کند

چنانچه ضرورت ایجاب کند، همه جمعیت باید براي کشت کردن زمینهاي .)) تناسب با خدمات خود داشته باشندم

  . کشور به خدمت خوانده شوند

شکل حکومت باید مطابق . دولت باید به طور کلی بر تعلیم و تربیت و همه اخالقیات عمومی نظارت داشته باشد

سه کرس را از جنووا خرید، ارتشی به آنجا فرستاد، و پائولی را معزول، و فران 1768در . شکل استانهاي سویس باشد

از کلیه ((روسو از طرح خود دست کشید و حمله فرانسه را به عنوان تخلف  ;این جزیره را تابع قوانین فرانسه کرد

  . محکوم کرد)) موازین عدالت، انسانیت، حقوق سیاسی، و عقل

VII  - فراري  

در این مدت مطالعه میکرد، چیز مینوشت، و بیماري خود  ;موتیه زندگی ساده و آرامی داشت روسو مدت دو سال در

به آن مبتال شده بود رنج میبرد و با احترام میهمانانی را  1764او از بیماري سیاتیک که در اکتبر . را معالجه میکرد

او را با احساس حقشناسی چنین توصیف  یکی از این میهمانان. که از مرحله وارسی دقیق ترز میگذشتند میپذیرفت

نمیدانید مصاحبت با او تا چه حد دلفریب است، در رفتارش چه نزاکتی وجود دارد، و صحبتش چقدر عمیق و : کرد

آیا انسان انتظار منظرهاي کامال متفاوت نداشت و نزد خود یک موجود عجیب همیشه . آرامبخش و پرنشاط است

او سیمایی بسیار مالیم را با نگاهی آتشین ! ش بینی مجسم نمیکرد آه، چه اشتباهیعبوس و گاهی حتی غیرقابل پی

هر وقت که انسان با موضوعی سروکار . درهم میآمیزد و چشمانی دارد که نظیر سرزندگی آن هرگز دیده نشده است

اگر انسان او . وینددارد که او به آن عالقهمند است، در آن وقت چشمانش، لبانش، دستانش، و همه چیزش سخن میگ

او با . به هیچ وجه این طور نیست. را به صورت شخصی که دایما غرغر میکند مجسم کند، کامال در اشتباه است

ولی . آنهایی که میخندند میخندد، با اطفال حرف میزند و شوخی میکند، و سر به سر بانوي خانهدار خود میگذارد

هاي نوشته شده از کوه را کشف کرده بودند، و به نظر آنها مایه ننگ  هاي محل بدعتهاي فکري امیل و نامه کشیش

مارس  10روسو براي جلب رضایت آنها در . بود که چنین عفریتی بیش از این با حضور خود سویس را ملوث کند
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هیچ گاه دیگر اثري تازه درباره هیچ یک از مباحث ((حاضر شد خود را طی یک سند رسمی ملزم کند که  1765

و ...  ;هبی منتشر نکند و هیچ گاه، حتی به طور اتفاقی، در هیچ یک از آثار تازه خود درباره آن به بحث نپردازدمذ

عالوه بر آن، با احساسات و رفتار خود کما فی السابق اهمیت زیادي را که براي خشنودي خویش از وابسته بودن به 

و را احضار کرد که براي پاسخگویی به اتهامات بدعتگذاري شوراي کلیساي نوشاتل ا.)) کلیسا قایل است، نشان دهد

با تمام حسن نیتی که دارم، براي من غیرممکن است که رنج : ((او تقاضا کرد معذور داشته شود و گفت ;حضور یابد

  . این حقیقتی دردناك بود.)) یک جلسه طوالنی را بر خود هموار کنم

حمالت . عمومی خود او را به عنوان ضد مسیح مورد حمله قراردادکشیش خود وي علیه او برخاست و در وعظهاي 

وقتی روسو براي پیادهروي بیرون میرفت، بعضی از روستاییان به طرف او سنگ  ;روحانیان، پیروان آنها را آتشی کرد

د، و یکی از سپتامبر، او و ترز بر اثر سنگهایی که به دیوار منزلشان میخوردن 7 -  6حدود نیمه شب . پرتاب میکردند

یکی از . یک تکه سنگ بزرگ از شیشه گذشت و جلو پاي او افتاد ;ها را شکستند، از خواب بیدار شدند پنجره

ولی دوستان  ;جمعیت متفرق شد ;همسایگان که از ماموران دولتی دهکده بود، عدهاي نگهبان براي نجات وي خواند

  . از این شهر خارج شودبر جاي مانده روسو در موتیه به او اندرز دادند که 

ولی چنان به سویس دل بسته بودم که حاضر نبودم تا موقعی که ناگزیر از ترك ((چند پناهگاه به او پیشنهاد شد، 

پیر در میان دریاچه بین دیدن  -یک سال پیش از آن از جزیره کوچک سن .)) آنجا نشدهام از آن کشور خارج شوم

روسو عقیده داشت اینجا براي  ;ه وجود داشت که آن هم خانه نگهبان آنجا بوددر این جزیره فقط یک خان ;کرده بود

این جزیره در استان برن، که دو . کسی که وجهه عمومی ندارد و دوستدار تنهایی است کمال مطلوب به شمار میرود

ه میتواند، بدون بیم از ولی اطمینانهاي غیر رسمی به او داده شده بود ک ;سال قبل او را اخراج کرده بود، قرار داشت

. دستگیري، به این جزیره نقل مکان کند

، پس از بیست و شش ماه اقامت در موتیه، او و ترز خانهاي را که در نزدشان 1765بدین ترتیب، در اواسط سپتامبر 

همه چیز بود این محل چنان دور از . عزیز شده بود ترك کردند و به عنوان مستاجر نزد خانواده نگهبان جزیره رفتند

من فکر میکردم در این جزیره بیش : ((او میگوید.)) نه عوام الناس میتوانستند مزاحم آن شوند و نه اهل کلیسا((که 

او براي تامین مخارج خود حق انتشار کلیه .)) و بزودي از یاد آدمیان خواهم رفت... از پیش از مردم به دور خواهم بود

خانه، داد و او را امین کلیه اسناد و اوراق خود ساخت، مشروط به این شرط صریح که آثارش را به دو پیرو، مدیر چاپ

زیرا آرزو داشتم بقیه عمر را بآرامی به پایان برسانم و کاري نکنم که ((وي قبل از مرگ روسو از آنها استفادهاي نکند، 

 ;لیور به او پیشنهاد کرد 1200ه مبلغ مارشال کیث مقرري ساالنهاي ب.)) باز خاطره مرا در اذهان مردم تجدید کند

دیگر از . روسو مقرري دیگري براي ترز ترتیب داد و خودش با وي در جزیره سکنا گزید. روسو نصف آن را قبول کرد

  . سن او اینک به پنجاه و سه رسیده بود. زندگی انتظاري نداشت

تابهاي خود را به نام رویاهاي یک رهرو تنها به سیزده سال بعد، او آخرین سال عمر را میگذراند، یکی از بهترین ک

نخستین : ((پیر را توصیف میکند- او در این کتاب با عباراتی سنجیده زندگی خود در جزیره سن. رشته تحریر درآورد

ما در جاي دیگر دیدهایم او .)) لذتی که من آرزو داشتم مزهاش را با همه حالوت آن بچشم تنبلی لذتبخش بود

در این وقت، در حالی که کتابی از این گیاهشناس سوئدي را در دست داشت، شروع  ;ینه تحسین میکردچگونه از ل

یا روزهایی که هوا خوب بود، مانند ثورو در . به تهیه صورت و مطالعه گیاهان موجود در قلمرو کوچک خود کرد

خود را تنها به داخل قایق میافکندم و هنگامی که آب آرام بود، آن را پاروزنان به وسط دریاچه ،))والدندریاچه ((

در آنجا، در حالی که در قایق دراز میکشیدم و چشمانم را به آسمان میدوختم، خود را تسلیم جریان آرام آب . میبردم

  . اي شگفت آور غوطه میخوردمگاهی این کار چندین ساعت طول میکشید و من در صدها روی. میکردم
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، سناي برن به او دستور داد که 1765اکتبر  17در . روسو نتوانست حتی روي این آبها مدت زیادي استراحت کند

اقداماتی که . ((او سخت به شگفت آمد و احساس شکست کرد. روز از آن جزیره و از آن استان خارج شود 15ظرف 

اده بودم، و اینکه مرا آسوده گذارده بودند تا در جزیره سروسامان بگیرم، و براي کسب رضایت ضمنی دولت انجام د

این فکر را در او ایجاد کرده بودند که او اینک از )) همچنین دیدار چند نفري که از برن به مالقاتم آمده بودند

ایوسانه دیگري در برابر از سنا تقاضا کرد توضیح و مهلتی بدهد، و خود راه م. مزاحمت و تعقیب دولت در امان است

:تبعید به این صورت مطرح کرد

من تنها یک راه چاره براي خود میبینم و هر چند که این راه دهشت آور باشد، چنانچه عالیجنابان رضایت دهند، نه 

ن در و آن این است که بقیه عمر خود را در زندا ;تنها بدون احساس انزجار بلکه با اشتیاق آن را اختیار خواهم کرد

من به هزینه خود در آنجا زندگی خواهم . ها، یا در هر نقطه دیگري که مناسب تشخیص دهند، به سر برم یکی از قلعه

حاضرم بدون قلم و کاغذ سر کنم و با خارج هیچ . کرد و تضمین میدهم که هیچ گاه براي آنها هزینهاي ایجاد نکنم

د کتاب، آزادي آن را داشته باشم که گاهی در باغ قدم بزنم، من به تنها بگذارید، با چن. گونه ارتباطی نداشته باشم

  : آیا ذهن او پریشان شده بود خود او خالف این را اطمینان میدهد و میگوید. همین قانع خواهم بود

ذهن من در این لحظه کامال آرام است، من به خود . تصور نکنید که راه حلی ظاهرا چنین خشن نتیجه یاس است

از شما تقاضا میکنم توجه کنید که اگر . عمق دادهام و پس از تمرکز ذهنی عمیق، این تصمیم را گرفتهامفرصت ت

زندگی نابسامانی که من سالهاست بدون . این تصمیم به نظر غیرعادي میرسد، وضع من از آن هم غیرعادیتر است

قضاوت کنید که . باشد، دهشتناك استوقفه به آن دچار بودهام، براي کسی که از نعمت سالمت کامل برخوردار 

براي فرد علیل بیچارهاي که افسردگی و بدبختی او را از پا درآوردهاند و اینک آرزویی جز آن ندارد که با آرامش 

  . جان بسپارد، چه وضعی میتواند داشته باشد

کجا میتوانست . ك گویدساعت تر 24پاسخی که از برن رسید آن بود که باید آن جزیره و همه اراضی برن را ظرف 

المبر، به آمستردام از ري ناشر، و به  -برود او دعوتهایی به پوتسدام از فردریک، به کرس از پائولی، به لورن از سن 

اکتبر هیوم، که در آن وقت دبیر سفارت کبراي انگلستان در پاریس  22در . انگلستان از دیوید هیوم دریافت داشت

  : بود، به روسو نوشت

نظیر شما، صرف نظر از فضیلت و نبوغتان، باید مورد توجه عواطف همه موجودات  هاي منحصر به فرد و بی تیبدبخ

ولی من از این موضوع به خود میبالم که شما در انگلستان در برابر کلیه آزارها امنیت  ;انسانی بر له شما قرار گیرد

قوانین ما، بلکه بر اثر احترامی است که همه مردم آن  مطلق خواهید یافت، این امر نه تنها به علت روح با گذشت

  . کشور براي خصوصیات اخالقی شما قایلند

ترتیبی داد که ترز موقتا در سویس بماند و خود به ستراسبورگ . پیر خارج شد - اکتبر روسو از جزیره سن  29در 

دولت فرانسه به  ;وم را به انگلستان بپذیردسرانجام تصمیم گرفت دعوت هی. آنجا، یک ماه تمام در تردید گذراند. رفت

در آنجا هیوم براي نخستین بار با او مالقات کرد و طولی نکشید که به وي . او گذرنامه داد تا به پاریس بیاید

بیان یا تصور عالقه و شوق : ((هیوم نوشت. همه پاریس درباره بازگشت این تبعیدي صحبت میکردند. عالقهمند شد

ولتر و دیگران . ... هیچ فردي تا این حد مورد توجه آنها قرار نگرفته است. ... به روسو غیرممکن استاین ملت نسبت 

تعیین حقایق یا گزارش بیطرفانه آن در . این دوستی از همان آغاز دچار خلل شد.)) اند بکلی تحت الشعاع قرار گرفته

:ي مشتریان نشریه خود فرستادگریم این گزارش را برا 1766در اول ژانویه . اینجا مشکل است

 ;روز بعد با لباس ارمنی خود در باغ لوکزامبورگ به قدم زدن پرداخت. دسامبر وارد پاریس شد 17ژان ژاك روسو در 

پرنس دو کونتی به او در . چون قبال به کسی خبري داده نشده بود، هیچ کس از این منظره مستفیض نشد
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او همچنین روزها در ساعات معین در . نامبرده روزها در آنجا بار عام میدهد جا داده است، و ارمنی)) پرستشگاه((

در اینجا متن نامهاي را میبینید که هنگام اقامت او در پاریس دست به ...  .میزندخیابانهاي نزدیک محل اقامتش قدم 

  . رگی روبرو شده استدست میگشت و با موفقیت بز

این نامه . در اینجا گریم نامهاي را استنساخ کرده بود که ظاهرا از طرف فردریک کبیر براي روسو فرستاده شده بود

بگذارید خود والپول موضوع را، . به عنوان وسیلهاي براي دست انداختن روسو توسط هوریس والپول تنظیم شده بود

  : کانوي نوشت، تعریف کند. اس. خود به اج 1766ویه ژان 12به طوري که در نامه مورخ 

یک روز . شهرت کنونی من معلول تحریر یک مطلب بسیار ناچیز است که سروصدایی باور نکردنی برپا کرده است

عصر من در منزل مادام ژوفرن بودم و درباره تظاهرات و تناقضات روسو شوخی میکردم و چیزهایی گفتم که باعث 

وقتی به خانه بازگشتم، این مطالب را در نامهاي نوشتم و روز بعد آن را به هلوسیوس و دوك . دسرگرمی آنها ش

و آنها آن قدر از آن خوششان آمد که، بعد از متذکر شدن پارهاي عیوب زبانی، مرا تشویق  ;دونیورنوا نشان دادم

کمال میل به اشخاص الفزن و متظاهر،  همان طور که میدانید، من با. کردند نامه را در معرض دید مردم قرار دهم

نسخ این نامه، . من مخالفتی نداشتم ;بگذار استعداد آنها هر قدر میخواهد زیاد باشد. اعم از سیاسی یا ادبی، میخندم

متن نامه به . مانند آتش در بوته زار، به اطراف پخش شدند، و حاال تماشا کن که من چگونه مورد توجه عموم هستم

  )). ژان ژاك عزیزم((پادشاه پروس به آقاي روسو، : ستاین قرار ا

باعث شدهاید شما را از سویس، کشوري که تا این حد در  ;اید شما از ژنو، سرزمین پدران خود، دست کشیده

 ;پس نزد من بیایید. فرانسه حکمی علیه شما صادر کرده است. هاي شما از آن تمجید شده است، اخراج کنند نوشته

رویاهایتان، که شما را بسیار و براي مدتهاي طوالنی، به خود مشغول  ;هاي شما را تحسین میکنممن استعداد

شما باعث شدهاید تا به قدر کافی درباره . شما سرانجام باید عاقل و با سعادت باشید. میدارند، مرا سرگرم میکند

به دشمنان خود نشان دهید که . شود خصوصیاتی که بسختی میتوان گفت براي مردي واقعا بزرگ برازندهاند صحبت

. این کار بدون اینکه به شما لطمهاي بزند، آنها را آزرده خاطر خواهد کرد. گاهی میتوانید عقل سلیم داشته باشید

من براي شما آرزوي خوشبختی دارم و مایلم، چنانچه بخواهید، به . قلمرو من به شما خلوتگاه آرامی عرضه میدارد

اگر شما به مغز . اگر کمافی السابق کمک مرا نپذیرید، مطمئن باشید به هیچ کس نخواهم گفت ولی. شما کمک کنم

من پادشاهم و میتوانم هر  ;خود فشار بیاورید تا بدبختیهاي تازه پیدا کنید، هر چه دلتان میخواهد انتخاب کنید

اي شما در میان دشمنانتان دست این چیزي است که مسلما بر - بدبختیی که مطابق میل شما باشد فراهم کنم، و 

هر گاه شما از این کار دست بکشید که شکوه و افتخار خود را در آزار و جفا دیدن بیابید، من هم از  -نخواهد داد 

. آزار و اذیت شما دست خواهم کشید

یش جایی براي طرز فکر متجددانه و ثروت موروث. والپول هرگز با روسو مالقات نکرده بود. دوست خوب شما، فردریک

او از میهمانیهاي شامی که در منزل مادام ژوفرن ترتیب مییافتند و در آنجا . هاي ژان ژاك باقی نمیگذاشت نوشته

گریم و دیدرو را میدید، از معایب و جنونهاي روسو اطالع یافته بود، و شاید نمیدانست روسو، که تا سرحد بیماري 

ات و ناراحتیهاي شدید، تا مرز از هم گسیختگی فکري سوق داده شده عصبی حساس بود، بر اثر یک سلسله مباحث

ولی باید افزود وقتی که هیوم در . او به طرز ننگ آوري بیرحمانه بود)) شوخی((اگر والپول اینها را میدانست، . است

تبعیدي همه  مورد یافتن محل مناسبی براي روسو در انگلستان از او راهنمایی خواست، والپول متعهد شد به این

  . گونه کمک بکند

آیا هیوم از جریان این نامه مطلع بود ظاهرا او هنگامی که این نامه براي نخستین بار در منزل مادام ژوفرن سرهم 

به مارکیز دو برابانتان  1766فوریه  16هیوم در . او به شرکت در انشاي آن متهم شده است ;میشد، حضور داشت
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در مورد نامه قالبی پادشاه پروس به خود اجازه دادم به عمل آورم در سر میز شام لرد  تنها مزاحی که من: ((نوشت

او امید خود را . اولباك به منزل او رفت/هیوم براي خداحافظی از میهمانان بارون د 1766در سوم ژانویه .)) آسري بود

. شبختی او در انگلستان، ابراز داشتاز آزار و اذیت، و فراهم آوردن وسایل خو)) آن مردك((در مورد آزاد کردن 

متاسفم که امیدها و تصوراتی را که دلشادتان میدارند از میان میبرم، : ((اولباك در این مورد شک داشت و گفت/د

من به زبان ساده به . شناسید شما طرف خود را نمی. ولی طولی نخواهد کشید که شما به اشتباه خود پیخواهید برد

صبح روز بعد هیوم و روسو، همراه ژان ژاك .)) دارید یک مار سمی را در سینه خود گرم میکنید شما میگویم که شما

. دو لوز و سگ روسو به نام سلطان، با دو کالسکه عازم کاله شدند

روسو خرج خود را میداد، و پیشنهادهاي هیوم، مادام دو بولفر، و مادام دو وردلن را دایر بر اینکه پول در اختیارش 

، روسو، هیوم را در آغوش کشید و به خاطر اینکه او را به )ژانویه 10(وقتی که آنها به دوور رسیدند . ذارند رد کردبگ

  . سرزمین آزادي آورده است، از وي تشکر کرد

VIII -  روسو در انگلستان  

ستی، رداي بنفش، و عابران لباس روسو را، که عبارت بود از کاله پو. وارد لندن شدند 1766ژانویه  13آنها در 

. روسو به هیوم توضیح داد کسالتی دارد که پوشیدن شلوار را برایش ناراحت میکند. کمربند، به هم نشان میدادند

جورج سوم، پادشاه انگلستان، . هیوم دوستش کانوي را وادار کرد یک مستمري براي این بیگانه برجسته پیشنهاد کند

گریک براي روسو و هیوم در . عالقه کرد که به طور غیررسمی نگاهی به او بیفکندلیره موافقت، و اظهار  100با سالی 

. شبی که پادشاه و ملکه قرار بود به تماشاخانه بیایند، یک لژ مقابل لژ سلطنتی در تماشاخانه دروري لین تامین کرد

را در خانه بگذارد، زیرا ولی وقتی هیوم دنبال روسو رفت، با اشکال زیاد توانست روسو را وادار کند که سگش 

سرانجام هیوم روسو را بغل . هاي سگ که در داخل منزل حبس شده بود قلب روسو تبعیدي را ریش میکردند زوزه

بعد از نمایش، گریک، یک میهمانی شام براي روسو ترتیب داد، و روسو از . کرد و تقریبا بزور وادارش کرد تا راه بیفتد

آقا، شما باعث شدید من در قسمتهاي حزن آور نمایش اشک بریزم و : ((ف کرد و گفتنحوه بازي او در نمایش تعری

تا اینجا هیوم .)) در قسمتهاي تفریحی آن تبسم کنم، هر چند که به سختی یک کلمه از زبان شما را درك میکردم

  : بانتان نوشتبالفاصله پس از رسیدن به لندن، او به مادام دو برا. رویهمرفته از میهمان خود راضی بود

من پس از اینکه از هر جهت مراقب حرکات و رفتار او بودهام، اظهار . شما نظر مرا درباره ژان ژاك روسو خواستهاید

او مالیم، بیتکلف، پر احساس، بیتوجه به سود . میدارم که هرگز مردي با فضیلتتر و دوستداشتنیتر از او ندیدهام

چنانچه درصدد یافتن معایب او برآیم، جز بیصبري فوق العاده و یک . ستشخصی، و داراي حساسیتی بسیار عالی ا

در مورد خودم، . نوع استعداد براي داشتن سوظن غیرعادالنه نسبت به بهترین دوستان خود، چیزي در او نمیبینم

رفتار او سادگی  در طرز. حاضرم تمام عمرم را بدون اینکه ابر تیرهاي در افق مناسباتمان پدیدار شود، با او سر کنم

این امر کار اداره او را براي کسانی که با او . در امور عادي، او واقعا یک بچه است. بسیار قابل توجهی وجود دارد

  . زندگی میکنند آسان میکند

:هیوم همچنین نوشت

من او را بسیار . داو قلبی گرم و عالی دارد، و اغلب در صحبت چنان حرارتی پیدا میکند که مانند الهام به نظر میرس

فالسفه پاریس پیشگویی میکردند که من نمیتوانم بدون . ... دوست دارم و امیدوارم جایی در عالیق او داشته باشم

. ولی فکر میکنم میتوانم تمام عمر را با دوستی و احترام متقابل با او زندگی کنم ;جروبحث او را تا کاله راهنمایی کنم

رگ توافق ما این است که نه او و نه من هیچ کدام دنبال جروبحث نمیگردیم، و این من گمان میکنم یک منبع بز

آنها همچنین به این علت از او ناخشنودند که به نظر . موضوعی است که درباره هیچ یک از آن فالسفه صادق نیست
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ن، که بیش از همه مورد آزار و واقعا بسیار عجیب است که فیلسوف این دورا ;آنها او بیش از اندازه پایبند مذهب است

دارد و )) کتاب مقدس((او عالقه شدیدي به . ... و اذیت قرار گرفته است بمراتب بیش از دیگران تعصب مذهبی دارد

  . در حقیقت از یک مسیحی کمی بهتر است

به خانه خانم در لندن هم مثل پاریس انبوه اعیان، بانوان، نویسندگان، و اشخاص عادي . ولی اشکاالتی پیش آمدند

روسو بزودي از این توجه خسته . ادمز واقع در خیابان باکینگم، که هیوم روسو را در آن جا داده بود، روي میآوردند

پیشنهادي رسید دایر بر اینکه در یک صومعه واقع در . شد و از هیوم تقاضا کرد جایی دور از لندن براي او پیدا کند

یل بود این پیشنهاد را بپذیرد، ولی هیوم او را از این کار بازداشت و وادارش کرد در روسو ما. ویلز از او نگهداري شود

. ژانویه به آنجا رفتند 28روسو و سگش در . کیلومتري لندن، زندگی کند 10خانه یک خواربار فروش در چیزیک، در 

اشد با او سر میز غذا بنشیند، میزبان خود در این وقت او دنبال ترز فرستاد، و با اصرار در اینکه ترز باید اجازه داشته ب

  : هیوم در نامهاي به مادام دو بوفلر چنین شکایت کرد. و هیوم را ناراحت میکرد

موسیو دولوز میگوید که ترز شرور، ستیزه جو، و سبک گوست، و عقیده بر این است که او علت اصلی رفتن روسو از 

ند ترز آن قدر کودن است که نمیداند در چه سالی، در چه ماهی از خود روسو اعتراف میک. میباشد - موتیه-نوشاتل

هاي مختلف را در هیچ یک از  سال، یا چه روزي از ماه یا هفته زندگی میکند، و هیچ وقت نمیتواند ارزش سکه

ط با این وصف، او با همان قدرت مطلقی که یک پرستار بر یک طفل حکومت میکند بر روسو تسل. کشورها یاد بگیرد

عالقه او به این حیوان خارج از هرگونه بیان یا ادراك . در غیاب او، سگش این تسلط را به دست آورده است. دارد

بازول در آنجا با وي مالقات کرد و پیشنهاد کرد او را تا انگلستان . در خالل این مدت، ترز به پاریس آمده بود. است

نامهاي به دستم رسیده است که از آن چنین : ((لر چنین نوشتفوریه هیوم به مادام دوبوف 12در . همراهی کند

برمیآید که مادموازل با شتاب همراه یکی از دوستان من، که آقایی جوان، بسیار خوش خلق، بسیار مطبوع، و بسیار 

  . دیوانه است، به راه افتاده است

بازول مدعی است .)) دوست ما به بار آیداو چنان جنونی درباره ادبیات دارد که میترسم واقعه مهلکی براي شرافت 

به موجب صفحاتی از یادداشتهاي او که اینک از بین رفتهاند، در دومین شبی که . که این نگرانی را توجیه کرده است

آنها از پاریس حرکت کردند، وي با ترز در یک مسافر خانه همبستر شد، و چندین شب بعد از آن هم این عمل تکرار 

دیروز : فوریه 12چهارشنبه، : ((یادداشتهاي بازول چنین میافزایند. فوریه آنها به دوور رسیدند 11روز صبح زود . شد

نسبت به او واقعا .. روي هم سیزده بار ;صبح خیلی زود به رختخواب رفته بودم، و یک بار این کار را کرده بودم

وز، وي ترز را نزد هیوم به لندن برد و قول داد عصر همان ر.)) ساعت دو بعد از ظهر عزیمت کردیم. عالقهمند بودم

فوریه او ترز را  13در تاریخ )). بر زبان نیاورد) روسو(یا مرگ فیلسوف ) ترز(را تا پس از مرگ وي ) جریان(آن ((که 

و او چنان سالخورده و ضعیف به نظر میرسید که انسان دیگر آن شوق : ((بازول درباره روسو میگوید. تحویل روسو داد

. این امري طبیعی بود.)) ذوق گذشته را نسبت به وي نداشت

روسو در چیزیک، مانند موتیه، و بیش از آنچه راغب باشد، مراسالت پستی دریافت میکرد و از هزینه پستی که باید 

ورزید و یک روز هنگامی که هیوم یک محموله براي او از لندن آورد، روسو از قبول آن امتناع . بپردازد شکایت داشت

هیوم به او هشدار داد که در آن صورت مقامات اداره پست مراسالت . از هیوم خواست آن را به اداره پست بازگرداند

پیشنهاد کرد که مکاتبات ) هیوم(اسکاتلندي پرحوصله . مردود را بازخواهند کرد و به رازهاي او واقف خواهند شد

ژان ژاك قبول کرد، ولی . نهایی را که به نظر مهم میآمدند براي او بیاوردروسو را، که به لندن میآمد، باز کند و فقط آ

  . طولی نکشید که این سوظن برایش پیدا شد که هیوم در مراسالت وي دخل و تصرفهایی میکند
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 روسو با تعذر به خاطر. دعوتهایی براي شام از سرشناسان لندن میرسیدند که معموال شامل مادموازل لوواسور نیز بود

بیماري، ولی شاید به علت اینکه به هیچ وجه نمیخواست ترز را در میان اشخاص طبقه باال آفتابی کند، آنها را رد 

ریچارد دونپورت، که این موضوع را از گریک شنیده . او بکرات اظهار عالقه میکرد که از شهر بیشتر دور شود. میکرد

روسو با مسرت این پیشنهاد را . ري لندن، به او پیشنهاد کردکیلومت 250بود، خانهاي در ووتن در دار بیشر، در 

روسو شکایت داشت که با او مثل یک گدا رفتار میشود، و  ;دونپورت کالسکهاي فرستاد که او و ترز را ببرد. پذیرفت

، نسبت به اگر این واقعا نقشه دونپورت باشد و شما از آن اطالع داشته و با آن موافقت کرده باشید: ((به هیوم گفت

، او ناگهان روي زانوي من نشست، دستهاي خود را )طبق اظهار هیوم(یک ساعت بعد .)) من بیلطفی بزرگی نمودهاید

دور گردنم انداخت، با حداعالي حرارت مرا بوسید، و در حالی که قطرات اشکش همه صورتم را پوشانده بودند، با 

  دوست عزیز بعد از همه عالقهاي که شما نسبت آیا امکان دارد شما مرا ببخشید، : ((فریاد گفت

به من مرعی داشتهاید، من دست آخر پاداش شما را با این حماقت و سو رفتار میدهم، ولی با همه اینها من داراي 

به شما احترام میگذارم، و حتی یک لحظه از . من شما را دوست دارم. قلبی هستم که ارزش دوستی شما را دارد

من بیست بار او را بوسیدم و در آغوش گرفتم و .)) ... در حق من مبذول میدارید، به هدر نمیرود مالطفتی که شما

. اشکهاي بسیاري از دیدگان ریختم

کمی بعد هیوم تحلیلی دقیق . مارس، ژان ژاك و ترز عازم ووتن شدند، و هیوم هیچ گاه دیگر آنها را ندید 24روز بعد 

  :اي هیوبلر به این شرح نوشتاز وضع خصوصیات اخالقی روسو بر

و من پیش بینی میکنم که در آن  ;با وجود همه مخالفتهاي من، او بشدت مصمم بود به جانب انزواي خویش بشتابد

او کامال بدون . وضع ناخشنود خواهد بود، همان طور که در حقیقت او همیشه در هر وضعی ناخشنود بوده است

در طول عمرش خیلی کم مطالعه کرده و اینک . هر نوع سرگرمی خواهد بودمشغله، بدون مصاحب، و تقریبا بدون 

از دیدنیها بسیار کم دیده و به هیچ وجه حس کنجکاوي براي دیدن یا اظهارنظر  ;کامال از خواندن دست کشیده است

ز این نظر، و ا ;او در سراسر عمر خود تنها احساس داشته است. و در حقیقت دانش زیادي ندارد...  ;کردن ندارد

هایی از آن دیدهام میرسد، ولی این حساسیت در او بیشتر  حساسیت او به درجهاي وراي آنچه من تاکنون نمونه

مانند کسی است که نه تنها لباسش را از تنش بیرون آورده باشند، بلکه پوست . حس شدید درد ایجاد میکند تا لذت

ا کرده باشند تا با عناصر خشن و پرجوش و خروش طبیعت، مانند بدنش را نیز از تنش کنده و به آن صورت او را ره

  . آنچه که جهان ما را پیوسته در تب و تاب نگاه میدارد، دست و پنجه نرم کند

در ابتدا وي از خانه تازه خود خیلی خشنود بود و آن را در نامهاي که . مارس وارد ووتن شدند 29روسو و ترز در 

خانه دور دست که خیلی بزرگ نیست، ولی کامال : ((وشاتل فرستاد چنین توصیف کردبراي یکی از دوستانش به ن

مناسب است و در نیمه راه دامنه باالیی یک دره ساخته شده است که زیباترین چمن همه جهان در جلو آن قرار 

نزدیکی جاهاي مطبوع در همان  ;چشم اندازي از مرغزارها، درختان، یا مزارع پراکنده آن را احاطه کرده است. دارد

در بدترین هواي دنیا، من بآرامی به دنبال تحقیقات گیاهشناسی . براي پیادهروي در امتداد یک جویبار وجود دارند

خدمه آنها . خانواده دونپورت هر چند وقت یک بار که به آنجا میآمد، قسمت تحتانی خانه را اشغال میکرد.)) میروم

لیره به عنوان اجاره و  30روسو اصرار داشت سالی . انهدار او در آنجا میماندندبراي توجه از فیلسوف و بانوي خ

  . خدمات دیگر به خانواده دونپورت بپردازد

در سوم آوریل یک نشریه لندن به نام سنت جیمز کرونیکل متن انگلیسی و فرانسه . خوشی او یک هفته طول کشید

وقتی ژان . وشته بود منتشر کرد و از نویسنده واقعی نامه اسمی نبردنامهاي را که به اصطالح فردریک کبیر به روسو ن

خصوصا هنگامی که پیبرد سردبیر آن نشریه، ویلیام ستران، مدتها از دوستان  ;ژاك این را شنید، عمیقا متاثر شد
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ور محسوسی عالوه بر آن، از زمان عزیمت روسو از چیزیک لحن مطبوعات انگلیسی نسبت به او به ط. هیوم بوده است

بعضی از آنها حاوي مطالبی بودند که به  ;بر تعداد مقاالت انتقادي در باره فیلسوف عجیب افزوده شد. عوض شده بود

به هر حال احساس میکرد هیوم باید . نظر وي تنها هیوم از آنها اطالع داشت و میتوانست آنها را به جراید بدهد

او متوجه شد که این اسکاتلندي در لندن با فرانسوا ترونشن، . باشدچیزي در دفاع از میهمان پیشین خود نوشته 

 24در . و البد اینک هیوم به حد وفور از معایب روسو مطلع شده بود ;فرزند دشمن ژان ژاك، در ژنو هم منزل بود

  :آوریل روسو به نشریه سنت جیمز کرونیکل چنین نوشت

لطان یک کشور مراعات کند مرتکب خالف شدهاید، زیرا علنا آقا، شما علیه حرمتی که هر فرد باید نسبت به س

نامهاي را به پادشاه پروس نسبت دادهاید که پر از یاوه گویی و غرض ورزي است، و به علت همین کیفیات باید 

شما حتی تا آنجا پیش . درمییافتید که نویسنده آن نمیتوانسته است شخصی باشد که نامه به او منتسب شده است

آقا، من به شما . ید که امضاي او را هم نقل کردهاید، مثل اینکه دیدهاید او با دست خود آن را نوشته استرفتها

و آنچه مرا اندوهگین میکند و قلبم را شدیدا  ;اطالع میدهم که این نامه در پاریس ساخته و پرداخته شده است

شما در برابر پادشاه پروس، در . همدستانی دارد جریحهدار مینماید آن است که نویسنده شیاد آن در انگلستان نیز

برابر حقیقت، و در برابر من وظیفه دارید، به عنوان جبران اشتباهتان، که بدون شک اگر میدانستید با ارتکاب آن آلت 

  . اجراي چه نقشه شیطانی شدهاید خود را سرزنش میکردید، این نامه را که به امضاي من است به چاپ برسانید

  اك روسو ژان ژ

چه کسانی غیر از دشمنان قدیمی . اینک میتوانیم درك کنیم چرا روسو عقیده داشت توطئهاي علیه او در کار است

میتوانستند باعث شده باشند که لحن خوشامدگو و  -ولتر، دیدرو، گریم، و دیگر مشعلهاي عصر روشنگري  -او 

تغییر کند در این هنگام ولتر به طور گمنام اثري تحت محترمانه مطبوعات انگلستان ناگهان به مسخره و تحقیر 

هاي ژان ژاك درباره مردم  پانسوف انتشار داد و اشارات نامساعدي را که در نوشته. جی. عنوان نامهاي به دکتر جی

ور به ط((اینکه آنها واقعا آزاد نیستند، به پول بیش از اندازه توجه دارند، و  - انگلستان وجود داشت منعکس کرد 

  . رئوس مطالب جزوه ولتر در یکی از نشریات لندن به نام لویدز ایونینگ نیوز به چاپ رسید. نیستند)) طبیعی خوب

هیوم به او اصرار . مه روسو نامهاي به کانوي نوشت و تقاضا کرد مستمري پیشنهادي براي او عجالتا متوقف شود 9در 

. چ گونه مزیتی را که از راه وساطت هیوم تامین شده باشد بپذیردروسو پاسخ داد نمیتواند هی ;کرد آن را قبول کند

به نظر میرسید روسو، که در کنج انزواي خویش خود را میخورد، اینک به مرحله جنونی . هیوم خواستار توضیح شد

نی در دهم ژوئیه او نامهاي در هجده صفحه براي هیوم فرستاد که، به علت طوال. از سوظن و انزجار رسیده است

ولی آن قدر از نظر منازعه داراي اهمیت است که باید قسمتهایی از اهم مطالب  ;بودن، نمیتوان همه آن را نقل کرد

ولی چون شما توضیحی  ;آقا، من بیمارم و حالم براي نوشتن مساعد نیست :آن را در نظر داشت، فی المثل

  . ... میخواهید، این توضیح باید به شما داده شود

من تنها آنچه را . ... ج از این جهان زندگی میکنم و از بسیاري از آنچه که در داخل آن میگذرد بیاطالعممن در خار

  . ... که حس میکنم میدانم

شما از من به طور محرمانه میپرسید متهم کننده شما کیست متهم کننده شما، آقا، تنها مردي در جهان است که 

من با ذکر دیوید هیوم به عنوان یک شخص ثالث، شما را درباره . ... هستیدمن حرفش را باور میکنم، این خود شما 

  . عقیدهاي که باید نسبت به او داشته باشم قاضی قرار میدهم

  : روسو به طور مبسوط از نیکیهاي هیوم اظهار قدرشناسی کرد، ولی افزود
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که ارزش داشته باشند جنبه ظاهري این خدمات بیش از آنچه : و اما درباره لطف واقعی که در حق من شده است

اگر آقاي . من چنان به طور مطلق گمنام نبودم که اگر تنها وارد میشدم، بدون کمک یا راهنمایی میماندم. ... دارند

دونپورت آن قدر لطف داشته است که به من محلی براي سکونت بدهد، در حکم گذاردن منتی بر سر آقاي هیوم 

هم [ هیوم]همه الطافی که در اینجا بر من ارزانی شدهاند بدون او . ... ي هیوم را نمیشناختنبود، و آقاي دونپورت آقا

چون اصوال چرا . تقریبا به همان صورت بر من ارزانی میشدند، ولی بدیهایی که در حق من شدهاند به سرم نمیآمدند

  ... دوستان آقاي هیوم از آب درمیآیند من باید در انگلستان دشمنانی داشته باشم و چطور و چرا این دشمنان درست 

من همچنین شنیدهام که فرزند ترونشن حقه باز، مهلکترین دشمنم، نه تنها دوست بلکه تحت الحمایه آقاي هیوم 

  . ... است و آنها با یکدیگر هم منزل بودهاند

هایی که من نوشتم به مقصد  امهدر عین حال، ن. ... همه این حقایق روي هم تاثیري در من گذاردند که مرا نگران کرد

  . ... و همه اینها از زیر دست آقاي هیوم گذشته بودند ;هایی که به دستم میرسیدند قبال باز شده بودند نامه ;نرسیدند

یک شعاع نور راز تغییر ... ولی وقتی من نامه قالبی پادشاه پروس را در مطبوعات عمومی دیدم، بر من چه گذشت 

انی طرز فکر مردم انگلستان را نسبت به خودم بر من آشکار کرد، و من در پاریس مرکز توطئهاي را حیرتانگیز و ناگه

هنگامی که این نامه قالبی در لندن به چاپ رسید، آقاي هیوم، که مسلما . دیدم که در لندن در دست اجراست

  . ... من ننوشتمیدانست این نامه ساختگی است، یک کلمه درباره آن چیزي نگفت و هیچ چیز به 

اطمینان  ;اگر شما گناهکارید، به من چیزي ننویسید، چون بیهوده است. تنها یک مطلب دیگر دارم به شما بگویم

. تقصیرید، قبول زحمت کنید و بیگناهی خود را ثابت کنید ولی اگر بی. داشته باشید شما نمیتوانید مرا فریب دهید

. داحافظتقصیر نیستید، براي همیشه خ اگر بی... 

پاسخ مختصري داد، ولی درصدد رد اتهامات برنیامد، زیرا به این نتیجه رسیده بود که روسو  1766ژوئیه  22هیوم در 

اگر من به خود جرئت دهم که اندرزي بدهم، آن است که شما به کار : ((او به دونپورت نوشت. در آستانه جنون است

وقتی شنید .)) د تا وي سرانجام به طور کامل در تیمارستان حبس شوداید ادامه دهی اي که آغاز کرده خیرخواهانه

به کنتس  1766آوریل  9مانند نامه مورخ (هایی که به پاریس نوشته مورد حمله قرار داده است  روسو وي را در نامه

  . ، یک نسخه از نامه بلند باالي ژان ژاك را براي مادام دوبوفلر فرستاد)دوبوفلر

  : چنین پاسخ دادمادام به هیوم 

ولی او را اهل کذب و تظاهر نپندارید . ... نامه روسو بسیار بیرحمانه و، تا آخرین حد، نامعقول و غیرقابل بخشش است

من در این  ;خشم او علت منصفانهاي ندارد، ولی از روي خلوص نیت است. و تصور نکنید که او شیاد یا حقه باز است

علت آن که خود من هم آن را شنیدهام و شاید به او هم گفته باشند، این است  من گمان میکنم. مورد شکی ندارم

که میگویند یکی از بهترین عبارات نامه آقاي والپول به وسیله شما انشا شده است، و شما این عبارت را بشوخی به 

پادشاهم و میتوانم هر  اگر شما خواهان آزار و اذیت هستید، من: ((آن این عبارت است ;نام پادشاه پروس گفتهاید

اگر این مطلب . و آقاي والپول گفته است شما مبتکر این جمله هستید.)) نوعش را که بخواهید برایتان فراهم کنم

حقیقت داشته باشد و روسو آن را بداند، آیا از به خشم آمدن او، که شخصی حساس، پرشور، مالیخولیایی، و مغرور 

والپول نامهاي به هیوم نوشت و تقصیر کامل نامه قالبی را به گردن گرفت، ولی ژوئیه  26در  ،است، تعجب میکنید

ضمنا انکار نکرد که هیوم در تنظیم نامه  ;روسو را محکوم کرد)) قلب حق نشناس و خبیث((ابراز ندامتی نکرد و 

او مطالب ) .)روسو هیوالست ;حق کامال با شماست: ((اولباك نوشت/هیوم در نامهاي به د. دست داشته است

وقتی او از دونپورت شنید که روسو . مالطفتآمیزي را که قبال درباره خصوصیات اخالقی روسو گفته بود پس گرفت

مشغول نوشتن اعترافات است، گمان کرد که روسو اوضاع و جریانات را از دیدگاه خود مورد تفسیر و اظهارنظر قرار 
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ه هیوم اندرز دادند که این حمله را با سکوت تحمل کند، ولی ادم سمیث، تورگو، و مارشال کیث ب. خواهد داد

که )) جروبحثی((آالمبر به او اصرار کردند نحوه تفسیر و توضیحات خود را درباره /پاریس به رهبري د)) فیلسوفان((

ر مطلبی تحت عنوان شرح مختص 1766بدین ترتیب او در اکتبر . بود منتشر کند)) شهرت یافته((در دو پایتخت 

آالمبر و سوار به فرانسه /بحث و جدلی که میان آقاي هیوم و آقاي روسو درگرفته است منتشر کرد، که به وسیله د

اکتبر نشریه خود عصاره آن را نقل  15گریم در شماره . ترجمه شده بود، و یک ماه بعد هم به انگلیسی منتشر شد

تعدادي جزوات دیگر که . و سن پطرزبورگ انعکاس یافتکرد، و بدین ترتیب این جدل در ژنو، آمستردام، برلین، 

بازول به والپول  ;والپول نحوه تعبیر خود را درباره این بحث منتشر کرد. منتشر شدند سروصدا را مضاعف ساختند

ولتر  ;در نوشته مادام دوالتور تحت عنوان شرح مختصري درباره آقاي روسو، هیوم خائن خوانده شد ;حمله کرد

، و فعالیتهاي شورشانگیز او در سویس ))اماکن بدنام((شتري درباره معایب و جرایم روسو، رفت و آمد او به مطالب بی

هیوم مدارك مربوط را به موزه )). با کنجکاوي شدید مراقب این جنگ و جدل بود((جورج سوم . براي هیوم فرستاد

. بریتانیایی فرستاد

هواي مرطوب انگلستان و خویشتنداري مردم این کشور، . وهبار فرورفتروسو در جریان این هیجانات در سکوتی اند

شدت انزوایی که وي در جستجوي آن بود بیش از آن  ;که از خصوصیات اخالقی آنان است، او را افسرده خاطر میکرد

. کل مییافتاو که کوشش نکرده بود انگلیسی یاد بگیرد، سروکله زدن با خدمه را مش. بود که بتواند تحملش را بکند

ترز براي پیشبرد . او تنها میتوانست با ترز صحبت کند، و ترز هر روز به او التماس میکرد که او را به فرانسه بازگرداند

روسو به صاحبخانه غایب  1767آوریل  30در . نقشه خود به روسو اطمینان داد خدمه درصددند او را مسموم کنند

  : خود دونپورت چنین نوشت

من از دامهایی که برایم گسترده شدهاند، و از ناتوانی خود در محافظت خویش، . دا از منزل شما میرومآقا، من فر

ولی، آقا، من عمر خود را کردهام، و تنها کاري که برایم مانده آن است که دوران زندگیی را که با شرافت  ;آگاهم

شه مسکنی را که اینک ترك میگویم، با احساس تاسف من همی. خداحافظ، آقا. ... گذراندهام شجاعانه به پایان برسانم

ولی از اینکه میزبانی چنین مطبوع در شخص شما یافتهام، با این وصف  ;از ترك آن، به خاطر خواهم داشت

  . نتوانستهام با او دوست شوم، بیشتر احساس تاسف میکنم

را همراه پول بابت سیزده ماه اجاره در آنجا  آنها اثاث خود. در اول ماه مه، او و ترز با شتاب و هراس فرار کردند

چون با وضع اقلیمی انگلستان آشنا نبودند، با وسایط نقلیه که مسیري غیرمستقیم داشت سفر کردند، . گذاردند

ها ناپدید شدن آنها را اعالم  روزنامه. مقداري از راه را پیاده رفتند، و مدت ده روز بر جهانیان مجهول المکان بودند

از آنجا راه خود را به دوور یافتند و، پس از . مه حضور آنها در سپالدینگ واقع در لینکنشر اعالم شد 11در . دکردن

هیوم به تورگو و دوستان دیگر نامه . شانزده ماه اقامت در انگلستان، در دوور براي رفتن به کاله سوار کشتی شدند

وز از نظر قانونی مشمول حکم بازداشت بود و اینک تنها و بیکس نوشت و از آنها تقاضا کرد به این فرد مطرود، که هن

  . به فرانسه بازمیگشت، کمک کنند
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فصل نهم

  ایتالیاي سعادتمند

1715 - 1759  

  

I  -  چشم انداز  

مردم  ;ایتالیا، که به حدود دوازده ایالت رقیب با یکدیگر تقسیم شده بود، نمیتوانست براي دفاع از خود وحدت یابد

یتالیا آن قدر سرگرم لذت بردن از زندگی بودند که به بیگانگان ناپخته اجازه دادند براي ثمرات تلخ سیاستبازي و ا

که تحت (بدین ترتیب، این شبه جزیره زرین عرصه نبرد اسپانیا و فرانسه . غنایم ملوث جنگی به جان یکدیگر بیفتند

. از سوي دیگر شد) که تحت استیالي خاندان هاپسبورگ بود(از یک سو، و اتریش ) استیالي خاندان بوربون بودند

اسپانیا : به پایان رسیدند، و وضع کشورهاي ذیربط بدین صورت درآمد 1748یک سلسله جنگهاي جانشینی در سال 

، ساووا، ونیز ;پاپها تسلط خود را بر ایاالت پاپی حفظ کردند ;هنوز پادشاهی ناپل و دوکنشین پارما را در دست داشت

در خالل . اتریش، میالن و توسکان را حفظ کرد ;جنووا و مورنا تحت الحمایه فرانسه بودند ;و سان مارینو آزاد ماندند

و  ;زنان زیبا و آتشی مزاج بودند ;مزارع و تاکستانها و باغها غذا و آشامیدنی فراهم میکردند ;این احوال، آفتاب میتابید

  . یکردصداي چهچه آواز خوانان فضا را پر م

خارجیان، اعم از جهانگرد و محصل، به این منطقه میآمدند تا از آب و هوا، مناظر طبیعی، تئاترها، موسیقی، هنر، و 

ایتالیا، که نیمی از آن تحت تصرف بود . مصاحبت مردان و زنان بهرهور شوند و از نعمت فرهنگ چند قرن لذت برند

شت، دست کم در قسمتهاي شمالی، سعادتمندترین کشور اروپا به و نیمی دیگرش در معرض غارت و چپاول قرار دا

. حدود هجده میلیون نفر بود 1700میلیون نفر، و در سال  14جمعیت ایتالیا حدود  1800در سال . شمار میرفت

ولی هر مترمربع این نیمه با زحمت صبورانه و توجه ماهرانه کشت . کمتر از نیمی از اراضی آن قابل کشت بودند

درختان مو به  ;زمینهاي شیبدار به صورت تخت و مسطح درآورده میشدند تا خاك را در خود نگاه دارند. شدمی

در  ;در جنوب، خاك حاصلخیز نبود. درختان دیگر آویزان میشدند و باغستانها را مانند تاج گلی در میان میگرفتند

نسانها را خشک میکرد، و نظام فئودالیته تسلط آنجا خورشید، که لبخندي نیشدار بر لب داشت، رودها، زمین، و ا

.)) مسیح هرگز به جنوب ابولی نرفته است: ((یک ضرب المثل تلخ میگفت. قرون وسطایی خویش را محفوظ میداشت

در مرکز ایتالیا خاك حاصلخیز بود، و رعایا آن را تحت فرمان اربابان . ابولی درست در جنوب سورنتو قرار داشت

. خاك بر اثر وجود شبکه آبرسانی غنی شده بود - خصوصا در دره رودخانه پو  -در شمال . ردندروحانی کشت میک

در . هاي جدولها را زهکشی کنند ها مستلزم سرمایهگذاري و زارعانی منضبط بود که بستر و کناره ایجاد این شبکه

ر آن اراضی حاصلخیز، حتی فقر با ولی د. اینجا، کشاورزان اراضی دیگران را کشت میکردند و سهم رعیتی میبردند

. عزت نفس قابل تحمل بود

ها در تابستانها کثیف و خاك آلود، صبحها  این دهکده. ها، و کنار دریا یک هزار دهکده وجود داشتند ها، تپه در جلگه

ز پر سروصدا با کارگران پر حرفی که آهنگ کارشان با افزایش گرما کند میشد، ظهرها آرام، و عصرها پر ا

ایتالیاییها بیش از پول به خواب بعد از ظهر خود عالقه داشتند و در . شایعهپردازي، موسیقی، و تکاپوي عاشقانه بودند

یکصد شهر کوچک پر .)) جز سگها، دیوانگان، و فرانسویان چیزي دیده نمیشد((آن وقت، به قول پدر روحانی البات، 

شهر بزرگ به زیبایی پاریس، و هزاران افزارمند، که در هنر خود به  از کلیسا، کاخ، گدا، و مظاهر هنري، ده دوازده

صنایع، براساس سرمایهداري، بار دیگر در زمینه نساجی، . عالیترین مدارج رسیده بودند، در ایتالیا وجود داشتند
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ی، بیشتر کار با ولی حتی در زمینه نساج. ، برگامو، و ویچنتسا در حال توسعه بودند)تورینو(خصوصا در میالن، تورن 

  . دوکهاي خانگی انجام میشد، که جزئی از زندگی خانواده بود

بازرگانان، بانکداران، صنعتگران، حقوقدانان، پزشکان، کارمندان دولت، روزنامهنگاران، (یک طبقه متوسط کوچک 

دکانداران، (مردم عادي ، و )مالکان و مقامات کلیسا(در فاصله میان طبقه اشراف ) نویسندگان، هنرمندان، و کشیشان

  . در حال تکوین بود، ولی هنوز قدرت سیاسی نیافته بود) افزارمندان، و دهقانان

در بیشتر شهرهاي ایتالیا، نجبا فعاالنه در امور . اختالفات طبقاتی، جز در ونیز و جنووا، به طور دردناك مشخص نبود

که هر دهقان ایتالیایی میتوانست اسقف یا حتی پاپ شود،  این موضوع. بازرگانی، صنایع، و امور مالی شرکت میکردند

در دربار، فردي با اصل و نسب بسیار مهم با . عنصري از دموکراسی را وارد زندگی اجتماعی مردم ایتالیا میکرد

ها، برتري فکري بر امتیازات طبقاتی  در فرهنگستانها و دانشگاه. کشیشی دون رتبه دوش به دوش هم میایستادند

در ازدحام کارناوالها، مردان و زنان در پشت نقابهاي خود با فراغ بال درجات اجتماعی و قواعد اخالقی . شی داشتپی

محاورات به همان اندازه فرانسه سرورآمیز بودند، جز اینکه تفاهمی ضمنی وجود داشت که . خود را فراموش میکردند

ی شده بود، حتی خصوصا از ناحیه فاتحان آن، مزاحمتی نسبت به مذهبی که براي ایتالیا موجب حرمت بین الملل

در مورد این مذهب تعصب و سختگیري خاصی وجود نداشت، زیرا این مذهب با طبیعت بشر و آب و . فراهم نشود

این مذهب اجازه میداد در مراسم کارناوال اصول عفت موقتا نادیده گرفته . هواي ایتالیا از در صلح و آشتی درآمده بود

. ، ولی تالش زیادي میکرد که سنن ازدواج و خانواده از گزند زودباوري زنان و نیروي تخیل مردان محفوظ بماندشود

. به صومعه فرستاده میشدند - حتی در سن پنجسالگی  -در میان طبقات باسواد، دختران در سالهاي اولیه زندگی 

دست پرورده پر اشتیاق . راقبت آنها از نظر اخالقی بوداین کار در درجه اول براي تعلیم و تربیت نبود، بلکه براي م

ها تنها هنگامی آزاد میشد که جهیزیهاي برایش فراهم میآمد و خواستگاري که مورد پسند والدین یا قیم  این صومعه

حرارت  یک راهبه پر - اگر بتوان حرف کازانووا را باور کرد  -گاهی از اوقات . دختر باشد حاضر به ازدواج با او میشد

هاي خویش، خود را میان ساعات غروب و طلوع  میتوانست دور از نظر مادر روحانی، یا مادر روحانی دور از نظر راهبه

سطح اخالقیات راهبان چندان باال  ;ولی این گونه ماجراها نادر و خطرناك بودند ;آفتاب به یک مرد پر حرارت برساند

  . نمیتوانست زنی براي خود دست و پا کند، سراغ فواحش میرفتبه طور کلی، یک مرد مجرد، چنانچه . نبود

نفر بود، هشت هزار نفر  000/150بالغ بر  1714کنت دو کلوس تعداد فواحش را در ناپل، که جمعیت آن در سال 

الن انسان نمیتواند به میادین عمومی قدم گذارد و با دال((پرزیدان دو بروس در میالن متوجه شد که . برآورد میکرد

ولی باور کنید که نتیجه همیشه آن طور که  ;محبت، که زنانی به هر رنگ و از هر ملیت عرضه میدارند، روبرو نشود

در رم ورود فواحش به کلیسا و اجتماعات عمومی ممنوع بود، و آنها حق نداشتند که .)) وعده داده میشود عالی نیست

  . ه و اعیاد مذهبی متاع جمال خود را به فروش برساننددر خالل آدونت، ایام روزه بزرگ، و روزهاي یکشنب

این زنان، انتقام ایام شباب را، . بزرگترین مانع کار فواحش در دسترس بودن زنان شوهردار براي روابط نامشروع بود

ار کردن که تحت نظر قرار داشتند، و نداشتن حق اظهار نظر در انتخاب همسر را، با برقراري این گونه روابط، با اختی

این روش، که از اسپانیا آورده شده بود، به یک زن شوهردار اجازه میداد که با . ، میگرفتند))ندیم ملتزم رکاب((یک 

رضایت شوهر و در غیبت او یک نفر از این ندیمان را در مالزمت خود داشته باشد تا او را براي رفتن به مجالس شام، 

)) ندیم ملتزم رکاب((بعضی شوهران از این نظر این . ل رختخواب، همراهی کندتئاتر یا اجتماعات، ولی بندرت به داخ

انتشار وسیع خاطرات کازانووا، و . را انتخاب میکردند تا مانع آن شوند همسرانشان درگیر عشقبازیهاي نامشروع شوند

 د بیگانگان نظرات مبالغهگزارشهاي عجوالنه مسافران فرانسوي که به بیقیدوبندي فرانسه عادت کرده بودند، باعث ش

  . آمیزي درباره فقدان اصول اخالقی در ایتالیا پیدا کنند
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همرفته ایتالیاییها اطفالی سر به راه، شوهرانی حسود،  جنایات ناشی از خشونت یا شهوات فراوان بودند، ولی روي

و با مصایب ازدواج  ;ي داشتندزندگی خانوادگی متحد و به هم پیوستها ;زنانی زحمتکش، و والدینی عالقهمند بودند

. داري با عزت نفس، نرمش و حسن خلقی پایدار روبرو میشدند و بچه

. آموزش و پرورش زنان مورد تشویق قرار نمیگرفت، زیرا بسیاري از مردان سواد را براي عفت خطرناك میدانستند

ي دوزي و هنر لباس پوشیدن و خوش ها تعلیماتی در زمینه خواندن، نوشتن، برودر اقلیتی از دختران در صومعه

با وصف این، مطالبی را درباره زنان تحصیلکرده که سالونهایی اداره میکردند و در . برخورد بودن به دست میآوردند

در پالرمو آناجنتیله آثار ولتر را . آنها بآسانی با نویسندگان، هنرمندان و مسئوالن امور به صحبت میپرداختند میشنویم

ایتالیایی نغز برگرداند و یک نامه فلسفی منتشر کرد که در آن با تهور از اخالق غیر مذهبی هلوسیوس به به اشعار 

در میالن، پرزیدان دو بروس به سخنان ماریاگائتانا آنیزي، که بیست سال داشت و به زبان التینی علم . دفاع پرداخت

هایی درباره  فرانسه و انگلیسی یاد گرفت و رساله این زن جوان یونانی، عبري،. ئیدرولیک درس میداد، گوش داد

در دانشگاه بولونیا، سینیورا ماتتسولینی کالبدشناسی درس میداد، و . قطوع مخروطی و هندسه تحلیلی نوشت

  . سینیورا تامبرونی یونانی تدریس میکرد

وي چنان تبحري یافت  ;)1732(در همان دانشگاه، لورا باسی در بیست و یک سالگی در فلسفه درجه دکترا گرفت 

ضمنا . هایی در زمینه فیزیک نوشت درباره نور شناخت نیوتن درس میداد و رساله ;که بزودي به استادي منصوب شد

  . براي شوهرش دوازده بچه آورد و خود شخصا به همه آنها تعلیم داد

اگر . ن قرار گیرند، بیسواد باقی میماندنداکثریت عظیم مردان و زنان، بدون اینکه از نظر اجتماعی مورد تحقیر یا توهی

یکی از پسران دهکده ذهنی هشیار و مشتاق نشان میداد، معموال کشیش محل راهی براي فراهم آوردن وسایل تعلیم 

یسوعیان تعداد . هاي مختلف نماز گزاران در شهرهاي کوچک مدارسی تشکیل میدادند گروه. و تربیت او پیدا میکرد

شش مدرسه در ونیز، هفت مدرسه در دوکنشین میالن، شش مدرسه در  - سطه در ایتالیا داشتند زیادي مدارس متو

در . جنووا، ده مدرسه در پیمون، بیست و نه مدرسه در سیسیل، و مدارس بسیاري در پادشاهی ناپل و ایاالت پاپی

همه اینها تحت . رمو دانشگاه وجود داشتتورن، جنووا، میالن، پاویا، پیزا، فلورانس، بولونیا، پادوا، رم، ناپل، و پال

. ها تدریس میکردند هاي این دانشگاه نظارت کلیساهاي کاتولیک بودند، ولی اشخاص غیر مذهبی زیادي در دانشکده

به معلمان و دانشجویان هر دو سوگند داده میشد که چیزي برخالف تعالیم و آیین کلیساي رومی تدریس نکنند، 

دولت ونیز به استادان مشهور پول خیلی زیاد میداد، و به ((کازانووا میگوید در پادوا . نجام ندهندنخوانند، نگویند، و ا

عالوه بر آن، فکر مردم .)) دانشجویان آزادي مطلق میداد که به میل خود دروس این استادان را فراگیرند یا نگیرند

این فرهنگستانها معموال  ;بودند به تحرك وا میداشتندایتالیا را فرهنگستانهاي بسیاري که وقف ادبیات، علوم، یا هنر 

هاي  کتابخانه. مهمترین اینها فرهنگستان آرکادیا بود که اینک به سوي انحطاط میرفت. از نظارت روحانیان آزاد بودند

در ) ام داردن)) کتابخانه ملی((که اینک (عمومی، مانندکتابخانه زیباي آمبروزیان در میالن، یا کتابخانه مالیابکیانا 

هاي خصوصی متعددي مانند کتابخانه پیزانی در ونیز، در روزهاي معینی از هفته  و کتابخانه ;فلورانس وجود داشتند

هاي ایتالیا بیشتر و به نحوي عالقمندانهتر از  پرزیدان دو بروس اظهار داشت کتابخانه. به روي عموم باز بودند

روزنامه . علمی، ادبی، یا فکاهی - و باالخره انواع نشریات بودند . میگرفتند هاي فرانسه مورد استفاده قرار کتابخانه

به وسیله آپوستولو زنو و فرانچسکو شیپونه دي مافئی تاسیس شده بود، از  1710جورناله دئی لتراتی د ایتالیا، که در 

  . ادبیانهترین و محترمترین نشریات اروپا بود

شعرا به حد وفور وجود داشتند و پشت سرهم آثاري به . پرنشاطی برخوردار بودرویهمرفته، ایتالیا از زندگی فکري 

تصانیف و اشعاري که هنوز در حکم طنین آثار پترارك بودند فضا را  ;وجود میآوردند و تقدیم به این و آن میکردند
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پایان قرن که آلفیري ظهور  ولی تا ;در سرودن اشعار برق آسا با یکدیگر رقابت میکردند)) بدیهه گویان. ((پر میکردند

در ونیز، وینچنتسا، جنووا، تورن، میالن، فلورانس، پادوا، ناپل، و رم . کرد، آثار منظوم بزرگ به وجود نیامدند

تماشاخانه دایر بود، گزیدگان و عوام الناس براي صحبت با یکدیگر، چشم چرانی، و همچنین شنیدن اپرا و دیدن 

ادباي بزرگی مانند مافئی و مورخان با پشتکاري مانند موراتوري وجود . جمع میکردندنمایش، در این ابنیه زیبا ت

فرهنگ ایتالیا مختصري جنبه تصنعی داشت و، بر . داشتند، و طولی نمیکشید که علماي بزرگی نیز روي کار میآمدند

حدش از شهامت آن  اثر مراقبت مقامات رسمی، جنبه احتیاطآمیز به خود گرفته بود، همچنین نزاکت بیش از

هاي آلپ یا از روي دریاها میگذشتند و به  با این وجود، نسیمهاي منقطعی از بدعتهاي فکري از فراز کوه. میکاست

 1730در جنووا، فلورانس، رم، و ناپل از سال  -خصوصا انگلیسیهاي طرفدار جیمز دوم  -خارجیان . ایتالیا میرسیدند

پاپ کلمنس دوازدهم و بندیکتوس چهاردهم آنها . شی به خداپرستی بهوجود آوردندبه بعد لژهاي فراماسونري با گرای

بعضی . ولی آنها طرفداران متعددي، خصوصا از نجبا و بعضا از میان روحانیان، به خود جلب کردند ;را محکوم کردند

نسخ . ایتالیا وارد شدنداولباك، و المتري به /از کتابهاي مونتسکیو، ولتر، رنال، مابلی، کوندیاك، هلوسیوس، د

تجلیات نهضت روشنگري تا حدودي، یعنی به . دایرهالمعارف به زبان فرانسه در لوکا، لگهورن، و پادوا منتشر شدند

ولی ایتالیاییها عمدا، و در اکثر موارد با . صورتی که در دسترس فرانسه دانها قرار میگرفت، به ایتالیا رسوخ کردند

به نظر . تمایل و مهارت آنها در آفرینش و شناخت هنر و شعر یا موسیقی بود. حتراز میکردندرضایت خاطر، از فلسفه ا

یک ایتالیایی، یک زیبایی ملموس یا نمایان یا مسموع، بر یک حقیقت فرار، که هرگز نمیشد اطمینان داشت مطبوع 

  . انددر حالی که جهان به بحث و جدل میپرداخت، او آواز میخو. طبع افتد، ارجح بود

II -  موسیقی

اروپا به برتري موسیقی ایتالیا معترف بود، آالت و فرمهاي موسیقی آن را میپذیرفت، از محاسن آن تمجید میکرد، از 

ار آمدن گلوك، در زمان وي، هایش تجلیل میکرد، و خود را در برابر نغمات اپراي آن کشور، پیش از روي ککاستراتو

گلوك، هاسه، موتسارت، و هزاران نفر دیگر به ایتالیا رفتند که موسیقی آن کشور را . و بعد از او، تسلیم میداشت

  . قرار گیرند) پدر روحانی(را از پورپورا بیاموزند، یا مورد تحسین و تشویق مارتینی )) خوش آوازي((مطالعه کنند، راز 

گر در ونیز دو نفر بازو در بازوي یکدیگر قدم بزنند، چنین به نظر میرسد که آنان تنها به زبان آواز با ا: ((برنی میگفت

در میدان سان مارکو یکی : ((و انگلیسی دیگري میگفت.)) همه آوازهاي آنجا دو نفري هستند. یکدیگر سخن میگویند

اشخاص دیگري از همان قماش با او هماواز میشوند  ;از مردم عادي، مانند یک کفاش یا آهنگر، آوازي را شروع میکند

و آن آواز را در چند تکه با چنان سلیقه و دقتی میخوانند که ما بندرت در کشورهاي شمالی خود نظیرش را 

خوانندگان . ها گیتار یا ماندولین مینواختند و در دل دختران شوري میانگیختند عشاق که زیر پنجره.)) میبینیم

نواي موسیقی )) گوندوال((ها و میفروشیها میبردند، در قایقهاي ونیز  ات خویش را به داخل قهوه خانهخیابانی نغم

کلیساها بانواي ارگ و سرودهاي  ;سالونها، فرهنگستانها، و تئاترها کنسرت میدادند ;فضاي شامگاهان را نوازش میداد

در یک کنسرت سمفونی که . ان را از خود بیخود میکرددر اپرا آواز خوانندگان زنان و مرد ;جمعی به لرزه درمیآمدند

دارم از خوشی ! آه، چه لذتی! آه، روحت شاد((، مورلبه اظهاراتی از قبیل )1758(در هواي آزاد در رم ترتیب یافت 

  . دیدن منظره هق هق گریه در اپرا امري غیرعادي نبود. شنید!)) میمیرم

پولهاي زیادي خرج میشدند تا آالت . اري در امور جنسی شدت داشتعشق و عالقه به آالت موسیقی بیش از وفاد

موسیقی به صورت اشیاي هنري درآیند، از روي کمال دقت شکل گیرند، از چوب گرانبها ساخته شوند، با عاج مینا، 

  . حتی امکان داشت روي چنگ و گیتار الماس دیده شود ;یا جواهر ترصیع شوند
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مونا شاگردانی مانند جوزیه آنتونیوگوارنري و دومنیکو مونتانیانا از خود به جاي گذارد آنتونیوس سترادیواریوس در کر

. که اسرار ساختن ویولن، ویوال، ویولونسل را، طوري که انگار از خود داراي روح هستند، حفظ کردند و ادامه دادند

هجدهم در ایتالیا همچنان به صورت ساز تا پایان قرن ) مینامیدند)) کالویچمبالو((که ایتالیاییها آن را (کالوسن 

. در فلورانس پیانو را اختراع کرده بود 1709کالویهدار محبوب باقی ماند، هر چند که بارتولومئو کریستو فوري در 

در این عصر شهرتی بین ) ویولن(و یا تارتینی و جمینیانی ) کالوسن(نوازندگان چیره دستی مانند دومنیکو سکارالتی 

یا به  ;فرانچسکو جمینیانی در حقیقت همان مقامی را در نوازندگی ویولن داشت که لیست در پیانو. تندالمللی داش

به انگلستان رفت، در مجمع الجزایر انگلستان چنان  1714او، که در سال . آرشه بود)) دیوانه((قول رقیبش تارتینی، 

. اندشهرت یافت که بیشتر از هجده سال آخر عمر خود را در آنجا گذر

این عصر دوران طالیی  ;روي کار آمدن این گونه نوازندگان زبردست که ایجاد موسیقی سازي را تشویق کرد

اوورتور، سوئیت، سونات، کنسرتو، و  - در درجه اول در ایتالیا  - در این زمان . آهنگسازي ایتالیا براي ویولن بود

) پولیفونیک(بیشتر تکیه داشتند تا کنترپوان چند صدایی همه آنها بر روي ملودي و هارمونی . سمفونی شکل گرفتند

همان طور که سوئیت از رقص تکوین . که با یوهان سباستیان باخ به اوج خود رسیده و در حال از بین رفتن بود

 .سونات با آالت موسیقی نواخته میشد، چنانکه کانتات به آواز خوانده میشد ;یافت، سونات هم از سوئیت به وجود آمد

، )پرستو یا آلگرو(، و تند )آندانته یا آداجو(، کند )آلگرو یا پرستو(تند  -در قرن هجدهم سونات داراي سه موومان شد 

را تجدید میکرد، میان آنها ) مانند منوئه(یا سنگین ) مانند ژیگ(گاهی هم یک سکرتسو، که خاطره رقصهاي تند 

ول آن، فرم سونات بهوجود آمده بود که عبارت بود از ارائه ، دست کم در موومان ا1750تا سال . گنجانده میشد

سامارتینی و . بی. بر اثر آزمایشهاي جی. تمهاي مختلف، بسط این تمها از طریق واریاسیون، و تکرار آنها در پایان

چه قبال یک ریتالدو دي کاپوا در ایتالیا، و یوهان شتامیتس در آلمان، سمفونی از طریق پیوند دادن فرم سونات به آن

به این طریق، آهنگساز هم به ذهن و هم به حواس . پیش درآمد اپرایی یا یک همراهی رسیتاتیف بود تکوین یافت

او به موسیقی سازي کیفیت هنري بیشتري از یک وضع و ساختمان خاص میبخشید که  ;انسانی لذت میبخشید

از میان رفتن ساختمان . به یکدیگر پیوند میدادساخته او را در چارچوب نظام و وحدتی منطقی محدود میکرد و 

  . در حکم انحطاط هنري است) یعنی ارتباط به هم پیوسته اجزا باکل و ابتدا با وسط و انتها(

یک تکنواز را در برابر ارکستر قرار میداد و : کنسرتو اصل کشمکش را، که روح درام است، در موسیقی به کار میبرد

بود که در آن مقابله میان یک )) کنسرتو گروسو((در ایتالیا فرم متداول آن . هنگ وامیداشتآنها را به مقابلهاي هما

در این هنگام ویوالدي در . ارکستر کوچک سازهاي زهی و دو یا سه نوازنده ماهر و سازهاي بادي صورت میگرفت

یبایی روز افزون درآوردند، و موسیقی را به فرمی با ز)) کنسرتو گروسو((ایتالیا، هندل در انگلستان، و باخ در آلمان 

  . سازي به مبارزه با برتري آواز برخاست

خوشاهنگی، یعنی تسلط . با همه اینها، و خصوصا در ایتالیا، صداي انسان وسیله محبوب و رقابتناپذیر موسیقی بود

صدا مزیت خاصی به آواز  حروف صدادار بر بیصدا در زبان، سنت دیرینه موسیقی کلیسا، و هنر بسیار پیشرفته تعلیم

سال به سال بر اهمیت و ثروت خود میافزودند و کاستراتوها پادشاهان و  پریمادوناهادر آنجا بود که . میبخشیدند

ر ریه و حنجره یک مرد را با صداي این سوپرانوها یا کنترالتوهاي مذک. ها را تحت تاثیر صداي خود قرار میدادند ملکه

اینها که در سن هفت یا هشت سالگی اخته شده بودند، و تحت انضباط دقیقی از . یک زن یا پسربچه ترکیب میکردند

نظر تنفس و تولید صدا قرار میگرفتند، شیوه تحریر، چهچه، و شیرینکاري حیرت انگیزي را فرامیگرفتند که 

زنده باد چاقوي ((ز خود بیخود میکرد و گاهی آنها را وامیداشت که فریاد برآورند شنوندگان ایتالیایی را سخت ا

با استفاده از زنان در روي صحنه و آموزش سطح پایینتر خوانندگان زن، در ) بویژه در رم(مخالفت کلیسا !)) کوچک
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پاداش . آورده میکردقرن هفدهم نیازي ایجاد کرده بود که چاقویی کوچک با قطع کردن مجراي منوي آن را بر

و با ) که وادارش میکردند موافقت کند(کاستراتوهاي موفق چنان زیاد بود که بعضی از والدین، با موافقت خود طفل 

اغلب اوقات این انتظارات مواجه با ناکامی . مشاهده اولین اثر و نشانه صداي طالیی، پسر خود را تسلیم عمل میکردند

. ر شهر ایتالیا تعدادي از این موارد شکست خورده را میتوان دید که اصال صدا ندارندبرنی میگفت که در ه. میشدند

شهرت کاستراتوها رو به کاهش گذاشت، زیرا پریمادوناها یاد گرفته بودند که چگونه از نظر صافی صدا  1750بعد از 

. بر مردان پیشی گیرند و از لحاظ قدرت حنجره با آنها به رقابت پردازند

این هم اسم . ن هجدهم مشهورترین نام در موسیقی نه باخ بود، نه هندل، و نه موتسارت، بلکه فارینلی بوددر قر

کارلو بروسکی ظاهرا نام دایی خود را، که در آن وقت در محافل موسیقیدانان شهرت داشت، بر خود . واقعی او نبود

کارلو به طور عادي در ردیف اخته مردان . یا آمددر ناپل در خانوادهاي اصیل به دن 1705وي به سال . نهاده بود

گفته میشود تصادفی که برایش پیش آمد این عمل را ایجاب نمود و باعث به وجود آمدن زیباترین صدا . درنیامده بود

نام  او در نزد پورپورا به تعلیم خوانندگی پرداخت، با او به رم رفت، و در آنجا در اپراي پورپورا به. در طول تاریخ شد

در یک آریا، او، از نظر نگاه داشتن صدا و چهچه، با نوازنده فلوت رقابت کرد و چنان نفسش بر او . ائومنه ظاهر شد

در بولونیا با نخستین شکست خود روبرو  1727در سال . پیشی گرفت که از بیش از ده پایتخت برایش دعوت رسید

خواند، و از او تقاضا کرد که )) سلطان خوانندگان((رکت کرد، او را او در یک برنامه دو نفره با آنتونیو برناکی ش ;شد

در این وقت فارینلی در شهرهاي ونیز، . برناکی قبول کرد و بزودي تحت الشعاع شاگردش قرار گرفت. معلم او باشد

از عجایب عصر به  شیوه آوازخوانی او. وین، ناپل، فرارا، لوکا، تورن، لندن، و پاریس به پیروزیهایی پیاپی دست یافت

از هر خواننده دیگري بهتر میدانست که چگونه باید عمیقا،  ;هنر نفس گرفتن از اسرار مهارتش بود. شمار میرفت

او میتوانست یک نت را، در حالی که همه آالت موسیقی به پایان آن  ;سریعا، و به طور غیر محسوس نفس بگیرد

نت نخستین را با لطافت تقریبا غیرقابل شنیدن )) سون کوال ناوه((ي در آریا. میرسیدند، همچنان با صدا حفظ کند

آغاز میکرد، بتدریج بر قدرت آن میافزود تا آن را به کمال میرساند، و سپس بتدریج از قدرت آن میکاست و، مانند 

مدت پنج گاهی شنوندگان، حتی در انگلستان که مردمی متین و خونسرد دارد، براي . اول، آن را ضعیف میساخت

او همچنین بر اثر شور و احساس، زیبایی، و لطافت سبک خود شنوندگانش را جلب . دقیقه براي او دست میزدند

، به نظر خودش، براي دیدار کوتاه به 1737در سال . و این خصایص هم در طبیعت او بودند و هم در صدایش ;میکرد

. در آنجا باز هم او را خواهیم دید. یهاي آن باقی مانداسپانیا رفت و مدت یک ربع قرن در مادرید یا در نزدیک

با کاستراتوهایی مانند فارینلی و سنزینو، و پریمادوناهایی مانند فاوستینا بوردونی و فرانچسکا کوتتسونی، اپرا به 

. یانداختصورت آواي ایتالیا درآمد و در همه جا بجز فرانسه با شعف شنیده میشد، ولی در فرانسه جنگ و جدل راه م

در زبان ایتالیایی، جمع به صورت مفرد درآمد، ولی همچنان . بود)) کارها((در اصل، واژه اپرا جمع اپوس و به معناي 

خوانده میشد، و در ) کار یا اثر موزیکال(آنچه امروز به نام اپرا میشناسیم به نام اپرا پرموزیکا  ;بود)) کار((به معناي 

هاي یونانی قرار گرفته  اپرا، که تحت تاثیر سنن نمایشنامه. مفهوم کنونی خود را یافتقرن هجدهم بود که این کلمه 

ولی طولی نکشید که در ایتالیا موسیقی  ;بود، نخست به صورت نمایشنامهاي همراه موسیقی در نظر گرفته شده بود

صت نمایش تک خوانی به هر اپراها طوري طرحریزي میشدند که فر. بر نمایشنامه، و آواز بر موسیقی، برتري جست

  . خواننده اول زن و مرد در گروه خوانندگان داده شود

ها، ورق یا شطرنج  در فواصل پرده ;در فواصل این نقطه اوجهاي هیجانانگیز، شنوندگان با یکدیگر صحبت میکردند

جایگاه دیگر میرفتند تا  از یک جایگاه به ;بازي میکردند، قمار میباختند، شیرینی، میوه، و یا شام گرم میخوردند

در خالل این گونه سورچرانیها، اشعار اپرا مرتبا با سیلی متناوب از آواز تکخوانها، . دیداري تازه کنند یا راز و نیاز کنند
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این گونه غرقه  1701مورخ ایتالیایی، لودوویکو موراتوري، در سال . آوازهاي دو نفري و گروهی، و باله غرق میشدند

بندتو مارچلو در  ;آپوستولو زنو، که لیبرتو مینوشت، با او در این مورد همعقیده بود. را محکوم کردسازي اشعار 

متاستازیو براي مدتی جلو این سیل . این تمایل را در اثر خود به نام نمایش مد جدید مورد هجو قرار داد 1721

یوملی و ترائتا علیه آن برخاستند،  ;تا در ایتالیا خروشان سروصدا را گرفت، ولی بیشتر این کار را در اتریش انجام داد

ایتالیاییها آشکارا موسیقی را بر شعر ترجیح میدادند و نمایشنامه را تنها . ولی هموطنانشان نظرات آنان را رد کردند

. چوب بستی میپنداشتند که به بهانه آن آواز خوانده میشود

هیچ شوق و ذوقی . اپرا در ایتالیا مورد توجه عموم قرار نداشته استشاید هیچ فرم دیگر هنري در تاریخ هرگز مانند 

. با عکس العمل شنوندگان ایتالیایی، که آواز یا چهچه یک خواننده مشهور را تشویق میکردند، قابل مقایسه نبود

به پایان کف زدن قبل از اینکه آوازي آشنا و مانوس . سرفه کردن در چنین مواردي در حکم یک جرم اجتماعی بود

بعضی از هواخواهان پر حرارت کفش خود را  ;برسد، آغاز، و با کوبیدن عصا بر زمین یا بر پشت صندلیها تقویت میشد

از خود ) و کدام یک از آنها غرور نداشت(همه شهرهاي ایتالیا که از خود غروري داشتند . به هوا پرتاب میکردند

در حالی که در آلمان اپرا معموال یک برنامه . ل سالون اپرا وجود داشتندتنها در ایاالت پاپی چه ;سالون اپرا داشتند

درباري بهشمار میرفت و مردم عادي را به تماشاي آن راهی نبود، و در انگلستان ورودیه سنگین شنوندگان اپرا را 

در مقابل ورودیه نسبتا محدود میکرد، در ایتالیا درهاي اپرا به روي همه کسانی که لباس آبرومندانه به تن داشتند، 

و چون ایتالیاییها طرفدار سرسخت لذت بردن از زندگی بودند، . کمی، باز بود و گاهی هم اصال ورودیه گرفته نمیشد

عالوه بر آن، آنها هم از . لذا اصرار داشتند که اپراها هر قدر هم که حزن آور باشند، باید به خیر و خوشی پایان یابند

هاي اپرا،  این رسم بتدریج باب شد که در بین پرده. میآمد و هم از مطالب عاطفی مطالب تفریحی خوششان

ها به صورت قماش خاص خود درآمدند  این میان پرده ;کمیک گذارده شود) هاي آهنگین میان پرده(اینترمتسوهاي 

کلفتی  -)) اپرا بوفا((یک . ختندبه رقابت پردا)) اپرا سریا((تا اینکه از نظر محبوبیت، و گاهی از لحاظ طول برنامه، با 

پاریس را مفتون خود کرد، و روسو آن را شاهد مثالی از  1752در سال  - که خانم خانه میشود، نوشته پرگولزي 

  . برتري موسیقی ایتالیایی بر موسیقی فرانسوي خواند

امپراطوري روم زمانی اروپاي باختري  همان طور که. ، نیرویی در تاریخ بود))بوفا((و )) سریا((اپراي ایتالیایی، اعم از 

را با ارتشهاي خود تسخیر کرده، و کلیساي رم بار دیگر آن را با معتقدات مذهبی خویش به تصرف درآورده بود، به 

اپراهاي ایتالیا جاي اپراهاي محلی در آلمان، دانمارك، . همان ترتیب، ایتالیا یک بار دیگر با اپرا تسخیرش کرد

. خوانندگان آن بتهاي تقریبا همه پایتختهاي اروپا بودند. ال، اسپانیا، و حتی روسیه را گرفتندانگلستان، پرتغ

تا زمانی که . خوانندگان محلی براي اینکه در کشورشان مورد قبول واقع شوند، اسامی ایتالیایی بر خود مینهادند

  . گشایی مسحور کننده ادامه خواهد یافتحروف صدادار بهتر از حروف بیصدا بتوانند به آواز درآیند، این کشور 

III -  مذهب

این روحانیان، که البسه مشخصی بر . بعد از پریمادوناها و کاستراتوهاي بزرگ، روحانیان طبقه با نفوذ در ایتالیا بودند

میکردند و هاي لبه پهن بر سر داشتند، با آزادي غرورآمیز بر عرصه ایتالیا، پیاده یا سواره، رفت و آمد  تن و کاله

در حالی که در این )). امید((میدانستند که خود حامل پر ارزشترین نعمتی هستند که بشر از آن آگاه است، یعنی 

هنگام در فرانسه تقریبا براي هر دویست نفر یک روحانی وجود داشت، در رم در برابر هر پانزده نفر، در بولونیا براي 

یک ناپلی آن عصر، که ظاهرا مسیحی . ر بیست و هشت نفر یک روحانی بودهر هفده نفر، و در ناپل و تورن براي ه

  :مومنی بود، چنین شکوه میکرد
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تعداد روحانیان چنان افزایش یافته است که اگر شهریاران براي محدود کردن آنان اقدام نکنند، آنها همه کشور را 

ظر پنجاه یا شصت کشیش باشد زیادي تعداد چه ضرورتی دارد که کوچکترین دهکده ایتالیا زیر ن. خواهند بلعید

شهرهایی هستند که بیست و پنج صومعه براي راهبان یا . ها مانع تابش نور آفتاب میشود و صومعه)) ها خانه ناقوس((

هاي قدیس دومینیک، هفت مدرسه متعلق به یسوعیان، همان تعداد مدرسه متعلق به تئاتینها، در حدود بیست  راهبه

هاي مذهبی دیگر براي  متعلق به راهبان فرقه فرانسیسیان، و دست کم پنجاه صومعه متعلق به فرقهیا سی صومعه 

  . مردان و زنان دارند، و اینها غیر از چهارصد یا پانصد کلیسا و نمازخانه آنهاست

کلیسا در  260مطالبی درباره چهارصد کلیسا در ناپل، . شاید این ارقام به خاطر اثبات استدالل مبالغهآمیز باشند

راهبان نسبتا فقیر . هاي کوچک نیز بودند ولی اینها شامل نمازخانه ;کلیسا در تورن شنیده میشود 110میالن، و 

در پادشاهی ناپل، . ها نبودند روي هم بیش از نجبا ثروت داشتند بودند، ولی کشیشانی که تابع قوانین صومعه

در دوکنشین پارما نیمی از اراضی، و در توسکان تقریبا سه چهارم  ;روحانیان یک سوم درآمدها را دریافت میداشتند

، موقوفات تازه اموالی به ارزش 1765و  1755در ونیز، طی یازده سال میان . آن متعلق به روحانیان بودند

ي بعضی از کاردینالها و اسقفها در درجه اول به مدیریت و کشوردار. دوکات به دارایی کلیسا افزود 000/300/3

چند تن از آنها در نیمه دوم قرن از ثروت و تجمل خود . مشغول بودند، و تنها گاهگاه در شمار مقدسین درمیآمدند

  . دست کشیدند و زندگی فقیرانهاي اختیار کردند

. مردم ایتالیا، به استثناي معدودي نویسنده امور حقوقی و هجویات، اعتراض قابل توجهی به ثروت روحانیان نمیکردند

کمکهاي آنها در برابر نظمی که مذهب . ها، و روحانیان عالیمقام خود مباهات میکردند نها به شکوه کلیساها، صومعهآ

هر خانه از خود یک تمثال یا پیکر مسیح مصلوب، و . به خانواده و کشور میبخشید، بهاي ناچیزي به نظر میرسید

گرفته تا اطفال و خدمتگزاران، هر روز عصر در برابر آنها زانو افراد خانواده، از والدین  ;تصویري از مریم عذرا داشت

چه چیز میتوانست جاي نفوذ اخالقی و وحدتبخش این دعاها را بگیرد پرهیز از گوشت در  ;میزدند و دعا میخواندند

، و براي ها در ایام روزه، در حکم انضباط سالمتبخشی براي تمایالت نفس بود ها و جمعه روزهاي جمعه، و چهارشنبه

کشیشان، که خود از جذبه زنان آگاهی داشتند، در مورد گناهان جسمانی . سالمت جسم و ماهیگیران نعمتی بود

سختگیري زیادي نمیکردند و به بیبندوباریهایی که در مراسم کارناوال صورت میگرفتند به دیده اغماض 

شمع روشن میکردند و براي مراسم قداس پول حتی فواحش روزهاي شنبه در برابر پیکر مریم مقدس . مینگریستند

پرزیدان دوبروس که به دیدن نمایشی در ورونا رفته بود، با تعجب مشاهده کرد هنگامی که ناقوس کلیساها . میدادند

همه بازیگران زانو زدند و دعا  ;بهصدا درآمدند، نمایش متوقف شد)) آنجلوس((به عالمت یادآوري انجام مراسم 

ازیگر زن، که به عنوان قسمتی از نقش خود غش کرده بود، از جا برخاست و در دعا به دیگران ملحق یک ب ;خواندند

. بندرت مذهبی مانند کاتولیک در ایتالیا محبوب بوده است. شد و باز غش کرد

سالی کلیسا مقرر میداشت که هر ایتالیایی دست کم . سانسور و تفتیش افکار - این تصویر یک روي دیگر نیز دارد 

یعنی روز شنبه مقدس براي اعتراف بود و صبح عید قیام  - خود را انجام دهد )) وظیفه عید قیام مسیح((یک بار 

تعلل در انجام این کار در همه شهرها، بجز شهرهاي خیلی بزرگ، . مسیح در مراسم تناول عشاي ربانی شرکت کند

صوصی نتیجه نمیبخشید، نام شخص متمرد از فرامین اگر توبیخ و موعظه خ. باعث توبیخ از ناحیه کشیشان میشد

کلیسا روي در کلیساي محل نوشته میشد، و ادامه سرپیچی باعث تکفیر و در بعضی از شهرها محکومیت به زندان 

در مراکز بزرگتر، امکان گریز از نظارت . ولی تفتیش افکار بسیاري از شدت وحدت خود را از دست داده بود. میشد

داشت، سانسور کاهش یافته بود، و شک و تردید و بدعتهاي فکري باسکوت و آرامش در میان کلیسا وجود 

زیرا بعضی از این کشیشان، با وجود فرامین پاپ،  - روشنفکران، حتی در میان خود روحانیان، در حال گسترش بود 
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ندگی راحتی داشتند و با گناه در حالی که کشیشان و راهبان بسیاري بودند که ز. در نهان پیرو آیین یانسن بودند

بیگانه نبودند، بسیاري دیگر نیز بودند که نسبت به عهد و میثاق خود وفادار بودند و با وقف خود براي انجام وظایف 

قدیس . بنیادهاي تازه مذهبی حکایت از بقاي انگیزه صومعه نشینی داشتند. خویش، ایمان را زنده نگاه میداشتند

جمعیت ((، یعنی ))ردمپتوریست((فرقه  1732که حقوقدانی از خانواده نجبا بود، در سال  آلفونسو دو لیگوئوري،

 1737، را بنانهاد و پائولو دانئی، ملقب به قدیس پولس صلیب که شدیدترین ریاضتها را میکشید، در ))ناجی اقدس

  . کردرا تاسیس )) روحانیون صلیب مقدس و آالم سرور ما مسیح((یا )) فرقه آالم مسیح((

نفر آنها در ایتالیا، و نیمی از این  3622عضو داشت که  000/23حدود  1750در سال ) یسوعیان)) (انجمن یسوع((

این یسوعیان که شافیان پادشاهان، . قدرت آنها به هیچ وجه با تعداد اعضایشان تناسبی نداشت. عده کشیش بودند

ر سیاسی داخلی و بین المللی اعمال نفوذ میکردند و گاهی، بعد از هاي برجسته بودند، اغلب در امو ها، و خانواده ملکه

با وصف این، آنها آزادمنشترین علماي دینی . خود عوام الناس، سرسختترین نیرو در آزار و اذیت بدعتگذاران بودند

نگري فرانسه در جاي دیگر دیدهایم که چگونه آنها با شکیبایی تالش کردند با نهضت روش ;کاتولیک بهشمار میرفتند

را )) چند صدهزار نفر((در چین آنها . انعطاف مشابهی در ماموریتهاي خارجی آنها مشاهده میشد. از در سازش درآیند

به کیش کاتولیک درآوردند، ولی امتیازاتی که خردمندانه براي پرستش اجداد و مذهب کنفوسیوس و مذهب تائو 

سخت به حیرت میآوردند و اعضاي این گونه هیئتها پاپ بندیکتوس  هاي دیگر را قایل میشدند هیئتهاي مذهبی فرقه

با این وصف، آنها تواناترین و ). 1743(چهاردهم را وادار کردند با صدور توقیعی آنها را از کارشان بازدارد و توبیخ کند 

پشتیبانان پاپ در برابر  اعتقادي، و وفادارترین دانشمندترین مدافعان معتقدات کاتولیک در برابر کیش پروتستان و بی

در مبارزاتی که بر سر تقسیم قلمرو و قدرت میان دولتهاي ملی و کلیسا، که مافوق ملیت قرار . پادشاهان باقی ماندند

آنها درصدد . داشت، درگرفته بود، پادشاهان در جمعیت یسوعیان زیر کترین و سرسختترین دشمنان خود را میدیدند

. ولی نخستین پرده این نمایش مهیج متعلق به پرتغال است. ود کنندبرآمدند این جمعیت را ناب

IV - از تورن تا فلورانس  

فرود ))) کوهپایه(((هاي آلپ به پیمون  سنی از فرانسه وارد ایتالیا میشود، از دامنه کوه - وقتی که انسان از راهمون 

میگذرد و به تورن دو هزار ساله، که دژ باستانی  میآید و از تاکستانها، مزارع غالت، قلمستانهاي زیتون و شاه بلوط

به وسیله  1003هاي سلطنتی موجود است که در سال  این خاندان از قدیمیترین خانواده. خاندان ساووا است، میرسد

ویکتور . رئیس این خاندان در آن زمان از تواناترین حکمرانان عصر خود بود. اومبروتو بیانکامانو تاسیس شده است

، در سن هجدهسالگی زمام امور را )1675(ئوس دوم در سن نهسالگی فرمانروایی دو کنشین ساووا را به ارث برد آماد

به دست گرفت، در جنگهاي لویی چهاردهم گاهی به سود فرانسه و گاهی علیه آن جنگید، با اوژن دو ساووا در بیرون 

سیسیل را به قلمرو خود ) 1713)) (عهدنامه اوترشت((ثر راندن فرانسویان از تورن به ایتالیا همداستان شد، و بر ا

، ولی )1720(او سیسیل را با ساردنی معاوضه کرد و عنوان پادشاه ساردنی را به خود گرفت  1718در سال . افزود

  فرمانرواییش با توانایی توام با خشونت بود، تعلیم و تربیت عمومی . تورن را به عنوان پایتخت خویش حفظ کرد

بهبود بخشید، سطح رفاه عمومی را باال برد، و پس از پنجاه و پنج سال حکمرانی، به سود فرزندش شارل امانوئل را 

. ، از کار کناره گرفت)فرمانروایی کرد 1773تا  1730که از (اول 

یو، که در مونتسک. در طول این دو فرمانروایی، که تقریبا یک قرن طول کشیدند، تورن مرکز اصلی تمدن ایتالیا بود

چسترفیلد در . خواند هر چند که او عاشق پاریس بود)) زیباترین شهر جهان((از آن دیدن کرد، آن را  1728سال 

. بهترین دربار اروپا نامید)) تربیت افراد اصیل و خوشخو((از دربار ساووا تمجید کرد و آن را از نظر  1749سال 

او بر روي تپه . د، معماري که هنوز روح دوران رنسانس را میدمیدقسمتی از شکوه تورن مرهون فیلیپو ایووارا بو
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، یک کلیساي زیبا به عنوان بناي یادبود 1731 - 1717متر از شهر بلندتر بود، در سالهاي  700پرشکوه سوپرگا که 

دوم بنا  آزاد شدن تورن از تسلط فرانسویان، به سبک کالسیک، که داراي رواق و گنبد بود، براي ویکتور آمادئوس

 1718او به کاخ قدیمی ماداما در سال . این کلیسا مدت یک قرن مدفن اعضاي خاندان سلطنتی ساووا بود - کرد 

بناي عظیم کاستلو ستوپنیجی را، که تاالرش همه شکوه  1729و در سال  ;پلکانی با شکوه و نمایی عظیم افزود

تورن پایتخت دوکهاي . ا را بندتو آلفیري به پایان رسانیداین بن. پرزینت سبک باروك را نشان میداد، طرحریزي کرد

، به رم نقل مکان کردند تا به عنوان پادشاهان )1860حد (ساووا باقی ماند تا اینکه آنان پس از پیروزي نهایی خود 

  . ایتالیاي متحد سلطنت کنند

مان تسلط مالیمتر اتریشیها تجدید میالن که مدتهاي مدید بر اثر سلطه اسپانیاییها دچار خفقان شده بود، در ز

فلیچه و روکلریچی، با کمک دولت  1755و  1746فرانتس تیفن، و در سالهاي  1703در سال . حیات یافت

ها با شیوه تولید وسیع، برخورداري از سرمایهگذاري، و مدیریت  هاي نساجی دایر کردند، که این کارخانه کارخانه

شخصیت مهم این زمان در تاریخ فرهنگی میالن جووانی باتیستا . اصناف شدندسرمایهداري جانشین صنایع دستی و 

در سمفونیها و سوناتهاي او . سامارتینی بود که هنوز گاهگاه میتوان صداي آهنگهاي او را در امواج سیال هوا شنید

گلوك، که در جوانی . کنترپوان باوقار استادان آلمان جاي خود را به ترکیب پرتحرکی از تمها و حاالت مختلف داد

به عنوان رامشگر دربار پرنس فرانچسکو ملتسی به میالن آمده بود، شاگرد و دوست سامارتینی شد و شیوه ) 1737(

آهنگساز بوهمی، یوطف میسلیوچک، که همراه موتسارت جوان به  1770در سال . وي را در ساختن اپرا اقتباس کرد

من پدر سبک هایدن و بنابراین یکی از پدران سمفونی : ((د، فریاد برآوردبعضی از سمفونیهاي سامارتینی گوش میدا

رقابت اقیانوسها با دریاي مدیترانه باعث کاهش بازرگانی . در جنووا، قرن هجدهم قرن خوبی نبود)). ام جدید را یافته

ندري مجهز، توجه آن شده بود، ولی موقعیت سوق الجیشی آن برفراز تپهاي مناسب عملیات تدافعی و مشرف بر ب

حکومت جنووا، که بین دشمنان خارجی از یک سو و مردم بیسواد ولی پر . خطرناك قدرتهاي همسایه را جلب میکرد

هاي قدیمی بازرگانان افتاد که از طریق یک شوراي  حرارت داخلی از سوي دیگر قرار گرفته بود، به دست خانواده

، که پیوسته موجبات )اولیگارشی(این حکومت برگزیدگان . ندمحدود و دربسته و یک دوج مطیع حکومت میکرد

بقاي خویش را فراهم میکرد، از مردم تا سرحد فقر مالیات میگرفت و آنان را عبوس و بیحوصله نگاه میداشت، در 

. عین حال خودش نیز تحت تسلط بانک سان جورجو قرار داشت و هر چه به دست میآورد تحویل این بانک میداد

نیروهاي متحد ساووا و اتریش جنووا را محاصره کردند، حکومت جرئت نمیکرد مردم را  1746که در سال  هنگامی

ها را به روي محاصره کنندگان  و ترجیح داد دروازه ;براي مقاومت مسلح کند، زیرا میترسید حکمرانان را بکشند

مردم عادي که . دند که بانک ورشکست شداین محاصره کنندگان چنان غرامت و خونبهاي گزافی مطالبه کر. بگشاید

استثمارگران محلی را ترجیح میدادند، علیه پادگان اتریشی به پا خاستند و افراد آن را با آجر و سنگی که از بامها و 

. ستمگري گذشته از سرگرفته شد. خیابانها کنده بودند زیر رگبار قرار دادند و آنها را با خفت بیرون راندند

جنووایی بناهاي با شکوهی مانند کاخ دفراري ساختند و در پشتیبانی از نقاشی که در عصر ما اعتباري  نجیبزادگان

تقریبا همه تصویرهاي موجود از آلساندرو مانیاسکو، به سبب اصالت . دوباره یافته است با میالن همداستان شدند

حال نواختن گیتار، که تصویري دراز شکل و مرکب تابلو پونکینلو در . سبک تیره خود، ما را تحت تاثیر قرار میدهند

از قطعات سیاه و قهوهاي است که با بیدقتی کنارهم قرار گرفتهاند، تصویر زیباي دختر و موسیقیدان در برابر آتش، 

تصویر سلمانی که ظاهرا در اشتیاق آن است که گلوي مشتري خود را ببرد، و تصویر عظیم ناهارخانه راهبان که 

هاي استخوانی و  شاهکارهایی هستند که به سبب قیافه -همه اینها  -رفاه کلیسا از لحاظ مواد خوراکی است حاکی از 
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از لحاظ تجسم دهشتبار بیرحمیهاي زندگی، در  ;زیرکیهاي خود در به کار بردن نور، خاطره ال گرکو را تازه میکنند

  . ده گرفتن جزئیات دقیق، تقریبا جنبه نو داردو از حیث عدم توجه و نادی ;حکم پیش درآمد آثار گویا هستند

سلطنت طوالنی کوزیمو سوم . هاي تاریخ بود در این عصر فلورانس شاهد افول ستاره یکی از مشهورترین خانواده

به عنوان مهیندوك توسکان، براي مردم که هنوز به خاطرات عظمت فلورانس تحت فرمانروایی ) 1723 - 1670(

کوزیمو، که وسواس االهیات و تعالیم مذهبی . بر خود میبالیدند، در حکم یک بدبختی بود پیشین خاندان مدیچی

. داشت، به روحانیان اجازه داد بر او حکومت کنند و موقوفات پرارزشی از درآمدهاي بالدیده وي را براي کلیسا بردارند

شد که حمایت عمومیی که این خاندان حکومت استبدادي، عدم صالحیت در اداره امور، و مالیاتهاي کمرشکن باعث 

  . مند شده بود از میان برود مدت دویست و پنجاه سال از آن بهره

رویهاي خود سالمت خویش را  فرزند ارشد کوزیمو به نام فردیناند روسپیان را به درباریان ترجیح میداد، با زیاده

کوزیمو به نام جان گاستونه به کتاب دل بست،  فرزند دیگر. بدون فرزند از دنیا رفت 1713مختل ساخت، و در سال 

 -پدرش او را مجبور کرد با آن از اهالی ساکس  1697در سال . تاریخ و گیاهشناسی خواند، و زندگی آرامی داشت

. الوئنبورگ که زنی بیوه و از لحاظ فکري و عقلی ضعیف بود، ازدواج کند

مدت یک سال رنج و خستگی روحی را تحمل کرد و . گی کندجان به دهکده دور دستی در بوهم رفت تا با او زند

هنگامی که سالمت فردیناند مختل شد، کوزیمو جان را به . سپس در پراگ تسالي خاطر خود را در زناکاري یافت

  . وقتی فردیناند درگذشت، جان به عنوان وارث تاج و تخت مهیندوکنشین معرفی شد ;فلورانس خواند

کوزیمو، که بیم داشت خاندان مدیچی از میان برود، سناي فلورانس را . ایتالیا امتناع ورزید همسر جان از زندگی در

وادار کرد فرمانی صادر کند که پس از مرگ جان گاستونه، که بدون اوالد بود، خواهر جان به نام آناماریا لودوویکا به 

  . سلطنت برسد

اتریش، فرانسه،  1718در سال . ضر در حال بال و پر زدن بودندقدرتهاي اروپایی بااشتیاق بر بالین این خاندان محت

انگلستان، و هلند از به رسمیت شناختن ترتیباتی که کوزیمو داده بود امتناع کردند و اعالم داشتند پس از مرگ 

  . جان، توسکان و پارما باید به دون کارلوس، فرزند ارشد الیزابت دو فرانس ملکه اسپانیا، داده شود

. مو معترض بود و در حالی که کار از کار گذشته بود، تجهیزات دفاعی لگهورن و فلورانس را تجدید سازمان کردکوزی

  . مرگ او براي فرزندش کشوري فقیر و تخت سلطنتی متزلزل باقی گذارد

را او تالش کرد مفاسد دستگاه اداري و وضع اقتصادي کشور . سال داشت 52جان گاستونه ) 1732(در این وقت 

مالیاتها را کاهش  ;جاسوسان و چاپلوسانی را که در زمان فرمانروایی پدرش پروار شده بودند برکنار کرد ;اصالح کند

و زندگی اجتماعی  ;به احیاي صنایع و بازرگانی کمک کرد ;زندانیان سیاسی را آزاد کرد ;تبعیدیها را فراخواند ;داد

یز و تقویت گالري اوفیتسی به وسیله کوزیمو دوم و جان گاستونه، رونق تجه. فلورانس را به امنیت و نشاط بازگرداند

هاي تزیین شده، و زدوخوردهاي جمعی با  ها، رژه ارابه موسیقی به رهبري ویولن فرانچسکو وراچینی، بالماسکه

 حدود سال مثال ;کاغذهاي رنگی و گل باعث شدند که فلورانس از نظر جلب میهمانان خارجی با ونیز و رم رقابت کند

در فلورانس لیدي مري ورتلی مانتگیو، هوریس والپول، و تامس گري به گردخانم هنریتا پامفریت در کاخ  1740

  . در اجتماعی که رو به انحطاط است جذبه حسرتباري وجود دارد. ریدولفو جمع میشدند

حکومت را به دست وزیرانش  1731جان گاستونه، که تالشهایش او را بکلی خسته و فرسوده کرده بودند، در سال 

اسپانیا یک ارتش سی هزار نفري فرستاد تا جانشینی دون کارلوس را مسجل . سپرد و یکسره به لذتجویی پرداخت

شارل چهارم، پادشاه اتریش، پنجاه هزار سرباز فرستاد تا دخترش ماري ترز را براي جلوس بر تخت سلطنت . کند

میان اتریش، فرانسه، انگلستان، و هلند منعقد شد، دایر بر اینکه  1736اي که در موافقتنامه. فلورانس همراهی کنند
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ناپل به کارلوس واگذار شود و توسکان به ماري ترز و شوهرش فرانسیس شاهزاده لورن تعلق گیرد از وقوع جنگ 

کات اتریش توسکان در شمار مستمل. آخرین حکمران خاندان مدیچی درگذشت 1737ژوئیه  9در . جلوگیري کرد

. درآمد، و فلورانس بار دیگر شکوفان شد

V -  ملکه آدریاتیک  

برگامو در این نیم قرن به نقاشانی از قبیل . میان میالن ونیز شهرهاي کوچکی بودند که در پرتو آفتاب رشد میکردند

هاي اپرا اجرا  برنامهورونا در تماشاخانه سبک رومی خود . گیسالندي و آهنگسازانی مانند لوکاتلی دل خوش میداشت

نمایشنامه منظوم او به . میکرد، و یکی از هنرمندان آن به نام مارکزه فرانچسکو شیپونه دي مافئی فرد برجستهاي بود

: مورد تقلید ولتر قرار گرفت، و ولتر با احترام اثر خود به نام مروپ را به او تقدیم داشت و گفت) 1713(نام مروپه 

که شهامت و نبوغ آن را داشته است که یک تراژدي تهیه کند بدون اینکه پاي عشق زنان را او نخستین کسی است ((

این تراژدي شایسته دوران شکوهمندي آتن است، در آن عشق مادرانه مایه اصلی نمایش است، و : به میان بکشد

) 1732 -  1731(رونا ایلوستراتا اثر عالمانه مافئی به نام و.)) وجود میآید ترین فضیلت به ترین عالقه از منزه لطیف

ویچنتسا، با بناهایش که توسط پاالدیو . حتی از آن هم برجستهتر بود و در زمینه باستانشناسی ضوابطی برقرار کرد

هاي  پادوا دانشگاهی داشت که دانشکده. ساخته شده بودند، کعبه معمارانی بود که سبک کالسیک را احیا میکردند

او را در راس ) بجز جمینیانی(جوزیه تارتینی نیز، که همه  ;در آن عصر مورد توجه بود حقوق و پزشکی آن خصوصا

چه کسی است که سونات شیطان تارتینی را نشنیده باشد همه این . ویولن نوازان اروپایی میدانستند، در این شهر بود

، اودینه، بلونو، ترنتو، و بولتسانو قرار در شمال ترویزو، فریولی، فلتره، باسانو. شهرها قسمتی از جمهوري ونیز بودند

در آن سوي آدریاتیک، . در مشرق، ایستریا، در جنوب، ایالت ونیز از کیودجا و روویگو تا رود پو ادامه داشت. داشتند

و در آدریاتیک، جزایر کورفو،  ;کاتارو و پروتسا و قسمتهاي دیگري از یوگسالوي و آلبانی امروز را در اختیار داشت

لونیا، و تسانته جزو خاکش بودند، در داخل این قلمرو پیچیده، که هر یک از آنها مرکز جهان بود، حدود سه سفا

  . میلیون نفر زندگی میکردند

  زندگی ونیز -  1

این شهر، که امپراطوري خود را در دریاي اژه در برابر ترکها، و . سکنه داشت 000/137خود ونیز، که پایتخت بود، 

ازرگانی خارجی خود را در برابر کشورهاي آتالنتیک از دست داده بود، اینک دچار انحطاط سیاسی و قسمت بیشتر ب

در مورد ) 1571(مجموعه ناکامیابی جنگهاي صلیبی، بیمیلی دول اروپایی پس از پیروزي در لپانتو . اقتصادي بود

مین، و اشتیاق آن دولتها به قبول هاي دور دست قلمرو مسیحیت در مشرق ز کمک به ونیز براي دفاع از پایگاه

ونیز را ضعیفتر از آن کرده بودند که شکوه  - که از شجاعترین دشمنش دریغ شده بود -امتیازات بازرگانی از عثمانیها 

یعنی در مستملکات : این جمهوري تصمیم گرفت که به اوضاع داخلی خود برسد. دوران رنسانس خود را حفظ کند

ي آدریاتیک حکومتی سختگیر از لحاظ قانون و نظارت سیاسی و مراقبت شخصی، مقتدر از نظر خود در ایتالیا و دریا

. اداره امور جاري، با گذشت در امور مذهبی و اخالقی، و آزادمنش در دادوستد داخلی برقرار کند

از قبیل  - در میان نژادهاي مختلف. ونیز، مانند دیگر جمهوریهاي قرن هجدهم، توسط اولیگارشی اداره میشد

با مردمی کم سواد که سرعت عملشان زیاد و تفکرشان کند بود و خوشگذرانی را به  - آنتونینها، شایالکها، و اتللوها 

انتخاب شدن . قدرتمندي ترجیح میدادند، دموکراسی در حکم هجر و مرجی بود که تاجی بر سرش گذارده باشند

ولی به  ;ثبت شده بود)) دفتر زرین((خانوادهاي بود که نامشان در  600به طور کلی محدود به )) شوراي کبیر((براي 

هاي بازرگانان و کارشناسان امور مالی افزوده میشدند،  این حکومت اشرافی بومی، به نحوي عاقالنه، عناصري از رده

)) شوراي ده نفري((سنا را انتخاب میکرد، و سنا )) شوراي کبیر. ((حتی اگر این گونه عناصر از نژاد خارجی میبودند
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تعداد زیادي جاسوس آرام و خاموش میان مردم میگشتند و هرگونه عمل یا . را برمیگزید که قدرت بسیار داشت

دستگاه ((مشاهده میکردند به  -حتی شخص دوج  -سخن مشکوکی را که از ناحیه هر یک از شارمندان ونیز 

خصیت تشریفاتی بودند و براي جهت دادن به احساسات در این موقع دوجها معموال ش. گزارش میدادند)) بازجویی

  . میهن پرستی و شرکت در مراسم دیپلوماسی از آنها استفاده میشد

صنایع ونیز به . اقتصاد ونیز درگیر مبارزهاي شکستبار علیه رقابت خارجی، حقوق وارداتی، و تضییقات اصناف بود

سرمایه داري گسترش نیافت و به شهرت صنایع کوچک خود صورت فعالیت آزاد، تجارت آزاد، و مدیریت با اصول 

در استخدام صنعت پشم بودند، در پایان قرن تنها ششصد نفر  1700از هزار و پانصد نفري که در سال . قناعت کرد

  . دوازده هزار شاغل صنعت ابریشم در همان مدت به یک هزار کاهش یافت. باقی ماندند

گونه تغییر در روشهایی که زمانی باعث شهرت آنها در اروپا شده بودند مقاومت شیشه سازان مورانو در برابر هر

رقباي آنها در برابر پیشرفتهایی که در زمینه . اسرار آنها به فلورانس، فرانسه، بوهم، و انگلستان راه یافتند. میکردند

 ;عکس العمل مثبت نشان دادندشیمی، و همچنین در برابر تجربیاتی که در زمینه صنعتگري به دست آمده بودند، 

هاي آلپ قرار  صنعت توربافی نیز به همان ترتیب در برابر رقبایی که در وراي کوه. دوران برتري مورانو گذشت

  . هاي توري فرانسوي بر تن میکردند خود ونیزیها پارچه 1750تا سال  ;داشتند، از پاي درآمد

که سی هزار نفر در خدمت داشت، و دیگري وارد کردن و  یکی ماهیگیري بود: دو صنعت رو به رونق گذاردند

دولت کلیه امور مربوط به اموال . به مذهب اجازه داده نمیشد مزاحم سود تجارت یا لذات زندگی شود. فروختن برده

 1657اخراج شده بودند، در  1606یسوعیان که در سال . کلیسا و بزهکاریهاي روحانیان را تحت نظارت داشت

با آنکه دولت ورود آثار . ه شدند، البته تحت شرایطی که نفوذ آنها را در امور آموزشی و سیاسی محدود میکردفراخواند

هاي ولتر، روسو، هلوسیوس، و دیدرو، ولو از طریق مسافرانی که از  فالسفه فرانسوي را منع کرده بود، عقاید و فلسفه

ر ونیز، مانند فرانسه، اشراف با افکاري خود را سرگرم میداشتند خارج میآمدند، به داخل سالونهاي ونیز راه یافتند، د

مردم مذهب را به عنوان عادت تقریبا ناخودآگاهانه مراسم و معتقدات . که ریشه قدرت آنان را میخشکانید

کوتاه و هر چند که ضرب المثلها معموال . میپذیرفتند، ولی بیش از آنکه به نماز و دعا بپردازند، به فکر تفریح بودند

صبحها یک دعاي کوچولو، بعد از : ((نارسا هستند، یک ضرب المثل ونیزي اخالقیات ونیزیها را چنین توصیف میکند

جوانان براي آن به کلیسا نمیرفتند که مریم مقدس را پرستش .)) ناهار یک قمار کوچولو، و شب یک زن کوچولو

ن هم با وجود شدت و حدت تحریمهاي دولتی و روحانی، لباسهاي کنند، بلکه میرفتند تا زنان را برانداز کنند، و زنا

  . جنگ دیرینه و همیشگی میان مذهب و امور جنسی داشت به پیروزي امور جنسی منجر میشد. یقه باز میپوشیدند

دولت فحشاي تحت نظارت را به عنوان اقدامی مناسب ایمنی عمومی مجاز میدانست، روسپیان ونیز به خاطر زیبایی، 

تعداد این زنان قابل توجه بود، ولی . شهرت داشتند)) کانال بزرگ((زاکت، البسه فاخر، و منازل با شکوهشان در کنار ن

ونیزیهاي صرفهجو و خارجیهایی مانند روسو، به طور دانگی، دو یا سه نفري یک . هنوز عرضه کمتر از تقاضا بود

خود قانع )) ندیم ملتزم رکاب((ت، زنان شوهردار که به با وجود این تسهیال. همخوابه براي خود تامین میکردند

بعضی از زنان به سالونهاي رقص رفت و آمد میکردند که در آنها همه . نبودند، دست اندرکار روابط خطرناك میشدند

نه خود چندین زن از خانواده نجبا به علت رفتار بیبندوبارا. گونه تسهیالت براي مالقاتها و قرارهاي عشقی فراهم بود

هایشان باقی بمانند، و بعضی دیگر تبعید  به بعضیها دستور داده شد در خانه ;علنا مورد توبیخ دولت قرار گرفتند

کثرت اوالد پی در پی خانم خانه را کامال مشغول میداشت و  ;طبقات متوسط متانت بیشتري نشان میدادند. شدند

در هیچ کجا مانند ونیز مادرها این قدر قربان صدقه اطفال خود . تنیاز او را به دریافت و القاي عشق برآورده میساخ

بزهکاري در !)) گل بهاري من! مایه خوشی من! سان مارکوي من: ((اي متعارف آنها این بود از جمله حرفه ;نمیرفتند
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ر و مراقبت جلوي دستی که آماده ضربه زدن بود، به علت وفو. ونیز از هر جاي دیگر ایتالیا کمتر اتفاق میافتاد

دولت در . ولی قمار به عنوان یک سرگرمی عادي بشر پذیرفته شده بود. ماموران شهربانی و ژاندارمري، گرفته میشد

طولی نکشید که تعداد آنها، اعم از  ;دایر شد 1638نخستین قمارخانه در سال . یک بخت آزمایی دایرکرد 1715سال 

تردستانی مانند کازانووا میتوانستند با بردهاي قمار . نها هجوم آوردندعمومی یا خصوصی، زیاد شد و همه طبقات به آ

قماربازان، که بعضا نقاب . عدهاي دیگر امکان داشت در یک شب پس انداز یک سال خود را ببازند ;خود زندگی کنند

با رفتاري  ماموران دولتی. بر چهره داشتند، با عالقهاي شدیدتر از عشق، ساکت به روي میز قمار خم میشدند

 000/300ها مالیات میگرفت و سالی  نظاره میکردند، زیرا دولت از قمارخانه) 1774تا (دوستداشتنی بر این جریان 

. لیره از این محل درآمد داشت

اشخاص بیکاره و پولدار از ده دوازده کشور مختلف به ونیز میآمدند تا در محیطی از نظر اخالقی بیقید، و در نشاط 

  . هاي خود را خرج کنند یا سالهاي آخر عمر خود را بگذرانند د میدانها و کانالهاي آن، اندوختههواي آزا

در اینجا هیچ کس از انقالب صحبت نمیکرد، زیرا هر یک . دست کشیدن از امپراطوري تب سیاستبازي را کاهش داد

شت و مجذوب وظایف تقبل شده از طبقات اجتماع، گذشته از لذات خویش، عادات و رسومی ثباتبخش از خود دا

قایقرانان . خدمه داراي نرمش و احساس وفاداري بودند، ولی تحمل هیچ گونه اهانت یا بیرحمی را نمیکردند. خود بود

آنها، با اطمینانی غرورآمیز از مهارت دیرینه . ها به شمار میرفتند فقیر بودند، با این وجود سروران آبگیرها و دریاچه

هاي مطالي خود میایستادند، یا به هنگام دور زدن با قایقهاي خود، فریادهاي حاکی از سالمت، خویش، روي قایق

  . نیرومندي، و تبحري قدیمی از دل برمیآوردند، یا با حرکت بدن و پاروهایشان آهنگی زمزمه میکردند

به زبان خاص خویش تکلم در میدانهاي ونیز افراد ملیتهاي مختلف، که هر یک البسه خاص خود را بر تن داشت یا 

طبقات باال هنوز مانند دوران سلطه رنسانس . هاي کفرگویی خاصی داشت، با یکدیگر درمیآمیختند میکرد و شیوه

لباس بر تن میکردند، یعنی پیراهنی از بهترین کتان، شلوار مخمل تا زانو، جورابهاي ابریشمی، و کفشهاي سگکدار 

ها بودند که رسم پوشیدن شلوارهاي بلند ترکها را در اروپاي باختري متداول ولی در این قرن، ونیزی ;میپوشیدند

جوانان خودآرا به لباس و مو و عطر مصرفی خود . از فرانسه به ونیز راه یافته بود 1665کالهگیس در سال . کردند

ا طبیعی روي زنان مدپرست با موهاي مصنوعی ی. چنان توجه میکردند که نمیشد تشخیص داد مرد هستند یا زن

هم مردان و هم زنان احساس میکردند بدون زینت و جواهر آالت، . سرخود برجهاي عجیب و غریبی درست میکردند

این بادبزنها به طرز زیبایی . ساخت بادبزنهاي دستی جنبه کاري هنري به خود گرفته بود. گویا لباس نپوشیدهاند

ی به کار برده شده بودند و دوربینی یک چشمی هم در آنها قرار رنگآمیزي شده بودند و اغلب در آنها سنگهاي قیمت

ما در ایتالیا روزي ده : ((گولدونی میگفت ;خود را)) کافه((هر طبقه از اجتماع باشگاهی داشت، و هر خیابان . داشت

از یکی از . ها بازار همه نوع سرگرمی رونق داشت، از مسابقات مشتزنی گرفته تا با لماسکه.)) فنجان قهوه میخوردیم

. بازیها که پالونه نامیده میشد و عبارت بود از به هوا انداختن یک توپ باد کرده با کف دست، کلمه بالون به وجود آمد

کانال ((ژانویه در  25به بعد، مسابقات قایقرانی در  1315از سال . ورزشهاي آبی در سراسر سال انجام میگرفتند

و نقطه اوج  ;ند از مسابقه میان قایقهاي بزرگ پارویی که داراي پنجاه پارو بودنداجرا میشدند و عبارت بود)) بزرگ

هاي رقیب با یکدیگر به داخل آب  بود که در آن صدها ونیزي در گروه) واترپولو(این جشنواره آبی، توپ بازي در آب 

، که تزیین ))بوچینتورو((نام  در عید صعود، دوج ونیز، طی تشریفات با شکوهی، با کشتی دولتی به. شیرجه میرفتند

بسیار یافته بود، در میان هزار قایق و کشتی دیگر، از سان مارکو به لیدو میآمد تا بار دیگر ونیز را به ازدواج دریا 

قدیسان و سالروزهاي تاریخی نام و یادبودهاي خود را به تعطیالت مکرر ونیز میبخشیدند، زیرا سناي ونیز . درآورد

در چنین مواقعی . که با فراهم کردن نان و وسایل سرگرمی میتوان جاي خالی انتخابات را پر کرد متوجه شده بود
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فرشها، . هاي جالب و رنگارنگی از یک کلیسا به جانب کلیساي دیگر و از یک میدان به میدان دیگر میرفتند دسته

نواي  ;ها آویزان میشدند در مسیر این دسته ها ها یا باالخانه هاي ابریشمی رنگارنگ از پنجره هاي گل، و پارچه حلقه

آوازهاي مذهبی یا عاشقانه خوانده میشدند و در خیابانها رقصهاي دلنشینی انجام  ;موسیقی دلنوازي مترنم بود

نجیبزادگانی که به مقامات عالی منصوب شده بودند پیروزي خود را با ترتیب رژه، طاق نصرت، جوایز . میگرفتند

دوکات هزینه برمیداشتند جشن  30000شن و شادمانی، و بذل و بخششهایی که گاهی پیروزي، مجالس ج

هر جشن ازدواج در حکم جشنوارهاي بود، و تشییع جنازه یک شخصیت مهم عظیمترین واقعه زندگیش . میگرفتند

  . شمار میرفت به

کلیسا و دولت امیدوار . ود را داشتکارناوال، که میراث مسیحیت از ساتورنالیاي روم قبل از مسیحیت بود، نیز جاي خ

 فرمانبودند که با مجاز داشتن نوعی تعطیل اخالقی بتوانند براي بقیه مدت سال تشنج میان هواي نفس و ششمین 

 ;ه آخر قبل از ایام روزه بزرگ برگزار میشدمعموال در ایتالیا کارناوال تنها در هفت. از ده فرمان موسی را کاهش دهند

، که میتوان آن را ))کارناوال((شاید اصوال  ;ژانویه آغاز میشد 7دسامبر یا  26در قرن هجدهم، در ونیز این مراسم از 

دانست، به این جهت به این مراسم گفته میشود که نخستین ) خداحافظی(و واله ) گوشت(مرکب از دو کلمه کارنه 

تقریبا در همه شبهاي این . است) قبل از ایام روزه بزرگ(مصادف با آخرین روز مجاز براي گوشتخواري روز آن 

آنان . هاي زمستانی مردم ونیز، و بیگانگانی که از همه نقاط اروپا به آنجا روي میآوردند، به میدانها میریختند هفته

در این پوشش، مردان و زنان . ت نقاب پنهان میداشتندالبسه رنگین برتن داشتند و سن، مقام، و هویت خود را در پش

و  ;کاغذهاي رنگی به اطراف پراکنده میشدند ;روسپیان کسبشان رونق داشت ;بسیاري از قوانین را مسخره میکردند

تخممرغهاي مصنوعی که داراي آبهاي معطر بودند این سو و آن سو پرتاب میشدند تا وقتی شکستند، هوا را عطر 

اشخاص در لباس پانتالون، آرلکن، کولومباین، و دیگر شخصیتهاي مورد عالقه مردم در نمایشهاي کمیک . دآگین کنن

و  ;بازار خیمه شب بازي گرم بود. این سو و آن سو در جست و خیز و شیرین زبانی بودند تا مردم را سرگرم کنند

م حیوانات عجیب و غریب آورده میشدند، مانند براي این مراس. بندبازان نفس هزاران نفر را در سینه حبس میکردند

سپس در نیمه شب قبل از چهارشنبه روز اول . در ونیز دیده شد 1571کرگدن که نخستین بار در جشنهاي سال 

آنهایی که جشن و سرور برپا داشته و اینک  ;ایام روزه ناقوسهاي کلیساي سان مارکو پایان کارناوال را اعالم میداشتند

ودند به بسترهاي قانونی خود بازمیگشتند و خود را آماده میکردند تا روز بعد از کشیش خود چنین سخت خسته ب

 ..))اي انسان به خاطر آور که تو از خاکی و به خاك بازخواهی گشت: ((بشنوند

  ویوالدي  -  2

هاي خود در طی قرن  اشاخانهونیز در تم. ونیز و ناپل دو کانون موسیقی در ایتالیا بودند که با یکدیگر رقابت داشتند

در آنجا مشهورترین پریمادوناهاي آن دوران به نام . هجدهم هزار و دویست اپراي مختلف اجرا کرد

هر کدام  ;فرانچسکاکوتتسونی و فاوستینا بوردونی، به خاطر احراز تفوق، با یکدیگر درگیر نبرد نغمه سرایانهاي بودند

. روي آن میایستادند و آواز میخواندند، همه جهان را به جنبش درمیآورداز آنها، از روي تکه کوچکی تخته که 

کوتتسونی نقش مقابل فارینلی را در یک تماشاخانه اجرا میکرد، و بوردونی نقش مقابل بوناکی را در تماشاخانهاي 

ر باهم آواز اگر این چهار نف. دیگر، و همه مردم ونیز به دو گروه ستایشگران این دو خواننده تقسیم میشدند

  . هاي خود فرومیریخت ذوب میشد و در دریاچه) ونیز(میخواندند، ملکه آدریاتیک 

بودند که در آن ونیز از تعدادي دختران یتیم یا )) آسایشگاه((در نقطه مقابل این دژهاي اپرا و شادمانی، چهار 

مفهومی داده شود، به آنها تعلیماتی در  براي اینکه به زندگی این اطفال بیخانمان هدف و. نامشروع خود توجه میکرد

خوانندگی و نواختن آالت موسیقی داده میشد تا در آوازهاي جمعی و سرودهاي مذهبی شرکت کنند و از پشت 
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روسو میگفت هرگز آوایی موثرتر از این صداهاي . هاي فلزي نیمه دیري خویش کنسرتهاي عمومی بدهند شبکه

گوته عقیده داشت که هرگز سوپرانویی چنین زیبا یا  ;واز میخواندند نشنیده استدخترانه که با هماهنگی منضبطی آ

بعضی از بزرگترین آهنگسازان ایتالیا در این موسسات تدریس . نشنیده است)) چنین زیبایی غیرقابل بیان((آهنگی با 

دي، کاوالی، لوتی، گالوپی، مونتور. هایی میساختند، وکنسرتهاي آنان را رهبري میکردند میکردند، براي آنها آهنگ

. پورپورا، و ویوالدي از این گروه بودند

ارکسترها، و نوازندگان )) ها آسایشگاه((هاي خود و فراهم آوردن نیازهاي  ونیز براي تامین اپرا براي تماشاخانه

در  ;مک میگرفتزبردست در زمینه موسیقی آوازي و سازي، از شهرهاي ایتالیا و گاهی از شهرهاي اتریش و آلمان ک

)) رهبر موسیقی نمازخانه((وي ابتدا ارگنواز بود و بعد به مقام . عین حال خود ونیز مادر یا پرستار آنتونیو لوتی بود

عالی ساخت که اشک )) مس((لوتی مصنف چند اپراي معمولی و متوسط بود، و تنها یک . کلیساي سان مارکو رسید

خود و )) اپرا بوفاي((بالداساره گالوپی، که به خاطر : ان دیگر نیز عبارت بودند ازفرزند. به دیدگان برنی پروتستان آورد

آلساندرو مارچلو، که کنسرتوهایش در میان آهنگهاي  ;همچنین شکوه و لطافت آریاهاي اپراییش شهرت داشت

براي پنجاه مزمور و برادر کوچکش بندتو، که آهنگهاي تنظیمی او  ;ساخته شده در عصر خودش مقام واالیی داشتند

  . و آنتونیو ویوالدي)) ;در حکم یکی از زیباترین آثار ادبیات موسیقی به شمار میآیند((

براي بعضی از ما که نخستین بار وصف یکی از کنسرتوهاي ویوالدي را میشنیدیم، رازي خجلت آور آشکار میشد، 

والدي جریان باشکوهی از آرمونی، غلغل شادمان ملودي، در آثار وی. اینکه چرا ما مدتی چنین دراز از او بیاطالع بودیم

هاي مانوس ما  وحدت ساختمان، و به هم پیوستگی اجزا وجود داشت که باید پیش از این، وي را در شمار چهره

   .دمیدادرمیآورد و مقامی واالتر در تاریخهاي موسیقی ما به او 

  . او فرزند یک ویولن نواز ارکستر نمازخانه کلیساي سان مارکو بود. چشم به جهان گشود 1675وي حدود سال 

در پانزدهسالگی به مشاغل کوچک . پدرش نواختن ویولن را به او آموخت و جایی برایش در ارکستر تامین کرد

اشتهار یافت، زیرا مویش سرخ رنگ )) موي کشیش سرخ((روحانی پرداخت، و در بیست سالگی کشیش شد و به نام 

یک روز که ویوالدي : ((دشمنانش میگفتند. عشق او به موسیقی شاید با وظایف روحانیش در تضاد قرار میگرفت. بود

... مراسم قداس اجرا میکرد، تمی براي ساختن یک آهنگ موسیقی به فکرش رسید و بالفاصله محراب را ترك گفت، 

روف مقدس نمازخانه رفت تا آن تم را بنویسد، و سپس براي به پایان رساندن مراسم قداس به محل نگاهداري ظ

یکی از نمایندگان رسمی پاپ وي را به این متهم کرد که از چندین زن نگاهداري میکند، و سرانجام .)) بازگشت

اي بعد، آنتونیو موضوع را به در ساله. که دستگاه تفتیش افکار وي را از انجام مراسم قداس منع کرد) گفته میشود(

  : نحوي کامال متفاوت بیان داشت

علت قطع انجام این مراسم منع از . بیست و پنج سال پیش بود که من براي آخرین بار مراسم قداس به جاي میآوردم

از پس . طرف مقامات نبود، بلکه تصمیم شخصی خودم بود، که آن هم معلول کسالتی است که از بدو تولد داشتهام

مدت یک سال یا کمی بیشتر مراسم قداس به جاي آوردم و در عرض این . اینکه به سمت کشیشی منصوب شدم

. مدت در سه مورد ناچار شدم به علت این بیماري، قبل از پایان مراسم، محراب را ترك گویم

میروم، زیرا به علت وضع به همین علت من تقریبا همیشه در خانه زندگی میکنم و تنها با قایق یا درشکه بیرون 

هیچ نجیبزادهاي، و . ، دیگر نمیتوانم پیادهروي کنم- احتماال تنگ نفس- سینهام، یا بهتر بگویم این گرفتگی سینه 

سفرهاي من همیشه خیلی . حتی شهریار ما، دیگر مرا به خانهاش دعوت نمیکند، زیرا همه آنها از بیماري من آگاهند

  . ام در این سفرها چهار یا پنج زن همراه داشته باشم تا به من کمک کنند ه ناچار بودهپرهزینه بودهاند، زیرا پیوست
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آنها در همه روزهاي . ... عفت آنها همه جا مورد اعتراف بود. ((او میگفت این زنان داراي حسن شهرتی بیخدشه بودند

زهاي باشد، چون مدرسه موسیقی او نمیتوانست آدم هر.)) هفته دعا میخواندند و مراسم مذهبی انجام میدادند

نزد )) رهبر گروه همسرایان((مدت سی و هفت سال وي را به عنوان ویولن نواز، معلم، آهنگساز، و )) آسایشگاه پییتا((

تقاضا زیاد بود، و بنابراین او با . او براي شاگردان دختر خود بیشتر آثار غیر اپرایی خویش را ساخت. خود نگاه داشت

او به پرزیدان دو بروس گفت که  ;و هر وقت فرصتی داشت، آنچه را که نوشته بود اصالح میکردعجله مینوشت 

اپراهاي او نیز به .)) میتواند یک کنسرتو را زودتر از آنکه یک نسخهبردار بتواند از آن نسخه برداري کند، بسازد((

: رت به عنوان نوعی الف یا تعذر نوشته شده بودروي صحنه عنوان یکی از آنها این عبا. همان اندازه باشتاب توام بودند

هاي  او هم مانند هندل از خودش مطلب قرض میگرفت، یعنی بعضی از ساخته.)) ظرف پنج روز ساخته شده است((

او بین . جویی میکرد گذشته خود را جرح و تعدیل میکرد تا نیازهاي کنونی را برآورد، و به این وسیله در وقت صرفه

بسیاري از معاصران وي با تارتینی همعقیده . ر کارش در آسایشگاه پیش میآمدند، چهل اپرا ساختفواصلی که د

بندتو مارچلو در اثر خود به نام نمایش مد جدید آنها را مورد تمسخر  ;بودند که این اپراها در سطح متوسط قرار دارند

نس، و میالن از او استقبال میکردند، و ویوالدي اغلب ولی شنوندگان در ونیز، و یچنتسا، وین، مانتوا، فلورا ;قرار داد

دختران تحت سرپرستی خود را به امید خودشان رها میکرد تا خود بتواند با زنانی که در خدمت داشت به شمال 

ي ایتالیا و حتی به وین و آمستردام به عنوان ویولن نواز سفر کند، یکی از اپراهایش را رهبري کرده، یا در مورد به رو

اپراهاي او اینک از میان رفتهاند، ولی این امر تقریبا در مورد همه . صحنه آوردن و تزیینات صحنه آن نظارت کند

سبک، شیوه کار، قهرمانان، صداها، و نقش مردان و زنان . اپراهایی که قبل از گلوك ساخته شده بودند صادق است

. اند همگی عوض شده

یک هجوگوي زیرك گفت که . اثر به صورت کنسرتو است 454از این تعداد . استاثر ویوالدي آگاه  554تاریخ از 

گاهی این نکته مقرون به حقیقت به نظر  ;ویوالدي ششصد کنسرتو ننوشت، بلکه یک کنسرتو را ششصد بار نوشت

که در این قطعات، مقدار زیادي آرشه کشی بر روي سیمها، کش دادن نقش کالوسن، و همچنین ضرباتی . میرسد

حتی در سلسله قطعات مشهوري که فصول نام داشت . تقریبا به صورت تنظیم سرعت آهنگ بودند، وجود داشتند

هاي اوج و با روح و پرحرارت، تندبادهاي  ولی در عین حال نقطه. ، قسمتهایی وجود دارند که یکنواختند)1725(

در . هنگهاي دلپذیر نغمات نیز در آنها دیده میشوندهاي پرهیجان مبارزه میان تکنوازان و ارکستر، و آ زمستانی، تکه

را به چنان نقطهاي از کمال سوق داد که تنها باخ و هندل از آن قدم )) کنسرتو گروسو((این گونه قطعات، ویوالدي 

  . فراتر گذاردند

او منعکس کننده قدرت آهنگهاي . ویوالدي مانند اکثر هنرمندان دچار حساسیتی بود که نبوغ وي از آن تغذیه میکرد

بتدریج که سنش افزایش مییافت، مجذوب شعایر مذهبی . خوي آتشین، و لطافت نغماتش حاکی از تقدس وي بود

میشد، تا آنجا که دربارهاش در یادداشتی تخیآلمیز چنان آمده است که وي تنها موقعی تسبیح خود را زمین 

از دست داد، یا از آن دست )) آسایشگاه پییتا((را در  شغل خود 1740در سال . میگذارد که میخواست آهنگی بسازد

ما درباره او دیگر چیزي نمیدانیم، جز اینکه . به دالیلی که اینک معلوم نیست از ونیز خارج شد و به وین رفت. کشید

  . یک سال بعد در آنجا درگذشت و مراسم تشییع جنازه فقیرانهاي برایش انجام شد

ز مرگ وي نشد، زیرا ونیز دیگر به آهنگهاي او عالقهاي نداشت و هیچ کس در موطن و در مطبوعات ایتالیا ذکري ا

هاي او در آلمان با استقبال روبهرو  ساخته. عصر وي مقام او را در زمینه هنرش، حتی نزدیک به حد اعال، نمیدانست

وارد آن کشور کرد و آشکارا آنها کوانتس، که فلوت نواز و آهنگساز فردریک کبیر بود، کنسرتوهاي ویوالدي را . شدند



۶٠٧۴

باخ چنان از آنها خوشش آمد که با تغییر کلیدها دست کم نه تاي آنها را براي . را به عنوان نمونه و سرمشق پذیرفت

  . کالوسن، چهارتا براي ارگ، و یکی براي چهار کالوسن به همراه سازهاي زهی تنظیم کرد

در طول قرن نوزدهم، آثار . را از ویوالدي و کورلی اقتباس کرده بود ظاهرا باخ ساختمان سه بخشی کنسرتوهاي خود

سپس در سال . ویوالدي، جز براي محققانی که سیر تکاملی آثار باخ را ردگیري میکردند، تقریبا فراموش شده بودند

هاي رسانیده در اثري به نام تاریخ کنسرتوهاي سازي، که آرنولد شرینگ نوشت، وي بار دیگر به مقام برجست 1905

آرتورو توسکانینی شور و حرارت و شهرت و نفوذ خود را صرف تجلیل از ویوالدي  1930تا  1920و در سالهاي  ;شد

. امروز آن کشیش سرخ مو براي مدتی باالترین مقام را در میان آهنگسازان قرن هجدهم احراز کرده است. کرد

  ها تجدید خاطره -  3

دوازده نقاش هستند که امروز از جا برمیخیزند و خواستار تجدید خاطره  -هنر ونیز ده از دوران کوتاه رونق دوباره 

به جامباتیستا پیتونی که ونیز مقام او را تنها از مقام تیپولو و : ما تنها به چند تن از آنها درود میفرستیم. خود میشوند

و به جووانی آنتونیو پلگرینی  ;به بوشه رسید به یاکوپو آمیگونی که سبک شهوت انگیزش ;پیاتتستا پایینتر میدانست

او بود که تزیینات قصر کیمبولتن، قصر هاوارد، و بانک . که سبک رنگامیزیش را به انگلستان، فرانسه، و آلمان برد

اما مارکوریتچی توجه بیشتري به خود جلب میکند، زیرا وي یکی از منقدان خود و همچنین . فرانسه را انجام داد

، در سن بیست و سه سالگی، قایقرانی را که به نقاشیهاي او بیحرمتی کرده بود به ضرب 1699او در . کشت خودش را

به دالماسی گریخت، عاشق مناظر طبیعی آن شد، و چنان با رنگامیزیهاي خود آنها را ماهرانه . چاقو به قتل رسانید

که بار دیگر چشم به جهان گشوده است تشویق و مجسم کرد که ونیز او را بخشید و از او به عنوان تینتورتویی 

عمویش سباستیانو ریتچی او را به لندن برد، و در آنجا آنها در ساختن قبر دیوك آو دونشر . تحسین به عمل آورد

هاي واقعی یا تخیلی  او هم مانند بسیاري از هنرمندان قرون هفدهم و هجدهم عالقهمند بود خرابه. همکاري کردند

، پس از چند بار تالش، سرانجام موفق به 1729در سال . در تمام این مدت از فکر خود غافل نبودبکشد، ولی 

بار دیگر به مبلغ  1963این تابلو در  ;دالر به فروش رسید 500یکی از تابلوهایش به مبلغ  1733در . خودکشی شد

  . بخوبی دیده میشودبدین ترتیب، افزایش ارزش هنر و کاهش ارزش پول  ;دالر فروخته شد 000/90

هاي توري  این زن کار خود را با ساختن طرحهایی براي پارچه. بررسی سرگذشت روزالباکاریرا مطبوعتر است

 ;بعد مینیاتور کشید ;روي انفیه دانها به نقاشی پرداخت) مانند رنوار جوان(مخصوص ایتالیا آغاز کرد و سپس 

چنان شهرتی یافته بود که فردریک  1709تا سال . با گچ رنگی یافتسرانجام استعداد خاص خود را در زمینه نقاشی 

چهارم، پس از رسیدن به سلطنت دانمارك، او را براي کشیدن تصاویري از زیباترین یا مشهورترین زنان ونیز انتخاب 

در آنجا . کردپیر کروزا، که گرد آورنده آثار هنري و شخصی میلیونر بود، وي را به پاریس دعوت  1720در سال . کرد

شاعران . چنان مورد استقبال و تکریم قرار گرفت که از زمان برنینی به بعد هیچ کس نظیر آن را به خود ندیده بود

واتو چهرهاش را نقاشی کرد، و  ;اورلئان نایب السلطنه از او دیدار به عمل آورد/فیلیپ د ;قصایدي دربارهاش ساختند

فرهنگستان ((به عضویت  ;انزدهم در مقابلش نشست تا تصویرش را بکشدلویی پ ;او هم از واتو تصویري کشید

. براي دریافت گواهینامه عضویت خود، تابلو موز را که اینک در موزه لوور آویزان است ارائه کرد. انتخاب شد)) نقاشی

  . چنان بود که گویی روح رو کوکو در جسم او حلول کرده است

. جا تصاویري با گچ رنگی از شارل ششم، ملکه، و مهیندوشس ماري ترز کشیدبه وین رفت و در آن 1730در سال 

فرهنگستان ونیز یک اطاق . هنگامی که به ونیز بازگشت، چنان در هنر خود مستغرق بود که فراموش کرد ازدواج کند

ها صورتهاي تصویر از وي دارد که خصوصیت تقریبا همه آن 157گملده گالري در درسدن  ;پر از تصاویر وي دارد

حتی وقتی از هوریس والپول تصویري کشید،  ;ارغوانی، زمینه آبی، معصومیت گلگون، و فرورفتگی ظریف گونه است
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) بجز خودش(او کلیه کسانی را که براي کشیدن تصویرشان در مقابلش مینشستند . او را مانند یک دختر مجسم کرد

از خودش کشید و در کاخ وینزر است وي را در سنین خود نگارهاي که  ;بهتر از آنچه بودند مجسم میکرد

 82از . سپیدمو و کمی عبوس، مثل اینکه میتوانست پیشبینی کند بزودي کور خواهد شد: سالخوردگی نشان میدهد

او تاثیر . سال عمرش، دوازده سال آخر آن را ناچار شد بدون نور و رنگی که تقریبا اساس زندگی او بود به سرآورد

گروز عالقه  ;ممکن است التور حرارت آتشین خود را از وي گرفته باشد ;ر هنر دوران خویش باقی گذاردخود را ب

  . او به بوشه و رنوار رسیدند)) رنگهاي گلگون((و  ;شدید وي را به زنان جوان به خاطر داشت

ناچیز میشمرد، و بیشتر  جووانی باتیستا پیاتتستا هنرمند بزرگتري بود، مافوق احساسات قرار داشت، تزیینات را

درصدد آن بود که بر مشکالت حرفه خود غلبه کند و باالترین سنن آن را محترم شمارد، نه اینکه مورد پسند عامه 

همکارانش به این امر واقف بودند و، با آنکه تیپولو رهبري تاسیس فرهنگستان نقاشی و مجسمه سازي . قرار گیرد

تابلو او . ، آنها پیاتتستا را عمال به عنوان نخستین رهبر فرهنگستان انتخاب کردندرا به عهده داشت) 1750در (ونیز 

از  ;به نام ربکا بر سر چاه همطراز آثار تیسین است، و حتی پایبندي آن به مفاهیم متداول زیبایی کمتر از آنهاست

، ولی قیافه هلندي و بینی سر اندام ربکا تا آن اندازه نشان داده میشود که احساسات سرکش را به حرکت درآورد

در اینجا مرد تصویر اوست که انسان را تحت . باالیش طوري نیست که در مردم ایتالیا شور و سرمستی ایجاد کند

صورتی نیرومند، ریشی دلپذیر، کالهی پردار،  - چهرهاي که شایسته دوران رنسانس است  ;تاثیر قرار میدهد

از خصوصیات . د تصویر به طور کلی شاهکار رنگامیزي، ترکیب، و طرح استو خو - هاي مکرآمیز در چشمان  شراره

پیاتتستا این بود که وي در عصر خود بیش از هر نقاش دیگر ونیزي مورد احترام بود و از همه آنها فقیرتر بدرود 

نیز را از طریق آنتونیو کاناله، که کانالتو نامیده میشد، شهرت بیشتري دارد، زیرا نیمی از جهان، و. حیات گفت

او مدتی حرفه پدرش را، که . مناظري که او ترسیم کرده است میشناسند، و در انگلستان هم کامال شناخته شده بود

پس از بازگشت به ونیز، در  ;در رم به مطالعه معماري پرداخت ;ترسیم مناظر براي صحنه تئاترها بود، دنبال کرد

از روي این . استفاده میکرد و معماري را از عناصر تصاویر خود ساخت Tکشیدن تصاویر خود از قطبنما و خط کش 

ما از تابلو او به . را آن طور که در نیمه اول قرن هجدهم به نظر میرسید، میشناسیم) ونیز(تصاویر ما ملکه آدریاتیک 

یگر او شاهد مسابقه در تصاویر د ;نام یاتچینودي سان مارکو پیمیبریم که دریاچه اصلی تا چه حد پر از کشتی بود

قایقرانی در کانال بزرگ هستیم و درمییابیم که زندگی در آن ایام، مانند هر زمان دیگر در گذشته، کامل و پر از شور 

و با مسرت مالحظه میکنیم که پل ریالتو، میدان سان مارکو پیاتتستا، کاخ دوج، و کلیساي سانتاماریا  ;و اشتیاق است

این گونه تصاویر . طور بودند که امروز هستند، بجز ناقوسخانه که از نو ساخته شده استدالسالوته تقریبا همان 

درست همان چیزهایی بودند که جهانگردان در کشورهاي ابر آلود شمال الزم داشتند تا با احساس رضایت، آفتاب، و 

. ریدند و آنها را به موطن خود میبردندآنها این یادگارها را میخ. کیفیت جادویی، ونیز بسیار آرام را به خاطر بیاورند

به انگلستان رفت و تصاویر بزرگ وایتهال، و  1746او در . طولی نکشید که انگلستان خواستار خود کانالتو شد

تصویر اخیر الذکر، که از نظر ترکیب فواصل، دورنما و جزئیات حیرتانگیز  ;رودخانه تمز از ریچمند هاوس را کشید

در سن شصت و نه  1766در ونیز به سال . به ونیز بازنگشت 1755او تا سال . تو به شمار میروداست، شاهکار کانال

بدون عینک : ((سالگی هنوز سخت دست به کار بود، و با غرور و سرافرازي روي تابلو داخل کلیساي سان مارکو نوشت

اردو بلوتو کانالتو، و مهارت خود را در او شیوه خود را در اندازهگیري دقیق به برادرزادهاش برن.)) انجام شده است

. آموخت - که باز از وي دیدن خواهیم کرد  -ترسیم مناظر به شاگرد خوب خود فرانچسکو گواردي 

همان طور که کانالتو منظره خارجی این شهر باشکوه را نشان میداد، پیترولونگی، با کشیدن زندگی روزانه و واقعی 

، ))که لباس خانه بر تن دارد((خانمی بر سر میز صبحانه . وارها را آشکار ساختطبقه متوسط، زندگی در داخل دی
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کشیشی به فرزند او درس میدهد، دختر کوچکش که یک سگ اسباب بازي را نوازش میکند، خیاطی که آمده یک 

حدقه  دست لباس را نشان دهد، معلم رقصی که یک نوع رقص منوئه به خانمی یاد میدهد، اطفالی با چشمان از

درآمده در یک نمایش جانوران، زنان جوانی که سرگرم تماشاي بازي چشم بندان هستند، کسبه در دکانهاي خود، 

ها، مجامع ادبی، شاعرانی که اشعار خود را میخوانند، پزشکان قالبی،  نقاب پوشان در کارناوال، تئاترها، قهوه خانه

گذراندن ((گروه شکار، گروه ماهیگیري، خانواده در حال  رماالن، فروشندگان سوسیس و آلو، گردشگاه میدان،

همه فعالیتهاي قابل ذکر طبقه متوسط، حتی کاملتر از کمدیهاي گولدونی، دوست لونگی، در )): تعطیالت ییالقی

این تصاویر معرف هنر بزرگی نیستند، ولی سرور آورند و اجتماعی را نشان میدهند که . تصاویر وي دیده میشوند

ها یا باربران بددهان کشتیها در باراندازها نزد خود تصور  ر و منزهتر از آن است که انسان از اشراف قمارخانهمنظمت

. میکرده است

  تیپولو -4

. از مردم ونیز آن که باعث شد مردم اروپا براي یک لحظه فکر کنند که رنسانس بازگشته است جامباتیستا تیپولو بود

اهد جمعی از دانشآموزان و جهانگردان است که وارد محل اقامت اسقف وورتسبورگ هر یک از روزهاي تابستان ش

این  ;انجام شدهاند، ببینند 1753 -  1750میشوند تا نقاشیهاي آبرنگ تیپولو را بر پلکان و سقف آن، که در سالهاي 

کلمنس ظاهر میشود در  یا به تصویر مقدس تثلیث برقدیس. تصاویر نقطه اوج نقاشی ایتالیا در قرن هجدهم هستند

به ترکیب ماهرانه، دقت ترسیم، استفاده ظریف از نور، عمق، و فروزندگی رنگ آن توجه  ;گالري ملی لندن نظر افکنید

آیا این اثر حتما از تیسین نیست شاید، اگر تیپولو چنین سرگشته نبود، امکان داشت او هم در زمره غولهاي . کنید

او آخرین فرزند یک بازرگان ثروتمند ونیزي بود که به هنگام مرگ . مانع کار او شد شاید هم نیکبختی. هنر درآید

جان، که خوش قیافه، باهوش، و شوخ طبع بود، بزودي احساس حقارتی اشراقی . میراث قابل توجهی باقی گذارد

ی، با سسیلیا، خواهر ، در سن بیست و سه سالگ1719در سال . نسبت به آنچه که مربوط به عوام الناس بود پیدا کرد

آنها در . سسیلیا چهار دختر و پنج پسر براي او آورد، که دو تن از آنها نقاش شدند. فرانچسکو گواردي، ازدواج کرد

  . خانهاي زیبا در ناحیه سانتا ترینیتا زندگی میکردند

. به معرض نمایش گذارد اسحاقتابلو خود را به نام قربانی کردن  1716در سال . استعداد او در آن موقع شکفته بود

به . در این وقت وي به طور محسوسی تحت نفوذ پیاتتستا قرار داشت. این تابلو عاري از ظرافت ولی پرنیرو بود

بخش، و خطوط هوسانگیز ترسیم البسه فاخر، رنگهاي گرمی )) سبک پائولسکا((و به . مطالعه آثار ورونزه نیز پرداخت

تیپولو . اسقف اعظم اودینه از او دعوت کرد که کلیساي بزرگ و کاخ وي را تزیین کند 1726در سال . میکرد

. موضوعهایی را از داستان ابراهیم انتخاب کرد، ولی نحوه تجسم این موضوعها کامال منطبق با کتاب مقدس نبود

و بلند خاص زمان رنسانس دیده میشود، پر از چین و چروك است، و از میان  چهره سارا، که از البالي یقه آهاري

ولی فرشته مانند یک ورزشکار ایتالیایی پایی جالب . همه دندانها، تنها دو دندان خراب در دهانش باقی مانده است

 بود، میتواند با شوخظاهرا تیپولو احساس میکرد در قرنی که مسخره کردن فرشتگان و معجزات آغاز شده . توجه دارد

ولی . اسقف اعظم دوستداشتنی هم به او به دیده اغماض مینگریست ;طبعی خود سنن مورد حرمت را به بازي بگیرد

به هر حال الزم بود که این هنرمند دقت به خرج دهد، زیرا کلیسا هنوز یکی از منابع عمده ماموریتهاي ترسیم چهره 

. در دنیاي کاتولیک بود

در کاخ کازالی دونیانی در میالن . اشخاص غیرروحانی بودند که میخواستند کاخهایشان تزیین یابند منبع دیگر

هاي  این تصاویر نمونه. جان با تصاویر آبرنگی که روي گچ نقاشی شده بودند، داستان سکیپیو را بازگو کرد) 1731(

کالی که بآسانی و آزادي در فضاي نامشخص یعنی اش -واقعی کار تیپولو نبودند، زیرا وي هنوز سبک خاص خود را 
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ولی، باوصف این، حاکی از مهارتی بودند که در شمال ایتالیا جنب و جوشی  ;قالبگیري نکرده بود - در حرکت باشند

او به زمینه استعداد خاص خود پیبرد و آنچه را که بعضیها شاهکار وي میدانند بهوجود  1740در سال . بهوجود آورد

در اینجا وي موضوعهایی از . صاویري را که بر سقف و تاالر میهمانی کاخ کلریچی در میالن منقوشندآورد، یعنی ت

قبیل چهار گوشه جهان، مسیر خورشید، و آپولون با خدایان کفار را به عنوان وسایل و ابزار بیان تخیالت خود انتخاب 

خود را در ارتفاعات اولمپ سرگرم دارد، و آنجا، در  هاي مسیحیت را ترك کند، او از اینکه دنیاي افسرده افسانه. کرد

جهانی آزاد از قوانین حرکت، زنجیرهاي نیروي جاذبه، و حتی قواعد اصولی و فرهنگستانی طراحی، خداي یونانی و 

او هم مانند بیشتر هنرمندان، . رومی را براي کشیدن نقاشیهاي خود مورد استفاده قرار دهد احساس مسرت میکرد

از آن گذشته، پیکري زیبا میتواند زاییده . عد اخالقیشان در حرارت احساسات ذوب میشوند، قلبا کافر بودکه قوا

او از آن تاریخ تا سی سال بعد، خدایان و االهگان را . روحی مصمم و خالق و بنابراین فی نفسه حقیقتی معنوي باشد

خیز در فضا، یا در حال دنبال هم کردن میان سیارات،  به جست و - با لباس نازك توري یا به طرزي بیمحابا عریان  - 

  . یا عشقبازي در روي مخدهاي از ابر نشان داد

براي مدرسه . تیپولو با مراجعت به ونیز دوباره به مسیحیت روآورد و تصاویر مذهبیش جبران افسانه پردازیها را کردند

از نظر تجسم زیباي یک پسر بچه خفته قابل  سان روکو پردهاي بزرگ به نام هاجر و اسماعیل نقاشی کرد که

مراسم ذکر با  - که نامش را دومینیکیان به سانتا ماریا دل روزاریو تغییر دادند  - در کلیساي جزوئاتی . مالحظه است

این تابلو  ;تابلو حضرت مریم کوه کرمل را ترسیم کرد) راهبان کرملی(براي مدرسه کارمینی . تسبیح را ترسیم کرد

یکی از اینها، به . براي کلیساي سانتا آلویزه او سه تابلو ساخت. با تابلو تیسین به نام عید بشارت رقابت میکرد تقریبا

تیپولو دین . نام مسیح در حال حمل صلیب، پر از اشکال نیرومندي است که به طور زنده و برجسته مجسم شدهاند

  . خود را نسبت به مذهب موطن خود ادا کرده بود

در کاخ باربارو او ستایش فرانچسکو باربارو را ترسیم . خیل او روي دیوار کاخها با آزادي بیشتر حرکت میکردنیروي ت

او براي کاخ دوجها تابلویی تحت عنوان نپتون . این تابلو اینک در موزه هنري مترپلیتن در نیویورك است. کرد

. انگیز از کارناوال ونیز براي کاخ پاپادوپولی ترسیم کرددو منظره سرور. ثروتهاي دریا را به ونوس تقدیم میدارد کشید

برتر از همه کارهایش در کاخهاي ونیز، تزیین کاخ البیا با آبرنگ بر روي گچ . این دو تابلو مینوئه و شارالتان نام دارند

هاند، بازگو بود که داستان مارکوس آنتونیوس و کلئوپاترا را با مناظري با شکوه، که به طرزي درخشان مجسم شد

هاي معماري این تابلو را با تجسم شکوه روم  کولونا زمینه -یک هنرمند همکارش به نام جیروالمو منگوتنسی . میکند

روي  ;در روي دیوار رو به رو، میهمانی آنها ;در روي یکی از دیوارها، مالقات این دو حکمران. باستان ترسیم کرد

رواز که نشاندهنده اسب بالدار، زمان، زیبایی، و یادبودند ترسیم شده است سقف، مجموعه منظمی از اشکال در حال پ

در تابلو مالقات، کلئوپاترا . و مالئک سرحالی را نشان میدهد که اینها را این سو و آن سو با دهان خود فوت میکنند

هایش را طوري نشان  سینه نشان داده میشود که از قایق پایین میآید، در حالی که لباسی خیره کننده بر تن دارد و

. میدهد که میتواند یکی از اعضاي هیئت سه نفري خسته را به سوي آرامشی عطرآگین بکشاند

در تصویر میهمانی، که زرق و برق بیشتري دارد، کلئوپاترا مرواریدي را که ارزشش از حساب بیرون است به داخل 

و در باالخانهاي، خنیاگران براي دو  ;ت بیحساب قرار میگیردمارکوس آنتونیوس تحت تاثیر این ثرو ;شرابش میاندازد

این شاهکار، که خاطرات آثار ورونزه را تجدید و . برابر کردن خطر و سه برابر کردن مستی به نواختن چنگ مشغولند

  . از آن نسخهبرداري کرد 1752با آن رقابت میکند، از جمله تابلوهایی بود که رنلدز در سال 

کنته فرانچسکو . هاي آلپ نیز مورد توجه قرار گرفت ار تیپولو را به مقامی صعود دادند که در آن سوي کوهاین گونه آث

، سفیر سوئد در ونیز به 1736در سال . آلگاروتی، دوست فردریک و ولتر، نام او را در سراسر اروپا مشهور ساخت
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یستگی دارد کاخ سلطنتی را در استکهلم دولت متبوع خود اطالع داد که تیپولو درست همان کسی است که شا

سر و کار داشتن با او آسان است، و سرش پر از افکار  ;وي پر از ظرافت طبع و سلیقه است: ((او نوشت. تزیین کند

  . استعداد زیادي براي رنگامیزي پرشکوه دارد و با سرعتی زاید الوصف کار میکند. تازه است

ند دیگري الزم است تا رنگهاي خود را باهم در آمیزد، تصویري را نقاشی در مدتی کمتر از آنچه که براي هنرم

  . استکهلم در آن وقت شهري زیبا ولی خوابالود بود.)) میکند

اسقف وورتسبورگ، از او خواست  - کارل فیلیپ فون گرایفنکالو، امیر  ;دعوت نزدیکتري برایش رسید 1750در سال 

حق الزحمهاي که به او پیشنهاد شده بود استاد . تازه ساز وي را نقاشی کندکاخ حکومتی )) تاالر امپراطوري((که 

او در ماه دسامبر همراه دو پسرش به نامهاي دومنیکو بیست و چهار ساله و لورنتسو . سالخورده را به حرکت واداشت

این . غیرمنتظره روبرو یافت را دید، خود را با مبارزهاي)) تاالر امپراطوري((چهارده ساله وارد شد و هنگامی که شکوه 

تاالر را بالتازار نویمان طراحی کرده بود، چگونه تصویري میتوانست در میان این همه زرق و برق جلب توجه کند 

او روي دیوارها سرگذشت امپراطور فردریک بارباروسا را . موفقیت تیپولو در اینجا اوج موفقیتهاي دوران زندگیش بود

مجسم کرد، و روي سقف داستان آپولون ) داشت 1156ئاتریس بورگونی در وورتسبورگ در سال که قرار مالقاتی با ب(

او در این تصویر، با خوشی سرمستانهاي، منظرهاي از اسبان سفید، خدایان شادمان، . عروس را میآورد را نشان داد

در یکی از . نازك را مجسم کرد تابش نور بر روي کروبیانی که به این سو و آن سو جست و خیز میکردند، و ابرهاي

هاي گلدار، و  شیبهاي سقف، منظرهاي از جشن ازدواج را با صورتهاي خوش منظر، پیکرهاي خوشتراش، پرده

اسقف چنان مشعوف شده بود که . البسهاي نقاشی کرد که بیشتر یادآور ونیز ورونزه بود تا سبکهاي قرون وسطایی

تیپولو روي پلکان با . لکان بزرگ و دو تصویر براي محراب کلیسایش نیز بشودقرارداد را توسعه داد تا شامل سقف پ

ها و مسکن خدایان را، که در حقیقت شکارگاه سرورآمیز قدرت تخیلش بود، ترسیم کرد و یک  شکوه، تصویر قاره

. تصویر با عظمت آپولون، خداي آفتاب، را که در اطراف آسمان گردش میکرد به آن افزود

به ونیز بازگشت و دومنیکو را بر آن داشت تا ماموریت  1753تا که ثروتمند و فرسوده شده بود، در سال جامباتیس

او داراي خویی چنان دوست . طولی نکشید که وي به ریاست فرهنگستان انتخاب شد. وورتسبورگ را به پایان برساند

او . مینامیدند) تیپولوي خوب(بوئون تیپولو داشتنی بود که حتی رقیبانش نیز به وي عالقه داشتند و او را ایل 

در ونیز، ترویزو، ورونا، و پارما . نمیتوانست در برابر همه تحمیلهایی که به اوقات روبه زوالش میشدند مقاومت کند

با آنکه به سختی از او انتظار میرفت کار مهم دیگري به . نقاشی میکرد و به دستور دربار روسیه پردهاي بزرگ کشید

. در سن شصت و یک سالگی تقبل کرد که ویال والمارانا نزدیک ویچنتسا را نقاشی کند 1757ه بگیرد، در سال عهد

کولونا زمینه معماري آن را ترسیم کرد، دومنیکو بعضی از تابلوهاي مهمانسرا را با امضاي خود نقاشی - منگوتتسی

او موضوعهایی از ایلیاد، انئید، روالند خشمگین، و . جامباتیستا در خود ویال قلم موي خویش را به کار انداخت. کرد

وي زمان تخیالت پر وجد و سرور خود را کامال آزاد میگذارد، رنگها را در برابر نور و . رهایی اورشلیم را انتخاب کرد

وراي فواصل را در برابر فضاي الیتناهی ناپدید میساخت، و میگذاشت خدایان واالهگانش با آسودگی در آسمانی که 

گوته، که در برابر این نقاشیهاي آبرنگ به حیرت درآمده بود، . همه نگرانیها و گذشت زمان قرار داشت غوطه بخورند

  . این آخرین غوغایی بود که تیپولو در ایتالیا برپا کرد.)) بسیار نشاطانگیز و جسورانه است: ((با فریاد گفت

. و دعوت کرد که داخل کاخ جدید سلطنتی را در مادرید نقاشی کندکارلوس سوم، پادشاه اسپانیا، از ا 1761در سال 

او با بیمیلی در سن . غول خسته به کهولت متعذر شد، ولی پادشاه از سناي ونیز خواست تا از نفوذ خود استفاده کند

ه جاي گذارد، شصت و شش سالگی بار دیگر همراه پسران باوفا، و مدل خود کریستینا، به راه افتاد و همسرش را باز ب

. بار دیگر تیپولو را بر فراز چوببستی در اسپانیا خواهیم دید. زیرا وي سالونهاي رقص ونیز را دوست داشت
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  گولدونی و گوتتسی -5

آپوستولو زنو و پیترو متاستازیو که هر دو : چهار شخصیت، دو به دو، در این عصر در ادبیات ونیز مقامی برجسته دارند

و کارلو گولدونی و کارلو گوتتسی که بر سر کمدي  ;براي اپرا مینوشتند که به صورت شعر بودندآنها لیبرتوهایی 

درباره زوج نخست گولدونی . ونیزي با یکدیگر مبارزه میکردند، کمدیی که براي گولدونی پایانی حزنانگیز داشت

  : چنین نوشت

ز آنان هیچ چیز جز خدایان، شیاطین، وسیله تغییر پیش ا. این دو نویسنده عالیقدر اپراي ایتالیا را اصالح کردند

زنو نخستین کسی بود که امکان تصنیف تراژدي با شعر . صحنه، و عجایب در این سرگرمیهاي هماهنگ دیده نمیشد

او این کار را به . غنایی بدون نزول شان آن، و خواندن این اشعار بدون ایجاد احساس خستگی به فکرش خطور کرد

نظر مردم بسیار رضایتبخش بود انجام داد، و با این کار باالترین افتخار را براي خود و ملت خویش به نحوي که در 

به طیب خاطر به سود متاستازیو  1730با خود به وین برد، در سال  1718زنو اصالحات خود را در سال . دست آورد

متاستازیو، همانطور که . آرامش گذراندکنارهگیري کرد، و سپس به ونیز بازگشت و بیست سال عمر خود را به 

گولدونی متذکر شد، همان نقشی را در برابر زنو داشت که راستین در برابر کورنی، یعنی ریزه کاري و ظرافت را به 

قدرت آثار او افزود و شعر اپرایی را به مقامی بیسابقه باال برد، ولتر را همپایه بزرگترین شاعران فرانسه میدانست، و 

) پطر صلیب(نام واقعی او پیترو تراپاسی . عقیده داشت وي تنها شاعر عصر حاضر است که در قلب نفوذ میکندروسو 

یکی از منتقدان نمایشی به نام وینچنتسو گراوینا او را دید که در خیابان آواز میخواند، به فرزندي قبولش کرد، . بود

دیل کرد، خرج تحصیلش را پرداخت، و به هنگام مرگ ثروتی تب) کلمه یونانی براي تراپاسی(نامش را به متاستازیو 

پیترو خیلی شاعرانه به حساب این ثروت رسید و سپس به کار آموزي نزد حقوقدانی درآمد که او . براي او باقی گذارد

  . نوشت بنابراین، او با اسم مستعار می. را ملزم کرد یک سطر شعر نخواند یا ننویسد

پورپورا آهنگ آن را ساخت، ماریانا . اتریش از او خواست اشعاري براي یک کانتات بسازددر ناپل نماینده دولت 

پریما دونا . همه چیز بروفق مراد انجام شد ;بولگارلی، که در آن وقت به نام الرومانینا شهرت داشت، آواز اول را خواند

فارینلی، هاسه، آلساندرو، و دومنیکو در آنجا وي با لئو، وینچی، پرگولزي،  ;شاعر را به سالن خود دعوت کرد

الرومانیناي سی و پنج ساله عاشق . سکارالتی آشنا شد، متاستازیو بسرعت در این جمع هیجان آور رشد کرد

نزد شوهر )) خانهاي سه نفري((او را از مرارتهاي مباحث حقوقی نجات داد، به . متاستازیو بیست و سه ساله شد

براي این اثر در فاصله . یخت که مشهورترین لیبرتو خود را به نام دیدو رها شده بنویسدسازگارش برد، و او را برانگ

او سیروئه را براي دلدادهاش  1726در سال . دوازده آهنگساز پی در پی آهنگهایی ساختند 1823تا  1724سالهاي 

تاستازیو مطلوبترین لیبرتونویس در این وقت م. وینچی، هاسه، و هندل جدا از یکدیگر از آن اپراهایی ساختند. نوشت

. در اروپا بود

این زن سعی . دعوتی را که براي رفتن به وین از او شده بود پذیرفت و بدون الرومانینا به آنجا رفت 1730در سال 

متاستازیو، که بیم آن داشت حضور الرومانینا وضع او را به خطر اندازد، باعث شد دستوري . کرد به دنبال وي برود

الرومانینا به قصد خودکشی با چاقو بر سینه . ر شود که مانع ورود الرومانینا به قلمرو امپراطوري اتریش میشدصاد

زنده  با ناکامی روبهرو شد، ولی الرومانینا پس از آن تنها چهار سال دیگر دیدواین تالش براي ایفاي نقش . خود زد

متاستازیو که دچار ندامت شده بود، از این . وقتی او مرد، همه ثروتش را براي آینیاس بیوفاي خود باقی گذارد. ماند

من دیگر امیدي ندارم که بتوانم خود را تسلی بخشم، و : ((او نوشت. میراث به سود شوهر الرومانینا دست کشید

او با حالتی اندوهگین از پیروزیهاي پی در پی .)) ندوه خواهد بودمعتقدم که بقیه عمرم عاري از لطف و مملو از ا

، بدون 1750پس از سال . هاي اپرایی او را در وین قطع کرد برنامه)) جنگ جانشینی اتریش((بهرهمند شد تا آنکه 
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نور دیده طومار زندگی را در ) 1782(او سی سال قبل از مرگش . هاي قبلی خود را تکرار میکرد داشتن هدف، ساخته

همان طور که ولتر پیشگویی کرده بود، اپرا تراژدي را از صحنه تئاتر ایتالیا بیرون راند و جاي آن را به کمدي . بود

سبک نمایش متداول در ایتالیا که بازیگرانش ماسک بر  - آرته /ولی کمدي ایتالیایی تحت تاثیر کمدیا دل. واگذار کرد

بیشتر شخصیتهاي نمایشها مدتها بود . قرار داشت - ی البداهه صورت میگرفت چهره میزدند و مکالماتشان به طور ف

تارتاگلیا،  ;پانتالون، مرد طبقه متوسط که خوش خلق بود و شلوار به پا داشت ;که بدون تنوع و یکنواخت شده بودند

تروفالیدینو،  ;یشدهایش اسیر م بریگال، توطئه گر سادهلوحی که خود در دام توطئه ;شخص الکن و هرزه اهل ناپل

پولچینال،  ;آرلکن، که در حکم دلقک بود ;آدم خوشگذران و خوش مشربی که به لذات جسمانی عالقهمند بود

. و چند شخصیت دیگر که در شهرها و ادوار مختلف به اینها افزوده شده بودند ;قهرمان داستانهاي خیمه شب بازي

بنا به گفته . ش به امید ابتکارات خلق الساعه بازیکنان گذارده میشدبیشتر مکالمات و حوادث بسیاري در داستان نمای

در آن کمدیهاي بیمایه چنانچه یک بازیگر به خاطر پیدا کردن کلمهاي مناسب توقف میکرد، تماشاچیان ((کازانووا، 

دایر بود که  در ونیز به طور معمول هفت تماشاخانه.)) طبقه همکف و بالکن با بیرحمی تمام برایش سوت میکشیدند

نجبا در . همگی اسامی قدیسان را بر خود داشتند و در آنها تماشاچیانی که رفتارشان افتضاحآمیز بود جاي میگرفتند

هاي مخصوص در باال قرار داشتند و زیاد در بند این نبودند که چه چیز از دستشان بر روي سر عوام الناسی  جایگاه

هاي متخاصم کف زدن را با سوت، دهان دره، عطسه، سرفه، صداي کالغ یا  وهکه در پایین نشسته بودند میافتد، گر

در . هاي مختلف، و ادبا تشکیل میشدند در پاریس تماشاچیان از افراد طبقات باالتر، اعضاي حرفه. گربه پاسخ میگفتند

رانان بیحیا، کشیشان، ونیز تماشاچیان در درجه اول از طبقه متوسط بودند که در میانشان زنان بدکاره جلف، قایق

مشکل بود نمایشنامهاي . راهبان با لباس مبدل، و سناتورهاي پر نخوت با لباس مخصوص و کالهگیس دیده میشدند

بدین ترتیب، کمدي . وجود دارند راضی کند)) مختلف((بتواند کلیه عناصري را که در چنین ترکیبی از انسانهاي 

آموزش بازیگران تنها براي . دگی، دلقک بازي، و بازي با کلمات گرایش داشتایتالیایی به سوي ترکیبی از ساتیر، لو

با چنین تماشاچیان و نحوه . تجسم شخصیتهاي معین و متعارف، قدرت تنوع و ظرافت را از آنها سلب کرده بود

هنري  هاي نمایشی بود که گولدونی کوشش کرد تا سطح کمدي را به حد معقول و منطبق با اصول اجراي برنامه

:وي به زبانی ساده خاطرات خود را به طرزي دلنشین چنین آغاز میکند. برساند

مادرم با تحمل درد کمی مرا به دنیا آورد، و این امر باعث افزایش عالقه وي به . ... در ونیز به دنیا آمدم 1707من در 

در آن وقت چنین به نظر میرسید که این و  ;پاگذاردن من به این جهان، برخالف معمول، با گریه همراه نبود. من شد

این اظهار جنبه . ام مالیمت طبع نشانه خلق و خوي مالیمی بود که من از آن روز به بعد پیوسته در خود حفظ کرده

با وجود  ;گولدونی از دوستداشتنیترین اشخاص در تاریخ ادبیات است. الف زدن داشت، ولی منطبق با واقعیت بود

خصوصیتی که با طبع نویسندگان سازگار  -  دیدیم، فضایل او شامل شکسته نفسی نیز بودند مقدمهاي که در باال

پدرش به رم رفت تا تحصیل پزشکی . ، میتوان حرف او را باور کرد))من بت خانواده بودم((وقتی او میگوید . نبود

گذارده شد تا سه طفل را مادرش در ونیز به جاي  ;کند، و سپس به پروجا رفت تا به حرفه پزشکی مشغول شود

  . بزرگ کند

پدرش . در هشت سالگی یک کمدي نوشت ;در چهار سالگی میتوانست بخواند و بنویسد ;کارلو طفلی زودرس بود

در آنجا این پسر بچه نزد یسوعیان به تحصیل . مادرش را وادار کرد بگذارد کارلو نزد او برود و در پروجا زندگی کند

مادرش و یکی دیگر از پسرها به . او امتناع ورزید ;رد، و از او دعوت شد به سلک آنها درآیدپرداخت، پیشرفت خوبی ک

پدرش ملحق شدند، ولی هواي سرد کوهستانی پروجا به او نمیساخت، و این خانواده به ریمینی و سپس به کیودجا 

هر روز مقداري از مدخل االهیات کارلو به یک مدرسه فرقه دومینیکیان در ریمینی رفت و در آنجا . نقل مکان کرد
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او که در این شاهکار تعقل حوادث هیجان آوري نمیدید، به خواندن . قدیس توماس آکویناس به او تعلیم داده میشد

و هنگامی که یک گروه از بازیگران به ریمینی آمدند، به  ;آثار آریستوفان، مناندروس، پالوتوس، و ترنتیوس پرداخت

آنها وي . در به همکاري با آنان ادامه داد که والدینش را که در کیودجا بودند به حیرت انداختآنان ملحق شد و آن ق

او دانشنامه خود را  1731در سال . را سرزنش کردند، در آغوش گرفتند، و براي تحصیل حقوق به پاویا فرستادند

، اما شب ))بختترین مرد جهان بوددر این وقت خوش((ازدواج کرد، و . دریافت داشت و به حرفه وکالت مشغول شد

. عروسی آبله او را بستري کرد

ولی . پس از اینکه جذبه ونیز او را به سوي خود کشاند، در رشته وکالت موفقیت یافت و کنسول جنووا در ونیز شد

اثر او . او سخت مشتاق نوشتن نمایشنامه و روي صحنه آوردن آنها بود. تئاتر همچنان او را مجذوب خویش میداشت

این نمایشنامه بدون وقفه تا  ;به روي صحنه آمد و موفقیتی الهامبخش یافت 1734نوامبر  24به نام بلیزاریوس در 

ولی ونیز رغبتی به . دسامبر اجرا شد و مباهاتی که مادر سالخوردهاش به او میکرد شادیش را مضاعف ساخت 14

با وصف این، از . روبرو شدند، و وي با اندوه به کمدي روي آوردآثار بعدي او از این نوع با ناکامی  ;تراژدي نداشت

میخواست، طبق سنت مولیر، کمدیهایی درباره  ;امتناع ورزید)) آرته/کمدیا دل((نوشتن آثار مضحک و تو خالی براي 

دهاند شخصیتهاي معین و شناخته شده را که به صورت ماسک بیروح درآم ;هاي مردم تنطم کند طرز رفتار و اندیشه

تعدادي بازیگر از . به روي صحنه نیاورد، بلکه شخصیتها و اوضاعی را که از زندگانی معاصر گرفته شده باشند ارائه کند

اثر خود را به نام مومولو  1740در ونیز انتخاب کرد، به آنها آموزش داد، و در سال )) کمدي((یک گروه نمایشهاي 

ولی در .)) امه به نحوي حیرت آور با موفقیت روبرو شد و نظر مرا تامین کرداین نمایشن. ((درباري به روي صحنه آورد

حقیقت نظر او به طور کامل تامین نشده بود، زیرا او تن به نوعی مصالحه داده و، بجز نقش اول، مکالمات نقشها را 

  . ننوشته بود و نقشهایی هم براي چهار تن از شخصیتهاي ماسک دار قدیمی فراهم کرده بود

در نمایشنامه زن با شرافت براي نخستین بار نقش بازیگران و مکالمات . او اصالحات خود را قدم به قدم انجام میداد

 ;هاي وي برآمدند هاي مختلف درصدد رقابت با گروه او یا مسخره کردن نمایشنامه گروه. را به طور کامل نوشت

او با موفقیتهاي . ، علیه او توطئه کردند))مالزمان زنان شوهردار((طبقاتی که او آنها را مورد هجو قرار داده بود، مانند 

ولی هیچ نویسنده دیگري یافت نمیشد که بتواند براي گروه هنري او کمدیهاي . پی در پی با همه آنها مبارزه کرد

او  ;دست دادند هاي خودش که زیاده از حد تکرار شده بودند جذبه خود را در انظار از نمایشنامه ;مناسبی فراهم کند

. بر اثر رقابت مجبور شد در ظرف یک سال شانزده نمایشنامه بنویسد

اثر او به نام کدبانوي مسافرخانه در آن سال چنان . در اوج قدرت خود بود و ولتر او را مولیر ایتالیا میخواند 1752در 

او به خود . شده بود ترجیح داده میشد موفقیتی به دست آورد که به هر اثر دیگري که تا آن موقع از آن نوع ساخته

از این قسمت که بگذریم، . میبالید که توانسته است وحدتهاي سه گانه ارسطویی عمل، مکان، و زمان را مراعات کند

ها خوب هستند، ولی  این نمایشنامه: ((هاي خود با دیدي واقعبینانه قضاوت میکرد و میگفت او در مورد نمایشنامه

. او آنها را با چنان سرعتی نوشته بود که نمیتوانستند آثاري هنري شمرده شوند.)) ار مولیر نمیرسندهنوز به پاي آث

. ها زیرکانه ساخته شده و به طرز مطبوعی سرورآور بودند و معموال با واقعیات زندگی انطباق داشتند این نمایشنامه

ند و در قشر سطحی خصوصیات اخالقی و اتفاقات ولی بسط فکري، قدرت کالم، و نیروي تجسم آثار مولیر را نداشت

طبیعت تماشاچیان طوري بود که او نمیتوانست به بلندیهاي عواطف، فلسفه، یا سبک نگارش اوج . باقی میماندند

و خود او هم طبیعتا داراي چنان شادابی و نشاطی بود که نمیتوانست در اعماقی که مولیر را آزار و شکنجه  ;بگیرد

  . ه تفحص بپردازدداده بود، ب
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و آن موقعی بود که کارلو  ;او دست کم یک بار با تکان سختی که خورد، از حالت و خلق خوش خود به درآمد

  . گوتتسی او را در امر احراز برتري در زمینه نمایش به مبارزه طلبید و بر او پیروز شد

هایی مینوشت که بیشتر اقتباس از  مایشنامهدر این موقع دو گوتتسی درگیر تالطم ادبی بودند، گاسپارو گوتتسی ن

برادرش کارلو آن قدرها . او سردبیر دو نشریه مهم بود و شروع به احیاي آثار دانته کرد. هاي فرانسوي بودند نمایشنامه

شوخ طبعترین عضو . او بلند قد، خوش قیافه، خودپسند، و همیشه آماده جنگ و جدل بود. خوش مشرب نبود

لسکی بود که به خاطر استعمال زبان ایتالیایی خالص از نوع متداول توسکان در ادبیات، به جاي فرهنگستان گران

وي، که معشوق یا . هایش به کار میبرد، مبارزه میکرد عبارات و اصطالحات ونیزي که گولدونی در بیشتر نمایشنامه

الزمان زنان شوهردار را مورد هجو قرار داد، تئودورا ریتچی بود، احتماال هنگامی که گولدونی م)) ندیم ملتزم رکاب((

گولدونی را همان طور . او نیز خاطرات خود را نوشت که در حکم گزارش جنگهایش بود. نیش مطلب را احساس کرد

  : مورد قضاوت قرار داد که یک نویسنده، نویسنده دیگر را میبیند

در عین . ، و طبیعی بودن، به حد وفور وجود داردمن متوجه شدم که در گولدونی مایه مطالب تفریحی، حقیقت گویی

حال در آثارش فقر هیجان و پایین بودن سطح آن را کشف کردم و متوجه شدم که فضیلت و رذیلت خوب در برابر 

در آثار او، همچنین عبارات مورد استفاده طبقه پایین که . یکدیگر قرار نگرفتهاند و بدي بیشتر اوقات پیروزي مییابد

هایی از علم و دانش که خدا میداند از کجا دزدیده شده و به  و تکه پاره... معانی دوگانه از نوع پست میباشندداراي 

بجز لهجه (باالخره او به عنوان یک نویسنده ایتالیایی . رخ یک مشت مردم جاهل کشیده میشوند به کار رفته است

ست که در زمره بیروحترین، بیمایهترین و پراشتباهترین شایسته آن ا) ونیزي که وي استادي خود را در آن نشان داد

در عین حال باید اضافه کنیم که او هیچگاه نمایشنامهاي . ... نویسندگانی که زبان ما را به کار بردهاند شمرده شود

به نظر من او با یک احساس طبیعی درباره اینکه کمدیهاي . بدون پارهاي خصوصیات عالی کمدي به وجود نیاورد

ولی به علت نقص آموزش، فقدان حس تمیز، لزوم ارضاي مردم و  ;عالی چگونه باید ساخته شوند به دنیا آمده است

دادن ابزار تازه به بازیگران فقیر کمدي که خودش به وسیله آنان امرار معاش میکرد، و بر اثر شتابش در اینکه 

گاهدارد، هیچگاه نتوانست حتی یک نمایشنامه بهوجود تعدادي چنین زیاد نمایشنامه تهیه کند تا خود را روي آب ن

. آورد که پر از اشتباه نباشد

به سبک استادان خوب و دیرینه ((گوتتسی یک جلد از اشعاري که حاکی از انتقادات مشابه و  1757در سال 

است که بر نور  سگی((گولدونی طی اشعاري به سبک دانته پاسخ داد که گوتتسی مانند . تدوین کرد)) توسکان بود

او مدعی شد که  ;آرته در برابر انتقادات گولدونی برخاست/گوتتسی در پاسخ، به دفاع از کمدیا دل)). ماه عوعو کند

هاي گولدونی یکصد بار از کمدیهایی که در آن بازیگران ماسک بر چهره میزنند بیشرمانهتر، نانجیبانهتر، و  نمایشنامه

، و مطالب مستهجن دیگر از روي ))حرفهاي دو پهلوي کثیف((، ))عبارات مهم((هنگی از و فر ;براي اخالق زیانبارترند

 ;ونیز را دچار هیجان فوق العاده کرد((به طوري که مولمنتی میگوید، این جر و بحث . آثار گولدونی تدوین کرد

آباته کیاري، نمایشنامه .)) ار داشتها، و خیابانها مورد بحث قر ها، قهوه خانه ها، مغازه ها، خانه موضوع در تماشاخانه

نویس دیگري که از سبک توسکانی مورد پسند گوتتسی نیش خورده بود، او را به مبارزه طلبید تا نمایشنامه بهتري 

گوتتسی پاسخ داد که به آسانی میتواند، حتی در مورد کم . آنها را محکوم کرده است بنویسد) گوتتسی(از آنچه وي 

در . و تنها با استفاده از سبک کمدیهاي دیرینه که در آنها از ماسک استفاده میشد، چنین کند ارزشترین موضوعها،

یک گروه نمایشی در تماشاخانه سان ساموئله نمایشنامهاي از او به نام افسانه عشق به سه نارنج به روي  1761ژانویه 

ر را نشان میداد که بدنبال سه نارنج هستند که این نمایشنامه پانتالون، تارتاگلیا، و ماسک داران دیگ. صحنه آورد

موفقیت این . مکالمه به عهده خود بازیگران گذاشته شد که فی البداهه انجام دهند ;گفته میشد نیروي جادویی دارند
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و مردم ونیز، که با خنده زندگی میکردند، از نیروي تخیلی که در نمایشنامه به کار برده شده بود، : قاطع بود)) قصه((

، نه قصه ))قصه((گوتتسی به دنبال این . هاي کیاري و گولدونی خوششان آمد همچنین از هجو ضمنی نمایشنامه

ها محاورهاي شاعرانه افزود، و به این ترتیب تا حدودي به موجه بودن انتقاد گولدونی از  ولی به این قصه ;دیگر نوشت

وزي گوتتسی کامل به نظر میرسید، تعداد تماشاگران در به هر حال، پیر. آرته اعتراف کرد/سبک کار کمد یا دل

تماشاخانه سان ساموئله همچنان زیاد بود، ولی در تماشاخانه سانت آنجلو که کارهاي گولدونی را اجرا میکرد روبه 

 .پذیرفتکیاري به برشا رفت، و گولدونی دعوتی را که براي رفتن به پاریس از وي شده بود . کاهش گذارد

داستان مربوط . اثري به نام یکی از آخرین شبهاي کارناوال ساخت 1762گولدونی، به عنوان وداع از ونیز، در سال 

 بود به یک طرح پارچه به نام سیور آنتسولتو که باقلبی اندوهگین بافندگانی را که وي مدتهاي مدید در ونیز براي دو

تماشاچیان به زودي در این نمایشنامه تجسمی از خود نمایشنامه نویس . کهایشان طرح تهیه کرده بود ترك میگوید

دیدند که، با احساس تاسف، بازیگرانی را که مدتهاي مدید براي صحنه نمایش آنها، نمایشنامه فراهم کرده است ترك 

تماشاخانه از صداي کف زدن و ) ((نابه گفته گولدونیب(هنگامی که آنتسولتو در صحنه آخر ظاهر شد، . میگوید

تشویق تماشاچیان به لرزه درآمد و، در میان ابراز احساسات، عباراتی از قبیل سفر بخیر، نزد ما برگرد، و حتما نزد ما 

  . از ونیز خارج شد و دیگر این شهر را ندید 1764آوریل  15او در .)) برگرد شنیده میشدند

به جرم فریب یک زن  1762در سال . مشغول بود)) ایتالین/تئاتر دز((سال به نوشتن کمدي براي  در پاریس مدت دو

او براي جشن عروسی . یکسال بعد به تدریس زبان ایتالیایی به دختران لویی یازدهم پرداخت ;به دادگاه خوانده شد

ا به نام خرس نیکوکار به زبان فرانسه هاي خود ر ماري آنتوانت و لویی شانزدهم آینده یکی از بهترین نمایشنامه

سال  81این مستمري هنگامی که وي . فرانکی برایش تعیین شد 1200به عنوان پاداش، یک مستمري . تصنیف کرد

او درد فقر خود را با انشا کردن خاطرات خویش، که همسرش آن را مینوشت، . داشت، به وسیله انقالبیون قطع شد

گیبن عقیده داشت این خاطرات . خاطرات ناصحیح، تخیلی افشاگر، و سرگرم کننده استاین ). 1792(تسکین میداد 

در هفتم . درگذشت 1793وي در ششم فوریه .)) حقیقتا بیش از کمدیهاي ایتالیایی او داراي تاثیرات هیجانی است((

او در وضعی نبود که  چون. ژوزف دوشنیه شاعر، مستمري وي را اعاده داد -فوریه مجمع ملی، به پیشنهاد ماري 

  . بتواند این مستمري را دریافت کند، با کاهش مبلغ، آن را به بیوهاش تخصیص دادند

هاي او از صحنه نمایش خارج شدند، و  قصه) 1806(مدتها قبل از مرگش . پیروزي گوتتسی در ونیز کوتاه بود

ها  ها هنوز هم در این تماشاخانه این نمایشنامه. ندهاي ایتالیا مورد استقبال قرار گرفت کمدیهاي گولدونی در تماشاخانه

مجسمه او در کامپوسان بارتولومئو در ونیز، و . هاي مولیر در فرانسه اجرا میشوند اجرا میشوند، کما اینکه نمایشنامه

سان بشریت در همه جا یک((زیرا، همانطور که در خاطرات وي آمده است، . در الرگو گولدونی در فلورانس قرار داد

است، رشک و حسد همه جا چهره خود را نشان میدهد، و همه جا کسی که طبعی آرام و خونسرد دارد سرانجام 

.)) عالقه عموم مردم را به خود جلب و دشمنان خود را خسته و ناتوان میکند

VI -  رم  

هاي آپنن  ودند که در کنار کوهدر جنوب رودخانه پو، در امتداد دریاي آدریاتیک، ایاالت وابسته به کلیساي رم واقع ب

این ایاالت عبارت بودند از فرارا، بولونیا، فورلی، راونا، پروجا، بنونتو، و رم که قسمت مرکزي و بزرگترین . قرار داشتند

  . را تشکیل میدادند) ایتالیا(قسمت چکمه جادویی 

سه بودند، مودنا را موطن خود قرار ، دوکهاي آن، که اهل استن)1598(هنگامی که فرارا ضمیمه ایاالت پاپی شد 

لودوویکو موراتوري، که کشیش، ادیب،  1700در سال . دادند و در آنجا سوابق و کتب و آثار هنري خود را گرد آوردند

ها شد و طی پانزده سال زحمت، اثري در بیست و هشت جلد به نام  و دکتر حقوق بود، نگهبان این گنجینه
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او بیشتر عتیقهشناس بود تا مورخ، و دوازده جلدي . از روي آنها تدوین کرد) 1738 -  1723(نویسندگان امور ایتالیا 

ولی تتبعات او در . که تحت عنوان شرح وقایع ایتالیا نوشت بزودي فراموش شد و جاي خود را به آثار دیگري داد

  . در ایتالیا درآوردند هاي تاریخی دوران جدید ها، او را بصورت پدر و منبع نوشته زمینه اسناد و نوشته

که او را (مدرسه مشهور نقاشی آن تحت نظر جوزپه کرسپی . بعد از رم، پررونقترین این ایاالت بولونیا بود

کاخ . ها در اروپا بود دانشگاهش هنوز یکی از بهترین دانشگاه. به کار خود ادامه میداد) میخواندند)) اسپانیایی((

خانوادهاي بسیار جالب که مرکزشان در بولونیا بود معماري . ترین بناهاي قرن بوددر زمره باشکوه) 1749(بویالکوا 

فردیناندو گالی دابیبینا تئاتر و رئاله را در مانتوا بناکرد . تماشاخانه و نقاشی دکور را به اوج خود در عصر جدید رسانید

مهارت وي را در تزیینات فریب دهنده و ، متون مشهوري درباره هنر خود نوشت، و سه فرزند بهبار آورد که )1731(

که  - هایی دروین، نانسی، و رم، و تماشاخانه فیالرمونیکو را  برادرش فرانچسکو تماشاخانه. با شکوه صحنه ادامه دادند

فرزند فردیناندو به نام آلساندرو . در ورونا طراحی کرد -اغلب به عنوان زیباترین تماشاخانه در ایتالیا نامیده میشود 

) 1748(فرزند دیگرش به نام جوزپه طرح قسمت داخلی اپراي یایرویت را تهیه کرد . سر معمار حکمران پاالتینا شد

فرزند سومش آنتونیو تماشاخانه کموناله را در بولونیا )). زیباترین اپراي موجود از نوع خود میباشد((که به قولی 

  . طراحی کرد

ن پترونیو محل نواختن بهترین موسیقی سازي در ایتالیا بود، زیرا بولونیا این تماشاخانه و کلیساي عظیم قدیمی سا

در آنجا پدر روحانی جووانی باتیستا مارتینی، به عنوان . مرکز اصلی آموزش علمی و نظري موسیقی در ایتالیا بود

. محترمترین معلم موسیقی در اروپا، دربار ساده ولی سختگیر خود را تشکیل میداد

مطالبی عالی درباره کنترپوان و همچنین تاریخچه  ;نهاي درباره موسیقی با هفده هزار جلد کتاب داشتاو کتابخا

جوایز فرهنگستان فیالرمونیکا،  ;با یکصد شخصیت مشهور در بیش از ده کشور مکاتبه میکرد ;موسیقی تدوین میکرد

به آنجا رفت تا ) 1770(موتسارت در بچگی . که وي سالها ریاست آن را به عهده داشت، دلخواه همه موسیقدانان بود

جشنواره ساالنه . و در اینجا بود که روسینی و دونیدزتی به تدریس مشغول شدند ;تحت آزمایشهاي معین قرار گیرد

هاي تازه، که به وسیله ارکستر صد نفري فرهنگستان اجرا میشدند، براي ایتالیا مهمترین و باالترین واقعه سال  ساخته

  . موسیقی بود از نظر

او که درخشندگی گذشته امپراطوري روم را به . نفر برآورد کرد 000/156حدود  1740گیبن جمعیت رم را در سال 

خاطر میآورد و فقیران و بردگان آن را ازیاد میبرد، جذبه پایتخت مذهب کاتولیک را با ذایقه خود ناسازگار یافت، و 

ها  بزرگترین قسمت هفت تپه را تاکستانها و ویرانه[ آورلیانوس]ا هاي وسیع میان دیواره داخل محوطه: گفت

از عالیم . زیبایی و شکوه شهر امروزي را ممکن است به مفاسد دولت و به نفوذ خرافات منتسب کرد. پوشاندهاند

والد به ارتقاي سریع یک خانواده تازه بود که پاپ بی ا) موارد استثنایی معدودند(مشخصه هر یک از ادوار سلطنت 

هزینه کلیسا و مملکت آن را ثروتمند کرده است، کاخهاي این برادرزادگان و خواهرزادگان خوشبخت پرهزینهترین 

کمال هنر معماري، نقاشی، و پیکر تراشی به طرزي نامشروع به خدمت آنها درآمده و . یادبودهاي زیبایی و عبودیتند

تزیین  ;، که سلیقه یا خودپسندي آنان را به جمع آوریشان واداشته استتاالرها و باغهایشان با گرانبهاترین آثار عتیق

  . اند شده

به موازات کاهش قدرت آنها، سطح اخالقیاتشان  ;پاپهاي این دوران به علت باال بودن سطح اخالقیاتشان متمایز بودند

میداد دیگران به مسند پاپ دست آنها همگی ایتالیایی بودند، چون هیچ یک از سالطین کاتولیک اجازه ن. باال میرفت

اینوکنتیوس سیزدهم، طبق قضاوت رانکه  .کردکلمنس یازدهم نام خود را با اصالح وضع زندانهاي رم بامسما . یابند

  مورخ آلمانی که پروتستان بود، 
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ی و دنیوي بود، ولی وضع مزاجی او بینهایت حساس و آسیبپذیر واجد شرایط تحسین انگیزي براي حکومت روحان

هاي رومی که با او مرتبط بودند و امید داشتند به وسیله او ارتقاي مقام یابند متوجه شدند که کامال در  خانواده. بود

عادي یک  دوکات، که اینک درآمد 12000حتی برادرزادهاش نتوانست بدون اشکال از آن مقرري ساالنه  ;اشتباهند

  . مند شود برادرزاده بود، بهره

اجازه داد نور ) ((بنا به گفته یک مورخ کاتولیک(ولی )) شخصی بسیار خداشناس بود،((بندیکتوس سیزدهم 

 ;کلمنس دوازدهم رم را از دوستان فلورانسی خود پر کرد)). چشمیهاي ناشایست قدرت بسیار زیادي به دست آورند

اجازه داد برادرزادگانش، که عدم رواداري مذهبی آنها باعث تشدید مبارزات میان یسوعیان  و وقتی که پیر و کور شد،

. و پیروان آیین یانسن در فرانسه شد، بر او حکومت کنند

این )). جانشین پطرس حواري از همه بهتر و عاقلتر بود 250از میان ((مکولی عقیده داشت که بندیکتوس چهاردهم 

چندان عادالنه نباشد، ولی پروتستانها، کاتولیکها، و افراد غیرمومن همگی در تحسین از نوع قضاوت کلی شاید 

  . اواز بودند بندیکتوس به عنوان مردي بسیار فاضل، با شخصیتی دوستداشتنی، و پاکی اخالق هم

روحانی خود او در مقام اسقف اعظم بولونیا تناقضی میان هفتهاي سه بار حضور در اپرا و توجه دقیق به وظایف 

در مقام پاپ، پاکیزگی زندگی خصوصی را با خلق و خوي خوش خویش، آزادي بیان، و قدرشناسی تقریبا  ;نمیدید

یک مجسمه برهنه ونوس را به مجموعه آثار هنري خود افزود، و به . کافرانه نسبت به ادبیات و هنر سازش داد

برگ نامهاي خود را روي قسمت زیبا و گردي از بدن کاردینال دو تانسن گفت چگونه شاهزاده و شاهدخت وورتم

  . اند مجسمه، که کمتر در مکاتبات پاپها از آن ذکري به میان میآید، خراشیده و حک کرده

نکته سنجی او تقریبا به اندازه نکته سنجی ولتر نیرومند بود، ولی این امر مانع از آن نمیشد که مدیري دقیق و 

  . دیپلوماتی دوراندیش باشد

یک سوم جمعیت  ;نیمی از درآمد در راه از بین میرفت: وي متوجه شد که امور مالی دستگاه پاپی بسیار درهم است

رم از روحانیان تشکیل میشد، که تعدادشان بمراتب بیشتر از آنچه بود که کلیسا الزم داشت، و هزینه آنها هم بیش از 

بندیکتوس از تعداد کارمندان کاست، بیشتر سربازان وابسته به . آن میشد که کلیسا بتواند به طور شایسته تامین کند

هاي کشاورزي  پاپ را مرخص کرد، به نور چشمی بازي دستگاه پاپ پایان داد، میزان مالیاتها را پایین آورد، در شیوه

و باعث طولی نکشید که درستکاري و صرفهجویی و کارآیی ا. بهبودهایی داد، و فعالیتهاي صنعتی را تشویق کرد

در سیاست خارجی او امتیازات خوشایندي براي پادشاهان سرکش منظور . شدند در خزانه پاپ مازادي به وجود آید

هایی باساردنی، پرتغال، ناپل، و اسپانیا امضا کرد و به آنها اجازه داد که حکمرانان کاتولیکشان  موافقتنامه. شدند

اونی ((کوشش کرد، با نشان دادن مالیمت در اجراي توقیع . کنند شاغالن مقامهاي مذهبی را در قلمرو خود تعیین

چون کفر به : ((او نوشت. بر ضد پیروان آیین یانسن، حرارت مبارزات عقیدتی را در فرانسه کاهش دهد)) جنیتوس

ه خداوند طور روزانه پیشرفت میکند، ما به جاي آنکه بپرسیم آیا توقیع مورد قبول مردم است، باید سوال کنیم آیا ب

  . اعتقاد دارند

قبال ذکر شد که نمایشنامه ولتر . با نهضت روشنگري پیدا کند)) کنار آمدن((او تالش شجاعانهاي کرد تا راهی براي 

به نام محمد را، که به وي تقدیم شده بود، با خوشرویی پذیرفت، هر چند که این نمایشنامه در پاریس زیر آتش 

هیئتی را مامور کرد تا کتاب دعاي کاتولیکها را مورد تجدیدنظر قرار دهد و ). 1746(حمله اهل کلیسا قرار داشت 

. هاي این هیئت به مرحله اجرا درنیامدند ولی توصیه. هاي بیش از حد باور نکردنی را حذف کند بعضی از افسانه

وي از منع و تحریم . آالمبر به عضویت موسسه تعلیماتی بولونیا انتخاب شود/فعالیت شخصی او باعث شد که د

ماشین اثر المتري را محکوم  -وقتی که دستیارانش به او اندرز دادند که کتاب انسان . عجوالنه کتابها جلوگیري کرد
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این را بدانید که : ((و سپس افزود)) آیا شما نباید از گزارش جسارت دیوانگان به من خودداري کنید: ((کند، پاسخ داد

در فهرست تجدید نظر شده کتب ممنوعه که وي در سال .)) آزادي عمل برخوردار است پاپ تنها در دادن برکت از

بجز چند مورد معدود  ;هاي غیر کاتولیک دست کشیده شد منتشر کرد، از هر گونه تالش براي ردگیري نوشته 1758

. نوشته شده بودند استثنایی، توجه صرفا به ممنوعیت پارهاي از کتب محدود شد که به وسیله نویسندگان کاتولیک

وي چنین مقرر داشت که هیچ کتابی نباید محکوم شود، مگر اینکه به نویسنده آن، چنانچه در دسترس باشد، 

هیچ کتابی که درباره یک موضوع علمی یا تخصصی نوشته میشود نباید . فرصتی داده شود تا از خود دفاع کند

به دانشمندان و ادبا باید بآسانی اجازه . ورت شده باشدمحکوم شود، مگر اینکه نخست با متخصصین آن رشته مش

از این قواعد در چاپهاي بعدي فهرست کتابها تبعیت شد و خود قواعد در سال . داده شود که کتب ممنوعه را بخوانند

. مورد تایید لئوسیزدهم قرار گرفت 1900

عوام الناس رم شاید زمختترین و . نیاي کاتولیکبراي پاپها حکومت بر رم همان اندازه مشکل بود که فرمانروایی بر د

هر علتی میتوانست به نبرد تن به تن میان اشراف یا به مبارزهاي . خشنترین مردم ایتالیا و احتماال سراسر اروپا بودند

هایی که شهر مقدس رم را به قسمتهاي مختلف تقسیم کرده بودند و افراد هر قسمت نسبت به آن  خونین میان گروه

ها، قضاوت تماشاچیان میتوانست عاري از احساسات  در تماشاخانه. ساسات وطنپرستانه داشتند منجر شوداح

  . شفقتآمیز باشد، خصوصا در مواردي که این قضاوت براساس صحیح نبود

، هاي مذهبی ها، دسته کلیسا کوشش داشت با جشنواره. یک مورد از این نوع قضاوت را در مورد پوگولزي خواهیم دید

در طول هشت روز قبل از آغاز ایام روزه بزرگ، به آنها . رواداري مذهبی، و کارناوال احساسات مردم را تسکین بخشد

اجازه داده میشد خود را به البسه مبدل، که پرزرق و برق و تفننی بودند، درآورند و در محل تجمعات، خیابانها، و 

هایی که حامل  ا سعی داشتند با ترتیب دادن رژه اسبان با ارابههاي اصلی به جست و خیز مشغول شوند، نجب گذرگاه

روسپیان  ;سوارکاران ماهر یا زنان زیبا بودند و همگی البسه فاخر بر تن داشتند انظار عمومی را به خود جلب کنند

نقابها، براي مدت  و راز و نیازهاي عاشقانه در زیر ;متاع خود را به بهایی که موقتا افزایش یافته بود عرضه میداشتند

پس از پایان کارناوال، رم جریان ناهمرنگ تقدس و بزهکاریهاي خود . چند ساعت، از فشار زندگی تکگانی میکاستند

  . گرفت را از سرمی

معماري کمکهاي مختصري به . هنر در جریان افول معتقدات مذهبی، که خود روبه انحطاط میرفت، رونقی نیافت

 ;ساندرو گالیلئی نماي با ابهتی براي کلیساي قدیمی سان جووانی در التران ساختآل ;پیشرفتهاي هنري کرد

و فرانچسکو د سانکتیس بناي باشکوه و  ;فردیناندو فوگا در وضع ظاهري کلیساي سانتاماریا مادجوره تغییراتی داد

هنر مجسمه . ایجاد کرد)) سپانیامیدان ا((وسیع سکاالدي اسپانیا را بر روي آرامگاه سانتیسیما ترینیتا دیی مونتی در 

در کنار این چشمه، جهانگردانی که از سفر به . سازي بناي یادبود مشهوري به نام چشمه سه سکه به آثار هنري افزود

رم خاطرات خوشی دارند سکهاي از روي شانه خود به داخل آب میاندازند تا مطمئن شوند که در آینده بازهم از رم 

امکان دارد بر نینی طرح مختصري از آن به جاي . ریخچه این چشمه سه مخرجی طوالنی استتا. دیدن خواهند کرد

سیژیسبر  - ادمه بوشاردون از اهالی پاریس، و المبر  ;پاپ کلمنس دوازدهم براي آن مسابقهاي برپا کرد ;گذارده باشد

هاي وسط را  پیتروبراتچی مجسمه ;جووانی مائینی براي طرح آن انتخاب شد. آدام از نانسی طرحهایی تقدیم داشتند

و )) حاصلخیزي((هاي مظهر  فیلیپودالواله مجسمه). 1732(که از نپتون و اطرافیانش تشکیل میشدند تراشید 

 1762جوزپه پانینی این کار را در سال  ;نیکولو سالوي زمینه معماري الزم را فراهم ساخت ;را قالبگیري کرد)) شفا((

ها و دستهاي متعدد طی سی سال، حاکی از ضعف تصمیم یا فراهم  ن همکاري اندیشهممکن است ای ;تکمیل کرد

براتچی با ساختن مقبره ماریا . نبودن وجوه الزم باشد، ولی مانع از بروز این فکر میشود که هنر در رم مرده بود



۶٠٨٧

کلیساي سان پیترو که اینک در (کلمنتینا سوبیسکا، همسر بدبخت جیمز سوم، از خاندان استوارت و مدعی پیر 

و دالواله در کلیساي سنت ایگناتیوس منظره عید بشارت را، که به طرز زیبایی  ;، بر افتخارات خود افزود)است

. حکاکی کرده و ارزش آن همسنگ آثار دوران رنسانس مترقی بود، از خود باقی گذاشت

ستا پیرانسی حکاکی را به صورت هنري عمده در این دوران نقاشی در رم اثر اعجاب انگیزي خلق نکرد، ولی جامباتی

آثار پاالدیو را خوانده و رویاي کاخها و مقابر را  ;وي فرزند یک سنگ کار و در نزدیکی ونیز به دنیا آمده بود. درآورد

ونیز بیش از آنکه پول داشته باشد، هنرمند داشت، و رم بیش از آنچه هنرمند داشته باشد، پول . در سرمیپروراند

ولی . در آن وقت، ساختمان موردنیاز نبود. بدین ترتیب، جووانی به رم رفت و به عنوان معمار به کار پرداخت. داشت

یا در حقیقت طرحهایی خیالی میکشید که میدانست هیچ کس آنها را  ;او به هر حال طراحی ساختمان میکرد

یب پلکان اسپانیایی با حمامهاي دیوکلسین از جمله این طرحها زندانهایی خیالی بودند که از ترک. نخواهد ساخت

تحت نامهاي کارهاي مختلف معماري و زندانها منتشر کرد، و  1750او این طرحها را در سال . تشکیل مییافتند

هنگامی که . مردم، به همان ترتیب که معما یا داستانهاي اسرارآمیز میخریدند، این طرحها را خریداري میکردند

ال بود، مهارت خود را متوجه حکاکی طرحهاي خود از بناهاي قدیمی روي اشیاي مختلف پیرانسی بیشتر سر ح

از اینکه میدید این بناهاي دیرینه  ;او عاشق این کار شد، به همان نحو که پوسن و روبر عاشق کار خود شدند. میکرد

او مدت بیست و پنج . تالم میشدروز به روز، بر اثر دستبرد یا اهمال، بیش از پیش از هم متالشی میشوند بسیار م

حتی موقعی که بر . سال، تقریبا هر روز، براي کشیدن طرح آنها بیرون میرفت و گاهی حتی به غذایش هم نمیرسید

اثر او به نام آثار باستانی رم و مناظر . اثر سرطان مشرف به مرگ بود، به کشیدن و حکاکی و کندهکاري ادامه میداد

. ه اروپا رفت و در تجدید حیات سبکهاي معماري کالسیک سهمی داشترم به صورت چاپی به هم

این تجدید حیات بر اثر حفریاتی در هرکوالنئوم و پومپئی، یعنی شهرهایی که بر اثر فوران آتشفشانی کوه وزوو در 

د بعضی از دهقانان گزارش دادن 1719در سال . میالدي مدفون شده بودند، انگیزه نیرومندي یافت 79سال 

نوزده سال از آن تاریخ گذشت تا اینکه . هایی را که در دل خاك جاي داشتند در هرکوالنئوم پیدا کردهاند مجسمه

حفاري مشابهی بتدریج عجایب پومپئی را، که  1748در سال . اعتبار براي حفاري منظم و اصولی محل تامین شد

. شکوه یونانی پائستوم از درختان جنگلی خالی شدندمعابد عظیم و با 1752شهر کفار بود، آشکار ساخت، و در سال 

طرحهایی که . هاي خویش را شرح دهند باستانشناسان از بیش از ده کشور گرد آمدند تا مطالعه کنند و نتیجه یافته

آنها کشیدند عالقه هنرمندان و مورخین را برانگیختند، و طولی نکشید که رم و ناپل مورد هجوم عالقهمندان به هنر 

لسینگ . رفتند 1755، و وینکلمان در سال 1740منگس در سال . مندان آلمانی، قرار گرفت السیک، خصوصا عالقهک

ولی بهتر ... و گوته .)) دست کم یک سال، و چنانچه ممکن باشد براي همیشه، آنجا بماند((آرزو داشت به رم برود تا 

  . است این داستان باشد براي بعد

، بیشتر در ایتالیا و اسپانیا )1728(ئل منگس مشکل است، زیرا وي در بوهم به دنیا آمده بود تعیین ملیت آنتون رافا

پدرش، که مینیاتورسازي در درسدن بود، نامهاي کوردجو و . کار میکرد، و رم را به عنوان موطن خود برگزیده بود

شان داد، و پدرش وقتی که وي دوازده سال پسربچه استعدادي از خود ن. رافائل را بر او نهاده، و او را وقف هنر کرد

گفته میشود پدرش او را روزهاي متوالی درون واتیکان محبوس میکرد و به عنوان ناهار نان و . داشت، او را به رم برد

. شراب به او میداد و به او میگفت که بقیه غذاي خود را از یادگارهاي رافائل میکالنژ و جهان هنر کالسیک تامین کند

انظار را به خود )) خانواده مقدس((ون پس از توقف کوتاهی در درسدن، به رم بازگشت و با کشیدن تابلویی از آنت

. ، به عنوان مدل استفاده کرد))دوشیزهاي فقیر، با فضیلت، و زیبا((او براي این کار از مارگاریتا گواتتسی، . جلب کرد

بار دیگر که به درسدن . ازدواج مذهب کاتولیک رومی را پذیرفت با این دوشیزه ازدواج کرد، و با همان 1749در سال 
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او . تالر در سال منصوب شد 1000بازگشت، به عنوان نقاش دربار آوگوستوس سوم، شاه لهستان، با حقوقی برابر 

ر را در قبول کرد دو تصویر براي یکی از کلیساهاي درسدن بکشد، ولی از پادشاه خواست تا به او اجازه دهد که این کا

در بیست و شش سالگی به ریاست . در سن بیست و چهار سالگی در رم مستقر شد 1752رم بکند، و در سال 

با وینکلمان آشنایی یافت و با او همعقیده شد که سبک باروك  1755در سال . مدرسه نقاشی واتیکان منصوب شد

شاید در همین اوان با گچ رنگی خود نگارهاي . ازداشتباه است و هنر باید با فرمهاي نئوکالسیک به تزکیه خود بپرد

در این تصویر صورت و موهاي او مانند دختران است، . را کشید که اینک در گملده گالري در درسدن موجود است

. ولی چشمانش با غرور مردي میدرخشد که اطمینان دارد میتواند جهان را به لرزه درآورد

حقوق منگس که از طرف پادشاه پرداخت ). 1756(را از ساکس بیرون راند هنگامی که فردریک کبیر آوگوستوس 

او . هاي مختصري که در ایتالیا به وي پرداخت میشدند زندگی کند میشد معلق ماند، و او ناچار شد با حق الزحمه

را به عنوان یک  بخت خود را در ناپل آزمایش کرد، ولی هنرمندان آنجا به پیروي از یک رسم قدیمی ناپلیها زندگی او

او ویال آلبانی را با فرسکوهایی، که زمانی . مهاجم خارجی مورد تهدید قرار دادند، و منگس با شتاب به رم بازگشت

این اثر از نظر فنی عالی، از  ;هنوز در آنجا مشهور است) 1761(اثرش به نام پارناسوس  ;شهرت داشتند تزیین کرد

با وصف این، سفیر اسپانیا در رم احساس . از نظر عاطفی کامال بیروح استنظر سبک کالسیک عاري از حرارت، و 

کارلوس سوم به دنبال منگس فرستاد و سالی . کرد این کسی است که میتواند کاخ سلطنتی را در مادرید تزیین کند

بزودي از ناپل  دوبلون به اضافه خانه، کالسکه، و مسافرت مجانی با یک کشتی جنگی اسپانیایی، که قرار بود 2000

  . وارد مادرید شد 1761منگس در سپتامبر . عازم اسپانیا شود، به او وعده داد

VII  -  ناپل  

  پادشاه و مردم  -  1

پادشاهی ناپل، که شامل همه خاك ایتالیا در جنوب ایاالت پاپی بود، در مبارزه بر سر قدرت میان اتریش، اسپانیا، 

ولی البته این نحوه بیان درباره ناپل تنها در حکم نگاهی سریع . سو کشیده میشد انگلستان، و فرانسه به این سو و آن

در اینجا تنها به ذکر این نکته اکتفا میشود که در  ;و بیروح به تاریخ و فراز و نشیب خونین پیروزیها و شکستهاست

وربون و فرزند فیلیپ پنجم اتریش ناپل را به تصرف آورد و دون کارلوس، دوك پارما، که از خاندان ب 1707سال 

اتریش را بیرون راند و به عنوان کارلوس چهارم، پادشاه ناپل و سیسیل، تا سال  1834پادشاه اسپانیا بود، در سال 

  . نفر جمعیت داشت، بزرگترین شهر ایتالیا بود 000/300پایتخت او، که . بر آنجا فرمانروایی کرد 1759

: در ابتدا او سلطنت را به عنوان مجوز براي تجمل تلقی میکرد. و بلوغ یافتکارلوس آهسته در هنر سلطنت پختگی 

از امور حکومتی غفلت میورزید، نیمی از وقت خود را به شکار مصروف میداشت، و در خوردن آن قدر افراط میکرد 

کزه بر ناردو دي با گرفتن الهام از وزیر دادگستري و امور خارجه خود، مار 1755سپس در حدود سال . که فربه شد

تانوتچی، درصدد بر آمد خشونت نظام فئودالیته را، که در زیر زندگی پرمرارت و سرمستانه ناپل قرار داشت، کاهش 

نجبا مالک تقریبا دو سوم . مدتها بود که سه گروه که با یکدیگر وابسته بودند بر این پادشاهی حکومت میکردند. دهد

یت پنج میلیون نفري آن را در اسارت داشتند، بر پارلمان نفوذ داشتند، بر زمینهاي آن بودند، چهار پنجم جمع

. مالیاتها نظارت میکردند، و همه تالشهایی را که براي اصالح وضع به عمل میآمدند با شکست مواجه میساختند

هاي افسانهوار،  روحانیان یک سوم زمینها را در تملک داشتند و با االهیاتی که براساس وحشت استوار بود، نوشته

قدیس (مراسم مذهبی تحمیق کننده، و معجزاتی از قبیل مراسم نیمساله تبدیل خون منعقد قدیس یا نواریوس 

اداره امور مملکتی در دست حقوقدانانی قرار داشت که . به مایع، مردم را در انقیاد روحی نگاه میداشتند) محافظ ناپل

یک . بودند و، بنابراین، تعهد داشتند اوضاع قرون وسطایی را حفظ کنند مرهون و مدیون نجبا و روحانیان عالیمقام
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دهقانان و . طبقه متوسط کوچک وجود داشت که بیشتر از بازرگانان تشکیل میشد و از نظر سیاسی فاقد قدرت بود

در ناپل سی  طبقات زحمتکش در فقري بسر میبردند که بعضیها را به راهزنی و بسیاري را به تکدي سوق میداد، تنها

نفرت انگیزترین اراذل و انزجار آورترین ((هاي مردم پایتخت را  پرزیدان دوبروس توده. هزار گدا وجود داشت

ولی باید اذعان کرد . این قضاوت معلول را محکوم میکرد، بدون اینکه علت را بدنام کند. میخواند)) موجودات موذي

ش، خرافاتی، و کشیش زده بیش از عوام الناس همه کشورهاي اروپایی چنین به نظر میرسید که آن ناپلیهاي ژنده پو

  . نمک و شادي زندگی را در خود داشتند

کارلوس براي جذب نجبا به دربار به طوري که زیر نظر خودش باشند، و ایجاد نجباي تازه که متعهد به پشتیبانی 

ها جلوگیري کرد، انبوه روحانیان  ن به داخل صومعهاز جریان سیل آساي جوانا. ازوي بودند، قدرت آنها را کاهش داد

نفر کاهش داد، مالیاتی به میزان دو درصد بر اموال کلیسا وضع کرد، و مصونیت  000/81نفر به  000/100را از 

تانوتچی قلمرو اختیارات نجبا را محدود کرد، با فساد دستگاه قضایی به مبارزه . قضایی روحانیان را محدود ساخت

به یهودیان آزادي عبادت داده . هاي قضایی اصالحاتی به عمل آورد، و از شدت قانون جزا کاست ، در شیوهبرخاست

ولی صومعه نشینان، کارلوس را مطمئن ساختند علت اینکه وي وارث ذکوري ندارد تنبیهی است که خداوند در . شد

عالقه شدید پادشاه . جرم این رواداري لغو شدال ;برابر این رواداري مذهبی گناه آلود در حق وي معمول داشته است

  . به ایجاد بنا باعث شد که دو ساختمان مشهور در ناپل به وجود آید

. بنا شد و هنوز در زمره بزرگترین و زیباترین سالونهاي اپراي موجود است 1737تماشاخانه بزرگ سان کارلو در سال 

کیلومتري شمال خاوري پایتخت،  34را در کازرتا، واقع در  لوئیجی وانویتلی ساختمان کاخ سلطنتی 1752در سال 

هدف او از ایجاد این کاخ عظیم سلطنتی این بود که با کاخ و رساي رقابت کند و به عنوان محل اقامت . آغاز کرد

 بردگان اعم. خاندان سلطنتی نجباي مالزم خاندان سلطنت، و اعضاي اصلی دستگاه حکومت مورد استفاده قرار گیرد

ساختمانهاي داراي انحنا مدخل وسیع . از سیاه و سفید، مدت بیست و دو سال براي ایجاد این بنا زحمت کشیدند

در داخل بنا، یک . متر گسترش داشت، احاطه کرده بودند 270ساختمان مرکزي را که قسمت جلو آن حدود 

که هر پله آن سنگ مرمر یکپارچهاي بود، تماشاخانه، یک نمازخانه، اطاقهاي بیشمار، و یک پلکان عریض دو طرفه، 

هاي با شکوهی بودند  در پشت کاخ، تا حدود هشتصد متر، باغهاي منظم، تعداد زیادي مجسمه، و فواره. قرار داشت

. کیلومتر آب الزم را براي آنها تامین میکرد 44که یک آبراهه به طول تقریبی 

) اسکوریال و ورساي، به نام شهري که در آن قرار داشت خوانده میشداین کاخ نیز، مانند کاخهاي (غیر از کاخ کازرتا 

در این دوران اثر هنري برجسته دیگري وجود نداشت، و در زمینه نمایشنامه نویسی و شاعري نیز اثر مهمی تولید 

، مفاسد مردي اثر متهورانهاي تحت عنوان تاریخ مدنی پادشاهی ناپل نوشت که مطامع روحانیان 1723در سال . نشد

درباریهاي کلیسایی، قدرت دنیوي کلیسا، و ادعاي دستگاه پاپ دایر بر حفظ ناپل به عنوان قلمرو پاپی را مورد 

نویسنده این اثر، پیترو جانونه، از طرف اسقف اعظم ناپل تکفیر شد، به وین گریخت، . حملهاي پیگیر قرار میداد

آنتونیو . در تورن درگذشت 1748از دوازده سال زندان در سال توسط پادشاه ساردنی به زندان انداخته شد، و پس 

کوشش ) 1743(جنووزي به هنگام خواندن آثار الك ایمان خود را از دست داد و در اثر خود عناصر ما بعد الطبیعه، 

را  یک تاجر فلورانسی نخستین کرسی اقتصاد سیاسی 1754در سال . کرد روانشناسی الك را در ایتالیا متداول کند

و  ;نخست اینکه هیچگاه این کرسی را یک روحانی نباید اشغال کند: در اروپا در دانشگاه ناپل به دو شرط دایر کرد

  . دیگر اینکه نخستین شاغل آن باید آنتونیو جنووزي باشد

با نخستین رساله اصولی و منظم اقتصادي به ایتالیایی تحت عنوان روابط  1756جنووزي عمل وي را در سال 

این رساله منعکس کننده فریاد بازرگانان و صنعتگران براي آزادي از تضییقات فئودال، روحانی، . بازرگانی جبران کرد
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در همان سال که، در مقاالتی که در دایرهالمعارف دیدرو . و امثال آنها در مورد فعالیتهاي آزادانه خصوصی بود

  . سه شدمینوشت، خواستار همان آزادي براي طبقه متوسط فران

. شاید ارتباطی میان جنووزي که به وسیله فردیناندو گالیانی که هم اهل ناپل بود و هم اهل پاریس برقرار شده بود

اثري تحت عنوان رساله درباره پول منتشر ساخت که در آن، با معصومیت اقتصاددانی بیست  1750گالیانی در سال 

اثر دیگر او به نام گفتگو درباره تجارت غالت، که . لید آن تعیین کردو دو ساله، بهاي یک محصول را از روي هزینه تو

هنگامی که ناچار شد . هاي کنه مالحظه کردهایم، درخشندگی بیشتري داشت ما آن را به عنوان انتقادي بر نوشته

اپل فاقد سالون و پس از سالهاي پرهیجانی که در پاریس گذرانده بود، به وطن باز گردد، از این موضوع متالم بود که ن

ولی ناپل فیلسوفی داشت که اثري از خود . مادام ژوفرن است که به او غذا بدهد و نیروي فکریش را به جنبش وا دارد

. در تاریخ به جاي گذارد

  جامباتیستا ویکو  -2

ت پنج ساعت او در زندگینامه خود میگوید که در هفت سالگی از یک نردبان پرتاب شد، با سر به زمین خورد، و مد

این غده به کمک نیشترهاي پی در پی . بیهوش بود، جمجمهاش ترك خورده و روي آن غده بزرگی درآمده بود

کوچک شد، ولی این پسربچه در خالل این نیشتر زنیها آن قدر خون از دست داد که جراحان انتظار داشتند بزودي 

م، ولی بر اثر این سو حادثه با خلق و خویی مالیخولیایی و به لطف خداوندي، من زنده ماند: ((او میافزاید. فوت کند

اگر نبوغ به نوعی مشکل جسمانی بستگی داشته باشد، ویکو از این لحاظ . او مسلول نیز شد.)) عصبی بزرگ شدم

  . مستغنی بود

، امرار معاش )در نزدیکی سالرنو(با درس دادن به برادرزادگان اسقف ایسکیا، در واتوال ) 1685(در سن هفدهسالگی 

با . نه سال در آنجا ماند، و در خالل این مدت باشور و حرارت علم حقوق، زبانشناسی، تاریخ، و فلسفه میخواند. میکرد

شیفتگی خاصی آثار افالطون، اپیکوروس، لوکرتیوس، ماکیاولی، فرانسیس بیکن، دکارت، و گروتیوس را خواند، و از 

. در دانشگاه ناپل مقام استادي فن بیان را به دست آورد 1697در سال . رد شداین رو بر معتقدات مذهبیش صدمه وا

به کمک این دو، خانواده کثیر . دوکات درآمد داشت، و وي با تدریس بر آن میافزود 100این مقام برایش تنها سالی 

شرورانهاي نشان داد یکی از دخترانش در جوانی درگذشت، یکی از پسرانش چنان تمایالت . العدهاي به وجود آورد

ویکو ناچار بود نقش پدر، مادر، و معلم را  ;که ناچار به دارالتادیب فرستاده شد همسرش بیسواد و به درد نخور بود

  . در میان این عوامل موجد پریشان حواسی، او فلسفه تاریخ خود را به رشته تحریر درآورد. ایفا کند

بر آن بود که در جنگل تاریخ مواردي از نظم ) 1725(بیعت مشترك ملل اثر او به نام اصول یک علم جدید درباره ط

ویکو بر این عقیده بود که در تاریخ هر ملت میتواند . و ترتیب تسلسلها بیابد که گذشته، حال، و آینده را روشن کند

  . سه دوران اصلی تمیز دهد

زندگی میکنند و همه چیز به وسیله خدایان دوران خدایان، که در آن کفار عقیده داشتند تحت حکومت االهی ) 1(

  . ... از طریق الهام و اشارات و ندا به آنها امر میشود

دوران قهرمانان، که در آن این گونه افراد چون معتقد بودند نسبت به مردم عادي نوعی برتري دارند، در جوامع ) 2(

. کردند اشرافی سلطنت می

از نظر طبیعت بشري برابر میشناختند، و بنابراین نخست جوامعی که بر پایه  دوران افراد، که همه مردم خود را) 3(

  . اشتراك منافع مردم استوار بودند، و سپس نظامهاي سلطنتی برقرار شدند

او نمیتوانست بدون تخطی از سنت مقدس، اظهار  ;ویکو دوران نخستین را تنها درباره تاریخ کفار صادق میدانست

چون دستگاه تفتیش )). اعتقاد داشتند که تحت حکومت االهی زندگی میکنند((قدیم فقط  دارد که یهودیان عهد
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دانشمندان ناپلی را به خاطر سخن گفتن درباره انسانهاي قبل از ) که در ناپل از شمال ایتالیا شدیدتر بود(افکار 

ض اینکه همه اخالف حضرت آدم، به دوران حضرت آدم مورد آزار و اذیت قرار داده بود، ویکو با زحمت زیاد، و با فر

غیر از یهودیان، پس از طوفان نوح به حالتی تقریبا حیوانی بازگشته بودند و در غارها زندگی میکردند و از نظر روابط 

حالت ((او میگفت از این . با زنان وضع بیبندوبار و اشتراکی داشتند، فرضیه خود را با سفر پیدایش منطبق ساخت

. بود که تمدن از طریق تشکیل خانواده، کشاورزي، مالکیت، اخالقیات، و مذهب تکوین یافته بودثانوي )) طبیعت

گاهی هم آن  ;گاهی ویکو درباره مذهب به عنوان نوعی جان گرایی بدوي براي توضیح اشیا و اتفاقات صحبت میکرد

  . را تا پایه نقطه اوج سیر تکامل باال میبرد

  . طبیعت یا سه طریق تعبیر جهان از دیدگاه الهوتی، افسانهاي، و عقلی انطباق داردسه مرحله رشد اجتماعی با سه 

که در نزد کسانی که از نظر قدرت تعقل از همه ضعیفترند بیش از همه شدت (نخستین طبیعت بر اثر خطاي تخیل 

پنداشت خدایان در اشیایی که طبیعتی شاعرانه یا خالقه بود که ممکن است بتوانیم آن را االهی بنامیم، زیرا می) دارد

بر اثر همین خطاي تخیل، بشر از خدایانی که خود به وجود آورده بود ... داراي وجود خارجی هستند روح دمیدهاند

طبیعت سوم، ... قهرمانان خود را از مبدا االهی میپنداشتند. طبیعت دوم طبیعت قهرمانی بود... هراس بسیار داشت

که هوشمند و بنابراین بیتکلف، مهربان، و معقول بود و به وجدان، عقل، و وظیفه به انسانی بود  - طریق–طبیعت 

  . عنوان قوانین اعتقاد داشت

در مرحله نخست . ویکو کوشش داشت تاریخچه زبان، ادبیات، قوانین، و حکومت را در این طرح سه گانه بگنجاند

در  ;ها، و تصاویر در مرحله دوم از طریق عالیم، تشبیه ;ردندآدمیان از راه ایما و اشاره با یکدیگر ارتباط برقرار میک

مرحله سوم از طریق کلماتی که مورد توافق یک ملت قرار گرفتهاند و به کمک آن کلمات میتوان معانی قوانین را 

نند قانون در ابتدا قوانین منبعث از خداوند بودند، ما: خود قوانین هم مراحل تکامل مشابهی را طی کردند. تعیین کرد

و از عقل کامال ((و سپس جنبه انسانی به خود گرفتند  ;بعد جنبه قهرمانی یافتند، مانند قوانین لوکورگوس ;موسی

حکومت روحانیان، که در آن حکمرانان : حکومت نیز سه مرحله طی کرده است.)) رشد یافته انسانی ناشی شدند

ی، که در آن همه حقوق مدنی به طبقه حاکمه قهرمانان حکومت اشراف ;مدعی بودند منعکس کننده نداي خداوند

این وضع در شهرهاي آزاد .... که در آن همگان در برابر قوانین برابر شمرده میشوند((و حکومت انسانها،  ;منحصر بود

روایان نیز در حکومتهاي سلطنتی که همه در برابر قوانین فرمان... که مردم در اداره آنها نقشی دارند صادق است، و 

به طوري که مشاهده میشود، ویکو خالصه افالطون را درباره سیر تکامل سیاسی از نظام سلطنتی به .)) برابرند

حکومت : حکومت اشرافی، دموکراسی، و نظام استبدادي به خاطر داشت، ولی این ترتیب را به این صورت تغییر داد

و با افالطون همعقیده بود که دموکراسی به هرج و مرج ا. روحانیان، حکومت اشرافی، دموکراسی، و نظام سلطنتی

... نظامهاي سلطنتی دولتهایی هستند که (( ;میگراید، و حکومت یکنفره را درمان بینظمی دموکراسی میدانست

بینظمی اجتماعی ممکن است از خرابی اصول اخالقی، تجمل، .)) سرانجام ملتها در بستر آنان قرار خواهند گرفت

هاي دولتی، تمرکز خلل بار ثروت، یا رشک و حسد  ، از دست دادن خصوصیات رزمی، فساد در دستگاهخوي زنانگی

معموال چنین بینظمی به استبداد منجر میشود، مانند هنگامی که فرمانروایی . تجاوزگرانه در میان فقرا حاصل شود

حتی اگر استبداد نتواند جلو . ردآوگوستوس هرج و مرج جمهوري را، که معلول حکومت دموکراسی بود، درمان ک

. انحطاط را بگیرد، یک ملت نیرومندتر به عنوان فاتح قدم به درون صحنه میگذارد

چون مردمی که تا این حد فاسدند برده شهوات بیقید و بند خود شدهاند، خداوند مقرر میدارد که آنان طبق قانون 

گیرند که پس از تسخیر، آنها را به صورت ایالت تحت فرمان  طبیعی ملل برده شوند، و تحت انقیاد ملل بهتري قرار

در اینجا دو پرتو از نظام طبیعی میدرخشند، نخست، آن کس که نمیتواند بر خود حکومت کند . خود نگاه میدارند
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دوم، کسانی بر جهان حکومت میکنند که طبیعتا از همه شایسته . باید بگذارد کسی که میتواند بر او حکومت کند

در این گونه موارد، ملت تسخیر شده به سوي مراحل رشد و تکاملی باز میگردد که تسخیرکنندگانش به آن . رندت

بدین ترتیب، مردم امپراطوري روم پس از تهاجم بربرها، به حالت بربریت باز گشتند و ناچار بودند از . رسیدهاند

با . اینها قرون تیرگی بودند ;د را آغاز کنندکار خو- حکومت کشیشان و تعالیم مذهبی- مرحله حکومت روحانیان

روساي عشایر ملوك الطوایفی با قهرمانان هومر برابرند، و دانته باز  ;جنگهاي صلیبی دوران قهرمانی دیگري فرا رسید

  . همان نقش هومر را به عهده دارد

تکامل و ((ست، و نیز بازتاب قانون ما در آثار ویکو بازتاب این فرضیه را که تاریخ یک جریان دورانی تکرار وقایع ا

زیرا پیشرفت تنها  ;در این نوع تجزیه و تحلیل، تصور پیشرفت دچار لطمه میشود. ماکیاولی را میبینیم)) بازگشت

تاریخ، مانند زندگی، عبارت است از سیر تکامل و . نیمی از حرکتی نوبتی است که در آن نیمی دیگر انحطاط است

. ر غیرقابل اجتنابزوال طی یک تسلسل و جب

هاي  او گفت بسیاري از قهرمانان افسانه. ویکو در جریان بحثی که پیش کشیده بود، مطالب چشمگیري مطرح کرد

قدیمی ساخته فکر بشر، و در حکم دادن نام و شخصیت به جریاناتی بودند که مدتهاي مدید یا فاقد جنبه شخصی 

رتیب، اورفئوس عبارت بود از ترکیب تخیلی تعداد زیادي موسیقیدان بدین ت. بودهاند یا جنبه چند شخصیتی داشتند

رومولوس عبارت  ;لوکورگوس عبارت بود از تجسم یک سلسله قوانین و رسومی که به اسپارت جسمیت دادند ;بدوي

به همان ترتیب، ویکوهومر را افسانهاي . بود از یک هزار مردمی که روم را به صورت یک کشور درآورده بودند

، استدالل میکرد که )1795(میدانست و، نیم قرن پیش از انتشار اثر فریدریش ولف به نام مقدمهاي برهومر 

ها و نسلها سخن سرایانی بودند که در  داستانهاي حماسی هومر محصول روي هم انباشتن و تلفیق تدریجی گروه

 - 1811(قریبا یک قرن قبل از انتشار تاریخ رم شهرهاي یونان داستانهاي قهرمانی تروا و اودوسئوس را میخواندند و ت

همه : ((اثر بارتولد نیبور، ویکو فصلهاي اول کتاب لیوي را به عنوان اینکه افسانه است، مردود دانست و گفت) 1832

بار دیگر ویکو با دقت از اظهار تردید درباره سند تاریخی سفر .)) (تاریخهاي ملل کافر آغازي افسانهوار داشتهاند

این کتاب تاریخی ذهنی نیرومند ولی به ستوه آمده را نشان میدهد که کوشش میکند .) یدایش خودداري میکندپ

ویکو بکرات گرایش . هاي اساسی را قالبریزي کند، بدون اینکه خود را گرفتار زندان دستگاه تفتیش افکار سازد اندیشه

او احساس میکرد چون اصول علم حقوق را به نحوي تشریح . پیدا کرد تا وفاداري خود را نسبت به کلیسا اعالم دارد

هنگامی که او نظر خود را درباره . کرده است که با االهیات مذهب کاتولیک سازگار است، سزاوار تحسین کلیساست

هایش لحن صمیمانهتري  مذهب به عنوان پشتیبان حیاتی نظام اجتماعی و اخالقیات شخصی بیان میدارد، در گفته

با این .)) تنها مذاهب هستند که قدرت دارند مردم را وادار کنند اعمال مقرون به فضیلت انجام دهند: ((شوددیده می

هایش، چنین به نظر میرسد که او خدا را از صفحه تاریخ  وصف، بر خالف استعمال مکرر کلمه خداوند در نوشته

دانشمندي از فرقه . معلول طبیعی میداندمحومی کند و وقایع را نشانی از فعل و انفعاالت نامحدود علت و 

  . خواند، نه افکار مسیحی لوکرتیوسدومینیکیان فلسفه ویکو را مورد حمله قرار داد و آن را ناشی از عقاید 

بدون  ;گوش شنوا در ایتالیا تاثیر داشت شاید جنبه غیر مذهبی نحوه تحلیل ویکو در عدم کامیابی آن در پیدا کردن

او را به )) علم جدید((شک، بینظمی و پراکندگی و تشتتی که در آثارش دیده میشوند، همچنین آشفتگی افکارش، 

هیچ کس با او همعقیده نبود که اثري عمیق یا روشن کننده . مرگ دردناکی بالفاصله پس از والدت محکوم کرد

ه ژان لوکلر متوسل شد که دست کم در نشریه نوول دو ال رپوبلیک د لتر ذکري از آن به او بیهوده ب. نوشته است

ده سال بعد که علم جدید انتشار یافت، کارلوس چهارم به کمک ویکو آمد و او را به سمت وقایعنگار . میان آورد

به سمت استادي  ، فرزندش جنارو به جاي او1741در سال . دوکات منصوب کرد 100سلطنتی با حقوق ماهی 
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 -  1743(در سالهاي آخر عمر . دانشگاه ناپل تعیین شد، و این امر رضایت خاطري براي جامباتیستا حاصل کرد

. پایداري فکریش به پایان رسید و در نوعی رازوري مقرون به جنون فرو رفت) 1744

خود را مدیون فرضیه ویکو در زمینه او در یادداشتهاي خصوصیش . یک نسخه از کتاب او در کتابخانه مونتسکیو بود

تکامل و انحطاط حلقوي اعالم داشت، و این دین، بدون ذکر نام، در اثر مونتسکیو به نام عظمت و انحطاط رومیان 

بجز در این مورد، ویکو در فرانسه تقریبا گمنام باقی ماند، تا اینکه ژول میشله در سال . به چشم میخورد) 1734(

میشله ایتالیا را مادر و پرستار دوم خود خواند که در جوانی از . ي از علم جدید منتشر کردترجمه فشردها 1827

اوگوست کنت سلسله درسهایی  1826در سال . پستان ویرژیل به او شیر، و در سن بلوغ با آثار ویکو به او خوراك داد

آن نفوذ ویکو در هر مرحله محسوس  ، و در)1842 - 1830(را آغاز کرد که به صورت دوره فلسفه تحققی درآمدند 

او چنین اظهارنظر کرد که تاریخ باید جاي . اداي حق کامل ویکو به عهده یک ناپلی به نام بندتو کروچه ماند. است

  . خود را در کنار علم، به عنوان زمینه و مدخل فلسفه، اشغال کند

  موسیقی  -3

الالند، ستاره شناس فرانسوي، پس از . باالترین فلسفه دانستناپل ناپل نظر فیثاغورس را معکوس کرد و موسیقی را 

  :، گفت1766 - 1765گردشی در ایتالیا در 

چنین به نظر میرسد که در آن کشور پرده گوش انسانها آمادهتر، هماهنگتر، و . موسیقی پیروزي خاص ناپلیهاست

اعضاي بدن، لحن، صدا، وزن هجاها، و خود  حرکات. همه افراد ملت آواز میخوانند. صدا پذیرتر از همه اروپا است

به این ترتیب، ناپل منبع اصلی موسیقی و آهنگسازان بزرگ و اپراهاي عالی . محاورات همگی نشانی از موسیقی دارند

در اینجاست که کورلی، وینچی، رینالدو، یوملی، دورانته، لئو، پرگولزي، و بسیاري آهنگسازان مشهور . در ایتالیاست

  . اند هکارهاي خویش را ساخته و عرضه کردهدیگر شا

در موسیقی سازي، ونیز مقام رهبري را داشت و موسیقیدوستان شکوه . ولی ناپل تنها در اپرا و آواز از همه برتر بود

در . ها و زرنگیهاي صداي انسان بیش از ریزه کاریهاي آرمونی و کنترپوان عالقه دارند میکردند که ناپلیها به حیله

.)) شاید بزرگترین معلم آوازي بود که تا آن وقت به وجود آمده بود((ا نیکولو پورپورا ما فوق همه قرار داشت و اینج

هر آوازخوان ایتالیایی آرزو داشت شاگرد او باشد، و همینکه پذیرفته میشد، با خضوع و خشوع، رفتار غیرعادي و 

موجب روایتی، گائتانو کافارلی را مدت پنج سال روي یک صفحه بدین ترتیب بود که او، به  ;آمرانه او را تحمل میکرد

نفر . تمرین نگاه داشت، و سپس با دادن این اطمینان که او اینک بزرگترین خواننده اروپاست، وي را مرخص کرد

 .بعدي از نظر تدریس فرانچسکو دوراننه بود که به وینچی، یوملی، پرگولزي، پائیزیلو، و پیتچینی تعلیم میداد

در مورد لئوناردو داوینچی به نظر میرسید که اسمش مشکالتی برایش ایجاد کند ولی بزودي با تنظیم دیدون رها 

خود ویرژیل از شنیدن اثري ((آلگاروتی احساس میکرد که . اثر متاستازیو مورد تحسین و تشویق قرار گرفت. شد

از اینها )) حمله موسیقی قرار میگیرند، خرسند میشدچنین با روح و چنین موثر، که در آن قلب و روح با هم مورد 

ناپل مدتی در میان خندیدن  ;، اوراتوریو، مس، و موتت، لئوناردو لئو بود))اپرا بوفا((و )) اپرا سریا((معروفتر، در زمینه 

تنظیم کرده  1744اي که او براي مراسم روزه بزرگ سال ))میزرر((به اپرا کمیک او، الفینتا فراکاستانا، و گریستن به 

  . بود، در نوسان بود

در مدت کوتاهی : ((کانتاتی را که نیکولو یوملی میخواند شنید، با فریاد گفت 1735لئو، هنگامی که در حدود سال 

در . یوملی تقریبا به این پیشگویی جنبه تحقق بخشید.)) این جوان مورد اعجاب و تحسین اروپا واقع خواهد شد

با نخستین اپراي خود مورد تحسین ناپل قرار گرفت، و در بیست و شش سالگی در رم بیست و سه سالگی وي 

 ;سپس به بولونیا رفت و خود را به عنوان شاگرد به پدر روحانی مارتینی معرفی کرد. پیروزي مشابهی به دست آورد
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را با همه پختگی کامل  ولی وقتی آن معلم روحانی به صداي او گوش داد که فی البداهه یک قطعه آواز چند صدایی

پس شما چه کسی هستید آیا شما مرا مسخره میکنید این من هستم که : ((متداولش براي او خواند، فریاد برآورد

در ونیز اپراهاي او چنان شور و ذوقی ایجاد کردند که شوراي ده نفري او را به عنوان رئیس .)) باید از شما یاد بگیرم

هنگامی که . او در آنجا تعدادي از بهترین آهنگهاي مذهبی آن نسل را ساخت. کرد موسیقی مدرسه معلولین منصوب

پس از پیروزیهاي بیشتر در . ، با دوستی صمیمانه با متاستازیو آهنگهاي خود را تصنیف میکرد)1748(به وین رفت 

انه دوك وورتمبرگ به عنوان رئیس موسیقی نمازخ) 1768 -  1753(ونیز و رم، وي در شتوتگارت و لودویگسبورگ 

در اینجا سبک اپرایی خود را به سوي آلمانی کردن آن گرایش داد، آرمونی آن را پیچیدهتر و موسیقی . اقامت گزید

آریاها را کنار گذاشت و رسیتاتیفها را با موسیقی ارکستري )) دکاپو((او تکرار . سازي آن را مایهدارتر و پروزنتر کرد

ژرژ نوور، استاد فرانسوي باله در شتوتگارت، در اپراهاي خود به باله نقش  - ژان شاید تحت نفوذ . همراه ساخت

  . این تحوالت در موسیقی یوملی تا حدودي راه را براي اصالحات گلوك هموار ساختند. برجستهاي داد

آمد و به طور ، تماشاگران از تمایالت آلمانی وي بدشان )1768(هنگامی که این آهنگساز سالخورده به ناپل بازگشت 

زیباست، ولی سبک : ((در ناپل شنید و گفت 1770موتسارت یکی از آنها را در سال . قاطع از اپراهاي او رو گرداندند

یوملی در آهنگهایی که براي کلیسا میساخت با استقبال .)) آن براي تئاتر خیلی باال و همچنین خیلی قدیمی است

ویلیام . به نام مس براي مردگان در سراسر جهان کاتولیک خوانده شدند و اثر دیگرش)) میزرر. ((بهتري روبرو شد

من هرگز آهنگی چنین پرشکوه و موثر : ((، چنین نوشت1787بکفرد پس از شنیدن این اثر در لیسبون به سال 

به موطن  یوملی، که درآمدهاي خود را با توجه خاص آلمانیها ذخیره کرده بود،.)) نشنیدهام، و شاید هم دیگر نشنوم

همه موسیقیدانان  1774در سال . خود آورسا بازگشت و سالهاي آخر عمر را در فربهی پرتنعمی به پایان رسانید

. برجسته ناپل در مراسم تشییع جنازهاش شرکت جستند

ز آنکه پرگولزي با یک اپرا کمیک پاریس را تسخیر کرد، و این کار را پس ا. ناپل بیش از آنکه آواز بخواند، میخندید

ي ایتالیا امتناع ))اپرا سریا((این شهر مغرور به عنوان تنها شهر در میان پایتختهاي اروپا از تسلیم شدن در برابر 

در  1736جووانی باتیستا پرگولزي شخصا در این پیکار پا به عرصه نبرد نگذاشت، زیرا وي در . ورزیده بود، انجام داد

ر نزدیکی آنکونا دیده به جهان گشوده بود، در سن شانزدهسالگی به او که د. سن بیست و شش سالگی درگذشت

ناپل آمد و تا هنگامی که به سن بیست و دو سالگی رسید، چندین اپرا، سی سونات، و دو مس ساخت که مورد 

نام  اپرایی به نام زندانی ساخت و به عنوان میانپرده این اپرا، اثري به 1733در سال . تحسین بسیار قرار گرفتند

داستان اپرا، که جنبه شادیبخش دارد، تعریف میکند که . ارائه کرد) کلفتی که خانم خانه میشود(السروا پادرونا 

آهنگ این اثر عبارت است از یک ساعت سرور و  ;چگونه سرپیناي کلفت ارباب خود را وادار میکند با او ازدواج کند

، 1752در سال )) جنگ دلقکها((نه این شیطنت ماهرانه در قبال ذکر شد که چگو. شادي و قطعات تند و زودگذر

نود و شش بار  1753خلق و خو و قلب پاریس را به خود جلب کرد، یکصد بار در اپراي پاریس اجرا، و سپس در 

در خالل این مدت، پرگولزي اپراي خود به نام اولیمپیاده را در رم رهبري میکرد . فرانسه تکرار شد - دیگر در تئاتر 

استقبالی که از او شد عبارت بود از طوفانی از هو و یک پرتقال که درست به سوي سر آهنگساز هدفگیري ). 1735(

زندگی بیبندوبار و اسراف آمیزش . یک سال بعد به پوتتسوئولی رفت تا تحت درمان بیماري سل قرار گیرد. شده بود

جسدش توسط راهبان کاپوسن، که وي . انش را کردمرگ زودرس او جبران گناه. بیماري او را وخیمتر کرده بود

رم، که دچار ندامت شده بود، اولیمپیاده . روزهاي آخر عمرش را در میان آنان گذرانده بود، در کلیساي محل دفن شد

ایتالیا نه آن قدر به خاطر اینترمتسوهاي پر سرورش، بلکه . را احیا کرد و با وجد و سرور از آن تشویق به عمل آورد

  . نهد او، که عمرش کفاف به پایان رساندن آن را نداد، بر او ارج می)) ستابات ماتر((راي احساس لطیف ب
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دومنیکو سکارالتی، مانند پرگولزي، بر اثر بادهاي مساعد کمی بیش از حد الزم بزرگ جلوه داده شده است، ولی چه 

، یعنی در سنه 1685مت کند او که در سال کسی میتواند در برابر درخشش شیرینکاریها و تردستیهاي او مقاو

، به دنیا آمده بود، ششمین فرزند آلساندرو سکارالتی بود که در اپراي ایتالیا همان مقام را )هندل و باخ(ها  اعجوبه

برادرش پیترو، . او از لحظه تولد خود در هوایی آکنده از موسیقی دم زد. داشت که وردي بعدا در آن به دست آورد

یش جوزپه، و عموهایش فرانچسکو و تومازو موسیقیدان بودند، اپراهاي جوزپه در ناپل، رم، تورن، ونیز، و وین پسرعمو

پدرش، که هراس داشت مبادا نبوغ دومنیکو در میان این وفور استعداد دچار تباهی شود، او را . به روي صحنه آمدند

او نباید در آشیانه . شهبازي است که بالهایش رشد کردهاند این فرزندم: ((او میگفت. در بیست سالگی به ونیز فرستاد

شاید آنها . مرد جوان در ونیز به مطالعاتش ادامه داد و با هندل آشنا شد.)) باقی بماند، و من نباید مانع پرواز او شوم

ن کالوسن و سپس ارگ باهم به رم رفتند و در آنجا، به اصرار کاردینال اوتوبونی، به رقابت دوستانهاي در زمینه نواخت

ولی، به طوري که گفته میشود، هندل با او  ;در آن وقت دومنیکو بهترین نوازنده کالوسن در ایتالیا بود. پرداختند

این . اعتراف میکرد) هندل)) (ساکسی عزیز((و حال آنکه در زمینه ارگ سکارالتی بصراحت به برتري  ;برابري میکرد

این امر براي دو هنرمند همکار بسیار مشکل است، ولی، براساس گفته یکی از معاصران  ;دو نفر رفاقتی استوار یافتند

و هندل هم به سهم خود بسیار خوش قلب .)) دومنیکو داراي مطبوعترین خلق و برازندهترین رفتار بود((این دو، 

ان دهد، و آنچه ما از او حجب هنرمند ایتالیایی مانع از آن میشد که استادي خود را در کالوسن به مردم نش. بود

یکی از . هاي موسیقی که وي به طور خصوصی اجرا میکرد رسیده است میدانیم براساس گزارشهایی است که از برنامه

گمان کرد که ده هزار شیطان مشغول ((که صداي نواختن کالوسن او را شنیده بود ) 1714(شنوندگان در رم 

سکارالتی .)) قطعاتی به این صورت اجرا شوند و اثر بگذارند((شنیده بود که هیچ گاه در گذشته ن ;))نواختن آن سازند

نخستین کسی بود که امکانات کلیدهاي دست چپ، از جمله رفتن از این کلیدها به کلیدهاي دست راست، را توسعه 

ها دارد، دلیلی طبیعت به من ده انگشت داده است، و چون ساز من محلی براي کار گرفتن همه آن: ((او میگفت. داد

وي شغلی به عنوان رئیس موسیقی نمازخانه ملکه پیشین  1709در سال .)) نمیبینم که از آنها استفاده نکنم

این زن پس از مرگ شوهرش، یان سوبیسکی، به عنوان یک توطئهگر مزاحم تبعید . لهستان، ماریا کازیمیرا، پذیرفت

سالونی دایر کند که از نظر حضور نوابغ به درخشش سالون به رم آمد و تصمیم گرفت  1699در سال . شده بود

ماریا در کاخی در میدان ترینیتا دئی مونتی . ملکه سوئد ده سال پیش در گذشته بود. کریستینا ملکه سوئد باشد

در آنجا سکارالتی . بسیاري از اعضاي سالون پیشین کریستینا، از جمله چند عضو فرهنگستان آرکادیا، را گرد آورد

با احساس دلگرمی از موفقیتی که به دست آورده بود، ). 1714 -  1709(تعدادي از اپراهاي خود را روي صحنه آورد 

این برنامه با استقبال روبرو نشد و دومنیکو دیگر هیچ برنامه اپرایی . را در تماشاخانه کاپرانیکو اجرا کرد) هملت(آملتو 

. از اندازه باال براي او تعیین کرده بود پدرش هدفی بیش. به مردم ایتالیا عرضه نکرد

ریاست ارکستر نمازخانه جولیا را در واتیکان به عهده داشت، و در کلیساي سان ) 1719 - 1715(او مدت چهار سال 

)) شاهکاري واقعی((ساخت که )) ستابات ماتر((در این هنگام وي یک  ;پیترو وظیفه نواختن ارگ را بر عهده گرفت

دو سال بعد به عنوان . رهبري اپراي خود به نام نارچیزو را در لندن به عهده داشت 1719در سال . ستخوانده شده ا

ماریا تحت . رئیس موسیقی نمازخانه ژان پنجم و معلم دختر پادشاه، به نام ماریا باربارا، در لیسبون به کار مشغول شد

او . د سکارالتی براي استفاده ماریا ساخته شده بودندبیشتر سوناتهاي موجو ;تعلیم وي نوازنده کالوسن زبردستی شد

و در سال  ;به ناپل بازگشت و در چهل و دو سالگی با ماریا جنتیله که شانزده سال داشت ازدواج کرد 1725به سال 

ا شوهرش هنگامی که وي ب. در آن سال ماریا باربارا با فردیناند ولیعهد اسپانیا ازدواج کرد. او را به مادرید برد 1729

  . به سویل رفت، سکارالتی همراهش رفت و تا هنگام مرگ ماریا در خدمتش ماند
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او بار دیگر ازدواج کرد و طولی نکشید . درگذشت و پنج بچه براي او به جاي گذارد 1739همسر سکارالتی در سال 

انواده سکارالتی را با خود به مادرید ، خ)1746(وقتی که ماریا باربارا ملکه اسپانیا شد . که تعداد فرزندانش به نه رسید

) سکارالتی(و استاد موسیقی ) فارینلی(فارینلی موسیقیدان محبوب زوج سلطنتی بود، ولی این خواننده . آورد

موضع سکارالتی عبارت بود از موضع یک خدمتگزار ممتاز، زیرا وي براي دربار اسپانیا موسیقی . دوستان خوبی شدند

ولی بیشتر اوقات، وي  ;به لندن 1741اجازه گرفت تا به دوبلن برود، و در سال  1740در سال  .و آهنگ فراهم میکرد

او تقریبا خود را از جهان منزوي داشته بود و شاید . با رضایت توام با آرامش در مادرید یا اطراف آن زندگی میکرد

  . ر گیردهیچ فکر نمیکرد که در قرن بیستم مورد عالقه خاص نوازندگان پیانو قرا

سوناتی که اینک به علت ظرافت آهنگ خود به نحوي نامطمئن شهرت او را حفظ میکنند، سکارالتی تنها  555از 

عنوان بیتکلف این سوناتها، تمرینهایی براي کالوسن، حاکی از محدودیت . سی سونات در حیات خود منتشر کرد

این سوناتها تنها به . ن بیان با استفاده از اسلوب کالوسناین هدف عبارت بود از کاوش در زمینه امکا. هدف آنها بود

بعضی از این . یعنی قطعاتی که با ساز نواخته شوند، نه آنکه خوانده شوند -مفهوم قدیمیتر کلمه سونات هستند 

نها سوناتها داراي تمهاي مخالف هستند، و بعضی دیگر جفت جفت در کلیدهاي ماژور و مینور قرار دارند، ولی همه ای

این قطعات حاکی از آزاد شدن . به صورت حرکاتی منفرد هستند و کوششی نمیشود که تمها مبسوط و تکرار شوند

در اینجا چابکی انگشتان، . کالوسن از نفوذ ارگ، و قبول نفوذهاي اپرا از طریق تصنیفهاي سازهاي کالویه دار است

، ظرافت، تحریر، و شیرینکاریهاي سوپرانوها و که تابع نیروي تخیلی پرتحرك و پربرکت است، بر سرزندگی

در مورد هنر انتظار دانش عمیق : ((سکارالتی واقعا با کالوسن بازي میکرد و میگفت. گیرد پیشی می)) کاستراتوها((

در صداهایی که گاهی به صورت حرکات مالیم .)) نداشته باشید، بلکه بازي و تفریح مبتکرانه و ماهرانه از آن بخواهید

جست و  -ویبارها و زمانی به شکل ریزش آبشارها در قطعات سکارالتی به گوش میرسند، اثري از رقص اسپانیایی ج

هایی از موسیقیدانانی است  وجود دارد، و در سراسر سوناتهاي او نشانه - خیز پاها، چرخاندن دامنها، و تق تق قاشقکها 

. اند مسرت کرده که، با تسلط کامل بر ساز خویش، خود را تسلیم لذت و

این احساس شادي در ساز باید یکی از منابع تسالي خاطر سکارالتی در سالهایی بوده باشد که وي در اسپانیا خدمت 

نیز  -که مقدار زیادي از مستمري او را از بین میبرد  - او به همان اندازه که از موسیقی لذت میبرد، به قمار . میکرد

وضع سالمتش مختل شد، ولی بر  1751پس از سال . ر میشد قروض وي را بپردازدملکه بکرات ناچا ;عالقه داشت

فارینلی نیکوکار مخارج . به ناپل بازگشت و سه سال بعد در آنجا درگذشت 1754در سال . خداشناسی او بیفزود

  . خانواده فقیر دوست خود را تامین میکرد

او و دومنیکو سکارالتی، جامباتیستا و . وکول کردهایمما زندگی عجیب فارینلی در اسپانیا را به فصل دیگري م

دومنیکو تیپولو از جمله ایتالیاییهاي پر استعدادي بودند که همراه منگس، که تقریبا ایتالیایی شده بود، موسیقی و 

بال آنها، به پادشاه ناپل پیش از آنها، یا به دن 1759در سال . هنر ایتالیا را با تحرك و سرزندگی اسپانیایی درآمیختند

در آن سال فردیناند ششم بدون اوالد درگذشت، و برادرش کارلوس چهارم، پادشاه ناپل، تاج اسپانیا را . اسپانیا رفت

عزیمت او که با ناوگانی مرکب از شانزده کشتی صورت . ناپل از رفتن او متاثر بود. به عنوان کارلوس سوم به ارث برد

هاي بزرگ در امتداد ساحل جمع شدند تا رفتن او را مشاهده  آنها در گروه ;یز بودگرفت براي ناپلیها تعطیلی غمانگ

، ))پادشاهی که خود را پدر ملت خویش نشان داده بود((گفته میشود بسیاري از آنها به هنگام وداع با . کنند

  . حد اعالي موفقیت زندگی و فعالیتهاي او جوان کردن دوباره اسپانیا بود. میگریستند
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صل دهمف

  پرتغال و پومبال

1706 - 1787  

  

I  - 1750 - 1706: ژان پنجم   

چرا پرتغال پس از روزهاي بزرگ ماژالن، واسکودوگاما، و کاموئش رو به انحطاط گذارده بود زمانی بود که روح و 

قا ماداگاسکار، جسم این ملت تکافو میکرد تا نیمی از کره خاکی را بپوید و مستعمرات مهمی در امریکاي جنوبی، آفری

ولی در این هنگام، در قرن هجدهم، این کشور  ;هندوستان، ماالکا، سوماترا، و جزایر مادرا و آسور از خود باقی گذارد

به صورت پیشرفتگی کوچکی از خاك اروپا در دریا درآمده بود، از لحاظ بازرگانی و امور جنگی به انگلستان وابستگی 

آیا . و الماسی بود که با اجازه ناوگان انگلستان از برزیل به این کشور حمل میشدندداشت، و منبع تغذیهاش هم طال 

هایی چنین متعدد که به وضعی متزلزل در  نیروي مولد پرتغال بر اثر تامین آن همه افراد شجاع براي نگاهداري پایگاه

ل پرتغال کیفیت آهنین را از عروق آن اطراف و اکناف جهان قرار داشتند، به پایان رسیده بود آیا جریان طال به داخ

بیرون رانده و اعضاي طبقه حاکمه را از ماجراجویی به راحتطلبی کشانده بود بلی، همین طور بود، و عالوه، بر آن 

در آن حال که بهاي البسه، مواد غذایی، و . جریان طال به داخل این کشور صنایع پرتغال را نیز تضعیف کرده بود

میشد با طالهاي وارداتی پرداخت، کوشش صنعتگران پرتغالی براي رقابت در زمینه صنایع دستی یا اشیاي تجملی را 

کاالهاي صنعتی با افزارمندان و سرمایه گذاران انگلستان، هلند، و فرانسه چه سودي میتوانست داشته باشد 

فقرا، که . و ساز و برگ خود میافزودندثروتمندان که طالها را در دست داشتند ثروتمندتر میشدند بر زر و زیور البسه 

از این طالها دور نگاه داشته میشدند، فقیر باقی میماندند و تنها محرکشان براي زحمت کشیدن و کار کردن، 

در بسیاري از مزارع استفاده از کارگران سیاهپوست متداول شد، و گدایان با فریادهاي خود شهرها را . گرسنگی بود

از نظر قدرت : ((صداي آنها را شنیده بود، چنین گزارش داد 1787ویلیان بکفرد، که در سال  .پر سروصدا میکردند

ها، و استقامت بیمحابا، هیچ گدایی نیست که  ها، کثرت حشرات بدن، تنوع و ترتیب وصله پاره ها، وفور زخم ریه

کور و اللند، و بدنشان پوشیده از ، این گداها از لحاظ تعداد بیشمارند. ... بتواند با گداهاي پرتغال رقابت کند

ها با شکوه، و کاخهاي نجبا عظیم  کلیساها و صومعه. لیسبون آن زمان شهر زیباي امروز نبود.)) هاي زخم است پوسته

ولی . هاي پرپیچ و خم آکنده از بوي زباله و کثافت بودند، ولی به طور کامل یک دهم جمعیت بیخانمان بودند و کوچه

مانند دیگر نقاط سرزمینهاي جنوبی، فقرا به روزهاي آفتابی، شبهاي پرستاره، موسیقی، مذهب، و زنان  در اینجا هم،

مردم، که وجود کک روي پوست بدنشان و پشه در هوا مانع . خداشناس با چشمان هوسانگیز دل خوش میداشتند

د، آواز میخواندند، گیتار مینواختند، و کارشان نمیشد، پس از کاهش گرما به خیابانها میریختند و در آنجا میرقصیدن

. بر سر تبسم یک دوشیزه به جنگ و جدل با یکدیگر میپرداختند

پرتغال را در یک همزیستی عجیب به انگلستان وابسته کرده و این دو کشور را ) 1703، 1661، 1654(هایی  عهدنامه

هاي زندگی آنان را کامال  آنکه از نظر شیوه از نظر اقتصاد و سیاست خارجی با یکدیگر متحد ساخته بود، و حال

انگلستان قول داده بود که از استقالل . متمایز، و از نظر معتقدات مذهبی نسبت به یکدیگر متخاصم نگاه میداشت

اجازه دهد که با تعرفه گمرکی بسیار کاهش ) از او پورتو(پرتغال محافظت کند و به شراب پرتغال به نام پورت 

پرتغال تعهد کرد که اجازه دهد منسوجات انگلستان بدون عوارض گمرکی وارد آن . انگلستان شود یافتهاي وارد

پرتغالیها انگلیسیها را بدعتگذارانی ملعون . کشور شوند، و در هر جنگی که پیش آید، جانب انگلستان را بگیرد
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ها به چشم متعصبین جاهلی انگلیسیها نسبت به پرتغالی ;میدانستند که داراي نیروي دریایی خوبی هستند

. هاي انگلیسی بر صنایع و بازرگانی پرتغال مسلط بودند سرمایه. مینگریستند که بنادري با اهمیت سوق الجیشی دارند

  : پومبال، با لحنی تا حدودي اغراقآمیز، چنین شکوه میکرد

م حوایج مادیش به وسیله دو سو. پرتغال براي حفظ و نگاهداري خود بسختی چیزي تولید میکرد 1754در سال 

انگلستان ارباب همه امور تجاري ما شده بود و همه بازرگانی خارجی ما به وسیله عمال . انگلستان تامین میشد

همه محصوالت کشتیهایی که از لیسبون به برزیل فرستاده میشدند، و نتیجتا ثروتهایی که در . انگلیسی اداره میشد

  . هیچ چیز جز اسم، پرتغالی نبود. ه آنها تعلق داشتندازاي آنها بازگردانده میشدند، ب

هاي  با وجود این، طال و نقره و سنگهاي قیمتی مستعمراتی به مقدار کافی به دست دولت پرتغال میرسید تا هزینه

بدین ترتیب، ژان پنجم در طول سلطنت . خود را تامین و پادشاه را از پارلمان و قدرت وصول مالیاتش بینیاز کند

او وجوه . هل و چهار سالهاش با آسایشی سلطانوار زندگی میکرد و تعدد زوجات را با فرهنگ و تقدس آرایش میدادچ

و حتی حق )) اعلیحضرت بسیار مومن((بسیار زیادي به دستگاه پاپ میبخشید یا قرض میداد، و در عوض عنوان 

. نان و شراب را به جسم و خون مسیح تغییر دهدبرگزاري آیین قداس را به دست میآورد، ولی این حق را نداشت که 

ها  هایش راهبه ها، سپاهیانش راهبان، و رفیقه لذات وي وظایف کشیشی، بناهایش صومعه((فردریک کبیر میگفت که 

 ;کلیسا تحت نظر پادشاهی که مواردي چنین عدیده از بخشش گناهان خود را به آن مدیون بود، رونق یافت.)) بودند

از جمعیت دو میلیون نفري این . اضی را در تملک داشت، مریدانش نهصد خانه مذهبی را پر کرده بودندنیمی از ار

. کشور، دویست هزار نفرشان مشاغل مذهبی داشتند یا به یکی از موسسات مذهبی وابسته بودند

ر به دست آوردن برزیل آنها د ;بویژه یسوعیان، چه در خود پرتغال و چه در مستعمرات آن، مقام برجستهاي داشتند

چند تن از آنان بخوبی در  ;براي پرتغال سهیم بودند، و نحوه اداره پاراگه به دست آنها حتی مورد پسند ولتر واقع شد

) عید جسد(در تشریفات عظیم کورپوس کریستی . دربار پذیرفته شدند، و بعضی از آنها بر پادشاه تسلط یافتند

ا که در زیر آن روحانی بزرگ لیسبون مراسم آیین مقدس را اجرا میکرد در دست پادشاه یکی از تیرکهاي چادري ر

هنگامی که انگلیسیها از دیدن مسیر دسته مذهبی، که در دو طرفش سربازان و عبادت کنندگان کاله از . میگرفت

، نمایش ظروف سر برداشته و زانو میزدند، به حیرت میافتادند، برایشان توضیح داده میشد که این گونه مراسم

  . گرانبها، و یادگارهاي اعجازآمیز کلیساها یکی از عوامل عمده حفظ نظم اجتماعی در میان فقرا میباشند

ژان پنجم با به دست آوردن . در عین حال، دستگاه تفتیش افکار مراقب خلوص ایمان و پاکیزگی خون ملت بود

دانیان دستگاه تفتیش افکار به وسیله وکالي دادگستري که اجازه میداد از زن ;فرمانی از پاپ بندیکتوس سیزدهم

دفاع شود و همه احکام صادره به وسیله این دستگاه مشمول تجدیدنظر پادشاه باشد، جلو قدرت آن سازمان را 

حتی با این وجود، قدرت دادگاه تفتیش افکار آن قدر بود که توانست شصت و شش نفر را در ظرف یازده سال . گرفت

در میان آنان بهترین نمایشنامه نویس پرتغالی آن دوران، آنتونیو ژوزه داسیلوا، ). 1842 -  1732(ن بسوزاند در لیسبو

هایش در یکی از  یکی از نمایشنامه) 1739اکتبر  19(در روز اعدام وي . بود که متهم به یهودیت پنهانی بود

  . هاي لیسبون اجرا شد تماشاخانه

بازیگران فرانسوي و موسیقیدانان ایتالیایی را به پایتخت خود آورد  ;و هنر عالقه داشت ژان پنجم به موسیقی، ادبیات،

با . او هزینه آبراهه بزرگی را که به لیسبون آب میرساند فراهم کرد. و فرهنگستان سلطنتی تاریخ را تاسیس کرد

ر از اسکوریال بود و هنوز هم که وسیعت) 1732 -  1717(فرانک صومعه مافرا را ساخت  50000000اي برابر  هزینه

او براي تزیین درون این صومعه بزرگترین نقاش پرتغالی قرن . در زمره با شکوهترین بناهاي شبه جزیره ایبري است

  . را از اسپانیا بازخواند
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م هشتاد و چهار سال عمر فرانسیسکو وییرا عشق و هنر را در ماجراي عاشقانهاي که پرتغال را به هیجان آورد دره

در لیسبون بهدنیا آمد و هنگامی که او و اینیث النا د لیما هر دو کودك بودند، عاشق  1699وي در سال . آمیخت

چون به نقاشی نیز عشق داشت، در سن نهسالگی به رم رفت، مدت هفت سال در آنجا تحصیل کرد، و در . اینیث شد

 1715در سال . سنت لوك ترتیب داده شده بود ربودپانزدهسالگی جایزه اول را در مسابقهاي که توسط فرهنگستان 

گفته میشود وي این تصویر را در . ژان پنجم او را برگزید تا اسرار آیین قربانی مقدس را بکشد ;به پرتغال بازگشت

پدر صاحب عنوان دختر دست رد به سینه او گذاشت و دختر . سپس عازم شد تا اینیث را بیابد ;شش روز تمام کرد

او به رم رفت و فرمانی . فرانسیسکو به پادشاه متوسل شد، و پادشاه از وساطت ابا کرد. ومعهاي زندانی کردرا در ص

مقامات پرتغالی فرمان را نادیده . دریافت داشت که تعهدات رهبانیت اینیث را لغو میکرد و ازدواج را مجاز میداشت

تمال درآورد، وارد صومعه شد، محبوبه خود را ربود، و با فرانسیسکو به لیسبون بازگشت، خود را به لباس خش. گرفتند

ژان پنجم او را . او از این زخم بهبود یافت و ضارب خود را بخشید. برادر دختر به او تیراندازي کرد. او ازدواج کرد

رانسیسکو پس به او ماموریت داد که نه تنها صومعه مافرا، بلکه کاخهاي سلطنتی را نیز تزیین کند ف. نقاش دربار کرد

چه قدر از این گونه ماجراهاي . بقیه عمر را در انزواي مذهبی و به کارهاي خیریه گذرانید) 1775(از مرگ اینیث 

! اند هاي تاریخ ناپدید شده عاشقانه روح و خون که در پس پرده

II - پومبال و یسوعیان  

) ژوزه مانوئل(شت، و پسرش ژوزف اول ، پس از هشت سال فلج و اختالل مشاعر، درگذ1750ژان پنجم در سال 

 - پومبال ((او سباستیائو ژوزه د کاروالیو املو را، که تاریخ وي را به عنوان مارکس . سلطنتی پرحادثه را آغاز کرد

میشناسد، به عنوان وزیر جنگ و  -بزرگترین و وحشت آورترین وزیري که تا آن تاریخ بر پرتغال حکومت کرده بود 

  . ه وارد کابینه کردوزیر امور خارج

او، که توسط یسوعیان در دانشگاه کویمبرا . هنگامی که ژوزف به تخت سلطنت رسید، پومبال پنجاه و یک ساله بود

تحصیل کرده بود، نخست به عنوان رهبر ورزشکار و ستیزهجوي دارودسته اشراري که در خیابانهاي لیسبون شرارت 

. نا ترزا د نورونا را، که از خانواده متشخصی بود، وادار کرد با او فرار کنددو 1733در سال . میکردند کسب شهرت کرد

خانواده دختر عمل سباستیائو را محکوم کرد، ولی پس از آنکه به استعداد او پی برد، به فعالیتهاي سیاسی او کمک 

د را با اعمال نفوذ، همسرش ثروت مختصري برایش آورد، و نیز ثروتی از یک عمویش به ارث برد، و راه خو. کرد

همسرش به . به عنوان وزیر مختار پرتغال در لندن منصوب شد 1739در سال . پافشاري، و توانایی آشکار گشود

وي در مدت شش سالی که در انگلستان بود، اقتصاد و شیوه . درگذشت 1745صومعهاي رفت و در آنجا به سال 

اطاعت کلیساي انگلیکان از دولت شد، و شاید پارهاي از معتقدات متوجه  ;حکومت این کشور را مورد مطالعه قرارداد

به لیسبون بازگشت، به عنوان فرستاده پرتغال به وین اعزام شد  1744پومبال در سال . کاتولیکی خود را از دست داد

ی جاودانی کسی که با یک بار شکست دادن فردریک نام(هاي مارشال داون  ، و در آنجا با یکی از برادرزاده)1745(

. عروس تازه پومبال در تمام مراحل پیروزیها و شکستهایش نسبت به او صمیمانه وفادار ماند. ازدواج کرد) یافت

و امکان )) از خانوادهاي بیرحم و انتقامجوست،((و )) قلبی ناصاف دارد((ژان پنجم نسبت به پومبال به عنوان اینکه 

به پرتغال خوانده شد و با  1749با این وصف، پومبال در سال . د نداشتدارد در برابر پادشاه قد علم کند، اعتما

ذکاوت توام با پشتکار بزودي در کابینه . ژوزف اول این انتصاب را تایید کرد. پشتیبانی یسوعیان به وزارت ارتقا یافت

کاروالیو را میتوان به : ((یکی از کارداران فرانسه در پرتغال اظهار داشت. جدید به پومبال تسلط و برتري بخشید

اعتماد ارباب خود پادشاه را جلب کرده  ;ناپذیر، فعال، و سریع العمل است او خستگی. عنوان رئیس وزیران دانست

برتري او در جریان زمین لرزه .)) است، و در کلیه امور سیاسی، هیچ کس بیش از او اطالعات و قدرت درك ندارد
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، هنگامی که بیشتر ))روز یادبود قدیسان((ر ساعت نه و چهل دقیقه بامداد، در د. آشکار شد 1755بزرگ اول نوامبر 

مردم در کلیساها مشغول عبادت بودند، چهار تکان شدید زمین نیمی از لیسبون را به صورت مخروبه درآورد، بیش از 

نین خانه پومبال، از گزند آن ها، و همچ پانزده هزار نفر را کشت، غالب کلیساها را منهدم کرد، ولی بیشتر فاحشه خانه

دویدند، ولی یک موج ناشی از مد ) تژو(بسیاري از ساکنان از وحشت به سوي سواحل رودخانه تاگوس . مصون ماندند

آب، که نزدیک پنج متر ارتفاع داشت، هزاران نفر دیگر را به هالکت رساند و کشتیهایی را که در رودخانه بودند درهم 

در هرج و مرج ناشی از این . در هر ناحیه از شهر روي دادند تلفات دیگري به بار آوردند آتشسوزیهایی که. شکست

پادشاه که از مرگ جان به در برده بود، از وزیران خود . وضع، اوباش، بدون بیم از عقوبت، شروع به قتل و غارت کردند

ژوزف به او .)) ها کمک کنید و به زنده مردگان را دفن،: ((گفته میشود که پومبال پاسخ داد. پرسید چه باید کرد

او سربازان را . اختیار تام داد، و پومبال با سرعت و نیرویی که از خصوصیات وي بود از این اختیارات استفاده کرد

هایی برقرار کرد، و دستور داد هر کس که در حال  براي حفظ نظم گماشت، براي افراد بیخانمان چادرها و اردوگاه

او بهاي خواربار را به میزانی که قبل از وقوع زلزله بود تثبیت کرد، و . دیده شد، فورا به دار آویخته شود غارت مردگان

او، که . همه کشتیهایی را که میآمدند وادار کرد محصوالت خواربار خود را تخلیه کنند و به همان قیمتها بفروشند

سریع لیسبون، با بولوارهاي عریض و خیابانهایی که به ناپذیر طال از برزیل کمکش میکرد، بر نوسازي  سیل کاهش

قسمت مرکزي شهر به همان صورت که امروز هست کار معماران و . خوبی مفروش و روشن شده بودند، نظارت میکرد

  . مهندسانی بود که زیر نظر پومبال کار میکردند

در این هنگام . قدرت او در دستگاه دولتی شدموفقیت او در جریان این فاجعه بر هم زننده نظم و آرامش باعث تایید 

آزاد ساختن حکومت از تسلط کلیسا، و آزاد کردن اقتصاد از تسلط انگلستان، این : او به دو کار عمیقا موثر دست زد

. کارها فردي پوالدین، وطنپرست، بیرحم و مغرور الزم داشتند

یکردند، در درجه اول به این علت بود که او عقیده داشت اگر اقدامات ضد روحانی او خصوصا بر یسوعیان ضربه وارد م

به بعد یکصد هزار تن از هندیشمردگان را در قسمتی از خاك پاراگه، در سی و یک  1605یسوعیان از سال 

براساس نظام نیمه کمونیستی و با تبعیت رسمی از اسپانیا، مستقر کرده و آنها را به مقاومت در برابر )) قرارگاه((

کامال (پویندگان اسپانیایی و پرتغالی درباره وجود . پرتغال دایر بر الحاق این منطقه به خاك خود وا میداشتندتالش 

طال در خاك پاراگه مطالبی شنیده بودند، و بازرگانان شکایت داشتند که روحانیان یسوعی مشغول ) افسانهاي

پومبال  1750در سال . به وجوه کیش خود هستندانحصاري کردن بازرگانی پاراگه و افزودن سودهاي حاصل از آن 

را به ) در دهانه ریو دال پالتا(ساکرامنتو  - عهدنامهاي منعقد کرد که براساس آن پرتغال مستعمره ثروتمند سان 

این عهدنامه تصریح . اسپانیا تسلیم کرد و، در عوض، هفت قرارگاه یسوعیان را در مجاورت مرز برزیل دریافت داشت

سی هزار تن از هندیشمردگانی که در این اجتماعات هستند باید به مناطق دیگر مهاجرت کنند، و اراضی  میکرد که

ها را به پرتغالیهایی که به آنجا خواهند آمد واگذارند، فردیناند چهارم، پادشاه اسپانیا، به یسوعیان پاراگه  این قرارگاه

یسوعیان . خود دستور دهند که با صلح و صفا از آنجا عزیمت کنند ها خارج شوند و به اتباع دستور داد از این قرارگاه

مدعی بودند که از این دستورات اطاعت کردهاند، ولی هندیشمردگان با چنان سرسختی شدید و خشونتآمیزي 

پومبال یسوعیان را . مقاومت میکردند که براي یک ارتش پرتغال سه سال طول کشید تا بر این مقاومت غالب شود

او تصمیم گرفت به کلیه موارد شرکت یسوعیان در . میکرد که به طور پنهانی این مقاومت را تشویق میکنند متهم

یسوعیان پرتغال که متوجه این نیت شدند، کوششهاي خود را براي . صنایع، بازرگانی، و حکومت پرتغال پایان دهد

  . سرنگون کردن پومبال به هم پیوستند



۶١٠١

به دنیا آمده  1689در سال ) در کنار دریاچه کومو(او، که در مناجیو . بریل ماال گریدا بودرهبر آنها در این نهضت گا

و میگفت میخواهد به این ترتیب خود را . بود، در مدرسه دستش را طوري گاز میگرفت که خون از آن جاري میشد

مبلغان مذهبی با کشتی به او به انجمن یسوع ملحق شد و به عنوان عضو هیئت . براي عذاب شهادت آماده سازد

چند بار از چنگال مرگ گریخت . او در جنگل به هندیشمردگان انجیل میآموخت 1735تا  1724از سال . برزیل رفت

به او قدرتهاي . در اوایل میانه سالی، ریشش سفید شد. از دست آدمخواران، تمساحها، کشتی شکستگی، و بیماري - 

هاي پر انتظار مردم به دنبالش  بار که او در شهرهاي برزیل ظاهر میشد، تودهاعجازآمیزي نسبت داده میشد، و هر 

به لیسبون آمد تا از ژان  1747در سال . هایی ساخت و مدارس مذهبی دایر کرد او کلیساها و صومعه. روان میشدند

کن مذهبی بیشتري این وجوه را تحصیل کرد، به برزیل بازگشت، اما. پنجم، پادشاه پرتغال، وجوهی به دست آورد

باز به لیسبون آمد، زیرا قول  1753در سال . بهوجود آورد، و اغلب خودش هم عمال در کار ساختمان شرکت میکرد

را به گناه مردم منتسب دانست، خواستار اصالح  1755زلزله سال . داده بود ملکه مادر را براي مرگ آماده کند

هاي بیشتر روي  ینی کرد که چنانچه وضع اخالقیات بهبود نیابد، زلزلهاخالقیات شد، و با سایر همسلکان خود پیش ب

  . عزلتگاه مذهبی او کانون توطئه علیه پومبال شد. خواهد داد

آنها معترض بودند که فرزند مالکی ناقابل خود را ارباب . ها دست داشتند هاي نجبا در این توطئه بعضی از خانواده

هاي اشراف تحت رهبري دوم  یکی از این دسته. و اموال آنان را در دست دارد پرتغال کرده است و سرنوشت زندگی

و دسته دیگر به سرکردگی برادر زن دوك، دوم فرانسیسکو د آسیز،  ;ژوزه د ماسکارناس، دوك آویرو، قرار داشت

ریدان پر حرارت، وفادار، همسر تاوورا مارشیونس دونا لئونور، یکی از رهبران یسوعیان پرتغال و از م. مارکی تاوورا بود

تاوورا خوانده )) مارکی کهین((پسر ارشدش، دوم لویش برناردو، که . و حاضر در صحنه پدر روحانی ماالگریدا بود

)) مارشیونس جوان((هنگامی که لویش به عنوان سرباز به هند رفت، این . میشد، با خاله خودش عروسی کرده بود

آنها از . هاي آویرو و تاوورا هرگز نبخشیدند این کار را نیز اعضاي خانواده. ول شدزیبا و دوستداشتنی معشوقه ژوزف ا

  . صمیم قلب با یسوعیان همعقیده بودند که چنانچه پومبال برکنار شود، اوضاع بهتر خواهد شد

ه دولت، بلکه پومبال به ژوزف قبوالند که یسوعیان در خفا از شورشهاي دیگر در پاراگه حمایت میکنند و نه تنها علی

، به موجب 1757سپتامبر  19در . علیه خود پادشاه نیز مشغول توطئهاند، و با این کار ضربت متقابل خود را وارد کرد

پومبال به پسرعموي خود، فرانسیسکو د آلمادا ا مندونسا، . فرمانی، یسوعیان شافی از خاندان سلطنت طرد شدند

از هیچ هزینهاي براي تشویق و کمک مالی به گروه ضد یسوعی در رم فرستاده پرتغال به واتیکان، دستور داد 

در این . در اکتبر آلمادا صورتی از اتهامات علیه یسوعیان را به پاپ بندیکتوس چهاردهم تسلیم داشت. فروگذار نکند

کورکورانه یسوعیان کلیه تعهدات مسیحی، مذهبی، طبیعی، و سیاسی را، به علت تمایلی ((صورت گفته شده بود که 

تمایلی سیریناپذیر به تحصیل و انباشتن ثروتهاي خارجی و حتی ((و اینکه )) ;براي حاکمیت بر دولت، فدا کردهاند

پاپ به کاردینال د سالدانیا، بطرك  1758در اول آوریل . محرك این انجمن میباشد)) غصب مقام رهبري پادشاهان

مه سالدانیا فرمانی صادر کرد و اعالم داشت که یسوعیان  15در . لیسبون، دستور داد به این اتهامات رسیدگی کند

 7در . به تجارت پرداختهاند، و از آنها خواست از این کار دست بکشند)) برخالف قوانین االهی و انسانی((پرتغال 

در . اري کنندژوئن، احتماال به اصرار پومبال، بطرك به آنها دستور داد که از شنیدن اعترافات و موعظه کردن خودد

) 1758سوم مه (در خالل این احوال . ماه ژوئیه، ارشد یسوعیان لیسبون به فاصله شصت فرسنگی دربار تبعید شد

این هیئت گزارش  ;بندیکتوس چهاردهم درگذشت، و جانشین او، کلمنس سیزدهم، هیئت بررسی دیگري تعیین کرد

. ها نسبت داده میشوند مبرا هستندداد که یسوعیان از اتهاماتی که از طرف پومبال به آن
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 ;در مورد اینکه آیا ژوزف اول از وزیر خود در حمله به یسوعیان پشتیبانی خواهد کرد یا نه تردیدهایی وجود داشت

، 1758در شب سوم سپتامبر . ولی تغییر بسیار جالبی در مسیر وقایع، پادشاه را کامال به طرف پومبال سوق داد

  . گشت هانی، شاید بامارشیونس جوان تاوورا، به کاخ خود در نزدیک بلم بازمیژوزف از یک میعاد پن

این تیرها . هاي بیرون آمدند و به داخل کالسکه شلیک کردند کمی قبل از نیمه شب، سه مرد نقابدار از زیر طاق آبراه

از کمینگاه دیگري شلیک  کالسکهچی اسبهایش را به تاخت آورد، ولی لحظهاي بعد دو گلوله. به هدف اصابت نکردند

به موجب . یک گلوله کالسکهچی را زخمی کرد، و گلوله دیگر شانه و بازوي راست پادشاه را مجروح ساخت. شدند

بازجوییهایی که بعدا توسط یک دادگاه به عمل آمدند، کسان دیگري از خاندان تاوورا در کمینگاه سوم، قدري باالتر، 

ولی ژوزف به کالسکهچی دستور داد از راه اصلی خارج شود  ;ر انتظار کالسکه بودنددر شاهراهی که به بلم میرفت، د

در صورت موفقیت حمله سوم، امکان داشت سلسله وقایعی . جراح این زخمها را بست. و به خانه جراح سلطنتی برود

فاوت با آنچه که عمال که از این سو قصد ناشی شدند و سروصداي آنها در سراسر اروپا پیچید، به صورتی کامال مت

  . روي دادند درآیند

شایعات مربوط به حمله به پادشاه رسما تکذیب و بستري شدن موقت پادشاه به . پومبال با تعمقی زیرکانه عمل کرد

شخصی . مدت سه ماه ماموران خفیه وزیر به جمع آوري شواهد مشغول بودند. سقوط از بلندي نسبت داده شد

هر دو شاهد . ریرا در سوم اوت تفنگی از او قرض گرفته و چند روز بعد آن را پس داده استشهادت داد که آنتونیوف

سالوادور دورائو، که در بلم به عنوان خدمتکار کار میکرد، شهادت داد که . میگفتند فریرا در خدمت دوك آویرو است

ر تصادفی سروصداي عدهاي از افراد در شب حمله در حالی که وي در بیرون منزل آویرو قرار مالقاتی داشت، به طو

  . خانواده آویرو را که از یک فعالیت شبانه بازمیگشتند شنیده بود

او شیوهاي را که اصول دادرسی ایجاب میکردند، یعنی اینکه . پومبال پرونده خود را با احتیاط و تهور آماده میکرد

زیرا میدانست چنین دادگاهی هرگز آنها را  ;ذاردنجبا در دادگاهی مرکب از هم سنخهاي خود محاکمه شوند، کنار گ

دسامبر دو فرمان صادر  9در عوض، به عنوان نخستین گام در راه علنی ساختن جرم، پادشاه در . محکوم نخواهد کرد

 ;منصوب شد)) دادگاه ویژه خیانت عظما((در فرمانی دکتر پدرو گونسالوس پریرا به عنوان قاضی به ریاست یک : کرد

ان دیگر، به او دستور دادند تا افرادي را که مسئول سو قصد علیه جان پادشاه بودند پیدا، دستگیر، و اعدام در فرم

هاي متداول قضایی را نادیده بگیرد، و به دادگاه دستور  به گونسالوس پریرا اختیار داده شده بود کلیه انواع شیوه. کند

پومبال به این فرامین بیانیهاي افزود که در سراسر . قع اجرا گذاردداده شد فرامین خود را در روز اعالم آنها به مو

شهر در معرض دید قرار داده شد، و در آن، ضمن نقل وقایع سوم سپتامبر، اعالم شد به هر کس که شهادتی دهد که 

  . منجر به دستگیري سو قصد کنندگان شود پاداش داده خواهد شد

آویرو، فرزند شانزدهسالهاش مارکی گوویا، خدمتکارش آنتونیوفریرا، در سیزده دسامبر، مامورین دولت، دوك 

مارکیهاي جوان و سالخورده تاوورا، مارشیونس سالخورده تاوورا، همه خدمه این دو خانواده، و پنج تن از نجباي دیگر 

یسوعی دیگر که  ماالگریدا و دوازده ;در آن روز همه مدارس یسوعی توسط سربازان محاصره شدند. را دستگیر کردند

برخالف رسوم (دسامبر  20براي تسریع امور، یک فرمان سلطنتی به تاریخ . سمت رهبري داشتند زندانی شدند

پنجاه زندانی تحت شکنجه، یا با تهدید به آن، . اجازه داد که، براي گرفتن اعتراف، از شکنجه استفاده شود) پرتغال

خود وي تحت  ;حاکی از دست داشتن دوك آویرو در توطئه بودنداعترافات چندي . مورد بازجویی قرار گرفتند

آنتونیوفریرا اعتراف کرد که به کالسکه شلیک کرده است، ولی سوگند یاد کرد که  ;شکنجه به جرمش اعتراف کرد

را  چند تن از مستخدمان خانواده تاوورا در زیر شکنجه همه افراد این خانواده. نمیدانسته هدف موردنظر پادشاه است

مارکی سالخورده، که تا سرحد مرگ شکنجه دیده بود، منکر  ;مارکی جوان دخالت خود را اعتراف کرد ;گیر انداختند
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او دستور داده بود مراسالت . پومبال شخصا در جریان بازجویی از شهود و زندانیان متهم حضور داشت. جرم خود شد

ان آنها بیست و چهار نامه از دوك آویرو، از خانواده تاوورا، و از و ادعا میکرد در می ;آنها را مورد بررسی قرار دهند

ماالگریدا و دیگر یسوعیان یافته بود که در آنها دوستان یا بستگانشان را در برزیل درباره سو قصد نافرجام مطلع 

، 1759ویه در چهارم ژان. ساخته و وعده داده بودند که تالشهاي مجددي براي سرنگون کردن حکومت به عمل آید

سکویرا استدالل میکرد اعترافاتی که تحت . پادشاه دکتر اوزبیو تاوارس د سکویرا را براي دفاع از متهمان منصوب کرد

شکنجه گرفته شدهاند به عنوان مدرك فاقد ارزشند و کلیه نجباي متهم میتوانند ثابت کنند که در شب وقوع جرم 

هایی که جلو ارسال آنها گرفته شده بودند واقعی و  نامه ;نع تلقی نشددفاع وکیل مدافع مق. در جاي دیگر بودهاند

ژانویه دادگاه همه کسانی را که رسما به ارتکاب جرم متهم شده بودند گناهکار  12موید اعترافات دانسته شدند، و در 

. اعالم کرد

در . دام شد مارشیونس تاوورا بودنخستین کسی که اع. ژانویه در میدان عمومی بلم اعدام شدند 13نه نفر آنها در 

به من دست نزن، مگر : ((مارشیونس او را عقب راند و گفت ;روي سکوي اعدام، جالدخم شد تا پاهاي او را ببندد

پس از اینکه او را مجبور کردند وسایل اعدام یعنی چرخ، چکش، و هیزم آتش را، که قرار بود شوهر و .)) براي کشتنم

 ;دو فرزندش را روي چرخ خرد و خفه کردند. ها اعدام شوند، ببیند، سرش را از تن جدا کردندفرزندانش به وسیله آن

آنها هم به . وقتی که دوك آویرو و مارکی سالخورده تاوورا بر باالي سکو رفتند، جسد آنان روي سکو قرار داشت

ره اعدام، یعنی زنده سوزاندن رنج و عذاب دوك را تا هنگامی که آخرین فق. همان ضربات خرد کننده دچار شدند

. همه جسدها سوزانده شدند و خاکستر آنها به داخل رود تاگوس ریخته شد. آنتونیوفریرا، به پایان رسید ادامه دادند

مردم پرتغال هنوز در این موضوع بحث میکنند که آیا این نجبا، که خصومت آنها با پومبال مورد انکار نبود، قصد 

. شند یا نهداشتند پادشاه را بک

آیا یسوعیان در این سو قصد دست داشتند تردیدي نبود که ماالگریدا در موقع حمالت تند خود سقوط پومبال و 

و شکی نبود که او و دیگر یسوعیان با دشمنان اسم و رسمدار این  ;مرگ قریب الوقوع پادشاه را پیشگویی کرده بود

امهاي به یکی از خانمهاي درباري، و تقاضا از او دایر بر اینکه به ژوزف او با نوشتن ن. وزیر جلساتی تشکیل داده بودند

وقتی که در زندان . در مورد خطري قریب الوقوع هشدار دهد، به طور ضمنی آگاهی خود را از توطئه نشان داده بود

. آن وقوف یافته استاز او پرسیده شد چگونه او از این خطر آگاهی یافته، پاسخ داد که در محل شنیدن اعترافات بر 

مدرك مثبتی وجود ندارد که یسوعیان را با این جرم ((طبق اظهارنظر یک مورخ ضد یسوعی، گذشته از این موضوع، 

ها و تعالیم خود متحدان خویش را تا سرحد ارتکاب به قتل به  پومبال آنها را متهم میکرد که با موعظه.)) مرتبط کند

تقاعد کرد که وضع موجود به نظام سلطنت فرصتی میدهد که موقع خود را در برابر او پادشاه را م. هیجان آوردهاند

ژانویه ژوزف فرامینی صادر کرد که به موجب آنها کلیه اموال یسوعیان در کشور ضبط  19در . کلیسا تقویت کند

که به آنها وارد شدهاند  میشدند، و به همه آنها دستور میداد در خانه یا مدارس خود باقی بمانند تا تکلیف اتهاماتی

در عین حال، پومبال از چاپخانه دولتی استفاده کرد تا جزواتی در محکومیت نجبا و یسوعیان . توسط پاپ روشن شود

ظاهرا این نخستین بار  ;چاپ کند، و از عمال خود براي توزیع وسیع این جزوات در داخل و خارج کشور استفاده کرد

این نشریات احتماال . استفاده کرده بود تا درباره اقدامات خود به ملل دیگر توضیح دهدبود که یک دولت از چاپخانه 

  . اند در جریاناتی که منجر به اخراج یسوعیان از فرانسه و اسپانیا شدند تاثیر داشته

یم پومبال از پاپ کلمنس سیزدهم اجازه خواست که یسوعیان دستگیر شده را براي محاکمه تسل 1759در تابستان 

عالوه بر آن، او پیشنهاد کرد که از این پس همه روحانیانی که به ارتکاب جرم علیه . کند)) دادگاه خیانت عظما((

یک نامه خصوصی از پادشاه به . هاي مذهبی هاي غیر مذهبی محاکمه شوند، نه دادگاه کشور متهم میشوند در دادگاه
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رتغال اعالم داشته، و در آن اظهار امیدواري شده بود که پاپ با این پاپ، تصمیم پادشاه را دایر بر اخراج یسوعیان از پ

کلمنس از . اقدامات، که عملیات یسوعیان آن را ایجاب کرده و براي حفظ نظام سلطنت ضرورت دارند، موافقت کند

ه را به قطع این پیامها سخت یکه خورد، ولی از این بیم داشت که اگر مستقیما با آنها مخالفت کند، پومبال پادشا

او اقدام هنري هشتم، پادشاه انگلستان، را به خاطر میآورد، و . کلیه روابط کلیساي پرتغال با دستگاه پاپ بر انگیزد

اوت، او اجازه نامه خود را دایر بر  11در . میدانست که فرانسه نیز دارد نسبت به انجمن یسوع خصومت پیدا میکند

او . مذهبی ارسال داشت، ولی صریحا رضایت خود را محدود به همین مورد کرد هاي غیر محاکمه یسوعیان در دادگاه

موفقیتهاي گذشته این فرقه را به . شخصا از پادشاه تقاضا کرد تا به کشیشان مورد اتهام رحم و شفقت نشان دهد

. جازات نشوندژوزف یادآور شد و اظهار امیدواري کرد که به خاطر اشتباه عدهاي معدود همه یسوعیان پرتغال م

پادشاه فرمانی صادر کرد که در آن صورت  -سالروز سوقصد  -  1759در سوم سپتامبر . تقاضاي پاپ اثري نبخشید

  : بلندي از خطاهاي انتسابی به یسوعیان درج، و مقرر شده بود که

مال منزجر کننده و این روحانیان، که فاسد بوده و به طرز اسفباري از طریق مقدس خود دور شدهاند و این گونه اع

خالف تقدس آنها را آشکارا از بازگشت به حرمت آن طریق ناتوان ساختهاند، باید بدرستی و به نحوي موثر طرد، 

تبعید، و از همه قلمرو اعلیحضرت، به عنوان شورشیان بدنام، خائنین، دشمنان، و مهاجمین به شخص اعلحیضرت و 

ه چنانچه این دستور اجرا نشود، متخلف به طور قطع محکوم به مرگ مقرر میدارد ک ;قلمرو سلطنت، اخراج شوند

خواهد شد، و هیچ کس در هیچ وضع و شرایطی نباید به آنها اجازه ورود به هیچ یک از متعلقات خود بدهد یا با آنها 

  . به هر وجهی به طور شفاهی یا کتبی در ارتباط باشد

اد خود را اعالم نداشته و تقاضا میکردند که از تعهدات اولیه خود آن عده از یسوعیان که هنوز به طور رسمی اعتق

به تبعیدیها اجازه داده نشد، بجز . همه اموال یسوعیان به وسیله دولت ضبط شد. آزاد شوند از این فرمان معاف بودند

کشتیهایی برده  از همه مناطق پرتغال، آنها با کالسکه یا پیاده به سوي. البسه شخصی خود، چیزي با خویش ببرند

نخستین . تبعیدهاي مشابهی در برزیل و دیگر مستملکات پرتغال اجرا شدند. شدند که آنها را به ایتالیا میبردند

اکتبر به چیویتاوکیا رسید، و حتی نماینده پومبال در آنجا  24کشتی حامل این اشخاص رانده شده از وطن در تاریخ 

ا به علت کهولت ضعیف، بعضیها از گرسنگی نزدیک به مرگ، و برخی هم در راه بعضی از آنه. از وضع آنها به رقت آمد

لورنتسوریتچی، رئیس انجمن، ترتیبی داد تا در خانه یسوعیان ایتالیا از بازماندگان پذیرایی شود، و . مرده بودند

ی خود را با واتیکان ، دولت پرتغال روابط سیاس1760ژوئن  17در . راهبان دومینیکی در میهمان نوازي سهیم شدند

  . به حال تعلیق درآورد

او، که احساس . پیروزي پومبال کامل به نظر میرسید، ولی او میدانست این پیروزي در نزد مردم محبوبیتی ندارد

ناامنی میکرد، قدرت خود را تا سرحد استبداد کامل گسترش داد و یک دوران حکومت مطلقه و وحشت آغاز کرد که 

هاي او کشف میکردند به  جاسوسانش هرگونه ابراز مخالفتی را که نسبت به روشها یا شیوه. امه داشتاد 1777تا سال 

بسیاري از نجبا و کشیشها به . او گزارش میدادند، و طولی نکشید که زندانهاي لیسبون پر از زندانیان سیاسی شدند

دژ ژونکیرا در میان راه لیسبون و بلم . گیر شدندهاي جدید علیه پادشاه، یا دخالت در توطئه پیشین، دست اتهام توطئه

بسیاري از این اشراف تا هنگام مرگ در آنجا نگاهداشته شدند، در زندانهاي دیگر یسوعیانی . زندان خاص اشراف شد

بعضی از این دسته زندانیان مدت . بودند که از مستعمرات آورده میشدند و متهم به مقاومت در برابر دولت بودند

  . سال در زندان بودند نوزده

مرد سالخورده رنج بازداشت خود را با . ماه در زندان رنج کشید تا سرانجام به محاکمه خوانده شد 32ماالگریدا مدت 

نوشتن زندگی قهرمانانه قدیسه حنا، مادر مریم، که به وسیله خود قدیسه حنا به پدر روحانی ماالگریدا تلقین شده 
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دستور داد این دستنویس را به چنگ آورند، و در آن مهمالت متعددي یافت که امکان پومبال . بود تخفیف میداد

ماالگریدا میگفت که قدیسه حنا مانند مریم بدون لکه گناه اولیه باردار . داشت بتوان آنها را عقاید بدعتگذارانه نامید

. شده و در رحم مادر خویش سخن گفته و گریه کرده است

پول دو کاروالیو را رئیس دستگاه تفتیش افکار پرتغال کرده بود، دستور داد ماالگریدا را در  پومبال، که برادر خود

برابر دادگاه تفتیش افکار حاضر کنند، و با دست خود اتهامنامهاي تنظیم کرد که در آن این رهبر یسوعیان به طمع 

وسیله پیشگوییهاي مکرر مرگ وي متهم ورزي، دورویی، شیادي، بیحرمتی به مقدسات، و همچنین تهدید پادشاه به 

ماالگریدا، که بر اثر زجرهایی که تحمل کرده بود نیمه مجنون شده بود و اینک هفتاد و دو سال از عمرش . شده بود

میگذشت، به ماموران تفتیش افکار گفت که با قدیس ایگناتیوس لویوالیی و قدیسه ترساي آویالیی صحبت کرده 

پومبال دستور داد که وي از کار  ;ر سر رحم آمده بود، مایل بود که محاکمه متوقف شودیکی از قضات که ب. است

دادگاه ماالگریدا را به ارتداد، کفر گویی، خدانشناسی، و همچنین فریفتن مردم با  1761ژانویه  12در . برکنار شود

در بیستم سپتامبر او را . ر زندگی کندبه او اجازه داده شد هشت ماه دیگ. ادعاي الهامات االهی گناهکار اعالم داشت

لویی پانزدهم، که خبر . به سکوي اعدام در پراسا روسیو بردند و خفه کردند، و جسدش را به چوب بستند و سوزاندند

مثل این است که من دیوانه سالخوردهاي را که میگوید خداوند و عیسی مسیح است : ((اعدام را شنید، اظهار داشت

حماقت و سفاهت توام با ((ولتر، که این رویداد را یادداشت میکرد، آن را .)) تیت مزون سوزانده باشمدر تیمارستان پو

  . خواند)) دهشتناکترین رذالت

پومبال را به چشم یک مستبد روشنفکر مینگریستند، از حالتی که به خود گرفته  1758فرانسه، که در )) فیلسوفان((

ادن یسوعیان ابراز خرسندي میکردند، ولی روشهاي خودسرانه این دیکتاتور، لحن آنها از بر افت. بود ناخشنود شدند

آنها از رفتاري که ضمن تبعید با یسوعیان شده بود، از اعدام . تند جزواتش، و قساوت مجازاتهایش را تقبیح میکردند

ولی از اعتراض آنها . کردندهاي قدیمی، و از رفتار غیرانسانی نسبت به ماالگریدا احساس انزجار می جمعی خانواده

این . نسبت به حبس هشتساله اسقف کویمبرا، که هیئت سانسور پومبال را محکوم کرده بود، مدرکی در دست نیست

هاي افراطی از قبیل فرهنگ فلسفی ولتر و قرارداد اجتماعی روسو به دست  هیئت اجازه داده بود که پارهاي نوشته

  . خوانندگان برسند

هدف او نه انهدام کلیسا، بلکه انقیاد آن در . هل بدعتگذاري نبود و مرتبا در آیین قداس شرکت میکردخود پومبال ا

موافقت کرد که دولت شاغالن مقامهاي اسقفی  1770و هنگامی که پاپ کلمنس چهاردهم در سال  ;برابر پادشاه بود

به پایان حیات خود نزدیک میشد، با این فکر دل  بتدریج که ژوزف اول. را تعیین کند، او با واتیکان از در صلح درآمد

پاپ یک . خوش میداشت که امکان دارد سرانجام با بهرهوري کامل از دعاي خیر روحانیان چشم از جهان فرو بندد

و براي خود پومبال انگشتري که داراي تصویر پاپ بود، یک قطعه  ;کاله کاردینالی براي پول، برادر پومبال، فرستاد

. ر که در قاب الماس نشان قرار داشت، و جسد کامل چهار تن از قدیسان را ارسال داشتمینیاتو

III  -  پومبال مصلح  

. هاي خود را بر اقتصاد، دستگاه اداري، و زندگی فرهنگی پرتغال گذاشته بود در خالل این مدت، دیکتاتور آثار و نشانه

حملهاي را که )) جنگ هفتساله((ازمان داد، و این ارتش در او به کمک افسران انگلیسی و آلمانی ارتش را تجدید س

ریشلیو در فرانسه قرن هفدهم قدرت اخالآلمیز اشراف را کاهش داد، و دولت . از ناحیه اسپانیا شده بود به عقب راند

را در یک نظام سلطنتی متمرکز ساخت که میتوانست به ملت وحدت سیاسی، رشد آموزشی، و حمایت در برابر 

پس از اخراج  ;بعد از اعدام خانواده تاوورا، نجبا از توطئه علیه پادشاه دست کشیدند. ط کلیسا عرضه بداردتسل

در مدتی که با واتیکان کدورتی وجود داشت، پومبال اسقفها را . یسوعیان، روحانیان در برابر دولت سر فرود آوردند
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یک فرمان . ها را به مقامهاي روحانی منصوب میکردندتعیین میکرد، و اسقفهاي او هم بدون مراجعه به رم، کشیش

سلطنتی حق تحصیل اراضی به وسیله کلیسا را محدود کرد، و اتباع پرتغال را از تخصیص قسمتی از ماترك خود 

ها پذیرفتن سالکان تازه کاري که  هاي بسیاري بسته شدند، و براي بقیه صومعه صومعه. براي مراسم قداس بازداشت

  . یست و دو سال داشته باشند قدغن شدکمتر از ب

دادگاه آن صورت دادگاهی عمومی به خود گرفت و تحت همان قواعد : دستگاه تفتیش افکار زیر نظارت دولت درآمد

وجه تمایزي که این دستگاه میان  ;اختیار سانسور از این دادگاه گرفته شد ;هاي کشوري سازمان یافت دادگاه

قایل شده بود از میان برده شد، ) یهودیان یا مورهاي مسیحی شده و اعقاب آنها(جدید مسیحیان قدیمی و مسیحیان 

فرمانی که به . زیرا اینک پومبال مطمئن شده بود که بیشتر اسپانیاییها و پرتغالیها یک رگ سامی در خون خود دارند

به مقامهاي کشوري، لشکري، و صادر شد همه اتباع پرتغال را واجد شرایط الزم براي رسیدن  1773مه  25تاریخ 

، دیگر دستگاه تفتیش افکار پرتغال کسی را 1761پس از واقعه سوزاندن ماالگریدا در سال . روحانی اعالم کرد

مراجعه به  ;در آن سال پومبال سه چهارم مشاغل کم اهمیتی را که سد راه اجراي عدالت بودند لغو کرد. نسوزاند

خزانهداري را تجدید سازمان کرد، از آن  1761در سال . خواهی کم هزینهتر شددادگاه براي مردم سهلتر، و داد

 ;هاي شهرداري به طور ساالنه حسابرسی شوند دستور داد درآمدها و هزینه ;خواست هر هفته از دفاتر خود تراز بگیرد

عدهاي از . آورد به دست -کاهش کارکنان و ولخرجیهاي دربار  -ایی در زمینه مشکلترین اصالحات  و پیشرفته

ژوزف اول ناچار شد به بیست آشپز قناعت  ;هشتاد آشپزي که به ژان پنجم و اطرافیانش غذا میدادند حذف شدند

. عمال بردگی را در پرتغال لغو کرد، ولی اجازه داد در مستعمرات ادامه یابد 1773مه  25فرمانی به تاریخ . کند

انی دولت را براي کشاورزي و ماهیگیري فراهم ساخت و پرورش کرم او پشتیب. دسته مصلح همه جا در حرکت بود

هاي تخریبی، پشمبافی،  هاي سفالسازي و شیشه سازي، و کارخانه کارگاه. ابریشم را در استانهاي شمالی متداول کرد

  . و کاغذ سازي دایر کرد تا به وابستگی پرتغال به ورود این گونه کاالها از خارج پایان داده شود

. ارض عبور داخلی را از روي حمل کاالها برداشت و میان پرتغال و مستعمرات امریکایی آن تجارت آزاد برقرار کردعو

یک مدرسه بازرگانی براي آموزش افراد در زمینه مدیریت تجاري تاسیس کرد و شرکتهایی به وجود آورد و به آنها 

 - در این زمینه توفیق یار او . کنندگان خارجی تحویل بگیرند کمک مالی داد تا بازرگانی را از بازرگانان و حمل و نقل

  . عمده بازرگانی پرتغال هنوز در دست خارجیها، و در راس آنها انگلیسیها، بود 1780نشد، زیرا در سال  -یا پرتغالیها 

 837تعداد مدارس تازه ابتدایی و متوسطه به . اخراج یسوعیان ایجاب میکرد که بناي آموزشی بکلی نوسازي شود

دانشکده یسوعیان در لیسبون به دانشکده نجبا تبدیل شد و زیر نظر و اداره . واحد در سراسر خاك کشور ایجاد شدند

هاي اضافی در علوم به آن افزوده  برنامه دروس دانشگاه کویمبرا گسترش یافت، و دوره. افراد غیرروحانی قرار گرفت

هاي بازیگران را  ا بسازد و از خوانندگان ایتالیایی دعوت کند که رهبري گروهپومبال پادشاه را وادار کرد یک اپر. شد

طی . او موسسه آرکادیا د لیسبوآ را به منظور تشویق و تحرك ادبیات بنیان گذارد 1757در سال . به عهده بگیرند

ادبی برخوردار بود و، با ها و سبکهاي  ادبیات پرتغال از یک آزادي نسبی اندیشه) 1805 -  1755(نیم قرن هیجان آور 

هاي ایتالیایی، به جذابیت ادبیات فرانسه اعتراف، و نسیمهایی را از نهضت روشنگري احساس  آزاد کردن خود از نمونه

در این قطعه . شهرت ملی یافت) 1772(آنتونیو دینیز دا کروز ا سیلوا با نوشتن یک قطعه هجوآمیز به اوهیسوپه . کرد

ژوآئو آناستازیو دا کونیا آثار پوپ و . دعواي اسقفی را با رئیس کلیساي خود شرح میداد او در هشت بخش ماجراي

ولتر را به پرتغالی ترجمه کرد، و به خاطر این کار بالفاصله پس از سقوط پومبال، از طرف دستگاه تفتیش افکار 

القهاي شدید به خواندن کتاب روي فرانسیسکو مانوئل دو ناسیمنتو، فرزند یک باربر کشتی، با ع). 1778(محکوم شد 

 1778در سال . آورد و مرکز گروهی شد که علیه فرهنگستان آرکادیا شورید و آن را مانع پیشرفت شعر ملی دانست
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به آثار فالسفه جدیدي که ((دستگاه تفتیش افکار دستور داد وي را به جرم اعتیاد ) باز با استفاده از سقوط پومبال(

 ;سال بقیه عمرش را در آنجا گذراند 41او به فرانسه گریخت و تقریبا همه . دستگیر کنند)) ندپیرو عقل طبیعی هست

بیشتر اشعار خود را هم در آنجا سرود، که در آنها با حرارت زیادي از آزادي و دموکراسی سخن رفته بود، و شامل 

. میشد)) به آزادي و استقالل ایاالت متحده((قصیدهاي به نام 

زیباترین و خوشاهنگترین شعر آن دوران در کتابی از . و را در زمینه شعر پرتغالی بعد از کاموئش میدانستندپیروانش ا

به خاطر توطئه  1788-1785که در سالهاي (اشعار عاشقانه به نام آماریلیا بود که توسط توماز آنتونیو گونزاگا 

ژوزه آگوستینیو د ماسدو، راهبی آوگوستینوسی که  .به ارث گذارده شد) سیاسی در زندان بود و در تبعید درگذشت

به خاطر زندگی بیبندوبارش از سلک روحانیت خارج شده بود، با تهور براي منظومه حماسی خود او اورینته همان 

او شعر خود را واالتر از . برگزید - شرح مسافرت واسکودو گاما به هند  - موضوعی را که کاموئنش انتخاب کرده بود 

جالبتر از آن، هجویاتی در شش بخش . و ایلیاد میدانست، ولی گفته میشود که این اشعار بیروح و مالل آورند لوزیاد

بودند به نام اوس بوروس که در آنها ماسدو مردان و زنان همه طبقات را با ذکر نام، مرده یا زنده، مورد هجو قرار داده 

بوکاژه بود که از طرف دستگاه تفتیش افکار، به جرم انتشار افکار  دشمن مورد عالقهاش مانوئل ماریا باربوزا دو. بود

اعدام ماري آنتوانت او را به محافظه کاري در ). 1797(هاي خود، به زندان انداخته شد  ولتر در اشعار و نمایشنامه

  . د خداوند یافتاو دینداري دوران جوانی خود را بازیافت و در وجود پشه دلیلی بر وجو. مذهب و سیاست بازگرداند

میدان اسب ((رویداد مهم در تاریخ هنر در رژیم پومبال مجسمهاي بود که به یادبود ژوزف اول برپا شد و هنوز در 

این مجسمه، که توسط ژوآکیم ماشادو د کاسترو طراحی و توسط بارتولومئو داکوستا از برنز . لیسبون قرار دارد)) سیاه

بی تیز پا نشان میدهد که با پیروزي بر روي افعیهایی که مجسم کننده نیروهاي ریخته شده است، پادشاه را بر اس

 6(پومبال مراسم گشایش این بناي یادبود را . شیطانی مقهور وي در مدت سلطنتش هستند در حال تاختن است

 ;بودند سربازان در اطراف میدان ایستاده. به صورت جشنی براي وزارت پیروزمندانه خود درآورد) 1775ژوئن 

سپس . هیئتهاي سیاسی، اعضاي دستگاه قضایی، اعضاي سنا، و سایر متشخصان با لباس تمام رسمی گردآمده بودند

اعضاي دربار، و بعد از آن پادشاه و ملکه آمدند، و سرانجام پومبال پیش آمد و از روي مجسمه و پایه عظیم آن که بر 

. را نشان میداد که صلیب مسیح را حمل میکند، پردهبرداري کرد رویش تصویر مدال بزرگی نقش بسته بود و پومبال

  . همه کس غیر از پادشاه درك کرد که موضوع واقعی جشن خود پومبال است

را به بعد  1750چند روز پس از مراسم پردهبرداري، او شرحی خوشبینانه و تحسینآمیز از پیشرفتهاي حاصل از سال 

گسترش آموزش و پرورش و خواندن و نوشتن، رشد صنایع و بازرگانی، توسعه از قبیل  - براي ژوزف اول فرستاد 

درست : اما حقیقت این است که گزارش او را باید کامال تعدیل کرد. ادبیات و هنر، و باال رفتن کلی سطح زندگی

هنر . تی روبرو شداست که صنایع و بازرگانی در حال رشد بودند، ولی این رشد خیلی کند بود و از نظر مالی با مشکال

در همان وضع مخروبهاي قرار داشت که بر اثر زلزله سال ) 1774(راکد و بدون تحرك بود، و نیمی از لیسبون هنوز 

رفتار پرنخوت و روشهاي . تقدس طبیعی مردم بتدریج قدرت کلیسا را باز میگرداند. به وجود آمده بود 1755

او کیسه خود و اقوامش را پر کرده بود و براي خود کاخی . جود آوردندمستبدانه پومبال هر روز دشمنان تازهاي به و

در قلمرو پادشاهی، کمتر خانواده نجیبزادهاي پیدا میشد که یکی از عزیزانش . بسیار مجلل و گرانقیمت ساخته بود

. وجود داشتند در سراسر پرتغال، امیدها و ادعیه پنهانی براي سقوط پومبال. در زندان در حال تحلیل رفتن نباشد

IV - پیروزي گذشته  

هایش باعث شده بودند بیش از سنش نشان داده شود، و او  بیماریها و رفیقه. پادشاه شصت سال داشت 1775در 

در این فکر بود که آیا با پیروي از سیاستهاي وزیر خود کار . ساعتها به غور و تعمق درباره گناه و مرگ صرف میکرد
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آیا رفتار او نسبت به یسوعیان منصفانه بوده است اینک که براي خود در طلب . یا نهصحیحی انجام داده است 

ولی چگونه میتوانست چنین  ;بخشایش بود، حاضر بود آن گروه از نجبا و کشیشهایی را که در زندان بودند عفو کند

او دچار  1776نوامبر  12ر موضوعی را با پومبال سختگیر در میان گذارد، و بدون پومبال هم چه میتوانست بکند د

وارث تاج و . حمله فلج شد، و درباریان به نحوي آشکار به انتظار سلطنتی تازه و دولتی تازه اظهار شادي میکردند

او زنی خوب، همسري خوب، و . تخت، دخترش ماریا فرانسیسکا بود که با برادر پادشاه به نام پدرو ازدواج کرده بود

ف و نیکوکار داشت، ولی در عین حال کاتولیک متعصبی بود که چنان از اقدامات ضد طبعی رئو ;مادري خوب بود

روحانی پومبال احساس انزجار میکرد که از دربار خارج شده بود تا با پدرو در کلوش، واقع در چند کیلومتري 

دار دادند که در فرستادگان سیاسی خارجی در پرتغال به دول متبوع خود هش. پایتخت، زندگی آرامی داشته باشد

  . انتظار معکوس شدن سریع سیاستهاي پرتغال باشند

یکی از نخستین کارهایش پایان . نوامبر ماریا نایب السلطنه شد 29نوامبر پادشاه طلب آمرزش کرد، و در  18در 

مگانی به این روحانی هفتاد و چهار ساله در میان شادي تقریبا ه ;دادن به دوران طوالنی حبس اسقف کویمبرا بود

پومبال پی برد که قدرتش رو به زوال است، و این احساس ناگوار برایش حاصل شد که . مقام خویش بازگشت

  . درباریانی که تا این اواخر مطیع و فرمانبردار او بودند اینک او را از نظر سیاسی محتضر میدانند

  ترفاریا، که مردم ماهیگیرش با خدمت اجباري  وي، به عنوان آخرین عمل مستبدانه خود، انتقام وحشیانهاي از قریه

. به یک گروهان سرباز دستور داد که این قریه را آتش بزنند ;فرزندانشان در ارتش مخالفت کرده بودند، گرفت

 23(هاي چوبی، در دل شب، انجام دادند  آنها این کار را با پرتاب کردن مشعلهاي فروزان از پنجره به داخل کلبه

ملکه ماریاي اول نایب السطنه شد و شوهرش به عنوان پدرو سوم  ;فوریه ژوزف اول درگذشت 24در ). 1777ژانویه 

مذهب، که نیمی از . ماریا خود را غرق در مذهب و امور خیریه کرد ;پدرو مردي ضعیف العقل بود. به سلطنت رسید

افکار فعالیت خود را در زمینه سانسور و زندگی مردم پرتغال بود، به سرعت قدرت خود را بازیافت، دستگاه تفتیش 

هایی را  لیره براي دستگاه پاپ فرستاد که تا حدي هزینه 000/40ملکه ماریا . سرکوبی انحرافات مذهبی از سرگرفت

روز بعد از دفن ژوزف، ملکه ماریا دستور . که این دستگاه به خاطر توجه از یسوعیان متحمل شده بود جبران کند

بسیاري از آنها . بیشتر اینها به خاطر مخالفت سیاسی توسط پومبال زندانی شده بودند. دانی را دادآزادي هشتصد زن

تقریبا همه . وقتی که آنها بیرون آمدند، چشمانشان تاب نور آفتاب را نداشت. هاي زندان بودند بیست سال در دخمه

. صدها زندانی در زندان مرده بودند. د به نظر میآمدندآنها البسه ژنده بر تن داشتند، و بسیاري از آنها دو برابر سن خو

. از یکصد و بیست و چهار یسوعی که هجده سال قبل از آن زندانی شده بودند، تنها چهل و پنج نفر هنوز زنده بودند

، تا پنج تن از نجبا که به علت شرکت ادعایی در توطئه قتل ژوزف محکوم شده بودند، از خروج از زندان امتناع کردند

  . اینکه رسما بیگناهی آنها اعالم شد

منظره آزادي قربانیان خصومت پومبال و خبر سوزاندن ترفاریا وجهه عمومی او را به درجهاي پایین آورد که او دیگر 

در اول مارس او نامهاي براي ملکه ماریا فرستاد که در آن از کلیه مشاغل . جرئت نمیکرد خود را در انظار آفتابی کند

نجباي اطراف ملکه خواستار زندانی . استعفا داده و اجازه خواسته بود به امالك خود در شهر پومبال باز گردد خود

ولی وقتی ملکه متوجه شد که کلیه اقدامات مورد انزجار نجبا به امضاي پادشاه متوفا  ;کردن و مجازات او بودند

. خاطره پدرش را لکهدار کند، پومبال را به مجازات برساند رسیده بودند، به این نتیجه رسید که نمیتواند بدون اینکه

در پنجم  ;او استعفاي وزیر را پذیرفت و اجازه داد به پومبال باز گردد، ولی به او دستور داد در همان جا باقی بماند

اي از مردم عده ;مارس، پومبال با یک کالسکه اجارهاي از لیسبون خارج شد، به امید اینکه توجه کسی را جلب نکند
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او . در شهر اوئیراش همسرش به وي ملحق شد. او را شناختند و به کالسکهاش سنگ پرتاب کردند، اما او گریخت

  . هفتاد و هفت سال داشت

به خاطر بدهیهایی که در پرداخت آنها اهمال کرده بود،  ;اینک که او فردي عادي بود، از هر سو مورد حمله واقع شد

. زده بود، و اموالی که بدون پرداخت غرامت کافی ضبط کرده بود، تحت تعقیب قرار گرفتصدماتی که به اشخاص 

در پرتغال حتی زنبور یا : ((او نوشت. ماموران دولت با یک سلسله احکام جلب خانهاش را در پومبال محاصره کردند

اعطاي اجازه ادامه پرداخت ملکه با .)) پشهاي نیست که به این نقطه دور دست پرواز، و در گوش من وزوز نکند

با وصف این، دشمنان بیشمارش به ملکه اصرار . حقوق وزارتش، به او کمک کرد و مقرري مختصري هم به آن افزود

ملکه به این ترتیب مصالحه کرد که به قضات اجازه دهد . کردند که او را به اتهام بدکاري و خیانت به محاکمه بخواند

آنها مدت سه ماه و نیم، گاهی چند ساعت پشت سر هم، از . اتهامات از او بازجویی کنند از او دیدن کنند و در مورد

. او بازجویی کردند تا اینکه دیکتاتور سالخورده، که از فرط خستگی از پا درآمده بود، طلب ترحم کرد

ومبال او را از این وضع ملکه اقدام در مورد گزارش این بازجوییها را به تعویق انداخت به امید اینکه شاید مرگ پ

در عین حال وي کوشش کرد که با دستور تجدید محاکمه کسانی که به اتهام شرکت در . ناراحت کننده نجات دهد

دادگاه جدید گناه دوك آویرو و سه . سو قصد علیه جان پدرش محکوم شده بودند، دشمنان پومبال را تسکین بخشد

خانواده تاوورا بیگناه اعالم شد، و همه افتخارات و . تهمان دیگر را تبرئه کردتن از خدمتگزارانش را تایید، ولی همه م

اوت ملکه فرمانی صادر کرد و پومبال را به  16در ). 1781سوم آوریل (اموال آنها به بازماندگانشان برگردانده شدند 

ید در تبعیدگاه خود بماند، محکوم کرد، ولی افزود چون وي طلب بخشش کرده است، با)) جنایتکاري بدنام((عنوان 

  . صاحب اموال خویش باشد، و بدون مزاحمت به حال خود رها شود

تقریبا همه بدنش از زخمهاي چرکینی پوشیده شد که ظاهرا ناشی . پومبال بتدریج به آخرین بیماري خود مبتال شد

اسهال خونی او را ضعیف کرده  ;بدشدت درد مانع از آن میشد که در شبانروز بیش از دو ساعت بخوا. از جذام بودند

او براي اینکه مرگ به . بود، و پزشکانش، که انگار میخواستند بر عذابش بیفزایند، او را وادار کردند آبگوشت مار بخورد

چهل و پنج سال بعد گروهی . درد و رنجش پایان یافت 1782مه  8سراغش بیاید دعا میکرد، آمرزش میطلبید، و در 

از آن شهر میگذشتند، بر سر گورش ایستادند و از روي احساس پیروزي و ترحم، براي آرامش  از یسوعیان، که

  . روحش فاتحه خواندند
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فصل یازدهم

  اسپانیا و نهضت روشنگري

1700 - 1788  

  

I  - اوضاع محیط  

پانیا و همه ، اس1700کارلوس دوم، که آخرین عضو خاندان هاپسبورگ در اسپانیا بود، به هنگام مرگ خود در سال 

امپراطوري جهانی آن را براي دشمن دیرینه خاندان هاپسبورگ، یعنی فرانسه که خاندان بوربون بر آن سلطنت 

 1702)) (جنگ جانشینی اسپانیا((نوه لویی چهاردهم، به عنوان فیلیپ پنجم اسپانیا، در . میکرد، به ارث باقی گذارد

تقریبا همه اروپا مسلحانه قیام کرد تا از توسعه  ;را یکپارچه حفظ کند شجاعانه نبرد کرد تا این امپراطوري) 1713 - 

سرانجام اسپانیا ناچار شد جبل طارق و مینورکا را به انگلستان،  ;خطرناك قدرت خاندان بوربون جلوگیري کند

  . را به اتریش تسلیم کند)) بلژیک((سیسیل را به ساووا، و ناپل و ساردنی و 

دادن قدرت دریایی موجب میشد که اسپانیا بر مستعمراتش که بازرگانی و ثروت کشور را فراهم  عالوه بر آن، از دست

گندمی که از مستملکات اسپانیا در آمریکا به دست میآمد از پنج تا بیست برابر . میکردند تسلط ناپایداري داشته باشد

تابی، جیوه، مس، روي، ارسنیک، انواع رنگها، از آن اراضی آف. محصولی بود که از هر جریب زمین اسپانیا حاصل میشد

گوشت، پوست، الستیک، قرمز دانه، شکر، کاکائو، قهوه، توتون، چاي، گنه گنه، و بیش از ده نوع مواد دارویی دیگر به 

رئال به مستعمرات امریکایی خود صادر، و از  158000000اسپانیا کاالهایی به ارزش  1788در سال . دست میآمدند

این موازنه نامساعد تجاري به وسیله سیلی از نقره و طالي  ;رئال وارد کرد 804000000االهایی به ارزش آنها ک

در پایان قرن هجدهم، آلکساندر فون هومبولت . فیلیپین فلفل، پنبه، الجورد، و نیشکر میفرستاد. آمریکا جبران میشد

و جمعیت  7نفر 000/902/16مریکایی اسپانیا نفر، جمعیت مستعمرات ا 1900000تخمین زد که جمعیت فیلیپین 

این امر یکی از مزایاي حکمرانی خاندان بوربون بود که جمعیت اسپانیا از . نفر است 10541000خود اسپانیا بالغ 

  . به حدود دو برابر در پایان قرن افزایش یافت 1700نفر در سال  5700000

حاصلخیز بود و باران و آب در شمال، زمین . اي اسپانیا مساعد بودموقع جغرافیایی تنها از نظر بازرگانی دریایی بر

که بیشتر آنها را بربرها و اعراب براي (مجاري آبیاري . هاي پیرنه آن را آبیاري میکردند ناشی از ذوب برفهاي کوه

یه اسپانیا به نحو یاس بق ;واالنس، مورثیا، و اندلس را از بیحاصلی نجات داده بودند) فاتحان خود به ارث گذارده بودند

بیپرواترین  ;نعمات طبیعی به وسیله فعالیتهاي اقتصادي توسعه نیافته بودند. آوري کوهستانی یا خشک بود

اسپانیا ترجیح میداد محصوالت صنعتی را با طالهایی که از مستعمرات خویش به  ;اسپانیاییها به مستعمرات میرفتند

صنایعش، که هنوز در . قره، مس، آهن یا سرب خود از خارج خریداري کنددست میآورد، و نیز با محصول معادن ن

و بسیاري از معادن غنی آن  ;مرحله صنفی یا خانوادگی بودند، از صنایع کشورهاي صنعتی شمالی خیلی عقبتر بودند

شم در انحصار تولید پ. به وسیله مدیران خارجی، و به سود سرمایهگذاران انگلیسی یا آلمانی، بهرهبرداري میشدند

آنها سخت به سنن خود پایبند  ;شرکت مستا بود، و این شرکتی بود متشکل از دامداران که امتیازي از دولت داشتند

از رقابت جلوگیري میشد، و بهبود روشها بکندي پیش . ها بر آن تسلط داشتند بودند، و اقلیتی از نجبا و صومعه

ودند، در شهرها در کثافت غوطه میخوردند و به عنوان خدمه زحمتکشان، که مردمی ضعیف و نحیف ب. میرفت

ها  هاي ثروتمند، چند برده سیاه یا بربر به زینت خانه در خانواده. بزرگان یا کارگران روزمزد اصناف خدمت میکردند

  . طبقه متوسط کوچکی وجود داشت که به دولت یا نجیبزادگان یا کلیسا وابسته بود. افزودند می
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 32و  ;درصد متعلق به کلیسا 5/16 ;هاي نجبا درصد، به قطعات وسیع، متعلق به خانواده 5/51ي کشاورزي از زمینها

کند )) تسلسل مالکیت((توسعه مالکیت دهقانان بر اثر وجود قانون قدیمی . درصد متعلق به شهرها یا دهقانان بود

ارشد برسد و هیچ قسمت از آن نباید رهن گذاشته زیرا به موجب این قانون، هر ملک باید یکپارچه به پسر  ;شده بود

در بیشتر طول قرن، بجز در ایاالت باسک، سه چهارم زمینها را اجاره دارانی کشت میکردند . شود یا به فروش برسد

به مالکین اشرافی یا روحانی که بندرت آنها را  -که، به صورت مال االجاره، عوارض، خدمت، یا پرداختهاي جنسی 

چون مال االجاره به تناسب میزان تولید مزرعه باال میرفت، اجارهداران فاقد انگیزه ابتکار یا . خراج میدادند -  میدیدند

صاحبان امالك از عمل خود تحت این عنوان دفاع میکردند که کاهش روبه افزایش ارزش پول آنها را . پشتکار بودند

ضمنا مالیات فروش . ها پیش روند ي افزایش قیمتها و هزینهمجبور میکند بر میزان مال االجاره بیفزایند تا همپا

که بیشتر درآمد خود را صرف (کاالهاي مورد نیاز از قبیل گوشت، شراب، روغن زیتون، شمع، و صابون بیشتر بر فقرا 

ري طبیعی نتیجه این روشها و امتیازات ارثی و نابراب. ، و کمتر بر ثروتمندان، تحمیل میشد)این گونه حوایج میکردند

توانایی انسانی، تمرکز ثروت در باال و فقر و تیره روزي در پایین بود، که از نسلی به نسلی ادامه مییافت و از راه 

  . تسالهاي فوق طبیعی تسکین مییافت و تشویق میشد

نجبا برحسب درجات مقام تقسیمبندي شده بودند و حس حسادت میان هر قسمت نسبت به قسمتهاي دیگر رواج 

شاید بتوان از گزارش احتماال . قرار داشتند)) بزرگان اسپانیا((نفر  119) 1787در (در راس این طبقات . اشتد

سه تن از : ((او میگوید. مبالغهآمیز جهانگرد معاصر انگلیسی، جوزف تاونزند، درباره ثروت این بزرگان حدسی بزنیم

.)) روي هم تقریبا ایالت اندلس را در تصاحب دارند - ی دوك اوسونیا، دوکه د آلبا، دوکه مدیناسل - اعیان بزرگ 

 8400000اي برابر با  اوسونیا درآمد ساالنه ;رئال تنها از شیالت خود دریافت میداشت 1000000مدیناسلی ساالنه 

. رئال درآمد داشت 1600000کنت آراندا تقریبا سالی . رئال داشت

از تیتولوها قرار داشتند که عبارت بودند از کسانی که عناوین موروثی از  تن 535، ))بزرگان اسپانیا((پایینتر از طبقه 

پایینتر از اینها . پادشاه دریافت داشته بودند، مشروط بر اینکه نیمی از درآمد خود را براي پادشاه ارسال دارند

زمان نظامی اسپانیا کابالیروها یعنی شهسوارانی بودند که به وسیله پادشاه به عضویت پردرآمد یکی از چهار سا

پایینترین طبقه نجبا . سانتیاگو، آلکانتارا، کاالتراوا، و مونتسا ;این چهار سازمان عبارت بودند از. منصوب میشدند

هاي کوچکی زمین داشتند، از خدمت نظام و زندان به خاطر بدهی معاف بودند،  ایذالگو بودند که تکه400000تعداد 

بعضی از آنها بیچیز بودند، و بعضیها . گفته شود)) دون((ادگی داشته باشند، و به آنها حق داشتند از خود عالمت خانو

. بیشتر نجبا در شهرها بهسر میبردند و ماموران شهرداري را تعیین میکردند. در خیابانها به گدایان ملحق میشدند

. یدات ناخالص ملی به دست میآوردکلیساي اسپانیا، به عنوان نگاهبان االهی وضع موجود، سهم قابل توجهی از تول

رئال، و درآمد دولت را  1101753000یک مقام اسپانیایی درآمد کلیساي اسپانیا را، پس از وضع مالیات، 

یک سوم درآمد کلیسا از زمین، مبالغ زیادي از عشریه و سردرختی، و مبالغ . رئال برآورد کرد 1371000000

به کسانی که تصور (ازه، مراسم قداس براي مردگان، و فروش خرقه رهبانی کمتري از نامگذاري، ازدواج، تشییع جن

بهدست ) میکردند اگر در این لباسها رخت به سراي باقی بکشند، بدون سوال و جواب رهسپار بهشت خواهند شد

ط البته یک کشیش متوس. رئال دیگر به این درآمدها میافزودند 53000000فقراي صومعه نشین ساالنه . میآمد

نفر در مقامهاي مختلف روحانی 91258اسپانیا  ;چیزي نداشت، و علت آن هم تا حدود زیادي تعداد کشیشان بود

راهبه در 30000راهب و  60000، 1797در سال . نفر یسوعی بودند 943،2نفر کشیش و  16481داشت که از آنها 

نفر بودند، درآمد ساالنهاي برابر با  235اسقف اعظم سویل و زیردستانش، که . کردند صومعه زندگی می 3000

در اینجا هم مانند . رئال دریافت میداشت 9000000نفر دستیار  600اسقف اعظم تولدو با  ;رئال داشتند 6000000
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کلیساهاي بزرگ مخلوق خود مردم بودند، و آنها از مشاهده  ;ایتالیا و اتریش، ثروت کلیسا باعث اعتراض مردم نمیشد

  . بسیار مسرور میشدند زینت پرجالل آن

در هیچ جاي دیگر در قرن هجدهم به معتقدات کاتولیک . تقدس مردم براي جامعه مسیحیت ضوابطی تعیین میکرد

. شدند با چنین تمامیتی اعتقاد نداشتند، یا مراسم کاتولیک با چنین حرارتی اجرا نمی

. ابت میکرد و شاید بر تمایالت جنسی فزونی داشتاعمال مذهبی، به عنوان قسمتی از مایه زندگی، با تالش معاش رق

پرستش مریم عذرا از عبادت . مردم، از جمله فواحش، روزي بیش از ده بار با دست بر سینه خود صلیب میکشیدند

زنان با عشق و عالقه براي  ;هاي مریم عذرا همه جا بودند تصاویر مجسمه ;مسیح خیلی زیادتر انجام میشد

در اسپانیا مردم بیش از هر چیز دیگر خواستار آن . ختند و گلهاي تازه بر سرش میگذاردندمجسمهاش لباس میدو

بودند که موضوع آبستنی معصومانه یا برائت او از لکه گناهکاري ذاتی به عنوان بخشی از ایمان انگاشته شود و الزم 

و زنان بسیاري روزانه به مراسم قداس  مردان. مردان از نظر تقدس تقریبا با زنان برابري میکردند. الرعایه باشد

هاي  در بعضی از تشریفات مذهبی، مردان طبقات پایینتر با طنابهاي گره خوردهاي که در انتهایش گلوله. میرفتند

ممنوع  1777این کار در سال . (موم قرار داشتند و در داخل موم خرده شیشه فرورفته بود خود را مضروب میکردند

دند این کار را به خاطر اثبات اخالص کامل خود به خداوند یا حضرت مریم یا یک زن انجام آنها مدعی بو). شد

. بعضی از آنها عقیده داشتند این گونه خونریزي براي سالمت خوب است و هواي نفس را کاهش میدهد ;میدهند

طنز نویسی  ;میافتادندهاي مذهبی به طور مرتب و مکرر تشکیل میشدند و با هیجان و ظاهري رنگارنگ راه  دسته

اگر کسی هنگام عبور این . ها برنخورد شکوه داشت که نمیتواند در مادرید یک قدم بردارد و به یکی از این دسته

به  1766وقتی که مردم ساراگوسا در سال . ها زانو نمیزد، در خطر این بود که دستگیر شود یا آسیب ببیند دسته

پرداختند و در آن میان یک دسته مذهبی ظاهر شد که اسقفی در جلوي آن شورش برخاستند و به غارت و چپاول 

پس از  ;حرکت میکرد و عالمت آیین مقدس را در دست داشت، شورشگران کاله از سرگرفتند و در خیابانها زانو زدند

ولتی همه مقامات د) عید جسد(در مراسم کورپوس کریستی . آنکه دسته عبور کرد، غارت شهر را از سرگرفتند

، شهرهاي اسپانیا سیاهپوش ))هفته مقدس((در تمام طول . شرکت داشتند، و گاهی پادشاه در پیشاپیش آنها بود

ها را میبستند، کلیساها پر از جمعیت بودند، و محرابهاي اضافی در میادین عمومی برپا  ها و کافه میشدند، تماشاخانه

و احساس حضور  ;ا مسیح پادشاه و مریم ملکه به شمار میرفتدر اسپانی. میشدند تا جوابگوي سیل مقدسین باشند

  . االهی در تمام ساعات بیداري عصاره و مایه زندگی بود

یسوعیان به علت دانش و مهارتشان بر تعلیم و تربیت تسلط یافتند و . دو فرقه مذهبی خصوصا در اسپانیا رونق یافتند

تفتیش افکار را در دست داشتند، و با آنکه این دستگاه مدتها  دومینیکیان دستگاه ;شافیان خاندان سلطنتی شدند

بود که از اوج قدرت خود نزول کرده بود، هنوز آن توان را داشت که مردم را به وحشت اندازد و قدرت دولت را به 

افکار آنها  هنگامی که بر اثر سهل انگاري خاندان بوربون بقایایی از یهودیت ظاهر شد، دستگاه تفتیش. مبارزه بطلبد

نفر را  868ماموران دستگاه تفتیش افکار ) 1727 -  1720(در مدت هفت سال . هاي آتش نابود کرد را در شعله

هفتاد و پنج تن از اینها سوزانده شدند، و دیگران  ;تن از آنها متهم به یهودیت پنهانی بودند 820محکوم کردند، که 

فیلیپ پنجم با حضور در یک  1722و در سال . آنها تازیانه زده شد به کشتیهاي بردگان فرستاده شدند یا فقط به

مرتد به گناه برپا کردن جشن ورود شاهزاده خانمی فرانسوي به مادرید  9مراسم با شکوه آدم سوزي، که در آن 

) 1759 - 1746(جانشین او، فردیناند ششم، در طی سلطنت خود . پذیرش رسوم اسپانیا را تایید کرد. سوزانده شدند

روحیه مالیمتري از خود نشان داد، زیرا تنها ده نفر، که همه آنها یهودیانی بودند که به یهودیت بازگشته بودند، زنده 

. سوزانده شدند
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یک راهب فرقه دومینیکیان حساب کرد که در . دستگاه تفتیش افکار نظارت خفقان آوري بر کلیه نشریات داشت

بیشتر کتابها داراي جنبه مذهبی بودند، . اپی کمتر از قرن شانزدهم انجام میشدندقرن هجدهم در اسپانیا کارهاي چ

طبقات پایین بیسواد بودند و نیازي به خواندن و نوشتن احساس . و مردم هم کتابهایی از این گونه را دوست داشتند

  . شتندمدارس در دست کشیشان بودند، ولی هزاران ناحیه بودند که اصال مدرسه ندا. نمیکردند

هاي ایتالیا، فرانسه،  هاي اسپانیا که زمانی داراي عظمت بودند، در همه چیز غیر از االهیات رسمی، از دانشگاه دانشگاه

. هاي پزشکی فقیر و از لحاظ کارکنان و تجهیزات بد بودند دانشکده. انگلستان، و آلمان خیلی عقب افتاده بودند

پزشکان اسپانیایی براي  ;اج، اشیاي متبرك و دعا خواندن استوار بودمعالجه براساس خون گرفتن، صاف کردن مز

علوم در شرایط قرون وسطایی بودند، تاریخ از افسانه تشکیل میشد، خرافات رواج . زندگی انسانها در حکم خطر بودند

ن ادامه یافت و در اعتقاد به جادوگري تا پایان قر. بسیار داشتند، و پیشگوییها و معجزات به حد وفور وجود داشتند

اوضاع اسپانیایی که خاندان . میان موضوعهاي وحشت آوري که گویا در تصاویر خود مجسم میکرد به چشم میخورد

  . بوربون براي سلطنت بر آن از فرانسه آمد چنین بود

II - 1746 -  1700: فیلیپ پنجم  

لی همین فهم و دانش بر اثر کیفیت تعلیم و فیلیپ پنجم، تا آنجا که فهم و دانشش یاري میکرد، مرد خوبی بود، و

هاي نجابت، تقدس، و اطاعت آموزشی یافته  وي به عنوان کوچکترین پسر دوفن در زمینه. تربیت او، محدود شده بود

 بود، و هرگز بر این فضایل آن طور که باید چیره نشد تا طی نیم قرن با شرایط خاصی که حکومت و جنگ پیش می

 ;تقدس وي باعث شد که اسپانیا نوعی تعصب مذهبی بپذیرد که در فرانسه رو به زوال بود. برخیزدآورد به مقابله 

  . مالیمت طبعش او را در دست وزیران و همسرانش نرم و شکلپذیر ساخته بود

سیزده تنها ) 1701(ماریا لویزا گابریال، دختر ویکتور آمادئوس دوم پادشاه ساووا، هنگامی که با فیلیپ ازدواج کرد 

زیبایی، سرزندگی، کج خلقیها، و اشکهایش پادشاه . هاي زنانه کار کشته بود سال داشت، ولی از همان موقع در حیله

را ناتوان و منقاد او میکردند، و در آن حال ماریا و سرندیمهاش در امور سیاسی سرزمینی که او فرمانرواییش را 

اورسن، که بیوه فرانسوي یکی از اعیان درجه /دو ال ترموي، پرنسس دزماري آن . اختیار کرده بود دست اندرکار بودند

او که زنی جاهطلب ولی با مالحظه . اول اسپانیا بود، ملکه بچه سال را در ازدواج و به قدرت رسیدن کمک کرده بود

شد، زیرا در او نمیتوانست به زیبایی متکی با. بود، مدت ده سال در پشت تخت سلطنت به صورت قدرتی درآمده بود

پنجاه و نه سال داشت، ولی اطالعات و ریزه کاریهایی را که ملکه فاقد آنها بود فراهم میساخت، و پس از  1701سال 

ماریا لویزا در سن بیست و شش سالگی درگذشت و  1714در سال . او بود که خط مشی را تعیین میکرد 1705

اورسن به این /مادام دز. ه بود، به اندوهی بیمار گونه دچار شدفیلیپ، که به عشق خالصانهاي نسبت به او عادت کرد

فارنسه، دختر اودو آردو دوم، دوك پارما و پیاچنتسا، قدرت ) الیزابت(فکر افتاد که با ترتیب ازدواج فیلیپ با ایزابال 

د و کوتاه، به او گفت که از او براي استقبال از ملکه به مرز رفت، ولی ایزابال با عباراتی تن. خود را از سقوط نجات دهد

. او به رم رفت و هشت سال بعد در ثروت و بیخبري چشم از جهان بست. اسپانیا خارج شود

وي همه نیروي اراده، تیزهوشی، خوي آتشین، و بیاعتنایی  ;ایزابال عقیده نداشت که دوران رنسانس سپري شده است

او . دانی بود که در قرن شانزدهم بر ایتالیا تسلط داشتند، دارا بودبه پارهاي از مالحظات را، که از مشخصات زنان و مر

تختخواب آنها تخت سلطنتشان شد، و  ;فیلیپ را مردي یافت که نمیتوانست تصمیم بگیرد و نمیتوانست تنها بخوابد

ایی براي اسپانیا به ایزابال از روي آن بر ملتی فرمانروایی میکرد، ارتشها را هدایت میکرد، و شاهزاده نشینهاي ایتالی

او درباره اسپانیا تقریبا هیچ اطالعات قبلی نداشت و هیچ وقت هم به خلق و خوي اسپانیایی عادت . دست میآورد
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پادشاه از اینکه میدید او . نکرد، ولی این خلق و خو را مورد مطالعه قرار داد، و خود را با نیازهاي مملکت آشنا ساخت

  . آمد پرمایه است، به حیرت میبه اندازه وزیرانش مطلع و 

فیلیپ در نخستین سالهاي سلطنت خود از ژان اوري و دیگر دستیاران فرانسوي براي تجدید سازمان دستگاه 

این خطوط عبارت بودند از دستگاه . حکومت براساس خطوطی که لویی چهاردهم ترسیم کرده بود، استفاده برده بود

و حسابرسی باشد، با کارمندان دولتی آموزش یافته و سرپرستان استانها که متمرکز اداري و مالی که تحت نظارت 

جلو اسراف، بجز در مورد  ;فساد کاهش یافت. همگی تحت فرمان تقنینی، قضایی، و اجرایی شوراي سلطنتی باشند

ایت و جاهطلب یک ایتالیایی با کف 1714جاي این وزیران فرانسوي را در سال . عملیات ساختمانی پادشاه، گرفته شد

او، که فرزند یک باغبان . به نام آباته جولیو آلبرونی گرفت، نیرو و تحرك این شخص اسپانیاییها را به لرزه درمیآورد

اهل پیاچنتسا بود، به عنوان منشی دوك دو واندوم به اسپانیا رسید، و نخستین کسی بود که ایزابال فارنسه را به 

. رده بودعنوان همسر دوم فیلیپ پیشنهاد ک

این دو باهم پادشاه را از امور کشور و از هر اندرز و . شناسی به قدرت رسیدن او را تسهیل کرد ایزابال با احساس حق

این دو باهم تقویت نیروهاي مسلح . راهنمایی دیگري، جز آنچه خودشان در اختیارش میگذاشتند، دور نگاه میداشتند

ن راندن اتریشیها از ایتالیا، اعاده تسلط اسپانیا بر ناپل و میالن، و ایجاد تخت اسپانیا و استفاده از آنها براي بیرو

فرمانروایی در دو کنشینها را، که روزي فرزندان ایزابالي دوراندیش با جلوس خود به آنها زینت بخشند، طرحریزي 

نوان را از مشاغل مهم بیرون راند هاي صاحب ع آلبرونی پنج سال وقت خواست تا زمینه را آماده کند، او بیکاره. کردند

بر روحانیان مالیات بست و کشیشان شورشی را  ;و افرادي توانا و با کفایت از میان طبقه متوسط به جایشان گماشت

در امتداد سواحل، دژها و  ;هاي فرسوده را کنار انداخت، و کشتیهاي بهتري ساخت کشتی ;به زندان انداخت

و مالیات فروش  ;وجود آورد در مواصالت تسریع به ;ها گشود جاده ;ه صنایع کمک کردب ;هایی ایجاد کرد زرادخانه

سفیر کبیر انگلستان در مادرید به دولت متبوع خود هشدار داد که اگر . کاالها و عوارض حمل و نقل را ملغا کرد

. ي به وجود خواهد آورداسپانیا چند سال دیگر به پیشرفتهاي خود ادامه دهد، براي سایر قدرتهاي اروپایی خطر

آلبرونی براي کاهش این گونه هراسها تظاهر میکرد که افزایش قدرت را به منظور کمک به ونیز و دستگاه پاپ علیه 

 قرمزدر واقع او شش کشتی پارویی براي کلمنس یازدهم فرستاد، و کلمنس با ارسال یک کاله . ترکها انجام میدهد

دستگاه سلطنت اسپانیا زیر نظر کاردینال آلبرونی زندگی : ((ولتر نوشت. پاداش این کار را داد) 1717(براي او 

او امیدوار بود موافقت فرانسه و انگلستان . همه چیز بجز عامل زمان در اختیار آلبرونی بود.)) تازهاي از سرگرفته است

ولی پادشاه بیتوجه  ;پانیا در ایتالیا تامین کند، و در عوض امتیازات قابل توجهی پیشنهاد کردرا نسبت به هدفهاي اس

هاي آلبرونی  اورلئان به عنوان حکمران فرانسه آشکار کرد و به این ترتیب نقشه/تمایل خود را به گرفتن جاي فیلیپ د

ه موجب معاهدهاي به منظور حفظ ترتیبات فیلیپ فرانسه علیه فیلیپ اسپانیا برخاست و ب. را نقش بر آب ساخت

اتریش با مجبور . ارضی، که توسط عهدنامه اوترشت داده شده بود، با انگلستان و ایاالت متحده هلند همدست شد

آلبرونی اعتراض کرد که . کردن ساووا به دادن سیسیل به اتریش در مقابل دریافت ساردنی، از آن معاهده تخلف کرد

  . بر گرده منطقه مدیترانه قرار میدهد که رهبر آن هنوز مدعی تخت و تاج اسپانیاست این وضع قدرتی را

نیروي دریایی تازه تاسیس . او که به سرعت نامناسب جریان امور لعنت میفرستاد، خود را تسلیم جنگی زودرس کرد

در این وقت . قرار دادندگرفت و سربازانش بسرعت همه سیسیل را زیر تسلط اسپانیا  1718او پالرمو را در سال 

یک ناو گروه  1718اوت  11در . اتریش با انگلستان، فرانسه، و هلند در اتحادي چهارجانبه علیه اسپانیا متحد شد

در حالی که  ;انگلیسی، تحت فرماندهی دریاساالر بینگ، ناوگان اسپانیایی را در نزدیکی سواحل سیسیل منهدم کرد

فیلیپ و ایزابال . ن جزیره گیر افتاده بودند، ارتشهاي فرانسوي به اسپانیا حملهور شدندبهترین سربازان اسپانیا در ای
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، با لباس )1719(آلبرونی به جنووا گریخت . خواستار صلح شدند، و این تقاضا به شرط تبعید آلبرونی پذیرفته شد

که پاپ اینوکنتیوس سیزدهم را  مبدل از راه لومباردي که تحت تصرف اتریش بود به رم رفت، در مجمع کاردینالها

یک  1720فوریه  17در . در سن هشتاد و هشت سالگی درگذشت 1752انتخاب کرد شرکت جست، و در سال 

فرستاده اسپانیایی در لندن معاهدهاي را امضا کرد که به موجب آن فیلیپ از هر گونه ادعا نسبت به تاج و تخت 

ریش تسلیم داشت، انگلستان قول داد که جبل طارق را به اسپانیا باز فرانسه دست کشید، اسپانیا سیسیل را به ات

. گرداند، و متحدین حق جلوس فرزندان ایزابال را بر مسند فرمانروایی پارما و توسکان تعهد کردند

در شرایط متحول و رنگپذیر امور سیاسی بین المللی، متحدان بسرعت دشمنان یکدیگر میشوند، و دشمنان ممکن 

فیلیپ براي تحکیم صلح کشور خود با فرانسه، دختر دو سالهاش به نام ماریا آنا . سما دوست یکدیگر شونداست ر

، در برابر حیرت همگان، وي را به فرانسه 1722نامزد لویی پانزدهم کرد، و در سال  1721ویکتوریا را در سال 

با زنی که بالفاصله بتواند دست به کار آوردن  وي را پس فرستاد تا لویی بتواند 1725فرستاده ولی فرانسه در سال 

شارل ششم، . اسپانیا که احساس اهانت به خود میکرد، با اتریش همدست شد. وارثی براي او شود ازدواج کند

  . امپراطور اتریش، قول داد به اسپانیا کمک کند تا جبل طارق را دوباره به دست آورد

این دژ را تسخیر کند، کمک اتریش نرسید و این کوشش با ناکامیابی هنگامی که یک ارتش اسپانیایی تالش کرد 

براي فروش برده به مستعمرات اسپانیا را به  آسینتواسپانیا نه تنها با انگلستان صلح کرد، بلکه انحصار . مواجه شد

تان تعهد کرد که فرزند ایزابال به نام دون کارلوس را بر مسند دوکنشین پارما در عوض، انگلس. انگلستان باز گرداند

کارلوس و شش هزار سرباز اسپانیایی در حالی که ناوگانی انگلیسی آنها را همراهی میکرد، به  1731در سال . بنشاند

ماري ترز بر تخت امپراطوري، پارما  اتریش براي تامین پشتیبانی انگلستان و اسپانیا از قرار گرفتن. ایتالیا حمله کردند

  . کارلوس ناپل را نیز به چنگ آورد 1734در سال . و پیاچنتسا را به کارلوس تسلیم داشت

  . پیروزي ایزابال کامل بود

او در گوشهاي از . گاه گاه به صورت جنون در میآمد 1736ولی فیلیپ دچار حالت مالیخولیایی شد که پس از سال 

از بیم اینکه مسمومش . تصور میکرد همه کسانی که به اطاقش وارد میشوند قصد کشتن او را دارنداطاقش میخزید و 

مدتهاي مدید از بیرون آمدن از رختخواب یا از اینکه بگذارد صورتش را بتراشند . کنند، از خوردن غذا نفرت داشت

ها، جز یکی، به شکست  همه این راه. امش بخشدایزابال از صد راه اقدام کرد تا او را درمان کند یا آر. امتناع میکرد

یک شب در آپارتمانی در مجاورت آپارتمان پادشاه، او . اوفارینلی را به اسپانیا کشاند 1737در سال . انجامیدند

فیلیپ از رختخواب خود برخاست تا . کنسرتی ترتیب داد که در آن کاستراتو بزرگ ایتالیایی دو آریا از هاسه را خواند

ایزابال فارینلی را نزد او آورد و . ي در ببیند چه موجودي میتواند صدایی چنین مسحور کننده از خود بیرون آورداز ال

. پادشاه او را تمجید و نوازش کرد و خواست تا پاداشی از او بخواهد، و گفت هیچ چیز از او امتناع نخواهد شد

فیلیپ خواست که فقط بگذارد صورتش را بتراشند، لباس بر تنش  آوازخوان، که قبال ملکه به او تعلیماتی داده بود، از

ترسش کم شد، و به نظر میرسید به نحو معجزه آسایی . پادشاه قبول کرد. کنند، و در شوراي سلطنتی شرکت جوید

اره بخواند ولی وقتی شب بعد فرا رسید، فارینلی را صدا کرد و از او تقاضا کرد که همان دو آریا را دوب. شفا یافته است

به . این کار شبهاي متوالی و مدت ده سال ادامه یافت. زیرا تنها به این وسیله میتوانست آرامش یابد و به خواب برود

. رئال پرداخت میشد، ولی اجازه نداشت جز در دربار در جایی آواز بخواند 000،200فارینلی سالی 

در پادشاه بیش از هر وزیري بود، هرگز از آن سو استفاده نکرد او با لطف خاص این شرط را پذیرفت و با آنکه نفوذش 

  . او هیچ گاه تطمیع نشد و مورد تحسین همگان بود. و همیشه آن را در راه خوب به کار میبرد
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اگر براي بردن او به بهشت  ;فیلیپ دستور داد یکصد هزار بار آیین قداس براي آمرزش او انجام شود 1746در سال 

سم ضرورت نداشت، مازاد آن باید در مورد بیچارگانی به کار برده میشد که برایشان چنین چیزي این همه مرا

  . او همان سال درگذشت. پیشبینی نشده بود

III - 1759 - 1746: فردیناند ششم   

پسر دوم فیلیپ از همسر اولش به جاي او به تخت سلطنت نشست و براي اسپانیا سیزده سال سلطنت شفابخش 

زنده بود و از طرف پسر خواندهاش با مهربانی و احترام با وي رفتار میشد، ولی  1766ایزابال تا سال . کردتامین 

همسر فردیناند، ماریا باربارا، شاگرد سکارالتی، زنی بود که . قدرت خود را براي اعمال نفوذ در مسیر امور از دست داد

و پول را بیش از حد معقول دوست داشت، روحش از ایزابال با آنکه وي غذا  ;اینک در پشت تخت سلطنت قرار داشت

  . لطیفتر بود و بیشتر نیروي خود را صرف تشویق موسیقی و هنر میکرد

پادشاه و ملکه . فارینلی به خواندن براي حکمرانان جدید ادامه داد، و کالوسن سکارالتی نمیتوانست با او رقابت کند

را پذیرفتند، هر ) 1748(شاپل  -ال  -آنها پیمان اکس  ;تالش کردند)) تریشجنگ جانشینی ا((براي پایان دادن به 

لیره انگلیسی به شرکت 100000و سال بعد آنها با پرداخت  ;چند که به موجب آن توسکان به اتریش داده شد

. ادندسال قدمت داشت پایان د 136دریاي جنوب براي جبران خسارتش در مورد برده فروشی، به نظام آسینتو که 

فردیناند مردي با حسن نیت، مهربان، و درستکار بود، ولی مزاجی آسیبپذیر داشت و گاه گاه دچار طوفانهاي عاطفی 

او که به محدودیتهاي خود واقف بود، اداره امور را به دو . میشد که از آن به نحو دردناکی احساس شرمساري میکرد

انسنادا . کارواخال و دیگري ثنون د سومودویلیا، مارکس د ال انسنادایکی دون خوسه د  - وزیر با کفایت واگذار کرد 

روشهاي کشاورزي را بهبود بخشید، به بهرهبرداري از معادن و صنایع کمک مالی کرد، راه و ترعه ساخت، عوارض 

یات بر درآمد و داخلی را لغو کرد، نیروي دریایی را از نو ساخت، به جاي مالیات بر فروش کاال که مورد نفرت بود مال

. اموال برقرار کرد، امور مالی را تجدید سازمان داد، و انزواي فکري اسپانیا را با اعزام محصل به خارج درهم شکست

به موجب این توافق، . توافقنامهاي با دستگاه پاپ امضا شد که تا حدودي معلول کاردانی انسنادا بود 1753در سال 

. و انتصاب اسقفها در حوزه ماموریتشان در اسپانیا براي پادشاه محفوظ داشته شدحق مالیات بستن بر اموال کلیسا 

این . قدرت کلیسا کاهش یافت، دستگاه تفتیش افکار زیر نظر قرار گرفت، و مراسم آدمسوزي در مالعام منسوخ شد

نگلستان به نام کارواخال جذبه سفیر کبیر پر حرارت ا. دو وزیر در زمینه سیاست خارجی اختالف نظر داشتند

انسنادا طرفدار فرانسه . سربنجمین کین را احساس میکرد و نسبت به این کشور روش صلحآمیز و نظر موافق داشت

فردیناند که از نیرو و کفایت او خوشش میآمد، مدتها نسبت به او . بود و به سوي جنگ با انگلستان گام برمیداشت

، ))جنگ هفتساله بود((هنگامی که تقریبا همه اروپا درگیر . کنارش کردشکیبایی نشان داد، ولی سرانجام از کار بر

فردیناند آرامش و رفاهی طوالنیتر از آنچه که این کشور از زمان فیلیپ دوم به بعد از آن بهرهمند شده بود، به مردم 

  . کشورش عرضه داشت

ت که گویی سیاست با امر ازدواج آنها پادشاه که وي را چنان دوست میداش. ماریا باربارا درگذشت 1758در سال 

ارتباطی نداشته است، به مالیخولیا و آشفتگی سر و وضع، از جمله نتراشیدن صورت، دچار شد، که به طرز عجیبی 

در اواخر عمر از رفتن به رختخواب امتناع . او هم در سالهاي آخر عمرش دیوانه شد ;وضع پدرش را به یاد میآورد

. درگذشت 1759اوت  10او در حالی که روي صندلی خود نشسته بود، در . دیگر از آن برنخیزد میکرد، زیرا میترسید

  . زیرا سلطنت آنها براي اسپانیا نعمتی نادر بود ;همه در مرگ عاشق و معشوق سلطنتی عزاداري کردند
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IV - شود نهضت روشنگري وارد اسپانیا می

راي نیرویی قابل مقاومت که با جسمی غیرقابل حرکت برخورد سرگذشت روشنگري در اسپانیا عبارت است از ماج

خلق و خوي اسپانیاییها و سرسپردگی آنها به معتقدات قرون وسطایی، که با خون نوشته شده بود، دیر یا زود . کند

  . کلیه بادهاي ارتداد یا شک و همچنین کلیه اشکال بیگانه لباس یا رفتار یا اقتصاد را به عقب میراند

یک نیروي اقتصادي طرفدار افکار خارجی بود، و آن بازرگانان اسپانیایی بودند که به طور روزمره با بیگانگان  تنها

آنها مایل بودند . سروکار داشتند و میدانستند همگنان آنها در فرانسه و انگلستان به چه قدرت و ثروتی رسیدهاند

ها بتوانند تسلطی را که نجبا و  شروط بر اینکه این افکار و اندیشههایی از خارج به کشور خود بیاورند، م افکار و اندیشه

آنها میدانستند که مذهب . روحانیان بر اراضی، طرز زندگی، و نحوه تفکر اسپانیا به ارث برده بودند تضعیف کنند

و حتی آثار  بعضی از آنها اسم نیوتن و الك به گوششان خورده بود، ;قدرت خود را در انگلستان از دست داده است

  . گیبن نیز در اسپانیا معدودي خواننده داشت

اشراف فرانسوي، که با فیلیپ پنجم به مادرید رفتند، هنوز . البته شدیدترین نسیم نهضت روشنگري از فرانسه میآمد

تا حدودي تحت تاثیر جنبش بیدینی قرار داشتند که در زمان لویی چهاردهم سرخود را پنهان میداشت، ولی در 

رئال ((فرهنگستان  1714عدهاي از دانشمندان در سال . وران نایب السلطنگی شروع به تجاوز از حد کرده بودد

طولی نکشید که این فرهنگستان کار . را به چشم و همچشمی فرهنگستان فرانسه دایر کردند)) آکادمیا اسپانیوال

نشریه ادیبان (اریو دلوس لیتراتوس د اسپانیا نشریهاي به نام دی 1837در سال  ;اي را آغاز کرد تدوین لغتنامه

دوك آلبا، که . چاپ فرانسه بود) نشریه دانشمندان(شروع به کارکرد که هدفش رقابت با ژورنال د ساوان ) اسپانیا

، از تحسین کنندگان پر حرارت ژان )1776 -  1756(ریاست فرهنگستان رئال را مدت بیست سال به عهده داشت 

هشت لویی طال به عنوان کمک به ساخت مجسمهاي که قرار بود پیگال از ولتر  1773ي در سال و. ژاك روسو بود

من که محکوم هستم تا در نهان عقل خویش را پرورش دهم، از این : ((آالمبر نوشت/او به د. تهیه کند پرداخت

ین بار راه را به من نشان فرصت استفاده میکنم تا مراتب حقشناسی و تحسین خود را نسبت به مرد بزرگی که نخست

در حکم آگهی ) 1765(سوزاندن کتاب امیل روسو طی تشریفاتی در یکی از کلیساهاي مادرید .)) داد علنا ابراز دارم

مانند مارکس  -اسپانیاییهاي جوان که با پاریس آشنایی داشتند . تبلیغ رایگانی بود که براي این کتاب کرده باشند

در حالی که اسپانیا بازمیگشتند که شکاکیتی که در سالونها با آن  - سپیناس شده بود دمورا که عاشق ژولی دو ل

نسخ آثار ولتر، دیدرو، یا رئال به طور قاچاق به اسپانیا آورده میشدند و . برخورد کرده بودند در آنها اثراتی گذارده بود

یک روزنامه نویس اسپانیایی  1763ر سال د. بعضی از ذهنهاي نوجو و تازه پسند را به جنبش و طغیان وامیداشتند

اند، مانند کتابهاي ولتر، روسو، و هلوسیوس، سردي بسیاري  بر اثر کتابهاي بسیار زیانبخشی که رواج یافته: ((نوشت

اویده در سالون خود در مادرید، آشکارا افکاري به شیوه ظ پابلو اول.)) در ایمان مردم این کشور احساس شده است

در مادرید آثار ولتر، روسو، بل، )) انجمن اقتصادي دوستداران کشور((هاي  در قفسه). 1766حد (میداشت ولتر بیان 

در اسپانیا سیاحت میکرد،  1768آبه کلمان که در سال . آالمبر، مونتسکیو، هابز، الك، و هیوم وجود داشتند/د

پردهاي از مراعات برونی مراسم کاتولیک  گزارش داد که بیتفاوتی نسبت به مذهب، حتی بیاعتقادي که روي آن را

به دستگاه تفتیش افکار اطالع داده شد که عالیرتبهترین  1778در سال . پوشانده، شیوع بسیار یافته است

. فرانسه را میخوانند)) فیلسوفان((شخصیتهاي دربار آثار 

با ولتر حائز اهمیت قابل توجهی  -میکرد  کنده د آراندا که در فرانسه سفر -براي تاریخ اسپانیا دوستی پذرو آبارکا 

او . ارتباط او با دیگران را میتوان از روي فعالیت بعدي وي به عنوان سفیر کبیر اسپانیا در ورساي قضاوت کرد. بود

آالمبر صمیمیتی آمیخته با تحسین بهمرساند، /با د. در پاریس حشر و نشر میکرد)) اصحاب دایرهالمعارف((آزادانه با 
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در اسپانیا نسبت به کلیسا اظهار وفاداري کرد، ولی همو بود . اسر فرانسه را پیمود تا با ولتر در فرنه مالقات کندو سر

تحت راهنمایی او، کارلوس در شمار آن مستبدان روشنفکر . که کارلوس سوم را در مورد اخراج یسوعیان متقاعد کرد

ملترین دستیاران خود در ترویج تعلیم و تربیت، آزادي، و عقل فرانسه به آنان به چشم محت)) فیلسوفان((درآمد که 

  . مینگریستند

V - 1788 - 1759: کارلوس سوم  

  حکومت جدید -  1

او مورد استقبال همه، غیر از یسوعیان، . هنگامی که کارلوس سوم از ناپل وارد اسپانیا شد، چهل و سه سال داشت

ناراحت ) 1750(نها در پاراگه توسط اسپانیا به پرتغال فروخته شده بودند هاي آ یسوعیان از اینکه قرارگاه. قرار گرفت

از این قسمت که بگذریم، او با بخشودگی مالیاتهاي معوقه و اعاده پارهاي از حقوقی که استانها بر اثر سیاست . بودند

ه عنوان پادشاه اسپانیا نخستین سال سلطنت وي ب. تمرکز فیلیپ پنجم از دست داده بودند، همه قلوب را تسخیر کرد

هاي مثبت پادشاهان بوربون اسپانیا در  از جنبه. او دیگر ازدواج نکرد. بر اثر مرگ همسرش ماریا آمالیا توام با اندوه شد

قرن هجدهم آن است که آنها به پادشاهان اروپا سرمشقی از عالقه صمیمانه به خانواده و ثبات زناشویی ارائه 

  . میکردند

:انگلیسی تصویري از کارلوس، که در ناپل با انگلیسیها برخوردهایی داشته بود، چنین ترسیم کرد یک دیپلومات

. اي به رنگ چوب ماهون دارد چهره او ریزه اندام است و. پادشاه از نظر جسمی و لباس ظاهر بسیار عجیبی دارد

براین کتش مانند جوالی روي تنش قرار هاي بدنش را براي دوختن لباس نگرفتهاند، بنا مدت سی سال است که اندازه

او هر روز از سال، . جلیقه و شلوارش معموال از چرمند و یک جفت ساقبند پارچهاي روي پاهایش را گرفتهاند. میگیرد

  . چه باران باشد و چه باد، براي ورزش بیرون میرود

  : افزود 1761ولی ارل آو بریستول در 

چون بکرات او را . فظهاي خوب، و تسلطی غیرعادي بر خود در همه موارد داردپادشاه کاتولیک استعدادهاي خوب، حا

او پیوسته ترجیح میدهد به شیوهاي آرام و مالیم مطلبی را ثابت کند، و آن . فریب دادهاند، ظنین شده است

او با ظاهري که به  با وصف این،. شکیبایی را دارد که به جاي استفاده از اختیاراتش، به تکرار اندرزهاي خود بپردازد

  . حد اعال مالیم است، وزیران و مالزمان خود را در شدیدترین خوف نگاه میدارد

او در آیین . تقدس شخصی او نشان نمیداد که به یسوعیان حمله خواهد کرد یا دست به اصالحات مذهبی خواهد زد

هدات، اصول، و تعهداتش دشمنان انگلیسی پایبندي صادقانه و سرسختانه او به کلیه معا. قداس روزانه شرکت میکرد

  . قسمت زیادي از هر روز هفته را صرف امور دولتی میکرد. او را به حیرت میانداخت

از هشت تا یازده مشغول کار میشد، در شورا  ;هایش دیدن میکرد، صبحانه میخورد ساعت شش برمیخاست، از بچه

ساعت نه و نیم  ;چند ساعت صرف شکار میکرد ;ناهار میخورد در انظار عموم ;شرکت میکرد، شخصیتها را میپذیرفت

شکار کردن او احتماال اقدامی براي حفظ . شام میخورد، به سگهایش غذا میداد، دعا میخواند، و به بستر میرفت

  . سالمت بود، و با این هدف انجامش میداد که حالت مالیخولیایی موروثی در خانوادهاش را از خود دور کند

چون با اسپانیا که آن را از شانزدهسالگی به بعد ندیده بود آشنایی . ر خود را با اشتباهات بزرگی آغاز کرداو کا

این دو . نداشت، دو ایتالیایی را که در ناپل به او خوش خدمتی کرده بودند به عنوان دستیاران اول خود انتخاب کرد

  . زه د سکویالچی دستیار در امور داخلی بودندتن مارکزه د گریمالدي دستیار در سیاست خارجی، و مارک

او تیزهوش نیست، به امور تجاري عالقه دارد، و با وجود تنوع : ((ارل آو بریستول، سکویالچی را چنین توصیف میکرد

گمان میکنم اهل رشوه نباشد، ولی درباره . اداراتی که تصدي آنها با اوست، هیچ وقت از زیادي کار شکایت نمیکند
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او یک  ;سکویالچی از جنایات، بوي بد، و بیروحی مادرید خوشش نمیآمد.)) چنین تعهدي نمیسپارم همسرش

و به موسسات  ;دستگاه فعال پلیس و یک واحد تنظیف خیابانها سازمان داد، پایتخت را با پنج هزار چراغ روشن کرد

وز خشکسالی باعث افزایش قیمت نان شد، و بر. انحصاري براي تامین روغن، نان، و سایر حوایج شهر جنبه قانونی داد

هایی که جلو امتیازات و  وي با وضع آیین نامه. عوام الناس خواستار آن شدند که سر سکویالچی از تن جدا شود

. با ممنوع کردن اسلحه پنهانی یک هزار هواخواه از دست داد. قدرت روحانیان را میگرفتند، آنها را از خود رنجاند

او پادشاه را متقاعد کرد که رودوشیهاي بلند، . شش در عوض کردن لباس مردم انقالبی به وجود آوردسرانجام با کو

هاي سرپایین، که قسمت زیادي از صورت را مخفی میکنند، پنهان  هاي عریض با لبه که اندام را پنهان میدارند، و کاله

یک سلسله فرامین سلطنتی رودوشی و . یسازندکردن اسلحه را آسانتر و شناسایی مجرمین را براي پلیس مشکلتر م

. کاله را ممنوع کرد، و ماموران به قیچیهاي بزرگی مجهز شدند که لباسهاي خارج از قاعده را به اندازه قانونی درآورند

مارس  23در روز یکشنبه نخل، . جباریت این نوع حکومت بیش از آن بود که مادریدیهاي مغرور بتوانند تحمل کنند

آنها به شورش برخاستند، انبارهاي مهمات را به دست آوردند، زندانها را خالی کردند، بر سربازان و افراد پلیس  ،1766

چیره شدند، به خانه سکویالچی حملهور شدند، گریمالدي را سنگسار کردند، نگهبانان کاخ سلطنتی را که از والونها 

هاي لبه پهن روي آنها قرار داده  ، که بر سر نیزه زده و کالههاي این خارجیان مورد نفرت بودند، کشتند، و با کله

کارلوس تسلیم شد، فرامین را لغو کرد، . مدت دو روز این توده شورشی به قتل و غارت مشغول بود. بودند، رژه رفتند

ل این مدت، وي در خال. کنندگانش او را در امان میداشتند، به ایتالیا پس فرستاد و سکویالچی را، در حالی که بدرقه

آراندا رودوشی بلند و . که به استعدادهاي کنده و آراندا پی برده بود، او را به ریاست شوراي سلطنتی منصوب کرد

بیشتر مادریدیها  ;کاله لبه پهن را لباس رسمی جالدان کرد، و همین باعث شد که آن لباس قدیمی از مد بیفتد

. لباس سبک فرانسوي اختیار کردند

او  ;ما او را در فرانسه مستغرق در نهضت روشنگري دیدهایم. از یک خانواده قدیمی و ثروتمند آراگون بودآراندا 

به اسپانیا برگشت و شایق بود که کشور خود . همچنین به پروس رفت و در آنجا در زمینه سازمان نظامی مطالعه کرد

ش بیش از اندازه از به قدرت رسیدن او آشکارا المعارف نویس دوستان دایره. را همدوش آن کشورهاي شمالی بکند

او از این نظر متالم بود که آنها با این تایید کار وي را مشکلتر کردهاند، و آرزو داشت که کاش آنها  ;شادي کردند

  : او دیپلوماسی را به عنوان هنري توصیف کرد که بدان وسیله. درس دیپلوماسی خوانده بودند

وق، هراسها، و امیدهاي قدرتهاي مختلف را بشناسیم تا به مقتضاي موقع بتوانیم این قدرتها را نیرو، منابع، عالیق، حق

بسته به اینکه چطور از نظر تامین منافع و  - آرام کنیم، از هم جدا سازیم، شکست دهیم، یا با آنها متحد شویم 

  . افزایش امنیت ما به دردمان میخورند

ود، زیرا ظنین شده بود که روحانیان به طور پنهانی شورش علیه سکویالچی را پادشاه براي اصالح کلیسا آماده ب

این رساله حق  ;رساله بینامی منتشر کند 1765او به چاپخانه دولتی اجازه داده بود که در سال . تشویق کردهاند

کلیه امور غیرمذهبی کلیسا را در مورد جمع آوري اموال غیرمنقول مورد سوال قرار داده بود و استدالل میکرد که 

نویسنده این اثر، کنده پذرو رودریگث د کامپومانس، یکی از اعضاي شوراي سلطنتی . کلیسا باید تابع دولت باشند

کارلوس فرمانی صادر کرده بود که به موجب آن انتشار فرامین و دستورات پاپ در اسپانیا به  1761در سال . بود

اینک او از آراندا و . آن را تجدید کرد 1768در سال . ین فرمان را لغو کردبعدا او ا. موافقت پادشاه نیاز داشت

کامپومانس در یک سلسله اصالحات مذهبی که طی یک نسل پرهیجان سیماي فکري اسپانیا را از نو ساخت، 

  . پشتیبانی میکرد
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  اصالح دینی اسپانیا -  2

جنگهاي . یش کاتولیک را در اسپانیا از میان بردارندقصد نداشتند که ک - شاید بجز آراندا  - اصالحگران اسپانیا 

کیش کاتولیک را به صورت جزئی از میهن ) مانند مبارزه طوالنی براي آزادي ایرلند(طوالنی براي بیرون راندن مورها 

اي از این نیرو را فداکاریهاي ملت به چنان درجه. پرستی درآورده، آن را تقویت کرده، و به شکل نیرویی درآورده بود

  . تقدس رسانده بودند که معارضه موفقیتآمیز با آن، یا تغییر اساسی در آن، امکانپذیر نبود

امید اصالحگران آن بود که کلیسا را تحت نظارت دولت درآورند، و افکار مردم اسپانیا را از وحشت دستگاه تفتیش 

  . دآنها کار خود را با حمله به یسوعیان آغاز کردن. افکار آزاد سازند

انجمن یسوع در اسپانیا از تراوشات فکري و تجربیات ایگناتیوس لویوالیی زاده شده بود، و بعضی از بزرگترین رهبران 

در اینجا هم مانند پرتغال، فرانسه، ایتالیا، و اتریش، این انجمن تعلیمات متوسطه را زیر نظر . آن اسپانیایی بودند

. اهم میکرد، و در بهوجود آوردن روشها و سیاستهاي سالطین سهم داشتها شافی فر داشت، براي پادشاهان و ملکه

قدرت روبه گسترش آن باعث تحریک و حسادت و گاهی خصومت آن گروه از روحانیان کاتولیک میشد که به امور 

ند بعضی از این روحانیان معتقد بودند شوراهایی که نماینده همه جهان مسیحیت. دنیوي و غیرمذهبی توجه داشتند

تجار اسپانیا شکایت داشتند که . یسوعیان مدافع برتري قدرت پاپ بر شوراها و پادشاهان بودند. از پاپها برترند

یسوعیانی که دست اندرکار بازرگانی مستعمرات بودند کاالهاي خود را به بهایی ارزانتر از بهاي بازرگانان عادي 

و آنان متذکر شدند که این عمل باعث کاهش درآمد  ;همند بودندمیفروشند، زیرا از معافیت روحانیان از مالیات بهر

کارلوس معتقد بود که یسوعیان هندیشمردگان پاراگه را تشویق میکنند تا در برابر دستورات دولت . سالطین میشود

آنها را در هایی به او نشان دادند که مدعی بودند  و وقتی آراندا، کامپومانس، و دیگران نامه. اسپانیا مقاومت کنند

ها، که ظاهرا توسط پدر روحانی ریتچی رهبر فرقه  در یکی از این نامه ;مکاتبات یسوعیان یافتهاند، به هراس افتاد

اصالت و اعتبار این . نوشته شده بود، اظهار میشد که کارلوس حرامزاده است و باید جاي او را برادرش لویس بگیرد

ولی کارلوس آنها را حقیقی  ;یرمومن به طور یکسان مردود دانسته شده استها از ناحیه کاتولیکها و افراد غ نامه

او توجه داشت که، بنا به . دانست و نتیجهگیري کرد که یسوعیان براي برکناري و شاید هم قتل او توطئه میکنند

صمم شد که از و م) 1758(ادعا، تالشی براي قتل ژوزف اول پادشاه پرتغال، با دخالت یسوعیان به عمل آمده بود 

. سرمشق ژوزف پیروي، و این فرقه را از قلمرو خود اخراج کند

کامپومانس به او هشدار داد که چنین اقدامی تنها از طریق زمینه سازیهاي پنهانی، و به دنبال آن با یک ضربه 

میتوانند بلوایی پر  وگرنه یسوعیان، که مورد احترام مردم هستند، ;ناگهانی و هماهنگ، میتواند قرین موفقیت باشد

پیامهاي الك و مهر  1767به پیشنهاد آراندا، در اوایل سال . دردسر در سراسر کشور و مستملکاتش به راه اندازند

با ذکر اینکه  -شدهاي به امضاي پادشاه به ماموران همه نقاط امپراطوري فرستاده شدند، و به آنها دستور داده شد 

 31در . مارس در اسپانیا و در دوم آوریل در مستعمرات باز کنند 31امها را در روز این پی - مجازات تخلف مرگ است 

ها و مدارسشان در محاصره سربازان، و  مارس، یسوعیان اسپانیا وقتی چشم از خواب گشودند، متوجه شدند که خانه

ایی با خود ببرند که قدرت به آنها دستور داده شد با مسالمت به راه افتند و تنها چیزه. خودشان بازداشت هستند

به هر یک از تبعیدیها مقرري مختصري اعطا شد، و . مابقی اموال یسوعیان توسط دولت ضبط شد ;حملش را دارند

آنها را با ارابه و همراه مشایعت . هر یک از یسوعیان که نسبت به حکم اخراج اعتراض میکرد، مقرریش قطع میشد

کارلوس براي کلمنس سیزدهم پیام . بردند و با کشتی به ایتالیا اعزام کردندکنندگان نظامی به نزدیکترین بندر 

از آن . ... آنها را به مناطق کلیسایی میفرستم تا تحت رهبري مدبرانه و مستقیم آن مقدس قرار گیرند((فرستاد که 

قیق و تفکر عمیق اتخاذ عالیجناب تقاضا دارم که این تصمیم را جز یک اقدام احتیاطی مدنی، که من پس از بررسی د



۶١٢١

هنگامی که نخستین کشتی حامل ششصد یسوعی قصد داشت آنها را در چیویتاوکیا پیاده .)) کردهام، چیزي نپندارند

کند، کاردینال توریجانی، منشی پاپ، از دادن اجازه پیاده شدن به آنها امتناع ورزید و استدالل کرد که ایتالیا 

ها این کشتی در دریاي مدیترانه باال و پایین  هفته. این تعداد پناهنده توجه کند نمیتواند بدون انجام مقدمات، از

میرفت و در جستجوي بندري میهمان نواز بود، در حالی که مسافران مستاصل آن از وضع جوي، گرسنگی و بیماري 

هاي قابل اداره در  در گروه آنها بعدا ;سرانجام به آنها اجازه داده شد که در جزیره کرس پیاده شوند. در رنج بودند

در خالل این مدت، یسوعیان به همان ترتیب از ناپل، پارما، مستملکات اسپانیا در آمریکا، و . ایاالت پاپی جذب شدند

کلمنس سیزدهم به کارلوس سوم متوسل شد که این فرامین را، که ناگهانی بودن و قساوت . فیلیپین تبعید شدند

براي جلوگیري از بروز : ((کارلوس پاسخ داد. ناراحتی سراسر قلمرو مسیحیت شود، لغو کندآنها قاعدتا بایستی موجب 

یک افتضاح جهانی، من براي همیشه توطئه نفرت انگیزي را که این شدت عمل را ایجاب کرد به صورت رازي در 

وت عمیقی را از ناحیه ایمنی جانم، رعایت سک. آن مقام مقدس باید حرف مرا باور کند. قلب خود حفظ خواهم کرد

. پادشاه هرگز شواهدي را که فرامین خود را بر آن استوار کرده بود به طور کامل افشا نکرد.)) من ضروري میدارد

آالمبر که نسبت به /د. جزئیات آن چنان مورد بحثهاي گوناگون قرار گرفته و مبهم است که قضاوت را مشکل میکند

: به ولتر چنین نوشت 1767مه  4او در . ، در مورد نحوه تبعید آنان سوال کردیسوعیان احساسات دوستانهاي نداشت

درباره فرمان کارلوس سوم که به موجب آن یسوعیان چنین ناگهانی اخراج شدهاند چه فکر میکنید با آنکه من 

مینمود و آنها را در  اطمینان دارم او دالیل خوب و کافی داشت، آیا شما فکر نمیکنید که وي باید این دالیل را علنی

قلب شاهانه خود حبس نمیکرد آیا فکر نمیکنید او میبایستی به یسوعیان اجازه میداد که در دفاع از خویش حرف 

آیا شما همچنین فکر نمیکنید چنانچه ! خود را بزنند، خصوصا اینکه همه میدانند آنها در این زمینه حرفی نداشتند

در آشپزخانه به خرد کردن کلم مشغول است به نحوي کلمهاي به طرفداري از  تنها یک برادر غیرروحانی که فرضا

نمیتوانست در ) کارلوس(آنها بر زبان راند، هالك کردن همه آنها از گرسنگی بسیار غیرعادالنه باشد آیا به نظر شما او 

یان مورد تایید مردم امري که هر چه باشد معقول و منطقی است با شعور بیشتري عمل کند آیا عمل اخراج یسوع

بود یک سال پس از تکمیل عمل اخراج، در مراسم جشن قدیس کارلوس، پادشاه خود را از باال خانه کاخش به مردم 

وقتی که او طبق رسم متداول پرسید آنها چه هدیهاي از او میخواهند، آنان یکصدا فریاد زدند به یسوعیان . نشان داد

کارلوس از قبول این تقاضا امتناع ورزید و اسقف اعظم . روحانیان آزاد را برتن کنند اجازه داده شود بازگردند و خرقه

پاپ از  1769هنگامی که در سال . تولدو را به اتهام تلقین این تقاضا، که به نحو مشکوکی هماهنگ بود، تبعید کرد

به آن نظر موافق و شش نفر  اسقفهاي اسپانیا خواست درباره اخراج یسوعیان قضاوت کنند، چهل و دو اسقف نسبت

شاید روحانیان آزاد از اینکه از رقابت یسوعیان آسوده خاطر شده . هشت تن راي ممتنع داشتند. نظر مخالف دادند

فقراي آوگوستینوسی در اسپانیا با اخراج یسوعیان موافق بودند، و بعدا از دستور . بودند، احساس رضایت میکردند

  . به طور کلی منحل شود پشتیبانی کردند)) انجمن یسوع((کارلوس سوم دایر بر اینکه 

این دستگاه خیلی بیشتر از . در مورد دستگاه تفتیش افکار، چنین اقدام سریع و بدون مطالعهاي امکان نداشت

با احساس هراس و سنن مردم پیوند خورده بود، و مردم حفظ اخالقیات، صفاي ایمان، و حتی پاکی )) انجمن یسوع((

هنگامی که کارلوس سوم به تخت سلطنت نشست، دستگاه تفتیش افکار، با . ود را به آن منتسب میدانستندخون خ

هر کتابی که از نظر بدعتگذاري . یک دستگاه سانسور شدید و دقیق، زمام فکري مردم اسپانیا را در دست داشت

اگر این بررسی . میشد)) نندگانبررسی ک((مذهبی یا تخطی از اصول اخالقی مورد سوظن قرار میگرفت تحویل 

کنندگان آن کتاب را خطرناك میدانستند، پیشنهاد خود را به شوراي بازرسی تفتیش افکار میفرستادند، و این شورا 

هر چند وقت یک بار، دستگاه تفتیش افکار . میتوانست دستور دهد جلو کتاب گرفته، و نویسنده آن مجازات شود
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تملک یا خواندن یکی از این کتابها بدون اجازه کلیسا جرمی بود که تنها . نتشر میکردفهرستی از کتابهاي ممنوعه م

از . دستگاه تفتیش افکار میتوانست از آن درگذرد، و شخص متخلف میتوانست به خاطر آن مورد تکفیر قرار گیرد

آنها کتاب ممنوعهاي دارند،  کشیشها، خصوصا در ایام روزه بزرگ، خواسته میشد که از کلیه تایبان سوال شود که آیا

هر کس که از گزارش موارد تخلف فهرست تعلل میکرد، به . یا کسی را میشناسند که چنین کتابی داشته باشد یا نه

. همان پایه متخلف، گناهکار شمرده میشد، و هیچ یک از افراد خانواده یا دوستان نمیتوانست او را معذور بدارد

تا حدودي جلو دستگاه  1768در سال . ه تنها اصالحات مختصري به عمل آوردندوزیران کارلوس در این زمین

در . سانسور به این نحو گرفته شد که کلیه فرامین حاکی از ممنوعیت کتب باید قبل از اجرا به تصویب پادشاه برسند

ا ترك مذهب رسیدگی پادشاه به دادگاه تفتیش افکار فرمان داد که تنها به موارد بدعتگذاري مذهبی ی 1770سال 

وي دستور داد که اقدامات  1784در سال . کند و هیچ کس را که گناهش به طور قطع ثابت نشده باشد زندانی نکند

دستگاه تفتیش افکار در مورد بزرگان اسپانیا، وزیران کابینه، و خدمه خاندان سلطنت باید براي تجدید نظر به پادشاه 

فتیش افکار را از میان کسانی منصوب میکرد که روش آزادمنشانهتري نسبت به وي رهبران دستگاه ت. گزارش شوند

  . اختالفهاي فکري نشان میدادند

مفتش کل با اندوه گزارش داد که بیم از توبیخ کلیسا براي  1782این اقدامات مالیم تاثیراتی داشت، زیرا در سال 

مالیمتر و  1770عمال دستگاه تفتیش افکار پس از سال  به طور کلی،. خواندن کتب ممنوعه تقریبا از بین رفته است

به مسلمانان  1779در زمان سلطنت کارلوس سوم به پروتستانها، و در سال . مجازاتهایشان انسانیتر از گذشته بودند

  . آزادي مذهبی اعطا شد، هر چند که در مورد یهودیان چنین گذشتی منظور داشته نشد

در سویل بود و  1780چهار بار مراسم آدمسوزي انجام شد که آخرین آنها در سال  در دوران سلطنت کارلوس سوم،

این اعدام چنان موج انتقادي در سراسر اروپا بهوجود آورد که راه . در مورد پیرزنی اجرا شد که متهم به جادوگري بود

  . هموار شد 1813براي از میان بردن دستگاه تفتیش افکار در سال 

در زمان سلطنت کارلوس سوم، آزادي فکري، چنانچه ابراز میشد، هنوز از نظر قانونی مستوجب  با این وصف، حتی

پابلو اوالویده به عنوان اینکه نقاشیهاي قبیح در منزل خود در مادرید دارد، در نزد  1768در سال . مجازات مرگ بود

برهنه بوشه بودند، زیرا اوالویده در فرانسه به هایی از تصاویر  شاید این نقاشیها نسخه. دستگاه تفتیش افکار متهم شد

اتهام مهمتري به او زده شد، و آن این بود  1774در سال . سیروسیاحت پرداخته و حتی به فرنه هم سفر کرده بود

هاي نمونهاي که وي در سیر امورنا دایر کرده بود، اجازه تاسیس صومعه نداده و اجراي آیین قداس  که در دهکده

دستگاه تفتیش افکار به پادشاه اطالع داد که . نیان در روزهاي هفته و جمع آوري اعانه را منع کرده بودتوسط روحا

اوالویده براي محاکمه  1778در سال . این جرمها و جرایم دیگر به وسیله شهادت هشتاد شاهد به اثبات رسیدهاند

اوالویده از خطاهاي خود توبه کرد، با . لتر و روسو شداو متهم به طرفداري از نجوم کوپرنیکی و مکاتبه با و. احضار شد

. کلیسا از در آشتی درآمد، همه اموالش ضبط شدند، و براي مدت هشت سال محکوم به بازداشت در یک صومعه شد

 او. سالمتش را از دست داد، و به او اجازه داده شد که براي استفاده از آبهاي معدنی به کاتالونیا برود 1780در سال 

ولی پس . به فرانسه گریخت و از طرف دوستان فیلسوفش در پاریس به عنوان یک قهرمان مورد استقبال قرار گرفت

یک اثر مذهبی به نام انجیل پیروزمند، یا  ;از چند سال تبعید، دلش براي اماکن مانوسش در اسپانیا سخت تنگ شد

. تیش افکار به او اجازه بازگشت دادو دستگاه تف ;فیلسوف به دین برگشته به رشته تحریر درآورد

. همانطور که مشاهده میشود، محاکمه اوالویده پس از سقوط آراندا از مقام ریاست شوراي سلطنتی صورت گرفت

آراندا در سالهاي واپسین قدرتش مدارس تازهاي تاسیس کرد که در آنها روحانیان آزاد تدریس میکردند تا خال 

هایی که از  او با به جریان انداختن پولی با کیفیت خوب و طرح بهتر به جاي سکه. ودحاصل از رفتن یسوعیان پر ش
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ولی احساس او دایر بر اینکه ). 1770(ارزش آنها کاسته شده بود، در وضع پول رایج مملکت اصالحاتی انجام داد 

که قدرت پادشاه را به صورت پس از این. بیش از دیگران روشنفکر است، گاهی او را تندخو، متفرعن، و خودسر میکرد

او حس تناسب و سنجش را از . مطلقه درآورد، درصدد برآمد با افزایش اختیارات وزیران، قدرت پادشاه را محدود کند

دست داد و رویاي آن را در سرمیپروراند که طی یک نسل، اسپانیا را از جلد کاتولیک خود، که بدان قانع بود، بیرون 

عقاید بدعتآمیز خود را با تهور بیش از حد، حتی در نزد کشیش شافی خود، . فرانسه قرار دهد آورد و در مسیر فلسفه

با آنکه بسیاري از روحانیان آزاد از بعضی از اصالحات او در امور مربوط به کلیسا پشتیبانی میکردند و . ابراز میداشت

ایر بر از هم پاشیدن کامل دستگاه تفتیش افکار، عده آنها را براي کلیسا مفید میدانستند، او با افشا کردن امید خود د

چنان وجهه عمومی خود را از دست داد که جرئت نمیکرد بدون محافظ . بیشتري از کشیشان را به وحشت انداخت

آن قدر از سنگینی بار وظایفش شکایت میکرد که سرانجام کارلوس به حرف او استناد . شخصی از کاخش بیرون برود

در آنجا وي پیشبینی کرد که مهاجر نشینهاي ). 1787 - 1773(به عنوان سفیر کبیر به فرانسه فرستاد  کرد و او را

. انگلیسی در آمریکا، که شورش خود را بتدریج آغاز میکردند، به مرور زمان یکی از قدرتهاي بزرگ جهان خواهند شد

  اقتصاد جدید -  3

خوسه مونیینو، ملقب به کنده د فلوریدا بالنکا، به . تسلط یافتندپس از رفتن آراندا، سه مرد با کفایت بر حکومت 

او نیز مانند آراندا، ولی . بر کابینه تسلط داشت 1792و تا ) 1776(عنوان وزیر خارجه به جاي گریمالدي منصوب شد 

ع کشاورزي، پادشاه را در زمینه اقداماتی براي بهبود وض. را احساس میکرد)) فیلسوفان((به میزان کمتر، نفوذ 

ولی انقالب فرانسه وي را هراسناك ساخت و به محافظه  ;بازرگانی، آموزش و پرورش، و علم و هنر راهنمایی میکرد

پذرو د کامپومانس . رهبري کرد) 1792(کاري سوق داد، و او اسپانیا را به سوي نخستین ائتالف علیه فرانسه انقالبی 

گاسپار ملچور د . عهده داشت و در اصالحات اقتصادي محرك اصلی بودریاست شوراي سلطنتی را مدت پنج سال به 

، به عنوان یک قاضی انساندوست و فسادناپذیر ))برجستهترین اسپانیایی عصر خود بود((خوولیانوس که گفته میشود 

پس از بیشتر فعالیت او در حکومت مرکزي . انظار عمومی را به خود جلب کرد) 1778(و مادرید ) 1767(در سویل 

بود، ولی با پیشنهاد در مورد تجدیدنظر در قانون کشاورزي به سیاست اقتصادي در دوران سلطنت  1789سال 

این پیشنهاد، که از نظر زیبایی سبک تقریبا مانند آثار سیسرون بود، باعث شهرت او . کارلوس سوم کمک موثري کرد

رویهمرفته، به . روشنگري اسپانیا و اقتصاد جدید آن بودند این سه نفر، به اضافه آراندا، پدران نهضت. در اروپا شد

نتایج خوبی که از کارهاي آنها به دست آمدند با نتایج هر کار دیگري که در همان ((عقیده یک دانشمند انگلیسی، 

بتواند و در تاریخ اسپانیا مسلما هیچ دورانی نیست که  ;مدت کوتاه در هر کشور دیگر انجام شده است رقابت میکنند

موانع اقتصادي که در سر راه اصالحات در اسپانیا قرار داشتند به اندازه .)) با سلطنت کارلوس سوم قابل مقایسه باشد

هاي صاحب عنوان یا سازمانهاي کلیسایی، و  تمرکز مالکیت غیرقابل انتزاع در خانواده. موانع مذهبی بزرگ بودند

میلیونها . انعی رفع نشدنی در راه تحول اقتصادي به نظر میرسیدندانحصار تولید پشم به وسیله شرکت مستا، مو

تحول به عنوان تهدیدي  ;اسپانیایی به بیکارگی افتخار میکردند و از تکدي احساس شرمساري از خود نشان نمیدادند

پول به جاي به جریان افتادن در بازرگانی و صنایع، در گاوصندوقهاي  .داشتبراي بیکارگی مورد عدم اعتماد قرار 

اخراج مورها، و یهودیان منابع بسیاري را که براي بهبود وضع کشاورزي و . کاخها و خزانه کلیساها پنهان میشد

داخلی مشکالت مواصالت و حمل و نقل داخلی وضع قسمتهاي . توسعه بازرگانی وجود داشتند از میان برده بود

. کشور را یک قرن از بارسلون، سویل، و مادرید عقبتر نگاه داشته بود

با وجود این موانع، در مادرید و مراکز دیگر اشخاص با حسن نیت، اعم از نجیبزاده، کشیش، یا مردم عادي، بدون 

رورش، علوم، صنایع، را به وجود آوردند تا در مورد آموزش و پ)) انجمن اقتصادي دوستداران کشور((تمایز جنسی، 
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هاي خارجی را به  آنها مدارس و کتابخانه تاسیس میکردند، رساله. بازرگانی، و هنر مطالعه کنند و آنها را رشد دهند

زبان اسپانیایی برمیگرداندند، براي مقاالت و افکار تازه جایزه تعیین، و براي فعالیتهاي مترقیانه اقتصادي پول فراهم 

عتراف به نفوذ فیزیوکراتهاي فرانسه و ادم سمیث، جمع آوري طال در سطح ملی را به عنوان نشانه آنها، با ا. میکردند

ملتی که بیش از همه طال دارد از همه فقیرتر : ((رکود فعالیتهاي اقتصادي محکوم میداشتند، و یکی از آنها میگفت

اد مدنی را به عنوان علم واقعی کشور داري خوولیانوس علم اقتص.)) همان طور که اسپانیا نشان داده است... است، 

کامپومانس با اثر خود تحت عنوان بحث درباره تشویق صنایع . هاي اقتصادي رو به افزایش گذاردند رساله. میستود

  . ملی هزاران نفر، از جمله پادشاه، را تحت تاثیر قرار داد

او به . شاورزیشان به انحطاط گراییده بود آغاز کردکارلوس کار خود را با وارد کردن غالت و بذر براي مناطقی که ک

شهرها اصرار میورزید تا اراضی مشاع کشت ناشده خود را با نازلترین اجارهاي که عمال امکانپذیر باشد به دهقانان 

 فلوریدا بالنکا با استفاده از درآمدهاي پادشاه از محل حقوق مشاغل روحانی بالتصدي، در والنسیا و. اجاره دهند

کارلوس براي . به وجود آورد تا وجوهی با بهره ناچیز به کشاورزان وام دهد)) صندوقهاي قرض الحسنه((ماالگا نوعی 

به این  ;جلوگیري از نابودي جنگلها و فرسایش خاك، به همه بخشها دستور داد هر ساله تعداد معینی درخت بکارند

آمد که در دوران جوانی ما در هر دو نیمکره هنوز رسمی  به وجود)) روز درختکاري((ترتیب بود که جشن ساالنه 

او بیاعتنایی به رسم قدیمی غیرقابل فروش بودن یا غیرقابل واگذار بودن زمینهاي موروثی را تشویق . سالمتبخش بود

ن کرد و پیدایش رسوم جدید در همین زمینه را ممنوع ساخت، و به این ترتیب تقسیم امالك بزرگ و مالکیت دهقانا

امتیازات انحصار مستا در مورد گوسفند کاهش فاحشی یافت و قطعات بزرگی از زمین، . را بر این امالك، تسهیل کرد

اتباع کشورهاي دیگر به . که در گذشته براي چراگاه کنار گذارده شده بودند، براي کشاورزي بالمانع اعالم شدند

به این ترتیب، در منطقه سیرا مورنا، در جنوب باختري  ;اسپانیا آورده شدند تا در نقاط کم جمعیت ساکن شوند

چهل و چهار قریه و یازده شهر  1767اسپانیا که تا آن وقت در اختیار راهزنان و وحوش بود، اوالویده در حدود سال 

هاي  اههآبر. ها به خاطر رونق اقتصادي خویش شهرت یافتند این قرارگاه. از مهاجران فرانسوي یا آلمانی به وجود آورد

شبکهاي از . ها را به هم وصل کنند و اراضی پهناوري را که قبال بایر بودند، آبیاري کنند وسیعی حفر شدند تا رودخانه

هاي اروپا بودند، روستاها و شهرها را به یکدیگر متصل، و مواصالت و حمل و  هاي تازه، که تا مدتی بهترین جاده جاده

. تسریع میکردندنقل و بازرگانی آنان را تسهیل و 

براي از میان بردن ننگی که قبال به کارهاي یدي نسبت داده میشد، در . کمکهاي دولت به سوي صنایع روان شدند

یک فرمان سلطنتی اعالم شد که مشاغل یدي از این پس با مقام نجیبزادگی سازگار است، و صاحبان این گونه 

براي  ;هاي نمونه براي نساجی در گواذاالخارا و سگوویا کارخانه. سندها از این پس میتوانند به مشاغل دولتی بر حرفه

براي شیشه سازي در  ;براي چینی آالت در بوئن رتیرو ;و براي ابریشمبافی در تاالورا ;کالهسازي در سان فرناندو

گسترش تولید فرامین سلطنتی از . و براي شیشه، پردهدوزي، و اساس منزل در مادرید دایر شدند ;سان ایلد فونسو

گواذاالخارا در سال . به مقیاس وسیع و براساس اصول سرمایهگذاري، خصوصا در صنعت نساجی، حمایت میکردند

یک شرکت در بارسلون شصت  ;داراي هشتصد دستگاه بافندگی بود و چهار هزار بافنده در استخدام داشت 1780

چهارصد دستگاه داشت که ابریشم میبافتند، و با وضع  واالنس. دستگاه بافندگی اداره میکرد 2162کارخانه را با 

بارسلون هشتاد هزار  1792تا سال . مساعدي که از نظر سهولت صادرات داشت، به تجارت ابریشم لیون لطمه میزد

  . بافنده داشت و از نظر تولید پارچه نخی تنها از ناحیه میدلندز در انگلستان عقبتر بود

با مستملکات اسپانیا در دنیاي جدید برخوردار ) که مورد حمایت دولت بود(صار تجارت سویل و کادیث مدتها از انح

و در سال  ;کارلوس سوم به این امتیاز پایان بخشید و به بنادر گوناگون اجازه داد با مستعمرات دادوستد کنند. بودند
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نتایج . هاي اسپانیایی گشوده شدندعهدنامهاي با ترکیه منعقد کرد که براساس آن بنادر اسالمی به روي کاال 1782

مستملکات اسپانیا در آمریکا از لحاظ ثروت بسرعت رشد کردند، درآمد . این کار براي هر دو طرف سودمند بودند

  . اسپانیا از آمریکا در زمان سلطنت کارلوس سوم هشتصد درصد افزایش یافت، و تجارت صادراتیش سه برابر شد

این درآمد تا حدودي به وسیله انحصارات دولتی در زمینه . زم افزایش درآمدهایش بودگسترش فعالیتهاي دولت مستل

در ابتداي سلطنت کارلوس، . فروش کنیاك، توتون، ورق بازي، باروت، سرب، جیوه، گوگرد، و نمک تامین میشد

ولیانوس، در غالب عبارتی خو. مالیات فروش کاال در کاتالونیا به میزان پانزده درصد، و در کاستیل چهارده درصد بود

) کاالهایی که مالیات بر آنها بسته میشوند(این مالیاتها قربانیهاي خود : ((مناسب، مالیات فروش را چنین توصیف کرد

را در هنگام تولدشان غافلگیر میسازند، و همین طور که این قربانیان در حرکتند، آنها را تعقیب میکنند و گاز 

در زمان . گذارند از نظرشان دور شوند یا از دستشان بگریزند، مگر در موقع مصرف آنهامیگیرند، و هیچ گاه نمی

یک مالیات . سلطنت کارلوس، مالیات فروش در کاتالونیا لغو شد و در کاستیل به دو، سه، یا چهار درصد کاهش یافت

هاي  یق به کار انداختن اندوختهبه منظور تامین اعتبارات اضافی از طر. سبک و درجهبندي شده بر درآمدها بسته شد

هنگامی . مردم، فرانثیسکو د کاباروس خزانه را وادار کرد اوراق قرضه ملی، که سود به آنها تعلق میگرفت، صادر کنند

بانکو دي سان ((درصد بهاي اسمی خود تنزل کرد، او نخستین بانک ملی اسپانیا را به نام  78که ارزش این اوراق به 

. که پول اوراق قرضه را براي بهاي اسمی آنها پرداخت و اعتبار مالی دولت را اعاده کرد) 1782(کرد دایر )) کارلوس

  . نتیجه مهارت در کشورداري و تهور و تحرك، افزایش قابل توجه رونق اقتصادي و رفاه ملت به طور کلی بود

در مادرید . ث نوسازي اقتصاد اسپانیا شدندطبقات متوسط بیش از همه سود بردند، زیرا سازمانهاي آنها بودند که باع

ثروت آنها را  ;وجود آوردند که بیشتر دادوستد پایتخت را در دست داشتند تاجر، پنج صنف بزرگ تجار به 375

  . رئال به دولت وام دادند 30000000آنها  1776میتوان از این امر قضاوت کرد که در سال 

کار آمدن طبقه تجار بود و آن را براي آزاد ساختن اسپانیا از وابستگی  به طور کلی، دولت طرفدار این گونه روي

در این کشور نیز، مانند . اقتصادي و سیاسی به کشورهایی که داراي اقتصاد پیشرفتهتري بودند ضروري میدانست

تالونیا، که دستمزد، خصوصا در کا. کشورهاي یاد شده، طبقه رو به ازدیاد کارگر از تمکن تازه سهم ناچیزي داشت

ولی رویهمرفته قیمتها سریعتر  ;ثروتمندان شکایت داشتند یافتن و نگاهداشتن خدمتکار مشکل است، افزایش یافت

یک . از دستمزدها باال میرفتند، و طبقات کارگر در پایان سلطنت کارلوس همان اندازه فقیر بودند که در ابتداي آن

تمکن تجار، تولید کنندگان، روحانیان، نظامیان، یا ((ه تفاوت میان متوج) 1787(انگلیسی هنگام سفر در واالنس 

بدین ترتیب، طبقات متوسط . شد)) فقر، بیچارگی، و البسه ژندهاي که در همه خیابانها مشهودند((و )) اربابان مالک

که کارکنان آنها، که از مظاهر نهضت روشنگري که از فرانسه و انگلستان به اسپانیا میآمد استقبال میکردند، و حال آن

در کلیسا ازدحام میکردند، بر قبور بوسه میزدند و خاطر خود را با الطاف خداوندي و امید به بهشت تسلی 

  . میبخشیدند

 - بارسلون، واالنس، سویل، و کادیث  -مراکز بزرگ دریایی . تحت نظام اقتصادي جدید، شهرها گسترش یافتند

 607/167جمعیتی برابر  1797مادرید در ). 1800سال (نفر داشتند 100000 نفر تا 80000جمعیتهایی بتفاوت از 

وقتی که کارلوس سوم بر تخت نشست، ماردید به عنوان کثیفترین پایتخت . خارجی داشت 30000نفر به اضافه 

باد یا باران آن  در محالت فقیرنشین مردم هنوز زباله خود را در خیابانها خالی میکردند، به امید آنکه. اروپا شهره بود

اسپانیاییها : ((او میگفت. چون کارلوس این کار را ممنوع ساخت، آنها وي را به ستمکاري متهم کردند. را پخش کند

با این وصف، مامورانش ترتیبی براي جمع آوري .)) هایی هستند که وقتی آنها را میشویند، گریه میکنند مثل بچه

. کردند، و رفتگران مامور شدند که زباله را براي استفاده به عنوان کود جمع کنندزباله و ایجاد سیستم فاضالب برقرار 
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مردم نمیگذاشتند پلیس گدایان را دستگیر . کوششی که براي جلوگیري از تکدي به عمل آمد مواجه با شکست شد

. کند، خصوصا کورها را که به صورت صنف نیرومندي متشکل شده بودند

ها به هفتصد نقطه آورده میشد و آبرسانها با  آب از کوه. پایتخت خود را بهبود میبخشید کارلوس سال به سال وضع

خیابانها در شش ماه پاییز و زمستان، از غروب آفتاب تا نیمه شب، با . زحمت آن را به منازل شهر تحویل میدادند

هاي قدیمی و  مسیرشان جاده بیشتر خیابانها باریک و پرپیچ و خم بودند و. چراغهاي روغن سوز روشن میشدند

ولی چند خیابان خوب ساخته شدند، و مردم از . غیرمستقیمی بودند که از آفتاب تابستانی خود را پنهان میداشتند

ها و  بویژه گردشگاه پرادو مورد توجه بود که فواره. هاي سایهدار بهرهمند بودند باغهاي عمومی وسیع و گردشگاه

در آنجا در . ند و به لحاظ آشناییهاي عشقی و قرار مالقات، طرفداران بسیاري داشتدرختان هوایش را خنک میکرد

از جلو این گردشگاه تقریبا روزي چهارصد کالسکه . خوان ویلیانوئوا شروع به ساختن موزه پرادو کرد 1785سال 

  . میگذشتند، و در آنجا هر روز عصر سی هزار مادریدي جمع میشدند

 ;ها آب تنی کنند، یا بعد از نیمه شب موسیقی بنوازند وازهاي هرزه بخوانند، یا لخت در چشمهآنها اجازه نداشتند آ

در پایان  ;میفروختند لذت میبردند)) فندق((، و ))لیموترش((، ))پرتقال((ولی از فریادهاي خوش الحان زنانی که 

م میخورد با آنچه که تنها در روزهاي قرن هجدهم، به قول مسافران، منظرهاي که در گردشگاه پرادو هر روز به چش

در آن وقت مادرید آن طور شد که بار . یکشنبه و تعطیالت در شهرهاي دیگر آن دوران دیده میشد برابري میکرد

  . دیگر در زمان ما شده است، یعنی به صورت یکی از زیباترین شهرهاي اروپا درآمد

چنین به نظر میرسید که . رد در سیاست خارجی کسب نکردکارلوس سوم توفیقی را که در امور داخلی به دست آو

)) جنگ هفتساله((شورش مستعمرات انگلستان در آمریکا فرصتی به دست میداد تا اسپانیا انتقام زیانهایی را که در 

 1000000پادشاه به طور پنهانی  ;آراندا به کارلوس اصرار کرد که به انقالبیون کمک کند ;متحمل شده بود بگیرد

حمله کشتیهاي دزدان دریایی انگلیسی به کشتیهاي اسپانیایی سرانجام منجر ). 1776(لیور براي شورشیان فرستاد 

یک نیروي اسپانیایی مینورکا را بار دیگر به تصرف درآورد، ). 1779ژوئن  23(به اعالن جنگ از طرف اسپانیا شد 

  . ناکامی مواجه شد ولی تالشی که براي به دست آوردن جبل طارق به عمل آمد با

در معاهده صلح . این اقدام را عقیم گذاردند)) پروتستانی((مقدمات حمله به انگلستان فراهم شد، ولی طوفانهاي 

  . از مطالبه جبل طارق صرف نظر کرد، ولی فلوریدا را بار دیگر به دست آورد) 1783(ورساي، اسپانیا 

جنگها بسیاري از ثروتی را که . انگیز کرد اي آخر عمر پادشاه را غمعدم توفیق در اعاده تمامیت ارضی اسپانیا ساله

وزیران بسیار باهوشش هیچ گاه نتوانسته بودند بر دو نیروي پر . نظام جدید اقتصادي به وجود آورده بود از بین بردند

عالقه دیرینهشان به یکی بزرگان اسپانیا با امالك وسیعشان، و دیگري روحانیان با  - قدرت محافظه کار چیره شوند 

. خود کارلوس بندرت در وفاداري اساسی خود نسبت به کلیسا دچار تردید شده بود. اینکه مردم سادهلوح باقی بمانند

اتباعش باالترین ستایشها را هنگامی نثار او کردند که وي چون با یک دسته مذهبی که در حرکت بود روبهرو شد، 

دس عشاي ربانی را حمل میکرد داد، و سپس خودش پیاده به گروه شرکت کالسکه خود را به کشیشی که نان مق

اخالص مذهبی او محبتی را که در نخستین دهه سلطنتش از او، به عنوان بیگانهاي از . کننده در مراسم ملحق شد

درگذشت  هنگامی که پس از پنجاه و چهار سال سلطنت در ناپل و اسپانیا. ایتالیا، دریغ شده بود، متوجه وي ساخت

، اشخاص بسیاري بودند که اگر او را بزرگترین پادشاهی که اسپانیا تا آن وقت داشته بود )1788دسامبر  14(

طبیعت مهربان او هنگامی درخشید که در بستر . نمیدانستند، به طور مسلم او را نیکوکارترین پادشاه میدانستند

چگونه ممکن : ((د را بخشیده است یا نه، و او پاسخ دادمرگ اسقف از او پرسید آیا در این حال همه دشمنان خو
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است که من قبل از اینکه آنها را ببخشم، به انتظار این گذرگاه باشم همه آنها لحظهاي بعد از ارتکاب خطا بخشیده 

..))شدند

VI - خلق و خوي مردم اسپانیا  

، اخالقیاتشان در مقایسه با همگنان آنها مردم اسپانیاي قرن هجدهم چه نوع آدمهایی بودند به موجب همه گزارشها

عالقه شدیدشان به مذهب، شهامت، احساس سربلندي آنها، همبستگی و انضباط . در انگلستان و فرانسه خوب بود

خانوادگی آنان، حتی با قبول اینکه داراي احساسات افراطی میهن پرستی و مذهبی بودند، عوامل جبران کننده 

برگزیدن جنس مخالف باعث ترویج شهامت . یت جنسی و غرور ستیزهجویانه آنها بودندنیرومندي در برابر حساس

میشد، زیرا زنان اسپانیایی که عالقهمند بودند از آنها حمایت و محافظت شود، سکر آورترین تبسمهاي خود را نثار 

سرعت نسبت به یک اهانت عکس  مردانی میکردند که به مقابله با گاوهاي نر در میدانها یا خیابانها میرفتند، یا با

  . العمل نشان میدادند و انتقام میگرفتند، یا با افتخار از جنگ بازمیگشتند

از . هاي فرانسویان به داخل این کشور، اخالق جنسی دستخوش نرمشهایی شده بود با جاري شدن افکار و شیوه

ت قانونی براي ازدواج به شمار میرفت، ولی از ضروریا) 1766پس از (دختران بدقت مراقبت میشد، و رضایت والدین 

براي زنان متجدد )) ندیم ملتزم رکاب. ((زنان، پس از ازدواج در شهرهاي بزرگتر به سرگرمیهاي عشقی روي میآوردند

یک گروه کوچک به نام ماخوها و ماخاها یک جنبه . به صورت یکی از ملحقات ضروري درآمد و زناکاري افزایش یافت

ماخوها مردانی از طبقه پایین بودند که مانند افراد سبکسر لباس . د از زندگی اسپانیایی را تشکیل میدادمنحصر به فر

هاي لبه پهن بر سرمیگذاردند،  میپوشیدند، رودوشیهاي بلند بر تن میکردند، موهایشان را بلند نگاه میداشتند، کاله

بیبندوباري داشتند، و تا آنجا که ممکن بود خرج آنان را سیگارهاي برگ میکشیدند، همیشه آماده نزاع بودند، زندگی 

شوهر )) ماخاها((اغلب اوقات  ;روابط جنسی آنها توجهی به قانون نداشت. میدادند)) ماخاها((هایشان یعنی  رفیقه

را، با )) اماخ((نیمی از جهانیان . را میدادند)) ماخوها((داشتند که خرج آنها را میداد، در حالی که خود آنها هم خرج 

. شناسد لباس مخصوص یا بیلباس، از روي تصاویري که به دست تواناي گویا کشیده شدهاند می

فساد سیاسی و تجاري وجود داشت، ولی نه به میزانی که در انگلستان . اخالقیات اجتماعی نسبتا در سطح باالیی بود

کاري اسپانیاییها ضرب المثل است، و این خصلت درست: ((یک مسافر فرانسوي اظهار میداشت ;یا فرانسه دیده میشد

قول یک آقاي اسپانیایی از لیسبون تا سن پطرزبورگ اخالقا معتبر .)) در روابط بازرگانی به نحو چشمگیري میدرخشد

تنها در مادرید . کارهاي خیریه به حد وفور انجام میشدند. دوستی در اسپانیا اکثرا بیش از عشق دوام داشت. بود

هاي تازه بسیار  بیمارستانها و نوانخانه. مذهبی روزانه سی هزار کاسه سوپ مغذي میان فقرا تقسیم میکردند موسسات

تقریبا همه اسپانیاییها، . دایر شدند، و موسسات قدیمی از این نوع توسعه یافتند و در وضع آنها بهبودي حاصل شد

  . ست بودندجز در مورد بدعتگذاران و گاوهاي نر، با سخاوت و انساندو

گاوبازي با مذهب، امور جنسی، شرافت، و تشکیالت خانواده، به عنوان اموري که مورد توجه خاص مردم اسپانیا قرار 

یکی اینکه شهامت باید : داشتند، رقابت میکرد و مانند اعمال گالدیاتورها در روم باستان از دو نظر از آن دفاع میشد

کارلوس سوم این گونه کارها را منع . به هر حال گاو را باید قبل از خوردن کشت در مردان پرورش یابد، و دیگر اینکه

گاوبازان ماهر و بیپروا بت مردم همه طبقات بودند و هر یک . میکرد، ولی کمی بعد از مرگش، آنها از سرگرفته شدند

رو طرفداري میکردند، و این دوشس آلبا از کوستیلیارس، و دوشس اوسونیا از روم. از آنها براي خود پیروانی داشت

ها مردم مادرید را به دو دسته تقسیم میکردند، کمااینکه گلوك و پیچینی مردم پاریس را به دو قسمت تقسیم  گروه

قماربازي . مردها و زنها درآمدهاي خود را بر روي سرنوشت گاوها و تقریبا هر چیز دیگر شرط میبستند. میکردند
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حتی در خانهاي خصوصی مجالس شبانه قمار ترتیب داده میشدند، و میزبان حق  ;دغیرقانونی ولی همه جاگیر بو

  . کاسه کوزه داراي را دریافت میکرد

لباس مردان مبادي آداب بتدریج تغییر شکل داد و، با دست کشیدن از لباسهاي سیاه و بیروح ویقه آهاري که متعلق 

دار، نیمتنه بلند از ساتن یا ابریشم، شلوارهایی که تا  از کت یقهبه نسل پیشین بود، البسه فرانسوي، که عبارت بودند 

زانو میرسیدند، جورابهاي ابریشمی، کفشهاي سگکدار، و بر باالي همه اینها یک کالهگیس و یک کاله سه گوش، 

و گاهی معموال زن اسپانیایی زیباییهاي خود را به صورت رازي مقدس در نیمتنه توري و دامنهاي بلند . متداول شد

مدور میپیچید و با روسریهاي خود چشمانی را پنهان میداشت که در اعماق سیاهی آنها پارهاي از اسپانیاییها به 

ولی در حالی که در قرن هفدهم یک زن بندرت میگذاشت مردان پاهایش . طیب خاطر روح خود را مستغرق میکردند

و سرپاییها که قبال بیپاشنه بودند جاي خود را به  ;اصله داشترا ببینند، اینک دامنش کوتاه شده و مقداري با زمین ف

واعظان هشدار میدادند که این نمایش ناشایست پاهاي زنان در حکم افزودن . کفشهاي پاشنه بلند نوك تیز دادند

ي زنان تبسم میکردند، کفشهاي خود را زینت میدادند، دامنها. هیزمی خطرناك بر طبیعت قابل اشتعال مردان است

ایزابال فارنسه مجموعهاي از . خویش را برق میانداختند، و بادبزنهاي خود را حتی در روزهاي زمستان حرکت میدادند

. بادبزن داشت، که بعضی از آنها به وسیله هنرمندانی با شهرت ملی نقاشی شده بودند 1626

انه از بحثهاي جدي احتراز میشد و در اجتماعات شب. ها بجز رقص محدودیت داشت زندگی اجتماعی در همه زمینه

در اسپانیا رقص یکی از عالیق شدید و عمده مردم . بازي و سرگرمی، رقص، و جلب توجه زنان ترجیح داده میشد

رقص فاندانگو با آهنگ سه ضربی همراه قاشقک . بود، و انواع مختلفی از آن بهوجود آمدند که در اروپا شهرت یافتند

بولرو، که از  ;لیا به وسیله دو یا چهار زوج با قاشقک و معموال همراه با آواز اجرا میشدسگیدی ;دستی اجرا میشد

در رقص . شکل گرفت و بزودي به طرز جنونآمیزي مورد توجه عامه واقع شد 1780مشتقات آن است، در حدود سال 

دیگر نزدیک و از هم دور میشدند، کونترادانسا صفی از مردان در برابر صفی از زنان قرار میگرفتند که بتناوب به یک

یا رقص کوادریل  -)) کونترادانسا کوادرادا((در رقص با شکوه . مثل اینکه اینان مظهر نبرد جاودانی میان زن و مردند

رقصنده  3500ها گاهی  در بالماسکه. چهار زوج مربعی تشکیل میدادند و دور این محوطه مربع قرار میگرفتند - 

  . ، و در ایام کارناوال تا سحر میرقصیدندمشتاق شرکت میکردند

گفته میشد وقتی که یک زن اسپانیایی . این رقصها حرکات را به صورت شعري زنده و محرکی جنسی درمیآوردند

. سگیدیلیا میرقصید، چنان اغواگر میشد که حتی پاپ و همه هیئت کاردینالها را از مسند عظمتشان به زیر میآورد

  : گفت او می. اسپانیا به چیز آموزندهاي پیبرد خود کازانووا هم در

این رقص فاندانگو بود که من جاهالنه تصور . حدود نیمه شب جنجالیترین و جنون آمیزترین رقص آغاز میشد

در ایتالیا و . ... میکردم بدفعات آن را دیدهام، ولی آنچه اینجا بود دروراي افسار گسیختهترین تصورات من قرار داشت

رقصندگان دقت میکنند تا مرتکب حرکاتی که این رقص را به صورت شهوت انگیزترین رقصها درمیآورند فرانسه 

هر زوج، یک مرد و زن، تنها سه گام برمیدارد، سپس با قاشقکهاي خود با موسیقی هماهنگی میکنند و خود . نشوند

پایان آن، از نخستین آه تا سرمستی نهایی آن، همه مراحل عشقبازي، از آغاز تا  ;را به انواع حاالت شهوانی درمیآورند

. من از فرط هیجان فریادي بلند برآوردم. ارائه میشوند

به او گفته شد که این رقص . وي در حیرت بود که چگونه تفتیش افکار رقصی چنین تحریکآمیز را مجاز میدارد

بعضی از انواع . اشت این رقص را اجرا کندمطلقا ممنوع بود و اگر کنده د آراندا اجازه نمیداد، هیچ کس جرئت ند

بدین ترتیب کانته فالمنکو یا  ;موسیقی اسپانیایی که بیش از همه مورد توجه عامه قرار داشتند با رقص مرتبط بودند

همراهی )) سگیدیلیا خیتانا((آواز کولیها لحنی شکوهآمیز و احساساتی داشت که همه خوانندگان کولی آن را با رقص 
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شاید این نغمات ماتمزده طنینی از آهنگهاي قدیمی مغربیان بودند، یا کیفیت تیره مذهب و هنر اسپانیایی، . میکردند

با اپراهاي . یا عدم امکان ناراحت کننده دست یافتن بر پیکر زنان، یا احساس سرخوردگی پس از نیل به وصال

این کاستراتو سالخورده، پس از ). 1703(راه یافت  ایتالیایی و نغمات فارینلی عنصر شادمانهتري به موسیقی اسپانیا

کارلوس با . اینکه در طی دو دوران سلطنت نغمه سرایی کرد، در زمان کارلوس سوم محبوبیت خود را از دست داد

نفوذ .)) خروس اخته تنها به درد خوردن میخورد: ((او گفت ;گفتن یک جمله او را از مسند محبوبیت به زیر آورد

وارد اسپانیا  1768بوکرینی در سال . تالیا با سکارالتی ادامه یافت، و بار دیگر با بوکرینی به پیروزي رسیدموسیقی ای

شد، موسیقی دربار را در دوران سلطنت کارلوس سوم و کارلوس پنجم زیر نفوذ خود درآورد، و تا هنگام مرگ 

  . در اسپانیا ماند) 1805(

سوالر پس از اینکه در اسپانیا شهرتی به هم رسانید، با موفقیت در فلورانس، با یک حرکت معکوس، ویثنته مارتن اي 

سوناتهاي کالوسن آنتونیو سولر با سوناتهاي سکارالتی . وین، و سن پطرزبوگ اپراي ایتالیایی به روي صحنه آورد

یا اینترمتسو )) نادیلیوتو((و دون لویس میسون تونادا یا تکخوانی را تکمیل کرد و آن را به صورت  ;رقابت میکردند

، به موجب یک فرمان سلطنتی که اجراي هرگونه اثري را که 1799در سال . هاي نمایش درآورد آوازي در بین پرده

به زبان کاستیلی نوشته نشده و به وسیله هنرمندان اسپانیایی اجرا نشده باشد ممنوع میساخت، به دوران سروري 

  . موسیقی ایتالیایی پایان داده شد

روحیه مردم اسپانیا برحسب مناظر . خصوصیات اخالقی اسپانیاییها را نمیتوان در یک قالب متحدالشکل خالصه کرد

که در مادرید گرد آمده بودند با )) اسپانیاییهاي فرانسوي شده((و  ;طبیعی، از یک ایالت به ایالت دیگر، فرق میکند

ولی اگر . را با تاروپود خود درآمیخته بودند کامال تفاوت داشتندهاي اسپانیایی خو گرفته و آن  بومیانی که به شیوه

اقلیتهاي خارجی را کنار بگذاریم، میتوانیم در مردم اسپانیا خصیصهاي اخالقی که خاص آنها و منحصر به فرد است 

یا ملیت  یک فرد اسپانیایی مغرور بود، ولی این غرور نیروي آرامی داشت که کمتر از تعصب شدید میهنی. بیابیم

این غرور فردگرایانه بود و از یک احساس مصممانه مبارزه فردي علیه صدمات دنیوي، اهانت شخصی، یا  ;ناشی میشد

براي چنین روحیهاي، جهان خارج تنها میتوانست واجد اهمیت ثانوي به نظر برسد که . لعن جاودانی مایه میگرفت

هیچ چیز جز سرنوشت روح در مبارزه با . به خاطر آن را نداردارزش به خود زحمت دادن درباره آن یا رنج کشیدن 

بدین ترتیب، امور سیاسی، رقابت به خاطر پول، و تجلیل از شهرت یا . بشر و در جستجوي خداوند اهمیت نداشت

حتی پیروزیهاي رزمی افتخاري نداشتند، مگر آنکه این پیروزیها بر دشمنان ! مقام تا چه حد ناچیز و کوچک بودند

اسپانیاییها، که از چنین ایمانی ریشه گرفته بودند، میتوانستند با آرامش توام با تحمل و . ایمان به دست میآمدند

. شکیبایی، و با اعتقاد به قضا و قدري که بآرامی در انتظار بهشت نهایی بود، با زندگی روبهرو شوند

VII  -  ذهن اسپانیایی  

ن پادشاه از خاندان هاپسبورگ در اسپانیا را دایر بر واگذاري تخت هنگامی که لویی چهاردهم پیشنهاد آخری

: هاي سلطان عظیم الشان پذیرفت، سفیر کبیر اسپانیا در ورساي با شادي فریاد برآورد سلطنتش به یکی از نوه

تراوشات هاي غمبار سنگ، به صورت مانعی در راه رسیدن  ولی آن توده!)) هاي پیرنه وجود ندارند اینک دیگر کوه((

فرانسه به اسپانیا، و به عنوان مظهر مقاومتی که جلو همه گونه تالش چند تن اشخاص فداکار را براي )) روشنفکري((

  . اروپایی کردن ذهن اسپانیایی میگرفت، بر جاي ماند

) 1776 -  1774(کامپومانس با اثر خود تحت عنوان بحث درباره آموزش و پرورش عمومی افزارمندان و تشویق آنان 

در این اثر تعمیم بیشتر آموزش و پرورش عمومی به عنوان شالودهاي . سالخوردگان اسپانیا را بهوحشت انداخت

پارهاي از روحانیان عالیمقام و مالکان بزرگ دلیلی نمیدیدند . حیاتی براي زندگی و رشد ملی در نظر گرفته شده بود
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بی و شورش اجتماعی منجر شود، فکر مردم را ناراحت کنند، با دانش غیرضروري، که ممکن است به بدعتگذاري مذه

: او نوشت. ولی خوولیانوس، که از این مشکالت دلسرد نمیشد، براي گسترش اعتقاد به آموزش و پرورش تالش میکرد

 هایی که به رونق و پیشرفت اجتماعی منجر میشوند متعددند، ولی همه اینها از یک نقطه آغاز میشوند، و آن راه((

او امیدوار بود که آموزش و پرورش به افراد راه تعقل را بیاموزد، و این تعقل .)) نقطه آموزش و پرورش عمومی است

و علوم، که به وسیله همین گونه افراد توسعه یافته باشند، منابع طبیعت  ;افراد را از خرافات و تعصب دینی آزاد کند

پارهاي از زنان نجیبزاده براي پاسخگویی به این ندا قدم پیش گذاردند و . را در راه غلبه بر بیماري و فقر به کار برند

کارلوس سوم وجوه قابل . تشکیل دادند که هزینه تشکیل مدارس ابتدایی را تامین کند)) انجمن بانوان((یک 

اي تحصیل هاي عالی بر افراد عادي به منظور تشکیل آموزشگاه. مالحظهاي صرف تاسیس مدارس ابتدایی رایگان کرد

. زبان، ادبیات، تاریخ، هنر، حقوق، یا طب وارد میدان عمل شدند

هاي علوم در این  کارلوس دستور داد دوره. اخراج یسوعیان قالبریزي مجدد مدارس متوسطه را ضروري و تسهیل کرد

او کمکهایی . وندمدارس توسعه یابند، کتب آنها بازنویسی شوند، و اشخاص غیرمذهبی نیز در این مدارس پذیرفته ش

هاي نیوتن را در دروس  ها توصیه شد که نوشته به دانشگاه. به مدارس میکرد و به معلمان برجسته مقرري میداد

  . هاي فلسفه خود منظور دارند فیزیک خود، و آثار دکارت و الیبنیتز را در دوره

، ))رسطو با حقیقت الهام شده شباهت ندارنداصول نیوتن و دکارت به قدر اصول ا((دانشگاه ساالمانکا به این علت که 

 2400دانشگاه واالنس با . هاي اسپانیا دستورالعمل شاهانه را پذیرفتند ولی بیشتر دانشگاه. این توصیه را نپذیرفت

چندین فرقه مذهبی در مدارس . بزرگترین و مترقیترین مرکز آموزشی در اسپانیا بود) 1784(دانشجو در این وقت 

به معلمان کرملی مصرانه توصیه میکرد که آثار )) کرملیان پابرهنه((رهبر فرقه . را قبول کردند)) ه جدیدفلسف((خود 

این سازمانها . افالطون، ارسطو، سیسرون، فرانسیس بیکن، دکارت، نیوتن، الیبنیتز، الك، ولف، و کوندیاك را بیاموزند

وسی آثار هابز را مطالعه میکرد، و دستهاي دیگر آثار یک دسته از راهبان آوگوستین. جاي پرورش مقدسان نبودند

این گونه مطالعات همیشه تکذیب و رد به دنبال داشتند، ولی باید دانست افراد با حرارت بسیاري بودند . هلوسیوس را

  . اند که در جریان رد نظرات دشمنان خود، ایمان خویش را از دست داده

بنیتو خرونیمو فئی خوئو اي مونتنگرو با آنکه . ته دست به نوآوري زده بوددر دوران کودکی کارلوس، یک راهب برجس

در یک صومعه متعلق به فرقه بندیکتیان در اوویذو گذراند، توانست آثار ) 1764 -  1717(سال آخر عمر خود را  47

اري مشاهده کرد که و با حیرت و شرمس ;بیکن، دکارت، گالیله، پاسکال، گاسندي، نیوتن، والیبنیتز را مطالعه کند

او از اطاقک خود میان . چگونه اسپانیا، از زمان سروانتس به بعد، از مسیرهاي اصلی افکار اروپا به دور مانده است

یک سلسله مطلب در هشت جلد بیرون داد که خودش آنها را نمایش انتقادي میخواند، که  1739و  1726سالهاي 

او منطق و فلسفهاي را که در آن وقت در اسپانیا . د، نه درباره آثار هنريها بو یک بررسی انتقادي درباره اندیشه

کشفیات دانشمندان در بسیاري  ;حمایتی را که بیکن از علوم قیاسی میکرد ستود ;تدریس میشد مورد حمله قرار داد

 ;ورد تمسخر قرار دادجادو، پیشگویی، معجزات قالبی، جهل پزشکی، و خرافات عمومی را م ;ها را خالصه کرد از زمینه

هاي غیرمعقول ملتها را بیاعتبار  قواعدي براي اعتبار و مقبولیت تاریخی وضع کرد، که به طرزي بیرحمانه افسانه

و از نقشی آزادانهتر و اجتماعیتر براي زنان در امور  ;خواستار تعلیم و تربیت براي همه طبقات اجتماع بود ;ساختند

  . آورد عمل می آموزشی و اجتماع طرفداري به

انبوهی از دشمنان کتابهایش را زیر نظر گرفتند، درباره میهن پرستی او ایجاد شک کردند، و تهور و بیپروایی او را 

محکوم ساختند، دستگاه تفتیش افکار وي را به دادگاه خود احضار کرد، ولی نتوانست بدعت صریحی در او و آثارش 

هاي حکیمانه و پژوهشگرانه  ا با نخستین جلد از پنج مجلدي که عنوانشان نامهاو مبارزه خود ر 1742در سال . بیابد
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سبک نگارشش خوب و حاکی از توجه او به این حقیقت بود که هر نویسنده این تعهد اخالقی را . بود از سرگرفت

ها تا  یش و نامهمردم چنان از تعلیمات و شهامت او خوششان میآمد که نما. دارد که مطلب خود را بوضوح بیان کند

ها، ارواح، و شیاطین هنوز  ساحره ;او نتوانست خرافات را از اسپانیا دور کند. پانزده بار تجدید چاپ شدند 1786سال 

ولی گام نخست برداشته شده بود، و این امر  ;در فضاي کشور در حرکت بودند و فکر مردم را به وحشت میانداختند

زیرا وي، بدون برخورد با مزاحمت، در اطاقک ساده خود  ;راهب بدان بستگی داشتاز نقاط مثبت فرقهاي بود که این 

. باقی ماند و به کارش ادامه داد) 1764(تا هنگام مرگش در سن هشتاد و هشت سالگی 

همان طور که فرقه بندیکتیان . کسی که مشهورترین اثر منثور اسپانیاي قرن هجدهم را نوشت روحانی دیگري بود

که آسیبی متوجه فئی خوئو نشود، به همان ترتیب هم یسوعیان یکی از کشیشهاي خود را که مهمترین  توجه کرد

خوسه فرانثیسکو د ایسال واعظی با فصاحت بود، ولی . هاي مذهبی بود، مورد حمایت قرار دادند اثرش هجو موعظه

که بعضی از موعظهگران به کمک آنها هاي نمایشگري، و دلقک بازي  هاي خطابه خوانی، خودخواهی ادبی، جنبه حقه

توجه و پولهاي مردم را در کلیساها و میادین عمومی به سوي خود جلب میکردند، نخست براي او جنبه تفریحی 

او این روحانیان را در داستانی به نام سرگذشت واعظ شهیر  1758در سال . داشتند و سپس اسباب ناراحتیش شدند

هاي خود را با یک  گفت که برادر روحانی خروندیو پیوسته موعظه ایسال می. قرار دادفرایار خروندیو مورد مسخره 

ضرب المثل، مقداري خوشمزگی متداول در میفروشیها، یا یک تکه عجیب که خارج از متن اصلی خود در نظر اول 

د را لحظهاي به حیرت بیارتباط، کفرآمیز، یا خالف مذهب بود آغاز میکرد تا باالخره، پس از اینکه شنوندگان خو

وامیداشت، جمله را به پایان میرسانید و توضیحی میداد که همه موضوع را به چیزي بیاهمیت و بیارزش تبدیل 

من منکر آن : ((بدین ترتیب، یک روز که درباره اسرار تثلیث موعظه میکرد، وعظ خود را بدین نحو آغاز کرد. میکرد

، سپس لحظهاي صبر ))واحد، و از نظر جسمانی به صورت تثلیث وجود داردهستم که خداوند در ذات خود به صورت 

سرانجام . البته شنوندگان به اطراف نگاه کردند و در حیرت بودند که پایان این کفر بدعتآمیز چه خواهد بود. کرد

آنچه که  این است((وقتی که واعظ فکر میکرد که آنها را تا حدودي مجذوب خود کرده است، چنین ادامه داد، 

هاي  و گفته)) کتاب مقدس((ولی من از روي  ;ابیونیان، پیروان مارکیون و آریوس، مانویان، و سوکینوسیان میگویند

هشتصد نسخه از کتاب فرایار خروندیو در روز .)) انجمنهاي روحانی و آباي کلیسا خالف این را بر آنها ثابت میکنم

ین کتاب را به عنوان اینکه باعث تشویق بیحرمتی نسبت به روحانیان راهبان واعظ ا. اول انتشار به فروش رفتند

، ولی خود وي )1760(ایسال به دادگاه تفتیش افکار احضار، و کتابش محکوم شد . میشود، مورد حمله قرار دادند

فلج دچار در خالل این احوال، وي به همکیشان یسوعی خود در تبعیدگاه ملحق، و در راه به . مصون از مجازات ماند

او سالهاي آخر عمر خود را در بولونیا گذراند و با مقرري ناچیزي که دولت اسپانیا برایش در نظر گرفته بود، امرار . شد

. معاش میکرد

، 1727در یک مسابقه شعرسرایی در سال . تقریبا همه اسپانیاییهایی که میتوانستند بنویسند شعر مینوشتند

خوولیانوس شعر و نمایشنامه نویسی را نیز به فعالیتهاي خود به عنوان یک  .یکصدوپنجاه نفر شرکت داشتند

او به سبک یوونالیس هجویاتی . خانهاش در مادرید محل مالقات اهل ادب شد. حقوقدان، مربی، و سیاستمدار افزود

نشین آوازهایی و مانند هر شهر ;هاي حکومتی و قضایی مییافت انتقاد میکرد مینوشت و از مفاسدي که در دستگاه

نیکوالس فرناندث د موراتین سرودي حماسی درباره . درباره لذات سکوت و آرامش مناطق روستایی میخواند

عالیترین شعري است که در نوع ((به طوري که گفته میشود، این  ;قهرمانیهاي کورتز، فاتح اسپانیایی مکزیک، ساخت

ادیبخش و با لطف دیگو گونثالث، که یک فرایار فرقه ابیات ش.)) خود در قرن هجدهم اسپانیا بهوجود آمد

آوگوستینوسی بود، بیش از اثر دیگري به نام چهار دوران بشر، که جنبه آموزشی داشت و او آن را به خوولیانوس 
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دون توماس دایر یارته اي اوروپزا نیز به شعر خود تحت عنوان درباره . تقدیم کرد، مورد توجه عموم قرار داشت

که نقاط ضعف اشخاص عالم نما را مورد انتقاد شدید قرار  -) 1782(هاي او  ولی قصه ;جنبه آموزشی داد موسیقی

او تراژدیهاي ولتر و کمدیهاي . بهتر از آثار دیگرش بود - میداد و برایش شهرتی به دست آورد که هنوز ادامه دارد

اینان بر آسمانها و دوسوم اسپانیا تسلط : ((و میگفت صومعه نشینان را مورد تمسخر قرار میداد، ;مولیر را ترجمه کرد

هاي خود را پس گرفت، و در سن چهل و یک سالگی، بر  گفته ;مورد تعقیب دستگاه تفتیش افکار واقع شد.)) دارند

فرهنگستان اسپانیا جوایزي براي یک شعر کوتاه در مدح  1780در سال ). 1791(اثر بیماري سیفیلیس، درگذشت 

ایر یارته جایزه دوم را ربود و هرگز برنده جایزه اول را نبخشید، زیرا خوان والدس ملندث . تایی تعیین کردزندگی روس

خوان در اطراف خوولیانوس به خوشخدمتی و چربزبانی . بتدریج به صورت مهمترین شاعر اسپانیایی آن دوران درآمد

در آنجا او نخست نظر ). 1781(انکا به دست آورد پرداخت و به کمک او کرسی علوم انسانی را در دانشگاه ساالم

مساعد دانشجویان و سپس اعضاي هیئت آموزشی را نسبت به برنامه تدریسی جسورانهتري، از جمله خواندن آثار 

در فاصله ساعات درس، یک جلد اشعار غنایی و شبانی نوشت که مناظر طبیعی را به . الك و مونتسکیو، جلب کرد

ادامه لطف . ن ظرافت و کمالی مجسم میکرد که اسپانیا بیش از یک قرن نظیر آن را نخوانده بودطرزي زنده با چنا

اشعار او تحت . خوولیانوس باعث شد ملندث در ساراگوسا به دادگاه قضایی، و در والیاذولیذ به دادگاه عالی راه یابد

او قلم خود را . ملندث نیز طرد شد) 1798(هنگامی که خوولیانوس تبعید شد . تاثیر مشاغل سیاسیش قرار میگرفتند

به مادرید بازگشت، در  1808ولی در سال  ;متوجه حمله به مهاجمان فرانسوي به اسپانیا، خصوصا بوناپارت، کرد

دوران فرمانروایی ژوزف بوناپارت شغلی پذیرفت، و با تملق شاعرانه از اربابان خارجی خود، مردم اسپانیا را سخت به 

در جریان جنگ آزادیبخش، که منجر به خلع ژوزف شد، سربازان فرانسوي خانه این شاعر را غارت  .حیرت آورد

قبل از . کردند، خود وي مورد حمله یک جمعیت خشمگین قرار گرفت و براي نجات جان خود از اسپانیا گریخت

چهار سال بعد، در گمنامی ). 1813( اینکه او از بیداسوا بگذرد و به فرانسه برود، آخرین نقطه خاك اسپانیا را بوسید

. و فقر، در مونپلیه درگذشت

در این دوران اسپانیا باید نمایشنامه نویسهاي خوبی میداشت، زیرا پادشاهان بوربون نسبت به هنر نمایش نظر 

نجم نخست عالقه شدید ایزابال فارنسه نسبت به اپرا، و فیلیپ پ: سه عامل باعث انحطاط آن شدند. خوشی داشتند

ها، و  دوم اتکاي تئاتر به توده مردم که تشویقشان بیشتر متوجه آثار مضحک، معجزات، افسانه ;نسبت به فارینلی

و سوم تالش نمایشنامه نویسان جدیتر براي آنکه آثار خود را در چارچوب وحدتهاي ارسطویی،  ;ظرافت لفظی بود

نمایشنامه نویس آن قرن رامون فرانثیسکو د الکروث مشهورترین . یعنی وحدت عمل، مکان، و زمان، محدود کنند

بود که حدود چهارصد اثر کوچک مضحک در هجو عادات، افکار، و طرز سخن گفتن طبقات متوسط و پایین نوشت، 

اسپانیا، )) مرد همه کاره((خوولیانوس، . ولی حماقتها و گناهان عوام الناس را با همدردي بخشایندهاي مجسم میکرد

نظر مساعد بینندگان و منتقدان را به ) 1773(ار نوشتن کمدي شده و با اثر خود به نام جانی درستکار دست اندرک

موضوع داستان چنین است که یک آقاي اسپانیایی، پس از امتناع مکرر از قبول یک دوئل، . سوي خویش جلب کرد

ي منصفانه میکشد، و به وسیله یک قاضی، سرانجام بر اثر پافشاري طرف تن به قضا میدهد، حریف خود را در مبارزها

خوولیانوس، که پیوسته یک اصالحگر بود، با این نمایش این . که پدر خودش از کار درمیآید، به مرگ محکوم میشود

  . هدف را دنبال میکرد که در قانونی که دوئل را از معاصی کبیره میدانست تخفیفی داده شود

وسیله نیکوال فرناندث د موراتین شاعر رهبري، و به وسیله پسرش لئاندرو به  مبارزه به خاطر وحدتهاي ارسطویی به

اشعار اولیه این جوان باب طبع خوولیانوس واقع شدند، که براي او محل مناسبی در سفارت . پیروزي رسانده شد

بخت با . ت، دوست شددر آنجا وي با گولدونی، که وي را به نمایشنامه نویسی برانگیخ. اسپانیا در پاریس تامین کرد
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و  ;او به هزینه دولت براي مطالعه در امر تئاترها به آلمان، ایتالیا، و انگلستان فرستاده شد. یار شد)) موراتین کهین((

نخستین . پس از بازگشت به اسپانیا، شغلی بیمسئولیت به او داده شد که فرصت کارهاي ادبی برایش باقی میگذارد

یک تماشاخانه مادرید عرضه شد، ولی اجراي آن چهار سال به تعویق افتاد، زیرا در خالل به  1786کمدي او در سال 

این چهار سال مدیران تماشاخانه و بازیگران بر سر این موضوع اختالف نظر داشتند که آیا نمایشنامهاي که تابع 

موفقیت این . یایی قرار گیرد یا نههاي فرانسوي باشد میتواند مورد توجه تماشاگران اسپان قواعد ارسطو و نمایشنامه

) 1792(موراتین به کار خود جنبه تعرضی داد و در اثر خود به نام کمدي جدید . نمایشنامه در حد عادي بود

هایی را که به مطالعه  کمدیهاي مورد توجه عامه را چنان مورد مسخره قرارداد که از آن پس تماشاگران نمایشنامه

موراتین به عنوان مولیر . هاي گوناگون زندگی میپرداختند پذیرفتند روشن کردن جنبه درباره خصوصیات اخالقی و

. ، بر صحنه نمایش اسپانیا تسلط داشت1808اسپانیا مورد تشویق و تحسین قرار گرفت و تا حمله فرانسویها در سال 

. ي با دولت بوناپارت برانگیختندعالیق فرانسوي و آزادمنشی او در امور سیاسی وي را مانند ملندث و گویا به همکار

او به فرانسه پناه برد و در سال . هنگامی که ژوزف سقوط کرد، موراتین بسختی توانست خود را از زندانی شدن برهاند

. و این همان سالی است که گویا، که خودش را تبعید کرده بود، در بوردو درگذشت -در پاریس مرد  1828

VIII - هنر اسپانیا  

اینکه جنگ طوالنی جانشینی اسپانیا این کشور را ویران کرد، چه انتظاري میشد از هنر اسپانیا داشت پس از 

ارتشهاي مهاجم کلیساها را غارت کردند، قبور را مورد چپاول قرار دادند، تصاویر را سوزاندند، و اسبان خود را در 

مدت نیم قرن هنر اسپانیا تسلیم تسلط  ;پس از جنگ، تهاجم تازهاي صورت گرفت. مقابر مورد احترام بستند

فرهنگستان سان فرناندو براي راهنمایی و کمک به  1752و هنگامی که در سال  ;فرانسویان یا ایتالیاییها بود

هنرمندان جوان تشکیل شد تالش کرد اصول سبک نئوکالسیک را، که با روحیه مردم اسپانیا کامال نامانوس بود، به 

  . آنان تلقین کند

این سبک در . بک باروك بشدت براي حفظ موقع خود مبارزه میکرد، و در مورد معماري و پیکرتراشی توفیق یافتس

، و در نماي ضلع شمالی )1738(برجهایی که فرناندو د کازس اي نووا به کلیساي جامع سانتیاگو د کومپوستال افزود 

یکی از . ، موفقیت یافت)1764(ي حامی اسپانیا ساخت همان بنا که ونتورا رودریگث به خاطر تجلیل از یعقوب حوار

هایی که در نزد مردم عزیز داشته میشد حاکی از آن بود که چگونه مجسمهاي از مریم عذرا روي یک ستون  افسانه

ویرخن دل ((در آن محل مقدسان اسپانیایی، کلیساي  ;در ساراگوسا جان یافته و با یعقوب حواري سخن گفته است

را تهیه کرد که عبارت ) معبد کوچک)) (تمپلته((و براي آن کلیسا رودریگث طرح  ;را ساختند) مریم ستون)) (پیالر

. بود از نمازخانهاي از سنگ مرمر و نقره، تا در آن تمثال مریم عذرا جاي داده شود

قات مزرعه یک فیلیپ در نزدیکی سگوویا اراضی و ملح. دو کاخ مشهور در زمان سلطنت فیلیپ پنجم ساخته شدند

حد (صومعه را خرید و فیلیپوایووارا را، که اهل تورن بود، به کار گماشت تا در آنجا کاخ سان ایلدفونسو را بنا کند 

همه اینها نام . هاي ورساي رقابت میکردند، محصور ساخت فواره، که با فواره 26او این بناها را با باغها و  ;)1719

این بنا هنوز درست تمام نشده بود که در شب . کرون تمام شد 45000000راي مردم بر خود گرفت و ب)) الگرانخا((

، آتش کاخ آلکاثار را، که اقامتگاه سلطنتی در مادرید از زمان امپراطور شارل پنجم به بعد بود، 1734عید کریسمس 

مدت سی  ;د، نقل مکان کردکاخی ساخته بو 1631فیلیپ به بوئن رتیرو، که در آنجا فیلیپ دوم در سال . منهدم کرد

  . سال این کاخ مقر اصلی خاندان سلطنتی باقی ماند

را طراحی کرد که مرکب بود از آپارتمانها، ) کاخ سلطنتی)) (پاالثیورئال((براي ساختن جانشین آلکاثار، ایووارا یک 

هر اقامتگاه سلطنتی دیگر که تا آن  ادارات، اطاقهاي شورا، نمازخانه، کتابخانه، تماشاخانه، و باغها که از نظر عظمت بر



۶١٣۴

: نمونه کوچک آن بتنهایی آن قدر چوب داشت که بتوان خانهاي با آن ساخت ;زمان دیده شده بود برتري داشت

ایزابال فارنسه طرح او را به این عنوان که به ). 1736(ایووارا قبل از اینکه بتواند کار ساختمان را شروع کند، درگذشت 

ه امکانپذیر نیست، رد کرد، و جانشین او، جووانی باتیستاساکتی اهل تورن، یک کاخ سلطنتی بناکرد علت گرانی هزین

در اینجا سبک . متر 30متر و به ارتفاع  143به طول و عرض  - که امروز در مادرید وجود دارد ) 1764 -  1737(

ویونیک ) دوریایی(ونهاي سبک دوریک نماي آن داراي ست: دوران اخیر رنسانس به جاي سبک باروك به کار برده شد

هاي غول آسایی از پادشاهان دورانهاي اولیه اسپانیا  بود، و در باال داراي طارمیی بود که در نوك آن مجسمه) یونیایی(

وقتی که ناپلئون برادرش ژوزف را براي سلطنت به این قصر همراهی کرد، همان طور که از . کار گذارده شده بودند

به این  1764کارلوس سوم در سال .)) محل اقامت تو بهتر از مال من خواهد بود: ((آن باال میرفتند، گفتپلکان عالی 

  . بناي عظیم نقل مکان کرد

مجسمه سازي اسپانیا تحت نفوذ فرانسه و ایتالیا، قسمتی از خشکی و بیروحی خود را از دست داد و به فرشتگان 

ها تقریبا همیشه جنبه مذهبی  موضوعهاي مجسمه. از قدیسان لطفی افزودهاي یکی دو تن  خود شادابی و به پیکره

دوکات براي یک  200000بدین ترتیب، اسقف اعظم تولدو . داشتند، زیرا کلیسا بهتر از هر دستگاه دیگر پول میداد

ت جایگاه آن را به صورت پرده محراب در پش 1721، که نارثیسوتومه در سال )شفاف(مجسمه به نام ترانسپارنته 

هاي مرمري که روي ابرهاي  این پیکره عبارت است از گروهی از فرشته. گروه همسرایان کلیسا برپا داشت خرج کرد

شکافی که در راهرو وجود دارد مرمر را روشن میکند، و پرده محراب هم نام خود را از همین . مرمري درپروازند

 انه میخورد، که به وسیله لویس کارمونا بهوجود آمده و مجسمهدر اثر دیگري به نام مسیح تازی. کیفیت گرفته است

اي از چوب است و در آن جاي ضربات تازیانه و زخمهاي خونین منظره وحشت آوري به وجود میآورند، واقعگرایی 

ع براي کلیساي جام) کهین(هاي ایمان، امید، و نیکوکاري، که فرانثیسکوورگارا  مجسمه. دیرینه همچنان باقی ماند

ثئان برمودث، که در حکم وازاري اسپانیا بود، این  ;ساخت، داراي لطف و زیبایی بیشتري است) 1759(کوئنکا 

. شمرد ها را در زمره زیباترین محصوالت هنر اسپانیا می مجسمه

از  پدر و معلمش که. نام بزرگ در هنر مجسمه سازي اسپانیا در قرن هجدهم فرانثیسکو ثارثیلیو اي آلکاراث بود

مجسمه سازان کاپوآ بود هنگامی که فرانثیسکو بیست ساله بود، درگذشت و قسمت عمده بار نگاهداري از یک مادر، 

او آن قدر فقیر بود که نمیتوانست براي تهیه مدل پولی بپردازد و از . یک خواهر، و شش برادر را به عهده وي گذارد

شاید به این ترتیب بود که او  ;یک شوند و در برابرش بنشینندرهگذران، حتی گدایان، دعوت میکرد با غذاي او شر

این مجسمه اینک در ارمیتا د خسوس واقع در شهر . اندامهاي الزم را براي شاهکار خود به نام آخرین شام یافت

وي به کمک خواهرش اینس، که هم نقاشی میکرد و هم به عنوان مدل در برابرش قرار میگرفت، و . مورثیاست

ها را رنگ  ها و پارچه ش خوسه، که حکاکی جزئیات را انجام میداد، و برادر کشیش خود پاتریثیو، که مسجمهبرادر

ها  بعضی از این مسجمه. مجسمه بزرگ و کوچک درست کرد 1792میزد، در طول عمر هفتاد و چهار ساله خود 

و  ;زي شده بر تن مجسمهاي از مسیحداراي طرحهایی عاري از ذوق هنري بودند، مانند یک رداي مخمل برودري دو

بعضی از نظر سادگی تقدس چنان موثر بودند که در مادرید ماموریتهاي پردرآمدي براي تزیین کاخ سلطنتی به او 

تشییع جنازه با شکوهی از  1781این شهر در سال . پیشنهاد شدند، ولی او ترجیح میداد در موطن خود مورثیا بماند

  . عمل آورد وي به

ی اسپانیا در قرن هجدهم تحت فشار خارجی دوگانهاي قرار داشت و تا هنگامی که گویا باهنر بیپروا و بیسابقه نقاش

نخست یک موج فرانسوي با ژان ران، رنه و . خود کلیه زنجیرها را از هم پاره کرد، نتوانست خود را از آن رهایی بخشد

شخص اخیر الذکر نقاش دربار فیلیپ پنجم شد و یک پرده . افتمیشل وانلو به اسپانیا راه ی -میکالن هواس، و لویی 
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بسیار بزرگ از همه اعضاي خاندان سلطنت کشید که آنها را با کاله گیس، دامنهاي فنردار، و چیزهاي دیگر نشان 

  . آمدندسپس یک گروه با روح و سرزنده ایتالیایی مرکب از وانویتلی، آمیگونی، کورادو، و سایرین به اسپانیا . میداد

آنان بر سقف اطاق تخت سلطنت، در کاخ جدید . به مادرید رسیدند 1762جامباتیستا تیپولو و پسرانش در ژوئن 

سلطنتی، یک تابلو بزرگ با آبرنگ به نام ستایش اسپانیا نقاشی کردند و از تاریخ، قدرت، فضایل، تقدس، و ایاالت 

ابلو عبارت بود از تصاویري که مظهر موجودات افسانهاي بودند و این ت. کشور سلطنتی اسپانیا تجلیل به عمل آوردند

در هوا قرار داشتند، مانند نرئیدها، تریتونها، زفوروس، پریان بالدار، کودکان چاق و چله، فضایل و رذایل که در فضاي 

ه و همه کیفیات خالی و روشن در پرواز بودند، و خود اسپانیا در میان مستملکات خویش در مقامی رفیع قرار گرفت

روي سقف اطاق نگهبانان، تیپولو آینیاس که به وسیله ونوس به معبد . یک حکومت خوب به آن شکوه بخشیده بودند

در . و روي سقف اطاق انتظار ملکه بار دیگر پیروزي کشور پادشاهی اسپانیا را مجسم کرد ;بقا برده میشود را کشید

در . هفت تابلو محراب براي کلیساي سان پاسکواله در آرانخوئث بکشد کارلوس به تیپولو ماموریت داد 1766سال 

یکی از اینها، که هنوز درخشندگی خود را حفظ کرده و در موزه پرادو است، از صورت یکی از زیبارویان اسپانیایی 

جنبه کفرآمیز  خوآکین دالکتا، کشیش اقرار نیوشن پادشاه،. استفاده شده تا آبستنی معصومانه مریم عذرا مجسم شود

تیپولو اظهار . و بیظرافتیهاي آثار تیپولورا، تحت این عنوان که با روحیه مردم اسپانیا ناسازگار است، محکوم کرد

ندامت کرد و تصویر پرتاثیري به نام پایین آوردن مسیح از صلیب ترسیم کرد که تعمقی درباره مرگ بود و بشارت 

به سن هفتاد و  1770وي در سال  ;این تالشها غول پیر را از پادرآوردند. فرشتگانی که وعده رستاخیز را میدادند

کمی بعد از آن، تصاویر محراب آرانخوئث برداشته شدند، و آنتون رافائل منگس . چهار سالگی در مادرید درگذشت

. مامور شد جاي آنها تابلوهاي دیگري بکشد

و سه سال داشت، نیرومند و به خود مطمئن بود و  وي در آن وقت سی. به مادرید آمده بود 1761منگس در 

کارلوس سوم که هیچ گاه بر روي ابرهاي مهتابی رنگ تیپولو احساس آرامش نکرده بود، در . شیوهاي استادانه داشت

 1764در سال . این آلمانی حادثهجو درست همان کسی را یافت که میتوانست امور هنري کاخ را روبه راه کند

او در مدت اقامت خود در اسپانیا بر نقاشی این کشور . فرهنگستان سان فرناندو منصوب شد منگس به ریاست

وي، بغلط، سبک کالسیک را به صورت تصاویري بیخون و بیروح و فاقد تحرك تعبیر کرد و به این . حکومت میکرد

براي پایان دادن به افراط ولی مبارزه سودمندي . ترتیب هم تیپولو سالخورده و هم گویاي جوان را خشمگین ساخت

او میگفت هنر باید نخست یک . کاریهاي سبک تزیینی باروك و خیالبافیهاي سبک تخیآلمیز روکوکو به عمل آورد

هنر یونانی )) سبک عالی((از طریق تقلید صحیح و دقیق از طبیعت جستجو کند و سپس متوجه )) سبک طبیعی((

با ترکیب عناصر و اجزاي  ;ست یافت با حذف آنچه ناکامل و نامرتبط استچگونه میتوان به آن علو مورد نظر د. شود

کماالت که به صورتهاي گوناگون یافت میشوند، و در آوردن آنها به فرمهاي کمال مطلوب که یک نیروي تخیل 

  . منضبط آنها را مجسم کند، و از هرگونه افراط کاري روي گردانده شود

تصاویر مشابهی اطاق . وعهاي اولمپ بر روي سقف اطاق خواب پادشاه آغاز کردمنگس کار خود را با تجسم رب الن

شاید با توجه به اینکه اعلیحضرتین نمیتوانستند او را تا اولمپ کامال دنبال کنند، . خواب ملکه را مزین میکردند

. مسیح از صلیب را کشیدمنگس براي عبادتگاه خصوصی پادشاه تصویر محرابی به نام میالد خداوند ما و پایین آوردن 

او سخت کار میکرد، کم غذا میخورد، حساس و عصبی مزاج بود، سرانجام سالمتش مختل شد، و به این فکر افتاد که 

در دومین دوره . رم سالمتش را بازخواهدگرداند، کارلوس به او مرخصی داد، که منگس آن را تا چهار سال تمدید کرد

تصاویر آبرنگ بیشتري در کاخهاي سلطنتی در مادرید و آرانخوئث کشید، بار ) 1777 - 1773(اقامتش در اسپانیا 
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پادشاه مهربان این اجازه را داد و مقرري مداومی . دیگر سالمتش دستخوش اختالل شد و اجازه خواست به رم برود

. کرون به او اعطا کرد 3000برابر سالی 

شتند البته تعداد زیادي از آنها بودند، ولی عالقه ما که بر اثر بعد ولی آیا در آن موقع هنرمندان اسپانیایی وجود ندا

یکی از آنها . مسافت و گذشت زمان رو به کاهش است، آنها را در برزخی تیره از شهرت روبه زوال رها کرده است

و از این نوع موزه پرادو چهل تابل. لویس ملندث بود که از نظر تجسم طبیعت بیجان تقریبا با شاردن برابري میکرد

ها جلوتر  ولی موزه لوور با داشتن خود نگاره وي از همه موزه ;موزه بستن داراي نمونهاي خوشایند از آن است ;دارد

یک هنرمند دیگر لویس پارت اي آلکاثار بود که از نظر ترسیم مناظر شهرها، مانند تابلویی که از میدان اصلی . است

باز هنرمندان دیگري وجود داشتند مانند آنتونیو ویال د امات، که . رقابت میکرد شهر مادرید کشیده است، با کانالتو

و فرانثیسکو بایو اي سوبیاس، که شخصی مهربان، ترشرو،  ;منگس وي را بهترین نقاش اسپانیایی آن دوران میدانست

هایی طرحریزي  شینهاو براي منگس فر. جایزه نخستین را در فرهنگستان ربود 1758و با اخالص بود و در سال 

  . میکرد و دوست، دشمن، و برادرزن گویا شد

IX - فرانثیسکو د گویا اي لوثینتس  

  رشد و نمو  -1

هاي شبه جزیره ایبري، نام یکی از قدیسان حامی و سپس نام پدرش خوسه گویا و  فرانثیسکو، مانند همه پسر بچه

مادرش یک ایذالگو بود و به همین . را برخود گرفت - نایی یعنی بانوي برازندگی و روش - مادرش ائو گراثیا لوثینتس 

نفر  150از قراي آراگون که  - در فوئنتتودوس  1746مارس  30او در . را به اسم خود افزود)) د((علت هم فرانثیسکو 

که باعث مرگ (سکنه داشت، عاري از درخت بود، و زمینهاي سنگالخی، تابستانی گرم، و زمستانی سرد داشت 

  . پا به عرصه وجود گذاشت -) ري شده و بازماندگان را اشخاص عبوس و خشن بار آورده بودبسیا

فرانثیسکو در کودکی با قلم موي نقاشی بازي میکرد و براي کلیساي محل تصویري از نوئسترا سنیورا دل پیالر، 

پدرش به عنوان تذهیبکار در آنجا  ;این خانواده به ساراگوسا رفت 1760در سال . قدیسه محافظ آراگون، کشید

او با معلم خود و خوان . و درآمدش اجازه میداد تا پسرش را براي تحصیل هنر نزد خوسه لوثان بفرستد. مشغول شد

رامیرث از روي آثار استادان نسخه برداري میکرد، از رنگامیزي ظریف تیپولو تقلید میکرد، و آن قدر با رموز اندام 

در روایت آمده است که او چگونه به . از اندامهاي برهنه، که ممنوع بودند، تصویر بکشد انسان آشنا شد که میتوانست

یک دسته از جوانان لجام گسیخته، که از محله خود در برابر یک محله دیگر دفاع میکردند، ملحق شد و کمی بعد در 

و چگونه فرانثیسکو که بیم راس آنها قرار گرفت، و چطور در یکی از عربده جوییها چند چاقوکش کشته شدند، 

. دستگیر شدن داشت به مادرید گریخت

از زندگی پرشر و شور او در پایتخت داستانهاي . او براي ورود به فرهنگستان آزمایشی داد، و رد شد 1763در دسامبر 

بار دیگر  1766در سال . آنچه که ما میدانیم آن است که گویا به قانون دلبستگی زیادي نداشت ;زیادي نقل میشوند

او از تعلیمات : شاید این ناکامیابیها از بخت نیک او بودند. در مسابقه ورودي فرهنگستان شرکت کرد، و بازهم رد شد

مدرسی منگس گریخت، در مادرید به مطالعه کارهایی که تیپولو میکرد پرداخت، و شالوده سبکی منحصر به فرد را 

داستان زندگی او حاکی از آن است که وي سپس به یک گروه از . گذاشت که عنصر شخصیت بر آن حکمفرما بود

او همیشه از سرسپردگان گاوبازان بود و یک بار نام خود را . گاوبازان ملحق شد و با آنها در تاریخی نامعلوم به رم رفت

وقتی که  ;ممن در جوانی گاوباز بود: ((او در سنین کهولت به موراتین نوشت. امضا کرد)) فرانثیسکو گاوها((

هاي پردل و جرئتی بوده  شاید او میخواست بگوید یکی از بچه.)) شمشیري در دست داشتم، از هیچ چیز نمیترسیدم

در فرهنگستان هنرهاي  1770به هر حال او به ایتالیا رسید، زیرا در سال . است که با گاوها در خیابانها میجنگیدند



۶١٣٧

وایت میکنند که از گنبد کلیساي سان پیترو باال رفت و خود را به داخل یک از او ر. زیبا در پارما جایزه دوم را برد

به احتمال زیاد، او در حین مطالعه آثار مانیاسکو از رنگامیزي تیره، هیاکل . صومعه رسانید تا راهبهاي را از آن برباید

ک، که منگس در اسپانیا هاي دستگاه تفتیش افکار وي عمیقتر از حالتهاي آرام و کالسی شکنجه دیده، و صحنه

  . توصیه کرده بود، تاثیر پذیرفت

ایگلسیا متروپولیتانا د ال نوئسترا سنیورا ((او به ساراگوسا بازگشت و به تزیین نمازخانه کلیساي جامع  1771در پاییز 

میتوانست  اینک ;رئال به دست آورد 15000این کار را خوب انجام داد و براي شش ماه کار . مشغول شد)) دل پیالر

چون قرابت در انتخاب همسر عامل موثري است، او با خوسفا بایو، که جوان بود و موهاي . هزینه تاهل را تامین کند

این زن به عنوان مدل برایش کار میکرد، و او ). 1773(طالیی داشت و در عین حال دم دست بود، ازدواج کرد 

موزه پرادو است وي را در حالی که به علت آبستنیهاي متعدد تصویري که از او در  ;چندین تک چهره از وي کشید

  . خسته شده، یا از بیوفاییهاي شوهر اندوهگین است، نشان میدهد

هاي بزرگی  مامور کرد تا پرده 1776شاید به توصیه بایو، منگس او را در سال . به مادرید بازگشت 1775او به سال 

بافی سلطنتی، که فیلیپ پنجم به چشم همچشمی با خانواده گوبلن آن به صورت طرح نقاشی براي کارخانه فرشینه 

در این هنگام گویا با قبول این خطر جدي که ممکن است با ناکامیابی روبهرو شود، تصمیمی . را بنانهاده بود، بکشد

ی و شرح وقایع هاي قدیم او با نادیده گرفتن تمایل منگس به افسانه. گرفت که فعالیتهاي زندگیش را قالبریزي کرد

زحمات و  - قهرمانانه تاریخی، با خطوط درشت و رنگهاي تند، تصاویري از اشخاص همنوع و همزمان خود کشید 

هایشان را، گاوبازي و بادبادك هوا کردن آنها را، و بازارها و پیک نیکها و  عشقهاي آنها را، بازارهاي مکاره و جشنواره

. سرگرمیهاي آنها را مجسم کرد

منگس خود را با . زهایی را که هرگز ندیده و تنها پیش خود تصور کرده بود متهورانه به واقعگرایی خود افزوداو چی

او این تجاوز از سنن مدرسی را محکوم نساخت، ضربان حیات را در سبک . شرایط تازهاي که پیش آمده بود وفق داد

گویا ظرف پانزده سال چهل و پنج طرح به عنوان  .تازه احساس کرد، و به این عصیانگر ماموریتهاي بیشتري داد

اینک میتوانست با راحتی . هاي دیگر شد محصول اصلی کارش کشید، و در عین حال با اعتماد روز افزون وارد زمینه

سعادت او بر اثر .)) رئال درآمد دارم 13000تا  12000من سالی : ((براي دوستش ثاپاتر نوشت. بخورد و بیاشامد

مبدا بیماري سیفیلیس گویا برما روشن نیست و تنها میدانیم که او در . بی به بدنش، دچار اختالل شدورود میکر

بتدریج بهبود یافت، ولی میتوان پنداشت که این بیماري بر بدبینی او در هنرش، و . بشدت بیمار بود 1777آوریل 

به قدر کافی بهبود یافته بود  1778ر سال او د. ، تاثیري داشت1793شاید هم در از دست رفتن حس شنوایی او در 

. که در اجراي طرح کارلوس سوم دایر بر انتشار گنجینه هنر اسپانیا، از طریق چاپ، در خارج از کشور شرکت جوید

براي این منظور گویا از هجده تابلو که به وسیله والسکوئز کشیده شده بودند نسخهبرداري کرد و از روي این 

این کار برایش کار تازهاي به شمار میرفت، و قلم گراوور سازیش براي مدت نسبتا کوتاهی . اختها گراوور س نسخه

ولی از آن مرحله آغاز کار گذشت و به صورت یکی از بزرگترین گراوورسازان پس از . نامطمئن و عاري از ظرافت بود

نامش در زمره نقاشان دربار  1780درسال او اجازه یافت شخصا نسخ خود را به پادشاه عرضه کند، و . رامبران درآمد

تصویر مشهورش را از  1785حدود سال . در این هنگام سرانجام به عضویت فرهنگستان پذیرفته شد. ثبت شد

کارلوس سوم ساخت و او را با لباس شکار، ملبس براي کشتار، ولی مسن، فرسوده، بیدندان، با ساقهاي کمانی و 

  . معمول جلب نظر را فداي حقیقت کرد گویا مطابق. خمیده، نشان داد

ها زندگی کنند، و براي  هنگامی که پدرش درگذشت، او مادر و برادرش کامیلو را نزد خود آورد تا با خوسفا و بچه

نقاشی با آبرنگ در کلیساي : نگاهداري از این خانواده که بر تعدادش افزوده شده بود، انواع ماموریتها را میپذیرفت



۶١٣٨

کو ال گرانده، تصاویر مذهبی براي مدرسه کاالتراوا در ساالمانکا، مناظر عادي براي خانه ییالقی دوك سان فرانثیس

  . هاي متعددي از اوسونیا ساخت اوسونیا، و کشیدن تصاویر اشخاص به عنوان سودبخشترین رشته حرفهاش، چهره

تصویر . ه حالت خبردار نشان داده میشوندها ب در یکی از تابلوهایی که از دوك و خانوادهاش کشیده شده است، بچه

. سه ربعی دوشس اوسونیا اعجازي از رنگ روغن است که به صورت ابریشم و تور مجسم شده است

در آن سال خاویر به دنیا آمد، و این تنها فرزندش بود که پس از : براي گویا سال شادیبخشی بود 1784شاید سال 

ساي سان فرانثیسکو ال گرانده طی تشریفاتی پردهبرداري شد، و به عنوان از آبرنگهاي کلی. خود وي زنده ماند

پادشاه و همه درباریان حضور داشتند و به تحسین . زیباترین نقاشی آن عصر، مورد استقبال و تحسین قرار گرفت

اموال  گویا تک چهرهاي از مارکسا د پونتخوس کشید که اینک یکی از 1787در حدود سال . کنندگان ملحق شدند

. سال بعد او با کشیدن تابلو چمنزار سان ایسیدرو به سوي طبیعت بازگشت. پرارزش گالري ملی در واشینگتن است

این تابلو مزرعهاي را نشان میدهد که پر است از کسانی که به پیک نیک آمدهاند و عید قدیس بزرگ حامی مادرید 

. ندن، و رقصیدن در سواحل پرعطف مانثانارس جشن میگیرندرا با سواري، قدم زدن، نشستن، خوردن، آشامیدن، خوا

  . این نقاشی گرچه تنها به صورت یک طرح است، شاهکاري به شمار میرود

، گویا در چهل و سومین سال زندگی خود بود و خویشتن را سالخورده )1788(وقتی که کارلوس درگذشت 

من پیر شدهام و صورتم چنان پر از چین و چروك شده ((: در دسامبر سال قبل او به ثاپاتر نوشته بود. میدانست

او بسختی میتوانست .)) است که اگر به خاطر بینی پهن و چشمان فرورفتهام نبود، تو دیگر نمیتوانستی مرا بشناسی

پیشبینی کند که هنوز چهل سال دیگر از عمرش باقی است، و پرسروصداترین ماجراها و برجستهترین آثارش طی 

اینک ماجراي عشقی و انقالب او را  ;رشد و نمو وي بکندي صورت گرفته بود. ینده به وجود خواهند آمدسالهاي آ

او به موازات رویدادها سیر صعودي را پیمود . ناچار میکرد که یا بر سرعت آهنگ خود بیفزاید، یا به زیر امواج فرو رود

  . و بزرگترین هنرمند عصر خود شد

  ماجراي عشقی -  2

سپتامبر  21او سرگرم ساختن تصاویري از پادشاه و ملکه جدید براي ورود رسمی آنان به مادرید در  1789در سال 

الجرم تخت  ;فیلیپ، فرزند ارشد کارلوس سوم، به علت اختالل مشاعر، از رسیدن به تخت و تاج منع شده بود. بود

  . خواند)) نیمه سفیه(( سلطنت به فرزند دوم رسید که یک مورخ، با نظر ناموافق، وي را فقط

  . کارلوس چهارم ساده و زودباور و آن قدر خوش قلب بود که تقریبا میتوان گفت باعث تشویق زشتکاري میشد

و  ;وقت خود را صرف شکار، خوردن، و بچهداري کرده بود ;او به عنوان پسر دوم امید به سلطنت رسیدن نداشت

او . اص، تسلیم همسرش به نام ماریا لویزا از اهالی پارما شده بوداینک که فربه و انعطافپذیر بود، با نرمش خ

معشوق زنش مانوئل گوذوي را ترفیع داد و به ریاست دولت  ;زناکاریهاي زنش را نادیده میگرفت یا از آن بیخبر بود

م داشته بود، ملکه جدید قبل از رسیدن به تخت سلطنت، خود را با افکار آزادمنشانه سرگر). 1797 -  1792(رسانید 

که تصویر همه آنها را (و کارلوس چهارم در نخستین سال سلطنت خود فلوریدا بالنکا، خوولیانوس، و کامپومانس 

ولی سقوط باستیل کارلوس چهارم و فلورایدا . را تشویق میکرد که به برنامه اصالحات خود ادامه دهند) گویا کشید

ی سیاسی سوق داد که دولت را به همکاري کامل با کلیسا به عنوان بالنکا را به وحشت انداخت و به سوي ارتجاع

بسیاري از اقدامات مترقیانهاي که در زمان سلطنت کارلوس سوم عملی شده . نیرومندترین دژ سلطنت بازگردانید

فرانسوي  ورود نشریات ;دستگاه تفتیش افکار پارهاي از اختیارات خود را بازیافت ;بودند بتدریج از اعتبار افتادند

خوولیانوس، کامپومانس، و آراندا از . ها، بجز نشریه رسمی دیاریو د مادرید، گرفته شد جلو همه روزنامه ;متوقف شد
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اسپانیا وارد جنگ  1793در سال . شان ابراز شادي میکردند مردم از پیروي معتقدات مورد عالقه. دربار طرد شدند

  . قدرتهاي سلطنتی علیه فرانسه انقالبی شد

وقتی که . منصوب شد)) نقاش خاص((او به سمت  1789در آوریل . در میان این اوضاع مغشوش، کار گویا رونق یافت

، و در آنجا به عنوان )1790(گویا او را به واالنس برد . خوسفا بیمار شد و پزشک هواي دریا برایش تجویز کرد

به  1792در سال . او در سراسر اسپانیا مورد تقاضا بود ظاهرا کار. والسکوئز جدید اسپانیا مورد احترام قرار گرفت

 ;در راه بازگشت در سویل دچار سرگیجه و فلج موضعی شد. عنوان میهمان سباستیان مارتینث درکادیث به سر برد

  . نزد دوستش در کادیث بازگشت و دوران طوالنی نقاهت را با سختی گذراند

سخن میگفت و تردید داشت که گویا )) از وحشتناکترین نوع((آن به عنوان این بیماري چه بود بایو به طور مبهم از 

گویا بر اثر فقدان تعمق و تفکر به این : ((نوشت 1793دوست وفادار گویا، یعنی ثاپاتر، در مارس . روزي بهبود یابد

ت به او شفقت دردسر دچار شده است، ولی باید با همه احساس ترحمی که رنج و ناراحتی وي ایجاب میکند، نسب

بسیاري از دانش پژوهان این بیماري را از عواقب سیفیلیس تعبیر کردهاند، ولی تازهترین تحلیل پزشکی .)) داشت

علت آن هر چه بود، وقتی گویا در . این نظر را مردود میدارد و آن را تورم اعصاب در البیرنت گوش تشخیص میدهد

 1794در فوریه . ا بود و تا زمان مرگش به همین وضع باقی ماندبه مادرید بازگشت، کامال ناشنو 1793ژوئیه 

من نامهاي براي گویا فرستادم، و او نوشت که بر اثر فلج خود حتی : ((خوولیانوس در یادداشتهاي روزانه خود نوشت

ترسا . شود گویا آن قدر نیرو یافته بود که عاشق 1795ولی فلج بتدریج ناپدید شد، و تا سال .)) قدرت نوشتن ندارد

چون پدرش از افکار فلسفی فرانسه تمتع یافته . کایتانا ماریا دل پیالر سیزدهمین دوشس از خاندان معروف آلبا بود

بود، او با روشهاي آزادمنشانه بار آمده و تعلیم و تربیتی یافته بود که به او فکري سریع االنتقال و ارادهاي بیانضباط 

این . جوان نوزدهسالهاي به نام دون خوسه دوتولدو او سوریو، دوك آلبا، ازدواج کردسالگی با  وي در سیزده. میداد

گویا تصویري . دوك، که بیمار و ضعیف مزاج بود بیشتر اوقات در خانه میماند و خود را به موسیقی سرگرم میداشت

دوشس مغرور، زیبا، و . هاي هایدن با کالوسن نشان میداد از او کشید که او را در حال نواختن یکی از ساخته

وي بدون محدودیتهاي .)) یک مسافر فرانسوي اظهار کرد که همه تارهاي گیسوي او هوس انگیزند ;هوسانگیز بود

او مردي ناقص العقل، راهبی یک چشم، و یک . اخالقی، مادي، یا طبقاتی، هوسها و تمایالت خود را برآورده میکرد

سخاوت در پس کارهاي . باب بازي خصوصی او شد به منزلش برددختر کوچک سیاهپوست را که در حکم اس

شاید از این نظر از گویا خوشش آمد که او کر و اندوهگین بود و در عین حال میتوانست با  ;جسورانهاش قرار داشت

. قلم موي خود خاطره او را جاودانی کند

زیرا دوشس مرتبا  ;برابر وي بایستد، دیده باشدگویا بایستی چند بار ترسا را قبل از اینکه براي کشیدن صورتش در 

. پردازان را با نظر بازیها و دشمنی جسورانهاش نسبت به ملکه مشغول میداشت به دربار رفت و آمد میکرد و شایعه

هایی از  خطوط مشخص و الغر چهرهاش با توده. نخستین تصویر تاریخدار گویا از ترسا وي را تمام قد نشان میدهد

وقتی که انسان نگاه کند، میبیند  ;پوشیده شدهاند و دست راستش به چیزي بر روي زمین اشاره میکند موي سیاه

در اینجا نشانهاي هست که  ;1795 - به دوشس آلبا، از فرانثیسکو د گویا : روي زمین بوضوح نوشته شده است

تک چهرهاي که وي . ي گویا نیستاین تصویر از جمله شاهکارها. دوستی پا برجایی میان آن دو وجود داشته است

در نوامبر گو یا به جاي وي به . در این سال از فرانثیسکو بایو، که بتازگی در گذشته بود، کشید از آن خیلی بهتر است

  . ریاست هنرستان نقاشی فرهنگستان منصوب شد

از شهرش در سانلو دوشس براي برگزاري عزاداري مختصري به امالك خارج . درگذشت 1796دوك آلبا در ژوئن 

ولی میدانیم که او از  ;به طور قطع روشن نیست که آیا گویا هم با او رفت یا نه. کار، واقع بین سویل و کادیث، رفت
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و در دو دفترچه یادداشت بعضی از چیزهایی را که در سانلوکار دیده  ;در مادرید نبود 1797تا آوریل  1796اکتبر 

در حال استقبال از میهمانان، نوازش کردن دختربچه : شس را نشان میدهندبیشتر نقاشیها دو. بود ثبت کرد

در حالی که مستخدمه لگن اطاق خواب را (سیاهپوست، کندن موي سرخود در حال خشم، در حال خواب نیمروز 

او با  ، در حال بیهوشی در یک گردشگاه، و یا نظر بازي کردن با یکی از کسانی که براي دستهاي نوازشگر)برمیدارد

این طرحها حسادت رو به افزایش گویا را نشان میدهند و نیز زن دیگري را مجسم میکنند که . گویا رقابت میکردند

برهنه از حمام خارج میشود، نیمه عریان روي تختخواب دراز کشیده است، یا بند جوراب خویش را روي پاهاي 

با این وصف، . نوعی تماسهاي عشقی برقرار میکرد شاید گویا هم مانند دوشس گاهی. خوشتراش خود صاف میکند

در این تصویر، دوشس، به لباس یک . احتماال در سانلو کار بود که غرور آمیزترین تصویر خود را از دوشس نقاشی کرد

ماخاي بیحیا، با لباس سیاه و زرد و یک شال قرمز و طالیی دور کمر ظریفش و یک روسري مشکی روي سرش 

داراي دو انگشتر است که روي یکی نام آلبا و ) که خود شاهکار نقاشی به شمار میرود(راستش مجسم شده، دست 

در خاك شن آلود  1797انگشت سبابهاش به نام گویا اشاره میکند و تاریخ  ;روي دیگري نام گویا نوشته شده است

. گویا پیوسته از فروش این تصویر امتناع میکرد. جلو پایش قابل رویت است

وي ) م 1797)) (سبک آزاد((پارهاي از تصاویر . امی که گویا به مادرید بازگشت، غنچه عشق را باد پرپر کرده بودهنگ

گوذوي دوشس را به اغواي وزیر جنگ متهم . دوشس را به تسلیم بیبندوبارانه خویش به انواع مردان متهم میکنند

هنگامی که دوشس به سن .)) چالهاي بزرگ دفن شوندآلبا و همه طرفدارانش باید در ((کرد و به ملکه نوشت که 

چون او مبالغی از ثروت . ، در مادرید شایع شد که وي را مسموم کردهاند)1803ژوئیه  23(چهلسالگی درگذشت 

 600/3او همچنین یک مقرري ساالنه . هنگفت خود را براي خدمهاش گذارده بود، نسبت به او ابراز همدردي میشد

ر، پسر گویا، باقی گذارد پادشاه دستور داد درباره علت مرگش تحقیق شود، و گوذوي به ریاست رئالی براي خاوی

خدمهاش از ارث  ;وصیتنامهاش لغو شد ;پزشک وعدهاي از مالزمان دوشس زندانی شدند. هیئت تحقیق منصوب شد

  . محروم شدند، و طولی نکشید که ملکه زیباترین جواهرات آلبا را به خود آویخت

  نقطه اوج -3

او اینک آن قدر مشغول بود که نمیتوانست تدریس . از ریاست هنرستان نقاشی استعفا داده بود 1797گویا در سال 

و با آنکه با  ;براي تزیین گنبد و حاشیه دیوارهاي کلیساي سان آنتونیو د ال فلوریدا انتخاب شد 1798در سال . کند

وحانیان را ناراحت میکرد، تقریبا همه متفق القول بودند که وي، در یک ترسیم اندامهاي شهوتانگیز براي فرشتگان، ر

 1799اکتبر  31در . حالت الهام گونه شدید، روح و خون خیابانهاي مادرید را به آن اماکن مقدس منتقل کرده است

بلو خود را به نام مشهورترین تا 1800در سال . رئال تعیین شد 50000با حقوق ساالنه )) نقاش اول دربار((به عنوان 

وقتی انسان مجسم کند که این  ;کارلوس چهارم و خانوادهاش، که تجسم بیرحمانهاي از سفاهت پادشاه بود، کشید

اما  ;مجموعه بدنهاي متورم و روحهاي کم رشد بدون آن البسه پرزرق و برق چگونه به نظر میرسیدند، بر خود میلرزد

این طور که . ست که در تاریخ هنر بندرت کسی بر آن برتري جسته استدرخشندگی آن لباسها نمایشگر مهارتی ا

. میگویند، این فلکزدگان از تابلویی که از آنها کشیده شده بود اظهار رضایت کامل میکردند

هاي متعدد  ما باید خودخواهی او را در ترسیم تک چهره. در گوشهاي از آن تابلو گویا تصویر خود را ترسیم کرد

بعضی از این تصاویر بدون شک در حکم مشقهاي آزمایشی بودند که به کمک آینه انجام . او ببخشیمخودش بر 

. دو تصویر از میان آنها عالی هستند. میشدند، مانند بازیگري که حرکات صورتش را در جلو آینه تمرین میکند

نجاهسالگی نشان میدهد، کر ولی مغرور، او را در سن پ))) سبک آزاد((از سلسله تصاویر  1تصویر شماره (بهترین آنها 

با چانهاي ستیزه جو، لبهاي شهوانی، بینی بسیار بزرگ، چشمان آب زیرکاه و عبوس، موي مشکی که روي 
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گوشهایش را گرفته و تقریبا تا چانهاش رسیده است، و باالي همه اینها یک کاله ابریشمی اعیانی که بر باالي سر 

نوزده . ار همه کسانی را که به طور تصادفی در زمره نجبا درآمدهاند به مبارزه میطلبیدبزرگش قرار گرفته است و انگ

سال بعد، پس از اینکه از یک انقالب جان به در برد، کاله را به دور افکند، یقه پیراهنش را باز کرد، و خود را با حالتی 

 ینان داشت که دیگر در برابر میل به مبارزههنوز مغرور بود، ولی آن قدر به خود اطم ;تر نشان داد داشتنی دوست

  . آورد طلبی سر فرود نمی

با آنکه معاصرانش میدانستند وي آنان را در تصویرشان بهتر از . چهره نگاري زمینه خاص استعداد و مهارت او بود

دوار بودند، چه آنچه که هستند نشان نخواهد داد، با کمال اشتیاق خود را تسلیم راي و حکم هنري میکردند که امی

به موجب اطالعاتی که در دست است، . از طریق شهرت و چه از راه بدنامی، نامشان را در طی قرون زنده نگاه دارد

 ;سیصد نفر از نجبا و هشتاد و هشت نفر از اعضاي خاندان سلطنتی براي کشیدن تصویرشان در برابر او نشستند

بهترین این صورتها متعلق به فردینان گیلمارده سفیر کبیر وقت یکی از . دویست صورت از اینها هنوز موجودند

موزه لوور آن را به دست آورد و به  1865خواهرش آن را با خود به پاریس برد، در سال  ;فرانسه در اسپانیاست

ثونییگا در میان تصاویر گویا از اطفال، بهترین آنها تصویر دون مانوئل اوسوریو د . شهرت گویا در فرانسه کمک کرد

در این تصویر، سبک گویا با سبک والسکوئز شباهتی پیدا کرده  ;است که در موزه هنري مترپلیتن در نیویورك است

این مجموعه داراي . در مجموعهاي که از تصاویر زنان داشت، باز آثارش با آثار والسکوئز به رقابت پرداختند. است

خوسفا که مانند مترسک است گرفته تا سنیورا گراثیا که دل و دین  از تابلو اینفانتا ماریا -تصاویري متنوع است 

میرباید، و بازیگر سالخورده التیرانا که در چهرهاش آثار زیبایی رو به زوال نهادهاند، ولی جاي آن را شخصیت گرفته 

بار، یک دفعه  دو 1798ي لوند است که در حدود سال ))ماخا((بیپردهترین زنی که گویا از او تصویر کشیده . است

بدون پیرایه براي ماخاي برهنه و بار دیگر که لباس تحریکآمیزي بر تن دارد براي ماخاي ملبس، در برابرش قرار 

تصویر . این تصاویر دوگانه در موزه پرادو تقریبا همان قدر تماشاچی جلب میکنند که تصویر مونالیزا در لوور. گرفت

ثر والسکوئز تنها برهنگانی هستند که در آثار نقاشی اسپانیا وجود دارند، زیرا ماخاي برهنه و تصویر ونوس در آینه ا

والسکوئز تحت . تجسم اندام برهنه در آثار هنري اسپانیا مجازاتی برابر یک سال زندان، ضبط اموال، و تبعید داشت

هاي درشت،  ادن سینهحمایت فیلیپ چهارم دست به این کار زد، و گویا تحت حمایت گوذوي که در مورد ترجیح د

با وجود داستانهایی که ساخته شدهاند، تصویر ماخاي برهنه . کمر باریک، و کپلهاي گوشت آلود با گویا همعقیده بود

دوك خشمگین، ) طبق روایت(نمایشگر دوشس آلبا نبود، و تصویر ماخاي ملبس نیز یک شبه نقاشی نشد که وقتی 

. به سراغ او رفت، گویا این تصویر را به جاي تصویر ماخاي برهنه بگذارد که آتش مبارزهطلبی از چشمانش میبارید،

ولی این دو تصویر به وسیله دوشس خریداري یا به او داده شدند، و پس از مرگ وي به مجموعه گوذوي تعلق 

شاید (گ کاري در حالی که گویا با صورتهایی که میکشید خرج خانواده خود را میداد، با گراوور سازي و آبرن. گرفتند

تحت عنوان کاپریسها منتشر کرد که  1799او این آثار را در سال . خود را سرگرم میداشت) 1797 -  1796در 

شامل هشتاد و سه کاپریس بودند و محصول آلت حکاکی، قلم موي نقاشی، و فکري خشمگین که با هجوي خشک و 

جالبترین اینها کاپریس شماره . خود را توصیف میکردند جدي و زیرنویسهایی طعنآمیز، آداب، اخالقیات، و سنن زمان

است که مردي را نشان میدهد که پشت میزش به خواب رفته است، در حالی که شیاطین در اطراف سرش  43

گویا این جمله را چنین تعبیر . رویاي عقل هیوالهایی به وجود میآورد: روي میز نوشته شده است ;ازدحام کردهاند

تی که از عقل به دور باشند باعث به وجود آمدن هیوالها میشوند، و اگر با عقل همراه شوند، موجود هنر تخیال: ((کرد

این اظهار در حکم نیشی بود به خرافاتی که مردم اسپانیا را به تیرگی میکشانید، ولی ضمنا .)) و منبع عجایب

در کاپریسها این خوابها به . ناکی قرار داشتاو در معرض تهاجم خوابهاي وحشت. توصیفی از نیمی از هنر گویا بود



۶١۴٢

در این تصاویر پیکر انسانی مسخ شده و به یکصد شکل باد کرده و استخوانی و . طرز وحشتباري نشان داده شدهاند

ها  ها و جغدها نگاه شومی به ما میاندازند، گرگها و الشخورها در اطراف در کمینند، ساحره علیل مجسم شدهاند، گربه

پرواز میکنند، روي زمین تعداد زیادي جمجمه و استخوان مفاصل ریخته، و اجساد نوزادانی که تازه مردهاند  در فضا

مثل آن است که تخیل بیمار گونه هیرونیموس بوس، نقاش فالندري، طول خاك فرانسه و قرون . به چشم میخورند

  . گذشته را پیموده است تا وارد مغز گویا شود و نظم آن را مختل کند

در یکی از نقاشیهاي خود زن . آیا گویا خردگرا بود ما تنها میتوانیم بگوییم که او عقل را به خرافات ترجیح میداد

گویا در . جوانی را نشان میداد که تاج گلی بر سر و ترازویی در دست دارد و با شالقی پرندگان سیاه را دنبال میکند

یک تصویر دیگر عدهاي راهب را نشان میدهد که .)) کس رحم نکنعقل االهی، بر هیچ : ((زیر این تصویر نوشت

او تابلو . و بر روي بدن راهبی که مشغول عبادت بود، صورت یک دیوانه را قرار داد ;اي از تن به درمیآورند جامه

مورد  دادگاه دستگاه تفتیش افکار را به صورت صحنهاي اندوهزا از قربانیان رقت آور، که به وسیله قدرتی بیروح

او یک یهودي را نشان داد که در دخمه زندان دستگاه تفتیش افکار به زنجیر بسته . قضاوت قرار میگیرند، مجسم کرد

آیا این طنینی بود از سواالت زاپاتا اثر ولتر او .)) زاپاتا، افتخار تو جاودانی خواهد بود: ((شده و در زیر آن نوشته بود

و در پایان آنها . یش افکار را ترسیم کرد که مورد مجازاتهاي مختلف قرار گرفتهاندمنظره از قربانیان دستگاه تفت 29

با این وصف، گویا تا پایان عمر خود با تقدس )). آزادي االهی: ((تصویري شادیبخش کشید که زیرش نوشته شده بود

هایش عکس صلیب  بر سینه خود عالمت صلیب میکشید، از مسیح و قدیسان مدد میخواست، و در باالي نامه

. شاید همه اینها بقایاي عاداتی بودند که وي در جوانی به دست آورده بود ;میگذاشت

  انقالب  -4

هاي وي نشانهاي دال بر آن نیست  در هنر و گفته. او حتی جمهوریخواه نیز نبود. آیا گویا داراي افکار انقالبی بود نه

او خود و سرنوشت خود را به کارلوس سوم، به کارلوس چهارم، . شدکه وي مایل به سرنگونی نظام سلطنتی اسپانیا با

ولی با فقر . به گوذوي، و به ژوزف بوناپارت وابسته کرده بود و با مسرت خاطر با نجبا و درباریان حشر و نشر میکرد

از آن،  هاي مردم، جهل ناشی از بیچیزي توده. دست و پنجه نرم کرده بود و هنوز آن را در اطراف خود میدید

. خرافاتشان، و قبول فقر آنها از ناحیه کلیسا به عنوان نتیجه طبیعی سرشت و نابرابري افراد بشر احساس تنفر میکرد

نیمی از هنرش در راه تجدید خاطره از ثروتمندان به کار رفت، و نیمی دیگر فریادي بود که به خاطر عدالت طبیعی 

او در صورتهایی که میکشید . ، دستگاه تفتیش افکار، و جنگ برداشته بودبراي فقرا، و اعتراض علیه وحشیگري قانون

در آثار اخیرالذکرش، با قدرتی تقریبا وحشیانه، . شاهدوست، در نقاشیهایش کاتولیک، و در طراحیهایش شورشی بود

ردي را نشان میداد یکی از طراحیهاي او م. نفرت خود را از تاریک اندیشی، بیعدالتی، حماقت، و قساوت ابراز میداشت

یکی دیگر زنی را .)) چون او حرکت زمین را کشف کرد: ((که روي چرخ مجازات قرار دارد و زیر آن نوشته شده است

اسپانیاییهایی .)) زیرا نسبت به آزادیخواهی ابراز همدردي کرده بود((نشان میدهد که روي چرخ مجازات قرار دارد، 

امیدند چه کسانی بودند ظاهرا اینها نخستین گروه سیاسی بودند که این نام را به مین) لیبرال(که خود را آزادیخواه 

آزادي فکر از سانسور، آزادي  - هدفشان از این اسم آن بود که عالقه خود را به آزادي نشان دهند . کار میبردند

ی انواري را که از نهضت آنها با احساس حقشناس. جسمانی از انحطاط و نزول شان، و آزادي روح از ظلم و استبداد

استقبال کردند، ) 1807(آنها از ورود یک نیروي فرانسوي به اسپانیا . روشنگري فرانسه میآمدند دریافت داشته بودند

. در حقیقت نیمی از جمعیت از آن به عنوان یک ارتش آزادیبخش استقبال کردند

حت حمایت سربازان مورا بر تخت نشست، هیچ وقتی که کارلوس چهارم استعفا داد و فرزندش فردیناند هفتم ت

  . گویا صورتی از حکمران جدید نقاشی کرد. اعتراضی به گوش نرسید
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ولی وقتی ناپلئون کارلوس چهارم و فردیناند هفتم را به بایون فراخواند، هر دو آنها را عزل کرد، یکی را به ایتالیا و 

ژوزف را به سلطنت اسپانیا برداشت، خلق و خوي مردم و گویا عوض دیگري را به فرانسه به تبعید فرستاد، برادر خود 

مورا به سربازانش دستور داد که میدان را از مردم پاك  ;جمعیتی خشمگین در برابر کاخ سلطنتی گرد آمد. شد

. دندجمعیت پا به فرار گذاشت، ولی دوباره، حدود بیست هزار نفر از مردم، در میدان پالثامایور اجتماع کر. کنند

ها و زیر طاقیها به آنها  هنگامی که سربازان فرانسوي و سربازان ممالیک به طرف میدان به راه افتادند، از پنجره

سربازان و . ها شدند و ساکنان آنها را از دم کشتند سربازان، که بشدت عصبانی شده بودند، وارد خانه. تیراندازي شد

 ;صدها مرد و زن به هالکت رسیدند 1808)) دوم مه((وز معروف به در ر. مردم از صبح تا شب درگیر نبرد شدند

در سوم مه، سی تن از زندانیان که به . گویا از محل مناسبی که در آن نزدیکی بود، قسمتی از این قتل عام را دید

ر دستش وسیله سربازان دستگیر شده بودند، به وسیله یک جوخه آتش تیرباران شدند، و هر اسپانیایی که تفنگی د

جنگ ((یک . در این وقت تقریبا همه اسپانیا علیه فرانسویان به پا خاسته بودند. دیده میشد به قتل میرسید

از ایالتی به ایالت دیگر سرایت میکرد، و به علت سبعیت حیوانی اعمالی که انجام میگرفت، لکه ننگی بر )) آزادیبخش

او که از . ال را دید و تا هنگام مرگ خاطره آنها از ذهنش دور نشدگویا بعضی از این اعم. دامان هر دو طرف میگذارد

ولینگتن مادرید  1813در . خوسفا درگذشت 1812در . وصیتنامهاش را نوشت 1811اوضاع وخیمتري میترسید، در 

  . فردیناند هفتم بار دیگر پادشاه شد ;را تصرف کرد

یکی از این دو که دوم مه ). 1814(رین تصاویرش جشن گرفت گویا پیروزي اسپانیا را با ترسیم دو تصویر از مشهورت

نام دارد تجسم آن چیزي بود که او درباره زدوخورد میان مردم مادرید و سربازان فرانسوي و ممالیک دیده، شنیده، یا 

ي را که مردم او سربازان مملوك را در مرکز تصویر قرار داد، زیرا شرکت آنها بود که شدیدترین انزجار. تصور کرده بود

 ;لزومی ندارد سوال شود که این نقاشی حقایق تاریخی را مجسم میکند یا نه. اسپانیا به خاطر داشتند بهوجود آورد

از دگرگونی رنگهاي درخشان بر روي اسب سرباز مملوکی که در  -این نقاشی معرف هنري پر قدرت و درخشان است 

ی که اجبار انتخاب میان کشتن یا کشته شدن آنها را وحشتزده و حال به زیر افتادن است گرفته تا چهره مردان

این . حتی از آن زندهتر نقاشی دیگري است که همراه آن است و تیرباران سوم مه نام دارد. حیوان صفت کرده است

ویا هیچ در آثار گ. نقاشی یک جوخه تفنگداران فرانسوي را نشان میدهد که زندانیان اسپانیایی را تیرباران میکنند

. چیز موثرتر از تضاد میان وحشت و مبارزهجویی در قیافه شخصی که در وسط آن قتل عام قرار دارد نیست

در حالی  ;استفاده میکرد، ولی دیگر در دربار طرف توجه نبود)) نقاش خاص((گویا هنوز از مستمري خود به عنوان 

موثرترین حکاکی خود را به  1812شاید در سال . دکه مردي زن مرده و ساکت و کر بود، غرق در دنیاي هنرش ش

در لبه کره زمین نشسته، و مارس را  کالیباناین تصویر هرکول را که با قیافه . وجود آورد، که کولوسوس نام داشت

به بعد او طرحهاي کوچکی کشید که  1810از سال . پس از یک نبرد پیروزمندانه در حال استراحت نشان میدهد

بعدا آنها را حکاکی کرد و به صورت گراوور به چاپ رساند و نام آنها را عواقب مهلک جنگ خونین اسپانیا با بوناپارت، 

آنها را براي پسرش به ارث  ;او جرئت انتشار این هشتاد و پنج طراحی را نداشت. و کاپریسهاي دیگر گذارده بود

تحت عنوان مصایب  1863و فرهنگستان آنها را در  ;شت، پسرش آنها را به فرهنگستان سان فرناندو فروختگذا

  . جنگ منتشر کرد

بلکه  ;هاي عادي جنگ نیستند که قتل و کشتار را به لباس اعمال قهرمانی و افتخارآمیز درمیآورند این طرحها صحنه

نها قیود شکننده تمدن در سرمستی مبارزه و نشئه خون به نشاندهنده لحظات وحشت و قساوتی هستند که در آ

هاي مشتعل نشان داده میشوند که به روي ساکنانشان خراب  در طراحیها خانه. دست فراموشی سپرده شدهاند

مردانی که  ;زنانی که مورد تجاوز قرار میگیرند ;زنانی که با سنگ یا نیزه یا تفنگ به صحنه نبرد میشتابند ;میشوند
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سربازي که آالت  ;مردانی که پا یا بازو یا سرشان از بدن جدا شده است ;برابر جوخه آتش به تیر بسته شدهانددر 

زنان مردهاي که هنوز  ;اجسادي که به نوك تیز تنه یا شاخه درختان میخکوب شدهاند ;تناسلی مردي را میبرد

مردگانی که به صورت  ;تار والدین خود مینگرنداطفالی که با وحشت به کش ;اطفال خود را به سینه خویش میفشارند

زیر این . الشخورهایی که بر روي اجساد انسانها به سور چرانی مشغولند ;تودهاي در یک چاله رویهم ریخته شدهاند

من )) ((;این آن چیزي است که به خاطر آن به دنیا آمدهاید: ((هاي نیشداري افزوده است، از قبیل تصاویر گویا نوشته

در پایان گویا یاس و امید .)) براي دفن کردن مردگان و ساکت بودن)) ((;به این صورت اتفاق افتاد)) ((;را دیدم این

زنی را نشان میدهد که در میان گور کنان و کشیشان در حالت احتضار است، و  79تصویر شماره . خود را بیان میکند

در . زنی را نشان میدهد که از او نور ساطع میشود 80اره ولی شم ;))حقیقت میمیرد: ((در زیر آن نوشته شده است

  )) آیا او بار دیگر برپا خواهد خاست: ((زیر این تصویر چنین سوال شده است

ناپیدایی تدریجی -5

بر این خانه درختان سایه افکنده بودند، و . گویا خانهاي ییالقی در آن سوي مانثانارس خریداري کرد 1819در فوریه 

براي او امکان نداشت آواز جویبارهایی را که در اطراف این خانه بودند بشنود، میتوانست درسی را که جریان با آنکه 

چون خاویر ازدواج کرده و خانواده . میخواندند)) خانه کر((همسایگان خانه او را . آرام آن میداد احساس کند

این زن هم نقش رفیقه او را ایفا  ;یس را به خانه خود بردجداگانهاي تشکیل داده بود، گویا زنی به نام دونیا لئوکادیاو

او زنی خوش بنیه، سرکش، و حراف بود، ولی گویا از برکات فصاحت کالم . میکرد و هم وظیفه بانوي خانه دارش را

اریا دل پسري به نام گیلیرمو و دخترکی با روح به نام م - این زن دو بچه با خود به خانه گویا آورد . وي در امان بود

  . روساریو که تسلی بخش ایام واپسین این هنرمند بود

تنها به این طریق . زیرا ذهنش در آستانه جنون قرار گرفته بود ;او به محرکی چنین سالمتبخش بشدت نیاز داشت

مثل  .میتوان فهمید که معنی تصاویر سیاهی که وي با آنها دیوارهاي خانهاي را که پناهگاه وي بود میپوشاند چیست

و انگار که میخواهد  ;اینکه میخواست تیرگی ذهن خود را منعکس کند، بیشتر به سبک سیاه و سفید نقاشی میکرد

از ابهام رویاهاي خود پیروي کند، براي اشکالی که میکشید خطوط مشخصی ترسیم نمیکرد، ولی رنگامیزیهاي عاري 

او بر روي یکی . اهاي خود را بر روي دیوارها ثابت نگاه داردهاي زودگذر روی از ظرافتی میکرد تا به وسیله آنها صحنه

به ) 1788(از دیوارهاي طویل پهلویی زیارت سان ایسیدرو، یعنی همان جشنوارهاي که در سی و یک سال پیش 

ولی تصویري که در این وقت کشید منظرهاي تیره و غمانگیز از  ;نحوي سرورآمیز نقاشی کرده بود، را مجسم کرد

در روي دیوار روبهرو، او حتی اشکالی وحشتناکتر در تصویري به نام شنبه . ین حیوان صفت و مست از باده بودمتعصب

ها یک بز سیاه خیلی بزرگ را به عنوان ابلیس و خداي آمر خود  ها گرد آورد که در آن نشان میداد این ساحره ساحره

این تصویر . رار داشت به نام ساتورن فرزندانش را میبلعددر انتهاي اطاق کریهترین شکل در تاریخ هنر ق. میپرستند

غولی را نشان میداد که طفلی برهنه را در دهان دارد، سر و یک بازوي او را خورده است و اینک بازوي دیگر را 

شاید این تصویر تجسمی جنونآمیز از ملل دیوانهاي است که . میخورد، در حالی که خون به اطراف پراکنده شده است

اینها رویاهاي فردي هستند که تخیالت شومش او را زجر میدهند، و به . اطفال خود را در جنگها به کشتن میدهند

در سال . نحوي جنونآمیز این تخیالت را نقاشی میکند تا آنها را از خود بیرون براند و روي دیوار از حرکت باز دارد

. در معرض دستگیر شدن بود، با اطفال خود به بوردو گریخت لئوکادیا، که بر اثر فعالیتهاي فراماسونی خود 1823

ولی  ;گویا، که با آثار جنونآمیزي که روي دیوارها کشیده بود تنها مانده بود، تصمیم گرفت به دنبال آنها به راه بیفتد

است تا او چند ماه مرخصی خو. قطع میشد)) نقاش خاص((اگر بدون اجازه پادشاه سفر میرفت، مقرریش به عنوان 
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را به نوهاش ماریانو واگذار )) خانه کر. ((براي استفاده از آبهاي معدنی به پلومبیر برود، و این مرخصی به او داده شد

. براي دیدن لئوکادیا و ماریا دل روساریو عازم بوردو شد 1824کرد، و در ژوئن 

براي نوهاش یک . فش پیشی میگرفتبتدریج که به مرگ نزدیک میشد، عشق او به نوهاش ماریانو بر همه عواط

. هزینهاش را میپردازد) گویا(مستمري مقرر داشت، و پیشنهاد کرد که چنانچه خاویر ماریانو را به بوردو ببرد، او 

وقتی آنها وارد شدند، گویا با چنان احساساتی در . خاویر نمیتوانست به بوردو برود، ولی همسر و فرزندش را فرستاد

خاویر عزیزم، میخواهم به : ((او براي فرزندش نوشت. از پا درآمد، و ناچار او را به بسترش بردند آغوششان گرفت که

کاش خداوند مرحمتی کند و تو براي بردن آنها به . تو بگویم که این همه مسرت براي من بیش از اندازه بوده است

عد او قدرت تکلم را از دست داد و نیمی از روز ب.)) اینجا بیایی، و در آن صورت جام سعادت من لبریز خواهد بود

آوریل  16در . سیزده روز به همین حال باقی ماند و با بیصبري، ولی بیهوده، به انتظار خاویر بود. بدنش فلج شد

بقایاي او از بوردو به مادرید برده شد و در جلو محراب کلیساي سان آنتونیو د ال  1899در . جان سپرد 1828

سال پیش از آن، وي، در زیر گنبد کلیسا، دردها، غم و اندوه، شادیها و عشقهاي  101همان جایی که فلوریدا، یعنی 

  . زندگی اسپانیاییها را نقاشی کرده بود، به خاك سپرده شد

  

فصل دوازدهم

  خداحافظ ایتالیا

1760 - 1789  

  

I - گردش خداحافظی  

حتی در خواب نیمروزي ظاهري داراي حرارت زندگی خواهیم چنانچه نگاهی دیگر به ایتالیا بیفکنیم، این سرزمین را 

تورن آلفیري را پرورش میداد، لوکا دایرهالمعارف دیدرو را منتشر میکرد، فلورانس بار دیگر زیر سلطه . یافت

مهیندوك لئوپولد شکوفان میشد، میالن به کمک بکاریا قوانین خود را اصالح میکرد، پاویا و بولونیا با آزمایشهاي 

علمی ولتا و گالوانی به هیجان درآمده بودند، و نیز گرفتار کازانووا بود، ناپل به مبارزه با حاکمیت پاپ برخاسته بود، 

رم درگیر فاجعه یسوعیان بود، و یکصد محل پرورش استعدادهاي موسیقی به صادر کردن اپرا و نوازندگان 

در آن وقت یکصد هزار خارجی در . مشغول بودند هاي آلپ چیرهدست براي رام کردن عواطف سرکش ماوراي کوه

در این دوران گوته، . هاي هنري و استفاده از آفتاب، به این سرزمین میآمدند اینان براي مطالعه گنجینه. ایتالیا بودند

اعرانه که سرشناسان وایمار زندگی را بر او تنگ کرده بودند، به اینجا آمد تا قواي جوانی را تجدید کند و الهامهاي ش

  . خود را تحت انضباط درآورد

در وي ایجاد شد ) 1786سپتامبر (هاي آلپ به ونتسیا تریدنتینا  نخستین اثري که پس از فرود آمدن گوته از کوه

پس از آن، .)) به زنده بودن صرف، و حتی به فقر لذتی بسیار زیبا میبخشید((ناشی از هواي مالیم و پر نوري بود که 

مردم ایتالیا پیوسته در خارج از خانه هستند، و در : ((او میگفت. قید و بند مردم توجهش را جلب کردزندگی آزاد و بی

او عقیده داشت که خاك .)) حالی که خوش هستند و غمی ندارند بجز فکر کردن به زندگی، به چیزي نمیاندیشند

این وصف، فقر و بدي وضع بهداشت در  با ;حاصلخیز باید بآسانی نیازهاي مختصر این مردم ساده را برآورده کند

  . شهرهاي کوچکتر او را متاثر میکرد
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آنجا براي چه مصرفی ((من از او پرسیدم . وقتی من از پیشخدمت سراغ محل خاصی را گرفتم، او به حیاط اشاره کرد

ها با کثافت آلوده حیاط خلوتها و راهرو.)) براي هر مصرفی که بخواهید: ((و او با لحنی دوستانه جواب داد)) است

. انطباق حسی، بتدریج او را با محیط مانوس کرد. شدهاند، زیرا کارها به طبیعیترین صورت انجام میشوند

کارلوگوتتسی، با اغراقی شایسته و قابل توجیه، آنچه  1778حدود سال . ونیز سرگرم انحطاط دوستداشتنی خود بود

  : ت میرسید چنین توصیف کردرا که به نظرش از هم پاشیدگی عمومی اخالقیا

منظره زنانی که به مرد تبدیل شده و مردانی که به صورت زن درآمده و مردان و زنانی که هر دو به صورت میمون 

با اشتیاق سگان شکاري که به دنبال بوي شکار روانند و یکدیگر  ;درآمدهاند، و همه آنها در گرداب مد غرق شدهاند

 پریاپوسدر شهوترانی و افراط کاري زیانبار خود، با یکدیگر چشم همچشمی میکنند و براي و  ;را فاسد و اغوا میکنند

  :او تقصیر این سقوط را به گردن فلسفه انداخت 1797در . بخور دود میکنند

ک شده است، من ناچار بر این عقیدهام که چوبهدار مضح... مذهب، آن افسار سالمتبخش براي هواي نفس انسانها 

ولی فالسفه نورس ما . براي اجتماع مفید است، زیرا وسیلهاي براي مجازات گناه و باز داشتن جنایتکاران بالقوه است

ی هاي عموم چوبهدار را به عنوان تعصب جابرانه محکوم کرده، و با این کار خویش یکصد بار به کثرت قتلها در گذرگاه

نگاه داشتن زنان براي مراقبت از پسران و دختران خود و . ... و سرقتهاي مسلحانه و اعمال تجاوزکارانه افزودهاند

ناگهان زنان خود را به جلو . رسیدگی به امور خانوادگی و اقتصادي خویش، تعصبی کهنه و وحشیانه تلقی میشد

در عین حال . ... خیابانها از آنها پر بودند!)) آزادي! آزادي: ((ردندانداختند و مانند با کانالها حمله کردند و فریاد برآو

آنها مغزهاي سبک خود را در اختیار مدها، ابتکارات مبتذل، تفریحات، ماجراهاي عاشقانه، دلبریها، و انواع مهمالت 

خانوادهشان میخورد  شوهران شهامت آن را نداشتند که با لطمهاي که به شرافتشان، موجودیتشان، و. ... میگذاشتند

. ... را بر پیشانیشان بزنند)) تعصب((آنها وحشت داشتند که داغ آن کلمه وحشتناك یعنی . ابراز مخالفت کنند

هنگامی که همه این به اصطالح تعصبات طرد شدند، . ... اخالقیات پسندیده، نجابت و عفت، تعصب خوانده میشدند

یعنی المذهبی، از میان رفتن حرمت و احترام، واژگون کردن عدالت، : ندبرکات بزرگ و اعجاب آور بسیاري ظاهر شد

تشویق و تعزیز جنایتکاران، تخیالت پر حرارت، احساسات تند و تیز حیوان صفتی، تن دادن به همه شهوات و لذات، 

  . تجمل جابرانه، افالس، و زناکاري

ونیز دیگر داراي چنان ثروتی نبود که از قدرت . ولی البته علل اساسی انحطاط جنبه اقتصادي و نظامی داشتند

در مقابل، رقیبش اتریش از چنان نیروي انسانی رشد یافتهاي برخوردار شده بود که همه . پیشین خود دفاع کند

هاي اطراف ونیز را زیر سلطه خود داشت و بعضی از نبردهاي خود را در خاك این جمهوري  طرق وصول به دریاچه

. نجام میدادبیطرف ولی عاجز ا

وي آخرین دوج از یکصد و بیست دوجی بود که از . لودوویکو مانین به ریاست دولت انتخاب شد 1789مارس  9در 

او مردي بود با ثروت بسیار و شخصیتی جبون، ولی . با تسلسلی جالب توجه بر ونیز حکومت کرده بودند 697سال 

  . فاجعه آمیزش جلوگیري کنند حتی فقر و شهامت نیز نمیتوانستند از بروز سرنوشت

و هنگامی  ;آزادي به صورت مذهبی جدید بر افکار مردم فرانسه تسلط یافت ;چهار ماه بعد زندان باستیل سقوط کرد

این فاتح اهل کرس . که این مذهب با لشکریان ناپلئون همراه شد، تقریبا همه ایتالیا را تحت لوا و نشئه خود درآورد

پشت سر داشت، به این مستمسک که نیروهاي اتریشی خاك ونیز را مورد استفاده قرار  که هشتاد هزار سرباز

بر ملکه آدریاتیک  1797مه  12دادهاند، و به این اتهام که ونیز به طور پنهانی به دشمنان وي کمک کرده است، در 

شده بود، کاله رسمی  در آن روز دوج مانین که مستعفی. دولتی موقت که منصوب خودش بود تحمیل کرد) ونیز(

چند روز بعد، .)) ما دیگر به این احتیاج نخواهیم داشت ;این را ببر: ((مقام خود را به یکی از مالزمان داد و به او گفت
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اکتبر بوناپارت، با امضاي عهدنامهاي در  17در . مه سربازان فرانسوي این شهر را اشغال کردند 16در . او درگذشت

تقریبا همه مستملکات ارضی آن را به اتریش منتقل کرد، و در مقابل، اتریش در بلژیک و ساحل کامپوفورمیو، ونیز و 

در حالی که درست یک هزار و یکصد سال از زمان انتخاب نخستین دوج براي . چپ رود راین امتیازاتی به فرانسه داد

  . هاي ونیز و دفاع از آنها میگذشت حکومت بر دریاچه

سپانیا بود، ولی دوك آن دون فلیپه، فرزند فیلیپ پنجم و ایزابال فارنسه، با لویز الیزابت دختر پارما تحت الحمایه ا

پارما . عادات پرخرج همسرش را پذیرفت، و دربار خود را به یک ورساي کوچک مبدل کرد ;لویی پانزدهم ازدواج کرد

  . آمیخت باهم می هاي گوناگون همه جهان را از مراکز فرهنگی شد، و با وجد و سرور شیوه

هاي  به نظر من چنین میرسید که من دیگر در ایتالیا نیستم، زیرا همه چیز رایحه سمت دیگر کوه: ((کازانووا میگفت

وزیر روشنفکري به نام گیوم دو تیو .)) من میشنیدم که عابران تنها به فرانسه و اسپانیایی تکلم میکنند. آلپ را داشت

در این سرزمین، پارهاي از بهترین منسوجات، کریستالها، و . رك آوري انجام داددر این دوکنشین اصالحات تح

  . ظروف بدل چینی ساخته میشدند

میالن در این وقت از یک گسترش صنعتی بهرهمند بود که تا حدودي نمایشگر اولیه برتري اقتصادي آن در ایتالیاي 

  . ي تجلی کفایت و فعالیت محلی بازگذارده بودحکومت اتریشیها بر آن راه را برا. امروز به شمار میرود

کنت کارل یوزف فون فیرمیان، حکمران لومباردي، با رهبران بومی محل در بهبود وضع دستگاه دولتی همکاري 

گروهی از . میکرد، و قدرت ظالمانه اشراف فئودال و متنفذانی را که بر امور شهرداري تسلط داشتند کاهش داد

ي به رهبري پیترو وري، چزاره بونزانادي بکاریا، و جووانی کارلی اصول فیزیوکراتها را پذیرفتند، آزادیخواهان اقتصاد

مالیاتهاي مربوط به دادوستدهاي داخلی و مالیاتهاي کشاورزي را لغو کردند، و سنگینی بار مالیاتها را با بستن مالیات 

موسسه بود  29این رشته شامل  1785که در سال  صنعت نساجی رشد کرد، به طوري. بر اموال کلیسا تقسیم کردند

اراضی مساحی شدند، دولت تامین هزینه طرحهاي آبیاري را به عهده . دستگاه بافندگی کار میکردند 1384که با 

جمعیت این  1770تا  1749در مدت بیست و یک سال از . گرفت، و دهقانان با عالقه و اراده به کار پرداختند

در همین دوران شادکامی میالن بود که این شهر تماشاخانه . نفر افزایش یافت 130000نفر به  90000دوکنشین از 

 ;تماشاگر داشت و داراي تزیینات پرشکوهی بود 3600این تماشاخانه گنجایش ). 1778 - 1776(سکاال را ساخت 

و مافوق همه اینها، داراي  ;همچنین تسهیالتی براي موسیقی، گفتگو، غذا خوردن، ورقبازي، و خواب فراهم میکرد

در اینجا و در این هنگام چیماروزا و کروبینی به . یک مخزن آب براي خاموش کردن هرگونه آتشسوزي بود

. پیروزیهاي درخشانی نایل شدند

این جزیره کوهستانی پیش از این از لحاظ حوادث تاریخی بیشمار مستغنی . این دوران، دوران قهرمانی کرس بود

اتروسکها بر آنها  ;م مستعمرهاي در این جزیره برپا ساختند ق 560ایاییها از آسیاي صغیر در حدود سال فوک. بود

رومیها در برابر یونانیهاي بیزانسی از پاي  ;کارتاژیها مغلوب رومیها شدند ;غلبه کردند و خود منکوب کارتاژیها شدند

ایتالیاییهاي توسکان بر مسلمانان  ;ود مغلوب مسلمانان شدندفرانکها بر یونانیهاي بیزانسی غلبه کردند و خ ;درآمدند

دوسوم جمعیت ). 1347(و مردم جنووا بر اهالی پیزا غالب آمدند  ;اهالی پیزا بر توسکانیها غلبه کردند ;چیره شدند

ر و تحت حکومت جنوواییها، اهالی کرس، که از بیماریهاي واگیردا. جزیره در آن قرن از طاعون سیاه درگذشتند

حمالت دزدان دریایی در عذاب بودند و رسیدن به مشاغل مهم بر آنها منع شده بود و مالیاتی که از آنها گرفته میشد 

و در آن حالت، انتقامجوییهاي شدید تنها قانون مورد احترام آنها  ;غیرقابل تحمل بود، به حالت نیمه توحش درآمدند

لی توام با قتل و آدمکشی و فقدان کمک خارجی با شکست مواجه شورشهاي گاهگاهی به علت خصومتهاي داخ. بود

جنووا، که براي ادامه حیات خود با لشکریان اتریش در جنگ بود، براي کمک به حفظ نظم در کرس به . میشدند
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فرانسه به این تقاضا پاسخ مثبت داد تا مبادا این جزیره، به عنوان دژي براي تسلط بر دریاي . فرانسه متوسل شد

  . مدیترانه، به وسیله انگلیسیها گرفته شود

هنگامی که صلح ). 1748 -  1739(و دیگر مواضع کرس را اشغال کردند ) یا آیاتچو(سربازان فرانسوي آژاکسیو 

تسلط جنووا بر جزیره تجدید، و شورش تاریخی پائولی آغاز  ;اطمینانبخش به نظر میرسید، فرانسویها خارج شدند

از آن ((لرد چتم او را یکی . ئولی یک قرن نسبت به اقدامات متهورانه گاریبالدي پیشدستی کردپاسکواله دي پا. شد

به دنیا آمد، فرزند یک  1725وي، که در سال . میخواند)) مردانی که نظیرشان تنها در صفحات پلو تارك پیدا میشود

تصاددان تحصیل کرد، در ارتش ناپل به با پدرش به تبعیدگاه رفت، در ناپل زیر نظر جنووزي اق. شورشی کرسی بود

در مدت دو سال . به کرس بازگشت، و براي رهبري شورش علیه جنووا برگزیده شد 1755خدمت پرداخت، در سال 

به عنوان رئیس منتخب . مبارزه، او موفق شد جنوواییها را از همه شهرها، غیر از چند شهر ساحلی، بیرون براند

خود را در قانونگذاري و اداره امور کشور همان قدر درخشان نشان داد که در  )1768 -  1757(جمهوري جدید 

یک قانون اساسی دموکراتیک برقرار کرد، جلو رسم انتقامجویانه شستن . هاي جنگی طرحهاي سوق الجیشی و شیوه

و در کورته پایتخت خون با خون را گرفت، حقوق ظالمانه خوانین فئودال را لغو کرد، تعلیم و تربیت را گسترش داد، 

. خود یک دانشگاه تاسیس کرد

 15(فرانک به فرانسه فروخت  2000000جنووا که نمیتوانست پائولی را تحت تسلط درآورد، این جزیره را به مبلغ 

منشی و . پائولی اینک خود را در حال مبارزه با سربازان فرانسوي میدید، که بسرعت تجدید قوا میکردند). 1768مه 

. در آژاکسیو صاحب فرزند پسري به نام ناپلئون شد 1769اوت  15ش در این موقع کارلو بوناپارت بود که در دستیار

در پونته نوئووو مغلوب نیروهاي فرانسه شده بود، دست از این مبارزه نومیدانه کشید و در  1769پائولی که در مه 

تعیین شد، به وسیله بازول شهرت یافت، و دکتر  در آنجا از طرف دولت یک مستمري برایش ;انگلستان پناه گرفت

قهرمان و شهید ((مجمع ملی فرانسه انقالبی او را از تبعید باز خواند، به عنوان . جانسن در شمار دوستانش درآمد

ولی کنوانسیون فرانسه چون او را به ). 1791(مورد استقبال قرار داد، و به فرماندهی کرس منصوبش کرد )) آزادي

سربازان انگلیسی به کمک او آمدند، ولی سردار انگلیسی  ;فی ژاکوبن نیافت، هیئتی را مامور خلع وي کردقدر کا

ناپلئون عدهاي سرباز براي بیرون راندن ). 1795(جزیره را تحت تسلط درآورد و پائولی را به انگلستان باز فرستاد 

) ناپلئون)) (کرسی((نسوي به این عنوان که از طرف جزیره نشینان از سربازان فرا ;)1796(انگلیسیها اعزام داشت 

  . انگلیسیها خارج شدند، و فرانسه کرس را تصرف کرد ;فرستاده شده بودند، استقبال کردند

این دوکها پس از خاندان مدیچی روي کار آمدند . توسکان تحت حکومت مهیندوکهاي هاپسبورگ شکوفان شد

رانسیس لورن، که شوهر ماري ترز بود، در اتریش زندگی میکرد، امور چون رئیس اسمی حکومت توسکان ف). 1738(

حکومت به یک شوراي نیابت سلطنت مرکب از رهبران بومی واگذار شد، و این رهبران در اصالحات اقتصادي با 

ا آزادي هفت سال قبل از اینکه تورگو تالش مشابهی در فرانسه به عمل آورد، آنه ;آزادیخواهان میالن رقابت میکردند

، فرزندکوچکش به نام لئوپولد به عنوان )1765(پس از مرگ فرانسیس ). 1767(تجارت غله را عملی کردند 

او جلو فساد . مهیندوك به جاي او نشست و به صورت یکی از پیشتازترین و شجاعترین دیکتاتورهاي روشنفکر درآمد

 ;مالیاتها را یکسان کرد ;ي، و امور مالی را اصالح کرددستگاه قضایی، دستگاه ادار ;هاي اداري را گرفت در دستگاه

به  ;زهکشی باتالقها را انجام داد ;به طبقه دهقان کمک کرد ;شکنجه، ضبط اموال، و مجازات مرگ را منسوخ داشت

و در نظر داشت  ;به بخشها خودمختاري اعطا کرد ;آزادي تجارت و فعالیت را گسترش داد ;انحصارات پایان بخشید

گوته تحت تاثیر پاکیزگی نسبی شهرهاي . قانون اساسی نیمه دموکراتیکی براي این دوکنشین فراهم کندکه 

وقتی برادر لئوپولد به نام . ها و پلها، زیبایی، و عظمت کارهاي عام المنفعه آن قرار گرفت توسکان، وضع خوب جاده



۶١۴٩

خ کردن بیشتر امتیازات فئودالیته در توسکان، یوزف به عنوان تنها امپراطور آن دوران به سلطنت رسید، در منسو

. هاي بسیار، و کاهش روحانیان از برادر خود پشتیبانی کرد بستن صومعه

لئوپولد در زمینه اصالحات در وضع کلیساها، از همکاري موثر سیپیونه د ریتچی، اسقف پیستویا و پراتو، بهرهمند 

ریتچی در  ;ه همه زنان بدون جهیز روبنده بر چهره بزنندیک رسم خشونتآمیز در توسکان مقرر میداشت ک. شد

ها به مدارس دختران، با مهیندوك  زمینه باال بردن حداقل سن براي بستن میثاق مذهبی، و تبدیل بسیاري از صومعه

با تبدیل مدارس یسوعیان به مدارس عادي، پیش بینیهایی براي آموزش و پرورش غیرمذهبی به عمل . همگام شد

ریتچی مراسم قداس را به زبان ایتالیایی انجام میداد و از خرافات جلوگیري میکرد، ولی این کار او باعث . آمدند

را که داراي شهرت بسیار )) کمربند مریم عذرا((وقتی که شایع شد او میخواهد . ناخشنودي بسیار مردم عادي میشد

با . به شورش برداشتند و کاخ اسقف را چپاول کردند بود به عنوان اینکه قالبی است از جاي خود بردارد، مردم سر

در پیستویا تشکیل داد و اصولی اعالم داشت که ) 1785در (این وصف، او مجمعی از روحانیان حوزه قلمرو خود 

بود، که به موجب آن اعالم شده بود قدرت دنیوي از قدرت  1682مورخ )) مواد گالیکان((تجدید کننده خاطره 

  . حتی در مورد معتقدات مذهبی - و پاپ نیز جایز الخطاست روحانی جداست 

ولی وقتی که فرمانرواییش ادامه و توسعه . لئوپولد زندگی ساده و رفتاري معمولی داشت، الجرم مورد عالقه مردم بود

گرفت تا  پیدا کرد، و مخالفت متعصبان او را زیر فشار قرار داد، او ظنین و بیعاطفه شد و یک خیل جاسوس را به کار

گاهی بگذار تو را بفریبند، و : ((یوزف از وین به او اندرز داد. نه تنها دشمنان، بلکه دستیارانش را هم زیر نظر بگیرند

هنگامی که از فلورانس عزیمت کرد تا به عنوان .)) این کار بهتر از آن است که دایما و بیهوده خود را زجر بدهی

  . نیروهاي ارتجاع در توسکان پیروز شدند ،)1790(امپراطور جانشین یوزف شود 

تا اینکه از بدعتهاي ) 1805 -  1799(متهم و به زندان افکنده شد  1794ریتچی توسط پاپ پیوس ششم در سال 

گوته با شتاب از . آزادیخواهان را به قدرت باز گردانید) 1800(روي کار آمدن دولت ناپلئون . فکري خود دست کشید

:نوشت 1786بازگشت و در اول نوامبر راه توسکان به رم 

اشتیاق من . ام هاي تیرول پرواز کرده میشود گفت که من از روي کوه. سرانجام به این پایتخت بزرگ جهان رسیدم

حتی در فلورانس فقط سه ساعت . براي رسیدن به رم چنان زیاد بود که فکر توقف در راه اصوال خارج از بحث بود

زیرا وقتی انسان آنچه را که قبال تنها  ;ظر میرسد که من براي همه عمر در آرامش خواهم بوداینک چنین به ن. ماندم

به طور ناقص شنیده یا درباره آن چیزي خوانده است با چشم خود میبیند، تقریبا میتوان گفت زندگی تازهاي آغاز 

  . اینک من همه رویاهاي جوانی خود را در برابرم تحقق یافته میبینم. میشود

، ))کاستراتوها((این شهر پر بود از گداها و نجیبزادگان، کاردینالها و . رم قرن هجدهم چه معجون گیج کنندهاي بود

اسقفها و روسپیان، راهبان و بازرگانان، یسوعیان و یهودیان، هنرمندان و جنایتکاران، چاقوکشان حرفهاي و قدیسان، 

در اینجا در شعاع . و در شب در جستجوي زنان عشق فروش بودند و جهانگردانی که در روز به دنبال اشیاي عتیقه

هاي روزگار  بیست کیلومتري دیوارهاي شهر، آمفی تئاترها و طاق نصرتهاي پیش از دوران مسیحیت، کاخها و فواره

نفر انسان، و در اطراف واتیکان، دژ مسیحیت کاتولیک،  170000000رنسانس، سیصد کلیسا و ده هزار کشیش، 

جزوات مستهجن علیه کلیسا در . هاي ضد روحانی قلمرو مسیحیت وجود داشتند روشورترین و بیقانونترین رجالهپرش

دلقکها در میدانهاي عمومی، مقدسترین مراسم قداس را مورد استهزا قرار  ;خیابانها براي فروش عرضه میشدند

  : تارش اندکی مبالغه میکردشاید وینکلمان، که شخصی محبوب و رقیق القلب بود، در گف. میدادند
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به علت آزادي . رم به هنگام روز نسبتا آرام است، ولی شب هنگام این شهر در حکم شیطان از بندر رسته است

بسیاري که در این شهر حکمفرماست، و به سبب عدم حضور ماموران پلیس، عربده جویی، تیراندازي، و آتشبازي در 

  . عوام الناس وحشیاند، و فرماندار از تبعید و به دار آویختن خسته شده است. ... دهمه خیابانها در تمام شب ادامه دار

رم حتی بیش از پاریس شهري بین المللی بود و در آن هنرمندان، دانشجویان، شاعران، و جهانگردان با روحانیان 

در این شهر وینکلمان و . میآمیختندها درهم  عالیمقام و شاهزاده خانمها در سالونها، تاالرهاي آثار هنري و تماشاخانه

در اینجا پاپهاي خسته و آزرده و محصور از همه طرف، تالش . منگس تجدید سبک کالسیک را اعالم میداشتند

میکردند که عوام الناس فقیر را با نان و دعاي خیر نرم کنند، جلو سفیرانی را که مصرانه خواستار از میان بردن 

یرند، و از سقوط همه بناي پیچیده مسیحیت در برابر پیشرفت علم و حمالت فلسفه تشکیالت یسوعیان بودند بگ

. ندیده است)) زندگی پر نشاطی((او نظرش این بود که هرگز چنان . بیایید همراه گوته به ناپل برویم. جلوگیري کنند

  . کردن کاري نکند اگر انسان در رم بتواند بآسانی دست به کار تحصیل شود، در اینجا میتواند جز زندگی

و در نظر من رفت و آمد با اشخاصی که جز خوشگذرانی به چیز دیگري فکر  ;انسان خود و دنیا را فراموش میکند

بندرت توجه دارند که . نمیکنند، احساس عجیبی ایجاد میکند، در اینجا اشخاص درباره یکدیگر چیزي نمیدانند

آنها در تمام مدت روز در یک بهشت به این سو و آن سو میدوند، . میرونددیگران نیز پهلو به پهلوي آنها به راه خود 

و چنانچه فکهاي دوزخ، که در مجاورت آنها قرار دارد، از هم باز شود و به  ;بدون اینکه به اطراف خود نظري افکنند

  . جنبش درآید، آنها به قدیس یانواریوس توسل میجویند

عازم اسپانیا شد، پادشاهی ناپل و سیسیل را براي پسر هشت سالهاش  از ناپل 1759دون کارلوس، که در سال 

تانوتچی به مبارزه علیه کلیسا . فردیناند چهارم به ارث باقی گذارده و مار کزه دي تانوتچی را نایب السلطنه کرده بود

با کمال میل از شیوه  هاي بسیاري را از میان برد و او صومعه. که در زمان سلطنت کارلوس آغاز شده بود ادامه داد

کمی بعد از نیمه شب سوم و چهارم نوامبر، . کارلوس سوم پادشاه اسپانیا در مورد اخراج یسوعیان پیروي کرد

سربازان کلیه اعضاي این فرقه را در سراسر قلمرو ناپل دستگیر کردند و آنها را در حالی که جز لباس تنشان چیز 

  . و از آنجا یسوعیان به ایاالت پاپی تبعید شدند ;ین بندر یا مرز بدرقه کردنددیگري به همراه نداشتند، به نزدیکتر

یک سال بعد، وي . ، به نیابت سلطنت تانوتچی پایان داد)1767(فردیناند چهارم پس از آنکه به شانزدهسالگی رسید 

ش تسلط یافت و رهبري نهضتی طولی نکشید که ماریا بر شوهر. با ماریا کارولینا، دختر متدین ماري ترز، ازدواج کرد

اصالحات مارکزه موقعیت سلطنت ناپل را در برابر اشراف . را علیه سیاستهاي ضدروحانی تانوتچی به عهده گرفت

فئودال و کلیسا مستحکم کرده بودند، ولی براي کاهش فقري که براي عوام الناس امیدي جز امید به دنیاي دیگر 

  . ی انجام نشده بودباقی نگذارده بود، کار قابل توجه

براي مردم خیلی بیش از تالش ) 1802 - 1782(ایجاد کلیساي جامع پالرمو . سیسیل نیز مسیر مشابهی پیمود

  . دومنیکو دي کاراتچولی براي رام کردن خوانین فئودال، که اراضی را در دست داشتند، اهمیت داشت

. ت کرده و به مباحث پروتستانها و فالسفه گوش داده بودوي سالها به عنوان سفیر کبیر ناپل در لندن و پاریس خدم

به عنوان نایب السلطنه سیسیل منصوب شد، مالیاتهاي سنگین بر مالکان بزرگ بست،  1781وقتی که در سال 

. حقوق فئودالی آنها را نسبت به رعایایشان کاهش داد، و به امتیازات آنان در مورد انتخاب قضات محلی پایان بخشید

وقتی به خود جرئت داد تا شاهزادهاي را که از راهزنان حمایت میکرد زندانی کند، و فرمان داد تعطیالت عید ولی 

روزالیا، قدیسه حامی پالرمو، دو روز کاهش یابد، همه طبقات علیه او برخاستند و او با شکست به ناپل بازگشت 

. سا نیازها و طبیعت بشر را درك میکنندفالسفه هنوز ثابت نکرده بودند که آنها بهتر از کلی). 1785(
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II -  پاپها، پادشاهان، و یسوعیان  

قدرت کلیساي کاتولیک، براساس اعتقاد بشر به نیروهاي مافوق طبیعت، شناخت و تصفیه محرکها و کششهاي 

عر و امید و شهوانی و بقایاي دوران کفر، تشویق به توسعه و ترویج مذهب کاتولیک، و تلقین االهیاتی سرشار از ش

در ایتالیا کلیسا همچنین منبع اصلی درآمد ملی بود و در . سودمند براي انضباط اخالقی و نظم اجتماعی استوار بود

. حکم عامل جلوگیري کننده با ارزشی در برابر مردمی بود که بویژه خرافاتی، کافر، و پر از احساسات تند بودند

ها در پالرمو سوزانده میشدند و به بانوان متجددي که شاهد  ساحره 1787 تا سال ;خرافات به حد وفور وجود داشتند

عقاید و رسوم و عادات کافرانه با موافقت و خوشرویی کلیسا به . این منظره بودند، خوراکی و آشامیدنی داده میشد

مسیحیت اولیه در من به اعتقاد مشخصی نایل شدهام، و آن اینکه کلیه آثار : ((گوته نوشت. حال خود باقی بودند

 - کنته . ولی در قلمرو مسیحیت، حتی در ایتالیا، مسیحیان واقعی بسیاري باقی بودند.)) از میان رفتهاند) رم(اینجا 

کائیسوتی دي کیوزانو، اسقف آستی، از ارثیه هنگفت خود دست کشید، زندگی توام با فقر داوطلبانهاي در پیش 

اسقف تستا در مونرئاله روي کاه میخوابید، فقط آن قدر غذا میخورد که . دگرفت، و همیشه به طور پیاده سفر میکر

لیر از درآمدهایش را براي نیازهاي خود نگاه میداشت، و بقیه را صرف کارهاي عام المنفعه و  3000زنده بماند، تنها 

  . مستمندان میکرد

اولباك، المتري، و آزاد /دیدرو، هلوسیوس، دآثار ولتر، روسو، . کلیسا تا حدودي به نهضت روشنگري پاسخ مساعد داد

فکران دیگر البته در فهرست کتب ممنوعه منظور شده بودند، ولی امکان داشت اجازه خواندن آنها از پاپ دریافت 

، در کتابخانه خود نسخ کامل آثار ولتر، هلوسیوس، و روسو )1773 - 1757(عالیجناب و نثیمیلیو، اسقف کاتانیا . شود

. منسوخ شد 1809، و در رم در 1782، در سیسیل در 1769دستگاه تفتیش افکار در توسکان و پارما در  .را داشت

یک کشیش کاتولیک به نام تامبورینی به اسم دوست خود تراوتما نسدورف مقالهاي تحت عنوان  1783در سال 

کوم کرده و اظهار داشته بود که درباره رواداري مذهبی و مدنی منتشر کرد که در آن دستگاه تفتیش افکار را مح

هرگونه ارعاب وجدان مغایر با مسیحیت است، و از رواداري نسبت به همه گونه عقاید مذهبی، بجز انکار وجود 

  . خداوند، طرفداري میکرد

در این نیمه دوم قرن هجدهم، از بخت بد پاپها بود که با خواست سالطین کاتولیک دایر بر انحالل کامل فرقه 

) ناسیونالیسم(جنبش علیه یسوعیان قسمتی از نبرد قدرت بود که میان احساسات ملی . روبهرو بودند یسوعی

دستگاه پاپ، که بر اثر نهضت اصالح دینی، نهضت ) انترناسیونالیسم(کشورهاي دوران جدید، و جنبه بین المللی 

ن کاتولیک این فرقه به طور آشکار در دشمنا. روشنگري، و پیدایش طبقه بازرگانان ضعیف شده بود، در گرفته بود

طرح ایراد اصلی خود مبنی بر اینکه یسوعیان مصرانه از برتري قدرت پاپها بر قدرت سالطین طرفداري میکنند 

ولی آنها از این امر بشدت ناراحت بودند که سازمانی که جز رهبر خود و پاپ مرجع باالتري را . پافشاري نمیکردند

آنها به دانش و تقدس یسوعیان، کمک آنها به . هر کشور اساسا عامل یک قدرت خارجی است قبول ندارد، در داخل

علوم و ادبیات و فلسفه و هنر، شرکت آنها در تعلیم و تربیت مجدانه و موثر جوانان کاتولیک، عملیات قهرمانانه آنها 

روتستان از دست رفته بودند معترف در ماموریتهاي خارجی، و بازیافت اراضی بسیاري که زمانی در برابر نهضت پ

به تجارت پرداخته تا  ;ولی آنها یسوعیان را متهم میکردند که بکرات در امور غیرمذهبی دخالت کردهاند. بودند

اصول سفسطهآمیزي براي معذور داشتن اعمال خالف اخالق و بزهکاري تلقین  ;سودهاي مادي به دست آورند

اجازه دادهاند رسوم و معتقدات شرکآمیز در میان به  ;دیده اغماض نگریستهاند حتی قتل پادشاهان را به ;کردهاند

و با نیش زبان خویش در مباحثات و لحن  ;اصطالح مشرف شدگان به مسیحیت در آسیا به حال خود باقی بمانند

سفیران . ندهاندهاي مذهبی و بسیاري از کشیشان مسئول امور غیر مذهبی را از خود رنجا تحقیرآمیز خود سایر فرقه
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پادشاهان پرتغال، اسپانیا، ناپل، و فرانسه اصرار داشتند که منشور پاپ در مورد فرقه یسوعی لغو، و این سازمان رسما 

. در سراسر جهان منحل شود

این فرقه  1767، و از اسپانیا و ناپل در 1767 - 1764، از فرانسه در سالهاي 1759اخراج یسوعیان از پرتغال در سال 

را هنوز در مرکز و شمال ایتالیا، امپراطوري اتریش، مجارستان، آلمان کاتولیک، سیلزي، و لهستان فعال باقی گذارده 

آنها از دوکنشین پارما که تحت حکومت خاندان بوربون بود اخراج شدند و به تراکم  1768فوریه  7در . بود

پ کلمنس سیزدهم مدعی بود که پارما وابسته به دستگاه پا. پناهندگان یسوعی در ایاالت وابسته به کلیسا افزودند

. پاپ است و دوك فردیناند ششم و وزیرانش را تهدید کرد که اگر فرمان اخراج اجرا شود، آنها را تکفیر خواهد کرد

وقتی که آنان در تصمیم خود پافشاري کردند، پاپ توقیعی صادر کرد که به موجب آن مقام و عنوان دوك از او سلب 

تانوتچی شهرهاي بنونتو و : دولتهاي کاتولیک اسپانیا، ناپل، و فرانسه علیه دستگاه پاپ جنگ آغاز کردند. و لغو شد

سفیر کبیر  1768دسامبر  10در . پونته کوروو را، که وابسته به پاپ بودند، تصرف کرد و فرانسه آوینیون را گرفت

با خواستار آن شد که توقیع علیه پارما پس گرفته شود و فرقه یسوعی فرانسه در روم به نام فرانسه، ناپل، و اسپانیا کت

  . رسما منحل شود

جلسهاي از کشیشان عالیمقام و فرستادگان خود . پاپ هفتاد و شش ساله در زیر فشار این اتمام حجت از پاي درآمد

ر ترکیدن یک رگ در مغزش در دوم فوریه او بر اث. ترتیب داد که به موضوع رسیدگی کند 1769براي سوم فوریه 

)) زالنتی((گروه : به دو گروه تقسیم شدند. کاردینالهایی که براي انتخاب جانشین او انتخاب شدند. بدرود حیات گفت

کاردینالهاي . که طرفدار سازشهاي صلحآمیزي بود)) رگالیستی((که نظر میداد با پادشاه مبارزه شود، و گروه 

بودند، در مدت کوتاهی توانستند در رم گرد آیند، و سعی کردند قبل از )) زالنتی((گروه  ایتالیایی، که تقریبا همگی از

سفیر کبیر . فرانسه، اسپانیا، و پرتغال وارد شوند، مجمع انتخاب پاپ را تشکیل دهند)) رگالیستی((اینکه کاردینالهاي 

چی، رهبر یسوعیان، با انتشار جزوهاي که در در عین حال، لورنتسو ریت. فرانسه اعتراض کرد، و مجمع به تعویق افتاد

. آن در مورد قدرت و صالحیت پاپها در زمینه انحالل فرقه یسوعی سوال شده بود، وضع یسوعیان را به خطر انداخت

در ماه مارس کاردینال دو برنی از فرانسه وارد شد و شروع به جمع آوري آراي کاردینالها کرد تا از انتخاب پاپی که 

  . را تامین کند اطمینان حاصل شود) پادشاه و ملکه فرانسه(لیحضرتین کاتولیک نظر اع

شایعاتی حاکی از اینکه وي یا دیگران کاردینال جووانی گانگانلی را تطمیع کردند یا به نحوي واداشتند تا قول دهد 

ولیک مردود دانسته در صورتی که انتخاب شود، چنین منظوري را تامین کند، توسط مورخان کاتولیک و ضد کات

ولی او وابسته به  ;همه متفق القول بودند که کاردینال گانگانلی مردي بسیار با فضل، باتقوا، و درستکار است. شدهاند

. فرقه فرانسیسیان بود که اغلب با یسوعیان، چه از نظر ماموریت مذهبی و چه از لحاظ االهیات، اختالف نظر داشت

او . اي چهل کاردینال، به عنوان پاپ انتخاب شد و نام کلمنس چهاردهم را بر خود نهاد، به اتفاق آر1769مه  19در 

  . در این موقع شصت و سه سال داشت

فرانسه و ناپل اراضی وابسته به دستگاه پاپی را که . پاپ جدید خود را دست بسته در اختیار قدرتهاي کاتولیک یافت

پرتغال تهدید میکرد که  ;اسپانیا و پارما حالت مبارزهجویی داشتند ;تصرف کرده بودند همچنان در اختیار داشتند

حتی ماري ترز که تا آن زمان نسبت به دستگاه پاپ و  ;پیشواي روحانی خود را بدون دخالت رم انتخاب میکند

ه یسوعیان وفاداري پرحرارتی داشت، اینک در برابر پسر آزاد فکرش یوزف دوم قدرت خود را از دست میداد و ب

درخواست پاپ براي کمک این طور پاسخ داد که نمیتواند در برابر اراده متحد چنین گروهی از زعماي قوم مقاومت 

چنانچه با فرانسه از در مسالمت ((شوازول، که بر حکومت فرانسه تسلط داشت، به برنی دستور داد به پاپ بگوید . کند

آوریل  22کارلوس سوم، پادشاه اسپانیا، در .)) پایان یافته تلقی کنددرنیاید، میتواند کلیه روابط خود را با این کشور 
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کلمنس، که دفع الوقت میکرد، به کارلوس قول داد بزودي طرحی براي . اتمام حجت مشابهی براي پاپ فرستاده بود

ان خود دستور او به دستیار. به مقام خردمند و با درایت اعلیحضرت تقدیم دارد)) انجمن یسوع((از میان بردن کامل 

او حاضر . را خالصه کنند)) انجمن یسوع((داد که به سوابق مراجعه کنند و تاریخچه، موفقیتها، و خطاهاي مورد اتهام 

حل مسئله سه سال طول کشید، ولی سرانجام . نشد آن طور که شوازول خواسته بود وضع را ظرف دو ماه روشن کند

. پاپ تسلیم شد

. صادر کرد) سرور و خریدار ما(اي تاریخی خود را تحت عنوان دومینوس اك ردمپتورنوستر او فتو 1773ژوئیه  21در 

در آغاز این فرمان، صورت مطول جماعات مذهبی گوناگونی که به مرور ایام به وسیله دستگاه پاپ منحل شده بودند، 

صالح مفاسد مورد ادعا ارائه شده شکایات متعددي که از یسوعیان به عمل آمده بودند، و تالش پاپهاي مختلف براي ا

ما با نهایت اندوه مشاهده کردهایم که این اقدامات اصالحی، و اقدامات دیگري : ((بود، و سپس چنین ادامه مییافت

. که بعدا به عمل آمدند، نه تاثیر الزم را داشتند و نه نیروي آن را که به این ناراحتیها، اتهامات، و شکایات پایان دهند

دیگر نمیتواند ثمرات فراوان و نیکیهاي بزرگی )) انجمن یسوع((با توجه به اینکه : گیري میکرد ا چنین نتیجهاین فتو

را به بار آورد که به خاطر آنها تشکیل شد و بسیاري از پاپها، اسالف ما، نسبت به آن نظر موافق دادند و آن را به 

امکان ندارد مادام که این  -و در واقع مطلقا  -اینکه کلیسا تقریبا امتیازات بسیار قابل تحسینی آراستند، و با توجه به 

ما، بدین وسیله، پس از تعمق بصیرانه، بر اساس آگاهی . فرقه وجود دارد از آرامشی واقعی و پا برجا بهرهمند شود

یه مقامهاي ما کل. را منسوخ و ملغا میکنیم)) انجمن یسوع((مسلم خود، و به اتکاي قدرت فراوان رسالت خویش 

ها، و تاسیسات دیگر را که به نحوي به این انجمن  ها، پناهگاه ها، مدارس، آسایشگاه روحانی، ماموریتها، ادارات، خانه

تعلق دارند، در کلیه ایاالت و کشورها یا سرزمینهایی که این تشکیالت در آنها یافت شوند، ملغا و منسوخ اعالم 

که هنوز مشاغل روحانی به عهده نگرفته بودند و مایل بودند به زندگی غیرروحانی  در این فتوا به یسوعیانی. میداریم

باز گردند، مستمري پیشنهاد شده، و به کشیشهاي یسوعی اجازه داده شده بود به کشیشان آزاد یا جماعات مذهبی 

میثاقهاي نهایی و به یسوعیان سوگند خوردهاي که  ;دیگري که به تصویب دستگاه پاپ رسیده باشند، ملحق شوند

هاي مذهبی پیشین خود باقی بمانند، مشروط بر اینکه مانند کشیشهاي آزاد  مطلق بسته بودند اجازه میداد در خانه

  . لباس بپوشند و تسلیم قدرت و اختیارات اسقف محل باشند

صادر شده بود،  را، که به وسیله پاپ)) انجمن((قسمت اعظم یسوعیان، بجز هیئتهاي معدودي در چین، حکم مرگ 

ریتچی و چند دستیار . ولی جزوات بینام در دفاع از یسوعیان چاپ و منتشر شدند. با اطاعت و نظم مشهود پذیرفتند

 1775نوامبر  24ریتچی در . که آنها با مخالفان فتوا در مکاتبهاند، دستگیر شدند) که هرگز ثابت نشد(به این اتهام 

  . درگذشت در سن هفتاد و دو سالگی در زندان

این شایعه بسرعت در جریان بود که در . کلمنس چهاردهم کمی بیش از یک سال بعد از صدور فتواي خود زنده ماند

بیماریهاي جسمانی، از جمله اسقربوط و بواسیر، هر روز و هر شب را . هاي آخر عمر فکرش از کار افتاده بوده است ماه

در اواخر اوت  ;ي به سرماخوردگی دچار شد و هرگز از آن بهبود نیافتو 1774در آوریل . برایش مصیبتبار میکردند

. سپتامبر کلمنس درگذشت 22و در  ;کاردینالها بحث درباره جانشینی او را آغاز کرده بودند

، جووانی براسکی به عنوان پاپ انتخاب شد 1775فوریه  15پس از تاخیرها و زد و بندهاي بسیار هیئت کاردینالها در 

آثار هنري جمع میکرد، با مهربانی . او بیشتر اهل معارف و فرهنگ بود تا کشورداري. م پیوس ششم برخود نهادو نا

خود همه را فریفته میساخت، وضع اداري دستگاه پاپی را بهبود بخشید، و قسمتی از اراضی ماندابهاي پونتین را احیا 

به نیروهاي ائتالفی علیه  1793در سال . ن را ترتیب دادبا فردریک کبیر، راه سازش مسالمتآمیزي با یسوعیا. کرد

ارتش فرانسه به رم وارد شد،  1798در  ;ور شد ناپلئون به ایاالت پاپی حمله 1796در سال . فرانسه انقالبی پیوست
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تا  پاپ امتناع کرد، دستگیر شد، و. اعالم جمهوري کرد، و از پاپ خواست از کلیه قدرتهاي اینجهانی خود دست بکشد

جانشین وي، پیوس هفتم، تجدید . ، در اماکن و تحت شرایط مختلف، زندانی باقی ماند)1799اوت  29(زمان مرگش 

  . را جزئی از پیروزي نیروهاي ائتالفی علیه ناپلئون قرار داد) 1814)) (انجمن یسوع((حیات 

III  - قانون و بکاریا  

موتسارت در . بی از خشونت، کاهلی، انتقامجویی و عشق باقی مانداخالقیات و نحوه رفتار مردم ایتالیا به صورت ترکی

او به فلسفه خواب نیمروز پی نبرده .)) ایتالیا کشوري خواب آلود است): ((1770(سن چهاردهسالگی از بولونیا نوشت 

هم .)) هستند ایتالیاییها در همه جهان آدمهاي ناسالم و حقه بازي((بر این عقیده بود که  1775پدرش در سال . بود

در ناپل گداها از خود داراي : ((موتسارت نوشت ;موتسارت و هم گوته درباره بزهکاري مردم ایتالیا اظهارنظر کردند

. دوکات نقره از پادشاه دریافت میدارد تا فقط گداها را تحت نظم نگاه دارد 25فرمانده یا رئیس هستند که ماهانه 

  . بیگانگان را جلب میکند وقوع عادي قتل است آنچه بیش از همه توجه: ((گوته نوشت

قاتل که شوندمان با او زدوخورد میکرد، بیست ضربه چاقو به او . قربانی امروز یک هنرمند عالی به نام شوندمان بود

معموال قاتل  ;این کار عموما در اینجا مرسوم نیست. و وقتی نگهبانان رسیدند، جنایتکار به خودش هم چاقو زد ;زد

همه کلیساها به .)) نزدیکترین کلیسا را در پیش میگیرد، و به محض اینکه به آنجا رسید، کامال در امان است راه

  . یعنی تا زمانی که این جنایتکاران در کلیسا میماندند، از دستگیري مصون بودند ;جنایتکاران تحصن میدادند

س را افزایش دهند، از راه شدت مجازات مانع جنایت قانونگذاران تالش میکردند به جاي اینکه کارآیی ماموران پلی

به موجب قوانینی که در زمان تصدي پاپ مهربان بندیکتوس چهاردهم وضع شد، مجازات کفرگویی تازیانه . شوند

ورود . خوردن بود، و وقتی این گناه براي سومین بار تکرار میشد، مجازات آن پنج سال کار در کشتیهاي بردگان بود

ایجاد مزاحمت یا در آغوش گرفتن بانوي محترم در انظار، . ها به هنگام شب، از معاصی کبیره بود به صومعهغیرمجاز 

بدنام کردن دیگران، حتی اگر جز حقیقت چیزي گفته . باعث محکومیت مادام العمر به کار در کشتی بردگان میشد

.) وصف، هجو گویی به حد وفور وجود داشت با این. (نمیشد، مجرم را مستوجب مجازات مرگ و ضبط اموالش میکرد

در بسیاري از مناطق با فرار به کشور همسایه یا شفقت یک . حمل طپانچه به طور پنهانی، داراي مجازات مشابهی بود

ولی در مواردي چند این قوانین بشدت اجرا . قاضی یا تحصن در کلیسا، از اطاعت این قوانین شانه خالی میشد

ه جرم اینکه وانمود میکرد کشیش است به دار آویخته شد، یکی دیگر به جرم دزدیدن یک لباس یک نفر ب. میشدند

شخص دیگري که نامهاي  ;کشیشی که آن را به مبلغ یک و یک چهارم فرانک فروخت به همان سرنوشت دچار شد

. بطی دارد، سر از تنش جدا شدبه پاپ کلمنس یازدهم نوشته و او را متهم کرده بود که با ماریا کلمنتینا سوبیسکا روا

استخوانهاي زندانیان روي چرخ شکنجه خرد میشد، یا محکومین به دم یک اسب برانگیخته،  1762حتی تا سال 

بسته شده و روي زمین کشیده میشدند، به عنوان جنبه امید بخشتر این تصویر، باید افزود که پارهاي جمعیتهاي 

اصالح . جرایم زندانیان را بپردازند و وسایل استخالص آنان را فراهم سازنداخوت بودند که پول جمع میکردند تا 

قوانین، چه از نظر شیوه کار و چه از لحاظ مجازاتها، جزئی طبیعی از آن روحیه انساندوستانهاي شد که زاییده عوامل 

ت بیرحمانه آزاد شده نهضت روشنگري که جنبه بشر دوستی داشت و اخالق مسیحیت که از قید االهیا: دوگانه بود

این موضوع را باید به حساب محاسن ایتالیا گذاشت که موثرترین تقاضا براي اصالح قوانین در این قرن، از طرف . بود

چزاره بونزانا ملقب به مارکزه دي بکاریا از دست پروردگان یسوعیان و . یک نجیبزاده میالنی صورت گرفت

به قدر کافی ثروت داشت که زندگی را به بیکارگی بگذارند، تمام کوشش خود را  با آنکه وي. فرانسه بود)) فیلسوفان((

او از حمله به مذهب مردم خودداري کرد، ولی . با عالقهاي بیآرام وقف نوشتن آثار فلسفی و اصالحات عملی کرد

ن و شنیدن وي از کثافت بیماري زاي زندانهاي میال. مستقیما به سراغ موضوع موجود جنایت و مجازات رفت
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سرگذشت زندانیان از زبان خودشان که چرا و چگونه به جنایت دست زده و چگونه محاکمه شده بودند، سخت یکه 

از بینظمیهاي آشکار در دادرسی، شکنجه غیرانسانی مظنونین و شهود، و شدت عمل یا ترحم خودسرانه در . خورد

او با پیترو وري به انجمنی که آن  1761در حدود سال . دقضاوت، و بیرحمیهاي وحشیانه در اعمال مجازات، متالم ش

هاي عملی و هم فعالیتهاي فکري میثاق بسته بودند،  مینامیدند و اعضاي آن هم در زمینه) مشتها)) (دیی پونیی((را 

متعلق آنها شروع به انتشار نشریهاي به نام ایل کافه کردند که تقلیدي بود از نشریه سپکتتر  1764در سال . پیوست

. در همان سال بکاریا اثر تاریخی خود را به نام رساله درباره جرایم و مجازاتها منتشر کرد. به ادیسن

او با شکسته نفسی در آغاز این رساله اعالم داشت که از سرمشق و راهنمایی روح القوانین اثر رئیس فناناپذیر پارلمان 

هدف اساسی آنها انتقام گرفتن از جنایت نیست، بلکه  ;ستوار باشندمیگفت قوانین باید بر عقل ا. بوردو پیروي میکند

در این نوشته، بیست .)) حد اعالي سعادت براي حداکثر افراد مردم باشد((هدف قوانین باید . حفظ نظم اجتماع است

ویش، به بکاریا با صراحت معمول خ. و پنج سال قبل از بنتم، اصل مشهور اخالقی مکتب سودخواهی ارائه شده بود

این موضوع . (ارائه کرده بود، اعتراف کرد) 1758(نفوذ هلوسیوس که همان فرمول را در اثر خود به نام درباره ذهن 

بکاریا میگفت براي خیر .) آمده بود 1725قبال در اثر فرانسیس هاچسن به نام مفاهیم زیبایی و فضیلت در سال 

ترش و عمق بیشتري یابد، به این امید که از میزان جنایات کاسته اجتماع عاقالنهتر آن است که تعلیم و تربیت گس

زیرا ممکن است یک مجرم اتفاقی بر اثر حشر و نشر به یک جنایتکار  ;شود، نه اینکه به مجازات توسل جسته شود

هر متهم باید مشمول محاکمه منصفانه و علنی در برابر قضات ذیصالحی شود که سوگند . حرفهاي تبدیل شود

مجازات باید با زیانی که به اجتماع وارد . محاکمه باید بالفاصله پس از اتهام صورت گیرد. طرفی یاد کرده باشندبی

سبعیت در مجازات باعث بهوجود آمدن سبعیت در خصوصیات . شده است متناسب باشد، نه با قصد عامل جنایت

یک شخص گناهکار که به  ;از شکنجه استفاده کردهیچ گاه نباید . اخالقی، حتی در میان مردم غیر جنایتکار میشود

در حالی که شخصی که اعصاب  ;درد خو گرفته است، ممکن است آن را خوب تحمل کند و بیگناه تصور شود

تحصن در کلیساها . حساستري دارد، ممکن است بر اثر آن ناچار شود به هر چیز اعتراف کند و گناهکار تلقی شود

  . مجازات اعدام باید منسوخ شود. جاز باشدبراي جنایتکاران نباید م

بکاریا از متن . این کتاب کوچک ظرف هجده ماه شش بار به چاپ رسید، و به بیست و دو زبان اروپایی ترجمه شد

ولتر مقدمه بینامی بر این . فرانسه، که به وسیله مورله ترجمه شده بود، تحسین کرد و آن را برتر از اصل دانست

بیشتر کشورهاي ایتالیا به . مکررا نفوذ بکاریا را در تالشهاي خودش براي اصالح قوانین اذعان کردترجمه نوشت، و 

کاترین . شکنجه متروك شد 1789فاصله کمی قوانین جزایی خود را اصالح کردند، و تقریبا در سراسر اروپا تا سال 

فردریک کبیر قبال  ;اریا و ولتر قرار گرفتامپراطریس روسیه در منسوخ داشتن شکنجه در قلمرو خود، تحت تاثیر بک

  . شکنجه را، جز در مورد خیانت به وطن، در پروس ملغا داشته بود) 1740(

بکاریا براي اشغال کرسی حقوق و اقتصاد که اختصاصا براي وي در مدرسه پالتینه در میالن دایر شده  1768در سال 

سخنرانیهاي . اصالح تفسیر قانون در لومباردي برگزیده شد او به عضویت هیئتی براي 1790در . بود، انتخاب شد

وي، طنین قبلی چند عقیده اساسی ادم سمیث و مالتوس درباره تقسیم کار، رابطه میان کار و سرمایه، و میان 

انسانگرایی رنسانس به صورت نهضت روشنگري در ایتالیا در وجود بکاریا تجدید . جمعیت و موجودي خواربار بود

  . یافتحیات 
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IV -  ماجراجویان  

  کالیوسترو -1

او زود به حد بلوغ رسید، و طولی نکشید که . در پالرمو بهدنیا آمد 1743جوزیه بالسامو فرزند یک دکاندار بود و در 

در آنجا به . در سیزدهسالگی به عنوان یک سالک تازه کار وارد به صومعه بن فراتلی رفت. در دزدي ید طوالیی یافت

ها، و کتابهاي داروسازي به قدر کافی شیمی و  ک داروساز صومعه منصوب شد و از روي بطریها، لولهسمت کم

او که ملزم بود به هنگام صرف غذاي راهبان شرح . کیمیاگري آموخت تا براي کار به عنوان پزشک قالبی مجهز شود

براي این کار . فواحش پالرمو را میخواند زندگی قدیسان را براي آنها بخواند، به جاي نام قدیسان نام برجستهترین

تازیانه خورد، بساط خود را جمع کرد، و به دنیاي جنایتکاران ملحق شد، و به مطالعه هنر امرار معاش بدون کار 

و  ;کارهایی که میکرد شامل داللی محبت، جعل، سندسازي، طالع بینی، جادوگري، و راهزنی بود. کردن پرداخت

رتی آثار جرم خود را پنهان میداشت که ماموران پلیس تنها به جرم امانت میتوانستند او را معموال با چنان مها

  . محکوم کنند

او که خود را به طرز ناراحت کنندهاي مورد سوظن مییافت، به مسینا رفت و از آنجا به ردجو دي کاالبریا رسید، 

از راه دستکاري در تصاویر چاپی و فروش آنها به مدتی . فرصتهاي موجود در ناپل و رم را مورد آزمایش قرار داد

. با لورنتسا فلیچیانی ازدواج کرد، و از طریق کسب با جسم او وضع خوبی یافت. عنوان آثار خودش امرار معاش میکرد

تیبی او که نام مارکزه د پلگرینی بر خویش نهاده بود، بانوي سودآور خود را به ونیز، مارسی، پاریس، و لندن برده او تر

او . ها خرج آنها را تامین کرد باجی که از این راه گرفت، ماه ;داد که زنش را در بازوان یک کویکر ثروتمند پیدا کنند

ریش و سبیل گذاشت و لباس یک سرهنگ پروسی بر تن کرد، و به . نام خود را به کنت دي کالیوسترو تغییر داد

گشت، به عنوان یک جاعل دستگیر شد، ولی به اصرار تهدیدآمیز به پالرمو باز. همسرش هم نام کنتس سرافینا داد

  . دوستانش که مجریان قانون را دچار وحشت کرده بودند، آزاد شد

چون جذبه سرافینا بر اثر دست به دست گشتن از بین رفته بود، او معلومات شیمیایی خود را مورد بهره برداري 

. تضمین میکرد چین و چروکها را از میان ببرد و عشق را آتشین کند قرارداد، داروهایی سرهم میکرد و میفروخت که

به فراماسونها . وقتی به انگلستان بازگشت، به سرقت یک گردنبند الماس متهم شد و مدتی را در زندان گذراند

داد که  او به یک صد آدم ساده لوح اطمینان. پیوست، به پاریس رفت، و به مقام قبطی اعظم فراماسونهاي مصر رسید

راز قدیمی تجدید جوانی را یافته است و راه وصول به آن یک دوره چهل روزه تصفیه مزاج، تعریق، غذاي گیاهی، رگ 

همین که مشتش در یک شهر باز میشد، به شهر دیگري میرفت و به کمک ارتباط با . زنی، و معرفت االهی است

در سن پطرزبورگ به عنوان . هاي پولدار دست مییافت نوادهفراماسونها و انگشتري که از آنها در دست داشت، به خا

 ;یک پزشک مشغول کار شد، فقرا را رایگان معالجه میکرد، و پاتیومکین رجل سیاسی روسیه او را نزد خود پذیرفت

ولی پزشک کاترین بزرگ که یک اسکاتلندي زیرك بود، پارهاي از اکسیرهاي این پزشک را تجزیه کرد و آنها را 

در ورشو مشت او توسط . به کالیوسترو یک روز وقت داده شد که بساطش را جمع و شهر را ترك کند ;زش یافتبیار

باز شد، ولی قبل از اینکه ) 1780(یک پزشک دیگر در جزوهاي تحت عنوان نقاب از چهره کالیوسترو برداشته شده 

در آنجا وي کاردینال پرنس . ورگ حرکت کرده بوداین جزوه او را به دام اندازد، به سوي وین، فرانکفورت، و ستراسب

در کاخ خود )) قبطی اعظم((و این کاردینال یک پیکره نیم تنه از  ;ادوار دورو آن را مجذوب خود کرد - رنه  - لویی 

کاردینال وي را به پاریس برد، و این شیاد بزرگ ناآگاهانه )). کالیوستروي االهی((گذارد که روي آن نوشته شده بود 

طولی نکشید که او به . وقتی که نیرنگ آشکار شد، کالیوسترو به زندان باستیل افتاد. درگیر قضیه گردنبند الماس شد

در لندن وي مشتریهاي ). 1786(عنوان اینکه بیگناه است، آزاد شد ولی به او دستور داده شد از فرانسه خارج شود 
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لیوسترو در سیسیل دیدن کرد و به او اطمینان داد که فرزند نام در خالل این احوال، گوته از مادر کا. تازهاي یافت

 .استآورش تبرئه شده و در امان 

این کنت و کنتس از لندن، که در آن بر تعداد افرادي که نسبت به وي مشکوك شده بودند شدیدا افزوده شده بود، 

  . ن، روورتو، و ترانت رفتند و در تمام این شهرها مورد سوظن قرار گرفتند و اخراج شدندبه بال، تور

در رم آنها کوشش کردند . کنت موافقت کرد. سرافینا التماس میکرد به رم برده شود تا بر سر قبر مادرش دعا کند

آنها  ;)1789دسامبر  29(گیر کرد دستگاه تفتیش افکار آنها را دست ;یک لژ براي فراماسونري مصري وي، دایر کنند

کالیوسترو به زندان ابد محکوم شد، و عمر خود را در قلعه سان لئو نزدیک پزارو  ;به حقه بازیهاي خود اعتراف کردند

  . او نیز جزیی از تصویر قرن روشنفکري بود. در پنجاه و دو سالگی به پایان رسانید 1795در سال 

  کازانووا  -  2

به طور نامنظم و بدون اینکه این حروف را انتخاب (ازانووا با کنار هم قراردادن چند حرف از الفبا جووانی یاکوپو ک

ها را تحت  یک عنوان افتخارآمیز دهان پر کن یعنی دو سنگال را به اسم خود افزود تا به کمک آن راهبه) کرده باشد

. تاثیر خود قرار دهد، و در برابر دولتهاي اروپا قدعلم کند

در ونیز به دنیا آمد و در همان اوان کودکی آثار  1725که پدر و مادرش هر دو بازیگر نمایش بودند، در سال  او

به کار آموزي در رشته حقوق مشغول شد، و مدعی بود در سن شانزده سالگی درجه . تیزهوشی از خود نشان داد

جالبش باید هشیار بود که نیروي تخیل وي انسان  در هر گام از خاطرات. دکترا از دانشگاه پادوا دریافت داشته است

را گمراه نکند، ولی او داستان خود را با چنان صراحت متواضعانهاي بیان میدارد که امکان دارد انسان با وجود آگاهی 

  . از اینکه او دروغ میگوید، حرفش را باور کند

و خواهر )) دختري سیزده ساله و زیبا((نا نام داشت و او بتی. وقتی در پادوا بود، نخستین شکار خود را به دام انداخت

هنگامی که این دختر به آبله مبتال شد، کازانووا از او پرستاري . معلم وي، یعنی کشیشی نیکوکار به نام گوتتسی بود

ري به طوري که خود کازانووا میگوید، اعمال نیکوکارانه او با ماجراهاي عشقیش براب. کرد و خودش هم آبله گرفت

بتینا را سالخورده، بیمار، و فقیر یافتم و او در میان ((به هنگام کهولت که وي براي آخرین بار به پادوا رفت، . میکرد

  . هایش او را تا زمان مرگش دوست داشتند آن طور که او بیان میدارد، تقریبا همه معشوقه.)) بازوان من جان سپرد

پدرش مرده بود، مادرش در شهرهایی بسیار . شت، دچار فقري خفت آور بوداي در رشته حقوق دا با آنکه او دانشنامه

او با نواختن ویولن در . دور دست مانند سن پطرزبورگ مشغول بازیگري بود، و معموال پسرش را از خاطر میبرد

سمانی نیز ولی او همان گونه که خوش قیافه و شجاع بود، از نظر ج. ها و خیابانها، نانی به دست میآورد میخانه

یک سناتور ونیزي به نام تسوان براگادینو در موقع پایین آمدن از پلکان  1746هنگامی که در سال . نیرومند بود

از آن پس این سناتور از او در . دچار سکته شد، یاکوپو او را در بازوان خود گرفت و وي را از سقوط با سر نجات داد

در لیون به فراماسونها . و پول داد که از فرانسه، آلمان، و اتریش دیدن کندبیش از ده مورد دردسر حمایت کرد و به ا

  )). نخست از دون پایهترین اعضا و سپس استاد تشکیالت شدم((در پاریس  ;پیوست

در زمان من در فرانسه هیچ کس راه مبالغه و گزافهگویی را ((ما با کمال تعجب مشاهده میکنیم که او میگوید، 

به ونیز بازگشت، و طولی نکشید که با عرضه متاع خود یعنی آگاهی از علوم محتجبه  1753ر سال د.)) نمیدانست

  :یک سال بعد یک مفتش رسمی درباره او به سنا چنین گزارش داد. توجه دولت را به خود جلب کرد

رنج آور سر کیسه کرده او خود را به لطایف الحیل مورد عنایت تسوان براگادینوي شریف قرار داده و او را به طرزي 

بندتو پیزانو به من اظهار میدارد که کازانووا به این عنوان که یک فیلسوف عالم اسرار است، و از طریق . ... است
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او . استدالالت قالبی، که با زیرکی آنها را با افکار افراد مورد نظر خود وفق میدهد، درصدد امرار معاش میباشد

  . ست که میتواند فرشته نور را به خدمت خود احضار کندبراگادینو را متقاعد کرده ا

در این گزارش همچنین آمده است که کازانووا مطالبی براي دوستانش فرستاده است که او را آزاد فکري بیدین نشان 

او ) .)خانمی به نام ممنو این فکر برایش پیش آمد که من به فرزندش تعلیم الحاد میدادم: ((کازانووا میگوید. میدهد

:سپس ادامه میدهد

چیزهایی که من به آنها متهم شده بودم، به دستگاه تفتیش افکار ارتباط داشت و دستگاه تفتیش افکار حیوان درنده 

جریاناتی وجود داشتند که زندانی کردن مرا در زندانهاي کلیسایی . خوبی است که در افتادن با آن خطرناك است

ل میکرد، و به این علت سرانجام تصمیم گرفته شد که دستگاه تفتیش افکار دستگاه تفتیش افکار برایشان مشک

  . دولتی باید به کار من رسیدگی کند

صبح روز بعد دستگیر شد، اوراقش ضبط شدند، و . کازانووا امتناع کرد ;براگادینو به او اندرز داد از ونیز خارج شود

هاي سربی بام زندان مشتق بود،  که اسمش از ورقه) سرب( بدون محاکمه در زندان دولتی ونیز به نام اي پیومبی

  : او میگوید. زندانی شد

دوم، صداي  ;نخست، موشها: هنگامی که شب فرامیرسید، برایم امکان نداشت چشمان خود را ببندم، به سه علت

کک که به  و سوم، هزاران ;وحشتناك ساعت کلیساي سان مارکو که صدایش چنان بود که گویی در اطاق من بود

بدن من حمله میبردند، گازم میگرفتند، نیشم میزدند، و خونم را چنان مسموم میکردند که من دچار انقباض 

  . عضالنی شبیه به تشنج میشدم

ها، مخاطرات، و وحشتهایی که شرح  او به پنج سال زندان محکوم شد، ولی پس از پانزده ماه حبس با ترکیبی از شیوه

  . سرزمین متاع مورد عرضه او شد، از زندان فرار کردآنها در بیش از ده 

اوورنی دوئل کرد، او را مجروح کرد، زخمش را /براي بار دوم به پاریس رفت، با یک کنت جوان به نام نیکوال دوالتور د

اورفه /دشفا بخشید، دوستی او را جلب کرد، و به وسیله او به یک عمه ثروتمند به نام مادام )) جادویی((با یک مرهم 

این مادام با اخالص کامل به قدرتهاي غیبی او معتقد شد و امیدوار بود به کمک این قدرتها بتواند . معرفی شد

جنسیت خود را عوض کند، کازانووا زودباوري این زن را مورد استفاده قرار داد، و در آن وسیلهاي پنهانی براي 

وانم بدون احساس شرمساري به این فصل از زندگی خود نظري نمیت. اینک که من پیر شدهام. ((ثروتمند شدن یافت

او با تقلب در ورق بازي، با ترتیب دادن بخت . ولی این ماجرا در طول دوازده فصل از کتابش ادامه یافت.)) بیفکنم

ضمن . ودآزمایی براي دولت فرانسه، و با دریافت یک وام از ایاالت متحده هلند براي دولت فرانسه بر درآمد خود افز

او میخواست به محافظه .)) (در تمام طول راه کتاب درباره ذهن هلوسیوس را میخواندم((سفر از پاریس به بروکسل 

کاران سرمشقی مجاب کننده از شخصی آزاداندیش ارائه کند که به هرزگی گراییده است، ولی شاید این جریان 

هاي پیشین خود را مییافت، گاه به  ها، رفیقه یاري از ایستگاهدر بس ;برعکس بود، در هر ایستگاه رفیقهاي پیدا میکرد

. گاه او به یکی از فرزندان خود که بدون خواست وي بهوجود آمده بودند، برمیخورد

ما قبال شرح قسمتی از این مالقات دو نفره را ذکر . از ولتر دیدن کرد) 1760(او در مونمورانسی از روسو، و در فرنه 

توان حرف کازانووا را باور کرد، او از فرصت دیدار از ولتر استفاده کرد و به خاطر اینکه ولتر مهمل اگر ب. کردهایم

جریان بحث خود با ولتر را چنین بازگو . هاي مورد توجه عامه را آشکار میکند، وي را سرزنش کرد بودن افسانه

  :میکند
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بارك : د، به جاي آنها چه چیزي قرار خواهید داد ولترفرض کنیم شما موفق شوید خرافات را از میان ببری: کازانووا

وقتی که من بشریت را از عفریت درندهاي که آنها را میخورد نجات دادم، شما میپرسید چه چیزي به جاي آن ! اهللا

  . بلکه بالعکس براي موجودیت آن الزم است ;خرافات بشریت را نمیخورد: قرار میدهم کازانووا

من ابناي بشر را دوست دارم و میخواهم آنان را . آن الزم است این، یک کفر وحشتناك استبراي موجودیت : ولتر

آیا شما فکر . خرافات و آزادي نمیتوانند دست در دست یکدیگر پیش روند. مانند خودم آزاد و سعادتمند ببینم

هاي  توده! خدا نکند: لترپس آنچه میخواهید برتري مردم است و: میکنید که بردگی باعث سعادت میشود کازانووا

  . مردم باید پادشاهی داشته باشند که بر آنها حکومت کند

در آن صورت خرافات الزم است، چون مردم هیچ وقت به یک نفر که صرفا انسانی مانند خودشان باشد، این : کازانووا

  . حق را نخواهند داد که بر آنها فرمانروایی کنند

ر مردمی آزاده حکومت کند و با شرایط متقابل با آنها پیوند داشته باشد، به طوري من پادشاهی میخواهم که ب: ولتر

  . که این شرایط مانع هرگونه تمایل او به سوي استبداد شود

انسان از میان دو بدي، باید آن را که . من با هابز همعقیدهام. ادیسن میگوید چنین پادشاهی غیرممکن است: کازانووا

و فالسفه راه اطاعت . ملتی که از قید خرافات آزاد شود، ملتی مرکب از فالسفه خواهد بود. کند کمتر بد است انتخاب

براي مردمی که منکوب نشوند، توسري نخورند، و افسار به گردنشان نباشد، خوشبختی وجود . کردن را نمیدانند

  . و خود شما هم از مردم هستید! وحشتناك است: ولتر. ندارد

بشریت را دوست . این عشق شما را کور میکند. بیش از همه مورد توجه شماست عشق به بشریت استآنچه : کازانووا

بشریت استعداد پذیرش مکارمی را که شما . ولی آن را آن طور که هست دوست داشته باشید. داشته باشید

  . دتر میکنداین مکارم تنها بشریت را بدبختتر و فاس. میخواهید بالدریغ بر آن عرضه دارید، ندارد

هاي اشرافی  به خانه. کازانووا هر کجا که میرفت. متاسفم که شما چنین عقیده بدي درباره همنوعان خود دارید: ولتر

یا معتقدین به ) برادران صلیب گلگون(راه مییافت، زیرا بسیاري از نجیب زادگان اروپا از فراماسونها، یا روزنکرویتسیان 

او نه تنها مدعی دانش خاص در این زمینه بود، بلکه عالوه بر آن اندامی خوب، . ندهاي علوم محتجبه بود افسانه

، تسلط به چند زبان، اعتماد به نفس اغواکننده، گنجینهاي از داستانها و )هر چند نه زیبا(قیافهاي متمایز 

بود طولی نمیکشید که او هر جا که . خوشمزگیها و قدرت مرموزي براي بردن بازي با ورق یا بازیهاي قمارخانه داشت

گاه به گاه ناچار میشد دوئل کند، ولی مانند شرحهاي تاریخی که ملتها براي خود . را روانه زندان یا مرز میکردند

. مینویسند، هیچ گاه در این جنگها مغلوب نمیشد

چندین بار . ز سفر کنداو آزاد بود به همه جاي ایتالیا جز ونی. سرانجام آرزوي موطنش او را وادار به تسلیم کرد

دولت او را به . او بار دیگر به ونیز رفت 1775در سال . تقاضاي اجازه بازگشت کرد، و سرانجام این اجازه داده شد

گزارشهایش به این علت که بیش از حد حاوي فلسفه بودند و به قدر کافی اطالعات در . عنوان جاسوس استخدام کرد

هاي روزگار جوانی خود، هجوي  از کار برکنار شد و با بازگشت به شیوه. میشدند آنها وجود نداشت، به دور ریخته

به او گفته شد یا از ونیز خارج شود یا خود را بار دیگر براي زندان . درباره گریمالدي که از نجیبزادگان بود نوشت

  . ، سپا، و پاریس گریخت)1782(او به وین . آماده کند)) سرب((

این شخص از او خوشش آمد و از او دعوت کرد به عنوان کتابدار وي در . والدشتاین آشنا شد در پاریس باکنت فون

چون هنر عشقبازي، جادوگري و تردستی کازانووا به نقطه کاهش بازده خود . قصر دوکس در بوهم مشغول کار شود

د رسید و استقرار یافت وقتی که به محل خدمت خو. فلورن پذیرفت 1000رسیده بود این شغل را با حقوق سالی 

  . متوجه شد به او به چشم یک پیشخدمت نگاه میکنند، و او در سالن پیشخدمتها غذا میخورد



۶١۶٠

چهارده سال آخر عمر خود را در دوکس گذرانید، در آنجا داستان زندگی من را نوشت تا به قول خودش در درجه 

با روزي ده تا ((او میگوید، . رگ زجر میداد، کاهش دهداول بیروحی کشندهاي را که در بوهم بیروح او را تا سرحد م

او مدعی بود که در .)) دوازده ساعت نوشتن، مانع شدهام که اندوه سیاه قلب بیچارهام را بخورد و عقلم را زایل کند

ی شرح وقایع از صداقت کامل پیروي کرده است، و در بسیاري از موارد این شرح با ذکر وقایع تاریخی بخوبی چاشن

  . ولی بیشتر اوقات براي اثبات صحت مطالب او، مدارکی در دست نیست ;شده است

کازانووا آن قدر زنده ماند که بر . ما تنها نمیتوانیم بگوییم که کتاب او یکی از جذابترین یادگارهاي قرن هجدهم است

  . مرگ رژیم سابق فرانسه ماتم بگیرد

. با وجود احکام دادگاه، بیکاري، و با وجود بدبختی مردم، وضعت خوب بوداي فرانسه عزیز و زیبایم که در آن روزها، 

فرانسه عزیزم، امروز ترا چه شده است مردم حاکم بر تو هستند، مردمی که از همه حکمرانان، حیوان صفتتر و 

وقع به پایان ، او زندگی خود را با تقدسی به م1798و به این ترتیب، در آخرین روز عمرش، چهارم ژوئن . ظالمترند

او هواي نفس را با فلسفه، و .)) من مانند یک فیلسوف زندگی کردهام، و مانند یک مسیحی میمیرم: ((گفت. رسانید

. نظرات پاسکال را با مسیحیت اشتباه کرده بود

V -  وینکلمان  

ر در این دوران، هنرمند با نفوذترین سیما در تاریخ هن. اینک براي مقایسه، خوب است به یک آرمانگرا نظري بیفکنیم

او در نهم . نبود بلکه دانشمندي بود که زندگیش وقف تاریخ هنر شد و مرگ عجیبش روح ادب اروپا را تکان داد

پدر پینه دوزش امید داشت او پینه دوز شود، ولی . در شتندال در براندنبورگ چشم به جهان گشود 1717دسامبر 

. وي با خواندن آواز، هزینه سالهاي اولیه تحصیل خود را فراهم میآورد. ازدیوهان مایل بود به تحصیل التینی بپرد

به شاگردان کم استعدادتر درس میداد، و با پول آن غذا و . چون پر شوق و داراي پشتکار بود، بسرعت پیشرفت کرد

انه استاد خویش را هنگامی که معلمش کور شد، یوهان براي او کتاب میخواند، و همه کتابهاي کتابخ. کتاب میخرید

. التینی و یونانی را به طور کامل یاد گرفت، ولی به زبانهاي خارجی دوران جدید عالقهاي نداشت. با ولع خواند

هاي قدیمی، در یک حراج  هنگامی که شنید کتابخانه مرحوم یوهان آلبرت فابریتسیوس یک دانشمند مشهور دانش

تا هامبورگ پیاده رفت، کتابهاي قدیمی یونانی و التینی آن  -لین به فروش میرسد، نزدیک سیصد کیلومتر از بر

به عنوان یک دانشجوي علوم االهی وارد  1738در سال . کتابخانه را خرید و آنها را روي دوش خود به برلین آورد

پس از اینکه . به االهیات عالقهاي نداشت، ولی از این فرصت استفاده کرد تا زبان عبري یاد بگیرد ;دانشگاه هاله شد

دوبار فرهنگ تاریخی و انتقادي اثر بل را به طور کامل خواند، و این . فارغ التحصیل شد، با تدریس امرار معاش میکرد

. در ظرف یک سال ایلیاد و اودیسه را سه بار به طور کامل به زبان یونانی خواند. کار بر ایمان مذهبی او تاثیر گذارد

راي مشارکت در ریاست مدرسهاي در زیهاوزن واقع در آلتمارك برایش رسیده بود، با دعوتی را که ب 1743در سال 

روزها به اطفال که سرهایشان گر گرفته بود الفبا یاد میدادم، و حال آنکه من با شور . ((تالر پذیرفت 250حقوق سالی 

براي تامین کرایه .)) تکرار میکردم بسیار در حسرت آن بودم که به دانش واال دست یابم، و نزد خود تمثیالت هومر را

خانه و هزینه غذاي خود عصرها درس میداد، و سپس تا نیمه شب آثار کالسیک را مطالعه میکرد، تا ساعت چهار 

وقتی از طرف . بامداد میخوابید، باز آثار کالسیک را مطالعه میکرد، و سپس خسته براي تدریس سر کالس میرفت

شد تا در کاخ نوته نیتس در نزدیکی درسدن کمک کتابدار شود و عالوه بر محل سکونت کنت فون بوناو از او دعوت 

در آنجا وي با یکی از وسیعترین ). 1748(تالر دریافت دارد، با کمال میل این دعوت را پذیرفت  80تا  50سالی 

. هاي کتب در آن عصر مواجه و فوق العاده مشعوف شد مجموعه



۶١۶١

او . تابخانه استفاده میکردند، کاردینال آرکینتو سفیر پاپ در دربار برگزیننده ساکس بودیکی از کسانی که از این ک

شما ((تحت تاثیر شوق و ذوق و دانش وینکلمان، و همچنین الغري اندام و پریدگی رنگ او قرار گرفت و به او گفت، 

از . ، ولی خارج از امکانات وي استیوهان پاسخ داد که چنین سفري منتهاي آرزوي اوست.)) باید به ایتالیا بروید

وینکلمان دعوت شد، از سفیر پاپ در درسدن دیدن کند، و او چند بار بدانجا رفت و از وسعت دانش و حسن نزاکت 

جلد کتاب داشت، سمت  000،300کاردینال پاسیونئی که در رم . یسوعیانی که در خانه سفیر میدید مشعوف میشد

ولی الزمه احراز این مقام، کاتولیک  ;دوکات به او پیشنهاد کرد 75رابر مسکن، غذا و کتابداري در آن شهر را در ب

وینکلمان حاضر شد تغییر مذهب دهد، چون وي قبال عقیده خود را به این صورت ابراز داشته بود که . بودن بود

اجتماعی، و نه معتقدات فقط از نظر .)) پس از مرگ چیزي نیست که انسان از آن بترسد و به آن امیدوار باشد((

تنها : ((او براي یکی از دوستانش که وي را مالمت کرده بود نوشت. مذهبی، با اشکاالتی براي تغییر مذهب روبهرو بود

ژوئیه  11در  .))فرادهمعشق به دانش است که میتواند مرا وادار کند به پیشنهادي که به من شده است، گوش 

به . در نمازخانه سفیر پاپ در درسدن او به ایمان تازه خود اعتراف کرد و ترتیبات سفرش به رم داده شد 1754

دالیل مختلف او یک سال دیگر در درسدن باقی ماند و نزد آدام اوزر، که نقاش، مجسمه ساز، و حکاك بود، زندگی و 

هایی درباره تقلید آثار یونانی در نقاشی و مجسمه  ن کتاب خود را به نام اندیشهنخستی 1755در مه . تحصیل میکرد

در این کتاب او عالوه بر توصیف آثار عتیقهاي که در درسدن جمع آوري . سازي تنها در پنجاه نسخه منتشر کرد

راز برتري یونانیها در زمینه  شده بود، اعالم داشت که ادراك یونانیها درباره طبیعت برتر از ادراك دوران جدید بود، و

تنها راه رسیدن ما به عظمت، و در حقیقت عظمتی ((او چنین نتیجهگیري کرد که . هنر نیز در همین امر نهفته بود

و عقیده داشت که از میان همه هنرمندان عصر جدید، رافائل بهتر از هر )) ;غیرقابل تقلید، از سبکهاي باستانی است

این کتاب کوچک شاخص آغاز نهضت نئوکالسیک در هنر جدید بود، و مورد . داده استکس این کار را انجام 

پدر روحانی راوخ، . کلوپشتوك و گوتشد نیز آن را از نظر سطح دانش و شیوه نگارش ستودند ;استقبال قرار گرفت

و سال آیندهاش تالر براي د 200کشیش اقرار نیوش فردریک آوگوستوس، از پادشاه یک مستمري ساالنه به مبلغ 

وینکلمان همراه یسوعی جوان  1755سپتامبر  20سرانجام در . تامین، و هشتاد دوکات براي سفرش به رم فراهم کرد

. و در آن وقت سی و هفت سال داشت ;دیگري عازم ایتالیا شد

این  ;را ضبط کردندوقتی به رم رسید در گمرك دچار مشکل شد، زیرا از میان اثاثه وي چند جلد کتاب از آثار ولتر 

در  ;او جایی براي زندگی در خانهاي که روي تپه پینچان قرار داشت پیدا کرد. کتابها بعدا به وي باز گردانده شدند

پس . این خانه پنج نقاش زندگی میکردند، و روح نیکوال پوسن و کلود لورن نقاشان فرانسوي به آن تقدس میبخشید

کاردینال پاسیونئی به او اجازه داد از کتابخانهاش . ز کمک وي بهرهمند شداز آشنایی با منگس، به صد طریق ا

استفاده کند، ولی وینکلمان که میخواست در دنیاي هنر روم به کاوش بپردازد، هنوز از قبول شغل دایمی امتناع 

در برابر مجسمه  او اجازه یافت چندین بار از بلودره در واتیکان دیدن کند، در آنجا ساعتها وقت خود را. داشت

. ها، افکارش شکل مشخصتري به خود گرفت به هنگام تعمق درباره این مجسمه. آپولون، تورسو، و الئوکوئون گذرانید

  . هاي دیگر که داراي آثار باستانی بودند، دیدن کرد او از تیوولی، فراسکاتی، و حومه

کاردینال آرکینتو در کاخ . آلبانی با وي شد اطالعات وي درباره هنر کالسیک باعث دوستی کاردینال آلساندرو

وینکلمان هم در ازاي آن، در کتابخانه کاخ تجدید سازمان  ;کانچلریا که دستگاه قضایی پاپ بود، آپارتمانی به وي داد

من در  ;خداوند این را به من مدیون بود: ((میگفت. در این هنگام وي در خوشی تقریبا سرمستانهاي سیر میکرد. کرد

ها مسافر برجسته  و به یکی از دوستانش در آلمان نامهاي نوشت که نظیر آن را ده.)) انی بیش از حد زجر کشیدمجو

  : نوشتند به رم، براي دوستان خود می
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ولی اکنون که  ;قبال من تصور میکردم که همه چیز را مطالعه کردهام. در مقایسه با رم، همه چیز در حکم هیچ است

در اینجا من خود را از آن هنگامی که از مدرسه بیرون آمدم و . متوجه شدهام که هیچ چیز نمیدانمبه اینجا آمدهام، 

اگر تو مایلی درباره شناخت افراد بشر چیزي بیاموزي، جایش اینجا . به کتابخانه بوناو رفتم، کوچکتر احساس میکنم

ر به آنها اعطا شده، و زیباییهاي شخصیت واالیی کسانی که استعدادهاي بیپایان دارند، مردانی که توانایی بسیا. است

همان گونه که آزادي موجود در کشورهاي دیگر . ... که یونانیها به اشکال و تصاویر خود دادهاند، همه در اینجا هستند

به همان  - این گفته به نظر تو ممکن است خالف واقع برسد  -با توجه به آزادي رم در حکم سایهاي بیش نیست 

و خود من هم،  ;به عقیده من در حکم دبیرستان همه جهان است. در اینجا هم طرز فکر متفاوتی وجود دارد ترتیب

  . ام آزمایش شده و تهذیب یافته) در اینجا(

در آنجا در یک صومعه زندگی میکرد، . او با در دست داشتن چند معرفی نامه از رم عازم ناپل شد 1757در اکتبر 

 -از شهرهایی که رایحه تاریخ کالسیک از آنها استشمام میشد . تانوتچی و گالیاتی غذا میخورد ولی با مردانی مانند

در مه . دیدن کرد، و با احساس اعجاب در برابر معابد با شکوه پائستوم ایستاد - پوتسوئولی، بایا، میسنوم، کوماي 

س خوانده شد تا صورت و شرح مجموعه عظیم در آن ماه به فلوران. آکنده از دانش هنر باستانی به رم بازگشت 1758

هایی را که بارون فیلیپ فون شتوش از خود باقی گذارده بود،  ها، و دستنوشته سنگهاي قیمتی، الگوها، حکاکیها، نقشه

در خالل این مدت . این کار نزدیک به یک سال او را مشغول داشت، و تقریبا سالمتش را مختل کرد. تهیه کند

وینکلمان آپارتمان خود را در کانچلریا و مستمري خود را  ;، و فردریک کبیر ساکس را ویران کردآرکینتو درگذشت

 10آلبانی به کمک وي شتافت و چهار اطاق و . که از پادشاه بخت برگشته ساکس دریافت میداشت، از دست داد

ال از عالقهمندان با حرارت جمع آوري خود کاردین. اسکودو در ماه به او پیشنهاد کرد تا از کتابخانه وي مراقبت کند

. هر روز یکشنبه با وینکلمان به اطراف میرفت تا آثاري عتیقه تهیه کند ;آثار عتیقه بود

ها  این رساله. هاي خاصی که به نحوي فاضالنه تدوین شده بودند، بر شهرت خود افزود وینکلمان با انتشار رساله

ثار هنري، اظهار نظرهایی درباره معماري باستانی، توصیف تورسو در بلودره، و درباره برازندگی در آ: عبارت بودند از

او کوشش کرد ترتیبی دهد تا با لیدي اورفرد، خواهرزن هوریس والپول به یونان  1760در سال . مطالعه آثار هنري

ن عالقه شدیدي آرزو من هیچ چیز را در دنیا مانند این سفر، با چنی: ((او نوشت. این نقشه عملی نشد ;سفر کند

من با کمال میل حاضر بودم یکی از انگشتانم بریده شود، و در واقع حتی حاضر بودم خود را به حالت کاهن . نکردهام

 ;کاهنان کوبله الزم بود خواجه باشند.)) کوبله درآورم مشروط بر اینکه در چنان فرصتی بتوانم این سرزمین را ببینم

ه وینکلمان یک فرمان قدیمی دولت رم را مبنی بر اینکه قسمتهاي خصوصی بدن آپولون ولی این امر مانع آن نشد ک

بسختی : ((او میگفت ;هاي بلودره باید با پیش بند فلزي پوشانده شود، مردود شمارد و الئوکوئون و دیگر مجسمه

چنان بر سایر عواطفش غالب احساس زیبایی در او .)) میتوان گفت در رم مقرراتی از این احمقانهتر وجود داشته است

هر گاه او از دید زیباشناسی یک اثر هنري را بر اثري . بود که تقریبا آگاهی او را نسبت به زن و مرد از میان برده بود

مجسمه . دیگر ترجیح میداد، توجهش بیشتر معطوف به اندام نیرومند مردانه بود تا زیبایی شکننده و زودگذر زنان

پوشیده از عضله است، ظاهرا او را بیش از خطوط نرم و مدور ونوس مدیچی تحت تاثیر قرار  بیسرودست هرکول، که

تعریف میکرد  -یا الاقل از آن یکی که در ویالبورگزه بود ) نر و ماده(هاي موجودات دو جنسی  او از مجسمه. داده بود

از هرگونه مراوده با آن دور داشته  من هیچ گاه دشمن جنس دیگر نبودهام ولی نحوه زندگی من، مرا: ((و میگفت

امکان داشت من ازدواج کنم، و اگر دوباره از موطن خود دیدن کرده بودم، احتماال چنین کاري میکردم، ولی . است

در زیهاوزن دوستی او با شاگردش به نام المپرشت جاي عالقه به زن را گرفته .)) اینک بندرت درباره آن فکر میکنم

مدتهاي مدید در ((گفته میشود که . اهل کلیسا زندگی میکرد و بندرت با زنان جوان آشنا میشد در رم او با ;بود
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روزهاي شنبه زن رمی جوانی که اندامی ظریف و بلند و پوستی روشن داشت با او شام میخورد، و او با وي درباره 

.)) زیبارو تکچهرهاي کشیده شوداو باعث شد از یک کاستراتوي ((هم چنین گفته میشود که .)) عشق صحبت میکرد

او اثر خود را به نام رساله درباره توانایی احساس زیبایی به نجیب زاده جوان بارون فریدریش راینهولدفون برگ تقدیم 

هایی که به برگ نوشته شده بودند، زبان عشق یافتند نه  خوانندگان در این رساله و در نامه((گفته میشود که . کرد

اثرش تحت عنوان نامهاي . او بار دیگر از ناپل دیدن کرد 1764و  1762در .)) به واقع چنین است و ;زبان دوستی

نخستین ) 1764(و اثر دیگرش به نام شرح تازهترین کشفیات هرکوالنئوم ) 1762(درباره آثار عتیقه هرکوالنئوم 

شده بود، در اختیار دانشمندان اروپا قرار هایی که در آنجا و در پمپئی کشف  اطالعات منظم و علمی را درباره گنجینه

در واتیکان  1763در سال . در این وقت او باالترین مرجع درباره هنر باستان روم و یونان شناخته شده بود. میداد

او مجلدات بزرگی که در مدت هفت سال گذشته  1764سرانجام در . شغلی به عنوان عتیقه شناس به دست آورد

. کردن آن بود، تحت عنوان تاریخ هنر باستان منتشر کرد مشغول نوشتن و مصور

این کتاب با وجود تدارك طوالنی و پرزحمتش، داراي اشتباهات زیادي بود که دو تاي آنها معلول شیطنتهاي 

دوستش منگس دو نقاشی را که زاییده تخیل خودش بودند، به عنوان نسخ صحیح نقاشیهاي . بیرحمانهاي بودند

هاي آنها استفاده کرد، و همه  وینکلمان این دو نقاشی را در فهرست گذاشت، از کلیشه. عرفی کرده بودعتیق به او م

هایی که کمی بعد به فرانسه و ایتالیایی درآمدند، حاوي تقریبا همه اشتباهات  ترجمه. کتاب را به منگس تقدیم داشت

اي کاش . ما امروز از دیروز عاقلتریم: ((نش نوشتاو به بعضی از دوستا. بودند و این امر باعث خفت وینکلمان شد

خداوند توفیق دهد که من بتوانم تاریخ هنر خود را، که به سبکی کامال تازه نوشته شده و به نحو قابل مالحظهاي 

. هنگامی که من شروع به نوشتن کردم، هنوز طرز نویسندگی را فرانگرفته بودم. مشروحتر است، به شما نشان دهم

در بسیاري از موارد، فقدان رابطه میان آنچه گذشته و آنچه به . هنوز به قدر کافی باهم مرتبط نشده بودندافکارم 

با این وصف، این کتاب کار .)) دنبالش خواهد آمد، به چشم میخورد و بزرگترین هنر هم همین ایجاد رابطه است

عالقه شدید او به موضوع مورد بحثش به وي . بسیار مشکلی را انجام داده بود و آن خوب نوشتن درباره هنر بود

  . سبک خاصی بخشید

وینکلمان . او به معناي واقعی توجه خود را معطوف به تاریخ هنر کرد نه تاریخ هنرمندان که کار بسیار سهلتري بود

طی چهارصد و  پس از یک بررسی سریع درباره هنر مصریها، فنیقیها، یهودیان، ایرانیان، و اتروسکها، همه ذوق خود را

در بعضی از فصول آخر کتاب، او به بحث درباره هنر یونان تحت تسلط . پنجاه صفحه به هنر قدیم یونان تخصیص داد

: همیشه تکیه کالم او روي یونانیها بود، زیرا معتقد بود که یونانیها باالترین اشکال زیبایی را یافتهاند. رومیها پرداخت

و نه افراد، در عادي بودن و واالیی پیکرها، در ) تیپها(ها  رنگها، در تجسم نمونه در ظرافت خطوط و نه درخشندگی

خودداري از ابراز احساسات، در صفاي خطوط چهره حتی در حالت حرکت، و باالتر از همه در تناسب و رابطه 

وینکلمان، هنر  در نظر. هماهنگ اجزاي متفاوت که به نحوي منطقی براي بهوجود آوردن کل باهم ترکیب شدهاند

. از نظر فرم بود)) عصر خرد((یونان 

معطوف میداشتند، ) مرد و زن(او برتري هنر یونان را با توجه زیادي که یونانیها به عالی بودن شکل در هر دو جنس 

ام زیبایی امتیازي بود که باعث شهرت میشد، زیرا ما میبینیم که در تواریخ یونانی از کسانی ن. ((مرتبط میدانست

همان طور که اینک در تاریخها از سیاستمداران، شاعران، و فالسفه )) برده میشد که به خاطر زیبایی متمایز بودند،

وینکلمان . در میان یونانیها، هم مسابقات ورزشی ترتیب داده میشد و هم مسابقات زیبایی. بزرگ نام برده میشود

اي مدیترانه قبل از جنگ پلوپونزي باعث شد که ترکیبی از عقیده داشت که آزادي سیاسی و رهبري یونان در دنی

عظمت و زیبایی ایجاد شود، و سبک با شکوهی را که در آثار فیدیاس، پولوکلیتوس، و مورون دیده میشود به وجود 
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فیدیاس جاي خود را به . در مرحله بعدي به جاي سبک با شکوه، سبک زیبا یا سبک برازندگی به وجود آمد. آورد

هنرمندان از قواعد خشک آزاد شده و  ;آزادي در هنر جزیی از آزادي یونانیها بود. کسیتلس داد و انحطاط آغاز شدپرا

به خود جرئت میدادند فرمهاي ایدئالی را که در طبیعت پیدا نمیشوند به وجود آورند، آنها تنها از نظر جزئیات از 

. ماالتی که تنها قسمتی از آن در هر شی طبیعی وجود داشتکل عبارت بود از ترکیبی از ک ;طبیعت تقلید میکردند

  . وینکلمان در حکم نویسندهاي رمانتیک بود که درباره فرم کالسیک موعظه میکرد

فردریک کبیر دعوتی براي او . کتاب او به عنوان یک واقعه مهم در تاریخ ادبیات و هنر، در سراسر اروپا پذیرفته شد

وینکلمان قبول کرد در برابر . ن رئیس کتابخانه سلطنتی و آثار عتیقه پادشاه به برلین برودکه به عنوا) 1765(فرستاد 

وینکلمان سرسختی نشان داد و داستان  ;تالر پیشنهاد کرد 1000فردریک . تالر به برلین برود 2000سالی 

شکوهآمیزي گفت که این  فردریک با لحن ;کاستراتویی را به خاطر آورد که براي آوازهایش مبلغ زیادي میخواست

  . خواننده مبلغی بیش از آنچه که بهترین سردار سپاهش براي او تمام میشود، مطالبه میکند

 1765در سال .)) بسیار خوب، بگذارید او سردار سپاهش را وادار کند برایش آواز بخواند: ((کاستراتو در جواب گفت

ان ویلکس، که سر و صداي اعالم مبارزه او علیه پارلمنت انگلستان وینکلمان بار دیگر از ناپل دیدن کرد، و این بار ج

پس از اینکه اطالعات تازهاي جمع آوري کرد به رم بازگشت و . و جورج سوم در همه اروپا پیچیده بود، همراه او بود

. منتشر کرد) 1767(دومین اثر عمده خود را به نام آثار عتیقه چاپ نشده 

ه او تاریخ هنر خود را به آلمانی نوشته بود شکایت داشتند، زیرا زبان آلمانی در آن زمان از دوستان روحانیش از اینک

ولی این بار وي با استفاده از زبان ایتالیایی دوستان خود را خرسند ساخت، و این  ;ابزار عمده کسب فضل نبود

اشت که قسمتی از کتاب خود را در نویسنده خوشبخت، در حالی که میان دو کاردینال نشسته بود، سعادت آن را د

ولی او متهم شد که داراي کتابهاي  ;کاستل گاندولفو براي کلمنس سیزدهم و جمع کثیري از سرشناسان بخواند

ارتدادي بدعتگذارانه است، و نظرات بدعتآمیز ابراز میدارد، و هیچ گاه مقامی را که احساس میکرد استحقاق آن را 

او شاید به امید اینکه بتواند در آلمان وسایل دیدن یونان را فراهم آورد به این . نیاورد دارد از دستگاه پاپ بهدست

هاي ایتالیایی مستغرق کرده بود که از سرزمین  ولی چنان خود را در هنر کالسیک و شیوه). 1768(سرزمین رفت 

آن که به شیوه باروك بود،  به مناظر آن توجهی نمیکرد، و از سبک معماري و تزیینات ;بومی خود لذت نمیبرد

در مونیخ با احترامات خاص از وي .)) بیا به رم برگردیم: ((او به همسفر خود یک صد بار گفت. احساس انزجار میکرد

در وین ماري ترز مدالهاي گران قیمت به او داد، هم . استقبال شد، و یک قطعه سنگ قیمتی عتیقه به وي اهدا شد

مه، پس از غیبتی که به  28ولی در  ;ون کاونیتس از او دعوت کردند در آنجا مستقر شودامپراطریس و هم شاهزاده ف

  . یک ماه هم نمیرسید، او به ایتالیا بازگشت

در خالل این چند روز با مسافر دیگري . در تریست به انتظار کشتی که بایستی او را به آنکونا ببرد مدتی معطل ماند

  . آنها باهم قدم میزدند، و در هتل، اتاقهایشان کنار هم بود. یی پیدا کردبه نام فرانچسکو آرکانجلی آشنا

تا آنجا که اطالعی در دست . طولی نکشید که وینکلمان مدالهایی را که در وین دریافت داشته بود، به وي نشان داد

اطاق وینکلمان شد، او را آرکانجلی وارد  1768ژوئن  8صبح روز . است، وي کیسه پر از طالي خود را به او نشان نداد

آرکانجلی پنج بار . وینکلمان به پاخاست و به مبارزه پرداخت. سرمیز نشسته دید، و حلقه طنابی به گردنش انداخت

  . یک پزشک زخمها را بست ولی آنها را مهلک اعالم داشت. به او چاقو زد و فرار کرد

را به دیدن ضارب و عفو او ابراز داشت، و ساعت چهار وینکلمان طلب آمرزش طلبید، وصیت کرد، اظهار عالقه خود 

  . تریست با برپا کردن بناي یادبود زیبایی خاطره او را زنده نگاه میدارد. بعد از ظهر درگذشت
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به جرم قتلی که : ((ژوئن حکم محکومیت وي صادر شد 18ژوئن دستگیر شد، اعتراف کرد، و در  14آرکانجلی در 

وینکلمان مرتکب شدهاید، دادگاه جنایی امپراطوري مقرر داشته است که شما باید زنده شما نسبت به جسم یوهان 

. ژوئیه این کار انجام شد 20در .)) در روي چرخ مجازات، از سر تا پا خرد شوید تا روح از بدن شما خارج شود

مید وي به دیدار از یونان به از آنجایی که ا. محدودیتهاي اطالعاتی وینکلمان با عوامل جغرافیایی ارتباط داشتند

صورتی که به او امکان دهد درباره آثار کالسیک مطالعات وسیع انجام دهد هیچ گاه تحقق نیافت، وي به هنر یونان 

هاي هنري، و کاخهاي آلمان و ایتالیا و در بقایاي  ها، مجموعه رومی به طوري که در موزه - در چارچوب هنر یونانی 

ها  ها نسبت به آثار نقاشی، به تجسم نمونه فزونی تمایل وي به مجسمه. یافت میشد، میاندیشیدهر کوالنئوم و پمپئی 

نسبت به افراد، به آرامش نسبت به عواطف، به تناسب و موزونی فرم، به تقلید از آثار قدیمی نسبت به اصالت و تجربه 

کردند که باعث عکس العمل سبک رمانتیک همه اینها محدودیتهاي شدیدي بر نیروهاي خالقه در هنر تحمیل : تازه

عمل وي در تمرکز توجه خود بر روي یونان و روم، چشمان او . علیه خشکی و خشونت بیلطف فرمهاي کالسیک شد

او مانند لویی چهاردهم فکر میکرد که نقاشیهاي سرزمین هلند که از  ;را در برابر مزایا و امکانات سبکهاي دیگر بست

  . هیه شدهاند، اشکالی عجیب و غریب و بیتناسب هستندزندگی مردم عادي ت

او سراسر دنیاي هنر، ادبیات، و تاریخ اروپا را با تجلیل . با این همه کاري که وي انجام داد، بسیار قابل مالحظه بود

هم از حد سبک نیمه کالسیک ایتالیاي دوران رنسانس و فرانسه زمان لویی چهارد. خود از یونان به جنبش درآورد

افکار دوران جدید را متوجه کمال عاري از عیب و  ;فراتر رفت و به درون خود دنیاي هنر کالسیک قدم گذارد

او هرج و مرج ناشی از وجود هزار اثر مرمر، برنز، نقاشی، سنگهاي قیمتی، و  ;آرامبخش مجسمه سازي یونان کرد

  . ه بهترین افراد نسل بعد عظیم بودتاثیر وي بر روحی. سکه را به صورت باستانشناسی علمی درآورد

در تحقق بلوغ فکري هردر و گوته سهم  ;او به لسینگ الهام بخشید، ولو اینکه این الهام در جهت ابراز مخالفت بود

و شاید بدون نفوذ الهام بخش وینکلمان، بایرن دوران شعرسرایی خود را با مرگ خویش در یونان به پایان  ;داشت

فدار پر حرارت هنر یونان، به شکلگیري اصول نئوکالسیک منگس و توروالسن، و به سبک نقاشی این طر. نمیرسانید

به وینکلمان باید به چشم یکی از افرادي نگریست که در : ((هگل میگفت. لویی داوید کمک کرد -نئوکالسیک ژاك 

  .)) کنندزمینه هنر میدانستند چگونه عضو و وسیله تازهاي براي خودنمایی روح انسان باب 

VI - هنرمندان  

ها و اندرزهاي وینکلمان نیازي نداشت، زیرا خدایان خود را محترم میداشت، و اندوخته آثار  ایتالیا تقریبا به توصیه

هنریش در هر نسل به منزله مدرسهاي براي آموزش انضباط به هزار هنرمندي بود که از بیش از ده سرزمین بدانجا 

در این ویال، کاردینال . طرحریزي کرد 1758را در سال )) ویال آلبانی(( ناي با عظمتکارلو مارکیونی ب. میآمدند

هاي عتیقه جمع آوري کرده بود که حتی پس  اي با شهرت جهانی از مجسمه آلبانی به راهنمایی وینکلمان مجموعه

). ه بردتکه از این آثار را به فرانس 294ناپلئون . (از دستبردهاي بسیار هنوز غنی مانده است

سه تن از این نقاشان وارث نامهایی بودند . تقریبا همه نقاشان درجه اول ایتالیا در آن سالها، دست پرورده ونیز بودند

آلساندرو لونگی، فرزند پیترو، با ترسیم صورتهاي ظریف، از جمله دو صورت از گولدونی، . که پیشاپیش شهرت داشتند

ال گفتیم که دومنیکو تیپولو همراه پدرش به آوگسبورگ و مادرید رفت، و قب. نبوغ خانوادگی خود را نشان داد

او در میهمانخانه ویال والمارانا با کشیدن مناظري از . تخصص هنري خود را بسادگی بر مردم عادي عرضه داشت

ز کنار تابلوي او به نام دهقانان در حال استراحت تجسمی ا ;زندگی روزمره روستایی، کسب شهرت را آغاز کرد

دومنیکو پس از مرگ پدرش در اسپانیا، به ونیز بازگشت و عنان سبک خود را که . گذاردن ابزار و استراحت است

فرانچسکو گواردي، برادرزن جامباتیستا تیپولو، . توام با شوخ طبعی بود، آزاد گذاشت) رئالیسم(عبارت از واقعپردازي 
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ولی مناظري  ;ر دوران نسل معاصر خود مورد تشویق و تحسین قرار نگرفتد. نقاشی را از پدر، برادر، و کانالتو آموخت

که وي کشیده بود، به علت آنکه به ریزه کاریهاي نور، و همچنین حاالت محیط توجه داشت و آنها را منتقل میکرد، 

اي فرانسه این خصوصیات آثار وي ممکن است مورد بهرهبرداري امپرسیونیسته. انظار منقدان را به خود جلب کرد

به خاطر داشته باش که نور و سایه هیچ ((او به انتظار هشدار کانستبل، نقاش انگلیسی، که میگفت . قرار گرفته باشد

شاید محبوبترین ساعات شبانهروز براي او هنگام تاریک روشن بود که در آن . نماند)) ایستند، گاه بیحرکت نمی

به نظر . ها تیره بودند، مانند اثرش به نام قایق بر روي دریاچه سایههنگام، خطوط نامعلوم، رنگها درهمآمیخته و 

میرسید که آسمانها و آبهاي ونیز چنین مناظر مه آلود و در حال ذوب شدنی را که وي میخواست، برایش فراهم 

بر مناظري هاي کوچک میرفت تا  گفته میشود گاهی گواردي کارگاه خود را به داخل قایق میبرد و به ترعه. میکردند

او اشکال انسانی را با بیدقتی ترسیم میکرد، مثل اینکه این اشکال در کنار . که هنوز مبتذل نشده بودند، دست یابد

ولی او میتوانست تصاویر . آثار پابرجاي معماري، دریا، و آسمان متغیر و با این وصف مداوم، جزئیاتی زودگذر بودند

براي یک جشنواره قایقرانی در پیاتتستا ازدحام کرده و با لباس رسمی در تاالر  انسانهایی که -انسانها را نیز بکشد 

در زمان حیات فرانچسکو و برادرش جووانی، هنرمند اخیر نقاش بهتري تلقی . فیالرمونیک در رفت و آمد بودند

اردي نوید آن را میدهد ولی امروز فرانچسکو گو ;میشد، و کانالتو از هر دوي آنها هنرمندي برجستهتر به شمار میرفت

  . که شهرتی طوالنیتر از هر دوي آنها داشته باشد

تقریبا هیچ . هاي هنري رم شد از اسپانیا بازگشت و طولی نکشید که آقاي کارگاه 1768آنتون رافائل منگس به سال 

به سوي خود  سالطین در پی جلب این هنرمند. کس درباره برتري او بر دیگر هنرمندان معاصرش، تردیدي نداشت

وینکلمان وي را رافائل زمان خود مینامید و اثر بسیار بزرگش به . بودند، و گاهی هم در تالش خود توفیقی نمییافتند

و در .))حتی رافائل سرتعظیم فرومیآورد((نام پارناسوس را به عنوان شاهکاري مورد تحسین قرار میداد که در برابر آن 

بهترین اثر از نقاشیهاي منگس در این دوران خود . ین را نثار دوست خود کردتاریخ هنر باستان حد اعالي تحس

این تصویر وي را نیرومند، خوش قیافه، سیه مو، و پرغرور ). 1773شاید به سال (نگارهاي است که وي کشیده است 

به ایتالیا  1777منگس پس از دومین اقامت خود در اسپانیا، به سال . در سن چهل و پنج سالگی نشان میدهد

 1778کار وي همچنان روبه رونق بود، ولی مرگ همسرش در سال . بازگشت تا سالهاي پایان عمر را در آنجا بگذراند

یک سلسله بیماریها وي را ناتوان ساخت، و توسل به پزشکان . روحیه وي را که زمانی پرنشاط بود، درهم شکست

در سن پنجاه و یک سالگی  1779او در . او را تکمیل کردآمیز، خرابی وضع جسمانی  قالبی و معالجات معجزه

. درگذشت

امروزه هیچ منقدي آن . مریدانش بناي یادبودي براي وي در معبد پانتنون در رم در کنار بناي یادبود رافائل بنا کردند

  . اندازه بیمایه نیست که براي او چندان احترامی قائل باشد

VII  -  موسیقی  

ن زندگی به سوي امور دنیوي و غیرمذهبی، موسیقی کلیسا رو به انحطاط گذارده و تحت تاثیر با گرایش روز افزو

و علت آن هم تا حدودي پیشرفتی بود که در ساختمان . موسیقی سازي روبه رونق بود. فرمهاي اپرایی قرار گرفته بود

گان استادي مانند پونیانی، ویوتی، و نوازند. ولی علت اساسیتر، افزایش محبوبیت ویولن بود. پیانو حاصل شده بود

موتسیو کلمنتی که از ایتالیا خارج شد تا مدت بیست سال در . ناردینی با آرشه ویولن خود اروپا را تسخیر کردند

انگلستان زندگی کند، در اروپا به عنوان نوازنده ارگ و پیانو گردش کرد، در وین با موتسارت به رقابت پرداخت، و 

او موفقترین . هارنظر موتسارت دایر بر اینکه طرز نواختن او خیلی ماشینی است بهرهاي گرفته باشدشاید هم از اظ

ها  معلم پیانو در قرن هجدهم بود و با سلسله تمرینات و دروس مشهور خود تحت عنوان قدم به قدم به سرزمین موزه
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ه فن نواختن پیانو در قرن نوزدهم را شیو - االهگان هنر، که کلمه موسیقی یا موزیک از آن مشتق شده است  - 

گائتانو و پونیانی هنرنمایی با ویولن را از استاد خود تارتینی به ارث برده و آن را به شاگرد خود . پایهگذاري کرد

کنسرتو ویولن ویوتی در المینور هنوز براي . جووانی باتیستا و یوتی، که سراسر اروپا را پیروزمندانه پیمود، منتقل کرد

  . شهاي طالب موسیقی قدیم لذتبخش استگو

لویجی بوکرینی مانند بسیاري از ایتالیاییها از سرزمینی که پر از موسیقیدان بود خارج شد تا گوشهاي شنوایی در 

با ویولنسل خود مردم اسپانیا را مجذوب میکرد، همان طور  1805تا زمان مرگش در  1768از سال . خارج پیدا کند

هاي او با آثار موتسارت از  طی یک نسل، ساخته. اي خود و سکارالتی با کالوسن خود چنین کردندکه فارینلی با صد

فردریک دوم پادشاه پروس، که خود نوازنده ویولنسل بود، . نظر تحسین و استقبال بین المللی رقابت میکرد

. کوارتتهاي بوکرینی را به کوار تنهاي موتسارت ترجیح میداد

ال عمر خود نود و پنج کوارتت زهی، پنجاه و چهار تریو، دوازده کوینتت پیانو، بیست سمفونی، وي در شصت و دو س

وي را که )) منوئه((نیمی از جهان . پنج کنسرتو براي ویولنسل، دو اوراتوریو، و آثاري براي موسیقی مذهبی ساخت

سی بمل او را براي ویولنسل و ارکستر ولی همه جهان باید کنسرتو  ;موومانی از یکی از کوینتتهاي اوست میشناسد

  . بشناسد

از بیش از ده شهر . ایتالیا کرد)) آوازهاي دلپذیر((بدون هیچ گونه مقاومت، خود را تسلیم ) باز غیر از پاریس(اروپا، 

هاي  کوه پریمادوناهایی مانند کاترینا گابریلی و کاستراتوهایی مانند گاسپارو پاکیروتی از) ایتالیا)) (چکمه جادویی((

آلپ گذشتند و به جانب وین، مونیخ، الیپزیگ، درسدن، برلین، سن پطرزبورگ، هامبورگ، بروکسل، لندن، پاریس، و 

در طول یک نسل، وي از نظر فعالیتهاي هنري  ;پاکیروتی آخرین نفر از اخته مردان نامدار بود. مادرید سرازیر شدند

تحسین و تشویقی که در این شهر از وي به . را مسحور خود داشتمدت چهارسال لندن . با فارینلی رقابت میکرد

. عمل آمد هنوز در یادداشتهاي روزانه فنی برنی و کتاب پدرش به نام تاریخ عمومی موسیقی طنین افکن است

از  پیترو گولیلمی دویست اپرا ساخت و. آهنگسازان و رهبران موسیقی ایتالیا از خوانندگان ایتالیایی پیروي میکردند

ناپلی دیگر نیکولو پیچینی بود که سیمایش، به علت . ناپل به درسدن، برونسویک، و لندن رفت تا آنها را رهبري کند

. توصیف کرد)) مردي بسیار با شرافت((ولی گالیانی او را  ;رقابت خالف میل وي با گلوك در پاریس، لطمه دیده است

حتی اثر پرگولزي به نام سروا پادرونا به اندازه  ;ان بسیار ایجاد کردنداپرا بوفاهاي او مدت ده سال در ناپل و رم هیج

یوملی، پرگولزي، لئو، و گالوپیی اثر متاستازیو به نام . مورد توجه عامه قرار نگرفت) 1760(اثر پیچینی به نام الچکینا 

که همگان معترف بودند، بر همه پیچینی هم همین کار را کرد، و به طوري . اولیپمیاده را به موسیقی درآورده بودند

و نبرد وحشیانهاي که . او دعوتی را که براي رفتن به پاریس از وي شده بود پذیرفت 1776در سال . آنها پیشی گرفت

در تمام طول این . در آنجا به دنبال این عمل درگرفت باید به انتظار آن باشد تا از نظر جغرافیایی نوبتش فرا رسد

زاکت کامل رفتار کرد و با رقباي خود گلوك و ساکینی، حتی با وجود اینکه طرفداران این دو ماجرا پیچینی با ن

  . زندگی وي را تهدید میکردند، دوست باقی ماند

در آنجا مدت چهار سال به . هنگامی که انقالب فرانسه اپرا بوفاي او را در خود غرق کرد، پیچینی به ناپل بازگشت

  . سه در منزل خود تحت نظر بودعلت احساس همدردي با فران

. اپراهاي او با هو و جنجال از صحنه نمایش بیرون رانده شدند، و او در فقري که مایه ننگ کشورش بود به سر میبرد

حقوق مختصري )) کنسول اول(( ;)1798(پس از تسخیر ایتالیا به دست ناپلئون، بار دیگر به پاریس دعوت شد 

در پاریس  1800ي فلج او را از نظر جسمی و روحی از پاي درآورد، و او در سال برایش تعیین کرد، ولی بیمار

آنتونیوساکینی، فرزند یک ماهیگیر، در پوتتسولی به دنیا آمد، و براي گرفتن جاي پدرش آموزش مییافت . درگذشت



۶١۶٨

اثر او به نام . ناپل بردکه فرانچسکو دورانته صداي آوازش را شنید و او را به عنوان شاگرد و تحت الحمایه خود به 

سمیرامیده در تماشاخانه آرجنتینو در رم با چنان استقبالی روبهرو شد که او مدت هفت سال در این تماشاخانه به 

پس از مدتی توقف در ونیز، وي براي تسخیر مونیخ، شتوتگارت، و لندن به راه . عنوان سازنده اپراهاي آن باقی ماند

هاي توطئهگر خصم به محبوبیت  ها اپراي او مورد تحسین و تشویق قرار گرفتند، ولی گروهدر این شهر). 1772(افتاد 

او لطمه زدند، و رفتار بیبندوبارانه وي سالمتش را مختل کرد، به پاریس رفت و شاهکار خود به نام اودیپ در کولون 

اپراي پاریس روي صحنه آمد، و هنوز بار در  583این اثر در طول پنجاه و هفت سال بعد،  ;)1786(را بهوجود آورد 

او چند فقره از اصالحات گلوك را پذیرفت و از سبک ایتالیایی، که اپرا را لباس چهل . میتوان گاهگاه آن را شنید

در اودیپ داستان بر آریاها تسلط دارد، و گروه آوازخوانان، که از اوراتوریوهاي  ;تکهاي از آریاها میکرد، دست کشید

این پیروزي نغمه سرایانه به وسیله آنتونیو . میگیرند، هم به موسیقی و هم به موضوع اپرا عظمت میدهندهندل الهام 

  . سالیري، دشمن موتسارت و دوست بتهوون جوان، ادامه یافت

هشت سال بعد یوزف  ;)1766(او که در نزدیکی ورونا به دنیا آمده بود، به سن شانزدهسالگی به وین فرستاده شد 

در این مقام وي آهنگسازان . رئیس موسیقی نمازخانه سلطنتی شد 1788را آهنگساز دربار کرد، و در سال  دوم وي

پس از . دیگر را به موتسارت ترجیح میداد، ولی این داستان که مخالفت وي باعث سقوط موتسارت شد افسانه است

بتهوون چند اثر خود را به . کمک کرد مرگ موتسارت، سالیري با پسرش دوست شد و به پرورش او از نظر موسیقی

  . سالیري تسلیم داشت، و با فروتنی غیرمعمول پیشنهادهاي وي را پذیرفت

وي، که فرزند یک . درخشانترین ستاره در آسمان اپراي ایتالیا در نیمه دوم قرن هجدهم جووانی پائیزیلو بود

یسوعی خویش را در آن شهر تحت تاثیر قرار داد که  بود، با صداي خود چنان معلمان) تارانت(دامپزشک در تارانتو 

وقتی که وي دست به کار ساختن اپرا ). 1754(آنها پدرش را وادار کردند او را به هنرستان دورانته در ناپل بفرستند 

در سن پطرزبورگ در سال . شد، شنوندگان ناپلی را چنان مسحور پیچینی دید که دعوت کاترین بزرگ را پذیرفت

این اثر موفقیتی چنان پردوام در سراسر اروپا داشت که وقتی روسینی در پنجم  ;ریش تراش سویل را ساخت 1782

اپرایی روي همان موضوع عرضه کرد، عملش به عنوان تجاوز ناشایست به حریمی که به پائیزیلو  1816فوریه 

، 1784ائیزیلو در راه بازگشت از روسیه در پ. مورد حمله و دشنام قرار گرفت) پائیزیلو هنوز زنده بود(اختصاص دارد 

در وین توقفی به قدر کافی طوالنی کرد تا دوازده سمفونی براي یوزف دوم بسازد، و اپرایی به نام ایل ر تئودورو، که 

سپس به عنوان رئیس موسیقی نمازخانه فردیناند . بزودي در همه اروپا مورد حسن قبول واقع شد، روي صحنه بیاورد

وقتی که این آهنگساز وارد )). قرض دهد((ناپلئون فردیناند را وادار کرد که پائیزیلو را به وي . به ناپل بازگشتچهارم 

او تحت  1804در . ، با چنان شکوهی مورد استقبال قرار گرفت که دشمنان زیادي پیدا کرد)1802(پاریس شد 

. حمایت ژوزف بوناپارت و مورا به ناپل بازگشت

پائیزیلو مدت . جه داشت که ایتالیاییها با چه صبر و حوصلهاي فعالیتهاي هنري خود را تدارك میدیدندضمنا باید تو

چیماروزا مدت یازده سال در کنسرواتوار سانتا ماریا دي  ;سال در کنسرواتوار سان اونوریو در دورانته تحصیل کرد 9

آموزشی طوالنی تحت نظر ساکینی، پیچینی، و دیگران دومنیکو چیماروزا پس از . لورتو، و بعدا در ناپل، درس خواند

  . نخستین اپراي خود را روي صحنه آورد که له ستراواگانتسه دل کنته نام داشت

نوبت او براي رفتن به  1787در سال . طولی نکشید که اپراهاي او در وین، درسدن، پاریس، و لندن شنیده میشدند

  . طریس چند شوهره را با اثر خود به نام کلئوپاترا به وجد آوردسن پطرزبورگ رسید، و در آنجا وي امپرا

لئوپولد دوم از او براي جانشینی سالیري به عنوان رئیس موسیقی نمازخانه سلطنتی در وین دعوت کرد، و وي در 

   .به روي صحنه آورد) 1792) (ازدواج پنهانی(آنجا مشهورترین اپراي خود را به نام ایل ماتریمونیو سگرتو 
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و  ;امپراطور از این اپرا چنان خشنود شد که در پایان آن دستور داد به همه کسانی که حضور داشتند شام داده شود

او به عنوان رئیس موسیقی نمازخانه فردیناند چهارم به ناپل  1793در سال . سپس فرمان داد همه اپرا تکرار شود

، چیماروزا با ذوق و شوق این واقعه را )1799(اه را برکنار کرد هنگامی که ارتش انقالبی فرانسه پادش. بازخوانده شد

این حکم به تبعید تخفیف  ;وقتی پادشاه به مقام خویش بازگشت، وي محکوم به مرگ شد ;مورد تحسین قرارداد

او عالوه بر تعداد زیادي ). 1801(آهنگساز به سوي سن پطرزبورگ، روانه شد، ولی در راه ونیز درگذشت . یافت

اپرا از خود باقی گذاشت که بمراتب بیش از آثار موتسارت مورد تشویق قرار گرفتند، و  66انتات، مس، و اوراتوریو، ک

  . حتی امروز نیز باید از نظر اپرا بوفاي قرن هجدهم تنها آثار موتسارت را بر آثار او برتر دانست

آلمانیها آرمونی چند صدایی . ن مقام قرار دارداگر ملودي را قلب موسیقی بشماریم، موسیقی ایتالیا در باالتری

از این نظر میتوان گفت وقتی موتسارت موسیقی چند صدایی را  ;را به سادگی ملودي ترجیح میدادند) پولیفونیک(

 ولی ایتالیاییها مقام ملودي را چنان باال برده بودند که. تابع ملودي کرد، ایتالیا پیروزي دیگري بر آلمان به دست آورد

اپراهاي آنها بیشتر جنبه یک سلسله آریاهاي خوشاهنگ داشتند تا داستانهاي توام با موسیقی، یعنی همان چیزي که 

در . در تالش خود براي رقابت با هنر نمایش یونانیها در نظر داشتند) 1600حد (آهنگسازان اولیه اپرا در ایتالیا 

این کار  ;اوقات کلمات، در شکوه و جالل آوازها از میان میرفت ، و بیشتر)آکسیون(اپراهاي ایتالیایی اهمیت ماجرا 

داراي اثر زیبایی بود، ولی اگر، همانطور که ما عادتا میاندیشیم، هنر عبارت باشد از استقرار نظم به جاي بینظمی تا 

بعضی . یافته بوداهمیت هر چیز نمایان شود، در آن صورت هنر در دست ایتالیاییها به عالیترین امکانات خود دست ن

از ایتالیاییها مانند یوملی و ترائتا به این حقیقت معترف بودند و کوشش داشتند که موسیقی و نمایشنامه را به صورت 

ولی تحقق این امر براي اینکه روشنترین فرم خود را به دست آورد، تا اپراهاي گلوك  ;یک کل به هم پیوسته درآورند

گلوك در پاریس اثر خود به نام  1774در نشیب و فراز زندگی، هنگامی که در سال  بدین ترتیب،. به طول انجامید

ایفیگنیا در آولیس را به روي صحنه آورد و موسیقی را تابع نمایشنامه کرد، به دوران تسخیر اروپا توسط ایتالیا از 

ر نبردي را به سود نمایشنامه واگن ;ولی کشمکش میان ملودي و نمایشنامه ادامه یافت. طریق ملودي پایان داده شد

  . خدا کند هیچ طرف پیروز نشود. به پایان رسانید، و وردي پیروزیهاي تازهاي براي ملودي به دست آورد

VIII -  آلفیري  

در این عصر افرادي مانند دانته نبودند، ولی در زمینه نظم پارینی، در زمینه نثر فیالنجیري و در زمینه نمایشنامه 

  . و نظم آلفیري به سر میبردندنویسی، نثر، 

و با نسخهبرداري از دستنویسها امرار معاش میکرد، و در سال  ;جوزپه پارینی کار خود را از مبارزه با بیپولی آغاز کرد

او منصب روحانی را به عنوان وسیله ارتزاق . با انتشار کتاب کوچکی از اشعار سفید وارد عالم انتشارات شد 1752

. در ایتالیا کشیش به حد اشباع وجود داشت ;با آن وجود نیز ناچار بود با تدریس امرار معاش کندپذیرفت، و حتی 

او، که درباره بیکارگی و کبکبه و دبدبه بسیاري از نجیبزادگان ایتالیا به . فقر، قلمش را نیشدار کرد و به طنز کشانید

نخستین  1763در . ي این اشرافزادگان را مجسم کندغور و تعمق پرداخته بود، به فکر افتاد یک روز از زندگی عاد

عصر و شب را نیز تکمیل کرد،  ;دو سال بعد ظهر را به آن افزود ;قسمت از اثر خود را تحت عنوان صبح منتشر کرد

اینها بر روي هم طنز قابل مالحظهاي تشکیل میدادند که وي آنها را . اما عمرش کفاف نداد تا آنها را منتشر کند

کنت فون فیرمیان با انتصاب این کشیش شاعر به عنوان سردبیر نشریه گازتا در میالن و استاد . میخواند)) روز((

پارینی از انقالب فرانسه ابراز خرسندي کرد، و ناپلئون . ادبیات در مدرسه پاالتینا، نجیبزادگی واقعی از خود نشان داد

  . وي را دادهم با ارجاع شغلی در انجمن شهر میالن به او پاداش 
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. ساخت در میان آثار کم اهمیت ادبیات کالسیک ایتالیا قرار دارند 1795و  1757هایی که وي میان سالهاي  قصیده

:در ترجمه آثارش، طنینی ضعیف از تمایالت وي به عنوان یک عاشق، نه یک کشیش، دیده میشود، مانند این قصیده

ی و در دل تیره شب، آرام و بیصدا، پر میزنی و انبوهی از رویاهاي اي خواب آرامبخش که با بالهاي نرم پیش میران

به آنجا که فیلیس من سر پاك و گونه : زودگذر را براحساس خستگی که بر بستري آرام غنوده متجلی میسازي

  . و در حالی که که جسمش در خواب است ;شکوفان خود را بر بالش آرامش قرار داده است برو

اي کاش آن شکل، که پریدگی رنگ  ;آوري که جادوي تو به وجود آورده است وحشت میکندروحش از شکل مالل 

چهرهاش را چنین کریه کرده است، به قیافه من تغییر سیما دهد تا وقتی او از خواب برمیخیزد، حس شفقت بر او 

م بست و بآرامی بر اگر تو این کار را از روي لطف انجام دهی، من دو دسته گل شقایق به هم خواه. غالب شود

  . محرابت خواهم نهاد

، که الهامبخش آن بکاریا و )1785 -  1780(خوب است قسمتی از اثر گائتانو فیالنجیري به نام علم قانونگذاري را 

فیلسوف نباید واضع نظامهاي : ایتالیا به این اشعار بیفزاییم)) روشنگري((ولتر بودهاند، به عنوان دسته گلی از دوران 

تا زمانی که زشتیهایی که بر بشریت تاثیر دارند هنوز عالج نیافتهاند، تا زمانی . ، بلکه باید پیرو حقیقت باشدفلسفی

که اجازه داده میشود اشتباه و تعصب باعث ادامه این زشتیها شوند، و تا زمانی که حقیقت منحصر به افراد معدود و 

تا آن زمان، وظیفه فیلسوف آن خواهد بود  - و از پادشاهان است صاحبان امتیازات، پنهان از قسمت اعظم ابناي بشر، 

حتی اگر پرتوهایی که وي میافکند در قرن خود . که حقیقت را تبلیغ کند، محفوظ بدارد، ترویج دهد، و روشن سازد

ع هر براي فیلسوف که تاب. و در میان مردمش مفید نباشند، مسلما در کشوري دیگر و قرنی دیگر مفید خواهند بود

کیفیات . مکان و هر زمان است، دنیا در حکم کشورش، کره زمین مدرسهاش، و نسلهاي آینده شاگردانش خواهند بود

شورش علیه خرافات، تجلیل از قهرمانان مشرك، محکومیت ظلم : آن دوران در زندگی آلفیري چنین خالصه میشوند

همه اینها به  -هرویهاي آن، و فریاد براي آزادي در ایتالیا و ستم، تحسین و تشویق از انقالب فرانسه، انزجار از زیاد

به قلم ... او این زندگی پرشور را در زندگی ویتوریو آلفیري . اضافه ماجراي عشقهاي نامشروع وفاداري شرافتمندانه

هاي بزرگ و  این کتاب یکی از زندگینامه. خودش به رشته تحریر درآورد و آن را تا پنج ماه قبل از مرگش ادامه داد

صحبت کردن و بیش از : ((کتاب وي به نحوي قاطع چنین آغاز میشود. به همان اندازه اعترافات روسو افشاگرانه است

از آن پس در این کتاب .)) آن نوشتن درباره خود شخص، بدون شک، زاییده عشق زیادي است که انسان به خود دارد

:آید دم صداقت دیده میشود، و چنین مینه تظاهري به شکسته نفسی و نه نشانهاي از ع

من به دالیل . از والدینی نجیبزاده، ثروتمند، و محترم به دنیا آمدم 1749ژانویه  17من در شهر آستی در پیمون در 

زیر این شرایط و اوضاع را عوامل نیکبختی میدانم، تولد در خانوادهاي نجیبزاده براي من بسیار سودمند بود، زیرا به 

هاي پست یا خصومتآمیز متهم شوم، نجیبزادگان را به خاطر آنچه هستند  ان داد بدون اینکه به داشتن انگیزهمن امک

ثروت مرا غیرقابل تطمیع، فسادناپذیر، و براي خدمت . ناچیز شمارم و پرده از حماقتها، مفاسد، و جنایات آنها بردارم

این پسربچه سر به . مادرش دوباره ازدواج کرد ;رگذشتوقتی که ویتوریو طفل بود، پدرش د. به حقیقت آزاد کرد

درون خود فرو برد، خودخوري کرد، و در سن هشتسالگی به فکر خودکشی افتاد، ولی راه آسانی براي این کار به 

  . فکرش نرسید

. ستادیکی از عموهایش سرپرستی وي را به عهده گرفت و او را در سن نهسالگی براي تحصیل به فرهنگستان تورن فر

معلمانش کوشش کردند، . در آنجا یکی از پیشخدمتها هم کارهایش را انجام میداد و هم او را زیر سلطه خود داشت

ولی ظلم و ستم آنها غرور و  ;به عنوان نخستین گام در راه تربیت او به صورت یک مرد، ارادهاش را در هم شکنند
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مرگ .)) طوري بود که انسان را حتی ایستاده خواب میکردکالس فلسفه . ((آرزوي وي را براي آزادي مشتعل کرد

  . عمویش او را که چهارده سال داشت به ثروتی هنگفت رسانید

، عازم گردشی )به عنوان شرط الزم براي مسافرت به خارج(، پس از کسب اجازه از پادشاه ساردنی 1766وي در سال 

خواندن آثار مونتسکیو، ولتر، . انسه، و قانون اساسی انگلستان شدعاشق زنان گوناگون، ادبیات فر. سه ساله در اروپا شد

هر چند  - و روسو معتقدات مذهبی موروثی وي را از میان برد، و نفرتش را نسبت به کلیساي کاتولیک رمی آغاز کرد 

ی قابل مردي خوب و سالخورده که داراي فر و شکوه((که در همان اواخر پاي کلمنس سیزدهم را بوسیده و او را 

وي  ;آن زن تبسمی کرد و به راه خود رفت ;در الهه، او سراپا عاشق یک زن شوهردار شد. خوانده بود)) احترام است

اندیشیدن به ولی بار دیگر . بود و خودکشی رواج بسیار داشت ورتراین دوران عصر . بار دیگر به فکر خودکشی افتاد

این کار را جالبتر از انجامش یافت به پیمون بازگشت، ولی در محیطی که آکنده از یکنواختی و لزوم انطباق از نظر 

. سفرهاي خود را از سرگرفت 1769سیاسی و مذهبی بود، چنان اندوهناك شد که به سال 

. ناظر، مردم، و حتی زمستان آنها لذت برددر این سفر وي به آلمان، دانمارك، و سوئد رفت و به قول خودش از م

او از شرفیابی به حضور . سپس به روسیه رفت، آن کشور را تحقیر کرد، و کاترین بزرگ را جنایتکاري تاجدار یافت

بسرعت خود را به جمهوري . درباره پروس که تحت رهبري فردریک بود نیز نظر مشابهی داشت. کاترین امتناع ورزید

انگلستان در آن ایام سرگرم آموختن این نکته به جورج سوم بود . رسانید و از آنجا به انگلستان رفتبا شهامت هلند 

. کارش به دوئل رسید، و زخمی برداشت. همسر یک مرد انگلیسی را به دام انداخت. که در امور حکومت دخالت نکند

  . یابد به تورن بازگشت تا شفا 1772در اسپانیا به سیفیلیس مبتال شد، و در 

آن قدر بهبود یافته بود که دومین ماجراي بزرگ عشق خود را با زنی که نه سال از خودش بزرگتر بود آغاز  1774در 

آنها نزاع کردند و از هم جدا شدند، و ویتوریو با نوشتن نمایشنامهاي به نام کلئوپاترا خاطره آن زن را از ذهن . کند

. یزتر از چنین ترکیب سه گانهاي باشد یک ملکه، یک نبرد، و یک مار سمیچه چیز میتوانست هیجان انگ. خود زدود

دو شب متوالی با تحسین ((و، بنابه گفته آلفیري، ) 1775ژوئن  16(این نمایشنامه در تورن روي صحنه آورده شد 

با عالقهاي ((در این وقت دل او . سپس آن را، به منظور اعمال برخی تغییرات، از صحنه برداشت.)) روبهرو گشت

هاي کالسیک ایتالیا را از نو خواند، و باز به  آثار پلوتارك و نوشته.)) بسیار نجیبانه و واالمرتبه براي شهرت میطپید

در ضمن این مطالعات، موضوعها و فرمی براي  ;مطالعه التینی پرداخت تا در تراژدیهاي سنکا به غور پردازد

ینکلمان هنر باستانی را به مقام خود بازگردانده بود، او هم درصدد بود همان طور که و. هاي خود یافت نمایشنامه

  . قهرمانان و فضایل دوران باستان را به مقام خود بازگرداند

ولی این رساله حاوي چنان اتهامات  ;، او رساله درباره حکومت جابرانه را مینوشت)1777(در خالل این احوال 

. به چاپ رسید 1787این اثر در سال  ;او حاضر نشد آن را منتشر کند شدیدي نسبت به دولت و کلیسا بود که

  : حرارتی تقریبا مذهبی به این نوشته روح میبخشید

نه بیکارگی برده واري که ایتالیا سراپا به آن دچار است، هیچ کدام دالیلی نبودند که فکر مرا ... نه فقر خرد کننده، 

یک خداي سبع، خدایی . امپراطوریهاي دروغین با قلم خود سوق دادنددر جهت افتخار واقعی و واالي حمله به 

  . ناشناخته، پیوسته در پشت سر من قرار داشته و از همان نخستین سالهاي عمرم مرا زجر میداده است

ر روح آزاد من هرگز نمیتواند صلح یا آرامش بیابد مگر اینکه مطالب کوبندهاي براي نابودي حکام جابر به رشته تحری

:او حکام جابر را چنین توصیف میکرد. درآورم

همه کسانی که به زور یا تقلب یا حتی به خواست مردم یا نجیبزادگان زمام مطلق حکومت را به دست آورند و خود 

حکومت جابرانه نامی است که باید به هر حکومتی اطالق شود که در آن . را مافوق قانون بدانند یا عمال چنین باشند
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مامور اجراي قوانین شده است امکان داشته باشد این قوانین را با اطمینان به مصونیت از مجازات از میان  کسی که

  . ببرد، نقض کند، تعبیر و تفسیر کند، به تعویق اندازد، یا معلق بدارد

او، که . ستهاي مشروطه انگلستان و سوئد را جابر میدان آلفیري همه دولتهاي اروپایی بجز جمهوري هلند و سلطنت

هاي ماکیاولی قرار گرفته بود، جمهوري روم را کمال مطلوب تلقی میکرد، و امیدوار بود که انقالب  تحت تاثیر نوشته

او عقیده داشت بهترین کاري که وزیر یک حاکم جابر میتواند انجام . هاي جمهوري در اروپا برقرار کند بزودي نظام

انقالب حق . ي در حکومت جابرانه تشویق کند که مردم را به شورش وا دارددهد آن است که وي را به چنان زیادهرو

  : دارد در نخستین سالهاي خود شدت عمل به کار برد تا از تجدید حیات حکومت جابرانه جلوگیري شود

د، چون عقاید سیاسی را مانند عقاید مذهبی هرگز نمیتوان بدون استفاده از شدت عمل زیاد به طور کامل تغییر دا

بنابراین هر دولت جدید متاسفانه در آغاز کار مجبور است که به نحوي بیرحمانه سختگیر باشد و گاهی حتی غیر 

عادالنه رفتار کند تا کسانی که نسبت به نوسازي و ابتکار تمایل، درك، عالقه، یا نظر موافق ندارند متقاعد یا در 

  . صورت امکان مرعوب شوند

عنوان کنته دي کورتمیلیا از نجیبزادگان بود، اشرافیت موروثی را به عنوان یک وسیله  با آنکه خود وي با داشتن

او همین محکومیت را نسبت به کلیه مذاهب متشکل که داراي قدرت بودند صادق . حکومت جابرانه محکوم میکرد

، ولی در عین ))ستمسیحیت کمک قابل توجهی به تعدیل عادات و رسوم همگان کرده ا((معترف بود که . میدانست

)) اعمال زیادي که داراي سبعیت احمقانه و جاهالنه بودند((حال در حکمرانان مسیحی از قسطنطین تا شارل پنجم 

پاپ، دستگاه تفتیش افکار، . عقیده داشت که به طور کلی، مسیحیت تقریبا با آزادي ناسازگار است. مشاهده کرد

اینها شش حلقه زنجیر مقدسی هستند که دستگاه غیر  -رد کشیشان برزخ، اعتراف، ازدواج غیرقابل فسخ، و تج

  . را چنان محکم میبندند که این رشته از هر زمان سنگینتر و پاره نشدنیتر میشود[ کشور]مذهبی 

آلفیري آن قدر از حکومتهاي جابرانه متنفر بود که اندرز میداد مردم در کشورهایی که داراي حکومت استبدادي 

او به جاي بچهدار شدن، اما با همان خاصیت باروري معمول ایتالیاییها، میان . ار نشوند یا ازدواج نکنندهستند بچهد

همه این آثار از . چهارده تراژدي به وجود آورد که همه آنها به شعر سفید نوشته شده بودند 1783و  1775سالهاي 

حکومت جابرانه شدیدا حمله میکردند و مقام  نظر ساختمان و فرم کالسیک بودند، همگی با احساسات خطابی به

بدین ترتیب، در اثرش به نام توطئه پاتتسی با تالش توطئهگران براي ساقط . آزادي را برتر از جان آدمی میدانستند

در بروتوس اول و بروتوس دوم نسبت به تار کوینیوس و قیصر  ;کردن لورنتسو و جولیانو د مدیچی همدردي کرد

ولی در ماریا  ;در اثر دیگرش به نام فیلیپو به طور کامل از کارلو علیه پادشاه اسپانیا دفاع کرد ;برد سنگدلی به کار

او در میان روساي اسکاتلند بیش از ملکه کاتولیک آن سامان ستمکاري و نظام جابرانه ) ماري استوارت(ستواردا 

: مورد انتقاد قرار گرفت، از خود چنین دفاع کردهنگامی که به خاطر تحریف تاریخ براي رسیدن به هدف خود . یافت

از بیش از یک زبان غرض ورز شنیده خواهد شد که من جز حکمرانان جابر، در صفحات زیادي که عاري از لطف و 

قلم آغشته به خون من که در زهر فروبرده شده است تنها بر سیاقی واحد و  ;شیرینی هستند، چیزي مجسم نمیکنم

االهه ترشروي الهامبخش من هیچ کس را از عبودیت نکوهیده برنمیخیزاند، بلکه بسیاري از  ;یشودیکنواخت جاري م

ها روحیه مرا از هدفی چنین عالی منحرف نخواهند کرد و جلو هنر مرا، هر چند که  این شکوه. مردم را میخنداند

دانی پا به عرصه وجود گذارند که آزادي اگر پس از ما مر. براي نیازي چنین عظیم ناتوان و نارساست، نخواهند گرفت

  . را براي زندگی امري حیاتی بشمرند، کلمات من به دست باد سپرده نخواهد شد

کنتس که دختر گوستاووس آدولفوس . بعد از عشق به آزادي، عشق او به کنتس آلبنی بر همه عالیقش فزونی داشت

تخت و )) ] مدعی جوان((چارلز ادوارد استوارت ملقب به  با شاهزاده 1774گدرن بود، در سال  - شاهزاده شتولبرگ 
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شاهزاده چارلی ((این شاهزاده که زمانی به عنوان . تاج انگلستان ، که اینک خود را کنت آلبنی میخواند، ازدواج کرد

هاي متعدد پناه  شخصی جوانمرد و متهور بود، براي فراموش کردن شکستهاي خود، به مشروب و رفیقه)) خوبروي

. ازدواج او، که توسط دربار فرانسه ترتیب داده شده بود، منجر به تولد فرزندي نشد و قرین سعادت نبود. برده بود

براي اینکه . با او آشنا شد، بر او رحم آورد، و به او دل بست 1777آلفیري در . ظاهرا خود کنتس هم بدون نقص نبود

ند و به دنبال سرنوشت او باشد، و در عین حال براي آنکه الزم نزدیک کنتس باشد و با آزادي بتواند به او کمک ک

، از شارمندي پیمون دست )و این کار پر دردسر بود(نباشد که هر بار به خاطر عبور از مرز از پادشاه کسب اجازه کند 

در این وقت او ). 1778(کشید، بیشتر ثروت و امالك خود را به خواهرش انتقال داد، و به فلورانس نقل مکان کرد 

در . کنتس با احتیاطی که مراعات کلیه جوانب نزاکت عمومی را میکرد به عشق او پاسخ داد. بیست و نه سال داشت

، که بدمستی شوهرش زندگی او را به خطر انداخت، به صومعهاي رفت، و سپس به خانه برادر شوهرش در رم 1780

م سرراهی در فلورانس باقی ماندم، و در آن وقت بود که کامال من مانند یک یتی: ((آلفیري مینویسد. نقل مکان کرد

زیرا طولی نکشید که متوجه شدم مطلقا نمیتوانم کار مفیدي  ;مطمئن شدم که بدون او حتی نیمه وجودي هم ندارم

رادر شوهر ولی ب ;کمی بعد او به رم فت، و در آنجا به وي اجازه داده میشد گاه گاه دلدار خود را ببیند.)) انجام دهم

به همین علت آلفیري در (کنتس به راهنمایی کشیشان با تالشهاي آلفیري براي فسخ ازدواج کنتس مخالفت میکرد 

سرانجام برادرشوهر کنتس هرگونه دیدار وي از ). اثرش درباره حکومت جابرانه مانند میلتن خواستار آزادي طالق شد

این دو چیز پس از . کرد با سفر و اسب خود را سرگرم کنداو از رم خارج شد و کوشش . کنتس را ممنوع کرد

در  ;به کولمار در آلزاس رفت. کنتس حکم متارکه گرفت 1784در سال . نویسندگی و کنتس، سومین عشق او بودند

آنجا آلفیري به وي ملحق شد، و از آن پس آنها با وصلتی بدون ازدواج با یکدیگر زندگی میکردند، تا اینکه مرگ 

مطالبی که آلفیري درباره عشق خود نوشت چنان با سرمستی توام بودند که زندگی نو . به آنها اجازه ازدواج داد شوهر

: آوردند نوشته دانته را به خاطر می

من در آن سه . با سه رابطه عشقی نخستین من کامال فرق داشت. این عشق، که چهارمین و آخرین تب عشق من بود

اثیر هیجانهاي فکریی که با هیجانهاي قلبیم برابري کند و درهم آمیزد احساس نکرده عشق دیگر خود را تحت ت

نیروي . این عشق در واقع شتاب و حرارت کمتري داشت، ولی پردوامتر از آب درآمد و عمیقانهتر احساس شد. بودم

ود زندگی در وجود من احساساتم چنان بود که همه حرکات و افکارم را تحت تاثیر داشت، و از این پس فقط با خ

بر من آشکار بود که من در وجود او زنی واقعی یافتهام، زیرا وي به جاي اینکه مانند همه زنان . خاموش خواهد شد

عادي مانعی در راه نیل به شهرت ادبی باشد و در جستجوي کاري پر درآمد افکار انسان را بیارزش کند، وجودش 

با شناختن و پی بردن به گنجینهاي چنین منحصر . و هم سرمشقی خوب بودبراي هر کار خوب هم تشویق و آرامش 

مسلما من در اشتباه نبودم، زیرا اینک که دوازده سال از آن زمان . به فرد، من به طور کامل خود را تسلیم وي کردم

ي وي که خصوصیات پا برجا(هاي زودگذر  میگذرد، احساسات من نسبت به وي به تناسب زایل شدن آن جذبه

ولی فکر من، که بر روي او متمرکز است، صعود میکند، نرمش مییابد، و با گذشت هر روز . افزایش مییابند) نیستند

و او میتواند از من پشتیبانی . در مورد عواطف او، من با جرئت میتوانم بگویم همین امر عینا صادق است. بهتر میشود

  . و نیرو کسب کند

گاهی هم  ;تحریک شده بود، تراژدیهاي بیشتر و چند کمدي به رشته تحریر درآورداو که افکارش بدین ترتیب 

این دو دلداده به پاریس  1788در . سروده بود)) امریکاي آزاد((وي قبال پنج قصیده تحت عنوان . اشعاري مینوشت

. رودخانه رن نظارت کردرفتند، و در آنجا آلفیري بر انتشار آثارش از طرف چاپخانه بومارشه در کل واقع در کنار 

هنگامی که زندان باستیل سقوط کرد، آلفیري، که سراپا از آتش آزادیخواهی شعلهور بود، از انقالب فرانسه به عنوان 
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ولی طولی نکشید که زیادهرویهاي انقالب روح وي را، که . طلوع دوران سعادتمندانهتر براي جهان استقبال کرد

هاي بینظم مردم و  ت و به موازات آزادیطلبی در برابر پاپها و پادشاهان، از تودهتصوري اشرافی درباره آزادي داش

او و کنتس با آن مقدار از مایملکشان که میشد با دو  1792اوت  18در . اکثریتها دوري میجست، مشمئز کرد

. کالکسه حمل شود از پاریس خارج شدند

آلفیري . و پرسیدند که به چه حقی از شهر خارج میشوند جمعیتی از مردم در دروازه شهر آنها را متوقف کردند

کالسکه به میان جمعیت بیرون پریدم، همه هفت گذرنامه خود را به رخشان کشیدم، و شروع به داد ((میگوید از 

جا آنها به کاله و بروکسل رفتند و در آن.)) ، و این راه همیشه راه برتري جویی بر فرانسویان است...زدن و نزاع کردم

از این رو بسرعت به ایتالیا شتافتند و  ;اطالع یافتند که مقامات انقالبی در پاریس دستور دادهاند کنتس دستگیر شود

در این وقت آلفیري اثر خود را به نام میزوگالو به رشته تحریر درآورد که آکنده از نفرت . در فلورانس مستقر شدند

ارتش انقالبی فرانسه فلورانس را تسخیر  1799در . بود)) سروپاي آن انبوه بردگان بی((شدید نسبت به فرانسه و 

هیجان این سالها وي را . آلفیري و کنتس در ویالیی در حومه شهر پناه گرفتند تا مهاجمان از فلورانس رفتند. کرد

د را به وي در سن پنجاه و سه سالگی نوشتن زندگینامه خو 1802ضعیف و سالخورده کرد، و هنگامی که به سال 

وي پس از اینکه همه اموال خود را براي کنتس به ارث گذاشت، در هفتم . پایان رسانید، خود را مسن میپنداشت

 1810در این محل در سال . در فلورانس درگذشت و در کلیساي سانتا کروچه به خاك سپرده شد 1803اکتبر 

کنتس همچون مظهر سوگواري  ;وا ساخته شده بودکنتس براي او بناي یادبود عظیمی برپا کرد که به وسیله کانو

در این محل به  1824خود او در . ایتالیا بر آرامگاه آلفیري، در برابر هنرمندي، براي کشیدن تصویرش قرار گرفت

  . آلفیري ملحق شد

گانگان و کلیسا آزاد یا پیامبر ریسور جیمنتو، که آن کشور را از تسلط بی)) پیامبر ایتالیا((ایتالیا از آلفیري با عنوان 

هاي وي با آنکه نیشدار و یکنواختند، حاکی از پیشرفتی نیرو بخش نسبت به  نمایشنامه. ساخت، تجلیل میکند

تراژدیهاي احساساتیی بودند که قبل از وي به صحنه نمایش ایتالیا عرضه میشدند، به کمک آثار او به نامهاي فیلیپو، 

درباره حکومت جابرانه او تنها در خارج یعنی در کل . اتتسینی و گاریبالدي آماده شدشاول، و میرا ایتالیا روحا براي م

و در دیگر شهرهاي ایتالیا در  1800انتشار نیافت، بلکه در میالن در  1800، و در پاریس به سال 1787به سال 

حقوق بشر اثر پین  به چاپ رسید و براي ایتالیا همان چیزي شد که 1860و  1849، 1809، 1805، 1803، 1802

آلفیري سرآغاز نهضت رمانتیک در ایتالیا و در حکم لرد . براي فرانسه، انگلستان، و آمریکا شده بود 1791در سال 

بعد از وي، ایتالیا جز آزاد . بایرن قبل از تولد بایرن بود و درباره آزاد ساختن افکار و کشورها تبلیغ و موعظه میکرد

  . بودن چارهاي نداشت
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صل سیزدهمف

  نهضت روشنگري در اتریش

1756 - 1790  

  

I -  امپراطوري جدید  

و به طور کلی ممکن است به امپراطوریی اطالق شود که  ;به طور اصولی و دقیق، اتریش به یک ملت اطالق میشود

، بوهم، این امپراطوري عبارت بود از امپراطوري مقدس روم که آلمان 1806تا سال . اتریش در راس آن قرار داشت

چنان ) ناسیونالیستی(ولی هدفهاي ملی . لهستان، مجارستان، و قسمتهایی از ایتالیا و فرانسه را در برداشت

باقی مانده بود در ) 1756(همبستگی و وفاداري نسبت به امپراطوري را ضعیف کرده بودند که آنچه در این وقت 

یریا، کارینتیا کارنیوال، تیرول، مجارستان، بوهم، اسقف هنگري بود که شامل اتریش، ست -حقیقت امپراطوري اتریش 

، قسمتی از هلند بود 1713اعظم نشینهاي کاتولیک کولونی و تریر و ماینتس، قسمتهاي گوناگون ایتالیا، و، پس از 

  . که در گذشته متعلق به اسپانیا بود و در این وقت به اتریش تعلق داشت و تقریبا همان بلژیک امروز است

چهار پنجم اراضی متعلق به . رستان با جمعیتی در حدود پنج میلیون نفر داراي نظام فئودالیته غرورآمیزي بودمجا

مالیاتها بر دهقانان و شهرنشینان آلمان و اسالو تحمیل . اشراف و نجباي مجار بودند و به وسیله سرفها کشت میشدند

که نجباي مجارستان از حقوق قدیمی خود دایر بر انتخاب ، 1687امپراطوري جدید از نظر قانونی در سال . میشدند

پادشاه خویش دست کشیدند و امپراطوران هاپسبورگ را به عنوان سالطین خود پذیرفتند، پا به عرصه وجود 

ماري ترز، به پیروي از شیوه خاندان بوربون، بزرگان درجه اول قوم مجار را به دربار خود دعوت کرد و به آنها . گذاشت

ام، عنوان، نشان، و حمایل داد و آنها را بآرامی وادار کرد که قوانین امپراطوري را براي قلمرو خود، و وین را به مق

امپراطریس، به عنوان عکس العمل سخاوتمندانه خود، لوکاس فون هیلدبرانت را . عنوان پایتخت خویش بپذیرند

تجدید شد و  1894آغاز، و در  1769این کار در سال  ;مامور کرد طرحهایی براي ساختمانهاي دولتی در بودا بکشد

نجیبزادگان ثروتمند مجار، به رقابت با . براي این پایتخت یکی از باشکوهترین بناهاي سلطنتی را در جهان فراهم کرد

ول بدین ترتیب بود که پرنس پا ;ملکه، در امتداد رود دانوب یا در مامنهاي کوهستانی خود کاخهاي اعیانی ساختند

، و پرنس میکلوش یوزف استرهازي، به فاصله )1672 - 1663(استرهازي در آیزنشتات یک مقر خانوادگی ساخت 

در این بنا ). 1766 -  1764(را به سبک رنسانس ساخت )) کاخ استرهازي((کیلومتري آن، بناي جدید  50تقریبا 

مجموعه نفیسی از آثار هنري، و در نزدیکی  اطاق میهمانی، دو سرسراي بزرگ براي پذیراییها و مجالس رقص، 126

در اطراف کاخ باتالق بزرگی به . جلد کتاب و تماشاخانهاي با چهارصد صندلی وجود داشت 7500آن کتابخانهاي با 

ها تزیین شده، و داراي گرمخانه، نارنجستان، و قرقهاي  باغ تبدیل شد که با غارهاي مصنوعی، معابد، و مجسمه

شاید بجز ورساي، هیچ جاي دیگر نباشد که از نظر شکوه با این : ((یک مسافر فرانسوي میگفت. ودحیوانات شکاري ب

نقاشان، مجسمه سازان، بازیگران، خوانندگان، و نوازندگان به این کاخ میآمدند و طی یک نسل .)) کاخ برابري کند

. ي دنیایی بزرگتر بودکامل، هایدن موسیقی آن را رهبري میکرد، برایش آهنگ میساخت، و در آرزو

پس از . چکوسلواکی است، در زمان فرمانروایی ماري ترز وضعی بدین خوبی نداشت)) چک((بوهم که اینک قسمت 

این منطقه از صفحات تاریخ بیرون رفت، در حالی که روحیه ملی آن بر اثر حکومت بیگانگان، و )) جنگ سی ساله((

انی یان هوس و ژروم پراگی را به خود دیده بودند درهم شکسته شده معتقدات تحمیلی کاتولیک بر مردمی که زم

هشت میلیون جمعیت این سرزمین در مبارزات مکرر میان پروس و اتریش صدمات جنگ را کشیده و پایتخت . بود
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. تاریخی آن به موازات شکستها، پیروزیها، و شکستهاي مجدد ملکه اجنبی آن چندین بار دست به دست شده بود

از خود آهنگسازانی مانند گئورگ بندا پرورش داد، و پراگ از  ;م ناچار بود به استقالل فرهنگ و ذوق قناعت کندبوه

بعدا وین با استقبال ضعیفی . از صمیم دل استقبال کرد) 1787(نخستین اجراي اپراي موتسارت به نام دون جووانی 

  . از این اثر آن را با ناکامیابی روبرو کرد

اتریش در هلند، مبارزه سرشناسان محلی براي حفظ قدرت و اختیارات دیرینه خود از بوهم موفقیت  در متصرفات

که شامل (برابانت  -آن هفت ایالت . غبار حزن و اندوه پاشید)) امپراطور انقالبی((آمیزتر بود، و بر روزهاي واپسین 

تاریخی قدیمی و آبرومند داشتند،  -، نامور، و گلدر ، لوکزامبورگ، لیمبورگ، فالندر، انو)بروکسل، آنورس، و لوون بود

و نجبایی که بر چهار میلیون جمعیت این ایاالت حکومت میکردند نسبت به حقوق و امتیازاتی که از چندین قرن 

طبقه متجدد مدهاي خود را به معرض نمایش میگذارد، درآمدهاي خود . مصایب جان به در برده بود، تعصب داشتند

گل سر . یکرد، و گاهی در سپا، در اسقف نشین لیژ که در مجاورت آنها بود، هم آب و هم شراب مینوشیدرا قمار م

بروکسل وي را به جهانیان عرضه  1735ژوزف دو لینی بود که در سال  - سبد آن اجتماع در این دوران پرنس شارل 

خود پرنس . د داشت، به او تعلیم میدادندچندین کشیش، که گفته میشود تنها یکی از آنها به خداوند اعتقا. داشت

جنگ ((او با درخشندگی در )). تنها مدت دو هفته ایمان خود را حفظ کرد((نیز در این کشور شدیدا کاتولیک 

به ارتش روسیه  1787مشارکت جست، به عنوان مشاور و دوست صمیمی به یوزف دوم خدمت کرد، در )) هفتساله

در نزدیکی بروکسل براي خود  ;رین بزرگ به سوي شبه جزیره کریمه با وي همراه بودپیوست، در برنامه پیشروي کات

کاخی پر تجمل و یک تاالر آثار هنري ساخت، سی و چهار جلد کتاب تحت عنوان آثار متفرقه نوشت، حتی 

ا با نکته سنجیهاي فرانسویان را بهخاطر کمال نزاکت و آداب خود تحت تاثیر قرار میداد، و محافل بین المللی اروپا ر

هاي کارپات تا رود راین گسترش داشت  چنین امپراطوري درهم پیچیدهاي که از کوه .میداشتفلسفی خود سرگرم 

. مدت چهل سال در برابر یکی از زنان بزرگ تاریخ سر فرود آورد

II -  ماري ترز  

در آنجا وي تنها در برابر فردریک و پیت از نظر هنر کشورداري نظامی، وسعت دید،  ;گ دیدهایمما او را در جن

 1752در سال . پایداري براي رسیدن به هدف، و در شهامت براي روبهرو شدن با شکست سرتسلیم فرود آورد

ن بر بدي وضع تحصیالتشان که نبوغشا - شارل امانوئل اول - بجز ملکه مجارستان و پادشاه ساردنی : ((فردریک گفت

الیزابت اول ملکه انگلستان قبل از او، و کاترین .)) پیروزي یافت، همه شاهزادگان اروپا فقط سفیهان واالمقامی هستند

فردریک عقیده . ولی هیچ ملکه دیگري چنین نبود ;دوم ملکه روسیه بعد از او، در هنر فرمانروایی از او برتر بودند

ولی آیا او انتظار داشت ماري ترز درصدد جبران ربودن سیلزي به وسیله )) ب و انتقامجو است،جاهطل((داشت که وي 

صاحب مغزي خوب، قلبی رئوف، حس وظیفهشناسی عالی، قدرت حیرتانگیز ((فردریک برنیاید برادران گونکور او را 

او نمونه کامل عطوفت . میدانستند ))و یک مادر واقعی براي ملت خود... کار، ظاهري با صالبت و جذبه فوق العاده 

به استقبال گرمی که وي از  ;نسبت به همه کسانی بود که به امپراطوري یا معتقدات مذهبی وي حملهور نمیشدند

هایش به آنها  نامه. او براي اطفال خود مادر خوبی بود. به عمل آورد توجه کنید 1768خانواده موتسارت در سال 

اگر یوزف به حرف او گوش داده بود، امکان داشت با ناکامی چشم از جهان . رزهاي عاقالنهاندنمونه عشق و عالقه و اند

  . و اگر ماري آنتوانت از اندرز او پیروي کرده بود، ممکن بود از تیغه گیوتین رهایی یابد ;نبندد

وي فرمانروایی خود را با ((ولتر عقیده داشت  ;او اصال مستبد نبود. نبود)) مستبدان روشنفکر((ماري ترز در شمار 

او تشریفات تصنعی و  ;هاي بر قلبها برقرار کرده بود که کمتر کسی از اجدادش واجد آن بودند محبوبیت و وجه

و هرگز هیچ کس ناراضی از نزد او  ;هرگز از پذیرفتن کسی امتناع نمیکرد...  ;محدودیتها را از دربار خود طرد کرد
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علیه یهودیان و پروتستانها فرامینی که حاکی از عدم  ;وم ولتر فاصله بسیار داشتبا روشنفکري به مفه.)) نمیرفت

او از مشاهده رخنه شکاکیت . و تا پایان عمر یک کاتولیک مومن باقی ماند ;رواداري مذهبی بودند صادر میکرد

ها و نشریات جلو این مذهبی از لندن و پاریس به داخل وین برخود میلرزید و کوشش میکرد با نظارت شدید بر کتاب

ماهیت خطرناك این زبان از نظر به فساد کشاندن اصول ((تدریس انگلیسی را قدغن کرد، و علت آن را  ;موج را بگیرد

آنها . با همه اینها، تمایالت ضدروحانی مشاوران و فرزندش در او بیتاثیر نبودند. اظهار میداشت)) مذهبی و اخالقی

و انواع دیگر ثروت روحانیان، بر اثر القائات و شایعات آنها دایر بر اینکه امکان دارد متذکر میشدند که ثروت ارضی 

بیماران محتضر با به ارث گذاردن اموال براي کلیسا بار گناهان خود را سبک کنند و خداوند را خشنود کنند، بسرعت 

نون در حکم کشوري اندر کشور است، و چنانچه کار بر این روال ادامه یابد، کلیسا، که هم اک ;روبه افزایش است

ها بسرعت افزایش مییافتند، مردان و زنان را از زندگی فعاالنه به دور میداشتند، و  صومعه. بزودي ارباب دولت میشود

زنان جوان قبل از اینکه به سنی برسند که آثار تعهدات مادام . اموال بیشتر و بیشتري را از مالیات مستثنا میساختند

آموزش و پرورش چنان تحت نظر روحانیان قرار . د را درك کنند، وادار میشدند میثاق صومعه نشینی ببندندالعمر خو

داشت که هر ذهن در حال رشدي چنان قالبگیري میشد که حد اعالي وفاداري خود را به کلیسا ابراز دارند نه به 

او حضور روحانیان در . صالحاتی معمول شودامپراطریس تا آنجا تسلیم این استدالالت شد که دستور داد ا. کشور

تعداد موسسات مذهبی را کاهش داد، و دستور داد از همه اموال مذهبی . هنگام تنظیم وصیتنامه را ممنوع کرد

ها دیگر نباید به  کلیساها و صومعه. هیچ کس قبل از سن بیست و یک سالگی نباید میثاقی ببندد. مالیات گرفته شود

هیچ گونه فتواي پاپها نباید قبل از اینکه به تصویب امپراطریس برسد، در . اس حق تحصن پناه دهندجنایتکاران براس

. دستگاه تفتیش افکار تحت نظارت دولتی درآمد، و در واقع از میان برده شد. قلمرو اتریش به رسمیت شناخته شود

م فرانتس راوتنشتراخ تجدید سازمان و کشیشی به نا) پزشک ملکه(آموزش و پرورش زیر نظر گرهارد فان سویتن 

دانشگاه وین تحت مدیریت  ;یافت، در بسیاري از مشاغل استادي، به جاي یسوعیان افراد غیرمذهبی منصوب شدند

هاي دیگر مورد تجدیدنظر قرار گرفت تا  غیرمذهبی و نظارت دولتی درآورده شد، و برنامه این دانشگاه و دانشگاه

بدین ترتیب، این امپراطریس متدین تا حدودي بر اصالحات فرزند شکاك خود . ش یابدآموزش علوم و تاریخ گستر

. در امور کلیساها پیشدستی کرد

ماري ترز در دورانی که دربارهاي قلمرو مسیحیت از نظر چندگانی با قسطنطنیه رقابت میکردند، نمونه پایبندي 

ه به عنوان دلیلی در دفاع از مسیحیت راستین استفاده کلیساي کاتولیک میتوانست از این ملک. اصول اخالقی بود

کند، ولی در عوض آوگوستوس سوم پادشاه کاتولیک لهستان، و لویی پانزدهم پادشاه فرانسه حریصترین طالبان 

کنتس  ;کنت آرکو با رفیقه خود به سویس گریخت. اشراف وین از سرمشق وي پیروي نمیکردند. چندگانی بودند

پرنس فون کاونیتس رفیقه وقت خود را با کالسکهاش به این  ;فون در شولنبورگ به فرانسه رفت استرهازي باکنت

بانوي من، من به اینجا آمدهام تا : ((طرف و آن طرف میبرد، و وقتی امپراطریس به او عتاب کرد، کاونیتس گفت

ه این بیبندوباري مینگریست و فرامین ماري ترز با انزجار ب.)) درباره امور مربوط به شما صحبت کنم، نه امور خودم

او دستور داد که پاي دامن و باالي . در میان مردم صادر کرد موسیشدیدي براي اجراي ششمین فرمان از ده فرمان 

ر زنی را که مظنون به فحشا باشد دستگیر تشکیل داد تا ه)) ماموران عفت((بلوز زنان باید بلند شود، و یک سپاه 

.)) تعصب و کوتاه فکري امپراطریس زندگی را مشکل میکند، بویژه براي خارجیان((کازانووا شکایت داشت که . کنند

او ابتکار عمل و رهبري . قسمت بزرگی از موفقیت ماري ترز به عنوان یک حکمران مرهون وزیران با کفایتش بود

پرنس فون کاونیتس با . ره امور کشور قبول میکرد، و آنها هم به سهم خود به وي اخالص میورزیدندوزیرانش را در ادا

یش با ناکامیابی روبهرو شده بود، مسئول امور خارجه باقی ماند و مدت چهل ))ها خنثا سازي اتحادیه((آنکه برنامه 
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اه ادارات داخلی را دگرگون کرد، و لودویک هاوگویتس سیماي دستگ. سال با صداقت به امپراطریس خدمت کرد

این سه نفر آن کاري را براي اتریش کردند که ریشلیو و . رودولف خوتک اقتصادیات مملکت را تجدید سازمان داد

در حقیقت، آنها کشوري تازه به وجود آوردند که بمراتب نیرومندتر از قلمرو . کولبر براي فرانسه انجام داده بودند

  . ماري ترز به ارث برده بودنابسامانی بود که 

هاوگویتس کار خود را با نوسازي ارتش امپراطوري آغاز کرد، او عقیده داشت علت سقوط این ارتش در برابر انضباط 

پروسیها آن بود که ارتش امپراطوري از واحدهاي مستقلی ترکیب یافته بود که به وسیله نجباي نیمه مستقل ایجاد و 

نفري که تحت آموزش واحد و نظارت مرکزي قرار گیرد  108000اد کرد یک ارتش ثابت او پیشنه. رهبري میشدند

براي تامین هزینه چنین نیرویی، وي توصیه کرد که از نجبا، . به وجود آید، و چنین ارتشی را هم به وجود آورد

راطریس خشم آنان را بر نجبا و روحانیان اعتراض کردند و امپ. روحانیان، و همچنین مردم عادي مالیات گرفته شود

فردریک دشمن خود را به عنوان یک مدیر مورد تمجید قرار . خود خرید و مالیاتی بر اموال و درآمد آنان وضع کرد

او وضع مالی کشور خود را چنان مرتب کرد که اسالفش هرگز بدان نایل نشده بودند، و نه تنها با حسن : ((داد و گفت

گذاري ایاالتی چند به پادشاهان پروس و ساردنی از دست داده بود جبران کرد، بلکه به مدیریت آنچه را که به علت وا

هاوگویتس به هماهنگ کردن قوانین، آزاد ساختن دستگاه قضایی .)) میزان قابل مالحظهاي بر درآمدهاي خود افزود

یک نظام جدید قضایی به  1768در سال . از تسلط نجبا، و آوردن روساي فئودال در زیر سلطه دولت مرکزي پرداخت

در خالل این احوال، خوتک کوشش داشت به اقتصاد پژمرده نیروي . اعالم شد)) قوانین عالیه قضایی ماري ترز((نام 

صنایع بر اثر وجود انحصارات که ناظر بر منافع نجبا بود، و همچنین بر اثر مقررات اصناف که تا سال . تازهاي بخشد

هاي پشمبافی بود که در  با این وصف، لینتس داراي کارخانه ;ند، بکندي پیش میرفتندبه قوت خود باقی ما 1774

و بوهم در صنایع فلزي  ;وین در زمینه تهیه مصنوعات شیشهاي و چینی ممتاز بود ;نفر کار میکردند 26000آنها 

گالیسی داراي  ;ودندهم اتریش و هم مجارستان داراي معادن مولدي ب. مقام اول را در سراسر امپراطوري داشت

خوتک به کمک . گولدن نمک از معادن خود استخراج میکرد7000000ذخایر عظیم نمک بود و مجارستان سالی 

هاي گمرکی از این صنایع حمایت میکرد، زیرا الزم بود اتریش، که به طور مرتب در جنگ بود، از لحاظ  تعرفه

دموکراسی، از جمله تجمالتی است که تنها در شرایط صلح و  آزادي تجارت، مانند ;کاالهاي ضروري خود بسنده شود

  . امنیت میتوان به آن پرداخت

امپراطریس که با جنگ روبهرو بود، . با همه اینها، امپراطوري اتریش براساس کشاورزي و نظام فئودالیته باقی ماند

به مخاطرات ناشی از اختالالت مانند فردریک جرئت نمیکرد با حمله به نجبا، که موضع مستحکمی داشتند، تن 

وي با از میان بردن نظام سرفداري در اراضی خود سرمشق خوبی عرضه داشت، و بر بزرگان متفرعن . اجتماعی دهد

مجارستان فرمانی تحمیل کرد که به دهقانان حق میداد هر طور مایلند نقل مکان کنند، ازدواج کنند، اطفال خویش 

با وجود این کاهش شداید، دهقانان . ب خود به دادگاه بخش دادخواهی به عمل آورندرا بار آورند، و از دست اربا

در وین افراد طبقه پایین برابر کاخهاي اعیانی، اپراهاي . مجارستان و بوهم تقریبا به اندازه دهقانان روسیه فقیر بودند

  . رینه خود به سر میبردندپرتزیین، و کلیساهاي با شکوه که پرتو امید به دلها میافکندند، در فقر دی

، که فاصله )چشمه زیبا(کاخ شونبرون . از نظر شکوه سلطنتی، وین رقابت با پاریس و اطراف آن را آغاز کرده بود

این ). 1775 -  1753(ایکر باغ بود که به چشم و همچشمی ورساي ترتیب یافته بود  495کمی از شهر داشت، شامل 

هاي زیبا که به وسیله  هاي خوش قواره، مجسمه مصنوعی خیاالنگیز، دریاچهباغ پرچینهاي صاف بلند، غارهاي 

دونروبیر ساخته شده بودند، یک نمایشگاه حیوانات، و یک باغ گیاهشناسی داشت، و بر روي تپهاي در قسمت عقب 

بود از بنایی به وسیله یوهان فون هوهنبرگ ساخته شده و عبارت  1775این صحنه بنایی به نام گلوریته بود که در 
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اطاق بود، به وسیله یوهان بر نهارد  441خود کاخ شونبرون، که مجموعه عظیمی از . طاقدار به سبک ساده رومانسک

ماري ترز، نیکولوپاکاسی را  ;ناتمام باقی مانده بود 1705طراحی شده، ولی تا سال  1695فیشرفون ارالخ در سال 

به پایان ) 1780(آغاز شد و در سال مرگ امپراطریس  1744در سال  این کار ;مامور کرد تا طرح آن را عوض کند

متر با سقفی به سبک روکوکو بود که گرگوریو گولیلمی آن را  143در داخل آن سرسرایی بزرگ به طول . رسید

. شونبرون از بهار تا پاییز مقر دربار بود). 1761(نقاشی کرده بود 

دویست و پنجاه مباشر و مهتر براي توجه از اسبان و . نفر میرسید 2400در این هنگام تعداد کارکنان دربار به 

خود . گولدن هزینه برمیداشت 4300000بر روي هم، نگاهداري کاخ و زمینهاي آن سالی . ها الزم بودند کالسکه

لطنتی امپراطریس طرفدار صرفهجویی بود، ولی شکوه کاخ خود را به این عنوان که از نظر جنبه نمایشی حکومت س

یک نسل بعد، مادام . او با وسعت نیکوکاریهاي خود تجمل دربار خویش را جبران میکرد. ضرورت دارد توجیه میکرد

امور  ;عناصر نیکوکار در آنجا با نظم و بلندنظري بسیار هدایت میشوند: ((دو ستال درباره اتریش چنین گزارش داد

همه چیز در این کشور نشانهاي از دولتی حامی، ... میشوندخیریه خصوصی و عمومی با روحیهاي عادالنه رهبري 

مردم لذات . با وجود فقر، تکدي تقریبا وجود نداشت و بزهکاري نسبتا کم بود.)) بادرایت، و پایبند به مذهب دارد

در  ساده خود را از دید و بازدید، گرد آمدن در میدانها، خنک کردن خود در سایه درختان باغهاي عمومی، قدم زدن

هوپتاله در باغ عمومی پراتر، و پیک نیک رفتن به خارج از شهر به دست میآوردند، و بدترین کاري که میکردند این 

از . بود که از تماشاي جنگهاي سبعانه میان حیواناتی که گرسنه نگاه داشته شده بودند شدیدا به هیجان میآمدند

در این رقص، مردان و زنان بندرت با یکدیگر در تماس  ;نوئه بوداینها زیباتر رقصها، و باالتر از همه رقص رسمی م

موسیقی قسمتی چنان . هر حرکت تابع سنت و قاعدهاي بود و با خویشتنداري و برازندگی اجرا میشد ;میآمدند

  . بزرگ از زندگی وین را تشکیل میداد که جا دارد فصلی به آن اختصاص یابد

اتریش، که تحت نظارت کشیشان قرار داشت، در نهضت شتورم . نارس بود به طورنسبی، ادبیات در حد متوسط و

در وین محافل ادبی . ماري ترز حامی دانش یا ادبیات نبود. اونددرانگ که آلمان را به هیجان آورد سهمی نداشت

این شهر . ختندنویسندگان، هنرمندان، و فالسفه مانند فرانسه با زنان، نجبا، و کشورداران درنمیآمی ;وجود نداشتند

هاي قدیمی و قابل محاسبهاي داشت که از تالطم انقالب مصون  ها و آسایش شیوه اجتماعی بدون تحرك بود و جذبه

هاي وین که بدقت تحت مراقبت قرار داشتند، در  روزنامه. مانده، ولی عاري از لطف و مزه افکار محرك اندیشه بود

 1780تحرك فکري بودند و شاید تنها وینرتسایتونگ که در سال حکم موانع بیروح و کسل کنندهاي در برابر 

هاي وین کوشش خود را مصروف اجراي اپرا براي اشراف و دربار یا  تماشاخانه. تاسیس شد از این امر مستثنا بود

مردم وین به طور کلی : ((لئوپولد موتسارت چنین نوشت. کمدیهاي عاري از ظرافت براي مردم عادي میکردند

هاي آنها شواهد  تماشاخانه ;هاي به مطالب جدي یا معقول ندارند و حتی نمیتوانند چنین مطالبی را درك کنندعالق

، )نمایشهاي مضحکه(فراوانی از این حقیقت عرضه میدارند که هیچ چیز جز مهمالت، از قبیل رقص، بورلسک 

ولی پاپا موتسارت از .)) ه خورد آنها نمیرودهاي ارواح، و نیرنگهاي شیطان ب ، حیله)دلقک بازي(نمایشهاي آرلکنی 

. کیفیت استقبالی که وین از فرزندش کرده بود این گونه دچار سرخوردگی شده بود

ملکه عظیم الشان با مراقبت و توجه مادرانه بر این مخلوط بازیگران، موسیقیدانان، عوام الناس، رعایا، اربابان، 

تاج امپراطوري بر سر نهاد، ولی  1745شوهرش فرانسیس لورن در سال . کرددرباریان، و اهل کلیسا فرمانروایی می

او صنعتگران و کارخانهداران را متشکل کرد، براي . استعداد او بیشتر به سوي کسب و کار گرایش داشت تا حکومت

بود، آرد و  ارتشیان اتریش لباس متحدالشکل، اسب، و سالح تدارك میکرد، و هنگامی که فردریک با اتریش در جنگ

ولی از نظر وظایف . او اداره امور امپراطوري را به عهده همسرش گذاشت). 1756(علیق به فردریک میفروخت 
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زناشویی در احقاق حقوق خود مصر بود، و امپراطریس، که با وجود زناکاریهاي شوهرش وي را دوست داشت، شانزده 

و سختگیري بار میآورد، مرتبا آنها را سرزنش میکرد، و آن قدر ملکه فرزندان خود را با محبت . فرزند براي وي آورد

اخالقیات و حکمت به خورد آنان میداد که ماري آنتوانت از گریختن به ورساي خرسند بود، و یوزف با فلسفه خود را 

کند، دختر او با مهارت نقشه کشید تا کانونهاي گرم و پرعطوفتی براي سایر فرزندانش نیز دست و پا . دلخوش میکرد

پسر دیگرش فردیناند را به حکمرانی . خود ماریا کارولینا را ملکه ناپل، و پسرش لئوپولد را مهیندوك توسکان کرد

لومباردي رسانید و خود را وقف آماده کردن پسر ارشدش یوزف براي مسئولیتهاي خطیري کرد که براي فرزندش به 

ر طی طوفانهاي افکار فلسفی و محرومیتهاي عشقی، با اشتیاق در طی مراحل تحصیلی و ازدواج، د ;ارث میگذاشت

مراقب رشد وي بود تا آنکه زمانی فرا رسید که، در خلسهاي از محبت و فروتنی، دست فرزند خود را گرفت، او را از 

  . جایش بلند کرد، و در سن بیست و چهار سالگی در کنار خود بر روي تخت امپراطوري نشاند

III  - 1765 -  1741 :رشد یوزف   

ماري ترز تربیت فرزند خود را به یسوعیان سپرده بود، ولی، قبل از اینکه روسو این موضوع را مطرح کند، گفته بود به 

وقتی پسرش به سن چهار سالگی رسید، ماري ترز شکایت . او طوري آموزش داده شود که گویی مشغول تفریح است

وقتی یوزف در سن شش سالگی بود، . اطاعت جنبه تفریحی نداشت) .)یوزف من نمیتواند اطاعت کند((داشت که 

ماري ترز به انضباط توسل .)) او از هم اکنون موقع خود را بخوبی درك میکند: ((سفیر کبیر پروس اظهار داشت

که  میجست و تقدس را به مرحله اجرا میگذارد، ولی این پسر بچه انجام مراسم مذهبی را مزاحم مییافت و از اهمیتی

و عقیده داشت که این دنیا، که قسمتی از آن میراث وي  ;براي جهان مافوق طبیعت قایل میشدند ناخشنود بود

از این قسمت . او بزودي از شیوه متعارف دینداري خسته شد و جذبه آثار ولتر را کشف کرد. است، برایش کافی است

. اق به علوم، اقتصاد، تاریخ، و حقوق بین المللی روي آوردکه بگذریم، وي توجه زیادي به ادبیات نداشت، ولی با اشتی

هیچ گاه از مرحله تفرعن و غرور زمان کودکی پا فراتر نگذارد، ولی جوانی خوش سیما و تیزبین شد که معایبش هنوز 

. تهایی حاکی از عواطف گرم فرزندي براي مادرش مینوش در سفرهاي خود نامه. وي را با مادرش بیگانه نمیکردند

که وي مقالهاي حاکی از رئوس عقاید ) 1761(طولی نکشید . در سن بیست سالگی به عضویت شوراي دولتی درآمد

این عقاید تا پایان عمرش اساس  ;خود درباره اصالحات سیاسی و مذهبی تنظیم کرد و آن را به مادرش تسلیم داشت

که رواداري مذهبی را گسترش دهد، از قدرت کلیسا  او توجه امپراطریس را جلب میکرد. سیاستهاي وي باقی ماندند

. ها آزادي بیشتري قایل شود بکاهد، دهقانان را از تحمل بارهاي نظام فئودالیته آزاد سازد، و در تبادل کاالها و اندیشه

هر عقیده داشت  ;از مادرش میخواست وجوه مصرفی براي دربار و تشریفات آن را کمتر، و وجوه ارتش را بیشتر کند

در . یک از اعضاي دولت باید در برابر حقوق دریافتی خود کار کنند، و نجبا هم باید مانند سایر افراد مالیات بدهند

خنثا ((لویی پانزدهم، به عنوان قسمتی از برنامه . خالل این احوال، وي از جنبه دیگري از زندگی نیز آگاهی مییافت

پیشنهاد ) یوزف(دوك پارما، را به عنوان عروسی شایسته براي مهیندوك  ، نوه خود ایزابال، دختر))ها سازي اتحادیه

ایزابال هجدهساله، زیبا، و داراي خصوصیات اخالقی نیکویی بود، ولی تمایالت . ظاهرا بخت با یوزف یار بود. کرده بود

ازدواج . اي آلپ گذشته او با کاروانی متشکل از سیصد اسب، از کوه 1760در ژوئن . مالیخولیایی در او وجود داشت

ولی . این دو طی جشنی با شکوه برگزار شد، و یوزف از اینکه موجودي چنین زیبا را در آغوش دارد خوشحال بود

و با آنکه همه نعمات زندگی بر او ارزانی  ;ایزابال شدیدا تحت تاثیر االهیاتی که به وي آموخته بودند قرار گرفته بود

: براي خواهرش نوشت 1763او در سال . وري احساس نمیکرد، بلکه در آرزوي مرگ بودشده بودند، از آنها وجد و سر

همه چیز این عالقه را در من ایجاد . من هیچ گاه بیش از حال حاضر درباره آن نیندیشیدهام ;مرگ رحمتبار است((

هتک حرمت ) خداوند(خداوند از عالقه من به دوري جستن از آن زندگی که هر روز از او . میکند که زود بمیرم
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او به آبله مبتال  1763در نوامبر .)) اگر خودکشی مجاز بود، من تاکنون چنین کاري کرده بودم. ... میکند، آگاه است

یوزف که . از پزشکانی که براي معالجه وي تالش میکردند تشویقی به عمل نمیآورد، و ظرف پنج روز جان سپرد ;شد

  . اه از این ضربه به خود نیامداو را عمیقا دوست میداشت، هیچ گ

تاج بر سر ) پیروان کلیساي رم(ماین برد تا به عنوان پادشاه رومیان  - آم  - چند ماه بعد پدر یوزف او را به فرانکفورت 

 1764مارس  26در آنجا در . تشریفاتی که طبق سنت براي جلوس بر تخت امپراطوري میباید طی میشد -نهد 

او از . او به این سمت برگزیده شد، و در سوم آوریل تاج بر سرگذاشت) جمعیت بودگوته جوان هم در میان (

مهمالت ((در نامهاي که به مادرش نوشت از  ;ها خوشش نمیآمد تشریفات طوالنی این کار و مراسم مذهبی و خطابه

وافري به کار بردم که  سعی((شکایت کرد و افزود )) و مطالب جنونآمیزي که تمام روز ناچار بودم به آنها گوش دهم

در .)) جلو خودم را بگیرم و رو در روي این آقایان به آنها نگویم که تا چه حد احمقانه رفتار میکنند و سخن میگویند

من با قلبی آکنده از درد باید چنین به . ((تمام طول این مراسم، او درباره همسري که از دست داده بود فکر میکرد

. ... و با این وصف باید در میان مردم زندگی کنم... من تنهایی را دوست دارم، . ... ر شدهامنظر برسم که گویی مسحو

او قاعدتا میبایستی احساسات خود را خوب پنهان کرده .)) مجبورم تمام روز وراجی کنم و چیزهایی بیسروته بگویم

ذاب، خوش خلق، بانشاط، مهربان، و مودب پادشاه رومیان ما پیوسته ج((باشد، زیرا برادرش لئوپولد اظهار داشت که 

چنین به  ;پس از اینکه به وین بازگشت، اطالع یافت که باید دوباره ازدواج کند.)) است و همه قلبها را تسخیر میکند

کاونیتس براي او همسري انتخاب . نظر میرسید که دوام منظم حکومت مداومت خاندان هاپسبورگ را ایجاب میکرد

یوزف پیشنهاد ازدواجی را که . زیرا کاونیتس امیدوار بود باواریا را به قلمرو اتریش بیفزاید -ل باواریا یوزفا اه - کرد 

شرحی درباره یوزفا نوشت و او را ) پدر ایزابال(کاونیتس براي او تنظیم کرده بود امضا کرد و فرستاد، و به دوك پارما 

)) راي جوش و لکهاي سرخ بر روي صورت، و دندانهاي زنندهداراي اندامی کوچک و فربه، بدون جذبه جوانی، دا((

به من رحم کنید، و . ... خودتان قضاوت کنید که این تصمیم برایم چقدر گران تمام شده است: ((توصیف کرد و افزود

از فرزندي که با وجود داشتن همسري دیگر تصویر محبوب خود را براي همیشه در قلب خویش مدفون داشته است، 

ازدواج کردند، یوزفا سعی کرد همسر خوبی باشد، ولی  1765یوزف و یوزفا در اوایل سال .)) قه خود را دریغ نداریدعال

به بیماري  1767یوزفا با سکوت رنج خود را تحمل میکرد، و در سال . یوزف در خلوت و آشکار از وي پرهیز میکرد

هنگام، در حالی که ترکیبی حزن آور از سردي و از  در این. یوزف از ازدواج مجدد امتناع کرد. آبله درگذشت

. خودگذشتگی، کمال مطلوب جویی، و تفرعن بود، بقیه عمر خود را وقف حکومت کرد

IV - 1780 - 1765: مادر و پسر  

، ماري ترز براي مدتی از نظر جسمانی و روحی درهم )1765اوت  18(هنگامی که امپراطور فرانسیس اول درگذشت 

پرنسس عزیزم، هر دو ما فقدان : ((وي در عزاداري در مرگ شوهرش با رفیقه او هماواز شد و به او گفت .شکسته شد

موي سرش را کوتاه کرد، همه لباسهاي خود را بخشید، همه جواهراتش را به کناري .)) بزرگی متحمل شدهایم

، و صحبت از پناه بردن به یک صومعه زمام حکومت را به یوزف سپرد. افکند، و تا زمان مرگش لباس عزا برتن داشت

ولی از بیم آنکه مبادا وارث بیمالحظهاش براي حکمرانی صالحیت نداشته باشد، به امور دولتی بازگشت و در  ;میکرد

او اختیار و قدرت عالی را در امور داخلی اتریش، . نوامبر اعالمیهاي رسمی درباره سلطنت مشترك امضا کرد 17

یوزف به عنوان امپراطور تصدي امور خارجی و ارتش و، تا حدودي کمتر، دستگاه . فظ کردمجارستان، و بوهم ح

ها  ولی در امور خارجی راهنمایی کاونیتس را قبول میکرد، و در کلیه زمینه. دولتی و امور مالی را به عهده داشت

ق او را به قدرت تعدیل کرده احترام و عالقه وي به مادرش اشتیا. تصمیماتش مشمول تجدیدنظر امپراطریس بودند

نزدیک بود امپراطریس به بیماري آبله بمیرد، یوزف بندرت از کنارش دور میشد، و  1767هنگامی که در سال . بود
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این حمله بیماري آبله به خاندان سلطنتی سرانجام پزشکان . درباریان را با عمق نگرانی و اندوه خود به حیرت آورد

. ایهکوبی را متداول کننداتریش را وادار کرد که م

وي  1765در نوامبر . هاي اصالح طلبانه خود مادرش را ناراحت میکرد این فرزند پرمحبت با پافشاري در اندیشه

  :یادداشتی براي شوراي دولتی فرستاد که میبایستی خوانندگانش را به وحشت افکنده باشد

بدون توجه به آنچه که پاپ و  - ، من مقرر خواهم داشت براي حفظ مردان الیقتر که قادر به خدمت به کشور باشند

نباید قبل از سن بیست و پنج سالگی مشاغل روحانی به ... که هیچ یک از اتباع من  -کلیه راهبان جهان بگویند 

اند نتایج غم انگیزي که اغلب هم براي مردان و هم براي زنان بر اثر میثاقهاي قبل از موقع به بار آمده. عهده بگیرند

رواداري مذهبی، نظارت . ... باید ما را نسبت به مفید بودن این ترتیب، کامال جدا از دالیل مملکتی، متقاعد سازند

. معتدل، عدم تعقیب قانونی به علل اخالقی، و خودداري از تجسس در امور خصوصی باید شعار دولت باشد) سانسور(

ی یک پادشاه قرار دارند، ولی تعصب پادشاه نباید تا حدود اصالح مذهب و اخالقیات بدون تردید جزو هدفهاي اصل... 

آنچه  ;در زمینه معتقدات مذهبی و اخالقی شدت عمل بیفایده است. کردن و تغییر مذهب خارجیان گسترش یابد

کنیم،  و اما درباره سانسور، ما باید نسبت به آنچه که به چاپ و فروش میرسد توجه بسیار. الزم مینماید اعتقاد است

اثبات این امر آسان است که با . ولی گشتن جیبها و صندوقها، خصوصا در مورد بیگانگان، زیادهروي در تعصب است

وجود مراقبت شدید موجود، کلیه کتب ممنوعه در وین قابل تحصیلند و هر کس که ممنوعیت این کتابها توجهش را 

  . ... برابر قیمت خریداري کندبه سوي آنها جلب کرده باشد، میتواند آنها را به دو 

صنایع و بازرگانی باید از طریق ممنوعیت کلیه کاالهاي خارجی، بجز ادویه، و از طریق لغو انحصارات، تاسیس مدارس 

  . ... بازرگانی، و پایان دادن به این فکر که دنبالهروي از کسب و کار با اشرافیت ناسازگار است ترویج شود

نه قانون االهی و . ورد آنچه ما اینک نام ازدواجهاي ناجور بر آن نهادهایم، باید متداول شودآزادي ازدواج، حتی در م

تنها تعصب ما را بر این عقیده میدارد که من ارزش بیشتري دارم زیرا . نه قانون طبیعت چنین چیزي را منع نمیکند

ما از والدین خود تنها موجودیت . تپدرم یک کنت بود، یا من رقعهاي دارم که به امضاي شارل پنجم رسیده اس

. به این ترتیب، پادشاه، کنت، یک فرد طبقه متوسط، و دهقان همگی عینا باهم برابرند ;جسمانی را به ارث میبریم

. ماري ترز و اعضاي شورا باید نفس و نفوذ ولتر یا دایره المعارف را در این پیشنهادها احساس کرده باشند

گولدن را که به صورت پول نقد،  20000000او . ود آهسته گام بردارد، ولی به پیش میرفتامپراطور جوان ناچار ب

 6سهام، و اموال در وصیتنامه پدرش براي او به ارث گذارده شده بود، به خزانه منتقل کرد و بهره قرضه ملی را از 

تور داد گرازهاي وحشی را، که هدف شکارگاه امپراطور متوفا را به فروش رسانید، و دس. درصد کاهش داد 4درصد به 

او با وجود اعتراض نجبا، ولی با تصویب مادرش، باغ پراتر و . تیر شکارچیان و نابودکننده محصول بودند، کشتار کنند

او با رفتن به نایسه واقع در سیلزي و گذراندن سه روز به بحث و  1769در سال . باغهاي دیگر را به روي مردم گشود

امپراطریس و دربار را سخت دچار شگفتی ) اوت 27تا  25از (فورترین دشمن اتریش یعنی فردریک کبیر مذاکره با من

وي از عمل . را از پادشاه پروس کسب کرده بود)) نخستین خدمتگزار کشور((او مفهوم پادشاه به منزله . ساخت

مذاهب تحسین میکرد و به کیفیت فردریک در مورد تحت تابعیت دولت درآوردن کلیسا و رواداري در مورد تنوع 

احساس میکردند وقت آن رسیده ) یوزف و فردریک(هر دو نفر . تشکیالت نظامی و اصالح قوانین پروس رشک میبرد

یوزف به مادرش . است که اختالفات خود را در یک توافق تدافعی در برابر قدرت رو به افزایش روسیه کنار گذارند

پادشاه پروس که اینک پنجاه و هفت سال .)) ري آتش زدیم و درباره ولتر صحبت کردیمبعد از شام، ما سیگا: ((نوشت

این : ((او نوشت. داشت درباره امپراطوري که در این وقت بیست و هشت ساله بود عقیده خیلی خوبی نداشت

ند است، ولی او به کسب دانش عالقهم. ... شاهزاده جوان به صراحتی تظاهر میکرد که با وضعش خوب جور میآید
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جاهطلبی بیحد . ... مقام واالیش او را شخصی سطحی میسازد. حوصله آن را نداشته است که به خود آموزشی بدهد

موفقیت .)) او آن قدر حسن سلیقه دارد که آثار ولتر را بخواند و به مزایاي آن پیببرد. ... او را در کام خود فرومیبرد

  . تس را وادار کرد جلسه مجددي با فردریک ترتیب دهدهراس آور کاترین دوم در روسیه کاونی

. تشکیل جلسه دادند 1770در نویشتات، در موراوي، از سوم تا هفتم سپتامبر ) کاونیتس(پادشاه، امپراطور، و پرنس 

: در خالل این یک سال یوزف میبایستی رشد قابل مالحظهاي کرده باشد، زیرا فردریک در این وقت به ولتر نوشت

و در حالی که در شکوه و جالل بار  ;پراطور که در یک دربار متعصب پرورش یافته، خرافات را به دور افکنده استام((

و با آنکه مشتاق  ;و با آنکه از تملق و چاپلوسی احاطه شده، بیتکلف است ;هایی ساده اختیار کرده است آمده، شیوه

این دو مالقات قسمتی از تعلیم و .)) رزندي خویش میکندافتخار است، احساسات جاهطلبانه خود را فداي وظایف ف

او با دیدار از سرزمینهاي تحت تسلط خود و بررسی دست اول مسائل و امکانات . تربیت یوزف در امور سیاسی بودند

ان یک وي به عنوان یک امپراطور از این سرزمینها بازدید نمیکرد، بلکه به عنو. آنها به این تعلیم و تربیت خود افزود

در . از تشریفات احتراز میجست، و به جاي توقف در کاخها در مسافرخانه بیتوته میکرد. فرد عادي و با اسب میرفت

، در دیداري که از مجارستان به عمل آورد، فقر فوق العاده سرفها نظرش را جلب کرد و در یک 1768و  1764سال 

اوضاع  1772 - 1771در سالهاي . اده بودند سخت ناراحت شدمزرعه از مشاهده اجساد اطفالی که از گرسنگی جان د

در همه جا گزارشهایی درباره مالکان حیوان صفت و سرفهاي گرسنه میشنید یا  ;مشابهی در بوهم و موراوي دید

پس از .)) وضع داخلی باورنکردنی و غیرقابل توصیف است و قلب انسان را میشکند: ((او نوشت. شواهدي از آن میدید

زگشت به وین، از اصالحات ناچیزي که اعضاي شوراي امپراطریس درباره آنها به تفکر پرداخته بودند ابراز خشم با

او به عنوان نخستین گام .)) همه چیز باید تغییر شکل دهد ;اصالحات مختصر کافی نیستند: ((شدید کرد و گفت

. و در آنها مدرسه، آسایشگاه، و بیمارستان بنا شودپیشنهاد کرد مقداري از اراضی کلیسا در بوهم باز ستانده شوند 

، که به موجب آن، مقدار کار سرفها )1774(پس از بحث زیاد، شورا را وادار کرد یک قانون مدنی تدوین، و اعالم کند 

و  مالکان بوهم. در قبال مالکان فئودال کاهش یافت و تحت نظم درآمد) مینامیدند)) روبوتا((که مردم بوهم آن را (

ماري . سرفهاي بوهم به شورشی بینظم برخاستند، و نظامیان آنها را سرجایشان نشاندند ;مجارستان مقاومت میکردند

:آرژانتو نوشت/به مباشر خود در پاریس به نام مرسی د. ترز تقصیر آشوب را به گردن پسرش گذاشت

گوناگون خویش بیش از حد درباره آزادي  امپراطور، که بیش از حد به وجهه عمومی خود تکیه میکند، در سفرهاي

  . اند همه این کارها باعث آشفتگی در ایاالت آلمانی ما شده. مذهب و آزادي دهقانان صحبت کرده است

تنها دهقانان بوهمی نیستند که باید از آنان هراس داشت، بلکه باید از دهقانان موراوي، ستیریا، و اتریش نیز بیم ... 

  . ها میشوند ما آنها مرتکب شدیدترین گستاخی حتی در قسمت ;داشت

، در جریان نخستین تجزیه لهستان، به 1772تیرگی روابط مادر و فرزند هنگامی افزایش یافت که یوزف در سال 

و هنگامی که  ;اعتراض کرد) و کاتولیک(او علیه این تجاوز به یک کشور دوست . فردریک و کاترین دوم پیوست

خود را به او تحمیل کرده و وادارش کردند امضاي خود را به قرارداد این تجزیه بیفزاید،  یوزف و کاونیتس میل

: فردریک با لحنی بیپیرایه و صریح گفت. به موجب این قرارداد قسمتی از لهستان به اتریش واگذار میشد. گریست

چندین بار : ((فرزندش فردیناند دیده میشودتاسف او صادقانه بود، و این امر در نامه او به .)) او میگرید، ولی میگیرد((

خدا کند که من در دنیاي دیگر . کوشش کردم خود را در عملی که همه سلطنتم را لکهدار میکند شریک نکنم

.)) این امر بر قلبم سنگینی میکند، مغزم را آزار میدهد، و روزگارم را تلخ میسازد. مسئول آن دانسته نشوم

وي از : ((ت اخالقی فرزند خود با بیم و محبت به تعمق میپرداخت، و درباره او میگفتامپراطریس درباره خصوصیا

 و اغلب نسبت به دیگران بی. ... احترام و اطاعت خوشش میآید، مخالفت را ناهنجار و تقریبا غیرقابل تحمل میداند
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د را به طور کامل به کرسی نشاط زیاد و رو به افزایش وي باعث میشود که او بخواهد حرف خو. ... مالحظه است

وقتی من : یک بار امپراطریس یوزف را با لحنی تلخ چنین سرزنش کرد.)) فرزند من قلبی مهربان دارد. ... بنشاند

بمیرم، به این امر بر خود میبالم که در قلب تو به زندگی ادامه میدهم، و به این ترتیب مرگ من ضایعهاي براي 

آیا ... این فاتح ... این قهرمان . مایه سربلندي نیست - از فردریک  -تقلید تو . ... هد آوردخانواده و کشور به وجود نخوا

. وقتی انسانیت وجود ندارد، زندگی چه صورتی دارد... حتی یک دوست دارد 

. استعدادهاي تو هر چه میخواهند باشند، امکان ندارد که تو توانسته باشی در همه چیز تجربه کسب کرده باشی

  . قلب تو هنوز به بدي نگراییده است، ولی چنین خواهد شد. اقب باش در دام کینه ورزي اسیر نشويمر

وقت آن است که دیگر به این کلمات زیبا و این محاورات زیرکانهاي که هدفش مضحکه کردن دیگران است دل 

ل هستی، مقلدي بیفکر بیش در حالی که تصور میکنی متفکري مستق. تو یک نظر باز فکري هستی. ... خوش نداري

بالتکلیفیهاي ما در اینجا به : یوزف در نامهاي به لئوپولد نظر شخصی خود را درباره اوضاع چنین بیان داشت. نیستی

هر . کارها روز به روز روي هم انباشته میشوند و کاري از پیش نمیرود. چنان اوجی رسیدهاند که نمیتوانی تصور کنی

، بجز یک ربع ساعت براي صرف غذا، بتنهایی مشغول کارم، با این وجود کاري از پیش روز تا ساعت پنج یا شش

هایی که مدتهاست من قربانی آنها بودهام، راه را سد میکنند، و در عین حال هه چیز رو  علل جزئی، و توطئه. نمیرود

  .من، به عنوان فرزند ارشد حاضرم، مقام خود را به تو هدیه کنم. به تباهی میرود

تنها کاونیتس از او . او اشخاصی را که در خدمت به مادرش به سن کهولت رسیده بودند به دیده حقارت مینگریست

  . حمایت میکرد، آن هم بااحتیاطی ناراحت کننده

در میان اصول : امپراطریس سالخورده با نگرانی و وحشت به افکار انقالبی فرزندش گوش میداد، و صریحا به او گفت

  : ، از همه مهمتر اینها هستنداساسی تو

  آزادي مذهب، که هیچ شاهزاده ) 1

انهدام سنت نجیبزادگی  با پایان بخشیدن به نظام ) 2. کاتولیک نمیتواند بدون مسئولیتی سنگین آن را مجاز دارد

خوردهتر از من سال. ... چنین بکرات تکرار شده است - طرفداري از آن  - آزادي در همه چیز، که ) 3و . ... سرفداري

رواداري . ... آنم که خود را با این گونه افکار سازش دهم، و از خدا میطلبم که جانشین من هرگز به آنها دست نزند

. ... مذهبی و بیاعتنایی درست همان چیزهایی هستند که تیشه بر ریشه همه چیز میزنند

من از دید سیاسی ... ه چوبهدار و نه شکنجه ن. بدون یک مذهب حاکم بر همه، چه وسیله محدودیتی وجود دارد هیچ

آیا تو حاضري به هر کس . هیچ چیز مانند مذهب الزم و سودمند نیست. صحبت میکنم، نه به عنوان یک مسیحی

اجازه دهی به میل خود رفتار کند اگر عباداتی مشخص و انقیاد در برابر کلیسا وجود نداشتند، وضع ما چگونه میشد 

من تنها این آرزو را دارم که وقتی چشم از جهان میبندم، با این تسالي خاطر . ... ود از قانون زورنتیجه آن عبارت ب

به اجداد خود ملحق شوم که فرزند من به اندازه پدران خود بزرگ و پایبند به مذهب باشد، و از استدالالت بیاساس 

پرارزش و مقدس است باز داشتهاند، و تنها خود، و کتابهاي شیطانی، و تماس با کسانی که روح وي را از آنچه 

  . نتیجهاش استقرار یک آزادي تخیلی است که تنها میتواند به انهدام همه جهان منتهی شود، دست بکشد

ممکن است او آن طور که بعضی تصور . ولی اگر تنها یک چیز بود که یوزف به آن اشتیاق داشت، آزادي مذهب بود

گروهی از  1763سالها پیش در . لی او عمیقا تحت تاثیر ادبیات فرانسه قرار گرفته بودمیکردند ملحد نبوده باشد، و

گیورگی بسن یئی اهل  1782در سال . تشکیل داده بودند)) حزب نهضت روشنگري((روشنفکران اتریش یک 

دل ماري ترز حاضر او براي خوشامد  ;هاي ولتر بود مجارستان در وین نمایشنامهاي منتشر کرد که بازتابی از اندیشه

بدون شک یوزف از . هاي کاتولیک بگرود، ولی پس از مرگ وي، به سوي خردگرایی بازگشت شد به کیش و شیوه
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و در آن یک  -تحت عنوان درباره وضع کلیسا و قدرت قانونی پاپ منتشر شده بود  1763کتاب جالبی که به سال 

ر دیگر تفوق شوراهاي عمومی کلیساها بر پاپها و حق کلیساهاي اسقف برجسته کاتولیک، با نام مستعار فبرونیوس، با

امپراطور جوان ثروت مستقر کلیساي اتریش را مانعی در راه . آگاه بود - ملی دایر بر اداره امور خود را تاکید کرده بود 

در ژانویه . افترشد اقتصادي، و تسلط کلیسا بر آموزش و پرورش را رادعی عمده در راه بلوغ فکري مردم اتریش میی

  : به شوازول چنین نوشت 1770

 ;به مادرم زیاد متکی نباشید. درباره طرح شما براي کم کردن شر یسوعیان، عمل شما مورد تایید کامل من است

ولی شما کاونیتس را میتوانید دوست خود . وابستگی نزدیک نسبت به یسوعیان در خاندان هاپسبورگ موروثی است

  . بخواهد با امپراطریس انجام میدهدبدانید، او هر چه 

ظاهرا یوزف از نفوذ خود در رم استفاده کرده بود تا کلمنس چهاردهم را به برداشتن گام نهایی وا دارد، و از اقدام 

هاي پسرش درمییافت او تا  ماري ترز که با دیدن نامه). 1773(پاپ در انحالل این فرقه احساس سرور بسیار میکرد 

او منتهاي کوشش خود . فرانسه پیوسته است، سخت یکه خورد)) فیلسوفان((منحرف شده و به جرگه  چه حد از راه

شود، ولی کاونیتس او را وادار کرد تسلیم نظر همه قدرتهاي کاتولیک )) انجمن یسوع((را به کار بست تا مانع انحالل 

در سراسر عمر . یان افسرده خاطر و ناامیدممن از بابت یسوع: ((امپراطریس براي یکی از دوستانش نوشت. دیگر شود

وي با تعیین .)) خود آنها را دوست و معزز داشتهام، و در آنها جز آنچه که تهذیب کننده بوده است چیزي ندیدهام

یسوعیان اتریش وقت داشتند که وجوه نقد و . یک هیئت براي بررسی توقیع پاپ، اجراي آن را به تعویق انداخت

اموال یسوعیان ضبط شدند، ولی امپراطریس ترتیبی داد . وراق خود را از کشور به خارج منتقل کننداشیاي قیمتی و ا

رضایت آشکار یوزف از سرکوبی یسوعیان . که اعضاي این فرقه مستمري، لباس، و هدایاي گوناگون دریافت دارند

از پاي درآورد، و از مادرش تقاضا کرد  فشار این وضع او را 1773در دسامبر . شکاف میان مادر و پسر را افزایش داد

ماري ترز از پیشنهادي چنین وحشت آور بیمناك شد و . او را از ایفاي هرگونه نقشی در اداره امور معاف سازد

: تقاضایی تاثیرانگیز براي آشتی به وي نوشت

ی که همه عمرم از آن وحشت من باید اعتراف کنم که توانایی، چهره، شنوایی، و مهارتم رو به تباهی میروند و ضعف

احساس بیگانگی تو و کاونیتس . داشتهام، یعنی بیارادگی، اینک با دلسردي و فقدان خادمان وفادار همراه شده است

نسبت به من، مرگ مشاوران باوفایم، المذهبی، فساد اخالقیات، الفاظ نامفهومی که همگان به کار میبرند و من از 

من همه اعتماد خود را به تو عرضه میدارم و از . اینها کافی هستند که مرا از پاي درآورندهمه  - آنها سر در نمیآورم 

به مادري کمک کن که در تنهایی به سر میبرد و . ... تو میخواهم مرا متوجه هر اشتباهی که مرتکب میشوم بکنی

ن بگو چه میخواهی، و من آن را به م. هنگامی که ببیند همه تالشها و آالم روحیش به هدر رفته است، خواهد مرد

  . انجام خواهم داد

یوزف با مادرش آشتی کرد، و زنی که زمانی فردریک را با نبردهاي خود به حالت سکون و عدم تحرك درآورده بود، 

این دو باهم اموال ضبط شده یسوعیان را صرف . براي مدتی قبول کرد که با ستایشگر و شاگرد فردریک همکاري کند

صادر کردند که به )) نظام مدارس آلمان((آنها فرمانی به نام  1774در سال . ضع آموزش و پرورش کردنداصالح و

مدارس ابتدایی براي آموزش اجباري . موجب آن در مدارس ابتدایی و متوسطه تجدید سازمان اساسی به عمل آمد

ن دانشآموز و معلم میپذیرفتند، براي پیروان این مدارس پروتستانها و یهودیان را به عنوا. همه اطفال به وجود آمدند

این . ولی نظارت را به دست ماموران دولت میسپردند ;هر مذهب تعلیمات دینی همان مذهب را درس میدادند

  . بزودي در شمار بهترین مدارس اروپا درآمدند)) مدارس مردم((
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و در  ;علوم و فنون تخصص یافتند هاي مدارس عالی در رشته. دانشسراهایی براي تربیت معلم تاسیس شدند

دانشگاه وین بیشتر به حقوق، علوم سیاسی، و امور اداري اختصاص . ها التینی و علوم انسانی تدریس میشد آموزشگاه

به جاي نظارت کلیسا بر آموزش و . داشت و به عنوان پرورشگاه کارکنان ادارات دولتی مورد استفاده قرار میگرفت

. که به همان اندازه با شدت اجرا میشد برقرار گردیدپرورش، نظارت دولتی 

مدتها . ادامه پیدا کرد، ولی وقایع سال بعد این تفاهم را درهم شکست) 1776(همکاري مادر و پسر تا لغو شکنجه 

ه و سرزدن به سالونها نبود، بلک)) فیلسوفان((هدف وي از این کار دیدن . بود که یوزف در فکر دیداري از پاریس بود

هایی بود که دشمنان دیرینه را با  بررسی درباره منابع، ارتش، و حکومت فرانسه، دیدن ماري آنتوانت، و تحکیم رشته

هنگامی که لویی پانزدهم درگذشت و چنین به نظر میرسید که . تفاهمی شکننده پیوندي چنین بیاستحکام میداد

او نقشی مشکل به عهده  ;من نگران خواهرم هستم: ((تفرانسه در شرف از هم پاشیدن است، یوزف به لئوپولد نوش

وارد پاریس شد و، با تظاهر به اینکه کنت فون فالکنشتاین است، کوشش  1777آوریل  18او در .)) خواهد داشت

او به ملکه جوان و با نشاط اندرز داد از اسراف، سبکسري، و مالیدن سرخاب به . داشت توجه کسی را جلب نکند

او کوشش کرد نظر لویی شانزدهم را . حوصلگی به سخنان او گوش میداد ماري آنتوانت با بی ;داردچهره دست بر

بسرعت در اطراف پایتخت . نسبت به اتحادیهاي پنهانی براي جلوگیري از گسترش روسیه جلب کند، ولی موفق نشد

ول یک عمر درباره این شهر ظرف چند روز بیش از آنچه امکان داشت لویی شانزدهم در ط((به گردش پرداخت و 

دیو دیدن کرد و حیرت خود را از سو اداره غیرانسانی این  -از هتل .)) کسب اطالع کند، اطالعاتی به دست آورد

مردم پاریس از اینکه عالیمقامترین سلطان اروپا را میدیدند که مانند فردي عادي لباس . بیمارستان پنهان نداشت

فرانسوي صحبت میکند، و با همه طبقات با حد اعالي بیتکلفی روبرو میشود، مجذوب پوشیده، فرانسه را مانند یک 

از میان ستارگان آسمان ادب، او خصوصا درصدد یافتن روسو و . ولی درباریان ورساي به وحشت افتادند ;او شدند

 ;رکیز دو دفان آشنا شددر یکی از ضیافتهاي شبانه مادام نکر شرکت کرد و با گیبن، مارمونتل، و ما. بوفون برآمد

جالب اینکه آن قدر که او بر اثر وقار و شهرت این زن دستپاچه شد، مادام دو دفان به علت مقام واالي او دست و پاي 

یوزف  .میدهدکوري یک عامل برابر کننده است، زیرا نیمی از شئون اشخاص را البسه آنان تشکیل  ;خود را گم نکرد

احساس )) فیلسوفان. ((هاي پارلمان پاریس و در یکی از جلسات فرهنگستان فرانسه شرکت کرد در یکی از اجالسیه

  . کردند که سرانجام حکمران روشنفکري که آنها به عنوان عامل انقالب آرام امیدش را داشتند پیدا شده است

به شمال، به نورماندي و سپس در امتداد ساحل . یس، عازم گردش در ایاالت شدیوزف پس از یک ماه توقف در پار

از . باختري به بایون، و بعد به تولوز، مونپلیه، و مارسی، و از آنجا از راه رون به لیون و در سمت مشرق به ژنو رفت

آشکار خود را با مردي دمساز او نمیخواست مادرش را برنجاند یا خیلی  ;فرنه گذشت، بدون اینکه از ولتر دیدن کند

. کند که در نزد مردم اتریش و پادشاه فرانسه گویی شیطان در جسمش حلول کرده است

او اشتیاق بسیار داشت که مادرش را به نحوي تحبیب کند، زیرا در مدت غیبتش حدود ده هزار نفر از مردم موراوي 

با  -یا در حقیقت شوراي دولتی  - بودند، و ماري ترز از کیش کاتولیک دست کشیده و به مذهب پروتستان گرویده 

چنان اقدامات شدیدي نسبت به این فاجعه عکس العمل نشان داده بود که خاطره حمله سربازان مسلح به هوگنوها 

رهبران نهضت دستگیر شدند، اجتماعات پروتستانها متفرق شد، آنهایی که . در زمان لویی چهاردهم را تجدید میکرد

یر مذهب خود اصرار داشتند به خدمت نظام فراخوانده شدند و اجبارا به کارهاي سخت و اعمال شاقه در تغی

شما براي : ((وقتی یوزف به وین بازگشت، به مادرش اعتراض کرد. هاي کار شدند و زنانشان روانه اردوگاه ;پرداختند

معادن اعزام میدارید، یا از آنها براي کارهاي عام  بازگرداندن این مردم به مذهب خود آنها را به سربازي میفرستید، به

من باید با قاطعیت اعالم دارم آن که مسئول این دستور است زشتخوترین خدمتگزار . ... المنفعه استفاده میکنید
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ماري ترز پاسخ .)) شماست، که تنها استحقاق احساس حقارت مرا دارد، زیرا شخصی است هم احمق و هم کوتهبین

یک هیئت نمایندگی از سوي . دور فرامین کار شوراي دولتی بود نه کار او، ولی وي این فرامین را لغو نکردداد که ص

بحران میان مادر و پسر در . ماري ترز دستور داد اینان دستگیر شوند ;پروتستانهاي موراوي به مالقات یوزف رفت

آزار و اذیت . وادار کرد فرامین را موقوف دارد حال تبدیل به مشکلی غیرقابل حل بود که کاونیتس امپراطریس را

متوقف شد، به تغییر مذهب دادگان اجازه داده شد که به شیوه جدید خود عبادت کنند، مشروط بر اینکه این کار را 

  . موقتا متوقف شد) مادر و فرزند(کشمکش دو نسل . بآرامی در منازل خود انجام دهند

وزف، برگزیننده باواریا، پس از سلطنتی طوالنی و سعادتبار، بدون فرزند ماکسیمیلیان ی 1777دسامبر  30در 

مورد حمایت ) کارل تئودو(در رقابتی که براي جانشینی او درگیر شد، حکمران پاالتینا به نام شارل تئودور . درگذشت

وایبروکن، مورد حمایت و کارل، دوك تس ;یوزف قرار گرفت، مشروط بر اینکه قسمتی از باواریا به اتریش واگذار شود

  . فردریک کبیر بود که اعالم داشت در برابر دست یافتن اتریش بر خاك باواریا مقاومت خواهد کرد

یوزف اندرز . امپراطریس درباره خطر مبارزه جویی با پادشاه پروس، که هنوز شکستناپذیر بود، به پسرش هشدار داد

فردریک به افراد خود . رد، و یک نیروي اتریشی به باواریا فرستاده شدکاونیتس از او پشتیبانی ک. او را نادیده گرفت

یوزف ارتش اصلی خود را . دستور داد که وارد بوهم شوند و پراگ را بگیرند، مگر اینکه اتریشیها باواریا را تخلیه کنند

  ه میان اتریش و پروس خیلهاي متخاصم به یکدیگر نزدیک شدند، و جنگی برادر کشان ;براي دفاع از پراگ گسیل داد

فردریک برخالف سوابق و انتظارات از درگیري احتراز، و به همین قناعت کرد که بگذارد . قریب الوقوع به نظر میرسید

یوزف هم با اطالع از شهرت فردریک به عنوان یک سردار سپاه، در حمله  ;سربازانش محصوالت بوهم را مصرف کنند

لویی شانزدهم . به کمکش بیاید، و از ماري آنتوانت درخواست کمک کرد او امید داشت فرانسه. درنگ کرد

پیمان  1778فوریه  6لیور برایش فرستاد، ولی بیش از این کاري از دستش برنیامد، زیرا فرانسه در تاریخ 15000000

یوزف در اردوگاه . اتحادي با مستعمرات شورشی در آمریکا امضا کرده و ناچار بود براي جنگ با انگلستان آماده باشد

. نظامی بیتابی میکرد، و در عین حال از یک سو ناراحتی بواسیر و از سوي دیگر دمل بسیار بزرگی او را زجر میداد

ماري ترز، با به کار انداختن آخرین بقایاي اراده خود، امور را شخصا در دست گرفت و به طور پنهانی پیشنهاد صلحی 

لویی پادشاه فرانسه و  ;فردریک مذاکره را پذیرفت، یوزف تسلیم نظر مادرش شد). ژوئیه 12(براي فردریک فرستاد 

با واگذاري حدود نود کیلومتر مربع از اراضی ) 1779مه  13(پیمان تشن . کاترین امپراطریس روسیه وساطت کردند

خصیص داد، و بدین ترتیب باواریا به یوزف او را راضی کرد، ولی بقیه آن سرزمین را بهطور کامل به شارل تئودور ت

همه . بایرویت و آنسباخ به هنگام مرگ حکمران بیاوالد آن به پروس واگذار شدند ;باواریا وپاالتینا باهم یکی شدند

  . مدعی پیروزي بودند

 1780در سال . سومین بحران میان فردریک سالخورده و امپراطریس سالمند طومار زندگی ماري ترز را درهم نوردید

دو جنگ، شانزده مرتبه . رز شصت و سه ساله بود، ولی اندامی فربه داشت و به بیماري تنگ نفس مبتال بودماري ت

در ماه نوامبر، هنگامی که وي در یک کالسکه رو باز سوار . بارداري، و نگرانیهاي مداوم قلبش را ضعیف کرده بودند

او یک بار  ;داشت روز بعد را پشت میز کارش بگذراندوي دچار سرفه سختی شد، ولی اصرار  ;بود، باران شدیدي بارید

برایش نفس کشیدن به هنگامی .)) من به خاطر اوقاتی که صرف خوابیدن میشود، خود را سرزنش میکنم: ((گفته بود

یوزف . که در بستر قرار داشت تقریبا غیرممکن شده بود، لذا ایام آخرین بیماري خود را روي صندلی میگذراند

پزشکان از او قطع امید کردند، . خواهران خود را به کنار مادرش خواند، و با عشق و عالقه از او توجه میکرد برادران و

در آخرین ساعت عمرش از صندلی خود برخاست و خود را با زحمت به بستر . و او خود را آماده طلب آمرزش کرد
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امپراطریس .)) ضرت در حالت بدي قرار گرفتهاندعلیا ح: ((یوزف سعی کرد به او آرامش بخشد و گفت. خویش رسانید

  . درگذشت 1780نوامبر  29او در .)) بلی، ولی براي مردن خوب است: ((پاسخ داد

V - 1790 - 1780: مستبد

یوزف پس از عزاداري صمیمانه در مرگ مادري که اکنون به بزرگیش پیبرده بود، احساس میکرد آزاد است آن طور 

او حاکم مطلق اتریش، . عقاید شکوفان خود را درباره اصالحات به مرحله اجرا درآوردکه واقعا هست باشد و 

خواهرش ماري آنتوانت در  ;برادرش لئوپولد در توسکان از او اطاعت میکرد ;مجارستان، بوهم، و جنوب هلند بود

ایش پیش آمده بودند عمیقا او اهمیت فرصتهایی را که در اوج زندگی و قدرت بر. فرانسه خدماتی برایش انجام میداد

یوزف چگونه آدمی بود او چهلساله و هنوز در عنفوان جوانی بود، و هنگامی که طاسی سرش را با . احساس میکرد

. ذهنی سریع االنتقال و، به نحوي تقریبا تبالود، فعال داشت. کاله گیس میپوشاند، کامال خوش قیافه به نظر میرسید

میرفت، ولی مطالعه تاریخ و خصوصیات اخالقی انسان وي را به قدر کافی پرمایه و  همگام تحوالت زمان خویش پیش

او که همیشه احساس تنگی وقت میکرد، تنها بر اثر شتاب دچار اشتباه میشد، و بندرت به علت . پخته نکرده بود

ن دردهاي قابل درمان، درباره حساسیت او نسبت به بدبختیهاي دیگران و آمادگیش براي درما. سونیت اشتباه میکرد

. تا آنجا که وظایف گوناگون اجازه میداد، دست یافتن مردم به او امکانپذیر بود. داستانهاي بسیاري گفته شده است

او . زندگی سادهاي داشت، مانند یک گروهبان عادي لباس میپوشید، و از رداي ارغوانی رنگ سالطین رویگردان بود

کارش در حکم عشقی بود . ها آزاد بود، و هیچ دوست ابن الوقت یا ناروزنی هم نداشت هم مانند فردریک از بند رفیقه

از روي وجدان خود را . او هم مانند فردریک از هر یک از دستیاران خود پرکارتر بود. که او را به خود مشغول میداشت

مشاهده اوضاع و احوال و مطالعه نه به خاطر تفریح و خودنمایی، بلکه براي  ;براي مسئولیتهاي خویش آماده میکرد

درباره صنایع، هنرها، اعمال خیریه، بیمارستانها، دربارها، و تاسیسات دریایی و نظامی بسیاري از کشورها  ;سفر میکرد

  . بررسی کرده و با چشمان خود به ملتها، طبقات، و مسائل قلمرو خویش نگریسته بود

از هنگامی : ((میگفت. کانپذیر باشد، به رویاهاي فالسفه تحقق بخشداینک تصمیم داشت تا آنجا که براي یک فرد ام

که من بر تخت سلطنت نشسته و باالترین تاج جهان را بر سر خود نهادهام، فلسفه را قانونگذار امپراطوري خود 

   .فالسفه در همه جاي اروپا با انتظارات مشتاقانه به این اقدام تهورآمیز بزرگ مینگریستند.)) ساختهام

دستیارانی که وي به ارث برده بود تقریبا . نخستین مشکل یافتن دستیارانی بود که در رویاهاي وي سهیم شوند

کاونیتس و فان سویتن از او . همگی از طبقات باال بودند که اصالحات امپراطور حقوق و امتیازاتشان را کاهش میداد

م کرالتنبورگ و گبلر، و دو تن از استادان دانشگاه وین به دو تن از اعضاي شوراي سلطنت به نا ;پشتیبانی میکردند

ولی در سطح پایینتر از این افراد، کارمندان دستگاه دولتی بودند که  ;نام مارتینی و زوننفلس، او را تشویق میکردند

ییر و به عادات متداول خو گرفته بودند، در چارچوب سنتها احساس آرامش میکردند و به خودي خود در برابر تغ

یوزف که به علت شتابزدگی وقت آن را نداشت مبادي آداب باشد، رفتارش با این . تحول مقاومت میورزیدند

خدمتگزاران به صورت خدمه بود، با انبوهی از دستورات گوناگون آنها را گیج میکرد، از آنها میخواست هر نقص 

هاي متعدد دست و بالشان را میبست، و  پرسشنامه عمدهاي را که در همکاران خود مشاهده میکنند گزارش دهند، با

هایشان وعده داد که پس از ده  او به آنان و بیوه. از آنها همان تالش بیامانی را طلب میکرد که خودش به کار میبرد

آنها از او سپاسگزاري میکردند، ولی از روشهایش ناراحت بودند غرور خویش را  ;سال خدمت به آنها مستمري بدهد

اعتماد یوزف به عادالنه بودن هدفهایش وي را در برابر انتقاد و بحث به نحوي بیصبرانه بدون . و تقویت میکردند حفظ

خوشتر از آنچه که من بتوانم باشم : ((نوشت) که اینک در بازنشستگی راحتی بود(او به شوازول . گذشت میکرد
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ز اینکه مسیري را که براي خود تعیین کردهام من بسختی مفهوم خوشبختی را درك کردهام و قبل ا. زندگی کن

. او هرگز به سن کهولت نرسید.)) طی بنمایم، مردي سالخورده خواهم بود

احساس میکرد که اتباعش براي اتخاذ تصمیم و قضاوت سیاسی . یوزف اندیشیدن به دموکراسی را کنار گذاشت

که از طرف اربابان یا کشیشانشان به آنها ابالغ شود آمادگی ندارند و، بجز چند مورد استثنایی، هر عقیدهاي را 

مجلسی مانند پارلمنت انگلستان  ;حتی یک نظام سلطنت مشروطه به نظر نوید بخش نمیرسید ;خواهند پذیرفت

  . محفل در بستهاي از مالکان و اسقفها خواهد بود که با هر تغییر اساسی به مبارزه برخواهد خاست

میدانست که تنها یک سلطنت میتواند بناي رسوم و عادات را درهم ریزد، زنجیر معتقدات  یوزف این را یک امر مسلم

بدین ترتیب، او کلیه مسائل را شخصا مورد . جزمی را بگسلد، و ضعفاي سادهلوح را در برابر اقویاي زیرك حفظ کند

براي تشویق و ترویج رعایت و . هاي زندگی دستوراتی صادر میکرد توجه قرار میداد و درباره کلیه شئون و جنبه

  . اجراي دستوراتش، یک دستگاه جاسوسی به وجود آورد که آثار نیکو کاریهایش را زایل میساخت

قسمتی از حکومت مطلقه او آن بود که از طریق سربازگیري یک ارتش بزرگ ثابت به وجود آورد که از بزرگان 

  . ظام عمومی تامین، و با انضباط پروسی آبدیده شوندمناطق مختلف مستقل باشد و افراد آن از طریق خدمت ن

او امیدوار بود که وجود چنین ارتشی به نظرات وي در امور بین المللی نیرو بخشد، و فردریک را از دست اندازي به 

 این ارتش او را قادر) زیرا این فیلسوف ما تا حدودي داراي خاصیت تملک جویی بود(شاید هم . قلمرو وي باز دارد

میساخت باواریا را ضمیمه خاك خود کند، و ترکها را از منطقه بالکان، که در مجاورت امپراطوري قرار داشت، بیرون 

پس از شش سال تالش، این هیئت  ;یک هیئت از حقوقدانان را مامور کرد که قوانین را اصالح و تدوین کنند. براند

در (در مجازاتها کاهش داده شد، و مجازات اعدام لغو گشت . هاي قضایی منتشر کرد قانون مدنی جدیدي براي شیوه

جادوگري، و خروج از مذهب دیگر ). انگلستان آن روز، هنوز یکصد جرم بودند که مستحق اعدام تلقی میشدند

ازدواج به صورت . کشتن در دوئل در حکم قتل عمد شمرده میشد ;دوئل ممنوع شد. مشمول مجازات قانون نبود

حق طالق از مراجع کشوري قابل  ;و ازدواج میان یک مسیحی و یک غیرمسیحی قانونی شد ;درآمد قراردادي مدنی

بسیاري از . قضات میبایستی فقط پس از آموزش خاص و گذراندن امتحانات مشکل به کار منصوب شوند. تحصیل بود

وقتی اشراف یکی از اعضاي . تلقی شوندکلیه افراد میبایستی در برابر قانون برابر  ;هاي کلیسایی از بین رفتند دادگاه

. ، و یکی دیگر را محکوم به جارو کردن خیابانها دیدند، سخت یکه خوردند)تخته بند(طبقه خود را در پیلوري 

حق تغییر مسکن و شغل، . صادر شدند نظام سرفداري را منسوخ کرد 1785 - 1781سلسله فرامینی که در سالهاي 

اساس رضایت متقابل براي همه کس تضمین شد، و وکالي خاصی براي حمایت از دهقانان داشتن اموال، و ازدواج بر

خوانین و اربابان حقوق قانونی خود را نسبت به مستاجران خود از . در برخورداري از آزادیهاي تازهشان تعیین شدند

بان امالك میتوانستند پارهاي دست دادند، ولی براي اینکه امالك این خوانین به صورت غیر مولد باقی نمانند، صاح

  . خدمات مرسوم را از سرفهاي پیشین خود مطالبه کنند

یوزف با این اعتقاد که مقررات اصناف مانعی بر سر راه رشد اقتصادي است، صنایع بر اساس سرمایهداري را تشویق 

او .)) از امرار معاش محروم داردهزاران نفر را ((ولی با افزایش سریع ماشین آالت مخالف بود، زیرا میترسید  ;میکرد

کارگران صنعتی را از خدمت نظام معاف کرد، ولی آنها از عمل او در کاهش تعداد تعطیالت اظهار عدم رضایت 

وي بازرگانان، صنعتگران، و بانکداران را ترفیع مقام میداد و به آنان عناوین اشرافی و افتخارات ملی اعطا . میکردند

. هاي زیاد گمرکی بر واردات را حفظ کرد داخلی را لغو کرد یا کاهش داد، ولی تعرفه حق العبورهاي. میکرد

صنعتگران داخلی که بدین ترتیب از رقابت خارجی در امان بودند، قیمتها را باال میبردند و اجناس نامرغوب تولید 

هاي خود را به  کردند، دروازههاي گمرکی احساس ناراحتی می پروس، ساکس، و ترکیه عثمانی که از تعرفه. میکردند
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یوزف . اودر، و دانوب قسمتی از بازرگانی خود را از دست دادند ;هاي الب رودخانه ;روي محصوالت امپراطوري بستند

هاي آلپ در منطقه کارنیوال ارتباط  از طریق کوه) شاهراه یوزفی(کوشش کرد با ایجاد جاده جدیدي به نام ویا یوزفینا 

او یک کمپانی هند شرقی تاسیس کرد، و امیدوار بود  ;با بنادر دریاهاي آدریاتیک را افزایش دهدحمل و نقل زمینی 

 1784در سال . از طریق بنادر آزاد فیوم و تریست روابط بازرگانی با مشرق زمین، افریقا، و آمریکا را توسعه بخشد

هاي خروجی رودخانه دانوب  گ او با ترکیه راهیک عهدنامه بازرگانی با ترکیه عثمانی امضا کرد، ولی سه سال بعد جن

  . به دریاي سیاه را بست، و بازرگانان دانوب یکی بعد از دیگري ورشکست شدند

او براي ترویج گردش سرمایه، ممنوعیت دیرینه نزول خواري را از شمار قوانین حذف کرد، بهره وام را به میزان پنج 

وي دستور داد براي فعالیتهاي تازه وامهاي دولتی و . ي عنوان اشرافیت داددرصد قانونی شمرد، و به یک بانکدار یهود

و عقیده فیزیوکراتها را درباره مالیات واحدي که فقط بر زمین بسته شود، میزان آن به  ;انحصارات موقت داده شود

این عمل . تناسب محل و حاصلخیري فرق کند، و توسط مالکان اعم از بزرگ یا کوچک پرداخت شود پذیرفت

گولدن انجام شد که آن را  120000000مستلزم نقشهبرداري و مساحی کلیه اراضی امپراطوري بود و با هزینه 

قانون جدید مقرر میداشت که دهقانان باید هفتاد درصد محصول یا درآمد خویش را براي خود نگاه . مالکان پرداختند

قبال  ;کلیسا تقسیم کنند) عشر(ا میان سهم اربابی و ده یک دارند، دوازده درصد آن را به دولت بدهند، و بقیه ر

دهقانان سی و چهار درصد درآمد خود را به دولت، بیست و نه درصد آن را به مالک، ده درصد آن را به کلیسا 

نجبا معترض بودند که این نحوه تقسیم درآمد . میپرداختند، و تنها بیست و هفت درصد براي خود نگاه میداشتند

. در مجارستان نجبا سر به شورش برداشتند ;ا را خانه خراب خواهد کردآنه

افزایش  1790نفر در سال  21000000به  1780نفر در سال 18700000جمعیت اتریش، مجارستان، و بوهم از 

ن هاي قدیمی روستایی را میگرفتند، و در ساخت هاي آجري جاي بیغوله یکی از معاصران گزارش داد که کلبه. یافت

فقر به جاي خود باقی ماند، ولی به موجب یک فرمان امپراطوري . ها در شهر، چوب جاي خود را به آجر میداد خانه

هایی دایر شدند که در آنها هرکس که توانایی امرار معاش نداشت میتوانست بدون از دست دادن  نوانخانه 1781مورخ 

  . عزت نفس طلب کمک کند

)) حافظ فلسطین و ایمان کاتولیک((، و ))حامی کلیساي مسیحی((، ))کشیش مسیح((با آنکه یوزف به صورت رسمی 

خود یعنی اتریش و )) موروثی((بود، به محض اینکه به قدرت مطلقه رسید، به کاستن از نقش کلیسا در اراضی 

موجب آن مقرر صادر کرد، که به )) فرمان رواداري مذهبی((او یک  1781اکتبر  12در . مجارستان و بوهم پرداخت

ها، و اموال داشته باشند، حرفهاي  شد پروتستانها و ارتدوکسهاي یونانی آزاد باشند که از خود معابد، مدارس، صومعه

از هر گونه جروبحث ((امپراطور به مردم اندرز میداد که . در پیش گیرند، و مشاغل سیاسی یا نظامی احراز کنند

دداري کنند، و با کسانی که به اصول دیگري پایبند هستند شیوه عطوفت و درباره امور مذهبی و معتقدات دینی خو

: یوزف در دستورالعملی که براي فان سویتن فرستاد، با صراحت منابع الهام خود را آشکار کرد.)) مهربانی پیش گیرند

د که قربانیانی مانند عدم رواداري مذهبی از امپراطوري من طرد شده است، و این امپراطوري میتواند به خود ببال((

رواداري مذهبی نتیجه ترویج نهضت روشنگري است که اکنون در سراسر اروپا رواج . ... کاالس و سیروان نداشته است

تنها فلسفه است که دولتها باید . ... اساس آن فلسفه و مردان بزرگی است که آن را به وجود آوردهاند ;یافته است

واداري مذهبی نیز حدود و ثغوري داشت، همان طور که در رساله درباره رواداري این ر.)) سرمشق خود قرار دهند

پارهاي از اعضاي شورا به یوزف هشدار دادند که . حدودي براي آن در نظر گرفته شده بود) 1763(مذهبی اثر ولتر 

وند بسرعت رشد و نمو اگر کلیه محدودیتها از میان برده شوند، معتقدات بیقیدوبند، و حتی انکار صریح وجود خدا

هاي متخاصم، بینظمی اجتماعی، و از میان رفتن هرگونه اختیار و  و این وضع منجر به پیدایش فرقه ;خواهد کرد
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بدین ترتیب، وقتی به او گفته شد که چند صد بوهمی خود را آشکارا خداپرست . قدرت مراجع رسمی خواهد شد

باید بدون بازجویی ((س که معترف به داشتن چنین معتقداتی باشد اعالم داشتهاند، او دستور داد هر ک) دئیست(

و این مجازات در هر )) بیشتر، بیست و چهار ضربه با شالق چرمی بر کفلش زده شود و سپس روانه خانهاش شود

. بعضی از خداپرستان سرسخت به مستعمرات نظامی تبعید شدند. مورد تکرار آشکار چنین تظاهراتی تجدید شود

. خواهیم دید که یوزف در تالشهاي خود براي آزاد کردن یهودیان تا چه حد پیش رفت بعدا

افزایش سریع تعداد کسانی بود که مذهب خود را پروتستان اعالم میداشتند )) فرمان رواداري مذهبی((یکی از نتایج 

ارد، ولی به محافل آزادي فکري رو به توسعه گذ. 1786نفر در  157000به  1781نفر در سال  74000از  - 

لژي در وین تشکیل  1781فراماسونها که از مدتها پیش در اتریش مستقر بودند، در سال . خصوصی محدود ماند

خود ) با وجود جنبه ضمنی خداپرستی آن(دادند که در آن افراد برجسته بسیاري از اجتماع شرکت داشتند، و 

هدف این جمعیت عبارت بود از تحقق بخشیدن به آن ((ي آن، به قول یکی از اعضا. امپراطور از آن حمایت میکرد

آزادي معتقدات و عقاید که خوشبختانه دولت به ترویج آن همت گماشته بود، و مبارزه با خرافات و تعصب در میان 

ري لژهاي فراماسون بسرعت رو به افزایش گذاشتند، به طو.)) هاي راهبان که پشتیبانان اصلی این بدیها هستند فرقه

هم مردان و هم زنان  ;وابسته بودن به این جمعیت نشانه تجدد به شمار میرفت ;که در وین هشت لژ وجود داشتند

به . موتسارت براي مراسم فراماسونها آهنگهایی ساخت ;نشانهاي عضویت در جمعیت فراماسونها را بر سینه میزدند

دستور  1785در سال  ;ست اندرکار توطئه سیاسی میباشندمرور زمان یوزف این سوظن را درباره لژها پیدا کرد که د

داد لژهاي وین با یکدیگر تلفیق شوند و به صورت دو لژ درآیند، و اجازه داد در هر یک از مراکز استانها تنها یک لژ 

  . دایر باشد

به صورت قوانین  نتایج کار این هیئت را 1782یوزف هیئتی را مامور تجدیدنظر در قوانین سانسور کرد، و در سال 

به موجب این قوانین نه تنها کتابهایی که به طور اصولی و منظم به مسیحیت حمله میکردند . تازهاي منتشر ساخت

حاوي معجزات، الهامات، ((یا داراي مطالب خالف اخالق و ناشایست و شرم آور بودند ممنوع شدند، بلکه کتابهایی که 

نیز ممنوع )) فاتی شدن افراد عادي و ایجاد انزجار در میان اهل فضل میشدندارواح، و نظایر آن بودند و باعث خرا

ولی این گونه مطالب میبایستی همراه  ;انتقاد و هجو مجاز بود، حتی اگر هدف آنها خود امپراطور بود. اعالم شدند

کتب ممنوعه کلیساي  استفاده از کتابهایی که در فهرست. اسم واقعی نویسنده بوده، و مشمول قانون افترا باشند

آثار علمی میبایستی به طور کامل از سانسور . ها آزاد بود کاتولیک رومی ذکر شده بودند براي دانشمندان در کتابخانه

آثار ادبی نیز به همین ترتیب، مشروط بر اینکه مرجعی شناخته شده جنبه ادیبانه بودن آن را گواهی  ;آزاد باشند

آزادي درسی و . نهاي خارجی بودند میشد بدون اشکال وارد کرد و به فروش رساندکتابهایی را که به زبا. کند

هنگامی که چهارده دانشجو در دانشگاه اینسبروك به این علت که معلمشان استدالل کرده . دانشگاهی توسعه یافت

به این ترتیب به بود عمر جهان بیش از شش هزار سال است علیه وي نزد مقامات سخنچینی کردند، یوزف موضوع را 

این چهارده دانشجو باید اخراج شوند، زیرا مغز بیمایهاي مانند مغز آنان نمیتواند از تحصیالت : ((اختصار فیصله داد

عکس العمل یوزف . مقررات جدید باعث ایجاد اعتراضات خشمگینانهاي از ناحیه مقامات مذهبی شد.)) طرفی ببندد

حتی قبل از این اعطاي ). 1787(ادي کامل در زمینه نشریات برخوردار باشد این بود که به وین اجازه داد از آز

وجود داشت استفاده میکردند و  1782هاي وین از نرمشی که در اجراي قوانین مورخ  آزادي، صاحبان چاپخانه

)) اسرارافشاي ((جزوات، کتابها، و مجالت اتریش را غرق در مطالب نیمه مستهجن ساخته بودند، که از آن جمله 

. ها و حمله به کلیساي کاتولیک و یا به خود مسیحیت بود راهبه
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فرمانی صادر کرد که به  1781نوامبر  29در . یوزف احساس میکرد که باید امور کلیسا را نیز سروسامان بخشد

ال بیمارستان نه مدارسی اداره میکردند، نه توجهی به ح((ها از قبیل آنهایی که  موجب آن تعداد بسیاري از صومعه

خانه مذهبی در مناطق آلمانی که در قلمرو  2163از . بسته شدند)) داشتند، و نه به مطالعاتی دست میزدند

نفر 27000نفر ساکنان آنها، 65000از  ;خانه بسته شدند 413، )اتریش، ستیریا، کارینتیا، کارنیوال(امپراطوري بودند 

دستگاه : ((یوزف میگفت. هی در بوهم و مجارستان نیز به عمل آمدندکاهشهاي مشاب. با دریافت مستمري آزاد شدند

ثروت .)) سلطنت فقیرتر و عقبافتادهتر از آن است که به خود اجازه این تجمل را بدهد که از بیکارگان نگاهداري کند

یله دولت به عنوان میراث مردم اعالم، و به وس -گولدن بالغ میشد  6000000که به حدود  -موسسات منحل شده 

به . هایی که هنوز به حال خود باقی مانده بودند، براي به ارث بردن اموال، فاقد شرایط اعالم شدند صومعه. ضبط شد

. هاي فقراي مسیحی دستور داده شد از صدقه گرفتن دست بکشند، و گرفتن سالکان تازه کار بر آنها منع شد فرقه

و دولت فروش، . ملک کلیسا میبایستی در نزد دولت به ثبت برسدکلیه مای. جمعیتهاي برادري مذهبی منحل شدند

  . انتزاع، یا معاوضه آنها را ممنوع ساخت

اسقفهاي جدید ملزم بودند نسبت به مراجع . یوزف سپس به درآوردن قلمرو نفوذ اسقفها تحت تسلط دولت پرداخت

یه پاپ صادر میشد، بدون اجازه دولت در هیچ گونه مقررات و فرمانی که از ناح. دولتی سوگند اطاعت یاد کنند

، که حاکی از محکومیت بدعتگذاران یا پیروان آیین یانسن 1713و  1362توقیعات پاپی مورخ . اتریش اعتبار نداشت

هاي مذهبی تازهاي تشکیل داد، کلیساهاي جدیدي  از سوي دیگر، یوزف حوزه. بود، میبایستی نادیده انگاشته شوند

او مدارس مذهبی تازهاي افتتاح کرد و . ی براي کمک به نامزدهاي مشاغل کشیشی برقرار کردساخت، و مقرریهای

براي آنها برنامهاي تنظیم شد که در آن توجه خاصی به علوم و دانش غیرمذهبی و همچنین علوم االهی و مراسم 

. مذهبی مبذول میشد

روحانیان عالیمقام بسیاري از یوزف تقاضا کردند . واداشتاین اقدامات، روحانیان کاتولیک را در سراسر اروپا به قیام 

 ;و چون به این تقاضا توجهی نشد، آنها وي را به آتش دوزخ تهدید کردند ;که فرامین ضد روحانیت خود را لغو کند

سرانجام خود پاپ پیوس ششم، که شخصی خوش قیافه، با فرهنگ، . یوزف تبسمی کرد و به راه خود ادامه داد

، از سلسله جبال آپنن و )1782فوریه  27(ت، و خودخواه بود، به اقدام غیرعادي خروج از ایتالیا دست زد پرعطوف

پس از سال  ;، و مصمم بود شخصا به امپراطور متوسل شود)مارس 22(آلپ در فصل زمستان گذشت و وارد وین شد 

  . ، این نخستین بار بود که یک پاپ قدم به خاك آلمان میگذاشت1414

وزف با همفکر شکاك خود کاونیتس از شهر خارج شد تا پاپ را تا اقامتگاهی که زمانی مورد استفاده ماري ترز قرار ی

در مدت توقف پاپ در وین، جمعیتهاي عظیمی تقریبا به طور روزانه در برابر کاخ سلطنتی . گرفته بود همراهی کند

  : بعدا آنها را چنین توصیف کردیوزف . جمع میشدند تا از دعاي برکت پاپ بهرهمند شوند

با وجود چند برابر کردن تعداد قراوالن، امکان نداشت انسان . همه راهروها و پلکانهاي دربار انباشته از مردم بودند

این اشیا عبارت بودند از، عبا، تسبیح، و . میآوردند حفظ کند) پاپ(خود را از همه اشیایی که آنها براي تبرك نزد او 

براي دعاي خیري که وي روزي هفت بار از باال خانه میکرد، جمعیتی چنان انبوه گرد میآمد که تا انسان آن و . تمثال

مبالغه نیست اگر گفته شود یک بار شصت هزار نفر جمع  ;را به چشم خود نبیند، نمیتواند عظمت آن را باور کند

دیروز یک . د خود از بیست فرسنگی اطراف میآمدنددهقانان با زن و فرزن ;این منظرهاي بسیار زیبا بود ;شده بودند

  . زن درست زیر پنجره اطاق من زیر دست و پا له شد

هاي فصیحانه پاپ نبود، بلکه این تسلط قدرت مذهب بر فکر  آنچه یوزف را بیشتر تحت تاثیر قرارداد اندرزها و موعظه

پاپ با لحنی حاکی . ه پیوس میهمان او بود، ادامه دادها، حتی هنگامی ک با این وصف، او به بستن صومعه ;انسانها بود
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هاي خود که نابود کننده ایمان و قوانین کلیسا هستند ادامه  اگر شما به نقشه: ((از پیشگویی به او چنین هشدار داد

 در مسیر زندگی شما، راه را بر شما سد خواهد ;دهید، دست باري تعالی با سنگینی به روي شما فرود خواهد آمد

و به سلطنتی که  ;در زیر پایتان ژرفنایی خواهد کند که شما را در عنفوان جوانی به کام خود فرو خواهد برد ;کرد

پس از یک ماه عزت و احترام و ناکامیابی، پیوس با .)) شما میتوانستید آن را افتخارآمیز کنید پایان خواهد داد

یبزادهاي را که در نزد دستگاه اداري پاپ مقبول نبود به کمی بعد، امپراطور نج. خاطري اندوهگین به رم برگشت

پاپ از تایید این انتصاب خودداري ورزید، و کلیسا و امپراطوري به مرز  ;عنوان اسقف اعظم میالن منصوب کرد

، از پیوس دیدن )1782دسامبر (وي با عجله به رم رفت . یوزف آماده اقدامی چنین حاد نبود. جدایی نزدیک شدند

. جلب کرد -حتی در لومباردي  - مدعی تقدس شد، و موافقت پاپ را نسبت به انتصاب اسقفها توسط دولت  کرد،

اسکودي میان مردم رم پخش کرد، و  30000یوزف . مقام با روي خوش از یکدیگر جدا شدند شهریار و روحانی عالی

. و شدبه عنوان ابراز حقشناسی بدرقه راه ا)) زنده باد امپراطور ما((فریاد 

و (او، که مانند لوتر به مبارزه با پاپ برخاسته . وقتی به وین بازگشت، به برنامه اصالح دینی یکتنه خود ادامه داد

ها حملهور  ، مانند هنري هشتم به صومعه)بسیاري از پروتستانها با احساس حقشناسی وي را به لوتر تشبیه میکردند

ها، و جلوگیري از دست زدن به  رچیدن دفاتر نذر و نیازها و بیشتر مجسمهشده بود، و مانند کالون با صدور دستور ب

طول و تعداد مراسم . ... شمایل قدیسان و بوسیدن یادگارها و توزیع نظر قربانی، به پاك کردن کلیساها پرداخت

ناجات به زبان مقرر شد از آن پس خواندن م ;مذهبی، لباس مریم عذرا، و نوع موسیقی کلیسا را تحت قاعده درآورد

 ;هاي مذهبی به جلب موافقت مقامات دولتی نیاز داشت زیارت و حرکت دسته. آلمانی انجام شود نه به زبان التینی

به  ;بود) عید جسد(سرانجام تنها حرکت یک دسته مذهبی مجاز داشته شد، و آن هم براي روز کورپوس کریستی 

بانها در برابر یک دسته مذهبی که در حرکت است، حتی اگر یک مردم رسما اعالم شد نیازي نیست که آنها در خیا

به استادان . دسته با خود نان متبرك عشاي ربانی حمل کند، زانو بزنند، تنها کافی بود کاله خود را از سر بر دارند

  . ددانشگاه گفته شد دیگر نیازي نیست که سوگند یاد کنند که به آبستنی معصومانه مریم عذرا اعتقاد دارن

هاي غیرضروري گرفته میشد براي  ثروتی که از صومعه. هیچ کس نمیتوانست منکر انسانی بودن هدفهاي یوزف شود

هاي معزول، و براي پرداخت  هاي خیریه، پرداختن مقرري به راهبان و راهبه کمک به مدارس، بیمارستانها، بنگاه

  . یافت حانی تخصیص میهاي رو وجوهی به صورت متمم مستمري به کشیشان بیچیز حوزه

کلیه بخشهایی که یکصد کودك به سن . امپراطور سلسله دستورات مبسوطی براي ترویج آموزش و پرورش صادر کرد

. آموزش ابتدایی اجباري و همگانی شد. داشتند ملزم بودند که مدارس ابتدایی باز کنند) واجب التعلیم(مدرسه رفتن 

ها در وین، پراگ، لمبرگ، پست، و لوون  به دانشگاه. دولت تاسیس میشدند ها یا مدارس دختران به وسیله صومعه

هاي اینسبروك، برون، گراتس، و فرایبورگ به صورت مدارسی براي تدریس پزشکی، حقوق، یا  دانشگاه. کمک میشد

. یر شدنددر وین، براي طب و جراحی نظامی دا)) یوزفینوم((مدارس پزشکی، از جمله موسسه . فنون عملی درآمدند

  . آمد ترین مراکز طبی جهان درمی وین بتدریج به صورت یکی از پیشرفته

VI - امپراطور و امپراطوري  

او اتریش را بخوبی . اشکال و دشواري اقدامات انقالبی یوزف بر اثر گوناگون بودن اجزاي قلمروش دو چندان میشود

اشراف مجارستان تا چه حد عمیقا در زندگی  میشناخت، ولی با وجود سفرهاي پرزحمتش، درك نکرده بود که

هاي مردم مجارستان میتوانست بر منافع  اقتصادي و سیاسی ملت خود ریشه دارند، و چگونه میهن پرستی توده

پس از رسیدن به قدرت، وي از پیروي از سنت و رفتن به پرسبورگ براي اینکه تاج پادشاهی . طبقاتی بچربد

تناع کرده بود، زیرا طی آن مراسم الزم بود وي سوگند وفاداري نسبت به قانون اساسی مجارستان را بر سرگذارد ام
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او با صدور این دستور که . این عمل در حکم صحه گذاردن بر نظام فئودالی جامعه مجارستان بود. مجارستان یاد کند

م مجارستان را از خود همه مرد) 1784(تاج قدیس ستفان، قدیس حامی مجارستان، از بودا به وین برده شود 

او به جاي زبان التینی، آلمانی را به عنوان زبان قانون و تعلیمات در مجارستان قرار داده بود نه زبان . رنجانده بود

با ایجاد مانع به وسیله تعرفه گمرکی در برابر صدور محصوالت مجارستان به اتریش، بازرگانان مجارستان را . مجار را

و با دخالت در مراسم دیرینه مذهبی و اجازه دادن به اجتماعات پروتستان مجارستان که  ;به خشم آورده بود

واحد افزایش یابد، کلیساي کاتولیک را سخت ناراحت  758به  272از ) 1784 - 1783(تعدادشان ظرف یک سال 

  . مجارستان دچار آشفتگی اختالفات طبقاتی، ملی، زبانی، و مذهبی شد. کرده بود

شورش شدیدي علیه اربابان فئودال ) هاي آلپ در ترانسیلوانی بین رودخانه دانوب و کوه(هقانان واالکیا د 1784در 

و اعالم داشتند که .کاخ خوانین و شصت قریه را آتش زدند، چهار هزار مجارستانی را کشتند 182خود برپا کردند، 

حساس ناراحتی آنان، که ناشی از تحمل یک ظلم یوزف با ا. همه این کارها را با موافقت امپراطور انجام میدهند

ولی هدف او این بود که به نظام فئودالی به طور مسالمتآمیز و از طریق وضع قوانین  ;طوالنی بود، همدردي میکرد

او براي . پایان دهد، و نمیتوانست اجازه دهد که دهقانان جریان امور را با آتشسوزي و قتل نفس تسریع کنند

نجبا . یکصد و پنجاه نفر از رهبران شورشی اعدام شدند، و شورش متوقف شد ;رش سربازانی فرستادفرونشاندن شو

صحنه براي یک شورش ملی . تقصیر شورش را به گردن او انداختند، و دهقانان او را مسئول شکست آن میدانستند

  . آماده بود 1787علیه امپراطور در سال 

او از نامور، . صا مسائل مستملکات اتریش در هلند را بررسی کند، بدانجا رفتیوزف براي اینکه شخ 1780در نوامبر 

در حاشیه این . مونس، کورتره، ایپر، دنکرك، اوستاند، بروژ، گان، اودنارد، آنورس، مالین، لوون، و بروکسل دیدن کرد

که در آنجا با رنال (شت، وسپا به روتردام، الهه، لیدن، هارلم، آمستردام، اوتر -دیدارها، به ایاالت متحده هلند 

این امر . رونق فعالیتهاي هلند، و رکود نسبی اقتصاد بلژیک توجهش را جلب کرد. سفر کرد - ) غذا خورد)) فیلسوف((

) 1648(را به فعالیت و امکانات تجار هلندي و بسته بودن رودخانه سکلت بر دادوستد دریایی بر اثر عهدنامه مونستر 

روکسل بازگشت و جلساتی براي بهبود وضع دادوستد، امور اداري، امور مالی، و قوانین تشکیل وي به ب. نسبت داد

تشن، را به عنون فرمانداران  - خواهر خود ماریا کریستینا و شوهرش آلبرت، دوك ساکس  1781در ژانویه . داد

. مستملکات اتریش در هلند منصوب کرد

صاحبان امتیازات دیرینه در طبقات باال، در این سرزمین تاریخی، تا چه در این وقت براي نخستین بار متوجه شد که 

یک ایالت به نام برابانت منشوري براي پارهاي آزادیها داشت که قدمت آن به قرن . حد با اصالحات وي مخالفند

فت نسبت به از هر حکمرانی که به بروکسل وارد میشد انتظار میر. نام داشت)) مدخل شادمانی((سیزدهم میرسید و 

این منشور سوگند وفاداري یاد کند، و یکی از موادش حاکی از آن بود که اگر سلطان از هر یک از مواد آن تخلف 

یک بند دیگر سلطان را ملزم . کند، اتباع فالندري او حق خواهند داشت هرگونه خدمت و اطاعتی را از وي دریغ کنند

و قدرتهایی که از آن برخوردار است حفظ کند و کلیه . مایملک میکرد که کلیساي کاتولیک را با تمام حقوق،

قوانین اساسی مشابهی در سایر ایاالت وجود داشتند که مورد . را به موقع اجرا بگذارد)) شوراي ترانت((تصمیمات 

وي پس از  .یوزف بر آن شد که نگذارد این سنن با اصالحات وي معارضه کنند. عالقه و احترام نجبا و روحانیان بودند

  . ، به وین بازگشت)1781ژوئیه (یک دیدار کوتاه از پاریس 

هاي بلژیک را از وابستگی  خود را درباره این ایاالت آغاز کرد، صومعه)) فرمان رواداري مذهبی((در ماه نوامبر اجراي 

سل، آنورس، و مالین اسقفهاي بروک. به دستگاه پاپ آزاد ساخت، چند صومعه را بست، و درآمدهاي آنها را ضبط کرد

هاي مذهبی، و مراسم دینی به  یوزف به گسترش مقررات خود درباره دفاتر نذر و نیازها، حرکت دسته. اعتراض کردند
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ذهن انسان دیگر نباید در انحصار : ((او مدارس را از زیر نظارت اسقفها خارج کرد، و میگفت. بلژیک مبادرت ورزید

در آنجا مدرسهاي . صاري دانشگاه لوون را که مدتها از آن برخوردار بود ملغا ساختوي امتیازات انح.)) کشیشان باشد

آزاد از تسلط اسقفها تاسیس کرد و دستور داد که همه نامزدهاي مشاغل کشیشی باید مدت پنج سال در این موسسه 

به جاي مجلس ایالتی و  1787وي، که به اصالح وضع حکومت ایالتی اشتیاق داشت، در ژانویه . به تحصیل بپردازند

تحت نظر نماینده تام االختیاري )) شوراي اداره عمومی((شوراهاي ویژه حکومتی، که از اشراف تشکیل میشدند، یک 

هاي فئودال،  که منصوب امپراطور بود برقرار ساخت و یک دستگاه قضایی واحد و غیر مذهبی به جاي دادگاه

. فراد، از هر طبقهاي که بودند، در مقابل قانون برابر اعالم شدندکلیه ا. منطقهاي، و روحانی به وجود آورد

تالشهاي بیثمري که . نجبا و بسیاري از اعضاي طبقه متوسط در مقاومت علیه این اقدامات به روحانیان پیوستند

صدور هلند از . یوزف براي گشودن رودخانه سکلت براي تجارت دریایی به عمل آورد در خصومت آنها کاهشی نداد

 1787در ژانویه . اجازه براي این کار امتناع ورزید، و فرانسه، با وجود تقاضاي ماري آنتوانت، در این امتناع هماواز شد

در  ;ایاالت برابانت به یوزف اطالع دادند که تغییر در قانون اساسی موجود آن ایالت بدون رضایت آنها امکانپذیر نیست

متش بر مستملکات اتریش در هلند باید براساس مشروطه سلطنتی باشد، نه حقیقت او را مطلع ساختند که حکو

یوزف این اعالم نظر را نادیده گرفت و دستور داد فرامینش اجرا شوند، مجلس دادن راي براي . سلطنت استبدادي

  . اخذ مالیات را مشروط به این کرد که به تذکراتش توجه شود

ت عمل وسیعی درآمد که ماریا کریستینا قول داد اصالحات منفور هیجان عمومی به صورت چنان خشونت و شد

در خالل این آشفتگی اوضاع، امپراطور کجا بود او مشغول مذاکرات سیاسی با کاترین ). 1787مه  31(منسوخ شوند 

حتی یوزف . دوم بود و اعتقاد داشت که تفاهم با روسیه باعث انزواي پروس و تقویت اتریش علیه ترکها خواهد شد

و از آنجا به مسکو و سن پطرزبورگ ) 1780ژوئن  7(قبل از مرگ مادرش، در ماگیلیوف از ملکه روسیه دیدن کرده 

اتریش و روسیه پیمان اتحادي امضا کردند که به موجب آن هر یک از طرفین متعهد بود در  1781در مه . رفته بود

یوزف که فکر میکرد این قرارداد فردریک را، که . بدصورتی که طرف دیگر مورد حمله قرار گیرد، به کمکش بشتا

مستملکات اتریش در هلند را ) 1784(اینک سنین هفتاد سالگی را میگذراند، از حرکت باز خواهد داشت، بار دیگر 

حکمران به وسوسه افتاد، ولی فردریک همه نیروهاي . در ازاي باواریا به شارل تئودور حکمران باواریا پیشنهاد کرد

دوك  ;او علیه امپراطور در مجارستان و بلژیک شورش برپا کرد. د را براي خنثا کردن این نقشه به کار انداختخو

عمال خود را گسیل داشت تا  ;تسوایبروکن وارث حکمرانی باواریا را تحریک کرد که با این معاوضه مخالفت کند

ژوئیه  23در . و موفق شد: ل آنها را تهدید میکندشاهزادگان آلمانی را متقاعد سازد که توسعهطلبی اتریش استقال

وایمار، گوتا، مکلنبورگ، آنسباخ،  - کاسل، بادن، ساکس  -پروس، ساکس، هانوور، برونسویک، ماینتس، هسن  1785

متشکل کرد، و اعضاي این جامعه تعهد کردند که در برابر هرگونه )) اتحادیه شاهزادگان((و آنهالت را به صورت یک 

یوزف بار دیگر به خواهرش در ورساي متوسل . لبی اتریش به زیان یکی از کشورهاي آلمانی مقاومت کنندتوسعهط

ماري آنتوانت جذبه خود را در مورد لویی شانزدهم به کار برد تا پشتیبانی او را نسبت به برادرش جلب کند،  ;شد

ه شکست خود به دست روباه پیري که معبود یوزف ب ;ورژن، وزیر خارجه فرانسه، لویی را از موافقت برحذر داشت

وي خبر مرگ فردریک را دریافت داشت، اندوهی دوگانه به این  1786هنگامی که در اوت . جوانیش بود اعتراف کرد

من به عنوان یک سرباز از مرگ یک مرد بزرگ که در هنر جنگاوري برگی بر اوراق تاریخ افزوده : ((صورت ابراز داشت

در این هنگام .)) به عنوان فردي عادي از این متاسفم که مرگش سی سال دیر صورت گرفته استو  ;است متاسفم

تنها امید امپراطور براي گسترش قلمرو خود در این بود که با کاترین در یک برنامه لشکرکشی براي تقسیم 

به قصد ایجاد  1787یه هنگامی که امپراطریس روسیه در ژانو. مستملکات ترکیه در اروپا میان خود همدست شود
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رعب و دیدار از فتوحات تازه خود عازم جنوب شد، از یوزف دعوت کرد در ضمن راه به او ملحق شود و او را تا کریمه 

: او گفت. یوزف به این سفر رفت، ولی آنا با پیشنهاد کاترین درباره یک جهاد متحد موافقت نکرد. همراهی کند

با وصف این، هنگامی که ترکیه علیه .)) جنگ با ترکیه آن را به من نمیدهد آنچه من میخواهم سیلزي است، و((

اتحاد وي با کاترین او را ملزم  ;، یوزف ناچار شد وارد میدان عمل شود)1787اوت  15(روسیه اعالن جنگ داد 

تار جنگ عالوه بر آن، اینک که ترکیه به شکل وخیمی گرف ;به کاترین کمک کند)) تدافعی((میداشت در جنگی 

بدین . شده بود، اتریش فرصتی داشت که صربستان و بوسنی، و حتی شاید بندري در دریاي سیاه، را به دست آورد

. یوزف سربازان خود را به جنگ فرستاد و به آنها گفت بلگراد را تسخیر کنند 1788ترتیب، در فوریه 

کاترین سربازان . علیه سن پطرزبورگ گسیل دارند ولی در این ضمن، سوئدیها از فرصت استفاده کردند تا نیروهایی

ترکها که از فشار روسیه آسوده شده بودند، نیروهاي خود را . خود را از جنوب فرا خواند تا از پایتخت خود دفاع کند

یوزف که میخواست ارتش خود را شخصا رهبري کند، متوجه شد که ارتشش بر اثر . علیه اتریشیها متمرکز کردند

وي دستور عقب نشینی داد و با ناامیدي و سرافکندگی . به جنگ، فرار از صف، و بیماري ضعیف شده است بیرغبتی

سپهساالر کهنسال  ;واگذار کرد)) جنگ هفتساله((او فرماندهی سپاه را به الودون، یکی از قهرمانان . به وین بازگشت

امیابی لشکر کشی سوئد علیه روسیه، سربازان کاترین با ناک. آبروي ارتش اتریش را بازخرید) 1789(با تسخیر بلگراد 

به سوي جنوب بازگشتند، و در کشت و کشتار متقابلی که با ترکها به راه انداختند، از افراد آنها تنها عده ناچیزي 

یوزف از دورنماي افتخارات جنگی که مدتها انتظار آن را میکشید به وجد آمده بود که . بیش از ترکها زنده ماند

پروس انگلستان، سوئد، و هلند، که از توسعه طلبی و گسترش نفوذ روسیه بیم داشتند، براي کمک به ترکها دخالت 

بار دیگر او به فرانسه . یوزف یکباره همه کشورهاي پروتستان اروپا را متحد و در حال تسلیح علیه خود یافت. کردند

  . سرگرم انقالب بود 1789متوسل شد، ولی فرانسه در 

و عمالی فرستاد تا علیه ) 1790ژانویه (روس تحت فرمانروایی فردریک ویلهلم دوم پیمان اتحادي با ترکیه امضا کرد پ

  . امپراطور در مجارستان و مستملکات اتریش در هلند شورش به پا کنند

ري، مالیات، تغییر ها استقبال کرد، زیرا به شورش علنی علیه فرامین یوزف درباره سربازگی مجارستان از این دسیسه

امریخ مالونجئی از مجارها دعوت کرد تا پادشاهی از خود انتخاب  1776در . زبان، و اصالحات مذهبی برخاسته بود

کنت . رمیگیوس فرانیو توطئهاي ترتیب داد که فردریک ویلهلم را به سلطنت مجارستان بردارد 1788در سال . کنند

در سال . بر امپراطور آشکار کردند و فرانیو به شصت سال حبس محکوم شد استرهازي و کنت کارولیی این توطئه را

وقتی که خبر انقالب . مجالس مجارستان به پروس متوسل شدند تا مجارستان را از تسلط اتریش آزاد کند 1789

احساس  یوزف که مرگ را در عروق خود. فرانسه به مجارستان رسید، فریاد استقاللطلبی در این کشور طنین افکند

در . برادرش لئوپولد به او اصرار کرد که تسلیم شود. میکرد، دیگر یاراي آن را نداشت که موقع خود را حفظ کند

 1780ما تصمیم گرفتهایم که اداره امور پادشاهی مجارستان را به وضع سال  ;وي اعالم داشت 1790ژانویه 

 صالح عمومی، و به امید اینکه شما که از تجربه درس آموختهما این اصالحات را از روي عالقه شدید به م. بازگردانیم

ولی . ... اینک ما اطمینان یافتهایم که شما نظام قدیم را ترجیح میدهید. اید آنها را مطبوع خواهید یافت، آغاز کردیم

و رابطه آنها با  و همچنین فرمان مربوط به سرفها، رفتار با آنها،)) فرمان رواداري مذهبی((اراده ما بر آن است که 

  . اربابان به قوت خود باقی بمانند

در ماه فوریه تاج قدیس ستفان به بودا باز گردانده شد، و در هر ایستگاه مسیر استقبال عمومی پر شوري از آن به 

شورش در مستملکات اتریش در هلند بزودي پایان نیافت، زیرا گرماي جنبش انقالبی . عمل آمد، شورش فرو نشست

یوزف از تایید قولی که خواهرش به ایاالت برابانت داده و حاکی . ر فرانسه که در همسایگی آن بود احساس میکردرا د
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دستور داد این اصالحات اجرا شوند و از سربازان . از آن بود که اصالحات مورد ایراد آنها لغو خواهند شد امتناع کرد

شش آشوبگر در  ;این کار انجام شد. میکند تیراندازي کنند خود خواست به هر جمعیتی که در برابر آنها مقاومت

یک حقوقدان اهل بروکسل به نام . و تعدادي نامعلوم در آنورس و لوون کشته شدند) 1788ژانویه  22(بروکسل 

به عنوان داوطلب نام نویسی )) ارتش استقالل((هانري وان دن نوت مردم را تحریک کرد که خود را مسلح، و در یک 

خبر سقوط باستیل انگیزهاي غیرعادي به این جنبش . روحانیان فعاالنه از این دعوت پشتیبانی به عمل آوردند. دکنن

 24در . طولی نکشید که ده هزار میهن پرست که از یک رهبري توانا برخوردار بودند وارد صحنه کارزار شدند. افزود

 26در . ن خلع یوزف دوم از حکمرانی آنها اعالم شده بوداکتبر بیانیهاي از جانب مردم برابانت صادر شد که در آ

در . شورشیان شهرها را یکی پس از دیگري اشغال کردند. اکتبر نیروي میهن پرستان سربازان اتریش را شکست داد

 آنها این. را اعالم داشتند)) جمهوري ایاالت متحده بلژیک((این هفت ایالت استقالل خود و ایجاد  1790ژانویه  11

. نام را از قبایل بلژ، که هجده قرن پیش از آن براي قیصر روم مزاحتمی به وجود آورده بودند، اقتباس کردند

یوزف از فرانسه درخواست کمک کرد، . انگلستان، هلند، و پروس با خوشوقتی دولت جدید را به رسمیت شناختند

ه همه آن دنیاي قدیمی آشناي یوزف در حال چنین به نظر میرسید ک. ولی خود فرانسه سرگرم عزل پادشاهش بود

. متالشی شدن است، و مرگ هم او را به سوي خود میخواند

VII  -  فرشته مرگ  

مجارستان و بلژیک در حال شورش، و ترکها در حال پیشرفت بودند، ارتشش . هاي واپسین کامل بود تلخکامی آن ماه

ی او را دوست میداشت، با او به عنوان متجاوز به رسوم که زمان - اتریشیها  - در حال عصیان بود، ملت خودش 

نجبا به  ;کشیشان او را به عنوان فردي بیایمان محکوم میکردند ;معتقدات مقدس مردم به مخالفت برخاسته بود

مستمندان شهرها با گرسنگی  ;دهقانان اراضی بیشتري میخواستند ;علت آزاد ساختن سرفهایشان از او نفرت داشتند

. همه طبقات بر زیادي مالیاتها و قیمتها، که معلول جنگ بود، لعن و نفرین میکردند ;دست به گریبان بودندشدید 

یوزف، به عالمت تسلیم کامل، کلیه اصالحاتی را که از زمان مرگ ماري ترز مقرر داشته بود،  1790ژانویه  30در 

  . بجز لغو سرفداري، منسوخ اعالم داشت

فرانسه را دایر بر اینکه پادشاه تحصیلکرده و )) فیلسوفان((بود او باایمان کامل و اعتماد وافر نظر علت ناکامیابی او چه 

او داراي تحصیالت خوبی بود، ولی عشق . با حسن نیت بهترین وسیله تنویر افکار و اصالحات خواهد بود، پذیرفته بود

شدید وي به نشاندن فلسفه بر تخت فرمانروایی غلبه  به قدرت، و مآال اشتیاق او به اینکه یک فاتح باشد، بر عالقه

و حکیمانه بودن وسایل مورد استفاده خود را مانند حکمت هدفهاي  ;از ظرفیت شک کردن فالسفه بیبهره بود. یافت

مردم  ;سعی داشت بدیهاي بسیاري را در یک زمان و با شتاب بیش از حد اصالح کند. خویش اصلی مسلم میدانست

 ;او سریعتر از آنکه بتواند دیگران را مجاب کند، فرمان میداد. د کثرت فرامین وي را هضم و جذب کنندنمیتوانستن

از جهات اساسی، . درصدد بود ظرف ده سال آنچه را که به یک قرن آموزش و تحول اقتصادي نیاز داشت انجام دهد

ر حقوق، امتیازات، و تعصبات خویش، و نیز در آنها بیش از آن د. مردم بودند که وي را با ناکامیابی مواجه ساختند

رسوم و معتقدات خود، عمیقانه ریشه داشتند که به وي آن تفاهم و پشتیبانی الزم را عرضه دارند که، در چنین 

  . اصالحات خطیري، بدون آن قدرت مطلقه وي فاقد اثر بود

آنها . جاسوسان، و جنگهاي او ترجیح میدادند آنها کلیساها، کشیشها، و عشرهاي حق کلیساهاي خود را به مالیاتها،

هاي مورد عالقه آنها را مورد تمسخر قرار میداد، اسقفهاي آنها را میآزرد،  نمیتوانستند به مردي اعتماد کنند که افسانه

. و پاپشان را تحقیر میکرد
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معده او . برخاسته بودبه بعد، جسم یوزف علیه اراده وي به شورش  1765در طول آن همه سالهاي پرهیجان از 

و با آنکه بکرات وي را متوجه کرده بود که باید استراحت  ;نمیتوانست با سرعت وي در انجام کارها همگامی کند

چه : ((ولی او میگفت. پرنس دولینی به او هشدار داد که او دارد خود را میکشد. کند، او به این امر توجهی نکرده بود

هایش در وضع بدي  ریه.)) دارم خودم را میکشم که نمیتوانم دیگران را به کار وادارم میتوانم بکنم من به این علت

او به بیماري واریس، جاري شدن آب از چشمان، باد سرخ، و بواسیر مبتال بود،  ;صدایش ضعیف و تو خالی بود ;بودند

فر از سربازان خود، به تب نوبه مبتال در جنگ با ترکها خود را در معرض انواع شرایط جوي قرار داد و، مانند هزاران ن

گاهی بسختی میتوانست نفس بکشد، و خودش میگفت که با کوچکترین حرکتی ضربان قلبش تند میشود، در . شد

هر بار تقریبا نود گرم خون قی ((شروع به استفراغ خون کرد و به طوري که براي لئوپولد نوشت،  1789بهار 

  . د شدید کلیه مبتال شددر ماه ژوئن وي به در.)) میکردم

در .)) غذایم سوپ و برنج بود ;نه گوشت میخوردم، نه سبزیجات، نه لبنیات ;دقیقترین برنامه غذایی را داشتم((

  . استسقا گرفت. الزم بود به این دمل و بواسیرش نیشتر زده شود ;نشیمنگاهش دملی ایجاد شد

من از ترك کردن تخت سلطنت متاسفم : ((میگفت. ت گیردلئوپولد را احضار کرد تا زمام امور حکومت را در دس

به پرنس .)) ولی آنچه مرا اندوهگین میکند آن است که تعدادي چنین قلیل از اشخاص را خوشحال کردهام ;نیستم

گرفتن گان مرا رنج داد، و از دست دادن بروکسل در حکم مرگ من . کشور شما مرا کشته است: ((دولینی نوشت

مصالح خود را . اگر نتوانستی چنین کنی، همانجا بمان. برو و آنها را به سوي سلطان خویش بازگردان به هلند. است

او وصیتنامه خود را تنظیم کرد، هدایاي سخاوتمندانهاي براي .)) تو صاحب اوالد هستی. به خاطر من فدا نکن

او نوشته سنگ قبر خود را چنین . گذاردباقی .)) پنج بانویی که مصاحبت مرا تحمل کردند((مستخدمان خود و براي 

او با حالت تسلیم و به شیوه کلیساي کاتولیک .)) آرامگاه یوزف که نتوانست در هیچ چیز توفیق یابد: ((تهیه کرد

او چهل و . به سراغش آمد 1790فوریه  20او طلب مرگ میکرد، و در . مراسم مذهبی و طلب آمرزش را به جا آورد

  . از درگذشت او اظهار شادي کرد، و مجارستان شکر خدا را به جا آوردوین . هشت سال داشت

با وجود پیروزیهاي الودون لئوپولد دوم صالح در آن دید . آیا یوزف شخصی ناکامیاب بود در جنگ مسلما چنین بود

کند، اعطاي او که نمیتوانست خوانین مجارستان را آرام ). 1791اوت  4(که با ترکها براساس وضع سابق صلح کند 

. فرامین رواداري مذهبی لغو نشدند. در بوهم و اتریش بیشتر اصالحات حفظ شدند. آزادي به سرفها را منسوخ داشت

  . کلیسا تابع قوانین کشور باقی ماند ;هاي بسته شده به حال او بازگشتند صومعه

یش بدون انقالب خشونتبار از صورت یک اتر. قوانین اقتصادي، تجارت و صنایع را آزاد کرده و به تحرك واداشته بود

. کشور قرون وسطایی خارج شد و به صورت کشوري جدید درآمد و در تحرك و شکفتگی قرن نوزدهم سهیم شد

من، که به اصالت و صداقت نیات خود اعتقاد عمیقی دارم، امیدوارم وقتی که از : ((یوزف براي کاونتیس نوشته بود

اي آینده، با دیدي مساعدتر و بیطرفانهتر و بنابراین عادالنهتر از معاصران من، قبل از این جهان رخت بر بستم، نسله

براي نسلهاي آینده زمانی بس دراز .)) اینکه درباره من قضاوت کنند، اقدامات و هدفهاي مرا مورد بررسی قرار دهند

حساس تاسف عمیق از خودرایی و طول کشیده است که چنین کنند، ولی سرانجام متوجه این امر شدهاند که ضمن ا

که در عین حال داراي کمترین قوه )) مستبد روشنفکر((شتاب وي، او را به عنوان با شهامتترین و کاملترین 

پس از اینکه ارتجاع دوران مترنیخ سپري شد، اصالحات یوزف دوم یکایک به جاي . تشخیص واقعیات است بشناسند

  . حلقه گلی حاکی از قدرشناسی و سپاسگزاري بر آرامگاهش نهادند 1848سال  خود باز گردانده شدند، و انقالبیون
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فصل چهاردهم

  اصالح وضع موسیقی

  

با این وصف، گفته . تجسم یوزف دوم، که درگیر جنگ و زدوخورد بود، به عنوان یک موسیقیدان کار آسانی نیست

باس خوبی داشت، تقریبا هر روز به یک میشود که وي آموزشی کامل در رشته موسیقی به دست آورد، صداي 

. کنسرت گوش میداد، و خودش نوازنده ماهري بود که ویولنسل، ویوال، و سازهاي کالویهدار را از روي نت مینواخت

در هر خانهاي یک کالوسن وجود داشت، و هر کس نواختن سازي را  ;طبقات متوسط به این کار تاسی میکردند

کنسرتهاي هواي آزاد در باغهاي عمومی، و در  ;راي تریوها و کوار تتها ترتیب داده میشددر خیابانها اج. فرامیگرفت

  . ، در قایقهاي چراغان شده در کانال دانوب ترتیب داده میشد))روز قدیس یوحنا((

ود را وین خ. تاسیس شده بود، شکوفان بود 1778، که بهوسیله یوزف دوم در ))تئاتر اپراي ملی((اپرا در دربار و در 

زیرا در اواخر قرن هجدهم سنن  ;براي احراز مقام شامخ پایتخت موسیقی جهان در اوایل قرن نوزدهم آماده میکرد

آلمان پولیفونی عرضه . آلمان و ایتالیا در زمینه موسیقی را که با یکدیگر کوس رقابت میزدند در یک جا جمع کرد

، نمایشییداد، که عبارت بود از نمایشهاي کمدي، گفتگو، موسیقی آلمان زینگشپیل ارائه م. میداشت و ایتالیا ملودي

این دو فرم موسیقی در وین باهم درمیآمیختند، که نمونه آن  ;ایتالیا اپرابوفا فراهم میکرد ;و آوازهاي مورد توجه عامه

همان . به طور کلی، نفوذ ایتالیا در وین بر نفوذ آلمان غلبه داشت. حرم سلطان استاثر موتسارت به نام آدم ربایی از 

. طور که اتریش با سالحهاي خود شمال ایتالیا را تسخیر کرد، ایتالیا با آریاهاي خود اتریش را به قبضه خود درآورد

  . گلوك هم براساس موسیقی ایتالیا بودبیشتر ایتالیایی بود، تا اینکه گلوك آمد، و تعلیم خود )) اپراسریا((در وین 

I - 1787 -  1714: کریستوف ویلیبالد گلوك

با  1717پدرش کاتولیک بود، جنگلداري میکرد، و در سال . وي در اراسباخ در قسمت علیاي پاالتینا به دنیا آمد

ذهب، التینی، آثار در مدرسه یسوعی در کوموتاو در زمینه م. خانواده خود به نویشلوس در بوهم نقل مکان کرد

به پراگ رفت، در رشته ویولنسل به تحصیل  1732در سال . کالسیک، آواز، ویولن، ارگ، و کالوسن تعلیماتی یافت

پرداخت، و با خواندن در کلیساها، نواختن ویولن در مجالس رقص، و ترتیب کنسرت در شهرهاي نزدیک هزینه 

  . زندگی خود را تامین میکرد

در بوهم به جانب پراگ روي میآوردند، و کسانی که از آن هم باهوشتر بودند راهی براي رفتن به همه پسرهاي زرنگ 

در وین او به . راهی که گلوك یافت عبارت بود از جایی در ارکستر پرنس فردیناند فون لوبکوویتس. وین مییافتند

چسکوملتسی از طرز نواختن او خوشش پرنس فران. اپراهاي ایتالیایی گوش میداد و کشش ایتالیا را احساس میکرد

گلوك زیر نظر سامارتینی به تحصیل آهنگسازي پرداخت و طرفدار شدید ). 1737(آمد و او را به میالن دعوت کرد 

هاي ایتالیایی تهیه میشدند، و وي  به پیروي از شیوه) 1745 -  1741(اپراهاي نخستین او . سبکهاي ایتالیایی شد

این موفقیتها باعث شدند تا از طرف تماشاخانه هیمارکت . ا را شخصا در ایتالیا رهبري میکردهاي افتتاحی آنه برنامه

  . در لندن از او دعوت شود که اپرایی براي آنها بسازد و روي صحنه آورد

 ارائه کرد که با تحسین اندکی روبهرو شد، و هندل خشن) سقوط غولها(در لندن وي اثري به نام الکادوتا د جیگانتی 

ولی آشپز هندل خواننده خوبی با صداي باس .)) بیش از آشپز من کنترپوان نمیداند((و سالخورده گفت که گلوك 

داراي خلق و خویی به همان تندي ((برنی با گلوك آشنا شد و او را . بود، و شهرت گلوك هم به کنترپوان متکی نبود

گلوك، شاید براي جور .)) گذاشته و خودش بداخم است آبله آثار وحشتناکی بر او((توصیف کرد و گفت که )) هندل
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که به مقادیر - با بیست و شش لیوان آبخوري که با آب چشمه ((کردن خرج و دخل خود، به مردم اعالم داشت که 

کوك شده باشند، همراه یک ارکستر کامل، یک کنسرتو اجرا خواهد کرد، و با این  - مختلف در آنها ریخته شده باشد

این آرمونی )). ((که اختراع خودش است هرگونه آهنگی را که با ویولن یا کالوسن بتوان زد، خواهد نواخت آلت جدید

گلوك از طریق زدن انگشت مرطوب . دو سال قبل از آن در دوبلن متداول شده بود)) لیوانهاي موزیکال((یا )) لیوانها

مورد توجه اشخاص کنجکاو  1746آوریل  23برنامه در  این. بر لب لیوانها، نتهاي موسیقی موردنظر را ایجاد میکرد

  . قرار گرفت و یک هفته بعد تکرار شد

در آنجا اپراهاي رامو را، که با . دسامبر از لندن عازم پاریس شد 26وي که از این موفقیت اندوهگین شده بود، در 

در . اشته بود، مورد مطالعه قرار داددر راه اصالح وضع موسیقی گام برد) آکسیون(تلفیق موسیقی و باله با حرکت 

سپتامبر اجراي اپراهایی را در هامبورگ رهبري کرد، با یک خواننده زن ایتالیایی روابطی برقرار کرد، و به مرض 

، نتوانست رهبري اپراها را به )نوامبر 24(بهبودي وي چنان کند بود که وقتی به کپنهاگ رفت . سیفیلیس مبتال شد

جهیزیه این ). 1750سپتامبر  15(ین بازگشت و با ماریانه پرجا دختر یک تاجر ثروتمند ازدواج کرد به و. عهده گیرد

. او در وین خانهاي گرفت و براي یک استراحت طوالنی مدتها از انظار ناپدید شد. زن وي را از نظر مالی تامین کرد

ار فلورن به عنوان آهنگساز خود استخدام کرد کنت مارچلو دوراتتسو وي را با حقوق سالی دو هز 1754در سپتامبر 

دوراتتسو از اپراهاي متعارف ایتالیایی خسته شده بود، و در تهیه نمایشنامهاي که همراه . تا براي دربار آهنگ بسازد

در این نمایشنامه نقش داستان بیش از یک . با موسیقی بود و بیگناهی قابل توجیه نام داشت با وي همکاري کرد

ساده براي موسیقی بود، و موسیقی صرفا از مجموعهاي از آریاها تشکیل نمیشد، بلکه منعکس کننده  چارچوب

  . با نوعی منطق به داستان نمایش راه مییافتند -حتی کرها  - حرکت بود، و آریاها 

که تاریخ آن پیشتاز نخستین محصول اصالحاتی بود ) 1755دسامبر  8(بدین ترتیب، برنامه افتتاحیه این نمایشنامه 

ما در جاي دیگر کمکهایی که بندتو مارچلو، یوملی، و ترائتا به این سیر تکاملی کردند، . را با نام گلوك مرتبط میدارد

. و تقاضاي روسو، ولتر، و اصحاب دایرهالمعارف را براي ارتباط نزدیکتر میان نمایشنامه و موسیقی ذکر کردهایم

  . قی باید در خدمت شعر باشد به این سیر تکاملی کمک کرده بودمتاستازیو با اصرار در اینکه موسی

عالقه شدید وینکلمان به اعاده فرمهاي کمال مطلوب در هنر ممکن است بر گلوك اثر گذارده باشد، و آهنگسازان 

هاي کالسیک، که در آن موسیقی تابع  میدانستند که اپراي ایتالیایی به عنوان تالشی براي احیاي نمایشنامه

مصرانه تقاضا داشت که باله از ) 1760(ژرژ نوور  - در خالل این احوال، ژان . نمایشنامه قرار داشت، آغاز شده بود

احساسات، عادات، ((صورت جست و خیز با آهنگ موسیقی خارج شود و به مقام پانتومیم دراماتیک، که گویاي 

گلوك، با اعجاز مرموزي از نبوغ، همه این عناصر را به . ارتقا یابد)) رسوم، تشریفات، و البسه کلیه ملل جهان باشد

  . صورت یک فرم اپرایی تازه درهم یافت

چه عاملی باعث شد که گلوك از لیبرتوهاي متاستازیو دست . یکی از رموز موفقیت استفاده از فرصت مساعد است

خاب کند این دو نفر در یک سال بکشد و رانیرو دا کالتسابیجی را به عنوان سراینده اورفئوس و ائورودیکه انت

او پس از پارهاي . کالتسابیجی در لگهورن چشم به جهان گشوده بود. ، ولی دور از هم، به دنیا آمده بودند)1714(

اثر متاستازیو را به طبع رسانید و منتشر ) 1755(در آنجا شعر دراماتیک  ;ماجراهاي عاشقانه و مالی، به پاریس آمد

ی به صورت مقاله نوشت که حاکی از امیدواري وي براي نوعی تازه از اپرا بود که آن را چنین کرد، و بر آن تقریظ

یک مجموعه وجدآور، ناشی از فعل و انفعال یک گروه بزرگ خوانندگان، رقص، و حرکات نمایشی که : ((توصیف کرد

وین رفت و توجه دوراتتسو را با عقاید او به .)) در آن شعر و موسیقی به طریقی استادانه با یکدیگر ترکیب شده باشند

کالتسابیجی اورفئوس و  ;کنت از او دعوت به عمل آورد که لیبرتویی بنویسد ;خویش درباره اپرا به خود جلب کرد
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دوراتتسو این اشعار را به گلوك ارائه کرد و گلوك هم در این نمایشنامه ساده و به هم پیوسته  ;ائورودیکه را ساخت

. ه میتوانست همه نیروهاي او را به خدمت درآوردمایهاي یافت ک

گلوك براي ایفاي نقش اورفئوس توانست بهترین کاستراتو آن . به مردم وین ارائه شد 1762اکتبر  5نتیجه در تاریخ 

ه بیش از د. داستان به همان قدمت اپرا بود. دوران را به نام گائتانوگوادانیی، که کنتر آلتو میخواند، به دست آورد

شنوندگان میتوانستند بدون دانستن  ;مورد استفاده قرار داده بودند 1761و  1600لیبرتونویس آن را میان سالهاي 

در موسیقی، از رسیتاتیفهاي بدون همراهی ساز، آریاهاي تکراري، و . زبان ایتالیایی متوجه مفهوم حرکات شوند

اما از نظر شعري، واجد چنان . ک ایتالیایی پیروي شدولی از جهات دیگر، از سب ;آرایشهاي تزیینی صرف نظر شد

گریه و زاري . درجهاي از نفاست و پاکیزگی بود که بندرت تا آن زمان یا از آن پس نظیري براي آن دیده شده است

 - )) بدون ائورودیکه چه کنم(( -غمبار اورفئوس پس از اینکه محبوبهاش براي بار دوم به دست مرگ ربوده میشود 

، این فکر ))رقص ارواح خوشبخت((با شنیدن این آریا و ماتم سرایی فلوت در قطعه  ;زیباترین آریا در اپراست هنوز

  . متبادر میشود که این بوهمی طوفانی چگونه توانست چنین ظرافتی در روح خود بیابد

رفت، و انفیه دانی پر از اورفئوس در وین باشور و حرارت روبهرو نشد، ولی ماري ترز عمیقا تحت تاثیر آن قرار گ

. انتخاب شد) ماري آنتوانت(طولی نکشید که او براي تدریس خوانندگی به ماریا آنتونیا . دوکات براي گلوك فرستاد

در . در این ضمن، او و کالتسابیجی بر روي آلسست، که بعضیها آن را کاملترین اپراي این دو دانستهاند، کار میکردند

بر نسخه چاپی این اپرا براي گلوك نوشته بود، وي اصول اصالحات اپرایی خود را چنین  مقدمهاي که کالتسابیجی

  : اظهار داشت

را بسازم، تصمیم گرفتم آن را به طور کامل از همه آن معایبی )) آلسست((هنگامی که من درصدد برآمدم آهنگهاي 

من کوشش داشتهام موسیقی را به نقش . ... که طی مدتی چنین طوالنی اپراهاي ایتالیا را مسخ کردهاند عاري سازم

واقعی خود، یعنی خدمت به شعر از طریق بیان و پیروي از اوضاع و موقعیتهاي داستان، بدون قطع حرکات یا 

که  - من این را وظیفه خود نمیدانستم که از قسمت دوم یک آریا . ... انباشتن از اظهارات زاید و بیهوده، محدود کنم

کلمات قسمت اول را تکرار ... بسرعت رد شوم تا به طور مرتب  - ش از همه پرشور و مهم باشند کلماتش شاید بی

من احساس کردهام که اوورتور باید تماشاگران را از کیفیت حرکاتی که ارائه خواهند شد آگاه کند و به . ... کنم

  تناسب اهمیت و میزان هیجان کلمات و آالت موسیقی ارکستر باید به  ;اصطالح در حکم توجیه و استدالل آن باشد

به کار گرفته شود، نه اینکه تضاد آشکار میان آریا و رسیتاتیف محاوره، که قدرت و حرارت حرکات را خودسرانه به 

.هم میزند، باقی بماند، من اعتقاد داشتم که بزرگترین تالش باید صرف یافتن یک سادگی زیبا شود

دمت و براي باال بردن هیجان نمایشنامه به کار برده شود، نه اینکه نمایشنامه را به طور خالصه، موسیقی باید در خ

من کوشش دارم ((گلوك موضوع را با گفتن این عبارت که . به صورت چوب بستی براي هنرنمایی ساز و آواز درآورد

نمایشنامه براي ((نظیم او در زمینه ت ;هدف را با لحنی افراطی بیان کرد.)) فراموش کنم که یک موسیقیدان هستم

داستان آلسست قدري باور نکردنی است، ولی . با شاعري که اشعار اپرا را مینوشت در حکم فرد واحد بود)) موسیقی

گلوك با یک اوورتور اندوهزا، که پیشاپیش حاکی از وقایع حزن آور بود و شنونده را در جهت آن سوق میداد، با 

خدایان ((ن آلسست و فرزندانش، با توسل وي به خدایان دنیاي زیرین در آریاي هایی از عواطف تاثر آور میا صحنه

. ، با کورالهاي باشکوه، و با کیفیت عالی مجموع نوازندگان و خوانندگان این نقیصه کوچک را جبران کرد))ستوکس

ولی منتقدان . کردند، شصت بار از آن دیدن 1779و  1767دسامبر  16مردم وین، در فاصله برنامه افتتاحیه آن در 

  . عیوب متعددي در آن یافتند، و خوانندگان شکایت داشتند که این اپرا امکان کافی براي هنرنمایی به آنها نمیدهد
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کالتسابیجی داستان نمایش را . تالش مجددي به عمل آوردند) 1770نوامبر  30(این شاعر و آهنگساز با پاریده و النا 

و هلن را به جاي اینکه به صورت یک تراژدي بین المللی درآورد، به عنوان یک ماجراي  که داستان پاریس - از اووید 

این نمایشنامه بیست بار در وین و یک بار در ناپل اجرا شد، ولی در . عاشقانه شخصی عرضه داشته بود اقتباس کرد

ن گرفت و از نوشتن لیبرتو دست کالتسابیجی تقصیر این ناکامیابی نسبی را به گرد. جاي دیگري به روي صحنه نیامد

یکی از دوستان گلوك در سفارت . کشید، گلوك براي باور کردن بذر خود درصدد یافتن سرزمین تازهاي برآمد

فرانسه در وین به نام فرانسوا دو روله به وي گفت که تماشاگران پاریس ممکن است ساختن یک اپراي فرانسوي به 

دو روله به پیشنهاد . ورت یک ابراز لطف و تحسین تلقی و از آن استقبال کنندوسیله یک آهنگساز آلمانی را به ص

دیدرو و آلگاروتی دایر بر اینکه ایفیژنی راسین موضوع بسیار مطلوبی براي یک اپراست، این نمایشنامه را به صورت 

د مناسب یافت و فورا دست آهنگساز این مصالح را کامال براي ذوق خو. لیبرتو درآورد و آن را به گلوك تسلیم داشت

دو روله، براي هموار ساختن راه پاریس، نامهاي خطاب به رئیس اپراي پاریس نوشت که در شماره اول . به کار شد

نشریه مرکور دوفرانس به چاپ رسید، و به او گفت آقاي گلوك تا چه حد از این طرز فکر که زبان فرانسه  1772اوت 

گلوك . ن است و چگونه قصد دارد با ایفیگنیا در آولیس خالف این را ثابت کندبراي موسیقی مناسب نیست خشمگی

، و اظهار این )که در آن وقت بیسروصدا در پاریس زندگی میکرد(براي روسو ) 1773اول فوریه (با فرستادن نامهاي 

کار برم که براي همه ملل  وسایلی که من در نظر دارم براي ایجاد یک موسیقی به((امیدواري که بتواند با وي درباره 

مشورت کند خشمی را که از ناحیه روسو انتظار داشت )) مناسب باشد و تمایزات بیمعنی موسیقی ملی را از بین ببرد

براي تکمیل این شاهکار تبلیغ، ماري آنتوانت، که معلم سالخورده خود را به خاطر داشت، از نفوذ خود در . کاهش داد

گلوك به پاریس آمد و خوانندگان و  ;مدیر اپرا قبول کرد ایفیژنی را به روي صحنه بیاورد. داپراي پاریس استفاده کر

. ارکستر را تحت تمریناتی چنان شدید و با انضباط قرار داد که بندرت نظیر آن را تا آن وقت به خود دیده بودند

که گلوك تهدید کرد که از این طرح  سوفی آرنو، که ملکه خوانندگان زن بود، چنان غیر قابل اداره از آب درآمد

ژوزف لوگرو ظاهرا بر اثر بیماري چنان ضعیف شده بود که نمیتوانست نقش اخیلس نیرومند را . دست خواهد کشید

گائتان وستریس، که در آن روزها خداي رقص بود، میخواست که نیمی از اپرا به صورت باله باشد گلوك از . بازي کند

آوریل  19(برنامه افتتاحیه . را کند، پافشاري کرد، و پیروزمند شد) گیسش ا کالهی(شدت خشم موهاي سرش 

هیجانی را که در این پایتخت پر شر و شور حکمفرما بود . به صورت پرهیجانترین رویداد موسیقی سال درآمد) 1774

کریستین عزیز، یک : کردمیتوان از نامهاي که ماري آنتوانت به خواهرش ماریا کریستینا در بروکسل نوشت احساس 

این پیروزي مرا تحت تاثیر بسیار قرار داده است، و مردم دیگر نمیتوانند جز آن درباره چیزي صحبت ! پیروزي بزرگ

اختالف نظرها و نزاعهایی بر سر آن به وقوع میپیوندد، گویی . این واقعه همه را شدیدا به هیجان آورده است. کنند

ر، با آنکه من در انظار خود را طرفدار این اثر پر الهام نشان دادم، دسته بندیها و جر و در دربا. یک بحث مذهبی است

. بحثهایی با حرارت و هیجان خاصی جریان دارند، و در شهر وضع از این هم بدتر است

لوك همه اپراي آقاي گ: ((روسو اظهار تمایل گلوك به نزدیکی با وي را با اعالم نظر خود به این صورت جبران کرد

او اینک متقاعد شده است که زبان فرانسه به خوبی هر زبان دیگري میتواند با یک  ;عقاید وي را دگرگون کرده است

اوورتور اپرا از چنان زیبایی خارق العادهاي برخوردار بود که .)) موسیقی پر قدرت، موثر، و حساس سازگار باشد

آریاها، به این عنوان که تعدادشان زیاد بود و در جریان داستان وقفه از . تماشاگران شب اول خواستار تکرار آن شدند

. ولی این آریاها داراي عمق عاطفی گونهگونی بودند که از خصوصیات موسیقی گلوك بود ;ایجاد میکردند، انتقاد شد

چنین آهنگی انسان  با: ((مربوط به آگاممنون، با فریاد گفت)) در اوج عظمت((آبه آرنو درباره یکی از آنها به نام 

در این هنگام گلوك، از نظر نقل محافل مردم پاریس بودن، با لویی پانزدهم که در حال .)) میتواند یک مذهب بنانهد
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با آن اندام درشت، چهره گلگون، و بینی عظیمش هر جا که میرفت، مردم به هم نشانش . احتضار بود رقابت میکرد

گروز تصویر او را کشید و طبیعت با نشاط و خوبش را در پس . د داستان شدمیدادند، و خوي آمرانهاش موضوع یکص

او مانند دکتر جانسن غذا میخورد، و از لحاظ آشامیدن مشروب تنها از بازول . خطوط حاکی از مبارزه و تقال نشان داد

. از میشدتظاهري به ناچیز شمردن پول نمیکرد، و بآسانی با ستایشگران هنر خود هماو. کمتر مینوشید

از اعیان اشرافزاده انتظار  ;با درباریان و اشخاص عادي رفتاري یکسان داشت، و همه آنها را مادون خود تلقی میکرد

داشت کالهگیس، پالتو، و عصایش را به دستش دهند، وقتی یک شاهزاده به او معرفی شد و گلوك از جایش 

ست که انسان جلو پاي کسی برمیخیزد که براي او احترام قایل در آلمان رسم بر این ا: ((برنخاست، چنین توضیح داد

رئیس اپراي پاریس به او اخطار کرده بود چنانچه ایفیگنیا در آولیس مورد قبول واقع شود، گلوك باید پنج .)) است

این . رداپراي دیگر بسرعت و پشت سرهم بنویسد، زیرا ایفیگنیا همه اپراهاي دیگر را از صحنه نمایش خارج خواهد ک

هاي قدیمی خود را به  زیرا وي راهی میشناخت که میتوانست قسمتهایی از ساخته. امر گلوك را هراسناك نکرد

و  ;او ترتیبی داد که اورفئوس و ائورودیکه را به فرانسه ترجمه کنند. هاي تازه جا دهد خدمت بخواند و در ساخته

نبود، نقش اورفئوس را براي لوگرو، که صداي تنور داشت، از  چون مرد خواننده خوبی با صداي کنتر آلتو در دسترس

برنامه افتتاحیه پاریس با موفقیتی . سوفی آرنو، که نرمش بیشتري یافته بود، نقش ائوریدیکه را ایفا کرد. نو نوشت

گلوك (( فرانکی براي 6000ماري آنتوانت، که اینک ملکه فرانسه بود، یک مقرري ساالنه . دلگرم کننده روبهرو شد

  . گلوك در حالی که در عرش سیر میکرد، به وین بازگشت. تعیین کرد)) عزیزم

آوریل به روي صحنه آمد و با  23او با یک متن فرانسوي از آلسست به پاریس بازگشت، که در  1776در مارس 

رور خشمگینانه چنین گلوك که به موفقیت عادت کرده بود، در برابر این ناکامیابی با غ. تحسین مالیمی روبرو شد

آلسست از نوع کارهایی نیست که لذتی آنی ایجاد کند یا به خاطر اینکه تازه است، مطبوع : ((عکس العمل نشان داد

و من مدعی هستم این اثر دویست سال دیگر، اگر زبان فرانسه تغییر نکند، به  ;براي آن، زمان وجود ندارد. واقع شود

ر ماه ژوئن به وین بازگشت، و کمی بعد از آن لیبرتویی از کینو به نام روالن را، که د.)) همان اندازه لذتبخش باشد

  . مارمونتل در آن تجدیدنظر کرده بود، به موسیقی درآورد

زیرا در خالل این احوال، هیئت مدیره اپراي پاریس به نیکوال . در این زمان، مشهورترین رقابت در تاریخ اپرا آغاز شد

ماموریت داده بود که همان لیبرتو را به موسیقی درآورد، به پاریس بیاید، و آن را به روي صحنه  پیچینی اهل ناپل

وقتی که گلوك از این ماموریت آگاه شد، نامهاي حاکی از خشمی بسیار . به پاریس آمد 1776دسامبر  31او در . آورد

: عظیم براي دو روله که اینک در پاریس بود فرستاد

)) روالن((مه شما را دریافت داشتهام، که در آن به من اصرار شده است به کار خود در مورد اپراي من هم اکنون نا

زیرا وقتی من شنیدم که هیئت مدیره اپرا، با آگاهی از اینکه من بر روي  ;این کار دیگر امکانپذیر نیست. ادامه دهم

کرده است، آن قسمتهایی را که نوشته بودم مشغول کار هستم، همان کار را به آقاي پیچینی ارجاع )) روالن((

من دیگر کسی نیستم که وارد رقابت شوم، و آقاي پیچینی مزیت . ... سوزاندم، که احتماال چندان ارزشی هم نداشتند

زیرا گذشته از شایستگی شخصی او، که مسلما خیلی زیاد است، او مزیت تازگی را . بسیار بزرگی بر من خواهد داشت

من مطمئنم که یک آشناي سیاستمدارم به سه چهارم مردم پاریس شام خواهد داد تا افکار مردم . اشتنیز خواهد د

  . را به سود خود عوض کند

 1777به دالیلی که اینک روشن نیست، این نامه، با آنکه جنبه خصوصی داشت، در نشریه آنه لیترر در شماره فوریه 

  . جنگ درآمد منتشر شد و به طور غیرعمدي به منزله اعالن
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این دو آهنگساز رقیب در یک مجلس شام باهم . ماه مه با اپراي تازهاي به نام آرمید به پاریس رسید 29گلوك در 

پیچینی بدون اطالع از اینکه باید به . مالقات کردند، یکدیگر را در آغوش گرفتند، و با لحنی دوستانه صحبت کردند

  . بندیها، و دکانداریهاي اپرایی درآید، به فرانسه آمده بودها، دسته صورت مهرهاي در لجنزار توطئه

با وجود دوستی قهرمانان اصلی این ماجرا، این جنگ در سالونها، . او شخصا بگرمی از کار گلوك تحسین میکرد

شود مگر هیچ دري نیست که به روي یک مهمان باز : ((چارلز برنی گزارش داد ;ها ادامه یافت ها، خیابانها، و خانه کافه

آالمبر، و ال /مارمونتل، د)) آقا، شما طرفدار پیچینی هستید یا طرفدار گلوك: اینکه قبل از دادن اجازه ورود سوال شود

آبه آرنو در اثر خود به نام اظهار  ;آرپ رهبري تحسین کنندگان پیچینی و سبک ایتالیایی را به عهده داشتند

که جنبه طرفداري از سبک (و، که با نامهاي درباره موسیقی فرانسه روس. اطمینان با موسیقی از گلوك دفاع کرد

  . ، از گلوك پشتیبانی میکرد)1753(خود این جنگ را آغاز کرده بود ) ایتالیایی داشت

هایی بود که  موضوع و موسیقی این اثر در حکم بازگشت به شیوه. به روي صحنه آمد 1777سپتامبر  23آرمید در 

داستان آن از تاسو بود که از رینالدو مسیحی و آرمید مشرك تجلیل . ك برقرار شده بودندقبل از اصالحات گلو

خیلی خوب ((باله آن از آثار نوور و  ;موسیقی آن از آثار لولی بود که با لطافتی رمانتیک تجدید شده بود ;میکرد

ولی طرفداران  ;قبال خوبی کردندتماشاگران از این مخلوط خوششان آمد و از این اپرا است)). پرورانده شده بود

آنها با اشتیاق به انتظار آن بودند . پیچینی آرمید را به عنوان صیقل زدن و جالدادن آثار لولی و رامو محکوم کردند

پیچینی این اثر را با یادداشتی حاکی از تعذر و دفاع از خود به . که پرچمدارشان روالن خود را به روي صحنه آورد

من که، آواره و دور افتاده، در کشوري بودم که همه چیز آن برایم تازگی : ((تقدیم داشت و گفتماري آنتوانت 

.)) داشت، و یک هزار اشکال مرا در کارم مرعوب میکرد، به همه شهامت خود نیاز داشتم، و شهامتم مرا ترك گفت

او پایداري کرد و این تسالي . ار میگرفتلحظاتی بود که وي در آستانه دست کشیدن از رقابت و بازگشتن به ایتالیا قر

چنین به نظر میرسید که این ). 1778ژانویه  27(خاطر را داشت که برنامه افتتاحیهاش با موفقیت روبهرو شده است 

او . لوبرن شاهد عینی این جنگ بود - مادام ویژه . دو پیروزي یکدیگر را خنثا میکنند، و جنگ مردم ادامه یافت

در آنجا طرفداران گلوك و پیچینی چنان بشدت نزاع میکردند که . عادي نبرد باغ پاله روایال بود صحنه(( ;میگوید

او دو . در ماه مارس گلوك به وین بازگشت و در فرنه توقف کرد تا از ولتر دیدن کند.)) چندین دوئل نتیجه آن بودند

یار براساس ایفیژنی در تاوریس اثر اوریپید نوشته بود، فرانسوا گ - یکی از اینها را نیکوال . لیبرتو با خود به وطنش برد

او روي هر دو کتاب کار میکرد، و در . و دیگري را بارون ژان باتیست دو چودي براساس داستان اخو و نارکیسوس

و در  ;بدین ترتیب، در ماه نوامبر وي بار دیگر در پاریس بود. براي نبردي دیگر احساس آمادگی میکرد 1778پائیز 

در اپراي پاریس آنچه را که بسیاري از دانشپژوهان این رشته بزرگترین ساخته او میدانند به نام  1779مه  18

داستان آن غمانگیز، و قسمت زیادي از موسیقی آن به نحو یکنواختی پرگالیه و . ایفیگنیا در تاوریس ارائه کرد

ولی وقتی . ي زیر اجرا میشود احساس خستگی میکندگاهی انسان از نوحهسرایی ایفیژنی که با صدا ;شکوهآمیز است

که برنامه به پایان میرسد و طلسم موسیقی و ابیات عقل شکاك ما را به سکون و آرامش درمیآورد، متوجه میشویم 

. یکی از معاصران اظهار میداشت که در این اثر قطعات خوب بسیار بودند. که نمایشنامهاي عمیق و نیرومند دیدهایم

تماشاگران نخستین شب از این .)) تنها یک قطعه خوب در آن بود، و آن همه نمایشنامه بود: ((نو میگفتآبه آر

. نمایشنامه تحسین و تشویق بسیار پرسروصدایی به عمل آوردند

سپتامبر  21(گلوك باشتاب در عرضه نمایشنامه دیگر خود به نام اخو و نارکیسوس خدایان را به مبارزه طلبید 

و اعالم داشت که از فرانسه سیر شده ) اکتبر(این اثر با ناکامی روبهرو شد، و استاد با خشم از پاریس رفت ). 1779

اگر او مانده بود، میتوانست یک ایفیگنیا در تاوریس دیگر را، که توسط پیچینی پس . است و دیگر اپرا نخواهد نوشت
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با حسن قبول روبهرو شد، ) 1781ژانویه  23(افتتاحیه  برنامه. از دو سال تالش روي صحنه آورده شده بود، بشنود

ولی در شب دوم مادموازل الگر، که در نقش ایفیژنی آواز میخواند، به طرزي چنان آشکار مست بود که سوفی آرنو با 

 این سوحادثه پیشبینی نشده به جنگ. نامیدن نمایشنامه به عنوان ایفیگنیا در شامپانی برنامه را بکلی خراب کرد

  . پیچینی با خوشرویی به شکست اعتراف کرد ;اپرایی پایان داد

 - او به کارل آوگوست، دوك ساکس  1780فوریه  10در . گلوك در وین رویاي پیروزیهاي دیگري را در سر میپروراند

ود را به من خیلی پیر شدهام، و بهترین نیروهاي ذهنی خ: ((وایمار که در آثار گوته از وي نام برده شده است، نوشت

با این وصف، احساس میکنم کششی درونی مرا وادار میکند که چیزي براي کشور  ;خاطر ملت فرانسه صرف کردهام

در این وقت او پارهاي از قصاید کلوپشتوك را به موسیقی درآورد، که به صورت زیباترین اشعار آواز .)) خود بنویسم

ستقبال مردم وین از ایفیگنیا در تاوریس و تجدید حیات او دچار سکته شد، ولی ا 1781در آوریل . عرضه شد

، به هنگام پذیرایی از دوستان خود، یک جرعه بزرگ 1787نوامبر  15در . اورفئوس و آلسست وي را تسلی بخشید

پیچینی، که در ناپل . مشروب قوي که بر او منع شده بود خورد، به تشنج دچار شد، و ظرف چهار ساعت جان سپرد

ایتالیا، که . وده تالش کرد وجوهی براي اجراي کنسرتهاي ساالنه به یادبود رقیب خود جمع آوري کندبود، بیه

موتسارت از روش ایتالیاییها پیروي کرد، و  ;همچنان به دنبال ملودي روان بود، اصالحات گلوك را نادیده گرفت

ولی هردر، که در آخر این . ورده باشدمیبایستی از این عقیده که موسیقی باید خدمتگزار شعر باشد سخت یکه خ

دوران خالق وارد صحنه شد و با آگاهی محدودي درباره باخ و هایدن و موتسارت به این دوران نظر میافکند، گلوك 

. را بزرگترین آهنگساز قرن خواند

II - 1809 - 1732: یوزف هایدن   

جز با همسرش با هیچ کس دعوا نمیکرد، رقیبان دوست داشتن هایدن آسانتر از گلوك است، زیرا وي مردي بود که 

خود را به مثابه دوستان خویش میستود، روح نشاط به موسیقی خود میدمید، و سرشتش طوري بود که نمیتوانست 

  . آثار حزن آور به وجود آورد

ع در مرز پدرش یک واگونساز و نقاش منازل در روهراو، شهري کوچک واق. وي از لحاظ خانوادگی مزایایی نداشت

کروآت بودند  -پدر و مادرش هر دو از نژاد اسالو . مادرش در نزد کنتهاي هاراخ آشپزي میکرد. هنگري، بود -اتریش 

او دومین فرزند از دوازده فرزند خانواده . نه آلمانی، و بسیاري از ملودیهاي هایدن طنینی از آوازهاي کروآتی داشتند

ولی رسم بر این بود که  ;وي به نام فرانتس یوزف هایدن تعمید داده شد. دبود، که شش تاي آنها در کودکی مردن

  . اطفال را به نام دوم صدا کنند

در سن شش سالگی وي را نزد یکی از بستگانش به نام یوهان ماتیاس فرانک، که در هاینبورگ مدرسهاي داشت، 

ساعت هفت تا ساعت ده آغاز میشد، سپس مراسم  در آنجا روزهایش با کالسهایی از. فرستادند تا در آنجا زندگی کند

از ساعت دوازده تا سه بعد از ظهر باز به کالس میرفت، و بعد . قداس انجام میگفت، و بعد براي ناهار به خانه میرفت

مادرش . آموزشش وي را فردي مذهبی بار آورد، و او هرگز تقدس خود را از دست نداد. در موسیقی تعلیم میگرفت

فرانک . ت او را کشیش کند، و وقتی او زندگی پرمخاطره یک موسیقیدان را انتخاب کرد، اندوهگین شدآرزو داش

تمایل این پسربچه را به موسیقی مورد تشویق قرار داد، آنچه را که در ذهن داشت به وي آموخت، و او را به مطالعه 

مادام : ((میگفت. طر داشت و او را عفو کردهایدن در سنین کهولت این سختگیري را به خا. شدید و منظم او داشت

که زندهام نسبت به آن مرد به خاطر اینکه مرا چنین سخت به کار وا میداشت سپاسگزار خواهم بود، هر چند که 

یوزف پس از دو سال زندگی در نزد فرانک، توسط گئورگ .)) مقدار کتکی که میخوردم از مقدار غذایم بیشتر بود
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رویتر عقیده داشت صداي ضعیف و شیرین هایدن . کلیساي قدیس ستفان، به وین برده شد رویتر، رئیس موسیقی

. میتواند محل کم اهمیتی در گروه همسرایان برایش تامین کند

شد که )) مدرسه خوانندگان((بدین ترتیب، در سن هشت سالگی این پسربچه کمرو ولی پراشتیاق براي اقامت وارد 

هاي ریاضیات، نویسندگی،  در این مدرسه وي در رشته. ه قدیس ستفان قرار داشتدر مجاورت کلیساي با شکو

در کلیسا و در نمازخانه امپراطوري آواز میخواند، ولی وضع . التینی، مذهب، خوانندگی، و ویلون درس میخواند

میکرد، زیرا در این  غذایش چنان بد بود که از دعوتهایی که براي آواز خواندن در خانه اشخاص از وي میشد استقبال

  . ها میتوانست عالوه بر آواز خواندن، شکم خود را نیز پر کند خانه

تقریبا . به او پیوست)) مدرسه خوانندگان((برادرش میخائل، که پنج سال از او کوچکتر بود، در همان  1745در سال 

با قبول اخته شدن صداي سوپرانو  در همین اوقات بود که صداي یوزف ظرافت خود را از دست داد، از او دعوت شد

سپس  ;رویتر تا آنجا که امکان داشت او را نگاه داشت. خود را حفظ کند، ولی والدینش حاضر نشدند رضایت دهند

، یوزف، که اینک شانزده سال داشت، خود را آزاد و بیپول یافت، و از نظر ظاهر هم حسنی نداشت که بخت 1748در 

بینی او برجسته، پاهایش براي بدنش خیلی کوتاه بودند و لباسش  ;ش را آبله پر کرده بودصورت. به رویش لبخند بزند

هنوز در نواختن هیچ یک از آالت موسیقی مهارتی نیافته . ژنده، طرز راه رفتنش ناجور، و رفتارش توام با خجالت بود

  . بود، ولی حتی در آن هنگام در مغز خودآهنگهایی ردیف میکرد

فلورن به  150ش، که در گروه همسرایان بود، یک اطاق زیر شیروانی به او پیشنهاد کرد، و آنتون بوخولژ یکی از رفقای

او ناچار بود هر روز به اطاق زیر شیروانی خود آب ببرد، ولی . این پول را هایدن درستکار بعدا مسترد داشت. او وام داد

بیشتر روزها شانزده ساعت کار میکرد، گاهی هم . ادامه دادیک پیانو کهنه به دست آورد، شاگرد گرفت، و به زندگی 

در یک کلیسا ویولن، و در نمازخانه خصوصی کنت هاوگویتس، کشیش ماري ترز، ارگ مینواخت، و گاه گاه  ;بیشتر

او هایدن را به  ;متاستازیوي معروف در همان ساختمان یک آپارتمان داشت. در کلیساي قدیس ستفان آواز میخواند

هایدن توسط متاستازیو با پورپورا آشنا شد و حاضر شد به  ;ان معلم دختر یکی از دوستانش به کار گماشتعنو

او . خوانندگی، به هر اسم که باشد، درآید و در عوض در آهنگسازي تعلیم ببیند خدمت این شاهزاده استادان

و با پیانو، با پورپورا  ;استاد را تمیز میکردکفشها، لباس، و کالهگیس  ;درسهاي پرارزشی از این استاد بزرگ میگرفت

جوانان میتوانند از تجربه من سرمشق : ((بعدها هایدن که به گذشته نظر میکرد، گفت. و شاگردانش همراهی میکرد

او توسط دوستان .)) آنچه من هستم کال نتیجه شدیدترین نیاز است. بگیرند که میتوان از هیچ، چیزي به وجود آورد

براي  1755کارل یوزف فون فورنبرگ وي را در سال . ا گلوك و دیترسدورف و چند تن از نجبا آشنا شدتازهاش ب

در آنجا هایدن یک . اقامتی طوالنی به خانه ییالقی خویش برد که واینتسیرل نام داشت و در نزدیکی ملک واقع بود

به . ي نخستین کوارتتهاي خود را نوشتدر این وقت و. ارکستر هشت نفري و اوقات فراغتی براي آهنگسازي یافت

این چهار  ;ساختمان سه موومان سونات که از کارل فیلیپ امانوئل باخ اقتباس کرده بود یک آهنگ رقص منوئه افزود

به وین بازگشت،  1756در سال . موومان را براي چهار ساز تنظیم کرد، و به کوارتت سازي فرم جدیدش را داد

مقام رهبري دسته موسیقی کنت  1759د کنتس فون تون را به سوي خود جلب کرد، و در شاگردان برجستهاي مانن

ماکسیمیلیان فون مورتسین را، که یک ارکستر خصوصی دوازده تا شانزده نفري بود و در زمستان در وین و در 

ی خود را در هایدن نخستین سمفون. تابستان در ویالي کنت دو لوکاوك در بوهم موسیقی اجرا میکرد، پذیرفت

. براي این گروه نوشت 1759

فلورن عالوه بر مسکن و غذا به دست میآورد، به فکر افتاد که به قمار ازدواج دست  200چون در این وقت وي سالی 

او عاشق دختر کوچکتر شد، ولی این  ;در میان شاگردانش دو دختر بودند که پدرشان سازنده کالهگیس بود. بزند
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این ). 1760(پدرش اراده خود را به هایدن تحمیل کرد که با خواهر بزرگ، ماریا آنا، ازدواج کند  دختر راهبه شد، و

دختر سی و یک ساله بود و هایدن بیست و هشت ساله، این زن اهل دعوا و مرافعه، بسیار متعصب، مسرف، و نازا از 

.)) وهرش یک هنرمند است یا یک پینهدوزاو به اندازه یک سر سوزن توجه ندارد که ش: ((هایدن میگفت. آب درآمد

  . هایدن توجه خود را به زنان دیگر معطوف داشت

هنگامی . در میان شنوندگانی که در منزل مورتسین گرد میآمدند، گاهی پرنس پاول آنتون استرهازي نیز دیده میشد

معاون رهبر موسیقی مقر  که مورتسین هیئت نوازندگان خود را منحل کرد، پرنس استرهازي هایدن را به عنوان

فلورن در سال و یک  400در قرارداد، حقوقی برابر ). 1761(ییالقی خود در آیزنشتات در مجارستان استخدام کرد 

خصوصا باید توجه داشت ((و عالوه بر آن مقرر میداشت که  ;صندلی در سر میز افسران برایش پیش بینی شده بود

در حضور میهمانان احضار میشود، نوازندگان باید با لباس متحدالشکل حاضر وقتی که ارکستر براي اجراي برنامه 

در آیزنشتات، رئیس موسیقی نمازخانه، که .)) پیراهن سفید، و با کالهگیس کوچک یا بزرگ ;با جوراب سفید... شوند

و براي آنها آهنگ  هایدن کنسرتهایی ترتیب میداد ;گرگور ورنر نام داشت، خود را با موسیقی کلیسا سرگرم میداشت

او چهارده موسیقیدان هفت خواننده، و یک گروه همسرایان، که از خدمه شاهزاده انتخاب شده بودند، در . میساخت

کوچکی ارکستر و خصوصیات اخالقی شنوندگان در تعیین کیفیت شاد و دوستداشتنی آهنگهایی که . اختیار داشت

روح بانشاط و خوش مشربش او را در نزد موسیقیدانان محبوب . ودندهایدن براي خانواده استرهازي مینوشت موثر ب

میخواندند، و حال آنکه او در آن )) باباهایدن((آنها به فاصله کمی بعد از آمدن وي به آیزنشتات، او را  ;ساخته بودند

و حدود سی سمفونی  او براي آنها سونات، تریو، کوارتت، کنسرتو، آواز، کانتاتهاي متعدد،. سال داشت 29وقت تنها 

ها، هر چند که به موجب قرارداد به شاهزاده تعلق داشتند، منتشر شدند یا به صورت  بسیاري از این ساخته. ساخت

براي هایدن شهرت بین  1766دستنویس در وین، الیپزیگ، آمستردام، پاریس، و لندن به جریان افتادند و تا سال 

. المللی کسب کردند

، برادرش میکلوش یوزف به عنوان رئیس خاندان استرهازي )1762مارس  18(تون درگذشت هنگامی که پاول آن

او ویوال دي . میکلوش به موسیقی تقریبا همان اندازه عالقه داشت که به لباس الماس نشان خود. جانشین وي شد

طی سی سال آمیزش این  را خوب مینواخت، و براي هایدن در) نوعی آلت موسیقی مشتق از ویوال دا گامبا(بوردونه 

نه تنها وي با تایید پیوسته . شاهزاده من همیشه از کارهایم راضی بود: ((هایدن گفت. دو با یکدیگر ارباب مهربانی بود

کارم مرا دلگرم میکرد، بلکه من به عنوان یک رهبر ارکستر میتوانستم دست به تجربیاتی بزنم و مشاهده کنم که چه 

بدین ترتیب میتوانستم کار خود را بهبود  ;میدهند و چه کارهایی باعث تضعیف آن میشوندچیزهایی اثر مطلوب را 

کسی نبود . ارتباط من با جهان قطع شده بود. بخشم، تغییر دهم، و هر قدر میخواستم در آن جسارت به خرج دهم

درگذشت، و  1766مارس  5ورنر در .)) که حواسم را پرت کند یا زجرم دهد، و من ناچار بودم آثار اصیل بسازم

. نقل مکان کردند -شلوس استرهازي  - کمی بعد خانواده میکلوش یوزف به کاخ جدید . هایدن رهبر موسیقی شد

. این کاخ را میکلوش در منتهی الیه جنوبی منطقه اسقف نشین نویزیدلر در شمال باختري مجارستان ساخته بود

زمستانها باز تغییر  ;از اوایل بهار تا پایان پاییز در آنجا زندگی میکردشاهزاده به این مکان چنان عالقهاي داشت که 

نوازندگان و خوانندگان از این انزواي روستایی ناراحت . به وین میرفت) گاهی با موسیقیدانهاي خود(محل میداد و 

حقوق خوبی به آنها ولی  ;بودند، خصوصا اینکه در طول سه فصل از سال از زنان و اطفال خود جدا به سر میبردند

یک بار هایدن براي اینکه به کنایه به میکلوش بفهماند که . پرداخت میشد و آنان جرئت شکایت نداشتند

را ساخت که در اواخرش آالت موسیقی یکی ) 5شماره (موسیقیدانانش در آرزوي مرخصی هستند، سمفونی وداع 

ع خود را خاموش میکرد، نتها و ساز خود را برمیداشت بعد از دیگري از صفحات نتها حذف میشدند، موسیقیدان شم
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هایدن، . شاهزاده متوجه نکته شد و ترتیبی داد که این گروه هنري بزودي به وین برود. و از صحنه خارج میشد

  . گیري نکرد استثنائا، اجازه داشت همسرش را نزد خود در استرهازا نگاه دارد، ولی از این امتیاز بهره

وي به لویجا پولتسلی، خوانندهاي متوسط که همراه شوهر ویولن نواز خود آنتونیو براي کار در  1779در سال 

ظاهرا هایدن احساس میکرد که چون کلیساي کاتولیک به وي اجازه نمیداد . استرهازا استخدام شده بود، دل باخت

وسایل سرگرمی براي خود فراهم که همسر پر دردسرش را طالق گوید، باید از روي ترحم به او اجازه دهد گاهی 

آنتونیو سالخوردهتر و رنجورتر از آن بود که . و از اینرو او کوشش زیادي نمیکرد که رابطه خود را پنهان دارد ;کند

. اعتراض موثري بکند، و میدانست تنها به این علت کار وي ادامه یافته است که رهبر موسیقی از لویجا خوشش میآید

پسر دیگري به دنیا آورد که شایعهپردازان او را به  1783در سال  ;دو ساله به استرهازا آمده بوداین زن با یک پسر 

  . او هر دو بچه را دوست داشت و در تمام دوران حیات خود به هر دو آنها کمک کرد ;حساب بابا هایدن میگذاشتند

خارجی بود، به عنوان یک آهنگساز بکندي طی آن سالهاي پرمشغله در استرهازا، هایدن، که فاقد انگیزه و رقابت 

او تا سن سی و دو سالگی، یعنی سنی که موتسارت همه آثار خود را بجز نی سحرآمیز و رکوئیم به . رشد مییافت

بهترین آثار هایدن پس از رسیدن وي به سن پنجاهسالگی به . پایان رسانده بود، اثر قابل مالحظهاي ایجاد نکرد

و اوراتوریو خلقت را در  ;سمفونی عمده وي هنگامی عرضه شد که او تقریبا شصت سال داشتنخستین : وجود آمدند

چندین اپرا براي اجرا در استرهازا نوشت، ولی وقتی از او دعوت شد در پراگ یک اپرا . شصت و شش سالگی ساخت

، در نامهاي که )انی را در برداشتقرار بود این اپرا جزو سلسله اپراهایی باشد که عروسی فیگارو و دون جوو(اجرا کند 

شما از من انتظار ): 1787دسامبر (حاکی از شکسته نفسی بزرگوارانهاي بود سعی کرد به این ترتیب شانه خالی کند 

. اگر میخواهید آن را در پراگ روي صحنه بیاورید، نمیتوانم نظرتان را تامین کنم. ... دارید یک اپرا بوفا اجرا کنم

هیئتی که اپراهاي خود را براي آنها نوشتهام تفکیک ناپذیرند، و هیچ گاه دور از محیط بومی خود اثر  اپراهاي من از

اگر من افتخار آن را میداشتم که ماموریت یابم اپراي تازهاي براي تماشاخانه شما . مطلوب را نخواهند بخشید

ز براي من رقابت با موتسارت بزرگ عملی ولی حتی در آن صورت نی. بنویسم، موضوع صورت کامال متفاوتی مییافت

اگر من تنها میتوانستم عواطفی به عمق عواطف خود و ادراکی به وضوح ادراك خویش به . پرمخاطره خواهد بود

هنگام گوش دادن به آثار غیرقابل تقلید موتسارت در هر دوستدار موسیقی، خصوصا در میان بزرگان، ایجاد کنم، در 

. ملل جهان براي داشتن چنین جواهري در درون مرزهاي خود به جدل با یکدیگر میپرداختندآن صورت بدون تردید 

فقدان این اجر و . پراگ باید کوشش کند این گنجینه را در چنگ خود نگاه دارد، ولی نه بدون اجر و پاداش مناسب

ادي براي کوششهاي بیشتر و پاداش مناسب اغلب زندگی یک نابغه بزرگ را پر از اندوه میکند و وسیله تشویق زی

من از اینکه هنوز موتسارت در هیچ یک از دربارهاي سالطین یا دربار امپراطوري به . نسلهاي آینده فراهم نمیسازد

موتسارت شخصی  ;از اینکه از موضوع دور شدم معذرت میخواهم. خدمت درآورده نشده است احساس خشم میکنم

ود هایدن در آرزوي یکی از دربارها بود که در آن استعدادش بالهاي خود را خ. است که در نزد من بسیار عزیز است

التبه هدایایی براي او از طرف . ولی او ناچار بود تنها به تعریف و تحسین سالطین قناعت کند ;وسیعتر بگسترد

در . روسیه میرسیدند فردیناند چهارم پادشاه ناپل، فردریک ویلهلم دوم پادشاه پروس، و ماریا فئودوروونا مهیندوشس

، کارلوس سوم، پادشاه اسپانیا، یک انفیهدان طال که الماس نشان بود برایش فرستاد، و سفیر کبیر اسپانیا 1781سال 

در وین به استرهازا سفر کرد تا این گنجینه کوچک را شخصا به وي تسلیم دارد، شاید بوکرینی، که در آن وقت در 

دستی داشت، زیرا وي با چنان تعصبی سبک هایدن را اختیار کرد که به او لقب مادرید ساکن بود، در این کار 

آخرین ((وقتی که مجمع کشیشان کلیساي جامع کادیث درصدد برآمد ترتیبی دهد تا . را دادند)) همسر هایدن((

ریو به این به موسیقی درآورده شود، به هایدن مراجعه کرد، و هایدن با ساختن یک اوراتو)) هفت کلمه منجی ما
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 1784در سال . اجرا شد) 1791در آمریکا هم در (این اثر بزودي در بسیاري از سرزمینها ). 1785(دعوت پاسخ داد 

هایدن با تهیه شش سمفونی به نام سمفونیهاي پاریس نظر وي  ;یک تهیه کننده پاریسی شش سمفونی از او خواست

هایدن، هم به علت احساس وفاداري و . را در لندن رهبري کندچند دعوت از وي شد که کنسرتهایی . را تامین کرد

هاي خصوصی وي اشتیاق  هم به موجب قراردادي که امضا کرده بود، خود را به استرهازا وابسته میدانست، ولی نامه

. روز افزون او را به یک صحنه وسیعتر آشکار میکردند

هزاده جدید، آنتون استرهازي، زیاد به موسیقی توجهی شا. شاهزاده میکلوش یوزف درگذشت 1790سپتامبر  28در 

او تقریبا همه موسیقیدانها را مرخص کرد، ولی هایدن را به طور اسمی نگاه داشت و یک مقرري ساالنه به  ;نداشت

  . فلورن براي او تعیین کرد و به او اجازه داد هر جا دلش میخواهد زندگی کند 1400مبلغ 

در این وقت پیشنهادهایی چند به او عرضه شدند که از همه آنها فوریتر پیشنهاد . وین رفت هایدن تقریبا شتابزده به

قرارداد خود را فردا باهم خواهیم  ;من از لندن آمدهام تا شما را با خود ببرم: ((یوهان پتر زالومون بود که اعالم داشت

لیره براي حق امتیاز  200براي شش سمفونی، لیره دیگر  300لیره انگلیسی براي یک اپراي جدید،  300او .)) بست

لیره دیگر براي کنسرتی که در آنجا به سود هایدن ترتیب  200لیره براي بیست کنسرت در انگلستان، و  200آنها، 

. هایدن اصال انگلیسی نمیدانست و از دریاي مانش وحشت داشت. لیره 1200روي هم  -یابد، به وي پیشنهاد کرد 

اوه، بابا، تو براي این دنیاي پهناور آموزشی : ((قاضا کرد چنان کار پرزحمت و پرخطري را قبول نکندموتسارت از او ت

او .)) ولی زبان مرا در سراسر جهان درك میکنند: ((هایدن پاسخ داد!)) نیافتهاي و زبانهاي خارجی خیلی کم میدانی

د فروخت، وضع مخارج همسر و رفیقه خود را خانهاي را که شاهزاده میکلوش یوزف در آیزنشتات به وي داده بو

. آخرین روزهاي قبل از حرکت خود را با موتسارت گذراند. تامین کرد، و عازم این ماجراي بزرگ شد

هایدن و زالومون .)) بابا، میترسم این آخرین تودیع ما باشد: ((موتسارت از دیدن منظره رفتن او به گریه افتاد و گفت

یک ) مارس 11(نخستین کنسرت او . به لندن رسیدند 1791از وین به راه افتادند و اول ژانویه  1790دسامبر  15در 

ما نمیتوانیم از بروز : ((نشریه مورنینگ کرونیکل با این جمله گزارش خود را درباره این کنسرت پایان داد. پیروزي بود

زمینه موسیقی، بر اثر استقبال بلند نظرانه ما،  این امید بسیار مشتاقانه جلوگیري کنیم که نخستین نابغه دوران در

مه یک برنامه کنسرت  16همه کنسرتها خوب برگزار شدند، و در .)) ترغیب شود که در انگلستان رحل اقامت افکند

در آن ماه وي در کنسرت یادبود . لیره به وي خاطرش را خوش داشت 350که به سود هایدن اجرا شد با پرداخت 

چنان تحت تاثیر قرار گرفت که گریست و با  ;ستمینستر شرکت کرد و اوراتوریو او، مسیحا، را شنیدهندل در دیر و

برنی پیشنهاد کرد که دانشگاه آکسفرد به این هندل جدید یک دانشنامه .)) هندل، استاد همه ما: ((فروتنی گفت

به دانشگاه رفت، عنوان دکترا در موسیقی  هایدن در ماه ژوئیه ;این دانشنامه به وي پیشنهاد شد ;افتخاري اعطا کند

او سه سال قبل این سمفونی را ساخته  ;)92شماره (را دریافت داشت، و در آنجا سمفونی سل ماژور خود را اجرا کرد 

حرکت آرام و زیباي آن آواز قدیمی انگلیسی . بود، ولی از آن پس تاریخ آن را به عنوان سمفونی آکسفرد شناخت

  . آورد را به خاطر می)) لرد رندل((

هایدن که نقاط خارج از شهر انگلستان را دیده و آنها را نمونهاي از قدرت االهی در تبدیل بذر و باران به این مناظر 

او . هاي خارج از شهر از وي میشدند میپذیرفت میدید، پس از بازگشت به لندن، با کمال میل دعوتهایی را که به خانه

ن، به علت خوشرویی و آمادگی خود براي خواندن و نواختن در اجتماعات خصوصی، دوستان در آنجا و در شهر لند

یکی از اینها بیوهاي خوشرو و . او عدهاي شاگرد پیشرفته براي تعلیم آهنگسازي پذیرفت. زیادي به دست آورد

سرمست کرد، و او عشق  با آنکه هایدن شصت سال داشت، باده شهرتش این زن را. ثروتمند به نام یوهاناشروتر بود
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ضمنا .)) به احتمال قوي، اگر من مجرد بودم، با او ازدواج میکردم: ((هایدن بعدا گفت. خود را به هایدن عرضه داشت

  . همسرش مرتبا از او میخواست که به موطن خود بازگردد

وزخی، آن قدر چیز برایم همسر من، آن حیوان د: ((آمیز نوشت هایدن در نامهاي به لویجا پولتسلی با لحنی شکوه

با وجود آنکه در این هنگام وجود سه زن بر وجدان و کیسه .)) نوشت که من ناچار شدم جواب دهم اصال برنمیگردم

از سمفونیهاي لندن ) 98تا  93هاي  شماره(او سنگینی میکرد، او سخت به کار مشغول شد، شش سمفونی 

هایش در آیزنشتات و  ت بسیار قابل مالحظهاي نسبت به ساختهاین سمفونیها پیشرف. دوازدهگانه خود را ساخت

شاید سمفونیهاي موتسارت او را به تحرك واداشته یا استقبالی که در انگلستان از او شد وي . استرهازا نشان میدهند

ده مانده هاي مجارستان دست نخور را سر جرئت آورده، یا شنیدن آثار هندل اعماق روح وي را، که در محیط آرام تپه

. بود، به جنب وجوش واداشته، یا ماجراهاي عاشقانهاش او را به سوي عواطف لطیف و نشاط ساده سوق داده بود

عزیمت از انگلستان برایش مشکل بود، ولی او قراردادي با شاهزاده آنتوان استرهازي داشت، و این شاهزاده اصرار 

. تاجگذاري امپراطور فرانسیس دوم تدارك شده بود شرکت جویدمیورزید که هایدن بازگردد و در جشنهایی که براي 

از کاله به بروکسل و بن رفت، با . ، او بار دیگر به مقابله با دریاي مانش رفت1792بدین ترتیب، در اواخر ماه ژوئن 

 29در آشنا شد، در مراسم تاجگذاري در فرانکفورت شرکت کرد، و ) که در آن وقت بیست و دو سال داشت(بتهوون 

. ژوئیه به وین رسید

اگر . هیچ روزنامهاي بازگشت وي را ذکر نکرد، هیچ کنسرتی براي او ترتیب داده نشد، و دربار وي را ندیده گرفت

هایدن به بیوه موتسارت نامهاي . موتسارت هنوز در قید حیات بود، از او استقبال میکرد، ولی او دیگر وجود نداشت

ر رایگان به پسر موتسارت درس بدهد، و به ناشران اصرار ورزید تا آهنگهاي موتسارت نوشت و گفت حاضر است بهطو

او آن ) 19هایدن گاسه (وي با همسرش در خانهاي سکنا گزید که اینک به عنوان موزه هایدن . را بیشتر چاپ کنند

. یان این دو شدت یافتنزاعهاي م. همسرش میخواست این ملک به اسم او شود، هایدن امتناع کرد. محافظت میشود

بتهوون . این دو نابغه با یکدیگر هماهنگی نداشتند. نزد وي آمد تا به تحصیل پردازد 1792بتهوون در ماه دسامبر 

میخواند و چنان غرق در کار خود بود که نمیتوانست )) آن مغول بزرگ((هایدن وي را . جو بود مغرور و سلطه

بتهوون در خفا معلم دیگري یافت، ولی به گرفتن درس از هایدن . اصالح کند تمرینهاي شاگرد خود را از روي وجدان

ولی بسیاري از قطعات نخستین او به سبک هایدن )) ام من از او چیزي نیاموخته: ((این غول جوان میگفت. ادامه داد

  . بودند، و بعضی از آنها هم به استاد سالخورده تقدیم شده بودند

کنت فون هاراخ بناي یادبودي به منظور  1792اتریش افزایش یافت، و در روهراو در سال  درك ارزش آثار هایدن در

ولی خاطره پیروزیها و دوستیها در انگلستان هنوز تازه . تجلیل از این فرزند شهر، که اینک مشهور شده بود، برپا کرد

فونی تازه، به او کرد، این آهنگساز و وقتی زالومون یک پیشنهاد اشتغال مجدد در لندن، شامل نوشتن شش سم. بود

از وین حرکت کرد و در چهارم فوریه به لندن رسید، این اقامت هجده  1794ژانویه  19وي در . فورا آن را پذیرفت

دومین سلسله از سمفونیهاي . ماهه در انگلستان به همان اندازه اقامت نخستین، موفقیتی دلگرم کننده در برداشت

لیره درآمد  400کنسرتی که به سود وي ترتیب یافت . مورد حسن قبول واقع شد) 104تا  99هاي  شماره(لندن 

شاگردان براي هر درس یک لیره و یک شیلینگ به وي میپرداختند، و خانم شروتر در همان . خالص برایش داشت

من پادشاه، پرینس آو بار دیگر او مورد توجه خاص اشراف قرار گرفت، هم پادشاه و هم دش. نزدیکیها زندگی میکرد

ملکه انگلستان به او پیشنهاد کرد چنانچه حاضر باشد براي فصل دیگر در انگلستان  ;ویلز، او را به حضور پذیرفتند

او به این علت که شاهزاده جدید استرهازي . بماند، اقامتگاهی در کاخ وینزر براي مدت تابستان به او داده خواهد شد

. ، خویشتن را معذور داشت(!)ر عین حال نمیتواند تا این مدت از همسرش دور باشداو را احضار کرده است و د
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هاي موسیقی را بار دیگر در  جانشین وي، شاهزاده میکلوش دوم، مایل بود برنامه ;شاهزاده آنتوان درگذشته بود

ز لندن عزیمت کرد و راه ا 1795اوت  15بدین ترتیب، او با چمدانهاي بسته و جیب پرپول در . آیزنشتات برقرار کند

. موطن خود را در پیش گرفت

پس از دیداري از مجسمه خود در روهراو، خود را در آیزنشتات به میکلوش دوم معرفی کرد و براي مناسبتهاي 

. غیر از تابستان و پاییز، او در خانه خود در حومه وین زندگی میکرد. هاي موسیقی ترتیب داد مختلف در آنجا برنامه

ناپلئون اتریشیها را از ایتالیا بیرون میراند، و افزایش احساسات انقالبی در اتریش سلطنت  1797 -  1796سالهاي در 

به وجود آمده )) خدا شاه را حفظ کند((هایدن به خاطر داشت احساساتی که با خواندن . هاپسبورگ را تهدید میکرد

بود، و این سوال برایش پیش آمد که آیا امکان ندارد یک سرود بود چگونه خاندان هانوور را در انگلستان تقویت کرده 

فرزند پزشک ماري (ملی همان کار را براي امپراطور فرانسیس دوم انجام دهد دوستش بارون گوتفرید فان سویتن 

 ;هیه کندزاوراو لئوپولد هاشکا را مامور کرد متنی ت ;این مطلب را به کنت فون زاوراو، وزیر کشور، پیشنهاد کرد) ترز

هایدن آهنگ یک . این شاعر متنی تحت عنوان خداوند فرانتس کایزر، فرانتس کایزر خوب مارا سالم بدارد تهیه کرد

این سرود . آواز قدیمی کروآتی را با این متن متناسب ساخت، و نتیجه آن یک سرود ملی ساده ولی تحرك آور بود

هنگري  - هاي عمده در قلمرو اتریش  در همه تماشاخانه) 1797ریه فو 12(ملی نخستین بار در سالروز تولد امپراطور 

  . ، درآورد3شماره  76خوانده شد، و با تغییراتی، به صورت موومان دوم کوارتت زهی خود، اپوس 

زالومون . اي به رقابت با اوراتوریو مسیحا بسازد هایدن، که تحت نفوذ شدید هندل قرار داشت، درصدد بر آمد قطعه

فان سویتن این ابیات را به آلمانی ترجمه . را که از بهشت مفقود میلتن گردآوري شده بود به او عرضه داشت اشعاري

در حضور گروهی از  1798آوریل  30و  29این اثر در . کرد، و هایدن اوراتوریو عظیم خود به نام خلقت را ساخت

جمعیتی چنان انبوه در بیرون کاخ جمع . را شدشنوندگانی که دعوت شده بودند در کاخ پرنس فون شوارتسنبرگ اج

شاهزاده هزینه . الزم بود که نظم را حفظ کنند) این موضوع با اطمینان گفته میشود(شده بود که پنجاه پلیس سوار 

پرداخت کرد و همه درآمد حاصل از فروش  1799مارس  19اجراي این برنامه را براي عموم در تماشاخانه ملی در 

طولی نکشید  ;شنوندگان با حرارتی تقریبا مذهبی از این اثر استقبال کردند. به آهنگساز داد) فلورن 4000(بلیت را 

کلیساي کاتولیک آن را به عنوان اینکه براي . که این اوراتوریو در تمام شهرهاي عمده قلمرو مسیحیت شنیده میشد

شیلر با بتهوون در مسخره کردن تقلیدي  ;موضوعی چنین با عظمت بیش از حد سبک و شادي آور است محکوم کرد

ولی گوته این اثر را مورد تحسین و تشویق قرار داد، و در قرن  ;که هایدن از حیوانات باغ عدن کرده بود همعقیده شد

. نوزدهم این اثر بیش از هر تصنیف کورال دیگري در پروس اجرا شد

هایدن نزدیک دو سال روي . ن اقتباس شده بود عرضه داشتفان سویتن لیبرتو دیگري را که از فصول اثر جیمز تامس

میگفت که فصول کمر او  ;، و این کار از نظر سالمتی برایش خیلی گران تمام شد)1801 - 1799(آن زحمت کشید 

با حسن قبول روبهرو شد، ولی این اثر شور و ذوق پرسروصدا، ) 1801آوریل  24(برنامه افتتاحیه آن . را شکسته است

هایدن پس از رهبري آخرین هفت کلمه مسیح به سود یک بیمارستان، از زندگی فعاالنه . ادوامی به وجود نیاوردو ب

  . هنري دست کشید

درگذشته بود، ولی اینک او سالخوردهتر از آن بود که از آزادي خود لذتی ببرد، هر  1800مارس  20همسر وي در 

. او به عنوان شیخ آهنگسازان شناخته شد. ت خویش متمتع نشودچند که هنوز آن قدر پیر نشده بود که از شهر

موسیقیدانان مشهور از قبیل کروبینی، برادران وبر، ایگناتس . بیش از ده شهر به او عناوین افتخارآمیز اعطا کردند

و را دچار با این وصف، رماتیسم، سرگیجه، و بیماریهاي دیگر ا. پالیل، و هومل براي اظهار ارادت نزد وي میآمدند

از وي دیدن کرد، او را  1805کامی پالیل، که در سال . حالت مالیخولیایی، تندخویی، و تقدس توام با وحشت کردند
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تسبیح در دست داشت، و گمان میکنم تمام روز را به نماز و دعا میگذراند، همیشه میگوید که پایان ((دید که 

در آن سال یک گزارش ناصحیح .)) زیرا دیدیم میخواهد دعا بخواندما زیاد نزد او نماندیم، . ... عمرش نزدیک است

کروبینی یک کانتانت به مناسبت مرگش نوشت، و پاریس درصدد برآمد کنسرت . انتشار یافت که هایدن مرده است

سپس خبر رسید که این مرد سالخورده هنوز زنده است، وقتی . یادبودي با رکوئیم موتسارت برایش ترتیب دهد

او آخرین بار در .)) من حاضر بودم به پاریس بروم تا رکوئیم را شخصا رهبري کنم: ((ن این را شنید، اظهار داشتهاید

که خلقت به مناسبت نزدیک شدن هفتاد و ششمین سالروز تولدش در دانشگاه وین اجرا  1809مارس  27تاریخ 

هایدن با یک  ;اد تا استاد علیل را به کنسرت ببردشاهزاده استرهازي کالسکه خود را فرست. میشد، در انظار ظاهر شد

شاهزاده خانمها . صندلی به تاالر نمایش، به میان تماشاگران که از نجبا و مشاهیر تشکیل شده بودند، برده شد

احساسات بر آهنگساز . بتهوون زانو زد و دستش را بوسید ;شالهاي خود را به دور پیکر او که میلرزید پیچیدند

. در فاصله میان پرده ناچار شدند او را به خانه ببرند ;غلبه یافت سالخورده

یک گلوله توپ نزدیک خانه هایدن افتاد و خانه و . توپخانه ناپلئون شروع به کوبیدن وین کرد 1809مه  12در 

ست آسیبی به هر جا که هایدن ه ;ها نترسید بچه: ((ساکنان آن را تکان داد، ولی هایدن به آنها اطمینان داد و گفت

توپخانه دستگاه عصبی وي را درهم  ;این حرف در مورد همه آنها جز خودش درست درآمد.)) شما نخواهد رسید

. وقتی که فرانسویها شهر را گرفتند، ناپلئون دستور داد یک گارد احترام در جلو خانه آهنگساز مستقر شود. کوبید

ت را با سبکی چنان مردانه و عالی خواند که هایدن او را در آغوش یک افسر فرانسوي به هنگام ورود، یک آریا از خلق

همه شهرهاي عمده اروپا مراسمی به یادبود وي برپا . مه به سن هفتاد و هفت سالگی درگذشت 31او در . گرفت

ي وي با متوازن کردن سازهاي زهی با سازهاي باد. موفقیت تاریخی هایدن در گسترش فرمهاي موسیقی بود. داشتند

با بنا کردن کار خود براساس آثار سامارتینی، شتامیتس، و کارل . و کوبی به ارکستر روح و سرزندگی تازهاي داد

او زمینه را . فیلیپ امانوئل باخ ساختمان سونات را به صورت عرضه، گسترش، و تکرار تمهاي متضاد به وجود آورد

ارند و براي اجتماعات دوستانه و غیررسمی مناسبترند، براي آهنگهاي شاد، به این عنوان که کمتر جنبه رسمی د

به کوارتت زهی، با گسترش آن به چهار موومان، و دادن فرم . طوري فراهم کرد که مورد استفاده موتسارت واقع شد

در این زمینه، جانشینان وي ناچار بودند همان تعداد و . سونات به موومان اول، فرم و ترکیب کالسیک آن را داد

وي همچنین در مواردي چند زیبایی با . فیت آالت موسیقی را که هایدن بهکار برده بود مورد استفاده قرار دهندکی

نشاط و لطیفی بهوجود آورد که بعضی از ما از پیچیدگیهاي پر زحمت کوارتتهاي بتهوون، با احساس آرامش، به آن 

  . آوریم روي می

نامهایی که آنها دارند آنهایی نیستند که وي انتخاب کرده . زندهاند سمفونی هایدن هنوز 114سمفونی از  10یا  9

یا )) (سینفونیا((در جاي دیگر دیدهایم که چگونه . بود، بلکه به وسیله مفسران و ویراستاران به آنها داده شده است

اشخاص بسیاري  ;افتها و آزمایشهاي سامارتینی از اوورتور تکوین و تکامل ی بر اثر تجربه) صداهاي یکجا جمع شده

وقتی او از استرهازا خارج شد و پا به  ;قبل از هایدن بودند که به قالبگیري ساختمان سمفونی کالسیک پرداختند

درون جهانی پهناورتر گذاشت، آن قدر سالخورده نشده بود که نتواند از موتسارت بیاموزد که چگونه ساختمان 

سمفونی آکسفرد نشانه صعود وي به مدارج باالتر و قدرت بیشتر . ندسمفونی را با مطالب جالب و پراحساس پر ک

 101سمفونی شماره . است، و سمفونیهاي لندن حد اعالي بست قدرت او را از نظر ساختن سمفونی نشان میدهند

  . کامال برابر با آثار موتسارت است 104پر نشاط، و شماره ) سمفونی ساعت(

ی از لطف و مهربانی مییابیم که ممکن است هیچ گاه اعماق اندوه یا عشق را به طور کلی در آهنگهاي وي کیفیت

احساس نکرده باشند و احتماال از روي اجبار چنان سریع به وجود آمدهاند که نتوانستهاند از لحاظ اندیشه، موضوع، 
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میقا به مرحله هایدن آن قدر احساس خوشبختی میکرد که نمیتوانست ع. یا نحوه بیان به مرحله پختگی برسند

با همه . هایش به گوش نمیرسید بزرگی برسد، و آن قدر بکرات لب به سخن میگشود که مطلب مهمی در میان گفته

در این آثار، همان طور که خودش میگفت، . اینها، در آثار سرزندهاش گنجینهاي از نشاط مالیم و ناب وجود دارد

بر دوششان سنگینی میکرد میتوانستند تسالي خاطري به دست اشخاص خسته و فرسوده یا کسانی که بار امور ((

آثار وي منعکس کننده دنیایی باثبات و . هایدن پس از مرگش بزودي از نظرها افتاد.)) آورند و نفسی تازه کنند

که این آثار بیش از آن با نشاط و توام با رضامندي خاطر بودند . فئودال، و محیطی با امنیت و آسایش اشرافیت بود

هنگامی که برامس از او . سرمستیها، و نومیدیهاي رمانتیک را اقناع کنند ;بتوانند قرنی آکنده از انقالبها، بحرانها

در آن . را نوشت، هایدن بار دیگر مورد توجه قرار گرفت) 1909(تحسین کرد، و دیوسی اثر خود تجلیل از هایدن 

دنیاي موسیقی، که پس از وي آمدند، افکاري عمیقتر را با مهارتی  وقت افراد متوجه شدند با آنکه رافائل و میکالنژ

هاي خود گنجاندهاند، به این علت توانستند چنین کنند که هایدن و اسالف وي فرمها را قالبگیري  ظریفتر در ساخته

تعدادي به من من میدانم خداوند اس: ((هایدن میگفت. کرده بودند تا اینان آثار زرین خود را درون آنها جاي دهند

 ;فکر میکنم وظیفه خود را انجام داده و مقید بودهام. اعطا کرده است و من به خاطر آن شکر وي را به جاي میآورم

  .)) بگذارید دیگران هم چنین کنند... 

  

فصل پانزدهم

  موتسارت

  

I - 1766 -  1756: انگیز پسر اعجاب  

این شهر داراي . هاي دوردست وین بود موسیقی، از قرارگاه سالزبورگ مانند پراگ و پرسبورگ و استرهازا، از نظر

قسمت  ;میکندقسمتی از این خصایص معلول معادن نمکی بود که نام این شهر را توجیه . خصایص ویژه خود بود

دند، و رودخانه زالتساخ، که آن را به دو قسمت تقسیم هایی بود که آن را دربرگرفته بو دیگر ناشی از وجود کوه

میکرد، و باالخره قسمتی هم بر اثر این بود که این شهر بتدریج در اطراف صومعه و اسقف نشینی به وجود آمده بود 

به  1278اسقف اعظم این منطقه در سال . به وسیله قدیس روپرت اهل ورمس بناشده بود 700که حدود سال 

هر یک از اسقفهاي اعظم منطقه هم  1802ز شهریاران امپراطوري درآمده بود، و از آن زمان تا سال صورت یکی ا

حدود سی هزار پروتستان مجبور  1732 - 1731در سالهاي . حکمران کشوري شهر بود و هم حکمران مذهبی آن

نظر حکومت مذهبی شهري  شدند از این شهر مهاجرت کنند، و بدین ترتیب سالزبورگ، هم از نظر سکنه و هم از

از این قسمت که بگذریم، حکومت اسقف اعظم بر مردم متدین شهر فشار محسوسی نداشت، و . یکسره کاتولیک شد

سکنه، که درباره اصول مسلم جاودانهاي اطمینان خاطر یافته بودند، از لذایذ نفسانی و خوشیهاي دنیوي دیگر تمتع 

که در زمان جوانی موتسارت سمت اسقف اعظم را به عهده داشت، با همه زیگیسموند فون شراتنباخ، . میگرفتند

  . خوش برخورد و مهربان بود، مگر نسبت به بدعتگذاران

در سن هجدهسالگی از موطن خود آوگسبورگ، ظاهرا براي تحصیل االهیات و  1737لئوپولد موتسارت در سال 

قی شد، مدت سه سال به عنوان رامشگر و خدمتگار در ولی او دلباخته موسی. کشیش شدن، به این شهر آمده بود

هنگامی . در هیئت ارکستر اسقف اعظم چهارمین نوازنده ویولن شد 1743خانه یکی از اعیان خدمت کرد، و در سال 
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او کنسرتوها، مسها، . ، این دو خوش سیماترین زوج سالزبورگ شمرده میشدند)1747(که با آناماریا پرتل ازدواج کرد 

 1757در سال . فونیهایی ساخت و کتابی درباره فن نواختن ویولن نوشت که تا مدتهاي مدید مورد احترام بودو سم

از هفت فرزندش تنها دو تن از مرحله طفولیت پافراتر گذاردند، . به سمت آهنگساز دربار اسقف اعظم منصوب شد

نام . (به دنیا آمد 1756ژانویه  27ولفگانگ آمادئوس که در به دنیا آمده بود،  1751که در ))) نانرل((ماریانا، (ماریا آنا 

کامل این پسر که حاکی از طلب نظر مساعد چند تن از قدیسان بود، عبارت بود از یوآنس کریسوس توموس 

.) تئوفیلوس از یونانی به التینی آمادئوس، یعنی دوستدار خداوند، ترجمه میشد ;ولفگانگوس تئوفیلوس موتسارت

هاي وي به پسرش گرمی محبت دارند و از حکمت  وهر و پدري خوب بود، با اخالص و زحمتکش بود، نامهلئوپولد ش

بهشت عالقه  -که در آن قدري بیپردگی و بیحیایی مجاز داشته میشد  - خانه موتسارت . و خرد خالی نیستند

. متقابل، تقدس والدین، لودگیهاي کودکانه، و موسیقی بیحدوحصر بود

موتسارت به موازات . آلمانی انتظار میرفت تا حدودي با نواختن یکی از آالت موسیقی موسیقیدان شود از هر بچه

. ماریانا در سن یازدهسالگی در نواختن کالویکورد استاد بود. آموختن الفبا به اطفال خود، به آنها موسیقی یاد میداد

وي در سن سه سالگی تک . ا اشتیاق به پیانو روي آوردولفگانگ، که پیشقدمی خواهرش او را به تحرك واداشته بود، ب

و در پنجسالگی قطعاتی از خود ساخت که پدرش  ;در چهار سالگی چند قطعه را از حفظ مینواخت ;هایی میزد ضربه

لئوپولد با صرف نظر کردن از سودي که پذیرفتن شاگرد دیگر برایش . در حین نواختن آنها را روي کاغذ نوشت

او ولف . یش را تنها مصروف اطفال خود کرد، زیرا میخواست همه توجه خود را به آنان تخصیص دهدداشت، هم خو

ظاهرا انضباط آلمانی تا حدودي به کار . را به مدرسه نفرستاد، زیرا میخواست در همه چیز خودش معلم وي باشد

تهاي متمادي روي پیانو کار میکرد و خود پسرك ساع. برده میشد، ولی در این مورد احتیاج زیادي به این کار نبود

  : سالها بعد لئوپولد برایش نوشت. آن قدر میماند تا بزور او را از پشت پیانو دور کنند

و  ;تو هم به عنوان یک کودك و هم به صورت یک پسربچه به جاي آنکه رفتاري کودکانه داشته باشی، جدي بودي

رم موسیقی بودي، نمیتوانستی کوچکترین شوخی را نسبت به وقتی پشت پیانو مینشستی، یا به نحوي دیگر سرگ

قیافهات چنان جدي بود که بسیاري از اشخاصی که مراقب تو بودند پیشبینی میکردند که تو به . خودت تحمل کنی

، در حالی که 1762در ژانویه . علت استعداد زودرس و قیافه جدي خود، قبل از موقع چشم از جهان خواهی بست

وز به علت جنگ در حال از هم گسیختگی بود، لئوپولد پسر و دختر خود را به مونیخ برد تا هنر آنها را در آلمان هن

آنها به . و در ماه سپتامبر نیز آنان را به وین برد ;برابر ماکسیمیلیان یوزف برگزیننده، حکمران آن منطقه، بنمایاند

ولفگانگ به دامن امپراطریس  ;اطفال خیلی خوششان آمدماري ترز و فرانسیس اول از این  ;شونبرون دعوت شدند

و چون امپراطور او را به مبارزه خواند، ویولن را با یک انگشت نواخت و  ;پرید و او را در آغوش گرفت و بوسید

ولفگانگ با شاهدختها جست و خیز میکرد . کالویکوردي را که کلیدهایش را با پارچه پوشانده بودند بدون اشتباه زد

مهیندوشس ماریا آنتونیا که هفتسال داشت او را بلند کرد و مورد نوازش  ;ه پایش به چیزي خورد و به زمین افتادک

من با : ((و سپس با لحنی حاکی از سپاسگزاري افزود)) شما شخص خوبی هستید((ولفگانگ به او گفت، . قرار داد

زل خود را به روي خانواده موتسارت گشودند، از بیش از ده تن از اشراف درهاي من.)) شما ازدواج خواهم کرد

سپس پسرك مدت . موسیقی که این گروه سه نفري مینواختند به حیرت آمدند، و پاداش آنان را با پول و هدایا دادند

. این نخستین بیماري از سلسله بیماریهایی بود که سفرهاي او را ضایع میکرد. دو هفته به علت مخملک بستري شد

. این دسته هنرمندان به سالزبورگ بازگشتند 1763ه در ژانوی

اسقف اعظم با گذشت این موضوع را که لئوپولد از مدت مرخصی خود تجاوز کرده بود نادیده گرفت و عالوه بر آن او 

ژوئن به علت اینکه او بار دیگر راه سفر در پیش  9ولی در . را به مقام معاونت رئیس موسیقی نمازخانه ارتقا داد
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این بار همسر خود را نیز همراه برد تا آنان هنرنمایی نوباوگان خود را به اروپا . رفت، از ترفیعات بعدي محروم شدگ

در ماینتس اطفال دو کنسرت دادند، و . نشان دهند، زیرا آنها نمیتوانستند براي همیشه کودکان اعجوبه باقی بمانند

خاطر آورد که صداي آهنگهاي یکی از این اطفال را شنیده و  شصت سال بعد گوته به ;در فرانکفورت چهار کنسرت

به حیرت آمده بود، زیرا لئوپولد پسر خود را به این صورت ملبس )) مرد کوچولو با کالهگیس و شمشیر((چگونه از 

اعالنی در یکی از . ولف به وسیله پدرش به عنوان یک اعجوبه غیرعادي مورد بهره کشی قرار گرفت. میکرد

  : در فرانکفورت وعده میداد که در کنسرت آن شب 1763اوت  30هاي مورخ  مهروزنا

هاي استادان بزرگ را خواهد نواخت، و  دختر کوچولو که در دوازدهمین سال زندگی خویش است مشکلترین ساخته

ي ویولن او همچنین یک کنسرتو برا ;پسرك هنوز هفت سال ندارد با کالویکورد یا کالوسن آهنگ اجرا خواهد کرد

خواهد نواخت و با کالویکوردي که کلیدهاي آن با پارچهاي پوشیده خواهند بود، در همراهی با سمفونیها به همان 

او فورا همه نتهایی را که از دور نواخته شوند اسم خواهد برد، . سهولت همراهی خواهد کرد که انگار کلیدها را میبیند

 - زنگ، لیوان، یا زنگ ساعت  - نت همزمان باهم، با پیانو یا با هر آلت دیگر اعم از اینکه این نتها بتنهایی یا چند 

و باالخره با کالوسن یا ارگ هر قدر و در هر مایهاي که خواسته شود آنا و بدون تدارك قبلی خواهد . نواخته شوند

  . نواخت

وي زده باشد، ولی ظاهرا او به  این گونه تحمیلها به استعداد این پسر بچه ممکن است لطمهاي به سالمت یا اعصاب

. همان اندازه از تشویقها و کف زدنها لذت میبرد که پدرش از وجوه دریافتی آن حظ میبرد

در بروکسل . آنهادر کوبلنتس برنامه اجرا کردند، در بن و کولونی با یاس روبهرو شدند، ولی در آخن کنسرتی دادند

لورن، با حضور خود در برنامه آنها به آن افتخار بخشد، ولی او مشغول انتظار داشتند که فرماندار کل، پرنس کارل 

  : لئوپولد با خشم گفت. بود

عالیجناب جز شکار، خوردن، و آشامیدن . ما تقریبا سه هفته است که در بروکسل هستیم و هیچ اتفاقی نیفتاده است

اعتراف میکنم که در اینجا هدایاي  من. کاري نمیکند، و دست آخر هم ممکن است ما متوجه شویم پولی ندارد

با این همه انفیهدان، کیفهاي چرمی، و هدایاي . گوناگونی دریافت داشتهایم، ولی مایل نیستیم آنها را نقد کنیم

  . کوچک دیگر ما بزودي خواهیم توانست یک دکه باز کنیم

ها جمع آوري شدند و گروه هنري پول ;یک کنسرت ترتیب یافت ;سرانجام پرنس حاضر شد به تماشاي برنامه بیاید

  . عازم پاریس گشت

آنها براي بسیاري از . هاي ناهموار و خراب، به پاریس رسیدند پس از سه روز حرکت در جاده 1763نوامبر  15در 

او . سرشناسان معرفینامه داشتند، ولی هیچ کدام از آنها ارزش نامهاي را که به ملشیور گریم نوشته شده بود نداشت

بی داد که خانواده موتسارت از طرف مادام دوپومپادور، خانواده سلطنتی، و سرانجام از طرف لویی پانزدهم و ترتی

. در این وقت درهاي مجللترین منازل به روي این میهمانان گشوده شدند. ملکه ماري لشچینسکا پذیرفته شوند

  : ذوق براي خوانندگان نشریهاش نوشتکنسرتهاي عمومی و خصوصی بخوبی برگزار میشدند، و گریم با شوق و 

یک ! معجزات واقعی نادرند، ولی وقتی ما فرصت آن را داشته باشیم که یکی از این معجزات را ببینیم، چقدر زیباست

دخترش که . رهبر موسیقی اهل سالزبورگ به نام موتسارت با دو تن از زیباترین اطفال جهان به اینجا آمده است

نو را با شکوهترین شیوه مینوازد، و طوالنیترین و مشکلترین قطعات را با دقت حیرت انگیزي اجرا یازده سال دارد پیا

برادرش که در فوریه آینده هفتساله خواهد شد پدیدهاي چنان خارق العاده است که انسان بسختی میتواند . میکند

. ... هاي موسیقی را بگیرند د که بعضی پردهدستهایش به قدر کافی بزرگ نیستن. ... آنچه را به چشم میبیند باور کند

هاي وجدآور تسلیم الهام نبوغ خویش  او مدت یک ساعت فی البداهه مینوازد، و خود را با گنجینهاي از اندیشه
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امکان ندارد که متبحرترین رهبر موسیقی بتواند به اندازه این بچه از آرمونی و زیر و بم صداها اطالعاتی . ... میکند

او با سهولتی حیرتانگیز مینویسد، . براي او کشف آنچه جلویش بگذارید هیچ کاري ندارد. ... یق داشته باشدچنین عم

من یک قطعه مونوئه براي او نوشتم و از او . و میسازد، و الزم نمیبیند سر پیانو برود و دنبال نتهاي خود بگردد

اگر . ... ن رفتن به طرف پیانو، آهنگ بم آن را نوشتاو قلمی برداشت و، بدو. خواستم یک قسمت بم به آن بیفزاید

چقدر جاي تاسف است که موسیقی . ... من بیش از این به آهنگهاي این بچه گوش دهم، مرا بکلی گیج خواهد کرد

آوریل  10(این خانواده پس از پیروزیهاي بسیار در پاریس، عازم کاله شد ! در این کشور این قدر کم درك میشود

مه ولفگانگ مدت چهار ساعت در نزد پادشاه و درباریان  19در . ر لندن جورج سوم آنها را بهحضور پذیرفتد). 1764

او با نواختن خود با آواز ملکه شارلت همراهی کرد و فی  ;آثار هندل، باخ، و دیگر استادان را به محض رویت نواخت

در لندن  1762وهان کریستیان باخ، که در سال ی. البداهه یک ملودي تازه براي آهنگ بم یک آریاي هندل ساخت

هر کدام از آنها یک قسمت از آن . مستقر شده بود، این پسربچه را روي زانوهاي خود نشاند و با او یک سونات نواخت

  . را مینواخت، و این کار با چنان دقتی انجام شد که هیچ کس نمیتوانست تصور کند دو نفر آن را اجرا میکنند

از آن پس، . به نواختن یک دستگاه کرد، ولفگانگ دنبال آن را گرفت، باز مثل اینکه دو نابغه یک نفر بودندباخ شروع 

ها کنسرتی  ژوئن بچه 5در . هاي موتسارت تاثیر نفوذ یوهان کریستیان باخ را نشان میدادند به مدت چند سال، ساخته

ولی پدر به تورم شدید گلو مبتال شد، و . وحش را شاد کردلیره درآمد خالص براي لئوپولد ر 100دادند که با بیش از 

در خالل این مدت، ولفگانگ، که . خانواده براي یک استراحت هفت هفتهاي به چلسی در جنوب باختري لندن رفت

ولی در لیل پدر . ژوئیه آنها از لندن به هلند رفتند 24در ). 19و  16کا (اینک هشت سال داشت، دو سمفونی ساخت 

سر هر دو مریض شدند و با آنکه اسقف اعظم فون شراتنباخ مدتی پیش از آن خواستار بازگشت لئوپولد شده بود، و پ

سپتامبر به الهه رسیدند، ولی روز بعد نوبت ماریانا بود که بیمار شود، و  11آنها در . سفر آنها یک ماه به تعویق افتاد

سپتامبر ولفگانگ بدون کمک خواهرش  30در . مرزش کردنداکتبر برایش طلب آ 21او چنان حالش بد شد که در 

هنوز ماریانا کامال خوب نشده بود که برادرش به تب دچار شد، و خانواده ناچار شد وقت را تا ژانویه . کنسرتی داد

قت در این و ;فوریه آنها در آمستردام کنسرتهائی دادند 26ژانویه و  29در . به بیکاري پر هزینهاي بگذراند 1766

ها، پسرك با حرارت  در خالل این ماه. در مقابل شنوندگان اجرا شد) 22کا (براي نخستین بار یک سمفونی موتسارت 

گریم . بسیاري از اثاث آنها در پاریس جا گذارده شده بود. در ماه مه آنها به پاریس بازگشتند. بسیار آهنگ میساخت

ژوئیه  9ر در ورساي و در اماکن عمومی برنامه اجرا کردند، و تا آنها بار دیگ. براي آنها مسکن راحتی فراهم کرد

  . نتوانستند خود را از این پایتخت جذاب دور کنند

چهار هفته در لیون گذراندند، سه هفته در ژنو،  ;در دیژون آنها به عنوان میهمانان پرنس دو کنده مدتی بیکار گشتند

سپس توقفهاي کوتاهی در  ;در زوریخ، و دوازده روز در دوناوشینگنیک هفته در لوزان، یک هفته در برن، دو هفته 

سرانجام در . در اینجا ولفگانگ بار دیگر بیمار شد. در مونیخ توقف طوالنیتر بود ;بیبراخ، اولم، و آوگسبورگ کردند

ه آنها را اسقف اعظم سالخورد. ، پس از سه سال و نیم غیبت، خانواده به سالزبورگ بازگشت1766اواخر نوامبر 

همه چیز بر وفق مراد به نظر میرسید، ولی . بخشید، و آنها در این موقع میتوانستند آسایش موطن خود را درك کنند

. موتسارت دیگر هیچ گاه کامال سالم نبود

II - 1777 - 1766: نوجوانی  

رپوان، باس شیفره، و دیگر او پسرش را تحت یک دوره آموزش دشوار در زمینه کنت. لئوپولد کارفرمایی بیگذشت بود

هنگامی که اسقف اعظم شنید که . عناصر آهنگسازي که از موسیقی آلمانی و ایتالیایی به وي رسیده بود قرار داد

ولفگانگ آهنگ میسازد، این سوال برایش پیش آمد که آیا پدرش در این کار به وي کمک میکند یا نه براي روشن 
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او را از هرگونه امکان کمک از خارج به دور  ;د مدت یک هفته نزد او بماندشدن این مطلب، او از بچه دعوت کر

داشت، و سپس کاغذ و مداد و کالوسنی در اختیار او قرار داد و از او خواست قسمتی از یک اوراتوریو را درباره 

م گفته شد که این اثر در به اسقف اعظ ;در پایان هفته موتسارت نتیجه را ارائه داد. نخستین فرمان از ده فرمان بسازد

ماموریت داد قسمت دوم را بسازد، و ) برادر یوزف هایدن(او به رئیس کنسرت خود میخائل هایدن . خور تمجید است

اجرا، و معلوم  1767مارس  12تمام این کار در کاخ اسقف اعظم در تاریخ  ;نوازنده ارگش قسمت سوم آن را ساخت

در کاتولوگ کوخل  35قسمت موتسارت اکنون به عنوان شماره . آوریل تکرار شودشد که ارزش آنرا دارد که در دوم 

   .استگنجانده شده 

لئوپولد چون خبر یافت مهیندوشس ماریا ژوزفا بزودي با فردیناند پادشاه ناپل ازدواج خواهد کرد، با خود چنین 

راسم ازدواج، که در دربار امپراطوري انجام خواهد شد، فرصت تازهاي براي فرزندانش فراهم خواهد اندیشید که م

آنها اجازه ورود به دربار را یافتند، و نتیجه این شد که هم . خانواده عازم وین شد 1767سپتامبر  11در . ساخت

به خود را به اولموتس واقع در موراوي بردند، ولفگانگ و هم ماریانا از عروس آبله گرفتند والدین غمگین اطفال اعجو

 10در . روز نابینا بود 9موتسارت مدت . و در آنجا کنت پود ستاتسکی به آنها محل اقامت داد و از آنها توجه کرد

هم امپراطریس و هم یوزف دوم بگرمی از آنها استقبال کردند، ولی دربار  ;خانواده به وین بازگشت 1768ژانویه 

  . رگ عروس بود و کنسرت دادن ناممکنعزادار م

موتسارت به تحصیل نزد پدرش ادامه ). 1769ژانویه  5(خانواده پس از غیبت طوالنی و بیفایده به سالزبورگ بازگشت 

ولی در اواخر سال لئوپولد به این نتیجه رسید که آنچه میتوانسته به این پسر یاد داده است، و آنچه ولفگانگ  ;داد

هایی از یوهان هاسه و دیگران براي استادان ایتالیایی  او، که معرفینامه. نایی با زندگی موسیقی ایتالیاستالزم دارد آش

به راه افتاد و ماریانا و مادرش را در سالزبورگ گذارد تا  1769دسامبر  13دریافت داشته بود، به اتفاق پسرش در 

نسرتی در اینسبروگ داد و یک کسنرتو ناآشنا را، که براي عصر روز بعد موتسارت ک. جاي پایی در آن شهر نگاه دارد

مهارت خارق العاده او در ((مطبوعات محل از  ;آزمایش مهارتش جلوي او گذارده شده بود، به محض رویت نواخت

در میالن آنها با سامارتینی، هاسه، و پیچینی آشنا شدند، و کنت فون . تحسین بسیار کردند)) زمینه موسیقی

در . دوکات براي خانواده سود داشت 100این کار . براي ولفگانگ برنامهاي براي اجراي یک اپرا تهیه کرد فیرمیان

فارینلی پس از پیروزیهاي خود در اسپانیا، به ایتالیا . بولونیا آنها صداي فارینلی را، که هنوز اعجابانگیز بود، شنیدند

فرهنگستان ((دادند که ولفگانگ بازگردد و براي دریافت گواهینامه آنها با پدر روحانی مارتینی ترتیبی . بازگشته بود

در فلورانس، در دربار مهیندوك لئوپولد، موتسارت . ، که مورد تمناي اشخاص بسیاري بود، امتحان دهد))فیالرمونیک

قدس شرکت پدر و پسر با شتاب به رم رفتند تا در برنامه موسیقی هفته م. همراه ویولن ناردینی، کالوسن نواخت

. داشته باشند

در میان رعد و برق و طوفان وارد شدند، و به این ترتیب بود که لئوپولد میتوانست ادعا کند  1770آوریل  11آنها در 

آنها درست بموقع رسیدند تا به نمازخانه .)) مانند اعیان و اشراف در میان غرش شلیک توپخانه وارد شدند((که 

  . ، اثر گرگوریو آلگري، که هر ساله در آنجا خوانده میشد، گوش دهند))همیزرر((سیستین بروند و به 

 ;نسخ این کورال مشهور، که براي اجرا در چهار، پنج، یا نه قسمت نوشته شده بود، بآسانی به دست نمیآمدند

خانه اشراف  آنها چهار هفته در رم ماندند و در. موتسارت دوبار به آن گوش داد و بعد از روي حافظه آن را نوشت

ها را پر مخاطره کرده  راهزنان جاده. مه عازم مسافرت به ناپل شدند 8در . کشوري یا کلیسایی کنسرتهایی دادند

پدر و پسر با چهار راهب از فرقه قدیس آوگوستینوس سفر کردند که از حمایت االهی برخوردار باشند یا اگر . بودند

آنها یک ماه تمام در ناپل ماندند، زیرا اشراف، از . یشان فراهم باشدضرورت اقتضا کرد، طلب مغفرت آمادهاي برا
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تانوتچی گرفته به پایین، آنها را به مجالس شبانه دعوت میکردند و کالسکه و مالزمان اعیانی در اختیارشان قرار 

ه یک انگشتر جادویی که وقتی ولفگانگ در کنسرواتور پیتا برنامه اجرا کرد، شنوندگان خرافاتی مهارت او را ب. میدادند

وي به دست داشت نسبت دادند، و وقتی او آن انگشتر را بیرون آورد و به همان زیبایی آهنگ نواخت، آنها سخت به 

  . حیرت آمدند

پس از بهرهگیري مجدد از رم، آنها براي اظهار عبودیت نسبت به مریم عذرا در خانه مقدسش واقع در لورتو از 

موتسارت تقریبا به طور روزانه . سر بردند سپس متوجه شمال شدند تا سه ماه در بولونیا به ;هاي آپنن گذشتند کوه

سپس وي آزمایش ورود به . تعلیماتی از پدر روحانی مارتینی در زمینه رموز آهنگسازي دریافت میداشت

د و از او خواسته شد در به او یک قطعه از آوازهاي کلیسایی گرگوریان داده ش. را داد)) فرهنگستان فیالرمونیک((

او در این آزمایش موفق . حالی که در اطاقی تنها بود، سه قسمت باالیی آن را به سبک دقیق سنتی به آن بیفزاید

نشد، ولی پدر روحانی مهربان اثر او را اصالح کرد و شکل تجدیدنظر شده، با توجه به اوضاع و شرایط خاص، مورد 

. تماال این اوضاع و شرایط خاص کمی سن موتسارت بوداح. قبول هیئت منصفه قرار گرفت

در آنجا موتسارت با نخستین پیروزي خود به عنوان یک آهنگساز روبرو شد، . اکتبر پدر و پسر در میالن بودند 18در 

موضوع برنامهاي که به او احاله شده بود . ولی پس از تالش زیاد و سختی بسیار این پیروزي را به دست آورد

جوانک چهاردهساله در ساختن آهنگ، نواختن، . ابیات آن از راسین گرفته شده بود. یداته، ر دي پونتو نام داشتمیتر

ذوق و شوق او به صورت تب درآمد، و پدرش ناچار  ;و از نو نوشتن چنان سخت کوشید که انگشتانش درد گرفتند

. او را محدود کند و هیجانش را تسکین بخشدبود هر چند وقت یک بار، با بردن او براي قدم زدن، ساعات کار 

موتسارت احساس میکرد این کار، که نخستین اپراي جدي او بود، آزمایشی بمراتب خطیرتر از آن آزمایش کهنه و 

قدیمی در بولونیا بود و امکان داشت که زندگی هنري او به عنوان یک اپراساز به نتیجه این کارش بستگی داشته 

ام، با آنکه او تمایل زیادي به امور مذهبی نداشت، از مادر و خواهرش درخواست کرد براي پیروزي در این هنگ. باشد

سرانجام، در حالی که .)) بتوانیم بار دیگر همگی با سعادت با یکدیگر زندگی کنیم((او در این امر خطیر دعا کنند تا 

خود آهنگساز آن را  ;)1770دسامبر  26(رضه شد وي نزدیک بود به علت تمرینات از پا درآید، اپراي او به مردم ع

هر آریاي مهم با تشویق و کف زدن شدید روبهرو شد، و بعضی از آنها با . رهبري میکرد، و پیروزي او کامل بود

پدر سرافراز و مذهبی . این اپرا بیست بار تکرار شد. مواجه شدند!)) زنده باد استاد کوچولو! زنده باد استاد((فریادهاي 

ما از این امر میبینیم قدرت خداوند، وقتی که ما استعدادهایی را که او با لطف خویش به ما اعطا کرده : ((و نوشتا

در . در این وقت آنها میتوانستند سربلند به موطن خود بازگردند.)) است پنهان نکنیم، چگونه در وجود ما اثر میگذارد

  . به سالزبورگ رسیدند 1771مارس  28

وارد شده بودند که تقاضاهایی از کنت فون فیرمیان به نام امپراطریس برایشان رسید دایر بر اینکه ولفگانگ  هنوز تازه

یک سرناتا یا کانتات بنویسد و در ماه اکتبر براي اجراي آن به عنوان قسمتی از مراسم جشن ازدواج مهیندوك 

و  ;ند با غیبت مجدد لئوپولد از کارش موافقت کردفردیناند با شاهدخت مودنا به میالن برود، اسقف اعظم زیگیسمو

وقتی وارد میالن شدند، دریافتند که هاسه در . بار دیگر راه ایتالیا را در پیش گرفتند)) پدر و پسر((اوت  13در 

مدیران امور شاید بدون اینکه قصد چنین کاري را داشته . آنجاست و مشغول تهیه یک اپرایی براي همان مراسم است

ند، یک مبارزه نبوغ میان مشهورترین اپرا ساز زنده ایتالیا، که در هفتاد و سومین سال زندگی خود بود، و این باش

رودجیرو اثر . جوانک پانزدهساله که هنوز استعدادهاي اپرایی خود را درست آزمایش نکرده بود، ترتیب داده بودند

روز بعد کانتات موتسارت به نام آسکانیو در آلبا با . رار گرفتاکتبر اجرا شد و مورد تشویق بسیار ق 16هاسه در تاریخ 

من متاسفم : ((لئوپولد به همسرش نوشت. رهبري خود وي اجرا شد، و تشویقی که از او به عمل آمد خارق العاده بود
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ر تمجید از او د ;هاسه شخصی با گذشت بود.)) که کانتات ولفگانگ به طور کامل اپراي هاسه را تحت الشعاع قرار داد

پدر .)) این پسر همه ما را به دست فراموشی خواهد سپرد: ((موتسارت به دیگران پیوست و یک پیشگویی مشهور کرد

جانشین او، اسقف . پنج روز بعد زیگیسموند مهربان درگذشت. به سالزبورگ بازگشتند 1771دسامبر  11و پسر در 

وردو، مردي با فرهنگ و روشنفکر، از ستایشگران روسو و ولتر، و اعظم هیرونیموس فون پاوال، ملقب به کنت فون کول

ولی او از یوزف هم . فرمانروایی منور الفکر بود که مشتاق بود اصالحاتی را که یوزف دوم تدارك میدید اجرا کند

وي، که براي مراسم انتصاب . طالب انضباط و اطاعت بود و تحمل مخالفت را نداشت ;مستبدتر بود و هم روشنفکرتر

این جوانک . صورت گیرد، کمتر از اپرایی که موتسارت ساخته باشد چیزي نمیخواست 1772آوریل  29قرار بود در 

این اثر مورد استفاده قرار گرفت . که اینک مشهور شده بود، با شتاب، با ساختن رویاي سیپونه به این دعوت پاسخ داد

. فلورن به عنوان رئیس کنسرت تعیین کرد 150را با حقوق سالی کولوردو آن را بخشید و ولفگانگ . و فراموش شد

جوانک چند ماه خود را سرگرم ساختن سمفونی، کوارتت، و آهنگهاي مذهبی کرد، ولی روي یک اپرا به نام لوچو 

. سفارش داده بود، نیز کار میکرد 1773سیال، که میالن براي سال 

زش بار دیگر در پایخت لومباردي بودند، و کمی بعد ولف سرگرم تالش لئوپولد و پسر پولسا 1772در چهارم نوامبر 

  . هاي هنري خود و هوسها و توانایی خوانندگان خویش سازشی برقرار کند بود تا میان اندیشه

استاد کوچولو نسبت به وي صبر و شکیبایی نشان داد، . خواننده اول زن در آغاز رفتاري آمرانه و مشکل پسند داشت

که مسحور نحوه خدمت موتسارت نسبت به ((ام خواننده زن به موتسارت سخت عالقهمند شد و اعالم داشت و سرانج

با موفقیتی اطمینانبخش مانند میتریداته که دو سال پیش از ) 1772فوریه  26(برنامه افتتاحیه .)) خود شده است

ناچار جاي او به خوانندهاي داده شد که  ضمن تمرین، خواننده تنور بیمار شد و. آن اجرا شده بود، روبهرو نشد

  . با این وصف، این اپرا نوزده بار تکرار شد. تجربهاي روي صحنه نمایش نداشت

به )) شتورم اونددرانگ((شاید هم صبغهاي از  ;آریاها بیش از حد احساساتی بودند ;آهنگ موسیقی آن مشکل بود

وض، موتسارت سالمت و روانی آوازهاي ایتالیایی را با خود به در ع. نحوي غیرمتجانس وارد اپراي ایتالیا شده بود

موطن بازگرداند، و روح او، که به طور طبیعی شاداب بود، بر اثر آسمان و زندگی هواي آزاد ایتالیا، نور و روشنایی 

شنید، میتواند یک  او در ایتالیا متوجه شد که اپرا بوف، به صورتی که آن را در آثار پیچینی و پائیزیلو. بیشتري یافت

. فرم آن را مورد مطالعه قرار داد و در آثار خود به نامهاي فیگارو و دون جووانی آن را تکمیل کرد ;هنر و االمقام باشد

. براي ذهن و گوشهاي تیز وي، هر تجربه در حکم آموزشی بود

بت به غیبتهاي طوالنی آنان به اسقف اعظم جدید نس. پدر و پسر بار دیگر در سالزبورگ بودند 1773مارس  13در 

و به ولفگانگ هم  ;او دلیلی نمیدید که با دادن ترفیع به لئوپولد به وي پاداش دهد. اندازه زیگیسموند گذشت نداشت

او از موتسارت انتظار داشت که براي گروه همسرایان و . صرفا به چشم یکی از ملتزمین دستگاه خود نگاه میکرد

و آنها مدت دو سال تالش کردند که او را راضی کنند،  ;اي سریع، تازه، و خوب فراهم کندهیئت نوازندگانش آهنگه

ولی لئوپولد نمیدانست چگونه خواهد توانست بدون سفرهاي دیگر خرج خانواده خود را تامین کند، ولفگانگ، که به 

عالوه بر آن، او . ر وفق دهدتشویق و تحسین عادت کرده بود، نمیتوانست خود را با سمت یک موسیقیدان خدمتگزا

میخواست اپرا بنویسد، و صحنه نمایش، دسته خوانندگان، هیئت نوازندگان، و شنوندگان سالزبورگ کوچکتر از آن 

  . بودند که به این پرنده بال درآورده اجازه دهند بالهاي رو به رشد خود را به حرکت درآورد

 1775ه موتسارت ماموریت داد که یک اپرا بوفا براي کارناوال سال هنگامی که ماکسیمیلیان یوزف حکمران باواریا ب

مونیخ تهیه کند، و موافقت اسقف اعظم را نسبت به غیبت آهنگساز و پدرش به دست آورد، در آسمان ابر آلود زندگی 

. کردنداز سالزبورگ عزیمت  1774دسامبر  6آنها در . هایی از روشنایی پیدا شدند موتسارت، براي مدتی، نقطه
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ولفگانگ از سرماي شدید در عذاب بود و به دندان درد سختی مبتال شد که شدت آن را نه موسیقی میتوانست 

اجرا شد،  1775ژانویه  13ولی برنامه افتتاحیه اثر وي به نام باغبان قالبی که در تاریخ . کاهش دهد و نه فلسفه

-اگر موتسارت مانند گیاهان گرمخانه : ((که پیشگویی کندکریستیان شوبارت یکی از آهنگسازان برجسته را واداشت 

رشد زودرس نکند، بدون شک یکی از بزرگترین آهنگسازانی خواهد بود که پا به عرصه وجود  -بر اثر شدت توجه

موتسارت، که از باده موفقیت سرمست بود، به سالزبورگ بازگشت تا آنچه را که به نظر وي چیزي جز .)) گذاشتهاند

  . بیارزشی نبود از سرگیرد نوکري

اسقف اعظم دستور داد یک نمایشنامه توام با موسیقی براي جشن گرفتن بازدید قریب الوقوع کوچکترین پسر ماري 

موتسارت لیبرتویی قدیمی از متاستازیو را انتخاب کرد و پادشاه چوپان را . ترز، مهیندوك ماکسیمیلیان، تهیه شود

هایی از آن هنوز  تکه. داستان آن احمقانه، ولی آهنگهاي آن عالی است. اجرا شد 1775آوریل  23این اثر در . ساخت

در عین حال موتسارت بسرعت سونات، سمفونی، کنسرتو، سرناد، و مس . در میان مجموعه کنسرتها دیده میشوند

کا (و سرناد در می  )271کا (مثال کنسرتو پیانو در میبمل  -هاي این سالهاي غم آلود  بعضی از ساخته ;میساخت

ولی اسقف اعظم به این آهنگساز گفت که از هنرش چیزي سر . در زمره شاهکارهاي جاودانی او هستند - ) 250

لئوپولد که دیگر نمیتوانست این وضع را تحمل کند، اجازه . درنمیآورد و او باید براي تحصیل به هنرستان ناپل برود

)) سفرهاي تکدیآمیز((و امتناع کرد و گفت مایل نیست کارکنان وي به کولورد. خواست پسرش را به یک سفر ببرد

. وقتی که لئوپولد بار دیگر اجازه خواست، اسقف اعظم او و پسرش را از خدمت خود اخراج کرد. مبادرت ورزند

و ولی پدرش که اینک پنجاه و شش سال داشت، از تجسم اینکه با دنیاي بیحساب و بیچشم و ر ;ولفگانگ شاد شد

اسقف اعظم نرم شد و او را به مقام خود بازگرداند، ولی دیگر حاضر نبود درباره . دست و پنجه نرم کند وحشت داشت

اینک چه کسی میبایستی در برنامه وسیع جهانپیمایی که براي ولفگانگ تهیه . غیبت وي از کارش چیزي بشنود

در سنی بود که میتوانست درگیر ماجراهاي جنسی و شده بود او را همراهی کند موتسارت بیست و یک ساله، یعنی 

به این جهت تصمیم گرفته شد مادرش با او . زندان ازدواج شود و بیش از هر زمان دیگر به راهنمایی نیاز داشت

ماریانا، که سعی داشت فراموش کند او نیز زمانی نبوغ داشته است، نزد پدرش ماند تا حد اعالي توجه . همراه شود

مادر و پسر از سالزبورگ عزیمت کردند تا آلمان و فرانسه را  1777سپتامبر  23در . را درباره او مبذول دارد محبتآمیز

. تسخیر کنند

III  -  1778 - 1777 -موسیقی و ازدواج  

من داراي بهترین روحیه ممکن : ((سپتامبر موتسارت از مونیخ یک سرود آزادي براي پدرش نوشت و گفت 26در 

از آن هنگام که از نزد آن شخص ریاکار رفتهام، مانند شاخ شمشاد سربلند بودهام و عالوه بر آن چاقتر  هستم، زیرا

  . این نامه میبایستی در همان زمانی در راه بوده باشد که نامه لئوپولد به فرزندش در راه بود.)) شدهام

. که وقایع تاریخی با جسم انسان سروکار دارند احساساتی که در این نامه ابراز شده است ما را بار دیگر متوجه میکند

  : در این نامه چنین آمده است

. پس از اینکه شما دو نفر رفتید، من خسته و افسرده از پلکان منزلمان باال رفتم و خود را روي یک صندلی انداختم

و در  ;ردناك نباشدوقتی ما خداحافظی میکردیم، من کوشش بسیاري کردم که خوددار باشم تا جدایی ما زیاد د

به سوي پنجره دویدم و دعاي . جریان آن دستپاچگی، فراموش کردم دعاي خیر پدرانه خود را همراه فرزندم کنم

او و من براي مامان درود میفرستیم، و ما او . نانرل بتلخی گریست. ... خیرم را بدرقه راه شما کردم، ولی شما را ندیدم

  . یبوسیمو تو را میلیونها بار از دور م
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مونیخ ولفگانگ را متوجه ساخت که دیگر اعجوبه نیست، بلکه یک موسیقیدان در سرزمینی است که عرضه 

او امید داشت که در میان موسیقیدانانی که در خدمت حکمران بودند . آهنگسازان و نوازندگان بر تقاضا فزونی دارد

پسر به آوگسبورگ رفتند و در آنجا با دیدار از دوستان  مادر و. مقام خوبی به دست آورد، ولی همه مشاغل پر بودند

ولی آن عده از دوستان  ;خود را خسته و فرسوده کردند) این کار به اصرار لئوپولد صورت گرفت(جوانی لئوپولد 

ولفگانگ به هیچ کدام از آنها . لئوپولد که هنوز در قید حیات بودند در این هنگام اکثرا چاق و بیحوصله بودند

قهاي نداشت مگر به یک دخترعموي بانشاط به نام ماریا آناتکال موتسارت، که ولفگانگ وي را با حرکات خالف عال

در اینجا . ولی یوهان آندرئاس شتاین، که پیانوساز بود، بیشتر به درد موتسارت خورد. اخالق خود جاودانی کرد

وقتی به . پی برد) پیانو(زش این آلت جدید موسیقی موتسارت، که تا این وقت از کالوسن استفاده کرده بود، به ار

او در یک کنسرت در آوگسبورگ هم پیانو نواخت و . پاریس رسید، ساز مورد استفاده خود را به پیانو تبدیل کرده بود

. این کار مورد تشویق بسیار قرار گرفت، ولی از لحاظ مالی سودي در بر نداشت. هم ویولن

در آنجا موتسارت از مصاحبت و خاصیت تحرك بخش موسیقیدانان ماهر . به مانهایم رفتند اکتبر مادر و پسر 26در 

بهرهمند شد، ولی حکمران محل، کارل تئودور، نتوانست براي او محل خالی بیابد، و در مقابل برنامهاي که در دربار 

) سکه طال(کارولین  10: ((شتموتسارت به پدرش نو. اجرا کرد، تنها یک ساعت طال به عنوان پاداش نصیب وي شد

و بگذارید برایتان بگویم که من اینک پنج  ;آنچه انسان در مسافرت احتیاج دارد پول است. ... براي من مناسبتر بود

هر وقت از . هاي شلوارم درست کنم من جدا در این فکر هستم که یک جا ساعتی روي هر یک از پاچه. ... ساعت دارم

تا او به فکر نیفتد یک ساعت دیگر به من . ... ن میکنم، هر دو ساعت را با خود خواهم داشتیکی از اعیان بزرگ دید

ولی . اپینه به او کمک خواهند کرد/لئوپولد به او اندرز داد که با عجله به پاریس برود، در آنجا گریم و مادام د.)) بدهد

لئوپولد به . هاي زمستان پرمشقت خواهد بود اهدر م) مادرش(ولفگانگ مادرش را متقاعد کرد که این سفر براي او 

تصور اینکه آنها بزودي به پاریس خواهند رفت، به ولفگانگ هشدار داد از زنان و موسیقیدانان آنجا برحذر باشد، و به 

 گولدن قرض باال آورده 700لئوپولد . اینک منبع امید خانواده از لحاظ مالی میباشد) ولفگانگ(او یادآور شد که وي 

آینده . ... بود، و در سنین کهولت شاگرد میگرفت، آن هم در شهري که این کار سنگین دستمزد بسیار ناچیزي دارد

  . ما به شعور وافر تو بستگی دارد

میدانم تو به من محبت داري، نه تنهابه عنوان پدرت، بلکه همچنین به عنوان صمیمیترین و مطمئنترین دوست 

جز ... جه داري که سعادت یا بیسعادتی ما، و عالوه بر آن طول عمر یا مرگ سریع من و تو درك میکنی و تو ;خود

اگر من مضمون نامه تو را درست درك کرده باشم، نباید جز شادي چیزي از تو انتظار . خداوند در دست تو است

آغوش گرفتنت را از و همین امر بتنهایی، هنگامی که غیبت تو، شادي شنیدن صدایت، دیدنت، و در  ;داشته باشم

. از صمیم قلب دعاي خیر پدرانه خود را برایت میفرستم. ... من میرباید، باید برایم تسلی باشد

نانرل که اینک بیست و شش سال داشت و بدون جهیزیه بود و با خطر پیر دختر ماندن روبهرو بود، یادداشتی به نامه 

پاپا هیچ وقت . تصویر این خانواده پرمحبت را بوضوح نشان میدهدلئوپولد افزود، یادداشتی که  1778فوریه  9مورخ 

آرزو . ... از مامان تقاضا دارم هرگز مرا فراموش نکند. ... براي من فرصت نامهنویسی به مامان و تو را باقی نمیگذارد

تو را در آغوش ولی امیدوارم که بتوانم بزودي . دارم سفر پاریس به شما خوش بگذرد، و قرین سالمت کامل باشید

ما هر دو در آرزوي آن هستیم که تو شاهد بخت را در . تنها خدا میداند این سعادت چه وقت دست خواهد داد. بگیرم

من از دور دست مامان را میبوسم و تو . آغوش بگیري، زیرا اطمینان دارم این امر باعث خوشبختی همه ما خواهد شد

ولی تو باید تنها در . ما را به خاطر خواهی داشت و در فکر ما خواهی بود و اطمینان دارم تو ;را در آغوش میگیرم

لئوپولد در این . اوقات فراغت چنین کنی، مثال در مدت یک ربع ساعتی که نه آهنگ میسازي و نه تدریس میکنی
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رسید که در آن حالت انتظارات بزرگ و اعتماد محبتآمیز بود که نامهاي به تاریخ چهارم فوریه از ولفگانگ برایش 

در میان موسیقیدانان کم اهمیتتري که در مانهایم بودند، فریدولین وبر قرار . ورود رب النوع عشق اعالم شده بود

خانم وبر براي . داشت که یک همسر، پنج دختر، و یک پسر به او ارزانی شده بود و بارشان بر دوش او سنگینی میکرد

بویژه براي بزرگترین دخترش به نام یوزفا که نوزده سال داشت و از هر لحاظ به دام انداختن شوهر تور میانداخت، 

ولی موتسارت از آلوئیزیا خوشش میآمد که شانزدهساله بود، و صداي ملکوتی و . براي ازدواج آماده بود

کنستانتسه، او تقریبا به هیچ وجه متوجه . فریبندگیهایش او را به صورت رویاي یک موسیقیدان جوان درآورده بودند

وقتی . او براي آلوئیزیا پارهاي از لطیفترین آوازهاي خود را ساخت. که چهارده سال داشت و بعدا همسر وي شد، نبود

ها و آرزوهاي خود را را فراموش کرد، و به فکر آن افتاد که با وي و یوزفا و  آلوئیزیا این آوازها را خواند، موتسارت نقشه

ا در آنجا آلوئیزیا در رشته تعلیم صدا درس بخواند، فرصتهایی براي کار در اپرا به دست آورد پدرشان به ایتالیا برود ت

این دلداده جوان و شجاع همه این . و در عین حال خودش با دادن کنسرت و نوشتن اپرا زندگی آنها را تامین کند

  : ها را براي پدرش به این شرح توضیح داد نقشه

توصیه . ... چنان عالقهاي یافتهام که گرامیترین آرزویم آن است که آنان را خوشبخت کنممن به این خانواده بدبخت 

از این رو من مایلم که شما براي دوست خوبمان لوجاتی نامهاي بنویسید، هر . من این است که آنها به ایتالیا بروند

تا آنجا . ... در ورونا میدهند چقدر استچه زودتر بهتر، و سوال کنید که باالترین حقوقی که به یک خواننده اول زن 

. ... که موضوع صداي آلوئیزیا مطرح است، من حاضرم بر سر زندگی خود شرط ببندم که باعث شهرت من خواهد شد

اگر نقشه ما قرین موفقیت شود، ما، یعنی آقاي وبر و دو دختر او و خود من، افتخار خواهیم داشت که از خواهر 

من با کمال میل حاضرم یک اپرا براي ورونا در . ... ه به هنگام عبور از سالزبورگ دیدن کنیمعزیزم به مدت دو هفت

بنویسم، ولو اینکه این کار تنها به خاطر آن باشد که آلوئیزیا شهرتی به هم ) دالر 650شاید حدود (زکینی  50برابر 

. داند، و ما میتوانیم سروسامانی داشته باشیمدختر ارشد خیلی به درد ما خواهد خورد، چون او آشپزي می. ... رساند

این امر تنها . گولدن برایم باقی مانده است، نباید تعجب کنید 42گولدن تنها  77راستی، وقتی به شما بگویم که از 

. ناشی از انبساط خاطري است که در مصاحبت اشخاص درستکار و همفکر به من دست داده است

من به هر کس که اپرا . فراموش نکنید که من تا چه حد عالقهمندم اپرا بنویسم. پاسخ نامهام را زود بفرستید

ولی مشروط بر اینکه این . میتوانم واقعا از روي ناراحتی گریه کنم... وقتی یک آریا میشنوم . مینویسد رشک میبرم

اینک آنچه را که بر قلبم سنگینی ))! ... اپرا بوفا((باشد نه )) اپرا سریا((آریا از یک اپراي ایتالیایی باشد نه آلمانی، و 

فکر کمک به یک خانواده بیچاره، بدون اینکه به خودم . ... مادرم از افکار من کامال راضی است. میکند نوشتهام

هزار بار دست شما را میبوسم و تا لحظه مرگ فرزند بسیار مطیع شما باقی . لطمهاي بزند، روحم را شاد میکند

  . خواهم ماند

  :فوریه چنین پاسخ داد 11پولد در لئو

خداي . ... تمام شب نتوانستهام بخوابم. من نامه مورخ چهارم فوریه تو را با حیرت و وحشت خواندهام. فرزند عزیزم

هنگامی که تو در سنین کودکی یا قدري بزرگتر، هیچ گاه به بستر نمیرفتی بدون  -آن لحظات سعادتبار ! ... مهربان

و چندین بار نوك بینی مرا ببوسی، یا به من بگویی که وقتی من ... بایستی و برایم آواز بخوانی،  اینکه روي صندلی

پیر شوم، تو مرا در یک صندوق شیشهاي جاي خواهی داد و کوچکترین منفذ هوا در آن باقی نخواهی گذارد تا مرا 

  . اند ههمه آن لحظات از میان رفت - همیشه پیش خود داشته باشی و احترامم کنی 

او سپس در نامه خود گفت که امیدوار است ولفگانگ ! ... بنابراین، با صبر و شکیبایی به سخنان من گوش فراده

سپس همسر خوبی برگزیند،  ;ازدواج خود را به تاخیر اندازد تا در جهان موسیقی مقام مطمئنی براي خود تامین کند
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 ولی اینک این پسر که مسحور یک زن جوان فتنه. کمک کند خانواده خوبی تشکیل دهد، به والدین و خواهر خود

انگیز شده است، والدین خود را فراموش میکند و تنها به فکر آن است که دختري را به عنوان یکی از مالزمانش به 

  : چه مهمل غیر قابل باوري او سپس نوشت. ایتالیا همراهی کند

از پاریس نام و شهرت !) ... یا قیصر شو یا هیچ. (اشخاص بزرگ بیابجاي خود را در میان . به پاریس برو، آن هم زود

در آنجا نجیبزادگان با نوابغ با حد اعالي احترام، ارزش، و نزاکت . یک مرد بزرگ در سراسر جهان طنین میافکند

آلمانی ما و  در آنجا تو شیوه منزهی از زندگی خواهی دید که تضاد حیرت انگیزي با خشونت درباریان. رفتار میکنند

. و در آنجا ممکن است تو در زبان فرانسه تبحر پیدا کنی ;بانوانشان به وجود میآورد

او وداع . موتسارت با فروتنی پاسخ داد که نقشه همراهی کردن خانواده وبر به ایتالیا را خیلی جدي تلقی نکرده است

او  1778مارس  14در . موطن خود از آنها دیدن کند اشک آلودي با خانواده وبر کرد و قول داد که در راه بازگشت به

  . و مادرش با یک کالسکه عمومی عازم پاریس شدند

IV - 1778: در پاریس   

محل اقامت . مارس، درست موقعی وارد پاریس شدند که موج تجلیل بیحد از ولتر آنها را در کام خود کشید 23در 

اپینه براي جلب انظار به /گریم و مادام د. ار به فعالیت پرداختسادهاي اختیار کردند، و موتسارت براي گرفتن ک

سوي جوانی که پاریس چهارده سال قبل از وي به عنوان یک اعجوبه تحسین بسیار کرده بود به جنب و جوش 

 ;لیور براي شش ماه خدمت در سال به او پیشنهاد کرد 2000ورساي شغل نوازنده ارگ دربار را در برابر . افتادند

موتسارت به این عنوان که این کار حقوقش خیلی کم . گریم مخالفت کرد. ئوپولد به او اندرز داد آن را قبول کندل

هاي بسیاري به رویش باز  درهاي خانه. است، و شاید به این علت که بااستعداد وي سازگار نیست، آن را رد کرد

ها مستلزم سوار  نو بنوازد، ولی حتی رسیدن به این خانهبودند، مشروط بر اینکه در برابر یک وعده غذا برایشان پیا

یکی از نجبا، دوك دوگین، به نظرش امید . هاي گرانقیمت براي عبور از خیابانهاي پر گل و الي بود شدن در کالسکه

براي فلوت و چنگ اجرا میشد )) دو((بخش رسید، موتسارت براي وي و دخترش کنسرتو با شکوهی را که در کلید 

ولی . و به بانوي جوان در برابر حق التدریس خوبی که دریافت میداشت درس آهنگسازي میداد) 299کا (ت ساخ

براي کنسرتویی پرداخت ) دالر 75شاید حدود (لویی طال  3طولی نکشید که این دوشیزه ازدواج کرد، و دوك تنها 

سارت براي نخستین بار در زندگی خویش، موت. که بایستی پاریس را به تسلیم محض در برابر موتسارت وا میداشت

حالم به اندازه کافی خوب است، ولی غالبا در این : ((مه به پدرش نوشت 29او در تاریخ . شهامت خود را از دست داد

هنگامی که لو گرو رئیس کنسرت روحانی او را به کار گماشت تا .)) فکر هستم که آیا زندگی کردن ارزش دارد یا نه

  . ژوئن با موفقیت اجرا شد 18بنویسد، روحیه او بار دیگر تقویت شد، این سمفونی در ) 297ا ک(یک سمفونی 

مادرش در آغاز از دور شدن از سالزبورگ و از کارهاي خانه لذت میبرد، ولی . سپس در سوم ژوئیه مادرش درگذشت

به زندگی او مایه و اهمیت طولی نکشید که براي بازگشت به خانه خود و به کارها و تماسهاي روزانهاي که 

سفر نه روزه به پاریس با یک کالسکه پرتکان، مصاحبان پرسروصدا، و باران سیل آسا . میبخشیدند بیتابی میکرد

سالمت او را مختل، و عدم موفقیت فرزندش در به دست آوردن موقعیت مناسبی در پاریس روح معموال با نشاط او را 

ی تنها در محیطی بیگانه و در میان الفاظی نامفهوم مینشست، در حالی که فرزندش روزهاي متوال. مکدر کرده بودند

موتسارت که در این هنگام متوجه شده بود مادرش بتدریج در حال . به نزد شاگردان خود یا به کنسرت و اپرا میرفت

میکرد، و بسختی میتوانست با عشق و عالقه از او مواظبت  ;هاي آخر را در کنارش میگذراند تحلیل رفتن است، هفته

. باور کند که وي به این زودي چشم از جهان بندد



۶٢٢۴

، محلی در سرمیز غذاخوري خود، و حق استفاده از )که گریم نیز در آن بود(اپینه اطاقی در منزل خود /مادام د

د و در عین حال موتسارت نمیتوانست تا این حد نزدیک گریم زندگی کن. پیانوي خویش را به موتسارت پیشنهاد کرد

گریم، ولتر را میپرستید، موتسارت به او به چشم حقارت مینگریست، و از این عقیده میزبانان . با او هماهنگ باشد

خود و دوستان آنان مبنی بر اینکه مسیحیت افسانهاي سودمند براي اعمال تسلط بر مردم اجتماع است بسیار 

کوچکی به عنوان راهی براي رسیدن به ماموریتهاي بزرگتر قبول کند و گریم مایل بود موتسارت کارهاي . ناراحت بود

موتسارت احساس میکرد که این شیوه او را از پاي در خواهد آورد، و . هاي متنفذ به طور رایگان بنوازد براي خانواده

رت را به گریم او را راحت طلب میپنداشت، و کاهلی موتسا. ترجیح میداد نیروي خود را صرف آهنگسازي کند

. عمل موتسارت در گرفتن وامهاي متعدد از گریم وضع را بدتر کرد. لئوپولد با گریم موافقت کرد. لئوپولد اطالع داد

  . میرسید) دالر 375شاید حدود (لویی طال  15جمع وامها به 

مسئله به این ترتیب . دهمین طور هم ش. گریم به او گفت میتواند تادیه این وامها را تا هر وقت بخواهد، عقب بیندازد

لئوپولد نامهاي به فرزندش نوشت که در آن به وي اطالع داد اسقف اعظم کولوردو  1778اوت  31حل شد که در 

حاضر شده است لئوپولد را رئیس موسیقی نمازخانه کند، مشروط بر اینکه ولفگانگ به عنوان ارگ نواز و رئیس 

در این نامه همچنین گفته شده . فلورن در سال دریافت دارند 500لغ کنسرت کار کند، و براي هر یک حقوقی به مب

عالوه بر آن، اسقف اعظم اعالم آمادگی کرده است که اگر تو بخواهی اپرا بنویسی، بگذارد هر جا میخواهی : ((بود

آلوئیزیا وبر لئوپولد براي اینکه هرگونه مقاومت از ولفگانگ سلب کند، در نامه خود افزود ممکن است از .)) بروي

موتسارت در .)) او باید نزد ما زندگی کند((دعوت شود به گروه خوانندگان سالزبورگ ملحق شود و در آن صورت 

وقتی من نامه شما را خواندم، از شادي به لرزه درآمدم، زیرا احساس میکردم در همان : ((سپتامبر پاسخ داد 11تاریخ 

ان طور که خود شما اذعان خواهید کرد این کار از نظر من نوید آتیه درست است که هم. لحظه در آغوش شما هستم

درخشانی را نمیدهد، اما وقتی منظره دیدن شما و در آغوش گرفتن خواهر بسیار عزیزم را مشتاقانه مجسم میکنم، به 

کنسرتهاي پر  در ستراسبورگ با اجراي. سپتامبر او با کالسکه عازم نانسی شد 26در .)) آینده دیگري فکر نمیکنم

مدتی در مانهایم به بیهودگی . هاي تقریبا خالی اجرا میشدند، چند لویی طال به دست آورد مرارتی که در تماشاخانه

در حالی که رویاي . گذراند، به امید اینکه به رهبري اپراي آلمانی منصوب شود، ولی در این امر نیز توفیق نیافت

ولی آلوئیزیا جایی براي خود در گروه همسرایان حکمران محل، و شاید هم . فتآلوئیزیا را در سر داشت، به مونیخ ر

او با چنان خونسردي و آرامشی از موتسارت استقبال کرد که هیچ گونه تمایلی به . در قلب او براي خود یافته بود

سلیم زندگی در موتسارت آوازي پر اندوه ساخت و خواند، و خود را ت. اینکه همسر وي شود از آن دیده نمیشد

. سالزبورگ کرد

V - 1782 - 1779: سالزبورگ و وین  

به مناسبت بازگشتش جشن و سروري برپا شده بود که برآن اندوه ناشی از . او در اواسط ژانویه به موطن خود رسید

س طولی نکشید که او به عنوان نوازنده ارگ و رئی. مرگ مادرش، که اینک بشدت احساس میشد، سایه میافکند

  : بعدها به خاطر آورد که. کنسرت به خدمت پرداخت و بزودي از این کار ملول شد

چرا زیرا هرگز . در سالزبورگ کار برایم تحمیلی سنگین بود و هیچ وقت نتوانستم خود را درست به آن عادت دهم

من از . جود نداردمطلقا هم وسیله سرگرمی و - دست کم براي من  -در سالزبورگ . ... احساس خوشبختی نمیکردم

عالوه بر . حشر و نشر با بسیاري از مردم آنجا امتناع میورزم، و بیشتر اشخاص هم مرا به قدر کافی شایسته نمیدانند

هایم اجرا میشود، مثل این است که  وقتی مینوازم یا وقتی یکی از ساخته. آن، انگیزهاي براي استعداد من وجود ندارد

  ! کاش دست کم یک تماشاخانه نسبتا خوب در سالزبورگ وجود داشت. دهمه شنوندگان میز و صندلین
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او در آرزوي نوشتن اپرا بود و با مسرت تقاضاي کارل تئودور، برگزیننده مانهایم، را براي ساختن یک اپرا براي 

. آغاز کرد 1780ر را در اکتب - ایدومنئو پادشاه کرت - کار بر روي ایدومنئو، ر دي کرتا . جشنواره آینده مونیخ پذیرفت

این اپرا، با وجود زمان غیرعادي آن، با موفقیت روي صحنه  1781ژانویه  29در . در نوامبر براي تمرین به مونیخ رفت

موتسارت شش هفته دیگر در مونیخ ماند و از زندگی اجتماعی آن لذت برد، تا اینکه از طرف اسقف اعظم . آمد

در وین او این مسرت خاطر را داشت که با کارفرماي خود در . وي ملحق شود کولوردو به او ابالغ شد که در وین به

دو پیشخدمت خصوصی باالي میز مینشینند، و من : ((او میگفت. یک کاخ زندگی میکرد، ولی با خدمه غذا میخورد

راف رسم بر همین هاي اش در آن دوران در خانه.)) این افتخار را دارم که باالتر از آشپزها به من جا داده شده است

هایدن آن را با ناراحتی و سکوت تحمل کرد، ولی موتسارت با صدایی رساتر از هر زمان علیه آن عصیان . منوال بود

ولی وقتی کولوردو  ;او از اینکه آهنگها و استعداد وي در خانه دوستان اسقف اعظم عرضه میشدند مسرور بود. کرد

ل تعهدات خارجی، که امکان داشت برایش افزایش درآمد و گسترش شهرت در بیشتر تقاضاهاي او را براي اجازه قبو

وقتی من مجسم میکنم که بدون در : ((او میگفت. برداشته باشند، رد میکرد، بشدت از این وضع خشمگین میشد

ت او تصمیم گرفت از خدمت کولوردو دس.)) فلورن از وین خارج شوم، دلم فرو میریزد 1000جیب داشتن دست کم 

وقتی اسقف اعظم . به عنوان مستاجر نزد خانواده وبر، که به وین نقل مکان کرده بود، رفت 1781در دوم مه . بکشد

مالقاتی میان این دو . مه حرکت کند 12برایش دستور فرستاد به سالزبورگ بازگردد، وي جواب داد که نمیتواند تا 

آه، . اسقف اعظم رکیکترین نسبتها را به من داد) ازگو کردبه طوري که موتسارت براي پدرش ب(دست داد که در آن 

سرانجام وقتی خون من به جوش آمد، دیگر نتوانستم تحمل کنم و . من واقعا نمیتوانم همه چیز را براي شما بنویسم

 چی تو حقه باز و رذل میخواهی مرا تهدید: ((او گفت)) در این صورت آن عالیجناب از من راضی نیستند: ((گفتم

: وقتی میرفتم، گفتم.)) من دیگر با چنین آدم فرومایهاي کاري نخواهم داشت، پس برو. کنی راه خروج آنجاست

پدرجان به من بگویید که آیا این حرفی نیست که .)) فردا شما را طی نامه مطلع خواهم کرد ;پس این طور باشد((

چون واقعا هم  -د که خوشحال و راضی هستید من میبایستی دیر یا زود میزدم به طور خصوصی براي من بنویسی

ولی اگر اسقف اعظم کوچکترین . و در انظار از من عیبجویی کنید تا تقصیري متوجه شما نشود - باید این طور باشید 

. ما هر سه نفر میتوانیم با درآمد من زندگی کنیم. اسائه ادبی نسبت به شما بکند، فورا نزد من به وین بیایید

موقع خود وي در مخاطره به نظر میرسید، و مدتی طول کشید تا از . تیب، لئوپولد درگیر بحران دیگري شدبه این تر

او از شنیدن این خبر که فرزندش نزد خانواده وبر سکنا . طرف کولوردو اطمینانهایی در این زمینه به او داده شد

لوئیزیا با یوزف النگه هنرپیشه ازدواج کرده بود، آ. پدر آن خانواده در این وقت مرده بود. گزیده است هراسناك شد

آیا این جریان بن بست دیگري براي . ولی آن زن بیوه دختر دیگري به نام کنستانتسه داشت که به انتظار شوهر بود

در این هنگام . ولفگانگ بود لئوپولد از او تقاضا کرد که از اسقف اعظم پوزش بخواهد و به موطن خود بازگردد

پدر عزیزم، براي خوشایند شما حاضرم : ((او به پدرش نوشت. ت براي نخستین بار از امر پدرش سرپیچی کردموتسار

ولی در نزد من شرافتم بر همه چیز مقدم است، و نزد شما هم  ;از سعادت، سالمت، و حتی زندگی خود دست بکشم

در .)) ه میکنی از من بخواه، ولی نه آن کار راپدر عزیزم، که بهترین پدرها هستی، هر چه اراد. باید همین طور باشد

. دوکات به عنوان پیش پرداختی در زمینه کمکهاي بعدي براي پدرش فرستاد 30دوم ژوئن او 

کاخدار کولوردو از دریافت و رد . او سه بار به اقامتگاه اسقف اعظم در وین رفت که استعفاي خود را رسما تسلیم کند

.)) موتسارت را از اطاق انتظار بیرون انداخت و لگدي حواله پشتش کرد((کرد، و بار سوم  کردن این استعفا خودداري

او براي تسالي پدرش از خانه وبر رفت و در جاي . ژوئن خود شرح داد 9این جریان را موتسارت در نامه مورخ 

اگر قرار بود من با : ((و افزود)) تفریح کرده است((دیگري سکنا گزید و به پدرش اطمینان داد که باکنستانتسه فقط 
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 15با وجود این، در .)) همه کسانی که با آنها شوخی و تفریح کردهام ازدواج میکردم، دست کم دویست زن داشتم

دسامبر او به پدرش اطالع داد کنستانتسه آن قدر با نمک، ساده، و اهل خانهداري است که او مایل است با وي 

  . ازدواج کند

نداي . ... فکر به وحشت افتادهاید ولی اي عزیزترین و محبوبترین پدرها، به حرف من گوش بدهید آیا شما از این

طبیعت در درون من به همان بلندي دیگران، و شاید هم بلندتر از بسیاري از افراد طبقه عوام درشت اندام و نیرومند، 

نخست اینکه . زها زندگی میکنند زندگی کنممن جدا نمیتوانم آن طور که بسیاري از جوانان این رو. سخن میگوید

دوم اینکه من نسبت به همسایه خود عالقهاي بس عمیق دارم، و احساس  ;من به معتقدات مذهبی بسیار پایبندم

سوم اینکه من از امراض وحشت و نفرت بسیار و ترس  ;شرافتم اجازه نمیدهد که دختري معصوم را از راه به در کنم

ازه دارم و به سالمت خود بیش از آن توجه دارم که با زنان بدکاره حشر و نشر کنم، بدانسان که و هراسی بیش از اند

من زندگی خود را در گرو صحت آنچه به شما . ... ام میتوانم سوگند یاد کنم که هرگز چنین روابطی با زنان نداشته

  . ام میگذارم گفته

مهربانترین و ... کنستانتسه ... د خانواده وبر نیست بلی، آیا براستی یکی از افرا... ولی معشوق من کی است 

به من بگویید آیا امکان داشت من در آرزوي همسر بهتري براي خود باشم آنچه که . ... باهوشترین و بهترین همه آنها

 ، و سپس من)که خدا را شکر، من به آن کامال امیدوارم(آرزویش را دارم داشتن یک درآمد کوچک مطمئن است 

هرگز از التماس به شما بازنخواهم ایستاد که به من اجازه دهید این دختر بیچاره را نجات دهم، و خودم و او را و 

آیا درست نیست که وقتی من خوشبخت باشم، شما هم خوشبخت هستید و . همهمان را خیلی خوشبخت سازم

  . ود رحم کنیدتقاضا دارم به فرزند خ. ... نسیمی از درآمد ثابت من به شما میرسد

او همه تالشهاي ممکن را براي انصراف فرزند تقریبا بیپول خود از ازدواج به . لئوپولد نمیدانست چه چیز را باور کند

کار برد، ولی موتسارت احساس میکرد که پس از بیست و شش سال اطاعت فرزندي وقت آن رسیده است که نظر 

هفت ماه، بدون گرفتن نتیجه، تقاضاي موافقت پدرش را داشت، و مدت . خود را اعمال، و براي خودش زندگی کند

در این هنگام . اوت به دستش رسید 5این موافقت در . ، بدون آن موافقت، ازدواج کرد1782اوت  4سرانجام در 

موتسارت آن آزادي را داشت که به این موضوع پیببرد که انسان تا چه حد میتواند با ساختن متنوعترین مجموعه 

. هنگهاي عالی در تاریخ بشر خرج خانوادهاي را تامین کندآ

VI -  آهنگساز  

موتسارت براي اعتماد به نفس خویش دلیلی داشت، زیرا تا آن وقت به عنوان نوازنده پیانو شهرتی بهم زده بود، چند 

خروج از خدمت  درست یک ماه پس از. شاگرد حق التدریسی داشت، و چند اپراي موفقیتآمیز روي صحنه آورده بود

هاي دربار یوزف دوم، ماموریت یافت یک  روزنبرگ، رئیس تماشاخانه -اسقف اعظم، وي از طرف کنت اورسینی 

در  1782ژوئیه  16نتیجه این ماموریت در . تهیه کند - نمایشنامهاي که هر قطعه آن با آواز همراه باشد  - زینگشپیل 

یک گروه مخالف آن را محکوم کرد، ولی تقریبا . سلطان عرضه شدحضور امپراطور تحت عنوان آدم ربایی از حرم 

  . همه شنوندگان مجذوب آریاهاي با روحی شدند که موضوعی کهنه را زینت میبخشید

موضوع داستان عبارت بود از یک زیبا روي مسیحی که به دست دزدان دریایی اسیر میشود، به یک ترك که داراي 

. اده مسیحی او پس از نقشه و زمینه چینیهاي باور نکردنی او را نجات میدهدحرمسراست فروخته میشود، و دلد

براي گوشهاي ما بیش از حد زیباست، موتسارت عزیزم، و در آن : ((یوزف دوم درباره موسیقی این نمایشنامه گفت

ان اندازه نت به کار اعلیحضرتا، درست هم: ((آهنگساز بیپروا پاسخ داد.)) بیش از حد الزم نت به کار برده شده است

گلوك . این اپرت سی و سه بار در شش سال نخست عمر خود در وین تکرار شد.)) برده شده که ضرورت داشته است
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او شیوه  ;از آن تحسین کرد، هر چند که متوجه شد این اپرت اصالحات او را در زمینه اپرا کامال نادیده گرفته است

  . متهور را ستود و او را به شام دعوت کرد ترکیب سازها و آالت موسیقی این جوان

او ملودي و آرمونی ساده را به پولیفونی پیچیده و عالمانه ترجیح  ;موتسارت از ایتالیا بیشتر الهام میگرفت تا از آلمان

ولی در سال . میداد، و تنها در دهه آخر عمرش نفوذهاي نیرومندي از هندل و یوهان سباستیان باخ احساس کرد

او به موسیقیدانانی ملحق شد که تحت توجهات بارون گوتفرید فان سویتن کنسرتهایی، بیشتر از هندل و باخ،  1782

بارون آثاري از قبیل هنر فوگ، کالویه بین  1774در سال . در کتابخانه ملی یا در خانه فان سویتن اجرا میکردند

موسیقی ایتالیا را تقبیح میکرد، آن را غیرحرفهاي میخواند، و  او. تامپره، و دیگر آثار باخ را از برلین به وین آورده بود

با آنکه موتسارت نحوه . عقیده داشت موسیقی واقعی مستلزم توجه دقیق به فوگ، پولیفونی، و کنترپوان است

ي گیر ساختمان، قواعد یا فرمهاي آهنگها را به عنوان هدف تلقی نمیکرد، از اندرزها و کنسرتهاي فان سویتن بهره

او در وین کنسرتهاي هندل  1787پس از سال . میکرد و با دقت آثار هندل و آثار مهم باخ را مورد مطالعه قرار میداد

را رهبري میکرد، و در تعدیل نتهاي آثار هندل براي اینکه منطبق با امکانات ارکسترهاي وین باشد، به خود آزادي 

ه در سالهاي بعد تصنیف کرد، ملودي ایتالیایی و پولیفونی هاي موسیقی سازي خود ک او در ساخته. عمل میداد

. آلمانی را در ترکیبی هماهنگ با یکدیگر درآمیخت

در این فهرست از . هاي موتسارت تهیه شده است در حکم تجربه جالبی است یک نگاه به فهرست کوخل که از ساخته

است که یک فرد واحد، بجز هایدن، از خود به جا  اثر نام برده شده است، و این مجموعه بزرگترین مجموعهاي 626

. همه اینها در یک دوران عمر سی و شش ساله تولید شدهاند و حاوي شاهکارهایی از هر نوع میباشند. گذارده است

سمفونی،  52دیورتیمنتو و رقص یا سرناد،  96کنسرتو،  51کوینتت،  5کوارتت،  29تریو،  8سونات،  7این آثار شامل 

اگر پارهاي از کسانی که با موتسارت نزدیک بودند وي را تنبل . اپرا میباشد 22تصنیف مذهبی، و  60ا یا آواز، آری 90

هایی  میپنداشتند، دلیل آن بود که آنها نمیدانستند رنج و زحمت روح میتواند باعث ناتوانی جسم شود، و بدون وقفه

از امروز به فردا کردن گناهی است که گریبانگیر : ((فتپدرش به او میگ. در کار، نبوغ به صورت جنون درمیآید

در بسیاري از موارد، موتسارت تقریبا تا آخرین ساعت صبر میکرد تا آهنگی را که در سرش شکل گرفته بود .)) توست

موسیقی در تمام روز در ذهن من است، و من . من به اصطالح غرق در موسیقی هستم: ((او میگفت. روي کاغذ بیاورد

او همیشه با چیزي : ((همسرش میگفت.)) وست دارم درباره آن در سر رویا بپرورانم، مطالعه کنم، و به تعمق پردازمد

گاهی این .)) با کالهش، با جا ساعتی، بامیز، با صندلی، گویی که اینها کلیدهاي پیانو هستند -رنگ میگرفت 

هاي کاغذ نت موسیقی در  او تکه. میداد، ادامه میداد آهنگسازي بیصدا را حتی در حالی که ظاهرا به یک اپرا گوش

جیبهاي خود یا، اگر مشغول سفر بود، در جیبهاي کنار کالسکه نگاه میداشت و روي این کاغذ نتهاي تکهتکه 

وقتی براي آهنگسازي . هاي اتفاقی را در آنها حمل کند معموال یک کیف چرمی با خود داشت تا این نوشته ;مینوشت

مثل اینکه نامه مینویسد، نتهاي : ((کنستانتسه میگفت ;د، سرپیانو نمیرفت، بلکه پشت میز مینشستآماده بو

یا .)) را قبل از اینکه نوشتنش را به پایان برساند، عمال آزمایش نمیکرد) موومانی(موسیقی را مینوشت و هیچ تکهاي 

ظاهرا هوسها و تخیالت خود را در زمینه  هاي فی البداهه میساخت، و گاهی ساعتها جلوي پیانو مینشست و تکه

مانند فرم سونات، آریا،  - موسیقی آزاد میگذاشت، ولی به طور نیمه آگاه آن را تابع نوعی ساختمان قابل شناخت 

موسیقیدانان از آثار فی البداهه موتسارت از این نظر خوششان میآمد که میتوانستند، با . میکرد - فوگ و نظایر آن 

. بحر خود، نظم و ترتیبی را که در وراي آهنگهاي ظاهرا هوسآمیز او پنهان شده بود کشف کنندخرسندي از ت

  اگر من میتوانستم یک شادي دنیوي دیگر از خدا بخواهم، آن این بود که صداي : ((نیمچک در سنین کهولت گفت
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ی را به محض رویت بنوازد، زیرا موتسارت میتوانست تقریبا هرنت موسیق.)) آهنگهاي فی البداهه موتسارت را بشنوم

پارهاي ترکیبات و تسلسلهاي نتها را چنان بکرات دیده بود که میتوانست آنها را مثل اینکه فقط یک نت هستند 

و انگشتان عادت یافتهاش آنها را مانند یک بیان یا اندیشه واحد موسیقی مینواخت، درست همان طور که  ;بخواند

حافظه تعلیم یافته . ر را مانند یک کلمه یا یک قطعه را مانند یک سطر میخواندیک خواننده با تجربه یک سط

موتسارت با تواناییش در درك مجموعه ترکیبها و احساس منطق حاکم بر نقش جز در نشان دادن مفهوم کل در 

ر پراگ، او نتهاي د. وي در سالهاي بعد میتوانست تقریبا هر یک از کنسرتوهاي خویش را از حفظ بنوازد. آمیخته بود

مربوط به نقش طبل و شیپور در دومین قسمت نهایی دون جووانی را بدون در دست داشتن نتهاي سازهاي دیگر 

یک بار او تنها نت مربوط به نقش ویولن در یک سونات . او ترکیب پیچیده آن آهنگ را به حافظه سپرده بود ;نوشت

مرین، رجینا سترینازاکی قسمت مربوط به ویولن را در یک کنسرت اجرا روز بعد بدون ت ;براي پیانو و ویولن را نوشت

کرد، و موتسارت قسمت پیانو را صرفا از سابقه ذهنی ادراکی که نسبت به این نقش داشت، بدون اینکه وقت روي 

ما . شدشاید هیچ فرد دیگري در تاریخ چنین مستغرق در موسیقی نبوده با. کاغذ آوردنش را داشته باشد اجرا کرد

سوناتهاي موتسارت را تا حدودي سبک و شاد میپنداریم و آنها را در ردیف آثار پر احساس و نیرومند بتهوون در 

شاید بدان علت که این سوناتها براي شاگردانی که داراي مهارت . هایی از همان نوع و طبقه به شمار نمیآوریم ساخته

یشان ناچیز بود، یا پیانوهایی که امکان نداشت نواختن نت خاصی را با محدود بودند، یا براي کالوسنهایی که برد صدا

)) منوئتو((با ) 331کا (آنچه در کودکی ما مورد توجه بود، یعنی سونات در کلید کا . آنها ادامه داد، نوشته شده بودند

  . به سبک کالوسن بود) 1778سال (ي جالب آن، هنوز )) روندو آالتورکا((و 

وي به کوارتتهاي اولیه هایدن برخورد، به  1773تدا، به موسیقی مجلسی توجهی نداشت، ولی در سال موتسارت در اب

عالی بودن کنترپوان آنها رشک برد، و در شش کوارتت که در آن سال ساخت از آنها تقلید کرد، هر چند که این 

موتسارت بار دیگر در مقام . ر کردهایدن یک سلسله کوارتت دیگر منتش 1781آمیز نبود در  تقلید چندان موفقیت

منتشر کرد که ) 465، 464، 458، 428، 421 - 387کا (شش کوارتت  1785 -  1782رقابت برآمد و در سالهاي 

نوازندگان شکایت داشتند که این آهنگها به طرز نفرت آوري . ها در نوع خود جاي دارند اینک در میان عالیترین نمونه

شمین کوارتت را به علت صداي ضربات ناهماهنگ و اختالط پرسروصداي کلیدهاي منتقدان خصوصا ش ;مشکلند

یک موسیقیدان ایتالیایی نت آن را به این عنوان که آشکارا پر از اشتباهات . ماژور و مینور مورد حمله قرار دادند

شدت خشم فاحش است به ناشرش پس داد، و یک خریدار وقتی فهمید که ناهماهنگی صداها عمدي است، از 

با این وصف، پس از نواختن کوارتتهاي چهارم، پنجم، و ششم به وسیله موتسارت، . صفحات آن را پاره کرد

من به عنوان یک آدم درستکار در پیشگاه خداوند : ((دیترسدورف، و سایرین بود که هایدن به لئوپولد موتسارت گفت

او داراي سلیقه و، از آن . من به اسم یا شخصا میشناسم به شما میگویم که فرزند شما بزرگترین آهنگسازي است که

، موتسارت آنها را )1785(وقتی که این شش کوارتت منتشر شدند .)) مهمتر، داراي عمیقترین دانش آهنگسازي است

:به هایدن تقدیم کرد، و نامهاي همراه آنها فرستاد که حتی در میان مکاتبات برجسته داراي درخشندگی است

تصمیم گرفته بود پسرانش را به درون دنیاي بزرگ بفرستد این را وظیفه خود دانست که آنان را تحت  پدري که

و عالوه بر آن، این شخص تصادفا بهترین  ;حمایت و راهنمایی شخصی قرار دهد که در آن هنگام شهرت بسیار داشت

ه دوستی بسیار مشهور و بسیار گرامی من نیز به همان ترتیب شش فرزند خود را نزد شما ک. دوست خودش نیز بود

هستید میفرستم، اینها واقعا ثمره یک مطالعه طوالنی و پرزحمتند، ولی امیدي که دوستان بسیاري به من داده و 

مطمئنم کردهاند که این زحمت تا حدودي اجر خود را خواهد یافت مرا به این فکر دلخوش میدارد که این اطفال 

  . یشوندروزي منبع تسالي خاطر م
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عقیده مساعد شما مرا . به من اظهار داشتید که این آهنگها را میپسندید... شما در مدت آخرین توقفتان در پایتخت 

تشویق میکند که آنها را به شما تقدیم دارم، و مرا بدین امید وامیدارد که شما آنها را براي شمول توجه خود ناقابل 

با عطوفت استقبال کنید، و براي آنان پدر، راهنما، و دوست باشید، من از  پس، تقاضا دارم از آنها. تشخیص ندهید

ولی از شما استدعا دارم نسبت به نقایصی . این لحظه به بعد کلیه حقوق خود را نسبت به آنها به شما واگذار میکنم

این نقایص، دوستی  که ممکن است چشم از سازنده آنها به دور مانده باشند، به دیده اغماض بنگرید و، با وجود

موتسارت به کوینتتهاي خود عالقه . بزرگوارانه خود را نسبت به کسی که ارجی چنین واال بر آن مینهد ادامه دهید

) 452کا (او آهنگ کوینتت خود را که در میبمل براي پیانو، اوبوا، کالرینت، سرنا، و باسون ساخته بود . خاصی داشت

یک آهنگ . ((ین مربوط به موقعی بود که او هنوز اپراهاي عمده خود را نساخته بودولی ا. بهترین کار خود میدانست

به عنوان یک کوینتت ساخته شد، ولی طولی نکشید که ارکسترهاي کوچک آن را مورد ) 1787(بدوا )) کوچک شب

که یک شب در سال  را،) 375کا (او سرناد در میبمل . استفاده قرار دادند و اینک در ردیف سرنادهاي موتسارت است

ولی موسیقیدانان . نوشته شده است)) نسبتا از روي دقت((براي خودش هم خوانده شد، سرنادي میدانست که  1781

  . واالتر از آن میشمردند - که به اندازه پاتتیک بتهوون و چایکووسکی غمانگیز است  - را ) 388کا (سرناد در دومینور 

از قبیل اوورتور، نوکتورن، سوئیت،  ;رده بود، یکصد نوع تجربه با آن به عمل آوردموتسارت که به امکانات ارکستر پیب

دیورتیمنتوها معموال براي مقاصد گذرا در نظر گرفته . ، رقص، و دیورتیمنتو)نوعی دستگاه سوئیت(کاساسیون 

. د، بلکه باید از آنها لذت بردنباید اهمیت آنها را به حساب آور. میشدند، نه اینکه در تاالرهاي تاریخ طنین افکن شوند

آثار قابل توجهی هستند و بیش از ) 334کا ( 17و دیورتیمنتو شماره ) 278کا ( 15با وجود این، دیورتیمنتو شماره 

. بخشند بسیاري از سمفونیها شور و شعف می

و به همین جهت این سی و پنج سازي به کار میبرد، ) باند(موتسارت مانند هایدن براي سمفونیهاي خود یک دسته 

سمفونیها نمیتوانند ارزش کامل خود را به گوشهایی که به صداهاي بسیار افزونتر ارکسترهاي قرن بیستم عادت 

و معجزهاي در )) پر حرارت((را به عنوان اینکه ) 183کا ( 25نظران سمفونی شماره  صاحب. کردهاند منتقل کنند

شماره (ند، ولی نخستین سمفونی قابل توجه موتسارت پاریس است بیان تند احساس است مورد تمجید قرار میده

شماره (سمفونی هافنر . که موتسارت، به خاطر ظرافت و جذابیت، باب ذوق فرانسویان از آب درآورد) 297، کا 31

 بدوا با عجله ساخته شد تا زینت بخش جشنهایی شود که زیگیسموند هافنر، شهردار پیشین سالزبورگ) 385، کا 35

بعدا موتسارت قسمتهایی براي فلوت و کالرینت به آن افزود و آن را . در نظر گرفته بود) 1782(براي ازدواج دخترش 

موتسارت میگوید که . در وین، در کنسرتی که در آن یوزف دوم حضور داشت، عرضه کرد 1783در سوم مارس 

، که 36اعطا کرد در این سمفونی و سمفونی شماره  دوکات هم به او 25امپراطور از او تشویق زیادي به عمل آورد و 

 -در لینتس نوشت، او هنوز همان شکل و فرمی را که هایدن به سمفونی داده بود حفظ کرد  1783در ماه نوامبر 

در هر دو مورد کندي حرکات براي گوشهاي سالخورده ایجاد سپاسگزاري . یعنی همیشه مطبوع، و بندرت عمیق بود

. براي پراگ ساخت، باید با احترام بیشتري صحبت کرد 1786، که موتسارت در سال 38درباره شماره . بسیار میکند

در این سمفونی، در نخستین موومان، منطق ساختمانی و کنترپوان عالی باعث خوشنودي موسیقیدان میشود، و 

)) کمال زوالناپذیر((شته است که از قسمت آندانته، که ملودي را با تعمق و تفکر همراهی میکند، خبرگان را بر آن دا

  . آن سخن گویند)) دنیاي سحرآمیز((و 

به هنگام  1788نظر همگان آن است که بزرگترین سمفونیهاي موتسارت سه سفمونیی هستند که وي در تابستان 

رفته بود، فقر ناراحت کننده و بدهکاریهاي رو به افزایش خود، در حالی که در معرض حمله سیلی از الهام قرار گ

سه نوزاد در سه ماه  ;اوت است 10ژوئیه، و تاریخ سومی  25ژوئن، تاریخ دومی  26تاریخ نخستین سمفونی . نوشت
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او هیچ  ;تا آنجا که اطالعی در دست است، هیچ یک از این سه سمفونی در مدت حیات وي اجرا نشد. بهدنیا آمدند

هاي سیاه روي یک صفحه کاغذ براي  قی ماندند که در آن، نقطهآنهادر همان قلمرو مرموزي با ;گاه آنها را نشنید

آهنگساز آهنگهایی بیصدا یعنی نتها و آرمونیهایی بودند که تنها به گوش ذهن میرسیدند، سومین سمفونی، که به 

آن را برابر شومان  ;، معموال بهترین آنها دانسته میشود)551در دو، کا  41شماره (اشتباه نام آن را ژوپیتر گذاردهاند 

ولی این سمفونی طوري است که اگر شنونده حرفهاي نباشد، به ارزش آن پی . آثار شکسپیر و بتهوون میدانست

با چنان نیرویی آغاز میشود که مبشر سمفونی اوریکاي بتهوون است، و ) 550کا (در سل مینور  40شماره . نمیبرد

هوده تالش میکنند موسیقی را با کلمات بیان کنند، بر آن سپس به سوي تکاملی پیش میرود که مفسران را، که بی

داشته است سرگذشتهایی مانند لیرشاه و مکبث را، که حاوي ماجراهاي حزن آور شخصی هستند، در میان اصوات 

براي همان نوع . آن بخوانند، با این وصف، براي گوشهاي سادهتر، این سمفونی در بردارنده شادي سادهاي است

این سمفونی آکنده از اندوه و ماتم نیست . است) 543کا (در میبمل  29ضی کنندهترین سمفونیها شماره گوشها، را

هاي موسیقی بر آن سنگینی نمیکند، بلکه ترکیبی از ملودي و آرمونی است که در یک مسیر آرام  و بار فنون و شیوه

قات کارهاي آسمانی خود احساس خستگی این آهنگ چنان است که میتواند خدایان را، که از مشت ;جریان دارد

. کرده و در نقاط ییالقی به استراحت مشغولند، مسرور کند

ناشی شد و با قرار )) کنسرتو گروسو((این تصنیف از  ;ترکیبی است از سمفونی و کنسرتو)) سینفونیا کنچرتانته((فرم 

ملودي و سازهاي همراهی کننده، تکوین دادن دو یا چند ساز در نقش مخالف هیئت ارکستر، در محاورهاي میان 

به حد ) 1779(براي فلوت، ویولن، و ویوال ) 364کا (در میبمل )) سینفونیا کنچرتانته((موتسارت این فرم را در . یافت

  . این اثر، مانند هر یک از سمفونیهاي او، از لطف برخوردار است ;اعالي خود رسانید

ها قطعات تکنوازي به گوشهاي تعلیم نیافته کمک میکنند که تمها و همه کنسرتوها سرور بخشند، زیرا در آن

بحث و . آهنگهایی را که در سمفونی ممکن است بر اثر تفصیالت فنی یا کنترپوان غیرقابل درك باشند دنبال کنند

آن را  جدل میان سازها جالب است، مخصوصا وقتی که، طبق فرمی که کارل فیلیپ امانوئل باخ پیشنهاد، و موتسارت

چون موتسارت . تکنواز علیه همه - تکمیل کرد، این بحث و جدل یک ساز را در برابر همه سازهاي دیگر قرار میدهد 

زیرا در این کنسرتوها . آمد، بیشتر کنسرتوهاي خود را براي پیانو نوشت از این گونه مواجهه هماهنگ خوشش می

اخر نخستین موومان کادانسی میافزود که به وي امکان میداد خودش نقش تکنواز را به عهده داشت، و معموال در او

  . شیرینکاري کند و به عنوان نوازندهاي چیره دست بدرخشد

نخستین . به علو هنري رسید) 271کا (در میبمل  9او نخستین بار در این زمینه با ساختن کنسرتو پیانو شماره 

است که شهرت آن به علت ) 466کا (در ر مینور  20د شماره کنسرتو از سلسله کنسرتوهاي او که هنوز محبوبیت دار

میتوان گفت در این موومان آهسته بود که نهضت رمانتیک در موسیقی آغاز  ;تقریبا کودکانه آن است)) رمانس((

اعم از اینکه علتش تنبلی بود یا گرفتاریهاي زیاد، موتسارت تنظیم نتهاي این کنسرتو را تا یک ساعت قبل از . شد

هاي آن درست قبل از آغاز برنامه بهدست  نسخه ;تکمیل نکرد) 1785فوریه  11(وقت مقرر براي اجراي آن 

مع هذا، این برنامه چنان خوب برگزار شد، و موتسارت  ;نوازندگان رسیدند، و فرصتی براي تمرین و تکرار به آنها نداد

  . ن بار تقاضاي تکرار برنامه به عمل آمدنقش خود را چنان ماهرانه ایفا کرد که در سالهاي بعدي چندی

شاید کنسرتو خوش الحانی که در کلید ال براي . موتسارت براي سازهاي سولو دیگر نیز آهنگهاي عالی عرضه کرد

او در سنین پر . هایش از راه امواج هوا به گوش میرسد بیش از هر یک از دیگر ساخته) 622کا (کالرینت ساخت 

کنسرتوهایی که براي هورن ساخته . ز یک کنسرتو در میبمل براي باسون لذت بسیار میبردا) 1774(نشاط جوانی 

بود، در حکم حبابهایی بودند که با سرور و شادمانی بر روي نتهاي موسیقی مینشستند که حاوي راهنماییهاي فکاهی 
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. ا موتسارت با چند ساز بادي آشنا بود، زیر!))تکان بخور! حیوان! شجاع باش! بارك اهللا: ((براي نوازنده بودند، مانند

انسان را در آسمانها سیر میدهد و به ستارگان ) 299کا (ساخته شده است ) چنگ(کنسرتویی که براي فلوت و هارپ 

موتسارت در نوزدهسالگی پنج کنسرتو ویولن ساخت، که همه آنها زیبا بودند و هنوز سه تاي آنها  1775در . میرساند

، داراي چنان آداجو آرام و مالیمی )216کا (، که در سل ساخته شده 3شماره . زنده به شمار میروندجزو ذخایر آثار 

. است، از شاهکارهاي موسیقی است)) ر((که در  4شماره . است که شخصی مانند اینشتین را از خود بیخود میکرد

  . ن برابري میکندداراي یک آندانته کانتابیله است که با معجزه صداي ز)) ال((در  5شماره 

جاي تعجبی نیست که موتسارت خصوصا در سالهاي عشقش به آلوئیزیا وبر آثاري به وجود آورد که در زمره وجد 

هاي پخته و تکامل یافته شوبرت و  این آثار آوازهاي کاملی مانند آنچه در ساخته. آورترین آهنگهاي آوازنویسی هستند

ولی وقتی موتسارت  ;ر و کوتاهتر و اغلب همراه با کلمات بیمعنی هستندبلکه سادهت. برامس دیده میشود نیستند

، در این شعر، )476کا (اثر گوته مییافت، به حد اعالي فرم آهنگسازي میرسید )) گل بنفشه((یک شعر واقعی مانند 

یکند چقدر یک گل بنفشه که با نزدیک شدن یک دختر چوپان زیبا از شادي به لرزه درآمده است، پیش خود فکر م

ولی این دختر چوپان، همین طور که به راه خود میرود و بانشاط آواز  ;لذتبخش است که روي سینه او جا بگیرد

آیا این شعر تجدید خاطرهاي از آلوئیزیاي بیرحم بود . میخواند، گل بنفشه را، بیآنکه ببیند، زیر پاي خود له میکند

نوشته ) اونده وینه/ نون سو د )) (موج وین کجاست((خود را به نام  ترین آریاهاي موتسارت براي او یکی از لطیف

هاي پنهانی هنر آوازي خود را  او مایه ;ولی اهمیت زیادي براي این گونه آوازهاي پراکنده و استثنایی قایل نبود. بود

  . هایش براي کلیسا حفظ کرد براي آریاهاي اپراهاي خویش و ساخته

ر خارج از سالزبورگ شنیده میشدند، زیرا کلیساي کاتولیک نسبت به کیفیت اپرایی آثار آهنگهاي مذهبی او بندرت د

آوازهاي مس در سالزبورگ همراه ارگ، آالت . روي خوش نشان نمیداد) کارفرماي موتسارت(مورد پسند اسقف اعظم 

ونه مراسم میساخت، و در آهنگهایی که موتسارت براي این گ ;زهی، ترومپت، ترومبون، و طبل خوانده میشدند

با این وصف، بدون شک آوازهاي مذهبی او از قبیل . ناگهان در جدیترین قسمتها قطعات شاد به ترنم درمیآمدند

. روح مذهبی شخص را تحت تاثیر قرار میدهند) ب 341کا )) (سانتا ماریا ماتردئی((، و )327کا )) (آدوراموس ته((

دیده )) لوداته دومینوم((رت که خاطرهاش مرتبا به ذهن خطور میکند در هاي موتسا زیباترین آهنگ در همه ساخته

میشود، که چهارمین آواز از سلسله آوازهایی است که تحت عنوان مرجع اعترافات نفس راحتی کشید ساخته شده 

را  بر روي هم، موسیقی موتسارت نداي یک دوران اشرافی است که هنوز خبر سقوط زندان باستیل). 339کا (است 

نشنیده بود، و همچنین طنینی بود از یک فرهنگ کاتولیک که در ایمان و اعتقادش اضطراب وجود نداشته باشد، و 

هاي زندگی، بدون جستجوي وقفهناپذیر به منظور یافتن محتواي تازه براي  آزادي آن را داشته باشد که از جذبه

وسیقی با لطف و برازندگی تزیینات سبک رو کوکو، با هاي سبکترش این م از جنبه. رویاي تو خالی، بهرهمند شود

رمانسهاي تصویري واتو، خانه خدایان در اولمپ، که تیپولو در تصاویر خود مجسم کرده و آن را آرام و در فضاي 

. بیکران شناور نشان داده است، و با تبسمها و البسه و ظروف سفالین زمان مادام دوپومپادور هماهنگی دارد

هایی از رنج و خشم در آنها دیده میشود، ولی نه ایجاد ادعیه خاضعانه  ، این آهنگها آرامند، و گاهگاه نشانهبطور کلی

موتسارت کار خود را در کودکی آغاز کرد و یک . میکنند، نه انسان را مانند پرومته به مبارزه با خدایان وا میدارند

که مشغول ) رکوئیم(ه وي متوجه شد که آهنگ عزایی کیفیت کودکانه پیوسته در آثارش وجود داشت، تا اینک

  .ساختن آن است براي خود اوست
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VII  -  روح و جسم  

بینی وي براي صورتش . قدش کوتاه و سرش براي بدنش خیلی بزرگ بود. موتسارت از نظر جسمانی جذاب نبود

ن بیقرار او را تیره میکردند، و تنها ابروان پرپشتش چشما. خیلی درشت، و لب باال روي لب پایینش قرار گرفته بود

در سالهاي بعدي، وي تالش داشت که نقایص اندام و قیافه خود را . موي فراوان طالیی رنگش جالب به نظر میرسید

هاي طالیی، شلواري که تا زانویش  پیراهن توري، کت آبی دم دار، تکمه -با پوشیدن لباسهاي با شکوه جبران کند 

در . تنها هنگامی که پیانو مینواخت، موضوع اندامش فراموش میشد. نقرهاي بر روي کفشهایشمیرسید، و سگکهاي 

آن هنگام چشمانش بر اثر تمرکز شدید حواس برق میزدند، و کلیه عضالت بدنش خود را تابع فعالیتهاي ذهن و 

  . دستانش میساختند

درس و یک برنامه تقریبا روزانه تشویق و ولی شهرت زو ;او در کودکی بیتکلف، خوش باطن، و خوش اعتقاد بود

پسرم، تو تندخو و ): ((1778(لئوپولد به وي هشدار داد . تحسین، معایبی در خصوصیات اخالفی وي پدید آوردند

بیمالحظهاي و بیش از حد آماده آن هستی که به اولین ادعا و رجزخوانی با لحنی کنایهآمیز پاسخ دندانشکن 

اگر کسی مرا ناراحت کند، باید انتقام خود را : ((امر معترف بود و عالوه بر آن میگفت موتسارت به این.)) بدهی

و اگر هم انتقامم را قدري شدیدتر نگیرم، احساس میکنم که تنها حق دشمنم را کف دستش گذاردهام نه  ;بگیرم

پرنس : ((دانست، و میگفتاو در ارزشیابی نبوغ خویشتن را از هیچ کس کمتر نمی. اینکه او را اصالح کرده باشم

نوعی ظرافت طبع .)) کاونیتس به مهیندوك گفت که اشخاصی مانند من در هر صد سال تنها یک بار به دنیا میآیند

معموال این . هایش به چشم میخورد، و این تا آخر عمرش در موسیقی وي نیز تجلی داشت گویی در نامه و لطیفه

گاهی جنبه هجویات تند به خود میگرفت، و گاهی هم در سنین جوانی  ;ودآمیز ب خصیصه، به نحوي بیزیان، شیطنت

. او یک مرحله دلباختگی و مجذوبیت را با بیرون ریختن فسادهاي درون پشت سرگذاشت. جنبه مستهجنی مییافت

ي وقتی که بیست و یک سال داشت، براي دختر عمویش ماریا آناتکال موتسارت نوزده نامه نوشت که، از نظر عار

در نامهاي که وي براي مادرش نوشت، از محاسن گاز معده، به نظم و نثر، تجلیل . بودن از نزاکت، باورنکردنی بودند

: کرده بود مادرش هم زیاد در بند قید و مالحظه نبود، زیرا وي در نامهاي که به شوهرش نوشت به او اندرز داد

ظاهرا این گونه عبارات شگفتانگیز در .)) دهانت بگذار نشیمنگاهت را در ،عشق، من از خودت خوب مراقبت کن((

ولی این امر مانع از آن نمیشد که . خانواده موتسارت و محافل آنان کامال متداول، و شاید یادگار نسلی سرزندهتر بود

. هایی حاکی از لطیفترین عواطف به خواهر و مادر خود بنویسد وي نامه

ارتباط ((آیا او شوهر باوفایی از آب در آمد همسرش او را به . شدن کامال پسر بودوي، به قول خودش، به هنگام داماد 

  : به موجب اظهار زندگینامه نویس با صداقت وي. متهم میکرد)) با خدمه

شایعاتی میان مردم و مطبوعات وجود داشتند، و این شایعات موارد پراکنده و استثنایی ضعف وي را بزرگ میکردند و 

او به داشتن سروسري با همه شاگردانش و با همه . ه متمایز خصوصیات اخالقی وي در میآوردندبه صورت وجو

نامیدن وي به عنوان سرمشق طبیعی دون ژوان حاکی از لطافت . خوانندگانی که وي برایشان آواز مینوشت، متهم بود

  .دانسته میشد

المت بخش، دوري خود موتسارت از همسر به ییالقهاي س) همسرش(بارداري مکرر همسرش، سفرهاي متعدد وي 

هاي زنان، و حشر و نشر او با خوانندگان دلفریب و زنان  خویش براي اجراي کنسرت، حساسیت او در برابر همه جذبه

  . بازیگر بیقید و بند وضعی بهوجود آورد که در آن نوعی ماجرا تقریبا اجتنابناپذیر بود

را برایش اعتراف کرد و چرا او شوهرش )) ناپرهیزي((رت یک چنین مورد کنستانتسه تعریف میکرد که چگونه موتسا

ولی خواهر کنستانتسه اظهار .)) او چنان مهربان و خوب بود که نمیشد انسان اوقاتش از او تلخ شود(( -را بخشید 
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عالقهمند  ظاهرا موتسارت خیلی به همسر خود. میدارد که گاهگاه جنجال شدیدي میان این زن و شوهر در میگرفت

دار تحمل میکرد، و در مواقع جداییشان از همدیگر  او با صبر و شکیبایی معایب وي را به عنوان یک بانوي خانه ;بود

موتسارت در معاشرت و زندگی اجتماعی با . هایی با قربان صدقه تقریبا کودکانه برایش مینوشت نامه) به علت سفر(

سوناتهاي : ((رقیبان خود با تندي و خشونت قضاوت میکرد، مثال میگفت او درباره بعضی از. موفقیت روبهرو نبود

دیروز بخت یارم بود که به : ((و باز میگفت.)) ها او یک حقه باز است، مثل همه ایتالیایی. کلمنتی بیارزشند

ز قابل در آن چی. هاي وامانده آقاي فریهولد بود و خودش آن را اجرا میکرد گوش بدهم کنسرتویی که از ساخته

از سوي دیگر، وي از کوارتتهایی که بتازگی توسط ایگناتس پالیل منتشر شده بودند .)) تحسین خیلی کم یافتم

پدرش وي را به خاطر اینکه به علت تفرعن . تمجید میکرد، هر چند که آنها با کوارتتهاي خود وي رقابت میکردند

ت منکر تفرعن خود بود، ولی نمیتوان انکار کرد که وي خویشتن را مورد نفرت قرار میدهد سرزنش میکرد، موتسار

در . در میان موسیقیدانان وین دوستان بسیار کمی داشت و روح پر غرور او موانعی در راه پیشرفتش ایجاد میکرد

اتریش و آلمان سرنوشت یک موسیقیدان در دست اشراف بود، و موتسارت حاضر نبود تفوق خانوادگی را بر نبوغ 

. دمقدم دار

مانع دیگر راه موتسارت این بود که هیچ وقت به مدرسه یا دانشگاه نرفته و پدرش فرصت تحصیالت عمومی به او 

موتسارت در میان کتابهاي معدود خود مجلداتی از اشعار گسنر، ویالنت، و گلرت داشت، ولی ظاهرا او در . نداده بود

وقتی . وي توجه زیادي به هنر و ادبیات نداشت. ا استفاده میکرددرجه اول از این کتابها به عنوان منبع اشعار اپراه

ولتر درگذشت، او در پاریس بود و نمیتوانست درك کند چرا این شهر تا این حد درباره دیدار و مرگ این شورشی 

آن ولتر المذهب حقه باز مثل یک سگ، مثل یک : ((او براي پدرش نوشت. سالخورده سروصدا راه انداخته است

او مقداري افکار ضدروحانی از همکاران فراماسون خود فراگرفت، .)) آن پاداش وي است. وان، جانش دررفته استحی

شاید سادگی روح او بود که با وجود . شمع به دست شرکت کرد) عید جسد(ولی در مراسم کورپوس کریستی 

وي را اجتماعی، با روح، مهربان، و معموال  آنهایی که در موسیقی رقیب او نبودند. معایبش، او را دوستداشتنی میکرد

من در سراسر عمرم هرگز موتسارت را کج خلق ندیدهام، چه برسد به : ((خواهرزنش سوفی وبر نوشت. آرام مییافتند

 -او همیشه روح میهمانیها و مجامع بود . ولی گزارشهایی هم خالف این اظهار داده میشدند. اینکه خشمگین باشد

از بازي بولینگ، بیلیارد، و رقص . د بنوازد، همیشه براي شوخی و لطیفه یا بازي آمادگی داشتهمیشه حاضر بو

اگر او نسبت به رقیبانش گذشت . خوشش میآمد، گاهی به نظرش میرسید به رقصش بیشتر مینازد تا به موسیقی

ت رد بر سینه گدایی کمتر دس. نداشت، تقریبا نسبت به هر کس دیگر به نحوي بیمالحظه دست و دل باز بود

که رت با صراحت درباره اهمیت زیادي موتسا. یک پیانو کوك کن مرتبا از او قرض میگرفت و پس نمیداد. میگذاشت

براي پول قایل بود صحبت میکرد، چون وي آن قدر وقت و تمایل کمی براي تفکر درباره پول داشت که اغلب بدون 

منابع و امکانات خود متکی شده بود، ناچار میبایست براي تامین مخارج یک او که براي پول درآوردن به . پول میماند

به امور مالی خود توجهی نداشت، میگذاشت درآمدش بیحساب از . خانواده با یکصد موسیقیدان حسود رقابت کند

نگهاي دستش برود، و درست در هنگامی که وي براي سه سمفونی و سه اپراي آخر خود مشغول ساختن زیباترین آه

. عصر خویش بود، دچار تهیدستی غمباري شد

VIII - 1787 - 1782: اوج   

براي درسهایی که میداد حق التدریس خوبی . او فعالیتهاي آزاد خود را در وین با موفقیتی دلگرم کننده آغاز کرد

اد فقره از فقط هفت. گولدن درآمد داشت 500برایش  1784 - 1782هر یک از کنسرتهایش در  ;دریافت میداشت

 100آرتارین ناشر مبلغ . ولی پولی که به او پرداخت میشد بد نبود ;هایش در مدت حیات او منتشر شدند ساخته
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یک ناشر دیگر،  ;دوکات براي شش کوارتتی که به هایدن تقدیم شد به او پرداخت، که براي آن روزها مبلغ جالبی بود

موسیقیدانها این  ;موتسارت ضرر کرد) 493کا (و میبمل ) 478کا ( هوفمایستر، با چاپ کوارتتهاي پیانو سل مینور

و هوفمایستر به موتسارت هشدار ) اینک نواختن این قطعات آسان به نظر میرسد(آهنگها را بسیار مشکل مییافتند 

ي چاپ هایت نه چیز چیزهایی بنویس که بیشتر مورد پسند مردم باشد، و گرنه من نمیتوانم دیگر از ساخته: ((داد

دوکات بود دریافت  100موتسارت براي اپراهاي خود حق الزحمه معمول را که .)) کنم و نه بابت آن پولی بپردازم

دوکات به اضافه سود حاصل از یک کنسترتی که درآمدش به او میرسید دریافت  225میداشت، و براي دون جووانی 

از او  1785پدرش که در سال . بسیار خوب بوده استبه طوري که گفته میشود، درآمد وي در این سالها . داشت

گولدن در  2000اگر فرزندم قرضی نداشته باشد که بپردازد، فکر میکنم اینک میتواند : ((دیدن کرد، اظهار داشت

ولی موتسارت این گولدنها را در بانک نگذاشت و آنها را براي مخارج جاري، پذیرایی، البسه خوب، و .)) بانک بگذارد

به این دالیل، و به دالیل مبهمتر، وي در آن زمان که بیش از هر . وردن نیازهاي دوستان نیازمند صرف میکردبرآ

، او در نامهاي براي 1783فوریه  15قبل از آن، در . هایش مورد طلب بود، مقروض شد وقت دیگر خدمات و ساخته

من در این لحظه . است علیه من عارض شودیکی از طلبکارانم تهدید کرده ((بارونس فون والدشتتن نوشت که 

از آن بانوي واالقدر استدعا دارم که به خاطر خدا به من کمک . ... نمیتوانم این پول یا حتی نیمی از آن را بپردازم

که درآمدش به خود او میرسید و ) در ماه مارس(موفقیت یک کنسرت .)) کنند تا شرافت و شهرت خود را حفظ کنم

. وي از این پول هدیهاي براي پدرش فرستاد. ایش عایدي داشت موقتا او را از فشار آزاد کردگولدن بر 1600

در آنجا نخستین فرزندش به دنیا آمد . در یودن پالتس نقل مکان کرد 244به یک خانه خوب، شماره  1783در مه 

این .)) ل توپ گرد و قلنبه بوداین بچه یک پسرك خوب و چاق و چله و مث: ((، به طوري که گفته میشود)ژوئن 17(

ولفگانگ و کنستانتسه از این بهبود روابط . واقعه، و هدیه پسرش، بدبینی پدر را نسبت به ازدواج او کاهش داد

  . آنها بچه را نزد پرستار در وین گذاشتند. استفاده کردند تا از لئوپولد و نانرل در سالزبورگ دیدن کند

مادرش در سالزبورگ ماندند، زیرا موتسارت ترتیبی داده بود که مس او در دومینور،  پدر و. اوت این بچه مرد 19در 

ولفگانگ و کنستانتسه بیش از حدي که میزبان انتظار . که کنستانتسه در آن آواز میخواند، در این شهر اجرا شود

شته باشد، و عقیده داشت سه داشت در سالزبورگ ماندند، زیرا لئوپولد ناچار بود حساب هر یک شاهی پول خود را دا

موتسارت و همسرش در راه بازگشت در لینتس توقف کردند و در آنجا کنت فون . ماه توقف بیش از حد طوالنی است

  . تون به موتسارت ماموریت داد که یک سمفونی بسازد

ه تدریس، آهنگسازي، پس از اینکه موتسارت دوباره به خانه خود رسید، با کوشش فوق العاده مشغول به کار شد و ب

او سه کنسرت داد، و در نوزده ) 1784آوریل  3فوریه تا  26از (در مدت دو ماه . اجراي برنامه و رهبري پرداخت

از جلسات آنها خوشش  ;در ماه دسامبر به یکی از هفت لژ فراماسونها در وین ملحق شد. کنسرت دیگر نوازندگی کرد

پدرش، که بر اثر تولد یک پسر دیگر از . هاي آنها آهنگهایی بسازد ارهمیآمد، و با رغبت حاضر شد براي جشنو

لورنتسو دا پونته وارد زندگی  1785کنستانتسه نرم شده بود، در فوریه براي توقفی طوالنی نزد آنها آمد، و در 

  . موتسارت شد

به عنوان فرزند  1749ی را در سال او زندگ. زندگی این لورنتسو تقریبا به اندازه زندگی دوستش کازانووا پرماجرا بود

وقتی به سن چهاردهسالگی رسید، امانوئله کونلیانو و دو برادرش به . یک دباغ در ناحیه فقیرنشین چندا آغاز کرده بود

. وسیله پدرشان نزد لورنتسو داپونته، اسقف چندا برده شدند تا براي ورود به کلیساي کاتولیک غسل تعمید داده شوند

ام اسقف را بر خود نهاد، کشیش شد، در ونیز با یک زن شوهردار سروسري پیدا کرد، تبعید شد، به درسدن امانوئله ن
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موتسارت . به کار گمارده شد)) تئاتر ملی((به عنوان شاعر ولیبرتونویس براي  1783و در سال . و سپس به وین رفت

  . فیگارو را به وي پیشنهاد کرد امکان ساختن یک لیبرتو اپرا از روي کمدي بومارشه به نام عروسی

این اثر به منظور به روي صحنه آوردن در وین به آلمانی ترجمه شده بود، ولی یوزف دوم به این عنوان که داراي 

آیا این امکان وجود داشت که . احساسات انقالبی است و باعث ناراحتی دربارش خواهد شد، اجراي آن را قدغن کرد

امال یک انقالبی بود، اغوا شود و اجازه دهد اپرایی که به نحوي عاقالنه از نمایشنامه بومارشه امپراطور، که خود نیز ک

او کسی است که : ((اقتباس شده اجرا شود پونته از موسیقی موتسارت تحسین میکرد، و بعدها درباره او چنین گفت

هاي دشمنانش  ا آینده، به علت دسیسهبا وجود داشتن استعدادي بیش از هر آهنگساز دیگر اعم از گذشته، حال، ی

هاي افراطی نمایشنامه بومارشه را  او جنبه.)) هنوز نتوانسته است نبوغ االهی خود را در وین مورد استفاده قرار دهد

. حذف کرد و بقیه را به صورت یک لیبرتو ایتالیایی درآورد که با بهترین آثار متاستازیو رقابت میکرد

گیریها، شناساییها، و همچنین  ها، غافل عبارت بود از ترکیب پیچیده قدیمی تغییر قیافه داستان عروسی فیگارو

همه اینها از زمان مناندروس و پالوتوس از . هاي زیرکانهاي که مستخدمان سر اربابان خود میگذاشتند کاله

به همان سرعتی که  موتسارت بآسانی از موضوع داستان خوشش آمد و تقریبا. موضوعهاي آشنا در کمدي بودند

در . لیبرتو و موسیقی هر دو در ظرف شش هفته تکمیل شدند ;لیبرتو آن ساخته میشد، آهنگهاي آن را نیز ساخت

قسمتی از این . در اول مه برنامه افتتاحیه آن با پیروزي برگزار شد ;موتسارت اوورتور آن را نوشت 1786آوریل  29

به نام فرانچسکو بنوتچی بوده باشد که شخصی بود شوخ طبع، صدایی موفقیت ممکن است مرهون خواننده باسو 

ولی بیشتر آن مدیون نشاط و تناسب آهنگها، آریاهایی از قبیل  ;بسیار رسا داشت، و در نقش فیگارو آواز میخواند

تس به آمیز میخواند، و توسل پرحرارت و در عین حال معقول کن که کروبینی با لحنی شکوه)) شما چه میدانید((

آن قدر براي تکرار قسمتهایی مختلف از طریق کف زدن و تشویق تقاضا . بود)) پورجی آمور((خداي عشق در آریاي 

  . شد که اجراي برنامه دو برابر مدت معمولی طول کشید، و در پایان موتسارت چندین بار به روي صحنه خوانده شد

گ، اگر به خاطر ولخرجی موتسارت و بیماري و بارداریهاي درآمد حاصل از روي صحنه آوردن فیگارو در وین و پرا

آنها به خانه ارزانتري، شماره  1787در آوریل . همسرش نبود، باید او را یک سال از نظر مالی آسوده نگاه میداشت

  . گولدن به ارث گذاشت 1000یک ماه بعد لئوپولد درگذشت و براي پسرش . در الندشتراسه، نقل مکان کردند 224

پونته ماجراهاي عشقی دون ژوان را به عنوان موضوع اپرا . راگ به موتسارت ماموریت داد اپراي دیگري تهیه کندپ

 ;دون ژوان افسانهاي را به عنوان فریبکار سویل روي صحنه آورده بود 1630تیرسو د مولینا در سال . پیشنهاد کرد

گولدونی در ونیز آن را تحت  ;بازگو کرده بود 1665 مولیر این داستان را در پاریس به عنوان جشن سنگ به سال

در وین  1777وینچنته ریگینی میهمانی سنگ را در سال  ;عرضه کرده بود 1736عنوان دون جووانی تنوریو در سال 

در ونیز جوزپه گانتسانیگا تحت همان عنوان اپرایی روي صحنه  1787و در همان سال  ،به روي صحنه آورده بود

  . که پونته مضامین بسیاري، از جمله فهرست پرزرق و برق گناهان جووانی، را از آن برداشتآورده بود 

. در پراگ اجرا شد 1787اکتبر  29برنامه افتتاحیه این اپرا، که روسینی آن را بزرگترین همه اپراها خواند، در 

رد پذیرایی و تجلیل قرار گرفتند که آنها چنان مو. موتسارت و کنستانتسه براي این برنامه به پایتخت بوهم رفتند

سپس در نیمه شب، پس از آنکه او به قول . موتسارت ساختن اوورتور را تا شب قبل از افتتاح به تعویق انداخت

خودش خوشترین شب قابل تصور را گذراند، قطعهاي ساخت که از نظر تجسم قبلی عناصر کمدي و تراژدي 

نت آهنگ درست موقعی به دست هیئت نوازندگان رسید که قرار بود برنامه اجرا  .نمایشنامه تقریبا به سبک واگنر بود

روز دوشنبه اپراي دون جووانی اثر موتسارت، رئیس موسیقی : ((نشریه تسایتونگ چاپ وین گزارش داد. شود

نامهاي تاکنون در موسیقیدانان و خبرگان اتفاق نظر دارند که چنین بر. نمازخانه، که مدتها انتظار آن میرفت اجرا شد



۶٢٣۶

آقاي موتسارت رهبري را به عهده داشت، و حضور او در ارکستر در حکم عالمتی براي هورا . پراگ دیده نشده است

گلوك سه روز بعد . نوامبر این زوج خوشبخت به وین بازگشتند 12در . کشیدن بود که هنگام خروجش تکرار شد

پس از درد سر زیاد با خوانندگان، دون . گر خاص دربار تعیین کرددرگذشت، و یوزف دوم موتسارت را به عنوان رامش

موتسارت و پونته تغییرات دیگري در آن . در وین روي صحنه آمد و با تشویق کمی روبهرو شد 1788مه  7جووان در 

شده بود مواجه دادند، ولی این اپرا در وین هیچ گاه با موفقیتی که در پراگ، مانهایم، هامبورگ، و دیگر جاها روبهرو 

یکی از منتقدان برلین شکایت داشت که این نمایشنامه تفریحی در حکم تخطی از اصول اخالقی بود، ولی . نشد

اگر امکان داشته باشد که ملتی به یکی از فرزندان خود افتخار کند، آلمان میتواند به موتسارت، سازنده این : ((افزود

امیدهاي شما براي یک اپرا به طور کامل در دون جووانی : ((به شیلر نوشت نه سال بعد، گوته.)) اپرا، مفتخر باشد

. گوته از اینکه عمر موتسارت کفاف نداد که براي داستان فاوست آهنگ بسازد بسیار متالم بود.)) برآورده شده است

IX - 1790 -  1788: حضیض   

او . بسختی کفاف خوراك را میداد وجود حاصل از دون جووانی بسرعت مصرف شد، و حقوق ناچیز موتسارت

به محله ارزان قیمتتري در ورینگر شتراسه . شاگردانی گرفت، ولی تدریس کاري بسیار خسته کننده و وقت گیر بود

از هر کجا که میتوانست، خصوصا از یک . با این وصف، بدهیهایش بسرعت رو به افزایش بودند ;نقل مکان کرد

موتسارت براي او  1788ماسون به نام میخائل پوخبرگ، قرض میگرفت، در ژوئن بازرگان مهربان و هم مسلک فرا

  : نوشت

گذشته از اینکه در حال حاضر وضعم اجازه نمیدهد این مبلغ را مسترد دارم، . دوکات به شما بدهکارم 8من هنوز 

گولدن تا  100با دادن اعتماد من به شما چنان بیحد و حصر است که به خود اجازه میدهم از شما تقاضا کنم که 

تا آن وقت من بهطور مسلم حق االمتیاز خود را . هفته آینده، که کنسرتهایم در کازینو آغاز شوند، به من کمک کنید

گولدن را همراه با گرمترین سپاسهاي خود  136دریافت خواهم داشت، و سپس کامال بآسانی خواهم توانست مبلغ 

.به شما مسترد دارم

 2000یا  1000ژوئن تقاضاي  17موتسارت، که از وام گرفتن مشعوف شده بود، در . لدن را فرستادگو 100پوخبرگ 

هاي عقب افتاده خانه قبلی خود را نپرداخته بود  او اجاره. گولدن وام براي یک یا دو سال، با بهرهاي مناسب، از او کرد

  . اجاره وي قرض گرفت موتسارت براي پرداختن ;و صاحبخانه او را تهدید به زندان میکرد

ظاهرا پوخبرگ کمتر از آنچه از او خواسته شده بود فرستاد، زیرا آهنگساز مستاصل تقاضاهاي دیگري در ژوئن و 

او از . سه گانه خود را ساخت)) سمفونیهاي بزرگ((هاي پرمشقت بود که موتسارت  در آن ماه. ژوئیه براي او فرستاد

  . ی از او کرده بود تا همراه وي به برلین برود استقبال به عمل آورددعوتی که پرنس کارل فون لیخنوفسک

در . از وین راه افتادند 1789آوریل  8این شاهزاده و گدا در . گولدن از فرانتس هوفدمل گرفت 100براي این سفر 

الیپزیگ  در. دوکات دریافت داشت 100درسدن موتسارت در حضور فردریک آوگوستوس برگزیننده نوازندگی کرد و 

توسط گروه همسرایان )) آقایان آواز بخوانید((یک برنامه براي عموم با ارگ باخ اجرا کرد و از اجراي موتت باخ به نام 

براي فردریک ویلهلم دوم نوازندگی کرد و ) مه 28آوریل تا  28(در پوتسدام و برلین . توماس شوله به هیجان آمد

ولی درآمدهایش با . ت، و ماموریت یافت شش کوارتت و شش سونات بسازدفلورن دریافت داش 700هدیهاي به مبلغ 

یک شایعه تایید نشده قسمتی از این مخارج را به رابطه با یک خواننده اهل برلین به نام  ;سرعتی مرموز خرج شدند

تر انتظار خودم را در مورد بازگشتم، تو باید بیش: ((مه او به کنستانتسه نوشت 23در . هنریته بارونیوس نسبت میداد

  . به خانهاش رسید 1789در چهارم ژوئن .)) داشته باشی تا انتظار پول را
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باي  -کنستانتسه، که بازهم حامله بود، به پزشک و دارو و یک سفر پر هزینه براي استفاده از آبهاي معدنی در بادن 

  : موتسارت دوباره متوجه پوخبرگ شد و به او نوشت. وین نیاز داشت - 

اگر شما، محبوبترین دوست و برادر . اي بزرگ، من آرزو نمیکنم که حتی بدترین دشمنم در وضع کنونی من باشدخد

هم خود بدبخت و بیگناهم و هم همسر و اطفال  -من، از من روي بگردانید، ما همگی نابود خواهیم شد  -فراماسون–

تا زمانی که . گولدن دیگر به من قرض خواهید داد یا نه 500همه چیز بسته به این است که آیا شما . بیچاره و بیمارم

  . گولدن به شما پس بدهم 10اوضاعم روبه راه نشده است، من تعهد میکنم ماهی 

من به سختی میتوانم خود را حاضر کنم این نامه را بفرستم، ولی ! آه خدایا. و سپس همه پول را پس خواهم داد

گولدن برایش فرستاد که بیشتر آن صرف هزینه  150پوخبرگ ! ط مرا ببخشیدبه خاطر خدا مرا ببخشید، فق. ناچارم

  . کنستانتسه در بادن شد

یوزف دوم با دادن ماموریت به موتسارت و پونته براي نوشتن . نوامبر او دختري به دنیا آورد که همان روز مرد 16در 

آن را به کار برده  1730عشق و تصادف در  که ماریوو در بازي(یک نمایشنامه تفریحی درباره یک موضوع قدیمی 

داستان از این قرار است که دو مرد تغییر قیافه میدهند تا وفاداري نامزدهاي خود را آزمایش . به او کمک کرد) بود

نام اپرا  ;میبخشند)) همه زنها این طورند((آنها نامزدهاي خود را اهل دل میبینند ولی آنها را به این علت که . کنند

موضوع این داستان براي خلق و خوي محزون موتسارت زیاد مناسب نبود . از همین قسمت گرفته شده است هم

، ولی او براي این لیبرتو زیرکانه و پرظرافت )البته به استثناي اینکه کنستانتسه در بادن قدري بازیگوش شده بود(

وردي وجود دارد که مهمالت تا این حد مورد کمتر م ;آهنگهایی ساخت که تجسمی واقعی از زیرکی و ظرافت طبعند

، و ظرف )1790ژانویه  26(رو شد  برنامه افتتاحیه آن با موفقیت متوسطی روبه. تجلیل و تحسین قرار گرفته باشند

، و )فوریه 20(سپس یوزف دوم درگذشت . دوکات براي موتسارت درآمد داشت 100یک ماه چهار بار تکرار شد و 

. آوریل تعطیل شدند 12تا  هاي وین تماشاخانه

او به پونته نیز عنایتی . ولی لئوپولد دوم او را نادیده گرفت. موتسارت امیدوار بود که امپراطور جدید براي او کار بیابد

به عنوان معلم زبان ایتالیایی، در موسسهاي که اینک ) 1838(پونته به انگلستان و آمریکا رفت و سرانجام . نکرد

،، 1789دسامبر  29(موتسارت تقاضاهاي دیگري از پوخبرگ کرد . ا در نیویورك است، مشغول کار شددانشگاه کلمبی

و هیچ گاه رویش زمین انداخته نشد، ولی بندرت همه ) 1790فوریه، و اول و هشتم و بیست و سوم  20ژانویه،  20

رد که اجارهخانه عقب افتاده را گولدن ک 600در اوایل ماه مه او تقاضاي . آنچه را که میخواست به دست آورد

در آن نامه وي تعداد .)) من ناچارم به نزولخواران متوسل شوم: ((مه به پوخبرگ اعتراف کرد 17بپردازد، و در 

شاگردانش را تنها دو نفر اعالم داشت و از دوستانش تقاضا کرد این خبر را همه جا پخش کنند که او آماده است 

گاهی به وعده مالقاتهایی که . عصبی مزاج و تنگ حوصله بود که بتواند معلم خوبی باشد و او بیش از آن. درس بدهد

ولی وقتی شاگردي . با شاگردانش میگذاشت عمل نمیکرد، و گاهی به جاي درس دادن با آنها بیلیارد بازي میکرد

یب خاطر و با موفقیت به و به این ترتیب بود که به ط ;بااستعداد مییافت، هر چه داشت در طبق اخالص میگذاشت

  . نزد وي آمد و در نسل بعدي پیانونوازي مشهور شد، درس میداد) 1787در (یوهان هومل، که در سن هشت سالگی 

ها تشخیص  یکی از پزشکان بیماري وي را تورم فلج کننده و چرکزاي کلیه. بیماري شدید بر اندوه موتسارت میافزود

دیشب به علت درد اصال . من امروز وضع کامال فالکتباري دارم: ((گ نوشتاو به پوخبر 1790اوت  14در . داد

آیا نمیتوانید یک کمک . بیمار و گرفتار نگرانی و تشویش - نتوانستم بخوابم، وضع مرا در نظر خود مجسم کنید 

  . ستادگولدن برایش فر 10پوخبرگ .)) جزئی به من بکنید حتی کمترین مبلغ مورد حسن قبول بسیار خواهد بود
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قرار . موتسارت با وجود وضع نامساعد جسمانی خویش به کاري استیصالی براي تامین مخارج خانوادهاش دست زد

هفده رامشگر دربار در التزام رکاب امپراطور بودند، ولی . در فرانکفورت تاجگذاري کند 1790اکتبر  9بود لئوپولد در 

و فرانتس هوفر، شوهرخواهر زنش، را نیز که نوازنده ویولن بود با او با این وصف رفت . از موتسارت دعوت نشده بود

اکتبر اوکنسرتو پیانوي  15در فرانکفورت در . براي تامین هزینه سفر، بشقاب نقره خانواده را گرو گذاشت. خود برد

نامیده و  ))کنسرتو تاجگذاري((ولی بازیهاي تاریخ آن را  - که سال قبل ساخته بود ) 537کا (خود را در کلید 

از نظر ((و به طوري که براي همسرش نوشت  ;نواخت و رهبري کرد -نمیتوان گفت در زمره بهترین آثار وي است 

موتسارت بیآنکه پولی بیش از مخارجش .)) افتخار و شهرت با موفقیتی عالی روبهرو شد، ولی از نظر پولی با ناکامیابی

نقل مکان کرد و  70بر به خانه ارزانتري در راوهنشتاین گاسه شماره در نوام. به دست آورده باشد، به وین بازگشت

. بعدا در همان جا درگذشت

X - 1791: رکوئیم   

در مه . سه ماموریت، که به فاصله کمی پشت سرهم به او محول شدند، مدت یک سال دیگر او را زنده نگاه داشتند

هاي آلمانی روي صحنه میآورد،  مه شهر اپراها و نمایشنامههاي حو امانوئل شیکاندر، که در یکی از تماشاخانه 1791

) موتسارت(طرح ابتدایی یک لیبرتو را که درباره یک نی سحرآمیز بود به او عرضه داشت و از برادر فراماسون خود 

وئن به وقتی که کنستانتسه، که بار دیگر حامله بود، در ماه ژ. موتسارت قبول کرد. تقاضا کرد آهنگهاي آن را بسازد

وین رفت، او دعوت شیکاندر را براي گذراندن روزهاي خود در خانه باغی در نزدیکی تماشاخانه، که در  - باي  - بادن 

شبها به اتفاق شیکاندر به . آن میتوانست آهنگهاي نی سحرآمیز را به تشویق و فشار مدیر تماشاخانه بسازد، پذیرفت

حماقت و بیبندوباري مالزمان اجتنابناپذیر چنین نحوه زندگی : ((یگویدیان م. بهرهگیري از زندگی شبانه میپرداخت

بودند، و این امر بزودي به گوش مردم رسید و مدت چند ماه نام او را به چنان ننگی آلود که بیش از خطاي وي 

برود تا از ) ینکیلومتري و 18در فاصله (در میان این رفع خستگیها، موتسارت وقت آن را مییافت که به بادن .)) بود

  . ژوئیه ولفگانگ موتسارت دوم را به دنیا آورد 26همسرش در . همسر خود دیدن کند

دوکات به طور  100در آن ماه از یک بیگانه مجهول الهویه تقاضایی براي او رسید که به او پیشنهاد میکرد در برابر 

  . دارد، آن را براي وي ارسال کند مخفیانه یک رکوئیم برایش بسازد و بدون اینکه نام مصنف را اعالم

موتسارت از شادي نی سحرآمیز به موضوع مرگ روي آورده بود که در ماه اوت از پراگ ماموریتی برایش رسید که 

اپرایی به نام بخشایندگی تیتو بسازد تا در مراسم تاجگذاري لئوپولد دوم به عنوان پادشاه بوهم که در پیش بود اجرا 

براي انجام این ماموریت، . یک ماه وقت داشت که لیبرتو قدیمی متاستازیو را به موسیقی نو درآورداو کمتر از . شود

این اپرا در ششم . هاي پرسروصدا، ضمن مسافرت به پراگ با همسرش کار میکرد هاي لرزان و مسافرخانه در کالسکه

که به او کمک کرده بود خارج میشد، با هنگامی که موتسارت از شهري . سپتامبر اجرا و با تشویق کمی روبهرو شد

 200تنها تسالي خاطرش حق الزحمه . توجه به اینکه امپراطور شاهد ناکامیابی او بوده است، اشک در چشمان داشت

سپتامبر با موفقیت  30دوکاتی و خبري بود که بعدا برایش رسید، حاکی از اینکه برنامه تکراري اپرا در پراگ در 

. بودکامل روبهرو شده 

هاي جن و پري،  قسمتی از داستان از افسانه. در آن روز، وي از پشت پیانو برنامه افتتاحیه نی سحرآمیز را رهبري کرد

موتسارت حداعالي هنر خود را در آهنگسازي به . و قسمتی هم تجلیل از مراسم راه یافتن به سازمان فراماسونها بود

سطحی ساده و ملودیک، که با مشرب شنوندگان طبقه متوسطش مانوس بود، کار برد، هر چند که بیشتر آریاها را در 

ها  او براي چهچهه ملکه شب شیرینکاریها و هنرنماییهاي زیادي به خرج داد، ولی در خلوت این چهچهه. نگاه داشت

بود، از  مارش کشیشان، که در ابتداي پرده دوم. میخواند)) رشته فرنگی خرد شده((را مسخره میکرد و آنها را 



۶٢٣٩

در این سرسراهاي مقدس ما از انتقام چیزي نمیدانیم، محبت ((آریاي کاهن اعظم به نام  ;آهنگهاي فراماسونهاست

در حکم ادعاي فراماسونها دایر بر این است که اخوت ابناي بشري )) نسبت به همنوعان قانون راهنماي سالکان است

گوته نی سحرآمیز را با قسمت دوم فاوست، که آن هم . اند داندهرا، که زمانی مسیحیت آن را موعظه میکرد، بازگر

این اپرا داراي مفهوم عالیتري ((و خودش هم که از فراماسونها بود، میگفت  ;اخوت را موعظه میکرد، مقایسه کرد

منتقدان نخستین اجراي اپرا با موفقیتی نامشخص روبرو شد و .)) است که از نظر سالکان این طریقت به دور نمیماند

ولی طولی نکشید که نی سحرآمیز از همه اپراهاي  ;از اختالط فوگها با قسمتهاي تفریحی سختیکه خوردند

این اپرا ظرف چهارده ماه بعد  ;موتسارت، و از همه اپراهاي پیش از واگنر و وردي، بیشتر مورد پسند عامه قرار گرفت

  . اش، یکصد بار تکرار شد از برنامه افتتاحیه

مثل . پیروزي هنگامی به سراغ موتسارت آمد که او احساس میکرد دست مرگ جسمش را لمس کرده است آخرین

این بود که گویی این شوخی طبیعت باید لحنی تندتر به خود بگیرد، زیرا یک گروه از نجباي مجارستان در این 

واهند پرداخت، و یک ناشر در فلورن به او خ 1000هنگام به وي اطمینان دادند که مقرري ساالنهاي به مبلغ 

در سپتامبر . آمستردام در برابر حق االمتیاز انحصاري چاپ بعضی از آثارش حتی بیش از این مبلغ به او پیشنهاد کرد

من با کمال میل حاضرم از اندرز شما پیروي : ((موتسارت پاسخ داد. او دعوتی از پونته دریافت کرد که به لندن برود

توانم چنین بکنم وضعم به من اعالم میدارد که ساعت مرگم فرا رسیده است و من در حال نزع کنم، ولی چگونه می

با این وصف، زندگی زیبا . قبل از اینکه من بتوانم استعداد خود را به ثبوت برسانم، کار به پایان رسیده است. هستم

مدت چند هفته با حرارتی تبالود . م کردهاي آخر زندگی خود نیروي رو به زوال خویش را صرف رکوئی در ماه.)) بود

وقتی همسرش سعی کرد توجه او را به مطالبی که کمتر اندوهگین باشند سوق دهد، او به همسرش . روي آن کارکرد

او .)) براي مراسم تشییع جنازه من به درد خواهد خورد ;را براي خودم مینویسم) آهنگ عزا(من این رکوئیم : ((گفت

، ))الکریموزا((، ))کونفوتاتیس((، ))رکورداره((، ))رکس ترمندائه((، ))تو با میروم((، ))دیئس ایرائه((، ))کوریه((قسمت 

این قطعات بدون مرور و تجدیدنظر باقی ماندند و نشاندهنده وضع نابسامان  ;را ساخت)) هوستیاس((، و ))دومینه((

. ایر رکوئیم را به نحوي بسیار نیکو تکمیل کردفرانتس کساورزوسم. ذهنی هستند که در حال از پاي درآمدن است

در آن شبها . ناچار بستري شد. در نوامبر تورم دردناك دستها و پاهاي موتسارت آغاز، و فلج موضعی بر او عارض شد

ی که نی سحرآمیز اجرا میشد، او ساعت خود را در کنارش قرار میداد و در عالم خیال، هر پرده از اپرا را دنبال، و گاه

در آخرین روز حیاتش، او نتهاي موسیقی رکوئیم را خواست و قسمت مربوط به . آریاها را زیر لب زمزمه میکرد

. خانم شاك قسمت سوپرانو را خواند، فرانتس هوفر قسمت تنور، و آقاي گرل قسمت باس را. خواننده آلتو را خواند

یک کشیش . یشگویی کرد که همان شب خواهد مرداو پ. رسیدند، موتسارت گریست)) الکریموزا((وقتی آنها به 

سپس  ;هنگام شب موتسارت بیهوش شد، ولی کمی بعد از نیمه شب چشمانش را گشود. برایش طلب آمرزش کرد

نه همسرش و نه دوستانش هیچ ). 1791دسامبر  5(صورتش را به جانب دیوار گرداند و بزودي از رنج زندگی رست 

دسامبر در کلیساي قدیس ستفان  6جسدش در تاریخ . مناسبی از او به عمل آورند کدام نتوانستند تشییع جنازه

جسدش به  ;براي او گوري خریداري نشده بود. متبرك، و در محوطه کلیساي قدیس مارك به خاك سپرده شد

وي آن هیچ صلیب یا سنگی بر ر. داخل دخمهاي که براي جا دادن پانزده یا بیست فقیر درست شده بود سرازیر شد

چند روز بعد، بیوهاش براي دعا به آنجا آمد، و هیچ کس نتوانست محلی را که جسد موتسارت را در . قرار نداشت

  . برگرفته بود به او نشان دهد
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فصل شانزدهم

  اسالم

1715 -1796  

  

I  -  ترکان  

با آنکه . کرده بود میان نهضت روشنگري و اسالم گیر -  )ص(در قرن هجدهم، مسیحیت میان ولتر و حضرت محمد 

قدرت نظامی خود را از دست داده  1683جهان اسالم از زمان عقب راندن ترکها از وین به وسیله سوبیسکی در سال 

بود، هنوز بر مراکش، الجزایر، تونس، لیبی، مصر، عربستان، فلسطین، سوریه، ایران، آسیاي صغیر، کریمه، جنوب 

، مونتنگرو، بوسنی، دالماسی، یونان، )یوگسالوي(، بلغارستان، صربستان )ومانیر(روسیه، بسارابی، مولداوي، واالکیا 

همه اینها، بجز ایران، قسمتی از امپراطوري عظیم ترکهاي عثمانی . کرت، مجمع الجزایر اژهاي، و ترکیه تسلط داشت

در تنگه . الت پاپی قرار داشتنددر سواحل دالماسی، آنها با دریاي آدریاتیک در تماس آمده بودند و رویاروي ایا. بودند

بوسفور بر تنها گذرگاه دریاي سیاه تسلط داشتند و میتوانستند هر وقت اراده کنند، راه دسترسی روسیه را به دریاي 

  . مدیترانه ببندند

اگر انسان از اراضی مجارستان به سرزمینهاي اسالمی میرفت، در ابتدا تفاوت زیادي میان تمدن مسیحی و تمدن 

در اینجا نیز اشخاص فقیر سادهدل و خداشناس زیر نظر اربابان ثروتمند، زیرك، و شکاك . می مشاهده نمیکرداسال

مقدار اراضی زیر کشت بسختی به : ولی در آن سوي بوسفور، دورنماي اقتصادي عوض میشد. زمین کشت میکردند

استعداد بهرهبرداري از معادن یا حشم داري بقیه اراضی بیابان یا کوهستان بودند که تنها . پانزده درصد میرسید

نشانه بارز در آنجا بدویان سیهچرده و آفتاب سوخته بودند که همه جاي خود را براي محافظت در برابر گرما  ;داشتند

شهرهاي ساحلی، یا شهرهایی که به طور پراکنده وجود داشتند، سرگرم دادوستد و . و شن در پارچه میپیچیدند

زنان در  ;دند، ولی آهنگ زندگی از مراکز مسیحی کندتر و توام با فراغ بال بیشتري به نظر میرسیدصنایع دستی بو

شتاب در خانه میماندند، یا با وقار غرورآمیز در زیر بارها یا در پشت چادرهاي خود راه میرفتند، و مردان بدون 

هاي دستی داشت، و دکانهاي پیشهوران قسمت صنایع تقریبا به طور کامل جنبه کار. خیابانها در رفت و آمد بودند

آنها همان طور که به کار مشغول بودند، چپقی دود میکردند، حرف میزدند، و  ;هایشان را تشکیل میداد جلویی خانه

. گاهی هم قهوه و چپق خود را به مشتریانی که کارشان به طول میانجامید تعارف میکردند

تمدن خود رضایت داشت که قرنها به تغییر مهمی تن در نداده بود، در میان  به طور کلی، یک ترك معمولی چنان از

. ترکان، همان طور که در معتقدات کاتولیکهاي کلیساي رم مرسوم بود، سنت چون وحی منزل داراي تقدس بود

المان االهی قرآن هم قانون بود و هم کتاب آسمانی، و ع ;مذهب در دنیاي اسالم بیش از قلمرو مسیحیت نیرومند بود

هاي خاکی  زیارت مکه هر ساله نمایش حرکت انگیزش را به سرتاسر بیابان و طول جاده. مفسران رسمی قانون بودند

ولی در میان طبقات باال، بدعتهاي فکري براساس انطباق معتقدات مذهبی با موازین عقلی، که نداي آن . بسط میداد

توسط شاعران و فالسفه مسلمان ادامه یافت، با )) عصر ایمان(( در قرن هجدهم توسط معتزله سر داده شد و در

  : لیدي مري ورتلی مانتگیو از قسطنطنیه گزارش داد 1719در سال . حسن قبول وسیع ولی پنهانی مواجه بود

آنها بین . اعتقاد دارند که به عصمت پاپ عقیدهمندند -ص–همان قدر به الهام محمد ) یعنی دانشمندان(افندیها 

میکنند و هیچ گاه درباره ) خداپرستی(د، یا در نزد کسانی که مورد اعتمادشان هستند، تظاهر صریح به دئیسم خو
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جز این اظهار عقیده نمیکنند که این قوانین عبارت از یک سازمان سیاسی، و  - و سنتها)) قرآن((اوامر -قوانین خود 

د، هر چند که بدوا به وسیله سیاستمداران و متعصبان اینک شایسته آن است که به وسیله اشخاص عاقل مراعات شون

هاي سنی و شیعه در اسالم انشعاب ایجاد کردند، همان طور که مذاهب کاتولیک و پروتستان  فرقه. متداول شدند

در قرن هجدهم فرقهاي جدید به وسیله محمد بن عبدالوهاب، یکی از . مسیحیت را در غرب دچار انشعاب ساختند

وهابیها به منزله . بنانهاده شد - آن فالت مرکزي که اینک آن را به عنوان عربستان سعودي میشناسیم  -شیوخ نجد 

آنها پرستش قدیسان را محکوم میکردند، مقابر و مزارهاي قدیسان و شهدا را . اسالم بودند) پیوریتنها(پیرایشگران 

از حق هر فرد دایر بر تعبیر قرآن براي خود دفاع  منهدم میکردند، استعمال ابریشم و توتون را مردود میدانستند، و

و  ;شیادان مذهبی و معجزات قالبی بآسانی اعتبار و مقبولیت مییافتند ;ها، خرافات رواج داشت در تمام فرقه. میکردند

ر آموزش و پرورش زیر نظ. بیشتر مسلمانان قلمرو جادوگري را همان قدر واقعی میدانستند که دنیاي شن و آفتاب را

اینان عقیده داشتند که با تحت انضباط درآوردن کیفیات اخالقی، بیشتر میتوان به ساختن . روحانیان قرار داشت

روحانیان در نبرد علیه دانشمندان، . اتباع خوب و عشایر وفادار اطمینان داشت تا از طریق آزاد گذاردن نیروي فکري

نجوم به صورت علم احکام نجوم،  ;ونق یافته بود پیروز شدندفالسفه، و مورخان که در اسالم قرون وسطی کارشان ر

ولی در نزد بسیاري از . شیمی به صورت کیمیاگري، پزشکی به صورت جادوگري، و تاریخ به صورت افسانه درآمد

همان طور که داوتی عاقل و خوش . مسلمانان، یک حکمت فارغ از دنیا جاي آموزش و پرورش و کسب علم را گرفت

عربها و ترکها که کتابهایشان چهره اشخاص، و اظهارات حکیمانهشان عبارات متداول و هزاران ضرب : ((شتبیان نو

آنان از نظر روش و مشی در . المثل قدیمی حکیمانه از دنیاي شرقی آنهاست، به مرز حقیقت مسائل انسانی نزدیکند

.)) دي ناچار به دست کشیدن از آن شوندجوانی مانند اشخاص سالخوردهاند، و کمتر چیزي است که در سنین بع

اشخاص با مالحظه در میان ترکها ((نوشت، به ادیسن اطمینان داد که  1717ورتلی مانتگیو، در نامهاي که به سال 

خرد و حکمت ملیت خاصی .)) ام در مکالمه خود به همان اندازه متمدنند که من در میان افراد دیگر در ایتالیا دیده

بیابانهاي هراس آور، آسمان فراگیر، و تعداد بی حد و . م شاعران پیوسته به حد وفور وجود داشتهانددر اسال. ندارد

حصر ستارگان در شبهاي بیابر نیروي تخیل و ایمان مذهبی را به جنب و جوش میآورد و احساسی مرموز ایجاد 

ه زنانی جستجو میکرد که با اختفا و و طبیعت جسم، همراه تمنیات مهار شده، کمال مطلوب خود را در جذب ;میکرد

سر ویلیام جونز در اثر خود به نام شرحی بر شعر  1774در سال . هاي خویش میافزودند حجب خود بر شدت جذبه

  . عربی محبوبیت، لطف، و نیروي عاطفی شعر در اسالم را بر اشخاص هشیار آشکار کرد

. غزلسرایی میکرد) 1730 -  1703(زمان سلطان احمد سوم بزرگترین شاعر عثمانی در قرن هجدهم ندیم بود که در 

  : از جمله آثار او این است

  ... قلب و روح من که شیداي عشق است به فنا رفته 

  ... و عنان صبر و تحمل از کفم خارج شده است 

  . ... یک بار سینه زیبایش را عریان کردم، و بالفاصله صبر و قرار از سینه خودم گریخت

  ... زلف مشرك، چشمان مشرك  خال مشرك،

  . سوگند میخورم که سراسر ملک حسنش شرکآمیز است

  . هایی بر گردنش و بر سینهاش داد وعده بوسه

  . واي بر من، چون این کافر از وعدهاي که داده نادم است

  . ... ف میدهدجعد گیسوان خود را با چنان طنازي از زیر کالهش نشان میدهد که هرکس آن را ببیند دل و دین از ک

  . ... اي سنگدل، به خاطر توست که همه مردان از نومیدي میگریند و شیون میکنند
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انسان فکر میکند که یک گل خوشبو در آغوش خود تو  ;اندام ظریفت از همه خوشبوتر و از همه رنگها روشنتر است

و در دست دیگر پیالهاي داري، تو با شیرینی، در حالی که در یک دست یک گل سرخ . ... را پرورش داده است

. به سوي خود بکشم - گل سرخ، پیاله، یا تو را  - میآیی، آه، من نمیدانم کدامیک از اینها 

. هنگامی که تو اندام ظریفت را به من نشان دادي، با خود گفتم چشمهاي جوشان از جویبار زندگی فوران میکند

برایشان ممکن بود استفاده کنند، زیرا همین که طراواتشان از بین  زنان ناچار بودند از اندام ظریف خود تا آنجا که

هاي شوهر صادق بود، بلکه  این وضع نه تنها در مورد همسران و صیغه. میرفت، در اندرون حرمسراها ناپدید میشدند

آنها . بوددر قرن هجدهم، هنوز سرنوشت آنان انزوا و دوري از دیگران . درباره همه زنان خانوادهاش صدق میکرد

مجبور بودند همه چیز جز چشمان دلفریب خود را در چادر پنهان ) 1754پس از (میتوانستند بیرون بروند، ولی 

حتی پس از مرگ نیز این . دارند، و هیچ مردي جز پدر، برادر، شوهر، و پسرشان نمیتوانست به اندرون آنها وارد شود

زنان رستگار بهشتی جدا از مردان براي خود داشتند، و مردان رستگار . جدایی زن و مرد قاعدتا به قوت خود باقی بود

به بهشتی دیگر میرفتند، و در آنجا حوریان بهشتی، که هرچند گاه یک بار به صورت باکرگانی درمیآمدند، از آنها 

به عنوان )) شرافت زنانم((عربها به . زناکاري زنان بشدت مجازات میشد و بندرت صورت میگرفت. پذیرایی میکردند

لیدي مري اظهار میداشت که زنان ترکی که وي اجازه مالقات با آنها را یافته . مطمئنترین قسم، سوگند یاد میکردند

او بعضی از آنان را از نظر صورت ظاهر و اندام و آداب معاشرت و نزاکت . بود از جدا بودن از مردان ناراحت نبودند

او، که اجازه ورود به یکی از حمامهاي عمومی متعدد را . میپنداشت)) یسی ماهمپایه مشهورترین زیبارویان انگل((

او خصوصا مجذوب زنانی شد که در یک . یافته بود، متوجه شد که زنان حتی بدون لباس نیز میتوانند زیبا باشند

تقاضا کرد معذور داشته او . آنها از وي دعوت کردند لخت شود و با آنها حمام کند. بودند) آدریانوپل(حمام در ادرنه 

ولی وقتی همه آنها جدا در وادار کردن من اصرار داشتند، مجبور شدم پیراهن خود را باز کنم و شکم بند . ((شود

خود را به آنها نشان دهم، و آنها همگی کامال قانع شدند، زیرا متوجه شدم که آنها باور کرده بودند من چنان در این 

آنها این چفت و بست را به شوهر من نسبت . ه باز کردن آن از قدرت من خارج استدستگاه چفت و بست شدهام ک

ببین زنان بیچاره انگلیسی چگونه توسط شوهرانشان مورد استفاده قرار : ((و یکی از این زنان اظهار داشت ;))میدادند

کیزهتر از مسیحیان بیایمان ترکها به حمامهاي عمومی خود افتخار میکردند، و عموما خود را ملتی پا.)) میگیرند

حمامهاي ((بسیاري از اشخاص از طبقات باال و متوسط هفتهاي دو بار و بیشترشان هفتهاي یک بار به . میدانستند

در این حمامها آنها در یک اطاق بخار مینشستند تا عرق فراوان کنند، سپس دالکی تمام مفاصل . میرفتند)) ترکی

بر بدنشان میمالید، و آن را ) کیسه(عضالت بدنشان را مالش میداد، با پارچهاي زبر  بدن آنها را مشت و مال میداد،

بعضی از امراض دیگر بسیار شایع بودند، خصوصا . از تورم مفاصل و نقرس در ترکیه زیاد خبري نیست. میشست

یان آموختند که علیه ولی همان طور که دیدهایم، ترکها به اروپای. شن و مگس چشمها را آلوده میکردند ;چشم درد

. کوبی کنند آبله مایه

آنها اذعان داشتند که برده فروشی در دنیاي اسالم . آنها تردیدي نداشتند که تمدنشان برتر از تمدن مسیحیان است

  . شایعتر است، ولی تفاوتی واقعی میان بردگان در ترکیه و سرفها یا خدمه در جهان مسیحیت نمیدیدند

آنها به اندازه ما در توجه و عشق . این کلمات نظر آنها را تایید میکنند) اتیمولوژي(ریشهیابی لیدي مري و همچنین 

آنها هم، فی المثل در قسطنطنیه در زمان سلطان احمد سوم، با یکدیگر رقابتهاي  ;به گل شور و عالقه داشتند

ز، وین، و هلند الله، سنبل، و آالله و ظاهرا این ترکها بودند که از طریق ونی ;شدیدي بر سر پرورش الله میکردند

در این هنگام هنر در ترکیه، مانند . همچنین شاه بلوط و درخت گل ابریشم را در اروپاي مسیحی متداول کردند

ترکها از نظر سفالگري، نساجی، قالیبافی، تزیینات، و حتی . بسیاري از سرزمینهاي مسیحی، رو به انحطاط میرفت
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آنها هنر منطق و مفهوم و اهمیت بخشیدن به نقاشیهاي انتزاعی را به ارث برده . میدانستندمعماري خود را برتر 

، برق زوالناپذیر کاشیکاریهایشان، دوام و )مانند آبنماي احمد سوم در قسطنطنیه(بودند و به شکوه ظروف بدل چینی 

لی و قفقاز در این دوران به خاطر طرحهاي آناتو. هایشان، و زیبایی پردوام قالیهایشان افتخار میکردند ظرافت بافته

هایی که به عنوان سجاده از آنها استفاده میشد، شهرت  دقیق هندسی و زمینه درخشان فرشهایشان، خصوصا قالیچه

ها نمازگزاران در حال رکوع را رو به محراب، که در هر مسجد در  نقش ستونها و طاقهاي نوك تیز این قالیچه. داشتند

ترکها مساجد گنبد دار، کاشیکاري شده، و مناره دار خود را به هرمهاي نوك . ع شده بود، قرار میدادجهت مکه واق

حتی در این دوران انحطاط، آنها مسجد با . تیز و طاقها و عظمت غمزاي کلیساهاي سبک گوتیک ترجیح میدادند

ردند، و سلطان احمد سوم سبک الحمرا بنا ک 1765را در )) اللهلی جامع سی((و  1748در )) نوري عثمانیه((شکوه 

قسطنطنیه با وجود خیابانهاي پرپیچ و خم و محالت فقیرنشین و . ساخت به کار برد 1765را در کاخی که در 

جمعیت دو میلیون نفري آن دو برابر  ;پرسروصدایش شاید جالبترین و در عین حال بزرگترین پایتخت اروپا بود

وقتی لیدي مري از کاخ سفیر کبیر انگلستان به شهر و بندر . و هشت برابر رم بودجمعیت لندن، سه برابر پاریس، 

بر این . را به وجود آورده بودند)) رویهمرفته شاید زیباترین منظره جهان((نگریست، این عقیده را پیدا کرد که اینها 

ما در . حطاط فرمانروایی میکردندامپراطوري عثمانی که از رود فرات تا اقیانوس اطلس گسترده بود، سالطین عصر ان

اینها عبارت بودند از پیشروي تجارت اروپاي باختري به . جاي دیگر علل این انحطاط را مورد توجه قرار دادهایم

انهدام یا بیتوجهی به  ;مقصد مشرق زمین از راه سواحل افریقا به جاي راه خشکی از مصر یا آسیاي باختري

اطوري به نقاط بسیار دور دست که امکان اعمال حکومت موثر مرکزي را از میان گسترش امپر ;هاي آبیاري شبکه

 ;تباهی حکومت مرکزي بر اثر فساد، عدم صالحیت و بیحالی ;میبرد، و نتیجتا استقالل پاشاها و تجزیهطلبی ایاالت

تسلط یک مذهب  ;شورشهاي پیدرپی سپاهیان ینیچري و تمرد آنان از انضباطی که باعث نیرومندیشان شده بود

و ضعف و رخوت سلطانها که آغوش زنان را به سالحهاي جنگی ترجیح  ;معتقد به قسمت و تقدیر و غیرمترقی

سلطان احمد سوم سلطنت خود را با آزاد گذاردن ینی چري در تحمیل نظر خود به او در مورد انتخاب یک . میدادند

ي دویست هزار ترك علیه سی و هشت هزار سرباز پطرکبیر در این وزیر بود که به هنگام رهبر. وزیر اعظم آغاز کرد

 21(روبل قبول کرد و گذاشت تزار، که در تنگنا افتاده بود، بگریزد  230000اطراف رودخانه پروت رشوهاي به مبلغ 

و ) 1715(هنگامی که ونیز اهالی مونتنگرو را به شورش تحریک کرد، ترکیه علیه ونیز اعالن جنگ داد ). 1711ژوئیه 

ولی  ;)1716(وقتی که اتریش دخالت کرد، ترکیه علیه اتریش اعالن جنگ داد . فتح کرت و یونان را تکمیل کرد

مجبور کرد ) 1718(اوژن دو ساووا ترکها را در پتروارداین شکست داد و سلطان را به موجب عهدنامه پاساروویتس 

یا را به اتریش واگذار کند، و مواضعی را در آلبانی و دالماسی که مجارستان را تخلیه کند، بلگراد و قسمتهایی از واالک

 ;کوشش ترکها براي جبران این خسارت از طریق حمله به ایران نتایج زیانباري به بار آورد. به ونیز تسلیم دارد

ا شد تودهاي از مردم، به رهبري یک دالك حمام، ابراهیم پاشاي وزیر را کشتند، و سلطان احمد وادار به استعف

برادرزادهاش سلطان محمود اول زد و خورد با غرب را از سرگرفت تا به حکم جنگ معلوم شود که کدام ). 1730(

یک سپاه ترك آچاکوف و کیلبورون را از . طرف باید خراجگزار دیگري باشد یا معتقدات مذهبی طرف دیگر را بپذیرد

ولی انحطاط نظامی ترکیه در زمان سلطان مصطفاي سوم . دروسیه گرفت، و سپاهی دیگر بلگراد را از اتریش بازستان

ترکیه با روسیه جنگ را آغاز کرد تا  1769در . بلغارستان استقالل خود را اعالم داشت 1761در سال . از نو آغاز شد

بدین ترتیب، آن مبارزه طوالنی که طی آن نیروهاي کاترین بزرگ  ;مانع گسترش قدرت روسیه در لهستان شود

پس از مرگ سلطان مصطفی، برادرش عبدالحمید اول معاهده . هاي مرگباري بر ترکها وارد کردند آغاز شد ضربه

امضا کرد، که به نفوذ ترکیه در لهستان، روسیه جنوبی، مولداوي، و واالکیا، و  1774تحقیرآمیز کوچک قینارجه را در 
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گ را از سرگرفت، شکست مصیبتباري خورد، و از جن 1787عبدالحمید در . تسلط ترکیه بر دریاي سیاه پایان داد

ترکیه ناچار بود به انتظار کمال پاشا بماند که به دو قرن هرج و مرج پایان دهد و آن را به صورت کشوري . غصه مرد

  . امروزي درآورد

II -  اسالم در آفریقا

ممالیک، که از سال . واگذار کردند حکومت آنجا را به پاشاها و نواب سلطنت) 1517(ترکها پس از تسخیر مصر عربی 

بر مصر حکومت کرده بودند، اجازه یافتند به عنوان بیگهاي دوازده ایالت، که کشور به آنها تقسیم شده بود،  1250

در حالی که پاشاها نیروي خود را در راه تجمل پرستی از دست دادند، بیگها . قدرت محلی خود را حفظ کنند

م قرار دادند که نسبت به خود آنها وفادار باشند و طولی نکشید که آنها به معارضه با قدرت سربازان خود را تحت تعلی

از میان حکمرانان محلی مشهورترین آنان علی بیگ بود که در دوران کودکی به . نواب منفور سلطنت برخاستند

او، که . ل مصر را اعالم داشتاستقال 1769او پاشا را خلع کرد و در  1766در سال . عنوان برده فروخته شده بود

دچار تب پیروزي شده بود، نیروهاي ممالیک خود را براي تسخیر عربستان رهبري کرد، مکه را به تصرف درآورد، و 

وي  1771در سال . را به خود اختصاص داد) دریاي سرخ و دریاي مدیترانه(عناوین سلطان مصر و خاقان دو دریا 

ابوالذهب به این پیروزي نایل شد، ولی . مرد جنگی براي تسخیر سوریه گسیل داشتمحمد ابوالذهب را با سی هزار 

علی به عکا گریخت، سپاه دیگري سازمان داد، . سپس با باب عالی از در اتحاد درآمد و سپاه خود را به مصر باز گرداند

او را ناتوان کردند، اسیر شد، و با نیروهاي ابوالذهب و ترکان به مقابله پرداخت، آن قدر جنگید که جراحات وارده 

  . مصر بار دیگر از ایاالت امپراطوري عثمانی شد). 1773(ظرف یک هفته درگذشت 

هاي تجاري، صنعت افزارمندان،  در وراي این نوسانات قدرت و سرمستیهاي ناشی از همنوع کشی، کشتیها و قافله

و حاصلخیز مصر، اقتصادي را پا برجا نگاه میداشت که  طغیان ساالنه رود نیل، و تالش فالحین در زمینهاي گل آلود

تالشهایی که . عواید آن نصیب اقلیتی میشد که طبیعت یا شرایط و مقتضیات به آنها توانایی یا جاه و مقام داده بود

 - و قاهره - یکی از بزرگترین بنادر  - در مزارع و دریاها به عمل میآمدند شهرهاي مصر، و بیش از همه اسکندریه 

خیابانها باریک بودند و مانع تابش آفتاب . را غذا میداد - یکی از پرجمعیتترین پایتختها در دنیاي قرن هجدهم 

هایی که زنان حرمسرا میتوانستند از آنها، بدون اینکه دیده شوند، شاهد  هاي مشبک و باالخانه میشدند، و پنجره

در خیابانهاي وسیعتر، صنایع دستی، که معارض . آنها میدادجنب و جوش پایین پاي خود باشند، منظره دلپذیري به 

در اسالم هر صنعت نوعی هنر بود و کیفیت . دخالت اصول سرمایهداري یا تولیدات ماشینی میشدند، رواج داشت

فقرا اشیاي زیبایی براي ثروتمندان میساختند، ولی هیچ گاه غرور خود را در معرض . تولید جاي کمیت را میگرفت

  . قرار نمیدادند فروش

هاي  سیصد مسجد در قاهره فقرا را با امید زنده نگاه میداشتند، و شهر را گنبدهاي عظیم، صحنهاي سایهدار، و مناره

دانشجویانی از نقاط دور . هاي جهان اسالم بود یکی از مساجد، االزهر، در حکم مادر دانشگاه. با شکوه زینت میدادند

، و مغرب زمین، مانند مراکش، به این دانشگاه میآمدند تا صرف و نحو، بالغت، علوم دست مشرق زمین، مانند مالزي

ها طبقه علما را تشکیل میدادند، که از میان آنان  فارغ التحصیالن دانشگاه. دینی، اخالقیات، و شرعیات بیاموزند

اخالقیات، و سیاست به وجود این نظامی بود که براي نیرومندي تسنن در مذهب، . معلمان و قضات انتخاب میشدند

. آمده بود

. سن بلوغ زودتر از مناطق شمالی فرا میرسید. بدین ترتیب اخالقیات از یک قرن تا قرن دیگر کمتر تغییر مییافت

تجرد در سن  ;بسیاري از دختران در سن دوازده یا سیزده سالگی و بعضیها هم در سن دهسالگی ازدواج میکردند

. تنها ثروتمندان استطاعت چندگانی را، که قرآن مجاز میداشت دارا بودند. شمار میآمدشانزدهسالگی ننگ به 
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شوهري که زنش مرتکب بیعفتی میشد نه تنها از نظر قانون مجاز بود، بلکه افکار عامه نیز وي را تشویق میکرد که 

ا منبع اصلی بدي میشمرد و تنها همسر خطاکار خود را به قتل برساند االهیات اسالمی، مانند االهیات مسیحی، زن ر

به آنها آموخته میشد که  ;اطفال تحت انضباط حرمسرا بار میآمدند. راه مراقبت از او را در اطاعت کامل او میدانست

تقریبا همه آنها با خویشتنداري و . مادر خود را دوست بدارند و از پدر خود هراس داشته باشند و به او احترام گذارند

حسن رفتار، همراه نوعی آرامش و برازندگی حرکت، که احتماال ناشی از زنان بود، و شاید آنان نیز . مدندادب بار میآ

آب و هوا طوري بود که . آن را از حمل بار بر روي سر خود به دست آورده بودند، در میان همه طبقات حکمفرما بود

نمیشد، زیرا روسپیان میتوانستند هیجانی را  چند گانی مانع فحشا. مانع شتاب میشد و کاهلی را مجاز میداشت

روسپیان مصري در رقصهاي شهوتانگیز تخصص . فراهم کنند که خودي بودن با همسر خویش آن را کاهش داده بود

هر شهر بزرگ محله خاصی به روسپیان . بعضی از بناهاي باستانی قدمت این نوع دلبري را نشان میدهند. داشتند

در اینجا نیز مانند همه مراکز . در آنجا میتوانستند، بدون بیم از قانون، هنر خود را به کار بندنداختصاص داده بود که 

تمدن، زنانی که در رقصهاي شهوتانگیز مهارت داشتند به کار حرکت دادن اندام خود در برابر اجتماعات مردان 

موسیقی هم در خدمت عشق . ها لذت میبردند مهواداشته میشدند، و در بعضی موارد زنان نیز از مشاهده این گونه برنا

در هر دو مورد، موسیقی هم عامل تهییج به حمله و هم باعث تسکین ناراحتی شکست  ;بود و هم در خدمت جنگ

. امکان داشت که موسیقیدان حرفهاي، چه مرد و چه زن، به فراهم آوردن سرگرمی و تفریح اشتغال داشته باشد. بود

هاي آنان  من آواي موسیقی مشهورترین موسیقیدانان را در قاهره شنیدهام، و نغمه: ((گفت 1833ادوارد لین در سال 

آلت موسیقی مورد .)) مرا بیش از هر موسیقی دیگري که تاکنون از آن لذت بردهام مجذوب خویش داشته است

ر روي یک کاسه از پوست توجه عامه کمانچه بود، که عبارت بود از نوعی ویول باریک با دو تار موي اسب که ب

نوازنده چهارزانو . نارگیل، که میان مرکز و باالي آن شکاف داده شده و روي آن پوست ماهی کشیده بود، قرار داشت

مینشست، نوك تیز کمانچه را روي زمین میگذاشت و، با آرشهاي که از موي اسب و چوب زبان گنجشک درست 

ینشست و قانون بزرگی را در دامنش میگذاشت و با مضرابی از جنس شاخ یا هنرمند م. شده بود، تارها را مینواخت

عود قدیمی در این هنگام به صورت نوعی گیتار . که به انگشتان سبابهاش بسته شده بود آن را به صدا درمیآورد

اهد شد که اگر به اینها یک نی، یک ماندولین، و یک دایره زندگی نیز بیفزایید، رویهم ارکستري تشکیل خو ;درآمد

هاي متمدن مناسبتر از موسیقی غیرمتمدنی باشد که اینک اجتماعات غربی را  آهنگهاي آن ممکن است براي ذایقه

. آورد به هیجان می

 - طرابلس غرب، تونس، الجزایر، و مراکش  -یا سرزمینهاي بربرهایی که گفته میشود وحشی بودند )) ممالک بربر((

اقدامات دزدان دریایی خود یا قتل بیگها و پاشاهاي خویش، قدم به صحنه تاریخ در قرن هجدهم، بیشتر بر اثر 

مردم . این دولتها گاهگاه با ارسال هدایایی براي سلطانهاي قسطنطنیه، عمال استقالل خود را حفظ میکردند. گذاردند

براي اسیران مسیحی خونبهایی که . در درجه اول براي امرار معاش به کشاورزي با دزدي دریایی متکی بودند

ولی ناخدایان کشتیهاي دزدان دریایی بیشتر . پرداخت میشد قسمت قابل مالحظهاي از درآمد ملی را تشکیل میداد

باب ((هنر در وضع متزلزلی بود، ولی معماران مراکشی مهارت کافی اندوخته بودند تا بناي اعیانی . مسیحی بودند

به صورت دروازه به کاخ و مسجد عظیم  1732این بنا در سال . تزیین کنند را با کاشیهاي براق آبی و سبز)) منصور

موالي اسماعیل در مدت پنجاه و . موالي اسمعیل در مکناس، که در آن وقت مقر سالطین مراکش بود، افزوده شد

ا محق و عقیده داشت که موفقیتهایش او ر. پنج سال سلطنت خود نظم را برقرار کرد و صدها بچه بهوجود آورد

براي ما درك و خوش داشتن این طرق . میدارند که یکی از دختران لویی چهاردهم را براي حرمسراي خود بخواهد
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هاي خود ما تفاوت بسیار دارد، مشکل است، ولی بهخاطر آوردن اظهارنظر یک جهانگرد مراکشی  زندگی، که با شیوه

  !)) ه تسالي خاطري که انسان به آغوش تمدن بازگرددچ: ((مفید است، که پس از بازگشت از اروپا بانگ برآورد

III  - 1789 - 1732: ایران  

یک ایرانی که پس از مدتی توقف در قلمرو مسیحیت یا حتی در قلمرو اسالمی امپراطوري عثمانی به موطن خود 

ي در سال تا سقوط سلسله صفو. میکرد) مانند مسافر مراکشی(بازمیگشت، ابراز احساس آسودگی خاطر مشابهی 

، یک ایرانی تحصیلکرده احتماال تمدن ایران را برتر از همه فرهنگهاي معاصر، شاید بجز فرهنگ چین، 1736

امکان داشت که او به . او مسیحیت را به عنوان بازگشت مردم به سوي شرك، مورد تقبیح قرار میداد. میدانست

اذعان داشته باشد، ولی هنر را به علم، و صنایع دستی را برتري عالم مسیحیت در زمینه علوم، بازرگانی، و جنگاوري 

. به صنایع ماشینی ترجیح میداد

ازبکها در شمال  ;جنوب خاوري این کشور به تصرف افغانها درآمد. قرن هجدهم براي ایران قرنی توام با تلخکامی بود

 ;به غارت و چپاول دست میزدند روسها در شمال آن ;خاوري آن به جمعآوري برده و ایجاد مزاحمت میپرداختند

خراجهاي ظالمانه پادشاه برجسته آن نادرشاه،  ;غرب کشور مورد تاخت و تاز مکرر سپاهیان عثمانی قرار گرفته بود

هایی که بر سر دست یافتن به تخت و تاج ایران با یکدیگر  و مبارزه بیرحمانه خانواده ;مردمش را فقیر کرده بود

چنین کشوري چگونه میتوانست در اوضاعی چنین آشفته سنن بزرگ  ;قطعه کرده بود قطعه رقابت میکردند کشور را

ادبیات و هنر ایرانی را ادامه دهد در قرن شانزدهم سرزمینی که اینک افغانستان خوانده میشود به وسیله سه حکومت 

 -  1706در . تسلط ایرانیان بود کابل تحت سلطه هند، بلخ زیر نفوذ ازبکها، و هرات و قندهار تحت: تقسیم شده بود

پسرش میر محمود به ایران . ویس قیام کردند و ایرانیها را بیرون راندند) امیر(افغانهاي قندهار به رهبري میر  1708

مذهب به سالح وي قدرت بخشید، زیرا . حملهور شد، شاه سلطان حسین صفوي را خلع کرد، و خود را پادشاه خواند

محمود از روي تعصب سه هزار نفر از محافظان . دند و شیعیان ایران را رافضیان کافر میدانستندافغانها اهل تسنن بو

شاه سلطان حسین، سیصد نفر از نجیبزادگان ایران، و دویست طفل را که مظنون بودند که از قتل پدرشان احساس 

تمام ) ه ق 1137، 1725فوریه  7(وي پس از استراحتی طوالنی، در ظرف یک روز . ناراحتی میکنند به قتل رسانید

سپس . اعضاي باقیمانده خاندان سلطنت را، بجز شاه سلطان حسین و دو تن از فرزندان کوچکترش، به قتل رسانید

آوریل  22(محمود مبتال به جنون شد و در سن بیست و هفت سالگی به دست پسر عمویش اشرف به قتل رسید 

بدین ترتیب خونریزي قرنی که ایران را از قدرت و نیرو ساقط . اعالم داشتاشرف خود را پادشاه ) ه ق 1137، 1725

  . کرد آغاز شد

این دو کشور، با توافق به  ;طهماسب فرزند شاه سلطان حسین، براي دریافت کمک به روسیه و ترکیه متوسل شد

شد و همدان، قزوین، و مراغه یک سپاه ترك وارد ایران ). 1725(تقسیم ایران میان خود، به تقاضاي وي پاسخ دادند 

براي آنها این سوال  ;سربازان ترك فاقد حرارت بودند. را گرفت، ولی نزدیک کرمانشاه به دست اشرف شکست خورد

پیش آمده بود که چرا با همکیشان سنی خود، یعنی افغانها، جنگ کنند تا صفویان شیعه رافضی را بار دیگر به قدرت 

در این هنگام ). 1727(در صلح درآمدند، ولی ایالتی را که تصرف کرده بودند حفظ کردند برسانند ترکها با اشرف از 

اشرف کامال مستقر به نظر میرسید، ولی یک سال بعد یک ایرانی گمنام که ظرف چند سال، با عملیات نظامی خونین 

. غاصبانه و بیگانه وي برخاست هاي دیگر خود در تاریخ درآمده بود به مبارزه با قدرت و درخشانش، به صورت نمونه

او در . در یک چادر در شمال خاوري ایران به جهان چشم گشود) هق 1098( 1686در سال  )خدابنده (نادرقلی 

وقتی . رماجرایی داشتبه مدرسه نرفت، ولی زندگی سخت و پ ;مراقبت از رمه خانواده خود به پدرش کمک میکرد

هجدهساله شد و به جاي پدرش که در گذشته بود به ریاست خانواده رسید، خود و مادرش به دست مهاجمان ازبک 
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مادرش در اسارت درگذشت، ولی نادر گریخت، . گرفتار آمدند، به خیوه برده شدند، و به عنوان برده به فروش رسیدند

ور و مشهد را تصرف کرد، خود و این شهرها را نسبت به طهماسب وفادار رئیس یک گروه راهزن شد، کالت و نیشاب

وي این . اعالم داشت، و دست به کار بیرون راندن افغانها از ایران و بازگرداندن طهماسب به تخت سلطنت ایران شد

و نادر را طهماسب به سلطنت رسید  ،- هق 1143 - 1142 - ) 1730 -  1729(کارها را با جنگهاي سریع انجام داد 

. سلطان خراسان، سیستان، کرمان، و مازندران کرد

عراق و ) 1731(او با شکست قاطع ترکها در همدان . سردار پیروز بزودي عازم گرفتن ایاالتی شد که ترکیه گرفته بود

شید و وقتی خبر شورشی در خراسان به وي رسید، از محاصره ایروان دست ک. آذربایجان را زیر سلطه ایران درآورد

این عمل راهپیمایی . بیش از دو هزار و دویست کیلومتر راه را در خاك عراق و ایران طی کرد تا هرات را بگشاید

در خالل این احوال، طهماسب شخصا علیه . ناچیز جلوه میدهد)) ساله جنگ هفت((معروف فردریک کبیر را در 

د از دست داد، و گرجستان و ارمنستان را در برابر وعده ترکان وارد کارزار شد، آنچه را که نادر به چنگ آورده بو

نادر بشتاب از مشرق بازگشت، عهدنامه را بیاعتبار خواند، ). 1732(کمک ترکها علیه روسیه به ترکان واگذار کرد 

طهماسب را خلع و زندانی کرد، فرزند ششماهه طهماسب را به عنوان شاه عباس سوم و خود را نایب السلطنه اعالم 

  . داشت، و به ترکیه اعالن جنگ داد

او که با ترغیب به خدمت داوطلبانه یا از طریق سربازگیري یک ارتش هشتاد هزار نفري تشکیل داده بود، به مقابله 

و از . در نزدیکی سامرا با سپاهی عظیم از نیروهاي ترك به رهبري توپال عثمان، که از هر دو پا علیل بود. ترکان رفت

پرچمدارش که تصور میکرد  ;دو بار اسب زیر پاي نادر به ضرب گلوله از پا درآمد. مان میداد، مصاف دادتخت روان فر

 ;و یک سپاه عرب، که نادر به کمک آنها تکیه کرده بود، علیه وي وارد نبرد شد ;او به قتل رسیده است، فرار کرد

خود را در همدان جمع کرد، هزاران نفر تازه نفس  نادر بقایاي سربازان). 1733ژوئیه  18(شکست ایرانیان کامل بود 

را به خدمت خواند و مسلح کرد و غذا داد، باز به مقابله با ترکان رفت، و در لیالن، در جنگ خونینی که طی آن 

با آغاز شورش دیگري در جنوب خاوري ایران، نادر بار دیگر از مغرب به . توپال عثمان کشته شد، بر ترکها غالب آمد

سپس از ایران به عراق رفت و در بغاوند با . ق شتافت و بر رهبر شورشیان، که بعدا خود را کشت، چیره شدمشر

و شکستی چنان فاحش بر آنها وارد کرد که ترکیه با امضاي یک عهدنامه ) 1735(هشتاد هزار سرباز ترك مصاف داد 

. صلح تفلیس، گنجه، و ایروان را به ایران واگذار کرد

به ایران حمله کرده و استانهاي گیالن، ) هق 1136 -  1135( 1723 -  1722موش نکرده بود که پطرکبیر در نادر فرا

هاي دیگر سرگرم بود، سه  روسیه، که در جبهه. استرآباد، و مازندران، و شهرهاي دربند و باکو را به تصرف درآورده بود

نادر تهدید کرد که اگر روسیه از دربند و ) 1735(ین هنگام در ا). 1732(استان نامبرده را به ایران بازگردانده بود 

این دو شهر تسلیم ایران شدند، و نادر به عنوان . باکو خارج نشود، او علیه این کشور با ترکیه متحد خواهد شد

 1736هنگامی که شاهعباس سوم که در سنین کودکی بود در . بازسازنده پیروزمند قدرت ایران وارد اصفهان شد

درگذشت و با مرگ وي سلسله صفوي به پایان رسید، نادر منظور خود را آشکار ساخت و خود را ) هق 1148(

  . نادرشاه خواند

او که عقیده داشت اختالفات مذهبی میان ایران و ترکیه باعث جنگهاي مکرر شده است، اعالم داشت از آن پس 

وقتی که رهبر شیعیان این عمل را محکوم کرد، . یرفتایران از بدعت تشیع دست خواهد کشید و تسنن را خواهد پذ

او موقوفات مذهبی را در قزوین ضبط کرد تا هزینه ارتش . نادر دستور داد وي را هر چه آرامتر و بیصداتر خفه کنند

سپس، در حالی . خود را تامین کند، و میگفت ایران بیش از آنکه به مذهب خود مدیون باشد، رهین ارتش خود است
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فکرش در میدان جنگ بود، پسر خود رضاقلی را به نیابت سلطنت برگزید و با یکصدهزار سرباز عازم فتح که 

  . افغانستان و هندوستان شد

تسلیم شد با مدافعان شهر چنان ) هق 1151( 1738او یک سال قندهار را محاصره کرد، و وقتی این شهر در سال 

ا به خدمت زیر پرچم وي درآمدند و تا هنگام مرگش نسبت به وي وفادار با مالطفت رفتار کرد که یک سپاه از افغانه

در آنجا غنایمی به دست آورد که باعث شد روحیه سربازانش را . سپس عازم کابل یعنی کلید گردنه خیبر شد. ماندند

 ;کن میدانستمحمدشاه، امپراطور مغول هندوستان، حمله ایران را به کشور خود غیرمم. در شرایط عالی نگاه دارد

هاي هیمالیا گذشت، پیشاور را گرفت، از  در این وقت نادر از کوه ;یکی از حکمرانان وي فرستاده نادر را کشته بود

در . رودخانه سند گذشت، و پیش از آنکه ارتش محمد شاه به مقاومت برخیزد، به یکصد کیلومتري دهلی رسیده بود

هندیها به فیلهاي خود متکی بودند،  ;)هق 1152م،  1739(دادند دشت کرنال خیل عظیم سپاهیان دو طرف مصاف 

ده  ;فیلها فرار کردند، و ارتش هند دچار بینظمی شد ;ایرانیها با تیرهاي مشتعل به این حیوانات صبور حملهور شدند

مانی ما از وجود آس((هزار هندي کشته و تعداد بیشتري اسیر شدند، و به طوري که نادر اظهار داشت، محمد شاه 

لیره 875000سردار پیروز تسلیم شدن شهر دهلی و تقریبا همه ثروت قابل حمل آن را، که بالغ بر )). استرحام کرد

در اوج قدرت ) هق 1045 -  1038( 1635 -  1628انگلیسی بود، از جمله تخت طاووس معروف را که در سالهاي 

شورشی که در میان توده مردم برپا شده بود باعث . گرفتمغولها براي شاه جهان ساخته شده بود، از او طلب کرد و 

وي با دادن اجازه به سربازان خود که یکصدهزار نفر از مردم بومی را در  ;کشته شدن عدهاي از سربازان نادر شد

عام کنند، انتقام خون سربازان خود را گرفت و با به ازدواج درآوردن پسر خود نصر اهللا با  مدت هفت ساعت قتل

سپس بدون برخورد با هیچ مانعی به ایران بازگشت و خود را به . عام پوزش خواست تر محمدشاه، از این قتلدخ

. عنوان بزرگترین فاتح از زمان تیمور تثبیت کرد

سرنوشت نادر چنین بود که اگر ارتش خود را متفرق میکرد، امکان داشت سربازان دست به آشوب بزنند، و اگر آنها را 

و چنین نتیجهگیري میکرد که جنگ، به  ;ماده به خدمت نگاه میداشت، الزم بود به آنها لباس و غذا بدهدمتشکل و آ

بعد نوبت چه کسی بود که او مورد حمله قرار . شرطی که بتوان آن را در خاك بیگانه انجام داد، ارزانتر از صلح است

در سال . گ مادرش در حال اسارت را به خاطر داشتدهد او حمالت ازبکها به شمال خاوري ایران و اسارت خود و مر

امیر بخارا نه یاراي آن داشت که با پیشروي . وي نیروهاي خود را به سوي ازبکستان رهبري کرد) هق 1153( 1740

وي تسلیم شد، غرامت هنگفتی پرداخت، و قبول کرد که رود سیحون مانند . نادر به جدال پردازد و نه رغبت آن را

نادر، خان را کشت و هزاران  ;خان خیوه فرستاده نادر را به هالکت رسانده بود. ازبکستان و ایران باشد گذشته مرز

نادر سربازي تمام عیار بود و جاي فکر براي کشورداري برایش باقی ). 1740(برده ایرانی و روسی را آزاد ساخت 

گی به جاي آنکه او را سخاوتمند کنند، غنایم جن. براي او صلح موجب خستگی و غیرقابل تحمل شد. نمیماند

 ;او، که گنجینه هند ثروتمندش کرده بود، مدت سه سال مردم ایران را از مالیات معاف اعالم داشت. حریصتر کردند

ماموران وصول مالیاتش مردم را از هستی ساقط . سپس تغییر راي داد و دستور داد پرداختهاي متداول ادامه یابند

این سوظن برایش پیدا شد که پسرش براي خلع وي نقشه . ایران سرزمینی تسخیر شده استکردند، گویی که 

این چشمهاي من نیست که تو از کاسه درآوردهاي، بلکه : ((رضاقلی گفت. کشیده است، و دستور داد او را کور کنند

که روسها احساس نفرت ایرانیان بتدریج از ناجی خود احساس نفرت میکردند، همان طور .)) چشمهاي ایران است

رهبران مذهبی احساسات مخالف ملتی را که به معتقدات مذهبی آن تخطی . نسبت به پطرکبیر را آموخته بودند

او کوشش کرد با اعدامهاي جمعی شورش در حال تکوین را فرو نشاند، و از جمجمه . شده بود علیه او برانگیختند
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چهار تن از محافظانش وارد خیمه او شدند و به او حمله ) هق 1160( 1747ژوئن  20در . قربانیان برجهایی ساخت

. همه ایرانیان نفس راحتی کشیدند. نادر دو تن از آنان را کشت و دو تن دیگر او را از پاي درآوردند. بردند

تاج و تخت چند تن از خوانین ایاالت مدعی . پس از او کشور دچار بینظمی و اختاللی بدتر از زمان تسلط افغانها شد

 ;احمد شاه درانی به بنا نهادن پادشاهی جدید افغانستان اکتفا کرد. شدند، و یک مسابقه قتل و آدمکشی درگرفت

شاهرخ، که مردي خوش سیما، دوستداشتنی، و داراي عواطف انسانی بود، کمی پس از رسیدن به سلطنت، کور شد، 

 1750کریمخان در این مبارزه پیروز شد و در  ;کومت کرددر آنجا ح) هق 1210( 1796به خراسان رفت، و تا سال 

  . قدرت را در دست داشت) هق 1208( 1794سلسله زندیه را بنا نهاد که تا ) هق 1163(

کریمخان شیراز را پایتخت خود کرد، با بناهاي زیبا آن را زینت داد، و مدت بیست و نه سال جنوب ایران را از نظم و 

پس از مرگ وي نزاع بر سر قدرت بار دیگر شکل جنگ داخلی به خود گرفت، و . ساخت آرامشی معتدل برخوردار

  . هرج و مرج بار دیگر برقرار شد

با سقوط سلسله صفوي به دست افغانها، ایران آخرین دوران از ادوار بزرگ هنري خود را به پایان رسانید، و تنها آثار 

در اصفهان، که مدرسهاي براي تربیت ادبا و ) 1714)) (ینمدرسه شاه حس. ((کوچکی زینت بخش این قرن شدند

سر . هاي ایران توصیف شده است بود، به وسیله لرد کرزن به عنوان یکی از باشکوهترین ویرانه) حقوقدانان(فقها 

کاشیکاران ایران هنوز تواناترین کاشیکاران . پرسی سایکس از زیبایی کاشیکاریها و قلمکاریهاي آن به حیرت آمد

جهان بودند، ولی فقر طبقات باال بر اثر جنگهاي طوالنی بازار آثار هنري عالی را از میان برد و سفالگران را ناچار 

جلدهاي عالی کتابها از مقواي لعابدار . ساخت سطح هنر خود را پایین آورند و آن را به صورت یک صنعت درآورند

قالیهاي ایران با آنکه در زمان . ي ظریف بینظیري میساختندهاي زربفت و گلدوزیها نساجان پارچه. ساخته میشدند

. شاه عباس اول شاهد آخرین مرحله برتري خود بودند، هنوز براي ثروتمندان بسیاري از کشورها بافته میشدند

 خصوصا در جوشقان، هرات، کرمان، و شیراز قالیبافان قالیهایی میبافتند که فقط در مقام مقایسه با اسالف دیرینه

تسخیر ایران به دست افغانها قلب شعر فارسی را شکست، و دوران . خود، مقام آنها در مرتبه دوم قرار میگرفت

آذر ) هق 1164( 1750حدود سال . انقیادي که به دنبال آن برقرار شد صداي شعر فارسی را تقریبا خاموش کرد

با وجود این وفور  ;معاصر به پایان رسانید بیگدلی تذکرهاي از شعراي ایران تدوین کرد و آن را با شصت شاعر

ظاهري شعراي معاصر، او از آنچه که به نظرش کمیابی نویسندگان خوب در آن دوران میرسید، اظهار تاسف میکرد و 

 میگفت هرج و مرج و بدبختی به چنان درجه. آن را به هرج و مرج و بدبختی که در کشور حکمفرما بود نسبت میداد

نمونه بارز این وضع شیخ . که هیچ کس حال و هوس شعر خواندن ندارد، چه رسد به شعر گفتناي رسیده است 

محمد علی حزین بود که دیوان شعري مشتعل بر چهار جلد داشت، ولی در محاصره اصفهان به دست افغانها اسیر 

زیبا بود گریخت، و آخرین هاي شهري که زمانی  او بهبود یافت، از ویرانه. همه اهل بیت او بجز خودش مردند ;شد

از یکصد شاعر ایرانی ) هق 1155م،  1742(او در تاریخ حزین خود . سی و سه سال زندگی خود را در هند گذرانید

بزرگترین این شاعران سید احمد هاتف اصفهانی قلمداد شده که شاید مشهورترین شعرش . همزمان خود یاد کرد

: با وجود احساس تردید و پریشانی استآمیز بر ایمان به خداوند  تاکیدي خلسه

در کلیسا به دلبر ترسا گفتم اي دل به دام تو در بند اي که دارد به تار زنارت سر هر موي من جدا پیوند ره به 

وحدت نیافتن تا کی ننگ تثلیث بر یکی تا چند نام حق یگانه چون شایدکه اب و ابن و روح قدس نهند لب شیرین 

شکر خنده ریخت آب از قند که گر از سر وحدت آگاهیتهمت کافري به ما مپسند در سه آئینه گشوده با من گفتوز 

شاهد ازلیپرتو از روي تابناك افکند سه نگردد بریشم ار او راپرنیان خوانی و حریر و پرند ما در این گفتگو که از یک 

ه اال هو دل هر ذره را که بشکافیآفتابیش سوشد ز ناقوس این ترانه بلند که یکی هست و هیچ نیست جز او وحده ال ال
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در میان بینی هر چه داري اگر به عشق دهیکافرم گر جوي زیان بینی از مضیق حیات درگذریوسعت ملک المکان 

بینی آنچه نشیده گوشت آن شنویو آنچه نادیده چشمت آن بینی تا به جایی رساندت که یکیاز جهان و جهانیان 

  ل و جانتا به عین الیقین عیان بینی که یکی هست و هیچ نیست جز او وحده ال اله اال هو بینی با یکی عشق ورز از د

  

فصل هفدهم

  میان پرده روسیه

1725 - 1762  

  

I -  کار و فرمانروایی  

از میان همه همسایگان پروس، روسیه به خاطر اینکه بیش از همه : ((نوشت 1776فردریک کبیر در حدود سال 

آنها که در آینده بر پروس . این کشور، نیرومند و نزدیک است ;همه استحقاق توجه دارد خطرناك است، بیش از

هر وقت که ما به روسیه .)) حکومت خواهند کرد مانند من ناچار خواهند بود که دوستی این بربریان را تحصیل کنند

شامل استونی، لیوونیا، قسمتی از  در دوران سلطنت کاترین دوم روسیه. میاندیشیم، باید وسعت آن را به خاطر آوریم

کیلومترمربع در قرن هجدهم به  687000مساحت آن از . فنالند، روسیه اروپایی، شمال قفقاز، و سیبریه بود

به سی و شش میلیون نفر در  1722جمعیت آن از سیزده میلیون نفر در  ;کیلومترمربع گسترش یافت 913000

جمعیت فرانسه یا آلمان را کمی بیش از جمعیت روسیه برآورد کرد، ولی او  1747ولتر در سال . بالغ شد 1790سال 

گذشت زمان و نیروي جسمانی مردان . متذکر شد که مساحت روسیه سه برابر وسعت هر یک از این کشورهاست

  . روسیه آن اراضی وسیع خالی را پر میکرد

جریان  ;درصد رسیده بود 4/96ن نسبت به ای 1790درصد جمعیت روسیه روستایی بود، در  7/97، 1722در سال 

درصد آنها را دهقانان تشکیل میدادند، و  10همه جمعیت بجز  1762در . صنعتی شدن کشور تا این حد کند بود

نیمی از اراضی متعلق به حدود یکصدهزار تن از نجبا بود، و بیشتر بقیه اراضی به . درصد اینان سرف بودند 4/52

کس روسیه تعلق داشت، مقداري هم متعلق به دهقانان نیمه آزاد بود، که هنوز موظف به دولت یا کلیساي ارتدو

ثروت یک مالک از روي تعداد سرفهایش حساب میشد، و بدین . خدمت و اطاعت نسبت به خاوندان محلی بودند

و در سرف کلیسا قسمت مهمی از ثروت آن بودند، 992000. سرف بود140000ترتیب ثروت کنت پطر چرمتیف 

. را کشت میکردندسرف اراضی دولت  2800000تعداد  1762سال 

آنان معموال از خدمت نظام معاف بودند، ولی به امید  ;نجبا رهبري نظامی و سازمان اقتصادي را در اختیار داشتند

: دنسبت به سرفهاي خود داراي حقوق قضایی بودن. اینکه مورد لطف دولت واقع شوند، حاضر به خدمت میشدند

ولی معموال آنها به رعایایشان اجازه میدادند  ;میتوانستند آنها را مجازات کنند، بفروشند، یا به سیبریه تبعید کنند

اي خود بذر فراهم آنها قانونا مکلف بودند براي سرفه. خود اداره کنند میرامور داخلی خود را از طریق انجمن ده یا 

یک سرف میتوانست آزادي خود را از صاحب خویش . آورند و در ادوار خشکسالی و قحطی از آنها نگاهداري کنند

دهقانان آزاد . ولی این کار به رضایت صاحب وي نیاز داشت ;بخرد یا با وارد شدن به خدمت نظام به دست آورد

، بر امور دهکده )مشتها(ز این دهقانان آزاد، موسوم به کوالکی بعضی ا ;میتوانستند سرف بخرند و صاحب آن شوند

ارباب و . تسلط داشتند، با بهره زیاد پول نزول میدادند، و از نظر سختگیري و استثمار حتی بر خاوند پیشی میگرفتند

ه تسخیر خاك آنان باهم ب. رعیت هر دو از قماش خشنی بودند و از نظر استخوانبندي و بازو و دست نیرومند بودند
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بکرات شنیده میشود . گاهی مشقات ما فوق تحمل بود. میپرداختند، و گردش فصول بر هر دو آنها فشار وارد میآورد

هزاران . که تعداد زیادي از سرفها مزارع خود را ترك میگفتند و خود را در لهستان یا اورال یا قفقاز ناپدید میکردند

گاهگاه دهقانان به شورش . و هزاران نفر توسط سربازان تعقیب و دستگیر میشدندنفر از آنها در راه جان میسپردند، 

آنها همیشه شکست . مسلحانه علیه اربابان و دولت برمیخاستند و با از جان گذشتگی با سربازان نبرد میکردند

ا با خون خویش بارور هاي خود و زمین ر میخوردند، و بازماندگان به سوي کارهاي خود میخزیدند تا زنان را با نطفه

. بعضی از سرفها در هنر و صنایع دستی تعلیم دیده بودند و تقریبا همه نیازهاي اربابان خود را برآورده میکردند. کنند

شاعر و مصنف اپرا، معماري که ) به گفته کنت دو سگور(در مجلس جشنی که به افتخار کاترین دوم برپا شده بود 

که آن را تزیین کرده بود، بازیگران زن و مردي که در نمایشنامه نقشهایی ایفا میکردند، تاالر را ساخته بود، نقاشی 

در فصل طوالنی زمستان دهقانان البسه و . رقصندگان باله، و موسیقیدانان ارکستر، همه سرفهاي کنت چرمتیف بودند

و علت آن هم تا حدودي این بود که  رشد صنایع شهري کند بود،. ابزاري را که در سال آینده نیاز داشتند میساختند

هر خانه براي خود در حکم یک دکان بود، و عالوه بر این مشکالت حمل و نقل معموال بازار را به مناطق اطراف محل 

دولت، با دادن انحصار به نور چشمیها، و گاهی با تامین سرمایه، فعالیتهاي صنعتی را تشویق . تولید محدود میکرد

در زمینه کاوش معادن، فلزکاري، و . شرکت نجبا در صنایع و تجارت نظر مساعد نشان میداد میکرد و نسبت به

مدیران . ها آثار اولیه سرمایهداري ظاهر شد مهماتسازي، و همچنین تولید منسوجات، الوار، شکر، و شیشه در کارخانه

ولی این گونه  ;هایشان کار کنند و سرمایهگذاران فعالیتهاي تولیدي اجازه داشتند سرف بخرند تا در کارخانه

یک فرمان دولتی . به اربابان وابسته نبودند، بلکه به مشاغل و سازمانهاي تولیدي بستگی داشتند)) دهقانان حرفهاي((

هاي مربوط به خود باقی بمانند و تا  صادر شد آنها و اخالفشان را ملزم میداشتند که در کارخانه 1736که در سال 

هاي  ها و دور از خانواده در بسیاري از موارد، آنها در سربازخانه. جازه داده نشده، کار خود را ترك نکنندرسما به آنها ا

ساعات کار براي مردان روزي یازده تا پانزده ساعت بود و یک ساعت براي صرف ناهار منظور . خود زندگی میکردند

ولی بعضی از کارفرمایان به کارگران . روبل بود 3تا  2روبل، و براي زنان  8تا  4دستمزد براي مردان روزي . میشد

در  - یعنی غیر سرف- کارگران آزاد  1734پس از سال . خود غذا و جا میدادند و مالیاتشان را جانب آنها میپرداختند

ایان ها از افزایش یافتند، زیرا این گونه کارگران با انگیزه بیشتري کار میکردند و سود بیشتري به کارفرم کارخانه

ولی  ;کارگر آن قدر ارزان بود که زمینه مساعدي براي اختراع یا به کار بردن ماشین آالت وجود نداشت. میرسانیدند

میان نجبا و دهقانان، یک . پولزونوف در کارخانه آهن آالت سازي خود در اورال یک ماشین بخار به کار برد 1748در 

بازرگانان حدود سه درصد  1725در سال . ریج شکل گرفتطبقه متوسط کوچک و از نظر سیاسی بیقدرت بتد

واردکنندگان  ;ها و شهرها و در بازارهاي مکاره جمعیت را تشکیل میدادند که عبارت بودند از پیشهوران در دهکده

از  منسوجات مرغوبتر، ظروف سفالی، و کاغذ ;شکر، قهوه، ادویه، و مواد دارویی از ماوراي بحار ;چاي و ابریشم از چین

هاي  کاروانها از طریق سیبریه یا راه. و صادرکنندگان چوب، صمغ، قیر، پیه، الیاف کتان، و شاهدانه ;اروپاي باختري

احتماال حجم حمل و نقل . کشتیها از ریگا، رول، ناروا، و سن پطرزبورگ خارج میشدند ;دریاي خزر به چین میرفتند

. یاها بودها و در ها و آبروها بیش از جاده در رودخانه

از نظر مساحت، مسکو بزرگترین شهر اروپا بود و خیابانهاي دراز و . در مرکز این داد و ستد داخلی مسکو قرار داشت

در این شهر روسها،  ;داشت 1780نفر جمعیت در سال  535،277کاخ، هزاران بیغوله، و  100کلیسا،  484عریض، 

، هلندیها، و مردم کشورهاي آسیایی به زبان خود تکلم میکردند و آزادانه فرانسویان، آلمانیها، ایتالیاییها، انگلیسیها

. سن پطرزبورگ سنگر حکومت و مقر اشرافزادگان فرانسوي شده، ادبیات، و هنر بود. خدایان خود را میپرستیدند

اسالوي  مسکو مرکز ثقل مذهب و بازرگانی، زندگی نیمه شرقی و هنوز قرون وسطایی، و احساسات میهن پرستانه
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گاهی  ;اینها کانونهاي رقابتآمیزي بودند که تمدن روسی به گرد آنها میگردید. توام با احساس تعصب و وجدان بود

مانند یاختهاي که از میان به دو قسمت تقسیم میشود، ملت را دو پاره میکردند و گاهی هم آن را به صورت یک 

ان قرن، به صورت مایه وحشت و عامل تصمیم گیرنده اروپا واحد مرکب به هم فشرده درمیآوردند که پیش از پای

. آمد درمی

براي مردمی که در مبارزه با طبیعت چنین فرسوه شده و چون حیوانات با آنها رفتار میشد، و چنین فاقد تسهیالت 

امکان  مواصالتی یا تامین جانی بودند و براي تحصیل فرصتی چنین کم، و براي تفکر وقتی چنین اندك داشتند،

در اقتصاد نوعی نظام فئودالیته، و . هاي دورافتاده، از مزایا و خطرات دموکراسی بهره گیرند نداشت که، بجز در دهکده

میبایستی انتظار داشت که نظام سلطنتی به علت نفوذ . در حکومت مرکزي نوعی نظام سلطنتی اجتنابناپذیر بود

و نیز  ;پادشاه را در اختیار خود داشتند، دستخوش دگرگونیهایی شودهاي مختلف نجبا، که پشتیبانی نظامی از  گروه

میبایستی انتظار داشت که این نظام در پی استقرار حکومت مطلقه خود به مذهب متکی باشد، تا آنکه عامل مذهب 

  . به ارتش و پلیس و دستگاه قضایی براي حفظ ثبات سیاسی و آرامش داخلی کمک کند

حتی نجباي ثروتمند، که تخت سلطنت را احاطه کرده بودند، . اه دولتی را مسدود کرده بودفساد، همه مجاري دستگ

اگر فرضا یک فرد روسی پیدا : ((کاسترا، که تقریبا در همان اوان زندگی میکرد، میگفت. از پیشکش بدشان نمیآمد

.)) وسه طال بتواند مقاومت کندشود که در برابر تملق حساسیت نداشته باشد، هیچ فرد روسی نیست که در برابر وس

آنها یک طبقه . نجبا بر محافظان کاخ، که سالطین را روي کار میآوردند یا از مسند به زیر میکشیدند، تسلط داشتند

اعضاي سنا را که در دوران الیزابت قوانین را وضع کردند، تشکیل  ;خاص از افسران ارتش را تشکیل داده بودند

ها، صنایع، بازرگانی، و امور مالی را زیر نظر داشتند، قرار  ها، که روابط خارجی، دادگاه انهدر راس وزارتخ ;میدادند

در انتخاب فرمانداران، که  ;کارکنان ادارات را، که به رتق و فتق امور جاري میپرداختند، تعیین میکردند ;گرفته بودند

 1761سلطان راهنمایی فکري میدادند، و پس از امور هر قسمت از تقسیمات امپراطوري را تحت فرمان داشتند، به 

حاضر )) فیسکال((ها و شعب حکومت، شبح  در باالي سر همه شاخه. انتخاب استانداران نیز با نظر آنان انجام میگرفت

و ناظر قرار داشت که عبارت بود از یک سازمان دولتی اطالعات که اعضاي آن را بیشتر افراد طبقه متوسط تشکیل 

ولی با آنکه سازمان از خبرچینها  ;این سازمان اجازه داشت که موارد اختالس را کشف و مجازات کند .میدادند

زیرا اگر پادشاه همه ماموران رشوه خوار را از کار برکنار میکرد،  ;استفاده زیادي میکرد، کار خود را عقیم میدید

ان چسبناك بود که بسختی یک سوم مبالغ دست ماموران وصول مالیات چن. دستگاه دولت از کار باز میایستاد

  . وصولی آنها به خزانه میرسید

II - مذهب و فرهنگ

. مذهب در روسیه نیروي ویژهاي داشت، زیرا فقر شدید بود و سوداگران امید به آخرت مشتریان بسیاري مییافتند

ولی مردم . به فراماسونها گرویدند خیلیها در روسیه. شکاکیت منحصر به طبقه باالیی بود که میتوانست فرانسه بخواند

روستایی و بیشتر شهرنشینان در جهانی مافوق طبیعی زندگی میکردند که سرشار از تقدس توام با ترس بود و به 

دوازده بار با دست عالمت صلیب روي سینه خود رسم میکردند،  - آنها روزي ده . وسیله شیاطین احاطه شده بود

یادگارهاي مقدس را میپرستیدند، از معجزات به هراس میافتادند، از پیشگوییها به  شفاعت قدیسان را میطلبیدند،

لرزه درمیآمدند، خود را در برابر تصاویر یا تمثالهاي مقدس به خاك میانداختند، و از ته دل و با صداي هر چه بلندتر 

نوف ناقوسی برپا داشته بود که بیش باریس گادو ;زنگهاي کلیسا عظیم و نیرومند بودند. هاي مذهبی میخواندند نوحه

کیلو وزن داشت، ولی امپراطریس آنا ایوانوونا بر او پیشی جست و دستور داد یک ناقوس به وزن تقریبی 130000از 

در این کشور مراسم مذهبی به شکل باوقارتري برگزار میشدند،  ;کلیساها از مردم پر میشدند. کیلو بسازند 200000
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کشیشهاي روسی، که هر یک از . آمیز بود تا در رم نیمه مشرك که زیر نظر پاپ قرار داشت خلسه و نماز و دعا بیشتر

یا پاپ بود، ریشهایی هراسانگیز و زلفهایی بلند و آویزان داشتند و لباسهاي تیرهرنگی میپوشیدند که تا )) پاپا((آنها 

بندرت با اشراف یا درباریان درمیآمیختند، بلکه  آنها). زیرا پاها مانع وقار و سنگینی هستند(روي پایشان میرسید 

. ها به حال تجرد و یا در منازل خود به صورت افراد متاهل زندگی میکردند زندگی سادهاي داشتند، در صومعه

روحانیان آزاد زیر نظر اسقفها قرار داشتند و  ;ها حکومت میکردند ها بر راهبه ها بر راهبان، و سر راهبه روساي صومعه

اسقفهاي اعظم زیر نظر مطرانها قرار داشتند، و اینان نیز تابع بطرك مسکو . قفها هم تابع اسقفهاي اعظم بودنداس

ها فرقه مذهبی  در خارج از کلیسا، ده. بودند، و کلیسا هم به طور کلی پادشاه را به عنوان رئیس خود قبول داشت

  . با یکدیگر رقابت میکردند وجود داشتند که در رازوري، تورع، تقدس، و نفرت ورزیدن

مذهب این خاصیت را داشت که ناقل یک قانون اخالقی بود، قانونی که بسختی میتوانست از نظر ایجاد نظم در میان 

نجباي دربار اخالقیات، آداب و نزاکت، و زبان اشراف فرانسه را . کششهاي نیرومند و طبیعی مردمی بدوي مفید باشد

زنان دربار . ها جبران میکردند آنان در واقع دادوستدي بود، و بیلطفی آن را فاسقان و رفیقه ازدواجهاي ;اختیار کردند

تحصیالت بهتري از مردان داشتند، ولی در لحظات شدت احساسات، آنها میتوانستند سیلی از کلمات آتشین و 

یز بودند، شدت عمل و خشونت در میان مردم الفاظ و کلمات متبادله خشونتآم. خشونت مرگبار از خود بیرون دهند

هرکس به . بکرات رخ میداد، و بیرحمی با نیروي استخوانبندي و ضخامت پوست تناسب داشت و برابري میکرد

ولی در عین حال همه نیکوکار بودند . مقتضاي درآمد خود قمار و میخوارگی، و برحسب موقع و مقامش دزدي میکرد

. سبعیت و مالطفت همه جاگیر بود. ها پیشی داشتندها بر کاخ و از نظر میهمان نوازي کلبه

از جورابهاي  ;نوع لباس متفاوت بود، از مدهاي پاریس گرفته تا کاله پوستی، پوستین، و دستکشهاي ضخیم دهقانان

در تابستان امکان داشت مردم عادي لخت در نهرها استحمام . ابریشمی نجبا تا مچ پیچها و پاپیچهاي پشمی سرفها

حمامهاي روسی، مانند حمامهاي ترکی، بسیار بزرگ بودند، ولی مورد توجه عامه . مرد و زن مخلوط باشند کنند و

نجبا . از اینها که بگذریم، نظافت جنبه نامرتب و گاهگاه داشت، و اصول بهداشتی در سطح ابتدایی بود. قرار داشتند

  . گذاشتند پطرکبیر، ریش می صورت خود را اصالح میکردند، ولی مردم عادي، با وجود فرامین

تقریبا در هر خانهاي یک باالالیکا پیدا میشد، و سن پطرزبورگ در دوران الیزابت و کاترین دوم از ایتالیا و فرانسه اپرا 

وجوه قابل . آهنگسازان و رهبران مشهور و بهترین خوانندگان و استادان دوران به این کشور میآمدند. وارد میکرد

آموزش موسیقی اختصاص مییافت، و این کار با بروز نبوغ موسیقی در نیمه دوم قرن نوزدهم قابل توجهی به امر 

از سراسر روسیه پسران و مردانی که صداهاي امید بخشی داشتند به کلیساهاي مهم فرستاده میشدند تا . توجیه بود

ت موسیقی را مجاز نمیداشت، چون مراسم مذهبی کلیساي یونان در آوازهاي جمعی نواختن آال. تعلیم ببینند

صداهاي خوانندگان، میدانی باز براي خودنمایی داشتند، و به چنان عمقی از وحدت و هماهنگی نایل شدند که 

ها نقش سوپرانو را بهعهده میگرفتند،  پسر بچه. بسختی امکان داشت نظیر آن را در نقطهاي دیگر از جهان پیدا کرد

که بسیاري از خارجیان را با برد صداي خود و دامنه احساسات خویش، از لطافت  ولی خوانندگان صداي باس بودند

  . آوردند زمزمه گرفته تا امواج پر قدرت گلو، به حیرت می

براي گروه خوانندگان روسی چه کسی، این آهنگهاي هیجان آور را میساخت بیشتر راهبان گمنام که از آنها نام و 

سوزونوویچ برزووسکی جوانکی اهل اوکرائین . یان آنان دو نفر از دیگران شاخصترنددر قرن هجدهم از م. نشانی نبود

کاترین دوم او را به خرج دولت به ایتالیا . بود که به نظر میرسید صدایش براي پرستش خداوند ساخته شده است

نظر پدر روحانی مارتینی هنر او سالها در بولونیا زندگی کرد و زیر . فرستاد تا تحت بهترین تعلیم موسیقی قرار گیرد

پس از بازگشت به روسیه، آهنگهاي مذهبی مینوشت که نیرو و قدرت روسی را با لطف . آهنگسازي را فراگرفت
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 ;تالشهاي وي براي اصالح نحوه آوازخوانی گروه همسرایان با مقاومت سنت پرستان روبرو شد. ایتالیایی درمیآمیخت

از او مشهورتر دمیتري ). 1777(چار آمد، و در سن سی و دو سالگی خود را کشت وي به مالیخولیاي بیمار گونهاي د

امپراطریس الیزابت به  ;وقتی او فقط هفت سال داشت، وارد گروه همسرایان کلیساي دربار شد. بورتنیانسکی بود

. ا با او به ونیز فرستادوقتی گالوپی به ایتالیا بازگشت، کاترین دوم دمیتري ر. گالوپی ماموریت داد به او درس بدهد

در سال . پس از آن وي نزد مارتینی و بعد هم به رم و ناپل رفت، و در آنجا به سبک ایتالیایی آهنگسازي میکرد

به روسیه بازگشت و طولی نکشید که رئیس گروه همسرایان کلیساي دربار شد و این سمت را تا هنگام مرگ  1779

روه کر یک مس به سبک کلیساي یونان ساخت، و آهنگهایی در چهار و هشت او براي این گ. حفظ کرد) 1825(خود 

خصوصا به علت آموزش وي بود که گروه همسرایان به چنان . قسمت براي چهل و پنج مزمور از مزامیر ساخت

سن پطرزبورگ یکصد و پنجاهمین  1901در . درجهاي از علو و مهارت رسید که یکی از عجایب جهان موسیقی شد

. رد تولد وي را با شکوه و جالل جشن گرفتسالگ

یا (فرانسه بر هنر روسیه تسلط داشت، ولی شخصت درجه اول در این زمینه یک ایتالیایی بود به نام فرانچسکو 

و مجسمهاي برنزي از پطر، ) 1715(پدرش، کارلو، توسط پطر کبیر به روسیه خوانده شده بود . راسترلی) بارتولومئو

پسرش سبک لویی . بر اسب نشان میداد، و مجسمهاي تمام قد از امپراطریس آنا ایوانوونا ساخته بودکه وي را سوار 

پانزدهم را، که کارلو از فرانسه آورده بود، به ارث برد و الهاماتی از شاهکارهاي سبک باروك بالتازار نویمان و فیشر 

نان هماهنگ با نیازها و سبکهاي روسی منطبق کرد که و این نفوذها را چ ;فون ارالخ در آلمان و اتریش به آن افزود

 - 1741تقریبا همه بناهاي روسی که از نظر هنري قابل توجه بودند از . معمار محبوب الیزابت ملکه روسیه شد

کاخ ((، 1754 -  1722در ساحل سمت چپ رودخانه نوا، در . به وسیله او یا دستیارانش طراحی شدند 1765

دستخوش آتشوزي شد و از میان رفت، ولی بار دیگر، از روي حدس و  1837د کرد که در سال را ایجا)) زمستانی

ها و ستونها در سه طبقه  این بنا عبارت بود از تودهاي غول آسا از پنجره. گمان، طبق طرح و نقشه اصلی ساخته شد

بیشتر مطابق ذوق ) دهکده تزار(کاخ تسارسکویه سلو . ها و باروهایی ساخته شده بودند که در باالي آنها مجسمه

وي در سمت چپ کاخ یک . کیلومتري جنوب سن پطرزبورگ واقع شده بود 24این کاخ روي تپهاي در . الیزابت بود

هاي بسیار بزرگ  در داخل کاخ یک پلکان تشریفاتی قرار داشت که به تاالر بزرگی میرسید که پنجره. کلیسا ساخت

در انتهاي آن اتاق تخت سلطنت و اقامتگاه امپراطریس . شب به آن نور میدادند در روز و پنجاه و شش چلچراغ در

. که در این کاخ ساخته بود تجلیل متعارف قرن هجدهم را از هنر چین به عمل میآورد)) یک اطاق چینی. ((بود

قد محافظ به پطرکبیر هاي کهربایی که فردریک ویلهلم اول در عوض پنجاه و پنج سرباز بلند  با لوحه)) اطاق کهربا((

تزیینات دخلی . و در یک تاالر نقاشی، قسمتی از مجموعه آثار هنري امپراطوري جا داشت ;داده بود تزیین شده بود

کاترین دوم، که . توصیف کرد)) مخلوطی از بربریت و شکوه((به سبک روکوکو بود که یک جهانگرد انگلیسی آن را 

  . داشت، دستور داد تزیینات طالیی نما را بردارند شاید تنها از لحاظ ذوق و سلیقه عفت

. قلت تعداد خوانندگان موجب آن میشد که از ادبیات تشویق زیادي به عمل نیاید. ادبیات کندتر از هنر رشد یافت

سانسور کلیسا و دولت آزادي بیان را محدود میکرد، و زبان روسی هنوز خود را از نظر دستور یا لغات تزکیه نکرده و 

سه نویسنده ) 1742(با وصف این، حتی قبل از به سلطنت رسیدن الیزابت . به صورت یک وسیله ادبی درنیاورده بود

. نام خود را بر سیماي تاریخ منقوش داشتند

به روسیه عشق داشت، ولی  ;واسیلی تاتیشچف مردي اهل عمل و فکر، جهانگرد، دیپلمات، مورخ، و فیلسوف بود

وي یکی از چند جوان . را با اشتیاق به روي تحوالت اقتصادي و فکري غرب گشوده بودهاي فکر خود  دریچه

به طور مستقیم یا به . او با افکار خطرناکی بازگشت. نویدبخشی بود که پطر براي باروري فکري به خارج فرستاد
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سش رو به زوال گذارده صورت خالصه آثار بیکن، دکارت، الك، گروتیوس، و بل را خوانده و اعتقاد مذهبی ارتدوک

در لشکرکشیهاي خطرناك به پطر خدمت . از مذهب صرفا به عنوان وسیله کمکی براي حکومت پشتیبانی میکرد. بود

در سرگردانیهاي خود مجموعهاي از اطالعات . کرد، به حکومت حاجی طرخان رسید، و به اختالس متهم شد

این کتاب روحانیان را رنجاند، و تا سالهاي . تاریخ روسیه به کار بردجغرافیایی، نژادشناسی، و تاریخی گرد آورد که در 

  . نخستین و آزاد منشانه سلطنت کاترین دوم هیچ کس جرئت نمیکرد آن را چاپ کند

وي، که فرزند یکی از حکام مولداوي بود، در . شاهزاده آنتیوخ کانتمیر شورش علیه معتقدات مذهبی را ادامه داد

هاي لندن و پاریس  خود به روسیه آورده شد، تکلم به شش زبان را آموخت، در سفارتخانهسومین سال زندگی 

پان ((هایی درباره آن میهن پرستان  خدمت کرد، با مونتسکیو و موپرتویی آشنا شد، و پس از بازگشت هجویه

ا قسمتی از شعرش تحت در اینج. که با آلوده ساختن زندگی روسی با افکار غربی مخالفت میکردند نوشت)) اسالویک

  : نقل میشود)) خطاب به ذهن خودم((عنوان 

هاي سهل بسیاري  در دوران ما، راه. ... ذهن ناپخته، ثمره مطالعات اخیر، آرام باش، قلم را به اصرار به دستم نده

هر برهنه پا و آن که از همه کمتر مقبول است آن است که نه خوا ;هستند که انسان را به شهرت و افتخار میرسانند

تو باید در آنجا رنج و زحمت بکشی، و در حالی که تو زحمت میکشی، مردم از تو چون . ... پیشرو نهادهاند[ موزها]

کریتو، تسبیح به دست و غرغر کنان، . ... آفت دوري میجویند، تو را به مسخره میگیرند، از تو احساس تنفر میکنند

و از من میخواهد ببینم بذر دانش که در میان ما افشانده .) ... ملحد میشود آن که خود را غرق کتاب میکند،(میگوید 

کرده و با این عمل خود موجب وحشت ) کتاب مقدس(شده تا چه حد خطرناك است، اطفال ما شروع به خواندن 

عتقاد زیادي کلیسا شدهاند، آنها درباره همه چیز بحث میکنند، میخواهند علت همه چیز را بدانند و به روحانیان ا

اي ذهن، به تواندرز میدهم که . ... آنها در برابر پیکرهاي مقدس شمع نمیگذارند وعیدها را جشن نمیگیرند. ... ندارند

اگر عقل مهربان و بخشاینده چیزي به تو آموخته . ... از سرگشتگی خود شکایت مکن. ... از کدوهم بیرگتر باش

  . آن را براي دیگران توضیح مده... است

این کتاب به عنوان اینکه مانند . کانتمیر با ترجمه مذاکراتی درباره کثرت دنیاها اثر فونتنل باعث رنجش بیشتر شد

) 1744(انگیز و کفرآمیز است محکوم شد، ولی کانتمیر با مرگ خود در سن سی و شش سالگی  آثار کوپرنیک بدعت

. هاي وي پیدا نشد ناشري براي هجویه 1762تا سال . هاي آزاردهندگان خود را عقیم گذارد نقشه

در دوران سلطنت ملکه الیزابت، ادبیات روسی بتدریج به صورتی عرض وجود میکرد که بیش از یک بازتاب صرف از 

چون در ماربورگ و فرایبورگ  ;میخائیل المانوسوف تا حدودي نفوذ آثار آلمانی را احساس کرد. آثار فرانسوي باشد

او شیر . دختري آلمانی ازدواج کرد و همراه او مقدار زیادي علم و دانش به سن پطرزبورگ آورد تحصیل کرده بود، با

از تخصصی کردن دانش خود امتناع ورزید و . فرهنگستان شد، در همه چیز چیره دست بود، حتی درمیخوارگی

پوشکین وي را . س، و خطیب شدفلزکار، زمینشناس، شیمیدان، برقکار، منجم، اقتصاددان، جغرافیدان، مورخ، زبانشنا

  . او عالوه بر همه اینها، شاعر هم بود. خواند)) نخستین دانشگاه روسی((

وي یک کتاب از قصاید خود و المانوسوف را . مهمترین رقیبش از نظر توجه طبقه روشنفکر آلکساندر سوماروکوف بود

امتیاز واقعی سوماروکوف  - .فرق این دو ناچیز بود - . منتشر کرد تا برتري اشعار خود را بر اشعار المانوسوف نشان دهد

هاي  هایی مینوشت که طنین نمایشنامه وي براي این تماشاخانه نمایشنامه. بود) 1756(تاسیس یک تماشاخانه ملی 

یدادند، ولی چون پولی بابت ورودیه نم ;ها را ببینند الیزابت درباریان را وادار میکرد این نمایشنامه. راسین و ولتر بود

روبل وي براي رو به راه نگاه داشتن تماشاخانه و خودش کافی  5000سوماروکوف شکایت میکرد که حقوق سالی 

بر اثر توجه من، آنچه که زمانی در آتن دیده میشد، و آنچه اینک در پاریس دیده میشود، در : ((او میگفت. نیست
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چه را که من با کوشش خود موفق به انجام آن شدهام، در آلمان یک خیل از شاعران آن. روسیه نیز دیده میشود

او از تالشهاي خود خسته شد و به مسکو رفت، ولی در آنجا خصلت  1760در سال .)) نتوانستهاند به وجود آورند

 اگر اروپا با قلمی مانند قلم من توصیف میشد، هزینه: ((او میگفت. ستیزهجویی وي در مدت کمی او را بیپول گذارد

، )1777(کاترین تا زمانی که وي به علت میخوارگی درگذشت .)) روبل به نظر ناچیز میرسید 300000مبلغ  اي به

  . وجودش را تحمل کرد

نانالیا بوریسوونا دو لگوروکایا . اینک خوب است به این صفحات با ماجراي عشقی یک شاهزاده خانم روحی ببخشیم

یکی از ((و )) به وجهی درخشنده زیبا((او که . م پطرکبیر بوددختر کنت و فیلدمارشال پاریس، چرمتیف، همرز

به نامزدي واسیلی لوکیچ دو لگوروکی، گل سرسبد ) 1729(در سن پانزده سالگی )) هاي روسیه بود بزرگترین وارثه

ه تبعید قبل از اینکه آنها بتوانند ازدواج کنند، پطر درگذشت و جانشینش واسیلی را به سیبری. تزار پطردوم، درآمد

وي مدت هشت سال با شوهرش در توبولسک . ناتالیا اصرار داشت با او ازدواج کند و به دنبالش به تبعیدگاه برود: کرد

پس از سه سال دیگر که ناتالیا در تبعید . شوهرش کشته شد 1739در سال . زندگی کرد و براي او دو فرزند آورد

وي پس از تکمیل آموزش اطفال خود، وارد . ی روسیه باز گرددگذراند، به او اجازه داده شد به قسمت اروپای

که نوه شاعرش، ) 1768(در آنجا، به خواهش پسرش میخائیل، وي خاطرات خود را نوشت . صومعهاي در کیف شد

سه شاعر روسی خاطره او را در آثار خود . منتشر کرد 1810شاهزاده ایوان میخایلوویچ دو لگوروکی آن را در سال 

تمجید قرار دادند، و روسیه از او به عنوان نمونه بسیاري از زنان روسی که با اعمال قهرمانانه و پایداري خود به مورد 

. انقالب رفعت مقام بخشیدند تجلیل میکند

بر روي هم، تمدن روسیه مخلوطی بود از انضباط غیرقابل احتراز و استثمار بیرحمانه، تقدس و خشونت، دعا و 

این مردم نمیتوانستند . قی و ابتذال، دینداري و قساوت، و چاپلوسی عبیدانه و شهامت منکوب نشدنیکفرگویی، موسی

مزایا و محاسن صلح و آرامش را در خود بپرورانند، زیرا ناچار بودند که در طول زمستانهاي طوالنی و شبهاي طوالنی 

هاي یخزده آنان میوزید، به جنگی  بر روي جلگه زمستان علیه بادهاي منطقه منجمد شمالی، که بدون برخورد با مانع

آنهااز رنسانس و نهضت اصالح دینی چیزي نمیدانستند و بنابراین، بجز در پایتخت پر تصنع خود، . شدید دست بزنند

آنها با غرور نژادي و استحکام ایمان خویش، خود را دلخوش . هنوز در قید و بند محیط فکري قرون وسطی بودند

درنیامده بود، ولی به جاي آن این اعتقاد شدید ) ناسیونالیسم(این عوامل هنوز به صورت وابستگی ملی . میداشتند

روسیه ((وجود داشت که در حالی که غرب خود را با علوم، ثروت، شرك، و بیایمانیش مستحق لعنت کرده است، 

وزي با حکومت بر جهان آن گناهان را نسبت به مسیحیت بطرکها وفادار مانده و نزد مسیح عزیزتر است و ر)) مقدس

  . جبران خواهد کرد

III - 1741 -  1725: اوضاع سیاسی روسیه  

ها و انقالبات  در فاصله میان سلطنت پطرکبیر و الیزابت پتروونا، تاریخ روسیه گزارش بیروح و گیج کنندهاي از توطئه

خاطر صرفهجویی در وقت و مطلب به اختصار به کاخ سلطنتی است، و اگر قسمتی از تاریخ روسیه باشد که بتوان به 

با این وصف، براي درك موقع، خصوصیات اخالقی، و نحوه رفتار کاترین بزرگ . شرح آن پرداخت، همین قسمت است

  . الزم است پارهاي از عوامل دخیل در این اوضاع آشفته مورد توجه قرار گیرد

ولی بیوه پطر، . رزند دهساله پسر مقتول پطر به نام آلکسی بودپیوتر آلکسیوویچ ف 1725وارث طبیعی روسیه در سال 

با پرداخت دستمزدشان که مدتهاي زیاد (که نه خواندن میدانست و نه نوشتن، محافظان کاخ سلطنتی را متقاعد کرد 

 27خ که پطر او را به عنوان جانشین خود تعیین کرده است و با کمک آنها وي خود را در تاری) از موعدش میگذشت

این کاترین کوچک سپس دست به کار میخوارگی . اعالم داشت)) کاترین اول، امپراطریس همه روسها(( 1725فوریه 
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بامداد به بستر میرفت، و حکومت را به  5هر شب از شدت مستی از خود بیخود میشد، هر روز ساعت . و زناکاري شد

کنت آندري اوسترمان، . و یک شوراي عالی رها میکرد امید معشوق قبلی خود پرنس آلکساندر دانیلوویچ منشیکوف

که از نژاد آلمانی بود، امور خارجی را به دست گرفت و روسیه را به سوي دوستی با آلمان و اتریش و دشمنی با 

. فرانسه سوق داد

 - ولشتاین هاي پطرکبیر، دختر خود آناپتروونا را به ازدواج کارل فریدریش، دوك ه کاترین، به پیروي از نقشه

خود . این زوج براي زندگی به کیل رفتند و در آنجا آنا فرزندي زایید که بعدها پطر سوم شد ;گوتورپ، درآورد

، در حالی که همان پیوتر آلکسیوویچ را که خود تاج و 1727کاترین، که عیاشی وي را از پا درآورده بود، در ششم مه 

  . ده بود، درگذشتتختش را غصب کرده بود نامزد وراثت خویش کر

منشیکوف به حکومت ادامه داد و از قدرتش براي پر کردن کیسه خود . پطر دوم هنوز بیش از دوازده سال نداشت

گروهی از نجبا، به رهبري دو برادر ایوان و واسیلی لوکیچ دولگوروکی، منشیکوف را سرنگون و به . استفاده کرد

یک سال بعد، آبله پطر دوم را به هالکت رسانید، و . بریه درگذشتدر سی 1729وي در سال . سیبریه تبعید کردند

این جریان نامساعد بود که باعث شد روسیه مدت شصت و شش سال تحت . نسل ذکور خاندان رومانوف بر افتاد

یا  فرمانروایی سه زن قرار گیرد که از نظر قدرت اجرایی و نتایج سیاسی، با بیشتر سالطین همزمان خود رقابت کردند

  . بر آنها پیشی گرفتند، و از نظر بیبندوباري جنسی از همه آنها، بجز لویی پانزدهم، پیش افتادند

شورا . ها، آنا ایوانوونا دختر سی و پنج ساله ایوان آلکسیویچ برادر ضعیف العقل پطر کبیر بود نخستین نفر از این ملکه

اطاعت شهرتی یافته بود که به وي کمک و از او محافظت  از این نظر او را انتخاب کرد که وي به خاطر فروتنی و

تدوین کرد و )) شرایط((هاي دولگوروکی و گولیتسین قرار داشت، یک سلسله  شورا، که زیر نفوذ افراد خانواده. میکرد

 28نا در آ. آن را نزد آنا، که در آن وقت در کورالند بود، به عنوان شرط قبلی تایید وي به عنوان امپراطریس فرستاد

ولی نه ارتش و نه روحانیان هیچ کدام مایل نبودند به جاي حکومت فردي  ;را امضا کرد)) شرایط((این  1730ژانویه 

یک هیئت نمایندگی از طرف محافظان کاخ براي مالقات آنا . برقرار شود) اولیگارشی(، حکومت نخبگان )اوتوکراسی(

آنا که اسلحه محافظان کاخ به وي جرئت داده بود، . ر دست گیردرفت و از او استدعا کرد که قدرت مطلقه را د

  . را در حضور درباریان پاره کرد)) شرایط((

وي که به نجباي روسیه اعتماد نداشت، از کورالند یک آلمانی را که در آنجا باعث مسرت خاطرش شده بود نزد خود 

اوسترمان بار دیگر به وزارت خارجه  ;دولت وي شدارنست فون بوهرن یا بیرون، که معشوق آنا بود، رئیس . آورد

لوونوولده، کورف، و کایزر لینگ کمک کردند  ;کنت کریستوف فون مونیخ ارتش را تجدید سازمان داد ;منصوب شد

آموزش  ;مالیاتها با قدرتی توام با دقت وصول میشدند. که به نظام حکومتی مقداري کارآیی و کفایت آلمانی ببخشند

دستگاه حکومتی جدید با اقدامات موثر . وسعه و بهبود یافت، و یک دستگاه اداري آموزش دیده تدارك شدو پرورش ت

. مشابهی اعضاي خاندانهاي دولگوروکی و گولیتسین را زندانی، تبعید، یا اعدام کرد

برمیخاست،  8عت وي سا. قانع بود، زندگی نسبتا عادي و منظمی داشت) بیرون و لوونوولده(آنا، که به دو معشوق 

سه ساعت صرف امور دولتی میکرد، و با تبسم خود بر اقدامات دستیاران آلمانی خویش که قدرت روسیه را گسترش 

پادشاه آن ستانیسالس لشچینسکی  ;یک سپاه به فرماندهی مونیخ به لهستان حمله ور شد. میدادند صحه میگذاشت

آوگستوس سوم را که اهل ساکس بود به جاي وي بر تخت  ;درا، که تمایالت فرانسوي داشت، از سلطنت خلع کر

فرانسه با درخواست مصرانهاش از . و نخستین گام را در راه وابسته کردن لهستان به روسیه برداشت ;سلطنت نشاند

. ودسلطان عثمانی زیر بار نمیرفت، زیرا در جبهه ایران درگیر ب. ترکیه در مورد حمله به روسیه عکس العمل نشان داد

روسیه موقع را براي اعالن جنگ به ترکیه مناسب تشخیص داد، و بدین ترتیب شصت سال مبارزه براي تسلط بر 
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دیپلوماتهاي آنا اعالم داشتند که ترکها، یا اقوام وابسته به ترکها در جنوب روسیه، ). 1735(دریاي سیاه آغاز شد 

ها  نیپر، دون، و کوبان را در دست دارند، و این رودخانههاي خروجی پنج رودخانه بزرگ یعنی دنیستر، بوگ، د راه

دیگر آنکه قبایل نیمه وحشی مسلمان ساکن  ;مجاري اصلی تجارت روسیه به مقصد جنوب را تشکیل میدهند

و سواحل شمالی دریاي سیاه  ;هاي سفالي این رودها در حکم یک تهدید دایمی نسبت به مسیحیان روسیهاند حوزه

ملت بزرگ و در حال رشدي مانند روسیه نباید دیگر در راه دسترسی آزادانه  ;ضروري روسیه استیک جز طبیعی و 

این مطلب موضوعی بود که در طول بقیه قرن هجدهم و حتی بعد از . به دریاي سیاه و مدیترانه با مانعی برخورد کند

  . آن مورد توجه روسیه باقی ماند

به صورت یک موضع استحکامی ترکیه در جبهه شمالی دریاي سیاه  نخستین هدف کریمه یعنی شبه جزیرهاي که

دشمنان اصلی وي وسعت منطقه و . گرفتن این شبه جزیره بود 1736هدف لشکرکشی مونیخ در سال . قرار داشت

 57000کیلومتر بیابان را طی کند که در آن حتی یک شهر نمیتوانست براي  530او ناچار بود . بیماري بودند

ارابه میبایستی در یک صف طوالنی، که در هر نقطه و هر لحظه امکان  80000. ذوقه و دارو فراهم کندسربازش آ

روز پر  29مونیخ با رهبري نظامی درخشان خود ظرف . داشت مورد حمله قبایل تاتار قرار گیرد، همراه سربازان باشد

اه اسهال خونی و بیماریهاي دیگر چنان ولی در آن م ;را گرفت) پایتخت کریمه(سراي  کوپ، کوسلوف، و باغچه

. و به اوکرائین بازگردد. بدبختی و طغیانی در میان افرادش ایجاد کردند که او ناچار شد فتوحات خویش را رها کند

. در این ضمن یکی از سران سپاه آنا، آزوف را که بر دهانه رودخانه دون مسلط بود تسخیر کرد

با هفتاد هزار سپاهی عازم جنوب شد و آچاکوف را که در نزدیکی دهانه رودخانه  1737مونیخ بار دیگر در آوریل 

ولی این کشور در لشکرکشی خود چنان با  ;در ماه ژوئن اتریش در حمله به ترکها شرکت جست. بوگ بود گرفت

با یک ارتش کامل  و روسیه که ناگهان خود را ;ناکامیابی روبهرو شد که ناچار شد یک قرارداد صلح جداگانه امضا کند

یک قرارداد صلح امضا کرد که تقریبا همه  1739سپتامبر  18رو میدید و با سوئد انتظار جنگ داشت، در  ترك روبه

این عهدنامه در سن پطرزبورگ به عنوان یک . آنچه را که طی سه لشکرکشی به دست آمده بود به ترکها پس داد

  . هزار نفر تمام شده بود، جشن گرفته شدپیروزي با شکوه، که تنها به بهاي جان یکصد

ایوان ششم، فرزند دو ماهه خواهرزاده ) 1740اکتبر  17(کمی قبل از مرگش . آنا یک سال پس از جنگ زنده ماند

و پرنس آنتون اولریش برونسویکی را به عنوان وارث تاج و تخت، و ) که در آلمان به دنیا آمده بود(خود آنا لئوپولدوونا 

ولی مونیخ و اوسترمان در این . سالگی برسد هم به عنوان نایب السلطنه تعیین کرد تا ایوان به سن هفده بیرون را

 9(آنها با او لریش و لئوپولدوونا همدست شدند تا وي را به سیبریه بفرستند  ;هنگام از دست بیرون خسته شده بودند

  . شد)) وزیر اول((آنا لئوپولدوونا نایب السلطنه، و مونیخ ). 1740نوامبر 

سفیران فرانسه و سوئد، که از تسلط کامل آلمانیها بر روسیه هراسناك بودند، شورشی از نجباي روسیه برانگیختند و 

آنها الیزابت پتروونا دختر پطرکبیر و کاترین دوم را به عنوان نامزد پنهانی خود براي . هزینه آن را تامین کردند

او از ورزش و . سی و دو سال داشت، ولی در اوج زیبایی و شهامت و سر زندگی بود الیزابت. سلطنت روسیه برگزیدند

تمرینات خشونتآمیز خوشش میآمد، ولی به لذات عاشاقانه نیز عالقه داشت، و از یک سلسله مردان زن نواز پذیرایی 

را فکر جلوس بر تخت ظاه. روسی را بزحمت مینوشت، و فرانسه را بخوبی تکلم میکرد. تحصیالتش کم بود. میکرد

سلطنت هیچ گاه به مخیلهاش خطور نکرده بود، تا اینکه آنا لئوپولدوونا و اوسترمان وي را به سود بیگانگان کنار 

هنگامی که نایب السلطنه دستور داد هنگهاي سن پطرزبورگ به فنالند بروند و سربازان از روبرو شدن با . گذاردند

کردند، الیزابت از فرصت استفاده کرد، لباس نظامی پوشید، ساعت دو بامداد  یک جنگ زمستانی اظهار عدم رضایت

وي در راس یک هنگ با . به سرباز خانه رفت، و به سربازان متوسل شد تا به وي کمک کنند 1741دسامبر  6روز 
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هنگامی که . ان فرستادرا به زند)) بچه تزار((سورتمه به کاخ زمستانی رفت، نایب السلطنه را بیدار کرد و هم او و هم 

یک امپراطریس کامال روسی، دختر پطرکبیر،  - مردم شهر از خواب بیدار شدند، متوجه شدند حکمران تازهاي دارند 

  . فرانسه و روسیه هر دو خوشحال شدند

IV - 1762 -  1741: الیزابت پتروونا 

کاترین دوم که وي را در . مشکل است تعیین شخصیت واقعی الیزابت از میان غبار زمان و نظرات و تعصبات شخصی

با آنکه بسیار تنومند بود، درشتی . از زیبایی و وقار پرشکوه او تحت تاثیر قرار گرفتم: ((دید، گفت 1744سال 

ولی وقتی لباس رسمی ... جثهاش به هیچ وجه اندامش را ضایع نکرده بود و او در حرکاتش احساس ناراحتی نمیکرد

وي در خفا چنان افکار شکاکانهاي داشت که به مرز الحاد .)) ظیم فنرداري به تن میکردمیپوشید، دامن مدور ع

رغبت آشکار وي به ((یک ناظر فرانسوي متوجه . نزدیک شده بود، ولی در انظار مسیحی مومن متعصبی بود

امتناع میورزید، زیرا وي از ازدواج . شد، ولی باید در نظر داشت هواي روسیه سرد و ودکا گرم کننده است)) مشروبات

بعضیها میگویند وي در نهان با آلکسی  ;میترسید این کار قدرتش را تقسیم و گرفتاریهایش را چند برابر کند

. بود)) نفر نخستین بین همگنان((اگر این موضوع حقیقت داشته باشد، آلکسی تنها  ;رازوموفسکی ازدواج کرده بود

وه ظاهر خوشش میآمد، پانزده هزار دست لباس و مقادیر بسیار زیادي جوراب الیزابت خودپسند بود، از زیبایی و شک

او این . بعضی از این کفشها را وي به عنوان موشک در مواقع بحث و جدل به کار میبرد ;جفت کفش داشت 2500و 

گروهبانان به کار  استعداد را داشت که در موقع سرزنش خدمه و درباریان خود همان الفاظ و کلماتی را به کار برد که

مجازات مرگ را، جز در مورد خیانت، . با آنکه اساسا رئوف بود، گاهی با مجازاتهاي بیرحمانه موافقت میکرد. میبردند

تازیانه زدن به قوت خود باقی ماند، . شکنجه تنها در مورد خطیرترین محاکمات مجاز داشته میشد ;)1744(لغو کرد 

ها و خیابانهاي شهرها را در شب ناامن  راهی براي جلوگیري از جنایتکارانی که جاده ولی الیزابت احساس میکرد باید

طبیعتا تیزهوش بود و تا آنجا که وضع آموزش، اخالقیات، رسوم، . میکردند یافت شود، وي، هم بیقرار بود هم کاهل

  . آداب، و اقتصاد روسیه اجازه میداد، براي کشور خود حکومتی خوب برقرار کرد

از تبعید اوسترمان و مونیخ به سیبریه، سنا را بار دیگر به مقام رهبري در اداره امور کشور رسانید و امور خارجی پس 

یک توطئهگر بزرگ، ظنین، پابرجا و بیباك ((کاترین دوم آلکسی را . ریومین سپرد - را به آلکسی پتروویچ بستوژف 

او به پول عالقه . توصیف میکرد)) بت به دوستان الیزابتدر اصول خود، دشمنی آشتیناپذیر، ولی دوست واقعی نس

وقتی . داشت، همان طور که معموال کسانی که میدانند مقام واالیشان با خطر سقوط روبهرو است پول را دوست دارند

. کرون هزینه برمیدارد 100000انگلستان درصدد رشوه دادن به وي برآمد، چنین برآورد کرد که درستکاري وي 

م نیست که آیا این معامله صورت گرفت یا نه، ولی بستوژف عموما از روشی مساعد نسبت به انگلستان پیروي معلو

فردریک کبیر به سهم خود . این روش پاسخی طبیعی به پشتیبانی فرانسه از سوئد و ترکیه علیه روسیه بود ;میکرد

در عوض بستوژف روسیه را با  ;پیشنهاد رد شد این ;کرون براي اتحاد روسیه با پروس به وي پیشنهاد کرد 100000

 16(وقتی که انگلستان به دنبال این اتحاد خود با پروس متحد شد . متحد کرد) 1755(و انگلستان ) 1745(اتریش 

یک . ، بساط صدراعظمی بستوژف درهم ریخت، و از آن پس الیزابت اندرزهاي وي را نادیده میگرفت)1756ژانویه 

. آغاز شد)) جنگ هفتساله((اتریش وابسته کرد و -فرانسه)) اتحادهاي خنثا کننده((را به  دولت جدید روسیه

یگرسدورف شکست داد و - پروسیها را در گروس 1757قبال متذکر شدیم چگونه سردار روسی آپراکسین در سال 

عد کردند که بستوژف سفراي کبار فرانسه و اتریش الیزابت را متقا. سپس نیروهاي خود را به لهستان عقب کشید

الیزابت دستور داد که هم . توطئه میکند) الیزابت(دستور عقب نشینی آپراکسین را داده است و براي خلع وي 

بستوژف منکر هر دو اتهام شد، و . آپراکسین در زندان درگذشت). 1758(صدراعظم و هم آپراکسین دستگیر شوند 
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. الیزابت مانع از این کار شد ;ل بودند او را با شکنجه به اعتراف وادارنددشمنانش مای. اطالعات بعدي وي را تبرئه کرد

  . میخائیل ورونتسوف به جاي بستوژف به صدارت عظما رسید

ها، حسادتها، و احساسات نفرت آمیز درباریان، الیزابت دستیاران خود  در بحبوحه مجالس رقص، مجالس قمار، توطئه

محبوب جوانش، ایوان شووالوف، دانشگاهی در مسکو گشود، . به پیش برانند را تشویق میکرد که تمدن روسیه را

مدارس ابتدایی و متوسطه تاسیس کرد، دانشجویانی براي تحصیالت عالی در پزشکی به خارج فرستاد، و معماران و 

در  1758سال ، که خود در )آکادمیا ایسکوستف(سازان و نقاشانی را از فرانسه براي آکادمی هنرهاي زیبا  مجسمه

او با ولتر در مکاتبه بود و وي را برانگیخت تا یک تاریخ روسیه در دوران . پایتخت ایجاد کرده بود، به کشور آورد

برادرش پیوتر شووالوف با از میان برداشتن عوارض دادوستد داخلی به اقتصاد ). 1757(سلطنت پطرکبیر بنویسد 

وي . پان اسالویستها اجازه داد عدم رواداري مذهبی شدت یابد در عین حال، الیزابت براي تسکین. کمک کرد

  . یهودي را تبعید کرد 35000تعدادي از مساجد را در مناطق تاتارنشین بست و 

غرورآمیزترین موفقیت وي این بود که سپاهیان و سردارانش چندین بار فردریک دوم را شکست دادند، از پیشروي 

ود فردریک را درهم شکنند که اختالل وضع جسمانی وي قدرتش را براي به هم پروس جلوگیري کردند، و نزدیک ب

، سفیر کبیر 1755سالها قبل از آن، در . روسیه دچار ضعف و فتور کرد-اتریش- پیوسته نگاه داشتن اتحاد فرانسه

مداوم، تورم  وي به استفراغ خون، تنگی نفس، سرفه ;وضع سالمت امپراطریس بد است: ((انگلستان گزارش داده بود

در این هنگام، الیزابت بهاي گزافی براي .)) با این وصف، او با من منوئه رقصید. پاها، و آب آوردن سینه مبتالست

او که بچه نداشت، مدتها بود دنبال کسی از خاندان سلطنت . ترجیح دادن بیبندوباري جنسی به ازدواج میپرداخت

روسیه روبرو شود، و معلوم نیست به چه علت براي این کار کارل  میگشت که بتواند با مسائل داخلی و خارجی

این بزرگترین . گوتورپ، را برگزید -فریدریش اولریخ، پسر خواهرش آناپتروونا و کارل فریدریش دوك هولشتاین 

. اشتباه سلطنتش بود، ولی الیزابت با انتخاب همسر کارل جبران این اشتباه را کرد

V - 1761 - 1743: پطروکاترین  

او، که . در کیل به دنیا آمد 1728در ) این نامی بود که الیزابت بر کارل فریدریش اولریش گذاشت(پیوتر فئودوروویچ 

پطر . نوه پطر اول و کارل دوازدهم بود، میتوانست هم بر تخت سلطنت روسیه بنشیند و هم بر تخت سلطنت سوئد

سپس، بر اثر یک تغییر ناگهانی براي  ;در خانه نگاه داشته شد داراي وضع جسمانی ضعیفی بود و تا سن هفتسالگی

سالگی گروهبان شد، با غرور در میدان  در سن نه. خدمت در لشکر گارد هولشتاین تعیین شد و یک سرباز بار آمد

تعیین  سالگی یک مربی آلمانی برایش در یازده. رژه قدم برمیداشت، و زبان و اخالقیات افسران ارتش را فرا میگرفت

شد که وي را به نحوي فراموش نشدنی پیرو معتقدات مذهبی لوتر بار آورد و آنقدر او را تحت انضباط قرار داد تا وي 

او که سختگیریهاي این آقا معلم در تنگنایش گذارده بود، به کمرویی و اختفا پناه برد، به . دچار ناراحتی عصبی شد

روسو میتوانست او را به عنوان نمونهاي . شد)) تندخو، لجباز، و ستیزهجو((حیله و فریب روي آورد، و براي همیشه 

پطر قلب رئوفی داشت و، . در اثبات این عقیده ذکر کند که بشر طبیعتا خوب است، ولی محیط بد او را مسخ میکند

عش را خراب ولی آنچه وض. همان طور که از فرامین سلطنتی وي خواهیم دید، آرزو داشت که کار صحیح انجام دهد

کاترین دوم، که او را در سن . میکرد این بود که به نقشهایی گمارده میشد که براي ایفاي آنها مناسب نبود

از فکر اینکه همسر ((توصیف کرد و میگفت )) خوش سیما، با نزاکت، و مبادي آداب((یازدهسالگی دیده بود، وي را 

یزابت دستور داد پطر را به روسیه بیاورند، او را مهیندوك کرد، ال 1743در سال .)) وي شوم احساس انزجاري نمیکنم

ولی از عدم تکافوي تحصیالت . ظاهرا وي را به مذهب ارتدوکس درآورد، و سعی کرد او را براي حکمرانی تعلیم دهد

و بیثباتی خصوصیات اخالقی وي سخت به حیرت آمد، پطر در سن پطرزبورگ میخوارگی را به دیگر معایب خود 
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الیزابت امیدوار بود قبل از اینکه خودش چشم از جهان بربندد، این جوان عجیب، چنانچه با زن باهوش و . افزود

الیزابت به سابقه آن عدم تعصب نژادي که، حتی . سالمی جفت شود، در آینده به صورت یک تزار با صالحیت درآید

بود، در خارج از روسیه به جستجو پرداخت و یک  در جریان پدید آمدن کشورها براساس ملیت، از خصوصیات اشراف

فردریک دوم مکار این انتخاب . هاي آلمان برگزید شاهزاده خانم غیرسرشناس را از یکی از کوچکترین شاهزاده نشین

را توصیه کرده بود، به این امید که در روسیهاي که براي آلمان هراس آور شده بود، یک ملکه دوست آلمان داشته 

. درباره اصالت و صحت این خاطرات تردیدي نیست. ر این هنگام سروکار ما با خاطرات کاترین بزرگ استد. باشد

به چاپ نرسیدند، ولی دستنوشته فرانسوي آن، که به خط خود کاترین است، در بایگانی  1859این خاطرات تا سال 

ي هم جریاناتی که در این خاطرات آمده آیا میتوان به این خاطرات اعتماد کرد بر رو. ملی در مسکو محفوظ است

این خاطرات داستانی . عیب این خاطرات کذب آنها نیست، بلکه فقدان بیطرفی آنهاست. مورد تایید منابع دیگرند

است که با ظرافت طبع و روح و حرارت بخوبی بازگو شده است، ولی تا حدودي در حکم توجیه نامهاي است که وي 

ش از تخت سلطنت، و حفظ آرامش و خونسردي خود پس از شنیدن خبر قتل وي، نوشته براي به زیر کشیدن شوهر

به دنیا آمد و به نام سوفیا آوگوستا فردریکا که نام سه  1729آوریل  21کاترین در شتتین واقع در پومرانی در . است

گوتورپ بود، و  -هولشتاین  مادرش شاهزاده خانم یوهانا الیزابت، از امیرنشین. هایش بود، تعمید شد تن از خاله

تسربست در قسمت  - پدرش، کریستیان آوگوست، شاهزاده آنهالت . کاترین از طریق وي از دختر عموهاي پطر میشد

. پدر و مادرش هر دو از داشتن دختر دچار یاس شدند. مرکزي آلمان بود و در ارتش فردریک درجه سرلشکري داشت

کاترین جنسیت خود را با توسعه دادن خصوصیات مردانه . جنین کرده استمادرش چنان متالم بود که گویی سقط 

یک سردار سپاه و کشور داري یک امپراطور جبران کرد و در تمام دوران سلطنت مطلوبترین و زودیابترین رفیقه در 

را تا پایان عمر  یکی از این بیماریها چنان شدید بود که ظاهرا وي ;وي دچار انواع بیماریهاي کودکی شد. اروپا بود

  . بطوري که گفته میشود، ستون فقراتش کج و معوج، و شانه راستش خیلی باالتر از شانه چپش بود. ناقص کرد

هیچ وقت آن ((جالد محل، که در شکستهبندي متخصص شده بود، به او شکمبندي بست که خود کاترین میگوید 

هجده ماه بدنم آثار راست شدن را نشان ((و بعد از  ;))زیرم را، روز یا شب، برنمیداشتم، مگر براي تعویض لباسهاي

آن قدر به وي گفته شده بود زشت است که وي سعی کرد هوش را جایگزین زیبایی کند، و میتوان گفت او .)) داد

وقتی به . نمونه دیگري از کسانی بود که با احساس یک نقص، نیروهاي جبران کننده را جایگزین نقصشان میکنند

با آنکه زجر زیادي کشیده بود، . بلوغ رسید و زوایاي بدنش به صورت انحناهایی درآمدند، زشتی او ناپدید شدسن 

او به وسیله مربیان، .)) الزم بود جلویش گرفته شود((داشت و چنان با روح و سرزنده بود که )) روحیه شادابی((

او میپرسید آیا این غیرمنصفانه . د، آموزش یافتخصوصا توسط یک روحانی لوتري که از سواالت کاترین رنج میبر

تیتوس، مارکوس آورلیوس، و همه مردان بزرگ عهد باستان، با آنکه ممکن است با فضیلت بوده باشند، ((نیست که 

او چنان بخوبی استدالل میکرد که معلمش در )) یزدانی چیزي نمیدانستند، ملعون تلقی شوند به علت اینکه از الهام

او خصوصا میخواست بداند آن هرج و مرجی که طبق . ت او را تازیانه بزند، ولی یک معلمه شفاعت او را کردنظر داش

به نظر میرسید که پاسخهاي او هیچ گاه مرا قانع . ((سفر پیدایش قبل از خلقت حکمفرما بود چگونه بوده است

ختنه ((ترین اصرار داشت که وي توضیح دهد معلمش از اینکه کا.)) هر دو ما اوقاتمان تلخ میشد((و )) نمیکردند

معلمان دیگر و معلمهاش همه فرانسوي بودند، و بدین ترتیب وي زبان فرانسه . بیشتر به ستوه میآمد)) دقیقا چیست

وي آثار کورنی، راسین، و مولیر را میخواند، و بوضوح آمادگی خواندن آثار و پذیرش افکار ولتر را . را بخوبی آموخت

خبر این شاهزاده خانم باهوش به امپراطریس الیزابت رسید . ترین زنان عصر خود شد یکی از تحصیلکرده داشت، و

در اول . که با اشتیاق دنبال دختري میگشت که بتواند از طریق تراوشات مغزي خود به پطر خرد و درایت ببخشد
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والدین سوفیا در . به دربار روسیه بیاید دعوتی از مادر سوفیا شد که به اتفاق دخترش براي دیداري 1744ژانویه 

. روسیه به نظر آنها به طرز خطرناکی بیثبات و عقب افتاده میرسید. تردید بودند

ولی سوفیا، که حدس زده بود که وي به عنوان همسر مهیندوك مورد توجه و بررسی قرار گرفته است، تقاضا کرد به 

آنها سفر طوالنی و مشکل خود را از طریق برلین، شتتین، پروس  ژانویه 12در . این دعوت پاسخ مثبت داده شود

 ;در برلین فردریک از آنها پذیرایی کرد و از سوفیا خوشش آمد. شرقی، ریگا، و سن پطرزبورگ به مسکو آغاز کردند

صحبت از من هزار سوال کرد و راجع به اپرا، کمدي، شعر، رقص، و به طور خالصه آنچه که ممکن است انسان در ((

پدرم با مالطفت با من بدرود گفت، و این ((در شتتین .)) ساله تصورش را بکند، صحبت کرد با یک دختر چهارده

فوریه، پس از یک  9مادر و دختر با مالزمان بسیار در .)) من بتلخی گریستم ;آخرین باري بود که من او را دیدم

  . کو رسیدندسورتمه سواري پنجاه و دو ساعته از سن پطرزبورگ به مس

عصر آن روز وي پطر را براي بار دوم دید، و بار دیگر این دیدار اثر مساعدي در او گذاشت، تا اینکه پطر به طور 

کاترین متوجه شد که لهجه . هاي دربار است خصوصی به وي گفت که یک لوتري پر و پاقرص و عاشق یکی از ندیمه

او به سهم خود تصمیم گرفت روسی را به طور کامل بیاموزد و  ;نیست و طرز رفتار آلمانی پطر در نزد روسیها مطبوع

نسبت ((بود، ولی )) اندکی از بیعالقگی((احساسات او نسبت به پطر . بپذیرد)) طور دربست((مذهب ارتدوکس به را 

. صهاي روسیبراي زبان، براي مذهب، و براي رق -سه معلم برایش فراهم شد .)) به تخت و تاج روسیه بیعالقه نبودم

که  - یک بار حتی در دل شب از رختخواب برخاست تا درسهایش را مطالعه کند  - او با چنان جدیتی درس میخواند 

من مدت بیست و هفت روز در میان مرگ و زندگی در نوسان بودم . ((فوریه به بیماري ذات الجنب مبتال شد 22در 

مادرش بر اثر این تقاضا که یک .)) هی چهار بار در یک روزو طی این مدت شانزده بار از من خون گرفته شد، گا

سوفیا با خواستن یک کشیش از ،روحانی لوتري براي دخترش احضار شود، محبوبیت خود را در دربار از دست داد

من . ((آوریل او قادر شد در انظار ظاهر شود 21سرانجام در . کلیساي یونان قلوب بسیاري را به سوي خود جلب کرد

صورت و خطوط چهرهام بسیار الغر و کشیده شده بودند، موهایم شروع به ریزش ...  ;نند اسکلت الغر شده بودمما

. امپراطریس یک ظرف سرخاب برایش فرستاد.)) کرده بود، و رنگم کامال پریده بود

نگام به نامهاي در این ه. ژوئن سوفیا با تقدسی تاثیر بخش تشریفات گروش به مذهب ارتدوکس را طی کرد 28در 

صبح روز بعد در کلیساي . افزوده شد، و از این پس او را کاترین میخواندند)) یکاترینا آلکسیونا((موجود وي دو کلمه 

همه آنهایی که او را میدیدند از محبوبیت . جامع اوسپنسکی سوبور وي رسما به نامزدي مهیندوك پطر درآمد

اوت  21آنها پس از چهارده ماه کارآموزي، در . م به او عالقه مییافتسنجیدهاش خوششان میآمد، حتی پطر هم کمک

  . اکتبر مادر کاترین عازم موطن خود شد 10در . در سن پطرزبورگ ازدواج کردند 1745

کاترین زیبا بود و پطر، که در سال نامزدیشان به آبله . پطر در این وقت هفده سال داشت، و همسرش شانزده سال

ولی پطر به قول سولوویوف  ;کاترین از نظر فکري حریص و هشیار بود. از زیبایی بهرهاي نداشت مبتال شده بود،

او .)) همه آثار عقب ماندگی فکري را از خود نشان میداد و مانند طفلی بود که تنها از نظر جسمانی رشد کرده باشد((

آن قدر به سگها عالقه داشت که چند با عروسک، آدمکهاي خیمه شب بازي، و سربازهاي عروسکی بازي میکرد و 

. پارس سگها یا بوي بد آنها - کاترین نمیدانست کدام یک بدتر است . قالده از آنها را در اقامتگاه خود نگاه میداشت

تقریبا هر  1753از سال : ((عالقهاش به مشروبات زیاد شد. پطر با نواختن ویولن خود به بهبود وضع کمکی نمیکرد

امپراطریس الیزابت به خاطر این معایب او را سرزنش میکرد، ولی خود او هم سرمشق آنچه پند )) .روز مست میکرد

میخواند، و همچنین تحقیر وي نسبت به )) سرزمین نفرین شده((نفرت آشکار پطر از روسیه، که آن را . میداد نبود

ریک کبیر، حتی هنگامی که روسیه و کلیسا و روحانیان ارتدوکس، و از همه مهمتر ستایش فوق العاده وي از فرد
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که  - پطر اطراف خود را با گروهی از سربازان . پروس درگیر جنگی مرگبار بودند، بیشتر باعث نگرانی الیزابت میشد

او در تفریحگاه خود در اورانینباوم . احاطه کرده بود)) گارد هولشتاینی((به عنوان  - تقریبا همگی آلمانی بودند 

وقتی که . با البسه متحدالشکل آلمانی ملبس میداشت و آنها را به سبک پروسیها مشق میدادمالزمان خود را 

پروسیها را شکست دادند، از بیم رنجاندن پطر، که امکان داشت هر  1759سرداران روسی فرمور و سالتیکوف در 

ورت تصادم فرهنگهاي مختلف این ازدواج تقریبا به ص. لحظه تزار شود، از تعقیب پیروزیهاي خویش خودداري کردند

باور نکردنی به نظر میرسد که این . درآمد، زیرا کاترین با مطالعه ادبیات فرانسه به پیشبرد تحصیالت خود مشغول بود

زن جوان در سالهاي غمزدهاي که عنوان مهیندوشس داشت، آثار افالطون، پلوتارك، تاسیت، بل، ولتر، دیدرو، و 

این . ، را میخواند))کتاب دعاي هر سلطان سلیم العقل باشد((ن او به نظر کاترین میبایستی مونتسکیو، که روح القوانی

کتابها میبایستی به معتقدات مذهبی کاترین پایان داده باشند، هر چند که وي مجدانه به رعایت مراسم ارتدوکس 

ک یک نسل پیش از آن از ولتر فراگرفته اي را که فردری)) استبداد روشنفکرانه((این کتابها آن اندیشه  ;ادامه میداد

. بود، در او ایجاد کردند

ازدواج میان من و مهیندوك هنوز به مرحله ) ((اگر بتوان گزارش دست اول کاترین را پذیرفت(در خالل این احوال 

ت، عقیده آمیز درباره کاترین نوش یک زندگینامه مطلعانه و خصومت 1800کاسترا، که در سال .)) زفاف نرسیده بود

  . پطر داراي نقصی بود که، گرچه رفع آن آسان بود، به هر حال رنج آور به نظر میرسید((داشت که 

این وضع قرینه عجیبی با .)) شدت عشق او، و تالشهاي مکرر او، نتوانسته بود مرحله زفاف در ازدواج را تامین کند

نسبت به پطر در دوران نامزدي طوالنی آنها بر پطر  شاید بیعالقگی کاترین. لویی شانزدهم و ماري آنتوانت داشت

هایی  طولی نکشید که وي متوجه زنان دیگر شد، و متوالیا رفیقه. آشکار شده و او را از نظر روانی ناتوان کرده بود

ین در توصیف کاترین از این نخست. گرفت که هر کدام از آنها امیدوار بود به عنوان مهیندوشس جاي کاترین را بگیرد

بنابه گفته هوریس والپول، یک روز امپراطریس از کاترین . سالهاي ازدواج، سالهاي بدبختی وي توصیف شده است

و در حقیقت  ;کاترین پاسخ داد نباید ثمرهاي انتظار داشت. پرسید که چرا پیوند آن دو ثمرهاي به بار نیاورده است

الیزابت متقابال گفت که کشور به جانشینانی نیاز دارد، و (( :والپول میگوید. این گفته ناتوانی شوهرش را میرساند

ثمرات این اطاعت امر یک . مهیندوشس را آزاد گذارد تا با کمک هر کس که مایل است این جانشین را فراهم کند

بنا به ( مادام ماریا چوگلو کووا، که الیزابت وي را به عنوان ندیمه کاترین تعیین کرده بود.)) پسر و یک دختر بودند

به کاترین توضیح داد که در مورد وفاداري به ازدواج استثناهاي مهمی وجود دارند، و قول داد که ) گفته مهیندوشس

شکی نیست که طرح این ((به طوري که والپول میگوید،  ;اگر کاترین معشوقی بگیرد، راز او را محفوظ نگاه دارد

این امور را باید با این )). ناحیه خود امپراطریس عنوان شده است پیشنهاد شرم آور از طرف ندیمه نبوده، بلکه از

هاي چند شوهره عادت کرده، دربار فرانسوي به  چشم انداز در مدنظر آوریم که دربار روسی مدتها بود به ملکه

آورده لهستانی آوگوستوس سوم یکصد و پنجاه فرزند به وجود  -و در دربار ساکسی  ;پادشاهان چند زنه خود گرفته

به نظر میآید که پیش از . آیا کاترین از این سرمشقها به حد افراط پیروي کرد پس از به سلطنت رسیدنش، بلی. بود

سرگی سالتیکوف بود،  - حدود شش سال پس از ازدواج  - نخستین نفر . سلطنت، خود را به سه تن قانع کرده بود

  : بت به وي چنین توصیف میکندکاترین عکس العمل خود را نس. افسري جوان و خوش بنیه

هاي یک زن دوستداشتنی را با طرز فکر و خلق و خوي یک مرد ترکیب  اگر بتوانم بیپرده صحبت کنم، من جذبه

من . استدعا دارم به خاطر این توصیف بخشوده شوم، ولی صحت این توصیف نحوه بیان آن را توجیه میکند. کردم

و این یک کیفیت انسانی است که نباید در . وسه به این ترتیب پیموده شده بودجذاب بودم، و نتیجتا نیمی از راه وس

انسان نمیتواند قلب خود را در دستش نگاه دارد و به میل خود آن را تحت فشار قرار دهد یا آزاد . نیمه راه بازایستاد
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این تجربه . لی سقط جنین کردکاترین باردار شد، و 1751در سال .))سازد، و یا فشار خود را بر آن شل یا سفت کند

الیزابت شادي کرد، . فرزندي به دنیا آورد که بعدا امپراطور پاول اول شد 1754در . نیز تکرار شد 1753دردناك در 

. روبل به عنوان هدیه به کاترین داد، و سالتیکوف را رهسپار گمنامی امنی در استکهلم ودرسدن کرد 100000

پطر به میخوارگی . ین شهرها با هر زنی که آشنا میشد با او سروسري پیدا میکردکاترین میگوید سالتیکوف در ا

. هاي تازه گرفت، و سرانجام با الیزاوتا ورونتسووا، برادرزاده صدراعظم جدید، سروسامانی یافت بیشتر روي آورد و رفیقه

کاترین به توجهات یک  1756در . کاترین با او نزاع میکرد و او و دوستانش را در انظار مورد مسخره قرار میداد

. لهستانی خوش سیما که بیست و چهار سال داشت و نامش کنت ستانیسالس پونیاتوفسکی بود نظر موافق نشان داد

زندگینامه . این جوان به عنوان وابسته سفیر انگلستان به نام سر چارلز هنبري ویلیامز به سن پطرزبورگ آمده بود

او بیست و پنج سال داشت و در  ;چنین توصیف میکرد 1755ته است، کاترین را در ستانیسالس، که خود وي نوش

  . آن مرحلهاي از زندگی قرار داشت که براي زنان زیبا زیباترین مرحله است

مویی سیاه، پوستی با سفیدي خیره کننده، مژگانی بلند و سیاه، بینی یونانی، دهانی که انگار براي بوسه ساخته شده 

و حرکاتی بسیار چابک و با این وصف سرشار . ن و بازوانی بینقص، اندامی ظریف که تا حدودي کشیده بوداست، دستا

  .صدایش مطبوع، و خندهاش مانند روحیهاش شاداب بود. از وقار و تبحر داشت

همه این عشق از . او میگوید وقتی به کاترین خیره میشد فراموش میکرد که چیزي به اسم سیبریه هم وجود دارد

مدتها پس از اینکه کاترین  ;براي ستانیسالس هم همین طور بود. عشقهاي متعدد کاترین عمیقانهتر احساس میشد

و پونیاتوفسکی هر قدر هم که رفتار و روشهاي کاترین او  ;معشوقهاي دیگري گرفت، قلبش در نزد پونیاتوفسکی ماند

  . ختگی خود نسبت به وي خارج نشدرا رنج میداد، هیچ گاه به طور کامل از زیر نفوذ دلبا

هنگامی که کاترین براي اقامت نزد پطر به اورانینباوم رفت، ستانیسالس با دیدار مخفیانه از کاترین در آنجا، جان 

کاترین نزد رفیقه پطر شفاعت کرد، و . عمل او کشف شد و پطر دستور داد او را دار بزنند. خود را به خطر انداخت

سرانجام، پطر، به . دریافت هدیهاي قلبش را نرم کرده بود، مهیندوك را از توسن خشم به زیر آوردرفیقه پطر هم که 

هنگام بروز یک لحظه خوش خلقی، نه تنها پونیاتوفسکی را بخشید، بلکه از کاترین خواست به معشوق خود ملحق 

و این چهار نفر شامهاي سرور بخش بسیاري  تشکیل داد)) یک خانواده چهار نفري((شود و با آنها و الیزاوتا ورونتسووا 

درباریان عموما عقیده داشتند که پدر این بچه . کاترین دختري به دنیا آورد 1758دسامبر  9در . باهم صرف کردند

ولی پطر آن را به خود نسبت داد، تبریکات را پذیرفت، و براي بزرگداشت این پیروزي جشنهایی . پونیاتوفسکی است

امپراطریس ترتیبی داد که پونیاتوفسکی به لهستان باز خوانده شود، و کاترین . ین بچه چهار ماه بعد مردا. ترتیب داد

ولی وي مجذوب ماجراجوییهاي عاشقانه و رزمی گریگوري گریگوریویچ آرلوف، . براي مدتی کوتاه بدون عشق ماند

با وجود برداشتن سه زخم موضع خود را آرلوف به علت اینکه در جنگ تسورندورف . دستیار پیوتر شووالوف، شد

ولی تنها  ;داشت)) صورتی مانند فرشتگان((او اندامی مانند ورزشکاران و . حفظ کرده بود، شهرتی به هم رسانده بود

قانونی که وي از نظر اخالقی به آن پایبند بود این بود که به هر طریقی که شده است، باید براي دست یافتن به 

شووالوف معشوقهاي داشت به نام پرنسس الناکوراکین که از جمله خوشروترین و . تالش کرد قدرت و به زنان

شووالوف با خود عهد کرد او را به قتل برساند، ولی . آرلوف او را از چنگ رئیس خود ربود ;بیبندوبارترین زن دربار بود

. قبل از اینکه دست به کار این امر شود، درگذشت

وف خوشش آمد و متوجه شد که او در میان محافظان چهار برادر دارد که همگی بلندقد و کاترین از شهامت آرل

کاترین ترتیب مالقاتی باگریگوري داد، سپس مالقاتی . این پنج جنگجو در مواقع اضطراري به کار میآمدند. نیرومندند
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، تا 1762ه او باردار بود و در آوریل با رسیدن ماه ژوئی. طولی نکشید که کاترین جاي کوراکین را گرفت. دیگر و دیگر

  . این پسر به نام آلکسی بوبرینسکی بزرگ شد ;آنجا که امکان داشت در اختفا، پسر آرلوف را بهدنیا آورد

کوششهایی براي کشاندن کاترین ... آشکار شد که امپراطریس دچار آخرین بیماري خود شده است 1761در دسامبر 

به او هشدار داده شد که پطر پس از رسیدن به . به تخت نشستن پطر به عمل آمد به توطئهاي براي جلوگیري از

ولی کاترین از شرکت  ;مقام تزاري، او را به کناري خواهد افکند و الیزاوتا ورونتسووا را همسر و ملکه خود خواهد کرد

گذشت، و پطر بدون برخورد با امپراطریس الیزابت در) طبق تقویم جدید( 1762ژانویه  5در . در توطئه امتناع کرد

  . مخالفت علنی بر تخت سلطنت نشست

VI - 1762: پطر سوم  

وي خوش طینتی خود را که بر اثر روشهاي خشن و بیفکرانه . پطر با اقدامات بلند نظرانه خود همه را به حیرت آورد

س مسالمت آمیزش به تخت در پرده استتار قرار گرفته بود، تحت تاثیر احساس ناگهانی حقشناسی به خاطر جلو

دشمنان را بخشید، بیشتر وزیران الیزابت را نگاه داشت، و کوشش کرد که نسبت به کاترین . سلطنت آشکار کرد

وي در یک سر کاخ سلطنتی اقامتگاه راحتی براي کاترین فراهم کرد، و خود در انتهاي دیگر کاخ منزل . مهربان باشد

البته این امر توهینی شدید به کاترین بود، ولی کاترین از اینکه از پطر . قهاش دادگزید، اتاقهاي میانی را هم به رفی

پطر مقرري بیش از حد کفایت براي کاترین تامین کرد، و بدهیهاي . قدري فاصله داشت، در باطن خوشحال بود

همپایه خود قرار میداد و  در مراسم رسمی، او کاترین را. عظیم وي را بدون اینکه مبدا آنها را جویا شود، میپرداخت

 ;او مردان و زنانی را که فرمانروایان پیشین به سیبریه فرستاده بودند از تبعید بازخواند. گاهی برایش تقدم قائل میشد

پطر او را به مقام . نوه پسري قرار گرفت 32در این هنگام مونیخ در سن هشتاد و دو سالگی بازگشت و مورد استقبال 

امپراطور خوشبخت . مونیخ عهد کرد تا پایان به او خدمت کند و همین کار را هم کرد. د بازگرداندفیلد مارشالی خو

نجبارا از تعهداتی که پطر کبیر بر آنان تحمیل کرده بود، و آنان را ناچار میساخت سالهاي بسیار از عمر خود را صرف 

از وي بسازند، ولی او از آنها خواست که این طال  آنها در نظر داشتند مجسمهاي طالیی. امور کشور کنند، آزاد ساخت

فوریه صادر شد پلیس خفیه را، که مورد نفرت عامه بود،  21فرمانی که در . را در راه معقولتري به مصرف برسانند

منسوخ داشت و دستگیري افراد را به اتهامات سیاسی منع کرد، مگر اینکه این اتهامات توسط سنا مرور و تایید 

حتی ((ژوئن پطر فرمانی صادر کرد که زنا کاري از آن پس از محکومیت رسمی معاف میشد، زیرا  25در . شوند

کاهش عوارض صادراتی بازرگانان را . درباریان از این امر مشعوف شدند)). مسیح نیز چنین عملی را محکوم نکرده بود

از پیروان عقاید مذهبی قدیم . ها متوقف شد و خرید سرف براي کار در کارخانه ;بهاي نمک کاهش یافت ;مسرور کرد

، که در زمان الیزابت براي رهایی از آزار و اذیت از روسیه گریخته بودند، دعوت شد به روسیه )معتقدان قدیم(

مارس، که همه زمینهاي  21فوریه و  16ولی روحانیان از فرامین مورخ . بازگردند و از آزادي مذهب بهرهمند شوند

سرفها . اعالم داشت و همه روحانیان ارتدوکس را کارکنان حقوق بگیر دولت کرد، سخت به خشم آمدند کلیسا را ملی

در میان . در این اراضی غیرمذهبی شده آزاد شدند، و رعایاي امالك نجبا انتظار داشتند آنان نیز بزودي آزاد شوند

. به افراط به نوشیدن مشروب ادامه میدادهمه این اصالحات که وزیران گوناگون به او پیشنهاد میکردند، پطر 

 ;حیرت انگیزترین اقدام وي، و اقدامی که بیش از همه باعث مسرت خاطر وي شد، پایان دادن به جنگ با پروس بود

وي حتی قبل از اینکه به سلطنت برسد، براي کمک به فردریک کارهاي بسیاري کرده بود و به طور پنهانی طرحهاي 

مه او  5در . در این هنگام او با غرور از این کار خود یاد میکرد. تی الیزابت را برایش میفرستادنظامی شوراي سلطن

وي به فرمانده نیروهاي روسی که در آن وقت با . روسیه و پروس را در یک اتحاد تدافعی و تعرضی به هم پیوند داد

خودش لباس خدمت . قرار دهد)) دشاه ارباب منپا((ارتش اتریش همکاري میکرد دستور داد این نیروها را در اختیار 
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هر روز : در ارتش انضباط پروسی برقرار ساخت. پروسی بر تن کرد و به سربازان محلی دستور داد همان کار را بکنند

براي درباریان خود تمرینات نظامی ترتیب میداد، و همه درباریان ذکور را مجبور میکرد بدون توجه به سن یا وضع 

  . خود را برهنگهاي پرغرور پایتخت مقدم داشت)) گارد هولشتاینی((وي . در این تمرینات شرکت جویندجسمانی، 

ارتش روسیه از صلح بدش نمیآمد، ولی از پشت کردن سریع روسیه به متحدان فرانسوي و اتریشی خود، و از تسلیم 

وقتی ارتش روسیه شنید که پطر . ودکلیه مناطقی که در طی جنگ از پروس گرفته شده بود، خیلی ناراحت شده ب

در نظر دارد یک گروه عظیم از سربازان روسی را علیه دانمارك گسیل دارد تا دو کنشین شلسویگ را که دانمارك از 

سربازان صریحا گفتند از شرکت در چنین . دوکهاي هولشتاین از جمله پدر پطر گرفته بود بازستاند، به وحشت افتاد

موقعی که پطر از کیریل رازوموفسکی خواست که یک سپاه را به دانمارك رهبري کند، . ورزید جنگی امتناع خواهند

.)) اعلیحضرت نخست باید یک سپاه دیگر به من بدهند تا سپاه مرا وادار به پیشروي کند: ((این سردار سپاه پاسخ داد

ارتش از او به عنوان یک . دون وجهه یافتناگهان با وجود اصالحات شجاعانه و بسیار قابل مالحظه وي، پسر خود را ب

خائن نفرت داشت، روحانیان از او به عنوان یک لوتري یا از آن هم بدتر انزجار داشتند، سرفهاي آزاد نشده براي 

این سوظن عمومی که . آزادي جنجال میکردند، و درباریان او را به عنوان یک آدم احمق مورد تمسخر قرار میدادند

: اترین را طالق گوید و با رفیقه خود ازدواج کند به همه این ناراحتیها افزوده شد، کاسترا میگفتوي قصد دارد ک

گاهی با  -آن زن جوان که فاقد همه گونه هنر یا مهارتی بود ولی غرور احمقانه داشت این هنر را داشت که از تزار ((

ولی را که تزار به او داده بود، یعنی ازدواج با او و تجدید ق - چاپلوسی، گاهی با سرزنش، و حتی گاهی با کتک زدن او 

بتدریج که قدرت و میخوارگی بیشتر و .)) نشاندن وي به جاي کاترین بر روي تخت سلطنت روسیه، را به دست آورد

بارون . بیشتر پطر را سرمست میکرد، وي با کاترین رفتار خشنی در پیش گرفت و حتی او را در انظار احمق میخواند

ترین وضع قرار دارد، و نسبت به وي با نهایت تحقیر  در بیرحمانه - کاترین- امپراطریس: ((برتوي به شوازول نوشت دو

من که با شهامت و خشونت طبع وي آشنا هستم، تعجب نخواهم کرد که این طرز رفتار او را به عمل . رفتار میشود

ار میبرند تا او را آرام کنند، ولی اگر کاترین بخواهد، آنها بعضی از دوستانش منتهاي تالش خود را به ک. حادي وا دارد

او در ارتش، در دربار، و در نزد . سن پطرزبورگ و اطرافش پر از طرفداران کاترین بودند.)) تن به هر کاري خواهند داد

ی یکاترینا هایش و گریگوري آرلوف، نزدیکترین دوستش در این روزهاي بحران بعد از ندیمه. مردم محبوبیت داشت

این بانوي جسور و با تهور تنها نوزده سال داشت، ولی خواهرزاده ورونتسوف . رومانوونا ملقب به پرنسس داشکووا بود

پطر به علت سادگی خود یا بر اثر . صدراعظم و خواهر معشوقه پطر بود و در امور دربار نقش برجستهاي داشت

داشکووا این . رین و به تخت نشاندن الیزاوتا یکاترینا آشکار کرده بوداستعمال مشروب، نقشه خود را دایر بر خلع کات

ولی کاترین قبال توطئهاي با . خبر را براي کاترین برد و از او تقاضا کرد که در توطئه کنار گذاردن پطر سهیم شود

رف رئیس شهربانی، و اي اوکرائین، و نیکوالي کو نیکیتا پانین معلم پسرش پاول، و کیریل رازوموفسکی رهبر قزاقه

. پاسک یکی از افسران هنگ آن محل ترتیب داده بود. بی. برادران آرلوف، و پی

بعد او این دستور را لغو کرد، ولی کاترین را وادار کرد به پترهوف  ;ژوئن پطر دستور داد کاترین دستگیر شود 14در 

اش به اورانینباوم رفت و دستور داد که ارتش بایستی  خود پطر با رفیقه. کیلومتري پایتخت برود 20در فاصله تقریبا 

  . آماده باشد تا عازم دانمارك شود، و وعده داد که خودش در ماه ژوئیه به ارتش ملحق خواهد شد

گریگوري و آلکسی . ژوئن ستوان پاسک به خاطر اظهارات موهنی که نسبت به امپراطور کرده بود دستگیر شد 27در 

صبح زود . مبادا پاسک با شکنجه وادار به اعتراف شود، تصمیم گرفتند که فورا دست به کار شوندآرلوف از بیم اینکه 

روز بیست و هشتم آلکسی باشتاب سواره به پترهوف رفت، کاترین را از خواب بیدار کرد، و او را واداشت که سواره با 

با صداي طبل  ;ماعیلوفسکی توقف کردندهاي هنگ اس در راه، آنها در سربازخانه. او به سن پطرزبورگ بازگردد
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آنها سوگند یاد کردند که از  ;کاترین از آنها تقاضا کرد او را از تهدیدهاي امپراطور نجات دهند ;سربازان جمع شدند

آنها به بوسیدن دست و پا و لبه لباس من شتافتند ((او محافظت کنند، و به طوري که کاترین به پونیاتوفسکی نوشت 

کاترین در حالی که دو . ، زیرا آنها میدانستند که کاترین آنها را به دانمارك نخواهد فرستاد))ی خود خواندندو مرا ناج

هنگ و برادران آرلوف او را همراهی میکردند، به سوي کلیساي قازان پیش رفت، و در آنجا فرمانرواي مطلق روسیه 

ز اینکه دیرتر از سایرین رسیده بود، از کاترین پوزش هنگ پرئوبراژنسکی در آنجا به وي ملحق شد و ا. اعالم شد

در آنجا،  ;نیز به آنها پیوستند، و چهارده هزار سرباز او را تا کاخ زمستانی همراهی کردند)) محافظان سوار. ((خواست

م بعضی از سرشناسان عالیمقا. شوراي کلیسا و سنا رسما خلع پطر و جلوس کاترین را به تخت سلطنت اعالم داشت

  . اعتراض کردند، ولی ارتش آنها را مرعوب کرد و وادار ساخت تا سوگند وفاداري نسبت به امپراطریس یاد کنند

پطر آن روز . بر تن کرد و در پیشاپیش سربازان خود به سوي پترهوف تاخت)) محافظان سوار((کاترین لباس فرمانده 

ورش را شنید، به کرونشتات گریخت، مونیخ حاضر شد با صبح براي دیدن کاترین به آنجا آمده بود، و وقتی خبر ش

پطر که نمیتوانست تصمیم بگیرد، . وي به پومرانی برود و ارتشی براي بازگرداندن وي به مقام سلطنت سازمان دهد

وقتی که نیروهاي کاترین نزدیک میشدند، پطر یک روز را صرف تقاضاي سازش کرد و سپس . به اورنینباوم بازگشت

او گذاشت ساقطش کنند، همانطور که یک بچه : ((فردریک گفت. استعفاي خود را نوشت) تقویم قدیم(ژوئن  29در 

پطر از کاترین . کیلومتري سن پطرزبورگ بود، زندانی شد 24او در روپشا، که در .)) میگذارد او را به بستر بفرستند

به او اجازه داده شد . معشوقه خود را نگاه داردتقاضا کرد بگذارد که او مستخدم سیاهپوست، سگ کوچک، ویولن، و 

  .الیزاوتا ورونتسوا به مسکو تبعید، و از صحنه تاریخ محو شد. که همه اینها بجز معشوقهاش را داشته باشد

 

  

فصل هجدهم

  کاترین بزرگ

1762 - 1796  

  

I  -  فرمانرواي مستبد  

وي براي جبران . حول همراه با هرج و مرج قرار داشتکاترین پیروز شد، ولی در معرض کلیه مخاطرات ناشی از یک ت

زحمات سربازانی که او را به قدرت رسانده بودند، دستور داد میفروشیهاي پایتخت آبجو و ودکاي مجانی به آنها 

در . نتیجه این کار یک حالت مستی عمومی بود که براي مدتی نزدیک بود شالوده نظامی قدرتش را بگسلد. بدهند

ژوئن یک افسر کاترین را، که در ظرف چهل و هشت ساعت براي نخستین بار به بستر رفته بود،  30 - 29نیمه شب 

مسلح شوید، سی هزار : یک سواره نظام بر آنها فریاد برآورده است. سربازان ما بشدت مستند: ((بیدار کرد و به او گفت

رتیب آنها مسلح شدهاند و دارند به اینجا میآیند که به این ت. را ببرند - کاترین–پروسی دارند میآیند که مادر ما 

کاترین لباس بر تن کرد، بیرون رفت، منکر شایعه درباره پروسیها شد، و جنگجویان خود . ((ببینند شما واقعا چطورید

پانین، . پسرش پاول که اینک هشت سال داشت وي را در معرض خطر قرار میداد.)) را وادار کرد بروند بخوابند

اري از نجبا، و بیشتر روحانیان احساس میکردند که روال صحیح و قانونی کار ایجاب میکرد که پاول به عنوان بسی

کاترین بیم آن را داشت که این کار زمام حکومت را در کف . امپراطور تاجگذاري کند و کاترین نایب السلطنه باشد

او پاول را رسما . را خلع کند یا زیر نفوذ خود درآورداولیگارشی اشرافی قرار دهد، و این حکومت درصدد برآید او 
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و این پسر با احساس  ;وارث تاج و تخت معرفی کرد، ولی طرفداران پاول به فعالیتها و تحریکات خود ادامه میدادند

  . نفرت نسبت به مادرش به عنوان اینکه تاج سلطنت را با تقلب و تزویر از چنگش درآورده است، بزرگ شد

پایتخت نسبت به کاترین در سراسر روسیه انتشار یافت، معلوم شد که افکار عمومی در بیرون )) خبر کودتا((وقتی 

پایتخت معایب پطر را از همان آغاز شناخته و دانسته بود، و عموم متفق بود که وي شایستگی . خصمانه است

ه اول وي را از طریق اقدامات ولی مردم روسیه در خارج از سن پطرزبورگ در درج ;فرمانروایی را ندارد

عوام الناس مسکو که آن قدر با . آزادیخواهانهاش که به دوران سلطنت او عزت و افتخار بخشیده بودند میشناختند

هاي او را احساس کنند، نسبت به جلوس وي بر تخت سلطنت قیافهاي عبوس و  کاترین نزدیک نبودند که جذبه

برد، پاول با حرارت بسیار مورد ) در مذهب ارتدوکس(اترین پاول را به مسکو وقتی ک. مخالف به خود گرفته بودند

بسیاري از هنگهاي ایالتی سربازان سن پطرزبورگ . تحسین و تشویق قرار گرفت، ولی از کاترین استقبال سردي شد

. را به عنوان غاصبان قدرت ملی مورد شماتت و حمله قرار میدادند

تزار ساقط شده، که از . سیع همدردي نسبت به پطر عاملی در مرگ وي بوده است یا نهمعلوم نیست که آیا احساس و

به : ((هاي عاجزانهاي براي همسرش میفرستاد و از او درخواست میکرد لحاظ روانی درهم شکسته شده بود، تظلم نامه

مچنین تقاضا داشت به او او ه.)) را به من بده) اش بود منظور معشوقه(من رحم کن و تنها وسیله تسالي خاطرم 

ولی به جاي اینکه چنین تسالي خاطري به دست آورد، در یک . اجازه داده شود نزد بستگانش در هولشتاین بازگردد

آلکسی آرلوف، رئیس محافظان وي، با او ورقبازي میکرد و به او پول . اطاق زندانی شد و همیشه زیر نظر قرار داشت

آلکسی با شتاب سواره به سن پطرزبورگ رفت و به کاترین اطالع داد ) تقویم جدید( 1762ژوئیه  6در . قرض میداد

تاریخ درباره نحوه . که پطر با او و سایر مراقبان نزاع کرده و در زدوخوردي که بر اثر این نزاع روي داده، مرده است

را خفه کردند، او را با شدتی  مرگ او تنها به شایعاتی تایید نشده متکی است حاکی از اینکه وي مسموم شد یا او

آخرین مورخی که در این زمینه اظهار نظر . او بر اثر تورم امعا واحشا و سکته درگذشته است. مرگبار مضروب ساختند

جزئیات قتل هیچگاه بهطور کامل افشا نشد، و نقشی که کاترین در آن ((کرده است چنین نتیجهگیري میکند که 

ولی وي هیچ کس  ;اینکه کاترین دستور قتل را صادر کرده باشد غیرمحتمل است.)) دایفا کرد نامشخص خواهد مان

را به خاطر آن مجازات نکرد، آن را مدت یک روز از مردم پنهان داشت، مدت دو روز آشکار اگریست، و سپس خود را 

که اینهمه از به زیر آمدن  تقریبا همه اروپا وي را مجرم میدانست، ولی فردریک کبیر. با عمل انجام شده منطبق کرد

امپراطریس کامال از این جنایت بیاطالع بود و با : ((پطر از تخت سلطنت زیان میدید، کاترین را مبرا دانست و گفت

زیرا بدرستی قضاوتی را که امروز همه درباره وي  ;احساس ناراحتی و یاسی که ساختگی نبود از آن اطالع یافت

پاول، پسر کاترین، که بعدها اوراق خصوصی مادرش را که . لتر با فردریک همعقیده بودو.)) میکنند پیش بینی میکرد

پس از مرگ وي از او به جا مانده بود خواند، نتیجهگیري کرد که آلکسی بدون اینکه کاترین به او دستور دهد یا از او 

  . بخواهد، پطر را کشته است

مرگ پطر باعث . ود آورد و هم مقداري از مسائل وي را حل کرداین واقعه هم یک سلسله مسائل براي کاترین بهوج

ایجاد یک سلسله توطئه براي خلع وي شد، و درگیر و دار هرج و مرج دستگاه دولتی که وي را احاطه کرده بود او را 

کشور خواب آلود سنا در برابر امور : ((کاترین بعدها درباره این دوران نوشت. مورد آزار قرار میداد و به خطر میانداخت

مراکز وضع قانون به چنان درجهاي از فساد و از هم گسیختگی رسیده بودند که بسختی امکان . و سنگین گوش ماند

 13000000خزانه  ;روسیه بتازگی از یک جنگ پیروزمندانه ولی پرهزینه بیرون آمده بود.)) داشت آنها را باز شناخت

وضع خزانه بر اثر امتناع بانکداران هلند از دادن وام به آن  ;سري داشتروبل ک 7000000روبل بدهکار بود و سالی 

ارتش چنان بینظم و سازمان بود که کاترین . حقوق سربازان چند ماه عقب افتاده بود. به نقطه خطرناکی رسیده بود
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ر را متشنج کرده ها دربا ها و ضددسیسه دسیسه. بیم داشت هر لحظه تاتارهاي جنوب روسیه به اوکرائین حمله کنند

کمی . ها ترس از دست دادن، یا امید به دست آوردن مشاغل پرسود یا قدرت بود بودند و عامل محرك این دسیسه

براي خود مسلم میدانست که سلطنت امپراطریس کاترین در تاریخ جهان ((بعد از سقوط پطر، سفیر کبیر پروس 

وابهاي طالیی را داشت، زیرا فردریک از مرگ متحد ستایشگر و این طرز فکر حکم خ.)) فصلی کوتاه بیش نخواهد بود

. پرستش کننده خود عمیقا متالم بود، و کاترین هم سرگرم لغو دستورهاي پطر دایر بر کمک به فردریک بود

امپراطریس درصدد برآمد با تعویق اجراي فرامین پطر درباره غیرمذهبی کردن اراضی کلیسا، مخالفت روحانیان را 

روبل و  50000گریگوري آرلوف . او با دادن پاداشهاي گزاف به هواخواهان خود بر حرارت آنها میافزود. دهد کاهش

بستوژف از تبعیدگاه باز خوانده شد و برایش وسایل آسایش فراهم آمد، ولی . اجازه ورود به بستر امپراطریس را یافت

  . ودند بنرمی رفتار شدبا آنها که با وي مخالفت کرده ب. شغلی به او ارجاع نشد

شاید این . مونیخ تسلیم خود را اعالم کرد، بآسانی مورد عفو قرار گرفت، و به حکمرانی استونی و لیتوانی منصوب شد

اقدامات به او کمک کرده باشند تا خود را بر روي مسند لغزان قدرت حفظ کند، ولی عوامل اصلی شهامت و هوش 

ه عنوان همسر نادیده گرفته شده وارث تخت و تاج، و علیرغم سرزندگی و نشاط هفده سال تجربه ب. خود وي بودند

اینک . جوانیش، تا حدودي شکیبایی، حزم و احتیاط، تسلط بر نفس، و پردهپوشی سیاستمدارانه به وي آموخته بود

رفت حکومت را در او برخالف اندرز پانین، و با سوظنی که درباره وفاداري، امانت، و صالحیت سنا داشت، تصمیم گ

شخص خود متمرکز کند و، با استبدادي که بتواند با مجموعه خواص سپاهیگري و دانش فلسفی فردریک به رقابت 

  . پردازد، به مقابله با سالطین مستبد اروپا برود

عبارت  چون نجبا بر سنا تسلط داشتند، دو شقی که از میان آنها یکی میبایستی انتخاب شود. وي شوهر اختیار نکرد

درست همان وضعی که  - بودند از حکومت مطلقه از یک سو و استبداد نابههم پیوسته خاوندان فئودال از سوي دیگر 

. رو بود ریشلیو در فرانسه قرن هفدهم با آن روبه

 کاترین مردان کاردان را در اطراف خود گرد آورد و احساسات وفاداري و اغلب عشق و عالقه آنها را نسبت به خود

 ;او این گونه افراد را سخت به کار وامیداشت، ولی حقوق خوبی به آنها میداد، شاید هم بیش از حد خوب. جلب کرد

این دربار از عوامل نامتجانسی تشکیل شده بود که . شکوه و تجمل دربارش تحمیل عمدهاي بر درآمدهاي کشور بود

آن برق و جالیی داده بود، و فرمانروایی آن با زنی آلمانی فرهنگ فرانسوي به . هاي آنها در بربریت قرار داشت ریشه

پاداشهاي گزاف او براي خدمات برجسته و غیرعادي باعث چشم . بود که از نظر تحصیالت و فکر بر آنها برتري داشت

رفتند، افراد بسیاري از مالزمانش از دولتهاي بیگانه رشوه میگ. و همچشمی شدند، بدون اینکه از فساد جلوگیري کنند

کاترین اعتراف بسیار  1762در سال . و بعضی از آنها با گرفتن رشوه از دو طرف مخالف، به مرحله بیطرفی میرسیدند

  :قابل توجهی در برابر ملت کرد، به این شرح

و  ما این را وظیفه اساسی و الزم خود میدانیم که با اندوه قلبی واقعی به مردم اعالم داریم که مدتهاست شنیدهایم،

اینک در عمل آشکارا میبینیم، که تا چه حد فساد در امپراطوري ما پیشرفت کرده است، به طوري که اکنون بسختی 

اگر کسی طالب مقام باشد،  ;میتوان ادارهاي را در دستگاه دولتی یافت که در آن عدالت به این آفت آلوده نشده باشد

اگر کسی . از بهتان حفظ کند، باید این کار را با پول انجام دهد اگر کسی بخواهد خود را. باید بهاي آن را بپردازد

  .بخواهد تهمت ناروایی بر همسایه خود وارد کند، میتواند با دادن پیشکش به موفقیت نقشه خبیثانهاش مطمئن شود

ایوان، . هایی که در اطرافش بسرعت رو به افزایش بودند نشاندن ایوان ششم به جاي وي بود هدف بعضی از دسیسه

در سپتامبر . خلع شده بود، اینک بیست و یک سال بود که در زندان به سر میبرد 1741که بر اثر کودتاي دسامبر 

میترسم امپراطریس : ((و نوشت)) ایوان ممکن است ولینعمت ما را سرنگون کند((ولتر اظهار نگرانی کرد که  1762
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او را انسان درهم شکستهاي ((و، به طوري که خودش میگوید،  کاترین از ایوان دیدن کرد.)) عزیز ما به قتل برسد

او به محافظان ایوان دستور داد اگر جز به دستور .)) یافت که بر اثر سالهاي دراز در زندان کارش به جنون کشیده بود

 -  5ر نیمه شب د. وي کوشش شد ایوان آزاد شود، آنها باید حتی اگر الزم باشد ایوان را بکشند و وي را تسلیم ندارند

این ورقه حاکی از آن بود که سنا . یک افسر ارتش به نام واسیلی میروویچ با یک ورقه به زندان آمد 1764ژوئیه  6

واسیلی، که چند سرباز از وي پشتیبانی میکردند، اطاقی را که در آن دو . دستور داده است ایوان به او تحویل شود

وقتی از باز کردن در امتناع شد، واسیلی . اب کرد و خواستار ورود به اطاق شدمحافظ نزد ایوان میخوابیدند، دق الب

  . دستور داد توپ بیاورند و در را خراب کنند

سندي که نزد وي کشف شد حاکی از آن بود که  ،میروویچ دستگیر شد. محافظان که این را شنیدند، ایوان را کشتند

او در محاکمه از افشاي نام همدستان خود . ششم تزار روسیه است کاترین از سلطنت خلع شده و از این پس ایوان

 1768در . توطئه ادامه یافت. افکار عمومی به طور کلی کاترین را متهم به قتل ایوان میکرد. امتناع کرد و اعدام شد

خود را با خنجر یک افسر به نام چوگلوکوف، که مدعی بود خداوند وي را مامور کرده است انتقام پطر سوم را بگیرد، 

بلندي مسلح کرد، به کاخ سلطنتی راه یافت، و خود را در سرپیچ راهرویی که معموال کاترین از آن میگذشت پنهان 

چوگلوکوف با غرور به نیت خود دایر . گریگوري آرلوف از این توطئه اطالع یافت و چوگلوکوف را دستگیر کرد. ساخت

. یبریه تبعید شداو به س. بر قتل امپراطریس اعتراف کرد

II -  عاشق پیشه  

ها و بینظمی دستگاه اداري او  کاترین که اطرافش را نجبایی احاطه کرده بودند که مورد اعتماد وي نبودند، و دسیسه

هر . را رنج میداد، نوع جدیدي از حکومت اختراع کرد که در آن عشاق پیدرپی وي مجریان امور حکومتی میشدند

او جسم خویش را نیز به حقوق و مزایاي مشاغل افراد . دت محبوبیت خود نخستوزیر بودیک از این عشاق در م

از : ((ماسون، یکی از دشمنان فرانسوي متعدد کاترین، نوشت. میافزود، ولی در عوض خدمت با کفایت طلب میکرد

اید هیچ شغلی نبود همه مشاغل دولتی حتی یک شغل هم نبود که انتصاب شاغل آن با چنین دقتی انجام شود، و ش

دقت و توجه نشان ) آنهایی که خودش مصادر آنها را انتخاب میکرد(که به آن امپراطریس بیش از این گونه مشاغل 

تجسم .)) فکر میکنم حتی یک مورد هم از این گونه مشاغل نبود که توسط شخصی بیکفایت اشغال شود. دهد

یه مالحظات و آداب ظاهر توجه داشت، هیچ گاه در صحبت از وي به کل ;کاترین به عنوان زنی هرزه اشتباه است

جاده نزاکت و شایستگی خارج نمیشد، و هیچ وقت هم اجازه نمیداد صحبتهایی که در حضورش میشدند از چنین 

وي به بیشتر عشاق خود عالقه وفادارانه، و به بعضی از آنها دلبستگی محبتآمیزي عرضه . اصولی منحرف شوند

هایش به پاتیومکین به نحوي تقریبا دخترانه حاکی از خلوص نیت و از خودگذشتگی است، و مرگ  هنام ;میداشت

  . النسکوي او را دچار اندوهی شدید کرد

او متوجه مردانی بود که خصوصیات الزم . کاترین با ترکیبی از هنر و علم دست به کار انتخاب ندیم تازهاي میشد

وقتی احتمال میداد که کسی داراي چنین خصوصیاتی است، او را به  ;شتندسیاسی و جسمانی را در خود جمع دا

اگر او در این آزمایش دقیق موفق میشد، کاترین . شام دعوت میکرد و طرز رفتار و فکر او را مورد بررسی قرار میداد

خود )) آجودان((عنوان  و اگر در این آزمایش هم روسفید میشد، او را به ;دستور میداد پزشک دربار او را معاینه کند

. تعیین میکرد، حقوقی به وي میپرداخت که دهان را آب میانداخت، و او را به بستر خود راه میداد

او، که کامال عاري از معتقدات مذهبی بود، اجازه نمیداد هیچ یک از اصول اخالقی مسیحیت مانع شیوه منحصر به 

من با عمل خود در زمینه تربیت جوانان با : ((التیکوف توضیح دادبراي نیکوالي س. فردش براي انتخاب وزیران شود

خزانه مبالغ سنگینی بابت این ندیمان محبوب میپرداخت، هر چند که .)) صالحیت به امپراطوري خدمت میکنم
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حساب  کاسترا. هاي لویی پانزدهم میداد ها و همخوابه شاید این مبالغ خیلی کمتر از آنچه بود که فرانسه براي رفیقه

روبل، و النسکوي  50000000روبل دریافت داشتند، پاتیومکین  17000000) پنج نفر(کرد که برادران آرلوف 

پاتیومکین که بیش از همه  ;قسمتی از این هزینه به صورت خدمت موثر به روسیه برگردانده میشد. روبل 7260000

  . طوري افزودعشاق کاترین مورد توجه بود، اراضی پر سودي به قلمرو امپرا

ولی چرا کاترین معشوقهاي خود را این قدر زیاد عوض میکرد و ظرف چهل سال، بیست و یک معشوق گرفت علت 

بعضیها  ;بعضیها میمردند ;آن این بود که بعضی از آنها در یکی از نقشهاي دوگانه خود مقصود را برآورد نمیکردند

کورساکوف، را  -او یکی از آنها، ریمسکی . وردست مورد نیاز بودندو بعضیها هم در مشاغل د ;بیوفا از آب درمیآمدند

کاترین تنها کاري که کرد این بود که وي را از کار برکنار  ;در اقامتگاه خودش در آغوش ندیمه خود غافلگیر کرد

دون انتقام از او امپراطریس ب ;یکی دیگر از آنها به نام مامونوف، کاترین را به خاطر معشوقه جوانتري رها کرد ;ساخت

در خصوصیات اخالقی کاترین یک خصیصه بسیار قابل توجه این است که هیچ یک از : ((ماسون میگفت. دست کشید

معشوقهاي وي مشمول نفرت یا انتقام او نشدند، هر چند که تنی چند از آنان او را رنجاندند، و برکناري آنها از 

از این لحاظ کاترین برتر از . هرگز دیده نشد هیچ یک از آنها مجازات شود. مشاغلشان بنابه میل و اراده کاترین نبود

پس از جلوس کاترین بر تخت سلطنت، گریگوري آرلوف مدت ده سال مقام ممتاز .)) همه زنان دیگر به نظر میرسد

. داردکنت گریگوري ذهنی چون شهباز : کاترین با لحنی عاشقانه وي را چنین توصیف میکند. خود را حفظ کرد

صداقتش . هرگز کسی را ندیدهام که بهتر از او اموري را که به عهده میگیرد یا حتی به او پیشنهاد میشود درك کند

جاي تاسف است که تحصیالت مجال آن را نداشته است تا کیفیات و . اي مقاوم است در برابر هر نوع حمله و وسوسه

  . گی نابسامانش باعث شده است غیربارور بمانند، بهبود بخشداستعدادهاي وي را، که واقعا عالی هستند ولی زند

-این یکی، اگر او نبود که نخست احساس سیري و خستگی کند، براي همیشه : ((کاترین در جاي دیگر نوشت

گریگوري براي آزادي سرفها تالش میکرد، در نظر داشت مسیحیان را از یوغ ترکها .)) باقی میماند -معشوق و ندیم او

د کند، در طی جنگها با کفایت خدمت کرد، درباریان را با غرور و اسائه ادب خود رنجاند، و از همبستر شدن با آزا

به امالك خودش تبعید شد تا با عایدات حاصل از امالکش آسوده زندگی  1772او در سال . کاترین طفره میرفت

ه به پیروزي بر ترکها انجامید رهبري کرد، در تمام برادرش آلکسی دریاساالر شد، ناوگان روسیه را در نبردي ک. کند

. طول سلطنت کاترین مورد توجه بود، و زنده ماند تا سپاهیان خود را علیه ناپلئون رهبري کند

گروه درباري . جاي گریگوري را به عنوان مرد محبوب یک جوان بسیار زیباي گمنام به نام آلکسی واسیلچیک گرفت

کردند تا او را از فکر آرلوف تبعید شده به درآورند، ولی کاترین او را از نظر سیاسی و جهات او را به کاترین عرضه 

به جاي او، گریگوري الکساندروویچ پاتیومکین را  1774دیگر براي جانشینی آرلوف ناشایست یافت، و در سال 

حافظان را پوشیده بود تا آنها را کاترین لباس همین م 1762در سال . بود)) محافظان سوار((او افسري از . برگزید

با غرور بر )) محافظان((پاتیومکین که متوجه شد شمشیر کاترین فاقد شرابهاي است که . علیه پطر رهبري کند

دسته شمشیر خود را داشتند، شرابه شمشیر خود را کند، با جسارت از صف بیرون آمد، و این نشان را به کاترین 

پدر . یرفت، جسارت وي را بخشید، و از سیماي خوب و اندام عضالنی وي خوشش آمدکاترین آن را پذ ;عرضه داشت

. پاتیومکین، که یک سرهنگ بازنشسته و از نجباي درجه دوم بود، پسرش را براي کشیش شدن در نظر گرفته بود

سکو موفق به کسب پاتیومکین در تاریخ، آثار قدیمه، و علوم االهی تعلیمات فراوانی به دست آورد و در دانشگاه م

. ولی او زندگی سپاهی را بیش از مدارس مذهبی با خلق و خوي سرکش و پر تخیل خود مناسب یافت. امتیاز شد

وقتی او وارد یک اطاق بدون روشنایی میشود، : ((او میگفت. البته او مسحور پیوند زیبایی و قدرت در کاترین شده بود

او هنگ سوار نظام خود را با چنان شهامت بیباکانهاي رهبري کرد که  1768در جنگ سال .)) به آن روشنایی میدهد
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وقتی به سن پطرزبورگ بازگشت، از حسادت نسبت به برادران آرلوف و . کاترین شخصا تقدیر نامهاي برایش فرستاد

براي اینکه . داو با برادران آرلوف نزاع کرد و در نزاع با آنها یک چشمش را از دست دا. واسیلچیک خود خوري میکرد

فکر امپراطریس را از سربهدر کند یا فکر امپراطریس را متوجه خود سازد، دربار را ترك گفت، خود را در یکی از 

کاترین بر وي . هاي شهر منزوي ساخت، موهاي سر وریشش را بلند کرد، و اعالم داشت که راهب خواهد شد حومه

اوریشش را زد، لباس . ظر مساعدي دارد، و از او دعوت کرد بازگرددرحم آورد، برایش پیام فرستاد که نسبت به او ن

وقتی کاترین . نظامی خود را برتن کرد، در دربار حضور یافت، و از تبسمهاي امپراطریس سخت به هیجان آمد

واسیلچیک را نامکفی یافت، آغوشش را بر پاتیومکین که در آن وقت بیست و چهار سال داشت و در اوج نیرومندي 

طولی نکشید که کاترین همان قدر مسحور پاتیومکین شد که پاتیومکین به . مردانه و جذبه جسورانه خود بود، گشود

و وقتی پاتیومکین نزد کاترین  ;کاترین انواع کرامات را از قبیل پول، زمین، و رعیت به او ارزانی داشت. او دلباخته بود

:اري از تکلف شکوه و جالل بودند برایش فرستاد، مانند این نامههاي عاشقانهاي که کامال ع نبود، کاترین نامه

احساساتی که من . آنچه به آن میخندیدم سرم آمده است، زیرا عشق من به تو مرا کور کرده است! چقدر عجیب است

مان خود را نمیتوانم چش. آنها را احمقانه، اغراضآمیز، و تقریبا غیرطبیعی میپنداشتم، اینک بر خود من عارض شدهاند

ما تنها ظرف سه روز آینده میتوانیم یکدیگر را ببینیم، زیرا از آن پس ایام روزه بزرگ میرسد که براي . ... از تو بردارم

همین فکر جدایی مرا به . در آن وقت، مالقات ما با یکدیگر گناه بزرگی خواهد بود... دعا و روزه منظور شده است و 

  . گریه وا میدارد

در چند نامه، . بعضی از مورخان عقیده دارند آنها در خفا ازدواج کردند. به کاترین پیشنهاد ازدواج کرد پاتیومکین

صحبت میکند، ولی نباید از روي )) همسر تو((میخواند، و درباره خودش به عنوان )) شوهر محبوبم((کاترین وي را 

کین از کاترین خسته و سیر شد، که شاید علت آن به نظر میرسد که پاتیوم. کلمات درباره حقایق نتیجهگیري کنیم

میل به ماجراجویی از جذبه حمله به دژي که قبال تسخیر شده بود . هم عالقه آشکار و حساب نشده کاترین بود

نفوذ پاتیومکین در کاترین چنان زیاد باقی ماند که بیشتر معشوقهاي بعد از وي تنها وقتی به . نیرومندتر از آب درآمد

  . وفقیت نایل شدند که نظر موافق پاتیومکین را کسب کردنداین م

در اطاق کاترین میخوابید، در مورد سیمون زوریچ  1777 - 1776این امر در مورد پیوتر زاوادوفسکی، که از سال 

تا زمانی که کاترین آلکسی . صادق بود) 1780 -  1778(کورساکوف  - ، و در مورد ایوان ریمسکی )1778 - 1777(

. ، بار دیگر روابطی که قلبش را تحت تاثیر قرار دهند نداشت)1780(سکوي را به عنوان معشوق خود انتخاب کرد الن

النسکوي نه تنها خوشقیافه و باهنر بود، بلکه مردي بود با حساسیت شاعرانه و نیکوکاري انسانی، و دوست بادرایت 

.)) مایل امپراطریس نسبت به وي موافق و همعقیده بودندهمه با ت((به طوري که گفته میشود، . اهل ادب و هنر بود

درباریان ظنین شدند که پاتیومکین او را مسموم کرده . ناگهان وي به درد غیرقابل تحمل امعا و احشا مبتال شد

با وجود تمام مراقبتهاي پزشکی و توجه صمیمانه کاترین، او به دار باقی شتافت و آخرین نفس را در آغوش  ;باشد

کاترین، طنین عواطف یک زن  1784ژوئیه  2در نامه مورخ . کاترین سه روز را در انزوا و اندوه گذراند. ترین برآوردکا

  : در وراي سمت فرمانروایی، و احساسات قلبیش در وراي وقایع تاریخی چنین به گوش میرسد

او خوب به . پشتیبان ایام کهولتم باشد امیدوار بودم که او. من فکر میکردم از این فقدان جبران ناپذیر خواهم مرد

او جوانی بود که من داشتم تربیتش میکردم، . هاي مرا کسب کرد انسان میرسید، خیلی چیزها آموخت، و همه سلیقه

  النسکوي دیگر وجود ندارد و اطاق من که قبال چنان مطبوع بود، دخمهاي خالی . و حقشناس و مهربان و خوب بود

نمیتوانم به صورت یک انسان نگاه . ن فقط میتوانم خود را سایهوار این سو و آن سو بکشمشده است که در آن م

. نمیدانم چه به سر من خواهد آمد. نمیتوانم چیزي بخورم و یا بخوابم. کنم، بدون اینکه صدایم در گلو خفه شود
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 -  1785(ولوف شد مدت یک سال کاترین خود را از داشتن معشوق محروم داشت، و سپس تسلیم آلکسی ارم

آلکسی . ارمولوف چنان در نظر پاتیومکین ناخوشایند آمد که جاي وي بسرعت به آلکسی مامونوف داده شد). 1786

کاترین براي . بزودي از معشوقه پنجاه و هفت ساله خود خسته شد و اجازه خواست با پرنسس شرباتوف ازدواج کند

آنها را در حالی که هدایاي زیادي همراهشان کرده بود، روانه ساخت این زوج جشن ازدواجی در دربار ترتیب داد و 

او شخصی . بود)) محافظان سوار((ستوانی در ) 1796 -  1789(آخرین نفر در فهرست عشاق پالتون زوبوف ). 1789(

کاترین نسبت به خدمات وي احساس حقشناسی میکرد، به تعلیم و آموزش وي همت . عضالنی و مبادي آداب بود

. او تا هنگام مرگ کاترین با وي ماند. ماشت، و سرانجام با او چون فرزند خود رفتار میکردگ

III  -  فیلسوف  

با توجه به . این زن حیرتانگیز در فواصل جنگ، عشقبازي، کشورداري، و دیپلوماسی، براي فلسفه نیز وقت داشت

فرانسه احساس غرور میکردند و براي جلب )) نفیلسوفا((اینکه تواناترین دو حکمران قرن هجدهم از مکاتبه با 

تمجید آنان با یکدیگر رقابت میورزیدند، تا اندازهاي میتوان به شهرت بسیاري که این فالسفه کسب کرده بودند پی 

کاترین مدتها قبل از جلوس به تخت سلطنت، از سبک، ظرافت طبع، و بیحرمتیهاي ولتر نسبت به معتقدات . برد

قاعدتا . آرمانی ولتر شود در سر پرورانده بود)) حکمران مستبد روشنفکر((و رویاي این را که  مذهبی لذت برده

وي پیشنهاد کرد، چنانچه دولت فرانسه به  1762میبایستی کاترین از دیدرو نیز خوشش آمده باشد، زیرا در سپتامبر 

هایی که وي پیش  از نامه. گ به چاپ برساندمنع و غیرقانونی داشتن دایرهالمعارف ادامه دهد، آن را در سن پطرزبور

به  1763این نامه در پاسخ چند بیت شعري بود که ولتر در اکتبر . به ولتر نوشت، تنها یکی باقی مانده است 1765از 

  : پاسخ کاترین چنین است ;کاترین نوشت

ولی میتوانم . م احساس تاسف میکنممن براي نخستین بار از اینکه شاعر نیستم و باید پاسخ ابیات شما را به نثر بده

قبل از آن دوران، من جز . من بیش از هر کس دیگر رهین منت شما بودهام 1746به شما بگویم که از سال 

داستانهاي تخیلی و عاشقانه چیزي نمیخواندم، ولی آثار شما به طور تصادفی به دستم افتادند، و از آن پس هرگز از 

به . اند تمایلی نداشتهام و نسبت به کتابهایی که به خوبی یا آموزندگی کتابهاي شما نبودهخواندن آنها بازنایستادهام 

. این ترتیب، من به طور مداوم، به عنوان عمیقترین وسیله سرگرمی خود، متوجه خالق ذوق و سلیقه خود میشوم

رساله درباره تاریخ (خواندن  من اینک سرگرم. بدون شک، آقا، اگر من دانشی داشته باشم، آن را مدیون شما هستم

. هستم و مایلم هر صفحه آن را از بر کنم) عمومی

آالمبر، مادام ژوفرن، گریم، و بسیاري از /کاترین در سراسر عمر خود یا تا هنگام مرگ این افراد با ولتر، دیدرو، د

. ن جمعآوري میکرد کمک کرداو به وجوهی که ولتر براي کاالس و سیروا. سرشناسان فرانسوي دیگر در مکاتبه بود

قبال متذکر شدیم که چگونه کاترین دستور داد تا مقادیر زیادي از ساعتهایی که در فرنه ساخته میشدند، و 

میبافت، به روسیه ) اگر بتوان حرف این روباه پیر را باور کرد(جورابهایی که کارگران ولتر میبافتند و گاهی خود ولتر 

ولتر با عهده گرفتن نقش نماینده . افتخار بود که تاجداران بر وي چنین ارجی نهند براي ولتر مایه. حمل شوند

او کاترین را از دست داشتن در مرگ پطر سوم مبرا . مطبوعاتی کاترین در فرانسه، خوبیهاي او را جبران میکرد

ولی  ;قرار میگیرد من میدانم که کاترین به خاطر چیزهاي جزئی درباره شوهرش مورد سرزنش: ((دانست و نوشت

وي از دوستان خود تقاضا کرد که در پشتیبانی وي .)) اینها مطالب خانوادگی هستند که من در آنها دخالتی نمیکنم

  : آرژانتال نوشت/و در این زمینه به د ;از کاترین از او حمایت کنند

او را در پاریس، در میان اشخاص ما باید حسن شهرت . یک خواهش دیگر از شما دارم، و آن درباره کاترین من است

من دالیل محکمی براي این عقیده دارم که آقایان دوك پراسلن و دوك شوازول وي را با . ارزشمند، برقرار کنیم
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عالوه . با این وصف، میدانم که او در مرگ آن مرد میخوارهاش نقشی نداشته است. وجدانترین زن جهان نمیپندارند

ما به خاطر شهامت کاترین در به . بود که تاکنون بر تخت سلطنت جلوس کرده است بر آن، وي بزرگترین احمقی

زیرا وي با درایت و افتخار حکومت میکند، و ما باید از  ;زیر آوردن شوهرش از تخت سلطنت، رهین منت او هستیم

. و تحسین کنیمدرجه همگانی کرده است تجلیل  135تاجداري که رواداري مذهبی را در سراسر طول جغرافیایی 

  . بنابراین، از شما خواهش دارم درباره کاترین زیاد تعریف کنید

مادام دو شوازول و هوریس والپول  ;مادام دو دفان عقیده داشت که این گونه برائت امپراطریس کامال شرم آور است

دند، انتظار داشت از نمیشد از پراسلن و شوازول، که امور خارجی فرانسه را هدایت میکر. آن را محکوم کردند

. امپراطریسی که با نفوذ فرانسه در لهستان مخالفت میکرد و به مبارزه با آن در ترکیه برخاسته بود تحسین کنند

ما ((وقتی او شنید که ایوان ششم به قتل رسیده است، با اندوه اعتراف کرد که  ;خود ولتر گاهی دچار تردید میشد

ولی طول نکشید که او به تمجید از برنامه .)) ا در مورد کاترین تعدیل کنیمباید قدري از شور و حرارت خود ر

مه  18(در این هنگام  ;قانونگذاري کاترین، حمایت وي از هنر، و مبارزه او براي آزادي مذهبی در لهستان پرداخت

مایه ((ولتر از حمله به وقتی کاترین به جنگ ترکیه رفت، . را به کاترین داد)) سمیرامیس شمال((ولتر عنوان ) 1767

. دست کشید تا جهاد وي را براي نجات مسیحیان از مسلمانان مورد ستایش قرار دهد) کلیساي کاتولیک)) (ننگ

وقتی کاترین شنید که . دیدرو نیز به همان اندازه مسحور زیباي تاجدار شده بود، و این هم دالیل محکمی داشت

شد تا براي دختر خود جهیزیه تهیه کند، به نماینده خود در پاریس دستور داد دیدرو قصد دارد کتابخانه خود را بفرو

سپس از دیدرو . لیور مطالبه کرد و دریافت داشت 16000دیدرو  ;آن را به هر قمیتی که دیدرو مطالبه میکند بخرد

عالوه بر . افظ آنها باشدلیور از طرف وي مح 1000خواست تا کتابها را تا زمان مرگ خود نگاه دارد، و با حقوق سالی 

. دیدرو یکشبه شخصی ثروتمند و مدافع کاترین شد. آن، کاترین حقوق بیست و پنج سال وي را پیش پرداخت کرد

انسان : ((او میگفت. وقتی کاترین از او دعوت کرد از وي دیدن کند، دیدرو بسختی میتوانست این دعوت را رد کند

دیدرو، که وضع مالی همسر و دخترش را مرتب کرده بود، به سن .)) را ببیند در مدت زندگی یک بار باید چنین زنی

مدت دو ماه در الهه وقت . سفر طوالنی و ناهموار به سن پطرزبورگ را آغاز کرد) 1773سوم ژوئن (شصت سالگی 

ی با دقت از ول ;گذراند و از شهرت خود جرعه نوشی کرد، و سپس از طریق درسدن والیپزیگ به راه خود ادامه داد

ضمن سفر دوبار شدیدا به قولنج مبتال . برلین و فردریک احتراز کرد، زیرا اظهارات نیشداري درباره فردریک کرده بود

هیچ کس : ((او گزارش داد. اکتبر به سن پطرزبورگ رسید، و روز دهم به حضور ملکه پذیرفته شد 9در تاریخ . شد

)) دو مرد((کاترین از او خواست بیپرده و مانند .)) دن به شخص اطالع ندارداز هنر آرامش بخشی) کاترین(بهتر از او 

او چنین کرد، و به شیوه عادي خود حرکات دست و بدن خود را به صحبتش میافزود، و براي اثبات . صحبت کنند

  . جیبی استدیدرو شما شخص ع: کاترین به مادام ژوفرن نوشت. پارهاي نکات، با دست به رانهاي امپراطریس میزد

من ناچار شدهام به خاطر حفظ خود . هر بار که من مصاحبهاي با او میکنم، رانهایم ضرب دیده و کامال سیاه میشوند

دیدرو مدتی کوشید تا، مانند ولتر در مورد فردریک، نقش یک دیپلومات را .)) و اعضاي بدنم، میزي میانمان بگذارم

طولی نکشید که کاترین با  ;اتریش و پروس به اتحاد با فرانسه سوق دهدبه عهده بگیرد و روسیه را از اتحاد با 

دیدرو به طور نسبتا مشروح به . موضوعهایی که به حرفه دیدرو نزدیکتر بودند فکر او را از این گونه امور منحرف کرد

رفهاي او گوش داد، کاترین با سرور و نشاط به ح ;کاترین گفت چگونه میتوان روسیه را به صورت آرمانشهر درآورد

فیلیپ دو سگور نوشت چنین به خاطر  -بعدها او این مذاکرات را در نامهاي که به کنت لویی . ولی شکاك باقی ماند

اگر من . من با او زیاد و بکرات صحبت کردم، ولی کنجکاویم بیش از سودي بود که از این کار عایدم میشد: آورد

قانونگذاري، دستگاه دولتی، امور مالی، . یز در کشورم بکلی دگرگون شده بودحرفهاي او را باور کرده بودم، همه چ
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سپس در حالی که بیپرده با او صحبت میکردم، به . ... همه چیز زیر و رو میشد تا براي نظریات غیرعملی جا باز شود

. ه است گوش دادهامبخش آن بود آقاي دیدرو، من با کمال مسرت به آنچه که فکر درخشان شما الهام: ((وي گفتم

شما . ... انسان میتواند با همه اصول خوب شما یک کتاب درست کند، ولی در عمل کارش بکلی خراب خواهد شد

ولی من، که امپراطریس ناچیزي بیش نیستم، با پوست ... تنها روي کاغذ عمل میکنید که تحمل همه چیز را دارد، 

از آن پس وي تنها درباره ادبیات صحبت .)) ... ابل تحریک و قلقلکی استانسانها سروکار دارم که به میزان متفاوتی ق

درباره تعلیمات علیاحضرت امپراطریس براي ((وقتی کاترین به یادداشتهایی برخورد که دیدرو تحت عنوان . کرد

کرد که در آنها  توصیف)) کلمات واقعا بچگانه((و به عنوان ) پس از مرگ دیدرو(نوشته بود، آنها را )) تدوین قوانین

با این وصف، کاترین از مصاحبه نشاطانگیز .)) میتواند نه اطالع از واقعیات، نه دوراندیشی، و نه بصیرت بیابد((انسان 

   .میکرددیدرو لذت میبرد، و در مدت اقامت طوالنی او، تقریبا هر روز با وي صحبت 

. دیدرو پس از پنج ماه سرمستی ناشی از دوستی با کاترین و احساس ناراحتی از دربارش، عازم موطن خود شد

او از دیدرو . کاترین دستور داد کالسکه مخصوصی برایش ساخته شود تا در آن بتواند براحتی به عقب تکیه دهد

هاي  به کاترین یادآوري کرد که او هنوز هزینه و دیدرو جواب داد هیچ، ولی ;پرسید چه هدایایی باید برایش بفرستد

روبل به اضافه  3000کاترین . روبل برآورد کرد 1500ها را  دیدرو این هزینه ;سفرش را به وي مسترد نداشته است

وقتی دیدرو به پاریس . یک انگشتري گرانقیمت به او داد، و افسري را مامور کرد که وي را تا الهه همراهی کند

  . ا حقشناسی از کاترین تحسین و تمجید کردبازگشت، ب

روسو به نحو دردناکی از نظر خلق و خو و افکار در قطب مخالف کاترین . کاترین درصدد نزدیک شدن با روسو برنیامد

ولی کاترین دوستی ملشیور گریم را جلب کرد، زیرا میدانست که نشریه او به نام کورسپوندانس لیترر به . قرار داشت

 ;براي کاترین برداشت) 1764(گریم نخستین گام را با پیشنهاد ارسال نشریه خود . پاییان متنفذ میرسددست ارو

جزو مالزمان شاهزاده هسن  1773وقتی گریم در سال . روبل به او میپرداخت 1500کاترین موافقت کرد، و سال 

ل به سن پطرزبورگ رفت، براي نخستین دارمشتات براي شرکت در مراسم ازدواج خواهر این شاهزاده بامهیندوك پاو

هاي آن دنیاي پاریسی  و فهمیدکه او درباره کلیه جنبه ;کاترین او را خیلی از دیدرو واقعبینتر یافت. بار کاترین را دید

در طی . که با ادبیات، فلسفه، هنر، زنان، و سالونهاي خود وي را مسحور میداشت اطالعات بسیار مفیدي دارد

درباره این مالقاتها به ولتر . کاترین تقریبا هر روز از گریم دعوت میکرد با او صحبت کند 1774 - 1773زمستان 

ولی ما آن قدر مطلب داریم به هم بگوییم که صحبتهاي  ;مصاحبت با آقاي گریم براي من سرورانگیز است: ((نوشت

حرارت این مذاکرات، کاترین ناچار بود بکرات در جریان پر .)) ما بیشتر داراي جنبه اشتیاق بودهاند تا نظم و تسلسل

. که باید با رسیدن به امور کشور نان خود را درآورد) به طوري که خودش توصیف میکند(به خودش یادآوري کند 

غذاي روح، تسالي قلب، افتخار فکر من، مایه سرور روسیه، و امید ((هاي کاترین به عنوان  گریم در حالی که جذبه

از سن پطرزبورگ دیدن کرد و  1776او بار دیگر در سال . ا سخت شیفته کرده بود، به پاریس بازگشتاو ر)) اروپا

کاترین از او تقاضا کرد در روسیه بماند و بر تجدید سازمان آموزش و . مدت یک سال تقریبا هر روز کاترین را میدید

 ;کاترین حسود نبود. اپینه تنگ شده بود/د پرورش در آن سرزمین نظارت کند، ولی گریم دلش براي پاریس و مادام

اپینه در تنگناي مالی است، به طور غیرمستقیم و با ظرافت خاص، به اندازه رفع نیازش /و وقتی شنید که مادام د

گریم به عنوان نماینده کاترین در پاریس براي خرید آثار هنري و ماموریتهاي  1777از سال . برایش پول فرستاد

. دوستی او نسبت به کاترین بدون تیرگی یا مشکلی، تا پایان عمر کاترین ادامه یافت. وظیفه میکرد محرمانه انجام
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دایرهالمعارف را به عنوان )) فیلسوفان((نتایج این نوسانها میان استبداد و فلسفه چه بود تا آنجا که کاترین دوستی 

سیاست فرانسه، و در نتیجه مورخان فرانسوي  ;نمایندگان مطبوعاتی خود در فرانسه جلب کرد، اثر آن هیچ بود

  . آمیز بود نسبت به روسیه، که سد راه هدفهاي فرانسه در اروپاي خاوري شده بود، شدیدا خصومت

ولی تحسینی که کاترین از قهرمانان نهضت روشنگري فرانسه میکرد از روي خلوص نیت بود، و این تحسین مدتها 

چنانچه این تحسین ساختگی بود، نمیتوانست این گونه برخوردهاي . شده بودقبل از به قدرت رسیدن وي آغاز 

ارتباط کاترین با طرز تفکر فرانسوي به اروپایی کردن طبقه باسواد روسیه و . طوالنی با دیدرو و گریم را تحمل کند

وسها از سرمشق بسیاري از ر. تعدیل نظر کشورهاي غربی نسبت به روسیه به عنوان یک جانور غول آسا کمک کرد

. کاترین پیروي کردند، با نویسندگان فرانسوي مکاتبه کردند، و نفوذ فرهنگ آداب و هنر فرانسوي را احساس کردند

تعداد روزافزونی از روسها به دیدن پاریس شتافتند، و با آنکه بسیاري از آنها وقت خود را به ماجراهاي جنسی 

ها، و دربار رفت و آمد میکردند، ادبیات و فلسفه فرانسوي  ه سالونها، موزهتخصیص میدادند، عده زیادي از آنان نیز ب

میخواندند، و افکاري با خود به روسیه بازمیگرداندند که در زمینه سازي براي تجلی ناگهانی ادبیات روسی در قرن 

  . نوزدهم سهیم بودند

IV - کشوردار

در نسخهاي که وي از تلماك اثر . تین سلطنتش تردید کردبسختی میتوان درباره نیات خوب کاترین در سالهاي نخس

  :فنلون داشت این تصمیمات و تعلیمات مورد توجه قرار گرفته و مشخص شده بودند

بیاموزید که بدون تسلیم بالشرط در برابر افراد بشر آنها را مورد استفاده قرار  ;نوع بشر را مورد مطالعه قرار دهید

اقعی بگردید، ولو اینکه شایستگی در انتهاي دیگر جهان باشد، زیرا معموال شایستگی با به دنبال شایستگی و. دهید

  . گیري همراه است بیتکلفی و گوشه

به آنها که شهامت . نگذارید طعمه چاپلوسان شوید، به آنها تفهیم کنید که شما به تمجید اهمیت میدهید نه به تملق

و براي نام نیک شما بیشتر اهمیت قائلند تا براي لطف شما، اعتماد ... کنند آن را دارند که با نظر شما ابراز مخالفت 

  . داشته باشید

نگذارید رفعت مقام شما مانع از آن شود که با مهربانی افراد . مودب، انسان، خودش برخورد، شفیق، و آزاد فکر باشید

جه کنید که این مهربانی قدرت و اختیار شما ولی تو. کوچک را مورد تفقد قرار دهید و خود را در جاي آنان بگذارید

اجازه ندهید دنیا شما را چنان آلوده . از هرگونه تصنع روي بگردانید. ... را ضعیف نکند و احترام آنها را کاهش ندهد

من به خداوند متعال سوگند یاد میکنم . ... کند که وادارتان سازد اصول دیرینه شرافت و فضیلت را از دست بدهید

  . این کلمات را در قلب خود منقوش سازمکه 

کاترین با پشتکار خود را از هر موضوع مرتبطی مطلع نگاه میداشت و دستورهاي مشروحی درباره هزار نوع موضوع، از 

. آموزش ارتش و فعالیتهاي صنعتی گرفته تا طرز آرایش درباریان خود و روي صحنه آوردن اپرا و نمایشنامه، مینوشت

  : ین و غیر دوستانهترین زندگینامه نویسان وي میگویدیکی از نخست

ولی او میدانست چگونه از لذات دست . طلبی، اشتیاق تند کاترین به لذت جویی را در روح وي خاموش نمیکرد جاه

بکشد و روي آوردن به امور را به جدیترین وجه انجام دهد، و صرف مساعی خود به امور دولتی را به صورت خستگی 

او در تمام مذاکرات و بررسیهاي شورا شرکت میکرد، گزارشهاي سفیران خود را میخواند و . رترین عمل درآوردناپذی

او تنها جزئیات امور را به وزیران خود واگذار میکرد، و . پاسخهایی را که باید داده شود انشا میکرد یا اظهار میداشت

  . تازه بازهم مراقب اجراي آن بود
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، تنوع، تناقضات، هرج و مرج قوانین موجود تقریبا )ده هزار(اك وسیعش به علت تعداد وظیفه حکومت بر خ

او که امیدوار بود براي روسیه همان نقشی را ایفا کند که یوستینیانوس اول امپراطور بیزانس . غیرممکن شده بود

کارگزاران دولتی و  1776امبر دس 14براي قلمرو خود ایفا کرده بود، آرزو میکرد که قدرت خود را تحکیم کند، در 

کارشناسان قضایی را از همه نقاط امپراطوري به مسکو احضار کرد تا تجدیدنظر کامل و تدوین قوانین روسیه را به 

نوشت که در آن اصولی که قوانین ) تعلیمات(عهده بگیرند، او به عنوان تدارك براي آمدن آنها، خود یک سلسله ناکاز 

این تعلیمات حکایت از آن داشت که وي آثار مونتسکیو، . ها تدوین شوند، توصیف شده بودندتازه باید براساس آن

کاترین در آغاز چنین میگفت که روسیه باید یک کشور اروپایی تلقی شود و . بکاریا، بلکستون، و ولتر را خوانده است

مفهوم این امر یک حکومت مشروطه نبود  به نظر وي،. داشته باشد)) اصول اروپایی((باید یک قانون اساسی مبتنی بر 

که در آن سلطان تابع مجلس مقننهاي باشد که به وسیله مردم انتخاب شده باشد، زیرا سطح آموزش در روسیه 

بلکه منظور از آن حکومتی  ;اجازه نمیداد که حق راي حتی به محدودیت آنچه در انگلستان وجود داشت برقرار شود

. آنکه مآال تنها منبع قانونگذاري است، با اطاعت از قانون فرمانروایی کند بود که در آن حکمران، با

یعنی نظام وفاداري و خدمات متقابل میان دهقان و واسال، واسال و خاوند، و خاوند و  - کاترین از نظام فئودالیته 

که سرزمینی بود ( 1766پشتیبانی میکرد و آن را براي نظم اقتصادي، سیاسی، و نظامی در روسیه سال  -پادشاه 

) مرکب از جوامعی که به علت مشکالت مواصالتی و حمل و نقل، از یکدیگر و از مرکز حکومت تقریبا مجزا بودند

ولی اصرار داشت که حقوق اربابان بر سرفهایشان باید توسط قانون تعریف و محدود شود،  ;غیرقابل اجتناب میدانست

حق محاکمه و مجازات سرفها باید از خاوندان فئودال به امناي صلحی منتقل سرفها باید حق تملک داشته باشند، و 

کلیه محاکمات باید علنی . شود که در برابر دادگاه ایالتی جوابگو باشند، و این دادگاه هم در برابر پادشاه مسئول باشد

 ;عبادتهاي مذهبی باید آزاد باشند .باشند، شکنجه نباید به کار برده شود، و اعدام باید هم قانونا و هم عمال لغو شود

این ناکاز، قبل از اینکه .)) در میان این همه معتقدات گوناگون، زیانبارترین اشتباه عدم رواداري مذهبی خواهد بود((

آنها به وي هشدار دادند هر تغییر ناگهانی از رسوم موجود . به چاپ برسد، از طرف کاترین به مشاورانش تسلیم شد

و کاترین هم به آنها اجازه داد پیشنهادهایش را، خصوصا آنهایی را که مربوط  ;کام بینظمی خواهد افکند روسیه را به

وقتی این ناکاز، با وجود تعدیلی که در آنها به عمل آمده بود، در سال . به آزادي تدریجی سرفها بودند، تعدیل کنند

امپراطریس یک نسخه از آن را . ق به تمجید واداشتدر هلند منتشر شد، روشنفکران اروپا را با شور و شو 1767

بانوي من، شب : ((مستقیما براي ولتر فرستاد، و ولتر هم، مطابق معمول، نسبت به آن اداي احترام کرد و گفت

گذشته من یکی از تضمینهاي جاودانه بودن شما، یعنی مجموعه قوانین شما را که به آلمانی ترجمه شده بود دریافت 

این قوانین، به زبان چینی، و به همه زبانها ترجمه خواهد شد، . مروز من ترجمه آن را به فرانسه آغاز کردهاما. داشتم

قانونگذاران در معبد افتخار : ((هاي بعدي افزود ولتر در نامه.)) و براي ابناي بشر همچون سروش غیب خواهد بود

.)) در نظر من، تعلیمات زیباترین بناي قرن است. یرندفاتحان در پشت سر آنان قرار میگ ;نخستین مقام را دارند

. دولت فرانسه فروش تعلیمات را در فرانسه ممنوع کرد

. تشکیل جلسه داد ارائه شد 1767اوت  10که در )) هیئت تهیه پیش نویس قوانین جدید((تعلیمات تعدیل شده به 

 208نفر از میان نجبا،  161: خاب شده بودندهاي مختلف انت عضو تشکیل میشد که توسط گروه 564این هیئت از 

اعم از مسیحی و (نفر از عشایر غیرروسی  34نفر از میان قزاقها،  54نفر از میان دهقانان آزاد،  79نفر از شهرها، 

روحانیان به عنوان یک طبقه نماینده نداشتند، و از سرفها نیز اصوال . نفر از میان دولتیها 28، و )غیرمسیحی

در پاریس  1789نظیر اتاژنرو بود که بعدا در سال )) هیئت((از بعضی جهات، این . ي تعیین نشده بودنمایندها

و مانند آن مجمع که شهرت بیشتري دارد، نمایندگان صورتهایی از شکایات و پیشنهادهایی براي اصالح  ;تشکیل شد
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مپراطریس تسلیم شدند و ارزیابی ارزندهاي از این اسناد به ا. هاي انتخاباتی خود را نزد دولت آوردند وضع از حوزه

  . شرایط و اوضاع امپراطوري در اختیار امپراطریس و دستیارانش قرار دادند

اختیار قانونگذاري نداشت، بلکه میتوانست امپراطریس را در مورد اوضاع و نیازهاي هر طبقه یا منطقه )) هیئت((این 

براي نمایندگان، آزادي بیان و مصونیت شخصی تضمین . هایی ارائه دهدراهنمایی کند، و براي قانونگذاري پیشنهاد

بعضی از آنها پیشنهاد کردند که همه سرفها آزاد شوند، و بعضیها خواستار آن بودند که حق تملک سرفها وسعت . شد

به  1768یه به عنوان تنفس کار خود را تعطیل کرد، و در فور)) هیئت((، 1767در دسامبر . و گسترش بیشتري یابد

، به طور 1768دسامبر  18در  ;جلسه تشکیل داد 203)) هیئت((بر روي هم . سن پطرزبورگ نقل مکان داد

  . نامحدودي به کار خود پایان داد، زیرا جنگ با ترکیه بسیاري از نمایندگان را به جبهه خواند

تا )) هیئتهاي فرعی((و بعضی از این  واگذار شد،)) هیئتهاي فرعی((وظیفه تهیه پیش نویس قوانین مورد نظر به 

کاترین به طور کلی از این نتیجه . به تشکیل جلسه ادامه دادند، ولی هیچ مجموعه قوانینی تدوین نشد 1775سال 

من . هیئت مرا در مورد همه امپراطوري روشن و مطلع کرده است: ((او میگفت. غیرمشخص و غیرقاطع ناراضی نبود

این هیئت درباره همه قسمتهاي . زم است، و مساعی خود را باید صرف چه چیزي بکنماینک میدانم چه چیز ال

اگر به خاطر جنگ با . قوانین بتفصیل بررسی کرده و امور مربوط را تحت سرفصلهایی تنظیم و تقسیم کرده است

هاي  ل و شیوهولی وحدتی متداول شده است که تاکنون در اصو ;ترکیه نبود، من کار بیشتري انجام داده بودم

هیئت . در عین حال، وي به نجبا نشان داده بود که قدرتش بر چه شالوده وسیعی قرار دارد.)) مذاکرات ناشناخته بود

کاترین امتناع کرد، ولی قبول کرد که  ;قبل از پایان کار خود، پیشنهاد کرد که عنوان بزرگ به کاترین داده شود

  . خوانده شود)) مادر کشور((

یکی از این دو الغاي شکنجه، و دیگري برقراري رواداري : اد از پیشنهاد کاترین به صورت قانون درآمدنددو پیشنه

به کلیساي کاتولیک رومی اجازه میداد که با کلیساي ارتدوکس : آزادي مذهبی گسترش بسیار یافت. مذهبی بود

و  ;، حمایت میکرد)1773(کلمنس چهاردهم از یسوعیان حتی پس از انحالل فرقه آنها توسط پاپ  ;یونان رقابت کند

کاترین به یهودیان اجازه ورود به روسیه داد، ولی آنها را . به تاتارهاي ولگا اجازه میداد که مساجد خود را از نو بسازند

محل اقامت آنان را به مناطق خاصی محدود ) احتماال به خاطر امنیت خود آنها(مشمول مالیاتهاي خاص قرار داد و 

: به ولتر نوشت ;یا ناسازگاران مذهبی را آزاد گذارد که بدون مانع مراسم خود را بجاي آورند)) راسکولنیکی((او . کرد

ولی اگر متعصبان  ;ما واقعا متعصبانی داریم که چون دیگر مورد آزار و اذیت دیگران نیستند، خود را میسوزانند((

فرانسه خصوصا از اینکه )) فیلسوفان.)) ((به بار نخواهد آمدکشورهاي دیگر هم همین کار را بکنند، زیان بزرگی 

بعضی از آنان شکایت داشتند که کاترین هنوز در مراسم . کاترین کلیساي روسیه را تابع دولت کرد خرسند بودند

آنهایی که سالخوردهتر بودند پی برده بودند که حضور وي در  ;)ولتر هم در شمار آنان بود(مذهبی شرکت میکند 

صادر کرد  1764فوریه  26کاترین با فرمانی که در . این گونه مراسم براي حفظ وفاداري مردم غیرقابل اجتناب است

از آن پس، حقوق روحانیان ارتدوکس توسط دولت پرداخت . همه زمینهاي کلیسا را تبدیل به امالك دولتی کرد

ها بسته شدند، و آنها که  بسیاري از صومعه. صل شدمیشد، و به این ترتیب، از پشتیبانی آنان از دولت اطمینان حا

دایر ماندند اجازه نداشتند بیش از تعداد معینی سالک تازه کار بپذیرند، و سن قانونی براي میثاق بستن هم باال برده 

هم هم روحانیان و . ها و بیمارستانها شد مازاد درآمد موسسات وابسته به کلیسا صرف تاسیس مدارس، آسایشگاه. شد

هاي مردم  نجبا با گسترش آموزش و پرورش عمومی مخالف بودند، زیرا بیم آن داشتند که رواج دانش در میان توده

در اینجا، مانند جاهاي دیگر، . باعث انحراف مذهبی، بیاعتقادي، و فرقه بندي شود و نظم اجتماعی را به خطر اندازد

: گریم متوسل شد او به. کاترین با آرمانهاي آزاد منشانه آغاز کرد
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دوستان فیلسوف من، لحظهاي گوش دهید، اگر شما این لطف را داشته باشید که طرحی براي اشخاص جوانسال از 

من که در پاریس تحصیل و زندگی نکردهام، ... آموزش الفبا تا دانشگاه بریزید، دلفریب و بسیار محبوب خواهید بود 

من سخت در فکر ایجاد و اداره یک دانشگاه، یک دبیرستان و یک ...  .در این مورد نه دانشی دارم و نه بصیرتی

. به جستجو خواهم پرداخت) دایرهالمعارف(تا زمانی که شما با تقاضایم موافقت نکنید، در . ... مدرسه ابتدایی هستم

  ! البته مطمئنا آنچه را که میخواهم، تهیه خواهم کرد

وي در سوئد، آلمان، هلند، ایتالیا، . العات آموزشی ایوان بتسکی قرار گرفتدر خالل این احوال، کاترین تحت تاثیر اط

به سالون مادام ژوفرن رفت و آمد کرده، دایرهالمعارف را مورد مطالعه قرار داده،  ;و فرانسه به سیر و سفر پرداخته بود

تاسیس کرد که تا سال  کاترین مدرسهاي در مسکو براي اطفال سرراهی1763در سال . و با روسو آشنا شده بود

یک مدرسه دخترانه در سن  1765یک مدرسه پسرانه و در  1764در  ;چهل هزار فارغ التحصیل بیرون داد 1796

صومعه سمولنی به موسسه سمولنی براي دختران نجبا تبدیل شد که تقلیدي از  1764در سال  ;پطرزبورگ باز شد

. ستین فرمانرواي روسی بود که براي آموزش زنان کاري انجام دادکاترین نخ ;موسسه سن سیر مادام دو منتنون بود

او در اثر کمیابی معلمان واجد شرایط با اشکال روبهرو شد و شاگردان روسی را براي تحصیل تعلیم و تربیت به 

. یک دانشسرا تاسیس شد 1786در سال . انگلستان، آلمان، اتریش، و ایتالیا فرستاد

زشی یوزف دوم را در اتریش میستود، از او تقاضا کرد شخصی را که با شیوهاش آشنا باشد کاترین که اصالحات آمو

این شخص طرحی براي او تنظیم کرد که کاترین آن را به عنوان . یوزف تئودور یانکوویچ را فرستاد. به او قرض دهد

رسه ابتدایی، و در هر یک از در شهر اصلی هر والیت یک مد). 1786اوت  5(منتشر ساخت )) قانون مدارس عمومی((

درهاي این مدارس به روي همه اطفال، از هر طبقه، باز . ایالت یک مدرسه متوسطه دایر شد 26شهرهاي عمده 

این طرح بیشتر به این . در این مدارس تنبیهات بدنی مجاز نبود، و معلم و کتاب از طرف دولت فراهم میشد. بودند

والدین ترجیح میدادند به جاي فرستادن اطفال خود به مدرسه، از آنها در خانه کار علت با ناکامیابی روبهرو شد که 

در مدت ده سال فاصله بین تاسیس این مدارس عمومی و مرگ کاترین، تعداد آنها بکندي از چهل واحد به . بکشند

در سال . افزایش یافتند نفر 341،17نفر به  398،4نفر، و شاگردان از  744نفر به  136معلمان از  ;واحد رسید 316

  . تر بود روسیه از لحاظ تعلیمات عمومی هنوز از کشورهاي غربی خیلی عقب 1796

یک مدرسه بازرگانی در . تعلیمات عالیه به شکلی نارسا توسط دانشگاه مسکو و فرهنگستانهاي ویژه تدارك میشد

، که از قدیم وجود داشت، توسعه ))ومفرهنگستان عل. ((تاسیس شد 1773و یک فرهنگستان معادن در  1772سال 

، به اصرار پرنسس داشکووا و تحت ریاست وي، 1783در . یافت و وجوه کامال مکفی در اختیارش قرار گرفت

این فرهنگستان ترجمه مجالت . براي بهبود زبان، تشویق ادبیات، و مطالعه تاریخ دایر شد)) فرهنگستان روسیه((

  . در شش بخش منتشر شد 1799و  1789هنگ لغات تالیف کرد که میان سالهاي خارجی را منتشر میکرد و یک فر

کاترین که باال بودن میزان مرگ و میر در روسیه و کیفیت ابتدایی بهداشت عمومی و نظافت شخصی او را به وحشت 

راتی براي تولید انداخته بود، پزشکان خارجی را به کشور آورد، یک دانشکده داروسازي در مسکو دایر کرد، و اعتبا

سه بیمارستان جدید، یک پرورشگاه اطفال سرراهی، و یک تیمارستان در مسکو گشود، و . ابزار جراحی فراهم ساخت

 1768در سال . براي امراض مقاربتی، دایر کرد)) بیمارستان پنهانی((در سن پطرزبورگ سه بیمارستان، از جمله یک 

کرد، و وقتی داوطلب شد که در سن چهلسالگی دومین فرد روسی باشد که  وي تلقیح علیه آبله را در روسیه متداول

تعداد کسانی که : ((طولی نکشید که کاترین به ولتر اطالع داد ;مورد تلقیح قرار میگیرد، ترس عمومی از تلقیح ریخت

 1772در سال ( .))ظرف یک ماه در اینجا تلقیح شدهاند بیش از تعدادي است که در یک سال در وین تلقیح شدهاند

.)، از آبله مرد))که تلقیح نشده بود((لویی پانزدهم  1774ناپل نخستین مورد تلقیح خود را داشت، و در سال 
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V -  اقتصاددان  

این عمل با مقاومت زیاد مالکان . کلیه اراضی روسیه بود) 1765(یکی از اقدامات اساسی کاترین مربوط به مساحی 

کاترین، این مساحی شامل بیست ایالت از پنجاه ایالت شده بود، ولی این کار تا اواسط  تا پایان سلطنت ;روبهرو شد

به موازات پیشرفت مساحی، امپراطریس با وضوحی دلسرد کننده متوجه شد که اقتصاد . قرن نوزدهم کامل نشد

وي  1766سال در . روسیه تا چه حد براساس تشکیالت کشاورزي ملوك الطوایفی و سرف و خاوندي قرار دارد

آبه اهل / برنده جایزه بئارده دول . دوکات براي بهترین مقاله درباره آزادي سرفها تعیین کرد 1000جایزهاي به مبلغ 

و پیشبینی )) همه دنیا از سالطین میخواهند که سرفها را آزاد کنند،((او استدالل میکرد که . شاپل بود - ال  - اکس 

. تولیدات کشاورزي افزایش بسیاري خواهند یافت)) لکان زمینهایی که کشت میکنند،با تبدیل زارعان به ما((کرد که 

ولی مالکان نجیبزاده به کاترین هشدار دادند که اگر دهقانان به زمین و ارباب خود وابسته نشوند، به شهرها یا، با 

ع موجب هرج و مرج احساس مسئولیت کمتر، از یک دهکده به دهکدهاي دیگر مهاجرت خواهند کرد، و این وض

خواهد شد، تولید را مختل خواهد کرد، و مانع گرفتن فرزندان نیرومند دهقانان براي خدمت در ارتش و نیروي 

  . دریایی خواهد شد

کاترین بهتزده شده بود و با احتیاط پیش میرفت، زیرا نجبا پول و سالح الزم را براي سرنگون کردن وي در اختیار 

صدد چنین کاري برمیآمدند، میتوانستند به پشتیبانی روحانیان، که به خاطر از دست دادن داشتند، و چنانچه در

کاترین از بینظمی احتمالی ناشی از نقل و انتقال کلی دهقانان . زمینها و رعایاي خود ناخشنود بودند، متکی باشند

او فرمان پطر سوم . نداشتند بیمناك بود آزاد شده به شهرهایی که آمادگی جا دادن و غذا دادن و کار دادن به آنها را

ها تجدید کرد، و کارفرمایان را ملزم داشت که دستمزد کارگران خود  را دایر بر منع خرید سرف براي کار در کارخانه

حتی با  ;را به صورت وجه نقد بپردازند و شرایط کار را به صورتی که ماموران شهر یا شوراهاي ده تعیین میکنند

کاترین نظام سرفداري را در . وضع سرفهاي صنعتی به صورت بردگی سنگدالنه و گیج کنندهاي بودوجود این، 

و، در برابر پرداخت ناچیزي، سرفهایی را که در زمینهاي بازیافتی از . شهرهایی که تاسیس میکرد ممنوع ساخت

ن به مردانی که به عنوان سرداران ولی زیانهاي ناشی از عمل او در اعطاي مکرر زمی. کلیسا کار میکردند آزاد کرد

بر اثر همین  ;سپاه، کشورداران، یا عشاق به وي خوش خدمتی کرده بودند بر محاسن اقدامات اصالحیش میچربیدند

درصد در آغاز  4.52نسبت سرفها در جمعیت روستاها از . دهقان آزاد تبدیل به سرف شدند800000زمین بخشیها 

کاترین . نفر رسید 2000000نفر به  7600000آن افزایش یافت، و تعداد سرفها از  درصد در پایان 5.55سلطنت به 

او معافیت آنها را از . ، تسلیم خویش را در برابر نجبا تکمیل کرد)1785(خود )) هاي عنایتآمیز به نجیبزادگان نامه((با 

توسط همگنان خود محاکمه شوند، به مالیات سرانه، تنبیهات بدنی، و خدمت نظام، و حق آنان دایر بر اینکه تنها 

استخراج معادن در اراضی خود بپردازند، صاحب موسسات صنعتی باشند، و به میل خود به خارج سفر کنند را مورد 

ظلم و بیرحمی را از جانب مالکان ممنوع ساخت، ولی با منع اینکه سرفها شکایات خود را نزد . تایید مجدد قرار داد

. وعیت بالاثر شدوي بفرستند، این ممن

در فاصله سالهاي  ;دهقانان که به این ترتیب وادار به سکوت شده بودند، به فرار، شورش، یا قتل متوسل میشدند

چهل فقره شورش توسط  1773و  1762میان  ;سی مالک به دست دهقانانشان به قتل رسیدند 1769تا  1760

اینکه رهبري شورشی که میدانست چگونه حس نارضایی  این شورشها بسرعت سرکوب شدند، تا. دهقانان برپا شد

  . شدید را به تشکل، و سالحهاي دهقانان را به پیروزي تبدیل کند به پاخاست

او تقاضاي . یمیلیان پوگاچوف از قزاقهاي منطقه رود دون بود که در صفوف روسی علیه پروسیها و ترکها جنگیده بود

او . فرار کرد، دستگیر شد، باز فرار کرد، و زندگی یک یاغی را در پیش گرفت خروج از ارتش را کرد، تقاضایش رد شد،



۶٢٨١

اعالم داشت که همان پطر سوم است که به  1772که از طرف راهبان ناراضی تشویق و ترغیب شده بود، در نوامبر 

  . نحو معجزه آسایی از کلیه تالشهایی که براي کشتن وي به عمل آمده جان به در برده است

هقانان و راهزنان را به زیر پرچم خود گرد آورد، تا اینکه آن قدر احساس قدرت کرد که بتواند شورش علنی علیه او د

قزاقهاي اورال و ولگا و دون، هزاران مردي که به کار اجباري در معادن ). 1773(کاترین غاصب را اعالن کند سپتامبر 

که مایل بودند کلیساي ارتدوکس )) معقتدان قدیم((صدها نفر از هاي ذوب فلزات اورال محکوم شده بودند،  و کارخانه

را براندازند، قبایل محلی تاتار و قرقیز و باشقیر که عمل الیزابت را در وادار کردن آنها به قبول مسیحیت نبخشیده 

همه اینها به گرد  -  بودند، سرفهایی که از دست اربابان خود گریخته بودند، و زندانیانی که از زندان فرار کرده بودند

  . سرانجام وي بیست هزار نفر تحت فرمان خود داشت ;پرچم پوگاچف جمع شدند

نیروهایی را که فرمانداران محلی علیه آنها گسیل میداشتند  ;آنها با پیروزي از شهري به شهري دیگر میرفتند

ها ملزومات خود را بزور از مردم آن. و شهرهاي مهمی مانند قازان و ساراتوف را تسخیر کردند ;شکست میدادند

میگرفتند، مالکان را میکشتند، دهقانان بیعالقه را بزور وادار میکردند به آنها ملحق شوند، و از راه حوزه رود ولگا عازم 

. مسکو شدند، پوگاچوف اعالم داشت که در مسکو نه خودش، بلکه مهیندوك پاول را بر تخت سلطنت خواهد نشاند

میخواند و دستیاران اصلی خود را )) ملکه((م از روي شوخ طبعی عبوسانهاي، همسر روستایی خود را ولی او، شاید ه

. با نام دستیاران کاترین کنت آرلوف، کنت پانین و کنت و رونتسوف صدا میکرد

د، نیروي پوگاچوف را مسخره میکرد، ولی وقتی شنید که شورشیان قازان را گرفتهان)) مارکی((کاترین در ابتدا این 

نجبا که تمام بناي نظام . قابل توجهی تحت فرماندهی ژنرال پیوتر ایوانوویچ پانین براي سرکوبی شورش گسیل داشت

فئودالیته را در خطر میدیدند، به کمک کاترین شتافتند، طولی نکشید که ژنرال آلکساندر واسیلیویچ سوووروف با 

متجاسرین در مقابله با سربازان . زاد شده بودند به پانین پیوستافراد سواره نظامی که بر اثر صلح با ترکان آ

باانضباطی که فرماندهی آنان را افسران امپراطوري به عهده داشتند دچار بینظمی شدند، از یک موضع به موضعی 

امید بعضی از رهبران آنها، به . دیگر عقب نشینی کردند، ذخایرشان به پایان رسید، و گرسنگی بر آنها چیره شد

پوگاچوف در یک قفس آهنین به مسکو . تحصیل نان و بخشش، پوگاچوف را زندانی، و سپس تسلیم فاتحان کردند

و سر از تنش جدا کردند، سپس بدنش چهار شقه شد، و سرش بر فراز یک  ;منتقل، و در کاخ کرملین محاکمه شد

دیگران را از عمل مشابهی ((ول کاترین تیرك بترتیب در چهار قسمت شهر به معرض تماشا گذارده شد تا به ق

پنج تن از فرماندهان وي اعدام شدند، دیگران تا سرحد مرگ با آلت شکنجه مخصوص مضروب، و به )). بازدارد

  . یکی از نتایج این شورش تحکیم اتحاد امپراطریس با نجبا بود. سیبریه فرستاده شدند

او، که استدالالت . پیشه، به معارضه با نجیبزادگان برخاستکاترین با طرفداري از رشد و نمو یک طبقه تجارت 

و بعدا این ) 1762(هاي کشاورزي برقرار ساخت  فیزیوکراتها مجابش کرده بود، آزادي دادوستد را در زمینه فراورده

با مقرر داشتن اینکه هرکس باید حق داشته باشد دست به  1775در سال  ;آزادي را به همه چیز گسترش داد

  . لیتهاي صنعتی بزند و این گونه امور را اداره کند، به انحصارات مصوب دولت پایان دادفعا

رشد ونمو طبقه متوسط بر اثر رواج زیاد صنایع روستایی و خانگی و شرکت نجیبزادگان در فعالیتهاي صنعتی و 

واحد رسید، ولی بیشتر  3161به  984ها از  در دوران سلطنت کاترین تعداد کارخانه. بازرگانی بکندي پیش میرفت

نفر در سال  328000جمعیت شهرنشین از . اینها دکانهاي کوچکی بودند که فقط چند کارگر در خدمت داشتند

امپراطریس پر . رسید که هنوز کمتر از چهار درصد جمعیت کل کشور بود 1796نفر در  1300000به  1724

اش برخوردار بود، براي ترویج بازرگانی تا آنجا که میتوانست، تالش مشغله، که از پشتیبانی بخیالنه مالزمان نجیبزاده

ها آنها را به صورت شبکهاي سودمند درآورده  ها زیاد بود، و وجود ترعه ها بسیار بد ولی تعداد رودخانه وضع جاده. کرد
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و دریاي بالتیک را به هم  بود، در دوران سلطنت کاترین حفر یک ترعه میان رودخانه ولگا و نوا آغاز شد تا دریاي خزر

از طریق مذاکره یا جنگ، عبور . بپیوندد، و او طرح ترعه دیگري را ریخت که دریاي خزر را به دریاي سیاه متصل کند

. بدون مانع مال التجاره روسی به دریاي سیاه و از آنجا به دریاي مدیترانه را تامین کرد

، )1775(، لهستان )1766(قد معاهدات بازرگانی با انگلستان نمایندگان سیاسی خود را برانگیخت تا ترتیب ع

 21000000بازرگانی خارجی از . را بدهند) 1787(، و فرانسه )1785(، اتریش )1783(، ترکیه )1782(دانمارك 

در این گونه ارقام باید تورم پول را، که دولتها به کمک . افزایش یافت 1796روبل در  96000000به  1762روبل در 

کاترین براي تامین هزینه جنگ با ترکیه . هاي جنگی خود را تامین میکنند، نیز در نظر گرفت آن هزینه

روبل از داخل و خارج کشور قرض گرفت و خیلی بیش از هرگونه پشتوانه یا تضمین طال اسکناس  130000000

ود افزایش درآمد از در همان مدت، با وج. درصد کاهش یافت 32در مدت سلطنتش ارزش روبل . چاپ کرد

بیشتر این افزایش معلول . روبل افزایش یافت 215000000روبل، قرضه ملی به  78000000روبل به  17000000

  . جنگی بود که قدرت ترکیه را در هم شکست و مرزهاي روسیه را به دریاي سیاه گسترش داد

VI - جنگجو  

او اعالم داشت که مسائل داخلی . ویانه آغاز کرده بودج کاترین مانند هر فیلسوفی کار خود را با هدفهاي صلح

امپراطوري توجه وي را به خود مشغول خواهند داشت، و اگر کسی مزاحمش نشود، از هرگونه درگیري با قدرتهاي 

در . او قرارداد صلح پطرسوم با پروس را تایید کرد و به جنگ پطر با دانمارك پایان داد. خارجی اجتناب خواهد کرد

من به اندازه کافی : ((کاترین وسوسه تسخیر کورالند یا دخالت در لهستان را از خود دور کرد و میگفت 1762 سال

کاترین ارتش را کاهش .)) آدم دارم که سعادتمندشان کنم، و آن گوشه کوچک زمین چیزي به آسایشم نخواهد افزود

  . قرارداد صلح دایم منعقد کندها توجهی نداشت، و درصدد بود با ترکیه یک  داد، به زرادخانه

هاي  در سمت شرق، کوه. ولی هر قدر که او بیشتر نقشه را مطالعه میکرد، بیشتر در مرزهاي روسیه عیب میدید

از سمت شمال، یخبندان از آن حفاظت . اورال، دریاي خزر، و ضعف چین بخوبی از امپراطوري محافظت میکردند

از فنالند را در دست داشت، و از آنجا هر لحظه انتظار میرفت ملتی که هنوز  ولی از سمت غرب، سوئد قسمتی. میکرد

لهستان و پروس نیز سد راه روسیه به . از آنچه که پطرکبیر از آن گرفته بود بسیار ناخشنود بود حملهاي آغاز کند

ان ترك قرار داشتند، راه در سمت جنوب، تاتارها، که تحت نفوذ یک خان مسلم. بودند)) اروپایی شدن((داخل اروپا و 

چه عواملی در تاریخ باعث شده بودند که روسیه چنین وضع جغرافیایی و . دسترسی به دریاي سیاه را سد کرده بودند

مرزهاي عجیبی داشته باشد سردار سالخورده مونیخ و ژنرال تازه کار گریگوري آرلوف در گوشش زمزمه میکردند اگر 

باشد، چقدر خوب خواهد بود، و اگر روسیه بتواند قسطنطنیه را بگیرد و بر تنگه مرز جنوبی روسیه دریاي سیاه 

، در فکر یافتن راهی 1780تا  1763نیکیتاپانین، وزیر خارجهاش از . بوسفور تسلط یابد، چقدر شیرین خواهد بود

. پروس بود براي ترویج نفوذ روسیه در لهستان و جلوگیري از قرار گرفتن این سرزمین بیدفاع تحت تسلط

کاترین تحت تاثیر استدالالت آنها قرار گرفت، و خیلی دلش میخواست به کشوري که براي خود اختیار کرده است در 

ظرف یک سال از آغاز سلطنتش، وي از . عرصه سیاست مقامی متناسب با جا و مقام آن در روي نقشه جغرافیا بدهد

چیزي کمتر از درآوردن روسیه به صورت نیروي اساسی و نظر خارجی بسرعت دست به کار سیاستی شد که به 

من به شما میگویم که هدفم : ((او به کنت کایزرلینگ، سفیر کبیر خود در ورشو، نوشت. مرکزي قاره اروپا قانع نبود

هاي دوستی و با اتحاد مسلحانه با همه قدرتها پیوند داشته باشم تا همیشه بتوانم خود را  این است که با رشته

او با خارج کردن . گاهی وي به هدفش نزدیک میشد.)) پشتیبان مظلومین قرار دهم و به این ترتیب داور اروپا بشوم

 1764در سال . در حقیقت تکلیف آن مبارزه قارهاي را به نفع فردریک روشن کرد)) جنگ هفتساله((روسیه از 
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از نیاز دانمارك به حمایت روسیه علیه سوئد استفاده . اي با فردریک امضا کرد که طلیعه تجربه لهستان بود عهدنامه

  . کرد تا سیاست خارجی دانمارکیها را زیر نفوذ درآورد

به عنوان داور میان فردریک و یوزف در قرارداد صلح تشن عمل کرد، و حامی قانون اساسی  1779در سال 

)) اتحادیه بیطرفی مسلحانه((غال را در وي دانمارك، سوئد، پروس، اتریش، و پرت 1780در . امپراطوري آلمان شد

: باهم پیوند داد تا از کشتیرانی کشورهاي بیطرف در جنگ انگلستان با مستعمرات امریکایی خود محافظت کند

و  ;کشتیهاي بیطرف باید از حمله هر یک از طرفین متخاصم مصون باشند، مگر اینکه مهمات جنگی حمل کنند

ه قانونی داشته و مورد احترام باشد، باید واقعیت داشته و فقط اعالمیهاي بر روي براي اینکه محاصره دریایی جنب

کشمکشی غیرقابل فرونشاندن براي تسلط بر دریاي )) هاي خنثاکننده اتحادیه((مدتها قبل از این دومین . کاغذ نباشد

وي به لهستان پا گرفت، او نخستین جنگ کاترین با ترکها به صورت محصول فرعی عجیب حمله . سیاه آغاز شده بود

سپاهیانی به لهستان فرستاده بود تا به غیر کاتولیکها در مبارزاتشان براي تساوي حقوق با اکثریت کاتولیک کمک 

کاتولیکها سفیر پاپ را وا داشتند به ترکها توضیح دهد که اینک زمان مناسب براي حمله ترکیه به روسیه فرا  ;کنند

ولتر . ن پیشنهاد حمایت کرد و به سوئد و خان کریمه اصرار کرد در این حمله شرکت کنندرسیده است، فرانسه از ای

اینکه یک سفیر پاپ ترکها : ((به خاطر امپراطریسش که در مخاطره قرار گرفته بود عزا گرفته بود، و به کاترین نوشت

!)) مصطفی، متحد ارزشمند پاپ: را در جهاد علیه شما به خدمت بخواند شایسته یک نمایش مسخره ایتالیایی است

نوشت، یک  1768در واقع در نامهاي که او در نوامبر . نزدیک بود این وضع ولتر را ترغیب کند که یک مسیحی باشد

: جهاد مقدس علیه کفار به کاترین پیشنهاد کرد

باشند، و ظاهرا با شما، علیرغم سفیر پاپ، لهستانیها را مجبور میکنید که از نظر مذهبی با گذشت و خوشبخت 

اگر آنها با شما از در جنگ درآیند، شاید فکر پطرکبیر در مورد تبدیل قسطنطیه به  ;مسلمانان نیز درگیریهایی دارید

فکر میکنم اگر روزي ترکها از اروپا بیرون رانده شوند، این کار توسط روسها . پایتخت امپراطوري روسیه شکل بگیرد

  . که آنها تحقیر شوند، بلکه آنها باید براي همیشه باز گردانده شوندکافی نیست . انجام خواهد شد

سوئد از شرکت در حمله به روسیه امتناع ورزید، ولی تاتارهاي کریمه مستعمره تازه استقرار یافته روسیه یعنی نووایا 

فت تا به ارتش یک ارتش یکصد هزار نفري ترك به سوي پادولیا پیش ر). 1769ژانویه (صربیا را ویران کردند 

او سی هزار نفر به . کاترین از بیرون بردن نیروهاي خود از لهستان امتناع کرد. کنفدراسیون لهستان ملحق شود

فرماندهی الکساندر گولیتسین و پیوتر رومیانتسف براي عقب راندن تاتارها و جلوگیري از پیشروي ترکها گسیل 

رومیها از بابت تعداد دشمنان خود : ((ها خیلی زیاد است، پاسخ دادوقتی به او گفته شد تعداد نیروهاي ترک ;داشت

آزوف و تاگانروگ  ;تاتارها به عقب رانده شدند))) آنها کجا هستند: (نگرانی به خویش راه نمیدادند و تنها میپرسیدند

دادند  هفده هزار روسی یکصد و پنجاه هزار ترك را در کاگول شکست ;در دهانه رودخانه دون تسخیر شدند

در سال . رومیانتسف تا بخارست پیش رفت و در آنجا مورد استقبال مسرورانه جمعیت ارتدوکس قرار گرفت ;)1770(

از اینها چشمگیرتر، . واسیلی میخایلوویچ دولگورو کیبر کریمه تاخت و به فرمانروایی ترکان در آنجا پایان داد 1771

روسیه را در دریاي مانش، اقیانوس اطلس، و دریاي مدیترانه رهبري  عملیات قهرمانانه آلکسی آرلوف بود که ناوگان

و آن را در چسمه منهدم کرد  ;نیروي دریایی ترکیه را در نزدیکیهاي جزیره کیوس در دریاي اژه شکست داد ;کرد

خود را  ولی خسارات وارده به کشتیهاي خود وي شدیدتر از آن بود که به او اجازه دهد پیروزیهاي ;)1770ژوئیه (

  . پیگیري کند

در ارتش روسیه، در امتداد رود دانوب، بیماري طاعون . حوادث دیگري بودند که کمتر براي کاترین تسالبخش بودند

. روزي یک هزار نفر را در مسکو به هالکت میرسانید 1770این بیماري در تابستان . پیدا شد و به مسکو سرایت کرد
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یوزف دوم از پیشروي روسیه  ;ترش قلمرو و قدرت وي چشم طمع دوخته استکاترین میدانست که فردریک به گس

 ;فرانسه از هیچ تالشی براي تقویت متحد ترك خود فروگذار نمیکند ;به سوي مرز اتریش در بالکان ناراحت میشود

کاترین . و سوئد فقط مترصد فرصت میباشد ;انگلستان بشدت با تسلط روسیه بر تنگه بوسفور مخالفت خواهد کرد

ترکها به این کنفرانس آمدند، ولی در برابر اصرار کاترین دایر بر استقالل کریمه . ترکها را به یک کنفرانس دعوت کرد

. جنگ از سرگرفته شد 1773و در سال  ;سرسختی نشان دادند

هرج و مرج جانشین وي به این نتیجه رسید که ترکیه به چنان وضعی از  ;مصطفاي سوم درگذشت 1774در ژانویه 

به موجب قرارداد صلح کوچک . و ناتوانی دچار شده است که موجودیتش به عنوان یک کشور اروپایی در خطر است

به ) که تحت فرمانروایی تاتارها باقی ماند(، ترکیه استقالل کرچ را 1774ژوئیه  21مورخ ) در رومانی(قینارجه 

دریاي  ;را به روسیه واگذار کرد) اقع در دهانه رودخانه دنیپرو(آزوف، کرچ، ینی کاله، و کیلبورون  ;رسمیت شناخت

روبل  4500000یک غرامت جنگی به مبلغ  ;سیاه و تنگه بوسفور و تنگه داردانل را به روي کشتیهاي روسیه گشود

 و حق روسیه را ;به مسیحیانی که در قیام علیه فرمانداران ترك خود دست داشتند عفو عمومی اعطا کرد ;پرداخت

هایی بود که تا آن زمان  بر روي هم، این یکی از سودمندترین عهدنامه. دایر بر محافظت از مسیحیان ترکیه پذیرفت

راه تسخیر سریع کریمه و دیگر مناطق تاتارنشین : روسیه اینک یک قدرت دریاي سیاه بود. با روسیه منعقد شده بود

یس شکاك میتوانست خود را مدافع ایمان مسیحیت قلمداد در جنوب روسیه به روي این کشور باز بود، و امپراطر

او، که از باده پیروزي سرمست شده بود، رویاي آزاد کردن یا در حقیقت تسخیر یونان و بر تخت نشاندن نوه . کند

با رویاي تجدید بازیهاي . خود کنستانتین را در قسطنطیه به عنوان یک رهبر امپراطوري جدید در سرمیپروراند

ما تراژدیهاي یونان باستان را بهوسیله بازیگران یونانی در : ((ک، قلب سالخورده ولتر را شاد کرد و گفتالمپی

سپس، در حالی که متوجه ناتوانی ارتشها و خزانه خود .)) آتن به روي صحنه خواهیم آورد -دیونوسوس در- تماشاخانه

کاترین .)) یم که صلح از بهترین جنگ دنیا هم بهتر استمن باید از شیوه اعتدال پیروي کنم و بگو: ((شده بود، افزود

همه از قاطعیت تصمیم وي در . در این وقت بتدریج جاي فردریک را به عنوان مشهورترین تاجدار اروپا میگرفت

یوزف دوم امپراطور اتریش که مدتها بود در برابر نبوغ . تعقیب هدفها و گسترش هراسانگیز قدرتش در حیرت بودند

ک سر تعظیم فرود آورده بود، به ماگیلیوف و از آنجا تا سن پطرزبورگ سفر کرد تا ملکه را ببیند و اتحاد وي را فردری

  . عهدنامهاي براي وحدت عمل در لهستان و علیه ترکیه بایوزف امضا کرد 1781در مه . تحصیل کند

ک ارتش تازه سیصد هزار نفري را او ی. در خالل این مدت، پاتیومکین در جنوب براي خود شهرتی به هم میزد

هایی براي کشتیها در  یک بحریه دریاي سیاه بهوجود آورد که پناهگاه ;سازمان داد، مجهز ساخت، و تغذیه کرد

مناطق کم جمعیت جنوب روسیه را آباد و معمور  ;زرادخانهاي در خرسون تاسیس کرد ;سواستوپول و اودسا داشت

به کسانی که به سکنا گزیدن در نقاط کم جمعیت پرداخته  ;هایی دایر کرد کارگاه ;شهرها و قرایی بنا نهاد ;ساخت

و همه این کارها را به این منظور انجام داد که در لشکر کشی براي افزودن کریمه به  ;بودند حشم و ابزار و بذر داد

. اي ملزوماتی داشته باشده قلمرو تاج و تخت کاترین، و شاید هم به دست آوردن تاج و تختی براي خود، پایگاه

وقتی سرانجام به  ;پاتیومکین با رشوه رهبران آنها را نرم کرد ;تاتارهاي کریمه با یکدیگر نزاع کردند و منشعب شدند

، با وجود 1783آوریل  8و در  ;، تنها با مقاومت ناچیزي روبرو شد)1782دسامبر (این شبه جزیره حمله برد 

پاتیومکین فیلد مارشال، رئیس دانشگاه جنگ، پرنس . جزو قلمرو روسیه قرار گرفت اعتراضات بیثمر ترکیه، کریمه

پاتیومکین این پول  ;روبلی نیز به اینها افزود 100000)) انعام((امپراطریس یک . تاوریس و حکمران کل کریمه شد

. ها، مشروبات، و خوراکی کرد را صرف معشوقه
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او لذت و کار را با ترتیب سفرهاي با شکوه زمینی . خستگی فرارسیده است کاترین هم به این فکر افتاد که وقت رفع

و آبی براي بازدید از فتوحات خود، و تحت تاثیر قرار دادن مردم و همه اروپا با ثروت و شکوه دربار خویش، 

با کالسکهاي ، در حالی که خود را در خز پیچیده بود، از کاخ زمستانی خارج شد و 1787ژانویه  2در . درهمآمیخت

گنجایش معشوق آن وقتش مامونوف، سر ) که اینک حجیم شده بود(که به حد کافی بزرگ بود تا غیر از خودش 

به دنبال این . ندیمهاش، یک سگ کوچولو، و یک کتابخانه کوچک را هم داشته باشد، سفر طوالنیش را آغاز کرد

، انگلستان، و فرانسه به نامهاي کوبنتسل، فیتسهربرت، سورتمه حامل سفراي کبار اتریش 170کالسکه و  14کالسکه، 

. و کنت دو سگور، به اضافه پرنس دو لینی و یک خیل از ماموران، درباریان، موسیقیدانان، و خدمه روان بودند

پاتیومکین چند روز قبل براي آماده ساختن مسیر، روشن کردن آن با صدها مشعل، تدارك غذاي شب، و محل 

در شهرهاي عمده، این دسته یک یا دو روز میماندند و در این . ه سفر تدابیر الزم را اندیشیده بودخواب براي هم

مدت ملکه با سرشناسان محلی مالقات میکرد، اوضاع و شرایط را مورد بررسی قرار میداد، سواالتی میکرد، و دستور 

ه آنها هشدار و تعلیم داده شده بود، به بهترین همه شهرهاي سرراه، که از طرف پاتیومکین ب. پاداش یا مجازات میداد

  . طرز رفتار میکردند، و نحوه نظافت و البسه آنها براي مدت یک روز طوري وجد آور بود که هرگز سابقه نداشت

خیل مالزمان . کشتی که تجهیز و تزیین کرده بود نظارت کرد 87در کیف، پاتیومکین بر انتقال این دربار متحرك به 

را )) هاي پاتیومکین دهکده((کاترین در طول رودخانه . یس با این کشتیها در رودخانه دنیپر به حرکت درآمدامپراطر

ها را براي خوشایند کاترین، و شاید هم براي نشان  این دهکده) پاتیومکین(پرنس بافراست تاوریس . مشاهده کرد

  . ه و زرق و برق زده بوددادن رفاه و رشد روسیه به دیپلوماتهاي خارجی، آب و جارو کرد

گفته میشود این اظهار که . قسمتی از این رفاه مخلوق ابتکار خلق الساعه پاتیومکین بود و قسمتی هم واقعیت داشت

هاي قالبی را در طول ساحل رودخانه ساخت و دهقانان را واداشت که تصویري غیرواقعی از  پاتیومکین دهکده

پرنس دو لینی چندین بار به ساحل رفت . آمیز یک دیپلومات ساکسی بود پیشرفت ترسیم کنند مخلوق فکر تخیل

که آن سوي این نماي ظاهري را ببیند، و سپس اظهار داشت در عین اینکه پاتیومکین تردستیهایی به خرج داده 

هایی  هاي روبه گسترش، و دهکده تاسیسات عالی که هنوز مرحله طفولیت خود را طی میکنند، کارگاه((است، ولی 

شاید خود کاترین فریب نخورده بود، . او را تحت تاثیر قرار دادهاند)) که داراي خیابانهاي منظم و درختکاري شدهاند

که اگر نیمی از رفاه و  - همان طور که سگور نتیجهگیري کرد  - گیري کرده باشد  ولی ممکن است او چنین نتیجه

ها، و بنادري که ظرف دو سال  خود شهر، قرارگاه - سواستوپول پاکیزگی این شهرها یک نمایش گذران بود، واقعیت 

پرنس دو لینی، که تقریبا . کافی بود که پاتیومکین را شایسته تمجید سازد -در سواحل کریمه ساخته شده بودند 

)) ترین مردي که من تاکنون دیدهام فوق العاده((همه افراد سرشناس اروپا را میشناخت، پاتیومکین را به عنوان 

در کانیوف، ستانیسالس یونیاتوفسکی، پادشاه لهستان، براي اداي احترام نسبت به زنی که عشق خود و . توصیف کرد

در قسمت دیگري از رودخانه دنیپر در کایداکی، یوزف . تاج سلطنت او را به وي ارزانی داشته بود، نزد کاترین آمد

در آنجا . عد از راه زمینی به خرسون و از آنجا به کریمه رفتندو اینان از آن نقطه به ب ;دوم به این قافله پیوست

  . امپراطریس، امپراطور، و حکمران کل رویاهاي خوشی دایر بر بیرون راندن ترکها از اروپا را در سر میپروراندند

ادشاه داکیا کاترین به فکر تسخیر قسطنطنیه بود، یوزف به فکر گرفتن بالکان، و پاتیومکین در فکر اینکه خود را پ

انگلستان و پروس به سلطان عبدالحمید اندرز دادند در لحظهاي که روسیه مواظب خودش نیست و . کند) رومانی(

. اسائه ادب سفیر کبیر روسیه در قسطنطنیه انگیزه دیگري فراهم کرد. تدارك نظامیش ناکامل است، به آن ضربه بزند

در . اعالن کرد، و اعاده کریمه را به عنوان بهاي صلح خواستار شدسلطان او را به زندان انداخت، یک جهاد مقدس 

  . ارتش اصلی ترکیه از دانوب گذشت و به خاك اوکرائین گام نهاد 1787اوت 
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روسیه هنوز براي آزمایش نهایی . پاتیومکین خیلی زودتر از موقع به جشن گرفتن و شادي کردن پرداخته بود

امپراطریس او را به خاطر جبن معمولش سرزنش . ندرز داد کریمه را تسلیم کنداو به امپراطریس ا. آمادگی نداشت

کرد و به او، سوووروف، و رومیانتسف دستور داد که همه نیروهاي موجود خود را به خدمت درآورند و به مقابله 

و پاتیومکین سوووروف ترکها را در کیلبورون منهزم کرد، . خود کاترین به سن پطرزبورگ رفت. مهاجمان بروند

در حالی که مجاهدان . هاي خروجی دو رودخانه دنیستر و بوگ تسلط داشت، در محاصره گرفت آچاکوف را، که بر راه

مسلمان و مسیحی با یکدیگر در جنوب روسیه رو به رو بودند، سوئد بر این عقیده شد که اینک سرانجام موقع پس 

اووس سوم، که از طرف انگلستان و پروس تشویق شده بود، اتحاد گوست. گرفتن ایاالت از دست رفته فرارسیده است

  . دیرینه با ترکیه را تجدید کرد، و از کاترین اعاده فنالند و کارلیا به سوئد، و کریمه به ترکیه، را خواستار شد

سوئدي  یک ناوگان 1799ژوئیه  9در اینجا کافی است گفته شود که در  ;درباره این جنگ میتوان بعدا صحبت کرد

کاترین به  ;غرش توپهاي سوئد از کاخ زمستانی شنیده میشد ;شکست فاحشی در دریاي بالتیک به روسها وارد کرد

). 1790اوت  15(فکر تخلیه پایتخت خود افتاد، ولی طولی نکشید که عمال کاترین سوئد را به صلح ترغیب کردند 

. ترکها متمرکز کند، و اتریش هم در جنگ به روسیه ملحق شد در این وقت کاترین آزاد بود که نیروهاي خود را علیه

پاتیومکین با دستور به نفرات خود دایر بر حمله به هر قیمتی که باشد، به محاصره آچاکوف پایان داد، این پیروزي به 

ر دسامب 17(بهاي جان هشت هزار نفر براي روسیه تمام شد، و طوفان شدید جنگ به قتلعام بیحساب انجامید 

پاتیومکین به تسخیر بندر پرداخت، اتریش هم بلگراد را گرفت، و سوووروف ترکها را در ریمنیک منهزم کرد ). 1788

  . چنین به نظر میرسید که کار ترکیه ساخته شده است). 1789سپتامبر  22(

، به دست کاترین قدرتهاي غربی احساس کردند که اگر قرار باشد تنگه بوسفور، که داراي اهمیت سوق الجیشی بود

با مرگ فردریک کبیر . نیفتد و روسیه را آقاي اروپا نکند، باید علیه کاترین دست به اقدام متحد و هماهنگی بزنند

، جانشین او فردریک ویلهلم دوم با هراس فراوان متوجه پیشروي روسیه به سوي قسطنطنیه و پیشرفت )1786(

سیه و اتریش، که چنین نیرومند شده بودند، خود را دستخوش قدرت پروس در میان رو ;اتریش به داخل بالکان شد

پادشاه پروس با باب عالی عهدنامه دوستانهاي منعقد کرد و به موجب آن متعهد  1790ژانویه  31در . آن دو میدید

شد که در فصل بهار علیه روسها و اتریش اعالن جنگ دهد و تا هنگامی که کلیه اراضی از دست رفته ترکیه 

  . بازگردانده نشدهاند، سالح خود را بر زمین نگذارد

شورش در مستعمرات اتریش در هلند و . چنین به نظر میرسید که جزر و مد سیاسی علیه کاترین برگشته است

درگذشت، و جانشینش پیمان ترك  1790فوریه  20وي در  ;بینظمی در مجارستان یوزف دوم را ضعیف کرد

انگلستان و پروس بار دیگر اصرار داشتند که کاترین، براساس بازگرداندن کلیه اراضی . ردمخاصمهاي با ترکها امضا ک

تسخیر آچاکوف راه را براي دسترسی روسیه  ;کاترین امتناع ورزید ;به دست آمده در جنگ، قرارداد صلحی امضا کند

از آن گذشته، سرداران . ست بدهدبه دریاي سیاه باز کرده بود و کاترین حاضر نبود این بازیافتی حیاتی را از د

سپاهش از یک پیروزي به پیروزي دیگر دست مییافتند که حد اعالي آن تسخیر اسماعیل به وسیله سوووروف و 

روسها براي به دست آوردن آن موضع مستحکم ترکان در کنار رود دانوب ده ). 1790دسامبر  22(پاتیومکین بود 

پس از آن عید خون، پاتیومکین، که نیرویش را از دست داده بود، راحتطلبی . دندهزار نفر، و ترکها سی هزار کشته دا

در یکی از  1791اکتبر  15و در  ;هاي خود برقرار ساخت پر تجملی را پیشه کرد و روابط بیشرمانهاي با خواهرزاده

  . روزي که کاترین خبر مرگ وي را شنید، سه بار غش کرد. هاي نزدیک یاسی درگذشت جاده

ویلیام پیت کهین به پارلمنت انگلستان پیشنهاد کرد که اولتیاتومی به روسیه داده و از آن کشور  1791ر مارس د

پیت ناوگانی براي . خواسته شود تا کلیه مناطقی را که در مبارزه جاري از ترکیه گرفته است به آن کشور بازگرداند
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کاترین پاسخی نداد، و پارلمنت که شکوه و شکایت  .اعزام به دریاي بالتیک به عنوان وعده جنگ تدارك دید

. بازرگانان انگلیسی را درباره از دست دادن تجارت روسیه میشنید، پیت را از این اقدام منصرف کرد

در یاسی عهدنامهاي  1792ژانویه  9ترکیه، که نیروي خود را از دست داده بود، از مبارزه دست کشید و در تاریخ 

کاترین به قسطنطنیه . هاي دنیستر و بوگ را تایید میکرد روسیه بر کریمه و حوزه رودخانه امضا کرد که تسلط

نرسیده بود، ولی به عنوان قدرتمندترین فرمانرواي اروپا و فوق العادهترین زن قرن خود به باالترین نقطه زندگیش 

  . رسیده بود

VII  -  به عنوان یک زن  

وي  1780تا سال  ;متذکر شدیم که در آغاز سلطنتش از نظر جسمانی جذاب بودآیا کاترین یک زن بود یا عفریته ما 

پرنس دو لینی، که در زمره نخستین . تنومند شده بود، ولی این امر تنها بر سنگینی شکوه و جالل وي میافزود

  : را درباره وي به کار برد، او را به نحوي دلپذیر چنین توصیف کرد)) بزرگ((کسانی بود که لقب 

نیازي . ... انسان میدید که وي در گذشته بسیار زیبا بوده است. خوب و سرحال به نظر میرسید - 1780در - او هنوز 

آثار نبوغ، عدالت، شهامت، عمق، آرامش درون، لطف،  - مانند یک کتاب- نبود که شخصی مانند الواتر در ناصیه او 

 ;ي قطر کمرش، که زمانی بسیار الغر بود، به دست آمده بودزیبایی سینهاش به بها. آرامی، و نیروي اراده را بخواند

  . انسان هیچ گاه متوجه نمیشد که قد وي کوتاه است. ... ولی مردم معموال در روسیه چاق میشوند

کاسترا، که کمی بعد از مرگ کاترین مطالبی درباره او نوشت، او را به صورت زنی که به طرزي ساده و بیتکلف رداي 

هایش ریخته بود، و  مویش که کمی پودر به آن زده شده بود روي شانه: ((داشت مجسم کرد و افزود سبزي بر تن

در سالهاي آخر عمرش سرخاب زیادي به کار میبرد، زیرا . روي آن کاله کوچکی قرار داشت که با الماس پوشیده بود

دارد که تنها همین عامل باعث شد  هنوز حق داشت که نگذارد آثار گذشت زمان بر چهرهاش ظاهر شود، و احتمال

کاترین زنی خودپسند بود، و معلوم بود که از موفقیتها و قدرت خود آگاه .)) که وي در نهایت اعتدال زندگی کند

حسن اقبال و تعریف و تحسین اغراقآمیز وي را  ;خود پسندي بت وي است: ((یوزف دوم به کاونتیس گفت. است

ه داشت که اگر کاترین با خداوند مکاتبه میکرد، دست کم مقام و منزلتی برابر با فردریک عقید.)) لوس کرده است

به گفتگو پرداخت، و از فالکونه تقاضا داشت که از )) دو مرد((با وصف این، او با دیدرو مانند . خداوند ادعا میکرد

به اندازه چارلز دوم ) ته جنگبجز چند مورد احتمالی قتل و کشتارهاي تقدیس یاف(او . تعریف و تحسین چشم بپوشد

هر روز از پنجرهاش براي هزاران پرندهاي که به . پادشاه انگلستان و هانري چهارم پادشاه فرانسه خوش طینت بود

در سالهاي آخر سلطنتش، گاه گاه دچار طوفانهاي خشمی میشد . طور مرتب براي غذا نزد وي میآمدند، نان میریخت

داشت، ولی توجه داشت که در مواقعی که خلقش چنین آتشین است، دستوري ندهد که با قدرت مطلق وي تناسب ن

. و طولی نمیکشید که از این گونه انفجارها شرمگین میشد و به خود خویشتنداري میآموخت ;یا ورقهاي را امضا نکند

. در مورد شهامتش اروپا هرگونه تردیدي را از خود دور کرد

و خللناپذیر طالب لذات جسمانی بود، ولی ماجراهاي عشقی وي کمتر از عیاشیهاي  کاترین به نحوي غیرقابل تردید

او مانند همه حکمرانان زمان خود اصول اخالقی را تابع . انسان را ناراحت میکنند)) پارك گوزنها((لویی پانزدهم در 

ات سرپوش سیاست میکرد، و وقتی احساسات شخصیش مانع گسترش قلمروش میشدند، بر روي این احساس

اطفال را دوست میداشت، با آنها  ;هرگاه که چنین تضادي وجود نداشت، او واجد کلیه لطایف یک زن بود. میگذاشت

در سفرهایش همیشه توجه . بازیهاي پر سروصدا میکرد، به آنها درس میداد، و برایشان اسباب بازي درست میکرد

ر میان کاغذهایی که پس از مرگش روي میز او یافت شدند، د. داشت که به رانندگان و خدمه درست غذا داده شود

او بآسانی میبخشود و از هیچ کس تنفر : ((نوشته سنگ قبري بود که براي خودش تهیه کرده بود، به این عبارت
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کاترین با پسر اول خود مهربان .)) روحی وسیع و قلبی رئوف داشت ;با گذشت، با ادراك، و خوش مشرب بود. نداشت

و علت آن هم تا حدودي این بود که پاول بالفاصله پس از تولدش از وي گرفته شد و زیر نظر الیزابت و توسط  نبود،

هایی که براي به زیر آوردن وي از مسند  تا حدودي هم علتش این بود که هدف توطئه ;پانین و دیگران پرورش یافت

و بازهم تا  ;شود و برایش نایب السلطنهاي معین کنندقدرت چیده میشد این بود که پاول به عنوان امپراطور تعیین 

و همچنین به این علت بود  ;ظنین بود) پدرش(حدودي این بود که پاول مدتها نسبت به مادرش به عنوان قاتل پطر 

که پاول پیوسته بدان جهت که حق وي براي نشستن بر تخت به جاي پدر بیپروایش از او دزدیده شده است 

شخصا . ولی کاترین فرزندان دلفریب پاول به نامهاي آلکساندر و کنستانتین را قلبا دوست داشت .خودخوري میکرد

به تعلیم و تربیت آنها میرسید، کوشش داشت آنها را از پدرشان بري کند، و نقشه میکشید که آلکساندر تاج سلطنت 

زجار آشکار به تسلسل معشوقهایی که مادرش پاول، که با همسر دوم خود خوشبخت بود، با ان. را به ارث ببرد نه پاول

  . نگریست را سرگرم و خزانه دولت را خالی میکردند می

او حرص و آز آنها را برآورده میکرد، ولی به ندرت به آنها . از نظر فکري، کاترین بر همه معشوقهاي خود برتري داشت

ذب کرده بود که میتوانست، مانند یک چنان ادبیات فرانسه را ج. اجازه میداد خط مشی وي را تعیین کنند

. دیگر، با رهبران ادبیات فرانسه مکاتبه کند)) فیلسوف((با )) فیلسوف((

هاي ولتر بودند و از نظر زیبایی و لطافت طبع با آنها  هاي او به ولتر از نظر خوبی مفهوم بهتر از نامه در حقیقت نامه

اتبات ولتر حجیم بودند، هر چند که این مکاتبات در فواصل کوتاه میان مکاتباتش تقریبا به اندازه مک. رقابت میکردند

تحریکات درباریان، قیامهاي داخلی، بحرانهاي روابط سیاسی، و جنگهایی که نقشه کشورها را عوض میکردند، نوشته 

انسان باید : ((مصاحبت وي دیدرو را به جنب و جوش واداشت و گریم را چنان از خود بیخود کرد که گفت. میشدند

در آن لحظات، این شخصیت منحصر به فرد را، که ترکیبی از نبوغ و برازندگی بود، میدید تا به آتشی که در درونش 

اگربرایم امکان . پیمیبرد... یکی بعد از دیگري میکرد ... شعله میکشید، تیرهایی که از ترکش رها میکرد، حمالتی که 

اشت کنم، همه جهانیان داراي تکهاي پرارزش و شاید منحصر به فرد در تاریخ داشت آنچه را که او میگفت عینا یادد

او . هاي او نوعی آشفتگی و عدم ثبات ناشی از شتابزدگی وجود داشت ولی در سیل اندیشه.)) افکار انسانها میشدند

و کثرت مشغله او را بسرعت خود را وارد طرحهایی میکرد که آنها را بدقت بررسی نکرده بود، و گاهی فوریت حوادث 

  . حتی با این وجود نتیجه به دست آمده عظیم بود. با شکست روبهرو میساخت

باور ناکردنی به نظر میرسد که کاترین در طول زندگیی چنین آکنده از هیجانات سیاسی و نظامی، براي نوشتن شعر، 

یک رساله علمی درباره سیبریه، تاریخی از  ها، ها، اشعار اپرایی، مقاالت مجله، افسانه وقایع، خاطرات، نمایشنامه

 -  1769در سالهاي . وقت کافی مییافت ;امپراطوران روم، و یادداشتهایی درباره تاریخ روسیه، که بسیار مبسوط بود

یکی از . به طور گمنام سردبیري یک مجله هجوآمیز را، که نویسنده عمده آن خودش بود، به عهده داشت 1770

ر مذهبی را نشان میداد که هر روز در مراسم قداس شرکت میجست، در برابر تصاویر مقدس مضامینش یک ریاکا

شمع روشن میکرد، و به طور متناوب زیر لب دعا میخواند، ولی سر کسبه کاله میگذاشت، به همسایگان خود بهتان 

دست رفتن ایام خوش میزد، خدمه خود را مضروب میکرد، اعمال ضد اخالق جاري را تقبیح میکرد، و براي از 

افسانه کاترین به نام شاهزاده خلور حکایت از جوانی میکرد که دست به ماجراهاي خطیري . گذشته ماتم میگرفت

اي را که خار نداشت پیدا کند، ولی سرانجام متوجه شد که جز فضیلت، چنین گلی  میزد تا یک گل سرخ افسانه

از میان . ت روسی شد و ترجمه آن به زبانهاي بسیاري انتشار یافتاین داستان از آثار مشهور ادبیا. وجود ندارد

ها  بیشتر نمایشنامه ;هاي کاترین، دو تراژدي تاریخی بودند که به تقلید از شکسپیر نوشته شده بودند نمایشنامه

وسترو، باز، هالو، خسیس، صوفی مسلک، ولخرج، کسانی از نوع کالی کمدیهاي عاري از تکلفی بودند که اشخاص حقه
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ها از ظرافت و زیرکی بهرهاي نداشتند، ولی مقبول  این نوشته. فراماسونها، و متعصبان مذهبی را به مسخره میگرفتند

او روي پرده . طبع تماشاگران قرار میگرفتند، هر چند که کاترین پنهان میداشت که وي اینها را نوشته است

این عبارت بخوبی .)) طرز رفتار را با خنده اصالح میکند: ((شتتماشاخانهاي که در ارمتیاژ ساخت این عبارت را نو

هایش از همه بهتر است، عبارت بود از یک تسلسل  اولگ، که از میان نمایشنامه. هدف کمدیهاي او را بیان میکرد

آن روح  هایی در تاریخ روسیه که هفتصد بازیگر با رقص، باله، و نمادي از بازیهاي المپیک به بسیار جالب از صحنه

بیشتر آثار ادبی کاترین به وسیله عدهاي منشی مرور میشدند، زیرا وي هرگز به طرز هجا و دستور زبان . میبخشیدند

ولی ادبیات از سرمشق امپراطریس  ;روسی تسلط نیافت و خود را هم به عنوان یک نویسنده، خیلی جدي نمیگرفت

. جالیی نداشت، به سلطنت وي بخشید جرئت یافت و آخرین شکوه و جالل را، که دیگر رنگ و

VIII -  ادبیات  

هاي خارجی تقلید  یک خیل از نویسندگان با خضوع و خشوع از نمونه. روسیه بتدریج به نارسایی فکري خود پیمیبرد

کاترین از . میکردند یا آثاري را که در فرانسه، انگلستان، یا آلمان شهرت یافته بودند به روسی ترجمه میکردند

خودش بلیزر اثر مارمونتل  ;روبل به گسترش این گرایش به سوي خارج اختصاص داد 5000تبارات خصوصی خود اع

راخمانینوف، یکی از مالکان تامبوف، با شور و حرارت خاص روسها که خواستار فعالیتهاي وسیع و . را ترجمه کرد

المعارف دیدرو را به زبان  انشکده قازان، دایرهو روکین، رئیس د ;گسترده بودند، آثار ولتر را به روسی ترجمه کرد

هاي شکسپیر، آثار کالسیک یونانی و التینی، و رهایی اورشلیم اثر تاسو را به  اشخاص دیگر نمایشنامه. روسی برگرداند

  . روسی ترجمه کردند

ز طبقه پایین در او، که در خانوادهاي ا. گاوریل رومانوویچ درژاوین موفقترین شاعر دوران سلطنت کاترین بود

اورنبورگ شرقی به دنیا آمده بود و خون تاتار در رگهاي خود داشت، مدت ده سال در هنگ پرئوبراژنسکی خدمت 

کرد، شاهد به قدرت رسیدن کاترین بود، به عنوان یک افسر در سرکوبی شورش پوگاچوف شرکت جست، و راه خود 

که متوجه شد امپراطریس در داستان شاهزاده خلور نام فلیتزا را درژاوین . را به سوي یکی از کرسیهاي سنا باز کرد

ملکه الههوار اردوي ((همان نام را بر ) 1782(براي یک شاهدخت نیکوکار به کار برده است، در قصیدهاي مشهور 

زندگی مطبوع به وي بیاموزد که چگونه گل بیخار را بیابد، و چگونه ((نهاد و از این ملکه استدعا کرد )) قزاق -قرقیز 

از نوك قلمش ((وقتی این شاعر روي سخن خود را متوجه فلیتزا، به عنوان کسی که .)) ولی عادالنهاي داشته باشد

چون خود را به خاطر . ، کرد، آشکارا از کاترین تجلیل به عمل میآورد))براي همه آدمیان خیر و برکت جاري میشود

به ((، یا ))آشامد، جهان را از نگاه خود به لرزه درمیآورد قهوه می تا ظهر میخوابد، توتون دود میکند،((اینکه 

میپردازد، نکوهش کرد، همه درباریان )) میهمانیها و جشنهاي پر شکوه در سرمیزي که از برق نقره و طال میدرخشد

شت که فلیتزا نو)) امپراطریس فلیتزا((درژاوین وقتی در تمجید از . میدانستند که این ضربهاي به پاتیومکین است

، به هیچ کس آسیبی نمیرساند، به معایب کوچک با نظر بخشندگی مینگرد، اجازه میدهد ))از تاریکی نور میآفریند((

الفبا یاد ) الکساندر، نوه کاترین(، و به خلور ))براي آموزش مردم خود قصه مینویسد((مردم آزادانه سخن گویند، 

من از پیامبر بزرگ : ((این شاعر، سخن خود را چنین به پایان رساند .میدهد، حالت وجد و جذبه را متجلی کرد

من از نیروهاي . استغاثه میکنم که بتوانم بر خاك آستانت سربسایم و از حالوت کلمات و لطف نگاهت مستفیض شوم

ل نیک شما شهرت اعما ;آسمانی میطلبم که بالهاي آبی رنگ خود را بگسترانند و به شکلی نادیدنی نگاهدارت باشند

در ژاوین مدعی بود که در برابر این همه شکرشکنی پاداشی .)) مانند ستارگان در آسمان آیندگان بدرخشد

نمیخواهد، ولی کاترین او را ترفیع مقام داد، و طولی نکشید که چنان به کاترین نزدیک شد که میتوانست معایبش را 

)) قصیدهاي خطاب به خداوند((او به سلطنتی واالتر روي آورد و . ببیند، و این بود که دیگر در مدح او چیزي ننوشت
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. نوشت و به پیشگاه خداوند تبریک گفت که تثلیث را در خود دارد و آسمانها را چنین منظم و مرتب نگاه میدارد

د من مطمئنا وجو: ((گاهی به مابعدالطبیعه روي میآورد و برهان دکارت را براي اثبات وجود خدا منعکس میکرد

این قصیده از نظر محبوبیت عمومی مدت نیم قرن بدون رقیب ماند، تا اینکه .)) دارم، و بنابراین، تو هم وجود داري

. پوشکین آمد

دنیس ایوانوویچ فون ویزین با نوشتن دو کمدي فرحبخش به نامهاي سرتیپ و مادون پایتخت روسیه را سخت به 

یا هم اکنون بمیر، یا دیگر ((که پاتیومکین به نویسنده آن اندرز داد  موفقیت مادون چنان کامل بود. شگفتی واداشت

ویزین این اندرز را رد کرد و . یعنی که هر چیز دیگري که او بنویسد به شهرتش لطمه خواهد زد.)) چیزي ننویس

هاي  نامهاو در سالهاي بعدي عمر خود به اروپاي باختري سفر کرد و . شاهد تحقق پیشگویی ضمنی پاتیومکین شد

تازه آغاز به -روسها–ما : ((او نوشت. بسیار خوبی به وطنش فرستاد، که یکی از آنها حاوي پیشگویی غرورآمیزي بود

جالبترین چهره در ادبیات دوران سلطنت کاترین، .)) کارشان دارد به پایان میرسد - فرانسویان- آنها ;کار کردهایم

علت کاهلی و عقب افتادگی از دانشگاه مسکو اخراج شده بود، به صورت او که به . نیکوالي ایوانوویچ نوویکوف بود

  . مردي با فعالیت الینقطع فکري رشد و نمو یافت

او با شیطنت این نام را در . در سن پطرزبورگ سردبیر مجلهاي به نام زنبور بیکار بود) 1769(در بیست و پنج سالگی 

نوویکوف با سبکی با روح به فساد رایج در . ار انتخاب کرده بودمقابل نشریه سوماروکوف به نام زنبور عسل پرک

دستگاه دولتی حمله میکرد، المذهبی سبک ولتري طبقات باال را به عنوان مخرب اخالقیات و کیفیات اخالقی مورد 

پطرکبیر بود حمله قرار میداد، و در عوض آنچه را که به نظر وي ایمان تردید ناپذیر و اخالقیات نمونه روسها قبل از 

مثل این است که حکمرانان قدیمی روسیه پیشبینی کرده بودند که بر اثر متداول شدن هنر و علوم، . ((میستود

در این زمینه نیز روسو .)) پرارزشترین گنجینه روسها، یعنی اخالقیات آنها، به نحوي بازنایافتنی از دست خواهد رفت

. از انتشار باز ایستاد 1770هاي خشمالودي کرد، و این نشریه در سال  ار نگاهکاترین به زنبور بیک. با ولتر در جنگ بود

این فرقه در روسیه گرایشهایی به سوي رازوري، تورع، و تخیالت . نوویکوف به فراماسونها پیوست 1775در سال 

در . افکار انقالبی بودندروزنکرویتسیان نشان میداد، در حالی که برادران پیروان این فرقه در فرانسه سرگرم بازي با 

تعداد کتابهایی که او ظرف سه  ;عهده گرفت نوویکوف به مسکو رفت و تصدي مطبوعات دانشگاه را به 1779سال 

او که . سال منتشر کرد بر مجموع کتابهایی که مدت بیست سال از مطبعه دانشگاه خارج شده بودند فزونی داشت

هاي دیگري به دست آورد و یک بنگاه انتشاراتی تشکیل  ن میکرد، مطبعههاي مالیش را تامی یکی از دوستان هزینه

او . داد، کتابفروشیهایی در سراسر روسیه گشود، و معتقدات مذهبی و اصالحی خود را به میزانی وسیع انتشار داد

. هایی نمونه براي کارگران تاسیس کرد ها، و خانه مدارس، بیمارستانها، درمانگاه

ب فرانسه کاترین را از یک حکمران مستبد روشنفکر به حکمران مستبد وحشتزدهاي مبدل کرد، هنگامی که انقال

الجرم به پالتون، مطران مسکو، دستور . این بیم به او دست داد که نوویکوف دست اندرکار براندازي نظام موجود است

ز خداوند رحیم عاجزانه میطلبم که نه تنها من ا: ((مطران گزارش داد. داد که افکار نوویکوف را مورد بررسی قرار دهد

در میان مردمی که خداوند به من و شما سپرده است، بلکه در سراسر گیتی، مسیحیانی مانند نوویکوف وجود داشته 

او تا هنگام ). 1792(کاترین، که با این وصف ظنین بود، دستور داد نوویکوف در دژ شلوسلبورگ زندانی شود .))باشند

در آنجا ماند و پس از اینکه به وسیله پاول اول آزاد شد، به امالك خود در تیخوین رفت و بقیه سالهاي  مرگ کاترین

  . عمر خود را به پرهیزگاري و اعمال خیریه گذراند

او، که توسط کاترین به دانشگاه الیپزیگ . سرنوشت آلکساندر نیکوالیویچ رادیشچف از سرنوشت نوویکوف بدتر بود

فرانسه را مطالعه کرد و خصوصا تحت تاثیر قرارداد اجتماعی روسو و )) فیلسوفان((بود، بعضی از آثار فرستاده شده 
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او که آتش . هاي رنال، که نشان دهنده بیرحمی اروپاییها در استثمار و استعمار و برده فروشی بود، قرار گرفت نوشته

چون به تصدي گمرکخانه منصوب شده . زگشتآرمانهاي اجتماعی در درونش شعله میکشید، به سن پطرزبورگ با

بود، براي سروکار داشتن با بازرگانان بریتانیایی، زبان انگلیسی آموخت، به ادبیات انگلیسی پرداخت، و خصوصا تحت 

او یکی از آثار برجسته ادبیات روسی به نام مسافرت از  1790در سال . نفوذ یک سفر احساساتی اثر تسرن قرار گرفت

در این اثر، نسبت به مسیحیت اعالم وفاداري شده، ولی علیه سو استفاده . رگ به مسکو را منتشر کردسن پطرزبو

نظام سلطنتی را میپذیرفت، ولی شورش علیه فرمانروایی را  ;کشیشان از ساده لوحی مردم اعتراض به عمل آمده بود

در این اثر همچنین تجزیه . اوز کند توجیه میکردتج)) قرارداد اجتماعی((که، با تحصیل امیال خود بر قانون، از اصول 

به طوري که نویسنده میگفت، در یک جا . ها بر اثر سربازگیري، و سواستفاده اربابان از سرفها توصیف شده بود خانواده

او سانسور را محکوم کرد و خواستار . به او گفته شد که یکی از مالکان به شصت دوشیزه دهقان تجاوز کرده است

او از نجبا و . رادیشچف طرفدار انقالب نبود، ولی خواهان ادراك رحیمانه افکار طرفداران آن بود. دي مطبوعات شدآزا

شما اشخاص سنگدل بگذارید قلوبتان نرم شود، : ((دولت تقاضا داشت به نظام سرفداري پایان داده شود، و میگفت

دهقانی که به ما سالمت و زندگی . هاي بردگی را بگشاییدغل و زنجیر برادران خود را پاره کنید، و درهاي سیاهچال

تعجب آور آن است که این کتاب را ماموران سانسور .)) میبخشد حق دارد مالک زمینی باشد که آن را کشت میکند

کاترین بیم آن را داشت که مردم کشورش ممکن است از انقالب فرانسه پیروي  1790ولی در سال . تصویب کردند

را تنبیه کند، ولی دستور داد رادیشچف هم به جرم خیانت )) متجاوز به شصت باکره((یادداشت کرد که  او. کنند

و در آن  ;در کتب او قطعاتی درباره حمله به دژها و قیام سربازان علیه یک تزار بیرحم یافته شدند. محاکمه شود

سنا، نویسنده کتاب را به . ه بودند وجود داشتمطالبی در مدح انگلیسیها که در برابر یک پادشاه ظالم مقاومت کرد

امپراطور پاول اول به رادیشچف . امپراطریس این حکم را به ده سال تبعید به سیبریه تخفیف داد ;مرگ محکوم کرد

در آنجا او که ). 1801(آلکساندر اول او را به سن پطرزبورگ دعوت کرد  ;)1796(اجازه داد از تبعیدگاه باز گردد 

هاي بسیار بر  سرنوشت او و نوویکوف از جمله لکه. یل فکر میکرد بار دیگر تبعید خواهد شد، خود را کشتبدون دل

. یک سلطنت درخشان است

IX - هنر  

کاترین در مورد هنر کمی بیش از ادبیات لطف کرد، زیرا هنر تنها مورد توجه طبقات باال قرار میگرفت و آژیر انقالب 

ی موسیقی عامه به طور ناآگاه انقالبی بود، زیرا همه آن از آوازهاي غمانگیز، سوزناك، و ول. را به صدا درنمیآورد

آهنگهاي شکوهآمیز تشکیل میشد، و نه تنها از قلبهاي شکسته در عشق، بلکه همچنین از عمرهایی که در رنج و 

اپراهاي ایتالیایی که توسط  نجبا بندرت این آوازها را میشنیدند، بلکه از. زحمت به سرآمده بودند حکایت داشت

. گالویی، پائیزیلو، سالیري، و چیماروزا به سن پطرزبورگ آورده میشدند و پول همه آنها را دولت میداد لذت میبردند

سگ خودم را، که بترتیب در افتخار  9در موسیقی، من جز صداي : ((خود کاترین به اپرا زیاد عالقه نداشت و میگفت

ن سهیم هستند و صداي هر یک از آنها را میتوانم از دور بشناسم، هیچ آهنگی را نمیتوانم راه یافتن به اطاق م

او آنچه در حیطه امکانش بود براي . کاترین همچنین اعتراف میکرد که در زمینه هنر ادراکی ندارد.)) تشخیص دهم

فرهنگستان هنر، که در دوران سلطنت  او وجوه الزم را براي ادامه فعالیت. ایجاد چنین ادراکی در روسیه به کار برد

او شاهکارهاي مورد قبول را در خارج از ). 1764(دایر شده بود، در اختیار بتسکی قرارداد  1757الیزابت در سال 

روبل براي مجموعه آثار هنري کنت فون  180000مثال  ;کشور میخرید و در تاالرهاي خود به معرض تماشا میگذارد

فرانک  440000لیره انگلیسی براي مجموعه آثار هنري سر رابرت والپول در هاوتن هال،  40000برول در درسدن، 

او بدون اینکه خود متوجه باشد، . فرانک براي مجموعه کروزا پرداخت 460000براي مجموعه آثار هنري شوازول، و 
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ئل، پوسن، ون دایک، رامبران، و معامالت خوبی انجام میداد، زیرا این خوشه چینیها شامل یک هزار و یکصد اثر رافا

کاترین به وسیله . سایر هنرمندان جاودانه بود، که ارزش آنها با گذشت زمان و کاهش ارزش پول افزایش یافته است

ورنه،  - ماموریتهایی به هنرمندان فرانسوي ) که کاترین با دقت جریان سالونهاي آنان را دنبال میکرد(گریم و دیدرو 

هایی به اندازه طبیعی اشیا و انسانها تهیه کرد، و در  از آبرنگهاي رافائل در واتیکان نسخه. میداد -شاردن، و اودون 

. ارمیتاژ تاالر خاصی براي آنها ساخت

کاترین ماموریتهاي معدودي به هنرمندان روسی میداد، زیرا در هنر روسیه زمان وي کمتر چیزي بود که براي سلیقه 

ولی وجوهی براي آموزش و پرداخت مخارج هنرجویان در فرهنگستان هنر . والنی باشدفرانسوي او داراي ارزش ط

از این فرهنگستان، نقاش وقایع تاریخی . تامین میکرد، و چند تن از آنان را براي تحصیل به اروپاي باختري فرستاد

لوسنکو پس از . دندآنتون لوسنکو و چهرهسازانی چون دمیتري لویتسکی و والدیمیر بوروویکوفسکی بیرون آم

تا در فرهنگستان به تدریس ) 1769(گذراندن پنج سال در پاریس و سه سال در رم، به سن پطرزبورگ بازگشت 

شاید به علت مشغله  - او با اثر خود به نام والدیمیر در برابر روگندا انظار را به سوي خود معطوف داشت، ولی . بپردازد

ارهایی را که از او انتظار میرفت تولید کند، و مرگ او را در سن سی و شش نتوانست شاهک - زیاد در فرهنگستان 

هایی از بعضی از زنان جوان و دخترهایی که در  کاترین لویتسکی را مامور کرد که تک چهره). 1773(سالگی در ربود 

ه او از کاترین تک چهرهاي ک. نتیجه این کارگواهی است بر زیبایی آنها. موسسه سمولنی تحصیل میکردند بکشد

 -کاترین براي کشیدن چهرهاش در برابر مادام ویژه . کشید تنومندي وي را در زیر روپوشهاي گشاد پنهان میداشت

این زن یکی از هنرمندان متعددي بود که کاترین به روسیه دعوت کرد تا به هنر روسی برازندگی و . لوبرن نشست

  . زیبایی فرانسوي بدهند

سال در آنجا  12به این کشور آمد و مدت  1766وي در سال . که او به روسیه آورد فالکونه بودبزرگترین هنرمندي 

. کاترین از او خواست مجسمهاي از پطرکبیر طراحی کند و با برنز بسازد که او را سوار بر اسب نشان دهد. ماند

براي ساختن سر عظیم پطر نمونه سازي  آن کولو را با خود به روسیه آورده بود که - فالکونه زن جوانی به نام ماري 

فالکونه با نشان دادن اسب به این صورت که به هوا میپرید و تنها پاهاي عقبش روي زمین قرار داشت، به . میکرد

زمینی که پاهاي عقبی اسب پطر روي آن قرار داشت عبارت بود از یک صخره . معارضه با قوانین فیزیکی برخاست

فالکونه براي حفظ . ده شده بود تا مظهر مقاومت شدیدي باشد که پطر بر آن غالب شده بودعظیم که از کارلیا آور

این شاهکار در حالی که سن . توازن یک افعی برنزي را، که مظهر رشک بود، نشان میداد که دم اسب را گاز میگیرد

فالکونه بیشتر از مدتی که . حفظ کردپطرزبورگ به پتروگراد و سپس به لنینگراد تغییر نام داد، وضع و قیافه خود را 

کاترین نسبت به آن بیعالقه شد و به این مجسمه ساز توجهی . کاترین انتظار داشت روي این کار وقت صرف کرد

. فالکونه با نومیدي از کاترین، از روسیه، و از زندگی به پاریس بازگشت. نکرد

سه تن از . یه آمد تا در فرهنگستان مجسمه سازي تدریس کندفرانسوا ژیله از فرانسه به روس - نیکوال  1758در سال 

این سه تن چوبین، کوزلوفسکی، و شچدرین . شاگردانش در دوران سلطنت کاترین به علو مقام در هنر نایل شدند

کارشناسان آن  ;پاتیومکین به چوبین ماموریت داد یک مجسمه کاترین دوم براي بناي مدور کاخ نوریدا بسازد. بودند

کوزلوفسکی در . مجسمهاي که چوبین از پاتیومکین ساخت نیز چنین به نظر میرسد ;خواندند)) بیروح و سرد((را 

آرامگاهی که براي مارشال سوووروف ساخت، خشکی و بیروحی مشابهی نشان داد، و حتی اثرش به نام کوپیدو نیز به 

اثر وي به نام کاریاتید کره آسمانی را در دست . شد کار اصلی شچدرین در زمان آلکساندر اول انجام. همین وضع بود

ایوان پتروویچ مارتوس در ساختن آثار . ساخته شد، زنی را نشان میدهد که جهان را حمل میکند 1812دارد، که در 

هایی که از زاري کنندگان  در گورستانهاي سن پطرزبورگ مجسمه. مربوط به تشریفات مرگ و میر تخصص داشت
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مجسمه سازي . هاي مرمر را گریان نشان میداد پتروویچ مجسمه. ودند در همه جا به چشم میخوردندساخته شده ب

ونجبا نیز . کلیساهاي ارتدوکس مجسمه نمیپذیرفتند. بومی، بجز در زمینه تقلید از سبکهاي خارجی، عقب مانده بود

  . به همان هنرمندانی که در میان سرفهاي خود مییافتند قانع بودند

: او میگفت. مان کاترین معماري رونق یافت، زیرا وي مصمم بود که از خود آثاري در پایتخت باقی گذارددر ز

: کاترین نوشت 1779در سال )). بناهاي عظیم به همان اندازه اقدامات بزرگ حاکی از عظمت یک دوران سلطنتند((

مند است، و هیچ زلزلهاي هرگز آن قدر که ما بنا میدانید که جنون ایجاد بنا بیش از هر زمان دیگر در نزد ما نیرو((

دشمن پول است، و انسان هر چه بیشتر بسازد، بازهم  ;این جنون یک کیفیت دوزخی است. ساختیم، ویران نکرد

من حتی نمیتوانم چیزي ((با آنکه او به فالکونه گفت .)) این بیماریی مانند میخوارگی است ;بیشتر میخواهد بسازد

در زمینه هنر از خود نظراتی داشت، یا نظراتی داشت که تحت تاثیر حفاریهاي هر کوالنیوم در رم و  ، ولی))بکشم

او از سبک پرتزیین باروك و روکوکو پرگل و بوته که در زمان الیزابت . کتابهاي کلوس و وینکلمان قرار گرفته بود

بعضی از معاصران اظهار میدارند که وي . ردرواج کامل داشت دوري گزید، و از سبک سادهتر نئوکالسیک طرفداري ک

کاترین که نمیتوانست هنرمندانی بومی بیابد که . دستورات صریح و طرحهاي اولیهاي براي معماران خود تهیه میکرد

هاي وي را به فعل درآورند، براي یافتن کسانی که سنت سبکهاي کالسیک را به ارث برده بودند،  بتوانند اندیشه

باتیست والن دو ال موت به روسیه آمد و براي او در کنار رود - باختري شد، و به این ترتیب بود که ژان  متوجه اروپاي

این بنا داراي نمایی به سبک رنسانس از آجر لعابدار و . ساخت 1772 - 1765نوا کاخ فرهنگستان هنر را در سالهاي 

والن . دارد که به یک بناي مدور در زیر گنبد میرسد مدخل ستوندار است، و داخل آن پلکان باشکوه نیمدایرهاي قرار

ارمیتاژ معروف را به عنوان یک قسمت الحاقی به کاخ زمستانی ساخت، و کاترین آن را به صورت مامنی دور از 

. هاي عمده جهان است ولی این بنا تاالر آثار هنري او شد و اینک در زمره موزه ;تشریفات دربار در نظر گرفته بود

براي گریم توصیف کرد، و گفت این بنا طوري قرار )) پناهگاه کوچک من((آن را به عنوان  1790ین در سال کاتر

در آنجا، من در : ((کاترین میگفت. گرفته است که او میتواند با سه هزار قدم از اطاق خود به آنجا برود و باز گردد

قدم میزنم، و آن پیادهرویهاي زمستانی چیزي است میان مقداري اشیا که دوستشان دارم و به من سرور میبخشند 

شارل کامرون، که در آن کشور در زمینه تزیینات کالسیک مطالعه کرده بود، نیز از .)) که مرا سالم نگاه میدارد

که آن را براي خود، (کاترین از زیبایی و ظرافتی که کامرون در تزیین اقامتگاه خصوصی وي . فرانسه به روسیه آمد

به کار برده و در آن از نقره، الك، شیشه، سنگ ) و سگهایش در کاخ بزرگ تسارسکویه سلو اختصاص داده بود عشاق،

من هرگز مشابه این اطاقهاي : ((یشم، عقیق، و سنگ مرمر به رنگهاي گوناگون استفاده کرده بود به وجد آمد و گفت

دستور داد در .)) من هرگز از تماشاي اینها خسته نشدهام در نه هفته اخیر،: ((او نوشت.)) تازه تزیین شده را ندیدهام

وي این باغ را در نامهاي که به ولتر نوشت . طرحریزي شود)) انگلیسی((و )) طبیعی((اطراف این کاخ باغی به سبک 

، به خطوط کوتاه، خطوط منحنی، ))باغهاي سبک انگلیسی((من اینک دیوانهوار به این : ((چنین توصیف کرد

به طور خالصه، جنون . من از خطوط مستقیم عمیقا بیزارم. هاي آن عالقمندم مالیم، استخرها، و دریاچه شیبهاي

کامرون براي پاول پسر کاترین و همسر زیباي دوم او در .)) سبک انگلیسی بر جنون گیاهکاري من غالب آمده است

مهیندوك و ماریا فئودوروونا  ;الیایی ساختکاخی به سبک ویالهاي ایت) هاي پایتخت یکی دیگر از حومه(پاولوفسک 

. آثار هنریی را که در سفرهاي خویش به اروپاي باختري جمع آوري کرده بودند در این کاخ جا دادند

او دو بناي پر تجمل به عنوان هدایایی از طرف کاترین به گریگوري آرلوف . از ایتالیا آنتونیو ریتالدي به روسیه آمد

. در کنار رودخانه نوا، و دیگري کاخ گاتچینا در نزدیکی تسارسکویه سلو بود)) کاخ مرمر((دو بنا یکی از این . ساخت

که از معابد یونانی در پائستوم و  -از ایتالیا همچنین جاکومو کوارنگی . کاخ گاتچینا اقامتگاه مورد عالقه پاول اول شد
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او از طریق گریم طرحها و  1780در سال . آمدبه روسیه  - شاهکارهاي پاالدیو در ویچنتسا مسحور شده بود 

ها توجه کاترین را  این طرحها و نمونه. هایی براي بناهاي گوناگون که امیدوار بود بسازد به کاترین تسلیم داشت نمونه

کوارنگی در سن پطرزبورگ یا در نزدیکیهاي آن تعداد زیادي بنا به سبک  1815جلب کردند، و از آن تاریخ تا 

). که وي به صومعه سمولنی که راسترلی ساخته بود افزود(تماشاخانه ارمیتاژ، موسسه سمولنی : ایجاد کردکالسیک 

این . بانک امپراطوري، نمازخانه شهسواران مهمان نواز، کاخ انگلیسی در پترهوف، و کاخ آلکساندر در تسارسکویه سلو

، دو سال پس از اتمام کاخ، به آن نقل 1793اندر در ساخته شد، آلکس) آلکساندر اول آینده(کاخ براي نوه کاترین 

آیا معمارانی روسی که شایستگی خرج کردن روبلهاي  .استاین بنا از شاهکارهاي معماري قرن هجدهم . مکان کرد

ر بود بناي یادبودي از خود در مسکو باقی گذارد، به کاترین را داشته باشند وجود نداشتند چرا کاترین که امیدوا

باژنف . واسیلی باژنف ماموریت داد یک کاخ کرملین سنگی به جاي کاخ کرملین آجري ایوان کبیر طراحی کند

 60000کسانی که نمونه چوبی آن را، که خود . عظمتی براي آن در نظر گرفت که کاخ ورساي را ناچیز میداشت

ولی پیهایی که براي آن ریخته شده بودند بر . ت، دیدند، از عالی بودن معماري آن به حیرت آمدندروبل هزینه برداش

ولی وجوهی فراهم کرد تا ایوان ستاروف . اثر فعل و انفعال رود مسکو نشست کردند، و کاترین از این کار دست کشید

کوه را به عنوان یادبود تسخیر کریمه توسط کاترین این بناي باش. در ساحل سمت چپ رود نوا کاخ توریدا را بسازد

. پاتیومکین، به وي اهدا کرد

یک : ((ماسون که در آن زمان زندگی میکرد، نوشت. خرج بناهاي کاترین هر چقدر میشد، او به هدف خود میرسید

نشده  هاي وحشی و کشت فرانسوي پس از طی طریق در امتداد سواحل غیر میهمان نواز پروس، و گذشتن از جلگه

لیوونیا، از اینکه بار دیگر در میان بیابانی وسیع یک شهر بزرگ و با شکوه میبیند که در آن اجتماعات، سرگرمیها، 

چیزهایی که انسان تصور میکرد جز در پاریس در هیچ جاي دیگر وجود  - هنر، و تجمالت به حد وفور وجود دارند 

با وجود ((ینی پس از دیدن تقریبا همه اروپا، نتیجهگیري کرد که و پرنس دو ل.)) شگفتزده و مسحور میشود -ندارند 

گوشت و .)) معایب کاترین، بناهاي عمومی و خصوصی وي سن پطرزبورگ را تبدیل به زیباترین شهر جهان میکنند

. خون ده میلیون دهقان به آجر و سنگ تبدیل شده بود

X  - پایان سفر  

طول اعصار، البد چنین توضیح میداد که چون ابناي بشر به هر حال باید بمیرند، کاترین، مانند فرمانروایان دیگر تمام 

چرا نباید کشور داران نبوغ خود را به کار گیرند و آن زندگیهاي پر مشقت و مرگهاي حتمی را به سوي نیرومند 

و نوسان کردن ساختن کشور و عظیم کردن شهرهاي آن سوق دهند سالها قدرت، درگیر شدن در شورشها و جنگها، 

در میان پیروزیها و شکستها وي را عادت داده بود که بدون اینکه تعللی به خود راه دهد، رنجهاي دیگران را تحمل 

  . کند و از استثمار ضعفا توسط اقویا، به عنوان اینکه عالج آن از امکانات وي خارج است، روي بگرداند

وي از مسند قدرت خیالش را ناراحت کرده و شورش پوگاچوف وي  کاترین، که بیش از ده توطئه براي به زیر آوردن

وقتی چنین به نظر میرسید که هدف این انقالب تنها . را به هراس افکنده بود، از انقالب فرانسه به وحشت افتاد

 ;سرنگون کردن حکومت اشرافزادگان کاهل و یک حکومت ناصالح است، کاترین با رضایت خاطر آن را تحمل کرد

وقتی تودهاي از مردم پاریس لویی شانزدهم و ماري آنتوانت را مجبور کردند که از ورساي خارج شوند و در  ولی

خود را مافوق همه اعالم )) مجلس موسسان((تویلري، در میان عوام الناس لجام گسیخته، زندگی کنند، و وقتی که 

ترین از اینکه این جریانات باعث تشجیع کسانی داشت و لویی رضایت داد که فقط مامور اجراي این مجلس باشد، کا

او اجازه داد روحانیان انتشار آثار ولتر را، که زمانی . میشدند که در پی اقدام مشابهی در روسیه بودند، بر خود میلرزید

دستور داد  ;و طولی نکشید که خودش همه نشریات فرانسوي را ممنوع ساخت ;)1789(محبوب وي بود، منع کنند 
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رادیشچف ایدئالیست را ). 1792(هاي نیمتنه ولتر را از اطاقهایش بردارند و به یک انبار تیر و تخته ببرند  همجسم

و نوعی سانسور  ;)1792(نوویکوف را، که سوداي منافع مردم را در سر داشت، به زندان افکند  ;)1790(تبعید کرد 

پس از آنکه لویی شانزدهم و ماري آنتوانت با گیوتین . ار کردها برقر شبیه دستگاه تفتیش افکار بر ادبیات و نمایشنامه

، او کلیه مناسبات روسیه را با دولت فرانسه قطع کرد، و به نظامهاي سلطنتی اروپا اصرار ورزید )1793(اعدام شدند 

قدرتهاي  خود وي به این ائتالف نپیوست، بلکه از آن براي مشغول داشتن. که علیه فرانسه یک ائتالف تشکیل دهند

او به یکی از دیپلوماتهاي خود . اروپاي باختري استفاده کرد، زیرا میخواست الحاق لهستان به روسیه را تکمیل کند

دربارهاي برلین و وین باید مشغول نگاه داشته شوند تا دست و پاي . بسیاري از کارهاي من ناتمام ماندهاند: ((گفت

در آن سال یکی از درباریان به وي . باقی ماندند 1793اي آزادمنشی او تا سال ه بعضی از آثار و جنبه.)) ما را نگیرند

او به دنبال ال آرپ . هاي او بود، یک جمهوریخواه پروپاقرص است خبر داد که فردریک سزار دو ال آرپ، که معلم نوه

اینکه آموزش و پرورش  آن علیا حضرت قبل از: ((ال آرپ پاسخ داد ;فرستاد و آنچه را که شنیده بود به او گفت

او از کاترین خواست که .)) مهدیندوکها را به من بسپارند، میدانستند که من سویسی و بنابراین جمهوریخواه هستم

ولی کاترین میدانست او چقدر خوب . شاگردانش را مورد بررسی قرار دهد و از نحوه رفتار آنها کار وي را قضاوت کند

من عقیده . آقا، ژاکوبن، جمهوریخواه، یا هر چه دلتان میخواهد باشید: ((ال آرپ گفت به آنها تعلیم داده است و به

هاي من بمانید، اعتماد کامل مرا نسبت به  نزد نوه. دارم شما شخصی درستکار هستید، و همین براي من بس است

ها، کاترین آخرین معشوق  یدر بحبوحه این آشفتگ.)) خود داشته باشید، و با حرارت عادي خود به آنها تعلیم دهید

)) معشوق اسمی((او به . پالتون زوبوف بیست و پنج سال داشت و کاترین شصت و یک سال). 1789(خود را برگزید 

)) شاگرد.)) ((من مانند مگسی که سرما آن را کرخ کرده باشد، به زندگی بازگشتهام: ((خود پاتیومکین چنین نوشت

یک ارتش روسی به فرماندهی برادر بیست و چهار  - هاي به ترکیه بشود  جبه تازه وي پیشنهاد کرد یک حمله سه

هاي قفقاز بگذرد و به ایران برود و هرگونه تجارت زمینی میان ترکیه و مشرق زمین را قطع  سالهاش والریان از کوه

گان جدید روسیه در و ناو ;یک ارتش دیگر به سرکردگی سوووروف از راه بالکان براي محاصره قسطنطنیه برود. کند

پس از سالها تدارك، این ماجراي . دریاي سیاه به رهبري خود امپراطریس تسلط بر تنگه بوسفور را به دست آورد

و کاترین مشتاقانه به انتظار پیروزیهایی بود که برنامهاش را  ;دربند و باکو تسخیر شدند ;)1796(عظیم آغاز شد 

. اعال برسانندتکمیل و فعالیتهاي زندگیش را به حد 

. او پس از صرف صبحانه، به اطاق خود رفت. ، کاترین مانند همیشه سرحال و شاداب بود1796نوامبر  17بامداد روز 

وقتی با گذشت وقت او از اطاقش خارج نشد، زنان مالزمش اطاقش را دق الباب کردند، و وقتی جوابی نشنیدند، وارد 

. او دچار پارگی یکی از شریانهاي مغز شده بود. که روي زمین دراز کشیده استآنها امپراطریس را دیدند . اطاق شدند

  . آن شب وي درگذشت 10ساعت . دوبار از او خون گرفته شد، و لحظهاي به هوش آمد، ولی نمیتوانست حرف بزند

تظاهرات آنها تناقض میان ادعاها و . دشمنانش عقیده داشتند که وي استحقاق مرگی چنین رحیمانه را نداشت

آزادمنشانه وي و حکومت مطلقه، بیرحمیش نسبت به مخالفان، تعلل در اجراي اصالح مورد نظر در قوانین روسیه، و 

هایی که بر اثر مالیاتهاي زیاد فقیر شده  خانواده. تسلیم او را به گسترش نظام فئودالیته در برابر نجبا هرگز نبخشیدند

 ولی مردم رویهم. گهاي وي بودند از او به خاطر پیروزیهایش سپاسگزار نبودندیا عزادار مرگ فرزندان خود در طی جن

 515000در دوران او حدود . رفته از عمل او در گسترش قلمرو روسیه به مرزهاي وسیعتر و امنتر تحسین میکردند

و جمعیت از نوزده  کیلومتر مربع به مساحت روسیه افزوده شد، بنادر تازهاي به روي بازرگانی روسیه گشوده شدند،

او در روابط سیاسی خود پایبند مالحظهاي نبود و شاید در مورد . میلیون نفر به سی و شش میلیون نفر افزایش یافت

. الحاق لهستان به روسیه کمی بیش از اغلب فرمانروایان آن زمان چنین بود
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در . ردن روسیه به حوزه تمدن مغرب زمینبزرگترین موفقیت او عبارت بود از ادامه کوششهاي پطرکبیر براي وارد ک

حالی که پطر بیشتر این موضوع را از نظر فنون مورد توجه قرار داده بود، کاترین در درجه اول از نظر فرهنگ به آن 

او به کمک نیرو و شهامت شخصیت خود طبقه باسواد روسیه را از شرایط قرون وسطایی بیرون کشید و . توجه داشت

غیر از فردریک دوم (او از همگنان مسیحی خود . افکار نو در زمینه ادبیات، فلسفه، علوم، و هنر قرار دادآن را در مدار 

پادشاه ((یک مورخ فرانسوي او را به نحوي مساعد با . در زمینه استقرار رواداري مذهبی جلوتر بود) غیرمسیحی

  : ، لویی چهاردهم، مقایسه کرد و گفت))بزرگ

کاترین، شکوه سلطنت وي، جالل دربارش، موسسات، بناهاي تاریخی، و جنگهاي او براي سخاوت و بلند نظري 

روسیه درست حکم دوران لویی چهاردهم را براي اروپا داشتند، ولی اگر کاترین به عنوان یک فرد مورد توجه قرار 

. کاترین مایه افتخار روسیه بودفرانسویان مایه افتخار لویی چهاردهم بودند، ولی . گیرد، از این پادشاه بزرگتر بود

کاترین، برخالف لویی چهاردهم، از این مزیت برخوردار نبود که بر ملتی تربیت یافته سلطنت کند، و نیز از کودکی 

  . اطرافش را شخصیتهاي بزرگ و باهنر احاطه نکرده بودند

وانایی، بر الیزابت ملکه انگلستان برتري طبق برآورد یک مورخ انگلیسی، کاترین تنها زن فرمانروایی بود که، از نظر ت

هر جزئی از وجود کاترین یک : ((یک مورخ آلمانی میگفت.)) داشت، و از نظر دوام اهمیت کارش، با الیزابت برابر بود

در عین حال، او یک زن  ;موجود سیاسی بود که نظیر آن در تاریخ دوران جدید در میان زنان وجود نداشته است

معایب او : ممکن است ما اصل بزرگوارانهاي را که گوته وضع کرد درباره او به کار بریم.)) وي بزرگ بودکامل و یک بان

  . عوارضی از دورانش، ولی محاسن او از خود وي بودند

  

فصل نوزدهم

  تجاوز بر لهستان

1715 - 1795  

  

I  - 1764 - 1715: منظره لهستان   

این کشور داراي وسعتی برابر وسعت فرانسه . ن طبیعی لهستان بودندوضع جغرافیایی، نژاد، مذهب، و سیاست دشمنا

از رودخانه اودر در غرب، تقریبا تا سمولنسک و کیف در شرق گسترده بود، ولی مرزهاي طبیعیی  1715بود و در 

 Pole از کلمه) Poland(نام آن . مانند کوه یا رودخانه وسیع در هر دو جبهه نداشت که آن را از هجوم حفظ کنند

لهستان تنها داراي یک راه خروج دریایی در دانتزیگ بود، و رودخانه ویستول . گرفته شده است)) جلگه((به معناي 

. که در آنجا به دریا میریخت در برابر پروس، که در مجاورت لهستان قرار داشت، یک سنگر دفاعی محسوب نمیشد

به طور متناوب در ) 1715(نفري آن  6500000عیت این ملت داراي وحدت نژادي نبود، اکثریت لهستانی جم

در لهستان، آلمانیها و اسالوها با . کشمکش و زدوخورد با اقلیتهاي آلمانی، یهودي، لیتوانیایی، و روسی کشور بود

اکثریت کاتولیک رومی بر . از وحدت مذهبی نیز خبري نبود. خصومتی طبیعی و غیرارادي با یکدیگر روبهرو بودند

هاي پروتستانها،  حکومت و ظلم میکردند، و خود این مخالفان نیز به نحوي جدآلمیز به گروه)) انمخالف((

  . ارتدوکسهاي یونانی، و یهودیان تقسیم شده بودند

وحدت سیاسی وجود نداشت، زیرا قدرت حاکمه به طور کامل و غیرقابل انتزاع در دست یک شوراي عالی به نام 

اشت، و این شورا صرفا از نجبا تشکیل میشد، که هرکدام از آنها با داشتن حق راي مخالف قرار د)) دیت((یا )) سیم((
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پادشاه به . میتوانست پیشنهاد بقیه را بالاثر کند و به میل خود هر جلسه و هر دیت منتخب را به پایان برساند) وتو(

از شرایط انتخابش به سلطنت امضا  هایی بود که به عنوان یکی))توافق((وسیله همین دیت انتخاب میشد و تابع 

او نمیتوانست با اطمینان از اینکه میتواند تاج سلطنت را براي فرد مورد نظر خود به ارث گذارد یا از حمایت . میکرد

  . مرتب و مستمر برخوردار باشد، از سیاست درازمدت خاصی پیروي کند

ین بودند که هر یک از آنها مایل بود در حکمفرمایی بر چنین قدرت بیحدي در مورد وضع قواننجبا از این رو خواهان 

ولی محدودیت جوهر آزادي است، زیرا به محض اینکه آزادي به صورت مطلق . اراضی و رعایاي خود کامال آزاد باشد

. تاریخ لهستان پس از یان سوبیسکی شرحی از هرج و مرج بود. درآمد، در هرج و مرج نابود میشود

ا توسط سرفهایی کشت میشدند که محکوم به اطاعت از شرایط فئودالی بودند، و علیه آن نیز راهی تقریبا همه زمینه

سرفها نه تنها باید آنچه را که ارباب از . ارباب گاهی مهربان، ولی همیشه مستبد بود. براي دادخواهی وجود نداشت

. یا سه روز در امالك ارباب بیگاري کنند محصوالتشان میخواست به او بدهند، بلکه همچنین ملزم بودند هفتهاي دو

فقیرتر، ((ولی کاکس آنها را  ;خوشبختانه زمین، که آب کافی داشت، حاصلخیز بود، و دهقانان غذاي کافی داشتند

اربابان محلی آنان . توصیف کرد)) حقیرتر، و بدبختتر از کلیه کسانی که ما در سفرهاي خود مشاهده کردهایم

یینتر یا محترمین بودند، و اینان نیز به سهم خود تابع تقریبا یکصد اشرافزادهاي بودند که مناطق نجیبزادگان طبقه پا

نجیبزادگان طبقه پایین بیشتر مشاغل اجرایی کشور را عهدهدار بودند و . عظیمی را در تملک یا زیر نظر خود داشتند

اسی لهستان عبارت بود از کشمکش ولی در عمل، امور سی ;از جهات نظري و ظاهري بر سیم تسلط داشتند

. هایشان که نجیبزادگان طبقه پایین را با نفوذ اقتصادي یا رشوه مستقیم به حرکت وامیداشتند اشرافزادگان یا خانواده

هاي رادزیویل، پوتوکی، و  خانواده. در لهستان، بستگی خانوادگی هنوز تقدم اولیه خود را بر کشور حفظ کرده بود

هاي متعدد عالیق و همبستگی خانوادگی با یکدیگر پیوندي یافته بودند که از هر رشته ملی  رشتهچارتوریسکی با 

در این کشور، میهن پرستی عینا به مفهوم احترام به پدر و از همه مهمتر نسبت به مسنترین پدران . مستحکمتر بود

هیچ گونه تکروي و . ي و انضباط اخالقی بودبود، خانواده به صورت یک سازمان نیرومند بود، زیرا واحد تولید اقتصاد

معموال پسرها در امالك . فردیت اقتصادیی که باعث شود فرزندان در نقاط مختلف کشور پراکنده شوند وجود نداشت

خانواده بر اثر همان وحدت قدرت و اختیاري که . پدري خود میماندند و تا زمانیکه پدر زنده بود، تابع فرمان او بودند

در بسیاري از . همه ثروت خانواده زیر نظر پدر متمرکز بود. آن باعث تضعیف کشور شد، رونق و شکفتگی یافتفقدان 

موارد، این ثروتها سال به سال بر اثر به کار انداختن مجدد سودهاي ناشی از بهرهبرداري و صدور کاال افزایش 

ست خانواده لهستانی بودند که در قرن هجدهم هر بی. مییافتند، و در مواردي چند از ثروت پادشاه تجاوز میکردند

)) دربار((هاي خود را  هاي قدرتمند خانه خانواده. لیور صرف امور خانوادگی خود میکردند 200000یک سالی بیش از 

. مینامیدند، که از خود داراي مراقبان، ارتشهاي خصوصی، و خدمه متعدد بودند، و تظاهرات نیمه سلطنتی میکردند

یک میهمانی چهارهزار  1789رنس کارول رادزیویل، که وسعت امالکش به اندازه نصف ایرلند بود، در سال مثال پ

مشهورترین خانواده لهستانی چارتوریسکی بود که شهرتش چنان بود . مارك خرج برداشت 1000000نفري داد که 

. معروف بود)) خانواده((که به نام مطلق 

بر لهستان  1572تا  1384قام شاهزادگی داشت و با خاندان یاگیلو، که از سال این خانواده از قرن پانزدهم م

پرنس کازیمیرز چارتوریسکی، نایب صدراعظم لیتوانی، با ایزابال مورستن ازدواج . حکمرانی کرده بود، نسبت داشت

) 1: فرزند سرشناس بودندثمره این ازدواج سه . کرد، و ایزابال سبب نفوذ بیشتر فرهنگ فرانسوي به داخل خانواده شد

آلکساندر آوگوستوس چارتوریسکی که شاهزاده ) 2 ;فریدریک میخال چارتوریسکی که صدراعظم لیتوانی شد
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کنستانتیا که با ستانیسالس پونیاتوفسکی اول ازدواج کرد و برایش ستانیسالس ) 3 ;شد)) روسیه سرخ((کاخنشین 

  . لهستان، را به دنیا آورد پونیاتوفسکی دوم، غمانگیزترین سیما در تاریخ

آنها مدتها بود . از امتیازات دیگر خانواده چارتوریسکی این بود که آزادمنشی آنها به موازات ثروتشان افزایش مییافت

اگر من یک سرف : ((یکی از معاصران میگفت. ایشان شهرت داشتند که به خاطر رفتار انسانی خویش نسبت به سرفه

آنها براي اطفال .)) آوگوستوس چارتوریسکی باشم - آلکساندر–م میخواست سرف پرنس به دنیا آمده بودم، دل

معلمان و دانشمندانی . هاي نمونه ساختند مدارسی تاسیس کردند، به آنها کتاب دادند، نمازخانه و بیمارستان و کلبه

ه آثار استعداد از خود بروز آوردند، و این معلمان به اطفالی ک) نزدیک لوبلین(به امالك و کاخ خود در پوالوي 

از نظر سیاسی، این خانواده با . میدادند، از هر طبقهاي که بودند، براي خدمت به کشور تعلیم و آموزش میدادند

هاي  در مقابل این خانواده، خانواده. به عنوان اینکه حکومت موثر را غیرممکن میکند، مخالف بود)) حق وتو((

. تنها وسیله محافظت آنها در برابر یک حکومت مطلقه مرکزي است)) حق وتو((ند متعددي بودند که احساس میکرد

وسعت امالك این شاهزاده آن قدر زیاد بود . قویترین اینها خانواده پوتوکی بود که رهبر آن پرنس فلیکس پوتوکی بود

مساحت این . د باشدکه او میتوانست در یک جهت واحد پنجاه کیلومتر را سواره طی کند و هنوز در امالك خو

  . امالك در اوکرائین سه میلیون ایکر بود

صنعت و بازرگانی، که در قرن شانزدهم در عظمت لهستان و رونق شهرهاي آن سهیم بودند، بر اثر خصومت مالکان با 

بسیاري از شهرها به طور کامل در داخل امالك . یکدیگر، و با مجلس دیت تحت فرمان آنها، عقب مانده بودند

این اشرافزادگان، که از پیدایش یک طبقه متوسط مستقل بیم داشتند، از . خصوصی یکی از اشراف قرار داشتند

رقابت صنایع دستی سرفها در امالك زمینداران باعث کسادي کار . کشاورزي در برابر صنایع طرفداري میکردند

ویرانی شهرها چنان آشکار است که، به (: (نوشت 1744آنتونی پوتوکی در سال . افزارمندان در شهرها شده بود

در خیابانهاي لووف .)) هاي راهزنان برابر دانست استثناي ورشو، شهرهاي درجه اول کشور را بخوبی میتوان با بیغوله

و کراکو، که قبال یکی از مراکز  ;بعضی از میادین شهر به صورت مزارع همگانی درآمده بودند ;علف سبز شده بود

روپا به شمار میرفت، رو به انحطاط گذاشته بود، و جمعیت آن به نه هزار نفر و تعداد دانشجویان فرهنگی عمده ا

انحطاط شهرها تا حدودي معلول تسخیر مجدد لهستان توسط . دانشگاه مشهورش به ششصد نفر کاهش یافته بود

کاهش تعداد آنها در همه قسمتهاي  ;ودندبسیاري از پروتستانهایی که آواره شدند بازرگان یا افزارمند ب. کاتولیکها بود

. ، عرصه لهستان را براي مالکان بازگذارد)که در آن آلمانیهاي بسیاري باقی ماندند(لهستان، بجز قسمت باختري آن 

کاتولیکهایی که )) (اونیات((مالکان یا پیرو کلیساي کاتولیک رومی یا در مشرق، تابع کلیساي ارتدوکس یونانی یا 

 -مخالفان مذهب کاتولیک . بودند) یان شرقی را به جا میآوردند، ولی پاپ کلیساي رم را قبول داشتندمراسم مسیح

که هشت درصد جمعیت بودند، از مشاغل دولتی و عضویت در دیت  - پروتستانها، ارتدوکسهاي یونانی، و یهودیان 

خصومت مذهبی به مرحلهاي . دگی میشدندهایی کامال کاتولیک رسی کلیه دعاوي علیه آنها در دادگاه ;محروم بودند

، که اکثریت اهالی آن با پروتستانها بود، عوام الناسی که از طرز رفتار یک )تورن(در تورون  1724رسید که در سال 

نه . محصل یسوعی به خشم آمده بودند عشاي ربانی را مورد بیحرمتی قرار دادند و پیکره مریم عذرا را لگدمال کردند

. پروتستانهاي لهستان به پروس، و ارتدوکسهاي یونان به روسیه متوسل شدند. جمان به قتل رسیدندنفر از مها

اخالقیات . پروس و روسیه حمایت خود را از آنها اعالم کردند و تا مرحله حمله به لهستان و تجزیه آن پیش رفتند

دهقانان به دلیل توجه بسیار به زمین و . بود لهستان مانند طرز رفتار آلمانیها در سرمیز غذا و فرانسویان در بستر

زنان، که )) رفتار اغوا کننده((ولی در پایتخت، به دلیل زیبایی و . اطفال خود، به تکگانی عادت کرده بودند

گفته میشود که بانوان ورشو از نظر . نمیگذاشتند برتري آموزش آنان مانع جذابیتشان شود، تکگانی مشکل بود
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یونیاتوفسکی با اطمینان اظهار میدارد که وي تا سن بیست و دو . بانوان پاریس بیبندوبار بودندجنسی به اندازه 

میخوارگی . بود، ولی اضافه میکند که این گونه خویشتنداري در میان افراد همطبقه او استثنایی بود)) پسر((سالگی 

این عادت در میان دهقانان باعث  ;نمیشداز اعتیادات بومی مردم بود، و از نظر طبقاتی استثنایی در آن دیده 

و مردان  ;فراموشی گهگاهی فقر، مشقت، یا سرما، و در میان نجبا باعث تسکین تنهایی و خستگی روحی آنها میشد

پان کومارچیوسکی از این نظر . همه طبقات به آن نه به چشم یک فساد، بلکه به عنوان یک هنر و امتیاز مینگریستند

که میتوانست یک سطل شامپانی را الجرعه سرکشد، بدون اینکه تسلط بر فکر یا پاهایش را از  مورد احترام بود

. به پونیاتوفسکی هشدار داده شد که اگر هفتهاي دوبار مست نکند، هرگز وجهه عمومی پیدا نخواهد کرد ;دستبدهد

گاهی یکی . ه میهمانان داده میشدمیهمان نوازي جنبه همگانی داشت، ولی معیار قضاوت آن غذا و مشروبی بود که ب

  . از اعیان نجیبزاده شهري را گرو میگذاشت تا هزینه یک ضیافت را فراهم کند

دهقانان در تابستان از پوشش کتان درشت بافت . طبقه باسواد لهستان با البسه خود این صحنه را رنگارنگ میکردند

و در زمستانها، بدون توجه به رنگ لباس و  ;اس میدادندبه پیراهن و شلوار کوتاه، بدون جوراب و کفش، تغییر لب

ولی . هاي هنري لباس خود داشته باشند، خویشتن را در لباسهایشان میپیچیدند بدون اینکه وقت براي توجه به جنبه

نفر میرسید، چکمه به پا میکردند، با خود شمشیر 725000نجیبزادگان طبقه پایین یا محترمین، که تعدادشان به 

هاي  هایشان پر میزدند، رداي ابریشمی یا توري برتن میکردند، و به دور کمرشان شالی پهن از پارچه شتند، به کالهدا

این لباس غرورآمیز ملی از طریق تماس لیتوانیاییها با ترکان در اوکرائین از دنیاي . گلدار با رنگهاي تند میبستند

و شاید  ;شمار میرفت ستان با ترکیه علیه اتریش یا روسیه بهاسالم آمده بود و منعکس کننده اتحاد گهگاهی له

تا  1697از نظر فرهنگی، لهستان از سال . حاکی از عنصري آسیایی در آداب و خصوصیات اخالقی لهستانیها نیز بود

ه، بر اثر بیعالقگی پادشاهان ساکس آن نسبت به ادبیات و هنر اسالو، و هچنین بر اثر دو جنگ ویران کنند 1763

کلیساي کاتولیک نه تنها حامی اصلی هنر بود، بلکه همچنین فراهم آورنده موجبات تعلیم و تربیت و . عقب مانده بود

کلیساي کاتولیک با دقت خاص لهستان را از نهضت علمی و فلسفی مغرب زمین دور . منبع اصلی دانش و ادبیات بود

یوزف . خود دانش را رواج میداد و به رشد آن کمک میکردنگاه میداشت، ولی در چارچوب امکانات و محدودیتهاي 

هاي آن عصر را به  جلد کتاب در ورشو گرد آورد و یکی از بزرگترین کتابخانه200000زالوسکی، اسقف کیف، حدود 

در عین حال، وي . او در این کتابخانه را به روي مردم گشود و آن را به ملت هدیه کرد 1748در سال . وجود آورد

  . گی سادهاي داشت و خود را در راه حفظ استقالل لهستان فدا کردزند

. همین اسقف بود که ستانیسالس کونارسکی، کشیش جوان و پر اشتیاق، را به مطالعه تاریخ و حقوق متمایل ساخت

عصر کونارسکی نخستین جلد از چهار جلد کتابی را که قوانین لهستان را از زمان کازیمیر کبیر تا  1731در سال 

این پژوهش و دیگر پژوهشها بر کونارسکی آشکار کرد که لهستان با چه وضع . خود او تدوین کرده بود انتشار داد

او که اعتقاد داشت تجدید حیات تنها از باال امکانپذیر . اسفناکی از شکفتگی دوران رنسانس خود سقوط کرده است

تاسیس کرد که در آن اطفال وابسته به این طبقه )) مدرسه نجیبزادگان((در ورشو یک  1740است، در سال 

، بلکه همچنین در )که یسوعیان بخوبی تدریس میکردند(میتوانستند نه تنها در ریاضیات و السنه قدیمی و ادبیات 

این کار عملی تهورآمیز بود، زیرا وي نه پول داشت، نه کتاب، نه معلم، و نه . علوم طبیعی و السنه جدید تعلیم ببینند

را تبدیل به موسسهاي مشهور و مورد )) مدرسه نجیبزادگان((با این وصف، پس از پانزده سال تالش، او  ;اگردش

احترام کرد و آن را به صورت یکی از منابع تجدید حیات فرهنگی در دوران سلطنت پونیاتوفسکی و قانون اساسی 

درصدد بود آن را از عبارات التینی و لفاظیهاي  او خواستار اصالح زبان لهستانی بود و. درآورد 1791روشنفکرانه 

کونارسکی با انتشار مهمترین . مردم اعتراض کردند، ولی، با این وصف، به کسب دانش پرداختند ;تصنعی بپیراید
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تحت عنوان معصومانه درباره نحوه موثر انجام مناظرات کار خود را ) 1763 -  1760(رساله سیاسی قرن در لهستان 

بازهم اعتراضات زیادي شد، ولی . بود)) حق وتو((این رساله حاوي حمله شدیدي به . ي خویش رسانیدبه حد اعال

به کمک کونارسکی بود که پونیاتوفسکی اصالح قانون . هیچ یک از دیتها به علت وتو منحل نشد 1764پس از 

. اساسی لهستان را آغاز کرد

خود نایل آید، این کشور تحت فرمانروایی پادشاهان ساکس، به پیش از آنکه لهستان به رستاخیز تابناك و پرشور 

  . مدت شصت و هفت سال، متحمل آشفتگی، بیآبرویی، و انحطاط شد

II - 1763 - 1697: پادشاهان ساکسی   

در صفحات دیگر گفته شده است که چگونه دیت لهستان پسر سوبیسکی بزرگ را کنار گذاشت تا تاج سلطنت 

))) نیرومند(((ک آوگوستوس برگزیننده ساکس، که یکشبه کاتولیک شد تا آوگوستوس دوم لهستان را به فردری

لهستان شود، بدهد و چگونه کارل دوازدهم، پادشاه سوئد، ستانیسالس لشچینسکی را به جاي وي بر تخت سلطنت 

اره تخت سلطنت به آوگوستوس امکان داد دوب) 1709(، و چگونه شکست کارل در پولتاوا )1704(لهستان نشاند 

او از اختیارات قانونگذاري یک پادشاه قرن هجدهم استفاده کمی کرد، ولی از همه امتیازات جنسی . خود را بازیابد

او، که در حکمرانی بر لهستان تعلل میورزید، عالقه خود را متوجه ساکس ساخت، . خاندان سلطنت بهرهمند شد

او با . هایش از دست داد اشت، و همه نیروي خویش را در راه معشوقهدرسدن را زیبا کرد، شکم خود را از آبجو انب

در . اختیار کردن فقط یک معشوقه از میان زیبارویان لهستان، مردم لهستان را جریحهدار کرد و مورد اهانت قرار داد

این نقشه  اواخر سلطنتش نقشهاي براي تجزیه لهستان میان پروس، اتریش، و ساکس طرح کرد، ولی قبل از اجراي

سراسر عمر من یک گناه مداوم بوده : ((در بستر مرگ گفت). 1733اول فوریه (شیطانی، رخت به سراي دیگر کشید 

  . حقیقت در هنگام مرگ آشکار میشود.)) است

هاي فرانسه پولهاي  در دوران فترتی که ضمن تجمع یک دیت به منظور انتخاب پادشاه جدید پیش آمد، فرستاده

  . اي جلب نظر نمایندگان نسبت به اعاده لشچینسکی به تخت سلطنت لهستان خرج کردندبیحسابی بر

دخترش ماري، با  1725در سال . لشچینسکی از هنگام خلع خود، در آرامش و امید، در آلزاس زندگی کرده بود

ر زنش به تخت سلطنت در این هنگام لویی انتظار داشت چنانچه پد ;ازدواج با لویی پانزدهم، ملکه فرانسه شده بود

بنشیند، از مشی فرانسه دایر بر همدست کردن لهستان با پروس و ترکیه در ایجاد یک خط کمربندي در اطراف 

دولت روسیه، که احساس میکرد چنین اتحادي روسیه را در مبارزات اجتناب ناپذیرش با ترکیه و . اتریش پیروي کند

پول فرانسویها بر وجوه روسها . اد تا مانع انتخاب لشچینسکی شودپروس ضعیف خواهد کرد، وجوهی به ورشو فرست

. لشچینسکی به عنوان ستانیسالس اول پادشاه لهستان شد 1733در ده سپتامبر . فزونی گرفت

یک گروه اقلیت از به رسمیت شناختن ستانیسالس امتناع کردند، خود را در پناه یک ارتش روسی که به سوي رود 

) اکتبر 6(ت قرار دادند، و حکمران ساکس را به نام آوگوستوس سوم پادشاه لهستان اعالم کردند ویستول پیش میرف

. و نخستین دخالت قاطع روسیه در امور لهستان آغاز شد)) جنگ جانشینی لهستان((به این ترتیب بود که  - 

او . ر روي کاغذ وجود نداشتستانیسالس در پی ارتشی لهستانی میگشت که از او دفاع کند، ولی چنین ارتشی جز د

در آن وقت رهبري دولت فرانسه با کاردینال فلوري بود که . به دانتزیگ گریخت و از دولت فرانسه تقاضاي کمک کرد

روسها با دوازده  ;نفري از سربازان فرانسه فرستاد 2400او یک واحد . رغبتی به جنگ با روسیه دور دست نداشت

او استعفانامه  1736در ژانویه . ستانیسالس از دانتزیگ گریخت و به لورن رفت ;افتندهزار نفر بر این واحد غلبه ی

  . خود را امضا کرد، و در ژوئیه آوگوستوس سوم پادشاه شناخته شد
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او . ولی او هم بیش از لشچینسکی شایستگی رهبري ملتی را که هرج و مرج در تاروپودش رخنه کرده بود نداشت

پوتوکی براي حفظ این حق . ریسکی در تالش به منظور پایان دادن به حق وتو همکاري کردمدتی با خانواده چارتو

آوگوستوس از تالش دست کشید، تسالي خاطر خود را در درسدن یافت، و بندرت از . بکرات از حق وتو استفاده کرد

ده بود، در آن شریک شد و پادشاه که موفق به جلوگیري از آن نش. فساد ادامه و رونق یافت. لهستان دیدن میکرد

ها و نیروهاي مسلح تسلط داشتند،  اعیان نجیبزاده، که بر دادگاه. مشاغل را از طریق مزایده به اشخاص میفروخت

فرانسه، اتریش، پروس، و روسیه . مستقیما با قدرتهاي خارجی مذاکره میکردند و از آنها کمک دریافت میداشتند

  . ام یک بیشتر میتواند از این از هم گسیختگی قریب الوقوع کشور لهستان سود ببرددست اندرکار بودند تا ببینند کد

، رقابت بر سر نامزد کردن و تحت تسلط درآوردن )1763اکتبر  5(قبل از مرگ آوگوستوس سوم و بعد از آن 

تقاضا داشتند یک اعضاي خانواده پوتوکی . جانشین او از مجاري دیپلوماسی، حتی تا لبه پرتگاه جنگ، جریان داشت

اعضاي خانواده چارتوریسکی خود . ارتش ثابت یکصدهزار نفري براي محافظت لهستان از تسلط خارجی به وجود آید

روسیه مدعی حق . را تسلیم این نظر کردند که لهستان تحت الحمایه روسیه باشد و با کاترین دوم وارد مذاکره شدند

لهستان بود، و حافظه خود را به کار انداخت تا با مراجعه به گذشته،  دفاع از اقلیت ارتدوکس کلیساي یونان در

هشتصد سال قبل از آن، از روسیه گرفته ) 1015 -  956(دریافت که ایاالت لهستان خاوري توسط قدیس والدیمیر 

ط مییافت، اگر روسیه بر لهستان تسل ;فرانسه طرفدار آن بود که فرزند آوگوستوس سوم به جاي وي بنشیند. شده بود

فردریک کبیر، که بتازگی هفت سال جنگ سخت را علیه . همه بناي سیاست خارجی فرانسه در شرق از هم میپاشید

 ;فرانسه و اتریش به پایان رسانده بود، به دوستی کاترین، که با اجازه او خود را از فالکت نجات داده بود، نیاز داشت

 11عالوه بر آن، وي در تاریخ . ي سلطنت لهستان پشتیبانی کندوي موافقت کرد از شخص موردنظر کاترین برا

قراردادي با کاترین امضا کرد که طرفین را ملزم داشت با هرگونه تغییري در قانون اساسی لهستان یا  1764آوریل 

به نحو  سوئد مخالف کنند، زیرا بیم آن را داشتند که افزایش قدرت سلطنت یکی از این دو کشور، یا هر دو آنها را

خانواده چارتوریسکی بر اثر وعده . آنها در نظر داشتند به نام آزادي، از هرج و مرج دفاع کنند. خطرناکی نیرومند سازد

کاترین دایر بر محدود کردن حق وتو پس از اعاده ثبات و آرامش، و همچنین انتخاب یکی از افراد تحت الحمایه 

اعضاي دیت،  1764سپتامبر  7در . ت سلطنت لهستان، نرم و آرام شدندخانواده چارتوریسکی توسط کاترین براي تخ

که روبلهاي روسی و حضور ارتش روسیه در پنج کیلومتري محل تشکیل دیت آنها را مجاب کرده بودند، به اتفاق آرا، 

. ستانیسالس پونیاتوفسکی را به عنوان پادشاه لهستان انتخاب کردند

III  -  پونیاتوفسکی  

. به دنیا آمد 1732ژانویه  17ستانیسالس پونیاتوفسکی مهین، فرماندار کراکو، و کنستانتیا چارتوریسکی در ز ازدواج 

با سختگیري بسیار توسط مادري که نظیرش را بندرت این روزها خواهید ((به طوري که بعدا به مادام ژوفرن گفت، 

در سن شانزدهسالگی سفرهاي .)) موعظه میکرد یافت پرورش یافتم، ولی در عوض پدرم تنها با سرمشق خود به من

او مادام ژوفرن، سالون وي، و تقریبا همه پاریس را با اندام، آداب معاشرت، و  1753در سال . متعددي را آغاز کرد

چند سال بعد، به تقلید از رسم متداول آن زمان، تصویري از خویشتن ترسیم کرد که با . جوانی خود مسحور کرد

  : تا انطباق داشتواقعیات نسب

بجز مواردي که . اگر قدم دو سه سانتیمتر بلندتر، بینیم کمتر منقاروار، و دهانم کوچکتر بود، از اندامم راضی بودم

نزدیک بینی . ... ام نجیبانه و با حالت است، و هیئت و قوارهام با دیگران فرقهایی دارد ذکر شد، تصور میکنم چهره

  . ور به نظر برسم، ولی این امر تنها براي یک لحظه صادق استچشمانم اکثر باعث میشود ناج



۶٣٠٢

در واقع باید بگویم این استعداد در من هست که با افراط در مخالفت، یعنی با رفتار بیش از اندازه متفرعنانه، دیگران 

ان دارم، و از اینرو تعلیم و تربیت عالی به من امکان میدهد که معایب فکري و جسمانی خود را پنه. را از خود برنجانم

آن قدر ظرافت طبع دارم که . بسیاري از مردم اغلب بیش ازآنچه من میتوانم بآسانی عرضه کنم، از من انتظار دارند

اما احساس . بتوانم در هر صحبتی شرکت کنم، ولی نه آن قدر که براي مدتی طوالنی یا به طور مرتب صحبت کنم

  . آیند ستانه و پرعطوفتم، اکثر به کمکم میهمدردي من نسبت به دیگران، و روش دو

. کاهلی مانع از آن میشود در زمینه هنر و علوم تا آنجا که مایلم پیش روم. ... من تمایلی طبیعی به سوي هنر دارم

درباره امور خیلی خوب میتوانم قضاوت . من یا بیش از حد کار میکنم یا بیش از حد کار میکنم یا اصال کار نمیکنم

خیلی زود تحت تاثیر قرار میگیرم، ولی . هاي خود نیاز شدیدي به اندرز و راهنمایی دارم ولی براي انجام نقشه...  کنم،

هنگامی . ... من نخستین کسی هستم که دچار افسردگی میشود. غم و اندوه خیلی بیش از خوشی بر من اثر میگذارد

با آنکه در نخستین لحظه عصبانیت ممکن است . تقامجو نیستمان. ... مند میشوم شدیدا عالقه. که عالقه پیدا میکنم

  . شفقت همیشه واسطه میشود. خیلی مایل باشم از دشمنانم انتقام بگیرم، هرگز قادر نیستم این میل خود را برآورم

داد به توانایی پونیاتوفسکی در اینکه خود را چنین خوب ببیند و بیان دارد، نشان میدهد که وي بیشتر با این استع

او با مونتسکیو آشنا شده و آثار ولتر را . دنیا آمده بود که فکر کند و بنویسد، نه اینکه طرحریزي کند و انجام دهد

که در آثار روسو بیان )) حساسیت((جالي فکري و ریزه کاریهاي اجتماع فرانسه را همراه مقداري از آن . خوانده بود

نان بیاندازه حساس بود، و احساس میکرد آنچه آنان از نظر جسمی و روحی در در برابر ز. شده بود به دست آورده بود

شایعاتی وجود داشتند حاکی از آنکه در پاریس وي به علت . اختیارش میگذاردند خارج از حد تعیین قیمت است

س از پنج پ. لیور پرداخت و او از زندان آزاد شد 100000بدهکاري دستگیر شد، و پس از یک ساعت مادام ژوفرن 

ماه اقامت در فرانسه و آموختن زبان انگلیسی، به انگلستان رفت، در پارهاي از جلسات پارلمنت حضور یافت، و 

امیدوار بود که اوضاع لهستان را با الگوي انگلستان، به صورتی که مونتسکیو آن را تعبیر و تفسیر کرده است، از نو 

یک سال . ، به سمت مباشر کل لیتوانی منصوب شد)1754(بازگشت پس از اینکه از سفرهاي خود . قالبگیري کند

به موطن  1756به سال . ویلیامز به روسیه رفت، و نتایج آن همان بود که قبال دیدهایم -بعد همراه سر چارلز هنبري 

زابت در او در توطئه علیه الی. به عنوان سفیر کبیر لهستان به سن پطرزبورگ رفت 1757خود بازگشت، ولی در سال 

کاترین از عزیمت وي متالم . دست داشت، و مجبور شد با دریافت اخطار قبلی کوتاهی از روسیه خارج شود 1758

شد، ولی وقتی به او کمک کرد تا به تخت سلطنت لهستان برسد، براي آن نبود که هنوز وي را دوست داشت، بلکه 

ي تخت و تاج کمتر حق رسیدن به آن را داشت، و بنابراین به خاطر آن بود که وي از همه نامزدها) کاترین میگوید(

اما درباره خود پونیاتوفسکی باید گفت که او هیچ وقت از آن رابطه هیجان آور به طور . بایستی بیشتر حقشناس باشد

طر او کاترین را به صورتی که هنوز قدرت وي را زمخت و ناخوشایند نکرده بود به خا. کامل به حال عادي بازنگشت

  . داشت، و این فریفتگی حتی در هنگامی که کاترین وي را آلت انقیاد مردم لهستان کرد، به حال خود باقی ماند

  : پونیاتوفسکی دو روز پس از اینکه به سلطنت انتخاب شد، خبر آن را براي مادام ژوفرن فرستاد

مادر خودش در این . ]من لذتبخش شده استمامان عزیزم، مثل این است که از پریروز نامیدن شما به این اسم براي 

همه بانوان عمده . در تمام تاریخ کشور ما هرگز انتخاباتی چنین آرام و چنین به اتفاق آرا نبوده است.[ وقت مرده بود

من این رضایت خاطر را داشتم که هم با . هاي نجیبزادگان حضور داشتند کشور در محل انتخابات در میان گروه

چرا شما آنجا نبودید شما میتوانستید فرزند . ن و هم با صداي همه مردان به سمت پادشاه اعالم شومصداي همه زنا

خود را در )) فرزند((هاي اروپا را در نور دید تا  جاده)) مامان((قبال دیدهایم چگونه . خود را به پادشاهی انتخاب کنید

. دن فرانسه و لهستان تصور واقعبینانهاي نداشتاو، که درباره شکاف میان تم). 1766(کاخش در ورشو ببیند 
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اندرزهایش جنبه مزاحمت یافتند و عواطف . آرزومند بود پونیاتوفسکی ظرف یک سال لهستان را یک قرن جلو ببرد

وقتی او رفت، پونیاتوفسکی احساس راحتی کرد، هر چند که دل  ;فرزندي پونیاتوفسکی را تحت فشار قرار میدادند

تصویر را نگاه داشت و الماسها )) مامان. ((با تعریف و تمجید و یک تصویر الماس نشان از خود خوش کردرا )) مامان((

همینکه مادام ژوفرن از پونیاتوفسکی دور شد، عشق و عالقهاش به وي حرارت قبلی خود را به طور  ;را پس فرستاد

عالقهاي که به قول خودش از حوایج زندگی او (( او از وین نامهاي به پونیاتوفسکی نوشت و وي را از. کامل بازیافت

در این سالهاي نخستین او با وظیفهشناسی . ستانیسالس منتهاي تالش خود را به کار برد. مطمئن کرد)) شده بود

هر روز در مذاکرات وزیرانش حضور مییافت، و شب هنگام تا دیرگاه بر سر . خویشتن را وقف کارهاي حکومتی میکرد

او تا حدود زیادي موفق به تربیت سپاهی از . مه جزئیات آن را با دقت تمام در نظر میگرفت کار میکردمسائلی که ه

هر کس میخواست، میتوانست . کارمندان دولت شد که به نحوي حیرتانگیز داراي صالحیت و درستکاري بودند

. وي براي اصالحات مسرور نبودند بآسانی او را ببیند و همه مجذوب خوشخویی او شدند، ولی همگان از شور و شوق

احساس نوعی بستگی به کاترین و حتی به نیروهاي روسی که کاترین به عنوان ضمانت امنیت و اطاعت وي در 

سفیر کبیر کاترین، کنت اتوفون شتاکلبرگ، مراقب او بود . لهستان گذارده بود، نیروي او را تا حدودي ضعیف میکرد

. را فراموش کندکه مبادا پیوندهاي روسی خود 

رهبري یکی از این . دشمنان از دور و نزدیک اطراف او را احاطه کرده، و نجباي لهستان به دو گروه تقسیم شده بودند

دو گروه با خانواده پوتوکی بود، که اصرار داشت قبل از اصالحات باید استقالل کشور تامین شود، و مایل بود با 

گروه دیگر، که زیر نظر خانواده چارتوریسکی بود،  ;جلو قدرت پادشاه را بگیردنیرومند نگاه داشتن اشرافزادگان 

نخست اصالحات را خواهان بود و استدالل میکرد لهستان در وضع نابسامان موجود ضعیفتر از آن است که بتواند 

کی مردد بود، زیرا از خانواده چارتوریسکی در پشتیبانی از پونیاتوفس. عنوان تحت الحمایگی روسیه را به کار افکند

تالر براي او مقرر داشته بود، و 2200000دیت سالی . هاي وي سخت احساس ناراحتی میکرد ولخرجیها و معشوقه

او بیش از این مقرري خرج . گولدن، یعنی یک سوم درآمد دولت، افزایش داد6143000به  1786این مبلغ را تا سال 

او  1790دوبار دولت وامهاي او را پرداخت، با این وجود، در . میگرفتمیکرد و از بانکهاي داخلی و خارجی قرض 

او هم مانند کاترین امید داشت از نظر ساختن بناهاي زیبا خاطره سلطنت . گولدن بدهکار بود 11500000هنوز 

میهمانیهاي  .پونیاتوفسکی خود و مالزمان خود را در میان دو کاخ پرهزینه تقسیم کرده بود. خود را زنده نگاه دارد

. پرخرجی ترتیب میداد و هنرمندان، نویسندگان و زنان را هدیه باران میکرد

او، که در سن سی و دو سالگی به سلطنت رسید و خوش قیافه، با . جذابیت خود وي برایش گران تمام میشد

و بودند به دور خود جمع فرهنگ، بلند نظر، و مجرد بود، یک خیل از زیبارویانی را که خواهان همسري و کیسه پول ا

چند تن از آنان که نمیتوانستند با وي ازدواج کنند، از همبستریش خرسند بودند، و بعضی از زنان بازیگر . کرد

او به گناهان  ;اعضاي خانواده چارتوریسکی اعتراض میکردند. پاریسی نیز در سرگرم داشتن پادشاه شرکت میجستند

هایش، به نام پانی گرابووسکا، در ازدواجی پنهان او  سرانجام یکی از معشوقه. ه میدادخود اعتراف میکرد و آنها را ادام

از آن پس زندگی جنسی او تحت نظارت دقیق قرار داشت، و او میتوانست توجه . را به پاي محراب کلیسا کشاند

  . بیشتري به امور حکومتی، ادبیات، و هنر مبذول دارد

مانند کاترین تصویر، . ثار و زندگی هنرمندان و نویسندگان زمان خود داشتپونیاتوفسکی عالقهاي شخصی به آ

مجسمه، و کتاب جمع میکرد، یک تاالر و یک کتابخانه ساخت، و در کتابخانه محل برجستهاي به مجسمه ولتر 

مان به لهستان او به هنرمندان محلی کار ارجاع میکرد، و هنرمندان دیگري را از فرانسه، ایتالیا، و آل. اختصاص داد

او نیمی از کاخ . پیرانسی و کانووا نتوانستند به لهستان بیایند، ولی براي او کارهایی در ایتالیا انجام دادند. میآورد
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اعتباراتی فراهم ساخت تا هنرمندان جوان با استعداد در خارج به تحصیل  ;سلطنتی را به یک هنرستان تبدیل کرد

او . چینی سازي دایر کرد که محصوالتش در ردیف محصوالت مایسن وسور بودند در نزدیکی ورشو صنعت. بپردازند

را برانگیخت که آثار هنري  -آدام چارتویسکی، الیزابت لوبومیرسکا، هلن رادزیویل، و دیگران  - لهستانیهاي متمکن 

متعلق به دوران جمع آوري کنند، به هنرمندان کار بدهند، و در تزیین کاخهاي خود به جاي سبک روکوکو، که 

او شخصا آمیزهاي از سبک باروك و سبک کالسیک را . ساکسونها بود، از انواع سبک نئوکالسیک استفاده کنند

در همین احوال، نقاشان . در این سبک دومنیکو مرلینی کاخ الزینکی واقع در حومه ورشو را طرح کرد ;دوست داشت

این هنرمندان پس از ناپدید شدن آزادي لهستان به . انی بودندخارجی سرگرم تعلیم نسلی تازه از هنرمندان لهست

  . مرحله رسیدگی و بلوغ رسیدند

نخستین گامهایی که در جهت فاجعه از میان رفتن آزادي لهستان برداشته شدند موانعی بودند که فردریک کبیر در 

به نظر میرسید که کاترین قصد از هم چنین ) 1767(تا آن زمان . راه اقدام لهستان براي اصالح وضع خود قرار داد

تجزیه لهستان باعث گسترش پروس میشد و آن . گسیختن لهستانی را که چنین آشکارا تابع نفوذ روسیه بود نداشت

کشور را به صورتی درمیآورد که میتوانست مانعی بسیار سهمگینتر از یک لهستان اسالوي بر سر راه شرکت روسیه 

کاترین به این قانع بود که خواهان اعطاي حقوق کامل مدنی به . باختري به وجود آورددر امور و فرهنگ اروپاي 

او هیچ گاه نمیتوانست این مطلب را بر خود هموار کند که . شود، ولی فردریک بیش از این میخواست)) مخالفان((

. مت کاتولیک لهستان باشدپروس غربی، که اکثریت سکنه آن را آلمانیها و پروتستانها تشکیل میدادند، تابع حکو

هر نوع تقویت لهستان، چه سیاسی و چه نظامی . بنابراین، در نظر او نوعی تجزیه لهستان هدفی فراموش نشدنی بود

طرفداري میکردند، با تشکیل ارتش ملی لهستان مخالفت )) حق وتو((از اینرو، عمال وي از . مانع هدفهاي وي میشد

 به عنوان مستمسکی براي حمله به لهستان استقبال به عمل می)) مخالفان((لیکها و میورزیدند، و از منازعات کاتو

این دستگاه در برابر هرگونه . هاي فردریک تمام میشد عدم رواداري دستگاه کاتولیک رومی به نفع نقشه.آوردند

 -)) روسیه سفید((در  .از حقوق مدنی به عمل میآمد مقاومت کرد)) مخالفان((تالشی که در زمینه برخوردار کردن 

مقامات کاتولیک رومی دویست کلیسا از دست پیروان  - که در آن موقع قسمتی از لهستان و شامل مینسک بود 

جوامع ارتدوکس . دادند) اونیاتها(کلیساي ارتدوکس یونانی خارج کردند و آنها را به طرفداران کلیساي روم شرقی 

در بسیاري از موارد، اطفال از والدین خود جدا . اي تازه را نداشتندحق تعمیر کلیساهاي خود یا ساختن کلیساه

با کشیشان ارتدوکس بدرفتاري میشد، و بعضی از آنها به قتل . میشدند تا پیرو معتقدات کلیساي رم بار آورده شوند

د، ولی میدانست فرانسه بود، از رواداري مذهبی طرفداري میکر)) فیلسوفان((پونیاتوفسکی، که دست پروده . رسیدند

که دیت با هر اقدامی براي به عضویت در آوردن غیر کاتولیکهاي رومی در دیت مبارزه خواهد کرد، چنانچه الزم 

او احساس میکرد که این گونه پیشنهادها باید معوق نگاه داشته شوند تا . باشد، این مبارزه را جبرا انجام خواهد داد

پاسخ فردریک و کاترین این بود که آنها از لهستان بیشتر از آنچه که خود . تر کندتعدیلی در حق وتو بتواند وي را قوی

پروس، روسیه، دانمارك، و  1766در اکتبر و نوامبر . آنها به اقلیتهاي مذهبی خویش میدادند، چیزي طلب نمیکردند

وق کامل مدنی برخوردار انگلستان دادخواستی تسلیم دیت کردند مبنی بر اینکه همکیشان آنان در لهستان از حق

نمایندگان، که بر اثر فصاحت کایتان سولتیک اسقف کراکو به هیجان آمده بودند، با خشم برپا خاستند و . باشند

خواستار آن شدند که نه تنها این دادخواست مردود دانسته شود، بلکه طرفداران آن در لهستان نیز به عنوان خیانتکار 

یکی از اعضا، که کوشیده بود از دادخواست دفاع کند، بسختی از . رد تعقیب قرار گیرندنسبت به لهستان و خداوند مو

تحت عنوان مالحظات یک شارمند خوب  1766پونیاتوفسکی درصدد برآمد با صدور جزوهاي در نوامبر . مرگ جست

هشدار داده شده بود  در این جزوه از همه لهستانیها براي وحدت ملی دعوت، و به آنها. اعضاي دیت را آرام سازد
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در عین حال، وي از سفیر کبیر لهستان در سن . ملتی که دچار نفاق باشد، دیگران را به فکر تسخیر خود میاندازد

چنانچه در مورد این : ((پطرزبورگ خواست که روسیه را از کشورهاي دادخواست دهنده جدا نگاه دارد، او نوشت

و یک سلسله سوقصد علیه جان )) مخالفان((بارتلمی براي  - کشتار سن  دادخواست پافشاري شود، من نمیتوانم جز

. خواهد ساخت نسوسامپراطریس از شنل سلطنتی من یک جامه . انجام داد، چیزي ببینم راوایاكخودم، نظیر آنچه 

. من ناچار خواهم بود میان دست کشیدن از دوستی او و دشمن بودن نسبت به کشور خودم یکی را انتخاب کنم

من نمیتوانم درك کنم چگونه پادشاه : ((کاترین به وسیله نیکوالي رپنین، سفیر کبیر خود در ورشو، چنین پاسخ داد

او از لهستان، .)) ه تساوي، خود را نسبت به کشورش خائن تصور کندمیتواند صرفا با طرفداري از خواستهاي مربوط ب

هم از نظر مسافت و هم از نظر کیفیت و نوع آموزش، دورتر از آن بود که بتواند حرارت سوزان احساسات و غرور 

سته وقتی گروهی از نجباي پروتستان در تورون، و دارودسته چارتوریسکی در رادوم د. لهستانیها را احساس کند

وي به این بهانه هشتاد . بندیهایی ترتیب دادند، کاترین به رپنین دستور داد که حمایت روسیه را به آنها پیشنهاد کند

مجددا تشکیل جلسه  1777دیت در اکتبر . هزار سرباز روسی به مرز لهستان و بعضی از آنها را به داخل ورشو فرستاد

ي دیت قویا اندرز دادند علیه هرگونه تغییري در قانون اساسی پافشاري اسقف زالوسکی و اسقف سولتیک به اعضا. داد

رپنین با نادیده گرفتن پونیاتوفسکی، این دو اسقف و دو فرد غیرمذهبی را به اتهام توهین به امپراطریس . کنند

. د، تبعید کننددستگیر کرد و دستور داد آنها را به کالوگا، که در یکصد و پنجاه کیلومتري جنوب باختري مسکو بو

رپنین اعالم داشت چنانچه بازهم با او مخالفتی بشود، نه چهار، بلکه چهل تن از اعیان نجیبزاده را  ;دیت اعتراض کرد

دیت در برابر تهدید جنگ تسلیم شد و عهدنامهاي با روسیه امضا کرد که به  1768فوریه  24در . تبعید خواهد کرد

یعنی آزادي کامل عبادت، حق انتخاب شدن به عضویت دیت، و  ;قبول میکرد موجب آن کلیه خواستهاي کاترین را

هاي مختلط  میبایستی در برابر دادگاه)) مخالفان((و دعاوي میان کاتولیکها و  ;اعطا شد)) مخالفان((مشاغل دولتی به 

را بجز چند مورد )) حق وتو((دیت، کاترین، و فردریک مسرور بودند که این عهدنامه . مورد رسیدگی قرار میگرفت

استثنایی براي وضع قوانین اقتصادي تایید میکرد، دیت با فروتنی کاترین را به عنوان محافظ قانون اساسی جدید 

او نه تنها . در عوض کاترین تمامیت ارضی لهستان را، تا مدتی که این تفاهم ادامه داشته باشد، تضمین کرد. پذیرفت

یی داده بود که به نسبت از آنچه انگلستان از آن بهرهمند بود بیشتر بود، بلکه از اینکه به لهستان آزادي مذهب

فالسفه به . همچنین از اینکه نقشه فردریک را دایر بر تجزیه لهستان عقیم گذارده بود احساس مسرت میکرد

. پونیاتوفسکی تبریک گفتند، و ملتش نسبت به وي ابراز تحقیر کردند

IV - 1772 -  1768: نخستین تجزیه   

روحانیان کاتولیک رومی . میهن پرستان و کشیشان لهستان در عدم قبول وضع موجود با فردریک همعقیده بودند

آدام کراسینسکی اسقف کامینیک، و . تسلیم خودمختاري لهستان در برابر یک روسی بیایمان را بشدت محکوم کردند

لهستانیها را از طریق وعظ و رساله برانگیختند که ) جنگید پدر کازیمیر پوالسکی که به نفع آمریکا(یوزف پوالسکی 

ظرف یک هفته پس از تسلیم دیت در برابر رپنین، یک . در راه آزادي سیاسی و قدرت مذهبی خود ایستادگی کنند

 -یکی از شهرهاي کنار رود دنیستر در اوکرائین لهستان  -کنفدراسیونی در بار  1768فوریه  29گروه لهستانی در 

اعیان نجیبزادهاي که هزینه ایجاد و هدایت این جنبش را میپرداختند به انگیزه نفرت نسبت به . شکیل دادندت

میخواند، در آتش )) توده سفیه((پیروان آنان، که فردریک آنها را . کاترین و پادشاه به تحرك واداشته شده بودند

هاي غمبار خود بر تحقیر  سط شعرا، که در مرثیهو این حرارت تو ;تعصب نسبت به تنها ایمان واقعی میسوختند

اتریش و ترکیه اسلحه و پول براي میهن . پادشاه آن نوحه سرایی میکردند، ابراز میشد)) ترك مذهب((لهستان و 

لهستانیهایی که مایل . پرستان فرستادند، و دوموریه از فرانسه آمد تا آنها را به صورت واحدهاي جنگی سازمان دهد
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اندان ساکس به سلطنت بازگردانده شود به این نهضت پیوستند، و دامنه جنبش بزودي به نقاط مختلف در بودند خ

پونیاتوفسکی به فکر افتاد به .)) همه لهستان مشتعل است: ((رپنین به کاترین گزارش داد. سراسر کشور گسترده شد

اگر (ن کنفدراسیون، که خواهان خلع وي این کنفدراسیون ملحق شود، ولی وجود عناصر شتابزده و پرشور در ای

سی تن از اعضاي کنفدراسیون . چنانچه بتوان سخنان ولتر را پذیرفت. بودند، او را وحشتزده کرد) نگوییم مرگ وي

  : در چنستو خووا به این نحو همسو گند شدند

و مذهب و کشورمان  ما که از شور و حرارت مقدس و مذهبی به هیجان آمده و مصمم به گرفتن انتقام خداوند

هستیم و مورد تجاوز ستانیسالس آوگوستوس، تحقیر کننده قوانین االهی و انسانی و طرفدار ملحدان و بدعتگذاران، 

قول میدهیم و سوگند یاد میکنیم )) مادر خداوند((قرار گرفتهایم، به این وسیله در برابر پیکر مقدس و معجز آساي 

. ... بیحرمتی میکند، از روي زمین برداریم)) مادر خداوند((ن مذهب نسبت به که هر کس را که با زیر پا گذارد

!خداوند یار ما باشد

آنها اعضاي کنفدراسیون را به آن سوي مرز ترکیه راندند . رپنین به سربازان روسی دستور داد که شورش را فرونشانند

، و خواستار آزادي لهستان و تخلیه آن از )1768(ترکیه به روسیه اعالن جنگ داد  ;و یک شهر ترکیه را آتش زدند

قزاقها از این آشفتگی استفاده کردند، به اوکرائین لهستان حمله بردند، و طی یک قتل عام . نیروهاي روسیه شد

آنها در یک شهر  ;شدید و بیحساب، مالکان، مباشران یهودي، و دهقانان کاتولیک یا پروتستان را به قتل رساندند

که دم دست بودند، )) مخالفانی((اعضاي کنفدراسیون، با قتل همه روسها و . ر مرد، زن، و بچه را کشتندشانزده هزا

بر روي هم در آن سالها . مقابله به مثل کردند، و به این ترتیب، پروتستانها و یهودیان از هر دو طرف در خطر بودند

در این هنگام همه . عام یا جنگ به هالکت رسیدندپنجاه هزار نفر از مردم لهستان بر اثر قتل ) 1770 -  1768(

دشمنان اعضاي کنفدراسیون آنها را متهم . کسانی که در این قضیه نفعی داشتند صحبت از تجزیه لهستان میکردند

  . میکردند که موافقت کردهاند لهستان را میان خود و متحدان خویش تقسیم کنند

. قسیم لهستان میان روسیه، پروس، و اتریش به سن پطرزبورگ فرستادفردریک پیشنهادي دایر بر ت 1769در فوریه 

کاترین پاسخ داد که اگر پروس و اتریش به روسیه کمک کنند تا ترکها را از اروپا بیرون براند، وي رضایت خواهد داد 

د و بقیه که پروس آن قسمت از خاك لهستان را که پروس شرقی را از سرزمین اصلی جدا میکرد براي خود بردار

شوازول از جانب فرانسه به اتریش پیشنهاد کرد که آن . فردریک زیر بار نمیرفت ;لهستان تحت الحمایه روسیه باشد

اتریش این پیشنهاد را پسندید، موقع آن . قسمت از اراضی لهستان را که در مجاورت مجارستان است به چنگ آورد

نزد  1412یش واقع در لهستان را، که مجارستان در سال ایالت شپ 1769را مناسب تشخیص داد، و در آوریل 

ترکها، که در آن  1770در سال . لهستان گرو گذاشته و دیگر هرگز به مجارستان بازگردانده نشده بود، اشغال کرد

در . موقع به عنوان مدافع لهستان در جنگ بودند، به اتریش پیشنهاد کردند لهستان میان اتریش و ترکیه تقسیم شود

حالی که این مذاکرات و قرارها در جریان بودند، قدرتهاي غربی تجزیه لهستان را به عنوان نتیجه مقدر هرج و مرج 

همه کشورداران قاره اروپا این فاجعه را غیر قابل . ((سیاسی، خصومتهاي مذهبی، و ناتوانی نظامی آن پذیرفتند

کنفدراسیون یکی از اعضاي خود را به دیت فرستادند که از ولی در این هنگام لهستانیهاي ضد .)) اجتناب میدانستند

بخواهد تا یک قانون اساسی آزمایشی براي یک لهستان )) ضد فیلسوف((سوسیالیست و روسو )) فیلسوف((مابلی 

روسو قانون اساسی لهستان . تسلیم داشت 1771 -  1770مابلی پیشنهادهاي خود را در سالهاي . جدید تنظیم کنند

، یعنی دو ماه پس از اینکه نخستین عهدنامه تجزیه لهستان به امضا رسیده بود، به اتمام 1772ر آوریل خود را د

. رسانید
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این کنفدراسیون از شهر  1770در مارس . کنفدراسیون بار، قبل از اینکه از پا درآید، لحظات سرمستانهاي داشت

عدهاي از اعضاي  1771نوامبر  3در . اعالم داشتوارنا، که متعلق به ترکیه بود، برکناري پونیاتوفسکی را 

کنفدراسیون هنگامی که پونیاتوفسکی شب از خانه یکی از عموهایش خارج میشد، جلویش را گرفتند، بر همراهان 

وي غلبه یافتند، یکی از آنها را به ضرب گلوله از پا درآوردند، پادشاه را از کالسکهاش بیرون کشیدند، با یک ضربه 

در جنگل بیلنی آنها مورد حمله یک واحد گشتی قرار . رش را مجروح ساختند، و او را از پایتخت ربودندشمشیر س

محافظان خود را به وي رساندند . در این گیرودار، پونیاتوفسکی فرار کرد و با محافظان سلطنتی تماس گرفت. گرفتند

کلیه . بامداد تا کاخ سلطنتی همراهی کردند 5و او را، که وضعی آشفته داشت و سر و رویش خونین بود، ساعت 

پونیاتوفسکی مورد پشتیبانی روسیه قرار گرفت، و . امکانات سازش میان دولت و کنفدراسیون از میان رفت

). 1772(از صلیب بود ) ترکیه(کنفدراسیون سرکوب شد و بقایایی از خود در ترکیه باقی گذاشت که در حکم هاللی 

شروي ارتشهاي روسیه به سوي دریاي سیاه و رود دانوب هم پروس و هم اتریش را ناراحت در خالل این احوال، پی

چه برسد از  ;فردریک دوم و یوزف دوم هیچ کدام از تجسم تسلط روسیه بر دریاي سیاه خوششان نمیآمد. کرده بود

چه روسیه مورد حمله ، پروس تعهد کرده بود چنان1766و  1764هاي سال  به موجب عهدنامه. تسلط بر قسطنطنیه

در این هنگام . میان ترکیه و روسیه، ترکیه ظاهرا مهاجم بود 1768در جنگ . قرار گیرد، به این کشور کمک کند

اتریش، که از ورود نیروهاي روسی به . پروس با ارسال کمکهاي مالی به روسیه، اعتبار مالی خود را به خطر انداخت

ه علیه روسیه با ترکها متحد میشود، و در آن صورت روسیه از پروس انتظار داشت واالکیا بر آشفته بود، تهدید کرد ک

او دو بار براي گرفتن و نگاه داشتن سیلزي جنگیده . ولی فردریک از جنگ خسته شده بود. که به اتریش حمله برد

اید این سه قدرت با ش. بود، پس چه لزومی داشت اینک آن را به خطر اندازد وي شیوه دیپلوماسی را ترجیح میداد

با توجه به جریانات آن زمان، و در حالی که سفیر کبیر روسیه . گرفتن قسمتهایی از خاك لهستان آرام میشدند

فرمانرواي واقعی لهستان بود، تنها عامل زمان الزم بود تا روسیه این کشور را به طور کامل، به هر صورت که باشد، به 

داشت مانع تحقق این نقشه شد بلی، اگر کاترین موافقت میکرد تنها قسمت شرقی  آیا هنوز امکان. خود ملحق سازد

لهستان را بگیرد و بگذارد فردریک قسمت غربی لهستان را بگیرد و از منطقه رود دانوب خارج شود، این کار عملی 

 1771در ژانویه  جویی وي کاهشی حاصل میشد آیا اگر از این غنیمت سهمی به یوزف داده میشد، در ستیزه. بود

پانین به این علت . پرنس هانري، برادر فردریک طرحی را با دیپلوماتهاي روسی در سن پطرزبورگ در میان گذاشت

به او یادآوري شد که این . که روسیه تمامیت ارضی لهستان را تضمین کرده است، با این طرح ابراز مخالفت کرد

اساسی جدید خود و اتحاد با روسیه پایبند باشد، و وقتی عدهاي از  تضمین مشروط بر آن است که لهستان به قانون

حتی با این استدالل، کاترین رغبت به . اعضاي دیت به کنفدراسیون شورشی بار پیوستند، این پایبندي از میان رفت

ن را بزودي چرا قسمتی از لهستان به فردریک داده شود، در حالی که خود کاترین میتوانست همه آ. این کار نداشت

تقویت )) سربازان بلندقد((به دست آورد چرا پروس با اراضی تازه، منابع اضافی، بنادر دریاي بالتیک، و عده بیشتري 

کاترین ترجیح میداد که  ;مرد مسلح داشت 180000فردریک  ;شود ولی کاترین مایل نبود با فردریک بجنگد

هدف کاترین در آن لحظه لهستان نبود، بلکه دریاي . علیه روسیه شودفردریک را وادار کند مانع اتحاد یوزف با ترکیه 

کاترین در یک میهمانی تقریبا به طور اتفاقی موافقت غیر قاطع خود را با نقشه فردریک  1771ژانویه  8در . سیاه بود

. به پرنس هانري اعالم داشت

کاترین  ;فردریک دانتزیگ را میخواست. یابد یک سال طول کشید تا، از طریق مذاکرات، موضوع تقسیم غنایم فیصله

در خالل این . انگلستان هم همین طور، زیرا تجارتش در دریاي بالتیک در آن بندر متمرکز بود ;به آن معترض بود

فردریک و کاترین  1772فوریه  17در . احوال، اتریش نیروهاي خود را بسیج کرد و در خفا با ترکیه متحد شد
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کاترین با دست کشیدن از کلیه دعاوي روسیه نسبت به واالکیا و مولداوي . زیه لهستان امضا کردندقراردادي براي تج

از سوي دیگر، . غذا دادن به سربازان وي را غیرممکن ساخته بود 1771ضمنا خرابی محصول سال  ;یوزف را نرم کرد

فردریک و . بر لهستان اشک میریخت ماري ترز تا آنجا که میتوانست براي بازداشتن پسرش از پیوستن به تجاوز

کاترین، با آغاز تصرف عملی سرزمینهایی که خودشان به خویشتن اختصاص داده بودند، یوزف را ناچار به اقدام 

  . یوزف امضاي خود را به عهدنامه تجزیه لهستان افزود 1772اوت  5در . کردند

قت شده بود که اجازه داده شود لهستان دوسوم خاك خود ، مواف))تثلیث مبارك((در این عهدنامه، پس از استعانت از 

هاي کارپات، به اضافه  اتریش قسمت جنوبی لهستان میان والینی و کوه ;و یک سوم جمعیت خویش را نگاه دارد

نفر بود،  2700000کیلومترمربع و جمعیت آن  70000گالیسی و پادولیاي باختري را، که مساحت آن جمعا حدود 

را، که مساحت آن حدود ) هاي دوینا و دنیپر قسمت خاوري لهستان تا رودخانه)) (روسیه سفید((روسیه  ;گرفت

به استثناي دانتزیگ و )) پروس غربی((پروس . نفر بود، قبضه کرد1800000کیلومترمربع و جمعیت آن  93000

سهم فردریک از . ت آوردنفر بود، به دس600000کیلومترمربع و جمعیت آن  34000تورون را، که مساحت آن حدود 

همه کمتر بود، ولی او توطئهگران را ملزم به صلح داشته و، به طوري که خودش میگفت، پروس غربی و پروس شرقی 

به قول ترایخکه میهن پرست، از همه اینها گذشته، این عمل تنها در حکم )). به هم دوخته بود((را با براندنبورگ 

توتوتی، یعنی دره زیباي وایشسال، که در ازمنه قدیمه شهسواران آلمانی آن را از موضع مستحکم فرقه ((بازگرداندن 

فردریک به اروپاییان یادآوري کرد که اکثریت جمعیت پروس غربی . به آلمان بود)) چنگ بربریان به درآورده بودند

به طور کامل از کاتولیکهاي  آلمانی و پروتستان بودند، و کاترین متذکر شد مردم منطقهاي که وي گرفته است تقریبا

این سه قدرت در مدت کوتاهی با سربازان خویش سهم خود . کلیساي یونانی بودند که به زبان روسی تکلم میکردند

آنها بیش از حد مشغله . پونیاتوفسکی به قدرتهاي غربی متوسل شد که مانع این تجزیه شوند. را اشغال کردند

انگلستان با آغاز . گلستان را داشت و در مخالفت با متحد خود اتریش تامل میکردفرانسه انتظار جنگ با ان. داشتند

جورج سوم به پونیاتوفسکی اندرز داد  ;شورش در آمریکا روبرو بود و از ناحیه فرانسه و اسپانیا احساس خطر میکرد

. که به خداوند ملتجی شود

. تا وضع تقسیمات جدید جغرافیایی را تایید کند قدرتهاي تجزیه کننده خواستار آن بودند که دیت تشکیل شود

. پونیاتوفسکی مدت یک سال دفع الوقت کرد و سرانجام از دیت دعوت به عمل آورد که در گرودنو تشکیل جلسه دهد

بعضی از آنها که حضور یافتند و اعتراض . بسیاري از نجبا و روحانیان عالیمقام از حضور در جلسه دیت امتناع ورزیدند

قسمت ناچیزي از اعضاي دیت خود را به صورت یک . عدهاي دیگر رشوه گرفتند. ند، به سیبریه فرستاده شدندکرد

و عهدنامه دایر بر ) که در آن، طبق قوانین لهستان، قاطع بودن نظر اکثریت مجاز بود(کنفدراسیون درآوردند 

فسکی هم مانند ماري ترز با گریه این عهدنامه پونیاتو). 1773سپتامبر  18(واگذاري اراضی ضبط شده را امضا کردند 

  . را امضا کرد

اروپاي باختري نخستین تجزیه را به عنوان تنها شقی که در برابر الحاق کامل لهستان توسط روسیه وجود داشت 

گر اعتدال شرکا، که تنها یک سوم لهستان را گرفتند و حال آنکه ا((گفته میشود بعضی از دیپلوماتها از . پذیرفت

فرانسه از اینکه یک لهستان مخالف رواداري )) فیلسوفان.)) ((میخواستند همه آن در اختیارشان بود، به حیرت آمدند

آنان ادب شده است، اظهار شادمانی میکردند، ولتر تجزیه را به )) حکمرانان مستبد روشنفکر((مذهبی به وسیله 

البته، این تجزیه در حکم پیروزي قدرت متشکل بر ناتوانی  .مورد تحسین قرار داد)) رسوایی((عنوان دفع تاریخی 

  . ارتجاعی بود

  



۶٣٠٩

V - 1791 - 1773: نهضت روشنگري لهستان  

او روسیه . در این هنگام پونیاتوفسکی ناچار بود میان روسیه و پروس یکی را به عنوان حامی و ارباب خود انتخاب کند

کاترین بسیار . انست مانع شود که فردریک دانتزیگ و تورون را بگیردرا برگزید، زیرا دورتر بود و تنها روسیه میتو

ارتش پروس بزرگترین مانع در سر راه گسترش قلمرو روسیه در . مایل بود که مانع گسترش بیشتر قلمرو پروس شود

ه کاترین به سفیر کبیر خود در ورشو دستور داد از هر راهی که با مصالح روسیه هماهنگ باشد ب. غرب بود

پونیاتوفسکی کمک کند، و پیشنهادهایی را که پانین براي یک قانون اساسی عملیتر براي لهستان تهیه کرده بود 

شوراي ((را محفوظ داشته بود، ولی با ایجاد یک )) حق وتو((این پیشنهادها سلطنت انتخابی و . براي پادشاه فرستاد

سی . عنوان آلت اجرایی وي، قدرت پادشاه را افزایش میدادمرکب از سی و شش عضو به ریاست پادشاه و به )) دایمی

. هاي پلیس، دادگستري، دارایی، امور خارجه، و جنگ تقسیم میشدند به وزارتخانه)) شوراي دایمی((و شش عضو 

نجبا بیم آن را . مرکب از سی هزار نفر پیشبینی شده بود) ثابت(همچنین در این پیشنهادها تشکیل ارتشی منظم 

آنها تعداد افراد آن را به هجده هزار نفر . د که تشکیل چنین ارتشی تسلط آنان را بر پادشاه به خطر بیندازدداشتن

تشکیل شد، قانون اساسی جدید  1775ولی بجز این مورد و چند مورد کوچک دیگر، دیت، که در سال  ;کاهش دادند

. حدودي به ملت خود سالمت بخشد را تصویب کرد، و پونیاتوفسکی اینک میتوانست بر آن شود که تا

هاي چریکی مغلوب شدند، و اقتصاد ملی  دسته. فساد ادامه یافت، ولی بینظمی اجتماعی و بیقانونی کاهش پذیرفت

ترعه ((هایی حفر شدند، و یک  ها ترعه میان رودخانه. ها براي کشتیهاي بزرگ افزوده شد بر عمق رودخانه. رشد کرد

 1773و  1715در میان سالهاي . ه اتمام رسید، دریاي بالتیک را به دریاي سیاه وصل کردب 1783که در )) سلطنتی

یک نظام مدارس ملی . نفر افزایش یافت، و درآمد دولت دو برابر شد7500000نفر به  6500000جمعیت لهستان از 

هاي یافتند، و دانشسراهایی توسط هاي کراکو و ویلنا اعتبارات و نیروي تاز دایر شد، کتب درسی فراهم آمدند، دانشگاه

  . دولت تاسیس شدند و اعتبارات الزم در اختیارشان قرار گرفت

پادشاه هر : ((کاکس اظهار داشت. پونیاتوفسکی دوست داشت که شاعران، روزنامهنگاران و فالسفه دورش را بگیرند

ن هستند شام میدهد، و خود اعلیحضرت پنجشنبه به آن عده از اهل ادب که از نظر دانایی و توانایی سرآمد دیگرا

او سه نویسنده را . ها را به عهده میگیرد و رهبري بحث و مذاکرات درباره کتابها و اندیشه)) سرمیز شام حضور مییابد

هزاران لهستانی، در حالی که اطاعت مودبانه خود را . براي زندگی نزد خود برد، و بیسروصدا به درآمد دیگران افزود

آثار الك، مونتسکیو، ولتر،  -حتی در حالی که به عنوان کشیش خدمت میکردند  - کلیسا حفظ کرده بودند نسبت به 

  . ریخته شده بود)) ستانیسالسی((شالوده جنبش روشنگري لهستانی با . آالمبر، و روسو را میخواندند/دیدرو، د

به مقام اسقفی ارتقا یافت، ولی به سرودن  ;دآدام ناروشویچ، که یسوعی بود، با اشعار خود توجه پادشاه را جلب کر

هنوز وي را در نزد کسانی )) چهل فصل((و )) ستایش خورشید((آثار او به نامهاي . اشعار درباره طبیعت ادامه میداد

هاي او، از کلمات مورد استفاده عامه و گاهی از سبک  در هجویه. که میتوانند متن اصلی او را بخوانند عزیز میدارند

ستانیسالس از او خواست یک تاریخ قابل خواندن ولی ادیبانه درباره . بله یا از لحن کفرآمیز استفاده شده استرا

، اثري به وجود آورد که )1786 -  1780(ناروشویچ نه سال وقت صرف این کارکرد و، در شش جلد  ;لهستان بنویسد

پس از اینکه لهستان براي بار دوم تجزیه شد، او  .از نظر دقت در اسناد مورد استفاده آن بسیار قابل توجه است

دلسرد، و دچار مالیخولیا شد، و پس از تجزیه نهایی تنها یک سال زنده ماند، نویسنده برجسته لهستان در این دوران 

به خرقه کشیشان درآمد و سرانجام به . او در سفرهاي خود با ولتر و دیدرو دوست شد. ایگناتسی کراسیتسکی بود

او در . ولی ستانیسالس، به او اصرار داشت زمام استعدادهاي شاعرانه خود را آزاد گذارد ;اسقف اعظمی رسید مقام

، جنگهاي زمان خود را به عنوان نبردهاي )1775(اثري به نام موسیاد، که داراي جنبه قهرمانی تمسخرآمیز است 
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بحث و ) 1778(ثر دیگرش به نام مونوماکیا در ا ;میان موشهاي خانگی و موشهاي صحرایی مورد هجو قرار داد

وي سپس متوجه نثر شد و در . ها را که در آن سالحهاي مهلک کتابهاي االهیات بودند، مسخره کرد جدلهاي صومعه

شرح داد که چگونه یک نجیبزاده جوان لهستانی که واجد همه شرایط و ) 1776(ماجراهاي آقاي نیکوالس جوینده 

د، پس از اینکه، کشتی شکسته، به جزیرهاي عجیب رسید، متوجه شد که مردان و زنان با آنکه عواطف متداول روز بو

او در این آثار با پیروي از سرمشق هومر، سویفت، و . بودند، میتوانستند پر کار و با فضیلت باشند)) وضع طبیعی((در 

عنوان پان پودستولی به وجود آورد  دفو، سبک ادیسن را برگزید و یک سلسله تصاویر از زندگی عادي مردم تحت

او به مبارزه ) 1779(ها و داستانها  در قصه. که در آنها زندگی یک مرد و شارمند نمونه توصیف شده بود) 1778حد (

با فایدروس نویسنده التین و الفونتن برخاست و با تمسخر برندهاي به نادرستی و قساوتی که در اطرافش رواج 

به دنبال نقطهاي آرام بگرد، و بگذار خوشبختی : او میگفت. ن اندرز وي به سبک هوراس بودآخری. داشت حمله کرد

با آنکه نفوذ روشنگري فرانسه در ناروشویچ و کراسیتسکی به علت مقام روحانی آنها تحت . پنهانی به سراغت بیاید

طوري که او هیچ گاه از مذهب ذکري  انقیاد درآمده بود، این نفوذ به طور قاطع در ستانیسالس ترمبکی ظاهر شد، به

در اشعارش طبیعت را بسیار میستود، ولی نه از جهات مطبوع آن که اغلب عواطف را به . نمیکرد، مگر با خصومت

کثرت جنون آمیز نباتات و حیوانات آن، طوفانها و  - هاي وحشیتر آن  جنب و جوش درمیآوردند، بلکه غالبا جنبه

هاي  قصه ;را دوست میداشت -گی با زندگی دیگر و آنچه خورده میشود با آنکه میخورد سیلهاي آن، مبارزه یک زند

قدرت، ظرافت، و استادي اشعار وي . او فرم خود را از الفونتن گرفتند، ولی روح آنها از لوکرتیوس گرفته شده بود

ام مراحل مشکل زندگی خود از او پونیاتوفسکی در تم. مقام واالیی براي او در این دوران شکفتگی ادبی تامین کردند

. پشتیبانی کرد، و وقتی پادشاه خلع شد، شاعر همراه او به تبعیدگاه رفت و تا زمان مرگ نزد وي ماند

اشعار مذهبی زیادي در لهستان وجود داشتند، زیرا مذهب آخرین تسالي لهستانیها در مصایب شخصی و ملی آنها 

اثر فرانسیشک کارپینسکی ترکیبی از ادبیات )) مسیح دارد به دنیا میآید((، و ))اهانآواز شامگ((، ))آواز بامدادي. ((بود

فرانسیشک کنیازنین بآسانی از میان آن دو دشمن دیرینه یعنی مذهب و امور جنسی گذشت، او که . و دیانتند

ا منتشر کرد، به سعادت اروتیکا ر 1770نزدیک بود به سلک روحانیان درآید، با آناکرئون و عشق آشنا شد و در سال 

کوشش در سازش دادن اضداد ممکن است . دنیوي روي آورد، سپس به سوي مذهب بازگشت، و دیوانه از دنیا رفت

. سروکار انسان را هم به جنون بکشاند و هم به فلسفه

در هنر نمایشی در زمینه نمایشنامه نویسی، سیماي بارز وویسیچ بوگوسالوسکی بود، که هموطنانش او را به عنوان پ

میتوان وي را گریک لهستان نامید، ولی شاید لهستانیها گریک را پوگسالوسکی . لهستان مورد تجلیل قرار میدهند

ظاهرا وي نخستین فرد لهستانی بود که همه زندگی خود را به عنوان بازیگر، نمایشنامه نویس، تهیه . انگلستان بنامند

هاي هنري، که درك ارزش نمایشنامه را در سراسر  و لووف، و مدیر گروه کننده، رئیس تئاترهاي دایمی در ورشو

او ترجمه آثار شکسپیر و شریدن را روي صحنه آورد، و . ایاالت و آن سوي مرزها رواج داد، وقف صحنه نمایش کرد

  . آیند خودش کمدیهایی نوشت که بعضی از آنها هنوز در لهستان روي صحنه می

در اینجا . دوران بازگشت نماینده اثر بولیان اورسین نیمسویچ بود که در دیت نمایندگی داشتبهترین نمایشنامه این 

هر دو جنبه بحران سیاسی به نحوي هیجان آور، در اخالص یک نماینده اصالح طلب نسبت به دختري که والدینش 

  . مدافع امتیازات اشراف و رسوم گذشته هستند، مجسم شده است

تحصیالتش باعث شدند که افکار فیلسوفان به او سرایت . وشنفکر لهستان هوگو کولونتاي بودآخرین و بزرگترین ر

. کند، ولی او به قدر کافی بدعتهاي فکري خود را پنهان میداشت تا در کراکو یک مقام مذهبی به دست آورد

لونتاي، که بیست و کو. منصوب کرد)) هیئت آموزش و پرورش((وي را به عضویت یک  1773پونیاتوفسکی در سال 
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هاي عصر خود برابري  سه سال داشت، براي این هیئت یک برنامه اصالحات آموزشی تنظیم کرد که با بهترین برنامه

او این کار را ظرف سنوات . در سن بیست و هفت سالگی تجدید سازمان دانشگاه کراکو به او سپرده شد. میکرد

 -  1788(هاي یک نویسنده گمنام به رئیس دیت  در نامه. باقی ماندمعدودي انجام داد و سپس به عنوان رئیس آن 

  . شدند 1791او پیشنهادهایی کرد که پایه قانون اساسی ) 1790(و در قانون اساسی ملت لهستان ) 1789

لهستان، بر اثر تهییج نویسندگان سیاسی و شاعران خود، کوشش کرد خود را به یک کشور موثر و قابل دفاع تبدیل 

پیشنهاد ) 1792 -  1788)) (دیت چهارساله((هنگامی که جانشین فردریک دوم به نام فردریک ویلهلم دوم به . کند

اتحادي کرد که ارتش نیرومند پروس را متعهد به دفاع از لهستان در برابر هرگونه دخالت خارجی میکرد، فرصتی 

اینک امکان داشت لهستان خود را از  ;رکیه بودروسیه سرگرم جنگ علیه سوئد و ت. براي تامین این منظور پیش آمد

قید انقیاد طوالنی نسبت به کاترین و چپاولها و غارتهایی نظیر آنچه سربازان روسی در ظرف بیست و پنج سال 

او را )) شوراي دایمی((با وجود اعتراضات پونیاتوفسکی، دیت . گذشته در خاك لهستان مرتکب شده بودند آزاد سازد

راي ایجاد یک ارتش یکصد هزار نفري که تابع دیت باشد راي داد، و به سربازان روسی دستور داد فورا از منحل کرد، ب

کاترین که همه نیروهاي خود را در جاهاي دیگر الزم داشت، مقاومتی نکرد، ). 1789مه (خاك لهستان خارج شوند 

. تحادي امضا کرددیت با پروس پیمان ا 1790مارس  29در . ولی قول داد انتقام بگیرد

وي با به کار افکندن وفاداري خود نسبت به . در این هنگام پونیاتوفسکی بیش از حد از باده آزادي سرمست شده بود

برابر مفاد این قانون اساسی، سلطنت به . کاترین، در تهیه پیش نویسی براي یک قانون اساسی جدید پیشقدم شد

اد پس از پونیاتوفسکی، که بدون فرزند بود، سلطنت به خاندان ساکس صورت موروثی درمیآمد، ولی اطمینان مید

به موجب این وتو تعلیقی،  ;تعلیقی به او افزایش مییافت)) حق وتو((قدرت اجرایی پادشاه با دادن یک . منتقل شود

صورت قانون  پادشاه میتوانست هر یک از طرحهایی را که یک دیت گذرانده است معلق نگاه دارد و از درآمدن آن به

همچنین پادشاه میبایستی وزیران خود و اسقفها . جلوگیري به عمل آورد، تا اینکه دیت بعدي آن را مجددا تایید کند

قرار شد تعداد قلیلی از شهرنشینان به عنوان نمایندگان  ;را تعیین کند و فرماندهی ارتش را در دست داشته باشد

یکی مجلس نمایندگان که حق انشاي قوانین : دو مجلس تشکیل شود دیت میبایستی از ;دیت ملی انتخاب شوند

موافقت سنا در مورد همه  ;صرفا در اختیار آن باشد، و دیگري سنا مرکب از اسقفها، استانداران، و وزیران پادشاه

کیش کاتولیک رومی میبایست  ;میبایستی راي اکثریت حاکم باشد)) حق وتو((به جاي  ;قوانین ضرورت داشت

ولی، در غیر این صورت، آزادي مذهب  ;و ترك مذهب میبایست جرم به شمار آید ;ذهب رسمی کشور شناخته شودم

هاي موروثی به  نظام سرفداري به حال خود باقی ماند، اما دهقانان میتوانستند از دادگاه ;براي همه تضمین شده بود

در این ) 1788 -  1787(در کشورهاي متحد آمریکا نفوذ قانون اساسی مصوب . دادگاه ایالتی یا ملی پژوهش دهند

  . پیشنهادها آشکار بود

لهستانیهایی که به سود مستعمرات امریکایی جنگیده بودند فکر پونیاتوفسکی را آماده کرده بودند، و خود او هم آنچه 

  . فرانسه خوانده بود از یاد نبرده بود)) فیلسوفان((را که در آثار الك، مونتسکیو، و 

بسیاري از اعضاي دیت براي . نیاتوفسکی براي حصول اطمینان از تصویب پیشنهادهایش به حیلهاي متوسل شدپو

پادشاه دستور داد دیت در سوم مه تشکیل جلسه  ;هاي خود رفته بودند به خانه 1791تعطیالت عید قیام مسیح 

کافی براي بازگشت به ورشو براي شرکت  و به این ترتیب براي اعضایی که به نقاط دور دست رفته بودند وقت ;دهد

بیشتر اعضایی که راهشان نزدیک بود و بموقع رسیدند آزادیخواهانی بودند که میشد . در مراسم گشایش باقی نبود

به محض تشکیل جلسه در کاخ سلطنتی، قانون اساسی . براي پشتیبانی از قانون اساسی جدید به آنها متکی بود

این قانون اساسی با تحسینی پرسروصدا مورد استقبال قرار گرفت و با اکثریت بسیار . دجدید به آنها پیشنهاد ش
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را لهستانیهاي میهن پرست با غرور به یاد میآوردند، و در ادبیات هنر، و  -  1791سوم مه  - آن روز . تصویب شد

. آوازهاي لهستانی از آن به نیکی یاد میشد

VI - 1795 - 1792: تقسیم   

عالیترین امتیازي که تا این ((ادمند برك آن را . ، جز روسیه، قانون اساسی جدید را به رسمیت شناختندهمه قدرتها

نامید و اعالم داشت که ستانیسالس دوم در میان بزرگترین )) زمان به وسیله یک ملت به دست آورده شده است

ین شور و شوق شاید منعکس کننده ولی ا ;پادشاهان و کشورداران مقامی براي خود در تاریخ کسب کرده است

  . مسرت انگلستان از شکست کاترین بود

امپراطریس تا مدتی خصومت خود را نسبت به لهستان جدید پنهان داشت، ولی اخراج سریع سربازانش از لهستان یا 

) 1792ژانویه  9(هنگامی که قرارداد صلح یاسی . استقرار نفوذ پروس به جاي نفوذ روسیه در امور لهستان را نبخشود

کاترین ) 1792آوریل (جنگ او را با ترکیه به پایان رسانید و درگیري پروس و اتریش در جنگ علیه فرانسه انقالبی 

  . را از بیم همدستان پیشین خود آزاد ساخت، وي در پی یافتن روزنه دیگري به داخل لهستان بر آمد

آنها با کاترین کامال همعقیده بودند که قانون اساسی . شتندلهستانیهاي محافظهکار این روزنه را در اختیارش گذا

پونیاتوفسکی توسط دیتی تصویب شده است که به علت سرعت تشکیل آن، بسیاري از نجبا نتوانستند در آن شرکت 

، که ضامن قدرت آنها علیه هرگونه قدرت مرکزي ))حق وتو((فلیکس پوتوکی و دیگر اعیان نجیبزاده از اینکه . کنند

بود، از دست رفته است بشدت خشمگین بودند، و عالوه بر آن حاضر نبودند از حق انتخاب، و نتیجتا تسلط بر پادشاه، 

پوتوکی با امتناع از یاد کردن سوگند وفاداري نسبت به منشور جدید، گروهی از نجبا را به سن . دست بکشند

را، که وي ) 1775مورخ (ند تا قانون اساسی قدیمی پطرزبورگ برد و از امپراطریس تقاضا کرد که به آنها کمک ک

کاترین پاسخ داد عالقهاي ندارد، به تقاضاي عدهاي . قول داده بود از آن دفاع کند، دوباره برقرار سازند) کاترین(

معدود، در امور لهستان دخالت کند، ولی حاضر است تقاضایی را که از ناحیه یک اقلیت متشکل قابل توجه به عمل 

فردریک ویلهلم دوم که از این مذاکرات مطلع شده بود، درگیر جنگ با فرانسه بود و . ه باشد مورد توجه قرار دهدآمد

به دولت لهستان اطالع داد که اگر مایل است با زور اسلحه از  1792مه  4وي در  ;میل نداشت علیه روسیه بجنگد

پوتوکی به لهستان بازگشت، . کمک داشته باشدقانون اساسی جدید خود دفاع کند، نباید از پروس انتظار 

در یک شهر کوچک در اوکرائین تشکیل داد، و همه کسانی را که مایل  1792مه  14کنفدراسیون تارگوویکا را در 

پیروانش خود را جمهوریخواه خواندند، اتحاد . بودند قانون اساسی قدیم را بازگردانند به گرد پرچم خود فراخواند

س را محکوم کردند، کاترین را مورد تحسین قرار دادند، و از وي تقاضاي دعاي خیر و همچنین تعدادي لهستان و پرو

. سرباز کردند

کاترین هر دو اینها را فرستاد، و اعضاي کنفدراسیون که به این ترتیب نیرومند شده بودند، به سوي ورشو به راه 

یرهایی به جاي گذاشت، زیرا شهرهایی چند از آنان به عنوان تبلیغاتی که آنها درباره آزادي کردند تاث. افتادند

و در ترزاپول، پوتوکی در واقع به عنوان پادشاه جدید لهستان مورد استقبال پرشور قرار  ;آزادیبخش استقبال کردند

  . پونیاتوفسکی از دیت خواست که همه نیرو و اختیارات الزم براي دفاع را به وي بدهد). سپتامبر 5(گرفت 

دیت وي را به عنوان حاکم مطلق منصوب کرد، همه لهستانیهاي ذکور و بالغ را به خدمت وظیفه خواند، و به کار 

ستانیسالس برادرزاده خود پرنس یوزف پونیاتوفسکی را، که بیست و نه سال داشت، فرمانده کل . خود پایان داد

ي یافت و به کلیه واحدهاي ارتش دستور داد در یوزف ارتش را از لحاظ آموزش و تجهیزات در وضع بد. ارتش کرد

ولی بسیاري از این واحدها در محاصره نیروهاي روسی بودند و . لوبار در کنار رودخانه سلوچ به او ملحق شوند

  . نتوانستند بیایند، و آنها که آمدند ضعیفتر از آن بودند که بتوانند در برابر پیشروي روسها مقاومت کنند
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عامل موفقیت در این عقب نشینی . نیروي خود را با نظم به پولون، که مرکز تدارکاتش بود، عقب کشیدفرمانده جوان 

منظم عملیات شجاعانه عقبداري تادئوس کوشچوشکو بود که به سود مردم مستعمرات در آمریکا جنگیده و اکنون در 

   .سن چهل و شش سالگی از نظر افتخارات میهن پرستی و جنگی سالخورده بود

لهستانیها با یک ارتش عمده روسی در زیلنس روبرو شدند و آن را در نخستین جنگ منظمی که  1792ژوئن  17در 

در اینجا نیز کوشچوشکو مهارت خود را به . از زمان سوبیسکی به بعد به پیروزي لهستان انجامیده بود شکست دادند

 ;نست بر میدان نبرد تسلط داشته باشد به تصرف درآورداثبات رسانید و تپهاي را که از فراز آن توپخانهاش میتوا

یوزف، که تا این لحظه زیر دستانش که دو برابر سن او را داشتند به وي اطمینان نمیکردند، شخصا رهبري نیروي 

ذخیره خویش را براي مجبور کردن روسها به عقب نشینی به عهده گرفت، و با این عمل خود حس احترام زیر 

خبر این پیروزي پونیاتوفسکی را شاد کرد، ولی خبر دیگري رسید که زیان آن تقریبا بر . را جلب کرددستان خویش 

این سود میچربید، و آن این بود که پرنس لودویگ، حکمران وورتمبرگ، که یکی از فرماندهان ارتش پروس و 

د را آنچنان بینظم و آشفته رها مسئول نیروهاي لهستان در لیتوانی بود، موضع خود را ترك کرده و نیروهاي خو

  . ژوئن روسها بآسانی ویلنا پایتخت لیتوانی را تصرف کردند 12کرده بود که در تاریخ 

دخایر این ارتش چنان اندك بودند که بعضی از هنگهاي آن مدت . ارتش یوزف تنها وسیله دفاع لهستان باقی ماند

پرنس یوزف دستور عقب . دور آتش توپخانه کفایت میکرد ساعت روزه میگرفتند، و مهمات تنها براي دوازده 24

نفر با  12500، و با )ژوئیه 18(و چون به جبن متهم شده بود، در دوبینکا ایستادگی کرد  ;نشینی به دوبنو داد

آنگاه با نظم به کورو عقب نشست، و در آنجا به انتظار نیروهاي کمکی و . روسی جنگید و برابري کرد 28000

. اند که پادشاه به او قول داده بودذخایري م

امتناع فردریک ویلهلم دوم از احترام گذاردن به مفاد اتحاد پروس و لهستان، . ولی ستانیسالس تسلیم شده بود

در پراگا گرد آورده بود، براي روحیه وي، که ) ستانیسالس(خیانت پرنس لودویگ، و فرار صدها نفر ارتشی که وي 

او شخصا از کاترین تقاضاي شرایط شرافتمندانهاي . دي برخوردار نبود، بیش از حد تحمل بودهیچ گاه از شهامت زیا

در حکم اتمام حجتی بود که وي را ملزم میداشت به کنفدراسیون تارگوویکا ملحق ) ژوئیه 23(پاسخ کاترین . کرد

آیا این همان زنی . به حیرت آمدپادشاه از لحن سازشناپذیر کاترین سخت . را بازگرداند 1775شود و قانون اساسی 

او به فکر افتاد که . بود که زمانی به عشق بیپرواي او پاسخ داده بود در این هنگام احساسات بر وي مستولی شدند

ولی همسر، خواهر، و  ;مقاومت کند، خود را مسلح سازد، به جبهه برود، و رهبري دفاع نومیدانهاي را به عهده بگیرد

از آن گذشته، . ر مرگ وي و تنهایی خود چنان بشدت گریستند که پادشاه قول داد تسلیم شودخواهرزادهاش از فک

مقاومت چه سودي میتوانست داشته باشد اینک که انتظار هیچ کمکی از ناحیه پروس به لهستان نمیرفت، و اینک 

ت علیه روسیه مقاومت کند آیا که انتظار حمله از ناحیه پروس به جبهه بیدفاع غربی میرفت، چگونه لهستان میتوانس

او کوشش نکرده بود که دیت را از اهانت و بیاحترامی نسبت به کاترین و به خطر انداختن همه چیز با اتکاي 

هاي پروس بازدارد آیا او تقاضا نکرده بود که یک ارتش بزرگ با تجهیزات کافی به وجود آید و آیا دیت پس از  وعده

تصویب اعتبارات آن خودداري نکرده بود حتی اگر ارتش موجود لهستان یک یا دو  تصویب تعداد نفرات ارتش از

پیروزي بر روسها به دست میآورد، آیا کاترین که بر اثر صلح با ترکها بیش از حد سرباز داشت، نمیتوانست سربازان با 

رمتشکل سربازان وي گسیل انضباط و خوب مسلح شده خود را به صورت امواج پی در پی علیه بقایاي پراکنده و غی

دارد چرا عده بیشتري قربانی شوند و نیمی از لهستان به ویرانی کشیده شود، در صورتی که به هر حال، سرانجام، 

تسلیم مقدر است سفیر کبیر جدید روسیه، یاکوف سیورس، در نامهاي که براي خواهرش فرستاد، ازپونیاتوفسکی، که 

در سن شصت (پادشاه هنوز : افتاده بود، تصویري حاکی از دلسوزي به دست داددر این هنگام جسما و روحا از پا
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انسان میتواند ببیند که . مردي خوش سیماست که خوب لباس میپوشد، و با آنکه چهرهاش پریده رنگ است )سالگی

به  او خوب و حتی با فصاحت صحبت میکند و همیشه و نسبت ;نقابی تیره رنگ بر روي روحش کشیده شده است

او در وضع بدي قرار دارد، حقیر داشته میشود، به او خیانت میشود، و با این وصف، . همه مبادي آداب و دقیق است

اگر مقام واالیش را در نظر نگیرم و تنها از دیدگاه شخصی او را مورد توجه قرار دهم، میتوانم . خوشخوترین فرد است

مسلما بعد از لویی شانزدهم او بداقبالترین پادشاه است، او . ندبگویم که کیفیات خوب وي بر معایبش برتري دار

.اند بستگان خود را با عالقه بسیار دوست دارد، و درست همینها هستند که مایه بدبختیهاي او شده

پونیاتوفسکی اتمام حجت روسیه را براي اعضاي شوراي ویژه سلطنتی خواند و به آنها اندرز داد  1792ژوئیه  24در 

و یکی از آنها به نام  ;بسیاري از اعضاي شورا به این ساده لوحی اعتراض کردند. به بزرگواري کاترین اعتماد کنندکه 

گولدن براي دفاع فراهم کند، و اصرار داشت حتی اگر ضرورت  100000ماالکوفسکی حاضر شد ظرف یک ساعت 

راکو عقب نشینی کنند و ارتش تازهاي در یابد که از ورشو دست کشیده شود، سربازان لهستان میتوانند به ک

پیشنهاد پونیاتوفسکی دایر بر تسلیم در شورا با . قسمتهاي جنوبی کشور، که جمعیت زیادي دارند، به وجود آورند

او با قدرت خود به عنوان حکمران مطلق، اراده خویش را بر نظر . بیست راي مخالف در برابر هفت راي موافق رد شد

یوزف پاسخ داد پادشاه به جاي چنین تسلیم . و به برادرزاده خود دستور داد دیگر مقاومت نکند آنان تحمیل کرد

هنگامی که ستانیسالس . بالشرطی باید با هر نیرویی که میتواند فراهم کند به جبهه بشتابد و تا نفس آخر بجنگد

استعفا دادند و یوزف به خانه قبلی  اصرار کرد که ارتش باید به کنفدراسیون ملحق شود، همه افسران جز یک نفر

در اکتبر، یوزف تقاضایی براي عمویش فرستاد . اوت یک ارتش روسی پراگا را تصرف کرد 5خود در وین بازگشت، در 

در نوامبر پوتوکی با پیشقراوالن . دایر بر اینکه پیش از آنکه همه آثار و ظواهر آبرو از میان بروند، استعفا کند

ولی بزودي دیده . زمندانه وارد ورشو شد و درباره وظایف یک پادشاه به پونیاتوفسکی موعظه کردکنفدراسیون پیرو

نیروهاي پروس وارد لهستان و سپس عازم  1793شد که پیروزي پوتوکی در حکم یک مصیبت است، زیرا در ژانویه 

ک تیر براي جلوگیري از آنها اشغال دانتزیگ و تورون شدند، بدون اینکه از ناحیه متحدان روسی پوتوکی حتی ی

  . معلوم شد روسیه و پروس توافق کردهاند که بار دیگر لهستان را تجزیه کنند. شلیک شود

. فوریه آن را پنهان داشته بودند 28ژانویه امضا کردند، ولی تا  23کاترین و فردریک ویلهام چنین قراردادي را در 

. بودند، خواست به دفاع از لهستان برخیزند، و آنها به وي خندیدندپوتوکی از لهستانیها، از هرحزب و دستهاي که 

ستانیسالس این دوئل را . یوزف او را به عنوان خائن به وطن خویش محکوم، و وي را به جنگ تن به تن دعوت کرد

نسک را کیلومتر مربع از شرق لهستان، از جمله ویلنا و می 228000بر اثر تجزیه دوم، روسیه حدود . ممنوع ساخت

جمعیت، از  1000000کیلومتر مربع از غرب لهستان با  59000پروس حدود  ;جمعیت متصرف شد 3000000با 

جمعیت باقی  4000000کیلومتر مربع و  205000براي لهستان حدود  ;جمله دانتزیگ و تورون، را به دست آورد

اتریش در تاراج دوم سهمی . مانده بود برایش باقی 1773یعنی تقریبا نیمی از آنچه که در سال  - گذارده شد 

قدرتهاي غربی، . نداشت، ولی وعده روسیه و پروس دایر بر کمک به آن کشور براي گرفتن باواریا وي را نرم کرده بود

کاترین به آنها توضیح داد که این . که هنوز سرگرم مبارزه با فرانسه انقالبی بودند، علیه تجاوز دوم اقدامی نکردند

. ه دلیل توسعه جنبش انقالبی در ورشو که کلیه نظامهاي سلطنتی را به مخاطره میانداخت ضرورت یافته بودتجاوز ب

کاترین براي اینکه این تاراج را به زیور مشروعیت بیاراید، به پونیاتوفسکی دستور داد دیت را احضار کند تا در گرودنو 

ابتدا پونیاتوفسکی از . تا پیمان اتحادي با روسیه امضا کند و از او خواست شخصا به آنجا بیاید ;تشکیل جلسه دهد

دوکات میشد بپردازد،  1566000رفتن امتناع کرد، ولی وقتی کاترین حاضر شد بدهیهاي او را که در آن وقت بالغ بر 

ا به تعداد وجوه الزم در اختیار سفیر روسیه قرار گرفتند ت. وي این تحقیر اضافی را به خاطر طلبکاران خود پذیرفت



۶٣١۵

کافی از نمایندگان دیت رشوه دهد که در شورا حضور یابند، و او بآسانی تعدادي از مالزمان پادشاه را تطمیع کرد که 

وادار شد ) 1794نوامبر  24ژوئن تا  17)) (آخرین دیت((این . هر حرف یا اقدام ارباب خود را به او گزارش دهند

با آنکه به اعضا . ها از تایید قرارداد مربوط به تجزیه دوم امتناع ورزید ماه عهدنامهاي با روسیه امضا کند، ولی دیت

 12گفته شده بود که تا قرارداد را امضا نکنند اجازه خروج از تاالر را نخواهند داشت، اعضا امتناع کردند و مدت 

ی جواب نشنید، اعالم ها و مقررات موضوع را به راي گذاشت، و وقت سپس مسئول آییننامه. ساعت ساکت نشستند

باقیمانده لهستان بار دیگر تحت الحمایه روسیه قرار گرفت، و قانون ). سپتامبر 25(داشت که سکوت عالمت رضاست 

  . دوباره برقرار شد 1775اساسی 

او، که خانواده چارتوریسکی هزینهاش را . اگر فردي وجود داشت که میتوانست ملت را نجات دهد کوشچوشکو بود

و کمک فرانسه را نسبت به لهستانی که بگرمی با انقالب فرانسه همدردي ) 1793ژانویه (خت، به پاریس رفت میپردا

او قول داد که اگر کمک برسد، دهقانان لهستان علیه نظام سرفداري، و شهرنشینان علیه نجبا بر . میکرد خواستار شد

ت، و یک ارتش لهستانی از فرانسه در جنگ آن پونیاتوفسکی به سود جمهوریت کناره خواهد گرف ;خواهند خاست

رهبران فرانسه از این پیشنهادها استقبال به عمل آوردند، ولی آغاز جنگ . کشور با پروس پشتیبانی خواهد کرد

  . و حمله متحدین به فرانسه کلیه امکانات کمک به لهستان را از میان برد) 1793فوریه (

ینان، فراماسونها، و افسران ارتش یک ارتش جدید لهستان تشکیل دادند در مدت غیبت کوشچوشکو بعضی از شهرنش

او به عنوان فرمانده کل قوا با اختیارات . کوشچوشکو از درسدن به کراکو شتافت که به آن ملحق شود). 1794مارس (

یک سرباز سواره مطلقه تعیین شد و دستور داد که هر پنج خانواده لهستانی یک سرباز پیاده، و هر پنجاه خانواده 

با  - حتی نیزه و داس  - نظام برایش بفرستد، و از این تازه واردین خواست هر نوع سالحی را که بتوانند فراهم کنند 

آوریل کوشچوشکو با چهار هزار سرباز منظم و دو هزار دهقان تازه به خدمت خوانده شده به یک  4در . خود بیاورند

الویتس در نزدیکی کراکو حمله کرد و آن را، تا حدودي بر اثر فرماندهی خود و نیروي هفت هزار نفري روسی در را ک

. تا حدودي هم به علت تاثیر داسهاي دهقانان، شکست داد

رهبران طبقه متوسط با . در ورشو با شنیدن خبر این پیروزي یک قیام ترتیب دادند)) ژاکوبن((عناصر افراطی یا 

نفري روسی حملهور شدند، بسیاري از آنها  7500ل این شورشیان به یک پادگان آوری 17در . تردید به آن پیوستند

نیروهاي اشغالگر پا به فرار گذاشتند، و براي لحظهاي  ;نفري پروسی را شکست دادند 1650را کشتند، و یک واحد 

قزاقهاي لیتوانی بهدار ، فرمانده کل )آوریل 23(قیام مشابهی ویلنا را آزاد ساخت . ورشو تحت تسلط لهستانیها درآمد

در هفتم ماه مه کوشچوشکو به سرفها وعده . آویخته شد، و قسمتهایی از لهستان تقریبا تا مینسک پس گرفته شدند

آن قدر داوطلب و سرباز به خدمت به . آزادي داد و مالکیت زمینهایی را که آنان کشت میکردند برایشان تضمین کرد

نفر آنها ساز و  80000نفر را داشت که تنها  150000او دیگر فرماندهی  1794گرد پرچمش جمع شدند که تا ژوئن 

  . برگ درستی داشتند

ژوئن یک ارتش  6در . علیه این عده سربازان با انضباط روسی یا پروسی به صورت امواج پی در پی به حرکت درآمدند

  . فلگیر کردنفري روسی و پروسی لهستانیها را در نزدیکی شچکوتسینی غا 26000متحد 

در صحنه نبرد مرگ طلب . نفر بسیج کند، و با تلفات سنگین مغلوب شد 14000کوشچوشکو فرصت داشت تنها 

ژوئن پروسیها کراکو را  15در . بقایاي نیروهاي لهستانی به ورشو عقب نشستند ;میکرد، ولی مرگ از او میگریخت

نفره لهستانی در  5500سپتامبر یک ارتش  19در  ;ردنداوت روسها بار دیگر ویلنا را تسخیر ک 11گرفتند، و در 

اکتبر خود کوشچوشکو با  10در  ;سرباز کارکشته روسی به سرکردگی سوووروف نابود شد 12500ترزاپول به وسیله 

روسی در ماسیوویتس مغلوب شد و، در حالی که بشدت زخمی شده بود، به اسارت  13000لهستانی توسط  7000
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را سر نداد، ولی آن شکست )) کار لهستان تمام است((ها گفته میشود، فریاد یاسآمیز  ور که در افسانهاو، آن ط. درآمد

  . پایان این شورش قهرمانانه بود

سوووروف پس از متحد کردن ارتشهاي گوناگون روسی، به اردوگاه لهستانیها در پراگا، که اطرافش را مواضع 

بازانش که جنگ آنهارا به جنون واداشته بود، نه تنها مدافعان، بلکه ور شد، و سر مستحکم گرفته بودند، حمله

. پونیاتوفسکی ورشو را تسلیم داشت تا از قتل عام بیشتر جلوگیري کند. جمعیت غیرنظامی شهر را به قتل رساندند

ه گرودنو سوووروف کوشچوشکو و دیگر رهبران شورش را براي زندانی شدن به سن پطرزبورگ فرستاد و پادشاه را ب

، پونیاتوفسکی استعفانامه خود را امضا 1795نوامبر  25در آنجا، در . اعزام داشت تا به انتظار فرمان امپراطریس باشد

او از کاترین تقاضا کرد بگذارد قسمتی از لهستان باقی بماند، ولی کاترین تصمیم گرفت مسئله لهستان را به . کرد

پس از پانزده ماه بحث و جدل، روسیه، پروس، و اتریش سومین . ن حل کندعقیده خودش با نابود کردن ملت لهستا

روسیه کورالند، لیتوانی، پادولیاي باختري، و والینی را، که ). 1797ژانویه  26(عهدنامه تجزیه لهستان را امضا کردند 

کراکو و لودلین را،  با)) لهستان کوچک((اتریش  ;کیلومترمربع بود، به دست آورد 470000جمع مساحت آنها حدود 

و پروس بقیه را با ورشو، که مساحت آنهاحدود  ;کیلومترمربع بود، گرفت 116000که مساحت آنها حدود 

نفري لهستان  12200000بر اثر این سه تجزیه، روسیه ازجمعیت . کیلومتر مربع بود، به چنگ آورد146000

. نفر را به خود ملحق کردند 2500000نفر، و پروس  3700000نفر، اتریش  6000000حدود ) 1798(

پونیاتوفسکی در گرودنو . هزاران لهستانی از کشور خود گریختند، و بیگانگان اموال مصادره شده آنها را ضبط کردند

پس از مرگ کاترین، پاول اول از او دعوت کرد . باقی ماند و خود را با گیاهشناسی و خاطره نویسی سرگرم میداشت

وي در . دوکات به او واگذار کرد100000را با یک مقرري ساالنه به مبلغ )) کاخ مرمر((برود، و به سن پطرزبورگ 

کوشچوشکو توسط امپراطور پاول اول در . ، در شصت و ششمین سال زندگی خود درگذشت1798فوریه  12آنجا در 

به تالش خود براي ) 1817( آزاد شد، به آمریکا بازگشت، و سپس به فرانسه رفت و در آنجا تا زمان مرگش 1796

یوزف پونیاتوفسکی به وین گریخت، به نیروهاي ناپلئون در لشکرکشی علیه روسیه پیوست، . آزادي لهستان ادامه داد

 1813در سمولنسک زخمی شد، در الیپیزیگ شجاعانه جنگید، در ارتش فرانسه به درجه مارشالی رسید، و در 

لهستان دیگر از صورت یک کشور خارج شد، ولی به موجودیت . یل کردندحتی دشمنانش نیز از او تجل - درگذشت 

خود به عنوان یک ملت و یک تمدن ادامه داد، آزار و تعقیب مذهبی سیمایش را آلوده کرده بود، ولی به دلیل وجود 

باقی ماند و شاعران، داستانسرایان، موسیقیدانان، هنرمندان، و دانشمندان بزرگش، به صورت ملتی مشخص و متمایز 

  . هیچ گاه از تصمیم خود مبنی بر قیام مجدد دست نکشید
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فصل بیستم

  آلمان عهد فردریک

1756 -1786  

  

I  - فردریک پیروز  

دهندة نیمی از اروپا که علیه وي متحد شده  که بود این غول مایۀ هراس و تحسین جهانیان، غاصب سیلزي، شکست

ازدواج، آن که در فلسفه به ولتر درس داده، و قسمتی از لهستان را از آن جدا  اعتنا به بودند، استهزا کنندة مذهب، بی

هنگامی که وي  لهستان به روسیه انجام داده بود؟هر چند که این کار را به قصد پیشگیري از الحاق همۀ  - کرده بود

مارس  30(لین شد زدن و هوراي مردم بیچیز وارد بر غمگین و پیروز از جنگ هفتساله بازگشت و در میان کف

گردم که تنها  من به شهري بازمی«: آرژان نوشت/ او به د. ، بیشتر به یک شبح شباهت داشت تا به یک غول)1763

اي عظیم به انتظار  دیوارهاي آن را خواهم شناخت، در آن هیچ یک از آشنایان خود را نخواهم یافت، در آنجا وظیفه

نهاي خویش را آنجا در مأمنی قرار خواهم داد تا نه جنگ، نه مصایب، و من است، و طولی نخواهد کشید که استخوا

پوست بدنش سوخته و پرچین و چروك بود، چشمان آبی مایل به خاکستریش » .نه دیوسیرتی بشر آنها را آزار دهند

یۀ خود را اش را خط انداخته بودند، و تنها بینیش شکوه اول نمودند، جنگ و تلخکامی چهره اندوهگین و متورم می

کرد پس از آن جنگ طوالنی که توانایی جسمانی، فکري، و ارادي وي را تحلیل برده بود،  او فکر می. حفظ کرده بود

او کم . نخواهد توانست مدت زیادي زنده بماند؛ ولی عادات معتدل او مدت بیست وسه سال دیگر وي را حفظ کردند

کرد و  در کاخ جدید خود در پوتسدام طوري زندگی می. فتی نداشتآشامید، و با تجمل انس و ال خورد و می غذا می

شد، ناراضی بود و در  از اینکه مدتی وقت صرف وجود خودش می. پوشید که گویی هنوز در اردوگاه است لباس می

شایعات حکایت . چید سالهاي آخر عمرش از اصالح صورت خود دست کشید و فقط گاه گاه ریش خود را با قیچی می

جنگ سخت شدن خصوصیات اخالقی وي را که، به عنوان یک وسیلۀ دفاعی کرد  آن دارند که او زیاد شستشو نمیاز 

او با آرامشی توأم با خویشتنداري فراوان، سی وشش بار شاهد . در برابر بیرحمی پدرش آغاز شده بود، تکمیل کرد

اي  دست ضربه شدند، و هر شمشیر به داده می دستان عبور مجازات سربازان محکومی بود که از میان صف شمشیر به

کارمندان و سران سپاه خود را با مأموران خفیه، ورود ناگهانی برآنها، فحاشی، حقوق کم، و . کرد به آنها وارد می

گاه محبت برادر خود پرنس  هیچ. آورد گرفت به ستوه می دستوراتی چنان مشروح که جلوي ابتکار و عالقه را می

. کرد، به خود جلب نکرد ه چنان مؤثر و با وفاداري در زمینۀ دیپلوماسی و جنگ به وي خدمت میهانري را، ک

یک از آنان به  تعدادي دوست زن داشت، ولی آنها بیش از آنکه به او عشق داشته باشند، از وي هراس داشتند، و هیچ

به دیدة ) شد که توجهی به وي نمی(سروصداي ملکۀ خود  فردریک به رنج کشیدن بی. محفل داخلی وي راه نداشت

تالر به شگفتی واداشت؛ ولی محل  25‘000اي به ارزش  نگریست، و در بازگشت از جنگ او را با هدیه احترام می

با همۀ اینها، همسرش عادت کرده بود که او را دوست داشته . تردید است که فردریک هرگز با او همبستر شده باشد

این شهریار «و » پادشاه عزیز ما«دید؛ و از او به عنوان  یبت شجاع، و در حکومت فداکار میاو شوهرش را در مص  باشد؛

مند  فردریک بچه نداشت، ولی به سگهایش عمیقاً عالقه. کرد یاد می» کنم عزیز که من او را دوست دارم و پرستش می

اهی او یکی از سگها را به رختخواب خوابیدند؛ گ معموال دو سگ شبها در اطاقش، شاید به عنوان محافظ، می. بود

شود هنگامی که آخرین قالده از سگهاي مورد  گفته می. برد تا با گرماي حیوانی خود وي را گرم کند خود می
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دربارة وي این سوءظن وجود داشت که همجنس باز است، ولی در این مورد تنها . اش مرد، او تمام روز گریست عالقه

.حدسیاتی در دست است

بر . کرد یر پوسته و ظاهر جنگی او عناصري از رقت قلب وجود داشتند که وي بندرت آن را در انظار آشکار میدر ز

ها  غالباً خواهرزاده. کرد اي صمیمانه اخالص خواهرش ویلهلمینه را جبران می مرگ مادرش فراوان گریست، و با عالقه

خندید، ولی خصومت روسو را نسبت به  به عواطف روسو می .داد هایش را آشکارا مورد لطف خود قرار می و برادرزاده

کرد  او مشق سخت سربازانش را تمام می. خود بخشید و هنگامی که دنیاي مسیحیت روسو را طرد کرد، به او پناه داد

در  ساخت، و در اجراي آنها کنسرتوها، و سمفونیهایی می  پرداخت؛ سوناتها، هایی با فلوت خود می و به نواختن نغمه

برنی دانشمند شاهد نواختن وي در دربارش بود و اظهار داشت که وي کلیۀ . کرد برابر درباریان خود شرکت می

اي منزه و ساده، اجرایی بسیار   اي روان، سلیقه دقتی بسیار، آغازي پاکیزه و یک دست، پنجه«قطعات خود را با 

هاي سخت، اعلیحضرت مجبور بود، بر  در بعضی از تکه«: افزاید ولی برنی می. نواخت می» برازنده، و کمالی مشابه

در سالهاي بعد، افزایش تنگی نفسش و از دست رفتن  ».برساندخالف قواعد، نفسی تازه کند تا آن تکه را به پایان 

.ست بکشد، ولی آموزش کالویه را از سرگرفتچند دندان جلو او را مجبور کرد که از نواختن فلوت د

او دوست داشت یکی دو فیلسوف سر میز غذایش بنشینند تا . بعد از موسیقی، سرگرمی مورد عالقۀ او فلسفه بود

در مکاتباتی که با ولتر . روحانیون را بشدت مورد انتقاد قرار دهد، و سران سپاه خود را به جنب و جوش وادارد

آمیزي از خود بروز  فرانسه اصول و افکار جزمی و تخیل»  فیلسوفان«ند، و در حالی که بیشتر ما کرد در نمی می

خواند، ولی علناً به  او نخستین حکمران در دوران جدید است که خود را الادري می. دادند، وي شکاك باقی ماند می

دنیاي ‹ ریم که برایمان مسلم شود که ما آن اندازه از احتماالت در دست دا«معتقد بود که . کرد مذهب حمله نمی

مانند کسی که اراده درتمام وجودش (دانست و  اولباك را مردود می/ ولی جبرگرایی د» .›پس از مرگ وجود ندارد

کند و کششهاي انسان را  اصرار داشت که ذهن به نحوي خالق برروي محسوسات عمل می) حلول کرده باشد

امپراطور خوبم مارکوس  …دوستم لوکرتیوس، «فالسفۀ مورد عالقۀ او . ل درآوردتوان، با آموزش، زیر فرمان عق می

  . هاي اینان افزوده نشده است بودند؛ او عقیده داشت که هیچ مطلب مهمی به نوشته» آورلیوس

ه فراغتی تر از آن در تالشند ک کنند و سخت هاي مردم سریعتر از آن توالد و تناسل می او با ولتر همعقیده بود که توده

از بین بردن معتقدات مذهبی این مردم فقط آنان را به شدت عمل و خشونت . براي تعلیم وتربیت واقعی داشته باشند

تنویر افکار نوري است از آسمان براي کسانی که بر بلندي «: گفت فردریک می. سیاسی متمایل خواهد کرد

در این گفته، قبل از آنکه انقالب فرانسه آغاز شود، » .دمهاي مر افروزي است مخرب براي توده اند، و آتش ایستاده

به ولتر  1759وي در آوریل. انقالب فرانسه نهفته بود 1793و دورة وحشت 1792عامهاي سپتامبر تاریخچۀ قتل

هاي عظیم مردم،  توده. اي معدود رواج دارد فلسفه و هنر تنها در میان عده: بیایید به حقیقت اعتراف کنیم«: نوشت

با لحنی (او ابناي بشر را » .مانند طور که طبیعت آنها را درست کرده است، به صورت حیوانات بدخواه باقی می مانه

داد و  خواند، و آرمانشهرهاي نیکخواهی و صلح و صفا را مورد استهزا قرار می می» این نژاد ملعون«) آمیز تقریباً مزاح

انگیزي به  هاي خونین و غم نشناسی تا پایان جهان صحنه ت، و حقجویی، خیان خرافات، سودجویی، انتقام :گفت می

حقوقی،  جنگ، دعاوي. رانند و ما بندرت تابع عقل هستیم وجود خواهند آورد، زیرا عواطف نیرومندي بر ما فرمان می

گونه است، من چنین  چون وضع این. ویرانی، بیماریهاي مسري، زلزله، و افالس همیشه وجود خواهند داشت

باست ما را  ولی، به نظر من، اگر این جهان را خالقی نیکخواه آفریده بود، می. پندارم که اینها باید الزم باشند می

ذهن انسانی ضعیف است، بیش از سه چهارم ابناي بشر براي تبعیت از . آفرید تر از آنچه هستیم می خوشبخت

کند، و آنها از مرد  و جهنم چشمان آنان را مسحور میترس از شیطان . اند بیمعنیترین تعصبهاي مذهبی ساخته شده



۶٣١٩

کنم که  من بیهوده در وجودشان تصویري را از خداوند جستجو می. عاقلی که سعی کند آنها را روشن کند بیزارند

کمتر کسی . در وجود هر انسان یک حیوان وحشی وجود دارد. کنند علماي االهیات مدعی هستند به مردم القا می

. گذارند واند آن را مهار کند، و بیشتر افراد هنگامی که وحشت قانون مانع آنان نشود، افسار آن را آزاد میاست که بت

کرد که اگر اجازه داده شود اکثریت مردم دولتها را زیر نفوذ خود داشته باشند، نتایج  گیري می  فردریک نتیجه

ت خود ادامه دهد، باید، مانند حکومتهاي دیگر، براي اینکه یک دموکراسی به حیا. مصیبتباري حاصل خواهدشد

در میان ملل و در «فردریک مانند ناپلئون عقیده داشت که . اقلیتی اکثریت را وادار کند اجازه دهند رهبرشان شود

او عقیده داشت که اشرافیت موروثی یک احساس افتخار و شرافت و وفاداري و » .انقالبات، اشراف همیشه وجود دارند

توان آن را از صاحبان  براي خدمت به کشور به بهاي گزاف فداکاري شخصی، به وجود خواهد آورد که نمی تمایل

به این ترتیب، پس از جنگ، به . نبوغ طبقۀ متوسط که در رقابت براي کسب تمول تربیت یافته باشند انتظار داشت

را که در انضباط و سختگیري » افزادگان آلمانیاشر«جاي بیشتر افسران طبقۀ متوسط که در ارتش ارتقا یافته بودند، 

ولی چون امکان داشت این نجباي مغرور مایۀ از هم گسیختگی و هرج ومرج و آلت . شهرت داشتند، به کار گماشت

بایست یک پادشاه که قدرت مطلقه داشته باشد کشور را در برابر تجزیه، و مردم عادي را در برابر  استثمار بشوند، می

  .طبقاتی حفظ کند بیعدالتی

ممکن است این تمایل تالشی در توجیه میل وي به در . فردریک دوست داشت خود را خادم کشور و مردم نشان دهد

» خداي متعال«براي او کشور به صورت . دست داشتن قدرت بوده باشد، ولی او این ادعا را به مرحلۀ عمل درآورد

ربانی آن کند؛ به نظر وي، لزوم این خدمتگزاري رعایت اصول اخالق درآمد، و وي حاضر بود که خود و دیگران را ق

واقعبینی «همۀ حکومتها با . شود داد؛ ده فرمان در مرزبارگاه سلطنتی متوقف می الشعاع قرار می فردي را تحت

 .او همعقیده بودند، و بعضی از سالطین این نظر را که پادشاهی در حکم خدمتی مقدس است پذیرفتند» سیاسی

فرانسه هم، براثر تماس با » فیلسوفان«فردریک نظریۀ مربوط به پادشاهی را براثر تماس با ولتر به دست آورد؛ و 

خود را با این اساس بنیاد کردند که بهترین امید براي اصالحات و پیشرفت در روشنفکري » تز سلطنتی«فردریک، 

  .پادشاهان است

به صورت معبود فالسفۀ فرانسه درآمد و حتی خصومت روسو با فضیلت  به این ترتیب، فردریک، با وجود جنگهایش،

او . کرد ورزید، ولی از تمجید از او مضایقه نمی آالمبر مدتها از قبول دعوتهاي فردریک امتناع می/ د. را نیز کاهش داد

و سرمشق خود فالسفه و ادبا در همۀ سرزمینها مدتها به شما، اعلیحضرتا، به چشم رهبر «: به فردریک نوشت

دو ماه را با فردریک  1763این ریاضیدان محتاط سرانجام در برابر دعوتهاي مکرر تسلیم شد و در سال » .اند نگریسته

/ باعث کاهش تحسین د) و یک مقرري که فردریک براي او تعیین کرد(خصوصیت او با فردریک . در پوتسدام گذراند

ت به آداب معاشرت، و از اظهارات وي نه تنها دربارة جنگ و حکومت اعتنایی پادشاه نسب او از بی. آالمبر نشد

شد؛ او به ژولی دو لسپیناس گفت که مصاحبت فردریک از آنچه که انسان  همچنین دربارة ادبیات و فلسفه مسرور می

ی ماتمزده آالمبر براثر مرگ ژول/ د 1776هنگامی که در . توانست در آن هنگام در فرانسه بشنود، مطبوعتر بود می

:دهد اي براي او فرستاد که غول را در خلق وخویی حکیمانه و احساساتی نشان می بود، فردریک نامه

چیز جز گذشت  هیچ …زخمهاي قلب از همه حساسترند و  …. اي که براي شما پیش آمده است متأسفم از فاجعه

بهترین درمان . ام قدانها را بیش از حد متحمل شدهمن، از بدبختی، رنج این ف …. تواند آنها را التیام بخشد زمان نمی

شما باید نوعی پژوهش هندسی  …. آن است که انسان به خود فشار وارد آورد تا بتواند فکر خود را منحرف سازد

ي عزیزش،  تولیاسیسرون براي تسالي خاطر خود از مرگ  …. براي خود انتخاب کنید که مستلزم توجه مداوم باشد
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در سن شما و من، ما باید آسانتر تسال یابیم، زیرا طولی نخواهد کشید که به آن  …. خود را به آهنگسازي واداشت

  . کس که فقدانش باعث تأثرمان شده است خواهیم پیوست

و دربارة بیهودگی پایداري در  …رة پوچ بودن زندگی ما دربا«. آالمبر اصرار کرد بار دیگر به پوتسدام بیاید/ او به د

من همان قدر از تسکین اندوه شما احساس خرسندي خواهم  …. بافی خواهیم کرد تحمل شداید، با یکدیگر فلسفه

اگر نتوان گفت که فردریک به طور کامل یک پادشاه فیلسوف بود، دست کم » .ام کرد که انگار در یک نبرد پیروز شده

  .بود که فالسفه را دوست داشت پادشاهی

نزاع این دو در برلین و دستگیري ولتر در فرانکفورت زخمهایی عمیقتر از اندوه . این امر دیگر دربارة ولتر صادق نبود

فردریک «: او به پرنس دو لینی گفت. تلخکام ماند) فردریک(بیش از پادشاه ) ولتر(فیلسوف . به جاي گذارده بود

دارد و بجز نسبت به اسبی که در نبرد مولویتس بر روي آن گریخت، نسبت به دیگران هرگز توانایی حقشناسی ن

مکاتبۀ میان این دو درخشانترین مردان قرن هجدهم هنگامی از سر گرفته که ولتر » .احساس حقشناسی نکرده است

ولی نکشید که آنها به ط. اي به فردریک نوشت تا این جنگجوي دست از حیات شسته را از خودکشی بازدارد نامه

اش از جانب عمال پادشاه متحمل شده  ولتر بیحرمتیهایی را که او و خواهرزاده. مبادلۀ سرزنش و تعارفات پرداختند

وار شیفتۀ نبوغ عالی  اگر سروکار شما با مردي نبود که دیوانه«: بودند به فردریک یادآوري کرد؛ فردریک پاسخ داد

گاه نگذارید دیگر دربارة آن  همۀ اینها را تمام شده تلقی کنید و هیچ. شدید میشماست، به این راحتی خالص ن

:ولی پادشاه به نحوي سحر کننده، خویشتن فیلسوف را نواخت» .آور چیزي بشنوم خواهرزادة کسالت

من . فتخواهید چیزهایی که به مذاقتان شیرین بیایند بشنوید؟ بسیار خوب، من حقایقی را به شما خواهم گ آیا می

کنم، و نثر شما را  اشعار شما را تحسین می. یابم در شما بهترین نبوغی را که در طول اعصار به وجود آمده است می

اي چنین اطمینانبخش و ظریف نداشته  اي پیش از شما اثري چنین عمیق و سلیقه هرگز نویسنده …. دوست دارم

در آن واحد هم شخص را سرگرم کنید و هم به او  دانید چگونه شما در صحبت دلفریب هستید و می …. است

براي انسان، همه چیز بسته به این است  …. شناسم ترین موجودي هستید که من می شما اغوا کننده. آموزش دهید

و  …ام  با آنکه من خیلی دیر آمدم، از این امر تأسفی ندارم، زیرا من ولتر را دیده. گذارد که چه وقتی پا به جهان می

  . نویسد به من نامه میاو 

پادشاه با کمکهاي مالی قابل توجهی از مبارزات ولتر به خاطر کاالس و سیروان پشتیبانی کرد، و مبارزه علیه 

در . به تنویر ابناي بشر با آنان همعقیده نبود» فیلسوفان«را مورد تحسین قرار داد؛ ولی در زمینۀ اعتماد » رسوایی«

  : وي به ولتر نوشت 1766سپتامبر  13بنابراین، در. بینی کرد او پیروزي خرافات را پیشمسابقۀ میان عقل و خرافات، 

ولی چه بسیار اشخاص احمق در جهان هستند که  …. مبلغان شما چشمان معدودي از افراد جوان را خواهند گشود

اي به وجود  افات تازهکردند، ظرف نیم قرن، مردم خر باور کنید اگر فالسفه حکومتی برپا می …! کنند فکر نمی

کند که  چه فرقی می] ولی[شیء مورد پرستش ممکن است مانند مدهاي فرانسوي شما غوض شود؛  …. آوردند می

، یا در برابر یک مجسمه به خاك »عهد تابوت«مردم خود را در برابر یک تکه نان فطیر، در برابر گاو آپیس، در برابر 

  . بندد خرافات به همان صورت باقی است، وعقل طرفی نمی. ارزد به زحمتش نمیاندازند؟ انتخاب میان یکی از اینها 

فردریک که مذهب را به عنوان یک نیاز انسانی پذیرفته بود، با آن از در سازش درآمد و از رواداري کامل کلیۀ اشکال 

باقی گذارد، ولی  در سیلزي تسخیر شده، او کیش کاتولیک را به حال خود. کرد آمیز مذهب حمایت می مسالمت

او از یسوعیانی . پذیرفت این دانشگاه قبال تنها کاتولیکها را می. دانشگاه برسالو را به روي پیروان همۀ مذاهب گشود

پناه یافته ) دربارة وجود خداوند شک داشت(که پادشاهان کاتولیک آنان را اخراج کرده و در تحت فرمانروایی وي 

به همان ترتیب، مسلمانان، یهودیان، و ملحدان را مورد حمایت قرار . مند استقبال کردبودند، به عنوان معلمانی ارزش
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داد؛ و در زمان سلطنت و درقلمرو وي، کانت از چنان آزادي گفتار، تدریس، و نوشتن برخوردار بود که پس از مرگ 

رایط رواداري و آزداي مذهبی، در این ش. فردریک، این آزادي بشدت مورد سرزنش قرار گرفت و به آن پایان داده شد

در برابر هریک هزارنفر در برلین یک  1780در سال . بیشتر انواع و اشکال مذهبی در پروس رو به انحطاط گذاشت

فردریک عقیده داشت که رواداري مذهبی بزودي به کیش کاتولیک . روحانی، و در مونیخ سی روحانی وجود داشت

یک معجزه الزم است تا کلیساي کاتولیک را به حال خود «: ه ولتر نوشتب 1767او در سال . پایان خواهدداد

کلیساي کاتولیک دچار سکتۀ وحشتناکی شده است، و به این ترتیب شما این دلخوشی را خواهید داشت . بازگرداند

ة کاملترین شکاك براي یک لحظه فراموش کرده بود که دربار» .قبرش را بنویسید که آن را دفن کنید و سنگ

.شکاکیت شکاك است

II - نوسازي پروس  

. فرمانروایی در تاریخ، شاید بجز شاگردش یوزف دوم امپراطور اتریش، در حرفۀ خود چنین کوشا نبوده است  هیچ

  صبحها معموال ساعت پنج، گاهی هم ساعت چهار،. فردریک خودش را هم مانند سربازانش به انضباط عادت داده بود

کرد، و تا ساعت یازده با دستیارانش جلسه  کرد، صبحانه صرف می و تا ساعت هفت کار میخاست  می از خواب بر

کرد، ساعت دوازده ونیم با وزیران و سفیران خود ناهار صرف  داد، از محافظان کاخ خود بازرسی می تشکیل می

. کرد ت رفع خستگی میپرداخت، و تنها در آن وقت با موسیقی و ادبیات و صحب کرد، تا ساعت پنج به کار می می

داد  او اجازه نمی. یافت شد و ساعت دوازده پایان می ، پس از جنگ، ساعت نه ونیم آغاز می»نیمه شب«صرف شامهاي 

گونه  گونه تشریفات درباري بر دوشش سنگینی کند، و هیچ گونه عالیق خانوادگی توجهش را منحرف کند، هیچ هیچ

کرد، تقریباً کلیۀ اقدامات مربوط به مشی  کار وزیرانش را کنترل می. شودتعطیالت مذهبی باعث انقطاع تالش وي 

کرد، مراقب خزانه بود، و در باالي سر دستگاه دولتی یک دفتر حسابداري تأسیس کرد که اختیار  کلی را تعیین می

در مورد اعمال  داشت در هر لحظه هریک از ادارات را مورد بازپرسی قرار دهد، و دستور داشت هرگونه سوءظنی را

کرد که فساد  او اعمال خالف قانون یا ناشایستگی را با چنان شدتی مجازات می. خالف قاعده گزارش دهد

  .دستگاههاي دولتی، که در همۀ نقاط دیگر اروپا رواج داشت، در پروس تقریباً از میان رفت

جوییهاي داخلی، که  فردریک کار خود را با صرفه. بالید اش به خود می او از این امر و از بهبود سریع کشور ویران شده

خانوادة سلطنتی با همان سادگی . شدند، آغاز کرد خورده می باعث استهزاي دربارهاي مسرف اتریش و فرانسۀ شکست

هایی که به  شد از یک دست لباس سربازي، سه کت کهنه، جلیقه البسۀ او تشکیل می. شد خانۀ یک کاسبکار اداره می

او بساط شکارچیان وسگهاي شکاري . ده شده بودند، و یک رداي تشریفاتی که در سراسر عمرش دوام کردانفیه آلو

او نیروي دریایی ایجاد نکرد و درصدد به دست آوردن . داد این جنگجو شعر را به شکار ترجیح می. پدرش را برچید

د؛ و وي با امساك مشابهی مخارج دربار داشتن کارمندان ادارات دولتی حقوق ناچیزي دریافت می. مستعمرات نبود

با وصف این، ارل آو . کرد داشت، تأمین می اي را که به هنگام اقامت خود در پوتسدام در برلین دایر نگاه می ساده

تواند در آن باشد  ، و مفیدترین درباري که یک مرد جوان در اروپا می ترین، درخشانترین بانزاکت«چسترفیلد آن را 

در آن کشور بهتر از هر کشور دیگردر اروپا خواهید ) 1752(شما هنر و حکمت را اینک » :و افزود تشخیص داد«

ولی بیست سال بعد لرد مامزبري، وزیر مختار انگلستان در پروس، شاید به منظور تسالي خاطر لندن، گزارش » .دید

وقتی پاي دفاع ملی به میان » .با عفت نه یک مرد درستکار وجود دارد، نه یک زن) برلین(در آن پایتخت «داد که 

او با ترغیب افراد و سربازگیري اجباري در مدت کوتاهی ارتش خویش . کرد آمد، فردریک از امساك خودداري می می

توانست تمامیت ارضی پروس  تنها با در دست داشتن این اسلحه او می. گرداند را به نیروي قبل از جنگ خود باز می

بایستی از قوانینی که نظم و  این ارتش همچنین می. طلبیهاي یوزف دوم وکاترین دوم محفوظ بدارد را در برابر جاه
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کرد که اگر نیروي متشکل مرکزي وجود نداشته  او احساس می. بخشیدند پشتیبانی کند ثبات به زندگی پروس می

امیدوار بود که اطاعت به دلیل  او. باشد، شق دیگر آن نیروي غیرمتشکل و مایۀ اخالل در دست افراد خصوصی است

قوانین، و نیز   بیم از زور، به اطاعت ناشی از خو گرفتن به قانون تغییر شکل دهد، که این خود در حکم تبدیل زور به

  .هاي زور بود به معناي پنهان کردن پنجه

صورت یک نظام  تعدد را بهاو بار دیگر به حقوقدانان مأموریت داد که قوانین گوناگون ومتناقض ایاالت و نسلهاي م

و ) 1755(کار که براثر مرگ زاموئل فون کوکتیی  این. تدوین کنند» قوانین عمومی مالکیت در پروس«قوانین یا 

وسیلۀ صدراعظم یوهان فون کارمر و عضو شوراي ویژة سلطنتی شفارتس از سرگرفته شد  جنگ متوقف شده بود، به

کرد،  صورت اصولی مسلم تلقی می جدید نظام فئودالیته وسرفداري را به مجموعۀ قوانین. تکمیل شد 1791ودر سال

این . ولی در داخل همین محدودیتها درصدد بود که فرد را دربرابر ظلم یا بیعدالتی خصوصی یا عمومی محافظت کند

عدیل، و شرایط انتصاب قوانین دادگاههاي اضافی را از میان بردند، جریانات قضایی را کوتاهتر و سریعتر، مجازاتها را ت

گونه حکم اعدامی بدون تصویب پادشاه قابل اجرا نبود، و دادخواهی از پادشاه براي  هیچ. قضاوت را سنگینتر کردند به

خاطر عدالت بینظرانۀ خود شهرتی بهمرسانید، و طولی نکشید که دادگاههاي پروس به   فردریک به. همه آزاد بود

  . ترین دادگاههاي اروپا شناخته شدند عنوان درستکارترین و با کفایت

موجب آن تعلیمات اجباري، که  صادر کرد که به» نظام عمومی مدارس کشور«فردریک فرمانی به نام  1763درسال

همۀ اطفال پروس از سن پنجسالگی تا . اعالم شده بود، تأیید شد و گسترش یافت 1717-1716توسط پدرش در

عنوان  حذف التینی از برنامۀ مدارس ابتدایی، تعیین سربازان قدیمی به. بروندمدرسه  بایست به چهاردهسالگی می

در   وي. نظامی، نمایشگر خصوصیات اخالقی فردریک بود آموزش براساس مشقهاي نیمه  مدیران مدارس، و قراردادن

براي مردم  …. دخوب است که مدیران مدارس در کشور به نوباوگان مذهب و اخالقیات بیاموزن«: این مورد افزود

ها  تا مردم را در دهکده …باید طرحریزي شود آموزش …. کشور کافی است فقط کمی خواندن ونوشتن بیاموزند

نخست با استفاده از . نوسازي اقتصادي از نظر زمان و پول تقدم یافت» ..ها وا ندارد دارد وآنها را به ترك دهکده نگاه

آوري شده بودند، فردریک هزینۀ الزم براي  جمع) دیگر مورد نیاز نبوداینک (وجوهی که براي یک لشکرکشی دیگر 

ها، توزیع خواربار میان اجتماعات گرسنه، و تهیۀ بذر براي کشت تازه تأمین کرد؛ او شصت  نوسازي شهرها و دهکده

به صورت  تالر 20‘389‘000بر روي هم . هزار اسب را که مورد نیاز آنی ارتش نبودند، میان مزارع توزیع کرد

در . سیلزي، که براثر جنگ ویران شده بود، به مدت شش ماه از مالیات معاف شد. کمکهاي همگانی به مصرف رسید

. داد یک بانک کشاورزي با شرایط سهل به زارعان سیلزي وام می. ظرف سه سال، هشت هزار خانه در آنجا ساخته شد

اي باتالقی که در  منطقه. دند تا توسعۀ کشاورزي را تشویق کننددر مراکز گوناگون، شرکتهاي اعطاي اعتبارات دایر ش

نمایندگانی به . امتداد قسمت سفالي رودخانۀ اودر بود زهکشی، و زمین قابل کشت براي پنجاه هزار نفر فراهم شد

. خارج فرستاده شدند تا از مهاجران دعوت کنند به پروس بیایند؛ هزار نفر آمدند

کرد، در پروس آن آزادي نقل مکان به شهرها که در انگلستان رشد  را وابسته به اربابانشان میچون سرفداري دهقانان 

او با . فردریک به یکصد راه متوسل شد تا این اشکال را برطرف کند. ساخت وجود نداشت سریع صنایع را ممکن می

داشت، کارگر از خارج به کشور  داد، انحصارات موقت را مجاز می گذاران خصوصی وام می شرایط سهل به سرمایه

کوشید تا صنعت ابریشمبافی دایر  می. سازي دایر کرد گشود، و در برلین یک کارخانۀ چینی آورد، مدارس فنی می می

برداري از معادن  فردریک عملیات فعاالنۀ اکتشاف و بهره. کردند کند، ولی درختان توت در سرماي شمال رشدي نمی

اي به ولتر، مانند یک کاسبکار  در نامه 1777سپتامبر 5در. مواد معدنی غنی بود، ترویج کرد را در سیلزي، که از لحاظ

کرون کتان  5‘000‘000ما  …. ام و از این سفرکامال راضی هستم من از سیلزي بازگشته«: به دیگري، نوشت
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تر از طریقۀ  یلی سادهبراي تبدیل آهن به فوالد، راهی خ ….ایم کرون پارچه به خارجیان فروخته 1‘200‘000و

فردریک براي تسهیل دادوستد، عوارض داخلی را لغو کرد، لنگرگاههاي کشتیها را وسعت » .رئومور کشف شده است

باال بودن عوارض گمرکی واردات، و ممنوع . کیلومتر راه جدید ساخت 50‘000هایی حفر کرد، و حدود  داد، ترعه

هرج ومرج . شد الجیشی بودند، مانع پیشرفت بازرگانی خارجی می بودن صدور کاالهایی که داراي اهمیت سوق

با این . ساخت المللی حمایت از صنایع داخلی را براي اطمینان از خودکفایی صنعتی در زمان جنگ اجباري می بین

 1721نفر در سال  60‘000وصف، برلین به عنوان مرکز تجارت وحکومت روبه رشد وتوسعه گذارد، وجمعیت آن از 

  .کرد تا به صورت پایتخت آلمان در بیاید افزایش یافت، و خود را آماده می 1777نفر در  140‘000ه ب

داري، سوسیالیسم، و حکومت مطلقه، فردریک از ملت  براي تأمین اعتبارات الزم جهت این ترکیب فئودالیته، سرمایه

المنفعه  اجتماعی، کمکهاي گوناگون، و کارهاي عامگرفت که به آنها به صورت نظم  خود تقریباً همان اندازه مالیات می

قهوه را براي دولت محفوظ داشت، و یک سوم اراضی ) 1781پس از (او انحصار نمک، شکر، توتون، و . گرداند باز می

برهمه چیز، حتی آوازخوانهاي خیابانی، مالیات بست، و هلوسیوس را به کشور خود آورد تا . قابل کشت را مالک بود

طرحهاي «: یکی از سفیران انگلستان نوشت. رد یک شیوة غیرقابل گریز براي وصول مالیات او را راهنمایی کنددر مو

فردریک به هنگام مرگ در خزانه » .اند جدید مالیات واقعاً محبت مردم را نسبت به پادشاه خود از میان برده

.ذاردتالر، یعنی دوبرابرونیم درآمد ساالنۀ دولت، باقی گ 51‘000‘000

تحلیلی ویران کننده تحت عنوان نظام سلطنتی  1788، که سه بار به برلین سفر کرده بود، در سال »پسر«میرابو 

او، که اصول آزادي فعالیتهاي فیزیوکراتها را از پدرش به ارث برده بود، شیوة . پروس در دوران فردریک کبیر نوشت

برد و همۀ جهات خصوصی  داري که همۀ ابتکارات را از میان میفردریک را به عنوان یک نظام پلیسی، یک دستگاه ا

توانست پاسخ دهد که در شرایط آشفتۀ پروس پس از  فردریک می. داد، محکوم کرد زندگی را مورد تهاجم قرار می

رهبري کردن . شود که براثر بینظمی اقتصادي اثر پیروزي وي از میان برود باعث می» آزادي عمل«جنگ هفتساله، 

اي جز  توانست به نحوي مؤثر فرمان دهد، و براي فرماندهی هم نحوه او تنها کسی بود که می. عالیتها، الزامی بودف

او پروس را از شکست و از پاي درآمدن نجات داد، و . دانست نحوة فرمان دادن یک سردار سپاه به سربازان خود نمی

او متوجه این نتیجه بود، خود را با درستکاریش . داختبا از دست دادن محبت مردم کشورش بهاي این کار را پر

  :داشت دلخوش می

آیند، همینکه از پیش راندن آنها دست بکشید، متوقف  ابناي بشر را چنانچه به حرکت وادار کنید، به حرکت درمی

با . یگري اداره کردتوان هرچیز را به نحو د اي ندارند ببینند چگونه می کنند و عالقه مردم کم مطالعه می …. شوند می

ام، همینکه موضوع باب کردن تغییري سودمند یا در حقیقت  گاه جز خوبی برایشان کاري نکرده آنکه من خودم هیچ

گونه موارد  در این. خواهم کاردي روي حلقومشان قرار دهم کنند که می آید، آنها فکر می هرنوع تغییري به میان می

  . ام ام، متکی بوده و بآرامی راه خود را رفته د، و اطالعاتی که در اختیار داشتهمن به هدف صادقانه و وجدان پاك خو

جمعیت دوبرابر شد، تعلیم و . پروس، حتی در زمان حیات وي، ثروتمند و نیرومند شد. ارادة فردریک حاکم بود

د وي بر استبداد درست است که نظام جدی. تربیت گسترش یافت، و عدم رواداري مذهبی چهرة خود را پنهان کرد

روشنفکرانه متکی بود، و وقتی پس از مرگ فردریک استبداد باقی ماند، بدون اینکه از روشنفکري خبري باشد، بناي 

ولی بناي . وریختفر فردریکاي به نیرومندي ارادة خود  ملی دچار سستی شد و در کنفرانس ینا در برابر اراده

ناپلئونی نیز، که بریک اراده و مغز متکی بود، فروپاشید؛ و در دراز مدت، بیسمارك، یکی از وراث بعدي فردریک، بود 

که از کارهاي وي منتفع شد؛ او وارث ناپلئون را ادب کرد و از پروس و یکصد امیرنشین، یک آلمان متحد و قدرتمند 

.به وجود آورد
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III  - ا امیرنشینه  

باردیگر به خاطربیاوریم که در قرن هجدهم آلمان یک ملت نبود بلکه یک فدراسیون نااستوار از کشورهاي تقریباً 

در وین را به عنوان رهبر خود پذیرفته بودند و گاه گاه نمایندگانی به » امپراطور مقدس روم«مستقل بود که ظاهر 

دن نطقها و تحمل تشریفات و انتخاب امپراطور بود، رایشستاگ یا دیت امپراطوري، که وظایف اصلی آن شنی

این کشورها زبان، ادبیات، و هنر مشترکی داشتند، ولی از لحاظ آداب، لباس، پول رایج، و عقاید مذهبی . فرستادند می

 آور تعدد دربارهاي امیرنشینها به تنوع تحرك. این از هم گسیختگی سیاسی منافعی داشت. با یکدیگر متفاوت بودند

ارتشهاي آنان براي ایجاد وحشت در دل اروپاییان با یکدیگر متحد نشده، و کوچک بودند؛ و . کرد فرهنگها کمک می

به دلیل سهولت مهاجرت، به میزان قابل توجهی رواداري در مذهب، رسوم، و قوانین برکشور، کلیسا، و مردم تحمیل 

جق االهی «زیرا معتقدات مذهبی پروتستانها بر از جهات نظري، قدرت هریک از امیران مطلق بود، . شد می

االهی اعتقاد نداشت، بیشتر امراي کوچک  گونه حق فردریک، که جز ارتش خود به هیچ. گذاشت صحه می» پادشاهان

اینان با اسراف بیحساب و تصور اشتباه دربارة عظمت «: گفت داد و می خصوصاً امراي آلمانی را مورد هجو قرار می

کوچکترین فرزند کوچکترین پسر یک خاندان طفیلی، خود را همپایۀ لویی  …. کنند ا خانه خراب میخویش، خود ر

دهد، ارتشی که  گیرد؛ و ارتش تشکیل می هایی می سازد؛ معشوقه داند؛ براي خود یک کاخ ورساي می چهاردهم می

مهمترین امیرنشین، ساکس  ».البته جنگ برروي صحنۀ تئاتر و رونا …براي جنگ به حدکافی نیرومند است  …

وقتی که برگزینندة آن، فردریک آوگوستوس دوم، با ماري ترز علیه فردریک متحد شد، دوران هنر و افتخار آن . بود

حکمران ساکس به عنوان . باران و ویران کرد گلوله 1760درسدن را در سال ) فردریک(پادشاه بیرحم . به پایان رسید

نوة او، فردریک آوگوستوس سوم، در . درگذشت 1763ن به این کشور گریخت و در آوگوستوس سوم پادشاه لهستا

را به دست آورد، ساکس را به صورت یک کشور سلطنتی » عادل«سن سیزدهسالگی این امیرنشین را به ارث برد، نام 

  .حفظ کرد) 1727(، وبا نشیب و فرازهاي بسیار تخت سلطنت خود را تا هنگام مرگش )1806(درآورد 

او با فراستی . شود کارل اویگن، دوك وورتمبرگ، در درجۀ اول به عنوان دوست و دشمن شیلر وارد داستان ما می

گرفت، ده هزار نفر از سربازان خود را به فرانسه فروخت، و درباري داشت که به  ناپذیر از اتباع خود مالیات می پایان

تئاتر فرانسوي، یک اپراي ایتالیایی، و یک سلسله همخوابه نیز جزو  یک. بود» درخشانترین دربار اروپا«گفتۀ کازانروا 

. مهمتر از دیگران است 1828تا  1775وایمار از  -آوگوست، دوك فرمانرواي ساکس براي داستان ما، کارل. آن بودند

. ر خواهیم شناختکردند بهت ولی او را در میان ستارگانی چون ویالنت، هردر، گوته، و شیلر که دربارش را نورانی می

او یکی از چند حکمرانان کوچک مستبد روشنفکر بود که در این دوران، تحت تأثیر نفوذ ولتر و سرمشق فردریک، به 

بامبرگ  - و وورتسبورگ. ، تریر، ماینتس)کولن(اسقفهاي اعظمی که برمونستر، کولونی . بیداري آلمان کمک کرد

ش تعداد مدارس و بیمارستانها، جلوگیري از اسراف دربارها، کاهش کردند، با کارهایی از قبیل افزای حکومت می

تبعیضات طبقاتی، اصالح وضع زندانها، گسترش کمک به مستمندان، و بهبود وضع صنایع و تجارت، در زمرة این 

تر از این  تجسم حکومتهایی مالیمتر و با گذشت«: ادمند برك نوشت. حکمرانان کوچک مستبد روشنفکر درآمدند

ولی تبعیضهاي طبقاتی در بیشتر کشورهاي آلمانی به عنوان قسمتی از شیوة ».مرانان کلیسایی آسان نیستحک

نجبا، روحانیان، افسران ارتش، صاحبان حرف، بازرگانان، و دهقانان طبقات . نظارت اجتماعی بشدت باقی بودند

حب هر کدام از آنها، با تحقیر درجۀ پایینتر دادند، و در هر طبقه درجاتی وجود داشتند که صا اي تشکیل می جداگانه

ازدواج در خارج از طبقه تقریباً غیرقابل تصور بود، ولی . گرفت شد و خود را می خود، براي خویش شخصیتی قابل می

نجبا انحصار مشاغل باالتر را در ارتش و دولت در . خریدند گذاران عناوین نجیبزادگی را می بعضی از تجار و سرمایه

آوردند؛ ولی بسیاري از آنها هم  بسیاري از آنها مزایاي خود را براثر شهامت یا توانایی به دست می. ار داشتنداختی
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کردند، و در  انگلهایی بودند که اونیفورم به تن داشتند، در دربار براي احراز تقدم از نظر اجتماعی با یکدیگر رقابت می

  .کردند انسوي پیروي میهاي فر بازي از شیوه زبان، فلسفه، و معشوقه

آنها رعایاي خودرا از  1780از نکات مثبت شاهزادگان، روحانیان عالیمقام، و نجباي آلمان باختري این بود که تا سال 

قیود سرفداري آزاد کرده بودند، و این کار را تحت شرایطی انجام دادند که گسترش رفاه و رونق روستاییان را 

دلنتس عقیده داشت که دهقانان انسانهاي بهتري هستند، زیرا از بازرگانانی که حساب راینهول. ساخت امکانپذیر می

هاینریش . تر، صمیمیتر، و طبیعیترند یکشاهی و صددینار را دارند، یا از اشرافزادگان جوان و سر به هوا، صافتر، ساده

و جشنهاي فصلیش، کمال مطلوب  زندگی روستایی را، با آن تالشهاي روزانه) 1777(اش  یونگ در خود زندگینامه

دانست؛ هر در آوازهاي محلی دهقانان را حقیقیتر و عمیقتر از اشعار کتابها یافت؛ و گوته دراثر خود به نام  می

آوري محصول انگور، سراسر یک منطقه را آکنده از شادي، آتشبازي،   شعروحقیقت توصیف کرده است که جشن جمع

از صحنۀ زندگی آلمان بودند؛ جنبۀ دیگر آن عبارت بود از کار سخت، مالیاتهاي  اینها یک جنبه. کرد و شراب می

در . کردند شدند، و اطفال بیسوادي که با لباسهاي ژنده در خیابانها گدایی می سنگین، زنانی که در سی سالگی پیرمی

هایی بودند که  انوادهدر یک ایستگاه هشت گدا دور من جمع شدند؛ در مونیخ خ«: اوکونیگ به لسینگ گفت 1770

شود که بگذارد آنها از گرسنگی  کردند که مسلماً کسی راضی نمی دویدند و فریاد می همۀ افراد آن دنبال من می

خانۀ یک آلمانی منبع و مرکز انضباط اخالقی، نظم . در قرن هجدهم خانواده از کشور یا مدرسه مهمتر بود» .بمیرند

در آنجا طفل راه اطاعت از پدر سختگیر، و پناه گرفتن نزد مادر بامحبت را یاد  .اجتماعی، و فعالیت اقتصادي بود

» آواز زنگ«. آموخت گرفت، و از همان سنین اولیۀ کودکی شرکت در کارهاي گوناگون و سازندة روزپرکن را می می

ا عقل و درایت محفل که بسیار با عفت بود، ب«کند  را ترسیم می» دار یک زن خانه«اثر شیلر تصویر کمال مطلوب 

گرفت، و کلیۀ لحظات فراغت را با دوك  ها را می داد، جلو پسر بچه کرد، به دختران آموزش می خانوادگی را اداره می

در خارج از خانه، بجز دربارها، مردان معموال زنان را از . زن تابع شوهر ولی معبود اطفال بود» .کرد ریسندگی می

داشتند، و به این ترتیب، صحبتهاي آنها به سوي بیروحی یا کفر گرایش پیدا  یزندگی اجتماعی خود مستثنا م

بعضی از آنها با سبکی «: اکرمان عقیده داشت. در دربارها، زنان بافرهنگ و داراي رفتار شایسته بسیار بودند. کرد می

در آلمان هم مانند » .دنویسند، واز این جهت بربسیاري از مشهوترین نویسندگان ما برتري دارن عالی مطلب می

بایست غش کردن و آمادگی براي گریه کردنهاي احساساتی و ناگهانی را به عنوان  فرانسه، زنان طبقات باالتر می

.هاي خاص خود بیاموزند قسمتی از شیوه

گفتۀ مادام  بنا به. کرد هاي فرانسوي پیروي می اخالقیات دربارها از نظر میخوارگی، قمار، زناکاري، و طالق از نمونه

کردند که گویی رویدادهاي یک نمایشنامه را  به همان سهولت شوهر عوض می«دوستال، زنان صاحب عنوان 

امرا با فروش سربازان خود به » .کردند کنند، و روحاً نیز از این امر احساس ناراحتی زیادي نمی طرحریزي می

کاسل از درآمد  - ادند؛ به این ترتیب بود که الندگراف هسند بندوباري اخالقی را رواج می حکمرانان بیگانه، شیوة بی

برروي هم، در جریان انقالب امریکا، امراي . حاصل از تجارت سربازان، کاخ زیبایی ساخت و درباري باشکوه دایر کرد

لیره به انگلستان فروختند یا به قول خودشان قرض دادند؛ دوازده  500‘000آلمانی سی هزار سرباز به مبلغ 

گذشته از پروس، آلمانیهاي قرن هجدهم، که وقایع دهشتبار قرن . هزاروپانصد نفر از این سربازان هرگز باز نگشتند

تواند از قرنی به  ظاهراً خصایص اخالقی ملی می. دادند هفدهم را به خاطر داشتند، تمایل زیادي به جنگ نشان نمی

  .قرن دیگر عوض شود

هاي گوناگون تقسیم شده  سرزمین آلمان، که به فرقه. ي کاتولیک، تابع دولت بودمذهب در آلمان، بیش از سرزمینها

آوري نداشت که معتقدات مذهبی، فنون لشکرکشی، و تدابیر دفاعی آن را هماهنگ  بود، از خود روحانی بزرگ هراس
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در طبقات . دة آنان بودشدند، و درآمد مؤسسات مذهبی نیز بسته به ارا رهبران مذهبی به وسیلۀ امرا منصوب می. کند

تأثیر امواج  متوسط و پایین معتقدات مذهب نیرومند بود و تنها نجبا، روشنفکران، و معدودي از روحانیان تحت

منطقۀ راین بیشتر کاتولیک بود، ولی همین . اعتقادي که از انگلستان و فرانسه سرازیر شده بودند قرار گرفتند بی

.هضتی بود که به نحوي جسورانه به معارضه با قدرت پاپها برخاستمنطقه دراین دوران شاهد پیداش ن

اي  یوهان نیکوالوس فون هونتهایم، اسقف کمک تریر با اسم مستعار یوستینوس فبرونیوس، رساله 1763در سال 

یایی، و این کتاب از التینی به آلمانی، فرانسه، ایتال. تحت عنوان دربارة وضع کلیسا و قدرت قانونی پاپ منتشر کرد

در این کتاب فبرونیوس رهبري پاپ را . پرتغالی ترجمه شد و در سراسر اروپاي باختري جنب وجوشی پدید آورد

پاپ معصوم نیست؛ بایستی . دانست پذیرفت، ولی این رهبري را به برخورداري از احترام و ادارة امور محدود می

. د، و این شورا باید مرجع نهایی قانونگذاري در کلیسا باشدپژوهشی از رأي او به شوراي عمومی کلیسا امکانپذیر باش

داشت که تمرکز بیش از حد  کارانۀ دربار پاپ اعتماد نداشت و اظهار می نویسندة کتاب به نفوذ پنهانی و محافظه

قدرت کلیسا باعث نهضت اصالح دینی شده است، و عدم تمرکز ممکن است راه بازگشت پروتستانها به کلیساي 

در مورد قوانین دنیوي، نه االهی، رهبران غیر مذهبی حق دارند که از اطاعت از دستگاه پاپ . لیک را هموار سازدکاتو

پاپ این کتاب را محکوم . توانندکلیساهاي ملی خود را از رم جدا سازند امتناع کنند؛ و چنانچه الزم باشد، بحق می

  .ما نفوذ آن را در یوزف دوم دیدیم. در آمد» لتهاکتاب دعاي دو«، ولی کتاب به صورت )1764فوریۀ (کرد 

آنها مایل بودند از نفوذ . کردند اسقفهاي اعظم کولونی، تریر، ماینتس، و سالزبورگ از نظرات فبرونیوس طرفداري می

دماتی بیانیۀ مق«آنها  1786سپتامبر  25در . طور که سایر امیرنشینها مستقل از امپراطور بودند پاپ آزاد باشند، همان

دیگري به وجود » اصالح دینی«آمد، نهضت  را صادر کردند که اگر به موقع اجرا در می) نزدیک کوبلنتس(» امس

  : در این بیانیه گفته شده است. آورد می

را که از نخستین قرون مسیحیت ناشی ] پاپی[ولی آن امتیازات  …پاپ باالترین مرجع در کلیسا هست خواهد بود، 

گونه فرامین  این. توان دیگر معتبر دانست نمی …برفرامین غیر واقعی استوار و براي اسقفها زیانبارند  شوند، بلکه نمی

آمیز سودي  چون اعتراضات مسالمت(باشند، و اسقفها حق دارند  در زمرة آنچه که دربار پاپ غضب کرده است می

دیگر نباید اسقفها به رم . حفظ کنند» نیآلما - امپراطور رومی«شخصاً حقوق مشروع خود را تحت حمایت ) ندارند

هاي مذهبی نباید از رؤساي خارجی دستور بگیرند یا در شوراهاي عمومی خارج از آلمان  فرقه …. توسل جویند

تعیین متصدي براي مشاغل خالی نباید  …. گونه وجوهی نباید به عنوان اعانه به رم فرستاده شود هیچ. حضور یابند

یک شوراي ملی آلمانی  …. ، بلکه باید از طریق انتخاب عادي نامزدهاي محلی صورت پذیردتوسط رم انجام گیرد

. باید این امور و امور دیگر را تنظیم کند

اسقفهاي آلمانی که از قدرت مالی دربار پاپ هراس داشتند، از این اعالمیه حمایتی نکردند، عالوه بر آن، آنها مردد 

رم دوردست، قدرت بالفصل امراي آلمان را، که کمتر امکان گریز از آن وجود داشت، بودند که به جاي نظارت عالیۀ 

بیانیۀ «و اسقفهاي اعظم ) 1788(هاي خود را پس گرفت  شورش نوخاسته ساقط شد؛ هونتهایم گفته. مستقر سازند

  .؛ وهمه چیز مانند سابق شد)1789(خود را » مقدماتی

IV - نهضت روشنگري در آلمان  

آنهایی که یک روحانی در (آموزش و پرورش، جز در امیرنشینهاي کلیسایی . چیز کامال مانند گذشته نبودولی همه 

استادان دانشگاه توسط دولت . ، از تسلط کلیسا خارج شده و تحت مراقبت دولت قرار گرفته بود)رأس آنها بودند

آنکه همۀ معلمان و شاگردان ملزم بودند به  با. پرداخت می) آور با خست شرم(شدند وحقوق آنان را دولت  منصوب می

. هاي علمی و درسی برخوردار بودند از آزادي روزافزونی در زمینه 1789ها تا سال  مذهب امیر بگروند، دانشکده
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هاي علوم و فلسفه بسرعت افزایش یافتند و فلسفه به  دوره. آلمانی جاي التینی را به عنوان زبان تعلیمات گرفت

توانایی فکرکردن و پژوهش دربارة ماهیت اشیا، «به عنوان ) در دانشگاه کونیگسبرگ در دوران کانت(نحوي گسترده 

کارل فون تسدلیتس، وزیر پرحرارت آموزش و پرورش در دوران فردریک » .بازي توصیف شد بدون تعصب یا فرقه

را از مطالعات و تحصیالت پولساز باز  دانشجویان دانشگاهها«اي پیشنهاد کند که بتواند  کبیر، از کانت خواست وسیله

دارد و این مطلب را به آنان تفهیم کند که اگر آنها داراي دانش فلسفی باشند، معلومات اندك آنان در زمینۀ حقوق و 

بسیاري از » .حتی االهیات و پزشکی خیلی آسانتر به دست خواهد آمد و خیلی مطمئنتر به کار خواهد رفت

آوردند؛ داستان اکرمان  تحصیالت دانشگاهی از منابع دولتی یا خصوصی کمکهایی به دست میدانشجویان فقیر براي 

در میان . کردند دلپذیر است در مورد اینکه چگونه همسایگان مهربان در هر مرحله از رشد ونمو وي به او کمک می

تحت نظارت دانشگاه در برابر هر التحصیالن اجازه داشت  هر یک از فارغ. دانشجویان امتیازات طبقاتی وجود نداشت

اي زندگی خود را به این  توانست از مستمعین خود دریافت دارد، درس بدهد؛ کانت دوران حرفه التدریسی که می حق

. داشت گونه رقابت از ناحیۀ معلمان جدید، دانشمندان قدیمی را مراقب و در تکاپو نگاه می طریق آغاز کرد؛ و این

از همۀ دانشگاههاي اروپا از لحاظ دانش «اشت که بیست وچهار دانشگاهی که در آلمان بودند مادام دوستال عقیده د

در هیچ کشوري، حتی در انگلستان، این همه وسیلۀ آموزش یا وسیلۀ به کمال رساندن استعدادهاي انسان . جلوترند

بر دانشگاههاي کاتولیک برتر  از زمان اصالح دینی دانشگاههاي پروتستان به نحوي غیرقابل بحث …. وجود ندارد

یوهان بازدو، . شد طنین اصالح آموزشی در فضا شنیده می».اند؛ و افتخار ادبی آلمان با این مؤسسات بستگی دارد بوده

اثر خود به نام کار اولیه را در چهار جلد منتشر کرد که  1774که از خواندن آثار روسو الهام گرفته بود، در سال 

اطفال از : به موجب این طرح، بایستی. دریس اطفال از طریق آشنایی مستقیم با طبیعت بودحاوي طرحی براي ت

طریق بازي و ورزش سالمت و نیرو بیابند؛ قسمت زیادي از آموزش خود را به جاي اینکه پشت میز درس بنشینند، و 

وار، بلکه به وسیلۀ بردن نام اشیا و  در هواي آزاد به دست آوردند؛ آنها باید زبان را نه از طریق دستور زبان و طوطی

شود فراگیرند؛ اخالقیات را بایستی با تشکیل و تنظیم گروههاي  اعمالی که طی تجربیات روزمره با آنها برخورد می

بایست وارد برنامۀ دروس  اي، خود را براي زندگی آماده سازند؛ مذهب می اجتماعی از خود بیاموزند؛ با آموختن حرفه

اي  بنگاه خیریۀ نمونه 1774او در دساو در . کرد بازدو علناً دربارة تثلیث ابراز تردید می. ه با وسعت گذشتهشود، ولی ن

آنها والدینشان را سخت ناراحت » بیحیایی و پررویی، همه چیزدانی و تفرعن«تأسیس کرد و شاگردانی بارآورد که 

  .نگی داشت وبسرعت در سراسر آلمان گسترش یافتبا نهضت روشنگري هماه» آموزش مترقیانه«کرد؛ ولی این  می

جنگ «تجربه در زمینۀ آموزش و پرورش قسمتی از جوش و خروش فکریی بود که این کشور را در فاصلۀ میان 

ها  هاي سیار، وقرائتخانه ها، مجالت، کتابخانه کتابها، روزنامه. وانقالب فرانسه به جنب وجوش وا داشته بود» هفتساله

بیش از ده جنبش ادبی شکفته شدند که هریک از آنها از خود مسلک، نشریه، و . یافتند وق افزایش میبا شور و ش

آغاز به کار کرده بود؛ تا  1660نخستین نشریۀ روزانۀ آلمان به نام دي الیپزیگه تسایتونگ در سال . قهرمانانی داشت

لسینگ سر دبیري بخش ادبی  1751در . شدند نشریۀ روزانه یا هفتگی منتشر می 217در آلمان  1784سال 

مرك، گوته، و هردر نشریۀ اخبار ادبی فرانکفورت را منتشر  1772فوسیشه تسایتونگ را در برلین به عهده گرفت؛ در 

سه هزار  1773در . ویالنت نشریۀ مرکورآلمان را متنفذترین نشریۀ ادبی آلمان کرد 1789 - 1773در . کردند

. نویسنده داشت 133الیپزیگ بتنهایی . شش هزار نفر شد 1787این رقم در . بودندنویسندة آلمانی در آلمان 

بسیاري از اینها نویسندگان نیمه وقت بودند؛ لسینگ احتماال نخستین فرد آلمانی بود که طی سالهاي متمادي از راه 

ا در امیرنشین خودشان از آنها تقریباً همۀ نویسندگان فقیر بودند، زیرا قانون حق مؤلف تنه. کرد ادبیات ارتزاق می
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گوته بر سر گوتس . کرد چاپ بدون اجازة کتابها بشدت درآمد نویسندگان و ناشران را محدود می. کرد حمایت می

  .فون برلیشینگن زیان کرد، و از ورتر، که بزرگترین موفقیت ادبی آن نسل بود، ناچیزي برد

از پوتسدام  1763آالمبر در / د. ة نیمۀ دوم قرن هجدهم استشکفتگی ناگهانی ادبیات آلمان در زمرة وقایع عمد

آلمان از نظر  1790نـوشت چیـــزي که ارزش گزارش دادن را داشته باشد در نشریات آلمان ندیده است؛ تا سال 

آلمانی ما نظر تحقیرآمیز فردریک را دربارة زبان . کرد و شاید برآن پیشی داشت نبوغ ادبی معاصر با فرانسه برابري می

با این وصف، خود فردریک با عمل جسارت آمیز . ایم به عنوان اینکه زمخت و خشن و آلوده به حروف بیصداست دیده

خود در عقب راندن این همه دشمن، غروري ملی در آلمانیها دمید که به نویسندگان آلمانی جرئت داد تا زبان خود 

زبان آلمانی خود را ویراسته و منقح کرد و به  1763تا سال . م کنندرا به کار برند ودر برابر ولترها و روسوها قد عل

.صورت یک زبان ادبی درآورد و آمادة آن بود که نداي روشنگري آلمان را سردهد

انگلیسی آمیخته با آزاد ) دئیسم(اي نبود، بلکه محصول دردناك خداپرستی  این روشنگري فکر بکر و جدیدالوالده

آثار . اي قرار داشت که خردگرایی معتدل کریستیان فون ولف آن را آماده کرده بود ر زمینهفکري فرانسوي بود و د

به آلمانی ترجمه  1743مهم و تکاندهندة تولند، تیندل، کالینز، ویستن، و وولستن، مبنی بر اصول خداپرستی تا سال 

سوي را در میان گزیدگان آلمان منتشر ترین افکار فران نشریۀ کورسپوندانس گریم تازه 1755شده بودند، و تا سال 

 - 1763بازدو در . در آلمان آن قدر افراد آزاد فکر بودند که انتشار فرهنگ آزاد فکران را ایجاب کند 1756در . کرد می

اثر خود به نام عشق به حقیقت را منتشر کرد که وحی و الهام االهی را سواي آنچه در خود طبیعت است  1764

هایی دربارة  کریستو فریدریش نیکوالي، یک کتابفروش برلینی، انتشار نشریۀ نامه 1795در . داشت مردود می

این نشریه تا سال . ترین آثار ادبی را آغاز کرد که مقاالت لسینگ، هردر، و موزس مندلسون آن را غنی ساخته بود تازه

یات، و مرجعیت در امور مذهبی مبارزه گویی در ادب از شاخصهاي ادبی نهضت روشنگري آلمان بود و با گزافه 1765

در هامبورگ تأسیس شد؛  1733نخستین لژفراماسونها در سال . در این نهضت فراماسونها نیز سهیم بودند.کرد می

لژهاي دیگر به دنبال آن دایر شدند، و اعضاي آن شامل فردریک کبیر، دوك فردیناند حکمران برونسویک، دوك 

به طور کلی، . وایمار، لسینگ، ویالنت، هردر، کلوپشتوك، گوته، و کالیست بودند - کارل آوگوست حکمران ساکس

آدام  1776در . کردند این گروهها طرفدار خداپرستی بودند، ولی از انتقاد آشکار از معتقدات متداول خودداري می

آورد که نام آن را  وایسهاوپت، استاد قانون کلیسایی در دانشگاه اینگولشتات، انجمنی مخفی مشابهی به وجود

مؤسس آن، که یک یسوعی پیشین . را به خود گرفت» ایلومیناتی«گذارد که بعداً نام قدیمی » پرفکتی بیلیشتن«

آنها را   بندي کرد و ، اعضاي خود را از نظر تاریخ ورودشان به جمعیت درجه»انجمن یسوع«بود، به پیروي از نمونۀ 

و درآوردن بشر » تحد ساختن کلیۀ افرادي که توانایی تفکر مستقل را دارند،م«متعهد ساخت که در مبارزه به خاطر 

شاهکار عقل، و به این ترتیب، نیل به عالیترین مرحلۀ کمال در هنر حکومت، از رهبران خود اطاعت «به صورت 

ت، و فرقۀ کارل تئودور، برگزینندة باواریا، همۀ انجمنهاي پنهانی را غیرقانونی اعالم داش 1784در . »کنند

.دچار مرگ زودرس شد» ایلومیناتی«

یوهان زملر، استاد االهیات در هاله، انتقادات سطح باالتري . و تصفیه حتی در روحانیان نیز اثر گذاشت» خانه تکانی«

تواند ملهم از خداوند  که عهدقدیم نمی) درست برعکس اسقف واربرتن(کرد  او استدالل می. بر کتاب مقدس روا داشت

گیرد؛ او عقیده داشت که مسیحیت براثر االهیات  د، زیرا بجز در مرحلۀ نهاییش، فناناپذیري بشر را نادیده میباش

حواري، که هرگز مسیح را ندیده بود، از مسیر تعالیم مسیح منحرف شده است؛ و به علماي االهیات اندرز  بولس

هنگامی که . رسیدن به زندگی اخالقی تلقی کنند داد که مسیحیت را به عنوان نوعی از تالش گذران بشر براي می

کارل بارت و دیگر شاگردانش همۀ اصول جزمی مسیحیت بجز اعتقاد به خداوند را رد کردند، زملر به سوي مذهب 
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بارت عیسی را فقط به عنوان معلمی بزرگ . حفظ کرد 1791تا  1752رایج بازگشت و کرسی االهیات خود را از 

یوهان ابرهارد نیز . دانست می» ، و خود من موسی، کنفوسیوس، سقراط، زملر، لوتر«را مانند کرد و او  توصیف می

دانست؛ او از سلک کشیشان لوتري اخراج شد، ولی فردریک او را به استادي فلسفه در  سقراط را با مسیح برابر می

به خداپرستی تبدیل کرد، و از یک روحانی دیگر، ویلهلم آبراهام تلر، مسیحیت را . دانشگاه هاله منصوب کرد

یوهان . کرد که به فرقۀ مذهبی او بپیوندند کس، از جمله یهودیانی که به خداوند اعتقاد داشتند، دعوت می همه

او . تبدیل کرد» به دلیل کافی بر وجود جهان«شولتس، یک کشیش لوتري، منکر الوهیت عیسی شد و خداوند را به 

  .شداز سلک کشیشان اخراج  1792در 

از آنجا که کشیشان از . سروصدا زیادبود این بدعتگذاران پرسروصدا اقلیت کوچکی بودند؛ شاید تعداد بدعتگذاران بی

کردند؛ از آنجا که مذهب در آلمان خیلی نیرومندتر از انگلستان یا فرانسه بود و  مباحثه و استدالل حسن استقبال می

یی و مذهب به وجود آورده بود، روشنگري آلمان شکل افراطی به فلسفۀ ولف در دانشگاهها سازشی میان خردگرا

ها، بیهودگیها، و نفوذ  هدف روشنگري آلمان از میان بردن مذهب نبود، بلکه آزاد ساختن آن از افسانه. خود نگرفت

ناراحت کشیشان بود که در فرانسه کیش کاتولیک را تا این حد مقبول طبع مردم کرده و فالسفه را به این اندازه 

خردگرایان در آلمان، که بیشتر طرفدار عقاید روسو بودند تا ولتر، پی بردند که مذهب براي عناصر . ساخته بود

عاطفی بشر بسیار خوشایند است؛ و نجباي آلمان، که شکاکیت آنها کمتر از نجیبزادگان فرانسه علنی بود، از مذهب 

نهضت رمانتیک جلو پیشرفت خردگرایی را گرفت و مانع . دندکر به عنوان کمکی به اخالقیات و حکومت حمایت می

  .از آن شد که لسینگ براي آلمان همان وضعی را پیدا کند که ولتر براي فرانسویان یافته بود

V - 1781 - 1729: گوتهولد لسینگ

جد بزرگ لسینگ شهردار کوچکی در ساکس بود؛ پدربزرگش مدت بیست وچهار سال شهردار کامنتس بود و 

اي براي رواداري مذهبی نوشت؛ پدرش سرکشیش لوتري کامنتس بود، و کاتشیسمی نوشت که لسینگ آن را  دفاعیه

براي مادرش امري طبیعی . اي بود که پدرش به کشیشی آن منصوب شده بود مادرش دختر واعظ ناحیه. از حفظ کرد

که از محیط مذهبی زده شده بود، طبیعی بود بود که فرزند خود را براي کشیشی در نظر بگیرد، و براي خود لسینگ 

  .که در برابر این تصمیم مخالفت کند

مخلوطی از انضباط آلمانی و ادبیات کالسیک،  - تحصیالت اولیۀ وي در خانه و در یک مدرسۀ متوسطه در مایسن

ي من بودند، و من تئوفراستوس، پالوتوس، و ترنیتوس دنیا«: گوید او می. بود - االهیات لوتري و کمدیهاي التینی

او این شهر را .  در هفدهسالگی با بورس تحصیلی به الیپزیگ فرستاده شد» .کردم اینها را با مسرت خاطر مطالعه می

هاي نمایش  قدري عیاشی کرد، عاشق تئاتر و یک بازیگر شد، اجازة ورود به پشت صحنه: بیش از دانشگاه جالب یافت

اي نوشت وتوانست  در سن نوزدهسالگی نمایشنامه. به صحنه را یاد گرفت را یافت و طرزکار دستگاههاي مربوط

مادرش که خبر این گناه به گوشش رسید، گریست، و پدرش با خشم وي . ترتیبی بدهد که آن را روي صحنه بیاورند

خواهرش . را بپردازنداو با تبسم اندوه آنان را از یادشان برد، و با حرف وادارشان کرد که بدهیهایش . را به خانه خواند

که تصادفاً اشعار او را دید، آنها را به نحوي عجیب ناشایست یافت و سوزاند؛ لسینگ قدري برف به داخل سینۀ 

دوباره به الیپزیگ فرستاده شد تا فلسفه بخواند و استاد شود؛ وي . خواهرش ریخت تا حرارت تعصبش را فرونشاند

در برلین به عنوان یک ).1748(و به برلین گریخت . ضهاي هنگفتی باالآوردفلسفه را به نحوي کشنده کسل یافت، قر

کرد، و در تهیۀ یک مجلۀ کم عمر  نوشت، ترجمه می کرد، نقد ادبی می نویسندة روزمزد مطالب ادبی امرار معاش می

. دفکري درآمددر همان نوزدهسالگی در زمرة هواخواهان آزا. دربارة هنرنمایش با کریستلوب میلیوس همکاري کرد

شاید (اي  نمایشنامه. آثار اسپینوزا را خواند وآنها را، با وجود مطالب خاصی که در آن آمده بود، بسیار جالب یافت
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به نام روح آزاد نوشت که در آن یک روحانی مهربان جوان را به نام تئوفان در برابر یک آزاد فکر خشن و ) 1749

در . ش بود و آدراست نام داشت، قرار داد و این دو را با هم مقایسه کردبازي هم در وجود زمخت، که یک رگ حقه

مذهب «: ولی حدود همین اوقات لسینگ به پدرش نوشت. شد گیري کامال به سود مسیحیت می این نمایشنامه نتیجه

گري نوشت به در این هنگام او نمایشنامۀ دی» .مسیحی چیزي نیست که انسان باید با اعتماد از والدین خود بپذیرد

یک عبرانی ثروتمند و : نام یهودیان که در آن موضوع ازدواج میان مسیحیان و یهودیان مورد بحث قرار گرفته بود

نجیبزاده به عنوان . دهد گذارده بود، جان یکی از نجباي مسیحی ودخترش را نجات می» مسافر«محترم، که نامش را 

دارد، او پیشنهادش را  کند، ولی وقتی یهودي نژاد خود را آشکار می می پاداش دخترش را براي ازدواج به او پیشنهاد

بود که لسینگ سر ) 1754(پنج سال بعد . کند که این ازدواج سعادتبار نخواهد بود گیرد؛ یهودي قبول می پس می

» مسافر«یک بازي شطرنج با موزس مندلسون آشنا شد و به نظر او، مندلسون داراي همان خصایصی بود که وي به 

. نسبت داده بود

ولتر یا منشی وي لسینگ را استخدام کرد تا مطالبی را که فیلسوف دور از وطن مایل بود در دعواي  1751در اوایل 

منشی ولتر اجازه داد لسینگ قسمتی از . خود علیه آبراهام هیرش مورد استفاده قرار دهد به آلمانی ترجمه کند

چندي بعد در همان سال لسینگ به ویتنبرگ رفت و این . را به امانت بگیرد دستنویس قرن لویی چهاردهم ولتر

ترسید این نسخۀ اصالح نشده بدون اجازة وي چاپ شود، تقاضاي فوري و  ولتر، که می. دستنویس را با خود برد

از لحن فوري طور عمل کرد، ولی  لسینگ همان. اي براي لسینگ فرستاد که این اوراق را به وي بازگرداند مؤدبانه

تقاضا ناراحت شد؛ و امکان دارد این موضوع بر خصومت بعدي وي نسبت به آثار و خصوصیات اخالقی ولتر اثر 

  .گذاشته باشد

پس از بازگشت به برلین، براي نشریات مختلف . از دانشگاه ویتنبرگ درجۀ فوق لیسانس گرفت 1752لسینگ در

تعداد خوانندگانش چندان زیاد شده بودند  1753نوشت که تا سال می مقاالتی با چنان افکار مثبت و سبک نیشداري

این آثار شامل یک . وچهارسالگی توجیه کند که عمل وي را در انتشار مجموعه آثار خود در شش جلد در سن بیست

ا آن زمان ت. رفت نمایشنامۀ تازه به نام خانم ساراسمپسون بود که در تاریخ تئاتر آلمان از وقایع مهم به شمار می

لسینگ به . کردند آوردند، ولی بندرت یک تراژدي ملی ارائه می هاي آلمانی کمدیهاي ملی برروي صحنه می تماشاخانه

نویس خود اصرار کرد که از فرمهاي فرانسوي به فرمهاي انگلیسی روي آورند، و از خود تراژدي  همکاران نمایشنامه

دیهاي مبتنی بر موضوعهاي عاطفی و تراژدیهاي مربوط به طبقۀ متوسط او از دیدرو به خاطر دفاع از کم. بنویسند

و کالریسا ) 1731(از تاجر لندنی اثر جورج لیلو  -کرد، ولی براي نوشتن خانم ساراسمپسون از انگلستان تمجید می

  .الهام گرفت - )1748(اثر سمیوئل ریچاردسن 

این اثر واجد همۀ عناصر . رو شد را، و با حسن قبول روبهاودر اج - در -آن - در فرانکفورت 1755این نمایشنامه در 

یافت، و این دو انتها را با سیلی از اشک به هم متصل  شد، با خودکشی پایان می با اغوا آغاز می: یک نمایشنامه بود

دار  وي در لکه .استهمان الولیس در اثر ریچاردسن ) صورت عسلی(آدم بدجنس نمایشنامه به نام ملفونت . داشت می

کند و  دهد، با او فرار می کند؛ به سارا وعدة ازدواج می ید طوالنی دارد، تکگانی را تقبیح می کردن دامان عفت دختران

کند او را باز به  هاي پیشین ملفونت سعی می یکی از معشوقه. اندازد شود، و سپس ازدواج را به عقب می همبستر می

شود همه چیز را  رسد و حاضر می کند؛ پدر سارا سر می او سارا را مسموم می. شود خود جلب کند، ولی موفق نمی

ملفونت در حالی که . شود دخترش در حال نزع است ببخشد و ملفونت را به عنوان پسر خود بپذیرد، ولی متوجه می

هاي نغز لسینگ را ثابت کند  خواهد صدق یکی از گفته کند، مثل اینکه می آید، خودکشی می این کار اصال به او نمی

. رساند هاي تراژدي، بازیگران اول را هیچ چیز جز پردة پنجم به هالکت نمی که گفته بود در نمایشنامه
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و چون  تواند با نوشتن نمایشنامه براي تئاترها قاتقی براي نان خود فراهم کند؛ کرد که اینک می لسینگ فکر می

آغاز شد، و تئاترها بسته شدند، معامالت » ساله جنگ هفت«سپس ). 1755(برلین تئاتري نداشت، به الیپزیگ رفت 

هایی دربارة  به برلین بازگشت و براي نشریۀ نیکوالي به نام نامه. کتاب روبه نقصان گذاشت، و لسینگ بیپول شد

در نامۀ نوزدهم او گفته . اي نایل شدند قد ادبی آلمان، به مدارج تازهنوشت که از نظر ن ترین آثار ادبی مقاالتی می تازه

ارتش مشترك اتریش  1760در » .گیرند قواعد چیزهایی هستند که استادان فن تصمیم به رعایت آن می«: شده است

مدت پنج وي در . ور شد؛ لسینگ به عنوان منشی یک سردار سپاه پروسی به برسالو گریخت و روسیه به برلین حمله

کرد، آثار اسپینوزا و آباي کلیسا و وینکلمان را مطالعه  رفت، قمار می ها می سال اقامت خود در برسالو به میخانه

این .مشهورترین کتاب خود را به مطبعه فرستاد 1766به برلین بازگشت، و در  1765در . کرد، و الئوکون را نوشت می

هایی دربارة تقلید آثار  عر نام داشت، مستقیماً از اثر وینکلمان به نام اندیشهکتاب، که الئوکون یا مرز میان نقاشی و ش

هنگامی که لسینگ نیمی از کتاب را نوشته بود، تاریخ هنر . مایه گرفت) 1755(سازي  یونانی در نقاشی و مجسمه

ریخ هنر به قلم آقاي تا«: او نوشتن کتاب خود را قطع کرد و نوشت. وینکلمان به دستش رسید) 1764(باستان اثر 

وي، به » .من قبل از خواندن این کتاب حتی یک قدم دیگر در این راه برنخواهم داشت. وینکلمان منتشر شده است

عنوان نقطۀ شروع، نظر وینکلمان را دربارة هنر کالسیک یونان، که از خصوصیاتش وقار توأم با آرامش و عظمت 

هاي الئوکوئون در تاالر هنري واتیکان، با وجود سختیهاي  ر اینکه مجسمهاست، پذیرفت؛ ادعاي وینکلمان را دایر ب

الئوکوئون، کاهن آپولون در تروا، سوءظن . (اند، قبول داشت مهلکی که بر آنها گذشته، این کیفیات را حفظ کرده

ها که طرفدار  ز االههاي به سوي آن پرتاب کرد؛ آتنه، یکی ا اي یونانی جادارند، و نیزه عده» اسب تروا«داشت که در 

یونانیها بود، پوسیدون را وادار کرد که دو مار بزرگ از دریا بفرستد و این دو مار خود را به طرز مهلک به اطراف بدن 

سازان جزیرة رودس  وینکلمان عقیده داشت الئوکوئون که اینک در زمرة آثار مجسمه.) کاهن و دو فرزندش پیچیدند

حاال چرا وینکلمان که این اثر را دیده و . آید، متعلق به عصر کالسیک فیدیاس است می م به شمار در آخرین قرن ق

داد، یکی از اسرار  مطالعه کرده بود، به خطوط درهم رفته و تغییر شکل دادة کاهن وقار توأم با آرامش نسبت می

ساز ابراز  و قبول داشت که مجسمها. گاه این مجسمه را ندیده بود لسینگ از نظر این توصیف را پذیرفت که هیچ. است

درد را تعدیل کرده است؛ و درصدد برآمد علت این خویشتنداري هنرمندانه را مکشوف سازد؛ و قصدش آن بود که 

.قلمداد کند) پالستیک(این معلول را محدودیتهاي ذاتی وقابل قبول هنر تجسمی 

» از شعر صامت، و شعر عبارت است از نقاشی گویا نقاشی عبارت است«او این گفتۀ شاعر یونانی سیمونیدس را که 

سازي باید  نقاشی و مجسمه: بمانند افزود که این دو باید در چارچوب حدود طبیعی خود باقی ولی می. کرد نقل می

اشیا را از نظر موقع مکانی آنها توصیف کنند و سعی نداشته باشند که داستانی را بازگو کنند؛ و حال آنکه شعر باید 

شرح جزئیات . کی از وقایع از نظر موقع زمانی آنها باشد و بر آن نباشد که اشیا را از لحاظ موقع مکانی توصیف کندحا

مانند فصول اثر (شود  را باید به امید هنرهاي تجسمی گذارد؛ هنگامی که این کار در شعر صورت گیرد، باعث می

مخالفت «: گفت لسینگ می. و حوادث غیرقابل درك شوندکه شرح وقایع قطع شود ) تامسن و کوههاي آلپ اثر هالر

وي بزودي » .اساس، هدف اصلی مطالبی است که در ذیل آمده است با این سلیقۀ کاذب و خنثاگذاردن این عقاید بی

در این زمینه وي نه . این هدف را فراموش کرد وخود را در بحث مشروح دربارة تاریخ هنر وینکلمان غرقه ساخت

داشت و نه صالحیتی، و تجلیل او از زیبایی کمال مطلوب به عنوان هدف هنر، اثري عقیم کننده برنقاشی اي  تجربه

کرد و ضوابطی را که در درجۀ اول دربارة  سازي را با یکدیگر اشتباه می او نقاشی و مجسمه. آلمان داشت

اعث تشویق فورمالیسم بیروح آنتون رافائل برد، و به این ترتیب ب سازي صادقند در مورد هر دو آنها به کار می مجسمه
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آموزشی ادیبانه، و جزئیات  ولی نفوذ او برشعر آلمان یک برکت بود، زیرا آن را از توصیفهاي مطول، لحن. منگس شد

  .گوته با حقشناسی اثر آزادیبخش الئوکوئون را قبول داشت. آور آزاد کرد و به سوي عمل و احساس رهنمون شد مالل

 800نویس و منتقد نمایشی با حقوق سالی  به هامبورگ رفت و به عنوان نمایشنامه 1767در آوریل  وقتی لسینگ

در هامبورگ نمایشنامۀ جدید خود مینا فون بارنهلم را روي . تالر مشغول به کار شد، بیشتر احساس راحتی کرد

گردد، با میناي  به امالك خود باز می قهرمان این داستان، سرگرد تلهایم، که با افتخار ونشان از جنگ. صحنه آورد

وي به این . کند بازي چرخ و فلک و تحریکات خصمانه سرگرد را از هستی ساقط می. شود زیبا و ثروتمند نامزد می

. شود کشد و ناپدید می علت که دیگر شایستگی همسري وارثۀ ثروتی عظیم را ندارد، خود را از تعهد ازدواج کنار می

وقتی مینا به علت . ورزد سرگرد امتناع می. کند با وي ازدواج کند شود و از او تقاضا می و روان میمینا به دنبال ا

شود، به طوري که در ظاهر، به نحوي دلفریب، فاقد هرگونه جیفۀ  اي متوسل می برد، به حیله امتناع سرگرد پی می

: شوند ناگهان دو قاصد وارد می. کند می در این وقت سرگرد براي قبول همسري وي اعالم آمادگی. شود دنیوي می

کنند، و حتی  همه شادي می. اند دارد که تلهایم باز به ثروت رسیده دهد که مینا، و دیگري اظهار می یکی خبر می

طرح . محاورة نمایشنامه با روح، و شخصیتهاي آن غیرمحتمل هستند. کنند خدمه نیز باشتاب با یکدیگر ازدواج می

.ها صادق است ولی این امر دربارة تقریباً همۀ نمایشنامه -و پوچ است نمایشنامه مهمل

اي حاوي اطالعات مربوط  که تئاتر ملی در هامبورگ گشوده شده، لسینگ دفترچه) 1767آوریل  22(در همان روز 

ر این ظرف دو سال بعدي، در فواصل معین، د. به نشریۀ خود به نام نمایشنامه نویسی هامبورگی را منتشر کرد

ها اظهارنظر  آمدند، و نظرات فالسفه دربارة نمایشنامه هایی که در آلمان روي صحنه می رساالت دربارة نمایشنامه

عقیده بود که نمایشنامه باالترین نوع شعر است، و با تلون مزاجی بیپروایانه، قواعدي را که در  او با ارسطو هم. شد می

‹ کنم که آن را به همان اندازة  من بدون تأمل اعتراف می«: گفت ت و میپذیرف صناعت شعر ارسطو آمده بودند می

با این وصف، او از هموطنان خود ). و اقلیدس هم دیگر خطاناپذیر نیست(» .دانم اقلیدس خطاناپذیر می› اصول هندسه

ا آن طور که در آثار مصرانه تقاضا داشت که از تبعیت خادمانه از کورنی، راسین، و ولتر دست بکشند و هنر نمایشی ر

کرد که  او احساس می. آمده است مورد مطالعه قرار دهند) گرفت که قواعد ارسطو را نادیده می(شکسپیر 

هاي فرانسوي بیش از آن خشک و رسمی هستند که بتوانند مبین آن احساساتی باشند که ارسطو در  نمایشنامه

سپیر این عمل تصفیه را در اتللو، لیر شاه و هملت از طریق قدرت هاي یونانی یافته بود؛ او عقیده داشت شک نمایشنامه

او که جریان دستمال دزدیمونا را فراموش کرده بود، لزوم . حرکات و اعمال و نیرو و زیبایی زبان بهتر انجام داده است

اتکا به تصادفها و  نویس خوب از گفت یک نمایشنامه داد ومی وقایع نمایشنامه را مورد تأکید قرار می» محتمل بودن«

اهمیت احتراز خواهد کرد، و هریک از شخصیتهاي نمایشنامه را چنان خواهد ساخت و باال  چیزهاي جزئی و بی

نمایشنامه نویسان . ناپذیر از طبیعت و کیفیت شخصیتهاي مربوطه ناشی شوند خواهد آورد که وقایع به نحوي اجتناب

هاي  مه خاطر نمایشنا شکسپیر را به عنوان نمونه بپذیرند، و با مسرت قبول کردند که » شتورم اوند درانگ«نهضت 

روح ملیت، که با پیروزیهاي فردریک و شکست فرانسه روبه . هاي فرانسوي آزاد کردند مه آلمانی را از نفوذ نمایشنا

حنۀ نمایش آلمان قرن بر ص افزایش گذارده بود، الهامبخش و مؤید تقاضاي لیسینگ بود و شکسپیر تقریباً مدت نیم

  .تسلط داشت

رو شد، زیرا بازیگران با یکدیگر نزاع کردند، و در تنها موردي که توافق داشتند،  تجربۀ هامبورگ با شکست روبه

لسینگ هرگز نتواست توجه «: فریدریش شرودر شکایت داشت که. احساس ناراحتی شدید از انتقادات لسینگ بود

کرد، یا  گشت،با آشنایان صحبت می رفت، بازمی او ضمن نمایش بیرون می. اردخود را به یک نمایش کامل معطوف د

  کردند تصویري در ذهن خود  شد؛ و از روي قسمتها و خصوصیاتی که در وي لذت گذرایی ایجاد می غرق در فکر می
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خودسرانه این قضاوت بخوبی زندگی و فکر » .کرد که بیشتر مخلوق فکرخودش بود تا ناشی از واقعیت ترسیم می

.کند وسرکش لسینگ را توصیف می

لسینگ قدي متوسط . راه رها کنیم و نگاهی به خود وي بیفکنیم بدنیست در اینجا شرح فعالیتهاي او را در نیمه

طرح صورتش خوب، . داشت، به نحوي غرورآمیز راست اندام، نیرومند، و جسمش براثر ورزش مرتب نرم وچابک بود

در دوستی گرم و صمیمی، . اي روشن بود که تا هنگام مرگ رنگ خود را حفظ کرد یش قهوهچشمانش آبی تیره، و مو

پرداخت خوشحال نبود، و در آن هنگام با  گاه مانند هنگامی که به بحث و جدل می  هیچ. و در دشمنی پرحرارت بود

به . و بتواند به جدل بپردازدبگذارید یک منتقد نخست شخصی را بیابد که با ا«: او نوشت. زد قلم نیشدارش زخم می

من صریحاً اعتراف . این ترتیب، او بتدریج وارد موضوعی خواهد شد، و بقیه به خودي خود به دنبال آن خواهد آمد

کنم که در درجۀ اول نویسندگان فرانسوي را براي این منظور، و در میان آنها خصوصاً آقاي ولتر را انتخاب  می

دربارة همه . او ناطقی عالی ولی بیمالحظه، و در پاسخگویی سریع بود. ه تهورآمیز بودنفس این کارش فی» .ام کرده

ها آن قدر متعدد و با حرارت بودند که برایش امکان نداشت به آنها نظم،  هایی داشت و این اندیشه چیز افکار و اندیشه

ك که به حقیقت دست یافته است او از جستجوي حقیقت بیش از این دلخوشی خطرنا. ثبات، یا تأثیر کامل بخشد

  :برد؛ به این ترتیب بود که وي مشهورترین سخنان خود را به این شرح اظهار کرد لذت می

ارزش انسان بسته به حقیقتی نیست که به آن دست یافته یا معتقد است که به آن دست یافته است، بلکه به کوشش 

رده است بستگی دارد؛ زیرا پرورش آن نیروهایی که کمال رو اي که وي براي رسیدن به آن حقیقت به کار ب صمیمانه

شود از راه دست یافتن به حقیقت عملی نیست، بلکه از طریق تحقیق دربارة این  به تزاید تنها از آنها تشکیل می

ر اگر خداوند همۀ حقایق را د. کند دست یافتن به حقیقت فکر را راکد و تنبل و مغرور می. حقیقت امکانپذیر است

داشت و به من،  دست راست خود و انگیزة در حال تحریک دایمی براي نیل به حقایق را در دست چپ خود نگاه می

من با خضوع » !یکی از این دو را انتخاب کن«: گفت حتی با این شرط که من براي همیشه در اشتباه خواهم بود، می

از شکست » .حقیقت صرف تنها براي توست! ر، بدهپد«: گفتم آوردم و می و خشوع در برابر دست چپ سر فرود می

یکی از آنها الیزه رایماروس دختر هرمان رایماروس استاد زبانهاي . ماندند هامبورگ دو دوست با ارزش برایش باقی

الیزه خانۀ خود را مرکز بافرهنگترین محفل شهر کرد؛ لسینگ به محفل وي . شرقی در فرهنگستان هامبورگ بود

نقش حیاتی این انجمن را در سرگذشت . رفتند لسون و یاکوبی هروقت در شهر بودند، به آنجا میپیوست، و مند

او، که همسر یک تاجر ابریشم و . تر بود عالقۀ او نسبت به اوا کونیگ از آن هم صمیمانه. لسینگ بعداً خواهیم دید

و برازندگی زنانه داشت، و هنوز آثار طراوت و با ذکاوت و با روح بود، مردمداري «مادر چهار بچه بود، به قول لسینگ، 

رئیس «او نیز محفلی از دوستان با فرهنگ به گرد خود فراهم آورد که لسینگ بآسانی » .جذبۀ جوانی در او باقی بود

» .سپارم من خانوادة خود را به شما می«: به ونیز رفت، به لسینگ گفت 1769وقتی شوهرش در سال . آن بود» مسلم

در اکتبر آن . تالر مقروض بود 1000نویس جز نبوغ ثروتی نداشت و  ب زیاد دوراندیشانه نبود، زیرا نمایشنامهاین ترتی

کارل ویلهلم فردیناند حکمران برونسویک از وي شده بود تا تصدي کتابخانۀ  سال وي دعوتی را که از طرف پرنس

تگاه دوك حکمران از این شهر به برونسویک در فاصلۀ از زمانی که اقام. دوك را در ولفنبوتل به عهده بگیرد پذیرفت

ولی . ، جمعیت این شهر به حدود شش هزار نفر کاهش یافته بود)1753(کیلومتري منتقل شده بود  12تقریباً 

هاي خطیی که در کتابخانه گردآمده بود آن را به صورت سومین  کازانووا عقیده داشت که مجموعۀ کتب و نسخه

تالر درسال، دو دستیار، یک مستخدم، و اقامتگاه  600براي لسینگ حقوقی برابر . هان درآورده بودکتابخانۀ بزرگ ج

. لسینگ در خانۀ جدید خود مستقر شد 1770در ماه مه . رایگان در کاخ قدیمی دوك تعیین شده بود
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هاي خطی، که توسط  نسخهاو کتابدار موفقی نبود؛ ولی با این وصف، با کشف یک رسالۀ مشهور ولی مفقود در میان 

در این رساله دربارة قلب ماهیت ابراز . نوشته شده بود، کارفرماي خود را خشنود ساخت) 1088 - 998(برنگار توري 

بخش هامبورگ و برلین  لسینگ دراین سمت تازه و بدون تحرك دلش براي مبارزات و کیفیت تحرك. تردید شده بود

. ، چشمانش را ضعیف و او را دچار سردرد کرد د چاپ شده بودند، در نور ناکافیمطالعۀ آثاري که با حروف ب. تنگ شد

در این . داد وي با نوشتن نمایشنامۀ دیگري به نام امیلیا گالوتی خود را تسال می. شد سالمتش بتدریج مختل می

اه پرحرارت است؛ سلطان امیلیا دختر یک جمهوریخو. نمایشنامه تنفر لسینگ از امتیازات و اخالقیات ابراز شده است

دهد نامزد دختر را به قتل برسانند وخود او را بدزدند و به  آنها، شاهزاده گواستاال که خواهان اوست، دستور می

رساند؛ سپس خود را تسلیم  کند و به اصرار دخترش او را با خنجر به قتل می پدرش او را پیدا می. قصرش بیاورند

دهد و از این جریانات فقط  شاهزاده به کار و زندگی خود ادامه می. شود رگ محکوم میکند و به م دادگاه شاهزاده می

احساسات و فصاحتی که در بیان نمایشنامه به کار رفته بود جبران پایان ناهنجار آن . شود لحظۀ کوتاهی ناراحت می

درآمد، و گوته برنامۀ افتتاحیۀ آن را  این نمایشنامه به صورت یکی از تراژدیهاي مورد توجه در تئاتر آلمان. کرد را می

اي از منتقدان لسینگ را به عنوان شکسپیر آلمان مورد تحسین  پاره. سرآغاز رستاخیز ادبیات آلمان دانست) 1772(

  .و تمجید قرار دادند

اه وي مدت هشت م. لسینگ به عنوان راهنماي پرنس لئوپولد، حکمران برونسویک، به ایتالیا رفت 1775در آوریل 

در رم به پاپ پیوس ششم معرفی . در میالن، ونیز، بولونیا، مودنا، پارما، پیاچنتسا، پاویا، تورن، کرس، و رم خوش بود

او به . به ولفنبوتل بازگشته بود 1776تا فوریۀ . شد، و ممکن است دیرتر از موقع الزم الئوکوئون را در آنجا دیده باشد

لویی طال به عنوان  100تالر به حقوقش، و دریافت سالی  200ولی با افزایش فکر افتاد از کار خود استعفا دهد، 

در این وقت وي، که چهل وهفت سال داشت، به اواکونیگ . مشاور تئاتر مانهایم ترغیب شد که در کار خود باقی بماند

 1776اکتبر  8د، و آنها در اوا آم. که بیوه شده بود پیشنهاد ازدواج کرد و خواست تا فرزندانش را نیز با خود بیاورد

اوا طفلی به دنیا  1777شب عید کریسمس . آنان مدت یک سال از خوشبختی آرامی برخوردار بودند. ازدواج کردند

. لسینگ شوق به زندگی را از دست داد. شانزده روز بعد خودش نیز مرد. آورد که روز بعد مرد

هرمان رایماروس درگذشت و یک نوشتۀ خطی حجیم،  1768رس در اول ما. داشت بحث و جدل او را روي پا نگاه می

در جاي دیگر ذکر مختصري از این اثر به نام . که هرگز جرئت نکرده بود آن را به چاپ برساند، براي زنش گذارد

لسینگ قسمتی از این اثر بسیار قابل توجه را دیده . به میان آمده است» دفاع از پرستش کنندگان معقول خداوند«

وي به عنوان کتابدار حق . د، واز خانم رایماروس اجازه خواست قسمتهایی از آن را منتشر کند، و او هم موافقت کردبو

را در کتابخانه گذارد و سپس » دفاع«لسینگ این . داشت هر نسخۀ خطی را که در آن مجموعه بود انتشار دهد

. به قلم یک نویسندة گمنام منتشر کرد …رستان تحت عنوان رواداري مذهبی خداپ 1774قسمتی از آن را در سال 

تحت عنوان  1777، ولی قسمت دوم دستنویس، که لسینگ آن را در سال  این قسمت جنب و جوشی به وجود نیاورد

. مطالبی دیگر از اوراق نویسندة گمنام دربارة وحی و الهام منتشر کرد، کارشناسان مافوق طبیعت را به جنبش درآورد

تواند در دنیایی که  وحی و الهامی که تنها یک ملت را مخاطب قرار دهد نمی استدالل شده بود که هیچ در این قسمت

پس از هزار و هفتصد . از نژادها و معتقدات مذهبی چنین گوناگونی تشکیل شده است مورد قبول همگان قرار گیرد

توان آن را وحی  نیده است، و نتیجتاً نمیمسیحی مطالبی ش -سال تنها اقلیتی از بشریت دربارة کتاب مقدس یهودي

عیسی را نه به عنوان ) 1778(قسمت آخر تحت عنوان هدفهاي عیسی و حواریون . و الهام خداوند به بشریت دانست

عقیده بود که دنیا، به  اي از یهودیان در این زمینه هم داشت که با عده فرزند خداوند، بلکه رازور پرحرارتی مجسم می

آن روز شناخته شده بود، بزودي به پایان خواهد رسید وبه دنبال آن ملکوت خدا برروي زمین برقرار صورتی که 



۶٣٣۵

گفت حواریون این نظر مسیح را کامال پذیرفتند، زیرا آنها امید داشتند که در ملکوت آینده  رایماروس می. خواهد شد

الهی، «گفت  میز عیسی برروي صلیب که میآ هنگامی که این رؤیا با فریاد یأس. به تختهاي سلطنت جلوس کنند

داستانهایی دربارة قیامت او ساختند ) بنا به گفتۀ رایماروس(نقش بر آب شد، حواریون » الهی، مرا چرا ترك کردي؟

  .تا شکست او را پنهان دارند و او را به عنوان داور پاداش دهنده و انتقام گیرندة جهان مجسم کنند

در بیش از سی مقاله در مطبوعات حمله » قطعات ولفنبوتل«اراحت شده بودند، به این علماي االهیات، که سخت ن

همعقیده » نویسندة گمنام«یوهان ملشیورگوئتسه، کشیش اعظم هامبورگ، لسینگ را متهم کرد که با این . کردند

ن مالیمتر لسینگ را به مخالفا. ، و گفت که این ریاکار باید هم توسط کلیسا مجازات شود و هم به وسیلۀ دولت است

بایستی به  ، می خاطر انتشار این اظهار تردیدها سرزنش کردند و گفتند اگر هم اصوال قرار بود این مطالب منتشر شوند

بیان داشت که از نظر ) 1778(لسینگ پاسخ خود را در یازده جزوه . التینی براي معدودي اشخاص وارد تشریح شوند

کس از  سرهیچ«: هاینه گفت. کرد هاي والیتی پاسکال برابري می اش با نامه العاده گویی فوق آمیز وبذله لحن شاد کنایه

داشت تا  کرد و سپس با شیطنت این سرها را برمی او با لودگی صرف سرهاي بسیاري را از تن جدا می. او در امان نبود

شد که   دادند یادآور می رد حمله قرار میلسینگ به کسانی که وي را مو» .به مردم نشان دهد که توي آنها خالی است

عالوه بر آن مردم حق دارند به همۀ دانش . آزادي قضاوت و بحث در برنامۀ نهضت اصالح دینی عنصري حیاتی است

کرد که  موجود دست یابند؛ وگرنه یک پاپ کلیساي رم به یکصد پیامبر پروتستان ترجیح دارد، لسینگ استدالل می

ر کتاب مقدس یک سند بشري باشد و معجزات آن جز قصه یا وقایع طبیعی چیزي نباشند، ارزش مسیحیت حتی اگ

و نسخۀ خطی رایماروس را ضبط کرد و به لسینگ » قطعات ولفنبوتل«حکومت دوك . به حال خود باقی خواهد ماند

. دستور داد دیگر چیزي بدون تصویب دستگاه سانسور برونسویک منتشر نکند

ۀ مذهب به سکوت واداشته شده بود، به صحنۀ نمایش روي آورد و بهترین نمایشنامۀ خود را لسینگ که در زمین

 300وي که باردیگر به علت مخارج بیماري و مرگ همسرش بیپول شده بود، از یکی از یهودیان هامبورگ . نوشت

او صحنۀ عملیات را اورشلیم در . ساندتالر قرض گرفت تا بتواند با فراغ بال اثر خود به نام ناتان خردمند را به پایان بر

ناتان یک بازرگان خداشناس یهودي است که همسر و هفت پسرش توسط . جریان چهارمین جنگ صلیبی قرار داد

سه روز بعد، راهبی یک کودك . اند اند به قتل رسیده مسیحیانی که براثر سالها جنگ به فساد اخالق کشانده شده

مرده بود و پدرش درگذشته چندین بار ناتان را از مرگ نجات داده وخود نیز  مسیحی را، که مادرش همان وقت

کند، و  گذارد، او را به عنوان دختر خود بزرگ می ناتان بر این طفل نام رکا می. آورد بتازگی کشته شده بود، نزد او می

  .اند عقیده ارة آنها همآموزد که یهودیان و مسیحیان و مسلمانان درب از مذهب تنها آن اصولی را به او می

شهسوار جوانی از . رود گیرد و از بین می هجده سال بعد، خانۀ ناتان، که براي کار خود به مسافرت رفته بود، آتش می

شود؛ رکا او را  دهد و بدون آشکار ساختن هویت خود، ناپدید می رکا را نجات می» شهسوران پرستشگاه«فرقۀ 

گردد تا به او پاداش دهد؛ به عنوان یک  ناتان پس از بازگشت، به دنبال ناجی رکا می. پندارد گر می اي معجزه فرشته

او . کند که براي قبول ابراز حقشناسی رکا نزد آنها بیاید گیرد، ولی او را وادار می یهودي مورد توهین او قرار می

ا، گرچه مسیحی به دنیا آمده است، شود که رک شوند؛ ولی وقتی این مرد متوجه می آید، این دو عاشق یکدیگر می می

دارد که  اش اورا ملزم نمی آید که آیا سوگند فرقه شود، این سؤال برایش پیش می به عنوان یک مسیحی بارآورده نمی

او مسئلۀ خود را بدون ذکر نام با بطرك مسیحیان در میان . جریان را به بطرك مسیحیها در اورشلیم گزارش دهد

وي راهبی را . کند ناتان را به قتل برساند زند که آنها ناتان و رکا هستند، و سوگند یاد می میبطرك حدس . گذارد می

ولی این راهب همان کسی است که رکا را هجده . کند که همۀ حرکات و سکنات ناتان را زیر نظر بگیرد مأمور می

آمیز بازرگانان یهودي شده بود، او را  وفتوي، که در خالل این سالها متوجه درایت عط. سال پیش نزد ناتان آورده بود
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اند اظهار  کند و از خصومتهاي مذهبی که انسانها را چنین خونخوار ساخته کرد آگاه می از خطري که تهدیدش می

فرستد،  او به دنبال ناتان می. الدین، که در این هنگام فرماندار اورشلیم است، در مضیقۀ مالی است صالح.کند تألم می

کند، و قبل از اینکه چیزي از او  الدین را احساس می آید، نیاز صالح ناتان می. اینکه وامی از او دریافت دارد به امید

سلطان که شهرت عقل وحکمت ناتان را شنیده است، از او . کند الدین می خواسته شود، پیشنهاد دادن وامی به صالح

اي در داستانی که بوکاتچو به یک  ناتان با تغییر عاقالنه. نددا پرسد که کدام یک از سه مذهب را از همه بهتر می می

یک انگشتري پرارزش نسل به نسل : دهد یهودي اهل اسکندریه نام ملکی صدق نسبت داده بود، به او پاسخ می

ولی در یکی از این نسلها، پدر سه پسر خود را با چنان . گردد تا در اختیار وارث برحق یک ملک پرارزش باشد می

دهد سه انگشتري مشابه بسازند، و به طور خصوصی به هر پسر یکی از آنها  القۀ مشابهی دوست دارد که دستود میع

. پردازند پس از مرگ پدر، پسران بر سراینکه کدام انگشتري اصلی و حقیقی است به جنگ و جدال می. دهد را می

آن پدر با محبت خداوند . ر دادگاه روشن نشده استبرند، و تکلیف این موضوع هنوز د آنها موضوع را به دادگاه می

هنوز تاریخ تعیین نکرده است که کدام یک از این سه، . بود، و آن سه انگشتري یهودیت، مسیحیت، و اسالم هستند

انگشتري اصلی ظاهراً این خاصیت را داشت که . دهد اي می ناتان به این داستان جنبۀ تازه. قانون واقعی خداوند است

یک از سه پسر بیش از دیگران با فضیلت نیست،  شودکه هیچ کرد؛ ولی چون دیده می اش را با فضیلت می ندهدار

تا زمانی حقیقی است که دارندة  - هرمذهب - رود که انگشتري اصلی گم شده باشد؛ هر انگشتري چنین احتمال می

کمی . گیرد خیزد و او را در آغوش می برپا میآید که  الدین چنان از پاسخ ناتان خوشش می صالح. آن را بافضیلت کند

دهد آن شهسوار پرستشگاه و رکا فرزندان  شود که نشان می پس از این صحبت فلسفی، یک دستنویس عربی پیدا می

توانند از این پس یکدیگر  شوند، ولی از اینکه می توانند ازدواج کنند شدیداً اندوهگین می آنها از اینکه نمی. یک پدرند

الدین مسلمان همراه آنهاست، شادي  ه عنوان خواهر و برادر دوست بدارند ودعاي خیر ناتان یهودي و صالحرا ب

  .کنند می

طور که بعداً خواهیم دید، شباهتهایی میان این دو  گیري شده بود؟ همان آیا ناتان از روي موزس مندلسون نمونه

ه لسینگ در دوست خود خصوصیات بسیاري یافته واز آنها وجود داشتند؛ با وجود اختالفات بسیار، احتمال دارد ک

احتماال لسینگ، به دلیل شدت اشتیاق خود به موعظۀ رواداري . براي ساختن بازرگانان اورشلیم الهام گرفته باشد

مدهبی، سیماي شخصیتهاي یهودي و مسلمان داستان خود را بیش از شخصیت مسیحی آن با احساس همدردي 

توان گفت  آمیز دارد، و بسختی می شهسوار پرستشگاه در نخستین برخورد با ناتان تعصبی خشونت .ترسیم کرده است

حق را دربارة اسقفهاي مهربان و روشنفکري که ) آیا خاطرة لسینگ از گوئتسه بود؟(که نحوة تجسم شخصیت بطرك 

منتشر شد،  1779ین نمایشنامه در وقتی که ا. کند کردند ادا می در آن وقت برتریر، ماینتس، و کولونی حکومت می

مردم مسیحی آلمان آن را نامنصفانه خواندند و مردود دانستند، و چند تن از دوستان لسینگ به انتقادکنندگان 

در . به صحنۀ نمایش نرسید، و در شب سوم اجراي آن تماشاخانه خالی بود 1783ناتان خردمند تا سال . پیوستند

توسط شیلر وگوته تهیه شده بود در وایمار مورد حسن قبول واقع شد؛ و پس از  متنی که به همین مضمون 1801

.ماند آن، این نمایشنامه مدت یک قرن در تئاترهاي آلمان مورد توجه باقی

او این تقاضا را . لسینگ یک سال قبل از مرگ خود آخرین تقاضاي خویش را براي ایجاد تفاهم با دیگران منتشر کرد

هاي کهنه و  خواست مقاومت در برابر آن را کاهش دهد و میان اندیشه مذهبی درآورد، مثل اینکه می در قالب عبارات

بینیم که این پوزش  کند؛ و سپس می هاي کهنه را توجیه می اندیشه) 1780(تعلیم و تربیت نژاد بشر . نو پلی بسازد

ان به عنوان آموزش تدریجی بشریت و در حکم تو همۀ تاریخ را می. اي براي تنویر افکار است خواهی در حکم بهانه

اي در این تنویر قدم به قدم افکار بوده است،  هریک از مذاهب بزرگ مرحله. وحی و الهامی االهی در نظر گرفت
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اي نبود که کشیشان سودطلب بر مردم زودباور  کردند، مذهب حیله برخالف آنچه بعضی از فرانسویان تصور می

که یک نظریۀ جهانی بود که هدف آن متمدن کردن بشریت، القاي فضیلت و شایستگی، و تحمیل کرده باشند، بل

مذهب درصدد بود با وعده دادن جیفۀ دنیوي و طول عمر به ) کتاب عهد قدیم(در یک مرحله . وحدت اجتماعی بود

ازگاري دلسردکنندة هدف آن این بود که ناس) کتاب عهد جدید(ابناي بشر، آنها را بافضیلت کند؛ در مرحلۀ دیگر 

در هر دو مورد، آنچه از مردم . میان فضیلت و موفقیت دنیوي را با دادن وعدة پاداش پس از مرگ برطرف سازد

هریک از مذاهب داراي یک هستۀ ارزشمند . شد شد به تناسب ادراك محدود مردم آن زمان تنظیم می خواسته می

آن را شیرین کرده  ي از اشتباهات باشد که روي آن را پوشانده وحقیقت است، و امکان دارد مقبولیت آن مرهون قشر

آورند که درك آنها مشکل است، از  اگر عالمان االهیات اصول و قواعدي در اطراف عقاید اساسی به وجود می. است

قدرتی توان به صورت  خداوند را می. قبیل گاهنکاري ذاتی و تثلیث، این اصول نیز مظاهر حقیقت و وسایل آموزشند

ها و مفاهیم متعدد مجسم کرد؛ و گناه از این نظر ذاتی است که همۀ ما با تمایلی به مقاومت در برابر  واحد با جنبه

آییم ولی مسیحیت معتقد به قدرت مافوق طبیعت تنها گامی در مسیر تکامل  قوانین اخالقی و اجتماعی به دنیا می

آموزد، و افراد بشر به قدر کافی  رسد که نسل بشر راه تعقل را می مرحلۀ باالتر هنگامی فرا می. فکر انسانی است

دهند، نه به خاطر پاداش  شوند که کار صحیح را به خاطر درست و معقول بودن آن انجام می بین می نیرومند و روشن

نیامده است، ولی اند؛ این مرحله هنوز سراغ همۀ افراد نژاد بشر  بعضی از افراد به آن مرحله رسیده. دنیوي و اخروي

طور که یک فرد  درست همان» ! زمانۀ یک کتاب مقدس تازه و جاودانه …مسلماً خواهد آمد ! سرانجام خواهد آمد«

کند، نسل بشر نیز بآهستگی همان مرحلۀ  متوسط در جریان رشد خود رشد فکري و اخالقی نسل بشر را تکرار می

اي اینکه مطلب را به سبک فیثاغورس بیان کنیم، باید بگوییم که هر بر. کند رشد فکري و اخالقی فرد برتر را طی می

.او تکمیل شود - یعنی انطباق با موازین عقلی - یابد تا اینکه آموزش یک از ما مرتباً تجدید حیات می

نظرات نهایی لسینگ دربارة مذهب چه بود؟ وي آن را به عنوان کمک بسیار مهمی به اخالقیات پذیرفت، ولی به 

وجه مایل نبود که مذهب به عنوان یک سلسله احکام جزمی درآید که با توسل به درد و رنج گناه، مجازات و  هیچ

دانست که هم موجب رشد  او خداوند را روح درونی واقعیت می. بدنامی اجتماعی، مردم را به قبول این احکام وادارد

دانست؛ ولی عقیده داشت مسیح تنها  ین انسانها میشود و هم خود در حال رشد است؛ مسیح را آرمانیتر دیگران می

او امیدوار بود زمانی فرارسد که تمام االهیات از مسیحیت رخت بربندد . به طور استعاري تجسم این خداوند است

اي که خطاب به مندلسون  نویس نامه لسینگ در پیش. بماند  وتنها اخالق عالی، محبت صبورانه واخوت جهانی باقی

داري خود را از نظرات اسپینوزا، دایر براینکه جسم و فکر بیرون و درون یک واقعیت، و در حکم دو کیفیت بود، طرف

عقاید متداول دربارة الوهیت «: او به یاکوبی گفت. اند که با خداوند عیناً یکسانند، اعالم داشت یا خاصیت یک ماده

در سال » .دانم جز این چیزي نمی. کدام را تحمل کنم ر هیچتوانم از اول تا آخ براي من دیگر وجود ندارند، و من نمی

کرد، خواست تا در رد عقاید اسپینوزا به او کمک کند، ولی از پاسخ  یاکوبی، که در ولفنبوتل از او دیدن می 1780

اگر قرار بود من نام  …. جز فلسفۀ اسپینوزا، فلسفۀ دیگري وجود ندارد«: لسینگ گفت. لسینگ سخت یکه خورد

آمیز لسینگ و  هاي بدعت اندیشه».رسید سی را برخود گذارم، اسم شخص دیگري جز اسپینوزا به فکرم نمیک

او در برونسویک دوستان معدودي داشت که گاه . جویی او در بحثها وي را در سالهاي آخر عمرش تنها گذاشت ستیزه

هاي همسرش در ولفنبوتل نزد  بچه. ازي کندرفت تا چند کلمه گفت وشنود داشته باشد یا شطرنج ب گاه نزد آنها می

ولی دشمنانش . گذارده بود به طور کامل صرف آنها کرد  او میراث مختصري را که همسرش باقی. کردند او زندگی می

لسینگ به مبارزه با آنها برخاست و این . دادند در سراسر آلمان او را به عنوان یک ملحد شریر مورد حمله قرار می

وقتی که کارل ویلهلم فردیناند، که در . پرداخت از در مخالفت درآید شت که بامردي که حقوقش را میجرئت را دا
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دوك برونسویک بود، یک یهودي جوان را که مورد بیمهري او قرار گرفته بود به زندان افکند، ) 1780(این وقت 

  .تا سالمت خود را بازیابدلسینگ از این جوان در زندان دیدن کرد و بعداً وي را به خانۀ خود برد 

به . توانست چیزي بخواند دید چشمانش چنان ضعیف بود که بسختی می. سالمت خود لسینگ ازدست رفته بود

وي، که براي دیدار به برونسویک رفته بود،  1781فوریۀ 3در. ها، و تصلب شرایین مبتال بود تنگی نفس، ضعف ریه

وقتی که شما مرا در حال مرگ «: به دوستانش سفارش کرد. آورددچار حملۀ شدید تنگی نفس شد و خون باال 

بینید، یک سردفتر اسناد احضار کنید؛ من در حضور او اعالم خواهم کرد که بدون اعتقاد به هیچ یک از مذاهب  می

طاق اي از دوستانش در ا فوریه، همان طور که در بستر خوابیده بود، عده 15در» .بندم جاري از این جهان چشم می

ناگهان در اطاقش باز شد؛ لسینگ در آستانۀ آن، خمیده و ضعیف ظاهر شد و کالهش را به . مجاور جمع شدند

یک نشریۀ مذهبی اعالم داشت که به هنگام . عالمت تهنیت از سر برداشت؛ سپس به سکته دچار شد و به زمین افتاد

پولی که از او . خودرا فروخته است، به دوزخ برددیگر، که روح » فاوست«مرگ لسینگ، شیطان او را به عنوان یک 

.باقی مانده بود چنان ناچیز بود که دوك ناچار شد هزینۀ کفن و دفن او را بپردازد

در سال مرگ وي کانت اثر تاریخی خود به نام نقد عقل محض را . لسینگ پیشقراول بزرگترین دوران ادبی آلمان بود

گوته لسینگ را به عنوان آزادیبخش بزرگ و پدر نهضت . ۀ خود را انتشار دادمنتشر کرد و شیلر نخستین نمایشنام

در دوران حیات، ما از شما به عنوان یکی از خدایان «: روشنگري آلمان تلقی کرد، و خطاب به روح لسینگ گفت

  ».کند اید، روح شما بر همۀ ارواح سلطنت می کردیم؛ اینک که شما به سراي دیگر رفته تجلیل می

VI - العمل مکتب رمانتیک عکس  

کرد؛ اکثریت عظیم مردم آلمان به میراث مسیحیت خود چسبیدند و  گوته از جانب یک اقلیت کوچک صحبت می

شش سال بعداز . نهادند دانستند و بر او ارج می کرد ملهم از خداوند می شاعر را که در مدح مذهب آنان غزلسرایی می

هاي آسمانی مسیحا تکان داد، فریدریش گوتلیب کلوپشتوك با نخستین  رانهکم ایرلند را با ت آنکه هندل دست

  .قلوب مردم آلمان را تسخیر کرد) 1773- 1748(قسمتهاي پر شور مسیح خود 

به دنیا آمده بود، پنج سال قبل از لسینگ چشم به جهان گشود، و بیست ودوسال هم  1724کلوپشتوك، که در سال

آنکه کلوپشتوك، که فرزند یک  ، که فرزند یک روحانی بود، یک آزادفکر شد؛ و حاللسینگ. بعد از او زندگی کرد

وي چنان در . حقوقدان بود، مهمترین مأموریت زندگی خود را ساختن شعري حماسی در مدح زندگی مسیح قرار داد

سال  24زسوخت که سه قسمت نخست شعر خود را در حالی که هنوز بیش ا آتش عالقه نسبت به این موضوع می

وزن خوانندگانی چنان حقشناس پیدا کردند که وقتی یک سال بعد وي  این شش و تدیهاي بی. نداشت، منتشر کرد

هایی از سراسر آلمان براي دختر عمو رسید که در آن به وي شدیداً توصیه  از دختر عموي خود خواستگاري کرد، نامه

فردریک پنجم، پادشاه دانمارك، به توصیۀ وزیرش . تناع کردشده بود پیشنهاد او را قبول کند؛ ولی دختر عمو ام

یوهان فون برنشتورف، از کلوپشتوك دعوت کرد که به دربار دانمارك بیاید و در آنجا زندگی کند و با حقوق سالی 

شاعر در سر راه خود به کپنهاگ نسبت به یکی از ستایشگران خود در . تالر حماسۀ خود را به پایان برساند 400

درگذشت و با  1758این زن در . با وي ازدواج کرد 1754هامبورگ به نام مارگارتا مولر مهر و عطوفتی یافت و در 

اي از  کلوپشتوك در پانزدهمین قسمت مسیح، و در پاره. این کار قلب وي را شکست و ابیات او را تیره و غمبار کرد

دت بیست سال در کپنهاگ ماند؛ وقتی برنشتورف از کار م. مؤثرترین قصاید خود، خاطرة همسر خود را تجدید کرد

آخرین قسمتهاي سرودة عظیم  1773برکنار شد، او محبوبیت خود را از دست داد، به هامبورگ بازگشت، و درسال 

. خود را منتشر کرد
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قسمت، داستان  شدند و مانند طنینی از اشعار میلتن بودند؛ سپس، طی بیست این اشعار با ثناخوانی خداوند آغاز می

کلوپشتوك که نوشتن اشعارش . کردند مقدس را از تفکرات مسیح در کوه زیتون تا صعودش به آسمان بازگو می

دربارة زندگی مسیح تقریباً به همان اندازة سالهاي زندگی مسیح طول کشیده بود، آنها را با حقشناسی با ابیاتی 

  : چنین پایان داد

  فکر پر تب و تاب! ما ببین، من به هدف خود رسیده

  دست تواناي تو، . دارد روحم را به تکاپو وا می

  . سرور من، خداوند من بتنهایی مرا رهنمون بوده است

  تا آن وقت که تاریکی گورهاي متعدد مرا در خود گیرند، ممکن است

  خداوندا، تو مرا بارها شفا بخشیده و . به آن هدف دوردست خود نایل آیم

  .اي امت تازه عطا کردهبر قلب مأیوسم شه

  .قلبی که خود را با مرگ یار و دمساز کرده بود

  هروقت من به آنچه وحشتزاست و اشکال تیرة آنها 

  خیره شدم، دیري نپایید که این تصاویر ناپدید شدند،

  . آنها بسرعت ناپدید شدند -زیرا حافظ من تویی

امید من به تو بوده ! ام ر جادة پر از هراس خود گام برداشتهو د ام اي ناجی بشریت، من میثاقنامۀ رحمت تو را خوانده

اند مورد استقبال آلمانیهاي وفادار به مذهب  مسیح به عنوان بهترین اشعاري که به زبان آلمانی سروده شده. است

مه ه«کند که یکی از اعضاي شوراي فرانکفورت ده قسمت نخستین این اشعار را  گوته تعریف می. رسمی قرار گرفت

در مورد خود گوته باید » .کرد خواند، و به این ترتیب خود را براي تمام سال آماده و مجهز می ساله در هفتۀ آالم می

اي شرایط که یک فرهنگ در حال پیشرفت به میل خود از آنها دست  به دور افکندن پاره«توانست تنها با  گفت او می

توك تقدس خود را بفراوانی در قالب ابیاتش ریخت، از این رو کلوپش. از این حماسه لذت ببرد» نخواهد کشید،

اشعارش بیشتر به صورت یک سلسله اشعار تغزلی و کورالهاي به سبک باخ بودند تا شرح سلیس و روانی که یک شعر 

حماسی باید داشته باشد؛ و نتیجتاً دنبال کردن تسلسل اشعاري که در بیست قسمت طی بیست وپنج سال نوشته 

. است کاري مشکل استشده 

طور که ولتر ضد خود را در روسو ایجاد کرد، به همان ترتیب لسینگ هم از طریق شکاکیت، خردگرایی، و  همان

روشنفکري خود آلمان را وادار کرد که نیاز به نویسندگانی را احساس کند که در برابر لسینگ به مقام و حقوق 

در بعضی از . و آنچه مافوق طبیعت است در زندگی بشر پی ببرند احساس، عاطفه، تخیل، اسرار پنهان، رمانس،

. هم به صورت یک مذهب درآمد و هم به صورت یک مد» حساسیت«آلمانیهاي این دوران، خصوصاً زنان، پایبندي به 

بود که اعضایش احساسات و ابراز عواطف را به صورت یک اصل و » محفل اشخاص حساس«دارمشتات داراي یک 

. نفوذ او در آلمان بمراتب بیش از نفوذ ولتر بود. گونه افراد بود روسو در حکم مسیحاي این. ر آورده بودندقاعده د

کار  نقد عقل عملی کانت مملو از افکار روسو بود؛ گوته . هردر و شیلر او را به عنوان سرمنشأ خویش قبول داشتند

: ، سپس به افکار ولتر روي آورد و شعارش این بود»ستچیز ا احساس همه«خود را با افکار روسو آغاز کرد و گفت 

در خالل این احوال، در انگلستان شاعرانی با . ، و سرانجام آنها را در برابر یکدیگر قرار داد»تعمق دربارة زندگی«

احساس مانند جیمز تامسن، ویلیام کالینز، ادوارد یانگ، و داستانسرایانی با احساس مانند ریچاردسن و سترن 

اثر مکفرسن عالقۀ به اشعار، اسرار پنهان، و » اوشن«و اشعار » پرسی«هاي شعرقدیم انگلیسی، اثر  بازمانده. رخاستندب
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هاي قبل از مسیحیت  کلوپشتوك و هاینریش فون گرشتنبرگ افسانه. رمانسهاي قرون وسطایی را به وجود آوردند

  .اسکاندیناوي و آلمان را احیا کردند

او که مانند کانت در . به منزلۀ رهبر و هادي شورش علیه خرد بود 1781قبل از سال  یوهان گئورگ هامان

آلود به دنیا آمده و پدرش به او احساسات نیرومند مذهبی القا کرده بود و تحصیالت دانشگاهی  کونیگسبرگ مه

د را در کیش کرد و تسالي خاطر خو کشید و با فقر زندگی می داشت، به عنوان یک معلم سرخانه زحمت می

کرد که خرد تنها  او استدالل می. کرد یافت که در برابر کلیۀ ضربات دوران روشنگري ایستادگی می پروتستان می

گذرد و نقش اساسی ندارد؛ ولی غریزه، شهود، و  قسمتی از وجود انسان است که از تکوین آن مدت زیادي نمی

. کند براساس همۀ طبیعت و استعدادهاي بشري استوار می احساس عمق بیشتري دارند؛ و یک فلسفۀ واقعی خود را

نظم از نثر عمیقتر . زبان نه به عنوان فراوردة عقل، بلکه به صورت یک موهبت خدایی براي بیان احساس به وجود آمد

قابل آیند، بلکه ناشی از آن کیفیت غیر  آثار بزرگ ادبی به واسطۀ دانش و رعایت قواعد و دالیل به وجود نمی. است

  .گیرد توصیفی هستند که نبوغ نام دارد و، با راهنمایی احساس، مافوق کلیۀ قواعد قرار می

گفت اگر انسان منطق را قبول داشته باشد، فلسفۀ اسپینوزا  او می. فریدریش یاکوبی با هامان و روسو همعقیده بود

یابد، عاري از حقیقت است؛ و  یت دست نمیگاه به قلب وروح واقع کامال منطقی است، ولی منطق به این علت که هیچ

توان با دلیل و عقل اثبات کرد، ولی  وجود خداوند را نمی. شود روح واقعیت هم تنها بر احساس و ایمان آشکار می

.انگیز، وخالی از امید است داند که بدون اعتقاد به خداوند، زندگی بشر چیزي عبث، غم احساس می

ر، روح مردم آلمان آمادگی الزم را براي آن جشنهاي ادبیات و تخیلیی که باعث شدند با این تجلیل از احساس و شع

در نیمۀ دوم قرن هجدهم در آلمان، خاطرة شور و حرارت و باروري انگلستان در دوران سلطنت الیزابت اول تجدید 

. عمر کوتاهی داشتند تعداد مجالت شعري بسرعت افزایش یافت، ولی مطابق معمول این مجالت. شود به دست آورد

یوهان هاینریش فوس عالوه بر ترجمۀ آثار هومر، ویرژیل، و شکسپیر، یک داستان لطیف به نام لویز به شعر سرود 

هاي لطیف  زالومون گسنر، با اشعار و نوشته. که قلب مردم آلمان را ربود و گوته را به رقابت واداشت) 1795 -1783(

ماتیاس کالودیوس با اشعار روایی خود دربارة . المللی یافت روستایی، طرفداران بین خود به نظم و نثر دربارة زندگی

الالیی که باید در نور ماه خوانده «زندگی خانوادگی، یکصدهزار مادر را تحت تأثیر قرار داد، مانند قطعه شعر او به نام 

  :»شود

  !اینک بخواب، دختر کوچکم

  کنی؟ چرا گریه می

  استراحت در نور ماه،

  .نرم وشیرین است

  در آن هنگام، خواب

  .آید زودتر و بدون درد به سراغ انسان می

  ها خیلی خوشحال است ماه با بچه

  .و شما را دوست دارد

او، که فرزند یک کشیش بود، به هاله و گوتینگن فرستاده . گوتفرید بورگر کلیۀ خصایص یک نابغۀ رمانتیک را دارا بود

با نوشتن  1773در سال . بندوبارش باعث شد از مدرسه دست بکشد زد، ولی زندگی بیشد تا به تحصیل حقوق بپردا

با ارتش فردریک به محاصرة پراگ » لنوره«معشوق . گناهانش را در نزد همگان پاك کرد» لنوره«اي به نام  قصیده

اي؟  م، آیا تو بیوفایی یا مردهویلهل«: پرسد خیزد و می بیند، برمی  هر بامداد لنوره به خاطر خوابهایی که می. رود می
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گردند؛ زنان، مادران، و اطفال با خوشخالی و سپاس  رسد، سربازان باز می جنگ به پایان می» چقدر طول خواهی داد؟

  :اما لنوره. کنند خداوند از آنها استقبال می

  کرد،  او از همه در آن صفوف سؤال می

  پرسید، و از هرکس نامش را می

  که آمدند، ولی از همۀ آنها 

  .هیچ کس نبود که خبري به او بدهد

  و بعد که همۀ سربازان رفتند،

  فام خود را کند، او موي سیه

و خود را با درد وحشتناك یأس

  .بر زمین افکند

دهد که این فکر اشتباه است، و تقاضاي  لنوره پاسخ می. کند درست است گوید آنچه خداوند می مادر لنوره به او می

دهد که بهشت با ویلهلم بودن، و  لنوره جواب می. کند بهشت و دوزخ با او صحبت می  مادرش دربارة .کند مرگ می

کند، اسم خود  شب هنگام سواري بیرون منزل او توقف می. گوید تمام روز لنوره هذیان می. دوزخ بدون او بودن است

شود، و  لنوره پشت او بر اسب سیاهش سوار می. خواهد که همراه او برود و همسر او شود گوید، از لنوره می را نمی

ناگهان سوار به . شوند ارواح در اطراف آنان مشغول رقص می. رسند آنها به گورستانی می. کند تمام شب سواري می

درحالی که اومیان مرگ و زندگی در . بیند که به یک اسکلت چسبیده است شود، و لنوره خود را می جسد تبدیل می

  :کنند وار ادا می واح این کلمات را شیوننوسان است، ار

  !شود حتی هنگامی که قلب شکسته می! شکیبایی، شکیبایی

  .با خداوند در آسمان نزاع مکن

  روح تو از قالب بدن جدا شده است؛

  ! خداوند بر روح تو رحم کند

VII  - شتورم اونددرانگ  

کنندةمقدسات، یعنی به  ردگرایی بیحرمتگستر به جانب ف نهضت رمانتیک از تقدس کلوپشتوك و عواطف لطیف

منشی  اشراف. جوانان آلمانی، که سرمست از عصیان اخالقی و اجتماعی بودند، حرکت کرد» یورش و جنبش«جانب 

کنندة  آور طبقۀ بازرگان، شیوهاي خسته خشک دربار، اصول و قواعد جزمی و روبه زوال و اعظان، سودجویی مالل

نمایان همه وهمه در جوانان آلمانی، که به توانایی خود واقف و از جا  فروشی پرتظاهر عالم مکارکنان دستگاه اداري، عل

آنها به فریاد روسو براي طبیعی بودن و آزادي گوش . و مقام محروم بودند، احساس ناراحتی شدید ایجاد کردند

گرایی،  ز جهت مردود داشتن مادهآنان با روسو ا. روسو ارزشی قایل نبودند» ارادة عمومی«دادند، ولی براي  می

خردگرایی، و جبرگرایی توافق داشتند؛ و با لسینگ از جهت اینکه کار خالف قاعده و قوي شکسپیر را به سبک و 

آمد، ولی  جوانان آلمانی از ظرافت طبع ولتر خوششان می. شیوة کالسیک کورنی و راسین برتري داد همعقیده بودند

شورش مستعمرات امریکایی علیه . اند لیاقتی را که ولتر نادیده گرفته بود پیدا کرده کردند که شایستگی و فکر می

نام . ما براي امریکاییها موفقیت کامل آرزو کردیم«اً به خاطر آورد که  گوته بعد. انگلستان آنها را به هیجان آورده بود

» یورش آوران و جنبش کنندگان«ن ای» .فرانکلین و واشینگتن در کهکشان سیاست و جنگ شروع به درخشش کرد

کردند؛ و از تسلط سالخوردگان برجوانان، و  سرمستی ناشی از آثار جسمانی نوجوانی، و بیداري فکري را احساس می

آنها به طور کامل طالب اصالت، تجربۀ . کردند کرد، عمیقاً اظهار اندوه می وار سنگینی می بختک دولت بر روح افراد، که
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احساس آنان . دارد ي بیان بودند؛ و بعضی از آنها اعتقاد داشتند که نبوغشان آنها را از قانون معاف میمستقیم، و آزاد

آه، آن دوران «: گفت گوته می. این بود که عامل زمان به سود آنهاست، و آیندة نزدیک شاهد پیروزي آنها خواهد بود

ورشیان از طریق مبارزه با رسوم متداول لباس بعضی از ش»! که یوهان مرك ومن جوان بودیم، دوران خوبی بود

به این ترتیب کریستوف کاوفمان . داشتند پوشیدن، و برقرار کردن رسوم خود به جاي آنها، فلسفۀ خود را بیان می

کرد و پیراهنش تا روي ناف باز بود ولی این یک مورد استثنایی بود؛  گذاشت، موهایش را شانه نمی کاله برسر نمی

گونه خودنماییهاي خالف اصول در  روان، به استثناي یک یا دو نفر که دست به خودکشی زدند، از اینبیشتر پیش

خود گوته با نوشتن نمایشنامۀ خویش به نام . بعضی از آنها از لحاظ مالی متمکن بودند. کردند زمینۀ البسه احتراز می

رفت؛ وسال بعد اثرش به نام ورتر  به شمار می، از پدران نهضت شتورم اوند درانگ )1773(گوتس فون برلیشینگن 

به این نهضت پیوست؛ ولی طولی نکشید که ) 1781(شیلر با اثر خود به نام راهزنان . پرچم پیروز نهضت رمانتیک شد

تر رها  تر ولی کم ریشه این صاحبان روحهاي درهم پیچیده و در حال تکامل، مبارزه را به امید جوانان پرحرارت

  .کردند

به دانشگاه رفت، در . او از همۀ جهات ظاهري عاقل و نیرومند بود. ان مرك یکی از بانیان و پیشروان نهضت بودیوه

دارمشتات شخصیتی مطلوب شد، و در ارتش به صندوقداري کل رسید؛ به تیزهوشی و توانایی عمل  -دربار هسن

حت تأثیر او قرار گرفت و با او و هردر در با وي آشنا شد، به نحو مطلوبی ت 1771گوته که در سال . شهرت داشت

ادارة یک نشریۀ انتقادي به نام اخبار ادبی فرانکفورت همکاري کرد، و به همین علت در آغاز، به این شورشیان 

مرك، که با تجارت و سیاست آشنا بود، به هنگام سفر در آلمان و روسیه خودخواهیهاي . گفتند می» فرانکفورتیها«

چون خود را از . کنندة دربارها، و استثمار دهقانان را مشاهده کرد و مورد هجو قرار داد زندگی خستهصاحبان ثروت، 

» مفیستوفلس مرك«گوته او را . اعتنا شد دید، تلخکام، و نسبت به نوع بشر بدبین و بی اصالح این اوضاع عاجز می

ناکامی در کسب و کار و بدبختی در ازدواج . ر دادهایی براي نقشهاي اول فاوست قرا خواند، و خود ومرك را نمونه می

وایمار به خواهش گوته وي را از این قروض نجات داد،  - او مقروض شد، دوك ساکس. استقرار فکري مرك را برهم زد

  ).1791(دچار مالیخولیاي مداوم شد، ودر سن پنجاهسالگی خود را کشت 

رزند یک کشیش لوتري در لیوونیا بود، و بر اثر فشاري که در او ف. آورتر سرگذشت راینهولدلنتس بود از این حزن

کودکی به خاطر اصول و عقاید مربوط به گناه و جهنم به او وارد شده بود، اعصاب ضعیف و خلق و خوي قابل 

کانت او را با . کانت در کونیگسبرك براي مدتی به وي کمک کرد  شنیدن دروس. تهییجش تحت تأثیر قرار گرفتند

هاي روسو آشنا ساخت، و طولی نکشید که لنتس دربارة هلوئیز جدید به عنوان بهترین کتابی که تا آن موقع  نوشته

در ستراسبورگ با گوته آشنا، و مسحور خصوصیات مثبت اخالقی او شد؛ از . کرد در فرانسه چاپ شده بود صحبت می

ه نوشت که آنها در بعضی از چاپهاي آثار گوته نظر تفکر و سبک از او تقلید کرد و اشعاري چنان شبیه اشعار گوت

به ززنهایم رفت، عاشق فریدریکه بریون شد، او را پس از گوته از همه بیشتر دوست داشت، و اشعار . گنجانده شدند

وي به فریدریکه اطمینان داد که اگر به عشق او پاسخ مساعد ندهد، خود را خواهد . پرحرارتی در مدح او ساخت

به وایمار رفت، گوته زیر بالش را گرفت، به موفقیت گوته . که پاسخ مساعد نداد، و او هم خود را نکشتفریدری. کشت

رشک برد، روابط گوته با شارلوته فون شتاین را مورد استهزا قرار داد، و دوك از او خواست از آن دوکنشین خارج 

هایش به نام سربازان تبعیضهاي  یکی از نمایشنامه .نویس استعداد قابل توجهی داشت او به عنوان شاعر و نمایش. شود

شخصیت اصلی این نمایشنامه دختري از طبقۀ متوسط . طبقاتی و زندگی طبقۀ متوسط را بتندي مورد هجو قرار داد

کند  شود و در خیابان سعی می است که با در سر پروراندن این آرزوي بیهوده که با یک افسر ازدواج کند، بدکاره می

لنتس، که خود ثبات الزم را براي یافتن جاي پاي مطمئنی در زندگی . ر خود را، ناشناخته، به تور اندازدکه پد



۶٣۴٣

نداشت، از شغلی به شغلی دیگر و از شکستی به شکستی دیگر روي آورد، دچار جنون روانی شد، چندین بار دست 

از همه زیرکتر » یورش کنندگان«گر در میان ماکسیمیلیان فون کلین ).1792(به خودکشی زد، و دیوانه از دنیا رفت 

هاي خود لحنی تند و خشن پیش گرفت، و  در نمایشنامه. او دنیا را محکوم داشت و در آن مقامی واال یافت. بود

. گونه خوشیهاي جوانی را تجربه کرد و هفتادونه سال هم زنده ماند او همه. مسئول امور اداري دانشگاه دورپات شد

ما در دختران آنچه را که هست دوست داریم، ولی در مردان «: د که گوته این عبارت پرمعنی را نوشتدربارة او بو

که به سن ) 1776(مشهورترین نمایشنامۀ کلینگر به نام یورش و جنبش » .دهند جوان آنچه را که نویدش را می

این نمایشنامه . بخشید» رانگشتورم اوندد«بیست وچهار سالگی نوشته شده بود نام و خلق و خوي خود را به 

نحوة . روند داد که به امید یافتن مفرهاي آزاد براي خصایص فردي خود به امریکا می عصیانگران اروپایی را نشان می

کلینگر در ارتشهاي اتریش و . بیان نمایشنامه با احساسات لجام گسیخته، و پیام آن نبوغ آزاد شده از همۀ قواعد بود

با یکی از دختران نامشروع کاترین بزرگ ازدواج کرد، به استادي دانشگاه رسید، و به صورت یکی روسیه خدمت کرد، 

  .از ستونهاي کشور درآمد و مستقر شد

این رمان آنارشیسم، . را تکمیل کرد» شتورم اوند درانگ«) 1787(ویلهلم هاینسه با نوشتن رمانی به نام آردینگلو 

طلبی و  عتنایی به اخالقیات، و میل به کسب قدرت را در جشن و سروري از لذتا نیهیلسیم، کمونیسم، فاشیسم، بی

گوید جنایت اگر شجاعانه باشد، جنایت نیست، و تنها جنایت واقعی  قهرمان داستان می. جنایت یکجا جمع کرده بود

ه است، و چنانچه زندگی تجلی غرایز اساسی و اولی. واقعیترین فضایل نیرو و شهامت جسم و اراده است. ضعف است

کرد  به این ترتیب، آردینگلو هروقت هوس . انسان این غرایز را ضد اخالقی تلقی کند، از هدف اصلی دور خواهد افتاد

قید و بند خود، باالترین قانون  کشد؛ و در این شهوات بی کند یا آدم می یا فرصتی دست داد، زنان را از راه به در می

کند و  او اعمال برجستۀ هانیبال را توصیف، و از او به عنوان ابرمرد تجلیل می. بیند اندرکار می  طبیعت را دست

میلیونها انسان که در سراسر عمر خود حتی یک ساعت از زندگیشان مانند هانیبال نبوده است، در «: پرسد می

رأي براي زنان، و پرستش او یک اجتماع کمونیستی با اشتراك زنان، حق » مقایسه با این یک نفر چه ارزشی دارند؟ 

. نهد عناصر طبیعت به عنوان تنها مذهب را بنا می

هاي حاکم بر دیگران به این نهضت تشخیص و نفوذ  اي از اندیشه در گردباد آشفتۀ نهضت شتورم اوند درانگ، پاره

متیازات خانوادگی، بیشتر رهبران نهضت از طبقۀ متوسط بودند و عصیان خود را به عنوان اعتراضی علیه ا. بخشیدند

. آراستند آغاز کردند تفرعن صاحبان مقام، و تجمل روحانیان عالیمقامی که با عشریۀ پرداختی دهقانان بزم خود را می

القول بودند که باید نسبت به وضع دهقانان، اعم از اینکه سرف باشند یا آزاد، توجه و همدردي شود؛ و  آنها همه متفق

خواستند که از مدپرستی و البسۀ  آنها از زنان می. خالقی مورد جستجو قرار گیردکمال مطلوب در خصوصیات ا

کردند  طلبانۀ خود دست بکشند؛ و از آنها دعوت می کردن، و از تقدس تسلیم عجیب خود، از احساساتی بودن و غش

و به عنوان الهامی االهی در آنها مذهب را از نو . آمیز افکار آزاد شده و مردان قلندر شریک شوند که در زندگی هیجان

دانستند  طبیعت را با خداوند یکی می. کردند روحی که نبوغ آن قسمتی از نیروي خالقه و راز جهانی است توصیف می

آنها افسانۀ قرون وسطایی فاوست را به عنوان نشانۀ . کردند که طبیعی بودن یعنی االهی بودن گیري می و نتیجه

. کردند شکند تلقی می ، اخالقیات، یا قوانین را درهم می که کلیۀ موانع سنن، رسوم عطش فکري و جاهطلبی سوزانی

علت «: اي تحت عنوان فاوستس لبن نوشت و در آن گفت به این ترتیب بود که مالرمولر مدتها قبل از گوته نمایشنامه

کند،  قدرتهاي خود را احساس میاین امر آن بود که من در همان ابتدا وي را به عنوان مردي بزرگ شناختم که همۀ 

کند و کوشش دارد آن را به دور افکند، و شهامت آن را دارد آنچه را  افساري را که سرنوشت بر او زده است حس می

گوییهاي نهضت شتورم اوند درانگ آن را به عنوان  شور و شوق و مبالغه» .شود به کناري افکند که مانع راه وي می
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این نهضت . داشتند ري، و نداي اقلیتی که محکوم به رشد یافتن و آرام شدن است، مشخص مینشانۀ بروز نوجوانی فک

پیشروان نهضت که در . اند از پشتیبانی عمومی برخوردار نشد، زیرا سنت و مردم پیوسته از یکدیگر پشتیبانی کرده

فرانسه معتقد » فیلسوفان«ند و مانند زمینۀ زندگی آلمان براي خود پایگاهی نیافتند، با شاهزادگان از در صلح درآمد

هردر، گوته، و شیلر . بودند که حکمرانان روشنفکر رهبري آزاد فکري و اصالحات اجتماعی را به عهده خواهند گرفت

هاي سوزان آتش آن عقب کشیدند، چنگالهاي  در دوران جوانی خود با این نهضت در تماس آمدند، خود را از شعله

.مشرب وایمار را پذیرفتند اي خود را جمع کردند، و با احساس حقشناسی حمایت دوکهاي خوشخود را کوتاه و باله

VIII - هنرمندان  

آنها سبک باروك را از ایتالیا و . کردند آلمانیهاي این دوران در زمینۀ هنر با فرانسویها و ایتالیاییها کامال برابري می

میهنان دور از وطنشان داوید  یا وینکلمان و منگس را دادند، و همسبک روکوکو را از فرانسه گرفتند، ولی به ایتال

دادند؛ به این  هاي فرانسوي به مبلسازان فرانسوي ترجیح می رونتگن، ژان ریزنر، و آدام وایسوایلر را پادشاهان و ملکه

اي بن. که رونتگن ساخت، به وي پرداخت» میزکاري«لیور براي  80‘000ترتیب بود که لویی شانزدهم 

هاي آلمانیهاي متمکن پر از مبل و اثاث بزرگ و  در مونیخ، کاخ جدید فردریک در پوتسدام، و خانه»رزیدنتس«

کاري شده بودند، تا آنکه در پایان این دوران سبک سبکتري از مبلسازان انگلیسی  سنگینی بودند که با دقت کنده

گ آسیب دیده بودند، ولی نیمفنبورگ، لودویگسبورگ، هاي مایسن براثر جن کارخانه. چیپندیل و شراتن اقتباس شد

هاي  بخاریها، و میزهاي آلمانی با پیکره ها، پیش طاقچه. چینی را ادامه دادند پوتسدام، و مراکز دیگر هنرچینی و بدل

  .روح و طراوت یافته بودند -زدند خواندند، یا بوسه می رقصیدند، آواز می که می -آور و زیبا کوچک نشاط

مارتین کالوئر در ایام نخستین دولت وایمار مجسمۀ . هاي قابل تحسینی وجود داشتند قیاس بزرگتر، مجسمهدر م

لودویگ، فرزند مارتین، در . داد اي از گوته ساخت که او جدي، با چشمانی براق و مطمئن به خود، نشان می نیمتنه

دانکر از  اي است که یوهان فون ن بهتر مجسمهاي که از شیلر ساخت موفقیت مشابهی به دست نیاورد؛ از آ مجسمه

ساز آلمان در این دوران یوهان گوتفرید  بهترین مجسمه. شیلر ساخت که اینک در یکی از میدانهاي شتوتگارت است

اي از سر فردریک ساخت، و در  وي مجسمه 1791در . ساز دربار شد در برلین مجسمه 1788شادو بود که در سال 

فردریک کوچکتري از برنز درست کرد که شاهکاري فراموش نشدنی  1816در . قد اورا تراشیدپیکرة تمام  1793

هایی که از شاهدخت  در زمینۀ کار با مرمر، مجسمه. است او ارابۀ پیروزي را از برنز براي دروازة براندنبورگ ساخت

  .دندهاي باستانی را پیدا کر لویز و خواهرش فردریکه ساخت تقریباً زیبایی مجسمه

توانست بیش از ده تن آنان را به ایتالیا بدهد و هنوز نقاشان خوبی براي خود داشته  آلمان آن قدر نقاش داشت که می

یوهان . توان آنها را با هم اشتباه کرد العده بودند که بآسانی می خانوادة تیشباین در هنر نقاشی چنان کثیر. باشد

تیشباین در  فریدریش اش یوهان برادرزاده. ز لسینگ تصویري عالی کشیدکاسل ا - هاینریش تیشاین نقاش دربار هسن

کارل آوگوست،  بورگ نقاشی کرد و از فرزندان دوك پطرز کاسل، رم، ناپل، پاریس، وین، الهه، دساو، الیپزیگ، و سن

در  1799 -1787یوهان هاینریش ویلهلم تیشباین در سالهاي . وایمار گروه زیبایی به وجود آورد -حکمران ساکس

هاي اطراف رم کشید، و پس از بازگشت به آلمان نقاش دوك  ایتالیا زندگی کرد، تصویر مشهوري به نام گوته در جلگه

.اوالنبورگ شد

ساز، نقاش، حکاك، معلم، و پیشرو اصالح هنر  در آلمان آدام فریدریش اوزر مجسمه» حمله به سوي ایتالیا«یک مبدأ 

وینکلمان مدتی در درسدن با او را زندگی کرد، نقاشیهاي او را مورد انتقاد قرار داد، . براساس سبک کالسیک بود

» .داند آن قدر که امکان داشته باشد انسان در خارج از ایتالیا بداند، می«او :  خصوصیات اخالقی وي را ستود، وگفت
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ي دیدن کرد و به تب عالقه به ایتالیا گوته در آنجا از و. اوزر به ریاست هنرستان الیپزیگ منصوب شد 1764در سال 

  .دچار شد

او یک لهستانی بود که در . از هنرمندانی که در آلمان باقی ماندند، دانیل کودوویکی در باالي فهرست قرار داشت

به برلین  1743در . دانتزیگ به دنیا آمد، یتیم شد، و آموخت که براي امرار معاش طراحی، حکاکی، و نقاشی کند

وي زندگی مسیح را با مینیاتورهایی عالی که باعث شهرت ملی وي . ز همۀ جهات، بجز اسمش، آلمانی شدرفت و ا

کاالس و  شدند مجسم ساخت و سپس، در حالی که خلق وخوي او بیشتر به ولتر نزدیک بود، تصویري به نام ژان

  . اش ترسیم کرد خانواده

یباً هیچ اثر ادبی عمده در پروس، بدون اینکه توسط وي مصور طراحیهاي او چنان مورد تقاضا بودند که سالها تقر

خودش مشغول کار بود، همسرش : بیت خویش را مجسم کرد  او در زیباترین حکاکی خود اهل. شد شود، منتشر نمی

قرمز تصویري از  او با یک گچ . کرد، و دیوارها پوشیده از آثار هنري بودند با غرور پنج طفل خود را مراقبت می

در آثار وي نوعی ظرافت خطوط و لطافت . کستنر، که گوته وي را دوست داشت و از دست داد، ترسیم کرد لوته

کنند این است  کند علت اینکه اغلب او را به هوگارث تشبیه می احساس وجود دارد که وي را از هوگارث متمایز می

اکثر . کند وي، بحق، این وجه تشابه را تقبیح میکه وي تصاویر متعددي از زندگی عادي ترسیم کرده است؛ ولی خود 

وحش نشاندهندة همان تمایلی است که واتو نسبت به  اثر او به نام اجتماعی در باغ. گرفت اوقات وي از واتو الهام می

  .هواي آزاد و پیچ وتاب مسحور کنندة البسۀ زنان داشت

او . دهد را متبسم، با موي مجعد، و تنومند نشان میآنتون گراف تصویري از کودوویکی به جاي گذارده است که او 

کند، ولی با لباسی  اي از خویشتن ترسیم کرده است که سر از روي کارش برداشته و دارد نگاه می چهره همچنین تک

چهرة زیبایی که از همسرش کشید، به آن روح بیشتري  در تک. خواهد به مجلس رقص برود که برتن دارد، گویی می

چهرة دیگري، با  در تصویري که از کورونا شروتر بازیگر نمایش کشید، غرور وي را خوب مجسم کرد، ودر تک. بخشید

  . البسۀ زرین، شکوه خاصی به اندام درشت خانم هوفرات بومه داد

کارستنس بود که تعالیم وینکلمان را چه از لحاظ ظاهر و چه از لحاظ  قرن آسموس یاکوب آخرین نفر در این نیم

او، که در شلسویگ به دنیا آمده ودر . طن کامال فراگرفت، و احیاي هنر کالسیک در نقاشی آلمان را تکمیل کردبا

به ایتالیا بازگشت و  1792کرد؛ ولی در سال  کپنهاگ و ایتالیا به مدرسه رفته بود، بیشتر در لوبک و برلین کار می

دانست که گذشت زمان رنگ را از آثار هنري  او نمی. کردها و معماري باستانی  خود را یکسره وقف بقایاي مجسمه

موي خود را به مداد تبدیل کرد و  بنابراین، او مانند منگس قلم. یونانی زدوده و تنها خطوط را باقی گذارده است

نشستند ناراحت  وي از معایب جسمانی مدلهایی که در کارگاه در برابرش می. هدفش تنها کمال شکل و قواره بود

هایی از اساطیر یونان،  از ترسیم خدایان یونانی و صحنه. شد، وتصمیم گرفت که به نیروي تخیل خود متکی باشد می

پس از اینها به مصور کردن آثار دانته و . برد کردند، لذت می به صورتی که وي و وینکلمان آنها را نزد خود مجسم می

شد که از رنگ و با روح بودن تصاویر غافل  پیوسته باعث می اش به خط و فرم العاده عالقۀ فوق. شکسپیر روي آورد

هاي خدایان در ذهن  شود؛ حتی هنگامی که تقریباً به سبک میکالنژ تصویري همچون پیدایش روشنایی از پیکره

توانیم به خاطر اینکه وي نقاشیهاي نمازخانۀ سیستین را به همان دقت و صحتی به  کرد، ما تنها می خود مجسم می

رم عالقۀ وي را جبران کرد و از آثارش یکی . آورد که موتسارت آهنگ آن را به یاد آورد، از او تمجید کنیم طر میخا

از وسیعترین و مشهورترین نمایشگاههایی را که براي هنرمند دوران معاصر تا آن وقت ترتیب یافته بودند به وجود 

هنر، مانند . گذشت وچهار سال از عمرش می که تنها چهل سه سال بعد، او در رم درگذشت، در حالی). 1795(آورد 

.تواند آتشی سوزاننده باشد امور جنسی، می
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فردریک بناي . در تزیینات معماري پوتسدام و برلین در دوران فردریک کبیر خصوصیات نئوکالسیک تسلط داشتند

بورینگ، گونتارد، و  -سه معمار. شود آغاز کرد و نگذاشت جنگ مانع اجراي این برنامه 1755کاخ جدید خود را در 

در طراحی آن سهیم بودند؛ آنها سبک کالسیک را با سبک باروك درآمیختند و بنایی به وجود آوردند که  -مانگر

هاي سبک روکوکو فرانسوي برابر  کرد؛ تزیینات داخلی آن با بهترین نمونه خاطرة کاخهاي روم باستان را تجدید می

گونتارد و شاگردش گئورگ اونگر یک برج . در برلین داراي رواقی به سبک کالسیک بود» سويکلیساي فران«. بودند

بر شکوه  1780 - 1774اونگر با ایجاد یک کتابخانۀ سلطنتی در سالهاي ). 1785 -1780(کالسیک به آن افزودند 

کرد، به طور آشکار از روي  ایجاد 1791 - 1788، که کارل النگهانس در سالهاي »دروازة براندنبورگ«. برلین افزود

این دروازه در جنگ جهانی دوم تقریباً سالم ماند، ولی ارابۀ چهار اسبۀ .پروپوالیا واقع در آکروپولیس درست شد

  .مشهوري را که شادو با آن زیبایی دروازه را کامل کرده بود از دست داد

خواهر فردریک، ویلهلمینه، . ساختند اجساد می شهرهاي دیگر آلمان بناهایی براي جا دادن به شاهزادگان، نجبا، و

در کاسل، ). 1773-1744(بایرویت را با کاخی که به سبک روکوکو به نحوي دلفریب ساخته شده بود زیبا کرد 

حد (کاسل طرحریزي کرد  -باشکوه را در قصر الندگراف هسن»اطاق آبی«لویی دو ري تاالر رقص و  -سیمون

 -1755(پیگاگه کاخ اعیانی بنرات را ساخت  ین در نزدیکی دوسلدورف، نیکوالوس فوندر کنار رودخانۀ را). 1769

  ). 1764 - 1762(؛ و در نزدیکی لودویگسبورگ، فیلیپ دوالگپیر کاخ زیباي مونرپو را بنا کرد )1769

IX - بعد از باخ  

یک خانوادة بدون . آمد هیجان می آلمان بیش از هر ملت دیگر، بجز ایتالیا، از لحاظ موسیقی پربرکت بود و از آن به

موسیقی . کردند مدارس، موسیقی را تقریباً همپایۀ مذهب و قرائت تدریس می. آالت موسیقی امري غیرعادي بود

دادند؛  رفت، زیرا علم و فلسفه، و شهرها و صنایع، به افکار جنبۀ دنیوي و غیرمذهبی می کلیسایی روبه انحطاط می

افکن بودند، ولی آواز بتدریج از صورت آوازهاي جمعی کلیسایی خارج  ي هنوز طنینسرودهاي مذهبی بزرگ لوتر

یوهان پترشولتس با اثر خود به نام . گرفت ، زینگشپیل، و اپرا به خود می)تصنیف(شد و جنبۀ آوازهاي عادي  می

به موسیقی درآوردن اشعار دوران جدیدي در زمینۀ آواز گشود، و از آن پس آلمان در زمینۀ ) 1782(آوازهاي عامیانه 

  .رهبر بالمنازع بود

اجرا کنندگانی مانند یوهان . سازي شد پیشرفت مکانیکی پیانو باعث گسترش کنسرت و پیدایش مهارت در موسیقی

، هومل، که در آن وقت 1789مارس  10در . شوبرت، آبت فوگلر، یوهان هومل شهرهاي بسیاري را تسخیر کردند

. دانست که موتسارت هم در میان شنوندگان است او نمی. رسدن یک رسیتال پیانو اجرا کردیازده سال داشت، در د

کننده راه  اش تمام شد، از میان جمعیت تحسین ضمن کنسرت، او معلم سابق خود را دید و شناخت و همینکه قطعه

فولگر لقب خود را به ) کشیش( آبت. خود را باز کرد و موتسارت را با ابراز مراتب گرم ارادت و شادي در آغوش گرفت

؛ در مانهایم او، هم کشیش دربار بود و هم )1773(این علت که به مقام کشیشی منصوب شده بود دریافت داشت 

به عنوان یک نویسندة موسیقی، یکی از اصلیترین و متنفذترین نویسندگان قرن بود؛ به عنوان یک . رهبر موسیقی آن

ارت را برانگیخت؛ به عنوان معلم وبر ومیربیر را تعلیم داد؛ و به عنوان فرستادة پاپ، نوازندة زبردست ارگ، رشک موتس

با پوشیدن جورابهاي آبی رنگ، بردن کتاب دعاي خود همراه نتهاي موسیقی خویش، و گاهی معطل نگاه داشتن 

  .تداش رسانید، مردم مانهایم را به خنده وامی شنوندگان براي آنکه دعایش را به اتمام می

شد که کریستیان کانابیخ به عنوان  هیئت ارکستر مانهایم در این وقت از هفتادوشش موسیقیدان برگزیده تشکیل می

وي . اظهارنظر لرد فوردیس دربارة آلمان مشهور بود. کرد معلم، رهبر، و تکنواز ویولن، آن را با توانایی رهبري می

ارکستر گواند . یکی ارتش پروس بود، و دیگري ارکستر مانهایم: تگفت که آلمان به دو علت در رأس ملل قرار داش می
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سه یا چهار و گاهی  - کنسرتها بسیار عظیم بودند. هاوس درالیپزیگ از ارکستر مانهایم تنها از لحاظ شهرت عقبتر بود

انشگاهها، کاخها، ها، کلیساها، د در تماشاخانه - شدند شش کنسرتو جزو برنامه بود؛ و این کنسرتها در همه جا اجرا می

 -1770کرد؛ تا سال  در این هنگام سمفونی با کنسرتو از نظر تنوع و تعداد رقابت می. ها، و باغهاي عمومی میخانه

. سازي پذیرفته شده بود سمفونی به عنوان باالترین فرم موسیقی -حتی قبل از هایدن

او از همسر اول خود هفت فرزند داشت . ن باخ بودندنیمی از آهنگسازان معروف این دوران از خانوادة یوهان سباستیا

وي از همسر دومش سیزده . المللی رسیدند که دوتن از آنها، ویلهلم فریدمان و کارل فیلیپ امانوئل، به شهرت بین

اي  فرزند داشت که دوتن از آنان، یوهان کریستوف فریدریش و یوهان کریستیان، در موسیقی به مقام برجسته

. هان کریستوف فریدریش صاحب فرزندي به نام ویلهلم فریدریش ارنست باخ شد که آهنگساز کوچکی بودیو. رسیدند

یکی از . به این ترتیب، یوهان سباستیان پنج نفر به جهان عرضه داشت که در تاریخ موسیقی مقامی به دست آوردند

در وایمار رئیس موسیقی نمازخانه شد، و  بستگان دور وي، یوهان ارنست باخ،در نزد استاد در الیپزیگ تحصیل کرد،

  .چند آهنگ از خود باقی گذارد که به دست فراموشی سپرده شدند

. نخستین قسمت کالویۀ بین تامپره پدرش براي تعلیم وي نوشته شده بود. ویلهلم فریدمان باخ در وایمار به دنیا آمد

سن بیست وسه سالگی به عنوان نوازندة ارگ در در . او بسرعت پیشرفت کرد و در سن شانزدهسالگی آهنگساز شد

زوفین کیرشه در درسدن منصوب شد؛ و چون وظایفش در آنجا سبک بودند، چند سونات، کنسرتو، و سمفونی 

، حقوق و )1746(هنگامی که به عنوان نوازندة ارگ در کلیساي لیب فراوان کیرشه در هاله منصوب شد . نوشت

بعد از موسیقی، بیش از هر . معروف شد» باخ هاله«در آنجا ماند، و به این علت به  هجده سال. شهرتش افزایش یافت

از کار خود استعفا کرد، و مدت بیست سال از شهري به شهر دیگر  1764در سال . چیز به میخوارگی عالقه داشت

در برلین  1774در . کرد رفت و با اجراي برنامه و گرفتن شاگرد، بدون اغراق، دست به دهان امرار معاش می می

  .در فقر در همانجا درگذشت 1784مستقر شد و در سال 

هاي موسیقی خود را به ارگ و پیانو محدود  کارل فیلیپ امانوئل باخ چپ دست بود و بنابراین ناچار بود اجراي برنامه

فیلیپ تلمان  ، در سن بیست سالگی، وارد دانشگاه فرانکفورت شد و در آنجا از دوستی گئورگ1734در . کند

وي بعضی  1737در سال . تلمان یکی از پدران تعمیدي او بود و قسمتی از نام خود را بر او گذارده بود. برخوردار شد

دانست ولیعهد  او که می. هاي خود را در برابر گروهی که فردریک ویلهلم اول نیز جزو آنها بود، نواخت از ساخته

اما در سال . رگ رفت وخود را معرفی کرد، ولی نتیجۀ آنی از آن نگرفتفردریک موسیقی دوست دارد، به راینسب

فردریک، که در این موقع پادشاه بود، او را به عنوان نوازندة کالوسن در هئیت ارکستر نمازخانه در پوتسدام  1740

نۀ موسیقی، او همراهی کردن با فلوت ناهماهنگ فردریک، و پذیرفتن مرجعیت سلطنتی وي را در زمی. تعیین کرد

پس از شانزده سال خدمت در این ارکستر، براي کسب تخصص در تدریس از این کار دست . کننده یافت ناراحت

. شاخص آغاز شیوة جدید نواختن پیانو بود) 1753حد (اثر او به نام تالش براي هنر واقعی پیانو نواختن . کشید

باخ «کرد، و موتسارت هم با توجه به همین جزوه دربارة هایدن هنرنمایی خود را با پیانو از روي جزوة وي کسب 

ایم، و هر  دانیم، از وي آموخته اوپدر است و ما پسران او؛ آن عده از ما که چیزي را بدرستی می«: اظهار داشت» برلین

پدرش  هاي خود آگاهانه از سبک کنترپوان امانوئل در ساخته» .شاگردي که به این امر اعتراف نکند، حقه باز است

رهبري موسیقی کلیسا را در  1767در . تر بود، روي آورد منحرف شد و به سبک هوموفونی و شیوة ملودي، که ساده

هایدن به هامبورگ آمد که او را  1759در . هامبورگ پذیرفت و بیست ویک سال بقیۀ عمر خود را در آنجا گذراند

. تیان هفت سال است که مرده استببیند، ولی متوجه شد که نامدارترین فرزند یوهان سباس



۶٣۴٨

) 1750(یوهان کریستوف فریدریش باخ پس از تحصیل نزد پدرش و در دانشگاه الیپزیگ، در سن هجدهسالگی 

لیپه در بوکبورگ شد، و در سن بیست وشش سالگی به ریاست هیئت  - نوازندة خاص ویلهلم، کنت شاومبورگ

به عنوان واعظ ) 1771(لی که وي در این دربار بود، آمدن هردر واقعۀ مهم در مدت بیست وهشت سا. ارکستر رسید

یوهان کریستوف . هردر براي او متونی الهامبخش براي اوراتوریوها، کانتاتها، و آوازها تهیه کرد. و سخنران به آنجا بود

  . کرد، و در تغییرپذیري زمان ناپدید شد از روش و روحیۀ پدرش پیروي می

وقتی پدرش مرد، وي فقط پانزده . به نام یوهان کریستیان باخ، به موسیقی ایتالیایی گروید بالعکس، کوچکترین پسر

در . سال داشت؛ به برلین فرستاده شد، و در آنجا برادر ناتنی او ویلهلم فریدمان از او نگاهداري کرد و به وي تعلیم داد

نولیتا خرج تحصیل وي را، زیر نظر پدر روحانی سن نوزدهسالگی به بولونیا رفت، و در آنجا کنته کاوالیره آگوستی

این جوان چنان فریفتۀ زندگی ایتالیایی و موسیقی کاتولیکها شد که مذهب داد و مدت شش سال . مارتینی، پرداخت

در کلیساي بزرگ میالن به عنوان نوازندة ارگ  1760در سال . هاي خود را در درجۀ اول وقف کلیسا کرد ساخته

در خالل این احوال، اپراي ایتالیا حس جاهطلبی او را تحریک کرده بود که . یافت» باخ میالن«وان گمارده شد و عن

هم در موسیقی غیرمذهبی برتري حاصل کند و هم در موسیقی کلیسایی؛ وي در تورن و ناپل اپراهایی روي 

ها با مقام وي در  ساخته هاي عشقی این ؛ کارفرمایان وي در میالن شکایت داشتند که جنبه)1761(آورد  صحنه

، و در آنجا اپراهایش براي مدتی که )1762(یوهان کریستیان پایگاه خود را به لندن منتقل کرد . کلیسا سازش ندارند

طولی نکشید که وي به عنوان معلم موسیقی ملکه شارلوت سوفیا تعیین . اي طوالنی بود، اجرا شد به نحو بیسابقه

خوشامد گفت و با او در نواختن پیانو قدري مزاح و بازي  1764ه را به لندن در سال او ورود موتسارت هفتسال.شد

از این موسیقیدان، که اینک استاد بود، خیلی خوشش آمد و در ساختن سونات و اپرا و ) موتسارت(پسربچه . کرد

به نام آمادي دوگل را  باخ به پاریس رفت تا اثر خود 1778در . سمفونی راهنماییهاي متعددي از وي به دست آورد

قدر از دیدن وي خوشحال شد که  در آنجا باردیگر موتسارت را دید، و این جوان بیست ودو ساله همان. اجرا کند

. دهد او مرد درستکاري است و حق مردم را به آنان می«: ولفگانگ به پدرش نوشت. پانزده سال قبل از آن شده بود

درگذشت تا ویلهلم  1619رفته این خاندان باخ، از فایت باخ که در  هم روي ».من از صمیم قلب او را دوست دارم

از میان تقریباً . فوت کرد، جالبترین خاندان در تاریخ فرهنگ و هنر است 1745فریدریش ارنست باخ که در سال 

اي بودند؛  ان حرفهاند، پنجاه وسه تن از آنان موسیقید شصت باخ از بستگان یوهان سباستیان که به اسم شناخته شده

تن از اجداد و پنج تن از اعقاب وي در چنان سطحی بودند که جا داشت مقاالت خاصی در فرهنگ موسیقی  هشت

تنی چند از پسران، در طول زندگی خود، بیش از یوهان سباستیان به شهرت و معروفیت . دربارة آن نوشته شود

در انحصار خود درآورده باشند؛ همۀ اجراکنندگان موسیقی، مطابق نه اینکه آنها شهرت در زمینۀ موسیقی را . رسیدند

شدند؛  مردند، زودتر فراموش می گرفتند، و وقتی می معمول، در مدت حیات خود بیشتر مورد تحسین قرار می

  .کردند آهنگسازانی مانند کارل فریدریش فاش و کریستیان فریدریش شوبارت از نظر شهرت با فرزندان باخ رقابت می

برد و . کنیم اي در سیر تکامل موسیقی مشاهده می افکنیم، خطوط ویژه وقتی به نیمۀ دوم قرن هجدهم نظري می

افزایش . هاي سازي شد قدرت روزافزون پیانو موسیقی را از قید تبعیت از کلمات آزاد کرد و سبب تشویق ساخته

یوهان سباستیان باخ دور کرد و به ) پولیفونی( شنوندگان کنسرت و کاهش تسلط کلیسا آهنگسازان را از چند صدایی

نفوذ اپراي ایتالیایی حتی در قطعات سازي به . سوي هارمونیهاي جانشینانش، که درك آنها آسانتر است، سوق داد

حد . اي دادند ها به آوازها ترکیب تازه لیدکرد، و حال آنکه براثر حرکتی در جهت مخالف،  ساختن ملودي کمک می

گلوك در نظر داشت موسیقی را تابع نمایشنامه کند، ولی عمال . اعالي عصیان علیه اپراي ایتالیا در گلوك بروز کرد

این عصیان از طریق دیگر باعث تکوین زینگشپیل شد، که در . به کمک موسیقی برارج و ارزش نمایشنامه افزود



۶٣۴٩

به صورت کنسرتو براي یک ساز تنها و ارکستر درآمد؛ » کنسرتو گروسو«. ز به حد اعالي خود رسیدسحرآمی نی

سونات در آثار کارل فیلیپ امانوئل باخ و هایدن فرم کالسیک خود را یافت، و کوارتت با پیمودن سیر تکاملی خود به 

  .همه چیز براي بتهوون آماده بود. صورت سمفونی درآمد

X  - ریتس در آلته ف

بر باالي همۀ این زندگی متنوع سیاست، مذهب، صنعت، سرگرمی، موسیقی، هنر، علوم، فلسفه، نیکوکاري، و گناه، 

نامید، نه اینکه وي  می) فردریک سالخورده(شد که آلمان وي را در آلته فریتس  اي دیده می سیماي قهرمان سالخورده

او، که تنها به این قانع . کرد ن آلمانی عصر خود از وي تجلیل میآورتری را دوست داشته باشد، بلکه به عنوان حیرت

برد، و آرزوي آن را داشت که به  نبود که برکشور و هیئت نوازندگان خود حکومت کند، به قلم ولتر نیز رشک می

عبارت گذارد که  وي براي نسلهاي آینده سی جلد نوشته باقی. عنوان یک شاعر و مورخ نیز مورد تحسین قرار گیرد

بودند از هفت جلد تاریخ، شش جلد شعر، سه جلد رسالۀ نظامی، دو جلد فلسفه، و دوازده جلد مکاتبات که همه به 

او یکی از مورخان . اند ها گریخته اشعارش بیشتر داراي ارزش موقتی و زودگذر بودند و از خاطره. زبان فرانسه بودند

یخ اجدادش را تحت عنوان خاطراتی براي کمک به تاریخ خاندان در آغاز سلطنت خویش تار. برجستۀ عصر خود بود

ام  من بر همۀ تعصبات چیره شده«: گفت او مانند بیشتر مورخان مدعی بیطرفی بود و می). 1751(براندنبورگ نوشت 

برگزینندة ولی وقتی فردریک ویلهلم » ام؛  و شاهزادگان، پادشاهان، و خویشاوندان را به عنوان افراد عادي تلقی کرده

  .کرد، از خود بیخود شد بزرگ را توصیف می

این کتاب را کمی بعد از پایان نخستین جنگ . شاهکار ادبی او تاریخ زمان من حاوي شرح سلطنت خود وي بود

فردریک، شاید تحت نفوذ . آغاز کرد، و آن را، به فواصل، تا سالهاي آخر عمر خود ادامه داد) 1742 -1740(سیلزي 

رچند که قسمت بسیاري از این کتاب را قبل از انتشار کتابهاي ولتر به نامهاي قرن لویی چهاردهم و رساله ه(ولتر، 

او از اینکه مقداري از . تاریخ علوم، فلسفه، ادبیات، و هنر را در کتاب خود گنجانید) دربارة آداب و رسوم نوشته بود

اختصاص داده، پوزش خواسته و » .نی که تاج برسر دارندسفهایی که لباس ارغوانی برتن، وحقه بازا«کتاب را به 

گیري کشف حقایق تازه، درك علل تغییر در اخالقیات و آداب، و مطالعۀ جریاناتی که  ولی براي دنباله«: افزوده است

که افکار  براثر آنها تاریکی بربریت از فکر انسانها دور شده است، مسلماً اینها موضوعهایی هستند که ارزش آن را دارند

او از هابز، الك، و خداپرستان در انگلستان، توماسیوس و ولف در آلمان، و » .همۀ افراد متفکر را به خود جلب کنند

اي مهلک بر مذهب وارد  این مردان بزرگ وشاگردان آنها ضربه«: گفت کرد و می فونتنل و ولتر در فرانسه تمجید می

عقل خرافات را سرنگون کرد، و . کردند ختند که احمقانه آنها را پرستش میافراد به بررسی آن چیزهایی پردا. کردند

فردریک، که دولت فرانسه را حقیر » .خداپرستی، یعنی پرستش سادة قادر متعال، پیروان زیادي به دست آورد

هاي سوفوکل  تر از نوشتهشمرد ولی شیفتۀ ادبیات فرانسه بود، هانریاد اثر ولتر را برتر از ایلیاد، و آثار راسین را واال می

کرد، و  او زبان و ادبیات آلمانی را مسخره می. دانست دانست؛ وي بوالو را با هوراس، و بوسوئه را با دموستن برابر می می

کرد که یک  کوشید که حملۀ خود به سیلزي را معذور دارد، و احساس می سخت می. ستود معماري آن را می

بهتر است «: گفت او می. هم تخطی ورزد» ده فرمان«رش ایجاب کند، ممکن است از کشوردار اگر منافع حیاتی کشو

امیدوار بود دیگران باورکنند که همین خطر هالکت، » .سلطان قول خود را نقض کند، ولی مردمش به هالکت نرسند

زیادي مرتکب  کرد که به عنوان یک سردار سپاه اشتباهات اعتراف می. کرد تهدید می 1740مردم کشورش را در 

برروي هم، این دو جلد . هاي خودش منظور کند   دید که فرار خود در مولویتس را در نوشته شده است، ولی الزم نمی

.هاي تاریخی اروپایی جدید قبل از گیبن به شمارند کتاب در زمرة بهترین نوشته
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او مانند . خ جنگ هفتساله را آغاز کردکامال به پایان نرسیده بود که فردریک نوشتن تاری» ساله جنگ هفت«هنوز 

هایش به صورت شخص سوم  قیصر امیدوار بود بهترین مورخ لشکرکشیهاي خود باشد، و مانند قیصر خود را در نوشته

و باز، شاید . کرد تا به این وسیله از ناراحتی صحبت کردن دربارة خود به عنوان شخص اول جلوگیري کند خطاب می

او دشمن . او سعی داشت که پیشقدمی متهورانۀ خود را در آغاز کردن مخاصمات توجیه کندهم به دلیل بهتري، 

این زن «ستود، ولی در روابط خارجی وي را به عنوان  هاي حکومت داخلی می بزرگ خود ماري ترزرا در کلیۀ جنبه

محکوم » که باشد برسد سوزد و مایل است به هدف افتخار و شکوه از هر راهی طلبی می در آتش جاه«که » مغرور

و  1757ة لشکرکشیهایش توقف کرد تا بر مرگ مادرش در  در میان یادداشتهاي نسبتاً بیطرفانۀ خود دربار. کرد می

اي از  اي که در آن او ویلهلمینه را توصیف کرده است در حکم واحه صفحه. ماتم بگیرد 1758مرگ خواهرش در 

  .دعشق و عالقه در وادي جنگ و خونریزي بو

در طبیعت بشر چنین است که «. گیري کرد که تاریخ معلمی عالی است که کمتر شاگرد دارد او چنین نتیجه

مانند؛ هر نسل باید حماقتهاي خود را  حماقتهاي پدران بر اطفالشان مکتوم می. آموزد کس از تجربه چیزي نمی هیچ

ها اکثر تکرار  متوجه خواهد شد که همان صحنههرکس تاریخ را بدقت بخواند، «: در جاي دیگر گفت» .مرتکب شود

توانست از گذشته پندبگیرد،  حتی اگر هم انسان می» .شوند و فقط کافی است که انسان نام بازیگران را عوض کند می

این خاطرات مرا بیش از پیش مطمئن «: گوید فردریک چنین می. بینی بود هنوز بازهم تابع حوادث غیرقابل پیش

همه چیز در حول این . شتن تاریخ به معنی تدوین حماقتهاي انسانها و گردش چرخ بخت و اقبال استکند که نو می

اي از درسهایی را که  فردریک در آخرین وصیتنامه کوشش داشت پاره) 1768و  1752(دوبار » .زند دو محور دور می

اصرار کرد که هدفها و منابع کشورهاي  او به آنها. از تجربیات خود به دست آورده بود به وارثان خود منتقل کند

از لحاظ تأکید بر لزوم . هاي موجود براي حفظ و توسعۀ پروس را مورد مطالعه قرار دهند مختلف و همچنین شیوه

داد که بیش از درآمد خود خرج  به وارثان خود هشدار می. کرد می منظم نگاهداشتن ارتش، از شیوة پدر خود پیروي

بینی کرد، و اندرز داد که افزایش درآمد  بندوبار بود، دردسر سیاسی پیش که از لحاظ مالی بی نکنند؛ براي فرانسه

. نباید با وضع مالیاتهاي تازه تأمین شود، بلکه باید از طریق به حرکت واداشتن کیفیت تولیدي اقتصاد صورت گیرد

همۀ مذاهب، اگر انسان «هرچند که  - ندهمۀ مذاهب، اگر صلح و آرامش را حفظ کنند، باید از حمایت برخوردار شو

قدرت پادشاه باید مطلق باشد، ولی پادشاه باید » .هاي کمابیش پوچ استوارند در آنها دقت کند، بر یک سلسله قصه

چون پروس به علت کوچکی خود، در میان کشورهاي بزرگ مانند روسیه، . خود را نخستین خدمتگزار کشور بداند

هنگري در خطرقرار داشت، پادشاه باید از هر فرصت استفاده کند که پروس را گسترش  - ریشفرانسه، و امپراطوري ات

. کار را ترجیحاً به وسیلۀ تسخیر ساکس، پروس لهستان، و پومرانی سوئد انجام دهد و این - دهد و به آن وحدت بخشد

کار مستلزم نرمش و  این. یشنخستین نکتۀ مورد توجه یک شاهزاده حفظ خود است، و دومین نکته بسط قلمرو خو«

این . راه پنهان داشتن جاهطلبیهاي غیرآشکار، اعالم احساسات صلحجویانه است تا لحظۀ مساعد فرا رسد. ابتکار است

پادشاه باید جانشین خود را براي حکومت آماده کند؛ باید ترتیبی بدهد که » .شیوة همۀ کشورداران بزرگ بوده است

یم دهند نه اهل کلیسا، زیرا اهل کلیسا سرش را پر از خرافاتی خواهند کرد که هدف آن اشخاص روشنفکر او را تعل

چنین تعلیماتی باعث پدیدآمدن فکري متوسط خواهند شد . تبدیل وي به صورت یک آلت مطیع کلیسا خواهد بود

م، و اگر ملکۀ ا این آن چیزي است که من دیده«. که بزودي براثر فشار مسئولیتهاي کشور درهم خواهد شکست

را مستثنا بداریم، همۀ شاهزادگان اروپا فقط سفهاي ] شارل امانوئل اول[و پادشاه ساردنی ] ماري ترز[مجارستان 

او لحن  1768وصیتنامۀ . کرد این مطلب هنگامی نوشته شد که الیزابت بر روسیه سلطنت می» .واالمقامی هستند
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کرد  بینی می جوهر خود را نشان داده بود و در این هنگام فردریک پیشتري داشت، زیرا کاترین تا آن وقت   مؤدبانه

.که روسیه خطرناکترین قدرت اروپا خواهد بود

فردریک  -کم برایش پیش آمد که برادرزاده و وارث احتمالی او بتدریج که بر سن فردریک افزوده شد، این سؤال کم

کنم، ولی باید به فکر  من به خاطر شما تالش می«: او نوشت .شایستگی وراثت حکمرانی را دارد یا نه -ویلهلم دوم

ام در  آوري کرده اگر شما تنبل و تنپرور باشید، آنچه که من با این زحمت جمع. آورم نیز بود آنچه من به دست می

اگر پس از «: وي که حتی بدبینتر بود، نوشت 1782و در سال » .دست شما ذوب خواهد شد و از بین خواهد رفت

این پیشگویی در ینا » .ظرف دو سال دیگر پروسی وجود نخواهد داشت …ام سستی به خرج دهد  رگ من برادرزادهم

درست از آب درآمد، و علت آن هم این نبود که فردریک ویلهلم زیاد ناتوان بود، بلکه علت آن بود که  1806در 

  .ناپلئون خیلی توانا بود

مقدار زیادي از آزادي مطبوعات را، که . ناپذیر شد  غیرقابل تحملی انعطاف خود فردریک در سالهاي آخر عمر به نحو

 …آزادي برلین شما «: نوشت 1769لسینگ به نیکوالي در . به مطبوعات داده شده بود، محدود کرد 1576قبل از 

بگذارید  ولی …. تبدیل به این شده است که هر انسان هرقدر دلش بخواهد مطالب احمقانه علیه مذهب طرح کند

آن وقت معلوم خواهد شد که توسري  …یک نفر از طرف مردم علیه استثمار و استبداد صداي خود را بلند کند …

از آن » وحشت«هردر از موطن خود پروس انزجار داشت، و وینکلمان با » ..خورترین کشور اروپا امروز کدام است

. برلین دیدن کرد، از عدم محبوبیت پادشاه به حیرت آمداز  1778وقتی گوته در . روي گرداند» سرزمین استبدادي«

با این وصف، مردم به فردریک به عنوان پیرمردي که طی چهل وپنج سال حتی یک روز هم از خدمت به کشور 

. گذاشتند غفلت نکرده است احترام می

نج، و بواسیر او شدت نفس، قول هاي بیماري نقرس، تنگ حمله. جنگ وصلح هردو فردریک را فرسوده کرده بودند

اوت  25تا  22در روزهاي . افزود یافته بودند، و تمایل وي به غذاهاي سنگین و پر ادویه بر شدت بیماریهایش می

اوت، در حالی که تنها لباس عادي نظامی  24در . وي در نزدیکی برسالو ارتش خود را در سیلزي بازرسی کرد 1778

خیس و لرزان به اقامتگاه خود . باران سنگینی بر اسب خود سوار بودخود را در برداشت، مدت شش ساعت در 

وي از مصرف . او دکتر تسیمرمان را از هانوور احضار کرد 1786در ژوئن . بازگشت، و دیگر اصال حالش خوب نبود

آن ترجیح  کرد، و مکالمات جالب دربارة ادبیات و تاریخ را به داروهایی که برایش تجویز شده بودند شانه خالی می

داشتن او کتاب انحطاط و سقوط امپراطوري روم نوشتۀ گیبن را به وي تجویز  دکتر تسیمرمان براي آرام نگاه. داد می

. استسقا نیز به ناراحتیهایش افزوده شد، و شکافهایی که براي کاهش آماس داده شدند تولید قانقرایا کردند. کرد

فردریک در سن هفتادوچهار سالگی  1786اوت  17کمال رسانید، و در  جانبه را به سینه پهلو هم این حمالت همه

اش دفن شود؛ این فرمان  او خواسته بود که در باغ سان سوسی در نزدیکی قبرسگها واسب مورد عالقه. درگذشت

قتی که و. جدایی به انسانها نادیده گرفته شد و او در کلیساي گاریزون در پوتسدام در کنار پدرش به خاك سپرده شد

اگر او «: ناپلئون پس از شکست پروسیها در ینا به کنار قبر فردریک رفت و در آنجا ایستاد، به سران سپاهش گفت

  » .زنده بود، ما اکنون اینجا نبودیم
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فصل بیست و یکم

  کانت

1724 - 1804  

  

I  -  مقدمه  

نقد . قت ایمانوئل کانت را نداشته باشیمو اگر فردریک کبیر پا به عرصۀ هستی نگذارده بود، امکان داشت که ما هیچ

ظرف دو سال . عقل محض ومذهب در محدودة عقل تنها براثر شکاکیت و رواداري مذهبی فردریک امکانپذیر شدند

  .پس از مرگ فردریک، دولت پروس کانت را وادار به سکوت کرد

هاي کلی خود داشت، تا  ز نظر شیوهکانت، مانند فردریک، فرزند روشنگري بود و، با وجود همۀ عدم ثباتی که ا

کرد که عقل را با  ولی او نیز مانند روسو جزئی از نهضت رمانتیک بود و تالش می. کار به عقل پایبند بود پایان

را از والدین خود کسب کرد ) پیتیسم(او تورع . احساس، فلسفه را با مذهب، و اصول اخالقی را با عصیان سازش دهد

فرانسه را فراگرفت و » فیلسوفان«آمیز  سخنان بدعت. کریستیان فون ولف آمیخت) راسیونالیسم(ی و آن را با خردگرای

بینانۀ الك، الیبنیتز، بارکلی، و  روانشناسی باریک. در کتاب امیل ترکیب کرد» اعالم ایمان کشیش ساووایی«آنها را با 

. لوم از دست هیوم و مذهب از دست ولتر به کار بستهیوم را به ارث برد و آنها را در تالش خود به منظور رهانیدن ع

او که در پروس . زندگی خود را با نظم و ترتیب طبقۀ متوسط تنظیم کرد و انقالب فرانسه را مورد تحسین قرار داد

  .شرقی تنها و منزوي مانده بود، همۀ جریانات فکري عصر خود را احساس، و آنها را یکجا جمع کرد

و پر از بخار آب دریا » فرانسۀ عاشق آسمان صاف«، در محلی که دور از )1724آوریل  22(کانت در کونیکسبرگ 

گوید  اند، ولی خود کانت می در مورد منشأ اسکاتلندي خانوادة کانت تردیدهایی ابراز شده. بود، چشم به جهان گشود

پدرش یوهان » .مهاجرت کرداز اسکاتلند به پروس ) دانم به چه علت نمی(در پایان قرن پیش «که پدربزرگش 

او نام . چهارمین فرزند از یازده فرزند آنها بود) »خداوند با ما«به معناي (گئورگ کانت با آنارویتر ازدواج کرد؛ ایمانوئل 

تغییر داد تا آلمانیها آن  Kantبه  Cantخود را از قدیس روز تولدش گرفت وصورت نام خانوادگی خود را از تعمیدي 

این فرقه، مانند فرقۀ متودیسم . بار آمدند) پیتیستها(همۀ افراد خانواده در میان تورعیان . ظ نکنندرا تسانت تلف

گذاشت، و معتقداتش با پرستش سنتی  انگلستان، تکیه کالم خود را روي ایمان، توبه، و توسل مستقیم به خداوند می

.داشتشد و کشیش واسطۀ آن بود فرق  آیین لوتري که در کلیسا انجام می

ایمانوئل از سن هشت سالگی تا . تأسیس کرده بود» مدرسۀ فردریکی«یکی از واعظان تورعی در کونیگسبرگ یک 

شد، و نیم ساعت وقت براي  ساعات کار مدرسه هر روز از پنج ونیم بامداد آغاز می. شانزدهسالگی به این مدرسه رفت

صبحها یک ساعت وقت صرف تعلیمات . یافت دعا پایان میدعا و نماز منظور شده بود؛ هریک از ساعات درس با یک 

تاریخ بیشتر از روي عهد قدیم، و زبان یونانی صرفاً از روي . شد، که در آن تکیه کالم روي آتش دوزخ بود دینی می

این برنامۀ آموزشی طوري بود که . یافتند ها بیشتر به عبارت مذهبی تخصیص می یکشنبه. شد عهد جدید تدریس می

کانت . کرد اي افسرده ایجاد می التحصیالن فضیلت، و در بعضی دیگر ریا، و شاید در بیشتر آنها روحیه بعضی از فارغ در

آورد، ترس و رعشه بر  گفت وقتی آن ایام را به خاطر می بعدها از این حجم زیاد تقوا و وحشت اظهار انزجار کرد و می

  .شد او مستولی می

کنوتسن، هر . اش مارتین کنوتسن بود در اینجا معلم مورد عالقه. کونیگسبرگ رفت وي به دانشگاه 1740در سال 

کنوتسن آثار خداپرستان انگلیسی را خوانده بود؛ او این . چند که خود تورعی بود، کانت را با خردگرایی ولف آشنا کرد
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کم  هاي مربوط به خداپرستان را دستاي تردید پرداخت و پاره کرد، ولی دربارة آنها به بحث می ها را محکوم می نوشته

هنگامیکه کانت، پس از شش سال تحصیل در دانشگاه، دعوت شد به سلک . در یکی از شاگردانش باقی گذارد

. کشیشان لوتري درآید، و با وجودي که وعدة ترفیع سریع و واگذاري یک شغل راحت به او داده شده بود، امتناع کرد

. داد کرد و به مطالعات خود ادامه می هاي خصوصی تدریس می در خانواده - سرآورد در عوض مدت نه سال با فقر به

  . لوکرتیوس از نویسندگان مورد عالقۀ وي بود. بیشتر متوجه علوم بود تا االهیات 1770عالقۀ او تا سال 

. س کنددر دانشگاه تدری» معلم خصوصی«کانت درجۀ دکترا دریافت داشت و اجازه یافت به عنوان  1755در 

مدت پانزده سال به این وضع نامطمئن . پرداختند  الزحمۀ او وجوهی بودند که دانشجویان به میل خود به وي می حق

او در فقر باقی ماند و از یک پانسیون . در این مدت کارآموزي طوالنی، دو بار تقاضایش براي استادي رد شد. ادامه داد

کرد ازدواج کند، و تا سن پنجاه ونه سالگی از خود  گاه جرئت نمی یچه. کرد به یک پانسیون دیگر نقل مکان می

داد که شاید علت آن تمایل به جلب تعداد بیشتري شاگرد  دربارة موضوعات بسیار متنوعی درس می. اي نداشت خانه

بایست با  میکانت به عنوان یک معلم . بود؛ ناچار بود براي بقاي خود مطالب خویش را با وضوح و روشنی بیان دارد

هردر، که از . شهرت بسار یافت، تفاوت بسیار داشته باشد کانت به عنوان یک نویسنده، که با وجود گمنامی خود

: اي حاکی از حقشناسی وي را چنین توصیف کرد ، سی سال بعد با خاطره)1764 - 1762(جمله شاگردان وي بود 

او در عنفوان جوانی شهامت پرنشاط جوانی . که معلم من بودام که فیلسوفی را بشناسم  من این بخت خوش را داشته

ناصیۀ گشاده و متفکرش جایگاه شادي . را داشت، و این کیفیت، به عقیدة من، تا سنین باالي کهولت باوي باقی ماند

و تخیالت گویی، ظرافت طبع،  وي از امتیاز بذله. و نشاط حاکی از آرامش، و صحبتش پراز اندیشه و بسیار آموزنده بود

اي که از آثار  او با همان روحیه. آمیز بهره داشت، و درسهایش، هم آموزنده و هم بسیار سرگرم کننده بودند شوخی

کرد، به بررسی دربارة قوانین طبیعی نیوتن، کپلر، و فیزیکدانان  و هیوم انتقاد می …الیبنیتز، ولف، باومگارتن 

گونه  اي، و هیچ دارودسته یا فرقه  هیچ …. داد ن ترتیب مورد توجه قرار میهاي روسو را نیز به هما نوشته. پرداخت می

او . تعصب یا حرمت نام کسی، در جهت مخالفت با گسترش و پیشبرد حقیقت، کوچکترین تأثیري در وي نداشت

بیگانه ساخت که خودشان فکر کنند؛ استبداد با طبع وي  کرد و بمالیمت مجبورشان می مستمعین خود را تشویق می

تصویر وي در . کنم، ایمانوئل کانت است این مرد، که من نام وي را با حداعالي حقشناسی و احترام یاد می. بود

  . نظرمن مجسم است و در نزدم عزیز

به خاطر بیاوریم، او را بیشتر به عنوان یک ) 1781(اگر قرار بود کانت را از روي آثار قبل از پنجاه و هفت سالگی وي 

. هر چند که در آن موقع هنوز این دو اصطالح از یکدیگر متمایز نبودند - کردیم تا یک فیلسوف مجسم می دانشمند

عبارت است از بحثی عالمانه ) 1727(هایی دربارة ارزیابی حقیقی نیروهاي پویا  اش اندیشه نخستین اثر منتشر شده

یعنی جرم  mvبا فرمول ) و اویلر عقیده داشتند طور که دکارت آن(دربارة اینکه آیا نیروي یک جسم در حرکت باید 

یعنی جرم ضرب در مجذور  mv2با فرمول ) گفت طور که الیبنیتز می آن(گیري شود، یا  ضرب در سرعت اندازه

اي نوشت دربارة  هفت سال بعد، وي مقاله. این کار از ناحیۀ جوانی بیست و سه ساله بسیار قابل توجه بود. سرعت

در همان سال کانت مطلب دیگري . یابد یا نه مان گردش زمین به دور خود براثر جزر و مد تغییر میاینکه آیا مدت ز

شود منتشر کرد؛ در اینجا، نگرانی امروزي ما دربارة کاهش  تحت عنوان پرستش دربارة اینکه آیا زمین سالخورده می

  . روزانۀ انرژي خورشید و انجماد آیندة زمین مورد بحث قرار گرفته است

، این جوان با تهور سی ویک ساله اثري به نام تاریخ عمومی طبیعت و نظریۀ 1755اي در سال  در رسالۀ برجسته

این رساله به طور گمنام انتشار یافت و به فردریک کبیر اهدا شد؛ شاید کانت از ناحیۀ دانشمندان . آسمانها ارائه کرد

او همۀ اعمال زمین و آسمان را تابع . پادشاه از وي حمایت کند علوم االهی بیم ایجاد دردسر داشت و امیدوار بود
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، ولی استدالل کرد که نتیجۀ این اعمال، به علت هماهنگی و زیبایی خود، وجود عقلی مافوق  قوانین مکانیکی دانست

  : ان داشتخود را به این نحو بی» فرضیۀ سحابی«کانت براي توصیف مبدأ منظومۀ شمسی . کند همۀ عقلها را ثابت می

شدند و همۀ فضا را پر  من عقیده دارم که کلیۀ مواد منظومۀ شمسی ما در آغاز به صورت عناصر اولیۀ خود تجزیه

در فضایی که چنین پر شده بود،  …. و در این فضا، اجرام تشکیل شده از آن عناصر اکنون در گردشند …کردند

اي که از نوع چگالترند به  عناصر پراکنده شده …. ته باشدتوانست دوام داش اي می آرامش جهانی تنها براي لحظه

خود این عناصر . کنند کمک نیروي جاذبۀ خود همۀ موادي را که داراي چگالی کمتري باشند از اطراف خود جمع می

شوند که درآنجا ذراتی از نوع بازهم  اند، در آن گونه نقاطی جمع می به اضافۀ آن موادي که با خود ترکیب کرده

شوند، و این جریان همین طور ادامه  اینها نیز به همان ترتیب به ذرات بازهم چگالتر ملحق می. شوند چگالتر یافت می

کنند و، به علت مبارزة خود با  که به کمک آنها این ذرات را دفع می …ولی طبیعت نیروي دیگري دارد .یابد می

این نیروي دفع در  …. .اصطالح زندگی جاودانی طبیعت است آورند که به نیروهاي جاذبه، آن حرکتی را به وجود می

به خاطر همین نیرو است که . کند دار تجلی می کشسانی بخارها، سیالن اجسام تندبو، و پخش همۀ مواد الکل

کند سقوط کنند، در حرکت خود از خط مستقیم منحرف  اي که آنها را جذب می عناصري که امکان دارد به نقطه

به این ترتیب سقوط عمودي آنها به یک حرکت دورانی در اطراف مرکزي که به سمت آن سقوط شوند، و  می

  . شود کنند منجر می می

هایی از سیارات و خورشیدها جمع شده و یا در حال جمع   کانت عقیده داشت که همۀ ستارگان در چنین منظومه

این فرضیۀ سحابی، که ».رود ست؛ پیوسته پیش میگاه کامل نی خلقت هیچ«: او عبارت مهمی نیز افزود. شدن هستند

در آن کرد، به همان اندازه با اشکال و ایراد رو به رو  1796ارائه شد، همچنین اصالحی که الپالس در  1755در 

شناس مشهور  هاي بعدي دربارة مبدأ خلقت با آن رو به رو هستند؛ مع هذا، به عقیدة یک ستاره است که بیشتر نظریه

» .رسالۀ کانت دربارة کیهانزایی، به عقیدة من، عالیترین خالصۀ عینی علم تا آن زمان بود« ید حیات است، که در ق

براي ما اهمیت این رساله در نشان دادن این است که کانت یک عالم رازور ما بعدالطبیعه نبود، بلکه مردي بود که 

این جوهر تالشهاي وي تا پایان . بی سازش دهدکوشید تا روش علمی را با معتقدات مذه مسحور علم بود و می

  .عمرش بود

آرامشش کامال به هم خورده بود، سه مقاله  1755او، که مانند ولتر از فاجعۀ زلزلۀ لیسبون در سال  1756در سال 

رئوس مطالب و اعالم یک دوره «مطلبی تحت عنوان  1757در . دربارة زلزله و یکی دربارة نظریۀ بادها منتشرکرد

» فلسفۀ جدید حرکت و سکون«مطلب دیگري به نام  1758منتشر ساخت؛ و در » رس دربارة جغرافیاي طبیعید

هاي کوتاهی دربارة خوشبینی  اش گسترش یافته بودند، رساله هاي مورد عالقه سپس، در حالی که زمینه. انتشار داد

او چنین اظهارنظر کرد » امراض سر«مورد  در. به چاپخانه فرستاد) 1764(» امراض سر«، و )1762(، قیاس )1759(

در سال . که افزایش تقسیم کار و تخصص مشاغل ممکن است موجب تکرارهایی یکنواخت، و در نتیجه جنون شود

واضح بود که . اي تحت عنوان تنها زمینۀ ممکن براي اثبات وجود خدا پا به دنیاي االهیات گذاشت ، او با رساله1763

، هشت سال پس از نشر رسالۀ مشابهی که برك 1764در . معتقدات مذهبی خود ناراحت استاو از متزلزل بودن 

.تحت عنوان مالحظاتی دربارة احساس آنچه زیبا و واالست انتشار داد منتشر کرد، او مطلبی

آشنا بود  شناسی نیز گسترش دهد؛ او با این اندیشه افتاد که کیهانزایی تکاملی خود را به زیست گاهی او به فکر می

که اشکال جدید براثر تغییراتی که در شرایط زندگی حاصل شده است بتدریج از تکامل اشکال قدیمیتر به وجود 

با این وصف، او از . اند؛ و این نظر را پذیرفته بود که جسم انسان بدواً با حرکت روي چهاردست و پا انطباق داشت آمده

من نیز گاهی وارد این ژرفا شده و نیروهاي «: اري کرد و گفتشناسی سراسر مکانیستی خودد ارئۀ یک زیست
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توانم راهی براي رسیدن به  ام که می ام، و معتقد بوده اي براي توضیح پذیرفته مکانیکی کور طبیعی را به عنوان زمینه

ام که  ح دادهاي ساخته و به این ترتیب ترجی ولی من پیوسته از عقل، کشتی شکسته. این نظریۀ ساده و طبیعی بیابم

نویسندة سفرهاي بارون (رودولف راسپه » .ها طی طریق کنم آمیز بر اقیانوس بیکران اندیشه با این وضع مخاطره

بتازگی مقاالت نو دربارة ادراك انسانی اثر الیبنیتز را، که مدتها مفقوداالثر بود، کشف کرده و آن را در ) مونخاوزن

توانست این اثر را به زبان فرانسه بخواند و خواندن در آن سوق دادن وي به  منتشر ساخته بود؛ کانت می 1765سال 

او به طور کامل از عالقۀ خود به علوم دست نکشید و حتی درسال . نقش داشت) اپیستمولوژي(شناسی  سوي معرفت

لمی و ولی کشمکش دایم میان مطالعات ع. اي تحت عنوان دربارة کوههاي آتشفشان در ماه نوشت مقاله 1785

  .االهیات موروثی او را وادار کرد که سازشی میان این دو در فلسفه جستجو کند

براي استادي منطق و مابعدالطبیعه  1770اش تا حدودي معلول پیشنهادي بود که در سال  گیري تازه شاید این جهت

بتدریج  1786ر، که تا سالتال 167سالی  -کار براي مردي چهل وشش ساله کم بود حقوق این. به او شد) متافیزیک(

به  1789حقوقش را در » ارشد استادان«و » عضویت در هیئت رئیسه«خدمات جنبی از قبیل . تالر رسید 225به 

کانت . رسم بر این بود که هر استاد جدیداالنتصاب یک سخنرانی افتتاحیه به زبان التینی ایراد کند. تالر رسانید 726

وي الفاظ و اصطالحات . »دربارة صورت و اصول دنیاي محسوس و معقول«نام  موضوع مشکلی را انتخاب کرد به

» دنیاي محسوس«منظور او از . را، که هنوز در دانشگاههاي آلمان متداول بودند، به کار برد) اسکوالستیک(مدرسی 

نیز » دنیاي ظواهر«یا » دنیاي عرضی«کنند؛ او بعداً این عبارت را به صورت  دنیایی بود که حواس آن را ادراك می

شود؛ بعداً او این عبارت را به  دنیایی بود که به وسیلۀ فکر یا عقل درك می» دنیاي معقول«هدفش از . توصیف کرد

ما برسر آنیم که جهان محسوس را با به کار بردن مفاهیم ذهنی . تعریف کرد» قابل تفکر«یا » دنیاي ذاتی«صورت 

در مورد آن دریابیم؛ و برآنیم که دنیاي قابل تصور را با رفتن به ماوراي حواس، از  زمان و مکان از راه ریاضیات و علوم

در اینجا کانت . طریق فکر و مابعدالطبیعه، و با رفتن به عرصۀ منابع و علل مافوق حس جهان محسوس درك کنیم

ستند، بلکه صورتهایی از به این معنی که زمان و مکان اشیاي عینی یا محسوس نی: تزهاي اساسی خود را مطرح کرد

ادراکند که در طبیعت ذهن بشر و ساختمان آن فطریند؛ و ذهن انسان هم گیرندة انفعالی احساسات و محصول آن 

.هاست نیست، بلکه عاملی فعال است که داراي وجوه ذاتی و قوانین فعالیت براي تبدیل احساسات به اندیشه

. کرد تلقی می» ه دربارة آن مطالب بیشتري در اثر بعدي باید گفته شودمتنی ک«کانت این رسالۀ بدوي را به عنوان 

دهد که این فیلسوف در همان  به مارکوس هرتس نوشته شد، نشان می 1771اي در سال  این اظهار وي، که در نامه

آن را  1781وي پس از دوازده سال کار برروي این رسالۀ عظیم، در سال . وقت طرح نقد عقل محض را در سر داشت

به جهانیان عرضه، و به کارل فون تسدلیتس وزیر آموزش و پرورش و امور کلیسایی در دوران سلطنت فردریک کبیر 

اگر . کرد تسدلیتس، مانند پادشاه، از فرزندان عصر روشنگري آلمان بود و از آزادي جراید حمایت می. تقدیم کرد

گیریهاي  امض و مبهم کانت، و همچنین مفهوم نتیجههاي غ دانشمندان االهیات معانی نهفته در پشت واژه

شدند که او یکی از مخربترین تحلیلهایی را که تا کنون از  فهمیدند و متوجه می بظاهرعادي و متعارف وي را می

  .شد االهیات مسیحی شده ارائه داشته است، در آن صورت، حمایت وزیر آموزش از کانت داراي ارزش بسیاري می

II - 1781محض،  نقد عقل  

 16(او به موزس مندلسون نوشت . اگر جهانیان این کتاب را مشکل بیابند، ممکن است علت آن روش کار کانت باشد

نتیجۀ تعمقی است که دست کم مدت دوازده سال مرا به خود مشغول داشت، من «با آنکه این کتاب ) 1783اوت 

رساندم؛ و در حالی که دقیقترین توجه را به محتواي آن کردم،  ظرف چهار یا پنج ماه، با نهایت شتاب، آن را به پایان

وقت هم از این تصمیم خود پشیمان  زیاد به روشن ساختن یا آسان کردن آن براي درك خواننده نپرداختم، و هیچ
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ار کردم آن را به نحوي که بیشتر مورد توجه عموم قر ام، زیرا اگر مدت بیشتري معطل شده بودم و کوشش می نبوده

بیان هر مطلب به طور روشن مستلزم صرف وقت است، » .رسید گاه به اتمام نمی کار اصوال هیچ گیرد درآورم، شاید این

کننده خودداري کرد که مبادا بر  او مخصوصاً از ذکر امثلۀ روشن. و کانت مطمئن نبود که وقت الزم را داشته باشد

توان براي  نها از نظر مردم عادي الزم است، و این اثر را هرگز نمیگونه امثله ت این«: گفت می. حجم کتابش بیفزاید

به این ترتیب، وي براي اهل فن نوشت، و ساده کردن و قابل فهم شدن آن را به » .استفادة عمومی مناسب ساخت

زبان هنوز از ولف آثاري فلسفی به زبان آلمانی نوشته بود، این  باآنکه قبل از وي کریستیان فون. امید دیگران گذاشت

ها فاقد ظرافت الزم بود و عبارات و اصطالحات فنی مشخصی  نظر عبارتبندي و بیان تفاوتهاي مختصر افکار و اندیشه

کانت تقریباً در هرقدم ناچار بود یک ترجمۀ آلمانی براي یک لفظ التینی بسازد، و در بسیاري از موارد حتی . نداشت

او با دادن . کاریهایی که وي مایل بود بیان دارد، نداشت راي وجوه تمایز و ریزهالزم را ب زبان التینی نیز اصطالحت

. کرد معانی تازه به کلمات قدیمی، و گاهی هم فراموش کردن تعریفهاي تازة خود، خوانندگان خویش را سردرگم می

خوانندة ناوارد جز یکصد صفحۀ اول به نحوي قابل تحمل روشن است؛ ولی بقیۀ آن خرمنی از آتش فلسفی است که 

.بیند دود چیزي از آن نمی

توانست بداند که نقد عقل محض عبارت است از یک  چه کسی می. خود عنوان کتاب نیز نیاز به روشن کردن دارد

، بلکه »تشریح«و » تحلیل«نه تنها ) کریتیک(بررسی انتقادي و عادالنه دربارة عقل مستقل از تجربه؟ منظور از نقد 

کانت بر آن بود که احساس، . است» داوري کردن«بود، مانند لغت اصلی آن در یونانی که به معنی  نیز» داوري«

عالوه بر آن، وي امیدوار بود . ادراك، تصور، و عقل را توصیف، و براي هریک از آنها حدود و حیطۀ مناسبی تعیین کند

دانیم  انسان دانش ببخشد، مانند وقتی که ما می تواند مستقل از هرگونه تجربۀ تأیید کننده به نشان دهد که عقل می

» عقل محض«اینها مثالهایی از . وشش، یا اینکه یک معلول باید یک علت داشته باشد شود سی شش ضربدر شش می

استعداد معرفتی را که از «: گوید او می. هستند -یعنی از معرفت اولیات، معرفتی که به برهان تجربی نیاز ندارد - 

» .دهد توان عقل محض نامید و بررسی عمومی امکان و حدود آن نقدعقل محض را تشکیل می ات برآید میاصول اولی

را در بر خواهد گرفت، و احساس اطمینان ) متافیزیک(گونه بررسی کلیۀ مسائل مابعدالطبیعه  کانت معتقد بود که این

کم کلید حل آن فراهم  ل نشده یا دستحتی یک مسئلۀ مابعدطبیعی وجود ندارد که در این نقد ح«کرد که  می

هاي او را رد کنند، بلکه آن است که آنها را  این نیست که گفته«اندیشید که تنها اشکال وي  او می» .نشده باشد

اي واداشته بود؟ ممکن بود انسان فکر کند که تجلیل نهضت  چیز او را به چنین ماجراجویی متهورانه  چه».نفهمند

اي  و ضربۀ ویران کننده - فرانسه دایر براینکه ایمان باید تابع عقل باشد» فیلسوفان«فرض  -عقل روشنگري فرانسه از

که به این ترتیب به االهیات مسیحی وارد شده بود علتی بود که کانت را برانگیخت تا درصدد مطالعۀ منشأ، نحوة 

دوم کتاب گفته شده است، نقش خود را  طور که در مقدمۀ چاپ این انگیزه، همان. عمل، و محدودیتهاي عقل برآید

 -بود، از هر نوعش که باشد» جزمیت«سازد که دشمن برگزیدة او  در این مورد ایفا کرد؛ ولی پیشگفتار روشن می

او کریستیان . یعنی کلیۀ نظامهاي فکري، اعم از سنتی و بدعتی، که بدون دلیل موشکافی شده تکوین یافته باشند

برآمده بود آیین مسیحیت و فلسفۀ الیبنیتز را صرفاً از طریق عقل به اثبات برساند، به عنوان فون ولف را که درصدد 

در نظر کانت، کلیۀ تالشهایی که براي اثبات صحت یا کذب مذهب از طریق عقل . بزرگترین فیلسوف جزمی ذکر کرد

بی را که نخست درصدد بررسی محض به عمل آید، انواع جزمیت هستند؛ و او هر دستگاه علمی یا فلسفی یا مذه

  .داشت محکوم می» جزمیت مابعدالطبیعه«انتقادي دربارة خود عقل برنیامده باشد، به عنوان 

گوید که با  می. کرد که مرتکب چنین جزمیتی شده است را متهم به آن می 1770او نحوة تفکر خویش تا سال 

گونه  از خواب این - منتشر شد 1755آلمانی آن در شاید پژوهش در فهم انسانی که ترجمۀ  -خواندن آثار هیوم
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هیوم استدالل کرده بود که هرگونه تعقل به مفهوم علت بستگی دارد؛ و ما، در . تفکرات موشکافی نشده بیدار شد

کنیم؛ و بنابراین همۀ علوم، فلسفه، و االهیات بر  ها را ادراك می تجربیات علمی، نه خود علیت، بلکه فقط توالی پدیده

کانت . استوار هستند که آن هم یک فرض فکري است، نه یک واقعیت دریافته شده - یعنی علت -اساس یک تصور

بار، چند سال پیش، خواب جزمی مرا  کنم که اظهارات دیوید هیوم بود که نخستین من بصراحت اعتراف می«: نوشت

رها ساختن مفهوم علت از وضع » .دادند اي برهم زدند و به تحقیقات من در زمینۀ فلسفۀ نظري جهت کامال تازه

ناهنجار ناشی از فرض نامطمئن چگونه امکان داشت، حال آنکه هیوم مفهوم علت را در چنین وضعی رها کرده بود؟ 

گفت تنها با نشان دادن اینکه علت از اولیات، یعنی مستقل از تجربه، و یکی از آن مقوالت یا قالبهاي فکر  کانت می

توان مفهوم علت را از وضع ناهنجار  ذهن انسان است، می -هرچند نا الزاماً ذاتی - ز ساختمان فطرياست که قسمتی ا

به این ترتیب، او درصدد برآمد از طریق بررسی انتقادي شدیدي که در عین حال عقل را هم شرح دهد و . دادنجات 

را تعریف کند و اختیارات آن را تعریف کند و اختیارات آن را، بازگرداند، جزمیت ولف و شکاکیت هیوم هم حدود آن 

به نظر کانت، سه مرحلۀ صعودي  - جزمیت، شکاکیت، و بررسی انتقادي - این سه مرحله. را با شکست رو به رو سازد

.جدیدند  در تکامل فلسفۀ

برد تا سخنان خود را کوتاه  ي را دوست داشت و کلمات بلند به کار میبند کانت، که تعاریف، وجوه تمایز، و طبقه

مستقل، و از این جهت ماوراي (، ماوراي تجربی )مبتنی بر تجربه(تجربی  - کند، همۀ دانش را به دو گروه تقسیم کرد

قبل از عملیات  ، به این مفهوم که نوعی احساس باید»شود آغاز می«او قبول داشت که تمام دانش باتجربه ). تجربه

شود، ساختمان ذهن از طریق  فکر قرار گیرد وآن را به تحرك وادارد؛ ولی عقیده داشت همینکه تجربه آغاز می

شکلهاي ذاتی درك بیواسطه یا مستقیم . کند تجربه را قالبریزي می) قوة ادراك(شکلهاي ذاتی درك بیواسطه 

ما به صورت مکان، و در حساسیت درونی ما به صورت زمان در  قابلیتهایی کلی هستند که تجربه را در احساس برونی

اند و آن را قالبگیري  به همین ترتیب، براي ادراك یا فکر نیز شکلهایی ذاتی وجود دارند که مستقل از تجربه.آورند می

: تایی تقسیم کرد سهسازي غیر عاقالنه و قابل ایرادي به چهار گروه  نامید و با قرینه» مقوالت«کنند؛ کانت آنها را  می

ایجاب، سلب، و تحدید؛ سه مقولۀ دوگانه در  -وحدت، کثرت، و تمامیت؛ سه مقوله در کیف - سه مقوله در کم

؛ و سه مقولۀ دوگانه در )فعل و انفعال(، مشارکت و تقابل )علت و معلول(، علیت )جوهر و عرض(ذاتیت  - نسبت

هر ادراك تحت یک یا چند شکل از این اشکال اساسی فکر . اقامکان و امتناع، وجود و عدم، ضرورت و اتف -جهت

ادراك عبارت است از احساسی که به وسیلۀ شکلهاي ذاتی زمان و مکان تعبیر و تفسیر شده باشد؛ دانش . آید درمی

تجربه قبول . به صورت یک حس تشخیص یا یک تصور درآمده باشد» مقوالت«عبارت است از ادراکی که به وسیلۀ 

.کند  لی تأثرات عینی بر حواس انسان نیست، بلکه محصول ذهن است که فعاالنه بر مادة خام احساس عمل میانفعا

کانت کوشید تا با درآوردن ارتباط علت و معلول، نه به صورت یک واقعیت عینی، بلکه به عنوان یک شکل ذاتی فکر، 

دارد، جدا و  ارتباط، به صورتی که وي عرضه میشکاکیت هیوم دربارة علیت را خنثا کند، و عقیده داشت که این 

با این وصف، این ارتباط جزئی الزم از همۀ تجربیات . اطمینانی تصورات تجربی نیست مستقل از تجربه است وتابع بی

تصور علت، ماهیت وجوب «: گوید به این ترتیب است که او می. توانیم تجربه را بدون آن درك کنیم است، زیرا ما نمی

و بازي با » قلمفرسایی«کرد که با این  کانت تصور می» .تواند آن را فراهم کند اي نمی ر بردارد، که هیچ تجربهرا د

وي . کلمات علم را از آن محدودیت خفتبار احتمال که هیوم علم را به آن محکوم کرده بود، نجات داده است

کند، نه طبیعت و این  را مسجل می» طبیعت قوانین کلی«کرد که در حقیقت این ذهن بشر است که  استدالل می

مانند  - شوند، به بعضی از تعمیمهاي ما کار را از طریق بخشودن کیفیات کلیت و وجوب، که به طور عینی درك نمی

گذاریم، برقرار   خود ما آن نظم و ترتیب در ظاهر را، که نام آن را طبیعت می«. دهد انجام می - تعمیمهاي ریاضیات
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دادیم، هرگز این  ر خود ما، به علت ماهیت ذهن خودمان، بدواً این نظم و ترتیب را در ظواهر قرار نمیاگ. کنیم می

هاي ذهنیی هستند که از  قوانین طبیعت هستیهاي عینی نیستند، بلکه ساخته» .یافتیم نظم و ترتیب را در ظاهر نمی

  .نظر سر و کار داشتن باتجربه مفیدند

گویند  به این مفهوم، ایدئالیستها در این ادعاي خود که می. گیرد رات را به خود میتمام دانش شکل و قالب تصو

شناسیم،  چون ما ماده را تنها از طریق تصوراتمان می. ، چیزي جز تصوراتمان نیست محق هستند»براي ما«جهان، 

به ) تصورات(شناخته شده است کوشد تا آنچه را که مستقیماً  گرایی می گرایی منطقاً غیرممکن است، زیرا ماده ماده

چیز جز تصورات ما  ولی اگر ایدئالیستها معتقد باشند که هیچ. آنچه که به طور مستقیم شناخته شده تبدیل کند

توانیم علت  توانند موجد تصورات باشند، و ما نمی دانیم که احساسات می وجود ندارد، در اشتباه هستند؛ زیرا ما می

چون دانش ما . یم، بدون اینکه براي بسیاري از آنها یک علت خارجی را مسلم بدانیمکلیۀ احساسات را بیان کن

به وسیلۀ وجوه » پس از اینکه«شکلی است که علت خارجی،   یعنی محدود به - ها یا ظواهر است محدود به پدیده

خارجی را بدانیم؛ این توانیم ماهیت عینی آن علت  ما هرگز نمی - گیرد ادراك و تصور ما قالبگیري شد، به خود می

آید،  ، باقی بماند؛ ذاتی که به تصور درمی)نومن(مرموز، یک ناپدیده » نفسه شیءفی«ماهیت عینی باید براي ما یک 

. جهان خارجی وجود دارد، ولی در واقعیت نهایی غیرقابل شناخت است. شود ولی هرگز ادراك نمی

رگز آن را به صورت وجودي، اضافه بر حاالت ذهنی که درك ما ه. روح نیز واقعیت دارد، ولی قابل شناخت است

نفسه است که الزاماً به عنوان واقعیتی در پس نفس انسان، در پس  کنیم؛ روح نیز یک شیء فی کنیم، ادراك نمی می

با همۀ حاالت ) نفس(احساسش موجودیت شخصی . شود حس اخالقی، و در پس اشکال و فراگردهاي ذهن تصور می

از همۀ تجربیات ) خویشتن شناسی(آگاهی از وجود خود . شود آمیزد وباعث تداوم شخصیت فردي می م میذهنی دره

به . توانیم آن را به صورت مادي تصور کنیم به انسان نزدیکتر است؛ و ما به کمک هیچ شاهکاري از نیروي تخیل نمی

توان این  گذارد و از آن متأثر شود؛ ولی میرسد که یک روح غیرمادي بتواند بریک جسم مادي اثر  نظر غیرممکن می

نفسۀ  قدرها هم با آن شیء فی عقیده را داشت که واقعیت غیرقابل شناخت در پس ماده ممکن است از نظر کیفیت آن

  . درونی، که روح است، فرق نداشته باشد

ح فردي فناناپذیر است، که رو) طور که ولف کوشش داشت ثابت کند آن(توان با عقل محض یا نظري ثابت کرد  نمی

طور که  همان(توان خالف این معتقدات را ثابت کرد  یا اراده آزاد است، یا خداوند وجود دارد؛ ولی با عقل هم نمی

ها یا ظواهر سروکار  عقل و مقوالت تنها براي آن مجهزند که با پدیده). بعضی از شکاکان درصدد بودند چنین کنند

یعنی واقعیت  - نفسه  توان آنها را در مورد شیء فی  ها برونی باشند یا درونی؛ نمی این پدیدهداشته باشند، اعم از اینکه 

کنیم که احکام جزمی را ثابت یا رد  هنگامی که ما سعی می. به کار برد - در پس احساسات، یا روح در پس تصورات

یم که جهان سرآغازي داشت یا نداشت، و اگر معتقد باش. شویم می» تنازع احکام«یا » استدالالت غلط«کنیم، دچار 

اراده آزاد است یا آزاد نیست، یا یک موجود واجب یا مافوق همه وجود دارد یا ندارد، بازهم به همان ترتیب راه باطل 

حداکثر «گیري کرد که  کانت با فصاحتی غیرعادي استدالل طرح جهانی را بیان داشت، ولی چنین نتیجه. ایم پیموده

است، که پیوسته از جور نبودن مصالحی که با آن کار › معمار‹ تواند ثابت کند وجود یک الل میچیزي که استد

توان به  با این وصف چگونه می» .که همه چیز تابع فکر او باشد› خالق‹ کند با مشکل روبه رو است؛ نه یک  می

توان اثبات، و  اوند را با عقل محض نه میوقتی که آزادي اراده، بقا، و وجود خد - کننده قانع ماند اي چنین گیج نتیجه

توان رد کرد؟ کانت مصرانه اعتقاد دارد که چیزي عمیقتر از عقل وجود دارد، و آن هم آگاهی غیرقابل انکار ما  نه می

هرقدر هم که به نحوي مرموز و غیرمنطقی (از این است که آگاهی، ذهن، و روح مادي نیستند؛ و اراده تا حدودي 

توانیم مدتهاي زیاد به این فکر قانع باشیم که جهان تسلسلی بیمفهوم از تکامل و زوال  است؛ و ما نمی آزاد) باشد
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گوید تا  توانیم تمایل خود را به ایمان توجیه کنیم؟ کانت می ما چگونه می. است و اهمیت اخالقی و ذهن ذاتی ندارد

کند و  ها به ما راهنماییهایی می ر تعبیر و تفسیر پدیدهعلت که ایمان د حدودي از طریق فایدة فکري ایمان، و به این

.توانیم این تمایل را توجیه کنیم بخشد، می به ما سالمت فکري در زمینۀ فلسفی و آرامش مذهبی می

وجود آنها ناشی از درایتی است که » گویی«همۀ چیزهایی که در جهان هستند باید چنان درنظر گرفته شوند که 

به این ترتیب، تصور وجود خداوند در واقع تصوري کمک کننده به کشف حقایق است . ها قرار داردمافوق همۀ درایت

کند، ولی خود چیزي نشان  یعنی فرضی است که به کشف و فهم کمک می[نه تصوري نمایشگر ونشان دهنده 

خود (ع همۀ ظواهر مجمو» گویی«در قلمرو االهیات، ما باید همه چیز را طوري در نظرآوریم که  …]. دهد نمی

دارد،  -یعنی دلیل قائم به ذات، اصیل، و خالق - در وراي خود عقلی واحد، مافوق همه، و خودبسنده) جهان محسوس

کنیم که حد اعالي  را چنان هدایت می» خود«زیرا در پرتو تصور این عقل خالق است که ما استفادة تجربی از عقل 

دهد، به مفهوم  مشخصی که عقل صرفاً نظري دربارة خداوند به ما می تنها تصور …. گسترش ممکن آن تأمین شود

کند، بلکه  است؛ یعنی عقل اعتبار عینی چنین تصوري را تعیین نمی» مبتنی بر اصول خداپرستی«مطلق، تصوري 

  .آورد که زمینۀ وحدانیتی واجب و مافوق همۀ واقعیات تجربی است فقط تصور چیزي را به بار می

آورتر از این براي اعتقاد مذهبی این است که چنین اعتقادي براي اصول اخالقی   دة کانت، دلیل الزامولی، به عقی

اي باشد،  بدون آفریننده …اگر یک وجود ازلی متمایز از جهان وجود نداشته باشد، اگر جهان «. ناپذیر است اجتناب

همۀ › اخالقی‹ ی باشد، در آن صورت تصورات و اصول مانند ماده از بین رفتن …اگر ارادة ما آزاد نباشد، و اگر روح 

اگر قرار باشد کیفیات اخالقی و نظم اجتماعی صرفاً متکی بر بیم از قانون نباشند، » .دهند اعتبار خود را از دست می

ما باید از اعتقاد مذهبی حمایت کنیم، حتی اگر هدف این باشد که این اعتقاد به صورت یک اصل تنظیم کننده 

عالوه . خدایی وجود دارد، روح ما فناناپذیر، و ارادة ما آزاد است» دانیم گویی می«د؛ ما باید طوري رفتار کنیم که باش

ما حق داریم که علت دنیا را به صورت انتساب زیرکانۀ صفات بشري به «بر آن، به عنوان کمکی به فکر و اخالقیات، 

نشان دهیم، یعنی خداوند را به ) رة آن هیچ فکر دیگري داشته باشمتوانیم دربا که بدون چنین انتسابی نمی(خداوند 

صورت موجودي ارائه نماییم که داراي فهم و احساسات خشنودي و ناخشنودي و تمایالت و امیالی است که با این 

 کند و مکاتب فکري مخالف را گیري می به این ترتیب است که نقد مشهور نتیجه» .فهم و احساسات مطابقت کند

توانستند استدالل کنند که کانت آگئوستیسیم را توجیه کرده  شکاکان می. گذارد دهد و ناخرسند باقی می دلداري می

توانستند از اینکه وي خداوند را به عنوان مکمل دستگاه پلیسی به مقام خود بازگردانده است، ابراز  است، و نیز می

ایمانها حق  آنها وارد شده بود، وي را به خاطر اینکه تا این حد به بیاي به  دانشمندان االهیات، که ضربه. تحقیر کنند

کردند، و از اینکه مذهب ظاهراً توانسته است از مرحلۀ خطرناك عبور از ذهن پر پیچ وخم  داده شده است سرزنش می

  :دکارل راینهولد این وضع آشفته را چنین توصیف کر 1786در . کردند کانت جان به در برد، شادي می

از ناحیۀ جزم اندیشان به عنوان تالش شکاکی که بنیان ایقان تمام دانش را ویران » نقد عقل محض«10- 734

آمیز که درصدد است نوعی تازه از جزمیت برفراز  اي از پندار تفرعن کند، از ناحیۀ شکاکان به عنوان نمونه می

اي که با زیرکی طرحریزي شده  الطبیعه به عنوان حیله دهاي نظامهاي قبلی برپا سازد؛ از طرف معتقدان به مابع ویرانه

را بدون بحث و جدل دایر کند؛ به ) ناتورالیسم(گرایی  جا کند و طبیعت هاي تاریخی مذهب را جابه است تا شالوده

ن گرایان به عنوا اي براي فلسفۀ محتضر ایمان؛ از جانب ماده وسیلۀ طبیعتگرایان به عنوان ستون نگاهدارندة تازه

تکذیب واقعیت ماده از دید ایدئالیستی؛ و از طرف معتقدان به اصالت روح به عنوان محدودکردن غیرقابل توجیه تمام 

تقریباً همۀ این  …. دانش به جهان مجسم و مادي، که تحت عنوان قلمرو تجربه پنهان شده است، اعالم شده است

حتی . شدند» موفقیت توأم با بدنامی«ولو به صورت مکاتب فکري به این کتاب حمله کردند و باعث شهرت آن، 
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اي براي کلیۀ صاحبان افکار  مشکل بودن درك آن باعث باال رفتن ارزش کتاب شد و آن را به صورت اعالم مبارزه

  . طولی نکشید که کلمات بزرگ و درشت کانت در دهان کلیۀ دانشمندان بود. متجدد درآورد

آیا او همۀ اصطالحات مهم و اساسی را . توانند مطالبش را درك کنند ن وي نمیتوانست بفهمد چرا منتقدا او نمی

بندي نقد، و  او با تجدیدنظر در جمله 1783در سال !) چرا، و چقدر هم به طور متفاوت(بکرات تعریف نکرده بود؟ 

اد؛ و با لحنی شد پاسخ د تري داشت، به حمالتی که به وي می درآوردن آن به صورتی که به نظر وي شکل ساده

جویانه پاسخ خود را مقدمه براي همۀ مباحث آیندة مابعدالطبیعه که خواهند توانست به صورت علم ظاهر  مبارزه

یک از نظامهاي فکري   او مدعی بود که قبل از نقد وي، مابعدالطبیعۀ واقعی وجود نداشته است، زیرا هیچ. شوند نامید

توانند  اي از خوانندگان نمی اگر پاره. قل، را در مقدمۀ کار خود قرار نداده بودندتدقیق انتقادي ابراز کار خود، یعنی ع

در چنین صورتی، انسان باید «نقد را درك کنند، علتش شاید این باشد که آنها آمادگی کامل را براي آن ندارند؛ 

ابعدالطبیعه را مطالعه لزومی ندارد همۀ م«زیرا به هرحال، » استعدادهاي ذهنی خود را صرف چیز دیگري کند؛

بتدریج که مقدمه پیش . توانست از جا در رود این فیلسوف سالخورده، هم شوخ بود وهم مغرور، و هم می» .کنند

  .شد رفت، به همان اندازه نقد مشکل می می

نقد کانت در . این بحث و جدل در دوران سلطنت فردریک کبیر، که دیگراندیشی را آزاد گذارده بود، ادامه یافت

وي، که هنوز  1784در . اي دربارة رفعت مقام عقل و حق آن به برخورداري از آزادي بیان نوشته بود قطعات فصیحانه

اي تحت عنوان روشنگري چیست؟ منتشر ساخت و نهضت  به حمایت فردریک وتسدلیتس متکی بود، مقاله

او از . قرار داد» جرئت براي دانستن«رز خود را روشنگري را به عنوان آزادي و استقالل فکر تعریف کرد و شعار و اند

اگر ما : (گفت کرد و می کاري اکثریت چنین به تعویق افتاده است اظهار تأسف می  اینکه آزادي فکري براثر محافظه

ما تنها در دورانی که در حال » .است کنیم یا نه، پاسخ آن منفی زندگی می› روشنفکر‹ بپرسیم که آیا در دورانی 

او از فردریک به عنوان تجسم و حــامی نهــضت روشنگري آلمان و تنها . کنیم است زندگی می» نفکر شدنروش«

. کرد ، ستایش می» خواهید تعقل کنید هرطور می«سلطانی که به اتباع خود گفته بود 

ولی . دهدشاید این مطلب به این امید نوشته شده بود که جانشین فردریک سیاست رواداري مذهبی را ادامه 

هنگامی که چاپ دوم نقد عقل محض آماده . فردریک ویلهلم دوم به قدرت کشور بیشتر از آزادي فکر عالقه داشت

اي مدافعانه مالیم  کانت قسمتهایی از آن را تعدیل کرد و کوشید تا بدعتهاي فکري خود را با مقدمه) 1787(شد 

تنها انتقاد . شوم، تا براي ایمان جایی باز شود] نفسه ي فیاشیا[ام که منکر دانش  من الزم دیده«: او گفت. کند

او براي » .، الحاد، آزاداندیشی، و خرافات را قطع کند)فاتالیسم(گرایی، اعتقاد به قسمت و تقدیر  تواند ریشۀ ماده می

یک فرمان  ، یوهان کریستیان فون ولنر، وزیر امور کلیساي لوتري،1788ژوئیۀ  9در . کاري دالیلی داشت احتیاط

بند و بارشدن اخالقیات مردود دانست، و تهدید  مذهبی صادر کرد که صریحاً رواداري مذهبی را به عنوان عامل بی

کرد که کلیۀ واعظان و معلمانی را که از مسیحیت متعارف و رسمی انحراف حاصل کنند، از منابر یا کرسیهایشان به 

  .بود که کانت دومین نقد خود را منتشر کرد آمیزي در چنین محیط ارتجاع. زیر خواهد کشید

III  -  ،1788نقد عقل عملی  

تواند آزادي اراده را ثابت کند، و چون به  چون در نقد نخستین استدالل شده بود که عقل مطلق یا عقل محض نمی

ت را مانند رسید که اعمال عقل اخالقیا کرد، چنین به نظر می عقیدة کانت اخالقیات چنین آزادیی را ایجاب می

از آن بدتر، نهضت روشنگري با ابراز تردید دربارة وجود خداوندي که پاداش دهد . اند اي معقول کرده االهیات فاقد پایه

هاي دیرینۀ اخالقیات فروریزند،  اگر قرار بود این پایه. و مجازات کند، اخالقیات را از شالودة مذهبی محروم ساخته بود

کرد که خود وي، به عنوان یک مرد با ایمان دوران  حال خود باقی بماند؟ کانت حس میتوانست به  تمدن چگونه می
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وي در یک مقالۀ مقدماتی تحت عنوان . اي عقالیی براي یک قانون اخالقی بیابد روشنگري آلمان، ناچار است زمینه

یات یک فرد یا یک نژاد را اصول اصلی فلسفۀ اخالقیات تالشهاي آزاداندیشان براي مبتنی کردن اخالقیات بر تجرب

اصول اخالقی را از آن کلیت و مطلقیتی که اصول ) اکتسابی(گونه مآخذ تجربی  مردود دانست؛ به عقیدة وي، این

: او با اعتماد به نفسی که از خصوصیات وي است، اظهار داشت. کنند محروم خواهند داشت صحیح اخالقی ایجاب می

دومین اثر مهم وي به نام » .اهیم اخالقی تماماً از پیش در عقل موجود استروشن است که منشأ و موضع همۀ مف«

در این کتاب اولیات اخالقیات مورد تجزیه . نقد عقل عملی در پی آن بود که آن موضع و منشأ را بیابد و روشن سازد

.ه بودطورکه نخستین نقد اولیات دانش را مورد تجزیه وتحلیل قرار داد و تحلیل قرار گرفت، همان

دو «. آمر است کند که هر فرد داراي یک وجدان، یک احساس وظیفه، یک آگاهی از قانون اخالقی کانت استدالل می

یکی آسمانهاي پرستاره در باالي : کنند چیز ذهن را با احساس تحسین وهراسی پیوسته تازه و در حال افزایش پر می

گیرد،  گاهی اخالقی اغلب با امیال لذتجویانۀ ما در تضاد قرار میاین آ» .سر ما، و دیگري قانون اخالقی در درون ما

این آگاهی محصول تجربه نیست، . ولی ما واقفیم که این آگاهی اخالقی در وجود ما عنصري واالتر از لذتجویی است

ی است است و در حکم دادگاهی درون] ذکر شده در پیش[بلکه قسمتی از ساختمان روانی فطري ما و مانند مقوالت 

و این آگاهی، مطلق است؛ به طور باالشرط، بدون استثنا یا بهانه به ما . که در همۀ افراد و همۀ نژادها وجود دارد

اي براي نیل به  دهد که عمل صحیح را به خاطر نفس آن و به عنوان هدفی در خود، و نه به عنوان وسیله فرمان می

  .امر آن قاطع است. هیماي دیگر، انجام د خوشبختی یا پاداش یا فایده

ات به عنوان یک اصل قانونگذاري کلی  طوري عمل کن که دستور اراده«. گیرد این امر قاطع دو شکل به خود می

این . یعنی طوري عمل کن که اگر دیگران هم همه مثل تو عمل کنند، همه چیز در مدار صحیح باشد» .معتبر باشد

است او » ).حسن نیت(طریق وصول به ارادة خیر «، و »عقل عملی محضقانون اساسی «) »قانون زرین«شکل دیگر (

طوري عمل کن که انسانیت را، چه در شخص خودت چه در شخص «: گوید کند می در طریق دیگري که ارائه می

ر به این ترتیب، او اصلی را اعالم داشت که از آنچه د» .دیگري، همیشه به عنوان غایت تلقی کنی نه به عنوان وسیله

  .اعالمیۀ حقوق بشر امریکا یا فرانسه آمده است انقالبیتر بود

خواهیم  اگر ما آزادي آن را نداشته باشیم که آنچه را که می. حسن تعهد اخالقی نشاندهندة اندکی آزادي اراده است

د، چگونه هایی در یک زنجیر ناگسستنی علت و معلول مکانیکی بودن بکنیم یا نکنیم، و اگر اعمال ما تنها حلقه

 شود؛ اگر شخصیت بی توانستیم این آگاهی از تکلیف را داشته باشیم؟ بدون آزادي اراده، شخصیت بیمفهوم می می

کانت منطق . شود طور می شود؛ اگر زندگی فاقدمفهوم باشد، جهان هم همین طور می مفهوم باشد، زندگی هم همین

ظاهراً ) به اعتراف او(ارد؛ آزادي انتخاب در دنیایی عینی که را قبول د) دترمینیسم(ظاهراً گریزناپذیر جبرگرایی 

شود که قانون  او متذکر می. تواند دخالت کند؟ پاسخ او شاهکار ابهام است زیرفرمان قوانین مکانیکی است چگونه می

راي اي ب اي است که ذهن، از طریق مقولۀ علیت خود، به عنوان وسیله مکانیکی یک ساختۀ ذهنی و طرح و نقشه

چون ما مقوالت را به جهان . کند یکسان بودن نحوة عمل خویش نسبت به جهان زمان و مکان، بر آن تحمیل می

شناسیم،   را نمی - ها نفسه در پس پدیده شیء فی - ایم که جهان ذاتی ایم، و چون اعتراف کرده ها محدود ساخته پدیده

و چون ما . داریم، براي واقعیت نهایی نیز معتبرند ا عرضه میه توانیم چنین پنداریم که قوانینی که براي پدیده نمی

آگاهیم و از ماهیت روح  -یعنی جهان ادراکات و تصورات -اي خویش ایم که در خود تنها از وجود پدیده اعتراف کرده

) مله برمغز مااز ج(توانیم فرض کنیم که قوانین علت و معلول، که ظاهراً بر فعالیتهاي جسم ما  اطالعیم، نمی ذاتی بی

در . کنند، در مورد خواستهاي واقعیت نهایی روحی که در پس فراگردهاي ذهنی ما قرار دارند نیز صادقند حکومت می

اي مکان و دستگاههاي تصورات زمان، ممکن است در جهان ذاتی متعلق به واقعیت  پس دستگاههاي جهان پدیده
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اعمال و تصورات ما همینکه وارد جهان . ست، آزادي وجود داشته باشدنهایی درونی یا بیرونی، که فاقد زمان و مکان ا

شوند؛ این اعمال و تصورات ممکن است هنوز در مبدأ  رویدادهاي قابل ادراك جسمانی یا ذهنی شوند، مشخص می

ما » .شندتوانند با هم وجود داشته با می …به این طریق، آزادي و طبیعت «خود در روح غیرقابل ادراك، آزاد باشند؛ 

توانیم بحق آن را به عنوان اینکه از ناحیۀ ماهیت آمرانۀ حس  توانیم این مطلب را به اثبات برسانیم، ولی می نمی

.شود بدون آن زندگی اخالقی ما نابود می. شود، فرض کنیم اخالقی به طور ضمنی و غیرمستقیم بیان می

عملی را بر عقل نظري مقدم داریم؟ علم، که ظاهراً ما را به گوید از همۀ اینها گذشته، چرا ما نباید عقل  کانت می

گیریها و روشهایی که پیوسته  قماري برسر اعتبار دایمی نتیجه - کند، مآال نظري است دستگاههاي خودکار تبدیل می

ده آن را اي است که ارا ماحق داریم احساس کنیم که اراده در انسان از تفکر اساسیتر است؛ تفکر وسیله. در تغییرند

  . برد براي کنارآمدن با جهان خارجی و مکانیکی ساخته است، و نباید ارباب شخصیتی باشد که آن را به کار می

دارد که به بقاي  دارد که اراده را تا حدودي آزاد پنداریم، همان گونه مجاز می ولی اگر احساس اخالقی ما را مجاز می

هاي لذتجویی ما آن را  دهد که انگیزه ما را به سوي کمالی سوق می روح نیز معتقد باشیم، زیرا احساس اخالقی

توانیم در زندگی کوتاه خود در کرة خاکی به این کمال دست یابیم؛ پس  کنند؛ ما نمی رو می به بکرات با ناکامیهایی رو

یات داده شود تا به هدف باید چنین پنداریم که اگر در دنیا عدالتی وجود داشته باشد، باید پس از مرگ به ما ادامۀ ح

خوشبختی این جهان همیشه با . کند خداوند وجود دارد، و این امر را نیز عقلی عملی تضمین می. اخالقی خود برسیم

کنیم که توازن میان فضیلت و خوشبختی درجایی بازگردانده خواهد شد؛ و این  فضیلت همگام نیست؛ ما احساس می

به این ترتیب، وجود علتی «. است که خدایی وجود دارد که این سازش را انجام دهدامر تنها با این تصور امکانپذیر 

نیزاز اصول » براي همۀ طبیعت، که از خود طبیعت متمایز وشامل اصل هماهنگی دقیق خوشبختی با اخالقیات باشد،

  .مسلم عقل عملی است

طور  آن(نون اخالقی را از خداوند ناشی بداند او به جاي اینکه احساس و قا: کانت شیوة عمل متداول را وارونه ساخت

ما باید تکالیف خود را نه به عنوان . ، خداوند را از احساس اخالقی استنتاج کرد)که دانشمندان االهیات معتقد بودند

اراده ولی چون آن » .نفسه آزاد بپنداریم فرامین خودسرانۀ یک ارادة بیگانه، بلکه به عنوان قوانین اساسی هر ارادة فی«

. االهی بپذیریم تعلق دارند، ما باید این تکالیف را به عنوان دستورات) نومنها(ها  و خداوند هردو و به دنیاي ناپدیده

ما نباید اعمال اخالقی را به این علت که فرامین خداوند هستند اجباري تلقی کنیم، بلکه آنها را به این علت فرامین «

.عهدي درونی داریماالهی بدانیم که نسبت به آنها ت

اند، شاید به سبب این باشد که کانت در تالش خود به  کننده اگر همۀ این تفکرات مبتنی بر اراده کمی نامفهوم و گیج

نقد عقل محض در اعتراف به اینکه عقل . منظور سازش دادن میان افکار ولتر و روسو شور وشوق زیادي نداشت

ولی کانت . ناناپذیري، یا وجود خداوند را ثابت کند، از ولتر هم پیش افتاده بودتواند آزادي اراده، ف نمی) مطلق(محض 

در اصول روسو در زمینۀ ضعف عقل، تقدم احساس، و اشتقاق مذهب از احساس اخالقی بشر، راه گریزي محتمل از 

خواب «وسو وي را ازاو عقیده داشت که ر. آگنوستیسیسم، از هم گسیختگی اخالقی، و دستگاه پلیسی ولتر یافته بود

نقد . طور که هیوم در زمینۀ مابعدالطبیعه او را بیدار کرده بود در زمینۀ علوم اخالقی بیدار کرده است، همان» جزمی

نخستین به نهضت روشنگري آلمان داشت، و دومی به نهضت رمانتیک؛ تالش به منظور سازش دادن این دو یکی از 

هاینه موجد این تالش را احساس نگرانی از جهت نیازهاي عمومی . فه بودترین اقدامات در تاریخ فلس زیرکانه

سپس ایمانوئل کانت برسر «گرید؛  این استاد مستخدم با وفاي خود، المپه، را دید که برمرگ خداوند می: دانست می

ز روي عطوفت رحم آمد و خود را نه تنها فیلسوفی بزرگ، بلکه همچنین مردي خوب نشان داد و با لحنی که نیمی ا
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به . المپۀ سالخورده باید خداوندي داشته باشد، وگرنه خوشبخت نخواهد بود: و نیمی دیگر از روي تمسخر بود گفت

  ».تواند تا آنجا که به سهم من مربوط است، وجود خداوند را تضمین کند این ترتیب، عقل عملی می

IV -  ،1790نقد قضاوت  

ستدالالت خود ناراضی بوده باشد، زیرا در اثري به نام نقد قضاوت به مسئلۀ اعمال بایست از ا قاعدتاً خود کانت هم می

در برابر آزادي اراده بازگشت و به مسئلۀ کشمکش میان اعمال مکانیکی و اعمال مبتنی بر ) غیرارادي(مکانیکی 

این . و هنر افزوداي دربارة زیبایی، واالیی، نبوغ،  طرحریزي قبلی پرداخت؛ و به این بحث، مباحث پیچیده

  . قلمکار اشتها انگیز نیست شله آش

و » قوة قضاوت به طور کلی عبارت است از قوة اندیشیدن دربارة جزء به صورتی که در کل قرار دارد«به عقیدة کانت، 

 در نقد نخستین سعی شده بود که همۀ تصورات. قرار دادن یک شیء، تصور، یا رویداد تحت یک طبقه، اصل، یا قانون

تحت مقوالت اولیات کلی قرار داده شوند؛ نقد دوم درپی آن بودکه کلیۀ تصورات اخالقی را تحت یک احساس 

اخالقی اولیات کلی درآورد؛ سومی برآن بود که اصولی از اولیات براي قضاوتهاي زیباشناختی انسان، از قبیل نظم و 

دهم که اشکال  من به خود جرئت این امید را می«: گفت میکانت . ترتیب، و زیبایی یا واالیی در طبیعت یا هنر، بیاید

تقریباً غیرقابل احترازي که در حل آن  اي که ماهیتاً چنین پیچیده است، در حکم عذري براي اندك ابهام حل مسئله

 کند که، کانت احساس می. فلسفۀ جزمی تالش کرده بود که در زیبایی یک عنصر عینی بیاید» .وجود دارد تلقی شود

هیچ چیز زیبا یا واال نیست مگر اینکه احساس آن را چنین نشان . خصوصاً در این مورد، عنصر ذهنی مقدم است

یعنی لذت فارغ از همۀ  - دهیم که مداقه و تفکر در آن لذت غیر سودجویانه ما زیبایی را به شیء نسبت می. دهد

آفتاب، یک تابلو نقاشی رافائل، بناي یک کلیسا،  دهد؛ و به این ترتیب است که از غروب به ما می -تمایالت شخصی

اي از اشیا یا تجربیات این  ولی چرا پاره. بریم نه لذت دیگر یک گل، یک کنسرتو، یا یک آواز لذت زیباشناختی می

یابیم که در یک کل هماهنگ  دهند؟ شاید به این علت که در آنها وحدتی از اجزا می لذت غیر سودجویانه را به ما می

کند  در مورد آنچه واالست، از عظمت یا قدرتی که ما را تهدید نمی. کنند آمیز نقش خود را ایفا می ه نحوي موفقیتب

کنیم، ولی اگر آشفتگی آنها را به خطر اندازد، چنین  مسروریم؛ به این ترتیب، در آسمان و دریا احساس واالیی می

  .شود احساساتی حاصل نمی

بردن به اینکه در هر دستگاه یا عضو زنده یک خاصیت انطباق ذاتی اجزا با  یعنی پی -»غایی علیت«بر اثر قبول 

و بر اثر احساس اینکه در طبیعت حکمتی االهی در پس هماهنگی و نظم و عظمت و قدرت  - نیازهاي کل وجود دارد

عکس این، نشان دادن آن با این حال، هدف علم، درست . یابد  وجود دارد، درك ما از زیبایی یا واالیی افزایش می

توانیم  چگونه می. کند است که طبیعت عینی کال براساس قوانین مکانیکی، و بدون تابعیت از طرح خارجی، عمل می

این دوطرز برخورد نسبت به طبیعت را با یکدیگر سازش دهیم؟ از طریق قبول هم کیفیت مکانیکی و هم علیت 

. یق، یعنی فرضیاتی که باعث تسهیل فهم یا تحقیق شوند، به ما کمک کنندتا آنجا که اینها براي به کشف حقا: غایی

کند؛ اصل علیت غایی در مطالعۀ دستگاههاي زنده  اصل مکانیکی بیشتر در زمینۀ بررسی مواد بیجان به ما کمک می

اعتبار  ی را بیدر دستگاههاي زنده، قدرت رشد و تولید مثل وجود دارد که نحوة توضیح مکانیک. براي ما مفیدتراست

سازد، زیرا خاصیت انطباق مشهودي میان اجزا و نقشها میان اجزا و نقشها و هدفهاي دستگاه زنده وجود دارد،  می

عاقالنه آن است که این مطلب قبول شود که نه اصل . مانند چنگال حیوانات براي گرفتن، و چشم براي دیدن

خود علم از جهاتی . ن بتنهایی در کلیۀ امور و موارد صادق دانستتوا مکانیکی بودن و نه اصل طرحریزي قبلی را می

که فکري االهی » گویی«داند،  مبتنی بر علیت غایی است، زیرا نظم، ترتیب، و وحدتی معقول را در طبیعت مسلم می
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الت کانت در تجسم بشر و دنیا به عنوان محصوالت طرح االهی به اشکا. کند آن را سازمان داده است و حفظ می

  :گفت بسیاري معترف بود و می

در نظامی که با نگاهی به یک کل غایی از موجودات طبیعی روي زمین سامان یافته است، نخستین چیزي که باید 

. یعنی زمین یا عنصري که آنها باید بر روي آن یا در آن رشد و نمو کنند - به طور آشکار ترتیب یابد مأواي آنهاست

گونه  اهیت این وضع اساسی کلیۀ موارد تولید موجودات زنده، جز آن عللی که بدون هیچولی اطالع نزدیکتر از م

کنند و در حقیقت گرایش آنها بیشتر به سوي انهدام است تا کمک به تکوین اشکال، نظم، و هدف،  می طرحی عمل

اي هستند که برسر آنها و همۀ  زمین و دریا نه تنها حاوي آثاري از مصایب ادوار اولیه. دهند علل دیگري را نشان نمی

انواع موجودات زندة آنها آمده است، بلکه ساختمان همۀ آنها، از قبیل قشرهاي زمین و سواحل دریاها، داراي کلیۀ 

. کنندة طبیعت در حال هرج ومرج است ظواهري است که زاییدة نیروهاي سرکش و منکوب

از سربه در کنیم، همۀ مفهوم اخالقی زندگی را از زندگی دور  با این حال،چنانجه ما اندیشۀ طرح در طبیعت را بکلی

آید که در آن براي فرد،  کنیم؛ و زندگی به صورت تسلسلی بیمعنی از تولدهاي دردناك و مرگهاي رنجبار درمی می

ن باشد ما باید به نوعی طرح االهی معتقد باشیم، ولو اینکه به خاطر آ. چیز جز شکست مسلم نیست  ملت، و نژاد هیچ

و چون علیت غایی به جاي رحمت االهی متعال تنها وجود عامل و بازیگري در . که سالمت فکري خود را حفظ کنیم

کند، ما باید ایمان خود به زندگی را بر یک احساس اخالقی استوار سازیم که مجوزي جز  حال کشمکش را ثابت می

که انسان عادل  -توانیم ثابت کنیم ولی نمی - ست باور کنیمبا این اعتقاد ممکن ا. اعتقاد به خداوندي عادل ندارد

  . غایت نهایی خلقت و عالیترین محصول آن طرح عظیم و رازآمیز است

V - ،1793مذهب و عقل  

در کتاب کوچکی به نام دربارة شکست همۀ  1791او در سال . کانت هرگز از االهیات تردیدآمیز خود راضی نبود

عقل ما از واقف نمودن ما بر رابطۀ میان دنیا و باالترین «حکمت االهی تکرار کرد که تالشهاي فلسفی در زمینۀ 

فیلسوف نباید در مورد این امر نقش مدافع را «: او هشداري، شاید به خودش، داد و گفت» .حکمت کامال ناتوان است

اند آن را به وسیلۀ طرز فکري که خاص تو تواند حقانیت آن را درك کند، و نمی ایفا کند؛ او نباید از هیچ علتی که نمی

او بار دیگر، طی سلسله مقاالتی که وي را به مبارزة آشکار با دولت پروس » .فلسفه است به اثبات برساند، دفاع کند

در نشریۀ برلینرموناتس شریفت مورخ »دربارة خبث باطن«نخستین مقاله به نام . کشانیدند، به این مسئله بازگشت

اندیش  تنها ادباي ژرف«دستگاه سانسور اجازة انتشار آن را به این علت داد که . چاپ رسیدبه  1792آوریل 

دربارة جدل میان اصول خیر وشر براي کنترل «ولی اجازة چاپ مقالۀ دوم را، که » خوانند، هاي کانت را می نوشته

ب کتابها و مقاالت را براي انتشار دانشگاههاي آلمان حق تصوی. اي متوسل شد کانت به حیله. نام داشت، نداد» بشر

این دانشگاه در آن هنگام تحت . کانت مقاالت دوم، سوم، و چهارم را به دانشکدة فلسفۀ دانشگاه ینا داد. داشتند

دانشکده اجازة نشر آنها . وایمار بود و شیلر هم از اعضاي آن بود - نظارت گوته ودوك کارل آوگوست، حکمران ساکس

در کونیگسبرگ تحت عنوان مذهب در محدودة عقل تنها به چاپ  1793اجازه، هرچهار مقاله در سال را داد، و با این 

تا «: دارند که در همه جاي مقاالت تکرار شده و محتواي اصلی آن است نخستین سطور موضوعی را اعالم می .رسید

ه فقط به علت آزادي، و براثر عقل آنجا که اصول اخالقی براساس این تصور استوارند که انسان عاملی آزاد است ک

بندد، این اصول اخالقی نه به تصور موجود دیگري بر باالي سرشان  خود، چشمان خویش را در برابر قوانین مطلق می

به این ترتیب  …. نیاز دارند تا آنها وظیفۀ خود را درك کنند، و نه به مشوقی جز خود قانون براي انجام آن وظیفه

دهد و به نیاز به  کانت به مقامات دولتی قول اطاعت می» .خاطر خودشان، اصال به مذهب نیاز ندارنداصول اخالقی، به 

او » .در زمینۀ علوم اختاللی ایجاد نکند«ورزد که دستگاه سانسور  کند، ولی اصرار می دستگاه سانسور اذعان می
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ممکن است کلیۀ تالشهاي عقل «رت گرفت، گوید که حملۀ االهیات بر علم، مانند آنچه که در مورد گالیله صو می

  » .کند، از آزادي کامل برخوردار باشد باید تا آنجا که علم آن یاري می …االهیات فلسفی  …. انسانی را متوقف سازد

لزوم «. برد داند که بشر تمایل به خوب و بد را دوجانبه به ارث می کانت مسائل اصول اخالقی را ناشی از آن می

هاي فاحشی که تجربه در برابر چشمان ما  آمیز در انسان، با توجه به کثرت نمونه ن یک گرایش مفسدهکن کرد ریشه

وضع «او با روسو همعقیده نیست که انسان خوب به دنیا آمده یا در » .دهد، نیاز به اثبات رسمی ندارد قرار می

به عنوان زیانبارترین همۀ » تمدن مفاسد فرهنگ و«خوب بوده است، ولی با او در مورد محکوم کردن » طبیعی

در واقع، هنوز این سؤال مطرح است که آیا ما در شرایط عاري از تمدن «: گوید مفاسد همعقیده است و می

تر از شرایط کنونی اجتماع، با همۀ استثمار، ریاکاري، بینظمی اخالقی، و آدمکشی جمعیش در جنگ  خوشبخت

  .ببریم، کافی است که طرز رفتار کشورها را در نظر بگیریم عت واقعی بشر پیاگر ما بخواهیم به طبی» نخواهیم بود؟

مسلماً در میان همۀ تفسیرها و «؛ »گناهکاري ذاتی«چگونه آغاز شد؟ نه از راه » خبث باطن در طبیعت انسان«

از همه بیموردتر  اند، توضیحاتی که در بارة گسترش و رواج این خبث در میان همۀ اعضا و نسلهاي نژاد ما عرضه شده

، براثر لزوم این »خبیثانه«احتماال تمایالت » .کند مان توصیف می آن است که خبث باطن را میراثی از اجداد اولیه

این تمایالت خبیثانه تنها در . اند هاي نیرومندي در نهاد بشر گرفته تمایالت براي بقاي بشر در شرایط بدوي، ریشه

آیند، و در چنین شرایطی آنچه مورد نیاز است جلوگیري  ل، به صورت مفاسد درمیشرایط تمدن، یعنی اجتماع متشک

کن کردن  ، یعنی جاي سرزنش ندارند؛ و سعی در ریشه›نفسه خوبند فی‹ تمایالت طبیعی «. نیست، بلکه مراقبت است

توان  ت را رام کنید، آنگاه میکار، این تمایال به جاي این. آنها نه تنها بیهوده، بلکه زیانبخش و قابل مالمت خواهد بود

آنها را، به جاي آنکه با یکدیگر در مقام معارضه و تضاد برآیند، به هماهنگی در آن یکپارچگیی که خوشبختی نام 

نیکی اخالقی نیز جبلی است، و شاهد آن احساس اخالقی کلی است؛ ولی این نیکی در آغاز تنها  ».دارد تبدیل کرد

بهترین مذهب آن نیست که از نظر دقت در . با تعالیم اخالقی و انضباط شدید پرورش یابددر حکم یک نیاز است که 

اجراي مراسم عبادت بردیگر مذاهب برتري داشته باشد، بلکه آن است که بیش از همه در سوق دادن بشر به سوي 

بروحی و الهام االهی نیست،  مذهبی که برعقل استوار باشد، مبتنی. زندگی توأم با اصول اخالقی براو تأثیر بگذارد

مذهب ممکن است مشروعاً خود را به . شناسی به عنوان االهیترین عنصر در بشر استوار است بلکه بر حس وظیفه

هاي مقدس توصیف کند،  صورت کلیسا متشکل سازد، ممکن است برآن شود که معتقدات خود را از طریق نوشته

ترین فرد مورد پرستش قرار دهد، ممکن است نوید بهشت را بدهد و به  ممکن است بحق مسیح را به عنوان خداگونه

ولی براي یک » .توان مجسم کرد که متضمن اعتقاد به زندگی آینده نباشد هیچ مذهبی را نمی«دوزخ تهدید کند، و 

یح، و مسیحی لزومی نخواهد داشت که اعتقاد به معجزات، الوهیت مسیح، تخفیف گناهان بشر براثر مصلوب شدن مس

. مقدر بودن سرنوشت روح به بهشت و دوزخ براثر الطاف خداوند، بدون توجه به کارهاي خوب یا زشت، را تأیید کند

بدقت تلقین شوند؛ ولی نماز و ) که هنوز به این گونه مطالب نیاز دارند(الزم است که انواعی از نماز و دعا به اطفال «

هنگامی که یک کلیسا به » .آمیز است طاف خداوندي، اشتباهی خرافهبه عنوان وسیلۀ جلب ال …دعاي تقاضاآمیز 

هاي مقدس و توصیف اصول  آید، حق تفسیر نوشته می اي براي تحمیل جبري اعتقاد یا عبادت در صورت مؤسسه

دهد که مدعی انحصار نزدیکی با خداوند و  اي از کشیشان تشکیل می آورد؛ جامعه اخالقی را در انحصار خود درمی

آورد؛ آلت  آساست در می لطاف خداوندي است؛ پرستش خود را به صورت مراسمی جادویی که داراي قدرتهاي معجزها

آید بر کشور تسلط یابد و فرمانروایان غیرمذهبی را به  شود؛ درصدد برمی و عامل ستمکاري فکري می  فعل دولت،

لیه چنین کلیسایی به پا خواهد خاست و، در خارج صورت آلت جاهطلبی کلیسا به کار برده در آن صورت، فکر آزاد ع

  . را که عبارت از دست یافتن به زندگی اخالقی است، جستجو خواهد کرد» مذهب منزه عقالیی«از این کلیسا، آن 
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اي به زندانی  اي بود که براي شخصی که عالقه کننده هاي تردیدآمیز و گیج این آخرین اثر مهم کانت داراي جنبه

اي شکستن دست وپاي  در این اثر اطالۀ کالم ادیبانۀ بسیار، مقدار قابل مالحظه. ، امري طبیعی بودشدن نداشت

آور این که مردي شصت ونه ساله هنوز چنین نیروي فکر  اعجاب. اصول منطق، و االهیات عجیب و غریب وجود دارند

مبارزه میان فیلسوف و پادشاه . داد ن میعلیه نیروهاي متحد کلیسا ودولت نشا  و بیان و چنین شهامتی در مبارزه

را به شرح زیر براي » فرمان شوراي سلطنتی«فردریک ویلهلم دوم  1794هنگامی به اوج خود رسید که در اول اکتبر 

  : وي ارسال داشت

نید ک اند که چگونه شما از فلسفۀ خود سوء استفاده می مقام اجل ما مدتهاي مدید با ناخشنودي بسیار مشاهده کرده

و مسحیت را نابود کنید و ارزش آنها را کاهش » کتاب مقدس«تا اساس بسیاري از مهمترین و اساسیترین اصول 

ما از شما  …. اید انجام داده» مذهب در محدودة عقل تنها«المثل چگونه این کار را در کتاب خود به نام  دهید، و فی

یم که در آینده به خاطر احتراز از باالترین بیمهري ما، موجبات خواهیم، و انتظار دار فوراً یک جواب بسیار دقیق می

خویش را طوري به کار برید که هدفهاي   چنین رنجشی را فراهم نکنید، بلکه، طبق وظیفۀ خود، استعدادها و قدرت

طلوبی نسبت توانید عواقب نام چنانچه به مقاومت ادامه دهید، به طور قطع می. پدرانۀ ما بیشتر و بیشتر تأمین شوند

.به خود انتظار داشته باشید

هایش تنها خطاب به فضال و علماي االهیاتند که آزادي  او متذکر شد که نوشته. آمیز داد کانت پاسخی تحبیب

گفت که در کتابش به عدم تکافوي عقل براي قضاوت دربارة . فکریشان باید به خاطر مصالح خود دولت حفظ شود

من به این «: وي در پایان پاسخ خود تعهد کرد که اطاعت کند و گفت. اعتراف شده است اسرار نهایی ایمان مذهبی

دارم که از این پس به طور کامل از بیان علنی  وسیله به عنوان وفادارترین خدمتگزار آن اعلیحضرت رسماً اعالم می

هاي خویش، خودداري خواهم  هرگونه مطلب دربارة مذهب، اعم از طبیعی و وحی شده، چه در دروس و چه در نوشته

، کانت احساس کرد که از قید قول خود آزاد است؛ عالوه برآن، فردریک )1797(هنگامی که پادشاه درگذشت » .کرد

. را لغو کرد 1788» فرمان مذهبی«، دستگاه سانسور را برچید، و )1797(ویلهلم سوم یوهان ولنر را برکنار ساخت 

خالصه کرد، و در آن ادعاي خود را، ) 1798(ها  اي به نام مبارزة قوه را در جزوه پس از این نبرد، کانت مباحث آن

از نظر اصولی، این استاد . دایر براینکه آزادي علمی براي رشد فکري یک اجتماع غیرقابل اجتناب است، تکرار کرد

ن ارتش اروپا را داشت، پیروز اي دورافتاده از جهان، در نبرد خود علیه دولتی که نیرومندتری کوچک اندام در نقطه

کتابهاي کانت با نفوذترین کتابها در زندگی  1800طولی نکشید که آن دولت از پاي درآمد، ولی در سال. شده بود

  .آلمان بودند

VI - مصلح  

به انتشار مقاالتی دربارة موضوعات  1798از تدریس دست کشید، ولی تا ) در سن هفتادوسه سالگی( 1797کانت در 

به منظور  1795هنگامی که کنگرة بال در . او با وجود انزواي خود، با امور جهان در تماس بود. ر مهم ادامه دادبسیا

طور که آبه دو سن  همان(استقرار صلح میان آلمان و اسپانیا و فرانسه تشکیل شد، کانت از این فرصت استفاده کرد 

  .اي تحت عنوان دربارة صلح دایم منتشر کرد و جزوه) ه بودبه هنگام برگزاري کنگرة اوترشت عمل کرد 1713پیر در 

به عنوان شعاري مناسب براي یک گورستان آغاز کرد وبه » صلح جاودان«وي مطلب خود را متواضعانه با توصیف 

تواند  فروش مدرسی که نمی فضل«دولتمردان اطمینان بخشید که از آنها انتظار ندارد وي را چیزي بیش از یک 

سپس با کنار گذاردن مواد قرارداد صلحی که در بال امضا شده بود، به عنوان . بپندارند» وجه کشور سازدخطري مت

شش «اینکه این مواد پیش پا افتاده مطابق با مقتضیات زمان تنظیم شده بودند، خود به عنوان یک هیئت یکنفره 

راي یک صلح بادوام بودند؛ مادة اول کلیۀ قول تنظیم کرد که حاوي رئوس مطالب شرایط اولیۀ الزم ب» مادة مقدماتی
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مادة دوم الحاق یا به زیرسلطه . کرد و قرارهاي سري یا قسمتهاي الحاقی به یک عهدنامه را غیرقانونی اعالم می

مادة سوم خواستار از میان بردن تدریجی کلیۀ . دانست درآوردن هرکشور مستقل توسط کشور دیگر را غیرقانونی می

بزور در قانون اساسی کشوري دیگر مداخله «مادة چهارم مصرح بود که هیچ کشوري حق ندارد . یمی بودارتشهاي دا

اجازه دهد آن گونه اقدامات «داشت هیچ کشوري که با کشوري دیگر در جنگ است نباید  مادة ششم مقرر می. »کند

و  …قبیل به کاربردن آدمکشان یا اسیران سازند، از  آتی غیرممکن می اي که اعتماد متقابل را در مورد صلح خصمانه

.صورت گیرد» تحریک شورش در کشور دشمن

توان برقرار کرد،  گونه صلح پایداري میان کشورهایی که حدودي براي حاکمیت خود قایل نیستند نمی چون هیچ

ي جنگ یک جانشین المللی به وجود آید، و به این ترتیب برا تالشهاي مداومی باید به عمل آیند تا یک نظام بین

نخست اینکه وضع . براي یک صلح پایدارتنظیم کرد» مواد مشخصی«به این ترتیب، کانت . قانونی فراهم شود

نظامهاي سلطنتی و حکومتهاي اشرافی به سوي جنگهاي . حکومتی همۀ کشورها باید برنظام جمهوري استوار باشد

 از زیانهاي مالی و جانی جنگ مصونند، و از این رو خیلی دهند، زیرا حکمران و نجبا معموال مکرر گرایش نشان می

این مردمند که تصمیم «در یک نظام جمهوري . شوند دست به کار آن می» ورزش سالطین«سهل و ساده به عنوان 

 احتمال ندارد«شوند؛ بنابراین،  ، و آنها هستند که متحمل عواقب آن می»گیرند که آیا باید اعالن جنگ داد یا نه می

المللی باید  کلیۀ حقوق بین«دوم اینکه » .اي بزنند که مردم یک کشور جمهوري دست به چنین بازي پرهزینه

در «این فدراسیون نباید یک کشور مافوق همۀ کشورها باشد؛ » .براساس فدراسیونی از کشورهاي آزاد استوار باشند

هرملت باید حکومت خود » .ابل عالج بدنیستحقیقت، جنگ، مانند مردگی یک نظام سلطنتی جهانی، به طور غیرق

باید با یکدیگر به صورت کنفدراسیونی متحد شوند که قدرت ) الاقل در اروپا(را تعیین کند، ولی کشورهاي جداگانه 

گاه نباید از آن دست کشید آن است که دولتها  کمال مطلوبی که هیچ. داشته باشد بر روابط خارجی آنها حکومت کند

تواند بیش از  آیا چنین عملی هرگز می. کنند خود نیز به کار بندند ن اخالقی را که از اتباع خود طلب میهمان قوانی

المللی، زشتی به بارآورد؟ در پایان، کانت اظهار امیدواري کرد که افکار ماکیاولی  ارتکاب دایمی فریب و خشونت بین

اخالقیات است که «سیاست تناقض وجود داشته باشد؛ تنها اشتباه از آب درآیند؛ لزومی ندارد میان اصول اخالقی و 

که در (واضح است که کانت دربارة نظامهاي جمهوري » .تواند بازکند از هم بگشاید تواند گرهی را که سیاست نمی می

خیالهاي خامی درسر داشت؛ ولی باید توجه داشت که منظور وي از ) اند وحشتناکترین جنگها شرکت کرده

او به هوسهاي سرکش افراد لجام گسیخته اعتماد . یشتر حکومت مشروطه بود تا یک دموکراسی کاملب» جمهوري«

ولی . نداشت، و از حق رأي همگانی به عنوان وسیلۀ تسلط اکثریت بیسواد بر اقلیت مترقی و افراد تکرو در هراس بود

وي از . دربر گرفته بودند، انزجار داشت از امتیازات موروثی، تفرعن طبقاتی، و نظام سرفداري، که کونیگسبرگ را

انقالب امریکا استقبال کرد، و معتقد بود که این انقالب فدراسیونی از ایاالت مستقل، در همان جهتی که وي براي 

دورة «و » قتل عام سپتامبر«او جریان انقالب فرانسه را حتی بعد از . اروپا پیشنهاد کرده بود، به وجود خواهد آورد

.کرد ا شور و شوق تقریباً جوانانه دنبال میب» وحشت

در این زمینه، . ولی وي، مانند تقریباً همۀ پیروان نهضت روشنگري، به آموزش و پرورش بیش از انقالب اعتقاد داشت

ما باید از نخستین «: گفت کرد و می هاي دیگر، او نفوذ روسو ونهضت رمانتیک را احساس می مانند بسیاري زمینه

» .مزاحم آزادي دیگران نشود …مشروط براینکه  …ندگی طفل از هر جهت به وي آزادي کامل دهیم سالهاي ز

طولی نکشید که براي این آزادي کامل شرایط و حدودي قایل شد و اعتراف کرد که مقداري انضباط براي شکل 

بدتر است، زیرا نقص اهمال در انضباط از اهمال در تعلیم و تربیت «گرفتن خصوصیات اخالقی ضرورت دارد؛ 

کار بهترین انضباط است، و باید در همۀ مراحل تعلیم و تربیت » .توان در سنین بعدي جبران کرد اخیرالذکر را می
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چون بذر خوبی و بدي . تعلیم و تربیت اخالقی اهمیت فراوان دارد و باید در سنین نخستین آغاز شود. الزامی باشد

این کار را باید نه . همۀ پیشرفتهاي اخالقی بسته به دفع بدي و رشد خوبی هستندهردو در نهاد انسان وجود دارند، 

  . از طریق پاداش و مکافات، بلکه از راه تأکید برمفهوم تکلیف انجام داد

دولت درپی آن است که اتباعی مطیع، فرمانبردار، . آموزش و پرورش دولتی بهتر از آموزش و پرورش در کلیسا نیست

بهتر است آموزش وپرورش به مدارس خصوصیی سپرده شود که زیر نظر دانشمندان روشنفکر . بار آوردپرست  و میهن

. ستود به این ترتیب، کانت اصول و مدارس یوهان بازدورا می. و افراد داراي روحیۀ خدمتگزاري به اجتماع اداره شوند

که همۀ موضوعهاي درسی با بیطرفی مورد  کرد و امید روزي را داشت گرایی مدارس دولتی اظهار تأسف می از ملی

هایی براي یک تاریخ جهانی از دیدگاه جهان وطنی  اي تحت عنوان اندیشه مقاله 1784در سال . توجه قرار گیرند

منتشر کرد؛ در این مقاله سیر پیشرفت بشر از خرافات به روشنگري ترسیم شده و در آن تنها نقش مختصري براي 

  .گرایی فراتر گذارند ، و از مورخین خواسته شده است که پا را از محدودة ملیمذهب در نظرگرفته شده

وي  1793در . داشت فرانسه، دل خود را به ایمان به پیشرفت اخالقی و فکري خوش می» فیلسوفان«کانت، مانند 

ت قرار داد و شود، مورد شمات موزس مندلسون را به این علت که گفته بود هر پیشرفت براثر یک پسرفت خنثا می

توان ادلۀ بسیاري ارائه کرد که نسل بشر برروي هم، و خصوصاً در عصر ما، در مقایسه با همۀ ادوار گذشته،  می: گفت

موانع موقت چیزي در خالف این جهت به اثبات . اي در جهت بهبود کرده است از نظر اخالقی پیشرفت قابل مالحظه

شود که  وزافزون نسل بشر برداشته شده است صرفاً از این امر ناشی میفریادي که در مورد پسرفت ر. رسانند نمی

انداز وسیعتري دارد و قضاوتش دربارة  گیرد، در برابر خود چشم وقتی انسان روي پلکان باالتري از اخالقیات قرار می

  . توأم با سختگیري بیشتري است) در برابر آنچه که باید باشند(آنچه که افراد بشر هستند 

شد، که شاید علت  اش دچار تیرگی می ، خوشبینی اولیه)1794(رسید  چنانکه کانت به آخرین دهۀ عمر خود میهم

او گوشۀ انزوا گزید و به طور پنهانی آثار . آن هم ارتجاع در پروس و ائتالف قدرتهاي اروپایی علیه فرانسۀ انقالبی بود

  . یت بود، نوشتپس از مرگ غمباري را که آخرین وصیتنامۀ او براي بشر

VII  - آثار پس از مرگ  

. کرد از نظر جسمانی کانت یکی از کوتاهترین افراد زمان خود بود، و قدش فقط کمی از یک مترونیم تجاوز می

اش بیمار؛ او  اش ضعیف بود، و معده ریه. داد انحناي ستون فقراتش به سمت جلو قد او را از این هم کوتاهتر نشان می

اي که وي در سن هفتادسالگی تحت  مقاله. آمیز قادر به ادامۀ حیات بود اي مرتب و پرهیز اي برنامهصرفاً براثر اجر

نوشت نمایشگر خصوصیات » دربارة قدرت ذهن براي تسلط بر احساس بیماري به کمک نیروي تصمیم«عنوان 

تواند با بسته  گفت انسان می می داد و او حکمت تنفس از راه بینی را مورد تأکید قرار می. اخالقی و شخصیت وي بود

به این ترتیب، وي در . نگاه داشتن دهان خود، از بسیاري از موارد سرماخوردگی و دیگر ناراحتیها احتراز کند

رفت،  طور مرتب سرساعت ده به بستر می شبها به. زد و از صحبت رویگردان بود رویهاي روزانۀ خود تنها قدم می پیاده

گاه بیش از حد  ظرف سی سال هیچ) گوید طوري که خودش با اطمینان می به(خاست، و  یساعت پنج بامداد برم

. ولی غیر اجتماعی و گریزان از معاشرت نبود. دوبار به فکر ازدواج افتاد، و هردوبار منصرف شد. معمول نخوابید

کرد که ساعت یک  ت می، را دعو)گاه زنان ولی نه هیچ(معموال یک یا دو میهمان، بیشتر اوقات شاگردان خود 

شد؛ هرگز یک کوه، و  او استاد جغرافیا بود، ولی بندرت از کونیگسبرگ خارج می. بعدازظهر با وي ناهار بخورند

درطی سالهاي توأم با فقر و سانسور، آنچه وي را روي پا نگاه . با آنکه به دریا نزدیک بود -احتماالیک دریا را هم ندید

او شخصی رادمنش بود، . شد ها در ظاهر، در برابر قدرتی سواي عقل خودش تسلیم میداشت غروري بود که، تن می

ولی در قضاوتهاي خود سختگیر و فاقد آن لطافت طبعی بود که باید فلسفه را از خیلی جدي تلقی کردن خود 
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که همۀ  رفت، به طوري احساس اخالقیش گاهی تا سرحد مته به خشخاش گذاردن در اخالقیات باال می. برهاند

.آمیز بودن آنها به اثبات نرسند، مورد سوءظن قرار داشتند لذایذ، تا زمانی که فضیلت

کردند،  او براي مذهب سازمان یافته چنان اهمیت ناچیزي قایل بود که تنها به هنگامی که وظایف درسی ایجاب می

داشت که شاگردان کانت  هردر اظهار می. اختگاه در سنین بلوغ خود به دعا و نماز نپرد ظاهراً هیچ. رفت به کلیسا می

واقعاً درست درست که «: کانت به مندلسون نوشت. دانستند شکاکیت مذهبی خود را مبتنی بر تعالیم کانت می

، )کنم و از این اعتقاد هم احساس لذت وافر می(مطالب بسیاري هستند که من دربارة آنها روشنترین اعتقاد را دارم 

گاه جرئت آن را ندارم که چنین مطالبی را بگویم، ولی من هرگز مطلبی را که به آن اعتقاد نداشته  در عین حال هیچ

 1798در سال . کرد کار خود را بهبود بخشد کانت تا آخرین سالهاي عمر کوشش می» .سازم باشم برزبان جاري نمی

س متافیزیکی علوم طبیعی به فیزیک کاري که من اینک سرگرم آن هستم به تبدیل اسا«: به یکی از دوستانش گفت

ولی در آن نامه وي » .ماند این مسئله باید حل شود، وگرنه در نظام فلسفۀ انتقادي شکافی باقی می. شود مربوط می

وي دچار یک دوران طوالنی انحطاط جسمانی شد، و بیماریها و . توصیف کرد» براي کارفکري از کار افتاده«خود را 

درگذشت و در کلیساي  1804فوریۀ  12کانت در . لت بدون همسر برروي هم انباشته شدندتنهایی ناشی از کهو

برروي قبرش این . جامع کونیگسبرگ، در محلی که اینک به نام ستو آکانتیانا معروف است، به خاك سپرده شد

  .»آسمانهاي پرستاره بر باالي من؛ قانون اخالقی در درون من«: اند کلماتش نوشته شده

 - 1882گذارد که به عنوان آثار پس از مرگ او در سالهاي  هاي درهم باقی ه هنگام مرگ مقدار زیادي نوشتهاو ب

ها و  قشر غیرقابل شناخت در پس پدیده -» نفسه شیءفی«ها،  در یکی از این نوشته. به چاپ رسیدند 1884

دانش ترکیبی از  …عنوان یک اصل  نه یک واقعیت موجود، بلکه به …نه یک چیز واقعی «را به عنوان  -تصورات

او . نامید» چیزي که فقط در فکر انسان است«آن را » .اولیات در زمینۀ شهود حسی جنسی چند جانبه توصیف کرد

  : همان شکاکیت را در مورد تصور خداوند به کار برد

حکم قاطع به  …. است ، بلکه یک رابطۀ اخالقی در درون من»ذاتی که در خارج از وجود من باشد نیست«خداوند 

صورت ذاتی نیست که از باال احکام خود را صادر کند، و بنابراین در خارج از وجود من تصور شود، بلکه به صورت امر 

حکم قاطع نشاندهندة تکالیف انسانی به عنوان اوامر االهی نه به مفهوم تاریخی  …. یا نهیی از عقل خود من است

ی به افراد بشر فرمان داده است، بلکه به مفهوم آن است که عقل توانایی آن را آن است که گویی یک موجود االه

تصور چنین موجودي که همه در برابر آن .  …دارد که با قدرت و اختیار، و در قالب یک شخص االهی، فرمان دهد

نه  …است » قلقادر متعال مخلوق ع« …. آورند وغیره، ناشی از حکمی قاطع است، نه بالعکس سرتسلیم فرود می

  . ذاتی که در خارج از وجود من باشد

به این ترتیب، فلسفۀ کانت، که مسیحیت مدتی چنان دراز در آلمان و بعداً در انگلستان به عنوان آخرین و بهترین 

اي بیروح درآمد که وجود خداوند را به  امید اعتقاد به وجود خداوند به آن متمسک بود، سرانجام به صورت اندیشه

کرد که فکر بشر آن را به منظور بیان قاطعیت ظاهري فرامین اخالقی به وجود  اي مفید توصیف می وان افسانهعن

.آورده است

اطالع بودند، او را به عنوان ناجی مسیحیت و قهرمان آلمانیی که ولتر  جانشینان کانت، که از آثار پس از مرگ وي بی

و موفقیت او را بزرگ کردند، تا آنکه نفوذ وي بیش از نفوذ هر فیلسوف را نابود کرده است مورد تحسین قرار دادند 

یکی از مریدان کانت به نام کارل راینهولد پیشگویی کرد که ظرف یک قرن، شهرت کانت با شهرت . معاصر دیگر شد

قالب ان«ادعاي کانت را دایر براینکه وي یک ) جز گوته(همۀ آلمانیهاي پروتستان . مسیح رقابت خواهد کرد

به گرد عین ) خورشید(یعنی به جاي گردش ذهن : در زمینۀ روانشناسی انجام داده است قبول داشتند» کوپرنیکی
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نفس انسان از این نظر ارضا شد که به او . گردد و به آن متکی است گفت که عین به گرد ذهن می ، وي می)زمین(

گیري  فیشته حتی قبل از مرگ کانت نتیجه. اي هستند گفته شد که وجوه ذاتی ادراکات، عوامل متشکلۀ جهان پدیده

کرد که جهان بیرونی مخلوق ذهن است، و شوپنهاور، با قبول تحلیل کانت، رسالۀ عظیم خود را به نام جهان همچون 

  .، و این اظهار تا حدودي باعث حیرت مادام دوستال شد»جهان تصور من است«: اراده و تصور چنین آغاز کرد

گرایی را با نشان دادن اینکه ذهن تنها واقعیتی است که  کردند که کانت ماده ا از این امر احساس شادي میایدئالیسته

رازوران از آن خرسند بودند که کانت علم را به . مستقیماً برما شناخته شده است، منطقاً غیرممکن ساخته است

منع داشته، و این قلمرو مبهم و نامشخص را » واقعی«اً ها محدود کرده، آن را از دستیابی به دنیاي ذاتی و واقع پدیده

. به عنوان گردشگاه خصوصی عالمان االهیات و فلسفه رها کرده است) که کانت در خفا منکر وجود آن بود(

مابعدالطبیعه، که فیلسوفان فرانسه آن را از فلسفه طرد کرده بودند، به عنوان داور کلیۀ علوم به مقام خود بازگردانده 

دانست، سیادت  شد؛ و ژان پول ریشتر، که سیادت بردریاها را از آن انگلستان، و بر خشکیها را از آن فرانسه می

فیشته، شلینگ، و هگل، براساس ایدئالیسم اصالت معنی ماوراي حسی کانت، . برآسمان را به آلمان اختصاص داد

هاور سرآغاز خود را از تأکید کانت برتقدم اراده الهام قصرهاي ما بعد طبیعی خود را بنا نهادند؛ و حتی شاهکار شوپن

ادبیات ».گدا را تأمین کرده است  ببینید چگونه یک مرد ثروتمند مجرد زندگی یک مشت«: گفت شیلر می. گرفت

شیلر . آلمان نیز بزودي نفوذ کانت را احساس کرد، زیرا فلسفۀ یک عصر ممکن است به منزلۀ ادبیات عصر بعدي باشد

اي حاکی از ارادت به نویسندة این کتابها نوشت، و در مقاالت منثور خود،  در کتابهاي کانت غرقه شد، نامه مدتی

در نویسندگی آلمان ابهام رواج یافت ودر حکم نوعی . تقریباً به همان درجۀ کانت، به ابهام و پیچیدگی نایل آمد

رویهم، تفکر فلسفی براي آلمانیها زیانبخش است، «: گفت گوته می. شد عالمت تعلق به گروه متخصصین محسوب می

اي  هرچه وابستگی آنها به پاره. دهد زیرا سبک نویسندگی آنان نویسندگیشان را به ابهام، اشکال، و نامفهومی سوق می

پندارد، ولی قطعات  انسان بآسانی کانت را رمانتیک نمی» .شود از مکاتب فلسفی معین بیشتر شود، سبک بدتر می

دروس . هاي نهضت رمانتیک شدند آلودي که وي دربارة زیبایی و واالیی نوشت یکی از سرچشمه  مندانه و مهدانش

از شاخصهاي نهضت رمانتیک  -)1795(شناسی بشرکه وي نوشت  هایی دربارة تعلیم زیبایی شیلر در ینا ونامه

اي فلسفی به  کانت دربارة دانش شالوده تفسیر ذهنی نظریۀ. از مطالعۀ نقد قضاوت کانت سرچشمه گرفتند - باشند می

نفوذ . پرچم خود را به اهتزاز درآورد) شتورم اوند درانگ(فردگرایی رمانتیک داد که در جریان نهضت ادبی آلمان 

ادبی کانت به انگلستان سرایت کرد و بر کولریج و کارالیل اثر گذارد؛ این نفوذ همچنین به نیوانگلند در امریکا رسید 

داد، در همان حال  قد که جغرافیا درس می  استاد کوچک اندام خمیده. ود برترین امرسن و ثورو نام بخشیدو به وج

ترین و  بدون شک، وي پرزحمت. داد داشت، دنیا را تکان می در کونیگسبرگ قدم برمی» گردشگاه فیلسوف«که در 

  .یده است برفلسفه و روانشناسی عرضه داشتدقیقترین تحلیلی را که تاریخ تاکنون دربارة فراگرد دانش به خود د

  



۶٣٧١

فصل بیست ودوم

  راههاي وایمار

1733 - 1787  

  

I  -  آتن آلمان  

چرا عالیترین دوران ادبیات آلمان وایمار را مأواي خود کرد؟ آلمان پایتخت واحدي مانند فرانسه و انگلستان نداشت تا 

. داشت که هزینۀ این تمرکز فرهنگ را تأمین کندفرهنگ خود را در آن متمرکز سازد، و ثروت متمرکزي هم ن

هامبورگ پول خود را در . برلین و الیپزیگ را ضعیف کرده و درسدن را تقریباً از میان برده بود»جنگ هفتساله«

آیزناخ،  - وایمار - وایمار پایتخت دوکنشین ساکس 1774در سال . کرد درجۀ اول صرف اپرا و سپس صرف نمایش می

این «نفر جمعیت، بود؛ حتی پس از اینکه شهرتی بهمرسانید، گوته از آن به عنوان  6200رام با شهري کوچک و آ

آیا اشخاص . کرد یاد می» هزار شاعر و معدودي سکنه دارد گویند، ده طور که مردم بشوخی می پایتخت کوچک، که آن

هاي فردریک کبیر  از خواهرزاده وایمار تحت فرمانروایی یکی 1775تا  1758بزرگ باعث شکوهمندي آن شدند؟از 

این بانوي سرزندة حکمران، که مقام خویش را از شوهرش به ارث برده بود، دوشس آنا آمالیه بود که در . قرار داشت

او بود . شان کارل آگوست شده بود السلطنۀ فرزند یکساله سن نوزدهسالگی براثر مرگ دوك کنستانتین، بیوه، و نایب

او یکی از چند بانوي ). 1772(الباب کرد  نت براي تدریس به پسرانش، میان حکومت و ادبیات فتحکه با دعوت از ویال

نویسان، و تاریخنویسان را به کمک  ، شاعران، نمایش1807بافرهنگی بود که به رهبري خود وي، و تا زمان مرگش در 

آنا خانۀ خود را به صورت سالونی  1776پس از . داشتند خصوصیات زنانگی ولحن تمجیدآمیز خود به تحرك وا می

کردند، استفاده از زبان آلمانی را به عنوان زبان  درآورد ودر آنجا، با آنکه همۀ آنها به زبان فرانسه نیز بخوبی تکلم می

  .کرد ادبیات تشویق می

سال که  کنت کریستیان تسوشتولبرگ شاعر، در آن. نفر با خدمۀ آنها بود 22دربار وایمار شامل  1775درسال 

که در آن [دوشس سالخورده «: یافت و گفتمصادف با ورود گوته بود، آنجا را به نحوي دلپذیر عاري از تشریفات 

. تجسمی واقعی از فهم و شعور، و در عین حال رفتارش بسیار مطبوع و طبیعی است] وشش سال داشت وقت سی

و اشخاص . انی داشته باشد؛ برادرش هم همین طوردهد که آیندة بسیار درخش دوك پسر خوبی است ونوید آن را می

: توصیف کرد و گفت» بسیار حساس«را » بانوان وایمار«شیلر  1787در سال» .طراز اول بسیاري نیز در آنجا هستند

همۀ آنها تالش دارند که فتوحاتی . نداشته باشد» ماجراي عشقی«توان یافت که یک  بندرت یکی از آنها را می«

اگر . دهد همه زندگی کنند و در هواي آزاد و نور آفتاب بلمند متی آرام و بسختی قابل درك اجازه میحکو …. بکنند

در سن  1775کارل آوگوست در سوم سپتامبر».گونه فرصت در اختیارش هست کسی اهل خوشگذرانی باشد، همه

را با ترتیب دادن یک مقرري  کمی پس از آن، بعد از اینکه رفیقۀ خود. هجدهسالگی زمام حکومت را در دست گرفت

دارمشتات بود، و ضمناً گوته را هم به دربار خود  - برایش کنار گذارد، همسري اختیار کرد که لویزه شاهدخت هسن

راند،  سروصدا می پرداخت، کالسکۀ خود را با سروصداي زیاد در آن شهر بی او با حرارت بسیار به شکار می. جذب کرد

رفت؛ ولی جلو این بیپروایی او را یک نیروي فکري، که بتدریج به صورت  نزد زنی دیگر میو با عجله از نزدیک زن 

او کشاورزي و صنایع را مورد مطالعه قرار داد و به رشد آنها همت . گرفت قوة قضاوتی خوب پرورش یافت، می

مادام . کرد آن تالش می گماشت، به ترویج علوم و پیشرفت ادبیات کمک کرد، و براي سعادت امیرنشین خود و مردم

  : گوید به آلمان سفر کرد، چنین می 1803دوستال، که در 
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کند، در صورتی که  کدام مثل وایمار انسان را متوجه مزایاي یک کشور کوچک نمی از همۀ امیرنشینهاي آلمانی، هیچ

راضی کند، بدون اینکه چیزي  فرمانروایش مردي با ادراك قوي و داراي توانایی آن باشد که همۀ طبقات اتباع خود را

استعدادهاي نظامی دوك مورد احترام همگان است، و صحبت با روح و عمیق او . در جهت اطاعت آنها از دست بدهد

ترین  براثر شهرت وي و مادرش است که برجسته. آورد که او دستپروردة فردریک کبیر است مرتباً به یاد انسان می

  . آلمان، براي نخستین بار، یک پایتخت ادبی دارد. اند دانشمندان به وایمار جلب شده

II - 1775 -1733: ویالنت  

ترین، ولی شاید دوستداشتنیترین نفر از چهار مردي است که باعث شهرت  کریستوف مارتین ویالنت کم شهرت

. سیر وي تأثیر بخشیدندتقریباً همۀ چیزهاي مؤثر آن دوران بر او اثر گذاردند و به سهم خود بر تعیین م. وایمار شدند

هنگامی . بود، با تقدس و االهیات بارآورده شد) نزدیک بیبراخ در وورتمبرگ(او، که فرزند یک کشیش در اوبرهولزایم 

که وي به عالم شعر دست یافت، کلوپشتوك با فضیلت کمال مطلوبش بود؛ سپس، براي تسکین خاطر، متوجه ولتر 

برد؛ خود را در ادبیات  یکیها بود، به وجود کتابخانۀ وسیع کنت فون شتادیون پیدر وارتهاوزن، که در همان نزد. شد

) 1764(فرانسه و انگلیسی مستغرق کرد و چنان ترك االهیات گفت که در یک رمانس به نام دون سیلویوفون روزالوا 

 - 1762(منتشر کرد او ترجمۀ بیست نمایشنامۀ شکسپیر را به نثر . ایمان ایام کودکی خود را به مسخره گرفت

، و به این وسیله براي نخستین بار دیدگاهی از همۀ آثار شکسپیر در اختیار آلمان قرار داد، و براي )1766

در خالل این احوال، وینکلمان . هاي فرانسوي فراهم آورد نویسان آلمانی راه فراري از شیوة کالسیک نمایشنامه نمایش

هاي  ویالنت از خود نحوة تفسیري در این زمینه تهیه کرد، در قصه. بودندو دیگران به اشاعۀ هنر یونان مشغول 

لحنی تقریباً اپیکوري اختیار کرد، و یک یونانی خیالی را قهرمان اثر منثور عمدة خود به نام ) 1765(فکاهی خود 

توصیف » وجود داردتنها رمانی که براي مردان متفکر«لسینگ این اثر را . قرار داد) 1767 - 1766(سرگذشت آگاتون 

وخم این کتاب، فلسفۀ خود را دربارة زندگی  در نظر داشت، طی صفحات پرپیچ) که سی وسه ساله بود(ویالنت . کرد

نقشۀ ما «: در مقدمۀ کتاب گفته شده است. در قالب ماجراهاي جسمانی و فکري یک آتنی عصر پریکلس مجسم کند

، تا براثر آن انسان بتواند بدون استفاده از »ناگون نشان داده شودکرد که قهرمان ما در آزمایشهاي گو ایجاب می

که جوان ) »خوب«به معنی (آگاتون . ها یا پشتیبانیهاي مذهبی، در زمینۀ پایبندي به اخالقیات خود تعلیم یابد انگیزه

کند؛ در عوض  ت میسیماست، در برابر یک کاهنۀ معبد دلفی، که کوشش دارد او را از راه به در برد، مقاوم و خوش

گذارد، از  به عرصۀ سیاست پاي می. کند نسبت به روح آن دوشیزة ساده، عشقی خالصانه ولی پرحرارت پیدا می

دهد، و از آتن  خاطر پایبند نبودن به اصول مورد حمله قرار می  دهندگان را به شود، رأي بندي احزاب مشمئز می دسته

خورد که با رقصهاي  زن اهل تراکیا برمی یونان سرگردان است، به یک دستهاو که اینک در کوههاي . شود تبعید می

گیرند  این زنان آگاتون رابا باکوس اشتباه می. اند النوع شراب را جشن گرفته پرسروصدا و شهوانی خود عید باکوس رب

دهند و در ازمیر او به  یو با در آغوش گرفتن وي، نزدیک است او را خفه کنند؛ یک دسته دزدان دریایی او را نجات م

  :کند ویالنت فلسفۀ سوفسطاییان را با خشم چنین توصیف می. فروشند م، می هیپیاس، یک سوفسطایی قرن پنجم ق

. حکمتی که سوفسطاییان مدعی آن بودند، از نظر کیفیت و تأثیر، درست نقطۀ مقابل حکمت سقراط بود

آموختند، سقراط هنر خویشتنداري و  می] فصاحت و بالغتاز راه [سوفسطاییان هنر تهییج شهوات دیگران را 

توان خردمند و بافضیلت به  دادند که چگونه می سوفسطاییان نشان می. کرد جلوگیري از شهوات نفس را تلقین می

کردند که  سوفسطاییان جوانان آتن را تشویق می. توان عمال چنین بود آموخت که چگونه می نظر رسید، و سقراط می

شد که براي آنان نیمی از عمرشان طول خواهد کشید که راه  کشور را در دست گیرند، سقراط به آنها متذکر می امور

فلسفۀ . فلسفۀ سقراط به دست کشیدن از جیفۀ دنیوي مباهی بود. تحت فرمان درآوردن نفس خود را بیاموزند
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اساس ارضاي دیگران، تحت تأثیر قرار دادن این فلسفه بر. توان تحصیل ثروت کرد دانست چگونه می سوفسطاییان می

باخت، و ازهرکس که پول  با زنان نرد عشق می …کرد  آنها، و همه فن حریف بودن استوار بود؛ از بزرگان تجلیل می

در دربار، در اطاقهاي . کردند طرفداران آن هرکجا که بودند، جاي خود را بازمی. گفت داد، تملق می کار را می این

وان، نزد اشراف، و حتی نزد کشیشان مورد توجه قرار داشتند، و حال آنکه اصول سقراط را افراد پرمشغله خصوصی بان

. داشتند بیسود، اشخاص کاهل بیخاصیت، و افرا متعصب خطرناك اعالم می

یک او . ها و رذایل سوفسطاییان را در خود دارد کند، کلیۀ اندیشه طور که ویالنت وي را مجسم می هپیاس، آن

شود  او برآن می. فیلسوف است، ولی ظمناً حواسش معطوف به این بوده است که در عین حال یک میلیونر نیز باشد

ترین روش  کند که عاقالنه استدالل می. بکشاند) اپیکوري(که آگاتون درستکار را به زندگی تجملپرستانه و لذتجویانه 

خندد که  او به کسانی می» .واقع داراي جنبۀ جسمانیند همۀ لذت در«رفتن به دنبال محسوسات مطبوع است، و 

کنند تا به خوشیهاي بهشت، که ممکن است هرگز به تحقق نپیوندند، دست یابند، و  لذات دنیوي را برخود منع می

» چه کسی تا کنون آن خدایان و آن موجودات روحانی را که مذهب مدعی وجود آنان است، دیده است؟«: پرسد می

آگاتون این فلسفه را به عنوان اینکه عنصر روحانی در وجود . زنند هایی هستند که کشیشها به ما می ا حقههمۀ اینه

هیپیاس وي را به دانائه، که ثروتمند و زیباست، . کند گیرد، محکوم می بشر و نیازهاي نظم اجتماعی را نادیده می

رد؛ ضمناً گذشتۀ دانائه را، که همخوابگی با این و آن بود، از کند که وي را از راه به در ب معرفی، و دانائه را تشویق می

رقصد، و برازندگی اندامش به اضافۀ فریبندگی صحبت و خوشاهنگی صدایش باعث  دانائه می. دارد او پنهان می

 دانائه با پاسخ مشابهی که به عشق. شوند که آگاتون عشق کامل ولی توأم با فضیلت خود را به او عرضه دارد می

او، که در آغوشهاي بسیاري جا گرفته بود، در اخالص آگاتون تجربه و . زند دهد نقشۀ هیپیاس را برهم می آگاتون می

پروراند که با آگاتون زندگی  او، که از عشقهاي بیروح خسته شده است، این آرزو را درسر می. یابد اي می سعادت تازه

کند که در ثروت وي  سازد، و از او دعوت می خرد، وي را آزاد می پیاس میآگاتون را از هی. تازه و منزهتري را آغاز کند

. کند هیپیاس براي گرفتن انتقام، زندگی گذشتۀ دانائه را به عنوان یک زن بدکاره بر آگاتون آشکار می. سهیم شود

  .شود آگاتون با کشتی عازم سیراکوز می

رساند که وزیر اعظم دیونوسوس حاکم و  تی به هم میدر سیراکوز وي به خاطر خود و درستکاري خود چنان شهر

  :در این هنگام وي از قسمتی از ایدئالیسم خود دست کشیده است. شود مستبد آنجا می

اي، مانند گذشته، نداشت یا شاید بتوان گفت که او به فاصلۀ  او در این هنگام دربارة طبیعت بشر عقاید بلندپروازانه

پردازدو یا رؤیایش را درسر  اش در تنهایی به تفکر و تعمق می ی، که انسان دربارهبیحد میان بشر ماوراي طبیع

آید، با بشر مصنوعی که اجتماع،  پروراند، یا بشر طبیعی، که با سادگی عاري از ظرافت از زیردست مادر بیرون می می

خورد منافعش با منافع دیگران و، قوانین، عقاید، نیازها، وابستگی، و کشمکش دایم تمایالتش با شرایط محیطش، و بر

پوشی مداوم نیات واقعیش، وي را به هزار صورت مخدوش کرده، نزول شأن داده، مسخ  نتیجتاً لزوم اختفا و پرده

کرد اجراي اقدامات  او دیگر آن جوان باشور و شوقی نبود که تصور می. اند، توجه کرده بود کرده، و تغییر شکل داده

او اینک آموخته بود که توقعات انسان از دیگران باید چقدرکم . شیدن به آنها سهل و ساده استبزرگ به اندازة اندی

انسان چقدر باید به خودکم ) آنچه از همه مهمتر است(باشند، و انسان چقدرکم باید به همکاري آنان اتکا کند و 

و در جهان اخالقی، مانند جهان مادي، آموخته بود که کاملترین نقشه اغلب از همه بدتر است . اعتماد داشته باشد

طور خالصه، زندگی مانند یک سفر دریایی است که در آن فرمانده  چیز بر خط مستقیم در حرکت نیست؛ به هیچ

وقت اطمینان ندارد که جریانهاي مخالف وي را  کشتی باید مسیر خود را با جهت باد و وضع جوي منطبق کند، هیچ

دور از مسیر نخواهند کشانید؛و همه چیز بسته به این نکته است، انسان در حالی که در  دچار تأخیر نخواهند کرد یا



۶٣٧۴

ناپذیر متوجه بندر مقصد خود  میان هزار عامل منحرف کننده قرار دارد، با این وصف، فکر خود را به نحوي انعطاف

. دارد نگاه می

شود باعث  اي که در دربار چیده می د، ولی توطئهده کند و اصالحاتی انجام می آگاتون به سیراکوز بخوبی خدمت می

دوست دیرینۀ پدرش، و ) م ق 365 - 400(در آنجا مورد استقبال ارخوطس . رود شود و او به تارانت می برکناري او می

. کند را درك می»  پادشاه فیلسوف«گیرد، که رؤیاي افالطون دربارة یک  فیلسوف و دانشمند فیثاغورسی، قرار می

کند، ولی افسوس که محبوبۀ او همسر پسر  حی خود را، که سودایش را در جوانی در سرداشت، پیدا میعشق رو

، دانائه از ازمیر )نویس با تردستی جادویی یک داستان(در عین حال . آید ارخوطس است و خواهر آگاتون از آب درمی

آگاتون . اي زندگی کند است تا با عفت محجوبانههاي لذتجویانۀ خود دست کشیده  شود؛ او از شیوه به تارانت آورده می

گیرد، ولی  دانائه او را در آغوش می. کند شود با ترك وي مرتکب گناه شده است، از او تقاضاي عفو می که متوجه می

او تصمیم گرفته است که با سپري کردن بقیۀ سالهاي عمر خود با نجابت و . ورزد از ازدواج با وي امتناع می

یابد که آگاتون  داستان به نحوي باورنکردنی چنین پایان می. ، انحرافات اخالقی گذشتۀ خود را جبران کندپرهیزگاري

  .کند فقط به داشتن خواهرانی قناعت می

ساختمان آن به هم پیوستگی الزم را ندارد، تقارن اتفاقات حاکی از گریز کاهالنه . این کتاب داراي یکصد عیب است

قدر از  و هنر در نگارش است؛ سبک آن مطبوع ولی مطول است؛ در بسیاري از قطعات، مبتدا آن از به کاربردن ظرافت

شود، مبتدا فراموش شده است؛ یکی از منتقدان، در سالروز تولد نویسنده، براي  خبر دور است که وقتی خبر گفته می

. ز آثار عمدة دوران فردریک استبا وجود همۀ اینها، سرگذشت آگاتون ا. وي عمري به درازي جمالتش آرزو کرد

شد به او اطمینان کرد که به  داد که ویالنت خود را با جهان سازش داده است، و اینک می گیري آن نشان می نتیجه

. او در دانشگاه ارفورت استاد فلسفه شد 1769در سال . جوانان طوفانی مزاج و پرتشنج درس دهد و آنها را رام کند

آنا آمالیه . هاي وي دربارة تعلیم و تربیت بود، منتشر کرد ، آیینۀ طالیی را، که حاکی از اندیشهدر آنجا، سه سال بعد

ویالنت آمد و بقیۀ عمر خود . مجذوب آن شد و از او دعوت کرد اصول تعلیم خود را در مورد پسران وي آزمایش کند

) 1789- 1773(تحت رهبري وي، مدت یک نسل  او نشریۀ مرکور آلمان را بنا نهاد که 1773در. را در وایمار گذراند

نویسندة  1775او ستارة فکري وایمار بود، تا اینکه گوته آمد؛ و وقتی در سال. بانفوذترین نشریۀ ادبی در آلمان بود

جوان و پرشور ورتر در شهر طوفان برپا کرد، ویالنت بدون احساس حسادت، از او استقبال کرد و مدت سی وشش 

  .قی ماندسال دوست وي با

III  -1775 - 1749: گوته پرومتئوس  

  رشد و نمو -1

ماین با آگاهی از وضع و موقع خود در  -آم -یوهان ولفگانگ فون گوته از هنگامی که به عنوان نوة شهردار فرانکفورت

زد، تا زمانی که صحبتهاي اتفاقیش در سنین هفتاد یا هشتاد سالگی باعث شهرت  خیابانهاي این شهر قدم می

توانست به  شدند، همه نوع تجربه به دست آورد؛ آنچه را که زندگی، محبت، و ادبیات می) اکرمان(نویسش  ندگینامهز

  .وي عرضه دارد فراگرفت و آن را با احساس حقشناسی به صورت حکمت و هنر جبران کرد و بازگردانید

یر فرمان داشتند؛ ولی در عین حال محلی بود بود که بازرگانان وبازارهاي مکاره آن را ز» شهر آزاد«فرانکفورت یک 

 1749در سال . که از طرف امپراطوري براي تاجگذاري پادشاهان آلمان و امپراطوارن مقدس روم تعیین شده بود

زادگاه گوته . بودند» برخورد خوش«نفر بود که تقریباً همۀ آنها خداشناس، با نزاکت، و  33‘000جمعیت این شهر 

پدرش ). از نو ساخته شد 1951براثر آتشسوزي منهدم شد و در  1944که درسال (ه و جادار بود اي چهارطبق خانه

سیاسی خود   دار بود که وضع خوبی داشت؛ او براثر غرور و تفرعن زندگی یوهان کاسپار فرزند یک خیاط و مسافرخانه
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وي با  1748در . بخانۀ مجلل خود روي آورداي در کتا را تباه کرد و، به جاي حرفۀ وکالت، به زندگی ادیبانۀ غیرحرفه

گاه فراموش  هیچ) گوته(فرزند کاتارینا . کاتارینا الیزابت دختر یوهان ولفگانگ تکستور، شهردار فرانکفورت، ازدواج کرد

. اسم ورسمی بود که نسلها براین شهر حکومت کرده بودند کرد که وي از طریق مادر خود در زمرة نجیبزادگان بی نمی

ما نجیبزادگان فرانکفورت همیشه خود را با نجبا برابر «: تی گوته هفتادوهشت سال داشت به اکرمان گفتوق

در دست داشتم، به عقیدة ) به وي اعطا شد 1782که در سال (دانستیم، و وقتی من گواهینامۀ نجیبزادگی را  می

تنها شیادان «کرد که  اواحساس می» .خودم چیزي بیش از آنچه که مدتها بود داشتم به دست نیاورده بودم

او ارشد شش فرزند بود که از میان آنها خود وي و خواهرش کورنلیا از دوران طفولیت جان » .کنند نفسی می شکسته

خانوادة . رفت در آن روزها خیلی از زحمتهاي والدین براي بارآوردن و بزرگ کردن اطفال خود به هدر می. به در بردند

داد، ولی پدرش به سبک  گویی و شعر تمایل نشان می مادرش طبعی مهربان داشت و به مزاح. ودآنها سعادتمند نب

گفت  گوته بعدها می. مالنقطیها سختگیر بود و اطفال خود را با خشونت و بیحوصلگی خویش از خود بري کرده بود

ین از تجربیات خویش به ممکن است گوته از پدر خود، و همچن. که داشتن روابط حسنه با پدرش امکان نداشت

عنوان عضو شوراي ویژة حکمران، قمستی از آن سختیگریی را که در سالهاي بعدي عمرش آشکار شدند کسب کرده 

مادرش در خانۀ . نویسی را از مادرش به ارث برده باشد امکان دارد که وي روحیۀ شاعرانه و عالقه به نمایشنامه. باشد

.گاه از زیر تأثیر سحرآمیز آن بیرون نیامد ؛ پسرش هیچشب بازي ساخت خود یک تئاتر خیمه

ولفگانگ سواد کافی براي خواندن . اطفال تعالیم اولیۀ خود را از پدر خویش و سپس از معلمان به دست آوردند

نواختن کالوسن و . التینی، یونانی، انگلیسی، و قدري عبري، و توانایی تکلم به فرانسه و ایتالیایی را کسب کرد

به . ولی زندگی را بهترین معلم خود قرار داد. ولنسل، طراحی و نقاشی، سواري، شمشیربازي، و رقص را یادگرفتوی

همۀ نقاط ومحالت فرانکفورت، از جمله به محلۀ یهودیان، سرزد؛ دختران قشنگ یهودي را برانداز کرد، از مدارس 

جست، و اطالعاتی دربارة تعطیالت یهودیان به دست  سوران شرکت یهودیان بازدید به عمل آورد، در یک مراسم ختنه

ها و کاالهی خارجی به شهر بر وسعت دامنۀ آموزش و پرورش وي  بازارهاي مکارة فرانکفورت باآوردن قیافه. آورد

این پسر  1764در سال . در خانۀ گوته نیز همین اثر را داشت» جنگ هفتساله«افزودند؛ وجود افسران فرانسوي طی 

چیز را با  وي همه. زدهساله شاهد تاجگذاري یوزف دوم به عنوان پادشاه پیروان امپراطوري مقدس روم بودبچۀ پان

  . دقت بسیار به خاطرسپرد ودر زندگینامۀ خود بیست صفحه به توصیف آن اختصاص داد

. ودند، آغاز کرددر چهاردهسالگی وي نخستین ماجرا از ماجراهاي متعدد عشقی خود را، که منبع نیمی از اشعارش ب

کرد  چندتن از پسرانی که وي گاهی با آنها آمیزش می. وي قبال به خاطر روانی طبع در سرودن شعر شهرتی یافته بود

نویسد به نظم درآورد؛ این نامه چنان خوب نوشته شده  اي به سبک دختري که به جوانی نامه می از او خواستند نامه

. اش به او نوشته شده است، تحویل دادند ي جفادیدة گروه، به عنوان اینکه از معشوقهبود که آنها آن را به یکی از اعضا

خواست معاملۀ به مثل کند و به شهر جواب گوید، ولی فاقد ذوق شعري و لطافت طبع الزم بود؛ آیا گوته  جوانک می

افتی براي اعضاي گروه در حاضر بود براي او پاسخی بنویسد؟ گوته حاضر شد، و جوان عاشق به عنوان حقشناسی ضی

مستخدمۀ میهمانخانه دختري به سن کمتر از بیست بود که مارگارته نام . هاي حومۀ شهر برپا کرد یکی از میهمانخانه

او، شاید به علت . کردند، گوته این نام را برقهرمان زن در فاوست گذارد داشت، و به اختصار گرتچن صدایش می

هایی که نوشته بود، خلق و خوي آن را داشت که براي جذبۀ دختران ارزش  نده و نامهاي که خوا سرگذشتهاي عاشقانه

نخستین تمایالت کششهاي عشقی در یک جوان فاسد نشده، برروي «: در سن شصت سالگی نوشت. زیادي قایل شود

و زیبایی  رسد که طبیعت مایل است مرد و زن هر یک خوبی چنینبه نظر می. کنند هم، حالتی روحانی پیدا می

و به این ترتیب، با مشاهدة این دختر، و به خاطر تمایل شدیدم به وي، . دیگري را از طریق حواس خود درك کند
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گاه چنین دنیایی را از دست نداد؛ زنها یکی پس از  او هیچ» .دنیایی تازه از آنچه زیبا و عالی است بر من آشکار شد

داشتند؛ وي  وجوش وا می احترام و همچنین تمایالت نفسانی به جنبدیگري روح حساسش را تقریباً همیشه با حس 

.ساله شد در سن هفتادوسه سالگی عاشق یک دختر هفده

در این باره . توانست موضوع را با کسی که دل از او ربوده بود در میان گذارد مدتی چنان در هراس بود که نمی

در مدت طوالنی مراسم مذهبی پروتستانها هرچه دلم  …رفتم، و  به خاطر عشق او به کلیسا می«: گوید می

اش دیدکه مانند گرتچن دیگري، برسر یک  گوته بار دیگر آن دختر را در میهمانخانه» .شدم خواست به او خیره می می

در این هنگام این دختر ابتکار عمل را در دست گرفت و با خوشرویی دومین نامۀ . دوك ریسندگی نشسته است

سپس یکی از اعضاي گروهی که گوته آنها را به . را که گوته از طرف یک دختر سرهم کرده بود امضا کرداي  عاشقانه

والدین ولفگانگ آمیزش بیشتر . ها، دستگیر شد پدربزرگش معرفی وتوصیه کرده بود، به جرم جعل اسناد و وصیتنامه

وقتی شنید این . ت رفت، و گوته دیگر او را ندیدگرتچن به یکی از شهرهاي دوردس. با آن پسرها را بر او ممنوع کردند

  . ، ناراحت شد»کردم من همیشه با او مثل یک بچه رفتار می«دختر گفته است 

. وي کامال راضی بود که از فرانکفورت برود و در دانشگاه الیپزیگ به تحصیل حقوق بپردازد) 1765(در این هنگام 

قبال . کرد شدند، مطالعات وسیعی می درسها وتکالیفی که به وي داده میمانند هر جوان مشتاق دیگر، خارج از حدود 

در کتابخانۀ پدرش جسته گریخته به فرهنگ تاریخی و انتقادي اثر بل نگاههایی کرده، و این کار لطمات زیادي به 

طۀ خویش با و همینکه به الیپزیگ رسیدم، کوشش کردم به طور کامل خود را از راب«معتقدات مذهبی وي زده بود؛ 

نتیجۀ این مطالعات نیز . مدتی به غور و تعمق در رازوري، کیمیاگري، و حتی جادوگري پرداخت» .کلیسا آزاد سازم

کاري آزمایش کرد، به مطالعۀ مجموعه تصاویري که در  او مهارت خود را در حکاکی و کنده. به فاوست راه یافت

هاي وینکلمان  از طریق اوزر با نوشته. کرد در الیپزیگ دیدن می طور مرتب از اوزر نقاش درسدن بود پرداخت، و به

از طریق اینها و الئوکون اثر لسینگ، نخستین تلقینات به خود را در زمینۀ احترام به سبک کالسیک کسب   آشنا شد؛

وي در  وي و سایر شاگردان سرگرم تدارك استقبالی صمیمانه از وینکلمان در الیپزیگ بودند که خبر رسید. کرد

  ).1768(تریست به قتل رسیده است 

در زمینۀ مذهب، وي تنها مراسم . در برخورد گوته با جهان، احساس زیبایی برهمۀ احساسات دیگر برتري داشت

او به فلسفه به صورتی که فالسفه، غیر از اسپینوزا، نوشته . آمیز آیینهاي مقدس را دوست داشت رنگارنگ و هیجان

آمد، در الیپزیگ  از نمایشنامه خوشش می. آمد و از آثار کانت فراري بود از منطق به لرزه درمی بودند توجهی نداشت؛

اشعاري . داد سرود، حتی هنگامی که به درس حقوق گوش می ارزش نوشت،و تقریباً هرروز شعر می یک نمایشنامۀ بی

ک آناکرئون، توأم با بازیگوشی، و گاهی نوشت به سب) کتاب اشعار الیپزیگ(الیپزیگه لیدربوخ  که وي در نشریۀ داس

: عاشقانه است، مانند

  من، با این وصف، راضی و سرشار از شادیم،

  اگر او فقط تبسم خود را که چنین شیرین است نثار کند، 

  یا اگر درسر میز پاهاي خودش را

  اش به کار برد؛  به عنوان بالش پاهاي دلداده

  سیبی را که او گاز زد به من بده،

  لیوانی را که از آن نوشیده به من عطا کن،و 

  و هنگامی که بوسۀ من چنین اقتضا کند،

  . سینۀ او، که تا آن وقت پوشیده است، عریان خواهد شد
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او در الیپزیگ با دختر زیبایی به نام آنت شونکوف آشنا . آیا این اشعار صرفاً حاکی از افکار آرزومندانه بودند؟ ظاهراً نه

) در شرابخانۀ پدرش(او دختر یک تاجر شراب بود که . ر بود دست کم به مدخل عشق قدم گذاردشده بود که حاض

. مند شد خورد، به آن دختر عالقه گوته، که اغلب آنجا غذا می. مسئولیت دادن ناهار به دانشجویان را برعهده داشت

. د دیگران نیز به وي توجه داشته باشنددا داد، و اجازه می آنت با خویشتنداري عاقالنه به حرارت عشق او پاسخ می

آنها نزاع و بعد آشتی کردند، و باز نزاع . حسادت گوته تحریک شد و وي به زیرنظر گرفتن و مراقبت دختر پرداخت

کرد که نوة شهردار است و  حتی در این لحظات از خودبیخود بودن، او به خود یادآوري می. کردند و از هم جدا شدند

انگیز و پرزوري دارد که براي پرورش کامل خود و  یعنی که نبوغ همه جانبۀ حرکت - وجود دارد در درونش غولی

  .آنت دلدادة دیگري قبول کرد. ناپذیر خویش مستلزم آزادي است رسیدن به سرنوشت اجتناب

اقعاً او را از من و«: گوید او می. گوته این امر را براي خود شکستی دانست و سعی کرد با عیاشی آن را فراموش کند

آمیزي که براي گرفتن انتقام معایب خود از خویشتن در پیش گرفتم و به طریق  دست داده بودم، و شیوة جنون

اي وارد سازم اثر زیادي در  وار طبیعت جسمانی خود را مورد حمله قرار دادم تا بر طبیعت اخالقی خود لطمه دیوانه

او دچار » .ي به آنها سالهایی از بهترین سنوات عمر خود را از دست دادمبیماریهاي جسمانیی داشت که من براثر ابتال

در گردنش ورم دردناکی پدیدار آمد، و یک شب . مالیخولیا شد و به سوء هاضمۀ ناشی از ناراحتی عصبی مبتال گشت

گ را ترك کرد و به بدون دریافت دانشنامۀ خود، دانشگاه الیپزی. براثر خونریزي تقریباً مهلکی، از خواب بیدار شد

  .رو شود تا با سرزنشهاي پدر و محبت مادر روبه) 1767سپتامبر (فرانکفورت بازگشت 

وي در دوران نقاهت طوالنی خود با سوزان فون کلتنبرگ، که بیمار، مهربان، اهل موراوي، و پیرو نهضت تورع بود، 

کرد؛ او بیماري خود را به عنصري الزم  را ترك نمی سکون و آرامش خاطر هرگز او«: گوید گوته دربارة او می. آشنا شد

اعترافات یک روح «سالها بعد گوته او را با مهارت و احساس همدردي در » .دانست از وجود خاکی گذران خود می

، که آن را در اثر خود به نام شاگردي استاد ویلهلم گنجانید، توصیف کرد؛ ولی ادعاي آن دختر را دایر براینکه »زیبا

یماري عصبی و حالت مالیخولیایی گوته ناشی از تعلل وي در آشتی کردن با خداوند است با خوشخویی و القیدي ب

کردم  من از اوان جوانی به بعد معتقد بودم که باخداي خود روابطی بسیار نیکو دارم، و حتی چنین تصور می.نقل کرد

داشتم که فکر کنم موجبی است که من به خاطر آن  قدر جسارت که خداوند چیزي هم به من بدهکار است، زیرا آن

نیت کمک  بایست به این حسن حد و حصر من بود و به نظر من او می نیت بی این تصور مبتنی بر حسن. او را ببخاشیم

توان تصور کرد که من چقدر دربارة این موضوع با دوستانم به مشاجره پرداختم، ولی این  نمی. کرد بهتري می

  . یافتند ترین نحو خاتمه می یشه به دوستانهمشاجرات هم

حضور » اخوت موراویایی«اي از تقدس داشت و حتی در بعضی از جلسات  با این وصف، گوته لحظات پراکنده

این مردم او را منزجر کرد، و طولی نکشید که به سوي ترکیب بیهدف خود از » خرد عادي و متوسط«یافت؛ ولی  می

  . ردگرایانه بازگشتمذهب وحدت وجودي و شک خ

یکی از . عازم ستراسبورگ شد، به این امید که دانشنامۀ خود را در رشتۀ حقوق به دست آورد 1770در آوریل 

داراي اندامی نیکو، پیشانی گشاده، و چشمان درشت و «) که اینک بیست ویک سال داشت(همشاگردیهایش او را 

رسید که وي خویی  اي نبود، زیرا به نظر می جوان همیشه کار ساده کنارآمدن با این«: توصیف کرد، ولی افزود» براق

نبوغ ادبی وي برایش چنان . شاید بیماري طوالنیش او را از لحاظ عصبی ضعیف کرده بود» .سرکش و ناپایدار دارد

آتشی در ولی کدام جوانی است که در حالی که . توانست ثبات و قراري بیابد بیقراري به بارآورده بود که او نمی

خونش جریان دارد، بتواند از آرامش لذت ببرد؟ وقتی او در برابر کلیساي جامع بزرگ ایستاد، آن را نه به عنوان اینکه 

پرستانه مورد تحسین قرار داد  اي از معماري آلمانی، با احساسات میهن یک بناي کاتولیک است، بلکه به عنوان نمونه



۶٣٧٨

توانند به چیزي شبیه این بنازند، چه برسد  ست، زیرا ایتالیاییها هم نمی›ما‹ري این، معماري آلمانی و معما«: و گفت

و جرئت کردم در  …من بتنهایی به باالترین نقطۀ برج رفتم «.) او هنوز ایتالیا یا فرانسه را ندیده بود(» .به فرانسویها

ت و زجر را آن قدر بکرات من این وحش …. آن ارتفاع به سکویی که بسختی یک متر مساحت داشت قدم گذارم

آقاي گوته طوري «یکی از استادان گوته متذکر شد که » .برخود روا داشتم که این تجربه برایم جنبۀ بیتفاوتی یافت

شد به او به چشم یک جلف متظاهر به علم و ادب، و مخالف دوآتشۀ همۀ تعالیم مذهبی  کرد که باعث می رفتار می

تجربیات تازة متعددي باعث » .ر این عقیده بودند که مشاعرش زیاد روبه راه نیستتقریباً هنگان ب …. نگاه کنند

هردر که پنج . وي چندین بار در مدت اقامت هردر در ستراستبورگ با او مالقات کرد. شدند که آتش او تندتر شود

یکی از آن فواصلی که فروتن  گوته در. داد سال از گوته بزرگتر بود، در این مالقاتها گوته را تحت نفوذ خود قرار می

او از تمایالت مستبدانۀ هردر ناراحت . اي نامید که به گرد خورشید هردر در گردش است شد، خویشتن را سیاره می

که ویالنت آن را ترجمه کرده (انگیخت که قصاید قدیمی، اوشن اثر مکفرسن، و آثار شکسپیر را  بود، هردر او را برمی

عالوه برتعقیب مطالعات خود در رشتۀ حقوق، . خواند مناً آثار ولتر، روسو، و دیدرو را میولی او ض. بخواند) بود

و به مطالعات خود دربارة زنان  …هاي سیمی، کالبدشناسی، و زایمان را نیز به عنوان واحد درسی انتخاب کرد  رشته

.ادامه داد

چهل . کرد فشانی پرهیجان جوانی، احساس میهاي زنان را با همۀ حساسیت تند یک شاعر، و همۀ پرتوا او جذبه

وهفت سال بعد، وي به اکرمان گفت که او به نوعی تأثیر مغناطیسی یک شخص برشخص دیگر، و بیش از همه به 

سبک پایی و چابکی دختران، آهنگ صدا و خندة آنان، و رنگ و صداي . علت اختالف جنسیت اعتقاد دارد

داشت؛ و به نزدیکی و تقرب گلی که دختران گاهی به لباس یا موي  جوش وامیو وخش لباسهایشان او را به جنب خش

آمیز یکی بعد از دیگري غرایز و احساسات وي را به تحرك وا  این موجودات سحر. برد زدند رشک می خود می

د؛ کمی بعد قبال گرتچن و آنت بودن. آوردند کردند، و قلمش را به حرکت در می داشتند، در قوة تخیل وي رشد می می

در نزدیکی (ولی در این وقت در ززنهایم . هم لوته؛، لیلی، و شارلوته؛ و بعداً، مینا و اولریکه هم اضافه شدند

  .جذابترین همۀ آنها براي او فریدریکه بریون بود) ستراسبورگ

تشبیه  ویکفیلدکشیش شهر بود، و گوته این کشیش را به کشیش بافضیلت ) 1771ساله در  نوزده(او دختر کوچک 

اند زیباترین نثر وي شمرده  صفحاتی که در زندگینامۀ گوته به قلم خودش دربارة فریدریکه نوشته شده. کرد می

او . لذت ببرد او چندین بار سواره از ستراسبورگ خارج شد تا از سادگی فاسد نشدة این خانوادة روستایی. شوند می

برد، زیرا فریدریکه در هواي آزاد بیش از هرجاي دیگر احساس راحتی  رویهاي طوالنی می فریدریکه را براي پیاده

ما در یک مکان دورافتاده در «. گذاشت خواست در اختیارش می این دختر عاشق گوته شد و آنچه گوته می. کرد می

ترین اطمینانها را دادیم که هریک  رفتیم و به یکدیگر وفادارانهجنگل با احساسات عمیق یکدیگر را در آغوش گ

انسان با نیل «: طولی نکشید که وي پیش یکی از دوستان خویش اعتراف کرد. دیگري را از صمیم قلب دوست دارد

درخالل این احوال، وي مشغول نوشتن رسالۀ ».شود تر نمی به مطلوب خود، حتی یک سرسوزن هم خوشبخت

حق دولت به اینکه از نفوذ کلیسا آزاد و ) مانند رسالۀ فبرونیوس(در این رساله . د به زبان التینی بوددکتراي خو

 6وي در امتحانات موفق شد، و در . این رساله را هیئت استادان تصویب کرد. مستقل باشد مورد تأکید قرار گرفته بود

اینک وقت آن رسیده بود که . رشتۀ وکالت، دریافت داشت نامه در دانشنامۀ خود را به عنوان دارندة اجازه 1771اوت 

وقتی از روي اسبم دستم را به سویش «. به ززنهایم رفت تا با فریدریکه خداحافظی کند. ستراسبورگ را ترك گوید

پس از اینکه سرانجام از هیجان . دراز کردم، اشک در چشمان او حلقه زده بود، و من خیلی احساس ناراحتی کردم

ندامت بعدها براو عارض » .سروصدا تسلط خود را تا حدود زیادي بخوبی بازیافتم  گریختم، در سفري آرام و بی وداع
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من . گرتچن از دستم گرفته شده بود؛ آنت مرا ترك گفته بود؛ اینک من براي نخستین بار گناهکار بودم«. شد

آور، همراه با فقدان عشقی که بتواند خاطرم را  ت ماللدار کرده بودم؛ و دوران ندام زیباترین قلب را تا اعماقش جریحه

انگیز خودخواهانه  این شکل تفکر به نحوي غم» .بسیار دردناك بود) و من به چنین چیزي عادت کرده بودم(تازه کند 

رده دار نک است؛ ولی کدام یک از ما در آزمایش و ارتکاب اشتباه عشقی، قبل از ربودن یک قلب، یک یا دو قلب جریحه

.درگذشت 1813است؟ فریدریکه بدون اینکه ازدواج کرده باشد، در سوم آوریل 

  گوتس و ورتر -2

گاهگاهی از دارمشتات دیدار کرد، . کار با احساس بیمیلی به شغل وکالت پرداخت در فرانکفورت این وکیل دعاوي تازه

هاي  مل شدیدي علیه فرانسه، علیه نمایشنامهالع در این هنگام عکس. و نفوذ پایبندي به عواطف مردم آن را دریافت

آمد که  بیشتر و بیشتر از شکسپیرخوشش می. فرانسوي و قواعد خشک آن، و حتی علیه ولتر در او ایجاد شده بود

او با این خلق . اعتنا به قانون باشد طبیعت بشر را روي صحنۀ نمایش آورده بود، اعم از اینکه این بشر پایبند یا بی

گوته با عمل این نهضت مبنی . آماده بود) شتورم اونددرانگ(ا نیروي سرشار جوانی، براي نهضت ادبی آلمان وخو، و ب

هایی که در قید و بند  بر مردود داشتن قدرت قانون و برتر دانستن غریزه بر نیروي فکري، و افراد با شهامت بر توده

اثر خود به نام گوتس فون  1773 -1772سالهاي و به این ترتیب بود که در . سنن گرفتارند، همعقیده بود

  .برلیشینگن را نوشت

اي که در  رفت، و عبارت بود از نمایشنامه این اثر براي جوانی بیست وسه ساله کاري بسیار جالب توجه به شمار می

ی آن جنگ، عشق، و خیانت در قالب داستانی درهم آمیخته شده بودند که عالقۀ شدید به آزادي به آن گرم

گوتس شهسواري بود . کرد شد؛ و عالقۀ انسان را از ابتدا تا انتها حفظ می روح سرزندگی از آن ساطع می  بخشید؛ می

؛ یک دست آهنی به بازویش وصل )1504(که در سن بیست وچهار سالگی دست راستش در جنگ از بین رفته بود 

او، که حاضر نبود جز . آورد ته به حرکت در میشده بود، و او با این دست شمشیر خود را با همان قتالیت گذش

درآمد که به نام آزادي » بارونهاي راهزن«امپراطور کسی را به عنوان آقاي خود قبول کند، به صورت یکی از آن 

. زدند کردند و به جنگهاي خصوصی دست می مدعی اختیار کامل در اراضی خود بودند و حتی مسافران را چپاول می

گونه جنگها عالوه بر  مپراطور ماکسیمیلیان اول فرمانی علیه جنگهاي خصوصی صادر کرده بود، و اینا 1495در سال 

دست این ممنوعیت را به عنوان  گوتس آهنین. ممنوعیت از ناحیۀ امپراطوري، از طرف کلیسا نیز تکفیر شده بود

حول محور مبارزه میان شهسوار اینکه مخالف حقوق دیرینه و سنتی است، مردود داشت؛ قسمت اول نمایشنامه 

اجازه داد که کانون   گوته، که زنان را خیلی بیش از جنگ دوست داشت،. زند اسقف بامبرگ دور می - شورشی و امیر

  ور ساخته والدورف، که زیبایی و ثروتش آتش شهوات بیپروایانه را در نهاد مردان متعددي شعله توجه به آدلهاید فون

، اتحاد خود با گوتس »آزاد«ه خاطر این دختر، آدلبرت فون وایسلینگن، یکی دیگر از شهسواران ب. بودند، منتقل شود

شاید گوته در عشق بیثبات . و پیمان ازدواج خود با خواهرگوتس به نام ماریا را زیر پا گذارد و به طرف اسقف رفت

یش یک نسخه از این نمایشنامه را براي او توسط یکی از دوستان خو. آورد وایسلینگن بیوفایی خود را به خاطر می

شود، تا حدودي احساس تسال   وقتی فریدریکۀ بیچاره ببیند که عاشق بیوفا مسموم می«: فریدریکه فرستاد و گفت

اي وفق دهد؛ گوتفرید فون برلیشینگن  نویسنده وقایع تاریخی را تغییر شکل داد تا آنها را با نمایشنامه» .خواهد کرد

سازي براثر مقتضیات  توان مانند قافیه گونه تغییرات را می تس در اثر گوته شریف و بزرگوار نبود؛ ولی اینبه اندازة گو

طرز سخن قهرمان داستان گوته، که توأم با خشونت و عاري از ظرافت است و به عنوان طنین . شعري دانست 

در برلین بر صحنه آمد،  1774مه در هنگامی که این نمایشنا. شود، نیز قابل بخشش است مردانگی قلمداد می

دید محکوم  که وي، مانند ولتر، در آثار شکسپیر می» توحش«فردریک کبیر آن را به عنوان تقلیدي قابل انزجار از آن 
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هردر در آغاز با . ها والگوهاي خود را درفرانسه جستجو کنند نویسان آلمان خواست که نمونه کرد و از نمایشنامه

ولی او متن منتشر شدة نمایشنامه را براي » شکسپیر تو را خراب کرده است؛«: بود و به گوته گفت فردریک همعقیده

ساعتهاي دلپذیري در برابر خود ) با خواندن این اثر(شما «: دوستان خود فرستاد و با تمجید بسیار از آن گفت

میزانی غیرعادي وجود دارند، هرچند  نیت آلمانی به در این نمایشنامه قدرت واقعی، عمق، و خلوص. خواهید داشت

نسل جوانترگوتس را به عنوان عالیترین تجلی نهضت » .که این نمایشنامه گاه تنها به صورت یک ورزش فکري است

خوانندگان آلمانی از شنیدن داستان شهسواران قرون وسطی . مورد ستایش قرار داد) شتورم اوند درانگ(ادبی آلمان 

که  -»برادر مارتین«پروتستانها از طنین افکار لوتر در . مند اخالقی آلمان به وجد آمدندو مظاهر خصوصیات نیرو

» افتخار و تاج خلقت«شکایت دارد از اینکه میثاقهاي فقر، عفت، و اطاعتش غیرطبیعی هستند، و زنان را به عنوان 

دگرگون کردن یک مثل قدیمی به این و با  -ستاید می» مایۀ شادي قلب انسان«کند، و شراب را به عنوان  توصیف می

حتی پدر گوته، که ناچار بود در شغل . کردند احساس خوشی می» سرور و شادي مادر همۀ فضایل است«صورت که 

معترف بود که از  -کرد در حالی که او را به عنوان مایۀ تباهی خاندان پدري تلقی می -وکالتش به کمک او بشتابد

.اي وجود داشته باشد این جوان مایههمۀ اینها گذشته، شاید در 

او، که به . این وکیل جوان ناچار شد براي کار حقوقی به وتسالر مقر دادگاه استیناف امپراطوري برود 1772در مه 

خرامید، طرح  ها، و اطاق خصوصی زنان می وجه خود را در امور حقوقی مستغرق نساخته بود، در مزارع، بیشه هیچ

در وتسالر با کارل ویلهلم یروزالم، که شاعر و رازور بود، و . کرد دید جذب می شت، و آنچه را مینو ریخت، چیز می می

گوته شخص اخیرالذکر را، که سر دفتر اسناد رسمی بود، به عنوان مردي توصیف . گئورگ کریستیان کستنر آشنا شد

و آن » داشتند، پذیرش او را متمایز میو فعالیت آرام و خستگی نا …رفتار آرام و خونسرد، روشنی دید، «کرد که 

کستنر با بزرگواري گوته را . قدر به پیشرفت خویش انتقاد داشت که در آن وقت براي ازدواج نامزد اختیار کرده بود

  :چنین توصیف کرد

الت طبق نیت پدرش، قرار بود در دادگاه اینجا وک. او بیست وسه سال دارد و تنها پسر یک پدر بسیار ثروتمند است

کند؛ طبق نیت خودش، قرار بود به مطالعۀ آثار هومر و پینداروس و هر چیز دیگري که نبوغ، سلیقه، و قلبش به او 

داراي قوة . او در واقع داراي نبوغ حقیقی است و مردي با خصوصیات اخالقی برجسته است …. الهام دهند بپردازد

احساسات وي  …. دارد د را به صورت تصویر و تشبیه بیان میالعاده دارد، و مقاصد خو تخیلی است که نیرویی خارق

او کامال عاري از تعصب است و هرطور مایل . اعتقادات شریفی دارد. خیلی تندند، ولی معموال آنها را تحت تسلط دارد

ز است یا کند، بدون اینکه اهمیت دهد که آیا طرز رفتارش براي دیگران مطبوع، یا مطابق مد، یا مجا باشد رفتار می

او مردي کامال برجسته  …. تواند ساعتها با آنها بازي کند ها را دوست دارد و می بچه. او از هرگونه منزجر است. نه

روز بعد وي . گوته در یک مجلس رقص روستایی با نامزد کستنر به نام شارلوته بوف آشنا شد 1772ژوئن  9در . است

، که در آن وقت بیست سال داشت، )مخفف شارلوته(لوته . برد در زنان پیاي  از شارلوته دیدن کرد و به جذبۀ تازه

لوته براي این خانواده در حکم . مادرشان مرده و پدرشان در تالش معاش بود. خواهر ارشد در خانوادة یازده نفري بود

وان بود و لباس ساده ولی او نه تنها شادابی و با روحی یک دختر سالم را داشت، بلکه داراي جذابیت زنان ج. مادر بود

طولی نکشیدکه گوته عاشق وي . داد پوشید و وظایف خانۀ خود را با نهایت عالقه و روحیۀ خوب انجام می تمیز می

کستنر . توانست مدت زیادي بدون اینکه یک سیماي مؤنث به قوة تخیلش گرمی بخشد، باقی بماند شد، زیرا نمی

گوته تقریباً حقوق و امتیازات . مورد تملک خود، گذشتی دوستانه نشان داد متوجه اوضاع شد، ولی با اطمینان، در

شد که نامزد کرده  گرفت و یادآور می شد، ولی لوته همیشه جلویش را می یک دلدادة رقیب را براي خود قایل می

گوته، که غرورش تنها  سرانجام گوته از لوته خواست از میان آن دو یکی را انتخاب کند؛ لوته این کار را کرد، و. است
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کستنر تا زمان مرگ دوست باوفاي وي باقی ). سپتامبر 11(اي متزلزل شده بود، روز بعد از وتسالر رفت  براي لحظه

روش،  ال  گوته قبل از بازگشت به فرانکفورت، در ارنبرایتشتاین در کنار رود راین، موطن گئورگ و سوفی فون.ماند

. بزودي توجه خاص مرا به خود جلب کرد) به نام ماکسیمیلیانه(دختر بزرگتر «که  سوفی دو دختر داشت،. توقف کرد

کند،  وجوش می اي تازه در نهاد ما شروع به جنب وقتی قبل از اینکه عالقۀ قدیمی کامال از بین برود عالقه …

ن است، انسان به این ترتیب، وقتیکه آفتاب در حال غروب کرد. دهد احساس بسیار مطبوعی به انسان دست می

ولی ماکسیمیلیانه با پتر برنتانو ازدواج کرد و دختري جذاب به نام » .دوست دارد طلوع ماه را در سمت مخالف ببیند

گوته سرنوشت خود را تسلیم فرانکفورت و وکالت کرد، ولی . وپنج سال بعد عاشق گوته شد بتینا به دنیا آورد که سی

: افتاد کر خودکشی مینه به طور کامل، زیرا گاهی هم به ف

هر شب این خنجررا کنار .اي داشتم من، در میان مجموعۀ قابل توجهی از سالحها، خنجر زیبا و خوب صیقل یافته

توانم چند بند انگشت از نوك  کردم ببینم آیا می گذاشتم وقبل از خاموش کردن چراغ، امتحان می رختخواب خود می

با خنده این فکر را از سرم خارج   شدم، گاه به این کار موفق نمی چون هیچ. تیز آن را در قلب خود فرو برم یا نه

  .گرفتم ریختم، و تصمیم به ادامۀ زندگی می همۀ افکار مالیخولیایی را از سرم بیرون می. کردم می

له بتوانم اي خوش زندگی کنم ناچار بودم یک مسئلۀ ادبی را حل کنم تا به این وسی من براي اینکه بتوانم با روحیه

براي این منظور عناصري را که مدت چند سال در وجودم . به قالب کلمات درآورم …آنچه را که احساس کرده بودم 

آوري کردم، مواردي را که بیش از همه برمن تأثیر گذارده و آزارم داده بودند به خاطر آوردم،  دست به کار بودند جمع

اي بودم که بتواند آن عناصر و موارد را در  من فاقد یک واقعه یا قصه. گرفت چیز شکل و قوارة مشخصی نمی ولی هیچ

  . قالب خود مجسم کند

اکتبر  30در . اي را که براي ترکیب عناصر پراکنده الزم بود فراهم کرد یک وکیل همکارش در وتسالر آن واقعه

امیدي در عشق نسبت به همسر یکی از اي از کستنر قرض گرفته بود، به خاطر نا ، ویلهلم یروزالم، که طپانچه1772

همینکه خبر مرگ یروزالم را شنیدم، طرح ورتر شکل «: گوته بعدها در خاطرات خود گفت. دوستانش، خودکشی کرد

طور بود، ولی پانزده ماه طول کشید تا او شروع به  شاید این» .سو با یکدیگر پیوند یافتند گرفت و همۀ چیزها از همه

ر ضمن، وي با ماکسیمیلیانه برنتانو، که با شوهرش به فرانکفورت نقل مکان کرده بود، سرگرم د. نوشتن کتاب کرد

  .این راز و نیاز چنان پیگیر ادامه یافت که شوهر ماکسیمیلیانه اعتراض کرد، و گوته خود را کنار کشید. بود

یهودي «ین فکر سرگرم بود که داستان او با ا. هاي نافرجام ادبی حواس اورا به خود مشغول داشتند یک سلسله برنامه

را بازگو کند؛ به فکر افتاد این یهودي را به دیدن اسپینوزا بفرستد و نشان دهد که شیطان از همۀ جهات » سرگردان

. ظاهري در قلمرو مسیحیت در حال پیروزي بر مسیح است؛ ولی او تنها ده صحفه از یهودي سرگردان را نوشت

بی، ویالنت، هردر، لنتس، و الواتر تهیه کرد، ولی با این وصف توانست دوستی آنها را جلب هایی دربارة یاکو هجویه

شناسی  شناسی، اثر الواتر، مطالبی نوشت و اجازه داد الواتر از روي علم قیافه او براي کتاب مباحثی در قیافه. کند

ا درایت و حساسیت براي برافروختن آن در اینج«: شناسی تمجیدآمیز بود نتیجۀ قیافه. خصوصیات وي را تشریح کند

و به بینیی که بتنهایی  …به چشمان سریع و نافذي که جوینده و پایبند عشقند  …به پیشانی پرنیرو . وجود دارد

تواند  اي مردانه، و گوشی فراخ و نیرومند، چه کسی می با چانه …. کافی است که معرف این شاعر باشد توجه کنید

شناسی مطابقت  گونه قیافه توانست خود را با خصوصیات این و چه کسی می» اي تردید کند؟ در نبوغ چنین قیافه

از گوته دیدن کرد، وي را از  1773دهد؟ یاکوبی اعتقاد داشت چنین کاري ممکن است، زیرا پس از اینکه در ژوئیۀ 

ار دارد و سرنوشتش این است که سر تا پا یکپارچه نبوغ دانست و او را شخصی خواند که تحت تأثیر نیرویی خاص قر

. به فرمان روح فردي خود عمل کند
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وي مدتی . رنجهاي ورتر جوان: ، گوته کتابی را نوشت که باعث شهرت وي در اروپا شد1774سرانجام، در فوریۀ 

ا ظرف قدر نوشتن آن را تمرین کرده بود که به قول خودش آن ر چنان دراز دربارة آن فکر کرده و در عالم خیال آن

طور کامل از دنیاي خارج منزوي کردم و مانع دیدار  من خود را به«: گوید می …. چهار هفته به رشتۀ تحریر درآورد

اي بود که من، مانند پلیکان، باخون قلبم خوراکش  این آفریده«: پنجاه سال بعد وي به اکرمان گفت» .دوستانم شدم

  .رمان داستان خود ورتر را در داستان به هالکت رسانیداو براي تأمین آسایش فکري خود، قه» .دادم می

وي در تنظیم مطالب از سبک . گوته در مختصر کردن حجم این کتاب تحت تأثیر عوامل خاصی قرار داشت

نگاري استفاده کرد، که تا حدودي تقلیدي از کالریسا اثر ریچاردسن و ژولی اثر روسو بود، و تا حدودي هم  نامه

رسید، و شاید هم به این علت بود  این سبک نگارش براي بیان و تحلیل عواطف مناسب به نظر می علتش آن بود که

هایی را که از وتسالر به خواهرش کورنلیا یا به دوستش مرك  اي از نامه توانست با استفاده از این فرم، پاره که وي می

اي که معلوم بود حاکی از  ام واقعی لوته بر معشوقهگوته با عمل خود در گذاردن ن. نوشته بود مورد استفاده قرار دهد

خود کستنر به صورت . باشد، هم شارلوته و هم کستنر را شدیداً ناراحت کرد عالقۀ خودش به همسر کستنر می

حتی مالقات در مجلس رقص و دیدار . درآورده شد و تصویري که از او ترسیم شد نسبت به وي مساعد بود» آلبرت«

توانند  از آن روز به بعد، خورشید و ماه و ستارگان می«. طور در داستان آمده بود که واقعاً روي داده بود روز بعد همان

آرام و بیصدا به کار خود بپردازند، ولی من از گذشت روز و شب آگاه نیستم و همۀ جهان اطرافم بتدریج از نظر پنهان 

او احساساتیتر : طور کامل معرف خود گوته نیست ورتر به» .من دیگر جز به این زن دعایی ندارم که بکنم …. شود می

براي اینکه داستان به . آورد می  کند، و بر خویشتن رحم ریزد، سیل کلمات برزبان جاري می است، بیشتر اشک می

 دستکاریهاي نهایی. پایان غمبار خود کشانده شود، شخصیت ورتر اجباراً از گوته به ویلهلم یروزالم تغییر یافت

گیرد  ورتر مانند یروزالم طپانچۀ آلبرت را براي خودکشی قرض می: نمایشنامه طنینی از واقعیت تاریخی به آن دادند

حتی یک نفر روحانی جنازة او را تا گورستان «. میرد، امیلیاگالوتی اثر لسینگ روي میز کارش است و هنگامی که می

این کتاب مبین و مروج . دبیات و تاریخ آلمان واقعۀ مهمی بوددر تاریخ ا) 1774(رنجهاي ورتر جوان ».تشییع نکرد

طور که گوتس فون برلیشینگن مبین عنصرقهرمانی این  عنصر رمانتیک در نهضت شتورم اوند درانگ بود، همان

 جوانان عاصی از این کتاب با تمجید وتقلید استقبال کردند؛ بعضیها مانند ورتر کت آبی رنگ. رفت نهضت به شمار می

گریستند؛ برخی به عنوان تنها کاري که مد روز است  کردند، بعضیها مانند ورتر می  و جلیقۀ زرد روشن به تن می

کستنر به خاطر اینکه زندگی خصوصی او مورد تجاوز قرار گرفته بود اعتراض کرد، ولی . زدند دست به خودکشی می

» شود نام تو با احترام، با هزاران لب ستایشگر، ادا می« شود که وقتی گوته به شارلوته گفت زود نرم شد؛ و گفته می

یک واعظ هامبورگ ورتر را به . روحانیان در این تحسین با سایرین هماواز نبودند. شارلوته لب به شکایت نگشود

عنوان دفاعی از خودکشی محکوم کرد؛ کشیش گوئتسه، دشمن لسینگ، کتاب را مورد حملۀ شدید قرار داد، و 

یکی از . آن را به خاطر احساساتی بودن و فقدان خویشتنداري معمول در آثار کالسیک محکوم کرد لسینگ هم

حضوراً مورد عتاب قرار » آن نوشتۀ شریرانه«روحانیان به نام هازنکامف در یک میهمانی رسمی شام، گوته را به خاطر 

به هنگام دعا «: نرم او را برجاي خود نشاند گوته با پاسخی» !خداوند قلب متمرد تو را بهبود بخشد«: داد و افزود

در خالل این احوال، این کتاب کوچک، که به بیش از ده زبان ترجمه شده بود، در » .ونماز خود، مرا به خاطر بیاورید

در سه سال در فرانسه انجام شد؛ در این هنگام بود که فرانسه براي   سراسر اروپا انتشار یافت، که سه ترجمۀ آن

  .کرد که آلمان داراي ادبیاتی است بار اعتراف می ننخستی
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  ملحد جوان -3

کستنر در . نگرانی روحانیان از بابت گوته دلیل داشت، زیرا وي در این مرحله علناً مخالف کلیساي مسیحی بود

او به  … .دارند گذارد، ولی نه به صورتی که روحانیان ما آن را عرضه می او به مسیحیت احترام می«: نوشت 1772

گوته خصوصاً با تأکیدي که مسیحیان در مورد » .خواند رود، و بندرت نماز ودعا می کلیسا یا مراسم عشاي ربانی نمی

: به هردر نوشت 1774حدود سال . داد بدون احساس ندامت گناه کند گناه و توبه داشتند مخالف بود؛ ترجیح می

آمد که من، به عنوان یک انسان و مخلوق  رت گنداب در نمیگونه به صو چه خوب بود که همۀ تعالیم مسح این«

اي دربارة پرومتئوس  او در نظر داشت نمایشنامه» .آمدم بیچاره و درماندة تمایالت ونیازها، از آن چنین به خشم نمی

وبی را به عنوان مظهرمردي که خدایان را به مبارزه طلبیده است تهیه کند؛ چیز زیادي جز مقدمۀ آن ننوشت که یاک

آنچه از آن باقی است افراطیترین تراوشات فکري ضد مذهبی گوته . سخت ناراحت کرد و باعث خشنودي لسینگ شد

: گوید پرومتئوس چنین سخن می. است

  آلود بپوشان  زئوس، آسمان خود را با ابر مه

  کند، و خود را، چون طفلی که سر بوتۀ خار را می

  !رگرم کنروي درختان بلوط و بر قلۀ کوهها س

  ام را،  شما باید زمینم و کلبه

  برید، که شما بنایش نکردید، و اجاقم که بر آتش آن رشک می

  .وا نهید تا آرام به حال خود باقی بمانند

  !شناسم تر چیزي نمی آه خدایان، من در این جهان از شما بیچاره

  شما شکوه و جالل خود را بدشواري

  آورید،  یبا قربانیها و نذر و نیازها بار م

  و اگر اطفال و گدایان ابلهانی چنین امیدوار نبودند،

  .مرد شکوه و جالل شما از بینوایی می

  دانستم چه فکر کنم، هنگامی که من طفلی بیش نبودم و نمی

  چشمان خطا کارم متوجه خورشید شد،

  گویی که در آنجا گوشی شنوا براي شکوه و شکایت من بود،

  داشت و قلبی مانند قلب من وجود

  .که بر روحی دردمند رحم آورد

  چه کسی در برابر بیحرمتی تیتانها به من کمک کرد؟

  چه کسی مرا از مرگ و بردگی نجات داد؟

  آیا این قلب مقدس و پرنور خودم نبود

  که بتنهایی همۀ این کارها را کرد؟

  ولی چون این قلب جوان و خوب فریب خورده است،

  .کند ده است، سپاسگزاري میاز آن کسی که در آن باال آرمی

  به تو احترام بگذارم؟ چرا؟

  اید؟  آیا شما هرگز اندوههاي آنان را که بار سنگین بر دوش دارند سبک کرده

  اید؟  آیا شما هرگز اشکهاي ماتمزدگان را پاك کرده
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  متعال» زمان«آیا من به وسیلۀ 

  جاودانی، که سروران من و شما هستند،» سرنوشت«و 

  ام؟ انسان قالبگیري نشده به صورت یک

  دهم من اینجا نشسته و افراد بشر را به صورت خود شکل می

  تا نژادي شود مانند من، 

  و مانند من غم خورد، بگرید، لذت برد، شادي کند،

  .و مانند من شما را تحقیر کند

768-10  

: الواتر اظهار داشت. ا پیش رفتگوته بتدریج از این پایینترین نقطۀ الحاد به سوي وحدت وجود مالیمتر اسپینوز

ا ظهارنظر کرد که اسپینوزا مردي بینهایت  …هایش به ما گفت  گوته مطالب بسیاري دربارة اسپینوزا و نوشته«

گوته .  …اند همۀ خداپرستان امروزي در درجۀ اول از عقاید او استفاده کرده.  …عادل، درستکار، و فقیر بوده است

چهل ودو سال بعد، » .هاي جهان جالبترند ر زمینۀ درستکاري و بشردوستی از همۀ نوشتههاي او د افزود که نوشته

گوته به کارل تسلتر گفت نویسندگانی که بیش از همه وي را تحت نفوذ قرار داده بودند شکسپیر، اسپینوزا، و لینه 

زا اعالم داشت؛ بحث او دربارة نحوة گوته وصول کتاب یاکوبی را به نام دربارة تعالیم اسپینو 1785ژوئن  9در . بودند

او . دهد که وي مطالعات معتنابهی در آثار این فیلسوف و قدیس یهودي به عمل آورده بود تفسیر یاکوبی نشان می

. همان خداوند است] ذهن -واقعیت ماده[کند که وجود  کند؛ او ثابت می اسپینوزا وجود خداوند را ثابت نمی«: نوشت

را با این حساب ملحد بخوانند؛ تمایل من این است که وي را فردي بسیار خداشناس و حتی بسیار  بگذارید دیگران او

» .آورم من از او سالمتبارترین نفوذها را بر نحوة تفکر و عمل خود به دست می. مسیحی بخوانم و از او تمجید کنم

:گوته در زندگینامۀ خود دربارة پاسخ خویش به یاکوبی چنین گفت

العاده، آماده کرده  هاي یک شخص خارق گیري از قسمتی از افکار و اندیشه با بهره …انه من قبال خود را خوشبخت

ها، که بر من اثري چنین قاطع گذاشت، و سرنوشتش چنین بود که برنحوة تفکر من کال  صاحب این اندیشه …. بودم

اي براي پرورش  ر سراسر گیتی گشتم تا وسیلهمن پس از اینکه بیهوده د. اثري چنین عمیق بگذارد، اسپینوزا بود

در آن مسکنی براي  …. اثر این فیلسوف برخوردم» علم اخالق«طبیعت غیرعادي خود بیابم، سرانجام به کتاب 

رسید که دیدگاهی آزاد و وسیع برجهان محسوس و اخالقی در برابرم  احساسات تند خود یافتم، و چنین به نظر می

فهمم که خود  طور کامل افکار شخصی را می هرگز این جسارت را نداشتم که فکر کنم به من …. گشوده شده است

رسد که حتی امروز نام  را، براثر مطالعات ریاضی و آیین یهودیت، به عالیترین مدارج فکري رسانیده بود؛ و به نظر می

  . کند وي حد اعالي همۀ تالشهاي ذهنی را مشخص می

او نه تنها در مزارع پر نور، یا . طبیعت به آیین وحدت وجود اسپینوزایی گرمی بخشید گوته با شدت عالقۀ خود به

کرد؛ بلکه همچنین از  یافتند احساس وجد می هاي مرموز، یا گیاهان و گلهایی که با تنوعی چنین وافر تکثیر می بیشه

و باران و برف طی طریق کند و از برد، و دوست داشت با تالشی سخت در باد  حاالت خشونتبارتر طبیعت نیز لذت می

کرد که از پستانش شیره و شور زندگی را  او دربارة طبیعت به عنوان مادري صحبت می. هاي خطرناك باال رود قله

با احساس مذهبی، تسلیم خاضعانه و مجذوبیت ) 1780(در یک شعر منثور پرحرارت به نام طبیعت . مکد می

  : اند به این نحو بیان داشت مولد و مخربی که بشر را در بر گرفتهسعادتبار خود را نسبت به نیروهاي 
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توانیم به  برون گذاریم، و نه می توانیم از دایرة آن پا ما نه می - طبیعت ما را محاصره کرده و در برگرفته است! طبیعت

به داخل دایرة رقص خود او مارا، بدون اینکه خواسته باشیم یا هشداري به ما داده شده باشد، . ژرفاي آن گام نهیم

 …. کند تا آنکه ما از پاي درآییم و از آغوشش به زمین افتیم برد و با شتاب همراهی می می

آنچه اینک هست، هرگز در گذشته نبود، و آنچه درگذشته بود، دیگر باز نخواهد : آفریند اي می او پیوسته اشکال تازه

   …. ن است که درگذشته بودآمد؛ همه چیز تازه، و با این وصف، پیوسته هما

آید که او همه چیز را طوري ترتیب داده است که براساس فردیت استوار باشد، ولی به افراد اهمیتی  به نظرمی

   …. او همیشه در حال سازندگی وهمیشه در حال تخریب است، و کسی را به کارگاهش دسترسی نیست. دهد نمی

او از خود . ق است؛ ولی نه به عنوان یک انسان، بلکه به عنوان طبیعتاو داراي قدرت تفکر و پیوسته در حال تعم

   …. کس را یاراي نفوذ در آن نیست فکري همه جانبه و شامل دارد و هیچ

کنند، ولی چیزي  گذارد همۀ اطفال با او ور بروند، هر احمقی دربارة او قضاوتی کند؛ هزاران نفر با او برخورد می او می

   …. کند همۀ این چیزها احساس وجد می بینند؛ او از نمی

تواند از  انسان نمی. او عاقل و آرام است. کنم از او تمجید می  دهد، من، با تمام کارهایی که او انجام می. او مهربان است

   …. اي که خودش به میل خود ندهد، از چنگش بیرون آورد او توضیحی درآورد یا هدیه

خواهد با من  تواند آنچه می او می. سپارم من خودم را به او می. مرا از اینجا خواهد برداو مرا اینجا قرار داده است و 

  . او از کار خود احساس انزجار نخواهد کرد. انجام دهد

. دوك کارل آوگوست در راه سفر خود به کارلسروهه براي یافتن همسري، در فرانکفورت توقف کرد 1774در دسامبر 

گوته به . را خوانده و آن را تحسین کرده بود؛ از نویسنده دعوت کرد تا با او مالقات کنداو گوتس فون برلیشینگن 

دیدن دوك رفت واثر خوبی بر او گذاشت؛ این فکر به مغز دوك خطور کرد که آیا این نابغۀ خوش قیافه و مبادي 

ه خود ادامه دهد، ولی از گوته اي براي زینت دربار وایمار نخواهد بود؟ دوك ناچار بود بسرعت به را آداب وسیله

  .خواست دوباره، پس از بازگشت وي از کارلسروهه، به سراغ وي برود

امکان داشت بگوید که سرنوشت او را در سر . کرد گوته اغلب دربارة سرنوشت، ولی خیلی کم از تصادف، صحبت می

وجه خطرات و فرصتهاي ناشناختۀ وایمار راه دوك قرار داد و نه تصادف، و سرنوشت اورا از زیبایی لیلی شونمان مت

گوته، که در این وقت از نظر اجتماعی به صورت شیري . لیلی تنها دختر یک تاجر ثروتمند در فرانکفورت بود. ساخت

لیلی با پیانو هنرنمایی بسیار . درآمده بود، به یک میهمانی که در خانۀ لیلی ترتیب داده شده بود دعوت شد

روي گوشۀ پیانو خم شد و هنگامی که لیلی مشغول نواختن بود، غرق تماشاي زیبایی این گوته . چشمگیري کرد

ما  …. کردم من قدرتی جذاب از مالیمترین نوع را احساس می«: گوید خودش در این باره می. دختر شانزدهساله شد

غیرقابل مقاومت برمن غلبه  آرزویی. ما اینک براي یکدیگر الزم و ملزوم بودیم …. عادت کردیم یکدیگر را ببینیم

. تواند خیلی بسرعت باال رود آمیز جلوه دهد، می این تب معروف، هنگامی که حساسیت شاعرانه آن را مبالغه» .داشت

سپس لیلی که فکر ). 1775آوریل (گوته قبل از اینکه درست مفهوم آن را درك کند، رسماً او را نامزد کرده بود 

گوته شاهد این وضع بود و در آتش خشم . افکنده است، به دلبري از دیگران پرداخت کرد گوته را خوب به دام می

.سوخت می

درست در این وقت دو دوست به نامهاي کنت کریستیان و فریدریش تسوشتولبرگ در راه سفرخود به سویس، به 

ورزید که برود و از آنجا رهسپار  پدرش به او اصرار. آنها پیشنهاد کردند که گوته به آنان ملحق شود. فرانکفورت آمدند

من لیلی را به نوعی از این تصمیم مطلع کردم، ولی بدون اینکه با او خداحافظی کنم، خود «: گوید او می. ایتالیا شود

به راه افتاد؛ در کارلسروهه بار دیگر با دوك مالقات کرد، و به طور قاطع  1775وي در ماه مه » .را از وي جدا کردم
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برفراز گردنۀ سن گوتار در . به زوریخ رفت و در آنجا با الواتر و بودمر مالقاتی به عمل آورد. دعوت شد به وایمار

. سپس سیماي لیلی در نظرش مجسم، و برافکار او غالب شد. کوههاي آلپ رفت و با حسرت به ایتالیا نگریست

ولی همینکه به اطاق خود . غوشش بودهمراهان خود را ترك گفت و عازم خانۀ خود شد؛ در سپتامبر، لیلی در آ

لیلی از این دو . بازگشت، بار دیگر بیم قدیمی خود از ازدواج، یعنی زندانی شدن و بیتحرك بودن، را احساس کرد

لیلی با برنارد فون تورکهایم ازدواج  1776در . آنها توافق کردند پیمان ازدواج خود را ملغا کنند. دلی او نفرت داشت

اي  در راه بازگشت خود از کارلسروهه توقف کوتاهی در فرانکفورت کرده بود، پیشنهاد کرد کالسکهدوك، که .کرد

آیا او را به بازي گرفته و فریبش داده بودند؟ پس از چند روز . این کالسکه نیامد. بفرستد که گوته را به وایمار ببرد

. اش داده شده بود به وي رسید اي که وعده لسکهولی در هایدلبرگ کا. معطلی ناراحت کننده، او عازم ایتالیا شد

به  1775نوامبر  7گوته این توضیحات و پوزشها را پذیرفت و در . فرستادة دوك توضیحاتی داد و پوزش خواست

در » سرنوشت«و » االهۀ عشق«او، که در این هنگام بیست وشش سال داشت، مانند همیشه میان . وایمار رسید

  .ن را داشت ولی مصمم بود به عظمت برسدکشاکش بود، آرزوي زنا

IV - 1776 -1744: هردر  

هنوز درست یک ماه از ورود گوته به وایمار نگذشته بود که وي پیشنهاد ویالنت را، دایر براینکه شغل بالمتصدي 

به روحانیان و مدارس این دوکنشین به یوهان گوتفرید هردر پیشنهاد شود، با تأییدات کامل خود » ریاست کل«

  .دوك موافقت کرد. دوك اطالع داد

آلود  موقع جغرافیایی و هواي مه در مورونگن در پروس شرقی به دنیا آمده بود، از نظر 1744اوت  25هردر، که روز 

پدرش، که مدیر مدرسه و رهبر آوازخوانان تورعیان بود، از مال دنیا . ناحیۀ بالتیک با ایمانوئل کانت همسنخ بود

وي از سن پنجسالگی به فیستول چشم . و به همین علت پسرش با همۀ اشکال ناکامی خو گرفته بود اي نداشت، بهره

چون در سنین جوانی ناچار بود به درآمد خانواده بیفزاید، مدرسه را ترك گفت تا به عنوان منشی و . راست مبتال بود

وي همچنین . بی درآمد خوبی داشتترشو با نوشتن جزوات مذه. خدمتگزار زباستیان ترشو به کار مشغول شود

او در هجدهسالگی به کونیگسبرگ فرستاده شده تا . خواند اي داشت که یوهان کتب آن را با ولع کامل می کتابخانه

عمل جراحی با موفقیت توأم نبود، و .فیستول را از چشمش بیرون آورند؛ و در دانشگاه به تحصیل پزشکی بپردازد

.آورد ان را چنان برهم زدند که وي از پزشکی به االهیات روي کالسهاي تشریح حال این جو

آموخت و هملت را به عنوان متن مورد استفاده قرار  هامان به وي انگلیسی می. او با هامان طرح دوستی ریخت

جوم، و وي در سر درسهاي کانت در زمینۀ جغرافیا و ن. داد؛ هردر تقریباً تمام این نمایشنامه را از حفظ یادگرفت می

هاي آموزشی  التدریسی که براي دوره کانت چنان از وي خوشش آمد که از حق. شد در کالس فلسفۀ ولف حاضر می

کرد، و از سن بیست تا بیست وپنچ سالگی در  هردر با ترجمه و تدریس امرار معاش می. شد معافش کرد پرداخت می

عنوان کشیش لوتري منصوب شد، و در بیست دو  در سن بیست ویکسالگی به. داد مدرسۀ کلیساي ریگا درس می

سالگی به عضویت فرقۀ فراماسونها پیوست؛ در بیست وسه سالگی به عنوان کشیش کمکی دو کلیسا در نزدیکی ریگا 

در سن بیست ودو سالگی با انتشار کتابی به نام دربارة ادبیات جدیدتر آلمان پا به عالم مطبوعات گذاشت؛ . تعیین شد

د جلدهاي دوم و سومی به آن افزود؛ کانت، لسینگ، نیکوالي، و الواتر تحت تأثیر دانش این نویسندة یک سال بع

  . جوان قرار گرفتند واز تقاضاي وي براي تکوین یک ادبیات ملی که از قید تسلط بیگانگان آزاد باشد تحسین کردند

شد و چنان دچار افسردگی شدید جسمی و  هردر با دلباختگی سخت به یک زن شوهردار در راه شیوة ورتر پیشقدم

روحی شد که وي را به مرخصی فرستادند، و این قول به او داده شد که پس از بازگشت، با حقوق بهتري دوباره 

با کشتی به . ، و دیگر هرگز آن را ندید)1769مه  23(او پول قرض گرفت، از ریگا عزیمت کرد . استخدامش کنند
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آالمبر آشنا شد، ولی نهضت روشنگري /با دیدرو و د. نجا ماند، و سپس به پاریس شتافتنانت رفت، چهار ماه در آ

  .گاه او را به خود جلب نکرد فرانسه هیچ

آوري اشعار اولیه و بدوي  در پاریس به جمع. هاي فکري تمایل و کشش وي بیشتر به سوي زیباشناسی بود تا جنبه

ترجمۀ آلمانی اوشن مکفرسن را خواند و . انسه سرور و شادمانی یافتپرداخت و در آنها بیش از ادبیات کالسیک فر

سلسله مقاالتی  1769در سال . این تقلیدهاي ماهرانه را از بیشتر اشعار انگلیسی جدید بعد از شکسپیر واالتر دانست

ت را تحت عنوان او سه جلد از این مقاال. نامید آغازکرد ها می نوشت و بیشه را که در زمینۀ نقد هنري و ادبی می

وي مدت چهارده روز را در تماس پرثمر با  1770در فوریۀ . جنگهاي انتقادي در دوران حیات خود منتشرکرد

گوتورپ پیوست و همراه او در  - سپس به عنوان معلم و مصاحب به شاهزاده هولشتاین. لسینگ در هامبورگ گذراند

په استاد باستانشناسی، که کمی بعد کتابی تحت عنوان داستان در کاسل با رودولف راس. غرب آلمان به سفر پرداخت

هاي  راسپه توجه مردم آلمان را به بازمانده. نوشت، آشنا شد) 1785(انگیز بارون مونخاوزن در روسیه  سفرهاي شگفت

هردر در این اعتقاد خود . جلب کرده بود) 1765(شعر قدیم انگلیسی اثر تامس پرسی در همان سال انتشارش 

پابرجاتر شد که شاعران باید اصرار وینکلمان و لسینگ را براي تقلید از سبک کالسیک یونان نادیده بگیرند، و در 

اند توسل  عوض باید به منابع عمومی سنتهاي ملی خود از نظر اشعار عامیانه و وقایع تاریخیی که به شعر سروده شده

آن آشنا شد، نسبت به عمل آنها در » محفل حساسان«ا اعضاي هردر، که همراه شاهزاده به دارمشات رفت، ب. جویند

تجلیل از عواطف با عطوفت نگریست، و خصوصاً ارزش احساسات کارولینه فالخسالند، خواهر زن یتیم آندرئاس فون 

کارولینه . از وي دعوت شد در کلیساي محلی وعظ کند. هسه عضو شوراي ویژة حکمران، را بدرستی درك کرد

هردر به . آنها با هم در جنگل قدم زدند ودستانشان با هم در تماس آمد. را شنید و تحت تأثیر قرارگرفتخطابۀ وي 

هیجان آمد و پیشنهاد ازدواج کرد، و کارولینه به او هشدار داد که زندگی او به کمک و نیکوکاري خواهرش متکی 

اش بسیار تیره است،  انداز آتیه اً مقروض است، چشمهردر پاسخ داد شدید. تواند براي وي جهیزیه بیاورد است و او نمی

آنها پیمان رسمی ازدواجی نبستند، ولی توافق کردند از طریق مکاتبه یکدیگر را . و ملزم است همراه شاهزاده باشد

وقتی این گروه به  .گروهی که وي جزو آن بود عازم مانهایم شد 1770آوریل  27در . دوست داشته باشند

فیستول در غدة اشکی او مجراي . ید، هردر با آنکه حسرت دیدن ایتالیا را داشت، از شاهزاده جدا شدستراسبورگ رس

دکتر لوبشتاین، استاد بیماریهاي زنان در . شد اشک به سوراخ بینی را مسدود کرده بود و باعث درد مداوم می

هردر بدون داروي بیهوشی . خواهد داددانشگاه، قول داد که یک عمل جراحی ظرف سه هفته به این گرفتاري پایان 

عفونت ایجاد شد و . چندین بار تحت عمل قرارگرفت تا با سوراخ کردن استخوان، مجرایی به مجراي بینی بازشود

هردر مدت تقریباً شش ماه در اطاق خود در هتل ماند، در حالی که عدم موفقیت جراحی او را دلسرد کرده و شک و 

سپتامبر  4(در این حالت رنج و بدبینی بود که با گوته آشنا شد . و را افسرده خاطر ساخته بوداش ا تردید دربارة آتیه

نظر » .من توانستم درسر عمل حاضر شوم، و از جهات متعدد به درد بخورم«: گوته در خاطرات خود گفت). 1770

اي معدود افراد تحصیلکرده و با  عده«از آید نه اینکه  هردر دربارة اینکه شعر به طور غریزي در میان مردم به وجود می

رفت، چون پولش تمام شده بود، گوته  وقتی که هردر از آنجا می. گوته را تحت تأثیر قرار داد» فرهنگ ناشی شود

.مبلغی پول برایش قرض گرفت، و هردر بعداً این پول را مسترد داشت

لیپه واقع در شمال باختري آلمان، از هردر دعوت  - نشین کوچک شاومبورگ کنت ویلهلم تسولیپه، حکمران شاهزاده

اهمیتش به نام بوکبورگ به خدمت  کرده بود که به عنوان واعظ دربار و رئیس دادگاه مذهبی در پایتخت ساده و کم

ستراسبورگ را ترك گفت، در دارمشتات از  1771در آوریل . مشغول شود؛ هردر با بیمیلی این دعوت را پذیرفت

حکمران مستبد «او کنت را . ر فرانکفورت از گوته دیدن کرد، ودر تاریخ بیست وهشتم به بوکبورگ رسیدکارولینه و د
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این شهر از هر لحاظ جز موسیقی، که یوهان . اي با انضباط سخت و خشک داشت ي یافت که خمیره»روشنفکر

تسلیم انزوا و دورماندن از جریان  هردر خود را. مانده بود کرد، عقب کریستوف فریدریش باخ آن را بخوبی تأمین می

اصلی اندیشۀ آلمان کرد؛ ولی کتابهایی که وي از این پایگاه خود منتشر کرد اثر نیرومندي در این جریان داشتند و 

او به نویسندگان آلمانی اطمینان داد که اگر آنها . هاي ادبی نهضت شتورم اوند درانگ بودند در شکل دادن به اندیشه

هاي ملی و زندگی مردم جستجو کنند، به مرور زمان درخشندگی آثارشان برآنچه که فرانسویان  ا در ریشهالهام خود ر

  .در زمینۀ فلسفه و علوم، پیشگویی او به تحقق پیوست. اند فزونی خواهد گرفت نوشته

تعیین کرده بود،  1770اي شد که فرهنگستان برلین در  برندة جایزه) 1772(اثر او به نام رساله دربارة مبدأ زبان 

دانست؛  کرد، این نظر را که زبان آفرینش ویژة خداوند است مردود می نیت اعالم تورع می هردر در حالی که با خلوص

او عقیده داشت در آغاز، . شود کردن و تفکر ناشی می گفت زبان مخلوق بشر است وبه طور طبیعی از روند حس می

اقسام «براز احساسات یکی بودند و افعال، که مبین عملند، نخستین قسم از زبان و شعر هر دو به عنوان وسایل ا

فلسفۀ طبیعی «، تاریخ به عنوان )1774(در یک جلد دیگر تحت عنوان یک فلسفۀ دیگر دربارة تاریخ . بودند» کلمه

ل والدت، هر تمدنی در حکم یک موجود جاندار است و گیاهی است که در خود مراح. معرفی شد» درپی وقایع پی

جوانی، بلوغ، انحطاط، و مرگ دارد؛ باید آن را از دیدگاه دوران خودش، و بدون تصورات اخالقی قبلی مبتنی بریک 

هردر مانند رمانتیکها به طورکلی از قرون وسطی به عنوان دوران تخیل و احساس، . محیط و دوران دیگر، مطالعه کرد

کرد؛ بالعکس، اروپاي بعد از نهضت  دگی و آرامش روستایی تحسین میهاي مردم، و دوران سا عصر اشعار وهنر توده

او از نهضت روشنگري به عنوان پرستش . اصالح دینی دوران پرستش کشور، پول، تجمل شهري، تصنع، و فساد بود

هردر  .کرد آورد و آن را به نحو نامساعدي با فرهنگهاي کالسیک یونان و روم مقایسه می بت خرد انتقاد به عمل می

دید، ولی گاهی این کشیش با فصاحت االهیات  مانند بوسوئه در همۀ جریانات تاریخی دست خداوند را در کار می

  تغییر عمومی جهان خیلی کمتر معلول ارادة بشر است و بیشتر بنا به «کرد و عقیده داشت که  خود را فراموش می

با آنکه درآمدش ناچیز بود، احساس تنهایی غمبارش وي » .گیرد خواست تقدیري عاري از بینایی و تعقل صورت می

. تواند بیاید و کارولینه را به همسري برگزیند را برانگیخت که از کارولینه و شوهر خواهرش سؤال کند که آیا او می

و هردر به بوکبورگ بازگشتند، . در دارمشتات ازدواج کردند 1773آنها رضایت دادند، و این دو دلداده در دوم ماه مه 

کارولینه یک عمر خدمت . اي مطبوع براي همسر خود درآورد پولی قرض گرفت تا محل اقامت خود را به صورت خانه

سردي روابطی که میان هردر و گوته به وجود آمده بود به وسیلۀ کارولینه پایان . و فداکاري به وي ارزانی داشت

ست این کشیش را براي شغلی پردرآمدتر توصیه کند، با کمال توان یافت؛ و وقتی گوته خود را در وضعی یافت که می

اي نقل مکان کردند که گوته برایشان  در اول اکتبر هردر و کارولینه وارد وایمار شدند و به خانه. خوشوقتی چنین کرد

اینها ملحق بود که به   شد باقی اینک تنها یک نفر از هیئت چهار نفري که باعث شهرت وایمار می. آماده ساخته بود

  . شود

V - 1787 -1759: دوران کارآموزي شیلر  

مادرش دختر . در مارباخ واقع در وورتمبرگ به دنیا آمد 1759یوهان کریستوف فریدریش شیلر در دهم نوامبر 

او با هنگی که در آن خدمت . پدرش جراح، و بعدها سروان ارتش دوك کارل اویگن بود. صاحب میهمانخانۀ لیون بود

فریدریش در این شهرها . ماند رفت ولی همسرش بیشتردر لورخ یا لودویگسبورگ می د، به این سو و آن سو میکر می

والدینش او را براي حرفۀ کشیشی در نظر گرفته بودند، ولی دوك آنها را وادار کرد که او را در سن . کرد تحصیل می

هاي  ، که در آن فرزندان افسران براي رشته)گارتبعداً در شتوت(چهاردهسالگی به مدرسۀ کارل در لودویگسبورگ 

انضباط بشدت کیفیت نظامی داشت؛ دروس آن با طبع . شدند، بفرستند حقوق، پرشکی، یا خدمت ارتشی آماده می
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العمل خود را با فراگرفتن همۀ  شیلر عکس. اي که به نحوي تقریباً زنانه حساس بود ناسازگار بودند پسربچه

. در قالب اثر خود به نام راهزنان، نشان داد) 1780-1779(توانست بیابد، و با ریختن آنها  که میهاي شورشی  اندیشه

  . هاي نهضت ادبی آلمان برگوتس فون برلیشینگن برتري داشت اي که در بیان اندیشه این اثر عبارت بود از نمایشنامه

حقوقش مختصر بود؛ او در یک . ارت شدالتحصیل، و جراح یک هنگ در شتوتگ شیلر در رشتۀ طب فارغ 1780در 

کردند، که بیشتر عبارت بود از سوسیس،  آنها غذاهاي خود را شخصاً درست می. کرد اطاق با ستوان کاف زندگی می

او سخت کوشش داشت که از نظر نبرد، آشامیدن آبجو، و . سیب زمینی، و کاهو، و در مواقع جشن وسرور، شراب

  کرد؛ ولی  آمدند دیدن می صطالح سربازان، یک مرد باشد؛ از روسپیانی که به اردوگاه میرفتن نزد زنان روسپی، به ا

به ابتذال رغبتی نداشت، زیرا زنان را، به عنوان اسراري که باید با احترام توأم با رعشه به آنان نزدیک شد، کمال  

دو ساله بود، ولی وقتی که کالوسن اي سی و اش به نام لویزه ویشر بیوه خانم صاحبخانه. دانست مطلوب خود می

بتوانم براي همیشه به لبان تو پیوند «: زبان حالش این بود» شد، روح من از قالب خاکی خود خارج می«نواخت،  می

.اي براي خودکشی بود که این هم راه تازه -» ونفس تو را در خود فرو برم …یابم 

چون موفق نشد، پولهاي خود را اندوخت و مبالغی هم قرض کرد و  او بیهوده کوشید تا ناشري براي راهزنان بیابد، و

کارالیل . موفقیت آن حتی این نویسندة بیست ودوساله را به حیرت آورد). 1781(شخصاً هزینۀ چاپ آن را داد 

است؛ ولی مردم محترم آلمان از اینکه »سرآغاز دورانی تازه در ادبیات جهان«داشت که این کتاب شاخص  عقیده

هاي تمدن جاري را مصون از گزند باقی نگذاشته است، سخت   یک از جنبه دیدند این نمایشنامه تقریباً هیچ می

داستان . دهد شد که پایان ماجرا عظمت وجدان و خبث عصیان را نشان می پیشگفتار شیلر متذکر می. ناراحت شدند

جویی خود  مور سالخورده، به خاطر کمال مطلوب عبارت است از اینکه کارل مور، فرزند ارشد کنت ماکسیمیلیان فون

کارل به دانشگاه الیپزیگ . مورد مهرخاص پدرش قرار دارد و بنابراین، مورد رشک و نفرت برادرش فرانتس است

او که به . کند آورده است کسب می رود و احساسات شورشی را که جوانان اروپاي باختري را سخت به هیجان می

اینها زندیق «گوید  دهد و می حت فشار مستمر است، پولپرستان بیعاطفه را مورد حمله قرار میخاطر بدهیهاي خود ت

هرچند که دینداري خود آنها عبارت است از . دهند کنند و مورد لعن قرار می رود محکوم می را که مرتباً به کلیسا نمی

ان خود را نسبت به نظام اجتماعی موجود از او همۀ ایم» .اینکه مقابل محراب بیایند تا فرع پولشان راحساب کنند

کند که تا زمان مرگ  گیرد، عهد می شود، رهبري آنها را برعهده می دهد، به یک دسته از راهزنان ملحق می دست می

تسکین ] گرفتن از اغنیا و بذل به فقرا[هود  نسبت به آن دسته وفادار باشد، و وجدان خود را با ایفاي نقش رابین

  :کند یکی از راهزنان وي را چنین توصیف می. بخشد می

او سهم . و براي پول هم پشیزي ارزش قایل نیست …. شود او، برخالف ما، به خاطر چپاول مرتکب قتل نفس نمی

ولی اگر او . دهد به یتیمان یا به جوانان با آتیه در مدارس می  رسد، سوم غنایم است و حقاً به وي می خود را، که یک

دهد، یا یک آدم رذل لباس زردوزي  ه، که دهقانان خود را مانند گاو و گوسفند مورد ظلم و ستم قرار مییک ارباب د

یا فرد دیگري از این قماش را به چنگ آورد، آن وقت بیا  …کند  پوش، که قانون را به خاطر مقاصد خود تحریف می

  . ریزد خود را بیرون میدهد و چون یک شیطان واقعی خشم  و ببین؛ او باطن خود را بروز می

دهد  مورد حمله قرار می» عفریت پولپرستی«کنندگان پنهانی  کارل روحانیان را به عنوان چاپلوسان قدرت و پرستش

در خالل این احوال، » .بهترین آنها حاضرند به خاطر ده سکه، به همۀ تثلیث مقدس خیانت کنند«: گوید و می

فرانتس وارث امالك . قالبی به کنت اطالع داده شود که کارل مرده است دهد که با یک پیام فرانتس ترتیبی می

فرانتس پدرش را مسموم . کند شود و با آملیا، که دل به عشق کارل زنده یا مرده بسته است، پیشنهاد ازدواج می می

ست که برفراز این هنوز ثابت نشده ا«: گوید بخشد و می کند و ناراحتی خود را با انکار وجود خداوند تسکین می می
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خبر جنایات فرانتس به » .و خدایی وجود ندارد …. گذرد باشد زمین چشمی قرار دارد که مواظب آنچه در آن می

فرانتس از روي . کند رسد؛ وي دستۀ راهزنان خود را به قصر پدرش رهبري، و فرانتس را محاصره می گوش کارل می

شود به شرطی که کارل  آملیا حاضر می. کشد رسد، خود را می نمیکند، و چون کمکی  یأس از خداوند طلب کمک می

او خیلی مایل است چنین کند، ولی پیروانش عهد وي را دایر . از زندگی راهزنی خود دست بردارد، همسر او شود

. گرداند ي میشمرد و از آملیا رو او عهد خود را محترم می. کنند براینکه تا پایان عمر با آنان باشد به او یادآوردي می

کند؛ سپس در حالی که ترتیبی داده است که  کارل تقاضاي وي را اجابت می.کند که وي را بکشد آملیا از او تقاضا می

.کند یک کارگر فقیر پاداش مربرط به دستگیري وي را دریافت دارد، خود را تسلیم قانون و چوبۀ دار می

گویی است،  سبک نگارش ثقیل و توأم با قلنبه. تان باور نکردنیندچیز مهمل است، شخصیتها و وقایع داس  البته همه

جویی  کند جنبۀ کمال مطلوب ارائه می» زن«شوند غیرقابل تحملند، و تصویري که وي از  سخنانی که گفته می

در درون همۀ ما یک احساس پنهانی همدردي نسبت به کسانی . رمانتیک دارد، ولی این یک اثر مهمل نیرومند است

کنیم تحت فشار هزاران قانون و دستور قرار  ما هم گاهی احساس می. خیزند وجود دارد ه به مبارزه با قانون بر میک

ایم که این منافع را  ما چنان به منافع قانون عادت کرده. کنند دارند یا جریمه می داریم که ما را ملزم به اطاعت می

نونی ما را طعمۀ خود قرار نداده است، نسبت به دستگاه پلیس احساس قا پنداریم، و تا زمانی که بی عادي و مسلم می

به این ترتیب، نمایشنامۀ چاپ شده خوانندگان و مشوقان پرحرارتی یافت، و شکایات واعظان و . کنیم همدردي می

ر را به عنوان قانونگذاران، دایر براینکه شیلر جنایت را کمال مطلوب خود قرار داده است، مانع آن نشد که منتقد شیل

کنندگان در صدد برآیند  داد که شکسپیر آلمان شود مورد تحسین قرار دهد، یا اینکه تهیه کسی که نوید آن را می

  .این نمایشنامه را روي صحنه بیاورند

بارون ولفگانگ هریبرت فون دالبرگ حاضر شد آن را در تئاترملی در مانهایم روي صحنه آورد، مشروط بر اینکه شیلر 

شیلر . کند مور به جاي اینکه آملیا را بکشد، با او ازدواج می: شیلر این کار را کرد. ایان نمایشنامه را خوشتر کندپ

بدون اینکه از فرمانده نظامی خود دوك کارل اویگن اجازه بگیرد، مخفیانه از شتوتگارت خارج شد تا در برنامۀ 

از ورمس، دارمشتات، فرانکفورت، و جاهاي دیگر آمدند تا این  مردم. حاضرباشد 1782ژانویۀ  13افتتاحیۀ نمایش در 

تماشاگران با فریاد و . آوگوست ایفالند، یکی از بهترین بازیگران آن نسل، نقش کارل را ایفا کرد. نمایش را ببینند

ه بود؛ این حد گریه رضایت خاطر خود را نشان دادند؛ هیچ نمایشنامۀ آلمانی دیگر تا این حد مورد تحسین قرار نگرفت

پس از پایان نمایش، بازیگران براي شیلر ضیافتی برپا کردند، و یک ناشر مانهایم . اعالي نهضت ادبی آلمان بود

شیلر بازگشت به شتوتگارت و از سرگرفتن زندگی به عنوان جراح هنگ را . درصدد جلب او به سوي خود برآمد

تا اجراي دیگري از راهزنان را ببیند و با دالبرگ طرحهاي مربوط در ماه مه مجدداً به مانهایم گریخت . مشکل یافت

وقتی که به هنگ خود بازگشت، از طرف دوك مورد عتاب قرارگرفت و . اي را مورد بحث قرار دهد به نمایشنامۀ تازه

.هاي دیگر براو ممنوع شد نوشتن نمایشنامه

به همراهی یکی از دوستانش به نام آندرئاس  1782سپتامبر  22در . توانست چنین ممنوعیتی را بپذیرد او نمی

او این . اي به دالبرگ پیشنهاد کرد که توطئۀ فیسکو درجنووا نام داشت او نمایشنامۀ تازه. شترایشر به مانهایم گریخت

داشت دالبرگ عقیده . انگیز از راهزنان اعالم داشتند نمایشنامه را براي بازیگران خواند و آنها آن را نزول شأنی غم

ها وقت صرف این کار  شیلر هفته. توان آن را روي صحنه آورد چنانچه شیلر در این نمایشنامه تجدیدنظر کند، می

شترایشر پولی را که براي تحصیل . شیلر خود را بیپول یافت. کرد، و دالبرگ نتیجۀ این صرف وقت را نپذیرفت

قتی این پول تمام شد، شیلر از دعوتی که از وي شده و. موسیقی در هامبورگ اندوخته بود صرف کمک به شیلر کرد

در اینجا وي سومین . اي متعلق به خانم هنریتافون ولتسوگن اقامت کند استقبال کرد بود تا در باورباخ در کلبه
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نمایشنامۀ خود را نوشت که توطئه و عشق نام داشت، و خودش هم عاشق دوشیزه لوته فون ولتسوگن شد، که 

در خالل این احوال، فیسکو، که به چاپ رسیده بود، . این دوشیزه رقیبی را برشیلر ترجیح داد. شتشانزده سال دا

نویس مقیم  دالبرگ اظهار ندامت کرد ودعوتی براي شیلر فرستاد که به عنوان نمایشنامه. فروش خوبی داشت

  ).1783ژوئیۀ (کرد شیلر قبول. فلورن شروع به کار کند 300تئاتر مانهایم با حقوق سالی ) سرخانه(

اي در مانهایم سکنا گزیده بود،  شیلر با وجود قروض تأدیه نشدة بسیار و بیماري شدید، در حالی که در خانۀ ساده

اجرا شد؛ پایان خوش  1784ژانویۀ  11برنامۀ افتتاحیۀ فیسکو در . مدت یک سال اوقاتی خوش ولی متزلزل داشت

را پیشنهاد کرده بود، اثر آن را زایل کرد و این نمایشنامه شور وذوقی ایجاد ولی باورنکردنی داستان، که دالبرگ آن 

خوانی به کار رفته بود و آگاهی رو به افزایشی از  ولی توطئه و عشق ساخت بهتري داشت، در آن کمتر خطابه. نکرد

پس از . اند عالم داشتهداد؛ بعضیها این اثر را از نظر هنر نمایشی بهترین تراژدي آلمان ا هنر نمایشی نشان می

، تماشاگران چنان تحسین پرشوري از آن کردند که شیلر از صندلی خود در )1784آوریل  15(نخستین اجراي آن 

  .یکی از لژها برخاست و تعظیم کرد

 او از نظر خلق وخو براي سروکله زدن با بازیگران، که تقریباً به. العاده و در عین حال کوتاه بود خوشی شیلر فوق

کرد و آنان را به  او با سختگیري دربارة نحوة ایفاي نقش آنان قضاوت می. اندازة خود وي حساس بودند، مناسب نبود

او نتوانست نمایشنامۀ دیگري را، تحت . سپردند به باد سرزنش گرفت خاطر اینکه نقشهاي خود را به خوبی به یاد نمی

نزدیک 1784نویس در سپتامبر  تی قراردادش به عنوان نمایشنامهعنوان دون کارلوس، در موعد مقرر تمام کند؛ و وق

 چیزي اندوخته نکرده بود، و بار دیگر با بیچیزي و طلبکاران بی. به انقضا رسید، دالبرگ از تجدید آن امتناع ورزید

.رو شد حوصله روبه

د که تردیدهاي مذهبی به ها دال بر این بودن  مقارن همین اوقات تعدادي نامۀ فلسفی منتشر کرد؛ این نامه

اش علیه  توانست االهیات قدیم را بپذیرد، و با این وصف روح شاعرانه او نمی. اند ناراحتیهاي اقتصادي وي افزوده شده

او . کرد عصیان می. بیان داشته بود) 1770(اولباك در اثر خود به نام دستگاه طبیعت / گرایانه که د گونه الحاد ماده آن

برد؛ و با احساس فقدانی عظیم  توانستند چنین کنند رشک می ست نماز ودعا بخواند، ولی بر آنان که میتوان دیگر نمی

. کرد بخشید توصیف می تسالي خاطري را که مذهب به هزاران نفر در رنج و اندوه و به هنگام نزدیک شدن مرگ می

چیز را  اخت حفظ کرد، و مانند کانت همهایمان خود را نسبت به آزادي اراده، بقاي روح، و خداوند غیرقابل شن

به نحوي که شایستۀ به یاد سپردن است، اخالقیات مسیح را بیان . دانست براساس آگاهی اخالقی مبتنی می

دهم؛ وقتی احساس عشق و عالقه  کنم، چیزي از وجود خودم را از دست می وقتی من احساس نفرت می«: داشت می

بخشودن در حکم دریافت دارایی از دست رفته، و ضدیت با . سازد رم مرا غنیتر میکنم، آنچه که آن را دوست دا می

در بحبوحۀ این پیچیدگیها، کریستیان گوتفرید کورنر یکی از بهترین دوستیها ».بشر در حکم خودکشی ممتد است

راه تصویر خودش، اي حاکی از تحسین گرم، هم وي نامه 1784در ژوئن . در تاریخ ادبیات را وارد زندگی شیلر کرد

نامزدش مینا شتوك، خواهر مینا به نام دورا، و نامزد دورا به نام لودویگ هوبر، و همچنین یک کیف بغلی، که مینا آن 

به دنیا آمده بود؛ ) سه سال پیش از شیلر( 1756کورنر در . دوزي کرده بود، از الیپزیگ براي شیلر فرستاد را برودري

اس کیرشه بود که در آن باخ، یک نسل پیش، قطعات موسیقی فراموش نشدنی را پدرش کشیش همان کلیساي توم

التحصیل شده و اینک رایزن دادگاه عالی   این جوان در سن بیست ویک سالگی در رشتۀ حقوق فارغ. رهبري کرده بود

تا هفتم دسامبر به شیلر، که تحت فشار انواع ناراحتیها قرارداشت، پاسخ نامۀ کورنر را . روحانیان در درسدن بود

هرچه زودتر نزد . داریم قید و شرطی دوستی خود را به شما عرضه می ما بدون هیچ«: کورنر پاسخ داد. تعویق انداخت

به سال (او در مانهایم دوستانی پیدا کرده بود، و چندین ماجراي عشقی داشت، بویژه . شیلر مردد بود» .ما بیایید
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در دارمشتات با  1784شیلر در دسامبر . نها یک سال پیش از آن ازدواج کرده بودبا شارلوته فون کالب که ت) 1784

وایمار آشنا شد، نخستین پردة نمایشنامۀ دون کارلوس را براي او خواند، و  - دوك کارل آوگوست حکمران ساکس

صمیم گرفت دعوت ت. عنوان عضو افتخاري شورا را دریافت داشت؛ ولی در دستگاه وایمار شغلی به او پیشنهاد نشد

تقاضاي پراحساسی براي ستایشگر ناشناس خود فرستاد،  1785فوریۀ  10در . کورنر را براي رفتن به الیپزیگ بپذیرد

:دهد که وي را نزدیک نقطۀ از پاي درآمدن نشان می

از  …. گریزم من به سوي شما عزیزترین دوستانم می …آورند  در حالی که نیمی از مردم مانهایم به تئاتر هجوم می

دربارة . ایم وقتی که آخرین نامۀ شما رسید، این فکر هرگز مرا ترك نکرده است که ما براي یکدیگر ساخته شده

طبیعت از تشریفات به . دوستی من به خاطر اینکه امکان دارد تا حدودي شتابزده به نظر برسد، سوء قضاوت نکنید

آید، به  اي ظریف، که اغلب پردوام از آب در می شریف با رشتهروحهاي . کند نظر می سود بعضی از موجودات صرف

پروراند و  هاي بزرگی در سر می اگر شما گذشتهایی در مورد مردي روادارید که اندیشه …. یابند یکدیگر پیوند می

 تواند حدس بزند که تنها کارهاي کوچکی انجام داده است؛ مردي که از روي حماقتهاي تا این زمانش تنها می

طلبد و با این وصف  حد و حصر می طبیعت سرنوشت او را چنین رقم زده است که چیزي شود؛ مردي که محبت بی

چیز بیش از  تواند چیزي در وراي خود را دوست بدارد، و هیچ تواند عرضه دارد، ولی می چه می داند در ازاي آن نمی

است؛ اگر مردي با چنین خصایص بتواند آرزوي  دهد که از آنچه آرزو دارد باشد خیلی دور این فکر رنجش نمی

شاید شما شیلر را دوست . دوستی ما جاودانه خواهد بود، زیرا من چنین مردي هستم  دوستی شما را داشته باشد،

  . نهید نقصان پذیرفته باشد بدارید؛ حتی اگر ارجی که شما بر وي به عنوان یک شاعر می

  : ریه دنبالۀ آن به این نحو گرفته شدفو 22این نامه ناتمام ماند، ولی در 

روح من تشنۀ غذاي . باید از الیپزیگ دیدن کنم و با شما آشنا شوم …. توانم در مانهایم باقی بمانم من دیگر نمی

من باید نزدیک شما باشم و، با گفتگو و مصاحبه با شما، طراوتی . تازه، احساس بهتر، دوستی، عالقه، و محبت است

شما باید به من زندگی تازه بدهید، و من بیش از آنچه تاکنون در گذشته  …. ام دمیده خواهد شد دهبه روح زخم دی

آیا شما از من استقبال خواهید  …. ام من خوشبخت خواهم شد، تا کنون هرگز خوشبخت نبوده. ام، خواهم شد بوده

یکی از   و پولی به گوشن،» .اهیم کردما با آغوش باز از شما استقبال خو«: کرد؟ کورنر در سوم مارس پاسخ داد

مارس  17(وقتی شاعر به الیپزیگ رسید . اي بابت مقاالت آینده بپردازد ناشران الیپزیگ، داد تا به شیلر مساعده

نوازي را  ، کورنر در آنجا نبود و به درسدن رفته بود، ولی نامزدش، خواهر وي، و هوبر کمال پذیرایی و مهمان)1785

توانم براي شما توصیف کنم وقتی  من نمی«: او نوشت. گوشن بالفاصله از شیلر خوشش آمد. مل آوردنداز شیلر به ع

شود، او تا چه حد حقشناس و سازگار است، و چقدر او براي پیشرفت معنوي خود  به شیلر اندرز انتقادي داده می

شیلر . قات کرد، و سپس به درسدن بازگشتبار شیلر را در اول ژوئیه در الیپزیگ مال کورنر نخستین» .کند تالش می

ولی افزود که «. آور کنار یکدیگر قرار داد، و دوستی ما یک معجزه است خداوند ما را به نحوي اعجاب«: به او نوشت

:کورنر برایش پول، اطمینان، و اندرز فرستاد و گفت. شود باردیگر به افالس نزدیک می

اگر من  …. فرستم ویسید، و من با نامۀ بعدي هرقدر بخواهید پول میچنانچه پول بیشتري خواستید، به من بن

شما را از نیازهاي زندگی مستغنی کنم، با این وصف، جرئت چنین کاري را  …توانستم قدر پول هم داشتم و می آن

همۀ نیازهاي اندرکار شوید، آنچه را که براي  محض اینکه دست دانم که شما توانایی آن را دارید که به من می. کردم

نیاز کنم، من  سال شما را از لزوم کارکردن بی دست خواهید آورد، ولی اجازه دهید اقالً براي یک خود الزم دارید به

توانید، اگر بخواهید، هرموقع  اي بزنم، این کار را انجام دهم؛ و شما می خود لطمه توانم بدون اینکه از نظر مالی به می

  . من بازپرداخت کنیدکه برایتان راحت باشد، به 
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این ازدواج در . کرد نظر بیشتر قابل توجه بود که وي خود را براي ازدواج آماده می سخاوت کورنر خصوصاً از این 

در سپتامبر، شیلر به آنها ملحق شد و نزد آنها، یا به هزینۀ آنها، تا بیستم ژوئیۀ . انجام گرفت 1785اوت  7درسدن در 

همین اوقات بود که وي، شاید در میان خوشی و سعادت عروس و داماد تازه، مشهورترین مقارن . زندگی کرد 1787

وخروش  همه این آهنگ پرجوش. شد» سمفونی نهم«شعر خود را تحت عنوان قصیدة شادي ساخت، که گل سرسبد 

اشعار با دعوتی به این . شناسد شناسید، ولی کمتر کسی از ما، در خارج از آلمان، اشعار شیلر را می بتهوون را می

  :پذیرفت، به این شرح شد و با دعوت به انقالب پایان می محبت همگانی آغاز می

  شادي، اي شعلۀ ملکوتی

  و دختر الوسیون، 

  ایم ما که از آن آتش مقدس حرارت یافته

  . آییم به مکان مقدس تو می

  به مکان مقدس تو که اثر جادویی آن 

  کرده  شان کسانی را که بیم رسوم بیگانه

  دهد،  هم پیوند می اند، به و همۀ افراد و برادران را که پیمان نامزدي بسته

  . آنجا که بالهاي مهربان تو گسترده است

  آوریم؛  ما میلیونها نفر را در بازوان خود گرد می: همسرایان

  ! شود بوسۀ ما به همۀ جهانیان فرستاده می

  در وراي آسمان پرستاره، 

  . بامحبت جاي دارداي برادران، پدري 

  کس که سعادت یافته آن

  تا با دوست خوبی دوست باشد،

  کس که دوشیزة محبوبی نصیبش شده آن

  .کند در این شادمانی شرکت می

  هرکس که قلبی دارد که از همۀ جهانیان

  خود بداند، یک نفر را متعلق به

هرکس که درپی سعادت نیست، بگذار گریان

   .از جرگۀ دوستی ما خارج شود

  آنچه در این کرة پرقدرت وجود دارد: همسرایان

  !کند به مروت و شفقت تعظیم می

  سوي ستارگان،  انسان را به

  .شود کند، رهنمون می به جایی که الوهیت ناشناخته سلطنت می

  آورند، قلوبی که باوجود نیاز مبرم سر تسلیم فرود نمی

  کنند؛ به معصومانی که در عذابند کمک می

  بندند یوسته پابرجاست میپیمانی که پ

  !و نسبت به دوستان و دشمنان وفادارند

  اي مردانه،  و روحیه. مواجه شدن با پادشاهان
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  !شود با آنکه براي ما به بهاي ثروت و خون تمام می

  . دهند خاطر هیچ، شریفترین فضایل را نجات می تاجداران به

  !مرگ برهمۀ دروغگویان

  . همسرایان، محفل مقدس را ببندید

  !به شراب رز سوگند یاد کنید

  سوگند یاد کنید که این پیمانهاي مقدس را حفظ کنید،

  !و به قانونگذار ستارگان سوگند یاد کنید

اي را که مبارزه میان فیلیپ دوم و پسرش  کورنر مدت دوسال از شیلر نگاهداري کرد، به این امید که شاعر نمایشنامه

قدر وقت خود را به مطالعه گذراند که آن حالتی را که به هنگام  ولی شیلر آن. داد صورتی بخشد کارلوس را نشان می

هرحال، او  شروع نمایشنامه داشت ازدست داد؛ شاید مطالعۀ بیشتر در تاریخ نظر او را دربارة فیلیپ عوض کرده بود؛ به

او عاشق ) 1787فوریۀ (احوال  در خالل این. طرح نمایشنامه را طوري تغییر داد که از یکپارچگی و تسلسل خارج شد

داشتند، در حالی که هنریتا به دنبال خواستگار  خود مشغول می هاي عاشقانه قلم او را به آرنیم شد و نامه هنریتافون

هاي شهر  کورنر شیلر را وادار کرد که خود را، تا به پایان رسانیدن نمایشنامه، در یکی از حومه. گشت ثروتمندي می

. ، و تئاتر هامبورگ حاضر شد آن را روي صحنه بیاورد)1787ژوئن (نجام، این نمایشنامه کامل شد سرا. منزوي کند

شد او را شایستۀ پیوستن به مجموعۀ ستارگان ادبی که در اطراف  روحیه و غرور شیلر دوباره زنده شد؛ شاید اینک می

کرد، قبول داشت که براي این  س آسودگی میکورنر، که احسا. کارل آوگوست به نورافشانی مشغول بودند بیابند دوك

در . کرد کالب بدون شوهر در وایمار بود و اشاراتی می عالوه بر آن؛ شارلوته فون. اي وجود ندارد شاعر در درسدن، آتیه

روز بعد وي در وایمار بود، و . سوي زندگی جدیدي عزیمت کرد ژوئیه، پس از تودیعهاي بسیار، شیلر از درسدن به 20

  .ل بزرگ تکلمیل شدمحف
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فصل بیست و سوم

  شکفتگی وایمار

1775 -1805  

  

I 1813-1775: ـ دنبالۀ ویالنت   

ویالنت را در مانهایم دید، صورت وي را بسیار زشت، پر از آبله، و با بینی دراز توصیف  1777موتسارت که در سال 

شوند که گویی  و مردم طوري به او خیره می …استاز اینها که بگذریم، او شخصی بسیار بااستعداد «: و گفت …کرد

آمد، زیرا او  نهضت شتورم اوند درانگ از او خوششان نمی) گر افراد ستیزه(مرغان طوفان » .وي از آسمان افتاده است

هاي خود را با لطف و  خندید؛ ولی وایمار او را دوست داشت، زیرا وي هجویه طلبانۀ آنها می به سرمستیهاي شورش

کرد و با خلقی خوش تجلی ناگهانی و مکرر  انی لحن، و همچنین با مبرا دانستن ابناي بشر از گناه شیرین میمهرب

در زندگینامۀ . کرد تحمل می) توانست در آن دعوي اولویت داشته باشد که وي می(ستارگان تازه در آسمان ادبیات را 

رخورد اول او را خودخواه و مالیخولیایی تصور کرد؛ شیلر در ب. شخصی گوته از ویالنت با حقشناسی یاد شده است

تر  شاعر سالخورده» .وضعی که او بالفاصله نسبت به من پیش گرفت حاکی از اعتماد و محبت و احترام بود«ولی 

روي یکدیگر خواهیم گشود و  هاي قلب خود را به طولی نخواهد کشید که ما دریچه«: به شاعر جوانتر گفت) ویالنت(

هم  ویالنت و من هر روز به«: شیلر گفت. و او نسبت به این قول وفادار ماند» ه یکدیگر کمک خواهیم کرد؛بنوبت ب

ویالنت با » .دهد گاه فرصت جاري کردن یک کلمۀ پرعطوفت بر زبان را ازدست نمی او هیچ …. شویم نزدیکتر می

اوبرون . واردها به رقابت پرداخت آمیز با تازه به نحوي موفقیت 1780انتشار یک رمانس منظوم به نام اوبرون در سال 

وسیلۀ چوب جادوي شاهزادة پریان،  دربارة شهسواري است که از چنگ یکصد جن، و از افسون یک ملکۀ پرحرارت، به

 حرکت بایست مدت یک ساعت بی خواستند تصویر گوته را بکشند ـ و وي می هنگامی که می. شود نجات داده می

من «: داشت ویالنت اظهار می. نت خواهش کرد قسمتهایی از این اثر حماسی را برایش بخواندـ از ویال  بنشیند

هنگامی که جان کوینسی ادمز » .ام که از کار شخص دیگري احساس مسرت کند گاه کسی را مانند گوته ندیده هیچ

لیسی ترجمه کرد، و جیمز سفیر کشورهاي متحد امریکا در پروس بود، این اثر را به انگ 1801-1797در سالهاي 

نشریۀ مرکور جدید آلمان  1798شمارة ماه مارس ). 1826(پالنشه از روي آن لیبرتویی براي اپراي وبر آماده ساخت 

این . کرد توجه وقایع آینده را پیشگویی می اي ـ محتمالً به قلم ویالنت ـ بود که به نحوي بسیار جالب حاوي مقاله

طور که  کرد که، آن به بعد به آن دچار شده بود متذکر شده بود و توصیه می 1789انسه از ومرجی را که فر مقاله هرج

در بحرانهاي جمهوري روم عمل شده بود، یک حاکم مطلق به حکمرانی منصوب شود؛ و از بوناپارت جوان، که در آن 

وقتی که ناپلئون . برد ت نام میعنوان فردي که آشکارا براي این کار مناسب اس وقت در مصر گرفتاریهایی داشت، به

، دربارة تاریخ ادبیات یونان و روم با او )1708(عمالً آلمان را تسخیر کرد، با ویالنت در وایمار و ارفورت مالقات کرد 

  . از همه مورد تجلیل قرار داد صحبت پرداخت، و او را در میان نویسندگان آلمان، بعد از گوته ، بیش به 

، و این خبر را براي »خاك سپرده شد ویالنت امروز به«: گوته در یادداشتهاي روزانۀ خود نوشت 1813ژانویۀ  25در 

در سوم  …. دوست خوب ما ویالنت از میان ما رفته است«: یکی از دوستانش در کارلسباد به این عبارت فرستاد

ندگی او توازن زیبایی از آرامش و فعالیت در ز. سپتامبر ما، کامالً با شادي، هشتادمین سالروز تولد او را جشن گرفتیم

گونه کوشش یا فریاد پرحرات، به میزانی نامحدود به  اي، و بدون هیچ مالحظه او با سنجیدگی قابل. وجود داشت

  » .پرورش فکري ملت کمک کرد
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II 1803-1777: ـ هردر و تاریخ   

صحبت او بسیار جالب، و طرز تکلمش گرم و  …. ام اکنون از نزد هردر آمده من هم«: شیلر نوشت 1787در ژوئیۀ 

هاي متعددي  وظایف هردر در وایمار جنبه» .پرنیروست؛ ولی احساسات وي تحت تأثیر محبت و نفرت قرار دارد

عنوان کشیش خاص دوك، مراسم تعمید، تأیید،  او به. گذاشتند داشتند و وقت کمی براي نوشتن براي او باقی می

عنوان رئیس کل روحانیان دوکنشین، بر نحوة رفتار  به. داد اندان دوك و درباریان را انجام میازدواج، و تشییع جنازة خ

یافت، و تا آن اندازه که شک و تردید  کرد، در جلسات دادگاه روحانیان حضور می و انتصابات روحانیان نظارت می

تحت مدیریت او قرار داشتند و براي مدارس دوکنشین . کرد هاي مطابق با سنت می داد، موعظه شخصی وي اجازه می

مسئولیتها، که بر ناراحتی ناشی از فیستول چشم و بیماري عمومیش افزوده  این. همۀ آلمان سرمشق و نمونه شدند

نامید همراه  می» نیشی موذیانه«گاه صحبتش را با آنچه که گوته  به شده بودند، وي را عصبی مزاج کرده بودند و گاه

هاي هردر  جستند؛ دوك از بعضی از خطابه او و گوته از یکدیگر دوري می) 1783-1780(سال  مدت سه. کردند می

و ویالنت مهربان در » پس از چنین وعظی، شاهزاده جز استعفا کار دیگري ندارد بکند؛«: ناراحت بود، گوته گفت

وایمار عادت کرد که، به علل » .دـ دوازده هرم میان من و هردر فاصله باش  خواهد ده دلم می«اظهارنظر کرد؛  1777

مشربش کارولینه بعضی از نیشهاي او را  پزشکی، نسبت به این سویفت خود گذشتهایی داشته باشد؛ و همسر خوش

گوته از تصادف این روز با سالروز تولد خودش و سالروز تولد فرزند ارشد هردر سود  1783اوت  28در . کرد خنثا می

با هم آشتی کردند، و گوته ) هردر(و رئیس کل روحانیان ) گوته(ت کرد؛ عضو شورا جست و هردر را به شام دعو

اند، و من اطمینان دارم که  کردند پراکنده شده ابرهاي شومی که مدتی چنین دراز ما را از هم جدا می«نوشت که 

ریف و روحی آزاده از او داراي قلبی ش من کسی را بیش«: یک ماه بعد او افزود» .براي همیشه چنین شده است

به مرور » .پرستد هردر ستایشگر پرحرات گوته است و تقریباً او را می«: متذکر شد 1787و شیلر در » شناسم؛ نمی

زمان، ویالنت و هردر دوستان با تفاهمی شدند، و در محفل ادبی آنا آمالیه این دو تن بودند، نه گوته یا شیلر، که 

. ربودند قلب دوشس بیوه را می عهده داشتند و رهبري بحثها را به

از ده ملت، از اورفئوس  هایی از بیش هردر در میان کارهاي پرزحمت اداري، به دنبال اشعار اولیه و قدیمی بود و نمونه

منتشر  1778صورت مجموعه آثار گزیده، تحت عنوان اشعار عامیانه در  آوري کرد و اینها را به گرفته تا اوشن جمع

در حالی که گوته زمینه را براي بازگشت به کمال . سرچشمۀ فیاض نهضت رمانتیک در آلمان شدساخت؛ این اثر 

کرد، هردر برآن بود  مطلوبها، فرمها، و سبکهاي کالسیک، و جلوگیري از احساسات به کمک نیروي فکري آماده می

العمل نشان داده شود و  سقرن هفدهم عک) گرایی شکل(که علیه خردگرایی قرن هجدهم و پایبندي به فرمالیسم 

  .هاي قرون وسطی به عمل آید ها، آرزوها، و شیوه سوي ایمان، افسانه بازگشتی به

. تعیین کرد» دربارة تأثیر شعر بر رسوم و اخالقیات ملل«اي براي بهترین مقاله  فرهنگستان باواریا جایزه 1778در 

در این مقاله جریان آنچه که نویسنده . منتشر شد 1781مقالۀ هردر جایزه را دریافت کرد و توسط فرهنگستان در 

نامید ردگیري شده بود ـ یعنی این جریان که اشعار  تباهی شعر در میان عبرانیها، یونانیها، و مردم اروپاي شمالی می

د و روان هاي مردم بودند و سجعی آزا هاي مورد عالقۀ توده ادوار اولیه بازگو کنندة وقایع تاریخی، عواطف، و اندیشه

شوند، وزن و قافیۀ  اي درآمدند که در آنها هجاها شمرده می داشتند، ولی بر اثر تباهی به صورت شیوة منقح و ادیبانه

گیرند،و سرزندگی و با روحی مردم در تصنعات مرگبار  یابند، قواعد مورد احترام قرار می ابیات بزور با هم انطباق می

در آورده، آن را در دربارها  قیده داشت که رنسانس ادبیات را از دست مردم بههردر ع. رود زندگی شهري ازدست می

او، که خود در زبان عبري مهارتی تام . ساخته است) خنیاگر(حبس کرده، و صنعت چاپ کتاب را جایگزین مینسترل 

دایش به مثابه شعر ، پیشنهاد کرد که سفر پی)1783(» دربارة روح اشعار عبري«داشت، در مقالۀ دیگري تحت عنوان 
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قدر  تواند از طریق رمز و کنایه مبین همان گونه اشعار می داشت که این عنوان علم؛ و اظهار می خوانده شود نه به

. دارند بیان می» حقایق«واقعیت باشد که علوم از طریق 

به قوت خود باقی هاي علوم و تاریخ، ایمان مذهبی او سخت در تالش بود که  باوجود مطالعات وسیعش در رشته

ظنهایی وجود  در نخستین سال اقامت در وایمار، دربارة الحاد، آزاداندیشی، عقاید سوکینوسی و رازوري او سوء. بماند

قدر کافی تحت تأثیر قرار گرفته  او قطعات ولفنبوتل اثر رایماروس را، که لسینگ منتشر کرده بود، خوانده و به. داشت

 1784در سال . پذیرفت هردر ملحد نبود، ولی آیین وحدت وجود اسپینوزا را می. ید کندبود که در الوهیت مسیح ترد

او از شیوة لسینگ در مطالعه و دفاع از آثار اسپینوزا » .شناسم من خدایی در وراي جهان مادي نمی«: به یاکوبی گفت

فصول اثر خود به نام خداوند،  نخستین» .سازد باید اعتراف کنم که این فلسفه مرا خیلی خشنود می«پیروي کرد؛ 

را به اسپینوزا اختصاص داد؛ در این رساله خداوند از صورت شخصی خارج شده و به صورت ) 1787(گفتگوهایی چند 

ولی هردر . شناخت است نیرو و روح عالم در آمده است که تنها از طریق نظم و ترتیب جهان و آگاهی روحی بشر قابل

  . انیان بودند، کیفیت مافوق طبیعی معجزات مسیح و فناناپذیري روح را پذیرفتدر اوراقی که خطاب به روح

هایی براي یک فلسفۀ تاریخ بشر گذاشت، عناصر پراکندة  نفسی نام آن را اندیشه او در شاهکاري حجیم که با شکسته

مهم و بارور قرن هجدهم  این یکی از کتابهاي بسیار. اش را به صورت یک کل و مجموعۀ نسبتاً منظم گرد آورد فلسفه

این نکته که کاري چنین عظیم در . منتشر شد 1791، و1787، 1785، 1784بود و در چهار قسمت در سالهاي 

به . بحبوحۀ مسئولیتهاي رسمی هردر به پایان نزدیک شد، نشانۀ داشتن شخصیتی نیرومند و همسري خوب است

گاه مطلبی را با این همه  من در سراسر زندگی خود هیچ«: وشتبه هامان ن 1784مه  10این ترتیب، هردر در تاریخ 

ام؛ و اگر همسرم، که  رنج و ناتوانی درون و این همه مزاحمت برون، مانند آنچه در مورد این کتاب برسرم آمد، ننوشته

کردند و به کار  مرجع واقعی نویسندة آثار من است، و گوته که تصادفاً جلد اول را دید، مرا به طور مرتب تشویق نمی

قسمت اول کتاب » .اند باقی مانده بود داشتند، همه چیز در مرحلۀ دنیاي آنهایی که پا به جهان هستی نگذارده وانمی

شناسی جاري استوار است، و  شود که براساس علم نجوم و زمین با داستانی صریحاً غیرمذهبی دربارة آفرینش آغاز می

گوید حیات از ماده تکوین نیافت، زیرا خود ماده هم زنده  او می. شود اي نمی تفادهعنوان شعر اس از کتاب مقدس جز به

جسم وذهن ذاتهاي جدا از یکدیگر و مخالف یکدیگر نیستند، بلکه دو شکل یک نیرو هستند، و هر یاخته در . است

طرح داخلی وجود  در طبیعت طرحی خارجی وجود ندارد، ولی یک. هر عضو زنده تا حدودي داراي هر دو شکل است

صورت یک عضو زندة خاص، با تمام اجزاي  و مرموز هر بذري که به» عزم و تمایل کامل«دارد که عبارت است از 

هردر معتقد نیست که انسان از حیوانات طبقۀ پایینتر ناشی شده است، ولی آن را . خود، درآید پیچیده و مخصوص به

بشر براثر . کند سایر موجودات زنده به خاطر حفظ و بقاي خود مبارزه میداند که مانند  عضوي از دنیاي حیوانات می

جاي اینکه بر شامه و ذایقه  وجود آورد که به اینکه راست اندام شد و این راست اندامی در وي یک دستگاه حسی به

ت درآمدند تا براي با صورت دس پاهاي جلویی به. صورت انسان درآمد استوار باشد، بر بینایی و شنوایی استوار است، به

باالترین محصول خداوند یا طبیعت ذهن آگاه . دست گرفتن، بادست کار کردن، فراگرفتن، و فکر کردن آزاد باشند

.کند و سرنوشتش فناناپذیري است است که با عقل و آزادي عمل می

مت، ادلۀ مربوط به اثبات برتري شود که بشر طبیعاً خوب است؛ در این قس ها با این پندار آغاز می قسمت دوم اندیشه

هدف تکوین و رشد بشر » کشور«که ) و بعداً هگل(شوند، و نظر کانت  و خوشبختی نسبی اجتماعات بدوي تکرار می

: گفت داد و می شناخت مورد تحقیر قرار می هردر کشور را به صورتی که آن را می. گیرد است، مورد تقبیح قرار می

فر باید گرسنه باشند تا یک نفر بتواند در تجمل غوطه بخورد؛ دهها هزار نفر مورد ظلم در کشورهاي بزرگ، صدها ن«

در » .احمق تاجدار یا آدم عاقل بتواند هوس خود را عملی سازد› یک‹شوند تا  سوي مرگ رانده می گیرند و به قرار می
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هنگ به قشرهاي زیادي از مردم داد فر قسمت سوم، هردر از آتن تجلیل کرد، زیرا دموکراسی نسبی آن اجازه می

امپراطوري روم، که ثروت خود را بر فتوحات و بردگی بنا نهاده بود، فرهنگی محدود را تکوین بخشید که . سرایت کند

نظر او این  دید؛ به هردر در همۀ این وقایع تاریخی دست ایزد را اندر کار نمی. گذاشت مردم را در فقر و جهل باقی می

گذارد اوضاع مسیر  خداوند، که با طبیعت یکی است، می. آن بود که بتواند کیفیت االهی داشته باشد ایزد خبیثتر از

ومرج مقداري  بقا، از این هرج با این وصف، به خاطر همان تنازع. خود را طبق قانون طبیعی و حماقت انسانها طی کند

یابند، و بشر  عنوان وسایل بقا تکوین می نون بهکمک متقابل، نظم اجتماعی، اخالقیات، و قا. شود پیشرفت حاصل می

البته این به آن مفهوم نیست که یک رشتۀ مداوم پیشرفت وجود دارد؛ . رود سوي بشریتی انسانی پیش می آهسته به

تواند امکانپذیر باشد، زیرا فرهنگ هر ملت موجود منحصر به فردي است که از خود خصوصیات جبلی،  این کار نمی

اي  بینی نشده اگر حادثۀ پیش(، قوانین اخالقی، ادبیات، و هنر دارد؛ و هر فرهنگ، مانند هر عضو زنده زبان، مذهب

گذارد و  دهد و پس از آن روبه انحطاط می سوي رشد تا حد اعالي طبیعی خود گرایش نشان می ، به)وقوع نپیوندد به

فرهنگهاي قبل از خود باشند، ولی سهم کمکهاي هر بعدي برتر از  تضمینی وجود ندارد که فرهنگهاي. رود از بین می

.کند شود، و به این ترتیب میراث انسانی رشد می فرهنگ بهتر به اخالف آن منتقل می

دستگاه پاپ در قرون . عنوان مادر تمدن مغرب زمین تعریف و تحسین شده است در قسمت چهارم، از مسیحیت به

فالسفۀ مدرسی، با آنکه . داد نان و تکروي کشورها کار مفیدي انجام میوسطی در زمینۀ جلوگیري از استبداد حکمرا

بافتند، عبارات و ابزار عقل را تیزتر ساختند؛ و دانشگاههاي قرون  هم می مفهومی به با کلمات سنگین مطالب بی

آوري، حفظ، و  عوسطی مقدار زیادي از فرهنگ یونانی و رومی، و حتی مقداري از علم و فلسفۀ عربی و ایرانی، را جم

ازحد کثیرالعده و زیرك شد؛  به این ترتیب، اجتماع روشنفکر براي محافظین قدرت بیش. به دیگران منتقل کردند

  .قالب رسوم درهم شکست، و ذهن جدید خود را آزاد اعالم داشت

یاد به تعویق افتاده بود، ها متوجه امید خود به دیدار از ایتالیا، که مدتهاي ز هردر بین بخشهاي سوم و چهارم اندیشه

دالبرگ، عضو کاتولیک شوراي ویژة حکمران و اسقف اعظم تریر، از هردر دعوت کرد  یوهان فریدریش هوگو فون . شد

 7ساکس ـ وایمار و کارولینه به او اجازه دادند، و هردر در  دوك. که براي یک سفر عظیم، به خرج او، همراه وي باشد

وقتی در آوگسبورگ به دالبرگ ملحق شد، دریافت که رفیقۀ دالبرگ یکی از . ت کرداز وایمار عزیم 1788اوت 

حضور و توقعات آن زن، که به اختالل سالمت خودش افزوده شده بود، این سفر را براي . اعضاي مهم گروه است

او . مالزمان وي پیوستدر اکتبر آنا آمالیه وارد رم شد؛ هردر دالبرگ را ترك گفت و به . هردر توأم با تلخکامی کرد

ازحد، و با عالقۀ  هاي کارولینه هم بیش اي که کارولینه بپسندد، از آنگلیکا کاوفمان خوشش آمد، و نامه از اندازه بیش

هردر، که شرح زندگی گوته را در رم شنید، لحن نیشدار خود را ازسر . زیادتر از معمول، دربارة گوته مطلب داشتند

من در اینجا متأسفانه زندگی خودخواهانۀ گوته را، که در باطن به دیگران توجهی ندارد، مسافرت «: گرفت و نوشت

  » .دست خودش نیست، پس او را به حال خود بگذار. توانستم میل داشته باشم، بر من آشکار کرد از آنکه من می بیش

هاي مربوط به نگارش  و هردر نقشهپنج روز بعد زندان باستیل سقوط کرد، . به وایمار بازگشت 1789ژوئیۀ  9او در 

هایی براي  ها را کامل کرد، و سپس این کتاب را کنار گذارد و به جاي آن نامه قسمت چهارم اندیشه. خود را تغییر داد

وي در آغاز با احتیاط نسبت به انقالب فرانسه نظر موافق نشان داد؛ . را نوشت) 1797- 1793(پیشرفت بشریت 

فرانسه را خوشامد گفت، و به خاطر قرار دادن کلیساي کاتولیک فرانسه زیرنظر مقامات سقوط نظام فئودالیتۀ 

هنگامی که دوك و گوته براي رو در رو شدن با فرانسویان به والمی رفتند و اندوهگین از . غیرمذهبی اشکی نریخت

نوابغی که در دنیاي دیگر در  ي قبلی را متوقف کرد و بقیۀ آن را به تمجید از»ها نامه«شکست بازگشتند، هردر آن 

  . امن و امان بودند اختصاص داد
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اي کوبنده به نقد عقل  وجه ازدست نداد و، باحمله وي در سنین کهولت ذایقۀ خود را براي مبارزات فکري به هیچ

اي اوهام اي با کلماتی که دار بازي شریرانه او کتاب کانت را شعبده. ها پاسخ داد محض، به انتقاد کانت بر اندیشه

کیفیت ذهنی زمان و مکان را منکر شد و کانت را . ماوراي طبیعی هستند ـ ازقبیل احکام ترکیبی اولیات ـ خواند

اند به  تقسیم کرده» ها قوه«را که فالسفۀ مدرسی معتقد بودند ذهن انسان را به آن » هایی قوه«متهم کرد که 

داشت که امکان دارد فلسفه از طریق تحلیل منطقی زبان، باب  او، پیشگویانه، اظهار. روانشناسی بازگردانده است

.اي افتتاح کند، زیرا تعقل در حکم صحبت درونی است تازه

هنگامی که این . گوته با بیشتر انتقادات هردر بر کانت همعقیده بود، با این حال از نیش گهگاهی هردر در امان نبود

کردند، گوته در برابر جمعی که هردر نیز جزو آن بود،  دگی میباهم در ینا در یک خانه زن 1803دو در سال 

هردر از این نمایشنامه در برابر دیگران تمجید . قسمتهایی از نمایشنامۀ تازة خود را به نام دختر نامشروع قرائت کرد

ته از او به دنیا کرد، ولی وقتی نویسنده از او نظر خواست، هردر نتوانست از دو پهلوگویی دربارة پسري که رفیقۀ گو

گوته از این . »آید من از پسر نامشروع شما بیشتر از دختر نامشروع شما خوشم می«: آورده بود خودداري کند

هردر به خلوتگاه خانۀ خود در وایمار . گاه یکدیگر را ندیدند این دو نفر دیگر هیچ. گویی خیلی خوشش نیامد لطیفه

ونه سال قبل از گوته،  ، دو سال قبل از شیلر، ده سال قبل از ویالنت، و بیست1803دسامبر  18پناه برد و در آنجا در 

شد، دستور داد جسد وي را با احترام زیاد در  خاطر می دوك کارل آوگوست، که اغلب از وي رنجیده. درگذشت

  .خاك بسپرند کلسیاي قدیس پتر و قدیس پول به

III 1786-1775: ـ گوته عضو شورا   

من باید به شما بگویم که «: ویالنت به الواتر نوشت. ستمداران، ورود گوته را به وایمار خوشامد گفتندهمه، غیراز سیا

ام،  شنبۀ گذشته نزد ما بوده است، و ظرف سه روز من چنان عالقۀ عمیقی به این شخص بزرگوار یافته گوته از روز سه

توانید او را خیلی بهتر از آنچه که من بتوانم به  ما میکنم، که ش و چنان به باطن او واقفم و او را احساس و درك می

پسر خود را صمیمیترین «: در همان ماه یکی از اعضاي دربار براي والدین گوته نوشت» .وصف آورم، تصور کنید

اي نیز  ولی ابرهاي تیره» .او همچنین مورد عالقۀ همۀ بانوان خوب این طرفهاست. دوست دوك عزیز ما تصور کنید

گوته در آغاز در هر دو کار با وي همراهی . آمد دوك از شکارهاي پر سروصدا و میخوارگی خوشش می. داشتند وجود

ترسید گوته  لویزه می. ساخت کرد؛ کلوپشتوك علناً این شاعر را به فاسد کردن یک شاهزادة بافضیلت متهم می می

داشت دوك را به نزد دوشس برگرداند،هر چند ولی حقیقت امر این بود که گوته سعی . شوهرش را از وي بري کند

عنوان یک طرفدار افراطی نهضت شتورم اوند  بعضی از مأموران نسبت به گوته به. که ازدواج آنها مبتنی بر عشق نبود

تنی چند از مبارزان این نهضت ـ . اعتماد بودند درانگ، که داراي معتقدات مشرکانه و رؤیاهاي رمانتیک است، بی

عنوان دوستان گوته معرفی کردند، و براي تحصیل  اي دیگرـ با شتاب به وایمار آمدند، خود را به نگر، و عدهلنتس، کلی

وقتی گوته از یک باغ واقعی در خارج از دروازة شهر، ولی نزدیک قصر دوك، خوشش . ثروت سروصدا راه انداختند

مکان کند، به  ه براي اینکه گوته بتواند به آن نقلآمد، کارل آوگوست با عمل خود در بیرون کردن مستأجران این خان

در اینجا شاعر از تشریفات و قیود دربار آسودگی ). 1776آوریل  21(اي زد  نیت مردم نسبت به گوته لطمه حسن

مدت سه سال در تمام فصول در این خانه زندگی کرد و سپس تا . یافت و کاشتن سبزیهاي خوردنی و گلها را آموخت

مکان کرد تا به وظایف  در آن سال وي به یک کاخ بزرگ در شهر نقل. برد سر می فقط تابستانها در آنجا به 1782سال 

.عنوان یک عضو دولت رسیدگی کند روزافزون خود به

ولی متوجه شد که . عنوان یک زینت ادبی دربارش به وایمار دعوت کرده بود دوك او را یک شاعر پنداشته و وي را به

آید  صورت مردي درمی کم به وشش سالۀ یک نمایشنامۀ شورشی و یک داستان عشقی اشکبار کم ة بیستاین نویسند
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گماشت و از او خواست که به وضع و » ها دفتر کارخانه«وي گوته را به تصدي . که داراي قدرت قضاوت عملی است

رایتی انجام داد که کارل تصمیم گرفت گوته این کار را با چنان پشتکار و د. عملیات معادن در ایلمناو رسیدگی کند

یکی از اعضاي ارشد شورا به این . کرد، بیفزاید ، که امور دوکنشین را اداره می»شوراي ویژة حکمران«وي را به 

 11دوك و مادرش او را آرام ساختند؛ و در . اختالط ناگهانی شاعري با کار شورا اعتراض نمود و تهدید به استعفا کرد

او از توجه . ها منصوب شد تالر به عضویت شوراي ویژه براي امور سفارتخانه 1200ته با حقوق سالی گو 1776ژوئن 

از زمانی که وي تصمیم گرفت خود را وقف دوك «: ژوئن ویالنت به مرك اطالع داد 24در تاریخ . خود به زنان کاست

در سال » .اقعبینانه رفتار کرده استنقص و با حزمی و و امور دوك کند، اینک مدتهاست که با حسن تدبیري بی

به عضویت کامل شوراي  1779آمیز بود، ارتقا یافت و در  گوته به وزارت جنگ، که در آن موقع شغلی صلح 1778

اي اصالحات زد، ولی متوجه شد که منافع خاص در باال و بیعالقگی عمومی در  دست به پاره. ویژة حکمران درآمد

در . کار تمام عیار درآمد صورت یک محافظه گذارند؛ طولی نکشید که خودش نیز به پایین تالش وي را عقیم می

یوزف دوم یک عنوان نجیبزادگی به وي داد، و او به  1782در . وي به سمت رئیس خزانۀ دوك منصوب شد 1781

م که اگر کرد من از خود چنان احساس رضایت می«: وپنج سال بعد به اکرمان گفت چهل. معروف شد» فون گوته«

در تاروپود همین » .پنداشتم دادند، اختالف وضع خود را خیلی زیاد قابل مالحظه نمی حتی مقام شاهزادگی به من می

به توصیف کامالً . عشقی زندگی او بافته شد زندگی سیاسی بود که با دوامترین، شدیدترین، و پراحساسترین ماجراي

: توجه کنید 1775بیمارانش در نوامبر  غیرطبی دکتر یوهان تسیمرمان دربارة یکی از

العاده سیاه و درشت با حد اعالي زیبایی  شتاین، همسر کاخدار و رئیس اصطبل، داراي چشمانی فوق بارونس فون

 …متوجه جدي بودن، مالیمت، عطوفت  …تواند در چهرة او  کس نمی هیچ. صدایش مالیم و گرفته است. است

باشد، در مورد او به یک سادگی نادر و  داب دربار، که وي به حد کمال دارا میآ. فضیلت، و حساسیت عمیق نشود

توان از طرز بسیار زیباي  بسختی می. او خیلی مقدس است و علو روحی گیرا و مؤثر دارد. بلندمرتبه تبدیل شده است

او . کند استنباط کرد خود پر میکه قلبش را از  …اي او در رقص، نور ماهتاب آرامی را  رفتن و مهارت تقریباً حرفه راه

اش داراي رنگی  اش سرخ، مویش کامالً سیاه، و چهره گونه. وسه سال سن، چند بچه، و اعصابی ضعیف دارد سی

  . ایتالیایی است

. با بارون یوزیاس گوتلوب فون شتاین ازدواج کرده بود 1764دنیا آمده بود، در  به 1742شارلوته فون شتارت، که در 

هنگامی که گوته با شارلوته . دنیا آورده بود که چهارتاي آنها تا آن وقت مرده بودند وي هفت بچه به 1772تا سال 

آشنا شد، وي هنوز بر اثر بارداري مکرر بیمار بود و احساس رنجوریش به سادگی و خویشتنداري اخالقیش افزوده 

وان و تخیل یک شاعر را داشت، به آراستن و دانست، زیرا خودش خون یک ج گوته وي را کمال مطلوب می. شده بود

با این وصف، وي در تمجید و تحسین از شارلوته . شمرد زیور دادن واقعیات عادت داشت، و آن را از وظایف خود می

او یک . اي بود شناخت، شارلوته چیز تازه در مجموعۀ زنانی که او را دیده بود و می. بر پزشک وي پیشی نگرفت

یکی از نتایج . دید اي تمام عیار می رسید، و گوته او را نجیبزاده نظر می رفتار در وي ذاتی به که حسناشرافزاده بود 

روابط آنان این بود که شارلوته طرز رفتار مخصوص طبقۀ خود را به گوته القا کرد و خویشتنداري، آرامش، اعتدال، و 

کرد  اش به زندگی را اعاده می نوان عاملی که عالقهع خود به  او از عشق گوته نسبت به. نزاکت را به وي آموخت

ونسبت احساس پرستش جوانی  اصل پذیرفت که یک زن با طور می احساس حقشناسی داشت؛ ولی این عشق را همان

عنوان رنجهاي دوران رشد روح پراشتیاقی که در طلب تجربه و  پذیرد ـ به را که هفت سال از خودش جوانتر است می

  .اقناع است
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الساعه و مخلوق اولین برخورد نبود؛ شش هفته پس از اینکه گوته به محفل وایمار پیوست، هنوز  ین عشق خلقا

دکتر تسیمرمان متوجه وقوف گوته به  1775دسامبر  29ولی در . نوشت می» لیلی شونمان محبوب«اشعاري دربارة 

ش داشت که در برابر این دلدادگی نورس مقاومت ژانویه گوته کوش 15تا . شد» محاسن و زیباییهاي تازه در شارلوته«

ژانویه وي  28تا » .کنم در می روم و فکر شما را از سر به من خوشحالم که از نزد شما می«: او به شارلوته گفت. کند

از آن احساس خوشبختی  من بیش. آیم فرشتۀ عزیزم، من به دربار نمی«: او به شارلوته نوشت. کامالً تسلیم شده بود

به من اجازه بده تو را به همین نحو که دوستت دارم دوست . کنم که بتوانم تاب در میان جمعیت بودن را بیاورم می

اي که  من باید به تو، برگزیدة همۀ زنان، بگویم که تو عشقی در قلبم جاي داده«: فوریه نوشت 23و در » .داشته باشم

. پاسخ نوشت، ولی از این نخستین دوران تنها یک نامه باقی استهاي متعددي در  شارلوته نامه» .دارد مرا مسرور می

وسیلۀ تو برایم عزیز  شود، به طور کامل از جهان بریده بودم، ولی اینک دنیا برایم عزیز می من به«: در این نامه او گفت

اه پیش من شش م. دهم کنم که هم تو و هم خودم را عذاب می کند؛ من احساس می قلبم مرا سرزنش می. شود می

براي  …«: او به ویالنت گفت. گوته از خود بیخود بود» .کامالً آمادة مرگ بودم، و اینک دیگر چنین آمادگی ندارم

آه بلی زمانی ما زن و . آورد توضیحی وجود ندارد، مگر اینکه تو نظریۀ تناسخ را بپذیري آنچه که این زن بر سر من می

 1776شارلوته در مه . داد که با شارلوته نزاع و بعد آشتی کند ص مزدوج را میاو به خود این حق اشخا» !شوهر بودیم

او  …. او یک هفته پیش با حالتی طوفانی از نزد من رفت، و سپس ماالمال از عشق باز گشت«: به تسیمرمان گفت

الطونی باقی بماند، و ظاهراً شارلوته اصرار داشت عشق آنان به صورت اف» سرانجام مرا به چه صورتی در خواهد آورد؟

اگر قرار باشد من با تو «: او به شارلوته گفت. احساسات گوته هم تندتر از آن بود که این عشق را به آن صورت بگذارد

از اینکه تو را رنج «: ولی روز بعد گفت» .زندگی نکنم، عشق تو برایم بیش از عشق دیگران که غایبند سودي ندارد

وقتی شارلوته براي درمان به » .کنم از این پس رنج خود را بتنهایی تحمل کنم یکوشش م. دهم، مرا ببخش می

 6و  5پیرمونت، که در شمال دوردست قرار داشت، رفت، گوته افسرده و پریشان خاطر بود، ولی وقتی او بازگشت، در 

 …. وري بر من داشته استآ حضور تو تأثیر اعجاب«: اوت گوته نوشت 8در . در ایلمناو از گوته دیدن کرد 1776اوت 

کنم که تو در این غار من نزدم بودي، و من دست تو را در دست داشتم، در حالی که تو به روي من  وقتی من فکر می

کلماتی نیستند که بتوانند آن را بیان دارند و  …. رابطۀ تو با من هم مقدس است و هم عجیب …تکیه داده بودي 

تقریباً پنج سال پس از نخستین مالقات آنها، گوته هنوز حرارت خود را » .هده کندتواند آن را مشا چشمان بشر نمی

هر وقت از «: ، گوته، که در تسیلباخ تنها و مغموم بود، نوشت1780سپتامبر  12به این ترتیب، در . حفظ کرده بود

رفتیم و  مشب که ما سواره میا. شوم که هنوز تو را دوست دارم و مشتاق توام شوم، متوجه می رؤیاهاي خود بیدار می

دیدیم، من با خود فکر کردم چه خوب بود که او اینجا و میزبان  هاي روشن یک خانه را در پیش روي خود می پنجره

توانستم همۀ طول زمستان را آرام با تو  اي پوسیده و خراب است، ولی با این وصف اگر من می این خانه دخمه. ما بود

  : او نوشت 1781مارس  12در » .آمد از آن خوشم می در آن زندگی کنم، خیلی

به نحوي ناگسستنی به تو  دانی، چنان به داخل روح تو نفوذ یافته است که من طور که خودت می روح من، همان

کاش میثاق یا پیمانی بود که به نحوي مشهود و . تواند ما را از یکدیگر جدا کند، نه ژرفا ام، و نه بلندي می پیوسته

قدر کافی  کاري من به و مطمئناً دوران تازه! شد چنین چیزي چقدر پرارزش می. داد یک قانون مرا به تو پیوند می طبق

یهودیان قیطانهایی دارند که در هنگام نماز به بازوان  …طوالنی بود که من بتوانم همۀ مطالب الزم را کسب کنم 

خوانم، قیطان عزیز تو را به بازوي خود  را خطاب به تو می به این ترتیب، هنگامی که من دعاي خود. بندند خود می

.خواهم که تو خوبی، خرد، اعتدال، و شکیبایی خود را به من بدهی بندم و می می
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اند؛ ولی، با وجود  یا دوران آزمایشی را حاکی از تسلیم جسمانی شارلوته تفسیر کرده» کاري تازه«بعضیها پایان دوران 

آمیزي نسبت به خود  دانی من چه رفتار خشونت لوتۀ عزیزم، تو نمی«: عد گوته به وي نوشتاین تفسیر، شش سال ب

اگر » .خورد آورد و می مرا از پاي درمی …کنم، و چگونه فکر اینکه من تو را در تملک خود ندارم  ام و هنوز می کرده

زنده بود، با نزاکت یک  1793ل بارون فون شتاین، که تا سا. هم وصال حاصل شده باشد، این راز خوب حفظ شد

سالم مرا به «: داد هاي خود را با این جمله پایان می گاهی گوته نامه. کرد آقاي قرن هجدهم این رابطه را تحمل می

گوته عادت کرده بود که اطفال شارلوته را نیز دوست بدارد، و فقدان اطفالی از خود را با شدت هرچه » .شتاین برسان

اش فریتس براي دیدارهاي  او شارلوته را وادار کرد که اجازه دهد پسر دهساله 1783در بهار . کرد بیشتر احساس می

سپتامبر (هاي شارلوته به فریتس  یکی از نامه. طوالنی نزدش بماند و حتی در سفرهاي طوالنی همراه وي باشد

  :دهد ریخی نشان میجنبۀ مادري وي و قلب انسانی را از پس ظاهر غیرانسانی شدة وقایع تا) 1783

هایی قابل قبول، هر چند نه خیلی خوب  کنی و نامه خیلی خوشحالم که تو در خارج و در جهان زیبا مرا فراموش نمی

ترسم لباسهایت  مانی، می از آنچه که من انتظار داشتم می چون تو خیلی بیش. نویسی بندي شده، برایم می ترکیب

بگو که عیناً » گوته عضو شوراي ویژه«باسهایت کثیف شدند، و یا خودت، به اگر ل. ظاهر خیلی خوبی نداشته باشند

سعی کن ارزش بخت خوب خودت را درك کنی و منتهاي سعی  …. فریتس کوچک عزیزم را به داخل آب بیندازد

  . پدرت آرزو دارد که به یادش باشی. را خرسند سازي» عضو شورا«خود را بکن که با طرز رفتار خود 

شارلوته  1786در ماه مه . شدت احساسات گوته کاهش یافته و جاي آن را سکوتهاي طوالنی گرفته بود 1785تا 

وهفت  وچهار سال داشت، و گوته سی او اینک چهل» .گوید کند و هیچ سخن نمی گوته زیاد فکر می«شکایت کرد که 

دور باشد و در میان دانشجویان تجدید  ر بهرفت تا از دربار وایما اغلب به ینا می. گرایید سال، و به درون خویش می

متر  1200حدود (داشت، به قلۀ بروکن  کرد و خاطر خود را تازه می پیوسته با طبیعت رفع خستگی می. جوانی کند

کرد، و با دوك در سویس به مسافرت  صعود می) در کوههاي هارتس، که مدتها با افسانۀ فاوست رابطه داشت

کرد که طی نخستین ده سال  گاهی او، با نگاه به گذشته،احساس می). 1780تا ژانویۀ  1779از سپتامبر (پرداخت  می

ولی این . کار سودمندي در زمینۀ ادبیات یا علوم انجام نداده است  زندگی رسمی و درباري خود در وایمار، تقریباً هیچ

وفا، بر اثر  جوان نیمه لوس و عاشق بی تصادف بود که زندگی وي ترکیبی بود از شاعري و ادارة امور کشور، و حسن

برد و با هر شکست  او از همۀ تجربیات استفاده می. مسئولیتهاي اداري و تعویق پیروزي عشقی، انضباطی یافته بود

رغم جهان، در آن  بهترین خاصیت من سکون عمیق درونی است که من، علی«: گوید او می. کرد رشد بیشتري می

در مورد وي هیچ » .آورم دست می تواند از من بگیرد به طریق آن آنچه را که دنیا هرگز نمی کنم از زندگی و رشد می

شد؛ و سرانجام، او وجود واحدي بود که بهترین  چیز در آثار وي در جایی بیان می رفت، و همه هدر نمی چیز به

.متفکران آلمان در او تلفیق شده بودند

یکی به نام طبیعت که ترویج فلسفه و مذهب و نظم و : تعلق به این دورانندهایش م دو منظومه از بزرگترین منظومه

، شاید در حالتی از 1780ـ که وي در سپتامبر » آواز شب جهانگردان«نثر است؛ و دیگري، شیواترین غزلش، به نام 

  : تابانه، روي دیوارهاي یک کلبۀ شکار حک کرد اشتیاق بی

  ها فراز همۀ تپه

  اینک آرام است؛ 

  ر باالي همۀ درختان ب

  تو بسختی 

  شنوي؛  صداي یک نفس را می
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  . اند پرندگان در درختان خوابیده

  بزودي مانند اینها: صبر کن

  . تو هم استراحت خواهی کرد

نام دارد، که شعري » پادشاه پریان«یکی دیگر از اشعار مشهور گوته متعلق به این مرحله از رشد و تکامل وي است و 

احساس یک طفل دربارة موجودات مرموزي که بر طبیعت . ت و شوبرت آن را به موسیقی درآوردتأثرانگیز اس

بیند که آمده است  را می» پادشاه پریان«کنند در کجا به وضوح این وهم زودگذر بچۀ محتضري که  حکمفرمایی می

مه به نثر نوشت، به نامهاي او را از آغوش پدرش برباید، بیان شده است؟همچنین در این هنگام گوته سه نمایشنا

اینها ثمرة کافی از پنج سال زندگی سیاسی ). 1780(و تورکواتو تاسو ) 1779(، ایفیژنی در تاوریس )1775(اگمونت 

شش هفته قبل از برنامۀ افتتاحیۀ اپراي ( 1779آوریل  6ایفیژنی در . روي صحنه نیامد 1788اگمونت تا سال . بودند

اتر وایمار روي صحنه آمد؛ ولی این نمایشنامه در مدت اقامت گوته در رم چنان تغییر شکل در تئ) گلوك به همان نام

تاسو . عنوان محصول دوران شیوة کالسیک گوته تلقی کنیم یافت و به قالب شعري درآورده شد که بهتر است آن را به

  ن قسمتی از دلباختگی گوته به شارلوتهعنوا نیز در ایتالیا تغییر شکل یافت و به شعر درآمد، ولی این نمایشنامه به

گوید خطاب به  آنچه تاسو می«: گوته به شارلوته نوشت 1781آوریل  19در . شتاین به این دوران تعلق دارد فون 

شارلوته، که این حرف گوته را کامالً قبول کرده بود، خود را در قالب لئونورا، گوته را در قالب تاسو، و کارل » .توست

.پنداشت ا در قالب دوك فرارا میآوگوست ر

 1597- 1559که در (گوته بآسانی این افسانه را قبول کرد که ماجراي عشقی ناکام با یکی از خواهران آلفونسو دوم 

او وقتی طرز تفکر . کم آن را تشدید کرد ، اگر نگوییم باعث از کار افتادگی ذهنی تاسو شد، دست)سلطنت کرد

  : کرد، بدون شک وضع خودش را درنظر داشت شاعرانۀ تاسو را توصیف می

  شوند؛ چشمانش بندرت بر این صحنۀ زمینی دوخته می

  . گوشش با هماهنگی طبیعت منطبق است

  کند،  دارد و زندگی ارائه می آنچه تاریخ عرضه می

  .پذیرد آغوشش بسرعت و با سرور می

  کند،  جا پراکنده است، او یکجا جمع می آنچه در همه

   …. دهد االنتقالش به مردگان جان می ریعو احساس س

  انگیز  این ترتیب، در حالی که این مرد اعجاب به

  شدة خود  در دنیاي طلسم

  کند کند، هنوز ما را وسوسه می حرکت می

  . که با او بگردیم و در خوشیش شریک باشیم

  شود،  با آنکه او ظاهراً به ما نزدیک می

  چشمانش، مانند همیشه از ما دور است و شاید

  . بینند جاي ما، ارواحی را می که به ما دوخته شده، به

خواهد حرارت خود را در حدود اصول آداب و  پذیرد ولی از او می و لئونورا، شاهدخت باشکوهی که عشق شاعر را می

مرز زناکاري گذارد احساسات تند گوته به  نزاکت نگاه دارد، به احتمال بسیار همان شارلوته فون شتاین است که نمی

  پردازند ـ  دارد ـ و در اینجا هر دو شاعر به صحبت می تاسو ندا برمی. برسد

  رسد آنچه در آواز من به قلب می
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  یابد، من آن را مرهون یک نفر هستم،  و در آن طنینی می

  هیچ تصویر نامشخصی ! و تنها یک نفر

  در برابر روح من قرار نداشت، و باشکوهی درخشان 

  . د که بار دیگر ناپدید شودش نزدیک نمی

  من با چشمان خودم

  . ام کیفیت هر فضیلت و هر زیبایی را مشاهده کرده

خلقیها، ماجراهاي عشقی، و رؤیاپروریهاي شاعر،با کارل آوگوست شباهت  دوك آلفونسو ازنظر شکیبایی و تحمل کج

کند؛ دة آن داده شده بود اظهار تألم میدارد و مانند او از تأخیر شاعر در به پایان رسانیدن یک شاهکار که وع

  .کند او پس از هر پیشرفت بطئی، کارش را رها می

  مرتباً در حال تغییر دادن است، 

  . تواند کار را به پایان برساند و هیچ وقت نمی

یک . کند نویسی گوته و امروز و فردا کردن او در مورد استاد ویلهلم و فاوست را توصیف می و این بیان بخوبی قطعه

دهد تا بر اثر تماس با امور  فرصتی می) گوته(را به خاطر اینکه به تاسو ) کارل آوگوست(شاهدخت دیگر آلفونسو 

  : شوند دهد، و این ابیات مشهور از آنجا ناشی می پختگی پیدا کند، مورد تمجید قرار می

ولی وجوه اشتراك این دو . پذیرد می گیرد؛خصوصیات اخالقی در مسیر امور جهان شکل استعداد در آرامش شکل می

وجه ظرفیت و توانایی گوته را براي شنا کردن در مسیر امور جهانی از خود  تاسو به هیچ: شوند شاعر در پایان زایل می

افکند، شاهدخت  دور می شود، احتیاط و مناسب بودن را به او در قلمرو رؤیاهاي خود غرق می. دهد نشان نمی

شاید . شود کند، دیوانه می گیرد، و وقتی شاهدخت خود را از آغوش و زندگی او خارج می وش میآغ وحشتزده را در 

  .کرد که از آن ورطه گذشته است گوته احساس می

مقارن همین . اندیشید کرد می عنوان جایی براي گریز از وضعی که سالمت فکرش را تهدید می او اغلب دربارة ایتالیا به

فرمی که براي استاد ویلهلم درست کرد، یک آواز حسرتبار براي مینیون نوشت که با امیدهاي اوقات، او در نخستین 

  : این آواز چنین است. خودش بیشتر مناسب بود تا با امیدهاي مینیون

  کنند، آیا سرزمینی را که در آن درختان لیمو شکوفه می

  درخشند،  نارنجهاي طالیی در میان برگهاي تیره می

  وزد،  رنگ می از آسمان آبینسیمی مالیم 

  و درخت مورد آرام و درخت غار بلندباال قرار دارند

  شناسی؟ شناسی؟ آیا آن را خوب می می

  !آه، محبوبم، مایلم با تو به آنجا بروم

تالش براي برقرار کردن «: گفت او می. و گرفتاریهاي اداري سوهان روح شاعر شده بود. وایمار زیبا بود، ولی گرم نبود

من با «. کرد زندگی دربار او را کسل می» .اهنگی میان ناهماهنگیهاي جهان راهی پرمشقت براي امرار معاش استهم

  توانست با دوك در شکار و مؤانست زنان او، که نمی» .طور این مردم هیچ وجه مشترکی ندارم، آنها هم با من همین

بزرگش بر اثر گذشت زمان و نزاعهاي فیمابین به  کند، تا حدودي از دوك فاصله گرفته و تنها عشق همگامی می

اي  انداز تازه کرد که باید خود را از قید این بندهاي متعدد آزاد سازد و جهت و چشم احساس می. سردي گراییده بود

گوته براي . دوك رضایت داد و موافقت کرد پرداخت حقوق گوته ادامه یابد. از دوك تقاضاي مرخصی کرد. پیدا کند
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از این مجموعه، . پول بیشتر، حق انتشار مجموعۀ آثار خود را براي یک بار چاپ به گوشن در الیپزیگ فروخت تهیۀ

.تالر در این کار زیان کرد 1720گوشن . دوره خریداري شد 602تنها 

  : گوته از کارلسبارد به شارلوته نوشت 1786در اول سپتامبر 

دهی،  و اطمینانی که تو به من می …دل دوستت دارم بگویم که از صمیم خواهم بار دیگر به تو می. اینک وداع نهایی

من تاکنون در سکوت تحمل بسیار . کند کنی، سرور زندگیم را تجدید می که دوباره از عشق من احساس مسرت می

ي نتواند بر آن ا ام که روابط ما شکلی به خود بگیرد که هیچ حادثه از این عالقه نداشته چیز بیش هیچ ام، ولی به کرده

دهم در دنیایی که  اگر این آرزو عملی نباشد، من در جایی که تو هستی نخواهم ماند، بلکه ترجیح می. اثر بگذارد

  . دارم، تنها باشم اینک به داخل آن گام برمی

IV 1788-1786: ـ گوته در ایتالیا   

خواست از ناراحتیهاي ناشی از شهرت در امان  ی، زیرا م»فیلیپ مولرـ  آقاي ژان«: کرد گوته با اسم مستعار سفر می

از جوانها عازم سفر شد، و چون دربارة هنر و تاریخ ایتالیا  وهفت سال داشت، ولی حتی با امیدي بیش سی. باشد

امیدوارم شخصی نوزاد باز «: سپتامبر به هردر نوشت 18در . اطالعاتی داشت، با آمادگی بیشتر به این سفر پرداخت

هایی از  نامه«او » .امیدوارم انسانی کامالً تزکیه یافته و خیلی مجهزتر را بازگردانم«: به کارل آوگوست نوشت، و »گردم

هاي  در مقدمۀ نامه. ها هنوز حاوي شادابی زندگی ایتالیاییند این نامه. فرستاد براي اینها و سایر دوستان می» ایتالیا

ایم او چقدر از آفتاب خوشش  در جاي دیگر دیده ».بودنک در آرکادي او نیز ای«: نوشت خود این اشعار قدیمی را می

ولی او مردم ایتالیا را نیز دوست » .من بار دیگر به خداوند اعتقاد دارم«: وقتی وارد ایتالیا شد، با فریاد گفت. آمد می

او، که . ادة آنان، و طبیعی بودن زندگی آنها، حرارت و کیفیت سرورآمیز صحبتشان راها و قلوب گش داشت ـ چهره می

هاي معدنی، تنوع حیوانات و  هم دانشمند بود و هم یک شاعر، به کیفیات خاص جوي، ساختمان جغرافیایی، نمونه

  .آمد شش میگذشتند خو ها می او حتی از مارمولکهایی که بسرعت از روي صخره. گیاهان نیز توجه داشت

قدر کافی در  ولی به. مند رسیدن به رم بود که بسرعت از ونتسیا، لومباردي، و توسکان گذشت قدر عالقه او آن

او بار . ویچنتسا توقف کرد تا سادگی و نیرومندي سبک کالسیک معماري پاالدیو،معمار ایتالیایی، را احساس کند

اي نسبت به  خدا را شکر که من اینک از هرگونه عالقه«: رد و گفتدیگر بشدت انزجار خود را از سبک گوتیک ابراز ک

براي همیشه  …تیز و انتهاي پرشاخ و برگند هاي نوك هاي چپقی و برجهاي کوچکمان، که داراي میله آن میله …

که دربارة سوي ویتروویوس،  او از آن راه به» .سوي همۀ هنرها گشوده است پاالدیو راه را براي من به …. ام آزاد شده

و در . مطالبی مطالعه کرده بود، بازگشت) طبع ما از ناپل و پاریس دوست لطیف(هاي گالیانی  اي از نوشته او در نسخه

ورویی داد و به بعضی از آثار  این وقت عالقۀ شدیدي به سبک کالسیک یافت؛ و این عالقه به آثار و افکار وي رنگ

در ونیز . باره بخشید و آنها را به قالب سبک و شیوة کالسیک درآوردگذشتۀ او مانند ایفیژنی و تاسو شکل دو

رسیدند؛ او حتی از  نظر می وبرق و به نحوي زنانه آراسته به از حد پرزرق کاخهایی که به سبک باروك بودند بیش

ولی . ها شد سازي سبک کالسیک در موزه نماهاي سبک رنسانس روي گرداند و متوجه یادگارهاي معماري و مجسمه

.العمل مساعد نشان داد احساسات پرحرارتش در برابر رنگ و غرور آثار ورونزه و تیسین عکس

پس از سه روز توقف در بولونیا و فقط سه . او در فرارا بیهوده به دنبال کاخی بود که تاسو در آن زندانی شده بود

پوپولو  سواره از پورتادل 1786اکتبر  29و در  کاستلو گذشت ساعت در فلورانس، با عجله از پروجا، ترنی، و چیتا دي

همۀ راهها به روي من «: کرد، گفت نفسی زودگذر احساس می اي شکسته در این وقت، وي که لحظه. وارد رم شد

او، که هنوز به تکلم ایتالیایی تسلط نیافته بود، به » .دارم اي توأم با فروتنی قدم برمی بازند، زیرا من با روحیه

کم اصول اولیۀ طراحی، نقاشی، و  اکنان آلمانی رم، خصوصاً هنرمندان، پرداخت، زیرا آرزو داشت دستجستجوي س
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اي کشید  چهره کرد، و از او تک سیمایی او را تحسین می وشوق و خوش آنگلیکاکوفمان ذوق. سازي را فراگیرد مجسمه

اي با  گوته دوستی صمیمانه. بودند که در آن موي سیاه و پیشانی بلند و چشمان درخشانش بخوبی مجسم شده

هاي اطراف رم او را  این شخص در اثر معروف خود به نام گوته در جلگه. هاینریش ویلهلم تیشباین برقرار کرد یوهان

گوته قبل از اینکه به ایتالیا . دهد ـ گویی که آرکادي را تسخیر کرده است دادن نشان می در حال استراحت و یله

راز با این نقاش مکاتبه کرده بود؛ آنها نخستین بار در سوم نوامبر، هنگامی که هردو در میدان بیاید، مدتهاي د

من «: گوته این هنرمند را شناخت و خود را بسادگی چنین معرفی کرد. پیترو بودند، با یکدیگر مالقات کردند سان

  :ف کرداي که به الواتر نوشت چنین توصی تیشباین گوته را در نامه» .گوته هستم

تنها چیزي که مرا متعجب کرد سنگینی و آرامش شخصی تا این اندازه . طور که انتظار داشتم یافتم من او را کامالً آن

از این مرا  آنچه حتی بیش. تواند در کلیۀ شرایط احساس راحتی کند حساس بود، و همچنین این نکته که وي می

از من خواست برایش فراهم کنم اطاق کوچکی بود که در آن آنچه او . کند سادگی نحوة زندگی اوست مسرور می

اینک اودر اطاق کوچک  …. خواست در نهایت سادگی بود بتواند، بدون مزاحمت، بخوابد و کار کند؛ و غذایی که می

 سپس براي مطالعه دربارة آثار بزرگ. کند خود کار می» ایفیژنی«شب برسر  نشیند و از صبح زود تا ساعت نه خود می

. شود هنري خارج می

داد که طرحهایی براي او ترسیم شود، و نسخی از  کرد، ترتیبی می تیشباین اغلب در این کاوشها او را راهنمایی می

خاطر  کرد؛ خود گوته هم از آنچه که خصوصاً دوست داشت به نقاشیهایی که شهرت بیشتري داشتند برایش تهیه می

سازي مهارت خود را به مورد آزمایش گذاشت و یک سردیس از هرکول  جسمهدر م. کرد بیاورد طرحهایی ترسیم می

کرد که این  استعدادي ندارد، ولی احساس می) پالستیک(گوته معترف بود که براي هنرهاي تجسمی . درست کرد

خواهد توصیف کند،  کنند و برایش در تجسم آنچه می تجربیات احساس تشخیص فرم و شکل را در او تقویت می

در اینجا، در خود محل، من این کتاب را «: او غرق در مطالعۀ تاریخ هنر باستان وینکلمان شد و گفت. کی هستندکم

تواند، بادقتی آرام، تاحد بزرگترین و منزهترین آفرینشهاي  اینک، سرانجام ذهن من می …. یابم بسیار پرارزش می

دارد و من از هنگامی که  را با این نقطه مرتبط می تاریخ همۀ جهان خود«: در جاي دیگر گفت» .هنري صعود کند

» .ام و معتقدم تا مغز استخوان عوض شده. ام تولدي دیگر یافته …پندارم که واقعاً  وارد رم شدم، چنین می

اي که در کارگاهها در برابر هنرمندان  قدوقواره رسید که از هنر زنده، یعنی مدلهاي خوش نظر می حال، چنین به درعین

جویی وي از روح رمانتیک را، که با مسئولیتهاي اداري  اقامت وي در رم جریان دوري. برد نشستند، نیز لذت می می

در این هنگام یاغیگري گوتس و اشکهاي ورتر در نظر گوته، که مرحلۀ بلوغ و پختگی را . آغاز شده بود، تکمیل کرد

مانتیسم یک بیماري است، و کالسیسیسم قرین سالمت ر«: او گفت. هاي فکري نامتوازن بودند گذراند، نشانه می

هاي یونانی  آالیش مجسمه وذوق تازة وي نسبت به مرمرها، ستونها، سرستونها، سردرها، و خطوط بی در شوق» .است

سوي یونانیان باستان بازگردیم،  اگر ما واقعاً الگویی بخواهیم، همیشه باید به«: گفت می. عنصري رمانتیک وجود داشت

تمدن و هنر یونان، یعنی » آپولونی«گوته مانند وینکلمان تنها جنبۀ » .یبایی بشر پیوسته در آثار یونانی متجلی استز

را که با چنان » دیونوسوسی«دید؛ در این وقت آن سرمستی  تجلیل از فرم و خویشتنداري در تجسم احساسات، را می

صورت استعداد نهفته و  داد و در خود گوته به نگ و رو میگرمی به خصوصیات اخالقی، مذهب، و زندگی یونانیها ر

  .گرفت عشقهایش خود را نشان داده بود تقریاً نادیده می

و قصد ) 1787(در این حالت فریفتگی نسبت به آثار کالسیک بود که او ایفیژنی در تاوریس را از نو به شعر نوشت 

هنوز بقایاي آتشی را که شارلوته فون شتاین در نهادش او که . داشت با راسین و حتی خود اوریپید رقابت کند

را در قالب ) شارلوته(داشت، بخشی از لطافت، عواطف، و خویشتنداري بانوي نجیبزادة آلمانی  برافروخته بود عزیز می
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فسانه او این داستان قدیمی را، باوجود همۀ پیچیدگیهایی که در خود ا. ریخت) ایفیژنی(خانم یونانی  سخنان شاهزاده

سکوتیا بر هیجان  نامۀ قهرمانان آن وجود داشت، خوب بازگو کرد؛ با ترسیم تصویري مساعد از پادشاه و شجره

که انسان ) که در میان یونانیها نادر بود(نمایشنامه افزود؛ و به خود جرئت داد که پایان آن را عوض کند تا با این فکر 

توانند زبان آلمانی را به روانی  تنها کسانی که می. ، هماهنگ شودتعهدات اخالقی دارد» بربریان«حتی نسبت به 

اول بود و  بخوانند قادرند ارزش کار گوته را درك کنند؛ با این وصف، ایپولیت تن، که یک فرانسوي و یک منقد درجه

تاوریس گوته من هیچ اثر دوران جدید را فوق ایفیژنی در «: هاي راسین آشنایی داشت، گفت ظاهراً با نمایشنامه

از آن در تورکواتو تاسو، که در رم نوشت، احساسات وي را  خاطرات شارلوته در این نمایشنامه، و بیش».دانم نمی

احساسات شارلوته از گریز ناگهانی گوته به ایتالیا، و از اینکه پسر او را به امید یک . نسبت به شارلوته زنده کرد

وي فوراً فریتس را نزد خود بازآورد و خواستار آن شد که همۀ . ار شده بودد مستخدم رها کرده بود، عمیقاً جریحه

 20، و 13،  8(خواهانه نوشت  هایی پوزش گوته از رم نامه. هایی که به گوته نوشته است پس فرستاده شوند نامه

 23گوته در  به گوته فرستاد، و» تلخ و شیرین«دسامبر یادداشتی حاوي سرزنش  18؛ شارلوته در )1786دسامبر 

توانم برایت توصیف کنم که چگونه بیماري تو، و اینکه تقصیر این بیماري با من است، قلبم  نمی«: دسامبر پاسخ داد

من خودم با مرگ و زندگی در نبرد بودم، و هیچ زبانی یاراي آن را ندارد که آنچه را که . مراببخش. کند را سوراخ می

توانم با خلق  اینک من می«: نوشت 1787نجام شارلوته نرم شد و در اول فوریۀ سرا» .گذشت بازگو کند در درونم می

هایم را دوست داري و از آنها شاد  گویی نامه هایی دارم که در آن می و خویی خوشتر به کار پردازم، زیرا از تو نامه

ت؛ بار دوم یک فوران کوچک سر و او دوبار از کوه وزوویوس باال رف. در آن ماه او و تیشباین به ناپل رفتند».شوي می

هاي باستانی پومپئی حظ فراوان برد و از شکوه سادة معابد یونانی در  گوته در خرابه. هایش را با خاکستر پوشاند شانه

پس از بازگشت به رم، با کشتی عازم پالرمو شد، براي مطالعه در معابد باستانی به سجسته و . پائستوم به حیرت آمد

او، که هر روز . رفت، در محل تئاتر یونانی در تائورمینا ایستاد، و در ماه ژوئن به رم باز گشت) یجنتوآگر(جیرجنتی 

آوگوست را ترغیب کرد که پرداخت  کارل یافت، دوك می» جالبترین شهر همۀ جهان«دلبستگی بیشتري به این 

د، بتدریج خود را با فکر رفتن به شمال هنگامی که مهلت این تمدید منقضی ش. ادامه دهد 1787حقوقش را تا پایان 

 18بال از راه فلورانس، میالن، و کومو سفر کرد، و در  از رم خارج شد، با فراغ 1788آوریل  25در تاریخ . سازش داد

اي که خود احساس  او هر روز در این فکر بود که دوك، درباریان، و شارلوته چگونه از گوته. ژوئن به وایمار رسید

  .عمل خواهند آورد وض شده است استقبال بهکرد ع می

V 1794-1788: ـ گوته در انتظار 

دوك با موافقت شاعر غایب یک رئیس تازه براي شورا تعیین کرده بود؛ اکنون گوته، به تقاضاي خود، از کلیۀ وظایف 

دوك شخص . ردک اداري بجز وزارت آموزش پرورش معاف شد و از آن پس تنها در نقش مشاور به شورا خدمت می

اي که در اگمونت بازنویسی شده  باعطوفتی بود، ولی یاران محرم دیگري یافته و از احساسات نیمه جمهوریخواهانه

اي به نام شیلر را  تودة کتابخوان تقریباً گوته را فراموش کرده بودند؛ آنها شاعر تازه. آمد گنجانده شده بود خوشش نمی

ستودند که آکنده از احساسات شورشی و خشونت  اي به نام راهزنان را می نمایشنامهقبول کرده بودند، و با شوروشوق 

نهضت شتورم اوند درانگ بود، یعنی نهضتی که در نزد شاعري که آمادة موعظه کردن دربارة نظم، تربیت، و 

. او استقبال کرد شارلوته فون شتاین بسردي از. رسید نظر می معنی و ناپخته به خویشتنداري سبک کالسیک بود، بی

شتاب، و فریفتگی مداوم وي نسبت به ایتالیا خشمگین بود؛ و شاید هم دربارة آن  او از غیبت طوالنی، بازگشت بی

از لحاظ لحن کامالً «شارلوته نوشت که نخستین برخورد آنها پس از ورود وي . مدلهاي رومی چیزهایی شنیده بود
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شارلوته براي مدتی اقامت در » .کننده چیزي میان ما ردوبدل نشد سلو غیر از مطالب ک«: بود، و افزود» کاذب

  .کوخبرگ به این شهر رفت، و گوته آزادي آن را داشت که به کریستیان وولپیوس بیندیشد

وسه ساله بود و در  بیست. ، در حالی که پیامی از برادرش داشت، وارد زندگی گوته شد1788ژوئیۀ  12کریستیان در 

تازگی و شادابی روحیه، و سادگی فکر و زنانگی در حال . کرد ساخت کار می ه گل مصنوعی میاي ک کارخانه

عنوان کدبانوي خانه به باغ خود دعوت کرد، و طولی نکشید که  گوته او را به. شکفتگیش توجه گوته را جلب کرد

ولی خود » فهمید؛ ز شعر چیزي نمیاصالً ا«قول گوته،  کریستیان تحصیالتی نداشت و، به. صورت رفیقۀ گوته درآمد به

در نوامبر . را با اعتماد کامل تسلیم گوته کرد و آن نیاز جسمانی را که ظاهراً شارلوته از او دریغ کرده بود برآورد

شد، گوته او را به خانۀ خود در وایمار برد و از همه لحاظ جز اسم او  ، وقتی او به مرحلۀ مادر شدن نزدیک می1789

شارلوته و درباریان از اینکه او مرزهاي طبقاتی را شکسته و این روابط نامشروع را در پرده نگاه . د ساخترا همسر خو

العمل او و کریستیان را بسیار اندوهگین کرد، ولی دوك، که در  این عکس. نداشته بود، سخت دچار ناراحتی شدند

عهده گرفت؛ و هردر، که  دنیا آمد به به 1789یسمس اي را که در کر بازي کارکشته بود، نقش پدر تعمیدي بچه رفیقه

  .گذشت بود، روشی عفوآمیز در پیش گرفت و این بچه را در ماه اوت نامگذاري کرد سختگیر و بی

اینک » زن کوچولو«و » مرد کوچولو«زندگی این . گوته بکرات عاشق شده، ولی فقط در این هنگام پدر شده بود

کرد و با عشق وعالقه، حتی هنگامی که حرفهاي گوته را  داري می برایش خانه کریستیان. سعادت بسیاري یافت

از زمانی که «: گوته به یکی از دوستانش گفت. بخشید داد و به او سالمت می هایش گوش می فهمید، به گفته نمی

عیب کریستیان این بود  نظر گوته تنها به» .ام بار او از آستانۀ این در گذشت، من از او جز نشاط چیزي ندیده نخستین

. کشانید حد و حصري می از گوته شراب دوست داشت، و این کیفیت گاهی او را به احساس خوشی بی که حتی بیش

ماند و کریستیان  یافت، در حالی که گوته در خانه می رفت و در مجالس رقص بسیاري حضور می او اغلب به تئاتر می

سبک پروپرتیوس و منطبق با  این کتاب به. ساخت مشهور می) 1790- 1789( هاي رومی را در اثر خود به نام مرثیه

سرایی نیستند، بلکه نام آنها مشتق از  هاي رومی داراي جنبۀ نوحه این مرثیه. اخالقیات کاتولوس نوشته شده بود

بلکه مربوط  شود؛ و با رم هم ارتباط ندارد، ترکیب خاص وزن و قافیه است، که بتناوب شش وتدي و پنج وتدي می

:توان خود کریستیان را دید، مثالً است به بیوة شادي که در زیر پوشش ظاهري او می

  رم جاودانی، آنچه که دیوارهاي مقدست در داخل خود دارند

  .چیز ساکت و مرده است نظر من هنوز همه سرشار از زندگی است؛ ولی به

  نجرهکند؟ چه وقت من کنار پ آه، در گوش من چه کسی نجوا می

   …کند خواهم دید؟ سوزاند و دوباره زنده می آن چهرة زیبا را که می

  !عشق من، از اینکه به این زودي تسلیم شدي پشیمان مباش

   …. کنم پندارم؛ فقط احساس احترام می به من اعتماد کن؛ من تو را جسور نمی

  اسکندر، قیصر، هانري، و فردریک قدرتمند

  دست آوردند به من عطا کنند، اري را که بهحاضرند با مسرت نیمی از افتخ

  مشروط براینکه من یک شب بستري را که در آن قرار دارم به آنها عطا کنم؛

  . ولی افسوس که آنان را دنیاي اموات سخت در خود نگاه داشته است

  ،ات، که با نور عشق روشن شده است، شادي کن بنابراین، تو که زنده هستی با سعادت کامل در خانه

  . از آنکه امواج غمبار رود لته پاي گریزانت را تر کنند پیش
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از اینها . شد ممکن است آن بیوة قشنگ یک خاطره از رم بوده باشد، ولی گرمی این ابیات از کریستیان ناشی می

  :گوید گذشته، مگر او به مطالعۀ هنر مشغول نبود؟ در جاي دیگر می

  دارد که با دست حساس با این حال، این کار نیز جنبۀ مطالعه 

  اش را مشخص کنم و بگذارم  انحناهاي زیباي سینه

  انگشتان ماهرم در روي ران صاف بلغزند، زیرا به این ترتیب

  پردازم،  گیرم، به تعمق می ساز باستانی را فرا می من حرفۀ مجسمه

  یابم که بیایم و  کنم، و درمی مقایسه می

  . ن بیننده حس کنمکننده ببینم، و با دستا با چشمان حس

آمیز عیان شده بود خرسند نبودند، و شارلوتۀ باوقار از  هاي آنان به نحوي چنین ابتذال بانوان وایمار از اینکه جذبه

هنگامی . حتی کارل آوگوست کمی ناراحت شد، ولی بزودي نرم شد. زده شده بود ماتم» آقاي خود«انحطاط اخالقی 

گشت، کارل گوته را به ونیز فرستاد تا او را در بازگشت به وطن خود همراهی  بازمی که دوشس، مادر کارل، از ایتالیا

او دلش براي کریستیان خیلی . کننده طوالنی شد نحوي ناراحت به) 1790از مارس تا ژوئن (توقف گوته در آنجا . کند

. بهداشت عمومی ایتالیا فروریخت داران و وضع تنگ شده بود و خشم خود را در اثرش به نام اشعار ونیزي بر سر مغازه

.ندا این اشعار کمتر از کلیۀ آثار وي جالب توجه

کند و حکمرانان را به هراس  پس از بازگشت از ونیز، متوجه شد که انقالب فرانسه جوانان آلمانی را از خود بیخود می

تبداد سلطنتی در فرانسه تحسین بسیاري از دوستانش، از جمله ویالنت و هردر، از برانداخته شدن اس. اندازد می

گوته که متوجه شده بود کلیۀ تختهاي سلطنت در معرض تهدید هستند، خود را کنار دوك مستقر ساخت و . کردند

سو و  افروز در دست، به این اشخاص بسیاري هستند که، شعله«: او گفت. اندرز داد که جانب احتیاط نگاه داشته شود

نظر من آنها باید در جستجوي سبوهاي آب سرد باشند تا از گسترش آتش جلوگیري  بهدوند؛ و حال آنکه  سو می آن

علیه فرانسه همراه وي باشد، اطاعت » نخستین ائتالف«او از دستور کارل آوگوست دایر براینکه در لشکرکشی » .کنند

یک . در شکست سهیم شدحضور داشت، با آرامش در زیر آتش ایستاد، و ) 1792سپتامبر  20(در نبرد والمی . کرد

اش نوشت وقتی که از این شاعر عضو شورا خواسته شد دربارة اوضاع  افسر آلمانی در دفترچۀ یادداشتهاي روزانه

دربارة این مطلب » .شود اي در تاریخ جهان آغاز می از امروز و از این محل، دوران تازه«: اظهارنظر کند، پاسخ داد

گوته پس از بازگشت به وایمار، مطالب تندي علیه انقالب فرانسه، که وارد مرحلۀ هرصورت،  به. تأییدي دردست نیست

  .، نوشت)1794-1792(شد  رویها و وحشیگري می زیاده

. این تحوالت در گوته گردش طبیعی یک ذهن درحال بلوغ را، از عالقه به آزادي به عالقه به نظم و ترتیب، تأیید کرد

هر احمقی «داع و ابتکار نشان دهد، به همان ترتیب گوته احساس می کرد که تواند اب طور که احمقی می همان

و با احساس امنیت، رسوم و قوانین را به این علت نقض کند که دیگران آنها را » تواند خودسرانه زندگی کند می

صورت حاکمیت  ، بهشد اي نداشت؛ اگر چنین نظامی اصوالً برقرار می او به دموکراسی شوق و عالقه. کنند مراعات می

او در محدودة خود پرعطوفت و سخاوتمند بود، و قسمتی از درآمد . آمد لوحی، جهل، خرافات، و توحش درمی ساده

در حضور انبوه جمعیت و . جست ها دوري می کرد، ولی از اجتماع توده خود را صرف کارهاي خیریه پنهانی می

در این . یافت گرایید و تنها خوشی خود را در خانۀ خویش می اشخاص غریبه با غرور و کمدلی به درون خویش می

آور دچار شد که تأثیر جوانی پرحرارت شیلر و رقابت قلمی وي او را  به رخوتی مالل) 1794-1790(سالهاي نابسامان 

  .از آن بیرون کشید
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VI 1794- 1787: ـ شیلر در انتظار 

این شاعر، که تقریباً آهی دربساط نداشت، به احساس حسادت . بود هنگامی که شیلر به وایمار رسید، گوته در ایتالیا

در حالی که او در ایتالیا مشغول نقاشی است، عمرو و زید «: گفت معترف بود و می) گوته(نسبت به عضو غایب شورا 

ر اینجا تالري است، و د 1800او در آنجا مشغول حرام کردن یک حقوق . ریزند مانند خران بارکش براي او عرق می

  : ، با لحنی مساعدتر چنین نوشت1787اوت  12در » .باید براي نصف این مبلغ دوبرابر کار کنند

عنوان یک انسان دوست دارند  کنند و او را بیشتر به در اینجا اشخاص بسیاري با نوعی اخالص دربارة گوته صحبت می

وة قضاوتی بسیار روشن، احساسی عمیق، و عواطفی گوید او ق هردر می. عنوان یک نویسنده کنند، تا به و تحسین می

 …. اي نزده است گاه به کسی لطمه بازي مبراست؛ هیچ بنابه گفتۀ هردر، گوته از هرگونه روح دسیسه …. منزه دارد

از  عنوان یک مسئول امور، بیش گوید که گوته، به هردر می …. کند در امور سیاسی، وي آشکارا و با جسارت عمل می

  . و ذهنش براي هر چیز وسعت الزم را دارد …ر شایستۀ تحسین است یک شاع

ویالنت به او . آمالیه و شارلوته فون شتاین بگرمی از او استقبال کردند  وقتی شیلر آمد، دوك در وایمار نبود، ولی آنا

سبک او  به سلیقه نیاز دارد، و حاضر شد صیقل الزم را هاي وي به صیقل و روشنی سبک و حسن گفت که نوشته

او . طولی نکشید که این شاعر پراشتیاق نوشتن مقاالتی براي نشریۀ ویالنت به نام مرکور آلمان را آغاز کرد. بدهد

. این شارلوته هم مانند شارلوتۀ دیگر، داراي شوهري روشنفکر بود. سرگرمی خصوصیتري نزد شارلوته فون کالب یافت

آقاي فون کالب به من  …. کنند ن با شارلوته با صداي نسبتاً بلند نجوا میمردم اینجا دربارة روابط م«: شیلر نوشت

دوستی او نسبت . آید، و ورود او اثر زیادي بر ترتیبات من خواهد گذاشت او آخر سپتامبر اینجا می. نامه نوشته است

 …. ت من با او آگاه استآور است، زیرا او همسرش را دوست دارد و از خصوصی به من تغییر نیافته، و این امر حیرت

قلبی  او هنوز همان آدم درستکار و خوش …. لحظه در وفاداري همسرش تردید کند تواند حتی براي یک ولی وي نمی

قدر به وایمار  شیلر آن. برنامۀ افتتاحیۀ دون کارلوس در هامبورگ اجرا شد 1787اوت  27در » .است که همیشه بود

عنوان  این نمایشنامه، که نخستین نمایشنامۀ او به نظم بود، به. هامبورگ نرفتعالقه داشت که براي دیدن آن به 

تسلیم دربرابر سبک تراژدي فرانسوي هم مورد تمجید قرار گرفت و هم محکوم شد؛ ولی آن وحدت نمایشی را که 

عشق الیزابت  داستان نمایشنامه با کشمکش میان فیلیپ دوم و پسرش بر سر. کرد، نداشت قواعد ارسطو ایجاب می

شد؛ سپس در وسط داستان، کانون توجه به مبارزة هلند براي آزادي خود از تسلط اسپانیاییها و  دو فرانس آغاز می

شیلر کوشش داشت تصویري بیطرفانه از فیلیپ ترسیم کند، و . شد قساوت آلوا سردار سپاه اسپانیایی منتقل می

.کردند ز پادشاه تحسین میخوانندگان پروتستان از استدعاي مارکی پوزا ا

  اعلیحضرتا، 

  ـ  من این اواخر از فالندر و برایان عبور کردم

  از این همه ایاالت ثروتمند و شکوفان

  !اند که از ملتی شجاع، بزرگ، و درستکار پر شده

  فکر کردم که پدر چنین نژادي بودن 

  و سپس! باید واقعاً کاري االهی باشد

   …! اند برخوردم ردانی که زیر بار قرار گرفتهاي از استخوانهاي م به توده

  اید به ما بازگردانید،  آنچه ما را از آنها محروم داشته

  و شما که سخاوتمند و نیرومند هستید، بگذارید خوشبختی 

  از سرچشمۀ فیاضتان جاري شود؛ بگذارید فکر بشر 
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  و شما  …در امپراطوري وسیع شما به مرحلۀ بلوغ برسد 

   …! هزار پادشاه، یک پادشاه واقعی بشویددر میان یک 

  بگذارید هریک از اتباع آن باشد که زمانی بود، یعنی

  منظور و مورد توجه پادشاه باشد 

  . و جز محبت برادري، وظیفۀ دیگري او را مقید نسازد

تاریخ، «: وشتبه کورنر ن 1786در . نویسی دست کشید باوجود موفقیت دون کارلوس، شیلر مدتی مدید از نمایشنامه

چیز جز تاریخ  کاش من مدت ده سال تمام هیچ …. اي براي من دارد توجه تازه درپی، مطالب جالب با هر روز پی

کنی هنوز فرصت جبران  آیا فکر می. شدم موجود دیگري می) اگر چنین کرده بودم(کنم  مطالعه نکرده بودم و فکر می

از  ها امکان داشت، حتی پس نوشت، و این نمایشنامه گاه می یی که گاهها با نمایشنامه» مافات براي من باقی باشد؟

توانست تنها خرج خودش را درآورد،  شد، به مرگ زودرس دچار شوند، او نمی استقبالی که از برنامۀ افتتاحیۀ آنها می

عنوان یک  در کافی بهق کرد، به آمیزي ایجاد می شاید اگر در زمینۀ تاریخ اثر موفقیت. چه برسد به خرج یک خانواده

کیلومتر از وایمار  23در آنجا او تنها . دست آورد یافت که در دانشگاه ینا سمت استادي به شخص فاضل شهرت می

  .بود داشت و هنوز در قلمرو، و مشمول عنایت دوك می فاصله می

کار  خ سقوط هلند متحد بهپایان رسانیدن دون کارلوس، او قلم خود را براي نوشتن تاری به این ترتیب، پس از به

وجود  دوم متکی بود، و از روي تفاسیر آنان تألیفی به توانست هلندي بخواند، به مراجع دست چون شیلر نمی. انداخت

اثر حاضر، با «: با صداقت متداول خود انتقاد کرد و گفت) 1788(کورنر از جلد اول . آورد که ارزش پایداري نداشت

شیلر از » .اي از آن نبوغی که شما آن را در توانایی خود دارید ندارد کار رفته است، نشانه ههمۀ استعدادي که در آن ب

  .و جلد دومی هم درکار نبود. هلند دست کشید

گوته از ایتالیا بازگشت و در سپتامبر شیلر را در رودولشتات، که در حومۀ وایمار بود، مالقات  1788ژوئیۀ  18در 

ولی من  …وجه کاهش نیافته است  هیچ عقیدة واالیی که من از او در سر داشتم به«: ش دادشیلر به کورنر گزار. کرد

توانیم در طول مسیر با  که ما نمی …قدر از من جلوتر است  او آن …. تردید دارم که هرگز با هم خیلی گرم بگیریم

دنیاي او دنیاي من . بوده استهمۀ عمر او از همان ابتدا در جهتی خالف جهت زندگی من . یکدیگر مالقات کنیم

رسید  نظر می و حقیقت هم این است که به» .اي از موارد عقاید ما در دو قطب مخالف قرار دارند در پاره. نیست

ونه سال داشت، به سرمنزل  گوته، که سی. خداوند این دو شاعر را طوري آفریده است که از یکدیگر خوششان نیاید

اشتراك آنها  تنها وجه. ونه سال داشت، در حال صعود و تجربه بود شیلر، که بیست. ودمقصد رسیده و پختگی یافته ب

شاعر دیگر . نوشت چیز بود و ابیات نیمه انقالبی می شاعر جوانتر از میان مردم بود ـ بی. آمیزشان بود خودپسندي غرور

شیلر در مرحلۀ آن بود . کرد ا تقبیح میثروتمند بود، مقام و منزلت داشت، عضو شوراي ویژة حکمران بود، و انقالب ر

گوته، که . او صداي احساس، عاطفه، آزادي و رمانتیسم بود. عنوان ثمرة نهضت شتورم اوند درانگ تجلی کند که به

هرصورت، براي  به. کرد فریفتۀ هنر یونان شده بود، سراپا از عقل، خویشتنداري، نظم، و سبک کالسیک طرفداري می

یافتن به یک هدف و پاداش همانند  نیست که یکدیگر را دوست بدارند؛ آنها همگی براي دست نویسندگان طبیعی

.کنند تالش می

انتشار . وقتی که گوته و شیلر به وایمار بازگشتند، فاصلۀ منزلشان از یکدیگر اندك بود، ولی آنها با هم مراوده نداشتند

براي هردو آنها ) وایمار(» آتن کوچک«ته به این نتیجه رسید که گو. انتقاد خصمانۀ شیلر از اگمونت وضع را بدتر کرد

شیلر با مسرت پذیرفت، . او شیلر را براي کرسی تاریخ در دانشگاه ینا توصیه کرد 1788در دسامبر . جاي کافی ندارد

  : به کورنر نوشت 1789فوریۀ  29و براي تشکر نزد گوته رفت، ولی در 
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چیز او را پایبند  هیچ. گیرد او حتی با بهترین دوستان خود گرم نمی. کند اخشنود میزیاد ماندن در محضر گوته مرا ن

او استعداد آن را دارد که افراد با اعمال کوچک . من واقعاً اعتقاد دارم که او آدمی به حد اعال خودخواه است. کند نمی

عنوان تجسم  من به او به …. باقی بماندشود که آزاد  منت خود کند، ولی همیشه موفق می آمیز رهین و بزرگ احترام

اشخاص نباید چنین موجودي را در نزدیکی خود تحمل . نگرم حد می یک دستگاه دقیقاً مجاسبه شدة خودخواهی بی

درنظر من به همین علت منفور است، هرچند که من ناگزیرم ذهن او را تحسین کنم و دربارة او افکار . کنند

شیلر کار  1789مه  11در » .او در من ترکیب عجیبی از نفرت و عالقه ایجاد کرده است. اي داشته باشم شرافتمندانه

تاریخ جهانی چیست و انسان به چه منظور «خویش را دربارة » نطق افتتاحیۀ«مه  26خود را در ینا آغاز کرد، و در 

بینی شده بود، و  تر از جاي پیشچون ورود آزاد بود، تعداد مستمعین خیلی بیش. ایراد کرد» کند؟ آن را مطالعه می

این سخنرانی . استاد همراه با مستمعین خود با وجد و سرور به جانب تاالري واقع در انتهاي دیگر شهر روان شدند

» آن شب دانشجویان براي من آواز خواندند و سه بار هورا کشیدند؛«: گوید شیلر می. مورد تمجید بسیار قرار گرفت

.التدریس درنظر گرفته شده بود، کم، و درآمد درسی شیلر ناچیز بود دوره، که برایش حق نولی نامنویسی براي ای

ساله را در سه قسمت  او تاریخ جنگ سی 1791- 1789در سالهاي . افزود شیلر با نویسندگی به درآمد درسی خود می

کننده  مینه نیز برایش خیلی ناراحتکم با زبان مأنوس بود، هرچند که باز در این ز در این مورد او دست. انتشار داد

بافتن رنگ دیگري به شرح وقایع  اول مراجعه کند، و تمایل وي را به قضاوت کردن و فلسفه بود که به منافع دست

استعداد آن را «دهد شیلر  عنوان اینکه نشان می با این وصف، ویالنت این اثر را به. کرد داد و در آن وقفه ایجاد می می

هزار نسخه در نخستین سال  مورد تحسین قرار داد، از جلد اول هفت» پایۀ هیوم، رابرتسن، و گیبن برسد، دارد که به 

  .فروش رفت انتشار به

تواند آرزوي خود را براي داشتن یک کانون خانوادگی و زنی که به او محبت عرضه  کرد می شیلر اینک احساس می

در مانهایم گوشۀ  1784شارلوته و کارولینه فون لنگفلد مختصراً در سال او به . دارد و از او توجه کند برآورده سازد

کرد، و  در آنجا با مادرش زندگی می» لوته«. در رودولشتات دید 1787چشمی انداخته بود، و آنان را باردیگر در سال 

شیلر به کورنر . برد می سر دیوار خانۀ لوته به اي دیواربه کارولینه ازدواجی عاري از خوشبختی کرده بود و در خانه

. آید العاده از آنها خوشم می توجهند، و من فوق اي داشته باشند، جالب هردو آنها، بدون اینکه از زیبایی بهره«: نوشت

پیانو را خوب . دهند هایی از تحصیالت بسیار خوب بروز می آنها در ادبیات روز مطالعات زیادي دارند و نشانه

پول ازدواج کند روي خوش نشان نداد،  گفلد نسبت به این فکر که دخترش با یک شاعر بیخانم فون لن» .نوازند می

تالر برایش تعیین کرد، و دوك ساکس ـ ماینینگن عنوان  200مبلغ  ولی کارل آوگوست مقرري مختصري به

متوجه آنها شده  او به لوته هشدار داد که معایب بسیاري دارد، لوته به او گفت خودش. نجیبزادگی به وي عطا کرد

یابیم، و اگر آنها نقاط ضعفی  صورتی که آنها را می عشق عبارت است از دوست داشتن مردم به«: است، ولی افزود

ازدواج کردند و در ینا  1790فوریۀ  22آنها در » .دارند، قبول کردن این نقاط ضعف با قلبی آکنده از محبت است

دنیا  الر در سال درآمد داشت، که آن را با خود آورد؛ چهار بچه براي شیلر بهت 200لوته شخصاً . اي گرفتند خانۀ ساده

قلب من در «: شیلر نوشت. آورد، و خود را در طول همۀ مصایب شیلر همسري شکیبا و پرمحبت نشان داد

 اي دو سخنرانی کرد، هفته شیلر سخت کار می» .کند خوشبختی شناور است و ذهنم نیرو و قدرت تازه کسب می

او دچار  1791در ژانویۀ . کرد ماهها روزي چهارده ساعت تالش می. نوشت ساخت، و مقاله و شعر و تاریخ می آماده می

اش  هشت روز بستري بود و معده. اش بود دو مورد تب نزله شد که همراه با درد معده و آمدن خون در اخالط سینه

براي «گوید،  طوري که شیلر می کردند و، به به لوته کمک میشاگردان در توجه از وي . کرد هیچ غذایی را قبول نمی

دوك شش بطري  …. کردند تعیین اینکه شبها چه کسی باید نزد من بیدار بماند با یکدیگر چشم و همچشمی می
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در ماه مه » .درد من خوردند مقداري شراب مجارستانی خیلی به شراب کهنه مادیرا برایم فرستاد، و این شرابها با

اي نداشتم جز اینکه فکر کنم  هایش احساس خفگی بود، و من چاره از نشانه«شد که » یک تشنج وحشتناك«ر دچا

کردم هرلحظه امکان دارد چشم از  من با عزیزان خود وداع کردم و فکر می …. لحظۀ آخر عمرم فرارسیده است

گزارش » .داد از همه مرا تسکین می یشکاربردن ضماد ب مصرف زیاد تریاك، کافور، و مشک، و به …. جهان فروبندم

در کپنهاگ به . کاذبی که دربارة مرگ وي انتشار یافته بود دوستانش را به وحشت انداخت و حتی به کپنهاگ رسید

پیشنهاد کارل راینهولد و ینس باگزن ـ که دوتن از نجباي دانمارك بودند ـ دوك فریدریش کریستیان حکمران 

سال به  تالر براي مدت سه 1000اي به مبلغ  ارنست فون شیملمان هدیۀ ساالنه و کنتهولشتاین ـ آوگوستنبورگ 

دانشگاه او را از تدریس معذور داشت، ولی . شیلر با احساس حقشناسی این صله را دریافت کرد. شیلر پیشنهاد کردند

خود را صرف مطالعۀ فلسفۀ به اصرار راینهولد قسمتی از اوقات فراغت . داد او به یک گروه کوچک خصوصی درس می

این عمل وي، باعث سرگرمی و تفریح گوته و انزجار هردر شد . طور کامل این فلسفه را پذیرفت کانت کرد و تقریباً به

  .و شاید هم اثر سوئی بر اشعار شیلر گذاشت

سرآغاز توجه  او مقالۀ مطول خود را تحت عنوان دربارة برازندگی و وقار منتشر کرد که) 1793(در این هنگام 

عقل و حواس، وظیفه و «کرد که در آن  را روحی توصیف می» یک روح زیبا«او . بود» یک روح زیبا«رمانتیکها به 

هدیه دهندگان کپنهاگی » .شوند صورت برازندگی متجلی می تمایل با یکدیگر هماهنگند و ازنظر ظاهري و برونی، به

-1793(شناسی بشر  هایی دربارة تعلیم زیبایی کوچکی تحت عنوان نامهبایستی از اینکه در ازاي هدیۀ خود کتاب  می

عنوان  شیلر، که بحث خود را با تصور کانت از احساس زیبایی به. وحشت افتاده باشند داشتند، به دریافت می) 1794

بر اثر زیبایی  کرد که آن احساساتی که بحث می) با شافتسبري(غرضانه در صورتهاي هماهنگ آغاز کرده بود،  تفکر بی

شود، این اظهارنظر  شناسی با اخالقیات یکی می شوند و احساس زیبایی آیند باعث تهذیب طرز رفتار می وجود می به

شود، گویاي این مطلب است که شیلر  که در ایام امن و آرام وایمار عنوان شده است موجب تسالي خاطر می

  . فرورفته است» انحطاط عمیق اخالقی«بوده و در عقیده داشت که نسل زمان وي منحط ) همچون گوته(

» اي که قبالً در نهاد داشتم زنده  جسارت و آتش«وقتی شیلر از فلسفه به شعر بازگشت، متوجه شد که بازیافتن آن 

که شاعر تنها انسان واقعی «ولی اصرار داشت . اند گفت بحثهاي انتقادي او را تباه کرده و می …برایش مشکل است؛ 

عنوان تعلیم و  او کار شاعر را به» .صیل است؛ بهترین فیلسوف در مقایسه با شاعر تنها کاریکاتوري از انسانیت استو ا

هنرمندان و شاعران ) 1789(اي بلند به نام هنرمندان  در قصیده. بشر تا درجۀ الهام آسمانی باال برد اعتالي مقام ابناي

نام خدایان یونان  دیگر به در شعري. بایی با اخالقیات و حقیقت توصیف کردعنوان راهنمایان بشر براي پیوند زی را به

خاطر حساسیت دربرابر مظاهر زیبایی و آفرینشهاي هنري مورد تحسین قرار داد، و با ابهامی  ، او یونانیها را به)1788(

او در . آور شده است و ماللآمیز هشدار داد که از زمان تبدیل فرهنگ یونان باستان به مسیحیت، دنیا زشت  احتیاط

. طور که گوته تحت تأثیر وینکلمان قرار گرفته بود گرفت، همان همان وقت داشت تحت تأثیر گوته قرار می

با آنکه شیلر . شاید هم در نزد شیلر و هم در نزد گوته، دادن جنبۀ رمانتیک به یونان باستان گریزي از مسیحیت بود

شیلر این ایمان متداول در قرن . ند، هر دو به نهضت روشنگري آلمان تعلق داشتندآمیزي نوشت و گوته قطعات تقدس

به خداوند ) دئیستی(او اعتقادي خداپرستانه . االهی هجدهم را پذیرفت که عامل رستگاري انسان عقل است نه لطف

وي . در خود حفظ کرد اي نامشخص دربارة فناناپذیري روح را ، و عقیده)یافت که در اشعارش تنها جنبۀ شخصی می(

گونه وعظی را، حتی اگر توسط هردر  توانست هیچ داشت و نمی کلیۀ کلیساها اعم از پروتستان یا کاتولیک را مردود می

  : دو بیت مهم نوشت» ایمان من«در شعري کوتاه تحت عنوان . باشد، تحمل کند

  . بري کدام از آنها که نزدم نام می من پایبند کدام مذهبم؟ هیچ



۶۴١۴

  . کدام؟ به علت پایبندي به مذهب چرا هیچ و

گویید ـ به قوانین  طور که خود شما می یک طبیعت سالم و زیبا ـ همان«: به گوته نوشت 1796ژوئیۀ  9شیلر در 

توانستید همچنین بیفزایید که طبیعت  شما می. اخالقی، به قانونی براي موجودیتش، و به فلسفۀ سیاسی نیازي ندارد

با این وصف، عواملی » .اندیشۀ فناناپذیري روح، که به کمک آن خود را حفظ و حمایت کند، نیازي نداردبه الوهیت و 

  :کشیدند، مانند سوي مسیحیت باز می از تخیل و احساسات در او وجود داشتند که وي را به

فتر است؛ و من متوجه هستم که مسیحیت عمالً حاوي نخستین عناصر آن چیزي است که از همه واالتر و شری

عنوان آنچه  غلط به رسند که این اشکال به نظر ما نامطبوع و زننده می اشکال گوناگون ظاهري آن تنها به این علت به

وجه در مورد این نکته که این مذهب در نزد فکري زیبا چه  هیچ به …. شوند از همه واالتر است جلوه داده می

 …. عمل نیامده است تواند درك کند، تأکید کافی به از این مذهب چه میتواند باشد، یا در حقیقت یک فکر زیبا  می

آمیز است، و چرا تنها در نزد زنان است  سازد که چرا این مذهب در نزد طبایع زنانه چنین موفقیت این امر روشن می

  . توان آن را تحمل کرد که می

رنگ داشت،  او سیمایی خوش ولی پریده. شیلر برخالف گوته ازنظر جسمانی براي شرك کامل ساخته نشده بود

داد در  نگریست، و ترجیح می اندامش بلند ولی الغر و نحیف بود، به تغییرات روزانۀ اوضاع جوي با عدم اعتماد می

عنوان اندیشه در برابر طبیعت، تخیل در برابر  او خود را با گوته به. اطاقش بنشیند و سیگار بکشد و انفیه مصرف کند

ورزي  حال هم کمرو بود و هم مغرور، از خصومت درعین. کرد حساسات در برابر اندیشۀ عینی مقایسه میعقل، و ا

شد، که شاید علت  حوصله می بی گذاشت؛ گاهی هم تندخو و جواب نمی اي را بی گاه حمله جست، ولی هیچ دوري می

کرد و گاهی هم به دیگران  ن انتقاد میدانست دوران عمرش روبه پایان است؛ اغلب از دیگرا آن هم این بود که می

) ایدئالیستی(شیلر تمایل داشت که دربارة هرچیز بحث اخالقی کند، اخالقیات ببافد، و لحنی آرمانی . برد رشک می

او در . هاي عشقی گوهرهاي رازگشا اثر دیدرو امیدبخش است مشاهدة احساس شادي وي از جنبه. داشته باشد

: اي کار براي گوته نوشت استعداد خود را بخوبی تحلیل کرداي که در همان ابتد نامه

بایست  یافت، و به هنگامی که می اندیشیدم، فکر شاعرانه برمن تسلط می به هنگامی که من بایست از دید فلسفی می

فکرات افتد که قوة تخیل مزاحم ت حتی حاال هم اغلب اتفاق می. شد کردم، فکر فلسفی برمن چیره می شاعرانه فکر می

توانستم چنان تسلطی بر این دو نیرو بیابم  اگر می. ام روح مزاحم آثار شاعرانه شود، و تعقل سرد و بی انتزاعی من می

توانستم انتظار سرنوشتی مسرتبار  ، هنوز می - طور که گوته کرد همان - که حدود هریک از آنها را برایش تعیین کنم 

طرز  کار بردن نیروهاي معنوي خود را به موقعی که من شناختن و به ولی، افسوس، درست همان. را داشته باشم

  . کند شود و به از میان بردن نیروهاي جسمانی تهدیدم می کنم، بیماري برمن عارض می صحیح آغاز می

او بهبود یافت، ولی احساس اینکه درمانپذیر نیست و باید به . بازگشت 1793بیماري وي باشدت تمام در دسامبر 

من با «: دسامبر به کورنر نوشت 10در . داشت ها باشد، خلق و خویش را مکدر می ظار بازگشت مکرر این عارضهانت

نامعلوم بودن  …. شوم ولی همیشه به عقب رانده می …کنم  همۀ نیروي ذهن خود علیه این وضع مبارزه می

شود؛ و فقدان کامل  گران تأیید و تشویق نمیشک و تردید دربارة نبوغ خودم که در تماس با دی …ام،  انداز آتیه چشم

ـ اینها مالزمان فکري رنجهاي جسمانی او بودند، او با » آن مصاحبت فکریی که براي من امري ضروري شده است

. نگریست می» عقل سالم در بدن سالم«رشک سالم بود، و به آن  اي که به نحوي قابل حسرت از ینا به وایمار، به گوته

تواند به وي تحرك و پشتیبانی عرضه دارد، مشروط بر اینکه سردي  کرد گوته کسی است که می میشیلر احساس 

  .وسه کیلومتري میان آنان از بین برود آنها پایان یابد و آن حایل بیست
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VII 1805- 1794: ـ شیلر و گوته   

ینا شرکت کردند، این حایل  در» انجمن تاریخ طبیعی«شیلر و گوته هردو در یک جلسۀ  1794هنگامی که در ژوئن 

هاي  شیلر، که به هنگام خروج از تاالر با گوته برخورد کرد، اظهار داشت که نمونه. براي یک لحظه از میان رفت

توانستند به درك طبیعت  شناسی که در جلسه به معرض نمایش گذارده شده بودند فاقد روح بودند و نمی زیست

ر موافقت کرد، و این صحبت آنان را با یکدیگر همراه ساخت تا اینکه به منزل گوته مؤکداً اظها. کمک واقعی کنند

تغییر شکل  …. این صحبت مرا برانگیخت که با او به منزلش بروم«: گوته بعداً در خاطرات خود گفت. شیلر رسیدند

ده بود که همۀ گیاهان اي بود که گوته در آن استدالل کر این مطلب عنوان رساله» .گیاهان را براي او تشریح کردم

گوته . یافتۀ برگ انواع مختلف یک گیاه اولیه هستند، و تقریباً همۀ اجزاي یک گیاه، انواع مختلف یا مراحل تکامل

با عالقه و ادراك آشکار شنید، ولی وقتی حرف من تمام شد، سرش را تکان داد و  …او همۀ این حرفها را «: گوید می

اي است که هنوز بر اثر مشاهده و آزمایش به اثبات  یعنی فرضیه» ه یک اندیشه است؛این آزمایش نیست، بلک«: گفت

این اظهارنظر گوته را به خشم آورد، ولی او متوجه شد که شیلر از خود ذهنی مستقل دارد، و احترامش . نرسیده است

دوست داشته و بر او ارج نهاده  همسر شیلر، که من از دوران کودکی او را«: گوید گوته می. وي افزایش یافت نسبت به

شیلر قراردادي براي سردبیري یک  1794در مه » .بودم، نهایت کوشش خود را کرد تا تفاهم متقابل ما را تقویت کند

داشته باشد، امضا ) هوراي، در اساطیر یونانی، االهگان فصول بودند(نشریۀ ماهانۀ ادبی که قرار بود نام دي هورن 

ار بود که کانت، فیشته، کلوپشتوك، هردر، یاکوبی، باگزن، کورنر، راینهولد، ویلهلم فون هومبولت، او امیدو. کرده بود

اي  در سوم ژوئن نامه. آوگوست ویلهلم فون شلگل وـ از همه بهترـ گوته را وادارد که براي این نشریه مطالبی بنویسند

، و حاوي یک ورقه متضمن اطالعاتی دربارة »جناب مستطاب اجل اکرم آقاي عضو شوراي ویژة حکمران«عنوان  به

ورقۀ پیوست مبین آرزوي تعدادي از افرادي است، که احترام آنان نسبت «: مجلۀ موردنظر، به وایمار فرستاد و افزود

حد و حصر است، دایر براینکه شما این نشریه را با تراوشات قلمی خود، که دربارة ارزش آن همۀ ما  به شما بی

کنیم که موافقت شما در پشتیبانی از این اقدام  عالیجناب، ما احساس می. هستیم، قرین افتخار فرماییدالقول  متفق

اطمینان «گوته پاسخ داد که با کمال میل براي نشریه مطلب خواهد نوشت و » .تضمینی براي موفقیت آن خواهد بود

دهند بسیاري از آنچه را که اینک  را تشکیل میدارم که ارتباطی نزدیکتر با اشخاص واالمقامی که هیئت مدیرة شما 

هاي تاریخ  به این ترتیب مکاتباتی که در زمرة گنجینه» .در نهاد من راکد مانده است، به زندگی تازه برخواهد انگیخت

ادبی هستند، و نیز دوستی که میان آن دو آغاز شد و احترام و رعایت متقابل آن به مدت یازده سال ـ تا هنگام مرگ 

اي که مبادله  نامه 999شاید از میان . شیلرـ به درازا کشید، باید در برآورد ما دربارة بشریت به حساب آورده شود

که در آن شیلر، پس از ) 1794اوت  23(کند چهارمین نامه باشد  شدند، آن که از همه بیشتر حقایق را روشن می

نفسی و هم با غرور، تفاوت میان ذهنهاي خودشان  ا شکستهچند مالقات با گوته، هم با نزاکت و هم با صراحت، هم ب

  : را به این نحو تجزیه و تحلیل کرد

بسیاري از مطالبی که دربارة آنها  …. اند حرکت درآورده هاي مرا به مذاکرات اخیر من با شما همۀ ذخایر اندیشه

و این اسمی است که من (ام  کر شما کردهتوانستم با خود تفاهمی صحیح پیدا کنم، از تعمقی که دربارة نحوة تف نمی

من براي چند فقره از . اند پرتوي تازه و غیرمنتظره یافته) ام هاي شما بر خودم گذاشته بر تأثیر عمومی اندیشه

شیوة آرام و . اید قرار داده» شیء«و جسم نیاز داشتم، و شما مرا در مسیر یافتن این » شیء«به  تحقیقات نظري خود

تمایل دارند مرا  …راهها، که تعمق و تخیل خودسرانه  نگاه کردن به امور شما را از گم شدن در کوره روشن شما در

کند، و این کار را خیلی کاملتر از آنچه  چیز را درك می بصیرت صحیح شما همه. دارد در آنها کامالً گمراه کنند، بازمی

ذهنهایی مانند ذهن شما بندرت  …. دهد نجام میدیگران بزحمت از طریق تجزیه و تحلیل درصدد یافتن آنند ا
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تواند از این  دانند تا چه حد عمیقاً نفوذ کرده و چقدر کم به آن نیاز دارند که از فلسفه، که در حقیقت تنها می می

ام که ذهن شما دنبال کرده است،  من مدتها مراقب مسیري بوده …. ذهنها چیزي بیاموزد، چیزي به عاریت بگیرند

شما در طبیعت در جستجوي ضروریات هستید، ولی هنگامی که  …. ام که این کار را از دور انجام داده هرچند

صورت یک کل  دست آورید، به طبیعت به درصدد آن هستید که اطالعات بیشتري از اجزاي منفرد طبیعت به

. دشما درصدد توضیح نقش هر جزء در کلیت همۀ تجلیات گوناگون طبیعت هستی. نگرید می

  :به نحوي زیرکانه از تجزیه و تحلیل ذهن شیلر احتراز کرد و گفت) اوت 27(پاسخ گوته 

اي مطبوعتر از نامۀ شما دریافت دارم که در آن  توانستم هدیه من براي سالروز تولد خود، که در این هفته بود، نمی

گیري مجدانه و  دي مرا به بهرهکنید، و در آن با احساس همدر شما با دستخطی دوستانه وجود مرا خالصه می

براي من مسرتبار خواهد بود که سرفرصت اثري را که گفتگوي با شما بر  …. کنید تر از قدرتهایم تشویق می فعاالنه

عنوان دورانی پراهمیت در زندگی خود تلقی  من گذاشته است برایتان تشریح کنم؛ من نیز چقدر آن روزها را به

اي نداریم جز اینکه در زندگی همراه با یکدیگر واله و  س از مالقاتی چنین غیرمنتظره، چارهنظر من پ کنم؛ زیرا به می

  .سرگردان طی طریق کنیم

سپتامبر از شیلر کرد تا به وایمار بیاید و چند روز را با او بگذراند، دنبال این اظهار عالقه به  4گوته با دعوتی که در 

توانید هرکاري را که مایل باشید، بدون اینکه کسی مزاحمتان شود،  می شما«: نزدیکی را گرفت و به شیلر نوشت

کنم بدون اینکه سودي  و فکر می …. ما در ساعات راحت و مناسب با یکدیگر صحبت خواهیم کرد. انجام دهید

ار که طور که دوست دارید، و تا حد امکان انگ شما باید درست همان. حاصل شده باشد، از یکدیگر جدا نخواهیم شد

تشنجات «: شیلر با آمادگی این دعوت را پذیرفت، ولی به گوته هشدار داد» .در منزل خود هستید، زندگی کنید

کنند که تمام صبح را در بستر بمانم، زیرا این تشنجات  نفس که من به آن مبتال هستم مرا ناچار می مربوط به تنگ

سپتامبر میهمان گوته شد و تقریباً  28تا  14ترتیب، شیلر از به این » .گذارند هنگام آرام و قراري برایم نمی شب

خاطر شود؛  گذاشت او رنجیده نمی. کرد آمیزي از شاعر بیمار می توجه مالطفت) گوته(شاعر مسنتر . همواره بیمار بود

ر به ینا بازگشت وقتی شیل. داد، و او را عادت داد که هواي آزاد را دوست داشته باشد وي اندرز می از نظر نوع غذا به

. یابم، ولی افکارم هنوز در وایمار است من بار دیگر خود را در خانۀ خویش می«: ، به گوته چنین نوشت)سپتامبر 29(

 8(سپس » .اید از هم بگشایم براي من مدتی طول خواهد کشید که کالف همۀ افکاري را که شما در من بیدار کرده

هاي خود در زمینۀ  نظر من، ما باید فوراً دربارة اندیشه به«: بود، به گوته نوشتوي  ، با اشتیاقی که از خصایص)اکتبر

این . هورن شد ماه صرف تدارك براي نخستین شمارة نشریۀ دي پس از آن سه».زیبایی به یک تفاهم روشن برسیم

سال  هانه به مدت سهطور ما منتشر شد، و شمارة دوم آن در اول مارس؛ و از آن پس، به 1795ژانویۀ  24نشریه در 

. قاپند دوند و نسخ آن را از دست یکدیگر می مردم دنبال آن می«): مارس 18(گوته از وایمار گزارش داد . انتشار یافت

کانت یک نامۀ «: آوریل شیلر به گوته اطالع داد 10در » .توانستیم از این بیشتر چیزي بخواهیم براي آغاز کار ما نمی

من خوشحالم که این . نوشته است، ولی تقاضا دارد که ارسال مقاالت خود را به تعویق اندازدخیلی دوستانه براي من 

گوته خواستار آن بود که مطالب خودش بدون امضا باشد، زیرا این » .ایم که به ما بپیوندد پرندة پیر را وادار کرده

انگیز جسورانۀ آن براي یک عضو  شهوتدانست که جنبۀ  هاي رومی وي بودند و می مطالب حاوي چند قطعه از مرثیه

  .شوراي ویژة حکمران ناپسند است

شیلر از روي شوق و ذوق شتابزدة ناشی از موفقیت، گوته را وادار کرد که در یک نشریۀ دیگر به نام در موزن آلماناخ 

این نشریه زنین نام باروحترین قطعات . شد منتشر می 1800تا  1796طور ساالنه از  این نشریه به. وي ملحق شود به

زنیا در اصل قطعات . (نوشتند داشتند، که این دو شاعر آنها را از روي الگوي زنیا اثر مارتیالیس شاعر رومی می
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شیلر این طرح را براي .) شدند عنوان هدیه به میهمانان نوشته می آمیز به صورت فکاهی و کنایه کوتاهی بودند که به

ریان عبارت است از به هم چسباندن اشعار تفریحی و هجوآمیز که هر کدام آنها همۀ ج«: کورنر چنین توصیف کرد

بار خصوصاً علیه نویسندگان و آثارشان  هایی شوخ طبعانه و شیطنت اینها در درجۀ اول هجویه. یک بیت واحد است

تعداد این . شوند دیده میهاي شاعرانه یا فلسفی  هاي ناگهانی اندیشه گریخته شراره هاي آنها جسته هستند که در الیه

عنوان راهی براي وارد کردن ضربۀ متقابل به منتقدان  گوته این نقشه را به» .بیتیها از ششصد کمتر نخواهد بود تک

اي شدیدتر در  هاي طبقۀ متوسط، و برانگیختن عالقه خودشان، مسخره کردن نویسندگان پرطمطراق و سلیقه

مانند روباههایی که دمشان در حال «را » هدایا«آنها این . شنهاد کرده بودخوانندگان آلمانی نسبت به ادبیات پی

این ابیات، بدون امضا، و بعضی از آنها محصول . فرستادند فرهنگ و احساس می به اردوگاه اشخاص بی» سوختن است

احثی رها به سوي نویسندگان یا مب» سوخته روباهاي دم«چون بعضی از این . گر بودند مشترك این دو توطئه

اند، گذشت زمان آتش آنها را فرونشانده است؛ ولی یکی از آنها، که کار گوته است،  شدند که اینک فراموش شده می

  : خاطره آورده شود بویژه استحقاق آن را دارد که به

  توانید یک کل بشوید، همیشه براي یک کل تالش کنید، و اگر خودتان نمی

  !ر به یک کل ببندیدعنوان یک جزء خدمتگزا خود را به

: گوید گیرد و می شود، دنبال همین فکر را می یک بیت دیگر، که معموالً به شیلر نسبت داده می

  خواهید بدون اینکه بمیرید زندگی کنید؟ ترسید؟ می از مرگ می

  .وقتی که مدتها از رفتن شما بگذرد، آن کل باقی خواهد ماند. در کل زندگی کنید

. شد دنبال خود آوردند و این امر باعث رنج کشیدن شیلر و خندة گوته می ن حمالت متقابلی بهقسمتهاي ساتیري زنی

آمیز  بعد از این ماجراي جنون«. داد که بگذارد کارش تنها پاسخ دادن به این حمالت باشد گوته به شیلر اندرز می

پذیر  کنیم و، با تبدیل طبایع روان و شکل زنین، ما باید زحمت بکشیم تا تنها بر روي آثار بزرگ و باشکوه هنري کار

گوته و شیلر در این سالهاي . این کار انجام شد» .خود به اشکال واالمرتبه، همۀ دشمنان خویش را شرمنده سازیم

، »خداوند و رقاصۀ هند«و » عروس کورنت«گوته . اي از زیباترین اشعار خود را نوشتند دوستی رو به توسعۀ خود پاره

شیلر یک مقالۀ مهم . را نوشت) 1800(» آواز زنگ«، و )1797(» درناهاي ایبیکوس«، )1795(» روي یادهپ«و شیلر 

را منتشر ) 1796(نیز به این آثار افزود، و گوته هم شاگردي استاد ویلهلم ) 1795(به نام اشعار ساده و احساساتی 

وجود آیند نه اشعاري که از  ساس مدرکات عینی بهمنظور شیلر از اشعار ساده و احساساتی اشعاري بودند که برا. کرد

دل یا  ساده» ساده«شاعر . کرد او در خفا اشعار خود را با اشعار گوته مقایسه می. احساس متفکرانه مایه گرفته باشند

دهد که میان خود و  مایه یا گمراه شده نیست، بلکه کسی است که خود را چنان بسرعت با دنیاي خارج وفق می کم

کند، و برخوردش با واقعیت براساس قضاوت مستقیم و عاري از تأمل است، شیلر، هومر  عت تضادي احساس نمیطبی

تر شدن و تصنعیتر شدن تمدن، شعر این رابطۀ  به موازات پیچیده. کند هایی ذکر می عنوان نمونه و شکسپیر را به

شود، و شاعر باید از طریق نیروي تخیل  می دهد؛ کشمکش وارد روح مستقیم عینی و هماهنگی ذهنی را از دست می

شود، این هماهنگی و یگانگی  شود یا به آن امید داشته می خاطر آورده می عنوان کمال مطلوبی که به و احساس، به

گیرد و ابرهاي فکر روي  خود می میان نفس خود و جهان را دوباره به دست آورد؛ در این صورت، شعر جنبۀ تعمق به

شیلر عقیده داشت که بیشتر اشعار یونانی از نوع ساده یا مستقیم . اندازند شانند و آن را از شفافیت میپو آن را می

شاعر ایدئال آن است که نحوة . باشند بودند، و بیشتر اشعار جدید نتیجۀ ناهماهنگی، عدم پیوستگی، و تردید می

گوته بعدها متذکر شد که این مقاله . درهم آمیزد برخوردهاي ساده و متفکرانه را در یک تصویر ذهنی و فرم شاعرانه

  . سرچشمۀ بحث و جدل میان ادب و هنر کالسیک و سبک رمانتیک شد
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 1777موضوع داستان در سال . دهد مطالعۀ جریان تکوین شاگردي استاد ویلهلم شیوة آفرینش آثار گوته را نشان می

پایان  به 1872کنار گذارد و جلد دوم آن را تا ژوئیۀ تکمیل شد، آن را  1778به فکرش خطور کرد، جلد اول در 

کار کرد؛ جلدهاي پنجم و ششم مدت  1783سال، و روي جلد چهارم تا نوامبر  نرسانید؛ روي جلد سوم تا نوامبر آن

نامید و قسمتهایی از آنها را براي » گروه نمایشی استاد ویلهلم«او این شش کتاب را . سال دیگر طول کشیدند سه

کار  به دست 1791بار دیگر، به اصرار هردر و آنا آمالیه، در سال . تان خود خواند، و سپس آنها را کنار گذاشتدوس

شیلر به . هاي روبه افزایش را در اختیار شیلر گذارد دو جلد به آنها افزود، و این نوشته 1794تا ژوئن . داستان شد

نقش شیلر . فرستاد آمیز خود را برایش می دها، و مراتب تشویقموازات دریافت صفحات تازه، نظرات انتقادي، پیشنها

در این ماجرا تقریباً مانند نقش یک قابله بود که به زایمان طفلی که از زمان والدتش مدتها گذشته است کمک 

نهایی حدوداً  جاي تعجب نیست که محصول. ها تحویل چاپخانه شدند همۀ نوشته 1796سرانجام در سال . کرد می

شکل، و ازنظر ساختمان ضعیف، داراي حشو و زواید، و درهم بود، که تنها قسمتهایی از آن ـ همچنین از این نظر بد

قاطعیت و . کرد ـ عالی بود که سرگردانی و بالتکلیفی گوته را در میان عالیق متضاد و ایدئالهاي مبهم منعکس می

. اي غرورآمیز دودلی و کشمکش داخلی بودداد در حکم اختف اعتماد به نفسی که شیلر به او نسبت می

ـ مبین دوران آموزش در اصناف آلمان بود؛ ویلهلم با گذراندن آن سالهاي » کارآموزي«ـ سالهاي » شاگردي«

وخم داستان کارآموزي کند و پرزحمت ویلهلم در صنف زندگی  شد؛ به این ترتیب، موضوع پرپیچ» استاد«آموزش، 

اش به هنر نمایش،  بازي را دوست داشت، و به علت ادامۀ عالقه شب در کودکی نمایش خیمهخاطر اینکه  گوته به. است

گذاشتند،  سر می کردند و یکصد زیر و بم را پشت از ده شهر عبور می این داستان را به یک گروه بازیگر، که از بیش

وفایی  او، که هنوز نسبت به بی. وردصورت درسهایی در زندگی و تصاویري از رسوم آلمانی درآ مرتبط کرد و آن را به

خویش پایبند و وفادار بود، قهرمان داستان خود را به این صورت وارد صحنه کرد که رفیقۀ خود ماریانه را ترك 

دهد که جریان وقایع یا قدرت شخصیت افراد  او اجازه می. ویلهلم شخصیتی جذاب و مسحورکننده نیست. گوید می

در ماجراهاي عشقی او زنان هستند که ابتکار عمل را در . فکر به وضع و فکر دیگري بکشد دیگر او را از یک وضع یا

زند و  وپا می دنیا آمده است، در تحسین از نجیبزادگان دست عنوان یک فرد طبقۀ متوسط به او، که به. گیرند دست می

در برابر اشرافزادگی (ی فکري دارد که این نجیبزادگان روزي اشرافزادگ با فروتنی به این امید دل خوش می

سیماست که  او یک بازیگر و زنی خوش. فیلینه داراي شخصیتی جالبتر است. را به رسمیت بشناسند) خانوادگی

آورد، ولی این مالقاتهاي عشقی خود را با نشاطی مسري، و با ناآگاهی  سبکبال از یک عشق به عشقی دیگر روي می

شناسی پدر خود  او بااحساس وظیفه. فرد است شخصیت مینیون منحصربه. دهد جام میاي از ارتکاب گناه ان قابل تبرئه

گوته این دختر را . کند گیرد، همراهی می نوازد، و از مردم شاهی شاهی پول می رود، چنگ می جا می را، که به همه

آیا تو این سرزمین «واز گوید که آ کند، ولی می وپا شکسته صحبت می دارد که آلمانی را خیلی دست چنین مجسم می

شود؛ ولی  کند، عاشق ویلهلم می مینیون که دوران نوجوانی را طی می. خواند طور کامل می به را» شناسی؟ را می

آمبرواز . میرد بیند، از غصه می عنوان یک طفل دوست دارد، و مینیون وقتی ویلهلم را در آغوش ترزا می ویلهلم او را به

انگیز و  از میان این هشتصد صفحه کتاب گوته، مینیون را انتخاب کرد تا یک اپراي غم توما، آهنگساز فرانسوي،

شیلر از سبک آرام و متین شاگردي استاد ویلهلم و توصیف واقعبینانۀ زندگی یک  ).1866(دلپذیر دربارة او بسازد 

هاي غیرمحتمل روانی،  ي، جنبهگروه هنري سرگردان تمجید کرد، ولی تناقضهایی را در تسلسل وقایع ازنظر زمانبند

او پیشنهاد کرد در داستان . نکات خالف ذوق و سلیقه، و معایب تجسم شخصیتها و استخوانبندي داستان متذکر شد

گوته به او اطمینان . کتاب تغییراتی داده شود، و نظرات خود را دربارة اینکه داستان چگونه باید پایان یابد ابراز داشت

  وسه ولی سی» خواستهاي معقول شما را تا آنجا که برایم امکان داشته باشد، مراعات خواهم کرد؛من مسلماً «: داد
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توانست براي حفظ داستان خود از شر نفوذ  سال بعد، به اکرمان اعتراف کرد که این اظهار تنها کاري بود که وي می

خانۀ  فاحشه«عنوان یک  ها این کتاب را بهیکی از آن. منتقدان دیگر روشی کمتر دوستانه داشتند. شیلر انجام دهد

وقتی گوته با عواطف واالمقام سروکار دارد، «: آمیز گفت توصیف کرد؛ شارلوته فون شتاین با لحنی شکایت» سیار

خواهد طبیعت انسانی را از هرگونه نشانه و نمایش الوهیت  افشاند، گویی که می همیشه مقداري کثافت بر آنها می

تمیز را نداشت، زیرا در آن، صفحات مطبوع بسیاري وجود  ستان گوته استحقاق این انتقادات کلی و بیدا. محروم دارد

  . خود جلب کند تواند توجه و عالقۀ خوانندگان را، آزاد از جاروجنجال دنیا، به دارند، و هنوز می

ایمار در زمینۀ نمایش باهم کار آنها در و. عنوان میهمان گوته به وایمار رفت شیلر باردیگر به 1796مارس  23در 

کرد، و بازیگران را تعلیم  هایی را که باید روي صحنه آیند انتخاب می گوته مدیري سختگیر بود، نمایشنامه. کردند

آور  آور، یا احساساتی بود، همچنین آنچه وحشتناك و دهشت آنچه که ناسالم، ضعیف، اشک«: گوید اکرمان می. داد می

معموالً تماشاگران منحصر به درباریان بودند، بجز » .شد ها حذف می طور کامل از نمایشنامه ، بهیا خالف نزاکت بود

آلمان «: آوگوست فون شلگل با لحنی تلخ اظهارنظر کرد. شدند مواردي که بعضی از دانشجویان دانشگاه ینا دعوت می

آوریل به ینا بازگشت، در  12شیلر در » .پنجاه نفر هزار تماشاگر، و در وایمار با دو تئاتر ملی دارد ـ در وین با پنجاه

نویسی  حالی که تماس مجدد او با صحنۀ نمایش او را برانگیخته بود که از تاریخ، فلسفه، و اشعار نمایشی به نمایش

، »ساله جنگ سی«اي دربارة والنشتاین، سردار سپاه اتریش در  او مدتها در فکر آن بود که نمایشنامه. روي آورد

در ماه نوامبر، گوته به ینا رفت و مدتی را در ارتباط هر روزه با شیلر . گوته به او اصرار کرد به این کار بپردازد. نویسدب

خود استفاده کنی تا به تراژدي خود  سعی کن از بهترین ساعات«: وقتی به وایمار بازگشت، به شیلر نوشت. گذراند

کرد، گوته، که موفقیت شعر  هنگامی که شیلر روي والنشتاین کار می» .بپردازي و ما بحث دربارة آن را آغاز کنیم

یوهان هاینریش فوس دربارة زندگی و احساسات مردم آلمان حس رقابتش را تحریک کرده بود، ) 1795(لویز اثر 

منتشر اثري به نام هرمان و دوروتئا  1798مهارت خود را در این زمینۀ مورد عالقۀ عموم آزمایش کرد و در سال 

مزاج و یک مادر مهربان و پرعطوفت است، و  هرمان فرزند نیرومند و سالم و خجول و آرام یک پدر صفرایی. ساخت

و یک مزرعۀ وسیع را، در یکی از قراي نزدیک رودخانۀ راین، اداره » میهمانخانۀ طالیی«) پدر و مادر(این دو 

وسیلۀ فرانسویان تسخیر شده است  از شهرهاي مرزي که به شوند که صدها پناهنده از یکی آنها باخبر می. کنند می

ها را به پناهندگان تحویل  کنند، و هرمان این بسته هایی از لباس و غذا درست می افراد خانواده بسته. شوند نزدیک می

ندگان و یابد که با کمک به پناه  می» مچ پاهاي خوشتراش«و » سینۀ برجسته«او در میان آنها دخترکی با . دهد می

از مشقات معهود، او  شود و، پس هرمان عاشق این دختر می. کند فراهم آوردن وسایل آسایش آنان، به آنها خدمت می

شود و شرح  صورت شش وتدیهاي روان بازگو می این داستان به. آورد خانه می عنوان همسر خود نزد والدینش به را به

دعوت براي بیرون راندن مهاجمین . بخشد ورو می د به آن رنگشو مختصري که دربارة زندگی روستایی داده می

یافتند، خشنود  پرست را، که ایفیژنی در تاوریس و تورکواتاسو را بیگانه و نامأنوس می فرانسوي، آلمانیهاي وطن

اي که از زمان ورتر به بعد خوانندگان ناچیزي در خارج از  این داستان کوچک حماسی به نویسنده. ساخت می

  .اي بخشید کنشین ساکس ـ وایمار داشت، محبوبیت تازهدو

طور جدي دربارة  من هنوز به«: او به کورنر نوشت 1796نوامبر  28در . روبه صعود بود 1800تا  1798ستارة شیلر از 

او » .کار بدطالع هنوز در مقابل روي من است؛ نه شکلی گرفته و نه پایان یافته است کنم، ولی این والنشتاین فکر می

وکیف مطلب بر اثر مطالعات  کم. این اثر را به نثر آغاز کرد، آن را کنار گذاشت، و سپس آن را به نظم از نو آغاز کرد

ساله برایش آشنا بود، ولی حجم این مطالب چنان زیاد و حوادث و شخصیتهاي آن  وي در زمینۀ تاریخ جنگ سی

همۀ آنها در پنج پرده دست کشید، و تصمیم گرفت که در  چنان پیچیده بودند که وي از تالش خود براي فشردن
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اي به نام اردوگاه والنشتاین قرار دهد و بقیه را به دو نمایشنامه  درآمد یک پرده مقدمۀ این نمایشنامه یک پیش

ه اي بود که براي خلع سردار شورشی ترتیب داد نمایشنامۀ نخست به نام دي پیکولومینی حاکی از توطئه. تقسیم کند

قرار بود . داد وبرق می شده بود، و یک ماجراي آتشین عاشقانه میان دختر والنشتاین و پسر رهبر توطئه به آن زرق

  . نمایشنامۀ نهایی و اصلی مرگ والنشتاین نام گیرد

سازي  تأثیر ترسیم واقعبینانۀ تصویر یک اردوگاه نظامی و زمینه درآمد نمایشنامه را خواند، چنان تحت وقتی گوته پیش

والنشتاین قبل از تکمیل پیکولومینی، در تئاتر وایمار به  زیرکانه براي تحوالت بعدي قرار گرفت که اصرار کرد اردوگاه

در . اي بود که شاعر به کارش مشغول داشته شود ؛ شاید این راه زیرکانه)1798اکتبر  12(روي صحنه آورده شود 

ژانویه انجام شد و  30برنامۀ افتتاحیۀ آن در . لومینی را روي صحنه آوردپیکو شیلر به وایمار رفت تا دي 1799اوایل 

. آلود روي مرگ والنشتاین به کار مشغول شد شیلر به ینا بازگشت و با حرارتی تب. مورد حسن قبول قرار گرفت

ز دهد که در حال بیرون آمدن ا اي را نشان می وخوي نویسنده نوشت خلق 1799مارس  19اي که در  نامه

ام،  اي که از کارم خالص شوم، وحشت داشته من مدتها از آن لحظه«: گوید او می. اي است شوروحرارت آفریدن اثر تازه

کنم آزادي کنونی من بدتر از حالت اسارتی  باوجود آنکه خیلی مایل بودم آن لحظه فرارسد؛ و در حقیقت احساس می

زمان مرا به خود کشیده و نگاه داشته اینک از میان رفته است، و  عاملی که تا این. ام است که تاکنون دچار آن بوده

با آغاز تمرینها و برنامۀ افتتاحیۀ مرگ ».کنم که انگار به وضعی نامشخص در فضاي خالی معلق هستم من احساس می

، که دیدي موفقیت آن کامل بود؛ حتی تماشاگران وایمار. قدر کافی هیجان پیش آمد به) 1799آوریل  20(والنشتاین 

در این هنگام شیلر به . اند کردند که شاهد شاهکاري در زمینۀ ارائۀ نمایشنامه بوده بسیار انتقادي داشتند، احساس می

و تحریک را قویتر کرده بود؛ همۀ شخصیتهاي ) اکسیون(او گفتگوها را کوتاه، و عمل . حد اعالي رشد خود رسیده بود

ترسیم نموده بود و در پایان تراژیک نمایشنامه، یعنی مرگ ننگین مردي بزرگ که  اول نمایشنامه را با روح و نیرومند

شیلر : جا جمع کرده بود هاي پراکندة داستان را در یک حد خانه خرابش کرده بود، همۀ رشته جاهطلبی و غرور بی

شاید به پیشنهاد . با او بودنویسی حق  تواند با گوته همپایه باشد؛ و در زمینۀ نمایشنامه کرد که اینک می احساس می

این  1799در سوم دسامبر . تالر به مقرري شیلر افزود و از او دعوت کرد که در وایمار سکنا گزیند 200گوته، دوك 

قدر به خانۀ گوته نزدیک بود که براي مدتی این دو شاعر هر روز یکدیگر را  مکان کرد که آن اي نقل خانواده به خانه

  . دیدند می

او در . راند، خود را درگیر نمایشنامۀ دیگري کرده بود پیش می این احوال، شیلر، که این پیروزي او را به در خالل

اي براي یک تراژدي به فکرم رسیده  خدا را شکر که از هم اکنون موضوع تازه«: به کورنر نوشت 1799مه  8تاریخ 

. کند ولی مدعی نبود که تاریخنویسی می. ا مطالعه کرداو براي اثر خود، ماري استوارت، سوابق تاریخی الزم ر» .است

وقایع . عنوان مصالح کار و زمینۀ آن مورد استفاده قرار دهد اي بنویسد که وقایع تاریخی را به درنظر داشت نمایشنامه

ر خاطر اینکه ساخت و تأثیر نمایشی داشته باشند، ترتیبی مجدد داد؛ عناصر نامطبوع د و تسلسل تاریخی را به

صورت قهرمانی تقریباً منزه از هر عیب ترسیم  استوارت را به گر ساخت، و ماري خصوصیات اخالقی الیزابت را جلوه

اي نشده  در تاریخ ذکري از چنین مواجهه. انگیز رویاروي یکدیگر قرار داد اي هیجان کرد، و این دو ملکه را در مواجهه

ژوئن  14هنگامی که این نمایشنامه در . ا در ادبیات نمایشی استه ولی این صحنه یکی ازنیرومندترین صحنه. است

وقتی ماه ژوئیه فرارسید، او . شیلر بار دیگر بر اثر موفقیت مورد تجلیل قرار گرفت. در وایمار روي صحنه آمد 1800

آنها دستکاري کرد  در این مورد نیز وقایع تاریخی را مورد تجدیدنظر قرار داد و در. سرگرم نوشتن دوشیزة اورلئان بود

، ژاندارك را نشان داد که از دست اسیرکنندگان انگلیسی خود »دوشیزه«جاي سوزاندن  مثالً به: تا هدفش تأمین شود
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برنامۀ . میرد شتابد تا پادشاه خود را نجات دهد، و با پیروزي در میدان جنگ می گریزد، به صحنۀ جنگ می می

. دست آورد بزرگترین موفقیتی بود که شیلر تا آن زمان یا بعد از آن به) 1801سپتامبر  18(افتتاحیۀ آن در الیپزیگ 

کرد؟ او از این  آیا گوته از این ترقی ناگهانی دوستش و احراز برتري در صحنۀ نمایش آلمان احساس حسادت می

این نمایشنامه «: کرد وهشت سال بعد هنوز دربارة مرگ والنشتاین چنین قضاوت می پیروزیها مشعوف بود، بیست

نویسی  اندازة نمایشنامه ولی او رقیب خود را در زمینۀ شاعري به» .چنان پرعظمت است که در نوع خود نظیري ندارد

طور کامل  گاه به کرد که شیلر با ابرهاي فلسفه روي اشعار خود را پوشانده، و هیچ دانست، و احساس می واالمقام نمی

اي  خواستند در تئاتر وایمار برنامه وقتی که بعضی از ستایشگران شیلر می. ته استدر وزن و آهنگ اشعار استادي نیاف

در ژوئیۀ . از حد جنبۀ ظاهرسازي دارد منع کرد عنوان اینکه بیش به منظور تجلیل از وي اجرا کنند، گوته آن را به

نوامبر هنوز لحن صحبت  23د؛ ولی در در حالی که شیلر در وایمار مان. به ینا رفت تا در انزوا به مطالعه پردازد 1800

دانست و  می» با استعدادترین مرد از زمان شکسپیر«او گوته را . بود) با گوته(شیلر حاکی از دوستی زایل نشده 

گاه کوچکترین تردیدي دربارة اصالت فکري و درستکاري وي پدید  در مدت شش سال صمیمیت ما، هیچ«: گفت می

» .قیقت و احساس شرافت و عمیقترین پایبندي در پیروي از آنچه درست و خوب است بوداو واجد باالترین ح. نیامد

هاي  او بر اثر اندیشه …! توانستم با همین گرمی گوته را در روابط خانوادگیش نیز توجیه کنم کاش می«: شیلر افزود

انگیز از ازدواج، دچار  م تأسفو بر اثر یک بی. دهد نادرست دربارة اینکه چه چیزي سعادت خانوادگی را تشکیل می

قدر ضعیف و  کند، و او هم آن دهد و درست در خانه روزگارش را سیاه می نوعی آشفتگی شده است که او را رنج می

همسر شیلر، مانند سایر . »پذیر او است این تنها نقطۀ آسیب. تواند خود را از آن خالص کند القلب است که نمی رقیق

نبود کریستیان را در خانۀ خود بپذیرد، و شیلر در مکاتبات موجودش با گوته، بندرت نامی از بانوان وایمار، حاضر 

  . کریستیان برده است

انده دو به آن خو و این نامی است که گاهی این(وجود داشت  »دوقلوها«هایی که در دوستی این  باوجود چنین خدشه

توانند در  کم ثابت کرد که یک نابغۀ سبک کالسیک و یک نابغۀ مکتب رمانتیک می ، این دوستی دست)شدند می

خوردند، و  فرستادند و بیشتر با هم شام می آنها تقریباً هر روز براي یکدیگر پیام می. هماهنگی با یکدیگر زندگی کنند

قسمتی از سفارشی را که شراب فروشم همین «شت و براي شیلر گذا گوته اغلب کالسکۀ خود را در اختیار شیلر می

روي  طرف عصر بیایید با هم به پیاده«: گوته به شیلر نوشت 1801آوریل  20در . فرستاد می» اآلن تحویل داده است

از ] م و در بازگشت. آمیز مرا به همسر عزیزتان ابالغ کنید خداحافظ، درودهاي عطوفت«: ژوئن نوشت 11، و در »برویم

کلید باغ «: به شیلر نوشت 1802ژوئن  28در » .اي از ثمرات زحمات خود، شادم کنید ، با نشان دادن پاره[ گوتینگتن

از مرگ  ودو سال پس بیست» .خواهم تا آنجا که امکان دارد، در آنجا خوش باشید ام به شما داده خواهد شد؛ می و خانه

که شیلر را یافتم؛ زیرا با آنکه طبایع ما فرق داشتند،  …ي خوشوقتی بودبراي من جا«: شیلر، گوته به اکرمان گفت

توانست  تمایالت ما همچنان متوجه یک نقطه بودند، و این امر رابطۀ ما را چنان صمیمانه کرد که یکی از ما واقعاً نمی

 1801سه ماه اول  طی. هردو آنها در سالهاي آخرین دوستی خود دچار بیماري بودند» .بدون دیگري زندگی کند

در یک . خوابی، انفلوانزاي شدید، و دملهایی شد که مدتی چشمانش را برهم آوردند گوته دچار ناراحتی عصبی، بی

ژانویه، شارلوته فون شتاین به  12در . مرحله، او مدتی چنان دراز بیهوش بود که وایمار انتظار مرگ او را داشت

قدر عزیز است و یک بیماري شدید وي،  ت پیشینم گوته هنوز برایم ایندانستم دوس من نمی«: پسرش فریتس نوشت

شارلوته پسر کریستیان، آوگوست، را مدتی به » .روز پیش بر او عارض شد، مرا تا این حد عمیقاً تکان خواهد داد که نه

یستیانه به نحوي کر. اش تحمیل کرده بود کاهش دهد خانۀ خود برد تا سنگینی باري را که بیماري گوته بر رفیقه

یافتن راه بازگشت مشکل «: او به شارلوته نوشت. بهبود گوته کند و پررنج بود. کرد ناپذیر از گوته مراقبت می خستگی
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هایش اینک او را مرفه کرده بود، در وایمار  شیلر، که درآمد حاصل از اجرا و انتشار نمایشنامه 1802در » .است

اي را که وي در ینا  ؛ و گوته، که در آن وقت در ینا بود، به او کمک کرد تا خانهگولدن خرید 7200اي به مبلغ  خانه

شیلر اثري به نام عروس مسینا روي صحنه آورد که، به اعتراف  1803مارس  17در . کرد بفروشد در آن زندگی می

داد که  و برادر را نشان میخودش، تالشی براي رقابت با اودیپ اثر سوفوکل بود و با تقسیم همسرایان، مبارزة میان د

گوته هم با روي صحنه . این نمایشنامه مطبوع طبع واقع نشد. آید عاشق زنی هستند که خواهر آنها از آب درمی

  . رو شد با ناکامی مشابهی روبه 1803آوردن دختر نامشروع در 

م ژرمن نکر یا مادام دوستال بود که در میان تماشاگران برنامۀ دختر نامشروع یک بانوي بسیار باذکاوت و باروح به نا

دید و چنین  1803او شیلر را نخستین بار در دسامبر . کرد آوري می براي کتابش به نام دربارة آلمان مطلب جمع

  :نوشت

او فرانسه را خیلی . همان اندازه روشنفکر که واالمقام، شیلر را دیدم در سالون دوك و دوشس وایمار، در اجتماعی به

من با قدري حرارت از برتري اسلوب نمایشی خودمان نسبت به . واند، ولی هرگز به آن تکلم نکرده بودخ خوب می

کلیۀ اسلوبهاي نمایشی دیگر دفاع کردم؛ او از بحث و جدل کردن با من امتناع نداشت، بدون اینکه از اشکال و کندي 

طولی نکشید که من از خالل موانع کلمات او،  …. گونه ناراحتی کند بیان منظور خود به زبان فرانسه احساس هیچ

قدر  و او را آن …هاي چنان متعددي را کشف کردم و سادگی خصوصیات اخالقیش توجهم را جلب کرد اندیشه

. اي باروح یافتم که از آن لحظه پیمان دوستی پراز تحسینی با او بستم و به اندازه …تکلف،  بی

صورت منزه آن  او نمایندة فرهنگ فکري فرانسه به«: ال آماده کرد و گفتشیلر گوته را براي پذیرش مادام دوست

براي اینکه انسان حرفهاي او را دریابد، باید خود را تبدیل به یک . العادة اوست تنها اشکال وي حرافی خارق. است

ساعتی «: گزارش دادگوته . دسامبر نزد گوته آورد 24او مادام دوستال را در تاریخ » .دستگاه متمرکز شنوایی کند

گزارش » .او خوب و خیلی زیاد صحبت می کند. من فرصت نیافتم یک کلمه حرف بزنم. بسیار جالب را گذراندیم

قدر صحبت کرد که او  او گفت که گوته آن: طور بود، بجز یک تفاوت کوچک خود مادام دوستال هم عیناً همین

عنوان  عنوان شناساندن آلمان به فرانسه به کتاب او به. کند نتوانست حتی قسمتی از یک کلمه را هم برزبان جاري

امکان ندارد که نویسندگان آلمان، که مطلعترین و «: او نوشت. مورد استفاده قرار گرفت» سرزمین بومی فکر«

  » .شوداي توجه به ادبیات و فلسفۀ آنها مبذول  متفکرترین افراد اروپا هستند، استحقاق آن را نداشته باشند که لحظه

شیلر، که مصمم بود توجه تماشاگرانی را که عروس مسینا را مردود داشته بودند باز به خود جلب کند، به پیشنهاد 

طولی نکشید که موضوع . تل را، که مورد توجه عامه بود، برگزید گوته براي نمایشنامۀ بعدي خود داستان ویلهلم

پس از اینکه وي کلیۀ مطالب الزم «: ضمن خاطرات خود گفت 1820گوته در . داستان او را به حالت اشتعال درآورد

اگر خستگی بر . و تا زمانی که نمایشنامه به پایان رسید، از جاي خود برنخاست …کار شد به آوري کرد، دست را جمع

قهوة غلیظ  …شد خوابید، همینکه بیدار می گذاشت و مدت کوتاهی می شد، سرش را روي بازویش می او غالب می

تل  شیلر افسانۀ ویلهلم» .هفته نوشته شد به این ترتیب، نمایشنامه ظرف شش. خواست تا او را بیدار نگاه دارد سیاه می

شورش سویسیها علیه اتریش را رهبري  1308موجب این افسانه، تل در  به. عنوان یک واقعیت تاریخی پذیرفت را به

برابر افسانۀ موجود، گسلر به تل . طور نفور اتریشی نیز همیناین شورش واقعیت داشت؛ گسلر کارگزار م. کرده بود

قول داد که اگر او شهامت معروف خود را با هدفگیري یک سیب، که روي سر پسرش قرار داشته باشد، با تیر و کمان 

گسلر .را زدتل دو تیر در کمربند خود قرار داد؛ با تیر نخستین سیب . به اثبات برساند، او را مشمول عفو خواهد نمود

این نمایشنامه » .کرد براي تو، اگر تیر اول به پسرم اصابت می«خواست، و تل جواب داد پرسید تیر دوم را براي چه می

عنوان قسمتی از  سویس آن را به. جا مورد تحسین قرار گرفت در وایمار، و کمی بعد در همه 1804مارس  17در 
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در این هنگام شیلر از گوته . فروش رسید ظرف چند هفته هزار نسخه بهاز نمایشنامه . خود پذیرفت حقایق مربوط به

.مشهورتر بود

او به چنان قولنج شدیدي مبتال شد که پزشک  1804در ژوئیۀ . ولی کمتر از یک سال از عمر وي باقی مانده بود

ي را به نام دمتریوس اما بتدریج بهبود یافت و نمایشنامۀ دیگر. معالجش بیم مرگ وي، و شیلر امید آن را داشت

گوته از آن . او گوته را براي آخرین بار دید 1805آوریل  28در . آغاز کرد) مربوط به تاریخ روسیه» دمیتري قالبی«(

. آوریل، آخرین بیماري شیلر آغاز شد 29روز . مالقات به خانۀ خود باز گشت و خودش هم شدیداً به قولنج مبتال شد

شمانش در کاسۀ سرش خیلی فرو رفته بودند، و همۀ اعصابش از روي تشنج چ«: هاینریش فوس گزارش داد

. دست هم دادند به هایش براي از بین بردن او دست ها، و فساد ریه کنندة ادبی، تورم روده هیجانات ناخوش» .پرید می

ات ضعف جسمانی او رو بود، ولی در چنان ساع خورد، خیلی میانه گاه مشروب زیاد نمی شیلر هیچ«: گوته بعدها گفت

مه شیلر با آرامشی عجیب، با فرشتۀ مرگ  9در » .ناچار بود با مشروبات الکلی نیروهاي خود را به تحرك وادارد

کالبدشکافی . او با همسر، چهار فرزند، و دوستانش وداع کرد و سپس به خواب رفت و دیگر بیدار نشد. مالقات کرد

بر اثر سل از بین رفته، قلبش روبه تباهی گذارده، و کبد، کلیه، و طورکامل  جسدش نشان داد که ریۀ چپش به

آید  باتوجه به این اوضاع، اجباراً این سؤال براي ما پیش می«: پزشک به دوك گفت. اند هایش همگی بیمار بوده روده

کرد  جرئت نمیگوته در آن هنگام چنان بیمار بود که کسی » .که این مرد بیچاره چگونه این مدت زندگی کرده است

من «: مه، گریۀ کریستیان ماجرا را بر او آشکار کرد، او به تسلتر نوشت 10در . دربارة مرگ شیلر چیزي به او بگوید

دهم، ولی در عوض دوستی را از دست دادم که درست نیمی از وجود من  کردم دارم جان خود را از دست می فکر می

  .د به تحقق آمالش رسیدگوته با آنچه برایش باقی مانده بو» .بود

  

  

فصل بیست و چهارم

  گوته، پیردیر

1805 -1832  

  

I  ـ گوته و ناپلئون  

خاطر رعایت محدودیتهاي مقرر خویش، در این مرحله گوته را در حالی که فاوست او نوك  آیا بهتر این است که ما به

رها کنیم، یا آنکه با متراکمتر کردن اند  اش جاري است و سنین عمرش او را به مرحلۀ عقل و کمال رسانیده خامه

النوع پیوسته در حال تکامل را تا پایان  کالم، این رب صفحات محدودي که در اختیار داریم، و با قبول خطر اطالۀ

  . کشد زوال ما را به دنبال خود می کارش دنبال کنیم؟ خرد بی

آوگوست، که متحد پروس بود، ارتش کوچک   ارلک  دوك. ، ناپلئون پروسیها را در ینا شکست داد1806اکتبر  14در 

. بازماندگان منهزم و سپس فاتحان گرسنه وارد وایمار شدند. خود را در آن نبرد علیه فرانسویان رهبري کرده بود

شانزده سرباز آلزاسی خانۀ گوته را دراختیار گرفتند، . انبارها را غارت کردند و خود را در منازل مردم جاي دادند

آن شب دو سرباز دیگر، که مست بودند، بزور وارد خانه شدند و . ان به آنها غذا، مشروب، و رختخواب دادکریستی

باال دویدند و داخل اطاق گوته شدند، شمشیر خود را   چون در طبقۀ پایین رختخواب دیگري موجود نیافتند، به طبقۀ

دو سرباز و همخواب خود قرار داد، آنها را  ر میان اینکریستیان خود را د. مقابل صورت او گرفتند و خواستار جا شدند
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دستوراتی . در تاریخ پانزدهم، بوناپارت به وایمار رسید و نظم را برقرار کرد. وادار کرد بروند، و سپس در را چفت کرد

رگ و خانۀ کلیۀ اقدامات الزم باید براي محافظت گوتۀ بز«شد و » ادیب برجسته«صادر شد دایر براینکه نباید مزاحم 

مارشال الن، مارشال نه، و مارشال اوژرو مدتی نزد او ماندند، و سپس با عذرخواهی و سپاسگزاري از » .عمل آید او به

» .وشوهر خواهیم شد خواست خدا ما زن به«: خاطر شهامتش تشکر کرد و به او گفت گوته از کریستیان به. آنجا رفتند

مهربان گوته، که همۀ معایب او را با محبت، و همۀ افتخارات وي را با فروتنی  مادر. اکتبر آنها ازدواج کردند 19در 

درگذشت، و گوته نیمی از  1808سپتامبر  12او در . بود، بار دیگر دعاهاي خیر خود را همراه آنان کرد تحمل کرده

.ارث برد امالك وي را به

وسه شاهزاده در ارفورت شرکت  ش پادشاه و چهلاي مرکب از ش عنوان رئیس در جلسه ناپلئون به 1808در اکتبر 

کارل آوگوست در این جلسه شرکت داشت و گوته را جزو مالزمان خود به  دوك. کرد و نقشۀ آلمان را تغییر داد

شاعر به این مالقات رفت و مدت یک ساعت را با . اکتبر از او دیدن کند 2بوناپارت از گوته خواست در . جلسه برد

ناپلئون از نیروي جسمانی گوته . دو سردار سپاه، و فریدریش فون مولر، یکی از قضات وایمار، گذراند فاتح، تالران،

. ، دربارة خانوادة او پرسید، و به انتقاد پرشوري از ورتر پرداخت)ونه سال داشت گوته در آن وقت پنجاه(تحسین کرد 

چرا راجع به تقدیر صحبت «: د، محکوم کرد و گفتگذاشتن هاي وقت را، که تأکید را روي تقدیر می او نمایشنامه

ما از پاسخ گوته اطالعی نداریم، ولی مولر اظهار » گوید؟ آقاي گوته در این باره چه می. کنیم؟ سیاست تقدیر است

در ششم » !این یک مرد واقعی است«: شد، ناپلئون به سران سپاهش گفت داشت هنگامی که گوته از اطاق خارج می

آنها . ئون به وایمار بازگشت و یک گروه از پاریس با خود آورد که تالما، هنرمند بزرگ، هم در میان آنها بوداکتبر ناپل

از اجراي برنامه، امپراطور گوته را به کناري کشید و با او دربارة  پس. در تئاتر گوته مرگ قیصر اثر ولتر را نمایش دادند

اي براي شاهزادگان و مردم باشد، زیرا از  تواند بدرستی مدرسه جدي مینمایشنامۀ «: او گفت. بحث پرداخت تراژدي به

شما باید مرگ قیصر ار باشکوهتر از ولتر مجسم دارید، و نشان « …. بعضی جهات مافوق وقایع تاریخی قرار دارد

ورد، مردم دنیا مرحلۀ اجرا درآ هاي عالی خود را به دادند که نقشه وقت کافی می -ناپلئون–دهید اگر مردم به قیصر 

! کنم من صریحاً این خواهش را از شما می. شما باید به پاریس بیایید«: و کمی بعد افزود» .شدند چقدر خوشبخت می

» .دست خواهید آورد در آنجا شما دیدگاهی وسیعتر از جهان خواهید یافت و موضوعهاي زیادي براي اشعار خود به

گذشت، از سفیر فرانسه خواست  بار از مسکو از وایمار می ینی مصیبتنش وقتی که ناپلئون بار دیگر پس از عقب

  . درودهاي وي را به گوته ابالغ کند

خود دیده  بزرگترین ذهنی را که دنیا تاکنون به«قول خودش، در وجود بوناپارت  کرد که وي، به شاعر احساس می

از همۀ اینها که بگذریم، اصوالً : نوشت 1807در سال  او کامالً با حکمرانی ناپلئون بر آلمان موافق بود؛» .یافته است

ناپدید  1806آلمانی وجود نداشت بلکه فقط مجموعۀ درهمی از کشورهاي کوچک بود؛ و امپراطوري مقدس روم در 

او از شکست . نظر گوته خوب بود که اروپا متحد باشد، خصوصاً تحت فرمان شخصیتی بارز مانند ناپلئون شده بود؛ به

فرهنگ . وي بار دیگر هنگهاي وایمار را علیه فرانسویان رهبري کرد  ون در واترلو خوشحال نبود، هرچند که دوكناپلئ

توانست،  پرستانۀ زیادي احساس کند؛ و او نمی او حرارت میهن از آن جنبۀ جهانی داشت که بگذارد و عالیق وي بیش

در هشتادمین سال عمر . ور و حرارت ملی باشند بنویسدشد، سرودهایی که داراي ش با آنکه بکرات از اوخواسته می

توانستم سرودهاي حاکی از نفرت بنویسم، در حالی که احساس نفرت  من چگونه می :»خود به اکرمان گفت

گاه از فرانسویان نفرت نداشتم، هرچند وقتی که ما از شر آنها خالص  کردم؟ و میان خودمان باشد، من هیچ نمی

توانستم از ملتی  و بربریت است، چگونه می - فرهنگ –من که تنها مطالب مهم برایم تمدن . کردم شدیم، خدا را شکر

نفرت داشته باشم که در زمرة بافرهنگترین ملل جهان است و من مقدار زیادي از فرهنگ خود را مدیون آن هستم؟ 
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ایینترین سطوح تمدن از همه شما همیشه آن را در پ. هرحال، این موضوع نفرت میان ملل چیز عجیبی است به

شود و در آنجا انسان،  ولی سطحی وجود دارد که درآن این نفرت کامالً ناپدید می. یابید تر می نیرومندتر و وحشیانه

. پندارد مثابه سعادت یا مصیبت خود می اصطالح، مافوق ملتها قرار دارد و سعادت یا مصیبت یک ملت همسایه را به به

  . سالگی، به این سطح رسیده بودم سن شصت سازگار بود، و من مدتهاي مدید قبل از رسیدن به این سطح با طبع من

  ! وجود داشت» اروپاییان خوب«کاش در هر کشور بزگ یک میلیون نفر از چنین 

II بخش اول : ـ فاوست  

هاي  او در فکر و نوشته گوته دعوت ناپلئون را براي رفتن به پاریس یا نوشتن دربارة قیصر نپذیرفت؛ مدتها بود که

داشت، و آن  از باشکوهترین فعالیتهاي سیاسی او را عمیقاً به تحرك وامی پروراند که حتی بیش خود موضوعی را می

تالش روح براي رسیدن به تفاهم و زیبایی، شکست روح بر اثر کوتاهی عمر زیبایی و گریزپایی حقیقت، و آرامشی 

ولی چگونه امکان داشت همۀ اینها را در تمثیلی نو و . دست آورد صدر به دف و سعۀتوان با محدود کردن ه بود که می

  . وهشت سال در این راه تالش کرد قالبی نمایشی عرضه کرد؟ گوته مدت پنجاه

بازي آموخته بود، و تصاویري از فاوست و شیطان  شب هاي قصه و خیمه او در کودکی داستان فاوست را از طریق جزوه

. خود او در دوران جوانی به جادو و کیمیاگري دست زده بود. هاي سرداب آوئرباخ در الیپزیگ دیده بودروي دیوار

قرارانۀ خودش براي فهمیدن در تصوري که وي در ذهن خود از فاوست داشت راه یافت؛ خواندن آثار  جستجوي بی

ن، که وي در فرانکفورت به او دل آمیز هردر در قالب مفیستوفلس ریخته شد؛ گرتچ ولتر و تماسش با لحن طعن

  .بریون، که او در ززنهایم ترکش کرده بود، به مارگارت شکل و نام بخشیدند باخته بود، و فریدریکه

خود گرفت،  هایی که این داستان در فکر او به عمق تأثیري که داستان فاوست بر گوته گذاشت، و تنوع اشکال و قواره

او . پایان نرسانید آن را به 1831آغاز کرد و تا سال  1773وشتن نمایشنامه را در شود که وي ن از اینجا آشکار می

: در زندگینامۀ خود نوشت 1771دربارة مالقات خود با هردر در 

کم خود را به قالبی  اي موضوعها که در نهاد من ریشه گرفته بودند و کم من با نهایت دقت عالقۀ خود را به پاره

نمایش  …. بودند» فاوست«و » گوتس فون برلیشینگن«این موضوعها . از او پنهان داشتم آوردند شاعرانه درمی

من نیز در . انداخت و در حرکت مداوم بود با الحان متعدد خود در درون من طنین می» فاوست«بازي  شب خیمه

رآن، من در زندگی واقعی عالوه ب. زمینۀ همه نوع علم به کاوش پرداخته، و خیلی زود به بیهودگی آن پی برده بودم

در آن وقت، . انواع راهها را آزمایش کرده و پیوسته بدون احساس رضایت و با احساس ناراحتی از آنها بازگشته بودم

من این مطالب و همچنین مطالب بسیار دیگري را در فکر خود داشتم و در ساعات تنهایی از آنها احساس سرور 

  . غذ آورمکردم، بدون اینکه چیزي روي کا می

کردم  من امروز صبح احساس می«: او به یکی از کسانی که با وي در مکاتبه بودند گفت 1775سپتامبر  17در 

مدتی بعد در آن ماه، یوهان تسیمرمان از او پرسید » .فاوست خود را نوشتم«سرحال هستم، و یک صحنه از 

اي پر از هزار تکه کاغذ آورد و آن  او کیسه: گوید می طوري که خود تسیمرمان کند، و به نمایشنامه چگونه پیشرفت می

، فرم اولیۀ نمایشنامه )1775نوامبر (وقتی گوته به وایمار رفت » .فاوست من این است«: را روي میز انداخت و گفت

که ، که یک نسخۀ خطی آن 1887ولی او از آن ناراضی بود و آن را کنار گذاشت؛ این فاوست اولیه تا سال . کامل بود

گوته در طول پانزده سال دیگر آن را مرور . چاپ نرسید دستنوشتۀ خانم فون گوخهاوزن بود در وایمار یافته شد، به

چاپ رسانید، و این قطعه اینک در  به 1790کرد، گسترش داد، و سرانجام آن را به صورت یک قطعه از فاوست در 

  .بعد بود نمایشنامه از زمان هملت به شدة مشهورترین این نخستین شکل چاپ. وسه صفحه است شصت
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من تصمیم «: ژوئن به شیلر نوشت 22در . کنار گذاشت 1797گوته، که هنوز از آن ناراضی بود، موضوع را تا سال 

آنچه را که چاپ شده است کنار بگذارم، و مقدار زیادي جرح و  …کار فاوست خود شوم  به ام بار دیگر دست گرفته

خوابی  و چقدر خوب بود که شما در یکی از شبهایی که بی …. بیشتر گسترش بدهم …آورم عمل  تعدیل در آن به

به سرتان زد دربارة این موضوع فکر کنید و به من بگویید که از کل داستان چه انتظاري دارید و رؤیاهاي مرا مانند 

، و تالش ناموفق براي متحد کردن دوگانگی طبع بشر«: شیلر روز بعد جواب داد» .پیامبري واقعی برایم تعبیر کنید

طبیعت موضوع شما را ناچار خواهد کرد . شود نظر دور داشته نمی هاي الهی و جسمانی در وجود بشر، هرگز از جنبه

هاي منطقی و  رو شوید، و نیروي تخیل ناچار خواهد بود که خود رادر خدمت اندیشه که از دید فلسفی با آن روبه

خاطر داشت،  از حد غنی بود، و تجربیات وي، که او آنها را با روشنی به خیل گوته بیشنیروي ت» .معقول درآورد

آنچه را که  1808برابر کرد، و در  او بسیاري از این تجربیات را در قطعه گنجاند، حجم آن را دو. از حد متعدد بیش

. شناسیم به جهانیان عرضه داشت امروز به نام فاوست، بخش اول می

پراحساس به » نامۀ  تقدیم«بازیش یک کلمه بر زبان جاري سازد، یک  شب اینکه بگذارد عروسک خیمهاو قبل از 

، که با لحنی مضحک نوشته شده و حاکی از بحثی میان مدیر تئاتر، »پیشگفتار در تئاتر«دوستان مرحوم خود؛ یک 

کند که  مفیستوفلس شرطبندي می، که در آن خداوند با »پیشگفتار در بهشت«نویس، و دلقک بود؛ و یک  نمایش

سپس، سرانجام فاوست آغاز به سخن . توان براي همیشه به گناه کشانید، در مقدمۀ نمایشنامه قرار داد فاوست را نمی

  : گوید کند و می می

  افسوس که من، فلسفه، قانونشناسی،

  همچنین علم پزشکی، 

  انگیزتر، الهیات را  و از همه غم

  . ام ور کامل مطالعه کردهط با تالشی پرحرارت به

  ام،  صورت احمقی دانشمند و بیچاره گیر کرده و در اینجا به

  . درست مثل آن وقت که نخستین بار در راه مدرسه گام برداشتم

  خوانند،  آنها مرا استاد، نه الحق دکتر می

  ده سال، بر نشیب و فراز، ـ  و من نزدیک نه

  و باال و پایین، و از چپ به راست، 

  کنم  وار راهنمایی می گردان خود را بردهشا

  . چیز را بدانیم توانیم هیچ دانم که در واقع ما نمی و می

هاي کوچک هانس زاکس باقی مانده بود، درست همان وزن مواجی از آب درآمد  این وزن چهاروتدي، که از نمایشنامه

  . ید مناسب بودکش اي که فلسفه را با استهزا به زیر مهمیز می که براي نمایشنامه

دهد؛ و او هم مانند گوته هنوز در سن  ساله نشان می البته فاوست خود گوته است، حتی از لحاظ سنی که او را شصت

آرزوي دوگانۀ او براي خرد و زیبایی معرف روح گوته بود؛ . آید سالگی از زیبایی و برازندگی زنان به هیجان می شصت

فاوست و گوته . حال آرزویی واال بود طلبید، ولی در عین مبارزه می تقامجو را بهاین آرزو با گستاخی خود خدایان ان

بعکس، . هردو به زندگی، اعم از معنوي و حسی، از دید فلسفی و از جنبۀ خوشگذرانی، پاسخ مثبت داده بودند

نظرش  عفریت انکار و شک است و همۀ آرزوها در) که شیطان نیست، ولی فیلسوف شیطان است(مفیستوفلس 

در لحظات بسیار، گوته در قالب این روح . معنی، و همۀ زیباییها اسکلتی هستند که پوستی بر رویشان قرار دارد بی

رسد که  نظر می گاهی به. توانست چنین لطافت طبع و روحی به وي بیخشد ریشخندکننده نیز درآمده بود وگرنه نمی
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گیرد؛در حقیقت،  جلو تمایالت و توهمات رمانتیک فاوست را میمفیستوفلس نداي تجربه، واقعبینی، و عقل است که 

. نتیجۀ زندة آشنایی وسیع با جهان است …شخصیت مفیستوفلس «: گوته به اکرمان گفت

پذیرد که مفیستوفلس لذت  شرطی می فروشد؛ او رفتن به جهنم را به فاوست روح خود را بدون قیدوشرط نمی

  :نشان دهد که او با کمال میل حاضر باشد براي همیشه با آن سر کند ارضاکنندة آنچنان پایداري به او

  اگر هم با رضایت خاطر براي همیشه در بستر کاهلی بلمم، 

   …! پایان رسد سپس در آن هنگام نسل من به

  آیا باید به هر یک از لحظات بگویم 

  » !قدري درنگ کن، تو خیلی زیبایی«

  جیري که بخواهی، مرا بیفکنی؛ توانی به غل و زن در آن صورت تو می

  .و در آن صورت من هم با کمال میل به آنجا خواهم رفت

آتش شهوات ما اینک در «: دارد پروایی فریاد برمی کند و با بی فاوست به این شرط این پیمان را با خون خود امضا می

فاوست در . برد می) گرتچن(ارگارت به این ترتیب، مفیستوفلس او را نزد م» .دریاي لذات جسمانی فرو خواهد نشست

کند دل مارگارت  او سعی می. یابد گردد می رود و با خرد بازمی هاي آن سادگیی را که با دانش می وجود او همۀ جذبه

  : دست آورد را با جواهر و فلسفه به

  کنم بگو مذهب تو چگونه است؟  خواهش می: مارگارت

  تو مردي خوب و مهربان هستی، 

  .کنم به مذهب توجه ناچیزي می کنی صف، فکر میو با این و

  . کنی من تو را دوست دارم تو حس می! بس است طفل عزیز: فاوست

  کنم،  ریزم و جان خود را فدا می من براي کسانی که دوستشان دارم خون خود را می

  . گیرم گاه ایمان و کلیساي کسی را از دستش نمی و هیچ

  ! ید اعتقاد داشته باشیمما با! این درست نیست: مارگارت

  تو به خداوند اعتقاد داري؟ 

  تواند بگوید  دختر بسیار عزیزم، چه کسی می: فاوست

  ؟»من به خداوند اعتقاد دارم«

  پس تو اعتقاد نداري؟ : مارگارت

  ! روي جذاب، حرفم را اشتباه نشنو تو، فرشته: فاوست

  گونه او را معرفی کند؟  تواند این چه کسی می تواند نام بر او نهد؟ چه کسی می

  من به او اعتقاد دارم؟ 

  کسی که احساس دارد و افکار باطنیش محکم است، 

  » من به او اعتقاد ندارم؟«تواند بگوید  می

  کند،  چیز را حفظ می چیز را دربر دارد و همه آیا او که همه

  کند؟  تو و من و خودش را در چنگ ندارد و حفظ نمی

  شود؟  سر ما ظاهر نمی آیا گنبد آسمان باالي

   …آیا زمین پابرجا زیر پاي ما قرار ندارد؟

با آنکه اینها خیلی بزرگند، قلب خود را از آنها ماالمال کن،
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  و هنگامی که از این احساس خود را کامالً سعادتمند دانستی، 

  ! خواهی بگذار اسمش را آنچه می

  ! اسمش را سعادت، قلب، عشق، خدا بگذار

  نامی ندارم، من براي آن 

  . چیز است احساس همه

  اسم، چیزي جز صدا و دود نیست

   …. کند که نور آسمان را ابرآلود می

  رسند،  نظر منصفانه می این کلمات تو به: مارگارت

  . ولی با این وصف، تو پایبند مسیحیت نیستی

  . طفل عزیزم: فاوست

گیرد، بلکه اندام و البسۀ زیباي فاوست، که سحر  تأثیر مذهب وحدت وجود مبهم فاوست قرار نمی مارگارت تحت

او در حالی که سر . دهد تأثیر قرار می مفیستوفلس به کمک آنها جوانی دوباره به او بخشیده است، مارگارت را تحت

  : خواند دوك ریسندگی خود نشسته است، آوازي حاکی از آرزوي حسرتبار می

  آرامش من رخت بربسته است، 

  قلبم ریش است، 

  گاه دیگر من هیچ

   …. آن را نخواهم یافت

  من نزدیک پنجره، 

  گردم؛  تنها به دنبال او می

  روم،  پیش می وقتی به

  . گردم تنها به دنبال او می

  راه رفتن پرشکوهش، 

  اش،  منشانه هیئت بزرگ

  تبسم لبانش، 

   …نیرومندي چشمانش، 

  آغوش من او را 

  کند  او را آرزو می

  و را درآغوش بگیرم توانم ا آه، آیا می

  و خود را به او بچسبانم 

  و او را ببوسم؟ 

  در آن صورت با کمال میل حاضرم 

  هاي او بیهوش شوم،  از بوسه

  ! از حال بروم، و بمیرم

براي اینکه بدون نگهبان و  مارگارت. داند، ولو اینکه از طریق اپراي گونو باشد همۀ جهان غرب بقیۀ داستان را می

فاوست برادر . شود که وي دیگر از آن بیدار نمی. دهد آور به مادرش می و ازحال برود، داروي خوابمراقب ببوسد 
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شود؛ مارگارت از روي سرافکندگی و  رساند و سپس ناپدید می مارگارت به نام والنتینه را در یک دوئل به قتل می

فاوست در دخمۀ زندانش از او دیدن . شود شود و به مرگ محکوم می دستگیر می. کشد پدر خود را می اندوه بچۀ بی

کند، در حالی که  مفیستوفلس فاوست را از آنجا دور می. شود از اطاقک زندان او خارج شود کند، ولی حاضر نمی می

خوانندگان این اثر تنها بتدریج متوجه ».اند بخشوده شده) مارگارت(گناهان او «: دارد صدایی از آسمان فریاد برمی

منتشر شده بود، زیباترین نمایشنامه و زیباترین شعري بود که آلمان تا آن وقت  1808فاوست، که در  شدند که این

عنوان اثري شایستۀ آنکه در میان واالترین آثار  ولی عدة معدودي که هشیار بودند آن را فوراً به. وجود آورده بود به

ته مقایسه کرد، ژان پول ریشتر او را با شکسپیر برابر فریدریش شلگل گوته را با دان. ادبی جهان جاي گیرد شناختند

دانست؛ ویالنت در قلمرو شاعري همان مقام رفیعی را برایش قایل شد که ناپلئون در آن هنگام در قلمرو حکومت و 

  . چنگ داشت

III ـ پیردیر عاشق  

 1807آوریل  23در . داشتدو ماجراي عشقی پرشور ) بدون احتساب بتینا برنتانو(گوته  1821- 1818در سالهاي 

او نوة سوفی فون الروش بود که . اي از ویالنت نزد شاعر سالخورده آمد ودو سال داشت، با معرفینامه بتینا، که بیست

کرد  او احساس می. به ویالنت نرد عشق باخته بود، و دختر ماکسیمیلیانه برنتانو بود که با گوته راز و نیازي داشته بود

گوته وي را . آغوش او افکند الفت موروثی با گوته دارد؛ و همینکه وارد اتاق گوته شد، خود را به که یک نوع پیوند

ترین اشعار  هایش تازه کرد؛ ولی همراه نامه عنوان یک بچه پذیرفت، و از آن پس با همان مفهوم با او مکاتبه می به

طاب به بتینا نبودند، وي آنها را در حکم اظهارتمایل فرستاد، و با آنکه این اشعار خ اي را که سروده بود می عاشقانه

منتشر کرد، همین رنگ را به آنها  1835پنداشت، و در مکاتبات گوته با یک بچه، که وي در  خود می شدید نسبت به

  .داد

د، دختر نامی» مینا«این دختر، که کمی بعد گوته او را . بیشتر اشعار از ویلهلمینه هرتسلیب الهام گرفته شده بودند

او نوزده سال داشت؛ عفیف،  1808شناخت، ولی در  گوته او را در دوران کودکی می. یک کتابفروش در ینا بود

کرد و از اینکه اختالف سن و  کرد بادقت توجه می اي که گوته ادا می او به هر کلمه. بااحساس، و درحال شکفتگی بود

گوته متوجه احساسات او شد، به آن . از آن خود کند، متألم بود شد که او گوته را دوست بدارد و موقع مانع آن می

آورد  خاطر می گذاشت؛ولی به» قلب عاشق«پاسخ مساعد داد، براي او تصانیفی نوشت، و با بازي با کلمات، اسم او را 

حساس،  خجول،» اوتیلیه«رسد که وقتی گوته  نظر می چنین به. که همین تازگی کریستیان را همسر خود کرده است

.مجسم کرد، مینا را درنظر داشت) 1809(و پرمحبت را در رمان خود به نام پیوندهاي انتخابی 

طور که خود نویسندة آن هم عقیده داشت، بهترین داستان وي به نثر بود که، از نظر  توجه، همان این رمان بسیار قابل

به اظهارات . ي بود که از استاد ویلهلم تهیه کرده بودا تنظیم و فشردگی بیان، خیلی بهتر از دو متن مطول و پرحاشیه

در سراسر پیوندهاي انتخابی حتی یک سطر وجود ندارد که مبین «: توجه کنید) 1829فوریۀ  9(گوته به اکرمان 

از آن است که انسان  قسمتی از زندگی واقعی خود من نباشد، و در این متن مطالبی نهفته است که بمراتب بیش

ها و  از حد حاوي اندیشه در واقع، عیب کتاب این است که بیش» .یک بار قرائت آنها را هضم و جذب کند بتواند با

گوید که  مثالً او می. (بافی کرده است آید، فلسفه افکار گوته است؛ و گوته خیلی زیاد از قول اشخاصی که به آنها نمی

خود را درآن » افکار اتفاقی«ترین  وته بعضی از پختهدخترك یعنی اوتیلیه، یک دفترچۀ خاطرات روزانه دارد که گ

ولی ) ».در برابر برتري بسیار شخص دیگر، ما راهی جز عشق و محبت براي دفاع از خود نداریم«: گنجاند، مانند می

هاي خود گوته تا این حد در این کتاب آمده است، کتاب داراي گرمی زندگی و  همین علت که افکار و اندیشه به

صورتی که در کتاب آمده است باز همان شارلوته فون شتاین است که وسوسه  اي فکري است؛ مثالً شارلوته بهاستغن
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ورزد؛ سروان خود گوته است که عاشق همسر  شده است به شوهرش خیانت کند، ولی از این کار خودداري می

مجذوب مینا و هرتسلیب شده است؛ و دوستش است؛ ادوارد، شوهر پنجاهساله که مفتون اوتیلیه شده، گوته است که 

باشد، این کتاب داراي خصایصی  اصوالً چون خود داستان در حکم تالش گوته براي تحلیل حساسیت عشقی خود می

  .است که یاد شد

ممکن است عنوان کتاب یعنی . گوته درصدد بود در این کتاب جذبۀ جنسی را از دید شیمیایی مورد توجه قرار دهد

توسط شیمیدان بزرگ سوئدي، توربرن اولوف برگمان،  1775همین نام که در   خابی را از کتابی بهپیوندهاي انت

سروان، اعمال جذب، دفع، و ترکیب اجزاي کوچک مواد را براي ادوارد و شارلوته تشریح . منتشر شد گرفته باشد

رسند و با این وصف چنین پرقدرت و  می نظر روح به شما باید خودتان این مواد را ، که چنین بی«: گوید کند و می می

ربایند،  یکدیگر را می …کنند  باري، آنها یکدیگر را جستجو می. اندرکار ببینید نیرو هستند، با چشمان خود دست

کنند؛ و سپس، ناگهان بار دیگر به صورتهاي تازه از نو ساخته، و غیرمنتظره ظاهر  بلعند، و نابود می کنند، می خرد می

کنند که براي یک  این ترتیب، ادوارد دوست خود سروان، و شارلوته خواهرزادة خود اوتیلیه را دعوت می به» .شوند می

هنگامی که ادوارد با . شود، و ادوارد هم عاشق اوتیلیه سروان عاشق شارلوته می. دیدار طوالنی نزد آنها بمانند

نوعی  ر سروان است، و در حقیقت اینها مرتکبشود، به فکر اوتیلیه، و شارلوته هم در فک همسرش همبستر می

عنوان  نحو عجیبی به اوتیلیه شباهت دارد، و اوتیلیه هم این بچه را به ثمرة این همبستري به. شوند زناکاري روانی می

گذارد این بچه درآب خفه شود، و از شدت  کند، سپس، ظاهراً براثر یک تصادف، اوتیلیه می بچۀ خود تلقی می

سپارد، و سروان ناپدید  ادوارد براثر دلشکستگی جان می. میرد دهد که می قدر خود را گرسنگی می نپشیمانی آ

ازدواج «: کند گیري می یکی از فالسفۀ شهر چنین نتیجه. ماند، ولی ازنظر روحی مرده است شارلوته زنده می. شود می

نها که از همه بافرهنگترند بهترین فرصت را براي کند و به آ ازدواج وحشیان را رام می. آغاز و پایان همۀ تمدنهاست

آورد که اگر مشقات اتفاقی آن را در  بار می قدر سعادت به ازدواج باید پابرجا بماند، زیرا آن. دهد عطوفت و مهربانی می

 ولی چهار صفحه بعد، یکی از شخصیتهاي داستان پیشنهاد» .دیگر ترازو بگذاریم، این مشقات در حکم هیچند کفه

. صورت آزمایشی درآیند که در آنها قرارداد ازدواج هربار براي مدت پنج سال معتبر باشد کند که ازدواجها به می

کند و با زنان جوان در رازونیاز است در حالی  بینیم که از آبهاي معدنی استفاده می گوته را در کارلسباد می 1810در 

. ود، در خانۀ خود باقی مانده است و با مردان جوان رازونیاز داردکه کریستیان، که چهارسال از ازدواجش گذشته ب

خود جلب کرد؛  ساله عشق پرشور یک دختر سبزة زیباي یهودي به نام ماریانه فون ایبنبرگ را به ویک شاعر شصت

ر، دخت«او در شعري خطاب به سیلویه وي را . سپس با سیلویه فون تسیگزار موطالیی از نزد دختر یهودي گریخت

اي حاکی از تمناي وفاداري براي گوته فرستاد، به این  کریستیان نامه. خواند» اندام رفیقه، محبوب، سفید، و ظریف

گویند که سیلویه و خانوادة  اند؟ در اینجا می و آیا بتینا و دوشیزه فون ایبنبرگ تاکنون به کارلسباد وارد شده: شرح

هاي خود چه خواهی کرد؟ اینها تقریباً ازحد  همه مغازله تو در میان ایناین ترتیب،  به. گوتر هم آنجا خواهند آمد

گاه کمی فکر  طور نیست؟ دربارة من هم گاه ولی تو قدیمیترین مغازلۀ خود را فراموش نخواهی کرد، این. گذشته است

چون تو، . باشم قصد من این است که بدون توجه به آنچه مردم ممکن است بگویند، به تو اعتماد مطلق داشته. کن

  . کنی دانی، تنها کسی هستی که دربارة من فکر می خودت می

. نظم یا نثر بنویسد یافت که مطالبی به او تقریباً هر روز وقت کافی می. گوته براي کریستیان هدایاي کوچکی فرستاد

. دگی خودم نامیدوي شروع به نوشتن زندگینامۀ خود کرد و آن را افسانه و حقیقت از زن 1809در حدود سال 

گاه، عمداً یا سهواً، تخیل را با واقعیت درهم  گاه رساند که امکان داشت وي نحوي دلنشین می عنوان زندگینامه به همین

طور مختصر و با ظرافت، موضوع عشق خود را نسبت به شارلوته بوف مطرح کرد، ولی ماجراي  او به. آمیخته باشد
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او بسیاري . این دو زن هر دو در آن موقع زنده بودند. مشروحتر مورد بحث قرار دادطور  عشقی خود با فریدریکه را به

از دوستان دوران جوانی خود از قبیل لنتس، بازدو، مرك، هردر،یاکوبی، و الواتر را بخوبی و با بلندنظري مورد تجزیه 

وصی وي، چنین شکایت شده در یادداشتهاي خص. نفسی صحبت کرد و تحلیل قرار داد، و دربارة خودش با شکسته

رود به معایب خود اعتراف کند، ولی از محاسن خود ذکري  نویسد انتظار می بود که از کسی که زندگینامۀ خود را می

حوادث آن معدود است و تعمق . این زندگینامه بیشتر حاوي سرگذشت یک ذهن است تا یک زندگی. به میان نیاورد

. این زندگینامه بزرگترین کتاب وي به نثر است. ردحد وفور وجود دا و تفکر در آن به

. آمیز از بتهوون دریافت داشت که همراه آن اوورتور براي اگمونت نیز فرستاده شده بود اي تحسین گوته نامه 1811در 

 روي نواخت و با او پیاده بتهوون براي گوته آهنگ می. در تپلیتس مالقات کردند 1812شاعر و آهنگساز در ژوئیۀ 

رفتند، مردم در  هرجا که آنها می«نویس اعتماد کرد،  چنانچه بتوان به گفتۀ آوگوست فرانکل رمان. کرد می

گوته، که از این مزاحمتهاي دایمی ناراحت . دادند کردند و به آنها سالم می گردشگاهها بااحترام برایشان راه باز می

‹ و بتهوون با تبسم پاسخ داد، › !دور دارم این چیزها به توانم خود را از چه مزاحمتی، من هرگز نمی‹: بود، گفت

 1812گوته در دوم سپتامبر ›» .نگذارید این امر عالیجناب را ناراحت کند؛ احتماالً هدف این اظهار ارادت من هستم

و از اینکه ا. حیرت آورد، ولی شخصیت او، افسوس، کامالً غیرقابل اداره است استعداد بتهوون مرا به«: به تسلتر نوشت

کند نه براي  یابد در اشتباه نیست، ولی این نحوة تفکر آن را نه براي خودش لذتبخشتر می انگیز می دنیا را نفرت

» .دهد آور معذور داشت که او دارد شنوایی خود را ازدست می قسمت زیادي از آن را باید به این علت رقت. دیگران

چه خوبیهایی ! اي نسبت به من داشته است این مرد بزرگ چه صبر و حوصله«: اظهارنظر بتهوون دربارة گوته این بود

ظواهر و طرز رفتار درباري » .محیط دربار کامالً براي او مناسب است«: ولی بتهوون افزود» !او به من کرده است

دگی او جذبۀ زندگی خانوا. قسمتی از زندگی رسمی گوته بود، زیرا وي هنوز در ادارة امور کشور نقشی فعال داشت

ودوسال داشت، از قماش کامالً متوسط و غیرقابل نجات  بیست 1821آوگوست که در سال . خود را ازدست داده بود

اي داشت، زیرا مغازلۀ  کریستیان براي این کار خود بهانه. بود، کریستیان چاق شده و به میخوارگی روي آورده بود

کرد، اغلب در ویالي یوهان فون ویلمر، که در  ایی که از فرانکفورت میاو در دیداره. گوته با این و آن ادامه داشت

تقریباً چهارهفته  1815در تابستان . آمد کرد و از همسر ویلمر به نام ماریانه خوشش می حومۀ شهر بود، اقامت می

ته و آریاهاي موتسارت را او اشعار غنایی گو. ویک سال داشت، ولی در کمال زیبایی زنانه بود ماریانه سی. نزد آنها ماند

نوشت، و با گوته اشعاري در تقلید از حافظ، فردوسی، و دیگر  خواند، اشعاري عالی می نحوي سحرآمیز می به

بعضی از این اشعار صریحاً .) به آلمانی ترجمه شده بود 1812حافظ در سال . (کرد سرایان فارسی ردوبدل می سخن

شود، ولی این آزادي بیان  هستند که از هماغوشی جسمانی ناشی می تقابلیجنبۀ شهوانی دارند و حاکی از سرور م

نفر باردیگر در هایدلبرگ با یکدیگر مالقات کردند؛ دو شاعر با  این سه. تنها ممکن است جنبۀ شاعرانه داشته باشد

اطراف چشمۀ قصر  کردند و گوته نام ماریانه را با حروف عربی روي گرد و غبار رویهاي طوالنی می یکدیگر پیاده

سال بقیۀ عمر گوته آنها با یکدیگر در مکاتبه  پس از آن روز، آنان دیگر یکدیگر را ندیدند ولی در طول هفده. نوشت

رسید ویلمر از اینکه ماریانه شخصی چنین مشهور را مجذوب خود کرده بود و به اشعار گوته با  نظر می به. بودند

 1819وان گفت در سطحی پایینتر از اشعار گوته بودند، همسر خود را در ت داد که بسختی می اشعاري پاسخ می

.گوته اشعار ماریانه و اشعار خود را در دیوان شرقی خود گنجانید و منتشر کرد. داشت بیشتر عزیز می

اشتهاي گوته در دفتر یادد). 1816ژوئن  6(نثر و نظم ادامه داشتند، کریستیان درگذشت  در حالی که این مکاتبات به

» .در درون و اطراف من، خالء و سکوت مرگبار حکمفرما بود. جان کندن وي وحشتناك بود«: روزانۀ خود نوشت

رفتۀ دوران جوانی  هنگامی که شارلوته کستنر، محبوبۀ ازدست. حالت افسردگی عمیقی این سالها را تیره کرده بود
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از وي دیدن  1816سپتامبر  25اي هانوور بود، در وچهارسالۀ کستنر عضو موفق شور گوته، که اینک همسر شصت

وجود نیامده است و همۀ صحبتهاي او دربارة مطالبی  گونه احساسی در گوته به رسید که هیچ نظر می کرد، چنین به

فرزندش آوگوست، که از زندگی عیاشانۀ خود دست کشیده بود، با  1817ولی در . اهمیت توأم با نزاکت بودند بی

اوتیلیه روح و بشاشیت جوانی را به . گوته از آنها دعوت کرد که با او زندگی کنند. ن پوگویش ازدواج کرداوتیلیه فو

هایی آورد که باعث شدند بار دیگر قلبش به طپش  این خانواده آورد و طولی نکشید که براي شاعر سالخودره نوه

از سه دختر آمالیه فون لوتسو بود که گوته او را از او یکی . وجود اولریکه فون لوتسو به این جریان کمک کرد. درآید

چون «: و بعدها اولریکه در خاطرات خود گفت) 1821اوت (او در مارینباد با اولریکه آشنا شد . شناخت کارلسباد می

گاه  سال داشتم، هیچ من چند سال در یک مدرسۀ شبانروزي فرانسوي در ستراسبورگ زندگی کرده بودم و تنها هفده

بنابراین، من اصالً از این آقاي . دانستم که او مردي مشهور و شاعري بزرگ است گوته را نشنیده بودم و نمی نام

او تقریباً هرروز . روي بروم روز او از من خواست که با او به پیاده فرداي همان. کشیدم سالخوردة مهربان خجالت نمی

در تمام طول «: گوید طوري که اولریکه می مارینباد بازگشت و به به 1822گوته در » .برد روي می مرا با خود به پیاده

سال بعد آنها در کارلسباد با یکدیگر مالقات کردند، و طولی  یک» .آن تابستان، گوته نسبت به من خیلی مهربان بود

ه بود که محبت در این هنگام شاعر به این نتیجه رسید. راه انداختند نکشید که در منطقۀ آبهاي معدنی، شایعاتی به

کارل آوگوست به اولریکه اصرار کرد با گوته ازدواج کند، و به او گفته شد  دوك. کند وي از جنبۀ پدرانه تجاوز می

و پس از مرگ شاعر یک مقرري ساالنۀ  درصورت انجام این کار، خانۀ زیبایی در وایمار به خانوادة او داده خواهد شد

گوته دلشکسته به وایمار بازگشت و ناکامی خود را با . ادر و دختر امتناع کردندم. تالري دریافت خواهد کرد 10‘000

.اولریکه نودوپنج سال زندگی کرد. نوشتن جبران کرد

سوي اولریکه کشاند، کارل تسلتر، رهبر موسیقی در ینا، یک شاگرد دوازدهسالۀ  ، که گوته را به1821در همان سال 

تسلتر روح گوته را به دنیاي موسیقی گشوده و . شت، در وایمار نزد گوته آوردخود را، که فلیکس مندلسون نام دا

حیرت افکند و او را  در این هنگام، مهارت نوازندة جوان پیانو شاعر سالخورده را به. حتی آهنگسازي به او یاد داده بود

هر روز «: م نوامبر فلیکس نوشتدر شش. گوته اصرار کرد که این نوازندة جوان چند روز نزد او بماند. دلشاد ساخت

زنم، که قسمتی از آن فوگهاي  بعدازظهرها، تقریباً دوساعت براي او پیانو می. بوسد صبح نویسندة فاوست وورتر مرا می

نوامبر گوته ضیافتی برپا کرد تا فلیکس را به افراد  8در » .ام باخ، و قسمتی آهنگهایی است که بالبداهه ساخته

کند و  او هر روز بعدازظهر پیانو را باز می«: نوامبر فلیکس نوشت 10در . ایمار معرفی کندسرشناس و متجدد و

نشیند و  سپس کنارم می› !بیا قدري برایم سروصدا راه بینداز. ام امروز اصالً صداي نواختن تو را نشنیده‹ : گوید می

لتر می خواست فیلکس را به ینا بازگرداند، هنگامی که تس» .دانید او چقدر مهربان و بامحبت است نمی. دهد گوش می

در این هنگام احساس «: این پسربچۀ خوشبخت نوشت. گوته او را وادار کرد که بگذارد شاگردش چند روز دیگر بماند

اوتیلیه فون پوگویش . حقشناسی نسبت به گوته از هرسو پدید آمد، و دخترها و من لبان و دستانش را بوسیدیم

کند، اثر این  ر گردن او حلقه کرد؛ و چون اوتیلیه خیلی قشنگ است، و گوته پیوسته با او مغازله میبازوان خود را دو

دور از دیدگاه تاریخنویسان، لحظات خوشی در تاریخ وجود  انگیز، و به هاي حزن در پس نمایشنامه» .کار عالی بود

  .دارند

IV ـ دانشمند  

گیري  جانبه دنباله رانی بازگردیم که او توجه دقیق و عالقۀ همهخوب است به سالهاي پیشین عمر گوته، یعنی دو

داند مقدار وقتی که گوته وقف  کمتر کسی از ما می. آغاز کرد و این کار را در تمام طول عمر خود ادامه داد  علوم را

او در . کرد ف میاز مدت زمانی بود که براي کارهاي دیگر خود اعم از نظم یا نثر صر کرد بیش تحقیقات و نوشتن می
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کالبدشناسی را آغاز کرد؛ و سالها در  1781در . الیپزیگ پزشکی و فیزیک، و در ستراسبورگ شیمی خوانده بود

کرد، و ساختمان طبقات زمین را موردتوجه و  آوري می هاي معدنی و گیاهی جمع گشت، نمونه اطراف تورینگن می

به مردان و زنان و آثار هنري، بلکه به حیوانات و گیاهان و  تنها او ضمن سفرهاي خود نه. داد بررسی قرار می

در تأسیس آزمایشگاههادر ینا نقش رهبري داشت و در مورد موفقیتها یا . هاي نوري و جوي نیز توجه داشت پدیده

 .شد همان اندازة موفقیتها یا شکستهاي خود در ادبیات، بسختی شاد یا اندوهگین می شکستهاي خود در علوم، به

بانی هواشناسی در دوکنشین ساکس ـ وایمار تأسیس  ایستگاههاي دیده: گوته در مورد کیفیات جوي کاري انجام داد

وي . کرد و به تأسیس ایستگاههاي دیگر در سراسر آلمان کمک رساند و دستورالعملهایی براي آنها آماده ساخت

آوري آثار و  دوك آوگوست را وادار کرد جمع. وشتن» علل تغییرات فشارهوا«و » وهوا نظریۀ آب«مقاالتی دربارة 

از اینکه قشرهاي زمین را  پس. اشیایی را آغاز کند که مجموعۀ آنها هستۀ مرکزي موزة معدنشناسی ینا را تشکیل داد

اي  رهدر ایلمناو مورد مطالعه قرار داد، استدالل کرد که این قشرها نظریۀ آبراهام ورنر را دایر براینکه کلیۀ طبقات صخ

» آبی«یا » نپتونیستها«این نظریه که به نام نظریۀ . (کنند در قشر زمین نتیجۀ عمل بطئی آب هستند تأیید می

او .) وانفعاالت شدید است تلفیق شود که حاکی از تغییر براثر فعل» وولکانیستها«معروف بود، الزم آمد تا بعداً با نظریۀ 

هایی که در آن جاي  توان از روي سنگواره ند عمر یک قشر از زمین را میدر زمرة نخستین کسانی بود که معتقد بود

طور نامنظم در نقاط مرتفع  کرد که سنگهاي عظیمی که اینک به دارند تعیین کرد؛ و از این نظریه دفاع می

  . اند شمال آمده بودند، به آن نقاط برده شده اند، براثر هجوم یخهایی که از قطب پراکنده

هدف من این «: عنوان مطالبی دربارة نورشناخت در دو جلد منتشر کرد و نوشت اثري تحت 1792- 1791گوته در 

عهده  آوري کنم، خودم کلیه آزمایشها را به بوده است که آنچه را در این زمینه معلوم و شناخته شده است جمع

سانتر کنم، و آنها را در دیدگاه اشخاص عادي بگیرم، تا آنجا که امکان دارد در آنها تغییر و تنوعی بدهم، درك آنها را آ

در وایمار » موزة گوته«آزمایشات متعددي انجام داد، تا رنگ را توضیح دهد؛  1810تا  1790طی سالهاي » .قرار دهم

در دوجلد  1810نتیجۀ این آزمایشها در . داد حفظ کرده است هنوز ابزار و وسایلی را که وي مورد استفاده قرار می

عنوان یک دانشمند  تن و یک جلد تصاویر منتشر شد که دربارة نظریۀ رنگ نام داشت؛ این کار عمدة وي بهبزرگ م

عنوان نتیجۀ ساختمان و طرزکار چشم  عنوان نتیجۀ ترکیب شیمیایی اشیا، بلکه به تنها به  او رنگها را نه . بود

، کیفیت جسمانی کوري در برابر رنگها ازنظر انطباق شبکۀ چشم با تاریکی و روشنایی. داد موردمطالعه قرار می

، و )ماند اثري که پس از دیدن یک رنگ در چشم باقی می(دید رنگها  هاي رنگها و پس هاي سایه فیزیولوژي، پدیده

پنداشت که  او به اشتباه می. تأثیر تضادها و ترکیبهاي رنگها ازنظر حسی و هنري را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد

شوند و  این دورنگ در روي تخته رنگ نقاشان مخلوط می. (آید دست می بر اثر ترکیب رنگهاي زرد و آبی بهرنگ سبز 

شوند، رنگهاي خاکستري  آیند، ولی وقتی رنگهاي آبی و زرد در تجزیۀ رنگها با یکدیگر ترکیب می به این صورت درمی

توصیف شده بودند تکرار ) 1704(تاب نورشناخت نیوتن بسیاري از آزمایشهایی را که در ک.) آورند وجود می و سفید به

دست آورد، و سرانجام نیوتن را به  متفاوت با آنچه در کتاب نیوتن آمده بود به کرد، در چند مورد نتایجی

او با این نظر نیوتن مخالف بود که رنگ سفید ترکیبی از رنگهاست؛ و معتقد . صالحیت و گاهی فریب متهم کرد عدم

یک در  معاصران و اخالف وي هیچ. کند نه سفید طور مرتب رنگ خاکستري ایجاد می کیب این رنگها بهبود که تر

هایش را  کردند و بسیاري از نظریه آنها از آزمایشهاي او تمجید می. گیریهاي او را قبول نداشتند نورشناخت نتیجه

داد،  یک شاعر و فیلسوف مورد تحسین قرار میعنوان  آرتور شوپنهاور، که گوته را به 1815در . دانستند مردود می

. عنوان ترکیبی از رنگها با توانایی دفاع شده بود اي براي او فرستاد که در آن از عقیدة نیوتن دربارة رنگ سفید به مقاله
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خاطري  رد نظریۀ رنگهاي او از جانب همگان به افسرده. خاطر این کارش نبخشید گوتۀ سالخورده هرگز او را به

.لهاي آخر عمر وي افزودسا

در پادوا از  1786او در سال . براي مردي به حساسیت گوته در برابر رنگها طبیعی بود که مفتون جهان نباتات شود

تر از آنچه تا آن وقت  تر و متنوع اي غنی در این باغها مجموعه. دیدن باغهاي پرورش گیاهان سخت به هیجان آمد

و برآن شد که تأثیر . حد با گیاهان شمال فرق دارند شد که گیاهان جنوب تا چه او متوجه. دیده بود وجود داشت

گاه با چنین توانایی احساس نکرده بود که قدرت  او هیچ. محیط را بر شکل و رشد گیاهان موردمطالعه قرار دهد

شکل خارجی آن، از  فرد آن ازنظر ساختمان، بافت، رنگ، و مرموز و متعال طبیعت هر شکلی را، با الگوي منحصربه

ولی آیا در همۀ این تنوع اجزاي منفرد، ! چه حاصلخیزي و چه ابتکاري. آورد وجود می تخمهاي ظاهراً ساده و مشابه به

اش خطور کرد که همۀ این  و در همۀ سیر تکاملی اعضا و اجزا، عناصر مشترکی وجود داشتند؟ این فکر به مخیله

مختلف یک نمونه و الگوي اصلی و اساسی هستند و همۀ این گیاهان از روي یک ها و تنوعات انواع  طبقات و نمونه

او به هردر . اند که مادر همۀ اینهاست شکل گرفته» گیاه نخستین«نمونۀ اساسی و اصلی ـ حتی تخیلی ـ با یک 

نات و هم دربارة ؛ یعنی هم دربارة حیوا»همین قانون یا نظریه دربارة کلیۀ موجودات زنده صادق خواهد بود«: نوشت

فرد بودن خود،  و چون یک سازوارة منفرد، با همۀ منحصربه. حیوانات نیز انواع یک طرح ساختمانی واحدند. گیاهان

. تقلیدي از نمونۀ اصلی اولیه است، بنابراین، اجزاي یک سازواره ممکن است اشکال یک شکل و قوارة اساسی باشند

ترین  او مراحل مشهود شکل، از ساده. رگهایش در مراحل مختلف رشد بودندگوته در پادوا یک نخل زینتی دید که ب

نظرش رسید که همۀ ساختمانهاي یک  برگ تا شاخۀ کامل بادبزنی شکل آن، را موردمطالعه قرار داد و این فکر به

   .هستندگیاه، غیراز پایه یا ساقۀ آن، انواع و مراحل مختلف برگ 

اي به نام کوششی توسط یوهان  از بازگشت به وایمار نظریۀ خود را در یک کتاب هشتادوشش صفحه گوته پس

) 1790(ولفگانگ فون گوته، عضو شوراي ویژة حکمران دوکنشین ساکس ـوایمار، براي توضیح تغییرشکل گیاهان 

رؤیاهاي یک شاعر به تمسخر گرفتند و به شاعر اندرز دادند که به  عنوان گیاهشناسان این کتاب را به. منتشر کرد

گوته حرف آنها را پذیرفت و نظرات خود را به قالب شعري درآورد که تغییرشکل گیاهان نام . حرفۀ خود بپردازد

ان یک کار عنو اتین ژوفروا سنتیلر مقالۀ گوته را به 1830در . بتدریج این نظریه شواهد و پشتیبانانی یافت. داشت

پژوهشی دقیق و نیروي تخیل خالق که با پیشرفت گیاهشناسی موردتأیید قرار گرفته است، به فرهنگستان علوم 

. فرانسه ارائه داد

اظهار داشت که جمجمه نوع تغییرشکل یافته و دنبالۀ  1790کار بستن نظریۀ خود درمورد کالبدشناسی در  گوته با به

امروز دربارة این . طور در میان خود گرفته که ستون فقرات نخاع را دربر گرفته است انستون فقرات است و مغز را هم

موضوع توافق نظري وجود ندارد در زمینۀ کالبدشناسی یک موفقیت مشخص و درخشان به گوته نسبت داده 

قرار دارد و این استخوانی است که میان فکین . (شود، و آن نشان دادن یک استخوان میان فکین انسان است می

برده بودند، ولی دربارة  وجود چنین استخوانی در حیوانات پی کالبدشناسان به.) دندانهاي پیشین در آن قرار دارند

کشف گوته اختالفی را که ازنظر ساختمانی میان انسان و میمون وجود داشت . وجود آن در انسان تردید داشتند

از ینا به شارلوته فون شتاین  1784مارس  27اي به تاریخ  در نامهبه سخنان شاعر که موفقیت خود را . کاهش داد

رسم صبح  چند خطی به«: اند، گوش دهید جا جمع شده دارد و در آن دلباخته و دانشمند هر دو در یک اعالم می

من یک کشف کالبدشناسی . من عطا شده است رضایتی لذتبخش به …. خیر گفتن به لوتۀ خودم می نویسم به

او » .تو هم سهم خود را از آن خواهی داشت، ولی دربارة آن یک کلمه حرف نزن. م که هم زیباست و هم مهما کرده

کوششی براساس «عنوان  تحت 1784کشف خود را در یک کتاب کوچک که با دست نوشته بود در سال 
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سان و حیوانات طبقۀ باال فکین در فک باال میان ان دادن اینکه استخوان بین شناسی تطبیقی، براي نشان استخوان

اي است که تاکنون نوشته شده  این نخستین رساله«: براي دانشمندان گوناگون ارسال داشت و گفت» مشترك است

عنوان اینکه در زمینۀ کالبدشناسی تطبیقی قرار دارد توصیف کرد، و به این ترتیب  توان آن را بدرستی به است و می

آزیر، همان کشف را در /ویک د کالبدشناس فرانسوي، فلیکس(» .این علم است این رساله یک راهنما در تاریخچۀ

بشر شباهت خیلی نزدیکی با مخلوقات عالم حیوانی «: گوته در این مقاله نوشت). منتشر ساخت 1784همان سال 

اري از علما و او، مانند بسی» .هر موجود زنده تنها یک نوع با یک شکل تغییریافته در یک هماهنگی عظیم است. دارد

. نوشت» تغییرشکل حیوانات«عنوان  دانست و شعري تحت از خود، بشر را قسمتی از دنیاي حیوانات می فالسفۀ پیش

ولی او به سیر تکاملی به مفهوم داروینی عقیده نداشت، بلکه در دنبال نظرات لینه انواع یا طبقات موجودات را ثابت 

یافته باشند،  او یک گیاه اولیۀ واقعی نبود که از آن همۀ گیاهان تکامل» نگیاه نخستی«به این ترتیب . پنداشت می

گوته، مانند المارك و ارزمس داروین که . تنها یک نوع کلی بود که همۀ گیاهان اشکال تغییریافتۀ آن بودند بلکه

اس شرایط محیط، از همدوران وي بودند، عقیده نداشت که یک طبقه از موجودات از طریق انتخاب انواع مساعد براس

. یافته است طبقات دیگر تکامل

اي پرحرارت و روشنفکر، و دانشمندي در  او یک غیرحرفه. اي آیا گوته یک دانشمند واقعی بود؟ نه به مفهوم حرفه

وسایل و تجهیزات وسیعی . میان اشعار، داستانها، ماجراهاي عشقی، آزمایشهاي هنري، و کارهاي پرمشقت اداري بود

. آوري کرد، و مشاهدات مفید و آزمایشهاي دقیقی انجام داد علمی جمع اي بزرگ از متون برد، کتابخانه ر میکا به

او از . شدة گوته را، ازنظر انطباق با حقایق، تصدیق کرد هلمهولتس صحت عملیات و آزمایشهاي عینی وصف

عنوان یک دانشمند قبول  اي او را به حرفه ولی اشخاص. کرد توضیحاتی که با علیت نهایی ارتباط داشتند احتراز می

ازحد به معرفت شهودي و  نگریستند که با اعتمادي بیش می» عالقمند«چشم یک شخص  نداشتند، زیرا آنان به او به

پرداخت و به هریک از  او خیلی بسرعت از یک موضوع یا پژوهش به موضوع یا پژوهش دیگري می. فرضیه متکی است

کرد، و در هیچ زمینه، غیراز نورشناخت و نظریۀ رنگها، در عمل  وهشها در نقطۀ بخصوصی توجه میاین موضوعها یا پژ

اي آرمانی و  هاي گوناگون و جدا از یکدیگر داراي جنبه ولی پافشاري او در زمینه. به ممارست و تحقیق نپرداخت

دسالگی خواهد رسید، ولی از تحقیق و گوته چند سال دیگر به سن هشتا»  :گفت 1825اکرمان در سال . شجاعانه بود

و شاید این شاعر در این عقیدة خود محق بود » .دنبال یک ترکیب بزرگ است او همیشه به. شود آزمایش خسته نمی

که هدف اصلی علم نباید تجهیز تمایالت قدیمی با ابزار تازه، بلکه باید گسترش عقل و دانش براي تنویر تمایالت 

  .باشد

V  ـ فیلسوف  

مند بود نه یک استاد، هرچند او بود که باعث شد فیشته، شلینگ، و  وته در زمینۀ فلسفه نیز مانند علم یک عالقهگ

داد، ولی  او به بحثهاي مکاتب فکري عالقۀ چندانی نشان نمی. هگل به استادي فلسفه در دانشگاه ینا منصوب شوند

شد، از طریق علوم و شعر  ج که بر سن او افزوده میبتدری. تفسیر طبیعت و مفهوم زندگی حدي نداشت توجهش به

یافت و  او از هر شیء، هر لحظه، و هر جزء، روشنی و آگاهی بیشتري دربارة کل می. صورت یک حکیم درآمد به

وي که تا هنگام مرگش » هاي کوتاه و اتفاقی از گفته» «.هرچیز گذران در حکم یک نشانه یا مظهر است«گفت  می

  .کند ه بود، عقل و حکمت در هر صفحه تراوش میچاپ نرساند به

تنها آنچه «او نظام خاصی براي منطق عرضه نکرد، ولی خود را در این میان صاحبنظر دانسته و اظهار داشت که 

ما حقیقت را در عمل » .در ابتدا کلمه وجود نداشت، بلکه آنچه وجود داشت عمل بود«و » .مفید است واقعیت دارد

مند شده بود، چنین  طور که شیلر به کانت عالقه او آن. جانشین آن ر فکر؛ فکر باید ابزار عمل باشد نهیابیم نه د می
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کرد  اي به کانت نیافت؛ اذعان داشت که ماهیت نهایی واقعیت از حدود دانش ما خارج است، ولی احساس نمی عالقه

بلکه بعکس، عقیده داشت که باید آنچه غیرقابل داشت که از روشهاي سنتی پیروي کند،  که این امر وي را متعهد می

؛ جهان محسوس براي زندگی ما »آنچه غیرقابل تعیین است ارزش عملی ندارد«شناخت است نادیده گرفته شود؛ 

از  پس. کرد که به وجود یک دنیاي برون اعتراف کند شناسی احساس ناراحتی نمی او ازنظر معرفت. کافی است

نیست که ما ادراك - نفسه فی- من با کمال میل قبول دارم که طبیعت «: نگ، به شیلر نوشتخواندن آثار کانت و شلی

ولی انطباق طبایع با روح ما با دنیاي  …. شود هاي ذهن ما درك می کنیم، بلکه طبیعت صرفاً طبق صورتها و قوه می

بسیاري از اشخاص «: گوید میدر جاي دیگر او » .حاکی از یک جبریت برونی و یک رابطه نسبت به اشیاست …برون 

. آیند کنند، و علت آن هم فقط این است که اگر آن را بپذیرند، ازپاي درمی در برابر اذعان به واقعیت مقاومت می

اولباك در /دستگاه طبیعت اثر د«: گفت او می. داشت گرایی و همچنین ایدئالیسم ذهنی را مردود می ولی گوته ماده

رسید که ما تحمل حضور آن را  نظر می و چنان مرگبار به …چنان تیره  - اه ستراسبورگشاگردان دانشگ -نزد ما 

این موضوع مربوط به دوران » .آمدیم آمد که از آن به رعشه درمی نظرمان چون شبی می یافتیم، و به کننده می ناراحت

  : ه کنبل نوشتب 1812آوریل  8جوانی بود، ولی در دوران کهولت نیز همان عقیده را داشت، و در 

شود که روح و ماده، روح و جسم، و فکر و  کند یا این تصویر درنظرش مجسم نمی کسی که این حقیقت را درك نمی

شیء اجزاي ضروري دوگانۀ جهانند و همیشه چنین خواهند بود، و هردو اینها داراي حقوق مساویند و بنابراین، 

اوند دانست ـ کسی که این مطلب را درك نکرده است ممکن است عنوان نمایندگان خد ممکن است آنها را با هم به

  .وقت خود را صرف شایعات بیهودة جهان کند

ما به «: گوید آورد و می این البته طرز فکر اسپینوزا بود، و گوته معموالً در دنبالۀ افکار اسپینوزا به جبرگرایی روي می

ولی گاهی او به همعقیده بودن با کانت » کنیم؛ شورش می قوانین طبیعت تعلق داریم، حتی هنگامی که علیه آنها

» نحوي اسرارآمیز از آزادي و الزام ترکیب شده است زندگی ما، مانند جهانی که ما به آن تعلق داریم، به«دایر براینکه 

اتی اندرکار است که داراي کیفی کرد که یک نیروي سرنوشت در درون او دست او احساس می. دهد تمایل نشان می

کرد، مانند یک فاعل  کند؛ ولی او با این نیرو همکاري می سازد و تعیین می است که رشد و تکامل او را ناگزیر می

  .آورد و دربردارد حرکت می کند که او را به مختار که به هدفی خدمت می

لشکل و پایداري ا مذهب او پرستش طبیعت و تمایل به همکاري با نیروهاي خالق آن یعنی خاصیت تولیدي متنوع

نحوي مبهم  او به. دست آورد ولی براي او زیاد طول کشید تا شکیبایی و پایداري طبیعت را به. سرسختانۀ آن بود

دید، ولی ذهنی که کامالً با ذهن ما متفاوت است و  و اراده می دانست و در آن ذهن طبیعت را واجد شخصیت می

مفهوم ما، یعنی  طبیعت احساسات اخالقی به. گذارد انسان وحشرات فرقی نمیتفاوت، میان  نحوي کامالً بی ارادة آن، به

) 1782(» الوهیت«گوته در شعري به نام . ندارد، زیرا خودش کل است. تعهد به اینکه جزء با کل همکاري کند

همۀ «. برد آفریند، از بین هم می همان فراوانی که می طبیعت به. طبیعت را فاقد احساس یا ترحم توصیف کرد

تنها قانون » .و بد، درست مانند طبیعت باشم  از این باز نخواهند داشت که اصیل، و خوب-گوته–ایدئالهاي شما مرا 

گوته به نیازي که بسیاري از مردم به اتکا به . زندگی کنید، و بگذارید دیگران زندگی کنند: اخالقی طبیعت این است

هرکس هنر و «. از سالهاي آخر عمر چنین نیازي را احساس نکرد ا پیشمافوق طبیعی دارند واقف بود، ولی خودش ت

عنوان یک شاعر و  من به» «.قدر کافی مذهب دارد؛ کسی که فاقد هنر و علم است به مذهب نیاز دارد علم دارد به

و حال آنکه در نقش خود  - بخشم یعنی به نیروهاي جداگانۀ طبیعت شخصیت می خدایی هستم هنرمند، چند

گوته، که گفته » .بینم  چیز می خدا را در همه - دهم  سوي وحدت وجود گرایش نشان می عنوان یک دانشمند، به به

وجود  گونه احساس گناهی نداشت، به است، هیچ» نحوي قاطع مشرك به«هاي مذهبی و اخالقی  شد در زمینه می
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کرد، و از هرگونه صحبتی  یازي احساس نمیخداوندي که براي بخشش گناهان او منتظر دریافت تاوان و کفاره بود ن

من یک ضدمسیحی و یک غیرمسیحی «: به الواتر نوشت 1782اوت  9او در . دربارة مسیحیت احساس انزجار داشت

طور که هست، یعنی حقیقت  شما انجیل را همان …. طور کامالً مسلم فاقد معتقدات مسیحیت هستم نیستم، ولی به

ار خوب، هیچ صداي مسموعی از آسمان مرا مجاب نخواهد کرد که یک زن بدون یک مرد بسی. کنید االهی، قبول می

» .دانم من همۀ اینها را کفر علیه خداوند و تجلی خود او در عالم خلقت می. دار شود و یک مرده از قبر برخیزد بچه

. یا مسیحی یا ملحد: ین دوشق را بپذیردفشار قرار داد و سرانجام به او گفت یکی از ا بنابه گفتۀ گوته، الواتر او را تحت

ام رها نکند،  با شنیدن این حرف، به او گفتم اگر او مرا با مسیحیتی که تاکنون آن را عزیز داشته«: گوید گوته می

دانست که هریک از  کس دقیقاً نمی دیدم که هیچ بآسانی ممکن است به سود الحاد تصمیم بگیرم، خصوصاً اینکه می

مذهب مسیحیت درحکم یک انقالب نافرجام سیاسی «گوته عقیده داشت که » .ح چه مفهومی دارداین دو اصطال

صفحات انجیل وجود » هزاران صفحه به زیبایی و سودمندي«در ادبیات » .خود گرفته است است که جنبۀ اخالقی به

انعکاس شکوه قدرت عظیمی آشکار  پندارم، زیرا در آنها با این وصف، من همۀ چهار انجیل را کامالً واقعی می. دارند

قدر جنبۀ االهی داشت که آنچه جنبۀ االهی  شد؛ و این طبیعت همان است که از شخص مسیح و طبیعت او ناشی می

عنوان یک تجلی االهی باالترین اصول اخالقیات سر  من در برابر او به …. دارد تاکنون روي زمین ظاهر شده است

همان پایه درحکم تجلی قدرت  است خورشید را نیز به اندازة مسیح بپرستد و آن را بهخو ولی او می» .آورم فرود می

کرد،  خاطر شکستن غل و زنجیر سنت تمجید می کرد و از نهضت اصالح دینی به می او از لوتر تحسین. االهی بداند

ظن ایجاد شده بود  این سوءدر او . قالب اصول و احکام جزمی بازگشته است، متأسف بود ولی از اینکه این نهضت به

آور زیان خواهد دید، و عقیده داشت که آیین  کننده و عادت علت نداشتن مراسم تهییج که نهضت پروتستان به

خاطر اینکه به کمک مراسم مؤثر و گیراي شعایر مذهبی خود روابط و پیشرفتهاي روحی را مجسم  کاتولیک به

. دارد، عاقالنه و سودمند است می

به فریدریش تسو  1789او در دوم فوریۀ . وته دربارة فناناپذیري روح با گذشت سنوات عمرش ارتباط داشتنظرات گ

من به سهم خودم کم یا بیش به تعلیمات لوکرتیوس پایبند هستم، و خود و همۀ امیدهایم را به «: شتولبرگ نوشت

وجه حاضر نیستم از مسرت اعتقاد  هیچ من به«: به اکرمان گفت 1824فوریۀ  25ولی در » .دارم این جهان محدود می

شوم که آنها که امید زندگی را ندارند،  به یک دنیاي آینده دست بکشم؛ و در حقیقت با لورنتسو د مدیچی همآواز می

من این اعتقاد راسخ را دارم که روح ما چیزي کامالً «: گفت 1825فوریۀ  4اند؛ و در  حتی در این زندگی نیز مرده

خوش  او آثار سودنبورگ را خواند، موضوع دنیاي ارواح را پذیرفت، و با امید به تناسخ ارواح دل» .ناپذیر است انهدام

بتدریج . پرداخت کرد، و حتی گاهی به بخشیدن زایچه می او قباله و آثار پیکو دال میراندوال را مطالعه می. داشت می

  :کرد شد، حقانیت ایمان را تصدیق می که بر سنش افزوده می

آورم،  دست می توانم جز دانشی که از تجسم محدود مدرکات حسی خود در این سیارة واحد به از نظر اصولی، من نمی

من اذعان ندارم که این محدودیت، . این دانش جزئی از یک جزء است. گونه اطالعاتی دربارة خداوند داشته باشم هیچ

عکس . الزاماً باید در اجراي معتقدات مذهبی ما نیز صادق باشدکه دربارة مشاهدة ما در مورد طبیعت صادق است، 

کامالً امکان دارد دانش ما که اجباراً ناکامل است، نیاز داشته باشد که از راه داشتن ایمان تکمیل . این امر صادق است

وانی نوشته است، کرد که اثر آتشین خود، پرومتئوس، را در ج اظهار تأسف می 1820در . صورت کامل درآید شود و به

وقتی به فیشته تهمت الحاد زده شد، او از . کردند زیرا افراطیون جوان آن روز قسمتهایی از آن را علیه وي نقل می

از آنچه قدرت دریافت دارند  وظیفۀ ما این است که به دیگران بیش«: در این وقت اعتقاد داشت. فیشته روي گرداند

طرز فکر او دربارة اخالقیات، مانند » .کند که در قلمرو ادراك اوست درك می بشر تنها چیزهایی را. چیزي نگوییم
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در آن زمان که وي با نیرو و غرور جوانی روي پا بند . نحوة تفکرش دربارة مذهب، با گذشت سنین عمر عوض شد

این عالقۀ شدید «. داي براي رشد و تکامل نفس و نمایش آن تفسیر کرده بو صورت تماشاخانه نبود، زندگی را صرفاً به

باال ببرم، برهمۀ عالیق ) اش براي من تعیین و برقرار شده است که شالوده(به اینکه تاحدامکان دیوار عمر خود را 

ایم که او در این جریان به روحهاي حساس  ما دیده» .یابم اي از آن فراغت می دیگرم فزونی دارد و بسختی لحظه

یافت، متوجه شد که زندگی انسان یک عمل تعاونی است،  ر مشاغل سیاسی پختگیبتدریج که او براث. لطمه زده است

مانند، و اعمالی که هدفشان منافع فردي و شخصی باشند، با آنکه هنوز در حکم  افراد براثر کمکهاي متقابل زنده می

م است؛ ولی در فاوست در بخش اول فردگرایی مجس. نیروي اساسی است، باید براثر نیازهاي گروه محدود شوند

» شاگردي«استاد ویلهلم در سالهاي . یابد بخش دوم، با تالش براي خیر و صالح عمومی، رستگاري یا سالمت روح می

حکم طبیعت و آموزش خود اغلب به همنوعان خویش کمک  آید، هرچند که به درصدد آموزش و پرورش خود برمی

گوته از این دستور که دشمنان خود را . آید جامعه برمی درصدد پیشبرد سعادت» سالهاي سرگردانی«در . کند می

کرد، ولی شرافت را به نحوي عالی در یکی از بزرگترین اشعار خود تعریف کرد، به این  دوست بدارید شانه خالی می

:شرح

  بگذار انسان شریف،

  . یار دیگران، و خوب باشد

  زیرا تنها این است که او را 

  از همۀ موجودات دیگر 

  . دارد ز میممتا

   …دانیم  ما این را می

  که طبیعت 

  :احساس است کامالً بی

  خورشید بر فرومایگان 

  درخشد؛  و خوبان می

  و ماه و ستارگان 

  بر قانونشکنان و خوبان 

  . افکنند یکسان پرتو می

  بادها و جویبارها، 

  رعد و تگرگ،

  . دارند در مسیر خود فریاد برمی

  غرند،  خروشند، می می

  ه را که در مقابلشان استو آنچ

   …. برند یکی بعد از دیگري با خود می

  به حکم قوانین جاودانی، 

  آهنین، و بزرگ، 

  همۀ ما باید با همۀ وجودمان 

  . این دوران را طی کنیم
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  ولی تنها بشر است که 

  تواند ناشدنیها را انجام دهد؛  می

  دهد،  او تشخیص می

  .کند گزیند، و قضاوت می برمی

  تواند به لحظات گذران و می

  .دوام بخشد

  تواند و تنها او می

پاداش خوبی و

  جزاي بدي را بدهد،

  شفا بخشد و نجات دهد،

  و به خطاکاران و گمراهان

  . اندرز عاقالنه بدهد

  بگذار انسان شریف، 

  .یار دیگران، و خوب باشد

مطالعه در  به » «.اثر است، غیر از خود ما هر چیز«آور احتراز کند، و  براي شریف شدن، انسان باید از اثرات پستی

احوال معاصران و آنها که با شما در تالشند کاري نداشته باشید؛ در احوال مردان بزرگ گذشته، که آثارشان در طول 

طور طبیعی چنین  کسی که واقعاً داراي استعداد باشد، به. اند، مطالعه کنید قرون ارزش و مقام خود را حفظ کرده

کتابخانه را » .دهد، و عالقه به تدقیق در احوال پیشروان بزرگ نشانۀ کامل موهبتی واالتر است شان میگرایش ن

انسان با تدقیق در یک کتابخانه احساس «. جا مانده است مورد احترام قرار دهید عنوان میراثی که از این مردان به به

ولی نیروي » .دهد اي غیرقابل محاسبه می صدا بهره ام و بیاي بزرگ قرار دارد که آر کند که انگار در حضور سرمایه می

آنچه «فکري بدون خصوصیات برجستۀ اخالقی بمراتب بدتر از خصوصیات برجستۀ اخالقی بدون نیروي فکري است؛ 

براي زندگی خود نقشه بکشید، ولی » .کند بدون اینکه ما را بر خویشتن مسلط دارد، زیانبار است که فکر را آزاد می

کار بستن یک حرفه  دانستن و به«. یان فکر و عمل توازنی برقرار سازید؛ فکر بدون عمل مانند یک بیماري استم

باالتر از » .هیچ نعمتی با نعمتهاي کار برابر نیست» «.بخشد کاره به انسان رشد فکري می از دانش نیمه یکصدبار بیش

تواند  ط نوع، انسان واقعی است، و فرد تنها موقعی میفق«. صورت یک کل باشید یا به یک کل بپیوندید همه، به

این ترتیب جوانی که  به » .خوشحال و سعادتمند باشد که شهامت آن را داشته باشد که خود را در کل احساس کند

داشت،  خنده وامی ارث برد، و دانشجویان ستراسبورگ را از البسۀ گرانقیمت و تجملی خود به  آسایش و تأمین به

یلۀ فالسفه، قدیسان، و تجربۀ زندگی راه آن را آموخت که با نظر عطوفت دربارة مستمندان به تفکر پردازد، و وس به

او عقیده داشت که افراد شریف باید . آرزو کند که افراد متنعم با سخاوت بیشتر دیگران را در ثروت خود سهیم کنند

دنبال خود  مزایایی که گسترش دانش و رفاه به«ن آنها از تناسب درآمدشان مالیات بدهند و باید بگذارند بستگا به

از آنکه در اروپا شهرت یافت، دچار رشکی بود که افراد طبقۀ متوسط نسبت به  گوته حتی پس. منتفع شوند» آورد می

 ».دست آورد کس جز نجبا فرصت آن را ندارد که فرهنگ و آموزشی متوازن و شخصی به در آلمان هیچ«. نجبا داشتند

همه داستان گوته و بتهوون در . کرد او در رفتار خود کلیۀ احترامات الزم را نسبت به مافوقهاي خویش مراعات می

غیرقابل اعتماد است که مدعی  دانند؛ ولی تنها منبع این داستان بتینا برنتاتو فون آرنیم را می) 1812ژوئیۀ (تپلیتس 

:کند بود از قول بتهوون نقل می
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علت  وجود آورند که به توانند مردان بزرگ به  توانند عناوین و فرامین بدهند، ولی نمی هزادگان واقعاً میپادشاهان و شا

صورت  گیرند، در آن وقتی دو نفر مانند گوته و من در کنار یکدیگر قرار می. بزرگیشان باید مورد احترام قرار گیرند

دیروز ما همۀ . آید حساب می صی از قبیل ما چه چیزي بزرگی بهاین آقایان واالتبار باید توجه کنند که در مورد اشخا

من کالهم را . را مالقات کردیم، و گوته خود را از بازوي من جدا کرد تا کنار بایستد - اتریش –خاندان امپراطوري 

. بودند روي پیشانیم پایین آوردم و به شلوغترین قسمت جمعیت رفتم، در حالی که دستهایم در اطراف بدنم آویخته

شاهزادگان و درباریان در دو صف ایستاده بودند، دوك وایمار کالهش را براي من از سر برداشت، و امپراطریس 

کننده بود این بود که دیدم صف حاضران از جلو  آنچه براي من بسیار مضحک و سرگرم. نخست به من سالم کرد

اله خود را در دست داشت، به عالمت تعظیم خم شده گوته رد شد و گوته در کناري ایستاده بود و در حالی که ک

  . خاطر این کارش درست و حسابی زیر مهمیز کشیدم من بعدها او را به. بود

گوته در آن وقت احساس می کرد که یک . کند تناسب سنمان فرق می العمل ما نسبت به این داستان به عکس

ي به مردم انجام وظیفه کند، بهترین حکومتی را که در آن نحوي فعال و با روحیۀ خدمتگزار حکومت اشرافی، که به

. آورد و استحقاق احترامی را داشت که براي نظم و مراقبت اجتماعی الزم بود وجود می موقع در اروپا امکانپذیر بود به

قالبها از حد صورت گیرد؛ ان او عقیده داشت که مفاسد باید اصالح شوند، ولی این کار بدون خشونت یا شتاب بیش

به این . شوند دارند، و معموالً به همانجایی که از آن آغاز شدند منتج می از آنچه که ارزش دارند، هزینه برمی بیش

  : گوید ترتیب است که مفیستوفلس به فاوست می

  دیگر از مشاجره! دور شو! اي واي

  !و از بحث بیهوده در تفاوت میان ظلم و بردگی خودداري کن

  اند پایان نرسیده کند این است که هنوز اینها درست به می آنچه مرا ناراحت

  . شوند که بار دیگر با همۀ مسخرگی خود ازنو آغاز می

کامالً درست است که من نسبت به انقالب فرانسه «: به اکرمان گفت 1824این ترتیب بود که گوته در سال  و به

حال آنکه اثرات سودمند آن  …ز حد زود آشکار شدندا هاي دهشتبار آن بیش جنبه. اي نداشتم احساسات دوستانه

از آن وجود داشت نیز احساسات  اي که پیش ولی من نسبت به حکومت خودکامه …. خوردند چشم نمی هنوز به

من حتی در آن موقع مطمئن بودم که هیچ انقالبی نتیجۀ تقصیر مردم نیست، بلکه همیشه . تري نداشتم دوستانه

عنوان نعمتی براي نظم فرانسه و اروپا پس از ده سال تشنجات  او مقدم ناپلئون را به» .ستنتیجۀ تقصیر حکومت ا

در تصور «و » .چیز بدتر از جهل فعال نیست هیچ«: گفت گوته به دموکراسی اعتمادي نداشت و می. خوشامد گفت

ها را مورد  احزاب و دسته او نوسان قدرت میان» .خود بگیرند گاه جنبۀ عمومی به گنجد که عقل و حکمت هیچ نمی

سو و  تر قرار گیرند، خود را به این در سیاست، مانند بستر بیماري، افراد به امید اینکه راحت«. داد تمسخر قرار می

با آزادي مطبوعات به این علت مخالف بود که این آزادي اجتماع و حکومت را در معرض مزاحمت » .اندازند سو می آن

نظر وي فریاد براي  در سالهاي واپسین عمرش، به. داد ته و فاقد احساس مسئولیت قرار میدایمی نویسندگان ناپخ

تنها هدف این است که «. قدرت و ثروت بود جاه و مقام براي دست یافتن به آزادي تنها حاکی از عطش اشخاص بی

گران پنهانی، فریاد  توطئهگوشی  آزادي کلمۀ رمز بیخ. قدرت، نفوذ، و ثروت از یک دست به دست دیگر منتقل شود

انقیاد   هاي تحت آساي جنگ انقالبیون آشکار، و در واقع شعار خود استبداد به هنگامی است که استبداد توده غریو

گوته تعهد » .دهد که براي همیشه آنان را از ظلم خارجی برهاند راند و نوید آن را می جلو می خود را علیه دشمن به

  .حد اعال انجام داد  اینکه در حکم ترمزي در برابر نیروي جوانان باشند، بهسالخوردگان را دایر بر
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VI بخش دوم : ـ فاوست  

در پایان بخش اول، او شخصیت . گوته فلسفۀ خود را، که در حال جا افتادن بود، در قالب بخش دوم فاوست ریخت

این . د قدرت مفیستوفلس باقی گذاردخاطر بود، در ی تغییر ماهیت یافتۀ خود را، که درهم شکسته و افسرده 

ولی آیا امکان داشت که . رویهاي خود مجازات شده بود خاطر زیاده شخصیت عبارت بود از تجسم تمایالتی که به

اش همین باشد و حدود و حاصل عقل چنین باشد؟ فاوست هنوز شرطبندي خود را کامالً نباخته بود؛ شیطان  همه

آیا تحقق چنین . را تسکین دهد و خالء زندگیش را پر کند براي وي نیافته بودهنوز شعفی را که تالشهاي وي 

وچهار سال تالش کرد که براي این داستان دنباله و پایانی بیابد که  جا وجود داشت؟ گوته مدت بیست آرزویی در هیچ

  .مبخش بدهدگیریهاي فکري او باشد و به قهرمان وي پایانی شرافتمندانه و الها حاوي یا مظهر نتیجه

او به تسلتر، که با او پیر  1827مه  24در . سرانجام وي در سن هفتاد و هشت سالگی به مقابله با این کار برخاست

کار فاوست  به بار دیگر دست …سروصدا نزد شما اعتراف کنم که  خواهم بی من می«: شده و بعداً با او نیز مرد، نوشت

انگیز لرد بایرن در جنگ آزادیبخش یونانیها علیه ترکان گوته را تکان  هیجانعاقبت » .کس نگویید هیچ به …. ام شده

فرزند فاوست و هلن مجسم  - به معناي رفاه و سعادت - »اوفوریون«توانست بایرن را در نقش  او اینک می. داده بود

آرام یونان باستان نشان کنندة دوران جدید را از طریق پیوند با زیبایی  دارد، و شفاي ذهنهاي ازهم گسیخته و سؤال

ماه  ، هفت1831کرد و حد اعالي نتیجۀ این تالش روزي یک صفحه بود، تا اینکه در اوت  او صبحها تالش می. دهد

از اینکه نخستین فکر آن به  ونه سال پس از مرگ خود، به اکرمان اعالم داشت که این کار وقتگیر پنجاه پیش

ترین فرد کسی است که بتواند پایان زندگی خود را  خوشبخت«: الً نوشته بودقب. شده است اش راه یافت، کامل مخیله

صورت  توانم از این پس به آنچه را از زندگی برایم باقی مانده است می«: گفت و اینک می» .با آغاز آن تلفیق کند

امروز تنها با اطمینان از  انسان» .دست آورم یا نه غنیمت بشمارم و واقعاً دیگر اهمیت ندارد که من موفقیت دیگري به

از همان صحنۀ اول که در . تواند وقت خود را صرف بخش خواندن دوم فاوست کند کند می اینکه هشتاد سال عمر می

شود، منظرة طلوع آفتاب را با فصاحتی که عاري از کلمات متداول و مبتذل  آن فاوست، که در مزارع بهاره بیدار می

شود تا سرودهایی دربارة زیبایی یا عظمت یا وحشت طبیعت  مایشنامه مکرراً قطع میکند، ماجراي ن است توصیف می

گوته، که دربارة خویشتنداري سبک کالسیک . از حد زیاد است گیرد، ولی بیش این کار بخوبی انجام می. خوانده شود

او تقریباً . شود گناه میمرتکب » روي کرد چیز نباید زیاده در هیچ«کند، در اینجا علیه این اصل که  موعظه می

اساطیر یونانی و آلمانی، لدا و قو، : آورد در قالب این نمایشنامه ریخت هرچیزي را که به حافظۀ پربرکتش هجوم می

شناسی  ها، حوریان جنگلی و سیرنها، مباحثی دربارة زمین ها و شهسواران، اجنه و کوتوله هلن و مالزمانش، ساحره

بازي  شب شکنها، دلقکهاي خیمه فروش، پریسان باغها، هیزم سط مبشران، دختران گلدریایی، نطقهاي طوالنی تو

ران و یک  ، مسئوالن امور، یک ارابه)در قرون وسطی(ها  ها، مباشران قلعه ، میخوارگان، غالمبچه)سبک ایتالیایی(

، که شاگرد »مرد کوچولو« ابوالهول، یک رمال و یک امپراطور، خدایان جنگلها و فالسفه، درناهاي ایبیکوس، و یک

این کالف سردرگم از یک جنگل مناطق . فاوست به نام واگنر آن را از طریق ترکیبات شیمیایی خلق کرده است

چیز را به زیور  افزاید و همه تر است، زیرا آنچه را که مافوق طبیعت است به آنچه طبیعی است می کننده گرمسیر گیج

  .آراید خوانی و آواز می خطابه

شود و با زیبایی حرکات  ظاهر می» اي در میان زنان االهه«صورت  آسایی به نحو معجزه قتی در پردة سوم هلن هنوز بهو

داستان نیرویی تازه . دهد آورد، چه احساس آرامشی به انسان دست می یا نگاه چشمان خود مردان را به زانو درمی

نحوي موهن گستاخانه  زیباییی که به«خاطر  دشاه اسپارت بهشنود که منالئوس پا گیرد؛ و وقتی هلن می خود می به

ور  اش تسلیم شهوات یک خیل از بربریها شوند که از شمال به یونان حمله دستور داده است که هلن و ندیمه» است
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ست رهبر این آوازخوانان خود فاو. گیرد هاي سوفوکل به خود می اند، گروه آوازخوانان لحنی به سبک نمایشنامه شده

صورت یک شهسوار قرون وسطایی درآمده است و داراي اندام، چهره، و  است که بر اثر تردستی مفیستوفلس به

شدن یونان باستان  کند ـ که در حکم مواجه هنگامی که گوته مالقات هلن و فاوست را توصیف می. لباسهایی زیباست

باري که داستان نمایشنامه بردوش . رسد خود مینویسی  با آلمان قرون وسطی است ـ او به حد اعالي هنر نمایش

فاوست، که مانند همۀ مردان دیگر در بندعشق هلن . دو با یکدیگر پیوند و وحدت یابند بگذارید این: دارد این است

. دهد شود، همۀ ثروت و قدرتی را که جادوگري و جنگ در اختیارش گذارده است در جلو پاي هلن قرار می گرفتار می

ولی . کند؛ هرچه باشد، بسختی می توان گفت که این سرنوشت بدتر از مرگ است را تسلیم تمنیات او می هلن خود

جنگ  فاوست در یک چشم برهم زدن از عشق به. کند شود و خوشی آنها را قطع می منالئوس با ارتش خود نزدیک می

و این قسمت (کند  سخیر اسپارت رهبري میدهد، و آنها را براي ت آورد، به افراد خود دستور مسلح شدن می روي می

). اي از تسخیر پلوپونز توسط فرانکها در قرن سیزدهم بود خاطره

آمیز،  نوازشها، لودگی شیطنت«شود؛ سالها سپري شده است؛ اوفوریون جوانکی خوشبخت است که با  صحنه عوض می

اي  پروایی از یک صخره به صخره او با بی. دارد خود خاطر فاوست و هلن را مسرور می» طبعانۀ و سروصداهاي شوخ

بار با پریان، که مسحور  نحوي شیطنت کنند، و خودش به پرد، والدینش با مالیمت او را به احتیاط تشویق می دیگر می

؛ اوفوریون در حالی که از خود بیخود است، یکی از این )آیا منظورش بایرن در ایتالیا بود؟(رقصد  اند، می جذبۀ او شده

او که با حسن قبول ناقوس . شود کند، ناگهان پري مشتعل می گیرد، ولی همینکه چنین می پریان را در آغوش می

خواند تا در جهان  افتد، و درحال احتضار مادرش را می کند، از پرتگاهی می شنود، باشتاب حرکت می جنگ را می

  .دیگر به او بپیوندد

  ! واي برمن: هلن

  . کند می حقیقت خود را دربارة من ثابت مییک گفتۀ قدی! واي برمن

  . شود آغوش نمی گاه سعادت براي همیشه با زیبایی هم که هیچ

  رشتۀ زندگی مانند رشتۀ عشق ازهم گسیخته شده است، 

  زده و دردمند روي سینۀ تو،  و من ماتم

  .کنم شود، وداع می که بار دیگر از من جدا می

  ه کن، ام و خودم را قبض اي پرسفونه، بچه

  .)ماند شود؛ تنها لباس و روسري او درآغوش فاوست باقی می گیرد؛ جسمش ناپدید می هلن فاوست را درآغوش می(

این قسمتی بود که گوته اول نوشت و نام . رسد پایان می ترتیب، سومین و زیباترین پردة بخش دوم فاوست به این   به

شاید بهتر بود که او چنین . اندیشید اي جداگانه و کامل می برنامه عنوان  اش به آن را هلنا گذارد، و مدتی درباره

حد اعالي شاعري  گیري شجاعانه از نیروهایی که برایش باقی مانده بودند، براي آخرین بار به  در اینجا، با بهره. کرد می

یک داستان پیچیده خود صعود کرد و هیجان نمایشی را، مانند دوران پریکلس، با موسیقی درآمیخت و شخصیتهاي 

  .را براي شفاي افکار دوران جدید در قالب روح و احساس درآورد

بخش دوم فاوست از این نقطۀ عظمت به جنگ میان امپراطور و یک مدعی تخت امپراطوري مقدس روم نزول شأن 

. رسانند ن میپایا کاربردن هنر جادوگري خود جنگ را به سود امپراطوري به فاوست و مفیستوفلس با به. کند می

شمالی امپراطوري و هر مقدار زمینی را که بتوان از چنگ دریا  عنوان پاداش، اراضی وسیعی در سواحل فاوست، به

گذرد، ارباب و  در پردة پنجم، فاوست، که یکصدسال از عمرش می. دارد کند و دریافت می بیرون آورد، مطالبه می

وجود کلبه یک زوج دهقان به نامهاي . ود تسلط نیافته استمالک یک قلمرو وسیع است، ولی هنوز بر نفس خ
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کند، ولی آنها از  او به آنها خانۀ بهتري در جاي دیگر پیشنهاد می. انداز کاخ وي است فیلمون و باوکیس سد راه چشم

رو  قاومت روبهخواهد آنها را بیرون برانند؛ وقتی اینها با م او از مفیستوفلس و عمال وي می. کنند قبول آن امتناع می

هاي انتقام، یعنی زنان  کشد که االهه طولی نمی. میرند این زوج سالخورده از ترس می. زنند شوند، کلبه را آتش می می

دمد  صورت او می به» درد«. آیند سراغش می ، به»مرگ«، »نیاز«، »درد«، »گناهکاري«، »بیچیزي«مو به نام  خاکستري

او به مفیستوفلس و . آورد حدودي غیرخودخواهانه است او را از یأس بیرون می فکري که تا. کند و او را کور می

باتالقها را زهکشی . دست آوردن اراضی تازه بسازند دهد که در کنار دریا دیوارهایی براي به شیاطین او فرمان می

ی بازیافته از دریا را درنظر کنند، و روي این اراضی تازه یک هزار خانه در میان مزارع سرسبز بنا کنند؛ او این اراض

، »با مردمی آزاد و روي زمینی آزاد بایستد«اي  توانست لحظه کند که اگر می سازد و احساس می خود مجسم می

شنود و  صداي بیل و کلنگ را می» .مدتی درنگ کن، تو خیلی زیبا هستی«: گفت اي می سرانجام به چنین لحظه

. رفت است، و حال آنکه درواقع شیاطین، مشغول کندن گور وي هستندکند که طرح عظیمش درحال پیش تصور می

شوند که روح  وقتی یک خیل از شیاطین آمادة آن می. افتد زمین می او، که ازپا درآمده است، درحال احتضار به

 ولی گروهی از فرشتگان آسمان. برد کند ولذت می فاوست را به دوزخ ببرند، مفیستوفلس از این وضع شادي می

بقایاي فانی فاوست را به باال «آیند و، در حالی که مفیستوفلس سرگرم تحسین ساق پاي آنان است،  زمین فرود می به

در آسمان، فاوست، که لباس نو برتن دارد و در قالب جسمی تغییرشکل یافته درآمده است، مورد استقبال » «.برند می

به من اجازه دهید تا به او «: کند گرتچن از مریم عذرا تقاضا می .گیرد گرتچن، که جاه و جاللی یافته است، قرار می

خواهد فاوست را به باال صعود دهد؛ گروهی از همسرایان، با آوازي کنایی، به  مریم عذرا از گرتچن می» .بیاموزم

:دهد نمایشنامه پایان می

  آنچه گذران است

  نمادي بیش نیست؛ 

  پایان نرسیده،  آنچه هرگز به

  . شود تکمیل می در اینجا

  آنچه وصف نشدنی است، 

  . شود در اینجا انجام می

  آنچه جاودانه است، چون زنان، 

  .کشد دنبال خود می ما را باال و به

VII 1832-1825: ـ نیل به آرزوها 

ویک سال داشت، منشی گوته شد و شروع به یادداشت صحبتهاي گوتۀ  یوهان پتر اکرمان، که سی 1823در سال 

، که )1848- 1836در سه جلد (نتیجۀ این یادداشتها به نام گفتگوهایی با گوته . ده براي نسلهاي بعدي کردسالخور

  .شود قسمتی از آن را گوته مرور کرده بود، حاوي عقل و حکمتی بیشتر از آن است که در بسیاري از فالسفه یافت می

گوته در این . به مسند حکمرانی را جشن گرفتوایمار پنجاهمین سالگرد جلوس کارل آوگوست  1825در سپتامبر 

نوامبر دربار  7در » .تا آخرین نفس با یکدیگر«: دوك دست گوته را گرفت و زیرلب به او گفت. مراسم شرکت جست

صورت یک اعالمیۀ رسمی  اي براي او فرستاد که به پنجاهمین سال ورود گوته به وایمار را جشن گرفت، و دوك نامه

  :نیز درآمد

تنها نخستین خدمتگزار کشورم،  عنوان پنجاهمین سالروز ورود نه با مسرت عمیق پنجاهمین سالگرد این روز را به من

بلکه همچنین دوست دوران جوانی خود، که در طول کلیۀ تغییرات و تحوالت زندگی باعالقه، وفاداري، و پایداري 
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ة سعادتبار مهمترین اقدامات خود را مدیون اندرزهاي من ثمر. شوم تغییرناپذیر مرا همراهی کرده است، یادآور می

خود  ام او را براي همیشه به من این امر را که توانسته. دوراندیشانه، همفکري همیشگی، و خدمت سودمند او هستم

  . دانم وابسته کنم، در زمرة واالترین زیورهاي سلطنت خود می

در . شوند، فرارسیدند از دیگري ناپدید می ن دوستان یکی پسدر این هنگام آن سالهاي غمبار سالخوردگی، که در آ

، دو روز قبل از هفتادوهفتمین زادروز گوته، شارلوته فون شتاین، که هشتادوچهار سال داشت، آخرین 1826اوت  26

بهترین ادعیه و «: قرن پیش خود فرستاد و گفت نامۀ خود را که از آن اطالعی دردست است براي دلباختۀ نیم

امیدوارم که فرشتگان نگاهبان در دادگاه آسمانی مقرر . فرستم زوهاي خود را به مناسبت این روز براي شما میآر

من در عالم امید بدون احساس بیم . دارند که آنچه خوب یا زیبا است به شما، دوست بسیار عزیزم، ارزانی شود

دریغتان را در طول مدت کوتاهی که  شما عطوفت بی دانم، درحالی که براي خود از شما می کماکان خود را متعلق به

در . گوته که این خبر را شنید، گریست. درگذشت 1827شارلوته در ششم ژانویۀ » .کنم براي من باقی است تقاضا می

گوته نیز با کار شدیدي . دانست که عصر طالییش روبه پایان است دوك به دارفانی شتافت، وایمار می 1828ژوئن  15

اش  تنها فرزند زنده. ولی هنوز نوبت او نبود. ساخت کرد مقدمات مرگ خود را فراهم می روي فاوست می که بر

. در رم درگذشت 1830اکتبر  27سال آن به عیاشی گذشت، در  سال ناکامیابی، که بیست آوگوست پس از چهل

وقتی این خبر به گوته . د عادي شده بودآزمایشی که پس از مرگ از وي شد، نشان داد که کبد او پنج برابر اندازة کب 

من کوشش کردم خود «: او نوشت» .ام وجود آورده من از این امر ناآگاه نبودم که یک وجود فناپذیر به«: رسید، گفت

وي در سن هشتادسالگی به » .را غرق در کار کنم و خود را وادار کردم که جلد چهارم شعر و حقیقت را ادامه دهم

بسیار «: به تسلتر نوشت. ها دست کشید از خواندن روزنامه 1829در . اش کرد هاي مورد عالقه نهمحدود کردن زمی

ام، چقدر  هاي فرانسوي و آلمانی را باز نکرده یک از روزنامه اي که هیچ مندم به شما بگویم در مدت شش هفته عالقه

اش  خوشبخت کسی است که دنیاي او در خانه«: و در جاي دیگر» .ام جویی کرده و چه کارهایی انجام داده وقت صرفه

. کرد او مشمول عالقه و توجه بیوة آوگوست به نام اوتیلیه شد، و از اطفال وي احساس سرور و شادمانی می» .است

عنوان پرستار و آزمایش فکري کامل  جست و تنهایی را به کرد و خلوت کامل می ولی گاهی حتی از اینها دوري می

. داد می مورد تمجید قرار

بر پیشانی و اطراف دهانش چینهاي عمیق . داد سیماي او در این هنگام گذشت هشتاد سال عمر وي را نشان می

رفت؛ چشمانش آرام و حیران بودند؛ ولی قامتش راست و وضع  ظاهر شده بودند؛ موي خاکستري رنگش به عقب می

عنوان اینکه زهرآگینند  ده است، و هر دو اینها را بهمباهی بود که از قهوه و توتون احتراز کر. سالمتش خوب بود

کنده از تمجید خوشش  نحوي صاف و پوست ظاهر خود و کتابهایی که نوشته بود غره بود، به به. داشت محکوم می

شاعري جوان کتاب شعري برایش فرستاد، گوته  1830وقتی در سال . کرد آمد و خودش کمتر از کسی تعریف می می

ولی چون به هنگام . ام من به کتاب کوچک شما نگاهی افکنده«: نحوي نیشدار چنین اعالم داشت بهوصول آن را 

متوسط بودن او را ناراحت » .ام آور حفظ کند، آن را کنار گذارده شیوع بیماري وبا انسان باید خود را از عوامل ضعف

شد و به این امر هم معترف  بیشتر تندخو میداد،  بتدریج که گذشت سالها او را به درون خویش گرایش می. کرد می

پنداشت، وقتی با مردي که سرد و خویشتندار  هرکس با قضاوت از روي آثارم مرا دوستداشتنی می«: گفت بود و می

آمدند گرم گرفتن با او را  آنهایی که به دیدنش می» .شد که اشتباه بزرگی کرده است آمد، متوجه می بود در تماس می

دانستند ـ شاید علت آن احساس ناراحتی او در جمع، و یا از این  کردند و او را رسمی و خشک می می مشکل توصیف

هایش حاکی از لطافت و  با این وصف، بسیاري از نامه. شد شد گرفته می بود که وقت وي که باید صرف کارهایش می

  .مالحظه نسبت به دیگرانند
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عنوان یکی از شخصیتهاي  کارالیل مدتها قبل از مرگ گوته، وي را به. تدر این هنگام وي در سراسر اروپا شهرت داش

برلیوز اثر خود به نام . بایرن اثر خود به نام ورنر را به او تقدیم داشت. بزرگ در ادبیات جهان مورد تحسین قرار داد

ولی در آلمان خوانندگان . فرستادند پادشاهان برایش هدایایی می. تقدیم کرد» عالیجناب گوته«نفرین فاوست را به 

عنوان یک عضو  آثار وي از لحاظ تعداد کم بودند، منتقدان روشی خصمانه نسبت به وي داشتند، رقیبهایش او را به

. شمردند حقیر می» کند که هم شاعر است و هم دانشمند و تظاهر به این می«شورا که خود را خیلی گرفته است 

عنوان  داشت؛ کلوپشتوك هرمان و دوروتئا را به الت رمانتیک محکوم میعنوان مهم گوتس و ورنر را به لسینگ

العمل خود را با اظهار  گوته عکس. مورد تحقیر قرار داد» خشک از یونانیها تقلیدي«عنوان  و ایفیژنی را به» مبتذل«

او شکایت داشت . داد وهوا، مناظر، تاریخ، زبان، و طرزفکر آن ـ نشان می تحقیر مکرر نسبت به آلمان ـ نسبت به آب

به » .هدر داده است ناچار است به آلمانی بنویسد، و نتیجتاً عمر و هنر خود را روي بدترین مصالح کار به«که 

و وقتی . دست ناپلئون در ینا را داشتند کامالً استحقاق شکست خود به» این آلمانیهاي احمق«: گفت دوستانش می

.کردند، آلمان به او خندیدمتحدین در واترلو به بوناپارت غلبه 

دور مانده بود، خود را با احساس حقارتی عمیقتر  او، که در سنین کهولت از مسیر اصلی نهضت رمانتیک در ادبیات به

اگر از ارتفاعات عقل و خرد به زندگی نگاه کنیم، همۀ آن چون یک «. داشت نسبت به جهان و مردم آن دلخوش می

چند «: به تسلتر نوشت 1816مارس  26در تاریخ » .رسد نظر می صورت یک دارالمجانین به بیماري زیانبار، و جهان به

روز قبل به یک نسخه از نخستین چاپ ورتر برخوردم، و آن آوازي که مدتها به سکوت واداشته شده بود، باردیگر 

ا حتی در جوانی دیده براي من درك این موضوع مشکل است که چطور مردي که پوچی دنیا ر. شروع به برآمدن کرد

افراد «. توجهی در وضع دنیا در آینده نداشت او امیدي به بهبود قابل» .بود توانست مدت چهل سال آن را تحمل کند

او مانند » .طور خواهد بود طور هست، و این طور بوده، این بشر تنها براي رنج دادن و کشتن یکدیگر وجود دارند؛ این

آن تفرعن باورنکردنی که جوانان «. کرد که نسل جدید منحط است سالگی، فکر می بسیاري از ما پس از سن شصت

با این وصف، . صورت بزرگترین حماقتها نشان خواهد داد کنند ظرف چند سال نتیجۀ خود را به با آن رشد می

ارس م 15در » .وجوش است که در سالهاي بعدي ممکن است موجب شادي و مسرت باشد چیزهاي بسیاري در جنب

رسید بهبود یافته است، ولی  نظر می در هجدهم مارس به. کرد، سرما خورد ، هنگامی که وي با کالسکه سفر می1832

روز . برد، و صورتش از درد درهم پیچیده بود تب نزله او را تحلیل می. اش ریخته بود در بیستم عفونت به سینه

اطاقی که در » .اید این امر به من کمک کند تا بهبود یابمش«: ودوم متوجه شد که بهار آغاز شده است و گفت بیست

بگذارید نور بیشتري به «: آن بود براي جلوگیري از فشار به چشمانش تاریک شده بود؛ ولی او اعتراض کرد و گفت

دري  پشت«: برد، به مستخدم خصوصی خود دستور داد او، که هنوز از افسردگی خاطر رنج می» .داخل اطاق بتابد

زن «: او به اوتیلیه گفته بود. ظاهراً اینها آخرین کلمات وي بودند» .رة دیگر را باز کن تا نور بیشتري وارد شودپنج

 22او در بازوان اوتیلیه، و درحالی که دست او را در دست داشت، ظهر روز » .کوچک، دست کوچکت را به من بده

اکرمان جسد وي را روز بعد دید و چنین . بستبه سن هشتادودو سال و هفت ماه چشم از جهان  1832مارس 

  : نوشت

را به کناري زد، و من از  مستخدم خصوصی او ملحفه. جسد او لخت بود و تنها ملحفۀ سفیدي برآن پیچیده شده بود

دار و کمی  اش نیرومند، فراخ، و ستبر بود؛ بازوان و رانهایش گوشت سینه. شکوه خداگونۀ اعضاي آن به حیرت آمدم

اي از چاقی یا الغري یا  در هیچ نقطۀ بدنش نشانه. پاهایش برازنده بودند و کاملترین شکل را داشتند. نی بودندعضال

یک مرد کامل، با زیبایی بسیار، دربرابر من قرار داشت؛ و حالت مجذوبیتی که این منظره برایم . شد خرابی دیده نمی

. ح فناناپذیر از این مأواي خود خارج شده استاي باعث شد فراموش کنم که رو ایجاد کرد براي لحظه
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تا لسینگ، کانت، ویالنت، و هردر، و سپس تا  1763به این ترتیب، دورانی بزرگ پایان یافت، از پیروزي فردریک در 

گاه اندیشۀ آلمانی چنین فعال، چنین متنوع، و چنین غنی در زمینۀ تفکر  بعد، هیچ از زمان لوتر به. شیلر و گوته

اي نبود، زیرا مانند امپراطوري بریتانیا، که در فتوحات و تجاوت مستغرق بود،  براي آلمان این امر فاجعه. ل نبودمستق

گسیختگی بود،  یک امپراطوري درحال گسترش نبود؛ یا مانند فرانسه، که براثر عدم موفقیت حکومت درحال ازهم

مقدس شعور خود را زایل  کرد و با آب خواري مییک نظام سلطنتی متمرکز نداشت؛ یا مانند روسیه، که زمین

آلمان ازنظر سیاسی هنوز متولد نشده بود، ولی ازنظر ادبیات به معارضه با . ساخت، حکومت استبدادي نداشت می

  .کرد دنیاي غرب برخاسته بود و در زمینۀ فلسفه آن را رهبري می

  

  

فصل بیست و پنجم

  یهودیان

1715 -1789  

  

I ـ تنازع بقا  

  : گفت که یهودیان و میروس

اند؛ قوانین موسی، که بسیار قدیمترند،  قوانین سولون، نوما، و لوکورگوس مرده. آورند وجود می انگیز به اي حیرت منظره

ولی . اند اي در جهان نگذارده اند و از خود بازمانده آتن، اسپارت، و روم از میان رفته. دهند به حیات خود ادامه می

یابند، و در سراسر جهان  اند، تکثیر می م شده، اطفال خود را از دست نداده است؛ آنها محفوظ ماندهصهیون، که منهد

شوند؛ آنها حکمرانانی از خود ندارند، ولی  آمیزند، ولی با آنها مشتبه نمی با همۀ ملل درمی …. شوند پراکنده می

از میان ! وجود آورد است چنین اعجابهایی بهچه نیروي قانونگذاریی بوده که توانسته  …. همیشه یک ملت هستند

اند، تنها این یکی است که تحت همۀ آزمایشها قرار گرفته و  همۀ نظامهاي قانونگذاري که اینک برما شناخته شده

  . پیوسته پابرجا بوده است

به حفظ نظم  از آنکه مرهون حکمت ذاتی خود باشند، مرهون خدمتی بودند که شاید قوانین موسی دوام خود را بیش

هنگام  به. نحوي خطرناك در میان معتقدات متخاصم و قوانین خارجی قرار داشت کردند که به و ثبات در اجتماعی می

پراکندگی قوم یهود، کنیسۀ یهودیان ناچار بود که هم کلیسا باشد و هم حکومت، و ربیها با امرونهی و تبلیغ ایمان 

آوردند  هاي زندگی یهودیان را تحت نظم درمی داشتند که کلیۀ جنبه ضه میصورت قوانینی عر غرورآمیز مذهبی را به

صورت قانون اساسی،  اسفارخمسه به. داشتند و از این طریق، قوم خود را در طول همۀ فراز و نشیبها یکپارچه نگاه می

  .یرومندتر بودصورت دادگاه عالی کشوري درآمد که نامرئی بود ـ کشوري که حتی از نفرت بشري ن و تلمود به

یک اقلیت روشنفکر . هاي مذهبی خود را از دست داد با افول جزمیت مذهبی، ضدیت با قوم یهود بعضی از پایه

اي که مشتی افراد مرتکب شده بودند،  متوجه شد که مجازات یک قوم کامل، نسل بعد از نسل، به خاطر گناه دیرینه

انگیزي که اکثریت عظیم  کاهن سالخورده ـ که از ستایش حیرت یکاین افراد گناهکار را . بیهوده و ظالمانه است

خاطر بود ـ درمسیرشان از معبد یهودیان به دادگاه  کردند، بشدت رنجیده شناختند از مسیح می کسانی که او را می

خوانندگان دقیق سرگذشت مسیح به خاطر داشتند که مسیح پیوسته نسبت به یهودیت، . گرد خود جمع کرده بود

آنهایی که قدري تاریخ آموخته بودند . کرد، وفادار مانده بود حتی هنگامی که از ریاکاران مقدس نماي آن انتقاد می
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آگاه بودند که تقریباً همۀ ملتها در قلمرو مسیحیت زمانی بدعتگذاران را نه با مصلوب کردن یک نفر، بلکه با کشتار 

.با برنامۀ قبلی مورد آزار و اذیت قرار داده بودندافکار، یا قتلهاي عام  جمعی، دستگاههاي تفتیش

در اثر حماسی او . او بکرات آزار و اذیت یهودیان توسط مسیحیان را مورد حمله قرار داد. دانست ولتر همۀ اینها را می

  :به نام هانریاد چنین آمده است

  هرساله گروهی از یهودیان بینوا

  توسط قضات کشیش

  شوند،  ناك مادرید و لیسبون محکوم میهاي آتشهاي دهشت به شعله

  .زیرا عقیده دارند که ایمان اجدادشان از همۀ ایمانها بهتر است

او متوجه بود که یهودیان اروپا از . کرد یهودیان تمجید می» شیوة زندگی معقول و منظم، پرهیزگاري و تالش«ولتر از 

اند خود را به طور دایم  نتوانسته«ها منع شده است، آنها اند که چون تملک زمین بر آن این جهت به تجارت روي آورده

او معامالت . با این وصف، ولتر بشدت ضدقوم یهود شد» .مستقر سازند› در هیچ کشوري‹ با احساس امنیت 

وقتی به انگلستان رفت، اوراق ارزي به حوالۀ بانکدار لندن به نام مدینا . نامساعدي با کارشناسان مالی یهودي داشت

ایم، در  طور که دیده همان. فرانک به ولتر بدهکار بود، ورشکست شد 20‘000شت که در همین احوال، درحالی که دا

اي بخرد که از لحاظ قیمت تنزل یافته بودند، و  کار گمارد که در ساکس اوراق قرضه برلین او آبراهام هیرش را به

به پروس آورده و در ) طور غیرقانونی اخطار کرده بود، به طور که هیرش به او همان(قصدش این بود که این اوراق را 

فیلسوف و کارشناس مالی نزاع کردند، به دادگاه رفتند، و . وپنج درصد سود تبدیل به احسن کند آنجا با شصت

و ولتر در اثر خود به نام رساله در آداب و رسوم جلو احساسات خود را رها کرد؛ ا. کارشان منجر به نفرت متقابل شد

آور، که قانون آنها قانون وحشیان،  یک ملت کوچک، یک قوم راهزن، بسیار خبیث، و نفرت«عنوان  عبرانیان قدیم را به

یک کشیش کاتولیک معترض شد که این . کرد توصیف می» و تاریخشان ترکیبی از جنایات علیه بشریت است

اثري به نام  1762فاضل پرتغالی، در سال اسحاق پینتو، یک یهودي . نحوي مضحک وحشیانه است اتهامنامه به

ولتر اعتراف کرد . عمل آورد در فرهنگ فلسفی انتقاد به » یهودیان«تفکرات منتشر کرد و از قسمتهاي ضدیهود مقالۀ 

و قول داد که این » اي افراد به یک ملت کامل اشتباه بوده است، نسبت دادن اعمال زشت عده«که عمل وي در 

نویسندگان فرانسوي در این مورد . رفت کار از خاطرش  را در چاپهاي بعدي تغییر دهد؛ ولی این آور قسمتهاي رنجش

. کرد روسو دربارة یهودیان با شفقت توأم با ادراك صحبت می. طورکلی جانب مخالف ولتر را گرفتند به

ا اجتماعات پررونق و رهبران از انقالب فرانسه، یهودیان این کشور از حقوق مدنی برخوردار نبودند، ولی آنه قبل

ترتیب، قلمروي را  این یکی از رهبران یک عنوان اربابی براي تملک اراضی خرید، و به. وجود آوردند متنفذي به

. کرد الطوایفی خود براي انتصاب مقامات کلیسا استفاده می او از حق ملوك! خریداري کرد که شامل آمین نیز بود

دولت فرانسه با احساس ). 1787(لمان پاریس حق را به جانب خاوند یهودي داد اسقف مربوط اعتراض کرد؛ پار

حقشناسی به کمک کارشناسان امور مالی یهودي در جنگهاي جانشینی اسپانیا و لهستان اذعان داشت، و یهودیان در 

ردو بویژه در یهودیان بو. ، نقش بزرگی ایفا کردند1720از شکست ماجراي الدر  تجدید حیات شرکت هندشرقی پس

خاطر درستکاري و آزادفکري خویش شهرت داشتند؛ ولی  بازرگانان و بانکداران آنها به. بردند سر می وضع مرفهی به

شمردند و موفق شدند دست همۀ یهودیانی را  آنها از اینکه از اعقاب یهودیان اسپانیا و پرتغال بودند، خود را برتر می

  .نسه بودند از بوردو کوتاه کنندکه از اعقاب یهودیان آلمان و فرا

در نخستین سالهاي حکومت . شدند در قرن هجدهم در اسپانیا یهودیانی که به یهودیت خود معترف باشند دیده نمی

مورد به روشنفکرنمایی فیلیپ پنجم، مراسم  خانوادة بوربون در اسپانیا بعضی از گروههاي کوچک یهودي با اتکاي بی
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، دستگاه تفتیش 1720و  1700موارد بسیاري کشف شد و میان سالهاي . نهانی ازسر گرفتندطور پ عبادت خود را به

وسه نفر را در تولدو، و پنج نفر را در مادرید  ، بیست)کورذووا(افکار سه یهودي را در بارسلون، پنج نفر را در قرطبه 

بود، تنور خود را براي تجدید فعالیت گرم افکار، که از رفتار یهودیان بشدت خشمگین شده  دستگاه تفتیش. اعدام کرد

از  افکار محاکمه شدند، بیش نفر کسانی که توسط دادگاههاي تفتیش 868، از میان 1727و  1721میان سالهاي . کرد

. هشتصد نفر به خاطر یهودیت تحت محاکمه قرار گرفتند، و از آنهایی که محکوم شدند هفتادوپنج نفر سوزانده شدند

تا  1780افکار اسپانیا در آخرین سالهاي عمر خود از  دستگاه تفتیش. العاده نادر بودند ین مواردي فوقاز آن، چن پس

هزار نفر را محاکمه کرد که تنها شانزده نفر آنان به یهودیت متهم بودند و ده تن از اینها خارجی  ، حدود پنج1820

ه بودن خون خود را از اختالط با یهودیت ثابت کنند، از توانستند منز قوانین اسپانیا کلیۀ کسانی را که نمی. بودند

اصالحگران شکایت داشتند که این شرط الزامی ارتش و دولت . ساخت داشتن مشاغل کشوري یا لشکري محروم می

  . کارلوس سوم از شدت این قوانین کاست 1783داشت، و در  اسپانیا را از خدمات مردان باکفایت بسیاري محروم می

). 1717(علت امتناع از دست کشیدن از یهودیت سوزاند  وهفت یهودي را به افکار بیست ال، دستگاه تفتیشدر پرتغ

از ریو د ژانیرو به لیسبون  1712شمرد، در سال  می نویس پرتغال آنتونیو دا سیلوا، که ساوذي وي را بهترین نمایش

سوزانده شد، و پسر از معتقدات خود دست کشید  مادرش. دستگیر شدند 1726عنوان یهودي در  او و مادرش به. آمد

مارکس . وپنج سالگی او را در آتش سوزانیدند در سن سی 1739ظاهراً او به یهودیت بازگشت، زیرا در . و رهایی یافت

را از ) به مسیحیت گرویده(د پومبال درمیان اصالحات متعدد خود، کلیۀ وجوه تمایز میان مسیحیان قدیم و جدید 

یهودیان این جمهوري آزاد، و  1772در . در ایتالیا، ونیز در آزاد ساختن یهودیان از همه جلوتر بود). 1774(د میان بر

کثرت توالد و تناسل، که ربیها آن را . رم عقبتر بود؛ گتو آنجا از همۀ اروپا بدتر بود. با بقیۀ جمعیت برابر اعالم شدند

اي به مساحت یک  هزار یهودي در محوطه در یک زمان، ده. شد کردند، باعث افزایش فقر و نکبت می تشویق می

نشین را  کرد، خیابانهاي باریک محلۀ یهودي طور ساالنه طغیان می رودخانۀ تیبر به. کردند کیلومتر مربع زندگی می

نوع بودند، به ها برایشان مم یهودیان رم، که بیشتر حرفه. کرد والي بیماریزا پر می پوشاند، و زیرزمینها را با گل می

چهارم افراد ذکور بالغ آنها خیاط بودند، و رسمی برقرار کردند که تا زمان ما  سه 1700در سال . خیاطی روي آوردند

، محرومیتهاي سابق یهودیان را تجدید کرد »فرمان دربارة یهودیان«پاپ پیوس ششم، باصدور  1775در . دوام داشت

جنازه نوحه بخوانند، یا  بایست کالسکه سوار شوند، یا در مراسم تشییع آنها نمی .اي به آنها افزود و محرومیتهاي تازه

در  .یهودیان رم ناچار بودند به انتظار ناپلئون باشند تا براي آنها آزادي بیاورد. قبر بگذارند براي اموات خود سنگ

وسعتی مجبور  هاي کم دگی در محلهدارد که یهودیان را به زن کرد که تقدس وي را وامی اتریش، ماري ترز احساس می

پسرش یوزف، که جنبش روشنگري . وکار، مشاغل رسمی، و تملک مستغالت محروم سازد کند، و آنها را از کسب

سودمند کردن طبقۀ بزرگ اسرائیلیها براي «طرحی به شوراي دولتی براي  1781فرانسه بر او اثري گذارده بود، در 

بایستی  موجب این طرح، یهودیان می به. پیشنهاد کرد) تریش، مجارستان، و بوهما(» اجتماع در اراضی موروثی ما

وکار  از سه سال ملزم شوند که آن را در امور قضایی، سیاسی، یا کسب تشویق شوند که زبان ملی را بیاموزند و پس

وجه در انجام مراسم یا  یچه نباید به«همچنین براثر این طرح، مقرر شده بود که یهودیان . مورد استفاده قرار دهند

شد که به کشاورزي بپردازند، وارد صنایع و  باید از آنها دعوت می» .اصول مذهبی خود مورد مزاحمت قرار گیرند

توانستند در اصناف استاد شوند، زیرا این امر  وکار شوند، و به امور هنري اهتمام ورزند ـ ولی آنها هنوز نمی کسب

آور و همۀ تضییقاتی که تا آن تاریخ بر یهودیان  کلیۀ تبعیضات وهن. مسیحیان بودمستلزم سوگند به معتقدات 

شوراي دولتی و . بایستی لغو شوند می» همچنین کلیۀ عالیم برونی به هرصورت که باشند«تحمیل شده بودند، 

ع و ناگهانی است، اعتراض از حد وسی مسئوالن امور در ایاالت به این برنامه، به این عنوان که براي مقبولیت عامه بیش
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براي یهودیان وین و اتریش سفال وجه  1782در دوم ژانویۀ » نامۀ رواداري ـ  اجازه«یوزف با صدور یک . کردند

هاي  یهودیان حق آن را یافتند که اطفال خود را به مدارس و دانشکده» نامه اجازه«موجب این  به. اي یافت مصالحه

بایستی سازمان  مند باشند؛ ولی آنها نمی تملک مستغالت، از آزادي اقتصادي بهره دولتی بفرستند و، بجز در مورد

اي شهرها بر آنها  اي داشته باشند، نباید در پایتخت معابدي از خود بسازند، و سکنا گزیدن در پاره اجتماعی جداگانه

یوزف به . خطرناك شدت داشتنحوي  منع شده بود، شاید هم به این دلیل که احساسات ضد یهود در این شهرها به

عنوان همنوعان خود احترام بگذارند، و اعالم کرد که  داد که به یهودیان و حقوق آنان به اتباع مسیحی خود اندرز می

گونه تغییر مذهبی نباید به اجبار  ، و هیچ»شدیداً مجازات خواهد شد«هرگونه توهین یا تعدي نسبت به یهودیان 

او قدر . ه امپراطور فرامین مشابهی براي بوهم، موراوي، و سیلزي اتریش صادر کردطولی نکشید ک. صورت گیرد

مقام داد، و چند تن از آنان را  شناخت، چند یهودي را به نجیبزادگی ترفیع کمکهاي یهودیان به خزانۀ خود را می

. کار گماشت عنوان کارشناسان امور مالی دولت به به

 …فریاد عدم موافقت همگانی را بلند کرده است؛«رستادة فرانسه در وین، ولی اصالحات وي، بنابه گزارش ف

بازرگانان مسیحی از » .شوند عنوان خرابی قطعی کشور تلقی می تسهیالت زیادي که به یهودیان داده شده است، به

ذاري علنی محکوم عنوان گذشت و تحمل در برابر بدعتگ کردند و کشیشها این فرامین را به رقابت تازه اظهار تألم می

بعضی از ربیها نسبت به حضور اطفال یهودي در مدارس دولتی معترض بودند، زیرا بیم آن داشتند که این . کردند می

» نامۀ رواداري اجازه«از مرگش،  یوزف اصرار ورزید و، یک سال قبل. مدارس جوانان یهودي را از یهودیت منحرف کنند

که ) هزار نفر هجده(قدر یهودي داشت  هرهاي این منطقه به نام برودي آنیکی از ش. را به گالیسی گسترش داد

نامۀ تازه  ، وین خود را به اجازه)1790(تا هنگامی که یوزف درگذشت . خواند می» اورشلیم نوین«امپراطور آن را 

  .عادت داده بود، و زمینه براي فرهنگ یهودي ـ مسیحی وین در قرن نوزدهم آماده شد

لیدي مري ورتلی مانتگیو، ظاهراً با . یهودیان در دنیاي اسالم وضع بهتري از قلمرو مسیحیت داشتندرویهمرفته، 

  :چنین توصیف کرد 1717مقداري مبالغه، وضع آنان را در ترکیه به سال 

از همۀ ترکهاي عادي و عامی  آنها امتیازات بسیاري بیش. یهودیان این کشور داراي قدرتی باورنکردنی هستند

اند، که  همۀ تجارت امپراطوري را در دست خود گرفته. گیرند وسیلۀ قوانین خود مورد قضاوت قرار می آنها به …نددار

. علت آن تاحدودي همبستگی محکم آنها در میان خود، و تا حدودي هم حالت تنبلی و فقدان پشتکار ترکهاست

ا پزشکان، مباشران، و مترجمان مردان بزرگ آنه. اوست» کارگزار«هریک از پاشاها از خود یک یهودي دارد که 

  . بسیاري از آنها هستند که ثروتی عظیم دارند …. هستند

مرز لهستان ـ در روسیه  هم »ایاالت مرزي«از مرگ پطر کبیر ـ در درجۀ اول در  سرنوشت یهودیان معدودي که پس

پراطریس الیزابت پتروونا فرمان داد که ام 1742در . شدند کامالً با سرنوشت یهودیان ترکیه فرق داشت یافت می

همۀ یهودیان باید فوراً از همۀ خاك امپراطوري ما تبعید شوند، و از این پس نباید به هیچ بهانه اجازة ورود به «

 35‘000تقریباً  1753تا سال » .امپراطوري ما بیابند، مگر اینکه مذهب مسیحیت پیرو کلیساي یونان را بپذیرند

بعضی از کسبۀ روسیه از امپراطریس تقاضا کردند که در این فرمان تخفیفی قایل . ه اخراج شده بودندیهودي از روسی

دادن تجارت از ایاالت روسیه به لهستان و آلمان، باعث  کردند که اخراج یهودیان براثر سوق شود؛ و استدالل می

.امتناع کرد الیزابت از قایل شدن تخفیف در فرمان. کسادي اقتصاد ایاالت شده است

وقتی که کاترین دوم به تخت سلطنت نشست، مایل بود اجازه دهد که یهودیان بار دیگر وارد روسیه شوند، ولی 

اما نخستین . رو شود کرد که با مخالفت روحانیان روبه از آن ناامن احساس می موقعیت خود را بر تخت سلطنت بیش

یهودیی که از مدتها قبل در آن  27‘000این سؤال مطرح بود که با . یداي رسان مرحلۀ تازه تجزیۀ لهستان مسئله را به
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اعالم داشت که  1772قسمت از لهستان که اینک روسیه به دست آورده بود مستقر بودند چه باید کرد؟ کاترین در 

هایی که اند، کماکان از همه آزادی جوامع یهودي ساکن شهرها، و مناطقی که اینک ضمیمۀ امپراطوري روسیه شده«

خودمختاري زیادي به این یهودیان لهستان داده شد، و آنها براي » .در حال حاضر دارا هستند برخوردار خواهند بود

ایاالتی که قبال به لهستان تعلق (» محدودة قرارگاه«مشاغل امور شهري واجد صالحیت شدند؛ ولی اجازه نداشتند از 

به یهودیان اجازه داده شد که در ایاالت خرسون، توریدا، و  1791ل در سا. به داخل روسیه مهاجرت کنند) داشتند

اي سریع براي پرجمعیت کردن و تسهیل دفاع از این مناطق که بتازگی تسخیر شده  عنوان وسیله یکاترینوسالف ـ به

یهود بود، حال، احساسات ضدیهود بیشتر کسبۀ روسیه، که ناشی از مالحظات اقتصادي  درعین. بودند ـ سکنا گزینند

  .کرد و احساسات مذهبی ضدیهود مردم عادي روسیه زندگی را براي یهودیان در امپراطوري مشکل و خطرناك می

آمیزي را که حکمرانان  حمایت» حقوق«آگوستوس دوم و سوم . یهودي در لهستان بودند 621‘000، حدود 1766در 

ولی این ساکسیها، که با دو قلمرو و دونوع اعتقاد مذهبی پیشین به آنها اعطا کرده بودند مورد تأیید قرار دادند؛ 

. الناس لهستان نداشتند سرگرم بودند، وقت زیادي براي خنثا کردن خصومت نژادي عوام) هایشان به جاي خود رفیقه(

امور سرف تبدیل کنند، و مسئوالن  بست؛ محترمین درصدد بودند که آنها را به دولت مالیاتهاي اضافی بر یهودیان می

هاي مردم بپردازند؛ کشیشها یهودیان را  کردند که بهاي سنگینی براي محافظت آنها از تعدي توده محلی وادارشان می

 1720یک سینود کلیسایی در . دادند موردحمله قرار می» اند با سرسختی به المذهبی چسبیده«خاطر اینکه  به

سینود دیگري . را منع کند» هاي قدیم ان و مرمت کنیسههاي تازة یهودی ساختن کنیسه«خواستار آن شد که دولت 

عنوان  را تکرار کرد که تنها دلیل گذشت نسبت به یهودیان آن است که آنها به وسطایی این گفتۀ قرون 1733در 

اي از عذابی باشند که خداوند بر  بار خود نمونه هاي مسیح به کار روند، و با وضع بردگی و نکبت یادآور شکنجه«

عنوان افشاي مراسم  اثري تحت» سرافینوویچ«یک عبرانی تغییرمذهب داده به نام  1716در » .دارد ایمانان روا می بی

کار  یهودیان منتشر کرد که در آن یهودیان متهم شده بودند که خون مسیحیان را براي مقاصد گوناگون جادوگري به

شود، و  کردن آن با نان فطیر که در عید فصح خورده می وطاز قبیل مالیدن خون به در منازل مسیحیان، مخل: برند می

یهودیان از  …. منظور حفظ یک خانه یا درآوردن رونق در کسب خیس کردن یک پارچۀ حاوي ورد در خون به

و یک هیئت از ربیها و اسقفها را گرد آوردند . گوید، ادعاهاي خود را ثابت کند سرافینوویچ خواستند که اگر راست می

بکرات به یهودیان تهمت زده . بلکه کتاب خود را تجدید چاپ کرد. رفهاي او را بشنوند، سرافینوویچ حاضر نشدتا ح

، 1748، 1747، 1736، 1724، 1710در سالهاي . دست آورند کشند تا خون مسیحی به شد که اطفال را می می

در بسیاري از . ت به محاکمه خوانده شدندگونه اتهاما خاطر این ، یهودیان لهستان به1760، و 1759، 1756، 1753

موارد آنها مورد شکنجه قرار گرفتند، و در بعضی موارد زیر شکنجه جان سپردند؛ بعضی از آنها زنده زنده پوست 

یهودیان وحشتزده به پاپ بندیکتوس . بدنشان کنده شد، و بعضی از آنها بتدریج براثر کوبیدن میخ به بدنشان مردند

شواهد له و علیه در برابر کاردینال کامپانلی قرار داده شدند، و . شدند که جلو این اتهامات را بگیرد چهاردهم متوسل

یک از موارد جرم به  او پس از دریافت گزارشی از فرستادة پاپ در ورشو، یادداشتی صادر کرد دایر براینکه در هیچ

دولت  1763فرستادة پاپ در . نال پشتیبانی کردافکار رم از یادداشت کاردی دادگاه تفتیش. اثبات نرسیده است

هاي این خبط و اشتباه دایر براینکه  لهستان را آگاه ساخت که دستگاه مقدس پاپ، پس از بررسی همۀ شالوده

گونه  یهودیان براي آماده کردن نان فطیر خود به خون انسان احتیاج دارند، به این نتیجه رسیده است که هیچ

این خبط . اعالم مشابهی کرده بود 1247پاپ اینوکنتیوس چهارم در . این تعصب وجود ندارد شواهدي دال بر صحت

  .و اشتباه ادامه یافت
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هایی از  دسته 1768، و 1750، 1734در . عام، که عنصري همیشگی در زندگی یهودیان لهستان بود ترس از قتل

هاي بسیاري را در ایاالت کیف،  دند؛ شهرها و دهکدهرا تشکیل دا» آشوبگران«قزاقها و دهقانان ارتدوکس روسی گروه 

مهاجمین  1768قتل رساندند، در سال  والینی، و پادولیا ویران کردند؛ و امالك را به باد غارت دادند و یهودیان را به

کردند که به غلط به کاترین دوم نسبت داده شده بود و به موجب آن از این  با خود حمل می» منشور طالیی«یک 

؛ در »حرمت نسبت به مذهب مقدس ما را نابود کنند لهستانیها و یهودیان، و هتک«مهاجمین دعوت شده بود که 

کاترین یک ارتش روسی فرستاد تا در . قتل رساندند هزار لهستانی و یهودي را به شهري به نام اومان آنها بیست

  . سرکوب کردن مهاجمین با لهستانیها همکاري کند

یان نسبتاً در امان و مرفه بودند، هرچند که آنها مشمول محرومیتهاي گوناگون در زندگی اقتصادي و در آلمان یهود

طبق قانون، تنها تعداد معدودي یهودي . شد در بیشتر امیرنشینها مالیاتهاي خاصی بر آنها بسته می. سیاسی بودند

شد و جامعۀ یهودیان برلین از لحاظ تعداد و  اجازه داشتند در برلین زندگی کنند، ولی این قانون بشدت اجرا نمی

از  بیش 1779در سال . قرارگاههاي مشابهی براي یهودیان در هامبورگ و فرانکفورت وجود داشتند. ثروت رشد کرد

حکمرانان آلمانی، حتی امیراسقفها، از یهودیان براي . هزار بازرگان یهودي در بازار مکارة الیپزیگ شرکت کردند یک

سوس «، که به نام )1738-1692؟(یوزف اوپنهایمر . کردند ر مالی یا تهیۀ تدارکات ارتشهاي خود استفاده میادارة امو

آلکساندر،  نشین در مانهایم، و کارل معروف بود، در این سمت و سمتهاي دیگر به برگزینندة کاخ» یهودي

. د و دشمنان زیادي برایش فراهم آوردمهارت و پشتکارش او و دوك را ثروتمند کر. کرد وورتمبرگ، خدمت می دوك

استفاده در ضرابخانه متهم شده بود، توسط یک هیئت بازرسان تبرئه شد و به عضویت شوراي ویژة دوك  او که به سوء

او مالیاتهاي تازه ابداع کرد، انحصارات . اول درآمد ارتقا یافت، و طولی نکشید که در این شورا به صورت قدرت درجه

وقتی دوك پیشنهاد کرد که کلیۀ . کرد پذیرفت و با دوك تقسیم می ار ساخت، و ظاهراً رشوه هم میسلطنتی برقر

وجوه کلیساها در یک بانک مرکزي دولتی سپرده شوند، روحانیان پروتستان در مخالفت با دوك و وزیرش با نجبا 

اوپنهایمر و همۀ یهودیان دوك ناگهان درگذشت؛ رهبران کشوري و لشکري  1737در سوم مارس . همدست شدند

او را خفه کردند، و جسدش در  1738اوپنهایمر محاکمه و محکوم شد؛ در سوم فوریۀ . شتوتگارت را دستگیر کردند

. قفسی در یکی از میدانهاي عمومی آویخته شد

نام بعدي خود  هاي این محله یکی از قدیمترین خانواده. ایم ما شاهد تردد گوته به محلۀ یهودیان فرانکفورت بوده

مایر  1755در . داشت اقتباس کرد را از سپر سرخرنگی که اقامتگاه این خانواده را مشخص می» روتشیلد«یعنی 

وجود کشورهاي متعدد . آمشل، از خانوادة روتشیلد، به علت مرگ والدینش، در سن یازدهسالگی رئیس خانواده شد

مایر در کودکی نرخ تسعیر . کرد را براي مسافران ضروري میآلمان که هریک مسکوکات مستقلی داشت، تبدیل پول 

عنوان یک  او به. داشت الزحمۀ مختصري دریافت می پول کشورهاي مختلف را آموخت و براي هر عمل تسعیر حق

کنندة دیگر  آوري حال یک جمع کرد؛ و درعین آوري می هاي نادر را جمع شناسی را فرا گرفت و سکه عالقۀ فرعی سکه

دست آورد،  را به» کارگزار سلطنتی«کرد و از او عنوان  کات، یعنی پرنس ویلهلم حکمران هاناو، را راهنمایی میمسکو

ازدواج کرد، و ثمر آن پنج پسر بود  1770او در سال . کرد وي کمک می وکارش در فرانکفورت به و این عنوان در کسب

مایر به حسن قضاوت، درستکاري، و . س، و لندن دایر کردندرا در وین، ناپل، پاری» روتشیلد«که بعدها شعب مؤسسۀ 

عنوان حکمران هسن ـ کاسل جانشین پدرش شد، مشاغل  وقتی ویلهلم حکمران هاناو به. قابلیت اعتماد شهرت یافت

 3000اي برابر  او درآمد ساالنه 1790که تا سال  طوري شدند، به بیشتري از طرف دربار به مایر آمشل رجوع می

ثروت این خانواده در . از درآمد پدر گوته بود که وضع خوبی داشت گولدن بیش 600ن داشت، و این مبلغ گولد
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مایر به تهیۀ تدارکات ارتشها پرداخت، و پنهان کردن و گاهی . جنگهاي انقالب فرانسه بسرعت روبه افزایش گذارد

.شد کار انداختن ثروتهاي شاهزادگان به او سپرده می به

جامعۀ یهودیان آمستردام رونق . ماکان در هلند و ممالک اسکاندیناوي از آزادي نسبی برخوردار بودندیهودیان ک

آلتونا، . رفتند، و اختالط ازدواج مجاز بود سو می سو و آن در دانمارك از گتو خبري نبود؛ یهودیان آزادانه به این. یافت

، که در آن وقت متعلق به دانمارك بود، یکی از سوي رودخانۀ الب از طرف هامبورگ شهر تجاري واقع در آن

در سوئد، گوستاووس سوم یهودیان را در اجراي آرام مراسم مذهبی خود . ترین جوامع یهودي در اروپا را داشت مرفه

  .داد مورد حمایت قرار می

تعداد آنها در این . یافتند بسیاري از یهودیانی که از آزار و اذیت در لهستان یا بوهم گریخته بودند، در انگلستان پناه

نفر آنها مقیم لندن  20‘000افزایش یافت، که  1800نفر در سال  26‘000به  1734نفر در سال  6000کشور از 

. کردند و از خود بیمارستانهایی داشتند بردند، ولی از فقراي خود توجه می سر می اینان در نهایت فقر به. بودند

ورزش مشتزنی پرداختند و یکی از آنها قهرمان  وقتی یهودیان به. توجه عامه بودیک سرگرمی مورد» یهودي آزاري«

شد که یهودیان از مشاغل کشوري  الزام یاد کردن سوگند مسیحی باعث می. کاهش یافت» یهودي آزاري«ملی شد، 

دیرة بانک سیمون گیدیون، که حاضر شده بود تغییر مذهب دهد، یکی از اعضاي هیئت م. و لشکري مستثنا شوند

با یک ارتش اسکاتلندي، که عهد کرده بود جورج دوم را از » مدعی جوان«، هنگامی که 1745در . انگلستان شد

سوي لندن مشغول پیشروي بود، مردم، که اعتماد  سلطنت خلع کند و خاندان استوارت را به سلطنت بازگرداند، به

شتزده شدند و خطر آن در میان بود که براي گرفتن پولهاي خود را نسبت به پابرجایی دولت ازدست داده بودند، وح

گیدیون بازرگانان و اعیان یهودي را به نجات بانک رهبري کرد، آنها وجوه خصوصی خود را . خود به بانک هجوم برند

خود به بانک ریختند و خود را ملزم داشتند که اسکناسهاي بانک را در برابر ارزش اسمی آن در معامالت بازرگانی 

  . عقب رانده شد» مدعی جوان«بانک از عهدة تعهدات خود برآمد، اعتماد نسبت به بانک بازگشت، و . بپذیرند

اي به پارلمنت دایر بر پیشنهاد برخورداري یهودیان از حقوق مدنی و دادن  با بردن الیحه 1753دولت ویگها در سال 

انگلستان یا ایرلند اقامت داشتند، قدرشناسی خود را ابراز سال در  تبعیت به همۀ یهودیان متولد خارج، که مدت سه

اعضاي مجلس .) آمدند والدتاً از حق تبعیت برخوردار بودند دنیا می یهودیانی که در انگلستان یا ایرلند به. (داشت

را به  رأي مخالف، آن 56رأي موافق در برابر  96اعیان و اسقفها این الیحه را تصویب کردند، و مجلس عوام، با 

نموده بودند چیز زیادي  ولی مردم انگلستان که از نقشی که یهودیان در نجات بانک انگلستان ایفا. تصویب رسانید

اعتراضات تقریباً از همۀ شهرهاي انگلستان . نحوي قاطع علیه این عمل قیام کردند کردند، به دانستند یا درك نمی نمی

دست هم دادند؛ بازرگانان  به ها در محکوم کردن این عمل دست میخانهرسیدند؛ اهل منابر و اهل  به پارلمنت می

تحمل خواهد شد؛ اسقفهایی که به این الیحه رأي موافق داده  شکایت داشتند که رقابت بازرگانی یهودیان غیرقابل

ان در اجراي هاي قدیمی دربارة قتل مسیحیان توسط یهودی گرفتند؛ افسانه بودند در خیابانها مورد توهین قرار می

آمیز به گردش درآمدند؛ زنان البسه و  مراسم مذهبی احیا شدند؛ صدها جزوه، شعر، تصویر مضحک، و هجویۀ خصومت

بستند که این شعار روي آنها نوشته شده  کردند و نوارهایی به خود می هاي خود را با عالمت صلیب تزیین می سینه

ترسیدند در انتخابات آینده شکست بخورند،  رهبران ویگ، که می» .خواهیم، مسیحیت براي همیشه یهودي نمی«: بود

  ).1754(وسایل الغاي این قانون را فراهم کردند 

II ورانه  ـ آرامش راز  

بعضی از آنها براثر . بسیاري از یهودیان، خصوصاً در لهستان، از رنجهاي دنیوي به تسلیات مافوق طبیعی روي آوردند

را خراب کردند؛ برخی در سر قباله مشاعر خود را ازدست دادند؛ جمعی از طرفداران خواندن تلمود چشمان خود 
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سبتاي صوي؛ باوجود ارتداد و مرگ این مسیح دروغین، هنوز به الوهیت وي اعتقاد داشتند، از یهودیت تلمودي 

ترکها به او داده بودند  یانکیو لیبکویچ، که به نامی که. آمیز روي آوردند دست کشیدند، و به امیدها و مراسم بدعت

عنوان تجسم مجدد صوي  یعنی یاکوب فرانک معروف شد، صدها تن از یهودیان لهستان را وادار کرد که وي را به

آموخت که به این بدعت دوستداشتنی مسیحیان شباهت داشت که تثلیث را مرکب از  بپذیرند؛ او اصولی به آنها می

دانست؛ سرانجام، وي پیروان خود را به کلیساي کاتولیک رهبري کرد  می) ر آنهاپس(، و مسیح )مادر(، مریم )پدر(خدا 

اسرائیل » آیین تورع«مؤسس این . نهضت حسیدیم تاحدودي وضع خفتبار یهودیان لهستان را ترمیم کرد). 1759(

طور  ش بهشهرت داشت، و از روي حروف اول اسم) صاحب خوب نام خدا(الیعازر بود که به نام بعل شم طوو  بن

رفت؛ در فقري توأم با خوشرویی  عنوان معلم اطفال از جایی به جاي دیگر می او به. شد خوانده می» بشط«اختصار 

از پیروان خود . داد ي انجام می»اعجازآمیز«کرد؛ و با گیاهان کوهی معالجات  زندگی کرد؛ در حالت خلسه مناجات می

دي کمتر توجه کنند، با ارتباطی خاضعانه ولی نزدیک مستقیماً به خواست که به مراسم کنیسه و تعالیم تلمو می

خداوند نزدیک شوند، خداوند را در کلیۀ اشکال و تجلیات طبیعت ببینند و دوست داشته باشند، چه در میان 

 صورت که موجود است لذت ببرند، آن  گفت از زندگی به ها و درختان، و چه در خوشی و درد؛ به پیروانش می صخره

. هاي مسیح شباهت داشتند هاي سادة او به گفته گاهی گفته. بگیرند نه اینکه بر گناهان و بدبختیهاي گذشته ماتم

اي ربی، من چه باید بکنم؟ بشط پاسخ : پدري به بشط شکایت کرد که پسرش از خدا روي گردانده است، و پرسید«

اخوت «نهضت حسیدیم در لهستان با جمعیت  از بعضی جهات» .از هر وقت دوست داشته باش او را بیش: داد

این نهضت با آنها که یاد شد از این جهت . کرد ، تورعیان آلمان، و متودیستهاي انگلستان برابري می»موراویایی

نظر داشت که مانند آنها بر این اساس استوار بود که مذهب باید از معابد بیرون کشیده شود وبه داخل قلوب  توافق

کرد برقصند، از هماغوشی با همسر  داشت و به پیروان خود توصیه می اضتکشی و دلمردگی را مردود میبرود؛ ولی ری

. گساري کنند گاه تا سرحد مستی باده خود لذت ببرند، و حتی گاه

رمۀ گروه پیروان او را سرپرستی، و گاهی، » مردان پرهیزگار«، یک سلسله )1760(طوو درگذشت  شم هنگامی که بعل

سلیمان، که مردي فاضل ولی متعصب و اهل ویلنا بود با  تلمودیان متعصب به رهبري الیاس بن. کردند ه میسرکیس

براثر تجزیه در سالهاي (کردند، ولی به موازات مرگ لهستان  نهضت حسیدیم از طریق موعظه و تکفیر مبارزه می

  . دند که یکصدهزار هواخواه دارند، تعداد آنها افزایش یافت و تا اواخر قرن آنها مدعی بو)1792- 1782

مردمی که زندگیشان در روي زمین تا این حد در رنج بود و روحشان هم تا این حد به دنیاي دیگر توجه داشت، 

جا الزام یاد کردن سوگند مسیحیت  تقریباً در همه. توانستند کمک زیادي به ادبیات، علوم، یا فلسفۀ دنیوي بکنند نمی

قانون موسوي آنها آنان را از هنر صورتگري منع . شد که یهودیان از دانشگاهها محروم شوند ث میبراي دانشجویان باع

) کرد که تنها اقلیت کوچکی آن را درك می(آنها که به زبان عبري . داد داشت و شناخت هنر را در آنها کاهش می می

گیزة زیادي نداشتند که غیراز تفسیرهاي نوشتند ان ، که هنوز زبانی ادبی نشده بود، چیز می»یدیش«یا به زبان 

اي  حاصل، آنها کمک قابل مالحظه در این دوران بی. اهمیت مورد توجه عامه آثاري ایجاد کنند مذهبی یا مطالب بی

ژاکوب رودریگ پریر اهل بوردویک زبان ایما و اشاره براي کر واللها ابداع کرد که مورد : به هنرهاي عملی کردند

  .یک شاعر یهودي نیز نوري بر دلمردگی تابانید. آالمبر، روسو، و بوفون قرار گرفت/دتحسین دیدرو، 

دنیا آمد که تمکن کافی داشتند تا وسایل تحصیالت  در ایتالیا از والدینی به 1707موزس خاییم لوتتساتو در سال 

رینی، در وزن و قافیه شعري چنان او از شاعران التینی و از شاعران ایتالیایی، مانند گوا. خوبی برایش فراهم کنند

روان و جذابیت پرظرافتی بدهد که نظیر آن را این  مهارتی کسب کرد که توانست به ابیات عبري خود چندان سجع

اي دربارة شمشون و فلسطیان  در سن هفدهسالگی نمایشنامه. خود دیده بود بعد کمتر به زبان از زمان یهودا هالوي به
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تخیالت رازورانۀ این کتاب نیروي تخیل او را . زهره، که کتاب مقدس قباله بود، پرداختسپس به مطالعۀ . ساخت

به ) فکر انداخته بودند که الهام االهی یافته است که وي را به این(خود جلب کردند، و وي بعضی از این تخیالت را  به

ربیهاي ونیز او را تکفیر کردند . استاو زهر دیگري نوشت و اعالم داشت که مسیحاي موعود یهودیان . شعر درآورد

؛ وي به فرانکفورت ـ آم ـ ماین گریخت و در آنجا ربیها او را وادار کردند که از توهمات مسیحاي خود دست )1734(

وي مانند اسپینوزا با صیقل دادن . استقبال جامعۀ یهودیان قرار گرفت به آمستردام رفت و در آنجا مورد. بکشد

اي به زبان عبري  نمایشنامه 1743در . اي خود را ازسر گرفت کرد؛ و مطالعات قباله مرار معاش میعدسیهاي دوربین ا

عنوان شخصیتهاي نمایشنامه در آن  این نمایشنامه باوجود آنکه اسامی معنی به. نوشت که شکوه متقیان نام داشت

در این نمایشنامه چنین عنوان شده . ندکار رفته بودند، مورد تحسین کسانی قرار گرفت که صالحیت قضاوت داشت به

سهم خود بکرات  است، که به» حماقت«شود، مولد  حفظ می» فریب«و » حیله«، که توسط »جهل عمومی«بود که 

و » عقل«دارد، تا اینکه سرانجام،  را از پاداش خود محروم می» شایستگی«کند و  رو می را با ناکامی روبه» خرد«

در . قباله بود» حقیقت«ولی منظور لوتتساتو از . شوند چیره می» فریب«، بر »حقیقت«ن ، با آشکار کرد»شکیبایی«

عنوان مسیح مورد استقبال قرار گیرد، ولی در عکا از بیماري طاعون در  او به فلسطین رفت، به امید اینکه به 1744

 .وسطی بود او آخرین نداي فصیح یهودیت قرون). 1747(ونه سالگی درگذشت  سن سی

III ـ موزس مندلسون  

. شد آمد و با افکار دوران جدید در تماس واقع می نخستین نداي مهم یهودیتی بود که از انزواي دفاعی بیرون می

موزس مندلسون، که دوست و مخالف کانت، دوست و الهامبخش لسینگ، و پدربزرگ فلیکس مندلسون بود، یکی از 

. ناخیم مندل در یک مدرسۀ یهودي در دساو منشی و معلم بودپدرش م. شریفترین شخصیتهاي قرن هجدهم بود

پرداخت که به  مطالعه می دنیا آمد، با چنان شور و حرارتی به به 1729، که در ششم سپتامبر »موساي سوم«این 

در سن چهاردهسالگی به برلین فرستاده شد تا در زمینۀ تلمود مطالعات . خمیدگی دایمی ستون فقرات مبتال شد

نان را با نمک بخورید، آب را به اندازه «: کرد ري بکند؛ در آنجا از تعالیم تلمود تقریباً لفظ به لفظ پیروي میبیشت

سال  او مدت هفت» .بیاشامید، روي زمین سخت بخوابید، با محرومیت زندگی کنید، و خود را با تورات مشغول دارید

کرد، و درآمد  د را براي جیرة روزانه با خط عالمتگذاري میبه یک اطاق زیرشیروانی اکتفا کرد، قرص نان هفتگی خو

بن میمون  در برلین خود را غرق در آثار موسی. آورد دست می برداري از اسناد باخط زیبایش به ناچیزي از طریق نسخه

به جرئت و شهامت یافت، و از آثار و نحوة زندگی او آموخت که غرور خود را » موساي دوم«کرد، از زندگی آن 

معاشرانش دربرلین به وي التینی، . مالیمت و نزاکت تبدیل کند وخوي آتشین خود را به نفسی و خلق شکسته

ترجمۀ آثار الك را خواند، سپس به آثار الیبنیتز و ولف روي آورد، و طولی نکشید که . ریاضیات، و منطق آموختند

ن آموخت که در ادبیات کشورش در آن دوران نادر نوشتن آلمانی را به سبکی چنان سلیس و روش. مفتون فلسفه شد

برنهارد در . پایان رسید ویک سالگی در خانوادة اسحاق برنهارد معلم شد، دوران فقرش به وقتی در سن بیست. بود

بافی داشت، چهارسال بعد موزس دفتردار، سپس کارگزار سیار، و سرانجام یکی از شرکاي  برلین یک کارخانۀ ابریشم

نحوي فعاالنه حفظ کرد، زیرا مصمم بود که به محبوبیت و  او ارتباط خود را با کارش تا پایان عمر به. مؤسسه شد

با لسینگ، ظاهراً در یک بازي شطرنج، آشنا شد و به این  1754احتماالً در سال . درآمد مالی کتابهایش متکی نباشد

 1754اکتبر  16در . زمان مرگ لسینگ دوام کردنظرهاي فلسفی، تا  ترتیب دوستیی آغاز شد که، باوجود اختالف

–گونه تحصیالت  ساله است که بدون هیچ مندلسون مردي بیسست و پنج «: لسینگ به یکی از دوستانش نوشت

اگر همدینانش بگذارند او به . دست آورده است ، در زمینۀ زبان، ریاضیات، و شعر موفقیتهاي بزرگی به-دانشگاهی

صراحت لهجه و روحیۀ  …. کنم بینی می ، من در او مایۀ افتخار براي ملت خودمان پیشمرحلۀ بلوغ فکري برسد
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سهم خود  مندلسون هم به» .چشم یک اسپینوزاي دوم نگاه کنم شوند که من، از پیش، به او به فیلسوفانۀ او باعث می

  . زداید از فکر او میگفت که یک کلمه یا یک نگاه دوستانه از جانب لسینگ همۀ غمها و افسردگیها را  می

هاي اسپینوزا و الیبنیتز  لسینگ ترتیبی داد که محاورات فلسفی اثر مندلسون منتشر شود، این اثر، اندیشه 1755در 

اي به نام آیا پوپ یک عالم مابعدالطبیعه  در همان سال، این دو دوست بر روي مقاله. کرد را مطرح، و از آنها دفاع می

اي نداشته، بلکه فقط آثار  از خود فلسفه) پوپ(این مقاله استدالل کردند که شاعر انگلیسی  در. است؟ همکاري کردند

این . هایی دربارة احساسات را منتشر کرد مندلسون نامه 1755همچنین در سال . الیبنیتز را به شعر درآورده است

خواهش و تمایل کامالً جدا و مستقل زمینۀ نظرات کانت بود دایر براینکه احساس زیبایی از  ها در حکم پیش نامه

قدرها هم  در برلین، که آن» مجمع پرآرامش اخوت فالسفه«این نشریات باعث شدند که این یهودي جوان به . است

او و نیکوالي با . او به وسیلۀ لسینگ با فریدریش نیکوالي آشنا شد. پرآرامش نبود، با حسن قبول کامل وارد شود

خواند؛ مندلسون به  یونانی پرداختند و طولی نکشید که وي آثار افالطون را به زبان اصلی می یکدیگر به خواندن زبان

نیکوالي کمک کرد تا نشریۀ کتابخانۀ ادبیات و هنرهاي زیبا را دایر کند، و براي این نشریه و نشریات دیگر مقاالتی 

  .کردند هنري اعمال می هاي جاري در زمینۀ نقد ادبی و نوشت که نفوذ نیرومندي در اندیشه می

او در سن  1762در . اي تشکیل دهد کرد که از خود خانواده قدر کافی احساس تأمین می در این هنگام مندلسون به

هردو آنها به سن عقل رسیده . زناشویی بست پیمان. وپنج سال داشت وسه سالگی با فرومت گوگنهایم، که بیست سی

گذراندند، مندلسون در  عسل خود را می  وقتی آنها ماه. بار آورد ی بسیار بهبودند و این وصلت براي هردو خوشبخت

آیا علوم مابعدالطبیعه همچون علوم ریاضی «:موضوع مقاله این بود. نویسی فرهنگستان برلین شرکت کرد مسابقۀ مقاله

مقالۀ مندلسون جایزه را ربود . کنندگان بود ایمانوئل کانت هم در میان شرکت» قابلیت پذیرش شواهد و ادله را دارند؟

.المللی آورد و براي او پنجاه دوکات جایزه و شهرت بین) 1763(

او در مکاتبات . اودر بودـ  درـ  آن ـ  کنندگان در مسابقه توماس آبت یکی از استادان دانشگاه فرانکفورت یکی از شرکت

حال متألم بود که از دست رفتن این  و درعینکرد  دراز مدتی با مندلسون دربارة فناناپذیري روح اظهار شک می

تا . اعتقاد ممکن است پایه قوانین اخالقی را ویران کند و اشخاص بدبخت را از آخرین تسالي خود محروم بدارد

. حدودي براثر این مکاتبات، مندلسون مشهورترین اثر خود را به نام فایدون، یا فناناپذیري روح به رشتۀ تحریر درآورد

پسند قالبگیري شده  صورت یک محاوره و به سبک عامه ر، مانند سرمشق اصلی آن که متعلق به افالطون بود، بهاین اث

توان اعتقاد داشت که  در این کتاب استدالل شده بود که روح انسان آشکارا با ماده فرق دارد؛ بنابراین می. بود

توانیم تصور کنیم که او با  شته باشیم، بسختی میسرنوشت روح و جسم یکی نیست؛ و اگر ما به خداوند اعتقاد دا

طور که کانت  همان -عالوه برآن . اي در حقیقت نداشته باشد، ما را فریب دهد نشاندن نهال امیدي که اساس و پایه

توان در دوران  این تکامل را نمی. سوي تکامل خویش دارد ، روح گرایشی طبیعی به - بعداً این عقیده را ابراز داشت

مندلسون . از مرگ جسم باقی بماند ندگی انسان تأمین کرد؛ بدون شک خداوند باید به روح اجازه دهد که پسز

بدون خداوند، توجه و خواست خداوندي، و فناناپذیري روح، همۀ خوبیهاي زندگی ارزش خود را «کرد که  احساس می

هنگام در باد و باران بدون امید  که شبدهند، و زندگی خاکی ما مانند آن خواهد بود  در نظر من ازدست می

شدند استحکام زیادي  امثله و شواهدي که در تأیید این نظر ذکر می» .تسالبخش یافتن پناهگاهی سرگردان باشیم

رسید که جذبۀ محاورات  نظر می آورد؛ چنین به نداشتند، ولی سبک اثر بسیاري از خوانندگان را به شوق و شعف می

این . به صورت نام دیگري براي مندلسون درآمد» افالطون آلمان«زنده شده است؛ در حقیقت لقب افالطون بار دیگر 

کتاب کوچک پانزده بار تجدید چاپ، و تقریباً به همۀ زبانهاي اروپایی و همچنین عبري ترجمه شد، و در زمان خود 

الواتر از . یدکنندگان از آن پیوستندهردر و گوته به گروه تمج. ترین کتاب غیرداستانی در آلمان بود پرخواننده
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نویسندة آن دیدن کرد، سروصورت او را مورد آزمایش قرار داد، و اعالم داشت که هر برجستگی یا خط در 

  . سروصورتش افشاکنندة روح سقراط است

از او اندرز هاي گوناگون، این یهودي فصیح را مورد تحسین قرار دادند و دو راهب فرقۀ بندیکتی  مسیحیان، از فرقه

واتر، که نسبت به االهیات همان شور و حرارتی را داشت که در مورد  ال 1769ولی در . معنوي خواستند

. راه انداخت دایر براینکه مسیحی شود، هیجانی ناگهانی به داد، با تقاضاي آشکار از مندلسون شناسی نشان می جمجمه

او به وجود معایبی . به این تقاضا پاسخ داد) 1770(ونوس الواتر عنوان نامه به آقاي دیاک مندلسون در اثر خود تحت

گونه معایب در هر مذهبی در طول تاریخش پدید  در یهودیت و زندگی یهودیان اعتراف کرد، ولی متذکر شد که این

کسی «: زودشوند توجه کند، و اف او از الواتر تقاضا کرد به مشقاتی که یهودیان در قلمرو مسیحیت متحمل می. آید می

از آنچه من بتوانم بیان دارم درك  داند ما اینک در چه وضعی هستیم، و آن که قلبی بشردوستانه دارد، بیش که می

که خدا را  …من دربارة اصول و اساس ایمان خودم چنان اطمینانی دارم «: گیري کرد و چنین نتیجه» خواهد کرد؛

» .دیگر به خود نگیرد، به ایمان اساسی خود پایبند خواهم بود گیرم که تا زمانی که روحم کیفیتی به شهادت می

نویسان  ولی گروهی از جزوه. تأثیر قرار گرفت و با فروتنی پوزش خواست که چنین تقاضایی کرده است الواتر تحت

به اینکه  خاطر اعتراف عنوان یک کافر مورد حمله قرار دادند، و بعضی از یهودیان بنیادگرا او را به مندلسون را به

از امور سیاسی ملی، یا  براي مدتی این مشاجره بیش. مفاسدي وارد رسوم مذهبی یهودیان شده است محکوم کردند

.اختالل سالمت فردریک، ایجاد بحث کرد

وي مدت چند ماه ناچار شد که از هرگونه  1771براثر این شور و شر، سالمت خود مندلسون نیز لطمه دید؛ در 

. مذهبان خود کرد از پیش صرف کمک به هم از بازیافت نیروي خود وقتش را بیش  پس. دداري کندفعالیت فکري خو

ساختند، او از الواتر خواست که  وقتی بعضی از ایاالت سویس خود را براي تضییقات بیشتري علیه یهودیان آماده می

مقامات درسدن درصدد برآمدند چند صد هنگامی که . الواتر چنین کرد، و نتایج خوبی از آن حاصل شد. مداخله کند

او در . عمل آید یهودي را اخراج کنند، مندلسون از دوستی خود با یک مأمور محلی استفاده کرد تا نوعی سازش به

انتشار یافت، طوفان  1783شروع به انتشار ترجمۀ آلمانی خود از اسفارخمسه کرد، و این ترجمه، که در  1778سال 

هومبرگ با . کار گمارد اي از تفسیرهاي متن، هرتس هومبرگ را به دلسون براي نوشتن پارهمن. دیگري برانگیخت

چند تن از ربیها خواندن این . طور کامل با کنیسه قطع رابطه کرده بودند، محشور و معاشر بود یهودیان برلین، که به

وسال از روي آن آلمانی  سن ن کمترجمه را تحریم کردند، ولی ترجمه به داخل جوامع یهودي راه یافت؛ یهودیا

، )1779(در خالل این احوال . و نسل بعدي یهودیان به شرکت فعاالنه در زندگی فکري آلمان پرداخت. آموختند می

عنوان تجلیلی از دوست یهودي وي  خردمند را منتشر کرد، که صدها خواننده آن را به  لسینگ نمایشنامۀ خود ناتان

  .تعبیر کردند

که در این هنگام در اوج شهرت و نفوذ خود بود، مارکوس هرتس را وادار کرد که اثبات حقانیت یهودیان مندلسون، 

او به این ترجمه . خطاب به مردم انگلستان نوشته بود، به آلمانی ترجمه کند 1656را، که منسی بن اسرائیل در سال 

گفتار، وي از ربیها تقاضا کرد که از حق تکفیر خود در این پیش. افزود) 1782(» نجات یهودیان«یک پیشگفتار دربارة 

. عنوان دربارة مرجعیت مذهبی و یهودیت دنبال این کار را گرفت با اثري بلیغ تحت 1783وي در سال. دست بکشند

عمل آورد که از گتوها بیرون آیند و نقش  در این اثر او ایمان یهودي خود را مجدداً تأیید کرد، از یهودیان دعوت به

خود را در فرهنگ غربی ایفا کنند، اصرار داشت که کلیسا و دولت از هم تفکیک شوند، هرگونه اجبار در معتقدات 

مذهبی را محکوم ساخت، و پیشنهاد کرد که معیار قضاوت دربارة دولتها میزان اتکاي آنها به ترغیب باشد نه به 

اي به نویسندة این اثر نوشت که حق است در  ، نامهکانت نیز، که در این وقت در اوج شهرت خود بود. اعمال زور



۶۴۵٧

تنها بر ملت شما،  انگارم که نه من این کتاب را مبشر اصالحی بزرگ می :تاریخچۀ دوستیها جایی داشته باشد؛ او گفت

یب اي از آزادي وجدان ترک اید مذهب خود را با چنان درجه شما موفق شده. بلکه بر ملل دیگر نیز تأثیر خواهد گذارد

نحوي چنان روشن و کامل لزوم آزادي  حال به شما درعین …. شد گاه امکانپذیر بودن آن تصور نمی کنید که هیچ

ما نیز هدایت خواهد شد تا توجه کند  -لوتري –اید که مآالً کلیساي  نامحدود وجدان در هر مذهب را نشان داده

  . رد، از میان خود بردارددا چگونه آنچه را که مخل وجدان است یا بر آن ظلم روا می

گرا، اعم از مسیحی یا یهودي، به این کتاب حمله کردند، ولی کتاب کمک عظیمی به آزادي و غربی  رهبران سنت

  . شدن یهودیان کرد

وچهار سال داشت، پیوسته ازنظر جسمانی و سالمت ضعیف بود و احساس  ، مندلسون با آنکه فقط پنجاه1783در 

اي به اطفال و بعضی از  در سالهاي آخر عمر خود سخنان آموزنده. از عمرش باقی نمانده است کرد که مدت زیادي می

عنوان ساعات صبح، یا  تحت 1785گفت؛ این سخنان در  دوستان خود در تشریح معتقدات مذهبی خویش می

نوشتۀ یاکوبی متوجه  او در آخرین سال عمر خود، وقتی با خواندن کتابی. سخنانی دربارة وجود خداوند منتشر شدند

او . شد که دوست عزیزش لسینگ، که اینک مرده بود، مدتها طرفدار مذهب وحدت وجود اسپینوزا بود، یکه خورد

وقتی . عنوان تقدیم به دوستداران لسینگ نوشت و دفاع پرحرارتی تحت. توانست این مطلب را باور کند نمی

. ، براثر سکته درگذشت1786در خالل آن بیماري، در چهارم ژانویۀ برد، سرما خورد؛ و  دستنوشته را نزد ناشران می

  .اي از او در دساو، شهري که وي در آن متولد شده بود، به یهودیان پیوستند مسیحیان در برپا کردن مجسمه

ز آمیز وي ا ها و عبور موفقیت جوانان یهودي، که از نوشته. مندلسون یکی از متنفذترین شخصیتهاي نسل خود بود

مرزهاي مذهبی الهام گرفته بودند، از گتوها خارج شدند و طولی نکشید که در زمینۀ ادبیات، علوم، و فلسفه مقام و 

عنوان دانشجوي پزشکی به دانشگاه کونیگسبرگ رفت؛ او چند  مارکوس هرتس به. منزلتی براي خود کسب کردند

او بود که با خواندن نسخۀ . شناس بزرگ شد ین معرفتهاي آموزشی کانت را گرفت و دستیار و دوست ا دوره از دوره

  .خطی نقد عقل محض در نیمه راه بازایستاد، زیرا بیم آن را داشت که اگر ادامه دهد، دیوانه شود

هاي فیزیک و فلسفه به مستمعین مسیحی و  عنوان پزشک، کارش رونق گرفت و در رشته وقتی به برلین بازگشت، به

سر وي هنریتا، که زیبا و صاحب کمال بود، سالونی دایر کرد که در آغاز قرن نوزدهم محفل هم. داد یهودي درس می

، و دیگران به »پسر«اي براي روشنفکران برلین بود؛ ویلهلم فون هومبولت، شالیر ماخر، فریدریش شلگل، میرابو  عمده

چند . حتماالً باب طبع مندلسون نبودشد ا هایی که از این تجمع حاصل می اختالط اندیشه …. آمدند این سالون می

، که »دستۀ فضیلت«دو تن از دخترانش در یک . تن از فرزندانش تغییرمذهب دادند و به مسیحیت گرویدند

هنریتا با شالیر ماخر . داشتند، به هنریتا هرتس پیوستند از وفاداري در ازدواج محترم می را بیش» پیوندهاي انتخابی«

مندلسون شوهر خود را رها کرد تا رفیقه و سپس همسر باوفاي فریدریش شلگل شود، و روابطی داشت؛ دوروتئا 

هنریتا مندلسون نیز مذهب کلیساي رومی را پذیرفت، و آبراهام مندلسون . سرانجام یک کاتولیک کلیساي رم شد

گرا مدعی بودند که  ربیهاي سنت. باعث شد که فرزندانش، از جمله فلیکس، به شیوة مذهب لوتري تعمید داده شوند

هاي پردوامتر نفوذ مندلسون در آزادي  اینها نتایج اتفاقی آزادي جدید بودند؛ جنبه. احساس بیم آنها موجه بوده است

.فکري، اجتماعی، و سیاسی یهودیان ظاهر شدند

IV سوي آزادي ـ به  

معناي خرد بود، ولی در این سیاق،  آزادي ازنظر فکري در این هنگام صورت حاسکااله را به خود گرفت؛ این کلمه به

منظور از آن نهضت روشنگري یهودیان، همچنین شورش تعداد روزافزونی یهودي علیه تسلط ربیها و تلمود، و عزم 

این شورشیان آلمانی آموختند و بعضی از آنها، . نحوي فعاالنه در جریان افکار تازه قرار گیرند آنها بر این بود که به
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آنها آثار آزادفکران آلمانی مانند لسینگ، . هاي بازرگانان یا کارشناسان امور مالی، فرانسه یاد گرفتند خصوصاً خانواده

خواندند و بسیاري از آنها به تفحص در آثار ولتر، روسو، دیدرو، هلوسیوس، و  کانت، ویالنت، هردر، شیلر، و گوته را می

کار که احساس  طلب که شوق تجدد داشتند و یهودیان محافظه میان یک گروه از یهودیان آزادي. اولباك پرداختند/د

کردند سرسپردگی به تلمود و کنیسه تنها راه حفظ یکپارچگی مذهبی، نژادي، و اخالقی قوم یهود است، انشعابی  می

  .ایجاد شد

ستان، و سوي شرق، یعنی به بوهم، له سوي جنوب، یعنی به گالیسی و اتریش، و به نهضت حاسکااله از آلمان به

کرد وارد مدارس  نامۀ رواداري یوزف دوم، که از یهودیان دعوت می در اتریش براثر اجازه. روسیه، گسترش یافت

کار با این عمل مخالفت کردند، نفتالی وسلی  هنگامی که ربیهاي محافظه. غیریهودي شوند، این گسترش تسریع یافت

بري، از آنها تقاضا کرد که شرکت یهودیان در مدارس غیرمذهبی شاعر یهودي هامبورگ، در اعالمیۀ بلیغی به زبان ع

کرد که به جاي زبان یدیش، عبري و آلمانی یاد بگیرند و علوم و فلسفه و  او به نسل جوان اصرار می. راتصویب کنند

یست، ونیز، ربیهاي اتریش نظرات او را مردود داشتند؛ رهبران یهودیان در تر. همچنین کتاب مقدس و تلمود بیاموزند

از آن زمان تا زمان حاضر، یهودیان به علوم، فلسفه، ادبیات، موسیقی، و حقوق، به . فرارا، و پراگ آنها را پذیرفتند

.اند از تناسب تعداد جمعیت خود، کمک کرده میزانی بمراتب بیش

مون دانش رهبران فضالي کاتولیک مانند ریشار سی. تحوالت فکري و اقتصادي باعث تشویق آزادي یهودیان شد

و عالم االهیات پروتستان به نام ژاك باناژ کتابی با لحن . مذهبی یهود را به شاگردان مسیحی کتاب مقدس شناساندند

توسعۀ بازرگانی و امور مالی مسیحیان و یهودیان را در ). 1707(عنوان تاریخ مذهب یهودیان نوشت  آمیز تحت عطوفت

کارشناسان امور . شدند نگیخته شدن، ولی اغلب باعث کاهش خصومت مذهبی میتماسهایی آورد که گاهی باعث برا

  .اي در حکومتهایی چند ایفا کردند پرستانه مالی یهودي نقشهاي مفید میهن

، 1781در . در این هنگام نداهایی از ناحیۀ مسیحیان حاکی از پیشنهاد پایان دادن به آزار و اذیت مذهبی برخاست

هم، که دوست مندلسون بود، به پیشنهاد مندلسون، جزوة تاریخی خود را به نام دربارة بهبود کریستیان ویلهلم دو

اي بود که یهودیان آلزاس براي مندلسون فرستادند  کار تقاضانامه انگیزة این. وضع مدنی یهودیان در آلمان منتشر کرد

عهده گرفت، آن را گسترش  کار را به دوهم این .اي علیه محرومیتهاي آنان تنظیم کند و از او خواستند که اعتراضنامه

او با شرح جزئیاتی مؤثر مشکالت و موانعی را که . صورت یک تقاضاي عمومی براي آزادي یهودیان درآورد داد، و به

اي چنین ناچیز از  یهودیان در اروپا به آن دچار بودند توصیف کرد و زیانی را که تمدن غرب بر اثر استفاده

این اصول مستثنا داشتن، که هم با موازین «: او گفت. شد خاطرنشان ساخت فکري یهودیان متحمل میاستعدادهاي 

» .اند و شایستۀ دوران روشنگري عصر ما نیستند انسانی و هم با موازین سیاسی منافات دارند، یادگار قرون تاریک بوده

سات آموزشی و کلیۀ مشاغل و برخورداري از دوهم پیشنهاد کرد که به یهودیان آزادي کامل عبادت، ورود به مؤس

  . کلیۀ حقوق مدنی، بجز مشاغل رسمیی که عجالتاً براي آن هنوز آمادگی نداشتند، داده شود

بعضی از مخالفین او را متهم کردند که قلم خود . رسالۀ او در بسیاري از کشورها مورد تفسیر و اظهارنظر قرار گرفت

یوهان فون مولر، . ی چند تن از روحانیان پروتستان به حمایت از او برخاستندرا به یهودیان فروخته است، ول

تاریخنویس سویسی، از او پشتیبانی کرد و خواستار آن شد که آثار موسی بن میمون به آلمانی یا فرانسه ترجمه 

به ) 1783(ریکا در اتریش، و آزادي سیاسی یهودیان در کشورهاي متحد ام 1782نامۀ رواداري مورخ  اجازه. شوند

، که بر یهودیان بار )1784(دولت فرانسه با از میان بردن مالیاتهاي شخصی . نهضت آزادیبخش نیرو بخشیدند

مارکی دو میرابو با مالزوب در تأمین . العمل ناچیزي در برابر این جریانات نشان داد سنگینی تحمیل کرده بود، عکس

یرابو با مقالۀ خود به نام دربارة مندلسون و اصالح وضع سیاسی این معافیت همکاري کرد؛ و پسرش کنت دو م
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عنوان دربارة تجدید حیات مادي،  اي تحت آبه هانري گرگوار با مقاله. به این جریان کمک کرد) 1787(یهودیان 

 آزادي سیاسی نهایی). 1789(معنوي، و سیاسی یهودیان، که برندة جایزه هم شد، به پیشبرد این هدف کمک کرد 

انتشار داد، این  1789اوت  27اعالمیۀ حقوق بشر، که مجمع ملی در . تنها همراه انقالب در فرانسه تحقق یافت

، مجلس مؤسسان به همۀ یهودیان فرانسه حقوق مدنی 1791سپتامبر  27طور ضمنی بیان داشت و در  مطلب را به

، رم در 1798، ماینتس در 1797، ونیز در 1796در ارتشهاي انقالب یا ناپلئون براي یهودیان هلند . کامل اعطا کرد

  .وسطی براي یهودیان به پایان رسید سرانجام، قرون. آزادي آوردند 1811، و فرانکفورت در 1810

  

  

فصل بیست و ششم

  از ژنو تا استکهلم

1754 -1798  

  

I 1798- 1754: ـ سویسیها   

ذت برده و از شهامت و درستکاري مردم آن الهام و عده از ما که درمیان بهشت مناظر سویس از آرامش ل براي آن

اي  وخوي آرام کشاورزي صبورانه، و پشتکار پیوسته ایم، درك این مطلب مشکل است که درپس این خلق انگیزه یافته

کند ـ مبارزات طبیعی نژاد علیه نژاد، زبان علیه زبان،  کرد ـ و هنوز هم می که اروپا در آن وقت از آن تحسین می

سویسیها به مقیاس مختصر خود تقریباً . ب علیه مذهب، کانتون علیه کانتون، و طبقه علیه طبقه وجود داشتمذه

پروراندند  طور کامل به کمال مطلوبی که آبه دو سن ـ پیر مجسم داشته بود و روسو و کانت رؤیاي آن را درسر می به

از ایاالتی که در امور داخلی مستقل بودند، ولی تعهد  این کشور عبارت بود از یک کنفدراسیون. جامۀ تحقق پوشاندند

به » اتحاد سویسی« 1760در سال . داشتند که در روابط خود با دنیایی که آنان را احاطه کرده بود متحداً عمل کنند

  .منظور پیشبرد اهداف ملی، نه ایالتی، و متحد کردن نهضتهاي پراکنده براي اصالحات سیاسی تشکیل شد

بیشتر آنها . زد نفر تخمین می 720‘000به  1867کرد، جمعیت سویس را در سال  در آن نزدیکیها زندگی میولتر که 

صنعت نساجی . کردند بندي می دادند و شیبها را تقریباً تا قلل کوهها کرت کردند یا تاك پرورش می زمین کشت می

ز صنعتی دیگر در گالروس، برن، و بال شکل درحال رشد بود، خصوصاً در استان سن ـ گال و کانتون زوریخ؛ مراک

گرفتند؛ و ژنو و نوشاتل مراکز بزرگ ساعتسازي بودند، کارگزارانی که در سراسر اروپا پراکنده بودند، از لندن  می

وجود آوردند  ، براي ژنو یک تجارت صادراتی به)که هشتادوهشت نفر از این کارگزاران را داشت(گرفته تا قسطنطنیه 

بر تعداد بانکها افزوده شد، زیرا بانکداران . کرد این شهر را، که در کنار رود رون قرار دارد، ثروتمند می که بسرعت

  .دست آورده بودند المللی به خاطر امانت و درستی شهرتی بین سویسی به

تمرکز ثروت منجر در اینجا نیز، مانند هرجاي دیگر، استعدادها و تواناییها به اقلیتی از مردان محدود بودند و به 

. عموماً این ایالت تحت حکومتهاي اولیگارشی بودند که طرز رفتارشان مانند هر طبقۀ حاکمۀ دیگر بود. شدند می

. کردند نجیبزادگان حامی ادبیات، علوم، و هنر بودند، ولی در برابر هرگونه اقدامی براي گسترش حق رأي مقاومت می

کرد که مانع رشد صنعت در استانهاي مستقل  ولیگارشی برن را متهم میزیست، حکومت ا گیبن، که در لوزان می

اتباع «دارد؛ و فلسفۀ آن بر این اصل استوار است که  شود و سطح زندگی را در این استانها پایین نگاه می خود می

یا سیاسی بکرات انجمنهایی براي الغاي امتیازات اقتصادي » .فقیر و مطیع بر اتباع ثروتمند و متمرد ترجیح دارند
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مبارزات طبقاتی در تمام طول . گرفتند دادند و جلو آنها را می دست هم می به تشکیل شدند، ولی دولت و کلیسا دست

آرامشی نسبی در این شهر حکمفرما بود، ولی  1762تا  1737از . کرد گاه مغشوش می به قرن هجدهم اوضاع ژنو را گاه

روسو و ولتر . راه انداخت وجوشی براي گسترش حق رأي به جنب 1762در سوزاندن کتاب امیل توسط انجمن شهر 

هردو به این نهضت کمک کردند، و پس از مشاجرة بسیار، نجیبزادگان سهم کوچکی در حکومت به طبقۀ متوسط 

» یفهانات«. گذاشت ، را کامالً محروم از حق رأي باقی می)ناتیف(چهارم جمعیت، یعنی طبقۀ اصلی  این وضع سه.دادند

ها، مشاغل  این افراد همچنین از بیشتر حرفه. دنیا آمده، ولی از والدین غیربومی بودند کسانی بودند که در ژنو به

که بر (، »شوراي کوچک«و » شوراي بزرگ«نظامی، و از مقام استادي در اصناف ممنوع بودند و نیز اجازه نداشتند به 

 1766آوریل  4در . شد ولی از آنها مالیاتهاي سنگینی گرفته می کردند، عرضحال بدهند، این جمهوري حکومت می

ولتر به . دست آورند به فرنه رفت و از ولتر خواست به آنها کمک کند تا حق رأي به» ناتیفها«یک هیئت نمایندگی از 

  : آنها گفت

شما . ر بردگی هستیددهید و د ترین طبقۀ یک اجتماع مستقل و زحمتکش را تشکیل می دوستان من، شما کثیرالعده

مند باشید، این عادالنه است که با چنین خواست معقولی  تنها خواستار آن هستید که از حقوق طبیعی خود بهره

و اگر شما را مجبور کنند از کشوري که  …. من با همۀ نفوذي که دارم به شما خدمت خواهم کرد. موافقت شود

شوید، من قادر خواهم بود که در جاي دیگر به شما خدمت، و از شما یابد خارج  براثر زحمات شما رونق و رفاه می

  . دفاع کنم

مقاومت کنند، و تنها کاري که » ناتیفها«دست هم داده بودند تا در برابر تقاضاي  به اشراف و افراد طبقۀ متوسط دست

آمدند در قرارگاه  ه سراغش میتوانست انجام دهد این بود که هرتعداد ممکن از افزارمندان ناراضی را که ب ولتر می

به شورشی برخاستند که نجیبزادگان را از مسند » ناتیفها« 1782در ). 1678(صنعتی خود با خوشرویی بپذیرد 

 ولی نجیبزادگان به فرانسه، برن، و. قدرت سرنگون کرد و حکومتی را برقرار ساخت که نمایندگی مردم راداشت

. لت کردند، شورش فرو نشست، و حکومت اولیگارشی دوباره برقرار شداین قدرتها دخا. ساردنی متوسل شدند

.ناچار بودند به انتظار انقالب فرانسه باشند تا برایشان آزادي بیاورد» ناتیفها«

یوهان هاینریش . المللی یافتند وجود آوردند که شهرت بین در این ثلث قرن هجدهم، ایاالت سویس شخصیتهایی به

او با روسو . کنند عنوان راهنماي طرز رفتار تلقی می افراد نادري بود که عهد جدید را به پستالوزي یکی از آن

کرد که اصالحات از طریق نوسازي طرز رفتار انسان  همعقیده بود که تمدن بشر را فاسد کرده است، ولی احساس می

اسر عمر خود از اطفال، خصوصاً او در سر. پذیر است نه از طریق قوانین و مؤسسات جدید به وسیلۀ آموزش انجام

داد، و در تعلیم آنها اصول  کرد، به آنها پناه و آموزش می خانمان، استقبال می اطفال فقیر، و باالتر از همه اطفال بی

او نظرات خود را در کتابی که در زمرة . افزود بست، و افکاري هم از خود به آنها می کار می آزادمنشانۀ امیل روسو را به

، نشان داده شده )1787-1781(در داستان وي، لینهارت وگرترود . ترین کتابهاي آن نسل بودند ارائه کرد انندهپرخو

کرد، و از طریق تربیت  همان صورت که مسیح رفتار می است که قهرمان زن آن از راه کوشش در رفتار با مردم، به

. کند یعی آنان، وضع یک دهکده را اصالح میاطفال خود با توجه صبورانه نسبت به کششها و استعدادهاي طب

آموزش اولیه باید با ارائۀ . داد، آزادي دهد پستالوزي درنظر داشت به اطفال، تا آنجا که حقوق دیگران اجازه می

پستالوزي روش . وار ها، یا تلقین طوطی سرمشق آغاز شود و با اشیا، حواس، و تجربه تعلیم دهد نه با کلمات، اندیشه

در آنجا تالران، مادام دوستال، و . موقع اجرا گذارد در مدارس گوناگون سویس، و در درجۀ اول در ایوردون، به خود را

ولی گوته شکایت داشت که مدارس . دیگران از او دیدن کردند، و از آنجا نظریات وي به سراسر اروپا پخش شدند

  . آورند می انضباط، و فردگرا بار ادب، متفرعن، بی پستالوزي افرادي بی
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عنوان مشهورترین زن هنرمند آن دوران با مادام ویژه ـ  دنیا آمده بود، به آنگلیکا کاوفمان، که در کانتون گریزون به

بر اینکه موسیقیدان خوبی بود، چنان خوب نقاشی   وي حتی در سن دوازدهسالگی، عالوه. کرد لوبرن رقابت می

پدرش او را به ) 1754(در سیزدهسالگی . شستند تا او تصویرشان را بکشدن کرد که اسقفها و نجبا در برابرش می می

سبب هنرمندي و جذبۀ شخصی، مورد احترام و  جا، به ایتالیا برد و در آنجا وي به تحصیالت خود ادامه داد و در همه

یگر برجستۀ به انگلستان دعوت شده بود، با تصویري که از گریک باز 1766او، که در سال . تجلیل قرار گرفت

چهرة  مند شد و تک خیلی عالقه» دوشیزه آنژل«سر جاشوا رنلدز به این . راه انداخت وجوشی به انگلیسی کشید، جنب

. آنگلیکا در تأسیس آکادمی شاهی هنر شرکت کرد. اي از وي ساخت چهره سهم خود تک او را کشید، و آنگلیکا نیز به

او به رم رفت، و در آنجا در  1781در . پول کرد ور تزیین کلیساي سنتاو و دیگران را مأم 1773و این آکادمی در 

جنازة او، که توسط  تشییع. در رم درگذشت 1807در سال . شد گوته در زمرة دوستان باارادت وي شمرده می 1788

ستان کانووا ترتیب داده شد، در زمرة وقایع مهم دوران بود؛ همۀ اعضاي اجتماع هنرمندان جسد وي را تا گور

.مشایعت کردند

دنیا آمده بود، کشیش  در زوریخ به 1741او که در . سویسی برجستۀ این نسل، بعد از روسو، یوهان کاسپار الواتر بود

ما شاهد تالشهاي . ترین همبستگی خود را با مسیحیت سنتی حفظ کرد پروتستان شد و در سراسر زندگی پرحرارت

دوستیهاي خود را در وراي مرزهاي . ولی او فردي جزمی نبود. ایم بودهوي براي تغییر مذهب گوته و مندلسون 

گذاشتند، و بسیاري هم او را دوست  وي احترام می شناختند به کرد، و همۀ کسانی که او را می مذهبی و ملی حفظ می

نحوي تخیلی تعبیر  بهرشتۀ تحریر درآورد که داراي تورعی رازورانه بودند؛ مکاشفۀ یوحناي رسول را  آثاري به. داشتند

کرد، به قدرتهاي اعجازآمیز دعا و کالیوسترو اعتقاد داشت، و طبق دستور و تجویز مسمر، همسر خود را از طریق  می

توان از  کرد که شخصیت را می اش این بود که ادعا می مشخصترین صفت ویژه. کرد خواب مصنوعی معالجه می

مند ساخت، و آنها مقاالتی  او گوته و هردر را به نظرات خود عالقه. خطوط چهره و شکل و ترکیب سر تشخیص داد

او قیافه، سر، و اندام افراد برجسته را مورد . نوشتند) 1778-1775(شناسی  براي کتابش موسوم به مباحثی در قیافه

یه و تحلیلها تجز. شمرد داد، و خطوط جمجمه و صورت را با کیفیات خاص فکري و اخالقی مرتبط می مطالعه قرار می

اصل کلی او دایر براینکه کیفیات . گیریهاي او در آن عصر مقبولیت وسیعی یافتند ـ ولی اینک عموماً مردودند و نتیجه

توجهی  در شکل دادن به بدن و صورت دخالت دارند، از واقعیت قابل) همراه هوا، محیط، نوع غذا، شغل، و غیره(روانی 

  . اي شخصی است زندگینامههر چهره در حکم . برخوردار است

گسنر شاعر و نقاش،  الواتر قسمتی از یک شکفتگی سویسی بود که روسو، آلبرشت فون هالر شاعر و دانشمند، زالومون

وهفت سال تالش  بالن پس از بیست یوهان فون مولر تاریخنویس، و اوراس دو سوسور را، که با باال رفتن از قلۀ مون

سوي  در خالل این احوال، کانتونهاي سویس بادهاي انقالب را که از آن. شد ، شامل میورزش کوهنوردي را آغاز کرد

هاي کاترین بزرگ تعلیم داده  فردریک سزار دوالآرپ، که به نوه 1797در . وزیدند، احساس کردند مرز از فرانسه می

دولت انقالبی فرانسه دعوت کردند که دست هم دادند و از  به بود، با پتر اوخس، یکی از بازرگانان اصناف در بال، دست

) 1798ژانویۀ (شورشهاي محلی در برن و وو . به آنها کمک کند تا یک جمهوري دمکراتیک در سویس برقرار سازند

عنوان عامل  بیشتر جمعیت سویس از آن به. ژانویه از مرز گذشت 28یک ارتش فرانسوي در . راه را هموار کردند

اعالم شد؛ » جمهوري واحد و غیرقابل تقسیم سویس«مارس  19در . ارشی استقبال کردندآزادکننده از حکومت اولیگ

زوریخ . کلیۀ امتیازات ایالتی، طبقاتی، یا شخصی را ملغا کرد و همۀ سویسیها را در برابر قانون برابر اعالم داشت

او در ). 1799(درستکار گلوله خورد  دنبال آن رویداد، الواتر سالخورده و از همه مقاومت کرد، و در آشوبی که به بیش

.علت تأثیر بطئی این زخم درگذشت به 1801
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II 1795-1715: ـ هلندیها   

 1704در » بلژیک«و ) هلند(نویس دانمارکی به نام هولبرگ از ایاالت متحدة  نمایش. همه هلندیها را دوست داشتند

داشت که قایقهاي این  گفت و اظهار می بسیار سخن میهاي آنها با شور و حرارت  دیدن کرد و خصوصاً نسبت به ترعه

سازند که هرشب را در شهري با  و مرا قادر می» کنند مرا از محلی به محلی دیگر حمل می«ها با آرامشی شیرین  ترعه

ازده دو» .محض ورود، مستقیماً به یک تئاتر یا اپرا بروم ام به توانسته طوري که من می توجه بگذرانم، به وسعت قابل

  : نحوي مشابه احساس مسرت کرد و گفت به» لیدي مري ورتلی مانتگیو«سال بعد، 

اند، و در هردو طرف  ها خوب سنگچین شده همۀ جاده. کند صورت یک باغ بزرگ جلوه می به -هلند –همۀ کشور 

ر از قایقهایی هستند که در هاي بزرگ قرار دارند که پ اند، و در کنار آنها ترعه ردیفهاي درختان بر آنها سایه افکنده

من دیروز تقریباً به همۀ  …شوند که  چنان نظیف نگاه داشته می …-روتردام–کلیۀ خیابانها در  …وآمدند  رفت

با سرپایی پیاده رفتم، بدون اینکه یک لکه کثافت بر بدنم بیفتد؛ و شما ممکن است » ناشناس«طور  نقاط شهر به

از جدیتی است که ما در شستن اطاقهاي  که بیش …شویند  روها را با جدیتی می هدختران هلندي را ببینید که پیاد

ها و انبارها داراي  مغازه. آیند ها می درست تا در خانه- ها در ترعه -کشتیهاي بازرگانان  …. بریم کار می خواب خود به

  . قدر کاالهاي خوب دارند که باور کردنی نیست آورند، و آن نظافت و عظمتی حیرت

از اینکه این کشور اثرات اقتصادي پیروزي خود بر لویی چهاردهم در جنگ  ولی این گزارشهاي دلفریب هلند را پیش

در آن جنگ هلند افراد و ثروت خود را تا نزدیک مرز از . کرد جانشینی اسپانیا را احساس کند، توصیف می

دست متحدان  ونقل آن به زیادي از تجارت حملالعاده شد؛ قسمت  افتادگی از دست داد؛ قرضۀ ملی دولت فوق پاي

دست آلمان افتاده بود؛ سود سهام شرکت هندشرقی هلند از  حال رقیبان تجارتیش، و همچنین به نظامی و درعین

به  1700درصد در  ، و سود سهام شرکت هندغربی هلند از پنج1737ونیم درصد در  به دوازده 1715چهل درصد در 

بانکداران آمستردام براثر وامهایی که با . جنگ هفتساله باعث لطمۀ بیشتري شد. یافته بود کاهش 1740دودرصد در 

به این نعمت پایان داد و  1763دادند، ثروتمند شدند، ولی قرارداد صلح  بهرة سنگین به قدرتهاي درحال جنگ می

بازول، که . ة تجاري لطمه وارد آمدبسیاري از بانکداران هلند ورشکست شدند؛ به این ترتیب به همۀ فعالیتهاي عمد

انسان با  …. اند انگیزي دچار انحطاط شده نحو غم بسیاري از شهرهاي عمده به«: در هلند بود، گزارش داد 1763در 

مالیاتها افزایش یافتند و باعث شدند » .اند شود که براثر بیکاري گرسنه می رو اي روبه گروههاي عظیم موجودات بیچاره

در این هنگام استعمارگران هلندي و . و افرادي که داراي نیروي جسمانی بودند، از کشور مهاجرت کنندکه سرمایه 

. جنوبی باهم درآمیختند و بتدریج بوئرها را تشکیل دادند آلمانی خون خود را در افریقاي

جو زمین را  و صرفهمردمی آرام، نیرومند، . بهبود وضع براثر خصوصیات اخالقی، و درستکاري هلندیها حاصل شد

سازیهاي خود را  کردند، لبنیات زدند، از گاوهاي خود مراقبت می کردند، به آسیابهاي بادي خود روغن می کشت می

کردند؛ هلند در زمینۀ کشاورزي به شیوة علمی از همۀ  ساختند، و پنیرهاي لذیذ و بدبو درست می تمیز و پاکیزه می

دست آورد، و بانکداران هلندي و یهودي آمستردام شهرت خود  به ی خود را دوباره دلفت بازارهاي چین. اروپا پیش بود

هاي  دادند و مقاطعه وسوز کم وام می آنها با بهرة کم و امکان سوخت. را در زمینۀ قابلیت اعتماد و ابتکار بازیافتند

دامن  به ا و بازرگانان براي وام دستدولته. آوردند دست می پردرآمدي براي پرداخت حقوق و تأمین تدارکات سربازان به

تقریباً در تمام طول آن قرن پرآشوب، بورس آمستردام مرکز . گشتند شدند و بندرت دست خالی بازمی آمستردام می

به نسبت وسعت منطقه و تعداد جمعیت خود،  …ایالت هوالند، «: گفت 1775سمیث در  ادم. مالی جهان غرب بود

تأثیر قرار داد همزیستی تقریباً  تحت 1725از همه ولتر را در سال  آنچه بیش» .تان استکشوري ثروتمندتر از انگلس

آخر خود (گرا و کاتولیکهاي پیرو آیین یانسن  در اینجا کاتولیکهاي سنت. آمیز معتقدات مذهبی متفاوت بود مسالمت
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و پروتستانهاي پیرو آیین کالون ـ که ، پروتستانهاي پیرو آیین آرمینیوس معتقد به آزادي اراده، )یانسن هلندي بود

شده است ـ آناباتیستها، پیروان آیین سوکینوس، جمعیت اخوت  موجب تقدیر ازپیش تعیین چیز به معتقد بودند همه

شدند با هم زندگی  موراویایی، یهودیان، و تعداد ناچیزي از آزادفکران که از جنبش روشنگري فرانسه محظوظ می

مرتباً از کاتولیکها پول «پروتستان بودند، ولی، بنابه گفتۀ یک تاریخنویس هلندي، آنها  بیشتر قضات. کردند می

کاتولیکها » .گرفتند تا انجام مراسم مذهبی آنان را نادیده گیرند و به آنها اجازه دهند مشاغل رسمی داشته باشند می

طبقات باالتر، که براثر دادوستد بازرگانی با . دادند میلیون نفري هلند را تشکیل می سوم جمعیت سه در این هنگام یک

دادند  نگریستند و اجازه نمی از ده نوع معتقدات مذهبی آشنا شده بودند، نسبت به همۀ آنها با شک و تردید می بیش

  . که این معتقدات مزاحم قماربازي، مشروبخواري، پرخوري، و مقداري زناکاري محتاطانه به سبک فرانسویشان بشوند

هاي پزشکی خود،  خاطر دوره رفت؛ مدارس متعدد بودند، و دانشگاه لیدن به شمار می وي زبان طبقۀ بافرهنگ بهفرانس

سالونهاي «تقریباً همۀ شهرها انجمنهاي هنري، کتابخانه، و . که یادآور بورهاوه دانشمند بزرگ بود، شهرت داشت

دالالن آثار هنري . شد شعر و شاعري ترتیب داده می بار هم مسابقاتی در زمینۀ داشتند و هرچند وقت یک» سخنرانی

در (دوران بزرگ نقاشی هلند با مرگ هوبما . بازیهاي خود در سراسر اروپا شهرت داشتند ها وحقه خاطر گنجینه به

شاید درخشانترین . کم طنینی از شکوه و افتخار آن بود پایان رسیده بود، ولی کورنلیس تروست دست به) 1709سال 

آمستردام . شدند هایی بودند که باظرافت منقوط، یا با نوك الماس حکاکی می ل هنر هلند در این عصر شیشهمحصو

در نیمۀ اول قرن هجدهم، . کانون ناشران بود، که بعضی از آنها اشخاصی محترم و بعضیها دزد آثار دیگران بودند

تجدید حیات ادبیات یک شاعر واقعی به نام ویلم  1780سطحی پایین نزول کرد، ولی در حدود سال  فعالیت خالقه به

.بیلدردایک پرورش داد

ولی بازول از ! »بیند روحی خود خوشبخت می در همان حالت بی«یکی از دوستان بازول به او گفت که وي هلندیها را 

در محفل . داریماي دوبار اجتماعات بسیار جالب، و تقریباً هرشب مهمانیهاي خصوصی  ما هفته«: اوترشت گزارش داد

جالبترین » .قدر خانمهاي زیبا و دوستداشتنی هستند که یک خروار کاغذ هم براي تمجید از آنها کافی نیست ما آن

یا » زلید«صفحات از یادداشتهاي بازول دربارة هلند آنهایی هستند که ماجراي عشقی توأم با تأمل و تردید وي را با 

اي قدیمی و برجسته تعلق داشت؛ پدرش،  ایزابال به خانواده. کنند یل، توصیف میتو ، یعنی ایزابالفان»زیباي زویلن«

از ظرفیت خود تحصیل کرد؛ با غرور به  او بیش. ، یکی از فرمانداران ایالت اوترشت بود»بروك خاوند زویلن و وست«

توانست  داد؛ ولی تامی قرار میانحرافات و بدعتهاي فکري روي آورد و رسوم، اخالقیات، مذهب، و مقام را مورد استهزا 

عنوان یک  او از ازدواج به رسم متداول و به. کرد آور خود می مردان زیادي را مفتون زیبایی، شادابی، و صراحت هیجان

عنوان رفیقه  از شوهري که مرا به …. کردم اگر من نه پدر داشتم و نه مادر، ازدواج نمی«: گفت وظیفه ابا داشت و می

تو نباید هیچ حقی جز حقوق و . وفاداري را وظیفه نپندار: گفتم بودم و به او می کامالً راضی میکرد  قبول می

: بازول، که ساعیترین زناکار اروپا بود، در پاسخ این اظهار ایزابال چنین گفت» .حسادتهاي یک دلباخته داشته باشی

من رختشوي دلباختۀ خود «: ظر خود پافشاري کردگونه درن ایزابال این» اي واي، زلید من، اینها چه خیاالتی است؟«

هاي خوب خودمان ترجیح  نزاکت خانواده ثمر و حسن بودن و در یک اطاق زیرشیروانی زندگی کردن را به آزادي بی

در . زلید یک سلسله ماجراهاي عاشقانه را طی کرد که باعث شدند او مجرد بماند و زخمی همیشگی بردارد» .دهم می

ایاسنت دوشاریر، یک  ـ  با سنت) 1771(سالگی  در سی. کرد ار سالگی با تریاك اعصاب خود را آرام میوچه سن بیست

او، که شوهر خود را ازلحاظ فکري . معلم سویسی، ازدواج کرد و نزد او رفت تا در نزدیکی لوزان با وي زندگی کند

این مرد از او استفاده برد . خودش جوانتر بود سال از وپنجاه عاشق مردي شد که ده ناکافی یافت، در سنین بین چهل

بوو را مجذوب و از خود   ـ  رمانی به نام کالیست، که سنت) 1788-1785(ایزابال کوشید تا با نوشتن . و ترکش کرد
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سال داشت،  با بنژامن کنستان، که بیست وهفت سالگی در پاریس او در سن چهل. بیخود ساخت، تزکیۀ نفس بیابد

اي چنان اصیل و سرزنده  مادام دوشاریر نحوه«: بنژامن نوشت). 1887(با حدت ذهن خود او را فریفت آشنا شد و 

براي برخورد با زندگی، و احساس تحقیري چنان عمیق نسبت به تعصب، فکري چنان پرقدرت، و برتري آنچنان 

دي و متفرعن بودم، در مصاحبت با آمیزي نسبت به افراد عادي داشت که، من خودم مانند او غیرعا نیرومند و حقارت

این ماجرا » .کردیم ما با حقیر شمردن نسل بشر احساس سرمستی می. خبر بودم یافتم که قبالً از آن بی او لذتی می

زلید به انزوایی توأم با تلخکامی . اي با مادام دوستال یافت ادامه یافت، و در آن وقت بنژامن سرمستی تازه 1794تا 

.برد، درگذشت سر می وپنج سالگی، در حالی که در انزوا و تنهایی به سن شصت روي آورد و در

از مرگ ویلیام سوم  پس. توانست در تاریخ سیاسی ایاالت متحده در قرن هجدهم موجباتی براي بدبینی بیابد زلید می

الیات بستن، ، حکومت در انحصار یک گروه معدود از رهبران دنیاي تجارت درآمد که خود را وقف م)1702(

درهاي مشاغل «شکایت داشت که  1737یک نویسندة هلندي در . پرستی، و توطئه و تحریک کرده بودند خویش

نابسامانی این وضع ازنظر » .شود و در امور کشور اندرز یا رأیی خواسته نمی …اند  روي شارمندان بسته دولتی به

یک ارتش فرانسوي به هلند ): 1743(ی اتریش گام نهاد مرحلۀ جنگ جانشین نظامی هنگامی آشکار شد که هلند به

مارشال دو نوآي گزارش . بسیاري از شهرها بدون مقاومت تسلیم شدند. رو شد حمله برد و با مقاومت ناچیزي روبه

طور نبودند؛ بیشتر شارمندان با فریاد خواهان  ولی همۀ مردم این» .ما با مردمی بسیار مهربان سروکار داریم«: داد

وي، ویلیام  عمل کرده بود؛ خلف 1672طور که ویلیام سوم در  رهبري نظامی بودند که کشور را نجات دهد، همان

نیروي دریایی  چهارم پرینس آو اورانژ، که از منسوبان وي بود، ستادها و در هفت استان، فرمانده ارتش، و دریاساالر 

صورت موروثی درآمدند و در حقیقت سلطنت  دة او به؛ در ماه اکتبر این مشاغل در خانوا)1747سوم مه (شد 

توانست  او نمی. از آن پایبند به مذهب بود که بتواند سردار سپاه خوبی باشد ولی ویلیام چهارم بیش. بازگردانده شد

بخت با ) 1748(شاپل  ـ الـ از شکست روي داد و در پیمان اکس شکست پس. انضباط را مجدداً در ارتش برقرار کند

ویلیام . نخورده ماند، ولی باز از لحاظ اقتصادي این کشور وضع پریشانی داشت ند یار بود که تمامیت ارضیش دستهل

عنوان  به) 1759(؛ بیوة او، پرنسس آن تا هنگام مرگش )1751(سالگی به بیماري بادسرخ درگذشت  در سن چهل

ولفنبوتل باخشونت ولی باکفایت، تا هنگامی که ـ  شاهزاده لودویگ ارنست اهل برونسویک. السلطنه خدمت کرد نایب

  .دار بود ، نیابت سلطنت را عهده)1766(سن بلوغ رسید  ویلیام پنجم به

در جنگ میان انگلستان و مستعمرات امریکایی، هلند به مزاحمت انگلستان نسبت به کشتیرانی هلند اعتراض کرد و 

جنگ داد و کشتیرانی هلند را  انگلستان به آن اعالن. دبا روسیه همدست ش 1780سال » طرفی مسلحانۀ بی«در 

این . منافع هلند تقریباً نادیده گرفته شدند) 1783(در عهدنامۀ پاریس . طور کامل به تصرف خوددرآورد تقریباً به

یه در به انگلستان تسلیم داشت و به انگلستان آزادي کشتیرانی در جزایر ادو) در جنوب هندوستان(کشور نگاپاتام را 

.هلند دیگر در میان قدرتها نقشی به عهده نداشت. اندونزي را داد

هاي دموکراتیک  این مصیبتها محبوبیت ویلیام پنجم را از میان بردند، عالوه بر آن، موفقیت شورش در امریکا اندیشه

هاي حاکم نظري  شد که نسبت به خانواده» پرستان میهن«را در هلند برانگیخت و منجر به ایجاد حزبی به نام 

اقلیت پولدار، در جریان هر تحول چنان ثروت رو به کاهش ملت را به خود جذب کرده بود که . آمیز داشت خصومت

. در شهرهایی که زمانی شکوفان و با نظم و ترتیب بودند، مردان بسیار به تکدي، و زنان بسیار به فحشا روي آوردند

طور پنهانی در آمستردام و الهه تشکیل شدند تا مقدمات انقالب را آماده به » تیراندازان آزاد«گروههاي  1783در 

قدرت را در دست گرفتند، ولی دخالت مسلحانه از ناحیۀ روسیه ویلیام پنجم را به » پرستان میهن« 1787در . سازند

. ردند به کمکشان بیایدآنها از فرانسه دعوت ک. را تجدید کرد» پرستان میهن«انقالب فرانسه حرارت . قدرت بازگردانید



۶۴۶۵

ارتش هلند درهم شکست؛ ویلیام پنجم به انگلستان گریخت . ور شدند سربازان فرانسوي به هلند حمله 1794در سال 

فرزند ویلیام  1815در ). 1806- 1795(و انقالبیون هلند در تشکیل جمهوري باتاو با فرانسویان همدست شدند 

بر هلند ) 1967(اخالف او امروز . ناساو را مجدداً به قدرت بازگردانید –ن اورانژ پنجم، به عنوان شاه ویلیام اول، خاندا

  .کنند سلطنت می

III  -1797- 1715:دانمارکیها  

عالوه بر اینها . داد نفر نشان می 825‘000جمعیت این کشور را ) 1769(نخستین سرشماري رسمی دانمارك 

تقریباً همۀ دهقانان نروژ . تحت حکومت پادشاهان دانمارکی بودند 1814بردند که تا  نفر در نروژ به سر می 727‘600

در دانمارك نیمی از دهقانان سرف، و نیمی دیگر . صاحب اراضی خود بودند و همان غرور وایکینگها را داشتند

نان از الطوایفی را بگیرند، ولی آ کوشیدند جلو این ملوك پادشاهان می. الطوایفی بودند مشمول پرداخت حقوق ملوك

تحت این نظام، از بازرگانی و . ادامه یافت 1787نظر مالی به اعیان نجیبزاده متکی بودند، و نظام سرفداري تا سال 

به ) 1783(آمد؛ طبقۀ متوسط قابل توجهی به وجود نیامد؛ و گشایش کانال کیل  صنایع تشویق زیادي به عمل نمی

دانمارك نخستین کشور اروپایی بود که  1792در سال . مارکیهاسود بازرگانان انگلیسی و هلندي تمام شد نه دان

  . فروشی را در قلمرو خود منسوخ کرد برده

راند، و امیدوار بود  کردند، کلیساي لوتري هم بر منابر و مطبوعات فرمان می گونه که نجبا بر کشور حکومت می همان

هایی را که با   برقرار بود کلیۀ نشریات یا گفته 1849تا  1537سانسور شدیدي که از . بر افکار نیز حکومت کند

داشت، و بسیاري از کتب غیرمذهبی مانند ورتر اثر گوته، تحت  می معتقدات سنتی لوتري هماهنگ نبودند غیرقانونی

نی پیشرفت ادبیات بر اثر استعمال زبان آلما. اندازند، تحریم شده بودند این عنوان که اخالقیات عموم را به مخاطره می

. رو بود با موانع بیشتري روبه) که تقریباً وجود خارجی نداشت(در دربار، التینی در دانشگاهها، و فرانسوي در ادبیات 

آغاز ادبیات دانمارکی با نوشتن به این زبان و افشاندن شعاعهایی از جنبش روشنگري به داخل دانمارك، از جمله 

.دموفقیتهاي درخشانترین دانمارکی قرن هجده بو

در  1684تواند مانند دانمارك لودویگ فون هولبرگ را متعلق به خود بداند، زیرا وي در سوم دسامبر  نروژ هم می

او پس از اینکه در مدرسۀ التینی محلی درس خواند، از آب گذشت و وارد دانشگاه . برگن چشم به دنیا گشود

روژ بازگشت و به خدمت در خانوادة یک کشیش به ن. طولی نکشید که پولش نزدیک به اتمام رسید. کپنهاگ شد

در هلند بود؛ در سالهاي  1704در سال . تالر اندوخت، عازم دیدن دنیا شد 60روستایی پرداخت؛ پس از اینکه 

داد که  هاي آکسفرد به تعلیم خود اشتغال داشت؛ پس از بازگشت به کپنهاگ، دروسی می در کتابخانه 1708- 1706

کرد و خود را با  یادي برایش نداشت؛ در خالل این احوال، وي با تدریس امرار معاش میجز آموزش خودش سود ز

دانشگاه او را به سمت استادي بدون حقوق منصوب کرد، ولی یک هدیۀ  1714در . داشت امید و آرزو زنده نگاه می

وقتی که از این . دش کندخصوصی او را قادر ساخت که مدت دوسال، بیشتر اوقات پیاده، در ایتالیا و فرانسه گر

سپس به  -که از آن نفرت داشت –سیروسیاحت که عظیمترین سیروسیاحتها بود بازگشت، به استادي مابعدالطبیعه 

او  .منصوب شد - که آن را بسیار دوست داشت-استادي التینی و معانی و بیان، و سرانجام به استادي تاریخ و جغرافیا

چیز جز اشعار  تا زمان وي در زبان دانمارکی تقریباً هیچ. آورد انمارکی به وجود میدر لحظات فراغت خود آثار ادبی د

هولبرگ به اندازة یک کتابخانه . اي عامیانه، سرودهاي مذهبی، و آثار مذهبی مورد توجه عموم وجود نداشت افسانه

، و فلسفه به زبان دانمارکی هاي حقوق، سیاست، تاریخ، علوم هایی در زمینه کوچک شعر، هجویه، داستان، و رساله

او براي گوشمالی دادن استادانی که آثار کالسیک . کرد تنها ولتر بود که از نظر تنوع و جامعیت با او رقابت می. نوشت

بستند، روحانیانی  کردند، حقوقدانانی که با اصطالحات و عبارات فنی دست و پاي اجراي عدالت را می را پرستش می
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ساختند و آنها را  مقام سخت در تالش بودند، و پزشکانی که خیال بیماران را یکسره راحت می که براي کسب مال و

تقریباً همۀاین ستونهاي اجتماع، در نخستین اثر . کردن را وسیله قرار داده بود کردند، مسخره روانۀ دیار ابدي می

بعضی از . رد افشاگري قرار گرفتند، مو)1719(آمیز بود و پدرپارس نام داشت  مهمش که یک اثر حماسی مسخره

بزرگان دانمارك نیش آثار او را احساس کردند و از فردریک چهارم، پادشاه دانمارك، با اصرار تام خواستند که جلو 

پادشاه دستور . کند بگیرد این کتاب را به عنوان اینکه از اصول اخالقی تخطی کرده است و کشیشان را مسخره می

  .اب را برایش بخوانندداد نخستین قسمت کت

قضاوت کرد؛ ولی شوراي سلطنتی به هولبرگ اطالع داد که بهتر بود این » کننده اثري بیضرر و سرگرم«وي آن را 

یک بازیگر فرانسوي  1720در سال . به این ترتیب، هولبرگ به صحنۀ نمایش روي آورد .شدند اشعار هرگز نوشته نمی

هاي دانمارکی را داراي  یک از نمایشنامه او، که هیچ. انمارك را در کپنهاگ گشودبه نام اتین کاپیون نخستین تئاتر د

وي از پدر پارس چنین استنباط .کرد هایی از فرانسه و آلمان وارد می یافت، نمایشنامه ارزش روي صحنه آوردن نمی

هایی  ه براي تئاتر تازه نمایشنامهکرد که هولبرگ خمیره و استعداد الزم را براي آثار کمدي دارد، و از او تقاضا کرد ک

. نوشت، و ظرف هشت سال بیست نمایشنامه  ظرف یک سال هولبرگ پنج نمایشنامه. به زبان دانمارکی تهیه کند

ها از نظر تجسم رسوم و عادات محلی چنان غنی بودند که جانشین بزرگ وي آدام اوهلنشلگر  همۀ این نمایشنامه

چگونه زندگی طبقۀ متوسط کپنهاگ را چنان دقیق ترسیم کند که اگر این شهر دانست  او می«: دربارة او گفت

توانست از روي آنها  شدند، انسان می رفت و پس از دویست سال کمدیهاي هولبرگ از نو کشف می زیرزمین فرو می

  ».بریم تان پی میطور که ما از پومپئی و هرکوالنوم به اوضاع رم باس وضع آن دوران را از نو مجسم کند، درست همان

هاي نمایشی  آرته که وي در ایتالیا دیده بود فرمها و اندیشه/هولبرگ از آثار پالوتوس، ترنتیوس، مولیر، و کمدیا دل

. اند اي هستند که تأثیر خود را از دست داده پا افتاده اي، و حاوي مطالب پیش پرده بعضی از کمدیهاي او تک. گرفت می

اند، مانند یپه اهل تپه که از آن  رزمین فیلسوفان؛ بعضی هنوز قدرت خود را حفظ کردهمانند سفر شگانارل به س

بعضی از آثارش . ترند آورند، از اربابان خود حیوان صفت شویم که وقتی دهقانان قدرت به چنگ می متوجه می

آمیز از فضل  شیطنتاي  این اثر عبارت است از هجویه. هاي کاملی هستند، مانند راسموس مونتانوس نمایشنامه

فروشی ادیبانه، جزمیت مذهبی، و جهل عمومی، به اضافۀ یک رگ زیرکانه صراحت روستایی، مانند وقتی که لیسبد 

 …. در این صورت رؤیاي من به تحقق پیوسته است«: گوید گردد، به پدر خود می شنود نامزدش از دانشگاه برمی می

به علت  1728با وجود این کمدیهاي باروح، تئاتر کپنهاگ در سال » .ام من دیشب خواب دیدم با او همبستر شده

اي که در آن اجرا شد تشییع جنازة کمدي دانمارکی اثر هولبرگ  آخرین برنامه. عدم پشتیبانی عمومی تعطیل شد

وشتن نویسی همکاران دانشگاهی خود را سخت دچار حیرت کرده بود، در این هنگام با ن هولبرگ، که با نمایش .بود

توصیفی از دانمارك . مطالب تاریخی و ارائۀ فضل اروپاي باختري به خوانندگان دانمارکی همکاران خود را نرم ساخت

، و تاریخ یهودیان در حقیقت )1747-1727(، تاریخ کلیساي جهانی )1735-1732(، تاریخ دانمارك )1729(و نروژ 

هولبرگ از این تالشهاي خود در شاهکارش به نام سفر . بود تألیفاتی بیش نبودند، ولی عمل تألیف خوب انجام شده

نوشت تا مورد استفادة  وي این اثر را به نثر التینی. به تسکین و آرامش رسید) 1741(زیرزمینی نیلس کلیم 

به این ینس باگزن آن را به دانمارکی برگرداند و . این نظر تأمین شد، ولی از راه ترجمه. خوانندگان اروپایی قرار گیرد

زبان سه بار، به زبان آلمانی ده بار، به زبانهاي سوئدي و هلندي و انگلیسی هریک سه بار، به زبانهاي فرانسه و روسی 

همین اثر بود که هولبرگ را به صورت سویفت و ولتر دانمارك . دوبار، و به زبان مجارستانی یک بار به چاپ رسید

شود  انگیزد؛ او برآن می ه صدایی از درون یک غار کنجکاوي نیلس را برمیمضمون داستان به این قرار است ک .درآورد

من با سرعتی «شود؛  فرستند، ولی طناب پاره می تا دربارة این صدا تحقیق کند؛ دوستانش با طنابی او را به پایین می
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یابد که داراي  فلکی را می در درون پوستۀ زمین او یک فضاي باز یا».آور، شتابان به درون این ورطه فرو افتادم حیرت

شود و یکی از اقمار آن سیاره  او به سوي یکی از این سیارات پرتاب می. هاي بسیاري است خورشید، سیارات، و ستاره

گیرد و  آید؛ ولی یک عقاب را با دست می شود، و بدون این که کاري بتواند بکند، در اطراف آن به گردش در می می

در این سیاره حکمرانی با . گذارد بر زمین می) معکوس اوتوپیا یا آرمانشهر(رامی در سیارة پوتو برد و بآ عقاب او را می

درختی که من از آن باال رفتم، همسر داروغۀ محل از «بدبختانه . درختان است، که از نظر شیرة دانش غنی هستند

ام دربارة کیفیات و ذات متعال بحث در مالء ع«کسانی که . اي قوانین عالی است پوتو داراي پاره» .آب درآمد

شود تا  ؛ معالجۀ آنها این است که نخست قدري از آنان خون گرفته می»شوند العقل تلقی می کنند، کمی ناقص می

در پوتو » .گویی خود بیرون آیند هذیان«شوند تا از  قدر در بازداشت نگاه داشته می حرارتشان کاهش یابد، و سپس آن

بیست و یک سال پیش از آن که روسو خواستار آن شود که مادران به اطفال -دهند ود شیر میمادران به اطفال خ

پردازند یا مرتکب فحشا  داري می مردان به خانه. کنند در استان کوکلکو زنان برامور حکومت می. خود شیر دهند

ف کوشش براي رسیدن به فالسفۀ کوکلکو وقت خود را صر. ملکه حرمی مرکب از سیصد مرد زیبا دارد. شوند می

تا آنجا که «در استان میکوالك همۀ مردم ملحدند و . خاکی ندارند کنند و توجه زیادي به امور کرة  خورشید می

افتد که سفر تانیان به دنیاي  نیلس کتابی به دستش می» .شوند بتوانند از پلیس مخفی دارند، مرتکب شرارت می

سرهایی که با کالهگیسهاي بزرگ پوشانده : کند م عجیب آن را توصیف میمافوق زمینی نام دارد و اروپا و رسو

، )مانند آنچه میان نجباي فرانسه متداول بود(شوند  اند، کالههایی که به جاي روي سر زیر بغل گذارده می  شده

کسانی که این  گویند اینها خدایانند و خود همان گردانند، و کشیشها می هاي نان شیرینی که در خیابانها می تکه«

هایی دربارة  سفر زیرزمینی حاوي هجویه».اند خورند که این شیرینیها دنیا را آفریده قسم می …اند  نانها را پخته

احکام جزمی مسیحیت، و خواستار آزادي عبادت براي همۀ مذاهب بود؛ ولی اعتقاد به خداوند، بهشت، و دوزخ را به 

. کرد القی که مداوماً آماج ضربات تمنیات نفس و جسم هستند توصیه میعنوان پشتیبانان الزم براي قوانین اخ

. کرد) بارون(صاحب عنوان نجیبزادگی  1747پنجم پادشاه دانمارك این اصالحگر اصالح شده را در سال  فردریک

مقبولیت  )پایان یافت 1754که در (هولبرگ از این لذت برخوردار بود که در جوانی شورشی باشد و در دوران کهولت 

.او تا عصر حاضر واالترین سیماي ادبیات دانمارك باقی مانده است. یابد

دهند این مقام را از آن یوهانس اوال بدانند که دوران عمرش از نظر ماجرا، ورنج و کوتاهی، مانند  بعضیها ترجیح می

کشیشی لوتري بود؛ علیه  در کپنهاگ به دنیا آمد؛ پدرش 1743او به سال . سرگذشت بایرن، کیتس، و شلی بود

بزرگترهاي خانوادة خود که داراي تعصب و سختگیري بسیار بودند شورید، در شانزدهسالگی عاشق آرنس هولگارد 

آیند دست کشید، در ارتش پروس و سپس  شد، از حرفۀ روحانی به این علت که پاداشهاي آن خیلی دیر به دست می

ولی انواع . د ثروت و افتخاري به چنگ آورد تا آرنس به همسري او درآیددر ارتش اتریش نامنویسی کرد، و مصمم بو

آرنس با فرد ثروتمندي ازدواج کرد، . او به کپنهاگ و االهیات بازگشت. محرومیتها و بیماري سالمتش را زایل کردند

نوشت، و ) 1770(کراگه  او نخستین تراژدي اصیل دانمارکی را به نام رولف. اوال درد قلبش را با نظم و نثر بیان کرد

اي  این اثر نمایشنامه. شعر دانمارکی را در قرن هجدهم به اوج اعتالي خود رسانید) 1773(با نوشتن مرگ بالدر 

کرد، به انزواي روستایی روي آورد، به بیماریهاي  چون کار وي بسختی زندگیش را تأمین می. قهرمانی به نظم است

) 1779(او هم با نوشتن نمایشنامۀ ماهیگیران . ري از طرف دولت او را احیا کردچندي دچار شد، و سرانجام یک مقر

پادشاه کریستیان در کنار «پرستانه است به نام  این نمایشنامه حاوي یک قصیدة میهن. جبران این مقرري را کرد

اوال به شکوه و افتخار، و این آواز در حکم دعوت . که به صورت آواز محبوب ملی دانمارکیها درآمد» دکل بلند ایستاد

. در سن سی و هشت سالگی درگذشت 1781او پس از یک بیماري طوالنی و دردناك در . وداع او با زندگی بود



۶۴۶٨

با سپري  .شمارند می» بزرگترین شاعران تغزلی شمال، و شاید هم بزرگترین آنها«اسکاندیناویاییها وي را در زمرة 

دانمارك به صورت قسمتی از سلسله کشمکشهاي پایان ناپذیر دوران  شدن سالهاي قرن هجدهم، تاریخ سیاسی

او و وزیرانش با وارد . کریستیان ششم این دو نیروي متضاد را با یکدیگر درآمیخت. جدید میان سنت و تجربه درآمد

و آمریکا، کردن ریسندگان و بافندگان براي تأسیس صنعت نساجی، با تشکیل شرکتهاي ملی براي داد و ستد با آسیا 

). 1744(گروئنلند تحت سلطۀ دانمارك درآمد. توسعۀ اقتصادي را تسریع کردند) 1736(و با گشودن بانک کپنهاگ 

در عین . مدارس ابتدایی و متوسطه گسترش یافتند، و فرهنگستانهایی براي ترویج ادبیات و دانش تأسیس شدند

شنبه در مراسم مذهبی لوتري شرکت کرد، تجدید شد؛ داشت باید روزهاي یک حال، یک فرمان قدیمی که مقرر می

  .همۀ تئاترها و سالونهاي رقص را بستند، بازیگران را تبعید کردند، و مجالس بالماسکه ممنوع شدند

فردریک پنجم، پسر کریستیان این قوانین را ابقا کرد، ولی با روحیۀ خوش مشرب و زندگی لذتجویانۀ خود آنها را 

او یوهان هارتویک ارنست فون برنشتورف را از هانوور به دانمارك آورد، و این شخص به  1751در . مالیمتر ساخت

عنوان نخست وزیر میزان درستکاري و صالحیت را در دستگاه اداري باال برد، ارتش و نیروي دریائی را احیا کرد، آنها 

هنرمندان و دانشمندان، محیط راکد فرهنگ  را از جنگ هفتساله به دور نگاه داشت، و با دعوت از استادان، شاعران،

کنت فون  1767در . قبال متذکر شدیم که کلوپشتوك چنین دعوتی را پذیرفت. دانمارك را به جنب و جوش درآورد

گوتورپ را به دانمارك واگذار  –برنشتورف با جلب رضایت کاترین بزرگ براي امضاي قراردادي که هولشتاین 

.جویانۀ خود را به حد اعالي موفقیت رسانیدکرد، سیاست خارجی صلح می

پسرش کریستیان ). 1766(فردریک پنجم، که بر اثر عیاشی فرسوده شده بود، در سن چهل و سه سالگی درگذشت

سلطنت کرد، با شتاب، در سن هفدهسالگی با کارولین ماتیلدا، خواهر سوم پادشاه  1808تا  1766هفتم که از 

اش به او  رولین به زندگی اجتماعی پایتخت روح و سرور بخشید، ولی شوهر نیمه دیوانهکا. انگلستان، ازدواج کرد

انگیزي با پزشک دربار  اي روي آورد، و کارولین هم دچار ماجراي عاشقانۀ حزن کرد و به زندگی عیاشانه توجهی نمی

در هاله بود، در آنجا به تحصیل شتروئنزه که فرزند یک استاد رشتۀ االهیات . به نام یوهان فریدریش شتروئنزه شد

او نفوذ خود در نزد پادشاه را مرهون . پزشکی پرداخت و مانند بیشتر پزشکان معتقدات مذهبی خود را از دست داد

مهارت خویش در معالجۀ نتایج جسمانی ماجراهاي عشقی پادشاه بود، و در نزد ملکه هم از این جهت نفوذ یافت که 

. به قدر کافی با ملکه همبستر کند که وارثی براي تخت سلطنت از آن دو به وجود آید توانست کریستیان هفتم را

رفت، بر میزان قدرت ملکه در ادارة امور کشور  بتدریج که پادشاه از لحاظ فکري به حالت افسردگی و بیعالقگی فرومی

ر نظر کند و از عنایات ملکه داد که پزشکش نسبت به خط مشیهاي او اظها شد؛ و چون ملکه اجازه می افزوده می

العقل از  فرمانها با امضاي شتروئنزه به نام پادشاه ناقص). 1770(مند شود، این پزشک حکمران واقعی کشور شد  بهره

  .برنشتورف برکنار شد و آرام و بیصدا به امالك خود در آلمان بازگشت. شد کاخ سلطنتی خارج می

ود و در نظر داشت زندگی مردم دانمارك را بر اساس اصول آنها تغییر شکل را خوانده ب» فیلسوفان«شتروئنزه آثار 

شد ملغا ساخت، به سانسور مطبوعات پایان داد، مدارسی  هایی را که از امتیازات نجیبزادگی می او سوء استفاده. دهد

ه در جریان دادرسی را تأسیس کرد، ادارات دولتی را از فساد و بند و بست تطهیر نمود، سرفها را آزاد ساخت، شکنج

ممنوع کرد، همۀ مذاهب را آزاد اعالم داشت، از ادبیات و هنر تشویق کرد، وضع دادگاهها، قوانین، پلیس، دانشگاه، 

امورمالی، و بهداشت شهري را اصالح کرد، براي کاهش قرضۀ دولت مقرریهاي بسیاري را حذف، و درآمدهاي 

  .عه ضبط کردالمنف مؤسسات مذهبی را به سود امور عام

دانمارکیهاي . نجبا براي سقوط او توطئه کردند و براي از میان بردن محبوبیت وي از آزادي مطبوعات سود جستند

خواندند که تنها منبع قدرتش  اي می داشتند و شتروئنزه را بیگانه متورع رواداري مذهبی را به عنوان الحاد منفور می



۶۴۶٩

وهی از افسران ارتش پادشاه را متقاعد کردند که شتروئنزه و ملکه نقشۀ قتل گر 1772ژانویۀ  17در . بستر ملکه است

که در هملت شکسپیر (کارولین به قصر کرونبورگ . اند، و پادشاه فرمانی دایر بر دستگیري آنها امضا کرد او را کشیده

زجر، به زناکاري با ملکه تبعید شد، و شتروئنزه به سیاهچال افکنده شد، و پس از پنج هفته ) از آن یاد شده است

او بر روي سکوي اعدام رفت، و در حضور انبوهی از مردم که اظهار موافقت و  1772آوریل  28در . اعتراف کرد

او در آنجا در . کارولین به اصرار جورج سوم اجازه یافت که به سله در هانوور برود. قطعه شد کردند، قطعه رضایت می

.و چهار سالگی درگذشت در سن بیست 1775مه  10تاریخ 

گولدبرگ، ظرف دوازده سال حکمرانی، . گران موفق اووه گولدبرگ، معلم شاهزاده فردریک، را به قدرت رساندند توطئه

پرستانه علیه نفوذ بیگانه در حکومت، زبان، و تعلیم و تربیت نقش رهبري را به  در نشان دادن عکس العمل میهن

ا بر روي افراد عادي گشود و نظام سرفداري، شکنجه در جریان دادرسی، عهده گرفت؛ درهاي مشاغل رسمی ر

برادرزاده و دستپروردة کنت فون . حاکمیت کلیساي لوتري، و دادن جهت مذهبی به دانشگاه را از نو برقرار کرد

السلطنه  وقتی شاهزاده فردریک خود را نایب. برنشتورف به نام آندرئاس پترفون برنشتورف مسئول امور خارجی شد

آندرئاس برنشتورف وزیر اعظم شد و تا زمان مرگش در همین سمت باقی . ، گولدبرگ از کار برکنار شد)1784(کرد 

فروشی در قلمرو دانمارك پایان  ، برده)1787(تحت رهبري دوراندیشانۀ وي، نظام سرفداري بار دیگر منسوخ شد. ماند

، دانمارك به نحوي باثبات در مسیر )1797(ه برنشتورف درگذشت هنگامی ک. یافت، و فعالیتهاي اقتصادي آزاد شد

  .داشت که مورد رشک جهانیان قرار گرفت آمیزي گام برمی  آن ترقی و رفاه مسالمت

IV -1771- 1718: سوئدیها  

  سیاست-1

اشی از هدفهاي او بیشتر ن. رفت انگیز به شمار می زندگی پرهیجان کارل دوازدهم براي سوئد در حکم ماجرایی غم

در حالی که او نیروهاي . عطش وي به شکوه و افتخار بود تا بر اساس منابعی که در اختیار کشورش قرار داشتند

کردند، ولی مدتها قبل از مرگ کارل، آنها  برد، مردم سوئد شجاعانه او را تحمل می انسانی و مالی سوئد را از میان می

سوئد دوکنشینهاي برمن ) 1720-1719(هاي استکهلم  وجب عهدنامهبه م. دانستند که او محکوم به شکست است می

، این کشور )1721(صلح نوستاد  برابر عهدنامۀ. و وردن را تسلیم هانوور، و قسمت بیشتر پومرانی را تسلیم پروس کرد

اروپا به پایان  قدرت سوئد در سرزمین اصلی. لیوونیا، استونی، اینگرمانلند، و کارلیاي خاوري را به روسیه تسلیم کرد

اي عقب نشینی کند که از لحاظ مواد معدنی خصوصیات اخالقی  جزیره رسید، و این کشور مجبور بود به داخل شبه

.ملی غنی، ولی از لحاظ تأمین بهاي زندگی مستلزم کار شدید و مهارت مداوم بود

قانون . ومت را دوباره به دست آورندشکست کارل نظام سلطنتی را تضعیف کرد و به نجبا اجازه داد که تسلط بر حک

: شد داد که از چهار مجلس تشکیل می» دیت«یا ) ریکسداگ(قدرتی حاکم به مجمع عمومی  1720اساسی سال 

هاي نجبا؛ مجلس کشیشان، مرکب از اسقفها به اضافۀ حدود پنجاه  مجلس نجیبزادگان، مرکب از رؤساي خانواده

شدند؛ مجلش شهرنشینان، مرکب از  ز میان این گونه روحانیان انتخاب مینماینده که توسط روحانیان محلی و ا

تقریباً نود نماینده از طرف ماموران دستگاه دولتی و رهبران کسب و تجارت شهرها؛ و یک مجلس دهقانان، مرکب از 

هریک از مجالس . شدند حدود یکصد نماینده که توسط کشاورزان آزاد و صاحب زمین و از میان خود اینها انتخاب می

توانست به صورت قانون درآید مگر اینکه به تصویب سه مجلس  داد، و هیچ پیشنهادي نمی جداگانه تشکیل جلسه می

. گونه قدرت قانونگذاري نداشت مگر اینکه دو مجلس دیگر به آن رضایت دهند در عمل، مجلس دهقانان هیچ. برسد

مرکب از پنجاه تن از نجبا، بیست و پنج نفراز » سري کمیتۀ«یک ) ریکسداگ(در مدت جلسات مجمع عمومی 

داد، و سیاست  کرد، انتخاب وزیران را انجام می کشیشان، و بیست و پنج نفر از شهرنشینان کلیۀ لوایح را تهیه می
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هنگامی که . نجبا ازمالیات معاف بودند، و مشاغل عالی کشور در انحصار آنان بودند. خارجی را زیرنظر داشت

ي شانزده نفري یا بیست و چهار نفري بود که »شورا«داد، حکومت در دست یک  اگ تشکیل جلسه نمیریکسد

را به عهده داشت و » شورا«پادشاه ریاست این . کرد، و در برابر ریکسداگ جوابگو بود ریکسداگ آن را انتخاب می

روسیه، پروس، و دانمارك براي . گونه حق قانونگذاري نداشت توانست دو رأي بدهد؛ در غیر این صورت، هیچ می

کردند، زیرا این قانون اساسی طرفدار صلح بود و جلو تمایالت  پشتیبانی از این قانون اساسی با یکدیگر همکاري می

  .گرفت رزمی پادشاهان نیرومند را می

، از )1718بر نوام 30(پس از مرگ کارل دوازدهم . سلطنت دیگر در سوئد موروثی نبود و به صورت انتخابی درآمد

رسید؛ ولی  گوتورپ یکی از پسران خواهر ارشد کارل می-نظر وراثت تخت سلطنت به کارل فریدریش دوك هولشتاین

، براي نخستین بار در مدت بیست سال، تخت سلطنت را به اولریکا الئونورا یکی دیگر از 1719ریکسداگ در ژانویۀ 

اي که برادرش به آن عمل کرده بود خودداري  از سلطنت مطلقه خواهران کارل داد، به این شرط که وي تعهد کند

او وادار شد به نفع شوهرش، فردریک  1720حتی با وجود این، اداره کردن اولریکا مشکل از آب درآمد، و در . کند

تحت . و فردریک، به عنوان فردریک اول، پادشاه سوئد شد –گیري کند  کاسل، از سلطنت کناره- اول حکمران هسن

راهنمایی کنت آروید برنهارد هورن،که سمت صدارت عظما را داشت، سوئد مدت هجده سال از صلح و آرامش 

.برخوردار شد تا ظرف این مدت از زخمهاي جنگ بهبود یابد

. خواندند می) کالهان شب(دادند، و طرفداران وي را کاپها  طلبی وي را مورد تمسخر قرار می سوئدیهاي مغرور صلح

ان از این اصطالح این بود که طرفداران صدر اعظم یک مشت افراد ضعیف و زبون هستند که در حالی که منظور آن

» هاتها«یک حزب » کاپها«در برابر این . سوئد، در زمینۀ عرض وجود قدرتها، عقب افتاده است، آنها درخوابند

بر ریکسداگ  1738حزب در سال  این. توسط کنت کارل گیلنبورگ، کارل تسین، و دیگران تشکیل شد) کالهان(

او، که مصمم بود سوئد را به مقام پیشین خود در میان قدرتها . تسلط یافت و گیلنبورگ به جاي هورن تعیین شد

بازگرداند، اتحاد منقضی شده با فرانسه را، که به موجب آن فرانسه در ازاي مخالفت سوئد با هدفهاي روسیه براي 

دولت سوئد با امید بازپس گرفتن آن ایاالت ساحلی بالتیک  1741در . د، تجدید کردفرستا سوئد کمکهاي مالی می

ولی نه ارتش و نه نیروي دریایی هیچ کدام به قدر . که به دست پطرکبیر افتاده بودند، به روسیه اعالن جنگ داد

ارتش همۀ فنالند را در برابر بیماري، افراد نیروي دریایی را از حیز انتفاع انداخته بود؛ و . کافی مهیا نشده بود

الیزابت ملکۀ روسیه، که مایل بود پشتیبانی سوئد را جلب کند، حاضر شد بیشتر فنالند . پیشرفت روسها تسلیم کرد

را بازگرداند، مشروط براینکه پسر عمویش آدولفوس فردریک، حکمران هولشتاین گوتورپ، وارث تخت و تاج سوئد 

، )1751(وقتی فردریک اول درگذشت ). 1743(با این شرایط به جنگ پایان داد قرارداد صلح ابو . معرفی شود

  .آدولفوس فردریک پادشاه سوئد شد

آنها در مورد حق وي دایر بر واگذاري عناوین . طولی نکشید که مجالس به او آموختند که وي تنها اسماً پادشاه است

اي  ل پرداختند؛ و تهدید کردند که اگر او از امضاي پارهنجیبزادگی یا انتخاب مستخدمین و مالزمانش با او به جد

شدنی بود، ولی همسري مغرور و  پادشاه نرم و رام. تصمیمات یا اسناد خودداري کند، حق امضاي وي را باطل کنند

 پادشاه و ملکه کوشش کردند علیه قدرت مجالس شورشی. آمر به نام لویزا اولریکا داشت که خواهر فردریک کبیر بود

پادشاه به . رو شد، عمال آن تحت شکنجه قرار گرفتند، و سرشان از تن جدا شد این تالش با شکست روبه. برپا کنند

اولریکا با درآمدن به صورت ملکۀ ادبیات خاطر خود را تسال . این علت که مردم او را دوست داشتند، جان به در برد

ا لینه دوستی داشت، و محفلی از شاعران و هنرمندان گردآورد که او ب. اي کسب کرد داد و در این زمینه مقام برجسته

اش  ریکسداگ معلم جدیدي براي پسر دهساله. داد هاي جنبش روشنگري فرانسه را شیوع می از طریق آنان اندیشه
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 تفهیم کند که در کشورهاي آزاد،) که بعدها گوستاو سوم شد(تعیین کرد و به این معلم دستور داد به این بچه 

پادشاهان تنها بر اثر بردباري و رضایت ضمنی وجود دارند و بیشتر به خاطر احترام به کشورها به آنها شکوه و وقار 

شود تا به خاطر وجود شخص خودشان که ممکن است برحسب تصادف مقام نخستین را در صحنۀ نمایش  داده می

را دچار اوهام عظمت کند، بهتر است که آنان  دربار ممکن است آنها تاریخی به دست آوردند؛ و چون زرق و برق

.کند ببینند هاي دهقانان دیدن کنند و فقري را که هزینۀ جالل و جبروت سلطنتی را فراهم می گاه از کلبه گاه

آدولفوس فردریک درگذشت، و شورا گوستاو سوم را از پاریس فراخواند که به سوئد بیاید و آداب  1771فوریۀ  12در 

  .سلطنت را بپذیرد و تشریفات

  گوستاو سوم-2

مند به  سیما، بانشاط، و عالقه او خوش. گوستاو سوم از زمان هانري چهارم، پادشاه فرانسه، به بعد جالبترین پادشاه بود

زنان، هنر، و قدرت بود؛ مانند یک جریان شدید برق در تاریخ سوئد درخشید و کلیۀ عناصر حیاتی در زندگی ملت را 

از . کارل تسین او را خوب تعلیم داده، و مادرش که به وي بسیار عالقه داشت او را لوس کرده بود. رآوردبه فعالیت د

نظر فکري زودرس و تیزهوش بود، از نظر نیروي تخیل و احساس زیبایی استعداد بسیار داشت، و جاهطلبی و غرور او 

آثار . ادرش عالقه به ادبیات فرانسه را به او القا کردم. یک شاهزادة فروتن بودن کارآسانی نیست. کردند را بیقرار می

سفیر سوئد در پاریس هر جلد از دایر ة . ورزید، و هانریاد را حفظ کرد خواند، نسبت به او ارادت می ولتر را با ولع می

خواندن شرح  کرد، تاریخ را با دقت و احساس مجذوبیت مطالعه می. فرستاد یافت، برایش می المعارف را که انتشار می 

پس از اینکه شرح حال این افراد را خواند، . آورد حال گوستاو واسا، گوستاو آدولف، و کارل دوازدهم او را به هیجان می

شورا بدون مشورت با او، و بدون رضایت والدینش، ازدواج او را با  1766در . اي باشد توانست پادشاه بیکاره نمی

سوفیا خجول، مهربان، و متدین بود و . تر فردریک پنجم پادشاه دانمارك، ترتیب دادشاهزاده خانم سوفیا ماگدالنا، دخ

گاه شورا را به خاطر این که او را  آمد، و هیچ گوستاو شکاك بود، از تئاتر خوشش می. پنداشت تئاتر را محل گناه می

) 1771- 1770(اي سفر به فرانسه شورا با دادن اعتباري چشمگیر بر. درگیر این ازدواج نامتناسب کرده است نبخشید

  .مدتی او را تسکین داد

او با دیداري از شوازول، که در . گوستاو در کپنهاگ، هامبورگ، و برونسویک توقف کرد، ولی هدف او پاریس بود

تبعید بود، خشم لویی پانزدهم را برخود خرید، و با دیدار از مادام دوباري در کاخش در لووسین، از رسوم متعارف 

من با همۀ «: آالمبر، مارمونتل، و گریم آشنا شد، ولی از اینها سرخورد و به مادرش نوشت/با روسو، د. خطی ورزیدت

در سالونهاي مادام ژوفرن، مادام دو » .یابم ام و کتابهایشان را خیلی از شخص خودشان مطبوعتر می فالسفه آشنا شده

وي در میان پیروزیهاي . درخشید نکر او به عنوان ستارة شمال می اپینه، و مادام/دفان، مادام دو لسپیناس، مادام د

براي بازگشت شتابی نکرد و به قدر کافی در فرانسه ماند تا کمکهاي مالی . خود خبر یافت که پادشاه سوئد شده است

هت اداره لیور هم براي مصرف شخص خود ج 300‘000زیادي از دولت فرانسه که تقریباً ورشکسته بود براي سوئد، و 

در راه بازگشت به وطنش، براي دیداري از فردریک کبیر توقف کرد، و فردریک به او . تأمین کند کردن ریکسداگ

هشدار داد که پروس، حتی اگر الزم باشد به زور اسلحه، با آن قانون اساسی سوئد که اختیارات پادشاه را چنان 

.داشت مبارزه خواهد کرد شدیداً محدود می

ر ششم ژوئن به استکهلم رسید، و در چهارده ژوئن نخستین ریکسداگ خود را با کلمات مطبوعی گشود که گوستاو د

به نحوي عجیب شبیه کلمات پادشاه دیگري بود که با همین مشکالت و موانع روبه رو بود، یعنی جورج سوم که او 

من، که در میان شما زاده شده و «: گفتاو . گشوده بود 1760نیز با همین کلمات نخستین پارلمت خود را در سال 

ام که کشورم را دوست بدارم، و این را بزرگترین سعادت  ام، از حساسترین سالهاي جوانی خود آموخته پرورش یافته
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» .شمرم که نخستین شارمند ملتی آزاد هستم ام و بزرگترین افتخار خود می دانم که یک سوئدي به دنیا آمده خود می

. العمل پرحرارت ملت روبه رو شد، ولی سیاستمداران را تحت تأثیر قرار نداد پرستی او با عکس فصاحت و میهن

لیره در اختیارشان گذارده بود، در سه  40‘000، که دوستان قانون اساسی و روسیه بودند و کاترین دوم »کاپها«

لیره از بانکداران هلندي  200‘000العمل گوستاو این بود که  عکس. مجلس از چهار مجلس اکثریت به دست آوردند

ولی هنوز مراسم تاجگذاري او در . قرض گرفت تا به کمک آن شخص مورد نظر خود را به ریاست ریکسداگ برساند

بودند، در سوگند تاجگذاري تجدید نظر کردند تا پادشاه را متعهد کنند به » کاپها«پیش بود، و مجالس، که زیر نفوذ 

گوستاو شش ماه در برابر . ردن نهد و کلیۀ ترفیعات را تنها بر اساس شایستگی قرار دهدتصمیمات اکثریت مجالس گ

او در خفا بر آن شد تا . آن را امضا کرد 1772این حرکت به سوي دموکراسی مقاومت ورزید، و سپس در مارس 

  .همینکه فرصت مناسبی دست داد، این قانون اساسی نامطبوع را براندازد

دسترسی به خود را براي همگان ممکن ساخت؛ به دیگران لطف . سازي کرد براي خود زمینه او با کسب وجهه،

چندتن از رهبران . گرداند کس را ناراضی باز نمی کنند، و هیچ کرد، طوري که گویی این دیگرانند که به او لطف می می

اهل ارتشا دست و پاگیرش  ارتش با او همعقیده بودند که تنها یک حکومت نیرومند مرکزي، که یک ریکسداگ

مشغول تجزیۀ لهستان ) 1772اوت  5(تواند سوئد را از تسلط روسیه و پروس، که درست در همان وقت  نباشد، می

اوت  18در . هاي کودتا کمک کرد دوکات به هزینه 500‘000ورژن، سفیر کبیر فرانسه، مبلغ . بودند، نجات دهد

او از آنها . دویست نفر آمدند. روز بعد در محل زرادخانه با او مالقات کنند گوستاو ترتیبی داد که افسران ارتش صبح

. دادند، با او همدست شوند خواست در واژگون کردن یک نظام فاسد و بیثبات که دشمنان سوئد آن را پرورش می

ماندار کل بود، سواره این یک نفر، که رودبک نام داشت و فر. همه غیر از یک نفر موافقت کردند که از او پیروي کنند

مردم بیعالقه و بی اعتنا ماندند، زیرا از . به خیابانهاي استکهلم رفت و از مردم دعوت کرد که از آزادي خود دفاع کنند

نجیبزادگان و بازرگانان را با ظواهر  آمد و به ریکسداگ، که به نظر آنها یک حکومت انحصاري گوستاو خوششان می

افسران را به ) که در این هنگام بیست و شش سال داشت(پادشاه جوان . اي نداشتند عالقهپوشانید،  دموکراتیک می

سربازخانۀ محافظان استکهلم رهبري کرد و براي آنان با لحنی چنان مجاب کننده صحبت کرد که آنها متعهد شدند 

ال پیش از آن کاترین دوم از س اي را که ده رسید که وي قدم به قدم همان شیوه به نظر می. از او پشتیبانی کنند

.کند طریق آن به قدرت رسیده بود تکرار می

اوت ریکسداگ تشکیل جلسه داد، متوجه شد که محل اجتماع آن توسط محافظان هنگ پیاده محاصره  21وقتی در 

خاطر  گوستاو در نطقی که در زمرة وقایع تاریخی درآمد، مجالس را به. شده و خود تاالر در تصرف سربازان است

اند مورد شماتت قرار داد و قانون اساسی جدید را، که  اینکه با نزاعهاي حزبی و قبول رشوه از خارج خود را پست کرده

در این قانون اساسی سلطنت مشروطه به جاي خود باقی مانده، ولی . دستیارانش تهیه کرده بودند، براي آنها خواند

دشاه حق نظارت بر ارتش، نیروي دریایی، و روابط خارجی داده شده بود؛ به پا -اختیارات پادشاه افزایش یافته بود

بایست تنها به دعوت او تشکیل جلسه دهد، و او  توانست وزیران را عزل و نصب کند؛ ریکسداگ می تنها او بود که می

ذاکره پردازد که به توانست دربارة مطالبی به بحث و م توانست به ارادة خود آن را تعطیل کند؛ ریکسداگ تنها می می

توانست بدون رضایت ریکسداگ به صورت قانون درآید؛ و نظارت  شدند؛ ولی هیچ تصمیمی نمی آن محول می

بایست بدون  پادشاه نمی. ماند ریکسداگ برخزانه از طریق بانک سوئد و حق وضع مالیات به قوت خود باقی می

ست به وسیلۀ پادشاه تعیین شوند و سپس غیرقابل عزل بای قضات می. موافقت ریکسداگ دست به جنگ تعرضی بزند

باشند؛ وحق احضار متهم به محکمه و اعالم دالیل توقیف به او کلیۀ دستگیرشدگان را در برابر تأخیرهاي جریانات 

گوستاو از نمایندگان خواست که این قانون اساسی را بپذیرند؛ سرنیزة سربازان آنها را مجاب . کرد قانونی حفظ می
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پادشاه از ریکسداگ اظهار تشکر کرد، تعطیل آن را اعالم داشت، و . آنها پذیرفتند و سوگند وفاداري یاد کردند. ردک

کودتا . ناپدید شدند» هاتها«و » کاپها«احزاب . قول داد که ظرف شش سال آن را مجدداً به تشکیل جلسه دعوت کند

گوستاو را به عنوان آزادکنندة خود مورد «مردم . یل مردم بودبا سرعت و بدون خونریزي انجام شد، و ظاهراً مطابق م

فرانسه خوشحال بود، » .تحسین قرار دادند و دعاهاي خیر نثار او کردند، و با اشک شوق یکدیگر را در آغوش گرفتند

؛ گوستاو پایداري کرد. روسیه و پروس تهدید کردند که براي بازگرداندن قانون اساسی قدیمی وارد جنگ شوند

  .کاترین و فردریک عقب نشستند، زیرا بیم آن داشتند که جنگ غنایم آنها را در لهستان به مخاطره اندازد

او اصالحات . طی ده سال بعدي گوستاو به عنوان یک پادشاه مشروطه، یعنی طبق قانون اساسی، رفتار کرد

وارث شایستۀ نام «ولتر او را به عنوان . فتسودمندي انجام داد و درمیان حکمرانان مستبد روشنفکر آن قرن مقامی یا

تورگو،که در فرانسه سرخورده بود، از مشاهدة اینکه سیاستهاي اقتصادیش در . مورد تحسین قرار داد» بزرگ گوستاو

اند، در این کشور آزادي داد و ستد غله قانونی شده است، و صنایع از مقررات دست و  رو شده سوئد با موفقیت روبه

با ایجاد بنادر آزاد، در دریاي بالتیک و بازارهاي آزاد در شهرهاي . کرد اند احساس رضایت می ناف آزاد شدهپاگیر اص

براي بهبود وضع کشاورزي نظر خواسته شد؛ لومرسیه دو الریویر » پدر«از میرابو . داخلی، بازرگانی به تحرك درآمد

اي از فرمان مربوط به تضمین آزادي  گوستاو نسخه .ماموریت یافت براي آموزش و پرورش عمومی طرحی تهیه کند

این شما هستید که بشریت باید به خاطر از میان بردن آن موانعی : (را براي ولتر فرستاد و نوشت) 1744(مطبوعات 

او قوانین و دستگاه قضایی را اصالح کرد، » .اند، از او سپاسگزاري کند که جهل و تعصب آنها را سد راه پیشرفت کرده

از مالیاتهاي طبقۀ دهقانان کاست، . شکنجه را منسوخ داشت، مجازاتها را کاهش داد، و پول رایج کشور را تثبیت کرد

در ارتش و نیروي دریایی تجدید سازمان به عمل آورد، با پایان دادن به انحصار لوتریها در زمینۀ مذهبی در سوئد به 

. مهم در مورد یهودیان نیز رواداري مذهبی برقرار ساخت هاي مسیحیت آزادي بخشید، و در سه شهر همۀ فرقه

ریکسداگ را احضار کرد، نخستین شش سال حکمرانی وي بدون حتی یک رأي مخالف  1778هنگامی که او در 

من به سعادتبارترین مرحلۀ دوران زندگی خود «: گوستاو به یکی از دوستانش نوشت. مورد تأیید و تصویب قرار گرفت

»اند که من جز ترویج رفاه و استقرار آزادي آنان آروزیی ندارم ردم کشورم اطمینان یافتهم. ام رسیده

  جنبش روشنگري سوئد-3

در بحبوحۀ این فعالیت قانونگذاري و ادارة امور، پادشاه از صمیم قلب به تجلی ناگهانی ادبیات و علوم، که سوئد را به 

این دوران، دوران لینه . کرد ر قرن هجدهم همگام ساخت؛ کمک میطور کامل با تحوالت و پیشرفتهاي فکري اروپا د

در گیاهشناسی، و شله و برگمان در شیمی بود؛ درجاي دیگر از اینها با احترام یاد شده است، شاید ما باید تحت 

ک مبحث علم یکی از جالبترین سوئدیهاي این دوران یعنی امانوئل سودنبورگ را منظور کنیم، زیرا به عنوان ی

او کارهاي تازه و بدیعی در زمینۀ فیزیک، نجوم، زمینشناسی، . دانشمند بود که وي نخستین بار شهرت به دست آورد

در طرز کار تلمبۀ بادي با به کار بردن جیوه بهبود . شناسی، معدنشناسی، فیزیولوژي، روانشناسی انجام داد دیرین

تعاریف خوبی به دست داد؛ مدتها قبل از کانت و  بخشید؛ در زمینۀ خواص مغناطیسی و درخشندگی فوسفور

الپالس، یک فرضیۀ سحابی دربارة تشکیل منظومۀ شمسی ارائه کرد؛ و در مورد غدد بدون مجرا، افکار وي 

سال پیش از هر دانشمند دیگر، نشان داد که حرکت مغز با  150او . زمینۀ پژوهشها و تحقیقات امروزي شدند پیش

محل فعالیتهاي سطح باالتر ذهن انسان را در غشاي مغز تعیین کرد، و به قسمتهاي . با نبض تنفس هماهنگ است نه

اعشاري، اصالح وضع پول رایج،  او دربارة سلسلۀ. معین مغز وظیفۀ نظارت بر قسمتهاي معینی از بدن را تخصیص داد

ولی وقتی . وي متوجه علم است آمد که همۀ نبوغ به نظر می.و موازنۀ تجارت مطالبی در مجلس نجبا ایراد کرد

شوند و این نظریه او را به الحاد  گیري کرد که مطالعاتش وي را به نظریۀ مکانیکی ذهن و زندگی رهنمون می نتیجه
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شروع به تجسم رؤیاها و مناظري در  1745در سال . رساند، با شدت از علوم روي گردانید و به مذهب روي آورد می

وزخ کرد؛ این رؤیاها را عیناً پذیرفت، و آنها را در رسالۀ خود به نام بهشت و عجایب آن و فکر خود دربارة بهشت و د

او به هزاران خوانندة خود گفت که در آنها بهشت ارواح بدون جسمی نخواهند بود، بلکه مردان و . جهنم توصیف کرد

مند خواهند  می عشق و محبت بهرهزنان ساخته شده از گوشت و پوست خواهند بود و از لذایذ روحی و همچنین جس

اي هم بنا ننهاد؛ ولی نفوذش در سراسر اروپا پخش شد و بر وزلی، ویلیام بلیک،  کرد و فرقه  او موعظه نمی. شد

.را تشکیل دادند» کلیساي اورشلیم نو«پیروانش ) 1788(کولریج، کارالیل، امرسن، و براونینگ اثر گذارد؛ و سرانجام 

ورود یا ترجمۀ آثار . داد ، سوئد هرچه بیشتر ذهن خود رادر اختیار جنبش روشنگري قرار میبا وجود مخالفت وي

تحت . شد هاي ادبی می فرانسوي و انگلیسی بسرعت باعث غیرمذهبی شدن فرهنگ و تهذیب ذوق و سلیقه و شیوه

قات متوسط و باال و حتی مقبولیت وسیعی در طب) نئولیبرالیسم(توجهات گوستاو سوم و مادرش، این نوآزادیخواهی 

روحانیان عالیمقام یافت، و این روحانیان شروع به تلقین رواداري مذهبی و اصول مذهبی سادة مبتنی برخداپرستی 

لینه و . »زندگی خوب در این جهان«، و »آزادي«، »علم«، »پیشرفت«، »عقل«همه جا شعارها عبارت بودند از . کردند

بنا نهادند؛ کارل تسین فرهنگستان سلطنتی هنرهاي زیبا را در  1739سوئد را در  دیگران فرهنگستان سلطنتی علوم

در (فرهنگستان سلطنتی ادبیات در دوران ملکه لویزا اولریکا مدت کوتاهی برپا بود؛ گوستاو . تأسیس کرد 1733

 20نشان به ارزش این فرهنگستان را با تخصیص اعتبار زیادي احیا کرد و آن را موظف داشت ساالنه یک ) 1784

آمیز خود دربارة لنارت  خود او با اثر مدح. دوکات براي بهترین اثر سوئدي در زمینۀ تاریخ، شعر، یا فلسفه تعیین کند

پادشاه، به  1786در سال . تورستنسون، درخشانترین سردار سپاه گوستاو آدولف، نخستین جایزة آن را به دست آورد

براي پرورش زبان خودمان، طبق نمونۀ فرهنگستان فرانسه، که فرهنگستان سوئد یک فرهنگستان تازه «قول خودش، 

وجوهی براي مقرري فضال و نویسندگان . تأسیس کرد» نامیده خواهد شد و از هجده عضو تشکیل خواهد یافت

کرد  د میکرد؛ این احساس را در آنها ایجا گوستاو شخصاً به اهل ادب، علم، یاموسیقی کمک می. سوئدي قرار گرفت

داد و با رقابتی که خود با آنها  اي می که کمک وي حق آنهاست؛ با دعوت آنها به دربار خود، به آنها مقام اجتماعی تازه

  .داشت کرد، آنان را به تحرك وامی می

ن شدند؛ اما این نمایشها توسط بازیگرا قبل از وي هم در سوئد، بخصوص به خاطر تشویق مادرش، نمایشهایی اجرا می

گوستاو بازیگران خارجی را مرخص، و از  .رفتند هاي فرانسوي روي صحنه می فرانسوي و از روي نمایشنامه

خود او با یوهان وبالندر در . هایی براي یک تئاتر واقعاً سوئدي تهیه کنند استعدادهاي بومی دعوت کرد که نمایشنامه

اجرا شد و اپرا بیست و  1773ژانویه  18فتتاحیۀ این اپرا در برنامۀ ا. نوشتن یک اپرا به نام تتیس و پله همکاري کرد

بار دیگر قلم به دست  1781در . سپس مدت هشت سال پادشاه خود را وقف سیاست کرد. هشت شب ادامه یافت

نخستین نمایشنامه از . هایی به رشتۀ تحریر درآورد که هنوز در ادبیات سوئد مقام واالیی دارند  گرفت و نمایشنامه

پادشاه موضوع . نام داشت شاخص آغاز نمایش نویسی سوئد بود) 1782(ین سلسله که بزرگواري گوستاو آدولف ا

همان طور که شکسپیر به - خود را از سوابق تاریخی اقتباس کرد و به مردم کشور خود تاریخ کشورشان را آموخته 

و موسیقی ساخته  ی به هزینۀ دولت براي نمایشنامه یک تئاتر عال 1782در . بود انگلیسیها تاریخ کشورشان را آموخته 

هاي خود را به نثر می نوشت، و یوهان کلگرن آنها را به شعر، و آهنگسازان بومی یا خارجی به  گوستا و نمایشنامه. شد

ري بهترین نتایج این همکا. آمدند می هاي او به صورت اپرا در آوردند؛ و به این ترتیب، نمایشنامه موسیقی در می

گوستا و آدولف و ابا براهه که دربارة ماجراي عاشقانۀ این فرماندة بزرگ بود؛ و گوستاو واسا که حاکی : عبارت بودند از

.از این بود که چگونه نخستین گوستاو سوئد را از تسلط دانمارکیها آزاد کرده بود
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اولف فون دالین با . رد عصر روشنگري خود شدسوئد وا) اوپساال، ابو، ولوند(با چنین رهبري شاهانه و با سه دانشگاه 

، که خود به طور گمنام آن را 1734تا  1733به صورت مجله از ) آرگوس سوئدي(انتشار دن سونسکا آرگوس 

این نشریه دربارة همه چیز جز سیاست بحث . اي به سبک ادیسن براي انتشار نشریات فراهم ساخت نوشت، زمینه می

تقریباً همۀ . نوشت، پرنشاط بود نشریۀ سپکتتر، که ادیسن بیشتر مقاالت آن را میکرد و سبک آن مانند  می

ریکسداگ دادن پاداشی به نویسندة آن را تصویب کرد، و این امر بالفاصله . خوانندگان این نشریه از آن راضی بودند

که بعداً گوستاو سوم (معلم پسرش ملکه لویزا اولریکا او را شاعر دربار و . باعث شد که نویسنده از اختفا خارج شود

کاست، ولی وقت و پول کافی برایش  کرد و از نیروي آن می این انتصاب استعداد وي را مقید و محدود می. کرد) شد

  .فراهم ساخت تا شاهکار خود، تاریخ سوئد، نخستین تاریخ انتقادي قلمرو سوئد، را بنویسد

که هدویگ نورد نفلیخت نام داشت و در حکم ساپفو، آسپاسیا، و  جالبترین شخصیت در این پلئیاد جدید زنی بود

او با خواندن نمایشنامه و شعر، والدین بسیار متعصب خود را به هراس افکند؛ آنها وي را . شارلت برونتۀ سوئد بود

ولی آنها . دتنبیه کردند؛ او پافشاري کرد و اشعاري چنان دلفریب نوشت که والدینش خود را تسلیم این رسوایی کردن

من « :  گوید هدویگ می. هدویگ را مجبور کردند که با ناظر امالکشان که مردي عاقل و زشت صورت بود ازدواج کند

بسیار دوست داشتم به حرفهاي او به عنوان یک فیلسوف گوش دهم، ولی منظرة او به عنوان یک دلداده غیرقابل 

یک . پس از سه سال زناشویی، شوهرش در آغوش او مرد ود، ولیهدویگ عادت کرد که به او عالقمند ش» .تحمل بود

ترین  از پرسعادت«روحانی جوان و خوش سیما با اظهار عشق به وي او را از عزا بیرون آورد، و هدویگ همسر او شد و 

هم یک  مند شد؛ ولی این شوهر بهره» تواند در این دنیاي غیرکامل داشته باشد زندگیی که هر موجود فناناپذیر می

اي در یک جزیرة کوچک منزوي کرد و غم  او خود را در کلبه. سال بعد مرد، و هدویگ نزدیک بود از غصه دیوانه شود

رو شدند که وي به استکهلم رفت و  و اندوه خود را در اشعاري منعکس ساخت؛ این اشعار چنان با حسن قبول روبه

حت عنوان کلمات قصار براي زنان، توسط یک چوپان زن به طور ساالنه مطالبی ت 1750و  1744میان سالهاي 

شعراي جوانی مانند فردریک گیلنبورگ و . اش سالون برگزیدگان اجتماعی و فکري شد خانه. شمالی انتشار داد

. گوستاو کرویتز در زمینۀ پیش گرفتن سبک کالسیک فرانسوي و هواخواهی از جنبش روشنگري از او پیروي کردند

یوهان اعتراف کرد که . ن چهلسالگی، عاشق یوهان فیشرشتروم شد که بیست و سه سال داشت، در س1758در 

هدویگ از قبول این . خاطردید به او پیشنهاد ازدواج کرد عاشق زن دیگري است، ولی وقتی هدویگ را افسرده

دادند، ولی سه روز بعد  او را نجات. فداکاري امتناع کرد و براي ساده کردن کار کوشش کرد خود را در آب غرق کند

.چوپان زن شمالی هنوز در میان آثار درجۀ اول ادبیات سوئد است. درگذشت

، که سالها بیش از هر شعر دیگر در زبان )1762(هاي زیبا به نام آتیس و کامیال  کرویتز با نوشتن یک سلسله ترانه

اي در معبد  کامیال، که کاهنه. را گرفتسوئدي مورد توجه و تحسین بود، دنبالۀ بلندپروازي رمانتیک هدویگ 

کشد، و از  بیند، حسرت او را می کاتیس، که یک شکارچی است، او را می. دیاناست، میثاق عفت و تقوا بسته است

آیا قانون طبیعت به «: کند آید و از دیانا سؤال می کامیال نیز به هیجان می. شود ها سرگردان می روي یاس در بیشه

گوزن . کند خورد و از آن پرستاري و توجه می دیده برمی او به یک گوزن نر زخم» ان تو نیست؟همان تقدس فرم

آتیس خود را از صخرة . کند کامیال وي را سرزنش می. کند آتیس تقاضاي لطف مشابهی از او می. لیسد دست او را می

پذیرد که  کند و می کامیال از او توجه می. شود  کوپیدو، االهۀ عشق، مانع سقوط او می. اندازد تا بمیرد بلندي به زیر می

کند و کامیال در آغوش آتیس  یک افعی دندان خود را در سینۀ مرمري او فرو می. آتیس او را در آغوش بگیرد

آید، هردو آنها را زنده  دیانا بر سررحم می. افتد مکد و به حال مرگ می آتیس زهر افعی را از زخم کامیال می. میرد می

این . شود سازد؛ همه چیز به خوبی و خوشی برگزار می ند، و کامیال را از میثاق دوران دوشیزگی خود آزاد میک می
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 .شعر مورد تحسین طبقۀ با سواد سوئد و ولتر قرار گرفت، ولی کرویتز به سیاست روي آورد و صدراعظم سوئد شد

او که در نعمت و تقدس بار . حکم رابرت برنز آن استاگر هدویگ نورد نفلیخت را ساپفو سوئد بدانیم، کارل بلمان در 

. ها را به سرودهاي غمبار مذهبی خانۀ خود ترجیح دهد آورده شده بود، چنین آموخت که آوازهاي سروربخش میخانه

بدون توجه زیادي به آداب و رسوم و انطباق با آنچه مقبول است، نشان داده  ها واقعیات زندگی و احساس، در میخانه

داد که در میان شوخی و جدي،  کرد، و امکان آن را می روح را عریان می  در این نوع اماکن مستی می. شدند می

انگیزترین سیما در میان این انسان نماهاي درهم شکسته، یان فردمان بود که زمانی ساعتساز  غم. حقیقت آشکار شود

ک می فراموش کند؛ شادابترین آنها ماریا کیلشتروم دربار بود و اینک کوشش داشت که شکست ازدواج خود را به کم

ساخت و این آوازها را در  خواند، دربارة آنها آواز می  بلمان همراه با میخواران آواز می. ملکۀ گودهاي پایین اجتماع بود

بودند، و بعضی از آوازهایش قدري از اصول اخالقی به دور . خواند برابر آنها با آهنگهایی که خودش ساخته بود می

کرد؛ ولی وقتی بلمان اثر خود به نام فردمانس اپیستالر  کلگرن، ملک الشعراي بیتاج آن عصر، او را شماتت می

ها را، که به شعر نوشته شده بودند، با تقریظ  ، کلگرن این نامه)1790(را براي چاپخانه آماده کرد ) هاي فردمان نامه(

گوستاو سوم به طیب خاطر . اي دریافت داشت ستان سلطنتی سوئد جایزهپرشوري همراه کرد؛ و این کتاب از فرهنگ

قتل پادشاه . نامید، و شغل بیمسئولیتی در دستگاه دولتی به او داد» آناکرئون شمال«به اشعار پلمان گوش داد، او را 

تاد، و دوستانش او را ور شد، به خاطر بدهکاري به زندان اف این شاعر را بدون درآمد گذارد؛ او در فقر غوطه) 1792(

او، که در سن چهل و پنج سالگی از بیماري سل در حال احتضار بود، اصرار کرد که براي آخرین بار از . بیرون آوردند

قدر خواند تا آنکه صدایش دیگر درنیامد، و اندکی بعد درگذشت  اش دیدن کند، و در آنجا آن میفروشی مورد عالقه

شمردند که  را اصیلترین شاعر سوئد و بدون تردید بزرگترین فرد در محفل شاعرانی میبعضیها او ). 1795فوریۀ  11(

.به این دوران سلطنت افتخار بخشیدند

. دانستند، یوهان هنریک کلگرن بود ولی کسی که معاصرانش او را تنها از پادشاه در زندگی فکري آن عصر عقبتر می

مسیحیت را به کنار افکند، با جنبش روشنگري فرانسه همگام شد، و  او، که فرزند یک روحانی بود، معتقدات مذهبی

اي طوالنی  نخستین کتابش به نام خندة من قصیده. از همۀ لذات زندگی با حداقل احساس ندامت استقبال کرد

کلگرن خنده را به عنوان یک نشانۀ االهی و متمایز کنندة بشریت . دربارة خوشی، از جمله خوشی جنسی، بود

، در سن بیست 1678در . خواند و خواهان آن بود که خنده تا روزهاي واپسین عمرش یار و دمساز وي باشد می

سالگی، با کارل پترلنگرن همکاري کرد، و این دو، نشریۀ استکهلمس پوستن را دایر کردند؛ مدت هفده سال قلم با 

در آورد؛ در صفحات این نشریه حال و هواي  روح وي این نشریه را به صورت بانفوذترین ندا در زندگی فکري سوئد

سبک کالسیک به عنوان واالترین ضابطۀ برتري مورد تجلیل . کرد روشنگري فرانسه به طور کامل حکمفرمایی می

هاي کلگرن در اشعاري که  قرار گرفت، رمانتیسم آلمانی با خنده و مسخره از دربار بیرون رانده شد، رفیقه

قتل پادشاه محبوب وي فلسفۀ . گرفتند کردند، مورد تجلیل قرار می بشدت منزجر می کاران والیات را محافظه

و به صورت  یکی از ماجراهاي عشقی او زمام اختیار از کفش خارج کرد 1795در . لذتجویانۀ او را فاقد روح کرد

مذهب کرد؛ مطالبی ، و )ایدئالیسم(کلگرن شروع به شناسایی حق رمانس، کمال مطلوب جویی . عشقی واقعی درآمد

را که در محکوم داشتن شکسپیر و گوته نوشته بود پس گرفت؛ و بر این عقیده شد که از همۀ اینها گذشته، ترس از 

تقاضا ) 1795(به هنگام مرگش، که در چهل و چهارسالگی اتفاق افتاد، . خداوند ممکن است آغاز عقل و حکمت باشد

.او در پایان کار، باردیگر، از فرزندان ولتر شد. یایدکرد که براي او هیچ ناقوسی به صدا درن

هاي دلفریب خصوصیات اخالقی وي آمادگیش براي این بود که ستونهاي نشریۀ پوستن را به روي  یکی از جنبه

ترین این مخالفان توماس توریلد بود که به افکار دوران روشنگري به عنوان  پرحرارت. مخالفان نظرات خود بگشاید
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توریلد در سن بیست و دوسالگی با اثر خود به نام شهوات، که او . تی ناپختۀ عقل سطحی اعالن جنگ دادپرس بت

» انگیز است، وزن و قافیه، سرمستانه وحیرت حاوي نیروي کامل فلسفه و همه شکوه نیروي تخیل من، و بی«گفت  می

وقف آشکار کردن طبیعت و اصالح جهان همۀ زندگی او «او اعالم داشت که . مردم استکهلم را به هراس افکند

گروهی از شورشیهاي ادبی دور او جمع شدند که آتش خود را با افکار نهضت شتورم اونددرانگ تندتر » .است

توریلد، که . شمردند کردند؛ کلوپشتوك را واالتر از گوته، شکسپیر را واالتر از راسین، و روسو را واالتر از ولتر می می

به انگلستان مهاجرت کرد، روح خود را با  1788ستاو سوم را به این نظرات جلب کند، در سال نتوانسته بود گو

هاي جیمزتامسن، ادوارد یانگ، و سمیوئل ریچاردسن پرورش داد و به افراطیهایی که طرفدار انقالب فرانسه  نوشته

ی منتشر کرد که دولت ناچار او را به سوئد بازگشت و مطالبی در زمینۀ تبلیغات سیاس 1790در سال . بودند پیوست

پس از دوسال اقامت در آلمان، به او اجازه داده شد به سوئد بازگردد، و وقتی حرارتش فروکش کرد، بر . تبعید کرد

  .کرسی استادي نشست

ر آمیز اشعا کارل گوستاو اف لئوپولد با فرم کالسیک و لحن تملق. در این کهکشان ادبی، چند ستارة دیگر هم بودند

او به خاطر ماجراهاي بیپرواي . داد بنگت لیدنر مانند توریلد، رمانس را ترجیح می. داشت خود پادشاه را مسرور می

بند و باریهاي خود ادامه داد؛ او را سوار یک  ؛ در روستوك به تحصیالت و بی)1776(خود از دانشگاه لوند اخراج شد 

هاي شاعرانه توجه  یخت، به سوئد بازگشت، و با یک کتاب افسانهکشتی کردند که عازم هند شرقی بود؛ از کشتی گر

گوستاو را جلب کرد؛ به سمت منشی کنت کرویتز در سفارت سوئد در پاریس منصوب شد، و در آنجا بیش از 

به سوئد بازگردانده شد، و در آنجا در سن سی و پنج سالگی در فقر درگذشت . سیاست به مطالعۀ زنان پرداخت

. ور بود، سبک کرد و بار گناهان زندگی خود را با سه کتاب، که در آنها آتشی از نوع آتش لرد بایرن شعلها). 1793(

او اشعاري در . یکی دیگر از این ستارگان آناماریا لنگرن، همسرنجیب همکار کلگرن در نشریۀ استکهلمس پوستن، بود

گذاشت  ولی او نمی. سوئد قرار گرفتندنوشت که مورد تقدیر مخصوص فرهنگستان سلطنتی  این نشریه می

اندرز داد که از سیاست و اجتماع  اش شود؛ و در شعري خطاب به دختري خیالی، به او استعدادش مانع کارهاي خانه

.اجتناب کند و به وظایف و خوشیهاي خانه قناعت ورزد

کارل گوستاو . د وجود داشت؟ بندرتالعمل نشان ده عکس  آیا در هنرسوئد جنبشی که در برابر ادبیات و نمایشنامه

ساخته بود، به سبک روکوکو تزیین  1697- 1693تسین کاخ سلطنتی را، که پدرش نیکودموس تسین در سالهاي 

ها، که اینک قسمتی از موزة ملی سوئد را تشکیل  اي پرارزش از نقاشیها و مجسمه و مجموعه) 1750حد (کرد 

یک تندیس ونوس و یک تندیس فاونوس مست به سبک کالسیک تراشید  یوهان توبیاس سرگل. دهند، گردآورد می

لورنز : خانوادة پاش شامل چهار نقاش بود. ها محفوظ داشت و بامرمر، خطوط نیرومند چهرة یوهان پاش را در خاطره

با را مهین، برادرش یوهان، خواهرش اولریکا، و لورنز کهین؛ هریک از اینها تصاویر اعضاي خاندان سلطنتی و نج

  .بخشیدند اینان قسمت کوچکی در دوران درخشان روشنگري بودند که به این دوران سلطنت زینت می. کشیدند می

  قتل گوستاو-4

انقالب امریکا، که فرانسه به آن با تمام قدرت . انگیز کشانید خود پادشاه بود که این شکفتگی درخشان را به پایانی غم

» اتباع شورشی«او مهاجرنشینان را . نسبت به همۀ نظامهاي سلطنتی بود کمک کرده بود، به نظر وي تهدیدي

خواند و عهد کرد تا زمانی که پادشاه انگلستان آنها را از قید سوگند وفاداریشان آزاد نکرده است، هرگز آنها را به  می

ف آن را با تشریفات و در سالهاي آخر عمر خود هرچه بیشتر بر استحکام قدرت سلطنت افزود، اطرا. رسمیت نشناسد

گزید که بدون تأمل یا  آداب احاطه کرد، و به جاي دستیاران با کفایت که افکاري مستقل داشتند، خدمتگزارانی برمی

چون همسرش . محدودکردن آزادیی را که به مطبوعات داده بود آغاز کرد. کردند مخالفت، از تمایالت وي اطاعت می
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ن و نظربازي پرداخت و این امر افکار عمومی را سخت ناراحت کرد، زیرا مردم انتظار را خسته کننده یافت، به الس زد

با برقرار کردن انحصار دولتی در تقطیر . اي از عالیق وفاداري در تأهل به ملت ارائه کند داشتند که پادشاه سوئد نمونه

راي خود مشروبات الکلی تقطیر کنند، به دهقانان، که عادت کرده بودند ب. مشروبات الکلی مردم را از خود بري ساخت

کرد و به نحوي  او وجوه روزافزونی صرف ارتش و نیروي دریایی می. کردند ها از این انحصار شانه خالی می انواع حیله

گردآورد،  1786مه  6هنگامی که دومین ریکسداگ خود را در تاریخ . دید مشهود تدارك جنگ با روسیه را می

. از پیشنهادهاي او کرده بود خبري نیست 1778از آن تأیید و تصویبی که ریکسداگ سال متوجه شد که دیگر 

تقریباً همۀ پیشنهادهاي وي رد شدند، یا طوري اصالح شدند که بیخاصیت از آب درآمدند، و او ناچار شد از انحصار 

شت، و تصمیم گرفت بدون در پنجم ژوئیه او ریسکداگ را کنار گذا. دولتی نسبت به مشروبات الکلی دست بکشد

  .موافقت آن، حکمرانی کند

گوستاو در فکر . تدافعی، الزم بود براي هرگونه جنگی، غیر از جنگ 1772این موافقت به موجب قانون اساسی سال 

پیمانی سري براي اقدام  1774اوت  12دانست که روسیه و دانمارك در  به چه علت؟ او می. حمله به روسیه بود

در سن پطرزبورگ از کاترین دوم دیدن کرد، ولی تظاهرات متقابل  1777گوستاو در . اند وئد امضا کردهمتحد علیه س

بتدریج که بر میزان پیروزیهاي روسیه بر ترکیۀ عثمانی افزوده . آنها به دوستی نه میزبان را فریب داد نه میهمان اورا

ن پیروزي کاري انجام نشود، امپراطریس بزودي ارتشهاي شد، گوستاو بیم آن داشت که اگر براي پایان دادن به ای می

، متوجه غرب )همان طور که در مورد لهستان کرده بود(عظیم خود را، به امید اینکه سوئد را تابع ارادة خود کند 

کرد که تنها راه کمک به ترکیه با یک  آیا راهی براي خنثا کردن این نقشه وجود داشت؟ پادشاه احساس می. سازد

پیاستر براي ده سال 1‘000‘000سلطان ترکیه با پیشنهاد کمکی به مبلغ سالی . پطرزبورگ است لۀ جانبی به سنحم

آینده به سوئد، مشروط بر اینکه این کشور در تالش به منظور جلوگیري از کاترین شرکت جوید، به اخذ تصمیم 

 1785در . به پطرکبیر تسلیم داشته بود بازیابد 1721توانست آنچه را که در  شاید سوئد اینک می. گوستاو کمک کرد

اتمام حجتی به روسیه  1788در سال . گوستاو شروع به مهیا کردن ارتش و نیروي دریایی خود براي جنگ کرد

ژوئن رهسپار فنالند شد، و در دوم  24در . فرستاد و خواستار اعادة کارلیاو لیوونیا به سوئد، و کریمه به ترکیه شد

آوري شدة خود را به عهده گرفت و شروع به پیشروي به سوي  لسینگفورس رهبري نیروهاي جمعژوئیه در ه

.پطرزبورگ کرد سن

یک ناوگان از کشتیهاي کوچک روسی جلو ناوگان سوئد را گرفت و آن را در نزدیکی . همه چیز خراب از آب درآمد

نفر از  113در ارتش، ). ژوئیه7(طرفین نشد  جزیرة هوگالند در نبردي درگیر کرد که پیروزي نصیب هیچ کدام از

افسران سربه عصیان برداشتند و پادشاه را متهم کردند که از تعهد خود دایر بر اینکه بدون موافقت ریکسداگ دست 

اي نزد کاترین گسیل داشتند و پیشنهاد کردند که خود را  آنها فرستاده. به جنگ تعرضی نزند، تخلف کرده است

قرار دهند، و براي تبدیل فنالند سوئدي و فنالند روسی و روسیه به صورت یک کشور مستقل با وي تحت حمایت او 

ور  در خالل این احوال؛ دانمارك ارتشی گسیل داشت که به گوتبورگ ثروتمندترین شهر سوئد حمله. همکاري کنند

او به . ا برخواهد انگیخت قبول کرداي که روحیۀ مردم کشورش ر گوستاو این حمله را به عنوان اعالم مبارزه. شود

ملت، خصوصاً به دهقانان خشن آن کشور در مناطق معدنی به نام دالس، متوسل شد که ارتش تازه و باوفاتري در 

ملبس به لباس ویژة اهالی دالس؛ براي سخنرانی به محوطۀ همان کلیسایی رفت که در قریۀ مورا . اختیارش بگذارند

مردم به دعوت او پاسخ دادند، و در یکصد . از آن کمک خواسته بود 1521در همانجا در سال  واقع بود و گوستاو واسا

جنگید، فاصلۀ چهارصد  در سپتامبر، پادشاه، که براي حیات سیاسی خود می. شهر هنگهاي داوطلب تشکیل شد

خت که به دفاع خود علیه ساعت طی کرد و به گوتبورگ رفت و پادگان آنجا را برانگی 48کیلومتر را سواره در عرض 
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پروس، که مایل نبود سوئد . بخت به اوروي آورد. دانمارکی که پادگان را محاصره کرده بودند ادامه دهند دوازده هزار

دانمارکیها از خاك سوئد عقب . شود تحت استیالي روسیه درآید، تهدید کرد که علیه دانمارك وارد جنگ می

.پایتخت خود بازگشت نشستند، و گوستاو پیروزمندانه به

 26در این هنگام گوستاو، که از داشتن یک ارتش تازة فدایی جرئتی یافت بود، ریکسداگ را احضار کرد تا در تاریخ 

از نهصدو پنجاه نفري که در مجلس نجبا بودند، هفتصد نفر از افسران شورشی . تشکیل جلسه دهد 1789ژانویه 

ی مجالس روحانیان، شهرنشینان، و دهقانان، به نحو قاطعی طرفدار پادشاه پشتیبانی کردند؛ ولی مجالس دیگر، یعن

را به ریسکداگ تسلیم کرد، که این قانون به بسیاري از امتیازات » قانون وحدت و امنیت«سپس گوستاو . بودند

زمینۀ قانونگذاري، گشود؛ و در  داد؛ تقریباً راه ورود به کلیۀ مشاغل رسمی را به روي مردم عادي می اشراف پایان می

بدین ترتیب، گوستاو به نجبا اعالن جنگ . داد امور دولتی، جنگ، و صلح به پادشاه اختیارات کامل و مطلق می

سه مجلس فرودین این قانون را پذیرفتند، ولی مجلس نجبا آن را به عنوان اینکه با قانون اساسی منافات . سیاسی داد

از نجبا، از جمله کنت فردریک آکسل فون فرسن، و بارون کارل فردریک فون  گوستاو بیست و یک تن. دارد، رد کرد

ولی هنوز اختیار . پخلین را، که یکی از آنها محترم و بیخاصیت، و دیگري زیرك و خیانت پیشه بود، دستگیر کرد

ن رأي سه مجلس فرودی. خزانه در دست ریسکداگ بود و تخصیص اعتبار به موافقت هر چهار مجلس نیاز داشت

مجلس . دادند که تا هنگامی که پادشاه الزم بداند، اعتبارات الزم براي جنگ علیه روسیه در اختیارش گذارده شود

آوریل گوستاو به  17در . نجبا از رأي دادن به تخصیص اعتبارات الزم براي تدارك بیش از مدت دوسال امتناع کرد

اکثریت . لۀ قبول تصمیم سه مجلس دیگر را با نجبا مطرح کردمجلس نجبا رفت، ریاست آن را برعهده گرفت، و مسئ

او از نجبا به خاطر پشتیبانی . با آراي منفی بود، ولی پادشاه اعالم داشت که پیشنهاد مورد قبول قرار گرفته است

لس آمیزشان سپاسگزاري کرد و در حالی که تن به خطر قتل خود از ناحیۀ اعیان خشمگین داده بود، از مج عنایت

  .نجبا بیرون رفت

ارتش و نیروي  1789در بقیۀ مدت سال . کرد که براي تعقیب جنگ دستش باز است او در این هنگام احساس می

بحریۀ او با نیروي دریایی روسیه در آن قسمت از خلیج فنالند که نزدیک  1790ژوئیه  9در . دریایی را از نو ساخت

روسها پنجاه و سه کشتی . روزي در تاریخ دریایی سوئد را به دست آوردسونسکسوند است روبه رو شد و قاطعترین پی

اوت  15(به موجب پیمان واراال . کاترین دوم، که هنوز سرگرم ترکها بود، آمادة صلح شد. نفر از دست دادند 9500و 

د؛ و مرزهاي ، کاترین موافقت کرد که به تالشهاي خود دایر بر دردست داشتن امور سیاسی سوئد پایان ده)1790

، گوستاو کاترین را متقاعد کرد که یک پیمان اتحاد 1791اکتبر  19در . قبل از جنگ دوباره معتبر دانسته شدند

  .روبل به سوئد بفرستد 300‘000شد سالی  تدافعی با وي امضا کند که بنابرآن کاترین متعهد می

گوستاو با احساس . به این دوستی تازه متمایل کردبدون شک، بیم مشترك از انقالب فرانسه این دشمنان دیرینه را 

آورد که فرانسه مدت دویست و پنجاه سال دوست با وفاي سوئد بوده است؛ و لویی پانزدهم و  حقشناسی به خاطر می

او پیشنهاد کرد که . لیور به او کمک کرده بودند 38‘300‘000مبلغ  1789و  1772لویی شانزدهم میان سالهاي 

شاهزادگان براي حمله به فرانسه و بازگرداندن نظام سلطنتی به قدرت تشکیل شود، و هانس آکسل فون یک اتحادیۀ 

را فرستاد تا ترتیب فرار لویی شانزدهم را از فرانسه بدهد؛ خود وي به ) پسر دشمن خود، کنت فون فرسن(فرسن 

. طلبان پناهگاه عرضه داشت لطنتشاپل رفت تا ارتش متفقین را رهبري کند؛ و در اردوگاه خود به س- ال-اکس

لئوپولد دوم از همکاري امتناع ورزید؛ و گوستاو به استکهلم بازگشت تا تخت و . کاترین پول داد، ولی نفرات نفرستاد

.تاج خود را حفظ کند
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لقۀ آنها به حکومت مط. نجبایی که گوستاو به سیادت سیاسی آنها پایان داده بود شکست را موافق طبع خود نیافتند

یاکوب . نگریستند که وي سوگند خورده بود از آن حمایت کند گوستاو به چشم تخطی آشکار از قانون اساسیی می

من خیلی فکر کردم که «: او گفت. کرد آنکارشتروم از اینکه امتیازات طبقاتی نجبا از میان رفته بود، خودخوري می

اساس قانون و خیراندیشی برسرزمین و ملت خود حکمرانی  اي باشد تا پادشاه وادار شود طبق شاید وسیلۀ منصفانه

بهتر بود که انسان به خاطر خیر و صالح عمومی زندگی خود را به خطر . کند، ولی کلیۀ راهها به رویم بسته بودند

این رویداد ناگوار عزم مرا جزم کرد که «گوید  او می. انگیزي محاکمه شد به جرم فتنه 1790وي درسال » .اندازد

ترجیح دهم بمیرم، ولی زندگی نکبتباري نداشته باشم، و به این ترتیب قلب من، که در شرایط عادي حساس و 

پخلین، کنت کارل هورن، و دیگران در توطئه براي » .پرمحبت بود، در مورد این عمل دهشتناك کامال سخت شد

  .کشتن پادشاه همدست شدند

اي دریافت داشت که در  گوستاو نامه-  کرد میلیوس قیصر را تجدید تاریخ بدیمنی که خاطرة یو- 1792مارس  16در 

او به . اي که قرار بود آن شب در تئاتر فرانسوي اجرا شود شرکت نکند آن به وي اخطار شده بود در مجلس بالماسکه

آنکارشتروم او را . کردند اش بود مقام او را آشکار می نهایی که روي سینهحالت نیمه نقابدار به آنجا رفت، ولی نشا

اي حمل شد و از میان جمعیتی که به هیجان  گوستاو به کالسکه. شناخت، وي را هدف گلوله قرار داد، و گریخت

دستۀ مشایعان گفت به پاپی که با  خونریزي او خطرناك بود، ولی او بشوخی می. آمده بود به کاخ سلطنتی برده شد

ظرف سه ساعت پس از این حمله، آنکارشتروم، و ظرف چند روز همۀ رهبران . شد شباهت دارد در رم حمل می

الناس براي اعدام آنها   عوام. هورن اعتراف کرد که در این توطئه یکصد نفر همدست شده بودند. توطئه دستگیر شدند

به آنکارشتروم تازیانه زدند، سرش را از تن جدا ساختند، و . مدارا شود توصیه کرد با آنها گوستاو. فریاد برآورده بودند

گوستاو ده روز در این حال باقی ماند و سپس وقتی به او گفته شد که بیش از چند . بدنش را چهار شقه کردند

او . ته کردساعت از عمرش باقی نمانده است، فرمانهایی در مورد نیابت سلطنت براي حکومت بر کشور و پایتخت دیک

تقریباً همۀ ملت در مرگ او عزادار شدند، زیرا مردم عادت . در سن چهل و پنج سالگی درگذشت 1792مارس  26در 

کرده بودند که او را، با وجود معایبش، دوست بدارند، و متوجه شده بودند که تحت رهبري او سوئد یکی از 

  .باشکوهترین ادوار تاریخ خود را طی کرده است
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بیست و هفتمفصل 

  انقالب صنعتی

  

I  -علل  

چرا انقالب صنعتی نخست در انگلستان صورت گرفت؟ زیرا انگلستان در حالی که خاك خود را از ویرانگري جنگ 

مصون نگاه داشته بود، در بر اروپا در جنگهاي بزرگی پیروز شده بود؛ زیرا بر دریاها تسلط یافته و به این وسیله 

کردند؛ زیرا ارتشها،  ه بود که مواد خام و کاالهاي ساخته شدة مورد نیاز آن را فراهم میمستعمراتی به دست آورد

داشتند؛ زیرا اصناف  ناوگانها، و جمعیت روبه افزایش آن بازاري رو به گسترش براي محصوالت صنعتی عرضه می

اي  وسیعش سرمایه توانستند پاسخگوي این تقاضاهاي روزافزون باشند؛ زیرا سودهاي حاصل از تجارت نمی

انباشتند که در جستجوي مجاري تازة سرمایه گذاري بود؛ زیرا انگلستان به نجباي خود و به ثروتهاي آنان اجازه  می

داد به تجارت و صنعت بپردازند؛ زیرا جایگزین کردن پیشروندة دامداري به جاي کشاورزي دهقانان را از مزارع به  می

ها را افزایش دادند؛ زیرا علم در  ن شهرها نیروي کارگري قابل استفاده براي کارخانهشهرها کشاند، و دهقانان در ای

شد که تمایل عمل داشتند، در حالی که در بر اروپا علم در درجۀ اول وقف  انگلستان به وسیلۀ مردانی هدایت می

اي بود که نسبت به  مشروطهشد؛ و باالخره به این علت که انگلستان داراي حکومت  پژوهشهاي مجرد و غیرعملی می

منافع طبقۀ تجار و کسبه حساسیت داشت، و به نحوي مبهم از این امر آگاه بود که تقدم در انقالب صنعتی، 

  .انگلستان را بیش از یک قرن رهبر سیاسی دنیاي غرب خواهد کرد

) 1588(ر یا آرماداي اسپانیا تسلط انگلستان بر دریاها با شکست نیروي دریایی اسپانیا به نام جهازات شکست ناپذی

این تسلط با پیروزیهایی بر هلند در جنگهاي انگلستان و هلند، و بر فرانسه در جنگ جانشینی اسپانیا . آغاز شد

یک نیروي دریایی شکست . گسترش یافت؛ و جنگ هفتساله تجارت اقیانوسها را تقریباً به انحصار انگلستان درآورد

علیه  …براي این دژ که به وسیلۀ طبیعت «) به قول شکسپیر(خندقی استحفاظی  ورتناپذیر دریاي مانش را به ص

اقتصاد انگلستان نه تنها از ویرانیهاي لشکرکشی مصون ماند بلکه . درآورده بود» فساد و افسون جنگ ساخته شده

ود که صنایع نساجی و کردند؛ به همین علت ب نیازهاي ارتشهاي انگلستان و ممتفقین در بر اروپا آن را تغذیه می

ها بر میزان تولیدات خود  فلزي گسترش خاصی یافتند، زیرا توقع این بود که ماشین آالت بر سرعت خود، و کارخانه

کانادا و ثروتمندترین قسمتهاي هندوستان به . شد تسلط بر دریاها باعث تسهیل تسخیر مستعمرات می .بیفزایند

سفرهاي دریایی، مانند آنچه که ناخدا کوك انجام داد . گلستان افتادندبه دست ان» جنگ هفتساله«عنوان ثمرة 

. دادند که داراي موقع مهم جنگی و تجاري بودند ، براي امپراطوري انگلستان جزایري به دست می)1768-1776(

زلند جدید در . دتسلط انگلستان بر ژامائیک، باربادوز، و جزایر باهاما را تثبیت کر) 1782(پیروزي رادنی بر دو گراس 

تجارت مستعمراتی و تجارت ماوراي بحار دیگر، به . به دست انگلستان افتادند 1788، و استرالیا در 1787سال 

تجارت با مستعمرات جدیداالحداث انگلستان . صنایع انگلستان بازاري عرضه داشت که در قرن هجدهم بیرقیب بود

لندن، بریستول، لیورپول، و گالسکو به . داشت ه کار مشغول مینفر را ب 29000کشتی و  1078در شمال امریکا، 

و خواربار، . داشتند مستعمرات اشیاي مصنوع دریافت می. عنوان بنادر اصلی این تجارت اقیانوس اطلسی رونق یافتند

هاي  منت با تعرفهپارل. دادند توتون، ادویه، چاي، ابریشم، پنبه، موادخام، طال، نقره، و سنگهاي قیمتی در ازاي آنها می

کرد، و جلو به وجودآمدن صنایعی را که با صنایع انگلستان  سنگین گمرکی ورود مصنوعات خارجی را محدود می

مانند آنچه که مانند گسترش تجارت داخلی (هیچ گونه عوارض داخلی . گرفت رقابت کنند در مستعمرات و ایرلند می
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این مناطق بزرگترین . کرد سر انگلستان و اسکاتلند و ویلزرا سد نمینقل و انتقال کاال در سرا) شد در فرانسه می

طبقات باال و متوسط داراي مرفهترین وضع و . دادند منطقه تجارت آزاد را در سراسر اروپاي باختري تشکیل می

  .قدرت خریدي بودند که خود محرکی دیگر براي تولیدات صنعتی بود

آنها در درجۀ . گوي تقاضاهاي رو به گسترش بازارهاي داخلی و خارجی باشنداصناف توانایی آن را نداشتند که پاسخ

مقررات قدیمی، که جلو اختراعات، . اول به این منظور ایجاد شده بودند که نیازهاي یک شهرو حومۀ آن را برآورند

مواد خام از منابع دوردست، یا آنها براي تهیۀ . گرفتند، دست و پاي آنها را بسته بودند رقابتها، و فعالیتهاي تازه را می

بتدریج . به دست آوردن سرمایه براي گسترش تولیدات یا طرحها، و تأمین یا انجام سفارشات از خارج مجهز نبودند

این . دادند) کنند دهند و اداره می کسانی که امور تجاري را سازمان می(استادان اصناف جاي خود را به طراحان 

ن پول، پیش بینی کردن یا ایجاد تقاضا، تأمین موادخام، و سازمان دادن ماشین آالت و طراحان راههاي فراهم کرد

  .دانستند افراد را، آن گونه که براي بازارهایی در هر گوشۀ جهان کاال تولید کنند، می

ره، و از پول الزم از سود دادوستد یا امور مالی، از غنایم جنگی و دریاستیزي، از استخراج یاوارد کردن طال و نق

حتی مدتها قبل، یعنی در . شد آمدند فراهم می ثروتهاي زیادي که از طریق تجارت برده یا از مستعمرات به دست می

قدر پول داشتند که توانستند به کمک آن به  ، پانزده نفر بودند که به هنگام بازگشت از هند غربی، آن1744سال 

در هندوستان ثروت کسب کرده بودند در مجلس عوام به صورت قدرتی که » نوابی« 1780پارلمنت راه یابند؛ تا سال 

در حالی . گرفتند گذاري مورد استفاده قرار می بسیاري از این ثروتهاي از خارج به دست آمده براي سرمایه. درآمدند

؛ و ثروتی که ریشۀ که در فرانسه پرداختن به بازرگانی یا صنایع بر نجبا منع شده بود، در انگلستان این امر مجاز بود

یافت؛ به این ترتیب بود که دیوك آو  گذاري در فعالیتهاي تجاري افزایش می آن در زمین بود از طریق سرمایه

هاي خود را به بانک  هزاران انگلیسی اندوخته. بریجواتر ارثیۀ خود را در استخراج معدن زغالسنگ، به مخاطره افکند

بانکدارها کشف کرده بودند که . وام دهندگان پول در همه جا بودند. دادند م وام میسپردند، و این بانکها با بهرة ک می

پنجاه بانک،  1770بیست بانک، در  1750در لندن در . آسانترین راه پولدار شدن در دست داشتن پول دیگران است

دانست، در  وازده مید 1750برك تعداد بانکهاي خارج از لندن را در سال . هفتاد بانک وجود داشت 1800و در 

 1750افزود؛ در  به کیفیت باروري اقتصادي می) اسکناس(پول کاغذي . تعداد این بانکها به چهارصد رسید 1793

به موازات اعالم . این رقم به ده درصد رسیده بود 1800داد؛ در سال  پول کاغذي دو درصد پول رایج را تشکیل می

اري و صنعتی، پولهایی که در مخفیگاهها احتکار شده بودند وارد میدان سودهاي رو به افزایش از طرف مؤسسات تج

.شدند گذاري می سرمایه

ذخیرة طبیعی کارگر با افزایش تعداد . ها، که تعدادشان رو به افزایش بود، به افراد نیاز داشتند کارگاهها و کارخانه

صنعت پررونق پشم به پشم نیاز . کنند، فزونی یافت توانستند در مزارع امرار معاش هاي روستایی که دیگر نمی خانواده

شد؛ گوسفند جاي انسان  داشت؛ زمین هرچه بیشتر از زیر کشت خارج، و براي دامداري مورد استفاده واقع می

میان سالهاي . گرفت؛ قریۀ اوبرن، که گولد سمیث از آن یاد کرده است، تنها قریۀ متروك در انگلستان نبود  رامی

، دویست و چهل و شش قانون براي خارج کردن چهارصد جریب زمین از زیر کشت از پارلمنت 1760و  1702

فقره رسید که تقریباً پنج میلیون ایکر را دربر  2438تعداد این گونه قوانین به  1810و  1760گذشت؛ میان سالهاي 

توانستند ماشینهاي  ، زیرا آنها نمیآالت کشاورزي، اراضی کوچک نامطلوب شدند به موازات بهبود ماشین . گرفتند می

هاي  هزاران کشاورز زمینهاي خود را فروختند و در مزارع وسیع، کارخانه. تازه را به کاربرند یا بهاي آنها را بپردازند

آالت بهتري داشتند، از  ها و سازمان و ماشین شهرهاي بزرگ که شیوه. روستایی، یا در شهرها کارگر مزدبگیر شدند

ولی، در نتیجه، خرده مالکان یا دهقانان صاحب . آوردند زمین محصول بیشتري ازمزارع گذشته به دست میهر ایکر 
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در . انگلستان بودند، تقریبا به طور کامل محو شدند زمین، که در گذشته ستون فقرات اقتصادي و نظامی و اخالقی

ها رقابت  کودکانی که براي یافتن کار در کارخانهعین حال، مهاجرت از ایرلند و بر اروپا به تعداد مردان و زنان و 

.افزود کردند می می

پژوهشهاي ستیون هیلز در مورد . علم در تغییر شکل اقتصادي انگلستان در قرن هجدهم تنها سهم ناچیزي داشت

انجمن «. گازها، و جوزف بلک در مورد حرارت و بخار به وات کمک کرد که وضع ماشین بخار را بهبود بخشد

شد که طرفدار مطالعاتی بودند که نوید به کاررفتن در صنایع را  بیشتر از مردان عملی تشکیل می» سلطنتی لندن

پارلمنت انگلستان نیز به مالحظات مادي توجه داشت؛ با آنکه پارلمنت تحت سلطۀ مالکان بود، تنی چند از . دادند می

اعضاي پارلمنت نسبت به تقاضا یا هدایاي اهل کسب و تجارت  این مالکان به بازرگانی یا صنایع پرداختند، و بیشتر

طرفداران آزادي . دادند براي کاهش تضییقاتی که دولتهاي گذشته بر اقتصاد وضع کرده بودند روي خوش نشان می

انی فعالیت و آزادي تجارت، و طرفداران باال و پایین رفتن دستمزدها و قیمتها براساس قوانین عرضه و تقاضا، پشتیب

چند تن از رهبران پارلمنت را جلب کردند، و موانع قانونی در برابر گسترش تجارت و صناعت بتدریج از میان برداشته 

  .کلیۀ شرایط الزم براي تقدم انگلستان در انقالب صنعتی فراهم آمده بود. شدند

II -اجزا و عناصر ترکیب کننده  

طبیعت با فراهم . آالت، نیرو، و کارخانه بودند نقلیه، ماشینعناصر مادي انقالب صنعتی آهن، زغالسنگ، وسایط 

آمد، پر از  ولی آهن، به صورتی که از معادن بیرون می. آوردن آهن، زغالسنگ، و راههاي آبی نقش خود را ایفا کرد

ا مواد خارجی زغالسنگ نیز ب. کرد که آهن، از طریق ذوب، از آنها جدا شود مواد زاید خارجی بود، و این امر ایجاب می

این مواد خارجی از طریق گداختن یا پختن زغالسنگ تا آن حد که به صورت کوك درآید، اززغالسنگ . مخلوط بود

شد، به صورت آهن ورزیده، چدن، یا  سنگ آهن چون با کوك مشتعل به درجات مختلف گداخته می. شدند جدا می

  .آمد فوالد درمی

هاي بلند را ساخت که در آنها به  کوره 1754هاي ذوب آهن، در حدود سال  رهایبرهم داربی، براي افزایش حرارت کو

جان سمیتن به  1760در سال . شد کردند، هواي اضافی به کوره داده می کمک دو دم که با یک چرخ آبی کار می

. شد مین میجاي دمها یک تلمبه هواي فشرده به کاربرد که قسمتی از نیروي آن از آب، و قسمتی دیگر از بخار تا

. فشار زیاد و دایمی هوا به داخل کوره، محصول آهن صنعتی را از هر کوره از روزي دوازده تن به چهل تن افزایش داد

ریچارد رنلدز نخستین راه  1763به این ترتیب، در . آهن به قدر کافی ارزان شد تا به صدها طریق تازه به کار رود

دادند، به جاي  آهن عبارت بود از خطوط آهنی که امکان می این راه. ساختآهنی را که از آن اطالعی در دست است 

  .اسبان بارکش، از واگون براي حمل زغالسنگ و سنگ آهن استفاده شود

کردند و با استفاده از آهن جهت  در این هنگام دوران آهنکاران مشهوري آغاز شد که بر صحنۀ صنایع حکمفرمایی می

به این ترتیب بود که . رسیدند، ثروتهاي عظیمی به چنگ آوردند امال بیگانه به نظر میمصارفی که براي این فلز ک

جان ویلکینسن، و ایبرهم داربی دوم، نخستین پل آهنی را که تا آن زمان ساخته شده بود روي رودخانه سورن زدند 

گفتند او  بعضیها می. اشتویلکینسن با پیشنهاد ساختن یک کشتی آهنی مردم انگلستان را به خنده واد). 1779(

عقلش را از دست داده است، ولی او، که متکی به اصولی بود که ارشمیدس وضع کرده بود، با صفحات فلزي نخستین 

آمدند تا کارگاههاي  وران از کشورهاي خارج می تجار و پیشه). 1787(کشتی آهنی شناخته شده در تاریخ را ساخت 

. اوشی، یا انتونی بیکن تاسیس کرده بودند ببینند و دربارة آنها مطالعه کنندبزرگی را که ویلکینسن، ریچارد کر

از این . بیرمنگام، که در نزدیکی منابع وسیع زغالسنگ و آهن قرار داشت، مهمترین مرکز صنعت آهن انگلستان شد
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هاي  داخل کارگاهها و کارخانهاي که محکمتر، بادوامتر، و قابل اعتمادتر بودند به  کارگاهها، ابزارها و ماشینهاي تازه

.شدند انگلستان سرازیر می

سواحل انگلستان که داراي بریدگیهاي . زغالسنگ و آهن سنگین، و از لحاظ حمل پرهزینه بودند، مگر از راه آب

براي آوردن مواد . دادند که وسایل نقلیه آبی به بسیاري از شهرهاي عمده این کشور برسند زیادي هستند، امکان می

. هاي قابل کشتیرانی بودند، انقالبی در حمل و نقل الزم بود و محصوالت به شهرهایی که دور از ساحل و رودخانه

که میان .) شد ها و استفاده از آنها حق عبور گرفته می که براي بازکردن دروازه(دار  هاي دروازه باوجود شبکه جاده

هاي  این جاده. اال در روي زمین هنوز با اشکال روبه رو بودساخته شده بودند، حمل و نقل ک 1771و  1751سالهاي 

اسبهاي بارکش . آوردند کردند و در داد و ستد داخلی تسریع به عمل می عوارضی سرعت حمل کاالها را دوبرابر می

 هاي اسبی دادند، و در مسافرت اسب جاي خود را به دلیجان سپرد؛ ولی تعمیر و نگاهداري جاي خود را به ارابه

  .ها بسرعت روبه خرابی گذاشتند دار به افراد و مؤسسات خصوصی سپرده شده بود، و این جاده هاي دروازه جاده

شدند تا آمادة پذیرش  ها الروبی می  رودخانه. گزید به این ترتیب، حمل و نقل تجاري هنوز راههاي آبی را برمی

جیمز بریندلی، که نه . کردند ه یکدیگر متصل میها را ب ها شهرها و رودخانه کشتیهاي سنگین باشند؛ و ترعه

ترین مهندسین ترعۀ  اي داشت و نه تحصیالت فنی، از یک آسیابساز بیسواد به یکی از برجسته تحصیالت مدرسه

ها و  ها از طریق دریچه زمان خود تبدیل شد و با استعدادي که در کارهاي فنی داشت، مسائلی را از قبیل انتقال ترعه

اي ساخت که زغالسنگ را از معادن دیوك آو  او ترعه 1761- 1759در سالهاي . از روي آبگذرها حل کرد تونلها و

رساند؛ این کاربهاي زغالسنگ را در منچستر به نصف کاهش داد و نقش  بریجواتر واقع در ورزلی به منچستر می

رین مناظر در انگلستان قرن هجدهم یکی از جالبت. مهمی در تبدیل آن شهر به صورت یک پایتخت صنعتی ایفا کرد

بریجواتر در حرکت بود و یک آبگذر به ارتفاع سی متر بر فراز رودخانۀ  دیدن یک کشتی بود که در ترعۀ بریندلی

بریندلی ساختن ترعۀ بزرگ را آغاز کرد که با متصل  1766در سال . آورد ایرول در بارتن آن را به حرکت در می

. مرزي یک راه آبی در عرض انگلستان وسطا از دریاي ایرلند تا دریاي شمال گشود هاي ترنت و کردن رودخانه

ظرف سی سال، صدها ترعۀ . کردند هاي دیگر رودخانۀ ترنت را به رود تمز، و منچستر را به لیورپول متصل می ترعه

.جدید هزینۀ حمل ونقل کاال را در انگلستان کاهش بسیار دادند

بایست افزایش کاال  که اینک داراي مواد الزم، سوخت، و وسیلۀ حمل و نقل شده بود، می قدم بعدي انقالب صنعتی،

. آالتی که به کمک آنها در تولید تسریع به عمل آید بیش از همه در صنعت نساجی محسوس بود  نیاز به ماشین. باشد

پنبه به مقداري که . ۀ نظامی شوندبایستی مسحور البس خواستند لباس برتن کنند، و سربازان و دختران می  مردم می

اي که به انگلستان وارد شد حدود هزارو  مقدار پنبه 1753در سال . رسید بسرعت در حال افزایش بود به انگلستان می

توانستند این مقدار پنبه  به حدود پانزده هزار تن بالغ شد؛ کارگران دستی نمی 1789این مقدار در . چهارصد تن بود

تقسیم کار، که در رشتۀ پارچه بافی گسترش یافته . انجام تقاضاها، به صورت کاالي تمام شده درآورند را بموقع براي

  .کرد بود، اختراع ماشین را مطرح و تشویق می

، و ابداع شیوة استفاده از 1733توسط جان کی در سال » ماکوي پرنده«ماشینی شدن بافندگی و ریسندگی بااختراع 

جیمز هارگریوز اهل بلکبرن در لنکشر وضع چرخ ریسندگی را از حالت . س پول آغاز شدتوسط لوی) 1738(غلتک 

یک چرخ را در باالي دیگري قرار داد، هشت عدد از این چرخها را با یک قرقره و . عمودي به وضع افقی تغییر داد

یشتري دوك ریسندگی داد، تا او نیروي بیشتري به تعداد ب. بافت  آورد و هشت تار را با هم می تسمه به گردش درمی

ریسندگان دستی . بافت در یک لحظه هشتاد تار را با هم می) جنی نام همسرش بود(» جنی ریسنده«آنجا که این 

بیم داشتند که این دستگاه آنها را بیکار و بیغذا کند؛ الجرم ماشینهاي هارگریوز را شکستند؛ هارگریوز از بیم جان به 
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تعداد این  1788تاسال . ن شهر کمبود کارگر اجازه داد که ماشینهاي جنی او به کار افتندناتینگم گریخت، و در ای

در  .ماشینها در انگلستان به بیست هزار دستگاه رسید، و چرخ ریسندگی کم کم جزو آثار تزیینی بیخاصیت درآمد

درست کرد که به کمک » آبی چارچوب«ریچارد آرکرایت، با استفاده از پیشنهادهاي افزارمندان مختلف، یک  1769

تري در  داد و به صورت نخ سفت تر و سخت کشید و کش می آن نیروي آب الیاف پنبه را از میان یک ردیف غلتک می

سمیوئل کرامپتن ماشین جنی هارگریوز و غلتکهاي آرکرایت را با یکدیگر در یک  1774در حدود سال . آورد می

حرکت متناوب به جلو و . گذاردند» کرامپتن) قاطر(میول «لستان نامش راطبعهاي انگ ماشین ترکیب کرد، که شوخ

پیچید، و به آن ظرافت  تابید، به هم می کشید، می گردیدند، نخ را می عقب دوکهاي ریسندگی، که دور محور خود می

نساجی باقی ترین ماشین آالت  این شیوه تا زمان ما به صورت اصل اساسی پیچیده. بخشید و استحکام بیشتري می

از غلتکها و چرخهاي فلزي استفاده » میول«، در 1783بعد از . جنی و چارچوب آبی از چوب ساخته شده بودند. ماند

.شد، و این دستگاه چنان استحکامی یافت که سرعت و فشارکار یا نیروهاي مختلف را تحمل کند

کردند در آلمان و فرانسه مورد استفاده قرار  میدستگاههاي بافندگی که با نیرو و به کمک دستۀ محور و وزنه کار 

که در آن بیست دستگاه بافندگی با ) 1787(گرفته بودند؛ ولی ادمند کارترایت در دانکستر کارخانۀ کوچکی ساخت 

دو سال بعد، او . به جاي این دستگاه تولید نیرو، یک ماشین بخار گذاشت 1789در سال . کردند نیروي حیوان کار می

اي از دوستان خود در منچستر پیوست تا کارخانۀ بزرگی تاسیس کنند که در آن چهارصد دستگاه بافندگی با  به عده

آنها کارخانه را آتش زدند و پس از تخریب کامل آن، . در اینجا نیز کارگران شورش کردند. کردند نیروي بخار کار می

ده سال بعد دستگاههاي بافندگی بسیاري ساخته  ظرف. رسانند تهدید کردند که مروجین این شیوه رابه قتل می

شورشیها بعضی ازآنها را درهم شکستند، و بعضی دستگاهاي دیگر باقی . شد شدند که در آنها از نیرو استفاده می

  .ماندند و تکثیر شدند؛ سرانجام ماشینها پیروز شدند

کرد، به صنعتی شدن انگلستان  ا را تامین میهاي متعددي که باران فراوان آب آنه نیروي آب گرفته شده از رودخانه

به این ترتیب، در قرن هجدهم بیشتر کارخانه ها نه در شهرها، بلکه در خارج شهرها و در کنار . کمک کرده بود

شدند که ساختن سد روي آنها امکان داشته باشد تا آبشارهایی با نیروي کافی براي گرداندن  هایی بنا می  رودخانه

در این مرحله ممکن بود این سؤال براي یک شاعر پیش آید که آیا بهتر نبود بخار . به وجود آورند چرخهاي بزرگ

هاي  گرفت و صنایع به جاي اینکه در شهرها جمع شوند، در صحنه هرگز به عنوان یک نیروي محرك جاي آب را نمی

هایی را که کمتر واجد این  جاي شیوهشدند؟ ولی شیوة موثرتر و سودمندتر تولید  روستایی با کشاورزي مخلوط می

داد که کاالها  نوید آن را می) که آن هم تا این اواخر درخشش رمانتیکی داشت(گیرد، و ماشین بخار  خواص باشند می

  .و طالیی بیشتر از آنچه که دنیا قبالً به خود دیده بود، تولید یا حمل کند

براي اینکه نخواهیم . رفت ور کامل دستاورد آن به شمار نمیماشین بخار حد اعالي انقالب صنعتی بود، ولی به ط

بازگردیم، این بررسی را از ) م؟200(براي بررسی تاریخچۀ ماشین بخار به زمان هرون اسکندرانی، دانشمند، یونانی 

وصیف ت 1690او کلیۀ اجزاي ترکیبی و اصولی ماشین بخار قابل استعمال را در سال . کنیم زمان دنی پاپن آغاز می

تامس نیوکامن این تلمبه را در سالهاي . کرد اي ساخت که با نیروي بخار کار می تلمبه 1698تامس سیوري در . کرد

شد، توسط فورانی  به صورت ماشینی تکمیل کرد که در آن بخاري که بر اثر گرم کردن آب تولید می 1712- 1708

برد؛ این ماشین هوایی به صورت استانده  باال و پایین میشد، و تناوب فشار هوا پیستون را  از آب سرد متراکم می

.به یک ماشین بخار واقعی کرد آن را تبدیل 1765ماند، تا آنکه جیمز وات در 

پدر بزرگش معلم ریاضیات، . وات، برخالف بیشتر مخترعین آن زمان، هم یک دانش طلب بود و هم مردي اهل عمل

جیمز تحصیالت . ساز، و قاضی بود جنوب باختري اسکاتلند معمار، کشتیگریناك در ) شهرستان(و پدرش در بارو 
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دانند که  نیمی از جهانیان این داستان رامی. دانشگاهی نداشت، ولی داراي کنجکاوي خالق و استعداد مکانیکی بود

یک کلمه  در یک ساعت گذشته تو. گاه پسري به تنبلی تو ندیدم هیچ«: هایش او را چنین مالمت کرد یکی از عمه

اي، و زمانی یک کاله و زمان  اي، بلکه فقط در آن کتري را برداشته و دوباره آن را جاي خود گذاشته سخن نگفته

آید، و قطرات  اي که بخار چگونه از لولۀ کتري باال می اي و تماشا کرده اي روي بخار نگاه داشته دیگر یک قاشق نقره

اي به خط جیمز وات که اینک موجود است حاکی  نماید، ولی نوشته فسانه میاین داستان ا» .اي آب را گرفته و شمرده

؛ و در دستنویسی دیگر آمده »انتهاي مستقیم یک لوله به لولۀ کتري چاي وصل شد«از آزمایشی است که طی آن، 

دادم، در  اي خم شده را برداشتم و آن را وارونه در داخل نوك لولۀ یک کتري چاي قرار من یک لولۀ شیشه«: است

کرد که  کوشش می) 1756(وات در بیست سالگی ».اي در آب سرد فروبرده شده بود حالی که انتهاي دیگر لولۀ شیشه

نامه به او به این علت که وي  اصناف شهر از دادن اجازه. در گالسکو به عنوان سازندة ابزار علمی دست به کار شود

ع کردند، ولی دانشگاه گالسکو در داخل محوطۀ خود کارگاهی به او دورة کامل کارآموزي را طی نکرده است، امتنا

شد، دوستی و کمک او را جلب کرد، و خصوصاً به نظریۀ بلک دربارة حرارت  او سر درسهاي جوزف بلک حاضر می. داد

بیعه و شعر، آلمانی، فرانسوي، و ایتالیایی آموخت تا کتابهاي خارجی، از جمله حکمت مابعدالط. مند بود نهانی عالقه

: تحت تاثیر تنوع دانش وات قرار گرفت و گفت. شناخت وي را می) 1758(سرجیمز رابیسن، که در آن هنگام . بخواند

دانشگاه از او  1763در سال ».من کارگري دیدم و بیش از آن چیزي از او انتظار نداشتم، ولی یک فیلسوف یافتم«

او از مشاهدة . رفت، تعمیر کند هاي فیزیک به کار می در یکی از دوره خواست که یک نمونه از ماشین نیوکامن را، که

بعد از هر ضربه پیستون، سیلندر . رفت، به حیرت آمد شد به هدر می اینکه سه چهارم حرارتی که به ماشین داده می

داد،  خود را از دست میشد، حرارت  اي که به آن وارد می بر اثر استفاده از آب سرد براي متراکم کردن مقدار بخار تازه

وات پیشنهاد کرد که . پنداشتند رفت که بیشتر تولیدکنندگان این ماشین را غیرسودمند می قدر نیرو به هدر می و آن

اي متراکم شود که پایین بودن دماي آن تاثیري بر سیلندري که پیستون در آن حرکت  بخار در ظرف جداگانه

کارآیی ماشین را، با مقایسۀ سوخت مصرفی با کار انجام شده، ) کندانسور(کم این دستگاه ترا. کرد نداشته باشد می

عالوه بر آن، در تجدید ساختمانی که وات از این ماشین کرد، پیستون براثر انبساط بخار، . سیصد درصد افزایش داد

  .او یک ماشین بخار واقعی ساخته بود. کرد نه هوا، حرکت می

او براي ساختن . سازي، و رسیدن به استفادة عملی، دوازده سال وقت وات را گرفت ونهکشی و نم عبور از مرحلۀ نقشه

گاه از او سلب  در درجۀ اول از جوزف بلک، که هیچ -  لیره 1000هاي پی در پی و بهبود ماشین خود بیش از  نمونه

گاه  هیچ«ماشین وات  کرد که بینی می جان سمیتن، که خود مخترع و مهندس بود، پیش. قرض گرفت -ایمان نکرد

وات  1765در سال » .تواند مورد استفادة عموم قرار گیرد، زیرا ساختن قطعات آن با دقت کافی مشکل است نمی

او اختراع خود را کنار گذارد و دست به کار مساحی، مهندسی، . ازدواج کرد و مجبور شد پول بیشتري به دست آورد

روباك . در خالل این احوال، بلک او را به جان روباك معرفی کرد. ها شد و طرح کشیدن براي بنادر، پلها، و ترعه

گشت که، براي تخلیۀ آب از معادن زغالسنگ، که سوخت کارخانۀ آهنسازي وي را در کرون تأمین  دنبال ماشینی می

براي ساختن  او تقبل کرد که قروض وات را بپردازد و سرمایه 1767در سال . کرد، کارآیی بیشتري داشته باشد می

. ماشینهایی طبق مشخصات وات فراهم کند؛ و درعوض، دوسوم سود حاصله از نصب یا فروش ماشینها به او برسد

از پارلمنت امتیازي خواست که حق انحصاري تولید ماشینش را  1769گذاري، وات در  براي محافظت از این سرمایه

او و روباك ماشینی در نزدیکی ادنبورگ تعبیه کردند، ولی . به وي داده شد 1783این امتیاز تا سال . به او بدهد

در بعضی از موارد قطر یک سرسیلندرهایی . رو ساخت کیفیت نامطلوب کار آهنکاران این ماشین را با ناکامیابی روبه

. بزرگتر از انتهاي دیگر بود) بیش از سه میلیمتر(شدند یک هشتم اینچ  که براي وات ساخته می
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). 1773(تحت فشار مشکالت و شکستها قرار داشت، سهم خود را در این مشارکت به مثیو بولتن فروخت روباك، که 

بولتن تنها به پول درآوردن . در این هنگام اتحادي که در تاریخ دوستی و همچنین صنعت قابل توجه است آغاز شد

د بود که در تحقق این آرزو ثروتی از من او چنان به بهبود روشها و دستگاههاي تولیدي خود عالقه. توجه نداشت

توانست با درآمد او دست از کار  او، که سی و دو سال داشت، با زنی ثروتمند ازدواج کرد، و می 1760در . دست داد

هاي صنعتی انگلستان را بنا نهاد که اشیاي  بکشد، ولی در عوض درسوهو نزدیک بیرمنگام یکی از وسیعترین کارخانه

او براي به کارانداختن ماشینهایی که در پنج . ساخت می -از سگک کفش گرفته تا چلچراغ –سیار فلزي با تنوع ب

دانست که وات عدم کارآیی ماشین نیوکامن را  بولتن می. اش بودند، به نیروي آب متکی شده بود ساختمان کارخانه

رو شده  بودند، با ناکامیابی روبه نشان داده است و ماشین وات به علت سیلندرهایی که با دقت کافی درست نشده

ماشین وات را  1774در . توان این عیوب را برطرف کرد وي خطر محاسبه شده را برخود خرید تا نشان دهد می. است

به  1783پارلمنت تاریخ انقضاي امتیاز ماشین او را از . وات هم به دنبال ماشین خود رفت 1775به سوهو برد، و در 

  .تمدید کرد 1800

اي شکلی ساخت؛ این مته بولتن و وات را قادر ساخت ماشینهایی  ویلکینسن آهنکار متۀ توخالی استوانه 1775ر د

 :دیدن کرد و چنین گزارش داد 1776بازول از سوهودر سال . تولید کنند که از لحاظ نیرو و کارآیی بینظیر باشند

کردم جانسن  آرزو می …. ۀ بزرگ آقاي بولتن آمدآقاي هکتور آن قدر لطف داشت که همراه من براي دیدن کارخان

عظمت و طرح بعضی . شدم که این منظره را در پرتو وجود او مورد مداقه قراردهم هم با ما بود، زیرا من خوشحال می

 او. گاه حرفی را که آقاي بولتن به من گفت فراموش نخواهم کرد من هیچ. کرد از ماشینها با فکر نیرومند او برابري می

او حدود هفتصد » .فروشم آقا، من در اینجا آنچه را که همه جهانیان آرزو دارند داشته باشند، یعنی نیرو، می«: گفت

آمد که  مورد مداقه قرار دادم و به نظر می» رئیس قبیلۀ آهنکاران«من او را به عنوان یک . اندرکار داشت نفر را دست

  .اش است  او هم در حکم پدري براي قبیله

اي را به ثبت  تعبیه 1781در . کرد ینهاي وات هنوز رضایتبخش بودند و او پیوسته در راه بهبود آنها تالش میماش

شد، و الجرم براي به  پیستون به یک حرکت دورانی تبدیل می) جلو وعقب(رسانید که به موجب آن حرکت متقابل 

در . کرد نی را به ثبت رسانید که از دوسرکار میوي طرح ماشی 1782در . کار انداختن ماشین آالت عادي مناسب بود

او  1788در . شد فشار وارد می) کندانسور(این ماشین به هر دو انتهاي سیلندر از دیگ بخار و دستگاه تراکم 

را به ثبت رسانید، و آن دستگاهی بود که به طور خودکار بازداده بخار را کنترل » دستگاه گریز از مرکز تنظیم بخار«

گردید؛ هرقدر دستگاه تندتر  اي عمودي می شد به دور میله د؛ این دستگاه بر اثر نیروي بخاري که خارج میکر می

شدند و راه خروج بخار را   گشت، دو گلولۀ فلزي مربوط به آن تحت تاثیر نیروي گریز از مرکز از میله دورتر می می

هاي دو طرف  شد و گلوله رعت گردش دستگاه کاسته میکردند؛ و در اثر کم شدن مقدار بخار از س  بیشتر مسدود می

کرد، ولی  بدین ترتیب، مقدار بخار میان دو حد نهایی تغییر می. گشودند افتادند و دو دریچه را مجددا می فرو می

ساختند که با  طی این سالها آزمایش و تجربه، مخترعین دیگر ماشینهایی می. رفت گاه از این دو حد فراتر نمی هیچ

بود که فروش ماشینهاي وات قروض وي را تأدیه کرد و دوران  1783کردند، و در سال  اشین وات رقابت میم

وات با . سودآوري آغاز شد؛ او از کار فعال دست کشید و کار مؤسسۀ بولتن و وات به وسیلۀ پسرانشان ادامه یافت

به سن هشتادسالگی  1819و در سال اختراعات کوچک خود را سرگرم داشت، به سنین کهولت پرنشاطی رسید، 

  .درگذشت

گوید، در این دوران  به طوري که دین تاکر می. در این دوران پرحاصل، بسیاري اختراعات دیگر صورت گرفتند

خود وات » .داران بزرگ از خود اختراعی دارند، و روزانه سرگرم بهبود اختراعات دیگران هستند تقریباً همۀ کارخانه«
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برداري با استفاده از جوهر لزج و فشردن صفحۀ نوشته شده یا چاپی به صفحۀ کاغذ نازك مرطوب را  یک شیوة نسخه

یکی از کارکنانشان به نام ویلیام مرداك ماشین وات را براي کارهاي جریه به کار برد و ). 1780(به وجودآورد 

در افتخار استفاده از گاز زغالسنگ  مرداك). 1784(کیلومتر سرعت داشت  13اي ساخت که ساعتی  لوکوموتیو نمونه

). 1789(اوبه همین وسیله بیرون کارخانۀ سوهو را روشن کرد . براي روشنایی با فیلیپ لوبون فرانسوي شریک بود

خورد عبارت است از یک موتور بخار  اي که در اقتصاد انگلستان در پایان قرن هجدهم به چشم می مهمترین منظره

هاي نساجی را از  رود، کارخانه کند، در انواع صنایع ماشینی به کار می ري و تسریع میکه آهنگ پیشرفت را رهب

آورد،  دهد، به شهرها هجوم می ، سیماي مناطق روستایی را تغییر می)1785حد (کشاند  نیروي آب به نیروي بخار می

ا به تسلط انگلستان بر دریاها شود ت سازد، و در شکم کشتیها مخفی می آسمان را با گرد و دود زغالسنگ تیره می

.اي بدهد نیروي تازه

اجزاي ترکیبی، یعنی سوخت، نیرو، مواد معدنی، . کارخانه و سرمایه-دو عنصر دیگر براي تکمیل انقالب الزم بودند

توانستند بهترین همکاري را با یکدیگر داشته باشند که در یک بنا یا  ماشین آالت، و نیروي انسانی، هنگامی می

هایی ساخته شده بودند، ولی در  قبالً کارخانه. رخانه، تحت یک سازمان و انضباط، و زیرنظر یک رئیس جمع شوندکا

ها از  کرد تولید به طور منظم و به مقیاس وسیع صورت گیرد، این کارخانه این هنگام که گسترش بازارها ایجاب می

بتدریج که ماشین . یکی از اساس نظام جدید در صنعت شد »اي نظام کارخانه«لحاظ تعداد و اندازه گسترش یافتند و 

آوري یا فراهم کنند به  توانستند سرمایه جمع شدند، افراد و مؤسساتی که می ها پرهزینه می آالت صنعتی و کارخانه

ادي که داري به خود گرفت، یعنی اقتص ها تسلط یافتند، و همۀ این مجمع نام سرمایه بانکها بر کارخانه. قدرت رسیدند

در این هنگام که هرگونه محرکی براي اختراع و رقابت وجود داشت و . تحت تسلط فراهم آورندگان سرمایه قرار دارد

شد، انقالب صنعتی آماده بود که سیما و  فعالیت به نحوي روزافزون از تضییقات اصناف و موانع قانونگذاري آزاد می

  .آسمان و روح انگلستان را از نو بسازد

III  -شرایط و احوال  

کارفرما که با افزایش روزانۀ کارگر و . هم کارفرما و هم کارگر ناچار بودند عادتها، مهارتها، و روابط خود را عوض کنند

جا شدن سریعتر آنان سروکار داشت، نزدیکی خود را با کارگران از دست داد و ناچار شد به آنها به چشم  جابه

غولند ننگرد، بلکه آنها را به عنوان اجزایی در یک سلسله عملیات و اقداماتی در آشنایانی که به یک کار مشترك مش

بیشتر افزارمندان در کارگاههاي اصناف یا در  1760قبل از . نظر بگیرد که تنها معیار قضاوت دربارة آنها سود است

امکان داشت فواصلی براي  ساعات کار در کارگاههاي اصناف و در خانه داراي انعطاف بود و. کردند خانه کار می

در دوران پیش از آن تعطیالتی وجود داشتند که در آن ایام کلیسا هرگونه کار به . استراحت منظور داشته شود

با این . ما نباید وضع افراد عادي قبل از انقالب صنعتی را کمال مطلوب بدانیم. داشت منظور کسب سود را ممنوع می

که  بتدریج. دادند ات، و در بسیاري از موارد، هواي آزاد، مشقات آنها را کاهش میتوان گفت که سنن، عاد وصف، می

کرد، مشقات کارکنان با کاهش تعداد ساعات کار، افزایش دستمزد، و دسترسی  عمل صنعتی شدن پیشرفت می

نیم قرنی که طی ولی . کرد شدند تخفیف پیدا می بیشتر به جریان روزافزون کاالهایی که به وسیله ماشین تولید می

براي کارگران انگلستان دوران انقیادي ) 1760بعد از (ها منتقل شدند  آن صنایع دستی و خانگی به کارخانه

. غیرانسانی و گاهی بدتراز بردگی بود

کارفرمایان استدالل . کردند ساعت کار طلب می 14تا  12اي شش روز و روزي  ها در آن دوران هفته بیشتر کارخانه

توان به آنها اطمینان داشت که مرتب  ند که کارگران باید ساعات طوالنی در سرکار نگاه داشته شوند، زیرا نمیکرد می

توانستند روزهاي  کردند که نمی قدر میخوارگی می بسیاري از کارگران روزهاي یکشنبه آن. سرکار حاضر شوند
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ادم . ماندند کردند، سه روز دیگر را در خانه می بعضی دیگر پس از اینکه چهارروز کار می. دوشنبه سرکار بیایند

به کارگرفتن بیش از حد کارگر طی چهارروز هفته، اغلب علت واقعی بیکاري در سه روز «دهد که  سمیث توضیح می

او هشدار داد که طوالنی کردن یا سرعت زیاد کار ممکن است منجر به از پاي درآمدن جسمانی یا » باشد؛ دیگر می

تواند به طور مداوم کار کند نه تنها سالمت خود را  کند که می کسی که چنان با اعتدال کارمی«: افزود فکري شود، و

البته دستمزد ».دهد بیش از همه است کند، بلکه مقدار کاري که در طول سال انجام می بیش از دیگران حفظ می

بهاي یک قرص نانی که  1770در . آورد کردتوان با درنظرگرفتن ارتباط دستمزدها و قیمتها بر واقعی را تنها می

پنیر یا گوشت خوك ] گرم 450حدود [پنی، یک پوند  6حدود هزارو هشتصد گرم وزن داشت در ناتینگم حدود 

حساب کرد که دستمزد روزانۀ متوسط یک  1773ادم سمیث در حدود سال . پنی بود 7پنی، و یک پوند کره 4

آرثر یانگ حدود سال . شیلینگ بود 5شیلینگ، و در ادنبورگ  7کوچکتر شیلینگ، درمراکز  10کارگر در لندن 

پنی تا  6شیلینگ و  6گزارش داد که دستمزد همگی کارگران صنعتی انگلستان، بسته به موقع جغرافیایی، از  1770

د، ولی شود، دستمزد در آن وقت به نسبت قیمتها خیلی کمتر از امروز بو به طوري که دیده می. شیلینگ بود 11

افزودند، و بعضی از کارکنان قسمتی از وقت خود را  بعضی از کارفرمایان به دستمزدها مواد سوختنی یا کرایۀ خانه می

که انگلستان جنگ طوالنی خود را با فرانسۀ انقالبی آغاز کرد،  1793بعد از . کردند صرف کارهاي کشاورزي می

  .د و فقر از حد گذشتقیمتها خیلی سریعتر از دستمزدها افزایش یافتن

اي براي کار مرتب توصیه  بسیاري از اقتصاددانان قرن هجدهم پایین بودن سطح دستمزد را به عنوان انگیزه

حتی آرثریانگ، که از مشاهدة فقري که در بعضی از مناطق فرانسه وجود داشت ناراحت شده بود، اظهار . کردند می

دانند که طبقات پایینتر باید فقیر نگاه داشته شوند،  ل شده است، میهمه، بجز افرادي که عقلشان زای«: داشت می

  :داشت سمیث اظهار می.یا، به طوري که جی» .وگرنه هرگز پشتکار نخواهند داشت

باعث تشویق پشتکار  این حقیقت بر کسانی که در این امر تبحر دارند شناخته شده است که تنگدستی تا حدودي

ي که بتواند با سه روز کار امرار معاش کند، بقیۀ هفته را بیکار و مست خواهد -رگر یديیعنی کا- صنعتکار . شود می

توان به نحوي منصفانه با اطمینان گفت که کاهش دستمزد در صنعت پشم یک نعمت ملی  بر روي هم می …. بود

د را حفظ کنیم، درآمدهاي به این وسیله ممکن است بتوانیم تجارت خو. خواهد بود و به فقرا لطمۀ واقعی نخواهد زد

.خویش را به حال خود نگاه داریم، و عالوه بر آن مردم را هم اصالح کنیم

بعضی از زنان بافنده به اندازة . شدند ها معموالً براي کارهاي غیرماهرانه به کار گمارده می زنان و کودکان در کارخانه

پنی و  6ها به طور متوسط روزي سه شیلینگ و  رخانهآوردند، ولی درآمد معمولی زنان کا مردان خود پول در می

بچه در  48000زن و  59000بتنهایی  1788هاي سراجی در سال  کارخانه. بندرت بیش از نصف درآمد مردان بود

به کارگماشتن اطفال . هاي خود در لنکشر داشت بچه در کارخانه 1000سر رابرت پیل بیش از . استخدام داشتند

کاران  چون محافظه. اروپا نبود و در مزارع و صنایع خانگی به صورت اصلی مسلم پذیرفته شده بوداي در  عمل تازه

نسبت به آموزش و پرورش همگانی، به عنوان اینکه منجر به ازدیاد بیش از حد طبقۀ تحصیلکرده و کمبود کارگران 

در قرن هجدهم کارکردن کودکان را به دادند، تعداد بسیار کمی از انگلیسیها  یدي خواهد شد، روي خوش نشان نمی

وقتی که ماشینها به قدر کافی ساده بودند که به وسیلۀ کودکان نگاهداري . دانستند جاي مدرسه رفتن نادرست می

مقامات کلیساهاي محلی که از هزینۀ . کردند ها از کودکان پنجساله یا بیشتر استقبال می شوند، صاحبان کارخانه

م یا بیچیز ناراحت بودند، با کمال میل آنها را، گاهی به گروههاي پنجاه نفري، هشتاد نفري، یا نگاهداري کودکان یتی

کردند که کارفرما باید در برابر  در مواردي چند این مقامات تصریح می. دادند صد نفري، به صاحبان صنایع کرایه می

به آنها . ن از ده تا چهارده ساعت در روز بودساعات عادي کار کودکا. العقل را هم بپذیرد بیست طفل یک نفر ناقص



۶۴٩٠

دادند، به  ها آنها نوبت کاریهاي دوازده ساعته انجام می شد و در بعضی از کارخانه اغلب به صورت جمعی جا داده می

انضباط با وارد کردن ضربه و . ماندند ایستادند و رختخوابها بندرت خالی می طوري که ماشینها بندرت از کار باز می

بسیاري از آنها بر اثر کار نقص . یافت ها قربانیانی بیدفاع می بیماري در میان این کارآموزان کارخانه. شد گد حفظ میل

مردان معدودي بودند که آن . کشتند شدند؛ بعضی از آنها خود را می کردند، یا براثر سوانح علیل می جسمانی پیدا می

ولی تعداد کودکان کارگر کاهش یافت، . یدن از اطفال را محکوم کنندقدر رقت قلب داشتند که این گونه به کار کش

  .تر شدند تر شدند، بلکه به خاطر اینکه ماشینها پیچیده نه به این علت که افراد انساندوست

گرفتند که قبالً بر آنها ناشناخته بودند  ها تحت شرایط و انضباطهایی قرار می اطفال، زنان، و مردان در کارخانه

مقررات . شد مانها اغلب باشتاب یا به نحوي سست ساخته شده بودند، و این امر باعث سوانح و بیماري بسیار میساخت

کارفرمایان . شد که امکان داشت شامل توقیف دستمزد یک روز شود می سخت بود، و تخلف از آن با جرایمی مجازات

بندوبارانۀ  کردن عملیات گوناگون، و عادات بی آالت، لزوم هماهنگ کردند که توجه صحیح از ماشین استدالل می

کند؛ در غیر این صورت،  مردمی که به نظم و ترتیبات یا سرعت عادت نکرده بودند انضباطی شدید را ضروري می

. کند برد و قیمت محصوالت را از قیمت در بازارهاي داخلی و خارجی بیشتر می آشفتگی و اتالف منافع را از میان می

رو بود؛ و  اش روبه شد که یک افزارمند بیکار با گرسنگی و سرماي خود و خانواده این علت تحمل می انضباط به

اي از کارگران  به این ترتیب، به نفع کارفرما بود که ذخیره. دانستند که بیکاران مشتاق کار آنها هستند کارگران می

وقتی که تولید . افتاده، ناراضی، یا اخراجی فراهم کندبیکار داشته باشد که از آنها جانشینانی براي کارگران از کار

کرد، یا هنگامی که صلح به تمایل پرخیر و برکت  بیش از حد، بازار موجود را بیش از قدرت خرید آن اشباع می

داد، حتی  ارتشها به اینکه هرچه بیشتر و بیشتر کاال سفارش دهند و آنها را هرچه زودتر منهدم کنند پایان می

.رو بودند ان خوش رفتار و باکفایت با خطر اخراج روبهکارگر

گرفتند، ولی در نظام صنعتی  تحت نظام صنفی، کارگران طبق مقررات صنفی یا شهرداري مورد حمایت قرار می

تبلیغات فیزیوکراتها دایر بر اینکه اقتصاد از . آورد جدید قانون از آنها حمایت زیادي، یا اصوال حمایتی، به عمل نمی

کارفرمایان پارلمنت را متقاعد کردند که آنها . نظارت قانون آزاد باشد در انگلستان نیز، مانند فرانسه، رسوخ کرده بود

. رو شوند مگر اینکه دستمزد تابع قوانین عرضه و تقاضا باشد توانند به فعالیت ادامه دهند یا با رقابت خارجی روبه می

، 1757ها، بعداز  صلح نظارتی بر دستمزدها داشتند؛ ولی در کارخانه ها، امناي هاي کوچک دهکده در کارخانه

سیل رو به . دیدند طبقات باال و متوسط دلیلی براي دخالت در کار رهبران صنایع نمی. گونه نظارتی در کار نبود هیچ

اعت الزم را داشتند آورد، و انگلیسهایی که استط اي به چنگ می افزایش صادرات براي تجارت انگلستان بازارهاي تازه

  .از وفور کاالهاي مصنوع مسرور بودند

با وجود افزایش سریع محصوالت ماشینهایی که آنان تحت نظر خود داشتند، . کارگران در این رونق سهمی نداشتند

آنها دیگر مالک ابزار . بردند که یک قرن پیش با آن دست به گریبان بودند در همان فقري به سر می 1800در سال 

کار خود نبودند، سهم ناچیزي در طرحریزي محصوالت داشتند، و از گسترش بازاري که خودشان خوراك و مواد و 

آنها همچنان با کثرت توالد و تناسل خود، که در مزارع از نظر . بردند کردند و سودي نمی مصالحش را تامین می

یافتند؛  یگساري و امور جنسی را دلخوشی اصلی خود میافزودند، م داد، به فقر خود می افزایش تعداد کارگران بهره می

فقر شیوع یافت؛ هزینۀ کمک . شد آوردند تعیین می و مقام و اهمیت زنانشان هنوز از روي تعداد اطفالی که به دنیا می

ها  باالرفتن تعداد خانه. افزایش یافت 1784لیره در  2‘000‘000به  1742لیره در  600‘000دولت به بینوایان از 

کارگران صنعتی غالبا ناچار بودند در . توانست با مهاجرت یا افزایش تعداد کارگران صنعتی همگامی کند نمی

. انگیز به طور فشرده در کنار یکدیگر قرار داشتند زندگی کنند اي که در خیابانهاي باریک و غم مخروبه هاي خانه
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همه  1800تا سال . افزود ت این زیرزمینها به علل بیماري میبردند، و رطوب بعضی از کارگران در زیرزمینها به سر می

هاي فقیر نشین پیدا کرده بودند، که در آنها شرایط زندگی بدتر از آن بود که تاریخ گذشتۀ  شهرهاي بزرگ محله

.انگلستان به یاد داشت

ه اختراعی که آنان را به آنها ب. کارگران کوشش داشتند با شورش، اعتصاب، و متشکل شدن وضع خود را بهتر کنند

انهدام ماشینها را یک جنایت بزرگ  1769پارلمنت در . کردند کرد حمله می بیکاري یا کارهاي پست تهدید می

هاي لنکشر به صورت جماعتی بینظم، که تعداد اعضایش از پانصد  کارگران در کارخانه 1779با این وصف، در . شمرد

آنها سالحهاي آتشین و مهمات گردآوردند؛ با ذوب کردن ظروف . درآمدندنفر به هشت هزار نفر افزایش یافت، 

  .کنند مفرغی خود گلوله ساختند؛ و سوگند یاد کردند که همۀ ماشینها را در انگلستان منهدم می

پدر (در آلتم کارخانۀ نساجی رابرت پیل . آنها در بولتن، یک کارخانه و وسایل آن را به طور کامل درهم شکستند

آنها براي حمله به کارخانۀ . را مورد هجوم ناگهانی قرار دادند و وسایل گرانقیمت آن را درهم شکستند) ابرت وزیرسرر

نظمی  آرکرایت در کرامفرد به راه افتادند که سربازانی گسیل شده از لیورپول به آنها رسیدند؛ در نتیجه کارگران با بی

منهدم «امناي صلح توضیح دادند که . دار محکوم شدند به اعدام با چوبۀ بعضی از آنها دستگیر، و . روبه فرار نهادند

کردن ماشینها در این کشور تنها موجب انتقال این ماشینها به کشورهاي دیگر خواهد شد، و این کار هم به زیان 

وصلۀ از کارگران خواست که صبر و ح» دوست فقیران«فردي گمنام تحت عنوان » .تجارت انگلستان خواهد بود

شوند در آغاز مشکالتی براي اشخاص  همۀ بهبودیهایی که به کمک ماشین حاصل می«: بیشتري داشته باشند و گفت

  »برداران از شغلشان نبود؟ آیا نخستین اثر ماشینهاي چاپ محروم داشتن بسیاري از نسخه. آورند معینی به وجود می

» انجمنهاي کارگران روزمزد«داشت، ولی  را ممنوع می هاي کارگري جهت توافقهاي جمعی قانون، تشکیل اتحادیه

این انجمنها در درجۀ . بعضی از این انجمنها، خصوصا در میان کارگران نساجی، اعضاي زیادي داشتند. وجود داشتند

اول باشگاههاي اجتماعی یا جمعیتهاي تعاون متقابل بودند؛ ولی با سپري شدن سالهاي قرن هجدهم، آنها روش 

. دادند کرد، اعتصابهایی ترتیب می ري به خود گرفتند و گاه وقتی که پارلمنت دادخواستهاي آنان را رد میتهاجمیت

گران اعتصاب کردند؛ و چند فقره  دریانوردان، بافندگان، کالهسازان، خیاطان، و شیشه 1768-1767مثال در سالهاي 

به این  1776ادم سمیث نتایج این اعتصابها را در . نداز این اعتصابها با شدت عمل مسلحانه از هردو طرف همراه بود

  :نحو خالصه کرد

بینی اینکه کدامیک از دو طرف، در کلیۀ موارد عادي، باید در مجادله نظر خود را تأمین کند و طرف دیگر را به  پیش

ولتی خیلی بیشتر کارفرمایان، که تعداد آنها معدودتر است، با سه. تسلیم به شرایط خود مجبور سازد مشکل نیست

شناسد، حال آنکه دسته بندي کارگران را منع  بندي آنها را ممنوع نمی توانند با یکدیگر متحد شوند، قانون دسته می

  .کند می

ولی قوانین بسیاري علیه  …. بندي براي پایین آوردن دستمزد کارگر نداریم گونه قانونی علیه دسته ما هیچ

 …. تواند خیلی بیشتر مقاومت کند در کلیۀ این گونه مجادالت کارفرما می. جودندبندي براي باالبردن آن مو دسته

توان  توانند یک ماه طاقت بیاورند، بسختی می توانند یک هفته دوام بیاورند، عدة کمی می بسیاري از کارگران نمی

.حتی یک نفر را پیدا کرد که بتواند بدون کار دوام کند

مجلس عوام هرگونه  1799نشاندند در  ها و هم در پارلمنت به کرسی می ر کارخانهکارفرمایان حرف خود را هم د

انجمن یا جمعیتی را که هدف آن تأمین دستمزد بیشتر، تغییر ساعات کار، یا کاهش مقدار کار الزم کارگران باشد، 

شدند، و هرگونه زیان  م میپیوستند به زندان محکو بندیهایی می کارگرانی که به چنین دسته. غیرقانونی اعالم داشت

  .پیروزي کارفرمایان کامل بود. شد کردند جبران می وارده به کسانی که علیه این گونه افراد خبرچینی می
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IV -عواقب  

این . که به دنبال آن در انگلستان روي دادند) بجز ادبیات و هنر(نتایج انقالب صنعتی تقریباً همۀ آن چیزهایی بودند 

ما باید تنها به نقاط اوج فرایند . ن بدون نوشتن تاریخی از دو قرن گذشته، به نحوي وافی توصیف کردتوا نتایج را نمی

  :مداوم و به پایان نرسیدة تغییر و تحول توجه کنیم

هاي گوناگونی بود که  تغییر شکل خود صنعت بر اثر زیاد شدن اختراعات و ماشینها، این فرایند داراي چنان جنبه) 1

هاي  بمراتب بیش از اختالف میان شیوه 1800هاي سال  هاي کنونی تولید و توزیع کاالهاي ما با شیوه هاختالف شیو

  .سال قبل از آن رایج بودند 2000هایی است که  با شیوه 1800

ادم . گذاري و آزادي فعالیت گذشتن اقتصاد از مرحلۀ اصناف تحت نظارت و قاعده و صنایع خانگی، به نظام سرمایه) 2

  .صحۀ دولتی بر آن گذارد 1796یث نداي انگلستان در انعکاس اثرات نظام جدید بود؛ پیت دوم در سال سم

داري اداره  گرفتن جاي مزارع کوچک توسط مزارع بزرگ، که از روي اصول سرمایه –صنعتی کردن کشاورزي ) 3

رفتند تا خواربار والیاف  یع به کار میآالت، مواد شیمیایی، و نیروي ماشینی به مقیاس وس شدند و در آنها ماشین می

شدند  مزارعی که توسط افراد خانواده کشت می. تا امروز ادامه دارد -المللی کشت شود براي بازارهاي داخلی یا بین

  .نیز باید در زمرة تلفات انقالب صنعتی به حساب آورده شوند

آمد، ولی مطالعات در  عملی تشویق به عمل می در درجۀ اول، از پژوهشهاي. تحرك، به کاربستن، و اشاعۀ علم) 4

علوم نظري نیز اعتبارات مالی فراهم  شدند؛ به این ترتیب، براي زمینۀ علوم نظري به نتایج عملی عظیمی منجر می

.طور که مذهب خصیصۀ بارز زندگی قرون وسطایی بود آمد و علم خصیصۀ بارز زندگی جدید شد، همان

نقشۀ جهان را با تضمین تسلط انگلستان بر ) طور که پیت دوم انتظار داشت پلئون، آنو نه نا(انقالب صنعتی ) 5

انقالب صنعتی امپریالیسم را با برانگیختن . دریاها و بر سودمندترین مستعمرات به مدت یکصدوپنجاه سال عوض کرد

واد خام، بازار، یا تسهیالتی توانستند م به تسخیر مناطق خارجیی که می - و بعداً سایر کشورهاي صنعتی -انگلستان

این انقالب مللی را که اقتصادشان بر اساس کشاورزي استوار بود . براي بازرگانی یا جنگ فراهم آورند گسترش داد

مجبور کرد که خود را صنعتی، و مجهز به تجهیزات نظامی سازند تا آزادي خود را کسب یا حفظ کنند؛ این انقالب 

  .نمود نظامیی به وجود آورد که استقالل را خیالی، و وابستگی را واقعی می روابط اقتصادي، سیاسی، یا

به - انقالب صنعتی با افزایش سریع جمعیت انگلستان، صنعتی کردن نیمی از آن، بردن آن به شمال و غرب) 6

این کشور  خصوصیات و فرهنگ - شهرهایی که در نزدیکی منابع زغالسنگ و آهن یا نزدیک راههاي آبی یا دریا بودند

. به این ترتیب بود که لیدز، شفیلد، نیوکاسل، منچستر، بیرمنگام، لیورپول، و بریستول رونق یافتند. را تغییر داد

انقالب صنعتی مناطق وسیعی از انگلستان و کشورهاي صنعتی شده را شکل داد و به صورت قطعاتی از اراضی با 

هاي متعفن و  هاي انسانی خود را در محله رد و غبار درآورد، و تفالههاي پردود و دم، و مملو از گازها و گ کارخانه

  .آور باقی گذارد یأس

این انقالب جنگ را ماشینی کرد، گسترش داد، و از صورت جنگ انسان با انسان خارج ساخت، و توانایی بشر را ) 7

  .براي منهدم کردن و کشتن بهبود وسیعی بخشید

بندیهاي وسیعتر  آور ساخت و، به این وسیله، دسته و نقل بهتر و وسیعتر را الزاماین انقالب ارتباطات و حمل ) 8

  .صنعتی و ادارة مناطق وسیعتر را از یک پایتخت امکانپذیر ساخت

این انقالب، با روي کار آوردن طبقه بازرگان و رساندن آن به ثروت حاکم بر دیگران، و به عنوان نتیجۀ تدریجی ) 9

این طبقۀ به سیادت سیاسی، باعث ایجاد دموکراسی شد؛ این طبقۀ جدید براي انجام و حفظ این این وضع، رسانیدن 

با اطمینان از اینکه این گونه افراد را - هاي مردم  انتقال تاریخی قدرت، روي پشتیبانی قسمت روزافزونی از توده
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با وجود این تسلط، مردم . کرد حساب می -توان با تسلط بر وسایل اطالعات و تلقین در یک صف نگاه داشت می

  .هاي مردم در تاریخ دوران جدید شدند کشورهاي صنعتی مطلعترین توده

چون انقالب صنعتی در حال گسترش بیش از هر زمان به کارگران و مدیران تحصیلکرده نیاز داشت، طبقۀ ) 10

شد، پول خرج  خواب آن هم دیده می ها، و دانشگاهها، به مقیاسی که بسختی درگذشته جدید براي مدارس، کتابخانه

  .هدف تربیت استعداد فنی، و محصول فرعی این کارگسترش بیسابقۀ دانش غیر مذهبی بود. کرد می

اقتصاد جدید کاالها و وسایل آسایش را بیش از هر نظام قبلی میان قسمتی بمراتب وسیعتر از جمعیت توزیع ) 11

.توانست کیفیت تولیدي روزافزون خود را حفظ کند قدرت خرید مردم میکرد، زیرا تنها با افزایش هرچه بیشتر  می

بسیاري از شهرها به نحوي . این انقالب افکار مردم شهرنشین را تیزتر، ولی احساس زیبایی شناسی را کند کرد) 12

مسند قدرت به زیرآوردن اشراف از . آور بدمنظر شدند، و سرانجام خود هنر هم دست از تعقیب زیبایی کشید مالل

  .ها را از میان برد و سطح ادبیات و هنر را پایین آورد یکی از منابع و بارگاه ضوابط و سلیقه

این انقالب افراد را عادت . انقالب صنعتی اهمیت و مقام اقتصاد را باال برد و منجر به تغییر اقتصادي تاریخ شد) 13

شناسی، یعنی تالش براي  هاي مکانیستی زیست به نظریهداد که با ضوابط علت و معلول مادي فکر کنند؛ و منجر 

  .توضیح کلیۀ جریانات و فرایندهاي زندگی به عنوان عملیات مکانیکی، شد

این تحوالت در علوم، و تمایالت مشابه در فلسفه، با شرایط اجتماعات شهري و افزایش ثروت ترکیب شدند تا ) 14

  .معتقدات مذهبی را ضعیف کنند

این انقالب ماهیت بشر را عوض نکرد، ولی به غرایز قدیمی که براي . نعتی اخالقیات را تغییر شکل دادانقالب ص) 15

این انقالب انگیزة سودجویی را . اي داد زندگی بدوي مفید و براي زندگی اجتماعی پر دردسرند نیروها و فرصتهاي تازه

در گذشته تحکم . کند بیعی بشر را تشویق و تشدید میرسید خودخواهی ط تا آنجا مورد تاکید قرار داد که به نظر می

انقالب صنعتی همۀ . پدرانه، تعلیمات اخالقی در مدارس، و تلقینات مذهبی جلو غرایز غیر اجتماعی را گرفته بودند

در نظام اقتصاد کشاورزي، خانواده واحد تولید اقتصادي و همچنین واحد دوام . این عوامل جلوگیرنده را ضعیف کرد

کردند، و  افراد خانواده در مزارع، تحت انضباط والدین و نظم و ترتیب فصول، باهم کار می. سلها و نظام اجتماعی بودن

نظام صنعتی فرد و . کرد آموخت و خصوصیات اخالقی آنها را قالبگیري می خانواده به اعضاي خود راه همکاري می

به . ده پایۀ اقتصادي قدرت و نقش اخالقی خود را از دست دادندوالدین و خانوا. مشارکت را واحدهاي تولید قرار داد

. اي نبودند موازات اینکه استفاده از کارگران خردسال در شهرها بیصرفه شد، اطفال دیگر مایملک مقرون به صرفه

از  جلوگیري از موالید بیشتر از همه میان طبقۀ خردمند، و کمتر از همه در میان طبقۀ کم خرد گسترش یافت و،

چون محدود شدن تعداد افراد . نظر روابط طبقات اجتماع و قدرت مقامات مذهبی، نتایجی غیرمنتظره به بارآورد

ها و  ساخت، زنان به داخل کارخانه خانواده و وجود وسایل ماشینی زنان را از توجه مادرانه و کارهاي خانه آزاد می

ها مدت بیشتري وقت الزم داشتند  چون پسرهاي خانواده. بودآزادي زنان نتیجۀ صنعتی شدن . ادارات کشانده شدند

تا به مرحلۀ تأمین مخارج خود برسند، فاصلۀ طوالنی شدة میان بلوغ جسمانی و اقتصادي خویشتنداري قبل از 

را که بلوغ زودرس اقتصادي، ازدواج زودرس، و امرونهی مذهبی در  کرد و آن قوانین اخالقی ازدواج را مشکلتر می

اجتماعات صنعتی خود را در فترتی غیراخالقی میان یک سلسله قوانین . برد رع امکانپذیر ساخته بود از میان میمزا

.یافتند اخالقی در حال نزع و یک سلسله قوانین جدیدشکل نگرفته سرگردان می

ربارة نتایج آن، ها و جوانب آن، یا قضاوت اجتماعی د انقالب صنعتی هنوز در حال پیشرفت است و درك کلیه جنبه

اي از جنایات ایجاد کرده، و  این انقالب مقادیر و تنوعات تازه. باشد خارج از ظرفیت و صالحیت یک ذهن واحد می

این انقالب بناهاي . ها را به دانشمندان دمیده است روح همۀ از خودگذشتگیهاي قهرمانانۀ هیئتهاي مذهبی و راهبه
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فقیرنشین نکبتبار به وجود آورده است، ولی این عوامل از اساس انقالب صنعتی، انگیز، و اماکن  زشت، خیابانهاي غم

این انقالب از هم اکنون به بدیها و زشتیهاي . اند یعنی جایگزین کردن نیروي ماشینی در عوض انسان، ناشی نشده

دارند، و کاهش  برمی ور شده است، زیرا دریافته است که اماکن فقیرنشین بیش از آموزش و پرورش هزینه خود حمله

معماري منطبق با استفادة عملی، و رفعت مقام از نظر فنی، مثالً در ساختن یک . کند فقر ثروتمندان را ثروتمندتر می

شود، و  زیبایی سودبخش می. تواند نوعی زیبایی به وجود آورد که علم و هنر را در کنار یکدیگر قرار دهد پل، می

  .آورند ر میان هنرها و زیورهاي زندگی به دست میطرحهاي صنعتی مقام خود را د

  

  

  

  فصل بیست و هشتم

  نمایشنامۀ سیاسی

1756 -1792  

  

I  -ساختمان سیاسی  

آورترین نمایشنامۀ نیمۀ دوم قرن هجدهم در انگلستان  انقالب صنعتی اساسیترین جریان، و کشمکش سیاسی هیجان

مانند چتم، برك، فاکس، و شریدن مجلس عوام را صحنۀ مبارزات انگلستان   در این هنگام، غولهاي نطق و خطابۀ. بود

شدید و خطیر میان پارلمنت و پادشاه، میان پارلمنت و مردم، میان انگلستان و امریکا، میان وجدان مردم انگلستان و 

چارچوب و ساختمان سیاسی . حکمرانان انگلستان در هند و امریکا، و میان انگلستان و انقالب فرانسه کرده بودند

  .اسباب و لوازم اجراي نمایشنامه بود

دولت بریتانیاي کبیر یک حکومت مشروطۀ سلطنتی بود، به این مفهوم که پادشاه به طور ضمنی قبول داشت که 

قانون . اي بدون موافقت پارلمنت وضع نکند طبق قوانین موجود و رسوم دیرینه سلطنت کند؛ و هیچ گونه قوانین تازه

یکی از این سوابق ماگناکارتا بود که در سال . از سوابق قضایی گردآوري شده بود، نه یک سند مدوناساسی عبارت 

 1688دیگري هنگامی به وجود آمد که پارلمنت انگلستان در . پادشاه انگلستان امضا شد] لکلند[توسط جان  1215

د، و اعطاي سلطنت انگلستان به ویلیام تهیه کر» اعالمیۀ حقوق«موادي شامل اصول عمدة آزادي و مشروطیت به نام 

نامی که براي (» بیلۀ حقوق«این . آو اورانژ و همسرش مري را موقوف به این کرد که آنان این اعالمیه را بپذیرند

اختیار تعلیق قوانین یا اجراي قوانین از طرف مقام سلطنت «داشت که  مقرر می) اختصار بر آن گذارده شده است

وصول وجوه براي پادشاه یا براي مصارف پادشاه تحت عنوان اختیارات «؛ و »منت غیرقانونی استبدون موافقت پارل

پرینس آو  …بنابراین، با اطمینان کامل به اینکه «: افزود و می …؛ »ویژه بدون موافقت پارلمنت غیر قانونی است

اند، و از همه گونه سوء قصدهاي  عالم داشتهرا از تجاوز نسبت به حقوقشان که آنان در اینجا ا] پارلمنت[اورانژ آنها 

اعیان روحانی و غیرروحانی و اعضاي مجلس عوام  …. دیگر نسبت به مذهب، حقوق، و آزادیهایشان، حفظ خواهدکرد

دارند که ویلیام و مري، پرینس و پرنسس اورانژ، پادشاه و ملکۀ انگلستان، فرانسه، و ایرلند تعیین و اعالم  مقرر می …

ویلیام سوم و مري دوم با قبول تخت سلطنت، به طور ضمنی محدودیتهایی را که اشراف مغرور و نیرومند « ».شوند

» قانون جانشینی«وقتی که به موجب . انگلستان با این اعالمیه در مورد اختیارات پادشاه قایل شده بودند پذیرفتند

پرنسس سوفیا اهل هانوور و وراث مستقیم او که «، و مشروط به شرایطی، پارلمنت تاج و تخت را به )1701(بعدي 
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، که »بیلۀ حقوق«پیشنهاد کرد، پارلمنت چنین فرض کرد که آن وراث با قبول تاج و تخت، با » پروتستان باشند

در حالی که تقریبا همۀ . کردند گرفت، موافقت می کلیۀ اختیارات وضع قوانین مگر با موافقت پارلمنت را از آنان می

کردند،  تحت حکمرانی سالطین مستبدي بودند که قوانین را وضع و فسخ می 1789اروپایی دیگر تا کشورهاي 

جمعیت  1801سرشماري  .انگلستان حکومتی مشروطه داشت که مورد تمجید فالسفه و رشک نیمی از جهان بود

  :شد انگلستان را نه میلیون نفر برآورد کرد که از طبقات زیر تشکیل می

هایی بودند که جمع اعضاي آنها به  غیرروحانی قرار داشتند که رؤساي خانواده) مرد و زن(نفر اعیان  287در رأس، 

از خاندان (شاهزادگان : در این طبقه مقامهایی بترتیب ازباال به پایین به این شرح قرار داشتند. رسید نفر می 7175

  . شدند این عناوین نسل بعد از نسل به پسر ارشد منتقل می .، دوکها، مارکوئسها، ارلها، و ایکاونتها، و بارونها)سلطنتی

. نفر اعیان غیرروحانی حق داشتند در مجلس اعیان جلوس کنند 287بیست و شش اسقف یا اعیان روحانی، اینها با 

دوکها  توان به همۀ آنها غیر از دادند، و لقب لرد را می خانواده بر روي هم نجباي به طور اخص را تشکیل می 313این 

امکان داشت که عناوین نجیبزادگی را که رسمیت کمتري داشته و قابل انتقال . و شاهزادگان بدرستی اطالق کرد

نبودند، با انتصاب به مشاغل عالی در دستگاه اداري، ارتش، یا نیروي دریایی به دست آورد؛ ولی معموالً این انتصابات 

  . دریافت داشته بودند شد که قبالً عنوان نجیبزادگی نصیب کسانی می

را به اسم اول خود بیفزایند و این » لیدي«و » سر«برنت و همسرانشان بودند که اجازه داشتند کلمات  540حدود 

شهسوار و همسرانشان بودند که حق استفاده از همان عناوین را  350حدود . عناوین را به وراث خود منتقل کنند

. ترین طبقۀ مالکان بودند حدود شش هزار نفر محترمین یا کثیرالعده. منتقل کنندتوانستند آنها را  داشتند، ولی نمی

دادند و معموالً، با نجیبزادگان  برنتها، شهسواران، محترمین، و همسرانشان نجیبزادگان طبقۀ پایین را تشکیل می

بودند که بدون کارهاي ) یديل(و بانو ) جنتلمن(حدود بیست هزار آقا . آمدند به حساب می» اشراف«طبقۀ باال، جزو 

دارند که ویلیام و مري،  مقرر می …اعیان روحانی و غیرروحانی و اعضاي مجلس عوام  …. کرد یدي با درآمد

ویلیام سوم و مري دوم با » «.پرینس و پرنسس اورانژ، پادشاه و ملکۀ انگلستان، فرانسه، و ایرلند تعیین و اعالم شوند

نی محدودیتهایی را که اشراف مغرور و نیرومند انگلستان با این اعالمیه در مورد قبول تخت سلطنت، به طور ضم

، و مشروط به )1701(بعدي » قانون جانشینی«وقتی که به موجب . اختیارات پادشاه قایل شده بودند پذیرفتند

پیشنهاد » باشند پرنسس سوفیا اهل هانوور و وراث مستقیم او که پروتستان«شرایطی، پارلمنت تاج و تخت را به 

، که کلیۀ اختیارات وضع قوانین »بیلۀ حقوق«کرد، پارلمنت چنین فرض کرد که آن وراث با قبول تاج و تخت، با 

در حالی که تقریبا همۀ کشورهاي اروپایی دیگر تا . کردند گرفت، موافقت می مگر با موافقت پارلمنت را از آنان می

کردند، انگلستان حکومتی مشروطه  د که قوانین را وضع و فسخ میتحت حکمرانی سالطین مستبدي بودن 1789

کردند، از خود عالمت خانوادگی داشتند،  خود زندگی می .داشت که مورد تمجید فالسفه و رشک نیمی از جهان بود

.اند هاي قدیمی و مقبول عامه به دنیا آمده شد که در خانواده و چنین تصور می

روحانیان طبقۀ پایین، کارمندان دولت، کسبه، کشاورزان، دکانداران، : معیت قرار داشتنددر پایین همۀ اینها بقیۀ ج

داشتند،  فقیر، که کمک دولتی دریافت می 1‘400‘000افزارمندان، کارگران، سربازان، و دریانوردان؛ همچنین حدود 

  ».یا خارج زندانها، و فاحشۀ عادي باز، جاعل پول تقلبی در داخل ولگرد، کولی، اوباش، دزد، حقه« 222‘000و حدود 

، به کمک )شد نفر اعیان می 287بیست و نه درصد از درآمد ملی نصیب  1801در سال (اشراف به کمک ثروت خود 

مقامهاي برجستۀ خویش در مشاغل کشوري و لشکري، به کمک اعتبار و حیثیت مقام دیرینه، و با تسلط خود بر 

از نظر . شدند رو می گاه با مقاوتهایی روبه حکومت را زیر سلطۀ خود داشتند و فقط گاهانتخابات و قانونگذاري پارلمنت 

زنان، فقرا، مجرمین . تقسیم شده بود) شهرستان(و دویست و سه بارو ) والیتها(انتخابات، انگلستان به چهل کاونتی 
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توانستند نسبت به حقانیت و اصول  محکوم، کاتولیکهاي رومی، کویکرها، یهودیان، الادریها، و سایر کسانی که نمی

تنها مالکان پروتستانی که ) والیتها(در کاونتیها . کلیساي انگلستان سوگند وفاداري یاد کنند از حق رأي محروم بودند

نفر  160‘000دادند حق داشتند براي انتخابات پارلمنت رأي بدهند؛ عدة اینها جمعاً به  شیلینگ مالیات می 40سالی 

کردند به افرادي جز آنهایی که از  چون رأي دادن علنی بود، تعداد بسیار کمی از راي دهندگان جرئت می. شد بالغ می

به این ترتیب، رأي دهندگان نسبتاً کمی زحمت رأي دادن به . طرف عمده مالکان حوزه نامزد شده بودند رأي دهند

آمدند، و بدون هیچ گونه  یان رهبران به عمل میدادند، و تکلیف بسیاري از انتخابات طبق توافقهایی که م خود می

دانستند که چون نحوة اداره حکومت و  عمده مالکان این موضوع را امري کامالً منصفانه می. شد رأي گیري، تعیین می

سرنوشت ملت در وضع آنها بسیار مؤثر است، نمایندگی آنها در پارلمنت باید متناسب با اموالشان باشد؛ و بیشتر 

در . دادند اي از شیوهاي انتخاباتی نشان می کننده تنوع گیج) شهرستانها(باروها  .مالکان با این نظر موافق بودند خرده

حدود نه هزار رأي دهنده بودند؛ در شهر لندن، به صورتی که به آن ) که اینک مرکز لندن است(شهر وستمینستر 

هزار رأي دهنده؛ تنها بیست و دو بارو بودند که بیش از روز وجود داشت، شش هزار رأي دهنده؛ و در بریستول پنج 

  .توانستند رأي دهند در دوازده بارو همۀ افراد ذکور بالغ می. یک هزار رأي دهنده داشتند

توانستند چنین کنند؛ در چند بارو نامزدهاي انتخاباتی توسط مقامات  در بیشتر باروهاي دیگر تنها صاحبان اموال می

یک اولیگارشی «: شده چنین است» مقامات شهرداري«توصیفی که از این . شدند انتخاب می) شهرانجمن (شهرداري 

شهري، مرکب از وکالي دادگستري، بازرگانان، دالالن، و آبجوسازان مستقر در یک انجمن، که خودش خود را انتخاب 

عضی از این انجمنهاي شهر رأي ب» .اجازه نامۀ سلطنتی، تسلط انحصاري بر اموال شهر داشت کرد و، به موجب می

یک بارو به نام سادبري آشکارا  1761در . پرداختند دادند که حامیان آنها باالترین بها را می خود را به نامزدهایی می

رأي خود را براي فروش اعالن کرد؛ و در انتخابات بعدي، انجمن شهر آکسفرد رسماً حاضر شد نمایندگان پارلمنت 

در بعضی از باروها، حق انتخاب یک نامزد . دوباره انتخاب کند که آنها قروض انجمن را بپردازند خود را به این شرط

. هاي خاصی متعلق بود که لزومی نداشت در آنجا زندگی کنند انتخاباتی، به موجب رسم و عادت، به افراد یا خانواده

پیشخدمت سیاهپوست خود را به پارلمنت توانست  خواست، می زد که اگر می به این ترتیب، لرد کملفرد الف می

شدند؛ لرد اگر مونت میدهرست را به مبلغ  گاهی مانند جنس خرید و فروش می» اختصاصی«این باروهاي . بفرستد

باروهایی که تعداد نمایندگانشان با تعداد رأي دهندگان آن (» باروهاي فاسد«در بعضی از . لیره خرید 40‘000

توانستند یک یا چند نماینده به پارلمنت بفرستند، و حال آنکه شهر لندن  دهنده می یک مشت رأي) تناسب نداشت

حتی موقعی که حق رأي تقریباً همگانی شد، سرنوشت انتخابات معموالً از طریق . فرستاد تنها چهار نماینده می

یکصدو . شد تعیین می - به طوري که نتواند رأي دهد- ارتشاء، خشونت، یا مست نگاه داشتن یک رأي دهندة متمرد

رأي دهنده، در کاونتیها  85000در باروها . بارو بر انتخابات تسلط داشتند 205به وسایل گوناگون در » حامی«یازده 

.رأي دهنده وجود داشتند 245‘000رأي دهنده، بر روي هم  160‘000

نماینده، کاونتیهاي  45ند اسکاتل. تعیین شدند 1761عضو مجلس عوام در  558از این انتخابات جور واجور، 

مجلس اعیان در آن . نماینده، و دو دانشگاه هرکدام دو نماینده فرستادند 415نماینده، باروها  94انگلستان و ویلز 

حق تصویب لوایحی که : اختیارات پارلمنت شامل این موارد بود. عضو اعم از روحانی یا غیرروحانی داشت 224وقت 

؛ بررسی اعتبارنامۀ کسانی که مدعی »اختیار خزانه«شدند؛ وضع مالیات، و به این وسیله  براي قانونگذاري ارائه می

براي هرگونه لطمه به اعضاي ) کرد، همراه با زندان اگر پارلمنت اراده می(حق ورود به پارلمنت بودند؛ تعیین مجازات 

از جمله مصونیت از مجازات به خاطر  آن و هرگونه عدم اطاعت از قوانین آن؛ و برخورداري از آزادي کامل بیان،

  .آمد اظهاراتی که در پارلمنت به عمل می
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مفهوم خود را تقریباً به طور کامل از دست داده بود؛ تقسیم  1761تقسیم اعضاي پارلمنت به توریها و ویگها تا سال 

وریها صاحبان منافع ارضی روي هم رفته ت. واقعی میان پشتیبانان و مخالفان حکومت یا دولت حاضر یا پادشاه بود

دادند؛ از اینها که بگذریم، هم توریها و هم  گاه تمایلی به توجه به امیال طبقۀ بازرگانان نشان می بودند؛ ویگها گاه

  .کرد هاي مردم قانونگذاري نمی هیچ یک از این دو حزب به سود توده. کار بودند ویگها به نحوي یکسان محافظه

. ت به صورت قانون درآید مگر اینکه از تصویب هردو مجلس بگذرد و به امضاي پادشاه برسدتوانس اي نمی هیچ الیحه

، یعنی اختیارات، حقوق، ومصونیتهایی، داشت که رسوم و قوانین انگلستان به او »اختیارات ویژة سلطنتی«پادشاه 

توانست اعالن جنگ دهد، ولی  بود؛ می او داراي اختیارات نظامی، یعنی فرماندة عالی ارتش و نیروي دریایی،. داده بود

توانست پیمان منعقد کند و قرارداد  او می. براي عملی کردن جنگ به تخصیص اعتبار از طرف پارلمنت نیاز داشت

اي که به تصویب پارلمنت رسیده باشد  توانست از توشیح الیحه اي حقوق قانونگذاري نیز داشت و می صلح ببندد؛ پاره

توانست پادشاه را به راه بیاورد، و به  ی پارلمنت به علت اینکه اختیار خزانه را در دست داشت، میخودداري ورزد، ول

توانست با صدور اعالمیه  پادشاه می. کرد پادشاه هیچ گاه از این حق استفاده نمی 1714این علت بود که بعد از سال 

اي را که  نست قوانین عرف را تغییر دهد یا عمل تازهتوا یا فرمان شوراي سلطنتی به قوانین موجود بیفزاید، ولی نمی

او داراي . توانست قانونگذاري کند در مورد مستعمرات هرطور که مایل بود می. خالف قانون باشد متداول سازد

وزیران . توانست پارلمنت را احضار، براي مدت نامعین تعطیل، یا منحل کند تنها او بود که می. اختیارات اجرایی بود

هاي سلطنت  قسمتی از جنجالی که در نخستین دهه. گزید کردند، برمی ا، که مشی کلی و امور دولتی را هدایت میر

مربوط به میزان اختیارات ویژه پادشاه در زمینۀ انتخاب وزیران و ) 1782- 1760(شصتسالۀ جورج سوم به راه افتاد 

.تعیین مشی کلی بود

داشتند تنها با متقاعد کردن  بود، و لوایحی که وزیرانش به پارلمنت عرضه میحق قانونگذاري پادشاه شدیداً محدود 

این کار با زدوبندهاي سیاسی، با وعده یا خودداري از . توانستند به صورت قانون درآیند هردو مجلس به قبول آن می

عوام در دستگاه دولتی  عضو مجلس 190بیش از  1770در . (گرفت واگذاري مشاغل یا مقرریها، یا با ارتشا صورت می

پرداخت وجوه و اعتباراتی که براي این کارها الزم بودند اکثراً از اعتبارمخصوص خاندان .) مشاغل انتصابی داشتند

اعتبار (اش  شد، مخارج خود پادشاه و خانواده که از طرف پارلمنت تعیین می» اعتبار«گرفت؛ این  سلطنتی صورت می

. گرفت کرد در نظر می پرداخت، و مقرریهایی را که اعطا می او، حقوقهایی را که او می، حساب بیوتات و خدمۀ )ویژه

پادشاه . براي جورج سوم تعیین کرد» اعتبار مخصوص خاندان سلطنتی«لیره به عنوان  800‘000پارلمنت سالی 

لیره براي تأدیۀ  618‘340مبلغ  1777لیره، و در  513‘511پارلمنت  1769کرد؛ در  اغلب بیش از این مبلغ خرج می

قسمتی از پول پادشاه صرف خریدن آرا در انتخابات پارلمنت، و قسمتی . قروض پادشاه، عالوه بر مقرریش، پرداخت

کرد، در  وجوهی که پارلمنت براي فعالیتهاي پنهانی تصویب می. شد دیگر صرف خرید آرا در خود پارلمنت می

که با ثروت (» نواب«وقتی وجوهی را که به وسیلۀ . شد لمنت بازگردانده میبسیاري از موارد به شکل رشوه به خود پار

شدند یا به وسیلۀ  در انتخابات یا قانونگذاري خرج می) گشتند آوري شدة خود از هندوستان به انگلستان باز می جمع

شدند به این بده بستان  هاي دولتی یا درصدد فرار از دخالت دولت بودند پرداخت می  بازرگانان که به دنبال مقاطعه

اودر   آید که نظیر آن را بسختی امکان داشت در غرب رودخانۀ دست می پادشاه بیفزاییم، تصویري از فساد سیاسی به

.یافت، تصویري که به نحوي نامطبوع دربارة طبیعت بشر آموزنده بود

لیات ازهمۀ مالکان، اعم از بزرگ یا کوچک، ما. اي جزئیات کم اهمیت نظام مستقر در انگلستان توجه کرد باید به پاره

پارلمنت . شد، شاید این عامل در احترامی که مردم عادي نسبت به نجیبزادگان قایل بودند دخالت داشت وصول می

براي امکانات مالی برتر انگلستان، . داشت داد، بلکه تنها یک نیروي احتیاط را مجاز می اجازة یک ارتش دایمی را نمی
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نفر  224‘000نفر، و روسیه  190‘000نفر، پروس  180‘000ی که فرانسه یک ارتش دایمی مرکب از در هنگام

در زمان جنگ، نیروهاي مسلح، با دقت و شدت، از طریق به . داشت، نگاهداري یک نیروي احتیاط امر مهمی نبود

  شد، م در آزادیهاي فردي وارد میتخطیهایی که بر اثر این رس. شدند خدمت خواندن یا خدمت اجباري افراد فراهم می

  .انگلستان بودند  اي در صحنۀ هاي تیره و قساوتهاي غیرانسانی زندگی در ارتش و نیروي دریایی، سایه

که ساختمان سیاسی انگلستان بهترین ساختمانی بود که طبیعت و سطح ) 1765حد (کرد  بلکستون احساس می

کرد که بهترین نوع حکومت آن است که  قدیمی را نقل می  این عقیدة او. داشت آموزش افراد در آن موقع مجاز می

در » به نحوي خوب و سعادتبار«آورد، وهمۀ اینها را  ترکیبی از سلطنت با حکومت اشرافی و دموکراسی به وجود می

  .دید قانون اساسی انگلستان جمع می

که این قدرت را (احد سپرده شده است، آنها همان طور که قدرت اجرایی قوانین در نزد ما به یک شخص و  زیرا،

و چون . شود دارا هستند ترین نظام سلطنتی یافت می همۀ مزایاي قدرت و سرعتی را که در مطلقه) اند تفویض کرده

نخست پادشاه؛   عمل قانونگذاري کشور به سه قوة متمایز و کامالً جدا و مستقل از یکدیگر سپرده شده است یعنی،

که یک مجمع اشراف مرکب از افرادي است که به خاطر تدین، بستگی  –عیان روحانی و غیرروحانی ا) مجلس(دوم 

و سوم مجلس عوام که آزادانه توسط مردم از میان خود آنان   اند؛ خانوادگی، درایت، شهامت، یا اموالشان انتخاب شده

هاي گوناگون آن  ن هیئت مجتمع، که انگیزهدهد؛ و از آنجا که ای شود که به آن صورتی از دموکراسی می انتخاب می

آورند و به منافع گوناگون توجه دارد، اختیار عالی همه چیز را دارد، هیچ یک از سه شاخۀ نامبرده  را به حرکت می

و هر شاخه   کنند؛ اي دست بزند، زیرا دو شاخۀ دیگر در برابر آن مقاومت می نخواهد توانست به اقدام ناراحت کننده

اي است که براي خنثا کردن هر بدعتی که صالح نداند یا خطرناك تشخیص دهد کافی است،  کننده قدرت نفیداراي 

به این ترتیب، حاکمیت قانون اساسی انگلستان در این امر نهفته است، و این کار تا آنجا که امکان دارد، براي اجتماع 

یک قانوندان برجسته که مطلب   ري میهن پرستانۀکا به نحوي سودمند صورت گرفته است ما ممکن است به محافظه

دهد تبسم کنیم؛ ولی به احتمال زیاد، این نوع قضاوت مورد تأیید  را از مقام رفیع و آسودة خود مورد توجه قرار می

  .گرفت نود درصد مردم در زمان سلطنت جورج سوم قرار می

I I  – شخصیتهاي اول نمایشنامه

در رأس . نامه شرکت داشتند در میان مشهورترین شخصیتها در تاریخ انگلستان بودندشخصیتهایی که در این نمایش

سالهایی که شاهد  - تخت سلطنتش را حفظ کرد ) 1820- 1760(آنها جورج سوم قرار داشت که در سالهاي بالخیز 

د که در انگلستان به دنیا او نخستین پادشاه از خاندان هانور بو. انقالبهاي امریکا و فرانسه و جنگهاي ناپلئون بودند

او نوة جورج دوم، و فرزند . داد و به امور انگلستان عالقۀ بسیار نشان می  دانست، خود را فردي انگلیسی می  آمده بود،

در آن وقت جورج . در گذشته بود 1751رفت و در سال  شمار می اعتنا به قوانین به فردریک لویس بود که شخصی بی

گوتا، که از برخورد با جوانان اصل و  مادرش پرنسس آوگوستا، از امیرنشین ساکس. ل داشتسوم آینده دوازده سا

دار ولی شرور و فاقد تحصیالت خوب به هراس افتاده بود، جورج را در نوعی قرنطینه در برابر این گونه معاشران  نسب

خوشیها، سروصدا، و افکار   دگی و دور از بازي،اش بود، در انزوایی عاري از آلو داشت و او را، که یکی از نه بچه نگاه می

به مادر سختگیر . او کم جرئت، بیحال، متدین، با تحصیالت ناقص، و غمزده بزرگ شد. همگنان و عصر خود بار آورد

اید غمگین نخواهم  اگر من روزي صاحب پسري شوم، او را آن قدر که شما مرا غمزده کرده«: و عیبجوي خود گفت

احساس حقارتی را که نسبت به پدر بزرگ وي به خاطر تحمل سیادت پارلمنت داشت به او منتقل  مادرش» .ساخت

. یعنی رهبري فعاالنۀ حکومت را دوباره به چنگ بیاور -» ! جورج، تو یک پادشاه باش«: گفت کرد و کراراً به او می

ت تأثیر مثال یک پادشاه میهن یک روایت، که اصالت آن اغلب مورد سئوال است، حاکی است که این جوان، تح
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هم حکومت کنند و هم « در این اثر به حکمرانان اندرز داده شده بود که . با لینگبروك قرارگرفت) 1749(پرست اثر 

ابتکار اقداماتی را براي بهبود وضع ) »گذارند پارلمنت اختیاراتی را که دارد حفظ کند می«درحالی که (و » سلطنت

بسیار با «: یکی از معلمان جورج، لرد والدگریو، وي را چنین توصیف کرد. به دست گیرندزندگی مردم انگلستان 

او خواستار قاطعیت . ... کند اي است که صداقت را دوستداشتنی می صداقت، ولی خواستار رفتار صریح و بیپرده

منبع ... زدگی وجود دارد که در خلق و خوي او نوعی غم. ... نیست، زیرا که این کیفیت با خودرأیی زیاد توأم است

  .این خواص تا پایان دوران سالمت عقلش با وي باقی ماندند» .نگرانی دایمی خواهد بود

خانۀ خاندان سلطنتی دوستی نزدیکی  پس از مرگ پدر جورج، بیوة او با جان استوارت، ارل آو بیوت، مسئول جبه

ت پانزده سال بود که با مري ورتلی مانتگیو، سی و هشت سال داشت و مد 1751بیوت در سال . برقرار کرد

جورج در سالهاي آخر قبل از اینکه پادشاه . دخترلیدي مري مانتگیو معروف که همنام با مادرش بود، ازدواج کرده بود

 کرد، با احساس دانش و درستکاري این اسکاتلندي را تحسین می. شود، بیوت را به عنوان مربی و محرم خود پذیرفت

. شد که خود را براي رهبري قدرتمندانۀ حکومت آماده کند پذیرفت، و از طرف او تشویق می ی اندرز او را میحقشناس

وقتی که این شاهزادة جوان به فکر افتاد به لیدي سرالنکس، که زیبارویی پانزدهساله بود، پیشنهاد ازدواج کند، با 

باید با ازدواج با یک شاهزاده خانم خارجی به ایجاد  حالتی غمگین ولی پرمحبت تسلیم این هشدار بیوت شد که او

دهم، و افکارم را حتی از  من آیندة خود را در دست شما قرار می«: جورج نوشت. یک اتحاد سیاسی مفید کمک کند

گاه با این داستان  معشوق عزیز و مورد عالقۀ خود پنهان خواهم داشت؛ در سکوت غم خواهم خورد، و دیگر هیچ

شما را ناراحت نخواهم کرد، زیرا اگر الزم باشد که یا دوست خود را از دست دهم یا عشق خود را، من از  انگیز غم

وقتی جورج بر » .نهم از همۀ خوشیهاي دنیوي ارج می عشق خود دست خواهم کشید، چون من بر دوستی شما بیش

. تخت سلطنت نشست، بیوت را با خود داشت

با این . ن سلطنتها در تاریخ انگستان بود، و خود او هم در این جریان تقصیر داشتسلطنت او یکی از مصیبتبارتری

االهیات کلیساي انگلیکان را پذیرفت، مراسم آن را بدون . وصف، او مؤکداً یک مسیحی، و معموالً شخصی شریف بود

در . د مورد مالمت قرار دادآورد، و یک واعظ دربار را که در وعظ خود از او تمجید کر تقدس متظاهرانه به جاي می

زد، ولی در زندگی خصوصی خود مجسمۀ  کرد و به آنها رو دست می زمینۀ ارتشا از دشمنان سیاسی خود تقلید می

اي از وفاداري شوهرانه به انگلستان  بند و باري جنسی شهرت داشت، او نمونه در نسلی که به خاطر بی. فضیلت بود

او . بند و باریهاي برادران و پسران وي تفاوتی بسیار داشت با زناکاریهاي اسالف و بیارائه کرد که، بدون ظاهرسازي، 

دادن بسیار دست و دل باز بود،  با آنکه در هدیه. در همه چیز، بجز مذهب و سیاست، نمونه و مجسمۀ مهربانی بود

می جزم در امور حکومتی سخت قماربازي را در دربار منع کرد، با عز. اي داشت خودش عادات و سلیقه و ذوق ساده

دوازده بار پیامهاي حاوي دستور براي دستیاران و - کرد، و روزي ده کوشید، به جزئیات بسیارکوچک رسیدگی می می

. آمد از حد متعصب و دلمرده نبود و از تئاتر، موسیقی، و رقص خوشش می او شخصی بیش. فرستاد وزیرانش می

 1780در سال . نیم قرن با سرسختی با دشمنان سیاسی خود مبارزه کردازلحاظ شهامت هم کسري نداشت و مدت 

قصدي که علیه جانش به عمل آمدند آرامش و خونسردي  رو شد، و در دو سوء اي مردم خشن با شهامت روبه با توده

سبتاً خود را حفظ کرد، با صراحت به نقایص تحصیالت خود واقف بود و تا آخر عمر از ادبیات، علوم، و فلسفه ن

اگر از نظر فکري قدري ضعیف بود، ممکن است به علت انحرافی در کیفیات موروثی، یا اهمالی از . بینصیب ماند

  .آیند ناحیۀ معلمانش، و همچنین هزار فشاري بوده باشد که بر یک پادشاه وارد می

گاه نتوانست  او هیچ. یکی از عیوب جورج حسادت سوءظن آمیزش نسبت به قابلیت و استقالل فکري اشخاص بود

ویلیام پیت اول را به خاطر برتري آگاهانۀ وي در دید و ادراك سیاسی، نافذ بودن قضاوت، و قدرت و فصاحت بیانش 
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تا پیروزیش ) 1735(از زمان ورودش به پارلمنت ) پیت(العاده  در جاي دیگر ما شاهد فعالیتهاي این مرد فوق. ببخشد

پیت خود . باشد –خیلی بیشتر از جورج سوم  –شق  توانست متفرعن و کله یت میپ. ایم بوده» ساله جنگ هفت«در 

با ) جورج(کرد که تحت رهبري وي ایجاد شده بود، و وقتی پادشاه اسمی  را حافظ شایستۀ امپراطوریی احساس می

صاً درستکار بود پیت شخ. یافتن به تخت سلطنت آغازشد تن براي دست به رو شد، جنگی تن روبه) پیت(  پادشاه عملی

و به ارتشایی که در اطرافش رواج بسیار داشت آلوده نشده بود؛ ولی او به سیاست تنها از دیدگاه قدرت ملی 

گونه عواطف انسانی او را از عزم خود دایر بر تحقق سیادت انگلستان منحرف  داد که هیچ نگریست و اجازه نمی می

ا وي بزرگترین مرد در مجلس عوام بود، نه اینکه در فکر بهبود وضع مردم خواندند، زیر می» عوامی بزرگ«او را . سازد

او هم مانند پادشاه از انتقاد . ولی پیت براي دفاع از مردم امریکا و هند علیه ظلم انگلیسیها قد علم کرد. عادي باشد

اه خدمت کند مگر اینکه او او حاضر نبود به پادش» .و استعداد آن را نداشت که فراموش کند یا ببخشد«آمد  بدش می

وقتی جورج سوم اصرار داشت از عهدنامۀ انگلستان با فردریک تخلف کند و  1761در سال . را زیر فرمان داشته باشد

اگر سرانجام او شکست خورد، این شکست . اي با فرانسه ببندد، او از مقام خود استعفا داد قرارداد صلح جداگانه

.س نبوددست دشمنی جز بیماري نقر به

از  1778پیت در . کرد نفوذ ادمند برك بر افکار مردم انگلستان با نفوذ پیت بر امور سیاسی انگلستان برابري می

به خود  1794روي صحنه آمد و به طور منقطع توجه مردم انگلستان را تا  1761صحنۀ نمایش ناپدیدشد؛ برك در 

فرزند یک وکیل دادگستري بود ممکن بود در تالش وي براي و ) 1729(این واقعیت که وي متولد دوبلن . جلب کرد

او انگلیسی نبود، بلکه به عنوان یک نفر انگلیسی پذیرفته شده . رسیدن به مقام و قدرت سیاسی ایجاد اشکال کند

بر بایستی  این نکته که مادر و خواهرش کاتولیک بودند می. بود؛ او از طبقۀ اشراف نبود، بلکه اشرافیت فکري داشت

نسبت به کاتولیکهاي ایرلند و انگلستان، و تأکید ) که در تمام طول عمرش ادامه داشت(احساس همدردي وي 

اي متعلق به  او در مدرسه. اثر گذارده باشد. مصرانۀ وي دربارة اینکه مذهب موضع مستحکم اخالقیات و کشور است

هاي  کرد و به قدر کافی التینی یاد گرفت تا از خطابهفرقۀ کویکرز در بلیتور، و در کالج ترینیتی در دوبلن تحصیل 

  .سیسرون تحسین کند و آنها را شالودة سبک سخنرانی خود قرار دهد

علمی که «عنوان  او بعدها علم حقوق را به. وي به انگلستان رفت تا در میدل تمپل به تحصیل حقوق پردازد 1750در 

مورد تمجید قرار داد؛ » کند ریع و نیرو بخشیدن به ادراك کمک میاز همۀ انواع دیگر دانش در تس رویهمرفته بیش

اند، باز کردن و روشن کردن همۀ افکار به  آمده  دنیا جز در مورد افرادي که بسیار با سعادت به«ولی عقیده داشت که 

ادمند به پدرش مقرري او را به این علت قطع کرد که  1775حدود » .یک نسبت کامالً مساوي صحیح مناسب نیست

ظاهراً ادمند ذوقی براي ادبیات پیدا کرده و . ماند علت توجهی که به مسائل دیگر داشت، از تحصیل حقوق غافل می

اي برایش پرداختند که وي عاشق پگ وافینگتن  کرد، افسانه به تئاترها و باشگاههاي مناظرة لندن رفت و آمد می

من همۀ قواعد را نقض کرده و همۀ آداب «: ستانش نوشتبه یکی از دو 1757در . هنرپیشۀ مشهور شده است

هاي مختلف، گاهی در لندن،  جور واجور، با طرحها و نقشه«؛ وي نحوة زندگی خود را »ام معاشرت را نادیده گرفته

از اینها که . توصیف کرد» گاهی در نقاط دور دست کشور، گاهی در فرانسه، و بزودي اگر خدا بخواهد، در امریکا

، تسلسلی نامعین، دو 1756اندوزي برك در دست نیست، جز اینکه در  یم، اطالع دیگري از آن سالهاي تجربهبگذر

.کتاب بسیار قابل توجه منتشر کرد و پیمان ازدواج بست

اي از بدبختیها و بدیهایی که از هر نوع جامعۀ تصنعی  یکی از این کتابها اثبات حقانیت جامعۀ طبیعی، یا منظره

این مقاله، که حدود چهل وپنج . به قلم یک نویسندة شریف متوفا نام داشت... اي به لرد   نامه. شود ر میعارض بش

تر از گفتار  طلبانه صفحه داشت و بظاهر به منزلۀ محکوم کردن شدید همۀ انواع حکومتها بود، بمراتب هرج و مرج 
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جامعۀ «برك . از آن منتشر شده بود نها یک سال پیشراجع به منشأ عدم مساوات بین افراد بشر اثر روسو بود، که ت

گونه رسم یا سنت مشخصی، بنا  اي که براساس امیال و غرایز طبیعی، و نه به صورت هیچ جامعه«عنوان  را به» طبیعی

تاریخ عبارت است از شرح . در حکم یک انحطاط است» تکوین قوانین«گفت که  او می. توصیف کرد» شده است

همۀ حکومتها از » .جامعۀ سیاسی بحق متهم به ایجاد قسمت عمدة این تباهی است«ت، و جنگ؛ و خیان  قصابی،

اي از حرص،  گیرند، و نمونۀ فاسدکننده کنند، کلیۀ خویشتنداریهاي اخالقی را نادیده می اصول ماکیاولی پیروي می

براي زشتیها و بدیهاي حکومت با خود دموکراسی در آتن و روم درمانی . دهند کشی ارائه می فریب، سرقت، و همنوع

نیاورد، زیرا طولی نکشید که این دموکراسی، بر اثر توانایی عوامفریبان در جلب تحسین اکثریتهاي فریب خورنده، 

قانون، بیعدالتی قانونیی است که از ثروتمندان بیکاره علیه فقراي استثمار شده . صورت یک نظام استبدادي درآمد به

صورت ملک  جامعۀ سیاسی اکثریت را به«. افزاید که آن هم حقوقدانان هستند اي می و بدي تازهکند  حمایت می

توانست در یک  به وضع معدنچیان انگلستان نگاه کنید و توجه کنید که آیا چنین فالکتی می» .اقلیت درآورده است

صف باید کشور را، مانند مذهبی که از آن جامعۀ طبیعی، یعنی قبل از وضع قوانین، وجود داشته باشد؟ آیا ما با این و

اگر ما بر آن .وجه هیچ عنوان اینکه بر اثر طبیعت انسان ضرورت یافته است، بپذیریم؟ نه، به کند، به حمایت می) کشور(

هاي  باشیم که عقل و آزادي خود را تسلیم تجاوز مقامات کشوري بکنیم، جزاینکه هرچه آرامتر خود را با اندیشه

اي که با این وضع مرتبطند منطبق سازیم و معتقدات مذهبی مردم عامی را به همان صورت امور سیاسی آنها  عامیانه

دربارة جامعه  ولی اگر این الزام را تخیلی بدانیم نه واقعی، از رؤیاهاي آنها. بپذیریم، کاري نداریم که انجام دهیم

نیت خود را براي راه یافتن به آزادي کامل به اثبات وهمچنین توهماتشان در مورد مذهب دست خواهیم کشید و حقا

. خواهیم رسانید

این اظهارات طنین جسورانه و صداقت خشمگینانۀ یک افراطی جوانی را دارد که از نظر روحی متدین است، ولی 

ز معرف داند و به فقر و خفتی که در انگلستان شاهد بوده است حساسیت دارد؛ و نی االهیات متداول را مردود می

هر . استعدادي است که از وجود خود آگاه است، ولی هنوز در مسیر جریانات وقایع جهان موقع و مکانی نیافته است

کاري توأم با وحشتی که ما در اثر  دارایی، و آن محافظه  جوان هشیاري در طول مسیر خود، براي رسیدن به مقام،

بینیم نویسندة اثبات  ما می. گذرد واهیم دید، از این مرحله میهایی دربارة انقالب فرانسه خ برك به نام اندیشه

تقریباً همۀ . حقانیت با اختفاي خود در گمنامی رد پایی از خود باقی نگذاشت و حتی خود را متوفا معرفی کرد

موجود و  اي واقعی به بدیهاي عنوان حمله خوانندگان، از جمله ویلیام واربرتن و ارل آو چسترفیلد، این جزوه را به

 1751گفتند که این شخص، که در  دادند و می جاري تلقی کردند، وخیلیها آن را به وایکاونت بالینگبروك نسبت می

از انتشار این مقاله، برك براي عضویت پارلمنت در  نه سال پس. است» یک نویسندة شریف متوفا«در گذشته است، 

حساب آورده شود، آن را در  ش و خروش جوانیش علیه وي به ترسید جو او که می. مبارزات انتخاباتی شرکت کرد

مقصود از مطلب مختصري که ذیالً خواهد آمد «: گفت اي مجدداً به چاپ رسانید که قسمتی از آن می با مقدمه 1765

بهی توان با موفقیت مشا را که براي انهدام مذهب به کار رفتند، می - ادبی –نشان دادن آن است که همان ماشینهایی 

عنوان اینکه صادقانه است   بیشتر زندگینامه نویسان برك این توضیح را به» .براي براندازي حکومت به کار برد

توانیم تالش یک نامزد سیاسی را براي حفظ خود علیه  توانیم با آنها همعقیده شویم، ولی می ما نمی. اند پذیرفته

اثر دیگر برك، که در  داشتیم؟ اي می شد، آینده ن آشکار میما کدام یک از ما اگر گذشته. تعصب عمومی درك کنیم

این . انتشار یافت، به اندازة اثبات حقانیت از فصاحت برخوردار بود، ولی با زیرکی بیشتري نوشته شده بود 1756سال 

رة ذوق و در چاپ دوم این اثر، برك گفتاري در با. اثر یک تحقیق فلسفی در بارة مبدأ واالیی و زیبایی نام داشت

ما باید از شهامت این جوان بیست و هفت ساله که این موضوعهاي مشکل وثقیل را ده سال . سلیقه را به آن افزود
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او ممکن است سر نخی از مطلع کالم کتاب دوم در . کرد تحسین کنیم از الئوکون نوشتۀ لسینگ دنبال می تمام پیش

آشوبند، از  هنگامی که بادها آبها را در دریایی عظیم بر می«: اشددست آورده ب بارة طبیعت اشیا نوشتۀ لوکرتیوس به

ساحل مشاهدة زحمت فراوان شخصی دیگر مطبوع است؛ البته مشاهدة مشقت یک انسان سروربخش نیست، فقط 

احساساتی که به «: به این ترتیب، برك نوشت» .دیدن اینکه انسان خود از چه رنجهایی در امان مانده، شیرین است

احساسات مستقیماً بر ما  زنند؛ وقتی که موجبات این انت نفس تعلق دارند در حول محور درد و گرسنگی دور میصی

شوند؛ و وقتی ما از درد و گرسنگی اطالع داریم، بدون اینکه عمالً در چنان  آسانی دردناك میه ب  گذارند، اثر می

» در درجۀ دوم،«. نامم آورد واال می وجود می ر را بهمن آنچه این احساس سرو …. شوند وضعی باشیم، سروربخش می

آثاري که متضمن تالش، هزینه، و شکوه و جالل باشند واال هستند، و همۀ بناهایی که داراي ارزش و شکوه   کلیۀ

براي هاي مربوط به عظمت تالشی را که  هنگام تعمق دربارة آنها، ذهن انسان اندیشه بسیار باشند نیز واالیند، زیرا، به

آمیز بودن به ایجاد  و اسرار  تیرگی، تاریکی،» .پندارد کار رفته است دربارة خود آثار صادق می ایجاد این گونه آثار به

کردند که تنها نور کم و غیر  کنند؛ و به همین علت بود که معماران قرون وسطی دقت می احساس واالیی کمک می

یا اسرار اودلفو اثر آن رد ) 1764(تیک مانند قصر اوترانتو اثر هوریس والپول آثار رمان. مستقیم به داخل کلیسا راه یابد

.ها منتفع شدند از همین اندیشه) 1794(کلیف 

کنم که در ما احساس محبت و عاطفه،  کیفیاتی در اشیا اطالق می  زیبایی نامی است که من به کلیۀ«: گفت برك می

او عمل پیروان مکتب کالسیک را در . کنند ه شبیه باشند، را ایجاد میاز هم  یا احساسات دیگري که به اینها بیش

دانست؛ همۀ ما قبول داریم که قو حیوان  تقسیم همۀ این کیفیات به هماهنگی، وحدت، تناسب، و توازن مردود می

کوچک است معموال آنچه زیباست . زیبایی است، هر چند که گردن بلند و دم کوتاهش کامالً با بدنش نامتناسب است

یک » .من اینک چیز زیبایی را به خاطر ندارم که صاف و نرم نباشد«). باشد وبنابراین عکس آنچه که واالست، می(

سطح پرچین وشکن یا ناهموار، یک زاویۀ تیز با برجستگی ناگهانی باعث ناراحتی ما خواهد شد و احساس لذت ما را 

زند، و  ظاهر زمخت و پرنیرو به زیبایی لطمۀ بسیار می«. خواهد کرداز اشیایی که از جهات دیگر زیبا هستند محدود 

افزایند، خصوصاً اگر این رنگها متنوع  رنگها به زیبایی می» .ظاهر ظریف و حتی شکننده براي آن تقریباً ضروري است

ت اینکه کوچک، عجیب آنکه برك این سؤال را نکرد که آیا یک زن به عل. و روشن باشند، ولی نه خیلی تند و زننده

نرم و صاف، ظریف، و رنگارنگ است زیباست، یا اینکه این کیفیات از این نظر زیبا هستند که ما را به یاد زنان 

  .اندازند، و زن از این نظر زیبا است که مطلوب است می

ک ایرلندي و او دختر یک پزش. با او ازدواج کرد 1756هرحال، جون نیوجنت مطلوب بود، و برك در سال پرحاصل  به

طبع مالیم و مهربانش خلق و خوي تند و قابل . کاتولیک بود، ولی کمی بعد به معتقدات مذهبی انگلیکانها گروید

  .داد تحریک شوهرش راتسکین می

مارکوئس راکینگهم، با . اثبات حقانیت وتحقیق درها را به روي برك باز کرد) اگر نگوییم که استدالالت(اثر سبک 

یوك آو نیوکاسل دایر براینکه برك یک ایرلندي سرکش، یکی از طرفداران جیمز دوم، طرفدار پنهانی وجود اخطار د

برك از بارو وندوور به کمک اعمال نفوذ لرد  1765در اواخر . عنوان منشی استخدام کرد پاپ، و یسوعی است، او را به

در مجلس عوام عضو تازه به . انتخاب شدآن بارو است ، به نمایندگی پارلمنت » صاحب«شد  ورنی، که گفته می

اش ایرلندي بود  صدایش خشن و لهجه. عنوان خطیبی فصیح که هنوز لحن سخنش مجاب کننده نبود شهرت یافت 

تنها با مطالعۀ . از حد پر حرارت بودند و حرکاتش ناجور، شوخیهایش گاهی عاري از لطافت، و حمالتش بیش

کرد، به کمک تسلط خود بر زبان  نست درك کند برك همین طور که صحبت میتوا هاي وي بود که انسان می گفته

اش، و توانایی اینکه دورنماي فلسفی را وارد مباحث روز  کنندة خود، دامنۀ دانش و امثله انگلیسی، توصیفهاي روشن
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گوید  گولدسمیث می. اي بودند شاید این خواص و کیفیات در مجلس عوام عامل بازدارنده. آفرید کند، آثار ادبی می

ولی » مند بودند ببینند که او مانند ماري در داخل موضوع بحث خود بپیچد، خیلی عالقه«بعضی از شنوندگان 

از حد او، انحراف از مباحث عملی و وارد شدن به مباحث نظري، خطابه  بسیاري از افراد دیگر از شرح جزئیات بیش

آنها در طلب . کردند یزش به زیباگویی ادبی، احساس بیحوصلگی میخوانی پر زیور، جمالت ثقیل و متناوب، و گر

. گرفتند دادند، ولی اندرزهایش را نادیده می سبک بیانش را مورد تمجید قرار می. مالحظات عملی و ارتباط آنی بودند

» .گیرد نمی بله آقا، ولی اوچیزي«: به این ترتیب، وقتی بازول گفت برك مانند یک باز است، جانسن در جواب گفت

او . کرد که مطابق ذوق و سلیقۀ مردم، دولت، و پادشاه نبودند تقریباً تا پایان عمر خود از سیاستهایی طرفداري می

برك ظاهراً طی سالهاي ترقی خود مطالعات ».ام راه ترفیع و ارتقا نیست دانم راهی که درپیش گرفته من می«: گفت

کرد که از سرچشمۀ فیض او همۀ مستفیض  المعارفی توصیف می ن، وي را دایر ة یکی از معاصرا. اي کرد زیاد و عاقالنه

همۀ اطالعات سیاسی را که از کتابها آموخته، [ فاکس] اگراو «: اي کرد و گفت اندازه فاکس از او تحسین بی. شدند می

آن به وي آموخته بود در یک همۀ آنچه را که از علم به دست آورده، و همۀ آنچه را که هرگونه دانش و جهان و امور 

دست آورده بود در کفۀ دیگر،  داد وافزایش دانشی را که از تعلیم و مصاحبت دوست محترمش به کفۀ ترازو قرار می

جانسن، که معموالً از دیگران چندان تمجید » .توانست تصمیم بگیرد که کدام یک از این دو را ترجیح دهد نمی

بارید در زیر یک  امکان نداشت انسان پنج دقیقه در حالی که باران می«: گفت و میکرد، با فاکس همعقیده بود  نمی

برك در  ».سایبان با آن مرد بایستد و اطمینان پیدا نکند که در کنار بزرگترین مردي که تاکنون دیده، ایستاده است

شد، و  وارد بحث می) انسنج(او بندرت با این بحث کنندة شکست ناپذیر . رنلدز پیوست- به جمع جانسن 1758سال 

» خان بزرگ«شد،  علت آن هم احتماالً بیم وي از خلق و خوي خود جانسن بود؛ ولی وقتی وارد چنین بحثی می

: فریاد برآورد) جانسن(وقتی جانسن بیمار شد و یک نفر اسم برك را بر زبان راند، دکتر . کرد شمشیرش را غالف می

با این وصف، ».کشت گیرد؛ و اگر قرار بود من اینک برك را ببینم، این کار مرا می یکار م آن مرد همۀ نیروهاي مرا به«

آنها حکومت . این دو نفر در مورد تقریباً همۀ مطالب اساسی سیاست، اخالقیات، و مذهب با یکدیگر توافق داشتند

عنوان تجلیل  وکراسی را بهبودند، دم) عامی(پذیرفتند، با آنکه هر دو افرادي عادي  اشرافی را در انگلستان می

که (دادند؛ آن دو مدافع مسیحیت سنتی کلیساي رسمی  ازکیفیات متوسط و عاري از برتري مورد تحقیر قرار می

. عنوان دژهاي جایگزین ناپذیر اخالقیات و نظم و ترتیب بودند به) شد طبق قانون تعیین و به وسیلۀ دولت حمایت می

عنوان  خواند، و ویگها را به جانسن خود را توري می. عث اختالف نظر آنها شدفقط شورش مستعمرات امریکایی با

خواند، و از اصول توریها دفاعی نیرومندتر  داد؛ برك خود را ویگ می جنایتکاران و اشخاص احمق مورد حمله قرار می

.کرد و مستدلتر از هر فرد دیگر در تاریخ انگلستان می

او مخالف تغییراتی در قواعد . کند رك از مشکوکترین عناصر نظام موجود دفاع میرسید که ب نظر می گاهی چنین به

قابل » اختصاصی«یا » فاسد«عقیده داشت که باروهاي . مربوط به انتخاب اعضاي پارلمنت یا گذراندن قوانین بود

جاي گسترش حق رأي، او عقیده داشت که به . فرستادند بخشش بودند، زیرا افراد خوبی مانند خودش به پارلمنت می

با این وصف، او طرفدار » .با کاهش تعداد رأي دهندگان، به اعتبار و استقالل رأي دهندگان خود بیفزاییم«باید 

قبل از ادم سمیث طرفدار آزادي تجارت بود، و قبل از ویلبرفورس به تجارت برده حمله . هدفهاي آزاد منشانه بود

تهاي سیاسی کاتولیکها برطرف شود، و از دادخواست ناسازگاران در زمینۀ داد که محرومی برك اندرز می. کرد می

او بر آن بود که از شدت وحشیانۀ قانون جزا و مشکالت و موانع . کرد برخورداري از حقوق کامل مدنی پشتیبانی می

، و در برابر با آنکه خودش نیش این کار را خورد، حقانیت آزادي مطبوعات را ثابت کرد. زندگی سربازان بکاهد

به طرفداري از پارلمنت، در برابر پادشاه با . اکثریتهاي شووینیست، براي حمایت از ایرلند، امریکا، و هند قد علم کرد
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ممکن است نظرات و . دست آوردن مشاغل سیاسی را از دست داد صراحت و جسارتی ایستاد که هرگونه امکان به

  .توان در شهامت او تردیدي روا داشت هرگز نمی هاي او مورد بحث قرار گیرند، ولی انگیزه

آخرین جهاد در زندگی برك، که علیه انقالب فرانسه بود، به قیمت دوستی مردي تمام شد که وي مدتهاي زیاد او را 

کرد و در خطرات  چارلز جیمز فاکس محبت او را با محبت متقابل خود جبران می. تحسین کرده و دوست داشته بود

از ده هدف با او سهیم بود، ولی تقریباً در کلیۀ کیفیات فکري و اخالقی، جز انساندوستی و  خاطر بیشمبارزه به 

فاکس . کار، مذهبی و پایبند به اصول اخالقی بود برك ایرلندي، بیچیز، محافظه. شهامت، با او اختالف داشت

بازي، و انقالب  ب با قماربازي، میخواري، رفیقهانگلیسی، ثروتمند، افراطی، و فقط تا آنجا به مذهب پایبند بود که مذه

به ارث برد، آن را ولخرجی کرد، زن  او پسر سوم ولی محبوب هنري فاکس بود که ثروتی. فرانسه سازگاري داشت

دست آورد، به   عنوان مأمور پرداخت نیروهاي مسلح به  ثروتمند دیگري را به ازدواج خود درآورد، ثروت سومی به

کرد تا نمایندگان پارلمنت را خریداري کند، پاداش خود را با گرفتن عنوان بارون هوالند دریافت  بیوت کمک می

همسرش کارولین لنکس، . مورد حمله قرار گرفت» حساب نیامده مختلس علنی میلیونهایی که به«عنوان   داشت، و به

پادشاه هرزة خاندان استوارت و یک زن  نوة چارلز دوم از لویز دو کروال بود و به این ترتیب خون رقیق شدة یک

خود نامش یادآور خاطرة خاندان استوارت بود و الجرم به . فرانسوي با اخالقیاتی فروتنانه، در عروقش جریان داشت

.نمود گوش خاندان هانوور ناخوشایند می

هوالند همۀ هوسهاي  لیدي هوالند کوشش داشت پسران خود را درستکار و با احساس مسئولیت بار آورد؛ ولی لرد

توانی به  آنچه را که می«: ساخت و یک گفتۀ قدیمی را براي او وارونه کرد و به این صورت درآورد چارلز را برآورده می

هنوز چهاردهسالگی این » توانی بدهی دیگران بکنند خودت انجام مده؛ کاري را که می فردا بیفکنی امروزمکن، و هیچ

ها و مناطق آبهاي معدنی اروپا برد، و شبی  ش او را از کالج ایتن براي گردش به قمارخانهپسر تمام نشده بود که پدر

این جوانک یک قمارباز تمام عیار شد و به ایتن بازگشت و این وضع را در آکسفرد . داد گینی براي تفریح به او می 5

هم در ادبیات انگلیسی، پیدا کرد، ولی  وقت کافی براي مطالعۀ زیاد، هم در زمینۀ ادبیات کالسیک و. نیز حفظ کرد

لیره در ناپل  16‘000او فرانسه و ایتالیایی آموخت، . پس از دو سال آکسفرد را ترك گفت تا دو سالی به سفر بپردازد

باخت، در فرنه از ولتر دیدن کرد، و صورتی از کتبی که او را دربارة االهیات مسیحی روشن کند از ولتر دریافت 

. دست آورد پدرش یک بارو براي او خرید و چارلز در سن نوزدهسالگی در پارلمنت یک کرسی به 1768در . داشت

این عمل کامالً خالف قانون بود، ولی عدة زیادي از اعضاي پارلمنت تحت تأثیر جذبۀ شخصی و ثروت مشهود جوانک 

عنوان یکی از  رش، در دولت لرد نورث بهدو سال بعد، بر اثر نفوذ پد. قرار گرفتند که صداي اعتراضی به گوش نرسید

دست  پدر، مادر، و پسر ارشد درگذشتند، و چارلز ثروتی عظیم به 1774در . رؤساي وزارت دریاداري منصوب شد

جورابهایش شل و ول، کت . وضع ظاهري او در سالهاي بلوغش به همان اندازة اخالقیاتش توأم با عدم توجه بود .آورد

اش وقتی  قۀ پیراهنش باز، صورتش براثر خوردن و آشامیدن پف کرده و افروخته، و شکم گندهاش ناصاف، ی وجلیقه

کرد، اندرز شاهد  وقتی او با ویلیام ادم دوئل می. خواهد روي زانوهایش بیفتد نشست، طوري بود که انگار می که می

از این طرف هم به اندازة آن طرف چاق من «خود را دایر براینکه مطابق معمول از پهلو بایستد نادیده گرفت و گفت 

شایعاتی عموماً جریان داشت که او طعمۀ . داد او براي پنهان داشتن عیوب خود زحمتی به خویش نمی» .هستم

گوید یک بار در یک جلسۀ قمار مدت بیست و دو ساعت بازي کرد، وطی این مدت  گیبن می. بازان است محبوب حقه

یک اصطبل از اسبهاي مسابقه . بزرگترین زندگی بعد از بردن، باختن است گفت فاکس می. لیره باخت 200‘000

از آنچه روي آنها ببازد،  بیش) شود به طوري که با اطمینان گفته می(بست، و  داشت، شرطهاي سنگینی روي آنها می

عالیق یا خصومتهاي چندین بار . گاهی در اصول سیاسی خود نیز به اندازة اخالقیات و لباسش بیتوجه بود. برد می
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اي که برك را متمایز  به سوي تنبلی گرایش داشت و با آن دقت و مطالعه. شخصیش مسیر وي را تعیین کردند

عنوان سخنران برازندگیهاي معدودي داشت، و  به. کرد داشت، سخنرانیها وپیشنهادهاي پارلمانی خود را تهیه نمی می

آوردند؛  ثراً بیشکل و تکراري بودند و گاهی فضال را سخت به حیرت مینطقهایش اک. در پی هیچ برازندگیی هم نبود

انداخت و بیرون آمدن آن را به امید قادر متعال  اش می او خود را به وسط جمله«قول ریچارد پورسن فاضل،  به

ن بحث کنندة اي برخوردار بود که، به تصدیق عموم، تواناتری ولی از چنان سرعت انتقال و نیروي حافظه» .گذاشت می

معاصران  ».چارلزفاکس چتم سالخورده را از مسند خطابه به زیر آورده است«: هوریس والپول نوشت. مجلس عوام شد

بسیاري شریک بودند، و آنها تقریباً   دادند، زیرا در این معایب عدة فاکس نسبت به معایب او گذشت نشان می

طرفدار هدفهاي آزادمنشانه بود و  1774شتر طول عمرش بعد از در بی. کردند الرأي محاسن او را تصدیق می متفق

شمرد، با این وصف فاکس را دوست  برك مفاسد را حقیر می. کرد نحوي بیپروا ترفیع و محبوبیت خود را فدا می به

: تگف برك دربارة او می. دید که وي بدون خودخواهی، طرفدار عدالت اجتماعی و آزادي انسانی است داشت، زیرا می

ترین، آشکارترین، صریحترین، و  او شخصی است که خلق شده است تا انسان را دوست داشته باشد؛ داراي بیپیرایه

پذیر است،  العاده مالیم و آشتی خیرخواهترین طبع است؛ به حد اعال از خودگذشتگی دارد؛ و داراي خلق و خوي فوق

شاید هیچ فردي هرگز «: گفت ین عقیده را داشت و میگیبن نیز هم» .اي کینه در وجودش باشد بدون اینکه ذره

تنها جورج سوم بود که در برابر این جذبۀ طبیعی » .چنین از ننگ بدخواهی، خودخواهی، یا بیصداقتی عاري نبود

  .مصونیت داشت

او ریچارد . یک ایرلندي دیگر بود که در رهبري عامل آزادیخواهی در حزب ویگ با برك و فاکس همدست بود

پدر بزرگ او، تامس شریدن اول، مطالبی از یونانی و التینی ترجمه کرد و اثري به نام هنر . ینزلی شریدن نام داشتبر

پدرش، تامس شریدن دوم، را بعضیها، از نظر . اش اثر کرده باشد بازي با کلمات انتشار داد که امکان دارد در نوه

نویس و  او با فرنسس چیمبرلین، که یک نمایش. دانستند بازیگري و مدیریت تئاتر، تنها از گریک پایینتر می

او . و کیمبریج دریافت داشت  داستانسراي موفق بود، ازدواج کرد و درجات دانشگاهی از دانشگاههاي دوبلن، آکسفرد،

داد؛ در تعیین یک مقرري از طرف پادشاه براي جانسن دست داشت، و  در دانشگاه کیمبریج تعلیم و تربیت درس می

کننده بنام زندگی سویفت نوشت، و جرئت آن را  اثري مشغول. دست آورد براي خودش هم یکی از این مقرریها به

وي به . سال بعد از فرهنگ زبان جانسن، منتشر کند 25، تنها )1780(داشت که یک فرهنگ عمومی زبان انگلیسی 

به  .ماجراهاي عشقی، ادبیات، و پارلمنت بودلین کمک کرد و شاهد پیشرفت پسرش در  پسرش در ادارة تئاتر دروري

در دوبلن  1751او، که در . نویسی در محیط خود برخورداري داشت این ترتیب، ریچارد از لطافت طبع و نمایش

آنجا ماند، و در زمینۀ آثار کالسیک   سال در دنیا آمده بود، در سن یازدهسالگی به مدرسۀ هرو فرستاده شد، شش به

در . هایی از یونانی به آثار پدر بزرگ خود طنین دوباره بخشید کرد؛ در بیست سالگی با انتشار ترجمهتحصیالت خوبی 

صورت و صداي زیباي الیزابت ان  کرد، سخت به  در حالی که با والدین خود در باث زندگی می) 1771(آن سال 

. خواند، دل باخت کرد آواز می ، اجرا میلینلی لینلی، که هفده سال داشت و در کنسرتهایی که پدر آهنگسازش، تامس

اي جز دلباختگی  اند، متوجه خواهند شد که ریچارد چاره آنها که تصاویري از الیزابت را که گینزبره کشیده است دیده

اي نداشت، زیرا وي را به  اگر حرف خواهر ریچارد را باور کنیم، الیزابت هم جز دلباختگی به ریچارد چاره. نداشت

چشمانش   هایش نور و گرمی سالمت را داشتند، گونه«. دانست سیما و دوستداشتنی می رقابل مقاومت خوشنحوي غی

گوییهاي عالی  طبعی و همان لطیفه همان شوخ …. قلبی رقیق و پرمحبت داشت …. زیباترین چشمان جهان بودند

من او را تحسین . کردند و دلخوش می هایش نشان داده شدند محفل خانوادگی را شاد و بیزبانی که بعدها در نوشته

الیزابت ان خواستگاران بسیاري » .پرستیدم، و حاضر بودم با کمال میل جان خود را فداي او کنم کردم و تقریباً می می
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یکی دیگر از آنها به نام سرگرد مثیوز، که ثروتمند ولی متأهل بود، . داشت، از جمله برادر بزرگ ریچارد به نام چارلز

از این خودکشی نجات یافت، . احمتهاي خود چنان وي را ناراحت کرد که الیزابت براي خودکشی لودانوم خوردبا مز

اش را دوباره زنده کرد، مثیوز  اي را به زندگی از دست داد، تا اینکه سرسپردگی ریچارد روحیه ولی هرگونه عالقه

نیمی از روي ترس و نیمی از روي عشق با ریچارد به  کرد که وي را بزور وادار به تسلیم کند، و الیزابت تهدید می

اي در نزدیکی لیل پناه گرفت تا ریچارد به انگلستان باز گردد  و در صومعه  ازدواج کرد، 1772فرانسه گریخت، با او در 

فاتح شد، از او دوبار با مثیوز دوئل کرد، و وقتی در دوئل اول . و میان پدر خود و پدر الیزابت حسن تفاهم برقرار کند

در دوئل دوم، او که مست بود، حریف خود را خلع سالح کرد، گذاشت دوئل به یک مسابقۀ . جان مثیوز درگذشت

ولی تامس لینلی . پدرش او را طرد کرد. کشتی نزول شأن یابد، و آلوده به خون و شراب و گل و الي به باث بازگشت

  ).1773(و را مورد تصویب قرار داد الیزابت ان را از فرانسه باز گرداند و ازدواج ا

داد بگذارد همسرش با آوازخوانی در اماکن عمومی زندگی او را تأمین کند، بر آن شد  ریچارد، که غرورش اجازه نمی

نخستین کمدي او به نام رقیبان در کاونت گاردن روي  1775ژانویۀ  17در . دست آورد نویسی ثروتی به که با نمایش

دست  شریدن براي نقش اول بازیگر بهتري به. رو نشد جراي این نمایشنامه بد بود و با استقبال روبها. صحنه آورده شد

. آغاز یک سلسله موفقیتهاي نمایشی بود که براي او شهرت و ثروت آورد) ژانویه 28(آورد، و اجراي دوم نمایشنامه 

تریگر، و میس لیدیا لنگویش صحبت  ‘طولی نکشید که همۀ مردم لندن دربارة انتونی ابسولوت، سرلوشس او

این یارو «: کردند، مانند کردند، و عمل خانم ملپراپ را در استعمال کلمات دست و پا شکسته و مخلوط تقلید می می

) یعنی تمساح(شقی یک تمثال  همان کله به«یا ). یعنی حذف کن(» را فراموش کن و او را از خاطر خود بیسواد کن

هایش  گویی در مغز خود داشت و آنها را در هر صحنه از نوشته اي از لطیفه شریدن ضرابخانه» .در سواحل رود نیل

منتقدان . داشت ساخت، و احمقها را چون فالسفه به سخن وا می افشاند، پادوها را به زیور لطافت طبع مزین می می

گویی، که در هر صحنه  تند و بذلههاي خود سازگار نیس گرفتند که شخصیتهاي نمایشی او همیشه با گفته ایراد می

ولی اینها . دهد الشعاع قرار می روي، هدف اصلی را تحت آید، به علت زیاده رسد و از دهان همه بیرون می گوش می به

.آید آمد، و امروز هم هنوز خوششان می اهمیتی نداشتند؛ تماشاگران از نشاط انگیز بودن نمایشنامه خوششان می

این نمایشنامه، که برنامۀ افتتاحیۀ آن در دوم نوامبر . ه نام دوئنا حتی از آن هم بیشتر بودموفقیت اثر دیگرش ب

در کاونت گاردن اجرا شد، در نخستین فصل خود هفتاد و پنج شب ادامه یافت و حد نصاب نمایشنامۀ اپراي  1775

ي لین از این رقابت جالب توجه دیوید گریک در تئاتر درور. ، شکست)1728در (وسه شب بود  گدایان را، که شصت

اي که توسط مادر تازه در گذشتۀ  نمایشنامه- به وحشت افتاد، ولی نتوانست پاسخ مناسبتري از اجراي مجدد کشف

شریدن، که از موفقیت به وجد آمده بود، حاضر شد نیمۀ سهم گریک در تئاتر . براي آن بیابد- شریدن نوشته شده بود

لیره  35‘000کرد، به فروش آن به  که اثر گذشت سالهاي عمر خود را احساس میگریک، . دروري لین را بخرد

لیره کمک کنند، و بقیه را قرض گرفت  10‘000شریدن پدر زن و یکی از دوستانش را وادار کرد هریک . موافقت کرد

ویش درآورد، و آوري کرد، تئاتر را با شرکاي خود به تصاحب خ لیرة دیگر جمع 35‘000دو سال بعد او ). 1776(

کردند که اعتماد او از حد خود تجاوز کرده است، ولی  بسیاري از اشخاص فکر می .مدیریت آن را به عهده گرفت

این نمایشنامه . مدرسه براي رسوایی به پیروزي دیگري نایل شد) 1777مه  8(شریدن با روي صحنه آوردن 

جبین درهم ) پنج سال پیش از آن(مان فرار او با الیزابت پدر شریدن، که از ز. بزرگترین پیروزي نمایشی قرن بود

اي در سیر صعودي شریدن حاصل شد؛ آنچه در  بعد از این پیروزیها وقفه. کشیده بود، اینک با پسرش آشتی کرد

شریدن . گرفت و شبح ورشکستگی شرکا را به وحشت افکند نمی شد مورد توجه عامه قرار تئاتر دروري لین عرضه می

هاي تراژیک و فضالي عالم  اي بر نمایشنامه این اثر هجویه. ري طنزآمیز به نام منتقد این خطر را برطرف کردبا اث
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طوري که دو روز قبل از تاریخ مقرر براي افتتاح، او  به  میان آمد؛ ولی پاي کندکاري وي به . رفت شمار می نمایش به

را با حیله به اطاقی در تئاتر کشاندند، به او کاغذ و قلم و مرکب  هنوز صحنۀ آخر را ننوشته بود، پدر زنش و دیگران او

او قسمت پایان مورد نیاز  –رویش قفل کردند  و شراب دادند، از او خواستند نمایشنامه را تمام کند، و در را به

اکتبر  29(تتاحیه برنامۀ اف. آن را تمرین کردند و وافی به مقصود یافتند. نمایشنامه را نوشت و از اطاق بیرون آمد

.تبسم دیگري از فرشتۀ بخت بر روي این ایرلندي پرشوق و ذوق بود) 1779

به شهرنشینان . اي براي تسخیر به جستجو پرداخت و تصمیم گرفت وارد پارلمنت شود او براي یافتن دنیاهاي تازه

عنوان یک  در مجلس عوام بهکرسی خود را  1780و در سال   گینی پرداخت تا به او رأي دهند، 5ستفرد هر یک 

از  او در تعقیب وارن هیستینگز با برك و فاکس همدست بود و در یک روز پرتاللؤ بیش. لیبرال پر حرارت اشغال کرد

خاطر  کرد، و به وي با همسر هنرمند خود در خوشی و تجمل زندگی می  در خالل این احوال،. هردو آنها درخشید

لرد بایرن این اعجوبه را چنین خالصه . گی، عطوفت، و قروض خود شهرت یافته بودنحوة گفتگو، لطافت طبع، سرزند

او بهترین آثار کمدي، . آنچه که شریدن انجام داده است، به حد اعال، در نوع خود از همه بهتر بوده است«: کرد

از همه باالتر، بهترین را نوشته؛ و  -تک گویی دربارة گریک -بهترین خطابه... بهترین فارس، ... بهترین درام، 

او عشق زیباترین » .سخنرانی را که تاکنون در این کشور به فکر کسی خطور کرده، یا شنیده شده ایراد کرده است

  .زن انگلستان را به خود جلب نموده و آن را حفظ کرده بود

که تنها  - یلیام پیت دوم شریدن یکپارچه رمانتیک بود؛ مشکل است که وي را در همان دنیا و نسلی تجسم کنیم که و

پیت در اوج . در آن قرار داشت - کرد شناخت، مافوق احساس قرار داشت، و بدون فصاحت حکومت می واقعیت را می

، بود؛ 1765-1763؛ مادرش خواهر جورج گرنویل، نخست وزیر در سالهاي )1759(دنیا آمد  دوران زندگی پدر خود به

پیت، که در طفولیت ضعیف و رنجور . در فضاي پارلمنت و با رایحۀ آن رشد کرداو با سیاست تغذیه شد و بار آمد و 

دور نگاه داشته شد، و در خانه زیر نظر دقیق پدرش  بود، از سختگیریها و تماسهاي اجتماعی کنندة مدارس ابتدایی به

میلتن به او فن بیان  پدرش هر روز با وادار کردن او به از حفظ خواندن آثار شکسپیر و. تحت تعلیم قرار گرفت

در چهاردهسالگی به . تا سن دهسالگی یک دانشپژوه آثار کالسیک شده، و یک تراژدي نوشته بود. آموخت می

کیمبریج فرستاده شد، کمی بعد بیمار شد و به خانه بازگشت؛ یک سال بعد دوباره به کیمبریج رفت و چون فرزند 

در لینکزاین . اخذ درجۀ فوق لیسانس در رشتۀ ادبیات و هنر نایل آمد، بدون امتحان، به 1776یک لرد بود، در سال 

به تحصیل حقوق پرداخت، مدت کوتاهی وکالت کرد، و در بیست و یک سالگی از یکی از باروهاي اختصاصی، که زیر 

الحات در نخستین سخنرانیش چنان خوب از پیشنهاد برك براي اص. نظر سرجیمز لوثر بود، به پارلمنت فرستاده شد

درخت   اي از تنۀ درخت نیست، بلکه خود تنۀ او شاخه«: اقتصادي پشتیبانی کرد که برك او را چنین توصیف کرد

لیره  300او، که پسر دوم بود، فقط سالی  .)یعنی چنان واجد خصوصیات پدرش است که گویی خود اوست(» .است

ردند؛ این شرایط به ایجاد سادگی پرتحمل و ک مقرري داشت، و گاهی هم مادر و عموهایش به او کمکهایی می

از ازدواج احتراز کرد، زیرا تمام وجود خود را به کسب . اي در رفتار و خصوصیات اخالقی وي کمک کردند ریاضتکشانه

از  خورد تا پس با آنکه بعدها به حد افراط مشروب می. برد از قماربازي یا تئاتر لذتی نمی. قدرت اختصاص داده بود

او . خاطر منزه بودن زندگی و فسادناپذیري اراده شهرتی بهمرسانید سیاست اعصاب خود را کرخ کند، به تالطم

هرگز در پی ثروت نبود، و بندرت به علت دوستی . توانست دیگران را بخرد، ولی خودش غیرقابل خرید بود می

نداري سرد وي، بشاشیتی دوستانه تنها تعداد معدودي دوست صمیمی در وراي تفرعن و خویشت. کرد گذشتهایی می

  .کردند آمیز کشف می و حتی گاهی عواطفی محبت
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و این اسمی بود که بعضی از اعضاي (» پسرك«، وقتی دولت لرد نورث درشرف استعفا بود، 1782در اوایل سال 

: ، به این مضموندر یکی از نطقهاي خود اعالمی نسبتاً غیرعادي گنجانید) پارلمنت از روي لطف بر او نهاده بودند

توانم انتظار داشته باشم که قسمتی از یک دولت تازه را تشکیل دهم، ولی چنانچه این هدف  من به سهم خودم نمی«

یعنی او شغل پایینتر از » .کنم گاه یک شغل زیردست قبول نمی بینم اعالم دارم که هیچ در دسترسم باشد، الزم می

وقتی یک دولت جدید . کرد قبول نمی –ه بعداً کابینه نامیده شد ک –آن که متضمن شش یا هفت کرسی باشد 

لیره تعیین کند، او از قبول آن امتناع ورزید و به  5000دار ایرلند با حقوق سال  عنوان نایب خزانه حاضر شد او را به

اثر شایستگی خویش او به پیشرفت خود اطمینان داشت و امیدوار بود که بر . اش ادامه داد لیره 300زندگی با سالی 

کرد و در زمینۀ امور سیاسی، صنعتی، و مالی کشور مطلعترین فرد مجلس عوام  سخت کار می. دست آورد آن را به

یک سال بعد از اعالم غرورآمیز وي، پادشاه به او روي آورد که نه تنها به دولت بپیوندد، بلکه در رأس آن قرار . شد

وچهارسالگی نخست وزیر نشده بود؛ و کمتر وزیري است که آثاري عمیقتر  کس قبل از وي در سن بیست هیچ. گیرد

  .از وي بر تاریخ انگلستان گذارده باشد

III – پادشاه علیه پارلمنت

جورج دوم سلطنت سی وسه سالۀ خود را با انزجاري آشکار نسبت به امور سیاسی انگلستان به پایان رسانید، او 

و از صمیم قلب آرزو دارم که همۀ اسقفهاي شما، . مۀ این چیزهاي احمقانه بیزارممن تا سر حد مرگ از ه«: گفت می

به  –شرط اینکه من بتوانم از آن خارج شوم و به هانوور بروم  به –همۀ وزیران شما، پارلمنت، و سراسر جزیرة شما 

بر تخت  .ك سپرده شداو آرامش ابدي یافت و در وستمینستر ابی به خا 1760اکتبر  25در » .جهنم واصل شوند

نشستن جورج سوم در روز مرگ پدر بزرگش با استقبال تقریباً همۀ انگلیسیها، غیر از معدودي که سنگ خاندان 

او نخستین پادشاه . (سیما، پرکار، و بیتکلف بود او بیست ودو ساله، خوش. رو شد زدند، روبه استوارت را بر سینه می

در نخستین سخنرانی ). در القاب خود ادعاي حاکمیت بر فرانسه را حذف کرد انگلستان از زمان هنري ششم بود که

هانووري او   یک از اسالف خود خطاب به پارلمنت، به متنی که وزیران برایش تهیه کرده بودند کلماتی افزود ك هیچ

م، به نامی که به عنوان یک ا دنیا آمده و تعلیم یافته من در این کشور به«: توانستند بر زبان جاري کنند؛ او گفت نمی

پادشاه جوان کلیۀ ظواهر الزم را براي اینکه دوستداشتنی «: هوریس والپول نوشت» .کنم انگلیسی دارم افتخار می

خلق و خوي او کامال برازنده و با وقار، و طبعش بسیار خوب است، و این کیفیت در همۀ موارد خود . باشد دارا است

براي تشویق از تورع و فضیلت، و براي جلوگیري و «اکتبر  31اي در تاریخ  صدور اعالمیهاو با » .سازد را ظاهر می

با شارلت سوفیا، شاهزاده خانم  1761در . بر محبوبیت خود افزود» مجازات فساد، کفر، و اعمال خالف اخالق،

د، از او صاحب پانزده فرزند شد شترلیتس، ازدواج کرد، و پس از اینکه خود را با فقدان جذابیت او وفق داـ  مکلنبورگ

  .این امر براي یک پادشاه از خاندان هانوور بیسابقه بود –و فرصتی براي زناکاري نیافت 

کرد نوعی سازش  آمد و احساس می گذشت، خوشش نمی او از جنگ هفتساله، که در آن وقت چهار سال از آغازش می

مور مناطق جنوبی و شخصیت درجۀ اول در دولت دیوك آو ویلیام پیت اول، وزیر ا. با فرانسه امکانپذیر است

نیوکاسل، اصرار داشت که جنگ ادامه یابد تا فرانسه آن قدر ضعیف شود که عالقه به معارضه برخاستن با امپراطوریی 

ت که عالوه بر آن، اصرار داش. که بر اثر پیروزیهاي انگلستان در کانادا و هندوستان ایجاد شده بود را نداشته باشد

ارل آو بیوت  1761در مارس . اتفاق متحد انگلستان، یعنی فردریک کبیر هیچ قرارداد صلحی نباید امضا شود مگر به

پیت بیهوده مقاومت . اي پرداخت وزیر امور مناطق شمالی شد و به اجراي طرح مربوط به انعقاد قرارداد صلح جداگانه

اي در سال براي او و وارثش، و یک مقام  لیره 3000عیین یک مقرري جورج با ت. ورزید و در پنجم اکتبر استعفا کرد

  از قبول مقام نجیبزادگی براي ) 1766تا (پیت . نجیبزادگی براي همسرش که پرینسس چتم شد، او را راضی کرد
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چون او با . داشت اش، یعنی مجلس عوام، برکنار می کرد، زیرا این مقام وي را از نبردگاه مورد عالقه خود امتناع می

خاطر قبول این امتیازات شدیداً مورد انتقاد قرار گرفت، ولی این امتیازات از  تحقیر دربارة مقرري صحبت کرده بود، به

آورد کمتر بودند، و دیگران که قبالً امتیازات خیلی کمتري از او داشتند در این هنگام  دست می آنچه که وي قبالً به

.وردندآ دست می خیلی بیشتر از او به

دیوك آو نیوکاسل، پس از چهل و پنج سال اشغال مقامهاي برجستۀ سیاسی، از شغل خود دست  1762مه  26در 

در این هنگام اهداف پادشاه جوان شکل و نیرو به . عنوان نخست وزیر بجاي او نشست سه روز بعد، بیوت به. کشید

در امور خارجی، قسمتی از اختیارات ویژة پادشاه  او و بیوت تعیین خطوط اصلی سیاست را، مخصوصاً. خود گرفت 

یک ویگ  1761در . عالوه بر آن، او شایق بود به تسلط چند خانوادة ثروتمند بر دولت پایان دهد. کردند تلقی می

قانع » سایۀ سلطنت«سالخورده به نام ویلیام پولتنی، ارل آو باث، در یک جزوة بینام، پادشاه را برانگیخت که به 

را » ادعاهاي غیرقانی حکومت اولیگارشی جنجالی«خود استفاده کند و » اختیارات ویژة سلطنتی«، بلکه از نشود

اکثریت اعضاي مجلس عوام معتقد بودند که پادشاه باید وزیران خود را از میان رهبران مورد قبول حزب یا .بگیرد

ود دایر بر انتخاب وزیران خویش، بدون توجه به جورج در مورد حق قانونی خ. گروه پیروزمند در انتخابات برگزیند

ویگها نشستن حکمران هانوور . کرد گونه محدودیتی غیر از مسئولیتش در برابر ملت، پافشاري می حزب و بدون هیچ

بر تخت انگلستان را ترتیب داده بودند؛ بعضی از توریها با اعضاي تبعیدي خاندان استوارت تماسهایی برقرار کرده 

. و ناگزیر دو جورج نخستین تنها ویگها را به دولت خود خوانده، و بیشتر توریها به امالك خود بازگشته بودندبودند، 

آنها خاندان جدید را پذیرفتند و به تعداد قابل توجه نزد پادشاه متولد انگلستان آمدند تا مراتب ارادت  1760ولی در 

دید که، عالوه بر ویگهاي با کفایت، توریهاي با کفایت را به  دلیلی نمی جورج از آنها استقبال کرد و. خود را ابراز دارند

ویگها معترض بودند که اگر پادشاه آزاد باشد که بدون مسئولیت در برابر پارلمنت وزیران . مشاغل رسمی تعیین نکند

اي  همان پایه دشاه بهتخلف خواهد شد، اختیارات پا 1689را انتخاب، ومشی کلی را تعیین کند، از بیلۀ حقوق مورخ 

رهبران این . از میان خواهند رفت 1688و  1642که چارلز اول مدعی آن بود بازخواهد گشت، و اثرات انقالبهاي 

ناپذیر است؛ این نظام  کردند که نظام حزبی داراي معایبی است، ولی براي حکومت مسئول اجتناب حزب استدالل می

کنندگان چنین  وقتی انتخاب(کند، و  دهد که مراقب آن است، از آن انتقاد می در برابر هر دولت یک اقلیت قرار می

اند تا جهت سیاست را بدون برهم زدن ثبات کشور  جاي آن افرادي قرار دهد که مجهز شده تواند به می) بخواهند

  .کیل شدندبه این ترتیب، صفوف براي نخستین مبارزة عمده بر سر قدرت در دوران سلطنت جدید تش. عوض کنند

شد، ولی در مورد مادرش این  در انتقادات، اغلب پادشاه مستثنا می. بیوت قسمت عمدة بار مبارزه را بردوش داشت

بیوت . ناپذیر آورد این افترا پادشاه را به خشمی آشتی. کردند که رفیقۀ بیوت است طور نبود؛ هجوگویان او را متهم می

ضا کرد و، براي مجبور کردن فردریک به رضایت، کمکهاي مالی انگلستان به اي با فرانسه ام قرارداد صلح جداگانه

مردم انگلستان با آنکه از به پایان رسیدن . فردیک او را شخصی رذل خواند و به جنگ ادامه داد. پروس را قطع کرد

دة توأم با نرمی خور از حد نسبت به فرانسۀ شکست عنوان اینکه بیش جنگ خوشحال بودند، این قرارداد صلح را به

اش دست نخورده مانده  بینی کرد که فرانسه، که بحریه است، تقبیح کردند؛ پیت بسختی به آنان حمله برد، و پیش

مجلس عوام این ). این کار را کرد 1778و فرانسه در (بود، بزودي جنگ علیه انگلستان را از سر خواهد گرفت 

مادر جورج، با خوشحالی از اینکه ارادة پادشاه . أي مخالف تأیید کردر 65رأي موافق در برابر  329عهدنامه را با 

تا این زمان پادشاه جدید به درستکاري شهرت ».اینک پسر من واقعاً پادشاه انگلستان است«: حاکم شده است، گفت

که به سیاستهاي گمارند  نگارانی را می داشت، ولی وقتی دید که ویگها مشغول خریدن آراي پارلمانی هستند و روزنامه

او وجوه و قدرت حمایت خود را براي وادار کردن نویسندگانی . تصمیم گرفت که بر آن پیشی بگیرد  او حمله کنند،
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که بیوت پادشاه را وادار کرد یک  1762شاید در سال . کار برد مانند سمالت به دفاع از هدفها و اقدامات دولت به

یک از  نظر او هم برآورده شد، ولی هیچ. چنین خدماتی را مطمح نظر داشتمقرري براي سمیوئل جانسن تعیین کند، 

هاي خشن چارلز چرچیل، یا هتاکی  توانست نطقهاي انتقادآمیز و زیرکانۀ جان ویلکس، هجویه طرفداران این وزیر نمی

شدند، و از لحاظ  اي که دربارة دربار نوشته می مطالب بدنام کننده«. کسی با نام مستعار جونیوس را جبران کند

طور روزانه،  کردند، در این هنگام به توزي از آنچه که طی سالهاي بسیار منتشر شده بودند تجاوز می جسارت و کینه

داد، ولی از نخست وزیر او،  گرفت و به او رأي می پارلمنت پول پادشاه را می».یافتند هم به نظم و هم به نثر، انتشار می

ه بر اثر خدمت طوالنی به یکی از احزاب در مجلس عوام به قدرت نرسیده بود، بدش عنوان یک اسکاتلندي ک به

خاطر داشت، احساسات مخالف علیه اسکاتلند  را به 1745در انگلستانی که هنوز حملۀ اسکاتلندیها در سال . آمد می

رابرت ادم را : اده بودهاي چرب سیاسی را به هموطنهاي خود د عالوه بر آن، بیوت لقمه. به حد اعال وجود داشت

نویس اسکاتلندي،  کرده و براي جان هوم، نمایش) بانادیده گرفتن رنلدز(معمار دربار، و الن رمزي را نقاش دربار 

دار آویختن یا  الناس لندن با به عوام. مقرري برقرار ساخته بود، در حالی که مقام استادي از تامس گري دریغ شده بود

  .داشتند وزیر، احساسات خود را ابراز می و با حمله به کالسکۀ نخستچکمه، سوزاندن یک 

شد، مردم روستایی را  مالیاتی که بر شراب سیب بسته. رفت، ناچار بود صورت خود را پنهان دارد وقتی او به تئاتر می

توانست به مقابله  بیوت، که نمی. وزیر در تاریخ انگلستان درآورد ترین نخست صورت بیوجهه بیزار ساخت، و بیوت را به

هاي سیاست  اش درهم شکسته شد؛ او دریافت که براي تحریکات و توطئه با این سیل برآید، سالمتش مختل و روحیه

.رداز مدت کمتر از یک سال تصدي مقام نخست وزیري، استعفا ک ، پس1763آوریل  8مناسب نیست؛ در 

ناپذیر قرار  در مطبوعات مورد حملۀ جان ویلکس شکست. جانشین وي، جورج گرنویل، دچار سه تصادف سوء شد

قانون تمبر را، که رنجش و دوري مستعمرات امریکایی را آغاز کرد، به پارلمنت  1765؛ در مارس )1763حد (گرفت 

و استعفاي بیوت اعصاب و عزم پادشاه را درهم عدم موفقیت . برد؛ و جورج سوم دچار نخستین حملۀ جنون خود شد

. جو بود نحوي دردناك خودرأي و تقریباً تسلط ازدواجش براي او خوشی و سعادت نیاورد، و گرنویل به. شکسته بود

کرد که در برابر اولیگارشی ویگها، که بر پارلمنت  جورج بزودي بهبود یافت، ولی دیگر آن قدر احساس نیرومندي نمی

او با دعوت از یک ویگ به نام مارکوئس راکینگهم براي تشکیل . مطبوعات تسلط داشتند، مقاومت کند و بیشتر

این مارکوئس، شاید به تلقین منشی خود ادمند برك، ظرف یک سال چند الیحۀ .دولتی جدید، از در سازش درآمد

لیات تمبر لغو شد؛ قراردادي که با ما. مالیات شراب سیب لغو یا تعدیل شد. جویانه به پارلمنت تقدیم کرد آشتی

ظاهراً براي گذراندن . روسیه بسته شد به گسترش تجارت کمک کرد؛ جوش و خروش بر سر ویلکس فرونشانده شد

پادشاه از لغو مالیات و امتیازاتی که به ویلکس داده شده بود، . عمل نیامد اي استفاده به گونه رشوه این قوانین از هیچ

او دولت راکینگهم را برکنار ساخت، به پیت عنوان لردي پیشنهاد کرد و از او  1766ژوئیۀ  12در . ناراحت بود

  .پیت قبول کرد. عهده بگیرد خواست تصدي دولت را به

او در این هنگام آنچه را . سالمت جسم خود و تقریباً سالمت عقل خود را از دست داده بود» عوامی بزرگ«ولی این 

عنوان ارل آو چتم، و به این ترتیب با دست کشیدن از  انده بود، با قبول لقب نجیبزادگی بهم که از محبوبیتش باقی

کرد که بتواند  از آن احساس ضعف می  او بیش. اي داشت پیت عذر و بهانه. مقام خود در مجلس عوام فدا کرد

شغلی . داشت ر کمتري میدر مجلس اعیان، او فراغت بیشتر و فشا. تشنجات و مبارزات مجلس عوام را تحمل کند

 –داري را  عنوان مهردار سلطنتی گرفت و گذاشت دوستش دیوك آو گرافتن شغل ریاست خزانه سر و صدا به نسبتاً بی

رغم مخالفت  ولی همکارانش متوجه شدند که او بدون مشورت با آنها یا علی. دست آورد به –که رسماً خیلی مهم بود 

کسانی هم بودند که وقتی او به باث رفت تا رنج نقرس خود را کاهش دهد، احساس کند، و  آنها خط مشی تعیین می
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در . او به این هدف رسید، ولی این کار را به کمک داروهایی انجام داد که نظم فکریش را برهم زدند. آرامش کردند

  .استعفا داد، و گرافتن نخست وزیر شد 1768اکتبر 

با یکدیگر متحد شدند » دوستان پادشاه«بود که گروهی معروف به ) 1768- 1766(در خالل این هرج و مرج سیاسی 

خاطر جلب حمایت سیاسی  آنها جورج را در اعطاي عنایات خود به. تا به پیشبرد هدفهاي پادشاه کمک کنند

ز نظرات شدند ا کردند و از کلیۀ وسایل براي توفیق نامزدهاي انتخاباتی و ترفیع وزیرانی که متعهد می راهنمایی می

هنگامی که گرافتن خود را درگیر مشکالت و اشتباهات کرد، آنها موجب . کردند پادشاه پشتیبانی کنند استفاده می

فوریه، هنگامی که فردریک  10در ). 1770ژانویۀ  27(مزید اشتباهات و مشکالتش شدند، تا اینکه او استعفا داد 

  خدمت دوازدهسالۀ خود را به) این عنوان را به ارث برد 1790معرف به لرد نورث، هرچند که وي در سال (نورث 

.دست آورد داري آغاز کرد، این گروه بزرگترین پیروزي خود را به عنوان رئیس خزانه

احساس وفاداري و ترحمش بود که او را بر مسند قدرت نگاه داشت و . نورث شخصی ضعیف بود، ولی مرد بدي نبود

  دنیا آمده بود، اي ثروتمند به او که فرزند ارل آو گیلفرد بود و در خانواده. یش فراهم آوردمقامی خوشایند در تاریخ برا

از همۀ مزایاي تحصیلی و معاشرت برخوردار شد، در سن بیست ودوسالگی به مجلس عوام پا گذاشت، و نزدیک به 

گویی خود دوستان  نه، و لطیفهبه علت بیتکلفی، عطوفت، رفتار دوستا. چهل سال کرسی خود را در آنجا حفظ کرد

از . ساخت کس را جز پادشاه راضی نمی کرد که هیچ کارانه پیروي می ولی چنان از روشهاي محافظه. بسیاري یافت

از سیاستهاي جورج سوم، حتی . کرد جنگ با امریکا جانبداري می) تا آخرین مراحل(قانون تمبر، اخراج ویلکس، و 

دانست نه عامل پارلمنت، مردم که  کرد؛ خود را عامل پادشاه می تردید داشت، دفاع میهنگامی که دربارة حکمت آنها 

رسید که در این اعتقاد خود که پادشاه قانوناً حق دارد وزیران را انتخاب،  دیگر جاي خود داشتند؛ و چنین به نظر می

وسیلۀ  در ادارة مجلس عوام، و بهوسیلۀ نورث و حسن سلوك وي  جورج سوم به. و مشی کلی را هدایت کند مؤمن بود

عمال خود   وسیلۀ نورث به. رسیدند، مدت ده سال بر انگلستان حکمرانی کرد وجوهی که به تصویب پارلمنت می

کرد، و سعی  نگاران کمکهاي مالی می فروخت، به روزنامه خرید، مقرري و مشاغل می کرسی و رأي در پارلمنت می

، برك، فاکس، شریدن، »جونیوس«این که اتحادي از جان ویلکس، . ند نگاه داردداشت که مطبوعات را در قید و ب

  .فرانکلین، و واشینگتن الزم بود تا او را شکست دهد نمایشگر میزان شهامت و سرسختی وي بود

IV – پارلمنت علیه مردم

  :خوانیم چنین می 1762سپتامبر  23دردفترخاطرات گیبن به تاریخ 

گویی  ناپذیر، بذله اي خستگی او روحیه. ام من بندرت با مصاحبی بهتر از او آشنا شده. ام خوردسرهنگ ویلکس با ما ش

اخالقش . طبعی پایان ناپذیر، و دانش بسیار دارد، ولی در زمینۀ اصول، مانند زمینۀ عمل، یکپارچه فاسد است و شوخ

کند،  او به این نوع اخالقیات افتخار می. تمفاسد، و صحبتش پر از کفر و رکیک اس  ننگین، زندگیش آلوده به کلیۀ

خود او به ما گفت که مصمم است در این . زیرا شرم و حیا ضعفی است که وي مدتهاست بر آن چیره شده است

کار بود که در سراسر هشت سال عضویت خود  این نظر یک محافظه» .دوران نارضایی عمومی، خود را ثروتمند کند

توانست بآسانی با یک دشمن معترف به معاصی و رنگارنگ پارلمنت  داد و نمی ت رأي میدر مجلس عوام به سود دول

او اخالقیات و . کرد آمد، ویلکس به بیشتر اتهامات واردة خود اعتراف می می  ولی اگر پیش. و پادشاه همدردي کند

رخ نمایندگانی  شی و لذت را بهبرد که پایبندي خود به خو دور افکنده بود و لذت می همچنین االهیات مسیحی را به

  .عقیده، ولی از صراحت وي دچار وحشت بودند بکشد که از نظر اصول اخالقی با او هم
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در آکسفرد و لیدن تحصیالت خوبی کرد که . جان ویلکس فرزند یک مشروبساز در کالر کنول در شمال لندن بود

در سن . کافی بود» آداب و رفتار آقامآبانۀ خود« آثار کالسیک و  براي متعجب کردن جانسن از دانش خود دربارة

  .ازدواج کرد» خانمی یک برابر و نیم سن خود، ولی با ثروتی زیاد«بیست سالگی با 

 1757در حدود سال . بازي روي آورد جان به میخوارگی و رفیقه. این خانم از ناسازگاران، و پایبند تورعی خشک بود

باشگاه «ن، جورج سلوین، چارلز چرچیل شاعر، و چهارمین ارل آو سندویچ دربه سرفرانسیس دشوود، باب دادینگت

اعضاي این باشگاه در دیر قدیمی مدمنم، متعلق به فرقۀ سیسترسیان، واقع در ساحل رود تمز . پیوست» آتش دوزخ

ولیکهاي کلیساي رم تشریفات کات» راهبان دیوانۀ مدمنم«عنوان  در آنجا آنها به. دادند نزدیک مارلو، تشکیل جلسه می

  .دادند براي شیطان، و برآوردن امیال کفرآمیز و شهوانی خود، مورد مسخره قرار می» قداس سیاه«را با برپا کردن 

لیره از حوزة ایلزبري، به نمایندگی پارلمنت انتخاب شد  7000ویلکس بر اثر اعمال نفوذ معاشران خود، و با صرف 

نام  چون بیوت به نشریۀ سمالت به. به دشمنان بیوت چسبانید 1760هین، و بعد از در آغاز خود را به پیت م). 1757(

نام نورث  انتشار یک نشریۀ هفتگی مخالف آن به 1762کرد، ویلکس با کمک چرچیل در ژوئن  بریتن کمک مالی می

انندگان بسیار آمیز بودن، لطافت سبک، و زهرآگینی حمالتش به دولت خو بریتن را آغاز کرد، که به علت شوخی

و در حقیقت با این عمل خود باعث پراکنده (طور مبسوط این شایعه را انکار کرد  ها به او در یکی از شماره. یافت

  .که بیوت مادر پادشاه را رفیقۀ خود کرده است) شدن این شایعه شد

اي با فرانسه، از  لح جداگانهخاطر اینکه از طریق انعقاد قرارداد ص او بیوت را به) 1763آوریل  23( 45در شمارة 

، که بیوت به اسم پادشاه ارائه کرده بود، »نطق پادشاه«خاطر اینکه در  قرارداد انگلستان با پروس تخطی کرده، و به

چنین وانمود ساخته بود، که این قرارداد مورد تصویب فردریک کبیر قرار گرفته است، مورد حملۀ شدید قرار داد و 

:گفت

بر مردم عرضه شده ... کار رفته  ترین وقاحتی که تاکنون از ناحیۀ یک دولت علیه بشریت به بیشرمانهدر این هفته، 

من در تردیدم که آیا این فریب و ادعا . شنبۀ گذشته در تاریخ این کشور نظیر ندارد در سه» نطق نخست وزیر«. است

توان  کشور باید از این امر متألم باشند که میهمۀ دوستان این . شود یا براي ملت براي پادشاه سنگینتر تمام می

ترین  وادار کرد که صحۀ نام مقدس خود را بر مشمئزکننده... شهریاري با چنین کیفیاتی بزرگ و دوستداشتنی را 

من مطمئنم که همۀ بیگانگان، خصوصاً پادشاه پروس، . ... اقدامات و غیرقابل توجیهترین اظهارات رسمی اعطا کند

انتظارات من، از «او باعث شده بود که پادشاه ما اعالم دارد . را مورد تحقیر و نفرت قرار خواهند داد نخست وزیر

طور کامل برآورده  اند، به دست آورده طریق اثرات میمونی که چندین متحد تاج سلطنت من از عهدنامۀ قطعی به

ند با شرایطی که آن شهریار بزرگ مورد تصویب ا قدرتهاي در جنگ با برادر خوبم پادشاه پروس وادار شده. اند شده

دانند که  کذب ننگین همۀ این جمله بر همۀ ابناي بشر آشکار است، زیرا همه می» .قرار داده است موافقت کنند

اما در مورد تصویب کامل پارلمنت، که . ... با پستی پادشاه پروس را رها کرد... نخست وزیر اسکاتلندي انگلستان 

اعتبار «بدهی زیاد . دانند که این تصویب چگونه تحصیل شد شود، همۀ دنیا می قدر بیهوده الف زده می ایندربارة آن 

  .دهد تقریباً بوضوح بده بستانهاي زمستان را نشان می» مخصوص خاندان سلطنتی

ئۀ ادب شخصی دانست، جورج سوم این مقاله را یک اسا را واقعاً متعلق به بیوت می» نطق پادشاه«با آنکه ویلکس 

تلقی کرد و به لرد هالیفاکس و لرد اگرمونت، که در آن موقع وزیران کشور بودند، دستور داد که همۀ کسانی را که 

آنها یک حکم جلب عمومی صادر کردند، . در انتشار شمارة چهل و پنج نورث بریتن دست داشتند دستگیر کنند

دستگیر شوند، و برابر مفاد مبهم آن چهل و نه نفر، از جمله یعنی حکمی که حاوي نام کلیۀ کسانی بود که باید 

ویلیامز، که مسئول چاپ نشریه بود، ). 1763آوریل  30(زندانی شدند ) با وجود حق مصونیت پارلمانی وي(ویلکس 



۶۵١٣

ه براي لیر 200عنوان یک شهید هورا کشیدند و  قرار داده شد؛ ولی جمعیتی از مردم براي او به) بند تخته(در پیلوري 

ویلکس به دادگاه قضایی توسل جست تا حکم حضور وي در دادگاه را صادر کند، و آن را . کمک به او جمع کردند

دست آورد؛ در دفاع از خود مطالبی گفت، و با استناد به اینکه دستگیري وي مخالفت حقوق پارلمانی است،  به

ویلکس، . دست آورد ، حکمی براي آزادي خود به)از دوستان پیت(نام چارلز پرت  توانست از رئیس قضات، به

لیره غرامت  5000هالیفاکس و دیگران را به جرم دستگیري غیرقانونی و وارد کردن زیان مالی به دادگاه کشانید و 

عمل پرت در محکوم داشتن احکام جلب عمومی به فسادي پایان داد که همان اندازه براي انگلیسیها منفور . گرفت

  .ها براي فرانسوي» هاي سربه مهر هنام«بود که 

اي در باب زن،  در تنظیم مقاله) فرزنداسقف اعظم کنتربري(تقدیر و سرنوشت ویلکس را وسوسه کرد تا با تامس پاتر 

این مقاله معجونی از کفر و رکاکت بود، و . اي در باب انسان اثر پوپ، همکاري کند اي شاعرانه مقاله عنوان مضحکه به

اي در همان طراز یادداشتهایی که اسقف ویلیام واربرتن بر اشعار پوپ نوشته بود، به آن افزوده و  فاضالنهیادداشتهاي 

از آن نسخ . اش به چاپ نرسید این قطعۀ کوچک در چاپخانۀ ویلکس در خانه. به همین اسقف منتسب شده بودند

هاي غلطگیري آن را به  وزیران پادشاه نمونه. زیادي چاپ نشد، بلکه سیزده نسخه براي معدودي از دوستان فراهم آمد

و ) نوامبر 15(ارل این کار را کرد . چنگ آوردند و ارل آو سندویچ را وادار کردند که آنها را در مجلس اعیان بخواند

گوید که اعضاي مجلس اعیان همین طور  والپول می. باعث سرگرمی لردها، که از شهرت هرزگی او خبر داشتند، شد

توانستند حفظ ظاهر کنند، ولی قبول داشتند که این شعر افترایی  داد، نمی ویچ به خواندن ادامه میکه سند

وقتی . خاطر کفرگویی تعقیب کند فضیحتبار، رکیک، و ضد مذهبی است، و از پادشاه خواستند که ویلکس را به

سرور من، «: اهد مرد، ویلکس پاسخ دادسندویچ به ویلکس گفت که او یا بر باالي چوبۀ دار یا از امراض مقاربتی خو

نوامبر، ویلکس برپا خاست تا  15در همان روز » .هایتان بسته است به اینکه آیا با اصولتان هماغوش شوم یا با رفیقه

آراي مخالف او را سرجایش . شکایتی دربارة تعدي نسبت به حقوق پارلمانی خود در مورد بازداشتش عرضه دارد

در تاریخ هفدهم، . ت به جالد دستور داد که شمارة چهل و پنج نورث بریتن را در مالء عام بسوزاندنشاندند؛ و پارلمن

آنها در هایدپارك با یکدیگر . سمیوئل مارتین، که در آن شماره مورد هتاکی قرار گرفته بود، ویلکس را به دوئل خواند

عنوان یک آدمکش اجیر  دم لندن مارتین را بهمر. رو شدند، ویلکس زخم شدیدي برداشت و یک ماه بستري شد روبه

ویلکس و «. شده محکوم کردند و وقتی جالد بر آن شد که شمارة چهل و پنج نورث بریتن را بسوزاند، شورش کردند

. شعار یک شورش عمومی روبه گسترش هم علیه پادشاه و هم علیه پارلمنت شدند» شمارة چهل و پنچ«و » آزادي

 26(وار به هیجان آمده بود سعی کرد ویلکس را بکشد، او به فرانسه رفت  تلندي که دیوانهپس از اینکه یک اسکا

فوریه در دادگاه استیناف براي  21او را رسماً از پارلمنت اخراج کرد، و در  1764ژانویۀ  19الجرم دادگاه در ). دسامبر

اش صادر  شد و براي اینکه حکم دربارهاي در باب زن مقصر شناخته  تجدید چاپ شمارة چهل و پنچ و چاپ مقاله

  .او در دادگاه حضور نیافت، الجرم دادگاه در اول نوامبر او را یاغی اعالم کرد. شود، به دادگاه احضار شد

ترسید که اگر به انگلستان بازگردد، به زندان ابد  ویلکس مدت چهار سال در فرانسه و ایتالیا سرگردان بود و می

او . دید، در ناپل با بازول آشنا شد، و بازول او را مصاحبی جالب یافت نکلمان را زیاد میدر رم وی. محکوم شود

» .هاي جاندار و جدیش در مورد مسائل اخالقی در روح من آشفتگی نسبتاً خوشایندي ایجاد کردند گفته«: گفت می

د لطیف طبعترین مرد اروپا را به پاریس، از ولتر در فرنه دیدن کرد و با لطافت طبع خو ویلکس در راه بازگشت

. مجذوب خود ساخت

. بازگشت لیبرالها به قدرت تحت رهبري راکینگهم و گرافتن باعث شد که ویلکس امید بخشودگی را در سر بپروراند

به انگلستان  1768وي در . طور خصوصی اطمینان داده شد که اگر ساکت بماند، کسی مزاحم او نخواهد شد به او به
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وقتی در آن مبارزه شکست خورد، کوشید تا از . نامزدي خود را براي نمایندگی پارلمنت از لندن اعالم کردبازگشت و 

. میدل سکس انتخاب شود؛ و بعد از یک مبارزة پر سر و صدا، او با اکثریت قابل توجهی از رقباي خود پیشی گرفت

خاطر تمایالت رادیکالی و  ، به)لندن استاینک شامل شمال باختري (آن کاونتی، که بیشتر آن شهري شده بود 

آوریل ویلکس خود را تسلیم دادگاه کرد، به انتظار  20در . داري رو به گسترش شهرت داشت خصومتش با سرمایه

این حکم لغو شد، ولی او به . اش صادر شده بود لغو شود اینکه با این عمل خود باعث شود حکم یاغیگریی که درباره

اي از مردم خشمگین او را از دست مأموران  توده. جریمه، و بیست ودوماه زندان محکوم شد لیره 1000پرداخت 

وقتی او از چنگ ستایشگران خویش گریخت، . نجات دادند و پیروزمندانه روي دست در خیابانهاي لندن گرداندند

نجا جمع شدند و در نظر گروهی از مردم در دهم ماه مه در آ. خود را در سینت جورجز فیلدز تسلیم زندان کرد

  .پنج نفر کشته، و پانزده نفر زخمی شدند: سربازان به روي شورشگران تیراندازي کردند. داشتند دوباره او را آزاد کنند

؛ بار )فوریه 16(مجدداً از میدل سکس انتخاب شد . مجلس عوام بار دیگر او را اخراج کرد 1769در چهارم فوریۀ 

رأي به  296رأي به وي و  1143؛ این بار با آنکه )آوریل 13(کس باز او را انتخاب کرد دیگر اخراج شد، و میدل س

هنري لوترل داده شده بود، پارلمنت به این علت که ویلکس از پارلمنت اخراج شده است و در مدت اجالسیۀ آن 

خروج از پارلمنت مورد حمله قرار هنگام  لوترل به. باشد، کرسی را به لوترل داد پارلمنت قانوناً فاقد شرایط الزم می

اي به پادشاه نوشتند و شکایت  هفده کاونتی و باروهاي بسیاري نامه. کرد در خیابانها ظاهر شود گرفت، و جرئت نمی

دایر بر ) طور مطلق در تصرف داشتند العمر تنها با پرداخت عوارض، ملکی را به کسانی که مادام(کردند که حق مالکان 

پادشاه، که با شدت از عمل . نحوي آشکار مورد تجاوز قرار گرفته است گان خود در مجلس عوام، بهانتخاب نمایند

ها را نادیده گرفت؛ بالفاصله، یکی از اعضاي پارلمنت به نام سرهنگ آیزك  اخراج پشتیبانی کرده بود، این تظلم نامه

جان هورن  ».بیاموزدر آدمکشی را به مردم ممکن است فک«ها  باره در پارلمنت گفت که نادیده گرفتن تظلم نامه

از اخراج  توك، کشیش جوانی که ایمان خود را تسلیم جذبۀ ولتر کرده بود، لباس روحانیت از تن به در کرد و پس

.خ رنگ خواهد کردداشت که خرقۀ سیاه کشیشی خود را سر مکرر ویلکس از پارلمنت، اعالم

هدف آنی این انجمن آزاد کردن . عهده گرفت را به) 1769(» انجمن هواخواهان بیلۀ حقوق«توك رهبري تشکیل 

این انجمن در اجتماعات عمومی، مردم را براي . ویلکس از زندان، پرداخت قروض وي، و بازگرداندن او به پارلمنت بود

العمل  نحوي غیرقابل اصالح فاسد است و در برابر خواست همگان عکس هعنوان اینکه ب انحالل پارلمنت حاضر، به

اي بود که با آراي کلیۀ افراد ذکور بالغ انتخاب  کرد؛ همچنین خواستار پارلمنتهاي ساالنه دهد، تحریک می نشان نمی

ئول باشند؛ همۀ شده باشند، و نیز خواستار آن بود که وزیران در برابر پارلمنت از لحاظ مشیها و مخارجشان مس

گونه مقام یا مقرري یا  نامزدهاي انتخاباتی براي پارلمنت باید سوگند یاد کنند که هرگز هیچ نوع رشوه یا هیچ

مواجبی از پادشاه قبول نکنند؛ و هر نمایندة پارلمنت باید از نظرات موکلین خود، حتی اگر این نظرات مخالف نظرات 

بایستی رسیدگی شود؛ و تنها خود مستعمرات امریکایی باید حق  یرلند میخودش باشند، دفاع کند؛ به شکایات ا

  . داشته باشند از مردم خویش مالیات بگیرند

مأمورانی که (عنوان شهردار لندن، و مأموران ملبس به جامۀ متحدالشکل این شهر  ویلیام بکفرد، به 1769در ژوئیۀ 

عنوان  سلیم پادشاه کردند که در آن از رفتار وزیران پادشاه بهاي ت نامه) طبق سنت لباس متحدالشکل بر تن داشتند

اینکه ناقض قانون اساسیی است که بر مبناي آن تخت سلطنت انگلستان به خاندان هانوور داده شده است، عیبجویی 

بود، به این کار رفته  اي براي پادشاه فرستادند، که در آن زبان انقالب به آنها تذکاریه 1770مارس  14در . شده بود

درپی هر نیت خوب را ناکام، و هر نیت  تحت نفوذ پنهانی و نامیمونی که در طی حکومت هر یک از دولتهاي پی«: نحو

آنها عملی . اند بد را پیشنهاد کرده است، اکثریت مجلس عوام ملت شما را از عزیزترین حقوقشان محروم ساخته
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ز وصول عوارض براي تدارك ناوگان توسط چارلز اول یا قدرت تعیین اند که از نظر عواقبش زیانبارتر ا مرتکب شده

حکومت مشروطه «در این نامه از پادشاه تقاضا شده بود که » .مقررییی است که جیمز دوم به خود اختصاص داده بود

پادشاه، . کند و پارلمنت حاضر را منحل» را باز گرداند، آن وزیران بدکار را براي همیشه از شوراهاي خود خارج سازد،

قبل از اینکه «: در حالی که دست خود را روي شمشیرش گذارده بود، با فریاد گفت  که شدیداً به خشم آمده بود،

  .رسید نظر می از پاریس به انقالب نزدیک به ، لندن بیش1770در » .تسلیم انحالل شوم، به این توسل خواهم جست

او هویت . نگلستان به درون این گود قابل اشتعال دنیاي سیاست افکندها را در تاریخ ا آتشزاترین نامه» جونیوس«

داند او چه کسی بود، هرچند که  کس نمی داشت که تا امروز هیچ خود را حتی از ناشران خود چنان پنهان نگاه می

. هیم دیدامان وارن هیستینگز خوا عنوان دشمن بی باشد، که وي را به بیشتر حدسها دربارة سرفیلیپ فرانسیس می

در این هنگام وي . هایی دیگر را به نام بروتوس امضا کرده بود هایی به نام لوشس، و نامه قبالً نامه ها نویسندة این نامه

قبل از میالد خلع  510که بنابه گفتۀ لیویوس تاریخنویس رومی یک پادشاه را در حدود سال  –نام جونیوس را 

کار  ها به لحن نیرومند زبان انگلیسی که در این نامه. بر وسط اسامی خود افزود - بود کرده و جمهوري روم را بنا نهاده 

. دهد که جونیوس اگر نزاکت یک اصیلزاده را نداشته، از تحصیالت همانند وي برخوردار بوده است رفته بود نشان می

نحوي سودآور  ها به قدرت و نیش این نامه. داشت ها پولی دریافت نمی بود، زیرا براي نامه احتماالً وي شخص متمکنی

ها در آن چاپ شدند،  نامه 1772  ژانویۀ 21تا  1768نوامبر  21فروش تعداد نسخ نشریۀ پابلیک ادور تایزر را، که از 

.افزایش داد

قرار ) 1772(هاي جونیوس  نامه  در مقدمۀ مجموعۀ که» تقدیم به ملت انگلستان«نویسنده در مطلبی تحت عنوان 

او . اعالم داشت» تأکید آزادي انتخابات و اثبات حق انحصاري شما در انتخاب نمایندگان خودتان«دارد، هدف خود را 

اخراج مکرر ویلکس از پارلمنت و دستگیري همۀ کسانی را که با شمارة چهل و پنج نورث بریتن ارتباط داشتند، 

آزادي مطبوعات در حکم ضامن همۀ «: ب یک حکم جلب عمومی، نقطۀ شروع بحث خود قرار داد و گفتموج به

حقوق مدنی، سیاسی، و مذهبی یک فرد انگلیسی است؛ و حق تشکیل هیئتهاي منصفه یک قسمت ضروري از قانون 

  قدرت پادشاه، مجلس اعیان،«: هاي حکومت انگلستان را بررسی کرد و گفت او از این دیدگاه شالوده» .اساسی ماست

من . حق مالکیت نهایی از آن ماست. اینها امناي ملت هستند نه صاحبان آن. و مجلس عوام قدرتی خودکامه نیست

آور آنها را تطمیع کرده است، نخواهید  نحوي ننگ اطمینان دارم شما این حق را دراختیار هفتصد نفر، که پادشاه به

-1768(جونیوس دولت گرافتن » .لیون نفر از همگنان آنها مردان آزاده باشند یا بردهگذارد که تعیین کنند هفت می

در اینجا حمله به . را به فروختن مشاغل رسمی و تطمیع پارلمنت از راه عنایات خاص و رشوه متهم کرد) 1770

هانت شخصی است، به صورت مستقیم درآمد و چنان حرارتی یافت که گویی حاکی از قصد انتقامگیري یک لطمه یا ا 

  :این شرح

اي وزیر با فضیلت، به پیش بیایید و به همۀ جهانیان بگویید طبق چه مصالحی آقاي هاین براي برخورداري از 

اي که او خرید چقدر بود؟ شما با  العاده از ناحیۀ اعلیحضرت توصیه شده است؛ بهاي امتیازنامه عنایاتی چنین خارق

کنید این جنایات عظیم بدون عقوبت خواهند ماند؟ واقعاً  آیا فکر می. اید ه حراج گذاردهفرومایگی حمایت پادشاه را ب

اید، آنها بدون شک در  شما ملت را یکجا فروخته. بسیار به صالح شما است که مجلس عوام حاضر را حفظ کنید

دنبال آن  کنند، به ت میمسائل جزئی نیز شما را حفظ خواهند کرد؛ زیرا در حالی که آنان از جنایات شما حمای

  . هستند که خود نیز مرتکب جنایاتی شوند

:آمده است1771ژوئن  22مانند آنچه در نامۀ مورخ . این حمله مدتها بعد از استعفاي گرافتن ادامه یافت
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سرور  .ترین فرد کشور بدانم ترین و فرومایه توانم، با حجبی که از نزاکتی آشکار برخاسته است، شما را پست من نمی

کند شما شایستۀ  تا زمانی که حتی یک نفر زنده است که فکر می. ... دانم دارم شما را چنین نمی من، من اعالم می

باشید، شما در زمینۀ چنین شهرتی رقیبی خطرناك  اعتماد او هستید و براي هرگونه مشارکت در دولتش مناسب می

  .خواهید داشت

قبالً در نامۀ سی و پنجم . ترین فرد در کشور جورج سوم بود منظور از فرومایه رسید که در این نامه نظر می چنین به

آقاي محترم، «. حمله کند» با عزت نفس و متانت، ولی نه با احترام«جونیوس درصدد برآمده بود که به پادشاه 

ولی هنوز دیر  .گاه با زبان حقیقت آشنا نشدید مگر در شکایات مردم خود بدبختی زندگی شما این است که هیچ

جونیوس به جورج اندرز داد که وزیران توري خود را برکنار کند » .نشده است که اشتباه آموزش خود را اصالح کنید

شهریار، در حالی که «:او نوشت. و به ویلکس اجازه دهد کرسیی را که براي آن انتخاب شده بود دراختیار داشته باشد

دست  طور که این حق با یک انقالب به خاطر داشته باشد همان باید به  بالد، به پابرجایی حق خود بر تاج سلطنت می

هنري وودفال که این نامه را در پابلیک ادور تایزر منتشر کرد به » .ممکن است با انقالبی دیگر از دست برود  آمد،

ط بود، از محکوم کردن کنندة احساسات طبقۀ متوس هیئت منصفه، که منعکس. انگیز دستگیر شد اتهام افتراي فتنه

در این هنگام جونیوس به نقطۀ اوج بیپروایی و . هاي دادرسی، آزاد شد از پرداخت هزینه وي امتناع کرد، و او پس

قدرت خود رسیده بود؛ ولی پادشاه وضع خود را همچنان حفظ کرد و با دادن مقام ریاست وزرا به لرد نورث، که 

هاي  به نوشتن نامه 1772جونیوس تا سال . موقع خود را مستحکم ساخت  شخصی دوستداشتنی و ثابت قدم بود،

که (سرفیلیپ فرانسیس از وزارت جنگ  1772بینیم که در سال  می. خود ادامه داد و سپس میدان را ترك گفت

  .خارج و عازم هندوستان شد) جونیوس نسبت به امور آن آشنایی نزدیک نشان داده بود

اي هستند از سبکی که  ادبی انگلستان تعلق دارند و هم به تاریخ سیاسی آن، زیرا نمونۀ زنده ها هم به تاریخ این نامه

 –کرد  و گمنامی حفظشان می –کرد  ور می توانستند، هنگامی که احساسات آنان را شعله بسیاري از سیاستمداران می

انگلیسی درجۀ اول مخلوط با دشنام دیده ها نثر  در این نامه. با توسل به آن، عرض اندام کنند یا سر فرود آورند

در اینها اثري از رحم، . شود، ولی خود دشنامگویی اغلب شاهکاري از ضربۀ زیرکانه یا نیش و کنایۀ مؤثر است می

ما با سر ویلیام . گذشت، و این فکر که دار و دستۀ خود اتهام زننده در گناه و جرم با متهم سهیم است وجود ندارد

این کشور چنان «: جونیوس چنین نوشت 1769ژانویۀ  21کنیم که در پاسخ نامۀ مورخ  همدردي میدریپر احساس 

از غارتگران بزهکار شخصیت و فضیلت افراد پر است که هیچ فرد درستکاري در امان نیست، خصوصاً اینکه این 

ند که با نام واقعی زیر زنند، بدون اینکه شهامت آن را داشته باش خنجر می آدمکشان پست و جبون در تاریکی

یک مبارزة دیگر در این سالها شاخص سیر مطبوعات انگلستان به ».محصوالت بدخواهانه و شریرانۀ خود امضا کنند

اي آغاز  ها به چاپ گزارش نطقهاي عمده بعضی از روزنامه 1768حدود سال . باشد سوي آزادي و نفوذ روزافزون می

بیشتر این گزارشها حاکی از جانبداري بودند و نادرست، بعضی از آنها خیالی، و . دشدن کردند که در پارلمنت ایراد می

سرهنگ جورج آنسلو به مجلس عوام شکایت کرد که یک نشریه او را  1771در فوریۀ . بعضی توأم با هتاکی بسیار

ناشران آن نشریه  مارس مجلس عوام دستور داد 12در . خوانده است» اهمیت ارزش و بی باز کوچک وحشرة بی حقه«

کردند، خودشان بازداشت کردند و  آنها مقاومت کردند و مأمورانی را که بایستی آنها را بازداشت می. دستگیر شوند

شهردار . نام براس کرازبی بردند و شهردار لندن به) که یکی از آنها ویلکس بود(آنها را نزد دو عضو انجمن شهر 

مجوز قانونی دانست، چون مجوزهاي حقوقی شهر لندن دستگیري هریک از  کوشش براي دستگیري ناشران را فاقد

موجب حکم جلب صادره از جانب یکی از قضات شهر، شهردار به دستور  داشت، مگر به اهالی لندن را ممنوع می

ت حمله تحویل داده شد، ولی مردم به حمایت از او برخاستند، به کالسکۀ نمایندگان پارلمن) به برج لندن(پارلمنت 
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شهردار لندن آزاد شد و مورد استقبال . کردند، وزیران را تهدید و پادشاه را هو کردند، و به مجلس عوام هجوم بردند

ها گزارشهاي خود را دربارة مذاکرات پارلمنت، از سر گرفتند، و پارلمنت از تعقیب  روزنامه. جمعیتی عظیم قرار گرفت

را آغاز » نشریات مجلس عوام«ارد با موافقت پارلمنت انتشار سریع و صحیح لیوك هنس 1774در . ناشران باز ایستاد

  .به انتشار این نشریات ادامه داد 1828کرد و تا زمان مرگ خود در 

این پیروزي تاریخی مطبوعات انگلستان بر کیفیت مذاکرات پارلمانی اثر گذاشت و به تبدیل نیمۀ دوم قرن هجدهم 

وقتی سخنرانان احساس کردند که سخنان آنها به گوش . زبان انگلیسی کمک کردصورت دوران زرین فصاحت  به

اینک که . رسد، محتاطتر شدند، و شاید هم بیشتر جنبۀ نمایشی به خود گرفتند مردم سراسر جزایر انگلستان می

طبقۀ  .ناپذیر بود یافت، پیشرفت به سوي دموکراسی اجتناب از پیش گسترش می اطالعات و دانش سیاسی بیش

بازرگان، جامعۀ روشنفکران، و رادیکالها که در حال نیرو گرفتن بودند در مطبوعات ندایی یافتند که به نحوي 

کنندگان  در این هنگام انتخاب. شد، تا اینکه دستگاه سلطنت را منکوب خود کرد تر و مؤثرتر می روزافزون جسورانه

فساد ادامه . اند ها و از منافع آنها در وضع یا لغو قوانین دفاع کردهتوانستند بدانند که نمایندگانشان چگونه از آن می

توانست  مطبوعات نیروي سومی شدند که گاهی می. شد آن را افشا کرد پیدا کرد، ولی کاهش یافت، زیرا بهتر می

را  ها روزنامه توانستند کسانی که می. توازن میان طبقات را در ملت، یا احزاب را در پارلمنت، در دست داشته باشد

.خریداري کنند یا تحت تسلط درآورند به اندازة وزیران پر قدرت شده بودند

گاهی این آزادي وسیلۀ نیل به هدفهاي . گرفت آزادي تازه، مانند اکثر آزادیها، اغلب مورد سوء استفاده قرار می

اقلیتی که در پارلمنت ظاهر شده بود شد، و دست اقلیتی خشنتر و شدیدتر از هر  تر، و آلت تر و جانبدارانه خودخواهانه

مطبوعات نیز به » .بند و باري وسیلۀ مجاز بی«یافت که چتم به آن داده بود، یعنی  در آن صورت استحقاق نامی را می

وسیلۀ نداي چهارمی، یعنی افکار عمومی، تطهیر شوند، ولی خود مطبوعات تا حدودي منبع  سهم خود الزم بود به

اسم و رسم که به سالح دانش گسترش  مردان و زنان بی. ، اغلب باعث گمراهی آن، وگاهی نداي آن بودافکار عمومی

آنها در اجتماعات عمومی جمع . تر مسلح بودند شروع به صحبت دربارة سیاستها و روشهاي دولت کردند یافته

گرفتند رقابت  ه در پارلمنت صورت میشدند و بحثهایشان گاهی از نظر نفوذي که بر تاریخ داشتند، با بحثهایی ک می

گاه در میان  توانست مدعی حق حکومت باشد؛ و گاه در این هنگام هم پول وهم بستگیهاي خانوادگی می. کردند می

  . شد مبارزان صداي مردم نیز شنیده می

عید گرفته شده ها چراغان شدند، گویی که  بسیاري از خانه. از زندان آزاد شد 1770آوریل  17ویلکس در تاریخ 

نوشته شده بود و هر حرف آن سه » آزادي«است؛ شهردار لندن در جلو خانۀ خود تابلویی قرار داد که روي آن کلمۀ 

عنوان شهردار لندن، انتخاب شد، و  عنوان عضو انجمن شهر، و سپس به طولی نکشید که ویلکس به. پا ارتفاع داشت

در این هنگام مجلس عوام جرئت نکرد . ن نماینده به پارلمنت فرستادعنوا بار دیگر میدل سکس او را به 1774در 

. این کرسی را حفظ کرد 1790هاي انتخابات برگزار شده تا سال  کرسیش را از او دریغ دارد، و او در تمام دوره

پایین  رهبري یک گروه کوچک از رادیکالها را، که مصرانه خواهان اصالح وضع پارلمنت و دادن حق رأي به طبقات

  :گفت او می. عهده گرفت بود، به

باروهاي . اندرکار مشاغل مجاز در این کشور باید در پارلمنت نماینده داشته باشند به عقیدة من همۀ اشخاص دست

شوند، باید حذف شوند، و  خوانده می» قسمت فاسد قانون اساسی ما«اهمیت، که با لحنی چنین مؤکد  کوچک و بی

جمعیت و تجاري بیرمنگام، منچستر، شفیلد، لیدز، و شهرهاي دیگر باید اجازه یابند شهرهاي ثروتمند و پر

آقاي محترم، من مایلم که یک پارلمنت انگلیسی عقیدة آزاد و غیر . نمایندگانی به شوراي بزرگ ملت بفرستند

  .مغرضانۀ تودة مردم انگلستان را بر زبان آورد



۶۵١٨

ویلکس از داوطلب شدن براي انتخاب  1790در  .سال منتظر ماند شش و پارلمنت براي پذیرفتن این اصالحات پنجاه

در سن هفتاد سالگی با همان فقري که با آن  1797وي در . مجدد خودداري کرد و به زندگی خصوصی روي آورد

  .دنیا آمده بود درگذشت، زیرا وي در همۀ مشاغل رسمی خود بسیار درستکار بود به

V – انگلستان علیه امریکا

نفر، و جمعیت انگلستان و ویلز  1‘750‘000جمعیت مستعمرات انگلستان در امریکاي شمالی حدود  1750در سال 

از کشور مادر بود، تنها زمان الزم بود تا طفل   چون میزان رشد در مستعمرات خیلی بیش. نفر بود 6‘140‘000حدود 

نی، و حتی تصریح کرده بود که این جدایی بر اثر بی پیش 1730مونتسکیو این امر را در . علیه مادر خود بشورد

پیشگویی کرد که  1747آرژانسون حدود سال /مارکی د. تضییقات انگلستان نسبت به تجارت امریکا خواهد بود

مستعمرات علیه انگلستان برخواهند ساخت، یک جمهوري تشکیل خواهند داد، و یکی از قدرتهاي بزرگ خواهند 

: از فرانسه گرفت، به یک جهانگرد انگلیسی گفت» جنگ هفتساله«ینکه انگلستان کانادا را در وژرن کمی بعد از ا. شد

توانست مستعمراتش را در هراس نگاه دارد از میان برده  اي را که می انگلستان بزودي از اینکه تنها عامل بازدارنده«

انگلستان مستعمرات را فرا خواهد . ندارنداین مستعمرات دیگر به حمایت انگلستان نیازي . است، پشیمان خواهد شد

و آنها با از میان بردن هرگونه   اند سهیم شوند، وجود آوردنشان دخیل بوده خواند تا در تحمل باري که آنها در به

پادشاه انگلستان مدعی این بود که قوانینی را که مجامع مستعمراتی » .وابستگی به این تقاضا پاسخ خواهند داد

با آگاهی از «کرد؛ ولی وقتی مجمع کارولیناي جنوبی،  انگلستان از این اختیار زیاد استفاده نمی. د وتو کندان گذرانده

، قانونی گذرانید که »العادة جمعیت سیاهپوستان در این مستعمره از افزایش فوق خطر بزرگ اجتماعی و سیاسی ناشی

تجارت برده یکی از سودآورترین «را لغو کرد، زیرا  عوارض سنگینی بر ورود برده وضع کرد، پادشاه انگلستان آن

در امور اقتصادي، پارلمنت این حق را براي خود قایل بود که براي همۀ امپراطوري » .هاي تجارت انگلستان بود شاخه

که هدف آن این بود . قوانین آن به سود کشور مادر و به زیان مستعمرات بودند  انگلستان قانونگذاري کند، و معموال

شدند، و هم بازاري براي کاالهاي مصنوع  امریکا هم منبعی براي تهیۀ اشیایی که بآسانی در انگلستان تولید نمی

پارلمنت پیشرفت آن دسته از صنایع مستعمراتی را که ممکن بود با محصوالت انگلستان رقابت کنند . انگلستان باشد

حصوالت آهنی براي اهالی مستعمرات ممنوع شد؛ و به این ساختن پارچه، کاله، اجناس چرمی، یا م! ممنوع ساخت 

اي داشت، اعالم کرد که اجازه  ترتیب بود که ارل آو چتم، که از جهات دیگر نسبت به مستعمرات روش دوستانه

هاي  مستعمرات اجازه نداشتند کوره. نخواهد داد بدون اجازة پارلمنت، حتی یک میخ در امریکا ساخته شود

  .هاي نورد دایرکنند کارخانه فوالدسازي یا

توانستند فقط با کشتیهاي انگلیسی کاال حمل  آنها می. موانع زیادي بر سر راه تجار امریکایی قرار داده شده بودند

کنند؛ حق داشتند توتون، پنبه، ابریشم، قهوه، نیشکر، برنج، و بسیاري از اشیاي دیگر را فقط به مناطق تحت تسلط 

از قارة اروپا کاال وارد کنند که این کاالها نخست در انگلستان تخلیه  توانستند فقط موقعی میانگلستان بفروشند، 

براي حمایت از . شده باشند، بابت آنها عوارض بندري پرداخت شده باشد، و سپس به کشتیهاي انگلیسی منتقل شوند

انان مستعمرات حق نداشتند صدور کاالهاي پشمی ساخته شده در انگلستان به مستعمرات امریکایی، بازرگ

پارلمنت مالیات سنگینی . اي که آنها را تولید کرده بود بفروشند محصوالت پشمی مستعمرات را در خارج از مستعمره

اهالی مستعمرات، خصوصاً در ). 1773(بر واردات شکر یا شیرة قند امریکا، از هر منبع بجز انگلستان، وضع کرد 

، و با فروش مخفیانۀ محصوالت امریکایی به ملل بیگانه، حتی به فرانسویان در جریان ماساچوست، با توسل به قاچاق

از حدود هفتصد هزار کیلو چاي که ساالنه به . کردند اي از این مقررات شانه خالی می ، از پاره»جنگ هفتساله«

در . آورد جا می ن را بهشد، تنها حدود ده درصد آن شرط گذشتن از بنادر انگلستا مستعمرات امریکایی وارد می
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رفت  کار می ، شکر و شیرة قندي به1750وسه کارخانۀ تقطیر ماساچوست در  بسیاري از ویسکیهاي تولیدي در شصت

.شد طور قاچاق وارد می که از هند غربی فرانسه به

ق از مردم خود شدند که سایر کشورهاي اروپایی براي حمایت یا تشوی انگلیسیها در توجیه این تضییقات متذکر می

هاي امریکایی بر اثر  اند، و اینکه بسیاري از فراورده محدودیتهاي مشابهی در مورد مستعمرات خویش وضع کرده

مند بودند و انگلستان در ازاي هزینۀ حمایتی که نیروي  معافیت از حقوق گمرگی از انحصار واقعی بازار انگلستان بهره

وي زمینیش از اهالی مستعمرات در برابر فرانسویان و هندیشمردگان در دریاییش از کشتیهاي مستعمرات، و نیر

بیرون راندن قدرت فرانسویان از کانادا و قدرت اسپانیا از . کرد، استحقاق نوعی بازده اقتصادي داشت امریکا می

ن خود را محق انگلستا. فلوریدا، انگلیسیها را از خطراتی که مدتها باعث زحمت آنان شده بودند آزاد ساخته بود

که بریتانیاي کبیر در ) لیره 140‘000‘000(دانست از امریکا بخواهد که به انگلستان در تأدیۀ بدهی عظیمی  می

هزار سرباز براي آن  دادند که آنها بیست اهالی مستعمرات پاسخ می. بار آورده بود کمک کند به» جنگ هفتساله«

  .بار آورده بود یره قرض بهل 2‘500‘000جنگ دراختیار گذارده، و خودشان 

گرنویل به پارلمنت پیشنهاد کرد  1765در مارس . هر حال، انگلستان تصمیم گرفت بر مستعمرات مالیات ببندد به 

ها، ورقهاي بازي، اوراق قرضه، اسناد مالکیت، اسناد رهنی،  ها، گواهینامه که کلیۀ اسناد قانونی مستعمرات، کلیۀ حواله

بایست وجهی به دولت انگلستان پرداخت  ها ملزم به داشتن تمبري باشند که بابت آن می زنامهها، و رو نامه بیمه

پتریک هنري در ویرجینیا و سمیوئل ادمز در ماساچوست توصیه کردند که این مالیات مردود شود، به این . شد می

لیسیها حقاً فقط با رضایت انگ –علیه چارلز اول، بیلۀ حقوق » شورش بزرگ«ماگناکارتا،  –علت که طبق سنت 

در این صورت چگونه امکان داشت . توانستند مشمول مالیات قرار گیرند خودشان یا با رضایت نمایندگان مجازشان می

اي نداشتند؟ انگلیسیها پاسخ  اهالی مستعمرات انگلستان توسط پارلمانی مشمول مالیات شوندکه خود در آن نماینده

سازد، و متذکر  و ارتباط، داشتن نماینده از امریکا در پارلمنت را غیرعملی می دادند که مشکالت مسافرت می

شدند که میلیونها تن از مردان بالغ انگلیسی طی قرنها، با احساس وفاداري، وضع مالیات توسط پارلمنت را  می

واین آن چیزي است که (د کردن این مردان احساس می. اند اند، هرچند که آنها در انتخابات آن رأیی نداشته پذیرفته

که آنها عمال در پارلمنت نماینده دارند، زیرا اعضاي پارلمنت خود را نمایندة ) بایستی احساس کنند امریکاییها می

.دانستند همۀ امپراطوري انگلستان می

پادشاه عنوان اهرمی براي حفظ تسلط بر  چون پارلمنت اختیار وضع مالیات را به. اهالی مستعمرات مجاب نشدند

عنوان تنها شق موجود در  حفظ کرده بود، مستعمرات از حق انحصاري خود براي وضع مالیات نسبت به خویشتن، به

. کردند برابر ظلم مالی از ناحیۀ کسانی که هرگز آنها را ندیده بودند و هرگز پا به خاك امریکا نگذارده بودند، دفاع می

امریکاییها شروع به تحریم کاالهاي . کردند کار برند شانه خالی می د تمبردار بهآور که اسنا حقوقدانان از این شرط الزام

انگلیسی کردند؛ بازرگانان سفارشهاي خود را براي محصوالت انگلیسی باطل ساختند؛ و بعضی از آنها از پرداخت 

تعمرات با خود عهد کردند دوشیزگان مس. قرض خود به انگلستان، تا زمانی که قانون تمبر لغو نشود، امتناع ورزیدند

صورت  انزجار عمومی باال گرفت و در چند شهر به . خواستگارانی را که قانون تمبر را محکوم ندارند قبول نکنند

دار آویخته شد؛ در   به) که توسط پادشاه منصوب شده بود(در نیویورك، تندیس نیمتنۀ فرماندار . شورش درآمد

کنندگان تمبر با تهدید به  توزیع. هچینسن، به آتش کشیده شد و ویران گشتبستن، خانۀ نایب فرماندار، تامس 

بازرگانان انگلیسی که اثرات تحریم را حس کرده بودند . آویز شدن، مجبور شدند از شغل خود استعفا کنند حلق

ت فرستاده شد خواستار لغو این قانون شدند؛ دادخواستهایی از لندن، بریستول، لیورپول، و سایر شهرها براي دول

قبال هزاران . خراب خواهند شد داران انگلیسی خانه حاکی از اینکه درصورت عدم لغو این قانون، بسیاري از کارخانه
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از  شاید با توجه به این تقاضاها بود که پیت، پس. کارگر به علت نرسیدن سفارش از امریکا از کار مرخص شده بودند

عقیدة من این است که «): 1766ژانویۀ  14(به پارلمنت کرد و اعالم داشت آوري  بیماري طوالنی، بازگشت هیجان

او این عقیده را که مستعمرات عمال در مجلس عوام نماینده » .این کشور حق ندارد بر مستعمرات مالیات وضع کند

تشویق به فتنه  هنگامی که جورج گرنویل حرف او را قطع کرد و تلویحاً گفت که پیت. دارند مورد استهزا قرار داد

مارس لرد راکینگهم  18در  ».من خوشحالم که امریکا مقاومت کرده است«: جویانه گفت پیت با لحنی مبارزه  کند، می

به قانون » قانون توضیحی«او براي آرام کردن دوستان پادشاه یک . پارلمنت را واداشت که قانون تمبر را لغو کند

االجرا  ه، با موافقت پارلمنت، دایر بر وضع قوانینی که براي مستعمرات الزمالغاي تمبر افزود که در آن حق پادشا

  .باشند، وهمچنین حق پارلمنت دایر بر وضع مالیات نسبت به مستعمرات انگلستان مورد تأکید مجدد قرار گرفته بود

   
نظر  سازش و آشتی امکانپذیر به در این هنگام. امریکاییها الغاي قانون را پذیرفتند و قانون توضیحی را نادیده گرفتند

دنبال آن روي کار آمد، وزیر دارایی  ولی در ماه ژوئیه دولت راکینگهم سقوط کرد، و در دولت گرافتن، که به. رسید می

هاي اداري و مخارج نیروهاي نظامی، که براي  به نام چارلز تاونزند براي وادار کردن مستعمرات به پرداخت هزینه

او به پارلمنت  1867مه  13در . ظمی داخلی با حملۀ خارجی الزم بود، تالش را از سر گرفتحفظ آنان از بین

درآمد حاصل از این . اي نسبت به شیشه، سرب، کاغذ، و چاي وارده به امریکا وضع شود پیشنهاد کرد که عوارض تازه

براي امریکا منصوب ) پادشاه(وسط او بایستی توسط پادشاه براي پرداخت حقوق فرمانداران و قضاتی که ت مالیاتها می

پارلمنت این . شدند مصرف شود و هرگونه مازادي از آن به مصرف نگاهداري نیروهاي انگلستان در آنجا برسد می

.تاونزند دو سه ماه بعد درگذشت. پیشنهاد را تصویب کرد

آنها با متکی کردن قسمت . ومت کردندعنوان مالیاتهاي تغییر لباس داده، مقا امریکاییها در برابر عوارض جدید، به

کردند، این سربازان را تحت  وجوهی که مجامع مستعمراتی تصویب می  عمدة نیازهاي زندگی سربازان سلطنتی به

. تسلیم این اختیار خزانه به پادشاه در حکم تسلیم اختیار هدایت حکومت امریکا به پادشاه بود. داشتند تسلط نگاه می

تالشهایی که براي وصول عوارض جدید . بر تجدید تحریم کاالهاي انگلیسی با هم متحد شدند مجامع در پافشاري

 3لرد نورث درصدد برآمد با لغو کلیۀ عوارض تاونزند بجز مالیات . شدند رو می آمدند با مقاومت شدید روبه عمل می به

ادند، ولی تصمیم گرفتند تنها چایی را مستعمرات در تحریم خود کاهش د. پنی بر هر پوند چاي، از در سازش درآید

صندوق چاي در بستن  298وقتی سه کشتی شرکت هند شرقی کوشش کرد . شد طور قاچاق وارد می بخورند که به

تخلیه کند، حدود پنجاه نفر از اهالی خشمگین مستعمرات، که به لباس هندیشمردگان قبیلۀ موهاك درآمده بودند، 

دسامبر  16(بر کارکنان کشتیها چیره شدند، و محموالت آنها را به دریا ریختند  روي عرشۀ کشتیها رفتند،  به

شورشهایی که در سایر بنادر امریکا روي دادند تالشهایی را که براي وارد کردن چاي شرکت صورت ). 1773

  .رو کردند گرفتند با شکست روبه می

ه سیاستمداران، خطبا، نویسندگان، و افکار عمومی در آن بقیۀ داستان بیشتر به تاریخ امریکا تعلق دارد، ولی نقشی ک

طور که در امریکا یک اقلیت کثیرالعده و فعال خواهان  همان. بازي کردند از عناصر حیاتی تاریخ انگلستان است

وفاداري نسبت به کشور مادر و حکومت آن بود، در انگلستان هم، در حالی که مردم عموماً از اقدامات جنگی دولت 

کردند، یک اقلیت، که چتم، برك، فاکس، هوریس والپول، و ویلکس نمایندگی آن را در  رد نورث پشتیبانی میل

در این انشعاب . کردند پارلمنت داشتند، براي نیل به صلح و سازش با شرایطی که به سود امریکا باشد تالش می

را به چشم  1642ه و طرفداران پارلمنت در سال عقاید مردم انگلستان، بعضیها احیاي مخالفت میان طرفداران پادشا

پشتیبان جنگ علیه مستعمرات بود؛ متودیستها هم به پیروي از رهبري  طور کامل کلیساي انگلیکان به. دیدند می
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کردند،  وزلی همین نظر را داشتند؛ ولی بسیاري از مخالفان کلیساي رسمی بودند که از این مبارزه اظهار تأسف می

گیبن در محکوم کردن اهالی . خاطر داشتند که اکثریت اهالی مستعمرات از گروههاي آنان بودند بهزیرا آنها 

شد، به انگلستان اخطار کرد که کوشش  مستعمرات با جانسن همعقیده بود، ولی دیوید هیوم، که به مرگ نزدیک می

یر جهت دادند و به پشتیبانی از صاحبان منافع کسب و تجارت تغی. در ارعاب امریکا به مصیبت منجر خواهد شد

واقعاً جایگزین «برك با تأثر بسیار گفت که جنگ . پادشاه شتافتند، زیرا سفارشهاي جنگی براي آنان سودآور بودند

کند و آنها را  روحیۀ دنیاي تجارت را حفظ می …سفارشات عظیم براي تدارکات و انواع ذخایر …. تجارت شده است

ها بیم آن داشتند  لیبرال».عنوان منبع درآمد خود تلقی کنند تا یک مصیبت یکا را بیشتر بهانگیزد که جنگ امر برمی

یکی از لیبرالها، دیوك آو ریچمند، به فکر افتاد   که جنگ، توریها را علیه ویگها و پادشاه را علیه پارلمنت تقویت کند؛

او تصدي کامل . کرد گونه بیمها فراهم می براي آن جورج سوم موجباتی. به فرانسه برود تا از استبداد پادشاه بگریزد

لرد نورث و دیگر وزیران، اغلب برخالف قضاوت خصوصی خود، به . جنگ و حتی جزئیات نظامی را برعهده گرفت

کرد که اگر امریکاییها موفق شوند، انگلستان در سایر مستعمرات نیز  پادشاه احساس می. رهبري پادشاه گردن نهادند

ولی ارل آو چتم به پارلمنت هشدار داد که . شود و سرانجام به جزیرة خویش محدود خواهدشد رو می وبهبا شورش ر

، 1777نوامبر  20در . زور در حکم پیروزي اصول چارلز اول و جیمز دوم خواهد بود فرو نشاندن شورش امریکا به

نسه هم کمکهاي مالی به مستعمرات هنگامی که ارتشهاي انگلستان در امریکا شکستهاي متعددي خوردند و فرا

فرستاد، چتم، که گویی از قبر به مجلس اعیان آمده بود، سخنان پادشاه را که از طرف دولت تهیه شده بود با  می

بیشکیبی رو به افزایشی گوش داد و برپا خاست تا یکی از بزرگترین سخنرانیها را در زمینۀ فصاحت انگلستان ایراد 

  :اند یخ و ادبیات درهم آمیختهدر این نطق تار. کند

توانم با  من نمی. ... خیزم تا احساسات خود را دربارة این موضوع بسیار جدي و مهم ابراز دارم پا می سرورانم، من به 

اي که حاکی از تصویب کردن و جنبۀ تقدس بخشیدن به اقداماتی است که ننگ و مذلت  سخنان کورکورانه و خادمانه

اي بسیار  سرورانم، این لحظه لحظه. اند موافقت کنم هاي ما کشانده ورده و ویرانی را به در خانهبار آ براي ما به 

. ... تواند کاري از پیش ببرد آمیز اینک نمی نرمی الفاظ تملق. اینک وقت تملق و تمجید نیست. خطرناك و عظیم است

سرورانم، این وظیفۀ صحیح این مجمع واالمقام  . ...اینک الزم است که به زبان حقیقت به پادشاه تعلیم داده شود

کیست آن . ایم عنوان شوراي موروثی پادشاه در این مجلس بر روي افتخار و شرافت خود جلوس کرده است، و ما به

وزیر، کجاست آن وزیري که جرئت کرده است مطالب خالف واقع و خالف قانون اساسی را، که امروز از قول پادشاه 

ولی امروز، در این موقع  …. شاه تلقین کند؛ لحن متداول پادشاه تقاضاي اندرز پارلمنت بوده استنقل شد، به پاد

شود، از توجه هشیارانه و آگاهانۀ پارلمنت نظري  گونه اتکایی به مشاورات ما برابر قانون اساسی نمی بسیار خطیر، هیچ

غییرناپذیر براي انجام اقداماتی که بر ما امر و ولی مقام سلطنت از پیش خود و رأساً تصمیمی ت شود؛ خواسته نمی

اگر  اند،  و این اقدامات این امپراطوري دیر شکفته را به ویرانی و حقارت کشانده... دارد شوند اعالم می تحمیل می

شود به آن  کس حاضر نمی توانست علیه همۀ جهان بایستد، ولی اینک هیچ خاطر وقایع دیروز نبود، انگلستان می به

.حترام بگذاردا

دستی باز  توانید همۀ هزینه و همۀ تالشها را با گشاده شما می... » .توانید امریکا را تسخیر کنید سرورانم، شما نمی«

توانید خریداري کنید یا قرض بگیرید، گرد آورید؛ با هر شاهزادة  هر نوع کمکی را که می. هم بیشتر افزایش دهید

؛ کوششهاي شما  …کند داد و ستد و معامله کنید ع خود را روانۀ کشتارگاه میکوچک قابل ترحم آلمانی که اتبا

اي که به آن متکی هستید؛ زیرا این کمک افکار  خاطر این کمک مزدورانه مضافاً به –اثرند  پیوسته بیهوده و بی

ح خود را زمین اگر من یک امریکایی بودم، هرگز سال …. کند دشمنان شما را به خشمی غیرقابل درمان تبدیل می
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خاطر منصرف کردن پارلمنت و دولت از  برك همۀ توان استدالل خود را در تالش به! گذاشتم، هرگز، هرگز، هرگز نمی

. او در پارلمنت نمایندگی شهر بریستول را داشت 1780تا  1774از . کار برد سیاست اعمال زور علیه امریکا به

مانند . بگیر ایالت نیویورك بود او در این زمان عامل حقوق. امریکا بودند بازرگانان این شهر در آغاز مخالف جنگ با

هاي خیالی  چتم منکر حق پارلمنت در وضع مالیات نسبت به مستعمرات نبود، و از توسل اهالی مستعمرات به فرضیه

و اهل عمل او مطلب را به سطحی تنزل داد که مردان زیرك . کرد پشتیبانی نمی» حق طبیعی«و نظري دربارة 

آیا مالیات بستن امریکا عملی بود؟ او در نطق خود دربارة وضع مالیات نسبت به . هایش را درك کنند بتوانند گفته

وي هشدار داد که . پنی بر چاي را نیز محکوم کرد 3نه تنها قوانین تاونزند، بلکه مالیات ) 1774آوریل  19(امریکا 

نیی که قبال بر امریکا تحمیل شده بودند افزوده شود، اهالی مستعمرات در اگر مالیات بر تضییقات صنعتی و بازرگا

شورشی پافشاري خواهند کرد که امپراطوري در حال تکوین انگلستان را از هم خواهد پاشید و حیثیت پارلمنت را 

  .دار خواهد کرد لکه

او متذکر شد که . بر سازش تجدید کردتقاضاي خود را دایر  1775مارس  22او که در این زمینه مغلوب شده بود، در 

ده برابر شده است، و سؤال کرد آیا عاقالنه است که این تجارت را بر  1772و  1704تجارت با امریکا میان سالهاي 

او بیم داشت که جنگ با مستعمرات، انگلستان را در معرض حمله از سوي یک . اثر جنگ مختل و شاید هم فدا کنیم

او قبول داشت که حضور نمایندگان امریکا در پارلمنت . به تحقق پیوست 1778این بیم در . ددشمن خارجی قرار ده

به علت وجود دریا یا یک حایل طبیعی عملی نیست، و تنها خواستار آن بود که انگلستان به مالیات اتکا نکند، بلکه 

گونه کمکهاي بالعوض براحتی امکان  این. به کمکهاي داوطلبانه و بالعوض از ناحیۀ مجامع مستعمرات متکی باشد

  .تجاوز کنند) هاي وصول اجباري از کسر هزینه پس(داشتند از وجوه حاصل از مالیات مستقیم 

این تسالي خاطر را داشت که  رأي موافق رد شد، ولی او 78رأي مخالف در برابر  270پیشنهاد او در این مورد با 

کس را نسبت به هدف خود جلب کند؛ به این ترتیب رفاقتی آغاز شد توانسته است فصاحت و مهارت چارلز جیمز فا

 1776اکتبر  31گیبن سخنرانی مورخ . که انقالب امریکا آن را مستحکم کرد و انقالب فرانسه آن را از هم گسیخت

رانیها و با ترین نطقی خواند که تا آن زمان شنیده بود، و هوریس والپول آن را یکی از بهترین سخن فاکس را استادانه

او از سقوط سیاستمداران . طلبان درآورد والپول خود را در صف سازش. هاي وي اعالم داشت روحترین خطابه

: به هوریس من نوشت 1775سپتامبر  11کرد، و در  انگلستان در دوران صدارت لرد نورث اظهار تألم می

این چه فصل . دریانورد رأي دهد 26‘000موضوع  قرار است پارلمنت در بیستم ماه بعد تشکیل جلسه دهد و دربارة

تواند آن را نجات دهد؟ آه،  چه چیز در انگلستان می. آزادي با چه عذابی باید در امریکا حفظ شود. خونینی است

دور افکنده شوند، امپراطوري ثروت آن ویران  هاي آن به این چه جنونی است که گنجینه! انگلستان دیوانۀ دیوانه

اي فقر زده، تهی  حد و حصر در امریکا، و جزیره زادي آن فدا شود تا شهریارش، ارباب خود کامۀ بیابانهاي بیگردد، و آ

  ! اهمیت در اروپا باشد  شده از جمعیت، و از این پس بی

حرارت چتم، برك، و فاکس نبود که مردم انگلستان و سپس حکومت آنان را وادار کرد به فکر صلح بیفتند، بلکه 

  نقطۀ عطف در این ماجرا بود؛) 1777اکتبر  17(تسلیم برگوین در سرتوگا . یها و مهارت سیاسی مستعمرات بودپیروز

وقتی » .توانید امریکا را تسخیر کنید شما نمی«: بار انگلستان به ارزش هشدار چتم پی برد که گفته بود براي نخستین

، نظر )1778فوریۀ  6(لیه انگلستان وارد جنگ شد را به رسمیت شناخت و ع» کشورهاي متحد امریکا«فرانسه 

سیاستمداران فرانسه مؤید نظر چتم بود، و فشار سالحهاي فرانسوي و نیروي دریایی تجدیدقوایافتۀ فرانسه به 

خود لرد نورث شهامتش را از دست داد و تقاضاي اجازة . سنگینی باري که ملت انگلستان بر دوش داشت افزوده شد

  .پادشاه او را غرق هدایا ساخت و از او خواست سر کارش باقی بماند. استعفا کرد
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کردند که تنها دولتی که تحت رهبري ارل آو چتم باشد  بسیاري از انگلیسیهاي برجسته در این هنگام احساس می

ن مطلب را ولی جورج حاضر نبود ای. تواند مستعمرات را از اتحاد با فرانسه به همبستگی با انگلستان بازگرداند می

دارم که هیچ عاملی نخواهد توانست مرا وادار کند که شخصاً با  من رسماً اعالم می«: او به لرد نورث گفت. حتی بشنود

، در حالی که بر چوبدست و به پسرش ویلیام 1778چتم براي آخرین بار در آوریل » .لرد چتم سر و کار پیدا کنم

و صدایش چنان ضعیف بود که   اش را پریده رنگ کرده، رگ چهرهنزدیکی م. تکیه داشت، به مجلس اعیان آمد

با از هم گسیختن این کشور سلطنتی «او بار دیگر اندرز به سازش داد، ولی . بسختی امکان شنیدنش وجود داشت

اعطاي  دیوك آو ریچمند پاسخ داد که تنها با. باستانی و بسیار واالمقام از طریق اعطاي استقالل به امریکا مخالف بود

  چتم کوشش کرد برخیزد و بار دیگر صحبت کند، ولی دچار حمله شد. توان امریکا را از فرانسه دور کرد استقالل می

عمل آید و  پارلمنت تصویب کرد که از او تشییع جنازة عمومی به. درگذشت 1778مه  11او در تاریخ . و از پاي افتاد

به تصدیق عموم، او بزرگترین فرد انگلیسی عصر خود . رایش ساخته شوددر وستمینستر ابی آرامگاه و بناي یادبودي ب

اسپانیا در  1779در ژوئن . وقوع پیوستند اي که وي پیشگویی کرده بود به وقایع با سرعت براي تکمیل فاجعه .بود

تا در حمله  جنگ علیه انگلستان با فرانسه همدست شد، جبل طارق را محاصره کرد، و نیروي دریایی خود را فرستاد

در ماه اوت، یک نیروي دریایی مرکب از شصت کشتی کوچک فرانسوي و . به کشتیهاي انگلیسی شرکت جوید

. انگلستان با حرارتی تبالود خود را براي مقاومت در برابر این حمله آماده کرد. اسپانیایی وارد دریاي مانش شد

روسیه، دانمارك، و  1780در مارس . کرد به برست بازگرددبیماري ناوگان دشمن را از کار انداخت و آن را ناچار 

موجب آن تعهد شده بود که این کشورها در برابر عمل  متحد شدند که به» اعالم بیطرفی مسلحانه«سوئد در یک 

انگلستان دایر بر ورود به کشتیهاي بیطرف براي جستجوي کاالهاي دشمن مقاومت کنند؛ طولی نکشید که 

بازرسی انگلستان در مورد کشتیهاي هلند ادامه یافت و منجر به . یگر این اعالمیه را امضا کردندکشورهاي بیطرف د

انگلستان خواستار مجازات . کشف شواهدي از توافق پنهانی میان شهر آمستردام و یک طرف معاملۀ امریکایی شد

در این هنگام تقریباً ). 1780دسامبر (و انگلستان اعالن جنگ داد   دولت هلند امتناع کرد،. مأموران آمستردام شد

همۀ کشورهاي دریاي بالتیک و اقیانوس اطلس علیه انگلستان، که تا همان اواخر بر دریاها حکمرانی کرده بود، متحد 

احساس انزجار نسبت به عمل پادشاه در عقیم . افزایش سریع مصایب بود  کنندة خلق و خوي پارلمنت منعکس.شدند

جان دانینگ پیشنهادي به مجلس  1780آوریل  6در . رش به پایان دادن جنگ رو به افزایش بودگذاردن تمایل وزی

رأي  233این پیشنهاد با » .نفوذ پادشاه افزایش یافته است، و باید کاهش یابد«عوام تسلیم داشت حاکی از اینکه 

بر کرسی خود در مجلس عوام  پیت کهین 1781ژانویۀ  23در . رأي مخالف به تصویب رسید 215موافق در برابر 

العاده منفور، مذموم، وحشیانه، بیرحمانه، غیرطبیعی،  فوق«او در دومین نطق خود جنگ با امریکا را . جلوس کرد

فاکس با احساس شادي ورود پیت را به صف مخالفان خوشامد گفت، بدون اینکه . خواند» غیرعادالنه، و شیطانی

  .ن دشمن او خواهد شدبداند این جوان بزودي نیرومندتری

آه «: لرد نورث فریاد برآورد. لرد کورنوالیس در یورکتارن در برابر جورج واشینگتن تسلیم شد 1781اکتبر  19در 

، خبر رسید که 1782در فوریه و مارس . ولی پادشاه اصرار داشت که جنگ ادامه یابد» ! خدایا، همه چیز تمام است

اجتماعات عمومی در . ند جزیره در هند غربی به دست فرانسویان افتاده استمینورکا به دست اسپانیاییها، و چ

  تواند به  که مجلس دیگر نمی«وقتی در مجلس عوام اظهار شد . سراسر انگلستان، با فریاد، خواهان صلح بودند

 15(ش یافت ، و سپس به یک نفر کاه19نفر، به  22، اکثریت طرفداران نورث از »وزیران حاضر ابراز اعتماد کند

. وجود آورد هاي پارلمانی در زمینۀ اجباري کردن تغییر دولت به این امر، یک سابقۀ تاریخی در شیوه). 1782مارس 
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اي نوشت و متذکر شد که در واقع هم سیاست شاهانه در مورد امریکا، و هم  مارس نورث به جورج سوم نامه 18در 

:متن نامه به این قرار بود. اند رو شده نت با شکست روبهمنظور احراز توفیق پادشاه بر پارلم تالش به

تواند، با توجه به  اعلیحضرت بخوبی آگاهند که در این کشور، شهریاري که بر تخت سلطنت جلوس کرده است نمی

پارلمنت منویات خود را ابراز داشته . ... موازین دوراندیشی، با تصمیم دقیقاً بررسی شدة مجلس عوام مخالفت کند

اي به  لطمه. تسلیم شوند... اگر آن اعلیحضرت . است، و این منویات، اعم از صحیح یا اشتباه، مآال باید حاکم باشند

  .حیثیتشان نخواهد خورد

اش  جورج سوم، که روحیه. از دوازده سال خدمت صبورانه و اطاعت، لرد نورث استعفا کرد ، پس1782مارس  20در 

او دولتی از لیبرالهاي پیروزمند را مرکب از راکینگهم، . اي نوشت، ولی آن را نفرستاد درهم شکسته بود، استعفا نامه

، شلبرن )اول ژوئیه(هنگامی که راکینگهم درگذشت . ارل آو شلبرن، چارلز جیمز فاکس، برك، و شریدن پذیرفت

. آمد، استعفا دادند شان نمیفاکس، برك، و شریدن، که از شلبرن خوش. داري گرفت عنوان لرد اول خزانه جاي او را به

هاي پاریس و  ، و عهدنامه1782نوامبر  30عهدنامۀ پاریس مورخ (کار ترتیب یک عهدنامۀ صلح شد  شلبرن دست به

موجب این عهدنامه، مینورکا و فلوریدا به اسپانیا واگذار، و سنگال  به). 1783ژانویه و سوم سپتامبر  20ورساي مورخ 

نه تنها استقالل مستعمرات امریکایی، بلکه حق آنها نسبت به کلیۀ اراضی واقع بین آلگانی، به فرانسه تسلیم شد، و 

  .هاي بزرگ به رسمیت شناخته شد فلوریدا، میسی سیپی، و دریاچه

انتقاد از . مردم انگلستان خواهان صلح بودند، ولی از واگذاري این همه اراضی به مستعمرات بسیار اکراه داشتند

چون نزاع میان شلبرن و فاکس ). 1783فوریۀ  24(زننده شد که او استعفاي خود را تسلیم داشت شلبرن چنان 

کدام از آنها قدرت کافی براي تسلط بر پارلمنت نداشت،  باعث تقسیم ویگهاي لیبرال به گروههایی شده بود که هیچ

برك بار دیگر مأمور پرداخت . هدفاکس قبول کرد که با دشمن دیرینۀ خود لرد نورث یک دولت ائتالفی تشکیل د

هم فاکس و هم برك مدتها بود که نحوة . داري شد شریدن، که پیوسته مقروض بود، وزیر خزانه. نیروهاي مسلح شد

رفتار انگلیسیها را در هندوستان مورد مطالعه قرار داده بودند، و اینک این کشور فوریترین مسئله در امور سیاسی 

  .انگلستان شد

VI – لستان و هندوستانانگ

شرکت واحد بازرگانان انگلستان که با «صورت  تجدید سازمان یافته بود، به 1709شرکت هند شرقی بریتانیا، که در 

نامۀ آن، که از طرف دولت انگلستان صادر شده بود، حق انحصار تجارت  اجازه. درآمد» هند شرقی داد و ستد دارند

رئیس و . شد وچهار مدیر اداره می این شرکت تحت نظر رئیس و بیست. داد انگلستان با هند را به این شرکت می

. لیره سهم بود، حق یک رأي داشت 500کرد که در آن هرکس داراي حداقل  انتخاب می» مجمع مالکان«مدیران را 

فرانسوي، در هندوستان این شرکت عالوه بر یک سازمان بازرگانی، یک سازمان نظامی نیز شد و با ارتشهاي هلندي، 

الدوله،  در یکی از این جنگها بود که سراج. جنگید هاي امپراطوري در حال تالشی مغولها می و بومی بر سر تکه

این . زندانی کرد» سیاهچال کلکته«اروپایی را در  146السلطنۀ بنگال، کلکته را از تصرف شرکت خارج کرد و  نایب

. تر و عرض چهار متر ونیم، که فقط دو پنجرة کوچک داشتطول تقریباً شش م دخمه عبارت بود از اطاقی به

رابرت  ).1756ژوئن  21-20(یکصدوبیست وسه نفر از این زندانیان در طول شب از گرما یا خفگی جان سپردند 

او در . عهده گرفت کالیو، فرماندار دژ سنت دیوید، رهبري نیروي کوچکی را براي تصرف مجدد کلکته براي شرکت به

السلطنه شریک شد و با نهصد سرباز  الدوله، براي سرنگون کردن نایب یرجعفر، یکی از اعیان دربار سراجتوطئۀ م

الدوله به قتل  سراج). 1757ژوئن  23(اروپایی و دو هزار و سیصد سرباز بومی پنجاه هزار نفر را در پالسی شکست داد 

عنوان یک فاتح، به مرشدآباد پایتخت بنگال  کالیو، به .عنوان نواب بنگال تعیین شد جاي وي به رسید، و میرجعفر به
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او در خزانۀ نواب . نظر وي این شهر از نظر وسعت برابر لندن، و از نظر ثروت شاید برتر از آن بود به. گام نهاد

خود را وقتی از او دعوت شد که پاداش . اي باورنکردنی از روپیه، جواهر، طال، نقره، و اشیاي قیمتی دیگر دید مجموعه

لیره براي ارتش و نیروي  500‘000لیره براي خودش،  160‘000خاطر بر تخت نشاندن میرجعفر تعیین کند، او  به

عنوان غرامت خسارات  لیره به 1‘000‘000لیره براي هر یک از اعضاي هیئت مدیرة شرکت، و  24‘000دریایی خود، 

و در مجلس عوام گفت از کم توقعی خود به حیرت آمده هنگامی که کالی. وارده به اموال شرکت در کلکته خواست

لیره هدیه از میرجعفر دریافت داشت و  200‘000او بر روي هم . است، منظورش همین موضوع تعیین پاداش بود

لیره به میرجعفر،  27‘000مبلغ  اي به االجاره شرکت، با پرداخت مال. عنوان فرماندار انگلیسی بنگال اعالم شد به

میرجعفر در برابر کمکی که به  1759در . کیلومتر مربع اراضی اطراف کلکته شناخته شد 2260ن مالک اصلی عنوا به

شد هر ساله به  اي را که توسط شرکت پرداخت می االجاره فرونشاندن یک شورش به او شده بود، موافقت کرد مال

این . کرد ا که تابع حکومتش بودند استثمار میشرکت، که از رقابت در امان بود، با بیرحمی، بومیانی ر.کالیو بدهد

کرد بهاي سنگینی براي حمایت انگلستان از  شرکت، که به سالحهاي بهتر مجهز بود، حکمرانان هندي را وادار می

مأموران ارشد این شرکت، که ازنظارت دولت انگلستان به دور بودند و در برابر ده فرمان در مشرق سوئز . آنها بپردازد

توانستند بدون لطمۀ شدید  عنوان نوابهایی که می  آوردند و به دست می ت داشتند، سودهاي کالنی از تجارت بهمصونی

.گشتند به سرمایۀ خود، یک باروي اختصاصی و یا یک عضو پارلمنت را خریداري کنند، به انگلستان باز می

اله بود و انتظار داشت که از شهرت و ثروت او سی وپنج س. به وطن خود در انگلستان بازگشت 1760کالیو در سال 

او به قدر کافی بارو خریداري کرد تا در مجلس عوام جمعی را دراختیار داشته باشد؛ خودش هم از . مند شود بهره

کردند که او بیش از آنچه سنش کفاف  بعضی از مدیران شرکت هند شرقی که احساس می. شروزبري انتخاب شد

الدوله و میرجعفر مورد حمله قرار  خاطر استفاده از اسناد جعلی در روابطش با سراج را به دهد دزدي کرده است، او

دادند؛ ولی وقتی به لندن خبر رسید که شورشهاي بومیان، ارتشاي مأموران، و بیکفایتی دستگاه اداري وضع شرکت 

در آنجا ). 1765(به کلکته پس فرستاده شد عنوان فرماندار بنگال  اندازد، کالیو با عجله به خطر می را در هند دارد به

وي تالش کرد که جلو فساد در میان دستیاران خود، عصیان در میان سربازان خویش، و قیامهاي مکرر حکمرانان 

او عالم شاه مغول را، که کاري از دستش ساخته نبود، وادار کرد که  1765اوت  12در . بومی علیه شرکت را بگیرد

 4‘000‘000مبلغ  اي به یاالت بنگال، بهار، و اوریسا را، که سی میلیون جمعیت و درآمد ساالنهنظارت کامل مالی ا

این عمل، و پیروزي کالیو در پالسی، امپراطوري انگلستان در هندوستان را . لیره داشت، به شرکت واگذار کند

  .آورد  وجود به

حملۀ مدیران . به انگلستان بازگشت 1767بود، در ژانویۀ  کالیو، که سالمتش بر اثر دو سال مبارزه بکلی از میان رفته

خبر یک . شرکت به او تجدید شد، و مورد پشتیبانی مأمورانی قرار گرفت که وي جلو اجحافات آنها را گرفته بود

وجود  دست هم دادند و وحشتی به  به قحطی در هندوستان، و حمالت بومیان به مواضع مستحکم شرکت، دست

دو هیئت پارلمانی به تحقیق دربارة امور  1772در . ی آن افراد برجستۀ انگلیسی زیانهاي شدیدي دیدندآوردند که ط

ما بر آنچه که «: هند پرداختند و چنان اجحافات و بیرحمیهایی آشکار کردند که هوریس والپول فریاد برآورد

. ایم خلع افراد از مشاغل، غارت و غصب شده ما مرتکب آدمکشی،. ایم اند پیشی جسته اسپانیاییها در پرو انجام داده

دربارة قحطی در بنگال که طی آن سه میلیون نفر تلف شدند، و علت آن انحصار خواروبار توسط   تنها اینها نیست،

یکی از هیئتهاي تحقیق کننده از کالیو خواست براي  1773در » گویید؟ مستخدمان شرکت هند شرقی بود، چه می

تقریباً به همۀ حقایق اعتراف کرد، از آنها  او. ها و سودهاي خود در هندوستان توضیح دهد شیوه  مجلس عوام دربارة

عمل آورد، و افزود که وقتی اعضاي پارلمنت  کردند دفاع به عنوان اینکه رسوم محلی و مقتضیات اوضاع ایجاب می به
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 95رأي موافق در برابر  155مجلس عوام با . ببرند پردازند، نباید شرافت خود را از یاد دربارة شرافت وي به قضاوت می

لیره  234‘000عنوان فرماندار، مبلغ  رأي مخالف تأیید کرد که وي در مدت نخستین دوران تصدي خود در بنگال به

یک سال بعد » .اي به کشور خود انجام داده است در عین حال خدمات بزرگ و شایسته«دریافت داشته است، ولی 

).1774نوامبر  22(چهل و نه سالگی خود را کشت  کالیو در سن

اي به شرکت  لیره 1‘400‘000موجب آن یک وام   اي به پارلمنت برد که به لرد نورث قانون تعدیل کننده 1773در 

مناطق تحت فرمان شرکت را زیر نظر   از افالس نجات یابند، و همۀ) و سهامداران آن درپارلمنت(داده شد تا شرکت 

عنوان فرماندار بنگال  وارن هیستینگز به. رار داد، و بنگال نیز به سهم خود در برابر دولت انگلستان جوابگو بودبنگال ق

هنگام تولد وي  مادرش به. اي حقیر و پایین آغاز کرده و به این مقام ارتقا یافته بود هیستینگز از نقطه .انتخاب شد

یکی از عموهایش این پسر بچه را به . رفت و هم در آنجا درگذشتو پدرش براي ماجراجویی به هند غربی   درگذشت،

عمویش درگذشت، و وارن، که هفده سال داشت، در جستجوي ثروت با  1849مدرسۀ وستمینستر فرستاد، ولی در 

در تسخیر مجدد کلکته سهیم بود، در . عنوان یک داوطلب نامنویسی کرد او زیر نظر کالیو به. کشتی به هند رفت

 1764در . ة امور پشتکار و توانایی نشان داد، و به عضویت شوراي اداره کنندة امور شرکت در بنگال منصوب شدادار

در راه خود به . مدیران شرکت او را وادار کردند به شوراي مدرس ملحق شود  چهار سال بعد،. به انگلستان بازگشت

او در . ون رفیقۀ هیستینگز، و سپس همسر وي شدماری. هندوستان با بارون ایمهوف و همسرش ماریون آشنا شد

  .عنوان فرماندار بنگال حکمرانی پرآشوب خود را آغاز کرد به 1774رو شد و در سال  مدرس با موفقیت روبه

دادند تا از طرف  دست می اي از اقداماتش بهانه به هایش مستبدانه بودند و پاره کرد، ولی شیوه او سخت کار می

وقتی . در شوراي بنگال حمالتی به او بشود، کمااینکه برك هم بعداً در پارلمنت به او حمله کرد سرفیلیپ فرانسیس

  که قبایل مراتهه شاه عالم را به تخت سلطنت مغولها در دهلی باز گرداندند، و شاه عالم هم مناطق کورا و اهللا آباد را،

روپیه  5‘000‘000مبلغ  اد، هیستینگز مناطق نامبرده را بهکه کالیو به او واگذار کرده بود، به قبایل مراتهه تحویل د

به نواب اوده فروخت و به سربازان شرکت مأموریت داد که به نواب کمک کنند تا ) دالر 20‘000‘000شاید حدود (

ن دست آورد او به نواب اجازه داد از سربازان شرکت براي حمله به اراضی روهیلخاند و به. این مناطق را پس بگیرد

استفاده کند؛ شرکت هم بابت این سربازان مبلغ ) گفت رئیس آن به وي مبالغی بدهکار است که نواب می(این اراضی 

عمل هیستینگز آشکارا در حکم تخلف از دستوراتی بود که مدیران شرکت به وي داده بودند، . داشت زیادي دریافت

.کردند فرستاد تعیین می به انگلستان می ولی این مدیران ارزش یک فرماندار را از روي پولی که وي

فرانسیس و دیگر اعضاي شورا این اتهام را . یک مأمور هندي به نام نونکومار هیستینگز را به قبول رشوه متهم کرد

هیچ نوع اختالسی نیست که این فرماندار محترم خودداري از آن را معقول دانسته «تأیید کردند و عقیده داشتند 

هیستینگز مورد این سوءظن قرار گرفت که ). 1775(محکوم، واعدام شد   مار به اتهام جعل دستگیر،نونکو» .باشد

تحت نفوذ قرار داده است تا   ،)که سابقاً در وینچستر همشاگردي او بود(نام سر االیجا ایمپی را  رئیس قضات به

ه یک مقام اضافی ترفیع داد که سالی هیستینگز ایمپی را ب 1780در . نحوي غیرعادي مجازاتی شدید طلب کند به

اتهامات متقابل میان هیستینگز و فرانسیس منجر به دوئلی شد که بر اثر آن فرانسیس . لیره درآمد داشت 6500

  .بسختی آسیب دید

دهد  دست می خان بهادر، مهاراجۀ میسور، به این فکر افتاد که نزاع میان هیستینگز و شورایش فرصتی به حیدرعلی

او، با پشتیبانی فرانسویان، به استحکامات شرکت حمله برد و پیروزیهاي . کت از هندوستان بیرون رانده شودکه شر

 1782حیدرعلی در . هیستینگز براي مقابله با او سرباز و پول از بنگال فرستاد). 1780(دست آورد  آوري به هراس
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شاید براي تأمین . ، به جنگ ادامه داد1792ولی پسرش تیپو صاحب تا هنگام شکست نهایی خود در . درگذشت

  .هایی براي تأمین پول توسل جست که منجر به اتهام وي شدند هزینه این لشکرکشیها بود که هیستینگز به شیوه

پرداخت، یک کمک مالی  سینگه، راجۀ بنارس، اضافه بر وجوه مقرري که آن منطقه ساالنه به شرکت می او از چیت

هیستینگز نیروي کوچکی را به بنارس برد . راجه به عدم توانایی پرداخت متعذر شد. کردبراي مصارف جنگی طلب 

نواب اوده، که در پرداختهاي . سینگه را خلع کرد، و از جانشین او دو برابر وجوه مقرري بزور گرفت ، چیت)1781(

مادر بزرگش را، که بگمهاي خود به شرکت اهمال کرده بود، توضیح داد که اگر شرکت به او کمک کند که مادر و 

اي را که پدر نواب براي آنها گذارده بود دراختیار وي بگذارند، او  لیره 2‘000‘000اوده بودند، مجبور کند قسمتی از 

مادرش قبال مبلغ زیادي دراختیار وي گذارده بود به این شرط که او قول دهد دیگر . تواند این وجه را بپردازد می

هیستینگز به نواب اندرز داد که . رغم اعتراض هیستینگز، قول مشابهی به بگمها داد کت، علیشر. مبلغی طلب نکند

این سربازان از راه شکنجه و گرسنگی دادن . آباد فرستاد او سربازان شرکت را به فیض. قول شرکت را نادیده بگیرد

دست آمد، نواب  که به این طریق به از وجوهی). 1781(هاي خادم، بگمها را مجبور به تسلیم خزانه کردند  خواجه

در خالل این احوال، سرفیلیپ فرانسیس، که زخمهایش بهبود یافته بود، به . بدهی خود را به شرکت پرداخت

رسید براي مدیران شرکت و دوستانش در  نظرش جنایات هیستینگز می و آنچه را که به ) 1781(انگلستان بازگشت 

عنوان اینکه در موارد گوناگون  لس عوام هیستینگز و سایر عمال شرکت را، بهمج 1782در . پارلمنت تشریح کرد

اند که مخالف شرافت و سیاست ملت بوده است، مورد توبیخ قرار داد و به شرکت دستور داد آنها  نحوي عمل کرده به

این علت که شورش این دستور را، شاید به » دادگاه مالکان«شرکت چنین دستوري صادر کرد، ولی . را باز خواند

.میسور ادامه داشت، لغو کرد

را به » الیحۀ اصالح هندوستان«عنوان وزیر امور خارجه در دولت ائتالفی،  چارلز جیمز فاکس، به 1783در نوامبر 

وسیلۀ دولت انتخاب شده   دهد که به پارلمنت تسلیم داشت که شرکت هند شرقی را تحت نظارت هیئتی قرار می

اي از حمایت خواهد  برك سرچشمۀ زاینده –شکایت داشتند که این الیحه به ویگهاي گروه فاکس منتقدان . باشد

این الیحه به تصویب پارلمنت رسید، ولی پادشاه به مجلس اعیان پیام فرستاد که هرکس را که به این الیحه . داد

رأي موافق الیحه را رد  76برابر رأي مخالف در  95مجلس اعیان با . رأي موافق دهد، دشمن خود تلقی خواهد کرد

آور حقوق پارلمانی  مجلس عوام رسماً اعتراض کرد که این دخالت پادشاه در امور قانونگذاري در حکم نقض ننگ. کرد

دسامبر  18(پادشاه، که مدعی بود دولت ائتالفی اعتماد پارلمنت را از دست داده است، آن را برکنار کرد . است

جورج سوم، که عقیده . وچهارسال داشت، دعوت کرد دولتی تازه تشکیل دهد ت، که بیستو از ویلیام پی) 1783

منحل کرد، و به عمال خود دستور داد  1784مارس  23تواند در انتخابات ملی پیروز شود، پارلمنت را در  داشت می

کار  اکثریت محافظه دهندگان پخش کنند تا از انتخاب یک که منویات و عنایات نقدي پادشاه را در میان رأي

  .نحوي کامال قاطع طرفدار پیت و پادشاه بود مه تشکیل جلسه داد به 18پارلمانی که در . اطمینان حاصل شود

اش، اطالعات مشروح او از امور، عادتش به تعمق  سرسپردگی مطلق او به وظیفه. پیت در ادارة امور سیاسی استاد بود

دادند که طولی نکشید که تقریباً همۀ وزیران همکارش به آن تن در  او میدقیق و قضاوت دوراندیشانه تفوقی به 

این (وزیر شده بود » نخست«در این وقت، براي نخستین بار از زمان رابرت والپول، انگلستان داراي یک . دادند

دون رضایت او ، زیرا همکاران پیت هیچ اقدام مهمی ب) کار برده بود دربارة وي به 1773اصطالح را پسرش در سال 

، یعنی مشورت جمعی و مسئولیت واحد وزیران اصلی تحت نظر یک »اي دولت کابینه«در حقیقت وي . کردند نمی

صورت طرفدار اختیارات پادشاه شغل خود را به عهده گرفته بود، پشتکار و  با آنکه پیت به. آورد  وجود رهبري، را به
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از  پس. کرد جاي پیروي از پادشاه، او را راهنمایی می داد که وي به وسعت اطالعاتش بتدریج او را به مقامی ترفیع

  .کرد ، پیت بود که بر انگلستان حکمفرمایی می)1788(دومین حملۀ بیماري جورج سوم 

آشنایی ویژة پیت با امور تجاري و مالی او را قادر ساخت که وضع خزانه را، که بر اثر دو جنگ عمده در یک نسل به 

او آثار ادم سمیث را خوانده بود و به نظرات . باز گرداند ك تحت فشار قرار گرفته بود، به حال عادينحوي خطرنا 

قراردادي براي کاهش عوارض گمرکی  1786عوارض واردات را کاهش داد؛ در . داد داران گوش می بازرگانان و کارخانه

. ی از مالیات معاف باشند، رهبران صنعتی را به وجد آوردطور کل داران باید به با فرانسه بست؛ و با اعالم اینکه کارخانه

، دستکش، کاله، شمع، مبل )گاز(روبان، پارچۀ نازك  –آمد را با بستن مالیات بر کاالهاي مصرفی  او این کاهش در

ها براي کاهش مالیات، بعضی از  بسیاري از خانه. جبران کرد –شراب، آجر، کاشی، کاغذ، و پنجره   بزرگ، نمک،

سوي  بودجه متوازن شده، و انگلستان از ورشکستگی دولت، که فرانسه را به 1788تا سال . ها را تخته کوبیدند پنجره

.داد، جسته بود انقالب سوق می

رو شده  خود را به پارلمنت عرضه کرده بود، که با شکست روبه» نخستین الیحۀ هندوستان»  قبل از انتخابات، پیت

یک هیئت نظارت منصوب : بینی شده بود ي الیحۀ دومی عرضه داشت که در آن چنین پیشدر این هنگام، و. بود

شود که از طرف پادشاه روابط سیاسی شرکت هند شرقی را اداره کند، در حالی که روابط و حمایت بازرگانی دردست 

یب رسید و ناظر بر امور به تصو 1784اوت  9الیحه در . شرکت باقی بماند، ولی مشمول حق وتو از طرف پادشاه باشد

  .بود 1858انگلستان و هندوستان تا سال 

. دانستند که به علت فساد و جنایت، بدنام بود آور در برابر شرکتی می فاکس و برك این ترتیب را در حکم تسلیم شرم

ویلیام حامی وي لرد ورنی، برادرش ریچارد برك، و یکی از بستگانش . برك دالیلی خاص براي عدم رضایت داشت

. گذاري کرده و بر اثر نوسان قیمت سهام آن، زیانهاي شدیدي متحمل شده بودند برك در شرکت هند شرقی سرمایه

عنوان کسی که مورد عالقۀ  هنگامی که ویلیام برك به هندوستان رفت، ادمند او را به سر فیلیپ فرانسیس، به

وقتی فرانسیس » .در فساد از دیگران دست کمی نداشت«ویلیام مأمور پرداخت شد و . باشد، توصیه کرد بسیارش می

او یکی از . به انگلستان بازگشت، نظر خود را دربارة نحوة ادارة امور توسط هیستینگز براي برك و فاکس بازگو کرد

ی حملۀ ویگهاي لیبرال به هیستینگز ظاهراً تا حدي ناش. منابع اطالعات بسیار جالب برك دربارة امور هندوستان بود

  .از عالقه به سلب اعتبار و سرنگون کردن دولت پیت بود

او امیدوار بود که سالهاي طوالنی خدمتش در ادارة . هیستینگز استعفا داد و به انگلستان بازگشت 1785در ژانویۀ 

امور حکومت، عمل وي در بازگرداندن اعتبار مالی شرکت، در نجات قدرت انگلستان در مدرس و بمبئی، با یک 

برك سوابق رسمی حکمرانی هیستینگز را از  1786در بهار . جبران شود –اگر نه یک عنوان نجیبزادگی  –ري مقر

در ماه آوریل، برك . قسمتی از اینها از او دریغ، و قسمتی توسط وزیران به او داده شد. مجلس عوام خواست

هیستینگز پاسخی مشروح در برابر مجلس عوام . اداي علیه فرماندار پیشین بنگال در برابر مجلس عوام قرار د اتهامنامه

. خواستار اتهام رسمی هیستینگز شد در ماه ژوئن برك اتهاماتی دربارة جنگ روهیلخاند ارائه کرد و. قرائت کرد

ژوئن فاکس داستان چیت سینگه را نقل کرد  13در . مجلس عوام از تحت تعقیب قرار دادن هیستینگز امتناع ورزید

پیت با دادن رأي، طبق نظر فاکس و برك، کابینۀ خود را به . طور رسمی متهم شود  د هیستینگز بهو خواستار ش

بسیاري از اعضاي حزبش از سرمشق او پیروي کردند، و علت آن ممکن است این بوده باشد که حساب . حیرت آورد

رأي مخالف  79ي موافق در برابر رأ 119پیشنهاد اتهام رسمی هیستینگز با . دولت از سرنوشت هیستینگز جدا باشد

.به تصویب رسید
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که شریدن، به  1787فوریۀ  7ولی در . اي حاصل کردند تعطیل پارلمنت و فشار مسائل دیگر در این نمایشنامه وقفه

قول فاکس، برك، و پیت، بهترین نطقی را که تا آن وقت در مجلس عوام شنیده شده بود ایراد کرد، موضوع با سر و 

او هرگز وقت این کار . لیره براي نسخۀ اصالح شدة این نطق پیشنهاد شد 1000به شریدن مبلغ . (نو آغاز شدصدا از 

شریدن با همۀ هنر مردي که در تئاتر .) هاي تعدیل شدة آن است را نیافت، و آنچه ما از آن اطالع داریم از خالصه

از  پس. موضوع چپاول بگمهاي اوده را بازگو کرد چشم به جهان گشوده بود، و با همۀ حرارات یک روح رومانتیک،

بار دیگر پیت برله . از پنج ساعت صحبت کرد، خواستار آن شد که هیستینگز رسماً مورد اتهام قرار گیرد اینکه بیش

فوریه  8در . رأي مخالف تصویب شد 68رأي موافق در برابر  175تحت تعقیب قرار دادن رأي داد؛ این پیشنهاد با 

انتخاب کرد تا مواد اتهامنامه  –که برك، فاکس، و شریدن در رأس آن بودند  –وام یک هیئت بیست نفري مجلس ع

به  …مه مجلس عوام دستور داد که آقاي برك، به نام مجلس عوام  9این مواد ارائه شدند، و در . را تنظیم کند

هیستینگز دستگیر، و . گ و کوچک متهم کندبه جنایات بزر …دادگاه مجلس اعیان برود، و آقاي وارن هیستینگز را 

  .به حضور لردها آورده شد، ولی به قید کفیل آزاد گشت

همۀ دوستداران ادبیات . در وستمینسترهال آغاز شد 1788فوریۀ  13از تأخیري طوالنی، در تاریخ  محاکمه پس

عنوان دادگاه عالی کشور، با لباسهاي  بهلردها : خاطر خواهندآورد توصیف زیباي مکولی را دربارة آن اجتماع تاریخی به

سه  دوزي شدة خود، نشسته بودند؛ در برابر آنها هیستینگز، که پریده رنگ و بیمار بود، به سن پنجاه و خزدار و ملیله

سالگی، با قد یک متر و شصت وهشت سانتیمتر، و وزن پنجاه و پنج کیلوگرم، ایستاده بود؛ قضات کالهگیسهاي 

اشته بودند که روي گوشهایشان را گرفته بود؛ خانوادة پادشاه، و اعضاي مجلس عوام در جاهاي خود بلندي برسر گذ

قرار داشتند؛ تاالرها پر بودند از سفیران، پرینسها و داچسها، خانم سیدنز با زیبایی پر وقار خود، و سر جاشوا رنلدز در 

نام  ود؛ و در یک سو هیئتی که در این هنگام بههایشان را کشیده ب میان همۀ اشخاص سرشناسی که وي تک چهره

منشیها اتهامات و پاسخ هیستینگز را . شد آماده بود که که موارد اتهام را ارائه کند خوانده می» کنندگان اداره«

 .مدت چهار روز برك، در نیرومندترین نطق دوران زندگی خود، انبوهی توانفرسا از اتهامات بر متهم وارد کرد. خواندند

:فوریه وي آن تاالر تاریخی را با تقاضاي پرشور خود، ناقوس وار، به صدا درآورد و گفت 15سپس در 

  .کنم من آقاي وارن هیستینگز را به جنایات بزرگ و کوچک متهم می

  .کنم نام مجلس عوام بریتانیاي کبیر، که وي به اعتماد پارلمانی آن خیانت کرده است، متهم می من او را به 

نام مردم هند، که وي قوانین، حقوق، وآزادیهایشان را از میان برده، اموالشان را نابود کرده، و کشورشان را   و را بهمن ا

  .کنم ویران و پریشان ساخته است، متهم می

  .کنم نام و به اتکاي آن قوانین جاودانۀ عدالتی که وي از آن تخطی کرده است متهم می  من او را به

، چه در میان مردان و چه در میان زنان، در هر سن و سال،  م خود طبیعت انسانی، که وي بیرحمانهنا  من او را به

  . کنم مقام، وضع، و شرایط زندگی، مورد تجاوز، لطمه، و ظلم قرار داده است متهم می

هاي  کمه با وقفهکردند، محا به موازات اینکه برك، فاکس، شریدن، و دیگران داستان حکمرانی هیستینگز را بازگو می

از   وقتی معلوم شد ظهر سوم ژوئن شریدن شواهد مربوط به بگمهاي اوده را ارائه خواهد داد،. متعددي ادامه یافت

بسیاري . رسیدند پر از کسانی بودند که عالقه داشتند به مجلس راه یابند صبح، خیابانهایی که به وستمینسترهال می

دست آورده بودند آنها را هر یک به   بعضی از کسانی که کارت ورودي به. ودنداز این اشخاص داراي مقام واالیی ب

رود برنامۀ پرهیجانی اجرا کند،  دانست که از او انتظار می شریدن می. فروختند) دالر 1500شاید حدود (پنجاه گینی 

از اینکه پنج ساعت  ، پس)1788ژوئن  13(اي اجرا کرد؛ او چهار جلسه صحبت کرد؛ در روز آخر  و چنین برنامه

. صحبت کرد، در حالی که همۀ نیروي خود را از دست داده بود، در بازوان برك که وي را در بغل گرفت از حال رفت
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گیبن، که در تاالر بود، شریدن را بازیگري خوب توصیف کرد و اظهار داشت که این سخنران، روز بعد که این مورخ 

  .بود از او دیدن کرد، چقدر سرحال) گیبن(

اعضاي مجلس اعیان . هریک از تقریباً بیست اتهام وارده نیاز به تحقیق داشت. این سخنرانی نقطۀ اوج محاکمه بود

اي به خرج ندادند، و ممکن است عمداً قدري هم درنگ کرده باشند تا تأثیر فصاحت کالم شریدن ازبین برود، و  عجله

جورج سوم به  1788در اکتبر . این وقایع به وقوع پیوستند. ابدعالقه نسبت به این موضوع به وقایع دیگر سوق ی

آنچه او را از نظر سالمت فکر از پاي درآورده بود، فشار ناشی از محاکمۀ . جنون مبتال شد، آن هم خیلی جدي

جورج آو گوستوس فردریک، پرینس آو ویلز، آدمی چاق، خوش طینت، . هیستینگز و سوء رفتار پسرش بود

بار آورده بود که پدرش یا ملت  او یک دور تسبیح رفیقه گرفته و قروضی به. پیشه بود مسرف، و عاشقسخاوتمند، 

طور خصوصی با خانم ماریا ان فیتسهربرت، یک کاتولیک متعصب پیرو کلیساي رم که  وي به 1785در . کرد تأدیه می

ویگها به رهبري فاکس پیشنهاد کردند . بود قبال دوبار بیوه شده و شش سال هم از پرینس بزرگتر بود، ازدواج کرده

پرینس دو شب نخوابید و به انتظار نشست تا عدم صالحیت . پرینس تشکیل شود یک شوراي نیابت سلطنت زیر نظر

جورج سوم با برخورداري از فواصل سالمت عقل و روشنی فکر، که در ضمن آنها دربارة گریک و . پادشاه اعالم شود

در . کرد نواخت، اوضاع را مغشوش و سردرگم می خواند، و فلوت می قطعاتی از هندل را می کرد، جانسن صحبت می

لباس مخصوص دیوانگان که قدرت عمل را تا حدودي از آنها سلب (او بهبود یافت، لباس بیماري  1789مارس 

.را از تن درآورد، و تشریفات حکمرانی را از نو آغاز کرد) کند می

برك از تعقیب هیستینگز دست . داشت دیگري بود که توجه را از جریان محاکمه منحرف میانقالب فرانسه عامل 

او شکایت داشت که وقتی . لحن تند سخنانش بقایاي وجهۀ او را از بین برد. کشید و به کمک ماري آنتوانت شتافت

نسبت به او نظر بیشتر مطبوعات . شوند کند، اعضاي پارلمنت از سالن آهسته خارج می شروع به صحبت می

نگاران براي حمله به وي و دفاع از  لیره براي خریدن روزنامه 20‘000او مدعی بود که . آمیزي داشتند خصومت

. هیستینگز خرج شده است؛ و شکی نیست که قسمت بزرگی از ثروت هیستینگز به این ترتیب صرف شده بود

بایست عجیب  براي برك نمی –) 1795(گز را تبرئه کرد ازایراد اتهام، مجلس اعیان هیستین سرانجام، هشت سال پس

متهم از بسیاري جهات گناهکار بود، ولی هند را براي : احساس عمومی این بود که این حکم عادالنه است. بوده باشد

دار و  اي که سالمت و آرزوهاي وي را در هم شکسته و شهرتش را لکه انگلستان نجات داده بود، و بر اثر محاکمه

  .اش را خالی کرده بود، به مجازات رسیده بود سهکی

اي  شرکت هند شرقی با تصویب هدیه. از همۀ کسانی که وي را مورد اتهام قرار داده بودند عمر کرد هیستینگز بیش

در و   او امالك اجدادي خود در دیلز فرد را باز خرید، آن را مرمت کرد،. لیره او را از افالس نجات داد 90‘000مبلغ  به

، در سن هشتادویک سالگی، از او خواسته شد در مورد امور هندوستان 1813در . تجملی شرقی به زندگی پرداخت

در آنجا وي با تحسین و احترام مورد استقبال قرار گرفت و خدماتش به یاد آورده . در مجلس عوام شهادت بدهد

ل بعد درگذشت، و از نسل پرآشوب وي تنها یک او چهارسا. شدند، در حالی که گناهانش را گذشت زمان شسته بود

  .العقل پادشاه کور و ناقص –نفر باقی مانده بود 

VII – انگلستان و انقالب فرانسه  

عنوان دشمن  اش علیه شرکت هند شرقی تقریباً از پاي درآورد، به انقالب فرانسه به از اینکه خود را در مبارزه برك پس

  .مبارزة جدید کمک مهمی به فلسفۀ سیاسی کردشخصی خود پرداخت، و در طی این 

تحت محدودیت و  کلیۀ امور مالی فرانسه«. بینی کرده بود از وقوع آن پیش او این انقالب را بیست سال پیش

از این منابع است که  شود چنان بیش کند، و تحمیلی که بر منابع مالی این کشور می اي کار می العاده سردرگمی فوق
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مام آن نظام را با قدري توجه یا اطالع مورد مداقه قرار داده باشد، ناچار باید هر ساعت انتظار داشته که ت... هرکس 

العاده در همۀ این دستگاه روي دهد، تشنجی که حدس و گمان دربارة تأثیر آن بر فرانسه و  باشد که یک تشنج فوق

در ورساي ماري آنتوانت را دید که در آن هنگام  از فرانسه دیدن کرد، 1773او در » .حتی بر همۀ اروپا مشکل است

دربارة . گاه آن جلوة زیبایی، سعادت، و غرور پر از نشاط جوانی را فراموش نکرد او هیچ. بود) همسر ولیعهد(دوفینه 

از تبلیغات ضد کاتولیکی و . نجباي فرانسه نظري مساعد، و دربارة روحانیان فرانسه نظري از آن هم مساعدتر یافت

میهنان خود علیه  از بازگشت به انگلستان، به هم فرانسه بسیار یکه خورد، و پس» فیلسوفان«غلب ضدمذهبی ا

 . ، هشدار داد»توان بر جامعۀ مدنی وارد آورد اي که می ترین ضربه دهشتبارترین و بیرحمانه«عنوان  خدانشناسی به

کرد به وحشت افتاد؛ فاکس سقوط باستیل را وقتی انقالب صورت گرفت، از استقبالی که دوستش فاکس از آن 

افکار رادیکالی ناشی از . ، مورد تحسین قرار داد»بهترین آنها …اي که در جهان روي داد، و بزرگترین واقعه«عنوان  به

یک نویسندة گمنام در . بآهستگی در انگلستان شایع شده بودند» انجمن هواخواهان بیلۀ حقوق«مبارزات ویلکس و 

او اظهار . از حد جمعیت، پیشنهاد کرد عنوان درمان کلیۀ بیماریهاي اجتماعی، بجز افزایش بیش نیسم را بهکمو 1761

عمل  از حد جمعیت امکان داشت کلیۀ تالشهایی را که براي ازمیان بردن فقر به نگرانی کرده بود که رشد بیش

تشکیل شده بود؛ اعضاي این انجمن شامل  1788در » 1688انجمن تجدید خاطرة انقالب «. آمدند عقیم گذارد می

تشکیل داد، یک واعظ فرقۀ  1789در اجتماعی که این انجمن در چهارم نوامبر . روحانیان و نجباي برجسته بودند

آمیز براي مجمع ملی  نام ریچارد پرایس حاضران را چنان تحریک کرد که انجمن یک پیام تبریک اونیتاریانسیم به

نمونۀ باشکوهی که در فرانسه عرضه شده است ممکن است «آن اظهار امیدواري شده بود که  پاریس فرستاد، که در

این پیام توسط سومین ارل آو ستنپ، رئیس » .ملل دیگر را تشویق کند تا حقوق غیرقابل انتزاع بشریت را اعالم دارند

  .انجمن و شوهر خواهر ویلیام پیت، امضا شد

او در این وقت شصت سال داشت و به حدي رسیده بود که . راس و خشم آوردآن خطابه و آن پیام برك را به ه

انگیزترین انقالبی بود  نظر وي انقالب فرانسه نه تنها حیرت به. او متدین و داراي امالك وسیعی بود. کار باشد محافظه

فوریۀ  9در . قانون بودکه تاکنون در جهان روي داده است، بلکه خشونتبارترین حمله علیه مذهب، مالکیت، نظم، و 

او به مجلس عوام گفت اگر هر یک از دوستانش، به هر میزان، با اقداماتی موافقت کند که متضمن رواج  1790

. دموکراسی نوع فرانسه در انگلستان باشد، او از آن دوستی، هرقدر هم که طوالنی و عزیز باشد، دست خواهد کشید

عنوان بهترین مربی خویش، این خطیب را تسکین داد، و جدایی  برك بهفاکس با تعریف و تحسین مشهور خود از 

  .میان این دو به تعویق افتاد

خطاب ) صفحه 365شامل (اي  صورت نامه هایی دربارة انقالب فرانسه را به نام اندیشه برك اثر خود به 1790در نوامبر 

ر آزادیخواهان بود، در این هنگام قهرمان برك، که در انقالب امریکا رهب. منتشر کرد» آقایی در پاریس«به 

» کتاب مقدس«این کتاب، . کاران انگلستان شد؛ جورج سوم نسبت به دشمن دیرینۀ خود ابراز شعف کرد محافظه

فرانسه بود، تبریکات خود را » فیلسوفان«کاترین بزرگ، که زمانی دوست و نورچشمی . دربارها ونظامهاي اشرافی شد

.کار آن شده بود تا جماعت را از مسند قدرت به زیر کشد ه دست بهبراي مردي فرستاد ک

او از داخل شدن روحانیان به . آغاز کرد» انجمن تجدید خاطرة انقالب«برك مطلب خود را با اشاره به دکتر پرایس و 

نه مباحث سیاسی ابراز تألم کرد و گفت وظیفۀ اینان هدایت روح مردم به نیکوکاري براساس مسیحیت است 

گفت که  او به حق رأي براي همۀ افراد ذکور، که پرایس خواهان آن بود، اعتقادي نداشت و می. اصالحات سیاسی

عقل . هاي بینظم تبدیل خواهد شد اکثریت حاکمی ستمکارتر از یک پادشاه خواهد بود و دموکراسی به حکومت توده

برابري «. در طبیعت از برابري خبري نیست. شود میگیرد، بلکه از تجربه حاصل  و خرد از کثرت تعداد مایه نمی
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هایی کاذب و انتظارات بیهوده در افرادي که سرنوشتشان  سیاسی چیزي جز تخیلی کریه نیست، و این تخیل اندیشه

طی طریق در مسیر پیچیده و پر زحمت زندگی است ایجاد خواهد کرد و تنها به تشدید آن نابرابري کمک خواهد 

گونه  ناپذیر است؛ و هر قدر از عمر این حکومت اشرافی امري اجتناب» .تواند آن را از میان بردارد میکرد که هرگز ن

یعنی استقرار آرام آن نظام اجتماعی که بدون آن ثبات،  –حکومت بیشتر گذشته باشد، این حکومت به وظیفۀ خود 

موروثی از این نظر خوب است که به پادشاهی . بهتر عمل خواهد کرد –امنیت، و آزادي وجود نخواهد داشت 

بخشد که بدون آن روابط حقوقی و اجتماعی اتباع کشور به حالتی بیشکل، پرآشوب، و  حکومت وحدت و تسلسلی می

هاي غیراجتماعی که مانند  مذهب از این نظر خوب است که به زنجیر کردن آن انگیزه. پر هرج و مرج در خواهند آمد

تمدن جریان دارد، و تنها با همکاري مستمر دولت و کلیسا، قانون و معتقدات مذهبی، و  آتش زیرزمینی در زیر سطح

فرانسوي که به بنیان معتقدات » فیلسوفان«آن . کند توان آن را تحت مراقبت داشت، کمک می هراس و احترام می

را که مانع حیوان شدن زدند، به نحوي احمقانه، افساري  مذهبی در میان صفوف تحصیلکردگان ملت خود لطمه می

  .کردند شد شل می انسان می

اینها «: به شدت احساس انزجار کرد و گفت» پادشاهی مالیم طبع و قانونی«برك از پیروزي تودة مردم در ورساي بر 

تر، و موهنتر از آنچه که تاکنون ملتی نسبت به ضدقانونترین  تر، تجاوزکارانه نسبت به پادشاه روشی خشمگینانه

در اینجا وي صفحۀ معروفی را نوشت که ما را . اند درپیش گرفته» آشامترین حاکم جبار روا داشته است و خونغاصب 

  :آورد در جوانی شدیداً به هیجان می

بود در ورساي دیدم؛ و  گذرد که من ملکۀ فرانسه را که در آن وقت دوفینه اینک شانزده یا هفده سال از زمانی می

رسید خود وي  نظر می طوري که به. اي سروربخشتر از آن ندرخشیده است ة خاکی منظرهمطمئناً در روي این کر

من او را درست بر فراز افق دیدم که به سپهر رفیعی که تازه حرکت در آن را آغاز کرده . بسختی آن را احساس کند

آه، چه . وه و شادي بوددرخشید، پر از نشاط حیات و شک بخشید، مانند ستارة صبحگاهی می بود زینت و سرور می

در آن ! و من چه قلبی باید داشته باشم که بدون احساس دربارة آن رفعت مقام و آن سقوط به تفکر بپردازم! انقالبی

داد، حتی در  آمیزي می آمیز به وي داشتند عناوین احترام هنگام که وي به کسانی که محبتی پرشور، دورادور و احترام

که روزي ناچار شود پادزهر تند بیحرمتی را در آن سینه پنهان دارد و با خود حمل کند، دیدم  خواب هم بسختی می

دیدم که زنده بمانم و ببینم در میان ملتی که داراي مردان غیور بود، و در میان ملتی  حتی در خواب هم بسختی می

کردم حتی در برابر یک  فکر میمن . که مردان شرافتمند و شهسوارانی داشت، چنین فجایعی بر سر او آورده شوند

ولی دوران جوانمردان . نگاه که وي را به توهین تهدید کند، ده هزار شمشیر براي انتقام از نیام برکشیده خواهند شد

گران، اقتصاددانان، و اهل حساب جاي آن را گرفته، و شکوه و افتخار اروپا براي همیشه  گذشته و دوران سفسطه

.خاموش شده است

عنوان اینکه خیالپردازانه و رمانتیک هستند، مورد استهزا قرار داد و به برك  یپ فرانسیس همۀ این حرفها را بهسر فیل

پرستان انگلیسی نیز همین  بسیاري از میهن. زنک است و یک خالهمسالینا اطمینان داد که ملکۀ فرانسه همچون 

طور مجسم کرده است که  ماري آنتوانت را درست همان«عقیده را داشتند؛ ولی هوریس والپول تأکید کرد که برك 

رفت، برك به حملۀ خود تحت  بتدریج که انقالب پیش می ».عنوان دوفینه دیده بودم من وي را براي اولین بار به

او در این نامه پیشنهاد کرد که دولتهاي اروپا با . مه دادادا) 1791ژانویۀ (اي به یکی از اعضاي مجمع ملی  عنوان نامه

فاکس از این پیشنهاد . هم متحد شوند تا جلو انقالب را بگیرند و پادشاه فرانسه را به قدرت دیرینۀ خود باز گردانند

جنگیده بودند،  شانه در نبردهاي بسیار به مه، در مجلس عوام، این دو دوست که شانه 6شدیداً ناراحت شد، و در تاریخ 

برك به حال اعتراض برپا خاست . فاکس تحسین خود را نسبت به انقالب تکرار کرد. آمیزي رسیدند به جدایی هیجان
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اي، بویژه در این مرحله از عمرم، عاقالنه نیست که دشمنان خود را تحریک کنم یا  در هر دوران و زمانه«: و گفت

با این وصف، اگر طرفداري محکم و پرثبات من از قانون اساسی . گویند موجباتی فراهم سازم که دوستانم مرا ترك

فاکس به او اطمینان داد که اختالف نظرهاي » .انگلستان مرا چنین در محظور قرار دهد، حاضرم آن را برخود بخرم

من از . باشد بلی، بلی، متضمن از دست دادن دوستان می«: برك پاسخ داد. آنها متضمن قطع دوستی نخواهد بود

او دیگر با فاکس صحبت نکرد، مگر » .دوستی ما به پایان رسیده است …پردازم آگاهم بهایی که براي رفتار خود می

.هیستینگز  به طور رسمی در تشریک مساعی اجباري آن دو در محاکمۀ

نخستین اصل آن . دکارانه بیانی کالسیک بخشی هاي خود دربارة انقالب فرانسه به یک فلسفۀ محافظه برك در نوشته

این است که به استدالل یک فرد، هرقدر هم که برجسته باشد، در صورتی که این استدالل با سنن یک نژاد در 

تواند دالیل احتیاطات و ممنوعیتهاي والدین خود را درك  همانطور که یک بچه نمی. تعارض باشد، اعتمادي نشود

تواند همیشه دالیل رسوم،  با یک نژاد طفلی بیش نیست، نمی کند، به همان ترتیب یک فرد هم، که در مقایسه

اگر انجام کلیۀ وظایف اخالقی و «: گفت برك می. عادات، و قوانینی را که حاوي تجربیات چند نسلند درك کند

 ، تمدن امکانپذیر»هاي اجتماع بر این اساس قرار داشت که دالیل آنها بر هر فرد آشکار و نشان داده شوند شالوده

نیز خواصی دارند، زیرا براساس تجربیات گذشته دربارة مسایل حاضر قضاوت قبلی » تعصبات«حتی . بود نمی

قبالً به صورت نوشته «یک سنت یا رسم، اگر . کاري، حق مالکیت است به این ترتیب، دومین عنصر محافظه .کنند می

، باید به طور مضاعف مورد احترام قرار گیرد و یا در نظام اجتماع یا ساختمان حکومت گنجانده شده باشد» درآمده

غیر معقول به نظر   :اي از این حق و نامعقولی ظاهري عقل و حکمت است مالکیت خصوصی نمونه. بندرت تغییر یابد

اي دیگر خیلی کم دارایی داشته باشد، و حتی از آن نامعقولتر آنکه  رسد که یک خانواده خیلی زیاد و خانواده می

با این . اند زه داشته باشد اموال خود را براي جانشینانی به ارث گذارد که براي تحصیل آن هیچ تالش نکردهمالک اجا

وصف، تجربه نشان داده است که افراد به طور کلی خود را به کار یا تحصیل، یا به تدارك و آمادگی پرزحمت و 

ود بدانند، و تا حدود زیادي، هرطور که خودشان دارند مگر اینکه نتایج تالشهاي خود را از آن خ پرهزینه وانمی

بخواهند، قابل انتقال به دیگران باشد؛ و تجربه نشان داده است که تملک اموال بهترین تضمین براي دوراندیشی 

  .قانونگذاري و دوام کشور است

افراد طی زمانهاي  اي افراد در یک زمان و مکان بخصوص نیست، بلکه اجتماعی از یک کشور صرفاً اجتماعی از عده

اند، بلکه همچنین  و یک مشارکت است، نه تنها میان کسانی که زنده …جامعه در واقع یک قرارداد «. طوالنی است

و آنچه کشور ما را تشکیل » اند و آنان که بعداً به دنیا خواهند آمد اند و آنان که مرده میان کسانی که اینک زنده

گانه، یک اکثریت حاضر ممکن است در طی زمان درحکم یک  کل از وحدت سهدر این کل متش. دهد دوام است می

و آیندگان را عالوه بر حقوق حاضران زنده ) »حق مالکیت«براساس (اقلیت باشد؛ و قانونگذار باید حقوق گذشتگان 

سازگار با از هر انطباق هدفهاي اقلیتهاي نا –یا باید عبارت باشد  –سیاست عبارت است . مورد توجه قرار دهد

این گونه حقوق مجردات ما بعد . اي وجود ندارد عالوه بر آن، حقوق مطلقه. یکدیگر با خیر و صالح گروه پاینده

  .اطالع است طبیعی هستند که طبیعت از آنها بی

شرایط و مقتضیات به هر یک از اصول سیاسی رنگ «قدرتها، شرایط، و مقتضیات است؛ و   آنچه وجود دارد تمایالت،

امور سیاسی نباید با تعقالت «. اقتضاي زمان گاهی از حق مهمتر است» بخشند، دهند و اثر تمیزدهنده می تمایز میم

منطبق شود، بلکه باید با طبیعت انسان، که عقل تنها قسمتی از آن است و به هیچ وجه هم بزرگترین ] مجرد[

همه این مالحظات در مذهب ».وجود را به کار بریمما باید ابزار و مصالح م» «.قسمت آن نیست، انطباق داده شود

  اساطیر، و تشریفات یک مذهب ممکن است با عقل کنونی فردي ما مطابقت نکند،  اصول،. شوند بخوبی نشان داده می
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 دارد تجربه معلوم می. جامعه تطبیق کنند، این امر اهمیت زیادي ندارد  ولی اگر اینها با نیازهاي قابل استنباط آیندة

اگر ما با کنار افکندن آن «. توان تحت نظارت درآورد که شهوتهاي انسان را تنها با تعالیم و رعایت اصول مذهب می

یعنی جلو غرایز [مذهب مسیحیتی که یک منبع بزرگ تمدن در میان ما بوده است بیپردگی خود را آشکار کنیم 

نگران آن هستیم که خرافاتی ) مل خلئی را نخواهد کردبا آگاهی کامل از اینکه فکر انسان تح(ما ] خود را نگیریم

کاري برك را به عنوان  بسیاري از انگلیسیها محافظه».آور ممکن است جاي آن را بگیرد ناجور، زیانبار، و پستی

ولی . بشدت به اوجواب داد) 1792-1791(و تامس پین در اثر خود به نام حقوق بشر . پرستی مردود دانستند کهنه

بتدریج که انقالب فرانسه به سوي قتل عامهاي . ان دوران کهولت برك عموماً از نیاپرستی او استقبال کردانگلست

سپتامبر، اعدام پادشاه و ملکه، و دورة وحشت گام برداشت، اکثر مردم انگلستان احساس کردند که برك بخوبی نتایج 

ن تمام، با آنکه باروهاي فاسد خود را حذف کرده شورش و المذهبی را پیشگویی کرده است؛ و انگلستان مدت یک قر

و حق رأي را در کشور خود گسترش داده بود، با عزم راسخ هوادار قانون اساسی خود، مرکب از پادشاه، اشرافیت، 

پس از انقالب، . مردم، باقی ماند  کلیساي رسمی و یک پارلمنت که بیشتر به فکر قدرت امپراطوري بود تا حقوق تودة

هاي برك را براي فرانسویان نادم در  ه از روسو روي گرداند و متوجه مونتسکیو شد، و ژوزف دو مستر نوشتهفرانس

  .اي تکرار کرد قالب عبارات تازه

برك مبارزة خود را براي یک جهاد مقدس تا پایان عمر خود ادامه داد، و وقتی فرانسه به بریتانیاي کبیر اعالن جنگ 

خواست به دشمن دیرین خود به خاطر خدمات اخیرش با یک  جورج سوم می. الی کرد، اظهار خوشح)1793(داد 

برك از قبول . پاداش دهد –که بعداً دیزریلی مفتخر به دریافت آن شد  –لقب نجیبزادگی و عنوان لرد بیکنز فیلد 

کره با فرانسه پیش هنگامی که صحبت از مذا). 1794(اي را پذیرفت  لیره 2500آن امتناع ورزید، ولی یک مقرري 

منتشر کرد و با حرارت بسیار ) 1797حد (کش  هایی درباره یک صلح شاه آمد، برك چهار نامه تحت عنوان نامه

فاکس پیشنهاد کرد ). 1797ژوئیه  8(تنها مرگ بود که حرارتش را فرونشاند . خواستار آن شد که جنگ ادامه یابد

او به طور خصوصی انجام   بود که مراسم تشییع جنازة وصیت کردهکه او در وستمینستر ابی دفن شود، ولی برك 

مکولی او را بزرگترین فرد انگلیسی از زمان . گردد و جسدش در کلیساي کوچک بیکنزفیلد به خاك سپرده شود

که این امر ممکن است نوعی تحقیر نیست به چتم بوده باشد؛ و لرد مورلی با دوراندیشی او را  –دانست  میلتن می

که این هم ممکن بود در حکم تحقیري نسبت به الك بوده  –خواند » بزرگترین استاد حکمت مدنی در زمان ما«

یعنی  –آرزویش را کشیده بودند » عصر خرد«کاران بیهوده در طور  به هر حال، برك آن چیزي بود که محافظه. باشد

.ولتر از عقل کرده بودکسی که بتواند با همان زبردستی از رسوم و عادات دفاع کند که 

VIII - شوند قهرمانان از صحنه خارج می  

بسیاري . با پیشرفت انقالب فرانسه، چارلز جیمز فاکس خود را، در پارلمنت و در کشور، در اقلیتی رو به کاهش یافت

. شوداز متحدانش به این نظر جلب شده بودند که انگستان باید با پروس و اتریش در جنگ علیه فرانسه همدست 

  وقتی با همۀ. کرد پس از اعدام لویی شانزدهم، خود فاکس مخالف انقالب شد، ولی هنوز با ورود در جنگ مخالفت می

با رفیقۀ سابق . تسال داد) 1795(اینها جنگ درگرفت، او خاطر خود را با میخواري، خواندن آثار کالسیک، و ازدواج 

را ) فاکس(به نام خانم الیزابت آرمستد، که قروض او ) لرد چولماندلی و رفیقۀ سابق لرد کوندیش، لرد داربی، و(خود 

استقبال کرد و در فرانسه به سفر پرداخت؛ در آنجا مورد تجلیل ) 1802(آمین  او از قرارداد صلح. پرداخت، ازدواج کرد

، در 1796در . ذیرفتمقامات شهري و مردم قرار گرفت و ناپلئون او را به عنوان یک هواخواه جدي تمدن به حضور پ

وزیر خارجه شد، براي حفظ صلح با فرانسه سخت کوشید، و با   داشت،» دولت همۀ استعدادها«دولتی که عنوان 

اي براي قتل ناپلئون به گوش او  وقتی خبر توطئه. نیروي تمام از مبارزة ویلبر فورس علیه تجارت برده پشتیبانی کرد
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اي  اگر سالمت فاکس مختل نشده بود، امکان داشت او وسیله. امپراطور فرستادرسید، از طریق تالران هشداري براي 

یک . استسقا او را از کار انداخت 1806ولی در ژوئیه . طلبی ناپلئون با امنیت انگلستان بیابد براي سازش دادن جاه

انگلستان از در صلح سلسله عملیات دردناك جراحی نتوانست پیشرفت بیماري را متوقف کند؛ او با کلیساي رسمی 

او در عصر خود . در مرگ او دوستان و دشمنانش و حتی پادشاه عزاداري کردند. سپتامبر درگذشت 13درآمد و در 

  .بیش از هر مرد دیگري محبوبیت داشت

او نیز دریافت که . پیت کهین، که به نحوي زودرس پیر شده بود، قبل از وي رهسپار گورستان وستمینسترابی شد

تزلزل سالمت فکري جورج سوم . تواند سرعت گام زندگی سیاسی را تحمل کند با فراموشی گاه به گاه میتنها 

میان پادشاه و وزیرش امکان داشت توازن مغزي پادشاه را برهم  اي دایمی بود؛ هرگونه تعارض شدید نظرات مسئله

گذاشت، به  کرد و فاکس را به جایش می ج میزند و یک نیابت سلطنت زیر نظر پرینس آو ویلز، که حتماً پیت را اخرا

بنابراین، وقتی پیت متوجه شد که جورج نسبت به اموري از قبیل تجارت برده مانند امور بسیار دیگر با . دنبال آورد

هاي خود براي اصالحات سیاسی دست کشید، و مخالفت خود را  تندخویی مصمم است گذشته را حفظ کند، از نقشه

  پیت نبوغ خود را بر روي قانونگذاري اقتصادي متمرکز ساخت و در این زمینه به طبقۀ. پس گرفتبا تجارت برده 

او برخالف میل و سلیقۀ خود انگلستان را در جنگ علیه آنچه که . متوسط، که در حال رشد و نمو بود، خدمت کرد

چون بیم آن داشت که . ی نیافتوي در مقام وزیر جنگ موفقیت. خواند رهبري کرد می» ملتی از ملحدان«آن را 

همبستگی پارلمانی و آزاد کردن کاتولیکها، ایرلندیها را تسکین   ور شود، کوشید با یک برنامۀ فرانسه به ایرلند حمله

براي ریاست دومین دولت خود به عرصه  1804او در سال ). 1801(دهد؛ پادشاه طفره رفت، و پیت استعفا داد 

، که ناپلئون را )1805دوم دسامبر (شد؛ وقتی خبر پیروزي فرانسویان در اوسترلیتز  نمی او حریف ناپلئون. بازگشت

هنگامی که یک نقشه بزرگ اروپا را . اروپا کرد، به پیت رسید، وي از نظر روحی و جسمی از پاي درآمد  ارباب قارة

 23پیت در » .ه آن نیازي نخواهد بودکن، زیرا تا ده سال دیگر ب این نقشه را لوله«: دید، به یکی از دوستانش گفت

.با فقري افتخار آمیز و تنها پس از چهل و شش سال عمر درگذشت 1806  ژانویۀ

او در دفاع از امریکا و مبارزه بر سر هیستینگز با فاکس و برك همدست شده بود و از . شریدن عمر بیشتري کرد

ل این احوال، آن همسري که جذابیت و طبع مالیمش نقل در خال. فاکس در تحسین از انقالب فرانسه پشتیبانی کرد

مجلس دوستانش بود و زیبایی خود را در مبارزات انتخاباتی مورد استفاده قرار داده بود تا شریدن در پارلمنت یک 

. شریدن از پاي درآمد). 1792(کرسی به دست آورد، در سی و هشتمین سال زندگی خود، به بیماري سل درگذشت 

او در وجود دختري که » .گرید ام که شبهاي متوالی چون طفلی می من او را دیده«: گفت آشنایانش مییکی از 

در آن ماههاي غمالود . یافت، ولی دخترش هم در همان سال مرد همسرش براي وي به دنیا آورده بود تسالیی می

براي این . نه و از نظر ایمنی سست شده بوداین تئاتر بیش از حد که. رو بود وي با کار نوسازي تئاتر دروري لین روبه

. کرد او خود را به زندگی تجملی عادت داده بود و اینک در آمدش تکافوي آن را نمی. کار قروض زیادي به بار آورد

آمدند، او با آنها مانند  وقتی طلبکارانش براي وصول طلب خود نزدش می. گرفت زندگی قرض می  براي ادامۀ این شیوة

داد و آنان را با خلق وخوي خوبی روانه  کرد و به آنها مشروب، الفاظ دلپذیر، و نزاکت تحویل می فتار میاشراف ر

در پارلمنت فعالیت داشت، ولی در آن سال در  1812او تا سال . کردند کرد که طلبشان را تقریباً فراموش می می

ر دستگیري مصونیت داشت؛ ولی در این وقت پارلمنت در براب شریدن به عنوان عضو. انتخاب مجدد کامیاب نشد

سرانجام چیزي نمانده بود طلبکارانش او را . طلبکاران دورش را گرفتند و کتابها، نقاشیها، و جواهراتش را ضبط کردند

در شصت و  1816ژوئیه  7او در . به زندان ببرند که پزشکش به آنها اخطار کرد که ممکن است او در راه بمیرد



۶۵٣۶

اش، بار دیگر ثروتمند شد، زیرا هفت لرد و  هنگام تشییع جنازه. زندگی خود براي همیشه از پاي درآمدپنجمین سال 

.یک اسقف او را به وستمینسترابی حمل کردند

پادشاه نیمه مجنون بیش از همۀ اینها عمر کرد، حتی بعد از پیروزي انگلستان در واترلو زنده ماند، هر چند که از آن 

او متوجه شده بود که تالشش براي اینکه وزیران را در برابر خود جوابگو کند نه در  1783تا سال . اطالعی نداشت

طوالنی با مجلس عوام، با امریکا، و با فرانسه از تاب وتوان وي   مبارزة. رو شده است برابر پارلمنت، با شکست روبه

ین کهولتش مردم به شهامت و اخالص وي پی در سن. مجدداً دچار جنون شد 1810، و1804، 1801خارج بود، و در 

این محبوبیت با احساس ترحم . بردند، و محبوبیتی که در ایام کشمکش او از وي دریغ شده بود سرانجام نصیبش شد

. ولی اجازه نیافته بود که شاهد پیروزي آن باشد، توأم بود  نسبت به مردي که شاهد شکستهاي متعدد انگلستان بود،

او به نحوي غیرقابل  1811جریان فاصله گرفتن وي از واقعیات را تکمیل کرد؛ در ) 1810(وبش املیا مرگ دختر محب

در انزوا و زیر نظر ) 1820ژانویۀ  29(عالج دیوانه شد، و عالوه بر آن بینایی خود را از دست داد، و تا زمان مرگش 

  .محافظان باقی ماند

  

فصل بیست و نهم

  مردم انگلستان

1756 -1789  

  

I – هاي انگلیسی شیوه  

نخست به اندامهاي آنها . اینک مردم این کشور را مورد توجه قرار دهیم. تا اینجا دربارة حکومت انگلستان بحث شد

بدون شک رنلدز آنها را به مطلوبترین نحو مجسم داشته است، بیشتر از همه صاحبان عناوین خوشبخت . توجه کنیم

ولی به . بخشد مندي آنان، به کمک البسه و نشانهاي جاه و مقام، شکوه و جالل میدهد، و به تنو را به ما نشان می

» !سیمایی هستند آنها چه مردم خوشرو و خوش«: سخنان گوته دربارة انگلیسیهایی که وي در وایمار دید گوش دهید

بارید، باعث  ان امپراطوري میو او نگران این بود که مبادا این مردان جوان و متکی به خود انگلیسی، که از راه رفتنش

اي از این جوانان تا سالهاي بعدي ترکیب اندامهاي خود را حفظ  عده. شوند دختران آلمانی از مردان خود زده شوند

آوردند، شکم و  کردند، ولی بسیاري از آنها به موازات اینکه از زمینهاي بازي مدارس خود به لذایذ میز غذا روي می می

شد، و خودشان در سکوت شب با نقرسی که در ایام  آمد، صورتشان چون گل سرخ شکفته می  میهایشان باال گونه

در جریان سروصداي بازگشت خاندان . کردند خوشی خود به ایجادش کمک کرده بودند دست و پنجه نرم می

ان از هر وقت دیگر، استوارت مقداري از چاق و چلگی زمان ملکه الیزابت از میان رفته بود؛ در عوض، زنان انگلست

اي منظم، موهایی آراسته به گل و نوار بسته، اسراري در  آنها خطوط چهره. الاقل روي تابلوهاي نقاشی، زیباتر بودند

  .درون ابریشم، و ترکیبی شاعرانه از برازندگی باشکوه داشتند

آمد، تمایز طبقاتی از نظر لباس در  یهاي روبه افزایش نساجی به دست م اي، که از کارخانه پنبه  پارچۀ  باوفور تازة

لرد درونتواتر باکت و جلیقۀ ارغوانی رنگ، . خیابانها بتدریج از میان رفت، ولی در مناسبات رسمی این تمایز باقی ماند

کالهگیس روبه کاهش بود، و وقتی پیت . هاي طال میله دوزي شده بود، سواره به محل اعدام خود رفت که با رشته

شد مالیات بست، کالهگیس ناپدید  براي ضدعفونی کردن و گرفتن بوي کالهگیسها به آنها زده میي که دوم به پودر

بیشتر مردان در . وکالي دادگستري، و سمیوئل جانسن کالهگیس خود را حفظ کردند  قضاوت،  شد؛ ولی پزشکان،
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کردند و به آن نوار  مع میاین وقت به موي خود قانع بودند و موهاي خود را پشت گردنشان به صورت دم ج

شلوار  1793بعضی از مردان شلوار کوتاه خود را از زانو تا ماهیچه یا بلند کردند؛ و در  1785حدود سال . بستند می

این مردان، که از سبک رایج و پیروز شلوار فرانسوي الهام گرفته بود، تاقوزك پا رسید؛ به این ترتیب، مردان امروزي 

کردند، ولی دامنهاي گرد و گشاد هم رفته رفته از  خود را تا سرحد خفگی نخ پیچ می  نوز دور سینۀزنان ه. پیدا شدند

گرفت که ما را در جوانی  اي به خود می شدند؛ البسۀ زنان طرح آزاد و آویخته وجورتر می افتادند و هم جمع مد می

.داشت مسحور می

ها زیبا ولی معموالً  رودخانه. رفت را آب از تجمالت به شمار مینظافت از نظر کمیابی بعد از الوهیت قرار داشت، زی

داشتند، و از این  اي سه بار با لوله آب دریافت می ها هفته بیشتر خانه. تمزیک کانال زهکشی بود  رودخانۀ. آلوده بودند

کمی از منازل داراي شد؛ بعضی از آنها دستشوییهاي مکانیکی داشتند؛ تعداد  شیلینگ پرداخت می 3بابت هر سه ماه 

که نام رایجشان (این مستراحها . بیشتر مستراحها خارج از محوطۀ داخلی خانه قرار داشتند. حمام با آب جاري بودند

هاي روباز ساخته شده بودند که تراوشات آنها از زیر زمین به چاههایی که بیشتر آب  بر روي چاله) بود» جریکس«

تعداد بیمارستانها . با این وصف، بهداشت عمومی روبه بهبود بود. کرد نشت می آمد آشامیدنی از آنها به دست می

  .کاهش یافت 1809درصد در  41، به 1749درصد در  74مرگ و میر متولدین از . یافت بسرعت افزایش می

که  شد آبجویک نوع غذا محسوب می. هیچ کس حاضر نبود اگر بتواند چیزي سالمتر از آب پیدا کند، آب بیاشامد

شراب دارویی مورد عالقه، ویسکی یک بخاري متحرك، و مستی اگر نگوییم، . براي هر کار پر زحمت ضرورت داشت

دکتر . توان گفت گناهی قابل گذشت بود رفت، دست کم می یکی از اجزاي ضروري همرنگی اجتماعی به شمار می

شدند، و کسی هم  ه در لیچفیلد هر شب مست میافراد شایست  آورم که همۀ زمانی را به خاطر می»  :گفت جانسن می

. رفت آمد، و لرد کورنوالیس مست به اپرا می پیت دوم مست به مجلس عوام می» .آنها عقیده بدي نداشت  دربارة

» درست مثل یک لرد، مست«گشتند و آقایانی را که  اي آخر شبها در خیابانها می هاي کرایه  بعضی از رانندگان درشکه

با پیشرفت قرن، بر میزان مستی افزوده . افزودند رساندند و به این ترتیب به درآمد خود می هایشان می خانهبودند به 

 45ورود چاي از حدود . چاي مقداري از نقش گرم کردن اعضاي حیاتی بدن و شل کردن زبان را به عهده گرفت. شد

ها چاي را بیش از  خانه در این هنگام قهوه. تافزایش یاف 1786کیلو در سال  6,400,000به حدود  1668کیلو در 

  .فروختند قهوه می

شد، و  چهار بعدازظهر صرف می شام در میان طبقات باال حدود ساعت. غذاها نیروبخش، مولد خون، و پرحجم بودند

توانست با  اگر شخصی عجله داشت، می. بتدریج که سنوات قرن پیش رفت، تا ساعت شش بعدازظهر به عقب افتاد

وي که . این نوع غذا نام خود را از چهارمین ارل آو سندویچ گرفت. یک ساندویچ گرسنگی خود را تسکین دهد

. خورد گذارد و می داشت و الي آنها گوشت می خواست به خاطر شام قمار خود را قطع کند، دو ورقه نان بر می نمی

ولی » .استعمال دخانیات از مد افتاده است«: فتجانسن به بازول گ 1773در . شدند سبزیجات با نارضایی خورده می

.تریاك به عنوان مسکن یا درمان به طور وسیعی مورد استعمال داشت. شد توتون به صورت انفیه مصرف می

در سر میز امکان داشت یک فرد انگلیسی آن قدر مشروب بیاشامد که به پر حرفی بیفتد، و در آن صورت ممکن بود 

که ) 1778آوریل  9(یک روز . طبع با محافل پاریس رقابت کند و از نظر مایه بر آن پیشی گیردگفتگو از نظر لطافت 

سر جاشوا رنلدز جمع شده بودند، دکتر جانسن اظهار   بازول، الن رمزي، و دوستان دیگر درخانۀ  جانسن، گیبن،

اند در  ر اینجا دور این میز نشستهاي شبیه به آنهایی که د خواهم بپرسم آیا در پاریس جمع کردن عده می»  :داشت

اجتماعات اشراف شوخ طبعی را به دانش، و سلوین را به جانسن » .طول مدت کمتر از شش ماه امکانپذیر است یا نه

با بیحرمتی، «به خاطر اینکه  1745او در سال . جورج سلوین به منزلۀ اسکار وایلد قرن هجدهم بود. دادند ترجیح می
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از دانشگاه آکسفرد اخراج شد؛ » داد آورد و سنت آیینهاي مقدس را مورد استهزا قرار می ا درمیتقلید منجی مقدس ر

تا  1747ولی این امر مانع از آن نشد که چند شغل بیمسئولیت ولی پردر آمد در دستگاه دولتی به دست آورد، یا از 

شدیدي به اعدام  عالقۀ. هرگز ازدواج نکرد او تعداد زیادي رفیقه داشت، ولی. در مجلس عوام بنشیند و بخوابد 1780

او، . داشت، ولی وقتی نوبت اعدام شخصی هم اسم چارلز جیمز فاکس شد، از حضور در مراسم اعدام خودداري کرد

ام که  من با خودم قرار گذاشته«: که دشمن سیاسی فاکس بود و امید داشت روزي سر او را باالي دار ببیند، گفت

با هوریس والپول مدت شصت و سه سال دوست صمیمی بود، بدون اینکه » .یشها حضور نیابمهرگز در تمرین نما

  .غبار کدورت یا وجود زنی روابطشان را تیره کند

خواستند انتخاب کنند؛ از  توانستند از میان دهها سرگرمی دیگر هرچه می بردند می آنهایی که از اعدام لذتی نمی

. در این هنگام کریکت بازي ملی بود. بازي ن و مسابقات اسبدوانی یا مسابقات مشتورقبازي گرفته تا تماشاي پرندگا

هاي  دادند، و پولداران ثروتهاي خود را در باشگاهها یا خانه ها هدر می  اشخاص بیچیز دستمزد خود را در میخانه

گینی با  56  نگفته، اهللا بسموز در منزل لیدي هارتفرد هن»  :کردند؛ به این ترتیب بود که والپول گفت شخصی قمار می

براي یک آقاي انگلیسی، . نامید» فارودختران «جیمزگیلري، در کاریکاتورهاي معروفی، این بانوان میزبان را » .ختم

به هنگام باخت از ضروریات اولیه بود، حتی اگر دست آخر او مغز خود را به ضرب گلوله متالشی خونسرد بودن 

مردها بیشتر لذات اجتماعی خود را از . از نظر حقوقی، اجتماعی، و اخالقی، دنیاي آن روز دنیاي مردان بود.کرد می

و زنان عضویت داشته باشند تأسیس نشده هنوز باشگاهی که در آن مردان  1770آوردند؛ تا  مردان دیگر به دست می

شدند و تازه شکایت هم داشتند که زنان توانایی صحبتهاي  مردان مانع پرورش نیروي فکري در زنان می. بود

خانم الیزابت کارتر . با این وصف، بعضی از زنان توانستند که نیروي فکري خود را پرورش دهند. روشنفکرانه را ندارند

التینی، فرانسوي، ایتالیایی، و آلمانی را آموخت؛ عبري، پرتغالی، و عربی خواند؛ و آثار اپیکتتوس را با تکلم به زبانهاي 

او به اینکه مردها رغبتی . چنان مهارتی از زبان یونانی به انگلیسی ترجمه کرد که مورد تمجید جانسن قرار گرفت

جوراب «ترض بود و خودش از آن بانوانی بود که باعث شد هایی را با زنان مورد بحث قرار دهند مع نداشتند تا اندیشه

  .نقل محافل ادبی لندن شوند» آبیها

خانم الیزابت وزي در خیابان هارتفرد در میفر   بار به اجتماعات مختلطی که در خانۀ نخستین» جوراب آبیها«نام 

ادبیات تشویق به عمل   از بحث دربارةو   در این اجتماعات شبانه، ورقبازي ممنوع بود،. یافت اطالق شد تشکیل می

شناس، و  که شهرت زودگذري به عنوان یک شاعر، گیاه(خانم وزي هنگامی که با بنجمین ستیلینگ فلیت . آمد می

ستیلینگ فلیت به این علت که . بعدي او شرکت کند  آشنا شد، از او دعوت کرد که در محفل شبانۀ) فیلسوف داشت

او جوراب بلند آبی رنگ به پا داشت، و . بی ندارد، از حضور در آن خود را معذور داشتبراي این مجلس لباس مناس

کیفیت عالی «: کند بازول نقل می. او آمد» .رنگ خود بیا به لباس اهمیت نده، با جورابهاي آبی«: خانم وزي به او گفت

کم این  ؛ و به این ترتیب کم›کنیم کاري نمی ما بدون جورابهاي آبی هیچ‹ صحبت وي چنان بود که رسم شد بگویند 

آمدند، و  گریک و والپول به این محفل می. یافت» انجمن جوراب آبیها«وزي هم عنوان  و محفل خانم» .عنوان باب شد

  .در این محفل یک شب جانسن با یک بحث عالمانه همگان را به حیرت انداخت

او همسر . خانم الیزابت رابینسن مانتگیو بود) گذارده بود و این اسمی بود که جانسن بر او(» آبی پوشها  ملکۀ«ولی 

نخستین ارل آوسندویچ، و از اقوام ادوارد ورتلی مانتگیو، شوهر لیدي مري سبک روح، بود که در   ادوارد مانتگیو، نوة

ها  به نام نوشتهاش  او در مقاله. الیزابت شخصی شوخ طبع، دانشمند، و نویسنده بود. ایم صفحات گذشته از او یاد کرده

او ثروتمند بود و به . با عصبانیت بسیار از این شاعر ملی در برابر انتقاد ولتر دفاع کرده بود) 1769(و نبوغ شکسپیر 

اهل   اش در میدان بارکلی مرکز مورد عالقۀ خود را در خانه» اطاق چینی«آمد؛ و  پذیراییها برمی  بهترین وجه از عهدة
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به این محفل رنلدز، جانسن، برك، گولدسمیث، هوریس والپول، فنی برنی و هنه مور . بود کمال و جمال لندن کرده

. شدند هنرمندان با حقوقدانان، روحانیان عالیمقام با فالسفه، و شاعران با سفرا آشنا می در این محفل. آمدند می

او . شد و مستی از گناهان کبیره بود آورد، ولی مشروب داده نمی آنها را سرحال می  خانم مانتگیو همۀ» آشپز عالی«

خانم  –دیگر بانوان لندن . کرد، و از بذل و بخشش دریغ نداشت در مورد نویسندگان تازه کار نقش حامی را ایفا می

اجتماع لندن . هاي خود را به روي صاحبان استعداد و جذابیت گشودند در خانه –ثریل، خانم باسکوئن، خانم مانکتن 

.شد، و از نظر شهرت و نبوغ رقابت با پاریس را آغاز کرد) ل از مرد و زنمتشک(دو جنسی 

II – اخالقیات انگلیسیها  

در هر اجتماع که در آن امتیاز مقام یک بار به طور کامل برقرار شده است، پیوسته دو شیوه یا «: گفت سمیث می ادم

سختگیرانه یا شدید، و دیگري را   توان شیوة را می اند؛ یکی از آن دو نظام اخالقیات همزمان با یکدیگر وجود داشته

دیگر بیشتر   نخستین عموماً مورد تحسین و احترام مردم عادي است، و شیوة  شیوة. بند و بار خواند آزادمنشانه یا بی

سختگیر تعلق داشت،   جان وزلی، که به طبقۀ» .شوند مورد حرمت و قبول کسانی است که اشخاص متجدد نامیده می

بازي،  به عنوان ترکیبی از قاچاقچیگري، سوگندهاي دروغین، فسادسیاسی، مست 1757خالقیات انگلیسیها را در ا

دنیا دوستی درمیان کویکرها، و اختالس   بازي در دادگاهها، عبودیت در میان روحانیان، قمار، تقلب در کسب، حقه

  .یک گفتۀ تکراري قدیمی درآمده است این اظهار نظر به صورت. کرد خصوصی در وجوه خیریه توصیف می

بعضی از زنان سعی داشتند مرد باشند و . در آن موقع، مانند حال حاضر، تفکیک جنسیت به هیچ وجه کامل نبود

آوردند و تا زمان مرگ  شنویم که خود را به صورت مردان درمی زنانی می  ما مطالبی دربارة. شدند تقریباً موفق می

پیوستند، دخانیات  بعضی از آنها به عنوان مرد به ارتش یا نیروي دریایی می. کردند حفظ می خود این ظاهرسازي را

جستند، و مردانه تحمل  در جنگ شرکت می  دادند، آشامیدند، مانند مردان فحش می کردند، مشروب می مصرف می

اینها جوانانی . خوردند چشم میدر خیابانهاي لندن خیلی به » ماکارونیها« 1772در حدود سال . کردند تازیانه می

پوشیدند، و  هاي گرانقیمت و رنگهاي تند می داشتند، لباسهایی با پارچه بودند که موهایشان را مجعد و بلند نگاه می

نوعی حیوان، نه مذکر نه مؤنث، « ؛ سلوین آنها را »کردند بدون احساسات پر حرارت با زنان بدکاره حشر و نشر می«

همجنس بازي محلهاي مخصوصی داشت، هرچند که اگر همجنس بازي کشف . کرد توصیف می» بلکه از جنس خنثا

  .شد، مستوجب مجازات مرگ بود و ثابت می

کردند، ولی آن   خانه به مردانی که تحت فشار جنسی بودند خدمت می هزاران فاحشه. این معیار دوگانه رونق داشت

به این ترتیب، گولدسمیث . جبران آن را بکند توانست که تنها مرگ میکردند  مردان بیعفتی زنان را جرمی قلمداد می

:گفت مالیم طبع می

  آورد، هنگامی که زنی زیبا در برابر حماقت سرتسلیم فرود می

  کنند، یابد که مردان خیانت می و خیلی دیر درمی

  تواند افسردگی خاطرش را تسکین بخشد، اي می چه جذبه

  را بشوید؟تواند گناهش  چه مهارتی می

  تنها مهارت براي پوشاندن جرم،

  و پنهان داشتن سرافکندگیش از چشم همگان،

  خود،  نادم کردن دلدادة

  .مردن است –و فشردن قلب او 
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داد که دختران در  قانون اجازه می. شد ازدواج زودرس به عنوان وسیلۀ جلوگیري از این گونه مصیبتها توصیه می

کردند و  بیشتر زنان طبقۀ تحصیلکرده زود ازدواج می. ن چهاردهسالگی ازدواج کننددوازدهسالگی و پسران در س سن

به سخنان جانسن . گرفت انداختند؛ ولی در آن وقت هم این معیار دوگانه جلوشان را می انحرافات خود را به تعویق می

  ):1768(دربارة زناکاري گوش دهید 

خیلی بیشتر . بنابراین، زنی که میثاق ازدواج خود را نقض کند سرگشتگی در مورد نسب اطفال اساس جنایت است؛ و

یک مرد مطمئناً در نظر خداوند مجرم است، ولی اگر او به همسرش . شود از مردي که چنین کند مرتکب جرم می

خیلی مهمی به همسرش   اش برود، لطمۀ توهین نکند و، مثالً به طوري که کسی نفهمد، یواشکی نزد مستخدمه

اگر دختر من به خاطر این امر از نزد شوهرش بگریزد، . یک زن شوهردار نباید خیلی از این امر ناراحت شود. دزن نمی

یک زن باید یاد بگیرد که شوهرش را از راه تالش بیشتر براي جلب نظر وي رام و . ام راه نخواهم داد من او را به خانه

اي برود، مشروط بر اینکه  ا نخواهد کرد تا نزد زن بدکارهیک مرد یک درصد هم همسرش را ره. سربه راه نگهدارد

  .همسرش در راضی کردن او اهمال نکرده باشد

در میان اشراف، حتی . شد که یک مردگاه گاه پیش یک زن بدکاره برود در محفل بازول این امر کامالً عادي تلقی می

وزیریش، به طور آشکار با نانسی پارسنز زندگی   نخستدوك گرافتن به هنگام . سلطنتی، زناکاري شایع بود  در خانوادة

گرفت؛ و چون  طالق نادر بود و تنها با قانون پارلمنت انجام می. برد کرد و او را در حضور ملکه با خود به اپرا می می

فقره  132تنها  1800تا  1670داشت، از جمله تجمالت ثروتمندان بود؛ در سالهاي  این کار چند هزار لیره خرج برمی

عموماً فرض بر این بود که اخالقیات مردم عادي از اخالقیات اشراف بهتر . از این گونه موارد طالق به ثبت رسیدند

در میان کشاورزان همانقدر زناکاري و بیعفتی وجود «: گفت و می) 1788(کرد  است، ولی جانسن غیر از این فکر می

ام، هرچه مقام باالتر باشد، زنان ثروتمند آنها  نجا که من مشاهده کردهتا آ»  :افزود و می  ،»دارد که در میان نجبا

دهقانان را   ادبیات آن روز، مانند آنچه در آثار فیلدینگ و برنز آمده است،» .اند و با تقواترند تعلیمات بهتري دیده

نیمی از دستمزد خود را  گیرند و تعطیالت آخر هفته را با میخواري جشن می  داشت که تقریباً همۀ چنین مجسم می

ها و امکانات خود گناه  برابر شیوه هر طبقه. کنند ها و قسمتی از آن را هم براي زنان بدکاره خرج می در میخانه

در میان نجیبزادگان . کردند فقرا با مشت و چوبدست، و ثروتمندان با طپانچه و شمشیر با یکدیگر مبارزه می .کرد می

مشکل بود که انسان . فاکس باادم، شلبرن با فولرتن، و پیت دوم باتیرنی دوئل کرد. شتدوئل با شرافت ارتباط دا

داستانهاي زیادي حاکی از خونسردي جنتلمنهاي . بدون دست کم یک نیش زخم، یک زندگی نجیبزادگی را سرکند

، به شاهدهاي نگران لردشلبرن که زخمی در کشالۀ ران خود دیده بود. انگلیسی در این گونه برخوردها وجود دارد

بند و باریهاي  توحش استثمار صنعتی از بی».کنم لیدي شلبرن از این بابت زیانی ببیند خیال نمی«: خود اطمینان داد

این استثمار عبارت بود از به هدر دادن زندگی انسانها در تالش براي کسب سود، . اخالقیات امور جنسی بدتر بود

کن، سوق دادن هزاران زن و مرد به چنان فقر و  ها یا به عنوان دوده پاك ارخانهاستفاده از اطفال شش ساله در ک

فروختند، و حمایت دولت  بیچیزي که آنها به خاطر اینکه به امریکا برسند خود را به صورت کارگران اسیر و بیمزد می

مانند هوالند  –ریستول، و لندن بازرگانان از لیورپول، ب …از تجارت برده به عنوان یک منبع پرارزش ثروت انگلستان

کردند، با کشتی به هند غربی  خریدند، دستگیر می  رفتند و سیاهپوستان را می با کشتی به افریقا می –و فرانسه 

تا سال . گشتند هاي پرسود شکر، توتون، یا رم به اروپا باز می و با محموله  فروختند، فرستادند، در آنجا آنها را می می

نفري که در راه مردند و به  250,000نگلیسی سه میلیون برده به امریکا برده بودند؛ به این عده باید تجار ا 1776

شرکت «و جانشین آن » شرکت افریقا«لیره به  10,000دولت انگلستان ساالنه مبلغ . دریا افکنده شدند را افزود

شد که این  علت آن چنین توصیف می کرد، و بابت حفظ و نگاهداري دژها و پاسگاههاي آنها کمک می» محدود
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» .اند، براي این جزیره مفیدتر بودند شرکتهایی که تاکنون توسط بازرگانان ما تشکیل شده  از میان همۀ«شرکتها 

از موافقت با هرگونه قانونی که به نحوي مانع ورود بردگان شود یا در «فرماندار ویرجینیا را  1770جورج سوم در 

در انگلستان حدود چهارده هزار سیاهپوست وجود داشتند که یا  1771در . ممنوع داشت» ع کندمورد آن ایجاد مان

بعضی از اینها به . اربابان استثمارگرشان آنها را به آن کشور آورده بودند، یا خودشان از چنگ آنها گریخته بودند

بعضی دیگر در حراجهاي . داشته باشند شدند، بدون اینکه حقی نسبت به دستمزد منزل به کارگرفته می  عنوان خدمۀ

یک دادگاه  1772ولی در . در لیورپول صورت گرفت 1766رسیدند، مانند آنچه در سال  عمومی به فروش می

  .شود انگلستان چنین رأي داد که یک برده بعد از اینکه پایش به خاك انگلستان رسید، به خودي خود آزاد می

آنها که . ترین اوامر مذهب یا اخالقیات شد ه تناقض میان این تجارت و سادهبتدریج وجدان مردم انگلستان متوج

جورج فاکس، دنیل دفو، جیمز تامسن، ریچارد : داشتند داراي بهترین طرز فکر در انگلستان بودند، آن را محکوم می

م رابرتسن، ادم سمیث، وزلی، ویلیام کوپر، فرانسیس هاچسن، ویلیا ستیل، همچنین الگزاندر، پوپ، ویلیام پیلی،جان

نخستین مخالفت متشکل با . جوسا یاوجوود، هوریس والپول، سمیوئل جانسن، ادمندبرگ، و چارلزجیمز فاکس

کسانی را که به این تجارت   آنها کلیۀ 1761در . تجارت برده توسط کویکرها در انگلستان و امریکا به عمل آمد

براي رهایی و آزادي بردگان سیاهپوست در هند «انجمنی  1783در . اشتغال داشتند از عضویت خود محروم داشتند

گرنویل شارپ هیئتی براي  1787همچنین در . تشکیل دادند» غربی و جلوگیري از تجارت برده در ساحل افریقا

طوالنی خود را در مجلس   ویلیام ویلبرفورس مبارزة 1789کمک به منسوخ داشتن تجارت برده تشکیل داد، و در 

بازرگانان بکرات مجلس عوام را وادار کردند که اقدام در این . انگلستان آغاز کرد  براي پایان دادن به تجارت بردة عوام

، هیچ 1807بود که پارلمنت قانونی گذراند مبنی بر اینکه بعد از اول مه  1807در سال . زمینه را به تعویق اندازد

، به هیچ یک از مستعمرات 1808گلستان، یا بعد از اول مارس کشتی نباید از هیچ یک از بنادر داخل قلمرو ان

.انگلستان، برده حمل کند

نظام باروهاي فاسد رونق داشت، و . در این هنگام انگلستان از نظر اخالقیات سیاسی به پایینترین حد خود رسیده بود

  :گفت جیب از جنگ امریکا متألم بود؛ او میفرانکلین به یک دلیل ع. خریداران در این مورد جلوتر بودند  نوابها از کلیۀ

یک چهارم پولی را که صرف جنگ کردند به من ] مستعمرات[چرا نگذاشتند من راه خود را ادامه دهم؟ اگر آنها «

  من همۀ اعضاي پارلمنت و همۀ. شدن یک قطره خون به استقالل خود رسیده بودیم داده بودند، ما بدون ریخته

فساد در کلیسا، دانشگاهها، دستگاه قضایی، ادارات کشوري، ارتش و نیروي » .کردم ریداري میدولت انگلستان را خ

انضباط نظامی از هر کشور اروپاي دیگر، شاید به استثناي پروس، شدیدتر . دریایی، و شوراهاي سلطنتی حکمفرما بود

ع آنان به یک زندگی مفید و مقید به کاري براي تسهیل تبدیل وض شدند، هیچ بود؛ و وقتی افراد از خدمت مرخص می

  .شد قانون انجام نمی

هاي بینظم در نوسان  اخالقیات اجتماعی در میان خوش باطنی اساسی یک فرد انگلیسی و توحش غیرمسئوالنۀ توده

نه شورش عمده به وقوع پیوستند که تقریباً همه آنها در لندن بودند؛ کمی بعد  1780و  1765میان سالهاي . بود

دادند  هاي مردم براي دیدن منظرة مراسم به دار آویختن طوري شتاب به خرج می توده. اي از آن را خواهیم دید ونهنم

دادند که در تازیانه زدن به یک زندانی خصوصاً شدت  روند، و گاهی به جالد رشوه می که گویی به تعطیل و تفریح می

نحوة صحبت تقریباً در میان همۀ طبقات گرایشی به . تر بود قانون جزا از همه جاي اروپا سخت. عمل به خرج دهد

کردند، ولو اینکه  تقریباً همه قمار می. مطبوعات با فحاشی و بهتان سرخوش بودند. سوي خشونت و کفرگویی داشت

  .زدند در بخت آزمایی ملی باشد؛ و تقریباً همه به حد افراط دست به میخوارگی می
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ها  دهقانان و کارگران کارخانه. مرتبط بود  یت اساسی آن، یعنی نیروي سالم و فراوان،معایب شخصیت انگلیسی با کیف

بحرانها بجز یکی   و ملت این خاصیت را در همۀ رساندند، این نیرو را به مصرف زحمت کشیدن و تالش کردن می

روي آوردن به زنان بدکاره، عربده اي شاداب،  روحیه  اشتهاي بسیار،  :شدند از آن نیرو این کیفیات ناشی می. نشان داد

ها، دوئل در باغهاي عمومی، شور و حرارت مذاکرات پارلمانی، ظرفیت تحمل رنج در سکوت، ادعاي  جویی در میخانه

کس حق ندارد جز از طریق مجاري شایستۀ  انگلیسیها دایر بر اینکه خانۀ او در حکم قلعۀ اوست و هیچ  غرورآمیز همۀ

وقتی در این دوران انگلستان شکست خورد، این شکست به دست انگلیسیهایی صورت گرفت که  .قانون وارد آن شود

مادام دو دفان تنوع کیفیات فردي انگلیسیهایی . نهال عشق به آزادي را با خود به امریکا برده و در آنجا نشانده بودند

هریک از آنها در نوع خود بدیع »  :گفت او می .را که با آنها آشنا شده، ولی بیشتر آنها را هرگز ندیده بود متذکر شد

وقتی شما یکی از درباریان . درست عکس آنها هستیم] فرانسویان[ما . است، و دو تاي آنها نیستند که مثل هم باشند

مسلم است که «: گفت هوریس والپول با او هم عقیده بود و می» .اید آنها را دیده  ما را ببینید، مثل این است که همۀ

به مردانی که » .آورد یچ کشور دیگري مانند انگلستان این همه شخصیتهاي منحصر به فرد و متمایز به وجود نمیه

هاي گلگون، و مقابلۀ  آنها فقط از نظر مباهات به کشور و طبقۀ خود، چهره: رنلدز تصویر آنها را کشیده است نگاه کنید

.د، نژادي نیرومند بوداین نژا. جسورانه با جهان با یکدیگر انطباق دارند

III – ایمان و شک  

کتابی که بعد از کتاب مقدس . هاي مردم انگلستان به صور مختلف به معتقدات مسیحی خود مؤمن باقی ماندند توده

کتاب دعاها . رفت ها و ایام روزة نلسن بود که راهنماي تقویم مذهبی به شمار می شد جشنواره بیش از همه خوانده می

در میان طبقات باال . ثر جانسن، که پس از مرگش منتشر شد، ظرف چهار سال چهار بار به طبع رسیدو تفکرات ا

اجتماعی، کمکی به اخالقیات، و یک وسیلۀ تأمین هدفهاي حکومت مورد احترام بود؛   مذهب به عنوان یک وظیفۀ

اسقفها را پادشاه تعیین . ز دست داده بودولی از نظر اعتقاد خصوصی افراد و تأثیر بر تعیین مشی زندگی، اثر خود را ا

به مذهب چنان آرام شده ) دئیستها(حملۀ خداپرستان . مالکان بودند  کرد، و کشیشها منصوبین و بستگان عمدة می

اند، چه کسی یک  از آنانی که در ظرف چهل سال اخیر به دنیا آمده«: سؤال کند 1790توانست در  بود که برك می

» نامیدند خوانده است؟ آن کسانی را که خود را آزاد فکر می  ینز، تولند، تیندل، چاب، مورگن، و همۀکلمه از آثار کال

آمد، ممکن است به این علت بوده باشد که آن شورشیان در نبرد  ولی اگر کسی در مقام پاسخگویی به وي برنمی

اعتنایی  که فیصله یافته و مرده است، با بیپیروز شده بودند، و افراد تحصیلکرده این سؤال قدیمی را به عنوان این

دورانی که «: گفت در توصیف عصر خود می) الناس با فراموش کردن طبقۀ عوام( 1765بازول در . گرفتند نادیده می

محدود داشتن دایرة معتقدات خویش تا سرحد امکان مباهات  مند شده که انگار به بشریت چنان به دیر باوري عالقه

پیت کهین، بنا به . ایم شاهد تمسخر سلوین نسبت به مذهب در آکسفرد، و ویلکس در دیر مدمنم بودهما » .کند می

و از آن گذشته، اصوالً الزمۀ ایراد موعظۀ مذهبی » .هرگز در عمر خود به کلیسا نرفت«گفتۀ لیدي هستر ستنپ، 

مانان بسیاري هستند که صرفاً با پنداشتن ای در میان مقامات روحانی بی«: نوشت 1763بازول در . داشتن اعتقاد نبود

پذیرند و به سهم خود کوشش دارند  مذهب به عنوان یک سازمان سیاسی، شغل مذهبی را مانند هر شغل کشوري می

روحانیان امروزي اشکال سنتی مذهبی، و شروط و قیود «: گفت گیبن می» .که این دلخوشکنک مفید را ادامه دهند

باشگاههاي خصوصی مفري براي رهایی از همرنگی اجتماعی فراهم  ».کنند یک تبسم همراه میایمان را با یک آه یا 

دانستند و مردود  اینها الحاد را احمقانه می. بسیاري از اشراف به یکی از لژهاي فراماسون پیوستند. کردند می

د اختالف نظر دربارة کلیۀ اصول و دانستند، ولی در مور اعضاي خود اعتقاد به خداوند را فرض می داشتند و برهمۀ می

دارانی مانند  کارخانه  ،»انجمن ماهشناسی بیرمنگام«در . کردند هاي دیگر مذهب، تلقین به رواداري مذهبی می فلسفه
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هاي ارتدادي جوزف پریستلی و ارزمس داروین  مثیوبولتن، جیمزوات، و جوسایا وجوود، بدون احساس وحشت، گفته

آزاد فکران آتش بسی را   وصف، دوران جوش و خروش خداپرستی گذشته بود و تقریباً همۀ با این. شنیدند را می

شدند، مشروط براینکه کلیسا آزادي عملی براي  پذیرفتند که به موجب آن، آنها مزاحم ترویج و تبلیغ ایمان نمی

از روش افراطی بیپروایانۀ  طبقات باالي انگلستان، که داراي حس نظم و اعتدال بودند،. ارتکاب گناه قایل باشد

کردند؛ آنها به بستگی نزدیک مذهب و حکومت واقف بودند، و بیش از آن دربند  جنبش روشنگري فرانسه احتراز می

  .جویی بودند که به جاي اخالقیات مافوق طبیعی، دستگاه نامحدود پلیسی مستقر سازند مالحظات اقتصادي و صرفه

گام مستخدمان دولت بودند، آنها هم مانند کاردینالهاي کاتولیک خود را تا چون اسقفهاي انگلیکان در این هن

کوپر با ابیاتی تند روحانیانی را که مانند سیاستمداران براي مشاغل پر . دانستند حدودي مستحق لذات دنیوي می

زندگی خود توجه آرام و  کردند، مورد هجو قرار داد؛ ولی بسیاري دیگر از روحانیان در درآمدتر یا اضافی دست و پا می

اصول اخالق و . سروصدایی به وظایف خود داشتند، و چند تن از آنان افرادي فاضل و مدافعان تواناي ایمان بودند بی

اي در زمینۀ آزادي معتقدات و رواداري بود؛ و  نشاندهندة روحیۀ بلند نظرانه) 1785(فلسفۀ سیاسی اثر ویلیام پیلی 

، به نحوي مجاب کننده، استدالل از روي طرح جهانی )1794(در دالیل صحت دین مسیح اثر دیگرش به نام نظري 

او از ورود مردانی با تمایالت آزاد فکرانه به مشاغل روحانی، تا زمانی که آنان دربارة اصول مذهب . را پیش کشیده بود

  .آورد به عمل میکردند، استقبال  موعظه، و در اجتماعات خود به عنوان رهبران اخالقی خدمت می

از رواداري مذهبی برخوردار بودند، مشروط بر  –) پیرایشگران(باتیستها، پرسبیتریان، و استقاللیان  –ناسازگاران 

توانست مشاغل سیاسی یا نظامی داشته باشد یا وارد  کس نمی پایبند باشند؛ ولی هیچ» مسیحیت تثلیثی«اینکه به 

متودیسم . گر اینکه کلیساي انگلیکان و مواد سی و نه گانۀ آن را بپذیرددانشگاههاي آکسفرد یا کیمبریج شود م

هاي ضعیف خود را با کلیساي رسمی انگلستان  این فرقه رشته 1784در . همچنان در میان طبقات پایین رواج داشت

این افراد . در میان اقلیتی از روحانیان انگلیکان شد» نهضت انجیلی«گسست، ولی در خالل این احوال الهامبخش 

کردند و با او هم عقیده بودند که انجیل باید درست همان طور که در کتاب عهد جدید آمده  وزلی را تحسین می

.است موعظه شود تا جایی براي انتقاد منطقی یا انتقاد از متن باقی نماند

وم هنوز قوانین دیرینه ، و سلطنت جیمز د)1789-1688(شورش بزرگ   ،»توطئه باروت«خاطرة مردم انگلستان از 

شدند، ولی  بیشتر این قوانین دیگر اجرا نمی. داشت علیه کاتولیکهاي پیرو کلیساي رم را در کتابهاي قانون محفوظ می

توانستند زمین بخرند یا به ارث ببرند، مگر از  کاتولیکها قانوناً نمی. محرومیتهاي زیادي به جاي خود باقی مانده بودند

آنها از ارتش و نیروي دریایی، از حرفۀ حقوقی، از رأي . و پرداخت مالیات مضاعف بر اموال خودطریق یک مستمسک 

با وجود این، تعداد آنها رو به . دادن یا داوطلب نمایندگی پارلمنت شدن، و از همۀ مشاغل دولتی محروم شده بودند

. بودند) جنتلمن(رنت، و یکصد و پنجاه آقا ، بیست و دو ب)لرد(در میان آنها هفت نجیبزاده  1781در . افزایش بود

شد، و در تمام مدت شصت سال سلطنت جورج سوم تنها دو یا سه  آیین قداس در منازل به طور خصوصی برگزار می

  .مورد دستگیري به خاطر این جرم به ثبت رسیده است

حاکی از قانونی کردن خرید و  را به پارلمنت تقدیم داشت که» کمک به کاتولیکها«سرجورج سویل الیحۀ  1778در 

به ارث بردن زمین توسط کاتولیکها، و دادن اجازه به نامنویسی کاتولیکها در نیروهاي مسلح بدون دست کشیدن از 

این الیحه به تصویب رسید و در مجلس اعیان با مخالفت شدیدي از ناحیۀ اسقفهاي کلیساي انگلستان . مذهبشان بود

لرد نورث پیشنهاد کرد که شامل اسکاتلند نیز  1779ا دربارة انگلستان صادق بود، ولی در این قانون تنه. مواجه نشد

ژانویۀ (وقتی خبر این پیشنهاد به فروبومان اسکاتلند رسید، در ادنبورگ و گالسگو شورشهایی در گرفت . بشود

وران  دند؛ دکانهاي پیشه؛ چندین خانه که کاتولیکها در آنها سکنا داشتند سوزانده و با خاك یکسان ش)1779
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پروتستانهایی از قبیل رابرتسن مورخ، که نسبت به کاتولیکها ابراز   کاتولیک چپاول و درهم شکسته شدند؛ خانۀ

کردند، به همان ترتیب مورد حمله قرار گرفت؛ این شورش تنها هنگامی پایان یافت که امناي صلح  همدردي می

  .در مورد اسکاتلند به کار بسته نخواهد شد» به کاتولیکهاقانون کمک «ادنبورگ اعالم داشتند که 

را در انگلستان در پیش » خواهیم ما پاپ را نمی«یکی از اعضاي اسکاتلندي پارلمنت به نام لرد جورج گوردن شعار 

روي جمعی براي تقدیم  را، که قصد داشت یک پیاده» انجمن پروتستانها«او ریاست جلسۀ  1780مه  29در . گرفت

ژوئن شصت هزار مرد، که  2در . ترتیب دهد، به عهده گرفت 1778 مورخ» قانون کمک«اي براي لغو  ظلم نامهت

بسیاري از اعضاي پارلمنت وقتی . نوارهاي آبی به کالههایشان بسته بودند، عمارت پارلمنت را محاصره کردند

هاي لرد منسفیلد، لرد ثرلو، و لرد ستورمنت  هکالسک. خواستند وارد پارلمنت شوند، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند می

بعضی از لردهاي نجیبزاده بدون کالهگیس، با وضع آشفته و لرزان، خود را به کرسیهایشان در . درهم شکسته شدند

اي تقدیم داشتند که بنا به  نامه آنها تظلم. گوردن و هشت تن از پیروانش وارد مجلس عوام شدند. پارلمنت رساندند

لغو شود؛ و نیز خواسته شده بود که این » قانون کمک«امضا داشت، و در آن تقاضا شده بود  120,000ن ادعایشا

اعضاي مجلس عوام . توده مردم به مجلس عوام، به عمل آید  اقدام فوري، به عنوان تنها راه چاره در برابر حملۀ

یکی از بستگان گوردن . درها را قفل کردند  آنها همۀ. مقاومت کردند و براي جلوگیري از جمعیت سرباز خواستند

سپس . را خواهد کشت) گوردن(خودش او   اظهار داشت که به محض اینکه یک خارجی بزور وارد مجلس شود،

هایشان  سربازان وارد شدند و راهی براي بازگشت اعضاي پارلمنت به خانه. مجلس رأي داد تا ششم ژوئن تعطیل شود

اتولیک متعلق به کشیشهاي ساردنی و باواریا چپاول شدند و با اثاثۀ آنها آتشی در خیابانها دو نمازخانۀ ک. باز کردند

  هاي خارجی دیگر را غارت کردند و چند خانۀ ژوئن شورشیان نمازخانه 5جمعیت متفرق شد، ولی در . افروخته شد

.شخصی را سوزاندند

یک زرادخانه را به تصرف   گیت شد و زندانیان را آزاد کرد،در ششم ژوئن جماعت دوباره گرد آمد، بزور وارد زندان نیو

. دار پناه گرفتند نجبا در داخل منازل خود در پشت درهاي بسته و حفاظ. درآورد، و مسلح در پایتخت به راه افتاد

خود در میدان بارکلی تحت حفاظت قرار داده » پادگان«هوریس والپول به خودش تبریک گفت که یک داچس را در 

هاي مشروبسازي شدند و عطش خود  مردم وارد کارخانه. هاي بیشتري غارت و سوزانده شدند در هفتم ژوئن خانه. بود

امناي . چند شورشی که، در بناهاي مشتعل، مست افتاده بودند سوختند و خاکستر شدند. را برایگان فرو نشاندند

و اختیار داشتند و حاضر نشدند به این محافظان  صلح لندن تنها کسانی بودند که نسبت به محافظان شهري قدرت

را احضار کرد و به آنها ) میلیشیا(جورج سوم نیروهاي مسلح غیر نظامی . دستور دهند به روي مردم تیراندازي کنند

جان . کند، دست به تیراندازي بزنند دهد یا تهدید به آن می  دستور داد که هر وقت جماعت شدت عمل به خرج می

که عضو انجمن شهر بود، با سوار شدن بر اسب و پیوستن به میلیشیا و کوشش در متفرق ساختن جمعیت، ویلکس، 

میلیشیا، که مورد حملۀ شورشیان قرار . ولی محبوبیت خود را نزد مردم از دست داد. مورد عفو پادشاه قرار گرفت

  .جمعیت پا به فرارگذارد .گرفته بود، به آنها تیراندازي کرد و بیست و دو نفر از آنها را کشت

غارت و   هایی، اعم از اینکه متعلق به کاتولیکها بودند یا به پروتستانها، خانه. در نهم ژوئن شورش باردیگر آغاز شد

سربازان قیام را . هاي آتش را خاموش کنند شعله سوزانده شدند، و راه بر مأموران آتش نشانی سد شد تا آنها نتوانند

شورشی دستگیر، و بیست و یک نفر از آنها به دار آویخته  135زخمی فرو نشاندند؛  173و  کشته 285به بهاي 

. گوردن به هنگام فرار به سوي اسکاتلند دستگیر شد؛ ثابت کرد که در شورش شرکت نداشته است، و آزاد شد. شدند

قانونی که در . ن به دست آورددر انگلستا» قانون کمک به کاتولیکها«برك تصویب مجلس عوام را براي تأیید مجدد 



۶۵۴۵

به تصویب رسید رواداري مذهبی رسمی را به مراسم مذهبی و آموزش و پرورش کاتولیکها گسترش داد، ولی  1791

.هیچ کلیساي کاتولیک حق نداشت برج یا ناقوس داشته باشد

IV – بلکستون، بنتم، و قانون  

ترین واقعه در تاریخ  ثر بلکستون، از بعضی جهات برجستهیک حقوقدان دانشمند عقیده داشت که انتشار تفسیرات، ا

آمیزي را نشان  پرستی است، ولی این خاصیت را دارد که هراس احترام این اظهار نظر حاکی از میهن. حقوق است

در دهد که دانشپژوهان انگلیسی زبان تا زمان ما در برخورد با تفسیراتی بر قوانین انگلستان، که ویلیام بلکستون  می

با وجود حجم این اثر، و شاید . کردند منتشر کرد، احساس می 1769- 1765چهار جلد و دو هزار صفحه در سالهاي 

. دانش و حکمت مورد تحسین قرار گرفت  هم به علت همین کیفیت، تفسیرات به عنوان یک اثر تاریخی در زمینۀ

کرد، در قلب جورج سوم  یل بسیاري که از پادشاهان میهاي خود داشتند، و به علت تجل اعیان آن را در کتابخانه  همۀ

  .جاي گرفت

ور لندنی بود، و پدرش آنقدر ثروت داشت که او را از دانشگاه آکسفرد و سپس مبدل تمپل  بلکستون پسر یک پیشه

انین را تناقضات و موارد نامعقول قو) 1763- 1753(داد  دروسی که وي در دانشگاه آکسفرد می. حرفۀ وکالت کند روانۀ

به عضویت پارلمنت  1761در سال . تحت نوعی نظم و منطق درآوردند و نتیجه را با روشنی و جذابیت عرضه کردند

به عنوان قاضی در دادگاه حقوقی  1770به سمت مشاور حقوقی ملکه شارلت منصوب شد؛ در 1763درآمد و در 

و جا به جا شدن متنفر بود، به اختالل مزاجی که او، که به مطالعه معتاد و از حرکت کردن . شروع به خدمت کرد

  .در سن پنجاه و هفت سالگی در گذشت 1780مالیم ولی زودرس بود گرفتار آمد، و در 

. مهمترین اثر وي، تفسیرات، محاسن دروسش را دارا بود، یعنی ترتیب منطقی، بیان روشن، و سبکی برازنده داشت

علم حقوق آموخت که به زبان فضال و آقایان «مورد تمجید قرار داد که به جرمی بنتم، مخالف پر حرارت وي، او را 

بلکستون » .صحبت کند، به آن علم زمخت صیقل و جال بخشید، و آن را از غبار و تارهاي رسمی و متداول پاك کرد

کمال  تصوري او درباره قانون. کرد توصیف می» قاعدة عمل که توسط موجودي واالتر امر شده«قانون را به عنوان 

دهد که قوانین طبیعت در جهان  اي را انجام می مطلوب و ایستا داشت و معتقد بود که قانون در جامعه همان وظیفه

زمین   و مایل بود چنین بیندیشد که قوانین انگلستان، از نظر شکوه و جاودانه بودن، با قوانین جاذبۀ. دهند انجام می

یافت دوست داشت، و در هیچ کدام تقریباً به هیچ  یحیت را درست همانطور که میاو انگلستان و مس. کنند برابري می

پادشاه انگلستان نه «. تر بود او از اسقف واربر تن به مذهب پایبندتر، و از جورج سوم سلطنت طلب. نقصی معترف نبود

اي را که مایل باشد رد  تواند هر الیحه او می …تنها نخستین امین صلح، بلکه بدرستی تنها امین صلح ملت است

و هر گناهی را که رأیش تعلق گیرد ببخشد، مگر اینکه قانون  …اي را که بخواهد منعقد سازد کند، هر عهدنامه

بلکستون پادشاه را مافوق ارتکاب عمل » .اساسی، بصراحت یا با آثار مشهود، استثنا یا محدودیتی وضع کرده باشد

» .ا امکان ندارد مرتکب عمل خالف شود، بلکه حتی امکان ندارد فکر خالف کندنه تنه«داد؛ پادشاه  خالف قرار می

ولی وقتی . منظور بلکستون این بود که قانونی حاکم بر پادشاه وجود نداشت که با آن بتوان دربارة پادشاه قضاوت کرد

نیت شخصی، حق آزادي حق ام: مردم انگلستان را گرم ساخت  او حقوق هر فرد انگلیسی را توصیف کرد، قلوب همۀ

.شخصی، و حق مالکیت خصوصی

زیرا مآال مبتنی بر کتاب مقدس  –تصور بلکستون از قوانین انگلستان به عنوان نظامی که براي همیشه معتبر است 

خاطر مردم زمانش را بسیار شاد کرد، ولی مانع رشد علم حقوق در انگلستان و  –باشد  به عنوان کالم خداوند می

اما این نکته از محاسن او بود که وي از تالشهاي جان هاوارد براي بهبود . ر شناسی و وضع زندانها شداصالح کیف

  .کرد شرایط در زندانهاي انگلستان تحسین می
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او که به سمت . کرد هاوارد مسیحیت را نه به عنوان یک نظام قانونی، بلکه به عنوان توسلی به قلب انسان تلقی می

زندانیان و . از شرایط موجود در زندان محل شدیداً ناراحت شد  ،)1773(دفرد منصوب شده بود نمایندة دولت در ب

هیچ کس . کردند آوردند امرار معاش می داشتند و با وجوهی که از زندانیان در می دستیارانش حقوقی دریافت نمی

افراد بسیاري . پرداخت شد می واسته میشد مگر اینکه کلیه وجوهی را که از او خ پس از پایان دورة زندانش آزاد نمی

هاوارد، که از یک والیت به والیت دیگر . ماندند داد، در زندان می ماهها پس از اینکه دادگاه آنها را بیگناه تشخیص می

بدهکارانی که قروض خود را مسترد نداشته بودند و . کرد، متوجه مفاسدي مشابه یا حتی بدتر از آن شد سفر می

بیشتر زندانیان در . شدند بار خالف کرده بودند با جنایتکاران با سابقه یک جا زندانی می راي نخستینکسانی که ب

پنی نان  2یا  1به هر زندانی معادل . پرداختند زنجیرهایی بودند که سنگینی و سبکی آن بسته به وجوهی بود که می

حدود یک . یا به بستگان و دوستان خود متکی باشدگرفت، و زندانی براي غذاي اضافی ناچار بود پول بدهد  تعلق می

اي  گونه وسیله در زمستان هیچ. شد لیتر و نیم آب روزانه براي هر زندانی جهت آشامیدن و شستشو در نظر گرفته می

ها چنان شدید بود که  تعفن این دخمه. ناچیزي وجود داشت  شد، و در تابستان تهویۀ براي گرم کردن فراهم نمی

تب زندان و بیماریهاي دیگر بسیاري . ماند شد، بوي بد در لباسش باقی می س از اینکه هاوارد از آنها خارج میمدتها پ

در زندان نیوگیت در لندن، پانزده تا بیست نفر در . مردند بعضیها از گرسنگی تدریجی می. کشت از زندانیان را می

. کردند ی میمتر زندگ 7متر و عرض تقریباً  8اتاقی به طول تقریباً 

مجلس عوام قانونی . هاوارد گزارش خود را دربارة پنجاه زندانی که از آنها دیدن کرده بود به پارلمنت داد 1774در 

  اصالحات بهداشتی در زندانها، تأمین حقوق براي زندانبانان، و آزاد کردن همۀ: تصویب کرد که متضمن این نکات بود

هاوارد از  1776- 1775در سالهاي . واقعی بیابد  وانسته بود علیه آنها اتهامنامۀزندانیانی که هیأت منصفۀ عالی نت

او زندانهاي هوالند را از همه مجهزتر و نسبتاً انسانیتر یافت؛ در میان بدترین . زندانهاي کشورهاي قارة اروپا دیدن کرد

کتاب هاوارد به نام وضع زندانهاي  انتشار. آنها زندانهاي هانوور بودند که تحت حکمرانی جورج سوم قرار داشت

پارلمنت براي . وجدان خفتۀ ملت را بیدار کرد) 1777(وشرحی دربارة بعضی از زندانهاي خارجی  …انگلستان و ویلز

آمد تا با برخوردي مخصوص، کاري  در این دارالتأدیبها کوشش به عمل می. دو دارالتأدیب اعتباراتی تصویب کرد

هاوارد مسافرتهاي خود را از سرگرفت و . مذهبی، زندانیان به راه راست هدایت شوند تحت نظارت، و تعلیماتی

او در روسیه به گردش پرداخت؛ در خرسون  1789در . اي از کتاب خود گزارش داد کشفیات خود را در طبع تازه

او در زمینۀ اصالحات  تالشهاي). 1790(شد، و در گذشت ) از انواع بیماریهاي شبیه حصبه(» تب اردوگاه«مبتال به 

. شد توسط بیشتر زندانبانان و قضات نادیده گرفته می 1774قانون سال . تنها نتایج مختصري به بار آوردند

از وضع زندانهاي لندن شد بهبودي نسبت به وضع زمان هاوارد نشان  1817و  1804توصیفهایی که در سالهاي 

اصالحات تا انتشار توصیفی که چارلز » .بهتر شود، بدتر هم شده بود شاید شرایط و اوضاع به جاي اینکه«دادند؛  نمی

  .دربارة زندان نیو مارشالسی کرد، به تعویق افتادند) 1855(دیکنز در اثر خود به نام داریت کوچک 

تالشهاي گوناگون جرمی بنتم براي اصالحات در زمینۀ قوانین، حکومت، و آموزش و پرورش بیشتر به بعد از این 

این اثر در درجۀ . باشد  مربوط به این دوران می) 1776(حکومت   اي دربارة ان تعلق دارند، ولی اثر وي به نام قطعهدور

: شد داد و متذکر می بنتم عمل بلکستون را در ستایش از سنت مورد تحقیر قرار می. اول انتقادي است بر بلکستون

هاي  کاري حاضر در حکم احترام گذاردن به شیوه محافظه؛ »آنچه که امروز مستقر است روزي ابداع بوده است«

پرستند که آنهایی که از فکر تغییر  افراطی گذشته است؛ نتیجتاً کسانی که طرفدار اصالحات هستند همان قدر میهن

تحت حکومتی از قوانین، شعار یک شارمند خوب چیست؟ اطاعت دقیق، و انتقاد «. آیند و تحول به لرزه درمی

گفت یک حکومت خوب قدرتها را تقسیم  دانست و می بنتم نظر بلکستون را مورد حاکمیت پادشاه مردود می» .آزادانه
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آورد که مراقب قدرتهاي دیگر باشند، و آزادي مطبوعات، آزادي تجمع  کند، از هریک از آنها تشویق به عمل می می

آور در برابر  انقالب ممکن است کمتر از تسلیم خفقانبه عنوان آخرین تدبیر، . دارد آرام، و آزادي مخالفت را مجاز می

.این کتاب کوچک در همان سال انتشار اعالمیۀ استقالل امریکا منتشر شد. ظلم و ستم براي کشور زیانبار باشد

نام مذهب  1863را مطرح کرد که جان استوارت میل در » اصل حد اعالي خوشبختی«بنتم در همان مقاله آن 

معیار درستی یا نادرستی، حد اعالي خوشبختی تعداد هرچه بیشتر مردم «. بر آن نهاد) اهیسود خو(سودگري 

پیشنهادها و اعمال اخالقی و سیاسی باید مورد قضاوت قرار گیرند، زیرا   همۀ  ،»اصل سودمندي«براساس این » .است

وسیوس، هیوم، پریستلی، و را از هل» اصل خوشبختی«بنتم این » .وظیفۀ دولت پیشبرد خوشبختی اجتماع است«

  .شکل گرفت» فیلسوفان«بکار یا اقتباس کرد و نظر کلی وي براساس خواندن آثار 

هاي خود  منتشر کرد و در آن اندیشه 1789نوشت و در  1780اي براصول اخالقی و قانونگذاري را در سال  او مقدمه

انه را ناشی از تمایل به لذت یا بیم از رنج دانست، و او کلیۀ اعمال آگاه. را به نحوي مشروحتر و فلسفیتر بیان داشت

این نحو بیان ظاهراً خودخواهی مطلق را توجیه . توصیف کرد» تمتع از لذت و در امان بودن از رنج«خوشبختی را 

او آیا عمل فرد، خوشبختی «: را هم دربارة افراد به کار برد و هم دربارة کشورها» اصل خوشبختی«کرد، ولی بنتم   می

فرد با در پیش گرفتن روشی عادالنه نسبت به همنوعان   او عقیده داشت که، در غایت امر،» رسانید؟ را به حد اعال می

  .آورد خود حد اعالي لذت یا حداقل رنج را به دست می

حی بست، زیرا زندگی خود را وقف مجموعۀ مفصلی از پیشنهادهاي اصال کرد به کار می بنتم آنچه را که موعظه می

مانند حق رأي براي تمام افراد بالغ ذکور باسواد، رأي مخفی، پارلمنتهاي ساالنه، آزادي تجارت، بهداشت   :کرد

عمومی، بهبود وضع زندانها، منزه کردن دستگاه قضایی، از میان بردن مجلس اعیان، نوسازي و تدوین قوانین به 

بسیاري از .) بنتم این اصطالح را ابداع کرد(الملل  ق بیننحوي که براي افراد عادي قابل درك باشند، و گسترش حقو

رادیکالهاي «و » سودگري«این اصالحات در قرن نوزدهم اجرا شدند، که بیشتر آن مرهون تالشهاي پیروان مذهب 

  .مانند جیمز و جان استوارت میل، دیوید ریکاردو، و جورج گروت بود» فلسفی

. ، و پلی میان افکار آزادیبخش قرن هجدهم و اصالحات قرن نوزدهم بودبنتم در حکم آخرین نداي جنبش روشنگري

تا پایان زندگی مجرد ماند، هر چند که از . فرانسه به عقل اعتماد داشت» فیلسوفان«او حتی بیش از 

وصیت کرد که بدنش باید در ) 1832ژوئن  6(به هنگام مرگش در هشتادو چهار سالگی . دوستداشتنیترین مردان بود

این کار انجام شد، و اسکلت او هنوز در دانشکدة طب دانشگاه لندن، در حالی که لباس . ضور دوستانش تشریح شودح

روز پس از مرگش، الیحۀ قانونی اصالحات، که حاوي بسیاري از . برتن دارد، حفظ شده است عادي خود را

.پیشنهادهاي او بود، به امضاي پادشاه رسید

V –  نمایش، تئاتر  

این دوران شاهد یکی از بهترین هنرمندان . دوم قرن هجدهم از لحاظ تئاتر غنی، و از حیث نمایشنامه فقیر بود نیمۀ

یکی از این دو شریدن بود، . اند تاریخ بود؛ و تنها دو نمایش نویس به وجود آورد که آثارشان از چنگال مرگ گریخته

شاید . میث، که تحت عنوان ادبیات جایی از خود خواهد داشتکه قبالً از او سخن به میان آوردیم؛ و دیگري گولد س

  .هاي جدي علت و معلول تجدید حیات آثار شکسپیر بود که تا پایان قرن ادامه یافت کمیابی نمایشنامه

بحثهاي زیادي دربارة فن و هنر بازیگري، و بحث ناچیزي . هاي تماشاگران در رنج بودند نویسان از سلیقه نمایش

نویسندة نمایشنامه معموالً به عنوان تنها پاداش مادي خود سود . گرفت و هنر نمایش نویسی صورت می دربارة فن

. البته مشروط بر اینکه اصوالً سومین اجرایی درکار باشد –داشت  حاصل از سومین اجراي نمایشنامه را دریافت می

توانستند یک  هوچیان اجیر شده می. شدند یوزیران ثروتمند م ولی بعضی از بازیگران زن و مرد به اندازة نخست
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خوب را با سروصداهاي خصمانۀ خود از سکه بیندازند، یا با تحسین و کف زدن آن را به صورت یک   نمایشنامۀ

شدند در یک  گرفتند موفق می هایی که بیش از همه مورد توجه قرار می تنها نمایشنامه. آور درآورند ن موفقیت هیجا

شد، و معموالً شامل یک  ونیم بعدازظهر آغاز می برنامۀ نمایشها ساعت شش یا شش. ا شوندفصل بیست شب اجر

رزرو کردن جا . شیلینگ بود 5تا  1بهاي هر صندلی از . نمایشنامۀ سه ساعته با یک برنامۀ طنز آمیز یا پانتومیم بود

صندلیها به   همۀ. ا یا خانم جا را نگاه داردمعمول نبود، مگر اینکه قبالً یک مستخدم فرستاده شود که تا زمان ورود آق

نشستند، تا اینکه گریک  بعضی از تماشاچیان مورد عالقه روي صحنۀ نمایش می. صورت نیمکت و بدون پشتی بودند

روشنایی به طور کلی به وسیلۀ شمعهایی که در شمعدان قرار داشتند ). 1764(به این رسم انزجار آور پایان داد 

متعلق به انگلستان  1782البسۀ نمایشی، پیش از . ماندند و این شمعها در تمام طول برنامه روشن میشد،  تأمین می

کاتو سیاستمدار رومی، قیصر، و لیرشاه همه با . قرن هجدهم بود، بدون اینکه به زمان و مکان نمایشنامه توجه شود

  .شدند شلوارهاي کوتاه و کالهگیس نشان داده می

باث، بریستول، . حانیان و رقابت اپرا و سیرك، تئاتر، هم در لندن و هم در والیات، رونق یافتبا وجود مخالفت رو

بعضی از آنها از خود گروه . لیورپول، ناتینگم، منچستر، بیرمنگام، یورك، ادنبورگ، و دوبلن تئاترهاي خوبی داشتند

. دیدند قریباً همه شهرها بازیهاي خوبی میرفتند، ت هنرمندانی داشتند، و چون گروههاي عمدة هنري به مسافرت می

هر دو این  1750در سال . شد دو تئاتر اصلی در حال هیجان و اضطراب نگاه داشته می  لندن براثر رقابت فعاالنۀ

سپرنگر بري و سوزانا سیبر در کاونت . دادند تئاترها رومئو و ژولیت را هر شب به مدت دو هفته در یک زمان نشان می

مارکت داشت و  سمیوئل فوت از خود یک تئاتر کوچک در هی. گریک و دوشیزه بلمی در دروري لین بودند گاردن، و

آورد مدتها از  تقلیدهایی که وي از گریک در می. پرداخت، که در آن تخصص داشت در آن به تقلید هجوآمیز می

.بدبختیهاي زندگی گریک بودند

با روي  1741چارلز مکلین در . زیگران درجه اول به خود ندیده بودنمایش انگلستان این همه با  گاه صحنۀ هیچ

رباخوار کینه جو در (او نخستین بازیگري بود که شایالك . صحنه آوردن آثاري از شکسپیر این دوران بزرگ را گشود

. ردرا به عنوان یک شخصیت جدي، هر چند که باز به صورت بزهکاري بیرحم، مجسم ک) تاجر ونیزي اثر شکسپیر

جان فیلیپ کمبل دفتر دوران ). در زمان هنري اروینگ بود که شایالك تا حدودي با حس همدردي مجسم شد(

بهترین ساعات عمر وي ساعاتی بودند که او و خواهرش سرا در تئاتر دروري . صدسالۀ احیاي آثار شکسپیر را بست

  .کردند نمایشنامۀ مکبث را اجرا می 1785لین در 

پگ وابینگتن از موهبت زیبایی . بخش صحنۀ نمایش شدند ندتن از زنان بازیگر به یاد ماندنی زینتدر این هنگام چ

و ) 1757(بندوباري داشت؛ در وسط بازي دچار حملۀ فلج شد  مند بود، ولی زندگی بی آور اندام و صورت بهره ن هیجا

کیتی کالیو مدت بیست و دو سال ). 1760(در حالی که پیري زودرسی یافته بود، در چهل و شش سالگی درگذشت 

، )1769(خود لندن را به حیرت آورد و بعد از ترك صحنۀ نمایش   او با اخالقیات نمونۀ. در گروه هنري گریک ماند

خانم هنه پریچارد در میان زنانی . اي که هوریس والپول در تویکنم به او داد زندگی کرد مدت شانزده سال در خانه

کردند از همه جلوتر بود، تا اینکه خانم سیدنز در نقش لیدي مکبث از او پیشی  را بازي میکه نقشهاي تراژیک 

هرگز یک کتاب نخواند؛ جانسن ) شود به طوري که گفته می(او زندگی خویش را غرق در بازیگري خود کرد و . گرفت

گی کرد، و تا چند ماه قبل از مرگش بازي ولی او از خیلی از زیبارویان بیشتر زند. نامید می» سفیهی الهام یافته«او را 

کرد، ولی مشهورترین نقش او  خانم فرنسس ابینگتن در نقش بیتریس، پورشا، اوفلیا، و دزدیمونا هنرنمایی می. کرد می

خود در   از بازي ماهرانۀ» پردیتا«مري رابینسن نام مصطلح خود را به عنوان . لیدي تیزل در مدرسه براي رسوایی بود
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زیست و در  تر می او به عنوان رفیقۀ پرینس آو ویلز و دلدادگان کم اهمیت. ش در داستان زمستان به دست آوردآن نق

  .برابر رنلدز، گینز بره، و رامنی نشست تا تصویرش را بکشند

وي که دختر یک بازیگر سیار بود و در . سراکمبل سیدنز بود) که خود نیز از آن آگاه بود(صحنۀ نمایش   االهۀ

ویلیام سیدنز بازیگر ازدواج کرد و در سن  ، در سن هجدهسالگی با)1755(اي در ویلز متولد شده بود  مهمانخانه

ولی منتقدان   یک سال بعد گریک وي را استخدام کرد،. نوزدهسالگی در اثر آتوي به نام نجات ونیز هنرنمایی کرد

هنري وودوارد، که براي گریک نقشهاي . فی نیستاظهار نظر کردند که توانایی وي براي صحنۀ نمایش لندن کا

او این تذکر را پذیرفت و مدت شش . کرد، به او اندرز داد که براي مدتی به تئاترهاي روستایی باز گردد کمدي ایفا می

به تئاتر دروري لین باز خوانده شد، همه را از پیشرفت خود به  1782وقتی در . سال در شهرهاي ایاالت بازي کرد

او نخستین کسی بود که در نقشهاي خود البسۀ دورانی را که نمایشنامه منعکس . ان یک بازیگر به حیرت آوردعنو

طولی نکشید که گریک او را براي ایفاي نقش در آثار شکسپیر مورد توجه قرار داد، و مردم . کنندة آن بود بر تن کرد

زندگی . مکبث از خود نشان داد به شگفتی آمدندلندن از وقار و احساسات عمیقی که وي در ایفاي نقش لیدي 

جانسن نام خود را روي لبۀ لباس او، . اش را نسبت به وي جلب کرد خصوصی وي احترام و دوستی معاصران برجسته

در تصویري که رنلدز از وي به عنوان االهۀ غمزده کشید، نوشت و وقتی سرا از او دیدن کرد، تحت تأثیر شکسته 

دو تن از برادران وي، یکی از خواهرانش، و دو تن از دختر خواهرهایش به . داب بودن وي قرار گرفتنفسی و مبادي آ

به خاطر او وگریک مقام اجتماعی بازیگران باال رفت، . در تئاتر ادامه دادند 1893هنرنمایی خاندان کمبل تا سال 

.حکومت کرده بود حتی در انگلستانی که تبعیضات طبقاتی را تبدیل به روح و ابزار کار

، )1717(آورند که دیوید گریک در لیچفیلد به دنیا آمد  همۀ کسانی که با جانسن آشنایی دارند به خاطر می گریک

او، که هفت . با جانسن همراه بود) 1737(رفت، و در مهاجرت تاریخی این دو به لندن  به مدرسۀ جانسن در ادیال می

توانست دیوید را، به  تی کامل وي را به خود جلب نکرد، زیرا جانسن نمیسال از جانسن کوچکتر بود، هرگز دوس

  .خاطر اینکه بازیگر و ثروتمند بود، ببخشد

این امر مستلزم دیدارهاي مکرر از . گریک پس از رسیدن به لندن، در وارد کردن و فروختن شراب به برادرش پیوست

او دنبال بعضی . شنا شد، و صحبتهاي آنان وي را مجذوب خود کرددر این میفروشیها او با بازیگران آ. میفروشیها بود

او هنر . از آنها به ایپسویچ رفت، و در آنجا این بازیگران به او اجازه دادند بعضی نقشهاي کوچک را به عهده بگیرد

کار،  روانۀنمایشی را چنان به سرعت فراگرفت که طولی نکشید اجراي نقش اول ریچارد سوم را در یک تئاتر فاقد پ

آمد که مانند  وي از این جهت از این نقش خوشش می. درگودمنز فیلدز، در انتهاي شرقی لندن به عهده گرفت

نحوة اجرایش چنان با . برد پادشاه گوژپست و کوچک اندام بود، و از اینکه روي صحنۀ نمایش جان سپارد لذت می

و این امر باعث سرافکندگی و اندوه بستگانش در لیچفیلد رو شد که از کار شرابفروشی دست کشید،  حس قبول روبه

نمایش رفت تا از او تحسین کند، و الگزاندر پوپ، که مانند ریچارد علیل   مهین پشت صحنۀ ولی ویلیام پیت. شد

» .آن مرد جوان هرگز تاکنون همتا نداشته است، و هرگز هم رقیبی نخواهد داشت»  :به یک تماشاگر دیگر گفت بود،

ریخت؛ بازیگري که از نظر  کرد می ر اینجا بازیگري بود که همۀ روح و جسم خود را در قالب نقشی که ایفا مید

صورت و صدا و دستها و جسم درهم شکسته و ذهن موذي و هدفهاي شیطانی، درست در خور ریچارد سوم بود؛ به 

ستاد، و وقتی هم صحنۀ نمایش را ترك ای کردند، او از ایفاي نقش خود باز نمی هنگامی که دیگران صحبت می

اشراف به . طولی نکشید که او نقل مجلس تئاتر روهاي لندن شد. کرد گفت، به اشکال نقش خود را فراموش می می

» .دوازده دوك در گودمنزفیلدز هستند-شبی ده«: خوردند، و تامس گري نوشت آمدند، اعیان با او شام می دیدنش می

. د با غرور او را از خود اعالم داشتندخاندان گریک در لیچفیل
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در حرکات خود براي تجسم یک مرد . ، ولی توفیقی نیافت)1742مارس  11(او سپس نقش لیر را آزمایش کرد 

این شکست باعث تزکیۀ او شد، و . داد، و وقار یک پادشاه را نیافته بود نودساله بیش از حد فعالیت نشان می –هشتاد 

حرکات و حاالت   گریک مدتی از این نقش دست کشید، نمایشنامه را مطالعه کرد،. داشت برایش ارزشی بیحساب

در ماه آوریل بار . صورت، طرز راه رفتن نزار، بینایی ضعیف، و لحن صداي زیر و شکوه آمیز لیر غمزده را تمرین کرد

کشیدند؛ گریک نقش  ورا میگریستند و ه تماشاگران می. او تغییر شکل و شخصیت داده بود. دیگر آزمایش کرد

همه او را ستودند جز جانسن که بازیگري را . آورد دیگري آفریده بود که تقریباً به مدت یک قرن نام او را به خاطر می

شمرد، و هوریس والپول که عمل گریک را در بیان و تجسم  به عنوان اینکه چیزي جز پانتومیم نیست ناچیز می

دانست، وگري که از سقوط از خویشتنداري سبک کالسیک به درون بیان احساسات و  روي می حاالت توأم با زیاده

اهل فضل شکایت داشتند که گریک آثار شکسپیر را به صورتی که در اصل بود بازي . عواطف رمانتیک متألم بود

. کرد دند ایفا میکرد، بلکه متونی را که مورد تجدید نظر و تلخیص، گاهی به وسیلۀ خود گریک، قرار گرفته بو نمی

نیمی از ابیات ریچارد سوم توسط کالی سیبر نوشته شده بود، و آخرین پردة هملت وي طوري تغییر یافته بود که 

  .پایان لطیفی داشته باشد

گریک هجده نقش عرضه داشت که در حکم شاهکاري از نیروهاي تقریباً باورنکردنی  1742- 1741در فصل نمایشی 

تئاتر نیمه   هاي آگهی نبود، کرد، تئاتر پر بود؛ و وقتی اسم او روي لوحه نگامی که وي بازي میه. حافظه و توجه بود

اي سیاستبازیهاي پشت صحنه، تئاتر  بر اثر پاره. دار دچار کاهش تعداد تماشاگران شدند تئاترهاي پروانه. ماند خالی می

کرد، براي فصل نمایشی  حساس گمگشتگی میگریک، که بدون صحنۀ نمایش ا. گودمنزفیلدز مجبور به تعطیل شد

. اي براي یک بازیگر بود، با تئاتر دروري لین امضا کرد لیر، که حد نصاب تازه 500قراردادي به مبلغ  1743- 1742

هندل بتازگی آن شهر را با مسیحا . در همین احوال، وي براي شرکت در یک فصل نمایشی بهاره عازم دوبلن شد

وقتی آنها . ؛ در این هنگام گریک وافینگتن آن را با آثار شکسپیر تسخیر کردند)1742آوریل  13(تسخیر کرده بود 

ولی پگ از خست گریک، و . به لندن بازگشتند، با یکدیگر همخرج شدند وگریک یک انگشتري عروسی خریداري کرد

ذشتۀ جوراجور خود چگونه این سؤال براي گریک پیش آمد که پگ با گ. گریک از ولخرجی پگ شدیداً ناراحت بود

بازي گریک  ).1744(او انگشتري عروسی را نگاه داشت، و این دو از یکدیگر جدا شدند . همسري از آب درخواهد آمد

کرد و  او براي هر نقش تمام توان خود را صرف می. در تئاتر دروري لین شاخص آغاز دورانی تازه در هنر نمایشی بود

تا هر حرکت بدنش و هر زیر و بم صدایش مطابق شخصیتی باشد که نقشش را ایفا داشت  توجهی مداوم مبذول می

داشت که این نقش بیش از هر نقش دیگرش در  هراس و وحشت مکبث را چنان زنده و روشن مجسم می. کرد می

داد، و در او به جاي خطا به خوانی بازیگران پیشین نقشهاي تراژدي، بیانی طبیعیتر قرار . خاطرة مردم باقی ماند

نشان دادن حرکات و حاالت به چنان حساسیتی دست یافته بود که با کوچکترین فکر یا حالتی که در متن 

دیوید خیلی بیشتر از سن خود سالخورده به نظر «: سالها بعد جانسن اظهار نظر کرد. کرد نمایشنامه بود تغییر می

و باز » .یت داشته است و هیچ گاه در حال استراحت نیسترسد، زیرا صورت وي دو برابر صورت هر مرد دیگر فعال می

کرد که  آن توجه و دقتی بازي می  او نقشهاي کمدي را تقریباً با همۀ. از خصایص دیگر وي همه فن حریف بودن بود

  .داشت در نقشهاي مکبث، هملت، و لیر مبذول می

قراردادي امضا کرد که در  1747آوریل  9رد، در گریک پس از اینکه پنج فصل نمایشی به عنوان بازیگر ایفاي نقش ک

هاي مالی کار بپردازد و گریک  مدیریت تئاتر دروري لین با جمیز لیسی شریک شود، یعنی لیسی به جنبه

او در مدت بیست ونه سالی که به عنوان مدیر تئاتر کار . ها و بازیگران را انتخاب، و تمرینها را رهبري کند نمایشنامه

یک نمایشنامه نوشت، در ) با همکاري جورج کالمن(و پنج نمایشنامۀ مختلف را روي صحنه آورد؛ خودش  کرد، هفتاد
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بیست و چهار نمایشنامۀ شکسپیر تجدید نظر کرد، تعداد زیادي پیشگفتار نمایشی، پی گفتار، شعر و قطعۀ طنزآمیز 

دانست و در انتخاب  او قدر پول را می. نوشت تهیه کرد، و براي مطبوعات مقاالت بینامی در تشویق و تمجید کار خود

آمد، همانطور که  از تشویق و تحسین خوشش می. گرفت ها حد اعالي لذت پولدهندگان را در نظر می نمایشنامه

. داد که حد اعالي تشویق و تحسین را تأمین کند بازیگران و نویسندگان باید خوششان بیاید، و نقشهایی ترتیب می

آنها   به  شود، دانستند و شکایت داشتند که او، درحالی که خودش ثروتمند می ا ظالم و ممسک میبازیگرانش او ر

العاده حساس، که هریک از آنان یا در مرز نبوغ بودند یا  او در میان افرادي حسود و فوق. دهد کمتر از حقشان پول می

ماندند، زیرا  کردند، ولی با طیب خاطر نزدش می ند میآنها غرول. پنداشتند، انضباط و نظم برقرار کرد خود را نابغه می

  .آمد ها فایق نمی هیچ گروه هنري دیگري به این خوبی بر تندبادهاي بخت و اقبال و جزر و مد سلیقه

به انگلستان آمده و به خاطر » مادموازل ویولت«وینی که به عنوان   گریک با اوا ماریا وایگل، یک رقصندة 1749در 

طور هم باقی  او یک کاتولیک متدین بود و همین. هاي اپرا مورد تمجید قرار گرفته بود، ازدواج کرد در بالهایفاي نقش 

سرش زد، ولی به معتقدات هم و یازده هزار باکره لبخند میاورسوال ماند؛ گریک به اعتقاد اوا در بارة داستان قدیسه 

او با اخالص و صمیمیت خود به تسکین فشار . زیست گذاشت، زیرا او طبق قوانین اخالقی این معتقدات می احترام می

داشت، او را با خود به  گریک هم ثروت خود را بر او ارزانی می. کرد زندگی یک بازیگر و مدیر نمایش کمک زیادي می

در این خانه، و در خانۀ دیگرش در . گرانقیمتی خرید  یۀ همتن خانۀبرد، و برایش در قر سفر به کشورهاي اروپایی می

داد، و بسیاري از اعیان و خارجیان برجسته خرسند  ، گریک میهمانیهاي باشکوهی می)در ادلفی تراس(لندن 

به هنه رفتند، و در همین خانه  در این خانه وي با فنی برنی از سر وکول هم باال می. شدند که میهمان وي باشند می

.مور پناه داد

در » .خوانم نشینم و شکسپیر می من اینک می«: گفت او می. از بازیگري، جز در موارد خاص، دست کشید 1763در 

به مدیریت . ایون پیشنهاد، طرحریزي، و سرپرستی کرد –آن  –نخستین جشنوارة آثار شکسپیر را درسترتفرد  1768

خلق و خو و نزاعهاي بازیگران را بیش از پیش براي اعصاب فرسودة خود تئاتر دروري لین ادامه داد، ولی تحمل 

سهم متعلق به خود را در تئاتر دروري لین به ریچارد برینزلی شریدن فروخت، و در  1776در اوایل . یافت دشوار می

خود بازیهاي مدت سه ماه پس از آن، در نقشهاي مورد عالقۀ . مارس اعالم داشت که بزودي بازنشسته خواهد شد 7

کرد و از چنان پیروزیهاي مکرري برخوردار شد که شاید هیچ بازیگري در تاریخ نظیر آن را هرگز به خود  تودیعی می

ژوئن  10در . دور شدن وي از صحنۀ نمایش همانقدر در لندن گفتگو برانگیخت که جنگ با امریکا. ندیده است

  .گران از کار افتاده به دوران زندگی نمایشی خود پایان داداو با اجراي یک برنامه به سود صندوق بازی 1776

در اول فوریه جسدش . در سن شصت و دو سالگی در گذشت 1779ژانویۀ  20او سه سال دیگر زندگی کرد، و در 

در پاي بناي » گوشۀ شاعران«توسط عالیمقامترین اعضاي طبقۀ نجباي انگلستان به وستمینسترابی برده شد و در 

  .شکسپیر، به خاك سپرده شدیادبود 

VI – لندن  

  :حاکی از وحشت یک انسان با فضیلت بود) 1737(نخستین نظري که جانسن دربارة لندن ابراز داشت 

دهند،  در اینجا بدخواهی، چپاول، تصادف، و دسیسه دست به دست هم می

  کند؛ پست، و زمانی آتشی طغیان می  زمانی تودة

  گسترانند، ي خود را میدر اینجا اراذل بیرحم دامها

  گردد؛ و در اینجا وکیل دعاوي سنگدل دنبال طعمه می

  شوند، هاي در حال ویرانی رعدآسا بر سر انسان خراب می در اینجا خانه
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   .کشد میو در اینجا یک زن خدانشناس با پرحرفی خود انسان را 

شأن و منزلت  هاي لندن بودند که براي تحریک احساسات خشمگینانۀ جوانان بی اي از جنبه ها فقط پارهالبته این

شهري مشهور به خاطر ثروت و بازرگانی و فراوانی و «: سال بعد، جانسن لندن را چنین توصیف کرد سه. مناسب بودند

» .نگرد ر وحشی هم به چشم حیرت به آن میهایی از کثافت که یک نف انواع ادب و نزاکت، ولی داراي چنان توده

رو یا  کردند، که دستور داشتند پیاده مقامات شهري در آن هنگام نظافت خیابانها را به عهدة شهرنشینان واگذار می

مقرر داشت که تنظیف » قانون سنگفرش کردن وستمینستر« 1762در . زمین جلو منازل خود را تمیز نگاه دارند

ري زباله، سنگفرش کردن و مرمت خیابانها عمده، و دایر کردن یک شبکۀ فاضالب زیرزمینی به آو جمع  خیابانها،

روهاي مرتفع  پیاده. طولی نکشید که سایر قسمتهاي لندن به این اقدام تأسی کردند. عهدة مقامات شهرداري باشد

خیابانهاي تازه با خطوط . ی کردندداشت، و گندابروها خیابانها را زهکش عابران پیاده را از آلوده شدن محفوظ می

شدند، و پایتخت کهن داراي رایحۀ مطبوعتري  ها بادوام بیشتري ساخته می شدند، خانه مستقیم طرحریزي می

  . شد می

سازمان آتشنشانی عمومی وجود نداشت، ولی شرکتهاي بیمه از خود واحدهاي آتشنشانی خصوصی داشتند تا 

اي چنان ضخیم  زغالسنگ و مه گاهی دست به دست هم داده و شهر را با پرده گرد. زیانهاي خود را محدود کنند

شد دید، بعضی از خیابانها بر  وقتی آسمان را می. توانست دوست را از دشمن تشخیص دهد پوشانید که انسان نمی می

اههاي اروپا پشت در خیابان سترند بزرگترین و غنیترین فروشگ. اثر دکانهاي پرزرق و برق، نور و درخشش داشتند

کمی دورتر، یک هزار دکان معرف یکصد . گذاردند هاي خود محصوالت نیمی از جهان را به معرض نمایش می شیشه

فلزکاري، و   سازي، هاي شیشه صنعت دستی قرار داشتند، و در گوشه و کنار کارگاههاي سفالسازي و کارخانه

ها و اسبها، دستفروشان، و خوانندگان خیابانی به  ران، کالسکهو صداهاي افزارمندان و پیشه. آبجوسازي وجودداشتند

توانست  اي آرامتر و هوایی تمیزتر بود، می اگر کسی خواهان منظره. سروصدا و احساس فعالیت زندگی کمک می کرد

دادند و  در باغ عمومی سنت جیمزگردش کند یا، در مال، زنان دلفریبی را که دامنهاي پرچین خود را چرخ می

توانست از دختران شیرفروشی که  صبحها انسان می. گذاشتند تماشا کند کفشهاي ابریشمی خود را در معرض دید می

را » زنان عشق فروش«دوشیدند شیر تازه بخرد، و عصرها مانند بازول کمین  در روي چمن باغ عمومی گاوها را می

توانست در هاید پارك  قسمت غربیتر، انسان می در. بکشد، یا صبر کند که شب بر روي گناهان عدیده پرده بکشد

و نیز ییالقات تفریحی بسیاري وجود داشت، مانند واکسهال با جمعیتهاي رنگارنگ، . رانی کند اسب سواري یا کالسکه

جریبها باغ و گردشگاههاي پردرخشش، و رنلی با بناي وسیع مدورش که طبقه طبقه ساخته شده بود و در آنجا 

.سالگی برنامه اجرا کرد هشت موتسارت در سن

بورزهد . فقرا آبجو فروشی، و طبقات متوسط و باال باشگاههایی داشتند، و میفروشیهایی براي همۀ طبقات دایر بودند

خورد؛ گلوب، که در نزد گولد سمیث عزیز  شام می) جانسن(» خان بزرگ«و مایتر میفروشیهایی بودند که در آنها 

دو . از شخصیتهایی بزرگ، از بن جانسن گرفته تا دکتر سمیوئل جانسن، پذیرایی کرده بودبود؛ و دویلز تاورن، که 

این . اي در سترند، و دیگري یک میفروشی در خیابان جرارد بود خانه محل به نام ترکزهد بودند که یکی قهوه

در . ز آنها خود فروش بودندرفتند، و بعضی ا عالوه بر مردان، زنان هم به میفروشیها می. میفروشی محل باشگاه شد

توانستند در محل  اشخاص متمکن می) که بعدها به نام بروکس معرف شد(باشگاههایی مانند باشگاه وایت یا المک 

هیجان رقابت با یکدیگر و درخشش ستارگانشان وجود   اي میخواري یا قمار کنند و نیز تئاترهایی با همۀ جداگانه

عموماً تعداد زیادي مردم پست، «واعظان شکایت داشتند که . هایی بودند خانه شهدر نزدیکی تئاترها فاح.داشتند

هاي  روند، و پس از اینکه برنامه به پایان رسید، از آنجا به خانه هاي مذکور می بیکاره، و بینظم به نمایشها و میانپرده
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نان بدکاره بودند و در چشم فروبستن طبقاتی که استطاعتش را داشتند مشتري ز  تقریباً همۀ» .آورند ننگین روي می

زنان روسپی . ناپذیر است، اتفاق نظر داشتند بر این عادت، به عنوان اینکه در وضع جاري رشد و نمو مردان اجتناب

بازول وضع لرد پمبروك را . کردند سیاهپوستی بودند که حتی از میان نجیبزادگان مشتریانی به سوي خود جلب می

  .کند توصیف می» از حال رفته«در فاحشه خانه یک سیاهپوست، پس از گذراندن شبی 

اي  اي در یک اطاق اجاره در میان طبقات پایین غیرعادي نبود که خانواده. اما کن فقیرنشین کماکان وجود داشتند

 اشخاص خیلی فقیر در زیرزمینهاي مرطوب و بدون حرارت یا در اطاقهاي زیرشیروانی با طاقهایی که. زندگی کند

جانسن به . خوابیدند بعضیها روي نیمکت یا کنج در گاهیها یا زیر بساط کسبه می. کردند کرد زندگی می چکه می

اي در دستشان  دوشیزه رنلدز گفت که وقتی ساعت درگاهیها و سکوهاي بساط کسبه خوابیده بودند، و او سکه

ه در هر هفته بیش از بیست نفر از اهالی لندن گذاشت تا با آن صبحانه بخرند، یک قاضی به جانسن اطالع داد ک می

این، جمعیت شهر از  با وجود. شدند گاه گاه بیماریهاي واگیردار در شهر شایع می. سپرند از گرسنگی جان می

ظاهراً علت این افزایش، مهاجرت . افزایش یافت 1800نفر در سال  900‘000به  1700نفر در سال  674‘000

.ین توسعۀ بازرگانی و صنعت بوددهقانان بیزمین و همچن

پهنۀ رودخانۀ تمز «: یکی از معاصران نوشت. رودخانۀ تمز و بار اندازهایش پر از کشتیهاي تجاري و محموالتشان بود

باشند، پوشیده است، و زیر سه پل چنان جنگلی از  از کشیتهاي کوچک، بارکشها، و انواع قایقها، که در رفت و آمد می

دو » .اند کند تمام کشتیهاي جهان در اینجا جمع شده شود که انسان تصور می د کیلومتر دیده میدکلها به طول چن

کانالتو، که از ونیز به لندن آمده بود . این دو پل بلک فرایرز و بترسی بودند. پل جدید در این دوران افزوده شدند

ن مناظر به اروپاییهاي تحصیلکرده امکان نسخ چاپی ای. ، مناظر زیبایی از شهر و رودخانه کشید)1751و  1746(

  .آمده است ببرند چگونه لندن رشد و نمو کرده و به صورت اولین بندر دنیاي مسیحیت در دادند که پی می

در کاخ سنت . ، تاریخ شهري چنین وسیع، ثروتمند، و متنوع به خود ندیده بود)بجز قسطنطنیه(از زمان رم باستان 

کردند؛ در کلیساها روحانیان چاق و چله براي  مالزمانشان، و دربار و تشریفاتش جلب نظر میجیمز، پادشاه و ملکه و 

کردند زیر لب اوراد خواب کننده  عبادت کنندگان فروتن که از واقعیات آسودگی، و از خداوند کمک طلب می

هایشان روح انسانها  بازي مهرهکردند، و در این  خواندند؛ در پارلمنت، نمایندگان اعیان و عوام سیاست بازي می می

ها  خانه ها و فاحشه بود؛ در منشن هاوس، شهردار لندن و دستیاران ملبس به لباس رسمی مقرراتی دربارة نمازخانه

هاي مردم را بگیرند؛ در  کردند و در فکر بودند که چگونه جلو بیماري واگیردار بعدي، یا شورش آتی توده وضع می

ساختند؛ در دکانها خیاطان  آمیختند، و هوا را کفر آلود می کردند، با زنان بدکاره در می قمار میها سربازان  سربازخانه

کردند؛ جواهرسازان، ساعتسازان، کفاشان، آرایشگران،  کردند؛ سرب کاران غبار سرب استنشاق می کمر خود را خم می

ان را برآورند؛ در خیابان گراب یا خیابان فلیت شدند تا نیازهاي بانوان و آقای و شرابفروشان بسرعت دست به کار می

ساختند، و به معارضه با پادشاه بر  کردند، دولت را سرنگون می نویسندگان پرکار حمد و ثنا نثار مشتریان خود می

 شدند؛ التحصیل می مردند، یا براي جنایات بزرگتر فارغ خاستند؛ در زندانها مردان و زنان از بیماریهاي عفونی می می

اي و زیرزمینها اشخاص گرسنه، بدبخت، و شکست خورده با اشتیاق و به طور مداوم نظایر خود را  هاي اجاره در خانه

  .کردند تولید می

و  …آزادي و هوسها«بازول . لندن را دوست داشتند] بازول[نویس او  با همۀ اینها، هم جانسن و هم زندگینامه

تاب و فعالیت اهل کسب و تفریح، زیادي تعداد اماکن تفریح عمومی، خصوصیات عجیب اخالقی، جمعیتهاي عظیم ش

اي را که بیش از همه  توانست هر نقشه کلیساهاي با شکوه، ساختمانهاي عالی، و احساس رضایت از اینکه انسان می

ده و تحلیل یعنی گمنامی پوشانن -» کند بدون اینکه کسی او را بشناسد یا به او نگاه کند برایش مطلوب است دنبال



۶۵۵۴

آمد و به آن عمق  خوشش می» جریان کامل صحبتهاي لندن«و جانسن، که از . ستود را می –برندة جمعیت 

شود، از زندگی خسته شده  وقتی کسی از لندن خسته می»  :موضوع را با یک سطر قاطع چنین فیصله داد  بخشید،  می

  ».است

  

  

ام فصل سی

  عصر رنلدز

1756 -1790  

  

  

I – دانان موسیقی  

قدرشناسی از موسیقی به حد وفور  .توانست آن را ایجاد کند انگلستان این دوران به موسیقی عشق داشت، ولی نمی

هاي کوپر وگور کشیده است، ما شاهد نقشی هستیم که موسیقی  در تصویري که زوفانی به نام خانواده. وجود داشت

اي که براي کنسرت یادبود هندل در  ها خواننده و اجرا کنندهما دربارة صد. کرد هاي با فرهنگ ایفا می در خانواده

خود  1790دسامبر  30نشریۀ مورنینگ کرونیکل در شمارة مورخ . شنویم گردآوري شده بودند، مطالبی می 1784

اي، یک سلسله کنسرتهاي قدیمی، کنسرتهاي خیریه  اعالم داشت که در ماههاي آینده یک سلسله کنسرتهاي حرفه

هاي موسیقی مذهبی، و شش کنسرت سمفونی به وسیلۀ خود  اي دوبار برنامه ها، هفته براي عصر یکشنبهبانوان 

. کردند ها با ثروت امروزي لندن از لحاظ موسیقی برابري می این برنامه. شود آهنگساز، یعنی یوزف هایدن، اجرا می

وابسته به کلیساي جامع سنت » طفال خیریها«داد،  همان طور که ونیز از اطفال یتیم گروه همسرایان تشکیل می

هیچ موسیقی تاکنون در زندگی مرا تا «: کردند که هایدن دربارة آنها چنین نوشت اي اجرا می هاي ساالنه پول برنامه

کنسرتها و اپراهاي سبکی در سالن مدور رنلی و باغهاي مریلبون عرضه » .این حد تحت تأثیر قرار نداده است

رغبت انگلیسیها به موسیقی . کردند هاي عمومی اجرا می اي برنامه ده انجمن موسیقیدانان غیرحرفه بیش از. شدند می

چنان به طور وسیع شناخته شده بود که حدود بیست استاد موسیقی و آهنگساز به این جزیره آمدند، مانند 

  .جمینیانی، موتسارت، هایدن، یوهان کریستیان باخ؛ و باخ در آنجا ماند

اینکه هندل به حد افراط اپراهاي جدي در انگلستان عرضه داشت، ذوق و سلیقه نسبت به این نوع اپراها در  بعد از

را در ازیو گشود، ذوق و شوق به  1764وقتی جووانی مانتسوئولی فصل موسیقی سال . این کشور رو به کاهش گذارد

ترین سوپرانویی که از زمان  مندترین و پرمایهنیرو«صداي او را به عنوان  اپراهاي جدي تا حدودي بازگشت؛ برنی

ظاهراً این آخرین پیروزي اپراي ایتالیایی در آن . توصیف کرد» فارینلی در روي صحنۀ نمایش ما شنیده شده است،

، هوریس والپول )1789(هنگامی که ساختمان اپراي ایتالیایی در لندن سوخت و از میان رفت . قرن در انگلستان بود

. اظهار امیدواري کرد که این بنا دیگر از نوساخته نشود شادشد، و

موسیقی بودند که آثارشان   اگر در این زمان در انگلستان آهنگساز قابل توجهی وجود نداشت، دو تاریخنویس برجستۀ

حتی اگر  –انگیز انتشار انحطاط و سقوط امپراطوري روم و ثروت ملل  ، یعنی سال شگفت1776در همان سال 

تاریخ عمومی علم و عمل موسیقی که در پنج جلد . منتشر شدند –را به حساب نیاوریم » میۀ استقالل امریکااعال«

توسط سرجان هاکینز منتشر شد، اثري ادیبانه و دقیق بود؛ با آنکه خود وي، که وکیل دعاوي و قاضی بود، 
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چارلز برنی در کلیساي سنت پول . اند داشتهارزشیابیهاي وي در سلسله عقاید انتقادي مقام خوبی . موسیقیدان نبود

سیماي خوش و شخصیت دوستداشتنی او، که بر . نواخت و مطلوبترین معلم موسیقی در انگلستان بود ارگ می

که تک چهرة جالبی به طور (هنرمندیش افزوده شده بودند، دوستی جانسن، گریک، برك، شریدن، گیبن، و رنلدز را 

او به فرانسه، آلمان، اتریش، و ایتالیا مسافرت کرد تا مطالبی براي . سبت به وي جلب کردندرا ن) رایگان از او کشید

تاریخ عمومی موسیقی خود به دست آورد، و دربارة آهنگسازان درجه اولی که در آن هنگام زنده بودند با اطالعات 

روي جوانان، و  لخورده از زیادهموسیقیدانان سا«وي گزارش داد که  1780در حدود سال . کرد دست اول صحبت می

  ».کنند جوانها به سهم خود از خشکی و بیذوقی پیران شکایت می

II – معماران  

. اي میان تجدید حیات سبکهاي گوتیک و کالسیک عرضه داشتند معماران انگلیسی در این هنگام رقابت فعاالنه

اع افتاده و تنها یادگاري از گذشته بودند، هاي رنگی که اینک از حیز انتف عظمت کلیساهاي قدیمی، شکوه شیشه

اینها نیروي تخیل را   همۀ –هاي دیرهاي قرون وسطاي انگلستان که بر روي آنها علف و پیچک سبز شده بود  ویرانه

العمل در حال گسترش نهضت رمانتیک علیه  انگیخت تا قرون وسطی را کمال مطلوب بداند، و با عکس برمی

هوریس . ، ستونهاي بیروح، و سرستونهاي روحفرساي سبک کالسیک هماهنگی داشتنداي هاي دو شیشه پنجره

در تویکنم به سبک و » ستراوبري هیل«اش را به نام  والپول یک سلسله معماران درجه دوم را به کار واداشت تا خانه

خود را مأمن سبک ضد   ؛ او سالها توجه وسواس آمیز به خرج داد تا خانۀ)1773-1748(با تزیینات گوتیک بسازند 

یکی از این . طی سالهاي پی در پی، اطاقهایی به آن افزود، تا اینکه تعداد اطاقها به بیست و دو رسید. پاالدیو کند

بیشتر اوقات او به جاي سنگ، . متر طول داشت 18، که آثار هنریش در آنجا داده شده بودند، »گالري«اطاقها به نام 

د، و حتی همان نگاه اول سستی بنا را، که از نظر تزیینات داخلی قابل بخشش بود ولی از بر به کار می توفال و گچ

» نان زنجبیلی سبک گوتیک«را » سترابري هیل»  سلوین خانۀ. ساخت نظر ساختمان برونی غیر قابل عفو، آشکار می

مانند باروهایی که در قدیم (خواند، و یک شوخ طبع دیگر عقیده داشت که والپول از سه ردیف باروي شکافدار  می

بیشتر عمر ) رفتند شد و بعداً به عنوان تزیین به کار می  رفتند و از شکافهاي آنها تیراندازي می براي دفاع به کار می

.و این باروها مکرراً احتیاج به تعمیر پیدا کردند. کرده است

دهم هم، مانند نیمۀ اول آن، به صورت خدایان دوم قرن هج  با وجود این آزمایشها، پاالدیو و ویتروویوس در نیمۀ

عالقه و تمایل به سبک کالسیک بر اثر حفریاتی که در هر کوالنوم و پومپئی به . حامی معماري انگلستان باقی ماندند

سر ویلیام . هاي کالسیک در آتن، پالمورا، و بعلبک گسترش یافت عمل آمدند تقویت شد، و بر اثر شرح و وصف ویرانه

از سبک پاالدیو در معماري دفاع کرد و با تجدید ) 1759(رز در اثر خود به نام رساله دربارة معماري کشوري چیمب

هاي سبک رنسانس و مدخلهاي سبک  ، که داراي یک نماي بزرگ با پنجره)1786-1776(هاوس  ساختمان سامرست

  .کورنت بود، فعل را به قول افزود

ار برادر به نامهاي جان، رابرت، جیمز، و ویلیام ادم از اسکاتلند آمدند تا در این یک خانوادة بسیار جالب مرکب از چه

او پس از . رابرت نیرومندترین تأثیر را بر عصر خود گذارد. نیمۀ قرن، معماري انگلستان را زیر نفوذ خود درآورند

باتوجه به اینکه . وینکلمان آشنا شد تحصیل در دانشگاه ادنبورگ، سه سال در ایتالیا گذراند و در آنجا با پیرانزي و

اند، و با آگاهی از اینکه  کاخهاي خصوصیی که مورد تمجید ویتروویوس قرار گرفته بودند از صحنۀ رم ناپدید شده

، نسبتاً دست )که اینک در یوگسالوي به نام سپلیت معروف است(یکی از اینها، یعنی کاخ دیوکلسین در سپاالتو 

گیري و  اه آن پایتخت دیرینۀ دالماسی را در پیش گرفت، مدت پنج هفته وقت صرف اندازهنخورده مانده است، ر

طراحی کرد، به عنوان یک جاسوس دستگیر ولی بعداً آزاد شد، کتابی دربارة پژوهشهاي خود نوشت، و با تصمیم به 
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او و برادرانش قطعه زمین  1768در . اینکه سبکهاي رومی را در بناهاي انگلستان به کار برد، به انگلستان بازگشت

سال اجاره کردند، و ادلفی تراس زیباست که روي سد ساحلی  99شیبداري را میان سترند و رودخانۀ تمز به مدت 

اي از شخصیتهاي قابل توجه  در این ناحیه پاره. رودخانه ساخته شده و داراي طاقیها و طاقهاي قوسی عظیم است

هاي بزرگ مشهور در اینجا  ز گریک گرفته تا برناردشا؛ رابرت همچنین تعدادي خانهکردند، ا دنیاي نمایش زندگی می

جانسن . که متعلق به بیوت بود) کیلومتري شمال لندن 50، در »خانۀ واقع در لوتون«یعنی (ساخت، مانند لوتون هو 

راضی کردن جانسن هم کار  ام، متأسف نیستم؛ و این یکی از جاهایی است که من از اینکه به دیدنش آمده«: گفت می

  .آسانی نبود

بسیاري از کاخهاي بزرگ این . بر روي هم، سبکهاي کالسیک در نبرد علیه تجدید حیات سبک گوتیک پیروز شدند

عمر والپول کفاف نداد . دوران، مانند کارلتن هاوس در لندن و هروودهاوس در یورکشر، به سبک نئوکالسیک بودند

.باشد) 1860-1840(سبک گوتیک در بناي مجلسین انگلستان   دانه و شکوهمندانۀکه شاهد بازگشت پیروزمن

III – وجوود  

ولی نام . اي از زیباترین اثاثۀ آن زمان را ساختند آنها پاره. برادران ادم به طراحی بناها و داخل بناها قانع نبودند

شش سالگی اثري به نام راهنماي آقا و و در سن سی 1754وي در سال . مشهور در این زمینه تامس چیپندیل است

. هنر ساختن اثاثه همان موقعیتی را داشت که گفتارها، اثر رنلدز، در زمینه نقاشی  مبلساز منتشر کرد که در زمینۀ

. هایی زیبا داشتند محصوالتی که معرف سبک خاص وي بودند صندلیهایی بودند که پشتی ظریف و نوار شکل، و پایه

ا ساختن میزهاي کشوردار، میزهاي تحریر، گنجه، جاي کتاب، آیینه، میزهاي عادي، و ولی وي همچنین ب

تختخوابهاي چهارستونی که همگی برازنده، اکثراً بدیع، و غالباً سست و بیدوام بودند، اعیان و بانوان دوران سلطنت 

  .داشت جورج سوم را مسرور می

چنین . یب چیپندیل و جانشین آنها تامس شراتن ادامه یافتکیفیت سستی و بیدوامی در کارهاي جورج هپلوایت رق

. اند که زیبایی در هنر هم، مانند زندگی، باید ظریف و بیدوام باشد رسید که آنها به این نظریۀ برك گرویده به نظر می

و سایر ) روید که در شرق هند می(تخصص او در چوب ساتین . شراتن ظرافت و زیبایی را به حد اعالي خود رسانید

داد، با ظرافت آنها را رنگ  او با صبر و حوصله این گونه چوبها را صیقل می. محصوالتی بود که نقشهاي زیبایی داشتند

نفر  252فهرستی از ) 1802(در اثر خود به نام فرهنگ اثاثه . کرد زد، و گاهی با تزیینات فلزي آنها را مرصع می می

در این هنگام طبقات باال در انگلستان از نظر . کردند؟ ارائه کرد زدیکی آن کار میساز، که در لندن یا در ن استاد اثاثه

  .کردند برازندگی و پاکیزگی اثاثه، و ترتیب اثاثۀ داخل منازل خود، با فرانسویان رقابت می

عنوان النسلوت براون لقبی به . شدند آنها در طرحریزي باغهاي خصوصی و عمومی سرمشق و راهنماي فرانسویان می

یافت، زیرا وي در تشخیص امکاناتی که اراضی مشتریانش براي طرحهاي عجیب و گرانقیمت داشتند بسیار » امکان«

در این هنگام در مورد باغها آنچه جنبۀ بیگانه و . او با همین روحیه باغهاي بلنم وکیو را طرحریزي کرد. سریع بود

هاي چینی به عنوان تزیینات بیرونی به کار  گوتیک و بتخانهمعابد کوچک سبک . غیر منتظره و جالب داشت مد شد

مقابر گوتیک، مساجد مغربی، و معابد چینی را به   ،)1762- 1757(سر ویلیام چیمبرز در تزیین باغهاي کیو . رفتند می

 توجه براي باغها بودند، و گاهی هم خاکستر جاي مخصوص خاکستر مردگان از تزیینات مورد. مردم معرفی کرد

. شد دوستان از دنیا رفته در آنها نگاهداري می

. کرد سازي انگلستان بار محصول مشابهی در اروپا برابري می شیشه. هنر سفالگري رشدي تقریباً انقالبی داشت

. ساختند که معموالً به سبک سور فرانسه بودند هاي بسیار زیبایی از چینی می هاي چلسی و داربی مجسمه سفالگري

مهمترین اینها برزلم و . بودند که در ستفردشر قرار داشتند» شهرهاي پنجگانه«ترین مرکز سفالگري  غلهولی پر مش
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. هاي کار و درآمد کیفیت خوبی نداشت قبل از جوسایا وجوود این صنعت از لحاظ شیوه. ترنت بودند- آن-ستوك

یشان موعظه کرد، آنها گل به سر و رویش وقتی وزلی نخستین بار براي ا. سفالگران عاري از ظرافت و بیسواد بودند

. ها، محدود بود شدند، و بازار فروش آنها بر اثر غیرقابل عبور بودن جاده هاي آنها از کلبه تشکیل می خانه. پرتاب کردند

در کورنوال ) دادند رس سفید سخت شبیه به آنچه چینیها مورد استفاده قرار می(یک منبع غنی کائولن  1755در 

  .ولی این منطقه بیش از سیصد کیلومتر از شهرهاي پنجگانه فاصله داشت کشف شد؛

کرد؛ و  کم به مدرسه رفت، ولی زیاد مطالعه می. کار با چرخ سفالگري را آغاز کرد) 1739(وجوود در سن نهسالگی 

ي را در او ایجاد اثر کلوس این بلندپرواز) 1767- 1752(مطالعۀ گزیدة آثار باستانی مصر، اتروسک، یونان، روم، وگل 

هاوس از خود کسب و  او در کارگاه آیوي 1753در . کرد که فرمهاي سفالی کالسیک را تجدید، و با آنها رقابت کند

او با نیروي یک جنگجو و . کاري آغاز کرد و در اطراف آن، در نزدیکی برزلم، شهري ساخت که نام آن را اتروریا گذارد

وسیلۀ نقلیۀ بهتري براي حمل . شدند حمله کرد مانع پیشرفت این صنعت میدید یک سیاستمدار به شرایطی که 

ها جنگید، و به هزینه انجام  ها و ساختن ترعه هایش ترتیب داد، براي بهبود وضع جاده کائولن از کورنوال به کارخانه

این زمان بازار انگلیسی تا . او مصمم بود از شهرهاي پنجگانه راههایی به سایر نقاط جهان بگشاید. کارها کمک کرد

وجوود تجارت داخلی و سپس بخش بزرگی از تجارت . آالت خوب تحت تسلط مایسن، دلفت، وسور بود براي چینی

اروپا و امریکاي شمالی   تکه به قارة 550,000کارگاههاي سفالگري او ساالنه  1763تا سال . خارجی را تسخیر کرد

  .وف غذاخوري شامل یک هزار قطعه سفارش دادکاترین بزرگ یک دست ظر. کردند صادر می

وجوود تخصص کار را متداول . کارگاههاي سفالگري ستفردشر پانزده هزار کارگر در استخدام داشتند 1785تا سال 

او در . هایی به وجود آورد کرد، انضباط را در کارگاهها برقرار ساخت، دستمزد خوب پرداخت، و مدارس و کتابخانه

کند که او با پاي چوبی خود به  نویسان اولیۀ وي تعریف می یکی از زندگینامه. ر مصر بودخوبی کیفیت کا

معموالً در این گونه . شکست رفت و هر ظرفی را که کوچکترین مو یا ترکی داشت با دست خود می کارگاههایش می

او ابزار دقیقی را به » .خورد نمیاین به درد جوسایا وجوود «: نوشت موارد او با گچ روي میزکار افزارمند بیدقت می

  .تکوین رساند و براي نیرو دادن به دستگاههاي خود ماشینهاي بخار خرید

براثر تولید وي به مقیاس وسیع در زمینۀ ظروف سفالی تجاري، مفرغ از گردش مصرف عمومی در انگلستان خارج 

اضالبهاي لندن گرفته تا زیباترین ظروف براي ملکه هاي گلی براي ف تولیدات وي داراي تنوع بسیار بودند، از لوله. شد

در مورد اشیاي تزیینی، با صراحت از . هاي خود را به دو دسته سودمند و تزیینی تقسیم کرده بود فراورده. شارلوته

کرد،  کرد، مانند گلدانهاي تجملی عقیقش؛ ولی او همچنین فرمهاي جدیدي ایجاد می هاي کالسیک تقلید می نمونه

اً ظروف معروفی که از سنگ یشم ساخته شده، و پیکرهاي یونانی که با ظرافت به رنگ سفید روي زمینۀ آبی خصوص

.نمودند برجسته کاري شده بودند قابل توجه می

در آزمایشهایی که براي یافتن مخلوطهاي رضایتبخشتري از . کرد عالقه و ذوق او از حدود سفالگري بمراتب تجاوز می

براي دماهاي باال اختراع کرد؛ » تفسنج«آورد، یک  هاي بهتر حرارت دادن به عمل می یایی، و شیوهخاك و مواد شیم

او از اعضاي اولیۀ ). 1783(این پژوهش و پژوهشهاي دیگر راه ورود به انجمن سلطنتی را به روي او باز کردند 

رأي براي همه افراد مذکور و اصالح براي تأمین حق . بود، و مهر آن را طراحی کرد و ساخت» انجمن لغو بردگی«

بر انقالب فرانسه، به عنوان اینکه . از آغاز تا پایان شورش، پشتیبان مستعمرات امریکایی بود. کرد پارلمنت مبارزه می

  .دهد، درود فرستاد تر و مرفهتري را می نوید فرانسۀ خوشبخت

طرحهاي تازه و ظریفتر براي محصوالت سفالی  وجوود این عقل و هشیاري را داشت که جان فلکسمن را براي تهیۀ

کردند، به  فلکسمن از این کار با طرحهایی مبتنی بر هنر نقاشان یونانی، که ظروف را نقاشی می. خود به کار بگمارد
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این آثار یونانی از نظر خطوط قابل تحسینند، ولی جسمیت و رنگ ندارند، و . نشان دادن هومر، اشیل، و دانته پرداخت

سازي فلکسمن  مقداري از این خاصیت سردي به مجسمه. ن اندازه جذابند که یک زن بدون گوشت جذابیت داردهما

راه یافت، مانند بناي یادبود او براي نلسن در کلیساي جامع سنت پول؛ ولی او در اثر خود به نام کوپید و مارپسا، که 

سازي کالسیک شده است، به ارائۀ فرمهاي  از مجسمهدر یکی از بهترین تقلیدهایی که . از مرمر ساخته شده است

بناهاي یادبود مربوط به مراسم تدفین به صورت تخصص وي درآمد؛ او از این بناها . کامالً با روح و جسم موفق شد

در . پول، و براي پائولی در وستمینستر ابی ساخت براي چترتن در بریستول، براي رنلدز در کلیساي جامع سنت

کرد، و آن عبارت بود از تالش طرفداران  کرد که کانووا در ایتالیا خدمت می در همان نقشی خدمت میانگلستان 

  .ساز یونانی سبک نئوکالسیک براي تجدید زیبایی دلنواز و لذتبخش پراکسیتلس مجسمه

و سرزندگی  اي که جوزف نولکنز از مردان مشهور انگلستان ساخت زیبایی کمتر ولی روح هاي نیمتنه ما در مجسمه

او، که از والدین فالندري در لندن به دنیا آمده بود، تا سن بیست و سه سالگی در آن شهر تحصیل . یابیم بیشتري می

پس از بازگشت به . فروخت مدت ده سال در آنجا کار کرد، و اشیاي عتیق واقعی یا قالبی می. کرد و سپس به رم رفت

سترن، . ز جورج سوم ساخت که طولی نکشید که مورد تقاضاي عموم شدآمیزي ا موفقیت انگلستان، نیمتنۀ چنان

هایشان را بسازد، و گاهی هم از این امر متأسف  گریک، فاکس، پیت دوم، و جانسن در برابرش نشستند تا مجسمه

 زد که این جانسن غر می. داد شدند، زیرا نولکنز در پیکر تراشی هیچ کس را بهتر از آنچه بود نشان نمی می

.سازي وي را طوري نشان داده که گویی مسهل خورده است مجسمه

هاي  مردم عالقۀ شدیدي نسبت به شخصیتهاي نیرومندي که بر صحنه. این دوران، دوران حکاکان عامه پسند بود

نسخ چاپی اندام وصورت آنها در سراسر انگلستان پخش . دادند داشتند نشان می سیاسی و غیرسیاسی گام برمی

فاکس اعتراف کرد که . هاي جونیوس کاریکاتوراي جیمزگیلري تقریباً به همان اندازه مهلک بودند که نامه. دشدن می

تامس رولندسن انسانها را به صورت وحوش مجسم . کردند این تصاویر بیش از مناقشات پارلمنت او را اذیت می

گردشهاي دکتر سینتکس چندین نسل را به  کشید، و با تصاویر خود به نام داشت، ولی مناظر مطبوعی نیز می می

  .پول سندبی و ادمند دیر آبرنگ را تقریباً تا سرحد کمال بسط دادند. خنده واداشت

گشتند نسخ چاپی، گراوور، نقاشی، و دیگر آثار هنري با  انگلیسیهایی که از سفر به کشورهاي اروپاي باختري باز می

هنرمندان بسرعت زیاد شدند، تشخصی یافتند، و حق الزحمه و . افتقدرشناسی از هنر گسترش ی. آوردند خود می

انجمن تشویق هنر، صناعت «. دریافت داشتند» نایب«بعضی از این هنرمندان لقب . موقع اجتماعی خود را باال بردند

. داد میپرداخت و نمایشگاههایی ترتیب  مبالغ هنگفتی به عنوان جایزه به هنرمندان بومی می) 1754(»و بازرگانی

انجمن «یک انجمن جداگانه به نام  1761در سال . گشود 1759موزة بریتانیایی مجموعۀ آثار هنري خود را در سال 

کاران و نواندیشان  طولی نکشید که این انجمن به دو گروه محافظه. شروع به برگزاري نمایشگاههاي ساالنه کرد» هنر

لیره از جورج سوم  50,000را تشکیل دادند و یک منشور و مبلغ » آکادمی شاهی لندن«کاران  محافظه. تقسیم شد

  .دوران بزرگ نقاشی انگلستان آغاز شد. سال به ریاست آن گماشتند 23دریافت داشتند و جاشوا رنلدز را به مدت 

IV – جاشوا رنلدز  

در پانزدهسالگی به لندن   او، که فرزند یک روحانی اهل ویلز بود،. ریچارد ویلسن رهبري این نهضت را به عهده داشت

به ایتالیا رفت و در آنجا، و در فرانسه، میراث نیکوالپوسن  1749در . نمود آمد و با کشیدن تک چهره امرار معاش می

. پردازي ارزش قایل شود و کلود لورن را جذب کرد و آموخت که براي نقاشیهاي تاریخی و مناظر بیش از تک چهره

مناظري کشید که، برخالف فضاي کار، نورانی شده ولی پراز خدایان و االهگان و دیگر  پس از بازگشت به انگلستان

این منظره منعکس کنندة روح یک روز . اثر او به نام رودتمز درتویکنم زیبایی خاصی دارد. یادگارهاي کالسیک بودند
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اند، و نسیم آرام تکان  ر لمیدهکسانی که براي آبتنی در رودخانه رفته ودر گوشه و کنا :تابستانی انگلستان است

هایی  آنها تک چهره. خریدند ولی انگلیسیها اصوالً منظره نمی. دهد محسوسی به درختان و قایقهاي شراعی نمی

وي در یک اطاق . ویلسن در کارخود پافشاري کرد. هاي دوران شکفتگی جوانیشان را حفظ کند خواستند که چهره می

کرد و تلخی زندگی خود را با مشروبات الکلی شیرین  ا تنم کورت در فقر زندگی مینیمه مفروش واقع در خیابان ت

مرگ یکی . آکادمی شاهی با تعیین وي به عنوان کتابدار آدکامی او را از این فالکت رهایی داد 1776در . ساخت می

ر چنان گمنامی در آنجا او سالهاي آخر عمر خود را د. از برادرانش اموال مختصري در ویلز برایش به ارث گذارد

بالعکس، دوران زندگی رنلدز عبارت از یک سلسله افتخارات و  ).1782(اي مرگش را ذکر نکرد  گذراند که هیچ نشریه

او این خوشبختی را داشت که از یک روحانی در دونشر به دنیا آمد که یک مدرسۀ التینی داشت و به . کامیابی بود

یافت که جانثن ) 1719(اي دربارة هنر کامل نقاشی  میان این کتابها کتابی به نام مقالهجاشوا در . مند بود کتاب عالقه

و والدین با مالطفتش به این   این کتاب آتش تمایل به نقاش شدن را در وجود او مشتعل کرد،. ریچاردسن نوشته بود

ودسن، یکی از اهالی دون که با دختر آنها او را به لندن فرستادند تا نزد تامس ه. انتخاب وي روي خوش نشان دادند

پدرش  1746در . پرداز انگلستان بود، تعلیم یابد ریچاردسن ازدواج کرده و در آن وقت مطلوبترین نقاش تک چهره

او در آن بندر . درگذشت، و هنرمند جوان با دو خواهرش در محلی که امروز به نام پلیموت معروف است سکنا گزیدند

. یافت کشید و دوستان باارزشی می شان را می کرد و تک چهره ن و فرماندهان کشتیها برخورد میمعروف با دریانوردا

وقتی به ناخدا آوگوستوس کپل دستور داده شد که هدایایی براي حکمران الجزایر ببرد، او حاضر شد به طور رایگان 

رنلدز از . ر ایتالیا به تحصیل پردازددانست این جوانک حسرت آن دارد که د جاشوا را به مینورکا ببرد، زیرا می

. کرد برداري می او سه سال در ایتالیا ماند و در این مدت نقاشی و نسخه ).1750(مینورکا راه رم را در پیش گرفت 

هایی را که میکالنژ و رافائل در ترسیم خطوط، رنگ، نور، سایه، ترکیب، عمق بشره، و  کوشید که شیوه سخت می

بودند کشف کند؛ این کار برایش گران تمام شد، زیرا وقتی در بعضی از اطاقهاي بدون گرماي  حالت به کار برده

سپس به ونیز رفت . کرد، سرمایی خورد که ظاهراً به قسمت داخلی گوش وي آسیب رساند برداري می واتیکان نسخه

که چگونه به هرکس که براي کشیدن و در آنجا آثار تیسین، تینتورتو، و ورونزه را مورد مطالعه قرار داد و آموخت 

در راه بازگشت به وطنش مدت یک ماه در . نشست وقار و ابهت یک دوج ونیز را ببخشد صورتش در مقابل او می

پس از یک ماه توقف در . پاریس ماند، ولی نقاشیهاي آن دوران فرانسه را براي سلیقۀ خود بیش از حد زنانه یافت

  . و بقیۀ عمر را در آنجا ماند) 1753(ن مستقر شد دون، با خواهرش فرنسس در لند

سیما،  تصویر ناخدا خوش در این. او با تصویر دیگري که از ناخدا کپل ساخت تقریباً بالفاصله جلب توجه کرد

پراشتیاق، و مسلط نشان داده شده، و سنت ون دایک دایر بر اینکه تصاویر به صورت تمثالهاي پرزرق و برق اشراف 

رنلدز ظرف دو سال دوازده مشتري براي کشیدن تصویر پپدا کرد و به عنوان بهترین نقاش . ا شده بودباشد احی

او چنان مجذوب و متبحر . زبردستیش در تک چهره نگاري باعث محدودیت کارش شده بود. انگلستان شناخته شد

. یافت اي، یا مذهبی نمی انهها شد که وقت و مهارت کافی براي کشیدن مناظر تاریخی، افس در کشیدن تک چهره

. معدودي تصویر خوب از این نوع، مانند خاندان مقدس واالهگان رحمت، کشید، ولی الهام و استعدادش در اینها نبود

آنها پروتستان بودند و به نقاشیهاي مذهبی، به عنوان   تقریباً همۀ. خواستند مشتریانش نیز چنین نقاشیهایی نمی

آنها طبیعت را دوست داشتند، ولی به عنوان یک چیز . دادند ست، روي خوش نشان نمیپرستی ا اینکه مشوق بت

هایشان  فرعی در حاشیۀ شخصیت و شکار خود؛ آنها مایل بودند که خود را در امان از گذشت عمر، روي دیوارخانه

ند، دو هزار نفر از این نوع آمد بنابراین، آنها نزد رنلدز می. ببینند و نسلهاي آینده را تحت تأثیر خود قرار دهند

هیچ کدام از . فرستادند مشتریها به او مراجعه کردند، آنها همسران و فرزندان و گاهی سگهاي خود را هم نزد و می
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توانست آنچه را که طبیعت از دادنش  رفت، زیرا نیروي تخیل پرلطف رنلدز پیوسته می آنها با دلخوري از نزد او نمی

تصویر موجود رنلدز دیده  630گاه خاطرة یک نسل یا یک طبقه مانند آنچه که در  هیچ. کند دریغ کرده بود، تأمین

بیوت در تصویري از . درا ین تصاویر، سیاستمدارانی از آن دوران پرحرارت وجود دارند. شود حفظ نشده است می

س با شکم گنده و پرتمنا و قدري عبوس و گرفته، و فاک) وهشت سال بود باتوجه به سنش که سی(شکوه رنگها، برك 

که  -والپول، سترن، گولد سمیث . در میان این تصاویر نویسندگان نیز هستند …. وچهار سالگی شریف در سن چهل

که تنها به کمک  –هاي چاقش که مارکیز دو دفان  گیبن با آن گونه  رسد،  به نظر می» پول بیچاره«واقعاً شبیه 

اشتباه کرد، بازول با چنان غروري که گویی او جانسن را » نشیمنگاه یک بچه«با  آن را –توانست ببیند  دستانش می

در برابر رنلدز نشست  1772اش را کشید و در  وخود جانسن که رنلدز با عالقۀ بسیار پنج بار تک چهره  آفریده است،

یان این تصاویر خدایان صحنۀ همچنین در م. تا بهترین صورتی را که وي تاکنون از انسانها کشیده است از وي بسازد

قرار دارد، مري رابینسن به » میان کششهاي متضاد االهگان تراژدي و کمدي«گریک که   :خورند نمایش به چشم می

تراژدي؛ یک نفر اهل ذوق مبلغ   عنوان پردیتا، خانم ابینگتن به عنوان االهۀ آثار کمدي، و سراسیدنز به عنوان االهۀ

.براي این شاهکار غرورآمیز به رنلدز پرداخت) دالر 18,200شاید حدود (گینی  700

کردند، براي سیاست خارجی  در این مجموعۀ بینظیر، تعداد اشرافی که براي مردمی فردگرا نظم اجتماعی برقرار می

. تر بوددادند از همه بیش اي در اختیار پادشاه قرار می ریختند، و قانون اساسی محدود کننده طرحهاي پیروزمندانه می

اي  این تصویر، که به نام پسرك قهوه. اینها را باید نخست در جوانی خوش بر ورویشان دید، مانند لیستر دوازدهساله

با پسرك آبی پوش، اثر  ، در سن هجدهسالگی با)1755(اي در ویلز متولد شده بود  در مهمانخانه رنلدز معروف است،

پس از گذراندن مراحل پر مخاطرة زندگی خویش، بر قطر شکم خود  بیشتر آنها. خیزد گینزبره به معارضه برمی

به عنوان  1780به عنوان یک ناخدا کامالً دلپذیر بود، ولی در  1753افزودند، مانند همان آوگوستوس کپل که در 

رنلدز موفق  قلمبگیها و ابریشم ویراق البسه، –باوجود این گونه گردي . العاده چاق و چله شده بود یک دریاساالر فوق

براي مثال، شکل و شخصیت نیرومند لرد هیثفیلد را . شد شهامت و غرور ملموس را در قالب رنگها و خطوط درآورد

طارق را، که وي از آن به  در نظر بگیرید که با رنگ سرخ خاص انگلیسیها به نحوي جسورانه مجسم شده و کلید جبل

.اسپانیاییها و فرانسویان دفاع کره بود، در دست داردناپذیر در برابر محاصرة چهارساله  نحوي شکست

رسیم به االهگانی که در میان زنان بودند و رنلدز آنها را در میان همسران و دختران اشراف  و به این ترتیب می

او که ازدواج نکرده بود، آزادي آن را داشت که همۀ آنها را با چشمان و قلم موي خود دوست . یافت انگلستان می

شان را بهتر جلوه دهد، موهاي انبوهشان را مرتب سازد، و اندامشان را  بدارد، بینیهاي آنها را راست کند، خطوط چهره

به لیدي الیزابت . با چنان البسۀ نرم و آزادي تغییر شکل دهد که باعث شود ونوس حسرت لباس بر تن داشتن بکشد

اي را برتن دارد که سالها قبل از آن به عنوان ندیمۀ  ازندهکپل، مارشنس آو تویستوك، توجه کنید که لباسهاي بر

اند و پاهایش را  بدون آن چینهاي ابریشمی که بارنگ مجسم شده. عروس در مراسم ازدواج ملکه شارلوته پوشیده بود

چه  پوشانده است، این زن) توانست با پاهاي کسانتیپه، همسر سقراط، فرق زیادي داشته باشد که به هر حال نمی(

تواند  اي برتن داشته باشد چه می کرد تا ببیند با یک زن که لباس ساده کرد؟ گاهی رنلدز آزمایش می صورتی پیدا می

روي یک کوسن  داچس آوریچمند، را نشان داد که لباسی عادي بر تن دارد و گل و بوته  بکند؛ او مري بروس،

تصویر خانم . تواند به خواب یک فیلسوف بیاید که میصورت مري در این تصویر از آن صورتهایی است . دوزد می

از نظر سادگی لباس و نیمرخ ملکوتی نیز . دهد بووري، که وي را در حال گوش دادن به حرفهاي خانم کرو نشان می

در تصویر اما گیلبرت، کنتس ماونت اجکامب، صورت آرام و پرعطوفت وي حتی از . تقریباً داراي همان کیفیت است

  .یاد شده زیبایی عمیقتري داشت؛ این تصویر زیبا در جنگ دوم جهانی بر اثر عملیات دشمن از میان رفتتصاویر 
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تقریباً همۀ این زنان بچه داشتند، زیرا قسمتی از تعهدات اشرافی آن بود که خانواده و اموال به صورت یکپارچه داوم 

اش، که بعداً لرد هربرت  تس پمبروك، را با پسر شش سالهبه این ترتیب، رنلدز تصویر لیدي الیزابت سپنسر، کن. یابند

اش به نام جورجیانا ترسیم کرد؛ این دختر بعداً داچس آو  شد، کشید؛ و صورت خانم ادوارد بووري را با دختر سه ساله

رأي  هاي خود، در مبارزات فاکس براي نمایندگی پارلمنت، براي او همان زیباروي بانشاطی که با بوسه(دونشر شد 

این جورجیاناي . اي باز هم به نام جورجیانا داشت که رنلدزتصویر هر دو آنها را کشید ساله و او هم دختر سه) خرید می

.دوم بعداً کنتس آو کارالیل شد

 ها بودند، که یک تاالر پر از تصاویر آنان بود، و تقریباً همه آنها با خود بچه) وشاید از همۀ اینها جالبتر(و باالخره 

اند و کیفیات روحی آنها در احساس ناامنی و سرگشتگی طفولیت  خصوصیات فردي و غیرقابل استنساخ ترسیم شده

شناسند و آن سن معصومیت نام دارد که  همۀ جهانیان شاهکار رنلدز را در این زمینه می. با همدردي درك شده است

لی این مطلب را که چه مدت پیش از آن، ادراك ، یعنی در آخرین سالهاي بینایی خود، کشید؛ و1788وي در سال 

اي که وي با زیبایی وصف  وي نسبت به دوران طفولیت به صورت بصیرتی تقریباً رازورانه درآمد، از روي تک چهره

از آن پس، وي اطفال را در هر . توان تعیین کرد کشید می 1758ناپذیر از لرد رابرت سپنسر در سن یازدهسالگی در 

اش؛ در سن سه  در سن یکسالگی پرنسس سوفیا ماتیلدا؛ در سن دو سالگی آقاي وین با بره: کرد میسنی نقاشی 

سالگی دوشیزه بولز با سگش؛ در سن چهار سالگی آقاي کرو که به طور کامل تقلید هنري هشتم را درآورده بود؛ و 

که بعدها (نامهاي ویلیام و جورج  ؛ در سن پنجسالگی پسران برامل به»فرنگی فروش دختر توت«در حدود همان سن 

؛ در سن شش سالگی شاهزاده ویلیام فردریک؛ در سن هفتسالگی لرد جورج کانوي؛ در )معروف شد» برامل زیبا«به

ارل آو کارالیل؛ و به همین ترتیب تا به مراحل   سن هشت سالگی لیدي کروالین هاوارد؛ در سن نهسالگی فردریک،

  .رسید دي میجوانی و ازدواج و اطفال بع

پیشرفت کند کارها طبعاً «: گفت دار را بکشد و می دهد تصویر اشخاص اسم و رسم رنلدز اذعان داشت که ترجیح می

اي را که وي  لیره 300توانستند  و تنها ثروتمندان می» سازد زیبایی و آراستگی را آخرین نتیجۀ ثروت و قدرت می

به هر حال، او معدن طال یافته بود، و طولی نکشید که . ست بپردازندخوا می» یک تصویر تمام قد با دو بچه«براي 

ترین  در میدان لستر، که در آن موقع گزیده 17اي در شمارة  خانه 1760در سال . لیره درآمد پیدا کرد 16,000سالی 

و براي کارگاهش اطاقی محلۀ لندن بود، خرید؛ آن را با اثاثۀ تجملی مجهز کرد؛ آثار استادان قدیم را در آن گردآورد؛ 

هاي نقاشی و چرخهاي آن طال   اش منقش به پرده اي داشت که تنه او از خودکالسکه. به بزرگی یک تاالر رقص برگزید

خواست که با این کالسکه در اطراف شهر گردش کند، زیرا عقیده داشت که تظاهر اینچنینی  بودند؛ از خواهرش می

درها به روي او باز بودند و   همۀ. یافت» نایب«لقب  1761در . ش خواهد آوردبه ثروت، ثروت بازهم بیشتري برای

او بیش از هر فرد دیگر در انگلستان . کرد دار پذیرایی می خودش هم از صاحبان نبوغ و زیبایی و آدمهاي اسم و رسم

ن را به وي تقدیم گولدسمیث دهکدة متروك و بازول زندگی سمیوئل جانس. مردان اهل ادب در سر میز خود داشت

او  .را تأسیس کرد تا براي جانسن محل تجمعی از همگنانش فراهم آورد» باشگاه« 1764رنلدز بود که در . کردند

هاي زیادي ازاو پرداخت؛ و از خودش حتی از  بایستی خیلی جانسن را دوست داشته باشد، زیرا تک چهره قاعدتاً می

خطوط . صورتش گلگون، و بر آن رد آبلۀ دوران کودکی باقی بود. اي نداشت رنلدز از نعمت جمال بهره. آن هم بیشتر

در سن . لب باالیش تغییر شکل داده بود، زیرا وقتی در مینورکا بود، بر زمین افتاده بود. اش نامشخص بودند چهره

ار تویی از نور کوشد از داالن هز سالگی خود را چنان تصویر کرد که دستش را سایبان چشمان خویش کرده و می سی

وي در سن پنجاهسالگی خود را در تصویري با . و سایه بگذرد تا به روحی که در پس صورت قرار دارد دست یابد

بهتر از همۀ این . لباس دکتري ارائه کرد، زیرا دانشگاه آکسفرد بتازگی به او درجۀ دکتراي حقوق مدنی داده بود
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تر  ؛ در این تصویر صورتش برازنده1775ی و متعلق به حدود سال اي است در گالري مل سلسله تصاویر، تک چهره

زیرا در شرف کر  –است، ولی مویش خاکستري رنگ و دستش، براي بهتر شنیدن، کنار گوشش گذارده شده است 

مدت . آکادمی شاهی هنر تأسیس شد، رنلدز به اتفاق آرا به ریاست آن انتخاب شد 1768هنگامی که در  .شدن بود

بازول در میان دوستانی . گشود سال وي هر یک از فصول این فرهنگستان را با یک سخنرانی براي شاگردان می پانزده

بسیاري از کسانی که این نطقها را ). 1769ژانویۀ  2(بود که در نخستین سخنرانی در ردیف جلو نشسته بودند 

نویسند، ولی سر  ند که برك یا جانسن آنها را میکرد بعضیها فکر می. شنیدند از کیفیت عالی ادبی آن به حیرت آمدند

وي . جاشوا مطالب زیادي از معاشرتها و حشر و نشرهاي خود آموخته بود و از خود، هم سبکی یافته بود و هم فکري

او این عقیده را که نبوغ امکان دارد . داد به عنوان یک عضو آکادمی طبعاً اهمیت مطالعه را مورد تأکید قرار می

داد و اصرار  را مورد مسخره قرار می» این شبح الهام«کرد؛ او  ا از تحصیل و تالش زیاد بینیاز دارد تقبیح میشخص ر

از هر «: گفت عالوه بر آن، می» .توان براي شهرت پابرجا پرداخت کار و زحمت تنها بهایی است که می«ورزید که  می

را مردود داشت که قواعد در حکم غل و زنجیري هستند که  فرصت باید استفاده کرد تا آن عقیدة ناصحیح و عوامانه

نخست آموزش است،   :در جریان پرورش یک هنرمند سه مرحله باید وجود داشته باشد» .اند بر پاي نبوغ بسته شده

 ؛ دوم مطالعه در آثار استادانی که گذشت زمان بر)مدل(یعنی آموختن قواعد، طرز طراحی، رنگامیزي و انتخاب نمونه 

اند اینک در  آن کماالتی که در میان استادان گوناگون پراکنده«بر اثر چنین مطالعاتی . آثار آنها صحه گذارده است

شوند، و این اندیشۀ کلی از این پس ذوق و سلیقه شاگرد را تحت قاعده و نظم  آوري می یک اندیشۀ کلی جمع

آخرین دوران، شاگرد را از انقیاد نسبت به هر نوع سومین و  …دهد؛  آورد و نیروي تخیل وي را گسترش می درمی

تنها در این مرحله است که شاگرد باید دست به » .سازد داند، آزاد می مرجعی غیر از آنچه خودش متکی بر عقل می

شاگرد پس از اینکه قضاوت خود را بر پایۀ درستی مستقر کرد و حافظۀ خود را خوب انباشت، «. ابداع و ابتکار بزند

تحت انضباط  فکري که به این ترتیب. تواند بدون احساس بیم، نیروي تخیل خود را به مورد آزمایش گذارد ک میاین

روي با  قرار گرفته است ممکن است براي ابراز پرشورترین ذوقها آزاد گذارده شود و در مرزهاي شدیدترین زیاده

مردود دانسته، و اندرز داده » استادان سیاه«عنوان  هوگارت استادان قدیم را به ».جسارت در حال کار و حرکت باشد

رنلدز عقیده داشت که این کار باید تنها در حکم تدارك براي هنر . بود که طبیعت به نحوي واقعبینانه ترسیم شود

تمایل هنرمند واقعی باید وسعت بیشتري . از خود طبیعت نباید تقلید خیلی نزدیک کرد«. تري باشد کمال یافته

او باید به جاي تالش در سرگرم ساختن بشریت با تقلیدهاي ناب و دقیق خود، سعی کند با عظمت . باشد داشته

از » .و کوشش کند که با در قید درآوردن نیروي تخیل به شهرت برسد …. هاي خویش آنها را بهبود بخشد اندیشه

هنرمند راه برطرف کردن . ن وجود دارددیدگاه زیبایی، همه چیز در طبیعت ناکامل است و یک نقص و یا عیب در آ

آموزد و کیفیات عالی موجود در اشکال ناقص متعدد را در یک کمال  این نقص یا عیب را از آثار مخلوق خود می

هنرمند طبیعت را به کمک خود طبیعت تصحیح، و وضع ناکامل آن را با وضع کاملتر آن «. کند مطلوب ترکیب می

داند، اصل بزرگ راهنمایی  الت کامل طبیعت، که هنرمند آن را زیبایی کمال مطلوب میاین موضوع ح. کند اصالح می

براي تشخیص ناقص از کامل، و عالی از پست، و براي » .یابند اي است که به وسیلۀ آن آثار نبوغ آمیز تحقق می کننده

مصاحبت اشخاص دانشمند و «ا تزکیه و باالبردن نیروي تخیل، هنرمند باید خود را به کمک ادبیات و فلسفه و ب

  .این همان کاري است که رنلدز انجام داده بود. غنی کند» داراي نبوغ

. مدت هفت سال دیگر به نقاشی ادامه داد. دچار حملۀ فلج شد، که از آن تا حدودي بهبود یافت 1782رنلدز در 

چشم راستش شروع به از کار  1789در . سپس چشم چپش را غبار گرفت و کمی بعد بینایی خود را از دست داد

افتادن کرد، و او قلم موي خود را زمین گذاشت، و از این امر مغموم بود که کوري تقریباً کامل به کري تقریبیی که از 



۶۵۶٣

 1790دسامبر  10در . شد وهفتمین سال عمرش او را ناچار ساخته بود از سمعک استفاده کند، افزوده می بیست

کارانۀ سخنرانیهاي قبلی خویش  وي ایمان خود را به اصول آکادمیک و محافظه. راد کردآخرین سخنرانی خود را ای

تکرار کرد و اندرز خویش را دربارة اینکه قبل از رنگها باید به مطالعۀ خطوط پرداخت و پیش از تالش براي ابداع باید 

  :میکالنژ پایان داداو گفتۀ خود را با مدح از . به مطالعه در آثار کالسیک پرداخت، تجدید کرد

توانستم بار دیگر زندگی خود را آغاز کنم، در همان راهی که آن استاد بزرگ گام برداشت قدم  چنانچه من می

براي مردي بلند همت بوسیدن گوشۀ لباس او و کسب کوچکترین فیضی از کماالت وي افتخار و مزیتی . گذاشتم می

ارم که این سخنرانیها گواهی بر ستایش من از آن مرد واقعاً االهی من، نه بدون غرور، عقیده د. مکفی خواهد بود

  .آورم، نام میکالنژ باشد است، و مایلم آخرین کالمی که در این آکادمی و از اینجا بر زبان می

درگذشت، و نه نجیبزاده، با غرور جسد وي را به کلیساي جامع سنت  1792فوریۀ  23این تک چهره پرداز نام در 

  .ندپول برد

V – تامس گینزبره

رنلدز مرد دنیا بود، و حاضر بود احترام و اطاعتی را که الزمۀ مقبولیت اجتماعی بود به جا آورد؛ گینزبره شخصی 

شد که شخصیت و هنرش را به عنوان بهاي موفقیت قربانی  فردگرا با احساسات تند بود، و وقتی از وي خواسته می

تامس استقالل فکري آنها را بدون . از نظر مذهبی جزو ناسازگاران بودند والدینش. آمد کند، سخت به خشم می

دربارة فرار کردن او از مدرسه در موطنش سادبري براي گردش در نقاط خارج شهر، کشیدن . تقدسشان به ارث برد

داستانهایی گفته آشامیدند  چریدند یا در کنار آبگیري آب می سمان و گلۀ احشامی که در مزارع می مناظر درختان و آ

وقتی که تا سن چهاردهسالگی همۀ درختانی را که در همسایگی خود داشت کشید، از پدرش اجازه گرفت . شود می

آمد، به  در آنجا، به طوري که از اندرز بعدي وي به یک بازیگر جوان برمی. به لندن برود تا به تحصیل هنر بپردازد

یابانهاي لندن این سو و آن سوندو، به تصور اینکه مناظري از طبیعت را در خ«: او گفت. مطالعۀ زنان شهر پرداخت

این در حکم نخستین آموزشگاه من بود، و من در . یابی، و با این کار خود سالمت مزاجت را به خطر نیفکن درمی

ناگهان  ».وادار کنم توانید به من اجازه دهید که شما را به احتیاط بنابراین، شما می. مورد زنان مطالعات عمیقی دارم

بیشتر . وي، که هنوز بیش از نوزده سال نداشت، با یک دختر شانزدهسالۀ اسکاتلندي به نام مارگارت بر ازدواج کرد

. لیره داشت 200اي به مبلغ  توصیفها حاکی از آن بودند که مارگارت دختر نامشروع یک دوك بود، ولی درآمد ساالنه

تامس به یک باشگاه موسیقی پیوست، زیرا به موسیقی عالقه داشت و . ر شدندآنها در ایپسویچ مستق 1748در 

کشم، و موسیقی  اي که دارم منظره می سازم، به خاطر عالقه من براي امرار معاش چهره می«. نواخت چندین ساز می

اي   امل تقویت کنندهکشیدند ع او در آثار نقاشان هلندي که منظره می» .توانم جلو خود را بگیرم نوازم چون نمی می

فیلیپ ثیکنس، فرماندار دژ لندگارد که در آن نزدیکی بود، به او مأموریت . براي عالقۀ خود نسبت به طبیعت یافت

هاي اطراف، و هریچ را نقاشی کند؛ سپس به او اندرز داد که درباث به دنبال مشتریان ثروتمندتر و  داد که دژ، تپه

  .بیشتري بگردد

به جستجوي موسیقیدانان پرداخت، و   به باث وارد شد و به جاي اینکه دنبال نقاشان بگردد، 1759 گینزبره در سال

او روحیه و حساسیت یک موسیقیدان را داشت و . طولی نکشید که یوهان کریستیان باخ در شمار دوستانش درآمد

هاي هنري خوبی بود، و  اي مجموعهباث دار. در نقاشیهاي خود موسیقی را به گرمی رنگ و زیبایی خطوط تبدیل کرد

توانست در مناظري که توسط کلود لورن و گاسپارپوسن، و صورتهایی که توسط ون دایک  در این هنگام وي می

کشید که عالیترین  او وارث شیوة انگلیسی ون دایک شد، و صورتهایی می. کشیده شده بودند به مطالعه پردازد

. اي از بهترین آثار خود را به وجود آورد در باث پاره .افزود برازندگی البسه میظرافت هنر را به برجستگی شخصیت و 
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او همۀ هنرمندي در . گینزبره تصویر همسر جوان و زیباي ریچارد را کشید. کرد خانوادة شریدن در آنجا زندگی می

راهام با چینها و تاهاي خود لباس سرخ رنگ خانم گ. حال بلوغ خود را برتصویري به نام خان گراهام محترم نثار کرد

وقتی که این تصویر در آکادمی شاهی لندن به . داد که ظریفترین درجات رنگ و سایه را به کار برد به او امکان می

آمد که درخشش آن از آنچه که تا آن وقت  ، به نظر بسیاري از ناظران چنین می)1777(معرض نمایش گذارده شد 

گینزیره جانثن باتل، پسر یک آهنکار، را در قالب پسرك آبی  1770در حدود سال . ایدنم رنلدز کشیده بود بیشتر می

رنلدز با اطمینان اظهار داشته بود که با رنگ . دالر پرداخت 500,000در آورد که گالري هنري هانتینگن براي آن 

مندانه به استقبال این مبارزه رقیب وي، که در حال روآمدن بود، پیروز. توان کشید آبی هیچ تصویر قابل قبولی نمی

.رفت، و از آن پس رنگ آبی رنگ مطبوعی در نقاشی انگلیسی شد

ولی او به . در این هنگام همۀ افراد سرشناس در باث مایل بودند براي کشیدن تصویرشان در برابر گینزبره بنشینند

خود را بردارم و به » ویلن بزرگ«ام و خیلی مایلم  من از کشیدن صورت به جان آمده»  :یکی از دوستانش گفت

ولی او در عوض » .هاي دلپذیر بروم تا در آنجا بتوانم منظره بکشم و بقیۀ عمر را در آرامش و راحتی به سر برم دهکده

 300و در شومبرگ هاوس، در خیابان پل مل، اطاقهاي با شکوهی به مبلغ سالی ) 1774(به لندن نقل مکان کرد 

وي بر سر نمایش نقاشیهایش با . هاي ظاهري از رنلدز عقب باشد خواست از لحاظ جنبه میاو ن. لیره اجاره کرد

، آثار 1783از نمایش دادن آثار خود در آنجا امتناع ورزید؛ و پس از ) 1777- 1773(آکادمی نزاع و مدت چهار سال 

عاري از لطفی را در زمینۀ  منتقدان هنري نبرد. شد در مراسم گشایش ساالنۀ کارگاهش دید تازة وي را تنها می

شدند، ولی خاندان سلطنتی طرفدار  به طور کلی آثار رنلدز برتر دانسته می. مقایسۀ آثار رنلدز و گینزبره آغاز کردند

هاوس هجوم آوردند و  طولی نکشید که نیمی از اشراف به شومبرگ. گینزبره بود، و او تصویر همۀ آنها را کشید

در این هنگام گینزبره تصویر شریدن، برك، جانسن، فرانکلین، . از طریق رنگها شدندخواستار فناناپذیري خود 

خانه ناچار بود خود  او براي پا برجا کردن وضع خود و پرداختن اجاره. بلکستون، پیت دوم، کالیو، و دیگران را کشید

  .نگاري کند را تسلیم تک چهره

یکی از اعیان وقتی براي کشیدن . یافتند تند او را سختگیر مینشس کسانی که براي کشیدن تصویرشان در برابرش می

گینزبره بدون اینکه تصویرش را بکشد، او را روانۀ منزلش . تصویرش در برابر او نشست، هرچه توانست قیافه گرفت

چون این خاصیت نیمی از راز برتري وي به عنوان یک (خطوط چهرة گریک چنان در حرکت و متغیر بودند . کرد

 .اي ببیند که بتواند تصویر آن را بکشد که نقاش نتوانست براي مدتی طوالنی به قدر کافی وي را با قیافه) زیگر بودبا

آنها را به عنوان یک جفت »  :گینزبره فریاد برآورد. او با رقیب گریک به نام سمیوئل فوت نیز همین مشکل را داشت

در مورد خانم سیدنز اشکالی از نوع » .ا دارند جز قیافۀ خودشان راآنها قیافۀ همه کس ر. باز به جهنم بفرستید حقه

وقتی با زنان سروکار داشت، بیش از هر » .خانم، لعنت بر این بینی شما، چون انتهایی ندارد«: دیگر داشت و گفت

ي از رنگهاي ا کرد، ولی این جذبه را به ترکیب شاعرانه او جذبۀ جنسی آنها را شدیداً احساس می. موقع سرحال بود

.ساخت  مالیم و چشمان خمار مبدل می

او . کشید، که براي آن خواستاران کمی وجود داشت داد، منظره می اش به وي اجازه می وقتی دم و دستگاه پرهزینه

داد، مانند رابرت اندروز  آمدند در برابر یک صحنۀ روستایی قرار می اغلب کسانی را که براي کشیدن تصویر نزدش می

از آنجا که آنقدر پرمشغله بود که ). دالر به فروش رفت 364,000در یک حراج به مبلغ  1960که در (رش همس

هاي درختان، و انواع گلها و  هاي درخت، علفهاي هرزه، شاخه توانست مستیقماً به سراغ طبیعت زنده برود، کنده نمی

س پوشیده به عنون اشخاص به صورت یک منظره ترتیب آورد و آنها را با عروسکهاي لبا حیوانات را به کارگاه خود می

ها یک کیفیت تصنعی وجود  در این منظره. کشید داد؛ از روي این اشیا، با حافظه و نیروي تخیل خود منظره می می
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ولی با این وجود، نتیجۀ کارهایش . شد داشت، و آن عبارت بود از فورمالیسم و نظمی که بندرت در طبیعت یافت می

در سالهاي بعدي عمر خود، تعدادي تصاویر خیالی کشید که . ز کیفیت رایحۀ مطبوع و آرامش روستایی بودحاکی ا

یکی از اینها به نام دختر . گذارد کرد، بلکه عنان خیالپردازي خود را آزاد می در آنها تظاهري به انطباق با واقعیت نمی

  .نقاشی شدند 1785هر دو اینها در سال . ز بودکلبه با سگ و سبو حاوي کلیۀ عواطف سبوي شکسته اثر گرو

. پایه و مقام او در زمان خودش پایینتر از رنلدز دانسته شد. تواند ارزش گینزبره را تعیین کند تنها یک نقاش می

طراحی او به عنوان اینکه عاري از دقت است، ترکیب بندیش به عنوان اینکه فاقد به هم پیوستگی است، و افرادي که 

گرفتند؛ ولی خود رنلدز درخشش  اند مورد انتقاد قرار می کرد به عنوان اینکه خوب به خود حالت نگرفته ی مینقاش

در آثار گینزبره کیفیتی شاعرانه و موسیقیایی وجود داشت که تک . ستود خیره کنندة رنگامیزي رقیب خود را می

تر داشت و در تجسم قیافۀ  لدز نحوة تفکري مردانهرن. توانست آن را بخوبی درك کند نمی) رنلدز(نگار بزرگ  چهره

ها را نقاشی  داد زنان و پسر بچه روحیۀ گینزبره بیشتر جنبۀ رمانتیک داشت و ترجیح می. مردان توفیق بهتري یافت

او فاقد آن آموزش در زمینۀ سبکهاي کالسیک بود که رنلدز در ایتالیا به دست آورده بود؛ و از آن معاشرت و . کند

کرد، عالیق فکري  گینزبره کمتر مطالعه می. ساخت بیبهره بود رونشر تحرك آوري که فکر و هنر رنلدز را غنی میحش

باز بود، ولی  او دست و دل. گرداند آمدند روي می اندکی داشت، و از محفل لطیف طبعان که در اطراف جانسن گرد می

با شکیبایی به بحثهاي رنلدز یا  توانست هرگز نمی. اشتگرفت؛ دیدي انتقادي د تأثیر احساسات قرار می زود تحت 

.با این وصف، او دستی شریدن را تا پایان حفظ کرد. قضاوتهاي جانسن گوش دهد

بتدریج که بر سنش افزوده شد، کیفیت مالیخولیایی به خود گرفت، زیرا روحیۀ رمانتیک چنانچه جنبۀ مذهبی به 

هاي گینزبره، در میان گیاهان انبوه و چمنزار  در بسیاري از منظره. ماندخود نگیرد، در برابر مرگ عاجز خواهد 

زد که سرطان مشغول از  شاید او حدس می. کند خودنمایی می» نشانۀ مرگ«سرسبز، یک درخت خشک به عنوان 

می باشد به طور روزافزون احساس تلخکا بین بردن وي است، و از فکر اینکه دردي چنان طوالنی در انتظارش می

رنلدز به . اي آشتی جویانه به رنلدز نوشت و از او خواست که از وي دیدن کند  چند روز پیش از مرگ نامه. کرد می

دیدنش رفت، و این دو نفر که خودشان بیش از آنکه با یکدیگر نزاع کرده باشند موضوع بحث وجدل افراد کم 

: وقتی که اینان از یکدیگر جدا شدند، گینزبره گفت. داي پرداختن تر قرار گرفته بودند، به صحبت دوستانه اهمیت

در سن  1788در دوم اوت » .دایک هم در جمع ما باشد خداحافظ، تا اینکه در دنیاي دیگر یکدیگر را ببینیم و ون«

  .ویک سالگی درگذشت شصت

دهمین سخنرانی خود چهار ماه بعد رنلدز در چهار. رنلدز در حمل جسد او به محوطۀ کلیساي کیو به شریدن پیوست

: هاي عالی کار گینزبره را متذکر شد، وي افزود او با صراحت معایب و جنبه. اي به عمل آورد از وي تجلیل شایسته

اگر این ملت در هر صورت نبوغ کافی براي آن بپرورد که براي ما امتیاز پرافتخار ایجاد یک مکتب انگلیسی را «

نر در میان نخستین بانیان آن مکتب رو به گسترش به نسلهاي آینده منتقل تحصیل کند، نام گینزبره در تاریخ ه

جورج رامنی براي رسیدن به شهرت رنلدز و گینزبره تالش کرد، ولی نقص تحصیالت، سالمت، و ».خواهد شد

در دکان  اي نگرفته بود، او که پس از دوازدهسالگی از تحصیالت بهره. داشت اخالقش وي را در نقشی پایینتر نگاه می

طراحیهاي وي باعث شدند یکی از اهالی محل، که آدم بیعاري . نجاري پدرش در لنکشر تا سن نوزدهسالگی کار کرد

. در سن بیست و دوسالگی شدیداً بیمار شد و پس از بهبود با پرستار خود ازدواج کرد. بود، او را تحت تعلیم قرار دهد

در مدت سی و هفت سال، تنها . در جستجوي بخت خود روان شدکمی بعد بیقرار شد، همسرش را ترك گفت، و 

در آمدش براي اینکه از پاریس و . فرستاد دوبار با همسر خود مالقات کرد، ولی قسمتی از درآمد خود را براي او می

اثر رم دیدن کند کافی بود، و در این شهرها تحت تأثیر گرایش نئوکالسیک قرار گرفت؛ پس از بازگشت به لندن، بر
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یکی از اینها اما . کشید، مشتریانی جلب کرد توانایی خود به بخشیدن وقار و برازندگی به کسانی که تصویرشان را می

رامنی چنان اسیر زیبایی او شد که وي را به صورت االهه، کاساندرا، کیرکه، . الین بود که بعدها لیدب همیلتن شد

ساذرلند نقاشی کرد که براي آن  اي از لیدي وي تک چهره 1782در . مریم مجدلیه، ژاندارك، وقدیس مجسم کرد

او که از لحاظ جسمی و  1799در . دالر به فروش رفت 250‘000این تصویر اخیراً به مبلغ . لیره دریافت داشت 18

روحی از پاي افتاده بود، نزد همسرش بازگشت، همسرش بار دیگر، همانطور که چهل و چهار سال پیش از آن کرده 

.درگذشت 1802رامنی سه سال با حالت فلج به زندگی ادامه داد و در . دار شد ود، پرستاري او را عهدهب

نقاشی و چه در زمینۀ   براثر کارهاي جرج رامنی، رنلدز، و گینزبره، انگلستان در نیمۀ دوم قرن هجدهم، چه در زمینۀ

  .سیاسی و ادبی، به جریان کامل تمدن اروپا پیوست

  

  

یکم فصل سی و

  همسایگان انگلستان

1756 -1789  

  

I – ایرلند عصر گرتن  

  :او گفت. آوردند کرد، توضیح داد که چرا فقرا به جنایت روي می از ایرلند دیدن می 1764یک مسافر انلگیسی که در 

که با  برد، و در چنین حالتی اگر نخستین کسی از یک دهقان ایرلندي که در وضعی فالکتبار در نهایت فقر به سر می

اي بر سر او بزند و او را همیشه از زندگی تحت فشار و توأم با فقرش آسوده کند، او به دالیلی  کند ضربه او برخورد می

توان انتظار داشت که از عدالت یا مجازات هراس داشته باشد؟  پندارد، چگونه می این عمل را دوستانه و ارزشمند می

کنند در نظر من دلیل کافی بر نزاکت طبیعی  د را با شکیبایی تحمل میوضع پست خو …اینکه بسیاري از آنها …

  .خلق و خوي آنهاست

مالکان، که تقریباً همه پروتستان بودند، مستقیماً یا بیش از سایرین، بر دهقانان که تقریباً همگی کاتولیک بودند ظلم 

شان  کردند و خونی را که مال االجاره زندگی میداشتند؛ معموالً صاحبان اراضی در انگلستان  و ستم وحشیانه روا نمی

گرفتند این مال االجاره را بزور از  هایی که اراضی مالکان را به اجاره می دیدند، بلکه واسطه به آن آغشته بود نمی

اچار گرفتند، تا آنجا که دهقانان ن ها بودند که تاسرحد امکان از دهقانان پول می این واسطه. کردند دهقانان وصول می

  .زمینی تغذیه کنند و جامۀ ژنده بپوشند بودند با سیب

داد، به ایرلند اجازه داده شد به مدت پنج  ، به علت اینکه بیماري دامهاي انگلستان را بسرعت کاهش می1758در 

ادة از جمله اراضی عمومی که قبالً مورد استف –اراضی زیادي در ایرلند . سال احشام زنده به انگلستان صادر کند

به محض اینکه توانایی جسمانی آن . به قول سرویلیام پتی(از زیر کشت خارج، زودهنگام  –دار بودند  کشاورزان اجاره

ظاهراً علت این کار این بود که آنها امیدوار بودند که فرزندانشان بزودي . افزودند به مسائل خود می) کردند را پیدا می

به این ترتیب، با وجود باالبودن میزان مرگ و میر، . االجاره کمک کند لخود را در آورند و به پرداخت ما خرج

.افزایش یافت 1791نفر در  4‘753‘000، به 1754نفر در سال  3‘191‘000جمعیت ایرلند از 

بسیاري از پروتستانها و بعضی از کاتولیکها دست به کار تولید منسوجات کتانی، . شد اوضاع صنعتی امیدوار کننده می

در ربع آخر قرن، پس از اینکه گرتن موفق شد تعدیلی در . سازي شده بودند می، نخی، ابریشمی، یا شیشهپش
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محدودیتهاي انگلستان نسبت به مصنوعات و بازرگانی ایرلند فراهم کند، طبقۀ متوسطی به وجود آمد که در حکم 

راکز عمدة آموزش و پرورش، موسیقی، دوبلن از م. اهرمی اقتصادي براي آزادي امور سیاسی و رشد فرهنگی بود

آمد و در آن  ترینیتی کالج بتدریج به صورت یک دانشگاه در می. نمایش نویسی، و معماري در جزایر بریتانیایی شد

اگر ایرلند پرتوهاي درخشان خود مانند برك، . التحصیالن برجسته داشت زمان از خود فهرست بلند باالیی از فارغ

سویفت، و بار کلی را درخاك خود نگاه داشته بود، همپاي درخشانترین ملل آن دوران پرتو گولد سمیث، شریدن، 

السلطنه، به جاي اینکه سالی یک بار از دوبلن دیدار کوتاهی به عمل آورد، آنجا را  ، نایب1766پس از . کرد افکنی می

تئاترهاي دوبلن، از نظر . برپا شدنددر این هنگام بناهاي عمومی معظم و عمارات باشکوه . موطن دایمی خودساخت

در این شهر مسیحا، اثر هندل، بري . کردند آوردند، با تئاترهاي لندن رقابت می کیفیت عالی آثاري که روي صحنه می

آمیز بسیاري، که  هاي موفقیت ، و تامس شریدن نمایشنامه)1742(نخستین بار اجرا شد و مورد استقبال قرار گرفت 

  . همسرش نوشته بود، روي صحنه آورد بعضی از آنها را

، و باتیستها )پیرایشگران(پرسبیتریان، استقاللیان  –ناسازگاران . البته مذهب مسئلۀ عمومی و بحث اصلی ایرلند بود

به موجب این قانون، الزم بود که . شدند از مشاغل رسمی و پارلمنت مستثنا داشته می» قانون آزمون«طبق  –

. سوم کلیساي انگلیکان انجام شوند تا شرط الزم براي انتخاب به مشاغل یادشده فراهم آیدآیینهاي مقدس طبق ر

بیهوده علیه این ) در شمال ایرلند(پرسبیتریان آلستر . شد شامل ایرلند نمی 1689قانون رواداري مذهبی سال 

نجا بسیاري از آنان، با فداکاري، در هزاران نفر از آنها به امریکا مهاجرت کردند، و در آ. کردند محرومیتها اعترض می

  .ارتش انقالبیون جنگیدند

. توانست به نمایندگی پارلمنت انتخاب شود از جمعیت ایرلند هشتاد درصد کاتولیک بودند، ولی هیچ کاتولیکی نمی

ه اجاره ولی ب. داشتند العمر دریافت می –هاي مادام  پروتستانها اجاره. تنها معدودي کاتولیک صاحب زمین بودند

شد، و آنها ناچار بودند دوسوم سود خود را به  ویک سال اجاره داده نمی داران کاتولیک ملکی به مدت بیش از سی

مدارس کاتولیک مجاز به کار نبودند، ولی مقامات رسمی قانون مربوط به منع عزیمت . عنوان مال االجاره بپردازند

یافتند، ولی  بعضی از دانشجویان کاتولیک به ترینیتی کالج راه می. دندکر ایرلندیها به خارج براي تحصیل را اجرا نمی

اي براي تعلیم و  قانون وسیله عبادت به شیوة کاتولیکی مجاز بود، ولی از نظر. توانستند دانشنامه دریافت دارند نمی

شگاههاي مذهبی توانستند به آموز آماده ساختن کشیشهاي کاتولیک وجود نداشت؛ اما داوطلبان شغل کشیشی می

مقامات روحانی   بعضی از این دانشجویان رفتار خوش مشربانه و نظریات آزادمنشانۀ. دیگر کشورهاي اروپایی بروند

گشتند، در سر میز غذاي پروتستانهاي  فرانسه و ایتالیا را اختیار کردند و وقتی به عنوان کشیش به انگلستان باز می

تا هنگامی که هنري . کردند شدند و به تعدیل تعصب از هر دو طرف کمک می رو می تحصیلکرده با حسن قبول روبه

، نهضت آزادي کاتولیکان مورد حمایت هزاران پروتستان، هم در انگلستان و )1775(گرتن وارد پارلمنت ایرلند شد 

.قرار گرفته بود  هم در ایرلند،

شد و در برابر وي مسئول بود، و   نگلستان منصوب میالسلطنه، که توسط پادشاه ا ایرلند زیر نظر یک نایب 1760در 

یک پارلمنت که مجلس اعیان آن تحت تسلط اسقفهاي انگلیکان، و مجلس عوام آن زیر نفوذ مالکان وابسته به 

» باروهاي فاسد و اختصاصی«انتخابات پارلمانی تابع همان . شد کلیساي انگلیکان و حقوق بگیران دولتی بود، اداره می

هاي  معروف بودند، همان طور که مالک خانه» کارگزاران«چند خانوادة مهم که به . ه در انگلستان وجود داشتندبود ک

  .خود بودند، مالک باروهاي خود نیز بودند

، گروههایی از کاتولیکها به نام 1763در . تأثیر بود مقاومت کاتولیکها در برابر حاکمیت انگلستان بر آنان پراکنده و بی

گشتند،  در نقاط خارج از شهر می) پوشیدند به علت پیراهنهاي سفیدي که روي لباسهایشان می(» پسران سفید«
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کردند، و مأموران وصول مالیات یا عشریه را مورد حمله  کندند، احشام را فلج می حصارهاي تحدید حدود اراضی را می

» ملی«نهضت براي آزادي . د، و شورش بپایان رسیدرهبران این گروهها دستگیر و به دار آویخته شدن. دادند قرار می

بیشتر سربازان انگلیسی براي خدمت در امریکا از ایرلند بیرون برده شدند؛ در همان  1776در . وضع بهتري داشت

پروتستانهاي ایرلند براي جلوگیري از شورش . هنگام اقتصاد ایرلند به علت قطع تجارت با امریکا دچار رکود شد

از لحاظ تعداد و قدرت روبه » داوطلبان«. تشکیل دادند» داوطلبان«هجوم خارجی، یک ارتش به نام داخلی یا 

با پشتیبانی این چهل هزار مرد . در زمینۀ سیاست نیرویی سهمگین شدند 1780گسترش گذاردند، تا اینکه تا سال 

  .ري نایل شدندمسلح بود که هنري فالد و هنري گرتن به پیروزیهاي خود در زمینۀ قانونگذا

توانست  این دو نفر هر دو در ارتش داوطلبان افسر بودند، و هر دو در میان بزرگترین خطباي کشوري بودند که می

وارد  1759فالد در سال . اي از فصاحت برایش باقی بماند برك و ریچارد شریدن را به انگلستان بفرستد و هنوز ذخیره

اي را براي کاهش ارتشا، در مجلسی که نیمی از اعضاي آن به دولت مقروض  نهاو مبارزة شجاعا. پارلمنت ایرلند شد

، با قبول شغل نیابت خزانه داري با 1775ارتشا، شکست خورد و، در سال   براثر شیوع همه جانبۀ. بودند، رهبري کرد

  .لیره تسلیم شد 3500حقوق سالی 

طولی نکشید که وي . ه نمایندگی پارلمنت انتخاب شددر همان سال هنري گرتن توسط یک حوزة انتخاباتی دوبلن ب

تأمین امداد براي : اي بلند پروازانه اعالم داشت که عبارت بود از او برنامه. به عنوان رهبر اقلیت جاي فالد را گرفت

ایرلند، و  کاتولیکهاي ایرلند، آزاد کردن ناسازگاران از قید قانون آزمون، پایان دادن به تضییقات انگلستان بر تجارت

او با چنان نیرو، فداکاري، و موفقیتی این هدفها را تعقیب کرد که به صورت بت ملت، . احراز استقالل پارلمنت ایرلند

داد  اي را به تصویب برساند که به کاتولیکها امکان می توانست الیحه 1778در . اعم از کاتولیک یا پروتستان، درآمد

یک سال بعد، به . ت آورند، و پروتستانها با همان شرایط اراضی را به ارث ببرندسال به دس 99هایی به مدت  اجاره

السلطنه را  او و فالد پارلمنت ایرلند و نایب. قانون آزمون لغو، و براي ناسازگاران حقوق کامل مدنی تأمین شد  اصرار او،

لرد . جر به شدت عمل انقالبی خواهد شدمتقاعد کردند که ادامۀ ایجاد موانع انگلستان بر سر راه تجارت ایرلند من

داران  کارخانه. نورث، که در آن وقت در رأس دولت انگلستان قرار داشت، طرفدار منسوخ کردن این تضییقات بود

ایرلندیها تحریم کاالهاي . انگلستان علیه منسوخ کردن این تضییقات وي را تحت فشار قرار دادند، و او تسلیم آنها شد

در برابر مجلس عوام ایرلند گرد آمدند، در حالی که اسلحه در دست داشتند و » داوطلبان«. غاز کردندانگلیسی را آ

داران انگلستان، که بر اثر  کارخانه. »آزادي تجارت، یا این«توپهایی با خود آورده بودند که روي آنها نوشته شده بود 

 1779انگلستان و تو خود را مسترد داشت؛ در سال  تحریم زیان دیده بودند، مخالفت خود را پس گرفتند، و دولت

.تصویب شد» قانون آزادي تجارت«

  او پیشنهاد کرد که تنها پادشاه انگلستان، 1780در اوایل . گرتن سپس براي استقالل پارلمنت ایرلند پافشاري کرد

کبیر و ایرلند تنها با رشتۀ یک پادشاه  بتواند براي ایرلند قانونگذاري کند، و بریتانیاي  ،»با موافقت پارلمنت ایرلند«

نفري  25‘000با یک نیروي » داوطلبان«. رو شد این پیشنهاد با شکست روبه. مشترك با یکدیگر پیوند داشته باشند

و اعالم داشتند که اگر استقالل قانونگذاري اعطا نشود، وفاداري آنها نسبت به ) 1782فوریۀ (در دنگانن تجمع کردند 

در ماه مارس دولت سالخوردة لرد نورث سقوط کرد، وراکینگهم و فاکس به قدرت . متوقف خواهد شدانگلستان 

فرانسه و اسپانیا در جنگ علیه ). 1781(در خالل این احوال، کورنوالیس در یور کتاون تسلیم شده بود . رسیدند

 16در . رو شود ا یک شورش در ایرلند روبهتوانست در این هنگام ب انگلستان به امریکا پیوسته بودند، و انگلستان نمی

پارلمنت ایرلند به رهبري گرتن استقالل قانونگذاري خود را اعالم داشت؛ یک ماه بعد، انگلستان این امر  1782آوریل 
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گرتن . لیره به گرتن، که شخصی نسبتاً بیچیز بود، داده شود 100‘000پارلمنت ایرلند تصویب کرد مبلغ . را پذیرفت

  .ز این مبلغ را قبول کردنیمی ا

که اسقف  –وقتی گرتن . البته این امر در حکم یک پیروزي براي پروتستانهاي ایرلند بود، نه براي کاتولیکهاي آن

درصدد برآمد که تاحدي آزادي کاتولیکها را تأمین  –کرد  انگلیکان به نام فردریک هروي از او با قدرت پشتیبانی می

انجام دهد این بود که براي ) نامند می» پارلمنت گرتن«در آنچه تاریخنویسان (نست کند، حداکثر کاري که توا

این چند تن حق انتخاب کردن را به دست آوردند، ولی ). 1792(کاتولیکهاي صاحب ملک حق رأي تحصیل کند 

تن به گر. حق انتخاب شدن به عضویت پارلمنت، مشاغل شهرداري، یا مشاغل قضایی را نتوانستند کسب کنند

او در سال . انگلستان رفت، موفق شد به عضویت پارلمنت انگلستان انتخاب شود، و در آنجا به مبارزة خود ادامه داد

را تصویب کرد، که به کاتولیکها » قانون کمک به کاتولیکها«نه سال قبل از مرگ وي، پارلمنت . درگذشت 1820

.ه تنها کور است، بلکه لنگ نیز هستعدالت ن. داد اجازة ورود به پارلمنت ایرلند را می

II – دورنماي اسکاتلند  

، با ایجاد یک پارلمنت مشترك، اسکاتلند و انگلستان را با یکدیگر یکی کرد، مردم لندن 1707هنگامی که اتحاد سال 

ر تقریباً بیست تن اسکاتلندي را د) 1762حد (بشوخی گفتند که نهنگ یونس را بلعیده است؛ هنگامی که بیوت 

از نظر سیاسی . گفتند که یونس مشغول بلعیدن نهنگ است خدمت دستگاه دولتی انگلستان درآورد، شوخ طبعان می

نجیبزادة  108شانزده نفر اعیان نجیبزادة اسکاتلندي و چهل و پنج عضو مجلس عوام در میان . نهنگ پیروز شد

اسکاتلند سیاست خارجی و تاحدود زیادي . نفر عضو مجلس عوام غرق بودند 513و ) عضو مجلس اعیان(انگلیسی 

این دو کشور خصومت . کرد که تحت تسلط پول و افکار انگلیسیها قرار داشت اي می اقتصاد خود را تسلیم قوة مقننه

اسکاتلندیها از نابرابري بازرگانی میان یونس و نهنگ شکایت داشتند، و سمیوئل . پیشین خود را فراموش نکرده بودند

  .کرد عبارت و کلمات آکنده از تعصب شدید ملی، از عمل نهنگ در گاز گرفتن حمایت می جانسن، با

میزان تولد و تناسل باال بود، ولی میزان مرگ هم دست . نفر جمعیت داشت 1‘250‘000حدود  1760اسکاتلند در 

اسکاتلند این یک امر به من گفته شده است که در هایلندز »  :گفت 1770ادم سمیث حدود سال . کمی از آن نداشت

رؤساي طوایف هایلندز » .تنها دوتن از آنها را زنده داشته باشد  غیرعادي نیست که مادري که بیست بچه زاییده است،

دار را روي زمینی سنگالخ، که بارانهاي شدید تابستان و  اراضی بیرون شهرها بودند، و زارعان اجاره  مالک تقریباً همۀ

میزان مال االجاره . داشتند داد، در فقري بدوي نگاه می سپتامبر تا ماه مه آنها را عذاب می برفهاي زمستان از ماه

بسیاري از . لیره باال رفت 20لیره به  5در یک مزرعه، ظرف بیست و پنج سال، مال االجاره از . یافت بکرات افزایش می

یک «: گفت جرت کردند؛ و به طوري که جانسن مییافتند، به امریکا مها دهقانان که گریزي از فقر در موطن خود نمی

مالکان کاهش ارزش پول را بهانۀ » .توانست از امالك خود بیابان بی آب و علفی به وجود آورد رییس غارتگر می

در این معادن، تا . در معادن زغالسنگ و نمک وضع حتی از این هم بدتر بود. دادند مال االجاره قرار می افزایش

.العمر اجیر کار خود بودند ن مادام، کارگرا1775

در . در شهرهاي لولندز اسکاتلند، انقالب صنعتی باعث رونق کار یک طبقۀ متوسط روبه گسترش و پرفعالیت شد

جمعیت گالسگو براثر صنایع و بازرگانی خارجی . شدند هاي نساجی همه جا دیده می جنوب باختري اسکاتلند کارخانه

این شهر داراي حومۀ ثروتمند، . افزایش یافت 1800نفر در سال  80,000، به 1707نفر در سال  12,500از 

هاي  یک ترعه ساخته شد که رودخانه 1790- 1768در سالهاي . اي فقیرنشین، و یک دانشگاه بود هاي اجاره خانه

تري صنعتی و کالید و فورث را به یکدیگر متصل کرد؛ و به این ترتیب یک راه تجاري سراسر آبی میان جنوب باخ

نفر جمعیت داشت، کانون حکومت،  50,000حدود  1740ادنبورگ، که در . جنوب خاوري سیاسی به وجود آمد
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هر خانوادة متمکن اسکاتلندي عالقه داشت دست کم قسمتی از سال را در . فعالیتهاي فکري، و تجدد اسکاتلند بود

کردند؛ در این شهر  ، رابرتسن، و ریبرن در اینجا زندگی میآمدند، و هیوم آنجا بگذارند؛ بازول و برنز به اینجا می

کردند؛ یک دانشگاه پر ابهت و انجمن سلطنتی ادنبورگ در آن  ها زندگی می حقوقدانان مشهوري مانند ارسکین

  .بودند؛ مقر فرماندهی مسیحیت اسکاتلند در این شهر قرار داشت

ایم، تعدادشان براي ایجاد وحشت در سرزمینی که  نطور که دیدهکاتولیکهاي پیرو کلیساي رم معدود بودند، ولی هما

. هنوز طنین صداي جان ناکس، رهبر مذهبی و مؤسس فرقۀ پرسبیتري اسکاتلند، در آن انعکاس داشت کافی بود

آمد، طرفداران  در میان ثروتمندان که از اسقفها و مراسم مذهبی انگلیکان خوششان می» اسقف نشین«کلیساي 

دانست، مراسم  ولی بیشتر مردم پیرو کلیساي پرسبیتري اسکاتلند بودند، که اسقفها را مردود می. داشتبسیاري 

هاي پرسبیتریان،  و در زمینۀ مذهب و اخالقیات، جز قانون شوراهاي بخش، حوزه داد، مذهبی را به حداقل کاهش می

در هیچ جاي دیگر در اروپا، غیر از اسپانیا،  شاید. پذیرفت سینودهاي ایالتی، و مجمع عمومی آن قانون دیگري نمی

که از مقامات کلیسایی و ) پایینترین ردة شوراهاي مذهبی(شوراهاي کلیسا . مردم چنین مستغرق در االهیات نبودند

. توانستند به خاطر سوء رفتار و افکار ارتدادي جریمه وضع کنند، و به مجازات برسانند شدند می کشیشها ترکیب می

توانستند زناکاران را محکوم کنند که ضمن مراسم مذهبی برپا بایستند و علناً مورد مؤاخذه قرار  راها میاین شو

به این ترتیب در یکی از شوراهاي کلیسا مورد مؤاخذه قرار  1786اوت  6رابرت برنز و جین آرمر در تاریخ . گیرند

کرد و آزاد فکري را از نظر جانی و  مفرمایی میمعتقدات کالونی در زمینۀ معاد بر فکر مردم عادي حک. گرفتند

ساخت؛ ولی گروهی از روحانیان معتدل، به رهبري رابرت واالس، ادم فرگسن، و ویلیام رابرتسن،  جسمی خطرناك می

  .به قدرکافی در عدم رواداري مردم تعدیل به عمل آوردند تا بگذارند دیوید هیوم به مرگ طبیعی درگذرد

کردندکه تا حد مستی میخوارگی  با خوشگذرانی پر سروصداي مردمی که آنقدر احساس سرما میشاید براي مقابله 

زندگی برنز نشان . کنند، و چنان فقیر بودند که تنها لذتشان انجام امور جنسی بود، مذهبی سختگیر ضرورت داشت

د، و دختران آماده به خدمت هم کردن رغم وجود شیطان و روحانیان، میخوارگی و زناکاري می دهد که مردان، علی می

در ربع آخر قرن هجدهم در معتقدات مذهبی و پایبندي به اخالقیاتی که براساس سنن استوار بود . نادر نبودند

یکشنبه روز  1763ویلیام کریچ نقاش، که ساکن ادنبورگ بود، متذکر شد که در سال . نقصانی مشخص حاصل شد

و شبها » شد، خصوصاً توسط مردان، ز حضور در کلیسا غفلت محسوسی میا« 1783انجام مراسم مذهبی بود؛ در 

در  …خانه وجود داشتند؛ پنج یا شش فاحشه 1763«خیابانها پر از سروصداي جوانان ولگرد و آشوبگر بودند؛ در 

لۀ شهر و هر مح. ها بیست برابر، و تعداد زنان شهر بیش از یکصد برابر افزایش یافته بود خانه تعداد فاحشه 1783

روزهاي یکشنبه بازي گلف مردان را از کلیسا به » .حومه آلوده به انبوه زنانی بود که به فساد روي آورده بودند

، به تئاتر )این کار قبالً گناه بود(رقصیدند  کشانید، و در روزهاي هفته مردان و زنان می میدانهاي گلف بازي می

ها به قمار   کردند، و در باشگاهها و میخانه مسابقات اسبدوانی شرکت می ، در)این کار هنوز هم گناه است(رفتند  می

کردند،  مردم کلیسا رو مقدمات کلیسا را تعیین می. کلیسا منبع اصلی دموکراسی و آموزش و پرورش بود.پرداختند می

. ه دایر کندرفت در هر ناحیه یک مدرس انتظار می) شد انتخاب می» حامی«که معموالً توسط یک (و از کشیش 

اندروز در حال انحطاط بود، ولی مدعی آن  از چهار دانشگاه موجود، دانشگاه سنت. عطش آموزش و پرورش شدید بود

دانشگاه گالسگو . شکوفان یافت 1773جانسن دانشگاه ابردین را در سال . بود که بهترین کتابخانه را در بریتانیا دارد

سمیث اقتصاددان را داشت و به جیمز وات  ان، تامس رید فیلسوف، و ادمدر میان استادان خود جوزف بلک فیزیکد

دانشگاه ادنبورگ جوانترین این چهار دانشگاه بود، ولی هیجان نهضت روشنگري اسکاتلند به آن . هم پناه داده بود

  .روح و سرزندگی بخشیده بود
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III – جنبش روشنگري اسکاتلند  

تواند علت تجلی ناگهانی  شورهاي جهان، و پیدایش صنعت در لولندز، میتنها رشد تجارت با انگلستان و سایر ک

اثر هیوم، و زندگی سمیوئل جانسن اثر بازول ) 1739(نبوغی را که در فاصلۀ میان انتشار رساله دربارة طبیعت انسان 

م فرگسن؛ در در زمینۀ فلسفه، فرانسیس هاچسن، دیوید هیوم، و اد. اسکاتلند را منور ساخت بیان کند) 1791(

، ویلیام رابرتسن، جیمز مکفرسن، )لرد کیمس(جان هوم، هنري هوم   زمینۀ اقتصاد، ادم سمیث؛ در زمینۀ ادبیات،

رابرت برنز، و جیمز بازول؛ در زمینۀ علوم، جوزف بلک، جمیز وات، نویل مسکالین، جیمز هاتن، و لرد مانبودو؛ و در 

اکبر  داشت که باستارگانی که در انگلستان در اطراف دب ینجا کهکشانی وجوددر ا. زمینۀ پزشکی، جان و ویلیام هانتر

براي بحثهاي هفتگی » انجمن برگزیده«کرد، هیوم، رابرتسن، و دیگران در ادنبورگ یک  درخشیدند رقابت می می

. ودند نه با افکار انگلیسیهااین مردان و نظایر آنان با افکار فرانسویان در تماس ب. ها تشکیل دادند دربارة افکار و اندیشه

علت این امر تا حدودي آن بود که طی قرنها فرانسه با اسکاتلند حشر و نشر داشت، و تا حدودي هم علت آن بود که 

هیوم دربارة افکار انگلیسیها . شد ادامۀ خصومت میان انگلیسیها و اسکاتلندیها مانع در هم آمیختن این دو فرهنگ می

خوبی نداشت، تا اینکه در سال مرگ خود، با حقشناسی، انحطاط و سقوط امپراطوري روم نوشتۀ در زمان خود عقیدة 

  .گیبن را مورد تحسین قرار داد

رید  اینک به دشمن خوشمشرب هیوم یعنی تامس. ایم ما قبالً دین خود را نسبت به هاچسن و هیوم ادا کرده

او، ضمن . ایدئالیستی به قبول واقعیتی عینی باز گرداندپردازیم که کوشش داشت فلسفه را از مابعدالطبیعۀ  می

به رشتۀ تحریر ) 1764(تدریس در ابردین و گالسگو، اثر خود را به نام تحقیق در ذهن انسان برپایۀ اصول عقل سلیم 

ستاد و در اي نزاکت آمیز حاکی از تعارفات نزد هیوم فر قبل از انتشار این اثر، دستنوشتۀ خود را همراه نامه. درآورد

که  هیوم با لحن دوستداشتنی خود،. مخالفت کند، ابراز تأسف کرد) هیوم(آن از اینکه ناچار است با فلسفه شکاکانۀ او 

  .هاي وي بود، به آن پاسخ داد و از او خواست که بدون بیم از شماتت، آن را منتشر کند از خصیصه

آگاهیم و هیچ وقت از اشیا اطالع نداریم تسلیم شده بود؛ ولی وقتی رید قبالً به این نظر بارکلی که ما تنها از تصورات 

اضافه بر این » ذهن«هیوم با استدالل مشابهی مدعی شد که ما تنها از حاالت ذهنی آگاهی داریم، و نه از یک 

 حاالت، رید احساس کرد که اینگونه تحلیل، که در حکم مته به خشخاش گذاردن است، همۀ تمایز میان صحیح و

او براي جلوگیري از این . برد گونه اعتقاد به خداوند یا فناناپذیري روح را از میان می ناصحیح، درست و غلط، و همه

شکست کامل، بر این عقیده شد که باید افکار هیوم را مردود دارد، و این کار مستلزم آن بود که افکار بار کلی را طرد 

شخند گرفت که ما تنها از احساسات و تصورات خود آگاهیم، و گفت بالعکس، به این ترتیب، او این فکر را به ری .کند

کاري است که ما مثالً معلومات خود را دربارة  ما به طور مستقیم و از نزدیک بر اشیا واقفیم؛ تنها بر اثر افراط و ریزه

ین یک مشت احساس و ا. کنیم دهیم و آن را به یک مشت احساس و تصور تبدیل می یک گل مورد تحلیل قرار می

شود، گل با سرسختی  طور است، و وقتی احساسات ما دربارة آن متوقف می تصور واقعی است، ولی خود گل هم همین

به دنیاي  –اندازه، شکل، جسمیت، بافت، وزن، حرکت، و تعداد  –البته کیفیات اولیه . دهد به وجود خود ادامه می

یابند؛ و حتی کیفیات ثانوي تا آنجا که شرایط جسمانی  ذهنی، تغییر ذهنی میعینی تعلق دارند و تنها براثر خطاهاي 

شوند،  ذهنی از قبیل بو، مزه، گرما، روشنی، رنگ یا صدا می یا شیمیایی در شیء یا محیط باعث ایجاد احساسات

.داراي منبع عینی هستند

اصول غریزي است، «هاي بیسواد نیست، بلکه  تعصبات توده» اصول عقل سلیم«گوید، ولی  عقل سلیم این را به ما می

کند و ما  ما را به اعتقاد به آن رهبري می] عقلی که در میان همۀ ما مشترك است[که وضع و ساختمان طبیعتمان 

استدالالت سبک و بیمایۀ مابعدالطبیعه در » .ناچاریم آنها را در امور عادي زندگی به صورت اصول مسلم فرض کنیم
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شود، تنها در حکم یک بازي است که به صورت  عقل همگانی که روزانه آزمایش و هزار بار تأیید می مقایسه با این

گیرد؛ حتی هیوم، به طوري که خودش اعتراف کرد، وقتی از اطاق مطالعۀ خود  پرواز انفرادي از جهان صورت می

. گرداند واقعیت را به ذهن باز می ولی همان بازگشت به عقل سلیم. کشید شد، از این بازي فکري دست می خارج می

خود . تنها تصورات نیستند که وجود دارند، بلکه یک عضو زنده، یک ذهن، و یک نفس هست که این تصورات را دارد

هستم که » من«این ضمیر . هر زبانی داراي یک ضمیر اول شخص مفرد است  :کند زبان بر این اعتقاد کلی داللت می

رسید که تصور شود رساله  خیلی طبیعی به نظر می«. کنم، و دوست دارم آورم، فکر می یکنم، به یاد م احساس می

ولی اینک ما متوجه   دربارة طبیعت انسان به یک نویسنده احتیاج داشت، آن هم به یک نویسندة خیلی با فکر؛

اي تداعیها و کششها در  هها و تصورات است که گرد هم آمدند و خود را طبق پار شویم که تنها یک سلسله اندیشه می

توانست استنتاجات مذهبی رید را  او نمی. این مطالب را با نیک نفسی تلقی کرد  هیوم همۀ».جاي خود قرار دارند

رغم  اینها، و علی  کرد، و شاید وقتی متوجه شد که پس از همۀ بپذیرد، ولی از خلق و خوي مسیحــی او تحسین می

رغم افکار خود هیوم، هیوم یک وجود واقعی بود، در خفا احساس  د داشت و، علیافکار بار کلی دنیاي خارج وجو

بازول . مردم نیز احساس آسودگی کردند و سه چاپ از کتاب تحقیق رید را قبل از مرگ وي خریدند. آسودگی کرد

کرات به سبک کتاب رید ذهن مرا، که بر اثر تف«: گوید کردند؛ او می در میان کسانی بود که احساس آسودگی می

چهار . هنر به عصر روشنگري اسکاتلند رنگ ورو افزود».پیچیده و شکاکانه بسیار ناراحت شده بود، آرامش بخشید

، که )پسر الن رمزي شاعر(الن رمزي . برادر ادم، که اثر خود را بر معماري انگلستان باقی گذاردند، اسکاتلندي بودند

و پس از سالها تالش، ) 1752(فتخاراتی کسب کند، به لندن مهاجرت کرد نتوانسته بود در موطن خود، ادنبورگ، ا

. اوتک چهرة خوبی از جورج سوم ساخت. گران آمد نقاش مقیم دربار پادشاه شد، و این امر برنقاشان انگلیسی سخت

  .او پایان دادجا شدن بازوي راستش به زندگی نقاشی  جابه. اي بود که از همسر خود کشید ولی بهتر از آن، تک چهره

دار ادنبورگ بود، پیش خود نقاشی با رنگ و  او، که فرزند یک کارخانه. سرهنري ریبرن در حکم رنلدز اسکاتلند بود

میل او کشید که آن زن با وي ازدواج کرد و ثروت  روغن را یادگرفت، تصویر بیوة ارث و میراث داري را چنان مطابق

طولی نکشید که بیش از ). 1787(ل تحصیل در ایتالیا، به ادنبورگ بازگشت او پس از دوسا. خود را به پایش ریخت

رابرتسن، جان هوم، دوگلد استوارت، : از جمله مشتریان او این اشخاص بودند. آنچه وقتش اجازه دهد، مشتري یافت

یات اخالقی والتر سکات؛ و بهترین تصویرش از لرد نیوتن بود که عبارت بود از بدنی عظیم، سري بزرگ، و کیف

اي است که ریبرن در همسر  در قطب مخالف این تصویر زیبایی ساده. آهنینی که با خصایصی تسکین بخش توأم بود

ریبرن . کرد، مانند اطفال دراموند در موزة هنري مترپلیتن گاهی او در نقاشی از اطفال با رنلدز رقابت می. خود یافت

.ر سن شصت و هفت سالگی درگذشتعنوان نایب یافت، ولی سال بعد د 1822در 

ادم فرگسن با مقاله دربارة جامعه مدنی خود . دوران روشنگري اسکاتلند از نظر عرضۀ تاریخنویس برتري داشت

این کتاب در مدت حیات . شناسی و روانشناسی اجتماعی سهیم بود ، در بنا نهادن مطالعه در زمینۀ جامعه)1757(

کرد که تاریخ، انسان را تنها به عنوان موجودي که در گروههایی  استدالل می فرگسن. وي هفت بار به طبع رسید

براي درك انسان باید او را به عنوان یک موجود اجتماعی ولی در حال رقابت ببینیم که از . شناسد کند می زندگی می

عی برابر فعل و تکوین خصوصیات اخالقی و تشکل اجتما. عادات اجتماعی و تمایالت انفرادي ترکیب شده است

رقابتهاي اقتصادي، . گذارند شود، و بندرت کمال مطلوبهاي فالسفه بر آن اثر می انفعال این تمایالت متضاد تعیین می

اینها ادامه خواهند یافت و بر روي هم . مخالفتهاي سیاسی، نابرابریهاي اجتماعی، و خود جنگ در طبیعت وجود دارند

  . کنند به پیشرفت بشر کمک می
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رگسن در دوران خود به اندازة ادم سمیث شهرت داشت، ولی دوست آنها ویلیام رابرتسن از اینها هم شهرت بیشتري ف

همپایۀ هیوم، رابرتسن، و گیبن شود «ما امیدواري ویالنت را به اینکه شیلر به عنوان یک تاریخنویس . به دست آورد

توانیم فکر کنیم در حالی که آقاي هیوم و آقاي  ا ما میآی«: سؤال کرد 1759هوریس والپول در » .به خاطر داریم

ترین سبکهایی است که من  ترین و بیطرفانه اند، به تاریخنویس نیاز داریم؟ سبک کار رابرتسن از پاکیزه رابرتسن زنده

دکتر ترکیب کامل، زبان پراحساس و دورانهاي دقیقاً ثبت شدة «: گیبن در خاطرات خود نوشت» .ام تاکنون خوانده

رابرتسن چنان بر من اثر کردند که این امید بلند پروازانه را در من به وجود آورد که یک روز بتوانم پایم را جاي پاي 

کنند،  بینیم مرا جزو گروه سه نفري تاریخنویسان انگلیسی قلمداد می  هر بار که می«: او همچنین گفت» .او بگذارم

گیبن این دو نفر را همپایۀ گویتچاردینی و . گر هیوم و رابرتسن بودنددو نفر دی» .کنم احساس انبساط خاطر می

نخستین تاریخنویس دوران «دانست و بعداً رابرتسن را  ماکیاولی به عنوان بزرگترین تاریخنویسان دوران جدید می

  .خواند» حاضر

در ) 1743(سالگی  دواو که در سن بیست و . رابرتسن، مانند رید، خود یک روحانی و فرزند یک روحانی بود

در آنجا رهبر . گلدسمیور به عنوان کشیش منصوب شده بود، دو سال بعد به عضویت مجمع عمومی کلیسا تعیین شد

پس از شش سال تالش و مطالعۀ دقیق اسناد و مراجع، در . اعتدالیون شد و از بدعتگذرانی مانند هیوم حمایت کرد

مدت سلطنت ملکه ماري و جیمز ششم تا رسیدن وي به تاج و تخت  اثري به نام تاریخ اسکاتلند در 1759سال 

این . او با شکسته نفسی کتاب خود را در جایی پایان داد که تاریخ انگلستان هیوم آغاز شده بود. انگلستان منتشر کرد

مردم انگلستان  کتاب، با احتراز از ستایش بیحد از ماري ملکۀ انگلستان، مردم اسکاتلند را راضی کرد و با سبک خود

شدند، احساس تفریح  را خوشنود ساخت، هرچند که جانسن از اینکه در آن کلمات ثقیلی به سبک جانسن یافت می

.این کتاب ظرف پنجاه و سه سال، نه بار تجدید چاپ شد. کرد و سرگرمی می

توانیم از  ما می). 1769(ولی شاهکار رابرتسن تاریخ حکومت امپراطور شارل پنجم بود که در سه جلد منتشر شد 

 600لیره در برابر  4500 –روي بهایی که ناشران به وي پرداختند، به شهرتی که او به دست آورده بود پی ببریم 

همۀ اروپا این کتاب را ترجمه کرد و بدین وسیله از آن تحسین به . اي که براي تاریخ اسکاتلند دریافت داشته بود لیره

من هرگز از خواندن آن «: گفت برد، او می در سفرهاي طوالنی خویش آن را با خود میکاترین بزرگ . عمل آورد

ما از پیشگفتار طوالنی آن، حاوي مرور قرون وسطی   ؛ کاترین هم مانند همۀ»کشم، خصوصاً از جلد اول آن دست نمی

اند، ولی هیچ یک  گرفتهپژوهشهاي بعدي جاي این کتاب را . کرد شد، احساس خوشی می که به شارل پنجم منجر می

توجه به این نکته . تواند به عنوان یک قطعۀ ادبی با آن برابري کند از آثاري که بعداً موضوع را عرضه داشته است نمی

جالب است که تمجیدي که از این کتاب به عمل آمد و بمراتب بیش از تمجیدي بود که از تاریخ هیوم شد در 

  .خللی وارد نکرد) هیوم(بدعتگذار و فیلسوف ) رابرتسن(دوستی کشیش 

در . دانست از این دو نفر مشهورتر جیمز مکفرسن بود که گوته وي را همپایۀ هومر، و ناپلئون او را باالتر از هومر می

اي با طول و شکوهی قابل توجه در  مکفرسن، که در آن وقت بیست و چهار ساله بود، اعالم داشت که حماسه 1760

اي کمکهاي مالی دریافت دارد، حاضر است آن را  گیلی موجود است که اگر وي بتواند پارهنسخ خطی پراکندة 

پول الزم را فراهم ) کشیش فصیح پرسبیتري در ادنبورگ(رابرتسن، فرگسن، و هیو بلر . آوري و ترجمه کند  جمع

ز و هبریدیز به گردش آوري نسخ خطی قدیم در هایلند مکفرسن و دو صاحبنظر در آثار گیلی، براي جمع. کردند

سرودة اوشن پسر  …مکفرسن اثري به نام فینگل، یک شعر حماسی باستانی در شش کتاب 1762پرداختند؛ و در 

شد به  یک سال بعد، او یک اثر حماسی دیگر به نام تمورا، که گفته می. فینگل، ترجمه شده از زبان گیلی منتشر کرد

  .هر دو کتاب را به نام آثار اوشن انتشار داد او 1765قلم اوشن است، منتشر کرد؛ و در 
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شود که وي  گفته می شاعر و پسر فین مکول جنگجو بود؛) ایرلندي و اسکاتلندي(هاي گیلی  اوشن در افسانه

اي که قدیس پاتریکیوس  سیصدسال عمر کرد، و این مدت کافی بود که وي مخالفت مشرکانۀ خود را با االهیات تازه

بعضی از اشعاري که به وي نسبت داده شده در سه نسخۀ خطی متعلق به قرن پانزدهم . بود ابراز داردبه ایرلند آورده 

مکفرسن این نسخ خطی را در . تألیف کرد 1512گرگور در  اند، خصوصاً در کتاب لیسمور که جیمز مک محفوظ مانده

ین اسکاتلندي به ایرلند را شکست در فینگل گفته شده است که چگونه این جنگجوي جوان، که مهاجم. دست داشت

داستان به نحوي روشن گفته شده، و وقوف این اسکاتلندي بر . داده بود، آنها را به یک جشن و آواز صلح دعوت کرد

تو «: گوید یکی از جنگجویان به مورنا دختر پادشاه کورمک می. ارزش دختران ایرلندي به آن گرمی بخشیده است

پیچد و در برابر اشعۀ مغرب  مویت به مه کرومال به هنگامی که روي تپه درهم می مانند برف روي دشت هستی،

درخشد شباهت دارد؛ پستانهایت مانند دو صخرة صافیند که از برانو سرزمین جویبارها دیده شوند؛ بازوانت  زمین می

وار  شویم که کمتر صخره می رو ما با پستانهاي دیگري روبه» .به دو ستون سفید در تاالر فینگل بزرگ شباهت دارند

؛ اینها قدري حواس انسان را پرت »پستانهاي سنگین«و » پستانهاي برجسته«، »پستانهاي سفید«هستند، مانند 

.آورد کشد که داستان از عشق به نفرتهاي جنگ روي می کنند، ولی طولی نمی می

اسکاتلندیها آن را به عنوان . جوشی برپا کرداوشن اثر مکفرسن، در اسکاتلند، انگلستان، فرانسه، و آلمان جنب و 

هاي شعر  بازمانده 1765انگلستان، که در . اي از گذشتۀ قهرمانانۀ قرون وسطایی خود مورد تحسین قرار دادند  صفحه

گوته، که . هاي گیلی آمادگی داشت داد، براي آثار تخیلی افسانه قدیم انگلیسی اثر پرسی را مورد استقبال قرار می

این . خواند قهرمان داستان خود را نشان داد که شش صفحه از اوشن را براي لوته می  ،)1774(م اتمام ورتربود سرگر

القلب و با احساس، دورا، بودند که پدرش آرمین آن را نقل کرده است، و  صفحات مربوط به داستان دوشیزة رقیق

ش آرمار روي صخره در دریا با او مالقات خواهد کرد، او ا دهند که چگونه اراث شریر با این تعهد که دلداده نشان می

: در داستان چنین آمده است. اش خبري نشد را به آنجا کشانید، و چگونه ارث او را در روي صخره رها کرد و از دلداده

ي رفت، آردینال با قایق براي نجات و» ! آرمین! آردینال«: دورا صدایش را بلند کرد، برادرش و پدرش را صدا کرد«

آرمار دلداده به . ولی تیري، که توسط یک دشمن پنهان شده درست به وي هدفگیري شده بود، او را به قتل رسانید

ناگهان صداي انفجاري از تپه به روي امواج رسید؛ او فرو رفت و «ساحل آمد، سعی کرد با شنا خود را به دورا برساند؛ 

  :از آن بود که نزد وي برود، از وحشت و یأس فریاد برآورد و گفت پدرش، که پیرتر وضعیفتر» .دیگر باال نیامد

فریادهایش مکرر و بلند . شد صداي شکایت دخترم، که تنها بر روي صخرة کونته با آب دریا قرار داشت، شنیده می

باد  صداي …. دیدم او را در نور ضعیف ماه می. توانست بکند؟ تمام شب روي ساحل ایستادم پدرش چه می. بودند

قبل از طلوع صبح، صداي او ضعیف شده بود و مانند نسیم شامگاهان در . بارید  باران به سختی روي تپه می  بلند بود؛

.او از غم و اندوه از پاي درآمد و جان داد. ها از میان رفت میان علفهاي صخره

که طوفانها در باال برخیزند، وقتی هنگامی ! قدرت من در جنگ از میان رفته و غرورم در میان زنان ساقط شده است

اغلب، در نور . کنم نشینم و به صخرة مرگبار نگاه می که باد شمال امواج را باال برد، من در کنار ساحل پرخروش می

  آیید؟ آیا هیچ کدام از شما از روي ترحم به سخن نمی. بینم ماه در حال افول، اشباح اطفالم را می

اي از اشعار قدیم گیلی بود با یک سلسله اشعاري بود  آیا اوشن واقعاً ترجمه: گرفتطولی نکشید که بحث و جدل در

که مکفرسن نوشته و آنها را به نام شاعري که شاید هرگز پا به عرصۀ وجود نگذشته است قلمداد کرده بود؟ هر در 

ولی در . فرسن اعتبار قایل شدندوگوته در آلمان، دیدرو در فرانسه، و هیوبلر و لردکیمس در اسکاتلند براي ادعاي مک

  ،)1773(سمیوئل جانسن در اثر خود به نام سفري به جزایر غربی اسکاتلند، پس از تحقیقاتی در هبریدیز  1775

. اند ایم وجود نداشته من معتقدم که این اشعار هرگز به صورتی جز آنچه ما دیده«: دربارة اشعار اوشن چنین گفت
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» .تواند آن را نشان دهد کس دیگر هم نمی هرگز نتوانست اصل آن را نشان دهد، و هیچتنظیم کننده یا نویسنده 

کاري در امان نگاه  او را از یک مبارزه یا کتک) جانسن(مکفرسن به جانسن نوشت که تنها سن و سال مرد انگلیسی 

کردم یک تقلب و ناشی از  امیدوارم چیزي مانع آن نشود که من آنچه را که فکر می«: جانسن پاسخ داد. دارد می

من در  …. کنم کردم و هنوز می من کتاب شما را یک شیادي تصور می …. پستی یک آدم رذل است کشف کنم

وقتی از . هیوم، هوریس والپول، و دیگران درشک و تردید به جانسن پیوستند» .کنم برابر خشم شما مقاومت می

د اشعار خود را از آنها ترجمه کرده است نشان دهد، او این کار مکفرسن خواسته شد اصل مدارکی را که وي مدعی بو

او از بعضی از این نسخ . انداخت؛ ولی در زمان مرگش نسخ خطی اشعار گیلی را از خود به جاي گذارد را به عقب می

امی را از بسیاري از عبارات و اس. خطی براي تنظیم طرح داستان و تعیین شیوه و لحن اشعار خود استفاده کرده بود

  .این متون گرفت؛ ولی دو داستان حماسی ساختۀ خودش بودند

خوب است ما آن را آزادي عمل شاعرانه به . کرد، کامل یا انزجار آور نبود این فریب، آن طور که جانسن تصور می

از تحسینی را نفسه استحقاق قسمتی  دو اثر حماسی او، که به نظم و نثر بودند، فی. مقیاس بیش از حد وسیع بنامیم

هاي وحشتزاي طبیعت، شدت خشم، و عالقه به جنگ را  این دو اثر زیبایی و جنبه. که به دست آوردند دارا بودند

این آثار، به نحوي توأم با رقت قلب، جنبۀ احساساتی داشتند، ولی تاحدودي هم کیفیت واالیی را که . دهند نشان می

هاي مکفرسن بر روي  نوشته. منعکس کرده بود در خود داشتند) 1470(ر سر تامس ملري در اثر خود به نام مرگ آرث

  .امواج رمانتیکی که دوران روشنگري را در برگرفت به شهرت و معروفیت رسیدند

IV – ادم سمیث

پدرش، که در کرکالدي بازرس . در دوران روشنگري اسکاتلند، پس از هیوم، ادم سمیث بزرگترین شخصیت بود

تقریباً تنها ماجرایی که این اقتصاددان در زندگی خود با آن ). 1723(ماه قبل از تولد ادم، درگذشت گمرك بود، چند 

رو شد این بود که به هنگام سه سالگی کولیها او را دزدیدند و چون به تعقیبشان برآمدند، بچه را در کنار جاده  روبه

داد  هایی که هاچسن درس می و در گالسکو در دوره ادم پس از اینکه مدتی در کرکالدي به مدرسه رفت. رها کردند

ارزش یافت که  به دانشگاه آکسفرد رفت، و در آنجا معلمان را به همان اندازه تنبل و بی 1740شرکت کرد، در سال 

سمیث از طریق مطالعه به تعلیم و آموزش خود همت گماشت، ولی مقامات . آنها را توصیف کرد) 1752(بعداً گیبن 

اي را که وي از رساله در بارة طبیعت انسان هیوم داشت، به این عنوان که براي یک جوان مسیحی  نسخه دانشکده

یک سال سرکردن با مقامات دانشگاه براي او کافی بود؛ وي، که مادر خود را . کامالً نامناسب است، توقیف کردند

 1748در . کتاب و جذب مطالب آن ادامه دادبیشتر از این مقامات دوست داشت، به کرکالدي بازگشت و به خواندن 

مطالبش اشخاص متنفذ را تحت تأثیر قرار . به ادنبورگ رفت و در آنجا مستقال در زمینۀ ادبیات و فن بیان درس داد

، و یک سال بعد سمت استادي فلسفۀ اخالقی را )1751(دادند، و کرسی منطق در دانشگاه گالسگو به او تفویض شد 

استنتاجات اخالقی خود را در اثري به نام  1759در . علم اخالق، علم حقوق، و اقتصاد سیاسی بودیافت که شامل 

مهمترین اثري «باکل، که آثار ارسطو و اسپینوزا را نادیده گرفته بود، این اثر را . نظریۀ احساسات اخالقی منتشر کرد

  .اعالم داشت» که تاکنون دربارة این موضوع جالب نوشته شده است

سمیث قضاوتهاي اخالقی بشر را از تمایل خود به خود انسان به اینکه خود را در جاي دیگران تصور کند ناشی 

کنیم و با این همدردي، یا احساس همنوعی، به  به این ترتیب، ما عواطف دیگران را منعکس می. دانست می

ز اجتماعی ما، یا از عادات ذهنیی که ما به احساس اخالقی از غرای. شویم گذاردن یا محکوم کردن برانگیخته می صحه

حد . ایم، ریشه گرفته است؛ ولی این احساس اخالقی با حب نفس منافاتی ندارد  عنوان اعضاي یک گروه پرورش داده

آموزد که خود را همان طور که قضاوت کند که دربارة  رسد که فرد می اعالي پرورش اخالقی یک فرد هنگامی فرا می
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مذهب » .کند، و طبق اصول عینی انصاف، قانون طبیعی، دوراندیشی، و عدالت برخود حکومت کند ت میدیگران قضاو

منبع یا ستون اصلی احساسات اخالقی ما نیست، ولی این احساسات تحت نفوذ نیرومند این اعتقاد قرار دارد که 

  .شود قانون اخالقی از یک خداي پاداش دهنده و کیفر رساننده ناشی می

سمیث، که در این وقت پنجاه و یک سال داشت، به عنوان معلم و راهنما استخدام شد تا در سفري به اروپا  1764در 

لیره  300حقوقی که براي وي تعیین شد، یعنی سالی  .دیوك آو بوکلیوخ را، که هجده سال داشت، همراهی کند

ماهه در تولوز، شروع  18او ضمن یک توقف . ادالعمر، به سمیث تأمین و فراغت الزم را براي تهیۀ شاهکارش د مادام

آالمبر، کنه، و تورگو /در فرنه از ولتر دیداري به عمل آورد، و در پاریس باهلوسیوس، د. به نوشتن این شاهکارکرد

به اسکاتلند بازگشت و ده سال بعدي را با رضایت خاطر نزد مادرش در کرکالدي گذراند و  1766در سال . آشنا شد

منتشر شد، در هیوم  1776این کتاب که تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل نام داشت در . خود کارکرد روي کتاب

.هیوم کمی بعد درگذشت. بانامۀ تمجید آمیزي از آن استقبال کرد

را که » نظام تجاري«او . خود هیوم در مقاالتش به ایجاد نظرات اقتصادي و اخالقی ادم سمیث کمک کرده بود

، انحصارات تجاري، و دیگر اقدامات دولتی براي حصول )براي تولیدات داخلی(آمیز  هاي گمرکی حمایت فهطرفدار تعر

آوري فلزات گرانبها به عنوان ثروت اساسی یک ملت بود، مورد استهزا  اطمینان از فزونی صادرات بر واردات و جمع

گذارد آب مسیر طبیعی خود را بیابد، و او گفت این سیاست مانند آن است که انسان ن هیوم می. قرار داده بود

که همۀ ملل اروپا، و بیش از همه انگلستان، بر تجارت  …موانع و مالیاتهاي بیشماري«خواستار آن شد که اقتصاد از 

البته سمیث با مبارزة کنه و دیگر فیزیو کراتهاي فرانسه علیه مقررات محدود کننده اصناف » .اند آزاد شود وضع کرده

که اجازه دهد طبیعت مسیر خود را طی کند و » آزادي عمل«تها، و خواست فیزیوکراتها براي استقرار سیاست و دول

شورشی که در آن هنگام در امریکا . همۀ قیمتها و دستمزدها در جریان رقابت آزاد به سطح خود برسند آشنا بود

ود قسمتی از زمینۀ فکري سمیث را تشکیل علیه تضییقات انگلستان نسبت به تجارت مستعمرات در حال پیدایش ب

کرد راهنماي دولت انگستان شده بود، سال انتشار کتابش احتماالً  اگر آزادي تجارت که وي پیشنهاد می. داد می

  . شد نمی) امریکا(شاهد اعالم استقالل 

ت مستعمرات به وسیلۀ او انحصار تجار. هایی داشت سمیث دربارة کشمکش میان انگلستان و امریکا افکار و اندیشه

کرد؛ و معتقد بود همان وقت که اهالی  تلقی می» هاي پست و زیانبار نظام تجاري شیوه«انگلستان را یکی از 

بایستی بدون چون و  ورزیدند، می هاي امپراطوري انگستان امتناع می مستعمرات از دادن مالیات براي کمک به هزینه

گونه جداشدن دوستانه، عالقۀ طبیعی اهالی مستعمره نسبت  با این«. شد ه میچراي بیشتري، به امریکا استقالل داد

آنها را بر آن دارد که در جنگ ودر تجارت از ما  …این عالقه ممکن بود. شد بسرعت تجدید می …به کشور ما در

متحدان ما  و سخاوتمندترین …جویی باشند، باوفاترین جانبداري کنند، و به جاي اینکه اتباع آشوبگر و ستیزه

سرعت پیشرفت آن کشور از لحاظ ثروت، جمعیت، و بهبود وضع چنان بوده است که شاید ظرف «: او افزود» .شوند

در آن صورت مقر . توانست از مالیاتهاي انگلستان تجاوز کند مدت کمی بیش از یک قرن، تولیدات امریکا می

  امپراطوري  شد که به دفاع عمومی و حمایت همۀ می امپراطوري به طور طبیعی به آن قسمت از امپراطوري منتقل

دانست، بلکه  اي که کشور در اختیار داشت نمی سمیث ثروت یک ملت را به مقدار طال و نقره ».کرد کمک بیشتري می

زمین را با اصالحاتی که در آن به عمل آمده، و محصوالتش، و مردم را با کار، خدمات، مهارتها، و کاالهایشان به 

اي موارد استثنایی، حد اعالي ثروت مادي از  فلسفۀ او این بود که بجز در پاره. کرد ان ثروت یک کشور توصیف میعنو

منافع شخصی جنبۀ همگانی دارد، ولی اگر ما بگذاریم که این انگیزة . آید حد اعالي آزادي اقتصادي به دست می

ر، تالشهاي تازه، و رقابتی بر خواهد انگیخت که بیش از نیرومند با حد اعالي آزادي اقتصادي عمل کند، چنان پشتکا
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این در حکم داستان زنبورها اثر مندویل . (هر نظام دیگري که در تاریخ شناخته شده است، تولید ثروت خواهد کرد

سمیث عقیده داشت که قوانین بازار، خصوصاً قانون عرضه و تقاضا، آزادي تولید .) بود که بتفصیل تشریح شده بود

کننده را با رفاه مصرف کننده هماهنگ خواهد ساخت، زیرا اگر تولید کننده بیش ازحد سود ببرد، دیگران وارد همان 

عالوه بر آن، مصرف کننده از . دارد اي نگاه می شوند، و رقابت متقابل قیمتها و سودها را در حد منصفانه فعالیت می

او با خریدن یا نخریدن به میزان زیاد، تعیین خواهد کرد که چه  شود، زیرا یک نوع دموکراسی اقتصادي برخوردار می

اینها توسط دولت   کاالهایی تولید، و چه خدماتی عرضه شوند، و اینها به چه مقدار و چه بهایی باشند، نه اینکه همۀ

  .معین و مقرر شوند

ان و خدمات تجارت همان قدر ثروت ولی با اعتقاد به اینکه تولیدات کارگر(سمیث با پیروي از شیوة فیزیوکراتها 

، خواستار پایان دادن به حقوق و عوارض فئودالیته، تضییقات اصناف، مقررات )واقعی هستند که محصوالت زمین

دانست که به فرد  اقتصادي دولتی، و انحصارات صنعتی یا بازرگانی شد و همۀ اینها را محدود کنندة آن آزادیی می

انداز کند، بخرد و بفروشد، و بدین ترتیب چرخهاي  میل خود کار کند، خرج کند، پس دهد که به مطابق اجازه می

را رعایت کند و بگذارد طبیعت افراد بشر آزادانه » آزادي عمل«دولت باید . دارد تولید و توزیع را در گردش نگاه می

در زندگی اقتصادي کاري را که عمل کند؛ باید به فرد اجازه دهد که براي خود چاره بیندیشد، با آزمایش و خطا 

  .دولت باید بگذارد فرد یا غرق شود یا شنا کند. تواند احراز کند، به دست آورد تواند انجام دهد، و شغلی را که می می

نخست حفظ جامعه از خشونت و تهاجم  …:تنها سه وظیفه دارد) یا دولت(به موجب این نظام آزادي طبیعی، پادشاه 

دوم حفظ هر عضو جامعه، تا آنجا که ممکن است، در برابر بیعدالتی و مظالم هر عضو دیگر آن، جوامع مستقل دیگر؛ 

المنفعه و مؤسسات  یا برقرار کردن یک دستگاه اجراي دقیق عدالت؛ و سوم حفظ و نگاهداري بعضی از تأسیسات عام

در  ».ایر یا حفظ و نگاهداري کنند باشندتوانند به سود هیچ فرد یا افراد قلیلی که آنها را د گاه نمی عمومی که هیچ

ساخت رشد و  داري را قادر می کرد، و خطوط اصلی نظامی که سرمایه این گفته شیوة حکومتی که جفرسن تجویز می

  .العاده بیابد، وجود داشت شگفتی فوق

که از استفادة غیر اگر وظیفۀ جلوگیري از بیعدالتی متضمن این اجبار باشد . در این شیوه راه فراري وجود داشت

: داد لوحان یا ضعفا توسط زیرکان واقویا جلوگیري شود، چه وضعی پیش خواهد آمد؟ سمیث پاسخ می انسانی از ساده

چنین بیعدالتی تنها امکان دارد که توسط انحصارات براي جلوگیري از رقابت یا تجارت روي دهد، و حال آنکه اصول 

ما باید به رقابت کارفرمایان براي استخدام کارگران، و رقابت . گرفته شود کردند که جلو انحصارات وي ایجاب می

کارگران براي یافتن کار، متکی باشیم تا دستمزد را تعظیم و تعدیل کند؛ کلیۀ تالشهاي دولت براي تنظیم و تعدیل 

طور که فیزیوکراتها  زمین، آننه (با آنکه کارگر . رو خواهند شد دستمزد دیر یا زود بر اثر قوانین بازار باشکست روبه

هر بار که «. تنها منبع ثروت است، کارگرهم، مانند سرمایه، یک کاالست و تابع قوانین عرضه و تقاضا) عقیده داشتند

قانون کوشیده است دستمزد کارگران را تنظیم و تعدیل کند، همیشه در جهت کم کردن آن بوده است نه افزایش 

کند اختالفات میان کار فرمایان و کارگرانشان را حل و فصل کند،  مقننه کوشش میهر وقت که قوة «زیرا » آن؛

این مطلب به هنگامی نوشته شد که قوانین انگلستان به کارفرمایان اجازه » .مشاورانش همیشه کارفرمایان هستند

ین تشکلی ممنوع داد که خود را متشکل کنند تا منافع اقتصادیشان را حفظ کنند، ولی کارگران را از چن می

بینی کرد که دستمزد بهتر نه براثر مقررات دولت، بلکه  سمیث به این جانبداري قانون حمله برد و پیش. داشت می

.براثر تشکل کارگران به دست خواهد آمد

او نسبت . گرفت شد همیشه جانب کارگران را علیه کارفرمایان می داري انگاشته می کسی که به عنوان مبشر سرمایه

  :گفت کرد و می داران مشی دولت را تعیین کنند اعالم خطر می به اینکه اجازه داده شود بازرگانان و کارخانه
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در هر رشتۀ مخصوص تجارت یا صناعت، همیشه از بعضی جهات با منافع مردم فرق دارند، و حتی  …منافع تجار

رگانیی که از این طبقه ناشی شود، همیشه پیشنهاد هر قانون جدید، یا تنظیم و ترتیب باز …. مخالف آن هستند

که عموماً عالقه  …گیرد  اي سرچشمه می چنین پیشنهادي از طبقه …باید با احتیاط بسیار مورد توجه قرار گیرد

و در موارد عدیده، مردم را هم فریفته و هم مورد تعدي قرار  …دارد مردم را بفریبد و حتی مورد تعدي قرار دهد

  .داده است

گوید؟ ولی سمیث از مالکیت خصوصی به عنوان انگیزة  ن ادم سمیث است یا کارل مارکس که سخن میآیا ای

کرد و معتقد بود که تعداد مشاغل موجود و دستمزد پرداخت شده بیش از هر چیز با  ناپذیر فعالیت دفاع می اجتناب

دستمزد زیاد، به عنوان اینکه هم براي با این وصف، وي از . آوري و به کار گرفتن سرمایه بستگی خواهد داشت جمع

کاري که توسط «کرد و در الغاي تجارت برده، به این علت که  کارفرما سودمند است و هم براي کارگر، طرفداري می

  .کرد ، پافشاري می»شود شود سرانجام ارزانتر از کاري خواهد بود که توسط بردگان انجام می افراد آزاد انجام می

گیریم، ازاینکه فردي که تا این حد از  ز لحاظ ظاهر، عادات، و خصوصیات اخالقیش در نظر میوقتی سمیث را ا

جریانات کشاورزي و صنعت و بازرگانی دور بود، دربارة این مباحث پیچیدة تخصصی با چنان واقعبینی و بصیرت و 

وتن، و به رسوم متداول توجه زیادي او به همان اندازه فراموشکار بود که نی. آییم شهامتی نوشته است، به حیرت می

او که معموالً مبادي آداب و مالیم بود، توانایی آن را داشت که با بینزاکتی سمیوئل جانسن، با یک پاسخ . نداشت

پس از انتشار ثروت ملل، . داد به مقابله پردازد اي که مشروعیت والدت خان بزرگ را مورد سؤال قرار می چهار کلمه

او، که پیرو مکتب آزادي تجارت . مند شد گذراند و در آنجا از آشنایی با گیبن، رنلدز، و برك بهره دو سال در لندن

ازآن پس، با مادرش در ادنبورگ زندگی کرد و تا . به عنوان کمیسر گمرك از اسکاتلند انتخاب شد 1778بود، در 

صت و هفت سالگی به دنبال مادر در سن ش 1790درگذشت، وخودش در  1784مادرش در . پایان عمر مجرد ماند

تسلط و هماهنگی ارقام و اطالعاتش، : موفقیت او آنقدر تابع اصالت فکرش نبود که معلول عوامل زیر بود .روان شد

ها و مطالب روشن کننده، به کار بستن نظریه مطابق با شرایط جاري به نحوي روشن کننده، سبکی  گنجینۀ نمونه

خارج کرد و همپایۀ فلسفه قرار » آور علم مالل«و دیدي وسیع که اقتصاد را از صورت  ساده و روشن و مجاب کننده،

را به نظام » نظام تجاري«کتاب او اهمیت تاریخی داشت، زیرا عوامل و نیروهایی را که نظام فئودالیته و . داد

لبته این عوامل و نیروها را به داد، ولی ا کرد و توضیح می داد خالصه می داري و آزادي تجارت تغییر شکل می سرمایه

درصد به دوازده و نیم درصد کاهش داد، و به طور کلی  119هنگامی که پیت دوم عوارض چاي را از . وجود نیاورد

کند   لرد روزبري تعریف می. کوشش کرد که آزادي تجارت را برقرار کند، دین خود را نسبت به ثروت ملل اعالم داشت

: شام که پیت در آن حضور داشت، وقتی سمیث وارد شد، همه به پا خاستند و پیت گفت که چگونه در یک میهمانی

پالتنی پیشگویی کرد که  –سر جیمز ماري » .ما خواهیم ایستاد تا شما بنشینید، زیرا همه ما شاگردان شما هستیم«

  .».نسل حاضر را مجاب خواهد کرد و بر نسل آینده حکومت خواهد راند«اثر سمیث 

V – ابرت برنزر  

خون قدیمی ولی نااصیل من از زمان طوفان نوح در عروق شیادان «: گفت رابرت برنز، بزرگترین شاعر اسکاتلند، می

دار  ما به زمان دورتر از ویلیام برنز، که از شیادي به دور بود و به صورت یک زارع اجاره» .جریان داشته است

رابرت را برایش به دنیا  1759او با اگنس براون، که در  1757در . گردیم برد، باز نمی زحمتکش و تندخو به سر می

در این مزرعه خانوادة . شش سال بعد، ویلیام یک مزرعۀ هفتاد ایکري در ماونت آلیفنت اجاره کرد. آورد، ازدواج کرد

مدرسۀ کلیساي ناحیه  رابرت در خانه تعلیم یافت و به. کرد رو به تکثیر، با قناعت، در یک خانۀ دور افتاده زندگی می

گوید،   وقتی به چهاردهسالگی رسید، به طوري که خودش می. کرد رفت، ولی از سن سیزدهسالگی در مزرعه کار می
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یک دخترك تو دل برو، با نمک، و شاداب مرا با احساسات مطبوع خاصی آشنا کرد که با وجود ناکامیهاي تلخ، «

در سن پانزدهسالگی با » .دانم دش، من آن را زیباترین خوشیهاي بشر میدالنه، و وارستگی زیاده از ح احتیاط ساده

به [آورد که دلبستگی رابرت  برادرش به خاطر می. دیگري آشنا شد و شبهاي تبالودي را در فکر او گذارند» فرشتۀ«

.خیلی شدید شد و او پیوسته طعمۀ یکی از اغواگران زیباروي بود] زنان

ایکر مساحت داشت  130تحت تأثیر شهامتی بیپروایانه قرار گرفته بود، مزرعۀ لوخلی را که  ویلیام برنز، که 1777در 

در این هنگام رابرت، که هجده سال داشت و . لیره براي آن بپردازد 130در تاربولتن اجاره کرد و قرار گذاشت سالی 

ش بیپاداش وي را از پاي درآورده بود، به پسر ارشد بین هفت فرزند بود، کارگر اصلی خانواده شد؛ زیرا ویلیام که تال

کرد و  بتدریج این پدر و پسر، که یکی خود را در چارچوب تعصب خشک محدود می. پیري زودرس دچار شده بود

رابرت، با وجود منع والدینش، به . گرفتند داشت، از یکدیگر فاصله می تر گام برمی دیگري به سوي معتقداتی گسترده

از آن لحظۀ شورش، پدرم نسبت به من نوعی نفرت «: رفت، و به طوري که خودش بعدها گفتیک آموزشگاه رقص 

رابرت در سن » .بندوباریی بود که شاخص سالهاي آیندة عمرم شد پیدا کرد که به عقیدة من یکی از علل آن بی

االجاره،  پرداخت مالمزرعۀ آنها به علت عدم  1783در . بیست و چهار سالگی به یکی از لژهاي فراماسون پیوست

 90ایکر در برابر سالی  118اي به مساحت  رابرت و برادرش گیلبرت فقر خود را روي هم گذاردند تا مزرعه. ضبط شد

هاي  لیره براي هزینه 7آنها مدت چهار سال در این مزرعه تالش کردند و براي خود هریک سالی . لیره اجاره کنند

به  1784پدرشان در . دادند مزرعه خرج والدین، خواهران، و برادران خود را میداشتند؛ و با این  شخصی منظور می

  .بیماري سل درگذشت

رابرت در شبهاي بلند زمستان کتابهاي بسیاري، از جمله کتب تاریخ رابرتسن، فلسفۀ هیوم، و بهشت مفقود میلتن، را 

او که از نظارت کلیسا بر » .ن، به من بدهیدروحی مانند قهرمان محبوب من، شیطان میلت»  :گفت او می. خواند می

اخالقیات متنفر بود، بدون احساس ناراحتی، از االهیات کلیسایی دست کشید و تنها ایمان مبهمی را نسبت به 

کرد  مسخره می» پرست را که به جان ناکس اعتقاد داشتند ارتدوکسهاي سنت«. خداوند و فناناپذیري روح حفظ کرد

او در اثر خودبه نام . شوند روحانیان در فاصلۀ بین هر یکشنبه به اندازة خود او مرتکب گناه میو اعتقاد داشت که 

یک سلسله از واعظان را توصیف کرد که از گناهان پرده ) دربارة یک اجتماع احیاي مذهبی(» نمایشگاه مقدس«

با اطمینان، به انتظار عنایت مردان  کشیدند، درحالی که روسپیان در خارج، داشتند و دوزخ را به رخ مردم می برمی

اي نزد او فرستاد تا او را به  نفرت برنز نسبت به روحانیان هنگامی شدت یافت که یکی از آنها نماینده .کلیسارو بودند

وقتی صاحب ملک مهربانش به . خاطر اینکه بدون سند ازدواج با بتی پیتون همبستر شده بود، مؤاخذه و جریمه کند

، )1785(میلتن به خاطرغیبت مکرر از مراسم کلیسا مورد مؤاخذة شوراي کلیساي موخلین قرار گرفت نام گوین ه

» دعاي ویلی مقدس«در این هنگام، این شاعر تندترین هجو خود را تحت عنوان . نفرت برنز تبدیل به خشم شد

برنز او را مجسم . داد رد استهزا قرار مینوشت، که تقواي ریاکارانۀ ویلیام فیشر، یکی از مقامات کلیساي موخلین، را مو

  :گوید کرد که چنین با خداوند سخن می

  کنم،  ستایم و تقدیس می من قدرت بیهمتاي ترا می

  اي، در آن هنگام که تو هزاران نفر را در تاریکی شب رها کرده

  من در اینجا در برابر دید تو قرار دارم،

  به خاطر نعمات و عنایت تو

  درخشانیو نور مشتعل و 

  …تابد  که بر این مکان می
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  …دانی که شب گذشته من با مگ آه خدایا، تو می

  کنم، من از تو صمیمانه طلب عفو می

  اي کاش که این امر هرگز موجب نزول بال،  آه،

  .و باعث هتک حرمت من نشود

  گاه دیگر یک پاي خالف شرع و من هیچ

  .کنم بلند نمی) مگ(بر روي او 

  باید همچنین اعتراف کنمعالوه بر آن، من 

  …کنم سه بار با دختر لیزي که فکر می

  ولی خداوندا آن روز جمعه،

  وقتی نزدیک او رفتم، مست بودم،

  دانی که خادم بیریاي تو وگرنه تو می

  …. داد هرگز او را به اینکار سوق نمی

  خدایا به خالفهاي گوین همیلتن توجه داشته باش،

  .پردازد ، و به ورقبازي میکند خورد، بد زبانی می او می

  با این وصف، او راههاي پول گرفتن

  .داند از بزرگ و کوچک را می

  او قلوب مردم را

  …. دزدد از کشیش خداوند می

  خدایا در روز انتقامت او را مجازات کن،

خدایا از هر کس که به او خدمت کرده بازخواست کن،

  و از روي ترحم از آنها درنگذر

  نشنو،و دعاي آنان را 

  بلکه به خاطر مردم خودت آنها را نابود کن

  .و آنها را امان مده

  ولی خدایا، من و دعاهاي مرا

  با شفقت دنیوي و االهی به خاطر بیاور،

  تا من به خاطر برازندگی و ثروت بدرخشم،

  و هیچ کس از من جلوتر نباشد،

  .و همۀ افتخارات آن از آن تو باشد

  !آمین، آمین

در خالل این احوال، وي دالیل  .این شعر را منتشر کند؛ اما سه سال پس از مرگش به چاپ رسیدبرنز جرأت نکرد 

دوشیزگان یکی پس از دیگري او را . خواند می» اي زناکار حرفه«او خود را . داد زیادي براي مؤاخذه به دست کلیسا می

، جین آرمر، هایلند، مري کمبل، »خرامید یخلوي دلفریب، که روي چمن مرواریدفام م«: آوردند، مانند به هیجان می

، دبورا دیویس قشنگ »آمد مزرعۀ چاودار می«جنی کروئیک شنک، جنی اهل دارلی که از   ،»کالریندا«پگی چامرز، 

، مري )کلوریس(کوچولو، اگنس فلمینگ، جینی جفري، پگی کندي اهل دون قشنگ، جسی لیوارس، جین لوریمر 
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تنها چشمان درخشان و متبسم، دستان نرم، و . باز هم بودند –لی ستوارت، و پگی تامسن ماریسن، آناپارك، آنا و پا

او خطاهاي جنسی خود را به . آورد آنها او را با رنجها و اندوه زندگی از در سازش در می» چون تودة برف«پستانهاي 

تثنا باشد؟ ولی او به زنان شود، و چرا انسان یک اس چیز در طبیعت عوض می داشت که همه این علت معذور می

او . ما از پنج طفل مشروع و نه طفل نامشروع او خبر داریم. داد که هرگز به قول یک مرد اعتماد نکنند هشدار می

اما دربارة . تواند او را عالج کند ، و عقیده داشت تنها اخته کردن می»من نبوغی براي پدرشدن دارم«گفت  می

  :گفت کاتلند میسرزنشهاي کشیشان و قوانین اس

  توانند دست به دست هم بدهند، کلیسا و دولت می

  بگویند من نباید چنین کارهایی بکنم؛

  توانند به جهنم بروند، کلیسا و دولت می

  .و من به سراغ آناي خودم خواهم رفت

ولی والدین بتی این ، برنز پیشنهاد کرد با او ازدواج کند، )1785مه  22(اي به دنیا آورد  وقتی بتی پیتون از او بچه

 25در . طولی نکشید که جین حامله شد. او به جین آرمر روي آورد و کتباً به او قول ازدواج داد. پیشنهاد را رد کردند

گفت خود را با جین مزدوج  او می. برنز در برابرشوراي کلیسا حضور یافت و به مسئولیت خود اعتراف کرد 1786ژوئن 

رقول خود بایستد، ولی پدر جین حاضر نشد بگذارد دخترش با یک زارع هفدهساله که کند و حاضر است س تلقی می

ژوئیه برنز در روي نیمکت کلیسا با خضوع و خشوع مورد عتاب  9در . یک طفل نامشروع هم سربارش بود ازدواج کند

ن در برابر حاضرین در در سوم اوت، جین از او یک دوقلو به دنیا آورد، و در ششم اوت او و جی. علنی قرار گرفت

پدر جین علیه او حکم جلب به دست آورد؛ شاعرخود را . کلیسا، بر مؤاخذه گردن نهادند و از این افتضاح مبرا شدند

در همان . اش بازگشت حکم جلب اجرا نشد، و رابرت به مزرعه. پنهان کرد و درصدد برآمد باکشتی به ژامائیک برود

قبل از اینکه آنها بتوانند دربارة این نقشه عملی : ل ازدواج کند و او را به امریکا ببردکمب تابستان او قول داد با مري

.از او تجلیل کرد» تقدیم به مري در بهشت«و » مري هایلند«انجام دهند، مري مرد؛ برنز در 

ا که احتمال اشعارش ر. ، او در کیلمارنوك نخستین جلد اشعارش را به نام خویش منتشر کرد1786در سال پرحاصل 

داشت به کلیسا یا اخالقیات مردم بربخورند حذف کرد؛ با لهجۀ اسکاتلندي خود، و توصیف مناظر آشنا، خوانندگان 

شاید . خویش را خشنود کرد، و دهقانان را با توصیف جزییات زندگیشان در قالب اشعار قابل درك خرسند ساخت

تحمل بار روزانۀ مزارع با او شریکند، یا گوسفند بیگناهی که در  هیچ شاعر دیگري اینچنین نسبت به حیواناتی که در

آید از النۀ خود بیرون رانده  بارش برف تند سرگشته است، یا موشی که به علت خیش کشاورزي که به سویش می

  :مثالً. شده است همدردي نشان نداده باشد

  ولی، آقا موشه، تو تنها نیستی،

  است بیهوده باشد، در اثبات اینکه دوراندیشی ممکن

  کنند هایی که موشها و انسانها طرح می بهترین نقشه

  .آیند اغلب اشتباه از آب درمی

شپشی که یک شپش دیگر را روي کاله یک خانم در کلیسا «ابیاتی که در پایان شعري تحت عنوان تقدیم به 

  :اند المثل در آمده آورده است به صورت ضرب» بیند می

  بینند طور که دیگران ما را میآه، دیدن خودمان آن

  .دهد  چه قدرتی به ما می
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شنبه شب «برنز براي حصول اطمینان از اینکه کتاب کوچکش با حسن قبول رو به رو شود، قسمتی تحت عنوان 

کند، همسر  به آن افزود، که عبارت است از توصیف زارعی که پس از یک هفته کار سنگین استراحت می» نشین کلبه

کند؛ دختر ارشد با کمرویی دلدادة خجول خود  اند و هرکدام داستان روز خود را بازگو می  دور او جمع شدهو اطفالش 

خواند؛ و سپس همه با  خورند؛ پدر کتاب مقدس می کند؛ خانوادة خوشحال غذاي سادة خود را با هم می را معرفی می

افزاید و به  می»اسکاتیا، عزیز من، خاك وطن من«ن اي تحت عنوا برنز به این تصویر دلپذیر قطعه. کنند هم دعا می

اي که به چاپ رسیدند، بجز سه نسخه، همه ظرف چهار هفته به  نسخه 612از . افزاید پرستی اسکاتلندي می  میهن

.لیره درآمد خالص براي برنز داشتند 20,000فروش رسیدند و 

امریکا را تأمین کند؛ ولی در عوض، آن را صرف توقفی در او در فکر آن بود که با پول فروش این کتاب هزینۀ سفر به 

. پرسروصدا طبقۀ باالي اطاق آنها را اشغال کرده بودند 1786او، که با یک اسب عاریتی در نوامبر . ادنبورگ کرد

در طول یک فصل، بت اجتماع اشخاص ممتاز . حسن قبول کتابش توسط منتقدان ادنبورگ درها را به رویش گشود

  :ر والتر سکات وي را چنین توصیف کردس. بود

یک روز او را در  …. اي بودم ، که برنز نخستین بار به ادنبورگ آمد، من پسر پانزدهساله1787- 1786در سالهاي 

او از  …. در آنجا چند آقا که شهرت ادبی داشتند نیز حضور داشتند. منزل مرحوم پروفسور فرگسن بزرگوار دیدم

وار؛ نوعی بیپیرایگی و سادگی توأم با وقار در  سالم بود؛ پریدگی رنگش روستایی بود نه احمق نظر جسمانی نیرومند و

در  …درخشیدند می …صورتی بزرگ و چشمانی درشت و تیره داشت که به هنگام صحبت …. شد او دیده می

حنی کامالً محکم وي بدون میان مردانی که بادانشترین افراد در دوران و در کشور خود بودند، اونظرات خود را با ل

  .کرد کوچکترین جسارت بیان می

او براي اینکه به . اي افزوده بود، منتشر کند اي از اشعار خود را، که به آن مطالب تازه برنز تشویق شد که چاپ تازه

 که جرأت» گدایان خوشحال«کتاب جدیدش مایۀ بیشتري بدهد، درصدد برآمد یکی از آثار عمدة خود را به نام 

این اثر، اجتماعی از ولگردان، فقیران، جنایتکاران، . نکرده بود در مجلد چاپ کیلمارنوك بیاورد، در آن بگنجاند

شاعران، ویولن نوازان، فواحش، و سربازان علیل و مفلوك را در آبجوفروشی ننسی گیبسن در موخلین توصیف 

را که در آنها کوچکترین اثري از احساس ندامت دیده  هاي شخصی ترین زندگینامه برنز از قول اینها بیپرده. کرد می

  :شد نقل کرد و این معجون را با یک آواز جمعی مستانه به این شرح پایان داد نمی

  !آنها که در کنف حمایت قانونند پشیزي ارزش ندارند

  !آزادي جشن با شکوهی است

  دادگاهها براي افراد جبون تأسیس شدند،

  .کشیشان سر برآوردندو کلیساها براي خوشایند 

اعتنایی عمدي نسبت به اصول تقوا ابراز اضطراب  هیو بلر، که مردي اهل فضل و واعظ بود، از فکر انتشار چنین بی

برنز تسلیم شد و بعداً فراموش کرد که این شعر را نوشته است؛ یکی از دوستانش آن را حفظ کرد، و در . شدید کرد

  .این شعر به چاپ رسید 1799

برنز مادیانی خرید . لیره سود خالص به دست آورد 450ادنبورگ سه هزار نسخه از این اشعار را فروخت؛ و برنز  ناشر

 9در . توید گذشت تا انگلستان را از نزدیک لمس کند به داخل هایلندز رفت و سپس از منطقۀ 1787مه  5و در 

جین بگرمی از او استقبال کرد و بار . آرمر زد ژوئن از خویشاوندان خود در ماسجیل دیدن کرد و سري هم به جین

این زن در سن هفدهسالگی بایک . برنز پس از بازگشت به ادنبورگ با خانم اگنس ملهوز آشنا شد. دیگر حامله شد

او را ترك کرده و اطفال خویش را با خود برده بود ) 1780(جراح اهل گالسگو ازدواج کرده و در بیست و یک سالگی 
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. او برنز را به خانۀ خود دعوت کرد، برنز بالفاصله عاشق او شد. کرد مندي مقتصدانه در پایتخت زندگی میو با آبرو

آنها با یکدیگر نامه و شعر مبادله . ظاهراً اگنس خود را تسلیم او نکرد، زیرا برنز به عشق خود نسبت به وي ادامه داد

در . کرد امضا می» کالریندا«هاي خود را  ، و اگنس هم نوشته»سیلوندر«هاي خود را به نام  برنز نوشته. کردند  می

ابیات   اگنس تصمیم گرفت نزد شوهرش برود و بار دیگر به او در ژامائیک بپیوندد؛ برنز به عنوان وداع خود، 1791

:پرلطافتی به این شرح برایش فرستاد

  !شویم یک بوسۀ مشتاقانه، و سپس از هم جدا می

  !همیشه یک وداع، و سپس براي

  اگر ما چنین با عطوفت یکدیگر را دوست نداشته بودیم،

  اگر ما چنین کور کورانه یکدیگر را دوست نداشته بودیم،

  شدیم، هرگز آشنا نشده و هرگز از هم جدا نمی

  .شدیم هرگز شکسته دل نمی

برنز، که  .بازگشت کند؛ الجرم به ادنبورگ اگنس شوهر خود را دید که با یک زن پیشخدمت سیاهپوست زندگی می

. آتش تمنایش براي اگنس فرو ننشسته بود، در یک باشگاه محلی به جستجوي مصاحب و به خوشگذرانی پرداخت

. نام داشت و از مردانی تشکیل شده بود که عهد کرده بودند از شهر خود دفاع کنند» مدافعان کروچلن«این باشگاه 

برنز براي آنها . کرد بودند، و آنچه زشت و شنیع بود حکمفرمایی می »پناتسالرس و «در آنجا شراب و زن در حکم 

تعدادي از این اشعار، بینام و به طور . کرد و دهها شعر از خود به آنها افزود آوري می آوازهاي قدیمی اسکاتلندي جمع

عضویت برنز در این باشگاه، تحقیر . هاي سرخوش کالدونیا انتشار یافتندتحت عنوان موز 1800محدود، در سال 

آشکار وي نسبت به امتیازات طبقاتی، و صراحتش در ابراز نظرات افراطی در زمینۀ مذهب و سیاست بسرعت به 

  .حسن استقبال از وي در اجتماع ادنبورگ پایان داد

دواندند، خود را تسلیم تالشی  دست آورد؛ و چون بکرات اورا سراو تالش کرد شغلی به عنوان مأمور وصول مالیات به 

کیلومتري دامفریس و حدود بیست  8لند را، که در  مزرعۀ الیس 1788در فوریۀ . دیگر در زمینۀ کشاورزي کرد

اسفناکترین وضع «صاحب مزرعه، که صراحتاً خاك مزرعه را در . کیلومتري کریگن پاتک قرار داشت، اجاره کرد

برنز . لیره به شاعر قرض داد تا یک خانۀ دهقانی بسازد و مزرعه را حصار کشی کند 300کرد،  توصیف می» تیبیقو

در این ضمن جین آرمر دوقلو زایید . لیره بپردازد 70لیره، و پس از آن سالی  50بایستی تاسه سال، هر سال  می

آوریل، برنز با او ازدواج کرد و جین با یک طفل  28قبل از . ، ولی کمی بعد این دوقلوها مردند)1788سوم مارس (

اي که از او به دنیا آورده بود نزد او آمد تا باوفاداري، هم به عنوان همسر و هم به عنوان خانم خانه،  زنده از چهار بچه

این نوع من در › شاهکار«‹ اي دیگر براي برنز به دنیا آورد که برنز او را  او بچه. لند به وي خدمت کند در الیس

برنز با  1791در مارس . نامید» تولیدات، همانطور که تام اوشنتر شاخص کیفیت کار من در رشتۀ سیاسی است

آنا براي او  1791در مارس . روابط خصوصی برقرار کرد  آناپارك، که در یک میخانه در دامفریس پیشخدمت بود،

.ي خود بزرگ کردها اي به دنیا آورد و جین این بچه را گرفت و با بچه بچه

در آنجا وي به یک آواز قدیمی . با وصف این، برنز به نوشتن اشعار پرارزش ادامه داد. لند مشکل بود زندگی در الیس

برنز آن قدر کار کرد که مانند پدرش از پاي . نام داشت دو بند شعر معروف افزود» اولدلنگ ساین«میخواري که 

وان مأمور رسومات تعیین شد و توانست به اطراف کشورش سفر کند، به عن 1788ژوئیۀ  14وقتی در . درآمد

سازي، و دباغیها را وارسی کند و نتیجه را به  گیري، و اغذیه فروشیها، کارگاههاي شمع هاي مشروبات را اندازه بشکه

یخوارگی با آنکه وي اغلب با جان بارلیکورن به م. هیأت رسومات در ادنبورگ گزارش دهد، احساس خوشوقتی کرد
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او مزرعۀ خود را باسود فروخت و با جین و سه بچه  1791در نوامبر . داشت پرداخت، ظاهراً هیأت را راضی نگاه می می

  .اي در دامفریس نقل مکان کرد به خانه

ها، و با مست بر گشتنهایش به خانه و نزد جین صبور، مردم محترم شهر را از خود  برنز با رفت و آمد به میخانه

اي سواحل و شیبهاي رود «: ظرف آن پنج سال در دامفریس این اشعار را نوشت. او کماکان شاعر بزرگی بود. نیدرنجا

آه، عشق من به سرخی یک گل سرخ «، »اند اسکاتلندیهایی که همراه والس خون خود را ریخته«، »زیباي دون

نم فرانسیس دنلپ، که در عروق خود بقایایی از یافت، با خا او که همسر خود را از نظر فکري یار و دمساز نمی. »است

برد  این خانم کوشید تا اخالقیات و نوع کلماتی را که برنز به کار می. کرد خون والس داشت، مکاتبه و گاهی دیدار می

اي که خانم  لیره 5او از اسکناسهاي . تحت ضوابط معقولی درآورد، ولی این کار همیشه به سود ابیات برنز نبود

  . کرد فرستاد بیشتر قدرشناسی می گاه برایش می سیس گاهفران

او در پانزده بند شعر عالی به . انداخت برنز با نظرات افراطی خود شغل خویش را به عنوان مأمور رسومات به خطر می

جورج سوم گفت شر وزیران فاسد خود را کم کند، و به پرینس آو ویلز اندرز داد که اگر مایل است وارث تخت 

اي که به نشریۀ کورانت چاپ  در نامه. پایان دهد] فاکس[بودن با چارلی  لطنت شود، به عیاشی خود و خودمانیس

در . هواخواه پرشور انقالب فرانسه بود 1789در . ادنبورگ نوشت، اعالمیۀ استقالل امریکا را مورد تحسین قرار داد

:حو انتشار داد، علیه تمایزات مبتنی برمقام، حملۀ شدیدي به این ن1795

  آیا به خاطر فقر شرافتمندانه است

  که انسان سرخودرا پایین افکند، و این جور چیزها؟

  گیریم، ما بردة جبون را نادیده می

  .کنیم فقیر باشیم با همۀ اینها جرأت می

  با همۀ اینها و همۀ اینها،

  .مانند، و این جور چیزها رنجهاي ما از نظر دور می

  س چیزي نیست،مقام جز مهر اسکنا

  .مقام انسان جز طال چیزي نیست

  شخص درستکار، با آنکه همیشه این قدر فقیر است،

  .با همۀ اینها، شاه مردان است

  گویند، بینید که به او سرور می شما دوست خود را می

  جور چیزها؛ و این شود، رود و خیره می با تبخیر راه می

  آیند، ر میبا آنکه صدها نفر به دستور او به ستایش د

  …. اینها، او جز یک آدم احمق چیزي نیست  با همۀ

  پس بیایید دعا کنیم که روزي برسد، 

  و با همۀ اینها چنین روزي خواهد رسید،

  که شعور و ارزش در سراسر زمین

  .شاهد مقصود را در آغوش کشد، و این جور چیزها

  اینها،  با همۀ اینها و همۀ

  رسد را میاینها، آن روز دارد ف  با همۀ

  که افراد بشر در سراسر جهان،
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  .با وجود این چیزها، برادر یکدیگر باشند

هاي مشروب  گیري بشکه سازیها و اندازه  به هیأت رسومات شکایت شد که شخصی چنین افراطی براي وارسی شمع

حقوق . خشیدندکرد ب مناسب نیست، ولی اعضاي هیأت او را به خاطر عشق به اسکاتلند و تمجیدي که از آن می

او از نظر جنسی . داد شد بسختی براي نان جو سیاه و آبجو وي کفاف می اي که به او پرداخته می لیره 90سالی 

برنز اذعان داشت، از » نیروي جذبۀ غیرقابل مقاومت«خانم ماریا ریدل، که به  1793کماکان لجام گسیخته بود، و در 

او هم مانند موتسارت، که در همان . ر او سرانجام فکر و غرورش را ضعیف کردگساري مکر باده. اي به دنیا آورد او بچه

  .فرستاد هاي تکدي آمیز به دوستانش می  کرد، نامه دهه زندگی می

او را دیدند که  1796داستانهایی جریان داشت که وي مبتال به سیفیلیس است، و یک روز صبح خیلی سرد در ژانویۀ 

اند، و پزشکان  این گزارشها، به عنوان عقایدي تأیید نشده، مورد انتقاد قرار گرفته .مست روي برف خوابیده است

او سه روز قبل از مرگ به . کنند که به قلبش صدمه زد اسکاتلند آخرین بیماري برنز را تب روماتیسمی توصیف می

ر لحظه ممکن است به بستر همسرم ه. به خاطر خداوند، فوراً خانم آرمر را اینجا بفرستید«: پدرزنش چنین نوشت

سپس خودش بستري شد، » !چه وضعی برایش پیش آمد، دختر بیچاره، بدون یک دوست! خداي مهربان. زایمان برود

دوستان پولی براي . کردند، همسرش پسري به دنیا آورد هنگامی که او را دفن می. درگذشت 1796ژوئیۀ  21و در 

.زندگی کرد 1834که از لحاظ استخوانبندي و قلب نیرومند بود، تا سال  آوري کردند، و او، مراقبت از همسرش جمع

VI –  بازول جیمز  

  بچه خرس -1

پدرش الگزاندر بازول، که مالک اوخینلک در ایرشر و قاضی دادگاه . بازول خون سلطنتی در عروق خود داشت

ند بود، از اعقاب ارل آو ارن نتیجۀ جیمز دوم پادشاه اسکاتلند، مادرش از اعقاب سومین ارل آو لنکس کلیساي اسکاتل

او، که از . در ادنبورگ به دنیا آمد 1740اکتبر  29جیمز بازول در . بود) پدر جیمز ششم(پدربزرگ لرد دارنلی  –

زنده بود، جیمز ناچار  1782چون پدرش تا سال فرزند دیگر بزرگتر بود، وارث امالك نسبتاً مختصر پدري شد؛ ولی 

به نخستین حمله  1762برادرش جان در . گرفت، با نارضایی، قانع باشد بود به آن در آمدي که پدر برایش در نظر می

شد، که عالج آن را در فراموشی ناشی از  خود بازول هم گاه گاه به مالیخولیا دچار می. هاي جنون دچار شد از حمله

مادرش معتقدات کالونی پرسبیتریان را به او آموخت، که آن هم از خود داراي . یافت گرماي بدن زنان میمی و 

فکرانه دربارة مذهب  من هرگز ساعات غمبار ترسی را که در جوانی خود از عقاید کوته«: او بعداً نوشت. حرارتی بود

او در سراسر » .فراموش نخواهم کرد –شده بود در حالی که فکرم از وحشت دوزخ از هم گسیخته  –ام  تحمل کرده

گاه جز کمال یا رضایت زودگذر به  عمر خود، در میان ایمان و شک، و تقدس و لذات جنسی در نوسان بود و هیچ

.چیز بیشتري دست نیافت

سر در دانشگاه گالسگو در . پس از قدري تعلیم در خانه، به دانشگاه ادنبورگ و سپس به گالسگو فرستاده شد

در گالسگو با بازیگران زن و مرد آشنا شد، که . کرد شد و در رشتۀ حقوق تحصیل می درسهاي ادم سمیث حاضر می

رسید که مذهب آنها بیش از معتقدات کالونی با زندگی توأم با  به نظر وي چنین می. بعضی از آنها کاتولیک بودند

اد گناهکار پس از چند صباح سوختن رستگار شود د خوشی سازگار است؛ خصوصاً از فلسفۀ برزخ که اجازه می

  .و به کلیساي رم پیوست) 1760مارس (ناگهان جیمز سواره عازم لندن شد . آمد خوشش می

پدرش، که به وحشت افتاده بود، تقاضایی براي ارل آو اگلینتن که از همسایگان او در ایرشر و اینک مقیم لندن بود 

ارل به این جوان متذکر شد که اگر وي کاتولیک باشد، هرگز نخواهد توانست . دهد فرستاد که جیمز را زیر نظر قرار

جیمز به اسکاتلند و کلیساي آن . به عنوان یک حقوقدان کار کند یا وارد پارلمنت شود یا ملک پدري را به ارث ببرد
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سر توانست دلی از عزا ولی چون پدر مشغلۀ بسیار داشت، پ. بازگشت و در خانۀ پدري و زیر نظر او زندگی کرد

پدر، که . درآورد، و این نخستین بار از چندین باري بود که وي با بیماریهاي آمیزشی دست و پنجه نرم کرد

بند و بارش پس از به ارث بردن امالك وي آن را صرف عیاشی کند، در برابر یک مقرري ساالنه به  ترسید پسر بی می

دي را امضا کند که ادارة امور امالك را در آینده به امنایی که توسط بازول ارشد لیره او را وادار کرد که سن 100مبلغ 

  .کرد شدند واگذار می تعیین می

در ماه مارس او پگی دویگ را باردار . اش دو برابر شد ، جیمز به سن قانونی رسید و مقرري ساالنه1761اکتبر  29در 

لیره براي پگی گذاشت،  10پس از اینکه  1762د؛ در اول نوامبر کرد؛ در ماه ژوئیه امتحانات وکالت خود را گذران

در لندن وي اطاق راحتی در خیابان .) بچۀ پگی چند روز بعد به دنیا آمد و بازول هرگز او را ندید. (عازم لندن شد

رض خود را به ولی او م» واقعاً به علت نیازي که به زن داشتم، غمگین بودم،«نوامبر،  25تا پیش از . داونینگ گرفت

به این ترتیب، خود را مجبور به خویشتنداري کرد » .الزحمۀ جراحان در این شهر خیلی زیاد بود حق«خاطر داشت، 

نظري که او پیدا کرد این بود که » .تا اینکه یک دختر سالم به دست آورم، یا مورد توجه یک زن متجدد قرار گیرم«

در  …که …گرفت تا زنان جوان با نزاکت گینی می 50اشکوهی که شبی از خانم ب«لندن همه نوع زن فاحشه دارد، 

او روابطی با یک زن » .گذاشتند برابر یک بطري شراب و یک شیلینگ بدن جذاب خود را در اختیار شرافت انسان می

م وي سرانجا. بازیگر خوش سیما به نام لویزا برقرار کرد که ظاهراً مقاومت طوالنیش حاکی از سالمت جسمش بود

هشت روز » .ام او اعالم داشت که من یک اعجوبه«لویزا را وادار به تسلیم کرد و پنج بار به سرمستی لذت نایل شد؛ 

مارس  25کرد معالجه شده است؛ در  فوریه دیگر احساس می 27متوجه شد که به سوزاك مبتال شده است، و تا  بعد

من در کلیساي سنت «مارس  27در ). با پوشش ضد بیماري(» مسلح با اوطرف شدم«او یک زن خیابانگرد را یافت و 

اي را که دیدم  زنان به باغ عمومی رفتم، و نخستین فاحشه قدم«مارس  31در» .دانستن به مراسم مذهبی گوش دادم

ر، در روي پل وستمینست: دهند ظرف چهار ماه بعد یادداشتهاي روزانۀ بازول وقایع مشابهی را نشان می» .با خود بردم

البته این  .، در باغ عمومی، در یک میخانه در سترند، دردادگاههاي تمپل، و در خانۀ دختر»شکسپیر زهد«در میخانۀ 

آوري همۀ این وقایع پراکنده در یک جا تصویر کاذبی از زندگی  روي قضیه یک جنبه از خصوصیات بازول بود، و جمع

نخستین کسی که در . بود» قه پرشور وي نسبت به مردان بزرگعال«روي دیگر قضیه . کند و اخالق بازول ترسیم می

پذیرفت، و بآسانی به  این زمینه مورد توجه وي قرار گرفت گریک بود که ابراز عالقه و تحسین بازول را بتدریج می

که  او در ادنبورگ توصیفی را. ولی هدف جیمز بازول آنهایی بودند که در رأس قرار داشتند. مند شد بازول عالقه

کرد که آشنایی با این  شریدن از فضل و صحبتهاي پرمایۀ سمیوئل جانسن کرده بود شنیده بود و پیش خود فکر می

  .حد اعالي زندگی ادبی لندن نوعی افتخار خواهد بود

خورد که  بازول در کتابفروشی تامس دیویز در خیابان راسل چاي می 1763مه  16در . تصادف به وي کمک کرد

او از . بازول از روي تصویري که رنلدز از جانسن کشیده بود او را شناخت. وارد شد» وحشتناکترین قیافهمردي با «

. دیویز خواهش کرد آشکار نکند که وي اهل اسکاتلند است، ولی دیویز از روي بدجنسی فوراً این مطلب را افشا کرد

بازول از این » .بیرون بیاید«ت که انسان از آن جانسن فرصتی از دست نداد و متذکر شد که اسکاتلند جاي خوبی اس

جانسن شکایت کرد که گریک از دادن یک بلیط رایگان به او براي دوشیزه ویلیامز جهت دیدن . حرف به خود پیچید

توانم فکر کنم که  قربان نمی«: اي که در حال اجرا بود امتناع کرده است؛ بازول به خود جرأت داد که بگوید برنامه

آقاي محترم، من «: جانسن او را دم چک گرفت و گفت» .گریک چنین چیز ناقابلی را از جنابعالی دریغ کندآقاي 

دانم شما حق آن را ندارید که در این باره با من صحبت  شناسم، و می دیوید گریک را مدت زیادتري از شما می

» مبهوت و درهم کوبیده«داد بازول  را میالعمر میان آن دو  این طرز صحبت بسختی نوید یک دوستی مادام. »کنید



۶۵٨٧

من قانع شدم که هرچند در رفتار او خشونتی وجود داشت، در طبیعت او «شد؛ ولی بعد از صحبت بیشتري، 

هشت روز بعد بازول با تشویق دیویز، و در حالی که به کمک پوست کلفتیش خود را تجهیز  ».شد بدطینتی دیده نمی

جانسن در اینرتمپل حضور یافت و اگر چه نه خیلی گرم، اما با مهربانی مورد استقبال  و تقویت کرده بود، در خانۀ

در میخانۀ مایتر در خیابان فلیت با هم شام ) جانسن و بازول(ژوئن این خرس و بچه خرس  25در . قرار گرفت

آقاي جانسن و من «ژوئیه  22 در» .بالیدم بودم کامالً به خود می از فکر اینکه با چه کسی«: گوید بازول می. خوردند

بعد از این، من «: و به طوري که بازول در یادداشتهاي روزانۀ خود نوشت» .اطاقی داشتیم» ترکزهد«خانۀ  در قهوه

و به این » .آید، یادداشت خواهم کرد آنچه را دربارة آقاي جانسن باید به خاطر آورده شود فقط آنطور که به یادم می

تا به تحصیل ) 1763اوت  6(وقتی بازول به اصرار پدرش عازم هلند شد  .دگینامۀ بزرگ آغاز شدترتیب بود که این زن

ودو ساله تا  وسه ساله همراه بازول بیست این آقا و نوکر چنان با یکدیگر جورشدند که جانسن پنجاه. حقوق بپردازد

  .هریج رفت تا او را بدرقه کند

  بازول در خارج  -2

به طوري که خودش (قر شد، به تحصیل حقوق پرداخت، زبان هلندي و فرانسوي فراگرفت، و بازول در اوترشت مست

در آغاز شدیداً دچار حملۀ مالیخولیا شد، خود را به . رساله درآداب و رسوم اثر ولتر را به طور کامل خواند) گوید می

او عامل هرزگی اخیر خود را از دست  .ارزش مورد شماتت قرارداد، و به فکر خودکشی افتاد عنوان یک عاشق پیشۀ بی

کردم؛ من اینک یک آقاي  ایمان بودم و همانطور هم عمل می من زمانی یک فرد بی«. دادن ایمان مذهبی اعالم کرد

براي اصالح نفس تنظیم کرد، که عبارت بود از اینکه خود را براي » نقشۀ غیرقابل تخطی«او یک » .مسیحی هستم

مالک اسکاتلندي آماده کند، نسبت به کلیساي انگلستان ثابت قدم باشد، و به اصول  به عهده گرفتن وظایف یک

آنگاه . گاه از خودت صحبت نکن، ولی به خودت احترام بگذار هیچ«: گفت می. اخالقی مسیحیت تمسک جوید

القۀ خود را وقتی در خانۀ هلندیهاي متمکن پذیرفته شد، ع».رویهمرفته داراي خصوصیات اخالقی خوبی خواهی بود

در این هنگام وي البسۀ ارغوانی و طالیی رنگ، جورابهاي سفید ابریشمی، و کفشهاي راحتی . به زندگی بازیافت

به ایزابال فان تویل، که نزد . پوشید، دستمالهاي بارسلون، و جعبۀ زیبایی براي خالل دندان داشت قشنگ می

هرت داشت، دل باخت؛ ما قبالً به این زن به عنوان یکی از ش» زلید«و همچنین به » زیباي زویلن«ستایشگران به 

کرد، و بازول خود را  ولی زلید از ازدواج اجتناب می. ایم زنان برجستۀ متعدد هلند در آن سالها اداي احترام کرده

کرد، اي قشنگ بود، آزمایش  او خانم گلوینک را، که بیوه. متقاعد کرد که وي دست رد به سینۀ زلید گذارده است

پس از » .من تصمیم گرفتم به آمستردام سفري کنم وزنی بیابم«سرانجام . یافت» لذتبخش و غیرقابل نفوذ«ولی او را 

» .آور یافتم، احساس ناراحتی کردم خانه رفتم و از اینکه خود را در اماکن عیاشی شرم به یک فاحشه«ورود به آنجا، 

زدن  هاي کثیف به قدم هاي پست در کوچه خانه نیدم، سپس در فاحشهبه یک نمازخانه رفتم و وعظ خوبی ش«روز بعد 

را » عزت نفس طبیعت انسانی«او پس از دریافت یک معرفینامه از یکی از دوستان خود خطاب به ولتر، » .پرداختم

ز پدرش اجازه که به قول خود به پدرش دایر براینکه با دقت در اوترشت به تحصیل بپردازد وفا کرده بود، ا او،.بازیافت

از . و پول دریافت کرد تا به سفر در کشورهاي اروپاي باختري که حد اعالي تحصیالت یک آقاي انگلیسی بود بپردازد

از مرز گذشت و  1764ژوئن  18در . زلید خداحافظی کرد و مطمئن بود که زلید اشکهاي عشق در چشمان خود دارد

ن او و زلید با یکدیگر مکاتبه داشتند، و با یکدیگر نیش ونوش مبادله وارد آلمان شد، تقریباً مدت دو سال پس از آ

:ژوئیه از برلین نوشت 9در . کردند می

زلید، چون تو و من کامالً نسبت به یکدیگر خودمانی هستیم، باید به تو بگویم که من به قدرکافی خودپسند 

 …. دهد تو را از اشتباه درنیاورم ن اجازه نمیبلند طبعی م …. که تصور کنم که تو واقعاً عاشق من بودي …هستم
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همسر من باید از نظر اخالقی داراي  …. گزیدند حاضر نبودم با تو ازدواج کنم اگر مرا حتی به پادشاهی برمی

  .خصوصیاتی درست برخالف زلید عزیز من باشد، مگر از لحاظ عالقه، صداقت، و حسن خلق

را دوست دارد؛ ) بازول(وي ) زلید(اکتبر نامه نوشت و به او اطمینان داد که او بازول دوباره در اول . زلید پاسخ نداد

  :دسامبر نامه نوشت و گفت 25بازول باز در . زلید باز هم پاسخ نداد

. تو باید از دلبستگی من نسبت به خودت به خود ببالی. مادموازل، من مغرورم و همیشه هم مغرور خواهم بود

مردي که قلب و فکري . د به همان ترتیب از عالقۀ تو نسبت به خودم به خویش ببالم یا نهدانم آیا من هم بای نمی

شاید تو بتوانی  …. قدرها نادر نیست زنی که داراي استعدادهاي بسیار باشد آن. مانند من داشته باشد نادر است

  .دربارة طرز رفتار خودت نسبت به من توضیحی بدهی

  :حقاق جایی براي خود داردپاسخ زلید در تاریخ زنان است

آن و قول و   همۀ آن ابراز دوستی، و همۀ …. تو را با خوشحالی دریافت داشتم و با حقشناسی خواندم  من نامۀ

اي  آوري کرده  جمع] از اظهارات گذشتۀ زلید به بازول[قرارهاي توجهات جاودانه، و خاطرات مهربانی مداومی که تو 

 …. که من عاشق تو هستم …کردي تومرتباً تکرار می …. شوند ن اعالم و تجدید میدر این لحظه به وسیلۀ قلب م

من این را هوسی . تو مصمم بودي این حرف را از دهان من بشنوي …خواستی من به این امر اعتراف کنم تو می

که این ) ة ظرافت کاربه انگیز(داند  یابم که مرا دوست ندارد و این را وظیفۀ خود می بسیار عجیب از ناحیۀ مردي می

من از اینکه در وجود یکی از دوستان خود، که وي را  …. مطلب را به صریحترین و شدیدترین نحو به من بگوید

  .داشتم، خودپسندي بچگانۀ یک احمق بیشعور را یافتم سخت ناراحت شدم مردي جوان و معقول مجسم می

اي صحبت من، لحن من، یا نگاه من در تو احساساتی به  ظهگاه در هیچ لح کنم که هیچ بازول عزیزم، من تضمین می

گاه خاطرة آن همه صحبتی را که  ولی هیچ …. اگر چنین چیزي پیش آمده باشد، فراموشش کن. وجود نیاورده باشد

در آن هنگام، من به احساس غرور از : ما با هم داشتیم و هر دو ما به اندازة هم سرحال و بشاش بودیم، از یاد نبر

که گویی در وجود زنی با «دلبستگی تو قانع بودم، و تو از این امر خوشحال بودي که مرا به عنوان یک دوست 

گویم این خاطره را حفظ کن و اطمینان داشته  می من. به شمار آوري» استعدادهاي بسیار، چیز نادري وجود داشت

.میشه از آن تو خواهد بودتوانم بگویم احترام من، ه باش که عواطف من، ارج من، و حتی می

از ) 1766ژانویۀ  16(سپس . این نامه براي مدت کوتاهی بازول را آرام ساخت؛ مدت یکسال آرامش خود را حفظ کرد

اگر وصلتی چنین سعادتبار سرنگیرد، جاي «: اي به پدر زلید نوشت و از دخترش خواستگاري کرد و گفت پاریس نامه

یک سال بعد بازول پیشنهاد . د که زلید مشغول بررسی پیشنهاد دیگري استپدر جواب دا» تأسف نخواهد بود؟

پس . من با مسرت خاطر ابراز لطف دیروقت تو را با تبسمی خواندم«: زلید پاسخ داد. مستقیمی براي زلید فرستاد

  .و او پیشنهاد وي را رد کرد» !شود تو زمانی مرا دوست داشتی معلوم می

در برلین وي . پرانی در جریان بود، بازول از کشورها و زنان بسیاري محظوظ شده بود هدر حالی که این بازي نام

یک دختر شکالت فروش حامله را با خود به بستر برد، . فردریک را در میدان رژه دید، ولی او را از این نزدیکتر ندید

تاالر بزرگ «د آشنا شد؛ و در درسدن از در الیپزیگ با گلرت و گوتش. رسید زیرا به نظر او این دختر عاري از خطر می

دیدن کرد؛ از فرانکفورت، ماینتس، کارلسروهه، و » نقاشی که به من گفته شده بود عالیترین تاال در اروپاست

در آن روزهاي سرافرازي، . ایم ما قبالً شاهد دیدار وي از روسو و ولتر بوده. ستراسبورگ گذشت و وارد سویس شد

  .ت، شهوات جوانی را تحت تأثیر خود قرار داده بودندهالۀ نبوغ و تب شهر

نه ماه فرحبخش را در ایتالیا گذارند؛ همۀ . او از ژنو حرکت کرد تا از کوههاي آلپ عبور کند 1765در اول ژانویۀ 

در رم دنبال وینکمان گشت، پاي پاپ را که . شهرهاي عمدة آن را دید، و در هر ایستگاه مزة جنس زن را چشید
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از کوه . یی به پا داشت بوسید، در کلیساي سان پیترو دعا خواند، و بار دیگر به بیماري مورد عالقۀ خود دچار شدسرپا

گیري از یک زن فاحشه  در بهره) فرزند ارل آو بیوت(در ونیز با لرد ماونتستوارت . وزوو با جان ویلکس باال رفت

در سینا بود، به جلب نظر پورتسا سانسدونی، رفیقۀ در یک ماهی که . شریک شد و بیماري خود را تجدید کرد

سرور من طوري «ماونتستوارت پرداخت؛ از او خواست که نگذارد احساسات وفاداري مانع بلندطبعی وي شود، زیرا 

در ماجراي بعدي وي جنبۀ بهتر  ».ساخته شده است که نه خودش استعداد وفاداري دارد و نه از شما چنین انتظاري

این جزیره را  1757پائولی در ). 1865اکتبر  11(او از لگهورن با کشتی عازم جزیرة کرس شد . کار شدطبیعتش آش

از قید تسلط جنووا آزاد کرده بود و در این هنگام هشتمین سال حکمرانی خود را براین کشور جدید التأسیس 

در آغاز وي به عنوان . روسو به او تسلیم داشتاي از  بازول در سوالکارو خود را به او رسانید و معرفینامه. گذراند می

اي را که دربارة مزایاي اتحاد با کرس  من به خود اجازه دادم که اظهاریه«یک جاسوس مورد سوءظن قرار گرفت، ولی 

او . خورد  شام می) پائولی(آن، وي مرتباً با آن ژنرال  پس از» .براي انگلستان تنظیم کرده بودم به او نشان دهم

نوامبر از این  20در . به وي کمک کردند) 1768(اشتهاي زیادي برداشت که بعداً در نوشتن گزارش جزیرة کرس یادد

یک «براي او » دالل محبت بلند قد و خوش جنس«در مارسی یک . جزیره خارج شد و از راه ریویرا به مارسی رفت

.تأمین کرد» دختر باصداقت، بیخطر، و غیرسودجو

در  1766ژانویۀ  7وانس شروع به فرستادن خبرهایی براي نشریۀ لندن کرونیکل کرد که از پرو-آن- او از اکس

کردند که جیمز بازول، با اطالعات دست اول  شدند و مردم انگلستان را مطلع می درپی منتشر می هاي پی شماره

ش پیامی دریافت داشت که ، از پدر)ژانویه 12(پس از ورود به پاریس . شود دربارة کرس، به انگلستان نزدیک می

اگر بتوان . دار روسو را تا لندن همراهی کند او قبول کرد که ترز لوواسور رفیقه و بانوي خانه. مادرش درگذشته است

بازول مدت سه هفته در لندن مماطله کرد، در جند مورد . حرف بازول را باور کرد، ترز در راه خود را تسلیم او کرد

سه سال و چهار ماه استقالل و سفرش ). 1766مارس  7(ام در ادنبورگ نزد پدرش رفت جانسن را دید، و سرانج

گذشت این مدت در شهوات وي فتوري حاصل نکرده و در خودپسندي او تعدیلی به . کمکی به بلوغ وي کرده بودند

او اینک . ه بخشیده بودوجود نیاورده بود؛ ولی دانش و دید وي را وسیعتر کرده و به او وقار و اعتماد به نفسی تاز

و مردي بود که با پائولی غذا خورده بود و در حال نوشتن کتابی بود که امکان داشت انگلستان را » بازول کرسی«

الجیشی بود، به  برود و این جزیره را در دریایی که داراي اهمیت سوق) پائولی(برانگیزد تا به کمک این آزادیبخش 

  .ن درآوردصورت یک موضع مستحکم انگلستا

  بازول در موطن خود -3

او به کانون وکالي دادگستري اسکاتلند راه یافت، و طی بیست سال بعدي مرکز زندگی او  1766ژوئیۀ  29در 

او، شاید به کمک مقام پدرش به عنوان . ادنبورگ بود، ولی یورشهاي متعددي هم به لندن و یک بار هم به دوبلن برد

و در نخستین زمستان، به » مشغلۀ بسیاري یافت«علت آمادگیش در بحث و مذاکره،  یک قاضی، و همچنین شاید به

بلند نظري وافري با خودپسندي وي در آمیخته بود؛ . »گینی درآمد داشت 65«هایش در برابر دادگاهها  خاطر دفاعیه

که آشکارا گناهکار بودند؛ کرد  کرد، فصاحت و شنوایی خود را صرف اشخاصی می ترین جنایتکاران دفاع می  او از پست

پس از آن ماههاي . کرد هاي دریافتی خود را صرف مشروب می الزحمه خورد، وحق در بیشتر دعاوي خود شکست می

اي جز مشروب به نظرش  کرد و براي آن چاره آفتابی در ایتالیا، سرماي اسکاتلند را تا مغز استخوان خود حس می

  .رسید نمی

همه «خانمی به نام دادز را رفیقۀ خود کرد، ولی براي تکمیل خدمات این خانم، . امه داداو به ولگري جنسی خود اد

سه » .متوجه شدم عفونتی بر من عارض شده است«و طولی نکشید که » گذراندم شب را کنار یک دختر هرجایی می
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شب را در آغوش یک خانه رفتم و همۀ  به یک فاحشه«: گوید می ماه بعد، او در یک حالت گیجی ناشی از مستی

اي داشته باشد، او شایستۀ بازول  او دختري خوب، نیرومند، و باروح بود؛ و اگر قرار بود بازول فاحشه. فاحشه گذراندم

توانست او را از انحطاط  اي بود که می  شکی نبود که ازدواج تنها وسیله. یک بیماري دیگر به سراغش آمد» .بود

به مري ان . اش گذاشت روع به جلب نظر کثرین بلر کرد، و کثرین دست رد به سینهاو ش. جسمانی و اخالقی برهاند

به دنبالش به دوبلن رفت . بوید، یک دختر ایرلندي که اندامی به سبک یونانیها و پدري ثروتمند داشت، دل باخت

گر بیماري آمیزشی اي ایرلندي رفت، و بار دی ، در راه حرارتش فروکش کرد، مست شد، نزدیک فاحشه)1769مارس (

کرس، یادداشتهاي روزانۀ سفري به آن جزیره، و خاطرات   مطلبی تحت عنوان گزارش جزیرة 1768در فوریۀ  .گرفت

تقاضایی که وي در این مطلب براي کمک انگلستان به پائولی کرده بود توجه مردم . پاسکال پائولی براي چاپ فرستاد

مومی آن کشور را براي اقدام دولت بریتانیا در زمینۀ ارسال اسلحه و سازو انگلستان را به خود جلب کرد و افکار ع

این کتاب به تعداد ده هزار نسخه در انگلستان به فروش رسید، به چهار . برگ پنهانی براي مردم کرس آماده ساخت

سپتامبر  7در . بخشید زبان ترجمه شد، و در قارة اروپا به بازول شهرتی بیش از آنچه که جانسن از آن برخوردار بود

این نویسنده در جشنوارة شکسپیر در سترتفرد در لباس یک رییس جزیرة کرس، و در حالی که عبارت  1769

روي کالهش نوشته شده بود، حضور یافت؛ ولی چون این لباس براي یک بالماسکه مناسب بود، به » بازول کرسی«

  .شد نداشترو  طور کامل استحقاق استهزایی را که با آن روبه

دختر عمویش مارگارت مانتگامري با او به ایرلند رفته، و با بردباري، عشقبازي و عیاشی او را در ایرلند تحمل کرده 

وي را ) آنطور که بازول بزرگ مصراً عقیده داشت(اي او   لیره 1000مارگارت دو سال از بازول بزرگتر بود و ثروت . بود

لی وقتی بازول در اخالص صبورانۀ او نسبت به خود دقیق شد، این فکر برایش پیدا کرد؛ و همپایۀ وارث اوخینلک نمی

عالوه بر آن، شهرت وي به عیاشی و میخوارگی . شد که او زن خوبی است و براي او همسر خوبی از آب درخواهد آمد

امر یک زن پدر میان پدر و  نیز درصدد ازدواج بود، و این) پدر بازول(خود قاضی . دایرة انتخابش را محدود کرده بود

پدرش . بازول از پدرش تقاضا کرد ازدواج نکند. اي براي امالك ایجاد شود داد و امکان داشت شریک تازه پسر قرار می

او به پگی  1769ژوئیۀ  20در . پافشاري کرد، آن دو به نزاع پرداختند، و بازول به فکر افتاد تا به امریکا برود

اي نوشت و پرسید آیا حاضر است با او ازدواج کند و رضایت دهد با او به امریکا برود و با  نامهمانتگامري ) مارگارت(

لیره زندگی کند؟ او به مارگارت هشدار داد که در معرض ادوار  1000لیره و بهرة حاصل از  100درآمد سالی 

  :توجه کنید) ژوئیه 22(به پاسخ جالب مارگارت . مالیخولیا قرار دارد

با ) جیمز بازول. (بی. جی …. پذیرم به طور کامل به تفکر پرداخته و شرایط تورا می …اي نطور که توخواستهمن هما

من،  …. لیره در سال همانقدر براي من داراي ارزش است که اگر امالك اوخینلک را در تملک داشت، دارا بود 100

جیمی عزیزم، اطمینان داشته  …. دهم ترجیح می طلبی هستم، سعادت واقعی رابه ظاهر باشکوه آن که عاري از جاه

گاه آرزوي ثروت نداشته است مگر تا این لحظه، تا  کند، و هیچ چیز را به خاطر تو فدا می باش تو دوستی داري که همه

.خواهد آن را نثار مردي کند که قلبش او را می

 1771اي تشکیل دادند و در  نتر خانۀ جداگانهزوج جوا. نوامبر پسرش 25نوامبر پدر بازول عروسی کرد، و در  19در 

کرد میخوارگی نکند، به عنوان یک وکیل دعاوي سخت در  جیمز تالش می. یک آپارتمان از دیوید هیوم اجاره کردند

ظاهراً همسرش از . کرد آورد احساس شعف می هایی که همسرش برایش به دنیا می تالش وکوشش بود، و از بچه

، او پس از اینکه شراب 1772اکتبر  27در . کرد د در ماههاي آخر بارداري مکرر جلوگیري مینزدیک شدن او به خو

داشت که در کتاب مقدس صیغه کردن مجاز  او خود را به این عنوان متعذر می. اي رفت بسیاري نوشید نزد فاحشه

 1774اکتبر  5تهاي روزانۀ وي مورخ در یادداش. میخوارگی را از سرگرفت، و قماربازي را به آن افزود. اعالم شده است
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بسیاري از ما از هنگام شام تا ساعت ده شب مشروب »  :سوم نوامبر» .خوردم تا سرحد مستی می«: چنین آمده است

باز مست «: هشتم نوامبر» .آمیز زیادي زدم  دست به اعمال خشونت …خیلی مست بودیم؛«: چهارم نوامبر» .خوردیم

خیلی مست «: بیست و چهارم نوامبر» .م خیلی بد بود و تا ساعت دو نتوانستم برخیزمحال«: نهم نوامبر» .کردم

حدود . بیش از یک ساعت با دو فاحشه در محل سکونت آنان در یک پلکان باریک کثیف واقع در بو ماندم …بودم

یماریهایش از او توجه بخشید و در ب همسرش او را می» .من زمین خورده بودم. ساعت دوازده راه منزل خود را یافتم

شکستهاي متعدد وي در محاکمات، اشکاالت با پدرش، شرمساري از : میخواري وي علل بسیاري داشت .کرد می

خیانتهایش به همسر، آگاهی وي از اینکه به رؤیاهاي خودپسندانۀ خویش جامۀ عمل نپوشانده است، و بیعالقگی وي 

زد، و این کار را قسمتی براي شرکت در  او به لندن گریزي می تقریباً هر سال. نسبت به زندگی در اسکاتلند

به  1773در .کرد محاکمات آنجا، و قسمت دیگر به خاطر چشیدن مزة صحبتهاي جانسن، رنلدز، گریک، و برك می

در پاییز آن سال او با احساس غرور، در حالی که دکتر جانسن در کنارش بود، در . قبول شد» باشگاه«عضویت 

  .این قدم زدن مقدمۀ گردش آنها در هبریدیز بود. زد هاي ادنبورگ قدم میخیابان

نوشت؛  آمیزي برایش می هاي محبت آغاز، او ضمن این سفرهایش به لندن، نسبت به همسر خود وفادار ماند و نامه در 

وقتی «: گوید می. دسرگرم بو 1776بند و باري جنسی را از سرگرفته و خصوصاً در اواخر مارس  بی 1775ولی تا سال 

کردم شبی را صرف  من فکر می. شد رسیدم، میل شدید به همخوابگی با زنان فاحشه بر من فایق می من به خیابان می

من دربارة همسر ارزشمند خود با عالیترین عواطف و گرمترین «. اشتیاق او چند شب ادامه یافت» .این کار بکنم

داشتم مبنی بر اینکه ارتباط جسمانی من با فواحش مزاحمتی براي عشق کردم، ولی تصور مغشوشی  محبتها فکر می

.یک بیماري آمیزشی دیگر وي را براي مدتی به خود آورد» .من نسبت به وي فراهم نخواهد کرد

این ماجراها، و عبودیت وي نسبت به جانسن، باعث شدند افرادي مانند هوریس والپول نظرات تحقیرآمیزي نسبت به 

ولی اینها باعث آن نشدند که وي . ضربۀ هولناکی از ناحیۀ مکولی بر وي وارد آید) پس از مرگش(دارند، و  وي ابراز

خصوصیات اخالقی من به عنوان مردي که داراي خصایل بسیار و آشنایان زیاد «. بدون دوست و رفیق باقی بماند

لندنیها با بازول همعقیده بودند که هیچ زنی حق  بیشتر» .کنند مند می است مردم را نسبت به توجه من به آنها عالقه

آمد و درهاي منازل بسیاري در  اگر افرادي مانند جانسن و رنلدز از او خوششان می. تملک کامل یک مرد را ندارد

این افراد باتمیز . بایستی واجد خصوصیات دوستداشتنی متعدد بوده باشد لندن به روي او گشوده بودند، او قاعدتاً می

اي دیگر روي  رفت، و از یک اندیشه به اندیشه دانستند که او مانند مسافري شتابزده از نزد زنی نزد زنی دیگر می یم

دیده در پس جسم فداکار  گاه روح آسیب رسید، و هیچ خراشید، هرگز به عمق مطلب نمی آورد، همیشه سطح را می می

غرور خود، در واقع ذهن کوچکی   من با وجود همۀ«: گفت دانست و می خود او هم این را می. کرد را احساس نمی

هاي من  در همۀ اندیشه«: و در جاي دیگر» .دوزي بر روي پارچۀ نازك است کیفیات درخشان من مانند برودري. دارم

ولی   دارم، هایی را برمی من تکه. کنم چیز را بوضوح و عمیقاً درك نمی من هیچ. یک نقص و کم عمقی وجود دارد

ها و همان حافظه خود که  همین تکه ».اي که اندازة قابل توجهی داشته باشد ندارم گاه در حافظۀ خود توده هیچ

او با پرستش فضیلتی که در دیگران وجود داشت و خود فاقد آن بود، با مالزمت خاضعانه . جبران خطاهاي او را کرد

ها، و سرانجام با هنرمندي قابل توجه، و با قراردادن اینها ها و اعمال آن نسبت به چنین افرادي، با به خاطرآوردن گفته

و خدا . به ترتیب و وضوحی که تصویري بیرقیب از یک مرد و یک دوران به وجود آورد، جبران معایب خود را کرد

ز از کند که آنطور که این مرد نیمه چاپلوس و نیمه نابغه خود را در برابر نسلهاي آینده از پرده بیرون افکند هرگ

بندوباري خستگی  اسرار ما، چه از نظر جسمانی و چه از لحاظ فکري، چه از حیث شهوات پنهانی و چه از نظر بی

  .ناپذیر، اینچنین پرده برگرفته نشود
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فصل سی و دوم

  صحنۀ ادبی

1756 -1789  

I – مطبوعات  

هایی که اعضاي آن کتابها را پس از  کتابخانه(هاي دوار  ها، مجالت، ناشران، کتابخانه در دورنماي صحنه، روزنامه

همۀ اینها بسرعت در حال افزایش بودند و کشمکشهاي . ، و تئاترها قرار داشتند)کنند خواندن به یکدیگر رد می

چند نشریه . رساندند شد می احزاب و صاحبان استعدادها را به اطالع خوانندگانی که هر روز بر تعدادشان افزوده می

؛ رمبلر 1760، پابلیک لجر در 1756لیترري مگزین و کریتیکال ریویو در : ه عرصۀ وجود گذارنددر این هنگام پا ب

آغاز به کارکرد؛ جنتلمنز مگزین، که در سالهاي رنج و تالش جانسن منبع درآمد وي بود،  1750متعلق به جانسن در 

هاي لندن و  این مدت، تعداد روزنامه در خالل. به حیات خود ادامه داد 1922آغاز به کار کرد و تا سال  1731در 

، مورنینگ کرونیکل در 1761آغاز به کار کرد، نورث بریتن در  1755نشریۀ مانیتور در . میزان انتشار آنها دو برابر شد

به تایمز تغییر نام داد؛ پابلیک  1788، که در 1785، دیلی یونیورسال رجیستر در 1780، مورنینگ هرالد در 1769

نسخه افزایش پیدا  84,000به  47,500هاي جونیوس به معدن طال دست یافت و تیراژ آن از  ، که با نامهادور تایزر

به این ترتیب، تعداد . دادند بیشتر نشریات روزانۀ دیگر تنها با مشتریان محدود خود به حیات خویش ادامه می. کرد

تر از مطالب خود بودند، و معموالً  بعاد و اندازه سادهاین نشریات از نظر ا. نسخه بود 4800تنها  1795فروش تایمز در 

جانسن عقیده داشت که مقدار آگهی  1759در . شد شدند که یکی از آنها صرف آگهیها می از چهار صفحه تشکیل می

  :گفت او می. ها به حد اعالي خود رسیده است در روزنامه

گیرند، و بنابراین الزم است که با  ورد مطالعه قرار میآگهیها اینک چنان متعددند که با اهمال و بیدقتی بسیار م

 …. شود، با فصاحت لحنی که گاه عالی و گاه احساساتی باشد، جلب توجه کرد هایی که داده می چشمگیر بودن وعده

فروشد که جوشهاي صورت را دفع، کک و مک را برطرف، پوست را صاف، و  فروشنده مایع زیبا کننده لوسیونی می

حرفۀ آگهی اینک چنان به حد کمال نزدیک است که پیشنهاد اصالحی در وضع آن  …. کند گوشتالود می بدن را

اي ندارم جز  آسان نیست؛ ولی چون هر هنري باید به تبعیت شایسته از خیر و صالح عمومی اجرا شود، من چاره

کنند  ه اذهان عمومی را به خود جلب میاینکه این مطلب را به عنوان یک سؤال اخالقی مطرح کنم که آیا این افراد ک

پیمایند؟ گاهی در به بازي گرفتن خودسرانۀ عواطف و احساسات ما راه افراط نمی

رابرت دادزلی، . ها، کتابفروشان، و ناشران هنوز تا حدود زیادي در یک حرفه باهم درآمیخته بودند صاحبان چاپخانه

تامس دیویز . در این هنگام آثار والپول وگلدسمیث را به چاپ رسانیدکه آثار پوپ و چسترفیلد را منتشر کرده بود، 

داد در آنجا اشخاص سرفرصت به مطالب کتابها نگاه کنند؛  یک کتابفروشی داشت که مورد توجه عامه بود و اجازه می

را هم دیدي رفتند تا نگاهی به کتابها بیندازند و همسر قشنگ کتابفروش  جانسن و دیگران به این کتابفروشی می

ویلیام ستران با انتشار فرهنگ جانسن، ثروت ملل ادم سمیث، و انحطاط و سقوط امپراطوري روم گیبن شهرت . بزنند

چاپخانۀ  1781دانشگاه آکسفرد در . منتشر شدند) 1776(» سال عجایب«دو کتاب اخیر الذکر در . به هم رسانید

توانستند در برابر دستمزد  پرداختند، ولی می خوب بهاي خوبی میکتابفروشان براي کتابهاي . کلرندن را تأسیس کرد

، )1766(دار  در کتاب احمق اسم و رسم. بسیار قلیل، نویسندگان مزدور را براي تهیۀ مقاالت و تألیفات به کار گمارند

یتشان بیش از توانم یکی از این آقایان را که براي تعلیم و ترب من می«: گوید اثر هنري بروك، یک کتابفروش می

توانم یکی از آنها را مانند یک اسب  هزینۀ نگاهداري یک خانوادة متوسط تا پایان جهان خرج شده است، بلی من می
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» .زبر و زرنگ از صبح تا شام با دستمزدي که کمتر از دستمزد سه ساعتۀ دربان یا شاگرد واکسی باشد به کار بگمارم

کردند و  کتاب اشباع شد، با از جان گذشتگی براي سهم ناچیز خود مبارزه مینویسندگان آنقدر زیاد شدند که بازار 

خانم انا باربولد، : زنان نیز وارد میدان رقابت شدند. دادند با قلم مسموم خویش یکدیگر را مورد هجوم قرار می

سرانجام یک . و هنه مور سرافیلدینگ، خانم املیا اوپاي، خانم الیزابت اینچبالد، خانم الیزابت مانتگیو، فنی برنی،

  .کشیش روستایی وارد مسابقه شد و جایزه را ربود

II – الرنس سترن  

سترن براي کشیشی ساخته نشده بود؛ او فرزند یک سرباز بود و مدت ده سال از یک پاسگاه به پاسگاه دیگري 

بتواند عمو توبی را مانند یک  کشانده شد؛ در آن هنگام، و پس از آن، به قدر کافی اطالعات نظامی به دست آورد که

یک دستفروش فقیر  …دختر«او بعدها مادر خود را به عنوان . ها و دژها به سخن وادارد سردار سپاه دربارة محاصره

ولی جد بزرگش اسقف اعظم یورك بود، و خانوادة . توصیف کرد» فروخت که در فالندر به اردوي نظامی جنس می

دانشنامۀ  1737وي در این دانشگاه در سال . بورسیه به دانشگاه کیمبریج بفرستدسترن موفق شد الرنس را با یک 

العمر با بیماري  در حکم این پیشگویی بود که یک مبارزة مادام 1736خود را دریافت داشت، ولی خونریزي ریه در 

نزدیکی یورك  در» ساتن جنگلی«رتبۀ یک کشیش انگلیکان یافت، و در ناحیۀ  1738در سال . سل در پیش است

با الیزابت لیوملی ازدواج کرد و او را با خود برد تا در  1741در . شغل کم اهمیتی به عنوان کشیش به او واگذار شد

اي خود را به وي سپرد، والرنس هم قسمتی از  لیره 40الیزابت درآمد سالی . اش با او زندگی کند خانۀ زهوار در رفته

.نداخت و برمقدار آن افزوده شدآن را در خریدن اراضی به کار ا

طولی نکشید که خانم . از این جهات که بگذریم، آنان افرادي بیچاره و مسلول بودند؛ هر دو اعصابی بیمار داشتند

به علت جنجالها و اختالفات آنها، حتی بزرگترین خانۀ انگلستان هم به قدر کافی «سترن به این نتیجه رسید که 

، »جوراب آبی پوش«دختر عموي الیزابت، یعنی الیزابت مانتگیوي » .ا را در خود جاي دهدوسعت ندارد که هردو آنه

انسان تنها با فاصله گرفتن از او «کرد، و معتقد بود  را به عنوان یک جوجه تیغیی تندخو توصیف می) الیزابت(او 

کی مرد، و دیگري به نام لیدیا به نحوي دو بچه از آنها به دنیا آمدند؛ ی» .تواند از نزاع کردن با وي احتراز کند می

کردند، به یورك آمدند و  وقتی مادر و خواهر سترن که در ایرلند در فقر زندگی می. چشمگیر دل به مادر خود بست

این فکر . لیره از درآمد همسرش را به آنها واگذار کند، بر شدت ناراحتیها افزوده شد 8از او تقاضا کردند که سالی 

مادرش در یورك باقی . سترن پولی به مادرش داد و از او خواهش کرد به ایرلند باز گردد. ایجاد نکرد شور و شعفی

  .وقتی او به علت آوارگی دستگیر شد، سترن حاضر نشد کفیل وي شود و او را آزاد کند. ماند

ی باشد کمی کرد هرکس که واقعاً داراي روحی مسیح پس از هجده سال ازدواج پر دردسر، کشیش احساس می

من تا سرحد جنون تو را دوست «او عاشق کثرین فورمنتل شد و سوگند یاد کرد که . دهد زناکاري را به او اجازه می

همسرش وي را به خیانت متهم کرد؛ او منکر آن شد؛ همسرش چنان » .دارم، و براي همیشه ترا دوست خواهم داشت

قرار داد و خودش هم به روابط با کثرین » پزشک مجانین«ظر یک به جنون نزدیک شد که سترن او و لیدیا را زیر ن

دوستانش، که . در میان این آشوب و جنجال، سترن یکی از مشهورترین کتابها را در ادبیات انگلیسی نوشت. ادامه داد

ناراحتی  تواند بحق موجب اشارات آشکاري را که می«قسمتی از دستنوشتۀ آن را خوانده بودند، از او تقاضا کردند 

صفحۀ آن را  150سترن با احساس اندوه حدود . حذف کند» شود، خصوصاً اینکه اینها از ناحیۀ یک روحانی باشد،

به چاپ رسید و زندگی و عقاید آقاي تریسترام  1760حذف کرد و بقیه را بینام به مطبعه فرستاد؛ این کتاب در 

آمیز باقی  گویی خیال سیدند، به قدر کافی افتضاح و لطیفهدر همان دو جلد کتابی که به چاپ ر. شاندي نام داشت

طنین این هیجان در فرنۀ دور دست به گوش رسید، و . ماند که آن را به صورت واقعۀ مهم ادبی آن سال لندن درآورد
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ه در انگستان این کتاب مردم را ب. بسیار غیرقابل تشریح، و یک کتاب بدیع است«ولتر دربارة این کتاب گفت که 

بهترین کتابی که ظرف این سی سال توسط یک انگلیسی نوشته «هیوم آن را » .آمیز وا داشته است هیجانی جنون

در یورك، که نقش سترن در نوشتن این کتاب یک راز آشکار بود و بسیاري از . خواند» بدیهایش  شده است، با همۀ

.ظرف دو روز دویست نسخه به فروش رسید شخصیتهاي محل در قالب شخصیتهاي درجه اول کتاب شناخته شدند،

عنوان کتاب در حکم . توصیف این کتاب مشکل است، زیرا شکل یا موضوع خاصی ندارد و سر و ته آن معلوم نیست

باید ارائه شوند، تا صفحۀ دویست » زندگی و عقایدش«کند، و  یی که داستان را تعریف می»آقا«زیرا . یک نیرنگ است

مایۀ اصلی داستان آن چیزهایی . گذارد پا به عرصۀ وجود نمی) جلد بود 9ز نسخۀ اصلی که در ا(و نهم جلد چهارم 

اتفاق افتادند یا بازگو   کرد، هستند که به هنگام بسته شدن نطفۀ وي، و به هنگامی که سر فرصت در رحم رشد می

  :نخستین صفحۀ آن از همه بهتر است. شدند

ر دو آنها، همانطور که در انجام وظایفشان هر دو متساویاً خود را ملزم کاش پدرم یا مادرم، یا در حقیقت ه

اگر آنها توجه شایسته کرده بودند که . دهند کردند که چه کاري انجام می دانستند، به هنگام ایجاد من فکر می می

عور ارتباط داشت، آنچه آنها در حال انجامش بودند چه نقش مهمی داشت و نه تنها موضوع با ایجاد یک موجود با ش

بلکه احتماالً درجۀ مطلوب دماي بدن، میزان نبوغ، و حتی ساختمان فکري این موجود ممکن است از خلق و خو و 

اینها را سنجیده و مورد توجه   طبایعی که در آن لحظه کامالً فایق بودند مایه بگیرد، اگر آنها به نحوي شایسته همۀ

شدند، من اطمینان کامل دارم که در جهان سیمایی کامالً متفاوت  دست به کار میقرار داده بودند و به همان ترتیب 

خداي «: گفت و پدرم با فریاد می» اي ساعت راکوك کنی؟ عزیزم، فراموش نکرده«: گفت مادرم می .یافتم می

از  »کرده است؟اي قطع  آیا هرگز زنی از بدو خلقت تاکنون رشتۀ کار یک مرد را با چنین سؤال احمقانه  …مهربان

اي نداشت که بازگو کند،  سترن قصه. شود روي تشکیل می این رویداد نابجا به بعد، کتاب از یک سلسله حاشیه

خواست خود و خواننده را با مباحث تخیلی  او می. خصوصاً قصۀ عشق و عاشقی که سربار بیشتر آثار خیالی است

او چون اسبی بازیگوش که در . و ترتیب خاصی در نظر نگرفت دربارة همه چیز سرگرم کند، ولی براي این کار نظم

پس از نوشتن شصت و چهار . پرداخت کند دربارة مسایل بزرگ و کوچک به تاخت و تاز می اي جست و خیز می مزرعه

به این امر . اي ننوشته است، و در آن موقع پیشگفتاري به کتاب افزود فصل، به این فکر افتاد که براي کتابش مقدمه

من «: وي فرصتی داد که منتقدان خود را مورد تمسخر قرار دهد، او شیوة خود را به حد اعال مذهبی خواند و گفت

» .گذارم کنم، و جمله دوم را به امید قادر متعال، و بقیه را به امید تداعی آزاد می شروع به نوشتن جملۀ اول می

ود که روزینانت او را ا این فصل به فصل دیگر ببرد؛ رابرت برتن کاري نظیر این کرده بود؛ سر وانتس گذاشته ب رابله

اي  به صورت شیوه ولی سترن عدم ارتباط را. قبل از اینکه به تشریح مالیخولیا بپردازد، جهان را زیرپا گذارده بود

.نویسان را از داشتن یک موضوع یا یک طرح کلی داستان بینیاز ساخت درآورد و همۀ داستان

چیز چیزي به وجود آورده شود، و چگونه  توان از هیچ دیدند تا چه حد می البال انگلستان، از اینکه می رغطبقات فا

انگلیسیهاي . کردند توان کتابی را در عصر جانسن به زبان انگلیسی آنگلوساکسون نوشت، احساس شعف می می

سروته و شکافی که در شلوار عمو  طالب بیسرحال و سرزنده از بدعت دلپذیر یک روحانی، که دربارة امور جنسی و م

سترن به لندن رفت تا بتدریج بادة شهرت  1760در مارس . آوردند  کرد، استقبال به عمل می توبی بود صحبت می

به فروش رسیده بودند، مسرور شد؛ او بابت آنها و دو ) در دو جلد(خود را بنوشد؛ او از کشف اینکه همۀ نسخ کتابش 

حتی موعظات آقاي یاریک، که چهار ماه بعد از . لیره دریافت داشت 630رار بود بعداً تحویل دهد، جلد دیگري که ق

از طرف چسترفیلد، رنلدز، . تریسترام انتشار یافت، وقتی معلوم شد که یاریک خود سترن است، بآسانی به فروش رفت

د هم براي گریز از اینکه نامش زینتبخش گینی پول، شای 50که وي را با ارسال (راکینگهم، و حتی اسقف واربرتن 
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سترن یک کالسکه و . دعوتهایی برایش رسید) اي از صفحات هجوآمیز در جلدهاي بعدي شود، دچار حیرت کرد پاره

در . چند اسب خرید و با پیروزي سرورآمیزي به یورك بازگشت و در آنجا به موعظه کردن در کلیساي بزرگ پرداخت

تري یورك، به شغل پردرآمدتري منصوب شد و همسر و دختر خود را به آنجا برد تا با وي کیلوم 24ولد، در  کاکس

در آنجا وي با سهولتی که فاقد هرگونه ارتباط و به هم پیوستگی بود، جلدهاي سوم و چهارم تریسترام . زندگی کنند

این جلدها مورد اظهار نظر . اندوي به لندن رفت تا این جلدها را به چاپ برس) 1760(در دسامبر آن سال .را نوشت

) طبق نوشتۀ سترن(در این هنگام . اي قرار گرفتند، ولی ظرف چهار ماه همۀ نسخ آن به فروش رسیدند خصمانه

در اینجا نویسنده . تریسترام به مرحلۀ تولد به کمک فورسپس رسیده بود، و این عمل باعث شد بینی او معیوب شود

بنا به گفتۀ یک مرجع، شکل . دماغها، به سبک دانشمندترین صاحبنظران، پرداختبه بحث مبسوطی دربارة فلسفۀ 

با فرو «: گفت او می. گشت شد تعیین می بینی یک طفل از روي نرمی یا سفتی پستانی که از آن به او شیرداده می

افت، تغذیه و چاق ی مانند فرو بردن آن به داخل همین مقدار کره، بینی آرامش می …بردن بینی به داخل پستان، 

سترن پس از شش ماه اقامت در لندن، نزد همسر خود بازگشت، و ».یافت اي می شد، و طراوت و جان تازه می

او تمام هم خود را مصروف دستنوشتۀ اثر خود کرد و جلدهاي . همسرش به وي گفت بدون او خوشتر بوده است

اً از یاد برده شده بود، و عمو توبی و سرجوخه تریم با پنجم و ششم آن را نوشت؛ در این دو جلد تریسترام تقریب

سترن بار دیگر به  1761در نوامبر . خاطرات جنگ و دژهاي عروسکی خویش صحنه را به خود اختصاص داده بودند

سترن . رو شدند این جلدها با حسن قبول روبه. لندن رفت، و در روز آخر سال شاهد انتشارجلدهاي پنجم و ششم بود

پرداخت و قول داد که حاضر است آخرین خرقۀ   ،»پوشها جوراب آبی«ز ونیاز با خانم الیزابت وزي، یکی از به را

. کشیشی را به خاطر تماس با دست آسمانی وي فدا کند؛ وي به خونریزي ریه مبتال شد و به جنوب فرانسه گریخت

اولباك ترتیب / که در محفل ملحدان توسط ددر پاریس به اندازة کافی توقف کرد تا در بعضی از ضیافتهاي شامی 

وقتی سترن شنید که . اي پردوام نسبت به وي یافت در این ضیافتها بود که دیدرو عالقه. شدند حضور یابد داده می

هر سه . همسرش بیمار است و لیدیا به تنگی نفس مبتال شده است، از آنها دعوت کرد در فرانسه به وي ملحق شوند

جدا ) با موافقت خودشان(او از همسر و دختر خود  1764در مارس  ).1762ژوئیه (تولوز مستقر شدند  نفر در نزدیکی

وي جلدهاي هفتم و هشتم تریسترام را نوشت، بابت آنها مساعده . شد و به پاریس، لندن، و کالس ولد بازگشت

منتشر، و با  1765تازه در ژانویۀ جلدهاي . دریافت داشت، و قسمتی از وجوه دریافتی را براي همسر خود فرستاد

در ماه اکتبر سترن یک . داد توبی داشت رنگ خود را از دست می-حناي شندي. رو شدند استقبال رو به کاهشی روبه

آنها . در راه خود به سوي شمال، به خانوادة خود در بورگونی پیوست. گردش هشتماهه را در فرانسه و ایتالیا آغاز کرد

در فواصل ). 1766ژوئیۀ (هاي آنها را پرداخت و خود به کاکس ولد بازگشت  ر فرانسه بماند، او هزینهاز وي خواستند د

، و از هیجانی )1767ژانویۀ (میان خونریزیها، وي جلد نهم را نوشت، به لندن رفت تا شاهد به چاپ رسیدن آن باشد 

مو توبی براي جلب نظر خانم ودمن حادث که براثر نزدیک شدن وي به مرز امور جنسی به هنگام توصیف تالش ع

ها و اسقف  هایی به روزنامه ها رسوا شده بودند، نامه خوانندگانی که در این نوشته. کرد شده بود، احساس لذت می

اعظم یورك نوشتند و خواستار آن شدند که این کشیش بیشرم از جامعۀ روحانیت خارج، و از سلک روحانیان طرد 

در خالل این احوال، سترن وجوهی به عنوان حق اشتراك، که جمع آنها . این کار امتناع کردشود؛ اسقف اعظم از 

پول بیشتري . آوري کرد لیره شد، براي نوشتن اثري به نام یک سفر احساساتی، که وعدة آن را داده بود، جمع 1050

  .براي همسرش فرستاد و با الیزابت دریپر به عشقبازي پرداخت

او در . در هندوستان اقامت داشت) 1767مارس (ی از مأموران شرکت هندشرقی بود که در آن وقت الیزابت همسر یک

سترن کتابهاي خود را براي . وچهار سال داشت، ازدواج کرده بود چهاردهسالگی با شوهر خود، که در آن وقت سی
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مدتی آنها به . ز در اختیار وي بگذاردفرستاد و در نظر داشت به دنبال این کتابها، دست و قلب خود را نی الیزابت می

» هایی به ایالیزا نامه«ده فقره . کردند هاي پراحساس با یکدیگر ردوبدل می دیدند و نامه طور روزانه یکدیگر را می

درست است «: او نوشت. فرستد حاکی از آخرین احساسات غمبار مردي هستند که بیماري سل او را به کام مرگ می

ولی من آنچه را از نظر جوانی کمبود دارم،  …مانی نودوپنج ساله هستم و تو بیست و پنج ساله، که من از نظر جس

نه سویفت ستالي خود را تا این حد که من تو، همسر منتخب خود، . کنم از نظر لطافت طبع و حسن خلق جبران می

تواند  خویش را؛ زیرا همسر من نمی را دوست دارم و دوست داشت، نه سکارون منتنون خود را، و نه والر ساکاریساي

ده دقیقه پس از ارسال این نامه وي به خونریزي شدیدي مبتال شد، و تا ساعت چهار صبح » .مدت زیادي زندگی کند

. خانم دریپر، که شوهرش وي را نزد خود خوانده بود، با کشتی عازم هندوستان شد 1767در آوریل . از او خون رفت

یادداشتهاي روزانه «اوت سترن به تهیۀ یادداشتهاي روزانه به ایالیزا پرداخت، به قول خودش  آوریل تا چهارم 13از 

من تو را «: او نوشت» .سوزد احساسات غمبار شخصی هستند که از بانویی جدا شده که در آتش مصاحبت وي می

نی رفتار خواهم کرد، من استحقاق من با تو خیلی از روي انصاف و مهربا. کنم ایالیزا، به هر شرطی که باشد قبول می

حدود سیصد و «: آوریل نوشت 21در یادداشتهاي مورخ » .آن را خواهم داشت که از این پس احساس بدبختی نکنم

: او اعتراض کرد و گفت. یک پزشک به او گفت که به بیماري سیفیلیس مبتالست» .سی گرم خون از دست دادم

» .ام گونه سروکاري نداشته ی، حتی با همسر خود، ظرف این پانزده سال هیچغیر ممکن است، زیرا من با امور جنس«

ما دربارة آن به بحث و فحص نخواهیم پرداخت، ولی شما باید تحت یک دوره معالجه با جیوه قرار «: پزشک پاسخ داد

هاي خون مدت بیست پزشکان دیگر این تشخیص را تأیید کردند؛ یکی از آنها به وي اطمینان داد که آلودگی» .گیرید

.کرد، تسلیم نظر پزشکان شد او در حالی که در تقواي خود پافشاري می. ماند سال به حال خفته می

هنگامی که مشغول نوشتن یک سفر احساساتی بود، به خونریزي . ولد بازگشت تا ماه ژوئن بهبود یافت و به کالس

به لندن رفت، شاهد انتشار این کتاب کوچک . مانده استبیشتري مبتال شد؛ پی برد که مدت زیادي از عمرش باقی ن

همانطور که تریسترام تجدید . مند شد و براي آخرین بار از محبت نقصان نایافتۀ دوستانش بهره  ،)1768فوریۀ (شد 

و نفوذ رو به افزایش ریچارد سن   رفت، به همان ترتیب کتاب تازه هم منعکس کنندة کنندة خاطرة رابله به شمار می

ولی فضلیت سترن از فضیلت ریچاردسن انکارناپذیرتر، و اشکهایش کمتر از اشکهاي روسو با حرارت و از . روسو بود

 Sentimentبود که کلمات   ،)1771(شاید این کتاب، و مرد با احساس اثر هنري مکنزي . اند روي خلوص نیت بوده

شیون کردن «بایرن عقیده داشت که سترن . ول کردرا در انگلستان متدا) احساساتی( Sentimentalو ) احساس(

در حالی که سترن از پیروزي آخرین خود  ».داد  بر سر یک االغ مرده را به کمک کردن به یک مادر زنده ترجیح می

او نامۀ استرحام آمیزي به خانم . الجنب تبدیل شد شد، به سرماخوردگی دچار آمد، که به ذات مند می در لندن بهره

اي  در مسافرخانه 1768مارس  18مرگ در . وشت و از او تقاضا کرد که اگر همسرش مرد، از لیدیا توجه کندجیمز ن

. او پنجاه سال داشت. واقع در خیابان اولدباند، در حالی که هیچ یک از دوستانش در نزدیکی او نبود، به سراغش آمد

» در انظار هفت خط«شود، خود را  گفته می سترن کمی داراي خاصیت ظاهرسازي و شیادي بود و، به طوري که

توانیم علت حساسیت وي دربارة زنان، و فشاري را که یک ازدواج نامیمون بر مردي با ادراکی  داد؛ ولی ما می نشان می

.کرد درك کنیم چنین زیرکانه و هنرمندي چنین ظریفانه وارد می

III – فنی برنی  

به عنوان دختر چارلز  1752او در . ی از نظر موفقیت باسترن رقابت کرددر زمینۀ داستان، یک زن براي مدت کوتاه

برنی، که بعدها مورخ موسیقی شد، به دنیا آمد و به جاي آنکه با حروف و کلمات بار آورده شود، با نتهاي موسیقی 

ي نویسنده دید که وي روز تا سن هشت سالگی قادر به خواندن نبود؛ هیچ کس حتی درخواب هم نمی. پرورش یافت
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چون تقریباً همۀ موسیقیدانانی که در . نهساله بود، مادرش از دنیا رفت) نام کامل فنی(هنگامی که فرانسیس . شود

کردند، فنی  آمدند و تعداد قابل توجهی از گزیدگان را به آنجا جلب می کردند به منزل پدرش می لندن برنامه اجرا می

او بکندي به مرحلۀ بلوغ رسید، خجول و عاري از جذبه بود، و . و تربیت یافت با گوش دادن به کلمات و آهنگها تعلیم

وپنج سال  ، او بیست)1788ژانویۀ (هنگامی که رمان مشهورش منتشر شد . چهل سال طول کشید تا شوهري بیابد

ولینا، یا ورود ا. ترسید که مبادا موجب رنجش پدرش شود که نام خود را بر این داستان نگذاشت داشت، و آن قدر می

شایعات حاکی از این بودند که . وجوشی بر پاکرد، بینامی کتاب باعث ایجاد کنجکاوي شد یک زن جوان به دنیا جنب

جانسن، که در پیشگفتار آن مورد تعریف قرار گرفته بود، از آن تمجید کرد و . یک دختر هفدهساله آن را نوشته است

هنگامی که خانم ثریل از . ثریل شکایت داشت که این کتاب خیلی کوتاه استخانم . آن را به دکتر برنی توصیه کرد

همه . فنی در اجتماع به صورت یک ماده شیر درآمد. آگاه گشت، راز در تمام لندن پخش شد) نام نویسنده(این راز 

من احساس پدر مهربان و بسیار فداکارم از خوشحالی «: گوید خواندند، و به طوري که خودش می کتابش را می

کرد که  اي پردوام و نیروي تخیلی قوي، توصیف می هنرمندي فنی در این بود که، با حافظه».کرد شادمانی بسیار می

که اصالً به الرنس سترن شباهتی (اي که توسط یک کشیش روستایی  جامعۀ لندن در نظر دختر یتیم هفدهساله

یز از نحوة بازیگري گریک به هیجان درآمده بود و احساساتی بدون شک، فنی ن. پرورش یافته بود، چگونه بود) نداشت

چیز برایش سهل است، رفتارش چقدر با روح و نشاط است،  چقدر همه«: شبیه به اولینا داشته که به قیم خود نوشت

ا رقصید، آه، من چقدر به کالریند و وقتی او می …!اند، چشمانش چقدر پرمعنی و پرحرارتند حرکاتش چقدر برازنده

لندن، » .شوم تقریباً این تمایل به من دست داده بود که بر روي صحنۀ نمایش بپرم و به آنها ملحق! بردم رشک می

وزید،  اي که از این صفحات پر از شور و نشاط جوانی می کرد، از نسیم تازه که از مفاسد خود احساس خستگی می

.کرد احساس تزکیه می

نگاشت، هنوز قسمت  اي که فنی می نک ازیاد رفته است؛ ولی یادداشتهاي روزانهآن زمان، که زمانی شهرت داشت، ای

اي از ادبیات و تاریخ انگلستان است، زیرا دیدي تازه از مشاهیر، از جانسن و جورج سوم گرفته تا هرشل و  زنده

نج سال بعد فنی مأمور ، و طی پ)1786(دار خود کرد  ملکه شارلوته دوشیزه برنی را جامه. دارند ناپلئون، عرضه می

. رفت که استعداد نویسنده را بکشد این زندگی محدود و تحت قید می. لباس پوشاندن و لخت کردن علیاحضرت بود

او در حالی که جوانیش کامالً از دست رفته بود، با یک نجیبزادة  1793سرانجام دوستانش وي را نجات دادند، و در 

ها و درآمد خود خرج او را  فنی با نوشته. آربله ازدواج کرد/شت، به نام ژنرال دمهاجر فرانسوي، که آه در بساط ندا

داد؛ مدت ده سال با او در فرانسه در گمنامی زندگی کرد، و شدت جنگهاي انقالبی و ناپلئون او را از جهان خارج  می

دعاي خیر پدرش را که در  به وي اجازه داده شد به انگلستان بازگردد و آخرین 1814در . جدا نگاه داشته بود

خود او هم تا همان سن زندگی کرد و به دنیاي دیگري وارد شد، . هشتادوهشت سالگی درگذشت به دست آورد

الهام خود را از رمانهاي فراموش شدة بانویی ) درگذشت 1817که در (دنیایی که متوجه نبود که جین اوستن معروف 

  .به دست آورده استهنوز زنده بود،  1840از یادرفته که در 

IV – هوریس والپول  

کنند  کنند نمایشی کمدي، و براي آنان که احساس می این دنیا براي کسانی که فکر می«: گفت هوریس والپول می

او وقایع زمان . به این ترتیب او آموخت که بر دنیا لبخند بزند و حتی با نقرس خود کنار بیاید» .نمایشی تراژدي است

وزیر بود، ولی از سیاست لذتی  هوریس فرزند یک نخست. شت، ولی پاي خود را از آن کنار کشیده بودنگا خود را می

تا (یک از آنها را همسر  به زنان عالقه داشت، از فنی برنی گرفته تا واالترین داچسها، ولی حاضر نبود هیچ. برد نمی

. دانست ی فالسفه را مایۀ عسرت و کسالت قرن میفلسفه خواند، ول. یا رفیقۀ خود کند) آنجا که اطالع در دست است
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این . کرد او یک نویسنده را بدون هیچ قید و شرطی به خاطر طرز رفتار عالی، و هنر عاري از تصنعش تحسین می

هاي  هایش جذبه و لطف پرنشاط نامه نویسنده مادام دو سوینیه بود که والپول تنها به رقابت با او برآمد؛ و اگر نامه

هاي این خانم، به صورت تاریخ روزانۀ زندة یک دوران  را به دست نیاوردند، در عوض خیلی بیش از نامه مادام

نوشت، و امیدوار بود  آنها را با دقت می. نامید می) دارالمجانین(ها را شرح وقایع بدلم  با آنکه والپول این نامه. درآمدند

فیلسوفی که به انحطاط تن در داده  برایش باز کنند؛ زیرا حتیکه بعضی از آنها در خاطرات افراد بشر جاي کوچکی 

.تواند بپذیرد که از خاطرها محو شود است مشکل می

کوچکترین فرزند از پنج فرزندي بود که همسر سر ) با آن غسل تعمید یافت 1717این نامی بود که در (هوریشیو 

که با ترجیح دادن صلح به جنگ شهرتش را فدا کرد، ولی  وزیر پردلی بود سر رابرت نخست. رابرت والپول برایش آورد

پردازان، شاید براي گرفتن انتقام  شایعه. اي به این شهرت وارد نکرد ترجیح دادن زناکاري به تکگانی تقریباً لطمه

 دادند، ، لرد هروي، برادر جان لرد هروي آو ایکورث نسبت می»کار«همسر اولش، مدتی اصلیت پدري هوریس را به 

این . که وي داراي خویی زنانه بود و سر رابرت را متهم کرد که قصد داشته است لیدي هروي را از راه به در کند

توانیم بگوییم که هوریس  اند که در حال حاضر نسبت به آن قضاوتی شود، و ما تنها می مطالب بیش از آن پیچیده

پدرش . ادگی به او چسبانده شده باشد، بار آورده شداي دربارة نااهلی خانو بدون اینکه از طرف بستگانش وصله

مادرش ) گوید به طوري که خودش می(به علت کثرت مشغله، نسبت به او اعتناي زیادي نداشت و ) وزیر نخست(

المزاج،  پوشید، ولی ضعیف او پسرکی بسیار زیباروي بود و مانند شاهزادگان لباس می. مند بود نسبت به وي عالقه

، بسیاري عقیده داشتند که این جوان )1737(وقتی مادرش درگذشت . حساسیت یک دختر بود کمرو، و به

سر رابرت با دادن مقامهاي بیمسئولیت دولتی به وي، که هزینۀ البسۀ فاخر، زندگی . ساله از غصه خواهد مرد بیست

هوریس تا پایان عمرش . کردند، خاطرش را تسال داد تجملی، و مجموعۀ گرانقیمت آثار هنري او را تأمین می

  .آورد خصومتی باطنی را نسبت به پدرش حفظ کرد، ولی پیوسته از روشهاي سیاسی او دفاع به عمل می

وي در سن دهسالگی به کالج ایتن فرستاده شد و در آنجا التینی و فرانسوي آموخت و با گري شاعر دوستی 

یمبریج شد؛ در آنجا ایتالیایی آموخت و به وسیلۀ کوینرز در هفدهسالگی وارد کالج کینگ در دانشگاه ک. بهمرسانید

در سن بیست و دو سالگی، بدون اخذ دانشنامه، باگري عازم گردش در ایتالیا و . میدلتن با افکار خداپرستان آشنا شد

انگلستان، آنها پس از مدتی سرگردانی، پانزده ماه در یکی از ویالهاي فلورانس به عنوان میهمان کاردار . فرانسه شد

والپول و من دیگر یکدیگر را ندیدند، ولی طی چهل و پنج سال بعد با . به نام سر هوریس من، رحل اقامت افکندند

مخارج را پرداخته بود،   در ردجو امیلیا، گري و والپول با یکدیگر نزاع کردند، زیرا هوریس همۀ. یکدیگر مکاتبه داشتند

هوریس بعداً . شد ببخشد که نسبت به پسر مرد حاکم بر انگلستان مبذول میتوانست توجه بیشتري را  و شاعر نمی

من، که بسیار جوان بودم، بیش از حد به «: کرد، تقصیر را متوجه خود دانست و گفت هنگامی که به گذشته نگاه می

ودم سرمست سرگرمیهاي خود عالقه داشتم، و از بادة لطف و گذشت دیگران و خودپسندي و تفرعن ناشی از وضع خ

دانستم  و می –ام که بگویم  شرمنده –پنداشتم  بودم؛ از این رو نسبت به احساسات کسی که وي را مادون خود می

ها  والپول نزدیک بود از ندامت، یا چرك کردن لوزه. آنها از هم جدا شدند» .که رهین منت من است، توجهی نداشتم

با هم آشتی کردند، و بیشتر اشعارگري توسط چاپخانۀ  1745آنها در . را داد گري به وطن خود او ترتیب رفتن. بمیرد

در این ضمن، در ونیز، والپول در برابر روز البا کاریرا قرار گرفت تا تصویر . والپول در ستراوبري هیل به چاپ رسید

.زیبایی با گچ رنگی از او بکشد

در پارلمنت وي . به عضویت پارلمنت انتخاب شده بود  ،)1741سپتامبر  12(والپول پیش از آنکه به انگلستان برسد 

او به طور . رسانید ادا کرد اي علیه اقلیتی که داشت دولت طوالنی و پررونق پدرش را به پایان می نطق ساده و بیهوده
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نامۀ وي عموماً از بر. انتخاب شد، و در آن سال داوطلبانه از ایفاي نقشی فعال در سیاست کنار کشید 1767مرتب تا 

کرد با ویلکس  ورزید، توصیه می والپول در برابر گسترش قدرت پادشاه مقاومت می. کرد  لیبرالهاي ویگ پشتیبانی می

او مخالف آزادي سیاسی ). 1750(سال پیش از تولد ویلبر فورس محکوم کرد  9نوعی سازش شود، و بردگی را 

والپول نظر مردم امریکا را » .ز پاپ و آزادي دوامر متناقضندپیروي ا«کاتولیکهاي انگلستان بود، زیرا عقیده داشت که 

آورد، و  دانست، ولی از ادعاي مستعمرات امریکا در مورد آزادي دفاع به عمل می مردود می» قانون تمبر«در مورد 

لی چه کسی جز ماکیاو«: چنین نوشت 1786در سال . بینی کرد که نقطۀ اوج بعدي تمدن در امریکا خواهد بود پیش

او از جنگ متنفر بود، و وقتی » تواند مدعی باشد که ما کوچکترین حقی به یک وجب خاك در هندوستان داریم؟ می

جنگ   ، وي با وحشت پیشگویی کرد که دامنۀ)1783(برادران مونگولفیه نخستین صعود خود را با بالون انجام دادند 

ین شهابهاي جدید ماشینی اسباب بازیهایی براي دانشمندان امیدوارم ا»  :او نوشت. به آسمانها گسترش خواهد یافت

ها از آب درآیند و تبدیل به ماشینهاي انهدام نسل بشر، همانطور که اغلب در مورد پیشرفتها و کشفیات  یا بیکاره

یش یافت، تصمیم گرفت بیشتر وقت خو او، که اغلب خود را در زمرة بازندگان می».کند، نشوند علمی مصداق پیدا می

دو . پنج جریب زمین و یک خانۀ کوچک در نزدیکی تویکنم اجاره کرد 1747در . را در نقاط خارج از شهر بگذارند

او . سال بعد این ملک را خرید و ساختمان آن را به سبک نئوگوتیک تبدیل کرد، که قبالً دربارة آن سخن رفته است

انواع اشیایی را که از نظر هنري یا تاریخی امتیازي داشتند در این قصر، که به سبک قرون وسطی در آورده شده بود، 

در یک اطاق . اي درآمد که نیاز به فهرست خاصی داشت اش به صورت موزه طولی نکشید که خانه. آوري کرد جمع

والپول . اي تأسیس کرد و در آنجا سی و چهار کتاب از جمله کتابهاي خودش را به سبکی نفیس چاپ کرد چاپخانه

وي دهها دوست داشت، تقریباً باهمۀ آنها . اي را که اینک موجودند از ستراوبري هیل ارسال داشت نامه 3601ر بیشت

هر روز براي . داد، پرعطوفت بود قدر که حساسیت طبع ظریفش اجازه می به نزاع برخاست و آشتی کرد، و آن

ولی با (مشاغل بیمسئولیت . گذاشت ر میکردند توجه او را به خود جلب کنند، نان و شی قاقمهایی که سعی می

کرد؛ ولی وقتی یکی از بستگانش به  خود را حفظ کرد و براي بدست آوردن مشاغل مشابه دیگر دست و پا می) حقوق

. نام هنري کانوي از کار بر کنار شد، والپول پیشنهاد کرد که او را در درآمد خود سهیم کند

: اي بسیار جالب و عاري از گذشت و لطف، با دقت آنها را برشمرده است هوي صدها عیب داشت، که مکولی در مقال

خودپسند، ایرادگیر، مرموز، هوسباز، مغرور به آبا و اجداد خود، و منزجر از بستگان خویش بود؛ شوخ طبعی او به 

درش دست سوي هجو با نیشهاي تیز گرایش داشت؛ احساس تحقیر خود را نسبت به همۀ کسانی که در بر کناري پ

شد، مانند  داشتند با خود به گور و به داخل شرح وقایع تاریخی خود برد؛ گاهی بشدت از جادة بیطرفی خارج می

جسم آسیب پذیرش وي را متمایل به این . توصیفهایی که از لیدي پامفریت، یا لیدي مري ورتلی مانتگیو کرده است

مردان فرانسه   بوو، دیدرو آلمانیترین همۀ-گفتۀ پرمعناي سنتاگر بنا به . کرد که طرفدار هنرهاي ظریفه باشد می

  . بود، والپول فرانسویترین همۀ مردان انگلیسی بود

به طریق «آور، و  اي داشت؛ ویرژیل را شخص مالل ها و نظرات غیر متعارف خود صراحت بیباکانه او در مورد سلیقه

کرد  وانمود می. خواند  می» متودیست در تیمارستان بدلم«یک دانست؛ دانته را  ریچاردسن و سترن را چنین می» اولی

) آقا(نگرد، و مانند کانگریو اصرار داشت که وي به عنوان یک جنتلمن  که به همۀ نویسندگان به دیدة حقارت می

به این . نویسد نه به عنوان یک کارگر ادبی که متکی به تجارت با کلمات خود است براي سرگرمی خودش چیز می

خوانیم ولی بندرت توجهی به  دانید که ما در انگلستان آثار نویسندگان را می شما می«: رتیب بود که به هیوم نوشتت

ما عقیده داریم که اگر کتابهاي آنها به فروش برسند، آنها دستمزد . کنیم کنیم، یا اصالً هیچ توجهی نمی خود آنها می

کنیم تا به این  ها را به امید محافل ادبی و گمنامی خودشان رها میدارند، و بدیهی است که ما آن کافی دریافت می



۶۶٠٠

ام، باید اذعان کنم این نحوة رفتار   من، که خود یک نویسنده …. وسیله خودپسندي و جسارت آنها مزاحم ما نشود

ش ولی، همانطور که خود».العاده بیمصرف هستیم خیلی معقول است؛ زیرا در حقیقت ما یک مشت آدمهاي فوق

اش در قصر خود سر رفت، به کاوش در  وقتی حوصله. اعتراف داشت، او نیز یک نویسنده، خودپسند، و روده دراز بود

وي فهرستی به نام . ها فرو برد هاي ذهن خود را در غنیترین رگه خواست ریشه  احوال گذشته پرداخت، گویی می

شد که به شغل  نجیبزادگی اینها باعث می. ه کردتهی) 1758(فهرست نویسندگان سلطنتی و نجیبزادة انگلستان 

توانستند واجد  نویسندگی آنها به دیدة اغماض نگریسته شود، و اشخاص درجه اولی مانند بیکن و کلرندن نیز می

او سیصد نسخه از این فهرست به چاپ رسانید و بیشتر آنها را بخشید؛ دادزلی با چاپ دو هزار نسخه از . شرایط باشند

به قماري زد؛ ولی همۀ اینها بسرعت به فروش رسیدند و براي والپول چنان شهرتی کسب کردند که قاعدتاً  آن دست

هاي کوتاهی دربارة نقاشی  او این توهین به خود را با تنظیم اثري به نام قصه. شد بایستی باعث سرافکندگی او می می

  .یفی جذاب بود که مورد تحسین گیبن قرار گرفتاین اثر تأل. در انگلستان، که در پنج جلد بود، مضاعف کرد

خواست خستگی این آثار فاضالنۀ پرزحمت را از تن به درکند، یک داستان خیالی مربوط به  والپول، که گویی می

، که مادر داستانهاي بسیاري دربارة عجایب و عوامل وحشتزاي فوق )1764(قرون وسطی به نام قصر اوترانتو نوشت 

در اثر خود به نام شکهاي تاریخی دربارة زندگی و سلطنت شاه ریچارد سوم تاریخ و اسرار را با هم او . طبیعی شد

سنت و شکسپیر بدنام   وي نیز، مانند کسانی که بعد از او چنین کردند، مدعی بود که ریچارد سوم به وسیلۀ. آمیخت

والپول این استدالالت را تا زمان مرگ خویش شده است؛ هیوم و گیبن استدالالت وي را غیرمجاب کننده خواندند، و 

او سپس متوجه وقایعی شد که از آنها اطالعات دست اولی داشت، و خاطراتی از سلطنت جورج دوم و . تکرار کرد

والپول، که در قید و بند تعصبات . اند جورج سوم به رشتۀ تحریر درآورد؛ این خاطرات روشن کننده ولی مغرضانه

وزیران خائن، «: دید نسبت به دوران خویش نظر تیره و نامساعدي داشت، و اوضاع را چنین میخویش محبوس بود، 

بینم که روبه  من کشورم را می«: گفت او می» .پرستان قالبی، پارلمنتهاي از خود راضی، شاهزادگان خطاپذیر میهن

در موقعی نوشته شد  1768مطلب در این » رود، و هیچ کس به قدر کافی مغز ندارد که آن را نجات دهد؛ ویرانی می

رسید که  چهارده سال بعد، هنگامی که چنین به نظر می. که چتم بتازگی امپراطوري بریتانیا را به وجود آورده بود

ما از هر لحاظ کامالً منحط هستیم، و من تصور «: گیري کرد اند، والپول نتیجه پادشاه و لرد نورث آن را ویران کرده

یک نسل بعد، این جزیرة کوچک » ی است که در مورد کلیۀ کشورهاي در حال سقوط صادق است؛کنم این وضع می

او . بود» حیوانات کوتاه قد، کوتاه عمر، و مضحک«اي از  در نظر والپول همۀ بشریت مجموعه. ناپلئون را شکست داد

آورد که این کلیسا از  میاز کلیساي رسمی از این جهت پشتیبانی به عمل . یافت در مذهب تسکین خاطري نمی

پرداخت؛ ولی از اینکه بگذریم، او صریحاً خود را  مسئولیتش را می کرد، و دولت حقوق مشاغل بی دولت حمایت می

توان آن را نابود  کنم که حماقت وجود خارجی دارد، و نمی من تفکرات را با این مرحله آغاز می» «.خواند ایمان می بی

کرد که  او مدت کوتاهی تصور می ».گیرد را از میان ببرید، صورت دیگري به خود میاگر یک صورت حماقت . کرد

مادام دو . همۀ درها به روي او گشوده شدند). 1765سپتامبر (تواند در فرانسه عاملی براي تحرك بیشتر بیابد  می

ولی   ل چهل وهشت سال؛او شصت و هشت سال داشت و والپو. آالمبر استقبال کرد/دفان از او به عنوان جانشین د

هاي مشابه آنان در مبادلۀ محبت آمیزي از احساس نومیدي با یکدیگر تالقی کرد، اختالف سن  هنگامی که روحیه

گفت  کرد که والپول با بیشتر آنچه که ولتر می مادام دو دفان از این مطلب احساس خوشوقتی می. آنان ناپدید شد

حاضر بود جان خود را فدا کند و نگذارد ولتر این گونه مطالب را بر زبان جاري  )والپول(موافق بود، ولی در عین حال 

او ولتر . آمد سازد؛ زیرا از این فکر که اگر مسیحیت از پاي درآید بر سر دولتهاي اروپایی چه خواهد آمد، به لرزه درمی

اي را که گمان  ریس بود که وي آن نامهدر همین سفر به پا. داد کرد، ولی روسو را مورد استهزا قرار می را تقبیح می
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رفت اثر فردریک کبیر باشد نوشت و در آن از روسو دعوت کرد که به برلین برود و از آزار و اذیت بیشتري  می

اند، و  زار به همه جا پخش شده نسخ این نامه چون آتش در بوته«: اي در این مورد نوشت والپول در نامه. مند شود بهره

عادت کرد که به هیجان با . او به عنوان شیر محافل ادبی جاي هیوم را گرفت» .د و امروزي هستممن اینک متجد

بار قابل تحقیرتر  فرانسویان ده«یافت که  مند شود، ولی تسالي خاطر خود را در این می نشاط و بیرحمانۀ پاریس عالقه

، مکاتبات طوالنی خود را با مادام دو )1766آوریل  22(پس از بازگشت به وطن خود  ».هستند] انگلیسیها[از ما 

با . بعداً خواهیم دید که او تا چه حد نگران بود که مبادا محبت مادام نسبت به وي او را مضحکه سازد. دفان آغاز کرد

از پاریس تجدید  1775، 1771، 1769، 1767این وصف، احتماالً براي دیدن مادام دو دفان بود که وي سالهاي 

او را به یاد ) 1771ژوئیۀ  30(گري  شد والپول سن خود را فراموش کند، ولی مرگ عشق مادام باعث می .دیدار کرد

والپول نگرانی مالی نداشت و در . در شگفت شد 1797او خود از زنده ماندنش تا سال . فانی بودن خویش انداخت

عنوان لرد اورفرد به وي  1791در  در سال داشت؛ و) دالر 200,000حدود (لیره  8000درآمدي به میزان  1784

شود  گفته می. وپنج سالگی بر او عارض شده بود، تا آخر عمر مایۀ عذابش بود ولی نقرس وي، که در بیست. رسید

در سالهاي آخر عمر، اعضاي بدنش بسیار خشک و سفت . زد هاي جمع شده از انگشتانش بیرون می »گچ«گاهی 

مانش وي را از اطاقی به اطاق دیگر ببرند؛ ولی او به کار کردن و نوشتن ادامه شد که مستخد شدند و گاهی الزم می

اي که در چشمانش بود، و از توجه وي به آداب  آمدند، از نور شوق و عالقه داد، و وقتی کسانی به دیدنش می می

برجسته براي دیدن  تقریباً همه روزه اشخاص. آمدند نزاکت، شادابی سخنانش، و تیزي و روشنی فکرش به حیرت می

با این . از این خانه دیدن کردند 1795و ملکه شارلت در  1786آمدند؛ هنه مور در  خانۀ مشهور و مجموعۀ وي می

در هشتادمین  1797وصف، مرگش نه در ستراوبري هیل، بلکه در خانۀ شهریش در میدان بار کلی در دوم مارس 

هایش داراي این همه سطور نیشدار  کرد که خاطرات و نامه تأسف می مثل اینکه او احساس. سال عمر وي اتفاق افتاد

تا زمانی که نخستین ارل «بودند، زیرا دستور داد که دستنویسهایش در صندوقی گذارده شوند و در آن قفل شود و 

ین خاطرات در به این ترتیب، ا. ، در صندوق باز نشود»وپنچ سالگی برسد و آنها را مطالبه کند آو والدگریو به سن سی

منتشر   یا پس از آن، به هنگامی که همۀ کسانی که احتمال داشت از آن رنجیده خاطر شوند مرده بودند، 1822سال 

بین  …. انتشار یافتند 1857و  1840، 1820، 1818و بعضی دیگر در سالهاي  1778ها در  بعضی از نامه. شد می

اند و آنها را در شمار  ها را خوانده هستند که هر کلمۀ آن نامه همۀ انگلیسی خوانان سراسر جهان مردان و زنانی

  .دارند وجدآورترین میراثهاي آن قرن منور عزیز می

V –  ادوارد گیبن

تاریخنویسان خوب نادرترین نویسندگانند، و جاي تعجبی هم «: والپول به یکی از تاریخنویسان به نام رابرتسن نوشت

لی عادي نیست؛ اطالعات همه جانبه از آن هم نادرتر است؛ و اگر این دو در یک سبک خوب نگارش امري خی! نیست

گیبن به طور کامل واجد شرط آخر نبود، ولی » !جا جمع شوند، چه سعادتی که بیغرضی هم به آنها افزوده شود

  .شتتوانست همپاي او باشد، همین وضع را دا تاسیت هم که تنها کسی بود که از میان تاریخنویسان می

  مرحلۀ آمادگی -1

گیبن شش زندگینامه از خود نوشت یا آغاز کرد؛ و اینها را وصی ادبی او، نخستین ارل آوشفیلد، به صورت خاطرات 

به نام خود » خاطرات«مدتی این . ، به نحوي بسیار مرتبط ولی بیش از حد منقح، با یکدیگر ترکیب کرد)1796(

آغاز شدند و تحت عناوین مختلف تا  1761اشتهاي روزانه نیز داشت که در گیبن یک یادد. زندگینامۀ او معروف بود

اند،  این منابع اولیه براي ردگیري مراحل رشد و تکامل وي نسبتاً صحیح دانسته شده. ادامه یافتند 1763ژانویۀ  28

ي خود کرد؛ هاي خود را صرف شرح جزییات دودمان واال او هشت صفحه از نوشته .مگر در مورد اصل و نسبت وي
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پدر بزرگش، ادوارد گیبن اول، جزو آن گروه از مدیران . اند شناسان بیرحم او را از این واالتباري محروم کرده نامه شجره

لیره  106,543از دارایی وي، که . ، دستگیر شدند1721بود که پس از ورشکست شدن در » شرکت دریاي جنوب«

بر روي این مبلغ بناي «، )گیبن(ضبط شدند؛ وي، بنا به گفتۀ تاریخنویس  لیره 10,000برآورد شده بود، همه غیر از 

او با ازدواج پسرش ادوارد دوم موافق » .که از ثروت نخستین خیلی کسر نداشت …ریزي کرد ثروت دیگري را پی

دختر . شدنبود؛ بنابراین، در وصیتنامۀ وي قسمت عمدة ثروتش براي دخترانش یعنی کثرین و هستر به ارث گذارده 

هستر از جمله . کثرین با ادوارد الیت ازدواج کرد، که بعداً یک کرسی در پارلمنت براي ادوارد گیبن سوم خرید

ادوارد دوم تحت . سرسپردگان ثروتمند ویلیام ال شد و با احتضار طوالنی خود خواهر زادة خویش را ناراحت کرد

بریج را به پایان رسانید، با جودیث پورتن ازدواج کرد، و صاحب تعلیم القرار داشت، مدرسۀ وینچستر و دانشگاه کیم

  .هفت فرزند شد، که از آنها تنها ادوارد سوم از مرحلۀ طفولیت جان به دربرد

. بر اثر هفتمین بارداري خود درگذشت 1747مادرش در . در پاتنی در ناحیۀ ساري به دنیا آمد 1737مه  8او در 

کیلومتري لندن نقل مکان کرد و این پسربچه را تحت  93بریتن واقع در همپشر در پدرش به یک ملک روستایی در 

پژوهشگر آینده در آنجا از کتابخانۀ مجهزخانه استفاده . هایش در خانۀ پدر بزرگ در پاتنی گذارد مراقبت یکی از عمه

ی او روزهاي نقاهت خود را با کردند، ول مکرر سیر پیشرفت وي را در مدرسۀ وینچستر قطع می بیماریهاي. زیادي کرد

: گوید در خاطرات خود می. کرد پر می –که بیشتر آن تاریخ، خصوصاً تاریخ خاور نزدیک، بود  –مطالعۀ پراشتیاق 

و ساراسنها توجه مرا به خود معطوف داشتند؛ من از یک کتاب به کتابی ] ص[محمد] حضرت[طولی نکشید که «

پیش از اینکه به سن . یخ مشرق زمین توجه مرا به خود معطوف داشتشدم، تا اینکه تار دیگر کشانده می

شانزدهسالگی برسم، آنچه را که امکان داشت به زبان انگلیسی دربارة اعراب، ایرانیها، تاتارها، و ترکها آموخت آموخته 

مین امر ناشی و خلفاي راشدین و فتح قسطنطنیه نوشته است، از ه) ص(فصول دلفریبی که وي دربارة محمد» .بودم

اي از دانش که  من با ذخیره«. وقتی پانزده سال داشت، به کالج مگدلن در دانشگاه آکسفرد فرستاده شد .شوند می

توانست از آن شرم داشته باشد،  توانست یک مجتهد را به حیرت آورد، و میزانی از جهل که یک بچه مدرسه می می

ادوارد . ش بپردازد، و خجولتر از آنکه آزادانه با دانشجویان دیگر درآمیزداو رنجورتر از آن بود که به ورز» .وارد شدم

ولی او که شوق یادگرفتن داشت، هیچ استادي که شوق یاددادن . براي یک معلم با صالحیت شاگرد مستعدي بود

رسر درسها حاضر دادند که شاگردانشان اگر نخواهند، د بیشتر اعضاي هیأت استادان اجازه می. داشته باشد پیدا نکرد

آنها ناشایستگیهاي رفتار، معاشران ناباب، ساعات بیکارگی، . کنند» هاي بیکارگی وسوسه«نشوند و وقت خود را صرف 

ولی، به طوري که . نگریستند مخارج بیرویۀ وي، و حتی سفرهاي کوتاه او به باث یا لندن را به دیدة اغماض می

ها و  آن بودم که مانند یک دانشجوي مرد صفت آکسفرد، از میخانهمن جوانتر و خجولتر از «گوید،  خودش می

ونه گانۀ کلیساي  اعضاي هیأت استادان همگی روحانی بودند و مواد سی».گاردن لذت ببرم هاي کاونت خانه فاحشه

. کرد میجویی داشت و از معلمان خود سؤال  گیبن سر ستیزه. دانستند کردند و از بدیهیات می انگلیکان را تدریس می

یکی از . دادند به نظروي، کتاب مقدس و تاریخ ادعاي کلیساي کاتولیک را به داشتن مبدأ االهی مورد تصدیق قرار می

آشنایان کاتولیک وي کتابهاي تردیدآوري، و در رأس آنها شرح آیین کاتولیک و تاریخ شقوق مختلف پروتستان اثر 

شدند، و مطمئناً من با دستی شریف به زیر کشیده  ث تغییر مذهب میباع«بوسوئه، را برایش تهیه کرد؛ این کتابها 

ژوئن  8(با شتابی که ناشی از جوانیش بود، پیش یک کشیش کاتولیک اعتراف کرد و به کلیساي رم پیوست » .شدم

زیرا دانشگاه ادوارد پدر خود را از این جریان آگاه ساخت، و از اینکه به خانۀ خود فراخوانده شد، تعجبی نکرد، ).1753

پذیرفت، و بنا به گفتۀ بلکستون، تغییر مذهب یک پروتستان به کیش  آکسفرد هیچ دانشجوي کاتولیکی را نمی

پدرش، که به این نحو آبرویش رفته بود، با شتاب این جوان را به لوزان . کاتولیک رومی در حکم خیانت عظیمی بود
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در آنجا ادوارد در آغاز با حالت سرکشی توأم با . زندگی کند فرستاد و ترتیبی داد که وي پیش یک کشیش کالونی

ولی آقاي پاویلیار با آنکه اهل رواداري نبود، عطوفت داشت، و پسرك بتدریج با او گرم . کرد ترشرویی زندگی می

به  گیبن خواندن و نوشتن فرانسه را. عالوه بر آن، این کشیش در زمینۀ آثار کالسیک دانشپژوه خوبی بود. گرفت

هاي با  طولی نکشید که وي به خانواده. همان سهولت انگلیسی آموخت و آشنایی کامل با التینی به دست آورد

فرهنگی راه یافت که آداب و صحبتشان برایش از آنچه دانشگاه آکسفرد به او عرضه داشته بود، ارزش آموزشی 

وزید،  فرانسه را، که به لوزان می) راسیونالیسم(یی شد، نسیم خردگرا اش بهتر می بتدریج که فرانسه. بیشتري داشتند

، با احساس شعف، در نمایشهایی که ولتر )1757(گذشت  هنگامی که فقط بیست سال از عمرش می. کرد احساس می

» .خوردم من گاهی با بازیگران شام می«. یافت آورد حضور می  روي صحنه می) واقع در همان نزدیکی(در مونریون 

رساله در (او اثر ولتر را به نام رساله دربارة تاریخ عمومی . ولتر آشنا شد و شروع به خواندن آثار وي کردادوارد با 

شد، و مالحظاتی دربارة ) 1748(القوانین مونتسکیو  که بتازگی منتشر شده بود خواند؛ غرق در روح) آداب و رسوم

فرانسه، » فیلسوفان«به هر حال، نفوذ . و سقوط شدنقطۀ شروع انحطاط ) 1734(علل عظمت رومیان و انحطاط آنها 

به اضافۀ مطالعات وي در آثار هیوم و خداپرستان انگلستان، بنیان مسیحیت و کاتولیسیسم گیبن را ویران کرد، و 

اثر  بر اثر پذیرش پنهانی افکار دوران روشنگري توسط گیبن بی» نهضت اصالح دینی«پیروزي آقاي پاویلیار از جهت 

اي فرحبخش بوده  بایستی واقعه  می) 1757(راي گیبن، آشنایی با ولتر، و نیز با سوزان کورشو در یک سال ب .شد

کیلومتري لوزان، با والدین پروتستان  6، 5سوزان بیست ساله، موطالیی، زیبا، و بشاش بود و در کراسی، در . باشد

وهی پانزده یا بیست نفري از زنان جوان که در خانۀ انجمنی مرکب از گر -» انجمن بهار«او در . کرد خود زندگی می

کردند، و به نحوي عاقالنه با مردان جوان راز و  هاي کمدي اجرا می رقصیدند، نمایشنامه شدند و می یکدیگر جمع می

ي ا دوشیزگی عفیف آنها هرگز با ذره«گوید که  از همه باروحتر و سرحالتر بود؛ گیبن با اطمینان می –نیاز داشتند 

  :به سخنان وي در این مورد گوش دهید» .بدنامی و سوءظن آلوده نشده بود

در دیدارهاي کوتاه مادموازل کورشو از بعضی از خویشاوندانش در لوزان، لطافت طبع، زیبایی، و دانش وي مورد 

او . مند شدم قهمن او را دیدم و به وي عال. اي کنجکاوي مرا تحریک کرد خبر وجود چنین اعجوبه. تحسین همگان بود

او ثروت زیادي  …. فروشی، در صحبت با روح، از نظر عواطف منزه، و از نظر آداب برازنده یافتم را فاضل بدون فضل

در آنجا ایام . اش محترم بود، و به من اجازه داد که دو یا سه بار در منزل پدرش از وي دیدار کنم نداشت، ولی خانواده

من عنان رؤیاي سعادت . کردند این ارتباط را به نحوي شرافتمندانه تشویق میوالدینش  …خوشی راگذراندم؛ 

  .خویش را رها کردم

ولی رضایت سوزان مشروط به این بود که گیبن قول دهد در سویس . رسماً نامزد شدند 1757ظاهراً آنها در نوامبر 

روتستان خوبی است، از او خواست به در خالل این احوال، پدر گیبن به اطمینان اینکه پسرش اینک پ.زندگی کند

گیبن شوقی به بازگشت نداشت، زیرا پدرش همسر . هایی را که برایش ریخته بود بشنود موطن خود بازگردد و نقشه

طولی نکشید که من متوجه شدم پدرم «. به لندن رسید 1758مه  5دومی اختیار کرده بود؛ ولی اطاعت کرد و در 

پس از . لت عجیب را بشنود، و من هم بدون رضایت وي بیپول و عاجز بودمحاضر نیست حتی صحبت این وص

او » .به عنوان یک دلداده آه کشیدم، و به عنوان یک پسر اطاعت کردم: اي دردناك، تسلیم سرنوشتم شدم مبارزه

 300مبلغ  پدرش یک مقرري ساالنه به. اوت به اطالع سوزان رسانید 24اي به تاریخ  حسرت خود را به وسیلۀ نامه

زن پدرش با نیاوردن بچه، حس حقشناسی وي را نسبت به خود جلب کرد و طولی نکشید . لیره برایش تعیین کرد

اي  بتدریج کتابخانه«کرد، و  او مقدار زیادي از درآمد خود را صرف کتاب می. که گیبن محبتی نسبت به وي یافت

او نوشتن اثري به نام رساله ».آثار و بهترین تسالي زندگیم بودداراي کتابهاي متعدد و گزیده تشکیل دادم که شالودة 
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به پایان ) گذراند که تابستانهاي خود را در آنجا می(دربارة مطالعۀ ادبیات را، که در لوزان شروع کرده بود، در بریتن 

د و بیشتر با ادبیات در ژنو منتشر شد؛ چون به فرانسه نوشته شده بو 1762در لندن، و در  1761این اثر در . رسانید

و فلسفۀ فرانسه سروکار داشت، در انگلستان هیجانی ایجاد نکرد، ولی در قارة اروپا به عنوان موفقیتی بسیار قابل 

هاي قابل توجهی دربارة  مطالعۀ ادبیات اندیشه. توجه از ناحیۀ جوانی بیست و دو ساله مورد استقبال قرار گرفت

تاریخ دانش عبارت است از تاریخ عظمت و . طوریها عبارت است از تاریخ بدبختی بشرتاریخ امپرا«. تاریخنویسی داشت

اگر «به این ترتیب، » .دارد یک سلسله مالحظات، مطالعه از نوع دوم را در انظار فالسفه ارزشمند می. خوشبختی او

خنویسان فیلسوف فالسفه همیشه تاریخنویس نیستند، آنچه از همه چیز کمتر مطلوب است این است که تاری

من از نخستین ادوار جوانی خود آرزو داشتم که در نقش یک تاریخنویس »  :گیبن در خاطرات خود افزود» .باشند

او براي یافتن موضوعی که داراي استعداد بحث از دید فلسفی و ادبی و همچنین تاریخی باشد، به این » .ظاهر شوم

در این مورد نداشت که به صورت یک علم باشد، بلکه آرزوي آن را  در قرن هجدهم تاریخ ادعایی. در و آن در زد

کرد که وي مایل است هم به عنوان یک فیلسوف و هم به عنوان یک  گیبن حس می. داشت که به صورت هنر باشد

هنرمند تاریخ بنویسد، یعنی با موضوعهاي بزرگ در دیدگاهی بزرگ سروکار داشته باشد و به هرج و مرج مطالب 

  .اي ببخشد ود ارزش فلسفی و قوارة هنرمندانهموج

انگلستان بکرات در خطرات حمله از » جنگ هفتساله«طی . ناگهان وي از دانشپژوهی به میدان عمل خوانده شد

براي آماده بودن در برابر چنین وضع اضطراري، طبقۀ متمکن انگلستان یک نیروي مسلح . ناحیۀ فرانسه قرار گرفت

توانستند به عنوان افسر  تنها اشخاص صاحب ملک می. راي دفاع علیه حمله یا شورش تشکیل دادب) میلیشیا(داخلی 

. گیبن مهین و کهین با درجۀ سرگردي و سروانی به خدمت گمارده شدند 1759در ماه ژوئن . در آن خدمت کنند

آن ماند، و در این مدت از در  1762به طور منقطع تا دسامبر . به گروهان خود پیوست 1760ادوارد سوم در ژوئن 

از مصاحبانی که نه دانش فضال و نه «او براي زندگی نظامی مناسب نبود، و . رفت یک اردوگاه به اردوگاهی دیگر می

اش آب آورده و بزرگ  در بحبوحۀ زندگی نظامی خود متوجه شد که کیسۀ بیضه. »نزاکت آقاها را داشتند، خسته شد

ناچار شدم با آقاي اندروز، که یک جراح است، دربارة یک ناراحتی که مدتی ] 1762سپتامبر  6[امروز «. شده است

کرد که به  دربارة آن اهمال کرده بودم مشورت کنم؛ این ناراحتی عبارت بود از ورم بیضۀ چپم که تهدید به آن می

این ورم . برایش حاصل شد از او خون گرفته شد و به او دارو داده شد، ولی تنها تسکین موقت» .صورتی وخیم درآید

.بیضه آنقدر او را عذاب داد که باعث مرگش شد

آالمبر، دیدرو، رنال، / مدتی در پاریس توقف کرد و در آنجا باد. وي عازم گردش در قارة اروپا شد 1863ژانویۀ  25در 

ز مادام ژوفرن و من در سرمیزهاي میهمان نوا …اي چهار بار هفته«. و دیگر ستارگان جنبش روشنگري آشنا شد

مدت چهارده هفته بدون اینکه متوجه شوم، سپري  …. اولباك مشهور جا داشتم/ مادام بوکاژ و هلوسیوس و بارون د

شد؛ ولی اگر از خود داراي استقالل و ثروت بودم، اقامت خود را در پاریس طوالنیتر و شاید محلش را همانجا تعیین 

او مادموازل کورشو را دید؛ ولی چون . سید، و تقریباً مدت یکسال در آنجا ماندوي به لوزان ر 1763در مه  ».کردم می

او معترف است که طی این . اند، تالشی نکرد دوستی خود را با وي تجدید کند دید دور و برش را مردان دیگر گرفته

انم ارائه عادات مکتسبه طی خدمت در نیروهاي مسلح داخلی، و سرمشقی که هموطن«توقف دوم در سویس، 

رویهاي پرسروصدایی واداشت؛ و پیش از عزیمتم، من حقاً نظر عمومیی را که در ایام بهتري از  کردند، مرا به زیاده می

ولی به مطالعات خود و آماده کردن . او مبالغ قابل توجهی در قمار باخت» .بودم، از دست دادم  عمرم به دست آورده

  .ها شد ها و نقشه هاي قدیمی و سفرنامه غرق مطالعه دربارة مدالها و سکه داد، و خویش براي ایتالیا ادامه می
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یک اسکاتلندي مقیم . از کوههاي آلپ گذشت، سه ماه در فلورانس گذراند، و سپس به رم رفت 1764در آوریل 

در  1764زدهم اکتبر در پان«. ، او را در میان بقایاي آثار عتیق راهنمایی کرد»اي در تالش روزانۀ هجده هفته«ایتالیا، 

هاي تپۀ کاپیتول نشسته و در حالی که راهبان پابرهنه در معبد یوپیتر به  رم بود که من، همانطور که در میان ویرانه

خواندن دعاي شامگاهی مشغول بودند، غرق در تفکر بودم، فکر نوشتن دربارة انحطاط و سقوط این شهر نخستین بار 

او بر این عقیده شد که آن از هم » .ولیۀ من محدود به انحطاط شهر بود نه امپراطوريبه ذهنم راه یافت، ولی نقشۀ ا

پس از دیدار از ناپل، پادوا، ونیز، . بود» بزرگترین و شاید دهشتناکترین صحنه در تاریخ بشریت«پاشیدگی مصیبتبار 

او، که ).1765ژوئن  25(لندن بازگشت به ) »دو هفتۀ سعادتبار دیگر«(ویچنتسا، و ورونا از راه تورن، لیون، و پاریس

به زبان (گذراند، توجهش را به نوشتن کتابی دربارة تاریخ سویس  در این هنگام بیشتر وقت خود را در بریتن می

اي به گیبن نوشت و  نامه 1767اکتبر  24هیوم، که دستنوشتۀ آن را در لندن دید، در تاریخ . معطوف داشت) فرانسه

بینی کرد که طولی نخواهد کشید که زبان انگلیسی از نظر  زبان انگلیسی استفاده کند، و پیش از او تقاضا کرد از

دامنه و نفوذ بر زبان فرانسه پیشی خواهد گرفت؛ عالوه برآن، وي به گیبن هشدار داد که استفادة وي از زبان فرانسه 

گیبن بعداً » .سوق داده است» نوشتن آثار تاریخی زبان ما در«تر و مجازتر و پر آب و رنگتر از  به سبکی شاعرانه«اورا 

کردند که براي قارة اروپا به زبان فرانسه بنویسم، ولی خودم متوجه  مرا تشویق می …عادات دیرینۀ من«: اعتراف کرد

اي مطول و پر طمطراق نزول شأن یافته  بودم که سبک نگارشم، که باالتر از نثر و پایینتر از نظم بود، به خطابه

لندن را  1772وي در اکتبر . درگذشت و ثروتی بزرگ برایش به ارث گذارد 1770نوامبر  10پدرش در ».ستا

هنوز در خانه و کتابخانۀ خود مستقر نشده بودم که دست به کار جلد اول تاریخ خود «. اقامتگاه دایمی خود قرار داد

جانسن، و مسافرت » باشگاه«ۀ وایت، حضور در عصرها در خان: داشت او سرگرمیهاي بسیاري برخود مجاز می» .شدم

از یکی از باروهاي اختصاصی که تحت نفوذ یکی از بستگانش بود به نمایندگی  1774در . به برایتن، باث، و پاریس

من هنوز لب به سخن «: نوشت 1775فوریۀ  25در . ماند در مذاکرات مجلس عوام ساکت می. پارلمنت انتخاب شد

و سخنرانان بد   کردم؛ سخنرانان بزرگ مرا آکنده از یأس، تن عظیمتر از آن است که من تصور میام؛ سخن گف نگشوده

اي که من در پارلمنت شرکت کردم براي من در حکم  هشت اجالسیه«ولی افزود که » کنند؛ آکنده از وحشت می

او، که در » .خنویس بودندآموزشگاهی براي احتیاط و دوراندیشی مدنی، یعنی نخستین و ضروریترین خاصیت تاری

اثري به  1779در سال . داد اطرافش بحث و مشاجره دربارة امریکا جریان داشت، مرتباً به سود سیاست دولت رأي می

نام خاطرات توجیهی خطاب به مردم فرانسه منتشر کرد که در آن نظر و نحوة توجیه انگلستان در مورد مستعمرات 

 - » هیأت مدیرة تجارت و مستعمرات«به عنوان پاداش این عمل خود، به عضویت . شورشی آن کشور ارائه شده بود

فاکس وي را متهم کرد که از همان نوع فساد سیاسی . منصوب شد –لیره برایش درآمد داشت  750که سالی 

تند جورج گف ظریف طبعان می. کند که خود وي آن را به عنوان یکی از علل انحطاط روم قلمداد کرده بود استفاده می

  .سوم گیبن را خریده است که مبادا او تاریخ انحطاط و سقوط امپراطوري انگلستان را نیز بنویسد

  کتاب -2

نمود که دربارة چیز دیگري به طور  توجه اصلی گیبن معطوف به تاریخش بود، و برایش مشکل می 1772پس از 

میان شرح بیروح وقایع و خطابۀ پرطمطراق برسم،  پیش از اینکه بتوانم به حد وسطی«: گوید اومی. جدي فکر کند

فصل اول را سه بار، و فصول دوم و سوم را دوبار نوشتم تا به قدر کافی از نتیجۀ آنها . آزمایشهاي بسیاري انجام شدند

.او مصمم بود که تاریخ خود را به صورت یک اثر ادبی در آورد» .رضایت یافتم

نخست را به یک ناشر ارائه کرد، و ناشر از قبول آن به عنوان اینکه مستلزم  گیبن دستنوشتۀ شانزده فصل 1775در 

دو کتابفروش دیگر به نامهاي تامس کالدول و ویلیام ستران براي به خطر . قیمت سنگینی است، امتناع ورزید
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 17(برسانند هاي خود با هم شریک شدند تا جلد اول انحطاط و سقوط امپراطوري روم را به چاپ  انداختن سرمایه

اي که از آن چاپ  تعیین شده بود، یک هزار نسخه) دالر 26شاید حدود (با آنکه قیمت آن یک گینی ). 1776فوریۀ 

طبع دیگر به تعداد یک هزار و پانصد نسخه که در سوم ژوئن منتشر شد، . مارس به فروش رسیدند 26شده بود تا 

» .من روي میز کار هر مرد و روي میز آرایش تقریباً هر زن بود کتاب«: گوید گیبن می. ظرف سه روز کال فروش رفت

کرد، در تمجید از آن  بندیها آن را به گروههاي مختلف تقسیم می دنیایی ادبی، که معموالً حسادتهاي ناشی از دسته

ال عمر وي بود، اي از آن کرد؛ هیوم در این سال که آخرین س ویلیام رابرتسن کتباً تمجیدهاي بلندنظرانه. هماواز شد

هوریس والپول روز پس از  .»بیش از اداي حق زحمت ده سال بود«اي به نویسندة آن نوشت که به گفتۀ گیبن  نامه

این کتاب به نحوي منطقی و  ».ببین، یک اثر واقعاً درجه اول انتشار یافته است«: انتشار کتاب به ویلیام میسن گفت

زییات حدود و ثغور جغرافیایی، سازمان نظامی، ساختمان اجتماعی، و شجاعانه، با سه فصل فاضالنه در شرح ج

کرد که   گیبن احساس می. شد آغاز می) م180(سازمان حقوقی امپراطوري روم و به هنگام مرگ مارکوس آورلیوس 

  .هشتاد و چهار سال ماقبل آن شاهد نقطۀ اوج امپراطوري در زمینۀ لیاقت مأموران رسمی و رضایت عمومی بود

اگر از کسی خواسته شود که آن دوران از تاریخ جهان را تعیین کند که طی آن وضع نژاد بشر از همه وقت 

تا به ] م96[سعادتبارتر و مرفهتر بود، او بدون تردید از آن دورانی نام خواهد برد که از مرگ دومیتیانوس

ز راه قدرت مطلق تحت رهبري فضیلت و قلمرو وسیع امپراطوري روم ا. ادامه داشت] م180[نشستن کومودوس  تخت

ارتشها با دست نیرومند ولی مالیم چهار امپراطور پی در پی، که خصوصیات اخالقی و . شد خردمندي اداره می

تشکیالت دستگاه اداري غیر . شدند کرد، تحت تسلط و محدودیت نگاه داشته می قدرتشان احترام غیر ارادي جلب می

س، هادریانوس، و آنتونینها، که از داشتن سیماي آزادیخواهانه خرسند بودند و از پنداشتن نظامی توسط نروا، ترایانو

زحمات این پادشاهان، بیش  …. کردند، بدقت حفظ شدند خود به عنوان مجریان مسئول قوانین احساس خوشی می

مشاهدة سعادت همگانی، که از حد انتظار، به وسیلۀ احساس غرور صدیقانه از فضیلت، و شعف بسیار مطبوع ناشی از 

ولی گیبن به عدم ثبات سعادتی که اجباراً به خصوصیات اخالقی  شد، خودشان موجد و مبتکر آن بودند، جبران می

بندوبار یا  شد که یک جوان بی شاید آن لحظۀ مرگبار نزدیک می«: گفت وقوف داشت و می یک فرد واحد متکی بود

گفت که امپراطور خوب از طریق نظام  او می» .لق سوء استفاده کنداز آن قدرت مط …یک حاکم مستبد حسود

سلطنتی اختیاري انتخاب شده بودند؛ و هر حکمران اختیارات و قدرت خود را به یکی از اعضاي منتخب و آموزش 

 ارزشش کومودوس مارکوس آورلیوس اجازه داد که قدرت امپراطوري به پسر بی. کرد یافتۀ مالزمان خود منتقل می

.دانست گیبن به تخت نشستن این پادشاه را تاریخ آغاز انحطاط می. برسد

در اینجا، وي از پیروي از راهی که . گیبن عقیده داشت که پیدایش مسیحیت به این انحطاط کمک کرده بود

ه بود مونتسکیو در پیش گرفته و در اثر خود به نام عظمت و انحطاط رومیان از این مقوله سخنی به میان نیاورد

او نسبت به جذبۀ . نحوة تفکر او کامالً جنبۀ بررسی فکري داشت. دست کشید، و در عوض از نظر ولتر پیروي کرد

اي که داراي طعم ولتري  کرد، و نظر خود را در قطعه رازورانه یا ایمان آکنده از امید همدردي خاصی احساس نمی

در دنیاي رومیان حکمفرما بود همگی توسط مردم به  هاي گوناگون پرستشی که  شیوه«: است چنین بیان داشت

و به این ترتیب بود . شدند  یکسان صادق؛ توسط فالسفه به یکسان کاذب، و توسط قضات به یکسان مفید دانسته می

گیبن معموالً از ابراز هرگونه خصومت مستقیم نسبت به مسیحیت » .که آزادي مذهبی توافق مذهبی ایجاد کرد

شمردند،  هنوز در کتابهاي قانون انگلستان قوانینی بودند که چنین ابراز خصومتی را گناهی بزرگ می. دکر احتراز می

به طور کتبی منکر واقعیت مذهب مسیحیت شود،  …اگر کسی که به مذهب مسیحیت تعلیم یافته باشد«: مانند

بن براي اجتناب از چنین ناراحتی، گی» .به سه سال زندان بدون کفالت محکوم خواهدشد …براي تکرار ارتکاب جرم 
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او با کمال دقت متذکر شد . القاي زیرکانه و تمسخر قابل درك را به عنوان عناصر سبک نگارش خود به وجود آورد

که وارد بحث در منابع اولیه و مافوق طبیعی مسیحیت نخواهد شد، بلکه عوامل ثانوي و طبیعی مبدأ، رشد، و توسعۀ 

» اخالقیات منزه و سختگیرانۀ مسیحیان«او از میان این عوامل ثانوي، فهرستی از . خواهند دادآن را مورد بحث قرار 

و اگر بتوانیم این اصطالح را به کار بریم، عاري از (ناپذیر  در نخستین قرن حیات خود تهیه کرد، ولی تعصب انعطاف

  .مسیحیان را به عنوان یک علت دیگر به این فهرست افزود) گذشت

این جامعه بتدریج یک «کرد، متذکر شد که  تمجید می» پیوستگی و انضباط جامعۀ مسیحی«حالی که از وي در 

بر روي هم، وي پیشرفت اولیۀ مسیحیت را » .آورد کشور مستقل و روبه گسترش در قلب امپراطوري روم به وجود می

  .به تاریخ تغییر مکان داداز یک معجزه به یک جریان طبیعی تحویل کرد، و این پدیده را از االهیات 

چگونه مسیحیت باعث انحطاط روم شده بود؟ نخست با سست کردن ایمان مردم به مذهب رسمی، و به این ترتیب 

البته این درست همان استداللی بود که . [کرد ویران کردن بنیان دولتی که آن مذهب از آن پشتیبانی و تقدیس می

حکومت روم به مسیحیان با عنوان اینکه یک انجمن  .]بردند سه به کار میفران» فیلسوفان«علماي االهیات علیه 

پنهانی مخالف خدمت نظام تشکیل داده و مردم را از کارهاي مفید به تمرکز بر روي رستگاري آسمانی منحرف 

ا از کار اي بودند که گدایی و دعا خواندن ر به عقیدة گیبن، راهبان اشخاص بیکاره. (داشتند، اعتمادي نداشت می

هاي دیگر را از این نظر امکان داشت تحمل کرد که وحدت ملت را به مخاطره  فرقه.) یافتند کردن آسانتر می

هاي دیگر را به عنوان اینکه منحرف و معلونند، مورد  انداختند؛ مسیحیان تنها فرقۀ جدیدي بودند که همۀ فرقه نمی

گیبن قسمت برزگی از این تعصب را به . کردند بینی می را پیش) ومیعنی ر(دادند و آشکارا سقوط بابل  حمله قرار می

داد، و در محکوم داشتن یهودیان در مراحل مختلف وقایعنگاري خود را تاسیت  مبدأ یهودي مسیحیت نسبت می

کند؛  او قصد داشت که آزار و اذیت مسیحیان توسط نرون را در واقع به عنوان آزار و اذیت یهودیان تعبیر. پیروي کرد

او، با موفقیت بیشتر، از عقیدة ولتر دایر بر کاهش تعداد مسیحیانی که توسط . این نظریه امروز پشتیبانی ندارد

مسیحیان در «حکومت روم شهید شدند پیروي کرد و آنها را حداکثر دو هزار نفر دانست؛ و با ولتر همعقیده بود که 

اند، به  ایمانان کشیده ی بمراتب بزرگتر از آنچه که از تعصب بیصدمات] از زمان قسطنطین[طی نفاقهاي داخلی خود 

اند؛ و کلیساي رم از امپراطوریی که با حیله و تزویر به جنگ آورده بود با شدت عمل و خشونت  یکدیگر وارد کرده

بن به عدم آخر جلد اول پاسخهاي بسیاري برانگیختند که در آنها گی) پانزدهم تا هفدهم(این فصول  ».کرد دفاع می

او در حالی که عجالتاً منتقدان خود را نادیده . انصافی، یا عدم خلوص نیت متهم شده بود صحت اظهارات، بی

سوزان کورشو، که همسر ژاك ). 1777مه تا نوامبر (گرفت، براي گذراندن یک تعطیالت طوالنی به پاریس رفت  می

سوزان در این هنگام چنان وضع راحتی داشت . ه منزل دعوت کردنکر بانکدار و وزیر دارایی فرانسه شده بود، او را ب

کرد؛  احساس رنجش نمی» عنوان یک دلداده آه کشیده، و به عنوان یک پسر اطاعت کرده بود«که از اینکه گیبن به 

گذاشت و خودش سرکار یا به بستر  و آقاي نکر، که خیلی از حسادت دور بود، اغلب دلدادگان پیشین را تنها می

تر به من توهین کنند؟ چه احساس  توانستند به نحوي از این بیرحمانه آیا آنها می»  :گیبن شکایت داشت. رفت می

گیبن را مصاحبی چنان مطبوع یافت که ) که بعدها مادام دو ستال شد(دختر سوزان به نام ژرمن » !اي امنیت وقیحانه

او آزمایش کرد و حاضر شد با او ازدواج کند تا او را در خانوادة هنر شکوفان زنانۀ خود را دربارة ) به سن یازدهسالگی(

شد  گیبن در خانۀ نکر با امپراطور یوزف دوم آشنایی یافت؛ در ورساي به لویی شانزدهم، که گفته می. خود نگاه دارد

شد،  ده میدر سالونها برایش میهمانی دا. در ترجمۀ جلد اول کتاب گیبن به فرانسه دست داشته است، معرفی شد

با نزاکت، و تقریباً از همۀ کسانی که من میان آنان زندگی  …مالیم طبع«خصوصاً توسط مادام دو دفان که وي را 

او . اعالم داشت» اي ما به لحن لطیف طبعان حرفه«و » خطابی، نطاقانه«یافت، ولی سبک گیبن را » کنم، برتر می
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با ارسال یک کارت، رد کرد و گفت با آنکه وي فرستادة امریکا را به  دعوتی را که بنجمین فرانکلین از وي کرده بود،

توانست صحبت با یک تبعۀ شورشی را با وظایف خود  داد، نمی عنوان یک مرد و یک فیلسوف مورد احترام قرار می

قایل فرانکلین پاسخ داد که وي چنان ارزش و احترامی براي این تاریخنویس . نسبت به پادشاه خویش سازش دهد

است که اگر روزي گیبن به فکر تهیۀ کتابی دربارة انحطاط و سقوط امپراطوري بریتانیا بیفتد، او با کمال میل مطالب 

.مرتبط به موضوع را در اختیارش خواهد گذارد

اثبات حقانیت   :گیبن پس از بازگشت به لندن، پاسخی براي منتقدان خود آماده کرد که نام آن را چنین گذاشت

او به اختصار و از روي نزاکت به ). 1779(تهایی در فصول پانزدهم تاریخ انحطاط و سقوط امپراطوري روم قسم

صفحه گیبن را به  284اي که طی  مخالفان مذهبی خود پرداخت، ولی در مورد هنري دیویز، جوان بیست و یک ساله

اي اشتباهات اعتراف کرد، ولی  ویس به پارهتاریخن. موارد عدم صحت متهم کرده بود، خلق و خویی حدوداً تندیافت

اثبات حقانیت به عنوان جوابگویی » .ارائۀ ناصحیح عمدي، اشتباهات آشکار، و دزدي ادبی ولئیمانه شد«منکر 

شد، مگر به طور تصادفی در  گیبن دیگر به انتقادهایی که از وي می. آمیزي مورد قبول عموم قرار گرفت موفقیت

اي نسبت به مسیحیت  ه دهند داد؛ ولی در جلدهاي بعدي کتابش جایی براي تحسینهاي تسکینخاطرات خود، جواب ن

جلدهاي دوم و سوم . باعث تسریع در نوشتنش شد) 1780اول سپتامبر (از دست رفتن کرسی وي در پارلمنت . یافت

در این جلدها حمالت . شدند رو سر و صدایی روبه این دو جلد با استقبال بی. منتشر شدند 1781تاریخ در اول مارس 

اش دربارة بدعتگذاریهایی که در قرون  اي در آورده شدند، و بحثهاي مطول و ماهرانه بربرها به صورت داستان کهنه

چهارم و پنجم کلیساي مسیحیت را به هیجان آورده بودند براي نسلی که از شکاکان دنیادوست تشکیل شده بود 

او در میدان بار کلی از والپول . ی از جلد دوم را براي هوریس والپول فرستاده بودگیبن یک نسخۀ قبل. جالب نبودند

قدر دربارة پیروان آیین آریوس، ائونومیوسی، و نیمه پالگیوسیان  در این جلد آن«دیدن کرد، و وقتی به او گفته شد 

اید، من بیم دارم که کمتر  تهبا آنکه شما جریان را به آن خوبی که امکان داشت نوشته شود نوش …مطلب هست که 

از آن ساعت تا این ساعت هرگز اورا «: والپول نوشت. او افسرده خاطر شد» کسی حوصلۀ خواندن آن را داشته باشد

  . گیبن بعدها با والپول همعقیده شد» .زد اي یک یا دوبار به من سر می ام، هر چند که در گذشته او هفته ندیده

گیبن این تغییر مذهب معروف را به عنوان . ن در صف مقدم قرار گرفت، به وجود آمدجلد دوم هنگامی که قسطنطی

ترین قوانین، ناکامل و متزلزل  نحوة عمل عاقالنه«امپراطور متوجه شده بود که . یک عمل سیاستمدارانه تعبیر کرد

در بجبوحۀ هرج و مرج » .دتوانند جلورذیلت را بگیرن انگیزند، و همیشه نمی این قوانین بندرت فضلت برمی. است

توانست با مسرت خاطر ناظر  یک داور دوراندیش می«اخالقیات، اقتصاد، و حکومت در امپراطوري از هم گسیخته، 

آورد، با هر وظیفه  مذهبی باشد که در میان مردم یک نظام اخالقی منزه، خیراندیش، و همگانی به وجود می پیشرفت

شد، و پاداش و جزاي جاودانی  عنوان اراده و دلیل وجود خداي متعال توصیه میو هر وضع زندگی سازگار بود، به 

به عبارت دیگر، قسطنطین متوجه شد که کمک یک مذهب مافوق طبیعی کمکی ارزشمند . یافت نیروي بیشتري می

سپس گیبن یکصدو پنجاه صفحۀ فصیح و عاري از » .به اصول اخالقی، نظم اجتماعی، و حکومت خواهد بود

.انبداري درباره یولیانوس کافر به رشتۀ تحریر درآوردج

آالیش و بلندمنشانۀ جورج سوم به علم و  وهشتم و جلد سوم را با یادداشتی در تمجید از عالقۀ بی او فصل سی

، به کمک لرد نورث، گیبن دوباره به عضویت پارلمنت انتخاب شد و در آنجا 1781در ماه ژوئن . بشریت پایان داد

به هیأت مدیرة تجارت، و شغل گیبن در آن، پایان ) 1782(سقوط لرد نورث . خود را از دولت از سرگرفت حمایت

وقتی لرد نورث در دولت » .لیره از من سلب شد 750یک حقوق راحت سالی «: گوید گیبن در این باره می. داد

بدون درآمد «. رد، ولی نصیبی نیافت، گیبن تقاضاي شغل بیمسئولیت دیگري ک)1783(ائتالفی مقامی به دست آورد 
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توانستم براي مدتی زیاد به شیوة خرجی که به آن عادت کرده بودم  اضافی، و با توجه به موازین دوراندیشی، نمی

هایش دو  تواند در لوزان از عهده چنین خرجی برآید، زیرا در آنجا قوة خرید لیره اوحساب کرد که می» .ادامه دهم

اش را فروخت، و  ز کرسی خود در پارلمنت دست کشید، همۀ اثاثۀ غیر شخصی خود غیر از کتابخانها. برابر لندن بود

در آنجا یک خانۀ مجلل راحت را . آن عازم لوزان شد» دود و ثروت و سروصداي«از لندن و از  1783سپتامبر  15در 

رش شده به مساحت دوازده پا به جاي اینکه به یک حیاط سنگف«. با دوست قدیمی خود جورج دیوردن شریک شد

دو هزار کتابش پس از قدري تأخیر به او » .اي بی حد و حصر از دره و کوه و آب در اختیار دارم نگاه کنم، منظره

  .رسیدند، و او مشغول تهیۀ جلد چهارم شد

ر جلد سوم، ولی پس از انتشا. میالدي پایان دهد 476در ابتدا قصدداشت که انحطاط و سقوط را با تسخیر رم در 

بخشید در من آغاز  اي که به هر کتاب ارزش و به هر تحقیق هدفی می گیري فعاالنه تمایل به آن کار روزانه و دنباله«

و . را هم به معناي امپراطوري شرقی و هم امپراطوري غربی تعبیر کند» امپراطوري روم«او تصمیم گرفت » .شد

. ادامه دهد 1453یزانس بر اثر فتح قسطنطنیه توسط ترکان در سال وقایعنگاري خود را تا زمان انهدام حکومت ب

بنابراین، یک هزار سال به دورنماي تاریخی خود افزود و به صدها موضوع تازه، که مستلزم پژوهشی پر زحمت بود، 

وم، که اي دربارة یوستینیانوس و بلیزاریوس، یک فصل دربارة قوانین ر جلد چهارم حاوي فصول استادانه .پرداخت

مورد تمجید بسیار حقوقدانان قرار گرفت، و یک فصل کسل کننده دربارة جدالهاي بیشتر در داخل االهیات مسیحی 

دربارة پیروان مذهب وحدت طبیعت، نسطوریان، یا احمقهایی از این  اي کاش آقاي گیبن هرگز«: والپول نوشت. بود

و تسخیر ] ص[محمد ] حضرت[ن خاطري آشکار به پیدایش در جلد پنجم، گیبن با تسکی» .قبیل چیزي نشنیده بود

اي را که در  امپراطوري روم شرقی به دست اعراب پرداخت، و در مورد پیامبر و خلفاي جنگجو، همۀ ادراك بینظرانه

آور دیگري به او  در جلد ششم، جنگهاي صلیبی موضوع هیجان. مورد مسیحیت از او دور شده بود ارزانی داشت

.فتح قسطنطنیه به دست سلطان محمد فاتح اثر وي را به حد اعال و نقطۀ اوج رسانیددادند، و 

من پیروزي بربریت و مذهب را «: در فصل آخر، همۀ تالشهاي خود را در یک جملۀ معروف خالصه کرد و گفت

. دید  خرافات نمی اش، در قرون وسطی چیزي جز عدم رشد و او مانند ولتر، معلم رسماً اعالم نشده» .ام توصیف کرده

: سرایی پودجو نویسندة ایتالیایی را به این ترتیب نقل کرد میالدي را مجسم کرد و نوحه 1430وضع مخروبۀ روم در 

انهدام یا  - »!این منظرة جهان چقدر سقوط کرده، چقدر تغییر یافته، و چقدر سیماي آن از میان برده شده است«

گیبن . روم رم که روي آن علف هرزه روییده و چراگاه گاوها و خوکها شده بودفو  درهم ریختن بناها و هنر کالسیک،

هاي کاپیتول بود که فکر ایجاد اثري به مغزي خطور  در میان ویرانه«: با لحنی غمبار به بحث خود چنین پایان داد

قدر از نظر آرزوهاي اثري که هر. کرد که نزدیک بیست سال از عمر مرا به خود مشغول داشته و به کار گرفته است

و او در خاطرات » .دهم خودم ناکافی باشد، من آن را سرانجام در اختیار کنجکاوي و قضاوت بیطرفانۀ عموم قرار می

  :خود آن ساعت آسودگی خاطر را که توأم با احساسات متضاد بود چنین توصیف کرد

ور صفحه را در یک خانۀ تابستانی در باغ میان ساعات یازده و دوازده بود که من آخرین سط …1787ژوئن  27شب 

اي که در اطرافش درختان اقاقیا روییده  پس از اینکه قلم خود را زمین گذاشتم، در خیابان سرپوشیده. خود نوشتم

من احساسات  …. چند بار قدم زدم …شد  بودند و از آن منظره نقاط خارج شهر و دریاچه و کوهها دیده می

ولی . دارم زیافت آزادي خود، و شاید کسب شهرت خویش، به دست آورده بودم پنهان نمیسرورآمیزي را که از با

طولی نکشید که غرورم فروکش کرد، و اندوهی گران بر ذهنم مستولی شد، به این جهت که براي همیشه از یک 

س آن قاعدتاً باید من هرچه باشد، زندگی تاریخنوی» تاریخ«سرنوشت آیندة . مصاحب قدیمی و دلپذیر جدا شده بودم

  .کوتاه و متزلزل باشد
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او، که از . توصیف کرد» اي بزرگ الغر و کوچک اندام با کله«آقاي پاویلیار گیبن را در سن شانزدهسالگی آدمی 

وار  پاهایی دوك مند بود، بدن و صورتی گرد و قلنبه، و شکمی برآمده، که به وسیلۀ ورزش متنفر و به غذا بسیار عالقه

موي سرخرنگ که در پهلو جعد : به اینها این خصوصیات را هم بیفزایید. شدند، پیدا کرد تحمل می) دراز و باریک(

هاي پف کرده، چند ردیف  اي، گونه داشت و پشت سر بسته شده بود، خطوط مالیم و بچگانه چهره، بینی کوفته

و ابهت و آتیۀ درخشانی را » فعالیتهایی با نیرو و اهمیتی زیاد«بلند که اینها یک پیشانی فراخ و   غبغب، و باالي همۀ

اش سال به سال به  کیسۀ بیضه. کرد او از نظر اشتها با جانسن، و در زمینۀ نقرس با والپول رقابت می. داد نوید می

با وجود این . داد یکرد که شلوار تنگش آن را به طرزي ناراحت کننده برجسته نشان م نحوي دردناك چنان ورم می

اش را که رنلدز از اوکشیده بود  ه موانع، او به ظاهر و لباس خودغره بود، و در مقدمۀ جلد دوم کتاب خویش تک چهر

خواست به حرفش گوش  شد یا می گیبن انفیه دانی به کمر خود آویخته بود و وقتی اعصابش ناراحت می. قرار داد

دارد، پیوسته در فکر  انند هر مرد باهدفی که همۀ حواسش را به خود مشغول میم. زد دهند، با انگشت خود به آن می

و !] ولی بدون احساس[من خلق و خویی بشاش، حساسیتی متعادل «: خویشتن بود و از روي صداقت مدعی بود

، ولی رفت می» باشگاه«اغلب به . انتخاب شد» باشگاه«او به عضویت  1775در ».تمایلی طبیعی براي آرامش دارم

جانسن باصدایی که بیش از حد قابل شنیدن . کرد، و از نظر جانسن دربارة صحبت کردن بیزار بود کمتر صحبت می

، »یک دشمن نابخشاینده«، »حکیم«گیبن هم این خرس بزرگ را یک . کرد بود دربارة زشتی گیبن اظهار نظر می

است تا از کسانی که با معتقدات وي نظر موافق اي  صاحب ذهنی متعصب، هر چند پر نیرو، که مترصد هر بهانه«

ایمان احساس  بازول، که نسبت به یک فرد بی. نامید می» ندارند تنفر داشته باشد و آنها را مورد آزار و اذیت قرار دهد

ن آدمی زشترو، متظاهر، و انزجار آور توصیف کرد که باشگاه ادبی ما را براي م«رحم و شفقتی نداشت، تاریخنویس را 

بایستی دوستان زیادي داشته باشد، زیرا در لندن هر شب بیرون شام  با این وصف، گیبن می» .کند مسموم می

این . از لوزان به لندن آمد تا برانتشار جلدهاي چهارم تا ششم کتاب خود نظاره کند 1787در ماه اوت .خورد می

لیره، که یکی از باالترین  4000ند و منتشر شد ، 1788مه  8جلدها در پنجاه و یکمین سالگرد تولدش، 

قسمت «: گوید او می. شد، برایش درآمد داشتند هایی بود که در قرن هجدهم به یک نویسنده پرداخت می الزحمه حق

با این وصف، رویهمرفته، تاریخ انحطاط و  …. آخر اثرم عموماً خوانده شد و مورد قضاوتهاي گوناگون قرار گرفت

اخل کشور و هم در خارج آن ریشه دوانده است، و شاید یکصدسال بعد هنوز هم مورد سقوط ظاهراً هم در د

در رأس همۀ افراد طایفۀ اهل ادب که در حال حاضر «ولی حتی در همان وقت ادم سمیث وي را » .بیحرمتی باشد

یبن، که در باالخانه ، ضمن محاکمۀ هیستینگز در وستمینسترهال، گ1788ژوئن  3در . قرار داد» در اروپا وجود دارند

صفحات «آورترین سخنرانیهاي خود به  مند شد که شنید شریدن در یکی از هیجان نشسته بود، از این لذت بهره

صفحات «به موجب یک روایت غیر محتمل، شریدن بعداً ادعا کرد که گفته است . اشاره کرد» درخشان گیبن

.اي مناسب بود مطمئناً کلمه» درخشان«شد در مورد این صفحات به کاربرد، و  بسختی می ولی آن صفت را ؛»حجیم

خود را براي بقیۀ مدت عمر گیبن  یک سال بعد دیوردن درگذشت و خانۀ. گیبن به لوزان بازگشت 1788در ژوئیۀ 

لیره زندگی راحتی  1200اي به مبلغ  م و درآمد ساالنهدر آنجا گیبن با چند مستخد. براي این تاریخنویس گذاشت

، من 1790فوریه تا اول ژوئیه  9از «: افزود نوشید، و بر نقرس و چاقی بدن خود می شراب بسیار می. داشت

این داستان که وي جلو پاي مادام دو کروزاز زانو زد و اظهار عشق » .توانستم خانه یا صندلی خود را ترك کنم نمی

تنها منبع . مادام از او خواست بلند شود ولی او نتوانست چون خیلی سنگین بود، به همین دوران تعلق داردکرد و 
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توصیف کرد؛ و دختر خود این زن » زنی با زبان غرض آلود«بوو وي را  - این داستان مادام دوژانلیس است که سنت

  .، مردود دانستاین داستان را به عنوان اینکه معلول اشتباه در مورد اشخاص است

شد، و خبرهایی دربارة جنب و  احساسات انقالبی در ایاالت سویس ابراز می. انقالب فرانسه مخل آرامش گیبن شد

او دلیل مقنعی براي احساس بیم از سقوط نظام سلطنتی در فرانسه داشت، . رسید جوشهاي مشابهی در انگلستان می

، در یک پیشگویی 1788در . گذاري کرده بود سرمایه. داده شده بودلیره در وامی که به دولت فرانسه  1300زیرا 

طور که ممکن است به نظر برسد، بر صخرة  این نظام، همان«بدطالع دربارة نظام سلطنتی فرانسه، نوشته بود که 

آن پشتیبانی گانۀ اشرافیت یعنی کلیسا، نجبا، و پارلمانها از   نیرو، و عقیده استوار بوده است؛ و عوامل سه  زمان،

، گیبن شادي کرد؛ به )1790(هایی دربارة انقالب فرانسه را انتشار داد  وقتی برك اثر خود به نام اندیشه» .کنند می

اگر شما «: اي نوشت و او را از هرگونه اصالحی در ساختمان سیاسی انگلستان برحذر داشت لرد شفیلد نامه

در این هنگام وي از » .مانی ما بپذیرید، از میان خواهید رفتکوچکترین و سطحیترین تغییري را در نظام پارل

ام مطلبی به صورت  من گاهی به فکر افتاده«کرد؛  فرانسه در مبارزه با مذهب احساس تأسف می» فیلسوفان«موفقیت 

یمی در محاوره میان مردگان بنویسم که در آن لوکیانوس، اراسموس، وولتر متفقاً خطر قرار دادن یکی از خرافات قد

او به بعضی از رهبران پرتغال اصرار کرد که در جریان این » .هاي کور و متعصب را اعالم دارند معرض تحقیر توده

  .کرد، از دستگاه تفتیش افکار دست برندارند بحران، که همۀ تختهاي سلطنت را تهدید می

شد، و تا حدودي هم براي اینکه در  می گیبن تا حدودي براي گریختن از ارتش فرانسۀ انقالبی که به لوزان نزدیک

انگلستان تحت عمل جراحی قرار گیرد و از نزدیک خاطر شفیلد را به مناسبت درگذشت همسرش تسکین بخشد، در 

در آنجا لردشفیلد را چنان سرگرم سیاست دید که گویی . از لوزان خارج شد و با شتاب به انگلستان رفت 1793مه  9

در این هنگام خود » .بیمار پیش از ورود پزشک معالجه شد«: گیبن نوشت. بهبود یافته است بسرعت از غم اندوه خود

او در این مورد  …. بود شده» برزگی یک بچۀ کوچک«اش تقریباً به  تاریخنویس تسلیم پزشکان شد، زیرا ورم بیضه

عث خارج شدن حدود چهار لیتر یک جراحی با» .خزم من با زحمت و بینزاکتی بسیار به این سو و آن سو می«: نوشت

ولی این مانع باز جمع شد، و یک جراحی دیگر بیش از سه لیتر آن . از بیضۀ بیمارش شد» مایع شفاف آبکی«و نیم 

یک بار دیگر ورم بیضه تجدید شد، که . گیبن موقتاً آسوده شد و شام خوردن در بیرون را از سرگرفت. را خارج کرد

رسید  براي بار سوم عمل خارج کردن مایع انجام گرفت؛ به نظر می 1794ژانویۀ  13در . داین بار با عفونت همراه بو

پزشک به او اجازه داد گوشت بخورد؛ گیبن مقداري گوشت مرغ خورده و سه . که گیبن بسرعت رو به بهبود است

ژانویه  16او در . بخشد به دل دردشدیدي مبتال شد، که مانند ولتر سعی کرد با تریاك تسکین. لیوان شراب آشامید

.در سن پنجاه و شش سالگی درگذشت

  گیبن تاریخنویس -4

گیبن از نظر شخصیت ظاهري، خصوصیات اخالقی، یا فعالیتهاي زندگی منبع الهامی نبود؛ بزرگی وي در قالب 

ه کار برد، اش که در نوشتن آن ب کتابش و در عظمت و جسارت فکر ایجاد چنین اثري، در هنرمندي و صبر و حوصله

  .و در ابهت و شکوه درخشان همۀ آنچه که به وجود آورد نهفته بود

سبک گیبن تا آنجا که سخن طنز آمیز و . درست بود) »درخشان«صفحات (اي که شریدن به کار برده بود  بلی، کلمه

دي که تعصب دید کرد، مگر در موار آورد پرتو افشانی می دهد، درخشان است، و هرجا که روي می کنایی اجازه می

او کلمات سادة . نحوة نگارش تحت تأثیر مطالعاتش به فرانسوي و التینی قرار گرفته بود. ساخت وي را تیره می

مانند  –نوشت  دانست، و اغلب به سبک خطبا می آنگلوساکسون را براي وقار و منزلت سبک خود مناسب نمی

تند و تیز کرده باشد، و مانند برك که لطافت طبع پاسکال هایش را  لیویوس تینوس که لحن هجوآمیز تاسیت نوشته
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ولی در این راه چنان . ساخت باز متوازن می او عبارات را با مهارت و شادابی یک شعبده. درخشانش ساخته باشد

رسد، با دامنه و  اگر سبک وي پرطمطراق به نظر می. شد کرد که گاهی سبکش به یکنواختی نزدیک می روي می زیاده

یعنی از هم پاشیدگی هزار سالۀ بزرگترین امپراطوریی که جهان تا آن وقت به  –وه موضوعی که انتخاب شده بود شک

گناهان قابل بخشش سبکش در شیوة مردانۀ شرح وقایع، نیرومندي مباحث، . تناسب داشت –خود دیده بود 

فشرد و فلسفه را با تاریخ  ا دریک بند میاش، که یک قرن ر توصیفها و تصاویر آشکار کننده، و تلخیص کیمیا گرانه

  .شود کند، از نظر ناپدید می تزویج می

او . دانست گیبن، که موضوعی به این وسعت را به عهده گرفته بود، خودرا در محدود داشتن دامنۀ آن موجه می

بیات را مستثنا داشت، و او تاریخ هنر، علوم، و اد» .جنگها و ادارة امور همگانی موضوعهاي اصلی تاریخند«: گفت می

از پترارك . گوتیک یا مساجد مسلمان و علوم و فلسفۀ عرب نگفت به این ترتیب مطلبی دربارة کلیساهاي سبک

تقریباً هیچ توجهی به وضع طبقات پایین و پیدایش صنعت در . ولی دانته را نادیده گرفت. تجلیل بسیار کرد

دیگر ) میالدي 641(رد تاریخ بیزانس، او پس از مرگ هراکلیوس در مو. قسطنطنیه و فلورانس قرون وسطی نکرد

نتوانست این حقیقت مهم را به طور برجسته نشان دهد که «اي به این امپراطوري نشان نداد؛ به عقیدة بري، او  عالقه

ینۀ حفظ زمین بود؛ و نیز اهمیت آن را در زم –تا قرن دوازدهم میالدي امپراطوري شرقی سنگر اروپا علیه مشرق 

در چارچوب محدودیتهاي موجود خود، با مرتبط داشتن معلولها با علل طبیعی، و در » .میراث تمدن یونان درك نکرد

آوردن مطالب و اطالعات بسیار حجیمی که در اختیارش بودند، به صورتی قابل درك و دورنمایی که رهنمون مجموع 

.چیز باشد، به عظمت نایل شد همه

او عمیقترین و . اند اي از دانشند که به نور لطافت طبع روشن شده هایش گنجینه تبصره. شروح بودفضل وي عظیم و م

گیبن . ها، و قوانین را مورد مطالعه قرار داد ها، اوزان، اندازه ها، سکه هاي دوران عتیق از جمله جاده درونیترین جنبه

اگر دامنۀ «: ن بري که اشتباهاتش را متذکر شد افزوداند، ولی هما مرتکب اشتباهاتی شد که کارشناسان اصالح کرده

اي که  مانند تاریخنویسان حرفه(توانست  او نمی» .آور است وسیع کارش را در نظر بگیریم، صحت مطالبش شگفت

در منابع چاپ نشدة اصیل به کاوش ) دارند اي کوچک از لحاظ موضوع و زمان و مکان محدود می خود را به منطقه

داشت و آشکارا بعضاً به مراجع دست دوم  اي انجام کار خود، خویشتن را به مطالب چاپ شده محدود میبر: پردازد

شد؛ و بعضی از مراجعی که  مانند تاریخ ساراسنها اثر آکلی یا تاریخ امپراطوران و تاریخ کلیسا اثر تیلمون متکی می

او منابع خود را با شرح جزئیاتی . شوند نسته میارزش بودن مردود دا کرد اینک به سبب بی وي به آنها استناد می

کرد؛ به این ترتیب، هنگامی که از حدود زمانی که تیلمون مورد  داشت، و از آنها سپاسگزاري می صادقانه اعالم می

 ».در اینجا باید با راهنماي بینظیر خود خداحافظی کنم«: بحث قرار داده بود پا فراتر گذاشت، در یادداشتی نوشت

فرانسه » فیلسوفان«ن از مطالعۀ خود دربارة تاریخ به چه نتایجی رسید؟ او گاهی در قبول واقعیت پیشرفت از گیب

ما ممکن است به این استنتاج مطبوع رضایت دهیم که هر دوران ثروت واقعی، سعادت، دانش، و «: کرد متابعت می

ولی او در لحظاتی که اوضاع را کمتر بروفق » .دهد یشاید فضیلت نژاد بشر را افزایش داده است، و هنوز هم افزایش م

 –هاي تاریخ قرار داده بود  را به عنوان مایه) واالهیات(و شاید هم به این علت که وي جنگ و سیاست  - یافت مراد می

او در  ».نیستدر واقع جز ثبت جنایات، حماقتها، و بدبختیهاي بشر چیز زیادي «: قضاوتش دربارة تاریخ چنین بود

وقایع ثمرة علل رهبري نشده هستند؛ و متوازي  یافت، و معتقد بود که وقایع تاریخی نقشه یا طرح خاصی نمی

رویدادها، به  کالئیدوسکوپدر همۀ این . االضالع نیروهایی هستند که مبدأ آنها متفاوت، و نتیجۀ آنها مرکب است

بیرحمی، رنج، و بیعدالتی پیوسته بشر را آزرده . رسد که طبیعت انسان به حال تغییر نیافته باقی مانده است نظر می

هوات بشر باید از ش«. اند کرده است، و همیشه هم چنین خواهد کرد، زیرا اینها در طبیعت و سرشت بشر نوشته شده
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گیبن، که فرزند دوران روشنگري بود، آرزو داشت ».همنوعان خود هراسناکتر باشد تا از دگرگونیهاي عناصر طبیعی

دوران روشنگري از تاریخنویس «. فرانسه تاریخنویسی کند» فیلسوفان«که فیلسوف باشد، یا دست کم به سبک 

او عالقۀ زیادي داشت که با اظهار نظرهاي » .د بدهدهاي خو  انتظار دارد تا حدي رنگ فلسفی و انتقادي به نوشته

فلسفۀ «ولی مدعی نبود بر آن باشد که تاریخ را تابع قوانین سازد، یا یک . فلسفی رشتۀ وقایعنگاري خود را قطع کند

 او تأثیر اوضاع: گرفت اي مباحث اساسی، او موقع و وضع خاصی به خود می اما دربارة پاره. صورتبندي کند» تاریخ

پذیرفت؛ به نفوذ  داشت، و نژاد را به عنوان یک عامل تعیین کننده نمی جوي را به مراحل نخستین تمدن محدود می

ها به خصوصیات اخالقی یک بازیگر واحد  در زندگی انسانی مهمترین صحنه«. مردان استثنایی تا حدودي قایل بود

هاي جسم و وجود یک فرد ممکن است  یکی از رشتهها  غالب شدن خلق وخویی تند و زننده برتن …. بستگی دارد

را ] ص[محمد] حضرت[وقتی که طایفۀ قریش امکان آن را داشت که » .باعث جلوگیري یا تعلیق بدبختی ملتها شود

اگر شارل مارتل مورها را در تور شکست نداده » .توانست تاریخ جهان را تغییر دهد نیزة یک عرب می«به قتل برساند، 

تفسیر قرآن اینک در مدارس آکسفرد «. ، امکان داشت مسلمانان همۀ اروپا را مورد تاخت و تاز قرار دهند)م732(بود 

را ] ص[محمد] حضرت[شد، و ممکن بود شاگردان آن، به مردمی ختنه شده، تقدس و درستی وحی  تدریس می

ولی فرد استثنایی براي اینکه » .یافتقلمرو مسیحیت، براثر نبوغ و اقبال یک فرد، از این مصایب نجات . نشان دهند

شجاعت شخصی، بجز در شعر «اثرات . حد اعالي نفوذ را بر عصر خود داشته باشد، باید برحمایتی وسیع استوار باشد

یا داستانهاي عشقی، از آنجا غیرقابل توجه است که پیروزي باید منوط به میزان مهارت در متحدکردن و هدایت 

بر روي هم، انحطاط و سقوط امپراطوري روم را  ».م براي خدمت به یک فرد واحد باشداحساسات تند تودة مرد

این کتاب با نفوذترین . القوانین مونتسکیو را نزدیکترین رقیب آن شمرد توان واالترین کتاب قرن هجدهم، و روح می

یا ثروت ملل ادم سمیث، یا نقد عقل توانست از نظر اثر بر تاریخ با قرارداد اجتماعی روسو،  کتاب آن قرن نبود و نمی

وقتی این . اي واالتر از خود نداشت ولی به عنوان یک اثر ادبی در زمان و نوع خود، نمونه. محض کانت برابري کند

شویم که علت آن،  آید که گیبن چگونه توانست چنین شاهکاري عرضه کند، متوجه می سؤال براي ما پیش می

آید که این ترکیب چه وقت  ول، فراغت، و توانایی بود؛ و این سؤال بر ایمان پیش میطلبی با پ ترکیب اتفاقی جاه

یکی دیگر از تاریخنویسان روم به نام بار تولد نیبور عقیده داشت که چنین ترکیبی هرگز . دوباره تکرار خواهد شد

».هیچ گاه اثري برتر از اثر گیبن پدید نخواهد آمد«تکرار نخواهد شد، و 

VI – رتن و کوپرچت  

محبوبترین شاعر زندة انگلیسی چارلز چرچیل باشد؟ او، که فرزند  1760کرد که در  در این هنگام چه کسی تصور می

مند بود، همسر خود  یک روحانی بود و خودش نیز به مقام کشیشی کلیساي انگلیکان تعیین شده بود، به لذات عالقه

که به او امکان داد ) 1761(مشهور بود و روشیاد نام داشت سرود  را رها کرد، قرض باالآورد، و شعري که زمانی

در لباسی آشکارا غیر روحانی، به عنوان یک آدم اهل «قروضش را بپردازد، براي همسرش یک مقرري تعیین کند، و 

مایی کرده شعر او نام خود را از کوینتوس روسکیوس، که در دوران قیصر بر تئاتر روم حکمفر» .دل به فعالیت بپردازد

گرفتند، و بر اثر آن گریک ناچار شد  بود، به دست آورد؛ در این شعر بازیگران درجۀ اول لندن مورد هجو قرار می

» .مانند گوزن تیرخورده، در اطراف شهر در تکاپو بود«هاي وي  دست و پاي خود را جمع کند؛ یکی از قربانیان هجویه

کرد،  باویکلس همگام بود، در نوشتن نشریۀ نورث بریتن به او کمک میچرچیل در انجام مراسم مستهجن دیر مدمنم 

» بیتفاوتی اپیکوري«و براي سهیم بودن در تبعید ویلکس به فرانسه رفت؛ ولی در بولونی از فرط میخوارگی و با 

کرد، در  یک روحانی دیگر به نام تامس پرسی به آنچه که فرقۀ روحانیش از او انتظار داشت عمل ).1764(درگذشت 

 –هاي شعر قدیم او شد  که یکی از منابع بازمانده(ایرلند اسقف درومور شد، و با نجات دادن یک نسخۀ خطی کهنه 
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این اشعار، که از . خواست آن را بسوزاند، اثري بر ادبیات اروپا گذاشت ، از دست یک کلفت خانه، که می)1765

ه صاحبان خاطرات قدیمی قرار گرفتند و روحیۀ رمانتیک را، که مانده بودند، مورد توج انگلستان قرون وسطی باقی

و خلق و خوي کالسیک قرار گرفته بود، تشویق کردند تا ) راسیونالیسم(مدتی چنان مدید تحت نفوذ خردگرایی 

ا وردزورث تاریخ پیدایش نهضت رمانتیک در ادبیات انگلستان ر. منویات خود را در اشعار، داستان، و هنر نشان دهد

اثر والپول، و واثق و » ستراوبري هیل«اوشن مکفرسن، اشعار چترتن، قصر اوترانتو و . ها دانست انتشار این بازمانده

اثر بکفرد همگی نداهاي گوناگونی بودند که با یکدیگر هماواز شده و فریاد احساس، اسرار ورموز، و » دیر فانتیل«

  .طی روح عصر جدید را به خود گرفتبراي مدتی، قرون وس. خیالپردازي سرداده بودند

تامس چترتن تالش خویش را براي آشنا کردن خود با قرون وسطی، با تدقیق در طومارهاي پوستی که عمویش در 

، کمی پس از 1752این پسر بچۀ حساس و داراي قدرت تخلیل که در . یکی از کلیساهاي بریستول یافته، آغاز کرد

او یک فرهنگ لغات . مده بود، در دنیایی از تخیالت تاریخی خود بزرگ شدمرگ پدرش، در آن شهر به دنیا آ

آنگلوساکسون را مطالعه کرد، اشعاري سرود که به نظر خودش به زبان قرن پانزدهم بودند، و وانمود کرد آنها را در 

ه قرن پانزدهم، او این اشعار را به تامس راولی، یک راهب تخیلی مربوط ب. مري ردکلیف یافته است کلیساي سنت

را نزد هوریس والپول، که خودش پنج » اشعار راولی«، در سن هفدهسالگی مقداري از این 1769در . داد نسبت می

والپول از این اشعار . سال پیش از آن واترانتو را به عنوان یک اثر اصیل قرون وسطایی منتشر کرده بود، فرستاد

چترتن بازهم فرستاد، و خواستار کمک براي یافتن یک ناشر و شغلی  .هاي بیشتري شد تمجید کرد و خواهان سروده

گري و ویلیام میس گذاشت، و هر دو آنها اعالم کردند که  والپول اشعار را در اختیار تامس. پردرآمد در لندن شد

و به » ودند؛به هیچ وجه در مورد اصالت نسخ خطی قانع نشده ب«والپول به چترتن نوشت که این ادبا . اشعار جعلیند

سپس والپول به پاریس رفت و . او اندرز داد تا هنگامی که نتواند خرج خود را درآورد، سرودن شعر را کنار بگذارد

چترتن سه بار کتباً آنها را خواست، و سه ماه طول کشید تا این اشعار به . فراموش کرد که اشعار را پس بفرستد

.دستش رسیدند

او مقاالتی به طرفداري . و یک اطاق زیرشیروانی در خیابان بروك درهوبرن گرفت) 1770آوریل (شاعر به لندن رفت 

ولی چنان دستمزد کمی به او داده   فرستاد، و بعضی از اشعار راولی را به نشریات گوناگون می  نوشت، از ویلکس می

غلی به عنوان کمک جراح در سعی کرد ش. توانست مخارج خود را با آن تأمین کند که نمی) پنی 8هر شعر (شد  می

آمیز در تودیع با جهان  اوت وي یک شعر طعنه 27در . یک کشتی تجارتی افریقایی به دست آورد، ولی موفق نشد

  :نوشت

  هاي ملوث آجر بریستولیا، خداحافظ توده

  !دوستداران ثروت، ستایشگران تزویر

  شما پسري را تحقیر کردید که به شما آوازهاي عتیق داد،

  .تمجید توخالی خود، بهاي آگاهی از آن را پرداختیدو با 

  خداحافظ، شما زعماي احمقهاي شکمپرست،

  !که طبیعتتان شما را براي آلت فساد شدن مناسب کرده است

  از حرکت بایست. روح دردمندم –! خداحافظ مادرم

  !و نگذار امواج بزرگ پریشان حواسی بر روي من درغلتند

  در اینجا زنده نیستم، رحم کن، خدایا، هنگامی که من دیگر

  .و این آخرین عمل درماندگی را ببخش
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در گورستان فقرا به خاك سپرده . گذشت سال و نه ماه از عمر وي می هفده. سپس با خوردن ارسنیک خود را کشت

تقلید خوانده  اگر او به جاي اینکه این اشعار را اصیل بخواند، آنها را. اشعار او اینک در دو جلد کتاب مندرجند.شد

با بیشتر اشعار اصیل برابري » اشعار راولی«اي از قطعات  بود، امکان داشت به عنوان یک شاعر شناخته شود؛ زیرا پاره

کردند، مانند  توانست ابیات هجوآمیزي بنویسد که تقریباً پوپ رقابت می نوشت، می وقتی با نام خود شعر می. کنند می

احساس  هفده بیتی که در آن والپول به عنوان یک متملق بی –تر از همه  گزاینده –، یا »متودیست«شعري به نام 

منتشر شدند، تنظیم کنندة  1777هاي باقیماندة وي در  هنگامی که دستنوشته. مورد حملۀ شدید قرار گرفته بود

دفاع کرد که احساس  والپول یه این عنوان از خود. اشعار والپول را متهم کرد که تا حدودي مسئول مرگ شاعر است

بعضی از افراد خوش قلب مانند گولد سمیث اصرار . کرده است تا به یک شیاد سرسخت کمک کند تعهدي نمی

این عجیبترین جوانی است که من از او اطالع »  :داشتند که این اشعار واقعیند؛ جانسن به رفیقش خندید، ولی گفت

شلی در شعر خود به نام آدونائیس مختصراً خاطرة » .را نوشته است عجیب است که چگونه پسرك این چیزها. ام یافته

.این جوان را تجدید کرد، و کیتس شعر خود به نام اندیمیون را به یاد وي نوشت

ویلیام کوپر . هاي قرون وسطی و ارسنیک رهایی جست چترتن از واقعیات خشونتبار بریستول و لندن از طریق افسانه

را دوست داشت گریخت و به سادگی زندگی روستایی، ایمان مذهبی؛ و جنون ادواري روي  از لندنی که جانسن آن

پدر بزرگش از اتهام قتل نفس تبرئه شد و منصب قضا یافت؛ پدرش یک روحانی انگلیکان بود؛ مادرش هم از . آورد

ادرش درگذشت و خاطراتی وقتی ویلیام شش ساله بود، م. اي بود که جان دان را به وجود آورده بود همان خانواده

آمیز خود براي فرزندش از خویش به جاي گذارد؛ پنجاه و سه سال بعد، وقتی یکی از  دلتنگ کننده از نگرانی محبت

عموزادگان تصویري قدیمی از مادرش را نزد وي فرستاد، ویلیام در شعري پراحساس، خاطرة تالشهایی را تجدید کرد 

  .ساختند برطرف کند ا بیم و هراسی را که شبهاي دوران کودکیش را تیره و تار میآورد ت که اغلب مادرش به عمل می

او، که از دستانی چنان پرعطوفت خارج شده بود، در سن هفتسالگی به یک مدرسۀ شبانه روزي رفت، و در آنجا به 

به تورم . رد، درآمدک کار خفتباري به او مضایقه نمی صورت پادو کمروي یک گردن کلفت زورگو، که از ارجاع هیچ

، در سن دهسالگی، به 1741در . چشم مبتال شد، و سالها ناچار بود تحت نظر یک چشم پزشک قرار داشته باشد

در هفدهسالگی یک دوران خدمت سه ساله را به عنوان منشی در دفتر یک مشاور . مدرسۀ وستمینستر فرستاده شد

اجراهاي عاشقانه رشد کافی یافته بود؛ چون دختر عمویش به نام در این هنگام براي م. حقوقی در هوبرن آغاز کرد

در بیست و یک سالگی . کرد، این دختر بت خوابهاي طالیی ویلیام شد ثیودورا کوپر همان نزدیکیها زندگی می

بر آمد و در برا او، که از رشتۀ حقوق بدش می. درمیدل تمپل سکنا گزید، و در بیست و سه سالگی اجازة وکالت یافت

کرد،دچار حالت افسردگی خاطر شد، و وقتی پدر ثیودورا بر دخترش منع کرد  دادگاه احساس کمرویی و کمدلی می

کوپ دیگر هرگز او را ندید، هرگز . که دیگر با پسر عمویش آمد و رفتی نداشته باشد، این افسردگی خاطر شدت یافت

.او را از یاد نبرد، و هرگز ازدواج نکرد

ه ناچار شده بود در مجلس اعیان حضور یابد، از پاي درآمد، مشاعرش مختل شد، و سعی کرد خود را ، او ک1763در 

پس از هجده ماه مرخص شد، و زندگی تقریباً . دوستانش او را به یک تیمارستان در سنت آلبنز فرستادند. بکشد

مایل نیست با هیچ کس جز «ون گفت اکن اي در هانتینگدن در نزدیکی کیمبریج در پیش گرفت؛ می انزواطلبانه

او معتقدات کالونی را جزء به جزء پذیرفت، و دربارة رستگاري و » .اي داشته باشد خداوند و عیسی ارتباط و مراوده

اي برخورد کرد که مذهبشان به جاي ترس، آرامش  براثر یک اتفاق میمون، با خانواده. عذاب جاودانی بسیار فکر کرد

این خانواده عبارت بود از مورلی انوین، که یک روحانی بود، همسرش مري، پسرش ویلیام، . آورد و مهربانی با خود می

او در . کرد کوپر پدر خانواده را به ادمز کشیش در داستان جوزف اندروز اثر فیلدینگ تشبیه می. و دخترش سوزانا
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انوین و دخترش با ویلیام به عنوان پسر و خانم . وجود خانم انوین، که هفت سال از او بزرگتر بود، مادر دومی یافت

آوردند که او را واداشت تقریباً، دوباره به زندگی  اي به عمل می کردند و از او مراقبتهاي ظریف و زنانه برادر رفتار می

فا و در زندگی سادة آنها ش) 1765(او این کار را کرد . آنها از وي دعوت کردند نزد آنها زندگی کند. مند شود عالقه

بیوة او و دخترش، در . وقتی پدرخانواده بر اثر سقوط از اسب کشته شد، این سعادت یکباره به پایان رسید .یافت

بردند، به اولنی در باگینگم شر نقل مکان کردند تا نزدیک جان نیوتن، روحانی شهیر،  حالی که کوپر راهم با خود می

یکی از این . از بیماران و نوشتن سرودهاي مذهبی به او بپیوندد این واعظ کوپر را وادار کرد که در عیادت. باشند

  :داراي ابیات مشهوري بود» سرودهاي مذهبی اولنی«

  کند خداوند به طریقی مرموز حرکت می

  تا عجایب خود را به حیطۀ عمل درآورد؛

  گذارد، او جاي پاي خود را بردریا می

  .شود و برروي طوفان سوار می

تنی چند از پیروانش را از حال تعادل خارج کرده بود، بیم و هراس «ربارة آتش دوزخ، که ولی موعظات نیوتن د

آور است، مگر  خداوند همیشه براي من رعب«: گفت کوپر می. مذهبی شاعر را به جاي آنکه کاهش دهد، تشدید کرد

او به خانم » .ست داده استبینم که نیش خود را، با درآوردن آن در قالب عیسی مسیح، از د هنگامی که او را می

آمیز،  پس از سه سال توجه محبت. مانع ازدواج شد) 1773(انوین پیشنهاد ازدواج کرد، ولی حملۀ دیگري از جنون 

   .نیوتن از اولنی عزیمت کرد، و تقدس کوپر اعتدال بیشتري یافت 1779در . بهبود یافت

لیدي اوستین، که . ر و مسایل اینجهانی در تماس نگاه دارندزنان دیگري به مري انوین کمک کردند تا شاعر را با امو

بیوه ولی اهل دل بود، از خانۀ خود در لندن دست کشید، به اولنی آمد، با خانوادة انوین رفت و آمد برقرار کرد، و به 

گی روي شد که گاه گاه در زند آوري می آورد که در آن مدتها تمام حواس متوجه وقایع حزن  جایی شادي و نشاط

سرگذشت سرگرم کنندة «همین خانم بود که داستانی را براي کوپر تعریف کرد که شاعر آن را به صورت . دادند می

یکی از دوستان خانواده این . حاوي وقایعی مانند اسب سواري پرسروصدا و خالف میل خودش درآورد» جان گیلپین

زیگر، که جاي گریک را در تئاتر دروري لین گرفته بود، در آنجا یک با. ها فرستاد شعر تفریحی را براي یکی از روزنامه

گاه خود را به عنوان یک  او هیچ. آن را خواند؛ این شعر نقل محافل لندن شد، و کوپر نخستین مزة شهرت را چشید

ر بارة چه ولی د. داري بنویسد در این هنگام لیدي اوستین به او اصرار کرد آثار مایه. شاعر، جدي تلقی نکرده بود

داد، به کوپر  هرچه که باشد؛ و در حالی که با دست نیمکت راحتی را نشان می  موضوعی؟ لیدي اوستین گفت دربارة

کرد، خشنود شده بود؛ اثر خود به نام  کوپر از اینکه زنی دلفریب به او امر می. مأموریت داد در توصیف آن شعر بسراید

منتشر شد، در میان مردمی که از جنگ و سیاست و کشمکشهاي زندگی  1785این اثر، که در . وظیفه را نوشت

دربارة یک نیمکت راحتی » کتاب«نوشتن یا خواندن شش . شهري خسته شده بودند، با حسن قبول روبه رو شد

 داشته باشد؛ کوپر به قدرکافی عاقل» پسر«وظیفۀ شاقی است، مگر اینکه انسان اخالقیاتی شبیه به اخالقیات کربیون 

او پس از اینکه نیمکت راحتی را به نقطۀ اوج یک . شروع قرار دهد  بود که این موضوع را تنها به عنوان یک نقطۀ

توان آن را در مشهورترین  تاریخچۀ فکاهی دربارة صندلی قرار داد، آهسته وارد موضوع مورد عالقۀ خود شد، که می

شاعر اذعان داشت که هنر و » .از شهر، و بشر شهر را ساختخداوند نقاط خارج «: بیت شاعر به این شرح خالصه کرد

کند  گیري می را اندازه) اتم(یک ذره «کرد، و از علم، که  شوند، او از رنلدز و چتم تمجید می فصاحت در لندن بارور می

که براي کرد  را سرزنش می] لندن[» ملکۀ شهرها«در شگفت بود؛ ولی او » دنیا را احاطه کرده است،  و اینک همۀ
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ارزانی » مختلسین طالي ملت«کند، در حالی که عنوان و افتخار بر  اي سرقتهاي کوچک مجازات مرگ مقرر می پاره

:گفت می. دارد می

  خواهد در بیابانی وسیع، مسکنی آه، چقدر دلم می

  .اي با وسعت بیپایان داشته باشم و سایه

  که در آنجا خبر ظلم و فریب،

  فقو جنگهاي ناموفق یا مو

  دیگر اصالً به من نرسد، گوشم درد گرفته،

  و روحم رنجور شده، از خبري که هر روز

  رسد، دربارة بدیها و ستمهایی که دنیا از آن پر است، به من می

:کرد کسی را که او از تجارت برده سخت ناراحت بود، نداي او از نخستین نداهایی در انگلستان بود که محکوم می

  اطر پوست بدنش،همنوع خود را به خ

  داند؛ که همرنگ پوست خودش نیست، گناهکار می

  …و چون قدرت ظلم کردن دارد

  .دارد او را به عنوان شکار قانونی خود محکوم می

  بیند پس بشر چیست؟ کدام انسان که این را می

  و احساسات انسانی دارد

  شود؛ از فکر اینکه خود او نیز بشر است، شرمسار و سرافکنده نمی

کرد که  او احساس می ».معایبت، تو را دوست دارم  انگلستان، با همۀ«: این وصف، چنین به مطلب خود پایان دادبا 

من چون گوزن تیر «. یابند این عیوب کاهش می اگر انگلستان به سوي مذهب و زندگی روستایی باز گردد، همۀ

فواحش با آرنج خود ما را به کناري «ه در آن یعنی او لندن را، ک - » اي بودم که از گله خارج شده باشد خورده

اوز را ببینید که   رودخانۀ! به نقاط روستایی بیایید. ، ترك گفته و در ایمان و طبیعت تشفی یافته بود»زنند می

احشام آرام، کلبۀ دهقانی و خانوادة سالم و نیرومند » .کند مسطح، راه پرپیچ و خم خود را طی می  آهسته از جلگۀ«

برج کلیساي دهکده را، که حاکی از اندوه و امید است، ببینید؛ صداي شرشر آبشارها و چهچۀ بامدادان پرندگان  آن، و

در نقاط روستایی، هر فصل از خود شادي خاصی دارد؛ بارانهاي بهاره نعمتی است، و برف زمستانی تمیز . را بشنوید

  !چقدر مطبوع استشدن گرد آتش شامگاهان  راه رفتن در برف و سپس جمع. است

. او به وستن اندروود، که در آن نزدیکی بود، نقل مکان کرد 1786در . کوپر پس از وظیفه کمتر چیز با ارزشی نوشت

خانم انوین به حملۀ فلج دچار شد و مدت سه سال به صورت  1792در . در آنجا شش ماه دیگر به جنون مبتال بود

کوپر همان طور از او پرستاري کرد که خانم انوین از او پرستاري کرده بود؛ . یک فرد علیل و عاجز به زندگی ادامه داد

  :نوشت» تقدیم به مري انوین«کوپر این ابیات را تحت عنوان   و در ماه آخر عمر او،

  جعد زلفان نقره فامت، که زمانی خرمایی و روشن بودند،

  در نظر من هنوز از اشعۀ زرین آفتاب مشرق زمین

  زیباتر است،

  !مري عزیزم

، که فشار ناشی از نگرانی و کار ناموفقیت آمیزش در ترجمۀ آثار هومر او را مغلوب کرده بود، بار دیگر 1794در 

 300از این وضع بهبود یافت، و یک مقرري دولتی به مبلغ . کارش به جنون کشید، و سعی کرد خودرا از میان ببرد
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مري انوین درگذشت، و کوپر کامالً احساس  1796دسامبر  17در ولی . لیره او را از فشار مالی رهایی بخشید

  .کرد خاطري می گمگشتگی و پریشان

روزهاي آخر عمر وي آکنده از . اي در وجود خواهر ثیودورا به نام لیدي هریت کوپر هسکث یافته بود او دوست تازه

.ذشتدر سن شصت و هشت سالگی درگ 1800آوریل  25او در . هراسهاي مذهبی بودند

در زمینۀ شعر، به سلطنت پوپ . کوپر در ادبیات به نهضت رمانتیک، و در زمینۀ مذهب به نهضت انجیلی تعلق داشت

پایان داد و، زمینه را براي وردزورث آماده ساخت؛ او نوعی طبیعی بودن فرم و صمیمیت احساس را وارد شعر کرد که 

اعتقادات مذهبیش از لحاظ . انگلستان رواج داده بود، گرفت جلو دوبندیهاي تصنعی را، که عصر طالیی ادبیات در

با این . داشتند، براي او در حکم مصیبتی بودند اینکه تصویري از خدایی انتقامجو و دوزخی ناخوشایند مجسم می

د از وصف، امکان دارد که همین معتقدات مذهبی، به اضافۀ غرایز مادري، بوده باشند که آن زنان مهربان را واداشتن

  .در طول تمام اندوهها و تیره روزیهایش توجه کنند» گوزن تیرخورده«این 

VII – آلیور گولدسمیث  

نیز ماجراهاي غم انگیزي داشت، ولی این ماجراها براثر معتقدات مذهبی سادیستی تشدید نشدند، بلکه » پال بیچاره«

پدرش کمک کشیش کم منزلتی وابسته به  .با پیروزیهایی در زمینۀ نثر و نظم و صحنۀ نمایش، کاهش یافتند

وقتی . لیره در آمد داشت 40اي در ایرلند بود که با افزودن کشاورزي به االهیات، سالی  کلیساي انگلیکان در دهکده

اي  ، کمک کشیش به سمت کشیشی کیلکنی وست منصوب شد، و این خانواده به خانه)1730(آلیور دو سال داشت 

بعداً وقتی گولدسمیث دهکدة متروك را نوشت،  –اصلی در نزدیکی لیسوي نقل مکان کرد واقع در کنار یک جادة 

  .همین لیسوي را در نظر داشت، که به اوبرن تغییر نام پیدا کرد

آلیور به یک سلسله مدارس ابتدایی رفت؛ و از همۀ خاطرات خود آنچه را که بهتر از همه به یادداشت، یک افسر 

توانست جنگهایی را که در آنها شرکت کرده بود فراموش کند؛   گاه نمی معلم شده بود و هیچتدارکات ارتش بود که 

در سن نهسالگی نزدیک بود آلیور از . کرد هاي جالبی دربارة اجنه، پریان، و ارواح تعریف می ولی، در عین حال، قصه

یک روح دوستداشتنی داده شده بود، لطمۀ هایی که به صاحب  آبله بمیرد، و این بیماري به یکی از نازیباترین چهره

در پانزدهسالگی به عنوان یک دانشجوي کارگر وارد ترینیتی کالج در دوبلن شد، لباس مشخصی . بیشتري وارد کرد

به کورك گریخت، و در صدد بود . کشید داد، و از دست یک معلم جابر عذاب می پوشید، کارهاي پادویی انجام می می

ن به امریکا بیابد؛ ولی برادر بزرگش، هنري، خود را به او رسانید و وي را با حیله به دانشکده اي براي رفت وسیله

هذا   مع. گرفت چیز فرانمی  کرد، ولی در زمینۀ علوم هیچ آلیور در زمینۀ آثار کالسیک خوب پیشرفت می. بازگرداند

.دانشنامۀ دورة لیسانس را بگیرد توانست

. چک روحانی تقاضاي کار کرد، ولی با پوشیدن شلوار سرخرنگ اسقف را به حیرت آوردبراي انتصاب به یک شغل کو

وقتی تقاضایش رد شد، معلمی پیشه کرد، با شاگردان خود به نزاع پرداخت، و بار دیگر راه کورك و امریکا را در پیش 

ور همۀ این پول را در یک آلی. لیره به او قرض داد تا به لندن برود 50یکی از عموهایش دخالت کرد و . گرفت

نوازي، و  خویشاوندانش از این بیخاصیتی و بیکفایتی او دچار یأس شدند، ولی مجذوب بشاشت، فلوت. قمارخانه باخت

آوري شد تا خرج تحصیل او را در رشتۀ پزشکی در دانشگاه ادنبورگ و سپس درلیدن  پولی جمع. آوازهاي او بودند

به طوري که خودش (در پاریس . ی بدون گرفتن دانشنامه، از تحصیل دست کشیداو پیشرفتی کرد، ول. تأمین کند

روي در فرانسه، آلمان،  سپس سر فرصت شروع به پیاده. در سر دروس روئل در رشتۀ شیمی حضور یافت) گوید می

ه دست نواخت، گاه گاه غذایی ب ؛ در مجالس رقص روستایی فلوت خود را می)1755(سویس، و شمال ایتالیا کرد 

  .به انگلستان بازگشت 1756گرفت در ژانویۀ  ها صدقه می آورد، و دم در صومعه  می
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گیري کرد، در یک مدرسه در ساري به  هاي چاپی سمیوئل ریچاردسن را غلط در لندن به طبابت پرداخت، نمونه

کرد براي  اکندة ادبی میتدریس مشغول شد، و سپس در لندن به عنوان یک نویسندة مزدور استقرار یافت؛ کارهاي پر

او دادزلی را واداشت  1759در . وي ظرف چهار هفته اثري تحت عنوان زندگی ولتر نوشت. نوشت مجالت مطلب می

اظهار . که اثر کم عمقش را تحت عنوان پژوهشی دربارة وضع یادگیري اشخاص مبادي آداب در اروپا منتشر کند

در این نوشته استدالل . ر شده بود، رنجشی پایدار در گریک ایجاد کردندنظرهایی که دراین اثر دربارة مدیران تئات

شوند که دورانهاي انتقاد به دنبال داشته باشند، و این انتقادات  شده بود که دورانهاي ادبیات خالق منجر به این می

بک و نیروي تخیل شوند که س کنند و منجر به این می قواعدي از نحوة عمل آفرینندگان آثار ادبی استنتاج می

  .در چنین وضعی بود 1759گولدسمیث عقیده داشت که اروپا در سال . شاعران جدید را در تنگنا قرار دهند

این . کرد، نوشت براي نشریۀ پابلیک لجر، که نیوبري آن را منتشر می» هاي چینی نامه«یک سال بعد، وي تعدادي 

طرح قضیه به هیج وجه تازگی نداشت و عبارت بود از تجسم یک  .تحت عنوان تبعۀ دنیا منتشر شد 1762ها در  نامه

چی آلتانگی  به این ترتیب، لین. کند هاي اروپاییان را گزارش می مسافر شرقی که با احساس سرگرمی و دهشت، شیوه

حرص، نظم و ترتیب  نویسد، اروپا را به یک جوالنگاه بی هایی که براي یکی از دوستانش در کشور خود می در نامه

مرکز تجمع (گولدسمیث این کتاب را بینام منتشر کرد، ولی اهالی خیابان فلیت . کند طلبی، و توطئه توصیف می جاه

اینک که شهرت . سبک او را از روي سادگی زبان، توصیفات سرزنده، و لحن دوستداشتنی آن شناختند) ها روزنامه

هاي  نامه«او، که در . نقل مکان کرد) »و این آفیس کورت« 6منزل شمارة (کرد، به محلۀ بهتري  خود را احساس می

به ) اش آن طرف خیابان بود که خانه(نویس را  کرده بود، به خود جرأت داد که این فرهنگ از جانسن تعریف» چینی

در یکی از روزهاي  ).1761مه  31(جانسن دعوت او را پذیرفت، و دوستی طوالنی آنها آغاز شد . شام دعوت کند

او مبلغ یک . ، جانسن پیامی فوري از گولدسمیث دریافت داشت که در آن از وي کمک خواسته بود1762بر اکت

گینی فرستاد، خودش کمی بعد به آنجا رفت و متوجه شد که گولدسمیث به خاطر تعلل در پرداخت اجارة خانۀ خود 

گرو گذاشت یا فروخت ندارد؟  او از دوستش پرسید آیا چیز با ارزشی که بشود. در شرف دستگیر شدن است

از خانم صاحبخانه ) بنا به گفتن خودش(جانسن . اي به او داد که نامش کشیش ویکفیلد بود گولدسیمث دستنوشته

لیره فروخت، و پول را  60خواست که صبر کند، داستان گولدسمیث را نزدجان نیوبري کتابفروش برد، آن را به مبلغ 

کتابفروش این دستنوشته را . خانه را پرداخت و با یک بطري شراب جشن گرفتنزد گولدسمیث برد؛ وي اجارة 

  .چهارسال نگاه داشت

اندازي از اجتماع نام  گولدسمیث نخستین شعر مهم خود را براي انتشار فرستاد که مسافر، یا چشم 1764در دسامبر 

هر سرزمین را توصیف کرد، و متذکر شد که او سرگردانیهاي خود را در اروپا از نو پی گرفت، معایب و محاسن . داشت

) پیروز شده بود» جنگ هفتساله«که بتازگی در (او به قدرت انگلستان . داند هر کشور خود را بهتر از دیگران می

  :کرد، و اعضاي پارلمنت را چنین توصیف کرد افتخار می

  مبارزه جویی در چشمانشان،  غرور در حرکاتشان،

  کنند؛ بینم که عبور می  یمن سروران نوع بشر را م

محصور کردن   کند، عمل خودخواهانۀ دار می ولی در عین حال هشدار داد که حرص و طمع، حکومت انگلستان را لکه

او دستنوشتۀ شعر را به . راند شود ونیرومندترین فرزندان انگلستان را به امریکا می مزارع باعث فقر طبقۀ دهقانان می

در ناچیز شمردن نفوذ سیاست در سعادت فرد، ) بیشتر در اواخر کتاب(جانسن هم نه خط  جانسن نشان داده بود، و

  .و تحسین از خوشیهاي خانوادگی به آن افزود
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از زمان پوپ تاکنون شعري به زیبایی «جانسن با اعالم اینکه . آورد موفقیت این شعر همه را غیر از جانسن به حیرت

البته این اظهار نظر جانسن در حکم دست کم گرفتن گري . دسمیث کمک کردبه موفقیت اثر گول» این نبوده است

سمیث به . گینی داد 20ناشر سود قابل توجهی از طریق تجدید چاپ مکرر به دست آورد، ولی به نویسنده تنها . بود

و عصا خرید و، با اي با شلوار صورتی، رداي سرخ، کالهگیس  البسۀ تازه. اطاقهاي بهتري واقع در تمپل نقل مکان کرد

این وقار، حرفۀ پزشکی را از سرگرفت؛ این آزمایش با کامیابی توأم نبود و موفقیت کشیش ویکفیلد وي را به ادبیات 

  .بازگردانید

کرد که شهرت تازة گولدسمیث باعث توفیق این رمان  کتابفروشی که دستنوشته را از جانسن خریده بود احساس می

یافت، و همۀ نسخ آن ظرف دوماه، و چاپ بعدي  انتشار 1766مارس  27چاپ محدود در  این داستان با. خواهد شد

اي را که ناشر در این راه به کار انداخته بود  فروش آن سرمایه 1774طی سه ماه، به فروش رسیدند؛ ولی تا سال 

یکی از «گوته هم آن را ، هردر این داستان را به گوته توصیه کرد، و 1770در همان سالها، یعنی . مستهلک نکرد

واشینگتن اروینگ در . والتر سکات هم با او همعقیده بود. شمرد» بهترین رمانهایی که تاکنون نوشته شده است

دوستداشتنیترین تصویر را از «توانست  حیرت بود که چگونه مردي مجرد، که از کودکی بیخانمان بوده است، می

شاید محرومیت گولدسمیث از زندگی خانوادگی باعث شد که . م کندترسی» فضیلت خانوادگی و همۀ عالیق تأهل

وي خانواده را کمال مطلوب بداند، و تجرد خالف میل خودش بود که وي را به کمال مطلوبجویی در زنان جوان 

ی برانگیخت، و ماجراهاي پنهانی عشقی وي بود که او را به تجلیل از عفت زنان به عنوان چیزي ارزشمندتر از زندگ

خاطرات آمیخته به عالقۀ وي از پدر و برادرش مطالب و مصالح الزم را براي ترسیم تصویر دکتر پریمروز در . واداشت

 …یک کشیش، یک دامدار، و پدر یک خانواده«بنا به گفتۀ گولدسمیث، این دکتر به عنوان . اختیارش گذاشت

هاي خود وي بار دیگر در وجود جورج، فرزند دکتر سرگردانی» .آورد بارزترین سه خصیصۀ جهان را در خود گرد می

اي مزدور در لندن  این پسر هم مانند گولدسمیث، پس از مسافرتهاي خود، سرانجام نویسنده. پریمروز، متجلی شدند

.این داستان باور نکردنی و دلفریب است. شده بود

ر دست گولدسمیث چون آب در آبکش وجوه حاصل از فروش مسافر کشیش ویکفیلد بزودي خرج شدند، زیرا پول د

توانست از نوشتن یک  او همیشه با رشک به شهرت و ثروتی که می. کرد بود، و وي همیشه به حساب آینده خرج می

قلم خود را دربارة موضوعی مشکل در میان زندگی متعارف مردم به کار . نگریست نمایشنامۀ موفق نصیبش شود می

گریک کوشش کرد اظهارات موهنی را که . خو نام گذارد و آن را به گریک ارائه دادانداخت و نتیجۀ آن را مرد خوش

ولی این نمایشنامه . گولدسمیث دربارة وي کرده بود فراموش کند و قبول کرد که این نمایشنامه را روي صحنه بیاورد

گریک پیشنهاد . یک پولساز بودندداد، و حال آنکه این گونه آثار براي گر کمدیهاي احساساتی را مورد استهزا قرار می

قدر  لیره به نویسنده پیش پرداخت کرد، ولی آن 40کرد که تغییراتی در آن داده شود، گولدسمیث نپذیرفت؛ گریک 

این دست و آن دست کرد که گولدسمیث دستنوشته را به رقیب گریک به نام جورج کالمن، که مدیر تئاتر کاونت 

جانسن همۀ پشتیبانی خود را از آن به عمل . من این نمایشنامه را کم ارزش شمردندبازیگران کال. گاردن بود، داد

 1768ژانویۀ  29افتتاحیۀ این نمایشنامه در   برنامۀ. آورد، در جلسات تمرین شرکت کرد، و پیشگفتار آن را نوشت

ن را از روي صحنه اجرا شد، مدت ده شب ادامه یافت، و سپس به عنوان اینکه موفقیتی متوسط داشته است، آ

  .لیره درآمد خالص داشت 500حتی باوجود این، این نمایشنامه براي نویسنده . برداشتند

آپارتمان زیبا واقع در  گولدسمیث، که به مدت یک سال وضعش رو به راه بود، برخالف اندرز جانسن، به یک

هاي آن ناچار شد باز به صورت نویسندة  کورت نقل مکان کرد و آن را چنان مجهز ساخت که براي تأمین هزینه بریک

در این هنگام وي متون تاریخی مردمپسندي دربارة روم، یونان، و انگلستان، و اثري به نام تاریخ . مزدور کار کند
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. همۀ این آثار از نظر فصل و پژوهشگري بیمایه، ولی از لحاظ برازندگی نثر غنی بودند. طبیعت ذي روح منتشر کرد

دهند که  نویسد، وي پاسخ داد که این کتابها به وي امکان می وي سؤال کرد چرا چنین کتابهایی میوقتی کسی از 

او شاهکار خود را به نام  1770مه  26با این وصف، در . دهد شکمش را سیر کند، و حال آنکه شعر به او گرسنگی می

نگام بهایی نسبتاً خوب براي شعري بود گینی دریافت داشت، که در آن ه 100دهکدة متروك منتشر کرد و براي آن 

.ظرف سه ماه، چهار چاپ آن به فروش رفت. که تنها هفده صفحه بود

موضوع این شعر ترك مناطق روستایی توسط کشاورزانی بود که اراضی خود را براثر محصور شدن زمینها از دست 

  :توصیف اوحاکی است. داده بودند

  ؛اوبرن دلپذیر، زیباترین دهکدة جلگه

  کرد؛ که در آن سالمت و وفور خاطر دهقان زحمتکش را شاد می

به (اوصاف مطبوعی که مخلوق تصورات شهري گولدسمیث بودند به رفاه و سعادت دهقانان، که   در این شعر کلیۀ

او مناظر روستایی، گلهاي گوناگون . قبل از محصور کردن اراضی وجود داشت، نسبت داده شده بودند) عقیدة وي

، جوانی که در صورتش جوش دیده »دوشیزة خجالتی«، بازیها و رقصهاي دهکده، »بۀ محفوظ، مزرعۀ کشت شدهکل«

بار دیگر پدر . کرد توصیف نمود هاي سعادتمندي را که در آنها تقدس و فضیلت حکمفرمایی می و خانواده  شود، می

  :وست دید که به حرفۀ کشیشی مشغول است خود را در کیلکنی

  بود که نزد همۀ مردم منطقه عزیز بوداو مردي 

  .آمد و با سالی چهل لیره ثروتمند به حساب می

این مبلغ براي پدرش کافی بود که به اشخاص بی سر و سامان غذا دهد، مسرفان را نجات بخشد، به سربازان از پاي 

  . بخشددرآمده جا و مسکن دهد، از بیماران دیدن کند، و به آنها که در حال نزع بودند تسال

  در کلیسا، با لطفی محجوبانه و عاري از تظاهر،

  .کرد سیمایش آن مکان مقدس را تزیین می

  کرد، حقیقت از لبان او با قدرتی مضاعف حکمفرمایی می

  .ماندند که دعا بخوانند آمدند، می و احمقانی که به قصد مسخره کردن می

» به نظر سختگیر«د درخاطرات وي به صورت معلمی معلمی که دوران کودکی شاعر را تحت انضباط درآورده بو

  .تبدیل شده بود

با این وصف، او مهربان بود، و اگر هم در چیزي سختگیر بود،

  .اي بود که وي نسبت به یاد دادن داشت تقصیر آن به گردن عالقه

  کشیش در زمینۀ استدالل نیز به مهارت او معترف بود،

  توانست استدالل کند؛ زیرا او حتی پس از شکست هم، باز می

  کشیش با کلمات رساي عالمانه و صداي رعدآمیز

  .آورد اي را که اطرافش جمع بودند به حیرت می روستاییان خیره شده

  شد شدند، و بازهم بر این شگفتی افزوده می باز هم آنها خیره می

  .ها باشد تواند حاوي آن دانسته که چگونه یک سر کوچک می

مزارع دهقانان به چراگاه تبدیل . ت که این بهشت براثر محصور کردن اراضی از دست رفته بودگولدسمیث عقیده داش

گریختند، و سرچشمۀ فضیلت صادقانۀ روستایی رو به  هاي دهقانی به شهرها یا مستعمرات می شدند و خانواده می

  . رفت خشکی می
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  زمین وضع بدي دارد و طعمۀ بدیهاي شتابزده است،

  .گذارند شود و افراد رو به انحطاط می نباشته میدر آنجا ثروت ا

او یک  1771در . گولد سمیث، که بهترین شعر آن نسل را نوشته بود، در این هنگام به نمایش نویسی روي آورد

کالمن هم مانند گریک این دست و . کند تا تسخیر کند کمدي تازه به کالمن عرضه داشت، به نام زنی که تمکین می

که   گریک،. تا جانسن دخالت کند و فرمان دهد که مدیر تئاتر این نمایشنامه را روي صحنه بیاوردآن دست کرد 

پس از عذابهایی که نزدیک بود روحیۀ نویسنده را درهم بشکنند، این اثر . آشتی کرده بود، پیشگفتار آن را نوشت

ۀ افتتاحیۀ آن شرکت کردند و در کف جانسن، رنلدز، و دیگر دوستان در برنام). 1773مارس  15(روي صحنه آمد 

گشت تا اینکه یک  در خالل همین احوال، خود گولدسمیث درباغ عمومی سنت جیمز می. زدن از همه پیشی گرفتند

این برنامه به مدتی طوالنی . رو شده است نفر او را پیدا کرد و به او اطمینان داد که نمایشنامه با موفقیت بزرگی روبه

  .رسید باعث شدند وي یک سال در رفاه زندگی کند که درآمدش به خود گولدسمیث می اجرا شد؛ شبهایی

و  –در این هنگام وي خود را در میان نویسندگان آن روز انگلستان به مقامی که تنها از مقام جانسن پایینتر بود 

داد با  به خود جرأت می از شخصیتهاي درجه اول بود و اغلب» باشگاه«او در . رسانده بود –حتی به شهرت خارجی 

هاي حیوانات به میان آمد، او متذکر شد که وادار کردن ماهیها  وقتی صحبت از قصه. جانسن اختالف نظر داشته باشد

این کار آنطور که ظاهراً شما فکر «: به اینکه مانند ماهیها حرف بزنند خصوصاً مشکل است؛ و به جانسن گفت

آنها مانند نهنگ   توانستید ماهیهاي کوچک را وادار به صحبت کنید، همۀ می کنید آسان نیست، زیرا اگر شما می

ولی با این وصف او را دوست   انداخت، بیرحمانه به روي او پنجه می) جانسن(گاهی خرس بزرگ » .کردند صحبت می

او هیچ گاه دانش  .برد، این عالقه متقابل بود داشت، و با وجود رشکی که گولدسمیث بر تسلط جانسن در محاوره می

گفت او  گریک می. برداري کند توانست بآسانی یا بموقع از آن بهره خود را تحت نظم و قاعده در نیاورده بود و نمی

بازول گرایشی به کوچک شمردن » .کرد نوشت، ولی مانند پال بیچاره صحبت می مانند یک فرشته چیز می«

این کار را غیر عادالنه  -رنلدز، برك، ویلکس، و پرسی – داد، ولی بسیاري از معاصران گولدسمیث نشان می

شد که گولدسمیث اغلب در اجتماعاتی که جانسن در آنها حضور  مشاهده می. کردند خواندند و به آن اعتراض می می

.کرد نداشت خوب صحبت می

دي خود را از دست نداد، به او هیچ گاه لهجۀ ایرلن. لهجه، طرز رفتار، و قیافۀ ظاهري گولدسمیث به زیان او بودند

به موفقیتهاي خود غره . آویخت لباس پوشیدن خود خیلی بیتوجه بود، و گاهی زر و زیور رنگارنگ ناجور به خود می

سانتیمتر بود، و از قد و هیکل  165قدش . کرد بود، و به برتري جانسن برخود به عنوان یک نویسنده اعتراف نمی

اي که رنلدز از او  تک چهره. درخشید طینت خوبش از صورت غیر جذابش می. کرد یجانسن شدیداً اظهار دلخوري م

داد؛ لبانش کلفت، موهایش از قسمت جلو سر در حال عقبنشینی، و  کشید وي را به نحو کمال مطلوب نشان نمی

ي بانبري کاریکاتورسازانی مانند هنر. رسیدند بینی به سمت جلو پیش آمده بود، و چشمانش مضطرب به نظر می

او را همچون اورانگوتان » لندن پکت«دادند؛ نشریۀ   دهان او را گشاد، و بینیش را درازتر از حد معمول نشان می

کرد؛ صدها داستان دربارة اشتباهات وي در گفتار و کردار و عشق پنهانیش نسبت به مري هورنک زیبا در  توصیف می

  .شهر جریان داشتند

اي حاکی از حسن نیت، محبت، و سخاوتمندي تقریباً خانه  ایب وي سطحیند و روحیهدانستند که مع دوستانش می

ترین مردي که وجود دارد؛ و  القلب سخی«: حتی بازول او را چنین توصیف کرد. اند خراب کنی را در زیر خود پوشانده

وقتی او دیگر » .کنند ده میحاال که مقدار زیادي طال از کمدي خود به دست آورده است، همۀ مستمندان از آن استفا

اش را پس  لیره 40که (از گریک . کردند برآورد گرفت تا نیاز مستمندانی را که به او مراجعه می پول نداشت، قرض می
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دیگري برایش بنویسد؛ گریک این پول را   لیره به او قرض دهد و قول داد که نمایشنامۀ 60تقاضا کرد ) نداده بود

آیا هرگز شاعري قبل از وي بوده «: پرسید جانسن می. لیره بدهکار بود 2000نگام مرگش گولدسمیث به ه. فرستاد

، هنگامی که عازم یکی از چند باشگاهی بود که در آنها عضویت داشت، 1774در  »که تا این حد مورد اعتماد باشد؟

راموش کرد که گفته بود او تنها اصرار داشت خودش براي خود دارو تجویز کند، و اتدرز بوکالرك را ف. گرفتار تب شد

باید براي دشمنان خویش دارو تجویز کند؛ گولدسمیث یکی از داروهاي ساخته شده را مصرف کرد، و حالش بدتر 

آوریل در حالی که فقط چهل و پنج  4او در . پزشکی را احضار کردند، ولی براي نجات دادن بیمار خیلی دیر بود. شد

اي  اینها مردان و زنان ساده. اش جمع شدند گروهی از عزاداران اطراف جنازه. نیا رفتگذشت، از د سال از عمرش می

جسدش در گورستان کلیساي تمپل به اخاك سپرده شد، . بودند که تقریباً با کمکهاي وي امرار معاش کرده بودند

اي از او تراشید، و  جسمهتولکنز م. اي از او در وستمینستر ابی برپا شود ولی دوستانش اصرار داشتند که مجسمه

بهتر بود همان ابیات خودش، که در مرد خوشخو آمده بود، براي این منظور به . جانسن مطلب سنگ قبرش را نوشت

زندگی، به عظیمترین و بهترین وجه خود، طفلی گستاخ بیش نیست که باید او را به «: او گفته بود. رفت کار می

  .رسند رود، و در آن هنگام همۀ ناراحتیها به پایان می نحوي راضی و ریشخند کرد تا به خواب
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فصل سی وسوم

  سمیوئل جانسن

1709 -1784  

  

I – 1746- 1709: سالهاي ادبار  

اي از کل بود؛ با همۀ انگلیسیهاي عصر خود فرق داشت، با این وصف  جانسن منحصر به فرد و در عین حال نمونه

) غیر از تدوین فرهنگ لغات(هاي ادبی  انگلستان؛ در همۀ زمینه اي بود از کیفیات روحی و جسمی مردم خالصه

معاصرانش بر وي پیشی داشتند؛ با این وصف، مدت یک نسل بر آنها تسلط داشت و بدون اینکه چیزي جز صداي 

  . کرد خود را بلند کند، برآنها سلطنت می

او نخستین . آوردند مورد توجه قرار دهیمخوب است مختصراً ضرباتی را که وي را کوفتند و به شکل عجیب خود در 

. کیلومتري لندن بود 190افزار فروش در لیچفیلد واقع در  و نوشت  دار، چاپخانه  فرزند مایکل جانسن کتابفروش،

؛ با 1706وهفت سالگی، به سال  او در سی. مادرش، که به نام سرا فورد به دنیا آمد، از دودمانی نسبتاً محترم بود

  .نجاهساله بود ازدواج کردمایکل که پ

سمیوئل طفلی رنجور، و به هنگام والدت چنان ضعیف بود که فوراً غسل تعمید داده شد تا مبادا نامگذاري نشده از 

طولی نکشید که عالیم خنازیر در او ظاهر . جاي داده شود  دنیا برود و برابر قوانین االهیات براي همیشه در برزخ

او را » آن«مادرش که دومین پسرش را باردار بود، او را به سفر طوالنی لندن برد تا ملکه ماهه شد،  وقتی سه. شدند

.) یابد شایع بود که پادشاه یا ملکه مریض خنازیري را لمس کنند، بیمار بهبود می. (براي رهایی از بیماري لمس کند

جانسن تمام شد، و با عذابهاي  ملکه منتهاي کوشش خود را کرد، ولی این بیماري به بهاي یک چشم و یک گوش

با این وصف، او از نظر عضالت و استخوانبندي نیرومند شد، . دیگر دست به دست هم دادند و صورتش را مسخ کردند

و قدرت جسمانی و درشتی اندامش پشتیبان آن استبدادي بود که، برابر شکایت گولدسمیث، نظام آزادة ادبیات را به 

ام که مرا  برده مالیخولیاي شومی را به ارث«سمیوئل معتقد بود که از پدر خود آن . کردیک نظام استبدادي تبدیل 

شاید، مانند آنچه دربارة کوپر صادق بود، » .در سراسر عمرم دیوانه کرده، یا دست کم معقول و متین نساخته است

ون بود و عقیده داشت که لعن مادر جانسن از پیروان سرسخت کال. اي مذهبی و جسمانی داشت مالیخولیاي او پایه

.سمیوئل تا روز مرگش از بیم دوزخ در رنج بود. جاودانی دایماً در کمین است

در مغازة پدرش با . اي شدید به کتاب را کسب کرد کارانه، تمایالت جکوبایتی، و عالقه او از پدر خود سیاست محافظه

ر سن هجدهسالگی سطح اطالعاتم تقریباً به اندازه امروز د»  :خواند، و بعدها به بازول گفت حرارت بسیار کتاب می

چنان خشن و بیرحم بود که هرکس «پس از قدري تحصیالت ابتدایی، به دبیرستان لیچفیلد رفت که مدیرش » .بود

ولی وقتی در سالهاي بعد از او سؤال شد که » فرستاد؛ تحت تعلیم وي قرار گرفته بود، پسرش را به آن مدرسه نمی

بدون آن، آقا، من . زد معلمم خوب شالقم می»  :چنین خوب به زبان التینی تسلط یافته است، او جواب داد چگونه

: گفت کرد و می وي در سالهاي کهولت از اینکه چوب معلم از مد افتاده است، اظهار تألم می» .دادم  کاري انجام نمی

شود، و در عوض هم در آنها کمتر چیز یاد  برده میاینک در مدارس بزرگ ما کمتر از گذشته چوب و فلک به کار «

والدینش  1728در ».کنند شنوند، از گوش دیگر به در می شود، و نتیجتاً آنچه را که اطفال از یک گوش می گرفته می

طالعه در آنجا باولع تمام آثار کالسیک التینی و یونانی را م. وسایلی فراهم کردند که او را به دانشگاه آکسفرد بفرستند

شاید علت  –باعجله به لیچفیلد بازگشت  1729در دسامبر . داد کرد و با نافرمانی خود معلمان خویش را عذاب می می
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آن ته کشیدن کیسۀ والدینش بود، و شاید هم مالیخولیاي وي چنان به مرز جنون نزدیک شده بود که او به معالجه 

و سپس به جاي بازگشت به آکسفرد، در مغازه به کمک پدرش  در بیرمنگام تحت معالجه قرار گرفت. احتیاج داشت

اي واقع در مارکت بازورث رفت تا به   سمیوئل به مدرسه) 1731دسامبر (هنگامی که پدرش درگذشت . پرداخت

عنوان کمک معلم کار کند؛ ولی کمی بعد از این کار خسته شد و به بیرمنگام رفت، پیش یک کتابفروش سکنا گزید، 

این کتاب ازجمله منابع دوردستی بود که در اثرش به نام . گینی به دست آورد 5جمۀ کتابی در بارة حبشه و با تر

در آنجا مادر و برادرش کتابفروشی را اداره . به لیچفیلد بازگشت 1734در . راسالس مورد استفاده قرار گرفتند

ش ساله شود، با الیزابت پورتر، یک بیوه چهل و ، که هنوز دو ماه مانده بود بیست و ش1735ژوئیه  9در . کردند می

با پول همسرش یک مدرسه شبانروزي در ادیال، که در . لیره پول داشت، ازدواج کرد 700هشت ساله که سه بچه و 

قدر نبود  اي اهل لیچفیلد، از شاگردانش بود؛ ولی تعداد شاگردان او آن دیوید گریک، پسر بچه. آن نزدیکی بود، بازکرد

اي به نام ایرنه نوشت و براي  او نمایشنامه. ذوق نویسندگی در درونش در غلیان بود. ي را با تدریس سازگار کندکه و

در . توان در کیفیت آن نشریه بهبود ایجاد کرد ادوارد کیو، سردبیر نشریۀ جنتلمنز مگزین، پیام فرستاد که چگونه می

فت تا تراژدي خود را به فروش رساند و در دنیاي بیرحم با دیوید گریک و یک اسب به لندن ر 1737دوم مارس 

.جایی براي خود بازکند

اي از زوایا  الغر و بلند بود، و استخوانبندي درشتی داشت که او را به صورت مجموعه. قیافۀ ظاهري او به زیانش بود

رتباً آن را در حرکت نگاه آمیز م بیماري خنازیر صورتش را لک و پیس کرده بود، و تکانهاي تشنج. درآورده بود

یکی از کتابفروشانی . شد، و صحبتش با حرکات عجیب بدن همراه بود  آور می داشتند؛ بدنش دچار تکانهاي هراس می

ظاهراً وي از ناحیه کیو تا » .یک کوله پشتی بیابد و باربري کند«که وي براي کار به او مراجعه کرد، به او گفت 

  .ت، زیرا به لیچفیلد بازگشت و همسرش را به لندن آوردحدودي مورد تشویق قرار گرف

وقتی کیو در مطبوعات مورد حمله قرار گرفت، جانسن شعري در دفاع از وي نوشت و آن را . او عاري از زیرکی نبود

در مه  براي او فرستاد؛ کیو آن را منتشر کرد، به او مأموریتهاي ادبی داد، و به اتفاق دادزلی شعر لندن اثر جانسن را

یوونالیس » سومین ساتیر«این شعر تقلید آشکاري از . گینی به جانسن پرداخت 10منتشر کرد و براي این اثر  1738

داد که نویسنده کمی بعد به دوست داشتن آن  هاي قابل تأسف شهریی را مورد تأکید قرار می بود، و بنابراین جنبه

بهترین «جانسن بعدها والپول را به عنوان . ت رابرت والپول بوداي به دول عادت کرد؛ این شعر همچنین حاوي حمله

شعر جانسن تاحدودي حاکی از حملۀ خشمگینانۀ یک جوان . توصیف کرد» وزیري که این کشور تاکنون داشته است

 روستایی بود که پس از یک سال توقف در لندن، هنوز به تهیۀ غذاي فرداي خود اطمینان نداشت؛ به این ترتیب بود

جانسن در آن دوران  ».فشارد دهد، فقر آن را می ارزش بکندي خود را نشان می«: که وي این بیت مشهور را نوشت

او اثري به نام زندگی اشخاص برجسته در . کرد آمد می تالش و مبارزه قلم خود را متوجه هر موضوعی که پیش می

چون . رشهایی تخیلی دربارة مذاکرات پارلمنت، نوشت، و مقاالت گوناگونی براي جنتلمنز مگزین، از جمله گزا1740

سناي ماگنا «او تنها مذاکرات   گزارش دادن مذاکرات هنوز ممنوع بود، کیو به این راه چاره متوسل شد که مجلۀ

او از روي اطالعات کلی دربارة مسیر . جانسن این وظیفه را به عهده گرفت 1741در . کند را منتشر می» لیلیپوتیا

داد که نامهایشان اسامی در هم ریختۀ  پارلمنت، نطقهایی تهیه کرد و آنها را به شخصیتهایی نسبت می مباحث

اي داشتند که بسیاري از  این مذاکرات چنان کیفیت حقیقت نمایانه. مجادله کنندگان اصلی در مجلس عوام بودند

که مشغول نوشتن تاریخ (بود به سمالت پنداشتند، و جانسن ناچار  خوانندگان آنها را گزارشهاي عین واقع می

یک بار که جانسن تمجیدي از . هشدار دهد که به آنها به عنوان گزارشهاي مبتنی بر حقایق اتکا نکند) انگلستان بود

من این نطق را در یک اطاق زیر شیروانی در خیابان »  :شد، اظهار داشت نطقی شنید که به چتم نسبت داده می
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من ظواهر را نسبتاً خوب حفظ «: یک نفر بیغرضی گزارشهایش را ستود، او اعتراف کرد وقتی» .اکستر نوشتم

براي کارش چه دستمزدي به او  ».ویگ نشود هاي آن نصیب سگهاي کردم، ولی توجه داشتم که بهترین جنبه می

بین . کرد  وي یاد می خواند، ولی اغلب با محبت از» مأمور پرداختی بسیار ممسک«شد؟ او یک بارکیو را  پرداخته می

بدون « - لیره  50ارزش جانسن سالی  1744لیره به او پرداخت؛ و در  49، کیو 1739آوریل  21و  1738اوت  2

ولی سنت بر این بوده است که جانسن طوري . برآورد شد - » کند شک بیش از آنچه که حوایج زندگی ایجاب می

جانسن و سویج گاهی چنان در «بازول معتقد بود که . برده است یتوصیف شود که در آن سالها در فقر شدید به سر م

توانستند پولی براي مسکن خود بپردازند، و بنابراین تمام شب را در خیابانها به سر  نهایت فقر بودند که نمی

» شکمپرستی حریصانه«و مکولی عقیده داشت آن ماههاي بیپولی جانسن را به شلختگی در لباس و » بردند؛ می

که فرزند یک ارل است ولی وقتی ) بدون اینکه ادعایش مجاب کننده باشد(ریچارد سویج مدعی بود  .دت دادعا

ها را بیش از  گشتند که میخانه آنها از این رو در خیابانها می. با اوآشنا شد، آدم بیمصرفی شده بود 1737جانسن در 

  :کند که نقل می» ممکن احترام و ظرافت  با همۀ«بازول . اطاقهاي خود دوست داشتند

طرز رفتار جانسن پس از اینکه وي به لندن آمد و با سویج و دیگران حشرونشر پیدا کرد، از یک جهت، مانند زمانی 

دانستند گه تمایالت عشقی وي به نحوي غیرعادي  همه می. که جوانتر بود، آن طور بشدت خوددار و عفیف نبود

برده و به  ها می او به بسیاري از دوستانش اعتراف کرد که زنان شهر را به میخانه. احتیاطی بودند نیرومند و توأم با بی

به طور خالصه نباید پنهان داشت که جانسن، مانند بسیاري از مردان خوب و . داده است سرگذشت آنها گوش می

قانون ذهن او علیه «عاري از تمایالتی نبود که پیوسته  …]آیا منظور بازول خودش بود؟[پرهیزگار دیگر 

  .شد و او در مبارزات خود علیه این تمایالت گاهی مغلوب می. »جنگیدند می

یک سال . در یکی از زندانهاي مخصوص بدهکاران درگذشت 1743از لندن خارج شد و در  1739سویج در ژوئیۀ 

: وصیف کردبعد جانسن اثري تحت عنوان زندگی ریچارد سویج منتشر کرد که هنري فیلدینگ آن را چنین ت

این قطعه مبشر زندگی » .ام ترین و بهترین قطعاتی است که من تاکنون دیده اي که در نوع خود از عادالنه قطعه«

این اثر بدون نام انتشار یافت، ولی محافل ادبی لندن کشف کردند که جانسن . شاعران بود و بعداً قسمتی از آن شد

تواند یک فرهنگ زبان  ه این فکر افتادند که جانسن کسی است که میکتابفروشان بتدریج ب. نویسندة آن بوده است

  .انگلیسی تدوین کند

II – 1755-1746: فرهنگ زبان

توان گفت که دستور زبان نسبتاً  ما براي زبان خود فرهنگی نداریم، و بسختی می»  :نوشته بود 1741هیوم در سال 

یک فرهنگ اشتقاقی انگلیسی جامع منتشر کرده بود، و  1721در  او در اشتباه بود، زیرا نثنیل بیلی» .خوبی داریم

ظاهراً پیشنهاد یک فرهنگ جدید توسط . این فرهنگ نیز اسالفی داشت که تا حدي کیفیات فرهنگ لغات را داشتند

ولی » .کنم من نتوانم این کار را به عهده بگیرم فکر می«: رابرت دادزلی در حضور جانسن به عمل آمد و جانسن گفت

لیره به او پیشنهاد  1575وقتی کتابفروشان دیگر به دادزلی پیوستند تا اگر جانسن این کار را برعهده بگیرد، مبلغ 

  .قراردادي امضا کرد 1746ژوئن  18کنند، وي در تاریخ 

گ او پس از اینکه مدت زیادي در این زمینه به فکر و تعمق پرداخت و موضوع را خوب بررسی کرد، طرح یک فرهن

این طرح را براي چند نفر، از جمله لرد . وچهار صفحه تنظیم کرد و به چاپ رسانید زبان انگلیسی را در سی

چسترفیلد که در آن موقع وزیر کشور بود، فرستاد و مقداري هم تمجید امیدوارانه دربارة علو مقام این ارل در زبان 

مبلغ . جانسن این کار را کرد. و دعوت کرد سري به وي بزندچسترفیلد از ا. هاي دیگر همراه آن کرد انگلیسی و رشته
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بعداً جانسن دوباره به سراغ او رفت؛ مدت یک ساعت معطلش . لیره به او داد و قدري از او تشویق به عمل آورد 10

  .کردند، با خشم از آنجا رفت، و از فکر تقدیم اثر خود به چستر فیلد دست کشید

اش به اقساط  الزحمه کار خود پرداخت، و سپس پشتکار بیشتري به خرج داد، زیرا حقاو سر فرصت و بدون شتاب به 

نویسندة فرهنگهاي لغات، یک «وقتی او به کلمۀ لکسیکو گرافر رسید، آن را که . شد در اختیارش قرارداده می

در . ولی نه سال طول داداو امیدوار بود ظرف سه سال این کار را به پایان برساند؛  …. تعریف کرد» آزار زحمتکش بی

پنج یا شش منشی استخدام کرد، دستمزد آنها را . به میدان گاف در نزدیکی خیابان فلیت نقل مکان کرد 1749

وي آثار نویسندگان شناخته شدة انگلیسی طی . خودش پرداخت، و آنها را در یک اطاق در طبقۀ سوم به کار واداشت

عقیده داشت که زبان . را خواند –ابت اول تا به سلطنت رسیدن چارلز دوم از جلوس الیز - )1660تا  1558(یک قرن 

جیمز اول را  –بیان دوران الیزابت   انگلیسی در آن مدت به عالیترین مدارج خود رسیده بود، و در صدد برآمد نحوة

نشاندهندة مورد  اي را که در نظر داشت به عنوان وي زیر هر جمله. معیار تعیین استفادة صحیح کلمات قراردهد

اي را که باید تعریف آن نوشته شود  کشید، و در حاشیه، نخستین حرف کلمه استعمال یک کلمه نقل کند خط می

دستیارانش دستور داشتند هر جملۀ عالمتگذاري شده را روي یک تکه کاغذ جداگانه استنساخ . کرد یادداشت می

محل خود در فرهنگ بیلی، که به عنوان نقطۀ شروع و راهنما به  کنند، و این تکه کاغذ را به ترتیب حروف الفبا در

  .رفت، قرار دهند کار می

در . یافت گاهی نوشتن یک شعر را از تعریف آسانتر می. ظرف این نه سال، او بدفعات کار تعریف لغات را تعطیل کرد

این شعر مانند شعر . ام داشتیک شعر در دوازده صفحه منتشر کرد که بیهودگی امیال انسانی ن 1749ژانویه  9

دیگرش، لندن، که یک دهه پیش از آن منتشر کرده بود، از لحاظ فرم، تقلیدي از آثار یوونالیس بود، ولی با نیرویی 

:اعتنایی چسترفیلد بشدت ناراحت بود او هنوز از فقر خود و بی. کرد که خاص خودش بود صحبت می

رنج، رشک، فقر، ولینعمت،  -خورند دهند، به چشم می را مورد حمله قرار می در آنجا، بدیهایی که زندگی یا دانشپژوه

  :کارل دوازدهم پادشاه سوئد را در نظر بگیرید! پیروزیهاي جنگجویان چقدر بیهوده است .و زندان

  باخت از خود باقی گذارد، او نامی را که دنیا از آن رنگ رخ می

  .نت داستانی شدناي اخالقی، یا زی براي اشاره کردن به نکته

بینیم، در آن صورت دعا کردن براي طول عمر چقدر  وقتی که ما بیهودگی، فریبها، و دردهاي سن کهولت را می

شود، اطفال براي یک میراث  ذهن در داستانهاي تکراري سرگردان، و بخت با وقایع هر روز متزلزل می: احمقانه است

شوند، زندگی  ور می بیماریهاي بیشمار بر مفاصل حمله«د، در حالی که شون کشند و از تأخیر مرگ متألم می نقشه می

تنها یک راه گریز از امیدهاي بیهوده و انحطاط » .آورند مهلک فشار وارد می  گیرند، و بر این محاصرة را در محاصره می

  .دعا، و ایمان به خداوندي بخشاینده و پاداش دهنده: مسلم وجود دارد

. گریک نمایش ایرنه را روي صحنه آورد 1749فوریۀ  6در . ص بدبین لحظات خوشی نیز داشتبا این وصف، این شخ

دوزي  اي ارغوانی که میله او خود را شستشو داد، شکم خود را در جلیقه. براي جانسن این موضوع واقعۀ مهمی بود

داد، و به تماشاي دوستش که  اي به خود جلوه. شده بود پیچید، با کالهی که به همان ترتیب زینت داده شده بود

 200این تراژدي نه شب ادامه یافت و . کرد پرداخت ایفا می) در نقش ایرنه(نقش محمد دوم را در برابر خانم سیبر 

لیرة دیگر به عنوان حق  100وقت دیگر تکرار نشد، ولی دادزلی  لیره براي جانسن درآمد داشت؛ این نمایش هیچ

این . در این وقت وي به قدر کافی مشهور و ثروتمند بود که باشگاهی تأسیس کند .امتیاز آن به جانسن پرداخت

نام این باشگاه از . نام داشت» باشگاه آیوي لین«دایر شد، بلکه » باشگاه«باشگاهی نبود که پانزده سال بعد به نام 

جانسن، هاکینز، و هفت نفر  در این میخانه،. روي خیابانی گرفته شده بود که میخانۀ کینگز هد در آن قرار داشت
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من پیوسته به «: گفت جانسن می. آمدند تا بیفتک بخورند و تعصب رد و بدل کنند ها گرد هم می شنبه دیگر عصر سه

شنبه و جمعه، جانسن مقالۀ کوچکی که توسط  ، هر سه1752مارس  14تا  1750مارس  21از  ».آوردم آنجا روي می

این مقاالت کمتر از  از. کرد گینی دریافت می 4اي  نوشت و براي آن هفته د میش کیو تحت عنوان رمبلر منتشر می

شد؛ ولی وقتی اینها به صورت یک کتاب درآمدند، تا پیش  رفت، و کیو بابت آنها متضرر می پانصد نسخه به فروش می

را جالب  171و  170ي ها آیا ما باید اعتراض کنیم که تنها شماره. از مرگ جانسن، دوازده بار تجدید چاپ شدند

اي را وادار کرد تا به یک نکتۀ اخالقی اشاره کند و به داستان خود  هایی که در آنها جانسن فاحشه یافتیم، شماره

زینت بخشد؟ منتقدان شکایت داشتند که سبک و لغات این مقاالت بیش از حد مطول و به شیوة التینی است؛ ولی 

.یافت ها و اندرزهاي جانسن به تدین آرامش خاطر می بازول، در فواصل گناهانش، در توصیه

اش بر اثر  جانسن در آن سالها تحت فشار خاصی قرار داشت، زیرا تعریف کلمات مغزش را خسته کرده بود و روحیه

دردهاي پیري و تنهایی را با مشروب و تریاك تسکین ) الیزابت(» تتی«. بدتر شدن وضع همسرش پریشان شده بود

خورد، بندرت او را با خود  جانسن هم هر وقت بیرون شام می. داد او اغلب جانسن را به بستر خود راه نمی .بخشید می

بود، به نحوي نفرتبار » بالي زندگی جانسن«شناخت، گفت الیزابت  دکتر تیلر، که هردو آنها را از نزدیک می. برد می

مرگ » .لب از وضع خود با چنین همسري شکایت داشتکرد و از هر جهت قابل تحقیر بود، و جانسن اغ میخواري می

او بعد از مرگ همسرش چنان شیفتگیی . باعث شد جانسن معایب او را فراموش کند) 1752مارس  28(الیزابت 

داد، از تنهایی  جانسن محاسن همسرش را مورد تجلیل قرار می. شد نسبت به وي یافت که باعث تفریح دوستانش می

: بازول در خاطرات خود نوشت. کرد که همسرش نزد مسیح از او شفاعت کند اظهار امیدواري میخود متألم بود، و 

رفت، و بندرت تا ساعت دو صبح به خانه باز  او به من گفت که معموالً ساعت چهار بعد از ظهر از خانه بیرون می«

تنها  ».تا دیروقت در آنجا بنشیندمایتر درخیابان فلیت بود، که دوست داشت   پاتوق او اغلب میخانۀ …. گشت می

به این ترتیب جانسن پس از مرگ همسرش، آنا ویلیامزرا، که یک شاعرة اهل ویلز بود و . آور بود بودن براي او وحشت

به منظور معالجۀ وي یک عمل جراحی . به خانۀ خود در میدان گاف برد 1752در شرف نابینایی قرار داشت، در 

نزد جانسن ) 1783(بجز در فواصل کوتاه، تا زمان مرگ خود . ق بود، و او کامالً کور شدصورت گرفت که بدون توفی

برد که  برید، و با انگشتان خود پی می کرد، گوشت سرخ شده را با چاقو می ماند، بر خانه و آشپزخانه نظارت می

مستخدمۀ سیاهپوست گرفت که  جانسن براي بر آوردن نیازهاي خصوصیتر خود، یک. اند یا نه فنجانهاي چاي پر شده

جانسن او را به مدرسه فرستاد، تالش کرد که او را به . فرانسیس باربر نام داشت و بیست و نه سال نزد وي ماند

جانسن براي تکمیل این بساط از یک . آموختن التینی و یونانی وادار کند، و برایش ارثیۀ قابل توجهی باقی گذاشت

این سه نفر با هم خانوادة ). 1760(رابرت لوت دعوت کرد که با وي زندگی کند  پزشک زهوار در رفته به نام

  .جویی را تشکیل دادند، ولی جانسن از مصاحبت و حضور آنان شاکر بود ستیزه

او صفحات آخر فرهنگ را نزد صاحب چاپخانه فرستاد، و این شخص از اینکه تماسش با چنین کار و  1755  در ژانویۀ

خبر نزدیک شدن انتشار فرهنگ زبان انگلیسی . یباً به پایان رسیده است، شکر خدا را به جاي آوردچنین مردي تقر

آمیز از اثر  او سعی کرد با نوشتن دو مقالۀ تحسین. به چستر فیلد، که امید داشت این اثر به وي تقدیم شود، رسید

وي با کمال میل حاضر است که او را به عنوان مورد انتظار در یکی از مجالت، و تمجید از جانسن به عنوان کسی که 

 1755فوریه  7نویسندة مغرور در . واضع موارد صحیح استعمال زبان انگلیسی بپذیرد، جبران کوتاهی گذشته را بکند

» تندباد مشهور سرنوشت، حاکی از اینکه دیگر آقا باالسر الزم نیست«اي به ارل فرستاد که کارالیل آن را  نامه

  :جانسن در این نامه نوشت. توصیف کرد
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من به مردم توصیه شده » فرهنگ«اي که در آنها  ام دو مقاله اطالع یافته» ورلد«اخیراً از صاحب نشریۀ  سرور من،

داشتن این امتیاز افتخاري است، و من که به عنایات بزرگان زیاد عادت . اند است، توسط آن عالیجناب نوشته شده

  …. ن افتخار را چگونه دریافت کنم؛ یا با چه عباراتی وصول آن را اعالم دارمدانم ای ندارم، درست نمی

سرور من، اینک هفت سال از زمانی که من در اطاق بیرونی شما به انتظار بودم یا از در منزلتان رانده شدم گذشته 

ام و سرانجام آن را به  طی این مدت من کار خود را با مشکالتی که شکایت از آنها بیهوده است دنبال کرده. است

آمیز دیده  آمیز، یا یک لبخند عنایت تشویق  بدون اینکه یک عمل مساعدت آمیز، یک کلمۀ. ام آستانۀ انتشار رسانده

  …. ام گاه در حمایت ولینعمت و آقا باالسري نبوده من انتظار چنین رفتاري نداشتم، زیرا هیچ. باشم

کند  ا بیعالقگی به مردي که در آب به خاطر حیات خود تالش میسرور من، آیا یک ولینعمت کسی نیست که ب

گیرد؟ توجهی که شما با  نگرد، و وقتی آن مرد خود را به خشکی رساند، با کمک خود جلو دست و پایش را می می

ه من است ک قدر به تأخیر انداخته شده بود، ولی آن اید، اگر زودتر بود، از روي لطف می مسرت به تالشهاي من کرده

قدر به تعویق افتاده است که من تنها هستم و  آن –توانم از آن لذتی ببرم  ام و نمی نسبت به آن بیتفاوت شده

امیدوارم . ام و به آن نیازي ندارم قدر دیر شده که من دیگر معروف شده توانم دیگري را در آن شریک کنم، آن نمی

، یا عدم تمایل به اینکه مردم آنچه را که خداوند به من امکان داده عدم اعتراف به الطافی که از آنها سودي عاید نشده

  .خودم بتنهایی انجام دهم مرهون عنایات یک ولینعمت بد بدانند، حاکی از خشونت طبعی بسیار بدبینانه نباشد

نچه از این هم ام، چنا من که تا این مرحله کار خود را با احساس منتی چنین ناچیز نسبت به حامیان دانش ادامه داده

کمتر امکان داشته باشد و بتوانم با منت کمتري آن را به پایان برسانم، احساس یأس نخواهم کرد؛ زیرا اینک 

  سرور من ام، مدتهاست از آن رؤیاي امید که زمانی در آن با احساس شعفی چنان زیاد به خود غره بودم، بیدار شده

  .خاضعترین و مطیعترین خدمتگزار آن عالیجناب

  جانسن. اس

و واقعاً هم » .خیلی خوب نوشته شده است«تنها اظهار نظري که چستر فیلد دربارة این نامه کرد این بود که 

کردند  را مشکل و ثقیل می شاهکاري از نثر قرن هجدهم است و از مشتقات التینی که گاهی سبک نگارش جانسن

س، و دربارة آن تعمق کرده باشد، زیرا بیست و شش سال بعد، بایستی عمیقاً آن را احسا نویسندة نامه می. عاري است

ظاهراً احساس دلخوري وي عملش را . این نامه تا پس از مرگ جانسن منتشر نشد. آن را از حفظ براي بازول خواند

قیات آنها اخال«گفت که » ها نامه«جانسن دربارة این . هایی به پسرش اثر چسترفیلد کم اثر کرد در محکوم کردن نامه

به آکسفرد رفت، و علت آن هم تا  1755جانسن در اوایل  ».آموزند یک فاحشه و طرز رفتار یک معلم رقص را می

هاي آنجا، و همچنین این پیشنهاد به دوستش تامس وارتن بود که اگر نویسندة  حدودي امکان مراجعه به کتابخانه

به اسم خود بیفزاید، به جلب انظار عمومی نسبت به آن فرهنگ زبان انگلیسی بتواند یک عنوان و درجۀ دانشگاهی 

لیسانس در رشتۀ  وارتن ترتیب این کار را داد و در ماه مارس جانسن درجۀ افتخاري فوق. فرهنگ کمک خواهدشد

به این ترتیب، سرانجام فرهنگ زبان انگلیسی در دو جلد به قطع بسیار بزرگ و تقریباً با . ادبیات را دریافت داشت

  :جانسن در پایان مقدمۀ فرهنگ اعالم داشت. لیره منتشر شد 4,5صفحه به بهاي  2300

گونه حمایتی از ناحیۀ بزرگان، نه در  با کمک ناچیزي از جانب دانشمندان، و بدون هیچ» فرهنگ زبان انگلیسی«

ن حواسی، به هنگام گمنامی پرآسایش بازنشستگی یا در پناه خلوتگاه فرهنگستان، بلکه در میان ناراحتی و پریشا

بیماري و اندوه، نوشته شد؛ و توجه به این نکته که اگر زبان ما در این فرهنگ به طور کامل نشان داده نشده است، و 

ام که هیچ قدرت انسانی تاکنون آن را تکمیل نکرده است، ممکن است مانع  من فقط در تالشی ناکامیاب شده

ام که بیشتر کسانی که مایل  قدر از نظر زمان طوالنی کرده ار خود را آنمن ک …. پیروزي انتقادهاي مغرضانه شود
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اند؛ و موفقیت و شکست صداهایی توخالی هستند؛ بنابراین، من توجه به اینها را  بودم آنها را راضی کنم، به گور رفته

نتظار داشت درك کنند که ا. گذارم، زیرا بیمی از انتقاد یا امیدي به تمجید ندارم با آرامشی خونسردانه کنار می

المعارف  همانطور که دایرة. فرهنگ جانسن شاخص حد اعال و مرز اعال و مرز ادبیات انگلستان در قرن هجدهم بود

نقایص اتفاقی کار جانسن مورد مسخرة . رفت اوج و نقطۀ عطف در ادبیات فرانسه به شمار می  آالمبر نقطۀ/دیدرو و د

و  gentilitiousل هزار واژة ثبت شده، کلمات عجیبی وجود داشتند مانند در میان چه. بسیار قرار گرفت

sygilase )تعاریفی حاکی از احساس خشم و تنفر در ). که وبستر در فرهنگ خود با احترام آنها را حفظ کرده است

طورکلی  مفهوم آن به. شود یک مقرري که بالعوض به کسی داده می«: pensionشوند، مانند تعریف  آن دیده می

 exciseیا کلمه » .شود در انگلستان دستمزدي است که به یک مزدور دولت به خاطر خیانت به وطنش داده می

همچنین گریزهاي . تعریف شده است» یک مالیات منفور بر کاالها«که به عنوان ) مالیات برمحصوالت داخلی(

اي که در انگلستان عموماً به  غله«]: جو سیاه[ oatsمغرضانۀ شخصی در آن نیز وجود داشتند، مانند تعریف کلمۀ 

  .که البته کامالً درست بود -» شود، ولی در اسکاتلند غذاي مردم است اسب داده می

یک ) مدنیت( civilityنه، ولی   :یک کلمه است؟ جانسن جواب داد) تمدن( civilizationبازول از جانسن پرسید آیا 

ي جانسن اینک مردودند؛ او با التینی آشنایی زیاد، و با یونانی آشنایی کمتري بسیاري از اشتقاقهاي لغو. کلمه است

او . یابی نقطۀ ضعف او بود داشت، ولی بازبانهاي جدید به طور ناقص آشنا بود؛ بصراحت اعتراف داشت که ریشه

pastern ]که چنین تعریف کرد؛ وقتی خانمی از او پرسید چطور شد » زانوي اسب«را ] قسمتی از پاي اسب

اش جا براي بیش از ده  در اثري چنین عظیم، که هر صفحه» .خانم، جهل، جهل صرف«: اشتباهی کرد، او گفت

.توانست از لغزش در امان باشد گذارد، او نمی اشتباه می

اي از فرهنگ لغات خود را براي  فرهنگستان فرانسه نسخه. کار جانسن در خارج از کشور مورد قدرشناسی قرارگرفت

فرهنگ جانسن به قدر کافی فروش . او فرستاد و فرهنگستان کروسکا در فلورانس لغتنامۀ خود را برایش ارسال داشت

. اي از آن درست کند شده این کتابفروشان به جانسن پول دادند تا نسخۀ خالصه. رفت تا کتابفروشان را راضی کند

این . دیگري جایگزین آن کرد، مرجع متداول باقی ماند نوئه وبستر فرهنگ 1828نوع بزرگتر تا هنگامی که در سال 

فرهنگ، جانسن را در رأس نویسندگان انگلیسی عصر خود قرار داد، و او عمالً بر ادبیات انگلستان، بجز در مورد 

  .شدآغاز » خان بزرگ ادبیات«دوران سلطنت . اشرافزادگانی مانند هوریس والپول، یک قدرت استبدادي یافت

III – محفل مسحور  

اووجوهی را که بابت فرهنگ پرداخت شدند، به همان سرعتی . امکان داشت جانسن به علت بدهکاري دستیگر شود

شما  آقا، من ناچارم از«: او به سمیوئل ریچارد سن نوشت 1756مارس  16در . که دریافت داشته بود، خرج کرده بود

اگر شما لطف کنید و  …. شیلنگ بدهی تحت بازداشت هستم 18لیره و  5من اینک به خاطر . تقاضاي کمک کنم

تعهدات قبلی را نیز به آن خواهم   این مبلغ را بفرستید، من با احساس حقشناسی آن را تأدیه خواهم کرد و همۀ

ن مقاله براي مجالت، نوشتن خطابه براي روحانیانی در این هنگام وي با نوشت. گینی فرستاد 6ریچارد سن » .افزود

، دریافت وجه اشتراك قبلی براي متنی که از آثار شکسپیر )گینی 2از اقرار هر خطابه (که قدرت بیان خوبی نداشتند 

آوریل  5تا  1758آوریل  15از (وعدة چاپش را داده بود، و نوشتن مقاالت هفتگی براي نشریۀ یونیورسل کرونیکل 

  نوشت سبکتر بود، این مقاالت از آنچه تحت عنوان رمبلر می. کرد مخارج خود را تأمین می» بیکاره«به اسم ) 1760

 در یکی از این. ولی هنوز براي کسانی که به هنگام مطالعه ناچارند به علت کمی وقت بدوند، خیلی جدي و ثقیل بود

مقالۀ . یگر پرده از زندانهاي بدهکاران برداشته شده بودمقاالت به تشریح حیوانات زنده حمله شده، و در مقالۀ د

هایی  حاکی از ابراز تأسف دربارة جدا شدن سربازان از همسرانشان بود؛ و در آن پیشنهاد شده بود که جوخه 5شمارة 
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اطر تشکیل شوند تا تدارك خواربار و پرستاري را به عهده بگیرند، و از جهات دیگر نیز خ» بانوان اسب سوار«از 

.شوهران خود را شاد دارند

از یک . شود اش، که بیست سال بود او را ندیده بود، به مرگ نزدیک می او خبر یافت که مادر نودساله 1759در ژانویۀ 

جانسن . ژانویه درگذشت 23مادرش در . گینی همراه نامۀ پراحساسی برایش فرستاد 6دار پول قرض گرفت و  چاپخانه

به طوري که خودش به رنلدز (ن ودفن و پرداخت قروض مادرش، ظرف یک هفته عصرها براي تأمین مخارج کف

لیره  100آن را قسمت به قسمت به چاپخانه فرستاد، و براي آن . سرگذشت راسالس، شاهزادة حبشه را نوشت) گفت

ن کردند و با به هنگام انتشارش درماه آوریل منتقدان از آن به عنوان یک اثر درجۀ اول تحسی. دریافت داشت

پرستانه، آن را با کاندید اثر ولتر، که تقریباً در همان موقع منتشر شد و دربارة همان موضوع به بحث  احساسات میهن

شما که «: تواند خوشبختی بیاورد؟ جانسن در دادن پاسخ خود تأخیر نکرد آیا زندگی می. پرداخته بود، مقایسه کردند

انتظار دارید که کهولت، نویدهاي جوانی را برآورد، و کسریهاي حال حاضر تا فردا  دهید و با رؤیاي امیدگوش فرا می

برآن بود که وارث تاج و ) بنا به گفتۀ جانسن(رسم پادشاهان حبشه » .جبران شود، به سرگذشت راسالس توجه کنید

همه چیز برایش . برسد اي مطبوع و حاصلخیز تحت نظر داشته باشند تا اینکه زمان جلوسش بر تخت تخت را در دره

ولی راسالس طی بیست و شش سال عمر خود . کاخ، غذاي خوب، حیوانات اهلی، و مصاحبان باخرد –شد  فراهم می

: گوید شود و می شود، دلش نه تنها براي آزادي، بلکه همچنین براي تالش و مبارزه تنگ می از این خوشیها خسته می

تواند  او در فکر است که ببیند چگونه می» .شدم کردم، خوشوقت می می اگر من چیزي داشتم که به خاطرش تالش«

  .یابند کنند و می از این درة آرام بگریزد تا مالحظه کند که مردان دیگر چگونه خوشبختی را جستجو می

به  اي بسازد که شاهزاده و خودش را برفراز کوههاي اطراف ببرد و کند ماشین پرنده یک مکانیک ماهر پیشنهاد می

  :دهد او توضیح می. آزادي برساند

تواند شنا کند، نیازي ندارد که از پرواز کردن ناامید شود؛ شنا کردن همان پرواز کردن است، منتها در  آن کس که می

تنها کافی است مانیروي مقاومت خود را با . مایعی غلیظتر، و پرواز کردن در حکم شنا کردن است در مایعی رقیقتر

براثر (اگر شما بتوانید سریعتر از عقبنشینی هوا . کنیم متناسب سازیم اي که از آن عبور می ادهوزن مخصوص م

 …. سازید تجدید کنید، الزاماً در هوا پرواز خواهید کرد ، نیرویی را که بر آن وارد می)آورید فشاري که بر آن وارد می

رویم، قوة جاذبۀ زمین و سنگینی خود ما  باالتر میولی بتدریج که ما  …. زحمت از زمین برخاستن زیاد خواهد بود

اي خواهیم رسید که انسان بدون گرایشی به سقوط، در هوا شناور  تدریجاً کمتر خواهد شد، تا اینکه ما به نقطه

  .خواهد شد

ر این ولی تنها به این شرط که اسرا«کند یک هواپیما بسازد،  کند، و مکانیک قبول می راسالس مکانیک را تشویق می

چرا شما باید مزیتی «: پرسد شاهزاده می» .فن آشکار نشوند و شما از من نخواهید براي کسی جز خودمان بال بسازم

اگر همۀ افراد با فضیلت بودند، من با کمال میل و «: دهد  مکانیک جواب می» چنین بزرگ را از دیگران دریغ دارید؟

؛ ولی اگر بدان بتوانند هر وقت که بخواهند از آسمان خوبان را مورد آموختم آمادگی به آنها راه پرواز کردن را می

کند پرواز کند، و به  سازد، کوشش می او هواپیمایی می» حمله قرار دهند، خوبان چه امنیتی خواهند داشت؟

.دهد کند که شاهزاده وي را از آن نجات می اي سقوط می دریاچه

آنها . آید زمینها و اشخاص بسیاري را دیده است، بیشتر خوشش میراسالس از صحبت با ایمالك فیلسوف، که سر

رسد که به دنیاي خارج راه دارد، و با خواهر شاهزاده به نام نکایه و مستخدمۀ او از  یابند که به راهرویی می غاري می

کنند، در لذات آن  آنها که با جواهر به عنوان وجه رایج همگانی مجهزند، از قاهره دیدن می. گریزند بهشت خود می

کند، و  شنوند که دربارة تسخیر شهوات صحبت می بحث یک فیلسوف رواقی را می. شوند سهیم، ولی از آنها خسته می
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اند  آنها که اشعار شبانی خوانده. بینند که از غصۀ مرگ دخترش عنان از کف داده است چند روز بعد، وي را می

از نارضایی و «کنند که قلوب این گونه افراد  تی باشند، ولی کشف میپندارند که دهقانان باید افراد خوشبخ می

شوند که  رسند و متوجه می به زاهدي می» .بدخواهی نسبت به کسانی که باالتر از آنها قرار دارند، به خوره دچاراست

یابند که محیط همۀ  پردازند و در می دربارة سعادت خانوادگی به تحقیق می. او در نهان آرزوي خوشیهاي شهر را دارد

پرازند و  دربارة اهرام به کاوش می. تیره و تار است» برخوردهاي شدید تمایالت متضاد«ها بر اثر ناسازگاري و  خانواده

شنوند؛ با  دربارة زندگی سعادتمندانۀ فضال و دانشمندان مطالبی می. دهند آنها را حد اعالي حماقت تشخیص می

پایبندي به اصول اخالقی بدون دانش، «گوید که  شناس به آنها می وند، و این ستارهش شناس مشهوري آشنا می ستاره

شناس به جنون  ولی این ستاره» ضعیف و بیهوده است؛ و دانش بدون پایبندي به اصول اخالقی خطرناك و دهشتبار؛

انجامد، وایمالك با  نمیهاي زندگی به سعادت  کنند که هیچ یک از شیوه گیري می آنها چنین نتیجه. شود مبتال می

گیرند به حبشه برگردند و نوسانات زندگی را  آنها تصمیم می. دارد بحثی درباره فناناپذیري روح، خاطر آنها را آرام می

  .بآرامی، و با اطمینان به رستاخیزي سعادتبار، بپذیرند

دارد روانی برازنده و روشنی  حیرت وا می آنچه ما را به. این داستانی قدیمی در یکی از زیباترین قالبهاي تازة آن است

به نظر . سبک نگارش آن است که خیلی با کلمات و عبارات ثقیل مقاالت جانسن و حتی صحبتهاي وي فاصله دارد

نمود که وي این  نویس دانشمند این داستان ساده را نوشته باشد، و کامالً باورنکردنی می رسید که واژه غیر ممکن می

  .رف هفت روز به رشتۀ تحریر درآورده باشدصفحه را ظ 141

؛ کمی بعد )1759مارس  23(در خالل این احوال، وي بار دیگر نقل مکان کرد و از میدان گاف به ستپل این رفت 

. احتماالً انگیزة این تغییر مکانها مالحظات اقتصادي بود. وي به گریز این و سپس به کوچۀ اینرتمپل تغییر مکان داد

اي، که جورج سوم به راهنمایی لرد بیوت به  لیره 300جانسن ناگهان براثر یک مستمري ساالنۀ  1762یه ولی در ژوئ

این مسئله که چرا این لطف شامل حال مردي شد که مصرانه با خاندان هانوور . او اعطا کرد، به تمکن نسبی رسید

دستمزدي که به یک «مستمري را به عنوان مخالفت کرده، اسکاتلندیها را در هر فرصتی به زیر مهمیز کشیده، و 

توصیف کرده بود، موضوع داستانهاي اسرارآمیز بسیاري شده » شود مزدور دولت به خاطر خیانت به کشورش داده می

کردند که پول را به اصول ترجیح داده است، و عقیده داشتند که بیوت به  دشمنان جانسن او را متهم به این می. است

گشت تا به ویلکس، چرچیل، و دیگران، که با مرکب خود به سیاه کردن سیماي وي مشغول  ومند میدنبال قلمی نیر

، )که دوبار توسط بیوت تأیید شده(جانسن مدعی بود که این مستمري را با این تفاهم صریح . بودند، پاسخ دهد

لذت «بازول به طور محرمانه گفت که او به . پذیرفته است که از او خواسته نشود به پشتیبانی از دولت چیزي بنویسد

لیره  300انگلستان، بمراتب بیشتر ازسالی ) پیشین(بدگویی از خاندان هانوور و نوشیدن به سالمتی جیمز پادشاه 

و علت آن بیشتر غنی ساختن ادبیات انگلستان با قلم   به هرصورت، او چندین برابر این مقرري استحقاق داشت،» .بود

.لطافت طبع تطهیر کنندة خویش بود، نه اوراق سیاسی که در سالهاي بعدي نوشتو گفتار، عقل، و 

اي است که به  دوستی آن جرعۀ خوشمزه«: گفت می. قدر دوست داشت تا از معدودي دشمن ناراحت نباشد وي آن

، مرکز ثقل یافت جانسن تقریباً در هر اجتماعی که حضور می» .توان نوشید آور زندگی را می کمک آن مشروب تهوع

کرد، بلکه بیشتر به خاطر آن بود که  شد؛ علت آن هم کال آن نبود که خودش را بزور وارد صحبت می صحبت می

شد به او اطمینان داشت هربار که لب به  منحصر به فردترین و تکروترین شخصیت در محافل ادبی لندن بود و می

» باشگاه ادبی«ز طرف رنلدز مطرح شد، و بعداً بازول آن را ا» باشگاه«پیشنهاد تشکیل . سخن بگشاید، مطلبی بگوید

گروه جدید جلسات دوشنبه عصر خود را در میخانۀ  1764آوریل  16خواند؛ جانسن این پیشنهاد را تأیید کرد، و در 

ر اعضاي اولیه رنلدز، جانسن، برك، گولدسیمث، کریستوف. آغاز کرد  در خیابان جرارد، در محلۀ سوهو،» ترکزهد«
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بعداً عدة دیگري، به موجب رأي اعضاي . لنگتن، انتونی چیمیر، و سرجان هاکینز بودند نیوجنت، تاپم بوکالرك، بنت

  .اینها عبارت بودند از گیبن، گریک، شریدن، فاکس، ادم سمیث، و دکتر برنی. باشگاه، به آن افزوده شدند

ممکن است تا حدودي این بوده باشد که وي فقط به عضویت باشگاه پذیرفته نشد؛ علت آن  1773بازول تا سال 

در مدت بیست و یک سالی که از آشنایی وي با جانسن تا زمان مرگ جانسن گذشت، او بیش از . گاهی در لندن بود

گرمی آشکار احساس تحسین وي نسبت به جانسن، و . نبود) جانسن( دو سال و چند هفته در دسترس بت خود

ول نقشۀ تهیۀ یک زندگینامه از او را دارد، باعث شد که جانسن ستایش بیحد و تقریباً آگاهی جانسن از اینکه باز

. دهند یک گویندة خوب و یک شنوندة خوب زوج خوبی را تشکیل می. را ببخشد) بازول(چاپلوسانۀ این اسکاتلندي 

) ي بر بازول گذارده بودو این نامی بود که و(» بازي«وقتی . جانسن عقیدة چندانی به نیروي فکري بازول نداشت

: گفت شرابی که ضمن صحبتشان نوشیده بود باعث شد به سردرد دچار شود، جانسن گفتۀ او را اصالح کرد و گفت

بازول با تعجب » .بود که من در آن قرار دادم› شعوري‹نه آقا، شراب نبود که باعث شد سر شما درد بگیرد، بلکه «

در (» .بلی، وقتی سر به شعور عادت نداشته باشد«: جانسن جواب داد» ورد؛آ چه آقا؟ آیا شعور سردرد می«: گفت

رسد که بازول با شعور بیشتري از جانسن صحبت  زندگی جانسن قطعاتی هستند که در آنها چنین به نظر می

یده است، کرد؛ گفت که این اثر به بعضی از کودنها شهرتی پایدار بخش جانسن از دانسید اثر پوپ تمجید می.) کند می

آه، آقا کاش انسان در آن . در آن وقتها ارزش داشت که انسان کودن باشد»  :و به مسخرگی خود چنین ادامه داد

مند شد، و در  عالقه) بازول(به تولۀ خود ) جانسن(ولی طولی نکشید که خرس سالخورده » !کرد روزها زندگی می

شد که بازول از  نمی«: گفت او می» .ما از او خوشم بیایدش  کمتر کسی است که من به اندازة« :به او گفت 1763

در خانۀ جانسن اطاقی به  1775در » .اي خارج شود و این آرزو را به وجود نیاورد که بار دیگر به آن بازگردد خانه

.داشت، در آن بخوابد بازول داده شد تا هر وقت صبحت آنها تا دیر وقت او را در آن منزل نگاه می

من مداوماً این نقشه را در سر دارم که سرگذشت »  :بازول در یادداشتهاي روزانۀ خود نوشت 1772رس ما 31در 

 1773ولی تا آوریل » .دانم که به او بگویم یا نه ام و نمی هنوز دربارة آن چیزي به او نگفته. آقاي جانسن را بنویسم

ع داشتند، و از شیوة بازول در پیش کشیدن مطالب دیگران دربارة آن اطال. جانسن از آن مطلع شد) اگر نه زودتر(

اش به  اي براي زندگینامه قابل بحث به این منظور آشکار که استاد سالخورده را سر حرف بیاورد و قطعات جالب تازه

گاهی فواره بسته بود، تا «: زد اسکاتلندي کنجکاو در این مورد چنین الف می. کردند دست آورد، احساس انزجار می

گیري خستگی ناپذیر بازول، امکان  بدون تحریک و تشویق عالقمندانه و دنباله» .کردم نکه من سرچشمه را باز میای

جانسنی که ما در زندگی . آید هرگز شکل و قواره نیابد شناسیم و از او خوشمان می داشت جانسنی که ما امروز می

بینیم چقدر با  که به نحوي با روح نوشته شده است، می  ل،هاي کوتاه اثر خانم ثری جانسن اثر هاکینز، و حتی در قصه

  .جانسن بازول فرق دارد

بود که جانسن معاشرت با خانوادة ثریل را آغاز کرد، که نقشی بزرگتر از دوستی وي نسبت به بازول  1765در ژانویۀ 

صیالت خوبی برخوردار شد، سفر او از تح. هنري ثریل یک آبجوساز و فرزند یک آبجوساز بود. در زندگی وي ایفا کرد

وي با هستر لینچ  1763در . عضویت پارلمنت مقام و منزلت خود را مسجل ساخت کرد، و بعداً با انتخاب شدن به

هنري، . سانتیمتر ولی خودش با روح و باهوش بود، ازدواج کرد 150سالوزبري، یک دختر ویلزي، که طول قدش فقط 

رسید که وي را  د، خود را درکار خویش غرق کرده بود، ولی به قدرکافی به همسرش میسال از او بزرگتر بو که دوازده

همسرش . باردار کند، و آلودگی خود را به بیماري آمیزشی به وي منتقل سازد 1778و  1764هر ساله میان سالهاي 

داد و وقتی  ادبیات تسکین میهستر خاطر خود را با . براي او دوازده بچه آورد، که هشت تن از آنها در کودکی مردند

شوهرش سمیوئل جانسن معروف را با خود به خانه آورد، وي همۀ هنرها و برازندگیهاي زنانۀ خود را به کار برد تا او 
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طولی نکشید که جانسن هر روز پنجشنبه با خانوادة ثریل در خانۀ ساوثوارك آنها . را به خانوادة خویش وابسته کند

به بعد وي معموالً تابستان را با آنها در ویالي ییالقیشان در ستریتم در ساري  1766ز سال کرد؛ و ا صرف شام می

خانم ثریل، با استفاده از جانسن به عنوان یک مرکز، خانۀ خود را به صورت یک محفل ادبی درآورد که . گذارند می

علت احساس . آمدند بازول به آن می) تو با احساس حساد(رنلدز، گولدسمیث، گریک، برك، خانوادة برنی، و باالخره 

هاي  ها، و گفته آوري یادداشت دربارة قیافه، شیوه حسادت بازول آن بود که وي خبر یافت خانم ثریل مشغول جمع

.به این ترتیب، زندگی جانسن رقیبی پیدا کرده بود. باشد خود می» شیر«

IV – خرس بزرگ  

آقاي جانسن مردي است که «: نوشت) 1763(ز نخستین مالقاتشان این خرس بزرگ چه جور آدمی بود؟ بازول پس ا

او . ظاهري بسیار دهشتناك دارد و آدم بسیار درشت اندامی است که به درد چشم، تشنج اعصاب، و خنازیر مبتالست

خانم ثریل در سالهاي بعدي عمر » .کند از لحاظ لباس بسیار نامرتب است و با صدایی بسیار ناهنجار صحبت می

. قدش به نحوي بسیار قابل توجه بلند بود، و اعضاي بدنش بسیار درشت بودند»  :انسن وي را چنین توصیف کردج

چشمانش نزدیک بین، و  …. اش به طور خاصی ناهموار بود اش به نحوي نیرومند مشخص، و بشره خطوط چهره …

نافذ، و گاهی چنان پرخشونت بودند که،  با این وصف، چشمانش چنان پرحرارت، چنان. از جهات دیگر ناکامل بودند

جانسن  ».شد دیدند دیده می به عقیدة من، ترس نخستین احساسی بود که در چشمان همۀ کسانی که او را می

خواند؛ ولی این کار را ده بار براي رنلدز و یک  می» اتالف وقت«نشست  اش می ساعاتی را که براي کشیدن تک چهره

اي او را تنومند و بیدرد   سر جاشوا رنلدز در تک چهره 1756در . نه توسط نولکنز انجام دادبار براي ساختن یک نیمت

مشهورترین تک  1772او نیمرخی از جانسن کشید و او را شبیه گولدسمیث مجسم کرد؛ در  1770نشان داد؛ در 

برازنده، کالهگیسی عظیم، اي که از اوکشیده شده، وي را در نزد نسلهاي آینده به صورت مردي باهیکلی نا چهره

دار  اي غبغب صورتی درشت وپر، ابروانی روبه پایین روي چشمانی متحیر، بینیی بسیار بزرگ، لبانی کلفت، و چانه

از لحاظ لباس، بیتوجه . کردند آمیزسر، شانه، و دستانش بکرات کالهگیسش را جا به جا می حرکات تشنج. نشان داد

فاخر تنها از این نظر خوبند که نیاز به وسایل دیگر براي کسب احترام را برآورده  البسۀ«: او به بازول گفت. بود

.تا هنگامی که میهمان خانوادة ثریل شد، به بهداشت شخصی توجهی نداشت» .سازد می

کرد، و شاید هم سالهاي توأم با   بایستی پر می خورد، زیرا جاي خالی زیادي داشت که می او باولع بسیار غذا می

  :داد بازول چنین گزارش می. آورد رسنگی گذشته را به خاطر میگ

به طور کامل  وقتی سرمیز غذا بود،. شناختم که بیش از وي از خوردن غذا خوشش بیاید گاه کسی را نمی هیچ

رسید که نگاهش به بشقابش میخکوب شده است و بجز  چنین به نظر می. مستغرق درکاري بود که در پیش داشت

گفتند  زد، یا به آنچه دیگران می که اشخاص بسیار برجسته در مجلس بودند، یک کلمه حرف نمی در مواردي

که رگهاي  …قدر زیاد بود کرد؛ و اشتهایش هم آن کرد، تا اینکه اشتهاي خودرا کامالً سیر می کوچکترین توجهی نمی

  .شد شدند و معموالً عرق تندي برآن دیده می پیشانیش متورم می

علتش آن است که من نزدیک بین هستم و از استخوان «: گفت خورد و در توضیح آن می ا انگشتان خود میماهی را ب

دوست داشت با «توانست دیدن سبزیها را تحمل کند؛ در روزهایی که بیشتر سرحال بود،  بسختی می» .ترسم می

قتی خانم ویلیامز مستی را مورد و» .گاه مست نشد آشامیدن شراب خاطر خود را انبساط بخشد، و جز یک بار هیچ

، جانسن پاسخ »برند دانم مردان از اینکه خود را به صورت حیواناتی درآورند چه لذتی می نمی«: حمله قرار داد وگفت

روي را درك کنید یا نه،   دانم که آیا شما تیزهوشی کافی دارید که انگیزة نیرومند تمایل به این زیاده خانم، نمی«: داد

ولی او عقیده داشت » .کند آورد خویشتن را از رنج انسان بودن آزاد می که خود را به صورت حیوان در می زیرا کسی
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دهد که شخص از هر  بخشد، بلکه فکر انسان را طوري تغییر می در کیفیت صحبت بهبودي نمی«که میخواري 

ردان بود و به صرف شیر و کاکائو، در سالهاي بعد از هرگونه مشروب الکلی رویگ» .آید صحبتی که باشد خوشش می

این کار بسیار ناشایستی است که «: گفت کشید و می هرگز دود نمی. کرد لیموناد، و فنجانهاي بیشمار چاي قناعت می

عادت به استعمال » .ما از دهان خود، دود به دهان، چشم، و بینی دیگران بدمیم و آنها هم همان کار را با ما بکنند

  . داد توضیح می» حفظ مغز در برابر خالء کامل«عنوان دخانیات را به 

اش تا حدودي معلول روزها و شبهایی بود که در میان طبقات پایین گذرانده بود، و تا حدودي هم  طرز رفتار نابرازنده

ست یک توان کرد؛ می او نیرومند بود، و به آن افتخار می. نتیجۀ ناراحتیها و آزارهاي جسمانی و هراسهاي فکري بود

زیادي از معاملۀ به مثل، نقش بر زمین کند؛ یا شخصی را که به خود جرأت داده بود  کتابفروش را بدون احساس بیم

  شد، اي پرتاب کند؛ اسب سوار می صندلیی را که وي موقتاً خالی کرده بود اشغال کند، از جا بلند کرده و به گوشه

ولی . اه در مزارع وکشتزارها همراه خانوادة ثریل تاخت و تاز کردکیلومتري به منظور شکار روب 80و در یک سواري 

زد، به علت گردش مداوم سر و  وقتی در خیابانها قدم می«: گوید بازول می. حمل وزن بدن خودش برایش مشکل بود

ق رسید که با این حرکت، و به طور جدا و مستقل از پاهاي خود، طی طری حرکت پیوستۀ بدنش، چنین به نظر می

توانست جهت حرکت را تعیین کند، و  بر اسب خود تسلط نداشت و نمی«کرد،  هنگامی که اسب سواري می» .کند می

این . به تنگی نفس، نقرس، و استسقا مبتال بود 1776او بعد از سال  ».شد مانند این بود که با یک بالون برده می

لیخولیایی او افزوده باشند، و این حالت گاهی چنان بایستی بر شدت حالت ما مشکالت و مشکالت جسمانی دیگر می

ام به حال خود باز  حاضر بودم یکی از اعضاي بدنم قطع شود در مقابل روحیه«کرد که  وي را دچار افسردگی می

  :توانست باور کند که اصوالً کسی خوشبخت باشد، و دربارة یک نفر که مدعی بود خوشبخت است گفت نمی» .گردد

چون یک پزشک به او گفته بود گاهی مالیخولیا منجر » .داند که پیوسته بدبخت است است؛ این سگ می این تظاهر«

از میان بالتکلیفیهاي وضع »  :او از قول ایمالك در راسالس گفت. ترسید دیوانه شود شود، جانسن می به جنون می

او که نزدیک بین بود، در زیبایی زنان،  ».حاضر ما، وحشتناکترین و هراس انگیزترین آنها ادامۀ نامشخص عقل است

اند، و  عقیده داشت که براي پیکرتراشی بیش از حد اهمیت قایل شده. یافت طبیعت، و هنرمایۀ لذت زیادي نمی

انسان براي زیباترین سري که روي یک هویج تراشیده شده . سازي، معلول زحمت آن است ارزش مجسمه«: گفت می

» .گاه نتوانستم آهنگی بنوازم ولی هیچ«جانسن کوشید نواختن یک ساز را فراگیرد، » .شود باشد ارزشی قایل نمی

منظور او یوهان کریستیان باخ بود که در آن » آقا، لطفاً بگویید این باخ کیست؟ آیا او نوازندة نی است؟«: گفت می

ت که موسیقی براثر بندبازي عقیده داش. رفت مشهورترین نوازندة پیانو در انگلستان به شمار می) 1771(وقت 

کنند که قطعاتی که  وقتی شنید از یک نوازندة ویولن به این علت تمجید می. انگشتها، در حال خراب شدن است

بایستی  مردي چنین نیرومند می ».مشکل، کاش غیر ممکن بودند»  :نواخت بسیار مشکل بودند، با حرارت گفت می

  وقتی در برنامۀ. کند، پردردسر یافته باشد ی یک ذهن عادي را تحریک میکنار آمدن با هوسهاي جنسی را، که حت

شدند،   ها در آن منتظر می ، که بازیگران در فواصل صحنه»اطاق سبز«افتتاحیۀ ایرنه حضور یافت و توسط گریک به 

د، من هرگز به آنجا باز نه، دیوی»  :برده شد، پیشنهادي را که در مورد تکرار این دیدار به وي شده بود رد کرد و گفت

بازول از اینکه یک » .کنند نخواهم گشت، زیرا پستانهاي سفید و جورابهاي ابریشمی زنان بازیگر شما مرا تحریک می

  .به حیرت آمد» …ام اگر یک حرم داشتم من اغلب فکر کرده«گوید  روز در هبریدیز شنید او می

توانیم حقاً نظر هوریس   می ما. ازه واقعی بودند، آشکارتر بودندبر روي هم، معایب وي از محاسنش، که به همان اند

با آنکه او در عمق خوش طینت است، در سطح خیلی بدطینت «: والپول را دربارة او به این مضمون معکوس کنیم

جانسن در رفتار خود خشونت دارد، ولی هیچ فرد «: گولدسمیث همین مطالب را به نحوي لطیفتر گفت» .باشد می
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او نامنظم، تنبل، خرافاتی، » .او از خرس بودن، جز پوستش چیزي ندارد. اي صاحب قلبی رقیقتر از او نیست ندهز

طلبی و بخشیدن  گستاخ، جزمی، و مغرور، ولی در عین حال مهربان، داراي عواطف انسانی، با سخاوت، و در پوزش

:بخشید؛ و افزود اش را می لیره 200خود، لیره مستمري  300خانم ثریل حساب کرد که جانسن از . سریع بود

گذارند،  او، که عموماً وسط هفته را در منزل ما می …. کرد او در منزل خود از گروههاي زیادي از مردم پرستاري می

داشت، ولی هر روز شنبه نزد آنها  اعضاي متعدد خانوادة خود را در خیابان فلیت با یک مقرري معین نگاه می

او با همان . پیش از اینکه دوشنبه شب نزد ما برگردد، سه شام خوب و مصاحبت خود را به آنها بدهدگشت تا  بازمی

داشت، و شاید هم بیشتر، با آنها رفتار  نزاکت پرتشریفاتی که نسبت به تعداد مشابهی از افراد متجدد مرعی می

با . نوشت می -اغلب برایگان –حقوقی  جانسن براي دیگران پیشگفتار، تقدیمنامه، موعظه، و حتی نظرات .کرد می

او یک زن روسپی را که در خیابان . دار نجات دهد هاي خود تالش کرد دکتر ویلیام داد را از چوبۀ گفتار و نوشته

کول کرد، به منزل خود برد، از او مراقبت به عمل آورد، تا ) در آن وقت جانس هفتادوپنج سال داشت(افتاده بود 

جورج ستیونز، که در تنظیم آثار » .سعی کردم او را در راه زندگی توأم با عفت قرار دهم«حالش خوب شد، و 

داشت،  اگر امکان داشت نیکوکاریهاي متعددي را که وي با دقت پنهان می«: گفت کرد، می شکسپیر با او همکاري می

نشان داد، ) مانند نقاط ضعفش( گونه به طور مبسوط داد همان و اعمال انسانی بسیاري را که او در خفا انجام می

جانسن طی  ».خوردند شدند که تنها محاسنش به چشم می معایبش چنان در نور درخشان محاسنش ناپدید می

سال آخر عمر خود تنها یک کتاب قابل توجه نوشت، که زندگی شاعران نام داشت؛ از آن که بگذریم، به جاي  نوزده

» مردي که دوست دارد چهارزانو بنشیند و حرف خود را بزند«د را به عنوان او خو. کرد قلم، از زبانش استفاده می

برد که با مصاحبانی با خرد صحبت  اگر خوردن را کنار بگذاریم، او بیش از هرچیز موقعی لذت می. کرد توصیف می

آوري کرده بود؛ او بسیاري   العاده از دانش جمع با مشاهده و مطالعه، دربارة امور انسانی، ذخیره و تنوعی خارق. کرد می

آورد  کرد و از هر فرصتی که براي سبک کردن بار خود به دست می از این دانش را در انبار حافظۀ خود حمل می

کرد که فردي  شد؛ تنها موقعی صحبت می با این وصف، او بندرت در صحبتهاي جدي پیشقدم می. کرد استقبال می

ن وسوسه همیشه در او بود که با آنچه که دیگري گفته است مخالفت ورزد، ای. کرد یک موضوع یا جدلی را مطرح می

دانست که در این زمینه  می آمد، زیرا از بحث خوشش می. و آماده بود از هر موضوع یا مخالف آن موضوع دفاع کند

ایش از بین ه حتی اگر حقیقت در زیر ضربه –ناپذیر است؛ و مصمم بود که بحث را به سود خود پایان دهد  شکست

. دانست که این نوع صحبت بهترین نوع صحبت نیست، ولی اطمینان داشت که جالبترین نوع آن است او می. رفت می

هیچ یک از ما از او در امان «: گفت بازول می. یافت او در بحبوحۀ حرارت و لذت مبارزه جاي زیادي براي نزاکت نمی

ام، ولی اجباري ندارم براي شما ادراکی  من براي شما استداللی یافته»  :به یکی از طرفهاي بحث خود گفت» .نبودیم

اش خطا رود، با ته طپانچه  اي ندارد، چون اگر تیرطپانچه بحث با جانسن فایده»  :گفت گولدسمیث می» .هم بیابم

و را از قدرتی وقتی صبح روز بعد سراغ دکتر جانسن رفتم، ا«: کند بازول تعریف می» .کند انسان را نقش برزمین می

بله ‹ :بازول. خوب، ما بحث خوبی داشتیم: او گفت. که در محاورة شب قبل خود به خرج داده بود بسیار راضی دیدم

مطلقاً «، و گیبن او را »زورگو«تامس شریدن اورا ›» قربان، شما چند نفر را این سو و آن سو انداختند و شاخ زدید؟

انگیزترین و بدخواهترین مردي که من تاکنون  نفرت»  :ا چنین توصیف کردلرد مانبودو او ر. خواند می» بیگذشت

او از اولینا اثر فنی [کرد  کردند تمجید نمی اي که دیگران تمجید می ام؛ کسی که از هیچ کتاب یا نویسنده شناخته

براي مدتی گونه شکیبایی ببیند که شخص دیگري توجه حاضران را  توانست با هیچ نمی …و ] برنی تمجید کرد

کرد، از فکر جانسن به  هوریس والپول، که در مشاغل بیمسئولیت خود احساس امنیت می» .بسیار کوتاه جلب کند

:وزیر و یگ چنین خالصه کرد آمد، و او را از دیدگاه پسر یک نخست لرزه در می
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او از نظر . ر و پست بودآو اي خصوصیات نیرومند اخالقی، شخصیتی نفرت جانسن با یک مشت دانش بیمصرف و پاره

او قلم خود را  …. جو بود اصولی طرفدار جیمز دوم و خاندان استوارت، متفرعن، بیش از حد متکی به خود و تسلط

بندي قرار داد و بعدها، به خاطر یک مستمري، برخالف تعاریف  مورد سوء استفاده در زمینۀ دسته» فرهنگ«حتی در 

ي پست، تکبرآمیز، و وحشیانه بود؛ سبکش به نحوي مضحک پر طمطراق و فساد طرز رفتار و. خود سخن رانده بود

وقتی نسل  …. آساي یک معلم روستایی را داشت آلودبود؛ به طور خالصه، او با همۀ عالمنمایی خویش، کوچکی غول

  کردیم، دربارة ما چه فکر خواهد کرد؟ آینده بخواند که ما چه بتی را پرستش می

نزده، که همۀ اعضاي آن مطلع و با  آن بود که بهترین بحث و صحبت در یک گروه کوچک شتاب البته کمال مطلوب

خوشترین صحبت آن «: توزي گفت نزاکت باشند، صورت گیرد؛ یا، همانطور که جانسن در یک لحظۀ عاري از کینه

سروصداي احساسات صورت  گونه رقابت و خودپسندي وجود نداشته باشد، بلکه تبادل آرام و بی است که در آن هیچ

درخشید،  ولی جانسن چه موقع آن تجربه را به دست آورد؟ او، ظاهراً درحالی که برق خاصی از چشمانش می» گیرد؛

» .با احترام رفتار کردن نسبت به دشمن در حکم دادن مزیتی به اوست که وي استحقاق آن را ندارد«: به بازول گفت

بخشیم، زیرا  ایم، همۀ آن ضربات و توهینها و تعصبات را بر او می و را حس نکردهطپانچۀ ا ما که هیچ گونه ضربۀ ته

داد، و توانایی   را بر تظاهرات و صراحت را بر ریا ترجیح می ظرافت و شوخ طبعی و تیز فکري او، و اینکه وي واقعیات

خصیتها در تاریخ انگلستان ترین ش وي به اینکه عقل و حکمت را در عبارتی خالصه کند، او را یکی از برجسته

.سازد می

V – کارانه ذهن محافظه  

آیا فرصتی بدهیم که جانسن شروع به سخنرانی کند؟ او تقریباً دربارة هرچه در این دنیا وجود داشت مطلب جالبی 

کس نخواهد خواست آن را تکرار کند، و بیشتر  معتقد بود که زندگی یک بدبختی است که هیچ. داشت که بگوید

کس به  آیا هیچ«: لیود از او پرسید وقتی لیدي مک» .کنند آن را با بیحوصلگی تحمل، و با بیمیلی ترك می«دم مر

افراد بشر به نحوي «: گفت او همچنین می» .نه خانم، نه بیشتر از یک گرگ»  :او پاسخ داد» طور طبیعی خوب نیست؟

و باز در جاي » .بازداشتن آنها از جنایت کافی نیستندآشکار چنان فاسدند که کلیۀ قوانین آسمانی و زمینی براي 

ام که فردي  ؛ و اگر من زمانی چیزي گفته کنند تا احساس عالقه افراد بشر با شدت بیشتري احساس نفرت می«: دیگر

را آزرده خاطر کرده باشد، با چندین بار گفتن مطالبی که خوشایند وي باشد، وضع را به سود خود تغییر نخواهم 

کرد، و با  او به استثمار کردن ساکنان مستعمرات حمله می. کرد جانسن درباره اقتصادیات زیاد صحبت نمی».ددا

قیام «داشت؛ یک بار در دانشگاه آکسفرد با پیشنهاد نوشیدن جام می به سالمتی  شدت بردگی را محکوم می

افزودن دستمزد کارگران «عقیده داشت که ولی او . استادان دانشگاه را به حیرت آورد» سیاهپوستان در هند غربی

به طوري که در مقاالت خود [روزمزد اشتباه است، زیرا این کار باعث آن نخواهد شد که آنها بهتر زندگی کنند، بلکه 

او مانند » .آنها را تنبلتر خواهد کرد، و تنبلی براي طبیعت انسان چیز بسیار بدي است] نوشت» بیکاره«تحت عنوان 

کرد؛ و مانند نقطۀ مقابل خود، ولتر، از تجمل به عنوان اینکه براي  از تقدس حقوق مالکیت طرفداري میبلکستون 

در طرفداري از . آورد گذارد که آنها با کمکهاي خیریه فاسد شوند، دفاع به عمل می کند و نمی فقرا کار فراهم می

متأسفانه افزایش این «. عداد بازرگانان ناراحت بودولی از افزایش سریع ت. آزادي فعالیت بر ادم سمیث پیشدستی کرد

کند که بتوان پایان سریع تقلب و  تجارت و مبارزة الینقطع ثروت، که تجارت محرك آن است، دورنمایی ارائه نمی

کرد، زیرا  او به ناچیز شمردن پول تظاهري نمی» .دهد خشونت جاي خود را به نیرنگ می …. تزویر را انتظار داشت

هیچ کس غیر از یک احمق، جز در برابر پول، هرگز چیزي «قدان آن را کشیده بود، و عقیده داشت که رنج ف

  .این اظهار وي نقش خودپسندي را دست کم گرفته بود» .نویسد نمی
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که ما دربارة اهمیت ) ابیاتی را که وي به مسافر اثر گولدسمیث افزود به خاطر آورید(کرد  جانسن احساس می

جاي یک نوع حکومت، تحت حکومتی  من حاضر نیستم نیم کرون بدهم که به«: گفت کنیم، و می غه میسیاست مبال

» .داري هستند بیشتر طرحهاي مربوط به بهبود وضع سیاسی مطالب بسیار خنده«بنابراین » .از نوع دیگر زندگی کنم

او با خاندان هانوور از در سازش  کرد؛ و براي اینکه حمله می» سگهاي ویگ«جانسن، با این وصف، با حرارت به 

خواند، ولی با حرارت  می» آخرین پناهگاه یک شیاد«پرستی را  او میهن. درآید، یک مستمري ضروري شد

و نسبت به اسکاتلندیها و فرانسویان   ،)1771(کرد  پرستانه از حق انگلستان نسبت به جزایر فاکلند دفاع می میهن

. حاکی از تعصب شدید ملی بوداحساس تحقیري داشت که تقریباً 

تجربۀ انسان، که مداوماً با «: کاري پیشدستی کرد و گفت به طور کامل بر دفاعیۀ برك از محافظه 1763او در سال 

نظامی که براساس کشفیات ذهنهاي بسیاري استوار باشد، . فرضیه در تضاد است، آزمایش بزرگ حقیقت است

او  1762پس از » .اي یک ذهن واحد ایجاد شده باشد، داراي قدرت بیشتري استپیوسته از آنچه که تنها براثر کاره

از آنچه که تجربه به ما نشان داده یا تاریخ نقل «از حکومت انگلستان به عنوان اینکه . از وضع موجود کامالً راضی بود

ازات طبقاتی را به عنوان حکومت اشرافی و تمایزات و امتی. کرد تمجید می» قول کرده است به کمال نزدیکتر است

این عامل . من طرفدار اطاعت از مافوق هستم«. ستود عوامل الزم براي نظم اجتماعی و قانونگذاري دوراندیشانه می

او » .تسلیم وظیفۀ جاهالن؛ و رضایت فضیلت فقراست …. شود بیش از هر عامل دیگر به خوشبختی جامعه منتج می

  :ألم بود کهمانند هر نسل دیگر از این امر مت

فرد آن قدرت و اختیاري را که پدرش  اینک هیچ. انگیز از هم پاشیده است در این دوران، اطاعت از مافوق به نحوي غم

هاي ما، که در  هیچ اربابی این اختیار را بر مستخدم خود ندارد؛ نه تنها در دانشکده. مگر یک زندانبان –داشت ندارد 

علل آن متعددند، که مهمترین آنها، به نظر من، افزایش زیاد  …. اهش یافته استمدارس متوسطه نیز این اختیار ک

ولی، عالوه بر اینها، در اداي . دارند طال و نقره اطاعت از مافوق در نظام فئودالیته را از میان برمی …. پول است

ي گذشته وابسته به پدرش اینک هیچ پسري مانند زمانها. شود انگاري می احترام نسبت به بزرگترها عموماً سهل

العاده باعث  انگاري فوق این سهل. کند ومرج حکومت جابرانه ایجاد می امید من آن است همانطور که هرج …. نیست

  .محکمتر کردن افسار شود

او آزادي و برابري را به . جانسن بامداقه دراحوال مردم لندن چنین قضاوت کرد که دموکراسی فاجعه بار خواهد بود

قدر با حقیقت فاصله دارد که هیچ  برابري طبیعی افراد بشر آن«. داد ن شعارهاي غیرعملی مورد استهزا قرار میعنوا

در » .توانند نیم ساعت با یکدیگر باشند و یکی از آن دوبرتري آشکاري نسبت به دیگري به دست نیاورد دو نفري نمی

در آن با محکوم کردن رادیکالیسم، اخراج ویلکس از  اي نوشت که زنگ خطر دروغین نام داشت؛ و جزوه 1770سال 

  .پارلمنت را توجیه کرده بود

و سپس به آنچه که بازول  جانسن حملۀ خود را به ویلکس تجدید کرد) 1774(پرست  اي دیگر به نام میهن در جزوه

هاي قبلی خود  و در نوشتها. خواند پرداخت» تالشی براي وادار کردن هموطنان امریکایی ما به تسلیم بالشرط«آن را 

این مستعمرات براساس اصول سیاستی «گاه با بیطرفی دربارة مستعمرات امریکایی صحبت کرده و گفته بود که  گاه

که خیلی منصفانه نبود به چنگ آورده شده بودند، و علت آن بیشتر این بود که سایر کشورهاي اروپایی بیش از حد 

زمینها بودند، و انگلستان مایل بود در برابر فرانسه یا اسپانیایی که با الحاق مشغول به چنگ آوردن این گونه سر

او از استعمارگران فرانسوي به خاطر رفتار » .امریکا به خود به نحو خطرناکی نیرومند شده بودند، خود را حفظ کند

یسی را به خاطر فریب دادن انسانی خویش با هندیشمردگان و اختالط ازدواج با آنان تمجید، و استعمارگران انگل

ولی وقتی ساکنان مستعمرات از آزادي عدالت و . هندیشمردگان و ظلم رواداشتن بر سیاهپوستان محکوم کرده بود
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  :حقوق طبیعی صحبت کردند، جانسن ادعاهاي آنها را به عنوان تزویر ظاهر فریب مورد تحقیر قرارداد و پرسید

شنویم که سیاهپوستان را به بیگاري  آزادیخواهی را در میان کسانی می چطور است که ما بلندترین فریادهاي«

موضوع را از دید مخالف آزادي ) 1775(او در جزوة پر نیرویی تحت عنوان اخذ مالیات ظلم نیست » کشند؟ می

شکایت جانسن ) بنا به گفتۀ بازول(ظاهراً این جزوه به خواهش دولت نوشته شده بود، چون . مستعمرات بررسی کرد

دولت مرا به کار گرفته است «برایش تعیین شده بود، و اینک » یک شخصیت ادبی«داشت که مستمري وي به عنوان 

کرد که اهالی مستعمرات، با قبول حمایت بریتانیاي کبیر، به طور  جانسن استدالل می».هاي سیاسی بنویسم که جزوه

براي اینکه وصول مالیات عادالنه باشد، لزومی . ناخته بودندضمنی حق دولت انگلستان را بر وصول مالیات از آنها ش

شد مستقیماً درحکومت نماینده داشته باشند؛ نیمی از مردم انگلستان  نداشت اشخاصی که مالیات از آنها گرفته می

جتماعی و اي در برابر نظم ا در پارلمنت نماینده نداشتند و، با این وصف، وصول مالیات را به عنوان تالفی منصفانه

هاکینز، که استدالالت الزم را در اختیار جانسن قرار داده بود، . پذیرفتند کرد می حمایت قانونیی که دولت فراهم می

عقیده داشت که به جزوة اخذ مالیات ظلم نیست هرگز پاسخی داده نشده است، ولی بازول، که جریان جزیرة کرس 

من تردیدي «: قلم جانسن اظهار تألم کرد، و گفت» العادة خشونت فوق«را به خاطر داشت، طرف امریکا را گرفت، از 

ندارم که این جزوه به میل کسانی نوشته شد که در آن وقت در رأس قدرت بودند، و در حقیقت او به من اعتراف کرد 

ند در یکی از قسمتهایی که توسط دولت حذف شد» .که این جزوه توسط بعضی از آنها مرور و کوتاه شده است

در  ».ظرف یک قرن و ربع دیگر، از اهالی اروپاي باختري پیشی خواهند گرفت«پیشگویی شده بود که امریکاییها 

داد، و وادار شد با  او فاکس را به پیت دوم ترجیح می. اي وجود داشتند فلسفۀ سیاسی جانسن عناصر آزادیخواهانه

شت گوسالۀ خوب به جانسن، بر اصول سیاسی وي غالب گو ویلکس شام بخورد، و ویلکس هم با تعارف کردن مقداري

:کار سالخورده، به مماشات با انقالب پرداخت در یک قسمت، این محافظه. آمد

هنگامی که واضح  …هنگامی که ما در تفکرات سردرگم خود توزیع نابرابر لذات زندگی را مورد توجه قرار دهیم، 

ها به  خواهند، هنگامی که بیکاره آسایش و راحتیهاي زندگی را می ها حوایج طبیعی، و عدة بیشتري است که خیلی

شوند که مزة آنها را کسانی  کنند و تجملپرستان از لذایذي برخوردار می علت تالش زحمتکشان با راحتی زندگی می

آن لذت  هنگامی که تعداد بیشتر همیشه باید آنچه را که تعداد کمتر از …اند، و کنند که خود نچشیده فراهم می

دهند فاقد باشند، تجسم اینکه آرامش جامعه بتواند مدت زیادي ادامه یابد  برند و بدون مصرف به هدر می می

رسد؛ و این انتظار طبیعی است که وقتی این گروهها فاقد حوایج واقعی هستند، هیچ کس مدت  غیرممکن به نظر می

  .مند نشود زیادي از لذایذ بهره

گشت؛ او پس از یک سال  کاریش به نیروي کامل خود بازمی کرد، محافظه مذهب صحبت میهنگامی که وي دربارة 

. که ناشی از جوانی بود، با حرارت روزافزونی به پشتیبانی از اصول و حقوق کلیساي رسمی کشور پرداخت  شکاکیت،

شنید یک روحانی آمد، و وقتی  از موضوع برزخ خوشش می: داد گاهی به سوي آیین کاتولیک تمایل نشان می

او از دستگاه تفتیش افکار دفاع «: گوید بازول می» !خدا به او خیر بدهد«: انگلیکان به کلیساي رم گرویده است، گفت

کرد و عقیده داشت که از عقاید کاذب باید درهمان بدو پیدایش جلوگیري به عمل آید؛ قدرت غیرمذهبی باید در  می

هند به مذهب رسمی حمله کنند با کلیسا متحد شود، و تنها اینگونه افراد د مجازات کسانی که به خود جرأت می

او از ناسازگاران تنفر داشت، و از اخراج متودیستها از دانشگاه آکسفرد » .توسط دستگاه تفتیش افکار مجازات شوند

. د امتناع ورزیداز صحبت کردن با خانمی که کلیساي رسمی را ترك گفت تا به فرقۀ کویکرها بپیوند. تحسین کرد

وقتی ادم سمیث به جانسن اطمینان داد که هیوم یک . بازول را به خاطر دوستی با هیوم ملحد مورد مؤاخذه قرار داد

شما پدرسگ «و ادم سمیث هم به او پاسخ داد » گویید، شما دروغ می»  :جانسن فریاد برآورد  زندگی نمونه دارد،
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ناپذیر است، و تنها امید  براي نظم اجتماعی و اخالقیات اجتناب کرد که مذهب  جانسن احساس می» .هستید

به فرشتگان و شیاطین . تواند انسان را با عذابهاي زندگی این جهان از در سازش درآورد فناناپذیري سعادتبار می

قعیت وا» .همۀ ما پس از این دنیا در اماکن وحشت یا سعادت به سر خواهیم برد«عقیده داشت و معتقد بود که 

  .ها و اشباح را پذیرفته بود، و عقیده داشت که روح همسر متوفایش بر او ظاهر شده است ساحره

اي نداشت؛ از سقراط به این خاطر که کوشیده بود تحقیق در ستارگان را به تحقیق در انسانها  جانسن به علوم عالقه

مند نبود، و  به کشف سرزمینهاي تازه عالقه. داشت از تشریح حیوانات زنده انزجار بسیار. کرد تمجید می  تبدیل کند،

فلسفه » .باعث فتح این سرزمینها و به یغما بردن ثروتهاي آنها خواهد شد کشف سرزمینهاي ناشناخته تنها»  :گفت می

به این ترتیب، وي . دانست که یا به شک مذهبی یا به مهمالت مابعدالطبیعه منتج شود را راهرو و پیچ در پیچی می

براي اینکه ثابت کند سنگ واقعاً وجود دارد و مخلوق تصور (زد  یدئالیسم بارکلی را درحالی که سنگی را بانوك پا میا

همۀ  …دانیم که ارادة ما آزاد است، و همین ما می«: رد کرد، و در دفاع از آزادي اراده، به بازول گفت) نیست

جانسن با احساس انزجار، همۀ فلسفۀ جنبش روشنگري فرانسه ».آناند، و همۀ تجربیات له  ها علیه آزادي اراده فرضیه

پذیرفت که یک ذهن منفرد، هر قدر هم درخشان باشد، دربارة رسوم و عاداتی به قضاوت بنشیند  او نمی. کرد را رد می

به  که تجربیات مبتنی بر آزمایش و خطاي بشر آنها را براي حفظ نظم اجتماعی علیه محرکهاي غیراجتماعی بشر

اي حیاتی در حفظ تمدن فرانسه  کرد که کلیساي کاتولیک با همۀ معایبش وظیفه او احساس می. وجود آورده بودند

فرانسه را به عنوان احمقهاي کم عمقی که ستونهاي مذهبی قوانین اخالقی را ضعیف » فیلسوفان«به عهده دارد، و 

ولتر یک احمق متفکر، و روسو : ع مختلف از سفاهت بودنددر نظر او، ولتر و روسو دونو. ساخت کردند محکوم می می

به » تعیین میزان تبهکاري در میان آنها مشکل«قدر مختصر بود که  یک احمق احساساتی؛ ولی اختالف میان آنان آن

ان بازول را به خاطر اینکه در سویس پیرامون روسو گردیده بود سرزنش، و از میهان نوازییی که انگلست. رسید نظر می

من براي . آقا، روسو مرد بسیار بدي است«: گفت او می. داشت بشدت متأسف بود عرضه می) 1766(به نویسندة امیل 

توانم حکمی براي تبعید امضا کنم تا براي هر بزهکاري که در این چند سال در اولدبیلی محاکمه شده  او زودتر می

جانسن شخصاً به اندازة عقاید خویش  ».به کار واداشته شود) اتمستعمر(بلی، آقا، من مایلم که او در کشتزارها . است

او امل نبود؛ به . کرد با خوشی و خرمی دهها رسم متداول را در رفتار، گفتار، و البسۀ خود نقض می. کار نبود محافظه

کرد، و  را محکوم میولی او تام جونز اثر فیلدینگ . خندید و طرفدار رقص، ورقبازي، و تئاتر بود عقاید پیرایشگران می

هاي شهوانی بیم   در ادبیات از جنبه. خورد وقتی شنید هنه مور مقید و پایبند به اصول آن را خوانده است، شدیداً یکه

انسان از اصول و فلسفۀ او چنین . رو بود داشت، زیرا در فرونشاندن کششها و تصورات شهوانی خویش با اشکال روبه

جزر و مد کامل «توانیم ببینیم که او از  هاي بازول می لذتی نبرده است، ولی در نوشتهپنداشت که وي از زندگی  می

خواند، ولی، مانند بیشتر ما، تا آنجا که  ارزش می  جانسن زندگی را دردناك و بی. آمد خوشش می» وجود انسان

  رو شد بهاي با سالهاي آخر عمر خود رو توانست آن را طوالنی کرد و با بیزاري خشمگینانه می

VI – 1780- 1763: خزان عمر

در خیابان فلیت نقل مکان » جانسنز کورت« 7او از اینرتمپل به یک خانۀ سه طبقۀ در شمارة  1765در سال 

. بازول پس از بازگشت از بر اروپا، وي را در آنجا یافت. این محل به نام یکی از ساکنان قبلی آن نامیده شده بود.کرد

در این وقت براي نخستین بار . دکتراي افتخاري در حقوق توسط دانشگاه دوبلن به وي داده شددر ماه ژوئیه درجۀ 

  .گاه این عنوان را به اسم خود نیفزود عنوان دکتر جانسن یافت، ولی هیچ

، هشت سال دیرتر از موعدي که به مشترکین خود قول داده بود، متنی را که از آثار شکسپیر تنظیم 1765در اکتبر 

او به خود جرأت داد که در آثار این شاعر به معایب، مطالب بیمعنی، و . ه بود در هشت جلد منتشر کردکرد
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جانسن شکسپیر را به خاطر اینکه هدفی اخالقی نداشته است، مورد انتقاد . خودخواهیهاي لفظی بچگانه اشاره کند

باقی نگذاشته است که اگر اینک به عنوان اثر شاید حتی یک نمایشنامه از خود «قرارداد، و عقیده داشت که شکسپیر 

ولی او از این شاعر به خاطر اینکه عالقۀ عشقی را » .شنید شد، کسی آن را تا پایان می معاصر ارائه می  یک نویسندة

هاي خویش را نه به صورت  هاي بزرگتر خود در مقام نخستین قرار نداده، و شخصیتهاي اول نمایشنامه در نمایشنامه

ستود و از عدم توجه شکسپیر به وحدت زمان و مکان، در برابر ولتر،  ان، بلکه به عنوان افراد بشر در آورده بود میقهرم

منتقدان به معارضه با بسیاري از اظهار نظرها و اصالحات وي برخاستند، و متن آثار شکسپیر، که . کرد دفاع می

تن ادمند ملون داد؛ ولی ملون اعتراف کرد که متن وي جاي خود را به م 1790جانسن تنظیم کرده بود، در سال 

بیش از » شاید بهترین مطلب نوشته شده در زبان ما«براساس متن جانسن بود، و براي پیشگفتار جانسن به عنوان 

  .حد ارزش قایل شد

. دیگر مبادله کردندجانسن به هنگام دیدار از کاخ بوکینگهام، با جورج سوم برخورد کرد؛ آنها تعارفاتی با یک 1767در 

جانسن دعوت ستایشگر خود را براي پیوستن به  1773در خالل این احوال، دوستی او با بازول چنان گرم شد که در 

این سفر طوالنی و . عملی که براي مردي شصت وچهارساله نمودار شهامت بود –وي در گردش در هبریدیز پذیرفت 

در آنجا جانسن با رابرتسن آشنایی یافت، ولی از مالقات با . گ آغاز شدپر مشقت با یک دلیجان از لندن به ادنبور

اوت او و بازول و یک مستخدم به کالسکۀ پستی در امتداد ساحل خاوري براي رفتن به  18در . هیوم امتناع ورزید

بیشتر با اسب از راه انوخ  ابردین عازم شمال شدند؛ از آنجا در مناطق ناهموار هایلندز از راه بانف به اینورنس، و از آنجا

در آنجا با کشتی به جزیرة سکاي عزیمت کردند و از دوم سپتامبر تا سوم اکتبر . به گلنلگ و به ساحل باختري رفتند

آنان با سختیهاي بسیاري، که جانسن آنها را با شهامت عبوسانه تحمل . در تقریباً تمام این جزیره به گردش پرداختند

و به هر ترتیب بود خود را از شر حشراتی مثل  خوابید جانسن در انبارهاي مزارع روي علفها می. ندرو شد کرد، روبه می

رفت، و با وقاري لرزان روي اسبهاي کوچکی که بسختی از  ها باال می داشت، از صخره کک و شپش محفوظ می

. انویش نشست و او را بوسیددر یک ایستگاه خانمی از طایفۀ مکدانلد روي ز. شد خودش بزرگتر بودند سوار می

اکتبر این  3در » .شویم این کار را دوباره انجام دهید و بگذارید ببینیم کدام یک زودتر خسته می«: جانسن گفت

کال به راه افتاد و از آنجا به جزیرة   وپنج کیلومتري تا جزیرة هیئت با کشتی نسبتاً روباز براي طی یک مسافت شصت

شر، از راه دامبارتن و  بازگشتند، و از آنجا از طریق آرگایل) سرزمین اسکاتلند(به خاك اصلی اکتبر  22در . مال رفت

پدر بازول از جانسن با احترام پذیرایی . در آنجا جانسن با پدر بازول آشنا شد). نوامبر 2(گالسگو، به اوخینلک رفتند 

آنها درگیر بحثی چنان شدید شدند که بازول از . کرد، ولی تأسف خود را از تعصبات ضد اسکاتلندي وي اظهار داشت

نامید، که پسرش با لطف ) خرس بزرگ(اکبر یعنی  بعدها بازول مهین جانسن را دب. یادداشت کردن آن امتناع ورزید

نوامبر یعنی  9مسافران در . تعبیر کرد» کهکشان نبوغ و دانش«که به عنوان   ،»خرس بزرگ«خاص آن را نه به معنی 

آنها با نگاه به پشت سر و در نظر گرفتن . روز پس از عزیمت از ادنبورگ، دوباره به این شهر رسیدند هشتادوسه

هذیان گوییهاي آن خیالبافانی که سعی کرده بودند ما را به مزایاي به  از ته دل به«مشقاتی که تحمل کرده بودند، 

نوامبر از ادنبورگ خارج شد و در بیست و  22جانسن در » .اصطالح واقعی وضع طبیعی متقاعد کنند، خندیدیم

اثري تحت عنوان سفري به جزایر غربی اسکاتلند منتشر ساخت؛ این اثر حتی به  1775در . ششم به لندن رسید

اندازة گزارش حک و اصالح شده و منقح بازول تحت عنوان یادداشتهایی دربارة یک سفر به هبریدیز با سمیوئل 

آور نبود؛ زیرا فلسفه کمتر از زندگینامه جالب است؛ ولی بعضی از  شد، با روح و هیجانمنتشر  1785جانسن، که در 

.دهد قطعات آن داراي یک زیبایی آرام هستند که بار دیگر جانسن را به عنوان استاد نثر انگلیسی نشان می
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ق مدنی را به جانسن دانشگاه آکسفرد سرانجام بر آن شد که درجۀ دکتراي افتخاري در حقو 1775در اول آوریل 

رفت، و خانوادة جور واجورش » بولت کورت« 8او براي آخرین بار نقل مکان کرد و به شمارة  1776در مارس . بدهد

و از او ) 1776آوریل  11(اي به لرد چیمبرلین نوشت  او در یک حالت عجیب نشاط و شادي، نامه. را نیز باخود برد

امیدوارم به مردي که افتخار اثبات حقانیت دولت اعلیحضرت را «: و گفتآپارتمانی در کاخ همتن کورت خواست 

لرد چیمبرلین اظهار تأسف » .له ناصحیح و یا ناشایست نباشد داشته است، واگذاري پناهگاهی دریکی از بیوت معظم

ا یکدیگر چهل کتابفروش در لندن ب. یک موفقیت دیگر باقی مانده بود.کرد که تعداد متقاضیان بیش از حد است

 اش  متفق شدند تا یک متن چند جلدي از شاعران انگلیسی تهیه کنند، و از جانسن خواستند هر شاعر را با زندگینامه

لیره مطالبه کرد؛ ملون  200او . آنها به او اختیار دادند که شرایط این قرارداد را خودش تعیین کند. معرفی کند

دانستند، بدون شک  ارزش نام او را می خواسته بود، کتابفروشان، کهگینی  1500یا حتی  1000اگر او «: گفت می

او فراموش کرده بود که . هاي مختصري بنویسد جانسن فکر کرده بود که زندگینامه» .پرداختند بآسانی آن مبلغ را می

کت ادامه یکی از قوانین نگارش این است که یک قلم در حال حرکت، مانند جسم در نخستین قانون نیوتن، به حر

تر با  او دربارة شاعران کم اهمیت. دهد، مگر اینکه بر اثر فشارهایی از خارج، مجبور شود آن وضع را تغییر دهد می

اختصاري قابل تحسین مطلب نوشت، ولی در مورد میلتن، ادیسن، و پوپ عنان قلم خود را آزاد گذاشت و مقاالتی 

.هاي نقد ادبی در زبان انگلیسی هستند مرة زیباترین نمونهصفحه نوشت، که در ز 102، و 42، 60بترتیب در 

او هم نثر و هم نظم . نظر او دربارة میلتن از نفرتش نسبت به پیرایشگران، سیاست آنها، و شاهکشی آنها متأثر بود

تین چاپ، در نخس(اي که دربارة پوپ نوشت  مقاله. نامید» یک جمهوریخواه نیشدار و ترشرو«میلتن را خواند و او را 

اي بود که در دفاع از سبک کالسیک در اشعار انگلیسی، توسط بزرگترین وارث آن  آخرین ضربه) صفحه 373بالغ بر 

ایلیاد توسط پوپ این اثر   دانست، عقیده داشت که ترجمۀ او، که یونانی را خوب می. سبک در نثر انگلیسی وارد شد

اثرگري تمجید کرد، ولی قصاید او را به عنوان اینکه پر از » مرثیه«از او . هومر را حتی بهتر از اصل نشان داده است

اي از  منتشر شدند، پاره 1781-1779هنگامی که ده جلد کتاب زندگی شاعران در . ترکیبات افسانه آمیزند نپسندید

عر، تمایل خوانندگان از قضاوتهاي غیرمتعارف ولی موثق جانسن، عدم حساسیت وي نسبت به زیباییهاي ظریفتر ش

. ارزش بدانند، شدیداً ناراحت شدند وي به اینکه شاعران را از روي گرایش اخالقی اشعار و زندگیشان ارزشمند یا بی

نه سلیقه دارد، نه گوش شنوا، نه ضابطۀ   دکتر جانسن بدون شک غیر از تعصبات خاله زنکی خود،»  :والپول گفت

مثل این است که وي آثار «: گفت داد و می را مورد مسخره قرار می »پااین وزن سنگین بر روي چوب «او » .قضاوت

پس چرا این » .را از آنها کش برود) لغات بزرگ(نویسندگان را تنها به این خاطر خوانده است که کلمات چند هجایی 

شود؟ شاید به خاطر همان  سن با وسعت و عالقۀ بیشتري خوانده میزندگی شاعران از هر محصول دیگر قلم جان

او نقد ادبی را به صورت نیرویی زنده درآورد، و با تنبیهات خویش تقریباً اموات را دوباره . تعصبات و صراحت ابراز آنها

  .زنده کرد

VII – 1784-1781: رهایی از بند  

ور پنهانی است، ولی در عوض تنهایی ناشی از آن انسان را زنده ماندن پس از مرگ معاصران خود موجب نوعی غر

جانسن به عنوان یکی از چهار نفر . براي جانسن بود آغاز پایان) 1781آوریل  4(مرگ هنري ثریل . دهد زجر می

وصی او انجام وظیفه کرد، ولی از آن پس دیدارهایش از خانوادة ثریل رو به کاهش گذاردند، خانم ثریل مدتها پیش 

آورد  هایش براو وارد می ز مرگ شوهرش، از فشاري که نیاز جانسن به دقت و توجه و گوشهاي شنوا براي گفتها

آقاي ثریل خرس اسیر خود را در چارچوب طرز رفتاري نسبتاً معقول نگاه داشته بود، ولی . کرد احساس خستگی می

العاده مشکل بود  راز تنفرهاي او را بگیرد، فوقوقتی که هیچ کس نبود جلو اب«) اش شکایت داشت به طوري که بیوه(
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این گونه  …. کسی را پیدا کرد که جانسن بتواند با وي به صحبت بپردازد و پیوسته در مرز نزاع قرار نداشته باشد

دانستم آقاي جانسن به دنبالم به آنجا  به باث بروم، زیرا می …شدند، و من ناچار شدم حوادث بیش از حد تکرار می

نشریۀ مورنینگ پست با اعالم این خبر که پیوند ازدواج میان جانسن و خانم ثریل کامالً محتمل است، ».اهد آمدنخو

رود قریب  قصیده اثر سمیوئل جانسن به خانم ثریل، دربارة ازدواجشان که گمان می«بازول یک . اوضاع را بدتر کرد

تاد و سه سال داشت، و خانم ثریل چهل و یک جانسن هف 1782ولی در . به سبکی مضحک نوشت» الوقوع باشد

ورزید، و خانم ثریل  ثریل اغلب نسبت به او تسامح می. ازدواج این زن با ثریل به میل خودش صورت نگرفته بود. سال

در این هنگام، وي انتظار داشت که دوست بدارد و دوستش . مند نشده بود هم هرگز به طور جدي به وي عالقه

حتی قبل از مرگ . نی بود که زنان تمایل شدیدي به نوعی مؤانست جسمی توأم با ادراك دارنداو در س. بدارند

پیوتتسی در ایتالیا . اي پیدا کرده بود داد عالقه او به گابریل پیوتتسی که به دخترانش درس موسیقی می  شوهرش،

هنگامی که خانم ثریل . ال داشتدر انگلستان متوطن شده بود؛ وي در این هنگام چهل ودو س 1776متولد، و در 

  نواخت، هاي خاص او را، که پیانو می اداي شیوه  نخستین بار او را در مهمانیی که دکتر برنی داده بود مالقات کرد،

ولی برازندگی رفتار، خلق و خوي دوستداشتنی، و هنرمندیش در موسیقی او را به صورت تضادي آرامبخش . درآورد

او تمایل خود را به . اینک که خانم ثریل آزاد بود، خود را تسلیم ماجراي عشقی کرد. ه بودنسبت به جانسن درآورد

آنها به وحشت افتادند؛ ازدواج مجدد بر انتظارات . ازدواج مجدد نزد چهار دخترش که هنوز زنده بودند اعتراف کرد

پیرو کلیساي رم، به مقام اجتماعی آنها گذاشت؛ ازدواج با یک موسیقیدان، آن هم با یک کاتولیک  مالی آنها اثر می

. مادرشان کوشید، ولی موفق نشد. آنها به مادر خود التماس کردند که در تصمیم خود تجدید نظر کند. زد لطمه می

مارس (وقتی بازگشت . و تقریباً یک سال از او دور ماند) 1783آوریل (به ایتالیا رفت : پیوتتسی آقامآبانه رفتار کرد

  .دخترها بازهم رضایت ندادند و به برایتن نقل مکان کردند. انم ثریل را هنوز مشتاق یافت، تسلیم شدو خ) 1884

ژوئیه  2جانسن در . ژوئن خانم ثریل کتباً به جانسن اعالم داشت که او و پیوتتسی قرار است ازدواج کنند 30در 

  :چنین پاسخ داد 1784

:خانم

اگر این ازدواج تاکنون سرنگرفته است، . اید آور ازدواج کرده ا به نحوي شرمشما را درست تعبیر کنم، شم  اگر نامۀ

اید، خداوند زشتی عمل شما  ها و مذهب خود دست کشیده اگر شما از بچه. بگذارید بار دیگر با یکدیگر صحبت کنیم

. ري به بار نیاورداید، خدا کند حماقت شما زیان بیشت اگر شما از حسن شهرت و کشور خود دست کشیده. را ببخشد

اگر کار اخیرالذکر هنوز صورت نگرفته است، من، که شما را دوست داشته و بر شما ارج و احترام نهاده و خدمت 

کنم پیش از آنکه  ام، از شما تقاضا می ام، من که مدتهاي مدید شما را در میان زنان مقدم برهمه تصور کرده کرده

  .یک بار دیگر شما را ببینمبراي سرنوشتتان راه بازگشتی نباشد، 

  .من زمانی، خانم، باوفاترین ارادتمند شما بودم

  جانسن. اس

ژوئیه به جانسن پاسخ  4او در تاریخ . به عنوان توهینی به نامزدش، بشدت ناراحت شد» آور شرم«خانم ثریل از کلمۀ 

خانم » .ید، بگذارید دیگر با هم صحبت نکنیما  تا زمانی که شما عقیدة خود را دربارة آقاي پیوتتسی تغییر نداده»  :داد

. همۀ مردم لندن در محکوم دانستن وي با جانسن همعقیده بودند. ژوئیه با پیوتتسی ازدواج کرد 23ثریل در تاریخ 

کنم و مایلم دیگر هیچ وقت دربارة او  او صحبت نمی  من هرگز دربارة«: نوامبر جانسن به فنی برنی گفت 11در 

او خوابیدن را به نحوي روز . بایستی به سرزندگی روبه زوال جانسن لطمه زده باشند این وقایع می ».چیزي نشنوم

 1782ژانویه  16در . شد یافت، و براي تسکین دردها و آرامش اعصاب خود به تریاك متوسل می افزون مشکل می
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در این . ز مرگ هراس داشتبعد نوبت چه کسی بود؟ جانسن پیوسته ا. وي، رابرت لوت، درگذشت» پزشک خاص«

اي از غذاهاي سنگین و وحشتهاي  هنگام این هراس، و اعتقادش به جهنم، سالهاي آخر عمرش را به صورت آمیزه

ترسم یکی از کسانی باشم که آمرزیده  من می«: به دکتر ویلیام ادمز، استاد کالج پمبروك، گفت. مذهبی درآوردند

به دوزخ رفتن، آقا، و «او فریاد برآورد   سید منظورش از آمرزیده نشدن چیست،و وقتی ادمز از او پر» نخواهند شد؛

اعتقاد با آن به  توانست از مقایسۀ وضع روحی جانسن با آرامشی که هیوم بی بازول نمی» .عذاب همیشگی کشیدن

  .پایان عمر خود نزدیک شده بود خودداري کند

یک سردرگمی و »  :که خودش آن را چنین توصیف کرد جانسن به سکتۀ مختصري دچار شد 1783ژوئن  17در 

دردي احساس . قدرت تکلم از من سلب شد …. کنم نیم دقیقه طول کشید عدم تشخیص درسرم، که فکر می

شام صرف کند، و در ماه ژوئیه نزدیکان خود را » باشگاه«یک هفته بعد او آن قدر بهبود یافته بود که در » .کردم نمی

من چه مردي هستم که «: با صداي بلند به هاکینز گفت. ی به راچیستر و سالزبري به حیرت آوردبا سفرهاي کوتاه

ولی در » .توانم از مصاحبت دوستانم لذت ببرم ، واینک می- فلج، نقرس، و تنگی نفس –بیماري دارم  دست کم سه

زیرا (یافت  را نامکفی می» اهباشگ«او که . ششم سپتامبر خانم ویلیامز درگذشت و تنهایی او غیرقابل تحمل شد

مرده بودند و بعضی از اعضاي جدید خالف ذوق و  –گولدسمیث، گریک، وبوکالرك  –چندتن از اعضاي قدیمی آن 

را تأسیس کرد، که در یک آبجو فروشی در خیابان اسکس تشکیل » باشگاه شب« 1783در دسامبر ) سلیقۀ او بودند

پنی وارد شود و به صحبت او  3اي سه شب با پرداخت  توانست هفته ایی میدرآنجا هر آدم با سروپ. داد جلسه می

هاکینز و دیگران عقیده داشتند . او از رنلدز دعوت کرد که به این باشگاه بپیوندد، ولی رنلدز امتناع کرد. گوش دهد

در  ».تر شده بودنددر حکم نزول شأن آن قدرتهایی بود که باعث ذوق و شوق شخصیتهاي واالمقام«که باشگاه جدید 

بازول پس از بازگشت به . به قدرکافی حالش خوب بود که با بازول به لیچفیلد و آکسفرد سفر کند 1784سوم ژوئن 

لندن، رنلدز و دیگر دوستان را وادار کرد که از وزیر دارایی درخواست کنند پولی تأمین کند تا جانسن بتواند با آن 

. وزیر دارایی امتناع کرد. دهد مستمریش دو برابر شود جانسن گفت ترجیح می. برود براي سالمت مزاج خود به ایتالیا

  .ژوئیه بازول عازم اسکاتلند شد و دیگر جانسن را ندید 2در 

نفسم خیلی «: به بازول نوشت 1784در نوامبر . تنگی نفس، که برطرف شده بود، بازگشت و استسقا به آن افزوده شد

رنلدز، برك، لنگتن، فنی برنی، و دیگران » .شود روبه افزایش است در اعضاي بدنم جمع میگیرد، و آبی که  زود می

لیرة  1500لیره از خود به جاي گذارد که  2000او . جانسن وصیتنامۀ خود را نوشت. براي آخرین وداع نزدش آمدند

ند، بدون اینکه حاضر شوند از پزشکانی چند به معالجۀ وي پرداخت. آن براي مستخدم سیاهپوستش به ارث گذاره شد

. او از پزشکان تقاضا کرد که به پاهایش عمیقتر نیشتر بزنند، ولی آنها این کار را نکردند. اي بگیرند المعالجه او حق

وقتی پزشکان رفتند، او یک نیشتر یا قیچی را عمیقاً به ماهیچۀ پاي خود فرو کرد به امید اینکه آب بیشتري از آن 

مقداري آب خارج شد، ولی بیش از سیصدو پنجاه گرم خون هم با آن . م دردناك آن را کاهش دهدخارج کند و ور

یک هفته بعد، جسدش را در وستمینسترابی به . ، او چشم از جهان فروبست1784دسامبر  13عصر آن روز، . آمد

  .خاك سپردند

دوست داشتن وي در آشنایی . بود ترین شخصیت، حتی عجیبتر از سکارون یا پوپ، در تاریخ ادبیات او عجیب

پوشانید، و زمختی طرز رفتارش با شایستگی و معقول بودن  او رقت قلب خود را با خشونت می. نخستین مشکل است

ولی . هیچ کس تا این حد مورد تحسین قرار نگرفت و این قدر کم از دیگران تمجید نکرد. کرد کتابهایش رقابت می

او عقل و حکمت خود را با گفتارهاي . یابیم هایش می عقل و حکمت بیشتري در گفته هرچه از سن ما بیشتر بگذرد،

نغز ارتقا  داشت، ولی گفتارهاي مبتذل با نیرو و یا رنگ وروي گفتار خود به مقام مضمونهاي مبتذل را محصور می
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گشود و به خاطر  میاي لب به سخن  ما ممکن است او را به سقراط، که وي نیز به کوچکترین انگیزه. داد  می

آوري بودند، ولی سقراط سؤال  هر دو آنها مزاحمان تحرك. ها باقی مانده است، تشبیه کنیم هایش در خاطره گفته

هر دو آنها از اهل علم تقاضا داشتند . داد کرد و به هر سؤالی جواب می داد، جانسن سؤالی نمی کرد و جوابی نمی می

سقراط مانند یک فیلسوف و بالبخند با مرگ . نند و به مطالعۀ انسانها بپردازندکه ستارگان را به امید خود رها ک

.کرد روشد، و جانسن با رعشۀ مذهبیی که با دردهاي توانفرسایش برابري می روبه

بجز لنگتن و بو کالرك  –توانیم درك کنیم چرا اشراف انگلستان  ما می. داند  اینک هیچ کس او را کمال مطلوب نمی

توانست کاسه و  کنیم که او چگونه می ما درك می. گرفتند کردند و شیخوخیت وي را نادیده می و احتراز میاز ا –

او براي زیبایی ساخته نشده بود، ولی این خدمت را . کوزة نجیبزادگان یا اشیاي قیمتی ستراوبري هیل را به هم بریزد

ساسات بترساند، و وا دارد که با اوهامی کمتر دربارة کرد که بعضی از ما را از ظاهرسازي و ریاکاري و فوران اح

بایستی در وجود مردي که رنلدز، برك، و گولدسمیث  می. هاي آزادي به خود بنگریم طبیعت بشر یا نشئه

توانست  توانستند طی هزار و یک شب به سخنان او گوش دهند، چیزي دوستداشتنی، و در وجود کسی که می  می

مۀ بزرگ باشد و یک هزار و دویست صفحۀ آن را با آثار پردوام حیات پرکند، چیزي مسحور الهامبخش یک زندگینا

  .کننده وجود داشته باشد

VIII – مرگ بازول  

خود . اي به دست آورند مرد، خیل ادب دوستان به گردش جمع شدند تا از جسدش توشه» خرس بزرگ«هنگامی که 

اثر  1785وي کتاب زندگی سمیوئل جانسن کارکرد؛ ولی در سال بازول شتابی به خرج نداد؛ او مدت هفت سال ر

این اثر ظرف یک سال سه . خود به نام یادداشتهایی دربارة یک سفر به هبریدیز با سمیوئل جانسن را منتشر ساخت

این آوري کرده بود، در  هاي جانسن جمع ها و شیوه هستر ثریل پیوتتسی، که مطالبی دربارة گفته. بار به چاپ رسید

هاي کوتاه مرحوم سمیوئل جانسن، دکتر در حقوق، در مدت  هنگام از روي این یادداشتها اثري تحت عنوان قصه

در این کتاب کوچک او تصویري از میهمان خود ترسیم کرد که از آنچه . انتشار داد) 1786(بیست سال آخر عمرش 

هاي جانسن اثر  بدون شک، آخرین نامه. ستانه بودبه طور روزانه در یادداشتهاي خویش ترسیم کرده بود، کمتر دو

  .زخمی پردوام بر جاي گذارده بودند

زندگی سمیوئل  –اند  به استثناي بیش از ده داوطلبی که اینک فراموش شده –مدعی بعدي که وارد این میدان شد 

ر کافی به عنوان یک هاکینز به قد: منتشر شد 1787جانسن بود، که در پنج جلد نفیس توسط سرجان هاکینز در 

عنوان شهسواري دریافت دارد، و دانش کافی داشت که اثر خوبی به نام  1772وکیل دعاوي موفقیت یافته بود که در 

به جانسن پیوست و از ) 1749(»باشگاه آیوي لین«او در تأسیس ). 1776(تحریر درآورد  تاریخ موسیقی به رشتۀ

اي که میان او و برك درگرفت، این باشگاه را ترك گفت، و این کارش  رهپس از مشاج. اعضاي اصلی این باشگاه بود

را به او بدهد؛ ولی جانسن دوست او باقی ماند، اغلب از او نظر » مرد باشگاهی نشدنی«باعث شد که جانسن لقب 

هاکینز کمی پس از مرگ جانسن، گروهی از کتابفروشان از . خواست، و او را یکی از وصیهاي خود تعیین کرد می

این زندگینامه به این علت . اي در مقدمۀ آن قرار دهد اي از آثار دکتر را تنظیم کند و زندگینامه خواستند که نسخه

ساخت؛ و بازول هم بعداً در مورد صحت آنها ابراز  مورد انتقاد قرار گرفت که معایب جانسن را بدون ترحم آشکار می

تقریباً همۀ معایبی » .شود در یک محاکمۀ منصفانه قابل اثبات نیستند د میاتهاماتی که به آن وار«تردید کرد؛ ولی 

.که به جانسن نسبت داده شده بودند مورد توجه معاصران دیگر نیز قرار گرفته بودند

  همۀ. به این ضیافت بازگشت) 1788(هایی از او  هایی به مرحوم سمیوئل جانسن و نامه خانم پیوتتسی با انتشار نامه

بمراتب .) اش بود بجز نامۀ آخري که خطاب به بانوي از دست رفته(هاي جانسن  ها دلفریب بودند، زیرا نامه نامهاین 
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در خالل این احوال، بازول، در فواصل دعاوي حقوقی و مجالس . هاي وي، داراي کیفیات انسانی بودند بیش از گفته

اي غیرقابل  که تصمیم داشت آن را به صورت زندگینامه گساري، با شکیبایی مشغول تالش بر روي آن چیزي بود باده

، یادداشت برداري از مذاکرات جانسن را آغاز )1763(او کمی پس از نخستین مالقات خود با جانسن . رقابت درآورد

، پیش خود کشیده بود؛ این 1772کرده و نقشۀ نوشتن زندگی سمیوئل جانسن را در همان سالهاي نخستین، یعنی 

توانست  داشت و نمی او بندرت در محل یادداشت برمی. دارك صبورانه تا این حد مطول و پرزحمت بوددوران ت

تندنویسی کند؛ ولی این کار را براي خود به صورت یک اصل درآورد که پس از بازگشت به اطاق خویش، محفوظاتش 

ژوئیه  9شتن زندگی سمیوئل جانسن را در بازول نو. را دربارة آنچه روي داده یا گفته شده بود برکاغذ یادداشت کند

دوید و از دوستان جانسن که هنوز زنده بودند اطالعاتی  در شهر به این سو و آن سو می. در لندن آغاز کرد 1786

ادمند ملون، پژوهندة آثار شکسپیر، به او کمک کرد تا یادداشتهاي بسیار زیاد و درهم ریختۀ خود را . کرد جستجو می

یم کند؛ و به هنگامی که بازول بر اثر عیاشی، اندوه، و مرگ همسرش در هم شکسته شده بود و به نظر تفکیک و تنظ

: نوشت 1789بازول در . رسید در شرف تسلیم داشتن خود به زنان و مشروب است، شهامت او را تقویت کرد می

ب، تکمیل آنچه از قلم افتاده، و توانید تصور کنید که من در تنظیم و ترتیب انبوهی بسیار عظیم از مطال نمی«

ام، و همۀ این کارها  هاي گوناگون، چه زحمت و سردرگمی و عذابی متحمل شده جستجو براي اوراق مدفون در توده

او از زندگی و » .ام از این کار دست بکشم چند بار به فکر افتاده. اند عالوه بر زحمت نوشتن و تنقیح مطالب بوده

هاي قهرمان خود زینت  معین با نامه یام میسن این فکر را به دست آورد که داستان را در فواصلهاي گري اثر ویل نامه

کرد که این جزئیات مجموعاً تصویري کامل و گویا  بازول عمداً به گردآوري جزئیات پرداخت، و احساس می. دهد

مان تنظیم شده بودند، و یک کل آوري شده به صورت یک شرح وقایع، که از نظر ز قطعات جمع. ترسیم خواهند کرد

.به هم پیوسته با هم ترکیب شدند

من در ثبت وقایع مربوط به او «. هاي بازول با واقعیت منطبق بودند؟ خودش مدعی بود که چنین است آیا نوشته

وي هر جا امکان داشته باشد که ما گزارش » .اهمیت باید منطبق به حقیقت باشد چنان دقیق هستم که هر مطلب بی

رسد، هرچند  هاي جانسن با توصیفهاي دیگر مقایسه کنیم، از نظر حقایق، گزارش او درست به نظر می را دربارة گفته

اي را که  دهد که بازول خالصه مقایسۀ دفترچۀ یادداشت وي با زندگی سمیوئل جانسن نشان می. نه کلمه به کلمه

هاي  گاهی گفته  آورد، و با این عمل خود، قیم در مینوشت به صورت نقل قول مست هاي جانسن می خود از گفته

هاي نامربوط مبرا  بخشید، گاهی هم آنها را از واژه کرد، گاهی بهبود می داد، گاهی فشرده می جانسن را گسترش می

گاهی وي حقایقی را . داد اي گسترش می را به ابعاد محترمانه) مستهجن(» کلمات چهار حرفی«ساخت و بعضی  می

او مدعی نبود که همۀ حقایق را دربارة جانسن گفته است، ولی . کرد مورد خودش مساعد نبودند حذف می که در

حاضر نیستم چنگالهاي «اي از زمختیهاي جانسن را مالیمتر کند، او جواب داد که  وقتی هنه مور از او تقاضا کرد پاره

در واقع، او معایب ارباب خود را به همان » .یل کنماي تبد جانسن را قطع کنم یا براي ارضاي کسی ببري را به گربه

سعی کرد . نحو کاملی که دیگران نشان داده بودند آشکار ساخت، ولی در دورنماي کلی برجستگی آنها را کاهش داد

من اطمینان «: گفت می. داد، جانسن را به طور کامل نشان دهد تا آنجا که عالقۀ شخصی و اصول شایستگی اجازه می

جانسن در سراسر جهان و › قابل اعتناي‹اي از پیشرفت  نویسی من که نه تنها تاریخچه دارم که شیوة زندگینامهکامل 

کند کاملترین شیوة  ها و مذاکراتش ارائه می اندازي از ذهن وي در نامه دهد، بلکه چشم معرفی آثارش به دست می

از هر اثر دیگري که تاکنون انتشار یافته است، › یشترب‹تواند به فکري خطور کند؛ و  نویسی است که می زندگینامه

این زندگینامه . از چاپ خارج شد 1791سرانجام این اثر در دو جلد بزرگ در مه ».خواهد داشت› زندگی‹جنبۀ 

بسیاري از اشخاص از اینکه بازول مذاکرات . بالفاصله به عنوان یک گنجینۀ منحصر به فرد مورد شناسایی قرار نگرفت
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لیدي دیانا . شد گفت همیشه قابل تحسین بود، گزارش داده بود، سخت ناراحت بودند ی آنان را، که نمیخصوص

بوکالرك توانست در این کتاب بخواند که چگونه جانسن وي را زنی فاحشه خوانده بود؛ رنلدز متوجه شد که جانسن 

برد که جانسن صداقت سیاسی وي را مورد  وي را به خاطر افراط در میخواري مورد سرزنش قرار داده بود؛ برك پی

سئوال قرار داده و او را قادر به بلند کردن فاحشه دانسته بود؛ خانم پیوتتسی و خانم الیزابت مانتگیو براثر نیشی که 

گوید که این یک نوع جدید افترا  درست می دکتر بلگدن«: هوریس والپول نوشت. خورده بودند، روي درهم کشیدند

تواند، با گفتن اینکه یک شخص مرده فالن و بهمان سخن را دربارة یک شخص  از طریق آن انسان می زدن است که

اهمیت، و  ها را بی عدة دیگري جزئیات را بیش از حد، بسیاري از نامه» .زنده گفت، هرکس را مورد هتاکی قرار دهد

ه شدند که بازول یک شاهکار آفریده و به اما بتدریج مردم انگلستان متوج. کننده یافتند بعضی از صفحات را کسل

.زندگی خود تا حدودي علو مقام بخشیده است

او ارباب مهربانی از آب درآمد، . لیره ارباب اوخینلک شده بود 1600درگذشته و او با درآمد سالی  1782پدرش در 

اجازة وکالت در  1786 در. ولی بیش از آن به زندگی شهري عادت کرده بود که مدت زیادي در اوخینلک بماند

رنلدز تک چهرة وي را در آن سال . دادگاههاي انگلستان را یافت و از آن پس بیشتر وقت خود را در لندن گذراند

گاهی . کشید و او را مطمئن به خود و گستاخ، بابینیی که براي بوبردن از هرگونه رازي مناسب بود، نشان داد

در آنجا در سن  1789همسرش در . کرد معموالً در اوخینلک زندگی میرفت، ولی  همسرش همراه وي به لندن می

بازول شش سال . هایش او را فرسوده کرده بود، درگذشت ویک سالگی، در حالی که مراقبت وي از بازول و بچه پنجاه

خود به  او بکرات کوشش کرد که بر نیاز. پس از او زنده ماند، شش سالی که توأم با نزول شأن روبه افزایش بود

وشش سالگی در لندن درگذشت، و جسدش براي  در سن پنجاه 1795مه  19در . مشروب فایق شود، ولی موفق نشد

گناهانش درحال حاضر در افکار مردم باقیند، ولی هنگامی که ما بار دیگر بزرگترین . تدفین به اوخینلک برده شد

  .دزندگینامه را بخوانیم، این گناهان را فراموش خواهیم کر

یابیم که این قرن  وقتی نگاهی به گذشته کنیم و قرن هجدهم را در ادبیات انگلستان مورد توجه قرار دهیم، در می

بیش از هرچیز دیگر قرن نثر بود، از ادیس، سویفت، و دفو گرفته تا سترن، گیبن، و جانسن؛ درست همانطور که قرن 

پیشرفت علوم و فلسفه، انحطاط مذهب و . ن و بهشت مفقودهفدهم قرن شعر بود، از هملت و دان گرفته تا دراید

تشریفات مذهبی، و احیاي وحدتها و خویشتنداریهاي کالسیک، حرارت را به سردي گرایش داده و جریان نیروي 

با این . تخیل و آرمانها را سد کرده بودند؛ پیروزي عقل در حکم شکست شعر، چه در فرانسه و چه در انگلستان، بود

سرزندگی و تنوع ادبیات منثور انگلیسی در قرن هجدهم بیش از حد کفایت جبران پایبندي افراطی به قواعد وصف، 

براثر کارهاي ریچارد سن وفیلدینگ، رمان، که قبل از آنها . کرد که بر شعر آن قرن حکمفرما بود سرد و بیروحی را می

اي در  دان، صورت توصیف و انتقاد از زندگی و مطالعهعبارت بود از سرهم کردن یک سلسله ماجراهاي شیادان و ولگر

هاي تاریخنویسان، که در شرح احوال کشورها مردم  آداب، اخالقیات، و خصوصیات اخالقی به خود گرفت که از نوشته

وسو، توانست در آن دوران با تأثیر ریچاردسن بر پروو، ر و چه نفوذ ادیبی می. تر بود بردند، روشن کننده را از یاد می

توانست با ادبیات قرن هفدهم آن برابري، یا با  دیدرو، وگوته برابري کند؟اگر ادبیات انگلستان در قرن هجدهم نمی

بلندپروازي دوران الیزابت همگامی کند، زندگی مردم انگلستان برروي هم، پس از فتوري که در شهامت ومشی ملی 

از زمان شکست آرمادا، انگلستان . صعودي خود را بازیافتدر دوران بازگشت خاندان استوارت پدپد آمد، حرکت 

سالهاي ما بین روي کار آمدن چتم تا مرگ . چنین جوش و خروش وسیعی از فعالیت و سیاست را احساس نکرده بود

پسرش، شاهد آن بود که انقالب صنعتی انگلستان را با فاصلۀ بسیار، از لحاظ خالقیت و قدرت اقتصادي، در 

  باي خود قرارداد، و شاهد آن بود که پارلمنت انگلستان ضمن محدود کردن اختیارات پادشاه خود،پیشاپیش رق
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در این هنگام امپراطوري عظیم انگلستان بنا نهاده شد، در این هنگام در تاالرهاي مجلس . کرد ها را تسخیر می قاره

در این هنگام، درحالی که . د نشنیده بودشد که اروپا از زمان سیسرون به بع عوام چنان فصاحتی طنین افکن می

ساخت و براي تحقق بخشیدن به رؤیاهاي خویش سرهاي  فرانسه به خاطر آزاد ساختن امریکا خود را ورشکست می

منابع فکري و ارادي خود را به کار بست تا مسیر تکامل را بدون   کرد، انگلستان همۀ مردم خود را از تن جدا می

  .حالی که در اقتصاد و سیاستمداري پیروزمند و مافوق همه بود، پا به قرن نوزدهم گذاردانقالب طی کند و در 
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I – 1774- 1754: وراث تاج و تخت  

دوفن، که تنها پسر مشروع لویی پانزدهم بود، لویی فر به نام . لویی شانزدهم سومین فرزند دوفن لویی دو فرانس بود

بري، و واداشتن خود به هنرهاي یدي،  کرد با شکار، شنا، قطع اشجار، چوب او سعی می. زیرا شکمپرست بود  داشت،

در سراسر عمر خود احساس احترام خویش را نسبت به کلیسا حفظ کرد؛ عزیزترین . چاقی خود را برطرف کند

کرد، از جمله آثار مونتسکیو و  زیاد مطالعه می. وددوستانش کشیشان بودند، و از زناکاریهاي پدر خود عمیقاً شرمنده ب

او حاضر نشد در فرانسه » پادشاه جز مباشر درآمدهاي کشور چیزي نیست؛«روسو را خواند؛ این نظر را پیدا کرد که 

اي را ندارد که این سفر براي مردم بیچاره در برخواهد  وجود من ارزش آن هزینه  همۀ«گفت  سفر کند، زیرا می

هاي او به لویی شانزدهم رسید، بسیار شایان توجه  اینکه چه مقدار از خصوصیات اخالقی، عادات، و اندیشه» .داشت

ژوزف -لویی  :ژوزف اهل ساکس با فضیلت و نیرومند بود و هشت بچه براي او آورد، از جمله- همسرش ماري .است

 23اوگوست ملقب به دوك دو بري متولد اي کشته شد؛ لویی  طی حادثه 1761ملقب به دوك دو بورگونی، که در 

، که بعداً لویی 1755ستانیسالس ملقب به کنت دو پرووانس متولد  -، که بعداً لویی شانزدهم شد؛ لویی1754اوت 

 1765وقتی پدرشان در . ، که بعداً شارل دهم شد1757آرتوا متولد / فیلیپ ملقب به کنت د - هجدهم شد؛ و شارل

  .که یازده سال داشت، وارث تاج و تخت شددرگذشت، لویی اوگوست، 

اي مریض احوال، ترسو، و خجول بود، ولی سالها زندگی در نقاط روستایی و غذاي ساده به او سالمت و نیرو  او بچه

او به ذکاوت برتر برادرانش، که ارشدیت او را کامالً نادیده . لویی مانند پدرش خوب بود، ولی درخشان نبود. بخشید

وي، که محجوبتر از آن بود که در برابر تعرض دیگران معامله به مثل کند، خود را با ورزش . برد ، رشک میگرفتند می

لویی با دقت کامل تیراندازي آموخت، و فراگرفت که چگونه در به کار بردن . داشت دستی مشغول میو کارهاي 

ستود، و  کردند می ی را که در دربار خدمت میوي مهارتهاي افزارمندان. دستان و ابزار خود با کارگران رقابت کند

ولی کتاب را نیز . دوست داشت با آنها گفتگو و کارکند، و عادات و طرز سخن گفتن آنان را تاحدودي به خود گرفت

بسیار دوست داشت و عالقۀ خاصی به فنلون یافت در دوازدهسالگی یک دستگاه چاپ در کاخ ورساي نصب کرد و به 

تحت  1766حروف یک کتاب کوچک را چید که در سال ) که در آن وقت نه و یازده سال داشتند(کمک برادرانش 

لویی . آمد ها خوشش نمی پدربزرگش از این گفته. هاي اخالقی و سیاسی مقتبس از تلماك منتشر کرد عنوان گفته

واهد شد، ولی به هرحال به آن پسر بزرگ نگاه کنید، او مایۀ خانه خراب شدن فرانسه و خودش خ«: پانزدهم گفت
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شد این شاهزادة کارگر را به یک پادشاه تبدیل کرد؟ آیا امکان داشت  چگونه می».من زنده نخواهم بود تا آن را ببینم

بخش یافت که به او شهامت و غرور بخشد و برایش اطفالی از نسل بوربون بیاورد؟ حکمران حاضر  همسري تحرك

ود که به این امر توجهی کند؛ ولی شوازول، وزیر خارجه، ایامی را که در دربار وین بیش از آن سرگرم مادام دو باري ب

سه سال داشت، ) 1758(گذرانده بود و همچنین یک مهیندوشس با روح به نام ماریاآنتونیا یوزفا را، که در آن هنگام 

ش؛ که بر اثر قرارداد صلح جداگانۀ شد به اتحاد با اتری اوگوست باعث می- آورد؛ شاید ازدواج او با لویی به خاطر می

پرنس فون کاونیتس افکار مشابهی را به طور . اي بخشیده شود ضعیف شده بود، جان تازه) 1762(فرانسه با انگلستان 

آرژانتو، یکی از اشراف لیژکه ثروتی بسیار و قلبی رئوف داشت و سفیر اتریش در / محرمانه با کنت فلوریمون مرسی د

یک تقاضاي رسمی براي  1769لویی پانزدهم اندرز هماهنگ آنان را پذیرفت، در . میان گذارده بودورساي بود، در 

امپراطریس با کمال میل وصلتی را که . ماري ترز فرستاد، و از ماریا آنتونیا براي لویی اوگوست خواستگاري کرد

، که در این امر با وي مشورتی نشده بود، دوفن. پرورانده بود تصویب کرد خودش نیز مدتها قبل نقشۀ آن را در سر می

وقتی به او گفته شد که نامزدش یک شاهدخت زیباست، . به نحوي مطیعانه انتخابی را که براي وي شده بود پذیرفت

او بچۀ . در وین به دنیا آمد 1755ماریا آنتونیا در دوم نوامبر ».خدا کند فقط صفات خوبی داشته باشد« : آهسته گفت

د؛ پیشانیش بیش از حد بلند، و بینیش بیش از اندازه بلند و تیز بود؛ دندانهایش نامرتب بودند، و لب قشنگی نبو

ولی طولی نکشید که او پی برد که خون سلطنتی در رگهایش جریان دارد؛ طرز . پایینش بیش از حد گوشتالود بود

لوغ، او را به نحوي دلپذیر از نو قالبریزي راه رفتن مانند یک ملکه را آموخت؛ و طبیعت، به کمک ترشحات مرموز ب

بار و  و چشمان براق شیطنت» چون یاسمن و گل سرخ«اي  کرد تا اینکه باموهاي طالیی ابریشمین، رنگ رخساره

آبی، گردنی به سبک یونانیها اگر نگوییم لقمۀ مناسبی براي یک پادشاه بود، دست کم تکۀ لذیذي براي یک دوفن 

ماریا کریستینا : با مهارت، زندگیهاي مرفه و مناسبی یافتند  خواهر بزرگترش توسط امپراطریس، سه خواهراز پنج. شد

تشن شد، ازدواج کرده بود؛ ماریا آمالیا با فردیناند، دوك پارما،  –با پرنس آلبرت حکمران ساکس، که دوك ساکس 

امپراطور مشترك امپراطوري مقدس روم شده، و  برادرشان یوزف. ناپل شده بود  ازدواج کرده بود؛ ماریا کارولینا ملکۀ

.فرانسه شود  الزم بود که ماریا آنتونیا ملکۀ. برادر دیگرشان، لئوپولد، مهیندوك توسکان بود

در سیزدهسالگی اندکی ایتالیایی . ترز بود، تاحدودي مورد بیتوجهی قرار گرفته بود او، که کوچکترین فرزند زندة ماري

دانست، و با آنکه  از تاریخ تقریباً هیچ نمی. توانست نه فرانسه و نه آلمانی را صحیح بنویسد  یولی نم. آموخته بود

وقتی لویی پانزدهم تصمیم گرفت او را به عنوان همسر . گلوك معلمش بود در موسیقی پیشرفت مختصري کرده بود

. تا در تعلیم و تربیت وي تسریعی ایجاد کندنوة خود بپذیرد، اصرار کرد علیه آبله تلقیح شود و آبه ورمون را فرستاد 

خصوصیات اخالقی و عواطف قلبی او عالی هستند، و از آنچه عموماً تصور شده است، باهوشتر «ورمون گزارش داد که 

گیرد که  او تا هنگامی یاد می …. العاده سرسري است، و آموزش به او مشکل است  است، ولی تاحدودي تنبل و فوق

  .ها با سگهایش را دوست داشت ولی رقص و جست وخیز در بیشه» .فراهم باشد مایۀ سرگرمیش

دانست که سرنوشت اتحاد را به دستهایی که بیش از حد براي  امپراطریس، که براثر رنج و اندوه فرسوده شده بود، می

را در اطاق خود مدت دو ماه پیش از ازدواج مورد نظر، او ماریا آنتونیا . سپارد چنین مسؤولیتی ضعیفند می

. خوابانید تا در خلوت شبها، مطالبی دربارة حکمت زندگی و هنر عضو خاندان سلطنتی بودن را به او تلقین کند می

هاي اخالقی و سیاسی باشد، تنظیم  ترز براي دخترش فهرستی از قواعدي که راهنماي طرز رفتار وي در زمینه ماري

اش  و از او تقاضا کرد تا نسبت به کمبودهاي عروس نابالغی که براي نوهاي نوشت  او به لویی پانزدهم نامه. کرد

اي هم براي دوفن نوشت، که گرمی نگرانی و هراسهاي یک مادر از آن محسوس  او نامه. فرستد گذشت نشان دهد می

  :بود
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ام، زیرا  ور تربیت کردهمن او را براي همین منظ. وجد من بود، مایۀ خوشوقتی شما باشد  امیدوارم همانطور که او مایۀ

اي به وظایفش نسبت به  من در او عالقه. کردم که او با شما سرنوشت مشترکی خواهد داشت بینی می مدتها پیش

دختر من  …. ام شما، یعنی دلبستگی پر احساس و توانایی شناخت و به کار بستن وسایل خشنود شما، برانگیخته

خداحافظ دوفن عزیز، خوشبخت باشید . . . شناسم نان دارم، زیرا او را میشما را دوست خواهد داشت، من به آن اطمی

  .مادر پراحساس شما. من غرق در اشک هستم …. و او را خوشبخت کنید

در کلیساي آوگوستین در وین، این دختر با نشاط و بیفکر، که چهارده سال از عمرش  1770آوریل  19در 

دو روز . ت دوفن فرانسه درآورده شد؛ برادرش فردیناند جاي دوفن را گرفتاو گوس - گذشت، وکالتاً به عقد لویی می

را از جلو کاخ شونبرون عبور داد ) همسر دوفن(اسب، دفین  366کالسکه و  بعد کاروانی بزرگ، مرکب از چهل و هفت

که آنها بتوانند با فرانسویان چنان مهربان باش «: آهسته به دخترش گفت. و امپراطریس آخرین وداع را با او کرد

نفر ندیمه، آرایشگر، خیاط، امربر، روحانی، جراح، داروساز،  132مالزمان » ام و اي فرستاده بگویند برایشان فرشته

ظرف . شدند نفر براي مراقبت از اسبان، که در سفر طوالنی به پاریس چهار یا پنج بار عوض می 35آشپز، خدمه، و 

اي واقع در رودخانه، ماریا  در جزیره. روي ستراسبورگ رسید رودخانۀ راین روبه شانزده روز، کاروان به کل در کنار

مالزمان اتریشیش او را ترك گفتند تا به وین . لباسهاي اتریشی خود را از تن به در کرد و لباس فرانسوي پوشید

اریا آنتونیا مبدل به ماري از آن پس م. بازگردند، و جاي آنها را مالزمان فرانسوي مرکب از بانوان و خدمه گرفتند

کردند، ناقوسهاي کلیساها به صدا درآمده بودند، و  پس از تشریفات بسیار، درحالی که توپها غرش می. آنتوانت شد

او گریست، لبخند زد، و با شکیبایی تشریفات مطول را تحمل . کشیدند، او را به ستراسبورگ آوردند مردم هورا می

آقایان به آلمانی سخن «: به زبان آلمانی آغاز کرد، او سخنش را قطع کرد و گفتوقتی که شهردار نطقی . کرد

پس از اینکه یک روز استراحت به او داده شد، کاروان پر » .کنم نگویید، از امروز من جز فرانسه زبانی درك نمی

.کبکبه حرکت خود را در فرانسه آغاز کرد

کیلومتري شمال خاوري  84ن با بسیاري از درباریان به کومپینی در ترتیب کار چنین داده شده بود که پادشاه و دوف

اي بیرون جست، به سوي  عروس از کالسکه. مه وارد شد 14دوفین در . پاریس بروند تا از موکب دوفین استقبال کنند

لطف به او راحتی و لویی پانزدهم دوید، تمام قد تعظیم کرد، و همانطور ماند تا پادشاه او را بلند کرد و با اظهاري پر

او  ».دارداید، زیرا مادرتان روح لویی چهاردهم را  شما، خانم، از پیش عضوي از خانواده بوده« :او گفت. آرامش بخشید

ان کار را تکرار کرد، ولی شاید دوفن هم هم. پس از اینکه هر دو گونۀ ماري آنتوانت را بوسید، دوفن را معرفی کرد

، 1770مه  16در آنجا، در . عازم ورساي شد) از همراهان هر دو کشور(کاروان مرکب   مه، 15در . لذت کمتري برد

آن شب جشن بزرگی در محل جدید . یک ازدواج رسمی ازدواج نیابتی را که یک ماه قبل صورت گرفته بود تأیید کرد

من همیشه بعد از «: دوفن پاسخ داد. کند اوگوست هشدار داد که در خوردن افراط می –ویی پادشاه به ل. اپرا برپا شد

  .او همین کار را هم کرد، و کمی پس از رفتن به بستر عروسی به خواب رفت» .خوابم یک شام خوب، بهتر می

آرژانتو اظهار / مرسی د. وداو شبهاي متوالی با همان آمادگی خوابید، و صبحهاي متوالی زود بلند شد تا به شکار بر

رشد او را از نظر جنسی به عقب انداخته است، و جز ) از نظر جسمانی(اوگوست  –نظر کرد که رشد سریع اخیر لویی 

هر دوي شما خیلی جوان »  :ترز، که از این امر مطلع شد، به دخترش نوشت ماري. شود انجام داد انتظار کاري نمی

بعضی از » .هر دو شما نیرو خواهید یافت. طور خیلی بهتر است شود، این تو مربوط می تا آنجا که به سالمت. هستید

و این گفته وضع   پزشکان دوفن به وي گفتند که ورزش و غذاي خوب رشد احساسات عشقی را تحریک خواهند کرد،

، دوفن کوشید 1770در اواخر سرانجام، . را بدتر کرد، زیرا این دو چیز بالعکس وي را تنومندتر و خوابالودتر ساختند

کنت آراندا، سفیر اسپانیا، به . توأم کند، ولی نتوانست؛ تنها نتیجۀ آن دردي یأس آور بود» وصلت«که ازدواج را با 
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به مجامعت را بیش از حد دردناك وجود دارد شروع  قلفهگویند مانعی که در زیر  می»  :پادشاه خود گزارش داد

جراحان پیشنهاد کردند که » .تواند با انعطاف الزم براي نعوذ بازشود قلفه چنان ضخیم است که نمی«، یا »کند می

او تالشهاي مکرري کرد، ولی جز . مشکل را با یک عمل جراحی شبیه به ختنه برطرف کنند، ولی دوفن حاضر نشد

احساس عدم کفایت . ادامه یافت 1777این وضع تا . اي نگرفت ت و تحقیر کند، نتیجهاینکه خود و همسرش را ناراح

در زناشویی دوفن، احساس حقارت وي را نسبت به خود عمیقتر کرد و احتماالً در تبدیل وي به پادشاهی مردد و 

و طرز رفتار شاید آن هفت سال سرخوردگی در ازدواج برخصوصیات اخالقی . فاقد اعتماد به نفس سهمی داشت

گرفتند و بیشتر  دانست که مردان و زنان دربار بیرحمانه اقبال بد وي را به مسخره می او می. ماري آنتوانت اثر گذارد

او خود را با رفتن به اپرا یا تئاتر در . کردند دانستند، او را به عقیم بودن متهم می مردم فرانسه، که علت آن را نمی

ماري آنتوانت از تشریفات . داد تهیۀ لباس تا سرحد افراط به خود آزادي عمل می داشت، ودر پاریس دلخوش می

کرد که وي مرتباً با درباریان درآمیزد، و همچنین از رسوم و آداب آن، سرپیچید، و دوستی  دربار، که ایجاب می

وي . داد یفات ترجیح مینزدیک و صمیمانه با افرادي دلسوز مانند پرنسس دو المبال را به این گونه مراسم و تشر

اعم از اینکه علتش این بوده باشد که او اخالقیات مادام دوباري  –مدتها از صحبت کردن با مادام دو باري امتناع کرد 

برد که زنی دیگر توانسته باشد چنین به طور کامل مورد مهر پادشاه قرار گیرد و  پسندید، یا اینکه رشک می را نمی

.نزدش صاحب نفوذ باشد

درباریان شتابان به اقامتگاه دوفن رفتند و او و دوفین را دیدند که به زانو . درگذشت 1774مه  10لویی پانزدهم در 

ما ! آه خدایا، ما را حفظ کن«: گفت جوان نوزدهساله فریاد کشان می. کنند و به دعا مشغولند درآمده و گریه می

چیز   من هیچ! چه بار سنگینی»  :او به یکی از دوستانش گفت» !جوانتر از آن هستیم که بتوانیم فرمانروایی کنیم

در تمام طول روز، در ورساي، » .آید که همۀ جهان بر روي من خراب خواهد شد چنین به نظر می. ام نیاموخته

شاه «  :کردند مردان، زنان، و اطفال با شادي فریاد. پاریس، و سپس تا آن قسمت از فرانسه که این خبر به آنجا رسید

را حک کرد؛ » رستاخیز«هاي هانري چهارم، کلمۀ  روي یکی از مجسمه  یک پاریسی پرامید،» !باد شاه زنده  مرده است،

پادشاه بزرگ از میان مردگان برخاسته بود تا بار دیگر فرانسه را از هرج و مرج، فساد، ورشکستگی، و شکست نجات 

  .دهد

II – حکومت  

ن دستگاه به استبداد حکومت پروس و فساد حکومت انگلستان نبود؛ دستگاه اداري عیب دستگاه حکومت چه بود؟ ای

با این وصف، دستگاه سلطنت بوربون . و حکومت ایالتی آن داراي بعضی افراد خوب، و مردان تواناي بسیار بود

جاهاي دیگر سراغ  انقالب به این علت زودتر از. نتوانسته بود با رشد و توسعۀ اقتصادي و فکري مردم همگام باشد

فرانسه آمد که طبقات متوسط آن از هر ملت معاصر دیگر به مرحلۀ واالتري از خرد و دانش رسیده بودند؛ و افکار 

شدة اتباعش انتظاراتی از دولت داشتند که مشخصتر از خواستهایی بودند که هریک از دولتهاي آن  هشیار و برانگیخته

  .دزمان ناچار بودند آنها را بر آورن

فردریک دوم و یوزف دوم، که سرسپردگان فلسفه و سلطنت با قدرت مطلقه بودند، مقداري نظم و کفایت وارد 

طلبی خاص  انگاري و راحت اي که به سهل دستگاه سیاسی پروس و اتریش کرده بودند که در آن زمان در فرانسه

در ورساي، شوراي » .مه جا حکمفرما بودآشفتگی و اغتشاش بره«. بسته بود وجود نداشت مردم التینی زبان دل

ها به خاطر عدم تفکیک صحیح و تداخل  ها در کشمکش بود، و وزارتخانه سلطنتی از نظر قلمرو اختیارات با وزارتخانه

وظایفشان به خاطر رقابت در استفاده از یک اعتبار عمومی واحد، و نبودن یک مرجع باالتر براي هماهنگ کردن 

هاي قضایی  تقسیمات کشوري از نظر حدود اختیارات مأموران دولتی در زمینه. یگر در جدال بودندمشی آنها، با یکد
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اي دیگر؛ از لحاظ تقسیمات محلی براي امور نظامی باز به نحوي  هاي امور مالی به شیوه به یک شیوه بود؛ از نظر حوزه

هاي مالی، ناظر امور مالی با  در هریک از حوزه .ثالث؛ و باالخره، از حیث امور کلیسایی تقسیمات دیگري درکار بود

در سراسر فرانسه منافع تولیدکنندگان روستایی با منافع مصرف . فرماندار و پارلمانهاي محلی در کشمکش بود

کنندگان شهري تضاد داشت؛ ثروتمندان با فقرا، نجیبزادگان با اعضاي طبقۀ متوسط، و پارلمانها با پادشاه در مبارزه 

 1799، و آن اراده تا سال 1792این هدف تا سال . یک هدف متحد کننده و یک ارادة حاکم مورد نیاز بود .بودند

  .حاصل نشد

جنوب . هاي زندگی فرانسویان، و در عین حال یکی از بهترین آنها، دستگاه قضایی آنان بود یکی از بدترین جنبه

اجراي »  :دو توکویل گفت. انسه قوانین عرف و فئودال داشت، و شمال فر)مقتبس از روم باستان(فرانسه قوانین رومی 

زندانها کثیف، و . هر چند که شکایت از این وضع یک شکایت عمومی است - » عدالت پیچیده، پرهزینه، و کند بود

قضات غیرقابل . شد هنوز شکنجه توسط دستگاه قضایی مجاز داشته می 1774در سال  مجازاتها وحشیانه بودند، و

از لحاظ کلیۀ «سرهنري مین عقیده داشت که حقوقدانان فرانسه . ل، و معموالً غیرقابل ارتشا و عادل بودندانفصا

آنها شغل » .کیفیات ویژة وکالي دعاوي، قضات، و قانونگذاران، بمراتب از همگنان خود در سراسر اروپا بهتر بودند

از میان آنها کسانی . ن شغل را به پسر خود منتقل کنندکردند و حق آن را داشتند که ای العمر حفظ می خود را مادام

یافتند، و ثروتمندترین و متنفذترین آنها به پارلمان  محلی راه می» پارلمانهاي«که بیش از سایرین توانایی داشتند، به 

ایینتر پ» نجباي شمشیر«خود را از لحاظ شأن و شایستگی تنها کمی از » نجباي ردا« 1774تا سال . رفت پاریس می

متولد شده ) ردا و شمشیر(اعضاي این طبقه تنها افرادي را که در خانوادة یکی از این دو طبقه از نجبا . دانستند می

.دادند راه می» پارلمانها«بودند به 

میان پادشاه و مردم در حکم ترمزهاي مفیدي براي قدرت » گروههاي حد وسط«مونتسکیو استدالل کرده بود که 

هند بود؛ وي نجباي صاحب زمین و طبقه قضات را به عنوان دو قدرت از این نوع، به طور مشخص ذکر خودکامه خوا

براي ایفاي این نقش بازدارنده مدعی این اختیار بودند که هر فرمان سلطنتی را که به عقیدة » پارلمانها«. کرده بود

ایالتی، خصوصاً پارلمانهاي » پارلمان«چند . کنندآنها با قوانین و حقوق مسجل انطباق یا اختالف داشت تصویب یا رد 

رضایت آزادانۀ «و » ارادة عمومی«گرنوبل، روان، و رن، اصولی نیمه دموکراتیک، گاهی همراه عبارات روسویی دربارة 

شر بشر آزاد به دنیا آمده است و افراد ب«اعالم داشت که  1788به این ترتیب، پارلمان رن در . داشتند ابراز می» ملت

مبارزات آنها با . مدافعان سرسخت تمایزات و امتیازات طبقاتی بودند» پارلمانها«ولی، به طور کلی، » .اصالتاً برابرند

شد، آنها طرف رژیم کهن را  قدرت پادشاه در فراهم ساختن زمینۀ انقالب مؤثر بود، ولی بتدریج که انقالب نزدیک می

  .گرفتند و با سقوط آن ساقط شدند

طبق سنت خاندان بوربون، پادشاه تنها قانونگذار، مرجع اصلی قوة . نظري و ظاهري، قدرت پادشاه مطلق بود از جهات

توانست دستور دهد هر فردي در فرانسه دستگیر شود و به طور نامحدود در زندان  او می. اجرائیه و دادگاه عالی بود

هاي سر به  نامه«حتی لویی شانزدهم رئوف نیز چنین  .بماند، بدون اینکه دلیلی اقامه کند یا اجازة محاکمه دهد

اي را به ارث برده بود، و این دستگاه خود را براي ادارة امور و حیثیت  پادشاه دستگاه پرهزینه. کرد ي صادر می»مهر

نجیبزاده با همسران و  886دربار ورساي شامل خاندان سلطنت، و  1774در سال . دانست ناپذیر می حکومت اجتناب

معمار، و انواع منشیها، روحانیان،  8موسیقیدان،  47شکارچی،  56آشپز،  295اطفالشان بود؛ به این عده باید 

سرباز که در آن نزدیکیها مستقر  10,000شدند، با  نفر می 6000که روي هم حدود  …پزشکان، پیکها، و محافظان، 

اي داشت؛ بعضی از نجیبزادگان  خود دربار جداگانههریک از اعضاي خاندان سلطنت براي . شده بودند، افزوده شود

پادشاه چند . بوربون هم همین طور اورلئان و دوك دو/ مخصوص، مانند پرنس دو کنده و پرنس دو کونتی و دوك د
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وعادتش . ژرمن، فونتنبلو، کومپینی، و رامبویه- شوازي، سنتوبر، سن  در ورساي، مارلی، الموئت، مودون، –کاخ داشت 

که بدیهی است  -بود که از یک کاخ به کاخ دیگر نقل مکان کند و قسمتهایی از دربار نیز دنبالش روان شوندبراین 

.لیور بالغ شد 3,660,491به  1780هزینۀ میز غذاي پادشاه در . الزم بود به آنها جا و غذا داده شود

آقاي اوژار، منشی یکی از    این ترتیب،به . حقوق مأموران دربار متوسط بود، ولی مزایاي آنها وضعی متغیر داشت

لیور برایش  200,000کرد که این شغل سالی  گرفت، ولی اعتراف می لیور حقوق می 900ها، تنها سالی  وزارتخانه

رسانید، در حالی که زیردستان کارها را انجام  صدها شغل بیمسئولیت درباریان را به پول می. درآمد خالص دارد

دهها مستمري، . داشت لیور دریافت می 18,000کرد،  و براي اینکه سالی دوبار نامش را امضا میدادند؛ آقاي ماش می

دهها . شد هاي آنها می الحمایه دار یا تحت شد، نصیب نجیبزادگان سروزبان لیور می 28,000,000که جمع آنها سالی 

از پادشاه انتظار . وجه پادشاه برخوردار شوددقت و ت توطئه در جریان بودند تا تعیین شود چه کسی باید از عنایات بی

دار که دچار مشکالت مالی شده بودند کمک کند، و براي دختران نجیبزاده به  هاي اسم و رسم رفت به خانواده می

لیور  150,000هاي در قید حیات لویی پانزدهم تقریباً سالی  هریک از بچه. هنگام ازدواجشان جهیز فراهم آورد

گرفتند، زیرا از آنها انتظار  لیور به عنوان حقوق ساالنه می 150,000هریک از وزیران تا سالی . تداش دریافت می

مسئولیت  این ولخرجیها، مستمریها، هدایا، حقوقها، و مشاغل اسمی و بی  همۀ. اي بکنند رفت پذیراییهاي پرهزینه می

به طور خالصه، دربار . آمدند دي ملت به دست میشدند که از زندگی اقتصا از درآمدهایی پرداخت می) ولی با حقوق(

  .لیور براي فرانسه خرج داشت که، یک دهم همۀ درآمد دولت بود 50,000,000سالی 

III – ملکۀ باکره  

او، که به یک شوهر از لحاظ جنسی ناتوان وابسته و از عواطف عاشقانه . ماري آنتوانت ولخرجترین عضو دربار بود

با البسۀ گرانبها، جواهر، کاخهاي  1778زد؛ خود را تا سال  نه ارتباط نامشروعی دست نمیگو محروم بود، به هیچ

باخت و با سخاوتی بیپروایانه  اي در قمار می مبالغ عمده. کرد ها، و مجالس رقص سرگرم می متعدد، اپرا، نمایشنامه

طراحان برایش . خرج لباس خود کردلیور  252,000او ) 1783(در یک سال . داد مبالغ هنگفتی به نور چشمیها می

. آوردند نام داشتند، برایش می» تمناهاي نقابدار«یا » عالئم پنهان شده«، »لذات بدون مالحظه«البسۀ تفننی، که 

اش حد وسط قدش به نظر  دادند که چانه کردند و مویش را چنان ترتیب می آرایشگران ساعتها وقت صرف سرش می

، مانند تقریباً هرچیز دیگري که به او مربوط بود، براي خانمهاي دربار، سپس »ي مرتفعآرایش گیسو«این . رسید می

.آمد خانمهاي مراکز ایااللتی به صورت مد در می خانمهاي پاریس، و آنگاه

او از بومر جواهرساز رسمی دربار سنگهاي  1774در . عالقۀ شدید وي به جواهر تقریباً به صورت یک جنون درآمد

لیور به او  200,000لویی شانزدهم یک ردیف یاقوت، الماس، و النگو به بهاي . لیور خرید 360,000مبلغ  قیمتی به

  :ترز چنین نوشت آرژانتو به ماري/ مرسی د 1776داد، در 

اکو داده است، و با اینکه  100,000با آنکه پادشاه، به مناسبات مختلف، به ملکه الماسهایی به ارزش بیش از 

من از . گوشوارهایی چلچراغی از بومر بخرد …هم اکنون مجموعۀ شگرفی دارد، با این وصف مصمم شدعلیاحضرت 

تر بود که از چنین هزینۀ عظیمی  علیاحضرت این نکته را پنهان نداشتم که تحت شرایط اقتصادي حاضر عاقالنه

  .م داد و آن را از پادشاه پنهان داشتاحتراز شود؛ ولی او نتوانست مقاومت کند، هرچند که این خرید را با دقت انجا

ملکه توافق کرد که تنها در مواقع رسمی جواهرات خود را به کار برد؛ . ماري ترز سرزنش تندي براي دخترش فرستاد

و بعدها این داستان را که وي قبول کرده بود آن   گاه ولخرجی مالیاتهاي خود را بر او نبخشیدند، ولی مردم هیچ

  .خریداري کند پذیرفتند) که ماجرایش بعداً گفته خواهد شد(مشهور را گردنبند الماس 
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کرد و دوست داشت، و نسبت  نگریست، زیرا او را تحسین می پادشاه به این نقاط ضعف همسر خود با دیدة اغماض می

خود  او قروض قمار همسرش را از کیسۀ. کرد به شکیبایی او در مورد ناتوانی جنسی خودش احساس حقشناسی می

دانست نشاط او در مالء عام باعث  کرد، هر چند که می پرداخت، و او را به رفتن به اپراي پاریس تشویق می می

دولت تقریباً هر هفته هزینۀ . اند ناراحتی مردمی خواهد شد که به وقار و خویشنداري خاندان سلطنت عادت کرده

عالوه بر آن، ملکه . پرداخت یافت می ر دربار ترتیب میاجراي سه نمایش، دو مجلس رقص، و دو شام رسمی را که د

دورانی بود که ) 1777-1774(این سالها . کرد در مجالس بالماسکه در پاریس یا در منازل خصوصی شرکت می

ملکه، که از نزدیکیهاي شبانۀ شوهرش جز شهوات تحریک شده و ارضا . نامید مادرش بصراحت آن را دوران اسراف می

برد تا به بستر رفتن او را  گاهی هم ساعت را جلو می(کرد زود بخوابد  آورد، او را تشویق می به دست نمینشده چیزي 

او به . تا خودش بتواند در بازیهایی که ممکن بود تمام شب طول بکشند، به دوستانش ملحق شود) به جلو اندازد

خوب آواز . اش به نمایش و موسیقی بیشتر بود عالقهداد، و به هنر عالقۀ کمی داشت، ولی  اي نشان نمی ادبیات عالقه

  .کرد نواخت، و با کالوسن سوناتهایی از موتسارت اجرا می کرد، چنگ می خواند، بازیگري می می

اسراف بیفکرانۀ ناشی از بیحوصلگی و سرخوردگی، و : از میان همۀ این معایب تنها یکی بود که جنبۀ اساسی داشت

که امکان دارد بیش از آنکه تاریخنویس (پرنس دولینی . ی غرقه در ثروت و ناآگاه از فقرمعلول یک طفولیت و جوان

بود که طولی نکشید که ملکه از مرحلۀ عالقه به البسۀ گرانبها بیرون آمد؛ در  مدعی) بوده باشد» جنتلمن«باشد، یک 

ه بودند که از خرج کردن بیپروایانه مورد باختهاي قمارش مبالغه شده، و قروضش همان قدر معلول سخاوت غیرعاقالن

اتحاد با اتریش . اي داشتند درباریان و محافل ادبی نسبت به او به عنوان یک اتریشی نظر خصمانه. شد ناشی می

تجسمی از این اتحاد بود و، ) نامیدند می» زن اتریشی«که او را آن (گاه مورد عالقۀ تودة مردم نبود ماري آنتوانت  هیچ

) حتی گاهی به زبان فرانسه(دالیل قابل قبول، مورد این سؤظن قرار داشت که از منابع اتریش  تا حدودي به

مادام . اینها، سرزندگی توأم با جوانی، با روحی و عطوفتش، قلوب بسیاري را تسخیر کرد  با همۀ. کرد طرفداري می

؛ به هنگام کار، چند لوله )1779(او آمد   گذشت، براي کشیدن تک چهرة لوبرن، که چند ماه از بارداریش می –ویژه 

هاي رنگ را از  و خودش لوله» اید، خیلی پیش رفته«ملکه فوراً به او گفت خم نشود، زیرا . رنگ از دست نقاش افتاد

آنتوانت معموالً بامالحظه بود، ولی گاهی، در آن لحظات خوشی بیفکرانه، طرز رفتار یا نقایص . روي زمین برداشت

العمل مثبت  شد عکس داد، و با سرعتی بیش از حد نسبت به هر تقاضایی که از او می  مورد مسخره قرار میدیگران را 

موجودي چنین سرزنده، که  ».دانست او هنوز خطر تسلیم شدن به هرگونه انگیزة خیرخواهانه را نمی«داد؛  نشان می

ه و دقیق رسوم و تشریفات دربار ساخته نشده در نزدش زندگی و تحرك با یکدیگر مترادف بودند، براي آهنگ آهست

متري کاخ ورساي بود، و اطراف آن به  1600بود، طولی نکشید که وي علیه اینها بشورید و در پتی تریانون، که در 

لویی شانزدهم مالکیت بالمنازع این محل مالقاتهاي پنهانی را به  1778در . جستجوي سادگی و آسایش پرداخت

توانست با نزدیکان خود پناه گیرد، و لویی قول داد مزاحم آنها نشود، مگر اینکه  در اینجا ملکه می .ملکه عرضه داشت

چون در این ساختمان تنها هشت اطاق بود، ملکه دستور داد چند کلبه در نزدیکی آن براي . از او دعوت شود

خیابانهاي پرپیچ و  –طرحریزي کنند » طبیعی«او ترتیبی داد که باغهاي اطراف آن را به سبک . دوستانش بسازند

خم، درختان گوناگون، مخفیگاهها و یک جویبار؛ و دستور داد که براي این جویبارها، با هزینۀ زیاد، آب با لوله از 

همچنین براي تکمیل تجسمی روسووار از بازگشت به طبیعت، دستور داد هشت مزرعۀ کوچک در . مارلی آورده شود

در آنجا . که هریک از آنها از خود کلبۀ روستایی، خانوادة دهقانی، تودة پهن، و چند گاو داشتباغ مجاور دایر کنند 

آمد و از دیدن دوشیدن  وي به لباس زنان چوپان، یعنی روپوش سفید، دستمال کردن نازك، و کاله حصیري در می

در پتی تریانون او و . دآم شیر از پستان گاوهاي برگزیده به داخل ظروف چینی ساخت سور بسیار خوشش می
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در . دادند کردند، و روي چمن به پادشاه یا میهمانان برجسته ضیافت می نواختند، یا بازي می دوستانش موسیقی می

آورد که در بعضی از آنها خودش نقشهاي مهمی ایفا  هایی روي صحنه می آنجا و در کاخ سلطنتی، ملکه نمایشنامه

و پادشاه را از همه فن حریف بودن و  –وسی فیگارو، و کولت در غیبگوي دهکده مانند نقش سوزان در عر –کرد  می

.آورد جذبۀ خود به وجد می

ترسید اگر با آزادي بیش از حد با مردان در آمیزد بدنامی به بار بیاید، با زنان دوستیهایی چنان نزدیک  او، که می

کارینیان، ملقب به پرنسس دو  -ترز دو ساووا –ي نخست، مار. برقرار کرد که بدنامی جنبۀ دیگري به خودگرفت

شوهرش فرزند نوة لویی . المبال، زنی مالیم، غمگین، و ضعیف، بیست و یک ساله، که از دو سال قبل بیوه شده بود

ها یا فواحش رفت سیفیلیس گرفت، و پس از  کمی پس از ازدواجش به سراغ رفیقه  چهاردهم، دوك دو پانتیور،

پرنسس هرگز از عذاب طوالنی آن ازدواج . هان خود نزد همسرش با شرح و بسطی انزجار آور درگذشتاعتراف به گنا

یک توده از مردم انقالبی او را  1792بهبود نیافت؛ به تشنجات عصبی و غش ادواري مبتال شد، تا اینکه در 

شق شدیدي به او یافت؛ او را هر مند شد، سپس ع ماري آنتوانت نخست از روي ترحم به وي عالقه. قطعه کردند قطعه

او این پرنسس را رئیس  1775در اکتبر . نوشت می –گاهی روزي دو بار  –آمیز  هاي محبت دید و برایش نامه روز می

لیور به  150,000اي به مبلغ  امور خاندان ملکه کرد؛ و پادشاه را، با وجود اعترافات تورگو، وادار کرد که حقوق ساالنه

کردند از نفوذ خود نزد ملکه و، از  عالوه بر آن، پرنسس خویشان و دوستانی داشت که از وي تقاضا می. او بپردازد

آنتوانت، پس از یک سال، عشقش نسبت . طریق ملکه، نزد پادشاه استفاده کند که مشاغل یا عطایایی به دست آورند

  . به پرنسس دوالمبال رو به زوال گذارد و دوست دیگري گرفت

اي قدیمی و تهیدست بود؛ او قشنگ، ریزنقش، و  و پوالسترون، همسر کنت ژول دو پولینیاك، از خانوادهیوالند د

آمد که او داراي چنان حرص و طمع مالی  دیدند هرگز این سوءظن برایشان پیش نمی طبیعی بود؛ کسانی که او را می

گو از متعادل کردن بودجۀ کشور احساس یافت، تور باشد که، مادامی که ملکه از مصاحب لطیف طبع خود لذت می

هنگامی که کنتس به زایمان نزدیک شد، ملکه او را وادار کرد به ال موئت، یکی از ویالهاي سطنتی نزدیک . یأس کند

وقتی کنتس . برد کرد و تقریباً همیشه برایش هدایایی می  در آنجا هر روز از او دیدن می. کاخ ورساي، نقل مکان کند

لیور به عنوان جهیز  800,000لیور براي پرداخت قروضش،  400,000 :شد از او دریغ داشت چیز را نمی چمادر شد هی

عنوان دوك و ) 1780(دخترش، شغل سفارت براي پدرش، پول و جواهر و پوست و آثار هنري براي خودش، باالخره 

آرژانتو به ملکه اطالع داد که  /سرانجام، مرسی د. زیرا کنت حسرت دوك شدن داشت –امالك بیچ براي شوهرش 

مورد سودجویی قرار گرفته است، و دوشس جدید صمیمیت وي را متقابالً با صمیمیت خود پاسخ ) ملکه(وي 

ملکه از مادام دو پولینیاك بخواهد که کنت   که به عنوان یک آزمایش، –ملکه پذیرفت  -او پیشنهاد کرد، . دهد نمی

مادام امتناع کرد، و ماري آنتوانت به . آمد، از حلقۀ اطرافیان خود خارج کند  بدش می دو ودروي را، که آنتوانت از او

آنها  خانوادة پولینیاك به دشمنانش پیوست و یکی از منابع افتراهایی شد که به وسیلۀ. دوستان دیگري روي آورد

.دار کردند نویسان نام ملکه را لکه درباریان و جزوه

داد  درباریان از هدایایی که وي به نور چشمیهاي خود می. تراشید کرد برایش دشمن می تقریباً هرکاري که او می

قدر  آنها شکایت داشتند که ملکه آن. رسید متأسف بودند، زیرا مفهوم آن این بود که سهم کمتري به خودشان می

اند و تعداد افرادي که در آن  داده ها زرق و برق خود را از دست کند که این برنامه هاي دربار غیبت می زیاد از برنامه

بسیاري از کسانی که از هزینۀ سنگین البسۀ وي در سالهاي پیش شکایت . کنند کاهش یافته است شرکت می

. کردند اي از لحاظ سادگی لباس متداول کرده بود، انتقاد می داشتند، در این هنگام از وي به خاطر اینکه مد تازه

/ او پادشاه را وادار کرده بود که دوك د. شدند یاطان پاریس تهدید به ورشکستگی میبازرگانان ابریشم لیون و خ
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؛ این دوك هواخواهان )1775(اگیون را که رهبري طرفداران مادام دو باري را به عهده داشت، از کار برکنار کند 

که بسیاري  –نویسان پاریس  ، جزوه1776بعد از . دادند زیادي داشت و اینها هستۀ دیگري از دشمنان را تشکیل می

. اي علیه ملکه شدند دست اندرکار مبارزة هتاکی بیرحمانه -کردند  از آنان اطالعات و پول از اعضاي دربار دریافت می

ها،  در یکی از این جزوه. کردند گاه و بیگاه کلیۀ مردان موجود در ورساي توصیف می بعضی از نویسندگان او را رفیقۀ 

چند بار شما بستر نکاح و نوازش شوهر خود را »  :اب به ملکه نام داشت، این سؤال مطرح شده بوداي خط که مؤاخذه

اید تا خود را تسلیم زنان و مردان عیاش و شهوتپرست کنید و در لذات حیوانیشان، با آنها یار و دمساز  ترك گفته

که از الماس پوشیده بود، و به این شیوه داد   یک جزوة دیگر یکی از دیوارهاي پتی تریانون را نشان می» شوید؟

کردند که در جریان شورشهاي مربوط  شایعاتی در جریان بودند که وي را متهم می. داشت ولخرجی او را مجسم می

گاه مرتکب  تاریخنویسان توافق دارند که وي هیچ» .اگر آنها نان ندارند، کیک بخورند«: او گفته است 1788به نان در 

حتی از اینها . کرد ار عاري از عواطف نشد؛ و بالعکس از کیسۀ خود کمکهاي فراوانی به مردم میگناه این اظه

مادام کامپان، . الناس جریان داشت، حاکی از اینکه وي نازاست تر، این عقیدة عمومی بود که درمیان عوام بیرحمانه

  :کند بانوي اول خوابگاه ملکه، چنین تعریف می

رتوا صاحب پسري شد، زنان بازار و زنان ماهیفروش، که مدعی داشتن حق ورود به کاخ آ/ کنت د 1773وقتی در 

سلطنتی به هنگام والدتهاي خاندان سلطنت بودند، درست تا در اقامتگاه ملکه دنبالش رفتند و با خشنترین و 

سلطنت وارث تأمین  کشیدند که این وظیفۀ او بود نه وظیفۀ جاریش که براي تخت ترین عبارات فریاد می عامیانه

سروپا بست و خود را، با من، در اطاقش حبس کرد تا بر وضع  ملکه با شتاب در را به روي این خاله زنکهاي بی. کند

  .نابسامان خویش بگرید

فرانسه منتظر ماند تا امپراطور  توانست به مردم تفهیم کند که پادشاه از لحاظ جنسی ناتوان است؟ او چگونه می

فون فالکنشتاین وارد ورساي  یوزف دوم با نام مستعار کنت 1777در آوریل . اید و این معضل را بگشایدمقدس روم بی

کردم تا مصاحبی چنین  اگرتو خواهرم نبودي، من بدون تردید بار دیگر ازدواج می»  :او عاشق ملکه شد و گفت. شد

:و او به برادرشان لئوپولد نوشت» .دلفریب داشته باشم

او زنی جذاب و قابل احترام است، تا . ام ام و متوجه گذشت این ساعات نشده متوالی با او گذرانده من ساعتهاي

او همچنین با روح و آنچنان تیزهوش است که مرا  …. حدودي جوان، کمی بیفکر، ولی اساساً نجیب و با فضیلت

العمل نخستین عمل  العمل وي همیشه صحیح است؛ اگر او طبق همین عکس  نخستین عکس. متعجب ساخت

وي تمایل شدیدي به خوشی و لذت دارد و چون . نقص نداشت …کرد، و به شایعات کمتر توجه می …کرد می

به   کند، ولی او تنها به خوشی و لذت فکر می …. شود سلیقۀ وي شناخته شده است، از ضعفش سوء استفاده می

او پادشاه را بزور به کارهایی وا  …. کشور سرمست شده استاي ندارد، و از بادة اسراف و تبذیر این  پادشاه عالقه

 .دهد، نه وظایف یک ملکه را به طور خالصه، او نه وظایف یک همسر را انجام می. دارد که مایل نیست انجام دهد  می

د، و هر دو خوابیدند؛ پادشاه مایل بود زود به خواب برو ملکه توضیح داد که چرا او و پادشاه در اطاقهاي جداگانه می

یوزف از پادشاه دیدن کرد و از او خیلی خوشش . دادند که از تهییجات جنسی احتراز جویند آنها عاقالنه تشخیص می

ها و قضاوتی معقول است، ولی  داراي اندیشه. این مرد کمی ضعیف است، ولی سفیه نیست«: او به لئوپولد نوشت. آمد

کند، ولی به یادگرفتن تمایلی ندارد و فاقد  نحوي معقول صحبت می او به. انگیز است وضع فکري و جسمانیش رقت

امپراطور طوري با لویی » .و هنوز فکرش شکل نگرفته است» روشن نشده«در حقیقت هنوز  …کنجکاوي است؛

او متذکر شد اشکالی که در پوست قسمت جلو آلت . صحبت کرد که هیچ کس جرأت نکرده بود با او صحبت کند
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جود دارد با یک عمل جراحی ساده، هر چند دردناك، قابل برطرف کردن است؛ و پادشاه در برابر کشور تناسلی وي و

  .لویی قول داد که تسلیم چاقوي جراحی شود. خود این دین را دارد که صاحب فرزند شود

  :استاین سند بسیار قابل توجه . براي ملکه نوشت» دستورالعمل«یوزف پیش از خروج از ورساي، یک صفحه 

تأخیر کنی، چه ] در اصالح خود[اگر بیش از این . توانی جوانی را بهانه کنی شوي و دیگر نمی توداري مسنتر می

کند، آیا ناراحتی و حتی انزجار از  کند، وقتی با تو صحبت می وقتی پادشاه تو را نوازش می …برسرت خواهد آمد؟

 …باید بر مردم داشته باشند؟ …و دوستیهاي تو چه تأثیرياي خصوصیتها  دهی؟ آیا هیچ فکر کرده  خود نشان نمی

شوند، و سازي را که آنها کوك  آیا عواقب وحشتناك بازیهاي تقدیر، افرادي را که در این بازیها گردهم جمع می

  اي؟ کنند، سنجیده و سبک سنگین کرده می

  :شتیوزف دربارة عالقه ملکه نسبت به مجالس بالماسکۀ پاریس، به او چنین نو

دهی، و شاید  آمیزي، به متلکهاي آنها گوش می بندوبار، فاحشه، و بیگانه درهم می چرا با یک مشت اشخاص بی

پادشاه تمام شب در ورساي تنها گذارده  …!گویی؟ این کار چقدر رکیک است خودت هم متلکهاي مشابهی می

اندیشم، واقعاً  من به سعادت تو که می …. شوي هاي پاریس قاطی می رجاله آمیزي و با و تو با اجتماع درمی شود، می

اي روي  تواند عاقبت خوبی داشته باشد، و انقالب بیرحمانه آیم، زیرا در دراز مدت این سعادت نمی  به لرزه درمی

.خواهد داد، مگر اینکه علیه آن اقداماتی بکنی

عزیمت امپراطور خلئی «: راي مادرش نوشتپس از اینکه یوزف رفت، او ب. ملکه تحت تأثیر سرزنشهاي او قرار گرفت

کردم که اینک تمام  من در آن مدت کوتاه چنان احساس سعادت می. توانم آن را پرکنم ایجاد کرده است که من نمی

که به من داده و براي  …ولی آنچه برایم مانند رؤیا نخواهد بود، اندرز خوبی است. رسد آن به نظرم مانند یک رؤیا می

زیرا لویی در . آنچه واقعاً باعث اصالح وي شد اندرز نبود، بلکه مادر شدن بود» .بم نقش بسته استهمیشه برقل

، ظاهراً بدون هیچ نوع داروي بیهوشی، خود را تسلیم یک عمل جراحی کرد که کامالً موفقیت آمیز از 1777تابستان 

نجام با تصرف کردن همسر خود جشن سرا) 1777اوت  23(او بیست و سومین سالروز تولد خود را . آب درآمد

من از این «: هاي دوشیزة خود به طور محرمانه گفت کرد، و به یکی از عمه احساس غرور و خوشوقتی می. گرفت

. باردار نشد 1778ولی ملکه تا آوریل » .برم، و متأسفم که مدتی چنین مدید از آن محروم بودم خوشی لذت بسیار می

ام شکایت کنم که یکی  اعلیحضرتا، آمده«: شیطنت آمیز خود به پادشاه اعالم داشت و گفتاو این موضوع را به شیوة 

وقتی لویی متوجه منظور او شد، وي را در » .زند قدر جسارت پیدا کرده است که به شکم من لگد می از اتباعتان آن

رد و خواهشهایش را انجام آو  در این موقع وي بیش از هر زمان دیگر هوسهاي ملکه را برمی. آغوش خود گرفت

و . کرد تا از آخرین اعالمیه دربارة پیشرفت وارث مورد انتظار اطالع یابد روزي ده بار از اقامتگاه وي دیدن می. داد می

خواهم  من می«: ماري آنتوانت، که دستخوش دگرگونی مرموزي از لحاظ جسمی و روحی شده بود، به پادشاه گفت

خواهم یک مادر باشم، از بچۀ خود پرستاري، و خود را وقف آموزش او   گذشته باشد، من میزندگیم از این پس غیر از 

بچۀ خود را به  1778دسامبر  19ملکه پس از رنج غمباري که یک قابلۀ مرد ناآزموده آن را بدتر کرده بود، در  ».کنم

هاي زندگی گشوده شده  بود که دروازهوالدین متأسف بودند که این بچه دختر است، ولی پادشاه خوشحال . دنیا آورد

کرد که آرزویش  مادر جوان از این رو شادي می. است، و اطمینان داشت که بموقع خود پسري هم به دنیا خواهد آمد

تواند  مادر عزیزم می»  :نوشت) شد که اینک وارد آخرین سال زندگی خود می(او به ماري ترز . برآورده شده است

اي بچگانه  اگر من درگذشته مستحق سرزنش بودم، به این علت بود که روحیه. ن راضی باشدخیلی از طرز رفتار م

نه درباریان و نه مردم » .ام چیست دانم وظیفه ولی اکنون من خیلی معقولترم، و خیلی خوب می. داشتم و بیفکر بودم

این یک حقیقت پذیرفته «: نوشت کردند، ولی کنت دوسگور عادي این تغییر روحیه و طرز رفتار ملکه را باور نمی



۶۶۵٨

او دقت بیشتري . تر، و توجه جدیتر به امور را آغاز کرد نخستین فرزندش، زندگی با قاعده شده است که او بعد از تولد

میهمانیهاي پرسروصدایش با فواصل زیادتري تشکیل . کند که از آنچه امکان دارد باعث بدنامی شود اجتناب ورزد می

بخشد، و جاي البسۀ فاخر را لباسهاي سادة  روي جاي خود را به سادگی می زیاده. وح و سرور دارندشوند و کمتر ر می

القلب و با وجدان شده  کردند که آن دختر لوس و بیپروا مادري رقیق اینکه مردم فرانسه درك نمی» .اند کتانی گرفته

رود، ولی براي هرچیز باید بهایی پرداخت  میهیچ چیز از دست ن. است قسمتی از مکافات طوالنی ماري آنتوانت بود

او از بارداري مجدد . داشت دانست که قوانین فرانسه زنان را از رسیدن به تخت سلطنت مستثنا می او می .شود

جنینی چنان دردناك شد که بیشتر موي  استقبال به عمل آورد، و دعا کرد که صاحب پسري شود؛ ولی دچار سقط

. گزاویه نامیده شد- ژوزف-پسري به دنیا آورد که لویی 1781اکتبر  22ار دیگر کوشید، و در ب. سرش را از دست داد

  :گرفت؛ او فریاد برآورد کردند، ولی پادشاه خوشوقت آنها را نادیده می بدبینان در مورد نسبت این طفل ابراز تردید می

  »!پسرم! پسرم دوفن«

IV – پادشاه خوش باطن  

پذیر، پرجوش و  ملکه برازنده، زبر و زرنگ، شیطان، تحریک. با همسر خود فرق داشت لویی از همه جهت بجز سن

مردد، عبوس،   بیتحرك،  خروش، سبکسر، مسرف، خودنما، مغرور، و همیشه یک ملکه بود؛ لویی دست و پا چلفتی،

روز، کار، و شکار عالقه  او به. جو، بیتکلف، کمرو، و هر دزه از وجودش غیر از یک پادشاه بود آرام، زحمتکش، صرفه

با این وصف، پس از سالهاي آزمایشی نخستین، این ازدواج . داشت؛ ملکه به شب، میزورقبازي، و رقص دل بسته بود

  .شدند مند بود، و به هنگام حدوث اندوه، آنان یک روح در دو پیکر می ملکه وفادار، و پادشاه عالقه. نافرخنده نبود

توانست وزن بدن خود را تحت مراقبت قرار دهد، امکان داشت خوش  دند؛ اگر او میخطوط چهرة پادشاه منظم بو

داد و گامهایش  هاي خود را به جلو و عقب حرکت نمی قدش بلند بود، و اگر به هنگام راه رفتن شانه. سیما باشد

نابرازندگیش  دید چشمانش ضعیف بود و این امر به. سنگین نبودند، امکان داشت ظاهري شاهانه داشته باشد

عضالنی و » .وي به ظاهر خود شدیداً بیتوجه بود«: گفت مادام کامپان می. موهایش بندرت مرتب بودند. افزود می

کرد،  خورد؛ درمیخواري افراط نمی کرد؛ با ولع بسیار غذا می نیرومند بود و یکی از امربران خود را با یک دسته بلند می

. بایستی او را در رفتن به بستر کمک کنند کردند و ناچار می را مست میخورد او  ولی گاهی غذاهایی که می

  .شد احساسات تند و پرشور در وجود او کم بودند، کمتر دچار نشئۀ لذت و غایت درد و رنج می

اش کرده بودند، یعنی کسانی که براي تیز فکر شدن تربیت یافته بودند و به منظور کسب  از فرانسویانی که احاطه

اشخاصی مانند یوزف  کرد؛ ولی در محاورات خصوصی، گویی تعلیم دیده بودند، احساس ناراحتی می گی براي نکتهآماد

به سخنان پرنس هانري پروس، برادر فردریک . داد دوم را با بسط اطالعات و سالمت قضاوت خود تحت تأثیر قرار می

:کبیر، دربارة او گوش دهید

چیز  ه من گفته شده بود که به تعلیم و تربیت او توجهی نشده است، و او هیچب …. پادشاه مرا به حیرت واداشت

داند، در   من در صحبت با او از اینکه دیدم، جغرافیا را خیلی خوب می. داند و روح و سرزندگی زیادي ندارد نمی

ه طور کامل داراي هاي سالمی است، سعادت مردم کشورش همیشه در فکر او جاي دارد، و او ب سیاست داراي اندیشه

ولی او بیش از حد . شعوري است که براي یک شاهزاده بیش از یک فکر درخشان ارزشمند است، به حیرت آمدم

  .اعتماد بود نسبت به خود بی

او انحطاط و سقوط امپراطوري روم اثر گیبن را خواند و قسمتی . کرد لویی کتابخانۀ خوبی داشت و از آن استفاده می

او تاریخ شورش اثر . ولی وقتی متوجه گرایش ضد مسیحی آن شد، این کتاب را کنار گذاشت. ه کرداز آن را ترجم

  :او گفت. کلرندن را چندبار خواند، گویی که به وي الهام شده بود که خود سرنوشت چارلز اول را تکرار خواهد کرد



۶۶۵٩

اي راهنمایی سفر الپروز به اقیانوس آرام بر» .کشیدم اگر من به جاي او بودم، هرگز به روي مردم خود شمشیر نمی«

او . دادند دستورالعملهاي مشروحی تنظیم کرد که وزیرانش آن را به دانشمندان فرهنگستان علوم نسبت می) 1785(

واشینگتن و فرانکلین به حسن قضاوت وي . هاي مختلف، خصوصاً در امور داخلی، در تماس نزدیک بود با وزارتخانه

اط ضعف وي بیشتر ناشی از ضعف اراده بودند تا طرز فکر، و امکان دارد با سنگینی غذاها و وزنش نق. معترف بودند

عدم توانایی وي به مقاومت در برابر القائات، یا اینکه پس از تعمق به عمل روي آورد، از کیفیات . مرتبط بوده باشند

داد آن را به دیگران تحمیل  اجازه نمیجویی بود، ولی مالطفت طبعش  خودش اهل صرفه. اساسی اخالقش بودند

  .بخشید کند؛ به تقاضاي همسرش، با امضاي خود صدها هزار فرانک می

کامالً «. اي نگرفت، و در دوستی، شاید بجز در مورد تورگو، وفادار بود  او از لحاظ فضیلت کمبودي نداشت، رفیقه

در روز جلوس » .ود بیش از همه مردم را دوست داشتاحتمال دارد که او، پس از تورگو، مردي باشد که در دوران خ

اگر با توجه به نیازهاي «: فرانک میان فقرا تقسیم کند، و افزود 200,000خود، از ناظر کل امور مالی خواست که 

را، که آغاز » مالیات تاجگذاري«آوري  او جمع» .دهید، آن را از مقرري من بردارید کشور این مبلغ را زیاد تشخیص می

که پاریس دچار سیل  1784در . آورد، ممنوع داشت اي براي ملت درمی یک دوران سلطنت را به صورت تحمیل تازه

در یک زمستان سخت، اجازه داد . فرانک براي کمک به مردم اختصاص داد 3,000,000او   و امراض واگیردار بود،

 از نظر ظاهر، واقعیت، و مراعات. واهند بخورندخ اش هجوم آورند و هرچه می فقرا در روزهاي متوالی به آشپزخانه

مند  کرد؛ و با آنکه به غذا عالقه اصول مذهبی مسیحی بود و با دقت بسیار کلیۀ تشریفات و مقررات کلیسا را اجرا می

 بدون تعصب یا تظاهر، متدین بود؛ و با آنکه خود طرفدار سنت مذهبی و. گرفت ایام روزة بزرگ را روزه می  بود، همۀ

کوشید تا مسیحیت را با حکومت سازش  او می. تقدس بود، همو بود که به پروتستانهاي فرانسه حقوق مدنی اعطا کرد

.که این کار مشکلترین کار دنیاست –دهد 

براي حضور در شرفیابیهاي رسمی   :اش به سادگی، ناچار بود از نظر ظاهر مانند یک پادشاه زندگی کند با وجود عالقه

ها و درباریان لباس برتنش کنند، دعاي صبح را در حضور آنان بخواند، بارعام دهد، ریاست شورا  غالمبچه اجازه دهد

هرچند که خودش  –را به عهده گیرد، فرامینی صادر کند، و در شامها و پذیراییها و مجالس رقص حضور یابد 

او با روسو . کرد هر شارمند خوبی زندگی میداد، او مانند  ولی تا آنجا که مقام و اشتهایش اجازه می. رقصید نمی

مادام . همعقیده بود که هرکس باید یک حرفۀ یدي بیاموزد؛ خودش چند حرفه آموخت، از قفلسازي گرفته تابنایی

ساخت، و چون  داد و با او کلید و قفل می او یک قفلساز معمولی را به اقامتگاه خود راه می«گوید که  کامپان می

شدند، اغلب در حضور من، مورد عتاب و خطاب و حتی سرزنشهاي تند ملکه  آن نوع کار سیاه میدستهایش براثر 

جا کردن  او محسور همۀ چیزهایی بود که با ساختمان ارتباط داشتند؛ به کارگران کاخ در جابه» .گرفت قرار می

دستهاي خویش تعمیراتی دوست داشت در اقامتگاه خود با . کرد بندي کمک می مصالح، تیر، و قطعات سنگ کف

یکی از اطاقهایش حاوي آالت و ادوات جغرافیایی بود، مانند کره و . او یک شوهر طبقۀ متوسط خوب بود. انجام دهد

اطاقی دیگر حاوي ابزار چوبکاري بود، یک اطاق دیگر به کوره، . که بعضی از آنها را خودش کشیده بود –نقشه 

ماهها زحمت کشید تا یک ساعت بسیار بزرگ بسازد که ماهها، . نین مجهز بودسندان، و انواع بسیاري از ابزار آه

  .اش چند اطاق را اشغال کرده بود کتابخانه. ، فصول، و سالها را نشان دهد)ماه(واهلۀ قمر 

 حتی تا زمان مرگش و بعد از آن، زیرا مردم پاریس بودند نه مردم فرانسه که در –مردم فرانسه او را دوست داشتند 

. در آن سالهاي نخستین، تحسین از وي تقریباً جنبۀ همگانی داشت. با گیوتین سر از تنش جدا کردند 1793

. گویم  شما پادشاه خیلی خوبی دارید، و من از صمیم قلب به شما تبریک می»  :آالمبر نوشت/فردریک کبیر به د

هامت دارد، مورد هراس رقبایش قرار داشته پادشاهی که عاقل و با فضیلت است باید بیش از شهریاري که تنها ش
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او درست همان . مند است جویی، صلح، و آرامش عالقه او به خوب بودن، عدالت، صرفه«: آالمبر پاسخ داد/ و د» .باشد

بایستی به عنوان پادشاه خود او را آرزو  چیزي است که اگر بخت با ما یاري نکرده و او را به ما نداده بود، می

آنچه که لویی از زمان جلوس خود انجام داده است، او را نزد »  :گفت ولتر هم همین عقیده را داشت و می» .کردیم می

  :گوته در سنین کهولت، آغاز فرخندة سلطنت وي را به خاطر آورد و گفت» .مردم فرانسه عزیز داشته است

د بسیار، و به واالترین هدفها یعنی به در فرانسه یک سلطان تازه و نیکوکار بهترین توجهات خود را به رفع مفاس

نظر کردن از هر گونه قدرت خودسرانه، و حکومت کردن تنها  استقرار یک نظام مرتب و کارآمد اقتصاد سیاسی، صرف

و به جوانان با اعتماد، و به همۀ . روشنترین امیدها برهمۀ گسترده شد. برطبق موازین قانون و عدالت اختصاص داد

ي روشن و واالمقام را نوید داد،ا بشریت، آینده

V – 1776-1774: وزارت تورگو  

نخستین وظیفۀ لویی شانزدهم یافتن وزیران با کفایت و درستکار بود که بتوانند هرج و مرج دستگاه اداري و مالی را 

ا را احضار، و موپو پادشاه این پارلمانه. بودند» پارلمانها«مردم با سروصداي بلند و خواستار احضار مجدد . اصالح کنند

فردریک  - اوژان. روي کار آورد، از کار برکنار ساخت» پارلمانها«اي به جاي  را، که بر آن بود تا سازمان قضایی تازه

وزیر کشور بود و به علت هجو کردن مادام دو پومپادور از کار  1749تا  1738فلیپو، کنت دو مورپا را، که از سال 

این انتخاب توأم با حسن نیت . وزیر خود برگزید سن هفتادوسه سالگی، به عنوان نخستبرکنار شده بود، اینک، در 

ولی بداقبالی بود، زیرا مورپا که مدت ده سال در امالك روستایی خود زندگی کرده بود، تماس با تحوالت فرانسه در 

. ه باشد، از لطافت طبع برخوردار بودزمینۀ اقتصاد و افکار را از دست داده بود و بیش از آنکه درایت و کاردانی داشت

 -لویی دو سن -پادشاه بیست ساله براي امور خارجی شارل گراویه، کنت دو ورژن، براي وزارت جنگ کنت کلود

  . ژاك تورگو، بارون دو لون، را انتخاب کرد - روبرو - ژرمن؛ و براي وزارت دریاداري آن

احبنظر، و سخنران در زمینۀ مسیحیت و پیشرفت، از دوستان در صفحات قبل، ما از تورگو به عنوان یک محقق، ص

» خشکه مقدسان«. ایم فرانسه، و مباشر پرفعالیت و خیرخواه دولتی در لیموژ سخن گفته» فیلسوفان«فیزیوکراتها و 

ا این دایرةالمعارف مقاالتی نوشته است؛ ب>دربار به لویی هشدار دادند که تورگو اعتقادي به خداوند ندارد و براي 

جاي تورگو را . پادشاه او را به حساسترین شغل دولتی یعنی ناظر کل امور مالی ترفیع داد 1774اوت  24وصف، در 

آوري را صرف ساختن ناوگانهایی کرد که بعداً به  هاي سرسام  در وزارت دریاداري گابریل دو سارتین گرفت که هزینه

  .عتبارات الزم به تورگو متکی بوداو براي تأمین ا. آزاد کردن امریکا کمک کردند

فداکار در خدمت به کشورش، دوراندیش در نظرات : تورگو چنان فرانسویی بود که لویی چهاردهم در کولبر یافته بود

سیما، ولی فاقد برازندگی مردانی بود که در محافل ادبی صیقل  او بلند قد و خوش. ناپذیر، و فسادناپذیر خود، خستگی

سالمتی خود را فداي کارش . کرد هر چند که مادموازل دو لسپیناس بگرمی از او استقبال می –دند و جال یافته بو

کشید، به علت نقرس دراطاق خود  بسیاري از اوقات که وي به خاطر نوسازي اقتصاد فرانسه زحمت می. کرده بود

در یک دوران کوتاه وزارت به موقع  کوشش داشت تا اصالحاتی را که به یک ربع قرن زمان نیاز داشتند. زندانی بود

وقتی به قدرت رسید چهل و هفت سال، وقتی آن را . کرد دوران تصدیش متزلزل است اجرا بگذارد، زیرا احساس می

.از دست داد چهل و نه سال، و وقتی در گذشت پنجاه و چهار سال داشت

کان دارد، باید از قید ضوابط دولت یا اصناف آزاد او با فیزیوکراتها همعقیده بود که صنایع و تجارت، تا آنجا که ام

ترین و عملیترین راه تأمین درآمد است؛ و کلیۀ  باشند؛ زمین تنها منبع ثروت است؛ یک مالیات واحد برزمین منصفانه

و  فرانسه شکاکیت و رواداري مذهبیشان، اعتقادشان به عقل» فیلسوفان«او از . مالیاتهاي غیر مستقیم باید لغو شوند

اگر پادشاه مردي باخرد و حسن نیت . پیشرفت، و امیدشان به اصالح از طریق یک پادشاه روشنفکر را به دست آورد
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آمد که بمراتب بهتر  این امر به صورت انقالبی مسالمت آمیز درمی  پذیرفت، بود و فلسفه را به عنوان راهنماي خود می

امکان داشت نه تنها مفاسد قدیمی، بلکه خود نظم اجتماعی را نیز از قیام خشونت آمیز و هرج ومرج آفرینی بود که 

» فیلسوفان»  به این ترتیب،. شد  ولتر به مورد آزمایش قرار داده می» تز سلطنتی«در این هنگام این . از میان ببرد

  .فرانسه با فیزیوکراتها در ابراز شادي از به قدرت رسیدن تورگو هماواز شدند

او . رگو در کومپینی نزد لویی شانزدهم رفت تا از انتصاب خود به وزارت دارایی سپاسگزاري کندتو 1774اوت  24در 

لویی، که دست تورگو را در دست خود گرفته » .کنم من خود را نه فداي پادشاه، بلکه فداي مرد درستکار می«: گفت

ي براي پادشاه فرستاد و در آن اصول برنامۀ ا آن روز عصر، وزیر نامه» .شما راه خطا نخواهید پیمود«: بود، پاسخ داد

  :خود را به این شرح بیان داشت

  …گونه ورشکستگی، اعم از آشکار یا پنهان هیچ

  …گونه افزایش مالیات، و علت آن وضع مردم شما است هیچ

  .زیرا هر وام در پایان مدتی معین مستلزم ورشکستگی یا افزایش مالیات است …گونه وام، هیچ

تنها یک وسیله وجود دارد و آن کاهش هزینه است به میزان کمتر از درآمد، به قدر کافی   این سه نکته، براي تحقق

. انداز کردن بیست میلیونی که صرف تأدیۀ دیون قبلی شود اطمینان داشت کمتر از درآمد تا هر سال بتوان از پس

  .د کشانیداي که آتش شود کشور را به ورشکستگی خواه بدون آن، نخستین گلوله

  .)فرانسه را به ورشکستگی کشانید 1778نکر بعداً به وام متوسل شد، و جنگ (

فرانک  235,000,000فرانک و هزینۀ ساالنۀ آن  213,500,000تورگو پس از توجه به اینکه درآمد ساالنۀ دولت 

گونه  موافقت او هیچ جوییهاي گوناگونی مقرر داشت و دستوراتی صادر کرد که نباید بدون اطالع و است، صرفه

او در صدد بود تا با استقرار تدریجی آزادي فعالیت، تولید، و . منظوري از خزانه به عمل آید پرداختی براي هیچ

براي احتراز از عدم رضایت در . او کار خود را با تالش در احیاي کشاورزي آغاز کرد. تحرك بخشد تجارت، به اقتصاد

ت را تحت نظارت درآورده و فروش آن را توسط زارع به عمده فروش، و توسط عمده شهرها معموالً دولت تجارت غال

ولی پایین بودن بهایی که به دهقان . کرد آورد و قیمت نان را محدود می فروش تحت ضوابطی درمی فروش به خرده

کشت وسیعی در فرانسه اراضی قابل . داشت شد او را از کشت غلۀ بیشتر، و دیگران را از کشاورزي بازمی  پرداخت می

احیاي   به نظر تورگو،. شد به صورت کشت نشده مانده بودند، و ثروت بالقوة ملت در سرچشمه تولید آن محدود می

توانست  آزادي کشاورزي در فروش غلۀ خود، به هر قیمتی که می. کشاورزي نخستین گام در راه احیاي فرانسه بود

شد او را از آن زندگی بدوي و حیوانی که ال برویر در  و قوة خریدش می تحصیل کند، باعث افزایش درآمد، موقع،

.آورد دوران رونق سلطنت لویی چهاردهم توصیف کرده بود بیرون می

، تورگو از طریق شوراي سلطنتی فرمانی صادر کرد که به موجب آن دادوستد 1774سپتامبر  13به این ترتیب، در 

دو پون دو . کرد، آزاد اعالم شد العمل شهرنشینان حالت بحرانی ایجاد می ن عکسغله در همه جا جز پاریس، که در آ

براي احیا و توسعۀ کشت زمین، که «: نمور براي این فرمان یک مقدمه نوشته و هدف آن را چنین توصیف کرده بود

خارجی؛ و   ورود غلۀمحصول آن واقعیترین و مسلمترین ثروت کشور است؛ براي حفظ وفور به وسیلۀ انبارهاي غله و 

نفسه ابداع آمیز و منعکس کنندة  این مقدمۀ توضیحی فی» .به سود رقابت کامل …براي از میان بردن انحصار

ولتر این فرمان را به عنوان آغاز یک دوران تازة اقتصادي . پیدایش افکار عمومی به صورت یک قدرت سیاسی بود

او یادداشتی براي تورگو فرستاد . نق و رفاه ملت را افزایش خواهد دادبینی کرد که این فرمان بزودي رو ستود و پیش

قدر طول عمر داده است که شاهد فرمان  مرد سالخورده و علیل فرنه از طبیعت سپاسگزار است که به او آن«: و گفت

در این  ».کند می و براي موفقیت او دعا  گذارد، او به نویسندة این فرمان احترام می. باشد 1774سپتامبر  13مورخ 
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نکر، یک بانکدار سویسی که در پاریس زندگی  ژاك 1775در بهار . تحسین همگانی یک استثناي مشئوم وجود داشت

کرد، با دستنویسی تحت عنوان دربارة قانونگذاري و تجارت غله نزد تورگو رفت و سؤال کرد آیا امکان دارد این  می

کند، منتشر شود؟ در جزوة نکر استدالل شده بود که اگر هدف این باشد که  اي وارد نوشته بدون اینکه به دولت لطمه

اي معدود نتواند ثروت را در یک انتها متمرکز و فقر را در انتهاي دیگر تشدید کند، نظارت دولت تا  ذکاوت برتر عده

تر ببرد، دولت باید عمل او پیشنهاد کرد که اگر آزادي تجارت بهاي نان را از میزان معینی باال. حدودي الزم است

هاي خود مطمئن و طرفدار آزادي مطبوعات بود، به نکر   تورگو، که به فرضیه. تنظیم و تعدیل قیمت را از سرگیرد

  .نکر آن را منتشر کرد. گفت که جزوة خود را انتشار دهد و بگذارد مردم قضاوت کنند

بهاي نان افزایش یافت،  1775هنگامی که در بهار . ودندمردم عادي شهر جزوة او را نخواندند، ولی با او همعقیده ب

افرادي   در مناطق اطراف پاریس، که جریان حمل غله به پایتخت را در دست داشتند،. شورش در چند شهر بروز کرد

هاي مسلح انبارهاي غلۀ کشاورزان و  دسته. انگیختند رفتند و مردم را به شورش برمی از یک شهر به شهري دیگر می

آنها کوشش کردند که از حمل غلۀ وارده از . ریختند سوزاندند و غلۀ انبار شده را به داخل رودسن می  ازرگانان را میب

. هاي کاخ در ورساي رهبري کردند لوهاور به پاریس جلوگیري کنند؛ و در دوم مه گروهی از مردم را به سوي دروازه

ه بر اثر پایان دادن به نظارت دولت، مشاغل خود را از دست داده تورگو عقیده داشت که مأموران شهري یا ایالتی، ک

بودند و هدفشان این بود که در پاریس با بروز کمبود غله بهاي نان باال رود و بازگشت به نظارت بر تجارت اجباري 

صداي . ها ظاهر شد و کوشش کرد صحبت کند پادشاه روي یکی از باالخانه. شود، این دسته را اجیر کرده بودند

او تیراندازي سربازان خود به جمعیت را منع داشت و دستور داد بهاي نان . جمعیت کلمات او را درخود فرو برد

.کاهش یابد

تورگو اعتراض کرد که این دخالت در قوانین عرضه و تقاضا اثر تالش براي آزمایش این قوانین را زایل خواهد کرد؛ و 

شد رقابت میان بازرگانان و خبازان بزودي بهاي نان را پایین  انین آزاد گذارده میاطمینان داشت که اگر اجراي این قو

در سوم مه گروههاي خشمگین در پاریس جمع شدند . پادشاه دستور خود را براي کاهش بهاي نان لغو کرد. آورد  می

اییها و انبارهاي غله حفاظت به تورگو به میلیشیا در پاریس دستور داد که از نانو. و شروع به غارت نانواییها کردند

در عین حال، او ترتیبی داد که غلۀ خارجی به . عمل آورند، و به هرکس که شدت عمل نشان داد تیراندازي کنند

انحصارگرانی که غلۀ خود را به انتظار افزایش قیمتها نگاه داشته بودند، براثر این رقابت . پاریس و به بازارها برسد

چند تن از رهبران . قیمت نان کاهش یافت، و شورش فرونشست. د ذخایر خود را بیرون آورندوارداتی، ناچار شدن

پیروز بیرون آمد، » جنگ آرد«تورگو از این . شورش دستگیر و دو تن از آنان به دستور پلیس به دار آویخته شدند

  .ختن در میدان گرومتألم بودمتزلزل شده بود و از آن دو مورد به دار آوی» آزادي عمل«ولی ایمان پادشاه به 

تنها یک روز پس از فرمان غله، وزیر . داد خرسند بود  ولی او از اصالحاتی که تورگو در امور مالی دولت انجام می

هاي دولتی، وصول مطلوبتر و مؤثرتر مالیاتها، نظارت  جویی در هزینه  شتابزده شروع به صدور دستوراتی به صرفه

هاي پستی، و ساختن باروت، که تا آن وقت در  مالیاتی، و انتقال انحصار دلیجانها، کالسکه کاران دقیقتر بر مقاطعه

یک ) ولی وقتی براي دایر کردن آن نداشت(او پیشنهاد کرد . دست افراد و مؤسسات خصوصی بود، به دولت کرد

وام، صدور اسکناسهایی که به ها، پرداخت  یعنی بانکی براي تنزیل اوراق بازرگانی، قبول سپرده  ،»صندوق تنزیل«

  .محض ارائه قابل پرداخت باشند، تأسیس شود

 1775تا پایان سال . تأسیس کرد، به کار رفت 1800، که ناپلئون در »بانک فرانسه«اي براي  این بانک به عنوان نمونه

لیور کاهش داده  3,000,000لیور به  8,700,000ها کاسته و بهرة قرضۀ ملی را از  لیور از هزینه 66,000,000تورگو 

لیور از بانکداران هلندي با بهرة چهاردرصد  60,000,000اعتبار مالی دولت چنان احیا شده بود که وي توانست . بود
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تورگو بودجه را به . داد تأدیه کند درصد بهره می 12تا  7قرض بگیرد و به این ترتیب قروضی را که خزانه بابت آنها از 

د، و این کار را نه با افزایش مالیاتها، بلکه با کاهش فساد، ولخرجی، عدم کفایت، و اتالف انجام مرز تعادل نزدیک کر

داشت، ولی کرتین دو مالزرب، که قبالً از  او در این اصالحات و اصالحات دیگر کمک زیادي از مورپا دریافت نمی.داد

در این هنگام مالزرب رئیس . کرد ادي به او میایم، کمک زی المعارف و روسو یاد کرده  وي به عنوان حامی دایرة

یک  1775مه  6در . بود) که با مالیاتهاي غیرمستقیم سروکار داشتند(» دادگاههاي عالی عوارض و مالیات«

کاري مالیات را تشریح کرد و  براي لویی شانزدهم فرستاد و در آن بیعدالتیهاي مالیاتگیري مأموران مقاطعه» تذکاریه«

اندیشی کرد که قوانین ساده و  از نفرتی که اعمال این مأموران ایجاد کرده بود برحذر داشت؛ و چنین صالحپادشاه را 

او را به عنوان  1775مند شد و در ژوئیۀ  پادشاه به مالزرب عالقه» .تنها قوانین ساده خوبند»  :روشن شوند؛ او گفت

ده به لویی اصرار ورزید که از تورگو پشتیبانی کند، ولی به این آزادیخواه سالخور. وزیر امور خاندان سلطنتی برگزید

ناظر . آورد اي به وجود می تورگو اندرز داد که در آن واحد دست به اصالحات زیادي نزند، زیرا هر اصالح دشمنان تازه

ن پنجاهسالگی از مان در س گویید چه کنم؟ نیازهاي مردم بسیار زیادند، و ما در خانواده می«: کل امور مالی پاسخ داد

تورگو با شش فرمانی که به نام پادشاه صادر کرد، مردم فرانسه را سخت به حیرت  1776در ژانویۀ  ».میریم نقرس می

داشت و به کار تعدادي زیادي از ادارات که با  یکی از این فرامین آزادي دادوستد غله در پاریس را مجاز می. آورد

دو فرمان . مأمورانی که به این ترتیب بیکار شده بودند به دشمنانش پیوستند. داد دادوستد غله ارتباط داشتند پایان

یک فرمان دیگر به . دهقانان شادي کردند. کرد از این شش فرمان مالیات احشام و پیه را منسوخ یا تعدیل می

ها،  که براي ترمیم پلها، ترعهدستمزدي  این بیگاري عبارت بود از دوازده یا پانزده روزکار بی. پایان ببخشید» بیگاري«

اموال غیر   مقررشد از آن پس دستمزد این کار با مالیاتی براي همۀ. شد ها از دهقانان بزور خواسته می و جاده

اي که از زبان پادشاه بر این فرامین  تورگو با مقدمه. دهقانان شادي، و نجبا شکایت کردند. کلیسایی پرداخت شود

  :برانگیختافزود ناراحتی بیشتري 

هاي کشور با کار بدون دستمزد فقیرترین قسمت اتباع ما ساخته  جاده  به استثناي معدودي از ایاالت، تقریباً همۀ

بنابراین، همۀ سنگینی بار بردوش کسانی افتاده است که جز دستان خود چیزي ندارند، و تنها اندکی به . اند شده

باشند،  آنها اشخاص برخوردار از امتیازات می  مندند مالکانند، که تقریباً همۀ قهآنهایی که واقعاً عال. مندند ها عالقه جاده

ها را مرمت کنند، و  هنگامی که فقط اشخاص فقیر مجبور باشند این جاده. افزایند ها برارزش امالکشان می جاده و

اي که آنها علیه بدبختی و گرسنگی  وقتی این افراد ناچار باشند وقت و کار خود را بدون دستمزد بدهند، تنها سرمایه

.شود دارند براي منفعت ثروتمندان از آنان گرفته می

وقتی پارلمان پاریس اعالم داشت که از تصویب این فرمان خودداري خواهد کرد، تورگو تقریباً اعالن جنگ طبقاتی 

  :داد

و اگر الزم باشد به   ه پادشاه، به پارلمان،درحالی که من، مانند همیشه، نسبت به استبداد نظر مساعد دارم، مداوماً ب

همۀ ملت خواهم گفت که این یکی از آن اموري است که باید بر اساس ارادة مطلق پادشاه دربارة آن تصمیم گرفته 

حال ببینیم پارلمان . شود؛ بدان سبب که این امر، در اصل و اساس به مثابه یک دعواي قضایی میان اغنیا و فقراست

زیرا   اند، هاي مردم، ثروتمندند و همگی نجیبزاده از مردانی که در مقایسه با توده. نی ترکیب شده استاز چه کسا

اند؛  درباریان، که سروصدایشان چنین نیرومند است، از چه کسانی ترکیب شده. مشاغلشان مستلزم نجیبزادگی است

نتیجتاً، نه اعتراض  …. ات خواهند شداز اعیان بزرگ که اکثریت آنان صاحب امالکی هستند که مشمول مالی

تا زمانی که مردم در پارلمان  …. اي بزند نه حتی سروصداي درباریان به هیچ وجه نباید به این امر لطمه …پارلمان
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نتوانند حرف خود را بزنند، پادشاه پس از شنیدن حرف مردم، باید پیش خود قضاوت کند، و باید به سود مردم 

  .تر است ن طبقه از همه بدبختقضاوت کند، زیرا ای

این اصناف به صورت یک طبقۀ اشراف کارگران . آخرین فرمان از شش فرمان حاکی از منسوخ داشتن اصناف بود

هاي سنگین، ورود به اصناف را محدود  آنها با مطالبۀ ورودیه. ها نظارت داشتند درآمده بودند، زیرا تقریباً برهمۀ حرفه

شدند، و با وضع  مانع اختراعات می. ساختند خاب به استادي اصناف را از آن هم محدودتر میداشتند، و امکان انت می

. ساختند رو می العبور یا ایجاد مانع در مورد ورود محصوالتی که جنبۀ رقابت داشتند، دادوستد را با مشکالتی روبه حق

آوردند ولی  ریت تشکیالتی فراهم مییعنی کسانی که ابتکار، سرمایه، و مدی - » نوکاران«طبقۀ رو به گسترش 

خواستار آن بودند که آزاد باشند هرکارگري را اعم از اینکه عضو اصناف باشد یا نه استخدام کنند، و کاالهاي خود را 

اصناف را به عنوان انحصاراتی که مانع گسترش  –در هر بازاري که به آن دسترسی پیدا کنند به فروش برسانند 

تورگو، که بسیار مایل بود توسعۀ صنعتی را از طریق آزاد گذاشتن اختراعات، . شمردند کوم میدادوستد بودند مح

. کرد که اقتصاد ملی از جلوگیري از فعالیت اصناف سود خواهد برد فعالیتهاي تازه، و تجارت ترویج دهد، احساس می

  :قسمتی از مقدمۀ این فرمان به این شرح است

هاي مختلف در دست تعداد کمی از استادان، که به صورت اصناف با  ال به هنرها و حرفهشهرها، اشتغ  تقریباً درهمۀ

تنها این استادان آزادي آن را داشتند که اشیاي مربوط به رشتۀ صنعتی . یکدیگر متحد شده بودند، تمرکز یافته بود

توانست  پرداخت، نمی اي می حرفه کسی که به شغل یا. خاصی را که امتیاز انحصاري آن را داشتند بسازند و بفروشند

آزادانه به آن شغل یا حرفه اشتغال ورزد مگر اینکه به سمت استادي نایل شود؛ و دستیابی به این سمت هم تنها با 

تسلیم شدن به قبول مشاغل طوالنی و خسته کننده، و به بهاي اجحافات متعددي که وي را از قسمتی از سرمایۀ 

توانستند این  کسانی که نمی. داشت امکانپذیر بود کسب یا تجهیز یک کارگاه محروم میالزم براي دایر کردن یک 

ها را بپردازند، به زندگی متزلزلی تحت تسلط استادکاران محکوم بودند؛ و جز زندگی کردن در فقر یا بردن  هزینه

تا آنجا که  ».داشتنداي ن صنعتی که امکان داشت براي کشور خودشان مفید باشد به یک سرزمین دیگر، چاره

ولی تورگو همۀ استادکاران، کارگران ماهر، و . اطالعاتی در دست است، این اتهامات علیه اصناف موجه بودند

او به آزادي فعالیتهاي تازه و تجارت اعتقاد کامل . کارآموزان را از تشکیل هرگونه اتحادیه یا انجمنی محروم کرده بود

اي باشد که به کمک آن کارگران بتوانند نقاط  حق تشکل ممکن است تنها وسیلهکرد که  بینی نمی داشت، و پیش

زدن  ضعف فردي خود را روي هم بریزند و به صورت نیرویی جمعی درآورند تا بتوانند با کارفرمایان متشکل به چانه

، صنفی، و دولتی نسبت طبقات با آزاد شدن کسبه از تضییقات فئودالی  کرد که سرانجام همۀ او احساس می. بپردازند

همۀ اشخاصی که در فرانسه بودند، حتی خارجیان، براي اشتغال به هر صنعت با . به فعالیتهاي تازه سود خواهند برد

  .حرفه آزاد اعالم شدند

اي  پارلمان تنها با یکی از آنها که حاکی از لغو پاره. این شش فرمان تسلیم پارلمان پاریس شدند 1776فوریۀ  9در 

اهمیت بود موافقت کرد؛ و از تصویب یا تأیید بقیۀ فرامین امتناع ورزید، و خصوصاً با پایان دادن به  غل بیمشا

پارلمان، که مدعی شده بود مردم را در برابر پادشاه حفظ . به عنوان تخطی از حقوق فئودالی مخالفت کرد» بیگاري«

اي حاکی از حمله به  ولتر با انتشار جزوه. ف اعالم داشتکند، با این رأي خود را متحد کرد و به منزلۀ نداي اشرا

بعضی از وزیران . او را بگیرند  و پارلمان، و پشتیبانی از تورگو وارد عرصه شد؛ پارلمان دستور داد جلو جزوة» بیگاري«

بینم که  می»  :پادشاه از پارلمان دفاع کردند؛ لویی در یکی از لحظات شهامت اخالقی خود آنان را سرزنش کرد و گفت

مارس، او پارلمان را به یک  12در » .در اینجا جز آقاي تورگو و خود من کسی نیست که مردم را دوست داشته باشد
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هاي خود پیروزي  کارگران با رژه. در ورساي احضار کرد و به آن دستور داد که فرامین را تأیید کند» بستر عدالت«

  .تورگو را جشن گرفتند

وقتی او آزادي تجارت . لی، که براثر بحرانهاي مکرر از پاي افتاده بود، آهنگ انقالب خود را کند کردناظر کل امور ما

او به پادشاه اصرار کرد . ، تنها انحصارگران شکایت داشتند)1776آوریل (داخلی را به صنعت شرابسازي گسترش داد 

براي مجامع انتخاباتی در هر بخش طرحی تنظیم  که آزادي مذهب را برقرار سازد، و به دو پون دو نمور دستور داد

لیور یا بیشتر باشند؛ این  600کردند که صاحب زمینی به ارزش  اعضاي این مجامع را باید مردانی انتخاب می. کند

اي نمایندگانی براي مجامع ایالتی، و مجامع ایالتی  اي، مجامع منطقه مجامع محلی نمایندگی براي مجامع منطقه

داشت فرانسه آمادگی دموکراسی را ندارد، پیشنهاد کرد  که عقیده  تورگو،. گزیدند ی براي مجمع ملی برمینمایندگان

به این مجامع تنها وظایف مشورتی و اداري داده شود و قدرت قانونگذاري تنها در پادشاه باقی بماند، ولی پادشاه از 

و همچنین یک طرح مقدماتی دربارة تعلیم و تربیت تورگ. طریق این مجامع از اوضاع و نیازهاي کشور مطلع شود

  :او در پیشنهاد خود گفت. همگانی به عنوان پیش درآمد الزم براي داشتن اتباع روشنفکر، نه پادشاه ارائه کرد

شود شناخت، و ملت بر اثر  دهم بگویم که ظرف دو سال ملت شما را دیگر نمی اعلیحضرتا، من به خود اجازه می«

این وزیر وقت، و پادشاه پول نداشت، که این » .ر و اخالقیات خوب برهمۀ کشورها برتري خواهد داشتتنویر افکا

.ها را به قالب عمل درآورند اندیشه

. داران را شدیداً علیه او برانگیخته بودند طبقات متنفذ غیر از بازرگانان و کارخانه  هاي آنها همۀ فرامین تورگو و مقدمه

کرد که با وسایل مسالمت آمیز،  در واقع او تالش می. داران براثر آزادي تازه روبه رونق گذارد ارخانهکار بازرگانان و ک

با این وصف، بعضی از بازرگانان در نهان . جامۀ عمل بپوشاند  آزادي کسبه را، که نتیجۀ اقتصادي اساسی انقالب بود،

نجبا از این رو مخالف او بودند که او مایل بود همۀ . بود کردند، زیرا او مزاحم انحصارات آنان شده با او مخالفت می

پارلمان از این نظر از او تنفر داشت که پادشاه را . انگیخت مالیاتها را برزمین تحمیل کند، و فقرا را علیه اغنیا برمی

بندرت در مراسم اعتقاد، که  روحانیان نسبت به او عنوان یک فرد بی. وادار کرده بود که حق و تو آن را باطل کند

کاران وصول مالیاتی به این علت با  مقاطعه. کرد و طرفدار آزادي مذهبی بود، اعتماد نداشتند قداس شرکت می

. خواست از نظر وصول مالیاتهاي غیر مستقیم، جاي آنها را به مأموران دولتی بدهد کردند که وي می اومبارزه می

درباریان از این جهت از . با بهرة چهاردرصد بسیار ناراحت بودند بانکداران از عمل او در گرفتن وام از خارج

آنان، روي خوش ) ولی با حقوق(آمد که وي نسبت به ولخرجیها، مستمریها، و مشاغل بیمسئولیت  اوخوششان نمی

امور مالی مورپا، که در هیئت دولت مافوق او بود، با نظر خوشی به قدرت روزافزون و استقالل ناظر کل . داد نشان نمی

ماري آنتوانت در آغاز از  ».یابد تورگو خود را آماج ائتالفی بسیار سهمگین می«: سفیر سوئد نوشت. نگریست نمی

تا سال (ولی طولی نکشید که . هاي خود را با اقتصادیات وي وفق دهد تورگو طرفداري کرد و بر آن شد تا هزینه

تورگو هراس خود را از برداشتهاي ملکه از خزانه . از سرگرفت ولخرجیهاي خود را از لحاظ البسه و هدایا) 1777

ملکه براي خوشایند خانوادة پولینیاك ترتیبی داد که دوست آنها کنت دوگین به سفارت فرانسه در . داشت پنهان نمی

ادشاه اندرز در آنجا وي به معامالت مشکوك مالی پرداخت؛ تورگو با ورژن هماواز شد، و این دو به پ. لندن تعیین شود

  .ملکه عهد کرد انتقام بگیرد. دادند که وي را احضار کند

پادشاه به کلیسا، نجبا، . لویی شانزدهم شخصاً دالیلی داشت که اعتماد خود را نسبت به وزیر انقالبیش از دست بدهد

زمان به آنها تقدس  جایگزین شده بودند، و گذشت گذاشت؛ این سازمانها در سنتها احترام می» پارلمانها«و حتی به 

ولی تورگو همۀ آنها را از خود بري . هاي کشور بود ناراحت کردن آنها در حکم سست کردن شالوده. بخشیده بود

آیا امکان داشت حق به جانب تورگو باشد و دیگران همه در اشتباه باشند؟ لویی در نهان دربارة وزیر خود . ساخته بود
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تقریباً هرروز » .هاي خودش خوبند وستان خودش شایستگی دارند، تنها اندیشهتنها د»  :گفت کرد و می شکایت می

وقتی تورگو از او . آمد که او را علیه ناظر کل امور مالی تحت تأثیر قرار دهد ملکه یا یکی از درباریان درصدد برمی

اي به پاشاه نوشت  گشت و نامهاش باز تورگو به خانه. تقاضا کرد در برابر این فشارها مقاومت کند، لویی پاسخی نداد

:که سرنوشت خودش را براي همیشه تعیین کرد) 1776آوریل  30(

دار  دارم که سکوت یکشنبۀ گذشتۀ آن اعلیحضرت قلب مرا عمیقاً جریحه اعلیحضرتا، این حقیقت را از شما پنهان نمی

به خود، با درست عمل کردن، حفظ  توانستم نظر مساعد آن اعلیحضرت را، نسبت تا زمانی که من می …. کرده است

بینند براي من تا چه  امروز پاداش من چیست؟ آن اعلیحضرت می. کنم، هیچ چیز برایم بیش از حد توان مشکل نبود

توانم انجام دهم،  آورند و با بازداشتن من ازکارهاي خوبی که می حد غیرممکن است علیه کسانی که بال برسر من می

با این وصف، آن اعلیحضرت نه . زنند، توفیقی به دست آورم کلیۀ اقداماتم به من لطمه میاز طریق عقیم گذاردن 

دهم بگویم که استحقاق این  اعلیحضرتا، من به خود اجازه می. بخشند کنند نه تسالیی به من می کمکی به من می

دانم که شما در سن  من می. شوند که تجربه ندارند به این عذر متعذر می …آن اعلیحضرت …. ام وضع را نداشته

بیست و دو سالگی، و در وضع کنونی خود، آموزشی را که افراد معمولی از حشر و نشر عادي با همگنان خود به 

آورند ندارید، ولی آیا شما ظرف یک هفته یا یک ماه تجربۀ بیشتري خواهید داشت؛ و آیا تا زمانی که این  دست می

اعلیحضرتا، من مقامی را که آن اعلیحضرت …نباید تصمیم خود را بگیرید؟ تجربۀ تدریجی حاصل نشده است، شما

اند، مدیون آقاي مورپا هستم و هرگز آن را فراموش نخواهم کرد، و هرگز در احترام الزم نسبت به او تعللی  به من داده

عیفی است و تا چه حد دانید آقاي مورپا داراي چه خصوصیات اخالقی ض آیا می  ولی اعلیحضرتا، …. نخواهم ورزید

] از شوهر خود[دانند که خانم مورپا، که نیروي فکریش  اند قرار دارد؟ همه می تحت نفوذ کسانی که اطراف او را گرفته

 …. دهد اندازه از او قویتر است، مداوماً ارادة او را تحت تأثیر خود قرار می بینهایت ضعیفتر و کیفیات اخالقیش بی

دارد، چنین آسان، با سروصداي درباریان علیه من هماواز شود، و این امر مرا تقریباً از  ا وامیهمین ضعف است که او ر

اعلیحضرتا، فراموش نفرمایید این ضعف بود که سرچارلز اول را روي …. دارد ام محروم می هرگونه قدرتی در وزارتخانه

و همۀ بدبختیهاي  …بردة تاجدار درآوردلویی سیزدهم را به صورت یک  …قرار داد] براي گردن زدن[کندة چوب 

پندارند، و گاهی اوقات خود من هم این بیم  اعلیحضرتا، شما را ضعیف می. دوران سلطنت گذشته را به وجود آورد

با این وصف، من در موارد مشکلتر، شما . برایم پیش آمده است که خصوصیات اخالقی شما واجد چنین ضعفی باشند

توانند بدون اینکه نسبت به خود فاقد خلوص  آن اعلیحضرت نمی. اید واقعی از خود نشان دادهام که شهامت  را دیده

  .نیت باشند، به خاطر ارضاي آقاي مورپا تسلیم شوند

کرد که باید میان مورپا وتورگو یکی را انتخاب کند، و  او در این هنگام احساس می. پادشاه به این نامه پاسخی نداد

دستوري براي تورگو فرستاد  1776مه  12لویی در . یم تقریباً کامل دولت نسبت به ارادة خود بودتورگو خواستار تسل

. داد» دوك«در همان روز او با تسلیم شدن در برابر ملکه و خاندان پولینیاك، به کنت دو گین عنوان . که استعفا دهد

شما آدم خوش اقبالی «: لویی به او گفت. تمالزرب، که خبر انفصال تورگو را شنید، استعفاي خود را تسلیم داش

. طولی نکشید که بیشتر منصوبان تورگو اخراج شدند» .توانستم از شغل خود دست بکشم کاش من هم می. هستید

و با فردریک و ولتر همعقیده بود که سقوط تورگو مبشر سقوط فرانسه   ماري ترز از این تحوالت سخت ناراحت شد،

خترش در این جریان داشت بسیار متألم بود، وانکار ملکه را در مسئولیت داشتن در این ماجرا است؛ او از نقشی که د

اینک که آقاي تورگو رفته است، جز مردن کاري براي من نمانده است که انجام »  :ولتر به ال آرپ نوشت. کرد باور نمی

مطالعۀ ریاضیات، فیزیک، شیمی، و  تورگو پس از انفصالش، به زندگی آرامی در پاریس روي آورد و به ».دهم

. دید، و براي او مطلبی تحت عنوان خاطراتی دربارة مالیات نوشت او اغلب فرانکلین را می. کالبدشناسی پرداخت
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، 1781مارس  18او در . رفت تنها به کمک چوب زیربغل راه می 1778بیماري نقرسش چنان شدید شد که پس از 

هاي او را خواهد  بینی کند که قرن نوزدهم بیشتر اندیشه توانست پیش اونمی. گذشتپس از سالها درد و ناکامی، در

اوسر فرانسیس بیکن و قلب «: مندانه اورا چنین خالصه کرد مالزرب با احساسات عالقه. پذیرفت و به کار خواهد بست

  ».لوپیتال را داشت

VI – 1781-1776: نخستین دوران وزارت نکر  

و بسیاري از اصناف را بار دیگر برقرار » بیگاري«ناظر کل امور مالی کلونیی دونویی گرفت که  جاي تورگورا به عنوان

بانکداران هلند توافق خود را در مورد وامی به میزان . ساخت و فرامین مربوط به غله را به موقع اجرا نگذاشت

راهی بهتر از برقرار کردن یک بخت لیور به فرانسه با بهرة چهاردرصد ملغا ساختند؛ و وزیر جدید  60,000,000

، بانکداران )اکتبر(وقتی کلونیی درگذشت . براي کشانیدن پول به داخل خزانه نیافت) 1776ژوئن  30(آزمایی ملی 

  .پاریس پادشاه را وادار کردند کسی را که تواناترین منتقد تورگو بوده است، به خدمت بخواند

پدرش، که استاد حقوق در فرهنگستان ژنو . در ژنو به دنیا آمده بود 1732ژاك نکر فردي پروتستان بود که در سال 

وقتی که ورنه از کار دست کشید، وجوهی . بود، او را به پاریس فرستاد تا در بانک ایزاك ورنه به عنوان منشی کارکند

کار آنها با دادن وام . ریختنکر منابع خود را با یک سویسی دیگر روي هم . به نکر وام داد تا بانکی از خود دایر کند

آرزویش در این وقت . نکر در سن سی و دوسالگی ثروتمند، متشخص، و مجرد بود. غله رونق گرفت به دولت و معاملۀ

براي این کار، وي به . ثروت بیشتر نبود، بلکه آرزوي مقامی باال، فرصتی براي خدمت برجسته، و شهرتی ملی داشت

این بود که به جلب نظر مارکیز دوورمنو، . به پایگاه عملیات نیازمند بود» گاه تکیه«وان یک همسر و یک خانواده به عن

اش گذاشت، ولی سوزان کورشو، زن قشنگ و با استعدادي را که  که زنی بیوه بود، پرداخت؛ مارکیز دست رد به سینه

با او ازدواج  1764شق سوزان شد و در نکر عا. همین اواخر از ازدواج با ادوارد گیبن جسته بود، برایش از ژنو آورد

  عالقۀ زیاد متقابل آنها در طول یک زندگی پرماجرا از رنگهاي روشن اوضاع درهم ریختۀ آن دوران پرآشوب بود،. کرد

که نویسندگان و مسئوالن امور را ) 1765(اي تشکیل دادند و در آنجا سوزان سالونی گشود  آنها روي بانک نکر خانه

.کرد، به امید اینکه این دوستیها راه شوهرش را هموار و روشن کنند ت میبه آنجا دعو

با تدوین اثري به نام ستایش از کولبر آغاز کرد، که  1773او این کار را در سال . العاده مشتاق نوشتن بود نکر فوق

عنوان دربارة قانونگذاري و  در این هنگام از کار دست کشید و با مقالۀ خود تحت. فرهنگستان فرانسه به آن جایزه داد

این کتاب کوچک مورد تمجید . تجارت غله، که در رد سیاست آزادي عمل تورگو بود، وارد کشمکش سیاسی شد

مانند ) که آثار روسو را خوانده بود(اي از این کتاب که در آن نکر بانکدار  دیدرو قرار گرفت؛ و امکان داد دیدرو از تکه

  :آنچه نکر مورد حمله قرار داد عبارت بود از. د، خوشش آمده باشدکر یک سوسیالیست صحبت می

کند،  قدرت طبقۀ دارا به اینکه در ازاي کار، حداقل دستمزد ممکن را، که تنها براي حوایج شدید اولیه تکافو می

کمی از افراد توان گفت که تعداد  می. اند مؤسسات کشوري توسط صاحبان اموال برقرار شده  تقریباً همۀ …. بپردازد

اند، به صورت یک اتحادیه و به عنوان تضمینی علیه تودة مردم قانون وضع   که زمین را میان خود تقسیم کرده

ما اموالی  –قوانین مربوط به اموال شما براي ما چه اهمیتی دارد؟ «: توانستند بگویند تودة مردم می …. کردند می

اگر ما فردا کاري  –زي نداریم که از آن دفاع کنیم؛ یا قوانین آزادي؟ ما چی –نداریم؛ یا قوانین دادگستري شما؟ 

» خزانۀ سلطنتی«، لویی شانزدهم، به توصیۀ مورپا، نکر را به عنوان رئیس 1776اکتبر  22در  »!نکنیم، خواهیم مرد

امر که اجازه داده شود  بعضی از روحانیان عالیمقام به این. این نام به منظور حفظ ظاهر برگزیده شده بود. تعیین کرد

اگر روحانیان قروض دولت را «: مورپا پاسخ داد. یک پروتستان سویسی بر ثروت مردم حکومت کند، اعتراض کردند

براي سرپوش گذاردن روي واقعیت، یک کاتولیک فرانسوي به » .توانند در انتخاب وزیران سهیم باشند بپردازند، می
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بتدریج که نکر پرده از تورع . امور مالی، و ظاهراً به عنوان مافوق نکر، انتخاب شد نام تابورو دو رئو به سمت ناظر کل

تابورو استعفا داد، و نکر به عنوان مدیرکل امورمالی  1777ژوئن  29در . برگرفت، مخالفت روحانیان فروکش کرد

. پول خود به خزانۀ وام داد لیور از 2‘000‘000و، بالعکس  او از دریافت هرگونه حقوقی امتناع ورزید. منصوب شد

.شد، و او به شوراي سلطنتی راه نداشت هنوز عنوان وزارت از نکر دریغ می

او براي رتق و فتق مسائل بانکی تعلیم یافته بود نه . نکر در محدودة خصوصیات اخالقی و قدرت خود خوب عمل کرد

او در دستگاه مالی نظم بهتر، حساب و . د سهلتر بودبراي مسائل مملکتی؛ و زیاد کردن پول برایش از اداره کردن افرا

و زاید را حذف کرد و، چون از ) ولی با حقوق(بیش از پانصد شغل بیمسئولیت . جویی برقرار ساخت کتاب، و صرفه

لیور نصیب خزانه  148,000,000اعتماد اجتماع مالی برخوردار بود، توانست وامهایی به دست آورد که ظرف یکسال 

اصالحات مختصري انجام داد، نابرابریهاي مالیاتی را کاهش داد، وضع بیمارستانها را بهبود بخشید، و . کردند

هاي دربار،  به تالش تورگو براي جلوگیري از هزینه. مؤسسات رهنی دایرکرد تا با بهرة کم به فقرا پول قرض داده شود

، ولی نکر )1780(کاران مالیاتی اعاده شد  م به مقاطعهوصول مالیاتهاي غیرمستقی. خاندان پادشاه، و ملکه ادامه داد

لویی شانزدهم را بر آن داشت که اجازه دهد در . تعدادشان را کاهش داد و آنها را مشمول دقت و مراقبت بیشتر کرد

بقۀ بري، گرونوبل، و مونتوبان مجامع ایالتی تشکیل شوند و با ترتیب دادن اینکه در این مجامع تعداد نمایندگان ط

نکر . با مجموع تعداد نمایندگان روحانیان و نجبا برابر باشد، سابقۀ مهمی ایجاد نکرد) طبقات متوسط و پایین(سوم 

پادشاه را بر آن داشت تا کلیۀ سرفها را در امالك سلطنتی آزاد کند و از کلیۀ اعیان فئودال بخواهد که به این عمل 

وقتی که اعیان فئودال امتناع کردند، نکر به لویی چنین نظر داد که . بود اي تأسی جویند؛ و این پیروزي قابل مالحظه

نظام سرفداري را کالً در فرانسه در برابر پرداخت غرامت به اربابان منسوخ دارد، ولی پادشاه که اسیر سنتهاي خود 

، باز هم به ترغیب 1780در . بود، پاسخ داد که حقوق مالکیت سنتی اساسیتر از آن است که با یک فرمان لغو شود

نکر، پادشاه دستور داد به شکنجه توسط دستگاه قضایی پایان داده شود، از زندانهاي زیرزمینی استفاده به عمل نیاید، 

اند جدا، و این دو گروه از آنهایی که به  اند از آنهایی که هنوز محاکمه نشده و زندانیانی که به ارتکاب جرم محکوم شده

این موفقیتها، و موفقیتهاي دیگر نخستین دوران وزارت نکر، بیش از . تفکیک شوند  اند،  ت شدهخاطر بدهی بازداش

اگر سؤال کنیم او چرا عمیقتر و سریعتر . اند استحقاق قدرشناسی دارند آنچه که عموماً مورد قدرشناسی قرار گرفته

داشت و بیش از اندازه در آن واحد براي خود عمل نکرد، باید به خاطر بیاوریم که تورگو به خاطر اینکه خیلی شتاب 

فروخت،  نکر از این جهت که به جاي افزایش مالیات اوراق قرضۀ ملی می. تراشید، مورد انتقاد قرار گرفت دشمن می

  .شد کرد که از مردم به قدرکافی مالیات گرفته می مورد انتقاد واقع شد؛ ولی او احساس می

انگیز در حال تکوین نزدیک بود، نحوة رفتار پادشاه با وزیرانش را بخوبی به  ایع هیجانمادام کامپان، که پیوسته به وق

داده بودند که این شهریار، که از لحاظ عادات بیتکلف و ساده  تورگو، مالزرب، و نکر تشخیص»  :این شرح خالصه کرد

قلبش وي را . د خواهد کردبود، با کمال میل حقوق ویژة پادشاه را فداي عظمت قابل حصول و مشخص ملت خو

کرد، ولی تعصبات و هراسهاي وي، و نیز سر و صداي اشخاص متدین و صاحب امتیاز، او را  متمایل به اصالحات می

با این » .کرد دست بکشد اش به ملت آنها را به او القا می شد که از طرحهایی که عالقه کرد، و باعث می مرعوب می

، که احتماالً توسط نکر تهیه شده بود، اظهار دارد که )1780(المیۀ عمومی وصف، او جرئت کرد که طی یک اع

و اظهار   ،»اند قسمتهاي دیگر، خیلی بیشتر افزایش یافته  مالیاتهاي فقیرترین قسمت اتباع ما، به نسبت، از همۀ«

وند مبالغی را بپردازند قرار گیرند و ناچار ش] مالیات[اشخاص ثروتمند، وقتی که در سطح عمومی «امیدواري کرد که 

شدند، احساس نکنند که بر حقوق  بایستی به نحوي متساویتر با دیگران در پرداخت آن سهیم می  که مدتها پیش می

طور ناآگاهانه ازکاري شکل  اش به آمد، ولی روحیۀ آزادمنشانه لویی از فکر ولتر به لرزه در می» .آنها تعدي شده است
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فرانسه به طور کلی در زمینۀ آشکار کردن مفاسد دیرینه، و دمیدن روح تازه » فیلسوفان«پذیرفت که ولتر، روسو، و 

لویی شانزدهم در نیمۀ اول . اي که در گذشته با مسیحیت ارتباط داشتند انجام داده بودند به احساسات انساندوستانه

یافت، امکان داشت از بروز انقالب  می کرد و بتدریج گسترش سلطنت خود اصالحاتی را آغاز کرد که اگر ادامه پیدا می

و در دوران سلطنت این پادشاه ضعیف النفس بود که فرانسه، که در دوران سلطنت اسالفش توسط . جلوگیري کند

انگلستان غارت و تحقیر شده بود، با جسارت و موفقیت به انگلستان مغرور ضربه زد و در این جریان به آزادي امریکا 

.کمک کرد

VII – انسه و امریکافر  

هاي ولتر، روسو، دیدرو، رنال، و دهها نفر دیگر افکار مردم  نوشته  :براي یک بار فلسفه با دیپلوماسی همعقیده شد

 –فرانسه را براي پشتیبانی از مستعمرات و حمایت از آزادي افکار آماده کرده بودند، و بسیاري از رهبران امریکا 

به این ترتیب، وقتی که سایالس دین به . رزندان دوران روشنگري فرانسه بودندف –واشینگتن، فرانکلین، و جفرسن 

تا براي مستعمرات شورشی وامی به دست آورد، افکار عمومی بشدت نسبت به مستعمرات ) 1776مارس (فرانسه آمد 

کرد که به  صرار میفرستاد و به او ا بومارشۀ پرشور و شوق یادداشت بعد از یادداشت به ورژن می. همدردي نشان داد

  .امریکا کمک کند

اي بود که به نظام سلطنتی و حکومت اشرافی اعتقاد داشت، ولی نظراتش نسبت به نظامهاي جمهوري  ورژن نجیبزاده

گونه کمک  او حاضر نبود هیچ. و انقالبات دوستانه نبود؛ خیلی میل داشت که انتقام فرانسه را از انگلستان بگیرد

هایی که سارتین صرف کرده بود، نیروي دریایی  ا مورد تصویب قرار دهد، زیرا با وجود هزینهآشکار به امریکا ر

توانست در یک جنگ علنی بسرعت کشیتهاي فرانسوي را  دریایی فرانسه نیرومندتر بود و می انگلستان هنوز از نیروي

کرد که اگر  استدالل می. را بدهد ولی او به پادشاه پیشنهاد کرد که اجازة مقداري کمکهاي پنهانی. نابود کند

تواند در امریکا یا در نزدیکی آن ناوگانی داشته باشد که هروقت بخواهد، بتواند  انگلستان شورش را سرکوب کند، می

اگر امکان داشت شورش را طوالنی کرد، فرانسه . مستملکات فرانسه و اسپانیا را در دریاي کارائیب متصرف شود

لویی از فکر کمک . توانست نوسازي خود را تکمیل کند شد، و نیروي دریایی فرانسه می عیف میتقویت، و انگلستان ض

آمد و ورژن را از هرگونه عمل آشکاري که ممکن بود به جنگ با انگلستان منجر شود  به یک انقالب به لرزه درمی

.برحذر داشت

  :درماه آوریل، ورژن به بومارشه نوشت

این . [دهیم و کوشش خواهیم کرد مبلغ مشابهی از اسپانیا به دست آوریم به شما می لیور 1,000,000ما در خفا 

شما با این دو میلیون یک مؤسسۀ بازرگانی تأسیس خواهید کرد و، با تقبل خطرات آن، .] مبلغ به دست آورده شد

اهند داشت به آنها تحویل چیزهاي دیگري که امریکاییها براي ادامۀ جنگ الزم خو  تجهیزات، و همۀ  اسلحه، مهمات،

. ولی بعداً شما یا به جاي آنها اسلحه خواهید داد  زرادخانۀ ما اسلحه و مهمات به شما تحویل خواهد داد،. خواهید داد

یا بهاي آنها را خواهید پرداخت، شما از امریکاییها پول مطالبه نخواهید کرد، زیرا آنها پولی ندارند، ولی در عوض 

  .را خواهید خواست، و ما به شما کمک خواهیم کرد تا آن را در این کشور به فروش برسانیدمحصول خاك آنها 

این ذخایر را به بندري فرستاد . نفر خرید 25,000بومارشه با این پول توپ، تفنگ، باروت، لباس، و تجهیزات براي 

ورود این کمک، یا اطمینان . کرده بودکه در آن سایالس دین کشتیهاي دریاستیزان امریکایی را جمع، و از نو تجهیز 

این اعالمیه، که به ). 1776ژوئیه  4(به آن، اهالی مستعمرات را تشویق کرد که اعالمیۀ استقالل خود را صادر کنند 

فرانسه و مریدان روسو، که » فیلسوفان«فرانسه ترجمه و با رضایت تلویحی دولت فرانسه منتشر شد، با شور و شوق 

در سپتامبر، کنگرة امریکا بنجمین فرانکلین و . ی از قرارداد اجتماعی را بازشناختند، روبه رو شددر آن طنینهای
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آرثرلی را به عنوان اعضاي هیئت اعزامی به فرانسه تعیین کرد تا، به دین بپیوندند، و نه تنها ذخایر بیشتر، بلکه در 

  .صورت امکان اتحادي آشکار طلب کنند

، که هنوز نوزده سال نداشت، به انگلستان رفت؛ به 1724در . شد فرانکلین در اروپا ظاهر می این نخستین بار نبود که

اي از الحاد منتشر کرد ، به فیالدلفیا و به معتقدات خداشناسی بازگشت، ازدواج  عنوان یک چاپگر کار کرد، دفاعیه

به نمایندگی از  1757در . لی به دست آوردالمل کرد، به فراماسونها پیوست، و به عنوان مخترع و دانشمند شهرت بین

پنج سال در انگلستان ماند، با . طرف مجمع پنسیلوانیا، در مورد اختالف برسرمالیات، به انگلستان فرستاده شد

هیوم و رابرتسن را شناخت، از دانشگاه سنت اندروز   جانسن و دیگر افراد سرشناس آشنا شد، از اسکاتلند دیدن کرد،

در انگلستان بود، در مخالفت  1775تا 1766او بار دیگر از . گرفت، و از آن پس دکتر فرانکلین نامیده شد اي دانشنامه

در مجلس عوام سخنرانی کرد، و کوشید تا سازش برقرار کند، ولی وقتی جنگ را قریب الوقوع دید، » قانون تمبر«با 

.تنویس اعالمیۀ استقالل سهمی داش در تهیۀ پیش. به امریکا رفت

گذشت و  در این وقت هفتاد سال از عمرش می. به فرانسه وارد شد و با خود دو نوه آورد 1776فرانکلین در دسامبر 

رسید؛ همۀ جهانیان آن کلۀ بزرگ، موهاي سفید کم پشت، صورتی چون قرص کامل ماه  سراپا عقل و خرد به نظر می

فیلسوفان و فیزیو کراتها او را از . غرق عزت و احترام کردنددانشمندان او را . شناسند در هنگام طلوع پرفروغ آن می

را ] مهین و کهین[خود خواندند، ستایشگران روم باستان در اوکینکیناتوس، سکیپیو آفریکانوس، و هردوکاتو 

 اي مجعد  زنان پاریس موهاي خود را به صورت توده. اند دیدند که گویی همگی از نو قدم به عرصۀ وجود گذارده می

بدون شک آنها دربارة ماجراهاي متعدد . دادند تا از کاله وي، که از پوست سگ آبی بود، تقلید کنند آرایش می

درباریان از سادگی رفتار، لباس، و طرز صحبت وي سخت به حیرت آمدند؛ ولی به . عاشقانۀ وي مطالبی شنیده بودند

هاي مخملی، ابریشمی، و توري  برسد، نمایش پارچهجاي اینکه وي در لباس تقریباً روستایی خود مضحک به نظر 

با وصف این، آنها نیز او . رسید خودشان بود که به صورت تالشی بیهوده براي پوشاندن واقعیت متظاهرانه به نظر می

کرد، و آگاهی  کشید، از روي عقل و شعور صحبت می را پیش خود قبول کردند، زیرا وي آرمانشهري به رخ کسی نمی

او توجه داشت که یک پروتستان، یک خداپرست، و یک . داد  نسبت به مشکالت و حقایق نشان میکاملی 

  .خواهد جمهوریخواه است که از یک کشور کاتولیک و یک پادشاه متدین کمک می

ابو نه تنها به ورژن، بلکه به میر. داشت آزرد، و همه را مسرور می پرداخت، کسی را نمی او با احتیاط به کار خود می

یک نجیبزادة جوان . زد و مادام دو دفان اداي احترام کرد؛ کلۀ طاسش در سالونها و فرهنگستان علوم برق می» پدر«

هاي  شد، توده وقتی او در خیابانها ظاهر می. کرد به نام دوك دوال روشفو کو از اینکه منشی او بود، احساس غرور می

با حسن قبول وسیعی   جمه و به صورت آثار کامل منتشر شده بودند،کتابهایش، که تر. دویدند مردم به دنبالش می

. یکی از جلدهاي آن تحت عنوان سالنامۀ ریچارد بیچاره ظرف سه سال هشت بار تجدید چاپ شد. رو شدند روبه

شد، فراماسونها شرکت کرد و یک عضو افتخاري شد؛ کسانی که وي در آنجا با آنها آشنا » لژ نه خواهر«فرانکلین در 

توانست آناً خواستار پشتیبانی  ولی او نمی. به او کمک کردند تا نظر موافق فرانسه را به اتحاد با امریکا جلب کند

اش درهم شکسته به نظر  نشینی بود و روحیه هاو در حال عقب ارتش واشینگتن در برابر سر ویلیام. آشکار دولت شود

هاي دلپذیر پاریس، رحل اقامت  درپاسی، از حومه  یع مساعدتري بود،فرانکلین در حالی که به انتظار وقا. رسید می

افکند و به مطالعه، تماس با این و آن، نوشتن مطالب تبلیغاتی بانامهاي مستعار، پذیرایی از تورگو، الووازیه، مورله، و 

اي داشتند  زیرا این زنان جذبهمادام هلوسیوس در اوتوي پرداخت؛  اودتو در سانوا و/ کابانیس، و راز و نیاز با مادام د

.ساخت که آنان را، به نحوي مصون از گذشت سنوات، جذاب می
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فرستادند، و افسران ارتش فرانسه براي  در خالل این احوال، بومارشه و دیگران تجهیزات و وسایل به مستعمرات می

ن از تقاضاهاي افسرانی که م«: نوشت 1776سایالس دین در . کردند خدمت تحت فرمان واشینگتن نامنویسی می

توانستم، همۀ آنها را با مسافران  اگر من ده کشتی داشتم، می …. ام خواهند به امریکا بروند تقریباً به تنگ آمده می

دانند چگونه مارکی دو الفایت نوزدهساله یک همسر فداکار و باردار را ترك  همۀ جهانیان می» .عازم امریکا پرکنم

به واشینگتن اعتراف . ، و بدون دستمزد در ارتش اهالی مستعمرات خدمت کند)1777آوریل (رود گفت تا به امریکا ب

رو شد، در  او در این راه با خطرات و خفتهاي بسیاري روبه» .تنها چیزي که من عطش آن را دارم، افتخار است«: کرد

حرارت واشینگتن، که معموالً شخصی  برندیواین زخمی برداشت، در سختیهاي ولی فورج سهیم شد، و مورد عالقۀ با

  .خوددار بود، قرار گرفت

یک نیروي پنج هزار نفري مرکب از سربازان انگلیسی و سه هزار مزدور آلمانی، که از کانادا آمده  1777اکتبر  17در 

روزي وقتی خبر این پی. بود، در سرتوگا توسط یک ارتش بیست هزار نفري از اهالی مستعمرات مغلوب و تسلیم شد

امریکا به فرانسه رسید، تقاضاي فرانکلین، لی، و دین، در مورد اتحاد مقبولیت بیشتري در میان مشاوران پادشاه 

هاي جنگ برهم  اش، که تقریباً متعادل شده بود، براثر هزینه خواست بودجه نکر با آن مخالفت کرد، زیرا نمی. یافت

شانزدهم را به این طریق به دست آوردند که به وي هشدار دادند  ورژن و مورپا رضایت عاري از رغبت لویی. بخورد

انگلستان، که مدتهاست از کمک فرانسه به امریکا آگاه و از آن بشدت ناراحت است، ممکن است با مستعمرات خود از 

عهدنامه با  دولت فرانسه دو 1778در ششم فوریۀ . در آشتی درآید و تمام نیروي خویش را علیه فرانسه به کار اندازد

شد، و در دیگري به  امضا کرد که به موجب یکی از آنها روابط بازرگانی و کمک برقرار می» کشورهاي متحد امریکا«

طور محرمانه تصریح شده بود که اگر انگلستان به فرانسه اعالن جنگ بدهد، امضا کنندگان در دفاع با یکدیگر 

فقت دیگري صلح نخواهد کرد، و هردو به جنگ ادامه خواهند داد همدست خواهند شد، هیچ یک از این دو بدون موا

  . تا استقالل امریکا به دست آید

در ماه . فرانکلین به این مناسبت جوراب ابریشمی پوشید. مارس، لویی فرستادگان امریکا را به حضور پذیرفت 20در 

کرد، ولی این فیلسوف  ن در پاسی زندگی میاو با فرانکلی. آوریل جان ادمز وارد شد که جاي سایالس دین را بگیرد

او با فرانکلین نزاع کرد، سعی . ماند سالخورده را چنان سرگرم زنان یافت که وقت کمی براي کارهاي رسمی باقی می

فرانکلین به سمت وزیر مختار امریکا در . کرد کاري کند که او را فراخوانند، ولی موفق نشد و به امریکا بازگشت

اي بگیرد،  اینکه نتیجه او در حالی که هفتاد و چهار سال داشت، بدون 1780در ). 1779سپتامبر (ین شد فرانسه تعی

.ویک سال داشت پیشنهاد ازدواج کرد به مادام هلوسیوس که شصت

وام او ناچار بود مبالغ هنگفتی را که فرانسه به امریکا . آمد  تقریباً همۀ فرانسویان غیر از نکر از جنگ خوششان می

در  4,000,000، 1779در  1,000,000، 1778در  3,000,000، 1776لیور در  1,000,000: داد فراهم کند می

) 1779اول دسامبر (او با لرد نورث وارد تماس خصوصی شد . 1782در  6,000,000، 1781در  4,000,000، 1780

بود براي تأمین اعتبارات مورد نیاز دولت فرانسه،  او عالوه بر این وامها، ناچار. به امید اینکه راهی براي صلح بیابد

او . لیور قرض گرفت 530,000,000ارتش، نیروي دریایی، و دربار پول فراهم کند؛ و بر روي هم از بانکداران و مردم 

لیور قابل  1,000,000وام به دولت بدهد که به اقساط سالی  14,000,000با چربزبانی روحانیان را وادار کرد 

داد  هنوز از باال بردن میزان مالیات امتناع داشت، هرچند که روبه راه بودن وضع طبقات باال امکان می. داد بوداستر

جانشینانش بعدها شکایت کردند که او این الزام غیرقابل اجتناب . که این کار را نسبتاً بدون رنج و زحمت انجام دهد

دادند، بهرة زیادي  رفدار او بودند که وي در مقابل وامهایی که آنان میبانکداران از این نظر ط. را به عهدة آنان گذارد
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گفتند با این خطر روز افزون  علت این بهرة زیاد آن بود که بانکداران می. پرداخت کردند، به آنان می را که مطالبه می

  .رو هستند که وامهایشان هرگز به آنان مسترد نشوند روبه

اي تحت عنوان گزارش وضع مالی  اطالعیه 1781جتماع مالی، با موافقت پادشاه، در ژانویۀ نکر براي ترویج اعتماد در ا

این . هاي دولت اعالم کرده بود به پادشاه منتشر کرد که هدف آن را مطلع کردن پادشاه و ملت از درآمدها و هزینه

نادیده گرفتن قرضۀ ملی وضع را روشن  و» العاده  فوق«هاي  هاي نظامی و سایر هزینه گزارش با مستثناد داشتن هزینه

نکر به عنوان جادوگر امور مالی، که . هزار نسخه از این گزارش را خریدند ظرف دوازده ماه، مردم سی. داد نشان می

کاترین بزرگ از گریم خواست که نکر را از . دولت را از ورشکستگی نجات داده بود، مورد تحسین قرار گرفت

ولی درباریان از این نظر خشمگین بودند که » .بت به گزارش و استعداد وي مطمئن سازدتحسین بیپایان او نس«

گزارش وضع مالی به پادشاه مفاسد مالیاتی بسیاري را که مربوط به گذشته بودند، و مستمریهاي بسیاري را که از 

فقط در حکم ستایشی از این بعضیها این سند را به عنوان اینکه . شدند آشکار ساخته بود خزانۀ دولت پرداخت می

مورپا نسبت به نکر همان اندازه احساس حسادت یافت که نسبت . باشد، مورد حمله قرار دادند وزیر توسط خودش می

جوییهاي نکر  ملکه با آنکه از صرفه. به تورگو حس کرده بود، و با چند نفر دیگر در توصیۀ برکناري وي همدست شد

کرد، ولی ورژن او را یک انقالبی خواند، و رؤساي دوایر دولتی، که بیم آن را داشتند  میرنجش یافته بود، از او دفاع 

نکر با اعالم اینکه اگر . نکر با دایر کردن مجامع ایالتی بیشتر ریشۀ آنها را بکند، در این غوغا و تکاپو سهیم شدند

وسیلۀ سقوط  ده نشود، استعفا خواهد کرد،عنوان و اختیارات کامل یک وزیر با یک کرسی در شوراي سلطنتی به او دا

وزیران دیگر از مشاغل خود دست   مورپا به پادشاه گفت که اگر این کار انجام شود، همۀ. خویش را فراهم کرد

همۀ مردم پاریس غیر از درباریان از سقوط وي ). 1781مه  19(لویی تسلیم شد و گذاشت نکر برود. خواهند کشید

کاترین از او دعوت کرد به روسیه برود و رهبري امور مالی کشور را به عهده . م تسلیت فرستادیوزف دو. متألم بودند

اسپانیا علیه انگلستان به فرانسه پیوست، و نیروي دریایی ترکیب شدة فرانسه و اسپانیا،  1779اکتبر  12در  .بگیرد

کرد، این نیرو  دریایی انگلستان برابري میکشتی نیروي  150شد، اینک تقریباً با  کشتی جنگی تشکیل می 140که از 

این تغییر در توازن قدرت دریایی اثري حیاتی بر جنگ امریکا . حکمرانی بریتانیا را بر امواج اقیانوسها متوقف ساخت

ارتش اصلی انگلستان در امریکا به تعداد هفت هزار نفر، به فرماندهی لرد کورنوالیس، یک موضع مستحکم در . گذارد

الفایت با پنج هزار نفر، و واشینگتن با . اون در کنار رودخانۀ یورك در نزدیکی خلیج چسپیک در دست داشتیورکت

در اطراف یورکتاون جمع شده، و کلیۀ ) از جمله سه هزار فرانسوي، به فرماندهی کنت دو روشامبو(یازده هزار نفر 

یک ناوگان فرانسوي تحت فرماندهی کنت دو  1781سپتامبر  5در . راههاي زمینی ممکن آن را تسخیر کرده بودند

گراس یک ناو گروه انگلیسی را در خلیج شکست داد، و سپس کلیۀ راههاي گریز آبی را بر روي نیروي کورئوالیس، 

کورنوالیس، که خواربارش بکلی به پایان رسیده بود، با همۀ افراد خود تسلیم . که از لحاظ تعداد در اقلیت بود، بست

توانست بگوید که دوگراس، الفایت، و روشامبو نقشهاي مهمی در آنچه که واقعۀ  فرانسه می). 1781اکتبر  19(شد 

  .قاطع جنگ از آب در آمدند، ایفا کردند

اي نزد دولت فرانسه و  شلبرن هیئتهاي جداگانه. انگلستان خواهان آن شد که براي صلح شرایطی پیشنهاد شود

موضوع ) 1781(ورژن قبالً . رستاد، به امید اینکه این دو متحد را به جان هم اندازدفرستادگان امریکا در فرانسه ف

استقرار صلح با انگلستان براساس تقسیم بیشتر امریکاي شمالی میان انگلستان، فرانسه، و اسپانیا را دقیقاً مورد توجه 

 1781در نوامبر . نظارت اروپاییان قرار گیرداو با اسپانیا تفاهمی برقرار کرد که درة میسی سیپی تحت . قرار داده بود

این . پیشنهاد کرد که از انگلیسیها در تالششان براي محروم داشتن ایاالت امریکا از شیالت نیوفندلند پشتیبانی کند

نحوة تماسها و مذاکرات کامالً با سوابق دیپلوماتیک منطبق بود، ولی فرستادگان امریکا، که از آن با خبر شدند، 
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ورژن و فرانکلین توافق کردند که هریک از دو متحد . اس کردند که مجاز هستند با اختفاي مشابهی عمل کننداحس

  .کدام نباید عهدنامۀ صلحی بدون رضایت دیگري امضا کند بتواند جداگانه با انگلستان وارد معامله شود، ولی هیچ

بازي دیپلوماتیک را به نحو  –ۀ اول جان جی وفرانکلین و در درج –کسانی که از جانب امریکا مأمور به مذاکره بودند 

هاي  آنها براي امریکا نه تنها استقالل، بلکه دسترسی به شیالت نیوفندلند، نیمی از دریاچه. درخشانی انجام دادند

 منطقۀ وسیع و ثروتمند میان کوههاي آلگانی و میسی سیپی را به دست آوردند؛ این شرایط بمراتب  بزرگ، و همۀ

اي مقدماتی  جی، فرانکلین، و ادمز عهدنامه 1782نوامبر  30در . کنگرة امریکا انتظار آن را داشت بهتر از آن بود که

اي بود که با ورژن منعقد شده بود؛  از نظر رسمی، این عهدنامه در حکم تخطی از موافقتنامه. با انگلستان امضا کردند

تا زمانی که انگلستان با فرانسه قرارداد صلح امضا نکرده است، اعتبار ولی در آن تصریح شده بود که این عهدنامه 

به  –، عهدنامۀ نهایی 1783در سوم سپتامبر . ورژن از این وضع شکایت کرد و سپس آن را پذیرفت. نخواهد داشت

انسه و اسپانیا میان انگلستان و امریکا در پاریس، و میان انگلستان و فر - » تثلیت بسیار مقدس و تقسیم نشده«نام 

آوریل  17وقتی در . به عنوان سفیر کشورهاي متحد در فرانسه ماند 1785فرانکلین تا سال . در ورساي امضا شد

.در فیالدلفیا درگذشت، مجلس مؤسسان فرانسه مدت سه روز عزادار بود 1790

روي هم، فرانسه بر . دولت فرانسه براثر این جنگ ورشکست شد، و این ورشکستگی به انقالب انجامید

اعتباري  روز به سوي بی لیور براي این مبارزه خرج کرده بود، و بهرة قرضۀ ملی خزانه را روزبه 000،000،000،1

با این وصف، این قرضه موضوعی بود میان دولت و ثروتمندان، و تقریباً بر مردم، که بسیاري از آنها از . کشید می

شدیدي خورده بود، ولی ملت چنین   به نظام سلطنت لطمۀ. ثري نداشتتحرك صنایع وضعشان رونق یافته بود، ا

تواند موفقیت اقتصاد و ارتشهاي فرانسۀ انقالبی را در مقاومت در برابر  اي ندیده بود، وگرنه تاریخ چگونه می لطمه

اران در قرارداد سیاستمد. مسلماً روحیۀ مردم فرانسه تقویت شده بود توضیح دهد؟ 1815تا  1792نیمی از اروپا از 

فرانسه نتیجۀ جنگ را به عنوان یک » فیلسوفان«. دیدند می 1763رستاخیزي پیروزمندانه از خفت  1783صلح 

رسید که  چنین به نظر می«: گفت پیروزي نظرات خود مورد تحسین قرار دادند؛ و در حقیقت دو توکویل می

بسیاري از فرانسویان در » .کرده بود به انجام رساندندامریکاییها آنچه را که فکرش به مغز نویسندگان ما خطور 

افکار دموکراتیک حتی بر . دیدند موفقیت مستعمرات، مبشري الهامبخش از گسترش دموکراسی در سراسر اروپا می

، که توسط مجمع تدوین قانون اساسی ویرجینیا در »اعالمیۀ حقوق«. ي فرانسه اثر گذاشتند»پارلمانها«اشراف و 

ها و  ، که به قانون اساسی امریکا افزوده شد، قسمتی از نمونه»حقوق  بیلۀ«صادر شد، و  1776ژوئن  12تاریخ 

  .منتشر کرد 1789اوت  26را تشکیل دادند که مجلس مؤسسان فرانسه در » اعالمیۀ حقوق بشر«سرمشقهاي 

استقرار دموکراسی در امریکا جان  این، افتخار آخرین و حد اعالي جوانمردي فرانسۀ فئودال بود که در راه کمک به

درست است که بیشتر سیاستمداران فرانسه تجدید حیات فرانسه را مد نظر داشتند، ولی شور و . خود را از دست داد

آنها بکرات جان خود را در راه خدمت به ملت جدید الوالده به خطر . شوق نجبایی مانند الفایت و روشامبو واقعی بود

من به هیچ وجه تنها کسی نبودم که قلبش به صداي بیدار شدن آزادي و «: سگور جوان نوشتکنت دو. انداختند

دست کشیدن از حقوق فئودال  اقدام مشهور» .آمد تالش براي به دور افکندن یوغ قدرت خودکامه به تپش درمی

. اش آماده شده بود هدر جریان استقالل امریکا تجلی یافته و زمین) 1789اوت  4(توسط اشراف در مجلس مؤسسان 

فرانسه پول و خون خود را به امریکا داد، و در ازاي آن نیروي محرکۀ تازه و پرقدرتی . این یک خودکشی شجاعانه بود

  .براي آزادي به دست آورد
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فصل سی و پنجم

  »فیلسوفان«مرگ و 

1774 -1807  

  

I –  پایان ولتر  

  نیمتاب در فرنه -1

هاي کوچک  رفت، که ما آنها را فجعه در این سالها وي گاه و بیگاه از حال می. ودهشتاد ساله ب 1774ولتر درسال 

اعتنایی به  او، که مدتها بود به مردن خو گرفته بود، با بی. خواند می» اخطارهاي کوچک«نامیم و خودش آنها را  می

کاترین بزرگ او را . چشید ا را میه داد، و طعم تحسین پادشاهان و ملکه نگریست، به زندگی ادامه می ها می این فجعه

مردم در کارگاه سفالسازي در برلین «: اظهار داشت 1775فردریک کبیر در سال . نامید» تابناکترین مرد دوران ما«

ها بسرعت  زنند؛ در این کارگاه این نیمتنه هاي نیمتنۀ ولتر سخت یکدیگر را عقب می براي به دست آوردن مجسمه

مدتها بود که فرنه زیارتگاه روشنفکران اروپا شده بود؛ در این هنگام این » .تا نیاز را برآورندشوند  کافی تولید نمی

: چنین گفت 1775مادام سوار پس از دیدار خود از فرنه در . مذهبی درآمده بود  محل تقریباً به صورت یک مقبرة

اي که با دیدن این مرد بزرگ بر من دست  سههاي قدیسه ترساي آویالیی هرگز از خل خلسه. ام من آقاي ولتر را دیده«

النوعی معزز و محبوب که من سرانجام  النوع هستم، رب رسید که در حضور یک رب به نظرم می. داد، بیشتر نبود

گذشت، نزدیک  از ژنو می 1776وقتی ولتردر سال » .توانسته بودم همۀ حقشناسی و احترام خود را به او نشان دهم

  .ت پرشور و شوقی که او را احاطه کرده بودند خفه شودبود در میان جمعی

جلوس لویی شانزدهم را . داد او حتی در سنین بعد از هشتاد سالگی نیز کماکان به سیاست و ادبیات عالقه نشان می

با اثري به نام ستایش تاریخی عقل مورد تجلیل قرار داد و در آن، از طریق پیشگویی، اصالحاتی پیشنهاد کرد که 

  :او گفت. توانستند حکمران جدید را نزد نسلهاي آینده عزیز دارند یم

هاي زاید حذف  و هزینه ]داشتن چند شغل مذهبی توسط یک روحانی[تعدد مشاغل  …. قوانین یکسان خواهند شد

اهند کنند داده خو اي مردان بیکاره که مسئول فقرند به فقرایی که سخت کار می ثروتهاي عظیم پاره …. خواهند شد

که براي کشور مفیدند دیگر غیرقانونی، یا اطفالشان غیرمشروح تلقی ] پروتستان[ازدواج دهها هزار خانواده . شد

دیگر شکنجه به کار  …. دیگر خطاهاي کوچک به عنوان جرمهاي بزرگ کیفر داده نخواهد شد …. نخواهد شد

قدرت قانونی پادشاه در نظام سلطنتی،  –د موجود نخواهد بو] دولت و کلیسا[دیگر دو قدرت  …. نخواهد رفت

.را بر زبان آوریم» رواداري مذهبی«و باالخره ما جرئت خواهیم که کرد کلمۀ . قدرت ملت در نظام جمهوري

او، که تورعی صمیمانه داشت و مطمئن . لویی بسیاري از این اصالحات را انجام داد، منهاي اصالحات مربوط به کلیسا

رود، از نفوذ ولتر احساس  ناپذیر براي تاج و تختش به شمار می لیسا در حکم پشتیبانی اجتناببود که وفاداري ک

دولت وي به مباشر دولتی در بورگونی دستور داد که مراقب این بدعتگذار  1774در ژوئیۀ . کرد تأسف بسیار می

کرد،  با ولتر احساس همدردي میماري آنتوانت . کهنسال باشد، و پس از مرگش بالفاصله همۀ اوراقش را ضبط کند

ولتر مقداري » نویسندة آن را در آغوش بکشد؛«او به نام تانکرد گریست، و گفت آرزو دارد   به هنگام اجراي نمایشنامۀ

  .ابیات قشنگ براي او فرستاد

مور انسانی به وقتی دوستش تورگو ناظر کل امورمالی شد، او براي مدتی خوشبین بود؛ ولی با برکناري تورگو دربارة ا

با قبول دختري به نام رن فیلیبرت دو واریکور به دختر خواندگی، . بدبینی یأس آمیز از نوع بدبینی پاسکال دچار آمد
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اش چون به  به عنوان دختري به او معرفی شد که خانواده 1775این دختر در . بار دیگر خوشوقتی خود را باز یافت

تهیه کند، قصد داشت او را به یک صعومعه بفرستد؛ زیبایی معصومانۀ او در  توانست براي او جهیزیه علت فقر نمی

نامید، و برایش ] زیبا و خوب[» بل ابون«ولتر او را به خانۀ خود برد، او را . استخوانهاي پیرمرد حرارتی ایجاد کرد

. عسل خود را در فرنه گذارندندازدواج کردند و ماه  1777آنها در . شوهري جوان و پولدار یافت به نام مارکی دو ویلت

اندرکارند تا یک فیلسوف کوچولو براي  آنها شب و روز دست. دیدن دلدادگان جوان من مایۀ مسرت است«: او نوشت

  . این هشتاد سالۀ بیفرزند از فکر پدرشدن، ولو نیابتاً، به وجد آمده بود» .من درست کنند

وصول آن . ا به نام ایرنه نوشت و آن را براي کمدي فرانسز فرستاددر خالل این احوال، او آخرین نمایشنامۀ خود ر

رسم این شرکت بر آن بود که هر نمایشنامه را به ترتیب قبول آن روي صحنه . اي ایجاد کرد مسئله) 1778ژانویۀ (

ژان فرانسوا  یکی از این دو توسط. قبل از نمایشنامۀ ولتر، دو نمایشنامۀ دیگر دریافت و تصویب شده بودند. بیاورد

هر دو نویسنده فوراً از حق تقدم خود نسبت به اجراي . دوالآرپ، و دیگري توسط نیکوال بارت نوشته شده بود

  :بارت به شرکت نوشت. هایشان صرف نظر کردند  نمایشنامه

را مورد » مرد خودخواه«شما در شرف آن بودید که . یک نمایشنامۀ تازه توسط آقاي ولتر براي شما خوانده شده است

. از شیوة مقرر مطلعم …من. فکر نمایشنامۀ مرا نکنید دیگر: شما فقط یک کار باید انجام دهید. بررسی قرار دهید

تواند به قاعده متوسل شود؟ آقاي ولتر مانند یک پادشاه مافوق قانون قرار  ولی در موردي نظیر این، چه کسی می

توانم  ه باشم که در خوشی مردم سهم خود را ادا کنم حداقل کاري که میاگر قرار باشد من افتخار آن را نداشت. دارد

» مروپ«و » زائیر«انجام دهم آن است که سد راه خوشی مردم، که مسلماً با نمایشنامۀ جدیدي به قلم نویسندة 

امه دهد و انشاءاهللا که نویسندة آن مانند سوفوکل تا سن صدسالگی به نوشتن تراژدي اد. تأمین خواهد شد، نباشم

.کنید، او با همینها چشم از جهان ببندد انشاءاهللا همانطور که شما آقایان با تحسین و کف زدن زندگی می

وقتی خبر این امر به ولتر رسید، او با عالقۀ زیادي به سنجیدن جوانب این فکر پرداخت که به پاریس برود و 

هر صورت، منع رسمی یا صریحی دربارة رفتن او به پاریس  در. کارگردانی اجراي نمایشنامۀ خود را به عهده بگیرد

شد؟ او به این وضع عادت کرده  دادند، چه می اگر روحانیان از روي منابر خود او را مورد حمله قرار می. وجود نداشت

دیدن مجدد  .شد؟ به آن هم عادت داشت کردند او را به زندان باستیل بفرستد چه می اگر آنها پادشاه را وادار می. بود

از زمان آخرین فراروي از آن، . بود که اینک پایتخت نهضت روشنگري بود، چقدر سروربخش می] پاریس[شهر بزرگ 

و عالوه بر آن مادام دنی، که مدتها بود از ! بایستی چقدر تغییر کرده باشد وهشت سال پیش، این شهر می در بیست

مارکی دو ویلت حاضر شد که در . وي را با خود به پاریس بازگرداندکرد  فرنه خسته شده بود، اغلب از او تقاضا می

بیش از ده پیام از پاریس فریاد برداشته . خود واقع در خیابان بون وسایل آسایش او را فراهم کند» کاخ شهري«

  !بیا: بودند

اپذیر بود، کمی جلو ن شد، تنها آنچه را که اجتناب اگر این سفر باعث مرگش می. او تصمیم گرفت به پاریس برود

خدمۀ خانه، مباشران مزارع، دهقانان اراضی، و کارگران ناحیۀ صنعتیش زبان به اعتراض . انداخت، وقت مردن بود می

او قول داد ظرف شش هفته باز گردد، ولی آنها با غم و اندوه اطمینان داشتند که دیگر . گشودند و اظهار تألم کردند

کرد که او کرده بود؟ وقتی کاروان از فرنه به  طور با مهربانی رفتار می انشین با آنها هماناو را نخواهند دید؛ و کدام ج

توانست جلو  گریستند، و او هم نمی ، بستگانش اطرافش جمع شدند؛ بسیاري از آنها می)1778فوریۀ  5(راه افتاد 

  .پاریس را دیدکیلومتري، او سواد  480پنج روز بعد، پس از یک سفر . اشکهاي خود را بگیرد

  ستایش تا حد پرستش -2
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آقایان، به ایمانم «ولتر به آنها اطمینان داد که . در دروازة شهر، مأموران دولتی از نظر قاچاق کالسکه را وارسی کردند

دهد که  وانییر، منشی او، به ما اطمینان می» .چیز قاچاق وجود ندارد قسم، من اعتقاد دارم جز خودم در اینجا هیچ

من هرگز او را با خلقی مطبوعتر ندیدم، و بشاشت او وجد . مند بود سالمت بهره در تمام طول راه از حداعالي«بش اربا

در اقامتگاه موسیو دو ویلت، در گوشۀ خیابان بون و که د تئاتن، در ساحل چپ رودخانۀ سن، اطاقهایی  ».آور بود

دوستش   اش، در امتداد بار انداز به طرف خانۀ ن از کالسکهولتر بالفاصله پس از پیاده شد. برایش تدارك شده بودند

کنت درخانه نبود، ولی طولی . آرژانتال که اینک هفتادوهشت سال داشت، به راه افتاد/ کنت د) در همان نزدیکیها(

وست یک د» .ام که بیایم و شما را ببینم من مردن را به تأخیر انداخته«: ولتر گفت. نکشید که به کاخ ویلت رفت

زد، به آن پاسخ   او با همان کلمات عادي خود، که دم از مرگ می. قدیمی دیگر یادداشت خوشامدي برایش فرستاد

ام و آرزو دارم تنها با انداختن خود به زانوهاي مادام المارکیز دودفان دوباره زنده  من مرده وارد شده«: داد و گفت

دهم از آمدن ولتر به پاریس سخت خشمگین است، ولی مادام دو مارکی دو ژوکور پیام آورد که لویی شانز» .شوم

روحانیان مایل بودند که او . پولینیاك نزد وي آمد که به او اطمینان دهد ماري آنتوانت از او حراست خواهد کرد

به  اخراج شود، ولی یافتن هیچ گونه منع رسمی که مانع دیدار ولتر شود در سوابق ممکن نشد، و لویی عمل خود را

  .این محدود کرد که تقاضاي ملکه را دایر براینکه این نویسندة مشهور اجازة حضور در دربار را پیدا کند، رد کند

وقتی این خبر در سراسر پاریس پخش شد که مردي که آهنگ فکري قرن را تعیین کرده از تبعید طوالنی خود 

شد که در روز یازدهم  گفته می. طنتی واقعی تبدیل شدبیرون آمده است، اطاق کاخ ویلت به یک دربار و جلوسگاه سل

فوریه بیش از سیصد نفر از جمله گلوك، پیچینی، تورگو، تالران، مارمونتل، مادام نکر، مادام دو باري، و مادام دو دفان 

ا باالي سر ولتر دست خود ر. فرانکلین با یک نوة هفدهساله آمد و دعاي خیر زعیم را براي او طلب کرد. سراغ اورفتند

وقتی که سیل دیدار » .این دو کلمه را به خاطر بسپار –فرزند، خداوند و آزادي «: پسر برد و به انگلیسی گفت

ولتر اینک براساس اصول خود «: کنندگان در روزهاي متوالی ادامه یافت، دکتر ترونشن به مارکی دو ویلت نوشت

» .که قدرتش براثر این شیوة زندگی به پایان خواهد رسید کند نه مصالح خویش، و طولی نخواهد کشید زندگی می

. منتشر شد - ظاهراً براي اینکه اشخاص کنجکاو را از مراجعه باز دارد  –فوریه در ژورنال دوپاري  19این یادداشت در 

رت یک اگر من به صو«: بینی کرده بود که این پیروزي به چه بهایی برایش تمام خواهد شد خود ولتر در فرنه پیش

بعضی از روحانیان به این فکر افتادند که جلب آشتی وي با ».مرد دنیا زندگی کنم، ظرف چهار روز خواهم مرد

دانست تنها کسانی که در آغوش کلیسا مرده  او نیز بیمیل نبود، زیرا می. کلیساي کاتولیک موفقیت خوبی خواهد بود

به این ترتیب . مۀ گورستانهاي فرانسه زمین تقدس یافته بودندتوانند در زمین تقدس یافته دفن شوند؛ و ه باشند می

فوریه توسط آبه گوتیه براي او فرستاده شده و طی آن از او تقاضاي مالقاتی شده بود،  20اي که در تاریخ  او از نامه

این مالقات  و تا آنجایی که اطالع در دست است، از آنها مدتی صحبت کردند،. فوریه آمد 21آبه در . استقبال کرد

روز بیست و . تواند بازهم بیاید مادام دنی از آبه تقاضا کرد برود؛ ولتر به اوگفت می. نتیجۀ مذهبی به دست نیامد

از منشی . ریخت کرد، از دهان و بینی وي خون بیرون می پنجم به یک خونریزي شدید مبتال شد، و وقتی سرفه می

خواستم  ام اجتناب کردم، زیرا نمی من از فرستادن نامه« :کند اعتراف می واگنیر. خود خواست که گوتیه را احضار کند

دانست که  وانییر می» .و به او اطمینان دادم که نشد آبه را پیدا کنند. بگویند آقاي ولتر ضعف نشان داده است

ی فردریک کبیر را شکاکان در پاریس امیدوار بودند که ولتر در آخرین لحظه تسلیم کلیسا نشود؛ و شاید هم پیشگوی

ترونشن آمد و جلو خونریزي را گرفت، ولی تا بیست و دو  ».او آبروي همۀ ما را خواهد برد«: شنیده بود که گفته بود

از شما تقاضا دارم هرچه «: وششم به گوتیه نوشت او در بیست. کرد  روز بعد هم ولتر با آب دهان خود خون خارج می

وهشتم ولتر یک اعتراف به  روز بیست. بعد آمد، ولتر را در حال خواب دید، و رفتگوتیه صبح روز » .زودتر بیایید
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من با پرستش خداوند، عالقه به دوستان خود، بدون نفرت «در این اعترافنامه نوشته شده بود . ایمان به وانییر داد

ولتر . یه در دوم مارس بازگشتگوت» .روم نسبت به دشنام، و با احساس انزجار نسبت به آزار و اذیت از این دنیا می

سولیپس، از او خواسته است  -آبه پاسخ داد که ژان دو ترسا، کشیش کلیساي سن. تقاضا کرد از او اعتراف گرفته شود

ولتر کاغذ و قلم خواست و به خط . واگنیر اعتراض کرد. هاي قبلی ولتر را طلب کند قبل از شنیدن اعتراف، انکار گفته

  :خود چنین نوشت

ام، در سن هشتاد و چهار سالگی دیگر  امضاء کنندة زیر، که ظرف چهار ماه اخیر دچار استفراغ خون بوده من

سولیپس که خواسته است با اعزام آقاي آبه گوتیۀ کشیش به  - توانم خود را به کلیسا بکشانم؛ و کشیش سن نمی

م که اگر خداوند مرا به جهان دیگر ببرد، من با دار ام و اعالم می کارهاي نیک خود بیفزاید، من نزد او اعتراف کرده

میرم، با امید به این رحمت االهی که همۀ تقصیرهایم را ببخشد؛ و من  مذهب کاتولیک، که با آن به دنیا آمدم، می

، در منزل 1778امضا، ولتر، دوم مارس . کنم ام، از خداوند و کلیسا طلب بخشش می اصوالً به کلیسا بیحرمتی کرده

  .مارکی دو ویلت آقاي

گوتیه آن را نزد . به عنوان شهود این اظهاریه را امضا کردند) یکی از برادرزادگان ولتر(آقاي ویلوویل و آبه مینیو 

با این . سولیپس برد، و هردو آنها آن را نارسا اعالم داشتند -و کشیش سن) ها یکی از حومه(اسقف اعظم در کونفالن 

اهم آورد که مراسم تناول عشاي ربانی در مورد ولتر انجام شود، ولی ولتر پیشنهاد کرد وصف، گوتیه مقدمات آن را فر

ما باید مواظب باشیم که خون من با خون خداي . آید ام مرتباً خون می از سینه«: که این کار به تعویق افتد، و گفت

  . تورع یا از روي شوخی وشیطنتاي این را گفت، از روي  معلوم نیست او با چه روحیه» .مهربان درهم نیامیزد

وقتی گوتیه آن روز سراغ ولتر آمد تا طبق . آالمبر، و مارمونتل به دیدن این بیمار آمدند/ در سوم مارس دیدرو، د

به او گفته شد حال ولتر طوري است که  دستور رؤساي خود اعترافی کمتر دو پهلو ومشروحتر به دست آورد،

در چهارم . ه چند بار مراجعه کرد، ولی هر بار محافظ سویسی، بیرون در، او را رد کردگوتی. تواند او را بپذیرد نمی

اي نوشت و ازاینکه با یک مأمور دون رتبه سروکار داشته است،  سولیپس نامه - مارس ولتر به کشیش کلیساي سن

تبادل تعارفات چیزي به  مارس کشیش به حضور ولتر پذیرفته شد، ولی ظاهراً از این دیدار جز 13در . پوزش خواست

کرد نیرویش روبه بازگشت است؛ و تورعش  در همین احوال خونریزیها بند آمدند، و ولتر احساس می. دست نیامد

.روبه نقصان گذارد

این نمایشنامه . فرنسه اجرا شد تقریباً همۀ درباریان از جمله ملکه به دیدن آن رفتند –مارس ایرنه در تئاتر  16در 

انگیز براي مردي هشتاد و چهار ساله مورد تحسین  هذا به عنوان اثري حیرت هاي معمولی ولتر نبود، معهمسطح کار

العمل  از عکس –پرده به پرده  –داد در اجراي آن حضور یابد، مرتباً  ولتر، که وضع مزاجش اجازه نمی. قرار گرفت

 21تا . ات فرهنگستان فرانسه را به او ابالغ کرددر تاریخ هفدهم یک هیئت نمایندگی تبریک. شد تماشاگران مطلع می

کرد که براي سواري بیرون برود، از سوزان دو لیوري، مارکیز دو گوورنه، که  مارس او به قدرکافی احساس بهبود می

  .اش بود، دیدن کرد و روز بیست و هشتم از تورگو دیداري به عمل آورد شصت و سه سال پیش از آن رفیقه

بعدازظهر آن روز وي براي حضور در یک جلسۀ فرهنگستان به موزة لوور . الیترین روز زندگیش بودمارس ع 30روز 

همینکه او سواره از خانۀ خود »  :دنیس فون ویزین، یک نویسندة روسی که در آن وقت در پاریس بود، نوشت. رفت

همۀ . فرهنگستان همراهی شد زدند تا خود خارج شد، کالسکه توسط جمعیتی بیپایان که مرتباً برایش کف می

آالمبر با سخنانی از او استقبال کرد که اشک به چشمان / د» .اعضاي فرهنگستان براي استقبال از او بیرون آمدند

اي که از  ولتر را در صندلی ریاست فرهنگستان جاي دادند و با تحسین و هورا، براي دورة سه ماهه. پیرمرد آورد
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اش بدرقه کردند، و کالسکه  پس از پایان جلسه او را تا کالسکه. ت فرهنگستان برگزیدندشد، به ریاس آوریل شروع می

  .فرانسه رفت –به تئاتر » زنده باد ولتر«کرد  سپس بدشواري از میان جمعیتی عظیم که مرتباً فریاد می

او به طرف لژي رفت که مادام . وقتی او وارد تئاتر شد، هم تماشاگران و هم بازیگران براي استقبال از وي برپا خاستند

مردم از او تقاضا کردند بیشتر جلو چشم . دنی و مارکیز دو ویلت در آن به انتظار وي بودند، و پشت سر آنها نشست

ولتر آن را برداشت و روي . یک بازیگر نزد ولتر رفت و تاج گلی روي سر او گذاشت. او میان خانمها نشست. بیاید

رسید که  اصرار داشت خود وي آن را قبول کند، از میان تماشاگران صداهایی به گوش میسرمارکیز گذاشت؛ مارکیز 

افتخار بر «، »!آموزد افتخار بر فیلسوفی که فکر کردن را به افراد می«، »!دورد بر سوفوکل«، »!درود بر ولتر«: گفتند می

این از خود بیخودي عمومی، بیش از  این شور و شوق،»  :گریم، که خود شاهد این وضع بود، گفت» !مدافع کاالس

در پایان نمایشنامه، تماشاگران خواستار آن شدند . ایرنه براي ششمین بار اجرا شد. سپس ».بیست دقیقه طول کشید

بازیگران یک نیم تندیس ولتر را از . پرده بار دیگر باال رفت. ولتر موافقت کرد. اي برزبان آورد  که نویسنده چند کلمه

در این هنگام مردم تاجهاي گل بر آن نهادند، و مادام . اتر آورده و روي صحنۀ نمایش قرار داده بودندسرسراي تئ

:آمیز، به این مضمون، براي ولتر خواند وستریس، که نقش ایرنه را ایفا کرده بود، ابیاتی تحسین

  در پیش چشمان مسحور پاریس،

  در این روز، اظهار ارادتی را

  نده از یک دوران تا دوران دیگرکه نسلهاي سختگیر آی

  .آن را تأیید خواهند کرد، بپذیر

  نه، تو نیازي نداري

  که به ساحل تیره برسی،

  تا به افتخار فناناپذیري

  .نایل شوي

  ولتر، تاجی را که به تو عرضه شده، بپذیر؛

  داشتن استحقاق دریافت آن،

  دهد، به حال که فرانسه آن را می

  .زیباست

زدن و تحسین، ولتر صندلی خود را ترك  در ضمن کف. ر تکرار ابیات شدند، و این کار انجام گرفتتماشاگران خواستا

مشعلهایی . اش راهنمایی کردند او را در میان صفوف پرشور و شوق مردم به کالسکه. همه برایش راه گشودند. گفت

تا آنجا که . تا کاخ ویلت همراهی کرد ران را وادار کردند که آهسته براند، و جمعیتی کالسکه را آوردند، کالسکه

  .اي رخ نداده بود اطالعی در دست است، در تمام تاریخ ادبیات فرانسه تا آن زمان هرگز چنین صحنه

این مرد شهیر سالخورده چنان الغر اندام ورنجور بود «: لوبرن، که شاهد همۀ این جریانات بود، نوشت –مادام ویژه 

ترونشن به او اندرز داد هرچه زودتر به فرنه بازگردد؛ . سات شدید لطمۀ مهلکی به او بزندکه من ترسیدم اینگونه احسا

ولتر، که از بادة استقبال سرمست شده بود، . مادام دنی از دایی خود تقاضا کرد که پاریس را اقامتگاه خویش قرار دهد

ترین مردم دنیا، که  وشنفکرترین، و با گذشتاو مردم پاریس رابه عنوان شادابترین، مؤدبترین، ر. با او همعقیده شد

را » ها رجاله«براي یک لحظه موضوع . باشند، مورد تمجید قرارداد ها، وسایل سرگرمی، و هنر می داراي بهترین سلیقه

اي  آوریل خانه 27در . گشت طولی نکشید که او سواره در پاریس این سو و آن سو دنبال خانه می. فراموش کرد

کس را  ام، ولی هیچ من در زندگی احمقهاي بسیاري دیده«: ن از این امر سخت عصبانی شده بود و گفتترونش. خرید
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فراماسونها » لژ نه خواهر«آوریل ولتر به  7در ».کند کند که یکصد سال عمر می او تصور می. ام تر ندیده از او دیوانه

یک تاج گل برسرش . کند، به عضویت پذیرفته شدمراحل مقدماتی عادي را طی  برده شد، و بدون اینکه مکلف باشد

ولی شما بانی یک اجتماع کامل . کنیم به برادران خود کمک کنیم ما سوگند یاد می»  :گذاردند، و رئیس لژ نطقی کرد

شما، برادر بسیار محبوب، حتی پیش . پرستند، و غرق در نیکوکاریهاي شما هستند اید که اعضاي آن شما را می  بوده

اید و پیش از آنکه قول دهید تعهدات یک فراماسون را به جا  نکه رسماً به عضویت درآیید، یک فراماسون بودهاز ای

مادام . ژوزف بازدید کرد -روز یازدهم او از مادام دو دفان در اقامتگاهش در صومعۀ سن» .اید آورید، آنها را انجام داده

آن تنها استخوان یافت، ولی در روز دوازدهم به هوریس والپول صورت ولتر را با دستان بیناي خود لمس کرد و در 

از همۀ . کنم او هرگز نخواهد مرد هشتادوچهار سال دارد، و من واقعاً فکر می. او مانند همیشه باروح است»  :نوشت

لی او موجودي منحصر به فرد و در حقیقت خی. اند مند است و هیچ یک از این حواس ضعیف نشده حواس خود بهره

ها خبر دیدار او را شنیدند، مارکیز را به خاطر هتک حرمت نسبت به  هنگامی که راهبه» .هم از آن واالتر است

.آستانشان، با حضور مردي که هم به وسیلۀ کلیسا و هم به وسیلۀ دولت محکوم شده است، مورد حمله قرار دادند

اي بود که آبه دلیل از رساله به دکتر آرباثنت،  رجمهموضوع بحث ت. آوریل او بار دیگر به فرهنگستان رفت 27در 

او این فرصت را مغتنم . اش تحسین کرد ولتر اصل اثر را خوانده بود، و از آبه به خاطر ترجمه. نوشتۀ پوپ، کرده بود

ت شمرد و پیشنهاد کرد که فرهنگ زبان فرهنگستان مورد تجدید نظر قرار گیرد تا زبان رسمی و مجاز با صدها لغا

مه، با طرحی براي فرهنگ لغات جدید، به  7در . اي یافته بودند، غنیتر شود جدیدي که موارد استعمال قابل مالحظه

شدند به عهده بگیرد، و  شروع می Aاو حاضر شد که تصدي تنظیم همۀ کلماتی را که با حرف . فرهنگستان باز گشت

» به نام الفبا«در پایان جلسه، او از آنها . رعهده بگیردپیشنهاد کرد که هریک از اعضا تنظیم یکی از حروف را ب

آن شب وي به طور » .کنیم و ما به نام ادبیات از شما تشکر می«: سپاسگزاري کرد؛ مارکی دوشاستلو پاسخ داد

 .در پایان پردة چهارم تماشاگران براي الریو بازیگر کف زدند. ناشناس در برنامۀ نمایش آلزیر اثر خودش شرکت کرد

تماشاگران او را شناختند، و مدت چهل و » !آه، مرحبا«ولتر به نحوي مسموع در تحسین شرکت کرد و فریاد برآورد 

  .مارس تجدید شد 30  العادة  پنج دقیقه هیجان فوق

شاید اوکار خوبی کرد که به جاي در خلوت خزیدن به منظور به دست آوردن چند روز دردناك دیگر، از آن آخرین 

او با چنان حرارتی برروي طرح خود براي یک فرهنگ جدید لغات . ي زندگی به بهاي سالمت خود لذت بردها هفته

در خالل این احوال، . توانست بخوابد  که شبها نمی –فنجان  25گاهی روزي  –خورد  قدر قهوه می کرد و آن کار می

بایستی دفع شوند وارد  زهرآگینی که می عناصر. ضیق مجرایش بدتر، و دفع ادرار برایش دردناکتر و ناقصتر شد

آن را به عنوان  دوك دو ریشلیو یک محلول تریاك برایش فرستاد و. خونش شدند و میزان اوره را در خون باال بردند

) مه11(بالفاصله یک بطري آن را سرکشید   ولتر، که دستور مصرف آن را اشتباه فهمیده بود،. یک مسکن توصیه کرد

ترونشن احضار شد و تسکینی در . صورتش از رنج مسخ شده بود. ساعت طول کشید 48شد که  و دچار هذیانی

تقاضا . توانست غذایش را بخورد زد، و خودش نمی عذابش فراهم کرد، ولی مدت چند روز ولتر یک کلمه حرف نمی

.کرد او را به فرنه بازگردانند، ولی دیگر خیلی دیر بود

سولیپس نزد وي آمدند و حاضر شدند مقدمات طلب آمرزش از طرف کلیسا را  –سن گوتیه و کشیش  مه آبه 30در 

یک . فراهم آورند، مشروط بر اینکه ولتر به اعتراف قبلی خود به داشتن ایمان، اعتقاد به الوهیت مسیح را بیفزاید

ام خداوند، راجع به آن به ن«: داستان تأیید نشده، که توسط کوندورسه نقل شده، حاکی است که ولتر فریاد برآورد

دنوارسر شرحی را » .بگذارید من در آرامش بمیرم»  :الآرپ پاسخ ولتر را چنین گزارش داد» !مرد با من صحبت نکنید

  کشیشان مشاعر ولتر را مختل یافتند و بدون طلب آمرزش براي او،: شود پذیرفت که معموالً در این مورد داده می
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العاده و فریادهاي آمیخته با هیجان   خرین ساعات عمر فیلسوف آکنده از درد فوقترونشن مدعی بود که آ. رفتند

  .آرامش ابدي، آن شب ساعت یازده به سراغش آمد. شدید بود

کرد از دفن جسد عمویش در یکی از گورستانهاي پاریس امتناع خواهد شد، آن را به طور  بینی می آبه مینیو، که پیش

در آنجا . سن رفت- سور- کیلومتر به صومعۀ سلیر در دهکدة رومیی 180و با آن حدود  اي جاي داد عمودي در ارابه

یک کشیش محلی مراسم متداول مذهبی را دربارة جسد، به عمل آورد، بر آن نماز میت گذارد، و اجازه داد که آن را 

  . در زیرزمین کلیسا دفن کنند

فرهنگستان فرانسه از . را از ذکر مرگ ولتر منع داشت دستوري که از طرف لویی شانزدهم صادر شده بود مطبوعات

فردریک . راهبان فرقۀ فرانسیسی خواست که براي این مرده مراسم قداس به جا آورند، کسب اجازة الزم ممکن نشد

کبیر، به عنوان یک شکاك در مورد یک شکاك دیگر، ترتیبی داد که مراسم قداس براي ولتر در یک کلیساي 

براي  1778نوامبر  26لین اجرا شود؛ و مدحی پرحرارت براي دوست و دشمن خود سرود که در کاتولیک در بر

  :فرهنگستان برلین خوانده شد، کاترین بزرگ به گریم نوشت

ولتر  –گذاشتم  ام که هرگز آنها را ندیدم؛ آنها مرا دوست داشتند، و من به آنها احترام می من دو مرد را از دست داده

چند . راي مدتهاي مدید این دو، خصوصاً نفر اول، همپایۀ خود و شاید هرگز از خود برتر نخواهند یافتب. و لرد چتم

نخستین ! چه مردي. کنند اورا به خاك بسپارند هفتۀ پیش، ولتر مورد تعظیم عموم قرار گرفت، و اینک جرئت نمی

شما باید آن را مومیایی شده نزد من  چرا شما به نام من جسد او را تحویل نگرفتید؟. نفر در میان ملت خود

هایش، را  کتابخانه و اوراقش، از جمله نامه. اگر امکان دارد …. شد او صاحب باشکوهترین گور می. فرستادید می

  .من بهاي خوبی به وراثش خواهم پرداخت. بخرید

در ژوئیۀ  .، دریافت داشتلیور براي کتابخانۀ او، که به ارمیتاژ در سن پطرزبورگ حمل شد 135,000مادام دنی 

، به دستور مجلس مؤسسان انقالب، استخوانهاي ولتر از صومعۀ سلیر برداشته، به پاریس حمل، و در پاریس با 1791

در . به خاك سپرده شد) که کمی بعد پانتئون نام گرفت(تشییع باشکوهی در شهر مواجه، و در کلیساي سنت ژنویو 

، در دوران بازگشت خاندان بوربون، 1814در مه . نامگذاري شد» که دو ولتر«ه نام رسماً ب» که د تئاتن«همان سال، 

اي جا  آنها را در کیسه. اي از مرده دزدان مذهبی در نهان استخوانهاي ولتر و روسو را از پانتئون بیرون بردند عده

  .به جاي نمانده است اینک از آنها اثري. دانی بزرگ در بیرون پاریس دفن کردند دادند، و در یک زباله

  تأثیر ولتر -3

ما شاهد . آغاز شد؛ و امروز تقریباً جنبۀ جهانی دارد) 1718(هاي ضد کلیسایی نمایشنامۀ اودیپ  تأثیر ولتر با جنبه

کاترین دوم، یوزف دوم، گوستاو سوم، و به میزانی   فردریک دوم،: ایم هاي این تأثیر، حتی در مورد سالطین، بوده  جلوه

در دنیاي فکري . کارلوس سوم، پادشاه اسپانیا از طریق آراندا، و ژوزف دوم پادشاه پرتغال از طریق پومبال کمتر،

  .دویست سال اخیر، تنها نفوذ روسو و داروین با آن برابري داشته است

ی زناشویی در حالی که تأثیر اخالقی روسو به سوي رقت قلب، احساسات، واعادة زندگی خانوادگی و وفاداري در زندگ

گرایش داشت، تأثیر اخالقی ولتر به سوي انسانیت و عدالت، به سوي تزکیۀ قوانین و رسوم فرانسه از مفاسد قضایی و 

اي بود که از جمله  او بیش از هر فرد دیگر باعث تحریک آن نهضت بشر دوستانه. بیرحمیهاي وحشیانه متمایل بود

ي احساس تأثیر ولتر برادبیات تنها الزم است که ویالنت، کلگرن، گوته، برا. رود نکات مثبت قرن نوزدهم به شمار می

هاي گیبن به صورتی  گیري نوشته بدون ولتر شکل. بایرن، شلی، هاینه، گوتیه، رنان، و آناتول فرانس را به خاطر آوریم

ات افراد و حکومتها توجه که موجود است، امکانپذیر نبود؛ و تاریخنویسان به پیشقدمی و الهام وي در اینکه به جنای

  .کمتري معطوف، و به رشد و توسعۀ دانش، اخالقیات، آداب، ادبیات، و هنر توجه بیشتري شود، معترف بودند



۶۶٨١

ولتر در به راه افتادن انقالب فرانسه به این نحو سهیم بود که احترام طبقات روشنفکر را نسبت به کلیسا، و اعتقاد 

الشعاع نفوذ سیاسی روسو قرار  نفوذ سیاسی ولتر تحت 1789ولی بعد از . ضعیف کرداشراف را به حقوق فئودالی خود 

هاي مردم نظر حقارت آمیز داشت، و بیش از حد  کار بود، بیش از حد نسبت به توده ولتر بیش از حد محافظه. گرفت

بوناپارت این دو . ب بودارباب بود؛ روبسپیر او را قبول نداشت؛ و مدت دو سال قرارداد اجتماعی کتاب مقدس انقال

هنگامی که شانزدهساله شدم،  من تا»  :او بعدها در خاطرات خود گفت. نفوذ را به ترتیب عادي آنها احساس کرد

هرچه بیشتر آثار ولتر را  …. حاضر بودم به خاطر روسو با دوستان ولتر بجنگم، ولی امروز عکس آن صادق است

گاه متعصب خشک   او مردي است همیشه معقول؛ هیچ وقت شیاد، و هیچ .آید خوانم، بیشتر از او خوشم می می

هاي ولتر به صورت ابزار فکري طبقۀ متوسط علیه نجیبزادگان و   بعد از بازگشت خاندان بوربون، نوشته» .نیست

ولتر به  دوازده طبع از مجموعۀ آثار 1829و  1817میان سالهاي . روحانیان، که تجدید حیات یافته بودند، درآمدند

جهاد کمونیستها تحت . طی آن دوازده سال، بیش از سه میلیون جلد از آثار ولتر به فروش رفتند. چاپ رسیدند

به بعد، از نظر  1848به طور کلی نهضتهاي انقالبی از . رهبري مارکس و انگلس بار دیگر رهبري را به روسو بخشید

.اند تا روسو و از نظر مذهبی بیشتر از ولتر پیروي کردهاند تا ولتر،  رو روسو بوده سیاسی، بیشتر دنباله

براثر افکار او و همکارانش، فرانسه دوران اصالح . عمیقترین و بادوامترین تأثیر ولتر بر معتقدات مذهبی بوده است

چرا  شاید این یکی از دالیلی است که. دینی را نادیده گرفت، و مستقیماً از رنسانس به سراغ جنبش روشنگري رفت

بعضی از طرفداران پرحرارات . این تحول چنین خشونتبار بود وجریان امور در مورد آیین پروتستان متوقف نشد

کردند که این نهضت رویهمرفته اصالحی بود عمیقتر از آنچه که لوتر وکالون انجام داده بودند،  روشنگري احساس می

معتقدات فوق   ت، بلکه با خود احساس مسیحیت، حتی همۀزیرا این نه تنها با قدرت بیش از حد کشیشها و خرافا

ولتر همۀ انواع افکار ضد روحانیت را در یک ندا جمع کرد و با روشنی بیان، تکرار، و . طبیعی، به معارضه برخاسته بود

ش رسید که او معبدي را که در آن پرور ظرافت طبع به آنها نیروي اضافی بخشید؛ و براي مدتی چنین به نظر می

فرانسه به سوي خداپرستی » فیلسوفان«طبقات روشنفکر در سراسر قلمرو مسیحیت توسط . یافته، ویران کرده است

گوته احساس . مؤدبانه یا الحاد پنهانی سوق داده شدند، در آلمان، جوانان نسل گوته عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفتند

در » .یات دوران جدید، و شاید تمام ادوار، تلقی خواهد شدولتر همیشه به عنوان بزرگترین فرد در ادب«کرد که  می

نفوذ ولتر را  –گادوین، پین، مري وولستنکرافت، بنتم، بایرن، و شلی  –انگلستان اقلیتی مرکب از افراد برجسته 

؛ احساس کردند، ولی بر روي هم افکار خداپرستان انگلیسی به او پیشدستی کرده و فشار ضربۀ او را گرفته بودند

کردند که هیچ اندیشمند با فرهنگی به مذهبی که چنین تسکین  عالوه بر آن جنتلمنهاي انگلیسی احساس می

در امریکا پدران بنیانگذار استقالل تقریباً . ور نخواهد شد دهد حمله آرامبخشی به طبقات ضعیفتر و جنس ضعیفتر می

زدن به  شناسی جدید در زمینۀ لطمه وین و علم زیستدر آنجا و در انگلستان نفوذ دار. همگی مریدان ولتر بودند

الشعاع قرار داده است؛ و در عصر خود ما االهیات مسیحی بیش از همه از توحش  معتقدات مذهبی، نفوذ ولتر را تحت

بینظیر جنگلهاي ما، و از بیپرواییهاي پیروزمندانۀ علوم ما که به آسمانهایی که زمانی مسکن خدایان و قدیسان بود 

  .بیند شوند لطمه می ور می حمله

ما آن رواداري مذهبی را که اینک به وضعی متزلزل در اروپا و امریکاي شمالی حکمفرماست، بیش از هرکس دیگر، 

مردم پاریس به ولتر نه به چشم یک نویسندة کتابهاي بسیار مهم، بلکه به عنوان مدافع کاالس و . مدیون ولتر هستیم

کرد به اتهاماتی نظیر اتهامات و شهادتهایی که  عداز ولتر، هیچ دادگاهی در اروپا جرئت نمیب. نگریستند سیروان می

کتابهایی مانند امیل هنوز منع و . کاالس را محکوم کرده بودند، بدن کسی را در روي چرخ شکنجه درهم شکند ژان 

نسور مذهبی رو به نقصان گذارد، تا سا. هاي آنها کمک کرد شدند، ولی خاکستر آنها به گسترش اندیشه سوزانده می
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رسد، اطفال ما ناچار شوند بار  اگر، همان طور که ممکن به نظر می. اینکه به طور تلویحی به شکست اعتراف کرد

دیگر مبارزه به خاطر آزادي فکر را از سرگیرند، بگذارید آنها الهام و مایۀ تشویق خود را در نودونه جلد کتاب ولتر 

.کتابها، آنها یک صفحۀ بیروح و خسته کننده هم نخواهند یافت در این. بیابند

II – 1778- 1767: پایان سخن دربارة روسو  

  روح سرگردان -1

در حالی وارد فرانسه شد که تقریباً سالمت عقلش به  1767مه  22روسو پس از توقف غمبار خود در انگلستان، در 

با آنکه . شد، تسالي خاطري یافت مسیر خودش و ترز به او گفته میاو از خوشامدي که در شهرهاي . پایان رسیده بود

علیه وي  1762کرد، و هنوز از نظر قانونی مشمول نفی بلدي بود که در  ژوزف رنو مسافرت می - با نام مستعار ژان

اي  مندانهشهر آمین از او استقبال پیروز. مقرر شده بود، با این وصف شناخته شد و مورد عزت و احترام قرار گرفت

  .خود را فرستادند» شراب شهر«کرد، و سایر شهرها برایش 

، که به اوحق داد میان »پدر«نخست، میرابو . مأوایی بر او عرضه داشتند –همگی نجیبزاده  –فرانسویان بسیاري 

ولی . کرد مودون در نزدیکی پاریس را انتخاب -سو - خواهد انتخاب کند؛ روسو فلوري  بیست ملک، هر کدام را که می

فرانسوا دو بوربون، پرنس دو  –روسو فرار کرد و نزد لویی . خواست که کتابهایش را بخواند این مارکی مرتباً از او می

پرنس همۀ قصر را در اختیار ژان ژاك ). 1767ژوئن  21(لوشاتو در نزدیکی ژیزور پناه گرفت  –کونتی، درتري 

روسو این کار را در حکم تهمتی به سالمت . یش موسیقی مالیم بنوازندگذاشت، و حتی موسیقیدانانی فرستاد تا برا

با ولتر، و گریم در توطئه علیه وي ) رفیقۀ پرنس(کرد که شوازول و کنتس دو بوفلر  او تصور می. عقل خود، تعبیر کرد

سوخت و  1768ژانویۀ  29حقیقت هم این بود که ولتر او را متهم کرده بود که تئاتر ژنو را، که در . اند همدست شده

. نگرند روسو عقیده داشت که همۀ مردم ژیزور به او به چشم یک جنایتکار می. با خاك یکسان شد، آتش زده است

وادارد صدماتی  اي نوشت و از او تقاضا کرد که شوراي ژنو را بسیار مایل بود به ژنو بازگردانده شود، و به شوازول نامه

نامۀ رسمی برایش فرستاد که هرکجا در  شوازول یک اجازه. ورده بودند جبران کندرا که در گذشته به وي وارد آ

در این هنگام روسو به فکر . فرانسه مایل باشد سفر کند، و هرطور مایل باشد از فرانسه خارج شود و به آن باز گردد

داده خواهد شد بار دیگر خانۀ واقع در  اي نوشت و پرسید آیا به او اجازه افتاد به انگلستان بازگردد؛ او به دونپورت نامه

».مسلماً«: دونپورت پاسخ داد. ووتن را اشغال کند

از آنجا گریخت و ترز را به خاطر سالمت  1768روسو، که در تري بر جان خویشتن بیمناك شده بود، در ژوئن 

ن دانیل روگن، که در سال با کالسکۀ عمومی به لیون رفت و در آنجا مدتی نزد خویشا. خودش در قصر باقی گذارد

در بورگوئن » چشمۀ طالیی«به وي در سویس پناه داده بود، زندگی کرد؛ ولی طولی نکشید که در مسافرخانۀ  1762

در آنجا روي در اطاقش صورتی از کسانی نوشت که معتقد بود علیه وي مشغول توطئه . دوفینه عزلت گزید -آن –

این کار طی . ادي و اشک استقبال کرد، و باالخره تصمیم گرفت با او ازدواج کنددنبال ترز فرستاد، از او باش. هستند

  .در مسافرخانه انجام شد 1768اوت  30تشریفاتی غیر کلیسایی در 

در آنجا وي صفحات آخرین . آنها به یک خانۀ دهقانی در موکن در نزدیکی گرنوبل نقل مکان کردند 1769در ژانویۀ 

ترز تحمل خلق و خوي . داد نوشت، و حرارت اعصاب خود را با گیاهشناسی کاهش می ات را میو نیمه مجنونانۀ اعتراف

» تغییر زندگی«خود او به روماتیسم و به بیماریهاي مبهمی که گاهی همراه . یافت او را به نحوي روزافزون مشکل می

یک سفر طوالنی گیاهشناختی شد، و  این تازه مزدوجین نزاعی چنان شدید کردند که روسو عازم. آیند مبتال بود می

وقتی که او ). 1769اوت  12(اي گذاشت که در آن به وي اندرز داده شده بود وارد یک صومعه شود  براي ترز نامه

هاي ترز را از خود دور  در این هنگام روسو ازاین امر که بچه. بازگشت و دید ترز منتظر اوست، عشقشان تجدید شد
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روسو » .مردي خوشبخت است که بتواند اطفال خود را زیرنظر خویش بارآورد«عقیده داشت . کرده بود، متأسف شد

. شیرینترین شیوة زندگی که امکان دارد وجود داشته باشد، شیوة زندگی خانوادگی است«: به یک مادر جوان نوشت

ولی، خانم، من  …. یستهیچ چیز چون خانوادة ما و اطفال ما معرفی نیرومند و مداوم کیفیات و چگونگی ما ن …

آورم که سرنوشت پرخشونتشان آنها را از چنین  برکسانی ترحم می …گویم که دربارة خانواده و اطفال سخن می

تحمل  »!آورم، و اگر گناهکار باشند، رحمی بیشتر دارد؛ اگر صرفاً بدطالع باشند، برآنها رحم می سعادتی محروم می

آوریل  10در . ترز تقاضا داشت به پاریس بروند. ر معرض انواع بادها سخت بودزمستان موکن در یک خانۀ دهقانی و د

که در آن اپرت روسو به نام   یک ماه مطبوع در لیون گذراندند،. این زوج سرگردانی خود را از سرگرفتند 1770

خرده از  خردهآنها آهسته و . غیبگوي دهکده به عنوان قسمتی از جشنی که به افتخارش برپا شده بود اجرا شد

قبلیش در  در طبقۀ چهارم اقامتگاه. به پاریس رسیدند 1770ژوئن  24دیژون، مونبار و او سرگذشتند و سرانجام در 

واقع در یکی از ) که اینک به نام خیابان ژان ژاك روسو معروف است(اسپري در خیابان پالتریر  - هتل سنت

.هاي شهر، چند اطاق گرفتند پرسروصداترین محله

کرد، و به مطالعۀ  برداري می وسو زندگی ساده و بی سروصدایی داشت، براي کسب درآمد از نتهاي موسیقی نسخهر

وقتی معلوم . او نامۀ اظهار ارادت خود را به لینه نوشت) 1771سپتامبر  21(در این هنگام . پرداخت گیاهشناسی می

که به او مأوایی در (دیدنش آمدند؛ پرنس دو لینی  شد که او در پاریس است، دوستان قدیم و سرسپردگان تازه به

نویس،  ، گرتري و گلوك براي صحبت دربارة موسیقی، گولدونی نمایش)امالك خود در نزدیکی بروکسل عرضه داشت

هانري برناردن دو سن  –ژوزف دوسو وژاك  - آرنو خواننده، گوستاو ولیعهد سوئد، و نویسندگان جوان مانند ژان سوفی

یعنی دیداري از  –او آنچه را که ولتر به آن چشم دوخته و موفق به کسب آن نشده بود  1777ر سال د. پیر –

حق ورود آزادانۀ وي به اپرا به عنوان یک آهنگساز به وي اعاده شد، او گاهی به . به دست آورد –امپراطور یوزف دوم 

پیر او را که اینک شصت سال داشت ظریف  – برناردن دوسن. هاي گلوك رفت، خصوصاً براي شنیدن برنامه آنجا می

اندوه عمیق در چین و چروکهاي پیشانی، و بشاشیتی نافذ  …پیشانی بلند و چشمانی پر از آتش«اندام، متناسب، با 

  .توصیف کرد» و حتی نیشدار

نش، تحریک مبنی بر ننوشتن کتاب داده بود، بر اثر نیش حمالت مداوم دشمنا 1762روسو باوجود قولی که در سال 

او براي پاسخ به این حمالت وهمۀ شایعات خصمانۀ پاریس و ژنو دست به کار . شد که دوباره دست به قلم ببرد

این کتاب تکمیل شده بود و با آنکه روسو هنوز ) 1770نوامبر (در این هنگام ). 1765(نوشتن اعترافات شده بود 

که بعضی از قسمتهاي آن را که با این حمالت مرتبط بودند در مایل نبود آن را به طور کامل منتشر کند، مصمم شد 

به این ترتیب، او در ماه دسامبر در اطاق خود قطعات بلندي از بزرگترین کتاب خود را . پاریس به اطالع عموم برساند

ا قطع عمل خواندن هفده ساعت طول کشید و تنها دو وعده غذاي عجوالنه رشتۀ آن ر. براي دوسو و دیگران خواند

اگمون، مارکیز / اگمون، پرنس پینیاتلی د/ او یک جلسۀ دیگر براي قرائت در برابر کنت و کنتس د 1771در مه . کرد

  :طلبی آتشین به این شرح پایان داد او مطالب خود را با یک مبارزه. دو مم، ومارکی دو ژوینیه تشکیل داد

ام چیزهایی شنیده است، حتی اگر این چیزها  ن اظهار داشتهاگر کسی برخالف آنچه هم اکنو. ام من حقیقت را نوشته

یک هزار بار به اثبات برسند، او افترا و کذب شنیده است؛ و اگر او از بررسی و تطبیق آنها با من به طور کامل، مادام 

ترس اعالم  من به سهم خود علناً و بدون کوچکترین. ام، امتناع ورزد، او دوست عدالت یا حقیقت نیست که من زنده

دارم که هرکس، حتی بدون اینکه آثار مرا خوانده باشد، با چشمان خود طبیعت و کیفیات اخالقی، طرز رفتار،  می

تمایالت، خوشیها، و عادات مرا مورد بررسی قرار دهد و مرا شخصی فاقد شرافت تشخیص دهد خودش کسی است 

  .دار را خواهد داشت که استحقاق چوبۀ
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اختالل فکري نزدیک  الب وي گوش دادند، از احساسات شدیدش استنتاج کردند که او به مرزآنهایی که به مط

ناشایست اعالم داشت؛ این » ژان ژاك بلند طبع و با فضیلت«دوسو سوءظنها و اتهامات متقابل روسو را براي . شود می

سالونهاي پاریس بردند، و بعضی  مستمعین دیگر ماحصل این مجالس قرائت را به. انتقاد باعث ختم دوستی آنان شد

اپینه به رییس پلیس / مادام د. یافتند که روسو آنها را مورد هتاکی قرار داده است از صاحبان روحهاي حساس در می

:نوشت

هاي خود را براي آقایان  اش دیروز صبح با شما صحبت کردم نوشته باید بار دیگر شما را مطلع کنم شخصی که درباره

کند، شما این حق را  چون او از این اشخاص به عنوان رازداران یک افترا استفاده می. ه، و دوسو خوانددورا، دو پز

کنم که شما باید با مالطفت کافی با او صحبت  من احساس می. دارید که نظر خود را در این باره به او اعالم دارید

. ی محکم باشد تا او بار دیگر مرتکب این خطا نشودکنید تا او شکوه و شکایت نکند، ولی صحبتتان باید به قدر کاف

یک هزار بار مرا ببخشید، ولی آرامش . اگر شما از او قول شرف بگیرید، من اعتقاد دارم او به آن پایبند خواهد بود

  .فکري من در خطر بود

گاه در   رسید که هیچاو به این نتیجه . پلیس از روسو خواست دیگر جلسات قرائت تشکیل ندهد، و روسو موافقت کرد

شد، و این احساس سرخوردگی به برهم زدن تعادل  زندگی خود به نحوي منصفانه به سخنانش گوش داده نمی

پیر  - روسو درخانۀ خود را تقریباً به روي همۀ میهمانان غیر از برناردن دو سن 1772بعد از سال . فکریش کمک کرد

از این . برد  شد سوءظن به دشمنی می در وجود هرکس که از جلویش رد می رویهاي انفرادیش تقریباً او در پیاده. بست

با وجود مقاومت ولتر، براي ساختن . اشباح خصومت که بگذریم، خوش طینتی اساسی او به جاي خود باقی بود

ته بود، او اي براي او فرستاد که در آن ولتر مورد حمله قرار گرف وقتی یک روحانی جزوه. تندیس ولتر کمک مالی کرد

ولتر بدون تردید مرد بدي است که من قصد تمجیدش را ندارم؛ ولی او »  :نویسندة آن را سرزنش کرد و به او گفت

در مواقعی که  ».اش پرده بکشیم قدر چیزهاي خوب گفته و انجام داده است که ما باید روي اعمال خالف قاعده آن

توانست به همان روشنی گذشته، و  دید منحرف کند، می راف خود میکه در اط» اي توطئه«توانست فکر خود را از  می

قبالً متذکر شدیم که چگونه . نوشت، چیز بنویسد هاي عملی آنچه می آور به جنبه کاري و توجهی حیرت با محافظه

 او مالحظاتی دربارة. پیشنهادهاي وي را براي یک قانون اساسی جدید خواستار شد 1769مجمع لهستان در سال 

نخستین انعکاسی که این . به پایان رسانید 1772آغاز کرد و آن را در آوریل  1771حکومت لهستان را در اکتبر 

کند آن است که این پیشنهادها از کلیۀ اصولی که وي به خاطر آنها چنین با حرارت  مالحظات در انسان ایجاد می

کنیم، این تسالي خاطر به ما دست  را مطالعه میکنند، ولی وقتی در سن کهولت آن  مبارزه کرده بود تخطی می

همان . توانست سالخورده و، به قول سالخوردگان، پخته شود نیز می) ساله بود که در آن وقت شصت(دهد که روسو  می

آزادي «در این هنگام به لهستانیها، که » بشر آزاد به دنیا آمده و همه جا در زنجیر است«مردي که فریاد برآورده بود 

است، و هم یک مشیت  داد که آزادي هم یک آزمایش شان آنها را به هرج و مرج محکوم کرده بود، هشدار می»وتو

:او گفت. االهی، و مستلزم یک انضباط شخصی است که بمراتب از اطاعت فرامین خارجی مشقتبارتر است

ن ملل فاسدي که با شنیدن یک کلمه من به آ …. اي پر قدرت احتیاج دارد آزادي غذایی پر نیروست ولی به هاضمه

کنند دربارة آزادي صحبت کنند، در حالی که در جهل کامل  خیزند و جرئت می گر به شورش برمی از یک توطئه

کنند که براي آزاد بودن کافی است که انسان شورشی باشد،  تصور می …برند و  دربارة مفهوم آن به سر می

توانستند تو را بشناسند؛ کاش تنها امکان  کاش این افراد بیچاره تنها می! حآزادي مقدس با روح پر فتو. خندم می

  .داشت که به آنها آموخته شود تا چه حد قوانین تو از یوغ سخت حکمران جابر مشکلترند
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و » در خالء«زندگی و مونتسکیو به روسو آموخته بودند که مباحثی از قبیل قرارداد اجتماعی در حکم پرواز 

کرد که همۀ کشورها در تاریخ و  او در این هنگام اعتراف می. ی مجرد بدون تکیه گاهی بر واقعیات هستندهای نظریه

به این ترتیب، او به لهستانیها اندرز . هایشان بیحساب بریده شوند، خواهند مرد شرایط محیط ریشه دارند، و اگر ریشه

آنها باید پادشاه انتخابی خود را حفظ کنند، ولی . یاورندداد که هیچ تغییر ناگهانی در قانون اساسی خود به وجود ن

باید کیش کاتولیک را به عنوان مذهب کشور حفظ کنند، ولی یک نظام آموزشی جدا و . حق وتو خود را محدود دارند

وسیع  به نظر او، لهستان، در شرایط موجود ارتباطات و وسایل نقلیۀ خود، بیش از آن. مستقل از کلیسا به وجود آورند

شد که در تماسهاي مشترك و امور  بود که بتوان بر آن از یک مرکز حکمرانی کرد، و بهتر بود به سه ایالت تقسیم می

او، که زمانی مالکیت خصوصی رابه عنوان منبع همۀ بدیها مورد حمله قرار داده . خارجی با یکدیگر متحد شده باشند

او پیشنهاد کرد برهمۀ اراضی مالیات بسته شود، ولی . گذارد صحه میبود، در این هنگام بر نظام فئودالی لهستان 

امیدوار بود که نظام سرفداري روزي منسوخ شود، ولی طرفدار پایان دادن . حقوق مالکیت کنونی دست نخورده بمانند

. ه تعویق افتدمعتقد بود که این کار باید تا موقعی که سرفها تحصیالت بیشتري به دست آورند، ب. سریع به آن نبود

به نظر وي، ترویج آزادي با سرعتی بیش . اصرار داشت که همه چیز به گسترش آموزش و پرورش بستگی دارد

 .ها به روي هرج و مرج و تجزیه خواهد بود ازسرعت گسترش خرد و تقویت مبانی اخالقی، در حکم گشودن دروازه

در لهستان، مانند کرس، واقعیات . ه پایان برساند، انجام شدتجزیۀ لهستان پیش از آنکه روسو بتواند مطالب خود را ب

این احساس شکست دوگانه در تلخکامی سالهاي آخر عمرش نقش . سیاسی قانونگذاري فلسفی وي را نادیده گرفت

فردریک دوم، کاترین  - داشت، و احساس حقارت وي را نسبت به آن عده از فیلسوفان فرانسه که گروهی از حکمرانان

را، که مشغول تکه پاره کردن لهستان بودند، به عنوان حکمرانان مطلق و منورالفکر و  -، و یوزف دومبزرگ

  . می ستودند تشدید کرد» پادشاهان فیلسوف«

روسو دربارة ژان : این تالش را مکالمات. او به تالش دیگري براي پاسخ دادن به دشمنان خود دست زد 1772در 

طور  اي کار کرد، و همین  صفحه 540طور منقطع روي این کتاب  مید، مدت چهار سال بهپردازد نا ژاك به قضاوت می

در پیشگفتار کتاب، از خواننده تقاضا شده بود که هر . گرایید رفت، فکرش بیشتر و بیشتر به تیرگی می که پیش می

بخششی که توسط قلبی  توجه کنید این مرحمت و«: سه مکالمۀ کتاب را به طور کامل بخواند، و گفته شده بود

او به روده درازي، » .دارد شود مرهون عدل و انصافی است که خداي آسمان برشما مقرر می پراندوه از شما تقاضا می

اي براي  گفت ظرف پانزده سال گذشته توطئه ولی می. تکرار مکررات، اطالۀ کالم، و بینظمی در این اثر معترف بود

. بایستی پیش از اینکه چشم از این جهان ببندد، برائت خود را ثابت کند ست، و او میبدنام کردن وي در جریان بوده ا

او منکر هرگونه تناقضی میان فردگرایی گفتارها و فلسفۀ اشتراکی مطروحه در قرارداد اجتماعی بود؛ به خوانندگان 

خصوصاً  -او آثار خود. ربریت برگرددشد هرگز مایل نبوده است و علوم و هنرها را از میان ببرد و به ب خود یادآور می

کرد که چگونه امکان داشت کتبی  خواند، و سؤال می را از لحاظ فضیلت و لطافت احساسات غنی می -ژولی و امیل

او دشمنان خود . داشتند نوشته شده باشد نظیر آنها توسط آدم هرزة بیماري نظیر آنچه که بدگویانش او را مجسم می

شکایت داشت که . خوانند آمیز می زنند و برایش آوازهاي مسخره ندیس نیمتنۀ او را آتش میکرد که ت را متهم می

داستان . انگیزند که به او توهین کنند حتی در همان وقت آنها مراقب همۀ میهمانانش هستند و همسایگانش را برمی

ولی به . کرد ل اخالقی را توصیف میوالدت، خانواده، و جوانی خود را تکرار، و مالیمت طبع و پایبندي خود به اصو

رویهاي تنهاي خود دنیایی تخیلی بیافریند که در  ، و تمایلش به اینکه در پیاده»اش به رؤیا پروري عالقه«تنبلی خود، 

من مطمئن «داشت که  خود را به این پیشگویی دلخوش می. آن براي همان لحظه بتواند خوشوقت باشد، معترف بود

رسید که اشخاص خوب و باشرافت ازخاطرة من تقدیس خواهند کرد و بر سرنوشت من خواهند هستم روزي خواهد 
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شرح داد که چگونه براي اینکه کتاب را . افزود» تاریخچۀ این اثر«او به مکالمۀ نهایی، فصلی تحت عنوان » .گریست

در » قادر متعال«ا به نشانی به نظر اهالی پاریس و ساکنان ورساي برساند، تصمیم گرفت یک نسخه از دستنوشته ر

وقتی دید . به انجام رساند 1776فوریۀ  24روي محراب اصلی کلیساي نوتردام قرار دهد، و کوشش کرد این کار را در 

و وقتی اینها را بسته   که این مکان مقدس با نرده جدا شده است، کوشید از یکی از مدخلهاي جانبی به آن راه یابد؛

پریشان در خیابانها سرگردان بود، تا  ، از کلیسا بیرون دوید، و ساعتها به حال حواسی نیمهدید، دچار سرگیجه شد

تقدیم به همۀ فرانسویانی که هنوز به عدالت «تقاضایی خطاب به مردم فرانسه نوشت به نام . اینکه به خانۀ خود رسید

تهیه، و آنها را در خیابانها بین رهگذران او نسخی از این نوشته را به صورت اوراق دستی » .مندند و حقیقت عالقه

او از . چند تن از مردم از قبول این اوراق خودداري کردند و گفتند که این اوراق خطاب به آنها نیستند. تقسیم کرد

.تالشهاي خود دست کشید و تسلیم شد

خود را تحت عنوان در این هنگام که وي از در صلح و سازش درآمد، هیجانش فروکش کرد، و زیباترین کتاب 

در این کتاب شرح داد که چگونه مردم موتبه او را نپذیرفته، و . نوشت) 1778 -1777(رؤیاهاي یک رهرو تنها 

وي در آنجا . پیر واقع در دریاچۀ بین مأوا گرفته بود - اش را سنگسار کرده بودند؛ و چگونه او در جزیرة سن  خانه

خیال به آن خلوتگاه بازگشته بود، تصویري از آب آرام، جویبارها، جزیرة  خوشبختی یافته بود، و اینک که در عالم

تواند در طبیعت چیزي  با ارائۀ این نظر که روحیۀ اهل تعمق همیشه می. الشکل ترسیم کرد سرسبز، و آسمان متنوع

وقتی انسان این . اي را در عالم رمانتیک ساز کرد را که جوابگوي خلق و خوي آن روحیه باشد بیابد، آهنگ تازه

توانست چنین خوب، چنین  آید که آیا یک مرد نمیه عاقل می خواند، این سؤال برایش پیش می صفحات را می

شوند، و روسو باردیگر  ها و شکایات کهنه تازه می سلیس، و گاهی با لحنی چنین آرام بنویسد؟ ولی سپس شکوه

اي را  ده و شهامت صاف و سادة آن را نداشته است که خانوادهکند، که اطفال خود را از خویش دور کر سرایی می نوحه

  . او طفلی را در حال بازي دید، به اطاق خود بازگشت، گریست، و با اشکهاي خویش گناهانش را شست. پرورش دهد

مۀ در آن سالهاي آخري که در پاریس گذراند، به ایمان مذهبیی که زندگی مردم عادي اطراف او را به صورت نمایشنا

با برناردن دو . کرد گاهی در مراسم مذهبی کاتولیک شرکت می. برد آورد رشک می مهیجی از مرگ و معاد در می

آه، کسی که بتواند معتقداتی «: نشینان گوش داد و گفت پیر از یک صومعه دیدن کرد و به دعاي جمعی صومعه - سن

کرد مانند یک  اتی داشته باشد، ولی سعی میتوانست معتقد خود نمی» !داشته باشد، چه اندازه خوشبخت است

کتاب شبیه مسیح اثر . بخشید کرد، و خاطرشان را تسال می داد، از بیماران دیدن می مسیحی رفتار کند؛ صدقه می

شد، حالت تلخکامیش  بتدریج که روسو به مرگ نزدیک می. توماس آکمپیس را خواند و یادداشتهایی برآن نوشت

ولتر وارد پاریس شد و به کسب افتخارات بسیاري نایل آمد، روسو احساس حسادت کرد، ولی وقتی . یافت کاهش می

فرانسه را مورد  -گل برسر ولتر در تئاتر او یکی از آشنایان خود را، که قرار دادن تاج. دشمن دیرینۀ خود را ستود

که به ولتر در معبدي داده شده که او کنید افتخاراتی را  چگونه جرئت می«: تمسخر قرارداده بود، شماتت کرد و گفت

در آنجا در حکم خداي آن است، و آن هم توسط کشیشهایی که مدت پنجاه سال از شاهکارهاي او ارتزاق 

زندگی ما با یکدیگر «: هنگامی که شنید ولتر در حال نزع است، پیشگویی کرد» اند، مورد مسخره قرار دهید؟ کرده می

شکفتن گلها آغاز شد، روسو خواهش  1778وقتی در بهار » .س از او زنده نخواهم ماندمن مدت زیادي پ. پیوسته بود

اي را واقع  آورد تا کلبه مارکی رنه دو ژیراردن از او دعوت به عمل. کرد کسی در نقاط خارج از شهر مأوایی به او بدهد

مه به آنجا  20ان ژاك و ترز در ژ. اشغال کند) حدود پنجاه کیلومتري پاریس(در نزدیکی قصر وي در ارمنونویل 

در اول . داد کرد و به پسر دهسالۀ مارکی گیاهشناسی یاد می آوري می هاي گیاهان را جمع رفتند در آنجا وي نمونه

ترز او را بلند کرد و . ژوئیه او شام مفصلی با خانوادة میزبان خود خورد، و صبح روز بعد سکته کرد و بر زمین افتاد
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داد، ولی از آن افتاد و سرش چنان با شدت به زمین کاشی شده خورد که شکست و خون از آن  روي بسترش قرار

.مارکی آمد و روسو را مرده یافت. ترز با فریاد تقاضاي کمک کرد. جاري شد

گریم و سایرین این داستان را پخش کردند که روسو خودکشی . شایعات کاذب روسو را تا پایان عمرش دنبال کردند

. مادام دوستال بعداً افزود که او پس از کشف خیانت ترز نسبت به خودش، از شدت غصه خودکشی کرد. استکرده 

این داستان به طرز خاصی بیرحمانه بود، زیرا اظهار نظر ترز کمی بعد از مرگ روسو عشق وي را نسبت به او آشکار 

شایعات دیگري حاکی از آن » دیس باشد؟تواند ق اگر شوهر من یک قدیس نبود، پس چه کسی می«: او گفت. کرد

  . همۀ کسانی که در آن روزهاي آخر با وي بودند او را آرام توصیف کردند. بودند که روسو مجنون از دنیا رفت

. واقع در یک دریاچۀ کوچک در امالك ژیراردن به خاك سپردند» جزیرة درختان تبریزي«او را در  1778ژوئیۀ  4در 

براي ستایش و  - حتی ملکه - زیارتگاه زایران متدین بود؛ همۀ اهل تجدد» ة درختان تبریزيجزیر«مدتی زیاد این 

استخوانهاي وي به پانتئون حمل، و نزدیک استخوانهاي  1794اکتبر  11در . نیایش در آرامگاه روسو به آنجا رفتند

ارزة خود را براي تسخیر روح انقالب، وار برخاستند تا مب ارواح آنان از این پناهگاه آرامش همسایه. ولتر دفن شدند

  .روح فرانسه، و روح ساکنان دنیاي غرب از سرگیرند

  تأثیر روسو -2

طور که آغاز کرده بودیم، کار خود را با تعمق و اینک با ارائۀ شواهد در تأثیر باور نکردنی روسو  به این ترتیب، ما همان

آداب، هنر، و سیاست قرنی که با مرگ وي آغاز شد به پایان  برادبیات، تعلیم و تربیت، فلسفه، مذهب، اخالقیات،

رسند؛ و تنها  آمیز، مبتنی بر احساسات، یا بیمعنی به نظر می امروز بسیاري از آنچه وي نوشت اغراق. رسانیم می

هاي  تههایش در یکی از رش دهند؛ ولی تا همین دیروز هرکلمه از گفته اعترافات و رؤیاها ما را تحت تأثیر قرار می

روسو چیزي اختراع نکرد، ولی همه چیز را مشتعل «: مادام دوستال گفت. فکري اروپا یا امریکا گوش شنوایی داشت

ایم که تخم این نهضت را  ما کسان بسیار دیگري را دیده. البته قبل از هر چیز، او مادر نهضت رمانتیک بود».ساخت

انگیزتر  و، و خود مسیحیت که االهیات و هنرش از همۀ رمانها حیرتتامسن، کالینز، گري، ریچاردسن، پرو  :افشاندند

روسو این بذر را در گرمخانۀ عواطف خود بارور کرد، و ثمرة آن را، که از همان آغاز والدت رشد کامل یافته و . است

.بارور بود، و گفتارها، هلوئیز جدید، قرارداد اجتماعی، امیل، و اعترافات به دنیا آورد

ظور ما از نهضت رمانتیک چه باید باشد؟ شورش احساس علیه عقل، غریزه علیه فکر، عاطفه علیه قضاوت، ولی من

ها و اساطیر  ذهن علیه عین، تفکرات ذهنی علیه مشاهدات عینی، تنهایی علیه اجتماع، تخیل علیه واقعیت، افسانه

م، شعر و نثر شاعرانه علیه نثر و شعر بیروح، علیه واقعیات تاریخی، مذهب علیه علم، رازوري علیه تشریفات و مراس

هنر نئوگوتیک عیله هنر نئوکالسیک، کیفیات زنانه علیه کیفیات مردانه، عشق رمانتیک علیه ازدواجهاي مصلحتی، 

علیه تمدن و تصنع، ابراز احساسات علیه خویشتنداریهاي متعارف، آزادي فردي علیه نظام » طبیعی«و » طبیعت«

طور خالصه شورش قرن  ن علیه مراجع قدرت، دموکراسی علیه حکومت اشرافی، فرد علیه دولت، و بهاجتماعی، جوانا

همۀ اینها امواج :  1760- 1648علیه دوران  1859-1760طور دقیقتر، شورش دوران   نوزدهم علیه قرن هجدهم یا، به

  .راگرفتطغیان بزرگ رمانتیک بودند، که در فاصلۀ زمان روسو تا داروین اروپا را ف

در این دوران روسو تقریباً در مورد هریک از این عناصر رأي و فتوایی داد که هر کدام از آنها در ارتباط با نیازها و 

. فرانسه از عقل کالسیک و خویشتنداري اشرافی خسته شده بود. روحیۀ حاکم در آن زمان مورد حمایت قرار گرفت

به عواطف مهار گشته، و به افراد و طبقات مورد ظلم و تعدي، آزادي  تجلیل روسو از احساس به غرایز منکوب شده،

» عهد جدید«ة المعارف   طور که دایر درآمد، همان» عصر احساس«اعترافات به صورت کتاب مقدس . عرضه داشت

نوان داور نامید و آن را به ع شمرد، بلکه بالعکس آن را موهبتی االهی می روسو عقل را مردود نمی. عصر خرد شده بود
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کرد که نور سرد آن به گرمی قلب نیاز دارد تا انگیزة تحرك، عظمت، و فضیلت  نهایی قبول داشت؛ ولی احساس می

زنان آموختند که آسانتر از گذشته غش کنند، و مردان آموختند که . شعار زنان و مردان شد» حساسیت«. باشد

  . آمیختند وسان بودند و در اشکهاي خود هردو را در میآنها در میان غم و شادي درن.آسانتر از گذشته بگریند

بایست از قید سینه بند آزاد باشد، آغاز  انقالب روسویی به هنگام شیردادن نوزاد از پستان مادر، که در این هنگام می

 ولی این قسمت انقالب از همه مشکلتر از آب درآمد، و تنها پس از گذشت بیش از یک قرن در قید گذاردن. شد

بعد از انتشار امیل، مادران فرانسوي به اطفالشان حتی در . و آزاد کردن آنها بتناوب، تأمین شد) در سینه بند(ها  سینه

به   وقتی بچه. شد آزاد از قید قنداق، و مستقیماً توسط والدین بارآورده می بچه. دادند  ها، شیر می»آریا«اپرا، در فواصل 

چون در این هنگام . شد از تعلیم و تربیت سبک روسویی برخوردار می) فرانسه در سویس بیش از(  رفت مدرسه می

شد، شاگرد مدرسه را در این هنگام نه به عنوان تخم و ترکۀ یک مشت افراد شرور و  بشر طبیعتاً خوب پنداشته می

حسی بچه را دیگر  خواستهاي. کردند که خواستهایش نداي خداوند بودند اي تلقی می منحرف، بلکه به عنوان فرشته

کننده و هزار وجد و سرور  کردند، بلکه به عنوان درهاي تجربیات روشن به عنوان آالت فعل شیطان محکوم نمی

بایستی طبیعی و مطبوع باشد، و این  تعلیم و تربیت می. اطاقهاي درس دیگر زندان نبودند. کردند زیان تلقی می بی

انباشتن حافظه با حقایق، و . یها و تواناییهاي ذاتی اطفال صورت بگیردکار از طریق آشکار کردن و تشویق کنجکاو

تا آنجا که امکان . داد پرکردن ذهن تا سرحد خفگی با اصول و قواعد، جاي خود را به هنر ادراك، محاسبه، و تعقل می

ها و  ر مزارع، صخرهاز روي گیاهان د -بایستی نه از روي کتاب، بلکه از روي اشیا آموزش بیابند داشت، اطفال می

هاي آموزشی روسو، پستالوزي و الواتر را در  شور و شوق نسبت به اندیشه. خاك، و ابرها و ستارگان در آسمانها

آموزش «سویس، بازدو را در آلمان، ماریا مونتسوري را در ایتالیا، و جان دیوئی را در امریکا به تحرك واداشت؛ 

فریدریش فروبل، با الهام گرفتن از روسو، نظام کودکستانی را در آلمان برقرار . قسمتی از میراث روسو است» مترقیانه

.کرد که از آنجا به همۀ جهان غرب گسترش یافت

لوبون را تحت تأثیر  -تجلیل از مقام اطفال گروز و مادام ویژه. اي از نسیم الهامبخش روسو به هنر سرایت کرد گوشه

اثري که بر . رافائل در انگلستان منعکس کنندة مذهب احساسات و اسرار بودندنقاشیهاي دوران قبل از . قرار داد

در صمیمیت و وفاداري در زمینۀ دوستی و دلسوزیها و فداکاریهاي . گذارده شد عمق بیشتري داشت اخالق و آداب

و راه خود را به  ماجراهاي عاشقانۀ مبتنی برعواطف عشقی ادبیات را زیر نفوذ درآوردند. متقابل افزایشی حاصل شد

توانستند بدون اینکه رسوم متعارف را مورد تحقیر قرار دهند،  شوهران در این هنگام می. داخل زندگی افراد گشودند

. زندگی خانوادگی به حال اول بازگشت. توانستند اطفال خود را دوست بدارند والدین می. زنان خودر ا دوست بدارند

زناکاري » دادند، روسو به خود جرئت داد که آن را به صورت جرمی درآورد میمردم به زناکاري روي خوش نشان «

توجه بیش از حد به فواحش جاي خود را به احساس ترحم نسبت به این زنان . الرعایه نبود ادامه یافت، ولی دیگر الزم

. و تشریفات درآمد احساس تحقیر نسبت به رسوم متعارف به صورت عامل مقاومتی در برابر فشار شدید آداب. داد

کمی بعد مردم فرانسه . جویی، سادگی رفتار و لباس جلب توجه کردند محاسن طبقۀ متوسط یعنی پشتکار، صرفه

روسو در . شلوارهاي تا زانو کوتاه را بلند کرده و به این ترتیب هم از لحاظ شلوار و هم از جهات سیاسی انقالبی شدند

هاي  وخم انگیز و پیچ ترتیب دوران رنسانس و تبدیل آنها به انحناهاي خیال تغییر شکل باغهاي فرانسوي از نظم و

، با هنر باغداري به صورتی که در انگلستان متداول »طبیعی«غافلگیر کننده، و گاهی هم به صورت بینظمی وحشی و 

روح طبیعت را با روح  رفتند، و شدند، به نقاط روستایی می مردان و زنان از شهر خارج می. بود هماهنگی عملی داشت

آنها به دنبال تنهایی بودند و غرور و نفس خویش را نوازش . کردند مردان کوهنوردي می. آمیختند خویش در می

گوته اثر خود ورتر را غرق در عشق طبیعت . ادبیات تقریباً به طور دربست تسلیم روسو و موج رمانتیک شد .کردند می
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احساس همه چیز «هاي روسو را در چهار کلمه خالصه کند  داشت که نصف گفتهو فاوست را وا ) 1774(و اشک کرد 

امیل و عواطفی که در آن بود نفوذي جهانگیر برافکار مردم با فرهنگ «: در خاطرات خود گفت 1787او در . »است

یک آزادیبخش و  او روسو را به عنوان). 1781(شیلر شورش علیه قانون را در راهزنان مورد تأکید قرار داد » .داشت

روسو بیا و راهنماي من «: هردر در مرحلۀ مشابهی از رشد و نمو فریاد برآورد. شهید ستود و به سقراط تشبیه کرد

هاي فرانسه کمک کرد که از قید قواعد بوالو، سنتهاي کورنی و  فصاحت کالم روسو به اشعار و نمایشنامه» .باش

پیر، که از مریدان پرحرارت روسو بود، یک اثر  - برناردن دو سن. ندراسین، و سختگیریهاي سبک کالسیک آزاد شو

پس از دوران ناپلئون، نفوذ ادبی ژان ژاك ). 1784(درجه اول به سبک رمانتیک با پل و ویرژینی خود به وجود آورد 

باعث والدت و پرورش در آثار شاتوبریان، المارتین، موسه، وینیی، هوگو، گوتیه، میشله، و ژرژ ساند به پیروزي رسید و 

این نفوذ باعث شد که نبوغ به . هاي عواطف و احساسات تند شد یک سلسله اعترافات، رؤیاها، و داستانها در زمینه

این نفوذ در ایتالیا . از تبعیت از قوانین، و حاکم برسنت و انضباط مورد توجه قرار گیرد  عنوان یک کیفیت جبلی، فارغ

ن و تولستوي؛ در انگلستان وردزورث، ساوذي، کولریج، بایرن، شلی، و کیتس؛ و در امریکا لئوپاردي؛ در روسیه پوشکی

. هاوثورن و ثورو را تحت تأثیر قرار داد

از شورش روسو علیه ) 1859(و اصل اجناس داروین ) 1761(نیمی از فلسفه در فاصلۀ یک قرن میان هلوئیز جدید 

به بورد  1751اي که در سال  کما اینکه روسو در نامه. گ پذیرفته استنهضت روشنگري رن) راسیونالیسم(خردگرایی 

او این احساس حقارت خود را برآن چیزي مبتنی ساخت . احساس حقارت خود را نسبت به فلسفۀ ابراز داشت  نوشت،

م اخالقی رسد که عقل داراي مفهو چنین به نظر می. کرد ناتوانی عقل درآموختن فضیلت به افراد بود که احساس می

یک  - چیز دیگري مورد نیاز است. نیست؛ بلکه سعی دارد که از هر نوع تمایلی، هرقدر هم که فاسد باشد، دفاع کند

اگر بخواهیم که موجد فضیلت باشد و  -نوع آگاهی ذاتی دربارة درست و نادرست؛ و حتی باید این آگاهی یا وجدان را

  .با احساس گرمی بخشید - وجود آوردبه جاي ایجاد یک حسابگر زیرك، فرد خوبی به 

البته پاسکال این مطلب را گفته بود، ولی ولتر این نظر پاسکال را مردود دانسته، و در آلمان راسیونالیسم ولف در 

وقتی که ایمانوئل کانت در دانشگاه کونیگسبرگ استاد شد، قبال توسط هیوم و . دانشگاهها رو به گسترش بود

تواند دفاعی مکفی حتی از اصول االهیات مسیحی به عمل  ب شده بود که عقل بتنهایی نمیفرانسه مجا» فیلسوفان«

منکر اعتبار عقل در دنیاي مافوق محسوسات : گفت. او در آثار روسو راهی براي نجات دادن این اصول یافت. آورد

ح،  ؛ و آزادي اراده، فنا ناپذیري روشوید؛ استقالل ذهن، اولویت اراده، و مطلقیت وجدان ذاتی را مورد تأکید قرار دهید

کانت دین خود را نسبت به . و وجود خداوند را از احساس بشر به تعهد بالشرط در برابر قوانین اخالقی استنتاج کنید

آلمانیهاي . روسو اعالم داشت، تصویري از وي را بر دیوار اطاق مطالعۀ خود آویخت، او را نیوتن دنیاي اخالقیات نامید

یاکوبی در اثر خود به نام فلسفۀ احساس، شالیرماخر در رازوري پیچیده و : أثر روسو را برخود احساس کردنددیگر ت

تاریخ فلسفه از زمان کانت جدلی میان روسو و ولتر بوده . پرپیچ و خم خود، و شوپنهاور در تجلیل بسیار خود از اراده

رهبران . استفاده از وي به عنوان ناجی خود پرداخت مذهب با منع کردن آثار روسو آغاز کرد، و سپس به .است

زهر «او با ولتر و بل به عنوان اینکه . ایمان، به رهبران کاتولیک پیوستند پروتستان در اعالم روسو به عنوان یک بی

و ولی حتی در دوران حیات روسو افراد عادي . در یک طبقه قرار داده شد» .کنند اشتباه و بیدینی را پراکنده می

با حرارت اصول مهم مسیحیت را پذیرفته و به شکاکان اندرز » کشیش ساووایی«روحانیانی بودند که از شنیدن اینکه 

روسو پس از فرار خود از سویس در . کردند داده بود که به ایمان اصلی خود بازگردند، احساس تسالي خاطر می

اي از کاتولیکهاي فرانسه را  بازگشت از انگلستان، عده او پس از. ، مورد استقبال اسقف ستراسبورگ قرار گرفت1765
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کردند و امیدوار بودند که وي با پیروزي به  اعتقاد نقل می هاي او را علیه اشخاص بی دید که با ابراز حقشناسی گفته

  . کیش کاتولیک تغییر مذهب دهد

بی برقرار کنند؛ روبسپیر به پیروي از روسو، پردازان انقالب فرانسه سعی داشتند اخالقیاتی جدا از معتقدات مذه نظریه

شود، دست کشید و در جستجوي پشتیبانی معتقدات مذهبی براي  رو می از این تالش به عنوان اینکه با شکست روبه

شمارند،  فرانسه را محکوم کرد که خداوند را مردود می» فیلسوفان«حفظ نظم اخالقی و رضایت اجتماعی برآمد، او 

گفت روسو از این بزدالن قدم فراتر گذارده، شجاعانه همۀ پادشاهان  می. دارند را به جاي خود نگاه می ولی پادشاهان

  . را مورد حمله قرار داده، و در دفاع از خداوند و فناناپذیري روح سخن گفته است

پیر در معرض تصمیم میان ژاك رنه ابر و ماکسیمیلین روبس  آمیز ولتر و روسو در مبارزه میراثهاي رقابت 1793در 

کرد، از هتک حرمت نسبت به  ابر، یکی از رهبران کمون پاریس بود، از راسیونالیسم ولتري پیروي می. قرار گرفتند

روبسپیر روسو را ضمن آخرین ). 1793(را برقرار کرد » االهۀ عقل«آورد، و پرستش عمومی  کلیسا تشویق به عمل می

من به خطوط چهرة «: خطاب کرد و گفت» مرد االهی«او ژان ژاك را . داقامت این فیلسوف در پاریس دیده بو

» .اند درك کردم اي را که وقف پرستش حقیقت شده واالمقام شما نگریستم و کلیۀ اندوههاي زندگی شرافتمندانه

رسمی  را به عنوان مذهب» اعالم ایمان کشیش ساووایی«وقتی روبسپیر به قدرت رسید، مجمع ملی را وادار کرد که 

وقتی او ابر و دیگران را به . را گشود» جشنوارة قادر متعال«به یادبود روسو  1794ملت فرانسه بپذیرد؛ و در مه 

  .کند  الحاد پاي گیوتین فرستاد، احساس کرد که دقیقاً از اندرزهاي روسو پیروي می جرم

مت فرانسه را بار دیگر در صف خداشناسان ناپلئون الادري با روبسپیر در مورد نیاز به مذهب همعقیده بود، و حکو

، کلیساي کاتولیک به طور کامل به موقع قبلی خود )1814(با بازگشت خاندان بوربون به سلطنت ). 1802(قرار داد 

بازگردانده شد، و حمایت قلم نیرومند شاتوبریان، دومستر، المارتین، و المنه را به سوي خود جلب کرد؛ ولی در این 

این ایمان، به کمک . شد تا به استداللهاي االهیات ن قدیمی بیشتر و بیشتر به اصول احساس متکی میهنگام ایما

رسید،  در حال احتضار به نظر می 1760مسیحیت، که در . کرد پاسکال و روسو، با عقاید ولتر و دیدرو مبارزه می

. لطنت شکوفا شدباردیگر در انگلستان دوران ملکه ویکتوریا، و فرانسۀ دوران بازگشت س

نخستین عالمت نفوذ سیاسی وي در موج . شویم از نظر سیاسی، فقط هم اکنون است که ما از دوران روسو خارج می

را » اعالمیۀ استقالل«جفرسن . احساس همدردي عمومی بود که خواهان کمک فعاالنۀ فرانسه به انقالب امریکا بود

مطالب بسیاري از ) 1789 - 1785(او به عنوان سفیر امریکا در فرانسه . هم از روسو گرفت و هم از الك و مونتسکیو

به طور کلی از سعادتی بمراتب «آثار ولتر و روسو فراگرفت؛ و اظهارنظر او مبنی براینکه هندیشمردگان شمال امریکا 

موفقیت . و بودطنینی از افکار روس» بیشتر از آنهایی که تحت حکومت کشورهاي اروپایی قرار دارند برخور دارند

  . انقالب امریکا اعتبار فلسفۀ سیاسی روسو را باال برد

ادمند برك . داد بنا به گفتۀ مادام دوستال، ناپلئون انقالب فرانسه را بیش را هر نویسندة دیگر به روسو نسبت می

ا دربارة این مجادلۀ مفصلی میان رهبران آنه) 1791 - 1789(ان انقالبی فرانسه عقیده داشت که در مجلس مؤسس

مطلب در جریان است که کدام یک از آنها از همه بیشتر به روسو شباهت دارد، در حقیقت، همۀ آنها به او شباهت 

توانند از عمل  پردازند، در تمام اوقاتی که می اش به تعمق می کنند، درباره آنها آثار او را مطالعه می …. دارند

روسو قانون کلیسایی . کنند درشب فراغت یابند، در مغز خود زیر و رو میپرزحمت ایجاد مزاحمت در روز یا عیاشی 

  . دارند و آنها نخستین تندیس خود را به یاد وي برپا می …آنهاست » کتاب مقدس«

. روسو در میان طبقات متوسط و پایین یکصدبار بیشتر از ولتر خواننده داشت :به خاطر آورد که 1699ماله دوپان در

پیدا کردن حتی یک انقالبی که از این  …. که فلسفۀ حاکمیت مردم را به مردم فرانسه تلقین کردتنها او بود 
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 …ور نباشد مشکل است  ها در نهادش شعله آمیز نشئه نشود و آتش عملی کردن این فرضیه هاي هرج و مرج فرضیه

زدن و تحسین شنوندگانی  ابر کفرا در خیابانهاي عمومی و در بر» قرارداد اجتماعی«دیدم که مارا  1788من در 

  . کرد خواند و دربارة آن اظهارنظر می پرشور و شوق می

تا حدودي براثر استقبال . کردند در سراسر فرانسه سخنرانان، در موعظه کردن حاکمیت مردم، از روسو نقل قول می

رویهاي خود، به حیات  یادهدشمنان و ز رغم سرمستانه از این فلسفه بود که انقالب قادر شد مدت ده سال، علی

.خویش ادامه دهد

به علت تناقضات روسو، و به سبب . در طول تمام تناوبهاي میان انقالبها و ارتجاع، نفوذ روسو بر سیاست ادامه یافت

برد، او به صورت پیامبر و قدیس هم براي آنارشیستها و هم براي  نیرو و احساس تندي که وي در اعالم آنها به کار می

سیالیستها مطرح؛ زیرا این هر دو مکتب متضاد فکري در نظریات وي دایر بر محکوم داشتن ثروتمندان و احساس سو

مردود دانسته شده » تمدن«فردگرایی نخستین گفتار، که در آن . شدند همدردي نسبت به فقرا تغذیه و تقویت می

تولستوي . وي، کروپوتکین، و ادوارد کارپنتر شدبود، الهامبخش شورشیانی از پین، گادوین، و شلی گرفته تا تولست

برابري » .در پانزدهسالگی من دور گردنم، به جاي صلیب معمولی، مدالی داشتم که تصویر روسو روي آن بود«: گفت

بابوف گرفته تا » گراکوس«از سوسیالیسم  - طلبی گفتار دوم مبحثی اساسی براي انواع گوناگون نظریۀ سوسیالیسم

اینک یک قرن است که کلیۀ پیشرفتهاي «: گوستاو النسون گفت. فراهم کرد - و کارل مارکس و لنینشارل فوریه 

دموکراسی، برابري، حق رأي براي عموم، کلیۀ ادعاهاي احزاب افراطی که ممکن است در آینده به صورت موجی 

» .اند ر از جهاتی کار روسو بودههاي کارگر و رنجب درآیند، عوامل مبارزه علیه ثروت و تملک، و همۀ تحریکات توده

او با مردم عادي با احساس و عواطف و . روسو با منطق و استدالل به دانشمندان و صاحبان واالمقام متوسل نشده بود

توانستند درك کنند، و حرارت فصاحت وي هم در سیاست وهم در ادبیات از شبح  زبانی صحبت کرده بود که آنها می

  .ز آب درآمدقلم ولتر نیرومندتر ا

III  -  مارش عزا  

مارش عزاي فیلسوفان فرانسه از » چرا او باید بمیرد؟«. ، از یکی از دوستانش پرسید1778دیدرو، بعد از دیدن ولتر در

چون تفسیري پر نیشخند دربارة خودپسندي و غرور به نظر  1819تا مرگ مورله در  1771مرگ هلوسیوس در 

است این سؤال براي ما پیش آید که چرا بعضی از این افراد عمري چنین طوالنی رسید، ولی در عین حال ممکن  می

  .کردند و خود را در معرض همۀ رنجها و خفتها قرار دادند

از میان آنها کسانی که خوش اقبالتر بودند پیش از انقالب مردند و از یکصد نشانه و امارت این تسالي خاطر را یافتند 

/ د. 1781از این جهان رفت، و تورگر در سال  1780کوندیاك در . شوند وزي نزدیک میهایشان به پیر که اندیشه

آالمبر سپرده بود، و از /مادموازل اوراق خود را به د. آالمبر با بیرغبتی پس از مرگ مادموازل دو لسپیناس زنده ماند

آالمبر تنها یک /ارزانی کرده و براي دآنها آشکار بود که او در دوازده سال آخر عمرش عشق خود را به مورا یا گیبر 

آالمبر ضربۀ بدي /د :کوندورسه به تورگو گفت. دوستی باقی گذارده بود که آن هم گاهی با تندخویی توأم بود

آالمبر به مطالعات خویش /د» .تحمل باشد است؛ تنها امید من دربارة وي اینک آن است که زندگیش قابل خورده

ولی صحبت او، که زمانی بسیارگیرا . یافت اي از سالونها حضور می او در پاره. ی ننوشتبازگشت، ولی دیگر چیز مهم

او دعوت فردریک را که از وي خواسته بود به پوتسدام برود، و دعوت کاترین را براي رفتن به . بود، بیروح شده بود

ه راهی دراز در بیابان در کنم ک من خود را مانند کسی حس می«: پطرزبورگ، نپذیرفت و به فردریک نوشت سن

پیش، و پرتگاه مرگ را در پایان آن دارد و هیچ امیدي ندارد که حتی به یک نفر بربخورد که اگر ببیند وي در آن 

او در » .کند، اندوهگین شود یا پس از ناپدید شدن وي، حتی یک لحظه هم دربارة او فکر کند پرتگاه سقوط می
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و توجه داشتند، ولو اینکه اینها کسانی بودند که وي مرتباً قسمتی از درآمد خود را خیلی از اشخاص به ا. اشتباه بود

آالمبر گذاشت، و اطمینان داشت که این پول میان /لیره براي د 200هیوم در وصیتنامۀ خود . فرستاد برایشان می

در . با سادگی زندگی کرد آالمبر با وجود مستمریهاي گوناگون، تا آخرین روز عمر خود/د. فقرا توزیع خواهد شد

آالمبر به اختالل /الجنب مبتال شد، و د دیدرو به ذات. ، هم او و هم دیدرو به بیماریهاي سختی مبتال شدند1783

 1774دیدرو در اکتبر  ).1783اکتبر  29(آالمبر در سن شصت وهفت سالگی درگذشت /دیدرو بهبود یافت؛ د. مثانه

سفر طوالنی در یک کالسکۀ زندان مانند او را ضعیف کرده بود، ولی او . ته بوداز سفر خطیر خود به روسیه بازگش

دیدرو بر روي طرح یک دانشگاه براي دولت » .در کیسۀ خود ده سال عمر باقی دارد«بدرستی پیشگویی کرد که 

دستی کرده او، که به تحوالت علم تدریس صدوپنجاه سال پیش. کرد کار می) منتشر نشد 1813که تا سال (روسیه 

بود، از قایل شدن حق تقدم در توجه به علوم و فنون طرفداري کرده و یونانی، التینی، و ادبیات را تقریباً در انتهاي 

نوشتن اثري به نام رساله دربارة سلطنت کلود  1778در سال . فلسفه میان این دو قرار داشت. فهرست جایی داده بود

او از متن خود منحرف شد تا از امریکاییهاي پیروزمند تقاضا . ي سنکا را آغاز کردها و نرون، و دربارة زندگی و نوشته

از افزایش شدید و توزیع نابرابر ثروت و تجمل، و از بیکارگی و فساد «کند که در جمهوري جدیدالتأسیس خود 

اپینه،و / یم، مادام دو در بخشی که دربارة سنکا نوشت، جایی براي دفاع پرحرارتی از گر. جلوگیري کنند» اخالقی

  :خودش علیه اتهاماتی که روسو در جلسات قرائت علنی اعترافات وارد کرده بود، باز کرد

اگر براثر یک واقعۀ کامال عجیب و غیرعادي، روزي اثري منتشر شود که در آن اشخاص درستکار به نحوي بیرحمانه 

خودتان بپرسید آیا یک شخص بیحیا که به یک هزار پاره شوند، مراقب باشید و از  تکه …توسط جنایتکاري زیرك 

اي  براي چنین مردي افترا چه هزینه. هایش باور شوند که گفته …عمل سوء اعتراف کرده است شایستگی آن را دارد 

  تواند به رذالت پنهانی تواند دربرداشته باشد؟ یک جنایت کمتر یا بیشتر، چه چیز می می

نسبت به شخص  …. سال در پس ضخیمترین نقاب تزویر پنهان بوده است بیفزایدیک زندگی که طی بیش از پنجاه 

کند انزجار داشته باشید؛ از مرد سبعی که در آلوده کردن  نشناسی که دربارة ولینعمتهاي خود بدگویی می نمک

راري را که دهد انزجار داشته باشید؛ از شخص جبونی که افشاي اس دوستان دیرینۀ خود تردیدي به خویش راه نمی

در مورد خودم، من سوگند یاد  …. گذارد انزجار داشته باشید محرمانه به او گفته شده است روي قبر خود می

دارم که اتهامات شدید وي را به  من اعالم می. کنم که چشمانم هرگز به خواندان آثار او آلوده نخواهند شد می

. دهم تمجیدش ترجیح می

دیدرو این فقدان را عمیقاً احساس کرد، زیرا وي از دوستی وسالون مادام لذت . گذشتاپینه در/ مادام د 1783در 

هریک از این سه تن مشغول . اولباك زنده بودند، ولی روابط دیدرو با آنها چندان صمیمانه نبود/ گریم و د. برده بود

اش صحبت کنند  توانستند درباره فکرانۀ سنین کهولت بودند؛ و تنها چیزي که آنها می فرورفتن در خودپسندي کوته

او دیگر . ها بود ها، تورم جدار معده، سنگ مثانه، و تورم ریه انواع دردهاي دیدرو شامل تورم کلیه. دردهایشان بود

بخت با . ها باال برود توانست براي رسیدن به کتابخانۀ خود در طبقۀ پنجم، از اطاقهاي خود در طبقۀ چهارم، از پله نمی

او خیانتهاي خود را به همسرش به خاطراتی حسرتبار تبدیل کرده بود، و . در این هنگام همسري داشت او بود که

آنان در آرامشی ناشی از . اي براي گفتن نداشت همسرش هم از بس به او بدگفته و او را سرزنش کرده بود، چیز تازه

  .کردند متقابل زندگی می» ازحال رفتگی«

سولپیس، که در مورد ولتر ناکامیاب شده بود، - ژان دو ترسا، کشیش کلیساي سن. ار شددیدرو شدیداً بیم 1784در 

او به دیدار دیدرو رفت، و از او تقاضا کرد که به کلیسا بازگردد، و به او . کوشش کرد با دیدرو جبران مافات کند

: دیدرو پاسخ داد. سپردتوان جسدش را در گورستان به خاك  هشدار داد که اگر برایش طلب آمرزش نشود، نمی
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شما از به خاك سپردن ولتر به این جهت امتناع کردید که او به الوهیت . کنم آقاي کشیش، منظور شما را درك می«

توانند هرکجا که بخواهند مرا دفع کنند؛ ولی من اعالم  خوب، وقتی من مردم، آنها می. اعتقاد نداشت) مسیح(» پسر«

امپراطریس کاترین چون از » .یک از اعضاي خانواده القدس، و نه به هیچ دارم، نه به روحاعتقاد » پدر«دارم نه به  می

ژوئیه  18آنها حدود . اي باشکوه براي او و همسرش در خیابان ریشلیو فراهم کرد بیماریهاي دیدرو آگاهی یافت، خانه

برند، تبسم کرد و گفت تنها  اطاقها میوقتی دیدرو مشاهده کرد که اثاث نو به داخل این . به آنجا نقل مکان کردند

غذاي دلچسبی  1784ژوئیۀ  31در . او کمتر از دو هفته از آنها استفاده کرد. تواند از آنها استفاده کند چند روز می

. شدن خون در قلبش مبتال شد، و سرمیز غذا در سن هفتادویک سالگی درگذشت خورد، به یک حملۀ ناشی از لخته

افتضاح آمیزش، مراسم تدفین در   کشیش محلی را وادار کردند براي دیدرو، با وجود الحاد همسر و دامادش یک

  . روش دفن، و بعدها، در تاریخی نامعلوم، به نحو مرموزي ناپدید شد - جسد وي در کلیساي سن. کلیسا انجام دهد

طورکه  رنال، همان. رگذشتندد 1789اولباك در / ، و د1788، یوفون در 1785مابلی در . این جریان ادامه یافت

خودش ) 1796(گریهاي آن را محکوم کرد، و با مردن به مرگ طبیعی  دیدیم، بعد از انقالب هم زنده بود، و وحشی

یوزف دوم به او لقب  1775در . گریم همۀ بازیهاي تقدیر را با شکیبایی آلمانی تحمل کرد. را هم متعجب ساخت

گوتا وي را به سفارت آن دوکنشین در فرانسه - دوك ساکس 1776و در  داد،» بارون امپراطوري مقدس روم«

شد،  اغلب توسط منشی او یاکوب مایستر نوشته می 1772نشریۀ او به نام کورسپوندانس لیترد بعد از. منصوب کرد

تنها او . نوشت ولی گریم مقاالت نیشداري دربارة ادبیات، هنر، مذهب، اخالقیات، سیاست، و فلسفه براي آن می

شکاك کامل عیار در میان فیلسوفان فرانسه بود، زیرا دربارة خود فلسفه، و همچنین دربارة عقل و پیشرفت، تردید 

در حالی که دیدرو و دیگر و فاداران با چشمانی که آرمانشهر در آن منعکس بود به نسلهاي آینده . داشت

توهمی که از نسلی به نسلی دیگر منتقل «وآن را  گریم متوجه شد که این سرابی بسیار کهنه است. نگریستند می

هنگامی که . ایم الوقوع توجه کرده قریب» انقالب مهلک«دربارة یک  1757ما به پیشگویی وي در . دانست می» شده

). 1793(انقالب صورت گرفت و جنبۀ مرگباري یافت، او به سرزمین بومی خود آلمان بازگشت و در گوتا مستقر شد 

پس از مرگ ). 1796(را از فقر نجات داد و وي را به سمت سفیر خود در هامبورگ منصوب کرد کاترین او 

تا سال . اپینه محبوب خود رفت تا با او زندگی کند/ امپراطریس، ولینعمت خود، نزد امیلی دو بلسونس نوة مادام د

داشت که فرانسه اروپا را به پرتگاه  زنده ماند، و بیشتر اوقات خود را با خاطرات آن ایام پرهیجانی خوش می 1807

. کرد آور آزادي رهبري می سرگیجه

IV - آخرین فیلسوف  

ژان آنتوان نیکوال کاریتا، ملقب به مارکی دو کوندورسه، از اعقاب یک خانوادة قدیمی در دوفینه، در پیکاردي به دنیا 

ي بسیار تنها به فکر آن بود که ریاضیدان توسط یسوعیان در رنس و پاریس تعلیم داده شد، و سالها). 1743(آمد 

بعدها، به عنوان دبیر دایمی این . در سن بیست وشش سالگی به عضویت فرهنگستان علوم برگزیده شد. بزرگی بشود

طور که فونتنل در مورد فرهنگستان  فرهنگستان مدحهایی دربارة اعضاي از دنیا رفتۀ فرهنگستان نوشت، همان

مردم مایلند که یک «: ولتر از این مدحهاي یادبود آن قدر خوشش آمد که به کوندورسه گفت .فرانسه عمل کرده بود

او در فرنه از ولتر دیدن کرد » .عضو فرهنگستان هرهفته بمیرد تا شما فرصت داشته باشید دربارة او بنویسید

که داراي شور وحرارت بود، براي او  یک طبع از آثار ولتر را براي بومارشه و برایش کرد، و زندگانی ولتر را،). 1770(

  المعارف مطلب بنویسد، و او را به ژولی دو لسپیناس معرفی کرد، و او در  آالمبر وادارش کرد که براي دایر ة /د. نوشت

در واقع، به نظر ژولی، او از نظر . میهمانیهاي ژولی، با وجود آنکه آدمی خجالتی بود، یکی از شخصیتهاي اصلی شد

او در زمرة نخستین . و شاید از نظر حرارت نیکوکاري بر او تفوق داشت. آالمبرعقبتر بود/ ي تنها از دوسعت فکر
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اش نسبت به  نتیجه ژولی به او کمک کرد تا او را از عشق بی). 1781(کسانی بود که به مبارزه علیه بردگی پیوستند 

او . رد ولی متقابال اخالصی به وي نداشت، آزاد سازدک اوسه، زن لوندي که از اخالص وي سوءاستفاده می/ مادموازل د

توأم با » خانوادة سه نفري«داد، و با آنها دریک  باتیست سوار و مادام سوار تسال می -خاطر خود را با دوستی ژان

. کرد رضایت زندگی می

این اثر نظریۀ مالتوس را وي در . اثري تحت عنوان رساله دربارة کاربرد تحلیل نظریۀ احتماالت منتشر کرد 1785در 

شود، پیشاپیش عنوان کرده بود؛ ولی به  دایر بر اینکه افزایش جمعیت منجر به فزونی گرفتن آن بر تولید خواربار می

جاي طرفداري از خویشتنداري در امور جنسی به عنوان یک درمان، پیشنهاد کرده بود که میزان موالید تحت نظارت 

گشاید  اي حاوي آموزش، عدالت، رفاه، و سعادت همگانی می ه عنوان اینکه در را به روي آیندهاو از انقالب ب. قرار گیرد

به عضویت . به عضویت انجمن شهر، که ادارة امور پاریس را به عهده گرفته بود، انتخاب شد 1790در . استقبال کرد

به عنوان . حکمرانی کرد، برگزیده شدبر فرانسه  1792سپتامبر  20تا  1791که از اول اکتبر   مجمع قانونگذاري،

گزارشی تنظیم کرد که در آن، یک نظام ملی تعلیمات ابتدایی و متوسطه که داراي » هیئت تعلیمات عمومی«رئیس 

. جنبۀ همگانی، رایگان، و برابر براي زنان و مردان و دور از نفوذ کلیسا باشد، خواسته شده ورئوس آن ارائه شده بود

هدف کلیۀ مؤسسات اجتماعی باید بهبود جسمانی، فکري، واخالقی «: را وضع کرد و گفت» کشورمرفه«اصل 

جنگهاي انقالبی . به مجمع ارائه شد 1792آوریل  21این گزارش در » .ترین و فقیرترین طبقۀمردم باشد کثیرالعده

گزارش کوندورسه را مبناي تجدید  اقدام دربارة آن را به تعویق انداختند؛ ولی وقتی ناپلئون قدرت خود را برقرار کرد،

  .سازمان تاریخی خود در آموزش و پرورش فرانسه قرار داد

در کنوانسیون ملی، که جانشین مجمع قانونگذاري شد، کوندورسه برجستگی کمتري داشت، زیرا به عنوان یک 

اي که  او به عنوان اشرافزادهکار بود؛ و ژاکوبنهاي افراطی هم به  اعتمادي ژیروندنهاي محافظه جمهوریخواه مورد بی

او به محکومیت لوئی شانزدهم به جرم . کوشش داشت انقالب را تحت تسلط طبقۀ متوسط قرار دهد، اعتماد نداشتند

کوندورسه، که با هشت نفر دیگر به عضویت هیئتی براي . خیانت رأي داد، ولی نسبت به اعدام وي نظر مخالف داشت

نویسی تسلیم داشت که به عنوان اینکه بیش از حد جانب طبقۀ  وب شده بود، پیشتنظیم قانون اساسی جدیدي منص

وقتی کنوانسیون، که تحت تسلط ژاکوبنها بود، قانون اساسی افراطیتري را . متوسط را گرفته است مردود شد

کنوانسیون دستور  1793ژوئیۀ  8در . کوندورسه یک جزوة بینام نوشت و به مردم اندرز داد که آن را نپذیرند پذیرفت،

  .بازداشت او را داد

در آنجا، براي . شد، پنهان داشت ژوزف ورنه اداره می- او مدت نه ماه خود را در یک پانسیون، که توسط بیوة کلود

دورکردن فکر خود از ترس دستگیري، آن کتاب کوچکی را نوشت که هم به عنوان خالصۀ دوران روشنگري به کار 

طرح یک نقشۀ تاریخی از : دستنوشته داراي این عنوان است. مشروح آرمانشهر آیندهرفت وهم به عنوان طرح 

نامید، و ظاهراً امیدوار بود روزي شرح کاملتري از فلسفۀ خود » طرح اولیه«و این اثر را . پیشرفتهاي روح انسانی

.بنویسد

دسامبر  11 -رد یک مدرسۀ مذهبی بودکه در آن هنگام شاگ(او الهام خود را از یک سخنرانی گرفت که در آن تورگو 

کوندورسه تاریخ را به ده . بیان داشته بود» پیشرفتهاي پی درپی ذهن انسان«رئوس مطالبی را تحت عنوان ) 1750

اختراع خط؛ )3حشمداري و کشاورزي؛ )2ها و درآمدن به شکل قبایل؛  به هم پیوستگی خانواده)1: مرحله تقسیم کرد

دوران )6توسعۀ دانش در طی پیدایش و انحطاط امپراطوري روم؛ )5انی تا زمان اسکندر؛ شکوفا شدن فرهنگ یون)4

از )8رشد علم در فاصلۀ میان جنگهاي صلیبی و اختراع چاپ؛ )7میالدي تا زمان جنگهاي صلیبی؛  476تاریک از 
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تا بنیانگذاري جمهوریهاي  از دکارت)9؛ »یوغ مرجعیت را به کناري افکندند«گوتنبرگ تا بیکن، گالیله، و دکارت که 

  . دوران ذهن آزاد شده)10امریکا و فرانسه؛ 

کوندورسه، مانند ولتر، براي قرون وسطی ارزش و مقداري قایل نبود؛ و این دوران را دوران تسلط کلیسا برافکار اروپا، 

رستش قدیسان براثر پ) شرك(مجذوبیت کامل مردم نسبت به جادوي مراسم قداس، و پیدایش مجدد چند خدایی 

با آنکه وي، باز مانند ولتر، یک اعتقاد خداپرستانه را حفظ کرد، به پیشرفت و گسترش و دانش متکی . پنداشت می

او احساس . بود تا بنیان قدرت کلیسا را از میان ببرد، دموکراسی را گسترش دهد، و حتی اخالقیات را بهبود بخشد

زمانی خواهد رسید که خورشید تنها برافرادي آزاد که جز «. است کرد که معصیت و جنایت بیشتر نتیجۀ جهل می

ولتر را به خاطر آزادکردن ذهن، و روسو را به خاطر برانگیختن افراد بشر » .شناسند خواهد تابید عقل خود اربابی نمی

دهم وبیستم از وفور نعمتی را که در قرون نوز. داد تر مورد تحسین قرار می به بنا نهادن نظام اجتماعی عادالنه

آموزش و پرورش همگانی، آزادي فکر وبیان، آزادي : تالشهاي قرن هجدهم حاصل خواهد شد مجسم کرد، به این نحو

او در مورد حق رأي براي همگان قدري تردید نشان داد، و . مستعمرات، برابري در مقابل قانون، و توزیع مجدد ثروت

بان اموال، هرقدر که این اموال کم باشند، محدود دارد؛ گاهی این ترس به طور کلی مایل بود که حق رأي را به صاح

هاي مردم اقلیت پولدار را قادر خواهد ساخت که به میل خود آنها را تحت تلقین  داد که سادگی توده به او دست می

دموکراسی قرار قرار دهند، و به این ترتیب یک حکومت اولیگارشی از طبقۀ متوسط ایجاد کنند که در پس یک ظاهر 

داشته باشد؛ ولی فرار لویی شانزدهم و ماري آنتوانت به وارن وترس از اینکه قدرتهاي اروپایی درصدد برآیند نظام 

او . حق رأي براي همگان، از جمله زنان، بازگردانید سلطنت استبدادي را در فرانسه اعاده کنند، او را به طرفداري از

اي از تحقق شکوهمند آرزوها  که تحت تعقیب قرار داشت، در عالم خیال به آیندهدرهمان گوشۀ انزوا، و در حالی 

اي براي جلوگیري از ظلم و ستم دولتی؛ تکوین یک  نگاري به عنوان وسیله مطرح شدن حرفۀ روزنامه. نگریست می

ر شدن عمر از طریق بیمۀ ملی و حقوق بازنشستگی؛ تحرك فرهنگ از طریق آزادي زنان؛ طوالنیت» کشور مرفه«

در میان کشورها؛ تبدیل نظام استعمارگري به نظام » فدراسیون«انسان براثر پیشرفت پزشکی؛ گسترش نظام 

کمکهاي خارجی توسط کشورهاي پیشرفته به کشورهاي توسعه نیافته؛ کاهش تعصبات ملی براثر گسترش دانش؛ به 

دن به مشیها؛ و افزایش همبستگی علم با حکومت کار بستن پژوهش مبتنی بر آمار در زمینۀ روشن کردن و شکل دا

بینی  دهد، براي پیشرفت، پایانی قابل پیش اي را مدنظر قرار می چون هر عصر نیل به هدفهاي تازه. را پیشگویی کرد

گاه کامل نخواهد شد، بلکه او تالشی پایان ناپذیر براي  این بدان مفهوم نیست که انسان هیچ. وجود نخواهد داشت

طبیعت محدودیتی براي تکامل قدرتهاي انسان قایل نشده است؛ تکامل پذیري انسان «. به کار خواهد بست بهبود

پذیري، که از این پس از هرقدرتی که ممکن است بخواهد آن را متوقف کند جدا و  بیحد است و پیشرفت این تکامل

کوندورسه » .استمرار خواهد داشت  اقی است،مستقل خواهد بود، تا کرة زمینی که طبیعت ما را روي آن قرار داده ب

اي دربارة اصل جمعیت  رو شد که چهار سال بعد مالتوس در اثر خود به نام مقاله اي روبه در اواخر طرح با مسئله

  : مطرح کرد) 1798(

می در اي فرارسد که تعداد مردم جهان از وسایل زیست فراتر رود، و در نتیجه کاهش مداو آیا امکان ندارد لحظه

ترین شرایط، تغییري میان خوبی و بدي حاصل شود؟ آیا آن لحظه نشان نخواهد داد که  یا در مساعد …خوشبختی 

پذیري نژاد بشر پس از  اي رسیده است که در وراي آن بهبود باز هم بیشتر امکانپذیر نیست، و تکامل بشر به نقطه

   …نخواهد رفت؟ اي رسیده است که از آن فراتر  سالهاي دراز به مرحله

تواند پیشگویی کند که شرایطی پیش آید که در آن تبدیل عناصر طبیعی به صورت مورد استفادة  چه کسی می

درنظر  …اي فراخواهد رسید حتی اگر ما قبول کنیم که روزي چنین مرحله …عمل درآید؟   انسان کامال به مرحلۀ
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پیشرفت عقل با پیشرفت علوم همگام خواهد شد، و تعصبات داشته باشید که پیش از اینکه همۀ اینها روي دهند، 

ما  …. بیمعنی خرافات دیگر با اصول خشک و سختیگرانۀ خود قوانین اخالقی را فاسد و بیمقدار نخواهد کرد

اند  توانیم چنین بپنداریم که تا آن وقت افراد بشر خواهند دانست نسبت به کسانی که هنوز به دنیا نیامده می

  . دارند، یعنی که به آنها فقط موجودیت ندهند، بلکه خوشبختی ببخشند اي وظیفه

ما هنوز نیروهاي روشنگري را تنها بر قسمت کوچکی از «: گفت او می. خوشبینی کوندورسه کامال عاري از بینش نبود

افرادي که هنوز به کنیم که افراد واقعاً روشنفکر در مقایسه با تودة عظیم  بینیم، و مشاهده می کرة زمین مسلط می

بینیم که در آنها افراد بشر در حالت  ما هنوز مناطق وسیعی را می. جهل و تعصب پایبندند، اقلیت ناچیزي هستند

به کارهاي اصیل . نباید در برابر این مشکالت امید خود را از دست بدهد» دوست بشریت«ولی » .کنند بردگی ناله می

از ادامه و گسترش این موفقیتها . ظیم دانش، و به موفقیتهاي بزرگ فکر کنیدبسیاري که تاکنون شده، به توسعۀ ع

چه چیزهایی که ایجاد نخواهند شد؟ و به این ترتیب کوندورسه کتاب خود را با رؤیایی پایان داد که در مصایب 

این . رفت ر میکرد و براي وي و یک میلیون نفر دیگر، به جاي ایمان مافوق طبیعی، به کا اش را حفظ می روحیه

:آخرین و حد اعالي سخن دوران روشنگري است

دارند و او اغلب قربانی  هایی که هنوز زمین را ملوث می عدالتی براي فیلسوف متألم از اشتباهات، جنایات، و بی

، و با گامی محکم و مطمئن درجادة حقیقت …آنهاست، این نظر دربارة نژاد بشر که از غل و زنجیر خود آزاد شده 

اندیشیدن به چنین دورنمایی است که پاداش همۀ . رود، چقدر تسالبخش است فضیلت، و سعادت پیش می

گونه اندیشیدن در حکم پناهگاهی  براي او این …. دهد تالشهایش را براي کمک به پیشرفت عقل ودفاع از آزادي می

در آنجا وي در عالم فکر با بشري زندگی . دتواند او را تا داخل آن تعقیب کن است که خاطرة آزار دهندگان وي نمی

کند که حقوق و شأن طبیعی خود را بازیافته است وبشري را که براثر آز، ترس، یا رشک عذاب کشیده یا فاسد  می

در آنجا وي در بهشتی که عقل آن را به وجود آورده، و منزهترین لذاتی که براي بشر . برد شده است از یاد می

  . کند اند، با همگنان خود زندگی می به آن لطف بخشیده دوستی شناخته شده

کوندورسه، که . دانست مرگ به دنبالش در جستجو است این اعالم ایمان تقریباً در حکم نداي مردي بود که می

ت ترسید اگر معلوم شود مادام ورنه به او پناه داده است، این زن دچار عواقبی شود، دستنوشتۀ خود را نزد او امان می

پس از چندروز سرگردانی در حومۀ پاریس، براي . اش رفت گذاشت و، با وجود اعتراضاتش، با لباس مبدل از خانه

طولی نکشید که وي . وضع ظاهري وي و نداشتن اوراق هویت ایجاد سوءظن کرد. اي رفت خوردن غذا به مسافرخانه

روز بعد او ). 1794آوریل 7(رن برده شد -ال-شهر بور به عنوان یک اشرافزاده شناخته، و دستگیر شد، و به زندانی در

نخستین زندگینامه نویسش عقیده داشت که کوندورسه در یک انگشتري با خود زهر . را در اطاق زندانش مرده یافتند

داشته و این زهر را خورده بود؛ ولی گزارش پزشک قانونی که جسدش را معاینه کرد مرگ کوندورسه را به لخته 

هزار نسخه از آن  کنوانسیون دستور داد سه  با به دست آوردن و خواندن طرح،. در رگهایش نسبت داد شدن خون

  . توسط دولت چاپ، و در سراسر فرانسه منتشر شود

V - فیلسوفان و انقالب

د آوردن اي در به وجو برك، دوتوکویل ، و تن همعقیده بودند که فیلسوفان فرانسه از بل گرفته تا مابلی، عامل عمده

کاران برجسته را پذیرفت؟همۀ فیلسوفان برجسته با انقالب علیه  توان استنتاجات این محافظه آیا می. انقالب بودند

حکومتهاي موجود اروپا مخالف بودند؛ حتی چند تن از آنان به پادشاهان به عنوان عملیترین آالت اجراي اصالحات 

وستانه، اگر نگوییم ستایشگرانه، با چند تن از حکمرانان، که داراي ولتر، دیدرو، وگریم روابطی د. ایمان داشتند

داشتند؛ و روسو از پذیرایی از یوزف دوم، امپراطور  - فردریک دوم، کاترین دوم، گوستاو سوم -مطلقترین قدرتها بودند
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تند، ولی تا آنجا گف اولباك علیه پادشاه به طور کلی سخن می/ دیدرو، هلوسیوس، و د. کرد اتریش، احساس مسرت می

مارمونتل و مورله صریحاً مخالف . آید، هرگز طرفدار واژگون کردن سلطنت فرانسه نبودند می که از آثار موجودشان بر

انقالب بودند؛ مابلی، که سوسیالیست بود، خود را طرفدار سلطنت اعالم داشت؛ تورگو، که بت فالسفه بود، تالش کرد 

هاي جمهوریخواهانه عرضه داشته بود، ولی تنها براي  روسو اندیشه. نه اینکه نابود کندکه لویی شانزدهم را نجات دهد 

وقتی انقالبیون، فرانسه را . هاي او را پذیرفت و هشدارهایش را نادیده گرفت کشورهاي کوچک؛ انقالب فرانسه نظریه

سه، بلکه طبق شیوة قهرمانان یونانی و تبدیل به یک جمهوري کردند، این کار را نه مطابق با میزانهاي فیلسوفان فران

  .رومی به صورتی که در آثار پلوتارك آمده بود انجام دادند؛ بت آنها فرنه نبود، بلکه اسپارت و جمهوري روم بود

علل آن اقتصادي یا سیاسی، و عبارات آن فلسفی بودند؛ و . فیلسوفان زمینۀ انقالب را از نظر عقیدتی فراهم آوردند

گري فیلسوفان در برطرف کردن موانع تحول از قبیل اعتقاد به امتیازات فئودال، مرجعیت کلیسا، و حق براثر ویران

کلیۀ کشورهاي اروپایی در تلقین تقدس  1789تا سال . االهی پادشاهان، راه براي عملکرد این علل اساسی هموار شد

هایی از قدرت زمینی  ه مذهب متکی بودند؛ ریشهحکومتها، عاقالنه بودن سنتها، عادت به اطاعت و اصول اخالقیات، ب

شامفور در حالی . کرد در آسمان کاشته شده بودند؛ و حکومت، خداوند را به عنوان رئیس پلیس خفیۀ خود تلقی می

» .روحانیت نخستین برج و باروي قدرت مطلقه بود، و ولتر آن را واژگون کرد«که انقالب در جریان بود، نوشت که 

آن   اعتباري عمومیی که همۀ معتقدات مذهبی در پایان قرن هجدهم به بی«عقیده داشت که  1856ر دوتوکویل د

شکاکیتی که به حساب االهیات قدیمی » .دچار شدند، بدون شک بزرگترین تأثیر را بر سراسر جریان انقالب گذارد

ان، فقر، نظام سرفداري، و همچنین فیلسوف. رسیده بود بتدریج دست به کار تدقیق در رسوم و امور غیر مذهبی شد

عدم رواداري مذهبی و خرافات را مورد حمله قرار دادند وتالش کردند که قدرت اعیان فئودال را نسبت به دهقانان 

داد معترف بودند و بسیاري از آنها اعتماد  هایی که آنها را هدف قرار می بعضی از اشراف به نیروي هجویه. کاهش دهند

فیلیپ دوسگور گوش  -به سخنان کنت لویی. ه برتري ذاتی و حقوق دیرینۀ خویش از دست دادندخود را نسبت ب

ما نسبت به رسوم قدیم، غرور فئودالی پدران خود، و آداب و تشریفات سخن گفتن آنان به دیدة انتقادي توأم  :دهید

از اصول فلسفیی که نویسندگان  کردیم که با شور و شوق ما این تمایل را احساس می …. نگریستیم با حقارت می

ولتر فکر ما را به سوي خود کشید، و روسو قلب ما را تحت . داشتند پیروي کنیم ظریف طبع و با شهامت اعالم می

ما در عین حال هم  …. کردیم ما از مشاهدة حملۀ آنها به چارچوب قدیمی احساس شعف پنهانی می. تأثیر قرار داد

  .بردیم اي لذت می از اصالحات پیشنهادي یک فلسفۀ توده از مزایاي نجیبزادگان و هم

، الروشفو کولیانکور، الفایت، ویکنت »پسر«و » پدر«شامل اشخاص متنفذي مانند میرابو » وجدان زاده«این نجباي 

سایش اینان در واقع به یاد آورندة خاطرة کمک و آ: اورلئان، هستند/ ماري دو نو آي، و فیلیپ اگالیته، دوك د -لویی

فرانسوا دو بوربون، و پرنس دو کونتی براي روسو فراهم کرده  - خاطري هستند که مارشال دو لوکزامبورگ، لویی

این اقلیت آزادیخواه، که از حمالت دهقانان به اموال فئودالها به جنبش در آمده بود، در مجلس مؤسسان، . بودند

گناهان خود، از بیشتر حقوق فئودالی خویش دست بکشند  اربابان صاحبان اراضی را برآن داشت که براي بخشودگی

اي که فیلسوفان به  هاي نیمه جمهوریخواهانه حتی اعضاي خاندان سلطنت نیز تحت تأثیر اندیشه). 1789اوت  4(

القوانین مونتسکیو را از حفظ  پدر لویی شانزدهم قطعات بسیاري از روح. گسترش آن کمک کرده بودند قرار گرفتند

» اکثراً معقول«رفت، قرارداد اجتماعی روسو را خواند، و بجز انتقادي که در آن از مسیحیت شده بود، آن را یاد گ

مند  تمایزاتی که شما از آن بهره«آموخت که ) که سه تن از آنها پادشاه شدند(او به فرزندان خود . تشخیص داد

لویی شانزدهم در فرامین خود به » .داده نشده استهستید، توسط طبیعت، که همۀ افراد را برابر آفریده، به شما 

اند، اذعان  به عنوان اینکه از طبیعت انسان به عنوان یک موجود باشعور ناشی شده»  حقوق بشر«و » قانون طبیعی«
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 این انقالب نیز نیروي خود را از واقعیات. هاي جمهوریخواهانه افزود انقالب امریکا بر اعتبار و حیثیت اندیشه .کرد

آن همان قدر که مدیون متفکران » اعالمیۀ استقالل«اقتصادي مانند وصول مالیات و بازرگانی به دست آورد، و 

فرانسوي بود، مدیون متفکران انگلیسی نیز بود؛ ولی روشن بود که واشینگتن، فرانکلین، و جفرسن توسط 

رزندان امریکایی جنبش روشنگري فرانسه، از طریق این ف. فرانسه به قالب آزاد فکري درآورده شدند» فیلسوفان«

هاي جمهوریخواهانه مراحل تکامل را پیمودند و به صورت حکومتی درآمدند که از نظر نظامی پیروز شد، مورد  نظریه

شناسایی یک پادشاه فرانسوي قرار گرفت، و به برقراري یک قانون اساسی، که تا حدودي مرهون مونتسکیو بود، 

کوشیدند تسلط و نفوذي را که در » پارلمانها«در مرحلۀ اول نجبا از طریق . نسه سه مرحله داشتانقالب فرا. پرداخت

عهد لویی چهاردهم از دست داده بودند، از نظام سلطنت بازستانند؛ در مرحلۀ دوم طبقات متوسط بر انقالب تسلط 

برابري   مورد نظر آنها بود،» برابري«نچه از ولی آ  آنها عمیقاً تحت نفوذ عقاید فیلسوفان قرار گرفته بودند،. یافتند

تودة مردم متدین . طبقۀ متوسط با اشراف بود؛ در مرحلۀ سوم رهبران مردم عادي شهري قدرت را در دست گرفتند

تودة مردم لویی   .باقی ماندند، ولی رهبران آنها احترام خود را نسبت به کشیشها و پادشاهان از دست داده بودند

، ژاکوبنها 1789بعد از ششم اکتبر . تا لحظۀ آخر دوست داشتند، ولی رهبران سر او را از تن جدا کردند شانزدهم را

افراطیون پیروزمند، در کلیساي نوتردام،  1793نوامبر  10در . امور پاریس را در دست داشتند، و روسو خداي آنها بود

اي به نام مابلی،  جاي تندیسهاي قدیسان، تندیسهاي تازه در شهر تور انقالبیون به. را برگزار کردند» جشنوارة عقل«

با یک نمایش » جشنوارة عقل«، در کلیساي بزرگ مشهور آن، یک 1795در شارتر در . روسو، و ولتر قرار دادند

  . گشایش یافت که در آن روسو و ولتر در مبارزه علیه تعصب و خشکه مذهبی متحد نشان داده شدند

قصد آنها این . تردید داشت که فیلسوفان اثر عمیقی بر ایدئولوژي و نمایش سیاسی انقالب گذاردند توان نمی  بنابراین،

هاي خونین را دیده بودند، از  اگر این صحنه. عام، و گیوتین را به وجود آوردند نبود که خشونت و شدت عمل، قتل

به نحوي بیرحمانه مورد سوءتعبیر قرار توانستند بگویند که منظورشان  آنها می. خزیدند وحشت در الك خود می

ولی تا آنجا که مربوط به عمل آنها در دست کم گرفتن نفوذ مذهب و سنن در جلوگیري از غرایز حیوانی   گرفته بود؛

در عین حال، در زیر نفوذ آن اظهارات مهیج و وقایع نمایان، هنگامی که طبقات . انسان بود، آنها مسئول بودند

، و تسلط بر اقتصاد و کشور را از دست  به عنوان یکی از دهها وسیله و ابزار موجود به کار بردندمتوسط فلسفه را 

  .اشراف و پادشاه خارج کردند، انقالب واقعی در حال پیشرفت بود
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وششم فصل سی

  در آستانه

1774 -1789  

  

I  - مذهب و انقالب  

کلیسا حدود شش درصد اراضی، و اموال دیگري بر . بوداز نظر مالی، کلیساي کاتولیک معتبرترین سازمان در کشور 

کلیسا . لیور در تملک داشت 120‘000‘000روي هم به ارزش دو تا چهار هزار میلیون لیور با درآمد ساالنۀ 

این . داشت هاي زمین و احشام وضع شده بود، دریافت می لیور دیگر به عنوان عشریه، که بر فراورده 123‘000‘000

نظر کلیسا براي وظایف گوناگون آن در زمینۀ ترویج زندگی خانوادگی، سازمان دادن آموزش و پرورش  درآمدها از

توجه از بیماران، دادن   ، شکل دادن به کیفیات اخالقی، حمایت از نظام اجتماعی، انجام امور خیریه،)1762قبل از (

ها و ظلم و ستم  ی سرخورده از اغتشاش تودههاي اهل تعمق یا غیر سیاس ها به صاحبان روحیه پناهگاه در صومعه

از ترس، امید و تسلیم به کسانی که براثر نابرابري طبیعی افراد بشر به فقر و مشقت و   اي عاقالنه دولت، و القاي آمیزه

  . اندوه محکوم شده بودند مورد نیاز بود

دادند،  یم درصد جمعیت را تشکیل میکلیسا مدعی بود که همۀ این کارها را از طریق روحانیان خود، که حدود ن

گفته . ها دچار انحطاط شدیدي شده بودند  به بعد کاهش یافته بود، و صومعه 1769تعداد آنها از سال . دهد انجام می

» .خواندند هاي فیلسوفان را می هاي تازه نظر مساعد داشتند و نوشته بسیاري از راهبان نسبت به اندیشه«شود  می

تعداد  1789و  1766نشینی دست کشیدند، و جاي آنان را کسی نگرفت؛ میان سالهاي  ندگی صومعهصدها راهب از ز

نفر، و در  19نفر به  80در یک صومعه تعداد راهبان از . نفر کاهش یافت 17000نفر به  26000آنها در فرانسه از 

مقرر داشت   صادر شد، 1766که در سال یک فرمان سلطنتی، . صومعۀ دیگر از پنجاه نفر به چهار نفر تقلیل پیدا کرد

و سن مجاز میثاق بستن را از شانزدهسالگی براي   نشین دارند بسته شوند، هایی که کمتر از نه صومعه همۀ صومعه

اسقف . ها پایبند اصولی نبود اخالقیات در صومعه. سالگی باال برد هجده ویک سالگی، و براي زنان به مردان به بیست

در این ایالت مایۀ نزول شأن اخالقی هستند؛ اسقفها ] فرانسیسیان[فرایارهاي خاکستري «: نوشت 1778اعظم تور در 

در . هاي زنان در وضع خوبی قرار داشتند از سوي دیگر، صومعه» .از فسق و فجور و زندگی بیقاعدة آنها شکایت دارند

ردند؛ اخالقیات آنها خوب بود، و آنها ک صومعه در فرانسه زندگی می 1500راهبه در  37000تعداد  1774سال 

ها، پیردختران، و  فعاالنه به وظایف خود در زمینۀ تعلیم و تربیت دختران، خدمت در بیمارستانها، پناه دادن به بیوه

.کردند زنانی که در نبرد زندگی شکست خورده بودند عمل می

خوب، و در مناطق کوچک روبه ضعف ) شدند می که زیرنظر اسقفها اداره(وضع روحانیان غیررسمی در مناطق بزرگ 

از  1773برك، که در . اسقفهاي فداکار و زحمتکش بسیار بودند، و بعضی دنیا دوست و بیکاره نیز وجود داشتند. بود

دادند، ولی اکثریت عظیم آنها وي را  فرانسه دیدن کرد، معدودي روحانی عالیمقام را دید که از خود آزمندي نشان می

آمیز بیگانه نیست، چنین  هاي افتضاح یک تاریخنویس، که با نوشته. ش و درستکاري خود تحت تأثیر قرار دادندبا دان

توان گفت مفاسدي که همۀ طبقۀ روحانیان را در قرن شانزدهم آلوده کرده بودند،  به طور کلی می«: گیري کرد نتیجه

القاعده افرادي پایبند به  یشهاي مناطق روستایی علیبا وجود قانون تجرد، کش. تا قرن هجدهم ناپدید شده بودند

این کشیشهاي مناطق کوچک از غرور طبقاتی اسقفها، که » .اصول اخالقی، نسبت به خود سختگیر، و بافضیلت بودند

ا و از فقر ناشی از آنکه کشیشها ر  ها را به اسقفها بدهند، همگی جزو نجبا بودند، از این الزام که قسمت عمدة عشریه
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لویی شانزدهم تحت تأثیر اعتراضات . کرد عالوه بر خدمت در کلیسا، زمین نیز کشت کنند، شکایت داشتند وادار می

وقتی که انقالب به . لیور افزایش یابد 700لیور به سالی  500آنان قرار گرفت و ترتیبی داد که حقوق آنان از سالی 

بعضی از اسقفها نیز . ي حمایت کردند)مردم عاد(بقۀ سوم وقوع پیوست، بسیاري از روحانیان طبقۀ پایین از ط

ناپذیر  طرفدار اصالحات سیاسی و اقتصادي بودند، ولی بیشر آنها در برابر هرگونه تغییري در کلیسا یا حکومت انعطاف

 داشت؛ و انگیز عرضه می هنگامی که خزانۀ فرانسه به ورشکستگی نزدیک شد، ثروت کلیسا تضادي وسوسه. ماندند

دارندگان اوراق قرضۀ ملی، که دربارة توانایی دولت به پرداخت بهره یا اصل وامهایشان نگران بودند، بتدریج این فکر 

گسترش رد معتقدات . به مغزشان خطور کرد که مصادرة اموال کلیسا تنها راه وصول به اعتبار ملی از نظر مالی است

  . مسیحیت با این فشار اقتصادي هماهنگی داشت

رفتند؛ زنان طبقات متوسط و پایین تقدس  ها رونق داشتند، و در شهرها روبه زوال می تقدات مذهبی در دهکدهمع

مادر من خیلی متدین بود، و من نیز در قلب «: لوبرن در خاطرات خود گفت-مادام ویژه. دیرینۀ خود را حفظ کردند

روزهاي یکشنبه و در » .کردیم سا شرکت میما همیشه در مراسم قداس مخصوص و مراسم کلی. خود متدین بودم

اعتقادي نیمی از افراد طراز اول را تحت نفوذ خود  ولی در میان مردان، بی. پرازدحام بودند اعیاد مذهبی، کلیساها

مرسیه دراثر خود به نام . در میان نجبا، و حتی در میان زنان، یک نوع شکاکیت پرنشاط مد شده بود. درآورده بود

اگر هم آنها » اند؛ افراد متجدد در ده سال گذشته در مراسم قداس شرکت نکرده«: نوشت 1783یس در تابلو پار

شود، رسوایی به بار  کار به خاطر آنها انجام می دانند این براي پیروان خود، که می«کردند، براي آن بود که  شرکت می

بسیاري «شود،  در مدارس، به طوري که گفته می. کرد طبقۀ متوسط روبه باال از سرمشق اشراف پیروي می» .نیاورند

اعتنایی  آموزان به مراسم قداس بی بسیاري از دانش» اعتقادي آلوده شدند؛ به بی 1771از معلمان بعد از سال 

خطیرترین رسوایی، و «: پدر روحانی بونفاکس اظهار داشت 1789در . خواندند آثار فیلسوفان فرانسه را می» کردند می

که مهلکترین عواقب را به دنبال خواهد داشت، و دست کشیدن تقریباً مطلق از تعالیم مذهبی، در مدارس  رسواییی

در میان » .العقل به خدا ایمان داشتند تنها سه ناقص«شود که در یک مدرسه  گفته می» .خورد  عمومی به چشم می

اصول «را مبنی براینکه » فیلسوفان«عموماً نظر روحانیان عالیمقام . روحانیان، اعتقاد به درآمد نسبت معکوس داشت

پذیرفته بودند و مسیح را تنها به عنوان یک حریم احتیاطی » اخالقی باید متضمن خیر و خوشبختی مردم باشند

بودند، یا شک » فیلسوفان«صدها کشیش مانند مابلی، کوندیاك، مورله، و رنال خودشان از . داشتند براي خود نگاه می

. کردند اسقفهایی مانند تالران بودند که تظاهر زیادي به اعتقاد به مسیحیت نمی. اري را اختیار کرده بودندو تردید ج

لویی . اسقفهاي اعظمی مانند لومنی دو برین بودند که لویی شانزدهم از او شکایت داشت که به خداوند اعتقاد ندارد

  .ادا که این پسر ایمان مذهبی خود را از دست بدهدحاضر نشد که یک کشیش آموزش پسرش را به عهده بگیرد، مب

عواقب خطرناك آزادي فکر و «اسقفها یادداشتی دربارة  1770در . کلیسا کماکان خواهان نظارت بر مطبوعات بود

دولت در دوران سلطنت لویی پانزدهم در شدت قوانین علیه ورود پروتستانها به فرانسه . براي پادشاه فرستادند» چاپ

کردند،  در این هنگام صدها نفر از آنها در فرانسه بودند، با محرومیتهاي سیاسی زندگی می. داده بود تخفیف

شد، و همواره در این هراس بودند که قوانین قدیمی زمان لویی  ازدواجهایشان از طرف دولت به رسمیت شناخته نمی

تولیک طی دادخواستی از پادشاه تقاضا کرد که مجمعی از روحانیان کا 1775در ژوئیۀ . چهاردهم هرلحظه اجرا شوند

اجتماعات، ازدواجها، یا تعلیم و تربیت پروتستانها را ممنوع دارد، و پروتستانها را از دستیابی به کلیۀ مشاغل رسمی 

نشینی به شانزده سال بازگردانده  در این دادخواست همچنین تقاضا شده بود که سن مجاز براي صومعه. محروم کند

تورگو از پادشاه تقاضا کرد که این پیشنهادها را نادیده بگیرد و پروتستانها را از قید محرومیتهاي خویش آزاد  .شود

چاپ دوم تاریخ فلسفی دو  1781در . اي که براي برکناري او آغاز شده بود پیوستند مقامات روحانی به مبارزه. سازد
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بوفون به خاطر . را از فرانسه تبعید کردند اش ه شد، و نویسندههندوستان اثر رنال به دستور پارلمان پاریس سوزاند

روحانیان براي  1785در . اینکه مطالبی دربارة تکامل طبیعی زندگی نگاشته بود، مورد حملۀ سوربون قرار گرفت

.بار به المذهبی محکوم شده باشند خواستار حبس ابد شدند کسانی که سه

و دیگر   توانست برافکار عمومی مسلط باشد، ضعیف شده بود، دیگر نمی ولی کلیسا، که بر اثر یک قرن حمله

لویی شانزدهم بعد از نگرانی . متکی باشد که فرامینش را به مرحلۀ اجرا درآورد» بازوي غیرمذهبی«توانست به  نمی

خواهانه شد، و در هاي آزادی کن کردن ارتداد، تسلیم فشار اندیشه بسیار دربارة سوگند تاجگذاري خود دایر بر ریشه

عدالت «: در این فرمان گفته شده بود. یک فرمان رواداري مذهبی، که توسط مالزرب تهیه شده بود، صادر کرد 1787

دهد که بیش از این آن عده از اتباع خود را که پیرو مذهب کاتولیک نیستند از حقوق مدنی محروم  ما اجازه نمی

نوز از مشاغل دولتی محروم بودند، ولی همۀ حقوق مدنی دیگر به آنها داده در این فرمان غیر کاتولیکها ه» .داریم

هاي مختلف داده شده، ازدواجهاي آنها، اعم از ازدواجهاي گذشته یا آینده،  به آنها اجازة ورود به حرفه  شده بود؛

باید افزود که . رگزار کنندهاي خویش ب و به آنها اجازه داده شده بود که مراسم مذهبی خود را در خانه  قانونی شده،

. یک اسقف کاتولیک به نام موسیو دو ال لوزرن بشدت طرفدار آزادي پروتستانها و آزادي کامل پرستش مذهبی بود

. اي در شهرهاي فرانسه به اندازة روحانیان کاتولیک مورد نفرت اقلیت ذکور تحصیلکرده قرار نداشت هیچ طبقه

این نبود که کشیشان مدعی تنظیم امور دنیاي دیگر بودند، بلکه این بود «لیسا گفت علت انزجار از ک دوتوکویل می

یک دهقان در سال » .ها، و اداره کنندگان این دنیا بودند که صاحبان اراضی، اربابان امالك اختصاصی، صاحبان عشریه

ساهاي بزرگ سورچرانی برند، در حالی که روحانیان کلی فقرا از سرما و گرسنگی رنج می»  :به نکر نوشت 1788

طبقات » .اندیشند کنند و جز چاق کردن خود مانند خوکهایی که باید در عید پاك کشته شوند، به چیزي نمی می

  .متوسط از معافیت ثروت کلیسا از مالیات شدیداً ناراحت بودند

بربرها امپراطوري روم را . بیشتر انقالبهاي قبلی علیه دولت یا کلیسا، و بندرت علیه هردو آنها در آن واحد بود

سوفسطاییان در یونان باستان، و . سرنگون کرده بودند، ولی معتقدات کلیساي کاتولیک رومی را پذیرفته بودند

اصالحگران مذهبی در اروپاي قرن شانزدهم مذهب جاري را مردود داشته بودند، ولی به حکومت موجود احترام 

ور شد و هم به کلیسا؛ و وظیفه و خطر دوگانۀ از میان  م سلطنت حملهانقالب فرانسه هم به نظا. گذارده بودند

آیا جاي تعجب است . برداشتن ستونهاي مذهبی و نیز پشتیبانهاي غیرمذهبی نظام اجتماعی موجود را برعهده گرفت

  که مدت ده سال فرانسه دیوانه شد؟ 

II - زندگی در لبۀ پرتگاه

هاي مذهبی اخالقیات، ناچار بودند پایۀ دیگر و  ه پس از مردود داشتن شالودهبرده بودندک فیلسوفان به این مطلب پی

نظام معتقدات دیگري بیابند که افراد را به عنوان شارمندان، شوهران، زنان، والدین، و اطفال به سوي رفتار شایسته 

ن بدون قوانین اخالقیی که وجه اطمینان نداشتند که طبیعت حیوانی انسان را بتوا ولی آنها به هیچ. متمایل سازد

ولتر و روسو سرانجام به لزوم معتقدات مذهبی . صحۀ مافوق طبیعی برآن گذارده شده باشد، تحت تسلط درآورد

اي مالحظات دربارة دولت کشورهاي متحد امریکا  در پاره 1783مابلی در سال . مردم از جهات اخالقی اعتراف کردند

د که بیتفاوتی در امور مذهبی هرقدر هم که در مورد افراد روشنفکر و معقول خطاب به جان ادمز به وي هشدار دا

را نظارت و » اطفال«او اظهار داشت دولت باید افکار این . هاي مردم مهلک است بیزبان باشد، براي اخالقیات توده

گی خود در این دیدرو در نیمۀ دوم زند. کنند طور که والدین در اطفال خود عمل می رهبري کند، درست همان

من حتی «: او گفت. توان یک اصول اخالقی طبیعی ایجاد کرد، و شکست خود را پذیرفت اندیشه بود که چگونه می

پس از چهل » .کنم من خود را قادر به این کار عظیم احساس نمی …. ام نخستین سطر آن را بنویسم جرئت نکرده
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اتی در فرانسه حکمفرما بود؟ در پاسخ به این پرسش، نباید سال حمله به معتقدات مافوق طبیعی، چه نوع اخالقی

توانست  ، گفت کاش می1757فونتنل کمی قبل از مرگش در . نیمۀ اول قرن هجدهم را کمال مطلوب بشماریم

ها تبدیل به  تا ببینم که خیانت همگانی در ازدواج، انحرافات، و گسستن همۀ رشته«شصت سال دیگر زندگی کند 

تصویري واقعی ) که احتماال نسبت به طبقات متوسط و پایین غیرمنصفانه بود(اگر این اظهار » .هد شدچه چیزي خوا

داد، انتساب نقایص اخالقی به  ارائه می) 1751(المعارف   از اخالقیات طبقۀ باال در فرانسۀ قبل از تدوین دایر ة 

لی غیراز انحطاط معتقدات مذهبی در تضعیف عوام. توان تصدیق کرد را در نیمۀ دوم قرن بسختی می» فیلسوفان«

داد پول الزم را براي ارتکاب گناهانی که  افزایش ثروت به افراد امکان می. قوانین اخالقی دیرینه دخیل بودند

رستیف دو ال برتون یک فرد خوب طبقۀ متوسط را نشان داد که . درگذشته بیش از حد برایشان پرهزینه بود بپردازند

ها و مزارع به شهرها متألم است؛ مردان  خصوصیات اخالقی مردم فرانسه در اثر کوچ جمعیت از دهکدهشدن  از تباه

کنندة زندگی شهري  گریختند و به تماسها و فرصتهاي تباه جوان از انضباط خانواده، مزرعه، و محیط اطراف خود می

 1789 - 1780اي پاریس، پاریس دهۀ رستیف در شبه. آوردند و گمنامی حراست کنندة جمعیتهاي شهرها روي می

تن . ، و زنان و مردان بدکار توصیف کرد اي دزدان، جنایتکاران حرفه را به عنوان منجالب متمردین بچه سال، دله

زشتخو،کثیف، وحشی،  …ولگردان، گدایان، و انواع افراد قانونشکن «مبتال به  1788- 1756عقیده داشت که فرانسۀ 

این » .شدند نظام موجود بودند و برروي هر یک از زخمهاي اجتماع مانند حشرات جمع میو هرزه بود، که محصول 

توان آن را  انگل انسانی در اعضا و جوارح اجتماع، نتیجۀ طبیعت انسانی و حکومت خاندان بوربون بود، و بسختی می

.به فلسفه یا انحطاط اعتقاد مذهبی نسبت داد

اعتقادي مرتبط بود، ولی همه، چه متدین و چه  رونق داشت با بی) مانند لندن( شاید مقداري از قماري که در پاریس

» آزمایی سلطنتی بخت«همۀ بخت آزماییهاي خصوصی از بین رفتند تا در  1776در . زدند غیرمتدین، به آن دست می

در روابط . اد نسبت دادتوان حقاً به الح با این وصف، قسمتی از هرج و مرج جنسی در طبقات باال را می. تلفیق شوند

نظر، و  بینیم که در مورد هنر فریفتن با یکدیگر تبادل ما اشراف تخیلی را می) 1782(خطرناك اثر شودرلو دو الکلو 

کنند که از یک دختر پانزدهساله، به محض اینکه از صومعه خارج شد، ازالۀ بکارت شود، و یک  طرحهایی تنظیم می

کند که همۀ افراد  بازیگر اول این ماجرا، ویکونت دو والمون، استدالل می. دارند عالم میفلسفۀ انکار کامل اخالقیات ا

بشر به نحوي یکسان از نظر تمایالتشان زشتخو هستند؛ ولی بیشتر افراد این تمایالت را به این علت برآورده 

د مرد عاقل از هرگونه احساسی که والمون عقیده دار. دهند سنن اخالقی آنها را مرعوب دارند کنند که اجازه می نمی

به . دهد پیروي خواهد کرد و کلیۀ ممنوعیتهاي اخالقی را ناچیز خواهد شمرد نوید حد اعالي خوشی را به او می

  . خاطر بیاوریم که بعضی از سوفسطاییان یونان، پس از کنارگذاردن خدایان، به نتایج مشابهی رسیدند

که معموال به اشتباه (دانند، توسط کنت  طور که همۀ جهانیان اینک می همان فلسفۀ عدم پایبندي به اصول اخالقی،

در پاریس  1740او، که در . به خود گرفت» آور تهوع«دوساد از حد گذرانده شد و کیفیتی ) خوانند می» مارکی«او را 

، )1772(مرگ شد  به دنیا آمده بود، دوازده سال در ارتش خدمت کرد، به جرم همجنسبازي دستگیر و محکوم به

در آنجا وي چند رمان و . گریخت، دستگیر شد، دوباره گریخت، بار دیگر دستگیر شد، و به زندان باستیل افتاد

و ) 1791(کرد، بیشرمانه بودند؛ مهمترین آنها ژوستین  نمایشنامه نوشت که، تا آن حد نیروي تخیلش یاري می

کرد چون خدایی وجود ندارد، مرد عاقل کوشش خواهد کرد تا  می او استدالل. بودند) 1792(ژولیت یا رونق فساد 

همۀ تمایالت متساویاً خوبند؛ کلیۀ . تواند، بدون مواجه شدن با مجازات دنیایی، هر تمایلی را برآورده کند آنجا که می

تکاب جرم، اگر ار. امتیازات اخالقی توهمی بیش نیستند؛ روابط غیرعادي جنسی مشروعند، و واقعاً غیرعادي نیستند

انسان بتواند از بازشدن مشت خود اجتناب کند، شادیبخش است؛ و کمتر چیزي از کتک زدن یک دختر قشنگ 
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: قدر به حیرت نیامدند که از این اظهار وي خوانندگان از عدم پایبندي دوساد به اصول اخالقی آن. آورتر است لذت

این امر همان قدر در مسیر آن تأثیر «ناچیز خواهد داشت که نابودي کامل نژاد بشر در جهان کاینات اثري چنان 

دوساد به یک تیمارستان واقع در  1789در» .بر آن اثر خواهد کرد خواهد داشت که نابودي کامل انواع خرگوشها

به آنجا » غیرقابل عالج«به عنوان بیمار  1803از آن بیرون آمد، و بار دیگر در  1790شارانتون منتقل شد؛ در 

.درگذشت 1814رستاده شد و در ف

فیلسوفان ممکن بود متعذر شوند که این عدم پایبندي به اصول اخالقی در حکم استنتاجی غیرمنطقی از انتقادي 

بود که آنان بر االهیات مسیحی وارد کرده بودند؛ و یک ذهن سالم تعهدات اخالقی را چه با داشتن معتقدات مذهبی 

در میان مردم عادي فرانسه حتی . این امر دربارة بسیاري از اشخاص صادق بود .و چه بدون آن، خواهد شناخت

پاریس، در این سالها، عناصر متعددي در زمینۀ تجدد اخالقی وجود داشتند، مانند پیدایش عواطف و رقت احساسات؛ 

؛ شوهري که با همسر داد پیروزي عشق رمانتیک بر ازدواجهاي مصلحتی؛ مادر جوانی که با غرور به بچۀ خود شیر می

این . باخت؛ و خانواده که به عنوان معتبرترین منبع نظم اجتماعی وحدت خود را بازیافته بود خویش نرد عشق می

تحوالت اغلب با بقایایی از معتقدات مسیحیت یا با فلسفۀ نیمه مسیحی روسو به هم پیوسته بودند؛ ولی دیدرو ملحد 

  .وقی به عمل آورداز این تحوالت پشتیبانی پرشور و ش

لویی شانزدهم با سادگی لباس و زندگی خود، . العملی علیه لذتجویی او به دنبال داشت مرگ لویی پانزدهم عکس

پوشی  خود ملکه به مد ساده. وفاداري نسبت به همسر خویش، و مخالفتش باقمار، نمونۀ خوبی از خود ارائه کرد

اي براي  فرهنگستان فرانسه هر سال جایزه. ري را به عهده داشتپیوست، ودر احیاي حساسیت و احساسات نقش رهب

بیشتر ادبیات معقول و منطبق با اخالقیات بود؛ رمانهاي . گرفت نیل به مقام برجسته در زمینۀ فضیلت درنظر می

ی تعیین پیر آهنگ صفاي اخالقی را در امور عشق - کنار گذارده شدند، و پل و ویرژینی برناردن دوسن»   پسر«کربیون 

  .لوبرن به تجلیل از اطفال و مقام مادر پرداختند -گروز و مادام ویژه. هنر منعکس کنندة ضوابط تازة اخالقی بود. کرد

اي پرداختند که باعث اشاعۀ هزاران عمل خیر و  مسیحیت و فلسفه با هم به تغذیه و تقویت احساسات بشر دوستانه

ماري . لیور به کمک به فقرا اختصاص داد 3‘000‘000شانزدهم  لویی 1784در زمستان سخت . بشردوستانه شد

پادشاه و ملکه به تأمین . بسیاري از دیگران به اینها تأسی کردند. لیور از جیب خود کمک کرد 200‘000آنتوانت 

کرده بود، و ها دایر  براي آموختن الفباي تازة خود به کروالل 1778اپه در / ها، که آبه دو ل هاي مدرسۀ کروالل هزینه

یک نوانخانه و  1778مادام نکر در . تأسیس کرده بود، کمک کردند 1784مدرسۀ اطفال نابینا، که واالنتن آئوي در 

ها به طور کلی  کلیساها و صومعه. یک بیمارستان براي فقرا تأسیس کرد، و خود شخصاً ده سال بر آنها نظارت داشت

  .اي براي الغاي بردگی به خود شکل گرفت ن سلطنت بود که مبارزهدر دوران ای. کردند غذا و دارو توزیع می

گاه در گذشته، در دوران سلطنت خاندان  آداب و رفتار، مانند اخالقیات، منعکس کنندة عصر روسو بودند و هیچ

و تمایزات طبقاتی به جاي خود باقی بودند، ولی مالطفت بیشتر . بوربون، چنین جنبۀ دموکراتیکی نیافته بودند

اسم ورسم ولی با استعداد اگر شستشو و تعظیم  افراد بی. گسترش ادب و نزاکت این تمایزات را تعدیل کرده بود

یک بار ملکه از کالسکۀ . گرفتند ها مورد استقبال قرار می ترین خانواده گرفتند، در خانۀ با اصل و نسب کردن را یاد می

هاي خود را به چرخ  آرتوا شانه/ پادشاه و برادرش کنت دخود بیرون جست تا به یک سورچی زخمی کمک کند؛ 

تر، و کالهگیس ناپدید شد؛ و  لباس ساده. گذاردند تا به یک کارگر کمک کنند گاري خود را از گل بیرون کشد

 1789در سالهاي نزدیک به سال . مردان، بجز در دربار، برودري دوزیها، توریها، و شمشیرهاي خود را کنار گذاردند

وقتی که فرانکلین فرانسه را مسحور خود . اي تعلق دارد شد از روي لباس کسی فهمید که به چه طبقه کل میمش

و  …ملبس به سبک فرانکلین، یعنی با پارچۀ درشت بافت «مردم . کرد، حتی خیاطها هم در برابرش تسلیم شدند
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بعد . پوشیدند به زیبایی بانوان دربار لباس می بانوان طبقۀ متوسط کامالً».شدند کفشهاي ضخیم، در خیابانها ظاهر می

گرفت، دست کشیدند؛ ولی با زیردامنهاي محکم،  زنان از دامنهاي گرد فنردار، که جلو دست و پایشان را می 1780از

هاي جلیقه مانند  نیمتنه. داشتند کردند، خود را محصور می که یکی را روي دیگري، مانند معماهاي چینی، برتن می

پوشیده ) شال گردن کوچک(گوش به نام فیشو  هایی باز داشتند، ولی پستانها معموالً با یک دستمال سه یقهزنان 

شد تا کوچکی پستانها را بپوشاند و به این ترتیب بود که  گاهی این فیشوها از پارچۀ ضخیم انتخاب می. شدند می

ایش موها به طرف باال ادامه داشت؛ ولی وقتی ماري آر. گذاشتند» دروغگو«یا » فریب دهنده«فرانسویان اسم آنها را 

، موهایش را »برجی«آنتوانت طی یکی از بارداریهایش قسمت زیادي از موي خود را از دست داد و به جاي سبک 

بعضی از اینها بناهاي . دویست نوع کاله زنانه وجود داشت. اي از دربار در سراسر پاریس رواج یافت مجعد کرد، مد تازه

از سبکی که ملکه در   ولی زنان در ساعات آزادتر خود،. انی مرکب از سیم، پر، نوار، گل، و سبزیهاي مصنوعی بودندلرز

در این انقالب بزرگتر از . پوشاندند کردند و سر خود را با یک روسري ساده می پتی تریانون اختیار کرده بود پیروي می

  . پوشیدند باز می تاه یا راحتیهاي پشتهمۀ انقالبات، بعضی از زنان کفشهاي پاشنه کو

: بودند» زندگی طبیعی«اقلیت روزافزونی به دنبال . تر همراه بود نوع سالمتري از زندگی باتغییر البسه به سبک راحت

بند، بدون خدمه، وقت گذرانی بیشتر در هواي آزاد و هروقت که امکان داشت، از شهر به نقاط روستایی  بدون سینه

هر کس اقامتگاهی در نقاط روستایی دارد در آنجاست، و آنهایی که ندارند به «: آرثر یانگ گزارش داد .پناه بردن

این انقالب در آداب و رسوم فرانسویان مسلماً از بهترین خصایصی است که آنها از . روند که دارند دیدن آنهایی می

ولی قسمت زیادي از این » .روسو، آسانتر بود هاي متداول کردن آن، به علت جادوي نوشته. اند انگلستان گرفته

اي  زندگی در پاریس هنوز به صورت مسابقه. حرف بود و احساسات، نه عمل و واقعیت» بازگشت به طبیعت«

، مجالس رسمی  کننده در میان کنسرتها، اپراها، نمایشها، مسابقات اسبدوانی، ورزشهاي آبی، ورقبازي، رقصها گیج

. ونها جریان داشترقص، محاورات، و سال

III  - سالونداران  

هاي جسم و لباس خود، بلکه با توانایی بینظیر خود در اینکه محافل فرانسه را تنها به  زنان فرانسوي نه تنها با جذبه

صورت مجالس شایعه پراکنی در نیاورند، بلکه آنها را به قسمتی حیاتی از زندگی فکري ملت تبدیل کنند، به انحطاط 

آشنایی خود را با سالونهاي پاریس تجدید کرد،  1777گیبن پس از اینکه در . دالیته زینت و زیور بخشیدندنظام فئو

  : نوشت

دیدن ] میالدي در آن به دنیا آمده بود 331که در سال [اگر ممکن بود یولیانوس اینک دوباره از پایتخت فرانسه 

باشند، به صحبت  علیم یکی از مریدان یونانیان را دارا میتوانست با اهل علم ونبوغی که توانایی درك و ت کند، می

توانست حماقتهاي پرلطف ملتی را معذور دارد که روحیۀ رزمیش هرگز براثر میل به تجمل فتوري  پردازد، او می

بخشد، آراسته  بایست آن کمال بسیار ارجمندي را که آمیزشهاي زندگی اجتماعی را لطافت می نیافته است؛ و او می

  . داد دهد مورد تحسین و تشویق قرار می سازد، و زیور می یم

همیشه به نظر من چنین رسیده است که در لوزان هم مانند پاریس، زنان بمراتب برتر از «: اي افزود و او در نامه

ر سال ایم، د طور که دیده مادام ژوفرن، همان. شدند سالونداران قدیمیتر، با بیمیلی از صحنه خارج می» .مردانند

السلطنه، و گشودن  هاي نایب مادام دو دفان با پا گذاردن در صحنۀ تاریخ به عنوان یکی از رفیقه. درگذشت 1777

او بیشتر شیرمردان . ادامه داشت، تقریباً در سراسر این قرن وجودش محسوس بود 1780تا  1739یک سالون، که از 

التأسیس جذب شده بودند؛ و هوریس والپول،  ناس و سالونهاي جدیدادبی را از دست داده بود، و آنها به ژولی دو لسپی

من «: او گفت. نزد او آمد، ترکیب اشراف سالخوردة سالون او را عاري از هیجان یافت 1765که نخستین بار در 
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عنی به ی - » .کنم السلطنه تحمل می خورم و همۀ مصاحبان بیروح او را به خاطر نایب اي دوبار در آنجا شام می هفته

اي که آهنگ اجتماع و اخالقیات فرانسه را براي شصت  العاده خاطر خاطرات زندة مادام دربارة آن دوران فترت فوق

، و ]در سن شصت وهشت سالگی[» لذتبخش است«خود او ) هوریس افزود(ولی . سال بعدي تعیین کرده بود

او، که هرگز چنین درخششی ».گذشته اشتیاق دارم قدر دربارة اتفاقات روزانه مشتاق است که من دربارة قرن همان

ندیده بود، نیروي فکر مادام را با چنان حالت ) که هنوز تحت محدودیت و انقیاد بودند(در زنان انگلستان 

رسید  کردکه به نظر می هایی می رفت، و از او تعریف و تحسین کرد که هرروز به سراغش می اي تحسین می شده افسون

مادام به او صندلی خاصی داده بود، که همیشه برایش محفوظ بود، و او را با همه . کرد ادام را تجدید میایام طالیی م

خود مادام، که تا حدودي داراي کیفیات مردانه بود، از ظرافت تقریباً . کرد نوع توجه و مراقبت زنانه تروخشک می

خواست تصویر او را در ذهن  توانست هرطور که دلش می آمد؛ و چون قادر به دیدن او نبود، می زنانۀ والپول بدش نمی

توانست مادام راببیند، هرگز نتوانست سن و عجز  والپول، که می. خود مجسم کند، و بعد عاشق این تصویر شد

نوشت که از نظر احساس و  هایی به او می وقتی والپول به انگلستان بازگشت، مادام نامه. جسمانی او را فراموش کند

نوشت که از نظر  هاي ژولی دو لسپیناس به گیبنر، و به نثري می اندازه حرارت داشتند که نامه تقریباً همان عالقه

کوشید جلو ابراز  والپول در پاسخهاي خود می. کرد می توانست ارائه کند برابري  زیبایی با آنچه که آن دوران می

سلوین در انگلستان با چنین لقمۀ چربی براي هجوگویی چه هیجانات وي را بگیرد؛ او از فکر اینکه افرادي از قبیل 

داد،  کرد، عشق خود را مورد تأیید مجدد قرار می مادام شماتتهاي والپول را تحمل می. لرزید  خواهند کرد به خود می

ر از عشق بخواند، ولی به او اطمینان داد که در فرانسه دوستی اغلب عمیقتر و نیرومندت» دوستی«قبول کرد که آن را 

توانستم به جاي نامه  کاش می …. به تو تعلق دارم  من بیش از آنکه به خودم تعلق داشته باشم،«: او گفت. است

روحم را براي تو بفرستم، من با کمال میل حاضرم سالها از عمرم کوتاه شود تا اطمینان داشته باشم که وقتی به 

و این باالترین تمجیدي است «: گفت دانست و می ا با مونتنی برابر میمادام والپول ر» .گردي، زنده باشم پاریس بازمی

دوباره به  1767والپول در اوت » .یابم توانم از تو بکنم، زیرا هیچ فکري را به اندازة فکر او روشن و منصفانه نمی که می

یی ما را از یکدیگر جدا باالخره، هیچ دریا«مادام با هیجان یک دوشیزه به انتظار او بود، و گفت، . پاریس رفت

توانم به خود بقبوالنم که مردي با اهمیت شما، در حالی که دستانش برروي چرخ یک دولت بزرگ،  من نمی. کند نمی

همه چیز را رها کند و به دیدن یک ساحرة پیر در گوشۀ یک  …و بنابراین بر روي چرخ اروپا قرار دارد، بتواند 

دانم که  من می -این رؤیا نیست! بیا، معلم من …. ام ی است، ولی من مسحور شدهواقعاً خیلی بیمعن. صومعه بیاید

مدت شش . اش را براي والپول فرستاد، و والپول فوراً سراغ او رفت مادام کالسکه» .من امروز تو را خواهم دید -بیدارم

داد، غمگینش  زي که به او میآمی داشت، و با اندرزهاي احتیاط هفته والپول با حضور خود قلب مادام را شاد می

به والپول . کرد بازگشت مجدد او به پاریس بود وقتی به انگلستان بازگشت، مادام به تنها چیزي که فکر می. کرد می

شاگرد تو، که چون طفلی فرمانبردار . تو شامگاه مرا بمراتب زیباتر و سعادتبارتر از ظهر یا سحرم خواهی کرد«: نوشت

سپس نرم شد و . والپول از مادام خواست دیگر نامه ننویسد 1773مارس  30در» .یدن تو را دارداست، تنها آرزوي د

مادام همان طور . هایش را پس بدهد والپول از مادام خواست همۀ نامه 1775در فوریۀ . باز مکاتبات از سر گرفته شد

هایی که از من دریافت  گر تو همۀ آن نامها« :او گفت. عمل کرد و با ظرافت پیشنهاد کرد او هم مقابله به مثل کند

این . هاي خودت بیفزایی، به قدرکافی نامه خواهی داشت که براي مدت زیادي آتش خود را بیفروزي اي به نامه داشته

اي که والپول به مادام  از هشتصد نامه» .کنم عمل منصفانه خواهد بود، ولی من این کار را به دوراندیشی تو واگذار می

وقتی . هاي مادام حفظ شدند، و پس از مرگ والپول انتشار یافتند همۀ نامه. اند ، تنها نوزده نامه باقی ماندهنوشت

والپول شنید مستمري مادام قطع شده است، حاضر شد از درآمد خود محل آن را پرکند؛ ولی مادام آن را الزم 



۶٧٠۶

که رنگ و رونق زندگی را از دست داده بود، ولی  فروریختن ماجراي مادام دو دفان بدبینی طبیعی زنی را. ندانست

توانست، از میان همۀ ظواهر فریبنده،  او حتی در حالت کوري خود می. تر کرد پررنگ  دانست، هاي آن را می زیر و بم

، و تمساحها  معلم بیچارة من، آیا تو تنها با عفریتها،«: او از والپول پرسید. ناپذیر نفس را ببیند خودپسندي خستگی

هرکس را . بینم پیشه می اي؟ من خودم تنها اشخاص احمق، ابله، دروغگو، حسود، وگاهی خیانت رو شده کفتارها روبه

» .یابم گونه فضیلت، صمیمیت، و سادگی در هیچ کس نمی من هیچ. خشکاند بینم، روحم را می که من در اینجا می

با این وصف، به میهمانیهاي شبانۀ . اطرش را تسکین دهندمانده بودند که خ براي او معتقدات مذهبی ناچیزي باقی

کار براي احتراز از ماللت  کرد، ولو اینکه این داد و اغلب شام را بیرون صرف می اي دوبار، ادامه می معموالً هفته  خود،

  .روزها که چون شب تیره بودند باشد

ن به آن دست کشید و با مرگ از در سازش سرانجام او نیز با آموختن احساس نفرت نسبت به زندگی از چسبید

بیماریهایی که بالي سنین کهولتند افزایش یافته و با هم ترکیب شده بودند، و او در سن هشتادوسه سالگی . درآمد

کشیشی را احضار، و بدون ایمان زیاد خود را تسلیم امید . کرد که با آنها مبارزه کند آن احساس ضعف می  بیش از

  : آخرین نامۀ خود را براي والپول فرستاد 1780در اوت . کرد

قدر  من آن. توانم فکر کنم که این حال جز پایان زندگی مفهوم دیگري داشته باشد نمی …. امروز حالم بدتر است 

دوست من، خودت را به بهترین  …. بینم، تأسفی ندارم نیرومند نیستم که احساس ترس کنم، و چون تو را دیگرنمی

تو از رفتن من احساس تأسف خواهی کرد،  …. دربارة وضع من خاطر خودت را افسرده نکن. گرم کننحو ممکن سر

  . کند زیرا انسان از دانستن اینکه مورد عالقه است احساس مسرت می

سالونداران بسیار دیگري این سنت بزرگ را  .سپتامبر او درگذشت و اوراق و سگ خود را براي والپول گذاشت 23در 

اپینه، مادام دنی، مادام دو ژانلیس، مادام لوکزامبورگ، مادام کوندورسه، مادام / اودتو، مادام د/ مادام د: ادندادامه د

به همۀ اینها آخرین سالون بزرگ ). همسر یکی از عموهاي ژوزفین(بوفلر، مادام شوازول، مادام گرامون، مادام بوآرنه، 

هاي جمعۀ خود را آغاز کرد؛  او میهمانی 1770در حدود سال . بیفزایید یعنی سالون مادام نکر را هم  قبل از انقالب،

در این روزها جنگ . کرد ها موسیقی برهمه چیز حکمفرمایی می شنبه سه. شنبه نیز پذیرایی داشت بعدها روزهاي سه

دن قسمتهایی از کرد، و مادموازل کلرون با خوان میان طرفداران گلوك و پیچینی میهمانان را به دو گروه تقسیم می

روزهاي جمعه امکان داشت انسان در آنجا دیدرو، مارمونتل، . داد نقشهاي مورد عالقۀ خویش، آنها را با هم پیوند می

، گیبن، رنال، بوفون، گیبر، گالیانی، )اپینه/ بعد از مرگ مادام د(المبر، گریم - ، سن)پس از مرگ ژولی(آالمبر / د

بود که براي ) 1770آوریل (در یکی از این اجتماعات . ن، آنتوان توماس را ببیندپیگال، و دوست ادبی خصوصی سوزا

درآنجا دیدرو در مورد بدعتهاي خود جلو زبانش را . اي از ولتر مطرح شد بار اندیشۀ ساختن مجسمه نخستین

ت آن را نداشتم آور است که سعاد براي من تأسف«: او به مادام نکر نوشت. شد گرفت و تقریباً صاحب کمال می می

کردید که از روح من به آثارم  به طور قطع شما یک احساس صفا و ظرافت در من ایجاد می. شما را زودتر بشناسم

وپنج سال دوست وي باقی ماند،  مارمونتل، با آنکه بیست. دیگران چنین نظر مساعدي نداشتند» .کرد سرایت می

هاي یک زن  یک از جذبه آداب و رسوم پاریس ناآشنا بود، و هیچبا «: سوزان را در خاطرات خود چنین توصیف کرد

اي نداشت؛  در لباس خود عاري از سلیقه بود، و در رفتار خویش از نرمش و تسلط بهره. جوان فرانسوي را نداشت

ترین جالب. توانست برازنده باشد قدر منظم و متعادل بود که نمی اش آن ادبش خالی از جذبه و فکر؛ و همچنین بشره

/ آمد؛ بارونس د زنان اشراف از وي خوششان نمی» . کیفیات وي شایستگی ظاهر، صمیمیت، و مهربانی قلب بود

توصیف » چیز غیر از یک معلمه هیچ«همراه مهیندوك پاول از خانوادة نکر دیدن کرد، او را  1782اوبرکیرش، که در 

توزانه بودند، تاروپود او را از هم  ه به نحوي دلفریب کینههاي خود، ک نکرد، و مارکیز دو کرکی در صفحاتی از نوشته
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بایستی واجد خصوصیات خوب بسیاري بوده باشد که توانسته باشد عشق پایدار گیبن را به  مادام نکرمی. گسیخت

ی گاه به طور کامل به میراث کالونی خود فایق نیامد؛ در میان ثروت خود، پیرایشگر باق خود جلب کند، ولی او هیچ

.اي را که مردان فرانسوي از زنان انتظار داشتند به دست نیاورد گاه نشاط فریبنده ماند و هیچ

او فرزندي به دنیا آورد که بعدها مادام دوستال شد، ژرمن نکر که میان فالسفه و سیاستمداران بزرگ شد،  1766در 

بود، تا اینکه طبع خودرأي و قابل تهییج هوش زودرسش مایۀ فخر والدینش . اي شد سالگی براي خود عالمه در ده

شد، ژرمن را مشمول انضباطی شدید  کارتر می سوزان، که هر روز محافظه. وي براي اعصاب مادرش بارسنگینی شد

مشکالت . کرد دخترش شورید و ناهماهنگی در خانۀ باشکوه آنها با هرج ومرج در امور مالی کشور رقابت می. ساخت

رشکستگی دولت با وجود جنگ امریکاو ناراحتی شدید مادام نکر از هر انتقادي که در مطبوعات نکر در جلوگیري از و

 .کشید که در سویس داشت افزود، و سوزان بتدریج حسرت زندگی آرامی را می شد، به اندوه مادر می از شوهرش می

ولی در این هنگام . ده گرفتژرمن ازدواج کرد و قسمتی از وظایف میزبانی در سالون مادرش را به عه 1786در 

بندي  رفتند؛ مباحث ادبی جاي خود را به سیاستبازي پرشور و توأم با دسته سالونهاي فرانسه رو به انحطاط می

گونه  این. گونه خبر ادبی ندارم که به شما بدهم من هیچ«: سوزان به یکی از دوستانش گفت 1786در . دادند می

بازي  اي ندارند که در لبۀ یک پرتگاه شطرنج مردم عالقه. یش از حد بزرگ استبحران ب. صحبتها دیگر مد نیستند

در . این خانواده به کوپه، قصري که نکر در سواحل شمالی دریاچۀ ژنو خریده بود، نقل مکان کرد 1790در » .کنند

این بیماري در . کرد، و مادام نکر سالها به یک بیماري دردناك عصبی دچار بود آنجا مادام دوستال سلطنت می

. به زندگی وي پایان داد 1794سال

IV - موسیقی  

شود، من صرفاً توسط حیوانات  تا آنجا که به موسیقی مربوط می«: از پاریس نوشت 1778موتسارت در اول مه 

بپرسید، و  - به شرط اینکه او فرانسوي متولد این کشور نباشد -خواهید از هرکسی که می …. ام وحشی احاطه شده

ام ضایع شده  اگر من بدون اینکه سلیقه …. اگر او اطالعی از موسیقی داشته باشد، درست همین حرف را خواهد زد

اینها کلمات تندي بودند، ولی گریم و گولدونی با این گفتار » .باشد، فرار کنم، خداي متعال را شاکر خواهم بود

یقۀ پاریسیهاي طبقۀ باال در زمینۀ موسیقی منعکس سل. همعقیده بودند؛ اما این سه منتقد هرسه خارجی بودند

این سلیقه هنوز . داد کنندة آداب آنها بود به سوي خویشتنداري در بیان و باقاعده بودن فرم گرایش نشان می

با این وصف، درست در همین نخستین سالهاي سلطنت جدید بود که نیمی . منعکس کنندة عصر لویی چهاردهم بود

. ویشتنداري و شاید آداب خوب خود را ضمن هیجان مبارزه برسر پیچینی و گلوك از دست دادنداز مردم پاریس خ

. روم می» من مرتباً به دیدن اورفئوس و ائورودیکه«: توجه کنید 1774به نامۀ ژولی دو لسپیناس به تاریخ سپتامبر

من ائورودیکۀ خود را از دست «یعنی  …کند که مرا از خود بیخود می» آریایی«آرزو دارم روزي ده دوازده بار آن 

پاریس در زمینۀ موسیقی مرده نبود، هرچند که بیش از آنکه خود تولید کند، از خارج وارد » .را بشنوم» ام داده

اي براي رامو به پاریس  ژوزف گوسک به سن هفدهسالگی از موطن خود انو با معرفینامه -فرانسوا 1751در . کرد می

گوسک . ژوزف دو ال پوپلینر تأمین کرد-براي او شغلی به عنوان رهبر ارکستر خصوصی الکساندر استاد سالخورده. آمد

در . که تاریخ آنها پنج سال قبل از نخستین سمفونی هایدن بود) 1754حد (سمفونیهایی ساخت » باند«براي این 

آوردکه سازهاي بادیی که در  او در کلیساي سن روش مس اموات خود را اجرا کرد، که این فکر را به وجود 1760

 1784در .گوسک پایانی نداشت ابداع و تنوع مهارتهاي. شدند در خارج از کلیسا نواخته شوند مجالس ختم نواخته می

در اپرا، چه تفریحی و . را بنا نهاد که هستۀ مرکزي هنرستان مشهور موسیقی پاریس شد» مدرسۀ سلطنتی آواز«او 

ت، خود را با انقالب وفق داد، و بعضی از مشهورترین آوازهاي انقالب از جمله چه جدي، موفقیت متوسطی یاف
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او از همۀ جزر و مدهاي سیاسی . ساخت) 1794ژوئن  8(را براي جشن بزرگداشت روبسپیر » ستایش قادر متعال«

.در سن هشتادوپنج سالگی درگذشت 1829و در   جان به دربرد،

او مانند بسیاري از کسانی که در قرن هجدهم در . گرتري بود دوران آندره شخصیت بارز در اپراي فرانسه در این

او . پدرش ویولن نواز بود  در لیژ متولد شد، 1741زمینۀ موسیقی فرانسه مقام شامخی داشتند، یک خارجی بود؛ در 

بگذارد فوراً بمیرد، کند که در نخستین روز شرکتش در مراسم تناول عشاي ربانی از خداوند تقاضا کرد که  تعریف می

آن روز یک تیرسقف برروي سرش افتاد، و . مگر اینکه سرنوشتش این باشدکه مردي خوب و موسیقیدانی بزرگ شود

اي واال از طرف باري تعالی به وي نوید داده شده  گیري کرد که آینده بهبود یافت و نتیجه. شدیداً مجروحش کرد

شد، و برخی روزها شش فنجان خون استفراغ  نریزیهاي داخلی دچار میگاه به خو سالگی گاه از سن شانزده. است

زد و او  شد، و زمانی از اینکه قطعه موسیقی در سرش مرتباً دور می به تب و گاهی به هذیان دچار می. کرد می

خود را بر مردي که چنین در عذاب بود و با این وصف نشاط . توانست جلویش را بگیرد، نزدیک بود دیوانه شود نمی

  .توان بخشید طی هفتاد و دو سال حفظ کرد، حتی آهنگهاي بدي را نیز می

سالگی شش سمفونی ساخت، و این سمفونیها به قدر کافی خوب بودند که یکی از مقامات کلیسا  او در سن هفده

او   ت باور کرد،منتشر ساخ 1797اگر بتوان خاطرات جالبی را که وي در . وسایل مسافرت به رم را برایش تأمین کند

- موفقیت پرگولزي او را تحت تأثیر قرارداد تا اپرا  در طی هشت سالی که در ایتالیا بود،. تمام این راه را پیاده رفت

هنرنمایشی . ، مورد تشویق دیدرو، گریم، و روسو قرار گرفت)1767(پس از بازگشت به پاریس . کمیک بسازد

ها و لحنهاي صحبتهاي  ، مهارت خاصی در انطباق آهنگهاي خود با لهجهمادموازل کلرون را مورد مطالعه قرارداد

رسید منعکس  نمایشی به دست آورد، و در اپراهاي خود صاحب چنان ظرافت و لطافتی در آوازها شد که به نظر می

ماکان او در تمام طول انقالب ک. کنندة کیفیات روحی روسو و بازگشت به سادگی و عواطف در زندگی فرانسه باشد

مورد توجه عامه بود، و رهبران انقالب دستور دادند که آثار وي به هزینۀ دولت منتشر شوند؛ آریاهایی از اپراهاي او 

همه او را دوست داشتند، زیرا . ناپلئون براي او یک مستمري تعیین کرد. شدند هاي انقالبی خوانده می توسط توده

دربارة رقباي خود به نیکی سخن . مهربان، با محبت، اجتماعی، و بیتکلف بود. هاي ننگ نوابغ مبرا بود تقریباً از لکه

اش به  عالقه. روسو را بسیار دوست داشت، هرچند که روسو او را رنجانده بود. پرداخت گفت، و دیون خود را می می

  گرتري در آن کلبه . که روسو در آن زندگی کرده بود، خرید  روسو آنچنان بود که وي در سنین کهولتش ارمیتاژ را،

.، هنگامی که ناپلئون با همۀ اروپا در حال جنگ بود، درگذشت1813سپتامبر  24در 

V - هنر در دوران سلطنت لویی شانزدهم  

العمل خود را  عکس  آغاز شده بود،) 1754(در این هنگام سبک لویی شانزدهم، که تقریباً از زمان تولد لویی شانزدهم

پیچ وخم سبک باروك و ظرافتهاي زنانۀ سبک روکوکو ادامه داد و به سوي خطوط مردانه علیه بیقاعدگیهاي پر

وتناسب موزون هنر نئوکالسیک ملهم از حفاریهاي هرکوالنئوم و حرارتی که وینکلمان نسبت به آثار یونانی رومی 

جالب این است که . خورد مشهورترین نمونۀ سبک جدید در معماري پتی تریانون به چشم می. داشت گام برداشت

گیري از پتی تریانون، که در حکم تجلیلی  کردند، در بهره مادام دوباري و ماري آنتوانت که با یکدیگر صحبت نمی

/ یک نمونۀ قشنگ دیگر کاخ لژیون د. مختصر از نظام و سادگی سبک کالسیک بود، با یکدیگر وحدت نظر داشتند

یک اثر . توسط پیر روسو در ساحل چپ رود سن ساخته شد 1782راونور کنونی است که به عنوان کاخ سالم د

تجدید بنا شد، که داراي شبکۀ آهنی باشکوهی  1776بزرگتر در این سبک کاخ دادگستري است، به صورتی که در 

از آن . آوري به سبک دوریک به خود گرفت شکل حزن) 1779(اودئون / تئاترناسیونال دو ل. در جلو دادگاه مه است

توسط ژاك روسو بنا شد، که ترکیبی است از سبک کالسیک و ) 1778(تداشتنیتر تئاتري است که در آمیندوس
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به شیوة سبک کالسیک تئاتري عظیم ساخت که آرثر یانگ آن را  1775در بوردو، ویکتور لویی در . سبک رنسانس

زي که بتواند به پاي آن برسد من چی. از هر بناي دیگر در فرانسه بمراتب باشکوهتر است«: چنین توصیف کرد

افتادند، مگر براي  هاي نقشدار بتدریج از مد می پرده. کردند تزیینات داخلی برازندگی فرانسوي را حفظ می».ام ندیده

شد، ولی در اطاقهاي خواب به کار  پوشش صندلیها و نیمکتهاي راحتی؛ کاغذ دیواري نقاشی شده از چین وارد می

کاري شده،  شدند که روي آنها کنده هاي پذیرایی معموال به قطعاتی از چوب پرورده تقسیم میدیوارهاي اطاق. رفت می

. کردند هاي موجود در ایتالیا برابري می یا اشکال و طرحهاي گلدار سبک آرابسک نقاشی شده بودند و با بهترین نمونه

هانري ریزنر و داوید رونتگن - اي ژاندر فرانسۀ دوران لویی شانزدهم زیباترین اثاث توسط دو آلمانی به نامه

آور است که براي ماري آنتوانت و پتی  هایی رشک مجموعۀ آثار هنري واالس حاوي نمونه. طرحریزي و ساخته شدند

  .تریانون ساخته شده بودند

گی ادامه ژاك کافیري از دوران لویی پانزدهم همچنان به زند- پیگال، فالکونه، و ژان. رونق گذارد  سازي روبه مجسمه

اوگوستن پاژو، که در دوران سلطنت لویی پانزدهم کار خود را آغاز کرده بود، در این هنگام مورد توجه و . دادند

روایال و - کاریهایی براي تزیین پاله کنده او با مأموریتهایی که از طرف لویی شانزدهم یافته بود، . شناسایی قرار گرفت

به نام پسوخه در تنهایی کوشید که دو عنصر موجود در عصر جدید، یعنی احساس  در اثر خود. داد بوربون انجام- پاله

او هنر خود را به کلودیون منتقل کرد و دختر خود را به ازدواج با او . لطیف و فرم کالسیک، را با یکدیگر سازش دهد

ساخت،  ل رس و ماسه میکلودیون تندیسهاي خود را از ترکیبات گ. نام واقعی کلودیون، کلود میشل بود. درآورد

در تندیسی که از مونتسکیو ساخت، به حد اعالي . داد، و از این راه به ثروت رسید قدري کیفیت شهوانی به آنها می

در اثرش به نام پري و ساتیر، که اینک در موزة هنري مترپلیتن نیویورك است، همۀ . هنر خویش دست یافت

. اند هاي جسم انسانی منعکس شده جذبه

ژان، که . پدر وي دربان یکی از مدارس هنرهاي زیبا بود. آنتوان اودون بود-ساز این دوران ژان ترین مجسمه رجستهب

در ورساي به دنیا آمده بود، از تندیسهایی که لویی چهاردهم باغهاي لونوتر را با آنها تزیین کرده بود، رایحۀ 

را در سن بیست سالگی » جایزة رم«ل به تحصیل پرداخت، وي پس از اینکه نزد پیگا.کرد سازي استشمام می مجسمه

تندیس قدیس برونو، که وي آن را در رم تراشید، چنان مورد پسند کلمنس چهاردهم ). 1760(ربود و به ایتالیا رفت 

 داشتند، این تندیس لب به اگر احکام فرقۀ این قدیس او را به سکوت وانمی«: قرار گرفت که وي چنین اظهارنظر کرد

یکی از اینها، که از برنز است و جزو . در پاریس وي سلسله تندیسهایی از دیانا تراشید یا ریخت» .گشود سخن می

از آن . انگیز از خصوصیات سبک کالسیک و برازندگی فرانسوي است باشد، اثري اعجاب مجموعۀ هانتینگتن می

نمایشگاه «اجازه ندادند این تندیس در  1785سال در . باشد مشهورتر دیاناي برهنه است که اینک در موزة لوور می

تر از آن بود که  وي زیباتر و برهنه«که ) گفت به طوري که منتقدي می(قرار داده شود، شاید به این علت » آثار هنري

که  اي و به احتمال بیشتر، علت آن این بود که این تندیس از تصور دیرینه» .بتوان آن را در معرض دید عامه قرار داد

  . کرد دربارة عفت دیانا وجود داشت تخطی می

یافت تا در ساختن  سازي معاصران سود بیشتري می ، در شبیه اودون، مانند بسیاري از هنرمندان دیگر قرن هجدهم

او بر آن شد که نسبت به حقایق راه انصاف درپیش گیرد،   با این وصف،. شد به حریم آنها تجاوز کرد االهگانی که نمی

وي ساعتهاي بسیاري را در اطاقهاي تشریح مدارس . یشتر خصوصیات اخالقی را مجسم دارد تا صورت ظاهر راو ب

هروقت امکان داشت، از سر کسانی که براي ساختن . پزشکی صرف کرد و به مطالعۀ کالبدشناسی پرداخت

وقتی این . ریخت تراشید یا می ها میو تندیسهایی مطابق آن  کرد، گیري می نشستند اندازه تندیسهایشان در برابرش می

شد، واقعاً متعلق به  طور که ادعا می سؤال پیش آمد که آیا جسدي که در پاریس از خاك بیرون آورده شده بود، همان
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 1781هاي جمجمۀ تندیسی که اودون در هاي جمجمۀ جسد با شکل و اندازه جان پول جونز است یا نه، شکل واندازه

و تطابق این دوچنان نزدیک بود که یکی بودن هردو به عنوان یک حقیقت تأیید شده مورد   د،ریخته بود مقایسه ش

ساخت، نشان داد و همۀ » میرابو«او همۀ آسیبهایی را که آبله وارد کرده بود، در تندیسی که از . قبول قرار گرفت

ده بودن آنها براي سخن گفتن، را ها، حتی حرارت و عمق چشمها، و بازبودن لبها، و آما ها و چین و چروك سایه

طولی نکشید که همۀ غولهاي دوران تحول با کمال میل براي ساختن تندیسهایشان در برابر او  .مجسم کرد

به این . نشستند، و او آنها را با چنان امانتی تحویل ما داد که که مرمر و برنز را به گوشت و روح تاریخ تبدیل کرد می

الفایت،   آالمبر، بوفون، تورگو، لویی شانزدهم، کاترین دوم، کالیوسترو،/روسو، دیدرو، د  تر،توانیم ول ترتیب ما می

یک نیمتنه از : به پاریس آمد، اودون چند تندیس از او ساخت 1778وقتی ولتر در . ناپلئون، و مارشال نی را ببینیم

گی است؛ یک نیمتنۀ مشابه از مرمردر موزة برنزکه اینک در موزة لوور است و منعکس کنندة از پاي افتادگی و خست

؛ یک سردیس متبسم، که ولتر را به نحوي کمال مطلوب »مجموعۀ واالس«ویکتوریا و البرت؛ یک نیمتنۀ دیگر در 

دهد و به سفارش فردریک کبیر ساخته شده بود؛ و از همه مشهورتر، تندیسی است که توسط مادام دنی به  نشان می

این مجسمه ولتر را در وضعیت نشسته، در حالی که لباس آزاد و گشاد برتن دارد نشان . کمدي فرانسز اهدا شد

اند، لبهایش نازك، و دهانش خالی از دندان است، و  هاي صندلی را محکم گرفته دهد؛ انگشتان استخوانیش دسته می

در همان سال اودون  .هاي بزرگ تاریخ هنراست این مجسمه. شود هنوز بشاشیتی در چشمان پرحسرتش دیده می

او از روي این قالب، . برداري کرد وقتی خبر مرگ روسو را شنید، به ارمنونویل شتافت و از صورت رقیب ولتر قالب

  .رود اي ساخت که اینک در موزة لوور است و از جمله شاهکارها به شمار می تندیس نیمتنه

و اودون چنان سردیسهاي   خته شد وجود داشتند،هایشان سا قهرمانان امریکایی نیز در میان کسانیکه تندیس

فرانکلین، و   هاي کشورهاي متحد امریکا اشکالی که وي از واشینگتن، منطبق با اصلی از آنها ساخت که هنوز بر سکه

او با . به امریکا بازگشت، اودون همراه او رفت 1785هنگامی که فرانکلین در . اند جفرسن ساخته بود، نقش بسته

ه ماونت ورنون رفت و واشینگتن پرمشغله و بیحوصله را وادرا کرد که مدت دوهفته به طور منقطع در برابرش شتاب ب

به این ترتیب، وي تندیسی را ساخت که اینک زینتبخش مقر حکومت ایالتی در . بنشیند تا تندیسش را بسازد

سنگ خارا ساخته شده و پیروزیهاي دهد که از  این تندیس مردي را نشان می. ریچمند در ایالت ویرجینیاست

در اینجا نیز پیوند میان روح و جسم، که از خصوصیات ویژة هنر . اند پرهزینه و کارهایی که در پیشند مکدرش ساخته

  .خورد به چشم می  اودون است،

داوید نقاش در لویی -دادند، و ژاك اگر گروز و فراگونار در تمام طول سلطنت و دوران انقالب به کار خود ادامه نمی

العنان همۀ هنرها در فرانسه  وار بود و به مقام حاکم مطلق دورانی از زندگی خود که مانند دوران زندگی ناپلئون شهاب

شد که نقاشی به صورت یک کار ظریف کم اهمیت  رسید، عظمت تندیسهایی از نوع آنچه گفته شد باعث می نمی

پدرش فرانسوا بوشه آموخت و یک رسام درجه اول و یک استاد خط و داوید فنون نقاشی خود را از عموي . درآید

بوشه متوجه شد که تغییر اخالقیات از زمان مادام دو پومپادور و مادام دو باري تا زمان . ترکیب شد نه استاد رنگ

که در کارگاه ژوزف  انداخت، و به داوید اندرز داد ماري آنتوانت چنان بود که بازار پستان و کپل را بتدریج از رونق می

 1775در . کشید، به آموختن سبک توأم با عفت نئوکالسیک بپردازد وین، که سربازان رومی و زنان قهرمان را می

در آنجا نفوذ وینکلمان و منگس، و همچنین نفوذ تندیسهاي دوران عتیق در تاالر . داوید همراه وین به رم رفت

اك در هرکوالنوم و پومپئی را احساس کرد؛ اصول نئوکالسیک را پذیرفت و هاي بیرون آورده از خ واتیکان و ویرانه

. تندیسهاي یونان را به عنوان مدل براي نقاشیهاي خود اختیار کرد



۶٧١١

سلسله آثاري به سبک کالسیک، که به طرزي خشک و رسمی کشیده شده بودند، به   وقتی به پاریس بازگشت،

، مرگ سقراط )1785(، سوگند هوراتیها )1783(گرید  که برجسد هکتور میآندرو ماخه : معرض نمایش گذارد، مانند

در افسانه، به صورتی که لیویوس ). (1789(، و بروتوس در بازگشت از محکوم کردن پسران خود به مرگ )1787(

ه م، پسران خود را ب ق 509کند، لوکیوس یونیوس بروتوس، به عنوان قاضی جمهوري جوان روم، در سال  نقل می

داوید این تصویر آخري را در دم .) اي که براي بازگرداندن پادشاهان کرده بودند، به مرگ محکوم کرد خاطر توطئه

اهل هنر اعتراض کردند، . نشان دادن آن ممنوع شد  کشیده بود، و وقتی آن را به فرهنگستان پاریس ارائه داد،

مردم پاریس در آن نقاشیها و اصول اخالقی . دوران افزودسرانجام تصویر نشان داده شد و به تب وتاب انقالبی آن 

. علیه سبک روکوکو اشرافی، و علیه ظلم وجور پادشاهان: یافتند کردند شورشی دوگانه می خشکی که آنها القا می

  .داوید قهرمان افراطی کارگاههاي هنري پاریس شد

یک عضو دیگر که . به اعدام پادشاه رأي داد 1793در طی انقالب وي به عضویت کنوانسیون انتخاب شد، و در ژانویۀ 

و جسد وي به عنوان یک ) 1793ژانویۀ  20(طلب به قتل رسید به همین ترتیب رأي داده بود توسط یک سلطنت

داوید تصویري از آخرین لحظات لوپلتیه کشید؛ . شهید جمهوریخواه در معرض تماشاي عموم قرار داده شد

ژوئیۀ  13(هنگامی که مارا به دست شارلوت کورده به قتل رسید . تماعات خود آویختکنوانسیون آن را در محل اج

هنر بندرت چنین . ، داوید مقتول را در حالی نشان داد که نیمی از بدنش درآب حمامش قرار داشت)1793

تذکرة شهداي  این دو تصویر توصیف و. رفت واقعبینانه یا تا این حد حساب شده براي تحریکات احساسات به کار می

کرد، در عوض رئیس همۀ امور هنري  داوید با شوروشوق براي دانتون و روبسپیر کار می. گذاري کرد انقالب را پایه

قدرت را در دست گرفت، داوید با همان حرارت و تعصبی » کنسول«هنگامی که ناپلئون با عنوان رومی . پاریس شد

دید که  می» فرزند انقالب«او بوناپارت را به عنوان . کار کرده بودبرایش نقاشی کردکه براي رهبران دوران وحشت 

وقتی ناپلئون خود را امپراطور کرد . جنگید تا مانع شود پادشاهان اروپا همقطار خود را به فرانسه بازگردانند می

سمت نقاش  کرد دچار نقصان نشد، و ناپلئون او را به ، ستایش بسیاري که داوید نسبت به وي احساس می)1804(

ناپلئون در حال عبور از کوههاي آلپ، : این هنرمند چند نقاشی مشهور براي او کشید، مانند. دربار امپراطوري برگزید

نهد، و توزیع نشان عقاب؛ این نقاشیهاي عظیم بعدها روي دیوار اطاقهاي کاخ ورساي جا  ناپلئون تاج برسر ژوزفین می

هایی عالی از مادام رکامیه و پاپ پیوس ششم  رتهاي خود را با ساختن تک چهرهدر ضمن، داوید تنوع مها. داده شدند

به بروکسل . طرد شد» شاهکش«هنگامی که بوربونها به سلطنت بازگردانده شدند، داوید به عنوان یک  68. نشان داد

. تبعیدش سهیم شودنزدش آمد تا در ) که وي را به خاطر حرارت انقالبیش ترك کرده بود(رفت، و در آنجا همسرش 

سازي، که منگس طرفدار آن بود،  در این هنگام وي به موضوعات کالسیک و به سبک نقاشی مبتنی بر اصول تندیس

.، در سن هفتادوهفت سالگی، یکی از تماشاییترین ادوار در تاریخ هنر را به پایان رسانید1825در . بازگشت

ها را  شمرد و پادشاهان و ملکه لوبرن، که انقالب را مردود می-ویژههاي او تصویري است از مادام  در میان تک چهره

خاطراتی منتشرکرد، که گزارشی مطبوع از ) 1842 -1755(اش  مادام در اواخر عمر هشتادوهفت ساله. داد ترجیح می

خوب، که از توصیفی از سفرها و ماجراهاي هنري، و تصویري از یک زن   انگیز از ازدواجش، جوانی خود، داستانی غم

پرداز بود، هنگامی درگذشت که او  چهره ، که یک تک پدرش. داد خشونت تاریخ سخت یکه خورده است، به دست می

سیزده سال داشت، و از خود ثروتی باقی نگذاشت؛ ولی الیزابت شاگردي چنان مستعد بود که تا سن شانزدهسالگی از 

او با یک نقاش دیگر به نام پیرلوبرن، نوة برادر شارل لوبرن  1776در . کشید درآمد خوبی داشت هایی که می چهره تک

شهوت «گوید که شوهرش ثروت او و خودش را براثر  او می. که رئیس امور هنري لویی چهاردهم بود، ازدواج کرد

یید الیزابت دختري برایش زا. بر باد داد» اش به قمار لجام گسیختۀ خود نسبت به زنان بدکاره و همچنین عالقه
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او تصویر ماري آنتوانت را کشید، و ملکه چنان از او خوشش آمد که  1779در  .و کمی بعد او را ترك کرد) 1778(

این دو زن چنان با یکدیگر دوست شدند که آهنگهاي پرلطافتی را . چهره در برابرش نشست براي کشیدن بیست تک

این عنایت سلطنتی، و برازندگی . خواندند باهم می ساخت که با آنها گرتري از چشمان مردم پاریس اشک جاري می

هاي  کرد و گونه او همۀ زنان را زیبا تصویر می. کارش، همۀ درها را به روي این نقاش جذاب گشود پرظرافت 

زد که براي کشیدن تصویرشان  می طولی نکشید که همۀ بانوان پولدار دلشان غنج . داد شان را گلگون جلوه می پژمرده

توانست یک اقامتگاه پرهزینه و یک سالون  داشت که می او چنان دستمزدهاي گزافی دریافت می. بر او بنشیننددر برا

  .که بهترین موسیقیدانان پاریس به آن رفت وآمد داشته باشند دایرکند

ار سوم که به ب. مادام لوبرن، با وجود دوستی با ملکه، سه بار براي کشیدن تصویر مادام دو باري به کاخ لووسین رفت

وقتی به شهر بازگشت، دید که زندان . ، صداي آتش توپها را در پاریس شنید)1789ژوئیۀ  14(این محل رفت 

اکتبر، در  5در . آلود هستند هاي خون الناس پیروز مشغول حمل سرنجبا بر روي نیزه باستیل تسخیر شده است و عوام

تا پادشاه و ملکه را اسیر خود کند، او آنچه توانست از متعلقات رفت  حالی که جمعیت دیگري از مردم به ورساي می

در ناپل . در رم تصویر خود و دخترش را کشید. آوري کرد وسیزده سال تبعید داوطلبانه را پیش گرفت خود جمع

رگ پطرزبو در وین، برلین، سن. مجسم کرد) کاهنۀ باکوس(تصویر لیدي همیلتن را کشید و او را همچون یک باکانت 

در آنجا، در حالی که بر همۀ فراز و ). 1802(به فرانسه بازگشت   نقاشی کرد، و وقتی از حرارت انقالب کاسته شد،

.چهل سال دیگر زندگی کرد و با هوشیاري، پیش از تجدید انقالب، چشم از جهان بست  نشیبها پیروز شده بود،

VI - ادبیات  

انسه آثار قابل توجهی به وجود آورد که هنوز خوانندگانی دارند و افکار ادبیات فر 1789و  1774در مدت کوتاه میان 

پیر؛ روابط خطرناك، اثر -اندرزها، اثر شامفور؛ پل وویرژینی، اثر برناردن دو سن: دهند، از قبیل را تحت تأثیر قرار می

ج ولی افشا کنندة رستیف دو ال ؛ و کتابهاي پر هرج ومر)ایم اش به قدر کافی صحبت کرده که درباره(شودرلو دو الکلو 

  ها، مجالت، ها، محافل قرائت، دروس، روزنامه اینها در حکم جزایري بودند که از دریاي ادب مدارس، کتابخانه.برتون

. آوردند و چنان آثار قلمی پرجوش و خروشی بودند که دنیا تا آن زمان به خود ندیده بود و کتابها سر برمی  ها، جزوه

میلیونها نفر از آنها تشنۀ دانش، و سرهایشان به   توانست بخواند؛ با این وصف، وچکی از مردم فرانسه میتنها اقلیت ک

هاي دانش  اي در زمینه المعارفها، فشردة کتابهاي علوم، و مطالب عمده ة دایر. ي ظرفیت پراز اندیشه بودندحد اعال

  .ادي به گسترش آموزش و پرورش بسته بودندفرانسه و مصلحین امید زی» فیلسوفان«. بازار خوبی داشتند

با آنکه نفوذ یسوعیان از میان رفته بود و مدارس در این هنگام تحت نظارت دولت قرار داشتند، هنوز بیشتر کار 

ناپذیر پایبند سنت  که از نظر مذهبی و سیاسی به نحوي انعطاف  دانشگاهها،. شد تدریس به دست روحانیان اداره می

ولی مردم در . یحالی و بدنامی دچار شده، و در پایان قرن تازه توجه به علوم را آغاز کرده بودندبودند، به ب

در . یافتند، و تعداد مدارس فنی بسرعت رو به افزایش بود سخنرانیهاي عمومی دربارة علوم با شور وشوق حضور می

اده بیشتر به یکی از دوازده دانشکدة نظامی، که جوانان نجیبز. ها تقریباً همۀ شاگردان از طبقۀ متوسط بودند دانشکده

ناپلئون   در برین، ها،  در یکی از این دانشکده. (رفتند یا بعد از آن تأسیس کرده بود، می 1776ژرمن در سال - سن

اغلب سازمانهایی براي پشتیبانی «شود،  ها، به طوري که گفته می دانشکده دانشجویان.) بوناپارت مشغول تحصیل بود

التحصیالن دانشگاهها بیش از آن بود که  و چون در این هنگام تعداد فارغ» دادند؛ تظاهرات سیاسی تشکیل می از

گونه افرا  این. دادند التحصیالن بیکار نداهاي عدم رضایت سرمی اقتصاد فرانسه بتواند مورد استفاده قرار دهد، فارغ

.کردند نوشتند که آتش شورش را تندتر می جزواتی می
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این . هاي خصوصی داشتند، و در این راه رقابتی سرسختانه در کار بود هاي خود کتابخانه روتمندان در خانهث

طبقات متوسط . شدند ها حاوي کتابهایی بودند که به طرز نفیسی صحافی شده بودند و گاهی هم خوانده می کتابخانه

تقریباً همۀ این کتابها . خریدند ها یا کتابفروشیها کتاب می کردند، یا از دکه هاي سیار استفاده می و پایین از کتابخانه

فروش کتاب در پاریس حدود چهار برابر لندن، که جمعیتش بسیار بیشتر از  1774در . جلدهاي کاغذي داشتند

   .ساخته بود» اداره نشدنی«رستیف دو ال برتون گزارش داد که مطالعه کارگران پاریس را . شد پاریس بود، برآورد می

دایر شده بود،  1631که در  نشریۀ قدیمی گازت دو فرانس،. ها از لحاظ تعداد، اندازه، و نفوذ روبه افزایش بودند روزنامه

به عنوان  1672که در   نشریۀ مرکو دو فرانس،. اخبار سیاسی بود - و مورد عدم اعتماد - هنوز فراهم کنندة رسمی

شد، و این رقم بسیار عالیی شمرده  در سیزده هزار نسخه منتشر می 1790مرکور گاالن آغاز به کار کرده بود، در

نشریۀ ژورنال دو پاري، نخستین نشریۀ روزانۀ فرانسه، در . خواند ترین روزنامۀ فرانسه می میرابو آن را با کفایت. شد می

هاي  شار یافت؛ روزنامهانت 1789نوامبر  24انتشار خود را آغازکرد؛ نشریۀ مشهورتر از آن به نام مونیتور در  1777

  .بود» پسر«ایالتی متعددي نیز وجود داشتند، مانند کوریه دو پرووانس، که سردبیر آن میرابو 

در آخرین ماههاي . شدند، و سرانجام آنچه را که در سر راهشان بود با خود بردند آسا منتشر می جزوات به طور سیل

ضی از اینها اثري تاریخی داشتند، مانند جزوة آبه سیس به نام بع. جزوه در فرانسه منتشر شدند 2600حدود  1788

نکر . مطبوعات قویترین نیرو در فرانسه بودند 1789تا ژوئیۀ . طبقۀ سوم چیست؟ یا فرانسۀ آزاد اثر کامی دمولن

 قدرت نامرئی که، هرچند بدون ثروت، بدون سالح، و بدون ارتش است،«: چنین توصیف کرد 1784مطبوعات را در 

آواز در این جنب و جوش نقشی ایفا » .کند به شهرنشینان و درباریان، و حتی در کاخهاي سالطین، یکسان تحکم می

  . داشتند پسند اختیاراتش را محدود می نامید که آهنگهاي عامه کرد؛ شامفور حکومت را یک نظام سلطنتی می می

در دربار، به شرکت در حمله به زندان » عنصر مطلوب«خود شامفور هم در جریان افکار انقالبی گرفتار آمد و از 

متولد شد؛ به پاریس آمد، و با نیروي  1741و در   او فرزند خواربار فروش یک دهکده بود،. باستیل تغییر وضع داد

گیري از مصاحبت تحرك بخشش، به او جا و  زنان صرفاً به خاطر بهره. کرد طبع خود امرار معاش می تفکر و لطافت

  . دادند میغذا 

یکی از آنها که در فونتنبلو اجرا شد چنان مورد توجه ماري آنتوانت قرار گرفت که وي پادشاه . چند نمایشنامه نوشت

او منشی یکی از خواهران لویی شانزدهم شد و سالی . لیوري برایش تعیین کند 1200را وادار کرد یک مستمري 

آن بود که وي به هدفها و سرنوشت پادشاه وابسته است، ولی در همه چیز گویاي . لیور دیگر دریافت داشت 2000

او بود که به سیس . و طولی نکشید که به یک منتقد پرنیش حکومت تبدیل شد  او با میرابو آشنایی یافت، 1783

. اش گذارد پیشنهاد کرد که عنوان چشمگیر طبقۀ سوم چیست؟ را روي جزوه

تن از وونارگ، الروشفوکو، و ولتر، اندرزهاي خود را به رشتۀ تحریر درآورد و در آن در خالل این احوال، او با الهام گرف

مادام هلوسیوس، که سالها وي را به عنوان یک میهمان در خانۀ خود در . نظر نیشدار خود را دربارة جهان ابراز داشت

او زندگی را » .مگین بودمکردم، بقیۀ روز غ هرموقع که من صبح با شامفور صحبت می«: سور نگاه داشت، گفت

فریبد؛ و اما در مورد  باز است که همیشه ما را می امید یک حقه«. دانست شود می اي که براساس امید زده می حقه

انگیز، و اسرار  اگر حقایق بیرحم، کشفیات غم» «.خودم، سعادت من تنها هنگامی شروع شد که از امید دست کشیدم

دهند، برهمان مرد در سن بیست سالگی روشن شده بودند، او یا  له را تشکیل میاجتماع که آگاهی یک مرد چهلسا

پا به میدان گذارده بود، عقل و خرد را » عصرخرد«شامفور، که در پایان » .گشت شد و یا عمداً فاسد می دچار یأس می

چنین به نظر «: گفت داد و می مورد استهزا قرار می  به عنوان اینکه بیشتر آلت زشتی است تا فرماندة احساسات تند،

: گفت در مورد زنان می» .شود تا براثر شهواتش رسدکه بشر در وضع فعلی جامعه بیشتر براثر عقل خود فاسد می می
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هیچ زنی پیدا نخواهد شد که دربارة خودشان بدتر از آن   تواند در مورد زنان تصور کند، هرچیز بدي که یک مرد می«

هردو دردسر آورند؛ ما باید آن یکی را ترجیح   هم ازدواج و هم تجرد،«. ر حکم دامی استازدواج د» .مرد نیندیشد

گیرند، در راه دوستی خرج  زنان تنها آنچه را که از عشق وام می» .دهیم که ناراحتیهایش بدون درمان نباشند

 ».، چیزي نیست›پوستدو‹عشق، به صورتی که در اجتماع وجود دارد، جز تبادل هوسها و تماس «و » !کنند می

او دربارة . هاي اعیانی قدم به خیابانهاي پاریس گذارد، بدبینی او تشدید یافت هنگامی که شامفور از کاخها و خانه

جایی است  …میرند،  پاریس شهر تفریح و خوشگذرانی است که در آن چهارپنجم مردم از غصه می«: پاریس گفت

براي بشریت موجب «. نیاوردن است نها درمان این اماکن فقیرنشین بچهت» .کس در آن محبتی ندارد متعفن و هیچ

بدبختی،و براي حکمرانان جابر موجب خوشبختی است که فقرا و بیچارگان غریزه یا غرور فیل را که در اسارت تولید 

عشق به : عنیالزم است که اضداد، ی«. کرد شامفور گاهی عنان کمال مطلوب جویی را رها می» .کند ندارند مثل نمی

از سالمت نفس با  فضیلت با بیتفاوتی نسبت به افکار عمومی، ذوق به کار با بیتفاوتی نسبت به شهرت، و توجه

او چند سال در فکر آن بود که با وقف کردن خود به انقالب، به زندگی » .بیتفاوتی نسبت به حیات، به هم پیوند یابند

در آن هنگام . با میرابو، دانتون، مارا، و روبسپیر یأس وي را تجدید کردولی پنج سال سروکار داشتن   مفهوم بخشد،

یا برادر من باش یا «: این مفهوم را یافته است» آزادي، برابري، و برادري«رسید که شعارانقالبی  به نظر وي چنین می

ۀ خویش، رهبران افراطیتر را او سرنوشت خود را به ژیروندنها وابسته کرد و با لطافت طبع بیپروایان» .کشم تو را می

وقتی که بار دیگر تهدید به دستگیري شد، به خود گلوله و   مورد حمله قرار داد؛ دستگیر، ولی کمی بعد آزاد شد؛

سرانجام از این جهان که در آن قلب باید «: زنده ماند، و پس از اینکه به سیس گفت 1794آوریل  13تا . چاقو زد

.چشم از جهان بست» .روم برنز کند، می بشکند یا خود را تبدیل به

پیر کامل و مورد -هانري برناردن دو سن-اگر نفوذ ولتر در شامفور در مقام نخستین قرار داشت، نفوذ روسو در ژاك

فرانس، که اینک -دو- به عنوان مهندس به یک مأموریت دولتی به ایل) 1768(ویک سالگی  او در سن سی. اذعان بود

» وضع طبیعی«کرد  وي در آن جزیرة کوهستانی، بارانی، و پرمیوه آنچه را که فکر می. شود، رفت موریشس نامیده می

پس از بازگشت به . مردان و زنان با زمین رابطۀ نزدیکی داشتند و از زشتیهاي تمدن آزاد بودند. روسو بود یافت

او را تحمل کند، و او را ناجی دیگري  ، از دوستان سرسپردة ژان ژاك شد، عادت کرد که تندخوییهاي)1771(فرانسه 

زندگی ساده و ایمان مذهبی برقراردارندة مردم جزیره را ) 1773(فرانس -دو-او در سفر به ایل. براي بشریت بپندارد

العمل سالمت بخشی علیه ولتر یافت و براي نویسندة آن یک مستمري  اسقف اکس در کتاب وي عکس. توصیف کرد

به ) 1786(و هماهنگی طبیعت ) 1784(برناردن با مطالعات دربارة طبیعت . یور تأمین کردل 1000سلطنتی به مبلغ

عمل تعیین مقرري پاسخ گفت و در آنها، پس از توصیف عجایب زندگی گیاهان و حیوانات، استدالل کرد که موارد 

او در . کند ثابت می آشکار انطباق با محیط، هدف، و طرحهاي متضمن مقصود، وجود خردي مافوق همۀ خردها را

هرقدر که عقل پیشتر رود، شواهد «: تجلیل از احساس و واالتر شمردن آن از عقل، از روسو نیز پیشتر رفت و گفت

دهد؛ و عقل به جاي اینکه اندوههاي ما را با پژوهشهاي خود تسکین دهد،  بیشتري در هیچ بودنمان به ما ارائه می

بخشد، و با تحت انقیاد در  اي واال می به ما نیروي محرکه …ولی احساس  …. افزاید اغلب با نور خود برآنها می

برناردن به طبع دوم مطالعات » .آید ترین غریزه در زندگی بشر در می آوردن عقل ما، به صورت واالترین و ارضا کننده

ها،  سل، و تغییر سلیقهیک داستان عشقی تحت عنوان پل و ویرژینی افزود که با وجود گذشتن بیش از ده ن) 1788(

آیند، از این دو زن، یکی  دو زن فرانسوي باردار به موریشس می. یک اثر درجۀ اول در ادبیات فرانسه باقی مانده است

اطفال در . آورد و دیگري ویرژینی را یکی پل را به دنیا می. مرده و دیگري معشوقش او را ترك کرده است شوهرش

. شوند ناظر باشکوهی که بوي گلهاي طبیعی آنهارا عطرآگین کرده است بزرگ مییک درة کوهستانی، در میان م
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رسند، عاشق یکدیگر  همینکه آنها به سن بلوغ می. گیرد اخالقیات آنها از محبت مادرانه و تعلیمات مذهبی شکل می

میراثی را دریافت شود تا  ویرژینی به فرانسه فرستاده می. کس دیگري هم در آن اطراف نیست شوند، چون هیچ می

شود مشروط براینکه  به اوکراراً پیشنهاد ازدواج و ثروت می. آید زیاد پیش نمی»وضع طبیعی«امري که در یک -دارد

رود تا کشتی او را که  پل به ساحل می. کند تا به موریشس و نزد پل برگردد در فرانسه بماند، ولی او اینها را رد می

رود،  ولی کشتی به قسمتهاي کم عمق آب می. زده کرده است و خوشبختی او را ذوقفکر عشق . شود ببیند نزدیک می

کند غرق  ویرژینی در تالشی که براي رسیدن به ساحل می. شکند نشیند، و طوفانی آن را درهم می به گل می

. میرد شود، و پل از غصه می می

گی و وزن و قافیه سروده شده است که در این کتاب کوچک به صورت شعر منثور و با چنان سادگی سبک و پاکیز

آمیز و پراحساسش با خلق وخوي زمان سازگار  لحن تقدس. کجا در ادبیات فرانسه از آن بهتر وجود نداشته است هیچ

برناردن به عنوان . شد که این زنان و اطفال با فضیلت برده داشتند کس از این حقیقت ناراحت نمی بود، و هیچ

آمیز به وي نامه  زنان با همان لحن تحسین اخالص. مورد تحسین و تشویق قرار گرفت جانشین واقعی روسو

برداري  برناردن هم مانند روسو از شهرت خود بهره. نوشتند که با آن خاطر نویسندة امیل را تسکین داده بودند می

اي نزد و در بحبوحۀ  ب به او لطمهانقال. کرد سروصدا در میان فقرا زندگی می او از اجتماع رویگردان بود و بی. نکرد

این زن دو بچه برایش . شدت عمل آن، او،در سن پنجاه وپنج سالگی، با فلیسیته دیدو بیست ودو ساله ازدواج کرد

او پس از مرگ فلیسیته مجدداً در سن شصت وسه سالگی با زن جوانی به نام . آورد که پل و ویرژینی نامیده شدند

. او را تحت توجه قرار داد 1814کرد، و این زن با عالقه و محبت تا زمان مرگ برناردن در  دزیره دو پله پو ازدواج

شاتوبریان مشعل رمانتیسم و . برناردن پیش از اینکه رخت به سراي باقی بکشد، شاهد باالگرفتن کار شاتوبریان بود

  .تقواي فرانسوي را از دست وي گرفت و آن را به قرن نوزدهم برد

خواند، ولی در بخشیدن آهنگ و رنگ و رو  تري هم بودند که دیگر کسی آنها را نمی ر کتابهاي کم اهمیتدر این عص

پس از سی سال کار، اثري به نام ) 1788(ژاك بارتلمی در سن هفتادودو سالگی - آبه ژان. به آن دوران سهیم بودند

ف وضع ظاهري، آثار عمیق، رسوم و عادات، که منظور آن توصی) 1788(سفر آناخارسیس جوان به یونان منتشر کرد 

این کتاب به . دید هاي یونان در قرن چهارم قبل از میالد به صورتی بود که یک مسافر سکوتیایی آن را می و سکه

توان گفت علم  باالترین نقطۀ موج کالسیک رسید، از موفقیتهاي برجستۀ ادبی آن دوران بود، و تقریباً می

. سه بنا نهادشناسی را در فران سکه

ها، یا تفکراتی دربارة انقالبات امپراطوریها، که کنت کنستانتین دو ولنه در  از نظر شهرت و محبوبیت،کتاب ویرانه

ولنه، که شاهد . کرد پس از چهارسال سفر در مصر و سوریه منتشر کرد، با کتاب سفر بارتلمی رقابت می 1791

تواند تضمین کند که ویرانی مشابهی روزي  چه کسی می«: پرسیدبقایاي درهم کوفتۀ تمدنهاي باستانی بود، 

ما اینک باید براي دادن پاسخی خوشبینانه به این سؤال، تردید کنیم، ولی ولنه، که » سرنوشت کشور ما نخواهد بود؟

برد، به  پا به میدان گذارد و مانند کوندورسه همۀ امیدهاي آن دوران را براي بشریت به ارث» عصر خرد«در پایان 

خوانندگان خود اطالع داد که از هم پاشیدگی آن امپراطوریهاي قدیمی معلول جهل مردم آنها بوده، و این جهل هم 

ولی اینک این اشکاالت . ناشی از اشکال در انتقال دانش از یک فردبه فرد دیگر و از یک نسل به نسل دیگر بوده است

این پس الزم است تا از ویرانی تمدن جلوگیري کند، گسترش وسیع دانش آنچه از . اند براثر اختراع چاپ برطرف شده

در . هاي غیراجتماعی خود را با خیر و صالح عمومی سازگار کنند است که افراد و دولتها را وادارد که کششها و انگیزه

انوادة واحد همۀ نوع بشر یک اجتماع بزرگ و یک خ«دهد و  این توازن نیروها، جنگ جاي خود را به حکمیت می

خواهد شد که تحت به حکومت یک روحیۀ واحد و قوانین عرفی خواهد بود که از همۀ سعادتی که طبیعت بشر قادر 
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ادم رستیف دو ال -بعد به دوران کار و فعالیت باورنکردنی نیکوال» .مند خواهد شد آن است بهره  به دست یافتن به

نامیدند؛ او حدود دویست  می» ولتر کلفتها«منجالب اجتماع، و» سورو«رسیم که بعضی از معاصران او را  برتون می

جلد کتاب نوشت که بسیاري از آنها را با دست و ماشین چاپ خود به چاپ رسانید و بعضی از آنها آشکارا خالف 

دهم آنها تصویري مشروح از اخالقیات و آداب طبقات پایین در دوران سلطنت لویی شانز  عفت عمومی بودند، و همۀ

  . کردند ارائه می

، شرحی دربارة پدرش ادمون داد که به طرزي لطیف به صورت کمال مطلوب در آورده )1779(او در زندگی پدرم 

. را داشت» ظاهر یک هرکول و مالیمت یک دختر«داد که  اي که از پدرش داشت او را نشان می شده بود، و خاطره

سرگشته و بیهدف، تحت عنوان آقاي نیکوال، مرکب از حقایق و  این پسر زندگی خود را در شانزده جلد مطالب

) 1737(او در یک خانۀ دهقانی . هاي خود به رشتۀ تحریر درآورد تخیالت دربارة نشیب و فرازها و عشقها و اندیشه

در . ودو کیلومتري اوسر به دنیا آمد در سی» شد خوانده می» البرتون«که یک قسمت از آن به نام (واقع در ساسی 

در سن چهاردهسالگی عاشق ژانت روسو، که . بار پدر شد براي نخستین) گوید وي با اطمینان می(سن یازدهسالگی 

: گوید او می.هفدهساله بود، شد و ستایش فراوان خود را، از پاهاي زنان که در تمام عمرش به جاي بود، آغاز کرد

پاي قشنگش براي من غیرقابل . منزه و لطیف بوداحساس من نسبت به وي به همان اندازه که شدت داشت، «

تا پیش یک ) 1751(گونه درگیریها، او را به اوسر فرستادند  شاید براي خالص کردن وي از این» .مقاومت بود

طولی نکشید که همسر ارباب خود را از راه به در کرد، ولی تنها مرجعی که . دار به عنوان کارآموز خدمت کند چاپخانه

پس از چهار سال . داشته است» رفیقه«گوید در سن پانزدهسالگی  او می. باشد ورد وجود دارد خود وي میدر این م

در آنجا به عنوان یک کارگر روزمزد چاپخانه به کار گمارده شد، و روزي . اشتغال به این کار، به پاریس نقل مکان کرد

گاهی، . یر کند و گاهی هم پول یک فاحشه را بدهدداد شکم خود را س فرانک درآمد داشت که به وي امکان می 2.5

در سن بیست وشش سالگی با زنی ازدواج  1760در . شد کشید، با زنان زغالفروش همبستر می وقتی که پولش ته می

 1784در . هر دو آنها خیانتکار از آب درآمدند. او آینس لوبک نام داشت. کرد که تقریباً به اندازة خودش با تجربه بود

هم طالق گرفتند، و علت آن هم این خطاهاي کوچک نبود، بلکه این بود که هردو آنها دست به کار نویسندگی  از

.کردند می زده بودندو برسر کاغذ، مرکب، و شهرت با یکدیگر رقابت 

پاي » قسمت اصلی و مهم«با اثري به نام پاي فانشت آغاز کرد که در آن،  1767نیکوال دوران نویسندگی خود را در 

در این اثر، به صورت نامه، گفته شده است . نام داشت) 1775(نخستین موفقیت ادبیش دهقان گمراه . آن دختر بود

یک . که چگونه ادمون دهقان که به پاریس نقل مکان کرده، بر اثر زندگی و المذهبی شهري فاسد شده است

افسانه است، و اصول اخالقی یک تظاهر؛ همۀ لذات  آموزد که خداوند یک آراس به او می/آزاداندیش به نام گودي د

فضیلت یک تحمیل بیمورد برحقوق طبیعی تمایالت ماست، و تعهد اولیۀ ما این است که تا آنجا که امکان   مشروعند،

؛ آراس بدون توبه به دار »خدایی وجود دارد«: گوید شود؛ ادمون به او می آراس دستگیر می. دارد، زندگی کاملی بکنیم

خواند؛ رستیف عقیده داشت این کتاب به » روابط خطرناك مردم«یکی از معاصران این کتاب را . شود آویخته می

، که به صورت )1784(در یک جلد کتاب دیگر تحت عنوان دهقان زن گمراه . اندازة زبان فرانسه عمر خواهد کرد

او . قی و فساد زندگی شهري ادامه دادقسمت الحاقی کتاب اول منتشر شد، حملۀ خود را به فقدان اصول اخال

  .رسانید که خود را در مدارج اجتماعی زناکاري یکی دو پله باالتر ببرد االمتیاز کتابهاي خود را به مصرف آن می حق

این داستانهاي کوتاه یک عنوان فرعی جالب . ترین کار رستیف زنان معاصر بود که شصت وپنج جلد شد قابل توجه

و عبارت بود از زندگی، عشق و آداب دختران گلفروش، زنان  -»قشنگترین زنان عصر حاضر ماجراهاي«- داشت

بلوط فروش و زغالفروش، زنان خیاط، زنان آرایشگر، که چنان واقعبینانه و دقیق توصیف شده بودند که اشخاص  شاه
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تا زمان بالزاك چنین . دادند ام میدیدند، به او دشن شناختند و هروقت نویسندة آن را در خیابان می واقعی خود را می

را »  موضوعهاي پست«منتقدان اعتیاد رستیف به . منظرة وسیعی از زندگی انسانها در ادبیات فرانسه عرضه نشده بود

داد، او را  کردند، ولی سباستین مرسیه، که تابلو پاریس او توصیف اصولیتري از شهر پاریس به دست می محکوم می

. نامید» نویس ما رگترین رمانبدون چون وچرا بز«

رویهاي شبانۀ  رستیف درست قبل از انقالب، در اثر خود به نام شبهاي پاریس، شروع به ثبت وقایعی کرد که در پیاده

بران،  گدایان، باربران، جیب- باز او در درجۀ اول متوجه اعماق پایین پاریس شد. بود) یا تصور کرده(خود دیده 

او مدعی بود که . ، میخوارگان، دزدان، منحرفین، فواحش، دالالن محبت، و خودکشی کنندگانقاچاقچیان، قماربازان

خیلی کم روي سعادت را دیده و متحمل بدبختی بسیار شده است، ودر بسیاري از موارد خود را به عنوان یک 

دید؛  ر حال شکل گرفتن میرفت و انقالب را د روایال می- هاي نزدیک پاله به کافه. کرد قهرمان نجاتبخش تصویر می

دعوت مشهور کامی دمولن به مسلح شدن را شنید؛ دید که تودة مردم پیروز سر از تن جداشدة لونه، رئیس زندان 

طولی نکشید . رفتند او شاهد زنانی بود که براي دستگیري پادشاه به ورساي می. دهند باستیل، را در انظار نمایش می

چندبار در معرض خطر دستگیري قرار گرفت، ولی با اعالم . نی زندگی خسته شدکه از شدت عمل و وحشت و ناام

لویی شانزدهم خوب «کرد که  شمرد و آرزو می او در خفا همۀ این کارها را محکوم می. ایمان انقالبی خود را نجات داد

احساساتی را گسیخته  روسو را به خاطر اینکه لجام احساسات تند جوانان، جاهالن، و اشخاص» .به قدرت بازگردد

شق و گستاخ و خودرأي  این امیل است که این نسل متفرعن را، که کله«: گفت داد، و می است، مورد شماتت قرار می

به این ترتیب، او » .کند، براي ما به بار آورده است است و صداي خود را بلند و صداي اشخاص مسن را خاموش می

، که بار دیگر فقیر بود و تنها از 1794در . دوران جوانی خویش نادم شد - گناهانولی نه  - ها سالخورده، و از اندیشه

از مردان و » وار فهرستی تقویم«شد، در جلد سیزدهم آقاي نیکوال  ها مستغنی شمرده می لحاظ خاطرات و تعداد نوه

اوند مجدداً مورد تأکید قرار از جمله چندصد رفیقه، تنظیم کرد و اعتقاد خود را به خد  زنانی که در زندگیش بودند،

برد و اطاقش فاقد وسیلۀ گرمایش  کنتس دو بو آرنه به ناپلئون گفت که رستیف در فقر به سر می 1800در سال . داد

فوریۀ  8در . به وي در وزارت پلیس شغلی داد 1805ناپلئون برایش پول، یک مستخدم، و محافظ فرستاد و در . است

رستیف به عضویت این (کنتس و چند عضو انستیتو دو فرانس . سالگی درگذشت رستیف درسن هفتادودو 1806

  . اش شرکت کرده بودند پیوستند به هزار و هشتصد نفر اشخاصی که در تشییع جنازه) سازمان پذیرفته نشد

VII  - بومارشه

شوم که برتري آن را  ی، بیشتر ناچار م بینم من هرچه هنرنمایش فرانسه را بیشتر می«: نوشت 1788آرثر یانگ در 

نسبت به هنر نمایش خودمان، از نظر تعداد اجراکنندگان، آوازخوانان، و کسانی که کار نمایشگري به آنان متکی 

از نو  1782فرانسه، که در - در تئاتر»  .اند، اذعان کنم است، و همۀ اینها به مقیاسی عظیم مورد تأیید قرار گرفته

در هنر بازیگري، . شدند هایی اجرا می ها، برنامه ترهاي ایالتی، هرشب، از جمله یکشنبهساخته شد، و در بسیاري از تئا

تالما، که بعداً بازیگر مورد . لوکن مرد، و سوفی آرنو بازنشسته شد 1778در . آمد  در این هنگام، دوران فترتی پیش

سز اجرا کرد، و نخستین پیروزي خود را با گروه کمدي فران 1787عالقۀ ناپلئون شد، نخستین برنامۀ خود را در سال 

- نویس این دوران میشل محبوبترین نمایش. به دست آورد 1789ژوزف شنیه در - در نمایشنامۀ شارل نهم اثر ماري

ما به او درود . ژان سدن، نویسندة کمدیهاي احساساتی بود که مدت یک قرن روي صحنۀ نمایش فرانسه قرار داشت

طور که به نظر  آن(رویم که به کمک موتسارت و روسینی به فیگارو روح، و به امریکا  یفرستیم و سراغ مردي م می

  .آزادي بخشید) رسید خودش می
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اوگوستن کارون مانند ولتر مدت بیست وچهار سال بدون اینکه از نام تاریخی خود خبر داشته باشد، زندگی - پیر

اوپس از قدري عصیان، حاضر شد حرفۀ . دنی بود- ام سنهاي پاریس به ن پدرش ساعتسازي در یکی از حومه. کرد می

ساعتهایی «داد  در بیست ویک سالگی نوعی چرخ دنگ ساعت اختراع کرد که به او امکان می. پدرش را دنبال کند

او با ساختن یک نمونه، لویی . »عالی بسازد که به هر اندازه که مناسب تشخیص داده شود نازك و کوچک باشند

. گرفت رسند کرد، و براي مادام دو پومپادور ساعتی چنان کوچک ساخت که داخل انگشتریش جا میپانزدهم را خ

ناظران آبدارخانۀ »در میان  1755در . مدعی بود که این کوچکترین ساعتی است که تا آن وقت ساخته شده است

هنگام صرف غذاي پادشاه، دم  این ناظران به. محلی را از صاحب سالخوردة آن آقاي فرانکه خریداري کرد» سلطنتی

. داد این شغل واالیی نبود، ولی به پیر امکان ورود به دربار را می. دادند دست وي بودند و پیشخدمتی او را انجام می

؛ و چون این )1756(پیر با بیوة او، که شش سال از خودش بزرگتر بود، ازدواج کرد . یک سال بعد، فرانکه درگذشت

وقتی همسرش . معروف شد» بومارشه«ک بود، پیر نام این ملک را بر نام خود افزود و به زن صاحب یک ملک کوچ

  .، ملکش را به ارث برد)1757(درگذشت 

حتی اشراف که از ترقی سریع او بسیار  - گاه از تحصیالت متوسطه برخوردار نشده بود، ولی همه کس بومارشه هیچ

آالمبر، و /ها با دیدرو، د او در سالونها و کافه. گویی اذعان داشتند فهبه تیزي فکر و سرعت او در لطی -ناراحت بودند

بهبودي که وي در ترتیب جاپایی . آشنا شد، و تراوشات دوران روشنگري را به خود جذب کرد» فیلسوفان«دیگر 

دادن درس وي به  1759از سال . چنگ به عمل آورد،توجه دختران ازدواج نکردة لویی پانزدهم را به خود جلب کرد

» بانوان سلطنتی«از بومارشه تقاضا کرد که از این   دوورنه، که یک بانکدار بود،-ژوزف پاري. چنگ به آنها پرداخت

، که این بانکدار یکی از مدیران آن بود، جلب »مدرسۀ نظامی«کمک بخواهد تا حمایت لویی پانزدهم را نسبت به آن 

او مرا «: بومارشه گفت. فرانک به او داد 60‘000دوورنه سهامی به ارزش - يپیر در این کار توفیق یافت، که پار. کنند

طبق راهنمایی او دست به چند . من تحت راهنمایی او شروع به ثروتمند شدن کردم …. وارد اسرار امور مالی کرد

مارشه در این زمینه به این ترتیب، بو» .کرد معامله زدم که در بعضی از آنها، وي با پول یا نام خود، به من کمک می

تا . هاي بسیار دیگر، از همان سوابقی پیروي کرد که ولتر ایجاد کرده بود، و یک فیلسوف میلیونر شد نیز، مانند زمینه

این سمت یک . قدر ثروتمند شده بود که یک سمت اسمی منشیگري پادشاه را خریداري کند او آن 1781سال 

. زیبایی در خیابان کنده گرفت و پدر و خواهران مغرور خود را در آن جا دادخانۀ . عنوان نجیبزادگی به دنبال داشت

یکی از این دو ازدواج کرده بود و دیگري، لیزت، نامزد خوسه . کردند دو خواهر دیگرش در مادرید زندگی می

 1764در مه . تانداخ کالویخواي فاخارذو، سردبیر و نویسنده، بود و مدت شش سال مرتباً ازدواج را به تعویق می

او کالویخو را یافت، و این . بومارشه سواري شبانروزي بلند مدتی را با دلیجان به سوي پایتخت اسپانیا آغاز کرد

شخص قول داد که بزودي با لیزت ازدواج کند؛ ولی سپس با نقل مکان کردن از یک جا به جاي دیگر از بومارشه 

خوسه به این بهانه معتذر . د و خواستار امضاي او روي عقدنامۀ ازدواج شدپیر سرانجام خود را به او رسانی. گریخت می

شد که همان لحظه مسهل خورده است، و قانون اسپانیا هر قرار دادي را که به وسیلۀ شخصی در چنین وضعی امضا 

. کار انداختبومارشه او را تهدید کرد، و کالویخو نیروهاي دولت را علیه وي به . دانست شده باشد نامعتبر می

از این تعقیب دست برداشت، دنبال کسب را گرفت، و . شکست خورد» از طریق امروز و فردا کردن«فرانسوي زیرك 

او فراموش . (هاي سیاهپوست به مستعمرات اسپانیا بود چند شرکت دایر کرد که یکی از آنها مخصوص تحویل برده

ها براثر استعداد  همۀ این نقشه.) برده فروشی نوشته بود کرد که فقط یک سال پیش از آن شعري در محکوم داشتن

ولی در خالل این احوال، پیر از مصاحبان خوب و یک . رو شدند اسپانیاییها براي امروز و فردا کردن، با ناکامی روبه

هاي خود را  مند شد، و به قدرکافی دربارة آداب اسپانیاییها اطالع پیدا کرد که نمایشنامه رفیقۀ با اسم ورسم بهره
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لیزت دلدادة دیگري یافت، و بومارشه در حالی که جز تجزیه چیزي گیرش نیامده . دربارة یک سلمانی سویل بنویسد

ایم، گوته یک  او خاطرات بسیار جالبی دربارة سفر خود نوشت که از آنها، همان طور که دیده. بود، به فرانسه بازگشت

اي که در آن اعالم  دوورنه، پس از تنظیم وصیتنامه- پاري 1770در سال  .)1775(نمایشنامه به نام کالویخو نوشت 

وارث عمده، کنت دو ال بالش، این قسمت از وصیتنامه . فرانک به بومارشه بدهکار است، درگذشت 15‘000شده بود 

انجمن شهر بود، واالنتن گوئزمان را، که عضو - موضوع به پارلمان پاریس ارجاع شد، و پارلمان لویی. را جعلی خواند

در این هنگام بومارشه به خاطر یک نزاع شدید با دوك دوشون برسر یک . تعیین کرد که نسبت به آن نظر دهد

نشان براي  لویی طال و یک ساعت الماس 100اي به مبلغ» هدیه«او، که موقتاً آزاد شده بود، . رفیقه در زندان بود

لویی طالي  15مادام. م را وادارد که ترتیب مذاکرة او را با شوهرش بدهدمادام گوئزمان فرستاد تا به این وسیله مادا

عضو انجمن شهر علیه او . او موفق به مصاحبه شد. بومارشه این را هم فرستاد. ها خواست»منشی«دیگر براي یکی از 

لویی طال را نیز  15ن بومارشه اصرار کرد که او ای. لویی طال را پس داد 15چیز غیر از مادام گوئزمان همه. رأي داد

. پیر موضوع را طی یک سلسله خاطرات در معرض افکار عمومی قرار داد. گوئزمان او را به ارتشا متهم کرد. پس دهد

کنندة برجسته، اگر نه کامال یک مرد  این خاطرات چنان با روح و لطافت طبع بودند که براي وي به عنوان یک جدل

تر،  من هرگز چیزي نیرومندتر، جسورانه«: ولتر دربارة این خاطرات گفت. ورددرستکار، تحسین فراوان به دست آ

جنگد و آنها را  او با بیش از ده دشمن در یک زمان می. ام دارتر، جالبتر، و براي دشمنانش خفتبارتر از این ندیده خنده

در حقیقت او را به جعل متهم  ، و)1773آوریل  6(پارلمان علیه ادعاي وي نسبت به میرابو رأي داد » .کند درو می

. لیور بابت خسارت و دیون محکومش ساخت 56300کرد، و به پرداخت 

از زندان آزاد شده بود، خود را به استخدام لویی پانزدهم درآورد تا به عنوان یک مأمور  1773مه  8بومارشه، که در 

او موفق شد، و در دوران . دو باري جلوگیري کند آمیز علیه مادام خفیه به انگلستان برود و از نشر یک جزوة افتضاح

لویی به او مأموریت داد به لندن بازگردد و گولیلمو . سلطنت لویی شانزدهم نیز به خدمت در دستگاه خفیه ادامه داد

آنجلوتچی دستنوشته را در برابر . اي علیه ماري آنتوانت خودداري ورزد آنجلوتچی را تطمیع کند که از انتشار جزوه

بومارشه که ظنین بود او نسخۀ دیگري هم داشته باشد، در آلمان . فرانک تسلیم داشت و عازم نورنبرگ شد 35000

دو . به تعقیب او پرداخت، در نزدیکی نویشتات خود را به او رسانید، و او را مجبور کرد آن نسخه را هم تسلیم دارد

نها را از خود دور کرد؛ زخمی شد، راه وین را در پیش گرفت، و او با آنها گالویز شد و آ. ور شدند راهزن به وي حمله

  . و سواره به فرانسه بازگشت  ماه در زندان گذراند، آزاد شد، به عنوان جاسوس دستگیر شد؛ یک

ورژن او را به لندن فرستاد که دربارة  1775در . ماجراي بعدي وي استحقاق بیشتري دارد که در تاریخ ذکر شود

در سپتامبر بوماشه یک گزارش براي لویی شانزدهم . شدت میان انگلستان و امریکا گزارشی تهیه کندبحران روبه 

فرستاد و در آن موفقیت شورش امریکاییها را پیشگویی کرد، و وجود یک اقلیت طرفدار امریکا در انگلستان را مورد 

رستاد و در آن توصیه کرد که کمکهاي پنهانی او نامۀ دیگري خطاب به پادشاه ف 1776فوریۀ  29در . تأکید قرار داد

توانست خود را از خطر تحت  از طرف فرانسه به امریکا بشود، به این علت که فرانسه تنها از راه تضعیف انگلستان می

ورژن با این نظر موافقت کرد و، همانطور که دیدیم، ترتیبی داد که اعتبار الزم براي تهیۀ . انقیاد درآمدن حفظ کند

بومارشه تمام نیروي خود را در این راه به کار . ازم جنگی براي مستعمرات انگلیسی در اختیار بومارشه قرارگیردلو

تشکیل داد، و از یک بندر فرانسوي به بندري دیگر رفت؛ کشتی » شرکت رودریگ هورتالز«اي به نام  مؤسسه. انداخت

کرد؛ افسران با تجربۀ فرانسوي براي ارتش امریکا  ر آنها میساخت، و ملزومات و اسلحه با خرید، آنها را مجهز می می

چند میلیون لیور از پول خود، را عالوه بر دو میلیونی که ) به طوري که خودش مدعی بود(، و     کرد استخدام می

امریکا به کنگرة  1776نوامبر  29سایالس دین در . دولتهاي فرانسه و اسپانیا در اختیارش گذارده بودند، خرج کرد
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ناپذیر، و زیرکانۀ موسیو دو بومارشه نبود، من هرگز موفق به  اگر به خاطر تالش سخاوتمندانه، خستگی«: گزارش داد

کشورهاي متحد امریکا از هر جهت به وي بیش از هر فرد دیگر در این سوي . شدم اجراي کامل مأموریت خود نمی

فرانک به بومارشه بدهکار  3,600,000ساب کرد که امریکا در پایان جنگ، سایالس دین ح» .اقیانوس مدیون است

 1835کنگرة امریکا، که تصور کرده بود همۀ این لوازم هدیۀ متحدان هستند، این ادعا را مردود شمرد، ولی در . است

.لیور به وراث بومارشه پرداخت 800,000مبلغ

هاي بیشتري که خطاب به مردم بودند و در آنها در ضمن این فعالیت تبالود، بومارشه فرصتی براي نوشتن یادداشت

، این فرمان لغو، و همۀ 1776در ششم سپتامبر .اعتراض شده بود پیدا کرد 1773آوریل  6علیه فرمان پارلمان مورخ 

پرووانس در مورد وصیتنامۀ  -آن - یکی از دادگهاي اکس 1778در ژوئیۀ . حقوق مدنی بومارشه به وي اعاده شد

توانست احساس کند که سرانجام خود را از اتهامات مبرا کرده  به سود وي رأي داد، و بومارشه میدوورنه  - پاري

دنیایی از کلمات، . همۀ پیشتازیهاي بومارشه در زمینۀ عشق، جنگ، کسب، و قانون براي او کافی نبودند.است

نخستین نمایشنامۀ خود را به نام  او 1767در . طور کامل تسخیر نشده بود ها، و مطبوعات بود که هنوز به اندیشه

اجرا، و از طرف تماشاگران با حسن قبول  1769ژانویۀ  29این نمایشنامه در . اوژنی به کمدي فرانسز عرضه داشت

با وجود ) 1770ژانویه  13(نمایشنامۀ دیگرش به نام دو دوست . رو شد، ولی مورد قبول منتقدان قرار نگرفت روبه

من طبقۀ پایین تئاتر را با عالیترین کارگران، که «: گوید او در این باره می. رو شد کامی روبهتمهیدات متعارف، با نا

دار و دستۀ اهل ادب به رهبري . گران او غالب شدند ولی تالشهاي توطئه» .دستهایشان مانند پارو بود، پرکرده بودم

نویس درآمده است مخالف  ه به صورت نمایشنامهاي ک فررون با او به عنوان یک میهمان ناخوانده و زندانی کار کشته

به این . نجبا درآمده است ضدیت داشت  طور که دربار ورساي با او به عنوان ساعتسازي که در زمرة بود، درست همان

جمهوري گرگها که دایماً «را به عنوان » جمهوري ادبیات«بعدي خود، فیگارو را وادار کرد که   او در نمایشنامۀ ترتیب،

نگاران،  ها و منتقدان، و همۀ روزنامه و جمهوري همۀ حشرات، انواع پشه …ه گازگرفتن گلوي یکدیگر مشغولندب

.توصیف کند» کتابفروشان، و سانسورچیهاي حسود

او در خالقترین . رو شد و همه را شکست داد بومارشه در روي صحنه هم مانند زندگی واقعی با یک خیل دشمن روبه

ریشتراش، جراح، فیلسوف، ملبس به جلیقۀ ساتن و شلوار : انۀ خود، فیگارو را چنین تصویر کردلحظۀ نبوغ چندگ

کوتاه، با گیتاري آویخته از شانه، فکري تیز و آمادة حل هر مشکل، و لطافت طبعی که ظاهرسازیها، تظاهرات، و 

اي بود براي یک  ، زیرا نام و فرم تازهاي نبود از یک جهت فیگارو آفرینش تازه. شکافت بیعدالتی دوران را از هم می

ایتالیایی، و » آرته/ کمدیا دل«شخصیت نمایشی متعارف، یعنی یک خدمتکار زیرك در کمدیهاي یونانی و رومی، در 

شناسیم،  در شخصیت کمیک سگانارل در برخی از کمدیهاي مولیر؛ ولی به صورتی که ما این شخصیت نمایشی را می

او ریشتراش سویل را . حتی موسیقی آن هم در ابتدا از خودش بود. ، مخلوق بومارشه استچیز جز موسیقی آن همه

این اثر قبول نشد، ولی . به کمدي ایتالیایی عرضه داشت 1772کمیک ساخت که در سال  -نخست به صورت یک اپرا

یر شکل داد و به صورت یک بومارشه اپرا را تغی. موتسارت، هنگامی که در پاریس بود، با این موسیقی آشنایی یافت

فوریۀ  24(کمدي فرانسز آن را پذیرفت، و قرار شد اجرا شود، که زندانی شدن نویسنده . نمایش کمدي درآورد

تعویق آن را ناگزیر ساخت؛ پس از آزادي بومارشه، نمایشنامه بار دیگر براي اجرا آماده شد، ولی بازهم ) 1773

موقعیت بومارشه در دفاع علنی از . اي علیه نویسندة آن تدوین کرده بود نامهدستخوش تعویق شد، چون پارلمان اتهام

خود در خاطرات خود بار دیگر تئاتر را بر آن داشت که درصدد روي صحنه آوردن این اثر برآید، و تاریخ اجراي آن را 

در آخرین » .رفته بودندهمۀ لژها تا شب پنجم نمایش قبالً فروش «: گریم گزارش داد. اعالم کند 1774فوریۀ  12

ان به حال تعلیق بود، اثر لحظه دولت جلو نمایش را گرفت، زیرا امکان داشت در دعواي بومارشه، که هنوز در پارلم
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یک سال دیگر گذشت؛ پادشاهی تازه برتخت نشست، و بومارشه با تن دادن مکرر به خطر، با شهامت به وي  .گذارد

این نمایش . ریشتراش سویل سرانجام روي صحنه آمد 1775فوریۀ  23در  اجازة نمایش صادر شد و. خدمت کرد

. خوب برگزار نشد، بیش از حد بلند بود، و هیجان اولیه باعث شده بود که تماشاگران بیش از حد انتظار داشته باشند

پیچیدگیهاي  کمدي از. آن را کوتاه کرد» جراحی«ظرف یک روز بومارشه در آن تجدید نظر کرد و با شاهکاري از 

گفت، او  گوییهاي آن از بحثهاي بسیار زیاد آزاد شدند، و به طوري که بومارشه خودش می گیج کننده پاك شد، بذله

موفقیتی «مادام دو دفان، که در آنجا بود، آن را . شب دوم، نمایشنامه کامالً موفق بود. چرخ پنجم را از ارابه برداشت

  .توصیف کرد» زدن قرار گرفت مورد تحسین و کف …ازیاده از حد که خارج از همۀ مرزه

تواند، یک نمایشنامه دنبال نمایشنامۀ قبلی بنویسد و در آن  پرنس دو کونتی بومارشه را به مبارزه طلبید که اگر می

در این هنگام، نویسنده سخت در نقش خود به عنوان ناجی . تر نشان دهد فیگارو را به عنوان شخصیتی رشد یافته

کا مستغرق بود، ولی وقتی آن کار انجام شد، وي به صحنۀ نمایش بازگشت و یک کمدي به وجود آورد که حتی امری

در عروسی فیگاروکنت آلماویوا و روزینا . نویسی اهمیت تاریخی یافت بیش از تارتوف مولیر در هنر نمایشنامه

هایی که  کنت از جذبه. اند سر گذارده چند سال زندگی زناشویی را پشت) شخصیتهاي نمایشنامۀ ریشتراش سویل(

شود و تالش کنونیش مصروف به اغواي سوزان، کلفت همسرش  اند خسته می وي را به این همه دردسر کشانیده

شروبن، یک . فیگارو اینک پیشخدمت مخصوص کنت و سرمباشر قصر شده است. شود و نامزد فیگارو می) کنتس(

اي در  خود نسبت به کنتس، که دو برابر سن او را دارد، نقش مهم و برازنده غالمبچۀ سیزدهساله، با عشق کودکانۀ

عقلی که چاشنی شادابی و «فیگارو فیلسوف شده است، و بومارشه او را به عنوان . کند موضوع اصلی داستان ایفا می

و دوران روشنگري  »روحیۀ فرانسوي«این توصیف تقریباً درحکم توصیف . خواند می» سنجی به آن افزوده شده نکته

این هنر «دهد که  و وقتی سوزان نظر می» ام، من براي درباري بودن خلق شده«: گوید کنت به سوزان می.است

او در یک » .دریافت داشتن، گرفتن، و خواستن  :اصال، راز آن در سه کلمه است«: دهد ، کنت پاسخ می»مشکلی است

با لحن ) و فرانسه(منعکس کرده است، خطاب به نجباي اسپانیا گویی، که روسینی طنین آن را در همۀ جهان  تک

اید؟ شما این زحمت را به خود  شما براي داشتن این همه نیکبختی چه کرده»  :گوید تقریباً انقالبی تحقیر آمیزي می

نکه من، که و حال آ! از بقیۀ جهات به قدر کافی عادي هستید. دادید که به دنیا آمدید، و بیش از این کاري نکردید

اي بیش از  ام علم و محاسبه ام، تنها براي اینکه به حیات خود ادامه دهم، ناچار بوده در میان تودة مردم عادي گم شده

براي «خندد که  او به سربازانی می» .آنچه که در این یکصد سال صرف ادارة امور همۀ اسپانیا شده است، به کار بندم

خواهم بدانم  بینی، می مرا که می. دهند کشند و خود را به کشتن می اخته است، آدم میمنافعی که کامالً بر آنها ناشن

آشامیدن بدون تشنه بودن، و «: گیرد حتی نژاد بشر نیز مورد سرزنش قرار می» .زنم چرا به خشنوت دست می

هاي گوناگونی به فروش  ضربه» .دارد فصول، تنها این است که ما را از دیگر حیوانات متمایز می  عشقبازي در همۀ

. مشاغل رسمی، قدرت خودکامۀ وزیران، سوء اجراي عدالت، شرایط زندانها، و سانسور و تعقیب افکار وارد شده بودند

هایم نه از مقامات و نه از مذهب رسمی، نه سیاست و نه اخالقیات، نه از   به شرط آنکه من در نوشته«: گفت او می

توانم هرچه  نه از اپرا و نه از هیچ شخصی که داراي اهمیت باشد ذکري به میان نیاورم، میمأموران و نه از امور مالی، 

شاید به این   در یک قطعه که بازیگران،» .بخواهم بنویسم، مشروط براینکه دو یا سه سانسورچی آن را تفتیش کنند

نوان مسئول رواج فحشا مورد جنس مذکر به ع علت که خیلی زیاد به تفریحات خودشان نزدیک بود، حذف کردند،

آورند، و با قوانین خود زنان برآورندة این تقاضا را به  مردان با تقاضاي خود عرضه را به وجود می: اتهام قرار گرفته بود

این امر بیش از آن از قدیم (داد  خود داستان نه تنها مستخدم را باهوشتر از ارباب نشان می. رسانند مجازات می

.کرد ، بلکه کنت نجیبزاده را به عنوان یک زناکار تمام عیار مجسم می)ایجاد رنجش کندمرسوم بود که 
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امکان روي صحنه آوردن آن به  1784فرانسز پذیرفته شد، ولی تا سال  - توسط کمدي 1781عروسی فیگارو در سال 

م با گذشت، هجوهاي اتفاقی آن طبعی توأ وقتی این نمایشنامه را براي لویی شانزدهم خواندند، او با شوخ. دست نیامد

گویی را که در آن نجبا و دستگاه سانسور مورد استهزا قرار گرفته بودند شنید،  را تحمل کرد، ولی وقتی قسمت تک

. آور است این نفرت«: او فریاد برآورد. تواند اجازه دهد این دستگاهها علناً مورد هتاکی قرار گیرند احساس کرد که نمی

این مرد آنچه را که در . مجاز داشتن اجراي آن به مثابه انهدام باستیل خواهد بود. را روي صحنه آوردهرگز نباید آن 

  .او برصحنه آوردن نمایشنامه را ممنوع کرد» .کند یک حکومت باید مورد احترام باشد مسخره می

، بعضی از درباریان هاي شخصی خواند، حس کنجکاوي تحریک شد بومارشه قسمتهایی از نمایشنامه را در خانه

سرانجام پادشاه تسلیم . ترتیبی دادند که نمایشنامه در دربار اجرا شود، ولی در آخرین لحظه این کار نیز قدغن شد

اعتراضها و تقاضاها شد، و موافقت کرد که نمایشنامه پس از حک و اصالح دقیق متن توسط مأموران سانسور، براي 

مثل این بود که . یک واقعۀ تاریخی بود) 1784آوریل  27(برنامۀ افتتاحیۀ آن . عموم به معرض نمایش گذارده شود

هاي  دروازه. جنگیدند نجبا بر سر داخل شدن، با مردم عادي می. همۀ مردم پاریس مایل بودند شب اول آن را ببینند

. برد ن جنجال لذت میبومارشه آنجا بود و از ای. آهنین از جاکنده و درها درهم شکسته شدند؛ سه نفر خفه شدند

وجوه دریافتی . موفقیت آنچنان زیاد بود که نمایش شصت بار پشت سرهم تکرار شد، و تقریباً همیشه تئاتر پر بود

  .شد، به مؤسسات خیریه بخشید لیور می 41,999بومارشه هم سهم خود را که . بیسابقه بود

بعضی از . توصیف کرد» انقالب مشغول به کار«ون آن را ناپلئ. تاریخ، عروسی فیگارو را پیشتاز انقالب دانسته است

بومارشه در پیشگفتاري که بعداً به نمایشنامه منضم کرد، منکر . سطور آن وارد جوش و خروش آن دوران شدند

او خواهان انهدام . هاي خود قطعاتی در دفاع از نظام سلطنتی و اشرافی نقل کرد هرگونه قصد انقالبی شد، و از نوشته

او خواهان عدالت یکسان . زمانهاي موجود نبود، بلکه خواستار حذف مفاسدي بود که به آنها وابسته شده بودندسا

رویهاي دیگر  و زیاده» هاي سر به مهر نامه«طبقات، آزادي بیشتر افکار و مطبوعات، و حراست فرد در برابر   براي همۀ

هاي  به عنوان گشودن درها به روي هرج و مرج و بینظمی تودهاو مانند بت خود، ولتر، انقالب را . قدرت سلطنت بود

  .شمرد مردم، مردود می

ولی (او به وجوه تشابه . داد بومارشه در طول همۀ آشوبهایی که او را محاصره کرده بودند، به مطالعۀ آثار ولتر ادامه می

همچون ترکیب فعالیت پرشور فکري با  وجوه مشابهی: واقف بود) ولتر(موجود میان خود و زعیم ) شاید نه به فاصله

بینی اخالقی، و شهامت در مبارزه با بیعدالتی و  مهارت زیرکانه در امور مالی، احساس تحقیر نسبت به وسواس و نازك

اي جامع و کامل  آوري کند و به صورت مجموعه او بر آن شد که کلیۀ آثار ولتر را جمع. رویدادهاي ناگوار و نامساعد

نزد . توان در فرانسه، که در آن بسیاري از آثار ولتر ممنوع بودند، انجام داد دانست که این کار را نمی می. منتشر سازد

مورپا رفت وگفت کاترین دوم در نظر دارد یک طبع از این آثار را به زبان فرانسه در سن پطرز بورگ منتشر کند، و 

یر متوجه نکته شد و قول داد اجازه دهد که یک طبع از آثار وز. استدالل کرد که این کاربراي فرانسه مایۀ ننگ است

هاي  ژوزف پانکوك، یکی از کتابفروشان پاریس، حق مربوط به دستنوشته- شارل. ولتر به طور کامل منتشر شود

را که آثار منتشر شدة ولتر   او کلیۀ. فرانک خرید 160‘000منتشر نشدة ولتر را به دست آورده بود؛ بومارشه آنها را به 

هاي کاغذسازي برپا  وارد کرد، و در ووژ کارخانه آوري کرد، از انگلستان حروف چاپ از نوع رومی توانست بیابد جمع

یک دژ قدیمی را در کل در کنار رود راین . نویس به کار واداشت کوندورسه را به عنوان سردبیر و زندگینامه. کرد

اي چاپ نصب کرد، و با وجود هزار نوع عذاب، دو مجموعه بیرون داد، روي ستراسبورگ اجاره، و در آنجا ماشینه روبه

این بزرگترین فعالیت چاپی بود که . وزیري، و دیگري در نود و دو جلد به قطع کوچک یکی در هفتاد جلد به قطع نیم

ظار فروشی فوري بومارشه، که انت. صورت گرفته بود) المعارف حتی با در نظر گرفتن چاپ دایرة(تا آن وقت در اروپا 
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داشت، پانزده هزار دوره چاپ کرد، ولی فقط دوهزار دوره فروخت، که علت آن تاحدودي مبارزات پارلمان و روحانیان 

، و تا حدودي هم این بود که عدم ثبات ثروتهاي 1790-1788علیه این کار، تا حدودي آشوب سیاسی در سالهاي 

بومارشه مدعی بود که در این جریان . نین گرانقیمت را خریداري کننداي چ شد که افراد دوره شخصی مانع از آن می

.ولی او یک طبع از آثار روسو را نیز به چاپ رسانید. لیور ضرر کرده است 1,000,000

براي خود و همسر  1789در سال . سازیش کمک کرده بود براي او مایۀ بدبختی از آب درآمد انقالبی که وي به زمینه

اعیانی گرانقیمت روبه روي زندان باستیل ساخت، آن را با اثاث و آثار هنري نفیس پرکرد، و آن را  سومش یک خانۀ

چپ  کردند، به این تجمل چپ گروههایی که مکرر در آن منطقه شورش می. در دو ایکر زمین محصور ساخت

کر و به نحوي زودرس پیر شده بود، اش مورد حمله قرار گرفت، و بومارشه، که در این هنگام  دوبار خانه. نگریستند می

دادخواستی به کمون پاریس فرستاد و ایمان خود را به انقالب . به عنوان یک فرد اشرافی مورد تهدید قرار گرفت

. برد او هر روز در بیم قتل به سر می. دستگیر، ولی کمی بعد آزاد شد 1792اوت  23اعالم داشت؛ با این وصف، در 

به هوالند برود و براي جمهوري ) 1792(انقالبی به وي مأموریت داد  ش درآمد، و دولتسپس چرخ اقبال به گرد

رو شد، و در مدت غیبت وي اموالش ضبط، و همسر و دخترش دستگیر  مذاکرات خرید با ناکامی روبه. توپ بخرد

به او اجازه داده شد  او با شتاب به پاریس بازگشت، وسایل آزادي آنها را فراهم ساخت، و). 1794ژوئیۀ  5(شدند 

اش  سه سال دیگر زنده ماند و در حالی که از لحاظ جسمانی درهم شکسته شده بود، روحیه. اموالش را پس بگیرد

 1799مه  18در . او به قدرت رسیدن ناپلئون را مورد تحسین و تشویق قرار داد. همچنان به جاي خود محفوظ بود

حتی در تاریخ فرانسه بندرت مردي چنین زندگی کامل، متنوع، و . شتبراثر سکته در سن شصت وهفت سالگی درگذ

  .پرماجرایی داشت

  

فصل سی و هفتم

  تجزیه و تحلیل انقالب

1774 -1789  

انقالب طرز فکر مردم فرانسه را، یعنی فلسفه، مذهب، اخالقیات، آداب، ادبیات، و هنرشان را، مورد   ما در آستانۀ

توان این گلها  نها گلهاي لطیف و حساسی بودند که از زمینی اقتصادي رسته بودند، و نمیولی ای. ایم بررسی قرار داده

رژیم «شناخت آن تشنج سیاسی است که به   از این کار بمراتب مشکلتر،. هایشان شناخت را بدون آگاهی از ریشه

سهم خود، ولو به اختصار، مورد  پایان داد، زیرا درك این تشنج بدون اینکه هریک از اعضا و جوارح اقتصاد به» سابق

  .بررسی قرار گیرد و معلوم شود وضع هر عضو از اقتصاد چگونه باعث آن از هم پاشیدگی عظیم شد، امکانپذیر نیست

دهیم، باید به خاطر داشته باشیم که  اینک که باردیگر کشاورزي، صنایع، بازرگانی، و امورمالی را مورد توجه قرار می

نجبا و دهقانان تولید مواد غذایی را : آوري نیستند، بلکه موجودات انسانی زنده و حساسند نی ماللاینها تجریدات ذه

ها و ابزارهاي جدید ابداع  ساختند؛ مخترعین و دانشمندان شیوه دادند؛ مدیران و کارگران کاال می ترتیب می

هاي شورشی مردم در تب و تاب بودند؛ بنادر  دهها، همسران نگران، و تو کردند؛ شهرها براثر وجود دکانها و کارخانه می

رسیدند؛ بانکداران  و کشتیها براثر وجود بازرگانان، دریانوردان، جاشویان، و جماعتهاي ماجراجو پرتحرك به نظر می

همۀ  داند؛ و از طریق بردند و، مانند نکر، پول و، مانند الووازیه، جان خود را از دست می سود می  دادند، تن به خطر می

هاي انقالبی و نارضایی به کار خود ادامه  هاي تحریک شده و به جنب و جوش درآمده، جریان و فشار اندیشه این توده

  .این تصویري است بغرنج و عظیم. داد می
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I – نجبا و انقالب

افزایش تولید این تعداد بر اثر . مرد، زن، و بچه برآورد کرد 24‘670‘000نکر جمعیت فرانسه را مرکب از  1784در 

 1715در  17‘000‘000مواد غذایی، بهبود وضع بهداشت، و نبودن حمله از خارج و جنگ در داخل کشور، از 

ملت بر روي هم از افزایش رونق و رفاه در قرن هجدهم برخوردار شد، و بیشتر . افزایش یافته و به این رقم رسیده بود

  .ثروت تازه به طبقۀ متوسط محدود بود

زندگی کشاورزي توسط مباشران . کردند فرانسه غیر از دو میلیون نفر، همگی در روستاها زندگی می از جمعیت

 1789پادشاه، اداره کنندگان ایالتی، کشیشان بخشها، و همچنین توسط خاوندها یا اربابان فئودال، که تعدادشان در 

در این هنگام (شیوة شجاعانه و قدیمی خود  اینها و فرزندانشان به. شد رسید، رهبري می نفر می 26‘000به حدود 

تنها اقلیت کوچکی از نجبا در دربار . کردند به کشور خویش خدمت می) شمشیر بیشتر جنبۀ تزیینی داشت تا سالح

ماندند؛ و اکثریت با کسانی بود که در امالك خود زندگی کرده و مدعی بودند که با فراهم آوردن مدیریت  می

یسی، دادگاه، مدرسه، بیمارستان، و کمکهاي خیریه، استحقاق مزایایی را که از آن برخوردار کشاورزي، مراقبت پل

ولی بیشتر این وظایف به وسیلۀ مأموران حکومت مرکزي به عهده گرفته شده بودند، و دهقانان مالک . بودند داشتند

نجیبزادگی عضو زایدي شده بود که از  به این ترتیب،. در حال تکوین مؤسساتی از خود براي ادارة امور محلی بودند

حتی این . داد کرد و جز خدمت به نظام، چیز زیاد دیگري در ازاي آن نمی زیادي جذب می اندام اجتماعی خون

که همۀ افراد، مگر ) 1781(خدمت باعث شکایت عموم شده بود؛ زیرا نجیبزادگان لویی شانزدهم را وادار کردند 

فیت را پشت سر خود داشتند، از کلیۀ مشاغل مهم در ارتش، نیروي دریایی، و حکومت کسانی را که چهار نسل اشرا

  .محروم بدارد

کردند،  شد که آنها مناطق وسیعی از امالك خود را غیر مزروع رها می عالوه بر آن، و در مخالفت با نجبا، گفته می

هاي لوار و شر  انگ دربارة اراضی اطراف رودخانهتوصیف آرثر ی. درحالی که هزاران نفر از شهرنشینان گرسنۀ نان بودند

هاي مدیریت ترحم انگیز هستند، همانطور که  مزارع صحنه«: او گفت. در مورد بسیاري از قسمتهاي فرانسه صادق بود

این کشور قابل بهبود است، مشروط بر اینکه بدانند با آن چه  با این وصف، همۀ . باشند هاي فالکت می ها صحنه خانه

اي موارد  در پاره  صالحیت، تعداد نجبایی که خود فقیر بودند کم نبود، و علت آن هم در بعضی موارد عدم» .کنند

ند، شد بسیاري از اینها براي دریافت کمک به پادشاه متوسل می. قوت شدن زمین بود بداقبالی، و در مواردي دیگر بی

.داشتند و تنی چند از آنان کمکهاي بالعوضی از خزانۀ ملت دریافت می

، نظام سرفداري به این مفهوم که یک فرد قانوناً به یک قطعه زمین وابسته، و از نظر پرداخت عوارض و 1789تا سال 

یک میلیون سرف بیشتر انجام خدمات پیوسته تابع صاحب آن زمین باشد، اکثراً در فرانسه از میان رفته بود؛ حدود 

، پارلمان )1779(وقتی که لویی شانزدهم سرفها را در امالك سلطنتی آزاد کرد . ها باقی بودند در امالك صومعه

صومعۀ لوکسوي و صومعۀ فونتن، که . نه ماه تأیید فرمان او را به تأخیر انداخت) در شرق فرانسه(کنته  - فرانش

کلو، که اکنون در منطقه ژورا واقع است و در آن موقع بیست  -، و صومعۀ سنبرروي هم مالک یازده هزار سرف بودند

هزار سرف داشت، با وجود تقاضایی که در آن چندتن از روحانیان با ولتر هماواز شدند، از تبعیت از سرمشق پادشاه 

 1779لویی شانزدهم در . دبتدریج این سرفها آزادي خود را خریدند، یا با قرار آن را به دست آوردن. امتناع ورزیدند

  .حق مالک را، دایر بر اینکه در خارج از قلمرو خود به تعقیب سرفهاي فراري بپردازد، لغوکرد

آزاد بودند، اکثریت عظیم آنان هنوز مشمول پرداخت نوعی عوارض  1789با آنکه نودوپنج درصد از دهقانان در 

االجارة ساالنه  این عوارض شامل یک مال. یگر اختالف داشتفئودالی بودند که میزان آن در هر منطقه با منطقۀ د

گذاري مایملک، و حق استفاه از آسیاب، تنور،  ، پرداخت وجوهی بابت حق به ارث)که در قرن هجدهم دوبرابر شد(
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او این حق را براي . هاي نگاهداري ماهی بود، که همه در اختیار انحصاري ارباب قرار داشتند چرخشت، و حوضچه

مقدار هرچه بیشتر و . داشت که شکار خود را، حتی در داخل محصول دهقان، تعقیب کند یش محفوظ میخو

بیشتري از اراضی مشترکی را که دهقان قبالً احشام خود را در آن چرا داده و از آن هیزم تهیه کرده بود محصور 

ولی دراوورنی، شامپانی، آرتوا، و . ه بودبه پرداختهاي نقدي تبدیل شد» بیگاري«در بیشتر مناطق فرانسه، . کرد می

لورن هنوز دهقان مجبور بود که سالی سه روز یا بیشتر کار رایگان براي مرمت راهها، پلها، و آبروها در اختیار ارباب 

توان گفت که، به طور متوسط، آنچه از حقوق فئودال باقی مانده بود، ده درصد محصول یا درآمد  مختصراً می. بگذارد

درصد دیگر آن را؛ با افزودن مالیاتهایی که به دولت پرداخته  گرفت، عشریۀ کلیساها هشت یا ده ان را میدهق

شدند، مالیاتهاي بازار و فروش، و عوارضی که به کشیشان بخش بابت غسل تعمید و ازدواج و تدفین پرداخت  می

  . ماند شد، حدود نیمی از دسترنج دهقان برایش می می

یافتند،  ارزش کاهش می شدند از نظر ش ارزش پول، پرداختهاي نقدي که به وسیلۀ اربابان دریافت میچون براثر کاه

اربابان درصدد برآمدند با افزایش عوارض، با احیاي عوارضی که مدتها بود از حیز انتفاع افتاده بودند، و همچنین با 

اي، که اغلب  وارض معموالً به کارگزاران حرفهآوري ع جمع. محصور کردن زمینهاي بیشتر درآمد خود را حفظ کنند

کرد، به  اي مطالبات سؤال می هنگامی که دهقان دربارة پاره. شد در کار خود فاقد هر گونه عواطفی بودند، واگذار می

اگر او به معارضه با صحت این اسناد . اند شد که این مطالبات در دفاتر یا اسناد مراکز امالك ثبت شده او گفته می

. شد ایالتی، که قضات آنها زیر نفوذ اربابان بودند، ارجاع می» پارلمان«خاست، موضوع به دادگاه امالك یا  برمی

اي تحت عنوان مضار حقوق  جزوه 1776کرد، در سال  هنگامی که بونسرف، که تورگو وي را در نهان تشویق می

ولتر، که . رد مؤاخذة پارلمان پاریس قرار گرفتفئودال منتشر، و توصیه کرد که این گونه حقوق کاهش یابند، مو

پیشنهاد کردن لغو حقوق فئودال در حکم حمله به «: هشتادودو سال داشت، بار دیگر به نبرد برخاست و نوشت

قضیه به صورتی که مطرح . دارند) تیول(مایملک خود کرسی نشینان پارلمان است که بیشترشان امالك واگذاري 

یعنی مردم، با یکدیگر متحد   نکه کلیسا، نجبا، و اعضاي پارلمان علیه دشمن مشترك خود،است عبارت است از ای

نظر نجبا، این عوارض در حکم تعهدي بود که  از نقطه. توان گفت در دفاع از عوارض فئودال مطالبی می ».اند شده

که در بسیاري از موارد آن را با (دهقان آزادانه به عنوان قسمتی از بهاي خرید یک قطعه زمین از مالک قانونی آن 

بعضی از نجباي بیچیز براي امرار معاش خود به این . گرفت به عهده می) حسن نیت از مالک قبلی آن خریده بود

ها، نیازها، و خرابیهاي ناشی از جنگ بمراتب بیش از عوارض فئودال  دهقانان از مالیاتها، عشریه. عوارض متکی بودند

اگر در جامعۀ فرانسۀ «: ژورس گوش دهید خنان بزرگترین و شریفترین سوسیالیست فرانسه ژانبه س. در رنج بودند

گونه  داشت، براي التیام این زخم هیچ وجود نمی] فئودالیته[قرن هجدهم فسادي جز بقایاي قابل تحقیر آن نظام 

 ».داد ا با مسالمت انجام میکاهش تدریجی حقوق فئودال و آزادي دهقانان این تحول ر. بود نیازي به شورش نمی

نه تنها بسیاري از نجبا در مردود داشتن االهیات . ترین خصیصۀ نجباي فرانسه، اعتراف آنان به گناه بود جالب توجه

ایم، امتیازات کهنۀ خاص طبقۀ خود را نیز مورد استهزا  فرانسه پیوستند، بلکه، همانطور که دیده» فیلسوفان«قدیم به 

همۀ . تن از نجبا حاضر شدند که از حقوق نقدي فئودالی خود دست بکشند یکسال قبل از انقالب، سی. دادند قرار می

جویی الفایت جوان، که نه تنها براي امریکا جنگید بلکه پس از بازگشت به فرانسه با نیروي  جهانیان از کمال مطلوب

بردگی را مورد حمله قرار داد و قسمتی از ثروت او . آمیزشد، آگاهند کامل دست به کار مبارزه براي اصالحات مسالمت

اعالم اصول آزادیخواهانه و طرفداري از اصالحات درقسمتی از . ها در گویان فرانسه کرد خود را صرف آزاد کردن برده

 و دار مانند مادام المارك، مادام دو بوفلر، مادام دو برین، اجتماع اشراف مد شد، خصوصاً در میان بانوان اسم و رسم

مادام دو لوکزامبورگ، صدها تن از نجبا و روحانیان عالیمقام در مبارزه براي تساوي مالیاتها، جلوگیري از ولخرجی 
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بعضی از نجبا، مانند . نقشی فعاالنه به عهده گرفتند» بیگاري«دولت، برپا داشتن سازمانهاي خیریه، و پایان دادن به 

.را دادنددوشس دو بوربون، بیشتر ثروت خود را به فق

توانستند حقوق و مزایایی را  ولی همۀ اینها زیوري برازنده بر این حقیقت مشهود بودند که نجباي فرانسه دیگر نمی

ولی . بسیاري از نجبا کوشیدند تا مسئولیتهاي دیرینۀ خود را انجام دهند. که از آن برخوردار بودند عمالً توجیه کنند

الناسی که بکرات در لبۀ قحطی قرار گرفته بودند،  ثروتمند، و مشقات عوامتضاد میان بیکارگی تجملی اربابان 

مدتها قبل از آن، یکی از نجباي بزرگ شخصاً حکم مرگ طبقۀ خود را صادر کرده . انگیخت خصومت و تحقیر برمی

  :نوشت 1752ل آرژانسون وزیر کشور توجه کنید که در حدود سا/ لویی دو ووایه ملقب به مارکی د -به نظر رنه. بود

منظور من از اربابان بزرگ آنهایی هستند که شأن، مال، . نسل اربابان بزرگ باید به طور کامل از میان برداشته شود

و به همین » بزرگ«شده باشند، ) بزرگ(عشریه، مقام، و مشاغلی دارند، و هیچ لیاقتی ندارند و بدون اینکه الزاماً بالغ 

شود، ولی همینکه این  بینم که از یک نژاد از سگهاي خوب شکاري نگاهداري می میمن  …. ارزشند دلیل، اغلب بی

  .دارند رود، آن را از میان برمی نژاد روبه تباهی می

آنها با حسرت به ایام قبل از . این اربابان ثروتمند، مغرور، و اغلب بیخاصیت بودند که نخست انقالب را به راه انداختند

حقوق خود را دایر بر الغاي » پارلمانها«هنگامی که . نگریستند درت حاکم در فرانسه بود، میریشلیو، که فرمانشان ق

در تالش به منظور تحت فرمان ) قضات موروثی(سلطنتی تأکید کردند، نجباي اصیل و نجباي شمشیر بانجباي ردا 

کردند و  رآورده بودند، تحسین میرا ب» آزادي«که فریاد » پارلمان«آنها از خطباي . در آوردن پادشاه همدست شدند

توانیم آنها را  ما نمی. کردند که قدرت مطلقۀ لویی شانزدهم را محکوم کنند نویسان را تشویق می مردم و جزوه

، که زیر تسلط طبقۀ متوسط 1789سال » مجمع ملی«سرزنش کنیم؛ ولی آنان با تضعیف قدرت و اختیار پادشاه به 

گور خود را  نجبا نخستین بیل از خاك. ن دادند که حاکمیت را در فرانسه به چنگ آوردقرار داشت، امکا) بورژوازي(

  .خود برداشتند

II – دهقانان و انقالب  

بر روي پنجاه و پنج درصد از خاك فرانسه که متعلق به نجبا، روحانیان، و پادشاه بود، بیشتر کارهاي کشاورزي 

داشتند، و معموالً نیمی از محصول را به او   شام، ابزار، و بذر دریافت میشدند که از مالک، اح توسط زارعینی انجام می

کردند، معموالً آنقدر فقیر بودند که آرثر یانگ این  محصول کار می این زارعین، که براساس نسق تقسیم. دادند می

تالش بود، بیرحمی صاحب  انگیزه براي خواند؛ و علت این امر آنقدر که ضعف» مایۀ لعن و ویرانی همۀ کشور«نظام را 

کردند، به علت کوچکی ملکشان، که استفادة  اکثر دهقانان مالک، که چهل و پنج درصد خاك را کشت می.ملک نبود

. فنون کشاورزي در فرانسه از انگلستان عقبتر بود. داشت، محکوم به فقر بودند سودبخش از ماشین را محدود می

شاید . کردند ود داشتند، ولی تنها عدة معدودي از کشاورزان از آنها استفاده میاي وج  مدارس کشاورزي و مزارع نمونه

شصت درصد از دهقانان کمتر از پنج هکتاري که براي نگاهداري یک خانواده الزم بود زمین در تملک داشتند؛ و 

دستمزد کارگران  1789و  1771میان سالهاي . مردان ناچار بودند به صورت کارگر مزدور در مزارع بزرگ کار کنند

در حالی که در . مزارع دوازده درصد باال رفت، ولی در همان مدت قیمتها شصت و پنج درصد یا بیشتر افزایش یافتند

شد، کارگران مزدور فقیرتر شدند و یک پرولتاریاي  دوران سلطنت لویی شانزدهم تولیدات کشاورزي بیشتر می

کاهش تعداد مشاغل و استخدام به صورت محل رشد و نمو گروههاي روستایی به وجود آوردند که در دورانهاي 

بدون چون و چرا در فرانسه هفت میلیون نفر هستند «شامفور عقیده داشت که . آمد عظیم گدایان و ولگردان در می

 در میزان احتماالً».دادن را ندارند کنند، و دوازده میلیون نفر هستند که توانایی صدقه گرفتن گدایی می که براي صدقه

کردند و پول و  شد، زیرا آنها در درجۀ اول شرایط مشهود را مشاهده می فقر دهقانان توسط جهانگردان مبالغه می
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بر آوردهاي زمان حاضر با برآوردهاي . دیدند شدند نمی کاالهایی را که براي دورداشتن از چشم ممیزمالیات پنهان می

اطقی فقر زده، فاقد عواطف انسانی، و آکنده از کثافت، مانند آنچه در برتانی آرثر یانگ به من. آن زمان تعارض دارند

به بدي  1789برروي هم، فقر در مناطق روستایی فرانسه در . بود، و مناطق رونق، رفاه، و غرور مانند بئارن برخورد

ا نبود، ولی بدتر از در عصر م» متمکن«ایرلند و بدتر از اروپاي خاوري یا محالت فقیرنشین بعضی از شهرهاي 

در پایان دوران نظام قدیم یک بحران «ترین مطالعات حاکی از آنند که  تازه. انگلستان یا درة همیشه زیباي رودپو بود

، مصیبت دهقانان، )1789-1788مانند سالهاي (آمد  هنگامی که خشکسالی و قحطی می» .کشاورزي وجود داشت

شدند نیمی از  اي که توسط دولت و روحانیان توزیع می تنها کمکهاي خیریهخصوصاً در جنوب فرانسه، چنان بود که 

  .رهاندند جمعیت را از گرسنگی می

او . مالیات زمین تقریباً به طور کامل به گردن او بود. هاي دولت، کلیسا، و اشراف را بپردازد دهقان ناچار بود هزینه

شد؛ با  کرد؛ فشار اصلی انحصار دولت بر نمک را متحمل می ین میتقریباً تمام نیروي انسانی پیاده نظام ارتش را تأم

رویی بیشتري  او احتماالً عشریه را با گشاده. ساخت ها، پلها، و آبروها را فراهم می کار خود موجبات ترمیم جاده

واقعاً به شد و بندرت  بود، و در وصول عشریه جانب انصاف مراعات می» خدا ترس«پرداخت، زیرا فردي متدین و  می

شود تا هزینۀ زندگی یک اسقف دور  دید که بیشتر عشریه از بخش خارج می رسید؛ ولی او می بیش از ده یک می

هاي آینده سهمی خریده بود، تأمین  دست یا یک روحانی بیکاره در دربار یا حتی یک غیرروحانی را، که از عشریه

در بسیاري از مناطق مالیاتهاي غیر مستقیم . ن را کاهش دادلویی شانزدهم سنگینی مالیات مستقیم بر دهقانا. کند

.افزایش یافتند

دهقانان بسیار فقیر ضعیفتر از آن . اي از علل بود آیا فقر دهقانان علت انقالب بود؟ این فقر عاملی نیرومند در مجموعه

وسیلۀ به راه انداختن شورش را توانستند براي دریافت کمک فریاد بردارند، ولی نه  آنها می. بودند که شورش کنند

الناس پاریس آنها را  داشتند نه روحیۀ آن را، تا اینکه کشاورزان مرفهتر، عمال طبقۀ متوسط، و قیامهاي عوام

هاي افراطی به نحوي  ولی در آن وقت که قدرتهاي دولت بر اثر رشد فکري مردم کاهش یافت و اندیشه. برانگیخت

در آن  –ومقامات محلی دیگر نتوانستند به پشتیبانی نظامی ورساي متکی باشند خطرناك به ارتش سرایت کردند 

آنها گرد یکدیگر جمع شدند، با یکدیگر تبادل شکایت و میثاق کردند، مسلح . وقت دهقانان یک نیروي انقالبی شدند

امالك را، که تصویب  هاي اربابان سرسخت را به آتش کشیدند، و اسناد و دفاتر شدند، به قالع حمله بردند، خانه

این اقدام مستقیم بود که با تهدید به انهدام اربابان در . عوارض فئودال بر مبناي مندرجات آنها بود، منهدم کردند

، و به این ترتیب )1789اوت  4(سراسر کشور، نجبا را ترسانید و وادار کرد که از حقوق فئودالی خود صرف نظر کنند 

  .پایان داده شد» یمنظام قد«از نظر حقوقی به 

III – صنایع و انقالب  

مرکب از مردان، زنان، و اطفال  –صنایع خانگی ) 1. بخصوص، تصویر قبل از انقالب درهم و مبهم است  در این زمینۀ

 –اصناف ) 2. خریدند آوردند و محصول را می در خدمت تجاري بودند که مواد مصرفی کار را فراهم می –ها  در خانه

دستی و در درجۀ اول براي نیازهاي محلی تولید  کاالهاي صنایع –ستادان، کارگران روزمرد، و کار آموزان مرکب از ا

اي، به نحوي مهلک ضعیف شده  ، براثر عامل تازه1789اصناف تا زمان انقالب باقی ماندند، ولی تا سال . کردند می

داري، که مرکب بود از شرکتهایی که آزاد  ول سرمایهفعالیتهاي آزاد براساس اص) 3: این عامل عبارت بود از. بودند

هاي تازة تولید و توزیع  آوري کنند، هرکس را بخواهند به استخدام خود درآورند، شیوه بودند از هر منبع سرمایه جمع

این . خواهند کاالي خود را بفروشند خواهند به رقابت بپردازند، و هرجا می اختراع کنند و به کار برند، با هرکس می

مؤسسات معموالً کوچک بودند، ولی تعدادشان بسرعت در حال افزایش بود؛ به این ترتیب، مارسی بتنهایی در سال 
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سازي، دوازده کارخانۀ قند، و ده  سازي، هشت کارخانۀ شیشه کارخانۀکاله 48کارخانۀ صابونسازي،  38داراي  1789

داري گسترش یافته و به صورت فعالیتهاي به  لزکاري سرمایهدر نساجی، ساختمان، استخراج معادن، و ف. دباغی بود

.درآمده بود -» شرکتهاي سهامی«معموالً از طریق  –مقیاس وسیع 

فرانسه در زمینۀ قبول و به کارگرفتن ماشینهایی که انقالب صنعتی را در انگلستان به وجود آوردند کند بود؛ ولی 

رنس، پاریس، لوویه، و اورلئان مشغول به کار بودند، و صنعت ابریشمبافی هاي بزرگ نساجی در آبویل، آمین،  کارخانه

هاي ساختمانی مشغول ایجاد ساختمانهاي آپارتمانی عظیمی بودند که هنوز هم به  حرفه. در لیون شکوفان بود

خدام سازي هزاران کارگر در نانت، بوردو، و مارسی در است صنعت کشتی. دهند شهرهاي فرانسه چهرة مشخصی می

دولت همۀ حقوق مربوط به ذخایر زیرزمینی را براي . تر بود استخراج معادن از همۀ صنایع فرانسه پیشرفته. داشت

. کرد داد، و براي کارگران معدن مقررات ایمنی اجرا می  خود محفوظ داشته بود، معادن را به امتیاز داران اجاره می

ند؛ براي تهویه، زهکشی، و حمل و نقل، تجهیزات گرانقیمت نصب کرد شرکتها تاعمق تقریباً یکصدمتري حفاري می

چهار هزار کارگر، ششصد اسب، و دوازده ماشین ) 1790(مؤسسۀ آنزن . آوردند کردند، و میلیونرهایی به وجود می می

یک  استخراج آهن و فلزات دیگر مصالح الزم را براي. کرد تن زغالسنگ استخراج می 310‘000بخار داشت، و سالی 

شرکت کزوزو، که کارش خرید و فروش سهام بود،  1787در . ساخت صنعت روبه گسترش فلزکاري فراهم می

ماشینهاي بخار، . آالت در تولید اشیاي آهنی فراهم کرد لیور سرمایه براي به کار بردن آخرین ماشین 10‘000‘000

کردند باري را بکشد که قبالً براي  را قادر میانداخت و خطوط آهن یک اسب  ها را به کار می دمها، چکشها، و مته

  .کشیدنش پنج اسب الزم بود

آبان / مارکی دو ژوفرواد 1776در . آور توسط فرانسویان صورت گرفتند اي اختراعات حیرت در این سالها پاره

یی نصب شده بود گروههایی از مردم را، که در امتداد رودخانۀ دو جمع شده بودند، با یک قایق، که در کنارش چرخها

ویک سال پیش از آنکه کشتی  این کار سی. کرد آورد، سرگرم می و یک ماشین بخار این چرخها را به حرکت درمی

از آن جالبتر . با نیروي بخار در رودخانۀ هودسن امریکا به رفت و آمد پردازد، صورت گرفت» کلرمونت«فولتن به نام 

هنري کوندیش نشان داده بود که وزن مخصوص  1766در . داشته شدندنخستین گامهایی بود که در تسخیر هوا بر

اي که با ئیدروژن پر شده باشد، به هوا  گیري کرد که کیسه جوزف بلک نتیجه. ئیدروژن از هوا سبکتر است

ژوزف و اتین مونگولفیه براساس این اصل کار کردند که وقتی به هوا حرارت داده شود، وزن . برخواهدخاست

. در آنونه در نزدیکی لیون آنها یک بالون را با هواي حرارت دیده پر کردند 1783ژوئن  5شود؛ در  کم میمخصوصش 

یک بالون، که با ئیدروژن . این بالون تا ارتقاع پانصد متري باال رفت و ده دقیقه بعد، که هوایش سرد شد، پایین آمد

زدند  تماشاچی که کف می 300‘000در برابر 1783اوت  27پر شده و طرح آن را ژاك آلکساندر شارل ریخته بود، در 

کیلومتر دورتر فرود آمد، گروهی از مردم دهکده به تصور  24وقتی این بالون . کشیدند، به هوا برخاست و هورا می

فرانسوا پیالتر دو روزیه  - اکتبر ژان 15در . تکه کردند اینکه این بالون دشمن مهاجمی از آسمان است، آن را تکه

نخستین پرواز انسانی را که به ثبت رسیده است با استفاده از بالون مونگولفیه با هواي حرارت دیده انجام داد؛ این 

فرانسوا بالنشار، که یک فرانسوي بود، و جان جفریز، یک پزشک  1785  ژانویۀ 7در . پرواز چهار دقیقه طول کشید

.مردم به صحبت در اطراف پرواز به امریکا پرداختند. از کردندامریکایی، با یک بالون از انگلستان به فرانسه پرو

لیون . کردند، در دوران سلطنت بدفرجام روبه رونق گذاردند شهرهاي فرانسه، که صنایع و بازرگانی آنها را تغذیه می

اریس در این پ. آرثر یانگ از شکوه بوردو در شگفت آمد. ها، و کارهاي تازه در جنب و جوش بود بادکانها، کارخانه

این شهر مرکز یک مجتمع اقتصادي بود که نیمی از سرمایه، و در نتیجه . هنگام بیشتر مرکز تجارت بود تا سیاست

در آن هنگام، پاریس . شد نفر می 600‘000جمعیت آن حدود  1789در . نیمی از اقتصاد فرانسه را در دست داشت
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از  1774پریستلی، که در . کرد ایستۀ گوتها و اندالها توصیف میولتر خیلی از قسمتهاي آن را ش. شهر زیبایی نبود

توانم بگویم چیزي جز وسعت و شکوه ساختمانهاي دولتی مرا زیاد تحت تأثیر  نمی«: پاریس دیدن کرد، گزارش داد

ز شرح یانگ نی» .العاده ناراحت ساخت قرارداد؛ و در عوض باریکی، کثافت، و تعفن تقریباً همۀ خیابانها مرا فوق

  :مشابهی در این مورد داد

روي، که در لندن چنان مطبوع و دلپذیر است که  پیاده. رو هستند نه دهم خیابانها کثیف، و همۀ آنها بدون پیاده

آور، و براي یک زن خوش لباس غیر  روي مشغولند، در اینجا براي یک مرد مرارتی خستگی بانوان هم هر روز به پیاده

ها را  این ارابه. تعداد بیشمار ارابۀ یک اسبه در اینجاست. ها زیاد است، و بسیار بدتر از آن سکهتعداد کال. ممکن است

خود من  …. کنند العاده خطرناك می رانند که خیابانها را فوق با چنان سرعتی می …جوانان متجدد و مقلدان آنها

  .ام بارها از گل سیاه شده

این طبقه متشکل از مردان، زنان، و اطفالی . در حال شکل گرفتن بود در شهرهاي بزرگ و کوچک، طبقۀ پرولتاریا

آماري از آنها در . کردند که به خودشان تعلق نداشت بود که، در برابر دریافت دستمزد، با ابزار و مصالحی کار می

است؛ در نفر تخمین زده شده  300‘000خانوار یا  75‘000به  1789دست نیست، ولی تعداد آنها در پاریس در 

ساعات کار طوالنی، و دستمزد کم بود، زیرا یکی از . هایی به همین نسبت بودند آبویل، لیون، و مارسی نیز توده

دستمزد بیست  1789و  1741میان سالهاي . شد مانع تشکل کارگران می) 1778نوامبر  12(مقررات پارلمان پاریس 

لویی   رسد که وضع کارگران در زمان سلطنت ین به نظر میو دو درصد ترقی کرد، و قیمتها شصت و پنج درصد؛ چن

شد، کارگران به تعداد  رقابت خارجی سخت می) 1786مانند (یافت یا  وقتی تقاضا کاهش می. شانزدهم بدتر شده بود

پاریس را  افزایشی دربهاي نان، که نیمی از غذاي مردم عادي. شدند تحمیلی بر کمکهاي خیریه می زیاد اخراج، و

هزار نفر از کمکهاي خیریۀ دولتی  سی 1787درلیون در . کرد داد، هزاران خانواده را به گرسنگی تهدید می شکیل میت

در پاریس در . پس از جاري شدن سیل، دوسوم جمعیت از هستی ساقط شدند 1788در رنس در . مند بودند بهره

در پاریس مردم «: نوشت 1786حدود سال  مرسیه. یکصدهزار خانواده در فهرست بیبضاعتها جاي داشتند 1791

اي جدا از طبقات دیگر کشور  ضعیف، پریده رنگ، ریزاندام، از لحاظ رشد جسمانی عقبمانده، و ظاهراً طبقه] عادي[

.باشند می

کارگران  1774در . زدند  دادند و دست به اعتصاب می هایی تشکیل می کارگران با نادیده گرفتن ممنوعیتها اتحادیه

یشمباف در لیون ازکار دست کشیدند و اظهار داشتند که هزینۀ زندگی خیلی سریعتر از دستمزدها در حال ابر

. دهند و قوانین بیقاعدة عرضه و تقاضا کارگران را به سوي درآمدي در سطح بخور و نمیر سوق می. افزایش است

ا گرسنگی کارگران را حاضر به قبول شرایط، و بردند، به انتظار نشستند ت کارفرمایان، که در نعمت و رفاه به سر می

کردند، از لیون عازم شهرهاي دیگر، و حتی سویس  بسیاري از کارگران که احساس ناکامیابی می. وادار به تسلیم کند

کارگران دست به شورش زدند، . هایشان بازگرداندند یا ایتالیا شدند، ولی در مرز جلو آنها را گرفتند و بزور به خانه

. بر انجمن شهر برقرار کردند» دیکتاتوري پرولتاریا«ارات شهرداري را به تصرف درآوردند، و براي مدت کوتاهی یک اد

دولت ارتش را به میدان عمل خواند؛ شورش فرونشانده شد؛ دو تن از رهبران آن به دار آویخته شدند؛ اعتصابگران 

آمیزي داشتند  هنگام هم نسبت به دولت نظر خصومتشکست خورده به کارگاههاي خویش بازگشتند، ولی در این 

  .هم نسبت به کارفرمایان خود

توانند مخارج خانوادة خود  ساعت کار در روز نمی 18آنها دوباره اعتصاب کردند و معترض بودند که حتی با  1786در 

زیرا حتی به این حیوانات به  شود، از حیوانات اهلی هم بدتر رفتار می«را تأمین کنند، و شکایت داشتند که با آنها 

مقامات شهرداري با افزایش دستمزد موافقت » .شود که آنها را سالمت و نیرومند نگاه دارد قدر کافی خوراك داده می
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یک گردان توپخانه تصدي اجراي این ممنوعیت را . کردند، ولی هر نوع اجتماع بیش از چهار نفر را ممنوع کردند

کارگران در . روي کارگران در حال اعتصاب تیراندازي کردند، و چندتن از آنان را کشتند سربازان به. برعهده گرفت

  .افزایش دستمزد بعداً ملغا شد. حال اعتصاب به کار خود بازگشتند

در نورماندي میان . داد شورش علیه گرانی هزینۀ زندگی به طور پراکنده در سراسر نیمۀ دوم قرن هجدهم روي می

شورشیان روان را تحت تسلط در آوردند، انبار غالت  1768در . شش اعتصاب صورت گرفت 1768و  1752سالهاي 

، دیژون، ورساي، )1772(، پواتیه )1770(شورشهاي مشابهی در رنس . دولتی را غارت، و فروشگاهها را چپاول کردند

.روي دادند) 1789و  1788(و مجدداً در پاریس ) 1785(پرووانس  -آن - ، واکس)1775همه در (پونتواز  پاریس،

فقر طبقۀ کارگر یا مردم عادي شهرها به طور کلی چه نقشی در به بار آوردن انقالب ایفا کرد؟ در ظاهر این فقر علت 

حرارت مردم را تا  1789- 1788موارد کمبود نان و شورشهاي ناشی از آن در پاریس در سالهاي . مستقیم انقالب بود

. ا حاضر بودند، براي مقابله با ارتش و حمله به زندان باستیل، زندگی خود را به خطر اندازنداي باال برد که آنه درجه

اگر رهبرانی از قشرهاي . توانند رهبري به وجود آورند اي باشند، اما نمی توانند نیروي محرکه ولی گرسنگی و خشم می

ورساي به عهده نگرفته بودند، امکان داشت باالتر رهبري شورشیان را براي گرفتن زندان باستیل و حرکت به سوي 

  .کاهشی در بهاي نان شورشیان را آرام کند

هاي مردم هنوز کوچکترین فکري دربارة واژگون کردن حکومت، عزل پادشاه، و استقرار نظام جمهوري به مغز  توده

دید که  ، ولی به خواب هم نمیکرد طبقۀ کارگر با امید فراوان دربارة برابري طبیعی صحبت می. خود راه نداده بودند

این طبقه خواهان نظارت دولت بر اقتصاد، یا دست کم تثبیت بهاي نان بود؛ و حال . زمام امور کشور را در دست گیرد

ولی تأمین نظر طبقۀ کارگر در حکم بازگشت به نظام سابق بود نه . مخالف آن بود) بورژوازي(آنکه طبقۀ متوسط 

درست است هنگامی که وقت عمل فرارسید، مردم عادي . ه زیر تسلط طبقۀ کارگر باشدپیشرفت به سوي اقتصادي ک

پاریس بودند که بر اثر فشار گرسنگی، و به تحریک سخنرانان و عناصر فعال، زندان باستیل را گرفتند و به این ترتیب 

انسه را از نو ساخت، به فر» مجمع«به کار ببرد، ولی وقتی آن » مجمع«مانع شدند که پادشاه ارتشش را علیه 

  .راهنمایی و براي هدفهاي طبقۀ متوسط بود

IV – بورژوازي و انقالب  

این طبقه، که در دوران . خصیصۀ برجستۀ زندگی اقتصادي فرانسه در قرن هجدهم روي کار آمدن طبقۀ بازرگان بود

هایی که به تسهیل داد  ها و ترعه جاده سلطنت لویی چهاردهم و کولبر رونق کار خود را آغاز کرده بود، بیش از همه از

اي  کردند استفاده برد؛ بر اثر تجارت با مستعمرات ثروتمند شد، در مشاغل اداري به مقام برجسته و ستد کمک می

  .، و امور مالی کشور را زیر نظارت خود درآورد)1781تا سال (رسید 

شد، و از بررسی وقتگیر  ها گرفته می ها و ترعه ت در جادهالعبور، که براي اربابان یا دول ولی این طبقه از عوارض حق

یک کشتی که . کاالها درهر پاسگاه عوارض چنان در رنج و عذاب بود که هر لحظه امکان داشت سر به شورش برآورد

زرگانان با. العبور از این نوع بپردازد وپنج تا چهل نوع حق کرد، ناچار بود سی از جنوب فرانسه تا پاریس کاال حمل می

خواستارآزادي تجارت در داخل کشور بودند، ولی اطمینان نداشتند که خواستار همین آزادي در تجارت میان ملل 

هاي گمرکی را در مورد  هاي فیزیو کراتها قرار گرفته بود، تعرفه دولت، که تحت تأثیر نظریه 1786در سال . باشند

هاي گمرکی  شدند، در ازاي کاهش تعرفه گلستان وارد میمنسوجات و اشیاي فلزي مورد مصرف عموم، که از ان

یکی از نتایج این کار وارد آمدن . اي، و سایر محصوالت فرانسه، کاهش داد انگلستان نسبت به شراب، اجناس شیشه

 هاي نساجی انگلستان، که مجهز به توانست به مقابله با رقابت کارخانه اي به صنعت نساجی فرانسه بود که نمی ضربه

. بیکاري در لیون، روان، و آمین به نقطۀ انفجار رسید. تر بودند، بپردازد آالت تازه ماشین



۶٧٣١

میان . هاي گمرکی باعث ترویج بازرگانی خارجی شد، و کیسۀ طبقۀ بازرگان را پرکرد با این وصف، کاهش تعرفه

فرانک  1‘000‘000‘000ش از به بی 1780، حجم تجارت خارجی تقریباً دو برابر شد و در 1787و  1763سالهاي 

ها، و مشروبسازیها پر  خانه داران، دریانوردان، انبارهاي کاال، تصفیه شهرهاي بندري فرانسه از بازرگانان، کشتی. رسید

در آن شهرها، مدتها قبل از اینکه انقالب بر برتري ملی طبقۀ بازرگان صحه بگذارد، این طبقه مافوق همۀ . بودند

  .طبقات قرار داشت

هاي افریقایی، حمل آنها به امریکا، و  قسمتی از رونق تجاري، مانند انگلستان، ناشی از دستگیر کردن یا خریدن برده

دومینگ -سیاهپوست را تنها به سن 29‘506دالالن فرانسوي برده  1788در . فروش آنها براي کار در کشتزارها بود

- در سن. ی و صنایع آنجا و گوادلوپ و مارتینیک بودندگذاران فرانسوي مالک بیشتر اراض سرمایه. حمل کردند

انجمن دوستداران «یک  1788در سال . برده را به کار واداشته بودند 480‘000هزار سفید پوست  دومینگ سی

براي الغاي بردگی در پاریس تشکیل شد که ریاست آن با کوندورسه، و اعضاي آن شامل الفایت و » سیاهپوستان

د؛ ولی کسانی که کارشان حمل و نقل باکشتی بود، و صاحبان کشتزارها، با اعتراضات خود این بو» پسر«میرابو 

فرانسه براي حفظ بازرگانی خود به مستعمرات »  :اطاق بازرگانی بوردو اعالم داشت 1789در . نهضت را منکوب کردند

هان، دست کم تا زمانی که وسیلۀ دیگري کردن کشاورزي در این قسمت از ج خویش نیاز دارد، و نتیجتاً براي با صرفه

فعالیتهاي صنعتی، مستعمراتی، و نظایر آن، به سرمایه نیاز داشتند و یک نسل ».یافت شود، داشتن برده ضروري است

داشتند، دولت اوراق قرضۀ ملی  شرکتهاي سهامی سهام خود را عرضه می. رو به گسترش از بانکداران به وجود آوردند

سوداگران سهام . گرفت و در خرید و فروش اوراق بهادار، معامالتی به نیت تحصیل سودآتی صورت می داد، انتشار می

. کردند که شایعاتی را که هدفشان باال بردن یا پایین آوردن قیمت سهام بود پخش کنند نگارانی را اجیر می روزنامه

. ترتیب تحت فشار یا نفوذ بانکداران قرار گرفتند ها هم در این گونه معامالت وارد شدند، و به این اعضاي وزارتخانه

تر به  حیاتی کرد، و بانکداران را به نحوي هریک از جنگها دولت را بیشتر به بانکداران و صاحبان سرمایه متکی می

ت بعضی از بانکداران شخصاً داراي اعتباري بودند که از اعتبار دول. ساخت مند می سیاست و اعتبار مالی دولت عالقه

توانستند با نرخ کم وام بگیرند و با نرخ بیشتر به دولت وام بدهند، و تنها با نگاه داشتن  بیشتر بود؛ به همین علت می

.پرداخت آمد و دولت دیون خود را می حسابها بر ثروت خود بیفزایند، مشروط بر اینکه قضاوتشان درست درمی

پرداخت به دولت، حق وصول مالیاتهاي غیر مستقیم را خریداري صاحبان سرمایه، که با پیش (کاران مالیات  مقاطعه

بویژه ثروتمند و کامالً مورد نفرت بودند؛ زیرا مالیاتهاي غیر مستقیم، مانند مالیاتهاي فروش به طور کلی، ) کردند می

صرف  کردند که ناچار بودند قسمت زیادي از درآمد خود را سنگینی خود را بیش از همه بر کسانی تحمیل می

، نظیر هلوسیوس و الووازیه، مردانی بالنسبه »کاران مالیاتی مقاطعه«بعضی از این . نیازهاي زندگی روزمره کنند

دولت . کردند درستکار و داراي روحیۀ خدمتگزاري به مردم بودند و کمکهاي فراوانی به امور خیریه، ادبیات، و هنر می

از شصت نفر به چهل نفر کاهش داد؛  1780و تعداد این مأموران را در  به زبانهاي این شیوة وصول مالیات واقف بود،

وصول مالیات را منسوخ کرد، و سر الووازیه از جمله   انقالب این نحوة. ولی خصومت مردم نسبت به آنها ادامه یافت

  . سرهایی بود که در این جریان از تن جدا شدند

پرداختند به  باید باردیگر انواع مالیاتهایی را که مردم فرانسه می چون مالیات نقشی مهم درمیان علل انقالب داشت،

مالیات اموال که عبارت بود از مالیاتی که بر اراضی و اموال شخصی بسته ) 1: اینها عبارت بودند از. خاطر بیاوریم

ودند که نظم نجبا به علت خدمت نظام خود، از این مالیات معاف بودند؛ روحانیان به این علت معاف ب. شد می

کردند؛ قضات، رؤساي دستگاههاي اداري، و مقامات دانشگاه  داشتند و براي دولت دعا می اجتماعی را محفوظ می

) 2. شد ، و بنابراین در درجۀ اول بر دهقانان، تحمیل می»طبقۀ سوم«معاف بودند؛ تقریباً تمام این مالیات بر مالکان 
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» بیست یک«) 3. شد؛ در این مورد تنها روحانیان معاف بودند واده میمالیات سرانه، که شامل تمام اعضاي خان

شد؛ ولی نجبا، با به کاربردن نفوذ خصوصی یا به  مالیاتی که برهمۀ اموال، اعم از غیرمنقول و منقول، بسته می

گریختند؛ و  ه میکارگماردن حقوقدانان براي یافتن مفرهایی در قوانین، از قسمت زیادي از این مالیات و مالیات سران

همۀ شهرها ) 4. کردند شانه خالی می» بیست یک«گاه به دولت از پرداخت  روحانیان با پرداختهاي داوطلبانۀ گاه

) الف  :مالیاتهاي غیرمستقیم از بابت) 5. کردند پرداختند و آن را روي اهالی شهر سرشکن می مالیاتی به دولت می

مالیات رسومات بر شراب، انواع مشروبات الکلی، و مالیات غیر مستقیم، ) ؛ پعوارض واردات و صادرات) العبور؛ ب حق

هر فرد . شدند انحصارات دولتی در مورد فروش توتون و نمک اخذ می) بازي، و غیره؛ ت برصابون، چرم، آهن، ورق

ن قیمت همیشه از و ای(کرد،  مکلف بود ساالنه به میزان حداقلی که تعیین شده بود، به قیمتی که دولت تعیین می

دهقانان ) 6. هاي اصلی بدبختی دهقانان بود  این مالیات نمک یکی از مایه. از دولت نمک بخرد) قیمت بازار گرانتر بود

هریک از اعضاي طبقۀ سوم به طور متوسط از چهل  بر روي هم. پرداختند می» بیگاري«مالیاتی براي خالص شدن از 

.داشتند ود را به صورت مالیات به دولت مسترد میو دو تا پنجاه و سه درصد درآمد خ

داران، بانکداران، مخترعان، مهندسان، دانشمندان، کارکنان جزء دستگاه اداري، کارمندان  اما اگر ما بازرگانان، کارخانه

و رسم اسم  دفتري، کسبه، داروسازان، هنرمندان، کتابفروشان، معلمان، نویسندگان، پزشکان، حقوقدانان، و قضات بی

توانیم درك کنیم که چگونه تا سال  در نظر بگیریم، می) بورژوازي(را به عنوان اعضاي تشکیل دهندة طبقۀ متوسط 

اعضاي این طبقه احتماالً به اندازة نجبا در . این طبقه ثروتمندترین و فعالترین بخش جمعیت کشور شده بود 1789

، که داراي عنوان )تیول(تند صرفاً با خریدن یک ملک اختصاصی توانس مناطق روستایی زمین در تملک داشتند، و می

درحالی که . هاي متعدد پادشاه، مقام نجیبزادگی به دست آورند»منشی«نجیبزادگی بود، یا شغلی به عنوان یکی از 

وحانیان رفتند، و ر نجبا براثر بیکارگی، ولخرجی، و انحطاط جسمانی هم از لحاظ تعداد و هم از حیث ثروت تحلیل می

دادند، طبقۀ متوسط از  بر اثر گسترش علوم، فلسفه، زندگی، و قوانین اپیکوري در شهرها موقعیت خود را از دست می

آنها با محصوالت یا واردات . لحاظ پول و قدرت بر اثر توسعۀ صنایع، فنون، بازرگانی و امورمالی روبه رشد و نمو بود

آمدند به حیرت  وه آنها بیگانگانی را که به پاریس، لیون، رنس، یا بوردو میکردند که شک خود فروشگاههایی را پر می

شدند که ملزومات وسایل  کردند اما باعث ثروتمند شدن طبقۀ متوسط می جنگها دولت را ورشکست می. داشت وا می

رگر از آن سهمی نداشتند، رونق روبه افزایش تقریباً به شهرها محدود بود و دهقانان وطبقۀ کا. آورد نقلیه را فراهم می

چهل بازرگان فرانسوي بر روي هم  1789در . خورد و بیش از همه در میان بازرگانان و بانکداران به چشم می

  .لیور اندوخته کرد 100‘000‘000مونمارتل -لیور ثروت داشتند؛ و یک بانکدار به نام پاري 60‘000‘000

ت اقتصادي و ساختار سیاسی، یعنی میان اهمیت بورژوازي در تولید و علت اساسی انقالب نابرابري موجود میان واقعی

طبقۀ متوسط روبه باال از تواناییهاي خویش آگاه، و از نقش کم . تملک ثروت، و عدم شرکت آن در قدرت دولتی بود

. کرد یانحصار اجتماعی و تفرعن نجبا اعضاي این طبقه از اجتماع را سخت ناراحت م. چرکین بود اهمیت خود دل

دعوت شد درخانۀ یکی از اشراف براي شام بماند،  مثالً هنگامی که ازمادام روالن، که شخصیتی درخشان داشت، 

آنان همچنین مشاهده کردند که نجبا خزانۀ کشور را . اند متوجه شد که در جایگاه مستخدمین از او پذیرایی کرده

لل برسانند؛ و در عین حال، مشاغل یا ترفیعات سیاسی یا ها و میهمانیهاي مج کنند تا به مصرف هزینه خالی می

فرانسه را گسترش » مالیاتده«داشتند که فعالیتها و اقدامات مبتکرانۀ آنها اقتصاد  نظامی را درست از کسانی دریغ می

روحانیان کردند که  و باز آنان مشاهده می. کرد داده بود، و پس اندازهایشان در این وقت از خزانۀ دولت حمایت می

 فرانسویان  یک سوم درآمد کشور را به خود تخصیص داده بودند تا معتقداتی را حفظ کنند که تقریباً همۀ

.پنداشتند تحصیلکرده آن را قرون وسطایی و کودکانه می
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آنها  .ولی به این دل بسته بود که آن را زیر تسلط خود درآورد. طبقۀ متوسط مایل نبود که نظام سلطنتی را براندازد

خواستند که در آن هوش و خرد همۀ طبقات  اي می  زیادي داشتند، ولی حکومت مشروطه  با دموکراسی خواهی فاصلۀ

آنها خواهان آزادي از قید مقررات دولتی یا مقررات مربوط به . در قانونگذاري، ادارة امور، و تعیین مشی تأثیر بگذارد

لی با کمکهاي دولتی، یا حمایت از ناحیۀ دهقانان و جمعیت شهرنشین در و. اصناف در امور صنایع یا بازرگانی بودند

اساس انقالب فرانسه برانداختن نجبا و روحانیان توسط طبقۀ . تأمین هدفهاي طبقۀ متوسط مخالفتی نداشتند

راي خنثا هاي شهري ب متوسطی بود که از نارضایی دهقانان براي از میان بردن نظام فئودالیته، و از نارضایی توده

هنگامی که پس از دو سال انقالب، مجلس مؤسسان مافوق همۀ قدرتها قرار . کرد کردن ارتشهاي پادشاه استفاده می

گرفت، فئودالیته را منسوخ داشت، اموال کلیسا را ضبط کرد، و تشکل بازرگانان را قانونی شمرد، ولی همۀ سازمانها یا 

بویژه و بالفاصله، بانکداران از امکان اینکه دولتی که آنها  ).1791ژوئن  14(اجتماعات کارگران را ممنوع اعالم داشت 

همان طور که از زمان هانري چهارم دولت پنجاه  –این همه پول به آن وام داده بودند خود را ورشکست اعالم دارد 

گان اوراق قرضۀ دولتی اعتقاد دارند. به هراس افتادند. وشش بار به طور کامل یا تا حدودي این کار را انجام داده بود

اندرکار فعالیتهاي دولتی بودند، از پرداختهاي  کارانی که دست مقاطعه. خود را نسبت به لویی شانزدهم از دست دادند

بازرگانان به طور کلی احساس . رسید، اطمینانی نداشتند دولت یا از ارزش آن هنگامی که زمان پرداخت فرا می

رار از ورشکستگی ملی، اخذ مالیات کامل از همۀ طبقات، بویژه از ثروتی بود که کلیسا کردند که تنها راه ف می

مالیات   هنگامی که لویی شانزدهم در گسترش دامنۀ). و همین طور هم عمالً به اثبات رسید(آوري کرده بود  جمع

مایت آنها را نسبت به تخت و اموال به طوري که شامل طبقات صاحب امتیاز شود، تردید به خود راه داد تا مبادا ح

کارانۀ  تاج متزلزل خویش از دست بدهد، دارندگان اوراق قرضه، تقریباً ناآگاهانه، و با وجود اصول عموماً محافظه

انقالب معلول فقر صبورانۀ دهقانان نبود، بلکه معلول ثروت به خطر . خویش، به صورت یک نیروي انقالبی درآمدند

  .افتادة طبقۀ متوسط بود

V – تجمع نیروها  

ها براي لباس پوشاندن و گرمی  ها قرار داشتند و از این اندیشه همۀ این نیروهاي انقالبی تحت تأثیر نفوذ اندیشه

اي نیز بودند که  عالوه بر تبلیغات فیلسوفان و فیزیوکراتها، کمونیستهاي پراکنده. بخشیدن به خواستها استفاده کردند

. ران نسل قبلی توسط مورلی، مابلی، و لنگه مطرح شده بود ادامه و گسترش دادندآن سوسیالیسمی را که در دو

، پیشاپیش اظهار نظر پیر برودون )1780(پژوهشهاي فلسفی دربارة حق مالکیت  بریسو دو وارویل، در اثر خود به نام

درحکم دزدي اموال  عنوان کرده و اظهار داشته بود که مالکیت خصوصی» مالکیت دزدي است«را دایر بر اینکه 

این حق مقدسی نیست که کسی غذاي بیست نفر را بخورد، در حالی که یک نفر وجود «: گفت او می. عمومی است

توطئۀ افراد نیرومندتر علیه ضعیفتر، و اغنیا علیه «گفت که  در مورد قوانین می» .دارد که سهمش کافی نیست

اي، پوزش خواست و از جملۀ  د به عنوان غلیان احساسات بچه مدرسهبریسو بعداً دربارة کتابهاي اولیۀ خو» .فقراست

).1793(رهبران ژیروندیان شد، و به خاطر اعتدالش با گیوتین اعدام شد

، کمی قبل از تسخیر باستیل، فرانسوا بواسل اثري به نام کاتشیسم نوع بشر به صورت سؤال و جواب منتشر 1789در 

طبقۀ لئیم، ضد اجتماعی، و آدمکشی «او گفت که همۀ بدیها ناشی از . قت داشتکرد که کامالً با کمونیسم مطاب

اقویا ضعفا را بندة خود کرده » .است که تاکنون بر انسانها حکومت کرده، آنها را نزول شأن داده، و از میان برده است

اند که غصب، جبر، و  اختراع شده مالکیت، ازدواج، و مذهب براي این. اند و قوانینی براي حکومت بر آنها برقرار کرده

نیرنگ را قانونی کنند، و نتیجتاً یک اقلیت کوچک مالک زمینند، در حالی که اکثریت در گرسنگی و سرما زندگی 

آنچه . هیچ کس به بیش از آنچه نیاز دارد حقی ندارد. ازدواج در حکم مالکیت خصوصی نسبت به زنان است. کنند می
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. بگذارید بیکارة ثروتمند یا کار کند یا از خوردن بازایستد. بق نیازمیان همه تقسیم شودمازاد براین است، باید ط

  .ها را به مدارس تبدیل کنید صومعه

او پس از اینکه به نجبا و روحانیان در تأکید . امیل بابوف بود-از میان این افراطیون، از همه جالبتر و متنفذتر فرانسوا

پیشنهادي به فرهنگستان آراس فرستاد دایر  1787مارس  21دهقانان خدمت کرد، در حقوق فئودالی آنها در برابر 

با مجموع دانشی که اینک به دست »  :اي براي بهترین مقاله در این زمینه تعیین کند بر اینکه فرهنگستان جایزه

 …برابري حکمروا باشدباید کاملترین  آمده، وضع مردمی که غرایز اجتماعی آنها چنان باشد که در میان آنها می

و این نامی بود که وي (فرهنگستان پاسخی نداد، بنابراین گراکوس بابوف » وهمه چیز مشترك باشد، چه خواهد بود؟

افراد طبیعتاً برابرند، در حالت طبیعی   توضیح داد که همۀ 1787ژوئیه  8اي به تاریخ  در نامه) بعداً برخود گذارد

ایع تاریخی بعدي فساد و فریب بودند؛ او در انقالب پیروان متعددي یافت، و در شرف چیز مشترك بود، و همۀ وق همه

آن بود که رهبري شورشی را علیه حکومت جمهوري فرانسه برعهده بگیرد که توسط عمال حکومت دستگیر و به 

شکایت «در . تندها تنها نقش مختصري در ایجاد انقالب داش این گونه افکار و اندیشه). 1797(اعدام محکوم شد 

رسیدند، تقریباً هیچ اثري از ) مجمع نمایندگان(از همه جاي فرانسه براي اتاژنرو  1789که در سال » هایی نامه

طبقۀ . هیچ یک از آنها حاوي حمله به مالکیت خصوصی یا سلطنت نبود. شد احساسات سوسیالیستی دیده نمی

  .متوسط زمام امور را در دست داشت

، و 1717یکی از عوامل انقالب بودند؟ ما شاهد پیدایش این انجمن پنهانی در انگلستان به سال  آیا فراماسونها

این انجمن در قسمتهاي پروتستان اروپا بسرعت گسترش یافت؛ . ایم بوده 1734نخستین ظهور آن در فرانسه به سال 

مقامات کلیسایی یا ) 1738(دوازدهم پاپ کلمنس . فردریک دوم در آلمان و گوستاو سوم در سوئد طرفدار آن بودند

غیرمذهبی را از پیوستن به فراماسونها یا کمک به آنها منع کرد، ولی پارلمان پاریس از تأیید این فرمان امتناع ورزید، 

لژ فراماسون در پاریس وجود داشت  629تعداد  1789در . و به این ترتیب آن را از تأثیر قانونی در فرانسه محروم کرد

اي کشیش، برادران لویی  این اعضا شامل تعداد زیاي از نجبا، عده. کدام معموالً داراي پنجاه تا صد عضو بود که هر

 1770را تأسیس کرد؛ در » لژ علوم«هلوسیوس  1760در سال . شانزدهم، و بیشتر رهبران جنبش روشنگري بودند

در این لژ برتوله، فرانکلین، . درآورد) موزها(» رلژ نه خواه«شناس این لژ را گسترش داد و به صورت  الالند ستاره

.کردند کوندورسه، شامفور، گروز، اودون، و بعداً سپس، بریسو، دمولن، ودانتون، تجمع می

داشتند؛  را از عضویت خود مستثنا می» ملحدان بیشعور«و » بندوبارهاي از خدا بیخبر بی«از جهات نظري، فراماسونها 

غیر از این، معتقدات مذهبی دیگري الزم . اعالم دارد» معمار بزرگ جهان«اعتقاد خود را به  هریک از اعضا مکلف بود

ظاهراً آنها در نهضت . داشتند نبود، و بنابراین، به طور کلی، فراماسونها االهیات خود را به اصول خداپرستی محدود می

المللی مرکب از  برقراري یک اخوت پنهانی بینهدف اعالم شدة آنها . اخراج یسوعیان از فرانسه اعمال نفوذ کردند

افرادي بود که از طریق تجمع و انجام تشریفات در یک محفل دوستی با یکدیگر پیوند و متعهد به کمک به یکدیگر، 

چندتن . در دوران سلطنت لویی شانزدهم آنها فعاالنه وارد سیاست شدند. رواداري مذهبی، و اصالحات سیاسی باشند

/ ، ویکنت دو نو آي، دوك دوال روشفو کو لیانکور، و دوك د»پسر«و » پدر«شراف آنها الفایت، میرابو از اعضاي ا

  .اورلئان از رهبران آزادیخواه مجمع ملی شدند

این باشگاهها، که در آغاز به سبک انگلیسیها . و باالخره، باشگاههایی بودند که به طور مشخص جنبۀ سیاسی داشتند

مراکز تحریکات و جنب و جوشهاي  1784ت کردن، و قرائت تشکیل شده بودند، در حدود سال براي صرف غذا، صحب

آنها با صداي بلند و بدون مالحظه دربارة حقوق «گفت که در این باشگاهها  یکی از معاصران می. نیمه انقالبی شدند

ل اتاژنرو، نمایندگان برتانی پس از تشکی» .کنند بشر، مزایاي آزادي، و مفاسد عظیم نابرابري شرایط صحبت می
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 –باشگاه برتانیی را تشکیل دادند؛ طولی نکشید که باشگاه عضویت خود را گسترش داد تا شامل اهالی غیر برتانی 

، این باشگاه مقر خود را به پاریس منتقل کرد و به 1789در اکتبر . بشود -، سیس، و روبسپیر»پسر«نظیر میرابو 

  .دتبدیل ش» انجمن ژاکوبنها«

یکصد نیروي گوناگون در یک  به این ترتیب، همانطور که در مورد بیشتر وقایع مهم و اساسی در تاریخ صادق است،

آنچه جنبۀ اساسی داشت گسترش طبقۀ متوسط از لحاظ تعداد، . جاگرد آمدند تا انقالب فرانسه را به وجود آورند

آنها دایر بر داشتن موقعیت سیاسی و اجتماعی طلبی، ثروت و قدرت اقتصادي، خواست  آموزش و پرورش، جاه

متناسب با کمکشان به حیات ملت و خزانۀ دولت، و نگرانی آنها از این بود که مبادا خزانه اوراق بهادار دولتی آنها را با 

اي که توسط این عامل اصلی به عنوان پشتیبان و وسیلۀ  عوامل کمک کننده. ارزش کند  اعالم ورشکستگی خود بی

ها، روبه راه بودن  گرفتند، فقر میلیونها دهقان خواهان آزادي از عوارض، مالیاتها و عشریه عاب مورد استفاده قرار میار

وضع چند میلیون دهقانی که به قدر کافی نیرومند بودند که به مبارزه با خاوندها، مقاطعه کاران مالیاتی، اسقفها، و 

هاي شهري بود که از سوء استفاده در امر تهیۀ نان، و از عقب  تودهواحدهاي ارتش برخیزند، و نارضایی متشکل 

.بردند ماندن دستمزدها از قیمتها در سیر تصاعدي تاریخی تورم رنج می

ولخرجی پرهزینۀ دربار، بیکفایتی و فساد حکومت، تضعیف : به این عوامل کمکی، به هم ریختگی را نیز باید افزود

و نجبا، فقدان مؤسسات سیاسی که از طریق آنها بتوان » پارلمانها«نی آن با نظام سلطنت بر اثر کشمکش طوال

شکایات را به طور قانونی و سازنده ابراز داشت، و وجود مردمی که نیروي فکرشان بیش از هر ملت معاصر دیگر 

نتظارشان این بود که توسط مدارس، کتابها، سالونها، و به وسیلۀ علوم و فلسفه و جنبش روشنگري تیزتر شده بود؛ و ا

همچنین باید از میان رفتن نظارت بر مطبوعات در دوران سلطنت لویی . سطح عملکرد دستگاههاي اداري ارتقا یابد

اولباك، هلوسیوس، / آالمبر، د/ طلبانه یا انقالبی توسط ولتر، روسو، دیدرو، د هاي اصالح شانزدهم و انتشار اندیشه

، و یک هزار نویسندة دیگر که نکات »پسر«تورگو، کوندورسه، بومارشه، میرابو   ،»پدر«مورله، مابلی، لنگه، میرابو 

برجسته، درخشش، و نیروي آنها هرگز نظیري نداشت و تبلیغاتشان در همۀ طبقات جز دهقانان، در داخل 

. امل یادشده افزوده شودها، کاخهاي نجبا، و اطاق انتظار پادشاه نفوذ کرده بود، به عو هاي صومعه ها، دخمه سربازخانه

حق االهی «اینها زوال مصیبتبار ایمان به مقبولیت کلیسا را افزود؛ کلیسایی که وضع موجود و   و باز باید به همۀ

که  –را مورد حمایت قرار داده، محاسن اطاعت و تسلیم را موعظه کرده، و تودة عظیمی از ثروت گردآورده » پادشاه

توانست امکانات الزم را براي تأمین هزینۀ کارهاي روبه  درحالی که دولت نمی – انگیخت رشک دیگران را برمی

که مستلزم عدالتی بشر دوستانه براي کلیۀ » قانون طبیعی«همچنین گسترش اعتقاد به یک . گسترش خود بیابد

وضع «عتقاد به یک موجودات با عقل، بدون توجه به موقعیت خانوادگی، رنگ پوست، معتقدات، یا طبقۀ آنها بود، و ا

ابناي بشر زمانی برابر، خوب، و آزاد بودند و به علت پیدایش مالکیت   پرخیز و برکت که در آن همۀ» طبیعی

نزول شأن یافتند، باید به عواملی که » وضع طبیعی«خصوصی، جنگ، و قوانین ملهم از اختالفات طبقاتی از آن 

ایش سریع تعداد حقوقدانان و سخنرانان که آماده بودند از وضع روي کار آمدن و افز. ذکرشان رفت افزوده شودند

حمله کنند و احساسات عمومی را برانگیزند و متشکل کنند؛ افزایش تعداد، و احساسات تند  موجود دفاع یا به آن

ت اورلئان که به جاي پسر عمویش بر تخت سلطن/ نویسان، فعالیت پنهان باشگاههاي سیاسی، و آرزوي دوك د جزوه

.فرانسه بنشیند نیز باید به مجموع این عوامل افزوده شوند

همۀ این عوامل را در دوران سلطنت پادشاهی مالیم طبع، خیرخواه، ضعیف، و مردد، که از کالف سردرگم مبارزاتی 

ا هاي متضادي که در درون خودش وجود داشتند گیج شده بود، در یکج که در اطرافش در جریان بودند و از انگیزه

جمع کنید و بگذارید این عوامل بر روي مردمی که تقریباً از هر ملت دیگري که بر تاریخ شناخته شده است با 
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تر، و داراي نیروي تخیل بیشتري بود،  ها و شکایات خود آگاه بود و احساساتیتر، قابل تهییج تیزفکري بیشتر از شکوه

کننده متحد کند و به  –تا این نیروها را در انفجاري متالشی عمل کند؛ در آن صورت دیده خواهد شد آنچه الزم بود 

هاي مردم اثر بگذارند و بیش از حد تصور در نیرومندترین  حال اشتعال در آورد، پیشامدهایی بودند که بتوانند بر توده

 1789-1788و زمستان بسیار سخت  1788شاید این وظیفه را خشکسالی و قحطی سال . غرایز انسان نفوذ کنند

گرسنگی بتنهایی این انقالب بزرگ را سبب «پیشگویی کرده بود که  1781مارکی دو ژیراردن در سال . انجام داد

گرسنگی به نقاط روستایی، شهرها، و پاریس رسید؛ این گرسنگی آنقدر حدت داشت که در میان » .خواهد شد

ی براي هدفها و مغزهاي مردانی که شکمشان هاي مردم بر سنن، احساس احترام، و ترس غلبه کند و آلت فعل توده

  .سدهاي قانون، رسوم، و تدین درهم شکستند و انقالب آغاز شد. سیر بود فراهم سازد

  

  

فصل سی و هشتم

  از هم پاشیدگی سیاسی

1783 -1789  

  

I – 1785 :قضیۀ گردنبند الماس  

رد و در یورکتاون به کسب افتخاراتی اي که براي آمریکا ک آکسل فون فرسن، پس از جنگ شجاعانه 1783در ژوئن 

نایل آمد، به فرانسه بازگشت و ماري آنتوانت را همان قدر جذاب دید که سه سال پیش از آن به هنگامی که از نزدش 

که در آن » زیباترین زنی«که ماري آنتوانت سی و دو سال داشت، آرثر یانگ وي را  1787حتی در . رفت یافته بود

ملکه بآسانی تقاضاي گوستاو سوم را دایر بر اینکه لویی شانزدهم فرسن خوش سیما را . ه بود دانستایام در دربار دید

این . در ارتش فرانسه تعیین کند، مورد پشتیبانی قرار داد» هنگ سلطنتی سوئد«با درجۀ سرهنگی به عنوان افسر 

ه خواهرش سوفی اعتراف کرد که عاشق آکسل ب. داد وقت زیادي را در ورساي بگذراند انتصاب به فرسن امکان می

مسلماً ماري آنتوانت محبت گرمی نسبت به . مند است ملکه است، و عقیده داشت که ملکه هم متقابالً به وي عالقه

کرد و هشت سال بعد، پس از تالش شجاعانۀ او براي خارج کردن ملکه و پادشاه از فرانسه، آنها  وي احساس می

کردند؛ ولی اینکه ملکه از سوفی دعوت کرد تا به دربار بیاید و در جوار  یکدیگر مبادله میهاي محبت آمیزي با  نامه

اي نگاه  فرسن زندگی کند، حاکی از تصمیم وي به این است که احساسات خود را نسبت به فرسن در حدود شایسته

که میان عوام الناس متداول بود،  در آوازي. دانست تقریباً هیچ کس در دربار غیر از شوهرش وي را معصوم نمی. دارد

  :شد بدون شک او گناهکار دانسته می

  خواهی یک قرمساق، آیا می

  یک حرامزاده، و یک فاحشه را بشناسی؟

  پادشاه، ملکه، و

  .آقاي دوفن را ببین

فظ آبروي خود را از دست داد، ولی عفت خود را ح) ملکه(او «: فیلیپ دو سگور موضوع را چنین خالصه کرد -لویی

پادشاه چنان . شارل نام نهادند - ماري آنتوانت پسر دوم خود را به دنیا آورد، که او را لویی 1785مارس  25در ».کرد

. اورلئان خریده بود، به ملکه بخشید/ لیور از دوك د 6‘000‘000کلو را که به مبلغ  -خرسند شد که کاخ سن
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ملکه از . لقب دادند» مادام ضرر«داشتند، و مردم پاریس ملکه را درباریان ولخرجی او را در این ابراز قدردانی محکوم 

کرد تا بر انتصابات وي در مورد وزیران، سفیران، و دیگر صاحبان مشاغل  تسلطی که بر شوهرش داشت استفاده می

قط توفیق او کوشید تا مگر بیرغبتی پادشاه را نسبت به اتحاد با اتریش تغییر دهد، ولی نه ف. مهم اعمال نفوذ کند

  .نیافت، بلکه تالشهایش در این راه باعث افزایش عدم محبوبیتش شدند

توان اعتقاد و اعتباري را که در مورد قضیۀ گردنبند  می» زن اتریشی«تنها با این زمینۀ خصومت عمومی نسبت به 

شد  الماس که گفته میقطعه  647یک رشته مرکب از   :خود گردنبند باورنکردنی بود. الماس به وجود آمده درك کرد

   .بودقیراط  2800به وزن 

دو جواهرساز دربار به نامهاي شارل بومر و پول باسانژ الماسهایی از نیمی از جهان خریداري کرده بودند تا براي مادام 

ولی لویی پانزدهم . ویی پانزدهم آن را براي مادام خواهد خریددو باري یک گردنبند بسازند، و اطمینان داشتند که ل

جواهرسازان آن را به . از دنیا رفت و این سؤال پیش آمد که اینک چه کسی زیوري چنین گرانبها را خواهد خرید

انقیمت ملکه این پیشنهاد را به عنوان اینکه بیش از حد گر. لیور به ماري آنتوانت پیشنهاد کردند 1‘600‘000مبلغ 

  .ادوار دو روآن وارد صحنه شد - رنه - کاردینال پرنس لویی. است رد کرد

شد  هاي فرانسه بود، و گفته می این شاهزاده یکی از محصوالت رسیدة یکی از قدیمیترین و ثروتمندترین خانواده

نوان یکی از به سمت کشیشی منصوب شده بود، به ع 1760او، که در سال . لیور درآمد دارد 1‘200‘000سالی 

دستیاران عمومی اسقف اعظم ستراسبورگ تعیین شد، و وقتی ماري آنتوانت نخستین بار به فرانسه گام نهاد 

العاده  رو آن، که ستراسبورگ را براي آرزوهاي خود میدانی فوق. ، با این سمت رسماً به او خوشامد گفت)1770(

ورزید  و در آنجا به گروهی که با اتریش و ملکه خصومت می کرد یافت، بیشتر اوقات در پاریس زندگی می محدود می

لویی پانزدهم او را به عنوان فرستادة مخصوص به وین فرستاد تا در مورد تجزیۀ لهستان از فعل و  1771در . پیوست

یعات داد و از عمل او در نشر شا ماري ترز از مهمانیهاي پر خرجی که او می. انفعاالت اتریش درست سر در بیاورد

لویی شانزدهم او را به پاریس بازخواند، ولی خویشاوندان پرقدرت روآن . افتضاح آمیز دربارة دوفن جدید ناراحت شد

یک سال بعد این کشیش ). 1777(پادشاه را وادارکردند که او را به ریاست کمکهاي سلطنتی به فقرا منصوب کند 

در آنجا با کالیوسترو . اسقف اعظم ستراسبورگ شد 1779و در  اهل دل و خوش سیما به مقام کاردینالی ارتقا یافت،

رو آن، که به این . شیاد مشهور آشنایی یافت و چنان مجذوب او شد که ادعاهاي جادوگري این شیاد را قبول کرد

که سرعت به چنین مقام واالیی رسیده بود، چنین به نظرش رسید که اگر بتواند مخالفت سالهاي گذشتۀ خود را با مل

.وزیر لویی شانزدهم بشود تواند این آرزو را داشته باشد که نخست به نحوي جبران کند، می

خانم ژان دو . والوا قرار داشت که زنی جذاب و با ابتکار بود –در میان سرگرمیهاي او در پاریس، مادام دو الموت 

. باشد هاي هانري می ز طریق یکی از رفیقهرمی دو والوا مدعی بود که از اعقاب هانري دوم، پادشاه فرانسه، ا - سن

دولت نسبت سلطنتی او را  1775در . اش اموال خود را از دست داد، و ژان ناچار به گدایی در خیابانها شد خانواده

او با آنتوان دو الموت، یک افسر ارتش  1780در . فرانک برایش تعیین کرد 800تأیید، و یک مستمري به مبلغ سالی 

این افسر ژان را در مورد در آمدش فریب داد، و وصلت آنها، به . گري داشت، ازدواج کرد سوي توطئه که کششی به

را براي خود به چنگ آورد، و » کنت«شوهرش عنوان . گفت، پیوندي بود میان خشکسالی و قحطی طوري که ژان می

راف پاریس و ورساي بسرعت در رفت و در اط» کنتس«او به عنوان . کرد» کنتس دو الموت«این امر ژان را ملقب به 

و ) گویند می» درخشندگی«و مردان به آن (نامید  می» نمایش سالمت و جوانی«آمد بود و به کمک آنچه که خودش 

رفیقۀ کاردینال  1784که در   او،. انداخت العاده سرزنده و باروح بود، مردان را به دام می شخصیتی که به طرزي خارق

کرد که در دربار روابطی خیلی نزدیک و خصوصی دارد، و حاضر شد موافقت ملکه را نسبت به  میشده بود، وانمود 
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هاي پرمحبتی،  رتو دو ویلت را واداشت تا دستخط علیاحضرت را جعل کند، و نامه. هدفهاي کاردینال جلب کند

او یک . یک مالقات با ملکه را بدهد براي کاردینال آورد؛ و سرانجام وعده داد که ترتیب - آنتوانت ظاهراً از طرف ماري

در ورساي، در شب » بیشۀ ونوس«در . اولیوا را آموزش داد که در نقش ملکه ظاهر شود/ د» بارون«زن روسپی به نام 

تیره، کاردینال مدت کوتاهی با این زن مالقات کرد، او را به جاي ماري آنتوانت گرفت، پایش را بوسید، و از او گل 

تعریف » کنتس«دریافت داشت، یا، به هر حال، این چیزي است که ) 1784اوت (نشانۀ آشتی  سرخی به عنوان

تري زد که حساب کرده بود اگر با موفقیت توأم شود، به فقرش پایان  مادام دوالموت دست به نقشۀ جسورانه .کند می

کاردینال این . را به نام او خریداري کندداد گردنبند  اي از طرف ملکه جعل کرد که به روآن اختیار می او نامه. دهد می

فرانک به  1‘600‘000نامه را به بومر ارائه داد، و بومر سنگهاي قیمتی را در برابر قول کتبی او، مبتنی بر پرداخت 

رو آن این برلیانها را نزد کنتس برد و به تقاضاي او آنها را تحویل یک به ). 1785ژانویۀ  24(اقساط، تحویل وي داد 

دوالموت به انگلستان » کنت« ظاهراً این الماسها توسط. بقیۀ داستان آنها مشخص نیست. طالح نمایندة ملکه داداص

.قطعه به فروش رسیدند برده شدند و قطعه

گاه  بومر صورت حسابی از گردنبند نزد ملکه فرستاد، و ملکه جواب داد که هرگز سفارشی براي آن نداده، و هیچ

و رو آن ) 1785ژوئیۀ  30(وقتی که موعد پرداخت نخستین قسط رسید . ي اسم او بود ننوشته استاي را که حاو نامه

فرانکی را که موعد پرداختش رسیده بود پرداخت، بومر موضوع را با بارون دو  400‘000فرانک از  30‘000تنها 

لویی کاردینال را احضار کرد . لع کردبرتوي پاشاه را از قضیه مط. برتوي، وزیر امور خاندان سلطنتی، در میان گذاشت

بایستی از طرف ملکه نوشته  آن مقداري نامه که ظاهراً می  رو. و از او خواست تا دربارة اقدامات خود توضیح بدهد

این به خط ملکه نیست و حتی امضاي «: پادشاه فوراً فهمید که اینها جعلیند و گفت. شده باشند به پادشاه نشان داد

اي که با  این سوء ظن براي پادشاه ایجاد شد که رو آن و افرادي دیگر از دسته» .باشد ل صحیح نمیآن هم به شک

او دستور داد کاردینال در باستیل زندانی شود . اند همسرش دشمن بودند براي از بین بردن اعتبار ملکه توطئه کرده

کرد،  درپی مخفیگاه خود را عوض می گریخت و پیمادام . و از پلیس خواست که مادام دوالموت را پیدا کند) اوت 15(

اولیوا، / د» بارونس«کسان دیگري که دستگیر شدند عبارت بودند از . ولی باالخره دستگیر، و به باستیل فرستاده شد

رتو دو ویلت، و کالیوسترو که به غلط مورد سوءظن قرار گرفته بود که او طرح این توطئه را ریخته است در واقع 

  .ترو حداکثر تالش خود را براي جلوگیري از آن به عمل آورده بودکالیوس

علنی براي مطمئن کردن مردم از بیگناهی ملکه الزم است، موضوع را به   لویی، که عقیده داشت یک محاکمۀ

این محاکمه شاه بیت محاکمات قرن در فرانسه بود، همان طور که . دشمنان خود یعنی پارلمان پاریس احاله کرد

: صادر شد 1786مه  31رأي پارلمان در . سه سال بعد، شاه بیت محاکمات در انگلستان شد  اکمۀ وارن هیستینگز،مح

کاردینال رو آن به عنوان اینکه بیش از آنکه فریب دهد، فریب خورده است، بیگناه اعالم شد؛ ولی پادشاه او را از 

. کالیوسترو آزاد شد. دو شریک جرم به زندان محکوم شدند. دیو تبعید کرد-مشاغل دولتی محروم کرد و به دیر الشز

در جلوکاخ دادگستري برهنه کردند و به او تازیانه زدند و به او داغ » دادگاه مه«مادام دوالموت را در مالء عام در 

»v «) حرف اول کلمۀVoleuse  تریر، که العمر در زندان بدنام سالپ زده شد و به زندانی شدن مادام) »دزد«به معناي

او پس از گذراندن یک سال در این زندان دیوانه کننده فرارکرد، به شوهرش در لندن . مخصوص زنان بود، محکوم شد

  .درگذشت 1791چیز توضیح داده شده بود نوشت، و در  اش را که در آن همه ملحق شد، زندگینامه

به خاطر اینکه موضوع را به محاکمۀ علنی کشانده  الناس پاریس از برائت کاردینال شاد شدند و ملکه را نجبا و عوام

احساس عمومی این بود که اشتهاي او به جواهر، که برهمگان شناخته بود، کاردینال را در باور . بود، سرزنش کردند

  .هاي جعلی معذور داشته بود کردن نامه
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ست؛ هر چند که او روآن را پیش از شایعات حتی تا آنجا ادامه یافتند که ملکه متهم به این شد که رفیقۀ روآن ا

. بار دیگر ملکه عفت خود را حفظ کرد و از لحاظ لطمه به آبرویش زیان دید. دستگیریش مدت ده سال ندیده بود

».تاریخ مرگ ملکه را باید از محاکمۀ گردنبند الماس دانست»  :ناپلئون گفت

II – 1787-1783 :کالون  

کالون با موفقیت . لکساندر دوکالون را به عنوان ناظر کل امور مالی منصوب کردا -، پادشاه شارل1873نوامبر  10در 

به عنوان رئیس دوایر دولتی در مس و لیل خدمت کرده و به خاطر رفتار جالب، روحیۀ سرزنده، و مهارت در امور 

د نجاتش دهد، به هرچند که خودش هم، مانند حکومتی که از وي خواسته شده بو - مالی شهرتی به هم رسانیده بود

اوراق قرضه که سالی  646‘000فرانک در برابر  360‘000او در خزانه فقط . نحوي مأیوس کننده مقروض بود

او هم مانند نکر تصمیم گرفت مالیات اضافی وضع نکند، زیرا . شد، یافت فرانک بر آن افزوده می 50‘000‘000

آزمایی داد که  در عوض، وي ترتیب یک بخت. رکود بکشاندترسید این کار به شورش بینجامد و اقتصاد را به  می

لیور  18‘000‘000به مبلغ » بالعوض«اي  به روحانیان متوسل شد و از آنها هدیه. لیور درآمد داشت 100‘000‘000

 هاي طال را تجدید ضرب کرد و سکه. در برابر این وعده دریافت داشت که جلو طبع آثار ولتر توسط بومارشه را بگیرد

لیور از بانکداران قرض گرفت و، به امید  125‘000‘000مبلغ . لیور به خزانه سود رساند 50‘000‘000از این راه 

ها، و بنادر تخصیص داد؛  ها، ترعه تحرك بخشیدن به کسب و کار، مبالغ زیادي به بهداشت شهري و بهبود وضع جاده

با تکیه به . ساختن لنگرگاههاي بزرگ در شربور آغاز شد. ندمند شد لوهاور، دنکرك، دیپ، والروشل از این وجوه بهره

داد، و دربارة  راهی داشته باشد، بآسانی مبالغی به درباریان تخصیص می این نظریه که دولت باید پیوسته ظاهر روبه

هاي  ه هزینهخود پادشاه، با وجود حسن نیتی که داشت، اجازه داد ک. کرد هاي برادران پادشاه و ملکه سؤال نمی هزینه

  .افزایش یابد 1787لیور در  6‘200‘000، به 1775لیور در  4‘600‘000سلطنتی از   خانوادة

بایست بهرة بیشتري به  گرفت می گرفت، و هرچه بیشتر قرض می کرد بیشتر قرض می کالون هرچه بیشتر خرج می

اند، قرضۀ  راههاي ممکن طی شده  همۀ او به پادشاه سرگشته اعتراف کرد که 1786در اوت . وام دهندگان بپردازد

طوري که نجبا و روحانیان را نیز  ملی و کسر بودجۀ ساالنه از هر زمان دیگر بیشتر است، و تنها گسترش مالیات به

دانست پارلمان پاریس که اینک بانجباي شمشیر  او، که می. تواند دولت را از فاجعۀ مالی نجات دهد شامل شود می

ده داشت با این پیشنهاد مخالفت خواهد ورزید، پیشنهاد کرد که گروهی از افراد برجسته، که اتحادي کتمان نش

توسط خود وي از میان اعضاي هر سه طبقه در سراسر فرانسه انتخاب شده باشند، به ورساي احضار شوند تا دربارة 

.پادشاه با این پیشنهاد موافقت کرد. نجات مالی کشور مشاوره کنند

چهل و شش تن از نجبا، یازده روحانی، دوازده عضو از : تشکیل جلسه داد 1787فوریۀ  22در » ریفمجمع معا«

اي  مناطقی که داراي امتیازات ویژه(» مناطق کشور«وهشت قاضی، دوازده نماینده از  اعضاي شوراي سلطنتی، سی

آمیز خطاب به حاضران دربارة  شهامتکالون با صراحتی . نفر 144، و بیست و پنج مأمور شهرداري؛ برروي هم )بودند

دار باشند، باید از میان برداشته شوند، زیرا  مفاسدي سخن گفت که هرقدر هم در عامل زمان و تعصبات عمیقاً ریشه

او نابرابري عمومی در . »کنند این مفاسد بیش از همه فشار خود را بر مولدترین و زحمتکشترین طبقه وارد می«

. را مورد حمله قرار داد» تناسب عظیم در سهم کمک ایاالت و اتباع مختلف یک سلطان واحدعدم «کمکهاي مالی و 

اگر این . پیشنهادهایی افراطیتر از تورگو مطرح، و آنها را به عنوان اینکه به تصویب پادشاه رسیده است، ارائه کرد

از آنها، که از زمان تورگو باقی مانده  بعضی. شدند، امکان داشت از بروز انقالب جلوگیري کنند پیشنهادها قبول می

کاهش مالیات نمک، حذف عوارض مبادالت داخلی، اعادة آزادي : بودند، مورد قبول معاریف قرار گرفتند، به این شرح

ولی تقاضاي او براي یک مالیات تازه و همگانی بر . »بیگاري«دادن به  تجارت غالت، تشکیل مجامع ایالتی، و خاتمه
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تعیین اینکه هریک از (» اي کمک مالی منطقه«کردند که  نجبا و روحانیان عضو مجمع استدالل می. زمین ردشد

مستلزم ممیزي همۀ اراضی و سرشماري همۀ مالکان در فرانسه ) مناطق چه مقدار باید به بودجۀ عمومی کمک کند

  .ه باشدتوانست بربحران حاضر اثر داشت کشید و نمی خواهد بود؛ این کار یک سال طول می

نه نجبا و نه روحانیان، هیچ کدام از این توسل به افکار عمومی . کالون با انتشار نطقهاي خود به مردم متوسل شد

. ها در مدت وزارت کالون معاملۀ به مثل کرد با خواستن حساب کامل در آمدها و هزینه» مجمع«. خوششان نیامد

خرابی او خواهند  هایش باعث خانه ها و هزینه دانست آشکار کردن شیوه کالون از انجام این کار امتناع ورزید، زیرا می

ها بیش از تجدید نظر در ساختمان مالیاتها مورد نیاز است، و  جویی در هزینه اصرار داشت که صرفه» مجمع«. شد

اختیاري تنها به  چنین. عالوه بر آن، در مورد حق و اختیار خود براي برقرار کردن یک نظام مالیاتی تازه تردید داشت

چنین اجتماعی از . گانۀ اجتماع، تعلق داشت اتاژنرو، یعنی یک مجمع ملی مرکب از نمایندگان منتخب طبقات سه

  .به بعد تشکیل نشده بود 1614سال 

اوکالون . الفایت، که از جملۀ معاریف بود، بیشتر پیشنهادهاي کالون را تصویب کرد، ولی به خود کالون اعتماد نداشت

کالون از او خواست که این . ا متهم به آن کرد که قسمتی از اراضی سلطنتی را بدون اطالع پادشاه فروخته استر

لویی شانزدهم از عمل کالون در توسل به مردم با نادیده گرفتن . اتهام را به ثبوت برساند؛ الفایت آن را ثابت کرد

  شد که کالون او را در مورد وضع خزانه فریب دادهدولت ناراحت شده بود، و از افشاي سلسله حقایق متوجه 

گونه  نخواهد توانست از معاریف هیچ) پادشاه(است، و دریافت تا زمانی که کالون ناظر کل امور مالی است، وي 

هنگامی که کالون تقاضا کرد که منتقد او، بارون دو برتوي که از دوستان شخصی ماري . همکاري به دست آورد

پادشاه، که . از کار برکنار شود، ماري آنتوانت به پادشاه چنین نظر داد که درعوض کالون را مرخص کندآنتوانت بود، 

کالون، که خبر یافت پارلمان پاریس . نظر او را پذیرفت 1787آوریل  8از این سروصداها خسته شده بود، در تاریخ 

آوریل لویی بادادن وعدة  23در . ان گریختباشد، به انگلست  درصدد رسیدگی به کارهاي اداري و خصوصی وي می

در اول مه، باز . هاي دولتی و علنی کردن وضع مالی کشور، درصدد جلب رضایت معاریف برآمد جویی در هزینه صرفه

.انتخاب کرد» شوراي امور مالی«طبق نظر ملکه، او یکی از معاریف را به ریاست 

III – 1788-1787: لومنی دوبرین  

» فیلسوفان«اش چنان شهرة خاص و عام بود که  اسقف اعظم تولوز بود، ولی تمایالت آزادفکرانه لومنی دو برین

هنگامی که شش سال پیش از آن او را به عنوان . فرانسه به قدرت رسیدن وي را مورد تحسین و تشویق قراردادند

ما باید اسقف »  :اعتراض کره بود جانشین کریستوف دو بومون در اسقفیۀ پایتخت توصیه کرده بودند، لویی شانزدهم

یکی از رضایتبخشترین ضرب شستهاي او به » .اعظمی داشته باشیم که دست کم به خداوند اعتقاد داشته باشد

عنوان وزیر مالیه این بود که خود را به اسقف اعظم نشین سانس، که خیلی از اسقف اعظم نشین تولوز ثروتمندتر 

فرانک از راه وام تصویب کنند،  80,000,000وادار کرد که طرح وي را در مورد تهیۀ  او معاریف را. بود، منتقل کرد

ولی وقتی تقاضاي موافقت نسبت به مالیات جدید اراضی را مطرح کرد، بار دیگر معاریف به نداشتن اختیار متعذر 

 25(نه آنها را مرخص کرد لویی که متوجه شد معاریف بیش از این کاري انجام نخواهند داد، به نحوي مؤدبا. شدند

. جوییهایی انجام دهد هاي خود را کاهش دهد، تالش کرد صرفه برین با تقاضاي اینکه هر اداره هزینه ).1787مه 

هاي خانوادة  فرانک در هزینه 1,000,000لویی . رؤساي ادارات مقاومت ورزیدند، و پادشاه از وزیر خود حمایت کرد

برین این شهامت را داشت که توقعات پولی ). اوت 11(کاهش مشابهی را پذیرفت  جویی کرد، و ملکه هم خود صرفه

، فرمان 1788از نکات مثبت او این است که در ژانویۀ . دربار، دوستان ملکه، و یکی از برادران پادشاه را رد کند
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حانی خود، به تصویب سلطنتی را در مورد گسترش حقوق مدنی به پروتستانها، با وجود مقاومت بیشتر همقطاران رو

  .پارلمان، که رغبتی به این کار نداشت، رسانید

او از این جهت بدطالع بود که هنگامی به قدرت رسید که خرابی وضع محصول، و رقابت کاالهاي وارده از انگلستان، 

در پاریس  شورشیان گرسنه 1787در اوت . داشت باعث اشاعۀ رکودي اقتصادي شده بودند که تا زمان انقالب ادامه

: اکتبر آرثر یانگ متذکر شد که 13در . بعضی از وزیران را آتش زدند  شعارهاي انقالبی سردادند و تندیس نیمتنۀ

 …رسد که اسقف اعظم نخواهد توانست دولت را از زیر بارسنگین وضع موجود خود آزاد کند چنین به نظر می«

و در تاریخ » .اي است که به مخیلۀ خیلیها خطور کرده است اتفاقی غیرعادي روي خواهد داد، و ورشکستگی اندیشه

یک عقیده در بین همۀ حاضران حکمفرما بود، و آن اینکه آنها در آستانۀ انقالبی بزرگ «: هفدهم او نوشت

و عنصر  …باشند قرار دارند؛ آشوبی عظیم در میان همۀ افرادي که خواستار نوعی تغییر و تحول می …درحکومت

چیز را دستخوش تحول  شود، همه دي، که از زمان انقالب امریکا ساعت به ساعت بر نیروي آن افزوده مینیرومند آزا

بایستی توسط  اصالحاتی که کالون و برین خواستار آن بودند و مورد قبول پادشاه قرار گرفت هنوز می».کرده است

به » بیگاري«آزاد کردن دادوستد غله و تبدیل پارلمان پاریس با . پارلمانها تأیید و به عنوان قانون شناخته شوند

اي  این پارلمان بیانیه 1787ژوئیۀ  19در . پرداخت نقدي موافقت کرد، ولی از تصویب یک مالیات تمبر امتناع ورزید

تنها ملت، که نمایندگی آن با اتاژنرو است، حق آن را دارد که منابع درآمدي در «براي پادشاه فرستاد حاکی از اینکه 

مردم پاریس با این بیانیه اظهار موافقت به عمل آوردند و » .ختیار پادشاه گذارد که قطعی و واجب الرعایه باشدا

فراموش کردند که اتاژنرو، به صورتی که تا آن وقت در تاریخ فرانسه شناخته شده بود، یک سازمان فئودالی بود و 

نجباي شمشیر، که این موضوع را فراموش نکرده بودند، . تمایل کامالً مشخصی به سوي طبقات صاحب امتیاز داشت

که » شورش نجیبزادگان«در » نجباي ردا«و » پارلمانها«ز آن پس خود را با  بیانیه را مورد تصویب قرار دادند و ا

گان با لویی در احضار اتاژنرو تردید کرد، زیرا بیم آن داشت که این نمایند. زمینۀ انقالب را فراهم آورد، متحد کردند

  .ابراز مؤکد حق خود به قدرت قانونگذاري، به حکومت مطلقۀ خاندان سلطنتی بوربون پایان دهند

پارلمان از . او فرمانی براي اخذ مالیات از همۀ اراضی متعلق به کلیۀ طبقات به پارلمان عرضه داشت 1787در اوت 

تسمیه از آنجاست [» بستر عدالت«ی پارلمان به نام لویی اعضاي پارلمان را به یک جلسۀ رسم. تأیید آن امتناع ورزید

احضار کرد و دستور داد که فرمان وي ] نشست که پادشاه در این گونه جلسات روي نیمکت راحتی مخصوص می

اعتبار اعالم داشتند و باردیگر خواستار تشکیل جلسۀ  تأیید شود؛ اعضاي پارلمان پس از بازگشت به پاریس تأیید را بی

در . ي استانها به اعتراض برخاستند»پارلمانها«). اوت 14(پادشاه آنها را به تروا تبعید کرد . ن اتاژنرو شدندنمایندگا

برین و پادشاه تسلیم شدند، و پارلمان، در میان ابراز شادي مردم، از تبعید فراخوانده شد . پاریس شورشهایی آغاز شد

لیوري امتناع کرد،  120,000,000هاد برین دایر بر تأمین یک وام هنگامی که پارلمان از تصویب پیشن ).سپتامبر 24(

، و وزیر انش )1787نوامبر  11(تشکیل داد  از اعضاي پارلمان» اجالسیۀ سلطنتی«پادشاه یک . کشمکش تجدید شد

/ د، و دوك دورزی پارلمان هنوز امتناع می. در آن استداللهاي خود را درمورد لزوم تأیید اقدام پیشنهادي ارائه کردند

لویی، با عصبانیتی ناگهانی که به نحوي بیپروایانه » !اعلیحضرتا، این کار غیرقانونی است«: اورلئان فریاد برآورد

و به این ترتیب آشکارا » .خواهم به این دلیل قانونی است که من آن را می. کند فرقی نمی»  :غیرعادي بود، جواب داد

د فرمان تأیید شود، و این کار هم شد، ولی همینکه وي از تاالر بیرون رفت، او دستور دا. مدعی قدرت مطلقه شد

کوتره تبعید کرد و دو تن از - اورلئان را به ویلر/ لویی، که از این امر مطلع شد، دوك د. پارلمان این تأیید را لغو کرد

مارس  11شتهاي دیگر معترض بود، در پارلمان، که به این بازداشتها و بازدا). نوامبر 20(قضات را به باستیل فرستاد 

هایی براي پادشاه فرستاد که حاوي کلماتی بود که نجبا و مردم عادي را یکسان خرسند کرد، مانند  تذکاریه 1788



۶٧۴٢

 …. کنند یا با قانون پادشاهان یا با فتوحات زندگی می …. کنند اعمال خودسرانه به حقوق غیرقابل تغییر تجاوز می«

 ».خواهد تواند به اتباع خود بدهد، یعنی آزادي، می حضرت، بزرگترین موهبتی را که یک پادشاه میملت، از آن اعلی

هاي حکومت،  دولت به فکر افتاد که با تسلیم شدن در برابر خواست پارلمان دایر بر انتشار صورت درآمدها و هزینه

بانکداران . لیوري را آشکار ساخت 160,000,000این کار وضع را بدتر کرد، زیرا یک کسري . پارلمان را آرام کند

کرد، و پارلمان هم عهد کرد چنین کاري  دیگر حاضر نبودند به دولت وام بدهند، مگر اینکه پارلمان وام را تصویب می

صادر کرد که در آن به لویی شانزدهم و وزیرانش یادآور شده » اعالمیۀ حقوق«پارلمان یک  1788در سوم مه . نکند

کند، و پارلمان نباید از حق دیرینۀ  انسه کشوري سلطنتی است که پادشاه طبق قوانین بر آن حکومت میبود که فر

در این اعالمیه . خود دایر بر تأیید فرامین سلطنتی پیش از آنکه چنین فرامینی به صورت قانون درآیند، دست بکشد

منیل  اپره/ ند دو تن از رهبران پارلمان به نامهاي دوزیران دستور داد. بار دیگر تشکیل جلسۀ اتاژنرو خواسته شده بود

نظمی پر سروصدا در تاالر اجتماعات، و اعتراضات خشمگینانه در  ؛ این کار در میان بی)مه 4(و گواالر دستگیر شوند 

الی قرار اي که در رأس آنها یک دادگاه ع مه برین قصد دولت را به دایر کردن دادگاههاي تازه 8در . خیابان، انجام شد

برابر این طرح، وظایف . دارد، و از آن پس تنها این دادگاهها قدرت تأیید فرامین سلطنتی را خواهند داشت، اعالم کرد

در خالل این . بایستی اصالح شود شد و تمام ترکیب قوانین فرانسه می به امور صرفاً قضایی محدود می» پارلمانها«

  .عالم، و در حقیقت از فعالیت باز داشته شداحوال، ایام تعطیالت پارلمان پاریس ا

دوکها و . آنها به کمکش آمدند  همۀ. ي ایالتی متوسل شد»پارلمانها«پارلمان پاریس به نجیبزادگان، روحانیان، و 

دادگاه عالی ) ژوئن 15(یک مجمع روحانیان . اعیان اعتراضاتی علیه لغو حقوق دیرینۀ پارلمان براي پادشاه فرستادند

خود را، که در گذشته به طور متوسط دوازده میلیون لیور بود، به » هدیۀ بالعوض«. را محکوم کردجدید 

. اعالم داشت تا پارلمان به وضع خود باز گردانده نشود، دیگر کمکی نخواهد داد لیور کاهش داد، و 1‘800‘000

اعالم داشت هیچ فرمانی را که ) مرکز بئارن(پارلمان پو . پارلمانهاي ایالتی یکی بعد از دیگري علیه پادشاه برخاستند

توسط پارلمان پاریس رد شده باشد تأیید نخواهد کرد؛ و هنگامی که قضات تهدید به اعمال زور شدند، مردم دست 

وزیران پادشاه را به عنوان خیانتکاران مورد حمله ) مرکز نورماندي(پارلمان روان . به اسلحه بردند تا از آنها دفاع کنند

) مرکز برتانی(پارلمان رن . ار داد، و همۀ کسانی را که بخواهند از دادگاههاي جدید استفاده کنند یاغی اعالم داشتقر

وقتی دولت سرباز فرستاد تا این پارلمان را از کار بر کنار کند، این سربازان با مستخدمان . فرامین مشابهی صادر کرد

وقتی فرماندة نظامی یک فرمان سلطنتی را دایر بر ) مرکز دوفینه(در گرنوبل . رو شدند مسلح نجباي محلی روبه

محلی اعالم داشت، مردم شهر، که توسط دهقانانی که به وسیلۀ صداي ناقوس احضار شده بودند » پارلمان«انحالل 

لهاي بام شدند، از باالي پشت بامها سربازان را که خودشان هم رغبتی به این کار نداشتند زیر رگبار سفا تقویت می

اش به دار آویخته خواهدشد، مجبور کردند که  قرار دادند و فرمانده را با تهدید به این مجازات که از چلچراغ خانه

ولی قضات از یک دستور سلطنتی دایر بر اینکه به تبعید ). »روز سفالها« 1787ژوئن  7(فرمان پادشاه را پس بگیرد 

.بروند اطاعت کردند

نجبا، روحانیان، و مردم عادي تصمیم گرفتند که . العمل خود یک عمل تاریخی انجام دادند مردم گرنوبل با عکس

ژوئیه از نو برقرار  21اتاژنرو دوفینه را، که تشکیل آن از حقوق دیرینۀ این منطقه بود، براي تشکیل اجتماعی در 

طبقه اجازه داد شده که تعداد  پیروزي را رهبري کرده بود، به این» روز سفالها«در » طبقۀ سوم«چون . کنند

دیگر باشد؛ و توافق شد که در اجتماع جدید رأي دادن باید به وسیلۀ   نمایندگانش برابر مجموع نمایندگان دو طبقۀ

. این توافقها سوابقی ایجاد کردند که در تشکیل مجمع ملی اتاژنرو نقشی داشتند. افراد صورت گیرد نه طبقات

ه، که اجازه نداشتند در گرنوبل تشکیل جلسه دهند، در ویزیل به فاصلۀ چند کیلومتري نمایندگان اتاژنرو دوفین
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ژوزف مونیه، و یک سخنران جوان به نام  - تشکیل جلسه دادند؛ در آنجا، تحت رهبري حقوقدان جوانی به نام ژان

أیید حقوق به ثبت رسیدة حاکی از ت) 1788اوت (هایی تنظیم کردند  آنتوان بارناو، پانصد نمایندة حاضر قطعنامه

تشکیل اتاژنرو، و تعهد به اینکه هرگز با مالیاتهاي تازه موافقت   ،»هاي سر به مهر نامه«پارلمانها، مطالبۀ منسوخ کردن 

در اینجا یکی از نخستین گامهاي انقالب فرانسه برداشته شد، یعنی یک . نکنند مگر اینکه اتاژنرو آنها را تصویب کند

  . مبارزه با پادشاه برخاسته و در واقع خواستار سلطنت مشروطه شده بود ایالت کامل به

پادشاه، که شورش تقریباً ملی علیه اختیارات و قدرت سلطنتی او را مغلوب کرده بود، تسلیم شد و تصمیم گرفت 

وم استفاده از سال از تاریخ آخرین جلسۀ اجتماعی گذشته بود، و رشد طبقۀ س 174ولی چون . اتاژنرو را تشکیل دهد

رمان تقاضایی غیرعادي، به صورت یک ف 1788ژوئیۀ  5کرد، لویی شانزدهم در  هاي گذشته را غیرممکن می شیوه

:صادر کرد که در آن گفته شده بود شوراي سلطنتی، خطاب به مردم

اي قدیمی را ه هاي قبلی نزدیک باشد؛ ولی وقتی کیفیت شیوه اعلیحضرت کوشش خواهند کرد که روش کار به شیوه

به این ترتیب، پادشاه تصمیم  …. نتوان تعیین کرد، مایلند که این نقیصه را با تعیین ارادة ملت خود جبران کنند

الذکر در همۀ سوابق هر استان به عمل آیند و  گرفته است فرمان دهد که کلیۀ پژوهشهاي ممکن دربارة مطالب فوق

این نمایندگان و مجامع به  …. بقات سه گانه و مجامع ایالتی قرار گیرندنتایج این تحقیقات در اختیار نمایندگان ط

اعلیحضرت از همۀ پژوهشگران و افراد  …. نوبۀ خود خواستهاي خویش را به اطالع اعلیحضرت خواهند رسانید

رمان که کلیۀ اطالعات و یادداشتهاي مربوط به مطالب مندرج در این ف …کنند تحصیلکرده در کشور خود دعوت می

  .را به نشانی مهردار سلطنتی ارسال دارند

در ورساي  1789اوت لویی از طبقات سه گانۀ فرانسه خواست نمایندگانی به اتاژنرو ملی، که قرار بود در اول مه  8در 

در همان روز او دادگاه عالی را معلق کرد، و طولی نکشید که این دادگاه از صحنۀ . تشکیل جلسه دهد، اعزام دارند

تعهدات دولت بعضاً با پول رایج و بعضاً با  1789دسامبر  31اوت دولت، با اعالم اینکه تا  16در . اریخ محو شدت

پرداخت خواهند شد و همۀ اتباع باید این کاغذها را به عنوان پرداخت قانونی قبول کنند، عمالً به » کاغذ«

ثروت، و در حالی که مردم پاریس نیمتنۀ او را  اوت برین غرق در عنایات و 25در . ورشکستگی خود اعتراف کرد

  .خود را کشت 1794او به اسقفیۀ پر ثروت خود در سانس رفت و درآنجا در سال . سوزاندند، استعفا داد

IV – 1789-1788: بار دیگر نکر  

رت و یک کرسی در این هنگام لویی عنوان وزا). اوت 25(پادشاه با بیمیلی از نکر خواست به دستگاه دولتی بازگردد 

الناس، از این انتصاب تحسین به  همه، از ملکه و روحانیان گرفته تا بانکداران و عوام. در شوراي سلطنتی به نکر داد

گروه بزرگی از مردم در محوطۀ کاخ ورساي اجتماع کردند تا به او خوشامد بگویند؛ او بیرون آمد و به . عمل آوردند

او هم به . بعضیها زانو زدند و دستش را بوسیدند» .مانم؛ آرامش خاطر داشته باشید یبلی، فرزندانم، من م«: آنها گفت

  .شیوة آن زمان گریست

بینظمی در دستگاه دولتی، در خیابانها، و در افکار مقامات رسمی و مردم چنان به از هم گسیختگی سیاسی نزدیک 

ود که تا تشکیل اتاژنرو ثبات را حفظ کند، و براي توانست انجام دهد این ب شده بود که حد اعالي کاري که نکر می

فرانک از پول خود را در خزانه نهاد و ثروت  2,000,000اینکه کاري در جهت اعادة حس اعتماد انجام داده باشد، 

اینکه  اوت را دایر بر 16او دستور مورخ . شخصی خویش را به عنوان تضمین قسمتی از تعهدات دولت وثیقه گذارد

بانکداران . بهاي اوراق قرضۀ دولتی در بازار سی درصد افزایش یافت. ان به جاي پول کاغذ قبول کنند لغو کردزمیندار

.به قدر کافی به خزانه وام دادند تا گلیم خود را براي یک سال از بحران بیرون کشند
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از بادة پیروزي سرمست شده بود، پارلمان، که ). سپتامبر 23(پادشاه به پیشنهاد نکر پارلمان را بار دیگر فراخواند 

عمل کند، یعنی به صورت طبقات مجزا جلسه  1614مرتکب این اشتباه شد که اظهار داشت اتاژنرو باید مانند سال 

اي که از لحاظ سیاسی  این کار به خودي خود طبقۀ سوم را به طبقه. کند و به صورت واحدهاي طبقاتی رأي دهد

مردم، که عموماً ادعاي پارلمان را دایر بر اینکه مدافع آزادي در برابر ظلم و جور است . کرد فاقد قدرت بود تبدیل می

امتیازدار براي بال اثر داشتن فرامین پادشاه   معتبر شمرده بودند، متوجه شدند که آزادي مورد نظر آزادي دو طبقۀ

بود، پشتیبانی طبقۀ متوسط را که نیروي پارلمان، که به این ترتیب خود را در صف نظام فئودال در آورده . باشد می

محدودیت خود » شورش نجیبزادگان«. بسیار داشت از دست داد و از آن پس در شکل دادن به وقایع نقشی نداشت

  .داد اینک این شورش جاي خود را به انقالب طبقۀ متوسط می. را نشان داده و به آخر خط رسیده بود

به دنبال این خشکسالی، تگرگی آمد که محصوالت کم رشد را از . لتر کردوظیفۀ نکر را مشک 1788خشکسالی سال 

درجه زیر  28در پاریس دماسنج حدود . ترین زمستانها در تاریخ فرانسه بود از سخت 1789- 1788زمستان . میان برد

سو  14به  1788 سو در اوت 9بهاي نان از . رودخانۀ سن از پاریس تا لوهاور یکپارچه یخ بست. داد صفر را نشان می

بعضی از نجبا، . طبقات باال حد اعالي کوشش خود را براي تخفیف مشقت به کار بردند. افزایش یافت 1789در فوریۀ 

یک . لیور داد 400,000اورلئان، صدها هزار لیور صرف تغذیه و گرم کردن فقرا کردند؛ اسقف اعظم / مانند دوك د

نکر صدور غله را منع، و غالتی به ارزش . داد نفر غذا میصومعه مدت شش هفته به یک هزار و دویست 

او وظیفۀ تأدیۀ وامهایی را که به عهده گرفته بود براي اسالف . جلو قحطی گرفته شد. لیور وارد کرد 70,000,000

  . خود یا براي اتاژنرو باقی گذارد

فرمانی  1788دسامبر  27ار کرد که در رغم اندرز مخالف نجباي نیرومند، پادشاه را واد در خالل این احوال، علی

در . صادرکند دایر براینکه در اتاژنرو، نمایندگان طبقۀ سوم از لحاظ تعداد با مجموع تعداد دو طبقۀ دیگر برابر باشند

در طبقه سوم همۀ . اي به همۀ مناطق فرستاد که براي تعیین نمایندگان خود رأي دهند او دعوتنامه 1789ژوئن  24

پرداختند حق و حتی دستور داشتند  نسوي که بیش از بیست و چهار سال داشتند و هرگونه مالیاتی میمردان فرا

در حقیقت، همۀ مردم عادي غیر از فقرا و . رأي دهند؛ همۀ صاحبان حرفه، کسبه، و اعضاي اصناف هم همین طور

تشکیل جلسه » هیئت انتخاباتی«نامزدهاي موفق انتخاباتی به عنوان یک . فقیرترین کارگران حق رأي داشتند

ها  کشیشان و همۀ صومعه در طبقۀ اول، همۀ. کرد دادند، و این هیئت یک نماینده براي منطقۀ خود انتخاب می می

ها به  اسقفهاي اعظم، اسقفها و رؤساي صومعه. دادند منطقه رأي می براي تعیین یک نماینده در مجمع انتخاباتی

در طبقۀ دوم، . کرد این مجمع، یک نمایندة کلیسا براي اتاژنرو انتخاب می. ع بودنداعتبار شغل خود اعضاي آن مجم

سال داشتند به خودي خود عضو مجمع انتخاباتی بودند، و این مجمع یک نفر را به  24همۀ نجبایی که بیش از 

لیور یا بیشتر  6به مبلغ  اي در پاریس فقط کسانی که مالیات سرانه. کرد عنوان نمایندة نجباي منطقۀ خود انتخاب می

.درا ین شهر، بیشتر اعضاي طبقۀ کارگر از رأي محروم بودند. پرداختند حق رأي داشتند می

از هریک از مجامع انتخاباتی، در هر منطقه، از طرف دولت دعوت شد که صورتی از شکایات و نارضاییها براي 

در فهرست شکایات ایالتی براي هر طبقه خالصه، و  صورتهاي شکایات مناطق. راهنمایی نمایندة خود تنظیم کند

در همۀ صورتهاي شکایات این اتفاق نظر وجود داشت که آنها . شدند اینها به طور کامل یا خالصه به پادشاه ارائه می

اي داشته باشند که در آن اختیارات پادشاه  قدرت مطلقه را محکوم داشته، و خواستار آن بودند که سلطنت مشروطه

که از طرف همۀ مردم کشور انتخاب شود و به فواصل  –وزیرانش به وسیلۀ قانون و همچنین به وسیلۀ یک مجمع و 

تشکیل جلسه دهد، و تنها همین مجمع اختیار داشته باشد که مالیاتهاي تازه وضع کند و قوانین تازه را به تصویب 

داده شده بود که براي دولت اعتباري تصویب نکنند تا نمایندگان دستور   تقریباً به همۀ. محدود شده باشد -برساند
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همۀ طبقات بیکفایتی مالی دولت، زیانهاي ناشی از مالیاتهاي غیر مستقیم، و . اینکه چنین قانون اساسیی تأمین شود

سط همۀ آنها خواستار محاکمه تو. محکوم کردند - »هاي سر به مهر نامه«مانند موضوع  - رویهاي قدرت پادشاه را زیاده

همه خواستار آزادي بودند، ولی به . هیأت منصفه، محفوظ ماندن مکاتبات پستی از تفتیش، و اصالح قوانین بودند

نجبا خواستار اختیارات خود به صورتی که در دوران قبل از ریشلیو وجود داشت بودند؛ روحانیان و : خاص خود  شیوة

بودند؛ و دهقانان خواستار آزادي از مالیاتهاي ظالمانه و  طبقۀ بورژوازي خواستار آزادي از هرگونه دخالت دولت

همه نسبت به پادشاه ابراز وفاداري . همه، از نظر اصول، مالیاتبندي مساوي بر کلیۀ اموال را پذیرفتند. عوارض فئودالی

چنین  حکومت وي ذکري به میان نیاورد؛ این اتفاق نظر وجود داشت که» االهی حق«کردند، وي هیچ کس دربارة 

  .حقی از میان رفته است

در شکایات نجبا تصریح شده بود که در اتاژنرو، هریک از طبقات باید جداگانه تشکیل جلسه داده و به عنوان یک 

شمرد، و خواستار آن بود که حقوق مدنی که  شکایات روحانیان رواداري مذهبی را مردود می. طبقۀ واحد رأي دهد

ها براي  بعضی از شکایات خواستار آن بودند که سهم بیشتري از عشریه. ده بود لغو شوداخیراً به پروتستانها اعطا ش

تقریباً همۀ شکایات . خود مناطق باقی گذارده شود، و همۀ کشیشان امکان رسیدن به مقامات باال را داشته باشند

آنها این تباهی را به . تئاتر بودند روحانیان حاکی از ابراز تأسف از فقدان اصول اخالقی آن دوران در هنر، ادبیات، و

پرورش منحصراً زیر نظر روحانیان  دادند، و خواهان آن بودند که آموزش و آزادي بیش از حد مطبوعات نسبت می

.کاتولیک باشد

در این شکایات، تقاضاي لغو . شکایات، طبقۀ سوم بیشتر منعکس کنندة نظرات طبقۀ متوسط و دهقانان مالک بود

این نمایندگان خواهان آن بودند که راه رسیدن به مقام و به همۀ مشاغل براي . العبور شده بود لی و حقحقوق فئودا

. کردند آنها ثروت کلیسا و بیکارگی پرهزینۀ راهبان را محکوم می. صاحبان استعداد باز باشد  همۀ طبقات و براي همۀ

االجارة روحانیان را به فروش  ادشاه باید زمینها و مالدر یک شکایت پیشنهاد شده بود که براي ترمیم کسر بودجه، پ

در بسیاري از شکایات از ویران . ها ضبط شوند  در شکایت دیگري پیشنهاد شده بود که کلیۀ اموال صومعه. برساند

 آنها خواستار آموزش همگانی رایگان، اصالح وضع. شدن مزارع بر اثر عبور حیوانات و شکارهاي نجبا شکوه شده بود

در یکی از شکایات دهقانان، که . بیمارستانها و زندانها، و همچنین لغو کامل نظام سرفداري و تجارت برده بودند

ما ستون اصلی تخت سلطنت و پشتیبان واقعی ارتشها «: اي از کل و مشتی از خروار بود، چنین آمده بود نمونه

بر روي هم، این انتخاب اتاژنرو، در تاریخ  ».ایم قی ماندهما منبع ثروت براي دیگرانیم و خودمان در فقر با …. هستیم

براي مدتی، فرانسۀ دوران خاندان بوربون تقریباً به صورت یک دمکراسی . اي غرورآمیز و پربرکت بود فرانسه لحظه

روند  یدرآمد، و احتماالً تعداد مردمی که رأي دادند، نسبت به مردمی که امروز در امریکا به پاي صندوقهاي رأي م

ظاهراً . شد در کاري چنین تازه انتظار داشت، بینظم نبود این انتخابات منصفانه بود، و به آن اندازه که می. بیشتر بود

تا آنجا که اطالعی . این انتخابات بیش از اغلب انتخاباتی که در دمکراسیهاي بعدي اروپا انجام شد، از فساد بري بود

هاي کار به  خ یک دولت دعوتی چنین وسیع از مردم خود نکرده بود که دربارة شیوهگاه تا آن تاری در دست است، هیچ

بر روي هم، این شکایات دیدي کاملتر از آنچه . دولت تعلیم دهد و شکایات و خواستهاي خود را به اطالع آن برساند

فرانسه بیش از هر زمان دیگر اکنون . دولت تا آن وقت به دست آورده بود، از اوضاع و شرایط فرانسه به دولت دادند

در این وقت فرانسه، آزادانه، بهترین افراد خود را از هر . ابزار و مصالح الزم را براي کشورداري به دست آورده بود

رو شوند که قبالً گامهاي شجاعانۀ نخستین را در مسیر تغییر و تحول  طبقه انتخاب کرده بود تا با پادشاهی روبه

قلوب همۀ   این مردان، که از همۀ نقاط کشور آمده بودند، راه پاریس و ورساي را در پیش گرفتند،وقتی . برداشته بود

  .مردم فرانسه آکنده از امید بود
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V – ورود میرابو به صحنه  

. پرووانس و هم در مارسی او را انتخاب کرده بودند -اي بود که مردم عادي هم دراکس آن یکی از نمایندگان نجیبزاده

. ویکتور ریکتی ملقب به کنت دو میرابو بود -گابریل - داشت،اونوره این افتخار دوگانه و غیرعادي ممتازش می او، که

، یکی از 1791تا هنگام مرگ زودرسش در ) 1789آوریل (میرابو زشترو و جذاب از بدو ورود خود به پاریس 

.شخصیتهاي طراز اول انقالب بود

یعنی دوست همه کس   ،»دوست بشر«به عنوان یک فیزیوکرات و  -مارکی دو میرابوویکتور ریکتی،  - ما قبالً از پدرش

صاحب خلق و خویی تند و تیز و «را » دوست بشر«وونارگ این . ایم غیر از همسر و فرزندان خود، به نیکی یاد کرده

» دانش، و افتخار استکه از دریا مغرورتر و بیقرارتر، و داراي اشتهایی سیري ناپذیر براي لذت،  …مالیخولیایی

افزود که عدم پایبندي به اصول اخالقی براي او طبیعتی  خود مارکی به همۀ اینها معترف بود و می. توصیف کرد

کند یا نه؛ از ماري  او در بیست و هشت سالگی بر آن شد که معلوم کند آیا یک زن برایش تکافو می. ثانوي شده است

پس از . ولی ثروت قابل توجهی به صورت ارث در انتظارش بود، خواستگاري کرد دو وسان، که هرگز او را ندیده بود

ازدواج با ماري، متوجه شد که این زن شلخته، بیعرضه، و بداخالق است؛ ولی برایش ظرف یازده سال یازده بچه آورد، 

انگیزش  هاي فتنه ر نوشتهمارکی به خاط 1760در . که از آنها پنج تن دوران کودکی را گذراندند و جان به در بردند

  .همسرش او را رها کرد و نزد مادرش بازگشت 1762در سال . در شاتو دو ونسن زندانی، ولی یک هفته بعد آزاد شد

یکی از مادر بزرگهایش مجنون از دنیا . آور خانوادگی بزرگ شد گابریل، پسر ارشد، در میان این وقایع هیجان - اونوره

آور است که خود گابریل که با  حیرت. شدند ی از برادرانش گاه گاه دچار جنون میرفت؛ یکی از خواهران و یک

او به هنگام تولد دو دندان داشت که در حکم هشداري به . مصیبتهایی پشت سر هم دست به گریبان بود دیوانه نشد

او پسرکی . رچاله ساختدر سه سالگی به آبله دچار شد، که صورتش را مانند میدان جنگ زخمدیده و پ. جهانیان بود

جو و خودرأي بود، مرتباً او را کتک  پدرش، که او هم بسیار با نشاط و ستیزه. جو، و خود رأي بود بسیار بانشاط، ستیزه

مارکی خوشحال بود که با فرستادن او در سن پانزدهسالگی . شد زد و به این ترتیب موجب نفرت فرزندش می می

در آنجا گابریل ریاضیات، آلمانی، و . پاریس، خود را از شر وي خالص کرده است به یک دانشکدة نظام در) 1764(

آثار ولتر راخواند و . ور بود کرد، زیرا آتش عالقه به موفقیت در درونش شلعه  انگلیسی آموخت؛ او با شوق مطالعه می

در ارتش رفیقۀ . اس همدردي کندمذهب خود را برباد داد؛ آثار روسو را خواند و آموخت که نسبت به افراد عادي احس

افسر فرماندة خود را از چنگش درآورد، یک دوئل کرد؛ در حملۀ فرانسه به جزیرة کرس شرکت جست، و به خاطر 

  .مند شد شهامت چنان تعریف و تحسینی از او به عمل آمد که پدرش براي یک لحظه به او عالقه

فرانک به ارث ببرد،  500,000و مارینیاك، که انتظار داشت در بیست وسه سالگی، بیپرده براي پول، با امیلی د

گابریل خیانت او را کشف کرد، خیانتهاي خود را . امیلی براي گابریل پسري آورد و یک فاسق گرفت. ازدواج کرد

و با شخصی به نام موسیو دو ویلنوو به نزاع برخاست، یک چتر را روي سر اوخرد کرد، . پنهان داشت، و او را بخشید

به » نامۀ سر به مهر«پدرش براي اینکه وسایل فرار او را از دستگیري فراهم کند، یک . متهم به اقدام به قتل شد

او از همسرش . اي در نزدیکی مارسی زندانی شد ایف در جزیره/دست آورد که به موجب آن گابریل بزور در شاتو د

هایی حاکی از خشم روبه تزاید مبادله کردند، تا اینکه  مهآنها نا. خواست به وي ملحق شود، ولی همسرش امتناع کرد

گاه به همبستر  در عین حال، وي گاه). 1774دسامبر  14(» خداحافظ براي همیشه«: گابریل به همسرش نوشت

.داشت شدن با همسر فرماندة قلعه خود را گرم نگاه می

در شاتو دو ژو در نزدیکی پونتارلیه و مرز سویس پدرش ترتیبی داد تا او را به بازداشتگاهی آزادتر  1775در مه 

موریس او را به یک میهمانی دعوت کرد و در آنجا وي با سوفی دو روفه  - زندانبان او موسیو دو سن. منتقل کنند
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سوفی میرابورا بیش از شوهر خود ارضا کننده . سالۀ مارکی دو مونیه، که هفتادسال داشت، آشنا شد همسر نوزده

بارید،  موهایش زبر و بینیش بسیار بزرگ بود، اما از چشمانش آتش می. برد میرابو خوشی را از دل می یافت؛ صورت

میرابو . سوفی خود را کامالً تسلیم او کرد. توانست با زبان خود هر زنی را از راه به در کند طبعش آتشین بود، و او می

سوفی در  1776در اوت . دختر عموهایش را در آنجا اغوا کردازپونتارلیه گریخت، به تونون، در ساووا رفت، و یکی از 

» روزي هزار بار مردن«وریر، واقع در سویس، به میرابو ملحق شد، زیرا به قول خودش، دور از او زندگی کردن مانند 

اط سوفی تصمیم گرفت کار کند، چون میرابو آهی در بس» !یا گابریل یا مرگ«: در این هنگام سوفی عهد بست. بود

این دو به آمستردام رفتند، و در آنجا ناشر آثار روسو، به نام مارك ري، میرابو را به عنوان مترجم استخدام .نداشت

میرابو چند اثر کم اهمیت نوشت که در یکی . داد  کرد و درس ایتالیایی هم می سوفی به عنوان منشی او کار می. کرد

کند، و حال آنکه خودش بدترین  نیکوکاري، و امساك را موعظه میاو فضیلت، «: از آنها دربارة پدرش چنین گفت

این نوشته را تخطی از اصول حسن نزاکت دانست و » پدر«میرابو » .شوهرها و سختگیرترین و ولخرجترین پدرهاست

ا در آنه. با والدین سوفی همدست شد تا ترتیبی دهند که این دو نفر از هوالند به مملکت خودشان بازگردانده شوند

سوفی، که در تالش خود به قصد خودکشی موفق نشده بود، به یک . دستگیر، و به پاریس، آورده شدند 1777مه  14

گابریل، که شدیداً خشمگین بود، در شاتودو ونسن زندانی شد و پاي خود را جاي پاي پدرش و . دارالتأدیب اعزام شد

بعد از دو سال، به او اجازه داده شد کتاب، کاغذ، و . برد دیدرو گذاشت، در آنجا وي چهل و دو ماه بسختی به سر

سوفی  1778ژانویه  7در . فرستاد هایی حاکی از اخالص پراحساس براي سوفی می نامه. مرکب در اختیار داشته باشد

کی اورلئان مادر و بچه به یک صومعه در ژین در نزدی در ماه ژوئن. دختري به دنیا آورد که ظاهراً متعلق به میرابو بود

.منتقل شدند

بگذارید من آفتاب را ببینم؛ «: او تقاضا کرد. میرابو از پدرش استدعا کرد که او را ببخشد و ترتیب آزادي او را بدهد

. بینم من جز دیوارهاي تیره چیزي نمی! بگذارید هواي آزادتر تنفس کنم؛ بگذارید صورت همنوعان خود را ببینم

براي کاهش بدبختی، براي درآوردن مقداري پول براي سوفی، و » .رم کلیه خواهم مردپدرم، من از رنج و عذاب و

هاي  مهمترین آنها نامه. براي جلوگیري از دیوانه شدن خود چند کتاب نوشت که بعضی از آنها جنبۀ عشقی داشتند

ون محاکمه توصیف، و در این اثر بیعدالتیهاي دستگیري بدون مجوز قانونی و بازداشت بد. سر به مهر نام داشت

انتشار یافت، چنان لویی شانزدهم را  1782این کتاب کوچک، که در . اصالح وضع زندانها و قوانین خواسته شده بود

  .دستور داد تا همۀ زندانیانی که در ونسن زندانی بودند آزاد شوند 1784تحت تأثیر قرار داد که در 

شد در باغهاي قلعه قدم بزند و کسانی  به او اجازه داده می 1779از نوامبر زندانبانان میرابو بر وي رحم آوردند، و بعد 

آمدند راههایی براي دفع نیروي  او در بعضی از اینگونه افراد که به مالقاتش می. آمدند ببیند را که به مالقاتش می

از همسرش عذرخواهی پدرش قبول کرد ترتیب آزادي او را بدهد مشروط بر اینکه او . یافت سرشار جنسی خود می

کند و بار دیگر با او در یکجا به سر برد، زیرا مارکی سالخورده اشتیاق داشت یک نوة پسرداشته باشد تا این خانواده را 

او تحت حفاظت پدرش  1780دسامبر  13در . اي به همسرش نوشت و خواستار بخشش شد گابریل نامه. ادامه دهد

وي در پاریس ارتباطاتی داشت، از سوفی در . رگ خود در لو بینیون دعوت کردآزاد شد، و پدرش او را به خانۀ بز

سپس به لو بینیون رفت و . اش دیدن کرد، و ظاهراً به وي گفت قصد دارد دوباره به همسرش ملحق شود صومعه

کرد، اي در نزدیکی صومعه نقل مکان  سوفی از همسرش پول دریافت داشت، به خانه. پدرش را مجذوب خود ساخت

سروان سابق پیش از اینکه ازدواج . به کاري خیریه پرداخت، و حاضر شد با یک سروان سابق سواره نظام ازدواج کند

  .سوفی خود را کشت) 1789سپتامبر  9(سرگیرد، چشم از جهان بست و روز بعد 
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او در این محاکمه . کشانیدمیرابو همسرش را به جرم ترك خانواده به محاکمه . همسر میرابو از دیدن وي امتناع کرد

شکست خورد، ولی دوستان و دشمنان خود را بالغت نطق پنجساعتۀ خویش در دفاع از هدف غیرقابل تأمین خود به 

فرانکی از او به  3000پدرش اورا طرد کرد، و او پدرش را هم به محاکمه کشانید و یک مقرري ساالنۀ . حیرت آورد

اي به نام هانریت دو نرا گرفت و با او به  رفیقۀ تازه 1784در . گی مجللی داشتگرفت و زند پول قرض می. دست آورد

در راه، یک سلسله روابط مختصر با این و آن برقرار کرد که هانریت آنها را بر او بخشید، زیرا . انگلستان و آلمان رفت

دوبار فردریک را دید و به » .شد یداد، وي ناگهان سراپا آتش م اگر زنی کوچکترین تمایلی به او نشان می«گفت  می

قدر کافی دربارة پروس اطالعات به دست آورد تا از روي مطالبی که یک سرگرد پروسی در اختیارش گذارده بود 

او این کتاب را به پدر خود تقدیم داشت، و پدرش آن را به عنوان . بنویسد) 1788(کتابی به نام نظام سلطنتی پروس 

کالون او را مأمور کرد تعدادي گزارش پنهانی دربارة . توصیف کرد» عقل از سرش پریده تألیف عظیم کارگري که«

.او هفتاد گزارش فرستاد که تیزبینی و نیرومندي سبک آنها وزیر را به حیرت آورد. امور آلمان برایش بفرستد

اي خطاب  در نامه. شود می پس از بازگشت به پاریس، متوجه شد که نارضایی عمومی به شور و حرارت انقالبی نزدیک

. اتاژنرو تشکیل نشود، انقالب به وقوع خواهد پیوست 1789به مونمورن که یکی از وزیران بود اخطار کرد که اگر تا 

آور گرسنگی نبوغ ناشی از یأس را به   اید که وقتی نیروي تشنج کنم آیا حساب کرده من سؤال می«: چنین متذکر شد

  کنم چه کسی جرئت خواهد کرد که مسئولیت امنیت همۀ کند؟ من سؤال می ایجاد میحرکت درآورد، چه تأثیري 

خود او هم درگیر شور و » اند، و حتی خود پادشاه را، به عهده بگیرد؟ کسانی را که در اطراف تخت سلطنت گرد آمده

آشتی سست ) شتدرگذ 1789که در (وي با پدر خود . هیجان شد و بسرعت در مسیر و جریان امور قرار گرفت

از نجباي منطقه دعوت کرد که . پرووانس به عنوان نامزد براي اتاژنرو معرفی کرد -آن -و خود را در اکس  اي کرد، پایه

در این هنگام از . آنها امتناع ورزیدند، و او متوجه طبقۀ سوم شد که از او استقبال به عمل آورد. او را انتخاب کنند

. از آن مردم است …حق حاکمیت تنها»  :گفت. آمد و به عنوان یک دموکرات پرکشید کاري خود بیرون جلد محافظه

او مایل به حفظ سلطنت بود، ولی تنها به عنوان » .تواند بیش از قاضی اول مردم، چیز دیگري باشد نمی …پادشاه

در . ید حق رأي داشته باشندمحافظ مردم در برابر اشرافزادگان؛ در عین حال، اصرار داشت که همۀ افراد بالغ ذکور با

مواظب «: مند از امتیاز را به یک اعتصاب عمومی تهدید کرد و گفت بحثی خطاب به اتاژنرو پرووانس طبقات بهره

کنند، این مردمی را که براي درآمدن به صورت عاملی سهمگین کافی  چیز را تولید می باشید، این مردمی را که همه

در مارسی مردم به خاطر نان شورش کردند؛ اولیاي امور  1789در مارس  ».یز نشماریداست تنها بیحرکت بمانند، ناچ

 120‘000جمعیتی به تعداد . دنبال میرابو فرستادند که بیاید و مردم را آزاد سازد، زیرا از محبوبیت او خبر داشتند

. یل سازمانی از نگهبانان دست زداو براي جلوگیري از شدت عمل مردم، به تشک. نفرگرد آمدند تا او را تحسین کنند

در اندرز به مردم مارسی به مردم اندرز داد شکیبایی پیشه سازند تا اتاژنرو فرصت داشته باشد که توازنی بین 

شورشیان از او اطاعت . تولیدکنندگان خواهان قیمتهاي باال و مصرف کنندگان خواهان قیمتهاي پایین برقرار کند

اکس و مارسی هر دو او را به عنوان . مجاب کننده شورش دیگري را در اکس فرونشانداو با همان قدرت . کردند

در آوریل . نمایندة خود برگزیدند، از انتخاب کنندگان تشکر کرد، و تصمیم گرفت نمایندگی اکس را به عهده بگیرد

  .به قصد ورود به اتاژنرو عازم پاریس شد 1789

VI – 1789: آخرین تمرین

در  1789در چند منطقه در بهار . کرد رو بود و تمرین انقالب می گذشت که با قحطی روبه ان کشوري میمیرابو از می

ور  الناس به دفاتر مأمور وصول مالیات حمله در لیون، عوام. شورشهاي مکرري علیه مالیاتها و بهاي نان صورت گرفتند

کردند که دست به چپاول  یکی مونپلیه، مردم تهدید میدر آگده، واقع در نزد. شدند و دفاتر حسابش را از میان بردند
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هایی که بیم کمبود غله  دهکده. ؛ قیمتها کاهش یافتند  زنند، مگر اینکه بهاي کاالها کاهش داده شود عمومی می

بعضی از دهقانان صحبت از آتش زدن همۀ کاخها و کشتن . شدند داشتند، بزور مانع صدور غله از مناطق خود می

هاي مردم را به داخل  در مونلري، زنان که شنیدند بهاي نان افزایش یافته است، توده). 1789مه (کردند  می اربابان

هاي مشابهی در  صحنه. نانها و آردهاي موجود را به تصرف درآوردند  انبارهاي غله و نانواییها رهبري کردند، و همۀ

در شهر، سخنرانان مردم را با گفتن اینکه . شدند ه دیده میسن، بانیول، آمین، و تقریباً همه جاي فرانس - سور - بره

در ماههاي مارس و آوریل، گزارشی در . کردند پادشاه همۀ پرداختهاي مالیات را به تعویق انداخته است، تحریک می

 بهترین پادشاهان خواهان تساوي مالیات است؛ دیگر نباید هیچ اسقف، ارباب، عشریه یا«پرووانس منتشر شد که 

. شدند بعد از اول آوریل، دیگر عوارض فئودالی پرداخت نمی» .عوارض، و هیچ عنوان یا وجه تمایزي وجود داشته باشد

در چهارم اوت یک عمل فداکارانه نبود، بلکه به رسمیت » داوطلبانه«دست کشیدن نجبا از این عوارض به طور 

  .شناختن یک عمل انجام شده بود

ها جزوات  از چاپخانه. یافت ک شدن اتاژنرو، هیجان تقریباً به نحوي روز افزون افزایش میدر پاریس، به موازات نزدی

مشهورترین و نیرومندترین جزوه . کردند ها و باشگاهها بلند می ریختند، و سخنرانان صداي خود را در کافه بیرون می

سیس، فردي آزادفکر و کشیش کل منطقۀ  ژوف - این جزوه را آبه امانوئل. منتشر شد 1789در تمام تاریخ در ژانویۀ 

سیس این . چه دارد؟ هیچ. چیز طبقۀ سوم چیست؟ همه: شامفور اثري تحت این عنوان نوشته بود. شارتر، نوشته بود

گفتار انفجار آمیز را یک عنوان چشمگیر ساخت و آن را به صورت سه سؤال در آورد که طولی نکشید نیمی از مردم 

  :یدندپرس فرانسه آن را می

  .چیز طبقۀ سوم چیست؟ همه

  .تا حال حاضر در نظام سیاسی چه بوده است؟ هیچ

  .خواهد؟ اینکه چیزي بشود چه می

نفر به طبقۀ سوم یعنی اشخاص  25,000,000نفر جمعیت فرانسه، دست کم  26,000,000سیس متذکر شد که از 

در اتاژنرو طبقات دیگر از جلوس در کنار آنها  اگر. در حقیقت، طبقۀ سوم، ملت بود. اسم و رسم تعلق دارند عادي بی

.این عبارت دوام یافت. اعالم دارد) مجمع ملی(امتناع کنند، این طبقه حق خواهد داشت که خود را به عنوان اتاژنرو 

همینکه قرارگاههاي کمک توسط دولت، روحانیان، و . گرسنگی حتی از کلمات هم فصاحت بیشتري داشت

ریس دایر شدند، گدایان و جنایتکاران از مناطق داخلی کشور به سوي این قرارگاهها سرازیر شدند تا ثروتمندان در پا

در . شکم خود را سیر کنند، و با اعمالی که ناشی از یأس و نومیدي بودند، و از روي بیچیزي، دست به خطر بزنند

د هر تاجري را که غله پنهان دارد یا آن را گران الناس امور را در دست خود گرفتند و تهدید کردن اینجا و آنجا، عوام

اغلب، این افراد جلو محصوالت غله را قبل از رسیدن به بازار . حساب کند از نزدیکترین تیر چراغ حلق آویز کنند

اي را که  شدند و بزور، و بدون پرداخت پول، غله آنها گاهی در بازار جمع می. کردند گرفتند و آنها را غارت می می

آوریل نکر از طریق شوراي سلطنتی فرمانی صادر کرد که به  23در . گرفتند هقانان براي فروش آورده بودند مید

داد از انبارهاي خصوصی غالت سیاهه برداري کنند، و در جاهایی که نان کم بود، آنها را  قضات و پلیس اختیار می

تصویر پاریس در بهار چنین . شد با شدت کافی اجرا نمیمجبور به فرستادن غلۀ خود به بازار کنند، ولی این دستور 

. دید طلبیهاي خویش می هاي خشمگین آلت فعل محتملی براي برآوردن امیال و جاه اولئان در این توده/ دوك د .بود

ا به دنی 1747او، که در . فرانسه بود  السلطنۀ نایب 1723-1715اورلئان بود که در سالهاي / او نتیجۀ آن فیلیپ د

پانتیور، که  - ماري دو بوربون - آمده بود ودر پنجسالگی دوك دو شارتر نامیده شد، در سن بیست و دو سالگی با لویز

بعد از . اورلئان به او رسید/ عنوان د 1785در . ثروتش دوك را به صورت ثروتمندترین مرد فرانسه درآورد، ازدواج کرد
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ایم که او در   ما قبالً دیده. مردم، به نام فیلیپ اگالیته معروف شد، بر اثر طرفداري از هدفهاي مورد توجه 1789

طولی نکشید که به پاریس بازگشت و تصمیم . کوتره تبعید شد -پارلمان به معارضه با پادشاه برخاست و به ویلر

شود، او به گرفت خود را به صورت بت مردم درآورد، به این امید که اگر پادشاه عذاب کشیده استعفا دهد یا خلع 

کرد که  داد، و توصیه می دستی نشان می نسبت به فقرا گشاده. جاي پسرعمویش لویی شانزدهم به سلطنت برسد

. روایال خود را، که درست در وسط پاریس بود، در اختیار مردم گذاشت -اموال کلیسا ملی شوند؛ چند اطاق و باغ پاله

د، و از نظر اخالقیات، خصوصیات جد بزرگ خود نایب السلطنه را از نظر عنایات، خصوصیات یک اشرافزاده سخاوتمن

مادام دو ژانلیس، که معلمۀ اطفالش بود، به عنوان رابط میان او و میرابو، کوندورسه، الفایت، تالران، الووازیه، . داشت

هی به عمل هم مسلکان فراماسونش از او حمایت قابل توج. کرد ولنه، سیس، دمولن، و دانتون به او خدمت می

نویس، که منشی او بود، در به راه انداختن تظاهرات و شورش، به عنوان کارگزار او  شودرلو دوالکلو رمان. آوردند می

نویسان تبادل  هاي واقع در نزدیکی کاخ او، جزوه خانه ها، و فاحشه ها، قمارخانه در باغها، کافه. کرد انجام وظیفه می

 -پاله. طبقات، به شور و حرارت آن لحظه پیوستند  ند؛ در اینجا هزاران نفر، از همۀریخت کردند و طرح می اندیشه می

.روایال به عنوان نامی براي همۀ این مجتمع، نقطۀ مرکزي انقالب شد

شود، و محتمل نیز هست ولی مسلم نیست، که پول این دوك و فعالیت شودرلو دو الکلو در ترتیب حمله به  گفته می

به این معنی که به : رویون مشغول رهبري انقالب خودش بود. آنتوان نقشی ایفا کرد- در خیابان سنکارخانۀ رویون 

اي که خودش   برد که روي آن نقاشان، به شیوه هاي منقش دیواري، کاغذ مهره کشیده به کار می جاي نقاشیها و پرده

ید زیباترین کاغذ دیواریی که تاکنون ساخته بدون ترد«ابداع کره بود، نقاشی کرده و آنچه را که یک مرجع انگلیسی 

 25اش سیصد کارگر در استخدام داشت که حداقل مزدشان روزي  کارخانه. نامیده است، به وجود آورده بود» شده

مارگریت اختالف نظري میان انتخاب  - در یکی از جلسات مجمع انتخاباتی در سنت. بود) دالر 1,56شاید حدود (سو 

سوءظن و ترسی پیدا شد که ممکن است دستمزدها کاهش یابد، و یک . سط و کارگران پدید آمدکنندگان طبقه متو

» .سو زندگی کند 15تواند با روزي  یک کارگر با همسر و اطفال خود می»  :خبر دروغ پخش شد که رویون گفته است

ا بیابد، تندیس نیمتنۀ او را آتش دار جمع شد و چون نتوانست او ر آوریل جمعیتی در برابر خانۀ این کارخانه 27در 

اش حمله برد، آن را غارت کرد، با اثاث خانه  در بیست و هشتم، این جمعیت، که تقویت و مسلح شده بود، به خانه. زد

شورشیان به . اي موجود را ربود آتش برافروخت، مشروباتی را که در زیر زمینش بودند آشامید، پول نقد و ظروف نقره

اي سرباز براي مقابله با آنها اعزام شدند، و شورشیان در نبردي که چند  عده. و آن را غارت کردند کارخانه رفتند

رویون کارخانۀ . دوازده سرباز و بیش از دویست شورشی کشته شدند. ساعت بشدت جریان داشت، از خود دفاع کردند

نگامی که نمایندگان منتخب و اعضاي چنین بود خلق و خوي مردم پاریس به ه .خود را بست و به انگلستان رفت

  .شدند البدل آنها براي شرکت در اتاژنرو به ورساي وارد می علی

VII – 1789 :اتاژنرو  

لویی به حرکت  در چهارم مه، نمایندگان به صورت دستۀ با شکوهی براي شرکت در مراسم قداس در کلیساي سن

سوم ملبس به لباس سیاه بعد نمایندگان نجبا ملبس به  روحانیان ورساي درجلو، سپس نمایندگان طبقۀ: درآمدند

البسۀ رنگارنگ با کالههاي پردار، آنگاه نمایندگان کلیساها، و پس از آن پادشاه و ملکه که اعضاي خاندان سلطنت 

دگان مردم، آنها براي نماین. ها، و روي بامها جمع شده بودند مردم شهر در خیابانها، باالخانه. اطرافشان را گرفته بودند

جز (براي یک روز همه . کردند اورلئان دست زدند و از نجبا، روحانیان، و ملکه با سکوت استقبال/ پادشاه، و دوك د

.خرسند بودند، زیرا آنچه بسیاري از مردم خواهان آن بودند به وقوع پیوسته بود) ملکه
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در آنجا . چهارصد متري کاخ سلطنتی، جمع شدند ، به فاصلۀ تقریباً»تاالر تفریحات کوچک«مه، نمایندگان در  5در 

از نمایندگان . حضور داشتند) از جمله بیست تن از نجباي ردا(نجیبزاده  285روحانی، و  308نمایندة مردم،  621

. بسیاري از اینها بعداً سرنوشت خود را با مردم عادي یکی کردند. هاي عادي بودند کلیساها، حدود دو سوم از خانواده

یباً نیمی از نمایندگان طبقۀ سوم حقوقدان، پنج درصد صاحبان حرفه، سیزده درصد کسبه، و هشت درصد تقر

میرابو، که به . پریگور اسقف اوتون درمیان روحانیان قرار داشت -موریس در تالران - شارل. نمایندگان دهقانان بودند

پیشدستی کرده ) گفتۀ ناپلئون دربارة تالران(» ردلجنی که جوراب ابریشمی به پا دا«ناپلئون دربه کاربردن عبارت 

او «: توصیف کرد و گفت» گر که تنها خواستش لجن و پول است شخصی پست، طماع، رذل، و توطئه«بود، تالران را 

» کند؛ به خاطر پول حاضر است روح خود را بفروشد؛ و حق هم با او خواهد بود، زیرا یک تودة پهن را با طالعوض می

در میان نجبا چندنفر بودند که . کرد پذیر تالران بدرستی ادا نمی این توصیف، حق را در مورد ذکاوت انعطاف و البته

/ اورلئان، دوك د/ تولندال، ویکونت دو نواي، دوك د - خواهان اصالحات اساسی بودند، مانند الفایت، کوندورسه، اللی

انجمن «سیس، میرابو، و نمایندگان دیگر طبقۀ سوم در تشکیل  بیشتر اینها به. اگیون، و دوك دو الروشفو کو لیانکور

اشخاص . کرد این انجمن به عنوان یک گروه سازماندهنده براي اقدامات آزادیخواهانه عمل می. پیوستند» سی نفري

سپیر شناس، و ماکسیمیلین روب برجسته در میان نمایندگان طبقۀ سوم میرابو، سیس، مونیه، بارناو، ژان بابی ستاره

صاحبان . ترین مجمع سیاسی در تاریخ فرانسه و شاید در همۀ تاریخ معاصر بود بر روي هم، این برجسته. بودند

روحهاي باگذشت و بلند نظر در سراسر اروپا به این اجتماع دل بسته بودند تا مگر پرچمی بر افرازد که مظلومین، در 

  .میان هر ملتی که باشند، به آن روي آورند

نخستین اجالسیه را با سخنان کوتاهی گشود، در آن صریحاً به پریشانی وضع مالی حکومت خود اعتراف کرد،  پادشاه

شد، و مراتب تأسف خود را از » افزایش مالیاتها«نسبت داد، خواهان » جنگی پرهزینه ولی شرافتمندانه«آن را به 

کر یک نطق سه ساعته ایراد کرد که در آن به یک کسر پس از پادشاه، ن. اعالم داشت» آمیز به نوگرایی تمایل مبالغه«

اعتراف، و تقاضاي تصویب وامی به مبلغ ) لیور بود 150‘000‘000که در واقع (لیوري  56‘150‘000بودجۀ 

بیشتر . کردند جا می خود را جمع و جور و جابه» مغز فرسا«نمایندگان از این آمار و ارقام . لیور کرد 80‘000‘000

کشمکش طبقات روز بعد که نجبا و روحانیان به .ر داشتند که وزیر آزادیخواه یک برنامۀ اصالحات ارائه کندآنها انتظا

  .اي رفتند آغاز شد تاالرهاي جداگانه

طولی نکشید که مردم با تأیید یا عدم رضایت . شدند» تاالر تفریحات کوچک«مردم عادي در این وقت بزور وارد 

نمایندگان طبقۀ سوم از قبول اینکه خود را مجلس . موالً متشکل، بر آرا تأثیر گذاردندخود، با لحنی نیرومند و مع

اي تلقی کنند امتناع ورزیدند، و با تصمیم قاطع منتظر ماندند که نمایندگان طبقات دیگر به آنها ملحق  جداگانه

جزئی  –هر طبقه یک رأي  –ه طبقه نجبا پاسخ دادند که رأي دادن طبقه ب. شدند، و رأي دادن نفر به نفر انجام شود

الیتغیر از مشروطۀ سلطنتی است، و تلفیق سه طبقه در یکجا و اجازه دادن رأي نفر به نفر در مجمعی که طبقۀ سوم 

تواند حمایتی از روحانیان طبقۀ پایین به دست آورد، در حکم  دهد و بآسانی می در آن نیمی از مجموع را تشکیل می

. اوت و خصوصیات اخالقی مردم فرانسه تسلیم حکومت عدد و تسلط طبقۀ متوسط شودآن خواهد بود که ذک

کار و آزادیخواه تقسیم شده بودند، موضع خاصی نگرفتند و منتظر ماندند که  نمایندگان روحانیان، که به محافظه

.یک ماه گذشت. رویدادها آنها را راهنمایی کنند

راي تعدیل قیمت نان، سیر صعودي آن ادامه یافت و خطر اقدامات در خالل این احوال، با وجود تالش نکر ب

  :ژوئن چنین نوشت 9آرثر یانگ در . سیل جزوات رو به افزایش بود. آمیز از ناحیۀ مردم فزونی گرفت خشونت
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 روایال رفتم تا - من به پاله. فروشی پاریس جریان دارد باورنکردنی است هاي جزوه کار و کسبی که اینک در مغازه

امروز . شود هر ساعت یک چیز تازه تولید می. شوند و فهرستی از همۀ آنها تهیه کنم ببینم چه چیزهایی منتشر می

نوزده بیستم این آثار حاکی از طرفداري از  …. سیزده جزوه منتشر شدند، دیروز شانزده تا، و هفتۀ پیش نودودوتا

  .شود در پاسخ، هیچ چیز منتشر نمی …. ا استآزادي، و معموالً لحنشان شدیداً علیه روحانیان و نجب

ژوئن، نمایندگان طبقۀ سوم هیأتی نزد نجبا و روحانیان فرستادند و بار دیگر از آنها دعوت کردند که در جلسۀ  10در 

مشترکی شرکت جویند، و اعالم داشتند اگر طبقات دیگر به تشکیل جلسات جداگانه ادامه دهند، طبقۀ سوم بدون 

در : ژوئن شکاف روي داد 14هاي جمعی، در  در کشمکش میان اراده. نونگذاري براي ملت خواهد پرداختآنها به قا

در همین روز نمایندگان طبقۀ سوم بابی را . پیوستند) طبقۀ سوم(آن روز نه کشیش بخش به نمایندگان مردم عادي 

در تاریخ پانزدهم . گذاري متشکل کردندبه عنوان رئیس خود انتخاب، و خود را براي بحث و مشاورة رسمی و قانون

نمایندگی نودوشش درصد ملت را دارند، باید » تاالر تفریحات کوچک«سیس پیشنهاد کرد که چون نمایندگان در 

میرابو عقیده داشت این عبارت . بنامند» ملت فرانسه  مجمع نمایندگان به رسمیت شناخته شده و تأیید شدة«خود را 

سیس به جاي عقبنشینی، نام پیشنهادي را به اتاژنرو . شاه هم حتماً آن را نخواهد پذیرفتخیلی وسیع است و پاد

این اعالم نام، به خودي خود، . رأي مخالف داده شد 89رأي موافق و  491به این نام . خالصه کرد) مجمع ملی(

داد، و از نظر سیاسی آغاز انقالب سلطنت مطلقه را به سلطنت محدود تبدیل کرد، به اختیارات ویژة طبقات باال پایان 

براي اینکه او را به این کار متمایل ) مجمع ملی(پذیرفت؟ اتاژنرو  ولی آیا پادشاه این تنزل مقام را می .را اعالم کرد

سازد، اعالم داشت که پرداخت همۀ مالیاتهاي موجود باید مانند گذشته به عمل آید تا اتاژنرو منحل شود، و از آن 

لیاتی قابل پرداخت نیست مگر آنهایی که توسط اتاژنرو مجاز شناخته شده باشند؛ اتاژنرو هرچه زودتر پس هیچ ما

علل و راههاي چارة کمبود نان را مورد توجه قرار خواهد داد و پس از اینکه قانون اساسی جدیدي مورد قبول قرار 

این اقدامات آرام کردن شورشیان، و هدف  هدف یکی از. گرفت، تعهد پرداخت دیون دولت را به عهده خواهد گرفت

اینها، به نحوي زیرکانه، طوري طرحریزي شده بودند که   همۀ. دیگر جلب حمایت دارندگان اوراق قرضۀ ملی بود

.مقاومت پادشاه را کاهش دهد

ازهم خواهد نکر به او هشدار داد اگر طبقات ممتاز تسلیم نشوند، اتاژنرو . لویی با اعضاي شوراي خود مشورت کرد

وزیران دیگر اعتراض کردند که . پاشید، پرداخت مالیات صورت نخواهد گرفت، و دولت ورشکست و عاجز خواهد شد

لویی، که احساس . رأي فردي به معناي دیکتاتوري طبقۀ سوم و تبدیل نجبا به افراد از نظر سیاسی ناتوان خواهد بود

دارد، تصمیم گرفت در برابر اتاژنرو مقاومت کند، و اعالم داشت که در کرد تخت سلطنتش به نجبا و روحانیان اتکا  می

پادشاه که . نکر که شکست خورده بود، پیشنهاد استعفا داد. ژوئن براي نمایندگان اتاژنرو سخنرانی خواهد کرد 23

  .دانست مردم از این کار بشدت ناراحت خواهند شد، نظر خود را به او تحمیل کرد که بماند می

اي از نظر وضع ظاهر آماده  با ترتیبات تازه» تاالر تفریحات کوچک«مورد نظر، الزم بود که » اجالسیۀ سلطنتی«ي برا

وقتی که . براي این کار دستورهاي الزم به افزارمندان کاخ صادر شدند، بدون اینکه به اتاژنرو اطالع داده شود. شود

وارد تاالر شوند، درهاي آن را بسته و داخل آن را توسط  ژوئن کوشش کردند 20نمایندگان طبقۀ سوم در تاریخ 

کارگران اشغال شده یافتند؛ و به تصور اینکه پادشاه قصد دارد آنها را دست به سر کند، به یک زمین تنیس که در آن 

  :نزدیکی بود رفتند و سوگندي یاد کردند که در زمرة وقایع تاریخی درآمد، به این شرح

ه اینکه احضار شده است که قانون اساسی کشور را تعیین کند، احیاي نظم عمومی را معمول دارد، و اتاژنرو، با توجه ب

تواند مانع مذاکرات و مشاورات آن در هر  چیز نمی اصول واقعی سلطنت را محفوظ بدارد، و با توجه به اینکه هیچ

اینکه هرجا که اعضایش تجمع کنند، آنجا اتاژنرو مکانی که ناچار باشد خود را مستقر دارد بشود، و باالخره با توجه به 
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دارد که همۀ اعضاي این مجمع باید رسماً سوگند یاد کنند که از یکدیگر جدا نشوند و هرجا که  است، مقرر می

هاي محکم استوار شود؛ و پس از اداي این  شرایط ایجاب کند، مجدداً اجتماع کنند تا وضع کشور روبه راه و بر شالوده

  .، همۀ اعضا و هریک از آنها فرداً باید این تصمیم پابرجا را با امضا تأیید کنندسوگند

البدل که حاضر بودند، بجز دو نفر، همه تصمیمات را امضا کردند؛ امضا کردن  نماینده و بیست عضو علی 557از 

اریس رسید، تودة رویدادها به پ وقتی خبر این. پنجاه و پنج نمایندة دیگر و پنج کشیش بعداً صورت گرفت

. روایال جمع شدند و سوگند خوردند به هر قیمتی که باشد، از اتاژنرو دفاع کنند -خشمگینی از مردم در اطراف پاله

چند تن از اینها مورد . در ورساي، براي یک نجیبزاده یا یک روحانی عالیمقام ظاهر شدن در خیابانها خطرناك شد

 22در . م پاریس تنها با دادن این قول که به اتاژنرو بپیوندد، خود را نجات دادضرب و شتم قرار گرفتند، و اسقف اعظ

 308نفر از  149لویی تشکیل جلسه دادند، و در آنجا چند نجیبزاده و  ژوئن نمایندگان قسم خورده در کلیساي سن

.نمایندة روحانیان به آنها ملحق شدند

سربازان اطراف . تشکیل جلسه داد تا به سخنان پادشاه گوش دهد» تاالر تفریحات کوچک«ژوئن، اتاژنرو در  23در 

لویی مختصراً . نکر به نحوي چشمگیر و محسوس از میان مالزمان پادشاه غایب بود. تاالر را احاطه کرده بودند

به موجب این تصمیم، ادعاي . صحبت کرد، و سپس یکی از وزیران کشور را مأمور ساخت تا تصمیمش را قرائت کند

مایندگانی که خود را اتاژنرو اعالم داشته بودند، مردود دانسته شده بودند؛ و بازهم به موجب این تصمیم، جلسۀ ن

گذاشتند  گانه و رأي نفر به نفر دربارة اموري که بر ساختمان طبقاتی فرانسه اثري نمی مشترك نمایندگان طبقات سه

تملک یا امتیازات  …حقوق دیرینه و قانونی«م شود که بایستی انجا مجاز داشته شده بود، ولی هیچ عملی نمی

بایستی مورد تصویب روحانیان قرار  را زایل کند؛ و امور مربوط به مذهب یا کلیسا می» دو طبقۀ نخستین …افتخاري

ا داد، گانه داد؛ وعدة تساوي مالیات ر پادشاه حق وتو در مورد مالیاتها و وامهاي جدید را به اتاژنرو طبقات سه. گیرند

شدند دریافت  حاضر شد پیشنهادهایی را که در مورد اصالحات می. مشروط بر اینکه طبقات ممتاز آن را تصویب کنند

هاي  نامه«، »بیگاري«موافقت کرد به . دارد و مجامعی ایالتی دایر کند که در آنها رأي دادن جنبۀ فردي داشته باشد

اجالسیه را با نمایش . یۀ آثار نظام سرفداري در فرانسه پایان دهد، عوارض برداد و ستد داخلی، و کل»سر به مهر

  :مختصري از قدرت و اختیار پایان داد و گفت

من تنها خود را  …. اگر شما مرا در این امر بزرگ تنها بگذارید، من بتنهایی براي رفاه مردم خود تالش خواهم کرد

تواند به  رحها و اقدامات شما بدون تصویب صریح من نمیهیچ یک از ط …. نمایندة واقعی آنها تلقی خواهم کرد

دهم فوراً از یکدیگر جدا شوید و فردا صبح هریک به تاالر طبقۀ خود  من به شما دستور می …. صورت قانون درآید

  .بروید و مذاکرات و مشاورات خود را از سربگیرید

مارکی دو برزه، رئیس کل تشریفات، به نمایندگانی . دوقتی پادشاه رفت، بیشتر نجبا و اقلیتی از روحانیان خارج شدن

: میرابو پاسخی مشهور داد. که باقی مانده بودند اعالم داشت که ارادة پادشاه بر آن است که همه بالفاصله خارج شوند

امر بروید به آقاي خود بگویید که ما برحسب  …. شما در اینجا نه جایی، نه رأیی، و نه حق صحبتی دارید …آقا، «

» اتاژنرو است این ارادة«این اعالم با فریاد » .ایم، و جز با سرنیزه ما را از اینجا خارج نتوان کرد ملت در اینجا گرد آمده

به سربازان محلی دستور داده شد که تاالر را تخلیه کنند، ولی بعضی از . دو برزه خارج شد. مورد تأیید قرار گرفت

آه، خوب به »  :پادشاه که این وضع را شنید، گفت. کردند که اقدامی به عمل نیاورندنجباي آزادیخواه آنها را وادار 

غلیان پاریس خارج از درك است؛ »  :ژوئن، یانگ در یادداشتهاي روزانۀ خود نوشت 24در  ».درك، بگذار بمانند

 بند و باري و آزادي بی از بی جلسات مداوم آنجا به چنان حدي …. اند روایال جمع بوده - هزار در پاله سراسر امروز ده

مقامات شهرداري قادر نبودند نظم را حفظ کنند، زیرا آنها » .توان آن را باور کرد اند که بسختی می حساب رسیده
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خویشاوندانی داشتند که هدف » محافظان«بسیاري از این . محلی اعتماد کنند» محافظان فرانسوي«توانستند به  نمی

روایال بودند  - هاي مردم که در اطراف پاله کردند؛ بعضی از این سربازان با توده شان تشریح میمورد توجه عموم را برای

در یک هنگ در پاریس انجمنی پنهانی وجود داشت که عهد کرده بود از هیچ دستوري که . خودمانی شده بودند

دگان طبقۀ سوم را براي پاریس نفري که نماین 407ژوئن،  25در . آمیز باشد اطاعت نکند نسبت به اتاژنرو خصومت

انتخاب کرده بودند تشکیل جلسه دادند و خود را به جاي حکومت سلطنتی پایتخت تعیین کردند؛ آنها انجمن شهر 

اي برگزیدند که تقریباً همگی از طبقۀ متوسط بودند، و انجمن قدیم وظیفۀ حفظ جان و مال را به امید آنها رها  تازه

پیروزي . رفتند» تاالر تفریحات کوچک«اورلئان به / و هفت تن از نجبا به رهبري دوك ددر همان روز، چهل . کرد

  .توانست آن را از چنگشان به درآورد رسید، تنها زور می اتاژنرو حتمی به نظر می

اي و کاران در دولت پادشاه به او اطالع دادند که به سربازان محلی در ورس رغم مخالفت نکر، محافظه ژوئن علی 26در 

توان اعتماد کرد که از دستورات اطاعت کنند، و پادشاه را وادار کردند شش هنگ ایالتی را احضار  پاریس دیگر نمی

در تاریخ بیست و هفتم، لویی، که به سوي اندرز نکر تغییر جهت داده بود، از نمایندگان نجبا و کلیسا خواست . کند

ند، ولی نجبا از شرکت در رأي به این علت امتناع ورزیدند که اختیاري که آنها این کار را کرد. که به سایرین بپیوندند

بیشتر . گانه ممنوع داشته است موکال نشان به آنها داده بودند آنها را از رأي دادن به طور فردي در اتاژنرو طبقات سه

  .آنها ظرف سی روز بعد به امالك خود بازگشتند

هاي  در نخستین هفته. احضار کرد که بیشترشان آلمانی و سویسی بودند در اول ژوئیه پادشاه ده هنگ به پاریس

هزار نفر تحت  ژوئیه، شش هزار سرباز، که تحت فرماندهی مارشال دوبروي بودند، ورساي را اشغال کردند، و ده

مردم معتقد  اتاژنرو و. شان دو مارس، موضع گرفتند فرماندهی بارون دو بزنوال در اطراف پاریس، اکثراً در محوطۀ 

بعضی از نمایندگان چنان از دستگیري ترسیدند که به جاي . شدند که پادشاه قصد دارد آنها را متفرق یا مرعوب کند

  .خوابیدند» تاالر تفریحات کوچک«هاي خود بروند، در  آنکه شب به خانه

 9هیئت در . دید تنظیم کندهایی براي یک قانون اساسی ج در میان این وحشت، اتاژنرو هیئتی تعیین کرد که طرح

احساس . نامیدند» مجلس ملی مؤسسان«خود را  ژوئیه یک گزارش مقدماتی ارائه داد، و از آن روز نمایندگان اجتماع

استدالل » حکومتی کمابیش مانند حکومت انگلستان«میرابو به سود . حاکم به سود یک سلطنت مشروطه بود

س قانونگذاري باشد؛ ولی او در دو سالی که از عمرش باقی بود، به اصرار خود کرد که در آن اتاژنرو به عنوان مجل می

اش، که گاهی مشاوران  او از لویی شانزدهم به خاطر خوش قلبی و نیات بلندنظرانه. دایر بر حفظ یک پادشاه ادامه داد

:پرسید کرد و می کردند، تمجید می بین او را سردرگم می کوته

شوند؟ آیا آنها مشاهده  اند که انقالبها چگونه آغاز، و چگونه اجرا می خ هیچ ملتی مطالعه کردهآیا این افراد در تاری

شوند؛ و بر اثر چه  اند براثر چه سلسله وقایع مهلکی، عاقلترین افراد به فراسوي حدود اعتدال سوق داده می کرده

شود که حتی از فکر آنها به لرزه  میرویهایی انداخته  آلود به دامان زیاده کششهاي دهشتناکی یک ملت خشم

دارد که از سلطنت دفاع کند، ولی اساساً از  اتاژنرو ظنین شد که میرابو از پادشاه یا ملکه پول دریافت می آمد؛ درمی

کردند که  نمایندگان، که در این هنگام اکثریت آنها با افراد طبقۀ متوسط بود، احساس می. اندرز وي پیروي کرد

جلوگیري از یک ازهم گسیختگی نظم  شوند، و تنها راه ارند به نحوي خطرناك غیرقابل اداره میمردم عادي د

  .اجتماعی، حفظ ساختمان اجرایی موجود کشور، براي مدتی، است

معلوم بود که ملکه به نحوي فعاالنه در پشتیبانی از گروه . آنها نسبت به ملکه نظر چنان مساعدي نداشتند

. کرد و قدرت سیاسی که بمراتب بیش از صالحیتش بود در دست داشت ي سلطنتی شرکت میکار در شورا محافظه

طی این ماههاي بحرانی، او متحمل حرمانی شده بود که امکان داشت به هرگونه صالحیتی که احتماالً براي قضاوت 
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یماري نرمی استخوان و پسر بزرگ او، دوفن لویی، چنان بشدت به ب. آرام و دوراندیشانه داشته باشد لطمه بزند

ماري آنتوانت، . توانست بدون کمک راه برود، و در چهارم ژوئن درگذشت انحناي ستون فقرات مبتال شده بود که نمی

اي نبود که نخستین سالهاي سلطنت را با   که اندوه و ترس او را درهم شکسته بود، دیگر آن زن مسحور کننده

رفتند،  هایش پریده رنگ و الغر بودند، موهایش رو به سفیدي می گونه. وداي بشاش و شیطنتبار گذرانده ب روحیه

هاي مردم در پاریس بر او لعن  لبخندهایش حسرتبار و توأم با خاطرات ایام خوشتري بودند، و آگاهی از اینکه توده

شبهایش را تیره  انداختند، کردند و به وحشت می دادند و اتاژنرو را در ورساي حراست می کردند و دشنام می می

ژوئیه میرابو پیشنهادي را به تصویب رسانید که از پادشاه خواسته شود سربازان ایالتی را که باغهاي  8در  .کرد  می

گونه  لویی پاسخ داد که قصد این نبود که هیچ. لونوتر را به صورت یک اردوگاه مسلح در آورده بودند از آنجا دور کند

ژوئیه با برکنار کردن نکر و دستور به او که فوراً از پاریس خارج شود، مشت  11ود، ولی در اي به اتاژنرو وارد ش لطمه

همۀ مردم پاریس ظرف بیست و چهار ساعتی که او مهلت »  :مادام دو ستال در خاطرات خود گفت. خود را باز کرد

ننگ او را به یک پیروزي تبدیل  افکار عمومی. داشت که مقدمات سفر خود را فراهم کند، براي دیدنش هجوم آوردند

آنهایی که در دولت از او پشتیبانی کرده بودند در همان . سروصدا عازم هلند شدند اش آرام و بی او و خانواده» .کرد

ژوئیه لویی، با تسلیم کامل در برابر طرفداران اعمال زور، دوست ملکه بارون دو برتوي را به  12در . موقع اخراج شدند

.رسیدند اش محکوم به فنا به نظر می اتاژنرو و انقالب نو رسیده. صوب کرد، و دو بروي وزیر جنگ شدجاي نکر من

  .مردم پاریس آنها را نجات دادند

VIII – به سوي باستیل  

بهاي نان نزد . شدند مردم به تهییج و تحریک اکتفا نکنند و به عمل روي آوردند عوامل بسیاري بودند که باعث می

فروشان، به امید اینکه  ظن وسیعی وجود داشت که بعضی از عمده اي بود، و سوء دار موضوع ناراحت کننده زنان خانه

ترسیدند گرسنگی باعث  مقامات جدید شهرداري، که می. آورند قیمتها باز هم باالتر روند، غالت خود را به بازار نمی

در نزد مردان پاریس موضوع بسیار مهم آگاهی . ام داشتندسربازانی براي حراست از نانواییها اعز  چپاول بیحساب شود،

از این امر بود که هنگهاي خارج از شهر، که هنوز به سوي هدف و خواست عموم جلب نشده بودند، اتاژنرو و انقالب 

 خشم و هراس عادي –تنها فردي در حکومت که آنها به وي اعتماد داشتند  -سقوط ناگهانی نکر. کردند را تهدید می

ژوئیه کامی دمولن،  12بعدازظهر . العمل شدیدي ایجاد کند اي رسانید که تنها یک کلمه کافی بود تا عکس را به نقطه

روایال بر روي یک  - التحصیل یسوعی، ولی اینک یک حقوقدان افراطی بیست و نه ساله بود، نزدیک پاله که یک فارغ

آلمانیهاي «: عنوان خیانت به مردم مورد حمله قرار داد، و فریاد برآوردمیز در بیرون کافۀ دو فوا پرید، اخراج نکر را به 

او سپس درحالی که » !مستقر در شان دو مارس امشب وارد پاریس خواهند شد تا اهالی را قصابی کنند] سربازان[

مسلح »  :داد، با صداي بلند گفت دردستان خود هم یک طپانچه داشت و هم یک شمشیر، و هر دو آنها را تکان می

هایی از نکر و  قسمتی از کسانی که به حرفهایش گوش داده بودند به دنبالش به میدان واندوم رفتند و نیمتنه» !شوید

عصر آن روز جمعیتی در باغهاي . اورلئان با خود همراه بردند؛ در میدان واندوم سربازان آنها را منهزم کردند/ دوك د

ور شد، و جمعیت با بطري و سنگ به مقاومت  ازان آلمانی به جمعیت حملهیک هنگ مرکب از سرب. تویلري گردآمد

جمعیت، که متفرق شده بود، در . تیراندازي سربازان به مردم بسیاري از آنها را زخمی کرد. علیه سربازان دست زد

به تصرف خود در  توانست بیابد تاالر انجمن شهر بار دیگر تجمع کرد، بزور وارد آن شد، و همۀ سالحهایی را که می

  . هایی چند را غارت کردند گدایان و جنایتکاران به شورشیان پیوستند و به اتفاق هم خانه. آورد

آن را به تصرف خود درآوردند، و  الزار شدند، انبار غلۀ-آنها وارد صومعۀ سن. ژوئیه جمعیت باردیگر گردآمد 13در 

هی دیگر از مردم در زندان الفورس را گشودند و زندانیان آن را، که گرو. هال بردند این غله را به بازار واقع در له 
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همه جا مردم در جستجوي اسلحه بودند و چون تنها تعداد کمی یافتند، . بیشتر افراد مقروض بودند، آزاد کردند

براي خود  ها و مایملک خود را داشتند، افراد طبقۀ متوسط در پاریس، که بیم خانه. آوري کردند لیور جمع 50,000

یک نیروي چریک تشکیل دادند و آن را مسلح کردند؛ ولی در همان حال عمال ثروتمندان به تشجیع، دادن پول، و 

دادند، و امیدوار بودند به این طریق پادشاه را از اعمال زور علیه اتاژنرو باز  مسلح کردن گروههاي انقالبی ادامه می

تفنگ، مقداري باروت، و دوازده  32,000ور شدند و  به هتل دزانوالید حملهژوئیه هشت هزار نفر  14صبح زود  .دارند

نه براي آزاد ساختن ! چرا باستیل» !به سوي باستیل«: ناگهان یک نفر فریاد برداشت. عراده توپ به تصرف درآوردند

بعد به عنوان بازداشتگاه به  1715زندانیان آن که تعدادشان فقط هفت نفر بود، بلکه به این داعیه که باستیل از سال 

ولی این دژعظیم، که بیش از سی متر ارتفاع داشت و دیوارهایش به ضخامت . محرمانه براي متمکنین به کار رفته بود

متر احاطه کره بود، مدتها بود که به عنوان مظهر  25ده متر بودند و اطرافش را خندقی به عرض تقریبی   تقریباً

در بعضی از شکایات خواسته . هاي سري بود در افکار مردم معرف یک هزار زندان و دخمهرفت و  استبداد به شمار می

شاید آنچه مردم را به حرکت درآورد آگاهی از این بود که در باستیل تعدادي توپ به . شده بود باستیل منهدم شود

شاید از همه . یري شده بودندگ آنتوان، که در آن احساسات انقالبی در غلیان بود، نشانه-سوي خیابان و حومۀ سن

باشد که شورشیان  شد باستیل حاوي مقدار زیادي اسلحه و مهمات خصوصاً باروت می مهمتر این بود که گفته می

ودو نگهبان  در این دژ، یک پادگان مرکب از هشتاد و دو سرباز فرانسوي و سی. فقط مقدار ناچیزي از آن داشتند

اش این بود که  رکی دو لونه بود، که طبعی مالیم داشت، ولی عقیدة عموم دربارهسویسی مستقر بود؛ فرماندة آن ما

  . وي عفریتی از بیرحمی است

شدند، یک  در حالی که جمعیت، که اکثراً از دکانداران و افزارمندان تشکیل شده بود، در اطراف باستیل جمع می

هیئت از لونه خواست که توپهاي تهدیدآمیز را از  این. هیئت نمایندگی از طرف انجمن شهر توسط لونه پذیرفته شد

اي علیه مردم به عمل نیاورد، در عوض هیئت از نفوذ خود استفاده  گونه اقدام خصمانه مواضع خود بردارد و هیچ

یک . فرمانده موافقت کرد و از هیئت نمایندگی با ناهار پذیرایی کرد. خواهد کرد که جمعیت را از حمله به دژ بازدارد

یئت دیگر از طرف خود محاصره کنندگان تعهد لونه را به دست آورد که سربازانش به روي مردم آتش نخواهند ه

این تعهد جمعیت تهییج شده را قانع نکرد و مردم تصمیم گرفتند . گشود مگر اینکه تالش شود بزور وارد دژ شوند

ي غیر منتظرة سربازان خارجی بزنوال به داخل شهر توانستند در برابر پیشرو مهماتی را که بدون آن تفنگهایشان نمی

بزنوال عالقۀ زیادي نداشت وارد پاریس شود، زیرا این سوء ظن برایش ایجاد شده بود . مقاومت کنند به چنگ آورند

.او منتظر دستور از طرف بروي شد؛ ولی دستوري نرسید. سربازانش از تیراندازي به روي مردم امتناع خواهند کرد که

تن از شورشیان از دیوار یک ساختمان مجاور باال رفتند، به داخل حیاط جلویی  ود ساعت یک بعدازظهر، هجدهحد

دو پل متحرك دیگر نیز پایین . صدها نفر از خندق عبور کردند. باستیل پریدند، و دوپل متحرك را پایین آوردند

دو لونه به آنها فرمان داد . ئن به خود پر شدطولی نکشید که حیاط از جمعیتی با شور وشوق و مطم. آورده شدند

حمله کنندگان به آتش پاسخ . او به سربازانش دستور داد به آنها تیراندازي کنند. خارج شوند، و جمعیت امتناع کرد

اي از اعضاي  حدود ساعت سه، عده. دادند، و بعضی از ساختمانهاي چوبی متصل به دیوارهاي سنگی را آتش زدند

باران دژ با پنج عراده  رانسوي، که تمایالت افراطی داشتند، به محاصره کنندگان پیوستند و شروع به گلولهنگهبانان ف

ظرف چهار ساعت نبرد، نودوهشت نفر . انوالید به دست آمده بودند/ از توپهایی کردند که صبح همان روز در هتل دز

یابد و  واردین افزایش می دید جمعیت پیوسته با تازه یدو لونه، که م. از مهاجمین و یک نفر از مدافعین کشته شدند

در عین حال پیام کمکی از بزنوال دریافت نداشته است و ذخایر غذایی براي تحمل محاصره ندارد، از سربازان خود 

او حاضر شد تسلیم شود مشروط براینکه به سربازانش . خواست که دیگر تیراندازي نکنند و پرچم سفید را باال برند
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جمعیت، که از دیدن منظرة مردگان خود . اجازه داده شود با سالحهاي خود خارج شودند تا به نقطۀ امنی برسند

دولونه درصدد . شدیداً خشمگین شده بود، حاضر نبود جز تسلیم بالشرط چیز دیگري را مورد توجه قرار داد دهد

او کلید مدخل اصلی را براي مهاجمین فرستاد، و . ندافرادش از این کار او جلوگیري کرد. برآمد که دژ را منفجر کند

سالح کرد، شش نفر آنها را کشت، لونه را دستگیر کرد، و زندانیان  جمعیت به داخل هجوم آورد، سربازان را خلع

  .بهتزده را آزاد ساخت

، قسمتی از جمعیت لونه توانستند بیابند در اختیار گرفتند درحالی که بسیاري از افراد پیروز آنچه اسلحه و مهمات می

در راه، از میان جمعیت، . خواستند که او به جرم قتل نفس محاکمه شود را به تاالر انجمن شهر بردند، و ظاهراً می

قدر او را زدند که مرد، و سرش را از تن جدا  آنهایی که شور و حرارت بیشتري داشتند او را بر زمین انداختند، آن

اي در پاریس  اي نصب شده بود، با رژة پیروزمندانه این یادگار پیروزي خونالود بر روي نیزهآنها، در حالی که . کردند

  .به حرکت درآمدند

آن روز بعد از ظهر لویی شانزدهم از شکار یکروزه به ورساي بازگشت و یادداشتی به این مضمون وارد دفترچۀ 

شفو کو لیانکور، که از پاریس آمده بود، او را از سپس دوك دوال رو» .هیچ: ژوئیه 14«: یادداشت روزانۀ خود کرد

دوك پاسخ » !چطور، این یک شورش است»  :پادشاه فریاد برآورد. جریان حملۀ موفقیت آمیز به باستیل مطلع کرد

ژوئیه، پادشاه با فروتنی به مجلس رفت و به آن اطمینان داد که  15در  ».نه اعلیحضرتا، این یک انقالب است«: داد

ژوئیه او برتوي را برکنار، و نکر را براي سومین  16در . ان ایالتی و خارجی از ورساي و پاریس دور خواهند شدسرباز

در خالل این احوال، . برتوي، آرتوا، دو بروي، و دیگر نجبا خروج از فرانسه را آغاز کردند. بار به وزارت دعوت کرد

ژوئیه لویی در حالی که پنجاه نمایندة اتاژنرو او را  17در . دالناس با کلنگ و باروت باستیل را ویران کردن عوام

کردند، به پاریس رفت، در تاالر انجمن شهر مورد استقبال اعضاي انجمن و مردم قرار گرفت، و نوار سرخ  همراهی می

  .و سفید و ابی را که نشان انقالب بود به کاله خود نصب کرد
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آخرین پیام

دو جلد آخر، بررسی خود را دربارة قرنی که مبارزات و موفقیتهایش هنوز در زندگی انسان به این ترتیب، ما در این 

ایم که   ما شاهد آغاز انقالب صنعتی با آن سیل اختراعات بوده. رسانیم امروز نقشی فعال به عهده دارند به پایان می

توسط ماشین از مشاغل پست تحقق  امکان دارد تا سال دو هزار میالدي به رؤیاي ارسطو دربارة آزاد شدن بشر

شاهد پیشرفت بیش از ده رشته از علوم به سوي درك بهتر طبیعت و نحوة مؤثرتر به کار بستن قوانین آن . بخشد

از گذشتن فلسفه از مرحلۀ حکمت بیثمر ما بعدالطبیعه و رسیدن به تبعیت تجربی از عقل در امور دنیوي . ایم بوده

عالقۀ کامل، تالش به منظور آزاد کردن مذهب از خرافات، تعصب خشک، و عدم رواداري و  با. ایم بشر استقبال کرده

از تالشهاي سیاستمداران و . ایم برقرار کردن اصول اخالقی بدون مجازاتها و پاداشهاي فوق طبیعی را ردگیري کرده

دگی طبع و نابرابري طبیعی فالسفه براي تکامل تدریجی یک حکومت عادل و صالح، و سازش دادن دموکراسی با سا

از تنوع آفرینشهاي زیبا در سبکهاي روکوکو، باروك، و هنر نئوکالسیک، و پیروزي . ایم افراد بشر تعلیم و اندرزگرفته

در آلمان باشیلرو گوته، در . ایم موسیقی در آثار باخ، هندل، و ویوالدي، در آثار گلوك، هایدن، و موتسارت، لذت برده

نویسان بزرگ و بزرگترین تاریخنویسان، در اسکاتلند با بازول و برنز، در سوئد باتجلی ناگهانی آواز در  انانگلستان با رم

و در فرانسه ما میان ولتر، که با لطافت طبع از عقل دفاع . ایم دوران سلطنت گوستاو سوم شاهد شکوفایی ادبیات بوده

تحسینها و . ایم اي احساس بود، در نوسان بودهکرد، و روسو، که باریختن اشک خواهان شناخت حقی بر می

اي که در سالونهاي  از سلسلۀ زنان مسحور کننده. ایم زدنهایی را که گریک و کلرون به آن زنده بودند شنیده کف

شاهد پادشاهان  ما. ایم فرانسه و انگلستان بودند، و از سلطنت درخشان زنان در اتریش و روسیه تحسین کرده

پایان دادن به داستان ما در هنگامی که این همه رویدادهاي تاریخی در شرف آن بودند که صفحات  .یما فیلسوف بوده

پیش رفتن به درون آشوب انقالب، تدقیق در احوال آن فوران . رسد ما را با روح و گلگون کنند، بیمعنی به نظر می

نۀ ادبیات، علوم، فلسفه، موسیقی، هنر، آتشفشانیی که به نام ناپلئون شناخته شد، و سپس محظوظ شدن از گنجی

پرداختن به امریکا، چه جنوبی و چه شمالی، و سعی . ساخت تکنولوژي، و سیاستمداري قرن نوزدهم ما را خرسند می

در بافتن تاروپود زندگی و تاریخ امریکا و درآوردن آن به صورت یک تصویر واحد و متحرك ما را از آن هم بیشتر 

لی ما باید خود را با فناپذیري سازش دهیم، و وظیفۀ خطیر افزودن تجربیات از طریق و. داشت محظوظ می

.تر واگذار کنیم پژوهشهاي اساسی متخصصین رشتۀ تاریخی و علمی را به افراد تازه نفس

را صرف ایم؛ و با آنکه بهترین قسمت عمر خود  توانستیم پیش برویم، این تاریخ تمدن را کامل کرده ما تا آنجا که می

اي بیش نیست، و بهترین کار تاریخنویس بزودي با  دانیم که عمر یک انسان در تاریخ لحظه ایم، می این کار کرده

ایم، در  ولی همان طور که بررسیهاي خود را قرن به قرن دنبال کرده. افزایش جریان دانش شسته و برده خواهدشد

ها و شعب گوناگونی تقسیم شده است و بعضی  ازحد به رشتهاعتقاد خود احساس یقین کردیم که تاریخنویسی بیش 

هاي  یکپارچه، یعنی همانطور که در عمل روي داده است، از کلیۀ جنبه از ما باید کوشش کنیم که تاریخ را به طور ي

  .این نمایشنامۀ پیچیده و مداوم بنویسیم

پروراندیم که  اما رؤیاي روزي را در سر می .چهل سال حشر و نشر پرسعادت در پیگیري تاریخ به پایان رسیده است

دانیم که براي آن هدف مجذوب  اینک که آن روز فرا رسیده است، ما می. آخرین کلمۀ آخرین جلد را بنویسیم

  .بخشید، احساس دلتنگی خواهیم کرد مان مفهوم و جهت می اي که به زندگی کننده

ما . کنیم ۀ این سفر طوالنی با ما بوده است سپاسگزاري میاي که طی این سالها در قسمتی یا هم ما از خواننده

  .کنیم خواهیم، و با او وداع می ایم، اینک اجازة مرخصی می همیشه به حضور او توجه داشته
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کتاب اول

  انقالب فرانسه

1789 -1799  

  6792___________________________________________ 1789-1774: زمینۀ انقالب:  فصل اول

I - مردم فرانسه  

II - دولت  

  6801 ______________________________ 1791سپتامبر  30 -1789مه  4: مجلس ملی:  فصل دوم

I - اتاژنرو  

II - باستیل  

III - ورود مارا  

IV -پوشی  چشم  

V - به سوي ورساي  

VI - قانون اساسی انقالبی  

VII - کند  میمیرابو دیون خود را ادا  

VIII - به سوي وارن  

  6819 __________________________ 1792سپتامبر  20 -1791اول اکتبر : مقنن مجلس:  فصل سوم

I - اشخاص فاجعه  

II - جنگ  

III - دانتون  

IV - قتل عام  

  6831 _________________________ 1795اکتبر  26 -1792سپتامبر  21: کنوانسیون:  فصل چهارم

I - جمهوري جدید  

II - انقالب دوم  

III - خروج مارا از صحنه  

IV -»کمیتۀ بزرگ «  

V - دورة وحشت  

  اند  تشنهخدایان -1

  ترور در استانها -2

  جنگ علیه مذهب -3
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  خورد  هاي خود را می انقالب بچه-4

VI - ترمیدوریها  

  6867 ____________________________ 1799نوامبر  9 -1795نوامبر  2: هیئت مدیره:  فصل پنجم

I - دولت جدي  

II - ناپلئون جوان  

III - ژوزفین بوآرنه  

IV - گردباد ایتالیایی  

V - فروکتیدور  18کودتاي  

VI - هوش شرقی  

VII - انحطاط کار هیئت مدیره  

VIII - تصدي ناپلئون  

  6899 __________________________________ 1799-1789: زندگی در دورة انقالب:  فصل ششم

I - طبقات جدید  

II -الق جدیداخ  

  اخالق و قانون -1

  اخالق جنسی -2

V - آداب  

VI - موسیقی و نمایشنامه  

VII - هنرمندان  

VIII - علم و فلسفه  

IX - کتابها و نویسندگان  

X - مادام دوستال و انقالب  

XI -هاي بعدي  اندیشه  

  

  کتاب دوم

  اعتالي ناپلئون

1799 -1811  

  6928 ____________________________ 1804مه  18 -1799ر نوامب 11: دورة کنسولی:  فصل هفتم

I - قانون اساسی جدید  

  کنسولها -1

  وزیران -2

  پذیرش قانون اساسی -3

II - جنگهاي دورة کنسولی  

III - بازسازي فرانسه  
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  نامۀ ناپلئون  قانون-1

   1801کنکورداي -2

IV -راههاي افتخار  

V - توطئۀ عظیم  

XI - به سوي امپراطوري  

  6961 _______________________________________ 1807-1804: امپراطوري نوین:  فصل هشتم

I -جگذاري تا  

II - اتحادیۀ سوم  

III - اوسترلیتز  

IV -کش  نقشه  

V - ینا، آیلو، فریدالند  

VI - تیلزیت  

  6976______________________________________________1811- 1807: قلمرو فانی:  فصل نهم

I - خانوادة بوناپارت  

II - جنگ اول شبه جزیره  

III - جمع بزرگان در ارفورت  

IV - جنگ دوم شبه جزیره  

V - فوشه، تالران و اتریش  

VI - ازدواج و سیاست  

  6996_______________________________________________________شخص ناپلئون :  فصل دهم

I - اندام  

II - ذهن  

III - اخالق  

IV - سردار  

V - فرمانروا  

VI - فیلسوف  

VII - که بود  

  7016_________________________________  1815- 1800: فرانسه در عصر ناپلئون:  فصل یازدهم

I - اقتصاد  

II - آموزگاران  

III - جنگجویان  

IV - اخالق و آداب  

V - مادام رکامیه  

VI -ودیان در فرانسه یه  
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  7031____________________________________________________ناپلئون و هنر :  فصل دوازدهم

I - موسیقی  

II -هاي هنري  مجموعه  

III - نقاشان  

IV - تئاتر  

  7038_______________________________________________ادبیات ضد ناپلئونی :  فصل سیزدهم

I - سانسور  

II - مادام دوستال  

  توزي ناپلئون  کینه-1

  مؤلف -2

  سیاح -3

  درك آلمان -4

  پیروزي ناتمام -5

III - بنژامن کنستان  

IV - شاتو بریان  

  جوانی -1

  کامل ت-2

  » روح چیست«-3

  » رنه«-4

  شاتوبریان و ناپلئون -5

  7070 _______________________________________علم و فلسفه در زمان ناپلئون :  فصل چهاردهم

I - ریاضیات و فیزیک  

II - پزشکی  

III -شناسی  زیست  

  کوویه -1

  المارك -2

IV - مغز چیست؟  

V -کاري  موارد محافظه  

  

  کتاب سوم

  بریتانیا

1789 -1812  

  7083 ______________________________________شود  انگلستان دست به کار می:  فصل پانزدهم

I - انقالبی از نوع دیگر  
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II - در اعماق اجتماع  

III -ساز نبود  دانشی که چاره  

IV - اوون رابرت  

  7098 _________________________________________________زندگی انگلیسی :  فصل شانزدهم

I - طبقات  

II - حکومت  

  قوة مقننه -1

  قوة قضائیه -2

  قوة مجریه -3

III - مذهب  

IV - آموزش و پرورش  

V - اخالق  

  زن و مرد -1

  مري وولستنکرافت -2

  اخالق اجتماعی -3

VI - آداب و رسوم  

VII - تئاتر در انگلستان  

VIII - جان کالم  

  7128___________________________________________________هنر در انگلستان :  فصل هفدهم

I -ان هنرمند  

II - معماري  

III - از کارتونهاي سیاسی تا دورنماهاي کانستبل  

IV - ترنر  

  7140 _________________________________________________علوم در انگلستان :  فصل هجدهم

I - گذرگاههاي ترقی  

II -گ رامفرد و یان: فیزیک  

III -دالتن و دیوي : شیمی  

IV -ارزمس داروین : زیست شناسی  

V -جنر : پزشکی  

  7149 ________________________________________________فلسفه در انگلستان :  فصل نوزدهم

I - تام پین دربارة مسیحیت  

II -رة عدالت گادوین دربا  

III - مالتوس و نظر وي دربارة جمعیت  

IV -گوید  بنتم از قانون می  
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  7164___________________________________________دگرگونی  ادبیات در مرحلۀ:  فصل بیستم

I - مطبوعات  

II - کتاب  

III - جین اوستن  

IV - ویلیام بلیک  

  7175___________________________________ 1850- 1770: شاعران دریاچه:  فصل بیست و یکم

I -ل و هوا حا  

II - وردزورث  

III -1794-1772: کولریج   

IV -578 - 1803 :ساوذي   

V -1797-1794: کولریج   

VI - یک گروه سه نفري  

VII -هاي غنایی  چکامه  

VIII -اره فاضالن آو  

IX - نغمۀ عاشقانه در گراسمیر  

X - عشق، رنج، تریاك  

XI - کولریج فیلسوف  

XII - وردزورث، نقطۀ اوج  

XIII - فرزانۀ هایگیت  

XIV - در حاشیه  

XV -1843- 1803: ساوذي   

XVI - آخرین فریاد وردزوث  

  7217________________________________ 1824-1788: گر شاعران عصیان:  فصل بیست و دوم

I - تباري نه چندان درخشان  

II -بایرن : سیر و سیاحتی بزرگ  

III -بایرن : شیر لندن  

IV -بایرن : ن ازدواجآزمو  

V - جوانی شلی  

VI -شلی : نخستین گریز بالدار  

VII -شلی : دومین گریز بالداري دیگر  

VIII -بایرن و شلی : تعطیالت در سویس  

IX -بایرن : تباهی در ونیز  

X -ساالر خانواده : شلی  

XI -اوج اشتهار : شلی  
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XII -بایرن : عشق و انقالب  

XIII - تضادها  

XIV -چه در پیزا گذشت آن  

XV -شلی : قربانی  

XVI -بایرن : تغییر سیما  

XVII - برجاي ماندگان  

  7273 ______________________________ 1815- 1789: همسایگان انگلستان:  فصل بیست و سوم

I - اسکاتلندیها  

II - ایرلندیها  

  7284_____________________________ 1812-1789: پیت، نلسن و ناپلئون:  فصل بیست و چهارم

I - پیت و انقالب  

II -لسن ن  

III - ترافالگار  

IV -زند  انگلستان درجا می  

  

  کتاب چهارم

  پادشاهان در گیرودار ستیز

1789 -1812  

  7302 ______________________________________________________ایبري :  یست و پنجمفصل ب

I - پرتغال  

II - اسپانیا  

III - آرثر ولزلی  

IV - جنگ سوم شبه جزیره  

V - نتایج  

  7311_________________________________ 1813- 1789: ایتالیا و فاتحانش:  فصل بیست و ششم

I - 1789نقشۀ ایتالیا در   

II - ایتالیا و انقالب کبیر فرانسه  

III - ایتالیا تحت فرمان ناپلئون  

IV - امپراطور و پاپ  

V - در وراي نبردها  

VI - آنتونیو کانووا  

VII - واله ایتروم ایتالیا  

  7326_________________________________________ 1812- 1780: اتریش:  فصل بیست و هفتم

I -ستبدان روشنفکر م  
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II - فرانسیس دوم  

III - مترنیخ  

IV - وین  

V - هنر  

  7333_______________________________________ 1827- 1770: بتهوون:  فصل بیست و هشتم

I - جوانی او در بن  

II - پیشرفت و تراژدي  

III - سالهاي قهرمانی  

IV - عاشق  

V - بتهوون و گوته  

VI - آخرین پیروزیها  

VII - پایان کمدي  

  7350___________________________________ 1811-1786: آلمان و ناپلئون:  فصل بیست و نهم

I - امپراطوري مقدس روم  

II - کنفدراسیون راین  

III - ایاالت آلمانی ناپلئون  

IV - ساکس  

V -میراث فردریک : پروس  

VI - اضمحالل پروس  

VII -س تولد مجدد پرو  

  7362__________________________________________ 1812-1789: مردم آلمان:  ام فصل سی

I - اقتصاد  

II - مؤمنان و شکاکان  

III -یهودیان آلمان    

IV - اصول اخالقی  

V - آموزش و پرورش  

VI -علم  

VII - هنر  

VIII - موسیقی  

IX - تئاتر  

X - درامنویسان  

  7379 ____________________________________ 1815-1789: ادبیات آلمانی:  فصل سی و یکم

I -العمل  انقالب و عکس  

II - وایمار  
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III - صحنۀ ادبی  

IV - وجد رمانتیک  

V -سات صداهاي احسا  

VI - برادران شلگل  

  7394_____________________________________ 1815- 1789: فلسفۀ آلمانی:  فصل سی و دوم

I - فیشته  

  طرفدار اصالحات اساسی -1

  فیلسوف -2
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سرآغاز

تا نیمۀ قرن بیستم، مطالب «: چنین آمده است) 10جلد شانزدهم، قسمت باالي صفحۀ (ا المعارف بریتانیک دایرة  در

پس چرا به این تودة انبوه بیفزاییم؟ دلیل بهتري از این » .شد جلد بالغ می100000مربوط به ناپلئون به بیش از 

را به حال خود گذاشت که  ما 1968پوشی کرد، و پس از  نداریم عرضه کنیم که بگوییم عزرائیل بارها از ما چشم

به منظور آنکه براي . حاصل و غیرعادي خسته شدیم اراده بخوانیم؛ ما از این استراحت بی اراده زندگی کنیم و بی بی

جانبۀ تاریخ  اي داشته باشیم، تصمیم گرفتیم که روش مطلوب خود را که بررسی همه زندگی خود هدفی و برنامه

هاي قابل تذکار تمدن اروپا مانند  هم به کار بریم یعنی همۀ جنبه) 1815 - 1789(است دربارة عصر ناپلئون 

سیاستمداري، جنگ، اقتصاد، معنویات، آداب، مذهب، علم، پزشکی، فلسفه، ادبیات، نمایشنامه، موسیقی، و هنر را به 

ک کل متحدي صورت یک حکایت درآوریم؛ و همه را به منزلۀ عوامل اصلی یک فیلم و به مثابه بخشهایی از ی

ویلیام پیت را که دستور : ما این افراد را در برابر چشم داشتیم. گذارند مشاهده کنیم که بر یکدیگر اثر متقابل می

دهد؛ الووازیۀ شیمیدان و شارلوت کوردة اسرارآمیز را که به روي سکوي گیوتین  توقیف تام پین نویسنده را می

گزیند؛ گوته را که قرن حادثه را با دیدن  لتن را بعنوان معشوقۀ خود برمیروند؛ دریاساالر نلسن را که خانم همی می

آید؛ بایرن را که براي یونانیان ابراز  کند؛ وردزورث را که از انقالب فرانسه به هیجان می نبرد والمی پیشبینی می

ناپلئون را که با شاهان  دهد؛ کند، شلی را که کفر و الحاد را به اسقفها و معلمان آکسفرد تعلیم می احساسات می

اندازد، پنجاه عالم دانشمند را براي فتح یا  افکند، پزشکان و فیلسوفان را دست می جنگد، پاپ را به زندان می می

دهد، دربارة نمایش با  برد، اروئیکایی را که بتهوون وقف امپراطوري او کرده بود از دست می شناساندن مصر با خود می

سال با  گوید، و طی پانزده سازي با کانووا، تاریخ با ویالنت، ادبیات با گوته سخن می ید، مجسمهتالما، نقاشی با داو

این منظره ما را از سستی هفتاد و هشتاد . پردازد مادام دوستال که زنی دست یافتنی ولی سرکش بود به جنگ می

ترسیم آن عصر مهیج و پرحادثه به منزلۀ سالگی برانگیخت تا تصمیمی بیباکانه بگیریم و معلومات ذوقی خود را در 

آمیز به ناپلئون داشتیم و او را نه تنها  و آیا اعتراف کنیم که از زمان بلوغ، توجهی محبت. اي زنده به کار بریم مجموعه

شد، و او را به صورت  دانستیم که بندرت فریفتۀ ظاهر می آوردیم، بلکه فیلسوفی می شیفتۀ جنگ به شمار می

پرداخت؟ یکی از ما که کمی  ها و افراد می دیدیم که پیوسته به بررسی طبیعت بشر در میان توده می روانشناسی

شصت سال است که راجع به او مطلب جمع . ده سخنرانی دربارة ناپلئون ایراد کرد 1921شتابزده بود، در سال 

  .سودمند و اکنون بیفایده استکنیم، به طوري که بعضی اشارات ما به کتابهایی خواهد بود که روزگاري  می

اینک زحمات پنجسالۀ ما که مستلزم یک عمر است به خواننده تقدیم می شود، کتابی که مفصل، اما از هر جهت 

این کتاب را به عالمان متخصص که . ناقص و نارساست؛ تنها بیم از مرگ که در کمین ما بود موجب توقف ما شد

داریم ـ کسانی  یم، بلکه آن را به دوستان خود، در هر کجا که هستند، عرضه میکن آموزند اهدا نمی چیزي از آن نمی

اي روشنفکري یا خیالبافی مسرتبخش  اند و ممکن است در این کتاب از لحظه که طی سالها ما را تحمل کرده

  .مند شوند بهره

  ویل و آریل دورانت
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  فصل اول

  زمینۀ انقالب

1774 - 1789  

I ـ مردم فرانسه  

میلیون  24، روسیه 1780در سال . ترین کشور اروپا، و مردم آن مترقیترین ملت این عصر بودند سه پرجمعیتفران

 7.9میلیون؛ اتریش  8.6میلیون؛ پروس  9میلیون؛ بریتانیاي کبیر  10میلیون؛ اسپانیا  17جمعیت داشت؛ ایتالیا 

 1.4میلیون؛ سویس  1.9میلیون؛ هلند  2ون؛ سوئد میلی 2.1میلیون؛ پرتغال  2.2میلیون؛ بلژیک  4میلیون؛ ایرلند 

جمعیت، بزرگترین شهر  650‘000میلیون؛ پاریس با  25؛ و فرانسه  700‘000؛ نروژ 800‘000میلیون؛ دانمارك 

  .پذیرترین مردم اروپا بودند ترین و تحریک اروپا بود، و سکنۀ آن فرهیخته

نجبا یا اشراف . نفر بود 130‘000روحانیون، که تعداد آنها حدود  :شدند مردم فرانسه به سه دسته یا طبقه تقسیم می

گرفت؛ انقالب غایت مقصود و هدف این  رسید؛ و طبقۀ سوم سایر افراد را در بر می نفر می 400‘000که شمار آنان به 

به آن قدرت کوشید تا  طبقه بود که گرچه از لحاظ اقتصادي رو به ترقی بود، از لحاظ سیاسی مزیتی نداشت، و می

هر کدام از این طبقات به گروههاي . سیاسی و مقام اجتماعی که متناسب با ثروت روزافزونش باشد دست یابد

توانست از این موهبت برخوردار شود که افرادي را پایینتر از  شد، به طوري که تقریباً هر فرد می کوچکتر تقسیم می

  .خود ببیند

کاردینالها، اسقفهاي اعظم، اسقفها، و رؤساي دیرها؛ و : مراتب، عبارت بود از ثروتمندترین طبقه، به ترتیب سلسله

در اینجا عامل اقتصادي مرزهاي اصول . فقیرترین آنها متصدیان کلیسا و معاونان کشیش بخش در روستاها بودند

. ي خود هماواز شدمذهبی را در هم شکست و، در جریان انقالب، طبقۀ پایین روحانیت با تودة عوام علیه مافوقها

به  1770زندگی رهبانی شور و فریبندگی خود را از دست داد؛ تعداد اعضاي فرقۀ بندیکتیان، که در فرانسه در سال 

از میان رفته بود،  1780 نفر کاهش یافته بود؛ نه فرقۀ مذهبی تا سال 4‘300به  1790رسید، در سال  نفر می 6‘434

در شهرهاي فرانسه، مذهب به طور کلی راه افول پیش . منحل شده بود) نیسوعیا(فرقۀ یسوعی  1773و در سال 

خالی بود؛ و در میان کشاورزان، آداب و رسوم کفرآمیز و خرافات کهن  گرفته بود؛ در بسیاري از شهرها، کلیساها نیمه

را فعاالنه وقف  با این وصف، زنان تارك دنیا همچنان خود. کرد با اصول معتقدات و مراسم کلیسا سخت رقابت می

حتی در آن عصر شکاکیت و عمل، هزاران . گذاشتند تعلیم و پرستاري کرده بودند و فقیر و غنی به آنان احترام می

هاي مربوط به  ساختند؛ فکر خود را با قصه مرد و زن و کودك، با تقوا و تدین خود دشواریهاي زندگی را سبکبار می

اي به وجود  کنندة کار، با استراحت و مراسم تعطیالت، وقفه روزهاي خسته داشتند؛ و در توالی قدیسین مشغول می

.جستند آوردند؛ و در آرزوهاي مذهبی، مسکنی براي شکستها و پناهگاهی براي حیرت و ناامیدي می می

اه تواند از ر کرد که سیاستمداران به طور کلی معتقد بودند که روحانیت می دولت بدان سبب از کلیسا حمایت می

به عقیدة آنها، عدم تساوي طبیعی استعدادهاي . اي به آنها بکند العاده حفظ نظم اجتماعی کمک ضروري و فوق

بایست یک جامعۀ  ساخت؛ از لحاظ امنیت و حفظ طبقۀ مرفه، می ناپذیر می بشري، توزیع نامتساوي ثروت را اجتناب

آمیز بدهد و آنان را در انتظار پاداش  فروتنی مسالمتروحانی بر سر کار باشد تا به مستمندان اندرزهایی دربارة 

از لحاظ فرانسه بسیار مهم بود که خانواده، تحت حمایت مذهب، به منزلۀ اساس ثبات ملی در سراسر . بهشت بگذارد

، و االهی پادشاهان توان با ترویج عقیده به حق گذشته از این، اطاعت و فرمانبرداري را می. تحوالت کشور باقی بماند

کردند، و  اینکه رسیدن آنان به قدرت خود موهبتی االهی است تعمیم داد؛ روحانیون این عقیده را تلقین می
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رو  از این. دردسر آنان خواهد کرد پنداشتند که این افسانه کمکی گرانبها به امنیت شخصی و سلطنت بی پادشاهان می

نیون محول کردند؛ و هنگامی که پیشرفت آیین پروتستان در تقریباً همۀ کارهاي مربوط به آموزش عمومی را به روحا

فرانسه این خطر را دربرداشت که قدرت و سودمندي کلیساي ملی را تضعیف کند، هوگنوها با نهایت سختی و 

  .بیرحمی از صحنه بیرون رانده شدند

عواید هر بخش را گردآوري، و امر دولت، که از بابت این خدمات سپاسگزار بود، به کلیسا اجازه داد که عشریه و سایر 

شدند تا در برابر اموال دنیوي  ها، گناهکاران محتضر تشویق می برطبق این وصیتنامه. ها را اداره کند تنظیم وصیتنامه

دولت روحانیون را از مالیات معاف . هاي قابل وصولی در بهشت بخرند گذاشتند، سفته که به ارث جهت کلیسا می

از این رو، کلیساي فرانسه، که از مزایاي . ورزید داشت قناعت می گاه دریافت می قابل توجهی که گاه کرد و به اعانۀ می

شد؛ و  مختلف برخوردار بود، امالك وسیعی به دست آورد که بنا به تخمین بعضیها تا یک پنجم اراضی کشور بالغ می

هاي مؤمنان را به  به عالوه، اعانه. کرد را گردآوري می کلیسا آنها را به صورت امالك فئودالی اداره، و مطالبات فئودالی

آورد؛ و اینها، مانند جواهرات سلطنتی، به منزلۀ حصارهایی مقدس ومصون  آالت زرین و سیمین درمی صورت زینت

. اي عمیق داشت علیه تورمی بودند که ظاهراً در تاریخ ریشه

تیجۀ پرداخت عشریه محروم بودند، در تهیدستی بسیاري از کشیشان بخشها، که از عواید بخش خود در ن

زیستند، و اسقفهاي اعظم مغرور، دور  بردند، و حال آنکه جمعی از اسقفها با جالل و شکوه می سر می اي به پرهیزکارانه

به همان نسبت که دولت فرانسه به ورشکستگی و . کردند از قلمرو خود، در پیرامون دربار پادشاه رفت و آمد می

میلیون لیور برخوردار بود، طبقۀ  150از عایدي ساالنۀ ) برطبق تخمین تالران(شد، کلیساي فرانسه  نزدیک می افالس

کرد که چرا نباید کلیسا را مجبور ساخت که ثروت خود را با  کشید، تعجب می سوم، که بار مالیات را به دوش می

یافت، هزاران تن از شهروندان طبقۀ متوسط و صدها هنگامی که مطالب مربوط به بیدینی انتشار . دولت تقسیم کند

تن از اشراف، دست از آیین مسیحیت برداشتند، و آماده شدند که حمالت انقالبیون را علیه ذخایر مقدس و محفوظ 

  . با آرامشی فیلسوفانه بنگرند

داد از بین  ن را تشکیل مینجبا به طور مبهم به این نکته واقف بودند که بسیاري از مشاغلی که علت غائی وجود آنا

بودند، به عنوان نگهبانان نظامی، مدیران امور » ارباب سیف«یا » نجباي شمشیر«مغرورترین افراد آن که . رفته است

اقتصادي، و رؤساي قضائی جوامع کشاورزي وارد خدمت شده بودند؛ ولی بسیاري از این خدمات، بر اثر تمرکز قدرت 

در این زمان در دربار ) سنیورها(لویی چهاردهم لغو شده بود؛ بسیاري از خاوندها  و ادارات در دورة ریشلیو و

رسید که جامۀ فاخر، آداب نیکو و رسوم پسندیده، و  زیستند و به امالك خود توجهی نداشتند؛ و به نظر می می

ض فئودالی کافی دیگر براي تملک یک چهارم اراضی و مطالبۀ حقوق و عوار 1789خوشخویی عمومی آنها در سال 

نامیدند، و اصل و نسب خود را به فرانکهاي ژرمنی  می» نجباي اصیل«هاي آنها که خود را  ترین خانواده کهن.نباشد

دمولن این گزافه  کامی 1789در سال . رساندند که در قرن پنجم فاتح شده و نام سرزمین گل را تغییر داده بودند می

دانست که  تعبیر کردـ وي انقالب را به منزلۀ انتقام نژادیی می» مهاجمان بیگانه«ا به را علیه آنان به کار برد و آنان ر

در حقیقت، در حدود نود و پنج درصد از نجباي فرانسه بتدریج بورژوا و سلتی شده . زمان آن به تعویق افتاده است

  .قۀ متوسط پیوند زده بودندبودند، زیرا اراضی و القاب خود را به ثروت جدید و مغزهاي متفکر و پرتهیج طب

اي بودند که سران  شدند، شامل هزاران خانواده یا نجباي قلم نامیده می» نجباي ردا«بخشی روزافزون از اشراف که 

از آنجا که اکثر این مناصب به . آنها به مناصب قضائی یا اداري رسیده و خود به خود در سلک نجبا درآمده بودند

ه منظور تهیۀ درآمد جهت دولت به فروش رسیده بود، بسیاري از خریداران خود را مجاز وسیلۀ شاه یا وزیرانش، ب

حق و «خواري تأمین کنند،  اي را که در این راه متحمل شده بودند از راه امیدبخش رشوه دانستندکه هزینه می
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شکایاتی بود که علیه این خود یکی از صدها » به طرزي غیرطبیعی در فرانسه شیوع داشت،» «حسابگیري در اداره

بعضی از این مناصب و مقامات موروثی بود، و به همان نسبت که تعداد دارندگان آن . شد رژیم محتضر شنیده می

شد، تا جایی که  یافت، برغرور و قدرت آنان افزوده می یا دادگاههاي بخشهاي مختلف افزایش می» پارلمانها«بویژه در 

حد  به بیان دیگر و به تعبیر زمان، انقالب به. ر حق وتو کردن فرمانهاي پادشاه شدخواستا» پارلمان پاریس« 1787در 

.شد اعتالي خود نزدیک می

اي تحت عنوان طبقۀ سوم چیست؟ انتشار داد که در آن  سییس جزوه کشیشی به نام امانوئل ـ ژوزف 1789در سال 

دوم آنکه تاکنون چه . ه طبقۀ سوم چیست؟ همه چیزاول آنک: سه سؤال را مطرح کرده و خود به آنها پاسخ داده بود

خواهد باشد؟ اینکه او هم چیزي محسوب شود یا، به تعبیر شامفور، همه  سوم آنکه حال چه می. بوده است؟ هیچ

مشتمل بر بورژوازي یا طبقۀ متوسط با صدهزار خانواده و طبقات مختلف آن ـ : طبقۀ سوم تقریباً همه چیز بود. چیز

داران، بازرگانان، مدیران شرکتها، وکالي دادگستري، پزشکان، دانشمندان، آموزگاران،  ، دالالن، کارخانهبانکداران

تودة «که گاهی (ـ و طبقۀ سوم فقیر بیچاره )چهارم» رکن«(نگاران، ارباب مطبوعات  هنرمندان، مؤلفان، روزنامه

قشر . ران حمل و نقل زمینی یا دریایی، و کشاورزانوران شهرها، کارگ شامل کارگران و پیشه) شدند نامیده می» مردم

این نیرو، . یافت شد و دامنۀ آن گسترش بیشتري می باالي طبقات متوسط داراي نیرویی بودند که هر روز افزونتر می

هاي دیگر بود که با قدرت ایستاي زمینداران یا قدرت مذهبی رو به زوال رقابتی  قدرت پرتحرك پول و سرمایه

  .کرد رانه و وسیع اعمال میتجاوزکا

دادند، و بنا به تخمین نکر، نیمی از پول اروپا را  آنان با بورسهاي پاریس، لندن، و آمستردام معامالت قماري انجام می

دادند، و در صورتی که دیون و مطالبات آنها در سررسید مقرر  به دولت فرانسه وام می. تحت کنترل خود داشتند

پهنۀ درحال رشد استخراج معادن و صنعت فلزکاري شمال . کردند را تهدید به سقوط می شد، دولت پرداخت نمی

سازي  هاي صابون هاي بافندگی لیون، تروا، آبویل، لیل و روان، و معادن آهن و نمک لورن، کارخانه فرانسه، کارخانه

. یافت ۀ اینها به سرعت تکامل میهم. کردند هاي پاریس را در دست داشتند یا آنها را اداره می مارسی و دباغخانه

کردند؛ با عقیدة  اي و صنفی گذشته شده بود اداره می داري را که جانشین دکانهاي حرفه صنایع وابسته به سرمایه

مهیجتر و بارآورتر از تجارت و صناعت دولتی است که تابع مقررات سنتی  فیزیوکراتها موافق بودند که تجارت آزاد

کردند و در ادارة آنها سهیم بودند، و آنها را از  اد خام به کاالهاي تمام شده پول تهیه میبراي تبدیل مو. باشد

هزار کیلومتري  آنان از شبکۀ پنجاه. بردند رساندند، و از هر دو طرف سود می کنندگان می تولیدکنندگان به مصرف

شد، و  هاي فرانسه اخذ می در راهها و ترعه کردند، ولی به عوارض مزاحم راهداري که بهترین راههاي اروپا استفاده می

تجارتی را که باعث . کردند همچنین به اوزان و مقیاسات مختلفی که در هر یک از ایاالت مرسوم بود اعتراض می

شد زیر نظر داشتند؛ شرکتهاي سهامی بزرگ مانند شرکت هند و شرکت آب را اداره  ثروت بوردو، مارسی، و نانت می

ت را از بازار داخلی به جهان گسترش دادند؛ از راه چنین تجارتی، مستملکاتی در آن سوي دریاها کردند؛ تجار می

. داد براي فرانسه به وجود آوردند، به طوري که فرانسه، پس از امپراطوري انگلیس، بزرگترین امپراطوري را تشکیل می

طبقۀ نجبا؛ و مصمم بودند که با نجبا و  کردند که فقط آنها خالقان ثروت روزافزون فرانسه هستند نه درك می

مند شوند و در برابر قانون و در دربار سلطنتی و در نیل به  روحانیون به طور متساوي از عطایا و مناصب دولتی بهره

یافته  روالن، که زنی تربیت هنگامی که مانون. همۀ امتیازات و مواهب جامعۀ فرانسوي با دو طبقۀ مزبور برابر باشند

از طبقۀ سوم بود، براي دیدار با خانمی معنون دعوت شد، و از او خواستند که به جاي آنکه با مهمانان شریف و ولی 

. محترم برسر میز غذا بنشیند، با مستخدمان غذا بخورد، چنان فریاد اعتراضی برآورد که بر دل طبقۀ متوسط نشست

گزید، این قبیل خشم و خروشها و آرزوها  را برمی» رادريآزادي، برابري، ب«در آن زمان که این طبقه شعار انقالبی 
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هنوز در دل آنها بود؛ و اگر چه مقصود آنها بیشتر برابري با طبقۀ باالتر بود نه پایینتر، این شعار، تا زمانی که در آن 

ه زمینۀ در این ضمن، بورژوازي به صورت نیرومندترین قوایی درآمد ک. تجدیدنظر شد، مورد استفاده قرار گرفت

.انقالب را فراهم ساخت

افراد این طبقه . پرداخت کرد و به ستایش هجوهاي بومارشه علیه اشراف می ها را پر می طبقۀ بورژوا بود که تماشاخانه

بودند که، حتی بیش از طبقۀ نجبا، به منظور کار کردن در راه آزادي فکر و آزاد زیستن به لژهاي فراماسون 

بردند، و با گیبن  آمیز او لذت می گویی طعنه خواندند و از بذله بودند که آثار ولتر را میها  همین. پیوستند می

همعقیده بودند که همۀ مذاهب به طور متساوي در نظر فیلسوفان باطل است ولی به طور متساوي براي 

شاید این . کردند می هولباخ و هلوسیوس ستایش) ماتریالیسم(آنها در پنهانی از ماده باوري . سیاستمداران مفید

نظریه در بارة اسرار حیات و فکر کامال بجا نباشد، ولی سالحی مفید علیه کلیسایی بود که بر قسمت اعظم فکرها و بر 

آنها با دیدرو همعقیده بودند که تقریباً همه چیز در حکومت موجود بیهوده و . نیمی از ثروت فرانسه مستولی بود

روسوراـ که از کالمش بوي . کردند لت را براي تصرف تاهیتی با لبخند تلقی میعبث است، گرچه اشتیاق آن دو

بودند که، بیش  هایش پراز بدیهیات زننده بودـ دوست نداشتند ولی آنها آمد و گفته می) جامعه خواهی(سوسیالیسم 

.دادند عه میکردند و آن را اشا از هر بخش دیگر از جامعۀ فرانسوي، نفوذ ادبیات و فلسفه را احساس می

سلطنت را قبول داشتند و از هدایاي . کردند به طور کلی، فیلسوفان این دوره در سیاست جنبۀ اعتدال را رعایت می

پادشاه پروس، یوزف دوم امپراطور اتریش، ) کبیر(مانند فردریک دوم » مستبدان روشنفکر«آمد، و  پادشاه بدشان نمی

به . دانستند هاي بیسواد و احساساتی طرفدار ایجاد اصالحات می از توده حتی کاترین دوم ملکۀ روسیه را مناسبتر

سدي را که کلیسا و دولت در . پذیري آن واقف بودند خرد، ایمان و اعتقاد داشتند، ولو آنکه بر محدودیتها و انعطاف

در میان . آن را توسعه دادند برابر اندیشه کشیده بود فرو ریختند و راه را براي بسط افکار میلیونها فرد گشودند و افق

آشوب انقالب و جنگ، خود را، دوش به دوش الووازیه، الپالس، و المارك، براي پیروزیهاي دانش در قرن نوزدهم 

  .آماده کردند

گذاشت، ولی براي احساسات و براي ایمان تسلی بخش  وي به خرد احترام می. روسو خود را از فیلسوفان کنار کشید

اي مذهبی  نوشتۀ او تحت عنوان شهادت و اعتراف دینی کشیش ساووا پایه. مقامی ارجمند قائل بودو الهام دهنده 

براي ماکسیمیلین روبسپیر فراهم ساخت، و اصرار او در مورد یک اعتقادنامۀ ملی یکنواخت، کمیتۀ نجات ملی را بر 

ژاکوبنهاي دورة انقالب . به شمار آرد آن داشت که بدعت سیاسی راـ الاقل در زمان جنگ ـ به منزلۀ جنایتی عظیم

اصول قرارداد اجتماعی را قبول داشتند، بدین معنی که بشر فطرتاً خوب است ولی چون تحت تأثیر نهادهاي فاسد و 

شوند، ولی در تمدنی مصنوعی به صورت برده در  شود؛ و افراد بشر آزاد متولد می گیرد، بد می قوانین ظالمانه قرار می

هبران انقالبی هنگامی که قدرت را به دست گرفتند به این عقیدة روسو گرویدند که شهروندان، با ر. آیند می

 1788در سال «: دوپان چنین نوشته است ماله. کنند برخورداري از حمایت دولت، تلویحاً قبول اطاعت از آن می

کند، و شنوندگان با ذوق و  تفسیراتی می خواند و در بارة آن شنیدم که مارا قرارداد اجتماعی را در معابر عمومی می

عقیدة روسو در بارة حاکمیت مردم، در انقالب، به صورت حاکمیت دولت و سپس » .زنند شوق برایش دست می

  .حاکمیت کمیتۀ نجات ملی و سرانجام، حاکمیت یک فرد در آمد

حتی در شهرها، مستخدمان . هري بوددر اصطالح انقالب کبیر فرانسه به مفهوم کشاورزان و کارگران ش» مردم«کلمۀ 

ها نبود، بلکه  خورد توالی کارخانه دادند؛ در اینجا تصویري که به چشم می ها اقلیتی از جمعیت را تشکیل می کارخانه

گرد، آرایشگران، دکانداران،  همهمۀ مخلوطی از قصابان، نانوایان، آبجوسازان، بقاالن، آشپزان، فروشندگان دوره

پزان،  سازان، اندودگران، کوره فروشان شراب، نجاران، بنایان، نقاشان ساختمان، شیشه انه، عمدهصاحبان مسافرخ
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سازان، زینسازان، چرخسازان، زرگرها،  دوزان، رنگرزان، لباسشوئیها، خیاطها، آهنگران، نوکران، قفسه کفاشان، زنانه

این کارگران، برخالف شلوارهاي . احش، و دزدان بودچاقوسازان، بافندگان، دباغان، کارگران چاپخانه، کتابفروشها، فو

کردند که تا قوزك پاي  پوشیدند، شلوارهایی در برمی و جورابهاي ساق بلندي که افراد طبقات باال می) کولوت(کوتاه 

مهیج  نامیدند و همینها بودند که سهمی یعنی افراد بدون کولوت می» کولوتها سان«رو آنها را  رسید؛ و از این آنها می

ورود طال و نقره از امریکا به مقدار زیاد، و نشر مکرر اسکناس، باعث افزایش قیمتها در . در انقالب برعهده داشتند

درصد افزایش یافت، و حال آنکه افزایش  65، قیمتها 1789و  1741در فرانسه، میان سالهاي . سراسر اروپا شد

در پاریس سال . کردند هزار نفر با اعانه زندگی می لیون، سیدر  1787در سال . درصد نبود 22از  دستمزدها بیش

هاي کارگري به منظور اقدامات اقتصادي ممنوع  اتحادیه. ، صد هزار خانواده در زمرة فقرا محسوب شده بودند1791

ج شد، کارگران بتدری هرچه انقالب نزدیکتر می. داد بود؛ اعتصاب نیز همین حال را داشت، ولی به کرات روي می

گرفتند، به  را می) باستی(اگر توپ و رهبري در اختیار داشتند، چه بسا باستیل . شدند بیشتر مأیوس و سرکش می

.کردند تاختند و شاه را عزل می کاخ تویلري می

، وضع کشاورزان فرانسه احتماال بهتر از یک قرن پیش از آن، یعنی در زمانی بود که البرویر، براي 1789در سال 

وضع آنها، شاید به استثناي . ردن اذهان به موضوع، مبالغه کرده و آنان را به جاي حیوانات عوضی گرفته بودمتوجه ک

در حدود یک سوم از اراضی مزروعی در دست . کشاورزان شمال ایتالیا، بهتر از وضع سایر کشاورزان قارة اروپا بود

با و روحانی، یا افراد طبقۀ سوم، به کشاورزان کشاورزان صاحب زمین بود؛ یک سوم به وسیلۀ مالکان طبقۀ نج

بتدریج . کردند مستأجر اجاره داده شده بود؛ در بقیۀ اراضی کارگران مزدور زیر نظر مالک یا مباشر او، زراعت می

ـ یعنی » اراضی عمومی«گروهی از مالکان ـ که خود در نتیجۀ هزینۀ روزافزون و رقابت شدید به ستوه آمده بودند ـ ، 

توانستند اغنام و احشام خود را بر روي آنها بچرانند یا در آنجا به گردآوري هیزم  اکنی را که کشاورزان سابقاً میام

  .کردند بپردازند ـ براي کشت یا ایجاد مرتع محصور می

خاوند بایستی براي  و بر طبق قرارداد می. تقریباً همۀ کشاورزان صاحب زمین مجبور به پرداخت حقوق فئودالی بودند

یا ارباب روستاي خاوندي چندین روز از سال بیگاري کنند و در امالك او به کشاورزي و تعمیر راهها بپردازند؛ و 

هر سال نیز مبلغی نقد یا مقداري از . کردند، مجبور به پرداخت عوارض بودند هرگاه خود از این راهها استفاده می

فروختند، خاوند حق داشت  اگر اموال خود را می. دادند ر، به او میمحصول خود را به عنوان معافیت از بیگاري بیشت

کردند، یا بر روي زمینهاي او اغنام و  اگر در آبهاي او ماهیگیري می. درصد از قیمت فروش را دریافت کند 15یا  10

قرارداد ثابت مانده و بر از آنجا که مبلغ این عوارض بر طبق فرمان و . دادند چراندند، مبلغی به او می احشام خود را می

دانست که، با افزایش قیمتها، مبلغ  پولی ارزش خود را از دست داده بود، خاوند روستا خود را مجاز می اثر تورم

.عوارض مزبور را به نسبت ترقی قیمتها افزایش دهد

کرد،  اطاعت تربیت می داد، کودکانش را براي ایمان و کشاورز به منظور کمک به کلیسا ـ که به محصوالتش برکت می

محصولش بود ) عشریۀ(بخشید ـ ساالنه مبلغی که معموالً کمتر از یک دهم  و با آیینهاي مقدس زندگی او را وقار می

مالیات : گرفت سنگینتر از عشریه یا عوارض فئودالی، مالیاتهایی بود که دولت از کشاورزان می. کرد به کلیسا اهدا می

که او را  …، باالخره مالیات نمک، …طال و نقره، مصنوعات فلزي، الکل، کاغذ، نشاسته سرانه؛ مالیات خرید ظروف

. ساخت ساالنه مقدار معینی نمک از دولت ـ با قیمتی که از طرف دولت تعیین شده بود ـ خریداري کند ملزم می

یافتند، و از آنجا که  نونی میچون اشراف و روحانیون براي اجتناب از پرداخت این مالیاتها راههاي قانونی یا غیرقا

مقامی خریداري کنند که به جاي آنها در جبهه  توانستند عوض یا قائم هنگام سربازگیري در جنگ، جوانان متمول می

جان ببازد، سنگینی بار در راه حمایت از دولت و کلیسا، چه در زمان جنگ و چه در دوران صلح، بر دوش کشاورزان 
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توانستند این مالیاتها، ده یکها، و عوارض فئودالی را تحمل  ه محصول خوب بود، کشاورزان میدر سالهایی ک .افتاد می

کنند ولی در سالهایی که یا بر اثر خرابیهاي ناشی از جنگ یا تغییرات و بدي آب و هوا محصول کافی به دست 

شد؛ و در این صورت،  پریشانی آنها میماند، اینگونه پرداختها موجب بدبختی و  ثمر می آمد و رنج یکسالۀ آنان بی نمی

  .فروختند که در قمار زمین شانس بهتري داشتند بسیاري از کشاورزان، زمین یا نیروي خود یا هر دو را به کسانی می

خشکسالی شدیدي پیش . توان شمرد؛ که حاکی از خشم و غضب او بود می» دست خدا«را  1788یکی از عالئم سال 

رگبار تگرگی که از نورماندي تا شامپانی با شدت ادامه یافت باعث ویرانی اراضی . حصول شدآمد که مانع از رشد م

از لحاظ شدت سرما طی هشتاد سال  1789ـ 1788زمستان . کیلومتر در این مسیر شد 290حاصلخیزي به طول 

طی در همۀ ایاالت باري به حرکت درآمد، و موجب بروز قح سیالبهاي مصیبت 1789در بهار . گذشته سابقه نداشت

زدگان غذا برسانند؛ گرچه تنها عدة کمی از گرسنگی جان  دولت و کلیسا و افراد نیکوکار کوشیدند که به قحطی. شد

در کان، روان، اورلئان، نانسی، لیون، گروههاي رقیب، . سپردند، میلیونها نفر تقریباً چیزي از عمر عایدیشان باقی نماند

هزار نفر آدم گرسنه بر کنار دروازة مارسی  هشت. ن گندم با یکدیگر به زدوخورد پرداختندمانند جانوران، براي گرفت

در پاریس، بخش کارگرنشین سنت ـ آنتوان . گرد آمده تهدید کردند که به شهر حمله و آن را غارت خواهند کرد

ابط بازرگانی با بریتانیاي در این ضمن، عقد قراردادي تجاري براي تسهیل رو. هزار فقیر شد مجبور به تغذیۀ سی

انگلیس به فرانسه وارد و باعث ارزانی کاالهاي محلی شود و  ، موجب شد که سیل محصوالت صنعتی)1786کبیر (

نفر، در پاریس  46‘000نفر، در آمین  25‘000هزاران نفر از زحمتکشان فرانسه کار خود را از دست بدهند ـ در لیون

ورزان از پرداخت مالیات امتناع کردند و بر وحشتی که در مورد ورشکستگی ملی ، کشا1789در مارس . نفر 80‘000

.پیش آمده بود افزودند

در ایاالت فرانسه به سیاحت مشغول بود، زنی روستایی را دید که از مالیات و عوارض  1789آرثریانگ، که در ژوئیۀ 

آدمهاي پولدار باید کاري «ما عقیده داشت که ا. کرد فئودالی که همیشه موجب فقر و فاقۀ او شده بود شکایت می

شد که لویی شانزدهم مرد خوبی است و  شنیده می» .کند ها بکنند، چون مالیات دارد ما را خرد می براي این بیچاره

نگریستند و براي طول عمر پادشاه  مردم با امیدواري به ورساي می. خواهد معایب را رفع و فقیران را حمایت کند می

  .کردند یدعا م

II ـ دولت  

وي انتظار سلطنت نداشت، . رفت، ولی مشکل بتوان او را پادشاه خوبی دانست شمار می لویی شانزدهم مرد خوبی به

او را به ولیعهدي رسانید، و مرگ پدربزرگش لویی پانزدهم که دیر به وقوع پیوست ) 1765(ولی مرگ زودرس پدرش 

اي به حکومت بر مردم نداشت؛ به ابزارهاي  عالقه. سلطنت فرانسه نشاند سالگی بر تخت او را در سن بیست) 1774(

داد، و اگر روزي گوزن نري را با تیر  شکار را بر سلطنت ترجیح می. کرد و در قفلسازي ماهر بود مختلف ابراز عالقه می

رأس از این  1‘274داد ، تع1789و  1774میان سالهاي . آورد شمار می زد، آن روز را در عمر خود تلف شده به نمی

اما همیشه از صدور فرمان اعدام خودداري . جانور را از پاي درآورد 189‘251حیوان را شکار کرد و رویهمرفته 

به گارد سویسی خود گفت  1792کرد، و شاید تخت و تاج خود را از آن لحاظ از دست داد که در روز دهم اوت  می

. خورد گشت، متناسب با افزایش روزافزون شکم خود غذا می ه از شکار بازمیهنگامی ک. که به مردم تیراندازي نکنند

شکسن، زنی را در آغوش  کرد که از بیم درهم آمیز غولی را پیدا می شد، و نیروي محبت وي فربه ولی نیرومند می

زیادي دارد  پادشاه مردي جبان نیست؛ شجاعت«: آنتوانت در بارة همسر خود چنین داوري کرده است ماري. نگیرد

از فرماندهی  …. بندد زیرا مقهور شرم و حیایی شدید است و به خود اعتماد ندارد گاه آن را به کار نمی ولی هیچ

این . ویکسالگی زیر نظر لویی پانزدهم مانند کودك زندگی کرد و همیشه ناراحت بود وي تا سن بیست …. ترسد می
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ملکه که زنی . اش یکی از بالهایی بود که وي را از پاي درآورد به ملکه عشق او ».فشار، شرم و حیاي او را تشدید کرد

بخشید، تأخیر او را در به جاي آوردن وظیفۀ زناشویی  زیبا و باوقار بود و به دربار او با لطف و شادي خود زینت می

از مقاربت رنج ناپذیر  شد که وي به طرزي تحمل سختی غلفۀ لویی باعث می. داد مورد عفو و اغماض قرار می

کرد  اي که معماي او را حل می سال بیهوده در صدد این کار برآمد، و از عمل جراحی ساده بارها طی هفت.بکشد

ورزید، تا آنکه یوزف دوم برادر ملکه، که امپراطور اتریش بود، لویی را برآن داشت که تسلیم چاقوي  خودداري می

توانست همسر خود را تحریک و ارضاء کند خود را  چون غالباً نمیشاید . جراح شود و بزودي همه چیز اصالح شد

از حد لزوم او، گردشهاي مکررش در پاریس به منظور  بازي ملکه، لباسهاي بیش پنداشت؛ و در مورد ورق گناهکار می

با  سافوییفون فرسن و روابط   شد، و عشق افالطونی او به کنت هایی که موجب مالل پادشاه می رفتن به تماشاخانه

سرسپردگی آشکار پادشاه به همسرش موجب خندة درباریان و شرم . کرد شاهزاده خانم المبال غمض عین می

ه هنگامی ک. داد، ولی همسرش و مردم فرانسه طالب فرزندي بودند لویی به ملکه جواهرات گرانبها می. نیاکانش بود

برد؛ و تقریباً تمام معایب  فرزندانی به دنیا آمدند، ملکه مادري مهربان شد؛ و از بیماري فرزندان، همراه با آنها رنج می

و دخالت مکرر در امور دولت، تعدیل کرد؛ در ) درهرحال وي بخشی از دستگاه سلطنت بود(خود را، به استثناي غرور 

. کرد، و غالباً در انتظار تصمیم ملکه بود ت مسیري را انتخاب یا حفظ میاین مورد عذرهایی داشت، زیرا لویی بندر

.کرد و آمادگی فرماندهی داشت کاش وي مانند ملکه بسرعت داوري می بعضی از درباریان آرزو داشتند که اي

به نان، وهوا، قحطی، شورشهاي مربوط  مقابلۀ بحرانهایی کرد که براثر بدي آب/ پادشاه همۀ مساعی خود را صرف

هاي درباري و اداري، و کسري روزافزون خزانه به پاي او  اعتراض علیه مالیات، تقاضاهاي اشراف و پارلمان، هزینه

دایر براینکه آزادي «، به تورگو اجازه داد که فرضیۀ فیزیوکراتها را )1776ـ 1774(طی دوسال . گذاشته شده بود

ضه و تقاضا ـ دربارة دستمزدهاي کارگران و ارزشهاي کاالها اقتصاد تجارت و رقابت و استبداد بالمانع بازار ـ عر

اهالی پاریس، که عادت داشتند دولت را . به کار بندد» فرانسه را احیا، و درآمدي اضافی براي دولت تهیه خواهد کرد

رداختند و سر به به عنوان تنها حامی خود در مقابل سوداگران طماع بازار بدانند، با اقدامات تورگو به مخالفت پ

  .شورش برداشتند و از عزل او شادي کردند

نکر سویسی را که متخصص مالیه و ساکن پاریس بود به وزارت  ومرج، پادشاه ژاك پس از چندماه تردید و هرج

گذار،  لویی به رهبري این فرد بیگانه و بدعت. دار بود این سمت را عهده 1781و وي تا ). 1777(داري گماشت  خزانه

وي فرمان داد تا مجالس محلی و ایالتی تشکیل شود؛ بدین . اي براي اصالحات جزئی در پیش گرفت رنامۀ شجاعانهب

ولی با . و دولت از بین برود و مردم تا حدودي شریک امور و سهیم مهام کشور شوند منظور که فاصلۀ میان مردم

مالیات فقیرترین افراد رعایاي ما، به «): 1780(گفت الغاي بیگاري کشاورزان، خشم اشراف برانگیخت؛ همچنین علناً 

توانگران نباید چنین تصور کنند که «و اظهار امیداواري کرد که » .نسبت، بیشتر از مالیات دیگران افزایش یافته است

 بایست همراه دیگران پرداخت کرده باشند مورد بیعدالتی یا ستم قرار هایی که از مدتها پیش می با تقبل هزینه

که  نکر مبنی براین کردند آزاد کرد ولی در برابر اصرار ژاك وي آخرین سرفهایی را که در اراضی او کار می» .اند گرفته

لویی بنگاههایی رهنی براي وام دادن به . لوئی اقدام مشابهی را از اشراف و روحانیون خواستار شود، مقاومت ورزید

ستفاده از شکنجه را در بازپرسی از گواهان یا جانیان ممنوع ساخت؛ و مستمندان، با بهرة سه درصد تأسیس کرد، و ا

هاي اصالح زندانها پیشنهاد  از بین بردن سیاهچالهاي قلعۀ ونسن و تخریب قلعۀ باستیل را به عنوان بخشی از برنامه

از مجازات . اعطا کرد اي با وجود پرهیزکاري و ایمان خود، به پروتستانها و یهودیان آزادي مذهبی قابل مالحظه. کرد

پرواي پاریس را آزاد گذاشت تا او را غلتبان، زنش  نویسان بی پیروان آزادي افکار و آزادیخواهان امتناع ورزید؛ و رساله
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گذشته از این، دولت را از تجسس در مکاتبات خصوصی شهروندان . را فاحشه، و فرزندانش را حرامزاده بخوانند

.ممنوع ساخت

کرد که چنین اقدامی ورشکستگی  بینی می که پیش(بومارشه و فیلسوفان و در برابر اعتراضات نکر با کمک پرشور 

دالر، به عنوان کمک مالی، جهت مستعمرات آمریکایی در  240‘000‘000لویی مبلغ ) فرانسه را تکمیل خواهد کرد

ي الفایت و روشامبو بود که به ناوگان فرانسوي و گردانها. راه کوشش آنها براي نیل به استقالل ارسال داشت

واشینگتن کمک کرد تا نیروي تحت فرماندهی کورنوالیس، ژنرال انگلیسی، در یورکتاون در محاصره افتد و مجبور به 

اما عقاید دموکراتیک از طریق اقیانوس اطلس وارد فرانسه شد؛ خزانه زیر . تسلیم شود و بدین ترتیب جنگ پایان یابد

؛ سهامداران بورژوا، با خروش و فریاد، خواهان نظارت بر امور )1781(ی شد؛ نکر معزول گشت بار وامهاي جدید ته

  .مالی دولت شدند

در این ضمن، پارلمان پاریس در ادعاي خود مبنی بر جلوگیري از اقدامات پادشاه به وسیلۀ اعمال وتو اصرار ورزید؛ و 

رسید  طور مستقیم نسب او به برادر کوچکتر لویی چهاردهم می اورلئان ـ که به/ د لویی فیلیپ ـ ژوزف، ملقب به دوك

وي به وسیلۀ الکلو و عمال دیگر، به . کرد تقریباً به طور علنی به منظور دست یافتن به تخت و تاج توطئه می

ل، وسای. کرد داد و آنان را برضد شاه تحریک می نویسان و سخنوران و فواحش پول و قول می سیاستمداران، و رساله

فروشی، و کلوپهاي قمار براي راحتی  قصر و باغهاي پاله ـ روایال را در اختیار طرفداران خود گذاشت؛ کافه، مشروب

گذراندند ایجاد کرد؛ خبرهاي ورساي بسرعت توسط چاپارهاي ویژه به آن  گروههایی که شب و روز را در آنجا می

انداخت؛  ي سخنوران از سکوها و میزها و صندلیها طنین مییافت؛ صدا اي انتشار می رسید؛ هر ساعت رساله محل می

.شد براي عزل پادشاه ریخته می و طرحهایی

لویی بنا به خواهش او، ). 1788(لویی که از فرط عجز به ناامیدي گراییده بود، نکر را دوباره به وزارت دارایی گماشت 

از  1788اوت  8و تاج او را حفظ یا واژگون کند، در اي که ممکن بود تخت  و به عنوان آخرین و خطرناکترین وسیله

گونه  همان(جوامع فرانسوي خواست که اشراف و روحانیون و عوام سرشناس خود را انتخاب و به ورساي روانه کنند تا 

مجلس اتاژنرو تشکیل شود و به او جهت مقابله با دشواریهاي کشور توصیه و ) پیش آمده بود 1614که آخرین بار در 

  .مک کندک

وسیلۀ دولتی که تقریباً طی دو قرن ظاهراً تودة مردم را فقط به عنوان  در بارة این دعوت تاریخی از مردم به

شمار آورده  به) النوع جنگ رب(کنندة مالیات، و گاهگاه به منزلۀ قربانیان مارس  کنندگان مواد غذایی، پرداخت تهیه

آنکه پادشاه، بار دیگر بنا به اصرار نکر، و در برابر اعتراضات اشراف، اول . بود چند جنبۀ قابل مالحظه وجود داشت

. اعالم کرد که طبقۀ سوم باید در مجلس آینده به اندازة مجموع نمایندگان دوطبقۀ دیگر نماینده و رأي داشته باشد

فته، متضمن شرکت همۀ از انتخاباتی که تا آن زمان انجام گر طرزي صورت گیرد که، بیش دوم آنکه انتخابات باید به

وهفتسالگی یا بیشتر رسیده و در سال قبل مالیاتی به هر مبلغ پرداخته  هر فردي که به سن بیست: افراد بالغ باشد

باشد، حق دارد که، به منظور تشکیل مجالس محلی، رأي دهد و این مجالس وکالیی جهت نمایندگی منطقه در 

کننده یک  ضایی به دعوت خود افزود، مبنی بر آنکه هر مجلس انتخابسوم آنکه پادشاه تقا. پاریس انتخاب کنند

، حاوي شکایات، مستدعیات، مشکالت و احتیاجات هر طبقه، در هر بخش براي او بفرستند و »کتابچۀ دستورالعمل«

ان عقیدة فرانسویان هرگز به خاطر نداشتند که یکی از پادشاهانش. هایی جهت عالج و اصالح کارها عرضه دارند توصیه

  .مردم را بپرسند

تقریباً در همۀ آنها نمایندگان . فقره باقی مانده است 545کتابچه که نمایندگان براي پادشاه ارسال داشتند،  615از 

نیت ابراز داشته بودند؛ ولی تقریباً  نسبت به او اظهار وفاداري کرده و حتی عالقۀ خود را به او به عنوان مردي خوش
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کردند که وي مسائل و مشکالت خود را با مجلسی منتخب درمیان نهد؛ و قسمتی از اختیارات  د میهمۀ آنها پیشنها

یک از  در هیچ. خویش را نیز به این مجلس تفویض کند تا متفقاً کار حکومت سلطنت مشروطه را سروسامان دهند

منصفه، محرمانه  وسیلۀ هیئت به همگی خواهان محاکمه. گزارشها از حق االهی پادشاهان ذکري به میان نیامده بود

هاي نجبا چنین آمده بود که در اتاژنروي آینده،  در کتابچه. بودن مکاتبات، تعدیل مالیاتها، و اصالح قوانین بودند

اي به صورت قانون درنیاید  طبقه باید جداگانه بنشینند و جداگانه رأي بدهند، و هیچ الیحه نمایندگان هر کدام از سه

هاي روحانیون خواستار پایان دادن به رواداري »کتابچه«. طبقه آن را تصویب کرده باشند ایندگان هر سهمگر آنکه نم

  .مذهبی، و نظارت کامل و انحصاري روحانیون در تعلیم و تربیت شده بود

سرفداري هاي طبقۀ سوم، با تأکیدات گوناگون، تقاضاهاي کشاورزان را براي تقلیل مالیات، الغاي بردگی و » کتابچه«

و عوارض فئودالی، همگانی و مجانی بودن تعلیم و تربیت، حفظ مزارع از صدمات ناشی از شکار و جانوران خاوندان، 

دهندة آرزوهاي طبقۀ متوسط دربارة باز بودن مشاغل بر روي افراد با استعداد،  همچنین نشان. ساخت منعکس می

در . وارض راهداري، و تسري مالیات به اشراف و روحانیون بودبدون توجه به اصل و نسب آنها، و پایان دادن به ع

نخستین . بعضی از آنها پیشنهاد شده بود که پادشاه، جهت رفع کمبودمالی، به مصادره و فروش اموال کلیسا بپردازد

.ها طرحریزي شده بود مراحل انقالب در این کتابچه

در حالی که در . اي از اصل بیطرفی وجود داشت ابل مالحظهدر این دعوت خاضعانۀ پادشاه از شهروندانش، انحراف ق

توانستند رأي  توانست رأي بدهد، در پاریس فقط کسانی می خارج از پاریس هر فردي که مالیاتی پرداخته بود می

ودند شاید پادشاه و مشاورانش مایل نب. لیور یا بیشتر بود پرداخته باشند بدهند که مالیات سرشاري را که بالغ بر شش

که انتخاب کسانی که باید در اتاژنرو نمایندة طبقۀ فهیم و باهوش پایتخت باشند به عهدة پانصدهزار افراد سان ـ 

، در آستانۀ انقالب، مشکل دموکراسی عبارت بود از اینکه کیفیت در مقابل کمیت قرار 1793در . کولوتها محول شود

ترتیب، سان ـ کولوتها از حق  بدین. تودة مردم برگزیده شودگیرد، و مغزهاي متفکر از طریق سرشماري و آراي 

مشروع خود که شرکت در انتخابات بود طرد شدند، و به این نتیجه رسیدند که فقط با اتکاء به نیروي خشم تعداد 

با این تصمیم، صداي آنها به گوشها . توانند نقش درست خویش را در راه ارادة عمومی ایفا کنند افراد خود می

پادشاه را از سلطنت خلع  1792باستیل را به تصرف درآوردند؛ سال  1789در . شد رسید، و انتقامشان گرفته می می

  .به حکومت فرانسه رسیدند 1793کردند؛ و در 
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  فصل دوم

  مجلس ملی

  1791سپتامبر  30 -1789مه  4

I ـ اتاژنرو  

تن از نجبا با کالههاي پردار و  285ورژواها، در حالی که نمایندة طبقۀ سوم، ملبس به جامۀ سیاه ب 621در چهار مه، 

تن از روحانیون در دنبال آنها بودند به حرکت درآمدند ـ در آن میان، مطرانها  308جامۀ توردار و زربفت و سپس 

نت حرکت آنتوا جامۀ ارغوانی برتن داشتند ـ پس از آنها، وزیران پادشاه و خانوادة او و آنگاه لویی شانزدهم و ماري

کردند؛ و در حالی که همگی تحت تأثیر نواهاي موسیقی  دار با پرچم این عده را اسکورت می سواران نیزه. کردند می

این محل با قصر . داشتند گام برمی) تاالر لذات کوچک(منوپلزیر   قرار داشتند به سوي محل اجتماع خود در هتل د

رور و شاد در دو سوي این دسته حاضر بودند؛ بعضی از شادي و جمعیتی مغ. سلطنتی ورساي فاصلۀ زیادي نداشت

نظر پادشاهی نیکوکار،  گریستند، زیرا در آن وحدت ظاهري طبقات رقیب، وعدة هماهنگی و عدالت را، تحت امید می

  .کردند مالحظه می

» ولی شرافتمندانهجنگی پرهزینه «لویی ضمن خطاب به این نمایندگان متحد، به ورشکستگی تقریبی که آن را به 

پس از او . اي براي تحصیل درآمد طرح و تصویب کنند داد اعتراف کرد؛ و از آنها خواست که وسایل تازه نسبت می

روز دیگر، وحدت . انگیز ساخت نکر در نطق سه ساعتۀ خود به ذکر آمار و ارقام پرداخت، که حتی انقالب را مالل ژان

آنها عقیده داشتند که هر طبقه . کتر مجاور گرد آمدند و نجبا در تاالري دیگرازمیان رفت؛ روحانیون در تاالر کوچ

سال پیش از آن، مرسوم بود؛  175گونه که در آخرین اتاژنرو، در  باید جداگانه مذاکره کند و جداگانه رأي دهد، همان

گاه قضایا را برطبق آراي هر. صورت قانون درنیاید و هیچ پیشنهادي بدون موافقت هریک از سه طبقه و پادشاه به

اکنون  هم. بایستی به طبقۀ سوم تسلیم کنند کردند، همه چیز را می هریک از نمایندگان مجتمع حل و فصل می

/ آشکار بود که بسیاري از روحانیون فقیر طرفدار عوام خواهند بود؛ و بعضی از نجبا، مانند الفایت، فیلیپ د

.نکور، احساسات آزادیخواهانۀ خطرناکی داشتنداورلئان،ژوزف و دوك دوالروشفوکوـ لیا

توانستند صبر کنند، زیرا وضع مالیات  نمایندگان طبقۀ سوم می. متعاقب این امر، یک جنگ طوالنی اعصاب پیش آمد

صبرانه انتظار وضع و تصویب این  جدید، مستلزم تصویب آنان بود تا مورد موافقت عامۀ مردم قرار گیرد؛ و پادشاه بی

اونوره ـ . نمایندگان طبقۀ سوم از جوانی، نیروي زیست، فصاحت، و تصمیم برخوردار بودند. کشید تها را میمالیا

دومیرابو تجارب و علم و همچنین قدرت فکر و بیان خود را در اختیار آنها گذاشت؛ پیرـ  گابریل ـ ویکتورریکتی، کنت

مند ساخت؛ ژان ـ  انان فیزیوکرات کسب کرده بود بهرهدونمور آنها را از اطالعاتی که از اقتصادد دوپون ساموئل

بایی، که در این زمان به  بارناو علم قضایی و فنون رزمی خود را در اختیار آنان گذاشتند؛ ژان مونیه و آنتوان ژوزف

کرد؛ و  عنوان اخترشناس شهرت داشت، مذاکرات پرشور آنان را با داوري خونسردانۀ خود آرام می

  .گفت که تا به مقصود نرسد خاموش نخواهد نشست روبسپیر با حرارت مصرانۀ مردي سخن می دو ماکسیمیلین

سال بیشتر از عمرش باقی  5شد زیرا  در آراس متولد شده بود به پایان عمر خود نزدیک می 1758روبسپیر که در 

درش در هفتسالگی او فوت کرده و از آنجا که ما. نمانده بود، وي در این پنج سال همواره کنار یا در قلب حوادث بود

روبسپیر که دانشجویی . وسیلۀ خویشان تربیت شدند پدرش در آلمان ناپدید شده بود؛ چهار فرزند یتیم این خانواده به

داشت؛ از مدرسۀ حقوق  جدي شیفتۀ فراگرفتن بود از دانشکدة لویی ـ لوـ گران خرج تحصیلی دریافت می
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دست آورد  وکالت دعاوي پرداخت و به سبب طرفداري از اصالحات چنان شهرتی به التحصیل شد، و در آراس به فارغ

  .که جزء کسانی که از ایالت آرتوا به اتاژنرو فرستاده شدند انتخاب گشت

در تنها چیزي که در هستی او . شد از لحاظ ظاهر، عاملی که شنوندگان را به سخنرانی او جلب کند در وي دیده نمی

اي عریض و پهن داشت که مهر آبله آن را  چهره. کرد متر تجاوز نمی 1, 60ته بود قدش بود که از اجمال به کار رف

داشت، به رنگ آبی متمایل به سبز بود و این خود  چشمان ضعیفش، که عینکی آن را پوشیده می. ناهموار ساخته بود

رغم اینکه به  طرفدار دموکراسی بود؛ و علی. دبخوان» روبسپیر سبز دریایی«داد تا او را  اي به دست کارالیل می بهانه

کار گرفته شود از حق رأي دادن مردان بالغ  عنوان استاندارد به ترین ضوابط به وي گفته شده بود که ممکن است پست

. کرد پوشیدند تقلید نمی زیست، ولی از سان ـ کولوتها که شلوار بلند می اي می وي همچون کارگر ساده. کرد دفاع می

بلند ابریشمی  داري که به رنگ آبی تیره بود و همچنین شلواري کوتاه با جورابهاي ساق گرد و دنباله اس دامنلب

با » سنت ـ اونوره«در کوچۀ . شد پوشید؛ و به ندرت قبل از آرایش و پودر زدن موهایش از خانه خارج می می

خورد و با هجده فرانک حقوق روزانۀ  م میزیست و بر سر میز خانوادگی شا دوپلۀ نجار در یک اتاق می موریس

از همین محل کوچک بود که بزودي قسمت اعظم پاریس وسپس قسمت اعظم فرانسه . برد سر می نمایندگی خود به

کرد؛  گفت، بلکه خود نیز به آن عمل می نه فقط غالب اوقات از پرهیزکاري و تقوي سخن می. را به حرکت درآورد

آمد، در روابط خصوصی، بنابر گفتۀ فیلیپو بوئوناروتی که او را خوب  نظر می خشن بهاگرچه در مألعام عبوس و 

ظاهراً نسبت به مخاطرات زیبایی » .بخشنده، مهربان و همواره حاضر و مایل به خدمت به دیگران بود«شناخت،  می

کس  کرد، ولی هیچ میزنان کامالً مصونیت داشت؛ و محبت خود را نثار برادرش اوگوستن و همچنین سن ـ ژوست 

.فریفت اي او را نمی هیچ رشوه. هرگز او را به فساد جنسی متهم نساخت

نشان داد، ظاهراً هیچکس با این لقب » فسادناپذیر«، هنگامی که نقاشی تصویر او را با عنوان »1791سال « در 

سی الزم براي یک جمهوري تقوا و پرهیزکاري را به مفهوم مونتسکیو قبول داشت و آن را اسا. مخالفت نکرد

دهندگان و کارگزاران انتخابات قابل خرید باشند، دموکراسی جز دروغ  گفت که اگر رأي دانست؛ می آمیز می موفقیت

صورت قانون  باید به» ارادة عموم«روسو همعقیده بود که همۀ بشر فطرتاً خوب است، و  با ژان ـ ژاك. نخواهد بود

همچنین در این نظر، که . ت ارادة عموم را باید بدون تردید محکوم به مرگ کردکشور درآید، و هر مخالف سرسخ

  .نوعی عقیدة مذهبی براي آرامش فکر، نظم اجتماعی، و امنیت و بقاي کشور الزم است، با روسو موافق بود

اش بود؛  رادهفکرش ضعیفتر از ا. ظاهراً در اواخر عمر نسبت به داوري خود دربارة ارادة عموم دستخوش تردید شد

کرد اقتباس شده  کالمها و شعارهایی که جو انقالبی را پر می خواند، یا از تکیه بیشتر افکارش نتیجۀ مطالبی بود که می

دست نیاورده بود تا عقاید انتزاعی یا  بود؛ هنگامی که درگذشت، جوان بود، و اطالعات کافی دربارة زندگی و تاریخ به

دستخوش همان بیماري و نقص عمومی بود ـ . صبورانه یا با بیطرفی بررسی کند پسند خود را با بصیرت مردم

شور و هیجان بیاناتش او را . خود را از برابر چشم خویش دور بدارد و انسانیت را کنار بگذارد» خویشتن«توانست  نمی

میرابو . شد غرور میکرد و به طور مضحکی م طور خطرناکی اطمینان خاطر حاصل می ساخت؛ به متقاعد و مجاب می

سوي گیوتین  ولی او به» .گوید، اعتقاد دارد آن مرد زیاد پیشرفت خواهد کرد؛ به هرچه می«: در مواردي گفته بود

سبب طوالنی  ونیم حدود پانصد سخنرانی ایراد کرد که، معموالً به روبسپیر در مجلس ملی، ظرف دوسال .پیش رفت

اي نداشت؛ ولی اهالی پاریس از مفهوم  ستداللی و جدي بودن، از فصاحت بهرهسبب ا بودن، متقاعدکننده نبود، و به

ورزید؛  نژادي یا مذهبی مخالفت می با تبعیض. دادند همین دلیل به او عالقه نشان می آنها آگاه شده بودند و به

الکیت خصوصی را اصل م. کرد خواستار آزادي سیاهان بود، و تا آخرین ماههاي حیات خود از تودة مردم دفاع می

. عنوان اساس اقتصادي جهت یک دموکراسی نیرومند تعمیم دهد خواست که خرده مالکیت را به قبول داشت، ولی می
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دانست که، به عقیدة او از نابرابري طبیعی استعداد بشري ریشه  می» ناپذیر بالیی الزم و عالج«عدم تساوي ثروت را 

گفت که کوشش در راه خلع  کرد؛ و می دفاع می نت که کامالً محدود باشددر این دوره، از ابقاي سلط. گرفته است

تر از استبداد پادشاه  ومرجی خواهد شد که منتهی به استبدادي جابرانه لویی شانزدهم منجربه چنان خونریزي و هرج

.خواهد گشت

میرابو به آمادگی دقیق . دادند فرامیتقریباً کلیۀ نمایندگان، غیراز میرابو، به مطالب این سخنور جوان ناصبورانه گوش 

نظر پدري باهوش ولی  در مجلدات قبل گفتیم که میرابو تحت. گذاشت و طرز عرضه کردن دالیل روبسپیر احترام می

گذاشت با  بار آمد و از تأثیراتی که مسافرتها و ماجراها و گناهان افراد در زندگی برجاي می بیرحم در کمال سختی به

شد؛ عیوب اخالق بشر، بیعدالتی، فقرورنج را در بسیاري از شهرها مشاهده کرد؛ بنابه تقاضاي  گاه میکمال اشتیاق آ

هایی پر از ناسزا و استمدادهایی پر از شور و هیجان به رسوا کردن  دستور پادشاه به زندان افتاد، و در جزوه پدرش و به

یري، هم از طرف مارسی و هم از طرف اکس ـ آن ـ دشمنان خود پرداخت، و سرانجام، در پیروزي زیبنده و چشمگ

پروانس به نمایندگی اتاژنرو انتخاب شد، و به عنوان مشهورترین، جالبترین و مظنونترین فرد به پاریس رفت و این 

همۀ افراد . اي بیدار شود شد که استعدادها به طور بیسابقه داد که بحران موجب می جریانات در کشوري روي می

اریس به او خوشامد گفتند؛ سرها براي دیدن کالسکۀ او از پنجره بیرون آمد؛ زنان از شایعات مربوط به باسواد پ

حال که مجذوب زخمها و تغییرات صورتش شده بودند از آن متنفر  عشقبازیهایش به هیجان آمده بودند؛ آنها در عین

، و حال آنکه نسبت به طبقه و اخالق و مقاصد دادند نمایندگان به سخنرانیهایش با شوق و ذوق گوش می. هم بودند

آشامد؛ و شاید  ازحد اعتدال شراب می کند؛ بیش از درآمد خود خرج می شنیده بودند که بیش. او بدگمان بودند

دیدند او از طبقۀ خود در دفاع از عوام  خواهد با فصاحت خود بار سنگین قروضش را سبک سازد؛ از اینکه می می

پرسیدند که آیا چنین کانون انرژي و فعالیتی که به مثابه کوهی  ستودند و از خود می شجاعت او را میکند،  انتقاد می

  .آتشفشان است باز هم پیدا خواهد شد

از آن بود که هتل د   چینی سیاسی بیش در آن روزهاي پرهیجان و آشفته، سخنوري کامالً رواج داشت، و توطئه

بعضی از نمایندگان . ها، پالکاردها و باشگاهها را فراگرفت ها، رساله رو، روزنامه از اینمنوپلزیر آن را در خود بگنجاند؛ 

برتانی، باشگاه برتون را تشکیل دادند؛ و بزودي درهاي خود را بر روي نمایندگان دیگر و سایر افرادي که زبان و قلم 

اي براي ارزیابی و آزمایش عقاید و  به عنوان صحنهسییس روبسپیر و میرابو آن را . بردند گشودند کار می را با مهارت به

در اینجا نخستین سیماي آن سازمان نیرومند شکل گرفت که افراد آن بعداً . هاي خود مورد استفاده قرار دادند طرح

کردند، و معموالً طرفدار سلطنت مشروطه بودند؛ اما  لژهاي فراماسونري نیز فعالیت می. به ژاکوبنها معروف شدند

  .یلی براي وجود یک توطئۀ پنهانی فراماسونها دیده نشده استدل

اي را طرح کردند که بر اثر آن نجبا و روحانیون به وحدت عمل  شاید در باشگاه برتون بود که سییس و دیگران نقشه

یلیون م 24میلیون نفر فرانسوي،  25تذکر داد که از  سییس به هیئت عمومی. با طبقۀ سوم در اتاژنرو کشیده شدند

 16از آن تردید کنند که به نمایندگی از طرف فرانسه سخن بگویند؟ در  نفر جزء طبقۀ سوم هستند؛ و چرا باید بیش

هاي قطعی براي  ژوئن به نمایندگانی که در هتل دمنوپلزیر گرد آمده بودند پیشنهاد کرد که در این زمینه دعوتنامه

مایندگان طبقۀ سوم خود را نمایندگان همۀ ملت فرانسه اعالم کنند و به سایر نمایندگان بفرستند، و اگر نپذیرفتند، ن

کنان گفت که اتاژنرو به فرمان پادشاه تشکیل شده و قانوناً تابع اوست و هم به  میرابو اعتراض. قانونگذاري بپردازند

بعد از شبی که به بحث و  .فرمان او تعطیل خواهد شد؛ و این نخستین بار بود که صدایش با فریاد اعتراض فروخوابید

در این باب اخذ رأي به » آیا باید این مجمع، خود را مجلس ملی بنامد؟«کاري گذشت، این سؤال مطرح شد که  کتک
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نمایندگان تعهد کرده بودند که حکومتی مشروطه بر سر کار . نفر علیه آن بودند 90رأي له و  490نتیجه : عمل آمد

.آغاز شده بود 1789ژوئن  17در از لحاظ سیاسی، انقالب . آرند

رأي موافقت کردند که  137رأي در برابر  149دو روز بعد، نمایندگان طبقۀ روحانی که جداگانه گرد آمده بودند با 

نمایندگان قشر پایین روحانیون به طرفداري از نمایندگان طبقۀ عوام که آنها را . با نمایندگان طبقۀ سوم متحد شوند

نمایندگان قشر باالي روحانیون با نجبا همدست شدند و از . و به آنها خدمت کرده بودند برخاستندشناختند  خوب می

ژوئن  19لویی این نظر را پذیرفت، و در شب . پادشاه خواستند که از اتحاد طبقات جلوگیري، و اتاژنرو، را تعطیل کند

گانه، در حضور  اي از طبقات سه راي تشکیل جلسهدرنگ بسته شود تا آن را ب دستور داد که درهاي هتل دمنوپلزیر بی

هنگامی که نمایندگان طبقۀ سوم در روز بیستم به مجلس آمدند، درهاي هتل را . ژوئن آماده سازند 22پادشاه، در 

تاالر (بازي  کردند که پادشاه در صدد مرخص کردن آنهاست، در محوطۀ مخصوص توپ بسته یافتند؛ و چون تصور می

اي که در آنجا جمع شده بودند پیشنهاد کرد که  نماینده 577مونیه به . در آن نزدیکی بود، گرد آمدند که) ژودوپوم

هرگز از هم جدا نشوند؛ و هر جا موقعیت اقتضا کرد با یکدیگر «برآنکه  اي را امضا کنند مبنی همگی سوگندنامه

استثناي یک تن، این سوگند را در  نمایندگان، بههمۀ » .مالقات کنند، تا آنکه یک قانون اساسی با ثباتی مستقر شود

داوید آن را در یکی از نقاشیهاي معروف خود، که از تابلوهاي  اي تاریخی ادا کردند که کمی بعد ژاك ـ لویی صحنه

  .از آن زمان به بعد، مجلس ملی نیز مجلس مؤسسان شد. رود مصور ساخت شمار می عمدة آن عصر به

ه یک روز به تعویق افتاده بود، در حضور پادشاه تشکیل یافت، و یکی از آجودانهاي او در اي ک ژوئن، جلسه 23در 

در این بیانیه آمده بود که پادشاه عقیده دارد که بدون حمایت نجبا و . اي را قرائت کرد برابر نمایندگان بیانیه

» ملت بودن«بقۀ سوم را در مورد وي ادعاي ط. روحانیون از لحاظ سیاسی قادر به انجام دادن کاري نخواهد بود

  .غیرقانونی و مردود دانست

و باجهاي حمل و نقل داخلی و همۀ آثار سرفداري را در فرانسه ملغا  »مهر سربههاي  نامه«اما حاضر بود که بیگاري و 

باشد » قوق دیرین و قانونی مالکیت یا امتیازات افتخاري دو طبقۀ اولح«کند، ولی با هر پیشنهادي که باعث تضییع 

مسائل . و نیز قول داد که در صورت موافقت و رضایت طبقات باال، تساوي مالیات برقرار سازد. مخالفت خواهد کرد

گونه  دادي بدینوي بیانیه را با تصریح سلطنت استب. مربوط به مذهب یا کلیسا باید مورد تصویب روحانیون واقع شود

:پایان داده بود

بینی آن نیستم شما بخواهید مرا در این کار خطیر ترك کنید، خود به  هرگاه بر اثر تقدیري که من قادر به پیش

آقایان،  …. تنهایی زمینۀ سعادت رعایایم را فراهم خواهم کرد، و به تنهایی خود را نمایندة واقعی آنان خواهم دانست

آقایان، به شما دستور  …. کدام از طرحهاي شما بدون تصویب من جنبۀ قانونی نخواهد داشت توجه کنید که هیچ

درنگ متفرق شوید، و فردا صبح هر کدام از شما در اطاقی که براي طبقۀ او اختصاص یافته است  دهم که بی می

  . حضور یابد

زه که رئیس تشریفات بود ارادة  دوبره مارکی. پادشاه و بیشتر نجبا و عدة قلیلی از روحانیون از تاالر بیرون آمدند

به نظر من ملت در حال اجتماع «بایی رئیس مجمع پاسخ داد که . پادشاه را در مورد تخلیۀ تاالر اعالم داشت

بروید و به آقاي خود بگویید که ما برحسب ارادة ملت «: زه فریادزنان گفت ؛ و میرابو به بره».فرمانبردار کسی نیست

این حرف کامالً درست نبود، زیرا نمایندگان به » .ایم و جز با سرنیزه ما را از اینجا خارج نتوان کرد گرد آمده در اینجا

این ارادة مجلس «: ولی نمایندگان با مفهومی که از جریانات داشتند فریاد زدند. دعوت پادشاه به آنجا گرد آمده بودند

به تاالر برآمدند، گروهی از نجباي آزادیخواه، از جمله الفایت، درب  هنگامی که نگهبانان ورساي در صدد ورود» .است

  ».بگذارید بمانند«: ورودي را با شمشیرهاي آخته بستند؛ و چون از پادشاه پرسیدند که چه باید کرد، با کسالت گفت
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وق و شور بسیار وهفت تن از نجبا به مجلس پیوست، که مقدم آنان با ش اورلئان در رأس چهل/ ژوئن، دوك د 25در 

در آنجا با » گارد فرانسه«سربازان . پذیرفته شد و انعکاس پرشور این عمل در پیرامون پاله ـ روایال شنیده شد

تن از  407. آمیز و آرام به وقوع پیوست درهمان روز، در پایتخت، انقالبی صلح. جمعیت انقالبی اظهار برادري کردند

تخاب نمایندگان پاریس انتخاب شده بودند در ساختمان شهرداري گرد کسانی که توسط بخشهاي پاریس جهت ان

آمدند و یک شوراي جدید شهرداري تعیین کردند؛ شوراي سلطنتی سابق، که داراي قدرت نظامی نبود، بآرامی از کار 

داد که به  نکر و اوضاع، به نمایندگان طبقات باال دستور ژوئن، پادشاه با تسلیم شدن به ژاك 27در . کناره گرفت

از مدت  گیري امتناع ورزیدند؛ و پس نجبا در آنجا حضور یافتند، ولی از شرکت در رأي. مجلس پیروزمند بپیوندند

.کوتاهی، بسیاري از آنان به امالك خود باز گشتند

هزار سرباز  ژوئیه، شش 10تا . هنگ سرباز را که بیشتر آنها آلمانی یا سویسی بودند فراخواند در اول ژوییه، لویی ده

هزار نفر دیگر به رهبري بارون دوبزنوال مواضعی در  تحت فرمان مارشال دوبروي ورساي را اشغال کردند، و ده

مجلس در میان آشوب و وحشت در صدد بررسی گزارشی برآمد که در نهم ژوئیه براي . پیرامون پاریس گرفته بودند

رابو از نمایندگان تقاضا کرد که پادشاه را به منزلۀ سد و پناهی می. تدوین یک قانون اساسی جدید دریافت داشته بود

قلب و داراي مقاصد  وي لویی شانزدهم را مردي خوش. نگاه دارند »جماعت«ومرج اجتماعی و حکومت  در برابر هرج

شود؛ آنگاه این سؤاالت را که متضمن  ردوراندیش مرتکب اشتباهاتی میجوانمردانه خواند که گاهی براثر مشاوران غی

  :گویی بود مطرح ساخت پیش

اند که انقالبات چگونه آغاز و چسان پیش رفته است؟ آیا مالحظه  آیا این افراد در تاریخ یکی از ملتها بررسی کرده

شوند، و بر اثر چه  از مرزهاي اعتدال کشیده می سازي افراد عاقل به نقاطی دور اند که بر اثر چه حوادث سرنوشت کرده

شوند که حتی از تفکر به آن به لرزه  کاریهایی رانده می آوري مردم خشمگین به سوي افراط هاي وحشت انگیزه

  اند؟  آمده درمی

است احساس خ روهاي پاریس برمی نمایندگان توصیۀ او را پذیرفتند، زیرا آنان نیز صداي امواج خروشان را که از پیاده

ولی لویی، به جاي آنکه در برابر وفاداري سنجیده و معقول طبقۀ سوم امتیازاتی به آنان بدهد، رادیکالها و . کرده بودند

نکر خشمگین ساخت، و به جاي او دوست ملکه به نام بارون دوبروتوي را ) ژوئیه 11(آزادیخواهان را بار دیگر با عزل 

به کار گماشت، و مارشال دوبروي را که شخصی جنگجو بود به وزارت جنگ که مردي ناسازگار و سرسخت بود 

  .دانست که برنده یا بازنده کیست بندیها شده بود، ولی کسی نمی شرط). ژوئیه 12(منصوب کرد 

II ـ باستیل  

وایال بر روي التحصیل مدرسۀ یسوئیها بود، در خارج از کافۀ دوفوا نزدیک پاله ـ ر دمولن که فارغ ژوئیه، کامی 12در 

امشب آلمانها براي کشتار اهالی وارد «: میزي پرید و عزل نکر و احضار قواي خارجی را تقبیح کرد، و فریادزنان گفت

د و هنگامی که خواستند بزور آنان همین کار را کردن. و از حضار خواست که خود را مسلح کنند» پاریس خواهند شد

ی را که در آنجا بود به تصرف درآورند، شوراي شهرداري جدید مقاومت شده سالحهای) شهرداري(هتل دوویل وارد

/ تنۀ نکر و دوك د هاي نیم شورشیان مسلح در این هنگام در خیابانها به راه افتادند و مجسمه. زیادي نشان نداد

شد که این نوارهاي سبزرنگ نصب کردند؛ و پس از آنکه معلوم  اورلئان را روي سر گرفتند و بر کالههاي خود گل

بر تن ) برادر کوچک پادشاه(آرتواي منفور / رنگ نیز رنگ لباسهاي نظامیی است که مستخدمان و نگهبانان کنت د

.نوارهاي سرخ و سفید و آبی را که رنگ پرچم فرانسه بود، برگزیدند نوارهاي سبز، گل دارند، به جاي گل

اموال و هراس ناگهانی مالی بیم داشتند بورس را بستند؛ بانکداران که از شدت عمل نامعقول و همچنین از نابودي 

با وجود . وجود آورد طبقات متوسط شروع به تشکیل ارتش چریکی کردند که هستۀ گارد ملی را به رهبري الفایت به
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این، بعضی از عامالن طبقۀ بورژوازي، براي حفظ مجلس طبقۀ سوم، که در این هنگام داراي مقام امنی بود، مبالغی 

براي تقویت بنیۀ مالی مقاومت مردم در برابر سلطنت استبدادي و بازگرداندن گارد فرانسه از پادشاه و منحرف کردن 

ژوئیه، جمعیت دوباره تشکیل یافت، و هنگامی که گروههایی از  13در . آنها به سوي عواطف دموکراتیک خرج کردند

و  حمله بردند و بیست) بیمارستان نظامیان از کار افتاده( ولگردان و فقیران به آنها پیوستند، به هتل دزانوالید

بزنوال چون تردید داشت که سربازانش به روي مردم شلیک . دست آوردند هزار تفنگ و چند عرادة توپ به هشت

  .کنند، آنها را در حومۀ شهر نگاه داشت، و عوام مسلح در این هنگام برپایتخت مسلط شدند

اي قدیمی  کردند ـ قلعه بایست بکند؟ عدة زیادي حمله به باستیل را پیشنهاد می ه میاین جمعیت با قدرت خود چ

به بعد ساخته و مجهز شده بود، تا قربانیان برجستۀ غضب  1370که در شرق پاریس قرار داشت، و سال به سال از 

محکوم به حبس شده بودند در مهر یا دستورهاي مخفی پادشاه  هاي سربه پادشاه یا نجبا، که معموالً به وسیلۀ نامه

در زمان لویی شانزدهم تعداد کمی زندانی در این محل وجود داشت، و فقط هفت نفر در این . آنجا زندانی شوند

از مهندسی  1784کرد؛ حتی، در سال  مهر صادر می هاي سربه خود لویی به ندرت نامه. هنگام باقی مانده بودند

اما مردم از این مطلب آگاهی . انگیز و تاریک به وي تقدیم کند آن قلعۀ غم خواسته بود که طرحهایی براي تخریب

  .کردند که قربانیان استبدادي بیرحمانه را در خود جاي داده است نداشتند، و آن را به صورت سیاهچالی تجسم می

آنان . ه درآمد، نداشتندبا وجود این، شورشیان قصد تخریب آن را در فرداي آن روز، که بعداً به صورت عید ملی فرانس

هدف این بود که از فرمانده زندان بخواهند که . سوي این قلعه به حرکت درآمده بودند پس از یک شب استراحت به

تا این زمان . باروت و سالحهایی را که بنا به شایعات در پشت دیوارهاي آن انباشته شده بود در اختیار آنان قرار دهد

بزنوال قواي خود را علیه  آوردند، چنانچه دست نمی ده بودند، ولی اگر باروت بیشتري بهمقداري باروت به دست آور

با وجود . توانستند با داشتن تعداد زیادي تفنگ و چند عرادة توپ از خود دفاع کنند داشت، نمی آنها به زدوخورد وامی

شدند  اي مخفی حمایت می وسیلۀ توپخانه به  این، در برابر آن دیوارها ـ که نه متر ضخامت و سی متر ارتفاع داشتند و

در . بایستی روشی محطاطانه در پیش گیرند وپنج متر حفر شده بود ـ می و در پیرامون آنها خندقی به عرض بیست

آمیز  این هنگام اعضاي شوراي جدید شهرداري به جمعیت پیوستند و حاضر شدند که با فرماندة قلعه به توافقی صلح

.دست یابند

شد اصیلزاده و تربیت شده و با خلق و خویی  دولونه نام داشت، گفته می مانده قلعه برنارـ رنه ژوردان، مارکیفر

آنان پیشنهاد کردند چنانچه وي توپها را از مواضع خود حرکت . وي نمایندگان را با ادب پذیرفت. داشتنی بود دوست

آمیز شورشیان را  صادر کند، نمایندگان رفتار مسالمتسرباز تحت امر خود دستور منع تیراندازي  114دهد و به 

کمیتۀ .فرمانده با این پیشنهاد موافقت کرد و مالقات کنندگان را به صرف ناهار دعوت کرد. تضمین خواهند کرد

  .اند، نه حرف کنندگان فریاد برآوردند که طالب اسلحه دیگري تعهد مشابهی دریافت کرد؛ ولی محاصره

کردند، تعدادي کارگر زرنگ و چابک بر فراز دو پل متحرك رفتند و آنها را پایین  رف مذاکره میضمن آنکه هر دو ط

دولونه به آنها فرمان بازگشت داد و گفت که . کنندگان پرشور از روي آنها گذشتند و وارد حیاط شدند حمله. آوردند

پنج » گارد فرانسه«بود شکست بخورند که مهاجمان نزدیک . رویشان شلیک خواهند کرد اگر بازنگردند، سربازان به

عرادة توپ باال آورد و شروع به تخریب دیوارها کرد، جمعیت، تحت حفاظت توپها، وارد زندان شد و با سربازان به 

نودوهشت نفر از مهاجمان به انضمام یکی از مدافعان کشته شدند، ولی هر لحظه، هم تعداد . تن پرداخت به نبرد تن

دولونه حاضر به تسلیم شد، به شرط آنکه به سربازانش اجازه داده . یافت و هم خشم جماعت ش میمهاجمان افزای

فاتحان شش . رهبران جمعیت نپذیرفتند؛ وي تسلیم شد. شود که با سالحهاي خود بدون خطر از قلعه بیرون بروند

را برداشتند؛ دولونه را به اسارت گرفتند؛ سرباز دیگر را به قتل رساندند؛ هفت زندانی را آزاد کردند؛ مهمات و سالحها 
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ضمن راه، بعضی از افراد جماعت که بر اثر . پیش رفتند) ساختمان شهرداري(سوي هتل دوویل  و پیروزمندانه به

زده را تا سرحد مرگ کتک زدند، سرش را بریدند، و آن را بر  صدمات وارده خشمگین شده بودند، آن اشرافی بهت

دوفلسل رئیس بازرگانان پاریس را که باعث سرگردانی آنها در مورد محل اختفاي  سپس ژاك .اي نصب کردند نیزه

  .سالحها شده بود در میدان گرو کشتند و سر بریدة او را نیز به نمایش گذاشتند

رد عنوان شهردار پاریس برگزیدند و الفایت را به رهبري گا کنندگان مجالس بخشها بایی را به ژوئیه، انتخاب 15در 

. سنگهاي آن را یکایک برکندند. ملی جدید انتخاب کردند؛ سان ـ کولوتهاي خوشحال شروع به تخریب باستیل کردند

بود به مجلس رفت و اعالم داشت که قوایی را که به محاصرة ورساي و پاریس  پادشاه که وحشتزده و مرعوب شده

نجبا تشکیل یافته بود، به شاه توصیه کرد که تحت ژوئیه، کنفرانسی که از  16در . گماشته بود مرخص کرده است

حمایت هنگهایی که عازم حرکت بودند ورساي را ترك گوید و به مرکز یکی از ایالتها یا به یک دربار خارجی پناه 

آنتوانت از این پیشنهاد بگرمی استقبال کرد و جواهرات و سایر خزائن قابل حمل خود را براي این سفر  ماري. ببرد

کار، هم محافل مالی و هم تودة مردم را خشنود  اما لویی در عوض نکر را دوباره احضار کرد، و با این. ه ساختآماد

نوار قرمز و سفید و آبی، که  در روز هجدهم، پادشاه به پاریس رفت، از هتل دوویل دیدن کرد، و با نصب گل. ساخت

پس از بازگشت به ورساي، . و حکومت جدید اعالم داشت عالمت انقالب بود بر کاله خود، موافقت خویش را با شورا

ریخته نشد، و قسم ] بیشتري[خوشبختانه خون «: همسر و خواهر و کودکان خود را در آغوش گرفت و به آنها گفت

آرتوا، / برادر جوانش، کنت د» .خون فرانسوي به فرمان من بر زمین ریخته نخواهد شد خورم که هرگز یک قطره می

.به خارج از فرانسه را به عهده گرفت مهاجراناش را با خود برد و رهبري نخستین گروه  عشوقههمسر و م

III 1789: ـ ورود مارا   

رساي نجات تصرف باستیل فقط عملی نمادي و ضربتی علیه استبداد نبود، بلکه مجلس را از انقیاد لشکریان شاه در و

نحوي کامالً غیرعمدي  همین عمل به . بخشید و حکومت جدید پاریس را نیز از استیالي قواي مجاور رهایی داد

انقالب بورژوا را محفوظ داشت؛ ولی اسلحه و مهمات در اختیار اهالی پایتخت قرار داد و تکامل بیشتر قدرت کارگران 

  .را امکانپذیر ساخت

. ها و افزایش تعداد خوانندگان آنها شد و پاریسیها را بیشتر به هیجان آورد روزنامه همچنین باعث تشویق بیشتر

در . هاي ثابت دیرین بودند، خود را متعادل نگاه داشتند دوپاري که روزنامه دوفرانس، و ژورنال دوفرانس، مرکور گازت

؛ )1789ژوئیه  17(وسط لوستالو انقالبات پاریس ت: هاي جدیدي انتشار یافت به این شرح این هنگام روزنامه

؛ انقالبات فرانسه توسط )سپتامبر 12(؛ دوست مردم، توسط مارا )ژوئیه 28(پرست فرانسوي توسط بریسو  میهن

شد افزود که با  اي را که هر روز منتشر می ها باید ده دوازده جزوه یا رساله به این نشریه). نوامبر 28(دمولن 

. بردند هاي دیرین را از بین می تراشیدند و آوازه اي می مطبوعات غوغا کرده بتهاي تازهبندوباري حاصل از آزادي  بی

در زبان فرانسوي  libelleها داشته باشیم کافی است توجه کنیم که کلمۀ  براي اینکه تصوري از محتواي این جزوه

گلیسی، به معناي هجو، افترا، و معادل آن در زبان ان libelشود و نیز کلمۀ  اي که باعث رسوایی می یعنی نوشته

.باشد توهین می

ازهمه بیپروا، بیرحم، و نیرومند  مارا، بیش از همۀ نویسندگان جدید طرفدار اصالحات اساسی، و نیز بیش ژان ـ پول

مارا همیشه . از مادري سویسی زاده شد و پدرش از اهالی ساردنی بود 1743مه  24در ) سویس(وي در نوشاتل . بود

وي در بوردو و پاریس به دانشکدة . کرد روسو تمجید می عیدي دیگري که هموطن او بود یعنی ژان ـ ژاكاز تب

و کارش نسبتاً با موفقیت قرین ) 1777ـ1765(پس از پایان تحصیالت، در لندن به طبابت پرداخت . پزشکی رفت

ته شد احتماالً ساخته و پرداختۀ دشمنانش هایی که بعدها دربارة جنایتها و اقدامات نامعقولش در آنجا گف قصه. بود
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اندروز دانشنامۀ افتخاري گرفت ـ و این  از دانشگاه سنت. بود که بر اثر آزادي مطبوعات در آن زمان انتشار یافت

مارا زنجیرهاي بردگی را به انگلیسی و در » .شد بر اثر اعطاي دانشنامه غنیتر می«دانشگاهی بود که، به قول جانسن 

هاي  و در آن انتقادي شدید از دولتهاي اروپایی به عمل آورده بود و آنها را نتیجۀ توطئه) 1774(شت لندن نو

به فرانسه بازگشت و دامپزشک  1777در . دانست پادشاهان، نجبا، و روحانیون جهت اغفال مردم و انقیاد آنها می

متعاقباً به عنوان متخصص ریه و چشم . آرتوا شد و سپس به مقام پزشکی نگهبانان کنت رسید/ اصطبلهاي کنت د

رساالتی دربارة الکتریسیته، نور، علم نورشناخت، و آتش نگاشت که بعضی از آنها به آلمانی هم . دست آورد شهرتی به

دهد که به عضویت فرهنگستان علوم درآید، ولی حملۀ او  ها به او حق می مارا عقیده داشت که این رساله. ترجمه شد

  .وجب بدگمانی اعضاي فرهنگستان شدبه نیوتن م

بار آورد و داراي شور و هیجان  مارا مردي بود بسیار مغرور؛ و هم گرفتار یک سلسله بیماریهایی که او را تندمزاج به

در پوستش آماس غیرقابل درمانی پدید آمد که براي رهایی از آن مجبور بود در حمام گرم بنشیند و . شدید ساخت

متري او بسیار سنگین بود، و یک چشمش باالتر از چشم دیگر قرار  1, 5سرش براي قد . شتن شوددر آنجا مشغول نو

پزشکان براي تسکین آالمش غالباً از بدنش خون . رو، نه عجب اگر وي گوشۀ عزلت اختیار کرده باشد از این. داشت

وي با پشتکاري که از جاهطلبی . ون گرفتگرفتند، کما اینکه در مواقعی که در آرامش بود، او بود که از دیگران خ می

وچهار ساعت را به خواب اختصاص  من فقط دو ساعت از بیست«گفت  کرد، و می شد کار می بسیار شدیدي ناشی می

، شاید از اقامت زیاد در خانه، 1793در سال » .ام بیش از سه سال است که پانزده دقیقه بازي نکرده. دهم می

  .کرد که مدت زیادي نخواهد زیست کورده بداند احساس می ن آنکه شارلوتهایش بیمار شد و بدو ریه

خودپسندي او، حمالت عصبی، تصورات باطلش در مورد شأن و . بیماریهاي جسمی مارا در اخالق وي نیز مؤثر افتاد

ماعت، شجاعت و وار او از تندرویهاي ج بزرگی خود، عیبجویی شدید او از نکر، الفایت، و الووازیه، دعوتهاي دیوانه

سبب مبالغات شورانگیز و سبک نگارش وي  موفقیت روزنامۀ او فقط به. داد قرار می الشعاع کوشش و ایثار او را تحت

.وقفه و عنان گسیختۀ او از کارگران زحمتکش فاقد رأي بود آور و بی سبب حمایت هیجان نبود، بلکه بیشتر به

دید، و خود نیز به  ومرج را در تزاید می وي هرج. پیمود ة عوام راه خطا نمیبا وجود این، در ارزیابی هوش و فراست تود

کرد، بلکه خواهان حکومتی استبدادي بود که هوادار الغاي  افزود؛ ولی الاقل تا مدتی دموکراسی را توصیه نمی آن می

عقیده داشت که خود او . مزایاي طبقاتی، شورش، یا قتل نفس باشد بدانسان که در جمهوري روم انجام گرفته بود

وسیلۀ افراد ثروتمند اداره شود، زیرا خود آنها  اندیشید که دولت باید به گاه چنین می گاه. شخصاً دیکتاتور خوبی است

ولی معتقد بود که با تبلیغ . دانست تمرکز ثروت را امري طبیعی می. بیشتر پایبند خیر و سعادت مردم خواهند بود

توان این تمرکز را تبدیل  کند و مردم گرسنه و نیازمند نیز حقی دارند، می ن را فاسد میاین نظریه که تجمل انسا

. تا زمانی که دیگران فاقد وسایلند، هیچ چیز زائدي قانوناً نباید به ما تعلق بگیرد«داشت که،  همچنین اظهار می. کرد

می رایگان باید در تمام نقاط تأسیس قسمت اعظم ثروت کلیسا باید میان مستمندان تقسیم شود، و مدارس عمو …

کند مدیون است  جامعه به آن عده از اعضایش که مالی ندارند و زحماتشان بندرت تکافوي زندگی آنها را می» «.گردد

و باید وسایل امرار معاش آنها را تأمین کند، غذا و مسکن و لباس آنها را فراهم آورد و مقررات مربوط به بیماري، 

برند باید نیازمندیهاي کسانی را  سر می کسانی که در ناز و نعمت و ثروت به. ت کودکانشان را تنظیم کندپیري، و تربی

صورت، مستمندان حق دارند که حوایج خود را با زور تأمین  در غیراین» اند مرتفع سازند بهره که از لوازم حیات بی

  . کنند

ا بدگمان بودند و از او بیم داشتند، ولی سان ـ کولوتها که سرهم تشکیل یافت به مار بیشتر اعضاي مجالسی که پشت

بخشیدند؛ و هنگامی که پلیس در تعقیب او بود، جان  اش می زیست عیوب او را، با توجه به فلسفه وي در میان آنها می
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او که بدون  داشتنی نیز بود، زیرا زن شاید داراي بعضی صفات دوست. انداختند خود را با پنهان کردن او، به خطر می

  .تشریفات قانونی با او ازدواج کرده بود تا پایان عمرش نسبت به او وفادار ماند

IV 1789اوت  5ـ  4: ـ چشمپوشی   

ومرج  هرج این کشور در زمان حاضر چنان دستخوش«: از فرانسه چنین نوشت 1789ژوئیه  31در  موریس گورنر 

بازرگانانی که بازار را تحت نظارت داشتند از کمبود غالت » .شده که در آستانۀ سقوط و اضمحالل قرار گرفته است

گرفتند و  بردند ضمن راه مورد حمله قرار می بردند؛ کرجیهایی که به شهرها غذا می با افزودن به نرخ آن سود می

روستاها . پاریس پراز افراد جنایتکار شده بود. نقل را مختل ساخته بودو نظمی و ناامنی امر حمل شدند؛ بی غارت می

و بر اثر بیمی که از این » رعب عظیم«چنان گرفتار دزدان غارتگر بودند که در چندین ایالت، کشاورزان در نتیجۀ 

وحشتزده  ماه، چهارصدهزار قبضه تفنگ به دست شهروندان گروههاي یاغی داشتند خود را مسلح کردند؛ ظرف شش

فرونشست، کشاورزان درصدد برآمدند که سالحهاي خود را علیه تحصیلداران » رعب عظیم«هنگامی که . افتاد

کردند، و  آنها با تفنگ، دوشاخه، و داس به قصرها حمله می. مالیاتی، انحصارطلبان، و خاوندهاي فئودال به کار برند

کرد؛  ابه گفتۀ بعضیها، حقوق و مطالبات نجبا را تصدیق و تأیید میشدند که، بن هایی می خواستار دیدن اسناد و قباله

زدند؛ در  شدند، قصر را آتش می سوزاندند؛ اگر با مقاومت روبرو می دیدند، آنها را می اگر آنها خود خاوندها را می

یافت تا آنکه به آغاز شد گسترش  1789این جریان که در ماه ژوئیۀ . چندین مورد مالک را در محل به قتل رساندند

کردند دایر براینکه شاه در  در بعضی جاها، شورشیان پالکاردهایی حمل می. همۀ نقاط فرانسه سرایت کرد

گرفت براساس هیچ اصل و  غالباً خرابیهایی که صورت می. بخشهایشان به آنها اختیارات کامل اعطا کرده است

انگیخت، آن هم بدون تشخیص و به صورتی  را به این اعمال برمی اي نبود، بلکه تنها خشم و انتقام بود که آنان ضابطه

هاي  کردند کتابخانۀ آن را سوزاندند؛ ظروف و پارچه درهم؛ مثالً کشاورزانی که روي زمینهاي صومعۀ مورباك کار می

در . ضالب ریختندآنچه توانستند از آن نوشیدند، و باقی را در فا: هاي شراب را باز کردند آن را به غارت بردند؛ بشکه

ها حمله بردند؛ اسناد مالکیت را با خود بردند؛ و به راهبان حالی کردند که روحانیون از  هشت بخش، اهالی به صومعه

قریب چهل قصر و بناي «برطبق گزارشی که به مجلس ملی تقدیم شد، در فرانش ـ کنته . این پس تابع مردمند

وهفت قصر؛ و در بخش وینوا  سه قصر از پنج قصر؛ در دوفینه بیست اشرافی غارت یا سوخته شده است؛ در النگر

عدة بیشماري از خاوندان یا بورژواهاي متمول به قتل . ها به غارت رفته یا طعمۀ حریق شده است اموال همۀ صومعه

؛ سرهاي شدند کارمندانی که درصدد جلوگیري از آشوبهاي کشاورزان برآمده بودند از کار برکنار می» .اند رسیده

بردند، ولی تقریباً  کردند و به نقاط دیگر پناه می هاي خود را ترك می خانه اشراف. بعضی از آنها را از تن قطع کردند

.موج دیگري از مهاجرت آغاز شده بود. شدند مواجه می» الساعه ومرج خلق هرج«همه جا با همان 

آید  هاي ارسالی از ایالتها چنین برمی از نامه«داد که اي به مجلس در ورساي گزارش  ، نماینده1789اوت  4در شب 

ها را خراب  سوزانند؛ صومعه آمیزترین تعرضهاست؛ در همه جا قصرها را می که هرگونه مالی دستخوش جنایت

ي شود و رؤسا مالیاتها و حقوق فئودالی از بین رفته است؛ قوانین اجرا نمی. دهند می  کنند؛ و مزارع را به باد غارت می

آن عده از نجبا که باقی مانده بودند دریافتند که انقالبی که امیدوار بودند محدود به » .ادارات فاقد قدرت و اختیارند

پاریس باشد ـ و با دادن امتیازهاي مختصري به انقالبیون بتوان آنها را آرام کرد ـ در این هنگام جنبۀ ملی به خود 

همۀ بدهیهاي فئودالی «دونوآي پیشنهاد کرد که  ویکنت. توان اخذ کرد یگرفته است و دیگر عوارض فئودالی را نم

هر نوع بیگاري خاوندي، سرفداري و هرگونه بندگی، بدون اینکه  …قابل خرید باشد یا به نحو مناسبی ارزشیابی شود

ات باید توسط مالی«؛ و چون معافیتهاي طبقاتی از بین رفته است »از طرف رعیت غرامتی پرداخته شود منسوخ گردد

توانست کامالً  نوآي مردي تهیدست بود و این اقدامات را می ».همۀ افراد در کشور به تناسب عایدي آنها پرداخت شود
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گیون، که جزء توانگرترین بارونها بود، نیز با این پیشنهاد موافقت کرد و به / تحمل کند؛ و عجیبتر آنکه دوگ د

اند که یوغی را که قرنها بر گردن آنها سنگینی  مردم سرانجام درصدد برآمده« :اي پرداخت و گفت دهنده اعتراف تکان

نماییم، ولی عذر و دلیل آن را باید  کرده است براندازند؛ و باید اعتراف کنیم که اگرچه این شورش را محکوم می می

ي آزادیخواه به هیجان آیند این اعتراف باعث شد که نجبا» .در زجر و آزاري جستجو کنیم که مردم قربانی آن بودند

یکی پیش آمدند و از امتیازهاي خود چشم پوشیدند؛ و پس از  و با ذوق و شوق به حمایت مردم برخیزند؛ آنگاه یکی

اوت،  5ساعتها مباحثات پرشوري که محور اصلی آن تسلیم در برابر خواستهاي طبقۀ سوم بود، در ساعت دو صبح 

آمیز را به آن افزودند، که کشاورزان را ملزم  اي عبارتهاي احتیاط بعداً پاره. اشتمجلس آزادي کشاورزان را اعالم د

ساخت که به اقساط متناوب، مبلغی براي بازخرید بعضی از دیون و عوارض بپردازند؛ ولی مقاومت در برابر این  می

براي اینکه این تصمیمات . آوردپرداختها اجراي آن را غیرعملی ساخت، و زمینۀ پایان واقعی روش فئودالی را فراهم 

الزم بود، که تا » پوشی عظیم چشم«قوت قانونی داشته باشد، بر طبق مادة شانزدهم، امضاي پادشاه بر پاي ورقۀ 

  . اعالم کند» برقرار سازندة آزادي فرانسه«بدان وسیلۀ او را 

دیگر شد، و آن عبارت از اعالمیۀ حقوق موج انساندوستی به اندازة کافی ادامه یافت و موجب تنظیم یک سند تاریخی 

و بیلۀ حقوق » اعالمیۀ استقالل«این اعالمیه را الفایت که هنوز تحت تأثیر ). 1789اوت  27(بشر و شهروندان بود 

نجباي جوانتر مجلس ممکن بود که فکر تساوي را بپذیرند، زیرا از . اي از ایاالت امریکا قرار داشت، پیشنهاد کرد پاره

شد ناراضی بودند؛ و بعضی، مانند میرابو، بدون دلیل به زندان  مند می ت موروثی که پسر ارشد از آن بهرهامتیازا

نمایندگان بورژوا از اینکه همه چیز جامعه در انحصار اشرافیت است، و هم از تسلط آنها به مناصب . افکنده شده بودند

ایندگان مطالب روسو را در بارة ارادة ملت خوانده بودند، و مقامات لشکري و کشوري خشمگین بودند، تقریباً همۀ نم

. مند شود فیلسوف را قبول داشتند که بر طبق قانون طبیعی، هر فردي باید از حقوق اساسی بهره و عقیدة این

اي بر قانون اساسی جدید اعمال نشد؛ و این مقدمه عبارت از  بنابراین، مقاومت زیادي در مورد نوشتن مقدمه

:شود در بعضی از مواد آن، آثار تکرار دیده می. شد اي بود که ظاهراً موجب تکمیل انقالب می هاعالمی

   …. اند و همیشه هم آزاد خواهند بود و در حقوق با یکدیگر مساویند افراد بشر آزاد متولد شده. 1مادة 

این حقوق عبارتند . باشد جامعه میمنظور از اجتماعات سیاسی صیانت حقوق طبیعی و غیرقابل انتقال افراد . 2مادة 

  …. از آزادي، مالکیت، امنیت، و مقاومت در برابر ستم

رو اعمال حقوق طبیعی  آزادي عبارت است از قدرت داشتن بر اعمالی که مستلزم زیان دیگران نباشد؛ از این. 4مادة 

این . ان حقوق را غیرممکن کندهر فرد حدودي ندارد مگر آنهایی که براي سایر اعضاي جامعه برخورداري از هم

  .حدود باید صرفاً به وسیلۀ قانون تعیین شود

تمام افراد حق دارند که مستقیماً یا به واسطۀ نماینده در وضع آن شرکت . قانون مظهر ارادة عموم است. 6مادة 

و چون تمام . ن باشدقانون باید بدون استثنا و تبعیض چه در سیاست و چه در صیانت، براي کلیه افراد یکسا …کنند

مردم مملکت در برابر قانون مساویند هر کس ممکن است بر طبق قابلیت خود داراي هر مقام و شغلی شود و هیچ 

  .امتیازي جز تقوا و لیاقت نخواهد داشت

انون صریح قانون، و بنا بر ترتیبی که ق توان متهم، دستگیر، یا زندانی کرد مگر به موجب نص کس را نمی هیچ. 7مادة 

   …. معین کرده است

آیند، پس اگر بازداشت کسی  شمار می از آنجا که همۀ افراد، تا زمانی که جرمشان به اثبات نرسیده، بیگناه به. 9مادة 

  .وسیلۀ قانون جلوگیري شود الزم آید باید از اعمال هر نوع سختگیري در بارة او به
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مگر اینکه عقاید مزبور باعث اختالل نظاماتی بشود که قانون  عقاید مردم، حتی عقیدة مذهبی، آزاد است،. 10مادة 

  . مقرر داشته است

پس هر کس مجاز است که آزادانه هرچه بخواهد . آزادي فکر و عقیده یکی از حقوق گرانبهاي بشري است. 11مادة 

ي که قانون معین کرده استفاده بکند که در این صورت، به نحو بگوید و بنویسد و چاپ کند مگر اینکه از آزادي سوء

  . است مسئول خواهد بود

توان از آن محروم کرد مگر آنکه  از آنجا که مالکیت یک حق مورد احترام و مقدس است، هیچ کس را نمی. 17مادة 

در این صورت هم باز باید قبالً . ضرورت عمومی صریحاً مقتضی آن باشد و قانون ضرورت مزبور را به ثبوت رساند

  . عادالنه جبران شودخسارت مالک 

موافقت شده بود که بردگی در مستعمرات فرانسه در دریاي . حتی در این تأکید اصول دموکراتیک، نقایصی باقی ماند

قانون اساسی جدید حق رأي و . لغو کرد 1794کارائیب همچنان ادامه داشته باشد، تا اینکه کنوانسیون آن را در سال 

ات دولتی را به کسانی داد که بتوانند حداقل مالیاتی را که تصریح شده بود همچنین حق انتخاب شدن به مقام

اعالمیه  لویی شانزدهم از موافقت با. بهره بودند هنرپیشگان، پروتستانها، و یهودیان هنوز از حقوق مدنی بی. بپردازند

، بر ملت فرانسه بود که موافقت بنابراین. ومرج بیشتري خواهد شد امتناع کرد، به این دلیل که موجب ناراحتی و هرج

.دست آرد او را بزور به

V 1789اکتبر  5: ـ به سو ورساي   

دار در نانواییها  نان دوباره کمیاب شد؛ زنان خانه. پیوست در سراسر اوت و سپتامبر شورشهایی در پاریس به وقوع می

وسیلۀ عوام  یک نانوا و یک کارمند شهرداري بهدر یکی از این شورشها، . پرداختند برسر نان با یکدیگر به زدوخورد می

مارا با این کلمات مردم را به حرکت به سوي مجلس و قصر سلطنتی در ورساي  ژان ـ پول. خشمگین به قتل رسیدند

  :دعوت کرد

افتد، مردم باید قدرت را از دست کسانی که اختیار به آنها سپرده شده است  هنگامی که امنیت اجتماعی به خطر می

وزیران و منشیان آنها را بگیرید و در  …. آن زن اتریشی  ملکه و برادرشوهرش آرتوا را به زندان بیفکنید …. بگیرند

  …. غل و زنجیر بگذارید

داشتنی، به نام بایی و معاونانش باشید؛ ژنرال  الفایت را زیر نظر بگیرید و اعضاي ستاد  بدبخت، دوست مواظب شهردار

گروههاي مسلح تشکیل . هنگامی که شما به نان نیازمندید، ولیعهد حق ندارد شام بخورد …. او را توقیف کنید

تقاضا کنید که آیندة فقیران کشور از سهم ملت  …. درنگ غذا بخواهید به سوي مجلس ملی پیش بروید و بی. دهید

؛ همچنین طالهایی را که افراد اگر با تقاضاي شما موافقت نکنند، سپاهی تشکیل دهید؛ زمینها را بگیرید. تأمین شود

این طالها را . اند تا شما را با گرسنه نگاه داشتن، مجبور به تسلیم کنند تصرف کنید بیشرف در زیر خاك پنهان کرده

  . حاال وقت این کار فرا رسیده است. سرهاي وزیران و زیردستانشان باید بر باد رود. میان خودتان تقسیم کنید

ج در پاریس و تظاهرات مردم در ورساي به وحشت افتاده بود، توصیه و نظر وزیرانش را جویا شد ومر لویی، که از هرج

ـ نظر این بود که سربازانی را که هنوز تحت تأثیر افکار انقالبی قرار نگرفته بودند براي حفظ او و خانواده و دربارش 

هنگ بازگشت، و در اول اکتبر نگهبانان پادشاه با  .در اواخر سپتامبر، هنگ فالندر را از دوئه فراخواند. احضار کند

آنتوانت ظاهر شدند،  هنگامی که لویی و ماري. دادن ضیافتی در تماشاخانۀ قصر به افراد آن هنگ خوشامد گفتند

. زدن و هلهله پرداختند سربازان که از نوشیدن شراب و دیدن اعلیحضرتین سرمست شده بودند با کمال شدت به کف

نوارهاي  ئم ملی را که به سه رنگ بود و روي لباسهاي خود نصب کرده بودند برداشتند و به جاي آنها گلبزودي، عال

ملکه را که به رنگ سفید و سیاه بود نصب کردند؛ برطبق یک گزارش، عالئمی را که آنها از خود دور کرده بودند و در 
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خانم کامپان ندیمۀ اول ملکه و یک شاهد دیگر . (نداختنداین زمان در نظر انقالبیون عزیز بود، در ضمن رقص زیر پا ا

خبر واقعۀ مزبور ضمن رسیدن به پاریس بزرگ شد، و بر اثر این گزارش تشدید .) اند این موضوع جزیی را انکار کرده

و سایر  میرابو. سوي ورساي حرکت کند و مجلس را متفرق سازد آید تا به گشت که لشکري نزدیک مس گرد می

نگاران خواستار شدند که مردم، هم خانوادة  مارا، لوستالو، و سایر روزنامه. گان این تهدید نظامی را تقبیح کردندنمایند

در پنجم اکتبر، زنان . سلطنتی و هم مجلس را مجبور کنند که به پاریس بروند تا تحت مراقبت مردم قرار گیرند

یی خبر داشتند، رهبري دیگران را به عهده گرفتند و به سوي فروشندة بازار شهر، که قبل از همه از کمبود مواد غذا

اینان، ضمن پیشروي، از مردان و زنان دعوت کردند که به آنها . کیلومتري پاریس به حرکت درآمدند 16ورساي در 

فرانسوي  آور نبود؛ شوخیهاي با روح انگیز یا مالل جمعی آنها غم حرکت دسته. بپیوندند؛ و هزاران نفر نیز چنین کردند

 از حرفه«و » نانوا و زن نانوا را با خود خواهیم آورد«: زدند مردم فریاد می. داشت جمعیت را با نشاط و سرزنده نگاه می

هزار نفري، پس از رسیدن به ورساي در زیر باران شدید، در برابر   این عدة هشت» .اي میرابو لذت خواهیم برد

هیئتی به مجلس . ر سلطنتی گرد آمده خواهان باریافتن به حضور پادشاه شدندهاي آهنین قص هاي بلند و نرده دروازه

مونیه که ریاست جلسه را به عهده داشت با یکی از . رفت و اصرار کرد که نمایندگان براي این جمعیت نان تهیه کنند

اي دچار  دة پادشاه به اندازهاین زن از مشاه. افراد آن هیئت که زنی زیبا به نام لویزون شابري بود به دیدن لویی رفت

پس از آنکه به هوش آمد، لویی به او قول داد که براي آن . و غش کرد» نان«احساسات شد که فقط توانست بگوید 

شابري در هنگام تودیع خواست دست پادشاه را ببوسد، ولی لویی او را مانند . جمعیت خیس و گرسنه نان تهیه کند

ن، بسیاري از زنان زیباي پاریس با سربازان هنگ فالندر به گفتگو پرداختند و آنان در این ضم. پدر در آغوش گرفت

بعضی از سربازان، جمعی از این . کنند را متقاعد کردند که افراد تربیت شده به سوي زنان غیر مسلح تیراندازي نمی

در ساعت یازده آن شب، الفایت با . زنان افسونگر و گرسنه را به سربازخانه بردند و به آنها غذا و جاي گرم دادند

نکر همعقیده شد که  هزار سرباز گارد ملی وارد شد و به حضور پادشاه رفت و به او قول حمایت داد؛ ولی با ژان  پانزده

سپس خسته و فرسوده به . پادشاه باید تقاضاي مردم را بپذیرد و به اتفاق ملکه به پاریس برود و در آنجا مقیم شود

  .رفتهتل دونواي 

اي که تصادفاً در دروازة قصر پیدا شد به میان  اکتبر، آن جمعیت خسته و خشمگین از طریق حفره 6دم  در سپیده

وي با دامن زیر و . هاي اطاقی که ملکه در آن خفته بود باال رفتند حیاط ریخت، و تنی چند از افراد مسلح بزور از پله

نگهبانان قصر در برابر این حمله مقاومت کردند، و . ق پادشاه گریختآغوش داشت به اطا در حالی که ولیعهد را در 

» !باد شاه  زنده«مردم . پادشاه به روي بالکن رفت و قول داد که به پاریس حرکت کند. سه تن از آنان به قتل رسیدند

معیت با تفنگ خود ملکه نیز آمد، و وقتی که مردي از میان ج. گفتند، ولی اصرار کردند که ملکه خود را نشان دهد

. او را نشانه گرفت، جاي خود را ترك نکرد، و کسانی که در پیرامون آن مرد بودند، سالحش را بر زمین انداختند

آنتوانت پیوست و دست او را به عالمت وفاداري بوسید؛ شورشیان که آرام شده بودند قول دادند که  الفایت به ماري

.ه در پایتخت زندگی کندبدارند، مشروط به آنک ملکه را دوست

در جلو، گارد ملی و نگهبانان : چون ظهر نزدیک شد، دستۀ جمعیتی تشکیل یافت که در تاریخ سابقه نداشت

اي حامل پادشاه و خواهرش مادام الیزابت و ملکه و دو فرزندش؛ آنگاه تعداد زیادي گاري  سلطنتی؛ سپس کالسکه

بعضی از زنان بر روي توپ نشسته بودند و برخی از مردان سرهاي . ندهاي آرد؛ بعد پاریسیهاي پیروزم حامل کیسه

کردند؛ در سور توقف کردند و به این  بریدة نگهبانان مقتول قصر را که بر روي نیزه گذاشته بودند با خود حمل می

او و باقی  ملکه تردید داشت که زنده به پاریس برسد، ولی آن شب خود. سرها پودر زدند و آنها را مجعد ساختند

اعضاي خانوادة سلطنتی در بسترهایی که بسرعت در تویلري تعبیه شد خفتند ـ قصري که پادشاهان فرانسه ـ قبل از 
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روز بعد،  چند. موجب شود که لویی چهاردهم از پایتخت احساس تنفر کند در آنجا خفته بودند فروندآنکه شورش 

  .مجلس نیز به پاریس منتقل شد و در تماشاخانۀ همان قصر جاي گرفت

لویی که در این هنگام . بار دیگر تودة عوام پاریس با مجبور کردن پادشاه به توافق، امور انقالب را به دست گرفتند

  .وج مهاجرت آغاز شدسومین م. تابع رعایاي خود شده بود اعالمیۀ حقوق بشر را امري انجام یافته تلقی کرد

VI 1790: ـ قانون اساسی انقالبی   

اي از مراقبت شهر آگاه بود، شروع به نوشتن  کننده مجلس که از مخالفت پادشاه رهایی یافته ولی به طور ناراحت

  . قانون اساسی کرد تا کارهاي دورة انقالب را تصریح و قانونی کند

رد؟ چنین کاري را نیز کرد و اجازه داد که سلطنت موروثی باشد، زیرا تا امر نخست اینکه آیا رژیم سلطنتی را نگاه دا

شمرد؛ و  انتقال احساسات حقانیت وفاداري از پادشاه به ملت، هالۀ سحرانگیز سلطنت را براي نظم اجتماعی الزم می

ر حال تکوین بود هایی که در آن زمان در قصر سلطنتی د حق انتقال را ضامنی در برابر جنگهاي جانشینی و توطئه

قرار شد مجلس هرساله مبلغی براي مخارجش در . بایستی شدیداً محدود شود اما اختیارهاي پادشاه می. دانست می

چنانچه شاه، بدون اجازة مجلس، کشور را .اختیار او بگذارد و هر نوع هزینۀ بیشتر مستلزم تقاضا از مجلس خواهد بود

پادشاه حق خواهد داشت . همین وضع پس از چندي برایش پیش آمد ترك گوید، از سلطنت خلع شود؛ چنانکه

بایستی ماهانه گزارش خرج پولی را که در اختیارش قرار داده  وزیران خود را نصب و عزل کند، ولی هر وزیري می

 قرار شد پادشاه فرماندهی نیروهاي. تقدیم کند، و در هر زمانی نیز ممکن است به دادگاه احضار شود شده است

اي  تواند اعالن جنگ بدهد یا عهدنامه زمینی و دریایی را در دست داشته باشد، ولی بدون موافقت قبلی مجلس نمی

شود وتو کند؛ ولی هرگاه سه هیئت مقننۀ بعدي  وي حق خواهد داشت هر قانونی را که به او تقدیم می. امضا کند

.خواهد آمد الیحۀ وتو شده را تصویب کند، آن الیحه به صورت قانون در

اي، با این همه اختیارها، نباید مانند انگلیس و آمریکا، داراي دومجلس باشد؟ وجود  دیگر اینکه آیا هیئت مقننه

مجلس عالی باعث خواهد شد که از اقدام عجوالنه جلوگیري شود؛ در عین حال ممکن است حصاري براي اشراف یا 

براي احتیاط بیشتر، هرگونه امتیاز و لقب موروثی را، غیراز آنچه به مجلس این موضوع را رد کرد، و . کهنساالن باشد

انتخاب شود، که عبارت » شهروندان فعال«وسیلۀ  بایستی به هیئت مقننه می. سلطنت تعلق داشت، ملغی ساخت

؛ جزء این روز کار خود را به عنوان مالیات مستقیم بپردازند خواهند بود از مالکان مرد و بالغی که مبلغی معادل سه

شدند، هنرپیشگان، و کارگران  آمدند، ولی کارگرانی که به طور موقت اجیر می شمار می عده، کشاورزان پولدار نیز به

سهولت تحت تأثیر ارباب یا  شدند، زیرا به نامیده می» اراده شهروندان بی«گونه کارگران  بیچیز مستثنی بودند؛ این

در فرانسه  1791بدین ترتیب، در . آمدند صورت ابزارهاي ارتجاع یا خشونت درمی گرفتند و به نگاران قرار می روزنامه

داراي حق انتخاب بودند؛ و سه میلیون نفر از مردان بالغ حق ) میلیون نفر جمعیت 25در میان (نفر  4‘298‘360

  . مجلس بورژواها، که از عوام شهر بیم داشت، انقالب بورژواها را تصدیق کرد. رأي نداشتند

و هر کدام را به تعدادي » دپارتمان«قانون اساسی، به منظور انتخابات و امور اداري، فرانسه را به هشتاد و سه 

آمد، بدون مزیت داشتن  می بار بود که فرانسه به صورت کشوري واحد در نخستین. بخش تقسیم کرد) 43‘360(

گیري و قانونی یکنواخت  ستم مقیاسات و اندازهایاالت بر یکدیگر یا پرداخت باجهاي داخلی و همه داراي یک سی

نهادن، و داغ کردن  پیلوريشکنجه، در . مجازاتها را قانون تعیین کرده بود و دیگر در اختیار قضات قرار نداشت. شدند

اشخاصی که . ماند، و هم خود در آینده از آن استفاده کرد ملغی شد، اما مجازات اعدام، برخالف میل روبسپیر، باقی

که به » شهروندان فعال«اي مرکب از  وسیلۀ هیئت منصفه توانستند نظر بدهند که به شدند، می به جنایتی متهم می

. کرد حکم قرعه انتخاب شده باشند مورد محاکمه قرار گیرند؛ حداقل سه رأي از دوازده رأي براي تبرئه کفایت می
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دیرین، که به وسیلۀ اشراف دستۀ دوم به وجود آمده » پارلمانهاي«. شد وسیلۀ قضات حل و فصل می دعاوي مدنی به

شدند، از میان قضات  کننده برگزیده می بود، جاي خود را به یک هیئت معینی سپردند که به وسیلۀ مجالس انتخاب

.شد به حکم قرعه انتخاب می ، یک دادگاه عالی»دپارتمان«هاي پایینتر با ضابطۀ دو قاضی از هر  دادگاه

توان روابط  توان جلو ورشکستگی را گرفت؛ و چگونه می چگونه می. هنوز دو مسئلۀ مهم و وابسته به هم باقی بود

انگیز کلیسا مالیات گرفته  مالیات براي مخارج دولت کافی نبود، و از ثروت غبطه. میان کلیسا و دولت را تنظیم کرد

دوتالران ـ پریگور، که بتازگی انتخاب شده بود، پیدا،  حل این مشکل را اسقف اوتون به نام شارل ـ موریس راه. شد نمی

  .باید اموال کلیسا براي پرداخت قروض ملی مصرف شود: چنین پیشنهاد کرد 1789اکتبر  11و در 

ي قدیمی بود که به سبب خدمات نظامی ا وي از خانواده. کار دو جانبۀ تاریخ است تالران یکی از شخصیتهاي دسیسه

خود مقامی سرشناس بود، و اگر پایش به سبب سقوط در سن چهارسالگی براي همیشه از جا در نرفته بود، شاید 

شد، وي مجبور بود در سراسر زندگی بلنگد، ولی کوشید تا بر همۀ  گزید و وارد خدمت نظام می سپاهیگري را برمی

در پرورشگاه آثار ولتر و مونتسکیو را . مادرش برآن شدند که طفل در کلیسا خدمت کند پدر و. دشواریها فایق آمد

بیست و (، ولی در همان سال )1775(ظاهراً از آنجا اخراج شد . اي در آن حوالی رابطه برقرار کرد خواند، و با معشوقه

به سمت کشیشی منصوب و روز بعد  1779در . لویی شانزدهم صومعۀ سن ـ دنی را در رنس به او سپرد) یکسالگی او

کرد، و از  وي همچنان توجه خانمهاي اشرافی را به خود جلب می. معاون کل عمش شد، که اسقف اعظم رنس بود

تالران به اسقفی اوتون برگزیده  1788در . یکی از آنها فرزندي پیدا کرد که در زمان ناپلئون به مقام افسري رسید

اي  با وجود این، برنامه. دانست ورزید، زیرا او را مرد کم ایمانی می ین امر مخالفت میشد، و حال آنکه مادرش با ا

عنوان نمایندة  اصالحی جهت تقدیم به مجلس اتاژنرو تهیه کرد که مورد پسند روحانیون قرار گرفت؛ الجرم او را به

  . خود برگزیدند

رأي اموال کلیسا را  346رأي در برابر  508با  1789نوامبر  2با وجود مخالفت نومیدانۀ وکالي روحانی، مجلس در 

طرزي شایسته  به«شد ملی کرد، و دولت را متعهد ساخت که  که در آن هنگام به سه میلیارد فرانک تخمین زده می

دسامبر، دولت به وثیقۀ امالك  19در » .هزینۀ عبادت مردم و نگهداري کشیشها و اعانۀ مستمندان را تأمین کند

داد مبلغ  منتشر کرد که به دارنده حق می آسینیافرانک پول کاغذي، موسوم به  400‘000‘000ادل کلیسا مع

دولت با پولی که از این اوراق . معینی، معادل قسمتی از اموال کلیسا را با سود پنج درصد تا زمان فروش دریافت دارد

اما . آورد، دیون فوري خود را پرداخت، و بدین ترتیب از کمک محافل مالی به سود رژیم جدید برخوردار شدبه دست 

کار برند؛ و چون  خریداران آسینیاها نتوانستند خریدهاي رضایتبخشی انجام دهند، و آن اوراق را به صورت پولی به

مالیات کم  فت، ارزش آنها جز در مورد پرداختامه یادولت بیش از پیش از این پولهاي کاغذي انتشار داد و تورم اد

بدین ترتیب، خزانه دوباره خود را مواجه با . شد، و خزانه مجبور بود که آنها را براساس ارزش ظاهریشان دریافت دارد

.زیانهایی دید که همه ساله بیش از عوایدش بود

ها را بست، و براي راهبانی که خلع ید شده  ومعه، ص)1790فوریۀ  13(آمیز  مجلس پس از اتخاذ این تصمیم جسارت

ها کاري نداشت،زیرا اینان خدمات با ارزشی در امر تعلیم و تربیت و  بودند حقوق بازنشستگی برقرار کرد؛ ولی با راهبه

ژوئیه، اساسنامۀ مدنی روحانیون را منتشر ساخت و کشیشان را به  12در . دادند دستگیري از بینوایان انجام می

پروتستانها و یهودیها . بگیر دولت درآورد، و آیین کاتولیک را مذهب رسمی کشور تعیین کرد ورت کارمندان حقوقص

اجازه یافتند که آزادانه در مجالس خصوصی، مراسم مذهبی خود را برپا دارند، به شرط آنکه از دولت کمک مالی 

کننده در دپارتمانها برگزیده شوند؛ و در این  خاببایستی به وسیلۀ هیئتهاي انت اسقفهاي کاتولیک می. نخواهند

همۀ کشیشها، پیش . گیري، افراد غیرکاتولیک یعنی پروتستانها و یهودیان و ملحدان ـ حق داشتند شرکت کنند رأي
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نفر اسقف  134از . بایستی تعهد کنند که از اساسنامۀ جدید کامال پیروي خواهند کرد از دریافت مقرري از دولت، می

هزار نفر امتناع  نفر حاضر نشدند این سوگند را ادا کنند؛ از هفتادهزار کشیش بخشها، چهل و شش 130فرانسه، در 

قسمت اعظم مردم از کشیشهاي سوگند نخورده طرفداري کردند و از شرکت در مراسم کشیشهاي . کردند

د حمایت مردم، و مجالسی که کار مور کشمکش روزافزون میان کلیساي محافظه. سوگندخورده خودداري ورزیدند

کردند، به صورت عاملی عمده در انقالب در  بیشتر اعضاي آن ملحد بودند و طبقۀ متوسط باال از آنها طرفداري می

شد این تصمیم مورد استقبال عامه قرار نگیرد این بود که پادشاه مدتها از  اي که موجب می یکی از عوامل عمده. آمد

  .ورزید امتناع می امضاي قانون اساسی جدید

کنان  روبسپیر رهبري اقلیت نیرومندي را به عهده گرفت که اعتراض. کردند اي دیگر براي رد آن دالیلی اقامه می عده

گفتند که اگر فقط مالکان حق رأي داشته باشند، این عمل نقض اعالمیۀ حقوق بشر خواهد بود، و توهین شدیدي  می

کشاورزان و . اند د که بارها مجلس را از تعرض سپاهیان پادشاه مصون داشتهبه رنجبران پاریسی محسوب خواهد ش

بازار «کنندگان را از  کردند که تا حدي تولیدکنندگان و مصرف شهرنشینان با ترك آن مقررات دولتی مخالفت می

  .کرد کنندگان قرار داشت حفظ می که تحت استیالي توزیع» آزاد

حق داشت احساس کند که قانون اساسی سندي قابل مالحظه است و به انقالب  اي با وجود این، مجلس تا اندازه

نمایندگان طبقۀ متوسط، که در این هنگام قدرت را به دست گرفته بودند، . بخشد پیروزمند شکلی قانونی و قطعی می

ان، در مباحثات و سواد بودند ـ حاضر نیستند به تناسب تعدادش عقیده داشتند که عوام ـ که اکثریت آنها هنوز بی

گذشته از این، اکنون که نجبا گریخته بودند، آیا نوبت بورژوازي فرا نرسیده بود که . تصمیمات دولت شرکت کنند

شود و مدام و بشدت در حال  دولتی را اداره کند که بتدریج متکی بر اقتصاد باشد آنهم اقتصادي که عاقالنه اداره

 5نظر از تردید پادشاه، فرانسه را کشوري داراي سلطنت مشروطه اعالم و در رو مجلس، قطع  پیشرفت باشد؟ از این

از هشتادوسه دپارتمان جدید دعوت کرد که اعضاي گارد ملی خود را بفرستند تا به مردم پاریس و  1790ژوئن 

پس . بگیرند دولت فرانسه در شان ـ دوـ مارس بپیوندند و در نخستین سالروز تصرف باستیل، تکمیل انقالب را جشن

از آنکه دعوتها فرستاده شد و شور و هیجان گسترش یافت، سی نفر خارجی به رهبري یک هلندي متمول که در 

به  ژوئن وارد مجلس شدند و تقاضا کردند که تابعیت فرانسه 19معروف شده است در  کلوتستاریخ به آناکارسیس 

مجلس هم به همین ترتیب عمل . راه دهند» نمایندگان نژاد بشر«آنها داده شود و آنها را به جشن اتحاد به عنوان 

اي به ابعاد حدود  محوطه. بایستی براي این موقعیت آماده ساخت اما محوطۀ ناهموار شان ـ دوـ مارس را می .کرد

اي سیصد هزار مرد و زن و کودك را داشته باشد؛ و سکویی بایستی تسطیح کنند تا ج هزارمتر در سیصدمتر را می

اي از عوام به آنجا بروند و  بایستی به عنوان تریبون بسازند که پادشاه و شاهزادگان و نمایندگان و عده مرکزي نیز می

. ت مانده بودبراي این کار فقط پانزده روز وق. وجود آمده است ابراز دارند وفاداري خود را به ملتی که قانوناً به

تواند مانند کارالیل در چهارده صفحه شرح دهد که چگونه اهالی پاریس، از مرد و زن و پیر و جوان، با  کس نمی هیچ

تریبون «، آن زمین وسیع را تغییر شکل دادند و آن سکو یا »درست خواهد شد«دستی و آواز  بیل و کلنگ و چرخ

مروز جرئت آن را خواهد داشت که با چنان فصاحت و با آن شور و ذوق کدام یک از ما ا. را به وجود آوردند» میهن

هاي ما به توسط مستخدمۀ عجولی سوزانده شده باشد، و  بیسابقه مطالبی بنویسد ـ مخصوصاً اگر نیمی از دستنوشته

ندي سختگیر ما مجبور باشیم جواهرات پراکندة خود را جمع کنیم و آنها را صیقل بزنیم؟ چه آتشی در دل آن اسکاتل

  !وجود داشته است که بعد از چنان فاجعۀ عظیمی زنده مانده است

ترتیب، ضمن هفتۀ قبل از جشن جدید، سربازان از سراسر فرانسه به پاریس سفر کردند، و گاهی گارد ملی  بدین

ژوئیۀ  14ر روز د. رفتند تا با آنها مالقات کنند و همراه آنان بازگردند پاریس چندین کیلومتر از شهر بیرون می
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پرچمهاي . هزار نفر بود تعداد آنها پنجاه. ، همگی پشت سرهم و با غرور و افتخار وارد شان ـ دوـ مارس شدند1790

. هاي آنها براثر خواندن آوازهاي شورانگیز گرفته بود هاي موسیقی مشغول نواختن، سینه آنها در حال اهتزاز و دسته

اسقف تالران ـ پریگور، که هنوز تکفیر نشده بود، آیین قداس . زده به آنها پیوستندسیصدهزار نفر از پاریسیهاي هیجان

. را به جاي آورد؛ دویست اسقف و کشیش برروي محراب رفتند و سوگند خوردند؛ پادشاه تعهد کرد که تا حد توانایی

عنوان سالم به  که غرش توپ به هنگامی» !باد شاه زنده«: برآوردند از قوانین جدید پیروي کند، و حاضران همه فریاد

سوي شان ـ دوـ مارس  صدا درآمد، هزاران تن از پاریسیهایی که نتوانسته بودند در آنجا حضور یابند دست خود را به

تقریباً در همۀ شهرها چنین جشنی برپا شد، و مردم با یکدیگر شراب و غذا خوردند، و . دراز کردند و سوگند خوردند

چگونه یک فرد فرانسوي . پروتستان یکدیگر را به عنوان برادران مسیحی در آغوش کشیدندکاتولیک و  کشیشان

ممکن بود تردید داشته باشد که عصر جدید و با شکوهی آغاز شده است؟

VII 1791آوریل  2: کند ـ میرابو دیون خود را ادا می   

اي  ی و ملکه، قصر تویلري به صورت خانهدر نظر لوی. توانستند دستخوش تردید باشند الاقل یک مرد و یک زن می

، یک 1790اوت  31در . اي بود که در آن تمام حرکات آنها تابع تصویب خاموش یا اعتراض ممتد عوام بود شیشه

گارد ملی . هنگ سویسی در خدمت شاه در نانسی بر اثر تأخیر در مواجب و استبداد رسمی سر به شورش برداشتند

. اران کرد؛ جمعی دیگر را به اعمال شاقه محکوم ساخت؛ و بعضی از آنها را به دار آویختبعضی از شورشیان را تیرب

سوي قصر سلطنتی به حرکت درآمدند،  هزار نفر از مردم پاریس تهدیدکنان به از شنیدن این خبر، در حدود چهل پس

اختند، و خواهان استعفاي وزیران او از پادشاه به انتقاد پرد» عام نانسی قتل«عمل الفایت را تقبیح کردند و به سبب 

الفایت . تا با خانوادة خود در کوپه در کنار دریاچۀ ژنو زندگی کند) 1790سپتامبر  18(نکر بآرامی بیرون رفت . شدند

اما ملکه بدگمان شده بود که مبادا عوام درصدد . به پادشاه توصیه کرد که با قبول قانون اساسی، پاریس را آرام کند

باشند که او را که به منزلۀ نیرویی در پشت تخت سلطنت بود از آنجا بردارند، و چنان تنفر خود را ظاهر برآمده 

  . ساخت که دربار را ترك کرد و وظیفۀ نجات سلطنت را به میرابو سپرد

تنها راه کرد که اتحاد شاه و مجلس  وي براي زندگی پرهزینۀ خود به پول نیاز داشت، و احساس می. میرابو قبول کرد

 28در . دید جلوگیري از حکومت رهبران جماعت است، و تناقضی در تعقیب این سیاست و پرکردن جیب خود نمی

و همه چیز از دست رفته است، شاه و ملکه از میان خواهند رفت، «: نوشته بود المارك، به دوستش 1789سپتامبر 

: اکتبر به همان دوست نوشت 6و در » .خواهید دید که عوام روي اجساد آن بیچارگان به شادي خواهند پرداخت

اگر نزد شاه و ملکه نفوذي دارید به آنها بفهمانید که هرگاه خانوادة سلطنتی پاریس را ترك نگوید آنان با فرانسه «

لویی این طرح را نپذیرفت، ولی » .از پایتخت دور کنم اي هستم که آنها را مشغول طرح نقشه. نابود خواهند شد

، حاضر شد که دیون این 1790در آغاز ماه مه . موافقت کرد که در برابر دفاع میرابو از سلطنت به وي پول بدهد

دالر مقرري ماهانه به او بدهد، و اگر موفق به آشتی دادن مجلس با شاه  2000ماجراجوي کبیر را بپردازد، و معادل 

طور خصوصی  در ماه اوت، ملکه در باغ خود در سن ـ کلو با او به. دالر به وي پاداش عطا کند 192‘000شد، معادل 

اي که دست  آمد، در لحظه شمار می اي عظیم بود که آن اژدها که مظهر شورش به هالۀ سلطنت به اندازه. مالقات کرد

شما ملکه را «: نزدیک خود با ذوق و شوق چنین گفت وي به دوستان. ملکه را با اخالص بوسید بر خود لرزید

وي عقیده داشت که اگرچه به او » .به سبب شجاعتی که دارد مرد است. انگیز است قوة تخیل او شگفت. شناسید نمی

داشت که عقاید  میرابو پول را از آن لحاظ دریافت می«برطبق گفتۀ المارك، . اند اند ولی او را نخریده پول پرداخته

به وزیران  1790دسامبر  23اي که در  وي قصد نداشت که از استبداد دفاع کند؛ برعکس، بیانیه» .ود را بروز ندهدخ

حمله به انقالب اشتباه است، «. اي بود براي هماهنگ ساختن آزادي عمومی با قدرت سلطنت شاه تقدیم کرد برنامه
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روح انقالب و  …. ي خود وضع کند شایستۀ کمک استشود ملتی بزرگ قوانین بهتري برا زیرا نهضتی که باعث می

من کلیۀ آثار و نتایج انقالب را به عنوان پیروزیهاي استوار و  …. بسیاري از اصول قانون اساسی آن را باید پذیرفت

چه از میرابو » .تواند آنها را از بین ببرد دانم که هیچ تغییر بزرگ و ناگهانی، جز تجزیۀ کشور، نمی ناپذیري می شکست

مجلس به پولپرستی او بدگمان . دادن کوشید که بقایاي قدرت سلطنت را نجات دهد طریق فداکاري و چه از راه رشوه

عنوان رئیس خود براي مدت معمولی دوهفته انتخاب  او را به 1791ژانویۀ  4در . گذاشت بود ولی به نبوغ او احترام می

کرد و تمام  تمام روز را کار می. طرفی تصمیماتش به تعجب واداشتدر این مدت همگی را با نظم اداري و بی. کرد

مارس، از دو رقاصۀ اوپرا  25در . کرد نوشید و خود را بر اثر عشقبازي فرسوده می خورد و باده می شب را غذا می

سته وهفتم در مجلس شرکت جست، ولی خ در روز بیست. صبح روز بعد، به دل درد شدیدي مبتال شد. پذیرایی کرد

ها به احترام او بسته شد؛ و همان مردمی  خبر بیماري او در پاریس انتشار یافت؛ تماشاخانه. و لرزان به خانه بازگشت

: تالران به او گفت. اش را محاصره کردند؛ جوانی حاضر شد خون خود را به او بدهد که جویاي حال او بودند، خانه

سرانجام میرابو پس از رنج » .اند ریس مدام در کنار خانۀ شما ایستادهدسترسی به شما آسان نیست؛ نیمی از مردم پا«

  .درگذشت 1791آوریل  2و عذاب بسیار در 

کنندگان پاریس از مجلس خواستار شدند که کلیساي سنت ـ ژنویو را به صورت آرامگاه  آوریل، هیئتی از انتخاب 3در 

) معبد همۀ خدایان(بر باالي این محل که بزودي به پانتئون و زیارتگاه قهرمانان فرانسه درآورد، و دستور دهد که 

این کار انجام گرفت، و میرابو . »تقدیم به مردان بزرگ از طرف میهن سپاسگزار«: معروف شد این عبارت را بنویسد

دیده بزرگترین و مردمیترین تشییع جنازه که تا آن زمان نظیر آن «آنجا دفن شد، و به قول میشله  آوریل در 4در 

ها،  این تاریخنویس جمعیت را میان سیصدوچهارصد هزار نفر تخمین زده است، که در کوچه» .نشده بود برپا گشت

که مدارکی مخفی (ها یا روي بامها بودند؛ همۀ نمایندگان مجلس به استثناي پتیون  بر فراز درختان، در کنار پنجره

و همۀ اعضاي کلوپ ژاکوبن و بیست هزار نفر سرباز گارد ملی نیز ) دربارة پول گرفتن میرابو از شاه در اختیار داشت

، 1792اوت  10در » .کنند میرند حمل می گویی جنازة ولتر یا یکی از کسانی را که هرگز نمی«. حضور داشتند

 1794سپتامبر  22دالیلی از میان اوراق شاه مخلوع به دست آمد که حاکی از پرداخت پول به میرابو بود، و در 

.دار شده بود از پانتئون خارج کنند کنوانسیون دستور داد که بقایاي آن قهرمان را که نامش لکه

VIII 1791ژوئن  20: ـ به سوي وارن   

شاه که مایل نبود اشراف و روحانیون و سلطنت را از مقام دیرین خود محروم سازد، و با درك این نکته که مردمی 

ان هیچ حکومت و محدودیتی را که بر اثر گذشت روزگار تأیید و تثبیت نشده باشد پروا مانند فرانسوی خودپسند و بی

تحمل نخواهند کرد، آرزومندانه به بقایاي قدرتی که برایش بجا مانده بود دل بست؛ و در برابر تقاضاي روزانۀ نجبا و 

یگانه که به اندازة کافی نیرومند ملکه مقاومت کرد که از پاریس و شاید هم از فرانسه بگریزد و با ارتشی بومی یا ب

اساسنامۀ مدنی  1791ژانویۀ  21وي در . باشد بازگردد و به نیروي آن دوباره بر تختی مستحکم مستقر شود

روحانیون را امضا کرد، ولی عقیده داشت که به مذهبی خیانت کرده است که براي او پناهگاه ذیقیمتی در مقابل 

در مورد انتقال بقایاي ولتر به پانتئون وحشتزده شد؛ ) 1791مه  30(تصمیم مجلس  از. ناامیدیهاي زندگی بوده است

به نظر او غیرقابل تحمل بود که کافر برجستۀ قرن، با شکوه و جالل و افتخار در جایی که تا آن اواخر کلیساي 

درصدد برآمد که از مرز  عاقبت با تقاضایی که از مدتها پیش از ملکه شده بود موافقت کرد و. مقدسی بود دفن شود

شاه، . فرسن هزینۀ فرار را تأمین کرد و جزئیات آن را ترتیب داد فون آکسل دوست صمیمی ملکه به نام کنت. بگریزد

  .که مسلماً مردي نجیب بود نه یک غلتبان، با ذوق و شوق از او سپاسگزاري کرد
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مبدل و با نام آقا و خانم کورف همراه کودکان و  کس از این حکایت آگاه است که چگونه شاه و ملکه، با لباس همه

از تویلري بیرون آمدند، و سراسر روز با شادي و بیم مسافت  1791ژوئن  21ـ20مالزمانشان، مخفیانه در نیمه شب 

و در آن زمان به هلند اتریش شهرت (کیلومتر را تا وارن، در مجاورت مرز کشوري که امروزه بلژیک نام دارد  240

ژان ـ  پیمودند؛ و چگونه در آن زمان به وسیلۀ کشاورزانی که مسلح به دوشاخه و چماق بودند تحت رهبري ،)داشت

این شخص از مجلس خواهان دستور شد، و بزودي . دروئه رئیس پست سنت ـ منو متوقف و دستگیر شدند باتیست

اکنون دیگر سه روز » .اریس بازگردانیداسیران را بدون آسیب به پ«: بارناو و پتیون با این پاسخ به مجلس آمدند

ضمن راه، بارناو در کالسکۀ . هزار تن گارد ملی با کمال راحتی آنها را مشایعت کردند بیشتر راه نبود، و شصت

کرد که طلسم  سلطنتی مقابل ملکه نشست؛ وي در میان سواران باقیماندة رژیم کهن تربیت شده بود، و احساس می

پرسید که سرنوشت این زن و کودکانی که با خود داشت چه خواهد  افتاده است، و از خود میزیبایی سلطنت به خطر 

.پیش از آنکه به پاریس برسند، وي بردة ملکه شده بود. شد

. آمیز، عقیدة سان ـ کولوتها را در مورد خلع فوري شاه رد کرد مجلس، بر اثر کوششهاي او و سایر مالحظات احتیاط

ومرج چه نتایجی به بار خواهد آورد؟ آیا مجلس بورژوا، و همه نوع مالکیت، در اختیار  د که هرجتوانست بگوی که می

عوام فاقد رأي پاریسی نخواهد بود؟ بنابراین شایع شد که پادشاه نگریخته بلکه ربوده شده است؛ باید به او اجازه داد 

ا که قانون برایش تعیین کرده است در دست داشته که الاقل تا مدتی زنده بماند، و هر مقدار از اختیارات سلطنت ر

 17ها از مردم خواستند که در شان ـ دوـ مارس گرد آیند؛ در  رهبران افراطی اعتراض کردند؛ کلوبها و روزنامه. باشد

ت و مجلس به الفای. بر استعفاي شاه امضا کردند هزار نفر تقاضایی را مبنی هزار نفر آمدند، و شش ، پنجاه1791ژوئیه 

گارد ملی دستور داد که شورشیان را متفرق سازند؛ این گروه امتناع کردند، و بعضی از آنها به طرف گارد سنگ 

انداختند؛ سربازان خشمگین تیراندازي کردند و پنجاه زن و مرد را به قتل رساندند؛ برادري همگانی که سال قبل به 

مارا، که تبعید شده و مورد تعقیب پلیس قرار گرفته بود و  ـ پول ژان. آن سوگند یاد شده بود بدین ترتیب پایان یافت

الفایت، که محبوبیتش به پایان . برد، مردم را به ایجاد انقالب جدیدي دعوت کرد در سردابهایی مرطوب بسر می

  .ومرج روزافزون بگریزد رسیده بود، به جبهه بازگشت، و بیصبرانه منتظر فرصتی بود که از هرج

با حالتی مطیع و آرام به مجلس رفت و رسماً موافقت  1791سپتامبر  13ز این مهلت سپاسگزار بود، در شاه، که ا

پس از بازگشت به قصر متروك خود و رسیدن به نزد ملکه، از . خود را با قانون اساسی به وسیلۀ امضا اعالم داشت

آمیز در وین محروم کرده و به  از زندگی سعادتفرط تأثر به گریستن پرداخت، و از او خواست وي را ببخشد که او را 

  .ننگ شکست و وحشت روزافزون این زندان گرفتار ساخته است

شاید . کرد گیري از زحماتش آماده می شد، مجلس خود را براي نتیجه هرچه آن ماه به پایان خود نزدیک می

در حقیقت، به زعم آنها، . اند شیدهکردند که بیش از یک عمر رنج ک نمایندگان خسته شده بودند، و احساس می

آنها بر انحطاط رژیم فئودالی نظارت کرده بودند؛ امتیازهاي موروثی را از بین برده . کارهاي زیادي انجام داده بودند

  بودند؛ مردم را از سلطنت استبدادي و از دست اشراف گستاخ و تنبل رها کرده بودند؛ تساوي در برابر قانون را برقرار 

گیر بود با مصادرة ثروتش  کلیسایی را که روزگاري مستقل و خرده. و به حبس بدون محاکمه پایان داده بودند ساخته

تماشاي با لذت به . و ولتر را گرفته بودند کاالس ژانو همچنین با اعالم آزادي مذهب و فکر تنبیه کرده بودند؛ انتقام 

و باالخره، این تغییرات را در . مهاجرت اشراف مرتجع پرداخته و بخش فوقانی طبقۀ متوسط را بر سر کار آورده بودند

قانون اساسی به وجود آورده بودند که موافقت شاه و قسمت اعظم جمعیت را به عنوان وعدة وحدت ملی و صلح به 

.آن جلب کرده بودند
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را با ترتیب دادن انتخاب یک مجلس مقنن جهت تبدیل قانون اساسی به صورت  مجلس ملی و مؤسسان کار خود

روبسپیر، که امیدوار بود بر اثر انتخابات تازه . قوانین معین و بحث در بارة دشواریهاي آینده به پایان رسانید

در مجلس جدید  نمایندگان بیشتري برسر کار آیند، نمایندگان همکار را برآن داشت که خود را از انتخاب شدن

  .انحالل خود را اعالم داشت» مشهورترین مجلس سیاسی«، 1791سپتامبر  30سپس، در . محروم کنند

  

  

  فصل سوم

  مجلس مقنن

  1792سپتامبر  20-1791اول اکتبر 

I ـ اشخاص فاجعه  

از . انجام گرفت نگاران و با مراقبت شدید کلوبها، انتخابات مجلس انقالبی دوم با ذوق و شوق، تحت نظارت روزنامه

بریسو، . اي یافته بودند نگاران در سیاست مردم نفوذ تازه آنجا که سانسور مطبوعات تقریباً از میان رفته بود، روزنامه

 1790پاریس به تنهایی در . اي براي دفاع از خود داشتند لوستالو، مارا، دمولن، فررون، الکلو، هریک روزنامه

یافت که تقریباً همۀ آنها سیاستی افراطی  ها روزنامه هم در شهرستانها انتشار میوسه روزنامه داشت، و صد صدوسی

پسند  هاي مردم میرابو به شاه گفته بود که اگر بخواهد تخت یا سر خود را حفظ کند، باید تعدادي از روزنامه. داشتند

شارات مسلط شوند، برسر کار باقی اشراف دیرین اگر توانسته بودند بر مطبوعات و انت«: گفت ناپلئون می. را بخرد

باشگاهها نیز » .الطوایفی پایان داد؛ قلم روش جدید را از میان خواهد برد اختراع توپ به نظام ملوك …. ماندند می

به پاریس آمده بود نام  )از ورساي(باشگاه برتون، که به دنبال شاه و مجلس . ها مؤثر بودند تقریباً به اندازة روزنامه

تغییر داد، و براي اجتماع اعضاي خود، تاالر ناهارخوري یک صومعۀ » انجمن دوستان قانون اساسی«ه خود را ب

ژاکوبنها، که در . ژاکوبن را نزدیک تویلري اجاره کرد؛ بعداً کتابخانه و حتی کلیساي خصوصی صومعه را به آن افزود

بودند، ولی پس از چندي، با پذیرفتن افراد برجسته در تاریخ بدین نام شهرت یافتند، در آغاز کالً عبارت از نمایندگان 

علم، ادبیات، سیاست، و تجارت به تعداد اعضاي خود افزودند؛ در اینجا نمایندگان پیشین، مانند روبسپیر، که شخصاً 

 1793حقوق زیاد بود، و تا سال . خود را از مجلس جدید محروم ساخته بودند، اهرم دیگري براي کسب قدرت یافتند

  . بیشتر اعضاي آن از طبقۀ متوسط برخاسته بودند

رهبري باشگاه مادر در اصول نفوذ ژاکوبنها، براثر تشکیل باشگاههاي وابسته در بسیاري از بخشهاي فرانسه، و پذیرش 

باشگاه ژاکوبن وجود داشت که مجموع اعضاي آنها به  6‘800، حدود 1794در . و فنون مبارزة سیاسی، افزایش یافت

هنگامی که سیاستهاي آنها مورد . داد اي نامنظم تشکیل می و اقلیتی منظم را در میان توده. رسید میلیون نفر می نیم

گرفت، بعد از کمونهاـ که از طریق شوراهاي شهرداري و بخشهاي آنها بر کارهنگهاي محلی  ها قرار می تأیید روزنامه

بایستی یا از  هرگاه همۀ این نیروها هماهنگ بود، مجلس می. کردند ـ حداکثر نفوذ را داشتند گارد ملی نظارت می

.آنها اطاعت کند یا با جمعی متمرد و سرکش ـ اگر نگوییم شورشیان مسلح ـ مواجه شود

این باشگاهها » .اي باشگاه به تعداد زیاد وجود دارد در هر کوچه«گزارش داد که  1791مردي انگلیسی در سال 

بعضی از رهبران افراطی، . دبی، اجتماعات ورزشی، لژهاي فراماسونی، و اجتماعات کارگريعبارت بود از انجمنهاي ا

را تشکیل دادند که » انجمن دوستداران بشر و شهروندان« 1790دانستند، در  که ژاکوبنها را مسرف و بورژوا می

ها  هبهاي فرقۀ کوردلیهها نامیدند، زیرا که در یک صومعۀ قدیمی را پاریسیها آن را بزودي باشگاه کوردلیه
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صورت مرکزي براي بیان سیاستهاي مارا، ابر، دمولن، و دانتون  این محل به. کردند با یکدیگر مالقات می) فرانسیسیان(

دونمور که ژاکوبنها را افراطی  ـ ژوزف دوشنیه، و دوپون  الفایت، بایی، تالران، الووازیه، آندره و ماري. درآمد

منظور حمایت از  جلسات منظمی در پاله ـ روایال به 1790را بنیان نهادند که در » 1789انجمن «دانستند،  می

طلب دیگر به رهبري بارناو و الکساندر دوالمت باشگاهی به وجود  گروه سلطنت. دادند سلطنت متزلزل تشکیل می

اي متعلق به راهبان فرقۀ  هآوردند که مدت کوتاهی در تاریخ به نام باشگاه فویانها مشهور شد، و این نام از صومع

این خود عالمت غیرمذهبی شدن زندگی پاریسی بود که چندین صومعۀ متروك در این . سیسترسیان اقتباس شد

  .هنگام به صورت مراکز هیجان سیاسی درآمد

دید آرایی براي مجلس ج 1791هاي رقیب در طی انتخاباتی آشکار شد که بتدریج از ژوئن تا سپتامبر  طبایع باشگاه

طلبان که بر اثر تعلیم و تربیت و استراحت، افرادي اهل رواداري و تساهل شده بودند، براي کسب  سلطنت. فراهم آورد

ها، که در نتیجۀ تأثیر کوچه و بازار سختدل شده بودند،  آرا متکی به ترغیب و رشوه دادن شدند؛ ژاکوبنها و کوردلیه

با تفسیر دقیق قانون براي مردم کوچه، هرکس را که از اداي سوگند به آنان . زورگویی را چاشنی رشوه دادن کردند

داشتند؛ بدین ترتیب، قسمت اعظم کاتولیکهاي مؤمن  ورزید از رأي دادن باز می قانون اساسی جدید خودداري می

دند و کر طلبان حمله می گروههایی تشکیل یافتند که به اجتماعات سلطنت. خود از رأي دادن محروم شدند خودبه

ساختند، چنانکه در گرنوبل پیش آمد، در بعضی از شهرها مانند بوردو، متصدیان شهرداري همۀ  آنها را پراکنده می

اجتماعات باشگاهها را غیر از اجتماعات ژاکوبنها ممنوع کردند؛ در شهري دیگر ژاکوبنها و پیروانشان یک صندوق رأي 

  . شده بود سوزاندندکار در آن ریخته  را که آراي اکثریت محافظه

رغم این پیرایشهاي دموکراتیک، اقلیت قابل توجهی را که مایل به حفظ سلطنت بودند به  کنندگان، علی سانتخاب

کاران در تمام  قسمت راست تاالر را اشغال کردند، و بدین ترتیب محافظه» فویان« 264این . مجلس مقنن فرستادند

دانستند در قسمت چپ و بر بخش  اینده که خود را ژاکوبن یا کوردلیه مینم 136. نقاط به این نام شناخته شدند

نماینده  355در مرکز، . معروف شدند» مونتانیار«شهرت یافت و پس از چندي به » کوه«مرتفعی نشستند که به 

ها حقوقدان نفر آن 400نماینده،  755نامیدند، از » دشت«نشستند که حاضر نبودند نامی به خود بدهند؛ ولی آنها را 

. دست گرفتند بودند، چنانکه در خور مجلسی مقنن بود؛ در این هنگام حقوقدانان به جاي روحانیون زمام ملت را به

.صورت جشن بورژواها بود تقریباً همۀ نمایندگان از میان طبقۀ سوم برخاسته بودند؛ انقالب هنوز به

رت از جماعتی بود که بعداً نام دپارتمان ژیروند به آنها ، نیرومندترین گروه در مجلس مقنن عبا1792ژوئن  20تا 

، ولی تقریباً همگی از مناطق )کما اینکه مونتانیارها نیز چنین نبودند(صورت حزبی متشکل نبودند  آنان به. اطالق شد

دمختاري قابل ساکنان این مراکز مترقی به خو. صنعتی یا تجارتی مانند کان، نانت، لیون، لیموژ، مارسی، بوردو بودند

کردند؛ و بوردو که  اي عادت داشتند؛ و بر قسمت اعظم پول و تجارت و دادوستد خارجی منطقه نظارت می مالحظه

تقریباً همۀ . مرکز دپارتمان ژیروند بود مغرورانه به خاطر داشت که مونتنی و مونتسکیو را در آغوش پرورده است

د، و با بیشتر ژاکوبنهاي دیگر در مخالفت با سلطنت و کلیسا توافق رهبران ژیروندنها اعضاي باشگاه ژاکوبن بودن

داشتند؛ ولی از تسلط پاریس و عوام آن بر سراسر فرانسه خشمگین بودند، و به جاي آن یک جمهوري فدرال را با 

  .کردند اي از خودمختاري برخوردار باشند پیشنهاد می والیاتی که به حد گسترده

فاضلۀ آنان بود؛ مدتهاست که ما دین خود   لسوف، و کارشناس امور آموزشی و مالی و مدینۀکوندورسه تئوریسین، فی

دنیا آمد؛ پرورشگاه  ور به اي پیشه وي در لیموژ در خانواده. ورنیو بود سخنران بزرگ آنها پیر ایم کردهرا نسبت به او ادا 

را ترك گفت و به تحصیل حقوق پرداخت و در بوردو به وکالت مشغول شد، و از آنجا به مجلس مقنن راه  مذهبی

بریسو از اهالی شارتر،  شخص دیگري که نفوذ بیشتري داشت، موسوم به ژاك ـ پیر. یافت و بارها به ریاست آن رسید
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و امریکا آزمایش کرده بود؛ مدت کوتاهی در باستیل آدمی ماجراجو بود که مشاغل، اقالیم، و اصول اخالقی را در اروپا 

. و سخت طرفدار آزادي بردگان بود) 1788(را بنیان نهاده » انجمن سیاهان دوست«؛ )1784(زندانی شده بود 

عهده گرفت و راه را براي  هنگامی که به عنوان نمایندة پاریس به مجلس فرستاده شد، تصدي سیاست خارجی را به

دوستال معرفی کرد؛ هردو از مالزمان سرسپردة سالن او  کوندورسه او را به اتفاق ورنیو به مادام . جنگ هموار کرد

تا مدتها . عنوان وزیر جنگ لویی شانزدهم منصوب شود الرا کمک کردند تا بهـ  دوناربون شدند، و به عاشق او کنت

.خواندند ژیروندنها را به نام بریسو تنها می

دوالپالتیر را بهتر به یاد دارد، خصوصاً به علت آنکه وي با زنی هوشمند ازدواج کرد که افکار و   روالن ماري ـ  تاریخ ژان

ـ ماري رفتن آن زن را به سکوي  ژان. وروش روز را به او آموخت؛ او را فریب داد؛ و خاطرة وي را زنده نگاه داشت راه

ـ مانون فلیپون در سن  هنگامی که ژان .ساختن اي جاویدا اي مشهور و احتماالً افسانه گیوتین با جمله

وپنج سال داشت و قبل از وقت سرش  ، آن مرد چهل)1779(ـ ماري در روان مالقات کرد  وپنجسالگی با ژان بیست

وي . رسید نظر می حدي خسته و فرسوده بهوکار و تفکرات فلسفی؛ تا  و بر اثر ناراحتیهاي کسب. طاس شده بود

مانون با آثار و قهرمانهاي . کرد لبخندي دلپذیر و پدرانه داشت و طرفدار شکیبایی واالیی بود که مانون را شیفته می

سالگی خوانده بود، و گاهی آن را در کلسیا به جاي کتاب دعا قرائت  روم و یونان قدیم آشنا بود، پلوتارك را در هشت

یکی دوبار که «: گفت می. مانون از کودکی دلیر بود» .پلوتارك بود که مرا جمهوریخواه کرد«: گفت وي می. ردک می

اما . ـ هرگز هم از گازگرفتن خودداري نکرد» پدرم مرا تازیانه زد، رانش را که مرا روي آن گذاشته بود گاز گرفتم،

انگیز مراسم کلیساي  هان شهادت بود؛ زیبایی و شکوه هیجانخواند، و پیامبروار خوا شرح زندگانی قدیسین را نیز می

کرد، و احترامی را که براي مذهب و بعضی از آثار مسیحیت داشت حتی پس از چشیدن طعم  کاتولیک را احساس می

و اثر هاي پراحساس روسو در ا به روسو زیاد عالقمند نبود؛ گفته. آالمبر حفظ کرد /هاي ولتر، دیدرو، هولباخ و د نوشته

بود که این زن سخت دلبسته بود؛ از آنان  گراکوسو هردو  کاتوو هردو » دو یکی از آن« بروتوسدرعوض به . نداشت

خواند، زیرا مایل بود که  هاي مادام دوسوینیه را می همچنین نامه. به اتفاق ژیروندنها سرمشقهاي سیاسی را فراگرفتند

  .ونقص بنویسد عیب نثري بی

شاید در . کرد مانون خواستگارانی داشت، ولی چون از فضایل خود آگاه بود، هیچ عاشق معمولی را تحمل نمی

داراي فکري قوي، «وي دربارة روالن نوشته است که . گی بود که صالح دانست تن به ازدواج بدهدوپنجسال بیست

  …. شرافتی فسادناپذیر، علم و سلیقه بوده است

این شهر به «در لیون ساکن شدند، و ) 1780(پس از ازدواج » .وقارش باعث شد که او را گویی بدون جنسیت بدانم

سبب ثروتش  و به …کند،  جایی عالی قرار دارد، و ازحیث تجارت و صنعت ترقی مینحوي عالی بنا شده است و در 

، روالن به پاریس فرستاده شد تا از منافع 1791در فوریۀ » .برد شهرتی دارد که حتی امپراطور یوزف به آن رشک می

رفت، و با بریسو صمیمانه  به اجتماعات باشگاه ژاکوبنها می. تجارتی لیون در برابر کمیتۀ مجلس مؤسسان دفاع کند

.همسر خود را ترغیب کرد که با او به پاریس برود 1791در سال . دوست شد

نوشت که فکر و  در آنجا مانون از منشیگري او به مقام مشاور او رسید، این زن نه تنها گزارشهایش را با ظرافتی می

شوهرش براثر نفوذ  1792مارس  10در . کرد میمشی سیاسی او را رهبري  داد، بلکه ظاهراً خط خط او را نشان می

در این ضمن مانون سالنی در پاریس دایر کرد که بریسو، پتیون، کوندورسه، بوزو و سایر . بریسو به وزارت کشور رسید

مانون به آنها غذا و . هاي خود را طرحریزي کنند کردند تا نقشه طور منظم با یکدیگر در آنجا مالقات می ژیروندنها به

  .ورزید؛ و پیش یا بعد از آنها دلیرانه به استقبال مرگ رفت داد و با بوزو نهانی عشق می پند می
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II 1792: ـ جنگ   

هزار سرباز در کوبلنتس گرد آورده بودند  بیست 1791مهاجران تا سال . اي بحرانی بود آن دوره از لحاظ انقالب، دوره

داد، زیرا  فرا می  ویلهلم دوم پادشاه پروس، به این استعدادها گوش  کفردری. کردند و با استمدادهاي خود پیشرفت می

دوم امپراطور  یوزف. تواند از این فرصت براي گسترش قلمرو خود در طول راین استفاده کند پنداشت که می چنین می

ولی اتباع او نیز در حال شورش بودند، و خود او تا  بشتابد،میل نبود به کمک خواهرش  امپراطوري مقدس روم بی

جانشین او شد  1790برادرش لئوپولد دوم که در سال . شد اي انقالبی بود، و عمرش به پایان خود نزدیک می اندازه

و ) 1791اوت  27( را که محتاطانه بود امضا کرد» اعالمیۀ پیلنیتس«تمایلی به جنگ نداشت، ولی با پادشاه پروس 

نوعی حکومت سلطنتی برقرار شود که هم با «سایر فرمانروایان را برآن داشت که به اتفاق آنان بکوشند تا در فرانسه 

طلبان و هم  عجب آنکه هم سلطنت ».حقوق فرمانروایان هماهنگ باشد و هم سعادت ملت فرانسه را تأمین کند

رها از برادران تاجدار خود تقاضا کرده بود که به کمک او بشتابند؛ و شاه ملکه با. جمهوریخواهان طرفدار جنگ بودند

صریحاً از سالطین پروس و روسیه، اسپانیا، سوئد، و اتریش ـ هنگري خواسته بود که قوایی مسلح براي استرداد 

فرانسه امضا اي نظامی علیه  ، اتریش و پروس عهدنامه1792فوریۀ  7در . قدرت سلطنت در فرانسه گردآوري کنند

درگذشت، و فرانسیس دوم برجاي  دومدر اول مارس لئوپولد . کردند؛ اتریش طالب فالندر بود، و پروس طالب آلزاس

رانسه، الفایت از در ف. وي مایل بود که دیگران به وکالت از طرف او بجنگند و خود افتخارات را بدست آرد. او نشست

دست آرد و در وضعی قرار گیرد که بتواند اوامر خود را هم به  این لحاظ طرفدار جنگ بود که مقام فرماندهی را به

رو خواهان جنگ بود که میل داشت هلند از  ژنرال دوموریه، وزیر امور خارجه، از آن. مجلس و هم به شاه تحمیل کند

. ست اتریشیها استقبال کند، و شاید به پاداش این کار تاجی کوچک بر سر او بگذارنددهندة خود از د عنوان نجات او به

از آنجا که سخنی از سربازگیري درمیان نبود، کشاورزان و کارگران جنگ را در این زمان همچون بالئی ضروري 

ساخت و شاید آنان آن مظالم  پذیرفتند، زیرا که بازگشت بالمانع مهاجران مظالم حکومت سابق را دوباره برقرار می می

ژیروندنها از آن لحاظ خواهان جنگ بودند که انتظار داشتند اتریش و پروس به . کردند را از راه انتقام تشدید می

روپسپیر با جنگ مخالف بود و عقیده داشت که . فرانسه حمله کنند، و حملۀ متقابل، بهترین دفاع خواهد بود

بریسو از او بهتر . خواهند ریخت و اگر سودي باشد نصیب طبقۀ متوسط خواهد شد کارگران خون خود را در این راه

، مجلس مقنن، فقط 1792آوریل  20در » .زمان جنگ صلیبی دیگري براي آزادي همگانی فرارسیده است«: حرف زد

بدین ترتیب . ازدبا هفت رأي مخالف، تنها به اتریش اعالن جنگ داده، و امیدوار بود که میان متفقین اختالف بیند

دولیل در ستراسبورگ سرود  آوریل، روژه 26در . وسه سالۀ اروپایی انقالب و ناپلئون آغاز شد بود که جنگهاي بیست

.را ساخت» مارسیز«

 45‘000نفر در مقابل  100‘000در جبهۀ شرقی، تعداد آن . اما ژیروندنها وضع ارتش فرانسه را در نظر نگرفته بودند

هنگامی که ژنرال . د؛ ولی تحت فرمان افسرانی قرار داشتند که در رژیم کهن پرورش یافته بودندنفر اتریشی بو

تجربۀ آنها  دوموریه به این افسران دستور داد که سربازان خود را وارد جبهه کنند، آنان پاسخ دادند که داوطلبان بی

با وجود این، هنگامی که . کارآزموده را ندارندچه از لحاظ سالح و چه از لحاظ انضباط آمادگی مقابله با سربازان 

الفایت به حاکم . دستور حرکت تکرار شد، چندتن از افسران استعفا کردند، و سه هنگ سوارنظام به دشمن پیوستند

اتریش در بروکسل پیشنهاد کرد که گارد ملی خود را به پاریس بفرستد و قدرت شاه را مجدداً برقرار سازد، به شرط 

و ) 1792اوت  20(اي جز اتهام بعدي الفایت  از این پیشنهاد نتیجه. ریش بپذیرد که وارد خاك فرانسه نشودآنکه ات

  .فرار او به نزد دشمن حاصل نشد
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هنگامی که مجلس مقنن به هیئت وزیران ـ که ژیروندیستها در آن اکثریت داشتندـ لوایحی فرستاد مسئله به مرحلۀ 

شاه را در مورد ایجاد یک اردوگاه مجهز حفاظی در  شت که با این لوایح موافقتمجلس در نظر دا. بحرانی رسید

شاه که . دست آرد هاي سوگند نخورده به پیرامون پاریس و همچنین در مورد قطع مستمري دولتی کشیشها و راهبه

وزیران جز در اخذ تصمیم دستخوش اضطراب شدید بود، نه تنها از امضاي آن لوایح خودداري کرد، بلکه همۀ 

هنگامی که . عهده بگیرد دوموریه هم بزودي استعفا کرد تا فرماندهی را در جبهۀ بلژیک به. دوموریه را منفصل ساخت

خبر امتناع شاه از امضاي لوایح در پاریس انتشار یافت، مردم چنین نتیجه گرفتند که لویی انتظار دارد ارتشی 

اي براي تخلیۀ پاریس و ایجاد  هاي خودسرانه نقشه. به انقالب پایان دهدفرانسوي یا بیگانه بزودي به پاریس برسد و 

رهبران ژیروندي از طبقات مختلف دعوت کردند که . یک ارتش انقالبی در قسمت مرزي رودخانۀ لوار طرح شد

.همگی در برابر کاخ تویلري حضور یابند

بهادرها،  پرستان، اوباش و بزن مرد ـ میهن، جمعیتی هیجانزده مرکب از زن و 1792ژوئن  20بدین ترتیب، در 

هاي خود را  ماجراجویان، پیروان پرشور روبسپیر و بریسو یا مارا ـ بزور وارد حیاط تویلري شدند و تقاضاها و طعنه

لویی به نگهبانان خود دستور داد که تعدادي از . شدند» وتو مسیو و مادام«فریادزنان ابراز داشتند و خواهان دیدار 

لویی پشت . دادند وارد شدند پنجاه نفري، در حالی که سالحهاي مختلف خود را تکان می چهل. ن را وارد کنندآنا

وي در پاسخ گفت که مکان و زمان . فرا داد میزي قرار گرفت و به عرضحال آنان در مورد پس گرفتن وتو خود گوش

ت به دالیل، تقاضاها، و تهدیدهاي آنها گوش متعاقباً مدت سه ساع. اي مناسب نیست براي چنین قضایاي پیچیده

یا باید تصویب کنی یا باید  …من خواهان تصویب فرمان علیه کشیشها هستم؛ «: یکی از شورشیان فریاد زد. کرد

شخصی . دیگري شمشیر خود را به سوي لویی نشانه گرفت، و شاه ظاهراً تحت تأثیر آن حرکت واقع نشد» !بمیري

باد  زنده! باد ملت زنده«: مهاجمان فریاد برآوردند. تقدیم کرد و او آن را با خوشحالی برسر نهاد رنگی به او کاله سرخ

اند، و  شاکیان آن محل را ترك کردند و گزارش دادند که شاه را خوب ترسانده» !باد شاه زنده«و بعد هم » !آزادي

رغم وتو، اجرا شد؛  یون سوگند نخورده، علیفرمان علیه روحان. جمعیت ناراضی ولی خسته، بتدریج به شهر بازگشت

الناس جدا کند، از شاه دعوت کرد که به مجلس بیاید؛ و هنگامی که لویی  ولی مجلس، که مایل بود خود را از عوام

فرا  شاه هم به تعهد آن در مورد وفاداري ممتد نسبت به سلطنت گوش. وارد شد مجلس بگرمی از وي پذیرایی کرد

از آشتی تشریفاتی بورژوازي با سلطنت خشنود نبودند؛ آنها صداقت و ) رادیکالها(اصالحات اساسی طرفداران . داد

نیت شاه را باور نداشتند، و از آمادگی مجلس جهت متوقف ساختن انقالب، بویژه در زمانی که طبقۀ متوسط  حسن

یر و مارا بتدریج باشگاه ژاکوبن را از روبسپ. هاي اقتصادي و سیاسی خود را استوار ساخته بود، خشمگین بودند پایه

کارگران در شهرهاي . حاالت بورژوایی بیرون آورده آن را از محبوبیت بیشتري در میان مردم برخوردار ساخته بودند

هنگامی که مجلس از دپارتمانها خواست تا هریک گروهی از . شدند صنعتی متمایل به همکاري با کارگران پاریس می

لی را براي شرکت در مراسم سومین سالروز سقوط باستیل به پاریس بفرستند، گروههاي مزبور بیشتر اتحادیۀ گارد م

گروهی که بیش از دیگران ملتهب و . وسیلۀ کمونهاي شهري انتخاب شدند و طرفدار سیاستهاي افراطی بودند به

این عده، . کرد که شاه را عزل کند ژوئیه از مارسی بیرون آمد و عهد 5شد در  نفر تشکیل می 516شوریده بود و از 

دولیل تصنیف کرده بود و به نامی مشهور شد که   خواندند که روژه ضمن حرکت از نقاط مختلف فرانسه، آهنگی را می

.»مارسیز«خود مصنف قصد آن را نداشته بود، یعنی 

ژوئیه به پاریس رسیدند، ولی کمون پاریس از آنها  14ن هیئت نمایندگی از مؤتلفین پس از سربازان مارسی و چندی

کمون ـ دفتر مرکزي نمایندگان . خواست که مراجعت خود را به تعویق بیندازند، شاید به آنها نیاز داشته باشد
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ادارات خود در شهرداري شهرـ در این هنگام تحت تسلط رهبران افراطی بود، و هر روز، از » بخش«وهشت  چهل

  .کرد متصدیان شهرداري را به عنوان حکومت پایتخت تعیین می) هتل دوویل(

اي که به وسیلۀ دوك برونسویک از کوبلنتس صادر شده بود دوباره گرفتار وحشت  ژوئیه، شهر در نتیجۀ بیانیه 28در 

  :و خشم شد

ي متحدي را که در مرزهاي فرانسه گرد آمده است به چون اعلیحضرتین امپراطور و پادشاه پروس فرماندهی لشکرها

هایی را که مشخص سیاست اعلیحضرتین است، و هدفهایی را که در نظر دارند، براي اهالی  اند، مایلم انگیزه من سپرده

  .آن کشور پادشاهی اعالم کنم

در آلزاس لورن نقض کردند و نظم اند، پس از آنکه حقوق شاهزادگان آلمانی را  کسانی که زمام امور را به دست گرفته

اي به امپراطور و  سرانجام کار خود را با اعالن جنگ غیرعادالنه …و حکومت قانونی را در داخل کشور برهم زدند، 

  …تکمیل کردند  فروبومانحمله یه ایالتهاي 

ومرجی که در داخل فرانسه برپا شده  مخصوصاً به هرج …ابل توجه دیگري را افزود، به آن مصالح مهم باید موضوع ق

است باید خاتمه داد، و از حمله به سلطنت و مذهب جلوگیري کرد، و امنیت و آزادیی را که شاه از آن محروم شده 

ه حقاً به او تعلق دارد اعمال است به وي بازگردانید، و او را در وضعی قرار داد که بار دیگر اختیارات مشروعی را ک

  .کند

رویهاي حزب حاکم تنفر دارند، و بخش اعظم مردم در انتظار روزي  با اعتقاد به اینکه عقالي ملت فرانسه از زیاده

انگیز ظالمان خود قیام کنند، اعلیحضرتین امپراطور و پادشاه پروس از آنان  هستند که آشکارا علیه اقدامات نفرت

دو دربار متحد  :دارم که برطبق این نظریات، اعالم می. درنگ به راه عقل و عدالت و صلح بازگردند یخواهند که ب می

 …. دست آوردن متصرفاتی بر ثروت خود بیفزایند هیچ هدفی غیر از سعادت فرانسه ندارند، و هیچ مایل نیستند با به

ل سربازان اعلیحضرت داشته باشند و به سوي آنها هایی که جرئت دفاع از خود را در مقاب ساکنان شهرها و دهکده. 7

ویران  …هاي آنها درنگ برطبق شدیدترین مقررات جنگ رفتار خواهد شد و خانه با آنها بی …. تیراندازي کنند

   …. خواهد گشت

.  …درنگ و بدون تأخیر از پادشاه خود اطاعت کنند شود که بی از شهر پاریس و ساکنانش خواسته می.  8

که اگر کسانی با زور وارد قصر تویلري شوند یا به آن حمله کنند، اگر کوچکترین  …دارند رتین اعالم میاعلیحض

درنگ تأمین نشود، با اقدام نظامی و  آسیبی به پادشاه، ملکه، و خانوادة سلطنتی برسد، و اگر امنیت و آزادي آنان بی

  . …تخریب کامل پاریس، انتقامی فراموش نشدنی خواهند گرفت

کنم که جلو حرکات و عملیات قوایی  خواهم و به آنها توصیه می به همین علل است که از همۀ اهالی کشور مصراً می

جا راه آن را باز کنند و در کمال صمیمیت به یاري آنان  را که زیر فرمان من است نگیرند، بلکه، برخالف، همه

   …. بپردازند

  

  1792ژوئیۀ  25مرکز فرماندهی در کوبلنتس، 

  کارل ویلهلم فردیناند

  دوك برونسویک ـ لونبورگ
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به منزلۀ دعوت ) که شاید از طرف مهاجران انتقامجو به دوك محبوب پیشنهاد شده بود(آن هشتمین بند وحشتناك 

از مجلس، کمون، و اهالی پاریس بود که یا از انقالب دست بردارند یا با هر وسیله و به هر قیمت در برابر مهاجمان 

طلبی با برونسویک، انقراض  ژوئیه، روبسپیر، ضمن خطاب به باشگاه ژاکوبن، به عنوان مبارزه 29در . ومت کنندمقا

ژوئیه، مؤتلفین مارسی، که  30در . فوري سلطنت و برقراري جمهوري را با حق رأي براي همۀ مردان خواستار شد

اوت و روزهاي  4در . دادند که در خلع شاه بکوشند هنوز در پاریس بودند، به سایر گروههاي ایالتی پیوستند و قول

 6بعد، بخشهاي پاریس یکی پس از دیگري به مجلس اعالم داشتند که دیگر حاضر به اطاعت از شاه نیستند؛ و در 

اوت، مارا از  9در . مجلس در این باره اقدامی نکرد. اي به نمایندگان فرستادند که لویی باید عزل شود اوت عریضه

خائنانی که ملت «اش و همۀ کارمندان سلطنتی را به عنوان  خواست که به تویلري حمله برند، شاه و خانوادهمردم 

در آن شب، کمون و بخشها زنگهاي . دستگیر کنند» بایستی در مرحلۀ اول آنها را براي سعادت جامعه قربانی کند می

  .بعد در پیرامون تویلري گرد آیندکلیساها را به صدا درآوردند و از مردم خواستند که صبح روز 

وپنج بخش سهم خود را از مردانی که به تفنگ و دوشاخه و  ، بیست7آمدند؛ تا ساعت  3بعضیها صبح زود ساعت 

تن از مؤتلفین به آنها پیوستند؛ ظرف مدت کوتاهی تعداد  800شمشیر مجهز بودند فرستادند؛ بعضیها با توپ آمدند؛ 

لویی که . شد نگهبان دیگر محافظت می 200سرباز سویسی و  900قصر به وسیلۀ . نفر رسید 9‘000جمعیت به 

امیدوار بود جلو زورگویی را بگیرد، خانوادة خود را از اطاقها سلطنتی به تماشاخانۀ قصر برد، جایی که مجلس جلسۀ 

به » .جلوگیري کنمام که از جنایت عظیمی  اینجا آمده«: سپس گفت. در وضعی آشفته تشکیل داده بودخود را 

شد، سویسیها از  هایی که به اطاق خواب شاه منتهی می در پاي پله. شورشیان اجازه داده شد که وارد حیاط شوند

از صد مرد و زن را  پیشرفت بیشتر جلوگیري کردند؛ جمعیت به طرف آنها فشار آورد؛ سویسیها شلیک کردند و بیش

نشینی کنند؛ آنها پذیرفتند، ولی  اد که دست از شلیک بردارند و عقبشاه به سویسیها پیغام د. به قتل رساندند

جمعیت به رهبري سربازان مارسی، بر آنها غلبه کردند و بیشتر آنها را به قتل رساندند و تعداد زیادي از آنها را 

خانه را در جشن مستخدمان و کارکنان آشپز. تن را به شهرداري بردند و آنها را در آنجا کشتند 50دستگیر کردند؛ 

اي خسته  را همراه با پیانوي ملکه خواندند؛ فاحشه» مارسیز«سربازان مارسی آهنگ . آمیز خون به قتل رساندند جنون

در حیاطهاي . اثاث منزل را سوزاندند؛ و سردابهاي شراب را غارت کردند. بر روي بستر ملکه به استراحت پرداخت

بود، جمعیت شادان نهصد ساختمان را آتش زدند و به طرف مأموران ) زلکارو(مجاور، که محل نمایش سوارکاران 

بعضی از فاتحان با پرچمهایی که از لباسهاي سرخ . نشانی که براي اطفاي حریق آمده بودند شلیک کردند آتش

به  نگهبانان سویسی ساخته بودند به رژه رفتن پرداختندـ و این نخستین مورد شناخته شده از پرچم سرخ بود که

. گرفت عنوان نشانۀ انقالب مورد استفاده قرار می

مجلس درصدد برآمد که خانوادة سلطنتی را نجات دهد؛ ولی قتل چند نفر از نمایندگان به وسیلۀ جمعیت، بقایاي 

کمون نیز آنها را تحت نظارت شدید . نمایندگان را متقاعد ساخت که پناهندگان سلطنتی را در اختیار کمون بگذارند

لویی بدون مقاومت . بود حبس کرد» شهسواران پرستشگاه«اي مستحکم و متعلق به  که عبارت از صومعه» تامپل«ر د

تسلیم شد، و بر حال همسرش که در این هنگام مویش به سپییدي گراییده بود و همچنین بر حال فرزند بیمارش 

  .کار خود نشست اظهار تأسف کرد، و صبورانه در انتظار پایان

III ـ دانتون  

هاي متشنج، تقریباً همۀ نمایندگان دست راست از حضور در مجلس خودداري کرده بودند؛ پس از  در طی این هفته

ماندة مجلس در این هنگام رأي داد که به جاي  این ته. اعضاي اصلی باقی ماندند 745تن از  285اوت، تنها  10

آید؛ قسمت اعظم نمایندگان ژرژدانتون را برگزیدند تا ریاست پادشاه و مشاورانش یک شوراي اجرایی موقتی برسرکار 
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سروان را به عنوان وزیر   شورا را به عنوان وزیر دادگستري به عهده گیرد، و روالن را به عنوان وزیر کشور و ژوزف

بسیار اي کوششی جهت آرام کردن پاریسیها بود زیرا وي نزد آنها  انتخاب دانتون تااندازه. جنگ انتخاب کردند

  .رفت محبوبیت داشت؛ گذشته از این، وي در آن هنگام قابلترین و نیرومندترین شخصیت نهضت انقالب به شمار می

وي که در . وسه سال داشت و دو سال بیشتر از عمرش باقی نمانده بود؛ انقالب حق طبیعی جوانی است دانتون سی

در را که وکالت دادگستري بود برگزید، و به عنوان وکیل آرسی ـ سور ـ اوب در شامپانی به دنیا آمده بود، شغل پ

دعاوي در پایتخت ترقی کرد، ولی در صدد برآمد که با دوستش کامی دمولن در یک ساختمان، یعنی در بخش 

بینی و . از مدت کوتاهی در باشگاه کوردلیه مقامی برجسته یافتند کارگري کوردلیه، زندگی کند؛ این دو نفر پس

اي در کودکی آسیب دیده و پوستش براثر مهر آبله ناهموار شده بود؛ با این حال، هنگامی  ون براثر حادثهلبهاي دانت

کردند یا صداي  شدند یا حدت ذهن و قاطعیت افکار او را احساس می که مردم با قد بلند و کلۀ بزرگ او مواجه می

انداخت  ه ژاکوبنها یا در میان کارگران طنین میبلند و غالباً کفرآمیز او را که در مجلس انقالبی یا در باشگا

.آورد شنیدند، تعداد کمی از آنها پوست و بینی و لبهاي او را به نظر می می

امکان داشت که در داوریهاي خود خشن و ظاهراً بی احساسات . اخالقش مانند چهره یا صدایش سبعانه یا آمرانه نبود

اي در دل  یب کردـ ولی مهربانی و لطفی در وجودش مستتر بود، و کینهعام سپتامبر را تصو باشد ـ چنانکه قتل

کردند که چرا دستورهاي اکید  بیشتر اوقات، دستیارانش تعجب می. کرد نداشت؛ آمادة بخشودن بود و زود عفو می

یرا جرئت دیري نگذشت که جان خود را از دست داد، ز. کند خود را نقض یا از قربانیان اوامر شدید خود حمایت می

گوییهاي  برخالف روبسپیر متین، دوستدار بذله. کرد بگوید که در ترور افراط شده و زمان ترحم فرارسیده است

اي زیبا در آرسی  کرد؛ خانه آورد و هم پول خرج می هم پول در می. وار و لذات دنیوي و قمار و زنان زیبا بود رابله

آورد؛ بعضی  دست می دانستند که پول الزم را از کجا به مردم نمی. داشت و قطعات وسیعی از اراضی کلیسا را خرید

دالیلی که علیه او وجود دارد بسیار است؛ با وجود این، خود . بردند که براي حفظ پادشاه رشوه گرفته است گمان می

گرفت  ول شاه را میپ. را وقف مترقیترین اقدامات انقالبی کرد، و ظاهراً هرگز به هیچ یک از مصالح آن خیانت نورزید

دانست که دیکتاتوري پرولتاریا اصطالحی با تناقض لفظی است،  با وجود این، می. کرد و براي طبقۀ زحمتکش کار می

  .اي بیش نپاید و ممکن است در حیات سیاسی لحظه

) آنجا بازگرددکه امیدوار بود پس از مدت کوتاهی به (اش  کتابخانه. سبب تعلیم و تربیت وسیعش، خیالپرست نبود به

جلد به ایتالیایی بود؛ انگلیسی و فرانسه را  52جلد کتاب به زبان انگلیسی،  72جلد کتاب به فرانسوي،  571شامل 

به . المعارف دیدرو را داشت جلد از کتابهاي روسو، و همۀ مجلدات دائرة 16جلد از آثار ولتر و  91. خواند خوب می

به سخنان او در . کرد مذهب توجهاتی نسبت به حال مستمندان دارد هواداري می خدا معتقد نبود، ولی از این فکر که

  : که شبیه حرفهاي موسه در یک نسل بعد است گوش دهید 1790سال 

کند  مردي که در دشت کار می …. ام ـ خداي همۀ جهان و عدالت کنم که فقط یک خدا شناخته شخصاً اعتراف می

او  …. آمیزشان مدیون کشیشهاست ، مردانگی، و پیري او از لحاظ دقایق سعادتزیرا جوانی …همین عقیده را دارد

ولی نگذارید فقرا بترسند که ممکن  …. اگر هم میل دارید به او درس بدهید. را با خیالهاي باطلش تنها بگذارید

. است تنها چیزي را که موجب وابستگی آنها به زندگی است از دست بدهند

در تعقیب این هدفها، . کرد ومرج داخلی می چیز را صرف حفظ انقالب از حملۀ خارجی و هرج به عنوان رهبر، همه

برد، مارا او را تقبیح  حاضر بود با هرکس ـ روبسپیر، مارا، شاه، ژیروندنها ـ همکاري کند؛ ولی روبسپیر به او رشک می

اشتند و در نتیجۀ اهانتهایش برخود کرد، شاه به او بدگمان بود، و ژیروندنها از چهره و صدایش وحشت د می

ساخت ولی براي صلح مذاکره  زمینۀ جنگ را برپا می. توانست به مقاصدش پی ببرد هیچ یک از آنها نمی. لرزیدند می
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طلبان  اي از سلطنت جنگید، ولی به عده گفت؛ براي انقالب می غرید ولی از ترحم سخن می کرد؛ مثل شیر می می

  . کرد ک میجهت فرار از فرانسه کم

در مقام وزیر دادگستري کوشید که همۀ صفوف انقالبی را براي دفع حملۀ مهاجمان متحد کند؛ مسئولیت برانگیختن 

. شدند هاي آشفته نیاز داشت؛ آنها سربازان پرشوري می اوت به عهده گرفت؛ جنگ به کمک آن روحیه 10عوام را در 

شد که همۀ  گرفت؛ این اقدام باعث می علیه پادشاهان را میاما جلو کوششهاي نابهنگام در حمایت از شورش 

بر انتقال دولت و مجلس به آن سوي  با پیشنهاد ژیروندنها مبنی. فرمانروایان اروپا در دشمنی با فرانسه متحد شوند

راي زمان مباحثه منقضی شده و وقت عمل ب. برد رود لوار مخالفت کرد؛ این عقبنشینی روحیۀ مردم را از بین می

، ضمن نطقی شورانگیز،  1792سپتامبر  2در . تشکیل لشکرهاي تازه و تقویت روحیه و اعتماد آنها فرارسیده بود

قواي پروسی ـ اتریش وارد . عبارتی را بر زبان آورد که فرانسویان را برانگیخت و در سراسر قرنی پرآشوب طنین افکند

کننده مردد  العملی شدید و هراسی تضعیف پاریس میان عکس. دفرانسه شده و به پیروزیهاي متوالی دست یافته بو

بود، دانتون، که سخنگوي شوراي اجرائی بود، به مجلس رفت و نمایندگان و ملت را با این سخنان تشجیع کرد و آنها 

  :را به جنگ برانگیخت

اند؛ همه پراز  ه هیجان آمدههمه ب. براي وزیر مملکتی آزاد، موجب خشنودي است که نجات یافتن کشور را اعالم کند

گروهی از مردم مرزهاي ما را حفظ خواهند کرد؛ گروهی به حفر  …. ذوق و شوقند؛ و همگی مایل به ورود جنگ

سنگر خواهند پرداخت، و آن را مجهز خواهند ساخت؛ و گروه سوم با نیزه از داخل شهرهاي ما به دفاع خواهند 

   …. دادن کمک یا تهیۀ سالح امتناع کند، اعدام شود نظر ما این است که هرکس از …. پرداخت

آوریم براي اعالم خطر نیست؛ بلکه براي حمله به دشمنان فرانسه است براي پیروزي  صدا درمی اگر زنگ کلیساها را به

  .باید شهامت داشته باشیم، شهامت داشته باشیم، همیشه شهامت داشته باشیم، تا فرانسه را نجات دهیم

.انگیزترین واقعۀ انقالب آغاز شد انگیز بود، ولی در همان روز، غم خی و هیجاننطقی تاری

IV 1792سپتامبر  6ـ 2: عام ـ قتل   

سپتامبر به حد اعالي خود رسید شور و حرارت خود را از کشمکش  2بخشی از منابع جزئی تب احساساتی که در 

. ظور پرستش دولت به جاي مذهب صورت گرفتروزافزون میان مذهب و دولت و از کوششی اخذ کرد که به من

مجلس مؤسسان آیین کاتولیک را به منزلۀ مذهب رسمی پذیرفته و تعهد کرده بود که به کشیشها به عنوان کارمند 

دیدند که دولت کمک مالی جهت اشاعۀ دینی  اما عناصر افراطی در کمون پاریس دلیلی نمی. دولت حقوق بپردازد

و سلطنت همکاري کرده ) الطوایفی ملوك(اي شرقی بود و مدتها با فئودالبسم  صورت افسانه هکند که در نظر آنها ب

نتیجه آنکه یک سلسله اقدامات انجام گرفت . این نظریات مورد قبول باشگاهها و سرانجام مجلس مقنن واقع شد. بود

  .ردکه خصومت کلیسا با دولت را به صورت تهدیدي مکرر و دائمی علیه انقالب درآو

ساعتی چند پس از خلع شاه، کمون فهرستی از کشیشهایی را که مظنون به داشتن احساسات و مقاصد ضدانقالبی 

بودند براي بخشها فرستاد، و تا آنجا که ممکن بود بسیاري از آنها را دستگیر و به زندانهاي مختلف فرستاد، و اینها 

در . ، مجلس به هرگونه نظارت کلیسا بر تعلیم و تربیت پایان داداوت 11در . عهده گرفتند عام را به نقش عمده در قتل

اوت، مجلس فرمانی عمومی به همان  18در . عام ممنوع کرد اوت، کمون پوشیدن البسۀ مذهبی را در مالء 12

اوت، تبعید همۀ کشیشهایی را که  28در . هاي مذهبی باقیمانده را از بین برد مضمون را صادر کرد، و همۀ فرقه

نسبت به اساسنامۀ مدنی روحانیون سوگند نخورده بودند خواستار شد، و به آنها دو هفته جهت خروج از فرانسه 

از آنجا که . وپنج هزار کشیش به سایر کشورها گریختند و به تبلیغات مهاجران افزودند مهلت داد؛ در حدود بیست

خشها در دست داشتند، مجلس مجبور شد که این وظیفه را روحانیون تا این زمان دفاتر تولد و ازدواج و وفات را در ب
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نظر به اینکه بیشتر مردم اصرار داشتند که این وقایع را با مراسم کلیسایی وقار و شکوه . به مقامات غیرمذهبی بسپارد

ببخشند، کوشش در راه طرد تشریفات دیرین باعث افزایش اختالف میان مردم دیندار و دولتی شد که با تعلیم 

کمون، ژاکوبنها، ژیروندنها، و مونتانیارها همگی در این برنامه با یکدیگر . ورزید شرعیات و مطالب دینی مخالفت می

صورت مذهب مردم در خواهد آمد؛ و آزادي، برابري، و  مشترك بودند که اخالص و سرسپردگی به جمهوري جوان، به

صورت هدف نظم اجتماعی و آزمایش  یشرفت تثلیث جدید بهالقدس را خواهد گرفت، و پ برادري جاي اب، ابن، و روح

  .نهایی اخالق در خواهد آمد

دراین ضمن، بعضی از . سپتامبر، نخستین روز سال جدید، محول شد 22برقراري رسمی جمهوري جدید به 

نان بود پیشگویان مشتاق از مجلس درخواست کردند که به عنوان قدمی در راه دموکراسی همگانی که مورد توجه آ

عنوان شهروند فرانسوي به همۀ فیلسوفان خارجی که با شجاعت از اصل آزادي دفاع کرده و شایستگی بشریت را «

اوت، مجلس به این درخواست پاسخ داد و تابعیت فرانسوي را به جوزف پریستلی، جرمی  26در » .اند عطا شود داشته

ستالوتسی، تادئوش کوشچوشکو، فردریش شیلر، جرج بنتم، ویلیام ویلبرفورس، آناکارسیس کلوتس، یوهان پ

آلکساندر فون هومبولت به پاریس آمد تا به قول او . واشینگتن، ثامس پین،جیمز مدیسون، الگزاندر همیلتن اعطا کرد

رسید که مذهب جدید، به محض ریشه  به نظر می» .هواي آزادي را استنشاق کند و در تحقیر استبداد حاضر باشد«

.گسترد هاي خود را می اخهگرفتن، ش

و سرسپردگی و هواخواهی خود را به طرق » لباسهاي پلوخوري خود را برتن کرد«سپتامبر، جمهوري جدید  2در 

مردان جوان و میانسال در نقاط سربازگیري گرد آمدند و آمادگی خود را براي خدمت در ارتش . مختلف ابراز داشت

اي عبوس نوارزخم براي  وختن لباسهاي گرم براي آنان پرداختند، و با چهرهزنان از راه محبت به د. اعالم کردند

مردان و زنان و کودکان به مراکز بخش خود آمدند تا سالح و جواهرات و پول جهت . زخمیهاي آینده فراهم آوردند

بعضیها به . ي پذیرفتندمادران، کودکانی را که وابسته به سربازان یا پرستاران عازم جبهه بودند به فرزند. جنگ بدهند

  .زندانها روي آوردند تا کشیشها و سایر دشمنان مذهب جدید را به قتل برسانند

، رهبران انقالبی مانند کسانی رفتار کرده بودند که زندگی )1792ژوئیۀ  25(از زمان صدور اعالمیۀ دوك برونسویک 

انگیز را براي  این یادداشت شگفت) شهرداري(ل اوت، مأموران عمومی در هتل دووی 11در . آنها در معرض خطر است

اي طرح  ایم که نقشه خبر یافته«: سانتر، که در آن هنگام فرماندهی نظامی بخشها را به عهده داشت، فرستادند آنتوان

 خواهش. درنگ به قتل برسانند اي به زندانهاي پاریس بروند و همۀ زندانیها را بربایند و آنها را بی شود که عده می

دانیم که سانتر این یادداشت را  نمی» .کنیم زندانهاي شاتله، کونسیرژري، و الفورس را نیز تحت نظر داشته باشید می

به منظور محاکمۀ دشمنان انقالب تشکیل داد؛ ولی » العاده دادگاه فوق«اوت، مجلس یک  14در . چگونه تعبیر کرد

: اوت به خوانندگان خود نوشت 19ر روزنامۀ دوست مردم مورخ وي د. حکمهایی که داده شد ما را مطلقاً راضی نکرد

گارد [بروید، خائنان، مخصوصاً افسران سویسی  -زندان دیگر- ترین و بهترین کار آن است که به آبی  عاقالنه«

مون ک» !آنها را محاکمه کردن احمقانه است. و شرکاي آنان، را بیرون بکشید و آنها را از دم تیغ بگذرانید] سلطنتی

عنوان سردبیر رسمی برگزید، جایی براي وي در اتاق مجلس  که با این ذوق و شوق به هیجان آمده بود مارا را به

. انتخاب کرد» کمیتۀ نظارت«عضویت  اختصاص داد، و او را به

آنها نیز سبب آن بود که  اگر عوام به سخنان مارا گوش دادند و تا آخرین حد توانایی خود از او اطاعت کردند، به

اوت، پروسیها به رهبري فردریک ویلهلم دوم و دوك برونسویک از  19در . خشمگین از تنفر و لرزان از بیم بودند

همراه آنان عدة معدودي از مهاجران که در صدد انتقامجویی از انقالبیون بودند حرکت . مرزها گذشته بودند

شد که این قلعه بر اثر مسامحه و اغماض افسران  د؛ گفته میاوت، مهاجمان قلعۀ لونگوي را گرفتن 23در . کردند می



۶٨٢٩

سپتامبر، به وردن رسیدند؛ و گزارشی نابهنگام در صبح آن روز به پاریس رسید  2در . اشرافی آن سقوط کرده است

این  ؛ در)ولی این واقعه بعداز ظهر آن روز روي داد(مبنی بر اینکه این قلعۀ ظاهراً تسخیرناپذیر سقوط کرده است 

نظر  به. هنگام راه پاریس به روي دشمنان باز شد، زیرا هیچ لشکر فرانسوي براي جلوگیري از آنها حرکت نکرده بود

  . آمد که پایتخت در اختیار آنان قرار خواهد گرفت؛ دوك برونسویک انتظار داشت که بزودي در پاریس ناهار بخورد می

. و منطقۀ جداگانۀ فرانسه که با یکدیگر زیاد فاصله داشت روي داده بوددر این ضمن، انقالبی علیه انقالب کبیر در د

در . زیستند که هواخواه شاه مخلوع بودند این دو منطقه وانده و دوفینه بود؛ و در خود پاریس هزاران تن از مردمی می

ت تا زندانیان را آزاد کنند اي در جریان اس اي در میان مردم منتشر شده بود مبنی بر اینکه توطئه اول سپتامبر، جزوه

خواستند که به ارتشی که جهت  مجلس و کمون از همۀ افراد نیرومند می. عام انقالبیون بپردازند و همراه آنان به قتل

توانستند زنان و کودکان خود را در اختیار آن  رفت ملحق شوند؛ ولی این مردان چگونه می مقابله با دشمن بیرون می

آمدند بگذارند؟ بعضی از بخشها مقرر  شیش و جانیان معمولی که از زندانهاي پاریس بیرون میطلب و ک همه سلطنت

  . داشتند که همۀ کشیشها و افراد مظنون قبل از حرکت داوطلبان به قتل برسند

. سپتامبر، شش کالسکه حامل کشیشهاي سوگند نخورده به زندان آبی نزدیک شد 2در ساعت دو بعداز ظهر یکشنبه 

اي پرید؛ کشیشی او را با عصا زد؛ جمعیت، در حالی  هی به مسخره کردن آنان پرداختند؛ مردي روي پلۀ کالسکهگرو

آمدند حمله  ها پایین می یافت، به زندانیان که در کنار دروازه از کالسکه فرستادند و تعداد آنها افزایش می که لعنت می

جمعیت از دیدن خون و . رکت جستند؛ هر سی نفر به قتل رسیدندکردند؛ نگهبانانشان نیز در حمله کردن به آنها ش

شدند به هیجان آمدند و به صومعۀ کرملیان  احساس وجد اطمینانبخش ناشی از کشتاري که عامالن آن شناخته نمی

 هنگام، پس از استراحت، جمعیت، که تعداد آن بر شب. رفتند و کشیشهایی را که در آنجا زندانی شده بودند کشتند

بهادرها و قواي سالم و با روح مارسی، آوینیون، و برتانی افزایش یافته بود، همۀ زندانیان خود را  اثر ورود اوباش و بزن

کشیش یا  مجبور به خروج کردند، و دادگاهی براي محاکمۀ فوري آنها تشکیل دادند، و بیشتر آنها را که سویسی یا

د به دست گروهی سپردند که آنها را با شمشیر و چاقو و نیزه و چماق طلب یا از مستخدمان شاه و ملکه بودن سلطنت

.به قتل رساندند

شد به اولیاي  در آغاز، دژخیمان نمونه بودند؛ دزدي وجود نداشت ـ اشیاي گرانبهایی که از قربانیان گرفته می

. حقوق خود برداشت کردندعنوان  گونه غنایم را به گشت؛ بعدها زحمتکشان خسته این منتقل می) کمون(شهرداري 

بعضیها آثار . کرد خواست دریافت می هریک در ازاي کار روزانه شش فرانک و سه بار غذا و هر مقدار شراب که می

اي را که در میان آنها  گفتند، و افراد برجسته شدند تبریک می دادند، و به کسانی که تبرئه می محبت از خود نشان می

هاي محکومان را براي لذت  خو بودند، و شکنجه بعضیها مخصوصاً درنده. کردند یعت میهایشان مشا بودند تا خانه

کردند، و یکی از افراد پرشور، پس از آنکه شمشیر خود را از سینۀ ژنرال اللو بیرون  بیشتر تماشاگران تمدید می

خواست آن را  گویی می .کشید، دست خود را داخل زخم کرد و قلب او را بیرون آورد، و آن را در دهان گذاشت

پرداخت و باده  هر قاتلی، پس از خسته شدن، به استراحت می. بخورد ـ روشی که در دوران توحش رواج داشت

گرفت، تا آنکه همۀ زندانیان آبی از طریق دادگاه کنار کوچه یا  نوشید و پس از مدت کوتاهی کار خود را از سر می می

  .تبرئه یا محکوم شدند

در آنجا، با کارگران تازه و . ، داوران و دژخیمان به سایر زندانها یعنی الفورس و کونسیرژري رفتندسپتامبر 3در 

در اینجا زنی مشهور به نام شاهزاده خانم المبال زندانی شده بود که روزگاري . عام ادامه یافت کار، قتل قربانیهاي تازه

منظور نجات خانوادة سلطنتی  هایی که به ؛ وي در توطئهبسیار ثروتمند و بسیار زیبا و محبوب ماري آنتوانت بود

قلبش . وسه سالگی، گردن زدند و بدنش را مثله کردند صورت گرفته بود شرکت کرده بود؛ و اینک او را، در سن چهل
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 اش بیرون آوردند، و یک جمهوریخواه پرشور آن را خورد؛ سرش را روي نیزه گذاشتند و آن را زیر پنجرة را از سینه

  . که ملکه در آنجا زندانی شده بود به گردش درآوردند» تامپل«

سپتامبر، دامنۀ کشتار به زندانهاي برج سن ـ برنار، سن ـ فیرمن، شاتله و سالپتریر کشیده شد؛ در آنجا، در  4در 

وان هفده وسه ج در میان ساکنان بیستر که بیمارستانی بود، چهل. مورد زنان جوان، هتک ناموس جاي قتل را گرفت

  . تا نوزدهساله قرار داشتند که بیشتر آنها را والدینشان براي معالجه به آنجا فرستاده بودند؛ همۀ آنها به قتل رسیدند

میان مردم . ، نفر رسید1368و  1247عام در پاریس ادامه یافت، تا اینکه تعداد قربانیهاي آن بین  تا دو روز دیگر، قتل

طلبان وحشتزده شده بودند، ولی انقالبیون عقیده  کاتولیکها و سلطنت: اختالف افتاده بود دربارة داوري در این حادثه

پتیون، شهردار . شود العمل شدید بر اثر تهدیدات برونسویک و مقتضیات جنگ مجاز شمرده می داشتند که این عکس

. ها با مشروب نیرویی تازه بخشیدپرستان پرکار به حضور پذیرفت، و به آن عنوان میهن جدید پاریس، دژخیمان را به

بدرستی صورت گیرد؛ آنان  مجلس مقنن بعضی از اعضاي خود را به آبی فرستاد تا توصیه کنند که جریان قانون

عام متوقف شدنی نیست؛ سرانجام، رهبران مجلس ـ ژیروندنها و همچنین  بازگشتند و گزارش دادند که قتل

کمون نمایندگانی فرستاد تا در محاکمات فوري . ین راهها یک تصویبنامه استتر مونتانیارهاـ قبول کردند که مطمئن

: یبوـ وارن، نمایندة کمون، در صحنۀ کشتار آبی حاضر شد و به قاتالن چنین تبریک گفت. شرکت جویند

ه اعتبار مارا مغروران» .دهید کنید؛ شما وظیفۀ خودتان را انجام می همشهریان، شما دشمنان خودتان را قربانی می«

یک سال بعد، هنگامی که ضمن محاکمۀ شارلوت کورده از او پرسیدند که چرا مارا را . عملیات را به خود نسبت داد

: ؛ و چون دلیل خواستند، گفت»عامهاي سپتامبر شد چون او بود که باعث قتل«: کشته است، وي پاسخ داد

هنگامی که از دانتون خواستند جلو کشتار را بگیرد، » .دارندتوانم دلیل بیاورم؛ تمام فرانسویان همین عقیده را  نمی«

طلبان و کشیشها  چرا باید دربارة آن سلطنت«: سپس پرسید» .امکان ندارد«: هاي خود را باال انداخت و گفت وي شانه

ا باید دشمنان خودمان ر …عام کنند خودم را ناراحت کنم؟ آنها منتظر رسیدن بیگانگان بودند که ما را قتل

وقتی که یک عضو . وي در نهانی تعدادي از دوستان و حتی دشمنان شخصی خود را از زندان بیرون آورد» .بترسانیم

به جوانی که » .این کار الزم بود. بنشینید«: همکار او در شوراي اجرایی علیه کشتارها اعتراض کرد، دانتون به او گفت

 …. شما خیلی جوانید که این قضایا را بفهمید«: جواب داد» انید؟د چرا این کار را شنیع نمی«: از او پرسیده بود

به عقیدة او، پاریسیها در این هنگام سرسپردة انقالب شده » .میان پاریسیها و مهاجران باید جویی از خون جاري باشد

نباید انتظار ترحم دانستند که در صورت تسلیم شدن  رفتند می و آن داوطلبانی که براي مقابله با مهاجمان می. بودند

  .بایستی براي حفظ جان خود بجنگند در هر صورت می. داشته باشند

سپتامبر نیز روزي بود که در آن، مجلس مقنن با احساس اینکه حوادث، قانون اساسی را که جهت اجراي آن  2

ود تا قانون اساسی با انتخابات ملی تشکیل ش) مجلسی(برگزیده شده، از بین برده است، رأي داد که کنوانسیونی 

و از آنجا که کشاورزان و زحمتکشان و . اي متناسب با اوضاع جدید فرانسه و نیازهاي روزافزون جنگ تدوین کند تازه

دانستند، دفاع کنند، ظاهراً قابل قبول نبود  بورژواها همگی دعوت شده بودند تا از کشوري که آن را متعلق به خود می

بنابراین، روبسپیر به نخستین پیروزي . ان مالیات یا غیر از آنها، از دادن رأي محروم باشندکه یکی از آنها، خواه مؤدی

کنوانسیونی که شخصیت عمدة آن روبسپیر بود بر اثر شرکت مردان در انتخابات تشکیل : بزرگ خود دست یافت

اي به  در آن روز، در دهکدهدانست که  سپتامبر، مجلس مقنن آخرین جلسۀ خود را تشکیل داد، و نمی 20در  .یافت

فرانسواـ کریستوف کلرمان با قواي مزدور  نام والمی، میان وردن و پاریس، یک لشکر فرانسوي تحت فرمان دوموریه و

پروس و اتریش به رهبري دوك برونسویک مقابل شده و جلو آنها را گرفته و در واقع به فتحی نایل آمده است، زیرا 

شکستۀ خود دستور داد که عقبنشینی کنند، و وردن و لونگوي را که  روس به هنگهاي درهمپس از آن نبرد، پادشاه پ
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خواست از طرف فرانسۀ دوردست آسیبی ببیند، به ویژه  فردریک ویلهلم دوم نمی. جزء خاك فرانسه بود ترك گویند

کرد؛ گذشته از  رقابت می آنکه در این زمان با روسیه و اتریش برسر تقسیم لهستان و انتخاب بزرگترین قسمت آن

.بردند این، سربازانش به سختی از اسهالی که ناشی از خوردن انگورهاي ایالت شامپانی بود رنج می

اي مشهور بدین  گویند گوته که در آن نبرد حضور داشت و از اعضاي ستاد دوك ساکس ـ وایمار بود، نکته می

  .».اي در تاریخ جهان آغاز شده است عصر تازهجا  از امروز از همین«: مضمون بر زبان رانده است

  

  

  فصل چهارم

  کنوانسیون

  1795اکتبر  26 -1792سپتامبر  21

I ـ جمهوري جدید  

 1791تر از انتخابات سال  انتخاباتی که بمنظور تشکیل سومین مجلس انجام شد به وسیلۀ ژاکوبنها حتی زیرکانه

: فرایند کار دقیقاً غیرمستقیم بود. جه بود، و هم با انحطاط آن قرینانجام گرفت؛ این مجلس، هم با اعتالي انقالب موا

شدند و نمایندگانی را انتخاب  کردند، و اینان در کمیتۀ انتخاباتی جمع می دهندگان برگزینندگان را انتخاب می رأي

عام انجام  مالء هر دو جریان انتخابات شفاهی بود، و در. کردند که نمایندة بخش آنها در کنوانسیون باشند می

در . شدند کردند، گرفتار ضرب و شتم می دهندگان به رهبران محلی توهین می گرفت؛ در هر مرحله، چنانچه رأي می

میلیون نفري که   ؛ از هفت»تعداد غائبان بیشمار بود«کاران از رأي دادن خودداري کردند؛  شهرها، محافظه

سپتامبر آغاز شد  2گیري در  در پاریس، رأي. ر نفر شرکت نکردندتوانستند رأي بدهند، شش میلیون وسیصد هزا می

داد که چگونه باید رأي داد و  عامها نشان می هاي زندان، قتل و تا چندین روز ادامه یافت، در صورتی که در کنار دروازه

طلبان  وانده که سلطنت رو از در بسیاري از بخشها، کاتولیکهاي مؤمن از رأي دادن خودداري کردند؛ از این. زنده ماند

در پاریس، مجلس . نفر آنها در مورد اعدام شاه رأي موافق دادند 6نماینده انتخاب شد که  9در آن اکثریت داشتند 

اي که از طرف پایتخت برگزیده شده  نماینده 24انتخاباتی در باشگاه ژاکوبنها تشکیل یافت، با این نتیجه که همۀ 

  /صب و از حامیان کمون بودند، مانند دانتون، روبسپیر، مارا، دمولن، بیوـ وارن، کولودخواهان متع بودند از جمهوري

رو بریسو، روالن،  در استانها، ژیروندنها بیشتر در انتخابات دستکاري کردند؛ از این …). نقاش(اربوا، فررون، داوید 

در میان بیگانگانی که انتخاب . دست آوردندکوندورسه، پتیون، گوده، باربارو، و بوزو، حق خدمت و کشته شدن را به 

یافته  تبدیل» اگالیته همشهري فیلیپ«اورلئان، که نامش به / دوك د. شدند، پریستلی، کلوتس، و پین را باید نام برد

.بود، به نمایندگی از یک قشر افراطی پاریس انتخاب شد

همۀ آنها، به . نماینده حضور داشتند 750 تشکیل شد، 1792سپتامبر  21هنگامی که کنوانسیون در تویلري در 

صدوهشتاد نفر ژیروندن . استثناي دو نفر، از طبقۀ متوسط بودند؛ دو نفر آنها کارگر و تقریباً بقیه همه حقوقدان بودند

بیان بودند رهبري مجلس را به عهده گرفتند، و به دلیل آنکه خطر حمله وجود  که متحد و تربیت یافته و خوش

انین مربوط به مظنونان، مهاجران، و کشیشها و همچنین نظارت بر اقتصاد زمان جنگ را متوقف کردند؛ کار ندارد، قو

و پیشۀ آزاد را برقرار ساختند؛ ولی ظرف مدت کوتاهی شکایاتی در مورد سودجویی و انجام فعل و انفعاالتی در 

افراطیون براي مصادرة امالك وسیع و تقسیم  منظور جلوگیري از نهضتی در میان ژیروندنها، به. قیمتها شنیده شد

. اي دربارة حرمت مالکیت خصوصی به تصویب رساندند آنها در میان مردم، در همان روز تشکیل کنوانسیون، الیحه
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 22توافق کردند و در » دشت«ژیروندنها که بدین ترتیب خاطرجمع شده بودند، با مونتانیارها و اعضاي فرقۀ سیاسی 

  .نخستین جمهوري فرانسه را اعالم داشتند 1792سپتامبر 

در همان روز، کنوانسیون مقرر کرد که پس از یک سال تطبیق، در فرانسه و متصرفات آن، تقویم انقالبی به جاي 

 21تا  1792سپتامبر  22از (سال اول : در تقویم جدید، سالها بدین ترتیب نامگذاري شد. تقویم مسیحی مرسوم شود

واندمیر : ماهها نیز برطبق آب و هواي خاص آنها نامگذاري شد. سال دوم و سوم به همین ترتیب، )1793سپتامبر 

، براي ماههاي پاییز؛ نیووز )منسوب به مه سرد و غلیظ(، و فریمر )منسوب به مه(، برومر )منسوب به انگورچینی(

منسوب به (اي ماههاي زمستان؛ ژرمینال ، بر)منسوب به باد(، و وانتوز )منسوب به باران(، پلوویوز )منسوب به برف(

، )منسوب به درو(، براي ماههاي بهار؛ و مسیدور )منسوب به چمن(، و پرریال )منسوب به گل(، فلورئال )زدن جوانه

و هر » دکاد«، براي ماههاي تابستان، قرار شد هرماه سه )منسوب به میوه(، و فروکتیدور )منسوب به گرما(ترمیدور 

. عنوان روز استراحت بگیرد  خواهد بود که جاي یکشنبه را به» دکادي«اشد؛ و در آخر هر دکاد یک دکاد ده روز ب

کنوانسیون امیدوار بود که این تقویم باعث . صورت جشنهاي ملی درآمد پنج روز باقیمانده، معروف به سانکولوتید به

شود به  و وظایفی را که موجب باروري آن می شود که فرانسویان از آن پس به یاد قدیسین و فصول نبوده بلکه زمین

، مورد استفاده قرار گرفت و در 1793نوامبر  24تقویم جدید در . خاطر بیاورند؛ طبیعت جاي خدا را خواهد گرفت

  .میالدي منقضی شد 1805پایان سال 

عقیده بودند؛ ولی  مژیروندنها و مونتانیارها در بارة مالکیت خصوصی، جمهوري و جنگ علیه مسیحیت با یکدیگر ه

ژیروندنها از نفوذ پاریس که از لحاظ جغرافیایی . دربارة چند مسئلۀ دیگر تاحد مرگ با یکدیگر اختالف داشتند

خواستند که این عده دربارة  نامتناسب بودـ یعنی از لحاظ تعداد نمایندگان و جمعیت آن ـ خشمگین بودند و نمی

فرانسه قابل اجرا باشد؛ مونتانیارها از تأثیر بازرگانان و میلیونرها در تعیین  بگیرند که در مورد همۀ کارهایی تصمیم

از مقام خود به ) رأي به او داده بود 638رأي ممکن،  700که بخش او از (دانتون . آراي ژیروندنها ناراحت بودند

. ه صلح با پروس و اتریش ترغیب کندعنوان وزیر دادگستري استعفا کرد تا ژیروندنها و مونتانیارها را متحد و آنها را ب

هاي دوران وزارت او  عنوان بت پاریس افراطی بدگمان بودند، و خواهان بررسی فهرست هزینه اما ژیروندنها از او به

وي به رشوه دادن عقیدة (کننده مصرف مبالغ خرج شده را به اطالع آنها برساند  شدند؛ وي نتوانست به طرزي اقناع

چنین نتوانست بگوید پولی که با آن سه خانه در پاریس یا حوالی آن و یک ملک وسیع در ؛ هم)بسیار داشت

دانتون ضمن آنکه . کرد دپارتمان اوب خریداري کرده از کجا آمده است؛ شکی نبود که وي به سبکی عالی زندگی می

.داشت و به روبسپیر پیوستخواند، از مساعی خود دربارة صلح داخلی و خارجی دست بر مخالفان خود را ناسپاس می

روبسپیر اگرچه نزد احزاب از لحاظ محبوبیت پس از دانتون قرار داشت، در میان نمایندگان به منزلۀ شخصیتی 

رأي  235گیري براي مقام ریاست کنوانسیون، فقط شش رأي داشت؛ حال آنکه روالن  در رأي. شد متوسط تلقی می

کننده، و  داراي افکار و عقاید جزمی در کلیات، داراي اصول اخالقی خسته در نظر نمایندگان، وي فردي. آورده بود

سازگاري و هماهنگی پنهانیی در . کشید به قدرت خود بیفزاید طلبی محتاط بود که بیصبرانه انتظار می فرصت

تویلري یا  گرچه از درگیري مستقیم در حمله به. داد شد که نفوذ او را بتدریج افزایش می پیشنهادهایش دیده می

عامهاي سپتامبر خودداري ورزیده بود، آنها را تصویب کرده بود، تا سیاست بورژواها را با وحشت از مردم آشنا  قتل

طلبان و  از همان آغاز از شرکت افراد بالغ در انتخابات هواداري کرده بود ـ گرچه، عمالً، با دور کردن سلطنت. کند

از اصل مالکیت خصوصی نیز دفاع کرده و تقاضاي بعضی از افراد . ت کرده بودگیري موافق کاتولیکها از صندوق رأي

تهیدست را در مورد مصادره و توزیع مجدد اموال نپذیرفته بود؛ با وجود این، وضع مالیات بر ارث و سایر مالیاتها را 

در این ضمن، منتظر » .ه شودبر اثر اقدامات معتدل ولی مؤثر، از عدم تساوي شدید ثروت کاست«پیشنهاد کرده بود تا 
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عقیدة راسخ داشت که . رویهاي خویش خود را فرسوده کنند فرصت بود، و به رقیبان امکان داد که با هیجان و زیاده

وي نیز مانند همۀ این «. کرد که روزي کشته خواهد شد روزي قدرت را به دست خواهد گرفت ـ و پیشبینی می

ترین و پرهیجانترین مدافع  سرسخت » .اً ساعت به ساعت در خطر خواهد بوددانست که زندگی او تقریب مردان می

وي . آورد ترین مدافعات را از این طبقه به عمل می طبقۀ کارگر نه روبسپیر بود و نه دانتون؛ بلکه مارا بود که قهرمانی

هوري فرانسه تغییر داده و در سپتامبر، به منظور تجلیل از جمهوري جدید، نام روزنامۀ خود را به روزنامۀ جم 25در 

به مرگش  ؛ و کمتر از یک سال)وسه سال داشت وچهارسال و دانتون سی روبسپیر سی(ساله بود  ونه این هنگام چهل

مارا ژیروندنها را دشمنان خلق و عامالن . ناپذیر علیه ژیروندنها به کار برد باقی مانده بود، ولی آن را در نبردي سازش

اقتصاد «صورت بازوي سیاسی  دانست، که ظاهراً در نظر داشتند انقالب را به یشه و در حال ترقی میپ بورژوازي تجارت

انتقادات شدید او در سراسر پاریس طنین افکند و بخشها را به شورش واداشت و در کنوانسیون . درآورند» آزاد

دانستند  دانتون و روبسپیر و مارا می »ویراتوس تریوم«ژیروندنها آنچه را که . وجود آورد خصومتی تقریباً همگانی به

مارا در کنار مونتانیارها . کرد دانست، و روبسپیر از او احتراز می کردند، ولی دانتون او را از خود نمی تقبیح می

، ورنیو و دیگران اسنادي را در کنوانسیون 1792بر سپتام 25در . نشست، ولی معموالً تنها و بدون دوست بود می

هنگامی که . وجود آورده است عامها را به خواندند مبنی بر آنکه مارا از حکومت دیکتاتوري طرفداري کرده و قتل

به او حمله » !بنشین«برخاست، نمایندگان با فریاد  منظور دفاع از خود در حال ضعف و بیماري به» ملت تریبون«

همۀ «: ژیروندنها فریاد زدند» .رسد که در مجلس تعداد زیادي دشمن شخصی دارم نظر می به«: گفت وي می. کردند

سبک محدود رومیها تکرار، و  مارا به سخن گفتن ادامه داد و تقاضاي خود را دربارة دیکتاتوري به» ما دشمن توایم

هاي خود بري  ات خود را به ایجاد زورگویی و بلوا تصدیق کرد، ولی دانتون و روبسپیر را از شرکت در نقشهاشار

یکی از نمایندگان پیشنهاد کرد که او را دستگیر و به اتهام خیانت محاکمه کنند؛ ولی با این پیشنهاد موافقت . دانست

اگر کیفرخواست علیه من تصویب «: ار خود نگاه داشت و گفتاي از جیب بیرون آورد و آن را در کن مارا تپانچه. نشد

ژیروندنها ـ که فرانسه را وارد جنگ کرده بودند ـ در  » .شده بود، مغز خود را در پاي میز خطابه متالشی کرده بودم

 21 در. این ماهها بر اثر پیروزیهاي قواي فرانسه و گسترش قدرت این کشور و افکار انقالبی تقویت شده بودند

، ژنرال آن ـ پیر دومونتسکیوـ فزانساك قواي خود را به ساوواـ که در آن هنگام بخشی از مملکت 1792سپتامبر 

پیشرفت قواي من «: وي در این باره به کنوانسیون چنین گزارش داد. ساردنی بودـ برد و آن را بآسانی تصرف کرد

 27در » .برند نوار سه رنگ را همه به کار می آیند؛ گل می پیروزي است؛ هم در شهر و هم در حومه، مردم به دیدن ما

نوامبر،  27در . سپتامبر ویلفرانش را گرفت 29سپتامبر، یک لشکر دیگر فرانسوي بدون مقابله وارد نیس شد؛ در 

  .بنابه درخواست رهبران سیاسی محلی، ساووا به خاك فرانسه منضم شد

دوکوستین افراد داوطلب خود رابه تسخیر شهر  سپتامبر، ژنرال آدام ـ فیلیپ 25در . تصرف ایالت راینالند دشوارتر بود

اکتبر  21اکتبر وارد ماینتس شد و در  19ورمس و در  اکتبر وارد 5شپایر برانگیخت و سه هزار اسیر گرفت؛ در 

ه جانبداري از انقالب، ب) از متصرفات اتریش(فرانکفورت ـ ام ـ ماین را به تصرف درآورد، دوموریه براي ترغیب بلژیک 

نشینی  ؛ اتریشیها، پس از مقاومتی طوالنی، عقب)نوامبر 6(درژماپ در یکی از نبردهاي عمدة جنگ شرکت جست 

وچهارم، و  نوامبر سقوط کرد؛ لیژ در بیست 14بروکسل در . کردند و چهارهزار کشته در صحنۀ نبرد برجاي گذاشتند

دوموریه به جاي . دهندگان استقبال شد عنوان نجات این شهرها، از فرانسویان به در. ام نوامبر در سی) آنورس(آنتورپن 

آنکه به دستورهاي کنوانسیون گوش فرا دهد و به طرف جنوب برود و به قواي کوستین بپیوندد، در بلژیک باقی ماند 

و چون او را توبیخ . هم زدو، در نتیجۀ معامله با دالالن بازار سیاه در خرید و فروش اسلحه و مهمات، ثروتی به 
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دانتون را براي راضی کردن او فرستادند؛ وي در این کار نیز توفیق یافت، ولی هنگامی . کردند، تهدید به استعفا کرد

).1793آوریل  5(که دوموریه به اردوي دشمن پیوست، دانتون مقصر شناخته شد 

است متمم یکدیگر در پیش گرفتند؛ یکی آنکه فرانسه رهبران کنوانسیون که بر پیروزیها سرمست شده بودند، دو سی

و آلپ و پیرنه و دریاها برسانند؛ دوم آنکه جمعیتهاي مجاور را با دادن ) رن(خود یعنی راین » مرزهاي طبیعی«را به 

به همین سبب بود که فرمان . قول کمک نظامی جهت کسب آزادي اقتصادي و سیاسی، همدست خود کنند

  :منتشر شد 1792ر دسامب 15جسورانۀ 

و همچنین برکناري تمام  -کنند  در تمام مناطقی که با او همکاري می - از این لحظه، ملت فرانسه حاکمیت ملی را 

اند و لغو همۀ مالیاتهایی که به شما تحمیل شده بود،  مقامات کشوري و لشکري را که تاکنون بر شما حکومت کرده

؛ گذشته از این، انحالل هیئتهاي  …دارد فئودالی و سرفداري را اعالم می به هر عنوان، و الغاي عشریه و عوارض

از همین لحظه، شما . کند اي که مخالف برابري است اعالم می اشرافی و روحانی، و الغاي همۀ امتیازات و حقوق ویژه

که حکومت  برادر و دوست و همگی شهروند و از حیث حقوق برابرید و بدون تبعیض از شما درخواست می شود

  . کنید، خدمت کنید و از کشور خود به دفاع بپردازید

شده  هنگامی که از سرزمینهاي فتح. وجود آورد یک سلسله مشکالتی براي جمهوري جوان به» فرمانبرداري«

مالیات جهت سپاه اشغالگر فرانسه مطالبه شد، مردم لب به شکایت گشوده گفتند که به جاي ارباب و ) »آزادشده«(

زمانی که سلسله مراتب کلیسایی در بلژیک و لیژ و راینالند، که از مدتها پیش به . یاتش، ارباب دیگري آمده استمال

حکمروایی یا شرکت در آن عادت کرده بود، وضع خود را، هم از لحاظ دینی و هم از لحاظ قدرت در خطر دید، در 

کرد تا انقالب فرانسه را دفع و در صورت امکان آن  وراي مرزها و مذاهب مختلف دست دوستی به سوي مخالفان دراز

، کنوانسیون، براي جلب حمایت بازرگانان آنتورپن، بازبودن رودخانۀ 1792نوامبر  16هنگامی که، در . را از میان ببرند

انۀ ، رودخ)1648(سکلت را به روي همۀ کشتیها اعالم داشت، هلند آمادة مقاومت شد، زیرا در نتیجۀ صلح و ستفالن 

منزلۀ اعالن جنگ  فرمانروایان اروپا تعهد کنوانسیون را به. همه، غیراز کشتیهاي هلندي، بسته شده بود مزبور به روي

.ترتیب، نخستین اتحادیه علیه فرانسه شکل گرفت به همۀ پادشاهان و اشراف فئودال تلقی کردند، و بدین

اب کند و لویی شانزدهم را به عنوان خائن به دادگاه کنوانسیون در صدد برآمد که پلها را در پشت سر خود خر

وهشت ساله؛ ملکۀ  براي بیشتر اعضاي خانوادة سلطنتی ـ پادشاه سی» تامپل«اوت به بعد  10از . بکشاند

ساله؛ و  چهارده) مادام روایال(وهشت ساله؛ دخترش ماري ـ ترز  بیست» مادام الیزابت«ساله؛ خواهرش  وهفت سی

ژیروندنها، تا آنجا که . ساله حالت زندانی نیمه انسانی پیدا کرده بود لویی شارل هفت) دوفن(فرزندش ولیعهد 

دانستند که دالیل و مدارك موجب محکومیت و اعدام  توانستند، براي به تأخیر انداختن محاکمه کوشیدند، زیرا می

دانتون با آنان موافق بود، اما . دخواهد شد، و این امر حملۀ کشورهاي بزرگ را علیه فرانسه تشدید خواهد کر

ساله بود که توجه کنوانسیون را با  وپنج شخصیتی تاره بر روي صحنه پیدا شد و او لویی ـ آنتوان سن ـ ژوست بیست

لویی با مردم به جنگ پرداخته و شکست خورده «: گفت و می. تقاضایی پرشور جهت کشتن شاه به خود جلب کرد

او قاتل باستیل،  …. اید آمیز او را دیده سیر جنگی خارجی است؛ شما مقاصد جنایتوي مردي وحشی و یک ا. است

این » کدام دشمن، کدام بیگانه، بیشتر به شما آسیب رسانده است؟. و تویلري است …نانسی، و شان ـ دوـ مارس،

اي آهنین در دیواري از  جعبه نوامبر 20ولی در . داشت ادعا براي تسلیم افراد عاقل کافی نبود و آنان را به تأمل وامی

. اطاقهاي سلطنتی تویلري یافت شد که آن را روالن به کنوانسیون آورد، و در نتیجه، اتهام خیانت شدیداً تأیید شد

سند سري بود که از مذاکرات شاه با الفایت، میرابو، تالران، بارناو، چند تن از مهاجران و  625این جعبه حاوي 

رغم اظهارات او در مورد وفاداري نسبت به قانون  مسلم شد که لویی، علی. داشت کار پرده برمی هنگاران محافظ روزنامه
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کنوانسیون دستور داد که چادري روي مجسمۀ نیمتنۀ میرابو بیندازند؛ . اساسی، در صدد شکست انقالب برآمده است

بارناو در گرونوبل دستگیر شد؛ . درهم شکستنداي را که به یادبود میرابو در باشگاهشان برپا شده بود  ژاکوبنها مجسمه

دسامبر، بعضی از نمایندگان بخشها در  2در . الفایت به میان سربازانش بازگشت؛ تالران نیز مانند همیشه فرار کرد

هاي اکیدي به همان  کنوانسیون حضور یافتند و خواستار محاکمۀ فوري شاه شدند؛ کمون پاریس بزودي توصیه

مارا این مطلب را به تصویب رسانید که همۀ آرا . دسامبر، روبسپیر به آنان ملحق شد 3در . شتمضمون ارسال دا

  .ها گذاشت بایستی علنی و شفاهی باشد ـ این امر ژیروندنهاي مردد را در اختیار سان ـ کولوتیهاي سرسراها و کوچه

طبق گفتۀ سباستین مرسیه که یکی از بر. در برابر همۀ اعضاي کنوانسیون آغاز شد 1792دسامبر  11محاکمه در 

هاي خود را  صورت لژهاي تئاتر درآورده بودند و در آنها خانمهایی که زیباترین جامه نمایندگان بود، عقب تاالر را به

هاي  توانست راهنمایانی را ببیند که معشوقه انسان می …. خوردند مشروب می برتن کرده بودند بستنی و پرتقال و

به پادشاه بعضی از مدارکی را که در جعبۀ آهنین یافت شده بود نشان » .کنند ان را همراهی میاورلئ/ دوك د

در مقابل سؤاالت، ضعف حافظه را بهانه آورد، یا . دادند؛وي امضاي خود و هرگونه اطالع دربارة آن جعبه را انکار کرد

کرتین . تا با وکالیش مشورت کندسپس چهار روز مهلت خواست . مسؤولیت را به گردن وزیران خود انداخت

دومالزرب، که در زمان لویی پانزدهم از فیلسوفان و آکادمی دفاع کرده بود، حاضر به دفاع از شاه شد؛ لویی با حال 

توانید جان مرا  اندازید، ولی نمی فداکاري شما بزرگتر است، زیرا که جان خود را به خطر می«: تأسف پذیرفت و گفت

دراین ضمن، نمایندگانی از کشورهاي خارج حاضر .) با گیوتین اعدام شد 1794لزرب در آوریل ما(» .نجات دهید

عنوان عامل خرید خدمت کند؛ ولی مبلغ مورد نظر  شدند که آرایی را براي شاه بخرند؛ دانتون موافقت کرد که به

. بیش از آن بود که اعلیحضرتها مایل به پرداخت آن بودند

دوسز به دفاع پرداخت، و گفت که قانون اساسی اختیار محاکمۀ پادشاه را به نمایندگان نداده  دسامبر، رومن 26در 

است؛ و لویی ضمن مبارزه براي حیات خود از حقوق انسانی خویش استفاده کرده؛ وي یکی از مهربانترین و 

ر تخت سلطنت فرانسه جلوس کرده آدمیترین افراد بشر، و یکی از آزادیخواهترین فرمانروایانی بوده که تا آن زمان ب

اند؟ آیا با احضار اتاژنرو و دعوت از همۀ فرانسویان به ابراز  آیا نمایندگان اصالحات متعدد او را فراموش کرده. بود

کنندگان پاسخ دادند که شاه به منظور شکست انقالب با  شکایات و تمایالت خود، انقالب را آغاز کرده است؟ محاکمه

مذاکره کرده است چرا باید در مورد این مرد، که متهم به خیانت است، استثنا قایل شد، به صرف  کشورهاي خارجی

هایی صورت خواهد گرفت تا  اینکه وي تخت و تاج فرانسه را به ارث برده است؟ تا زمانی که وي زنده است، توطئه

بود براي پادشاهانی که ممکن است به  این خود درس عبرتی خواهد. اختیارات قبل از انقالب را به وي بازگردانند

  .آمال ملت خود خیانت کنند

نفر، از جمله یکی از عموزادگانش  683عضو،  749از . آغاز شد 1793ژانویه  15گیري در مورد مجرمیت شاه در  رأي

به وسیلۀ مردم پیشنهاد دایر به تسلیم این رأي جهت تصویب یا رد آن . اورلئان، او را مجرم دانستند/ به نام فیلیپ د

رأي در مقابل  424فرانسه از طریق مجامع مقدماتی، مورد مخالفت روبسپیر، مارا، و سن ـ ژوست قرار گرفت و با 

روبسپیر، که از مدتها » منزلۀ تجدید سلطنت نیست؟ آیا مراجعه به مردم به«: گفت سن ـ ژوست می. رأي رد شد 287

خابات دفاع کرده بود، در این هنگام نسبت به آن تردید نشان داده پیش از دموکراسی و شرکت همۀ مردان در انت

  » .همیشه بر روي زمین در میان عدة کمی وجود داشته است) یعنی شوق و ذوق جمهوریخواهان(تقوا «: گفت

روه دو گ» فرانسه، سزاوار است؟ چه مجازاتی در مورد لویی، پادشاه«ژانویه، با مطرح شدن این سؤال نهایی که  16در 

در آنجا و در سرسراها جمعیت خواهان حکم اعدام شد، و اعالم داشت . ها به اعمال زور پرداختند مخالف در کوچه

نمایندگانی که در شب قبل تعهد کرده بودند که هرگز . هرکس غیراز این رأي دهد، جانش به خطر خواهد افتاد
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. دانتون تسلیم شد. شدند و حکم اعدام را صادر کردند خواهان اعدام شاه نشوند، در این هنگام بر جان خود بیمناك

مارا رأي به . اورلئان، که آماده بود به جاي لویی بنشیند، خواستار اعدام او شد/ فیلیپ د: پین مقاومت نشان داد

؛ روبسپیر، که همیشه با اعدام مخالفت ورزیده بود، در این هنگام استدالل »وچهار ساعت داد اعدام ظرف بیست«

کرد که شاه، در صورت زنده ماندن، خطري براي جمهوري خواهد بود؛ کوندورسه خواستار لغو مجازات اعدام براي  یم

بعضی از . بریسو اخطار کرد که حکم اعدام باعث جنگ همۀ پادشاهان اروپا با فرانسه خواهد شد. همیشه شد

؛ میو »شاه تنها وقتی مفید است که اعدام شود !اعدام«: پاگانل گفت: نمایندگان دربارة رأي خود تفسیراتی کردند

. ـ که انعکاسی بود از حرف ولتر دربارة خدا»بایست آن را ابداع کرد امروزه اگر اعدام وجود نداشت، می«: گفت

. پاي تریبون ببرند؛ در آنجا علیه اعدام لویی رأي داد، و سپس جان سپرد دوشاتل، در حال مرگ، خواست که او را به

.نفر خواهان به تعویق انداختن آن شدند 334نفر خواهان اعدام و  361گیري نهایی،  در رأي

ژانویه، یکی از اعضاي گارد شخصی شاه، لویی ـ میشل لوپلتیه دوسن ـ فارژو را که رأي به اعدام شاه داده بود  20در 

هایی که دو سوي آنها افراد  د از کوچهکردن اي مسلح آن را همراهی می اي که عده ژانویه، کالسکه 21در . به قتل رساند

وي در برابر سکوي . برد) میدان کنکورد کنونی(گارد ملی ایستاده بودند گذشت و لویی شانزدهم را به میدان انقالب 

شوم؛ از سکوي اعدام و نزدیک  من بیگناه کشته می! مردم فرانسه«: گیوتین کوشید که با جمعیت حرف بزند و گفت

ولی در آن لحظه » بخشم، مایلم که فرانسه ـ گویم دشمنانم را می ست که این حرف را به شما میبه رسیدن به خدا

هنگامی که تیغۀ سنگین . و طبلها بقیۀ حرفهاي لویی را قطع کرد» !طبل«: سانتر، رئیس گارد ملی پاریس، فریاد زد

ی آمیخته به افسردگی به تماشا مشغول گیوتین پایین افتاد و گوشت و استخوان لویی را پاره کرد، جمعیت در سکوت

  » .زدیم، و جرئت نداشتیم به روي هم نگاه کنیم در آن روز، همه آهسته قدم می«: یکی از آنها بعدها گفت. بود

II 1793: ـ انقالب دوم   

مهوري را به ناچار سرسپردة ج» کشان شاه«طلبان بود، و همۀ  اعدام شاه موفقیتی براي مونتانیارها، کمون، و جنگ

ولی اعدام شاه باعث تفرقه و یأس . شدند ساخت، زیرا در صورت بازگشت خانوادة بوربون، همگی قربانی می

ژیروندیستها شد؛ آنها که در مورد رأي دادن با یکدیگر اختالف پیدا کرده بودند، در این هنگام در پاریس بر جان 

روالن، که بیمار و مأیوس شده بود، یک روز . ده بودندو نظم نسبی در دپارتمانها ش خود بیمناك، و مشتاق آرامش

صلح، که بر اثر اشتغال اتریش و پروس در تقسیم لهستان امکانپذیر . پس از اعدام شاه، از شوراي اجرائی استعفا کرد

.شده بود، در این هنگام، بر اثر خشم سالطین اروپا از اعدام یکی از برادرانشان، به صورت امري محال درآمد

وزیر، که به فکر جنگ با فرانسه افتاده بود، دید که تقریباً هرگونه مخالفتی از پارلمان  پیت نخست در انگلستان، ویلیام

اند که خود شاه به زیر گیوتین رفته است ـ گویی خود آنها، از طریق  رخت بسته است و مردم از این خبر تکان خورده

البته دلیل واقعی پیت این بود که تسلط فرانسه بر آنتورپن . ن نزده بودندنیاکانشان، هرگز چارلز اول را با تبر گرد

کلید رودخانۀ راین را که شاهراه تجارتی انگلیس با اروپاي مرکزي است در اختیار دشمن دیرین بریتانیا خواهد 

در . فرانسه داد، کنوانسیون رأي به انضمام بلژیک به 1792دسامبر  15آن خطر هنگامی تشدید شد که، در . گذاشت

این وقت راه استیالي فرانسه بر هلند و سرزمین راین باز شد و سراسر آن درة آباد و پرجمعیت به روي بریتانیا، که از 

پیت سفیر فرانسه را  1793ژانویۀ  24در . گشت زیست، مسدود می طریق صدور محصوالت صنعتی روزافزون خود می

مارس، اسپانیا به آنها  7در . هم به انگلیس و هم به هلند اعالن جنگ داداخراج کرد؛ در اول فوریه، کنوانسیون 

پیوست، و نخستین اتحادیه مرکب از پروس، اتریش، ساردنی، انگلیس، هلند، و اسپانیا، مرحلۀ دوم کوشش را به 

  .منظور جلوگیري از انقالب آغاز کردند
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شور . به فکر دشواریهایی بیفتد که با آن مواجه بود یک سلسله گرفتاریها موجب شد که کنوانسیون دیرتر از موقع

لشکرهاي انقالبی پس از پیروزیهاي نخستین خود کاهش یافت؛ هزاران تن از داوطلبان پس از گذراندن دورة خدمتی 

 225‘000نفر به  400‘000که براي آن نامنویسی کرده بودند، از ارتش بیرون آمدند؛ مجموع قوا در جبهۀ شرقی از 

برداري  کارانی که دوموریه از آنها حمایت و بهره کاهش یافته بود، و این عده بر اثر بیکفایتی و پولپرستی مقاطعهنفر 

فرستاد نادیده  ژنرالها مکرر دستورهایی را که دولت براي آنها می. کرد، از لحاظ لباس و غذا وضع بدي داشتند می

اي تازه متوسل به سربازگیري شد، ولی به افراد متمول اجازه داد فوریه، کنوانسیون براي تهیۀ قو 24در . گرفتند می

در چندین والیت، شورشهایی علیه سربازگیري به وقوع . که به جاي خود اشخاص دیگري را بخرند و بفرستند

در وانده، نارضایی از سربازگیري و نیز گرانی و کمیابی مواد غذایی، به خشم علیه قوانین ضدکاتولیک . پیوست

در . اي برپا گشت که براي جلوگیري از آن، لشکري را از جبهه به آنجا فرستادند یمه شد و چنان شورش گستردهضم

فوریه، دوموریه رهبري قوایی مرکب از بیست هزار سرباز را جهت حمله به هلند به عهده گرفت؛ سپاهیانی که  16

قوایی به رهبري فرمانرواي ساکس ـ کوبورگ قرار  وي در بلژیک به عنوان پادگان برجا گذاشت، مورد حملۀ ناگهانی

آوریل با هزار سرباز به اتریشیها  5؛ و در )مارس 18(گرفت و نابود شد؛ خود دوموریه در نرویندن شکست خورد 

هایی براي شکست فرانسه طرح  در همان ماه، نمایندگان انگلیس، پروس، و اتریش با یکدیگر مالقات، و نقشه. پیوست

.کردند

با . کرد گونه مشکالت خارجی، دولت فرانسه را تهدید به اضمحالل و شکست می شواریهاي داخلی، به انضمام ایند

جدید ظرف مدت کوتاهی ارزش خود را از دست ) اسکناس(وجود مصادرة اموال کلیسا و مهاجران، اوراق آسینیاي 

وسه درصد  بود؛ این نسبت سه ماه بعد به سیوهفت درصد بهاي اصلی  ، بهاي ظاهري آنها چهل1793داد؛ در آوریل 

اي مورد مخالفت قرار گرفت که هزینۀ گردآوري آن تقریباً با عوایدي  مالیاتهاي جدید به اندازه. بهاي اصلی تنزل کرد

بورژوازي نوپا را تهیدست ) 1793مه  25ـ 20مانند استقراض (استقراض اجباري . آمد برابر شد که از آن به دست می

هنگامی که این طبقه از ژیروندنها خواستند که از منافع آنها در دولت دفاع کنند، اختالف میان ژیروندنها و کرد؛ 

دانتون، روبسپیر، و مارا باشگاه ژاکوبنها را از سیاستهاي بورژوایی نخستین خود . مونتانیارها در کنوانسیون شدت یافت

ابر قرار  که در این هنگام تحت رهبري پیرشومت و ژاك کمون،. منصرف و به اصول افراطیتري متمایل ساختند

داشت، روزنامۀ تندرو پردوشن را ـ که به ابر تعلق داشت ـ براي برانگیختن مردم و ارسال عریضه جهت محدود کردن 

، 1793در فوریۀ . شد مارا هر روز با ژیروندنها به عنوان مدافعان ثروتمندان درگیر می. ثروت مورد استفاده قرار داد

را برآن داشتند که از بهاي گزاف نان انتقاد کنند و اصرار بورزند » خشمگین«وارله گروهی از کارگران  رو، و ژان ژاك

  .در اینکه کنوانسیون حداکثر بهاي مایحتاج زندگی را تعیین کند

هایی محول کرد، و  را به کمیته 1793کنوانسیون، که بر اثر طوفانی از دشواریها به ستوه آمده بود، وظایف سال 

هاي مخصوصی از فعالیتهاي مختلف و  ها پهنه به اکثر این کمیته .وچرا پذیرفت تصمیمات آنها را تقریباً بدون چون

کشاورزي، صنعت و تجارت، حسابداري، امورمالی، تعلیم و تربیت، رفاه یا کارهاي مستمراتی ـ : حکومت ـ مانند

والً افراد متخصص در آنها شرکت داشتند، کارهاي مفیدي، حتی در میان ها، که معم این کمیته. سپرده شده بود

بحرانهاي روزافزون، انجام دادند؛ قانون اساسی جدیدي تدوین کردند، و میراثی از قوانین سازنده برجاي نهادند که 

  .از آن استفاده کرد» نامۀ ناپلئون قانون«بوناپارت در تدوین 

کمیتۀ « 1793مارس  10عمال بیگانه، خرابکاري داخلی، و جرایم سیاسی، در  کنوانسیون، براي زیر نظر داشتن

وجود آورد، و به آن، قدرت مطلق داد که بدون اخطار قبلی وارد  عنوان یک ادارة ملی پلیس به را به» امنیت عمومی
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براي بخشهاي هاي دیگر نظارت  کمیته. منازل شود و هرکس را که متهم به خیانت یا جنایت باشد دستگیر کند

  .شهرها نیز تشکیل یافت

همچنین در دهم ماه مارس، کنوانسیون یک دادگاه انقالبی براي محاکمۀ مظنونان تشکیل داد؛ به این افراد اجازه داد 

آوریل،  5در . خواهی یا تجدیدنظر نبود که وکیل مدافع بگیرند، ولی نظر اعضاي هیئت منصفه تابع پژوهش

وي در امر تحقیق و بازجویی . دادستان کل این دادگاه تعیین کرد عنوان تنویل را به ـ  تن فوکیهکنوانسیون آنتوان ـ کان

بیرحمانه، قاضیی با کفایت و گاهگاه داراي احساسات بشردوستانه بود؛ با وجود این، در گراووري که از او به ما رسیده 

آوریل در دادگستري  6دادگاه جلسات خود را از . نیمبی اي مانند عقاب و بینیی مانند شمشیر می است، او را با چهره

تصور   شدند با طرزي غیرقابل رفت، و تعداد کسانی که براي محاکمه فرستاده می هرچه جنگ پیش می. تشکیل داد

یافت، دادگاه بتدریج محاکمات خود را کوتاهتر کرد، و حتی، قبالً حکم محکومیت را در همۀ مواردي که  افزایش می

.کرد شد صادر می کمیتۀ نجات ملی به آن ارجاع می از طرف

تشکیل یافت جانشین شوراي اجرائی شد، و به صورت بازوي اصلی دولت  1793آوریل  6کمیتۀ نجات ملی که در 

این کمیته در واقع یک کابینۀ جنگی بود، و نباید آن را دولتی غیرنظامی دانست که خود را ملزم به رعایت . درآمد

جنگید  قانون اساسی بداند، بلکه هیئتی بود که قانوناً اختیار داشت ملتی را که براي حیات خود می محدودیتهاي

شد؛  اختیارات آن فقط بر اثر مسؤولیتی که در قبال کنوانسیون داشت محدود می. رهبري و بر آن حکومت کند

. آورد آنها را به صورت مصوبه درمیبایستی به کنوانسیون تسلیم شود که تقریباً در همۀ موارد  تصمیمات آن می

نظر  هاي مذهبی و هنري، و پلیس مخفی را نیز تحت سیاست خارجی، ارتش و ژنرالهایش، کارمندان کشوري، کمیته

» مأمور نمایندگان«وسیلۀ  اي مخفی بود؛ و به هاي خصوصی و عمومی را باز کند؛ داراي بودجه توانست نامه می. داشت

، بین کاخ تویلري و رودخانۀ سن، جلسات »دوفلور پاویون«در اطاقهاي . کرد التها نظارت میبر حیات و ممات در ای

) که روي آن را پارچۀ سبز انداخته بودند(» میزسبز«داد و کنفرانسهاي خود را گرد پیرامون  خود را تشکیل می

  .این محل تا یک سال مقر دولت فرانسه بود. داد تشکیل می

ه ریاست آن را به عهده داشت، براي دومین بار به رهبري کشوري که در معرض خطر بود ژوئی 10دانتون که تا 

درنگ همکاران خود و سپس کنوانسیون را متقاعد ساخت که دولت باید علناً دخالت خود  وي نخست بی. انتخاب شد

کنوانسیون به طور آزمایشی بنابه اصرار او، با وجود مخالفت روبسپیر، . را در امور داخلی ملتهاي دیگر انکار کند

برونسویک را قانع کرد که از  دوك دانتون. پیشنهادهاي صلحی براي هریک از اعضاي اتحادیۀ اول ارسال داشت

وي دوباره کوشید که میان مونتانیارها و ژیروندنها . اي با سوئد تنظیم کند پیشروي منصرف شود، و توانست عهدنامه

  .آنها بسیار عمیق بودصلح برقرار کند، ولی اختالفات 

 14(مارا حمالت خود را علیه ژیروندنها تشدید کرد، و در این کار چنان شدت و حدتی نشان داد که آنها توانستند 

اي در کنوانسیون بگذرانند مبنی بر آنکه وي به سبب حمایت از قتل و استبداد بایستی  تصویبنامه) 1793آوریل 

هاي مجاور گرد  کولوتها در دادگستري و کوچهـ  ر محاکمۀ او، گروهی از ساند. توسط دادگاه انقالب محاکمه شود

  هنگامی که هیئت منصفه، بر» .هرگاه به مدافع محبوبشان اهانتی بشود، انتقام آن را بگیرند«آمدند، و عهد کردند که 

در آنجا تهدید کرد که از  .اثر ترس و وحشت، او را آزاد کرد، پیروانش او را فاتحانه تا کنوانسیون بردوش گرفتند

زدند به باشگاه  آنگاه او را از میان جمعی که از شادي فریاد می. زنند انتقام خواهد کشید کسانی که به او تهمت می

عنوان  وي مبارزة خود را از سر گرفت، و تقاضا کرد که ژیروندنها به. ژاکوبنها بردند، و بر میز ریاست نشاندند

.کنند از کنوانسیون طرد شوند ب خیانت میبورژواهایی که به انقال
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رغم اعتراضات و اخطارهاي ژیروند، دستور داد که حداکثر بهاي گندم در هر مرحلۀ انتقال از  کنوانسیون، علی

کننده تعیین شود، و به نمایندگان دولت نیز دستور داد که از تولیدکنندگان هر مقدار که براي  تولیدکننده به مصرف

سپتامبر، اقدامات مزبور منجر به  29در . این خود پیروزي متزلزلی براي مارا بود. الزم است به زور بگیرندنیاز جامعه 

کننده در این  جنگ همیشگی میان تولیدکننده و مصرف. این شد که حداکثر بهاي همۀ کاالهاي اساسی تعیین شود

دند؛ به همان نسبت که قوانین جدید هنگام شدت یافت؛ کشاورزان علیه محدودیت محصوالت خود اعتراض کر

به وجود آمد که نیاز کسانی را که قادر به » بازار سیاهی«یافت؛  کرد، تولید کاهش می راههاي سودجویی را سد می

از حد معینی قیمتها را باال ببرند، خالی از  توانستند بیش بازارهایی که نمی. کرد پرداخت بهاي گزاف بودند تأمین می

  .ها برپا شد شدند، و شورشهاي ناشی از گرسنگی دوباره در کوچهگندم و نان 

شد بسیار خشمگین بودند، از  ژیروندنها، که از فشاري که به کنوانسیون از طرف طبقات پایین پاریس وارد می

ود در کنندگان خ ورنیو به انتخاب. برگزینندگان طبقۀ سوم در ایالتها خواستند که آنان را از ستم جماعت نجات دهند

کنم که، اگر هنوز وقت باقی است، براي دفاع از ما به پشت  از شما دعوت می«: ، چنین نوشت 1793مه  4بوردو، در 

؛ و باربارو نیز در همین زمینه به حامیان خود در »میز خطابه بیایید تا با نابود کردن ستمگران، انتقام آزادي را بگیرید

  .، اقلیت بورژوا، به منظور اخراج شهرداران افراطی خود، همداستان شدنددر آنجا و در لیون. مارسی شرحی نوشت

اي جهت بررسی اقدامات کمون پاریس و  مه، نمایندگان ژیروندن کنوانسیون را برآن داشتند که کمیته 18در 

در . ب شدندهمۀ اعضاي این کمیته از میان ژیروندنها انتخا. هاي آن در مورد دخالت در قوة مقننه تعیین کند شعبه

طلب صادر کرد؛ کمون، با موافقت شانزده  عنوان محرك و آشوب مه، کنوانسیون دستور توقیف ابر و وارله را به 24

مه از مردم خواست که سر  26بخش، خواهان آزادي آنان شد؛ کنوانسیون نپذیرفت، روبسپیر در باشگاه ژاکوبنها در 

شود، هنگامی که مردم مرجعی جز خود ندارند، هر  ه به مردم ستم میهنگامی ک«: به شورش بردارند، و به آنها گفت

شود، زمانی که استبداد به حد اعالي  وقتی که همۀ قوانین نقض می. کس از آنها دعوت به شورش نکند ترسوست

. شود، آن وقت است که مردم باید شورش کنند نیت و شایستگی زیر پا گذاشته می رسد، هنگامی که حسن خود می

دشمن آزادي و «مه، مارا در کنوانسیون خواهان انحالل کمیته شد و آن را  27در » .است کنون آن لحظه فرارسیدها

اید که بهاي کاالها تا حد غیر متعارف  شما باعث شده«و افزود که » موجب شورشی دانست که بزودي برپا خواهد شد

ي را به تصویب برسانند و کمیته را منحل کنند؛ زندانیان ا در همان شب، مونتانیارها موفق شدند الیحه» .باال برود

مه، دانتون  30در . رأي دوباره برقرار کردند 238رأي در برابر  279مه، ژیروندنها کمیته را با  28آزاد شدند، ولی در 

.شد» شدت عمل انقالبی«به روبسپیر و مارا پیوست و خواهان 

این عده در شهرداري جمع شدند و . دن شهروندان به صدا درآوردندمه، بخشها زنگ خطر را براي گرد آم 31در 

شوراي جدید، . شورایی انقالبی تشکیل دادند و موافقت گارد ملی پاریس به رهبري آنریوي افراطی را به دست آوردند

یروندنها تحت حمایت گارد مزبور و جمعیت بیشمار، چون سیل خروشان، وارد تاالر کنوانسیون شد و تقاضا کرد که ژ

وسیلۀ دادگاه انقالب محاکمه کنند، و بهاي نان در سراسر فرانسه از قرار هرپوند سه سو تعیین شود، و هرگونه  را به

کنوانسیون . کولوتها باشدـ  طور موقت مخصوص سان ضرر و زیان ناشی از آن را از ثروتمندان بگیرند؛ و حق رأي به

  .گروههاي متخاصم براي استراحت شبانه پراکنده شدند. ت کردفقط با انحالل ثانوي کمیتۀ منفور موافق

کولوتها مظهر منافع بورژوازي ـ  شورا در اول ژوئن به کنوانسیون بازگشت و خواهان توقیف روالن شد، که در نظر سان

اشت از او در ولی مادام روالن منتظر ماند، زیرا قصد د. نوازي جنوب فرار کرد روالن به امید مهمان. آمد شمار می به

. برابر کنوانسیون دفاع کند؛ او را دستگیر کردند و به زندان آبی فرستادند؛ از آن به بعد، وي هرگز شوهر خود را ندید

ژوئن، گروهی مرکب از هشتاد هزار مرد و زن، که بسیاري از آنها مسلح بودند، تاالر کنوانسیون را محاصره  2در 
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شورا به نمایندگان اطالع داد که تا برآوردن همۀ . سوي سقف نشانه گرفتکردند و گارد سالحهاي خود را به 

مارا، که میز خطابه را در اختیار گرفته بود، نام ژیروندنهایی . تقاضاهایش به هیچ یک از آنها اجازة خروج نخواهد داد

تند و به استانها رفتند؛ بعضی از آنها از دست گارد و جمعیت گریخ. را که او خواهان توقیف آنها بود اعالم داشت

، کنوانسیون غالم 1794ژوئیۀ  26از آن روز تا . نظر گرفتند هایشان تحت ودو نفر دیگر را در پاریس در خانه بیست

طور موقت  انقالب دوم، بورژواها را شکست داده و به. بگوش مونتانیارها، کمیتۀ نجات ملی، و مردم پاریس بود حلقه

  .برقرار ساخته بوددیکتاتوري پرولتاریا را 

اي  ژوست را مأمور تدوین قانون اساسی تازهـ  فاتحان به نظم جدید شکل بخشیدند، بدین معنی که ارودوسشل و سن

این قانون حق رأي را به همۀ مردان داد، و حق هر یک از . دستور آن صادر شده بود 1792اکتبر  11کردند که در 

بیت، و شورش به آن افزود، و حق مالکیت را با توجه به مصالح جامعه محدود شهروندان را به امرارمعاش، تعلیم و تر

کرد، و اعالم داشت  کرد و همچنین آزادي مراسم مذهبی را اعالم داشت و از راه لطف، وجود خداوند متعال را تصدیق

دموکراتیکترین «، آن را کارالیل، که با دموکراسی موافق نبود. ناپذیر جامعه است که اخالق به منزلۀ ایمان اجتناب

چهارم کسانی که  و یک) 1793ژوئن  4(کنوانسیون آن را پذیرفت » .قانون اساسی دانست که روي کاغذ آمده است

این قانون اساسی فقط بر . رأي مخالف آن را تصویب کردند 11‘610رأي در مقابل  1‘801‘918رأي داشتند، با  حق

عنوان یک قدرت حاکم و برتراز  ه کنوانسیون اختیارات کمیتۀ نجات ملی را بهژوئی 10روي کاغذ باقی ماند، زیرا در 

.همۀ قوانین تا استقرار صلح تجدید کرد

III 1793ژوئیۀ  13: ـ خروج مارا از صحنه   

این محل، سنگر شمالی . سه تن از فراریان فرقۀ ژیروندن، یعنی پتیون، باربارو، و بوزو، به کان پناهنده شدند

پناهندگان در آنجا به سخنرانی . العمل نشان داده بودند بود که علیه تسلط پاریس بر دولت ملی عکس مؤتلفینی

کولوتها و مخصوصاً مارا را تقبیح کردند، و در صدد تشکیل ارتشی به منظور حمله به ـ  پرداختند، اقدامات سان

  .پایتخت برآمدند

آمد در  شمار می نویس به ه از اخالف پیرکورنی نمایشنامهاین زن ک. شارلوت کورده پرشورترین مستمع آنها بود

در دیري تربیت شد و دو سال . طلبانی افراطی بودند اي معنون و فقیر زاده شده بود که افراد آن سلطنت خانواده

؛ به طریقی که معلوم نیست فرصت یافت که آثار پلوتارك، روسو، و حتی ولتر را بخواند. عنوان راهبه خدمت کرد به

از خبر اعدام لویی سخت تکان خورد، و از انتقادات . ایمان خود را از دست داد و شیفتۀ قهرمانان روم باستان شد

این مرد، که در آن هنگام . با باربارو مالقات کرد 1793ژوئن  20در . شدید مارا علیه ژیروندنها خشمگین شد

ا به آنتینوئوس، محبوب هادریانوس امپراطور روم، تشبیه روالن او ر وشش سال داشت، چنان زیبا بود که مادام بیست

تنها تقاضاي او . شد، ولی افکار دیگري غیراز عشق در سر داشت وپنجسالگی نزدیک می شارلوت به بیست. کرد می

تی باربارو یادداش. اي از کنوانسیون تسهیل کند اي که ورود او را به جلسه اي بود جهت تسلیم به نماینده معرفی نامه

ژوئیه به آنجا رسید، یک  11ژوئیه، شارلوت با کالسکه عازم پاریس شد، و چون در  9در . جهت او به لوزدوپره نوشت

قصد داشت وارد تاالر کنوانسیون شود و مارا را در جایش به قتل . کارد آشپزي با تیغۀ پانزده سانتیمتري خرید

نشانی او را گرفت و به آنجا رفت؛ ولی راهش ندادند؛ مارا در . ستبرساند، ولی اطالع یافت که مارا بیمار و در خانه ا

  .گرمابه بود، و شارلوت ناچار به اطاق خود بازگشت

بیماري او، که ظاهراً نوعی خنازیر بود، روبه . گرمابه در این زمان به صورت اطاق تحریر مطلوب مارا درآمده بود

ماري، تا کمر در آب گرمی که به آن، مواد معدنی و چند نوع دارو منظور راحت شدن از این بی وخامت نهاده بود؛ به

اي خیس شده با سرکه به دور  انداختند، و پارچه هایش می اي مرطوب بر روي شانه نشست؛ حوله افزوده شده بود می
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در آنجا  گذاشت، و اي که در سراسر وان قرار داده بودند کاغذ و قلم و جوهر خود را می تخته روي. بستند سرش می

بعد، سیمون  به 1790کرد، و از  خواهرش آلبرتین از او پرستاري می. نوشت روز به روز مطالبی براي روزنامۀ خود می

بدون تشریفات قانونی زن عرفی او شده بود، به پرستاري از او  1792اورار، که در آغاز مستخدمۀ او بود و سپس در 

.ازدواج کرد» و در معبد وسیع طبیعت …در برابر خداي متعال،«ا و وي با این زن بدون دخالت کلیس. مشغول شد

عشق . ام از کان آمده«شارلوت از اطاق خود یادداشتی براي مارا نوشت و از او تقاضاي مالقات کرد، بدین مضمون که 

» .شما هستم منتظر پاسخ. شود هایی کند که در آن شهر طرح می شما به میهن باید شما را وادار به دانستن توطئه

مارا که صداي او را . ژوئیه، باردیگر در زد و دوباره از ورود او جلوگیري شد 13در غروب . ولی نتوانست منتظر بماند

شارلوت صندلی خود را نزدیک او . شنید، دستور داد که وارد شود، و او را به ادب پذیرفت و از او خواست که بنشیند

). آن زن بعدها مطالبی دربارة این گفتگوي عجیب اظهار داشت(» بر است؟در کان چه خ«: مارا پرسید. گذاشت

اسامی «: مارا پرسید» .اند در آنجا هجده نمایندة کنوانسیون با متصدیان استانها مشغول توطئه«: شارلوت پاسخ داد

نها را با این عبارت شارلوت اسامی را در اختیار او گذاشت، و مارا آنها را یادداشت کرد و حکم مرگ آ» آنها چیست؟

در همین لحظه، شارلوت کارد خود را بیرون کشید و آن را با » .بزودي با گیوتین اعدام خواهند شد«صادر کرد که 

: چنان شدتی در سینۀ مارا فرو برد که شاهرگ او را قطع کرد و خون از آن بیرون جست مارا به سیمون فریاد زد

شارلوت که از اطاق به شتاب بیرون . د، و مارا در میان بازوانش جان سپردسیمون آم» !دوست عزیز، به دادم برس«

. پلیس آمد و او را با خود برد. پلیس را صدا زدند. رفته بود به مردي برخورد و مقاومتش با صندلی درهم شکسته شد

مارا » .را انجام دهدمن وظیفۀ خود را انجام دادم؛ بگذارید پلیس هم وظیفۀ خود «: شارلوت لب به سخن گشوده گفت

خواهرش باقی عمر خود را صرف . مند شده باشد بایستی صفات خوبی داشته باشد که از عشق دو زن رقیب بهره می

مارا، که روزگاري پزشکی موفق بود، در زمان مرگ چیزي جز چند دستنوشتۀ علمی و . تقدیس نام و خاطرة او کرد

هایی که آنها را طبیعت و تاریخ  بود، ولی سخت دلبستۀ توده وپنج سو پول برجا نگذاشت مردي متعصب بیست

عنوان یادگاري مقدسی حفظ کرد، و هزاران نفر با  باشگاه کوردلیه قلب او را به. دست فراموشی سپرده بودند به

نان و ژوئیه، همۀ نمایندگان باقیمانده و جمع کثیري از ز 16در . براي دیدن آن آمدند» اشتیاقی آمیخته با ستایش«

وسیلۀ  مجسمۀ او، که به. ها مشایعت کردند مردان از بخشهاي انقالبی، جنازة او را تا آرامگاهش در باغهاي کوردلیه

  .جسد او را به پانتئون انتقال دادند 1794سپتامبر  21داوید ساخته شده است، در تاالر کنوانسیون نصب شد؛ در 

کرد، ولی خود را مجرم ندانست، و گفت که فقط انتقام قربانیهاي  به عمل خود اعتراف. محاکمۀ شارلوت کوتاه بود

یک مرد را کشتم تا صدهزار مرد را نجات «: او عام سپتامبر و سایر هدفهاي خشم مارا را گرفته است؛ به قول قتل

پس از چند ساعت » .کند هدف وسیله را توجیه می«اي که به باربارو نوشت صریحاً اعالم کرد که  در نامه» .دهم

مغرورانه سب و لعن جمعیت حاضر را تحمل کرد، و پیشنهاد کشیشی . محکومیت، او را در میدان انقالب اعدام کردند

دانست عملش تا چه اندازه  مرد که نمی وي در حالی می. خواست فرجامی مذهبی به کارش بدهد نپذیرفت را که می

ورنیو، که از طرف آنها سخن . شت به آنها خدمت کندبه ژیروندنها آسیب خواهد رساند، در صورتی که قصد دا

این زن باعث مرگ ما شد، ولی شیوة مردن را به «: گفت، این موضوع را درك کرد، و او را بخشید و اظهار داشت می

 .».ما آموخت

IV  1793: »کمیتۀ بزرگ«ـ   

 10در . ات ملی تجدیدنظر کندکنوانسیون این حق را براي خود حفظ کرده بود که هر ماه در عضویت کمیتۀ نج

طلبانۀ خود چه در داخل و چه در خارج با شکست مواجه شده بود،  ژوئیه، از آنجا که دانتون در سیاست صلح

ژوئیه، گویی براي اظهار احترام مداوم خود، او را براي دو هفته به ریاست  25کنوانسیون او را برکنار کرد؛ سپس، در 
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ژوئن دختري  17جاي گذاشته بود؛ در  فوریه درگذشته و دو کودك برایش به همسر اولش در. مجلس برگزید

  .در دهم ژوئیه، زندگیش دوباره سروسامانی یافته بود. شانزدهساله را به زنی گرفته بود

آن مرد آنقدر «: گفت دانتون هرگز به او توجه نداشت و دربارة او می. ژوئیه روبسپیر به عضویت کمیته درآمد 27در 

با وجود این، در اول اوت، روبسپیر از کنوانسیون خواست که به کمیته اختیارات » .مرغی بپزد ر ندارد که تخمشعو

در رودخانه خون جاري «: یک روز که مشغول تماشاي غروب آفتاب در رودخانۀ سن بود، به دمولن گفت. مطلق بدهد

سپتامبر کنوانسیون  6در . ه به کنوانسیون کرده بوداي ک آوري بود از توصیه العمل تأسف و شاید این خود عکس» است

اکتبر خسته و بیمار پاریس را ترك  12در . ولی او نپذیرفت. پیشنهاد کرد که وي دوباره به عضویت کمیته درآید

قضا را، . اوب، در درة مارن خریده بود به استراحت پرداخت ـ  سورـ  اي که در زادگاه خود در آرسی گفت و در خانه

  .نوامبر به پاریس بازگشت، در رودخانۀ سن خون جاري بود 21تی که در وق

کمیته . شد، شکل تاریخی به خود گرفت نامیده می» کمیتۀ بزرگ«در طی آن تابستان، کمیتۀ نجات ملی که اینک 

افکار عضو بود، همگی از طبقۀ متوسط، همگی با تربیت و با عواید خوب، همگی آشنا با  12در این هنگام داراي 

فالسفۀ فرانسه و روسو؛ هشت نفر از آنها وکیل دادگستري و دو نفر از آنها مهندس بودند؛ تنها یکی از آنها به نام کولو 

اسامی آنها از . گاه کارگري نخواهد بود اربوا تا آن تاریخ با دستهاي خود نان خورده بود؛ دیکتاتوري پرولتاریا هیچ/ د

  :قرار زیر است

را به کنوانسیون و دفاع و  وهشت ساله؛ که عالوه بر وظایف دیگر، وظیفۀ تسلیم تصمیمات کمیته ، سیـ برتران بارر1

وي که مردي مهربان و درعین حال قاطع بود احکام اعدام را با فصاحت . به تصویب رساندن آنها را به عهده داشت

با هر موج سیاسی تغییر . شت که زنده ماندندفقط چند تن دشمن دا. آورد کرد و آمار را به صورت شعر در می بیان می

.داد، و تا سن هشتادوشش سالگی زنده ماند، تا حدي که فناپذیري حکومتها و افکار را ببیند رأي می

ساله؛ عقیده داشت که کلیساي کاتولیک خطرناکترین دشمن انقالب است و  وهفت وارن، سی  نیکوالبیوـ ـ  ـ ژان2

ناپذیر خود را با چنان  ا بخشها و کمون در تماس و با آنها هماهنگ بود، و سیاست سازشب. بایستی از بین برود می

متصدي مکاتبات و روابط با استانها بود، . افتادند وحشت می کرد که حتی اعضاي کمیته به شایستگی تعقیب می

  . رفت می شمار به» مقتدرترین عضو کمیته«ریاست دستگاه اداري جدید را به عهده داشت، تا مدتی 

دست آورده بود، مسئول سازمان ارتش  عنوان ریاضیدان و مهندس نظامی شهرتی به ساله؛ که به ـ الزارکارنو، چهل3

داد؛ و به سبب کفایت و  کرد و دستورهایی می هایی می کرد؛ به ژنرالها توصیه هاي جنگی را طرح می فرانسه بود؛ نقشه

اي است که امروزه در سراسر فرانسه مورد احترام  وي تنها عضو کمیته. رددرستکاري احترام همگان را به خود جلب ک

  .است

شد رنج  وسه ساله؛ سابقاً بازیگر بود، و از دشواریهایی که مانع حرفۀ نمایش می اربوا، چهل/ ماري کولو د ـ  ـ ژان4

، نه کلیسا را که او را به علت برد؛ وي هیچگاه نه طبقۀ بورژوازي را، که درهایش را به روي او بسته بود بخشید می

کرد، و  سختگیري می» طبقۀ اشراف بازرگان«از همه دربارة  از میان عدة دوازده نفري، بیش. شغلش تکفیر کرده بود

عنوان اقدامی اقتصادي، زندانهاي پاریس راـ که پراز افراد مظنون، محتکر و سودجو بودـ با  بار پیشنهاد کرد که به یک

  . مین منفجر کنند

کردند؛ وي این  وهشت ساله؛ بر اثر آماس پردةمغز چنان فلج شده بود که او را با صندلی حمل می ـ ژرژکوتن، سی5

مردي . داشت دانست، ولی زنش او را دوست می بیماري را معلول افراط در روابط جنسی در روزگار جوانی می

  .استانهاي مهم در طی دورة ترور، مقامی ارجمند یافتقلب و آهنین اراده بود که بر اثر رفتار انسانی خود با  خوش
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بود؛  رداوچهار ساله؛ که ظاهراً جاي او در میان آن دوازده نفر نبود؛ از نجباي  ـ ژان ارودوسشل، سی ـ ماري6

هنگامی که دید . اش شهرت داشت گویی ولترمآبانه و بذله رفت و به سبب رفتار مؤدب شمار می حقوقدانی ثروتمند به

را نوشت، و  1793موج انقالب باال گرفته است، در حمله به باستیل شرکت جست، قسمت اعظم قانون اساسی 

  اي از طبقۀ اشراف زیست و معشوقه در آسایش می. عنوان مجري سختگیر سیاستهاي کمیته در آلزاس خدمت کرد به

.بر گردن او فرود آمد 1794آوریل  5تیغۀ گیوتین در  داشت، تا آنکه

گرفت، و  نظارت قرار می ساله؛ متصدي تولید و توزیع غذا در اقتصادي بود که بتدریج تحت وهفت ـ روبر لنده، چهل7

  .در رساندن غذا و لباس به سربازان اعجاز کرد

آساي مشابهی در  سی ساله؛ عملیات معجزه» احل طالسرپرست دیر س«دوورنوا، معروف به   پریورـ ـ  آنتوان ـ کلودـ 8

  .تهیۀ اسلحه و مهمات براي ارتش انجام داد

منظور کشانیدن استان  آمیز خود را به وهفتساله؛ کوششهاي خشونت ، سی»سرپرست دیر مارن«ـ پیرـ لویی، 9

  .کار برد طلب برتانی به راه انقالب به کاتولیک و سلطنت

ناخداي یک کشتی . اي پروتستان و با تربیتی مسیحی وچهارساله؛ از خانواده ـ آندره، چهل تسن ژانبون ـ  ـ آندره10

بازرگانی بود؛ و سپس کشیشی پروتستان شد؛ متصدي ناوگان فرانسه را در برست به عهده گرفت و آن را در جنگی 

  .علیه ناوگان انگلیسی رهبري کرد

جوانترین و عجیبترین فرد در میان آن دوازده نفر بود، و  وشش ساله؛ ـ ژوست، بیست ـ آنتوان سن ـ لویی11

وي که در . خواندند دورة وحشت می» مخوف کودك«رفت؛ او را  شمار می متعصبترین، سرکشترین و جدیترین عضو به

ذاشت؛ بندوبار؛ همۀ قوانین و رسوم را زیر پا گ اش بزرگ شده بود، فردي بود الابالی و بی نظر مادر بیوه پیکاردي تحت

سپس توقیف شد و تا مدتی در زندان . با ظروف نقرة مادرش به پاریس گریخت و آن را در راه زنان روسپی برباد داد

انگیز با بیست بند سرود که در آن از زناي به عنف، مخصوصاً  سر برد؛ به تحصیل حقوق پرداخت؛ شعري شهوت به

در آغاز انقالب، براي لذتپرستی خود . حقی االهی ستوده است عنوان ها، تمجید کرده و لذت را به هتک ناموس راهبه

عنوان تقوایی رومی به تمجید  اي مشروع یافت، ولی هدفهایش او را برآن داشت که از فردگرایی خود به ظاهراً انگیزه

ولی تا  صورت مردي پرهیزکار درآمد، طلبی به از حالت لذت. بپردازد و همه چیز را براي تحقق آن هدفها فدا کند

توانم به مردم فرانسه  گر روزي برسد و راضی شوم که نمی«: گفت می. پایان کار، همچنان خیالپرست باقی ماند

ناپذیر باشد، در آن روز با دشنه به زندگی  قوانینی متین و محکم و منطقی بدهم که در برابر استبداد و ستم انعطاف

کرد که تمرکز ثروت باعث شده است که تساوي  استدالل می) 1791(در نهادهاي جمهوري » .خود خاتمه خواهم داد

ثروت خصوصی باید محدود و توزیع شود؛ دولت باید متکی بر . صورت مسخره درآید سیاسی و قضایی و آزادي به

وسیلۀ دولت  کشاورزان مالک و صنعتگران مستقل باشد؛ تعلیم و تربیت همگانی و دستگیري از مستمندان باید به

پس از پنجسالگی، » .قوانین مفصل از مصائب جامعه است«قوانین باید کم و قابل فهم و مختصر باشد؛ . شودتأمین 

دموکراسی خوب . تجمل، بردبار، و دلیر تربیت شود؛ از گیاهان تغذیه کند؛ و براي جنگ آماده باشد هر کودکی باید بی

به  1793مه  10ژوست، پس از آنکه در  ـ  سن .است، ولی در زمان جنگ باید جاي خود را به دیکتاتوري بدهد

معشوقه را رد کرد و گفت که  عضویت کمیته درآمد، مصمم و قاطعانه به سخن پرداخت و شایعات مربوط به داشتن

اراده و زودرنج به صورت مردي انضباطی و خشن و مدیري الیق و   آن جوان با. براي چنین تفریحاتی فرصت ندارد

وي، ). 1794فوریۀ  19(از بازگشت به پاریس، به ریاست کنوانسیون انتخاب شد  پس. روز درآمدسرداري بیباك و پی

گرچه جوانی مغرور و رازدار و در مقابل دیگران متکبر بود، رهبري روبسپیر را پذیرفت، و در شکست او به دفاع از وي 

.و به سکوي اعدام رفتوشش سال و یازده ماه بیش نداشت، همراه ا پرداخت، و در زمانی که بیست
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عنوان مغز متفکر یا ارادة دوازده نفر کامالً بگیرد؛ تسلط بر کارنو، بیو و کولو  ـ روبسپیر نتوانست جاي دانتون را به12

به جاي فرماندهی آشکار، امور را صبورانه بررسی . گاه دیکتاتور نشد سبب خشونتشان امکان نداشت؛ روبسپیر هیچ به

سادگی با مردم عادي  کولوتها همچنان محبوب بود، زیرا بهـ  نزد سان. برد کار می انحرافی بهکرد و نیرنگهاي  می

پیشنهاد براي اعالمیۀ حقوق بشر و «، 1793آوریل  4در . کرد ستود و از منافع آنها دفاع می ها را می زیست و توده می

  .را، به مضمون زیر به کنوانسیون تقدیم کرد» شهروندان

  :مضمون

ه مجبور است که معاش همۀ افراد خود را تأمین کند، خواه با تهیۀ کار براي آنها، خواه با تأمین وسایل زندگی جامع

. کمک الزم به نیازمندان وظیفۀ هر کسی است که زاید بر احتیاج خود دارد …. براي کسانی که قادر به کار نیستند

هر سازمانی که نپذیرد که مردم  …. ستگی استبداد استمقاومت در برابر ظلم را تابع قانون کردن، آخرین آرا …

  . مردم همۀ کشورها برادرند …. خوبند و قضات قابل فسادند، بدخواه است

واقعیت این است که . آید، فقط یک عده قاتل نبودند رویهمرفته این دوازده تن، چنانکه از آشنایی سطحی با آنها برمی

به آنها ) 1572(بارتلمی  عام شب سن نت که از جنگهاي مذهبی و قتلآنان به سهولت از سنت زورگویی و خشو

کردند؛ بیشتر آنها دشمنان خود را بدون بیم هراس، و گاه هم با رضایتی پرهیزکارانه اعدام  رسیده بود پیروي می

وادث ناگوار خود آنها نیز گرفتار این ح. کردند کردند؛ ولی عمل خود را با نیازها و رسوم زمان جنگ توجیه می می

شد به مبارزه طلبید؛ از مقامش عزل کرد؛ و به سوي گیوتین فرستادـ راستی که  شدند؛ هر یک از آنها را می می

در هر لحظه دستخوش شورش تودة مردم پاریس، یا گارد ملی، یا سرداري . بسیاري از آنها چنین سرانجامی داشتند

در این . شی در یکی از استانها ممکن بود آنها را واژگون سازداي در جبهه یا شور جاهطلب بودند؛ هر شکست عمده

هاي فرعی کار  از هشت صبح تا ظهر در ادارات یا کمیته: دادند ضمن، شب و روز، وظایف مختلف خود را انجام می

ا جستند؛ از ساعت هشت تا اواخر شب را به مشورت ی کردند؛ از یک تا چهار بعدازظهر در کنوانسیون شرکت می می

هنگامی که آن مقام را به عهده گرفتند، فرانسه . گذراندند تبادل افکار، در پیرامون میزسبز، در اطاق کنفرانس می

طلبان در غرب  ژیروندنها در جنوب، طغیانهاي کاتولیکها و سلطنت داري نوظهور در لیون، شورشهاي گرفتار سرمایه

کرد؛ در دریا و خشکی شکست خورده و  ربی آن را تهدید میبود؛ ارتشهاي بیگانه در شمال شرقی، شرق، و جنوب غ

در زمانی که کمیتۀ بزرگ سقوط کرد، فرانسه بر اثر دیکتاتوري و ترور به وحدتی . همۀ بنادرش مسدود شده بود

ـ ژوست تربیت یافته و گاهی تحت  وسیلۀ کارنو و سن سیاسی دست یافته بود؛ نسلی تازه از سرداران جوان ـ که به

دشمن را با پیروزیهاي قاطع خود عقب رانده بودند؛ و فرانسه که به تنهایی با  ـ  ان آنها به صحنۀ نبرد رفته بودندفرم

.جنگید، در همه کار، جز امور داخلی، با پیروزي مواجه بود همۀ اروپا می

V 1794ژوئیۀ  28ـ 1793سپتامبر  17: ـ دورة وحشت  

  اند ـ خدایان تشنه1

 17در » قانون مظنونان«دقیقاً از زمان اعالم . اي بود و هم روزگاري مخصوص داشت د دورهوحشت، هم براي خو

» ترور سفید«و  1792اما ترور سپتامبر . ادامه یافت 1794ژوئیۀ  28آغاز شد و تا اعدام روبسپیر در  1793سپتامبر 

  .نیز وحشتی بود؛ و وحشت دیگري هم پس از سقوط ناپلئون پیش آمد 1795ماه مه 

ومرج داخلی بود که منجر به هراس و آشوب مردم و موجب  علل پیدایش دورة وحشت مشهور، خطر خارجی و هرج

؛ به آلزاس حمله )ژوئیه 23(کشورهاي عضو اتحادیۀ اول، ماینتس را دوباره به تصرف درآوردند . حکومت نظامی شد

. ي اسپانیا، پرپینیان و بایون را تسخیر کرده بودندکیلومتري پاریس شده بودند؛ و قوا 160برده و وارد واالنسین در 

،  اوت 29در . گرفتند لشکرهاي فرانسه مضمحل شده بودند؛ و سرداران فرانسوي دستورهاي دولت را نادیده می
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طلبان فرانسه یک ناوگان فرانسوي، یک پایگاه دریایی مهم، و یک زرادخانۀ عظیم را در تولون به انگلیسیها  سلطنت

. توانست مستعمرات فرانسه را در سه قاره به راحتی تصرف کند بریتانیا بر دریاها حاکم بود، و می. کرده بودندتسلیم 

آمدند، دربارة تقسیم فرانسه و استقرار مجدد حقوق فئودالی بحث  متفقین پیروز، به همان نسبت که پیش می

  . کردند می

سوخت؛  وانده در آتش ضدانقالبی می. ال اضمحالل استآمد که انقالب در ح نظر می از لحاظ داخلی چنین به

عنوان  اشراف چه در داخل و چه در خارج به). ژوئیه 18(شورشیان کاتولیک قواي دولتی را در ویه شکست داده بودند 

لیون، بورژ، نیم، مارسی، بوردو، نانت، برست به دست . مهاجر با خیال راحت در صدد برقراري حکومت سابق بودند

  .گرفت جنگ طبقاتی میان فقیر و غنی اوج می. وند شورشی افتاده بودژیر

سپتامبر برقرار شده بود بر اثر زیرکی افراد  29و  4نظارت بر قیمتها که در . اقتصاد خود به منزلۀ میدان نبرد بود

ان با آنها مخالفت بودند؛ کشاورزان و بازرگان فقراي شهرها با تعیین حداکثر بها موافق. طماع با شکست مواجه گشت

هاي شهرها  کردند؛ مغازه ورزیدند، و به تدریج از تهیه یا توزیع غذاهایی که بهاي آنها تعیین شده بود خودداري می می

آوردند، فقط قادر به تأمین نیازهاي تعداد کمی از  که هر روز مقدار کمتري محصول از بازار یا روستا به دست می

وحشت از قحطی سراسر پاریس و دیگر شهرها را . کشیدند برابر دکانهاي آنها صف میافرادي بودند که هر روز در 

در پاریس، سانلیس، آمین، روان، جمعیت نزدیک بود که دولت را بر اثر اعتراض به کمبود مواد غذایی . فراگرفت

ز نمایندگان خواست که همۀ را به کنوانسیون رهبري کرد و ا) دیوانگان(رو، گروه آنراژه  ژوئن، ژاك 25در . ساقط کند

سودجویان را ـ که بعضی از نمایندگان را نیز جزء آنها دانست ـ دستگیر و مجبور به پس دادن ثروت جدید خود 

:وي گفت. کنند

اند که طی چهار سال اخیر از ثمرات  ثروتمندان بوده. دموکراسی شما دموکراسی نیست، زیرا که با ثروت موافقید

اخاذي آنها حد و حصري . کنند اند؛ اشراف تاجر که بدتر از نجبا هستند بیشتر به ما ظلم می دهمند ش انقالب بهره

وقت آن است که کشمکش شدید میان سودجویان و . رود انگیز باال می ندارد، زیرا بهاي کاالها به طرزي وحشت

نیازمندیهاي زندگی باید توسط  آیا دارایی افراد رذل مقدستر از جان آدمیزاد است؟ …. کارگران به پایان برسد

تا زمانی که سیستم دگرگون . [سازمانهاي اداري جهت توزیع تأمین شود، کما اینکه قواي نظامی در اختیار آنهاست

تا انحصار و قدرت اخاذي از بین نرود، تجار ] داران کافی براي منظور نیست زیرا نشده است، گرفتن مالیات از سرمایه

  . کولوتها خواهند گرفتـ  هی از سانروز دیگر مبلغ مشاب

عنوان خائنان به انقالب انتقاد کرد، و از  ابر با عباراتی که کمتر جنبۀ کمونیستی داشت از طبقۀ بورژوازي به ژاك

اي این جملۀ سحرآمیز  اوت، نماینده 30در . کار یا جبان بگیرند کارگران خواست که قدرت را از دست دولتی مسامحه

اعالن » جابران، محتکران، و اشراف«سپتامبر، گروهی از بخشها به  5در » باید ترور برنامۀ روز باشد«: اندرا بر زبان ر

پاش شهردار و پیرشومت رئیس پلیس شهر با نمایندگان  ـ گیوم ژان. جنگ دادند و به دفتر کمون در شهرداري رفتند

یک دستگاه گیوتین قابل حمل در فرانسه بگردد، هر  خود به کنوانسیون رفتند و تقاضا کردند که لشکري انقالبی با

فرد ژیروندن را بگیرد، و هر کشاورز را مجبور به تسلیم محصوالت احتکارشدة خود کندـ در غیراین صورت او را در 

  . محل به قتل برساند

لی لشکرهایی داد، کمیتۀ نجات م در محیطی که مورد حملۀ دشمن بود و در آن انقالبی در داخل انقالب روي می

وجود آورد و آنها را رهبري کرد تا فرانسه را به پیروزي رسانید، و دستگاه تروري برپا کرد که باعث ایجاد وحدت  به

  .ملتی پریشان شد
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وظیفۀ  اي که کارنو و بارر تقدیم کرده بودند، دستور برقراري نظام اوت، کنوانسیون براساس طرحهاي جسورانه 23در 

از این تاریخ تا زمانی که دشمنان از خاك  :تاریخ فرانسه سابقه نداشت صادر کرد، بدین مضموناجباري را که در 

جوانان . شود که به طور دائم براي خدمت نظام آماده باشند اند، از همۀ فرانسویان خواسته می جمهوري رانده نشده

زنان باید چادر و لباس بدوزند و در باید بروند و بجنگند؛ مردان متأهل باید سالح بسازند و غذا حمل کنند؛ 

بیمارستان به کار بپردازند؛ پیران باید به معابر عمومی بروند تا حس شجاعت جنگجویان را برانگیزند و دربارة تنفر 

.علیه پادشاهان و وحدت ملت به موعظه بپردازند

کنند که پرچمی با این عبارت داشته وپنجسالگی باید در گردانهایی ثبت نام  همۀ جوانان مجرد از سن هجده تا بیست

. اي فعال درآمد صورت زرادخانه ظرف مدت کوتاهی، پاریس به» .پا خاسته است ملت فرانسه علیه ستمگران به«: باشد

باغهاي تویلري و لوکزامبورگ پراز دکانهایی شد که غیراز ساختن ششصدوپنجاه تفنگ در روز، سالحهاي دیگري هم 

سالحهاي خصوصی، فلز، لباس اضافی، مصادره شد؛ هزاران کارگاه به تصرف مردم . میان رفت بیکاري از. ساختند می

به . زور گرفته شد هم سرمایه و هم کار محدود شد؛ وامی به مبلغ یک میلیارد فرانک از ثروتمندان به. درآمد

انسه به صورت دولتی توتالیتر ناگهان فر. پیمانکاران گفته شد که چه بسازند؛ دولت بهاي کاالها را تعیین می کرد

شد، در این زمان  دوسود، گوگرد، که سابقاً قسمتی از آن وارد می کربنات مس، آهن، شوره، پتاس، بی. درآمد

خوشبختانه . دست آید که کلیۀ مرزها و بنادرش تحت محاصره قرار گرفته بود بایستی از خاك خود فرانسه به می

جنس باروت را اصالح کرد و  1775در سال ) بعد زیر تیغۀ گیوتین جان سپردکه چندي (شیمیدان بزرگ الووازیه 

از دانشمندانی مانند مونژ، . تولید آن را افزایش داد؛ ارتش فرانسه باروت بهتري از باروت دشمنان در اختیار داشت

ازند؛ این عده در آن زمان در برتوله، و فورکروا خواسته شد که مواد الزم را تهیه کنند، یا به جاي آنها مواد دیگري بس

  .رشتۀ خود ممتاز بودند، و به کشور خود خدمات شایانی کردند

تجهیزات آنها در این زمان ناقص، انضباطشان . تا اواخر سپتامبر، فرانسه در حدود پانصدهزار سرباز زیر پرچم داشت

در این . خود ذوق و شوق نشان دهند توانند در مورد مردن از ضعیف و روحیۀ آنها متزلزل بود، تنها قدیسین می

ـ باتیست بورشوت، وزیر  ژان. موقع، براي نخستین بار، تبلیغات جزء فعالیت دولت شد و تقریباً در انحصار آن درآمد

ها در  هایی از این روزنامه داد که اوضاع کشور را گزارش کنند، و دستور داد که نسخه ها پول می جنگ، به روزنامه

اعضا یا نمایندگان کمیته به جبهه . عنی جایی که چیز دیگري براي خواندن وجود نداشت، توزیع شوداردوگاهها، ی

 8تا  6در نخستین درگیري در هوندشوته، از . رفتند تا براي سربازان سخنرانی کنند و مواظب ژنرالها باشند می

، شکست را مبدل به پیروزي کرد، و این کار در سپتامبر، با قوایی مرکب از انگلیسیها و اتریشیها، دوبرل، مأمور کمیته

سبب این اشتباه و اشتباهات دیگر بود که آن سرباز  به. زمانی بود که ژنرال اوشار پیشنهاد عقبنشینی داده بود

ودو ژنرال دیگر را، که تقریباً همۀ آنها از رژیم سابق  بیست. با گیوتین اعدام کردند 1793نوامبر  14کار را در  کهنه

افراد جوانتري که در . عالقگی یا عدم توجه آنها به دستورهاي کمیته، به زندان انداختند علت اشتباه یا بی ودند، بهب

دورة انقالب تربیت شده بودند جاي آنها را گرفتند ـ مانند اوش، پیشگرو، ژوردان، مورو، اینان جرئت آن را داشتند که 

 50‘000اکتبر، هنگامی که  16در واتینیی، در . شد اجرا کنند نهاد میسیاست حملۀ مداوم را که از طرف کارنو پیش

نفر اتریشی مواجه شدند، کارنو تفنگی به دوش گرفت و با سربازان ژوردان به  65‘000کار فرانسوي با  نفر سرباز تازه

.میته را تقویت کردپیروزي قاطع نبود، ولی روحیۀ لشکرهاي انقالبی را باال برد و اختیارات ک. صحنۀ نبرد شتافت

سپتامبر، کنوانسیون فرمانبردار، قانون مظنونان را تصویب کرد و به کمیته یا نمایندگان آن اختیار داد که هر  17در 

مهاجر بازگشته، هر یک از خویشان یک نفر مهاجر، هر کارمند رسمی که معزول شده ولی هنوز به کارش دوباره 

. الب یا جنگ کوچکترین مخالفتی کرده باشد، بدون اخطار قبلی دستگیر کندمنسوب نشده یا هر کس را که با انق
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شد همگی غیراز انقالبیون شناخته شوند ـ و بنابراین تقریباً همۀ کاتولیکها و بورژواها ـ  قانون سختی بود که باعث می

کرد که وجود آن  ن توجیه میبردند؛ کمیته این قانون را چنی سر می در حالت وحشت مداوم از توقیف یا حتی اعدام به

بعضی از مهاجران با آن . گرفت، الزم است براي حفظ الاقل وحدت ظاهري، در جنگی که در راه بقاي ملی صورت می

کنت مو نمورن، وزیر امور . دوازده نفر موافق بودند که وحشت و ترور در مواقع بحرانی ابزارهاي مشروع حکومت است

» .به عقیدة من الزم است که پاریسیها با ترور مجازات شوند«: چنین نوشت 1792 خارجۀ لویی شانزدهم، در سال

عام  ادامه خواهد داشت تا آنکه کنوانسیون قتل«کنت فالخسالندر معتقد بود که مقاومت فرانسویان در برابر متفقین 

اگر هموطنانش . آور است حرفهاي آنها وحشت«: یکی از منشیان پادشاه پروس دربارة مهاجران چنین نظر داد» .شود

 » .انگیزي درخواهدآمد صورت گورستان شگفت را در معرض انتقام آنها قرار دهیم، ظرف مدت کوتاهی فرانسه به

گذشته از اسراف و تبذیرهاي ملکه، دخالت او در امور . کنوانسیون در مورد ملکه مواجه با انتخاب اعدام یا عفو بود

، تردیدي نبود که وي با مهاجران و )دشواري مستحق اعدام بود جرایمی که به(اریس کشور، تنفر مشهور او از عوام پ

احساس وي . منظور جلوگیري از انقالب و برقراري قدرت سنتی سلطنت فرانسه رابطه داشته است دولتهاي خارجی به

یده داشتند که وي کند؛ متهمانش عق در این اقدامات چنین بود که از حق انسانی دفاع از خویشتن استفاده می

ظاهراً مذاکرات . قوانینی را که به تصویب نمایندگان منتخب ملت رسیده، نقض کرده و مرتکب خیانت شده است

  .هاي جنگی لشکرهاي انقالبی را با دشمنان فرانسه در میان گذاشته بود خصوصی شوراي سلطنتی، حتی نقشه

ترز که در این زمان پانزدهساله بود؛ پسري که در کودکی  ـ  ريدختري به نام ما: از لویی شانزدهم چهار فرزند داشت

شارل که در این وقت هشت سال داشت  ـ  نام لویی فوت شده بود؛ پسر سومی به 1789مرده بود؛ پسر دیگري که در 

اگرچه دخترش و خواهر شوهرش به نام الیزابت به او کمک . پنداشت که لویی هفدهم خواهد شد و چنین می

در . شکند دید که حبس مداوم تندرستی و روحیۀ کودك را درهم می ند، ولی با نگرانی و سپس ناامیدي میکرد می

اي در مورد فرار داده شد، ولی او نپذیرفت زیرا که این فرار مستلزم آن بود که فرزندانش  ، به ملکه نقشه1793مارس 

ده بود آگاه شد، ولیعهد را با وجود کوششهاي مادرش از اي که متروك مان هنگامی که دولت از توطئه. جا بگذارد را به

، پس از یک سال حبس در تامپل، ملکه و دخترش 1793اوت  2در . او جدا کرد، و او را دور از خویشانش نگاه داشت

ـ آن قسمت از عمارت دادگستري که سابقاً )محل اقامت سرایدار(و خواهرشوهرش را به اطاقی در کونسیرژري 

کردند، و  یعنی ملکه، بهتر از پیش رفتار می »بیوهکاپۀ «در آنجا با . انتقال دادند ـ  ختمان در آن می نشستنگهبان سا

رار در اواخر آن ماه با کوششی دیگر جهت ف. حتی اجازه دادند که کشیشی بیاید و در زندان آیین قداس را برپا دارد

.بنابراین او را به اطاق دیگري بردند و با دقت بیشتري از او مراقبت کردند. موافقت کرد، ولی به جایی نرسید

بعضی از اعضا مایل بودند که او را زنده نگاه دارند و . سپتامبر، کمیته براي تعیین سرنوشت او تشکیل جلسه داد 2در 

ـ آندره خواهان اعدام او بودند و  بارر و سنت. اتریش تسلیم کنند عنوان گروگانی در ازاي صلح قابل قبولی به به

ابر، از . وسیلۀ پیوند خون، با یکدیگر متحد شوند گفتند این کار باعث خواهد شد که امضاکنندگان حکم اعدام، به می

نتوانت از تن جدا ام که سر آ ـ کولوتها قول داده من از طرف شما به سان«: اعضاي کمون، به هیئت دوازده نفره گفت

اگر زیاد معطل شوم، خودم  …. این عده خواهان آنند، و بدون کمک آنها خود شما زنده نخواهید ماند. خواهد شد

اکتبر در  15و  14اکتبر، ملکه به بازجویی مقدماتی طوالنیی تن درداد؛ و در  12در » .کنم روم و سر او را قطع می می

بعدازظهر و از ساعت  4صبح تا  8روز اول از ساعت . تنویل دادستان کل بود ـ  فوکیه .برابر دادگاه انقالبی محاکمه شد

او را متهم کردند که . صبح تا سه بعدازظهر مورد بازجویی قرار گرفت 9بعدازظهر، و روز دوم از ساعت  11تا  5

و از قواي بیگانه جهت حمله به  میلیونها فرانک از خزانۀ دولت را به برادرش یوزف دوم امپراطور اتریش انتقال داده

فرانسه دعوت کرده است، و براي توجیه گفتار خود گفتند که وي در صدد برآمده که اخالق پسرش را از لحاظ 
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طبیعت از دادن جواب به چنین اتهامی «: تنها از همین اتهام اخیر بود که وي عصبانی شد و گفت. جنسی خراب کند

حاضران از دیدن این » .کنم من از همۀ مادرانی که اینجا هستند استمداد می. کند که به مادري زده شد خودداري می

سالگی مویش  وهشت آمدند، زنی که در سی زن، که زیبایی و نشاط جوانی او روزگاري نقل محافل اروپا بود به رقت در

جنگید که ظاهراً  سانی میو در مرگ همسرش جامۀ سیاه پوشیده بود و با شجاعت و وقار علیه ک به سپیدي گراییده

پس از آنکه . داد خراب کنند تصمیم داشتند روحیۀ او را با عذاب ممتدي که هم جسم و هم فکر او را آزار می

. محاکمه به پایان رسید، چشمش از فرط خستگی قادر به دیدن نبود، و مجبور شدند او را تا اطاق زندان با خود ببرند

. گ محکوم شده استدر آنجا بود که شنید که به مر

در حبس مجرد، نامۀ تودیعی براي خواهرشوهرش الیزابت نوشت و از او خواست که دستورهایی را که شاه براي پسر 

پسرم هرگز نباید آخرین کلمات پدر «: در این نامه نوشته بود. و دختر خود به جاي گذاشته است به آنها ابالغ کند

این نامه » .نم از یاد ببرد، و هرگز در صدد برنیایید که انتقام مرگ مرا بگیریدک خود را که آنها را برایش تکرار می

تنویل آن را دریافت داشت و براي روبسپیر فرستاد، و جزء مدارك مخفی او  ـ  دست مادام الیزابت نرسید، بلکه فوکیه به

  .پس از مرگش پیدا شد

پشت بست و موي پشت گردنش  آمد و دستهایش را به، هانري سانسون دژخیم به اطاق او 1793اکتبر  16در صبح 

زدند  اي که در دو سوي آن سرباز ایستاده بود و از مقابل جمعیت مخالفی که به او طعنه می سپس او را از کوچه. را زد

  .ظهر شده بود که سانسون سر جدا شدة او را به جمعیت نشان داد. تا میدان انقالب با گاري بردند

هر تعداد از اشراف . س از برداشتن این قدم شروع به صدور احکام اعدام از قرار هفت حکم در روز کرددادگاه انقالب پ

نظر بودند در  ژوئن تحت 2ویک ژیروندنی که از  بیست. را که در دسترس بود دستگیر و بسیاري از آنها را اعدام کرد

. حالشان نداشت؛ همه را بسرعت اعدام کردند اکتبر به محاکمه کشانده شدند؛ فصاحت ورنیو و بریسو سودي به 24

یکی از آنها به نام واالزه به محض خروج از دادگاه خنجري به خود زد؛ بدن بیجانش را در میان محکومان گذاشتند و 

نقالب «: ورنیو گفته بود. در آنجا نیز به نوبۀ خود گردنش زیر تیغۀ گیوتین قرار گرفت. همه را تا سکوي اعدام بردند

که اکنون در کونسیرژري که ـ  روالن مسلم است که این وقایع در مانون» .بلعد کودکان خود را می ساتورنوسل مث

ود وج چه خشم و هراسی بهـ  منزلۀ پلکانی براي رفتن به زیر تیغۀ گیوتین درآمده بود در انتظار سرنوشت خود بود به

آوردند، و خود او  آمیز هم بود؛ دوستانش براي او کتاب و گل می هاي مثبت و مالطفت زندان وي داراي جنبه! آورد می

عنوان  به. بود) تاکیتوس(در اطاقش کتابخانۀ کوچکی ترتیب داد که بیشتر مطالب آن در پیرامون پلوتارك و تاسیت 

پنداشت که  چنین می. ن را، ندایی به آیندگان بیطرف، نامیدخاطرات خود کرد و آ مسکن قویتر، شروع به نوشتن

داد، خاطرة ایام خوش او  ضمن آنکه وقایع روزگار جوانی خود را شرح می. آیندگان با هم اختالف نخواهند داشت

:چنین نوشت 1793اوت  28در . شد که مالحظۀ روزهاي فعلی برایش ناگوارتر شود باعث می

دهد؛ غمی  مصائب کشورم مرا عذاب می. ام براي ادامۀ این خاطرات سست شده است دهکنم عزم و ارا احساس می

صورت گورستان وسیع کشتارها و صحنۀ  فرانسه به. سازد کند و قوة تخیلم را منجمد می غیرارادي در روحم رسوخ می

که در آن به وحشیگري  تواند این روزگار ترسناك یا هیوالهایی را تاریخ هرگز نمی …. انگیز در آمده است وحشت

  رسید؟ روم یا بابل کجا به پاي پاریس می. مشغولند مجسم کند

بینی اینکه نوبت او نیز بزودي فرا خواهد رسید، در دستنوشتۀ خود براي تودیع با همسر و با عاشق خود ـ که  با پیش

  :توانسته بودند از دامهایی که برایشان گسترده بودند بگریزند ـ چنین نوشته بود
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و  … .شوداي دوستان، آرزومندم که بخت مساعد، شما را به ایاالت متحده، که تنها پناهگاه آزادي است، رهنمون 

اید، آیا  اي شما، همسرم و اي مصاحبم، که بر اثر پیري زودرس ضعیف شده و به دشواري از دست قاتالن گریخته

  تا کی باید شاهد پریشانی میهن و انحطاط هموطنان خود باشم؟ …توانم شما را دوباره ببینم؟ می

دلیل  استفادة بی ، در برابر دادگاه انقالب، او را متهم کردند که در سوء1793نوامبر  8در . انتظارش به درازا نکشید

آمیزي براي باربارو و بوزو، که در آن هنگام علیه  هاي تشویق اموال عمومی شریک روالن بوده، و از اطاق زندان نامه

چون به دفاع از خود پرداخت، تماشاچیانی که به . کردند، فرستاده است تسلط ژاکوبنها بر کنوانسیون فتنه برپا می

دادگاه او را مجرم شناخت، و در همان روز در میدان انقالب گردنش در . دقت انتخاب شده بودند او را خائن نامیدند

گویند وقتی که به مجسمۀ آزادي، که توسط داوید در آن میدان  برطبق گزارش مشکوکی، می. زیر گیوتین قرار گرفت

گروهی از انقالبیون نیز به  »!کنند اي آزادي، چه جنایتها به نام تو می«: باشکوه نصب شده بود، نگاه کرد، فریاد زد

نوار سرخ را به شاه  وي گل. شناسی معروف بود دار رسید که ستارهنوامبر نوبت بایی شهر 10در . دنبال او اعدام شدند

در . مارس حاضر شده بودند شلیک کند ـ  دو ـ  سوي شاکیانی که نابهنگام در شان داده و از گارد ملی خواسته بود به

خواهند  می  ارهاتوانست درك کند که چرا مونتانی نوامبر تیغۀ گیوتین به گردن فیلیپ اگالیته فرود آمد؛ وي نمی 12

وتاج بود؛ چه کسی  چنان متفق وفاداري را از بین ببرند؛ ولی خون پادشاهان در رگهایش جریان داشت، و طالب تخت

نوامبر نوبت آنتوان بارناو رسید که  29توانست بگوید کی دوباره گرفتار این دیوانگی خواهد شد؟ سپس در  می

. رسید …بعد نوبت ژنرالهایی مانند کوستین، اوشار، بیرون و. یی کندکوشیده بود از ملکه حمایت و او را راهنما

نوامبر به  16خطر انداخته بودند، در  روالن، پس از سپاسگزاري از دوستانی که زندگی خود را براي حمایت از او به

ز ترس نبود، بلکه از ا«: تنهایی به قدم زدن پرداخت، بر زمین نشست و به درختی تکیه داد و این نامۀ تودیع را نوشت

خشم بود که پس از شنیدن قتل همسرم گوشۀ عزلت را رها کردم، مایل نبودم بر روي زمینی زندگی کنم که به 

کوندورسه، پس از آنکه مطلبی در ستایش ترقی . سپس شمشیر را بر بدن خود فرو کرد» .جنایت آلوده شده است

نگ به زندگی خود پایان داد، ولی نمرد، و با گیوتین او را اعدام باربارو با تف). 1794مارس  28(نوشت، زهر خورد 

. پتیون و بوزو که تحت تعقیب عمال دولت بودند، در دشتی نزدیک بوردو خود را کشتند). ژوئن 15(کردند 

  .ژوئن پیدا شد 18اجسادشان، در وضعی که گرگها نیمی از آنها را خورده بودند، در 

  ـ ترور در استانها 2

در بعضی از شهرها، مانند بوردو و لیون، آنها . دنهاي دیگري هنوز بودند که سرشان بر روي تنشان قرار داشتژیرون

کردند که اگر قرار باشد حرکت ژیروندنها در جهت استقالل  ژاکوبنها احساس می. زمام امور را به دست گرفته بودند

ژاکوبنها قرار گیرد، باید ژیروندنها را از صحنۀ روزگار  استانها متوقف شود و فرانسه به صورت کشوري متحد زیر نظر

خود را به خارج از پاریس فرستاد و » نمایندگان مأمور«به همین منظور و اهدافی دیگر، کمیتۀ نجات ملی . محو کنند

دیگران  توانستند کارمندان منصوب را عزل کنند؛ این عده می. هاي تعیین شده اختیارات مطلق داد به آنها در زمینه

را به کار بگمارند؛ افراد مظنون را دستگیر کنند؛ اشخاص را براي دخول در نظام وظیفه بگیرند؛ مالیات وضع کنند؛ به 

هاي امنیت  تعیین قیمت کاالها بپردازند؛ به زور وام بگیرند؛ محصول و لباس یا مواد مختلف را مصادره کنند؛ و کمیته

نمایندگان، غالباً در محیطی مخالف و بیحال، . ۀ پاریس مورد تأیید قرار دهندعمومی محلی را به عنوان عمال کمیت

آنها مخالفتها را بدون رحم و گاهی تندرویهاي . آسا انجام دادند در مورد تشکیالت انقالبی و نظامی کارهایی معجزه

  .کردند آمیخته با ذوق و شوق مفرط سرکوب می

که با کمال خوشوقتی رهبري او را (، وي به اتفاق ژوزف لوبا 1793تبر اک 17در . موفقترین آنها سن ـ ژوست بود

اتریشیها در سرزمینی که ذاتاً از لحاظ زبان و ادبیات و . اعزام شد تا آلزاس را از حملۀ اتریشیها نجات دهد) پذیرفت



۶٨۵٠

سوي ستراسبورگ عقب  لشکریان فرانسه از ساحل راین به. آداب آلمانی بود به پیروزیهاي سریعی دست یافته بودند

سن ـ ژوست شنیده بود که افسرانی که کامالً روحیۀ . بردند سر می و در حالت شکست و شورش به رانده شده بودند،

انقالبی نداشتند با لشکریان فرانسه ظالمانه رفتار کرده و آنها را خوب رهبري نکرده و شاید هم به آنها خیانت 

آنگاه به شکایت سربازان گوش فراداد، و . ن را در برابر صف لشکریان اعدام کردسن ـ ژوست هفت تن از آنا. اند کرده

از طبقات مرفه هر قسم کفش، کت، پالتو، و کاله اضافی به زور گرفت، . با قاطعیت مخصوص خود به رفع آن پرداخت

گیران  نار گذاشت و رشوهافسران ناالیق و بیحال را ک. لیور مطالبه کرد 900‘000‘000تن از افراد متمول  193و از 

هنگامی که لشکریان فرانسه دوباره با اتریشیها روبرو شدند، مهاجمان را از آلزاس . محکوم را به جوخۀ اعدام سپرد

سن ـ ژوست که براي انجام وظایف دیگر مشتاق بود، به پاریس . بیرون راندند، و آلزاس دوباره به تصرف فرانسه درآمد

.ش کرد که با خواهر لوبا نامزد شده استبازگشت و تقریباً فرامو

آبی که رؤسایش  این کشیش سابق چشم. ژوزف لوبون، وظیفۀ خود را به عنوان نمایندة کمیته خوب انجام نداده بود

نفر از  150برحذر باشد، به منظور خشنود ساختن آنها » کار بشر دروغگو و اشتباه«به او تذکر داده بودند که باید از 

در نوعی «منشی او گزارش داده است که لوبون . نفر را در آراس اعدام کرد 392بره را ظرف شش هفته و اشراف کام

خود او . کرد هاي افراد اعدام شده را براي زنش تقلید می رسید تشنجات چهره کشت، و چون به خانه می آدم می» تب

  . اعدام شد 1795در 

ور شد که شورش کاتولیکهاي استان وانده را فرو بنشاند و جلو شورش کاریه، مأم ، ژان ـ باتیست1793در ماه ژوئیۀ 

توانیم انسانی رفتار کنیم که از  وقتی می«: ارو دوسشل، عضو کمیته، به او متذکر شده بود که.مجدد نانت را بگیرد

حیط پیش کشیده کاریه از او الهام گرفت، با شور و شوق تام مسئلۀ نسبت زندگی را با م 68» .پیروزي مطمئن باشیم

منظور جلوگیري  تواند براي جمعیت روزافزون خود غذا تهیه کند؛ پس بهتر آن است که، به اعالم کرد که فرانسه نمی

در نانت، محاکمه را تضییع وقت دانست . از افزایش جمعیت، همۀ اشراف و کشیشها و بازرگانان و قضات معدوم شوند

باید ظرف دوساعت اعدام شوند، وگرنه شما و همکارانتان را تیرباران « و به قضات گفت که همۀ این افراد مظنون

از آنجا که زندانهاي نانت بر اثر وجود افراد محبوس و محکوم تا حد اختناق پرشده بود، و مواد غذائی » .کنم می

ا ـ با دادن حق هزار و پانصد مرد و زن و کودك ر آمد، وي به دستیاران خود دستور داد که یک دست نمی بآسانی به

با این وسیله و وسایل . تقدم به کشیشها ـ سوار کرجی و کلک کنند و آنها را در رودخانۀ لوار به زیر آب فرو ببرند

وي کار خود را با آنچه به نظرش . دیگر توانست چهارهزار تن از افراد نامطلوب را ظرف چهارماه سر به نیست کند

صورت  اهالی وانده در حال شورش بودند، و هر یک از آنها تا زمان مرگ به کرد؛ آمد، توجیه می قوانین جنگی می

اگر نتوانیم فرانسه را به طرز دلخواه خودمان احیا کنیم، آن را «: وي اعتراف کرده گفت. ماندند دشمن انقالب باقی می

کند که او را دستگیر کمیته مجبور شد براي جلوگیري از حرارت او تهدید » .صورت گورستان در خواهیم آورد به

همه یکی پس از دیگري با گیوتین اعدام خواهیم «خود راه نداد و گفت که در هر صورت  ولی او بیمی به. خواهد کرد

.دسامبر پیشگویی او به وقوع پیوست 16او را به دادگاه انقالب احضار کردند، و در  1794در نوامبر » .شد

هاي رون و وار را با خون  و سایر نمایندگان کمیته، رودخانه) لترفرزند دشمن سرسخت و(ستانیسالس فررون، 

اما برعکس، ژرژکوتون، ضمن . نفر در اورانژ 332نفر در تولون،  282نفر در مارسی،  120: مخالفان رنگین کردند

فران،  در کلرمون ـ. مأموریت خود جهت گردآوري سرباز در استان پوي ـ دو ـ دوم، از خود مهر و شفقت نشان داد

چون شهروندان دیدند که وي قدرت خود را با . ها را براي تولید سالح جهت هنگهاي جدید متمرکز ساخت کارخانه

طی . گرفتند مند شدند که براي حمل او با صندلیش، نوبت می کند، چنان به او عالقه عدالت و انسانیت اعمال می

  . م نشداعدا» عدالت انقالبی«مأموریت او حتی یک نفر بر اثر 
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ژوزف فوشه، که روزگاري استاد زبان التین و فیزیک بود، در این هنگام سی و چهار سال داشت، و هنوز بدان مرحله 

 شدهرسید که او براي توطئه آفریده  نظر می به» .ام قابلترین مردي که دیده«نرسیده بود که بالزاك در مورد او بگوید 

خون، بابینی نوکدار و قلمی، دهانی همیشه بسته، چشمانی نافذ،  المنظر، الغر، عصبانی، کم وي مردي بود کریه. است

در تغییر ماهیت دادن سریع، رقیب تالران بود و مانند او به هرسو . شناس و متین و رازدار و ساکت و خشن موقع

کرد، با عاداتی  شناس جلوه می صورت مرد خانواده و وظیفه در نظر افراد، به. برد در می شد و جان سالم به متمایل می

نشست و  در آغاز با ژیروندنها می. ، از نانت به عضویت کنوانسیون درآمد1792در سال . محجوبانه و عقایدي گستاخانه

اي منتشر کرد که در  ها رفت و جزوهطرف مونتانیار بینی سقوط آنها و تفوق پاریس، به داد؛ سپس، پیش با آنها رأي می

مازاد «به عقیدة او براي پیشبرد جنگ، دولت باید . آن خواستار انتقال انقالب از مرحلۀ بورژوایی به پرولتاریا شد

هرچه طال و نقره » .احتیاجات شهروندان را بگیرد؛ زیرا داشتن چیز زاید نقض آشکار و بیجهت حقوق مردم است

اند باید سختگیري  ضمن اجراي اختیارات کاملی که به ما داده«: گفت می. نگ مصادره شودهست باید تا پایان ج

به عنوان نمایندة مأمور در » .هاي سختی بزنیم کمک کنید که ضربه …بند گذشته است زمان اقدامات نیم. کنیم

با مصادرة پول، فلزات . استان لوار سفلی، و مخصوصاً در نور و مولن، فوشه به مالکیت خصوصی اعالن جنگ داد

ظرفهاي مخصوص مراسم . هزار سربازي را که وارد ارتش کرده بود مجهز کند گرانبها، اسلحه، لباس، و غذا، توانست ده

عشاي ربانی و ظرفهاي دیگر و همچنین شمعدانها را ـ همگی از طال و نقره ـ از کلیساها غارت کرد و آنها را به 

ندانست جلو شور و التهاب او را بگیرد، و او را درست مردي دانست که بتواند به  کمیته صالح. کنوانسیون فرستاد

.اربوا در بازگرداندن لیون به آرمان انقالبی کمک کند  /کولو د

: شد در میان یکصدوسی هزار نفر جمعیت همه نوع افراد دیده می. داري فرانسه بود لیون تقریباً مرکز سرمایه

هائی داشتند؛ بعضی از  اسر فرانسه رابطه داشتند؛ بازرگانانی که در سراسر اروپا شعبهمتخصصانی مالی که با سر

کردند؛ و باالخره، تعداد زیادي کارگر که بر افراد طبقۀ خود که در  صاحبان صنایع که تا یکصد کارخانه را اداره می

، کارگران مزبور به رهبري ماري ـ 1793در آغاز سال . بردند پاریس تقریباً زمام دولت را در دست داشتند حسد می

در ابتدا . اما معلوم شد که مذهب قویتر از طبقه است. ژوزف شالیه کشیش سابق، به پیروزي مشابهی دست یافتند

هنگامی که طبقۀ . نیمی از کارگران هنوز کاتولیک بودند، و جنبۀ ضدکاتولیک سیاست ژاکوبنها را خوش نداشتند

اي از  را علیه دیکتاتوري پرولتاریا بسیج کرد، میان کارگران تفرقه افتاد، و اتحادیه بورژوازي قواي مختلف خود

طلبان، و ژیروندنها حکومت افراطی را طرد و شالیه را همراه با دویست نفر از پیروانش اعدام کردند  وران، سلطنت پیشه

ی مجاور شهر اقامت کردند و منتظر چرخش هزاران تن از کارگران از شهر بیرون رفتند و در نواح). 1793ژوئیۀ  16(

  .بعدي پیچ انقالب شدند

کوتون، که پاهاي خود را از دست . داران فاتح اعزام داشت منظور برانداختن سرمایه کمیتۀ نجات ملی لشکري را به

وباره برقرار زور وارد شهر شد و تسلط ژاکوبنها را د اکتبر، به 9داده بود، جهت رهبري آن از کلرمون حرکت کرد؛ در 

ها و دکانهاست مصلحت در  گفت در شهري که جمعیت آن تا آن اندازه متکی به راه افتادن کارخانه کوتون می. ساخت

اکتبر، کمون  12در . آمیز اتخاذ شود، ولی کمون پاریس با این عقیده موافق نبود آن است که سیاستی مالطفت

روبسپیر آن را . ه تصویب کنوانسیون رسیده بود براي کوتون فرستاددستورالعملی را که توسط روبسپیر تهیه شده و ب

قسمتی از آن از این . با خشم و غضب و براي گرفتن انتقام شالیه و دویست نفر از افراد افراطی اعدام شده نوشته بود

د از فهرست شهرهاي هاي اشراف باید از بین برود؛ نام لیون بای شهر لیون باید با خاك یکسان شود؛ خانه«: قرار است

نامیده خواهد شد؛ بر » شهر آزادشده«هایی که برجاي بماند از این به بعد به اسم  جمهوري حذف شود؛ مجموعۀ خانه

کوتون از » .طلبان باشد هاي لیون ستونی برپا خواهد شد که براي آیندگان گواه جنایات و مجازات سلطنت روي خرابه
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ها را ویران کرد، ولی بعد در کلرمون ـ فران به  وي یکی از گرانترین خانه. ود نشدوظایفی که به او سپرده بودند خشن

اربوا جاي او را در لیون گرفت و پس از /نوامبر کولو د 4در . کارهاي دیگري که بیشتر با ذوقش سازگار بود پرداخت

خداي «د شالیه را به عنوان آنگاه به یک سلسله تشریفات مذهبی مضحک دست زدند تا یا. چندي فوشه به او پیوست

کرد خري گذاشته بودند  اي که حرکت می در جلو دسته. ، گرامی بدارند»اي که به خاطر مردم مرده است دهنده نجات

ملبس به جامۀ اسقفها، با تاجی برسرش و صلیبی و کتاب مقدسی بر روي دمش؛ در میدان عمومی از این شهید با 

هاي چوبی مقدسان مختلف را به  مقدس و کتاب دعا و نان تشریفاتی و مجسمهستایش بسیار یاد کردند، و کتاب 

مرکب از دوازده عضو، و همچنین یک » کمیسیون موقت«کولو و فوشه، براي تصفیۀ انقالبی لیون، یک . آتش کشیدند

ت نخستین مانیفس«کمیسیون اصول خود را که . وجود آوردند دادگاه هفت نفره براي محاکمۀ مظنونان به

متحد شود؛ از » طبقۀ عظیم فقرا«تاریخ معاصر نامیده شده است انتشار داد و توصیه کرد که انقالب با » کمونیستی

همۀ » !به شما ستم شده است؛ باید ستمگران را درهم بشکنید«: نجبا و بورژوازي انتقاد کرد و به کارگران گفت

عنوان  خصوصی باید در اختیار جمهوري قرار گیرد؛ و به محصوالت زمینهاي فرانسه به فرانسه تعلق دارد؛ ثروتهاي

لیور در سال  10‘000لیور مالیات از یکایک کسانی گرفته شود که  30‘000سوي عدالت اجتماعی،  نخستین قدم به

بدین ترتیب در نتیجۀ زندانی کردن نجبا، کشیشها و افراد دیگر و مصادرة اموالشان، مبالغ گزافی . عایدي دارند

.ست آمدد به

در . این اعالمیه موردپسند مردم لیون که اقلیت قابل توجهی از آنها به پایۀ طبقۀ متوسط ارتقا یافته بودند قرار نگرفت

اي را امضا کردند که در آن خواستار ترحم به هزاران زن و مردي شدند که در زندانها  هزار زن عریضه نوامبر، ده 10

 …. به کارهاي خصوصی و وظایف خانوادگی خود بپردازید«:ت پاسخ دادندمأموران با خشون. بردند سر می به

دسامبر، شاید براي روشن شدن قضایا، شصت نفر  4در » .شود ببینیم خواهیم اشکهایی را که باعث ننگ شما می نمی

ها را در میان دو وسیلۀ دادگاه جدید محکوم شده بودند به کنار رودخانۀ رون در فضاي بازي بردند، آن زندانی را که به

روز بعد، در . شد ازپاي درآوردند هایی که از چند عراده توپ شلیک می وسیلۀ رگباري از چارپاره خندق قرار دادند و به

 7ونه زندانی را که به یکدیگر بسته شده بودند با رگبارهاي مشابهی به قتل رساندند؛ و در  همان محل، دویست

وسیلۀ گیوتین با راحتی  بعد، کشتار به از این زمان به. مان سرنوشت مبتال کردنددسامبر، دویست نفر دیگر را به ه

تا مارس . اي سریع بود که تعفن اجساد شروع به آلودگی هواي شهر کرد گرفت، ولی باز به اندازه بیشتري انجام می

صدها خانۀ . ال بودندنفر رسید که دوسوم آنها از طبقۀ متوسط یا با 1‘667، تعداد کشتگان در لیون به 1794

  .گرانقیمت را با زحمت بسیار خراب کردند

، نمایندگانی از شهروندان لیون نزد کنوانسیون آمدند تا تقاضا کنند که به انتقامگیري خاتمه 1793دسامبر  20در 

ه براي تصدي فوشه، ک. داده شود؛ ولی کولو زودتر از آنها به پاریس آمده و از سیاست خود با موفقیت دفاع کرده بود

وي پس از آنکه شنید که تولون دوباره تسخیر شده است، به کولو . امور لیون د رآن شهر مانده بود، ترور را ادامه داد

خواهیم  نفر شورشی را جلو آتش توپ 213امروز عصر . تنها یک راه براي گرفتن جشن پیروزي داریم«: نوشت

وي اگرچه از مجازات . ح عملیات خود، به کنوانسیون احضار شدمنظور شر ، فوشه، به1794آوریل  3در » .گذاشت

سبب آنکه او را متهم به وحشیگري کرده بود هرگز نبخشید؛ و وعده کرد که روزي از  رهایی یافت، ولی روبسپیر را به

.او انتقام بگیرد

در این مورد، . تمام شده استکمیتۀ نجات ملی بتدریج تصدیق کرد که ترور در ایالتها تاحد افراط پیش رفته و گران 

از دیگران کاریه، فررون و تالین را احضار کرد، و از آنها  کار برد، و پیش  روبسپیر نفوذ خود را براي تعدیل امور به

در دورة . پایان یافت، ولی در پاریس تشدید شد 1794ترور در استانها در مه . خواست که گزارش کار خود را بدهند
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هزار نفر  دوهزاروهفتصد نفر در پاریس و هجده) 1794ژوئیۀ  28ـ27(ه خود روبسپیر قربانی شد وحشت، تا زمانی ک

شمار کسانی که . در فرانسه به قتل رسیده بودند؛ برطبق سایر برآوردها، مجموع کشتارها به چهل هزار بالغ شده است

از آنجا که اموال معدومان به خزانۀ دولت  .رسید عنوان مظنون به زندان افتاده بودند به حدود سیصدهزار نفر می به

  .شد، دورة وحشت متضمن سود بسیار بود ریخته می

  ـ جنگ علیه مذهب3

گاه نهائی خود  کسانی که به ایمان، به منزلۀ تکیه) 1: (در این هنگام، شدیدترین اختالف میان دو گروه زیر روي داد

پرستی و  کسانی که مذهب را موهوم) 2(نهادند و  انگیز، ارج می در این دنیاي مبهم، غیرقابل درك، و بدون معنی و غم

این اختالف در وانده، یعنی در . آوردند شمار می دانستند و آن را مانع رسیدن به خرد و آزادي به  اي می پرهزینه

خت ـ تولد و اي و خشک، زندگی یکنوا در اینجا هواي نامساعد، زمین صخره. سواحل میان لوار و الروشل، شدیدتر بود

شهرنشینان و کشاورزان انقالب را پذیرفتند؛ ولی . گویی ولتر و آثار عصر خود برکنار داشت مرگ ـ مردم را از بذله

هنگامی که مجلس مؤسسان اساسنامۀ مدنی روحانیون را انتشار داد و بدان وسیله اموال کلیسا را مصادره کرد و همۀ 

ورد و از آنها خواست که به رژیمی که آنها را از همه چیز محروم ساخته صورت کارمندان دولت درآ کشیشها را به

دعوت از . است سوگند وفاداري یاد کنند ـ کشاورزان از کشیشهائی که با دولت جدید موافق نبودند حمایت کردند

آنها از  .صورت اجباري ـ آتش شورش را روشن کرد صورت داوطلب چه به منظور خدمت در ارتش ـ چه به جوانان به

پرسیدند چرا باید این جوانان زندگی خود را در راه حمایت از دولتی کافر فدا کنند، و نه در راه کشیشها و  خود می

در وانده شورشی برپا شد، و نه روز بعد به  1793مارس  4بدین ترتیب بود که در  محرابها و مقدسات خانوادگی؟

طلبان به  چند تن از سلطنت. هزار تن از شورشیان مسلح شدند تا اول مه، سی. سرتاسر آن منطقه گسترش یافت

پیش از آنکه کنوانسیون به . صورت افرادي با انضباط درآورند کار را به رهبران روستایی پیوستند تا این سربازان تازه

جات ملی قوایی به وانده در ماه اوت، کمیتۀ ن. و آنژه را گرفته بودند ببرد، این عده توار، فونتنه، سومور، نیروي آنها پی

فرستاد، و به ژنرال کلبر، فرماندة ستون، دستور داد که قواي کشاورزان را درهم شکند و همۀ مناطقی را که از آنها 

و سرانجام آن را در ساونه ) اکتبر 17(کلبر ارتش کاتولیکها را در شوله شکست داد . کردند از بین ببرد حمایت می

هیئتهایی نظامی از پاریس به آنژه، نانت، رن، و تور اعزام شدند تا هر یک از اهالی ). مبردسا 23(بکلی منهزم ساخت 

نفر اعدام شدند، پیش از  463. در حوالی آنژه یا خود آن شهر، ظرف بیست روز. وانده را که سالح برگیرند اعدام کنند

نفر در این جنگ مذهبی جدید تلف شده  میلیون ، نیم)1796ژوئیۀ (آنکه مارشال اوش اهالی وانده را سرکوب کند 

.بودند

در این زمینه، توافق مختصري میان مونتانیارها و . اعتنا مانده بود مذهب بی در پاریس، قسمت اعظم جمعیت به

با یکدیگر همداستان   ژیروندنها به عمل آمده بود؛ آنها در تقلیل قدرت روحانیون و برقراري یک تقویم غیرمذهبی

کردند، و حتی هر اسقفی که با این امر مخالفت ورزیده بود  همچنین کشیشها را تشویق به ازدواج می. شده بودند

  . تحت حمایت انقالب بود که در حدود دوهزار کشیش و پانصد راهبه تن به ازدواج دادند. شد تهدید به تبعید می

. کردند عمدة روش برنامۀ خود تلقی می صورت هدف زدایی را به نمایندگان کمیته در مأموریت خود، معموال مسیحی

فوشه در نور، مقرراتی مذهبی براي . یکی از آنها کشیشی را به زندان افکند تا سرانجام او را مجبور به ازدواج کرد

اي درپیش گیرند؛ هرگز  باید ازدواج کنند؛ باید مانند حواریون زندگی ساده: روحانیون اعالم داشت، بدین مضمون که

تشییع جنازه برطبق آیین مسیحیت . جاي آرند خارج از کلیسا لباس روحانی بپوشند یا مراسم مذهبی را بهنباید در 

فوشه یک » .مرگ خوابی است جاودانه«اي نصب کنند با این عنوان که  بایستی لوحه ممنوع شد، و گورستانها می

. و کاله سرخ انقالب را برسر بگذارنداسقف و سی کشیش را مجبور کرد که کاله مخصوص خود را به دور اندازند 
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کوتون در . دمولن، در رأس گروهی قرار گرفت که همۀ صلیبها و شمایل عیسی و شمایلهاي دیگر را درهم شکستند

وي پزشکی را مأمور کرد که در . صورت شیادي مالی درآمده است کلرمون ـ فران اعالم داشت که دین عیسی به

اي اعجازگر قرار داشت سقز رنگ  که در شیشه» خون عیسی«بر آنکه  دهد مبنی مقابل مردم آزمایشهایی انجام

وي به مستمري دولتی کشیشها خاتمه داد، ظروف زرین و سیمین کلیساها را مصادره کرد، و . اي بیش نیست شده

ور ایجاد مسکن منظ توان آن را به صورت مدرسه درآورد، با تصویب او، می اعالم داشت که اگر نتوان کلیسایی را به

اي اعالم کرد که در آن طبیعت به منزلۀ خدا بود، و بهشت هم یک  سپس االهیات تازه. جهت مستمندان خراب کرد

  . مدینۀ فاضلۀ زمینی که در آن همۀ افراد خوب خواهند بود

گروهی از . رهبران مبارزه علیه مسیحیت عبارت بودند از ابر، عضو شوراي شهري و شومت، نمایندة کمون پاریس

، )1793اکتبر  16(سان ـ کولوتها تحت تأثیر سخنرانی شومت و مقاالت ابر به صومعۀ سن ـ دنی حمله بردند 

نوامبر، کنوانسیون  6در . هاي سلطنتی را خالی کردند، و به ذوب فلزات آنها جهت جنگ پرداختند تابوتهاي خانواده

اي از مردان و زنان ساکن  نوامبر، عده 10در . ا انکار کندبه کمون پاریس دستور داد که رسماً کلیساي مسیحی ر

ها گذشتند، و وارد  سروپا، با لباسها و آالت مذهبی مسخره از کوچه محالت کارگري پاریس و جمعی افراد بی

کنوانسیون شدند و از نمایندگان خواستند که تعهد کنند در جشنی که در آن شب در کلیساي بزرگ نوتر ـ دام ـ که 

اي ساخته بودند که در آن  در آنجا محراب تازه. تبدیل کرده بودند شرکت جویند» پرستشگاه خرد«م آن را به نا

عنوان االهۀ آزادي به چشم  دوشیزه کاندي از اپراي پاریس با لباسی مرکب از پرچم سه رنگ و با کالهی سرخ به

را ـ که به همین مناسبت توسط ماري ـ ژوزف » اديسرود آز«همراه او خانمهاي جذاب و دلربایی بودند که . خورد می

زائران در صحن کلیسا به پایکوبی و آوازخوانی پرداختند و در این ضمن در . خواندند دوشنیه تصنیف شده بود ـ می

نوامبر،  17در . آوردند محرابهاي جنبی، به قول گزارشگران مخالف، سودجویان آزادي، مراسم عشقبازي را به جاي می

بنابه خواهش مردم، در کنوانسیون حضور یافت، از منصب خود استعفا کرد، عصا . ـ باتیست گوبل، اسقف پاریسژان 

نوامبر، کمون به همۀ کلیساهاي  23در . و انگشتري خود را به رئیس مجلس داد، و کاله سرخ آزادي را برسر نهاد

. پاریس دستور داد که درهاي خود را ببندند

جمعی . أمل بیشتري به این نتیجه رسید که شاید در سیاست ضدمسیحی خود مبالغه کرده باشدکنوانسیون پس از ت

اي از وحدت وجود  برد؛ عده توان به وجود خدا پی از نمایندگان براین عقیده بودند که با حقایق نخستین نمی

پرسیدند که آیا  خود می اي از آنان از کردند؛ و باالخره برخی ملحد بودند؛ و در عین حال دسته طرفداري می

خشمگین ساختن کاتولیکهاي مؤمن و معتقد کاري عاقالنه است یا نه زیرا این عده در اکثریت بودند، و بسیاري از 

کردند که مذهب تنها  بعضی مانند روبسپیر و کارنو احساس می. آنها آمادگی جنگ مسلحانه علیه انقالب را داشتند

ع طغیانهاي اجتماعی مکرر علیه نابرابریها جلوگیري کند، نابرابریهایی که در طبیعت تواند از وقو نیرویی است که می

برداري منظم  روبسپیر عقیده داشت که آیین کاتولیک در بهره. رود عمیقاً ریشه دوانیده و بر اثر قانونگذاري از بین نمی

، 1793مه  8در . کرد ان فرضی گستاخانه رد میعنو رود، ولی انکار وجود خدا را به کار می پرستی به از خرافات و موهوم

شمارند و خواهان مستمري ازدست  عنوان ریاکارانی محکوم کرده بود که عوام را خوار می وي فیلسوفان فرانسه را به

  :نوامبر، در اوج جشنهاي ضدمسیحی، به کنوانسیون چنین گفت 21در . پادشاهانند

خواهد چنین  آنکه می. ي را که مایل است، دربارة انکار وجود خدا بپذیردا تواند هر عقیده هر فیلسوف و هر فرد می

اي را جنایت بشمارد سخنش نامعقول است، ولی سخن فردي از عوام یا قانونگذاري که روش اخیر را اتخاذ کند  عقیده

   …صدبار نامعقولتر است
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بر حال بیگناهان ستمدیده است و  فکر اینکه خدایی متعال وجود دارد که ناظر. الحاد مفهومی اشرافی است

کند اساساً فکر مردم است، این خود احساس اروپاییان و جهانیان است؛ احساس  جنایتکاران پیروز را مجازات می

پرستی و نه مربوط به تشریفات است، بلکه  این فکر نه مربوط به کشیشها و نه مربوط به موهوم. مردم فرانسه است

. ترساند و پناهگاه و آسایش پرهیزکاران است روي غیر قابل فهم است که بدکاران را میفقط وابسته به درك یک نی

پرستی را از بین  ایم که دورة موهوم ما هرگز قصد نداشته«: گفت دانتون در این عقیده با روبسپیر موافق بود و می

مسخرگیهاي ضدمذهب در کنوانسیون  تقاضا دارم که به آن …. ببریم تا بجایش رسم انکار وجود خدا را برقرار کنیم

، کنوانسیون آزادي مذهبی را دوباره تأیید کرد و به حمایت از تشریفات 1793دسامبر  6در » .خاتمه داده شود

ابر اظهار داشت که او نیز با انکار وجود خدا مخالف است، ولی به قوایی . مذهبی به رهبري کشیشهاي وفادار پرداخت

شمرد، و منتظر  روبسپیر در این زمان او را دشمن اصلی خود می. یت روبسپیر بود پیوستکه هدفشان تقلیل محبوب

   .برداردفرصتی بود که او را از میان 

  خورد هاي خود را می ـ انقالب بچه4

هاي افراطی، به حمله به  نان را، از طریق بخشها و روزنامهقدرت ابر متکی بر سان ـ کولوتها بود؛ و امکان داشت که ای

قدرت روبسپیر، که سابقاً متکی بر عوام پاریس بود، در این . کنوانسیون و برقراري تسلط پاریس بر فرانسه ترغیب کرد

بر کنوانسیون  هنگام وابسته به کمیتۀ نجات ملی بود، که در نتیجۀ امکانات عالی، از لحاظ اطالعات و تصمیم و اقدام،

  . برتري داشت

هاي  سبب پیروزیهاي نظامی در جبهه سبب سربازگیري عمومی و مخصوصاً به ، کمیته تاحدي به1793در نوامبر 

سرداران جدید، مانند ژوردن، کلرمان، اوش، پیشگرو، فرزندان انقالب بودند، که . مختلف، در اوج شهرت خود بود

اریهاي دیرین نبودند؛ آنان یک میلیون را تحت فرمان داشتند که؛ اگرچه تعلیمات و پایبند قواعد و فنون قدیم یا وفاد

هایشان  تجهیزاتشان هنوز ناقص بود، از اندیشۀ اینکه در صورت عبور دشمن از خطوط فرانسه چه برسر آنها و خانواده

و آنها گرفته شد، توانستند النداو و اگرچه در کایزرسالوترن جل. خواهد آمد برانگیخته شده و آمادة ابراز شجاعت بودند

شپایر را دوباره تسخیر کنند، اسپانیاییها را به آن سوي پیرنه عقب برانند، و با کمک ناپلئون جوان، تولون را مجدداً به 

  .تصرف درآورند

یسی ـ یک ناوگان انگل اوت، قواي مختلفی از انگلیسیها، اسپانیاییها و گروهی سرباز ناپلی، تحت حفاظت 26از 

الجیشی داشت ـ و زرادخانۀ  ـ که در کنار مدیترانه مقامی سوق  کاران محلی، بندر تولون اسپانیایی، و با کمک محافظه

/ اي به نام کاپ ل دماغه. مدت سه ماه یک لشکر انقالبی آن را به عبث محاصره کرده بود. آن را تصرف کرده بودند

مشرف بر زرادخانه بود؛ و تصرف آن بندر به منزلۀ در دست گرفتن کرد  اگیت که بندر را به دو بخش تقسیم می

اي چنان مستحکم بسته بودند که آن  شد؛ ولی انگلیسیها راه وصول به آن دماغه را با قلعه ابتکار عملیات محسوب می

بتواند  درنگ دریافت که اگر بوناپارت، که بیست و چهار سال بیش نداشت، بی. نامیدند می» طارق کوچک جبل«را 

ناوگان دشمن را مجبور به ترك بندر کند، پادگانی که آن را اشغال کرده است، به سبب نرسیدن مهمات از طریق 

آمیز، ناپلئون محلی در  بر اثر کسب اطالعات از وضع دشمن به طرزي جدي و مخاطره. دریا، شهر را ترك خواهد گفت

هنگامی که توپخانۀ او دیوارهاي آن . حتی قلعه را بمباران کندتوانست به را اش می جنگل یافت که از آنجا توپخانه

قلعه را خراب کرد، یک گردان از سربازان فرانسوي به قلعه حمله بردند و مدافعان آن را کشتند و توپهاي آن را یا 

را تخلیه کند  لردهود دستور داد که پادگان، شهر. باران کردند سپس ناوگان دشمن را گلوله. جا کردند تسخیر یا جابه

او گوستون روبسپیر، . ، ارتش فرانسه تولون را به تصرف درآورد1793دسامبر  19در . و کشتیها از بندر بیرون بروند
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سروان جوان توپخانه تمجید کرد ـ » برتري عالی«اي به برادرش نوشت و در آن از  نمایندة محلی کمیته، نامه

.شد اي جدید آغاز می حماسه

شد  گفته می. و موفقیتهاي کلبر در وانده، دست کمیته را براي مقابله با مسائل داخلی باز گذاشت این پیروزیها،

. کننده براي این ادعا وجود نداشت به منظور قتل رهبران انقالبی چیده شده است، ولی دلیل قانع» اي خارجی توطئه«

هزار شلوار کسري  ارتش جنوب سی«ود که در شایع ب. یافت در مورد تولید و توزیع مهمات ارتش، فساد افزایش می

. بازي باعث افزایش بهاي کاالها شد معامالت بازار سیاه همراه با دالل» .آوري بود وجود دارد ـ که خود کسري افتضاح

گفتند که اگر دستمزدها نیز  اگرچه حداکثر قیمتها از طرف دولت تعیین شده بود، تولیدکنندگان شکایت کرده و می

تا مدتی جلوي تورم پول گرفته شد، . توانند این قیمتها را رعایت کنند ترتیب تحت نظارت قرار نگیرد، نمی به همان

به همان . ولی کشاورزان، صنعتگران، و بازرگانان مقدار تولید را پایین آوردند، ضمن افزایش قیمت، بیکاري باال گرفت

بودند پشت سرهم در یک صف براي گرفتن نان، شیر،  دار مجبور شد، زنان خانه نسبت که مواد غذایی کمتر می

شد؛ زن و مرد در کنار درها  از نیمشب به بعد صفها تشکیل می. گوشت، کره، روغن، صابون، شمع و هیزم قرار گیرند

در بعضی جاها زنان روسپی . ماندند ایستادند و منتظر باز شدن دکانها و حرکت کردن صفها می روها می یا پیاده

کردند و  ها حمله می در بسیاري موارد، گروههاي نیرومند به مغازه. کردند ي خود را در کنار صفها عرضه میکاالها

هایی که  خدمات شهرداري از میان رفت؛ جنایت باال گرفت؛ تعداد افراد پلیس کم شد؛ زباله. بردند کاالها را با خود می

اوضاع مشابهی در روان، لیون، مارسی و . کرد را کثیف می ها شد و کوچه می گردآوري نشده بود به اطراف پراکنده

.خورد به چشم می …بوردو

گفتند که کمیته نتوانسته است امور اقتصادي را  می. سان ـ کولوتهاي پاریس، که از حامیان عمدة روبسپیر بودند

را مورد حمایت خود قرار دادند و رو ابر و شومت  از این. اند دست گرفته خوب اداره کند، و سودجویان زمام دولت را به

. با شوق و ذوق به پیشنهادهایی گوش کردند که هدف از آنها ملی کردن همۀ اموال و ثروتها، یا الاقل همۀ زمینها بود

در میان  1794در حدود . یک رهبر محلی پیشنهاد کرد که براي بهبود اوضاع اقتصادي، همۀ متموالن کشته شوند

  . شد که بورژوازي انقالب را دزدیده است مضمون شنیده میکارگران شکایتی بدین 

. نگار برجسته صورت گرفت اي علیه کمیته از طرف یک رهبر انقالبی و یک روزنامه مخالفتهاي تازه 1793در اواخر 

رغم خشونت ظاهري، صفتی پسندیده داشت، بدین معنی که از اعدام ملکه و خشونتها و ستمکاریهاي  دانتون، علی

در بازگشت از آرسی، به این نتیجه رسید که درصورت طرد مهاجمان از خاك . ة ترور ووحشت خشنود نبوددور

هنگامی که . فرانسه و اعدام فعالترین دشمنان انقالب، دیگر موجباتی براي ادامۀ وحشت یا جنگ باقی نخواهد ماند

رفت، و به بهانۀ آنکه دولت هنوز گرفتار خیانت و روبسپیر نپذی. بریتانیا حاضر به صلح شد، وي قبول آن را توصیه کرد

کامی دمولن، که روزگاري منشی دانتون و از مدتها پیش دوست و . توطئه و فساد است، ترور و وحشت را تشدید کرد

افراد «پیر را سخنگوي  ستایشگر او بود و مانند او زندگی زناشویی سعادتمندي داشت، روزنامۀ خود به نام کوردلیۀ

  :وي چنین نوشته بود. جویان کرد و خواهان پایان دادن به دورة ترو و وحشت شد یا صلح» تباگذش

آزادي عبارت است از سعادت، خرد، برابري، . آزادي، دختر زیباي اوپرا، یا کاله سرخ، یا لباس و پارچۀ کثیف نیست

  .مده بود عدالت، اعالمیۀ حقوق و قانون اساسی عالی شما  که هنوز به مرحلۀ عمل درنیا

خواهید که این آزادي را نشان دهم، به پایش بیفتم، و خونم را در راهش بریزم؟ پس درهاي زندانهاي  آیا از من می

. حال ملت زیان دارد فکر نکنید چنین اقدامی به …. هزار نفري را که به عقیدة شما مظنونند باز کنید دویست

خواهید همۀ دشمنان خود را با گیوتین اعدام کنید؟  می. م خواهید دادبرعکس، انقالبیترین اقدامی خواهد بود که انجا

توانید یک دشمن را بر روي سکوي اعدام از بین ببرید بدون آنکه  آیا می. آمیزتر از این نخواهد بود هیچ کاري جنون
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شمارند  روز الزم می من با کسانی که ترور را به عنوان برنامۀ دو نفر از خویشان یا دوستان او را دشمن خود کنید؟

  .مطمئنم به محض آنکه یک کمیتۀ عفو تشکیل دهید، آزادي تأمین و اروپا تسخیر خواهد شد. سخت مخالفم

به . روبسپیر، که تا این زمان با دمولن نظر مساعد داشت، از خواهش او در مورد باز کردن زندانها به وحشت افتاد

شدند، با اطمینان  شدند رها می ان و بورژواهایی که روز به روز تواناتر میباز عقیدة او، اگر آن اشراف، کشیشها، سفته

وي مطمئن بود که بیم از . گرفتند بیشتري طرحهاي خود را، به منظور استثمار یا تخریب جمهوري، از سر می

 ن بازانگیز تنها عاملی است که دشمنان انقالب را از فکر تخریب آ دستگیري، محکومیت سریع، و مرگی وحشت

روبسپیر داراي این سوءظن بود که ترحم ناگهانی دانتون نیرنگی است به منظور جلوگیري از اعدام . خواهد داشت

بعضی از همکارانش که به سبب کارهاي خالف قانون دستگیر شده بودند و جهت حفظ خود دانتون از آشکار کردن 

. محاکمه و محکوم شدند 1794ژانویۀ  17و فرانسوا شابو ـ در اگالنتین / بعضی از آنها ـ فابر د. روابطش با این افراد

پنداشت که دانتون و دمولن درصدد متزلزل کردن و خاتمه دادن به کار کمیته هستند، و به این  روبسپیر چنین می

.اند هرگز در امان نخواهد بود رسید که تا زمانی که این دو یار دیرین زنده نتیجه می

انگیخت؛ حمالت  هاي مخالف هر یک را علیه دیگري برمی یکدیگر جدا نگاه داشت، و فرقه وي دشمنان خود را از

العمل نشان  ابر عکس. دانتون و دمولن را علیه ابر تشویق کرد، و کمک آنان را در مخالفت با جنگ علیه مذهب ستود

را به باد » افراد باگذشت«و هم داد و از شورشهاي مردم علیه بها و کمیابی مواد غذایی حمایت کرد؛ وي هم دولت 

مارس پیروانش در باشگاه کوردلیه علناً از  11از روبسپیر به اسم انتقاد کرد، و در  1794مارس  4انتقاد گرفت، و در 

ابر، کلوتس، و چند نفر . اکثریت کمیته با روبسپیر همعقیده بودند که زمان عمل فرارسیده است. شورش سخن گفتند

اي  این خود اتهام زیرکانه. آنها را در مورد توزیع مواد غذایی میان مردم به خالفکاري متهم کردند دیگر را دستگیر و

بود، زیرا باعث شد که سان ـ کولوتها در بارة رهبران جدید خود تردید نشان دهند؛ و پیش از آنکه تصمیم به شورش 

ابر که اعصابش خراب شده بود ). مارس 24(ند بگیرند، آن افراد محکوم و به سرعت به طرف سکوي گیوتین برده شد

آرامش خود را حفظ کرده بود، به  توتونهاشروع به گریستن کرد؛ کلوتس، که ضمن انتظار کشیدن نوبت اعدام مانند 

بایستی درك کرده باشد که از وجود وي به عنوان  دانتون می» .دوستان مرا با این اراذل اشتباه نکنید«:جمعیت گفت

با وجود این، با حمایت . شده و دیگر در این هنگام براي کمیته ارزشی نخواهد داشت ابزاري علیه ابر استفاده می

شد که اعضاي  قبول این سیاستها موجب آن می. کرد مداوم از ترحم و صلح، همچنان کمیته را از خود بیزار می

. ساخت چشم بپوشند شد و همچنین از جنگی که دیکتاتوري آنان را موجه می رور، که باعث حفظ آنها میکمیته از ت

وي هنوز » .بیایید چیزي را براي گیوتین عقیده باقی بگذاریم«: گفت وي طالب پایان دادن به کشتار بود و می

به او گفت که روبسپیر در صدد  کسی. کرد، و همچنان جسور بود هاي تربیتی و اصالحات قضایی طرح می نقشه

در دورة » .خوردم اگر دانسته بودم که حتی فکر آن را در سر دارد، قلبش را می«: وي پاسخ داد. دستگیري اوست

دوستانش . کردند یا باید بخورند یا خورده شوند اي احساس می وحشت، حالت طبیعی در فرانسه این بود که عده

ولی چون از لحاظ . ل را به دست گیرد و در برابر کنوانسیون به کمیته حمله کندورزیدند که ابتکار عم اصرار می

و جسارتهاي خود در گذشته پیروي کند و همان روش را  توانست از موارد بیباکی اعصاب و اراده ضعیف شده بود نمی

، و در این زمان کرد از اینکه چهار سال با امواج انقالب درگیر شده بود احساس فرسودگی می. در پیش گیرد

دهم که گردنم زیر گیوتین قرار گیرد تا گردن  ترجیح می«: گفت می. پذیرفت که تسلیم حوادث روزگار شود می

ظاهراً بیو ـ  ».؛ و گذشته از این، از نوع بشر متنفرم)وي همیشه این عقیده را نداشته بود. (دیگران را با گیوتین بزنم

 بسیاري از اعضاي کمیته با او هم. گرفت و پیشنهاد کرد که دانتون اعدام شود وارن بود که ابتکار عمل را به دست

ادامه یابد، این عمل به منزلۀ تسلیم انقالب در برابر دشمنان داخلی و » باگذشتها«عقیده بودند که اگر بگذارند مبارزة 
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وي مانند سایر اعضاي کمیته، . شودروبسپیر تا مدتی مایل نبود که به زندگی دانتون خاتمه داده . خارجی خواهد بود

عقیده داشت که دانتون مقداري از وجوه دولتی را اختالس کرده است، ولی از خدمات دانتون به انقالب نیز آگاه بود، 

  .و بیم داشت که اعدام یکی از شخصیتهاي برجستۀ انقالب منجر به شورش در میان بخشها و گارد ملی شود

برد، دانتون دو یا سه بار با او مالقات کرد، تا نه تنها از سوابق  شک و تردید به سر میدر طی مدتی که روبسپیر در 

. پرست عبوس را بر آن دارد که با خاتمۀ ترور و انعقاد صلح موافقت کند مالی خود به دفاع بپردازد، بلکه آن میهن

که از طرف دانتون بارها (ن ـ ژوست وي به س. روبسپیر تغییر عقیده نداد، و در مخالفت خود بیشتر پافشاري کرد

مارس به کمیتۀ  30در . اي علیه بزرگترین رقیب خود تهیه کند کمک کرد تا ادعانامه) مورد تمسخر قرار گرفته بود

نجات ملی و کمیتۀ امنیت عمومی پیوست و به اتفاق آنها تصمیم گرفت که از دادگاه انقالب حکم اعدام دانتون، 

» غول«یکی دیگر از دوستان آن . دیگر را که اخیراً به علت اختالس محکوم شده بودند بگیرددمولن، و دوازده نفر 

ولی او . شتابان این خبر را به گوش او رساند و از او خواست که پاریس را ترك گوید و در یکی از استانها پنهان شود

زیست دستگیر کرد و به کونسیرژري  یصبح روز بعد پلیس او را به اتفاق دمولن که در طبقۀ فوقانی م. نپذیرفت

به همین سبب از خدا  …. در روزي مثل امروز بود که دادگاه انقالب را تشکیل دادم«: در اینجا بود که گفت. فرستاد

در اول آوریل، لویی لوژاندر، که اخیراً نمایندة مأمور در استانها شده بود، به نمایندگان »  …خواهم و بشر پوزش می

روبسپیر او را با نگاهی . د که دانتون از زندان احضار و به او اجازة دفاع در برابر کنوانسیون داده شودپیشنهاد کر

امروز خواهیم دید که آیا کنوانسیون قادر خواهد بود  …دانتون امتیازي ندارد«:تهدیدکننده متوقف ساخت و فریاد زد

اي را که آماده  سپس سن ـ ژوست ادعانامه» !ببرد یا نه که این بت دروغین را که از مدتها پیش پوسیده است از بین

درنگ به  نمایندگان، که همگی در فکر جان خود بودند، دستور دادند که دانتون و دمولن را بی. کرده بود، خواند

  .دادگاه بیاورند

را جزء گروهی قرار دادند شاید براي مغشوش کردن قضایا بود که آنها . آوریل آنها را در برابر دادگاه حاضر کردند 2در 

همچنین ارو دو سشل، عضو مؤدب کمیته، که . یا مختلسان بود» گران توطئه«اگالنتین و سایر / که شامل فابر د

اکنون متهم به همکاري با پیروان ابر و توطئۀ خارجی شده بود، با وجود تعجب همگان و خود او جزء گروه مزبور 

گویی و قدرت دفاع کرد، و این امر چنان در هیئت منصفه و تماشاچیان تأثیر دانتون از خود با طنز. قلمداد گشت

کمیته نیز پذیرفت و . بخشید که فوکیه ـ تنویل از کمیته درخواست کرد که دستور ساکت کردن مدافع را بدهد

اند تا آنها را  توطئهاي را به کمیسیون فرستاد بدین مضمون که پیروان دانتون و دمولن، با اطالع آنها مشغول  ادعانامه

اند، یعنی خارج از  بهره بزور نجات دهند؛ بر همین اساس بود که کنوانسیون اعالم داشت که آن دو نفر از حقوق بی

توان آنها را بدون محاکمه به قتل رساند، اعضاي هیئت منصفه چون این دستور را  حمایت قانون قرار دارند، و می

زندانیان را به اطاقهاي خود . اند و حاضرند حکم را صادر کنند کافی به دست آوردهدریافت داشتند گفتند که دالیل 

آوریل، به اتفاق آراء حکمی به این مضمون صادر شد که همۀ متهمان  5در . بازگرداندند، و تماشاچیان متفرق شدند

قبل از آنکه این ماهها سپري «گویی کرد که  دانتون پس از اطالع یافتن از این خبر چنین پیش. را باید اعدام کرد

من براي ! لوسیل عزیزم«: دمولن از اطاق خود به همسرش نوشت» .قطعه خواهند کرد شود، مردم دشمنان مرا قطعه

ات باش؛ به خاطر هوراس من زندگی کن؛ دربارة  عزیزم، مواظب بچه …. شعر گفتن و دفاع از بدبختیها به دنیا آمدم

آوریل، محکومان را با ارابه به میدان  5ظهر روز » .گیرد ام ترا در آغوش می بستهدستهاي  …. من با او حرف بزن

. کنم انگیزي ترك می ومرج وحشت همه چیز را در هرج«: بینی کرد ضمن راه دانتون باز چنین پیش. انقالب بردند

آه، . ین کشیده خواهد شدروبسپیر به دنبال من خواهد آمد؛ به وسیلۀ من پای. داند دولت چیست هیچیک از آنها نمی

دمولن هنگامی که بر روي سکوي » .اگر آدم ماهیگیر فقیري باشد بهتر از آن است که در امور دولتی دخالت کند
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دانتون . وي سومین نفري بود که اعدام شد و دانتون آخرین نفر. اعدام قرار گرفت نزدیک بود که اعصابش خراب شود

صداي دژخیم . چند کلمه خطاب به او بر زبان راند و سپس برخود مسلط شد نیز در فکر همسر جوان خود بود، و

: شد، به دژخیم گفت وي ضمن آنکه به تیغۀ گیوتین نزدیک می» .بیا دانتون، ضعف نشان نده«: گفت برخاست که می

ل او؛ ولی از آن دانتون سی و چهار ساله بود و دمولن همسا» .سرم را به مردم نشان بده؛ شایستگی این کار را دارد«

هشت روز . روز ژوئیه که کامی دمولن از پارسیها خواست که باستیل را بگیرند، چند بار از مرگ نجات یافته بودند

لوح سنگی پاك شده بود؛  .پس از اعدام آنها، لوسیل دمولن، همراه با همسر ابر و شومت، به دنبال آنها اعدام شدند

ژیروندنها کشته یا پراکنده . یا سرکوب شده بودند ی مخالفت کرده بودند نابودهمۀ گروههایی که با کمیتۀ نجات مل

باشگاهها ـ غیر از باشگاه . شده بودند، سان ـ کولوتها با یکدیگر اختالف پیدا کرده و سکوت اختیار کرده بودند

شتند؛ کنوانسیون که ها تحت نظارت شدید قرار دا ژاکوبنها ـ درهاي خود را بسته بودند؛ مطبوعات و تماشاخانه

هاي  وحشتزده شده بود همۀ تصمیمات را به عهدة کمیته گذاشت، کنوانسیون تحت آن قیمومت و به دستور کمیته

بازان گذرانید؛ تعلیمات ابتدائی همگانی و مجانی را اعالم داشت؛ بردگی را در  دیگر، قوانینی علیه محتکران و سفته

با تشکیالت رفاه اجتماعی به وجود آورد که در آن حقوق بیکاري، کمک  مستعمرات فرانسه ملغی کرد؛ و دولتی

این اقدامات تا حد زیادي در نتیجۀ جنگ و . بینی شده بود پزشکی به مستمندان و دستگیري از سالخوردگان پیش

.بخش نسلهاي بعدي شد ومرج عقیم ماند، ولی الهام هرج

. ود، در این هنگام درصدد بازگردانیدن مذهب به فرانسه برآمدروبسپیر، که دستش به خون آلوده ولی باز شده ب

در . انگیخت به جاي مسیحیت، کشور را علیه انقالب برمی) راسیونالیسم(کوشش به منظور برقراري خردگرایی 

 کردند؛ هر روز عدة بیشتري از طبقات پایین و پاریس، کاتولیکها علیه بسته شدن کلیساها و آزار کشیشها طغیان می

) 1794مه  7(هاي فصیح خود  روبسپیر در یکی از خطابه. جستند متوسط در مراسم قداس یکشنبه شرکت می

آوریل به پانتئون انتقال  14که بقایایش را در (استدالل کرد که وقت اتحاد مجدد انقالب با روسو، پیشرو روحانی آن 

اده حمایت کند، که اساساً مذهب کشیش ساووایی ، فرا رسیده است؛ دولت باید از یک مذهب خالص و س)داده بودند

این مذهب متکی بود بر اعتقاد به خداوند و جهانی دیگر؛ و برطبق آن، تقواي فردي و اجتماعی به . در کتاب امیل بود

کنوانسیون موافقت کرد، به این امید که این حرکت موجب آرامش . آمد شمار می منزلۀ شالودة ضروري جمهوري به

  .ژوئن روبسپیر را به ریاست خود انتخاب کرد 4ان و تخفیف دورة وحشت شود؛ و در پرهیزکار

را در برابر یکصد هزار زن و مرد و » ذکران خداي متعال«ریاست  1794ژوئن  8روبسپیر در این مقام رسمی در 

گان شکاك، در رأي صف طویلی از نمایند» فسادناپذیر«این شخص . کودك در شان ـ دو ـ مارس به عهده گرفت

اي  ارابه. هاي گندم به دست گرفت، و همراه موسیقی و آهنگ دسته جمعی به حرکت درآمد اي گل با خوشه دسته

کرد؛ پشت سر آن، مردان  هاي گندم طالیی رنگ را حمل می شد خوشه بزرگ که به وسیلۀ گاو نر سفیدي کشیده می

کردند و به منزلۀ سیما و صداي خداوند  حرکت می) آن در وضع مساعد(و زنان چوپان به عنوان نمایندگان طبیعت 

بخشید، داوید، نقاش برجستۀ فرانسوي آن عصر،  در یکی از حوضهایی که شان ـ دو ـ مارس را زینت می. بودند

در . مجسمۀ الحاد را با چوب ساخته بود که زیر آن را مظاهر بدي گرفته و تاجی از جنون بر سرش گذاشته شده بود

آمد آتش  شمار می روبسپیر که مظهر پرهیزکاري به. ها، مجسمۀ عقل را که برتراز همه بود قرار داده بودمقابل آن

اي عالی  در لوحه. زد، ولی بادي نامساعد شعلۀ آن را به طرف مجسمۀ عقل منحرف ساخت مشعل را به مظهر الحاد

در سراسر فرانسه » .یري روح را قبول دارندمردم فرانسه خداي متعال و فناناپذ«: باالي همه، چنین نوشته بودند

داري مرا با خداي متعالت خسته «: روبسپیر خشنود بود، ولی بیو ـ وارن به او گفت. تشریفات مشابهی برپا شد

انگیز صادر  دو روز بعد، روبسپیر کنوانسیون را برآن داشت که براي تحکیم دورة وحشت دستوري شگفت ».کنی می
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طلبید؛ یا با برپا داشتن ذکران خداي متعال ابر را سرزنش  داد و او را به مبارزه می ون پاسخ میکند ـ گویی به دانت

دفاع از سلطنت یا افترا زدن به : ، مجازات اعمال زیر اعدام بود)1794ژوئن  10(پرریال  22برطبق قانون . کرد می

ودجویی یا اختالس؛ جلوگیري از حمل مواد جمهوري؛ امور خالف اخالق؛ نشر اخبار دروغ؛ دزدیدن اموال عمومی؛ س

گذشته از این، به دادگاهها اختیار داده شد که به متهم اجازة وکیل . غذایی؛ دخالت به هر طریق در ادامۀ جنگ

اما «: یکی از قضات گفت. گرفتن یا نگرفتن را بدهند، و سخنان بعضی از گواهان را پس از دریافت مدارك بشنوند

  » .در انقالب، هر کس در این دادگاه حضور یابد باید محکوم شود. د بگویم که من همیشه متقاعدمدربارة خودم، بای

اربوا / اي براي قتل کولو د مه، توطئه 22در . شد تردید نیست که براي تحکیم دورة وحشت معاذیري نیز عرضه می

اعتقاد به وجود توطئۀ خارجی . ر را بکشدخواست روبسپی مه، جوانی را گرفتند که ظاهراً می 23صورت گرفته بود؛ در 

جهت قتل رهبران انقالب، کنوانسیون را برآن داشت که دستور دهد به هیچ زندانی انگلیسی یا هانوري نباید پناه 

هزار مظنون وجود داشت که ممکن بود شورش یا فرار کنند؛  در زندانهاي پاریس در حدود هشت. داده شود

  .اب و تهدید از هر حرکتی بازداشتبایستی آنها را با ارع می

هنوز هفت هفته هم سپري نشده . ادامه یافت 1794ژوئیۀ  27ژوئن تا  10ا ز» وحشت عظیم«از این لحاظ بود که 

نفر بیشتر از کسانی بود که ظرف  155مرد و زن را با گیوتین اعدام کردند، و شمار این عده  1‘376بود که 

مثل تخته «تنویل گفته بود که سرها  -  فوکیه. ـ اعدام شدند 1794ژوئن  10ا ت 1793ویک هفته ـ از مارس  شصت

شدند، و ترجیح  اي معمولی شده بود که مردم در مراسم آن حاضر نمی اعدامها به اندازه» .افتد سنگ از بام می

ها و  میخانه. ودزندگی اجتماعی تقریباً متوقف شده ب. دادند که در منزل بمانند و مراقب حرفهاي خود باشند می

عضو اصلی آن  750از . از خود کنوانسیون جز استخوانبندي آن چیزي برجاي نماند. ها تقریباً خالی بود خانه فاحشه

جستند، و بسیاري از آنها از بیم آنکه مبادا به مخاطره بیفتند از رأي دادن امتناع  نفر در جلسات شرکت می 117فقط 

ت داشتند از اینکه گردنشان زیر تبر حکومت سه گانۀ روبسپیر، کوتون، حتی اعضاي کمیته وحش. کردند می

  . ژوست قرار گیردـ  وسن

در آوریل . کننده بود رضا دهند شاید جنگ بود که باعث شد افراد نیرومندي به تمرکز قدرت که تا آن حد ناراحت

ه هر شکست مدافعان فرانسوي روشن بود ک. فرانسه کرد ، فرمانرواي ساکس ـ کوبورگ لشکر دیگري وارد1794

هدف انگلیسیها از محاصرة فرانسه این بود که از رسیدن مواد غذایی امریکایی به . شد منجر به وحشت در پاریس می

که باعث شد آن ) اول ژوئن(فرانسویها جلوگیري شود؛ و فقط شکست ناوگان بریتانیا توسط کشتیهاي فرانسوي بود 

، و یک روز )ژوئن 25(پس یک لشکر فرانسوي مهاجمان را نزدیک شارلروا عقب راند س. مواد ذیقیمت به برست برسد

ارتش کوبورگ از فرانسه بیرون . بعد، سن ـ ژوست در رأس لشکري دیگر در فلوروس به پیروزي قاطعی دست یافت

.ار ساختندژوئیه ژوردن و پیشگرو از مرز گذشتند و تسلط فرانسه را بر آنتورپن و لیژ برقر 27رفت، و در 

دشمنان روزافزون روبسپیر . اثر نبوده باشد دفع پیروزمندانۀ حملۀ فرمانرواي کوبورگ شاید در نابود کردن روبسپیر بی

توانند پایدار  اي علنی تاحد مرگ در میان اعضاي دولت صورت گیرد، کشور و ارتش می احساس کردند که اگر مبارزه

نجات ملی بر سر قدرت پلیس اختالف داشت، و در داخل کمیتۀ اخیر بیو ـ کمیتۀ امنیت عمومی با کمیتۀ . بمانند

خبر داشت، از - روبسپیر که از خصومت آنها. ورزیدند اربوا، و کارنو با روبسپیر وسن ـ ژوست مخالفت می/ وارن، کولو د

ا را در مورد رهبري او ژوئیه اجتناب کرد، و امیدوار بود که این عمل خشم آنه 23شرکت در جلسات کمیته از اول تا 

گذشته از این، سیاست . فرو نشاند، ولی این امر فرصت بیشتري به آنها داد که جهت سقوط او به طرحریزي بپردازند

وران و صدور فرمانی در باب تعیین حداکثر دستمزد،  ژوئیه، با استماع شکایت پیشه 23در : او دچار تزلزل شده بود
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در حقیقت این فرمان، به علت تورم پول، بعضی از دستمزدها را . دشمنان خود درآوردصورت  حامیان سابق خود را به

  . به نصف آنچه که قبالً بود رسانید

تروریستهایی که از استانها برگشته بودند، یعنی فوشه، فررون، تالین، کاریه، به این نتیجه رسیدند که زندگی آنها در 

روبسپیر از فوشه . را به پاریس احضار کرده و از آنها گزارش کار خواسته بود هم او بود که آنان. نابودي روبسپیر است

وي در باشگاه » فوشه، بگو ببینم چه کسی تو را مأمور کرد که به مردم بگویی خدایی وجود ندارد؟«: پرسیده بود

د، یا از عضویت باشگاه سبب اقداماتش در تولون و لیون مورد بازجویی قرار گیر ژاکوبنها، پیشنهاد کرد که فوشه به

فوشه از تن دردادن به این بازجویی امتناع ورزید، و در عوض، فهرستی از مردانی تهیه کرد که به عقیدة . محروم شود

اما در مورد تالین، وي نیازي به چنین تحریک . اي بودند که روبسپیر قصد اعدام آنها را داشت او جزء افراد تازه

شایع بود که . مه ظاهراً بنا به دستور روبسپیر، توقیف شده بود 22ه نام ترزا کاباروس در معشوقۀ زیباي او ب. نداشت

  .تالین سوگند یاد کرد که او را به هر قیمتی که شده است آزاد کند. اي براي تالین فرستاده است دشنه

ن مخالف او بودند، زیرا بعضی جمعی از نمایندگا. ژوئیه، روبسپیر آخرین نطق خود را در کنوانسیون ایراد کرد 26در 

سبب تضعیف کنوانسیون  العمل نشان داده، و بسیاري از آنها نیز روبسپیر را به از آنها علیه اعدام شتابزدة دانتون عکس

:وي کوشید که به این اتهامات پاسخ گوید. مالمت کرده بودند

هدفم از آمدن به اینجا برطرف کردن اشتباهات  …باید راز دلم را افشا کنم، و شما باید حقیقت را بشنوید! شهروندان

خواهند این معبد آزادي را پر کنند از بین  ام تا سوگندهاي ترسناکی را که با آن بعضیها می آمده. انگیز است وحشت

آیا  …انگیز ترور و افترا چیست؟ به چه کسی باید خود را وحشتناك نشان دهیم؟ دلیل این روش نفرت …. ببرم

خواهیم ترور را وارد  آیا می …پرست؟ نیت و میهن ترسند، یا افراد خوش اراذل هستند که از ما میجابران و 

کنوانسیون ملی کنیم؟ ما بدون کنوانسیون ملی چه هستیم؟ ما که از کنوانسیون با به خطر انداختن جان خود به 

بینیم،  طوري که همه می انگیز، به اي نفرتایم، درصورتی که گروهه ایم، ما که خودمان را وقف آن کرده دفاع برخاسته

خواهند ما را  می …کنندگان کیست؟  هدف نخستین ضربات توطئه …. چینند به منظور انحالل آن توطئه می

چندي پیش، به بعضی از اعضاي کمیتۀ نجات ملی اعالن جنگ  …. دانند بکشند، آنها ما را بالي جان فرانسه می

آنها مخصوصاً  …. خوانند آنها مرا مستبد و جابر می …. آنها نابودي یک فرد است آخر معلوم شد که هدف. دادند

منظور  مایل بودند ثابت کنند که دادگاه انقالب عبارت از دادگاه خون است و توسط من به تنهایی تشکیل شده و به

کنم که از  مان جرئت نمیدر اینجا و در این ز …. نیت تحت تسلط مطلق من قرار گرفته است اعدام همۀ افراد خوش

طور  ولی این مطلب را به. توانم کامال حجابی را بردارم که راز عمیق جنایات را پوشانده است نمی. نامی ببرم متهمان

در میان عامالن این توطئه کسانی هستند از طرفداران آن روش عقیده فروشی، که توسط : کنم که قطع اظهار می

اند به  خائنانی که در اینجا با ظاهر فریبنده پنهان شده …. وجود آمده است بهبیگانگان براي تخریب جمهوري 

این است بخشی . پنهان کنند …برند که حقیقت را  گونه نیرنگ به کار می زنند، و همه کنندگان خود تهمت می متهم

. ه خاموش بنشینیماستبداد بر ما حکمفرماست؛ ولی این بدان مفهوم نیست ک …گویم که  در خاتمه می.از توطئه

داند که در راه میهنش چگونه جان بسپارد؟ در این  تواند کسی را سرزنش کند که حق با اوست و می انسان چطور می

نطق تاریخی اشتباهات بزرگی وجود داشت ـ عجب آنکه این اشتباهات از طرف کسی بود، که تا این زمان راه خود را 

کشاند؛ از  کند به جنون می ده بود؛ قدرت، انسان را بیش از آنکه فاسد میدر میان دامهاي سیاست به احتیاط پیمو

این لحن سخن ـ نه تنها ادعاي مغرورانۀ بیگناهی، بلکه اظهار این . افزاید کاهد و به شتابزدگی می دوراندیشی می

برانگیختن . دـ فقط از طرف شخصی مانند سقراط موجه است که نیمه متمایل به مرگ بو» حق با اوست«مطلب که 

گفتن اینکه دولت . و به خشم آوردن دشمنان با تهدید به کشف جرم ـ یعنی با تهدید به مرگ ـ کاري عاقالنه نبود
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بدتر از همه آنکه چون از بردن نام کسانی که قصد . بیمی از ترور ندارد صحیح نبود، زیرا دولت از آن بیم داشت

دانستند افزایش  داد نمایندگانی که خود را قربانیان خشم آیندة او میتعقیب قضائی آنان را داشت امتناع کرد، تع

روبسپیر همان مطلب را در آن . استمداد او را با خونسردي تلقی کرد، و جلو انتشار آن را گرفت کنوانسیون. یافت

/ ه بیو ـ وارن و کولو داي علنی علی در آنجا حمله. شب در باشگاه ژاکوبنها تکرار کرد، و مورد تمجید فراوان قرار گرفت

اربوا که حضور داشتند، آغاز کرد، آنها از این باشگاه به اطاقهاي کمیته رفتند و در آنجا با سن ـ ژوست مواجه شدند 

. اي علیه آنهاست که گستاخانه گفت مشغول نوشتن ادعانامه

ادعانامه را براي کنوانسیون که  ، سن ـ ژوست از جا برخاست تا آن)ترمیدور 9(ژوئیه  27صبح روز بعد، یعنی در 

دوپله، میزبان باوفاي او، . روبسپیر درست در برابر کرسی خطابه نشسته بود. آکنده از خشم و وحشت بود بخواند

کنوانسیون «: اخطار کرده بود که باید منتظر خبر بدي باشد، ولی روبسپیر با اطمینان خاطر به این غیبگو گفته بود

بدبختانه ریاست جلسه را در آن روز یکی از » .هاي وسیع بشر شرافتمندند است؛ همۀ تودهرویهمرفته شرافتمند 

هنگامی که سن ـ ژوست شروع به خواندن ادعانامه کرد، . اربوا به عهده داشت/ دشمنان سرسخت او یعنی کولو د

: به کنار کشید و فریاد زدتالین، که انتظار داشت نامش جزء اسامی باشد، به روي سکو پرید و آن سخنور جوان را 

ژوزف لوبا که به سن ـ ژوست وفادار بود، کوشید که به کمک او بیاید، ولی صداي » !خواهم که پرده دریده شود می«

روبسپیر خواست که فرصت حرف زدن به او داده شود، ولی با داد و فریاد صداي او را . او در میان دهها صدا غرق شد

من خودم را با خنجري مسلح «: اي را که برایش فرستاده بودند باال نگاه داشت و اعالم کرد هتالین دشن. نیز خواباندند

کولو صندلی ریاست را به » .اش را بشکافم ام که اگر کنوانسیون جرئت متهم ساختن او را نداشته باشد، سینه کرده

، و زنگ توریو قسمت اعظم کلمات روبسپیر فریادکنان به کرسی خطابه نزدیک شد. توریو از یاران دانتون سپرد

رئیس قاتالن به من اجازة «روبسپیر را نامفهوم ساخت، ولی بعضی از آنها در آن هیاهو شنیده شد بدین مضمون که 

گونه خطاب را تقبیح کردند، و یکی از آنها این کلمات  کنان این اعضاي کنوانسیون اعتراض» دهید؟ حرف زدن می

: اوگوستن روبسپیر مانند یکی از رومیان گفت» .کنم که روبسپیر دستگیر شود اضا میتق«:مهلک را بر زبان راند

لوبا نیز » .من در صفات او شریکم؛ تقاضا دارم که حکم جلب من با حکم او صادر شود. اندازة برادرم مقصرم منهم به«

پلیس هر دو روبسپیر را به . گرفتحکم توقیف مورد تصویب قرار . همین تقاضا را کرد و همان امتیاز را دریافت داشت

  .انضمام سن ـ ژوست لوبا، و کوتون دستگیر کرد و آنها را به شتاب به زندان لوکزامبورگ فرستاد

فلوریو ـ لسکو شهردار پاریس دستور داد که زندانیان را به ساختمان شهرداري منتقل کنند، و در آنجا آنها را مانند 

رؤساي کمون از آنریو که رئیس گارد ملی در پاریس بود . به حمایت از آنان شدمیهمانان محترم پذیرفت، و حاضر 

اند  خواستند که سربازان و توپها را به قصر تویلري ببرد و اعضاي کنوانسیون را تا زمانی که حکم توقیف را لغو نکرده

نمایندگان پول باراس را . هدسبب مست بودن نتوانست مأموریت خود را انجام د ولی آنریو به. دارد در اسارت نگاه

شهردار بار . اي ژاندارم کردند تا به ساختمان شهرداري برود و زندانیان را دوباره دستگیر کند مأمور گردآوري عده

دیگر از آنریو استمداد کرد، و او نیز چون قادر نبود که اعضاي گارد ملی پاریس را گردآوري کند، فوراً گروهی از سان 

ه جاي آنها جمع کرد؛ ولی این افراد عالقۀ زیادي به کسی نداشتند که دستمزد آنها را پایین آورده و ابر ـ کولوتها را ب

و شومت، دانتون و دمولن را به قتل رسانده بود؛ گذشته از این، باران شروع به باریدن کرد و آن عده بتدریج به سر 

روبسپیر که . سهولت بر ساختمان شهرداري مستولی شدند باراس و ژاندارمها به. هاي خود بازگشتند کار یا به خانه

اش را  اش گذشت و فقط چانه آنان را دید کوشید خودکشی کند، ولی گلوله از دست لرزان او منحرف شد و از گونه

اوگوستن روبسپیر ضمن پریدن از پنجره، یک پایش . لوبا که دستش قویتر بود، مغز خود را متالشی ساخت. خرد کرد
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کوتون، با پاهاي بیحس، به پایین پله انداخته شد، و در آنجا بدون یار و یاور باقی ماند تا آنکه ژاندارمها او را  .شکست

. با دو روبسپیر و سن ـ ژوست به زندان بردند

و ) که هنوز مست بود(، چهار ارابه این چهار نفر را به انضمام فلوریو، آنریو )1794ژوئیۀ  28(بعدازظهر روز بعد 

شانزده نفر دیگر به طرف سکوي گیوتین بردند که در این لحظه آن را در محلی قرار داده بودند که ما اکنون آن را 

 »!کثرحدامرده باد «خاست از قبیل اینکه  ضمن راه، از میان تماشاچیان فریادهایی برمی. نامیم می» میدان کنکورد«

هاي مشرف بر میدان به قیمتهاي گزافی  پنجره: کشیدند اي نیز انتظار می سلیقه پوش و خوش در میان آنان افراد شیک

. کنند به اجاره رفته بود؛ خانمها چنان لباسهایی بر تن کرده و آرایشی کرده بودند که گویی در جشنی شرکت می

یک مرگ دیگر شاید اهمیتی . فریاد رضایت از آنان برخاست هنگامی که سر روبسپیر به جمعیت نشان داده شد،

  .نداشت، ولی پاریس احساس کرد که این مرگ به مفهوم خاتمه یافتن دورة وحشت است

VI 1795اکتبر  26ـ 1794ژوئیۀ  29: ـ ترمیدوریها   

از این زمان به بعد، کمون . ژوئیه، فاتحان روز نهم ترمیدور هفتاد نفر از اعضاي کمون پاریس را اعدام کردند 29در 

؛ دشمنان زندانی روبسپیر آزاد شدند بعضی از پیروان )اول اوت(پرریال لغو شد  22قانون ظالمانۀ . تابع کنوانسیون شد

دادگاه انقالب طوري اصالح شد که محاکمات، منصفانه انجام گیرد؛ از فوکیه ـ تنویل . او برسرکار خود بازگشتند

. باقی بماند سرش بر تنش 1795مه  7خود دفاع کند، ولی زیرکی او باعث شد که تا  خواسته شد که از سابقۀ

کاري پیدا شد، و  هاي محافظه روزنامه. هاي نجات ملی و امنیت منحل نشد، ولی اقتدار آنها کاهش یافت کمیته

فررون دریافتند که  تالین، فوشه،. هاي افراطی، در نتیجۀ نداشتن طرفدار در میان مردم، از میان رفت روزنامه

توانند در رهبري جدید شرکت جویند، به شرط آنکه بتوانند کنوانسیون را متقاعد کنند که سهم آنها را در دورة  می

که از مدتها » دشت«نمایندگان ). نوامبر 12(باشگاههاي ژاکوبنها در سرتاسر فرانسه بسته شد . وحشت از یاد ببرد

نفر  73دسامبر،  8مونتانیارها قدرت خود را از دست دادند؛ و در . ست متمایل شدندپیش به وحشت افتاده بودند به را

.دست گرفت طبقۀ بورژوا زمام انقالب را دوباره به. اعضاي باقیماندة ژیروندنها به محلهاي خود بازگردانده شدند

تی دانشگاهی یافته گذشته از آن اقلیت کوچکی که تعلیم و تربی. عدم سختگیري دولت موجب احیاي مذهب شد

بودند، و آن عده از افراد باالي طبقۀ سوم که تحت تأثیر عصر روشنگري قرار گرفته بودند، بیشتر مردان و تقریباً همۀ 

پایه و ستایش خداي متعال که بدون  زنان فرانسه، قدیسین و تشریفات مربرط به تقویم کاتولیک را بر جشنهاي بی

عهدنامۀ صلحی با شورشیان  1795فوریۀ  15در . دادند کارات روبسپیر بود ترجیح میگرفت و از ابت مراسم انجام می

موجب آن آزادي مراسم مذهبی براي آنان تضمین شد؛ یک هفته بعد، این امر در سراسر  وانده به امضا رسید که به

  . فرانسه تعمیم یافت؛ و دولت خود را ملزم به رعایت تفکیک کلیسا از دولت دانست

. تر از همه مسئلۀ راضی کردن همزمان دو دشمن همیشگی یعنی تولیدکننده و مصرف کنننده بوددشوار

کنندگان خاتمه دادن به حداکثر دستمزدها را مطالبه  تولیدکنندگان خواهان لغو تعیین حداکثر قیمتها بودند؛ مصرف

ر اقتصادي و بازرگانی و رقابت بود، به کنوانسیون که در این هنگام تحت نظارت معتقدان پرشور آزادي امو. کردند می

بنابر این کارگران توانستند دستمزدهاي ). 1794دسامبر  24(تقاضاهاي مخالف گوش داد و حداکثرها را ملغی کرد 

قیمتها . پذیرفت تعیین کنند زیادتر مطالبه کنند، و کشاورزان و بازرگانان حق داشتند هر بهایی را که دادوستد می

دولت آسینیاهاي جدیدي به عنوان اسکناس انتشار داد، ولی بهاي آنها حتی بیش از . طمع باال رفتبراساس حرص و 

آسینیا  225به  1795آسینیا ارزش داشت، در  2براي پاریسیها  1790یک پیمانه آرد که در سال : پیش تنزل کرد

آسینیا  2‘500به  67مرغ از  تخمآسینیا ترقی کرد، و ارزش یک دوجین  200آسینیا به  5رسید؛ یک جفت کفش از 

  .رسید
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یک گروه . سبب باال رفتن بهاي نان سربه شورش برداشتند ، چندین محلۀ پاریس بار دیگر به1795در اول آوریل 

غیرمسلح به کنوانسیون حمله برده تقاضاي غذا کرد و خواهان خاتمه دادن به تعقیب افراطیون شد؛ بعضی از 

کنوانسیون قول کمک فوري داد، ولی از . رفت از آنها حمایت کردند داد آنها روبه کاهش مینمایندگان مونتانیار که تع

در آن شب، دستور تبعید رهبران رادیکال یعنی بیو ـ وارن، . کنندگان را متفرق کند گارد ملی خواست که شورش

جات یافتند؛ بیو و کولو محکوم به اعمال بارر و وادیه از دستگیري ن. بارر، وادیه، را به گویان صادر کرد اربوا،/ کولو د

ها به پرستاري آنها  در آنجا این دو فرد ضد روحانی بیمار شدند، و راهبه. شاقه در مستعمرة امریکاي جنوبی شدند

صورت  بیو زنده ماند و با کنیزي که پدرش اروپایی و مادرش بومی بود ازدواج کرد، به. کولو درگذشت. پرداختند

. درگذشت 1819درآمد و در هاییتی در کشاورز قانعی 

مه، گروهی از مردان مسلح به  20در . اعتراض مردم باال گرفت و آگهیهایی جهت شورش به دیوارها چسبانده شد

اي زنان به کنوانسیون حمله بردند، و خواهان نان، آزادي رادیکالهاي زندانی، و سرانجام استعفاي دولت  اتفاق عده

انگالس / سر بریدة او را روي نیزه گذاشتند و آن را به بواسی د. وسیلۀ گلوله کشته شد دگان بهیکی از نماین. شدند

بعد از آن ، سربازان و باران، شاکیان را به . رئیس کنوانسیون عرضه داشتند ـ و رئیس رسماً به آن سر بریده سالم داد

پیشگرو محلۀ کارگري فوبورسنت ـ آنتوان را  مه، سربازان تحت فرمان ژنرال 22در . هاي خود بازگرداندند خانه

یازده نمایندة مونتانیار نیز دستگیر و متهم به شرکت در . محاصره و باقی شورشیان مسلح را مجبور به تسلیم کردند

دو نفر از آنها گریختند، چهار نفر دیگر خود را کشتند، و پنج نفر دیگر را که در نتیجۀ زخمهایی که به . شورش شدند

طلب تقاضاي دستگیري   یک نمایندة سلطنت. بردند، به تیغۀ گیوتین سپردند سر می زده بودند در حال احتضار به خود

  . و کارنو نجات یافت. »وي باعث پیروزیهاي ما شد«کارنو را کرد؛ صداي اعتراضی برخاست که 

قضات . ژاکوبنها قربانی شدندشدت یافت، و ضمن آن، » ترور سفید«ـ  1795در این هنگام ـ ماههاي مه و ژوئن 

انجمنهاي «و  »یهونجمنهاي » «انجمنهاي عیسی،«: بورژوا به اتفاق گروههاي مذهبی» اعتدالیون«عبارت بودند از 

ر اکس ـ آن ـ پرووانس سی نفر ؛ د)مه 5(در لیون نودوهفت تن از تروریستهاي سابق را در زندان کشتند . »خورشید

؛ تشریفات مشابهی در آرل، آوینیون، و مارسی انجام )مه 17(به قتل رساندند » با ظرافتکاریهاي وحشیانه«دیگر را 

در تاراسکون دویست آدم نقابدار ارگ را به تصرف درآوردند، زندانیان را با طناب بستند، و آنها را به رودخانۀ . گرفت

ایسنار، یکی از افرادي که جزء ژیروندنها . در تولون کارگران علیه دورة جدید ترور قیام کردند). مه 25(رون انداختند 

دورة ترور به . کار برد و همگی را نابود ساخت مه قوایی علیه آنها به 31بوده و به مقام سابق بازگردانده شده بود، در 

  . دست شده بود به پایان نرسیده بود؛ بلکه فقط دست

رژوازي پیروزمند دیگر نیازي به متفقین کارگر نداشت، زیرا که از حمایت ژنرالها برخوردار شده بود، و این سرداران بو

پیشگرو  1795ژانویۀ  19در . برد یافتند که حتی اعتبار آنان را نزد سان ـ کولوتها باال می به پیروزیهایی دست می

» جمهوري باتاو«هلند به انگلیس گریخت، و هلند تا ده سال با عنوان آمستردام را گرفت، و ویلهلم چهارم فرمانرواي 

متفقین، که . سایر لشکرهاي فرانسه قسمت چپ رود راین را دوباره به تصرف درآوردند. تحت قیمومت فرانسه بود

. انتري بودشکست خورده و با یکدیگر در مجادله بودند، فرانسه را ترك کردند و به جان لهستان افتادند که شکار آس

همه چیز را تصاحب کند ) 1795(کوشید تا مانع از آن شود که روسیه در سومین تقسیم لهستان  پروس که می

. اي را با فرانسه بدهند فرستاد تا ترتیب انعقاد صلح جداگانه) سویس(نمایندگانی به پاریس و سپس به بال 

بود خواستهاي خود را بقبوالند زیرا انعقاد صلح باعث  توانست از خود نرمشی نشان دهد، بلکه قادر کنوانسیون نمی

شده زندگی کرده بودند به پاریس  صورت نیمه وحشی، به خرج سرزمینهاي فتح شد هزاران تن از سربازانی که ، به می

ان یا سایر نقاط بیایند و به اشاعۀ جنایت و بیماري و شورش در شهرهایی بپردازند که فریاد مردمشان براي کار و ن
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آیا ممکن بود که سرداران بیقرار پیشگرو، ژوردن، اوش، مورو، که از پیروزي سرمست شده بودند نتوانند در . بلند بود

رو، کنوانسیون مارکی فرانسوا دوبار تلمی را به  از این. وسیلۀ کودتا خودداري کنند برابر انگیزة سرنگون کردن دولت به

پروس اعتراض کرد ولی . نگاه داشتن قسمت چپ رودخانۀ راین پافشاري کندبال فرستاد و به او دستور داد که در 

) سانتودومینگو(ژوئن، اسپانیا قسمت شرقی  22پذیرفت؛ ساکس، هانوور، و هسن ـ کاسل نیز قبول کردند؛ و در 

ن فرانسوي در جنگ با اتریش و انگلیس ادامه یافت، و این کافی بود که سربازا. جزیرة هیسپانیوال را به فرانسه داد

.ها باقی بمانند جبهه

وشش تن از مهاجران، که از پورتسمث با کشتیهاي انگلیسی حرکت کرده بودند، در دماغۀ کیبرون  ژوئن، سی 27در 

ولی اوش در نبردي . ه را احیا کنندپیوستند تا مگر شورش واند طلب سلطنتدر برتانی پیاده شدند و به شوانهاي 

تن از مهاجران اسیر  748و، بنابه تقاضاي تالین، کنوانسیون دستور داد که ) ژوئیه 21(درخشان آنان را شکست داد 

  . را به قتل برسانند

مرگ او ظاهراً بر اثر بدرفتاري نبود، بلکه شاید از خنازیر یا . دهساله در زندان درگذشت دوفن، 1795ژوئن  8در 

درنگ یکی از دو برادر لویی شانزدهم را که هنوز در قید حیات بودند، با عنوان  طلبان بی سلطنت. ناامیدي ناشی شد

از برادر دیگر وي که . لویی هجدهم، نامزد سلطنت کردند و سوگند خوردند که او را به عنوان پادشاه فرانسه بپذیرند

که اگر ) 1795اول ژوئیۀ (این بوربون اصالح نشده اعالم داشت . بزرگتر و از مهاجران بود کنت دو پرووانس نام داشت

وکاست برقرار خواهد ساخت و سلطنت مطلقه و حقوق فئودالی را  بر تخت سلطنت بنشیند، رژیم سابق را بی کم

واها و کشاورزان و سان ـ کولوتهاي فرانسه در طی ده دوازده جنگ به همین سبب بود که بورژ. بازخواهد گرداند

  .متفقاً به ناپلئون کمک کردند

ها و  اي که در بعضی از روزنامه طلبانه با وجود این، فرانسه از انقالب خسته شده بود، و بتدریج با احساسات سلطنت

بسیاري معتقد بودند که تنها یک پادشاه که . گرفت شد روش مدارا پیش می هاي افراد مرفه ابراز می سالنها و خانواده

تواند نظم و امنیت را به مردمی بازگرداند که پس از سه سال  حکومت او از لحاظ توارث و عرف مشروع باشد می

اطمینانی در مورد کار و غذا و زندگی، بیمناك  گسیختگی سیاسی و اقتصادي، تفرقۀ مذهبی، جنگ مداوم، و بی ازهم

در پاریس، . نیمی یا بیشتر نواحی جنوبی فرانسه شدیداً از پاریس و سیاستمدارانش بیزار شده بود. د بودندو ناخشنو

وران  طور روزافزون زیر نظارت پیشه انجمنهاي بخشها، که روزگاري تحت تسلط سان ـ کولوتها بود، در این هنگام به

ها، براي مطالبی که مربوط به  در تماشاخانه. اده بودطلبان افت دست سلطنت قرار گرفت، و بعضی از آن انجمنها به

جوانان، که به مناسبت اخالقشان طبعی سرکش و . زدند بود علناً دست می 1789قبل از » روزگاران خوش گذشته«

، یا »انگیز شگفت«، »جوانی طالیی«هایی به نام  شورشی دارند، در این هنگام علیه انقالب طغیان کردند، و دسته

کردند، در خیابانها قدم  آنها، که به لباس فاخر یا عجیب و موي دراز یا مجعد خود افتخار می. تشکیل دادند »میوه«

حمایت از . داشتند طلبانه را اعالم می گرداندند و گستاخانه احساسات سلطنت زدند و باشگاههاي خطرناك را می می

ق گزارش غیرموثقی خبر انحالل کنوانسیون شیوع یافت، اي غیرعادي شده بود که چون برطب دولت انقالبی به اندازه

.ها به پایکوبی پرداختند مردم از این خبر شادیها کردند و بعضی از پاریسیها در کوچه

، شروع به تدوین قانون اساسی دیگري کرد که با قانون 1795اما دورة احتضار کنوانسیون به درازا کشید، و در ژوئن 

در این هنگام، قانونگذاري . تیک بود و هرگز به مرحلۀ عمل درنیامد ـ بسیار فرق داشتـ که دموکرا 1793اساسی 

دست دو مجلس سپرده شد، و موافقت مجلس عالی که مرکب از نمایندگان سالخورده و مجرب بود براي تصویب  به

. پذیرفت ید را زودتر میاین مجلس نهضتهاي ملی و عقاید جد. کرد الزم بود اي که مجلس دیگر پیشنهاد می هر الیحه

. قدم نیستند که سیاست دولت را تعیین کنند گفت که مردم به اندازة کافی عاقل یا ثابت انگالس می/ بواسی د
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اعالمیۀ حقوق بشر ) آغاز شد 1794سپتامبر  22یعنی سالی که از (» قانون اساسی سال سوم«بنابراین، برطبق 

همچنین این جمله . افکار غلط مردم دربارة تقوا و قدرت گرفته شود مورد تجدیدنظر قرار گرفت تا جلو) 1789(

و توضیح . »افراد بشر آزاد متولد شده و همیشه هم آزاد خواهند ماند و در حقوق با یکدیگر مساویند«حذف شد که 

به طور قرار شد انتخابات . »قانون براي همۀ افراد یکسان است«داده شد که تساوي فقط به این مفهوم است که 

دهندگان نمایندگانی را براي شرکت در هیئت انتخاباتی استان برگزینند،  غیرمستقیم انجام شود؛ بدین معنی که رأي

حق انتخاب شدن در هیئت انتخاباتی تا . و این هیئت اعضاي مجالس قانونگذاري، قضاوت، و ادارات را انتخاب کنند

یکی از . هزار فرانسوي در انتخابات مجلس ملی دست داشتند یآن اندازه محدود به دارندگان مال شد که فقط س

پیشنهاد کرد که به زنان نیز حق رأي داده شود، ولی نمایندة دیگري او را با این سؤال  نمایندگان به کنوانسیون

نظارت دولت بر اقتصاد » آن زن خوبی که بگوید میل شوهرش مطابق میل خود او نیست کجاست؟«منصرف کرد که 

.کرد برد و رشد ثروت ملی را کند می عنوان کاري غیرعملی رد شد، زیرا که قوة ابتکار و تهور را از میان می به

وجود داشت، زیرا در آن تأکید شده بود که آزادي مذهبی و همچنین آزادي  لیبرالیدر این قانون بعضی اصول 

گذشته از . برقرار خواهد شد) نظارت طبقۀ متوسط بود که در آن زمان بیشتر تحت(ات تا حدود اطمینانبخش مطبوع

این، تصویب قانون اساسی موکول به آراي مردان شد، با این شرط عجیب که دوسوم نمایندگان مجالس جدید باید از 

گردند با همکاري  ایی که دوباره انتخاب میاعضاي کنوانسیون موجود باشند، و اگر این عده انتخاب نشوند، اعض

نمایندگانی که در خطر بودند عقیده داشتند که این . حد دوسوم خواهند رساند اعضاي اضافی موجود، تعداد را به

رأیی که به صندوق ریخته  958‘226از : دهندگان اطاعت کردند رأي. عمل براي تداوم تجربه و سیاست الزم است

رأي آن را قبول  167‘758رأي در مورد لزوم دوسوم،  263‘131ا قانون اساسی موافق بود؛ و از رأي ب 941‘853شد، 

، کنوانسیون قانون اساسی جدید را تصویب کرده آمادة آن شد تا به نحوي شایسته خود 1795سپتامبر  23در . داشت

  . را کنار بکشد

انگیز اعضاي خود  هایش، و تصفیۀ وحشت ورهاي کمیتهکنوانسیون، با وجود ماههاي پرآشوب و ترور، و اطاعت از دست

اي حکومت  بدین معنی که تا اندازه. بنابه اوامر سان ـ کولوتها، می توانست ادعا کند که کارهایی انجام داده است

 همچنین به قدرت. هاي خود را از دست داده بود قانون را در شهري برقرار ساخته بود که در آن، قانون تقدس و ریشه

اي نظارت کند که عوام  رسیدن بورژوازي را تحکیم کرده بود، ولی کوشیده بود که بر حرص و طمع بازرگانان به اندازه

گذشته از این، لشکرهایی تشکیل داده و تربیت کرده؛ سرداران . آشوبگر را تاحدي که از گرسنگی نمیرند نگاه دارد

دي را دفع کرده؛ و به صلحی دست یافته بود که موجب حفظ اي را پرورده؛ اتحادیۀ نیرومن باکفایت و سرسپرده

در میان این همه کوششهاي . شد فرانسه در مرزهاي طبیعی راین، آلپ و پیرنه و همچنین اقیانوس اطلس می

گیري با متر را معمول و موزة تاریخ طبیعی، دارالفنون، و دانشکدة پزشکی را تأسیس یا تعمیر  کننده، اندازه خسته

کرد که پس از سه  در این زمان، کنوانسیون احساس می. وجود آورده بود به عالوه، انستیتو دوفرانس را به. بودکرده 

  .باشد آسا، سزاوار مرگی آرامبخش و مستحق احیاي دوسوم از افراد خود می سال زنده ماندن معجزه

بان، که بخش لوپلتیر پاریس در پیرامون طل پولداران و سلطنت. اما آن مرگ، برطبق رسوم آن زمان، مرگی خونین بود

. شورش برداشتند برطبق قانون انجام گرفته بود سربه دست آورده بودند، علیه آن تولد مجدد که محل بورس را به 

وپنج هزار تن از  این دو گروه قوایی مرکب از بیست. بخشهاي دیگر نیز به علل و دالیل مختلف به آنها پیوستند

 13(وردند که تا مواضعی مشرف بر قصر تویلري و، بنابراین مشرف بر کنوانسیون، پیش رفتند وجود آ مردانی به

. نمایندگان که به وحشت افتاده بودند باراس را براي ایجاد استحکاماتی فوري مأمور کردند). 1795اکتبر  5واندمیر، 

مأمور گردآوري افراد و مهمات و باالتر از گشت،  وشش ساله را که در آن زمان در پاریس بیکار می وي بوناپارت بیست
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دست آوردن آنها اعزام  قهرمان تولون که از محل استقرار توپها خبر داشت، مورا را با قوایی جهت به. همه توپ کرد

دستوري که در . رفتند این توپها را نزد او آوردند و در نقاطی قرار داد که مشرف بر شورشیان بود، که پیش می. داشت

ناپلئون به توپخانۀ خود فرمان شلیک داد؛ قریب دویست تا . متفرق شدن آنها صادر گشت نادیده گرفته شد مورد

کنوانسیون از آخرین آزمایش سخت . فرار نهادند کنندگان به خاك هالك افتادند و بقیه روبه سیصد تن از محاصره

.انگیزترین دورة تاریخ معاصر شد وارد شگفتدربرد، و ناپلئون، با حالتی قاطع و بیرحمانه،  خود جان سالم به

  .، آخرین مرحلۀ انقالب آغاز شد1795نوامبر  2اکتبر، کنوانسیون انحالل خود را اعالم داشت، و در  26در 

  

  

فصل پنجم

  هیئت مدیره

  1799نوامبر  9 - 1795نوامبر  2

I ـ دولت جدید  

توانست لوایحی را پیشنهاد و آنها را مورد بحث  که می اول، شوراي پانصد نفري،. این دولت مرکب از پنج هیئت بود

بایستی ازدواج کرده  یا شیوخ، که اعضاي آن می قدماشوراي . صورت قانون درآورد قرار دهد، ولی حق نداشت آنها را به

را که از طرف » تصمیماتی«قانون وضع کنند، بلکه حق داشتند که توانستند  آنها نمی. و چهلساله یا بیشتر باشند

سوم اعضاي این دو  یک. صورت قانون درآورند یا آنها را رد کنند دارند تصویب کرده به شوراي پانصد نفري دریافت می

دیره قوة مجریه در دست هیئت م. کرد قید قرعه تغییر می داد، ساالنه به مجلس، که قوة مقننه را تشکیل می

بایستی الاقل چهل سال داشته باشند و براي مدت پنج  این افراد می. یافت بود که از پنج عضو تشکیل می) دیرکتوار(

هر سال، یک . سال از طرف مجلس پانصد نفري از میان پنجاه نفر که همین مجلس پیشنهاد کرده بود برگزیده شوند

دو هیئت دیگر عبارت بودند از قوة قضایی و خزانه، . جدیدي بدهدبایستی جاي خود را به عضو  نفر از آن پنج نفر می

در واقع . شدند کننده در استانها انتخاب می که زیرتظر سه هیئت قبلی قرار نداشتند و از طرف هیئتهاي انتخاب

بورژوازي ساخت، و منظور آن حمایت از طبقۀ  گرفت و قوا را متعادل می روي هیئتها را می حکومتی بود که جلو زیاده

  .پیروزمند در برابر عوام سرکش بود

ارتش و . صورت شاخۀ مهم حکومت درآمد داد بزودي به هیئت مدیره که در قصر لوکزامبورگ تشکیل جلسه می

کرد، و ناظر بر وزارت کشور و امور خارجه و دارایی و  نیروي دریایی را زیرنظر داشت و سیاست خارجی را تعیین می

صورت  گراید، هیئت مدیره به از آنجا که قدرت همواره به رهبري می. ی و مستعمرات بودجنگ و نیروي دریای

.کرد درآمد که تقریباً مانند کمیتۀ نجات ملی به استقالل عمل می حکومتی دیکتاتوري

ان ـ پنج نفر نخستین که به عنوان مدیر انتخاب شدند عبارت بودند از پول باراس، لویی ـ ماري دوالرولیرـ لپو، ژ

همۀ اینها شاهکش، و چهار نفرشان از ژاکوبنها بودند و یکی از آنها یعنی . فرانسواروبل، شارل لوتورنور، و الزارکارنو

همۀ آنها افراد باکفایتی . باراس به مقام ویکنتی رسیده بود، و در این زمان خود را با رژیم بورژوا وفق داده بودند

داد، دیگران از این لحاظ شهرت و  خرج می ، که در راستی و درستی وسواس بهآمدند، ولی غیراز کارنو شمار می به

نخست به لویی شانزدهم . اگر حیات و بقا را مالك لیاقت بدانیم، باراس از همه قابلتر و الیقتر بود. اعتباري نداشتند

هاي  والی و از دست معشوقهآنگاه از بحرانهاي مت. خدمت کرد، و سپس به روبسپیر؛ و هر دو را تا پاي گیوتین برد

ارتشی و همسري در اختیار ناپلئون گذاشت، و . هم رسانید در برد و در هر نوبت ثروت و قدرتی به متعدد جان سالم به
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از او بیشتر عمر کرد، و در شهر پاریس که دوباره تحت سیطرة بوربونها درآمده بود در ناز و نعمت در سن هفتادوچهار 

  .وي نه جان داشت که همه را فروخت. تدرگذش) 1829(سالگی 

با آنها مواجه بود توجیهی بر بعضی از نقایص دولت تلقی  1795مدیره در سال  شاید بتوان تنوع مشکالتی را که هیئت

گرفت  اي که از طرف انگلیسیها صورت می بردند، و محاصره اهالی پاریس همیشه در گرسنگی به سر می. کرد

تورم پولی از ارزش اسکناس . ساخت آورد و نقل و انتقال غذا و کاال را دشوار می وجود می اختالالتی در اقتصاد به

هزار  5‘000شد به  آسینیا خریداري می 100با  1790فرانسویان براي خرید آنچه که در  1795کاست؛ در سال 

پرداخت، کسانی که  زش صوري آن میها را با آسینیا و با توجه به ار از آنجا که خزانه سود قرضه. آسینیا نیاز داشتند

داراي درآمد ساالنه بودند و از اوراق قرضۀ دولتی جهت استفاده از آنها در پیري خریداري کرده بودند اجباراً به 

. وار شروع به خرید اوراق قرضه کردند هزاران تن از فرانسویان براي نجات از تورم، دیوانه. مستمندان شورشی پیوستند

وار به  بازان اوراق خود را به بازار سرازیر کردند؛ مردم این بار نیز دیوانه حد اعلی رسید، سفته اي آنها بههنگامی که به

دست چند تن زرنگ افتاده  اندازهاي آنان به ارزش شده پرداختند، و افراد بیگناه دریافتند که پس فروش اوراق بی

نیز  1795رو شد، و این وضع را در سال  با ورشکستگی روبه خزانه که اعتماد مردم را از دست داده بود، مکرر. است

اي که به زور از توانگران گرفته شد منجر به افزایش قیمتها از طرف بازرگانان و همچنین موجب از  قرضه. اعالم داشت

  .بین رفتن تجارت کاالهاي لوکس شد؛ بیکاري باال گرفت و جنگ و تورم همچنان ادامه یافت

، ولنگه در 1755، مورلی در 1748رج و فقر و فاقه، آن رؤیاي کمونیستی که الهامبخش مابلی در وم در میان هرج

. رو نیز اعالم شد از طرف ژاك 1793در سال ساخت؛ و  همچنین دلهاي مستمندان نومید را گرم می بود،شده  1777

. بود» تجزیه و تحلیل عقاید بابوف«، محالت کارگري پاریس پراز اعالنهایی شد که حاکی از 1796آوریل  11در 

:بعضی از مواد آن از قرار زیر است

   …. طور متساوي به هر فرد حق استفاده از هرگونه دارایی را داده است طبیعت به. 1

تواند از کار  بدون ارتکاب جرم، نمی طبیعت به هر فردي وظیفۀ کار کردن را تحمیل کرده است؛ هیچ فردي،. 3

   …. خودداري کند

  .در یک جامعۀ آزاد، باید نه فقر وجود داشته باشد نه غنی. 7

   …. توانگرانی که از مازاد ثروت خود به نفع مستمندان چشمپوشی نکنند دشمن مردمند. 8

  . هدف انقالب از بین بردن نابرابري و برقرار ساختن سعادت عموم است. 10

طور انحصاري تفوق را در  دهند و به انقالب هدف نیست، زیرا که توانگران هر نوع کاالیی را به خود اختصاص می. 11

  .و در چشم دولت ارزشی ندارند …کنند،  دست دارند، درصورتی که مستمندان به منزلۀ بردگان واقعی کار می

اند به  نسیون مردمی را که خواهان اجراي آن بودهکنوا …. قانون واقعی فرانسه است 1793قانون اساسی سال . 12

حق مسلم هر فردي را در مورد حقوق سیاسی و اجتماعات، و درخواست  1793قانون اساسی  …. گلوله بسته است

خواهد بیاموزد، و از گرسنگی نمیرد تصویب کرده است ـ حال آنکه عمل  شمارد، و آنچه را که می آنچه را که مفید می

  . این حقوق را کامال و علناً ملغا ساخته است 1795سال [ قانون اساسی] ضدانقالبی 

در تاریخ نامی از او به عنوان عاملی  1785متولد شد، و نخست در سال  1760بابوف در » گراکوس« فرانسوا ـ امیل 

در سال . ان آمدکه از طرف مالکان اراضی براي اجراي حقوق فئودالی در مورد کشاورزان استخدام شده بود، به می

در . اي براي توزیع تنظیم کرد که در آن خواهان لغو عوارض فئودالی شده بود تغییر عقیده داد و کتابچه 1789

به عنوان  1795در پاریس اقامت گزید، از ترمیدوریها دفاع و سپس به آنها حمله کرد، دستگیر شد، و در سال  1794

تجزیه و «آنگاه، پس از . را تشکیل داد» انجمن برابران«کوتاهی پس از مدت . اي ظهور کرد کمونیست دوآتشه
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بعضی از مواد . انتشار داد» کمیتۀ شورشی نجات ملی«با امضاي » قانون شورش«عنوان  اي تحت خود، اعالمیه» تحلیل

  :آن از قرار زیر است

محاکمه  درنگ از طرف مردم به همۀ اعضاي آنها بی. مدیره، غاصبان قدرت مردم، منحل خواهند شد شورا و هیئت. 10

  …. کشیده خواهند شد

  .نظر مردم قرار خواهد گرفت اموال عمومی و خصوصی تحت. 18

به عهدة یک مجلس ملی سپرده خواهد  1793وظیفۀ خاتمه دادن به انقالب، و اعطاي آزادي و برابري و قانون . 19

و بنابه توصیۀ کمیتۀ انقالبی، از طرف مردم شورشی شد که مرکب از یک نمایندة دموکرات از هر استان خواهد بود 

این مطالب  .کمیتۀ شورشی نجات ملی تا پایان یافتن کامل شورش برسرکار باقی خواهد ماند. منصوب خواهد شد

بابوف در . نحوي مشئوم شبیه دعوتی دیگر براي دیکتاتوري و در واقع انتقال فرمانروایی از روبسپیر به دیگري است به

:رؤیاي خود را چنین شرح داد) تریبون ملت یا جاي ملت(مۀ خود تحت عنوان تریبون دو پوپل روزنا

دست  آنچه که در تصرف کسانی است که بیش از سهم نسبی خود از دارایی جامعه دارند بر اثر دزدي و غصب به 

تواند  وسیلۀ نیروي خود می هکسی که ثابت کند که ب. آمده است؛ بنابراین عادالنه است که آن را از آنها بگیریم

هم  برابري ارزشمند را به …چیند، زیرا که تعادل و اندازة چهار نفر دیگر کسب کند، باز علیه جامعه توطئه می به

تعلیم و تربیت اجتماعی باید تا جایی پیش برود که هر کسی از امید متمول شدن یا نیرومند شدن یا . زند می

انگیزي است که در  اختالف بهتراز هماهنگی وحشت. استعداد خود، محروم گرددمشخص شدن بر اثر روشنفکري و 

بازگردیم، و بگذارید که از خائوس از نو زمینی پدید ) ومرج هرج( خائوسبیایید تا به . آن، گرسنگی انسان را خفه کند

  . آید

هاي بابوف را  مدیره خبر داد که تعداد روزافزونی از کارگران پاریس اعالنات و روزنامه هیئتانگیز به  فردي فتنه

مه، دستوري براي توقیف او و  10در . طرحریزي شده است 1796مه  11خوانند، و شورشی مسلحانه براي روز  می

این . دروئه. ـ بی.ـ وادیه، و جی.جی. ، امدارته. اش صادر شد، که عبارت بودند از فیلیپو بوئوناروتی، ا دستیاران برجسته

عمل آمد که  منظور رهایی آنان به عده پس از گذارانیدن یک سال در زندان ـ که طی آن چندین بار کوششهایی به

بوئوناروتی به یک سال حبس . در واندوم مورد محاکمه قرار گرفتند 1797مه  27کالً با شکست مواجه شد ـ در 

ار کرد، بابوف و دارته، که محکوم به مرگ شده بودند، در صدد خودکشی برآمدند، ولی پیش از محکوم شد؛ دروئه فر

اي دور از طبیعت  اي غیرعملی و به اندازه البته نقشۀ آنها به اندازه. مرگ، آنها را شتابان به طرف سکوي گیوتین بردند

طور  ، در فرانسه غنی و فقیر به1797در سال  گذشته از این،. بشر بود که حتی کارگران پاریس آن را جدي نگرفتند

  .رود شمار می اي یافته بودند که جالبترین افسونگر و عامل در تاریخ سیاسی بشر به متساوي قهرمانان تازه

II 1795ـ 1769: ـ ناپلئون جوان   

ی کسی که بیشتر هیچ تمرین ذهنی نیروبخشتر از مالحظۀ کار کردن مغز ناپلئون نیست، یعن«: لرد اکتن گفته است

تواند احساس کند که واقعاً  اما امروزه چه کسی می» .از همه کامالً شناخته شده، و قابلتر از همۀ مردان تاریخی است

هزار جلد کتاب و جزوه دربارة او نوشته شده است؟ صد  و کامالً این مرد را شناخته است، گرچه در حدود دویست

اند که کوشید وحدت و قوانینی به اروپا ارزانی دارد، و صد مورخ  نی معرفی کردهعنوان قهرما مورخ دانشمند او را به

اند که براي ارضاي عالقۀ سیراب نشدنی به قدرت و جنگ، خون فرانسه  صورت غولی نشان داده دانشمند دیگر او را به

وجود آورد؛ توجیه انقالب این  هانقالب فرانسه ناپلئون را ب«: نیچه گفته است. را کشید و اروپا را به باد غارت داد

شاید بهتر این بود که هیچ یک از ما «:ناپلئون، که در برابر آرامگاه روسو به فکر فرو رفته بود، زیرلب گفت» .است

پانزده ماه پیش از آن، شهر جنووا جزیرة کرس را به . تولد یافت 1769اوت  15وي در آژاکسیو در » .متولد نشده بود
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آن را معتبر ساخته بود؛ گردش  پائولیاز آن، یک لشکر فرانسه با دفع شورش  ود، فقط دوماه پیشفرانسه فروخته ب

وقتی متولد شدم «: بیست سال بعد، ناپلئون به پائولی نوشت. تاریخ همواره براساس چنین حوادث ناچیزي بوده است

هزار فرانسوي بر روي سواحل ما پیاده شدند، و تخت آزادي را در دریایی از خون  سی. ال مرگ بودکه کشورم در ح

کرس «: لیویوس گفته است» .داد انگیزي که چشمان کودکانۀ مرا آزار می غرق کردند؛ چنین بود منظرة نفرت

ینشان شباهت دارند، و مثل جانوران مردم آن به سرزم. اي است ناهموار و کوهستانی، و تقریباً غیرقابل سکونت جزیره

تماس با ایتالیا بخشی از این توحش را تعدیل کرد، ولی سرزمین ناهموار، زندگی دشوار » .وحشی، رام نشدنی هستند

هاي خونین خانوادگی، دفاع شدید در برابر مهاجمان، اهالی کرس را در روزگار پائولی آمادة  و تقریباً بدوي، کینه

. سوي نظم و تشکل تمدن گرایش دهد کرد، نه آنکه غرائز تند آنان را به می ها کوندوتیرهی یا عملیات جنگهاي پارتیزان

کرد، ولی در بیشتر اوقاتی که لتیتسیارامولینو بوئوناپارته ناپلئون کودك  عدالت اجتماعی و آداب در پایتخت رشد می

رفت، در چادرها یا  کرد، این زن به دنبال شوهر خود از اردوگاهی به اردوگاه دیگر همراه پائولی می با خود حمل می را

رسید که کودکش همۀ اینها را با  نظر می به. کرد زیست، و هواي جنگ را استنشاق می هاي کوهستانی می در کلبه

صورت مردي کرسی  وي تا پایان عمر به. کرد ساس شادي نمیگاه جز در جنگ اح تمام وجود به خاطر دارد، زیرا هیچ

. جاي گذاشته بود باقی ماند، و از هر لحاظ، غیراز تاریخ و تربیت، مردي ایتالیایی بود که او را رنسانس براي کرس به

دانستند  لیایی میهنگامی که ایتالیا را از طرف فرانسه فتح کرد، مردم ایتالیا او را بفوریت پذیرفتند؛ وي را مردي ایتا

  .که فرانسه را تحت سیطرة خود درآورده است

اجدادش از نژادي . اي دوردست از تاریخ ایتالیا برساند توانست اصل و نسب خود را به دوره پدرش کارلوبوئوناپارته می

این . بودند زیستند و در قرن شانزدهم به کرس مهاجرت کرده سالم بودند که بیشتر در توسکانا و سپس در جنووا می

را که » دو«اما در انقالب فرانسه حرف . خانواده شجرة نسبی اشرافی داشت که مورد قبول دولت فرانسه هم بود

کارلو مردي مستعد و . کرد از اسم خود حذف کرد عالمت اشرافیت بود و انسان را یک قدم به گیوتین نزدیکتر می

زادي کرس جنگید؛ و هنگامی که آن نهضت شکست خورد، و با فرمان پائولی در راه آ وي تحت. انعطاف بود قابل

خدمت پرداخت؛ موفق به داخل کردن دو تن از پسرانش به  فرانسه صلح کرد در دستگاه اداري فرانسه و کرس به

عنوان نماینده به اتاژنرو فرستاده  مدارس فرانسوي شد؛ و خود در زمرة نمایندگانی درآمد که از طرف نجباي کرس به

. ارث برد ناپلئون چشمان خاکستري و شاید سرطان معدة مهلک را از پدر به. ندشد

ام خود را مرهون  در همۀ موفقیتهایم و هر کار خوبی که انجام داده«: گفت می. اش از مادر بیشتر بود ولی سهم ارثیه

وي از لحاظ » .مادر اوستتردیدي ندارم که آیندة هر کودکی مربوط به . دانم مادرم و اصول اخالقی عالی او می

وار و حتی از لحاظ وفاداري به خانوادة پرزاد و ولد بوناپارت به مادرش  گیري دیوانه فعالیت و شجاعت و تصمیم

دنیا آمده بود در زمان ازدواج چهاردهساله و در آغاز بیوگی  به 1750لتیتسیا رامولینو که در سال . شباهت داشت

سیزده کودك زایید، شاهد مرگ پنج تن از آنها در کودکی بود، و بقیه  1784و1764ي میان سالها. وپنج ساله بود سی

  .برد کرد و از سقوطشان رنج می افتخار و سربلندي آنان مباهات می به. بار آورد را باخشونت به

پارت بزرگتر از همه ژوزف بونا. ناپلئون چهارمین کودك او و دومین فرزندي بود که پس از طفولیت زنده ماند

از آنکه نخست به پادشاهی ناپل  ژوزف پس. داشتنی و با فرهنگ بود ، مردي خوشگذران، دوست)1768-1844(

از ناپلئون، لوسین  پس. و سپس اسپانیا برگزیده شد، امیدوار بود که دومین امپراطور فرانسه بشود) ناپلی(

صورت دشمن سرسخت  به او کمک کرد؛ به 1799دست گرفتن زمام دولت فرانسه در  ، بود که در به )1840ـ1775(

سپس ماریا آناالیزا . اي بود در کنارش ایستاد که کار قهرمانی بیهوده» صدروزه«او درآمد؛ و در حکومت 

از  به مخالفت پرداخت و پیش 1813گراندوشس مغرور و باکفایت توسکانا بود که با برادرش در سال ) 1820ـ1777(
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بود که اورتانس دو بوآرنه را که بانویی زیبا بود به زنی گرفت، پادشاه هلند ) 1846ـ1778(آنگاه لویی . او درگذشت

طلب  آوري عشرت طور افتضاح بود که زیبا و به) 1825ـ1780(بعداز او، پولین . وجود آورد شد، و ناپلئون سوم را به

ر از او ساخته هنوز در گالري بورگزه باقی تندیسی که کانووا با سنگ مرم. بود، و با شاهزاده کامیلوبورگزه ازدواج کرد

پولین و من دوفرزند «آورد که  خاطر می ناپلئون چنین به. رود شمار می است، و یکی از دیدنیهاي لذتبخش رم به

پسندترین خواهران بود، و مرا از آن  داشت که زیباترین و مشکل پولین را از آن لحاظ دوست می. محبوب مادر بودیم

ـ 1782(سپس ماریاکارولینا » .اثر غریزة طبیعی دریافته بود که بنیانگذار عظمت خانواده خواهم بودلحاظ که بر 

بود که بنیانگذار شاخۀ ) 1860ـ1784(آخر از همه ژروم . بود که با ژوآشم مورا ازدواج کرد و ملکۀ ناپل شد) 1839

. سلطنت وستفالن رسید امریکایی خاندان بوناپارت شد، و به

برین، » آکادمی نظام«دست آورد که ناپلئون را به  کارلوبوئوناپارته از دولت فرانسه این امتیاز را به 1779 در سال

اي مهم بود، زیرا او را وارد  این خود در زندگی آن جوان واقعه. شرقی پاریس، بفرستد کیلومتري جنوب 150حدود 

برین براي . و تقدیر را با دید جنگی مورد نظر قرار دهد مرحلۀ سپاهیگري کرد، و باعث شد که تا پایان حیات، زندگی

صورت عذابی درآمده که طرز رفتار او را تغییر  اي دور از خانه و در محیطی انضباطی، به آن جوان دهساله، در نقطه

وي . آمد مینظر  توانستند غرور و حالت او را ببخشند، زیرا با اصالت مجهول او نامتناسب به سایر دانشجویان نمی. داد

آن جوان » .بردم نهایت رنج می زدند بی عنوان خارجی طعنه می از تمسخر همکالسهایم که به من به«: گفت می

رفته تمایل او  رفته. داشت کرد و خود را با درس و کتاب و رؤیا سرگرم می طلب گوشۀ عزلت اختیار می استقالل

کرد، و خود را از دنیایی که ظاهراً براي عذاب دادن او  د نمیزد، به کسی اعتما شد؛ کم حرف می سکوت عمیقتر می به

دوبورین که او نیز متولد سال  وي به لویی آنتوان فوله: فقط یک استثنا وجود داشت. کشید به وجود آمده بود کنار می

نی، بورین از جداییهاي طوال پس. جنگیدند کردند و با هم می آنها از یکدیگر دفاع می. بود دست دوستی داد 1769

  .از دوستان نزدیک او بود 1805و تا سال ) 1797(منشی او شد 

. کرد گیري باعث شد که آن جوان کرسی در درسهایی موفق شود که عطش او را براي بزرگی سیراب می انزوا و گوشه

زبان بیهوده را در این  گریخت، و لطافت گفتار ویرژیل و ایجاز تاسیت از زبان التینی به منزلۀ چیزي مرده می

اما با شوق و . در ادبیات یا هنر، تعلیماتی ندید، زیرا معلمانش غالباً از این عوامل فریبندگی به دور بودند. دانست می

دقت و وضوح، تناسب داشت و چیزي بود که  ذوق به خواندن ریاضیات پرداخت، زیرا درسی بود که باعالقۀ او به

گرفت؛ در این رشته  ظري، و همیشه مورد استفادة مهندسان نظامی قرار میمافوق داوري شخصی و بحث و استدالل ن

هایی که  منزلۀ ناحیه برد؛ آن سرزمینهاي متعدد به همچنین از جغرافیا لذت می. برتر از سایر همکالسهایش بود

براي او نیز مانند . ودبایستی مورد بررسی قرار گیرد و مردمانشان تحت استیالي او درآیند؛ اینها مایۀ رؤیاهاي او ب می

وجود  کارالیل، تاریخ پرستشگاه و گلستان قهرمانان بود، بویژه آنهایی که ملتها را هدایت کردند یا امپراطوریها را به

کردم،  پرستان باستان را استنشاق می داشت، و شور و هواي آن میهن پلوتارك را بیشتر از اقلیدس دوست می. آوردند

در شما هیچ چیز جدید وجود ندارد؛ شما کامالً «: روزي پائولی به او گفت. نوشید تاریخی میو از خون آن نبردهاي 

کند که  خواند، میل می فهمید که گفته بود وقتی آثار پلوتارك را می حرف هاینه را شاید می» .اید به پلوتارك وابسته

ایتالیا و مصر به آن هدف رسید، ولی حمالت  ناپلئون از طریق. پیش بشتابد بر اسبی سوار شود و براي فتح پاریس به

  .جناحی شاهکار او بود

آموزانی بود که از میان دوازده مدرسۀ  از پنج سال اقامت در برین، و در سن پانزدهسالگی، جزء دانش بوناپارت پس

عنوان  به 1785در اکتبر . نظام فرانسه انتخاب شدند تا به تحصیالت عالیه در دانشگدة افسري پاریس بپردازند

لیور در  1120تمام حقوق او در آنجا . دوم توپخانه، در هنگ الفر مستقر در واالنس در کنار رون، تعیین شد ستوان
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نظر به . فرستاد تا خرج کودکان خردسال او شود سال بود؛ ظاهراً مقداري از این مبلغ را براي کمک به مادرش می

زیست، ناپلئون کفیل این قبیلۀ خانوادگی شده  وزف هنوز تهیدست میاینکه پدرش در ماه فوریه درگذشته بود، و ژ

هاي  پرتگاهها و کوههاي بلند و دره«و » آن خاك را ببوید«هایش چند بار تنها به کرس رفت تا  ضمن مرخصی. بود

. را ببیند» عمیقش

و سرعت فراگیري و باروري از در اوکسون، بر اثر پیشرفت سریع در علوم نظامی ) 1788درسال (در واالنس، و بعداً 

لحاظ پیشنهادهاي عملی، و آمادگی در شرکت در کارهاي بدنی دشوار ادارة توپخانه، مورد تمجید و تحسین افسران 

و سایر متون نظامی را که به ژاك ـ آنتوان ـ ) 1772(وي به دقت مقالۀ مربوط به تاکتیک عمومی . همکارش واقع شد

ناپلئون دیگر فردي تنها . داد شد مورد بررسی قرار می کار ژولی دولسپیناس نوشته می حهایپولیت دوگیبر، عاشق مسام

داد؛ به فراگرفتن رقص  رفت؛ به کنسرت گوش می آورد؛ به تماشاخانه می دست می دوستانی به: و بیکس نبود

، بزحمت با )1787یۀ ژانو 22(در یکی از مرخصیهایش در پاریس . کرد پرداخت؛ و زیباییهاي زنان را کشف می می

آن «: گفت بعدها به اطمینان می. اي به سخن پرداخت و در ماجرایی که قبالً تصمیم به آن نداشت وارد شد فاحشه

گاهگاه به . داد با وجود این، هنوز گاهی حالت افسردگی به او دست می» .شب براي نخستین بار زنی را شناختم

از آنجا که روزي «: ید که منطقاً چرا باید به این زندگی ادامه دهد؟ گفته بودپرس اش، از خود می تنهایی در اطاق ساده

  .رسید ولی براي این کار هیچ راه دلپسندي به خاطرش نمی» .باید بمیرم، شاید بهتر آن باشد که خود را بکشم

ورموزا، که بعدها ندیمۀ د مادام. در ساعات بیکاري، وقت آن را یافت که به معلومات خود در ادبیات و تاریخ بیفزاید

دانیم  ؛ و باوجود این، می»کرد، و آنهم عجوالنه جاهل بود و مختصري مطالعه می«ژوزفین شد، عقیده داشت که وي 

و بعضی قسمتهاي آن را از بر . خواند هاي کورنی، مولیر، راسین و ولتر را می که در واالنس و اوکسون نمایشنامه

القوانین اثر مونتسکیو، تاریخ  و شهریار اثر ماکیاولی، روح. خواند وسط آمیو را دوباره میکرد؛ ترجمۀ آثار پلوتارك ت می

فلسفی دوهند اثر رنال، تاریخ اعراب اثر ماربینی، تاریخ دولت ونیز اثر اوسه، تاریخ انگلیس اثر بارو، و بسیاري دیگر را 

صفحه از این  368کرد؛  ثار عمده را خالصه میداشت، و آ ضمن خواندن، یادداشت برمی. داد مورد بررسی قرار می

از لحاظ اخالق، وابسته به رنسانس ایتالیا بود و از لحاظ فکر، وابسته به . یادداشتها از روزگار جوانی او باقی مانده است

اشعار منسوب به اوشن  در عین حال، تمایل رومانتیک در وجودش با نثر پرشور روسو و. عصر روشنگري فرانسه

به همان علت که از زمزمۀ نسیم و موج لذت «گفت  برد، و می العمل هماهنگی داشت؛ وي از آنها لذت می عکس

اوقات خود را  1790هنگامی که انقالب آغاز شد، آن را با آغوش باز پذیرفت؛ و در مرخصی دیگري به سال ».برم می

اي که رنال پیشنهاد کرده  کت در مسابقهاي جهت شر مقاله 1791در سال . به قبول کامل رژیم جدید مصروف داشت

توان، براي  چه حقایق یا احساساتی را می«: در این مسابقه رنال پرسیده بود. بود به آکادمی لیون تقدیم داشت

این افسر جوان که احتماالً از خواندن کتاب ژولی یا هلوئیز جدید اثر » پیشبرد سعادت افراد بشر، به آنها نسبت داد؟

به افراد بشر بیاموزید که بهترین نوع زندگی آن است که : شده بود، در پاسخ آن مسابقه چنین نوشت روسو مبهوت

انگیز و  مند شوند، و از نفوذ هیجان هاي آن بهره ساده باشد؛ پدر و مادر و کودکان زمین را شخم بزنند، از میوه

اي و همسري است؛ اگر کار کند و  و لباس و کلبه آنچه بشر براي سعادت الزم دارد غذا. دور باشند فاسدکنندة شهر به

تقوا «. زندگی و فلسفۀ اسپارتیها از همه بهتر بود. بخورد و تولیدمثل کند و بخوابد، از شاهزاده هم سعادتمندتر است

مرد نیرومند خوب است؛ فقط ضعیف است که  …؛ فعالیت، حیات روح است …عبارت است از شجاعت و نیرومندي

را بازگو کرده و قبل از نیچه مطالبی شبیه او  تراسوماخوساین مورد، ناپلئون جوان در واقع حرفهاي  در» .بد است

توانسته است به نیروي اراده به قدرت  نیچه نیز براي جبران این تعارف، ناپلئون را قهرمانی دانسته که می. گفته است
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وبرق  سلطنت استبدادي، امتیازات طبقاتی، و زرق: ولی، ضمن این استدالل، وي از عقیدة خود منحرف شد. رسدب

  .آکادمی علوم این مقاله را نارسا دانست و آن را نپذیرفت. کلیسایی را محکوم کرد

داده بود که کرس ، ناپلئون دوباره از موطن خود دیدن کرد، و از اینکه مجلس مؤسسان دستور 1791در سپتامبر 

از . صورت یکی از دپارتمانهاي فرانسه درآید و ساکنانش همان امتیازات فرانسویها را داشته باشند شاد شد به

جویانۀ خود دربارة ملتی که او را به زور فرانسوي کرده بود چشم پوشید و احساس کرد که انقالب  سوگندهاي انتقام

در گفتگویی خیالی تحت عنوان شام بوکر، که وي آن را به خرج . ده استاي جدید و برجسته ش باعث ایجاد فرانسه

به دفاع » جنگ حیات و ممات میان میهنپرستان و مستبدان اروپا«عنوان  چاپ کرد، از انقالب به 1793خود در پاییز 

یرینۀ او اما پائولی قهرمان د. پرداخت، و از همۀ ستمدیدگان خواست که جهت کسب حقوق بشر به او بپیوندند

کرد که عضویت کرس در یک جامعۀ فرانسوي تنها به یک شرط مورد موافقت او قرار خواهد گرفت که به  احساس می

وجه حق ورود  او اختیارات کامل در موطنش داده شود، و فرانسه به او کمک مالی کند، ولی سربازان فرانسوي به هیچ

پائولی در  اد را افراطی دانست؛ از بت خود برید، و با داوطلب شدنناپلئون این پیشنه. به خاك کرس را نداشته باشند

.پائولی پیروز شد، و ناپلئون به فرانسه بازگشت. به مخالفت پرداخت 1792انتخابات شهرداري آژاکسیو در اول آوریل 

را به » آدمخواران«ژوئن، شاهد حملۀ عوام به کاخ تویلري بود، و تعجب کرد از اینکه چرا شاه این  20در پاریس، در 

اوت، مشاهده کرد که سان ـ کولوتها و متحدین،  10در . بندد توسط نگهبانان سویسی خود به رگبار مسلسل نمی

آنها «دانست و گفت که » ترین پسمانده پایین«رانند؛ وي مردم را به منزلۀ  خانوادة سلطنتی را از قصر بیرون می

اکنون که افسر ارتش شده بود، با احتیاط روزافزونی از انقالب حمایت  ».مطلقاً به طبقات کارگر وابسته نیستند

بر اثر سفارشی که براي . ، چنانکه گفتیم، در تصرف تولون از خود شهامت نشان داد1793در دسامبر . کرد می

د که، پس وچهار سالگی به درجۀ سرتیپی ارتقا یافت، ولی این امر موجب ش روبسپیر فرستادند، ناپلئون در سن بیست

در آنتیب زندانی شد و نامش را براي محاکمه . از سقوط روبسپیر، او را به عنوان یکی از پیروان روبسپیر دستگیر کنند

در . و اعدام احتمالی در فهرست نهادند؛ پس از دوهفته او را آزاد کردند، ولی بهرحال آماده به خدمت و با حقوق کمتر

گشت و در فکر خودکشی بود که ناگهان دوستی به او  کنار رود سن سرگردان میدر ) بنا به قول خودش( 1795بهار 

در ماه ژوئن . فرانک او را زنده کرد، ناپلئون بعدها چند برابر آن مبلغ را به او بازگردانید 30‘000رسید و با اهداي 

انگیز  براز عقاید به طرزي شگفتمردي ایتالیایی، رنگپریده، ظریف، قدکوتاه، ولی از لحاظ ا«انگالس او را / بواسی د

دست آوردن قلمرویی  تا مدتی در فکر رفتن به ترکیه عثمانی و سازمان دادن به ارتش سلطان و به. دانست» گستاخ

  .اي جنگی براي طرد اتریشیها از ایتالیا به وزارت جنگ تقدیم کرد ولی عمالً نقشه. شرقی بود

در  1795اکتبر  5سازد، کنوانسیون، که در  ناپذیر می ی امور را اجتنابسپس در یکی از آن بلهوسیهاي تاریخ که بعض

وي به این نتیجه رسید که . طلبان و دیگران افتاده بود، باراس را مأمور تشکیل دفاع از خود کرد محاصرة سلطنت

ن را در تولون دیده از آنجا که تهور ناپلئو. اي در دسترس نبود شلیک توپخانه کار را تمام خواهد کرد، ولی توپخانه

این کار انجام گرفت، و . کار بردن توپخانه کرد دست آوردن و به بود، کسی را به سراغش فرستاد و او را مأمور به

در زمانی که وزارت جنگ به فرمانده دلیر و جسوري براي فرماندهی لشکر ایتالیا . درنگ مشهور و بدنام شد ناپلئون بی

هفت روز بعد، آن ). 1796مارس  2(باراس، موجبات انتصاب بوناپارت را فراهم آورد نیاز داشت، کارنو، شاید هم 

  .سردار خوشحال با ژوزفین که هنوز زیبا بود ازدواج کرد

III ـ ژوزفین بوآرنه

ه در مستعمرات گرمسیري متولد و در آنجا تربیت شده ، یعنی از نسلی فرانسوي و اسپانیایی بود ککرئولژوزفین یک 

جا  رفت؛ در همین شمار می سال جزو متصرفات فرانسه به 128الجزایر کارائیب مدت  جزیرة مارتینیک در مجمع. بود
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ي عمو. دنیا آمد ها قدیمی اورلئان به در میان یکی از خانواده 1763بود که ماري ـ ژوزف ـ رزتاشر دوالپاژري در سال 

او بارون دوتاشر حاکم آن بندر بود؛ پدرش در کودکی در خدمت شاهزاده خانم ماري ـ ژوزف، مادر لویی شانزدهم 

، که مرکز )که اکنون فور ـ دو ـ فرانس نام دارد(در شهر فور ـ روایال » خانمهاي پروردگار«وي در دیر . برد سر می به

علم اخالق، خط، نقاشی،  کاتشیسم،ر، برنامۀ درسی عبارت بود از در آن روزگا. حکومت آن مستعمره بود، تربیت یافت

شود تا التینی، یونانی،  ها عقیده داشتند که این درسها بیشتر موجب اعتالي زن می گلدوزي، رقص، و موسیقی؛ راهبه

گونه که مادام دوپومپادور گفته بود، وي  ق به جانب آنهاست؛ و همانتاریخ، و فلسفه؛ و ژوزفین نشان داد که ح

  .شده بود» اي در خور پادشاه لقمه«

آلکساندر گرچه در آن . آلکساندر دو بوآرنه درآوردند در شانزدهسالگی او را به فرانسه بردند و به عقد ازدواج ویکنت

پس از چندي، . دست آورده بود و فریب زنان تجاربی بههنگام فقط نوزدهسال داشت، مانند اشراف فرانسوي در جلب 

حکم «وجود آورد که شاید  غیبتهاي طوالنی و مکرر او رازش را فاش ساخت، و در ژوزفین حساس این عقیده را به

ـ 1783(و اورتانس ) 1824ـ1781(و کودك خود اوژن وي زندگی خود را وقف د. گیرد طبقات باال را دربرنمی »ششم

  .کرد، و آن دو نیز در تمام عمر، با وفاداري خود، او را پاداش دادند) 1838

. و تا پنج سال از اعدام مصون ماند. هنگامی که انقالب آغاز شد، ویکنت سیاست خود را با رژیم جدید منطبق ساخت

در سال . ر لقب اشرافی ممکن بود مجوزي براي بازداشت تلقی شودرفت، ه ولی بتدریج که دورة وحشت پیش می

ژوئیه، شوهر را با گیوتین اعدام  24هم آلکساندر و هم ژوزفین دستگیر و جداگانه به زندان افکنده شدند؛ و در  1794

این . را پذیرفت هاي عاشقانۀ ژنرال الزار اوش ژوزفین ضمن آنکه در انتظار سرنوشت مشابهی بود، اظهار زمزمه. کردند

  .زن جزو نجباي بسیاري بود که پس از سقوط روبسپیر آزاد شدند

خواست زمینۀ مواظبت و تربیت کودکان خود را  ژوزفین، که بر اثر مرگ همسرش تقریباً تهیدست شده بود و می

گیختن عشق باراس، که کنندة خود را در راه دوستی با تالین و بران فراهم سازد، دام چشمان آبی تیره و زیبایی خیره

اي مجلل با چند رأس اسب سیاه بود،  قسمت اعظم ثروت بوآرنه، که شامل کالسکه. کار برد  اش در ترقی بود، به ستاره

. مدیره درآمد صورت یکی از رهبران جامعۀ دورة هیئت وي، ناگهان پس از مادام تالین، به. به همسرش بازگردانیده شد

. دانست می» ترین سالن پاریس تهبرجس«ناپلئون سالن او را 

. جست شیفتۀ زیباییهاي کامل و رفتار خوب و مالیم او شد نشینیهاي او شرکت می ناپلئون که در بعضی از شب

ژوزفین تحت تأثیر . دانست او می» طبیعت بینهایت دلپذیر«همچنین محو حالتی شد که پدر سهلگیرش آن را 

و درآمدي به همان » برکت و گرسنه نگاهی بی«آمد با رنگی پریده و  ش جوانی میبوناپارت قرار نگرفت زیرا او در نظر

شدة  روزي ژوزفین فرزند چهاردهسالۀ خود را نزد ناپلئون فرستاد تا جهت استرداد شمشیر مصادره. اهمیت نسبت بی

ر شد به آن قضیه درنگ حاض اي خوبرو و محبوب بود که ناپلئون بی اوژن به اندازه. شوهرش از او کمک بخواهد

اکتبر دعوت  16این کار انجام گرفت؛ ژوزفین براي سپاسگزاري نزد او رفت، و او را براي صرف ناهار در . رسیدگی کند

بود که ژوزفین او را در بستر خود پذیرفت، ولی هیچ کدام میلی به  1795در دسامبر . ناپلئون آمد، و مغلوب شد. کرد

باراس نسبت به من خدمتی انجام «: هلن خاطرات خود را چنین شرح داده است در سنتناپلئون . ازدواج نشان ندادند

وي مرا مطمئن ساخت که ژوزفین، هم به جامعۀ قدیم . داد و آن اینکه به من توصیه کرد تا با ژوزفین ازدواج کنم

اش در پاریس  نههمچنین گفت که خا. تعلق دارد هم جامعۀ جدید، و این عامل کمک بیشتري به من خواهد کرد

نظیر ندارد، و من از دست نام کرسی خود نجات خواهم یافت؛ گذشته از این، بر اثر این ازدواج، کامالً فرانسوي خواهم 

باراس نیز به دالیلی که هنوز مورد بحث است توصیۀ مشابهی به ژوزفین کرد و به او گفت که این مرد مقام » .شد

: اي به او نوشته بود ناپلئون بیمی از عشقبازیهاي پیشین او نداشت، و در نامه .دست خواهد آورد منیعی در جهان به
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به نظر من، فضیلت شامل همان چیزي بود که  …آید، حتی خاطرة گمراهیهایت از هرچه دربارة تو است خوشم می«

عنوان شاهدان عقد  بهتالین و باراس . طور کامالً خصوصی ازدواج کردند به 1796مارس  9این دو نفر در » .تو داشتی

وسه  وهفت سال داشت و ژوزفین سی در این موقع ناپلئون بیست. هیچ یک از خویشان دعوت نشد. شرکت داشتند

ونه  وهشت سال ثبت شد و سن ژوزفین بیست سال؛ ولی، براي کمتر نشان دادن اختالف سنشان، سن ناپلئون بیست

آموز او مواجه  اما ناپلئون با لجاجت سرسختانۀ فورتونه سگ دست. آنها شب زفاف را در خانۀ ژوزفین گذراندند. سال

خواستم او را دور کنم، ولی سودي نداشت؛ به  می …. آن آقا بستر مادام را در تصرف داشت«: ناپلئون گفته است. شد

. پذیرم یا نپذیرممجبور بودم این پیشنهاد را ب من گفته شد که در آن بستر یا با او شریک باشم یا جاي دیگر بخوابم؛

در بدترین لحظۀ ممکن، پاي او را گاز گرفت، و آنهم با چنان شدتی که » .آن سگ کمتر از من حاضر به گذشت بود

مارس، ناپلئون، که میان لذت جدید و عالقۀ شدیدش به قدرت و افتخار گرفتار بود،  11در . اثرش مدتها برجاي ماند

  .الیا را در یکی از درخشانترین مبارزات تاریخی به عهده بگیردژوزفین را ترك گفت تا رهبري ارتش ایت

IV 1797دسامبر  5ـ 1796مارس  27: ـ گردباد ایتالیایی   

هایی با پروس و اسپانیا بهتر شده بود، ولی تا زمانی که فرانسه حاضر به ترك  وضع نظامی فرانسه بر اثر عهدنامه

انگلیس جنگ در دریا . ورزید شد، اتریش از قبول صلح امتناع می نمی متصرفات خود در هلند و در طول رودخانۀ راین

بر لومباردیا  1713اتریش از سال . لیره به اتریش اعطا کرد 600‘000را ادامه داد، و براي جنگ در خشکی، مبلغ 

که امیدوار بود  مستولی شده بود، و در این هنگام با کارلو امانوئلۀ چهارم پادشاه ساردنی و پیمونته متحد شده بود

  .به تصرف درآورده بود بازستاند 1792بتواند ساووا و نیس را که فرانسه در 

صورت حمله از سه طرف بر  به 1796مدیره در این مورد به رهبري کارنو عملیات نظامی خود را براي سال  هیئت

ل شرقی و در طول سامبر قرار شد یک ارتش فرانسه تحت فرماندهی ژوردن در جبهۀ شما. اتریش طرحریزي کرد

وموز به اتریشیها حمله کند؛ دیگري تحت فرماندهی مورو در طول موزل و راین به آنها بتازد؛ لشکر سوم به رهبري 

ژوردن، پس از چند پیروزي، با قواي برتر آرشیدوك کارل . بوناپارت اتریشیها و قواي ساردنی را از ایتالیا طرد کند

مورو تا . و وورتسبورگ شکست خورد، و به طرف ساحل غربی راین عقبنشینی کرد لودویگ مواجه شد، در آمبرگ

تواند خطوط ارتباطی او را   و تقریباً تا مونیخ پیش رفت، سپس، چون شنید که آرشیدوك پیروزمند می) بایرن(باواریا 

رین امید، به ناپلئون متوسل عنوان آخ مدیره، به هیئت. سر به او حمله کند، به آلزاس عقبنشینی کرد قطع یا از پشت

  .شد

در وضعی نیست که بتواند با قواي اتریش و » لشکر ایتالیا«مارس، دریافت که  27ناپلئون پس از رسیدن به نیس در 

شمار . رو شود ساردنی ـ که مدخل باریک ورود به ایتالیا میان مدیترانه و کوههاي مرتفع را مسدود کرده بودند ـ روبه

رسید، که مردانی دلیر و معتاد به جنگ کوهستانی بودند، ولی لباس و کفش  وسه هزار نفر می لسربازانش به چه

زدند؛ بزحمت  اي از لحاظ غذا در مضیقه بودند که براي زندگی اجباراً دست به دزدي می درستی نداشتند و به اندازه

پلئون سوار نظام کافی نداشت، و تقریباً نا. امکان داشت که سی هزار تن از آنان براي مبارزات دشوار احضار شوند

اي قرار گرفته بودند مانند اوژرو، ماسنا، الآرپ، و  وهفتساله سردارانی که تحت فرمان جوان بیست. بدون توپخانه بود

بودند؛ الجرم دل خوشی از انتصاب او نداشتند، و در صدد بودند  تر از ناپلئون سزوریه ـ از لحاظ خدمت نظام باسابقه

درنگ بر اثر اعتماد به نفس و  تجارب عالی خود را به رخ او بکشند؛ اما، در همان نخستین دیدار با وي، بیکه 

. هاي وي، و صراحت دستوراتش مرعوب و حاضر به اطاعت از وي شدند پروایی سردار جوان، وضوح نقشه بی

چهار روز پس از ورود به نیس، . ن رها شودتوانست از افسون ژوزفی توانست سرداران خود را بترساند، ولی نمی وي می

اي به او نوشت حاکی از شیفتگی جوانی که تحت رؤیاهاي قدرت به  ها و گماشتگان خود را ترك گفت و نامه نقشه
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گذرد که به یاد عشق تو نباشم، و شبی سپري  روزي نمی 1796مارس  31نیس،  :اعماق شوروهیجان فرو رفته است

توانم فنجانی چاي بنوشم، بدون آنکه به آن جاهطلبی نظامی که مرا از روح  نمی. ش نگیرمشود که ترا در آغو نمی

کنم،  اگر گرفتار کار یا سرگرم رهبري سربازان هستم، یا از اردوگاهها دیدن می. کند لعنت نفرستم حیاتم جدا می

   …. دارد ژوزفین محبوبم فکرم را به خود مشغول می

تو مرا مثل سابق دوست . اندازد یر است، و به فکر چیزهایی هستم که مرا به وحشت میروحم افسرده و قلبم در زنج

تو را دوست  …گرم، سعادتم،  خداحافظ، همسرم، شکنجه …. دهی نداري؛ تو خودت را جایی دیگر تسلی می

هایی  انگیزه کند و سرچشمۀ ترسم؛ تو منبع احساساتی هستی که مرا مثل خود طبیعت آرام می دارم و از تو می می

خواهم که براي همیشه مرا دوست داشته باشی یا نسبت به  از تو نمی. سازد بار می هستی که مرا مثل صاعقه مصیبت

طبیعت روح مرا مصمم و نیرومند آفریده است، در صورتی . حقیقت را به من بگویی …من وفادار بمانی، بلکه فقط

   …هاي عظیم است و قلبم کامال مجذوب تو فکر من متوجه نقشه …که روح تو را با تور و ظرافت حریر سرشته است

در آن وقت است که من واقعاً در خور . اي خداحافظ، اگر مرا کمتر دوست بداري، مثل این است که مرا دوست نداشته

  .ترحم هستم

  بوناپارت 

را که در مورد شکست قواي  همۀ اطالعاتی. آوریل به او نامه نوشت 7و3در میان آتش روزافزون جنگ، دوباره در 

یک لشکر اتریشی تحت فرمان بولیو، در ولتري نزدیک جنووا؛ دیگري تحت : کرد آورد بررسی می دست می دشمن به

فرمان آرگنتاو، در مونتنوت اندکی در جبهۀ غرب؛ و یک لشکر از سوي ساردنی تحت فرمان کولی در سوا کمی دورتر 

طوط ارتباطی او هرگونه کمکی را که قوایش نیاز داشته باشد به اطالع او بولیو تصور کرد که خ. به طرف شمال

توانست امیدوار باشد که حملۀ فرانسویان را دفع کند، زیرا که مجموع قواي او  بر این اساس، منطقاً می. خواهند رساند

عداد از سربازان خود را که نقشۀ ناپلئون این بود که تاحد امکان هر ت. به نسبت دوبریک بیشتر از قواي فرانسه بود

حرکت درآورد و قبل از آنکه یکی از آنها به کمک  بتواند مخفیانه و با سرعت براي مقابله با یکی از لشکرهاي مدافع به

این نقشه شامل حرکت سریع قواي فرانسه از راههاي کوهستانی و ناهموار بود و . دیگري بشتابد، کار او را یکسره کند

هاي  ناپلئون کوشید که سربازان خود را با نخستین اعالمیه از آن اعالمیه. ن پرطاقت و مصمم داشتنیاز به جنگجویا

  : کمی نداشت برانگیزاند مشهوري که از تجهیزاتش دست

ام که  آمده. جمهوري به شما زیاد مدیون است، ولی وسیلۀ اداي دیون خود را ندارد. اید شما گرسنه و برهنه! سربازان

ایاالت غنی، شهرهاي ثروتمند، . سوي حاصلخیزترین دشتهایی که خورشید بر آنها تابیده است رهبري کنمشما را به 

آیا ممکن است شجاعت و ثبات . اي که در برابر خود دارید با چنین منظره! سربازان. همه در اختیار شما خواهد بود

مواجب را به تحمل  توانست این افراد بی ونه مینداشته باشید؟ این خود دعوت آشکار به غارت بود؛ غیر از این، چگ

راهپیماییهاي طوالنی و سپس به مقابلۀ با مرگ ترغیب کند؟ ناپلئون، مانند بیشتر فرمانروایان و انقالبیون، هرگز 

الیا مگر ایت. داد که اصول اخالقی جلو پیروزي او را بگیرد، و امیدوار بود که موفقیت، گناهان او را بپوشاند اجازه نمی

الجیشی او درهم شکستن لشکر ساردنی و ترغیب پادشاه  نباید براي آزادي خود بهایی بپردازد؟ نخستین هدف سوق

 11(آمیز مونتنوت  یک سلسله درگیریهاي قاطع و موفقیت. ساردنی به عقبنشینی به تورینو، پایتخت آن کشور، بود

ـ قواي ساردنی را درهم ریخت و کارلو امانوئله )آوریل 22(ي ، و موندوو)آوریل 15(، دگو)آوریل 13(، میلسیمو )آوریل

بس در چراسکو، ساووا و نیس را به فرانسه بدهد، و در واقع از جنگ  موجب قرار داد آتش را مجبور ساخت که، به

رهاي در آن جنگها، فرماندة جوان با درك زیرکانه و سریع تحوالت، نیازها، و فرصتها، و با دستو. گیري کند کناره

الجیشی که موجب گرفتاري  بینی عملیات سوق صریح و قاطع، و با منطق و موفقیت فنون جنگی به انضمام پیش
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سرداران مسنتر با اعتماد به بصیرت و . شد، زیردستان خود را تحت تأثیر قرار داد سر می دشمن در جناح و پشت

الن، مورا، مارمون، برتیه ـ چنان هواخواه او شدند که  داوري او حاضر به اطاعت از او شدند؛ افسران جوانتر ـ ژونو،

پس از این پیروزیها، هنگامی که افراد باقیمانده و فرسوده به مرتفعات . بارها براي حفظ او تن به هالك در دادند

خود  خودبه توانستند دشتهاي آفتابی لومباردیا را ببینند ـ بسیاري از آنها مونته زموتو رسیدند ـ جایی که از آنجا می

  .گونه مشعشعانه آنها را رهبري کرده بود سالم نظامی دادند به جوانی که آن

کرد، بر توانگران  در این زمان، دیگر براي زیستن، نیازي به غارت نداشتند؛ هرجا که ناپلئون تسلط فرانسه را برقرار می

سلوك سربازانش  ه براي نگهداري و حسنکرد ک بست و شهرها را ترغیب یا مجبور می و طبقات کلیسایی مالیات می

  :اي از سربازان، آنها را از غارت برحذر داشت آوریل، در چراسکو، ضمن ستایش زیرکانه 26در . مبالغی بپردازند

  :سربازان

وپنج عراده توپ را به تصرف درآورده و  ویک پرچم و پنجاه شما در دوهفته به شش فتح نایل آمده، بیست

در . اید دست آورده اي آنچه را که الزم بوده است به بدون هیچ وسیله …. اید یمونته را گرفتهحاصلخیزترین بخش پ

اید، راههاي اجباري را بدون کفش پیموده و بدون  جنگ، بدون توپخانه پیروز شده، از رودخانه بدون پل گذشته

   …. داند خود را مرهون شما می کشور سپاسگزارتان ترقی روزافزون …. اید کنیاك و غالباً بدون نان اردو زده

 …. اید نه برمیالن دست یافته نه بر تورینو. اید اما، سربازان، شما در مقایسه با آنچه که هنوز باقی است کاري نکرده

هاي آپنن و آلپ  آیا در میان شما کسی هست که بدون شجاعت باشد؟ آیا کسی هست که ترجیح دهد از فراز قله

و مانند سربازان برده ننگ را صبورانه تحمل کند؟ نه، در میان فاتحان مونتنوت، دگو، و موندووي چنین  بازگردد

 …. سوزید همۀ شما در اشتیاق افزایش افتخار فرانسه می. کسی وجود ندارد

ا یک شرط وجود دارد که شما باید سوگند یاد کنید که دهم، ولی تنه دوستان، من این پیروزي را به شما وعده می

دهید احترام بگذارید، و جلو نهب و غارت  جا آرید، و آن این است که به مردمی که آنها را نجات می آن را به

در غیراین صورت شما . آید بگیرید عمل می انگیزي را که از طرف بعضی از اراذل، به تحریک دشمنان، به وحشت

پیروزیهاي شما، دلیري شما، موفقیت شما، خون  …. ة مردم نیستید، بلکه عذاب و وبال آنها خواهید بوددهند نجات

اما من و سردارانی . اند ـ همه از دست خواهد رفت، حتی شرافت و افتخار شما برادران شما که در جنگ کشته شده

هر که به غارت دست  …. اري شرم داریمکه مورد اعتماد شما هستیم، از فرماندهی لشکري بدون انضباط و خودد

  . بزند، بدون ترحم تیرباران خواهد شد

توانید با  می. ارتش فرانسه براي گسستن زنجیرهاي شما آمده است؛ ملت فرانسه دوست همۀ ملتهاست! مردم ایتالیا

جز علیه ستمگرانی که بر  اي ما کینه …. اموال و مذهب و آداب شما مورد احترام خواهد بود. اعتماد آنها را بپذیرید

  .کنند نداریم شما ظلم می

  بوناپارت

. در مصاف اول، نهب و غارت بسیار صورت گرفت؛ و با وجود این وعده و وعیدها، بازهم از این قبیل کارها دیده شد

خشودنی این بدبختها ب«: وي گفت. ناپلئون دستور داد که بعضی از غارتگران را تیرباران کنند و بعضی را عفو کرد

خواهند از آن استفاده  اند، می و حال که وارد آن شده …کشند، هستند؛ سه سال است که براي ارض موعود آه می

  . هایی که از شهرهاي آزاد شده گرفت ارضا کرد وي آنها را با شرکت دادن در مالیاتها و آذوقه» .کنند

ساعت به فکر همسر خود ـ که او را مدت کوتاهی  در میان این همه عذاب، جنگ، و دیپلوماسی، وي تقریباً در هر

توانست بسالمت از فراز کوههاي سون بگذرد،  اکنون که ژوزفین می. افتاد پس از شب زفاف ترك کرده بود ـ می

 24در نامۀ دیگري در . آوریل براي او فرستاد از او خواهش کرد که به نزد وي بیاید 17اي که در  ناپلئون در نامه
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این خستگیها . کنم که اگر بیش از این تأخیر کنی، مریض خواهم شد زود بیا، به تو اخطار می«: نوشت 1796آوریل 

اي دیگر  اي بر روي قلبت، بوسه بوسه …. بال بگیر و پرواز کن. و دوري از تو ـ روي هم از حد تحمل من خارج است

  » !اي دیگر خیلی پایینتر کمی پایینتر، بوسه

توانست به چاپلوسی و خوشایندگویی  ود؟ او که تا آن اندازه به عیش و عشرت خوگرفته بود، آیا میآیا ژوزفین باوفا ب

وچهارساله به نام ایپولیت شارل به نزد او  آن هم از طریق مکاتبه قناعت کند؟ در همان آوریل، افسري خوبرو و بییست

مادام رکامیه، مادام . اش خواهید شد دیوانه«: د و گفتتالران را براي مالقات او دعوت کر در ماه مه، ژوزفین. راه یافت

ژوزفین چنان دلباختۀ او شد که وقتی مورا از طرف ناپلئون با پول و » .اند تالین، و املن، همه شیفتۀ او شده

دستورهایی جهت پیوستن به ناپلئون آمد، ژوزفین به بهانۀ بیماري درنگ کرد و به مورا گفت که به فرماندة خود 

! پس درست است که آبستنی«: مه به ژوزفین نوشت 13ناپلئون در . یسد که همسرش داراي عالئم بارداري استبنو

پس باید از لذت اینکه ترا . چنان مسافرت درازي بروي داند که به گوید که حالت خوب نیست و صالح نمی می …مورا

وي بیهوده قبل از وقت شادي » نبینم؟آیا رواست که شکم کوچک آبستنت را ! در آغوش بفشارم محروم باشم

.کرد؛ ژوزفین هرگز کودکی برایش نزایید می

سوي شهر ثروتمند و بافرهنگ میالن که گل سرسبد  در این ضمن، ناپلئون سربازان خود را از طریق چندین نبرد به

عظم قواي ارتش در لودي، در قسمت غربی رودخانۀ آدا، قسمت ا. شد رهبري کرد سرزمین لومباردیا محسوب می

بولیو عقبنشینی کرده از طریق پلی چوبی به طول دویست متر از روي رودخانه . اتریش به رهبري بولیو درگیر شد

. گذشت، و سپس توپخانۀ خود را در موضعی قرار داد که از حرکت مشابهی به وسیلۀ قواي فرانسه جلوگیري کند

مال برود و جایی را براي عبور از رودخانه بیابد، و سپس به جنوب ناپلئون به سوارنظام خود دستور داد که به طرف ش

آنگاه توپخانۀ خود را در پشت دیوارها و منازل شهر قرار داد و در . حرکت کند و بر قسمت خلفی لشکر اتریش بتازد

هنگامی که  .روانه کردن آتش توپخانۀ خود به سوي توپهاي اتریشیها که پل را زیر نظر داشتند فعاالنه شرکت جست

اندازان دستور داد که  سوارنظام او ناگهان در ساحل شرقی ظاهر شد و به حمله به اتریشیها پرداخت، وي به نارنجک

ناپلئون به جلو تاخت و . آنها نیز سعی کردند، ولی توپخانۀ اتریشیها آنان را متوقف ساخت. راه را از طریق پل باز کنند

بولیو به . و دوهزار اسیر دادند) 1796مه  10(اتریشیها روبه هزیمت نهادند . هبري کردبه اتفاق الن و برتیه آنها را ر

در نتیجۀ این . حرکت درآمد سوي میالن به طرف مانتوا عقبنشینی کرد، و قواي فرانسه، پس از یک روز استراحت، به

خش خود را در معرض آتش دشمن قرار طرزي الهامب پروا و به عمل بود که سربازان فرانسه، تحت تأثیر ناپلئون، که بی

  .نامیدند» سرجوخۀ کوچک«داده بود، او را از راه محبت، 

آمیز دریافت داشت که در پاسخ به آن شغل  مدیره پیشنهادي چنان توهین اندکی پس از این پیروزي، از طرف هیئت

در پاریس از استماع اخبار فتوحات مندي از جشن و سروري که  آن پنج نفر، با بهره. و مقام خود را به خطر انداخت

بایستی قواي خود را به دو بخش تقسیم کند؛ یک بخش را  ، به او اطالع دادند که می)مه 7(ناپلئون برپا شده بود 

بگذارد و او را مأمور حفظ فرانسویان از حمالت اتریشیها ) پسر فاتح نبرد والمی(تحت فرمان فرانسوا ـ اتین کلرمان 

ا کند؛ بخش دیگر به رهبري خود بوناپارت به طرف جنوب برود و ایاالت پاپی و دولت سلطنتی ناپل را در شمال ایتالی

الجیشی اشتباهی  دید، بلکه آن را، از لحاظ سوق شخصی می اي ناپلئون در این امر نه تنها صدمه. به تصرف درآورد

انگیخت؛  تولیکهاي فرانسه، را علیه انقالب برمیحمله به دستگاه پاپی همۀ کاتولیکها، به انضمام کا: دانست عظیم می

اي به نام  ضمناً، اتریش کاتولیک هم که قبال در صدد اعزام قوایی نیرومند تحت فرمان فیلد مارشال با تجربه

وي در پاسخ نوشت که لشکر ایتالیا به . داگوبرت فون و ورمسر برآمده بود تا ناپلئون را به سوي فرانسه عقب براند کنت
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توان آن  نفس جدید خود جهت حفظ دستاوردهایش نیاز دارد، و فقط تحت فرماندهی واحدي می روي متحد و تازهنی

.کند گذارد و استعفاي خود را تقدیم می را با موفقیت رهبري کرد، و بنابراین جاي خود را به ژنرال کلرمان وامی

زیهاي نظامی و سیاسی ناپلئون دریافت داشت، زیرا که مدیره این پیام را همراه گزارشهایی دربارة آخرین پیرو هیئت

آن سردار جوان ـ سرمست از پیروزي و با احساس اینکه آن سیاستمداران دوردست در موضع خوبی مانند او قرار 

هایی با توجه به منابع دشمن و وضع ارتش فرانسه منعقد سازند ـ این حق را به خود اختصاص  ندارند که عهدنامه

که عهدنامۀ جنگ و صلح ببندد و مبلغی را تعیین کند که هر کدام از شهرها یا حکومتهاي ایتالیا براي  داده بود

رو، پس از ورود  از این. بایستی بپردازند استفاده از حمایت لشکریان او و مصون ماندن از حرص و طمع سربازانش می

مودنا، و پادشاه ناپل فراهم ساخت و به موجب آن،  پارما، دوك ، زمینۀ عقد صلح را با دوك)1796مه  15(به میالن 

صلح را از طرف فرانسه و حمایت از آنان را در قبال تعرض اتریش تضمین کرد، و سهمی را که هر یک از این 

آنها مبالغ گزافی پرداختند، و با . اش بپردازند معین ساخت بایستی در برابر دوستی خیرخواهانه نشینها می شاهزاده

  .عف کامل به سرقت رفتن شاهکارهاي هنري را از تاالرها، قصرها، و میدانهاي عمومی خود نظاره کردندعجز و ض

کشید؛ از این  این سرزمین قریب یک قرن بود که انتظار رهایی از تسلط اتریش را می. میالن او را بگرمی پذیرفت

وي با زبان و . ، به طرزي غیرعادي مهربان بودگذشته، این افسر جوان و عالیرتبۀ ارتش، در مقایسه با یک نفر فاتح

شناخت؛ ولی آنها فوراً درك نکردند که وي  رسوم ایتالیایی آشنایی داشت، ارزش زنان، موسیقی، و هنر ایتالیایی را می

بود؟ در هرصورت، آیا خود وي جز مدت یک ماه یا در این حدود، ایتالیایی ن. نهد تا چه اندازه به هنر ایتالیایی ارج می

آورد و  طور مرئی هنرمندان، شاعران، مورخان، فیلسوفان، و دانشمندان ایتالیایی را در پیرامون خود گرد می ناپلئون به

دنیا  و داوینچی دوباره بهو لئونارد سفورتسارسید که لودوویکو  نظر می کرد؛ تا مدتی چنین به با آنها دوستانه گفتگو می

 توان یافت؟ از نامۀ او خطاب به بارنابا اوریانی منجم چه چیز دلپذیرتر می. اند آمده و در وجود ناپلئون حلول کرده

آنها که در آزمایشگاههاي خود پنهان شده بودند، . مند نیستند دانشمندان میالن از احترامی که درخور آنند بهره

در . حاال وضع چنین نیست. دانستند دیدند، خود را سعادتمند می ن و کشیشها آسیبی نمیهرگاه از سوي پادشاها

از همۀ دانشمندان . دیگر دستگاه تفتیش افکار، تعصب، و استبداد وجود ندارد. ایتالیا فکر و عقیده آزاد شده است

خاذ کرد، یا چه نیازهایی را باید کنم که با یکدیگر مالقات کنند و به من بگویند که چه روشهایی باید ات دعوت می

خواهشمندم این احساسات را از طرف من به افراد  …. اي دمیده شود مرتفع ساخت؛ تا به علوم و هنر روح تازه

. اي که در میالن اقامت دارند ابالغ کنید برجسته

ا با فرانسویان از حیث ناپلئون میالن و سایر شهرها را ضمیمۀ جمهوري لومباردیا ساخت، و قرار شد ساکنان آنه

اي خطاب به شهروندان جدید صادر کرد و  اعالمیه 1796مه  19در . آزادي و برابري و برادري و مالیات یکسان باشند

در آن توضیح داد که چون ارتش آزادکننده، بهاي گزافی در مورد رهایی لومباردیا پرداخته است، افراد آزادشده باید 

این مبلغ براي چنان سرزمین . جهت نگهداري نیروهاي تحت فرمان وي بپردازند فرانک 20‘000‘000در حدود 

گرفته شود تا بر » و از شرکتهاي کلیسایی …مالیات بایستی از توانگران«گذشته از این، . حاصلخیزي زیاد نبود

نبال ارتش در ایتالیا برود اي باید به د نماینده«: دربارة فرمان قبلی، که در آن آمده بود. مستمندان فشاري وارد نیاید

شده قرار دارد پیدا کنند و آنها را براي جمهوري  تا همۀ اشیاي هنري و علمی و مانند آنها را که در شهرهاي فتح

ایتالیاییها فقط توانستند با ساختن جناسی بدین مضمون انتقام . ذکر چندانی به عمل نیامده بود» .فرانسه بفرستند

کرد که کنوانسیون و  اما ناپلئون از دستوري پیروي می ».دزدندن دزد نیستند، ولی اکثرشان همۀ فرانسویا«: بگیرند

  .مدیره داده بودند هیئت
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 جا جز در فرانسه خشم مردم را این غارت اشیاي هنري سرزمینهاي مغلوب یا آزادشده کمتر سابقه داشت؛ همه

مدیره فرستادند که موجب  بیشتر غنایم را نزد هیئت. اي براي جنگجویان بعدي باقی گذاشت برانگیخت، و نمونه

سپس آن غنایم به موزة لوور راه یافت، ـ در اینجا هم مونالیزا اگرچه ربوده شده بود، هرگز لبخند . رضایت خاطر شد

لیایی را براي خود نگاه داشت؛ بخشی از آن عاقالنه در راه ناپلئون قسمت کمی از عواید ایتا. خود را از دست نداد

خواري صرف شد، و بیشتر آن به مصرف مواجب سربازان رسید و بدین ترتیب جهت تعدیل عالقۀ شدید آنها به  رشوه

  .کار رفت غارت به

از میالن خوشت خواهد «): مه 18(ناپلئون، پس از آنکه غرور خود را ارضا کرد، از ژوزفین خواست که به او بپیوندد 

میرم که ببینم  از شدت کنجکاوي می. ولی من از شادي دیوانه خواهم شد. آمد، زیرا که سرزمین بسیار زیبایی است

انگیز گوش کنی و  زودتر بیا که به موسیقی دل …. شیرینم خدا حافظ، جان …. کنی بچه را چگونه حمل می

  مه دوباره 20در . ه در راه بود، وي سرگرم طرد اتریشیها از ایتالیا شدضمن آنکه این نام» .ایتالیاي زیبا را ببینی

رو خواهند شد، اعالمیۀ  دانست که بزودي با دشواریها و حمالت لشکرهاي بیگانه روبه با سربازانش بود؛ و چون می

:فصیح دیگري خطاب به آنان صادر کرد

  !سربازان

 …. ؛ هر نیرویی را که در برابر خود یافتید واژگون و پراکنده کردیدشما مانند سیالب از ارتفاعات آپنن فرود آمدید

بلی، سربازان، کارهاي زیادي انجام  …. هاي پو، تیچینو، و آدا نتوانستند یک روز جلو پیشرفت شما را بگیرند رودخانه

ستراحت و بیکاري خسته پرید؛ از ا بینم که به طرف سالحهاي خود می می! نه …ولی آیا کار دیگري ندارید؟. اید داده

هنوز ! بیایید پیش برویم. اید؛ هر روز که بدون افتخار از دست برود، سعادت شما نیز از بین خواهد رفت شده

دست آریم، انتقام ستمها را باید  راهپیماییهاي اجباري در پیش داریم، دشمنانی را باید مغلوب کنیم، افتخاراتی باید به

   …. بگیریم

شما این افتخار جاویدان را دارید که  …!ر اثر پیشرفت ما نگران شوند؛ ما دوست همۀ ملتها هستیمنگذارید مردم ب

 …. مند خواهد ساخت اروپا را از صلحی باشکوه بهره …ملت آزاد فرانسه. صورت قسمت اعظم اروپا را تغییر دهید

آنها با «: خواهند داد و خواهند گفت سپس به منازل خود بازخواهید گشت، و شهروندانتان شما را به یکدیگر نشان

ناپلئون با نادیده گرفتن این حقیقت . مه پیشروي خود را از طریق لومباردیا ازسر گرفتند 27در » .اند لشکر ایتالیا بوده

. صورت نخستین مرکز مصاف جدید درآورد است، آن را اشغال کرد، و آن را به) ونتسیا(که برشا جزء خاك ونیز 

نیز نمایندگانی براي اعتراض اعزام داشت، بوناپارت، با یکی از خشمهاي تصنعی خود، آنان را با این هنگامی که و

سؤال ترساند که چرا ونیز به اتریشیها اجازه داده است که شهرها و راههاي ونیز را مورد استفاده قرار دهند؟ 

و سپاهیانش نیز از قلمرو ونیز استفاده  خواهی کرده ضمناً متذکر شدند که خود او نمایندگان از این امر پوزش

لشکریان فرانسه با یک حرکت سریع خود را به پسکیرا رساندند؛ آن دسته از سپاهیانی که اتریشیها در آنجا . اند کرده

الجیشی را براي حفظ خطوط ارتباطی  به جاي گذاشته بودند روبه فرار نهادند؛ ناپلئون دستور داد که قلعۀ سوق

در اینجا بقایاي سه لشکر بولیو به پشت خطوطی دفاعی که به . د؛ و سپس، به طرف مانتوا پیش رفتمستحکم سازن

. ناپلئون بخشی از قواي خود را براي محاصرة این استحکامات اعزام داشت. آمد پناه برده بودند نظر تسخیرناپذیر می

کار صورت گرفت، و آنان بر اثر شورش مردم  این. اندبخش دیگر را به جنوب فرستاد تا انگلیسیها را از لیوورنو بیرون بر

مورا به آسانی توانست نمایندة اتریش را از جنووا بیرون براند، و آن استحکامات . مجبور به ترك کرس شدند

بندرت ایتالیا این همه انتقال قدرت را در چنان مدت . اي را جزء جمهوري لیگوریا تحت نظارت فرانسه درآرد مدیترانه

  .اهی به خود دیده بودکوت
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ژوئیه وارد شد و سردار پیروزمند، فاتح خود را  13ژوزفین در . ناپلئون به میالن بازگشت و در انتظار ژوزفین نشست

، و روز دیگر مجلس رقصی برپا ترتیب داد الاسکاالدر  روز بعد، شهر به افتخار او برنامۀ مخصوصی. در آغوش گرفت

پس از سه روز سرمستی، ناپلئون مجبور شد نزد سربازانش . ساخت که در آن همۀ نجباي محلی به او معرفی شدند

:اي فرستاد پراز شور و عشق جوانی از اینجا براي ژوزفین نامه. به مارمیرولو بازگردد

نظیرم  زیباییهاي ژوزفین بی …. دانم را برتر از باتو بودن نمیهیچ سعادتی . ام از زمان جدایی، هر لحظه افسرده بوده

غ از اضطراب و مسئولیت خواهم بود،  چه وقتی فار. سوزد آتشی افروخته است که از طریق حواسم پیوسته در دلم می

  ؟ …و چه وقتی خواهم توانست همۀ اوقاتم را باتو بگذرانم، و کاري جز عشقبازي باتو نداشته باشم

   …. هزار بار بیشتر دوستت دارم. ام کردم که تو را دوست دارم، ولی حال که تو را ازنو دیده ز پیش فکر میچند رو

باالتر از همه، . کمتر زیبا، کمتر بالطف، کمتر حساس باش. کنم، بگذار ببینم که نقایصی نیز داري آه، خواهش می

  . کند و خونم را مشتعل می اشکهاي تو عقلم را زایل. هرگز حسادت نورز، هرگز گریه نکن

   …».ایم  ساعتهاي خوشی با هم گذرانده«: بشتاب به من ملحق شو، تا پیش از آنکه بمیریم بتوانیم بگوییم

در . رغم اینکه راه از تیراندازان نهانی پرخطر بود، در برشا به ناپلئون پیوست و او را تا ورونا همراهی کرد ژوزفین، علی

فون وورمسر، که اخیراً فرانسویها را از مانهایم  نفسی از اتریشیها، تحت فرمان کنت ه قواي تازهآنجا پیکی خبر آورد ک

شد که این نیرو به نسبت سه بریک بر قواي تحت فرمان  چنین برآورد می. بیرون رانده بود، وارد ایتالیا شده است

ا به پسکیرا پس فرستاد،و ترتیبی داد که وي را ناپلئون که منتظر شکست احتمالی بود، ژوزفین ر. ناپلئون برتري دارد

جاي گذاشته بود فرمان داد که دست از  در این ضمن، به گروههاي فرانسوي که در مانتوا به. از آنجا به فلورانس ببرند

این عده درست در زمانی رسیدند که . محاصره بردارند و از راهی غیرمستقیم و مطمئن به عمده قواي او بپیوندند

آسایی را نداشت،  وورمسر که انتظار چنان حملۀ برق). 1796اوت  5(انند در نبرد کاستیلیونه شرکت جویند بتو

ناپلئون بر اتریشیهایی که آماده نبودند حمله برد، . ستونی باریک رهبري کرد طرف جنوب به لشکرهاي خود را به

وورمسر به طرف روورتو عقب . هزار اسیر هم گرفت آرایش آنها را برهم زد و آنان را مجبور به فرار کرد؛ و پانزده

نشست؛ فرانسویان او را تعقیب کردند و در آنجا و در باسانو او را شکست دادند، و آن سردار ناامید با بقایاي قواي خود 

باقی  ناپلئون چند هنگ را براي نگاه داشتن او در آن محل. جهت پناه گرفتن در پشت باروهاي مانتوا روبه گریز نهاد

  .گذاشت

 45‘000آلوینتسی، از کوههاي آلپ جهت مقابله با  اتریشی دیگر، تحت فرمان بارون 60‘000اما در این هنگام 

سوي رودخانۀ  وي با آنها در آرکوله مواجه شد، ولی آنها در آن. سربازي که براي ناپلئون مانده بود سرازیر شدند

در اینجا دوباره، . ور از پلی که تحت آتش توپخانه قرار داشت میسر بودعب آدیجه بودند، و تماس با آنان فقط بر اثر

وي بعدها  .گذشتگونه که در لودي در کنار رود آدا پیش آمد، ناپلئون جزء نخستین کسانی بود که از آن پل  همان

که در بحبوحۀ جنگ بودم، آجودانم سرهنگ مویرون خود را به طرف من  هنگامی«: این واقعه را چنین نقل کرد

سوي من انداخته بودند به او خورد، و آن سرهنگ در کنار پایم  اي که به گلوله. انداخت و بدنش را سپر بالي من کرد

ي دلیرانه با نظم و ا ، اتریشیها پس از مبارزه)1796نوامبر  15ـ 17(در نبردي سه روزه که روي داد » .برزمین افتاد

آلوینتسی آنها را در ریوولی سروسامانی مجدد بخشید، ولی در آنجا باز شکست خوردند، و . ترتیب عقبنشینی کردند

وورمسر، که امید نجات را از . افراد باقیمانده را به اتریش بازگردانید. هزار سرباز ازدست داده بود آلوینتسی، که سی

، و سیطرة فرانسویها بر )1797فوریۀ  2(آورد، تسلیم گشت  اش رقت می اد گرسنهدست داده بود و بر حال افر

.لومباردیا کامل شد
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حرکت درآمد و مؤدبانه از پاپ پیوس  سوي ایاالت پاپی به ناپلئون، که هنوز تشنۀ فتح بود، با قواي خود به جنوب به

 19(در نتیجۀ عهدنامۀ تالنتینو . وي واگذار کند ا را بهششم خواست که بولونیا، فرارا، راونا، آنکونا و اراضی تابع آنه

عنوان  فرانک هم غرامت جنگی به 15‘000‘000پاپ این کشور ـ شهرها را به وي تسلیم کرد و مبلغ ) 1797فوریۀ 

خود را  ناپلئون، که بر سراسر شمال ایتالیا غیراز پیمونته و ونیز مستولی شده بود، لشکر. هزینۀ ارتش فرانسه به او داد

اي را که از فرانسه تحت فرمان ژنرال  دوباره سازمان داد و چند هنگ را که در ایتالیا تشکیل شده بود و گروه تازه

هزار سرباز را از روي آلپ و از میان برفی به ارتفاع یک متر گذراند، و  برنادوت رسیده بود به آنها بیفزود، و هفتادوپنج

  .صورت مرکز تعرض علیه انقالب فرانسه درآمده بود که از طرف امپراطوري اتریش بهخود وین افتاد  به فکر حمله به

لودویگ که به تازگی در کنار راین به  کارل هزار نفر به رهبري آرشیدوك امپراطور فرانسیس دوم قوایی مرکب از چهل

روندة فرانسویها به شگفتی افتاده  شکارل، که از شمار مشهور قواي پی. پیروزیهایی دست یافته بود به مقابلۀ او فرستاد

بوناپارت تا یکصد کیلومتري . نشینی را کشید الجیشی عقب و شهرت ناپلئون را ازنظر دور نداشته بود نقشۀ سوق

توانست، بدون جنگ یا با جنگ، آن شهر را که پر از آهنگهاي هایدن پیر  چه بسا می. پایتخت اتریش او را دنبال کرد

کرد، و جنگ از لحاظ  تصرف کند، ولی در آن صورت دولت به طرف مجارستان عقبنشینی می و بتهوون جوان بود

شد؛ و، با توجه به فرارسیدن زمستان، قواي فرانسه خود را در سرزمین ناآشنا و متخاصم  زمان و مکان طوالنی می

ختیار کردـ و این لحظه از ناپلئون، در یک لحظه فروتنی ا. گرفت دید و هر دم در معرض حملۀ جناحی قرار می می

با احتیاطی که ممکن بود در سالهاي بعد به حالش مفید واقع شود دعوتی جهت  ـ و رود شمار می نوادر زندگی او به

آرشیدوك نپذیرفت، و ناپلئون قواي او را در نویمارکت و اومز مارکت . آرشیدوك به منظور عقد متارکۀ جنگ فرستاد

، فرماندهان جوان سند صلح 1797آوریل  18در لئوبن، در . ارل حاضر به مذاکره شدآنگاه ک. به سختی شکست داد

. بایستی به تصویب دولتهاي آنان برسد امضا کردند مقدماتی را که می

راه تصویب آن صلح، بر اثر امتناع اتریش از تسلیم شدن و تصمیم ناپلئون به حفظ متصرفات خود در لومباردیا، بسته 

وي چندین شهر . بست نجات یابد اي ظاهراً جزئی فرصتی تصادفی در اختیار او نهاد که از این بن هحادث. شده بود

. وقوع پیوست در بعضی از این شهرها شورشهایی علیه پادگان فرانسوي به. متعلق به ونیز را به تصرف درآورده بود

برانداخت و به جایش سازمانی نظیر شهرداري ناپلئون سناي ونیز را متهم به ایجاد این شورشها کرد و آن را از کار

هنگامی که فرصت آن فرارسید که قرار داد مقدماتی لئوبن . برپا کرد که تابع فرانسه و فاقد متصرفات ارضی بود

، ناپلئون دست اتریش را در انضمام ونیز به امپراطوري خود )1797اکتبر  17(صورت عهدنامۀ کامپوفورمیو درآید  به

ر مقابل لومباردیا و بلژیک به فرانسه واگذار شد، و اتریش حقوق فرانسه را در قسمت چپ رود راین به بازگذاشت؛ د

نیت دیپلماتیک در  گونه حسن تقریباً همۀ کشورهاي اروپایی، با فراموش کردن هزار عهدنامه، از این. رسمیت شناخت

  .مورد اراضی ملل دیگر اظهار تنفر کردند

ار داشت که فرانسه جزایر ونیز را در دریاي آدریاتیک ـ که عبارت بود از کورفو، زانت، ولی ماکیاولی جدید اصر

این جزایر براي ما از تمام «مدیره نوشت که  به هیئت 1797اوت  16ناپلئون در . وسفالونیا ـ براي خود نگاه دارد

گر بخواهیم انگلیس را ازپا درآوریم باید ا. ایتالیا مهمتر است، زیرا براي تأمین ثروت و ترقی تجارت جنبۀ حیاتی دارد

دارد که بر حوادث  رود، ما را برآن وامی امپراطوري عظیم عثمانی، که هر روز قوایش تحلیل می. بر مصر مستولی شویم

سفیدان  سالخوردگان و ریش» .زمین برداریم پیشی گیریم، و قدمهاي نخستین را براي حفظ تجارتمان در مشرق

  . وهشت ساله در چنته نداشتند می چیز زیادي براي آموختن به این جوان بیستعمارات صدارت عظ

صورت جمهوري سیزالپین در پیرامون  دست گرفت و اراضی تسخیرشده را به ناپلئون زمام قدرت سیاسی را بآرامی به

ه داراي حکومت قرار شد هر دو تحت حمایت و قدرت فرانس. میالن و یک جمهوري لیگوریا در اطراف جنووا درآورد
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پس از آنکه انتقام فتوحاتی را که نصیب قیصر در گل شده بود گرفت و » سرجوخۀ کوچک«. دموکراسی بومی باشند

مدیره که  یئتها را به تصویب ه با افتخار و غنایم فراوان به پاریس بازگشت تا عهدنامه ساخت،جهت آن را معکوس 

  .اینک تغییر شکل داده و خود ناپلئون در استقرار آن کمک کرده بود برساند

V  1797سپتامبر  4: فروکتیدور 18ـ کودتاي 

از زمان . تحت استیالي عوام دیده بود 1793و  1792اکنون پاریس همان شهري نبود که وي آن را در سالهاي 

العمل شدیدي از لحاظ مذهبی و سیاسی علیه انقالب  انند روستاها عکس، پایتخت فرانسه م1794سقوط روبسپیر در 

یافت که  می نخورده، نفوذ خود را در میان مردمی باز  آیین کاتولیک، به رهبري کشیشهاي سوگند. نشان داده بود

هاي تعطیل از اعتقاد خود را به بدلی زمینی، به جاي آرزوها و تسلیهاي فوق طبیعی و به جاي تشریفات و مراسم روز

طور آشکار  شد؛ روز یکشنبۀ مسیحی به دکادي، یا یک روز تعطیل در هر ده روز، بتدریج رعایت نمی. دست داده بودند

  . فرانسه به خدا رأي داده بود. گرفت برداري قرار می مورد احترام و بهره

ها، حتی در انجمنهاي بخشها که  در کوچه ها و سالنها، در مطبوعات و در خانه. براي انتخاب پادشاه نیز رأي داده بود

عذرهایی . کردند لوح اظهار تأسف می روزگاري تحت استیالي سان ـ کولوتها بود، زن و مرد براي لویی شانزدهم ساده

تواند نظم و  پرسیدند که آیا غیراز رژیم سلطنتی دولت دیگري می یافتند، و ا زخود می براي اشتباهات بوربونها می

ومرج، جنایت، فساد و جنگی که فرانسه را ویران کرده است تأمین کند؟ شمار  رقی و صلح را در میان هرجامنیت و ت

کوبلنتس «اي زیاد شد که ظریفی آن قسمت از حومۀ پاریس را که مورد نظر آنها بود  مهاجران بازگشته به اندازه

هاي مربوط به سلطنت که توسط  در آنجا فلسفه ؛ و)با توجه به پناهگاه تبعیدیهاي لقبدار در آلمان(نامید » کوچک

انجمنهاي انتخاباتی، که قسمت اعظم آنها متشکل از افراد بورژوا بودند، . رسید شد به گوش می بونال و مستر ابراز می

فرستادند که مایل بودند حکومتی سلطنتی برسرکار  از پیش نمایندگانی به شوراي قدما و شوراي پانصد نفري می بیش

طلبان در آن دو مجلس به اندازة کافی قدرت  سلطنت 1797تا سال . د، به شرط آنکه دارایی افراد را تضمین کندآرن

عضو این هیئت بود،  1795الزارکارنو، که از . مدیره انتخاب کنند عنوان عضو هیئت داشتند که مارکی دوبار تلمی را به

کوبی علیه کمونیسم  عنوان یک مایه ري موافق به مذهب بهراست متمایل شد، و با نظ برخالف تبلیغات بابوف، به

  .نگریست می

طلبی در  ـ که مقام و زندگی خود را بر اثر نهضت سلطنت مدیران جمهوریخواه با ثبات ـ باراس، الرولیر ـ لپو، و روبل

لب هم از مجالس و ط دیدند، تصمیم گرفتند همه چیز را در راه انجام کودتایی فدا کنند که رهبران سلطنت خطر می

کاري با خشم در گمنامی  آنان از ژاکوبنهاي افراطی، که طی احیاي نهضت محافظه. مدیره طرد شوند هم از هیئت

همچنین از ناپلئون تقاضا کردند که ژنرالی را از ایتالیا نزد آنها بفرستد که قادر به . بردند، یاري خواستند سر می به

وي حاضر شد که نظر آنها را تأمین کند، زیرا که احیاي . دفاع از جمهوري باشد سازماندهی سربازان پاریسی براي

شد؛ از این گذشته، هنوز زمان  زد، و راه براي ارتقاي خود او به قدرت بسته می هاي او را برهم می سلسلۀ بوربون نقشه

. جنگدیده بود نزد آنها فرستادوي اوژرو را که مردي خشن، کارآزموده و . این قمار سنگین خطرناك فرانرسیده بود

فروکتیدر به اتفاق آنها به مجالس قانونگذاري حمله  18اوژرو قسمتی از سربازان اوش را به خدمت خود درآورد، و در 

مدیره، یعنی بارتلمی و کارنو، را  طلبان و دو تن از اعضاي هیئت وسه نماینده، بسیاري از عمال سلطنت برد؛ پنجاه

اي دیگر را به گویان در امریکاي جنوبی فرستادند تا عرق بریزند و ازبین  و به سویس گریخت؛ عدهکارن. دستگیر کرد

ولی » حکومت سه نفره«مدیره که اکنون  دودوئه و ژان ـ باتیست تریار را به عضویت هیئت بروند؛ سپس مرلن

. مدیره قدرتی تقریباً نامحدود دادند پیروزمند بود افزودند و به این هیئت
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اي جدید از ترور آغاز شده که هدف آن همۀ  دریافت که دوره 1797دسامبر  5از ورود به پاریس در  ناپلئون پس

با وجود این، همۀ . کاران است، و دیگر آنکه تبعید به گویان جاي اعزام به سکوي گیوتین را گرفته است محافظه

از ایتالیا را به فرانسه افزوده بود با یکدیگر  ناپذیري که نیمی طبقات ظاهراً در ستایش از سردار جوان شکست

پوشید و افراد مختلف  لباس ساده می. وي به طور موقت قیافۀ خشن دورة فرماندهی را کنار گذاشت. همداستان بودند

گی و کاران را با تمجید از نظم و ترتیب؛ ژاکوبنها را با ادعاي آزاد ساختن ایتالیا از قید برد محافظه: کرد را راضی می

گونه تأسفی  پیروزیهاي واقعی، یعنی آنهایی که باعث هیچ«رساندن به آزادي؛ روشنفکران را با این مطلب که 

مادام . دسامبر، بزرگان دولت ملی رسماً از او تجلیل کردند 10در . »شود، عبارت است از غلبه بر جهل و نادانی نمی

  :را چنین شرح داده است دوستال که در آنجا حضور داشت در خاطرات خود جریان

اي جدید در تاریخ  مدیره از ژنرال بوناپارت با چنان تشریفاتی پذیرایی کرد که از بعضی جهات، حاکی از دوره هیئت

براي این مراسم، حیات قصر لوکزامبورگ را انتخاب کردند؛ هیچ سالنی به اندازة کافی وسیع نبود که آن . انقالب بود

پنج نفر عضو . در کنار هر پنجره و بر روي بامها نیز تماشاچی جمع شده بود. اي دهدقدر تماشاچی را درخود ج

اي در حیاط قرار گرفتند؛ نزدیک آنها نمایندگان مجلس قدما و مجلس  مدیره با جامۀ رومی، روي صحنه هیئت

   …. پانصدنفري و اعضاي انستیتو ایستادند

همۀ آنها از او بلندقدتر بودند ولی به عالمت . نها یا معاونانش وارد شدبوناپارت با لباس بسیار ساده و همراه با آجودا

زدن  آمده بودند، از آن سردار پیروز با کف برگزیدگان فرانسه که در آنجا جمع. داشتند احترام، خود را خم نگاه می

و آینده را در دستهاي طلب بود؛ همگی حال  وي مایۀ امید همۀ افراد، چه جمهوریخواه و چه سلطنت. استقبال کردند

  .دیدند نیرومند او می

این عهدنامه رسماً به تصویب رسید، و . مدیره داد در آن موقع بود که وي عهدنامۀ تکمیلی کامپوفورمیو را به هیئت

  . هاي نبرد، استراحت کند توانست، با اتکا به پیروزیهایش، چه در زمینۀ دیپلماسی و چه در صحنه ناپلئون می

تالران در آن وقت وزیر (ت در ضیافت باشکوهی که به افتخار او از طرف تالران فناناپذیر داده شد از شرک پس

  .، وي به خانۀ خود واقع در کوچۀ شانترن بازگشت)امورخارجه بود

قدر از چشم مردم دور بود که طرفدارانش حجب او  در آنجا با ژوزفین و فرزندانش به استراحت پرداخت، و تا مدتی آن

در اینجا از . داد اما به رفتن به انستیتو عالقه نشان می. کردند ستودند و دشمنانش از انحطاط قدرتش شادي می می را

شناسی با الپالس، از حکومت با سییس، از ادبیات با ماري ـ ژوزف دوشنیه، و از هنر با  ریاضیات با الگرانژ، و از ستاره

فکر حمله به مصر بود و به خیالش رسید که گروهی از عالمان و  شاید دز این زمان در. کرد داوید گفتگو می

.دانشمندان را با خود ببرد

مدیره به این حجب و حیایی که از مشخصات او نبود بدگمان شد؛ این جوان، که در ایتالیا و اتریش طوري  هیئت

را در پیش گیرد؟ آنها به امید  توانست در پاریس نیز همان روش رفتار کرده بود که گویی خود دولت است، آیا نمی

منظور حمله به  هزار سرباز و ملوان را که در برست به اي دوردست سرگرم کنند، فرماندهی پنجاه آنکه وي را در نقطه

به  1798فوریۀ  23ناپلئون این نقشه را بررسی کرد، آن را نپذیرفت، و در . انگلیس گرد آمده بودند به او سپردند

  :متذکر شدمدیره چنین  هیئت

منظور حمله به انگلیس چشم بپوشیم و به ظاهر امر قانع باشیم؛ ولی تمام توجه و  ما باید از هرگونه کوشش واقعی به

یا اینکه  …. اي دوراز آلمان نگاه داریم نباید قواي عظیمی را در نقطه …. منابع خود را معطوف به جبهۀ راین کنیم

  . هند را مورد تهدید قرار دهیم - انگلیس با-و تجارت  زمین لشکرکشی کنیم ممکن است به مشرق
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در امپراطوري . گرفت حتی در میان نبردهاي ایتالیا، امکانات حمله به مشرق را درنظر می. رؤیاي او همین بود

زوال عثمانی، مردي جسور با گروهی دلیر و گرسنه ممکن بود کاري عظیم انجام دهد، و حتی امپراطوریی  روبه

شد، و  انگلیس بر اقیانوسها مستولی بود، ولی تسلط او بر مدیترانه بر اثر تصرف مالت متزلزل می. دتشکیل ده

در آن سرزمین، که مزد کارگر کم بود، با نبوغ و فرانک ممکن . گشت استیالي او بر هند با گرفتن مصر تضعیف می

ریاي دوردست خود را به هندوستان رساند؛ و بود ناوگانی ساخت و بر اثر شجاعت و قوة خیال ممکن بود از روي آن د

ناپلئون در برابر مادام دو رموزا چنین  1803در . اش را بازستاند از دولت استعمارگر انگلیس ثروتمندترین مستعمره

  :اعتراف کرد

تی وقتی که سوار کش. آمد دانم چه برسرمن می ام راه نیافته بود، نمی اگر فکر مسرتبخش رفتن به مصر به مخیله

سوي خود  دانستم که احتماال باید با فرانسه براي همیشه وداع کنم؛ ولی تردیدي نداشتم که فرانسه مرا به شدم، می

  . کرد پنداشتم از اروپا دو می از آنچه می طلسم پیروزي در مشرق افکار مرا بیش. خواهد خواند

اي  کرد اگر ناپلئون در نقطه سبب که تصور میشاید هم تاحدي به این . مدیره با پیشنهادهاي او موافقت کرد هیئت

. تالران هم به دالیلی که هنوز کامال روشن نیست موافقت خود را ابراز داشت. دور افتاده باشد اطمینانبخشتر است

، یعنی »لطفی در حق دوستان انگلیسی خود کند«مادام گران گفت که ناپلئون به آن کار بدان علت دست زد که 

مدیره در ابراز موافقت درنگ  هیئت. سوي مصر معطوف سازد حمله کند به را که قرار بود به انگلیس احتماال لشکري

کرد که براي حفظ  دانست، و آن را باعث اتالف سرباز و سالحی تلقی می کرد، زیرا این لشکرکشی را پرهزینه می

را وارد ) فرمانرواي ضعیف مصر(نی کشور در برابر انگلیس و اتریش موردنیاز بود، و احتمال داشت ترکیۀعثما

اما پیشرفت سریع قواي فرانسه در ایتالیا ـ انقیاد ایالتهاي پاپی و حکومت سلطنتی ناپل . اي علیه فرانسه کند اتحادیه

، با تصویب ناپلئون، یک لشکر دیگر فرانسه به 1798مدیره گذاشته بود؛ و در آوریل  ـ غنایم دلپذیري در اختیار هیئت

بدین . بزور گرفت، و پول آن را به پاریس فرستاد» غراماتی«وجود آورد،  له برد، جمهوري هلوتیا را بهسویس حم

. ترتیب، براي تحقق رؤیاي مصري، زمینۀ مالی هم فراهم شد

قرار شد سیزده کشتی جنگی، . صدور دستورهاي مفصلی جهت ایجاد ناوگان جدیدي کرد درنگ شروع به ناپلئون بی

وهشت  کشتی بادي، شانزده هزار ملوان، سی وپنج کشتی جنگی دیگر، یکصدوسی دار، سی گی بادبانهفت کشتی جن

جلد کتاب،  287، با تجهیزات و ملزومات، و یک کتابخانه شامل )که عدة زیادي از آنها از لشکر ایتالیا بود(هزار سرباز 

دان، محققان، و هنرمندان خوشحال بودند که دانشمن. آوري کنند در تولون، جنووا، آژاکسیو، یا چیویتاوکیا جمع

در میان آنان مونژ . اي تاریخی از ماجراجویی و تحقیق علمی باشد شرکت جویند بتوانند در این سفر علمی که آمیزه

شدند؛ و تالین که همسر خود را به  شناس دیده می ریاضیدان، فوریۀ فیزیکدان، برتولۀ شیمیدان، ژوفرواسنتیلر زیست

بوناپارت، عضو «آنان با غرور مشاهده کردند که وي نام خود را . پرده بود، راهی به میان دانشمندان یافتباراس س

با او کار کرده بود،  1797عنوان منشی در کامپوفورمیو در سال  بورین که به. کند امضا می» انستیتو و فرماندة کل قوا

ژوزفین نیز میل داشت که همراه آنان برود؛ ناپلئون . نوشت وي را در این سفر همراهی کرد، و شرح مفصلی دربارة آن

دوبوآرنه را با خود  پسرش اوژن. به او اجازه داد که او را تا تولون بدرقه کند، ولی او را از سوارشدن به کشتی منع کرد

. اپلئون بودناپذیر، مورد محبت ن این جوان، بر اثر فروتنی و لیاقت خود و همچنین در نتیجۀ اخالصی خلل. برد

از . دانست که پسر یا شوهرش را بار دیگر خواهد دید یا نه کرد، و نمی ژوزفین از این مفارقت دوگانه اظهار تأسف می

  . واهان کودکی بودندبنوشند، زیرا در این زمان، هم او و هم ناپلئون، خ »حیاتآب «تولون به پلومبیر رفتند تا 

  .، ناوگان عمدة او از تولون به حرکت درآمد تا ترانۀ پرشکوه قرون وسطایی را وارد تاریخ معاصر کند1798مه  19در 
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ن، بدون اطالع از هدف این ناوگان چنان مخفی نگاه داشته شده بود که تقریباً همۀ پنجاه و چهار هزار نفرسرنشین آ

جناحی از لشکر «فقط آن را » لشکر شرق«اي ویژه خطاب به  ناپلئون در اعالمیه. حرکت درآمدند مقصد خود، به

خواند و از ملوانان و جنگجویان خواست که به او اعتماد داشته باشند، اگر چه هنوز وظیفۀ آنان را مشخص » انگلیس

ت انگلیس ظاهراً فریب خورد و پنداشت که ناوگان مزبور راه خود را با زور دول: این رازداري هدفی داشت. نکرده بود

کشتیهاي نلسن در مدیترانه در . طارق خواهد گذشت و در حمله به انگلیس شرکت خواهد جست باز کرده، از جبل

.مراقبت از دریا مسامحه کردند، و ناوگان فرانسوي از نزدیکی به آنها احتراز جستند

رشوه  مالتمدیره به رئیس کل و سایر مقامات عالی شهسواران  هیئت. اوگان فرانسوي به مالت رسیدژوئن، ن 9در 

صورت ظاهر در برابر فرانسویان مقاومت کنند؛ در نتیجه، فرانسویها آن قلعۀ ظاهراً تسخیرناپذیر را  داده بود تا فقط به

ناپلئون یک هفته در آنجا درنگ کرد تا تشکیالت اداري جزیره را . با از دست دادن سه نفر، تصرف کردند فقط

دووینیی، شاعر آینده، که در آن زمان دو سال بیش نداشت، به جهانگشاي  در آنجا آلفرد. صورت فرانسوي درآورد به

وقتی که مرا به دقت بر «: آلفرد بعدها چنین گفت. فرانسوي معرفی شد، و ناپلئون او را از زمین بلند کرد و بوسید

اما آن ابرمرد تقریباً در تمام راه تا . »روي عرشۀ کشتی پایین آورد، یک بردة دیگر را به خدمت خود درآورده بود

  .کرد طالعه میدر این ضمن قرآن را م. بود دریازدگیاسکندریه گرفتار 

گرچه آن بندر تحت حفاظت پادگانی بود، و پیاده شدن گران تمام .به اسکندریه رسید 1798ناوگان در اول ژوئیۀ 

امواج مجاور ساحل . شد، براي نجات از حملۀ ناگهانی ناوگان نلسن، پیاده شدن منظم و سریع ضرورت داشت می

رهبري پنج هزار سرباز را براي پیاده شدن به ساحل بدون حفاظ طرزي خطرناك متالطم بود، ولی ناپلئون شخصاً  به

این عده بدون سوارنظام و توپخانه، شبانه به پادگان حمله بردند و آن را مغلوب کردند و دویست . به عهده گرفت

و مهمات  وجود آوردند که در پناه آن کشتیها توانستند سربازان کشته دادند و شهر را به تصرف درآوردند و حفاظی به

  . را بر روي خاك مصر پیاده کنند

ناپلئون با برخورداري از این پیروزي و دانستن چند کلمه عربی، رهبران محلی را متقاعد کرد که با او به مذاکره 

وي با معلومات قرآنی خود و استفادة زیرکانه از عبارات و مطالب آن، آنها را مشعوف کرد و تحت تأثیر قرار . بپردازند

همچنین قول داد که  .گذشته از این، تعهد کرد که خود و سربازانش دین، قوانین، و اموال آنان را محترم بشمارند. داد

ن پس بدهد مزدور از آنها گرفته بودند به آنا ممالیکهایی را که  کارگر و مهمات به او کمک کنند، زمیناگر از لحاظ 

ژوئیه ناپلئون  7اي موافقت کردند، و در  عربها تا اندازه. هاي ضعیف بر مصر مستولی شده بودند ـ اینان در زمان سلسله

.وپنجاه کیلومتر از بیابان را بپیماید و به قاهره برسد از لشکر سرگردان خود خواست که، به دنبال او، دویست

یا آن . ایستادند دم از پرواز نمی و شنهاي بیکران و نظیر آن حشراتی که یک گونه گرما و تشنگی سربازانش هرگز آن

اي خود نیز با آنان همدرد بود و بر اثر شرکت در  بوناپارت تا اندازه. اسهال جانکاه را در عمر خود ندیده بودند

ژوئیه، آنها به رودخانۀ  10در . گشود ساخت ولی خود لب به شکایت نمی دشواریهایشان فریاد شکایت آنان را آرام می

بانهاي آنها سه هزار تن از  پس از پنج روز دیگر طی طریق، دیده. نیل رسیدند، کامال سیراب شدند، و جانی تازه کردند

گروهی سوارنظام باشکوه بود که همه بر اثر طال و نقره «: گفت ناپلئون بعدها چنین می. ممالیک را دیدار کردند

هاي لندن و بهترین شمشیرهاي مشرق بودند و شاید بهترین  بهترین تفنگها و طپانچه درخشیدند و مجهز به می

پس از مدت کوتاهی، سوارنظام ممالیک از جلو و پهلو به صفوف فرانسوي » .اسبان قاره را هم در اختیار داشتند

هم جسماً و هم روحاً زخم  ممالیک که. تاختند، ولی افراد آن در برابر تفنگ و توپخانۀ فرانسویها برزمین افتادند

  .برداشته بودند روبه هزیمت نهادند
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شب آن روز، ناپلئون خبر یافت که . کیلومتري قاهره بودند اهرام را از دور دیدند ژوئیه، فاتحان که هنوز در سی 20در 

مهاجم وسه بیگ محلی، آماده براي جنگ با کافران  هزار مملوك سواره، تحت فرمان بیست لشکري مرکب از شش

در آنجا ما اگر به خاطرة . آنان بعد از ظهر روز دیگر با کمال قدرت در نبرد قاطع اهرام به فرانسویان تاختند. اند شده

دوباره » .چهل قرن تاریخ به شما چشم دوخته است«: ناپلئون اعتماد داشته باشیم، وي به سربازان خود گفت

هفتاد نفر از آنها و پانصد نفر از ممالیک در آنجا کشته . آنها پرداختندفرانسویان با توپ و تفنگ و سرنیزه به مقابلۀ 

ژوئیه، مقامات  22در . خوردگان ضمن فرار، بدون توجه به رودخانۀ نیل زدند و غرق شدند بسیاري از شکست. شدند

یجاد مزاحمت، وارد روز بعد، وي بدون تعرض و ا. ترك قاهره کلیدهاي شهر را به عالمت تسلیم نزد ناپلئون فرستادند

  .پایتخت دیدنی مصر شد

وي سربازان را از . هاي اعراب فرستاد از این مرکز، دستورهایی براي ادارة مصر تحت فرمان خود، به دواوین یا کمیته

گرفتند اخذ  نهب و غارت بازداشت، و حقوق مالی موجود را حفظ کرد، ولی مالیاتی را که معموال فاتحان ممالیک می

عنوان  را به »اهللا«با رهبران بومی نشست، به مراسم و هنر اسالمی احترام گذاشت، . ه خود اختصاص دادکرد و ب

از دانشمندان خواست که . و از مسلمانان خواست که براي پیشرفت بیشتر مصر به او کمک کنندخداي یکتا پذیرفت، 

ونقل،  م قانون، برقراري خدمات پستی و حملروش تربیت و عل روشهایی براي رفع طاعون، ورود صنایع جدید، اصالح

، دانشمندان محلی و 1799در ماه ژوئیۀ . ها، نظارت بر آبیاري و پیوستن نیل به دریاي سرخ بیابند تعمیر ترعه

همین . کرد، و محلهاي وسیعی در قاهره در اختیار آنها نهاد» انستیتوي مصر«فرانسوي را دعوت به تشکیل 

) 1828ـ 1809(وچهار جلد کتاب قطور را با کمک مالی فرانسه تحت عنوان وصف مصر  یستدانشمندان بودند که ب

اي پنجاه کیلومتري  در قصبه 1799شناسیم در سال  را با نام بوشار می.یکی از این مردان که تنها او. انتشار دادند

در نتیجه، . بود) هیروگلیفی، دموتی و یونانی(را کشف کرد که به دو زبان و سه خط  »رشیدسنگ «اسکندریه 

روشی براي ترجمۀ متون هیروگلیفی ابداع کردند  1821و ژان، فرانسوا ـ شامپولیون در  1814یانگ در سال  تامس

مهمترین و تنها نتیجۀ  و این. شناساند» معاصر«انگیز و کامل مصر قدیم را به اروپاي  که تمدن پیچیده و شگفت

.عمدة لشکرکشی ناپلئون بود

بعدها به مادام رموزا . مدتی ناپلئون فرصت یافت که از غرور ناشی از پیروزي و شوق به امور اداري برخوردار شود

  :چنین گفت

مدن کنندة ت در مصر خود را از محدودیتهاي خسته …. ترین روزهاي من بود ایامی که در مصر گذاراندم لذتبخش

اي  مذهب تازه. دیدم که چگونه همۀ آن خیالها ممکن است تحقق یابد کردم، و می گونه خیال می همه. آزاد یافتم

] اي تازه[سر دارم، و قرآن  اي به دیدم که بر فیلی سوارم و عمامه خود را در راه آسیا به صورتی می. وجود آوردم به

خواستم به قدرت انگلیس در هند حمله برم، و  می …. ام لیف کردهام که برطبق عقاید خود آن را تأ دست گرفته به

  . اما سرنوشت با خیاالت من مخالفت کرد …. روابط خود را با اروپاي قدیم بر اثر پیروزي تجدید کنم

نخستین ضربۀ سرنوشت عبارت از خبري بود که یکی از آجودانهایش به نام آندوش ژونو به وي داد مبنی بر آنکه 

آن بزرگمرد رؤیایی، با تمام تیزهوشی و کیاستش، از این نکته غفلت کرده . در پاریس محبوبی گرفته است ژوزفین

مانند ژوزفین چقدر دشوار است که چند ماهی را بگذراند بدون اینکه زیباییهایش، به  گرمسیريبود که براي گیاهی 

 26سپس در . ناپلئون چند روزي به سوگ نشست و در خشم شد. محسوس، مورد تقدیر و ستایش قرار گیرد نحوي

  :آمیز براي برادر خود، ژوزف، بدین مضمون نوشت اي یأس نامه 1798ژوئیۀ 
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 …. کند مسائل بسیاري در آنجا وجود دارد که مرا نگران می …. شاید ظرف دوماه دیگر دوباره در فرانسه باشم

کنی، کامال ضدبشر  بدهم، و ببینم که به من خیانت می دوستی تو براي من اهمیت زیادي دارد؛ اگر آن را از دست

 …. خواهم شد

خواهم پس از بازگشتم جایی در ییالق، خواه در بورگونی خواه نزدیک پاریس، برایم ترتیب دهی، قصد دارم  می

احساساتم خشک شده و از . به تنهایی و عزلت نیاز دارم. جامعه متنفرم از. زمستان را در آنجا بگذرانم و کسی را نبینم

ام؛ افتخار لطف خود را از دست  ونه سالگی از افتخار خسته شده در سن بیست. ام سرآمده است تظاهرات مردم حوصله

   …. داده است؛ و چیز دیگري غیر از خود پرستی محض برایم باقی نمانده است

  .سالم مرا به زنت و به ژروم برسان …. منخداحافظ، تنها دوست 

این زن جوان فرانسوي به دنبال همسرش که افسر . اي تا حدي انصراف خاطر پیدا کرد وي با اختیار کردن معشوقه

کرد مقاومت کند؛  پولین فورس نتوانست دربرابر توجهی که ناپلئون به زیبایی و برازندگی او می. بود به مصر رفته بود

منظور هموار کردن راه، شوهرش را جهت مأموریتی  داد؛ و هنگامی که ناپلئون، براي نیل به اي او پاسخ میبه لبخنده

برد، به قاهره  آقاي فورس چون به علت حقیقی مأموریت خود پی. به پاریس اعزام داشت، آن زن چندان اعتراض نکرد

. و خیال ازدواج با پولین و داشتن وارثی را درسر پروراند ناپلئون نیز به فکر طالق افتاد،. بازگشت و پولین را طالق داد

پولین با گرفتن هدیۀ قابلی تسالي خاطر یافت، و پس از این واقعۀ . حساب نیاورده بود ولی اشکهاي ژوزفین را به

  .ونه سال زنده ماند ناگوار شصت

ناپلئون . بحبوحۀ پیروزي شدیک هفته پس از افشاگري ژونو، مصیبتی بزرگ موجب زندانی شدن لشکر شرق در 

پس از آنکه ناوگان خود را در اسکندریه باقی گذاشت، به دریابان فرانسوا ـ پل بروئه دستور داد ) برطبق گفتۀ خود او(

که همۀ موادي را که مورد استفادة سربازان است از کشتیها بیرون بیاورد و سپس هرچه زودتر به کورفو که دردست 

هواي نامساعد . عمل آرد داند براي احتراز از برخورد با انگلیسیها به کند، و هراقدامی که الزم میفرانسویها بود حرکت 

مانع از حرکت بروئه شد، و او در این ضمن به ناوگان خود فرمان داد که در خلیج کوچک مجاور به نام ابوقیر لنگر 

دو نیروي متخاصم ظاهراً برابر . رعت به او حمله کرداو را دید و بس 1798ژوئیۀ  31در اینجا بود که نلسن در . اندازد

انگلیسیها چهارده کشتی جنگی و یک کشتی دودگلی، و فرانسویها سیزده کشتی جنگی و چهار کشتی جنگی : بودند

ولی ملوانان فرانسوي تاحد عصیان دلشان براي وطن تنگ شده بود و به اندازة کافی مجهز نبودند؛ . دار داشتند بادبان

انضباط شدید، مهارت در دریانوردي، و . شد منزلۀ خانۀ دوم آنان تلقی می آنکه براي ملوانان انگلیسی دریا به حال

در . دم اول اوت ادامه یافت شجاعت باعث پیروزي در آن روز، و هم در آن شب شد، چون آن نبرد خونین تا سپیده

ت توپ بود منفجر شد و تقریباً همۀ افرادي که ژوئیه، کشتی جنگی بروئه که داراي یکصدوبیس 31شب  10ساعت 

. تنها دو کشتی فرانسوي نجات یافت. وپنج ساله، هالك شدند بر روي عرشه بودند، به انضمام آن دریابان چهل

نفر کشته دادند  218فرانسوي دیگر زخمی شدند؛ انگلیسیها  1‘500نفر کشته دادند و  1‘750رفته فرانسویها  هم روي

آخرین ) 1805(این شکست و واقعۀ دیگر در ترافالگار ). به انضمام نلسون(یگر از آنها زخمی شدند نفر د 672و 

. کوششهاي فرانسه در عهد ناپلئون براي ازبین بردن سیطرة دریایی انگلیس بود

موقع  در این. حاصل شده است هنگامی که ناپلئون در قاهره از این شکست آگاه شد، دریافت که غلبۀ او برمصر بی

بایستی  ماجراجویان دلیر ولی خستۀ او، هم از طریق خشکی، هم از راه دریا، از کمک فرانسه محروم شده بودند، و می

اعتبار فرماندة جوان آنها در این بود که . ظرف مدت کوتاهی در اختیار مردمی مخالف و محیطی ناسازگار قرار گیرند

  :یابان چنین تسلیت دهدضمن تأثر خویش فرصت یافت که به بیوة آن در
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  1798اوت  19قاهره، 

وي شرافتمندانه و بدون . جنگید، بر اثر اصابت گلولۀ توپ کشته شد شوهر شما، هنگامی که بر روي کشتی خود می

  . گونه که هر سربازي مایل است بمیرد رنج کشیدن درگذشت، همان

اگر علتی  …. شویم لحظۀ وحشتناکی است ود دور میوقتی که از محبوب خ. دار کرده است اندوه شما قلبم را جریحه

ولی وقتی که دوباره فکر کنید، و کودکانتان را به سینه بفشارید، . براي زیستن نداشته باشیم بهتر آن است که بمیریم

بلی، خانم، شما با . شود، و شما به خاطر فرزندانتان زندگی خواهید کرد طبیعت شما بر اثر اشک و محبت زنده می

کنید؛ شما با آنها دربارة  آورید، شما آنها را در جوانی تربیت می بار می ریزید، شما آنها را در کودکی به نها اشک میآ

پدرشان و اندوه خودتان و عشق آنان و عشق جمهوري سخن خواهید گفت؛ و هنگامی که در نتیجۀ محبت متقابل 

نید، مایلم که براي دوستی من و عالقۀ شدیدي که همیشه به ک مادر و فرزند، روح خود را دوباره با دنیا مربوط می

توانند اندوه را به امید  مطمئن باشید مردانی وجود دارند که می. همسر دوستم خواهم داشت کمی ارزش قایل شوید

  .کنند بدل سازند، زیرا که تألمات قلبی را صمیمانه احساس می

هایی علیه فرانسویان از طرف عربها، ترکها، یا ممالیک ـ که به  لهتقریباً، همه روزه، حم. شد بدبختیها متعدد می

اکتبر اهالی قاهره سربه شورش برداشتند، و  16در . گرفت دادند ـ صورت می فرمانروایان جدید خود تن درنمی

ت فاتحی ناپلئون نیز تا چندي از صور. فرانسویان که قدري روحیۀ خود را باخته بودند آنها را برجاي خود نشاندند

  . مهربان بیرون آمد و دستور داد تا هر شورشی مسلح را گردن بزنند

وي پس از اطالع از آنکه ترکیۀ عثمانی درصدد است لشکري براي تسخیر مجدد مصر بفرستد، تصمیم به مبارزه 

لعریش را ا 1799فوریۀ  10این عده در . گرفت و سیزده هزار نفر از سربازان خود را به طرف سوریه رهبري کرد

هاي آن آزمایش دشوار را شرح  فوریه، بعضی از جنبه 27ناپلئون در نامۀ مورخ . گرفتند و از صحراي سینا گذشتند

خوشبختانه در غزه، » .خوردیم شود؛ سگ، میمون، و شتر می شور، که غالباً هم پیدا نمی آب«گرما، تشنگی : داده است

  . نظیر یافتند اي بی وهاز نبردي سخت، مزارعی آباد و باغهاي می پس

با شهري برج و بارودار و مردمی مخالف و ارگی که دوهزاروهفتصد نفر ترك دلیر از آن دفاع ) مارس 3(در یافا 

مارس،  7در . ناپلئون پیکی براي سازش نزد آنها فرستاد، ولی شرایط او مورد قبول قرار نگرفت. کردند روبرو شدند می

ایجاد کردند؛ دیگران بسرعت وارد شدند، مردم مقاوم را کشتند و شهر را به  اي در دیوار سربازان نقبزن فرانسوي رخنه

دوبوآرنه را براي ایجاد نظم و ترتیب فرستاد، و موافقت کرد که هرکس که تسلیم شود  ناپلئون اوژن. باد غارت دادند

شهر، سالحهاي خود را تسلیم کردند و بسالمت بتواند از آنجا برود؛ سربازان ارگ براي جلوگیري از خرابی بیشتر 

با اینها چه « : وي دستهاي خود را به عالمت وحشت باال برد و پرسید. عنوان اسیران جنگی نزد ناپلئون برده شدند به

ناپلئون قادر نبود که دوهزاروهفتصد اسیر را با خود ببرد؛ کار سربازان او همین بود که براي خود نان » توانم بکنم؟ می

. توانست نگهبانانی به اندازة کافی جهت بردن ترکان به قاهره تخصیص دهد گذشته از این، وي نمی. تهیه کنند و آب

رو شورایی از افسران  از این. کرد، هیچ مانعی در راه جنگ مجدد آنها با فرانسویان وجود نداشت اگر آنها را آزاد می

درحدود سیصد . رسیدند که بهترین راه، کشتن اسیران است همگی به این نتیجه. تشکیل داد و نظر آنها را پرسید

را به گلوله بستند، یا حتی ) به انضمام اهالی شهر از هر سن و از زن و مرد(نفر دیگر  2‘441نفر از آنها را بخشودند؛ 

. با سرنیزه هالك کردند تا مهمات کم نیاید

ترکها به . که داراي استحکاماتی سنگین بود رسیدندشهر عکا  مارس به 18حرکت ادامه دادند، و در  مهاجمان به

. کردند دوفلیپو، که همدرس ناپلئون در آکادمی نظامی برین بود، مقاومت می پاشا و با کمک آنتوان جزاررهبري 

ق دریا براي آنها فرستاده شده بود محاصره کردند؛ یک اي که از اسکندریه از طری فرانسویها شهر را بدون توپخانه
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ناوگان انگلیسی تحت فرمان سرویلیام سیدنی سمیث آن سالحها را به تصرف درآورد و آنها را در اختیار ارگ نهاد، و 

مه، پس از دوماه کوشش و تلفات سنگین،  20در . سپس به پادگان، در طی محاصره، با غذا و مهمات کمک رساند

فلیپو مرا در عکا از پیشرفت «گفت که  وي با حالت تأسف می. سوي مصر را صادر کرد ئون دستور عقبنشینی بهناپل

رفتم و امپراطوري مشرق را برقرار  به قسطنطنیه می. آوردم دست می اگر او نبود، کلید مشرق را به. بازداشت

قوة تصور من در عکا خشک «: رموزا گفت و، به مادام د1812بینی حوادث سال  ، بدون پیش1803در » .ساختم می

انگیزي صورت  بازگشت از راه ساحلی در روزهاي متوالی غم» .دیگر نخواهم گذاشت که در کارم دخالت کند. شد

بسا در آن جز آبی غیرآشامیدنی که  کردند تا به چاهی برسند ـ و چه آنها گاهی یازده ساعت راهپیمایی می. پذیرفت

باري سنگین از مجروحان یا افراد طاعونزده مانع . یافتند نشاند نمی د و تشنگی را بندرت فرو میکر بدن را مسموم می

ناپلئون از پزشکان خواست که مقدار تریاك را در مورد بیماران غیرقابل عالج ـ تا سرحد مرگ ـ . شد پیشرفت می

دستور داد که همۀ اسبان را براي حمل  وي. زیاد کنند؛ پزشکان نپذیرفتند، و ناپلئون از پیشنهاد خود منصرف شد

از حدود پانصد کیلومتر  ژوئن، پس 14در . بیماران اختصاص دهند، و خود با پیاده رفتن، درسی به افسران داد

وشش روز، لشکر فرسودة او فاتحانه وارد قاهره شد، و هفده پرچم دشمن و شانزده افسر  طریق از عکا در بیست طی

. ات اینکه لشکرکشی او با موفقیت غرورآفرینی قرین بوده است به نمایش گذاشتاسیر ترك را براي اثب

ناپلئون با . ژوئیه، صد کشتی در ابوقیر لشکري از ترکان را که مأمور طرد فرانسویان از مصر بودند پیاده کرد 11در 

که بسیاري از آنان، ) هژوئی 25(بهترین سربازان خود به شمال تاخت، و چنان شکست سختی به ترکان وارد ساخت 

  .براي آنکه با سوارنظام مهاجم فرانسوي مواجه نشوند، خود را به دریا انداختند و تلف شدند

فرستاد دریافت که اتحادیۀ دومی از دولتهاي  هاي انگلیسی که سیدنی سیمث براي او می ناپلئون با خواندن روزنامه

تمام . یباً همۀ ایتالیا را از آلپ تا کاالبریا دوباره تصرف کرده استبزرگ اروپایی، فرانسویان را از آلمان طرد و تقر

دستگاه پیروزي او بر اثر یک سلسله شکست از راین و پوتا ابوقیر و عکا فروریخته بود؛ و اکنون در شهمات 

  .زیادي نداشت دید، و تا نابودي فاصلۀ بست مخالفی می اش را گرفتار در بن یافته اي خود و هنگهاي تقلیل خوارکننده

مه براي او فرستاده شده بود مبنی بر آنکه  26مدیره دستوري دریافت داشت که در  در اواسط ژوئیه، از طرف هیئت

کنندة انگلیس به طریقی به فرانسه  بنابراین تصمیم گرفت که با وجود قواي محاصره. درنگ به پاریس بازگردد باید بی

و رهبرانی را که با سیاست کورکورانۀ خویش همۀ پیروزیهاي او را به آن سرعت مراجعت کند، و راهی به قدرت بیابد؛ 

در بازگشت به قاهره، امور نظامی و اداري را سروصورتی بخشید، و کلبر را . نقش برآب کرده بودند از کار برکنار کند

خزانۀ لشکر . منصوب کرداي که ناشی از رؤیاي او دربارة مصر بود  برخالف میلش به فرماندهی قواي درهم شکسته

از . فرانک مواجب سربازان به عهدة تعویق افتاده بود 4‘000‘000فرانک بدهکار بود، و پرداخت  6‘000‘000تهی، و 

یافت،  در صورتی که قدرت میزبانان مخالف آنها افزایش می. شد شمار آنان هر روز کاسته، و روحیۀ نفرات ضعیفتر می

هر لحظه ممکن بود که دولتهاي عثمانی . شورش بردارند رصت بودند که بار دیگر سربهو با شکیبایی خاموش منتظر ف

ناپلئون . یارویاور را مجبور به تسلیم کنند و انگلیس قوایی به مصر بفرستند تا با کمک بومیان دیریازود فرانسویان بی

که وجود او در پاریس الزم است و به او توانست ادعا کند  از همۀ این نکات آگاه بود و در توجیه عزیمت خود تنها می

از مراجعت فاتحانه به فرانسه، به هریک شش  داده بود که پس  وي به سربازان وعده. دستور بازگشت داده شده است

اگر بخت یاري کند که به فرانسه برسم، حکومت «هکتار زمین بدهد، و هنگامی که با آنان تودیع کرد، قسم خورد که 

  .ولی هرگز کمکی نرسید. ، و به این فاتحان محاصره شده کمک خواهد رسید»تمه خواهد یافتآن پرچانگان خا

ناپلئون دستور داد که آنها . دار، به نامهاي مویرون و کارر از آتش جنگ ابوقیر نجات یافته بود دو کشتی جنگی بادبان

ن، برتوله، و مونژ سوار کشتی مویرون شد؛ به اتفاق بوری 1799اوت  23در . را براي بازگشت به فرانسه آماده سازند
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لطف بخت واقبال مساعد از  با استفاده از مه و به. دیگران سوار کشتی کارر شدند ژنرالهاي او یعنی الن، مورا، دنون و

توانستند توقف کنند، زیرا  در جزیرة مالت نمی. برابر همۀ چشمها و از دست پیشاهنگان ناوگان نلسن گریختند

ژوس لنگر  اکتبر کشتیها در فره 9در . فوریه به تصرف درآورده بودند 9ي پیروزمند آن قلعۀ نظامی را در انگلیسیها

دیگر زمان آن فرارسیده بود که یا . انداختند و ناپلئون و دستیارانش پاروزنان خود را به ساحل سن رافائل رساندند

  .کس قیصر باشد یا هیچ

VII 1799نوامبر  9ـ 1797تامبر سپ 4: مدیره ـ انحطاط کار هیئت  

و ناپل و سویس ) 1797(و اتریش در کامپوفورمیو ) 1795(پیروزیهاي ارتش فرانسه، که منجر به انقیاد پروس در بال 

دو . شد، دولت فرانسه را چنان فرسوده ساخت که تقریباً به مثابه ضعف و سستی یک دولت شرقی بود) 1798(

. مدیره نهاده، و پنج نفر مدیر رهبري باراس، روبل و الرولیر را پذیرفته بودند تمجلس قانونگذاري سر به اطاعت هیئ

از «: شود، و آن اینکه این مردان ظاهراً شعاري را اتخاذ کرده بودند که در داستانها به پاپ لئو دهم نسبت داده می

گیري از امنیت ظاهري، که  آنها با بهره» .آنجا که خداوند این مقام را به ما ارزانی داشته است، بیایید از آن لذت ببریم

ناشی از یک دورة صلح نسبی بود، و با استفاده از این تجربه که مناصب دولتی در انقالبات مخصوصاً ناپایدار است، بار 

حاضر به صلح شد، به آن دولت  1797هنگامی که دولت انگلیس منزوي در ژوئیۀ . خود را براي روزگار معزولی بستند

 48‘000اي به مبلغ  لیره به روبل و باراس میسر خواهد بود؛ و ظاهراً رشوه 500‘000که این کار با پرداخت  گفتند

روبل مردي حریص . لیره براي عهدنامۀ صلحی که در اوت آن سال با پرتغال منعقد کردند از این کشور بزور گرفتند

ن مادام تالین و شرکاي خود او و همچنین براي بود، و باراس حقیقتاً به منبعی کشدار جهت سرحال نگاه داشت

عنوان وزیر امورخارجه، بندرت فرصتی را از  تالران، به. نگاهداري آپارتمان مجللش در قصر لوکزامبورگ نیاز داشت

کرد که  هاي اشرافی خود استفاده کند؛ باراس حساب می داد که از انقالب براي استفادة مالی جهت سلیقه دست می

سه مأمور امریکایی به پاریس آمدند تا  1797در اکتبر . لیور در سال بیشتر بود 100‘000لران غالباً از مداخل تا

اختالفات مربوط به کشتیهاي امریکایی را که به توسط کشتیهاي مسلح فرانسوي تصرف شده بودند حل و فصل 

فق وقتی حاصل خواهد شد که وامی به مبلغ ادمز، رئیس جمهور، به آنها گفته شده بود که توا برطبق گفتۀ جان. کنند

  . لیره به تالران داده شود 50‘000مدیره و یک شیرینی خصوصی به مبلغ  فلورن به اعضاي هیئت 32‘000‘000

حداقل خطاي (توان خطاهاي آنها  آنقدر با مسائل مختلف دست به گریبان بودند که می» گانه حکومت سه«اعضاي 

آنها از اضمحالل مالی . بخشید) نشینی مجلس شب ر برابر لبخندهاي زنان زیبا در یکتروتازه کردن روحشان را د

جلوگیري کردند، زیرا توانستند که مالیاتهاي سنتی را با اصرار بیشتري بگیرند، و مالیاتهاي منسوخ مانند عوارض 

آنها بر ملتی ریاست . ها، و درها جرهاي وضع کردند، مانند مالیات بر تمبر، پن راهداري را اخذ کنند، و مالیاتهاي تازه

کردند که از لحاظ جسمی و روحی، از لحاظ استانی و طبقه، و بر اثر هدفهاي متضاد ـ نجبا و توانگران،  می

کاتولیکهاي وانده، ملحدان ژاکوبن، سوسیالیستهاي پیرو بابوف، بازرگانان طالب آزادي، عوامی که خواب برابري را 

 1798و 1796خوشبختانه محصول خوب سالهاي . بردند ـ متالشی شده بود سر می زدگی بهدیدند و درحد قحطی می

. صفهاي نان را کوتاهتر کرد

بنابراین، . بر اثر استعانت از رادیکالها میسر شده بود 1797طلب در سال  مدیرة سلطنت بر هیئت» لیبرالها«غلبۀ 

رده باشد مطبوعات متمایل به طبقۀ بورژوا را زیرنظر گرفت، حکومت سه نفري پیروز براي آنکه تاحدي جبران آن را ک

. اي را بدون اخطار دستگیر کرد، و به ادامۀ مبارزة طرفداران ابر علیه مذهب پرداخت در انتخابات دستکاري کرد، عده

ه عقاید فوق ها گرفت و آن را به آموزگارانی سپرد که به آنها دستور داده بود هرگون تربیت جوانان را ازدست راهبه

کشیش از فرانسه و  1‘448، تعداد 1798ـ 1797ظرف دوازده ماه سالهاي . طبیعی را از تعلیمات خود حذف کنند
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ونه نفرشان  تبعید شدند فقط سی» دکاد«نفر کشیشی که با کشتی  193از . نفر دیگر از بلژیک تبعید شدند 8‘235

  . دو سال بعد زنده بودند

در بلژیک، هلند، و راینالند، حرص و طمع . شد گرفت، خطر خارجی زیادتر می ال میضمن آنکه کشمکش داخلی با

نظام سر باز  صورت دشمنان جدید درآورد؛ مالیات سنگین بود، جوانان از خدمت مدیره دوستان جدید را به هیئت

کلیساها، کشیشها  ساخت، تصرف طال و نقره و اشیاي هنري زدند، وامهاي اجباري طبقۀ روشنفکر را خشمگین می می

پس از . مدیره از این اراضی و از ایتالیا دو میلیارد لیور گرفتند ظرف سه سال، هیئت. کرد و مردم را از آنها بیزار می

مدیره سیاست فتح یا به عبارت بهتر سیاست غارت را ادامه داد، سرزمینهایی را  هیئت«سوي مصر،  حرکت بوناپارت به

ورد، اموال مردم را بزور گرفت، از حکومتهاي محلی غرامت ستاند، و فرانسه را گرفتار براي اخذ پول به تصرف درآ

. خورد برگ مثل کاهو می به جمهوري فرانسه اروپا را برگ«طلب،  به قول ماله دوپان سلطنت» .سب و لعن ساخت

» .دهد بقاي خود به باد غارت می دارد، و اموال آنها را براي ادامۀ خواهد غارت کند به انقالب وامی ملتهایی را که می

تالران چون احساس کرده بود که کشتی دولت، گرفتار طوفان . آورد بارمی جنگ سودمند شده بود و صلح خرابی به

  . ، و براي خرج کردن غنایم خود، گوشۀ عزلت گزید)1798ژوئیۀ  20(خواهد شد از وزارت استعفا کرد 

اش تا  توان از جنگ پول درآورد، و عملیات بیباکانه ده بود که چگونه میدست دا بخش به اي الهام ناپلئون نمونه

طور سطحی ایتالیا را  وي خیلی زود و به. مدیره بود اي مسئول مصائب نظامی فرانسه در دورة انحطاط کار هیئت اندازه

بود که زیرکی آرامبخش و خود را در اختیار زیردستانی قرار داده  الحمایۀ فرانسه درآورده و متصرفات صورت تحت به

بینی به آمادگی جمهوریهاي جدید ایتالیا براي پرداخت پول به فرانسه  وي با خوش. مهارت دیپلوماتیک او را نداشتند

گذشته از این، قدرت مقاومت انگلیسیها را در برابر تصرف مالت و . در ازاي آزادیشان از سلطۀ اتریش متکی شده بود

توانست در برابر  تا کی عثمانی، که مورد اهانت قرار گرفته بود، می. ی ارزیابی نکرده بودمصر از طرف فرانسه بخوب

دعوتهاي دشمنان دیرین خود یعنی روسیه و اتریش مقاومت کند؟ این دو از آن کشور خواسته بودند که براي تأدیب 

کن است روسیه و پروس و اتریش را در تا کی تقسیم لهستان مم. به آنها ملحق شود» رسیده دوران به تازه«انقالبیون 

تقریباً همۀ پادشاهان اروپا منتظر فرصتی بودند  شرق مشغول دارد و حق االهی پادشاهان را در غرب برقرار نسازند؟

وپنج هزار تن از بهترین سربازان فرانسه به مصر رفت،  هنگامی که ناپلئون با سی. که حمله به فرانسه را تجدید کنند

طور اطمینانبخشی اسیر شد، از  مغتنم شمردند؛ و وقتی که آن لشکر بر اثر پیروزي نلسن در ابوقیر به آن فرصت را

عنوان فرماندة شهسواران مالت موافقت کرد و حاضر  پاول اول، تزار روسیه، با انتخاب خود به. فرصت استفاده کردند

آمادگی خود را براي تصرف مجدد ناپل به فردیناند وي . شد که فرانسویان را از آن جزیرة مهم و حساس بیرون براند

همچنین در آرزوي یافتن بنادر مساعدي براي کشتیهاي روسی در ناپل و مالت و اسکندریه بود تا . چهارم ابراز داشت

. اي با انگلیس منعقد کرد عهدنامه 1798دسامبر  29در . اي درآورد صورت نیرویی مدیترانه بدان وسیله روسیه را به

نگامی که امپراطور فرانسیس دوم به یک لشکر روسی اجازه داد که از خاك اتریش بگذرد و به راین برود، فرانسه به ه

رو اتریش به روسیه و ترکیۀ عثمانی و ناپل و پرتغال و انگلیس  از این). 1799مارس  12(اتریش اعالن جنگ داد 

  .وجود آمد پیوست و اتحادیۀ دوم علیه فرانسه به

در آماده   هیئت. بینی کرده بود مدیره در کشمکشی آشکار شد که خود آن را برپا ساخته و آن را پیش ئتضعف هی

رو شد؛ و در امر سربازگیري دقت الزم را  موفقیت روبه شدن براي مقابله تأخیر کرد؛ در تهیۀ هزینۀ جنگی با عدم

نفر آماده به خدمت بودند؛ و از این عده  143‘000ا نفري که زیر پرچم فراخوانده بود، تنه 200‘000از . کار نبرد به

طوري که فقط  مدیره را اجابت کردند؛ هزاران تن از آنها نیز ضمن راه گریختند، به نفر دعوت هیئت 97‘000فقط 

برهمی از لحاظ کمبود لباس و مهمات و  در آنجا هم با وضع درهم. نفر از آنها به هنگهاي مربوطه پیوستند 74‘000
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ومرج و  انگیخت از این مردانی که سالهاي هرج اي که روزگاري لشکرهاي جمهوري را برمی روحیه. ه مواجه شدنداسلح

 1793قاطعیت و انضباطی که در کمیتۀ نجات ملی، که جنگ سال . سرخوردگی ملی را دیده بودند رخت بربسته بود

  .شد کرد دیده نمی فرانسه را رهبري می 1798اي که در سال  مدیره را برپا ساخته بود، وجود داشت در هیئت

فرانسویان پیمونته و توسکانا را فتح و اشغال کردند و بر آنها مالیات . اي نصیب فرانسه شد در آغاز، پیروزیهاي فریبنده

وسیلۀ نیرویی فرانسوي تحت رهبري ژان ـ  پیروزي فردیناند چهارم در اخراج فرانسویها از رم، به. بستند

 200فردیناند و درباریان او به اتفاق خانم همیلتن و با . دسامبر وارد رم شدند، خنثا گشت 15نه، که در شامپیو اتین

تصرف درآورد، و  شامپیونه ناپل را به. طرف پالرمو عقبنشینی کردند میلیون دوکاتو تحت حمایت ناوگان نلسن به

نفسی به قواي روسیه و  نگ، سربازان تازه با پیشرفت ج. جمهوري پارتنوپی را تحت حمایت فرانسه تشکیل داد

نفر مواجه  320‘000رسید خود را با  نفر می 170‘000اتریش و انگلیس پیوستند و فرانسویان که تعدادشان به 

رغم عملیات درخشان ماسنا در سویس، کفایت ناپلئون را، در غلبه برتعداد بیشتر  سرداران فرانسوي، علی. دیدند

مارس  25(ژوردن در شتو کاخ شکست خورد . تژي و تاکتیک دقیق و انضباط برتر، نداشتنددشمن از طریق استرا

؛ بدون نظم و )آوریل 5(شرر در مانیاتو شکست خورد . ، به سوي ستراسبورگ عقب نشست، و استعفا کرد)1799

مردي «این هنگام  در. ترتیب عقب نشست؛ و تقریباً همۀ لشکر خود را از دست داد و فرماندهی را به مورو سپرد

یعنی الکساندرسوووروف با هجده هزار روسی رسید و نیروي خود را به اتفاق بعضی از هنگهاي اتریشی »انگیز شگفت

از دیگري،  تصرف کرده بود، یکی پس 1797ـ 1796در نبرد سهمگینی رهبري کرد و کلیۀ مناطقی را که ناپلئون در 

؛ مورو به جنووا عقبنشینی کرد؛ جمهوري )آوریل 27(دانه وارد میالن شد وي پیروزمن. ازدست فرانسویان بیرون آورد

ماسنا که به طرزي خطرناك با قواي مختصري در سویس مانده بود، . سیزالپین ناپلئون در مدت کوتاهی منقرض شد

. نشینی کرد از متصرفات خود چشم پوشید و به طرف راین عقب

باردیا را به اتریش بازگردانید، براي مقابله با قوایی از فرانسویان که از ناپل و از آنکه به این سهولت لوم سوووروف، پس

چنان آنها را شکست داد که فقط بقایاي ) 1799ژوئن  19ـ17(آمدند از میالن بیرون شتافت، و درتربیا  رم می

ناند در ناپل برتخت جمهوري پارتنوپی نیز ظرف مدت کوتاهی منقرض شد؛ فردی. ریختۀ آنان به جنووا رسید درهم

ژوبر، که فرماندهی . سلطنت نشست، و حکومت تروري تشکیل داد که در آن صدها تن از دموکراتها به قتل رسیدند

وي ). اوت 15(بقایاي قواي فرانسه در ایتالیا را به عهده گرفته بود، آنها را علیه سوووروف در نووي رهبري کرد 

فرانسویان دلیرانه ولی به عبث جنگیدند؛ دوازده . اد و در آغاز نبرد کشته شدبیباکانه خود را در معرض خطر قرار د

از اطالع بر این مصیبت نهایی، دریافت که  هزارتن از آنان در صحنۀ جنگ به خاك هالك افتادند؛ و فرانسه، پس

ودي وارد خاك ریزد، و سربازان روسی سوووروف ممکن است بز دست آورده است فرو می مرزهایی را که بسختی به

صورت  یا به» پیکر وحشیان غول«صورت  مردم آلزاس و پرووانس، در عالم خیال، او و سربازانش را به. فرانسه شوند

  . شوند کردند که وارد شهرها و قصبات فرانسه می موجی از اسالوهاي وحشی مجسم می

ومرج و وحشتی بود  ر این زمان در حالت هرجنازید، د کشور فرانسه، که تا همین اواخر به نیرو و پیروزیهاي خود می

وانده دوباره درحال شورش بود؛ بلژیک علیه . عامهاي سپتامبر شده بود منجر به قتل 1792مشابه آنچه در سال 

وپنج دپارتمان از هشتادوشش دپارتمان فرانسه از لحاظ  چهل داشت؛ فرمانروایان فرانسوي خود سربه شورش برمی

شدند مبارزه  جوانان مسلح علیه کارمندانی که جهت سربازگیري اعزام می. ک به پریشانی بودحکومت و اخالق نزدی

رسیدند؛ صدها تن از راهزنان بازرگانان و مسافران را  کردند؛ کارمندان شهرداري و تحصیلداران مالیاتی به قتل می می

کردند، درهاي زندانها را  ندارمها غلبه میانداختند؛ جانیان بر ژا ها یا در راههاي روستایی به وحشت می در کوچه

اي در  افزودند؛ هر ملک و هر صومعه و هر خانه کردند، و آنها را به صفوف خود می گشودند، زندانیان را آزاد می می
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ملت از مردانی که به پاریس فرستاده بود . تجدید شده بود 1794سال » وحشت عظیم«معرض نهیب و غارت بود؛ 

مدیره به نظر گروه غاصب و متمول دیگري  مدیره شده بود، و هیئت ت؛ ولی مجالس تسلیم هیئتانتظار کمک داش

.کند گیري و مغالطه و زور حکومت می آمد که با رشوه می

، سییس را که روزگاري رئیس صومعه بود از عزلتی که از راه احتیاط پیش گرفته بود، بیرون آوردند 1799در ماه مه 

این همان شخصی بود که ده سال پیش آتش انقالب را با این سؤال روشن کرده . دیره گماشتندم و به عضویت هیئت

. همین نام بخواند و خود پاسخ داده بود که طبقۀ سوم همان ملت است و باید خود را به» طبقۀ سوم چیست؟«بود که 

به شرطی حاضر به خدمت شد که وي . شد عنوان واضع قوانین اساسی، خود مظهر قانون و نظم شناخته می سییس به

ژوئن اقلیتی  18در . گیري کرد عنوان حسن خدمت کناره فرانک به 100‘000روبل استعفا کند، و روبل نیز با دریافت 

مدیره، یعنی الرولیر، تریار، و مرلن را مجبور  نیرومند از ژاکوبنها در دو مجلس قانونگذاري، سه تن از اعضاي هیئت

فوشه وزیر پلیس و روبرلنده . دوکو بدهند گوییه، ژان ـ فرانسوامولن، و روژه ا به لویی ـ ژرومکردند که جاي خود ر

کلوب ژاکوبن پاریس دوباره باز شد، و سخنان مبنی . هر دو از بقایاي کمیتۀ نجات ملی بودند. داري شد رئیس خزانه

  . گوش رسید بر ستایش روبسپیر و بابوف به

ري، تحت نفوذ ژاکوبنها، وامی اجباري به مبلغ صد میلیون لیور به صورت مالیات ژوئن مجالس قانونگذا 28در 

شهروندان ثروتمند وکالیی گرفتند که . بردرآمد از سی تا هفتادوپنج درصد عایدي باالتر از سطح متوسط اخذ کرد

در . دادند ستانه گوش میشنیدند دو هایی که در مورد واژگون کردن دولت می مفري از این قانون بیابند، و به توطئه

به هر بخشی از فرانسه دستور داده شد که فهرستی از شهروندان : را گذراندند» قانون گروگانها«ژوئیه، ژاکوبنها  12

شد، این گروگانها را  محلی وابسته به اشراف محکوم را تهیه کنند و آنها را تحت نظارت خود بگیرند؛ هرگاه سرقتی می

رسید، چهار گروگان را  به قتل می) یعنی کسی که به رژیم موجود وفادار بود(پرست  یک میهنکردند؛ اگر  جریمه می

رد ستایش و استقبالی قرار این فرمان از طرف طبقات باال با وحشت تلقی شد، و از طرف عوام هم مو. کردند تبعید می

قانون، نهب  یاسی، دادگاههاي بیومرجهاي س از ده سال هیجان، کشمکش طبقاتی، جنگهاي خارجی، هرج پس .نگرفت

کسانی که با تأثر به . بود عامها، تقریباً سراسر فرانسه از انقالب متنفر شده و غارتهاي مستبدانه، اعدامها، و قتل

تواند فرانسه را به  کردند که فقط یک پادشاه می نگریستند احساس می لویی شانزدهم می» روزگاران خوش گذشتۀ«

کشیدند که از تسلط ملحدان  کسانی که به آیین کاتولیک عالقه داشتند انتظار روزي را می. داندنظم و مسالمت بازگر

التحصیالن شکاك که از اعتقادات فوق طبیعی خود دست برداشته بودند اینک تردید  حتی بعضی از فارغ. آزاد شوند

نباشد، خواهد توانست در برابر  پیدا کرده بودند که آیا یک مجموعۀ اخالقی چنانچه از کمک ایمان برخوردار

هاي ضداجتماعی که در قرنها عدم امنیت و تعقیب و وحشیگري ریشه دوانده است  احساسات لگام گسیخته و انگیزه

ایمان، کودکان خود را به کلیسا و مجلس دعا و محل اعتراف و گناه و  بسیاري از پدران و مادران بی. مقاومت کند

شمار  خانوادگی، و آرامش فکري به براي عفت، انضباط  این محلها را منابع امیدبخشی فرستادند و عشاي ربانی می

دانستند، و مایل به حفظ آنها بودند، از  کشاورزان و مالکان بورژوا که زمینهاي خود را مدیون انقالب می. آوردند می

کارگران . برد وظیفه می نشان را به نظامبست یا کودکا دولتی متنفر شده بودند که غالباً بر محصوالت آنها مالیات می

دیدند که بازرگانان،  کردند؛ آنها می تر از قبل از سقوط باستیل براي گرفتن نان سروصدا می شهري حتی مأیوسانه

برند؛ و انقالب را فقط به این  سر می مدیره، در نازونعمت به بازان، سیاستمداران، اعضاي هیئت صاحبان صنایع، سفته

اما فرمانروایان . اند عنوان فرمانروایان و سوداگران کشور داده دیدند که نجبا جاي خود را به طبقۀ بورژوا به صورت می

کننده و پرخطر کرده بود، و  راههاي ناامن و متروك، مسافرت و تجارت را خسته. بورژواي آنها نیز ناراضی بودند

در لیون سیزده . شد عملیات اقتصادي و بازرگانی بزرگ می گذاري و وامهاي اجباري و مالیات سنگین مانع از سرمایه
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علت نداشتن سود کافی متروك مانده، و هزاران مرد و زن به خیل بیکاران پیوسته  هزار دکان از پانزده هزار دکان به

سخنی از اقلیتی که هنوز . لوهاور، بوردو، و مارسی بر اثر جنگ و محاصرة انگلیسیها روبه خرابی نهاده بود. بودند

دانست، انقالبی که آن همه آزادي  بسختی آن را با انقالب مربوط می) یافت و عدة آن مرتباً تقلیل می(گفت  آزادي می

را از بین برده، آن همه قوانین وحشتناك گذرانده و آن همه مرد و زن را به زندان یا بر روي سکوي گیوتین فرستاده 

و دختران طبقۀ متمول سابق و الحق، با نگرانی از دکانی به دکان دیگر  ها زنان، غیراز همسران و معشوقه. بود

دانستند که آیا ذخیرة کاال به پایان خواهد رسید، آیا فرزندان و برادران و شوهرانشان روزي از جنگ  رفتند، و نمی می

دشمنی عادت کرده  بازخواهندگشت، و آیا جنگ روزي تمام خواهد شد یا نه؟ سربازانی که به زورگویی و دزدي و

بردند، از افشا شدن فساد مردانی که آنها  غذایی رنج می  بودند و نه تنها از شکست بلکه از کمی و نامرغوب بودن مواد

هنگامی که به خانه یا به پاریس . کردند را رهبري کرده یا به آنان غذا و لباس داده بودند احساس خشم می

بایستی خود را براي  دیدند؛ چرا می معه و تجارت و صنعت و دارایی و دولت میگشتند، همان نادرستی را در جا برمی

.رؤیاي آنچنان بیهوده به کشتن دهند؟ با پیشرفت انقالب، دورنماي جهانی نوین و بشاش بتدریج محو و ناپدید شد

و در سویس و هلند  بعضیها تا مدتی از این اخبار امیدوار شدند که متفقین با هم اختالف پیدا کرده و جدا شده

درهم ) 1799اوت  26(دست گرفته و یک لشکر روسی را در زوریخ  اند؛ ماسنا ابتکار عمل را دوباره به شکست خورده

فرانسویان از خود . انگیز مشغول عقبنشینی هستند؛ و روسیه از اتحادیه خارج شده است کوبیده؛ اسالوهاي وحشت

ایت مانند ماسنا، مورو، برنادوت، یا بهتر از همه بوناپارت، که بتازگی از مصر شود اگر سرداري باکف پرسیدند چه می می

بازگشته بود، در رأس گردانی به پاریس بیاید، سیاستمداران را بیرون اندازد، و به فرانسه، ولو به قیمت ازدست رفتن 

یک حکومت متمرکز به رهبري  بیشتر فرانسویان به این نتیجه رسیده بودند که تنها. آزادي، نظم و امنیت ببخشد

ومرج انقالب پایان دهد، و نظم و امنیتی را که درخور زندگی متمدن است به فرانسه  تواند به هرج مردي قدرتمند می

.ارزانی دارد

VIII 1799) نوامبر 9(برومر  18: ـ تصدي ناپلئون   

دید که هیچ یک از  مدیره می د در هیئتوي با بررسی و مطالعه در همقطاران خو. سییس هم با این فکر موافق بود

اي از هوش، بصیرت، و ارادة الزم براي بازگرداندن مسالمت و وحدت به  آنها ـ حتی باراس رند ـ داراي مجموعه

اي بود، ولی به سرداري نیاز داشت که او را در تولد آن یاري کند  گویی کشور آبستن قانون اساسی تازه. فرانسه نیست

سراغ مورو فرستاد و او را  به. سییس قبالً ژوبر را درنظر گرفته بود، ولی ژوبر زنده نبود. زوي او باشدعنوان با و به

: گردد، مورو به سییس گفت باشد؛ ولی هنگامی که شنیدند ناپلئون از مصر بازمی» تازمیدان یکه«ترغیب کرد که 

سییس به فکر » .اتب بهتر از من انجام خواهد دادخواهی، او بمر مرد موردنظر تو همین است؟ کودتایی را که تو می«

عنوان راهنماي خود خواهد  فرو رفت؛ ناپلئون ممکن بود همان مرد باشد، ولی آیا سییس و قانون اساسی جدید را به

مدیره به مجالس اطالع داد که بوناپارت نزدیک فرژوس وارد خشکی شده  اکتبر، هنگامی که هیئت 13در  پذیرفت؟

ها و  شب، مردم پاریس این خبر را با میگساري در میخانه طی سه روز و سه. زنان ازجا برخاستند کف است، اعضا

در هر شهري ضمن راه، از ساحل گرفته تا پایتخت، عوام و فرمانروایان آنها به . ها جشن گرفتند آوازخواندن در کوچه

آنها هنوز از شکست او در . کرد کشور را بیمه می استقبال مردي شتافتند که درنظر آنها مظهر پیروزي بود و موفقیت

اي بود که آمدوشد بسختی صورت  جمعیت به اندازه«قول روزنامۀ مونیتور  در بعضی مراکز، به. مصر خبر نداشتند

بروید و با دشمن «: اي به افتخار او بر روي صحنه آمد، و سخنگویی به او گفت در لیون نمایشنامه» .گرفت می

قد، خاموش و عبوس، در این لحظه  اما آن سردار کوتاه» .را شکست دهید؛ ما شما را پادشاه خواهیم کردبجنگید، او 

  .در این فکر بود که با ژوزفین چه رفتاري بایستی در پیش گیرد
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 اي بود که به افتخار او نام آن این خانه در کوچه. اکتبر، مستقیم به خانۀ خود رفت 16(هنگامی که به پاریس رسید 

وي انتظار داشت که همسر سرگردان خود را در آنجا بیابد، و او را از زندگی . تغییر داده بودند» کوچۀ پیروزي«را به 

، در ایامی که ناپلئون مشغول 1799آوریل  21یکی آنکه در : ژوزفین آنجا نبود، و آنهم به دو علت. خود بیرون براند

و مشهور به مالمزون را در حدود شانزده کیلومتري پاریس در  ایکر محاصرة عکا بود، ژوزفین ملکی به مساحت سیصد

بها به وي داده بود؛ و  فرانک به عنوان پیش 50‘000فرانک خریده بود؛ باراس مبلغ  300‘000کنار سن به مبلغ 

دوم آنکه ژوزفین و دخترش، چهار روز پیش، به امید . قصر وسیع بودسروان ایپولیت شارل نخستین مهمان او در آن 

هنگامی که ژوزفین و اورتانس دریافتند که . دیدن ناپلئون درضمن راه، از پاریس به قصد لیون حرکت کرده بودند

کیلومتر دیگر  هر دو از رنج این سفر بیمار شده بودند، و با طی سیصد. ناپلئون راه دیگري را برگزیده است، بازگشتند

نزد ناپلئون آمد تا از آن زن  ژوزفینآرنۀ سالخورده پدرشوهر  دوبو در این ضمن، مارکی. به پایتخت مراجعت کردند

اي که به شما  ادهسفید من و خانو مایۀ ننگ موي. هرچه خطاي او باشد، فراموشش کنید«: دفاع کند، و به او گفت

برادران بوناپارت از او خواستند که همسرش را طالق دهد، زیرا خانوادة بوناپارت از نفوذي » .کنند نشوید افتخار می

بار آید، سابقۀ سیاسی  که این زن در روحیۀ او داشت خشمگین بودند؛ ولی باراس به او اخطار کرد که اگر افتضاحی به

.او آسیب خواهد دید

، اوژن آنها را دم در مالقات )اکتبر 18(رسیدند » کوچۀ پیروزي«در  3مادر و دختر خسته به خانۀ شمارة  روزي که

ها باال رفت و در  ژوزفین او را در حضور خواهرش گذاشت و از پله. کرد، و به آنان تذکر داد که منتظر طوفان باشند

ها ازحال رفت و شروع به  ژوزفین روي پله. ا ببیندناپلئون گفت که حاضر نیست دیگر او ر. اطاق ناپلئون را زد

جمعی به محل ناپلئون باز  گریستن کرد، تا آنکه اوژن و اورتانس او را از زمین بلند کردند و با او براي تقاضاي دسته

ز ا. هاي آن دو کودك را تحمل کنم توانستم گریه نمی. من سخت به هیجان آمده بودم«: ناپلئون بعدها گفت. گشتند

آیا آنها باید قربانی نقایص مادرشان بشوند؟ دستم را دراز کردم و بازوي اوژن را گرفتم و او را به طرف : خود پرسیدم

توانیم انسان باشیم بدون آنکه  بایستی گفته شود؟ ما نمی چه می …. با مادرش …سپس اورتانس آمد. خود کشیدم

. داشت ه و پرحادثه، ناپلئون خود را از چشم مردم دور نگاه میدر آن روزهاي آشفت» .نقایص بشري را به ارث ببریم

پوشید تا این شایعه  در خانه و خارج، لباس غیرلشکري می. دانست که مرد ملت نباید خود را زیاد نشان دهد وي می

رام به خانم براي اداي احت» اوتوي« یکی به : وي به دو محل رفت. را ازبین ببرد که ارتش قصد غلبه بر دولت را دارد

گفت که گویی بیشتر به  در آنجا از لشکرکشی به مصر طوري سخن می. هلوسیوس هشتاد ساله و دیگري به انستیتو

خاطر علم بوده است؛ برتوله و مونژ از او طرفداري کردند؛ الپالس و الگرانژ و کابانیس و جمع کثیري طوري به 

در همین جلسه بود که با سییس مالقات کرد و او را با . استدادند که گویی دانشمند و فیلسوف  سخنانش گوش می

دولت نداریم چون قانون اساسی نداریم، یا الاقل آن چیزي که الزم داریم نیست؛ «: این نکته طرفدار خود ساخت

راد وي اف. صورت مرکز مذاکرات محرمانه درآمد اش به از مدت کوتاهی، خانه پس» .نبوغ شما باید یکی براي ما بسازد

ها دفاع  داد که جمهوري را حفظ و از منافع توده به ژاکوبنها وعده می. پذیرفت گرا را به حضور می گرا یا راست چپ

اما خود را جدا از هر . پذیرفت گفت، عمال خانوادة بوربون را نیز می گونه که خود او به صراحت می کند؛ ولی همان

پروراند، به او  نادوت، که خود خیالی در مورد رهبري دولت درسر میژنرال بر. دانست اي، مخصوصاً ارتش، می دسته

ناپلئون به سخنان افراد . توصیه کرد که با سیاست کاري نداشته باشد و به یک فرماندهی نظامی دیگر قناعت کند

دست  را بهکردند زمام دولت  داد، زیرا که آنان به او توصیه می غیرلشکري مانند سییس با خشنودي بیشتري گوش می

استفاده از قانون یا نقض آن بود؛ ولی شوراي  این عمل شاید مستلزم سوء. گیرد و قانون اساسی جدیدي وضع کند

قدما، که از احیاي ژاکوبنها وحشت داشت، حاضر به چشمپوشی از بعضی کارهاي خالف قانون بود؛ و شوراي پانصد 
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از پنج نفر عضو . لوسین بوناپارت را به ریاست خود برگزیده بودرغم اقلیت نیرومند ژاکوبن خود، اخیراً  نفري، علی

مدیره، سییس و دوکو به ناپلئون قول کمک دادند؛ تالیران حاضر شد باراس را راضی کند که با حفظ افتخارات  هیئت

الً با مدیره، که دل به عشق ژوزفین بسته بود، احتما گیري کند؛ گوییه، رئیس هیئت و غنایم خود از کار کناره

  . فرستادند بعضی از بانکداران، شاید براي اطمینان خاطر، از راه دوستی مبالغی می. ماند لبخندهاي او از حرکت بازمی

مادام دوستال . اي در پاریس پیچید مبنی بر آنکه ژاکوبنها درصدد برانگیختن عوامند در نخستین هفتۀ نوامبر، شایعه

که از (نوامبر  9در . ومرج، آماده ساخت راي خروج سریع، در صورت بروز هرجاین خبر را جدي تلقی کرد و خود را ب

شوراي قدما، با استفاده از اختیارات قانون اساسی، ) این تاریخ به بعد به روز هجدهم ماه برومر شهرت یافته است

مۀ سن ـ کلو موافقت کرد که هم خود و هم شوراي پانصد نفري جلسات خود را روز بعد در قصر سلطنتی در حو

شوراي قدما با استفاده از اختیاراتی که قانون اساسی به آن داده بود، بوناپارت را به فرماندهی پادگان . تشکیل دهند

وي نیز همراه . پاریس گماشت، و به او دستور داد که به نزد شوراي قدما در تویلري برود و سوگند خدمت یاد کند

م در پوشش جمالتی کلی و غیرصریح، تا بعدها مختصري آزادي در تفسیر شصت افسر آمد و قول کمک داد و آن ه

خواهیم که متکی به آزادي و برابري و اصل مقدس نمایندگی ملی  حکومتی جمهوري می«: و تعبیر آن داشته باشد

جمع شده  پس از آنکه از تاالر بیرون آمد، به سربازانی که» !خورم که از آن برخوردار خواهیم شد می سوگند. باشد

در این لحظه، شخصی به نام بوتو که » .ارتش با من متحد است و من با مجلس قانونگذاري متحدم«: بودند گفت

وي در این پیام خواهش کرده بود که . منشی باراس بود، پیامی از رئیس مقتدر سابق خود براي ناپلئون آورد

ن باصدایی که امیدوار بود به گوش سربازان و شهروندان ناپلئو. اي جهت خروج از پاریس به او داده شود نامه امان

برسر این فرانسه که «: مدیره را داشت مغلوب کرد برسد، بوتوي بیچاره را با این خطاب که تقریباً حکم مرگ هیئت

ن بینم؛ م اید؟ من صلح براي شما به جا گذاشتم، و جنگ می جا گذاشتم چه آورده آن را باشکوه و عظمت براي شما به

من میلیونها فرانک پول ایتالیا را براي شما گذاشتم، و همه جا ! بینم پیروزیهایی براي شما جا گذاشتم، و شکست می

 ».اند اید؟ همه مرده دانستم چه کرده با صدهزار فرانسوي که آنها را شرکاي افتخار خود می. بینم غارت و فقر می

آنها استحکام . ها را از یک ژاکوبن اهل کرنوبل گرفته است ین جملهدانستند که وي بعضی از ا شنوندگان ناپلئون نمی

. عنوان توجیه کودتایی که پیش آمد نگاه داشتند ها را احساس کردند، و مدتها آنها را در حافظۀ خود به آن جمله

داد که سپس، از بیم آنکه مبادا کلماتش باعث مخالفت باراس شود، بوتو را به کناري کشید و به او اطمینان 

سپس بر اسب خود سوار شد، از سربازان سان دید، و . احساسات شخصی او دربارة آن مدیر تغییري نکرده است

  .عنوان سخنور به هیجان آمده بود نزد ژوزفین بازگشت درحالی که از پیروزي خود به

نها را در مجاورت قصر سلطنتی نوامبر ژنرال لوفور در رأس پانصد نفر از پادگان پاریس به سن ـ کلو رفت، و آ 10در 

. از آنها سییس، دوکو، تالران، بورین رسیدند ناپلئون و بعضی از افسران مورد نظرش درپی او آمدند؛ و پس. گذاشت

به . گرد آمدند) نارنجستان(و شوراي پانصد نفري در اورانژري ) مریس(آنها دیدند که شوراي قدما در تاالر مارس 

رت شروع به برقراري نظم در شوراي پانصد نفري کرد، صداي اعتراض علیه حضور سربازان محض آنکه لوسین بوناپا

خواهیم؛ مرگ بر  دیکتاتوري نمی«در پیرامون قصر بلند شد؛ و صدایی به این مضمون از حضار برخاست که 

اي به  بر آنکه هر نمایندهپیشنهادي تقدیم شد مبنی » !ترسیم ما اینجا افرادي آزاد هستیم؛ از سرنیزه نمی! دیکتاتورها

با این پیشنهاد . کنار میز خطابه برود و به طور واضح سوگند خود را در مورد حمایت از قانون اساسی تجدید کند

  . گیري بآرامی تا ساعت چهار بعداز ظهر ادامه یافت موافقت شد، و این رأي

ناپلئون، که . اي پانصد نفري پیشنهادهایی تقدیم داردشوراي قدما نیز تأمل کرد، به این بهانه که باید صبر کند تا شور

در اتاقی در آن نزدیکی در قلق و اضطراب بود، بیم داشت که اگر عملی قاطع صورت نگیرد، همه چیز را از دست 
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بنابراین از میان برتیه و بورین گذشت، به طرف میز خطابۀ شوراي قدما رفت و درصدد برآمد که این . خواهد داد

سبب  ها فصیح و تا آن اندازه در مکالمه قاطع بود، به ولی او که تا آن اندازه در اعالمیه. وادارد ان را به اقدامیپیرمرد

وي سخنانی شدیداللحن، با . تراکم احساسات و افکار نتوانست بالبداهه مطلبی خطاب به یک هیئت مقنن بر زبان آرد

:فتحرارت، و تقریباً خارج از موضوع به این مضمون گ

وقتی که مرا جهت اجراي  …. اجازه بدهید با آزادي سربازي سخن بگویم …!اید شما روي کوه آتشفشان نشسته

دوستانم را جمع می کنم؛ به کمک شما  …. کردم دستورهاي خود احضار کردید، در پاریس آسوده زندگی می

وقت کم است؛ الزم  …. زنند می حرف میبندند؛ از قیصر، کرامول، حکومت نظا مردم به من افترا می …ایم شتافته

بگذارید عمل . جمهوري دولت ندارد؛ فقط شوراي قدما باقی مانده است …. است که دست به اقدامات سریعی بزنید

بیایید برابري را نجات ! بیایید آزادي را نجات دهیم. کند، بگذارید حرف بزند؛ من در عمل، نمایندة شما خواهم بود

قانون «: ناپلئون باعصبانیت پاسخ داد» شود؟ قانون اساسی چه می«: سخنان او را قطع کرد و پرسید اي نماینده !دهیم

ودوم  اساسی؟ شما خودتان آن ار خراب کردید؛ شما آن را در هجدهم فروکتیدور نقض کردید؛ شما آن را در بیست

چون از او به اصرار » .حترام کسی نیستدیگر مورد ا. ام پرریال نقض کردید فلورئال نقض کردید؛ شما آن را در سی

خواستند که نام افرادي را که بنابه گفتۀ او در پشت توطئۀ ژاکوبنها بودند فاش کند، وي نام باراس و مولن را ذکر 

تر از آن ندید که از سربازانی که در  کننده کرد؛ و چون از او دلیل خواستند، لکنت زبان پیدا کرد، و چیزي مجاب

اگر ناطقی  …شما، دوستان دلیر، که همراه منید، سربازان دلیر، «: ده بودند استمداد کند، بدین مضمونمدخل ایستا

را بر زبان راند، بگذارید صاعقه او را  قانونکه توسط خارجیها خریداري شده، جرئت کند عبارت محروم از حمایت 

شد؛  ناطق براثر سؤاالت و اعتراضات نمایندگان از پاي درآمد؛ کلماتش بیشتر مغشوش می» .گ خرد کنددرن بی

رسید که در این کار جسورانه شکست خورده  به نظر می. دستیاران به کمکش شتافتند و او را از تاالر بیرون بردند

  .است

شمن، یعنی شوراي پانصد نفري که رنگ ژاکوبنها را دوباره تصمیم به اقدام گرفت، و این بار درصدد برآمد که با د

نمایندگان بر اثر این . ضمن آنکه چهار سرباز همراه او بودند، وارد اورانژري شد. رو، شود طور مستقیم روبه داشت، به

او را از حمایت قانون ! مرگ بر مستبد! مرگ بر دیکتاتور«تظاهرات نظامی خشمگین بودند، و در تاالر فریادهاي 

پیشنهادي . این همان فریادهایی بود که پیش از سقوط و اعدام روبسپیر بلند شده بود. طنین انداخت» محروم کنید

در مورد محروم کردن ناپلئون از حمایت قانون رسید؛ لوسین بوناپارت، که ریاست جلسه را به عهده داشت، حاضر 

صد نفري به یکی از دوستان، به کنار میز خطابه رفت و نشد آن را به رأي بگذارد، و پس از سپردن ریاست شوراي پان

آیا «: نمایندگان هیجانزده دور ناپلئون را گرفتند، و یکی از آنها پرسید. سخنانی در دفاع از برادر خود به زبان راند

ربازان به زور س. اي به او فشار آوردند که نزدیک بود از حال برود دیگران به اندازه» فتوحات شما براي همین کار بود؟

ناپلئون پس از آنکه بر اثر هواي آزاد جانی تازه کرد، بر اسب نشست و نزد . نزد او رفتند و او را از تاالر بیرون آوردند

توانم  سربازان، می«: ناپلئون از آنها پرسید. اش حیرت کردند این عده از دیدن لباس پاره و موي ژولیده. سربازان رفت

ناپلئون دوباره گیج شد؛ طرح عالی او . اي مردد ماندند سیاري جواب مثبت دادند، ولی عدهب» به شما متکی باشم؟

. ظاهراً از میان رفته بود

لوسین، که از اورانژري آمده بود، سوار بر نزدیکترین اسب شد، تا کنار ناپلئون رفت، و به . ولی برادرش او را نجات داد

  :روي حقیقت، چنین گفت نظم، با قدرت و فصاحت و از نگهبانان بی

کنم که اکثریت عظیم شورا در این لحظه توسط بعضی از  عنوان رئیس شوراي پانصد نفري به شما اعالم می به

. اند کنند وحشتزده شده نمایندگان دشنه به دست که کرسی خطابه را محاصره و همکاران خود را تهدید به مرگ می
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اند، علیه شوراي قدما شورش کرده و  که مسلماً از انگلیس پول گرفتهکنم که این راهزنان گستاخ،  اعالم می …

خواهند سردار ما را که مأمور اجراي دستور شوراي قدماست از حمایت قانون  اند که می جسارت را به جایی رسانده

هروندان، سرداران، سربازان، ش. سپارم من مسئولیت نجات اکثریت نمایندگان را به جنگجویان می …. محروم کنند

اما آنها که در ماندن در اورانژري . شوند شما باید تنها کسانی را قانونگذاران فرانسه بدانید که در پیرامون من جمع می

  . کنند، براي اخراج آنها از قوة قهریه باید استفاده کرد اصرار می

وگند یاد کرد که اگر برادرش لوسین بتندي شمشیري به دست گرفت، آن را به سوي سینۀ ناپلئون نشانه رفت، و س

  . روزي به آزادي فرانسویان حمله کند، او را با دستهاي خود خواهد کشت

صدا درآورند و سربازان به اورانژري حمله برند و نمایندگان متمرد را  در اینجا ناپلئون دستور داد که طبلها را به

! آفرین«: آوردند ان به دنبالشان حرکت کردند و فریاد برمورا و لوفور فریادکنان پیش افتادند و سرباز. پراکنده کنند

هنگامی که نمایندگان دیدند » !است روبیکوناین همان گذشتن از ! 93مرده باد طرفداران سالهاي ! مرده باد ژاکوبنها

ها بیرون جستند، و تعداد  آنها روبه گریز نهادند، و بعضی از پنجرهآید، بیشتر  ها به طرف آنها پیش می که سرنیزه

آن رئیس پیروز به شوراي قدما رفت و به اعضا گفت که شوراي پانصد . کمی از آنها در پیرامون لوسین گرد آمدند

به تصویب اي را  شوراي قدما که از زنده ماندن خشنود بود الیحه. اند نفري به منظور بهبود حالشان تصفیه شده

درحدود صد تن از . یعنی بوناپارت، سییس، و دوکو را انتخاب کرد» کنسول موقت«مدیره سه  رسانید و به جاي هیئت

تعطیل شد تا  1800فوریه  20سپس هر دو مجلس تا . اعضاي شوراي پانصد نفري به عضویت مجلس دومی درآمدند

فردا در «: در این وقت ناپلئون به بورین گفت. ه کننداي تنظیم و فرانسه را ادار کنسولها قانون اساسی تازه

  .» .لوکزامبورگ خواهیم خوابید

  

  فصل ششم

  زندگی در دورة انقالب

1789 -1799  

I ـ طبقات جدید  

پردازیم که گرفتار تاریخ پراضطرابی شده  کنیم و به بررسی حال ملتی می در اینجا گذشت سریع زمان را متوقف می

، مانند بیست سالی )1815ـ 1789(که از سقوط باستیل تا استعفاي نهایی ناپلئون گذشت وشش سالی  بیست. بود

سپري شد، از لحاظ وقایع قابل ) م ق 29ـ 49(که از عبور قیصر از رودخانۀ روبیکون تا برتخت نشستن آوگوستوس 

ثباتی دولتها، تغییرات  بیبا وجود این، بر اثر . تذکار به قرنهایی که کمتر متشنج و تاریخساز بود شباهت داشت

تولید و توزیع غذا و کاال؛ جستجو در راه : درپی سازمانها، بلندپروازیهاي نبوغ، عناصر و نعمات تمدن ادامه یافت پی

دانش و انتقال دادن آن؛ اصل غریزه و اخالق؛ مبادالت محبت؛ تسکین یافتن زحمت و کشمکش بر اثر هنر، ادبیات، 

و در واقع آیا اینها واقعیت و تداوم تاریخ نبوده است، که . ؛ تغییرشکلهاي پندار، ایمان، و امیدنیکوکاري، بازي، و آواز

  آورده است؟ وجود می هاي ناپایدار و زودگذر رؤیایی را به در کنار آنها تغییرات دولتها و قهرمانان، زمینه

  .ـ کشاورزان1

 1793ولی در سال . کردند یا بر روي زمین دیگران کار می هنوز کارگران روزمزد بودند 1789بسیاري از آنها در سال 

نیمی از فرانسه در تصرف کشاورزانی بود که بیشتر آنها اراضی خود را به بهاي ارزان از امالك مصادره شدة کلیسا 
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لکیت انگیزة ما. خریداري کرده بودند؛ و تنها تعداد کمی از کشاورزان خود را از عوارض فئودالی رها ساخته بودند

صورت عبادت درآید، و هر روز مازاد ثروت موجب ایجاد خانه و وسایل راحتی،  باعث شد که کارهاي پرمشقت به

کلیسا و مدرسه شود ـ البته به شرطی که امکان داشت که تحصیلداران را بتوان راضی کرد یا فریب داد، مالیات را 

شد که  صورتی که محصول در مقابل آسینیاهایی فروخته میتوانستند با آسینیا به بهاي صوري آن بپردازند، در  می

اراضی فرانسه هرگز تا این اندازه با شوق . بایستی صد برابر آنها را داد ، می یا اعتباري آنها جهت برابري با ارزش رسمی

.برداري قرار نگرفته بود و ذوق وتا این اندازه ثمربخش مورد بهره

طبقه شده بود آشکارترین و پایدارترین نتیجۀ انقالب به شمار  اي که اکنون بی هآزاد شدن وسیعترین طبقه در جامع

این تولید کنندگان تنومند به صورت قویترین مدافعان انقالب در آمدند، زیرا انقالب باعث شده بود که . رفت می

مینها را از دستشان بیرون زمینهایی در اختیار آنها قرار گیرد، در صورتی که بازگشت سلسلۀ بوربون ممکن بود آن ز

آنها به . به همان سبب بود که از ناپلئون حمایت کردند، و طی پانزده سال بهترین فرزندان خود را به او دادند. آرد

عنوان مالکان مغرور از لحاظ سیاسی با بورژاها همدست شدند و در سراسر قرن نوزدهم در میان تشنجات مکرر دولت 

  .کار خدمت کردند به عنوان افرادي محافظه

، و مقرر )1793(زادگی را لغو کرد  ، حق نخست)1793(دانست  کنواسیون که خود را متعهد به برابري حقوق می

داشت که میراث متوفا باید به صورت مساوي میان همۀ فرزندان موصی تقسیم شود، حتی فرزندانی که غیر مشروع 

فرانسویان که مایل : قانون داراي نتایج مهم اخالقی و اقتصادي بود این. گرفتند بودند ولی مورد تصدیق پدر قرار می

نبودند براثر تقسیمات ادواري میراث در میان فرزندان متعدد، وارثان خود را به فقر محکوم کنند، تدابیر دیرین 

لی جمعیت اي مترقی باقی ماندند، و کشاورزان به صورت طبقه. داشتند محدود کردن خانواده را از نظر دور نمی

رسید، در  1914میلیون در  39به  1800میلیون در سال  28فرانسه در قرن نوزدهم بتدریج افزایش یافت، یعنی از 

  .میلیون بالغ شد 67میلیون به  21صورتی که جمعیت آلمان از 

ردند؛ از این رو آو ها روي می کشاورزان فرانسوي که از وجود اراضی، رفاهی یافته بودند، کمتر به شهرها و کارخانه

فرانسه بیشتر به صورت کشاورزي باقی ماند، و حال آنکه انگلیس و آلمان صنعت و فنون مختلف را تکامل بخشیدند، 

  .در جنگ برتري یافتند، و بر اروپا غلبه کردند

  .پرولتاریا -2

ان شهرها به کمال شدت خود فقر و فاقه باقی ماند، و در میان کشاورزان بی زمین، معدنچیان، و کارگران و پیشه ور 

پرداختند؛ شوره براي  کارگران براي یافتن فلز و کانیها جهت صنعت و جنگ در زیر زمین به جستجو می. رسید

در روز، شهرها روشن . گرفت ساختن باروت الزم بود؛ و زغال سنگ بتدریج جاي هیزم را به عنوان نیروي محرك می

صنعتگران . بخشهاي پاریس در کوچه ها چراغ روشن کردند 1793م، تا آنکه در و با نشاط بود، و در شب، تیره و آرا

کردند؛ پیشه وران کاالهاي خود را عرضه داشتند؛ فروشندگان  شد کار می در دکانهاي خود که با نور شمع روشن می

حل شهر، ارگی و در مرکز، بازاري سر باز وجود داشت؛ در مرتفعترین م. دوره گرد نیز به کار خود مشغول بودند

ملی اعالم  منحل شد، و مجلس 1791اصناف در سال . کلیسایی بود؛ در حومه، یکی دو کارخانه احداث شده بود

» آزاد است که هر کار و پیشه و شغل و هنري را که مایل باشد انتخاب کند«داشت که از این تاریخ به بعد هر فردي 

متشکل شدن جهت اقدام اقتصادي مشترك باز داشت؛ این ممنوعیت  کارگران را از» قانون لوشاپل«، 1791 در سال

کارگران زحمت . داد اعتصاب ممنوع بود، ولی بکرات و در نقاط مختلف روي می. به قوت خود باقی ماند 1884تا 

ی، کشیدند تا دستمزد خود را که بر اثر تورم پول کم ارزش شده بود با رنج خود متعادل سازند، ولی به طور کل می

پس از سقوط روبسپیر، کارفرمایان بر شدت نظارت . بردند دستمزد خود را به موازات افزایش روزافزون قیمتها، باال می
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کولوتها همان اندازه فقیر و مستأصل بودند که  -سان 1795در سال . خود افزودند و وضع طبقۀ پرولتاریا بدتر شد

.با امید به دیکتاتوري ناپلئون گردن نهادند 1800ز دست دادند، و در اعتقاد به انقالب را ا 1799تا . قبل از انقالب

  .بورژوازي -3

قسمتهاي . این طبقه از آن رو در انقالب پیروز شد که از اشراف یا تودة مردم پول بیشتر و مغز متفکرتري داشت 

سته به زمین غیرمنقول نبود؛ آن را ثروت بورژوا واب. خرید سودآور امالکی را که از کلیسا مصادره شده بود از دولت می

شد از جایی به جایی برد و از مقصدي به مقصد دیگر، رساند و از شخصی به شخصی دیگر و از هر محلی به هر  می

در ادارة کشور . توانست به سربازان و دولت و اجتماعات شورشی پول بدهد  طبقۀ بورژوا می. قانونگذاري انتقال داد

  .دانست چگونه مالیات را جمع آوري کند، و با وامهاي خود در خزانه نفوذ داشته باشد ؛ میتجاربی کسب کرده بود

اي که پول به منزلۀخون در جریان بود بهتر  از لحاظ عمل بیش از نجبا یا روحانیون معلومات داشت، و در جامعه

د را پاداش درست پشتکار و هوش دانست، و ثروت خو فقر را مجازات کودنی می. توانست آن جامعه را اداره کند می

داد، و تغییر و وقفه در حکومت بوسیلۀ نهضتهاي پرولتاریایی را عملی  کولوتها اهمیتی نمی-به حکومت سان. شمرد می

شم انقالب، بر کشور مستولی تصمیم داشت که پس از فرو نشستن سروصدا و خ. دانست گستاخانه و تحمل ناپذیر می

در انگلستان به جاي کشتزار، چراگاه درست کرده بودند . اي بازرگانی بود نه صنعتی نسه طبقهطبقۀ بورژوا در فرا. شود

ها کار ارزان عرضه کنند، در صورتی که در  شدند تا براي کارخانه و در نتیجه کشاورزان از دشت به شهرها رانده می

لیسیها، تجارت خارجی قادر نبود که در این کشور، به سبب محاصرة انگ. فرانسه چنین تبدیل وضعی در کار نبود

چند . داري در فرانسه کندتر از انگلیس پیشرفت کرد از این رو، کارخانه. صنایع در حال توسعه را برپا نگاه دارد

وجود داشت، بیشتر صنعت فرانسه هنوز در کارگاهها و . . . داري مهم در پاریس، لیون، لیل، و تولوز و  سازمان سرمایه

گذشته . کردند ها ارجاع می داران کارهاي دستی را به منازل روستائی و سایر خانه کز بود، و حتی سرمایهدکاکین متمر

از اقدامات حاد و آمرانۀ دوران جنگ و بعضی روابط حسنۀ ژاکوبنها با سوسیالیستها، دولت انقالبی فرضیۀ فیزیوکراتها 

عهدنامۀ صلح با پروس . دترین روش اقتصادي قبول داشترا در مورد آزادي کار و تجارت به عنوان محرکترین و مول

فرانسوي، مانند  داري محدودیتهاي اقتصادي را از میان برداشت، و سرمایه 1797و با اتریش در  1795در 

.کرد وارد قرن نوزدهم شد داري انگلیسی و آمریکایی، با کمکهاي دولتی که به حداقل حکومت می سرمایه
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بسیاري از اعضاي آن هنوز مهاجر بودند، و در . تمام قدرت خود را در راه اقتصاد یا دولت از دست داده بوداین طبقه  

بسیاري از . کردند؛ اموالشان مصادره و عوایدشان متوقف شده بود آمیز امرارمعاش می خارج با شغلهاي پست و توهین

ها به انقالب  ه وسیلۀ گیوتین اعدام شده بودند، بعضیاشراف که در فرانسه مانده یا به آن کشور بازگشته بودند ب

کردند در  آمیز و با نگرانی دائم در امالك خود زندگی می ، در گمنامی مخاطره 1794پیوسته بودند، و باقی، تا سال 

یافتند؛ ها قسمتی از اموال خود را باز دورة هیئت مدیره این گرفتاریها کمتر شد؛ بسیاري از مهاجران بازگشتند؛ بعضی

هایی شنیده شد مبنی برآن که فقط یک حکومت سلطنتی با کمک اشرافی که برسر کار  زمزمه 1797و تا سال 

بایستی حکومت سلطنتی را محدود کنند؛  تواند نظم و امنیت را به فرانسه بازگرداند، و اشراف مزبور می باشند می

  .یقۀ عصر خودناپلئون با آنها موافق بود، ولی بر طبق سلیقۀ خود و سل

  مذهب -5

. شد، مذهب هم در فرانسه، بدون کمک دولت، سیر و روشی عادي داشت بتدریج که انقالب به پایان خود نزدیک می 

دادند، از همۀ قیود اجتماعی آزاد شدند؛ آزادي مذهبی  پروتستانها، که در آن روزگار پنج درصد جمعیت را تشکیل می

برطبق تصویب نامۀ . تکمیل شد 1791به آنها داده بود با قانون اساسی  1787محدودي که لویی شانزدهم در سال 
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، همۀ حقوق مدنی در مورد یهودیان فرانسه تعمیم یافت، و آنها از لحاظ قانونی با سایر شهروندان 1791سپتامبر  28

  .برابر شدند

ز خصومت دولتی که ضد کلیسا و ولتري دادند، در این هنگام ا روحانیون کاتولیک، که سابقاً طبقۀ اول را تشکیل می

طبقات باال، دیگر معتقد به اصول کلیسا نبودند؛ طبقۀ متوسط قسمت اعظم ثروت ارضی آن را . بردند بود رنج می

شد، به دشمنانش فروخته شده  تخمین زده میبیلیون لیور 5/2ا که روزگاري به اموال کلیس 1793گرفته بود؛ تا سال 

هزاران تن از . پ از ایالتها و عواید خود محروم شده و سپس، پاپ پیوس ششم به اسارت درآمده بوددر ایتالیا، پا. بود

کردند، صدها  کشیشهاي فرانسوي به سایر کشورها گریخته بودند، و بسیاري از آنها با صدقات پروتستانها زندگی می

ظاهراً ولتر و دیدرو، . موش یا ذوب کرده بودندباب کلیسا مسدود یا ذخایر آنها مصادره شده بود، زنگهاي کلیسا را خا

  .هلوسیوس و هولباخ در جنگ علیه کلیسا پیروز شده بودند

هاي حیاتی آن در وفاداري  کلیسا ثروت و قدرت سیاسی خود را از دست داده بود، ولی ریشه. این پیروزي، روشن نبود

هاي بزرگ، بسیاري از مردان دست از ایمان کشیده بودند؛ در شهر. روحانیون و نیازها و آرمانهاي مردم باقی مانده بود

مه (رفتند، و در زمان اعتالي انقالب  به کلیسا می) پاك(تولد عیسی یا عید قیامت او  ولی تقریباً همۀ آنها در جشن

شاهدي گزارش (گذشت، همۀ ناظران  هاي پاریس می ، هنگامی که کشیشی با نان مقدس از یکی از کوچه)1793

هرکس، حتی افراد شکاك،ناچار جاذبۀ سحرانگیز » .از مرد و زن و کودك به عالمت احترام به زانو درافتادند« )داد

گوید که ایمان  است؛ و ظاهراً دربارة همین مورد است که پاسکال می ها را احساس کرده تشریفات و زیبایی پایدار قصه

از دست نخواهد داد، ولی کافر اگر اشتباه کرده باشد، همه  آوردن کاري عاقالنه است، زیرا در آخر کار، مؤمن چیزي

.چیز را از دست خواهد داد

گشتند، و دولتی که تصمیم  در دورة هیئت مدیره، ملت فرانسه میان مردمی که بتدریج به ایمان سنتی خود باز می

، هیئت مدیرة 1798اکتبر  8در  .داشت تمدنی کامالً غیرمذهبی به وسیلۀ قانون و تربیت برقرار کند تقسیم شده بود

  :افراطی که بتازگی تصفیه شده بود، دستورهاي زیر را براي آموزگاران مدارس دپارتمانها صادر کرد 

قانون . اي است از تعلیمات خود کنار بگذارید باید آنچه را که مربوط به اصول یا تشریفات هر مذهب یا هر فرقه

ا تحمل می کند، ولی تدریس آنها جزء تعلیمات عمومی نیست، و هرگز هم اساسی مسلماً، از راه تسامح، آنها ر

قانون اساسی متکی بر پایۀ اخالق همگانی است؛ و این اخالق که در هر مکان و هر زمان و در هر مذهبی . نخواهد بود

هدف احکام و  باید روح تعلیمات و -این قانون که بر روي الواح خانوادة بشري قلمی شده است - وجود داشته است

  .پیوندد حلقۀ پیونددهندة مطالعات شما را تشکیل دهد، و قانون مزبور به مثابه گرهی است که جامعه را به هم می

در اینجا به طور واضح یکی از دشوارترین کارهاي انقالب که در واقع یکی از دشوارترین مسائل روزگار ماست مطرح 

ناپلئون این پیشنهاد . ایۀ روشی اخالقی که وابسته به اعتقاد مذهبی نباشدبنیان نهادن نظمی اجتماعی بر پ: شود می

  .دانست؛ آمریکا تا زمان حاضر به آن وفادار مانده است را غیرعملی می

   تعلیم و تربیت - 6

بدین ترتیب، دولت نظارت بر مدارس را از دست کلیسا گرفت، و کوشید که مدارس را به صورت پرورشگاهی هوش و 

، کوندورسه، به عنوان رئیس تعلیمات عمومی، گزارشی تاریخی به 1792آوریل  21در . و میهن پرستی درآورداخالق 

پیشرفت روزافزون روشنفکري به «مجلس مقنن تقدیم داشت و خواهان سازماندهی مجدد تعلیم و تربیت شد، تا 

یهاي ما درمانی باشد؛ و وسایلی براي صورت منبعی پایان ناپذیر درآید که به نیازهاي ما کمک کند؛ براي بیمار

، 1793مه  4جنگ مانع اجراي این هدف شد، و در . سعادت فردي و پیشرفت اجتماعی در اختیار ما بگذارد

کشور حق دارد که فرزندان خود را «تجدید کرد، بدین مضمون که  -بر اساسی محدودتر -کوندورسه پیشنهاد خود را
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براي ] باید[تعلیم و تربیت . . . . یعه را به غرور خانوادگی یا تعصب افراد واگذار کندتواند این ود تربیت کند؛ و نمی

ما آن را با طبیعت دولت و نظرات عالی جمهوري خود متناسب و . . . مردم فرانسه عمومی و یکسان باشد  همۀ

، یعنی ملت خواهی کرد این اصل ظاهراً یک نوع آموزش را جانشین آموزشی دیگر می» .سازگار خواهیم ساخت

، 1793اکتبر  28در . گذاشت؛ قرار شد ملت خواهی مذهب رسمی باشد را به جاي آیین کاتولیک می) ناسیونالیسم(

دسامبر، اعالم  19در . کنوانسیون دستور داد که هیچ کشیشی نباید به عنوان آموزگار در مدارس دولتی منصوب شود

رفت که  ود، و حضور در آنها براي همۀ پسران اجباري است؛ انتظار میشد که همۀ مدارس ابتدایی رایگان خواهد ب

.دختران توسط مادران خود یا از طریق دبیرها یا آموزگاران خصوصی تربیت شوند

، کنوانسیون تعدادي 1794فوریۀ  25با وجود این، در . تجدید سازمان دبیرستانها مستلزم فرا رسیدن دوران صلح بود

مدارس . هاي دپارتمانها یا دبیرستانهاي بعدي بود تأسیس کرد که همان لیسه) رس مرکزيمدا(اکول سانترال 

،  1794سپتامبر  24مخصوصی براي معادن، کارهاي عمومی، نجوم، موسیقی، هنر و صنعت تأسیس شد؛ و در 

ان پناهگاه مرتجعان به عنو 1793اوت  8آکادمی فرانسه در . مدرسه پولیتکنیک با برنامۀ عظیم خود آغاز به کار کرد

را به وجود آورد که قرار » انستیتوناسیونال دو فرانس«، کنوانسیون  1795اکتبر  25سالخورده منحل شد، ولی در 

در اینجا دانشمندان و محققانی گرد . شد شامل آکادمیهاي متعدد براي تشویق و تنظیم پیشرفت علوم و هنر باشد

  .ا ادامه دادند و به حملۀ ناپلئون به مصر اهمیتی پایدار بخشیدندآمدند که سنتهاي معنوي عصر روشنگري ر

  . طبقۀ چهارم -7

وخروش  روزنامه نگاران و مطبوعات شاید بیش از مدارس در پیشرفت فکر و مشرب فرانسه در این سالهاي پرجوش

را هر روز با شور و بیتابی هاي خبري  روزنامه -و تا حدي کمتر مردم سراسر فرانسه - اهالی پاریس. تأثیر کرده باشند

. بردند و مردم از این کار لذت می - شد هاي فکاهی به سیاستمداران و دانشمندان حمله می در روزنامه. خواندند می

انقالب، در اعالمیۀ حقوق بشر، متعهد شده بود که آزادي مطبوعات را حفظ کند؛ این تعهد در سراسر حکومت دورة 

گرفت، هر  شد؛ ولی به همان نسبت که شدت اختالفات حزبی باال می رعایت می) 1791- 1789(مجالس مؤسسان 

کرد؛ در حقیقت، آزادي مطبوعات با  یک از طرفین پیروزیهاي خود را با محدود کردن انتشارات دشمن مشخص می

قانونی که هر کسی را که قانونی زراعی یا «مارس، کنوانسیون  18در . از بین رفت) 1793ژانویۀ  21(اعدام شاه 

مارس شاهکشان پیروز  29به مرگ محکوم کرد؛ و در » مضربه مالکیت ارضی، تجاري، یا صنعتی باشد پیشنهاد کند

هرکس به سبب نوشتن یا چاپ آثاري که موجب برقراري سلطنت یا «کنوانسیون را بر آن داشتند که موافقت کند 

. روبسپیر مدتها از آزادي مطبوعات دفاع کرده بود. برسدباید به قتل » هر نیرویی مضر به حاکمیت ملی محکوم شود

  .هایی را که از آنان حمایت کرده بودند توقیف کرد ولی پس از آنکه ابر، دانتون، و دمولن را به گیوتین سپرد، روزنامه

را در هیئت مدیره آزادي مطبوعات . در دورة وحشت، هرگونه آزادي نطق و بیان، حتی در کنوانسیون، از بین رفت

فروکتیدور، آن را ملغا و ناشران چهل و دو روزنامه را تبعید  18برقرار ساخت، ولی سال بعد، پس از کودتاي  1796

آزادي نطق و مطبوعات به وسیلۀ ناپلئون از بین نرفت؛ هنگامی که وي به قدرت رسید، آزادي نطق و مطبوعات . کرد

از بین رفته بود 

II  -اخالق جدید  

  نون اخالق و قا-1

دوست داشتن خدایی ناظر، ثبات، پاداش دهنده، و  - افراد آزاد شدة فرانسه، پس از برانداختن اساس مذهبی اخالق

خود را بدون دفاع دیدند، مگر دفاعهایی  - تنبیه کننده و ترسیدن از او، و اطاعت از احکام و دستورهاي منسوب به او

ر غرایز قدیمتر و قویتر و فردیتري بود که بر اثر قرنها گرسنگی و که انعکاسهاي اخالقی عقاید متروك آنها در براب
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آنها اصول اخالقی مسیحی را به زنان و دختران خود . طمع و ناامنی و کشمکش، فکر و ذهن آنها را پرکرده بود

رسیدند، ت واگذاشتند، و در جستجوي اصلی برآمدند که در میان دریایی از افراد گردنکش، که از چیزي جز قدرت نمی

که عبارت بود از شهروندي به مفهوم  - » سیویسم«آنان امیدوار بودند که در . به منزلۀ لنگرگاهی اخالقی باشد

این لنگرگاه را بیابند؛ در هر قضیۀ اخالقی، فرد  - اي متشکل و محافظ پذیرش وظایف و امتیازات وابستگی به جامعه

ی که از آن برخوردار است، همیشه مصلحت جامعه را قانون اصلی باید در مقابل حمایت و بسیاري از خدمات اجتماع

 -نمایندگان فیلسوف. این اقدام کوششی ارجمند براي برقراري یک سلسله اصول اخالق طبیعی بود. به شمار آرد

ستجوي هایی را که در ج هاي باستان نمونه در تاریخ یا افسانه - ژوست، روبسپیر-میرابو، کوندورسه، ورنیو، روالن، سن

آن بودند به دست آوردند، مانند لئونیداس، اپامینونداس، آریستیدس، بروتوسها، کاتوها، وسکیپیوها؛ اینها افرادي 

بودند که میهن پرستی در نظرشان وظیفۀ اصلی بود، به طوري که ممکن بود هرکس بحق، فرزندان یا پدر و مادر 

  .خود را در صورت لزوم در راه مصلحت کشور بکشد

اوت  10دستۀ دوم کار خود را در . تین دستۀ انقالبیون با اصول اخالقی جدید حقاً به موفقیتهایی نایل آمدندنخس

در . عوام پاریس لویی شانزدهم را عزل کردند و قدرت مطلق را بدون مسئولیت به دست گرفتند: آغاز کردند 1792

شردوستانه، که توسط فیلسوفان و متقدسان تبلیغ رژیم گذشته، بعضی از ظرافتکاریهاي اشراف، و برخی احساسات ب

شده بود، تمایالت طبیعی به غارت کردن و حمله به یکدیگر را تعدیل کرده بود؛ ولی در دورة انقالب اینگونه حوادث 

پشت سرهم و به طرزي خوفناك روي داد؛ قتل عامهاي سپتامبر، اعدام شاه و ملکه، توسعۀ ترور و استفادة شدید از 

رهبران انقالب به صورت . نامید» کشتار گورستان وسیع«که یکی از قربانیان آن، مادام روالن، آن را  -نگیوتی

مجبور به پرداخت مبالغ هنگفت » حقوق بشر«سودجویان جنگ درآمدند و مناطق آزاد شده را در ازاي استفاده از 

هاي هنري سرزمینهاي آزاد  دگی کنند؛ گنجینهکردند؛ به سربازان فرانسوي گفته شد که با عواید مناطق فتح شده زن

در این ضمن، قانونگذاران و افسران با تهیه کنندگان تدارکات به منظور . شده یا مغلوب به فرانسۀ فاتح تعلق گرفت

در نظریۀ اقتصادي آزادي عمل تولید کنندگان و توزیع . کردند فریب دادن دولت و سربازان با یکدیگر تبانی می

کردند که یکدیگر را بدوشند، یا از پرداخت قیمت یا دستمزدي که حداکثر و  مصرف کنندگان سعی میکنندگان و 

بدیهی است که اینگونه کارها و شیطنتهاي دیگر هزاران سال قبل از انقالب هم وجود داشته ، . مجاز بود طفره بروند

ظاهراً، مانند بیم از خدایان، اثري » سیویسم«ولی در کوششی که براي نظارت بر آنها به عمل آمد اصول جدید 

کرد، هیجان روزافزون مردم به  به همان نسبت که انقالب ناامنی زندگی و ناپایداري قوانین را تشدید می. نداشت

ادامه یافت، ولی با شدتی کمتر از ) جنگ تن به تن(صورت جنایت درآمد، و همچنین سرگرمی به وسیلۀ قمار، دوئل 

ممنوع شد، ولی تعداد قمارخانه هاي مخفی افزایش یافت، و  1792و  1791نتیجۀ احکام سالهاي  قماربازي در. سابق

طی سالهاي حکومت هیئت مدیره، که در آن نفوذ طبقۀ . سه هزار قمارخانه در پاریس دایر شده بود 1794تا سال 

ها بر اثر حرکت یک چرخ ورشکسته  باال غلبه داشت، افراد مبالغ کالنی شرط بندي می کردند؛ و بسیاري از خانواده

  .، هیئت مدیره با برقراري بخت آزمایی ملی وارد بازي شد1796در . شدند می

اي که به کنوانسیون نوشت، خواستار قانونی شده بودند که، به استناد آن،  بخش تویلري کمون پاریس ضمن عریضه

بدون اخالق، قانون و نظم نخواهد بود؛ «ه آمده بود که در این عریض. ها از بین برود همۀ قمارخانه ها و فاحشه خانه

دولتهاي انقالبی رنج بسیار کشیدند تا یک سلسله قوانین جدید  ».بدون امنیت شخصی، آزادي وجود نخواهد داشت

به مردمی قابل تحریک و جابر، که بر اثر انحطاط ایمان و اعدام شاه از لحاظ اخالقی و قانونی عنان گسیخته شده 

ولتر خواهان تجدید نظر کامل در قوانین فرانسوي و نوعی هماهنگی میان قوانین سیصد و شصت بخش . ند بدهندبود

آن تقاضا در میان سروصداي انقالب مسموع . و تدوین آنها به صورت یک قانون نامه براي سراسر فرانسه شده بود
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اي براي بهترین مقاله دربارة  مارن جایزه - سور -شالونآکادمی  1780در سال . نیفتاد؛ و تا زمان ناپلئون بالاجرا ماند

لویی . تعیین کرد» بهترین راه تخفیف دادن خشونت قوانین کیفري فرانسه بدون به خطر انداختن امنیت عمومی«

قصد خود را جهت تجدیدنظر در همۀ قوانین جنایی فرانسه  1788، و در )1780(شانزدهم با لغو شکنجه موافقت کرد

همۀ وسایل «آن به صورت یک قانون نامۀ ملی و هماهنگ اعالم داشت؛ گذشته از این، تصریح کرد که  و تدوین

قانونگذاران محافظه » .تخفیف شدت مجازاتها را بدون خطر انداختن نظم و ترتیب مورد بررسی قرار خواهیم داد

ا نقشۀ او مخالفت کردند، و شاه که پاریس و مس و بزانسون مسلط بودند ب» پارلمانهاي«کاري که در آن زمان بر 

به اتاژنرو و  1789هاي دستورالعمل؛ که به سال  در کتابچه .آن را کنار گذاشت براي حفظ جان خود مبارزه می کرد،

محاکمات بایستی علنی باشد؛ به متهم اجازة گرفتن وکیل داده : تقدیم شد، مردم خواهان چند اصالح قضایی بودند

هاي سر به  در ماه ژوئن، شاه نامه. به مهر ممنوع گردد؛ محاکمه به وسیلۀ هیئت منصفه برقرار شودهاي سر  شود؛ نامه 

تشکیل هیئت . مهر را از جریان خارج ساخت، و اصالحات دیگر بزودي توسط مجلس مؤسسان به صورت قانون درآمد

اران، که در این هنگام به اندازة کافی از قانونگذ. منصفه، که در فرانسه در قرون وسطی معمول بود، دوباره برقرار شد

اعالم کردند که اخذ ربح  1789نفوذ روحانیون رها شده و از احتیاجات پیشه و تجارت آگاهی داشتند، در سوم اکتبر 

وضع شد، همۀ بردگان در فرانسه و در مستعمرات آن  1794بر اثر دو قانون که در سال . و رباخواري جنایت نیست

به دلیل اینکه . ود را بازیافتند، و سیاهپوستان همان حقوق شهروندان فرانسوي را به دست آوردندکشور آزادي خ

 1794- 1792بر طبق قوانین سالهاي » اي را در آغوش خود بپذیرد تواند هیچ صنف و دسته کشوري مطلقاً آزاد نمی«

عجب آنکه . تماعات شغلی منحل شدتمام انجمنهاي اخوت، آکادمیها، انجمنهاي ادبی، سازمانهاي مذهبی، و اج

انقالب به جاي . هاي کارگري ممنوع گشت باشگاههاي ژاکوبنها مشمول این دستور نشد و بر جاي ماند؛ ولی اتحادیه

  .شاه مستبد، بسرعت دولتی را بر سر کار آورد که قادر مطلق بود

. ازرگانی باعث افزایش وکالي دعاوي شدتعدد قوانین گذشته، تصویب قوانین جدید، و پیچیدگی روز افزون روابط ب

از زمان انحالل پارلمانها، وکالي مزبور رسماً . این عده در این روزگار جاي روحانیون را به عنوان طبقۀ اول گرفتند

هاي قضایی با تمام تدابیر و معطلیهایش، به آنها  داراي سازمان نبودند، ولی اطالع آنها بر همۀ مفرهاي قانونی و رویه

. توانست آنها را تحت نظارت خود درآورد بدشواري می - که خود متشکل از حقوقدانان بود -رتی بخشید که دولتقد

اي کردند که تساوي همۀ  شهروندان شروع به اعتراض علیه معطلیهاي قانون، زرنگیهاي وکال، و قوانین پرهزینه

مجالس متوالی براي تقلیل عده و قدرت وکال  .شهروندان را در دادگاهها به طرزي عصبانی کننده غیرواقعی ساخت

آنها با عصبانیت قوانینی بر ضد وکال وضع کردند و جلو سردفتران اسناد رسمی را . اقدامات مختلفی انجام دادند

اکتبر  24(، و تصویب کردند )1793سپتامبر  15(، همۀ مدارس قضایی را بستند )1791سپتامبر  23(گرفتند 

» .توانند افرادي را به عنوان نمایندة خود وکیل کنند ت بسته می شود، ولی طرفین دعوا میدفتر وکال«که ) 1793

 18این مقررات، که غالباً نادیده گرفته می شد، در کتابها باقی ماند تا اینکه ناپلئون دوباره نظام وکالي دعاوي را در 

  .در کار آورد 1800مارس 

تا (اصول محاکمات بیشتر به صورت علنی درآمد؛ قرار شد . تري داشتانقالب در اصالح قوانین جنایی پیشرفت به

زندانها دیگر از ابزار عمدة شکنجه نبود؛ در بسیاري از . مخفی بودن بازپرسی و گمنامی گواهان پایان یابد) مدتی 

ندان را بپردازند؛ و اسباب با خود بیاورند، و پول غذاي خارج از ز زندانها، به زندانیان اجازه داده می شد که کتاب

اشخاصی که به عنوان مظنون به زندان افکنده شده ولی هنوز محکوم نشده بودند ممکن بود به دیدن یکدیگر بروند، 

ایم مانند خبر عشقبازي ژرزفین دوبوآرنۀ زندانی  بازي کنند، و الاقل به عشقبازي بپردازند؛ خبرهاي داغی هم شنیده

اکتبر  26(، که صدها بار حکم اعدام را صادر کرده بود، در آخرین جلسۀ خود کنوانسیون. با ژنرال اوش زندانی
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در این ضمن،  ».از روز اعالم صلح، مجازات مرگ در سراسر جمهوري فرانسه ملغا خواهد شد«: اظهار داشت) 1795

اینیاس  -وزفدکتر ژ 1789در سال . توانست ادعا کند که در روش اعدام اصالحاتی به عمل آورده است انقالب می

اي سنگین و ماشینی به کار رود که سقوط آن  گیوتن، نمایندة اتاژنرو، پیشنهاد کرد که به جاي دژخیم و تبردار، تیغه

این فکر، تازه نبود؛ از قرن سیزدهم  - شود، بی آنکه شخص دردي جسمانی احساس کند موجب جدایی سر از تن می

پس از چند استفادة تجربی از چاقوي دکتر بر روي اجساد . قرار گرفته بودبه بعد، در ایتالیا و آلمان مورد استفاده 

و بعد در ) 1792آوریل  25(برپا داشتند) که اکنون میدان شهرداري نام دارد(را در میدان گرو » گیوتین«مردگان، 

زیادي را به طرف تا مدتی این گونه اعدامها جمعیت . جاي دیگر نیز آن را نصب کردند، و در امر اعدام تسریع شد

؛ ولی پس از .کردند شدند، شادي می بعضی از مردم، که در میان آنها زنان و کودکان نیز دیده می. کرد خود جلب می

وقتی که ارابۀ «: یکی از معاصران نوشته است. اي تکرار شد که به صورت امري عادي در آمد مدتی، اعدام به اندازه

ولی پایین آوردن » .کردند دادند، و حتی سر خود را بلند نمی کار خود ادامه می گذشت، مردم در دکانها به اعدام می

  .سرها بیش از هر کاري ادامه یافت

  اخالق جنسی -2

انقالب توجهی به بیمارستانها نکرده بود، ولی در . ها، عشق و شهوت پرستی زنده ماند هاي اعدام و خرابه در میان ارابه

شد؛ نیکی به مقابلۀ بدي  ها، صدقه باعث تخفیف آالم و اندوهها می گ و در میان خرابههاي جن اینجا و بر روي صحنه

کردند  بسیاري از پسران تعجب می. رفت شتافت، و مهر و محبت پدر و مادر در برابر استقالل فرزندان از میان نمی می

کنند؛ بعضی از آنها قیود اخالقی توانند حرارت انقالبی و روشهاس جدید را درك  که چرا پدران و مادرانشان نمی

هرج و مرج در مسائل جنسی باال گرفت، . دیرین را به کنار نهادند و به صورت افراد خوشگذران و بیمباالت درآمدند

  .هاي سرراهی زیاد شدند، هرزگی ادامه یافت بیماریهاي مقاربتی شیوع یافت، بچه

هاي محترم پرووانس بود، به استانداري  یکی از خانوادهاز ) 1814-1740(فرانسوادوساد - آلفونس - کنت دوناسین

ولی . آمد که زندگی او به عنوان یک سرپرست ناحیه سپري خواهد شد برس و بوژه رسید، و چنین به نظر می

پس از درگیري در . گشت اي می جوشید، و براي توجیه آن به دنبال فلسفه تصورات و آمال جنسی در وجودش می

محکوم » جنایتهاي سم خوراندن ولواط«پرووانس به جرم -آن- تر در آن شرکت داشتند، در اکسامري که چهار دخ

ولی فرار کرد، اسیر شد، دوباره فرار کرد و دست به اعمال ناشایست زد، به ایتالیا گریخت، به فرانسه . به مرگ شد

بیرون  1790در . زندانی شد) 1789(و باستیل و شارانتون ) 1784-1778(بازگشت، در پاریس دستگیر و در ونسن 

در دورة وحشت، به تصور آنکه جزو . شد» سکسیون دپیک«منشی  1792آمد و به دفاع از انقالب پرداخت؛ در سال 

در زمان ناپلئون . مهاجران بوده و اینک بازگشته است، او را دستگیر کردند، ولی پس از یک سال رهایش ساختند

این دو اثر داستان تجارب جنسی . او را به زندان افکندند) 1792(و ژولیت ) 1791(به سبب انتشار ژوستین ) 1801(

داد، و مهارت ادبی قابل توجه خود را در  هاي غیرعادي را ترجیح می خواه عادي و خواه غیرعادي است؛ مؤلف جنبه

وقوف کامل به لذت بردن از  برد؛ به عقیدة او، همۀ امیال جنسی طبیعی است و انسان باید با دفاع از آنها به کار می

 .شداي جاویدان  به این مفهوم آخر، نام او با کلمه. آنها بپردازد، ولو آنکه لذت جنسی را از زجر دادن به دست آرد

ت؛ در بیمارستانی در شارانتون هاي پر طنزي نوش سالهاي آخر عمر را در زندانهاي مختلف گذراند، نمایشنامه

.درگذشت

زنان . در طی انقالب، سخن از همجنس بازي دانشجویان به میان آمده است، و شاید در زندانها نیز رواج داشته است

دشتهاي (شان  روایال، باغهاي تویلري، کوچۀ سنتیلر و کوچۀ پتی- ها مخصوصاً نزدیک پاله خانه روسپی و فاحشه

ها و اپراها و حتی در سرسراهاي مجلس مقنن و کنوانسیون  شدند؛ این گونه زنان در تماشاخانه یزیاد دیده م) کوچک
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، 1793آوریل  24در . یافت که نشانیها و تاکس زنان در آن ذکر شده بود هایی انتشار می جزوه. نیز در تردد بودند

یري از مصیبت شدیدي که بر اثر به منظور جلوگ …مجمع عمومی،«: بخش تامپل دستوري بدین مضمون صادر کرد

» کند، سست شدن اخالق عمومی و هرزگی و بیشرمی زنان پیش آمده است، بدین وسیله اعضاي زیر را منصوب می

روبسپیر از . هاي گشتی تشکیل شد، و بعضی از مجرمان بیدقت گرفتار آمدند بخشها مبارزه را ادامه دادند؛ دسته. الخ

دوباره ظاهر شدند و در دورة » دختران«از مرگ او از توجه محافظان کاسته شد، این کار حمایت کرد، ولی پس 

هیئت مدیره کارشان باال گرفت، و زنانی که در امر جنسی تجارب طوالنی کسب کرده بودند رهبران مد و جامعه 

  .شدند

براي ازدواج، کشیش الزم . شاید امکان داشت که در نتیجۀ سهولت روزافزون ازدواجهاي زودرس، جلو فحشا را بگیرند

رفت؛ و این امر فقط مستلزم تعهدي دوجانبه  ، تنها ازدواج مدنی قانونی به شمار می1792سپتامبر  20نبود؛ پس از 

شد که زنی و مردي  در میان طبقات پایین، دیده می. رسید بود که در برابر متصدیان امر ازدواج به امضاي طرفین می

در فرانسه چهل و  1796کودکان حرامزاده زیاد بود؛ در سال . کنند مت با هم زندگی میمزاح بدون ازدواج و بدون 

که (، بیست چهار درصد از عروسان شهر مولن 1839و  1789میان سالهاي . چهار هزار بچۀ سرراهی وجود داشت

. ، در هنگام ازدواج آبستن بودند)اي براي دیگر شهرها بود نمونه

شد؛ افراد با استطاعت احتماالً  دیم مرسوم بود، زناکردن شوهر غالباً نادیده گرفته میهمان گونه که در رژیم ق

طالق بنا به . کردند هایی داشتند، و در دوره هیئت مدیره آنها را علناً به عنوان همسرانشان معرفی می معشوقه

ابر یک مقام شهرداري انجام ، قانونی شد؛ بنابراین، طالق با توافق طرفین در بر1792سپتامبر  20تصویبنامۀ 

  .گرفت می

قدرت پدر و مادر در نتیجۀ افزایش نسبی حقوق قانونی زن و همچنین خودنمایی و ادعاي جوانانی که آزاد شده 

  :گفت  مسافرت کرده بود، از قول باغبانی می 1802آن پلمپتر که در فرانسه در . بودند کاهش یافت

کسانی که خود را میهن پرست . کانمان را به سبب خطاهایشان مالمت کنیمکردیم که کود در طی انقالب جرأت نمی

شد، به طوري  این کار باعث سرکشی آنها می. دانستند نامیدند تنبیه کودکان را بر خالف اصول اساسی آزادي می می

ت نکند و به او خواست که دخال کرد که فرزند خود را مالمت کند، بچه از او می که هرگاه یکی از والدین جرئت می

سالها طول خواهد کشید که آنها را . . . . ما آزاد و برابر هستیم؛ جمهوري تنها پدر ماست و غیر از او نیست: گفت می

  .سر عقل بیاوریم

. خواندند جوانان آن را با رغبت می) هاي معاصر بر طبق نوشتۀ یکی از روزنامه(مطالب خالف عفت، بسیار بود، و 

شروع به ) 1871مانند ( 1795مادرانی که پیش از این طرفدار اصالحات اساسی بودند در سال  بعضی از پدران و

شد، به امید آنکه آنها را از نتایج سست شدن  فرستادن فرزندان خود به مدارسی کردند ك به وسیلۀ کشیشها اداره می

انیان انقالب فرانسه است، ولی برقراري آمد که خانواده از قرب تا مدتی چنین به نظر می. آداب و اخالق نجات دهند

انضباط در زمان ناپلئون آن را یکچند نجات داد، تا آنکه انقالب صنعتی با نیرویی تدریجیتر ولی ثابتتر و اساسیتر در 

  .کار آمد

د؛ زنان، براثر ظرافت و نفوذ تهذیب کنندة رفتار و همچنین پرورش افکار خود در رژیم گذشته، مقامی ارجمند داشتن

زنان طبقۀ عوام به طور  1789اما در سال . ولی این تکامل بیشتر محدود به اشراف و افراد باالي طبقۀ متوسط بود

توان گفت که آنها بودند که انقالب را برپا کردند، زیرا به ورساي رفتند و شاه و ملکه را  آشکار وارد سیاست شدند؛ می

 1790در ژوئیۀ  .آوردندجدید خود طغیان کرده بود، به پاریس به عنوان اسیر جماعتی که بر اثر کشف قدرت 
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کوششی به وسیلۀ مادام  اي انتشار داد تحت عنوان دربارة اعطاي حقوق مدنی به زنان، در دسامبر کوندورسه مقاله

.ه عمل آمدالدرس جهت تشکیل باشگاههایی براي آزادي زنان ب

صداي زنان در سرسراهاي مجالس مقننه پیچید، ولی اقداماتی که به منظور سازماندهی آنها براي پیشرفت حقوق 

کارانۀ بعد از ترمیدور به جایی  سیاسیشان انجام گرفت در هیجان جنگ، خشم دورة وحشت، و عکس العمل محافظه

توانست تقاضاي طالق کند، ورضاي پدر و  زن، مانند شوهر، می: اي موفقیتها در این زمینه به دست آمد پاره. نرسید

در دورة هیئت مدیره، زنان اگرچه حق رأي نداشتند، در سیاست به . مادر در ازدواج کودکان صغیرشان الزم بود

اس دادند، و آزادي جدید خود را در آداب و اخالق و لب صورت نیرویی علنی درآمدند و وزیران و ژنرالها را یاري می

دربارة آنان  1795ناپلئون که در آن زمان بیست و شش ساله بود در . کشیدند خود با کمال افتخار به رخ مردم می

  :چنین گفت 

زنان بسیار زیبایی را در اطاق . توان دید می - ها ها، گردشگاههاي عمومی، کتابخانه در تماشاخانه - زنان را همه جا

است که زنان درخور این نفوذ و ] در پاریس[ناطق روي زمین فقط همین جا از تمام م. یابیم مطالعۀ استادان می

اگر زنی . اند در واقع مردان شیفتۀ آنانند، به فکر چیز دیگري نیستند، و فقط به وسیلۀ آنها و براي آنها زنده. تأثیرند

  . ندگی کندبخواهد بداند که حق او تا چه اندازه است و چه قدرتی دارد، باید شش ماه در پاریس ز

III  - آداب  

اشراف، ضمن فرار از برابر طوفانی که جامعه . آداب، تقریباً مانند هر چیز دیگر، تحت تأثیر نوسانات انقالبی قرار گرفت

ساخت، القاب غرورآمیز، رفتار مؤدبانه، زبان مطبوع، امضاهاي گلدار، آسایش اطمینانبخش، وقار، و  را متعادل می

پس از چندي ادب سالن، نزاکت رقص، و لغات آکادمی به صورت نشانهاي اشراف . بردند متانت خویش را با خود

عنوان افراد کهنه پرست مظنونی که از برابر طوفان گریخته  کنندگان از آنها، به درآمد، و امکان داشت که استفاده

شهروند شده بودند؛ به کسی  ، همۀ فرانسویان از زن و مرد و با تساوي کامل1792تا سال . باشند، بازداشت شوند

با وجود این، از . رفت شد؛ و کلمۀ شما جاي خود را به تو داد که در خانه و کوچه به کار می مسیو و مادام گفته نمی

دوباره رایج ) شما(، خطاب کردن با ضمیر دوم شخص مفرد تو از رواج افتاد و ضمیر دوم شخص جمع 1795سال 

 1810در زمان ناپلئون، القاب دوباره بازگشت؛ در سال . ند را از اعتبار خارج کردندشد، و مادام و مسیو کلمۀ شهرو

  .بیش از هر دورة دیگر لقب وجود داشت

: کردند که عبارت بود از  مردان متمول از مدتها پیش لباس اشرافی بر تن می. لباس با آهستگی بیشتري تغییر یافت

تمال گردن با گرة گشاد، جلیقۀ رنگی و گلدوزي شده، کتی که تا زانو کاله بلند و سه گوشه، پیراهن ابریشمی، دس

 1793در سال . هاي چهارگوش رسید نیم شلواري تا زیر زانو، جوراب ابریشمی، و کفشی داراي سگک با پنجه می

ب لباس ملی جدید را تغییر دهد، و آن را با خصلت جمهوري و طبیعت انقالب متناس«کمیتۀ نجات ملی کوشید که 

.؛ ولی فقط افراد پایین طبقۀ متوسط شلواربلند کارگران و پیشه وران را پوشیدند»سازد

پوشید، و هیچ چیز از لحاظ جالل و شکوه برتر از لباسهاي رسمی هیئت مدیره  خود روبسپیر مانند اشراف لباس می

. پیروز شد) کولوت(علیه نیم شلوار  بود که شلوار بلند در نبرد 1830در سال . نبود که با راس آن را رواج داده بود

  .شدند دیده می کارمانیولکولوتها بودند که با کاله سرخ انقالب و  -فقط سان

ژاك . ستلباس زنان تحت تاثیر عقیدة انقالبی قرار گرفت که انقالب دنباله رو جمهوري روم، و یونان دورة پریکلس ا

رهبر هنر در فرانسه بود، در موضوعات نخستین خود از قهرمانان کالسیک  1815تا  1789لویی داوید، که از سال 

از این رو زنان شیکپوش پاریس، پس از سقوط روبسپیر . آراست کرد، و آنها را به جامعۀ کالسیک می استفاده می

اي ساده و گشاد  ور افکندند، به عنوان لباس رسمی خود جامه، زیردامنی و زیر پیراهن را به د)پیورتن(پیرایشگر 
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اختیار کردند که به اندازة کافی شفاف بود و قسمت اعظم برجستگیهاي نرمی را که مردان سیراب نشدنی را مسحور 

آوردند  پایین می اي بردند، تا پستانها را نگاه دارد؛ یقه را به اندازه خط کمربند را معموالً باال می. داد کرد نشان می می

به جاي کاله، . اي کوتاه می ساختند که بازوان فریبنده را آشکار سازد که سینه دیده شود؛ و آستینها را به اندازه

پزشکان از مرگ زنانی . پاشنه رواج یافت گیسوبند مرسوم شد و به جاي کفشهاي پاشنه بلند، کفشهاي سرپایی و بی

ها یا گردشگاهها در معرض هواي شبهاي پاریسی که  رق دار خود در تماشاخانهخبر دادند که به سبب لباس زرق و ب

یعنی پسران و دختران  - »شگفتی انگیزها«و » باورنکردنیها«در این ضمن، . شود قرار گرفته بودند به سرعت سرد می

گروهی از . هاي عجیب و غریب توجه مردم را به خود جلب کنند کوشیدند که با جامه شیکپوش و خوش لباس می

ظاهر شده بودند مورد مالمت شومت دادستان  1792زنان که در جامۀ مردان در برابر شوراي بخشهاي پاریس در 

خواهید مرد باشید، آیا به قسمت و نصیب خود قناعت  پروایی که می شما زنان بی«: وي به آنان گفت. کل قرار گرفتند

اید؛ قانونگذار و قاضی در اختیار شما هستند،  احساسات مستولی شده خواهید؟ شما بر کنید؟ بیشتر از این چه می نمی

. استبداد شما تنها نیرویی است که قوة ما از نبرد با آن عاجز است، زیرا استبداد عشق، و در نتیجه کار طبیعت است

از طبیعت کار  اما زنان اطمینان داشتند که بهتر ».به نام همان طبیعت، همانطور که طبیعت خواسته است بمانید

منتشر شد، خانم بروکن اعالم داشت که هنوز  1792اوت  15در اعالنی که در روزنامۀ مونیتور به تاریخ . خواهند کرد

پودر مشهوري را که جهت تبدیل موهایی سرخ یا سفید به خرمایی یا سیاه براي یک بار استعمال الزم است در 

گذاشتند، که در بسیاري موارد از  مورد پسند نبود کاله گیس می در صورت لزوم، روي موهایی که. اختیار دارد

کامالً عادي بود که مردان طبقۀ باال و متوسط  1796در . گیسوان بریدة زنانی بود که توسط گیوتین اعدام شده بودند

. موي بلند و بافته داشته باشند

دادند، و نسبت به آنچه  دي خود را ادامه میدر طی دو سال اول انقالب، هشتصد هزار نفر جمعیت پاریس زندگی عا

در آن زمان زندگی براي طبقات باال به اندازة کافی . کردند گذشت، تصادفاً توجه و عنایتی می در مجلس یا زندانها می

ها همچنان به دید وبازدید از یکدیگر و صرف ناهار، شرکت در مجالس رقص، مهمانیها،  خانواده: خوشایند بود

و سقوط روبسپیر در ژوئیۀ  1792حتی در دورة آشفتۀ میان قتل عامهاي سپتامبر . و بازیها مشغول بودندکنسرتها، 

، دورانی که دو هزار و هشتصد نفر در پاریس اعدام شدند، زندگی تقریباً براي همۀ باقی ماندگان عبارت بود از 1794

  :چنین گزارش می دهد 1794سباستین مرسیه در . کار، بازي، روابط جنسی، عشق پدر و مادر

پوشیم، و زندگی  لباس ژنده می. کنند که ما سراپا غرق در خونیم خوانند تصور می هاي ما را می خارجیانی که روزنامه

رسند، که در هر  می -شانزلیزه- ببینید چقدر تعجب خواهند کرد وقتی که به آن خیابان با شکوه. مصیبت باري داریم

آن منظرة سحرانگیز که به طرف تویلري امتداد . . اند، و بعد  زیبا و دوست داشتنی ایستادهها و زنان  سوي آن درشکه

بازیهاي مرسوم ! شود آن باغهاي عالی، که اکنون بیش از پیش سرسبزتر است و بیشتر از آنها مواظبت می. . . دارد و 

پارکهاي تفریحی نیز مانند باغهاي  …ي گیر عبارت بود از توپ بازي، تنیس، اسب سواري، اسبدوانی، مسابقات کشتی

توانست فال خود را بگیرد  در روزهاي آفتابی انسان می - مانند دوازده هزار پارك دیگر -تیوولی وجود داشت که در آن

و از سرنوشت خویش مستحضر شود؛ چیزهاي الزم را از دکانها بخرد؛ به تماشاي آتشبازي، بندبازي یا باالرفتن بالونها 

همچنین . ؛ به کنسرت گوش دهد؛ یا کودکان را روي چرخ فلک بگذارد تا به تفریح و سرگرمی مشغول شوندبپردازد

اي در هواي آزاد بنشیند یا به کاله فرنگی کافه دوفوا برود، یا در یک کافۀ اشرافی مانند  توانست در کافه انسان می

کافۀ (مانند کاوو یا سوواژ یا لزاوگل  -ر کلوبهاي شبانهتورتونی یا فراسکاتی استراحت کند، یا به دنبال جهانگردان د

نیز ممکن بود انسان به . خود را سرگرم کند - جایی که رامشگران نابینا مشغول نواختن آالت موسیقی بودند -)کوران

ي ها نیز می توانست به یکی از جشنواره. یا به بحثی سیاسی گوش دهد» گپ بزند«باشگاهی برود، مطالعه کند، یا 
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. مفصل و رنگارنگی برود که به وسیله دولت تشکیل یافته و به دست هنرمندان مشهوري مانند داوید آراسته شده بود

خود را  توانست شریک رقص اگر میل داشت که رقص جدید والس را که بتازگی از آلمان آمده بود امتحان کند، می

. رة بیابددر یکی از سیصد رقاصخانۀ عمومی پاریس در دورة هیئت مدی

به بعضی از مهاجران اجازة بازگشت داده شده بود؛ : کرد از سالهایی بود که انقالب فروکش می) 1795سال (اکنون 

ها و  آمدند؛ و طبقۀ بورژوا ثروت خود را به وسیلۀ خانه نجبایی که خود را پنهان کرده بودند از مخفیگاه خود بیرون می

اهالی پاریس از آپارتمانها . گذاشت جواهرات، و ضیافتهاي باشکوه به نمایش میاثات گرانقیمت، زنان شیکپوش داراي 

آفتاب یا هواي شامگاهی در باغهاي تویلري یا لوکزامبورگ یا در طول  شدند تا از  اي خود خارج می هاي اجاره و خانه

مدند؛ بادبزنهاي مصور براي معرفی آ بندوبار خود شکوفه وار بیرون می زنان با لباسها زیبا و بی. شانزلیزه لذت ببرند

» جامعه«در یک کلمه. ساخت تر می صاحبش از هر کالمی رساتر بودند و کفشهاي زیباي آنها پاهایشان را فریبنده

  .احیاء شده بود

دار و فیلسوفان مشهور جهان نبودند  دادند در این زمان از اعیان نسب اي که آن را تشکیل می اما حدود صد خانواده

اي بودند که ثروت خود را  درخشیدند؛ بیشتر آنها افراد تازه به دوران رسیده ر سالنهاي شبهاي قبل از انقالب میکه د

مالی، یا توسط دوستان سیاسی به دست  کاریهاي از مستغالت کلیسایی، قراردادهاي ارتشی، انحصارات تجاري، ریزه

هاي کوندورسه و هلوسیوس  ونها به منازل ژانلیس یا بیوهبعضی از بازماندگان پراکندة روزگار بورب. آورده بودند

سخنان جالبی ) به استثناي محفل مادام دوستال(رفتند؛ ولی در بیشتر سالنهایی که پس از مرگ روبسپیر باز شد می

د، ش شد؛ و گوینده داراي آن امنیت و اعتماد به نفسی که از اطمینان طوالنی به ثروت این جهانی ناشی می گفته نمی

در قصر ) از اعضاي هیئت مدیره(سالن برجسته در این هنگام سالنی بود که در اطاقهاي راحت باراس . نبود

یافت؛ و فریبندگی این سالن در شخصیت فیلسوفان حاضر  لوکزامبورگ یا در قصر او به نام شاتودوگروبوا تشکیل می

  .ژوزفین دوبوآرنه بوددر آن نبود، بلکه در زیبایی و لبخندهاي خانم تالین و خانم 

با او ازدواج  1794دسامبر  26وي که در . شد، و خانم تالین دیگر همسر تالین نبود ژوزفین هنوز بوناپارت نامیده نمی

شد پس از چندي  نامیدند، آن تروریستی را که صحنه خارج می می» نوتردام دوترمیدور«کرده بود و تا مدتی او را 

زدند، ولی بیشتر آنها  بعضی از روزنامه نویسان به اخالق و رفتار او طعنه می. ده بودترك گفته و معشوقۀ باراس ش

مسحور لبخندهایش بودند، زیرا در زیبایی او چیزي غرورآمیز نبود، و خود او به سبب لطف و مهربانی زنان و 

ولی حتی او را زیباتر از  نامید،» ونوس کاپیتولین«آبرانتس او را بعدها /دوشس د. همچنین به مردان شهرت داشت

شد، و همۀ آنها  کارفیدیاس خواند؛ زیرا در او همان کمال صورت و ترکیب، همان تناسب دست و بازو و پا، دیده می

داد، و زیبایی آنها را با  یکی از صفات با راس این بود که هم به او و هم به ژوزفین پول می ».بودداراي حالتی دلپذیر 

داد در حظ بردن از آن زیبایی با صدها تن از رقیبان احتمالی  نگریست، و در ضیافتهایی که می چشم شهوانی نمی

.شریک بود، و با تصرف ژوزفین از طرف ناپلئون موافقت کرد

IV – و نمایشنامه موسیقی  

اي به آوازخوانی دوره گرد بدهید تا چند بار براي شما آواز  کافی بود سکه. در دوران انقالب هر نوع موسیقی ترقی کرد

 »شددرست خواهد «توانستید به مردم ملحق شوید و بورژواها را با کارمانیول یا خواندن سرود  بخواند، یا می

در کنسرت . بلرزانید - که همه چیز آن غیر از عنوانش را روژه دولیل ساخت -بترسانید، یا مرزها را با سرود المارسیز

صدایش دلها و سقفها را به لرزه وي کاروزوي زمان خود بود،  -توانستید از آوازهاي دومینیک گارا لذت ببرید می فدو

سازمان ملی «، کنوانسیون  1793در دورة وحشت، . آورد، و به سبب برد صدایش در سراسر اروپا شهرت داشت در می

. لیور ساالنه به عنوان حق التعلیم ششصد دانشجو به آن اختصاص داد 000/240را افتتاح کرد و مبلغ » موسیقی
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کمیک ـ  توانستند براي تماشا نمایشنامۀ آرمید به اپرا بروند یا در اپرا ورد، پاریسیها میحتی در شبی که روبسپیر تیر خ

  .ماجراي پل و ویرژینی را ببینند

غیر از موفقیت در ساختن آهنگ براي نغمۀ ) 1837-1760(فرانسوالوزوئور  -ژان. اپرا هم طی انقالب ترقی کرد

در همان سال در مورد تلماك اثر فنلون دست یافت، همۀ فرانسویان پیر، به موفقیت دیگري - عاشقانۀ برناردن دوسن

را با فریاد و وحشت الکاورن، که هفتصد بار بر روي صحنه آمد، تکان داد؛ طی دورة رونق و اقتدار ناپلئون همچنان به 

ف عمر کوتاهتري ظر) 1817- 1763(اتین مئول . کار مشغول بود، و آن قدر زنده ماند تا به برلیوز و گونو درس بدهد

شد  کمیک ساخت؛ در عین حال، ستایش خرد او که بر اساس همسرایی خوانده می -بیش از چهل اپرا براي اپرا

  .درآوردوي او را به صورت بت موسیقی عصر انقالب ) 1794(و همچنین آهنگ عزیمت ) 1793(

در فلورانس به  1760وي در . یقیدان فرانسه در انقالب ماریا لویجی کارلوسالواتوره کروبینی نام داشتبزرگترین موس

در شش سالگی شروع به آموختن موسیقی کردم و در نه سالگی به تصنیف «: دنیا آمد، و چنانکه خود گوید

سرود نیایش خدا (ک ته دئوم یک سرود در ستایش مریم، ی تا شانزده سالگی سه آهنگ مخصوص قداس،» .پرداختم

لئوپولد، مهیندوك سخاوتمند توسکانا، دربارة او مدد  1777در . ساخت)آواز(و سه کانتات  اوراتوریو، یک )و عیسی

ال، کروبینی استاد ترکیب کونترپوان معاشی مقرر کرد تا نزد جوزپه سارتی در بولونیا به تحصیل بپردارند؛ در چهار س

به پاریس بازگشت، و جز  1786او را به لندن دعوت کردند، ولی در آنجا کارش باال نگرفت، و در  1784در . شد

در آنجا، در نخستین اپراي خود به نام دموفون سبک با نشاط . در آن اقامت کرد) 1842(اي کوتاه، تا پایان عمر  دوره

ت از تابع قرار دادن حکایت و ارکستر نسبت به آهنگ بود ترك گفت و از گلوك پیروي کرد و به ناپلی را که عبار

بزرگترین . رفت که در آن، آهنگ تابع تکامل مطلب و پیرو موسیقی ارکستر و همسرایی بود» اپراي بزرگ«دنبال 

در اثر مشهور دیگري به نام ). 1797(و مده ) 1791(موفقیت او در پاریس در دورة انقالب عبارت بود از لودوئیسکا 

در زمان این شهاب ثاقب دوباره یادي از او به میان . دورة پرزحمتی را در زمان ناپلئون آغاز کرد) 1800(دوروز 

.خواهیم آورد

در دورة انقالب، در پاریس بیش از سی تماشاخانه وجود داشت، و تقریباً همۀ آنها در شبهاي متوالی، حتی در دورة 

بازیگران در نتیجۀ انقالب از محدودیتهاي که از مدتها پیش به وسیلۀ کلیسا ایجاد شده . ، پر از تماشاچی بودوحشت

اما . نداشتند کردند، و از محرومیت اجسادشان از گورستانهاي مسیحی بیمی بود آزاد شدند؛ آنها به تکفیر اعتنایی نمی

ن مقرر داشت که هیچ نمایشنامۀ کمیک نباید داراي قهرمانی کنوانسیو) : 1795- 1790(تابع سانسور شدیدتري بودند

کمدي به . از طبقۀ اشراف یا احساسات و عواطف وابسته به آنها باشد ؛ تئاتر به صورت آلت تبلیغات دولت درآمد

  .سطحی پایین تنزل کرد، و تراژدیهاي جدید پیرو خط انقالب و همچنین پیرو وحدتهاي کالسیک شد

ژوزف تالما از محبوبیت  -ازیگران عمده مشهورتر از سیاستمداران بودند، و بعضیها مانند فرانسوابه طور معمول، ب

پدر تالما مستخدمی بود که بعداً دندانساز شد؛ به لندن رفت؛ کارش باال گرفت؛ و پسر خود . بیشتري برخوردار بودند

انگلیسی آموخت؛ به . گشت و دستیار پدر شدفرانسوا پس از پایان تحصیل باز. را براي تحصیل به فرانسه فرستاد

هاي او را دید؛ و به گروهی از بازیگران فرانسوي که در انگلیس بازي  مطالعۀ آثار شکسپیر پرداخت؛ نمایشنامه

در » سعید«در شخصیت  1787فرانسز شد، و نخستین بار در  ـ  در بازگشت به فرانسه، وارد کمدي. کردند پیوست می

پیکر متناسب، سیماي کامالً کالسیک، موي پر پشت و تیره و چشمان درخشان و . ي ولتر بازي کردیکی از تراژدیها

که وجود خود را مرهون  - سیاهش باعث پیشرفت او شد، ولی طرفداري او از انقالب او را در نظر بیشتر افراد گروه

  .دانستند منفور ساخت لطف پادشاه می
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هیجان انگیز آن تصویر و  م سوگند هوراسها اثر داوید، و تحت تأثیر قدرتتالما تصویري دید به نا 1785در سال 

از این رو درصدد آن برآمد که همان واقعیت را در مورد لباسهایی که بر . مطابقت دقیقش با لباسهاي قدیم قرار گرفت

با پیراهن رومیان قدیم و وي همکاران خود را به شگفتی انداخت، زیرا . کرد اعمال کند روي صحنه از آنها استفاده می

.رویه و ساق وبازوي عریان ظاهر شد تا نقش پروکولوس را در نمایشنامۀ بروتوس اثر ولتر بازي کند با کفش بی

 - هنگامی که در نمایشنامه اي از ماري. وي با داوید دوست شد، و تحت تأثیر شور و هیجان انقالبی او قرار گرفت

، قسمتهاي مخالف سلطنت را با چنان )1789نوامبر  4(کرد  نقش شارل را بازي میژوزف دوشنیه، به نام شارل نهم، 

شور و حرارتی ایفا کرد که بیشتر تماشاچیان و بسیاري از اعضاي گروه خود را، که هنوز تا حدي نسبت به لویی 

مجسم شده بود که  در عبارات مزبور، شارل نهم به صورت پادشاه جوانی. شانزدهم وفادار بودند، به وحشت انداخت

و » سرخها«با پیشرفت انقالب، کشمکش میان . را صادر کرده بود عامشب قبل از کشتار سن بار تلمی، فرمان قتل 

تالما، مادام وستریس اي باال گرفت که منجر به دوئل شد، و  در گروه او و در میان تماشاچیان به اندازه» سیاهها«

فرانسز که مورد لطف شاه بود بریدند و گروه مخصوص خود را در  - و دیگر بازیگران، از کمدي) بازیگر عمدة تراژدي(

در آنجا تالما، با بررسی تاریخ و . تشکیل دادند) قصر سلطنتی(روایال ـ  در مجاورت پاله» تئاتر جمهوري فرانسه«

وي براي تطابق هنر تغییر احساس . هایش، هنر خود را بهبود بخشید نمایشنامهشخصیت و لباس هر یک از اشخاص 

کرد؛ آهنگ بلند گفتارهاي خود و ارائۀ اغراق آمیز احساسات را تقلیل داد؛ و سرانجام  یا فکري با سیمایش، تمرین می

  .به صورت استاد مسلم هنر خود درآمد

تغییر یافته بود، نمایش دوست قوانین را که با ) تئاتر ملت(ناسیون گروه سابق، که اینک نامش به تئاتر دوال 1793در 

سپتامبر همۀ گروه را  4-3در شب . طنز و استهزائی جالب علیه رهبران انقالبی درست شده بود روي صحنه آورد

تغییر  هاي راسین ممنوع شد؛ کمدیهاي مولیر را نمایشنامه: گروه تالما سانسور شدیدي را پذیرفت . توقیف کردند

هاي مجاز انداختند؛  را از نمایشنامه - حتی مسیو و مادام - دادند یا قسمتهایی از آنها را حذف کردند؛ عنوانهاي اشرافی

پس از سقوط روبسپیر، بازیگران توقیف شده را . هاي فرانسه خواستار شدند و تصفیۀ مشابهی را در همۀ تماشاخانه

شد، گروه قدیم و جدید را به  بت که انقالب به پایان دورة خود نزدیک می، به همان نس1799مه  31در . آزاد کردند

روایال دادند، جایی که امروزه هنوز پایدار است و  - پاله» فرانسز -تئاتر«فرانسز ملحق کردند، ومرکز آن را در  - کمدي

  .کارش رونق گرفته است

V - هنرمندان

بر کناري اشراف و مهاجرت آنان به خارج؛ حفریات : ی قرار گرفت هنر در فرانسۀ انقالبی تحت تاثیر سه رویداد خارج

مهاجرت . ؛ و ربودن آثار هنري ایتالیا به توسط ناپلئون)به بعد 1738از (بقایاي باستانی در هر کوالنئوم و پمپئی 

فرانسه دور  اي که پول و سلیقۀ کافی براي خرید آثار هنري داشتند از طبقۀ اشراف باعث شد که بیشتر افراد طبقه

، اگرچه از تنعمات  فراگونار. لوبرن، به دنبال مهاجران حرکت کردندـ  شوند؛ و گاهی خود هنرمندان، نیز مادام ویژه

  .طبقۀ مرفه کامالً برخوردار بود، از انقالب طرفداري کرد، و تقریباً از گرسنگی مرد

آوردند چگونه اشراف آنها را نوکران و مزدوران  هنرمندان از آن لحاظ از انقالب طرفداري کردند که به یاد می سایر

داد که در سالنها تابلوهاي خویش را در  نامیدند، و چگونه آکادمی هنرهاي زیبا فقط به اعضاي خود اجازه می خود می

آکادمی مزبور را بر روي هر هنرمند صالحیتداري، خواه مجلس مقنن درهاي  1791در سال . معرض تماشا بگذارند

کنوانسیون آن آکادمی را به عنوان سازمانی اساساً اشرافی منحل کرد؛ . فرانسوي خواه خارجی، به منظور رقابت گشود

 -هیئت مدیره به جاي آن یک آکادمی هنرهاي زیباي دیگر به وجود آورد و مرکز آن را در لوور قرار داد 1795در 

شد که آثار  در آنجا به هنرمندان فرانسوي اجازه داده می. به صورت موزة عمومی درآمده بود 1792لوور در سال 
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را بررسی و از روي آنها کپی تهیه کنند؛ همچنین از روي اسبهاي . . . رافائل، جورجونه، کوردجو، لئوناردو، ورونزه، 

کنوانسیون  1793در . اندازه به طور شایسته استفاده نشده بود کلیساي سان مارکو؛ هرگز از اشیاي ربوده شده تا آن

به تدریج، طبقۀ متوسط مترقی جاي نجبا را به . حمایت دولت از جایزة رم و از آکادمی فرانسه در رم تجدید کرد

باال  شد، و بهاي آثار هنري تابلو 535پر از جمعیت و مملو از » 1795سالن «عنوان خریداران آثار هنري گرفتند؛ 

برعکس، الهامی که بر اثر کشف مجسمه ها و آثار . عجب آنکه انقالب موجب هیچ حرکتی افراطی در هنر نشد .رفت

به نهضت ) 1766(ولسینگ ) به بعد 1755از (هاي وینکلمان  مهندسی نزدیک ناپل، و هم در نتیجۀ نوشته

ش احیا کرد، و این عکس العمل به اندازه اي نئوکالسیسیم داده شده بود سبک کالسیک را با تمام مفاهیم اشرافی

غیر از (هنرمندان عصر برابري و مساوات . قوي بود که در برابر تاثیرات رومانتیک و دموکراتیک انقالب مقاومت کرد

، هم از لحاظ فرضیه و هم از لحاظ عمل، همۀ معیارهاي کالسیک و اصیل مانند نظم، )پرودون که مخالف بود

ش، خرد و منطق را به عنوان محافظ علیه عواطف، شور و هیجان، وجد، سوءاستفاده از آزادي، هرج انضباط، فرم، هو

و  کوینتیلیانوسچهاردهم اصول دیرین  )در هنر فرانسوي زمان لویی. و مرج و ضعف ناشی از احساسات پذیرفتند

شد؛ ولی در زمان لویی پانزدهم و لویی شانزدهم، رفته رفته از سبک باروك دور  کورنی و بوالو رعایت می. ویتروویوس

کرد، چنین به نظر می  چون روسو از احساس و دیدرو از احساسات طرفداري می. شد به سبک روکوکو گرایش یافت

.آري، نزدیک شده بود ولی در سیاست و ادبیات، نه در هنر. نتیک نزدیک شده استرسید که عصر روما

ماري وین، که براثر گزارشهاي رسیده از هرکوالنئوم و پمپئی به هیجان آمده بود،عازم ایتالیا شد و -ژوزف 1774در 

سوگند خورد که هیچگاه مفتون این جوان که آماده براي انقالب بود . لویی داوید را همراه خود برد - شاگرد خود ژاك

داشت تا  اما در وجود او عاملی خودسر وجود داشت که او را بر آن می. هنر محافظه کار و کالسیک باستان نشود

وي تا مدتی در برابر این . مجذوب عظمت شکل، سبک ساختمان، قدرت و سادگی طرحها در هنر یونان بشود

این احساس با طرد .تدریج تسلیم آن شد،و آن را با خود به پاریس آورداحساس مردانۀ خود ایستادگی کرد، ولی به 

دانست؛ و حتی با  مسیحیت به وسیلۀ انقالب موافق بود؛ جمهوري رومی عصر کاتو و سکیپیو را کمال مطلوب می

  .هاي یونانی مادام تالین هماهنگی داشت جامه

انگیز و تازة  هاي شگفت ات آسمانی سبک گوتیک؛ جنبهظاهراً این زمان وقت مناسبی بود براي کنار گذاشتن الهام

هاي غیرضروري وشاد سبک روکوکو؛ تصاویر زنان عریان و گلفام بوشه؛ و زیردامنهاي باد کرده در  سبک باروك؛ پیرایه

پیرایه در این  طرح و سبک کالسیک، سادگی در ساختمان، طرد روشهاي اشرافی، اتخاذ اشکال بی. تابلوهاي فراگونار

  .بایستی هدفهاي هنر و اصول فرانسۀ انقالبی باشد، فرانسه اي که احساساتی، دموکراتیک، و رومانتیک بود زمان می

اي بورژوا و مرفه به  در پاریس در خانواده 1748داوید، که طی انقالب و امپراطوري بر هنر فرانسه مستولی بود، در 

در شانزده سالگی وارد آکادمی هنرهاي زیبا شد، زیر . س نکرده بوددنیا آمد و هیچگاه نیازمندي و فقر وفاقه را احسا

به اطاقی رفت در را به روي خود بست، . نظر وین کار کرد، دوبار براي نیل به جایزة رم کوشید، درهر دو بار ناکام شد

لی دید، در زیست جاي او را خا شاعري که در همسایگی او می. و درصدد برآمد که با گرسنه ماندن خودکشی کند

دوباره در مسابقه شرکت جست و با ارائه  1774داوید در . جستجوي او برآمد، او را یافت، و با اصرار به او غذا خوراند

در رم شیفتۀ را فائل . تصویري به سبک روکوکو و با نام آنتیوخوس در حال مرگ از عشق ستراتونیکه جایزه را برد

و طرح پیش از اندازه ظریف بود کنار گذاشت؛ آثار لئوناردو را بارورتر و  شد، سپس آثار او را که از لحاظ حالت

تصاویر  پس از بررسی. نیرومندتر تشخیص داد؛ و در آثار پوسن، از لحاظ موضوع و شکل، فروشکوهی کشف کرد

ت حضرت مریم در عهد رنسانس، در تصاویر قهرمانان باستانی فلسفه، افسانه، و جنگ دقیق شد؛ و در پایتخ

.مسیحیت، از دین عیسی دست برداشت



۶٩١۴

به پاریس بازگشت و زنی متمول گرفت و پشت سرهم تعدادي تابلو از موضوعات کالسیک به سالنها تقدیم  1780در 

به رم رفت تا تابلوي سوگند هوراسها را که لویی  1784در . بلیزاریوس، آندروماخه، و تعدادي تصویر: کرد، مانند 

هنگامی که این تابلو را در رم به تماشا . رومی بسازد  اي یدن آن مأمور کرده بود، بر زمینهشانزدهم او را به کش

فقط تو و من نقاش هستیم؛ اما دیگران باید خودشان «: گذاشت، پمپئو باتونی از نقاشان کهنسال ایتالیایی به او گفت 

عرضه » 1785سالن «عنوان سوگند هوراسها به در مراجعت به پاریس، تابلوي خود را تحت » .را به رودخانه بیندازند

: پرستیی را که مذهب واقعی روم قدیم بود درك کرد اي لیویوس، داوید روحیۀ میهن در اینجا، در تاریخ افسانه. کرد

سوگند خوردند که جنگ میان روم و آلبالونگا را با نبردي تن به تن ) م.در قرن هفتم ق(سه برادر از خانوادة هوراس 

داوید تصویر برادران هوراس را در حال سوگند خوردن و دریافت . تن از برادران قبیلۀ کوریاتی به پایان برسانند با سه

شمشیر از طرف پدر ترسیم کرده، ودر این ضمن نشان داده است که خواهرانشان که یکی از آنها نامزد یکی از 

اب هوراس اثر کورنی از این ماجرا خبر داشتند، حالت فرانسویان، که با خواندن کت. کنند کوریاتیها بود، زاري می

برطبق این حالت، ملت باالتر از فرد، و حتی باالتر از . پرستی شدیدي را که در آن تصویر بود احساس کردند میهن

ب شاهی که صمیمانه خود را وقف اصالحات کرده بود، و شهري که در این زمان بر اثر انقال. آمد خانواده، به شمار می

آشفته شده بود، در تحسین و تمجید از این هنرمند همداستان شدند، و رقیبانش به مهارت او در نشان دادن 

موفقیت سوگند هوراسها یکی از کاملترین و مهمترین . شجاعت قهرمانانه، فداکاري پدرانه، و تأثر زنانه اعتراف کردند

  .غلبۀ سبک کالسیک بودشود، زیرا که به مفهوم  موفقیتهاي تاریخ هنر محسوب می

تابلو مرگ  1787داوید، که بر اثر روش خود و انتخاب موضوعاتش تشویق شده بود، متوجه یونان شد و در سال 

بزرگترین کوشش در راه هنر از زمان «سرجاشوا رنلدز که این تابلو را در پاریس دید، آن را . سقراط را عرضه کرد

دو سال بعد، داوید به . شد در روزگار پریکلس باعث افتخار آتن می«ت دانست و گف» میکالنژ و رافائل به بعد

موضوع تابلو مربوط بود به . آوردن لیکتورها اجساد فرزندان بروتوس را به نزد او، کشید: هاي رومی بازگشت و افسانه

قراري سلطنت به که دو فرزند خود را به سبب توطئۀ آنها جهت بر) ق م 509(گفتار لیوي دربارة آن کنسول رومی 

شد،  این تابلو قبل از سقوط باستیل، و ظاهراً بدون توجه به شورشی که بزودي برپا می. مرگ محکوم کرده بود

وزیر هنر لویی شانزدهم جلو نمایش آن را گرفت، ولی سرو صداي مردم باعث ورود آن به . سفارش داده شده بود

 کردند، و داوید ند از آن به عنوان بخشی از انقالب تمجید میآمد گروههایی که به دیدن آن می.شد» 1789سالن «

.خود را سخنگوي هنري عصر خویش یافت

وي اصول انقالب را پذیرفت؛ . از آن به بعد، داوید سیاست و هنر را با هم به پیوست و خود را وقف انقالب کرد

د و آن را بیاراست؛ وشهیدان آن را جاویدان رویدادهاي آن را با تابلوهاي خود نشان داد؛ براي آن جشنها تشکیل دا

داوید براي ) 1793ژانویۀ  20(فارژو به دست یکی از سلطنت طلبان به قتل رسید - هنگامی که لوپلتیه دوسن. کرد

کنوانسیون نیز آن . جاودان کردن آن منظره شروع به کار کرد، و ظرف دو ماه آن تابلو را به کنوانسیون تقدیم داشت

، گروهی زاري کنان وارد سرسراي )1793ژوئیۀ  13(وقتی که مارا، به قتل رسید . دیوار خود نصب کردرا بر روي 

داوید، کجایید؟ شما تصویر لوپلتیه را که به خاطر کشورش جان داده «: کنوانسیون شدند؛ کسی از آن میان پرسید

این کار را «: داوید از جا برخاست گفت» .یداید؛ تصویر دیگري دارید که باید بکش براي آیندگان به جا گذاشته. است

در این تابلو، ما را در حالی نشان داده شده است . اکتبر به کنوانسیون آورد 11وي تابلو تمام شده را در » .خواهم کرد

مچاله شده دارد، و  اي نامهکه نیمی از بدنش در وان حمام فرو رفته، سرش بیروح به عقب خم شده، و در دستش 

بر روي قطعه چوبی که در کنار وان افتاده با کمال افتخار . یک بازویش سست و بیروح رو به کف گرمابه آویزان است

یی گرا در این تصویر، داوید از سبک خاص خود دور شده بود؛ شور انقالبی واقع» .داوید. تقدیم به ما را«: نوشته شده
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گذشته از این، تابلو مزبور و تابلو لوپلتیه با ترسیم حوادث جدید، سابقۀ . را جانشین سبک نئوکالسیسیسم کرده بود

  .کرد کالسیک را به هم زده بود؛ این دو تابلو هنر را شریک انقالب می

نیت عمومی انتخاب داوید در امر سیاست مردي چنان برجسته شده بود که او را به عضویت کمیتۀ ام 1794تا سال 

اي را براي ذکران خداي متعال به راه انداخت و تزیینات هنري آن را به  کرد دسته وي از روبسپیر پیروي می. کردند

پس از سقوط روبسپیر، داوید را به عنوان یکی از پیروانش دستگیر کردند، ولی بعد از سه ماه، بنا به . عهده گرفت

با تابلو  1799داوید به خلوت کارگاه خود بازگشت، ولی در سال  1795سال در . استدعاي شاگردانش، آزاد شد

نوامبر ناپلئون قدرت را به دست  10در . سیرت کردن سابینها شهرت خود را باز یافت اي به نام بی دورنما و استادانه

  .گرفت، و داوید که در این زمان پنجاه و یکساله بود به دوره اي جدید از موفقیت گام نهاد

VI - علم و فلسفه  

که براي آزادي خود  اي انقالب با علم محض مساعد نیست، بلکه به علوم عملی، براي مقابله با نیازمندیهاي جامعه

به این ترتیب بود که الووازیه، شیمیدان و متخصص مالیه، با اصالح جنس و تولید باروت، به . کند جنگد کمک می می

کرد؛ برتوله و سایر شیمیدانها که بر اثر محاصرة دریایی انگلیسیها تحریک شده و به انقالبات آمریکا و فرانسه یاري 

. شد پیدا کردند هیجان آمده بودند، موادي براي جانشینی شکر و بیکربنات دو سود و نیل که از خارج وارد می

بی این امر را رد کرد، و یاد با گیوتین اعدام شد، ولی سال بعد، دولت انقال 1794الووازیه به عنوان سودجو در سال 

هاي آنها را در مورد  هاي خود بودند حمایت کرد، و نقشه کنوانسیون دانشمندانی را که عضو کمیته. اورا گرامی داشت

برقراي سیستم متري پذیرفت؛ هیئت مدیره به دانشمندان درانستیتو دوفرانس مقامی ارجمند بخشید؛ الگرانژ، 

درخشند جزو اعضاي  در، دالمبر، برتوله، المارك، کوویه نامهایی که هنوز در تاریخ علم میماري لوژان -الپالس، آدرین

علم تا مدتی به عنوان اساس تعلیم و تربیت فرانسوي جانشین مذهب شد؛ بازگشت بوربورنها جلو . نخستین آن بودند

اوگوست کنت ) اثبات گرایی(یسم با توجه به فلسفۀ پوزیتیو) 1830(این نهضت را گرفت، ولی انقراض سلسلۀ آنها 

.همراه با تجلیل علم بود

را به صورت » حساب دیفرانسیل و انتگرال«الگرانژ . الگرانژ و لوژاندر آثار ارزشمندي از خود در ریاضیات به جا نهادند

بارة در 1827تا  1786لوژاندر از . دهد قاعده درآورد؛ معادالت آن هنوز قسمتی از علم مکانیک را تشکیل می

گاسپارمونژ، که فرزند فروشندة . انتگرالهاي بیضوي تحقیق کرد، و نتایج کار خود را در رسالۀ توابع منتشر ساخت

گردي بود، هندسۀ ترسیمی را ابداع کرد، و آن روشی بود براي نشان دادن اشیاي سه بعدي بر روي یک صفحۀ  دوره

اي مشهور دربارة هنر  به صورتی منظم درآورد؛ رسالهدوبعدي؛ وي به دست آوردن مس و قلع در سطح کشور را 

شرافتمندانۀ توپسازي نوشت؛ و به دولت انقالبی و ناپلئون در نتیجۀ خدمت طوالنی خود به عنوان ریاضیدان و مدیر 

برانگیخت؛ وي ) 1796(الپالس طبقۀ روشنفکر اروپا را با کتاب خود تحت عنوان بیان منظومۀ جهان . کمک کرد

ي سحابی آورد و کوشید که جهان را به عنوان یک دستگاه ماشینی محض نشان دهد؛ هنگامی که ناپلئون از ا فرضیه

الووازیه، » .به این فرضیه نیازي نداشتم«: او پرسید که این دستگاه ماشینی را چه کسی آفریده است، وي پاسخ داد

برتوله هم شیمی ). 1790(ا بینان نهادپدر شیمی جدید، به عنوان رئیس هیئتی خدمت کرد که سیستم متري ر

نظري و هم شیمی عملی را پیش برد، و به الووزایه کمک کرد تا روشی تازه براي نامگذاري مواد شیمیایی عرضه 

. به آهن و آهن به فوالد به کشور جنگدیدة خود خدمت کرد) سنگ معدن(بدارد، و با کشف طریقۀ تبدیل کانی 

وي شروع به  1797در سال . فتها به وسیلۀ میکروسکوپ در علم بافتشناسی پیشقدم شدگزاویه بیشا با بررسیهاي با

ایراد یک سلسله سخنرانی دربارة فیزیولوژي و جراحی کرد، و تحقیقات خود را در تشریح عمومی به صورت خالصه 



۶٩١۶

درصدد وي . ، در سن بیست هشت سالگی، به عنوان پزشک هتل دیو منصوب شد1799در ). 1801(شرح داد 

).1802(سقوط، در سن سی و یک سالگی، جان سپرد  بررسی تغییرات در اندامها بر اثر بیماري بود که در نتیجۀ

توان در مرحلۀ انتقالی پزشکی به فلسفه دانست، زیرا اگرچه مردم روزگارش او را بیشتر به عنوان  پیرکابانیس را می

در آخرین بیماري میرابوي محتضر حضور  1791در . آورد شناختند، نسل بعد او را فیلسوف به شمار پزشک می

در دانشکدة پزشکی دربارة بهداشت و طب قانونی و تاریخ پزشکی سخنرانی کرد؛ تا مدتی هم رئیس همۀ . داشت

وي نیز یکی از مردان برجستۀ متعددي بود که گوشۀ چشمی به بیوة همیشه دوست . بیمارستانهاي پاریس بود

آالمبر، /در اجتماعات منزل او با دیدرو، د. باخت یلسوف داشت، و در نهان با وي نرد عشق میداشتنی هلوسیوس ف

هنگامی که دانشجوي پزشکی بود مخصوصاً . کرد هولباخ، کوندورسه، کوندیاك،فرانکلین و جفرسن مالقات می

یق حواس تحصیل شناخت فقط از طر« و کوندیاك در آن موقع با بیان این نظریه که  - مجذوب کوندیاك شد

مفاهیم مادي این فرضیه مورد پسند کابانیس واقع شد، و با ارتباطاتی . بر صحنۀ فلسفۀ فرانسه مستولی بود» شود می

وي حتی متفکران پیشرفتۀ عصر خود را با این گفته به . که وي میان اعمال روانی و بدنی یافته بود هماهنگی داشت

عمالی که نتیجۀ آنها فکر است، الزم است که مغز را عضو مخصوصی به شمار براي پی بردن به ا«شگفتی انداخت که 

ها داراي وظیفۀ خاص هضم غذا، و کبد  آریم که وظیفۀ خاص آن ایجاد فکر است، به همان نحو که معده و روده

د، بدین با وجود این، کابانیس تجزیه و تحلیل کوندیاك را تعدیل کر ».داراي وظیفۀ خاص تصفیۀ صفرا است، الخ

شود  که حس در زمانی وارد موجود زنده می) همان گونه که کانت اخیراً در نقد عقل محض گفته بود(معنی که گفت 

ها و  گیرد، گذشتۀ خود را در یاخته اي شکل می که نیمی از آن تشکیل یافته است، و سپس بر اثر هر تجربه

از جمله احساسات درونی، حاالت غیرارادي، غرایز،  - دارد و قسمتی از یک شخصیت متحول را اش نگاه می حافظه

شود هر احساسی را که  مجموع حاالت روانی و بدنی که بدین گونه تولید می.دهد تشکیل می -عواطف، و امیال آن

به این مفهوم، کابانیس با کانت همعقیده بود که مغز به . آورد دارد به قالب ساختار و هدف خود در می دریافت می

وحۀ نانوشتۀ بی اهمیتی نیست که احساسات بر روي آن نقش بندد؛ بلکه دستگاهی است براي تبدیل صورت ل

داد  فکري که کانت بدین گونه به آن اهمیت می) ورزید کابانیس اصرار می(اما . احساس به قوة ادراك، فکر، و عمل

  .جوهري نیست که از دستگاه فیزیولوژي بافتها و عصبها جدا باشد

به عنوان  1802همرفته در  اي که کابانیس روي از دوازده رساله) 1796(م ظاهراً مادي در نخستین رساله این سیست

دهد که شدیداً در  نیرومند را نشان می) یا مغز(ها فکر  این رساله. روابط جسم و اخالق شخص انتشار داد آمده است

ه تقریباً یک بررسی روانشناسی فیزیولوژیکی است نخستین رسال. کند زمینۀ وسیعی از کنجکاوي و تفکر فعالیت می

: پردازد رسالۀ سوم به تجزیه و تحلیل ذهن ناخودآگاه می. کند که وابستگیهاي عصبی حاالت فکري را بررسی می

آورد؛ یا  ما با احساسات خارجی و داخلی ترکیب می شود و رؤیاها را بوجود می) یا احساسات عصبی(خاطرات انباشته 

در رسالۀ چهارم آمده است که . کند اخودآگاه در عقاید ما، حتی در هوشیارترین مراحل بیداري ما، تاثیر میبه طور ن

شود، به طوري که عقاید و اخالق شخص ممکن است از سن هفتادسالگی او به بعد با عقاید و  مغز با بدن پیر می

آمیز است در اینکه  لۀ پنجم عبارت از بحثی تلقینرسا. اخالق او از سن بیست سالگی به بعد کامالً فرق داشته باشد

در رسالۀ دهم آمده است که بشر . کند در احساسات و افکار ما تاثیر می - مخصوصاً جنسی - اي چگونه ترشحات غده

.شود تکامل یافته است در نتیجۀ تغییرات یاتحوالت تصادفی که موروثی می

که شانزده سال پس از مرگ او ) 1824(هایی دربارة علل اولیه  عنوان نامه  در کتابی منسوب به کابانیس و تحت

را که داراي عقل و اراده » علت اول«خود دست برداشته و ) ماده باوري(انتشار یافته است، ظاهراً وي از ماتریالیسم 

اثیر بدن ممکن است خاطرنشان کند که آن جراح بزرگ ما را از ت) ماده باور(شخص ماتریالیست . است پذیرفته بود
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آدم شکاك ممکن است تصور کند که راز هوشیاري باعث شده که کابانیس با . پیر بر روح خود، آگاه ساخته است

بدگمانی به ماده باوري بنگرد و عقیده داشته باشد که ماده باوري یک واقعیت بسیار پیچیده و آنی را ساده گرفته 

اي است که دربارة بینهایت  ود تذکر دهد که وي ذرهدر هر صورت، خوب است که فیلسوف گاهگاه به خ. است

  .کند گویی می گزافه

. دو نفر از عصر فیلسوفان زنده ماندند و در انقالبی که آن را با ذوق و شوق خواستار شده بودند شرکت جستند

که به شهرت رسیده بود، چون دید  1770کشیش رنال، که با کتاب خود تحت عنوان تاریخ فلسفی دو هند در 

اي متضمن اعتراض و  نامه 1791مه  31در نتیجۀ افراط عوام تیره شده است، در » عصر روشنگري» «روشنایی«

از مدتها پیش جرئت کرده بودم که پادشاهان را از «پیشگویی به مجلس مؤسسان فرستاد که در آن نوشته بود؛ 

وي اخطار کرد که بیدادگري عوام » .آنها بگویم وظایف خود آگاه سازم؛ اجازه بدهید که امروز اشتباهات مردم را به

همچنین از حق روحانیون در مورد تعلیم مذهب دفاع . همان اندازه ظالمانه و غیرعادالنه است که استبداد پادشاهان

کرد، و گفت تا زمانی که مخالفان مذهب و دشمنان کشیشها آزادند که افکار خود را بر زبان بیاورند، روحانیون نیز 

دولت در آن زمان به (گذشته از این، هم کمک مالی دولت را به مذهب تقبیح کرد . مند باشند د از حق مزبور بهرهبای

روبسپیر مجلس خشمگین را ترغیب کرد که از .و هم حملۀ عوام ضد روحانی را به کشیشها) داد کشیشها حقوق می

ال را مصادره کردند و او در فقر و ناامیدي ساله صرفنظر کند، ولی اموال رن تعقیب آن فیلسوف هفتاد و هشت

  ).1796(درگذشت 

زیست کلیۀ افراد برجسته را در پاریس، از هولباخ گرفته تا ناپلئون،  کنستانتین شاسبوف دو ولنه که طی انقالب می

وي پس از سالها مسافرت در مصر و سوریه، به عضویت اتاژنرو انتخاب شد و در مجلس مؤسسان تا . شناخت می

ها، یا تفکراتی  در همین سال، انعکاسات فلسفی سیاحتهاي خود را در کتاب خرابه. خدمت کرد 1791انحالل آن در 

چه عاملی باعث انقراض آنهمه تمدنهاي باستانی شده «:ولنه پرسیده بود. دربارة انقالبات امپراطوریها انتشار داد

مزبور به سبب جهلی است که بر اثر مذهب فوق طبیعی و خود در پاسخ گفته بود که علت انحطاط تمدنهاي » است؟

با همدستی دولتهاي مستبد در مردم به وجود آمده، و همچنین بر اثر دشواریهایی که در راه انتقال دانش از نسلی به 

حال که آن عقاید خرافی به سستی گراییده و اختراع چاپ، حفظ دانش و انتقال . نسلی دیگر به وجود آمده است

تواند امیدور باشد که بتواند فرهنگهاي پایداري بر اساس یک سلسله اصول  را تسهیل کرده است، بشر میتمدن 

اخالقی به وجود آورد که در آن دانش افزایش و توسعه یابد و تسلط بشر را بر تمایالت غیراجتماعی او بیشتر کند و 

پس از . روندن دستگیر و مدت نه ماه زندانی کردنداو را به عنوان عضو ژی 1793در . تعاون و وحدت را به پیش ببرد

آزادي، به آمریکا رفت و مورد استقبال جورج واشینگتن واقع شد؛ ولی چون رئیس جمهور ادمز او را به عنوان 

در زمان ناپلئون به مقام سناتوري رسید، با . ، بسرعت به میهن خود بازگشت)1798(جاسوس فرانسه معرفی کرد 

ه امپراطوري به مخالفت پرداخت، و گوشۀ عزلت اختیار کرد و به تحقیق مشغول شد، تا آنکه لویی تبدیل کنسوال ب

. وي، هم در خلع سلسلۀ بوربون دست داشت و هم در بازگرداندن آن. داد »پر«به او عنوان  1814هجدهم در سال 

.اتفاق افتاد 1820وفات او در سال 

VII  - کتابها و نویسندگان  

ساختند، و  داشتند؛ شاعران قافیه می با وجود فعالیت گیوتین، ناشران حوادث را از فراموشی و نسیان محفوظ می

آمیختند؛  گفتند؛ نمایشنامه نویسان تاریخ و عشق را با هم می کردند؛ سخنوران با حرارت سخن می اشعار را تقطیع می

گفتند؛ و دو زن نویسنده با مردان از  کردند؛ فیلسوفان از روزگار خود بد می یسان در گذشته تجدید نظر میتاریخنو
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یکی از آنها را که مادام روالن بود در زندان . کردند لحاظ عمق احساسات، شجاعت سیاسی، و قدرت هوش رقابت می

  .ایم و بر روي سکوي گیوتین دیده

. کرد ناشر فرانسوي است، همچنان در اصالح حروف و چاپخانه و صحافی کوشش می خانوادة دیدو، که مشهورترین

 - شرکتی به عنوان شرکت ناشران و کتابفروشان در پاریس تأسیس کرد؛ پسرانش فرانسوا 1713فرانسوا دیدو در سال 

کالسیک فرانسوي را به اي از آثار  فرانسوا به تجارب خود در امرچاپ سربی ادامه دادند، و مجموعه -آمبرواز و پیر

، و راسین )1799(، هوراس )1798(آمبرواز آثار ویرژیل -پیر، فرزند فرانسوا. دستور لویی شانزدهم منتشر کردند

توانستند بدون خواندن آنها از آنها لذت ببرند؛  را به صورتی چنان زیبا انتشار داد که خریداران متمول می) 1801(

آمبرواز، با ریختن نوع دیگري حروف به شهرت رسید، و به سبب  -دیگر فرانسوا فرزند) 1836-1764(فیرمن دیدو 

هیئت مدیره، «اي از کتاب،  نسخه 1884شرکت فیرمن دیدو در . اختراع فن کلیشه سازي مورد احترام واقع شد

ایم از آن کتاب  کر کردهرا انتشار داد که بسیاري از نقل قولهایی که در اینجا ذ» کنسوال، و امپراطوري، اثر پول الکروا

خوانیم که در سراسر دورة انقالب، فروش آثار ولتر و روسو به صدها هزار نسخه  می مثالً در آنجا. اقتباس شده است

، حق طبع و نشر براي نویسنده، تا ده سال پس از مرگش )1793ژوئیۀ  19(بر طبق فرمان کنوانسیون . رسید

. ماند محفوظ می

شاعران دهۀ انقالب که از لحاظ آرایش و سبک با یکدیگر فرق بسیار داشتند کار خود را در این  دو تن از مشهورترین

اشعار زیبا و » اگالنتین/ فیلیپ فرانسوا فابر د«. زیر یک تیغ جان سپردند 1794زمان آغاز کردند، و هر دو در سال 

ون، و نمایندة کنوانسیون شد؛ و در آنجا رأي آمیزي نوشت؛ رئیس باشگاه کوردلیه، منشی دانت هاي موفقیت نمایشنامه

اي جهت ایجاد تقویم جدید منصوب شده بود بسیاري  وي که به عضویت کمیته. به طرد ژیروندنها و اعدام پادشاه داد

به اتهام اختالس، جعل، و معامله با عمال خارجی و بازرگانان  1794ژانویۀ  12در . از نامهاي جالب ماهها را ابداع کرد

بارد، گوسفندان  بارد، باران می اي چوپان، باران می«در محاکمۀ خود، این شعر زیبا را خواند که . ودجو دستگیر شدس

ضمن . بدهکار نبود) اشعار شبانی(» پاستورال«؛ ولی اعضاي هیئت منصفه گوششان به »سفیدت را به خانه بازگردان

  .شعار خود را میان مردم توزیع کردهایی از ا ، نسخه)1794آوریل  5(حرکت به سوي گیوتین 

وي که در قسطنطنیه از پدري . تر ولی داراي سرنوشتی بدتر بود ماري دوشینه شاعري بهتر با اخالقی پسندیده-آندره

. ذوق ادبی خود را میان شعر یونانی و فلسفۀ فرانسوي تقسیم کرد) 1762(فرانسوي و مادري یونانی به دنیا آمده بود 

. به پاریس آمد؛ با داوید والووازیه طرح دوستی ریخت؛ و انقالب را با احتیاط پذیرفت 1784بیت شد؛ در تر» ناوار«در 

مخالفت ورزید؛ به مجلس ملی . ساخت با اساسنامۀ مدنی روحانیون، که دولت را به کلیساي کاتولیک مربوط می

امهاي سپتامبر را محکوم دانست؛ شارلوت تفکیک کامل کلیسا و دولت، و آزادي کامل مذاهب، را توصیه کرد؛ قتل ع

اي به کنوانسیون نوشت و خواستار شد که به  ستود؛ و در دفاع از لویی شانزدهم نامه» مارا«کورده را به سبب کشتن 

شاه اجازه دهد تا به علت حکم اعدام، از مردم استمداد کند؛ این عمل باعث شد که وي مورد بدگمانی ژاکوبنهاي 

چون او را به عنوان ژیروندن به زندان افکندند، عاشق زندانی زیبایی به نام مادموازل دو . قرار گیرد مسلط بر اوضاع

خوش آهنگترین آهی که از «سرود که المارتین آن را » اسیر جوان«کوایینی شد، و شعري خطاب به او تحت عنوان 

ادگاه آوردند، حاضر به دفاع از خود نشد، و به هنگامی که او را به د. نامید» هاي یک زندان بیرون آمده است روزنه

وي در زندگی خود دو شعر منتشر کرده بود، ولی بیست . آغوش مرگ، جهت نجات از عصر توحش و استبداد، شتافت

اي از اشعارش را انتشار دادند که او را به عنوان کیتس در ادبیات  و پنج سال پس از اعدام او دوستانش مجموعه

  ابراز کرد، شکایت آن دختر نیز بود، » اسیر جوان«شکایتی که وي در بند نهایی . دفرانسه شناسان

  توانی صبر کنی، دور شو، دور شو؛ اي مرگ، می
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  اند براي آرامش بخشیدن به دلهایی برو که گرفتار شرم و وحشت شده

  .اند و در محاصرة مصایب نومیدانه گرفتار آمده

  اهگاههایی سبزهنوز پن] االهۀ گله[براي من، پالس 

  و موزها هم آهنگهایی؛. هاي بسیار دارد و عشق، بوسه

  . خواهم بمیرم هنوز نمی

نمایشنامه نویس موفقی بود، آشوبی را که تالما با نمایش ) 1811- 1764(برادر جوان آندره به نام ژوزف دوشینه 

ستایش «نظامی بود و همچنین  را که آهنگی» آهنگ عزیمت«وي اشعار . به پا کرد به خاطر آورید» شارل نهم«

اي در گورستان  مرثیه«با ترجمۀ ماهرانه اثري از گري، تحت عنوان . خوانده شد سرود» ذکران خرد«را که در » آزادي

  .وي را به فرانسویان معرفی کرد» یک دهکده

سالهاي آخر عمر، از در . هنگامی که او را به عضویت کنوانسیون انتخاب کردند، از یک لحاظ شاعر رسمی انقالب شد

تابلویی تاریخی از وضع و پیشرفت ادبیات فرانسه از سال «طرف انستیتو مأموریت یافت که کتابی تحت عنوان 

وي قبل از اتمام آن کتاب درگذشت؛ با وجود این، کتاب مزبور شرح حال مفصل نویسندگانی است . بنویسد» 1789

جاویدانها بزودي . ر آنها را افراد تحصیلکردة فرانسوي به یاد ندارندکه روزگاري مشهور بودند و اکنون نامهاي بیشت

.شوند پس ازمرگ نابود می

شد، و ناشر افکار آنان بود، در دورة هیئت مدیره  ادبیات که در دورة کنوانسیون به دستور سیاستمداران نوشته می

عه زیاد شد، تعداد مردم چیزخوان فزونی صدها انجمن ادبی به وجود آمد، سالنهاي مطال. شخصیت خود را بازیافت

. انگیز کالسیک را گرفت هاي غم بیشتر ادبیات عبارت از داستان بود؛ داستانهاي خیالی و شعر جاي نمایشنامه. گرفت

ها گرفته تا ناپلئون،  اثر مکفرسن پس از ترجمه به زبان فرانسه، مورد پسند گروههاي مختلف، از مستخدمه» اوشن«

  .واقع شد

VIII - مادام دوستال و انقالب  

رفت، و در میان داستانهاي موفق  مادام دوستال زنی بود که بر اثر قدرت صدا و اخالق از سخنوران ممتاز به شمار می

و یک سلسله عشاق، انقالب را پذیرفت؛ عوام و دورة وحشت را تقبیح کرد؛ با ناپلئون در هر قدم به مبارزه پرداخت؛ و 

این امتیاز را داشت که در  نکرژرمن . پیمود، این زن تا پیروزي زنده ماند ن مراحل حیات را میضمن آنکه وي آخری

پدرش،که بزودي میلیونر شد، به مقام وزارت دارایی فرانسه رسید؛ مادرش، : اي برجسته و متمول به دنیا آمد خانوده

آورد، تا ندانسته یا  ي مورد توجه ادوارد گیبن بود، در سالن خود نوابغ پاریس و نواحی دیگر را گرد میکه روزگار

  .نخواسته به تربیت کودکش همت گمارند

مادام نکر، که اصرار داشت خود معلم اصلی او شود، ذهنش را با . در پاریس به دنیا آمد 1766آوریل  22وي در 

ژرمن، با . تاریخ، ادبیات، فلسفه و آثار راسین، ریچاردسن، کالون، و روسو پر کردمخلوط آشفته و نامنظمی از 

آمد،  در مورد سرنوشتی که به نظرش بدتر از مرگ می کالریساهارلوحساسیتی که در آن روزگار معمول بود، از نظریۀ 

لرزید؛ ولی به طرزي دردناك از اصول کالون  جوانی از دعوت روسو به آزادي، بر خود میو همچنین با شوق و ذوق 

بتدریج، از مادر بیمار و . کرد بیزار بود، و در برابر مطالب مذهبی و انضباطی که هر روز گرفتار آن بود مقاومت می

این آخرین پیوستگی او . ود شدتسلط جوي خود دوري گرفت، و شیفتۀ پدر پرهیزکار ولی با گذشت و مآل اندیش خ

اگر تقدیر «به قول او . بود که آن را باوفاداري پایدار به پایان رساند، و سایر پیوستگیها را سطحی و نامطمئن ساخت

به منظور آنکه احساسات او را با » .پیوست یکدیگر کرده بود، سرنوشتهایمان ما را تا ابد به یکدیگر می ما را همسال

مشغول کنند، از زمان بلوغ به او اجازه دادند که در انجمنهایی که گاهگاه توسط مادرش از مردان هوش و فراستش 
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یافت شرکت جوید؛ در اینجا بود که دانشمندان را با حدت فهم و حاضر جوابی خود مشعوف  متفکر تشکیل می

.ساله شد، به صورت ستارة مجلس درآمده بود وقتی که هفده. ساخت می

پدر . م مسئلۀ پیدا کردن شوهري براي او پیش آمد که با فکر و همچنین با ثروت آیندة او متناسب باشددر این هنگا

و مادرش ویلیام پیت را پیشنهاد کردند که امید آیندة سیاست انگلیس بود؛ ژرمن این فکر را به همان علت که 

س به اندازة کافی آفتاب وجود ندارد، و موجب شده بود مادرش در برابر گیبن مقاومت کند رد کرد؛ چون در انگلی

در خالل این احوال، بارون اریک ماگنوس ستال فون . دهد زنان آنجا زیبایند ولی کسی به سخنانشان گوش نمی

هولشتاین که ورشکست شده بود از او خواستگاري کرد؛ خانوادة نکر آن قدر او را معطل کردند تا سفیر کبیر سوئد در 

انتصاب، ژرمن به ازدواج با او تن در داد، زیرا انتظار داشت که به عنوان همسر مستقلتر شود تا به پس از . فرانسه شد

عنوان مادام دوستال هولشتاین را به دست آورد؛ ژرمن بیست ساله، و بارون سی و  1786ژانویۀ  14در . عنوان دختر

؛ اما هر چیزي را بسرعت فرا »دواج خبر نداشتژرمن از روابط جنسی تا زمان از«اطمینان داریم که . ساله بود هفت

بر اثر تمجیدي که از هوشش «کنتس دوبوفلر که در مراسم عروسی او شرکت داشت، گفت که عروس . گرفت می

بسیار متکبر و با اراده است، و . اي لوس شده است که مشکل است نقایص او را به وي بفهمانیم کنند به اندازه می

ژرمن زیبا نبود، زیرا جسم و روحی مردانه داشت؛ » .دارد که در همساالن او دیده نشده است چنان اعتماد به نفسی

  .رسید درخشید، و در محاوره و قدرت بیان کسی به پایش نمی ولی چشمان سیاهش از نشاط می

یمار بود، به سفارت سوئد واقع در کوچۀ باك رفت و سالن مخصوص خود را در آنجا برقرار ساخت؛ ولی چون مادرش ب

از وزارت دارایی منفصل شده  1781نکر، در سال . کرد امور سالن را در آپارتمانهایی که روي بانک پدرش بود اداره می

وي در این هنگام با وجود . او را دوباره فرا خواندند تا براي جلوگیري از انقالب کاري انجام دهد 1788بود، ولی در 

کرد؛ از این لحاظ،  ریسیها بود، و ژرمن، با زبان و قلم، مشتاقانه به او کمک میمیلیونها ثروتی که داشت محبوب پا

  .داد سیاست، در کنار عشق آزاد، اساس لذت او را تشکیل می. حق داشت که به خود ببالد

ه اجتماعی گان بنا به توصیۀ نکر، لویی شانزدهم اتاژنرو را فرا خواند؛ باز هم براساس اصرار نکر بود که وي به طبقات سه

، لویی بار دیگر نکر را عزل 1789ژوئیۀ  12در . دستور داد که جدا از هم بنشینند، و امتیاز طبقاتی را حفظ کنند

وي به اتفاق همسرخود به بروکسل رفت، وژرمن که . درنگ خاك فرانسه را ترك گوید کرد، و به او دستور داد که بی

افتاد؛ ستال نیز وظایف رسمی خود را نادیده گرفت و همراه ژرمن و  شده بود به دنبال او به راه از خشم دیوانه

شاه، که . ژوئیه عوام پاریس قلعۀ باستیل را گرفتند و سلطنت را مورد تهدید قرار دادند 14در . سرنوشت حرکت کرد

از اواستقبال نکر آمد و مردم . ترسیده بود، قاصدي به دنبال نکر فرستاد که او را به پاریس و منصبش بازگرداند

ژرمن شتابان به پاریس بازگشت و از آن به بعد تا قتل عامهاي سپتامبر هر روز در معرض جریانهاي سوزان . کردند

.انقالب بود

دانست و سیاست خود را با ثروت خویش متناسب  ژرمن که مراحل نخستین اتاژنرو را وابسته به پدر خود می

، ولی خواستار دو مجلس قانون گذاري تحت نظر پادشاهی مشروطه طلب شد شمرد، از اتاژنرو به حمایت پرداخت می

با . که دولتی را که نمایندة مردم باشد بر سر کار آرد؛ آزادیهاي مدنی را برقرار سازد؛ و از مالکیت حمایت کند

  .کرد پیشرفت انقالب، ژرمن همۀ نفوذ خود را صرف تعدیل ژاکوبنها و تشویق ژیروندنها می

کرد معتقد بودند که  تقریباً همۀ مردانی را که مالقات می. ژاکوبنها با فلسفۀ اخالقی خود پیشی گرفتاما بر 

دانستند  ازدواجشان با توجه به پیوستگی اموال صورت گرفته بود، نه از طریق پیوند دلها، از این رو خود را محق می

مند شوند ولی در عین حال عقیده داشتند  قانه بهرهکه یکی دو معشوقه اختیار کنند تا از هیجان و شور و وجد عاش
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که چنین امتیازي نباید به همسر داده شود، زیرا که بیوفایی او ممکن است در انتقال ثروت، شک و تردیدیهایی به 

  .وجود آرد

یباً کالً به او ثروت مورد نظر و آتی تقر - که تنها فرزند خانواده بود - ژرمن با این دلیل موافق نبود، زیرا در مورد او

  .وي به این نتیجه رسید که باید در عشقبازي و حتی در امتحان کردن بستر دیگران آزاد باشد. گرفت تعلق می

وي ظرف مدت کوتاهی، از احترام گذاشتن به شوهر خود بیزار شد، زیرا این مرد به سبب آنکه زیاد مطیع و سر به راه 

قتی که وي مادموازل کلرون را به عنوان معشوقۀ خود برگزید، ژرمن اعتراضی از این رو، و. نمود بود، جالب توجه نمی

کرد؛ در وظایف خود به عنوان سفیر اهمال  بارون عایدي رسمی خود را خرج آن بازیگر هفتاد ساله می. نکرد

به . پرداختند یرسانید که همسر و پدر زنش آن را به اکراه م باخت؛ و قروضی به هم می کرد و می ورزید؛ قمار می می

میان خدا و «: این ترتیب بود که معشوقها، پیاپی، بر سر راه ژرمن پیدا شدند چنانکه در داستان دلفین گفته است

یکی از نخستین همکارانش . توان برآمد ؛ و از عهدة وجدان نیز می»شناسم اي جز وجدان خود نمی عشق، هیچ واسطه

 - پس از او نوبت کنت ژاك. و در انعطاف پذیري سوگند و نذر همداستان بودتالران، اسقف سابق اوتون، بود، که با ا

سالگی در  اما او در سن چهل و هفت. آنتوان دوگیبر رسید که چندي پیش از آن، مرد مطلوب ژولی دولسپیناس بود

. ري پیدا کردالرا دوست شد و به او دلبستگی پایدارت -سال قبل، ژرمن به طور صمیمیتري بالوئی دوناربون. گذشت

سالگی چندین طفل نامشروع داشت؛ ولی به طور فوق  وسه وي که از ازدواجی نامشروع به وجود آمده بود، خود در سی

از . نمود بود که از جوانی غیرآزاد و فاقد اصالت خانوادگی بعید می اي زیبا بود و داراي آن آرامش و لطف رفتاري العاده

بود، ولی ژرمن او را با عقاید خود در مورد » نوکیسه«فدار اشراف و مخالف بورژوازي لحاظ توارث اجتماعی، کامالً طر

اي همعقیده کرد که در آن طبقۀ مرفه از لحاظ قدرت با نجبا و پادشاه سهیم و شریک  برقراري سلطنت مشروطه

از وابستگیهاي خود . دسرنوشت خود را به خاطر من تغییر دا«اگر بتوان به حرف ژرمن اعتماد کرد، ناربون . باشد

اگر قلبم را تصرف کند خوشبخت  …خالصه، مرا متقاعد کرد که. دست برداشت و زندگی خود را وقف من کرد

نکر، که سیاست  1790سپتامبر  4در » .ولی اگر آن را قطعاً از دست دهد، زنده نخواهد ماند. خواهد شد

اثر شده بود، استعفا کرد و با همسر خود به طور  ار داشتند بیاش به دست نجبایی که در پیرامون شاه قر آزادیخواهانه

ژرمن در اکتبر به آنها پیوست، ولی بسرعت از آرامشی که در . موقت در قصر خود در کوپه به استراحت پرداخت

ن دانست؛ با ای می» فاضالب کوچۀ باك«سویس بود خسته شد، و به جایی برگشت که در مقام مقایسه با کوپه، آن را 

در آنجا، صداي الفایت، کوندورسه، بریسو، بارناوا، تالران، ناربون، و نیز صداي خود . شمرد وصف آن را جایی دلپذیر می

کرد؛ بلکه مایل بود که  آزمایی صرف و زیرکانه قناعت نمی وي به مذاکرات ادبی و طبع. انداخت او در سالن طنین می

گرداندن فرانسه را از آیین کاتولیک به آیین پروتستان در سر آرزوي باز. سهمی در سیاست نیز داشته باشد

. آمیز برساند پروراند، ولی امیدوار بود که، با کمک اشراف، انقالب را با استقرار سلطنت مشروطه به پایانی مسالمت می

اري آنتوانت به م). 1791دسامبر  6(با کمک الفایت و بارناو، ژرمن کاري کرد که ناربون به وزارت جنگ منصوب شود 

چه افتخاري براي مادام دوستال؛ چه لذتی براي او که تمام ارتش را در «: و گفت. اکراه با این انتصاب موافقت کرد

، یادداشتی به پادشاه تسلیم، و به او توصیه کرد 1792فوریۀ  24در . ناربون بسرعت عمل کرد» !اختیار داشته باشد

مایت از بورژوازي ملکداري که به ابقاي قانون و نظم و حکومت مشروطه ملزم که با اشراف قطع رابطه کند و به ح

. سایر وزیران با خشم اعتراض کردند؛ لویی تسلیم آنها شد، و ناربون را عزل کرد. است بپردازد و به آن اعتماد کند

ت بریسو، مقام وزارت روالن، براي نمک پاشیدن بر جراحت او، به وساط قصر آمال ژرمن فرو ریخت، و رقیبش مادام

  . وپا کرد کشور را براي شوهر خود دست
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جمعی را در آن طرف رود سن  1792ژوئن  20در . را در پاریس گذرانید 1792ژرمن قسمت اعظم سال وحشتناك 

این رفتار نابخردانه و غیرمهذب آنان او را به وحشت انداخت؛ در این باره گفته . کنند دید که به تویلري حمله می

اي وحشتناك داشت که  سوگندها و فریادهاي ترسناك، حرکات تهدیدآمیز، و سالحهاي کشندة آنها منظره«: ستا

به منزله تمرین دوستانه بود، و بر » یوم«ولی آن » .شاید تا ابد احترامی را که نوع بشر باید داشته باشد از بین ببرد

اوت، ژرمن از گوشۀ امن خود تصرف خونین تویلري  10ا در ام. اثر کاله سرخ انقالب که برسر شاه گذاشتند آرام شد

را به دست جماعتی مشاهده کرد که آرام ننشستند تا شاه و ملکه جهت یافتن پناهگاهی موقتی به مجلس مقنن 

شورشیان پیروز شروع به توقیف اشرافی کردند که در دسترس بودند؛ ژرمن ثروت خود را سخاوتمندانه در راه . رفتند

ناربون را در زوایاي سفارت سوئد پنهان کرد، و در برابر نگهبانانی که . از دوستان معنون خود به کار برد حمایت

اوت، ناربون سالم  20در . خواستند خانۀ او را تفتیش کنند سخت مقاومت ورزید، و سرانجام آنها را منصرف کرد می

.برد سر می در انگلیس به

اد، و آن هنگامی بود که سان ـ کولوتهایی که از وحشت دیوانه شده بودند اشراف سپتامبر روي د 2واقعۀ بدتري در 

نزدیک بود مادام . توقیف شده و حامیان آنها را از زندانها بیرون آوردند و، بعد از خروج، یکایک آنها را به قتل رساندند

خود جهت خروج از پاریس و وي پس از آنکه به بسیاري از دوستان . دوستال نیز به همین سرنوشت دچار شود

کشید، همراه نوکران  اي مجلل که شش اسب آن را می سپتامبر با کالسکه 2فرانسه کمک کرد، خود در آن روز آفتابی 

هاي شهر به حرکت درآمد، و عمداً از لباس و نشانهاي زن سفیر استفاده  خود با لباس مخصوصشان، به طرف دروازه

گروهی از پیر زنان که از جهنم بیرون «تقریباً در همان لحظات اول، . ی برخوردار شودکرد تا شاید از احترامات سیاس

جمعی از کارگران تنومند به رانندگان او دستور دادند، که به طرف دفتر بخش . جلو کالسکۀ او را گرفتند» آمده بودند

: خود او در این باره نوشته است. ي برددر آنجا ژاندارمی آن عده را از میان مردم مخالف به ساختمان شهردار. بروند

از کالسکه بیرون آمدم، و ضمن آنکه جماعتی مسلح دورم را گرفته بودند، از میان پرچینی از نیزه گذشتم، چون از «

پلیسی که همراهم بود آن نیزه را با . ام نشانه گرفت ها که پراز نیزه بود باال رفتم، مردي نیزة خود را به طرف سینه پله

در دفتر کمون، دوستی را دید که باعث » .اگر در آن لحظه لیز خورده بودم، کارم تمام شده بود. شیرش کنار زدشم

اي داد که وي توانست روز بعد بدان وسیله بسالمت از  آن مرد همراه او تا سفارت رفت و به او گذرنامه. نجات او شد

در همان روز بود که سر شاهزاده خانم المبال را . ه برساندپاریس بیرون برود و پس از سفري طوالنی خود را به کوپ

  .که روي نیزه گذاشته بودند از زیر پنجرة ملکۀ محبوس عبور دادند

در اکتبر، چون از جریان انقالب خبردار شدند، از ژنو به طرف . سپتامبر به آغوش پدر و مادر بازگشت 7ژرمن در 

زایید ) آلبر(وشش ساله پسري  ، آن مادر بیست1792نوامبر  20در . ر بودمشرق یعنی رول رفتند که به لوزان نزدیکت

شاید ناربون پدر او بود، ولی همسر ژرمن را . که در طی ماجراجوییهاي مهلک خویش آن را همواره با خود داشت

ا غیر آن در ژرمن به بعضی از زنان و مردان معنون ی. کرد، که پدر کودك است متقاعد کردند، یا خود او تظاهر می

نه او و نه پدرش در «. این افراد از ترس دورة وحشت گریخته بودند. رول، و سپس در کوپه، به طور موقت پناه داد

هنگامی که ژرمن شنید ناربون درصدد است پناهگاه خود را در » .دادند مقابل بدبختی اهمیتی به افکار عمومی نمی

زدهم به پاریس برود، نتوانست این امر را تحمل کند که وي زندگی خود انگلیس ترك گوید و براي دفاع از لویی شاه

از طریق فرانسه و از کانال مانش . را به خطر بیندازد ناچار بایستی براي منصرف کردن او شخصاً به انگلیس برود

ن روز بود که در جونیپرهال در میکلم نزدیک لندن، به ناربون رسید ـ قضا را در همی 1793ژانویۀ  21گذشت و در 

رسید کامالً افسرده شده بود، نتوانست به  عاشق دیرین او چون از اخباري که می. لویی شانزدهم با گیوتین اعدام شد

اش بر اثر تأثر و تأسف از حال پادشاه،  او خوشامد پرشوري بگوید؛ رگ اشرافی او تحریک شده و عشق او به معشوقه
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آمد، و آنها را با مطایبات  تالران بارها از مجاورت لندن براي دیدن آنها می. شور و حرارت خود را از دست داده بود

اي  هرگز چنان مکالمه«چنین متذکر شد که ) در خالصۀ مکولی(برنی به آنها پیوست، و  فنی. ساخت خود شاد می

در وجود او جمع  بشاشترین فصاحت، باهوشترین مالحظه، درخشانترین طنز، درباریترین لطافت، همگی. نشنیده بود

برنی حاضر نشد این شایعه را بپذیرد که ناربون و ژرمن با یکدیگر ضمن  فنی» .شده و او را سحرانگیز ساخته بود

:و به پدر خود که در تاریخ موسیقی شهرت داشت نوشت. کنند ارتکاب زنا زندگی می

ژرمن او را حتی . راي فاحشی بیش نیستاین خبر براي من کامال تازگی داشت، و شدیداً معتقدم که بهتان و افت

ژرمن بسیار  …. گري از عشوه بسیار دوست دارد، ولی چقدر علنی، چقدر به سادگی، چقدر غیرتصنعی، و چقدر خالی

کنم اگر روزي با آنها  فکر می …. صفات عقالنی او در نظر ناربون تنها کشش اوست. ساده است، و ناربون بسیار زیبا

  . نها را ببینید، درك خواهید کرد که دوستی آنها دوستی خالص ولی قابل ستایش استباشید و معاشرت آ

ولی پس از آنکه اطمینان یافت که این جفت مشهور بیشرمانه مشغول ارتکاب گناهند، باکمال تأسف از رفتن به 

  .جونیپرهال خودداري کرد

مه  25در . کردند ها را به دفاع از جمهوري متهم میورزیدند، زیرا آن اشراف مهاجر نیز از این گروه کوچک اجتناب می

، ژرمن به سوي اوستاند حرکت کرد و سپس به عنوان همسر سفیر سوئد در کمال امن به برن رفت و در آنجا 1793

در آنجا کتابی نوشت تحت عنوان اظهار عقیدة . با شوهر دیر آشناي خود مالقات کرد، و همراه او رهسپار کوپه شد

اکتبر  16ارة محاکمۀ ملکه که استمداد پرشوري براي ترحم نسبت به ماري آنتوانت بود؛ ولی ملکه را در زنی در ب

  .با گیوتین اعدام کردند 1793

شوهرش در مرگ او چنان با تأثر سوگواري کرد که تنها از یک زندگی . درگذشت 1794مه  15مادام نکر، در 

اي  ره نزدیک لوزان رفت تا سالن تازه د متأثر نشده بود، به قصر مزهژرمن که زیا. گیرد مشترك طوالنی سرچشمه می

ناربون که دیر سر رسیده بود، . ریبینگ به دست فراموشی بسپارد وجود آرد، و همه چیز دیگر را در آغوش کنت به

بلندقد  ي، مرد1794در یکی از روزهاي پاییز . شخص دیگري را به جاي خود دید، و نزد معشوقۀ سابق خود بازگشت

وهفتساله و از اهالی سویس بود با ژرمن  کنستان، که تقریباً بیست دار و مویی سرخ به نام بنژامن اي کک ومک با چهره

.در نیون مالقات کرد، و با او اتحادي ادبی و عشقی بست که مدتها به طول انجامید ـ اتحادي که پراز کشمکش بود

وي در مه . توانست به پاریس بازگردد عتدالیون به قدرت رسیدند، و ژرمن میدر این موقع روبسپیر سقوط کرده بود؛ ا

در آن محل . به این شهر آمد و با شوهر خود آشتی کرد، و به احیاي سالن خود در سفارت سوئد پرداخت 1795

فحول ادبی مانند انگالس، و / رهبران جدید کنوانسیون را که نزدیک به انحالل بود گردآورد ـ باراس، تالین، بواسی د

اي در کنوانسیون او را متهم کرد به اینکه  ماري ـ ژوزف دوشنیه؛ و چنان با حرص و آز وارد سیاست شد که نماینده

کمیتۀ نجات ملی به او دستور داد که . کند طلبانه را رهبري، و ضمناً به شوهر خود خیانت می هاي سلطنت توطئه

وي دوباره به کوپه بازگشت، در آنجا میان کنستان و کتابهاي خود،  1796یۀ خاك فرانسه را ترك گوید؛ در اول ژانو

انگیزي پرداخت تحت عنوان دربارة نفوذ هیجانات که پراز افکار روسو و احساسات بود و انعکاسی از  به بررسی غم

انگیز او را دوستانش در پاریس مقدمات بازگشت شور. کرد رفت و خودکشی را مدح می رنجهاي ورتر به شمار می

تواند به فرانسه بازگردد، ولی حق ندارد از سی کیلومتري پاریس  مدیره به او اطالع داد که می هیئت. فراهم ساختند

به او  1797در بهار . اي قدیمی نزدیک اریوو مقیم شد رو به اتفاق کنستان در صومعه از این. به این شهر نزدیکتر شود

ژوئن دختري زایید که او را آلبرتین نام نهاد؛  8در آنجا بود که در . اریس بپیوندداجازه داده شد که به شوهرش در پ

وسیلۀ باراس، موفق شد که تالران از تبعید فراخوانده، به  در میان این گرفتاریها، به. پدرش معلوم نبود که کیست

رو  از این. راي خود را از دست دادبارون دوستال مقام سفارت کب 1798در . عنوان وزیرامورخارجه به کار گمارده شود
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در  1802در . با دادن مقرري به ژرمن، دوستانه او را طالق داد، و به آپارتمانی رفت که اکنون در میدان کنکورد است

  .همانجا درگذشت

ا ، در ضیافتی که به وسیلۀ تالران به افتخار بازگشت فاتح ایتالیا داده شد، ژرمن بار نخست ب1796دسامبر  6در 

اي با او در تمجید از پدرش سخن گفت؛ نخستین بار بود که ژرمن در جواب  ناپلئون چند کلمه. ناپلئون مالقات کرد

معنی از ناپلئون کرد  آنگاه سؤالی بی» .قدري آشفتۀ شدم، اول از تمجید و بعد از ترس«: خود او گفته است. فروماند

چهار » .کسی که بیشتر بچه داشته باشد« : آمیز داد شیطنتوي پاسخی » بزرگترین زن زنده یا مرده کیست؟«که 

مدیره  روز بعد ژرمن او را دوباره دید، و آن در زمانی بود که ناپلئون در قصر لوکزامبورگ مورد ستایش و احترام هیئت

ود که سرنوشت ژرمن از ترکیب حیا و غرور در وجود ناپلئون به شگفتی افتاد؛ به عقیدة او، در اینجا مردي ب. واقع شد

خواست که محرم اسرار او شود؛ در کارهاي بزرگ با او شرکت جوید؛ و  ژرمن دلش می. فرانسه را در دست داشت

گفت که  ، هنگامی که لوسین بوناپارت به ژرمن1799نوامبر  10در . شاید هم او را جزء فتوحات خود محسوب کند

نسول اول را به دست آورده و از آن به بعد در واقع فرمانرواي ناپلئون در سن ـ کلو با موفقیت روبرو شده و لقب ک

ومرج و افکار سیاه به پایان  به عقیدة او عصر هرج. فرانسه شده است، ژرمن مانند عاشقی پنهانی احساس شادي کرد

.رسیده و عصر قهرمانی و افتخار آغاز شده بود

IX هاي بعدي  ـ اندیشه  

داد، بازگفتیم، الزم است با توجه به همان  فرانسه را، تا آنجا که پیري اجازه میپس از آنکه سرگذشت انقالب کبیر 

باشد؛ آیا انقالب نظر به علل و نتایجی که داشت موجه  محدودیتها به سؤاالتی جواب دهیم که در فلسفه مطرح می

ومرج و  ممکن بود بدون هرج بود؟ آیا به طور کلی منافع مهمی براي فرانسویان یا بشر برجاي گذاشت؟ آیا این منافع

گوییم، یعنی  کند؟ در اینجا فقط دربارة انقالبات سیاسی سخن می عذاب به دست آید؟ آیا ماهیت بشر را روشن می

دانیم؛  ما پیشرفت بدون خشونت را تکامل می. تغییرات سریع و شدید در امر دولت از لحاظ نیروي انسانی و سیاست

نامیم؛  می» کودتا«ه با شدت عمل یا به طور غیرقانونی، ولی بدون تغییر نوع حکومت، تغییر سریع کارمندان را همرا

  .گوییم هرگونه مقاومت علنی در برابر قدرت موجود را شورش می

که باعث تضعیف قدرت شاه و » پارلمانها«شورش ) 1: (علل انقالب کبیر فرانسه به طور خالصه از این قرار است

) 3(اورلئان براي به دست آوردن تاج و تخت لویی شانزدهم؛ / طلبی فیلیپ د جاه) 2(؛ شد» نجباي ردا«وفاداري 

شورش بورژواها علیه عدم توجه و بیعالقگی دولت به امور مالی، دخالت دولت در اقتصاد، ثروت غیرتعاونی کلیسا در 

رش کشاورزان علیه عوارض شو) 4(برابر ورشکستگی ملی، و امتیازات مالی و اجتماعی و انتصابی طبقۀ اشراف؛ 

شورش عوام پاریس علیه ظلم، دشواریهاي قضایی، ) 5(هاي کلیسا؛  فئودالی و فرامین، مالیاتهاي دولتی، و عشریه

اورلئان براي این مقاصد کمکهاي مالی / بورژوازي و فیلیپ د. نقایص اقتصادي، گرانی قیمتها، و تهدیدات نظامی

پول دادن به سخنوران؛ اداره کردن جمعیتها و سازماندهی مجدد طبقۀ سوم به  ها و تبلیغ در روزنامه: کردند می

عملی به وجود  طبقۀ عوام شهامت، نیرو، خون و شدت. صورت مجلس ملی تا یک قانون اساسی انقالبی تنظیم کند

پوشی  ا را به چشمآورد که پادشاه را ترسانید؛ او را به پذیرفتن مجلس و قانون اساسی وادار ساخت؛ و اشراف و کلیس

عنوان علت کوچکتري، بتوانیم انسانیت و تردید رأي شاه را که مخالف  شاید، به. از عوارض و عشریه مجبور کرد

اي زیاد و پیچیده و متعدد و پایدار بود که براي آنکه  نتایج انقالب کبیر فرانسه به اندازه .خونریزي بود نیز ذکر کنیم

  .تاریخ قرن نوزدهم بنویسیم حق آنها را ادا کنیم باید یک

کشاورزان آزاد که تاحدي مالک زمین بودند، به جاي فئودالها برسر : نتایج سیاسی آن آشکار بود. ـ نتایج سیاسی1

کار آمدند؛ دادگاههاي مدنی به جاي دادگاههاي فئودالی برقرار شد؛ یک دموکراسی با محدودیت سرمایه جاي 
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همراه . زي به عنوان یک طبقۀ مسلط واداري، به جاي اشراف معنون برسرکار آمدسلطنت استبدادي را گرفت؛ بورژوا

ـ تساوي در برابر قانون و امکانات، آزادي نطق و بیان عقیده، آزادي مذهب و  با دموکراسی ـ الاقل در حرف و امید

ظ استعداد، و عدم تساوي این آزادیها بزودي، بر اثر عدم تساوي طبیعی افراد از لحا. آزادي مطبوعات، برقرار شد

گسترش این آزادیهاي سیاسی و اقتصادي و قضائی به سبب . محیط آنها از لحاظ منزل و مدرسه و ثروت، تقلیل یافت

سرایت آنها در شمال ایتالیا، ناحیۀ راینالند، بلژیک، و هلند به وسیلۀ ارتشهاي انقالبی، به همان اندازه که در فرانسه 

واحی نیز قابل مالحظه بود، چه در این مناطق نیز رسم فئودالی را برانداخت، و پس از سقوط اهمیت داشت، در این ن

توان فاتحان را آزادیبخشهایی دانست که عطایاي خود را با اخاذیهاي  به این تعبیر، می. ناپلئون هم بازنگشت

.دار کردند حکومتشان لکه

بارونهاي فئودال و باجهاي فئودالی، نژاد، سنن، پول و قانونهاي مستقلی را که زیر سلطۀ  انقالب وحدت استانهاي نیمه

نظر دولت مرکزي فرانسه درآورد که کالً داراي ارتشی ملی و  مختلف بودند به کمال رسانید؛ و همۀ آنها را تحت

ود؛ و بدون گونه که توکویل خاطرنشان کرده است، از زمان بوربونها در جریان ب این تغییر، همان. قوانینی ملی شدند

گرفت، زیرا که تجارت در سراسر فرانسه داراي نفوذي وحدتبخش بود و بتدریج مرزهاي استانی  انقالب هم انجام می

به » حقوق ایاالت«شد؛ و این امر بسیار مشابه اقتصاد ملی در ایاالت متحده بود که در نتیجۀ آن  نادیده گرفته می

  .اشد از بین رفتدست دولت فدرالی که مجبور بود نیرومند ب

به همین ترتیب، آزادي کشاورزان، و رسیدن بورژوازي به تفوق اقتصادي و قدرت سیاسی، احتماالً بدون انقالب هم 

با توجه به نتایج پایدارش کامالً موجه ) 1791ـ 1789(انقالب در زمان مجلس ملی . تر گرفت، ولی آهسته انجام می

اي بود که در آن قتل و ترور و  برپا شد دورة فترت وحشیانه 1795تا  1792اي بود، ولی انقالباتی که در زمان دولته

در سال . توان به طور کافی براي آن دلیل آورد ها و حمالت خارجیان را نمی انحطاط اخالقی رواج داشت، و توطئه

انجام  1791د که در ، هنگامی که انقالبی دیگر باعث برقراري سلطنت مشروطه شد، نتیجۀ آن تقریباً همان بو1830

  .گرفت

صحیح است که انقالب فرانسه را به صورت ملتی متحد در آورد؛ ولی پیشرفت ناسیونالیسم، به عنوان یک منبع 

جمعی  کرده، نوعی تضعیف دسته در قرن هجدهم، در میان طبقات تحصیل. خصومت گروهی، اثر انقالب را ازبین برد

المللی پیدا  آمد؛ حتی ارتشها خود از لحاظ رهبر و سرباز بیشتر جنبۀ بین ملی از لحاظ فرهنگ و لباس و زبان پیش

در نتیجۀ انقالب به جاي این جنگجویان که داراي زبانهاي مختلف بودند، سربازان ملی به روي کار آمدند، و . کرد

  ملت

ان نظامی جانشین نوعی اخوت نظامی میان سردار. جاي سلسله را به عنوان هدف وفاداري و انگیزة جنگی گرفت

هنگامی که ارتش . طبقۀ اشرافی افسران شد؛ قدرت سربازان میهندوست بر مستخدمان بیروح رژیم قدیم فائق آمد

فرانسه از لحاظ انضباط و غرور تکامل یافت، تنها منبع نظم در کشوري آشفته شد و به صورت یگانه پناهگاه در مقابل 

.بیکفایتی دولتیان و شورش مردم درآمد

انقالب، بدون تردید، آزادي را در فرانسه و نواحی دیگر پیش برد؛ تا مدتی آزادي جدید را به مستعمرات فرانسه 

یابد که از  اما آزادي فردي، کیفر خود را دربردارد؛ آن قدر افزایش می. تعمیم داد، و بردگان آن را آزاد ساخت

ومرج  رود؛ آزادي بدون حد وحصر به معناي هرج راتر میجمعی ف محدودیتهاي الزم براي نظم اجتماعی و بقاي دسته

گذشته از این، آن نوع توانایی که براي انقالب الزم است با آنچه براي ایجاد نظمی جدید ضرورت دارد . کامل است

 رود؛ دیگري مستلزم بردباري و اعتنایی به قانون پیش می کند، یکی با کینه و هیجان و شجاعت و بی کامالً فرق می

اي از سنت و عرف نیست، معموالً  از آنجا که قوانین جدید داراي پشتوانه. خرد و داوري عملی و احترام به قانون است
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تصویب آن و حمایت از آن متکی به قدرت است؛ طرفداران آزادي یا تسلیم قدرتمندان خواهند شد یا خود قدرت را 

اي خرابکار نیستند، بلکه رؤساي سازندگان با انظباطی به دست خواهند گرفت؛ و این عده دیگر رهبران جماعته

انقالبی خوشبخت است که بتواند از استبداد طفره زند یا . هستند که تحت حمایت و نظارت دولتی نظامی قرار دارند

  .آن را کوتاه کند و منافع آزادي خود را براي آیندگان نگاه دارد

پایانی  داري، و هر یک از آن دو نتایج بی یت کشاورزان و برقراري سرمایهانقالب عبارت بود از مالک. ـ نتایج اقتصادي2

کار نیرومندي درآمدند و فشار  صورت قدرت محافظه کشاورزان که با زمین پیوند یافته بودند، به. بار آورد به

ر کشوري صورت لنگرگاه زمینۀ ثبات د سوسیالیستی کارگران بدون زمین را خنثی کردند، براي مدت یک قرن به

داري، که بدین ترتیب از طرف روستا در امن و امان بود،  سرمایه. درآمدند که بر اثر ضربات بعدي انقالب متشنج بود

عنوان قدرت اقتصادي و سیاسی گرفت؛ کار آزاد از قید  در شهرها تکامل یافت؛ پول منقول جاي ثروت ارضی را به

زة خود براي تعیین قیمت و دستمزد و محصول و موفقیت و شکست فیزیوکراتها در مبار. نظارت دولت رهایی یافت

کاال از استانی به استانی دیگر بدون . در بازارـ یعنی بازي نیروهاي اقتصادي بدون دخالت قانون ـ پیروز شدند

ثروت صنعتی افزایش یافت و بتدریج در مقامات باال . مزاحمت یا تعویض ناشی از عوارض داخلی به حرکت درآمد

  .متمرکز شد

استعداد یا امتیاز آن را دوباره متمرکز  کند، و نابرابري انقالب ـ یا قانونگذاري ـ مکرر ثروت متمرکز شده را توزیع می

هر برتري طبیعی موجب امتیازاتی از لحاظ . استعدادهاي مختلف افراد مستلزم پاداشهاي مختلف است. سازد می

فرانسه سعی شد که این نابرابریهاي مصنوعی ازبین برود، ولی احیا شد، و در انقالب کبیر . شود محیط یا فرصت می

هرچه افراد بیشتر از آزادي : در رژیمهاي آزادیخواه، آزادي و برابري دشمن یکدیگرند. آنهم با سرعت بیشتري

رو نابرابري در  برخوردار باشند، آزادتر خواهند بود که از نتایج برتریهاي طبیعی یا محیط خود بهره برند؛ از این

برابري تعادلی ناپایدار است، و بر اثر . شود حکومتهایی که طرفدار آزادي کار و حامی حقوق مالکیت است زیادتر می

در بیشتر انقالبات، جلو نابرابري را فقط با . پذیرد هر اختالفی در توارث، تندرستی، هوش، یا اخالق به زودي پایان می

در فرانسۀ . باشد و همین شیوه است که در کشورهاي استبدادي مرسوم می گیرند محدود کردن آزادي می

اما در مورد برادري، این اصل زیر تیغۀ گیوتین آسیب دید، و باگذشت . توانست رشد کند دموکراتیک، نابرابري می

.صورت رسمی اجتماعی درآمد روزگار، پوشیدن شلوار بلند به

انقالب، آزادي نطق و بیان و عقیده، آزادي مطبوعات و آزادي . گی ما تأثیر داردانقالب هنوز در زند. ـ نتایج فرهنگی3

اجتماعات را اعالم داشت، ولی آن را بسختی محدود کرد؛ ناپلئون در نتیجۀ فشار جنگ به آن پایان داد، ولی اصل آن 

راً مورد قبول در دموکراسیهاي قرن اي عمالً یا ظاه صورت شیوه باقی ماند و در قرن نوزدهم، با وجود مبارزات مکرر، به

اي جهانی در  علم را به منزلۀ شق ثانوي و نظریه. انقالب روش ملی مدارس را طرحریزي و آغاز کرد. بیستم درآمد

دولت انقالبی هیئتی را به رهبري الگرانژ مأمور کرد سیستم  1791در . برابر علوم االهی مورد تشویق قرار داد

سیستم متري که حاصل . قیاسات کشور، که بتازگی وحدت خود را باز یافته بود، عرضه کندجدیدي براي اوزان و م

این سیستم راه خود را بتدریج در والیات . صورت قانونی یافت 1799رسمیت یافت، و در  1792این اقدام بود در 

را  دوازدهیکم جاي شمار  کامل نشده بود؛ همین سیستم است که امروزه کم 1840اسال ولی پیروزي آن ت بازکرد،

  .گیرد میدر بریتانیاي کبیر 

ین کار در فرانسه که اکثر جمعیت آن کاتولیک بود و در تعلیم انقالب شروع به تفکیک کلیسا از دولت کرد، ولی ا

  .اخالق اهالی بطور سنتی به کلیسا اتکاء داشت با دشواري روبرو شد
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از  انقالب پس. اي جاندار دوباره روبه ضعف دارد تأثیر اسطوره تکمیل نشد، و امروزه تحت 1905این تفکیک تا سال 

د برآمد که اخالقیات طبیعی را تعمیم دهد؛ ولی دیدیم که در این کار هم موفق آنکه این تفکیک را انجام داد، درصد

از یک لحاظ، تاریخ فرانسه در قرن نوزدهم عبارت بود از کوششی طوالنی ـ وگاه متشنج ـ براي جبران انحطاط . نشد

براي مذهب پیدا نشده رسد که هنوز یک جانشین طبیعی  قرن بیستم در حالی به پایان می. اخالقی ناشی از انقالب

.است تا این حیوان ناطق را ترغیب به رعایت اصول اخالقی کند

رود به درك  اي قلیل را که تعدادشان روبه افزایش می انقالب درسهایی براي فلسفۀ سیاسی باقی گذاشت، ازجمله عده

یده مانند پیشینیان خود ـ این حقیقت واداشت که طبع بشر در همۀ طبقات یکسان است؛ که انقالبیون به قدرت رس

بعضیها چون احساس . کنند؛ که روبسپیر را با لویی شانزدهم مقایسه کنند تر ـ عمل می و در بعضی موارد بیرحمانه

هاي سختی از وحشیگري جاي گرفته است که پیوسته در برابر نظارتهاي ناشی از  کنند که در وجودشان ریشه می

اهاي انقالبی بدگمان شدند و دیگر انتظار نداشتند که با پلیسهاي فسادناپذیر و کند، نسبت به ادع تمدن مقاومت می

سناتورهاي مقدس مواجه شوند، و فهمیدند که انقالب فقط تاحدي مؤثر است که تکامل اجازه دهد و تا جایی که 

  .طبیعت بشر اقتضا کند

یري شدید بر خاطره، احساسات، آرزوها، ادبیات و رویهایش، تأث رغم نقایص ـ و شاید به سبب زیاده انقالب فرانسه، علی

پیرمردان حکایاتی از قهرمانیها  1848حتی تا . هنر فرانسه و سایر کشورها ـ از روسیه گرفته تا برزیل ـ باقی گذاشت

 آیا. کنند کوبید براي کودکان خود نقل می اي که بیباکانه و بیرحمانه همۀ ارزشهاي سنتی را درهم می و وحشت دوره

تر، مرد و زن را  انداز زندگی شادمانه سابقه برانگیخته شد، و چشم عجیب نبود که تخیالت و عواطف به طرزي بی

برانگیخت که بارها بکوشند تا رؤیاهاي آن دورة دهسالۀ تاریخی را بازنگري کنند؟ حکایات مربوط به بیرحمی، بعضیها 

داد؛ امثال شوپنهاور، لئوپاردي، بایرن، و موسه؛ شوبرت و  را به طرف بدبینی و از دست دادن هرگونه ایمانی سوق

از طرف دیگر، افراد خوشبین و امیدبخشی نیز بودند مانند . اي از این بدبینیها در نسل بعدي به شمارند کیتس نمونه

و تصور و نیز هوگو، بالزاك، گوتیه، دالکروا، برلیوز، بلیک، شلی، شیلر و بتهوون، که در نهضت رمانتیک تعالی احساس 

تأثیر انقالب و  وشش سال، تحت فرانسه تا بیست. کاري، سنت، تحریم و محدودیت کامالً سهیم بودند مبارزه با محافظه

ناپلئون، بزرگترین داستان ماجراجویانه و بزرگترین رویداد رمانتیک در شگفت ماند و مردد بود؛ و نیمی از جهان بر 

کشیده  اي که در آن، ملتی عالی و رنج افتادند یا از آن الهام گرفتند، دورهاثر آن ربع قرن پرحادثه به وحشت 

  . دستخوش چنان فراز و نشیبی بود که تاریخ بندرت نظیر آن را دیده بود، و از آن زمان تاکنون هم هرگز ندیده است
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  فصل هفتم

  دورة کنسولی

  1804مه  18 -1799نوامبر  11

I  ـ قانون اساسی جدید  

  لهاـ کنسو1

دوکوـ با کمک دو کمیته از شوراهاي گذشته به  ، کنسولهاي موقت ـ ناپلئون، سییس، و روژه1799نوامبر  12در 

مدیرة اخیر، قبالً  عنوان اعضاي هیئت سییس و دوکو، به. اي جدید در قصر لوکزامبورگ گرد آمدند منظور ایجاد فرانسه

نوامبر به آنجا انتقال  11فین، اوژن، اورتانس، و کارمندان آنها در آپارتمانهایی در آنجا گرفته بودند؛ ناپلئون، ژوز

  . یافتند

کشاورزان . فاتحان کودتا با ملتی مواجه شدند که گرفتار اوضاع پریشان اقتصادي، سیاسی، مذهبی و اخالقی بود

بازرگانان و . ت را ملغی کندهاي مالکی نگران بودند که مبادا یکی از اعضاي افراد خاندان بوربون زمامدار شود و قباله

. دیدند ها وضع خود را در نتیجۀ بنادر محاصره شده، راههاي متروك، و راهزنان در خطر می صاحبان کارخانه

گذاري در اوراق قرضه در دولتی که به کرات سرنگون شده بود تردید داشتند؛ و در این  متخصصان مالی از سرمایه

 1‘200المنفعه، و دستگیري از فقرا بود، خزانه فقط  قانون، انجام خدمات عامهنگام که وضع کشور مستلزم اجراي 

هزار کشیش کاتولیک  هزارتن از هشت شش: پیمود عامل مذهب پیوسته راه مخالفت می. فرانک موجودي داشت

تعلیمات . ودندفرانسه از امضاي اساسنامۀ مدنی روحانیون امتناع کرده و ساکت یا علنی با دولت به مخالفت پرداخته ب

اساس . هاي عالی، در وضع بدي قرار داشت ها و برنامه رغم اعالمیه عمومی، که از دست کلیسا گرفته شده بود، علی

رفت، در نتیجۀ آزادي و شیوع طالق، ازدواجهاي فوري، و عصیان  شمار می خانواده، که ستون عمدة نظم اجتماعی به

به درجات عالی میهندوستی و شجاعت رسیده بود، از  1789که در سال  روحیۀ عمومی،. فرزندان، متزلزل شده بود

بست، چه اینان از انقالب و جنگ خسته شده بودند؛ به هر رهبري با چشم بدبینی  میان مردم رخت برمی

شد بلکه  وضعی پیش آمده بود که با سیاست درست نمی در اینجا. نگریستند؛ و به آرزوهاي خود اطمینان نداشتند می

گونه  همان(احتیاج به سیاستمداري کاردان بود؛ مباحثات دموکراتیک بیروح در مجالس وسیع عالج درد نبود، بلکه 

هاي وسیعی داشته باشد؛  چارة کار مستلزم دیکتاتوري بود که طرحها و نقشه) بینی و تقاضا کرده بود پیش» مارا«که 

اي  کند؛ داراي حضور ذهن و حسن تشخیص باشد؛ ارادهناپذیر کار  افکاري عملی عرضه بدارد؛ به وضعی خستگی

.این خصوصیات در ناپلئون جمع بود. آهنین داشته باشد تا بتواند کارها را به سامان برساند

بوناپارت براي تسکین خاطر . در نخستین جلسه، دوکو پیشنهاد کرد که ژنرال سی ساله ریاست را به عهده بگیرد

دار شوند، و نیز پیشنهاد کرد که  از دیگري، مقام ریاست را عهده از سه نفر، یکی پسسییس، ترتیبی داد که هریک 

با توافق (تئوریسین کهنسال به اطاق کار خود رفت و ناپلئون را . سییس رهبري تدوین قانون اساسی تازه را بپذیرد

کستگی خزانه، برقراري صبر و تنها گذاشت که فرمانهایی براي ایجاد نظم در امور اداري، جلوگیري از ورش) دوکو

  .ها و گروهها، و جلب اعتماد مردمی که از غصب قدرت ناراحت شده بودند صادر کند شکیبایی در میان دسته

یکی از نخستین اقدامات کنسول اول کنار گذاشتن لباس نظامی و پوشیدن لباس سادة معمولی بود، زیرا که 

داشت که به محض تشکیل دولت جدید، با انگلیس و اتریش صلح وي اظهار . بایستی بر صحنه مستولی باشد می

طلبی ظاهري او در آن روزهاي نخست در این نبود که انگلیس را مجبور به تسلیم کند، بلکه تا  جاه. خواهد کرد

جه و ، یعنی نتی»فرزند انقالب«در این هنگام، به قول پیت، ناپلئون . فرانسه را به صورت کشوري آرام و مقتدر درآرد
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آوردهاي اقتصادي آن بود؛ ولی خود این نکته را نیز تصریح کرد که شخص او به  کنندة دست حامی انقالب، و تثبیت

  .دهندة کشمکش داخلی و سازماندهندة پیشرفت و آرامش آن است مفهوم پایان انقالب، یعنی التیام

وهشت تن از  تش ضرورت داشت، تعداد سیناپلئون براي خشنود ساختن بورژوازي که حمایت اقتصادي آن براي قدر

؛ این عمل، )1799نوامبر  17(افرادي را که مخل آرامش عمومی تشخیص داده شده بودند محکوم به تبعید کرد 

از مدت کوتاهی، فرمان تبعید را به  استبداد و دیکتاتوري کامل بود، و بیشتر موجب نارضایی شد تا تحسین؛ پس

وي مالیاتی را که جنبۀ مصادره داشت ملغی ساخت، و آن عبارت بود از اخذ . بدیل کرداقامت اجباري در استانها ت

. مدیره وضع کرده بود این مالیات را هیئت. درصد از هر نوع عایدي زاید بر مبلغی معین تا سی  مبلغی بین بیست

گرفتند تا هرگاه جنایاتی  نظر می عنوان گروگان تحت همچنین قانونی را که به موجب آن، شهروندان برجسته را به

سران کاتولیکهاي وانده را به شرکت در . ضددولتی در محالت آنها صورت گیرد، آنها را جریمه یا تبعید کنند، لغو کرد

  در کنفرانس نیات خیرخواهانۀ خود را به اطالع آنها رسانید،. کنفرانسی دعوت کرد، و بدین ترتیب آنها را آرام ساخت

گذشته از این، دستور داد که همۀ . که تا مدتی به جنگهاي مذهبی خاتمه داد) دسامبر 24(اي بست  و با آنها عهدنامه

روي پیروان این مذهب  به» دکادي«افتتاح شده بود، در تمام روزها غیراز ایام  1793کلیساهاي کاتولیک که قبل از 

لیبرالهاي سابق مجلس : بی را از تبعید فراخوانددسامبر یا چندي بعد از آن، قربانیهاي احزاب انقال 26در . باز باشد

 18کارانی که در نتیجۀ کودتاي  ملی، از جمله الفایت؛ اعضاي بدون خطر کمیتۀ نجات ملی، مانند بارر؛ محافظه

مندي از  ناپلئون حق بهره. فروکتیدور تبعید شده بودند، ماندالزارکارنو ـ که به سر کار خود در وزارت جنگ بازگشت

جوي مهاجران، تجدید کرد، و به  راه، و همچنین براي خویشان صلح مدنی را براي اشراف مطیع و سربهحقوق 

مناسبت اعدام لویی شانزدهم، تبعید ژیروندنها، و سقوط روبسپیر برپا  هاي تنفرانگیز، مانند مراسمی که به جشنواره

عنوان  طلب ـ بلکه به ه ـ ژاکوبن، بورژوا، سلطنتدست وي اعالم داشت که قصد دارد نه به نفع یک. شد، خاتمه داد می

به نفع یک گروه حکومت کردن به مفهوم آن است که دیر یا زود «: گفت نمایندة تمام ملت حکومت کند، ناپلئون می

مردم فرانسه » .من ملی هستم. تواند مرا به این کار مجبور کند هیچکس نمی. انسان به آن حزب وابسته خواهد شد

نوامبر  13از . عقیده را دربارة او داشتند، یعنی تقریباً همۀ آنها، غیراز ژنرالهاي حسود و ژاکوبنهاي لجوج نیز همین

همۀ «در این روز سفیر پروس به دولت خود گزارش داد که . عقیدة عمومی به طور قاطع به سود او گرایش یافت

گونه که خود شاهدم، همه را شاد  برعکس، همان این یک،. انقالبات قبلی باعث بدگمانی و وحشت فراوان شده بود

نوامبر، بورس که به یازده فرانک سقوط کرده بود؛ در بیستم، به  17در » .کرده و شدیدترین آرزوها را برانگیخته است

  . ویکم، به بیست فرانک چهارده فرانک رسید؛ در بیست

، آنها دیدند )1799(نزد دو کنسول دیگر برد  »قانون اساسی سال هشتم«هنگامی که سییس نقشۀ خود را در مورد 

نظر و ستایشی را که دربارة طبقۀ سوم داشته بود از دست داده است و این همان  سابق انقالب حسن» قابلۀ«که 

. اي شده بود که ده سال قبل او را به شهرت و سربلندي رسانیده بود اي بود که الهامبخش وي در انتشار جزوه طبقه

تواند حافظ دولت باشد هرگاه بنیان آن بر ارادة متزلزل  وقع کامالً مطمئن بود که هیچ قانون اساسی نمیوي در این م

فرانسه در آن روزگار داراي دبیرستان نبود، و مطبوعاتش عامل شورانگیز . عوام جاهل و جمعیت احساساتی قرار گیرد

هدف قانون اساسی او این بود که . کرد آنها را گمراه می آمد؛ ولی به جاي آنکه مردم را ارشاد کند، شمار می احزاب به

  .اما در این راه، کامالً موفق نبود. سو و از حکومت استبدادي از سوي دیگر حفظ کند دولت را از جهل عوام از یک

راسی اي به دموک ناپلئون در پیشنهادهاي سییس تجدیدنظر کرد، ولی قسمت اعظم آنها را پذیرفت، زیرا او نیز عالقه

کرد که مردم آمادگی اخذ تصمیم معقول در مورد نامزدان انتخاباتی یا  وي این عقیدة خود را پنهان نمی. نداشت

هاي مزدور، یا کشیشهاي تابع رم قرار  فصاحت و سحر کالم، روزنامه سیاست را ندارند؛ و تحت تأثیر جاذبۀ شخصی،
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کنند که  ر مورد مسائل دولتی آگاهند؛ آنها به این قناعت میبه عقیدة او، خود مردم از صالحیت خویش د. گیرند می

سییس در این هنگام . قانون اساسی جدید به طور کلی، براي قبول یا رد آن، در یک رفراندوم به آنها عرضه شود

 اعتماد باید از طبقۀ پایین بیاید، و«المثلی اساسی درآورد، بدین معنی که  فلسفۀ سیاسی خود را به صورت ضرب

از ستایش مختصري از دموکراسی، در قانون اساسی پیشنهادي خود چنین آورده  سییس، پس» .قدرت از طبقۀ باال

دهم عدة خود، برگزیدگان  توانند، به تعداد یک ویک سال باشند می بود که همۀ فرانسویانی که الاقل داراي بیست

عدة اخیر نیز . کنند نوان برگزیدگان استان انتخاب میع دهم تعداد خود را به بخش را انتخاب کنند؛ این عده نیز یک

پایان  در اینجا بود که دیگر دموکراسی به. عنوان برگزیدگان ملی انتخاب خواهند کرد دهم تعداد خود را به یک

وسیلۀ ایشان؛ کارمندان استانها از میان  شدند، نه به کارمندان محل از میان برگزیدگان بخش انتخاب می: رسید می

بایستی به وسیلۀ  همۀ انتصابات می. شدند و کارمندان ملی از میان برگزیدگان ملی رگزیدگان استانها انتخاب میب

  .دولت مرکزي صورت گیرد

وپنج مرد منصوب از  ـ شوراي دولتی، معموالً مرکب از بیست1: بایستی از چند قسمت تشکیل یابد دولت مرکزي می

ـ تریبونا، مرکب از 2ت قوانین جدید را براي تصویب به تریبونا پیشنهاد کند؛ توانس طرف رئیس دولت؛ این شورا می

ـ 3توانستند دربارة قوانین پیشنهاد شده بحث کرده، نظریات خود را به هیئت مقنن بدهند؛  که می) تریبون(صد نفر 

ـ سنا، 4یب کنند؛ مجلس مقنن، مرکب از سیصد نفر که حق داشتند ـ بدون بحث ـ نظریات مزبور را، رد یا تصو

دهند رد کنند،  معموالً مرکب از هشتاد مرد با تجربه، که مجاز بودند قوانینی را که مخالف قانون اساسی تشخیص می

اعضاي تریبونا و مجلس مقنن را منصوب کنند، اعضاي جدیدي را براي خود از میان برگزیدگان ملی انتخاب کنند، و 

  .ـ برگزینندة بزرگ5شود بپذیرند؛  نندة بزرگ پیشنهاد میاي را که از طرف برگزی اعضاي تازه

وي عقیده داشت . این عنوان را سییس براي رئیس دولت پیشنهاد کرد، ولی ناپلئون آن عنوان و شرح آن را نپذیرفت

رود که بدون  شمار می گونه که سییس در صدد توصیف آن بود، فقط عامل اجرائی قوانینی به که این مقام، همان

آمد که بایستی نمایندگان و  کت یا موافقت او تصویب شده بود، و خود او به صورت رئیسی پوشالی درمیشر

دید؛  گونه تشریفات نمی وي استعدادي در خود براي این. دیپلوماتها را بپذیرد و در مراسم رسمی شرکت جوید

ي ملتی به صورت قانون درآورد که برعکس، در سر او طرحهاي بسیاري بود که وي قصد داشت آنها را بسرعت برا

است، و روزگار این  اي بیکاره برگزینندة بزرگ پادشاه«: ناپلئون به سییس گفته بود. تشنۀ نظم و هدایت و تداوم بود

فرانک و آپارتمانی در تویلري  6‘000‘000 دار با کدام مرد عاقل و دل و جرئت. قبیل پادشاهان بیکاره گذشته است

از » در خواهد داد؟ چطور؟ ـ کسانی را به کار بگمارد و خودش کاري نکند؟ قابل قبول است؟ به این زندگی الابالی تن

رو خواست که حق ابداع قانون، صدور فرمان، منصوب کردن افراد به حکومت مرکزي نه تنها از میان برگزیدگان،  این

برنامۀ اصالح سیاسی، اقتصادي، و اجتماعی او . میان کسانی که لیاقتی دارند و مایل به کارند، به او داده شودبلکه از 

، که انسان را به یاد پروس »برگزینندة بزرگ«مستلزم ده سال مقام تضمین شده بود، و میل داشت که او را 

سییس دید که قانون . شد از آن استشمام می بنامند که بوي روم قدیم» کنسول اول«انداخت، نخوانند بلکه  می

پس به اتفاق دوکو . شود، ولی به امید ریاست سنا و امالك پردرآمد تسلیم شد اساسی او به طرف سلطنت منحرف می

عنوان کنسول دوم و  کامباسرس به جاي آن دو را ژان ـ ژاك) 1799دسامبر  12(استعفا کرد، و بنابه تقاضاي ناپلئون 

.عنوان کنسول سوم گرفتند نسوالوبرن بهشارل ـ فرا

کامباسرس، . هر یک از آنها فردي مستعد و کارآزموده بود. این دو نفر را کارمندان مطیع محض دانستن اشتباه است

کار  عنوان مشاور قضایی ناپلئون به عهده داشت، در این هنگام به مدیره وزارت دادگستري را به که در دورة هیئت

نامۀ ناپلئون سهمی  در تدوین قانون. ریاست شوراي دولتی بود) در غیاب کنسول اول(و ریاست سنا و شغل ا. پرداخت
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بالید؛ ولی طبیعت آرام  خود می داد به که می لوکولوس،اندکی خودخواه بود، و از شامهاي مجللی، در خور . بسزا داشت

به ناپلئون تذکر . شد که کنسول اول مرتکب اشتباهات ناشی از شور و تهور شود متفکر او غالباً مانع از آن می و مغز

در مجاهداتی که در دورة سلسلۀ بوربون براي نجات فرانسه . داد که با اسپانیا مخالفت نکند، و از روسیه احتراز جوید

پو بود؛ وي در کمیسیون قوانین مالی مجلس ملی در آمد، لوبرن منشی رنه دومو عمل می از ورشکستگی به

کار کرد، در صدد اصالح اوضاع مالی  اي خالی شروع به مدیره شرکت جسته بود؛ در این زمان نیز که با خزانه هیئت

دار کل و  شناخت؛ وقتی که به امپراطوري رسید، لوبرن را خزانه ناپلئون قدر این مردان را می. حکومت جدید برآمد

  .باسرس را صدراعظم کرد، و این دو تا پایان کار به او وفادار ماندندکام

ناپلئون اگرچه عقیده داشت که وضع فرانسه مستلزم تصمیمات فوري و اجراي سریع سیاستهاي متحد است، در این 

داد، و در  کرد و به حمالت و دفاعهاي مربوط به آن گوش می آغازکار، پیشنهادهاي خود را به شوراي دولتی عرضه می

این خود نقشی تازه براي او بود؛ بیشتر به فرمان دادن عادت داشت تا به بحث کردن، . مباحثات سهمی جدي داشت

گرفت و  ولی مطالب را در داخل و خارج شورا بسرعت فرامی: کرد و پندارش در این زمان تندتر از گفتارش عمل می

نامیده » شهروند کنسول«وي هنوز فقط . حلهایی بیابد و راه کرد تا مسائل را تجزیه و تحلیل کند سخت کار می

رهبران شورا ـ مانند پورتالیس، رودرر، تیبودوـ مردان نیرومندي . داد در می شد، و به اینکه به او تحکم کنند تن می

نیت او براي  داد؛ و در خاطرات آنها به کرات از کنسول اول و حسن بودند که کسی جرئت تحکم به آنها را به خود نمی

: هاي رودرر توجه کنید به گفته. کار و اصالح امور یادشده است

، و همیشه این سؤال را  …داد شد و جلسه را پنج یا شش ساعت ادامه می ناپلئون در هر جلسه سروقت حاضر می

دقیق و درست  هر سؤالی را مورد تجزیه و تحلیل» آیا این کار درست است؟ آن کار مفید است؟«کرد که  تکرار می

شورا . آورد دست می داد، و اطالعاتی دربارة رویۀ قضایی گذشته و قوانین لویی چهاردهم و فردریک کبیر به قرار می

این اطالعات اگر از طرف او . کرد آنکه اعضایش بیشتر از روز قبل بدانند، تعطیل نمی هرگز جلسۀ خود را بی

از  آنچه بیش …. آمد دست می کرد به آنها را ملزم به انجام دادن آن میوسیلۀ تحقیقاتی که وي  رسید، الاقل به نمی

هرگز . هرگز ندیدم که اظهار خستگی کند. پذیري و ثبات توجه او  است  نیرو، انعطاف …کند همه او را مشخص می

ف کاري که هرگز کسی مثل او خود را وق …. ندیدم که فکرش فاقد الهام باشد، حتی در زمانی که جسماً خسته بود

  . در دست داشته نکرده، و بهتر از او وقت خود را به کاري که بایستی انجام دهد مصروف نداشته است

  .توانست ناپلئون را دوست داشته باشد در آن روزگار، انسان می

  ـ وزیران 2

این کار را میان . ختگذاري براي فرانسه، به وظیفۀ دشوارتر وضع امور اداري پردا ناپلئون گذشته از توجه به قانون

ترین افراد را، بدون توجه به حزب یا گذشتۀ آنها، برگزید؛  هشت وزارتخانه تقسیم کرد، و براي ادارة آنها باکفایت

گاهی هم، به اصطالح رابطه را بر ضابطه ترجیح . طلب بودند اي سلطنت بعضیها از آنها ژاکوبن، برخی ژیروندن، و عده

الپالس را به مقام وزارت کشور گماشت، ولی بزودي دریافت که این ریاضیدان و منجم داد؛ به همین لحاظ هم  می

رو، وي را به مجلس سنا انتقال داد، و مقام  ؛ از این»کند مفهوم ریاضی بینهایت کوچکها را وارد امور اداري می«بزرگ 

  .وزارت را به برادر خود لوسین سپرد

هاي حساس و  بازگرداندن نیروي زیست به بخشها یعنی این یاخته وظیفۀ اساسی وزارت کشور، رفع تنگدستی و

به برادر خود  1799دسامبر  25ناپلئون در . آمد دست می اساسی کشور بود ـ ولی در این زمینه کمتر توفیق به

  :لوسین چنین نوشت
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ثان حقوق فئودالی آنها که وار. است دختر یتیم بوده 36000مانند ) بخش(مجمع عمومی  36000به بعد،  1790از 

اي  آمدن گروه تازه. اند مدیره قرار نگرفته یا فریب خورده اند، مورد توجه امناي شهرداري کنوانسیون یا هیئت گذشته

ها و  کوچه آنها در پس: عنوان شهردار، ارزیاب، یا مشاور شهرداري معموالً مفهومی جز نوعی دزدي تازه نداشته است به

اگر  …. اند خته، چوبها را برده، کلیساها را به باد غارت داده، و اموال بخش را سرقت کردهروها به سرقت پردا پیاده

اي  این روش ده سال دیگر ادامه یابد، برسر بخشها چه خواهد آمد؟ چیزي جز قرض به ارث نخواهند برد، و به اندازه

. ورشکست خواهند شد که از اهل محل صدقه خواهند خواست

اگر این مطلب صحت داشته باشد، ممکن . ئون سبک ادبی پیش گرفته و قدري هم مبالغه کرده استدر این مورد ناپل

. گونه که در پاریس معمول بود، کارمندان را خود انتخاب کنند توانستند، همان است هدفش این باشد که بخشها می

ما در مورد بخشهاي کوچکتر، به قول ا. اش را در پاریس دیده بود نداشت اي به آنچه که نتیجه ولی ناپلئون عالقه

شده و تحصیل کرده بودند  انقالب فقط عدة معدودي روستایی را کشف کرد که به اندازة کافی تربیت« : آخرین مورخ

شدند،  ؛ و غالباً چنین فرمانروایانی که در محل انتخاب می»گرفتند و شرافت داشتند و مصالح عمومی را درنظر می

رو ناپلئون در مورد  از این. لیاقت یا فاسد بودند یا هردو صفت را داشتند آمدند، بی پاریس میمانند کسانی که از 

وي با توجه به روش کنسولی رومیها، یا نظارت در . درخواستهاي مربوط به خود مختاري بخشها سکوت اختیار کرد

، یک »آروندیسمان«ار و براي هر داد که شخصاً براي هر دپارتمان یک استاند دورة بوربونهاي اخیر، ترجیح می

بدیهی است . فرماندار و براي هر بخش یک شهردار انتخاب کند ـ یا از وزارت کشور بخواهد که این عمل را انجام دهد

. که هر یک از متصدیان این مقامات در برابر مقام مافوق خود و مآالً در برابر حکومت مرکزي، مسئول خواهد بود

در » .مردانی خواهند بود باتجربۀ فراوان، و غالباً باکفایت«شدند  که بدین ترتیب انتخاب می» همۀ این استانداران«

  .دست ناپلئون خواهند داد رس قدرت را به هرصورت، آنها زمام دور 

ـ مجموع سازمان اداري ـ فرانسه در زمان ناپلئون دستگاهی بود که جنبۀ مردمی آن کمتر ولی  دستگاه کشوري

مردم در برابر این روش مقاومت . استثناي روم قدیم ـ در ادوار تاریخی بود هر دستگاهی ـ احتماالً بهمؤثرتر از 

از بازگشت خاندان بوربون، آن روش  کردند، ولی معلوم شد که موجب اصالح حس و طمع فردي آنهاست؛ پس می

سی و فرهنگی موجب شد که روش محفوظ ماند؛ جمهوریهاي فرانسه هم آن را نگاه داشتند؛ یک قرن آشفتگی سیا

امروزه در فرانسه در همان «: واندال چنین گفت 1903در سال . مزبور به آن کشور تداومی نامرئی و اساسی ببخشد

مسئلۀ فوریتر  ».کند که ناپلئون برایش به ارث گذاشته است چارچوب اداري براساس همان قوانین مدنی زندگی می

گودن  بنابه توصیۀ کنسول لوبرن، ناپلئون وزارت دارایی را به مارتن ـ میشل. ه بودتهیۀ شهرت و اعتبار براي خزان

مدیره امتناع ورزیده بود، و از لحاظ کفایت و شرافت شهرتی  سپرد ـ وي از قبول این مقام در دورة زمامداري هیئت

وامهاي قابل توجهی براي . کرد داران را براي دولت جدید تضمین حمایت سرمایه بسزا داشت، نیل او به مقام وزارت،

پس از مدت کوتاهی، . ـ تقدیم کرد بدون سود  فرانک طالـ 500‘000یک بانکدار وامی به مبلغ : نجات دولت اعطا شد

گونه که ناپلئون همیشه  همان(هاي دولتی را تأمین، و  فرانک شد و توانست با آن هزینه 200‘000‘000داراي  خزانه

مواجب  آن را در راه تغذیه و ارضاي ارتش، که اعضایش لباس کافی نداشتند و مدتها بی) اظهار عالقه کرده بود

آوري مالیات را از دست کارمندان محلی گرفت و آن را به  درنگ قدرت ارزیابی و جمع گودن بی. ماندند، صرف کند می

فوریۀ  13در . و عام شده بود خواري در این جریانات زبانزد خاص زیرا فساد و رشوه. حکومت مرکزي انتقال داد

صورت بانک فرانسه درآورد و بودجۀ آن را با فروش سهام تأمین کرد، و  ، گودن کارگزاریهاي مالی مختلف را به1800

اختیار صدور اسکناس را به آن داد؛ ظرف مدت کوتاهی، حسن ادارة بانک موجب شد که اسکناسهایش به اندازة پول 

بانک سازمان دولتی نبود، و در دست افراد باقی ماند، . ماد شود ـ این خود نوعی انقالب بودنقد مورد توجه و قابل اعت
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اي هم در آن نظارت  گرفت و تا اندازه شد مورد حمایت قرار می ولی به وسیلۀ عواید دولتی که به آن سپرده می

هاي دولت را در  قرار گرفت تا سرمایه داري نیز تحت نظر باربه ـ ماربوا در جوار وزارت دارایی شد؛ وزارت خزانه می

.بانک حفاظت و اداره کند

ناخوشترین قسمت امور اداري کار جلوگیري از ارتکاب جرایم، کشف آن، مجازات مجرمین، و حفظ کارمندان دولت 

ر داشت؛ ژوزف فوشه درخور این کار بود؛ وي در شناختن انواع تقلب تجربۀ بسیا. در برابر جنایتکاران و آدمکشان بود

توانستند به او اعتماد داشته باشند که  طلبان بود، می عنوان فردي شاهکش که در معرض انتقامکشی سلطنت و به

ضمن آنکه گودن بانکداران را . ناپلئون را به منزلۀ نیرومندترین سد ممکن در برابر بازگشت سلسلۀ بوربون حفظ کند

داشت که کنسول اول فرزند واقعی انقالب خواهد  این امید آرام نگاه می داد، فوشه ژاکوبنها را با مورد عنایت قرار می

ناپلئون به فوشه . بود ـ عوام را در مقابل اشراف و روحانیون، و فرانسه را در مقابل دولتهاي مرتجع، حفظ خواهد کرد

ال وزیر پلیس بود؛ با ترسید، و داراي جاسوسانی شخصی بود که وظیفۀ آنها تجسس در احو اعتماد نداشت و از او می

او را دوباره به  1804ولی . با احتیاط او را برکنار کرد 1802سرانجام، در . این حال مدتها از برکناري او خودداري کرد

دانست، و  وي میزان ظرفیت فوشه را در مورد تقاضاي پول می. او را در این مقام نگاه داشت 1810کار گماشت، و تا 

ها حقوق قواي خود را تأمین  خانه ها و سهم فاحشه اي با مصادرة وجوه قمارخانه ك تا اندازهاز اینکه آن وزیر زیر

ها را به عهده  ها، فروشگاهها، ادارات و خانه ژاندارمري هم جداگانه نظارت بر کوچه. آورد کرد، سخنی برزبان نمی می

  .داشت، و احتماالً در عواید بخشهاي خود سهیم بود

فرد ـ حتی فردي جانی ـ در برابر پلیس، قانون، و دولت، برخالف انگلیس، در آن زمان چندان در فرانسه حمایت 

شد که داوري و قضاوتشان نسبتاً از دریافت  می مورد توجه نبود، ولی بخشی از این دفاع با وجود قضاتی قاطع تأمین

: ژوزف آبریمال حقوقدان، به وي گفت -   ناپلئون ضمن سپردن این قسمت از امور اداري به آندره. هدایا برکنار بود

اند که شما شریفترین قاضی هستید، و به همین علت است که  شناسم، ولی به من گفته من شما را نمی! شهروند«

ظرف مدت کوتاهی، فرانسه پر از دادگاههاي مختلف شد، با هیئتهاي منصفۀ » .گمارم شما را به وزارت دادگستري می

امور حمایت کشور در مقابل …صلح، مأمور اجرا، دادیار، شاکی، سردفتر، وکیل مدافعبزرگ و کوچک، امناي 

، )تحت نظر دنی دوکرس(، و وزارت دریاداري )آلکساندر برتیهـ  تحت نظر ژنرال لویی(کشورهاي دیگر به وزارت جنگ 

هل و پنجساله بود، و به عنوان تالران در این هنگام چ. سپرده شد) تحت نظر تالران فنا ناپذیر(و وزارت امور خارجه 

) 1790ژوئیۀ  14(آخرین بار که به او برخوردیم . مردي مهذب، آدابدان، با فکري نافذ، و اخالقی فاسد شهرت داشت

ماس بود؛ فرداي آن روز به آدالئید دوفیول، کنتس دوفالئو  دوــ  وي مشغول شرکت در مراسم قداس در جشنوارة شان

امیدوارم درك کرده باشی که دعاها و سوگند وفاداري «: ا تصاحب کرده بود ـ چنین نوشتزنی که بتازگی او ر ـ 

» .پرستم و همیشه خواهم پرستید تو همان خداي متعالی هستی که من او را می. دیروز من متوجه کدام االهه بود

او به زیبایی زنانه طبعاً  عالقۀ شدید. وي از این کنتس پسري داشت، ولی با شکیبایی در جشن عروسی او شرکت کرد

از آنجا که اصول اخالقی مسیحی و همچنین االهیات مذهب کاتولیک را . با تهیۀ پول یعنی ربایندة زیبایی همراه بود

  :کارنو در مورد وي گفته است. برد هاي سودآور به کار می قبول نداشت، فصاحت خود را در مورد انگیزه

معتقدات ثابتی ندارد؛ . رد، بدون آنکه هیچ یک از فضائل رژیم جدید را داشته باشدتالران همۀ معایب رژیم سابق را دا

اگر . کند کند که لباسهاي زیرش را، و بر حسب مصلحت روز، از آن معتقدات استفاده می آنها را همانطور عوض می

آن نیاز دارد؛ فردا خود را  فلسفه رونق داشته باشد، فیلسوف است؛ امروز جمهوریخواه است چون براي نیل به مقام به

  .خواهم به هیچ قیمتی او را نمی. طرفدار سلطنت مطلقه خواهد خواند به شرط آنکه نفعی در این کار داشته باشد
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فروشد ـ و حق هم دارد، زیرا سرگین را با  تالران روح خود را در راه پول می«: عقیده بود، گفت میرابو که با کارنو هم

هنگامی که عوام، شاه و ملکه را از تولري بیرون انداختند و . ما تغییر احوال تالران حدي داشتا ».کند طال عوض می

یک دیکتاتوري پرولتاریا برقرار ساختند، وي در برابر اربابان جدید سر تعظیم فرود نیاورد، بلکه سوار قایق شد و به 

ژوزف پرستلی، جرمی بنتم، جدج : واجه شددر آنجا با پذیراییهاي مختلفی م). 1792سپتامبر  17(انگلیس رفت 

کنینگ، و چارلز جیمز فاکس او را بگرمی پذیرفتند، ولی اشراف، که سهم او را در انقالب به یاد داشتند، با او بسردي 

دادند که  ، چشمپوشی و اغماض انگلیسیها به پایان رسید؛ الجرم به تالران دستور1794در مارس . برخورد کردند

گذاریهاي خود  وي به امریکا رفت و با عوایدي که از امالك و سرمایه. بیست و چهار ساعت ترك گوید کشور را ظرف

دگر بار به فرانسه بازگشت، و در دورة هئیت  1796در اوت . آورد در کمال راحتی به زندگی پرداخت به دست می

 3000000زود، به طوري که توانست در این مقام به وسایل مختلف بر ثروت خود اف. مدیره وزیر امورخارجه شد

کرد، در  از آنجا که سقوط هیئت مدیره را پیش بینی می. فرانک در بانکهاي انگلیس و آلمان به عنوان سپرده بگذارد

.البال و مرفه منتظر شد که ناپلئون او را به مقام اولش بازگرداند ژوئیه استعفا کرد و فارغ 20

بوناپارت او را حدفاصلی میان . تالران بار دیگر وزیر امور خارجه شد 1799نوامبر  22کنسول اول زیاد درنگ نکرد؛ در 

تالران در همۀ تغییرات و تحوالتش لباس و آداب و طرز صحبت . دانست یک فرمانرواي نو کیسه و پادشاهان فاسد می

، متانت اضطراب ناپذیر، )جشعلی رغم پاي ک(و نحوة تفکر اشراف دیرین را حفظ کرده بود، یعنی برازندگی و وقار 

وي مردي . دانست در صورت لزوم قادر است طرف را با هجو از پاي در آورد گویی زیرکانۀ مردي که می بذله

پرواي ارباب نامهذب خود را با ظرافت  تعارف و بی توانست مطالب بی سختکوش و سیاستمداري زیرك بود، و می

و این براي  -»هرگز شتاب نباید کرد«ل را بنیان نهاد که در تصمیم گیريتالران این اص. اي از نو بنویسد مؤدبانه

مردي لنگ شعار خوبی بود؛ در چندین مورد، تأخیر او در ارسال پیام، به ناپلئون امکان داد که از تصمیمات سریع و 

  . خطرناك عدول کند

مش خیال دل بفریبد، و از هر درختی میوه تالران میل داشت که، در هر اوضاع واحوالی، با اسراف زندگی کند، با آرا

اي  هنگامی که کنسول اول از او پرسید که چگونه آن همه ثروت را گرد آورده است، وي با لحن متقاعد کننده. بچیند

ولی این مقدمۀ کار بود؛ ظرف چهارده ماه » .در هفدهم برومر سهامی خریدم و آنها را سه روز بعد فروختم«: پاسخ داد

از وضع بازار خبر داشت، و » داخلی«وي با اطالعات . فرانک دیگر گرد آورد 15000000جدد خود، انتصاب م

کردند، دریافت  از دولتهاي خارجی، که راجع به نفوذ او و سیاست ناپلئون مبالغه می» هاي چرب و نرم لقمه«

ناپلئون او را مشمئز کننده و . شد فرانک تخمین زده می 40000000در اواخر دورة کنسولی، ثروت او به . داشت می

خود . نامید می» مدفوعی در جوراب ابریشمی«دانست، و به پیروي از میرابو، آن لنگ با وقار را  غیر قابل تعویض می

  .کرد، زیرا خزانۀ فرانسه و کشور فرانسه را به دست آورده بود ناپلئون از رشوه گیري امتناع می

  پذیرش قانون اساسی -3

درقانون مزبور براي جلب توجه . با انتقادات فراوانی مواجه شد) 1799دسامبر  15(جدید پس از انتشار  قانون اساسی

گیرد  قانون متکی بر این اصل مسلم است که وضع قوانین به وسیلۀ نمایندگان ملت انجام می«: مردم چنین آمده بود

دهد نیرومند و پایدار است، و  را که تشکیل می قوایی. و بر اساس حقوق مقدس مالکیت، تساوي، وآزادي استوار است

انقالب با تکیه بر اصولی که با آن آغاز . نیز چنین باشد تا بتواند حقوق شهروندان و مصالح کشور را تضمین کند باید

نمود که ناپلئون آنها را  اینها کلمات ظاهر فریبی بود، ولی چنین می» .شد به تثبیت رسید و دیگر تمام شده است

داد؛ و مستلزم این بود که  رأي را در مراحل نخستین انتخابات به مردان می دانست، زیرا قانون اساسی، حق وجه میم

، که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به وسیلۀ رأي دهندگان انتخاب شده »برگزیدگان«انتصابات بیشتري از میان 
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کرد؛  جۀ انقالب امالکی به دست آورده بودند حمایت میباشند، صورت گیرد؛ کشاورزان و طبقۀ بورژوا را که در نتی

داد؛ از جنبۀ نظري، و به پیروي از طبیعت، تساوي  هاي کلیسایی را مورد تأیید قرار می لغو عوارض فئودالی و عشریه

کرد؛  ـ را تأمین می  سیاسی، اقتصادي، فرهنگی همۀ شهروندان را در برابر قانون و حق انتخاب شدن به هر منصبی ـ 

ومرج، فساد، و بیکفایتی اداري به وجود  دولت مرکزي مقتدري براي جلوگیري از جنایت، خاتمه دادن به هرج

پایان یافته تلقی » عملی انجام شده«کرد؛ و انقالب را به صورت  آورد، و از فرانسه در برابر دولتهاي بیگانه دفاع می می

اي از سازمان اجتماعی به وجود آمده بود  جام شده و شکل تازهکرد، چه هدف آن در چارچوب مرزهاي طبیعی ان می

.که پایۀ آن بر حکومت ثابت، دستگاه اداري مؤثر، آزادي ملی، و قوانین پایدار استوار بود

نادیده گرفته » قانون اساسی سال هشتم«کردند که در  ژاکوبنها احساس می. شد با وجود این، شکایاتی شنیده می

تسلیم کردن ریاکارانۀ انقالب به طبقۀ » وضع قوانین به وسیلۀ ملت انجام می گیرد«از اینکه اند و مراد  شده

کوتاه » کرسی«کردند که چرا سرنوشت یکی از آنها را به جاي آن مرد  چند تن از ژنرالها از این تعجب می. بورژواست

کاتولیکها » .د که علیه من توطئه نچیندژنرالی نبو«: قد براي تفوق سیاسی برنگزیده است؛ خود ناپلئون گفته است

کردند که چرا انقالب مصادرة اموال کلیسار ا تأیید کرده است؛ دوباره شورش در وانده برپاشد  اظهار تأسف می

، سلطنت طلبان از این ناراحت بودند که ناپلئون، به جاي فراخواندن لویی هجدهم و استقرار مجدد سلطنت )1800(

اي  ها را در اختیار داشتند، مبارزه از آنجا که سلطنت طلبان بیشتر روزنامه. را تحکیم کرده استبوربونها مقام خود 

ها از طرف دولتهاي خارجی کمک مالی  علیه پذیرش رژیم جدید آغاز کردند؛ ناپلئون، به بهانۀ اینکه به آن روزنامه

تعداد مطبوات تندرو نیز تقلیل داده شد، و . شود، شصت روزنامه از هفتاد و سه روزنامۀ مزبور را توقیف کرد می

روزنامه نگاران و مؤلفان و فیلسوفان حمله به آزادي مطبوعات . مونیتور به صورت یکی از نشریات رسمی دولت درآمد

 »اگریا«را محکوم کردند؛ و در این هنگام مادام دوستال، که دیگر امید خود را به اینکه در دستگاه ناپلئون عنوان 

وي ناپلئون را . داشته باشد از دست داده بود، حملۀ شدیدي را علیه ناپلئون آغاز کرد که تا پایان عمرش ادامه یافت

.آورد که آزادي فرانسه را نابود ساخته است به حساب می دیکتاتوري

نیتور دفاع کرد، و متذکر شد که وي آزادي را از بین نبرده، بلکه آزادي بر ناپلئون به وسیلۀ وکیل خود در روزنامۀ مو

اثر نیاز به متمرکز ساختن دولت در حال جنگ، انتخابات انحصارطلبانۀ ژاکوبنها، دیکتاتوري جماعات شورشی و 

مانده بود به منجالب  مکرر دورة تصدي هیئت مدیره، تقریباً از میان رفته بود؛ و آنچه هم که از آن باقی» کودتاهاي«

آن آزادي که وي آن را نابود ساخته عبارت بود از آزادي عوام . رشوه خواري سیاسی و فساد اخالقی کشیده شده بود

در تمرد و سرکشی، آزادي جنایتکاران در دزدي و قتل، آزادي تبلیغاتچیان در دروغ گفتن، آزادي قضات در رشوه 

آیا مگر ما را نگفته . وران در استفاده از انحصارات یف و میل کردن، و آزادي پیشهگرفتن، آزادي ممیزان مالیاتی در ح

اي است که ناگهان از قیمومت مذهب، امتیازات  بود که دیکتاتوري تنها درمان برطرف ساختن هرج و مرج جامعه

مگر کمیتۀ نجات ملی به و  -طبقاتی، و استبداد سلطنتی رهایی یافته، و گرفتار غرایز و بیداد گري عوام شده است

همین نحو عمل نکرده بود؟ اینک الزم بود انضباطی در کار آید تا بتوان آن نظمی را که شرط اولیۀ آزادي است 

  . برقرار ساخت

کشاورزان براي طرفداري از قانون اساسی نیازي به این دالیل نداشتند؛ آنها زمین را به دست آورده بودند و در نهان با 

رغم منافع اقتصادي متضاد، کارگران شهرها  در این مورد، علی. شکست موافق بودند ه ژاکوبنها را درهم میهر دولتی ک

 - ها، یعنی همان سان گردهاي کوچه ها، منشیان دکانها، و دوره کارگران کارخانه. با کشاورزان همعقیده بودند

ن انقالب که آنان را برکشیده، بر زمین زده، و نا کولوتهایی که براي نان و قدرت جنگیده بودند، ایمان خود را به آ

» قهرمان جنگ«توانست آنان را برانگیزد، و آن  امید رها ساخته بود از دست داده بودند؛ تنها یک سحر و جادویی می
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 -ژوازياما در مورد بور. رفت به هر حال، در نظر آنان فاتح ایتالیا بدتر از سیاستمداران هیئت مدیره به شمار نمی. بود

توانستند مردي را طرد کنند که مقدس بودن اصل مالکیت و آزادي  چگونه آنان می - بانکداران، بازرگانان، پیشه وران

ناپلئون تا . دادوستد را تمام و کمال پذیرفته بود؟ به وسیلۀ او به انقالب دست یافته و فرانسه را به ارث برده بودند

  .مرد دلخواه آنان بود 1810سال 

ئون، که اطمینان داشت اکثر مردم از او حمایت خواهند کرد، قانون اساسی جدید را در معرض آراء عموم گذاشت ناپل

ما نمی دانیم که آیا در این رفراندوم هم، مانند انتخابات قبلی یا انتخاباتی که از آن زمان ). 1799دسامبر  24(

نفر له قانون  3‘011‘107بنابرگزارش رسمی تعداد . هتاکنون صورت گرفته، اعمال نفوذ و دستکاري شده است یا ن

  . نفر علیه آن رأي دادند 1‘562اساسی و 

ناپلئون به استظهار آن آراي مثبت با خانواده و دستیاران خود از لوکزامبورگ پرهیاهو به کاخ سلطنتی تویلري، نقل 

اه با یک راهپیمایی دسته جمعی با شکوه همر این انتقال. که جادارتر بود و وسیعتر) 1800فوریۀ  19(مکان کرد 

سه هزار سرباز پیاده، ژنرالهاي سواره، وزیران در کالسکه ها، اعضاي شوراي دولتی سوار در درشکه در : انجام گرفت

. کشیدند اي شده بود که آن را شش اسب سفید می ناپلئون به عنوان کنسول اول سوار بر کالسکه. معیت آنان بودند

وي . مونه از نمایشهاي عمومی بود که با آنها ناپلئون امیدوار بود مردم پاریس را تحت تأثیر قرار دهداین نخستین ن

:به منشی خود چنین گفت

تو مجبور نیستی خودت را در : وضع تواز وضع من بهتر است. بورین، امشب باالخره در تویلري خواهیم خوابید«

اي حرکت کنم؛ از این کار نفرت  ولی من باید با دسته. به آنجا برويمعرض تماشا بگذاري، بلکه می توانی یک راست 

اي است؛ ولی در یک شهر بزرگ، در  سادگی در ارتش کار شایسته …. دارم، ولی براي حرف زدن با مردم الزم است

این مراسم  ».یک قصر، رئیس دولت باید به هر طریق که ممکن است توجه را جلب کند، و آنهم با احتیاط

فقط یک موضوع ناراحت کننده اتفاق افتاد و آن اینکه روي . روزمندانه و با شکوه هرچه تمامتر به پایان رسیدپی

 1792دهم اوت «اي به این مضمون دیده می شد  شد نوشته اي که ناپلئون از برابر آن وارد حیاط قصر می پاسدارخانه

هنگام عبور از اطاقهایی که روزگاري ثروت بوربونها را در  ».سلطنت در فرانسه برافتاد، و هرگز برقرار نخواهد شد –

؛ و ناپلئون پاسخ »ژنرال، اینها غم انگیز است«: خود جاي داده بود، رودرر عضو شوراي دولتی به کنسول اول گفت

ن شده آنگاه، به اتفاق بورین، اطاق وسیعی را براي محل کار برگزید که فقط با کتاب تزیی» آري، مثل افتخار«: داد

هنگامی که اطاق خواب وبستر سلطنتی را به او نشان دادند، حاضر به استفاده از آنها نشد، و ترجیح داد که . بود

کرئول کوچکم، برو در «: اما در آن شب، با کمی غرور، به همسر خود گفت. کماکان در آغوش ژوزفین بخوابد

  » .رختخواب اربابهایت بخواب

II – جنگهاي دورة کنسولی  

اپلئون نظم داخلی را برقرار کرده، شرایط و اوضاعی به وجود آورده بود که احیاي اقتصادي را نوید می داد؛ ولی یک ن

آغاز کرده بود هنوز در محاصرة  1792آوریل  20مسئله هنوز باقی بود و آن اینکه فرانسه بر اثر جنگی که در 

از ترك سرزمینهایی که در انقالب ضمیمۀ خاك خود  مردم فرانسه گرچه مشتاق صلح بودند،. دشمنان قرار داشت

، ژنو، )بال(این سرزمینها عبارت بود از آوینیون، بلژیک، ساحل چپ راین، بازل . کرده بودند خودداري می ورزیدند

کشورشان نامیده می شد قرار » مرزهاي طبیعی«تقریباً همۀ این نواحی درون آنچه توسط فرانسویان . ساووا، و نیس

؛ و ناپلئون، در سوگندي که ضمن رسیدن به قدرت خورده بود، خود را به حمایت از این مرزها ملزم دانسته داشت

گذشته از . که در واقع بازگشتی بود به مرزهاي گل قدیم -یعنی رودخانۀ راین، آلپ، پیرنه، و اقیانوس اطلس -بود

ه بود؛ آیا حاضر بود که از این پیروزیها در ازاي صلح دست این، فرانسه، هلند، ایتالیا، مالت، و مصر را به تصرف درآورد
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اخالق . کرد پرداخت طرد می بردارد؟ یا، هر رهبري را که دربارة استرداد این دستاوردهاي سودمند به مذاکره می

. کرد که سرشار از غرور ملی و آبستن جنگ بود فرانسویان و اخالق ناپلئون رویهمرفته سیاستی را دنبال می

دانستند، در نامۀ مورخ  وئی هجدهم، مردي که تقریباً همۀ مهاجران و سلطنت طلبان او را وارث مشروع فرانسه میل

  :خطاب به ناپلئون راهی را براي فرار از آن سرنوشت پیشنهاد کرد 1800فوریۀ  20

امی ارجمند را پذیرفته شما مق. آقا، مردانی مانند شما، رفتار ظاهریشان هرچه باشد، هرگز موجب وحشت نمی شوند

دانید که قدرت و اختیار تا چه اندازه  شما بهتر از هرکس می. کنم اید، و من به این مناسبت از شما سپاسگزاري می

اگر فرانسه را از آشوب نجات دهید، نخستین آرزوي قلبی مرا به مرحلۀ عمل . براي خوشبختی ملتی بزرگ الزم است

وجود شما براي . ا به او بازگردانید، نسلهاي آینده از شما به نیکی یاد خواهند کردهرگاه پادشاهش ر. اید درآورده

  لویی   .ام را ادا کنم دولت همیشه مغتنم تر از آن است که من بتوانم با انتصابات مهم دین خود و خانواده

ه پیروان باوفاي خود قول توانست مردي را به سلطنت بردارد که ب چگونه می. ناپلئون به این استمداد پاسخی نداد

داده بود که پس از استقرار خود، اوضاع قبل از انقالب را برقرار خواهد ساخت؟ چه بر سر کشاورزان آزاد شده یا 

خریداران اموال کلیسا خواهد آمد؟ با ناپلئون چه خواهد کرد؟ سلطنت طلبان، که هر روز براي برکناري او توطئه 

ه بر سر این نوکیسه که جرئت کرده است، بدون تدهین یا داشتن شجره نسب، برجاي داشتند ک چیدند، اظهار می می

  . پادشاهان بنشیند چه خواهند آورد

در روز عید تولد مسیح، یعنی یک روز بعد از آنکه زمامداري او بر اثر رفراندوم تأیید شد، ناپلئون نامۀ زیر را به جورج 

  :سوم پادشاه انگلیس نوشت

دانم که به  ام که باالترین مقام جمهوري را عهده دار شوم، الزم می اثر ارادة ملت فرانسه دعوت شدهاز آنجا که بر 

  .مناسبت تصدي وظایفم، آن اعلیحضرت را شخصاً آگاه سازم

اي  جا کرده دیگر پایان نخواهد گرفت؟ آیا وسیله سال گذشته چهار گوشۀ جهان را جابه آیا جنگی که طی هشت

به تفاهم نزدیک کند؟ چرا باید دو ملت پیشرفتۀ اروپا، که قویتر و نیرومندتر از آنند که امنیت و نیست که ما را 

استقاللشان اقتضا کند، حاضر شوند که پیروزي بازرگانی، پیشرفت داخلی، و سعادت کشورشان را فداي رؤیاهاي 

  ود بدانند؟ عظمت خیالی کنند؟ چرا نباید صلح را بزرگترین افتخار و بزرگترین نیاز خ

یقیناً قلب آن اعلیحضرت هم با چنین احساساتی بیگانه نیست، زیرا بر ملتی آزاد، تنها به منظور سعادتمند ساختن 

  .کنید او، سلطنت می

در ایجاد  …از آن اعلیحضرت تقاضا دارم باور کنند که من ضمن پیش کشیدن این بحث مایلم که سهمی عملی 

سرنوشت هر ملت متمدنی بسته به خاتمه دادن به جنگی است که ممکن است  … .صلحی جوانمردانه داشته باشم

. سراسر جهان را فراگیرد

جورج سوم مقتضی ندانست که پادشاهی به شخصی عادي پاسخ دهد؛ این عمل را به لرد گرنویل ارجاع کرد؛ او هم 

ا محکوم کرد و اعالم داشت که انگلیس تنها ، تجاوزات فرانسه ر)1800ژانویۀ  3(اي شدید الحن به تالران نوشته  نامه

. به وسیلۀ بوربونها وارد مذاکره خواهد شد، و بازگشت این خاندان به سلطنت شرط قبلی هرگونه صلحی خواهد بود

ناپلئون با نامۀ دیگر خطاب به امپراطور فرانسیس دوم پاسخ مشابهی از صدراعظم اتریش بارون فرانتس فون توگوت 

شاید، در شرایطی بهتر، این قریحه سنجیهاي ادبی چندان لزومی نمی داشت، ولی ناپلئون خوب . دریافت داشت

حقیقت آنکه یک لشکر اتریشی شمال ایتالیا را به . سنجند دانست که سیاستمداران با شمردن تفنگها کلمات را می می

مصر به توسط انگلیسها و ترکها زندانی  تصرف درآورده و خود را به نیس رسانده بود؛ و نیز یک لشکر فرانسوي، که در

  .شده بود، نزدیک به تسلیم یا نابودي بود
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کلبر، که سرداري دلیر ولی سیاستمداري ناکام بود، انتظار کمکی نداشت، و علناً در یأس و ناامیدي سربازان خود 

 24(ماندة محلی انگلیسی بست به دستور او بود که ژنرال دزه دووگو در العریش قراردادي با ترکان و فر. سهیم بود

افتخارات «، و قرار شد که ترکان کشتیهایی در اختیار فرانسویان بگذارند تا نیروهاي دولت فرانسه، با )1800ژانویۀ 

ضمناً مقرر شد تا فرانسویان قلعه هایی را که اروپاییان را از شورشهاي مصریان . خاك مصر را تخلیه کنند» جنگی

تسلیم این قلعه ها مقارن با وصول خبري بود دال بر اینکه دولت بریتانیا از . رکان تسلیم کنندمصون داشته بود به ت

شرایط تخلیه امتناع ورزیده و اصرار کرده است که فرانسویان سالحهاي خود را بر زمین بگذارند و به عنوان اسیران 

ن قلعه هاي مزبور شد؛ ترکها با این امر کلبر از این کار خودداري کرد، و خواستار پس گرفت. جنگی تسلیم شوند

کلبر در رأس ده هزار سرباز خود به مقابلۀ ترکها، که بیست هزار نفر . موافقت نکردند و به طرف قاهره پیش رفتند

در «: وي شور سربازان خود را با این پیام ساده برانگیخت. بودند، شتافت، و در دشتهاي هلیوپولیس با آنها روبرو شد

پس از دو روز » .اگر یک قدم عقب بنشینید، کارتان ساخته است. از خاکی که در زیر پاي شماست ندارید مصر بیش

، شجاعت وحشیانۀ ترکان در برابر تدابیر جنگی و انضباط فرانسویان تاب نیاورد، و )1800مارس  21- 20(جنگ 

  .بنشینند فاتحان باقیمانده به قاهره بازگشتنند تا دوباره در انتظار کمک فرانسه

اما در این موقع مجبور . تا زمانی که بریتانیا بر مدیترانه مستولی بود ناپلئون نمی توانست کمکی براي آنها بفرستد

بودکاري انجام دهد زیرا ژنرال هفتادو یکسالۀ اتریشی به نام بارون فون مالس با صدهزار تن از بهترین سربازان 

ناپلئون ماسنا را براي جلوگیري او فرستاد؛ ماسنا . میالن رفته بود الیا بهاتریشی پیروزمندانه از طریق شمال ایت

مالس قوایی را براي محاصرة او در این محل باقی نهاد، . شکست خورد، و سربازانش را در پناه قلعۀ جنووا گذاشت

یویراي ایتالیا حرکت هاي آلپ از تعرضات فرانسه، به کار گماشت، و از راه ر دسته هاي دیگري را براي حفظ گردنه

از آن  1796شهري که در . وضع ناپلئون عوض شده بود). 1800آوریل (کرد تا اینکه طلیعۀ سپاهش به نیس رسید 

فتح لومباردیا را آغاز کرد اکنون در دست ارتش ملتی بود که آن را شکست داده بود، در عین حال قسمت لشکر 

این خود . ن امیدوار بود، بی کمک و مأیوس، در مصر از بین رفتمعروف ایتالیاي او، که بیش از اندازه به آ

.اي بود که ناپلئون تا آن زمان با آن مواجه شده بود مستقیمترین ضربه

ناچارکارهاي اداري را به طرفی نهاد و دوباره فرماندهی کل قوا را خود به دست گرفته به جمع آوري پول و سرباز و 

مهمات فراهم آورد، نقشه ها را بررسی کرد، دستورهاي الزم را به سرداران خود . داختمواد و تقویت روحیۀ افراد پر

امور لشکر راین را به مورو سپرد که رك گوترین مخالف نظامی او بود، و به او دستور داد که از راین بگذرد، از . داد

ن از سربازان خود را از طریق میان افواج اتریشی به رهبري مارشال کروگ عبور کند؛ سپس بیست و پنج هزار ت

. ن وعدة تقویت در میالن را داده بود بپیوندد اي که ناپلئون به آ گردنۀ سن گوتار به ایتالیا بفرستد و به ارتش ذخیره

که در این وضع خطرناك  - و شاید هم بدرستی - کرد مورو بیشتر این کارها را قهرمانانه انجام داد، اما احساس می

  .تواند براي رهبر خود ذخیره کند سرباز می فقط پانزده هزار

نسبت به کلیۀ جنگهاي بزرگترین سردار تاریخ زیرکانه تر بود، ولی بسیار بد به موقع اجرا گذاشته  1800طرح جنگ 

اینان . اي بودند که تجربۀ جنگی نداشتند وي فقط چهل هزار نفر زیر فرمان داشت، و بیشتر آنها سربازان وظیفه. شد

. توانسنتند از طریق آلپ ماریتیم به نیس بروند و از جلو به مالس حمله کنند یک دیژون مستقر بودند، میچون نزد

خورد،  ولی تعداد آنها اندك بود و خودشان تجربۀ جنگی نداشتند؛ حتی اگر مالس در چنین درگیري شکست می

ا که جایی بسیار مستحکم بود عقبنشینی توانست در پناه خط دفاعی مستحکمی، از طریق شمال ایتالیا به مانتو می

ناپلئون پیشنهاد کرد که وي با سربازان و مهمات خود از راه گردنۀ سن برنار به لومباردیا برود؛ به افرادي که از . کند

رفت بپیوندد؛ خطوط ارتباطی مالس را قطع کند؛ بر هنگهاي اتریشی که آن خط را محافظت  طرف مورو انتظار می
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رفت حمله  تولی شود؛ و به لشکر آشفتۀ آن قهرمان سالخورده که از ریویرا و جنووا به سوي میالن میکردند مس می

رفت؛ البته بهتر این بود که آن را در محاصره بگیرد؛ از  برد یا خود از بین می در این صورت یا آن را از بین می. کند

مجبور به تسلیم سراسر شمال  - تمام جوانب ادببا مالحظۀ  –عقبنشینی آن ممانعت به عمل آرد؛ و سردارش را 

  .بدین ترتیب جمهوري سیزالپین، افتخار نخستین جنگهاي ناپلئون، دوباره تحت تسلط فرانسه درمی آمد. ایتالیا بکند

: به قول بورین. زمین پهن کند ناپلئون به بورین دستور داد که نقشۀ وسیعی از ایتالیا روي ) 1800مارس  17(روزي 

آنگاه روي بعضی نقاط سنجاقهایی با سر قرمز » .روي آن دراز کشید، و از من خواست که همان کار را بکنموي «

هاي  پس از حرکت دادن سنجاقها و درست کردن موقعیت. نصب کرد، و روي برخی دیگر سنجاقهایی با سرسیاه

] رودخانۀ[اینجا در دشتهاي  …به عقیدة تو مالس را کجا شکست خواهم داد؟«: مختلف، از منشی خود پرسید

را در  - همۀ پیروزیهاي نظامی و سیاسی خود -دانست که همه چیز وي می. و به سان جولیانو اشاره کرد» سکریویا،

مگر نبود که چهارسال پیش «: سپس به بورین یادآور شد. گرو یک نبرد گذاشته است؛ ولی غرورش او را تقویت کرد

خورشیدي .عقب راندم و صورت ایتالیا را پاك کردم؟ همین کار را دوباره خواهیم کردآنهمه قواي ساردنی و اتریش را 

امیدوارم که در جنووا . به ماسنا اعتماد دارم. تابید تابد همان است که بر روي آرکوله و لودي می که حاال به ما می

یا را دوباره خواهم گرفت آنوقت با ولی اگر بر اثر قحطی مجبور به تسلیم شود، جنووا و دشتهاي سکریو. مقاومت کند

. صرف پیش بینی کافی نبود، آمادگی هم ضرورت داشت »!چه لذتی به فرانسۀ عزیزم باز خواهم گشت، فرانسۀ زیبایم

رفتن از دیژون به ژنو؛ عبور با : راه و وسایط نقلیه را در نظر گرفت. ناپلئون از پرداختن به جزئیات ناچیز هم ابا نکرد

 –ي دریاچۀ ویلنوو؛ رفتن با اسب و استر و درشکه و کالسکۀ بزرگ روباز، یا پیاده تا مارتینی؛ از آنجا تا سن قایق از رو

کوره راهی که گاهی فقط یک متر عرض دارد، و غالباً از -پیر در پاي گردنه؛ سپس طی پنجاه کیلومتر بر فراز کوه

لحظه در معرض سقوط بهمن یا صخره یا ریزش کوه است؛ روي پرتگاههایی که معموالً پوشید از برف است، و در هر 

ناپلئون ترتیبی داد که در هر مرحلۀ این برنامه غذا و لباس و وسایط نقلیه . آئوستا/ باالخره از آنجا به سوي وال د

یرات بایستی براي انجام تمع براي سربازان آماده باشد؛ در چندین نقطه، درودگران، زین سازان، و سایر کارگران می

براي راهبانی . کردند تا ببینند که به طورشایسته مجهز است یا نه آماده باشند؛ هر سرباز را ضمن راه دوبار بازرسی می

زیستند، ناپلئون پول جهت خرید نان و پنیر و شراب فرستاد تا سربازان تازه  ها بر فراز کوهها می که در مسافرخانه

وجود آمد؛ ولی این سربازان وظیفۀ جوان انگار صبري داشتند که  یص بسیاري بهبا وجود این آمادگیها، نقا. نفس شوند

  .کار به آنها الهام شده بود بر اثر دلیري پنهان سربازان کهنه

هنوز از نظر ناپدید نشده بود که سلطنت طلبان، ژاکوبنها، و اعضاي . پاریس را ترك گفت 1800مه  6ناپلئون در 

سییس و دیگران درمورد . ماده کردند که اگر وي پیروزمندانه بازنگردد، برجایش بنشینندخانوادة بوناپارت خود را آ

صالحیت کارنو، الفایت، و نیز انتخاب مورو به عنوان کنسول اول جدید به بحث پرداختند؛ و ژوزف و لوسین برادران 

شوانها  تا در میان) ژوئن 3(از انگلیس بازگشت  ژرژکادودال. ناپلئون خود را به عنوان ولیعهدهاي او پیشنهاد کردند

.آشوب برپا کند

ما یکی یکی، آدم و اسب پشت سرهم، از طریق «:گوید بورین می. مه شروع شد 14عبور واقعی از گردنۀ سن برنار در 

ردیم، و توپها را در داخل الوارهاي میان تهی گذاشتیم که آنها توپخانه را پیاده ک. هاي مالرو به حرکت درآمدیم جاده

سواران پیاده » کوه رسیدیم، روي برف نشستیم وبه طرف پایین سرخوردیم وقتی به قلۀ …کشیدند را با طناب می

فوج در هر روز، . شدند، زیرا یک لغزش اسبان بی تجربۀ آنها کافی بود که سرباز و حیوان را به کام مرگ فرو برد

  .مه عبور سربازان به پایان رسید، و لشکر ذخیره صحیح و سالم به ایتالیا رسید 20کرد؛ تا  دیگري این راه را طی می
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توقف کرد تا آنکه آخرین بستۀ مهمات فرستاده - ایستگاهی میان راه دریاچۀ ژنو و آن گردنه - ناپلئون در مارتینیی

از راهبانی که به سربازانش نوشابه و خوراك داده بودند سپاسگزاري کند؛ سپس از پایین به باال رفت، و ایستاد تا . شد

الن برافواج . مه به لشکریان خود در آئوستا پیوست 21آنگاه با کت بزرگ خود از سراشیبی به پایین لغزید و در 

ارد میالن شد؛ مردم ژوئن، ناپلئون بار دیگر به عنوان فاتح پادگان اتریشی و 2در . اتریشی ضمن راه غلبه کرده بود

ناپلئون که از آیین . ایتالیا او را مانند دفعۀ پیش پذیرا شدند، جمهوري سیزالپین با مسرت فراوان دوباره برقرار گشت

اسالم دست برداشته بود، جمعی از بزرگان مذهبی میالن را گرد آورد، و آنها را از وفاداري خود به کلیسا مطمئن 

پس از تحکیم مواضع . ر بازگشت به پاریس میان فرانسه وکلیسا صلح برقرار خواهد کردساخت، و به آنها گفت که د

  .پشت سر خود، دیگر آزاد بود که جزئیات لشکر کشی خود را طرحریزي کند

بایستی قواي موجود خود را چنان از یکدیگر دور کنند  نمی - هر دو فرمانده یک اصل مهم لشکر کشی را نقض کردند

میان (بارون فون مالس، که با قسمت اعظم لشکر خود در آلساندریا . تن سریع آنها غیرممکن باشدکه به هم پیوس

متوقف شده بود، پادگانی نهایی در جنووا، ساوونا، گاوي، آکوي، تورینو، تورتونا، وسایر نقاط که بیم ) میالن وجنووا

گشتند، مورد  ز نیس براي پیوستن به او باز میپشت سر او، نگهبانانش، که ا. رفت بر جاي نهاد حملۀ فرانسویان می

اتریشی که از  70‘000از . واقع شدند - که از جنووا گریخته بود -فرانسوي به رهبري سوشه، و ماسنا 20‘000تعرض 

نفر براي مالس به منظور مقابله با ناپلئون باقی مانده  40‘000آپنن میان لومباردیا و لیگوریا عبور کرده بودند، تنها 

وي قسمتی از آن را براي تصرف مجدد پیاچنتسا فرستاد که، در صورت شکست خوردن عمده قوایش، مسیري . بودند

 32‘000:ناپلئون نیز قواي خود را به طرزي خطرناك تقسیم کرد. رفت ضروري براي عقبنشینی به مانتوا به شمار می

نفر در طول  10‘000نفر در میالن  3‘000ر تیچینو، نفر را د 9‘000را براي حفظ پیاچنتسا در سترادال نگاه داشت؛ 

وي وحدت ارتش خود را قربانی این نظر کرد که همۀ راههاي فرار را به روي سربازان مالس . مسیر رود پو و رود آدا

  .ببندد

ي سرداران ناپلئون همکاري کردند و نگذاشتند که این سیاست که به بن بست رسیده بود موجب عدم آمادگی او برا

نفر اتریشی که عازم پیاچنتسا  18‘000سرباز از سترادال بیرون آمد، و با  8‘000ژوئن، الن با  9در . نبرد عمده شود

فرانسویان در یک درگیري خونین در کاستجو عقب رانده شدند، در صورتی که الن، غرقه به خون . بودند مواجه شد

فرانسوي به موقع رسید و در مجاورت مونتبلو  6000مرکب از نفس  جنگید؛ ولی قوایی تازه هنوز پیشاپیش لشکر می

دو روز بعد، ناپلئون ازورود یکی از سرداران بسیار محبوبش به نام لویی دوزه دوو . شکست را به پیروزي مبدل ساخت

از حیث کمال این سردار که احتماالً با مورو، ماسنا، کلبر، و الن از لحاظ استعداد نظامی برابر بود، «. گو خشنود شد

نفر به جنوب به سوي نووي فرستاد تا دربارة  5‘000ژوئن، ناپلئون او را با 13در » .اخالقی بر همۀ آنها برتري داشت

چه در اینجا بود که یک ناوگان انگلیسی . گریزند بررسی و تحقیق کنند این شایعه که مالس و سربازانش به جنووا می

 14بدین ترتیب عمده قواي ناپلئون در . هد یا غذا و مهمات در اختیارشان بگذاردتوانست آنها را در فرار یاري د می

.ژوئن، یعنی هنگامی که جنگ به مرحلۀ قاطع رسید، تقلیل بیشتري یافت

اي بود راه آلساندریا پیاچنتسا، دشتی عظیم  وي نزدیک مارنگو، که دهکده. مالس بود که صحنۀ نبرد را انتخاب کرد

سربازي را که هنوز دراختیار داشت با دویست عرادة توپ آنها مشترکاً وارد  35‘000وانست در آنجا ت را دید که می

، به این نکته پی برد که مالس درصدد بیرون آمدن )ژوئن 13(ولی هنگامی که ناپلئون به این دشت رسید . عمل کند

کتور باقی گذاشت، و یکی را تحت فرمان الن، با از این رو دو هنگ را در مارنگو تحت فرمان ژنرال وی. از آلساندریاست

خود او با نگهبانان کنسولی به سوي وگرا یعنی محلی شتافت که . سواره نظام مورا و فقط بیست و چهار عراده توپ

هنگامی که به سکریویا رسید، مالحظه کرد که . اش مالقات کند قرار گذاشته بود با افسران ستاد لشکرهاي پراکنده
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. خانه بر اثر سیالب پر شده است؛ ناچار عبور خود را به تعویق انداخت، و شب را در توره دي گاروفولو خوابیداین رود

رسید تا دستوري را که موجب پیروزي  این تعویق حسن اثر داشت؛ اگر به وگرا رفته بود، شاید به موقع به مارنگو نمی

  .شد بدهد

ور داد که به سوي دشت مارنگو برود، و به قهر و غلبه راه خود را به ژوئن، مالس به لشکر خود دست 14بامداد روز 

رغم  سرباز ویکتور، الن، و مورو حمله بردند؛ فرانسویها، علی 20.000سی هزار نفر ناگهان بر . پیاچنتسا باز کند

اثر غرش توپهاي ناپلئون، که در گاروفولو بر . دالوریهاي خود، در مقابل شلیک آن توپخانۀ مهلک عقبنشینی کردند

. دور دست از خواب پریده بود، قاصدي اعزام داشت تا دوزه دووگو را از نووي فراخواند؛ خود او شتابان به مارنگو رفت

سرباز از نگهبانان او وارد جنگ شدند، ولی نتوانستند جلو اتریشیها را بگیرند؛ فرانسویان عقبنشینی خود  800در آنجا 

که مشتاق بود به امپراطور متبوع خود اطمینان خاطري بدهد، پیامی  مالس،. امه دادندرا به سوي سان جولیانو اد

این خبر در پاریس هم شیوع یافت، و موجب بهت و حیرت عوام و شادي سلطنت . براي اعالم پیروزي به وین فرستاد

. طلبان شد

سرباز خود را  5‘000درنگ  پها را شنید، و بیاو نیز در راه نووي غرش تو. آنها دوزه دووگو را به حساب نیاورده بودند

بعد از ظهر به سان جولیانو رسید، و دید که سرداران  3بازگردانید، به دنبال صدا رفت، بسرعت حرکت کرد، در حدود 

جنگ «: دوزه لب به اعتراض گشود؛ آنها به او گفتند. کنند که بیشتر عقبنشینی کند همکارش به ناپلئون توصیه می

ایم، ولی هنوز ساعت سه است؛ وقت باقی است که در جنگی دیگر  آري، جنگ را باخته«:وي پاسخ داد» .ایم هرا باخت

آنها پذیرفتند؛ ناپلئون خط تازة حملۀ دیگري تشکیل داد، و براي باال بردن روحیۀ سربازان، سواره به » .فاتح شویم

ض خطر قرار داد، تیر خورد و از اسب افتاد؛ ضمن جان کرد، خود را در معر دوزه حمله را رهبري می. میان آنها رفت

بر عکس، » .مرگ مرا پنهان کن؛ ممکن است باعث دلسردي سربازان شود«: دادن به فرمانده زیر دست خود گفت

با وجود . سربازان از مرگش خبر یافتند؛ به جلو شتافتند، و فریادکنان گفتند که انتقام رهبر خود را خواهند گرفت

ناپلئون چون این وضع را دید، به کلرمان دستور داد که با تمام سواره نظام . مقاومتی سرسختانه مواجه شدند این، با

کلرمان و افرادش با چنان خشمی برجناح اتریشیها تاختند که آن را به دو قسمت کردند؛ . خود به کمک بشتابد

، فرماندهی را به عهده گرفته بود، به اسارت درآمد و نفر از آنها تسلیم شدند؛ژنرال فون زاخ، که به جاي مالس 2‘000

اي بگیرد، و  مالس، که از آلساندریا احضار شده بود، دیر رسید و نتوانست نتیجه. شمشیر خود را تسلیم ناپلئون کرد

  . دلشکسته به مرکز فرماندهی خود بازگشت

نفر فرانسوي  6‘000دانست؛ در میان  شخصی میاي  مرگ دوست وفادار خود دوزه را ضایعه. ناپلئون کامالً شاد نبود

اتریشی در آنجا در آن روز کشته  8‘000که در دشت مارنگو به خاك هالك افتاده بودند بدیهی است ذکر اینکه 

  .بوددرصد کشته شدگان اتریشی کمتر از کشته شدگان فرانسوي . شد شدند موجب تسلی خاطر نمی

ژوئن، بارون فون مالس، با توجه به اینکه بقایاي لشکرش قادر به تجدید مبارزه نیستند، از ناپلئون تقاضاي  15در 

بایستی سراسر لیگوریا و پیمونته و تمامی لومباردیا در غرب مینچیو و  اتریشیها می: شرایط آن سخت بود. صلح کرد

هاي واقع در مناطق تسلیم شده را به فرانسویان واگذارند؛ به افراد اتریشی اجازه  قلعه مانتوا را تخلیه کنند؛ و همۀ

داده خواهد شد تا، به نسبتی که این قلعه ها به تصرف فرانسویان درآید، با همۀ افتخارات جنگی خود صحنه را ترك 

رفت و  یزش در یک روز بر بادمالس با این شرایط موافقت کرد، و در نتیجه همۀ پیروزیهاي نشاط انگ. گویند

ژوئن، ناپلئون پیامی براي فرانسیس دوم  16در . اي به امپراطور اتریش جهت تأیید آن موافقتنامه ارسال داشت عریضه

اش تراویدة فکر مردي صلح طلب به  قسمتهایی از نامه. ها را کرد فرستاد، و از او تقاضاي برقراري صلح در همۀ جبهه

هزاران . اند هزاران تن از اتریشها و فرانسویها به خاك هالك افتاده. ما جنگ برقرار بوده است میان :رود شمار می
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باشد که این، دست . درمان است بالیی بی…!کنند که پدران و شوهران و فرزندانشان باز گردند خانوادة محروم دعا می

این وضع چنان در قلبم تأثیر کرده است ! کنیمشود احتراز  کم به ما بیاموزد که از هر چه باعث تمدید مخاصمات می

دانم که دوباره به آن اعلیحضرت نامه بنویسم و از  که حاضر نیستم شکست قبلی خود را بپذیرم، و وظیفۀ خود می

  .شما بخواهم که به مصائب اروپا خاتمه دهید

از آن اعلیحضرت تقاضا دارم که به جان،  در صحنۀ نبرد مارنگو در میان رنج دیدگان و همچنین پانزده هزار جسد بی

فریاد انسانیت گوش دهید، ونگذارید که فرزندان دو ملت دلیر و نیرومند به سبب منافعی که ازآن خبر ندارند یکدیگر 

هر روز . زند جنگ اخیر دلیلی کافی براي این حقیقت است که فرانسه نیست که تعادل قوا را به هم می ….را بکشند

تواند به تنهایی در  انگلیس، که تجارت دنیا و تسلط بر دریاها با اوست و می –این انگلیس است شود که  معلوم می

  ….برابر ناوگان متحد روسیه، سوئد، دانمارك، فرانسه، اسپانیا، و هلند پایداري کند

  :دانم از این قرار است پیشنهادهایی که به عقیدة خود، آنها را درست می

  .مۀ لشکرها باشدمتارکۀ جنگ مربوط به ه-1

مذاکره کنندگان از هر دو طرف، خواه سري، خواه علنی، بر طبق دلخواه آن اعلیحضرت، به محلی میان مینچیو و  -2

کیزه اعزام شوند تا بر سر وسایلی جهت تضمین دولتهاي کوچک به توافق برسند، و موادي از عهدنامۀ کامپوفورمیو را 

  …شده است روشن کنندکه ابهام آنها بر اثر تجربه معلوم 

از قرار معلوم، فاتح جوان، مایل به تحکیم دستاوردهاي خود بود، ولی دلیلی . ظاهراً امپراطور تحت تأثیر قرار نگرفت

شاید نه کنسول و نه امپراطور هیچ . نیست که نشان دهد احترام به جان آدمیزاد هرگز در نبردهاي او موثر بوده باشد

بارون فن توگوت موضوع را با امضاي . کنند که فرانسویان یا اتریشیها در ایتالیا چه می پرسیدند کدام از خود نمی

، که به موجب آن انگلیس وامی تازه به اتریش اعطا کرد به این )1800ژوئن  20(اي با انگستان فیصله داد  عهدنامه

  .اي امضا نکند شرط که عهدنامۀ جداگانه

سرود (ژوئیه در مراسم ته دئوم  18کرد در  یتی براي پیشبرد منظور استفاده میدر این ضمن ناپلئون، که از هر موقع

در همین مراسم بود که طبقات روحانی در میالن مراتب سپاسگزاري خود را از - شرکت جست) نیایش خدا و عیسی

افتخار فاتح جشن  افراد غیر روحانی این پیروزي را بارژه رفتن به. خداوند به مناسبت طرد اتریشیها اعالم داشتند

شنوي؟ این صدا در گوش من مثل آهنگ  بورین، هنوز صداي هلهله را می«: ناپلئون از منشی خود پرسید. گرفتند

هنوز فردي ایتالیایی  وي » !چقدر خوشبخت و مغرورم که محبوب چنین مردمی هستم. صداي ژوزفین دلپذیر است

و مذهب سهلگیر و مراسم آهنگدار و آوازهاي عالی آن را دوست بود، و زبان و احساسات و زیبایی و باغهاي پرگل 

ژوئیه، در صبح بعد از بازگشت شبانۀ  3همچنین تحت تأثیر هلهلۀ جمعیتی قرار گرفت که در تویلري در . داشت می

و به کردند که گویی مورد توجه خداوند است،  مردم فرانسه طوري از او سپاسگزاري می. او به پاریس، گرد آمده بود

.نازیدند افتخارت خود می

کردند و اتریش تحت فرمانروایی  اي که بوربونها بر آن سلطنت می وارث قرنها کشمکش میان فرانسه -لویی هجدهم

شاید امکان داشت که آن فاتح جوان را . توانست در جبران غلبه بر دشمنان دیرین خونسرد بماند نمی - هاپسبورگها

اي به ناپلئون نوشت  دوباره نامه 1800از این رو، در یکی از روزهاي تابستان . نه شاهترغیب کند که شاهساز باشد 

  :بدین مضون

اگردر سپاسگزاري من تردید دارید، پاداش خودرا . اید که مورد احترام من هستید ژنرال، حتماً از مدتها پیش دریافته

من مردي فرانسوي هستم، که هم اخالقاً و : معتقداتم اما درمورد. تعیین کنید و نصیب دوستانتان را هم کنار بگذارید

  .ام هم به دستور عقل بخشنده
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خیر، فاتح لودي، کاستیلیونه، و آرکوله، قهرمان پیروزي ایتالیا و مصر، شهرت بیهوده را بر افتخار واقعی ترجیح 

  .دهید شما دارید وقت گرانبهایی را از دست می. دهد نمی

، زیرا که من به کمک بوناپارت نیازمندم، و او هم بدون من »ما«گویم  می. را تضمین کنیم توانیم عظمت فرانسه ما می

  . تواند انجام دهد کاري نمی

  .افتخار در انتظار شماست، و من بیتابم که صلح را به ملتم بازگردانم. کند ژنرال، اروپا به شما نگاه می

  لویی

  :وي چنین پاسخ داد سپتامبر به 7ناپلئون، پس از تأخیر بسیار، در 

  آقا،

. کنم آمیزي که دربارة خودم ابراز داشته بودید سپاسگزاري می به سبب مالحظات محبت. نامۀ شما را دریافت داشتم

مصالح شخص خودتان را . شما باید از امید بازگشت به فرانسه چشم بپوشید، زیرا باید از روي صد هزار جسد بگذرید

من نسبت به مصایب خانوادة شما خونسرد . تاریخ فراموش نخواهد کرد …یدفداي صلح و سعادت فرانسه کن

  .هرچه در قوه دارم انجام خواهم داد تا انزوا و عزلت شما را مطبوع و آرامبخش کنم …نیستم

اي  آنجا بوده که تزار پاول اول هدیه 1800نامۀ لویی از پناهگاه موقت او در روسیه رسیده بود؛ شاید وي در ماه ژوئیۀ 

، در حدود شش هزار روسی به 1799طی جنگ . از طرف ناپلئون دریافت داشت که تقریباً مسیر تاریخ را عوض کرد

در مقابل آزادي اسیران ) که متفق روسیه بود(دست فرانسویان اسیر شده بودند و ناپلئون آنها را به انگلیس و اتریش 

توانست هیچ استفادة قانونی از  از آنجا که فرانسه نمی. ه بودفرانسوي عرضه کرد؛ این پیشنهاد مورد قبول واقع نشد

این سربازان ببرد، و نگهداري آنان نیز کاري پرهزینه بود ناپلئون دستور داد که آنها را مسلح و به جامۀ جدید ملبس 

میزي دربارة فرانسه آ پاول با اظهارات مودت. کنند و بدون آنکه در عوض چیزي بخواهند، آنها را نزد تزار اعزام دارند

 23در . اتحادیۀ دوم بیطرفی مسلح را علیه انگلیس تشکیل داد 1800دسامبر سال  18داد، و در  العمل نشان عکس

.پاول به قتل رسید، و دولتها به وضع موجود خود بازگشتند 1801مارس 

سرباز تحت فرمان ژنرال فون  80‘000در خالل این احوال، امپراطور اتریش متارکۀ جنگ آلساندریا را رد کرده، 

فرانسویان با طرد اتریشیها از توسکانا و حمله به . بلگارد براي حفظ خطوط در طول جبهۀ مینچیو اعزام داشته بود

نفر سرباز  65‘000نفر سربازان مورو با  60‘000، تعداد 1800دسامبر  3در . آنها در باوار یا عکس العمل نشان دادند

، اسیر چنان اتریشها را شکست دادند که 25‘000درگیر شدند و با گرفتن ) نزدیک مونیخ(ن اتریشی در هوهنلیند

، و )1800دسامبر  25(دید، متارکۀ جنگ عمومی را امضا کرد  دولت اتریش، از آنجا که وین را در اختیار مورو می

بازگشت به پاریس چنان مورد مورو در . حاضر شد که با دولت فرانسه دربارة صلحی جداگانه به مذاکره بپردازد

تحسین و تمجید قرار گرفت که چه بسا ممکن بود احساسات نامطلوبی در دل ناپلئون به وجود آورد، زیرا مورو هم 

  .توانست به عنوان رهبر کشور جاي ناپلئون را بگیرد داوطلب محبوب سلطنت طلبان بود و هم ژاکوبنها، و می

انفیه دانی کامالً شبیه آنچه که کنسول اول معموالً  1800در اوایل سال . ه یافتتوطئه علیه جان ناپلئون بشدت ادام

سپتامبر و  14در . کرد برروي میزش در مالمزون یافت شد، که در میان انفیۀ آن زهر گذاشته بودند از آن استفاده می

دسامبر، سه نفر از شوانها که توسط  24در . اکتبر چندین نفر از ژاکوبنها را دستگیر و متهم به قتل ناپلئون کردند 10

را که پر از مواد منفجره بود به میان گروهی  »جهنمیماشین «ژرژکادودال از برتانی فرستاده شده بودند یک 

ین واقعه کشته و پنجاه شش نفر زخمی بیست و دو نفر در ا. بردند اش را به اپرا می فرستادند که کنسول و خانواده

که هیچ یک از آنها جزء مالزمان ناپلئون نبودند، وي با آرامشی ظاهري به اپرا رفت، ولی در بازگشت به  - شدند

تویلري امر به بررسی دقیق این واقعه و اعدام ژاکوبنهاي زندانی و حبس یا تبعید یکصد وسی نفر دیگر داد که به 
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مجرمند، صد تن از آنها را ) نه ژاکوبنها(کرد سلطنت طلبان  فوشه، که گمان می. گیر شدندسبب مظنون بودن دست

ناپلئون بیش از حد عکس العمل ). 1801آوریل  1(دستگیر کرد، و دو نفر از این عده را به زیر تیغۀ گیوتین فرستاد 

بایستی  ر جنگی درگیر شده است، و میکرد که د نشان داده و بیش از حد قانون را کنار گذاشته بود، ولی احساس می

شد و به  وي بتدریج با ژاکوبنها مخالف می. کنند اعتنایی می وحشتی در دلهاي کسانی بیندازد که خود به قانون بی

  .داد سلطنت طلبان روي خوش نشان می

اجازة بازگشت به ، به دستیاران خود پیشنهاد کرد که از فهرست مهاجران نامهاي کسانی را که 1800اکتبر  20در 

مصادره شدة آنها را که به وسیلۀ دولت به فروش  شود حذف کنند؛ و ضمناً آن مقدار از اموال فرانسه به آنها داده می

در این زمان در حدود یکصدهزار نفر مهاجر . نرفته یا جهت استفادة دولت اختصاص نیافته باشد به آنان مسترد شود

ناپلئون در مقابل اعتراضات خریداران نگران اموال . اضاي اجازة بازگشت کرده بودندوجود داشت، و بسیاري از آنها تق

مصادره شده دستور داد که نامهاي چهل و نه هزار نفر را حذف کنند؛ یعنی به چهل و نه هزار نفر از مهاجران اجازه 

به امید آنکه این عمل . شود قرار شد نام تعداد دیگري نیز بعداً از صورت حذف. داده شد که به وطن باز گردند

مخالفت خارجی با فرانسه را تقلیل دهد، و صلح عمومی را دراروپا پیش ببرد؛ سلطنت طلبان از این تصمیم شاد 

.شدند و ژاکوبنها اظهار تأسف کردند

). انسینزدیک ن(قدم عمده در این برنامۀ صلح عبارت بود ازمالقات مذاکره کنندگان فرانسوي و اتریشی در لونویل 

ناپلئون تالران را براي مذاکره نفرستاده، بلکه برادر خود ژوزف را به نمایندگی فرانسه به آنجا گسیل داشت؛ و ژوزف 

در هر قدم، مورد حمایت وپشتیبانی آن کنسول غیرقابل انعطاف قرار گرفت؛ . مأموریت خودرا بخوبی انجام داد

اتریشیها سرانجام پی بردند که لشکرهاي فرانسه . افزود اضاهاي خود میناپلئون با هر تعویق و تأخیر اتریشیها، به تق

هاي وین خواهند کوبید، تسلیم شدند، و سندي را امضا کردند  بزودي سراسر ایتالیا را تصرف خواهند کرد، وبر دروازه

زامبورگ، و اراضی اتریش سرزمینهاي بلژیک، لوک). 1801فوریۀ  9(انگیز لونویل نامیدند  که خود آن را صلح وحشت

واقع در جناح چپ راین از دریاي شمال تا بازل را متعلق به فرانسه دانست؛ عهدنامۀ کامپوفورمیورا تأیید کرد؛ و 

) هلند(تسلط فرانسه را بر ایتالیا از آلپ تا ناپل و از آدیجه تا نیس پذیرفت؛ و تحت الحمایگی جمهوري با تاویا 

هاگویتس در این مورد چنین  وزیر مختار پروس به نام . به فرانسه قبول کردرا نسبت ) سویس(وجمهوري هلوتیا 

بورس پاریس » .اکنون نوبت فرانسه است که به تنهایی صلح را در اروپا برقرار سازد. کار اتریش ساخته شد«نوشت 

» زنده باد بوناپارت« دادند، با فریادهاي ظرف یک روز باال رفت، و کارگران پاریس، که پیروزي را بر رأي ترجیح می

اما شاید لونویل بیشتر جنگ بود تا سیاست؛ و . اقدامات ناپلئون را در سیاست وجنگ ستودند و جشن گرفتند

  .پیروزي غرور بود بر احتیاط، زیرا بذر جنگهاي بسیاري درآن وجود داشت که به واترلو انجامید

، )1800اول اکتبر(در نتیجۀ عقد عهدنامه با اسپانیا . شدمذاکرات با دیگر دولتها باعث قدرت بیشتري براي فرانسه 

جزیرة الب و مستملکات ناپل در ) 1801مارس  18(عهدنامۀ فلورانس با پادشاه ناپل . لویزیانا به فرانسه تعلق گرفت

رانسه دربارة ادعاي دیرین ف. ایتالیاي مرکزي را به فرانسه داد، و بنادر ناپل را بر روي تجارت انگلیسیها و ترکان بست

باعث کشمکش ناپلئون با مردي شد که با او از لحاظ نیروي اراده تقریباً  - قسمت غربی هیسپانیوال - دومینیگ - سن

به  1743اي سیاه پوست در  به صورت برده - نامید که خود را لوورتور می -فرانسوا دومینیگ توسن. کرد برابري می

دومینیگ را -بردگان سن - احتیاطی را پشت سرگذاشته بود  دوران بی هسنی ک - سالگی وهشت در چهل. دنیا آمده بود

وي با کاردانی و . به شورش واداشت، و نخست بر قسمت فرانسوي جزیره وبعد بر قسمت اسپانیایی آن مستولی شد

آنان تواند به آسانی به کار تولیدي بگمارد، زیرا  لیاقت حکومت کرد، ولی دریافت که بردگان آزاد شده را نمی

توسن به بسیاري از اربابان سابق اجازه داد که به . دادند استراحت و تنبلی را که ظاهراً نتیجۀ گرما بود ترجیح می
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از لحاظ ظاهر، تسلط فرانسه را بر . کشتزارهاي خود باز گردند و انضباطی در کار برقرار کنند که شبیه بردگی بود

العمر حفظ کرد، و حق داشت جانشین خود را تعیین  ندار کل را مادامدومینیگ پذیرفت؛ ولی در واقع لقب فرما –سن

کنسول اول بیست هزار سرباز به رهبري  1801در . همان کاري که ناپلئون چندي بعد در فرانسه انجام داد - کند

نه جنگید، توسن دلیرا. دومینیگ فرستاد تا سلطۀ فرانسه را در آنجا دوباره برقرار سازد –ژنرال شارل لوکلر به سن

.سراسر آن جزیره به دست انگلیسیها افتاد 1803در ). 1803(مغلوب شد، و در زندانی در فرانسه درگذشت 

شد، غیر از دو سال همیشه  ناوگان بریتانیا، که از حمایت تجارت و صنعت و منش انگلیسیها، پشتیبانی و حمایت می

یس، که به وسیلۀ ترعۀ مانش از آسیبهاي مستقیم جنگ بر انگل. در طی حکومت ناپلئون مانع عمدة موفقیت او بود

کنار مانده و در نتیجۀ تجارت دریایی بیرقیب، مستعمرات وعایدات، و برتري در انقالب صنعتی توانگر شده بود، ضمن 

. اندتوانست به ارتشهاي متفقین خود در قارة اروپا کمک مالی برس کوششهاي مکرر خود براي بر انداختن ناپلئون، می

بازرگانان و صاحبان صنایع با جورج سوم، افراد حزب توري، مهاجران فرانسوي، و ادمند برك همعقیده بودند که 

بازگشت خاندان بوربون به تخت سلطنتی فرانسه بهترین وسیلۀ برقراري مجدد ثبات آرامبخش رژیم سابق خواهد 

آزادیخواه، کارگران افراطی، و  ویگهايرلز جیمز فاکس، با وجود این، اقلیتی نیرومند در انگلیس به رهبري چا. بود

گفتند که ادامۀ جنگ باعث اشاعۀ فقر و ایجاد انقالب خواهد شد، و  کنان می جمعی ازادبا و نویسندگان، اعتراض

  .رسیده که با آن کوندو تیرة شکست ناپذیر آشتی کنند استقرار ناپلئون امري تمام شده است، و روزگار آن فرا

گذشته از این، به عقیدة آنها، رفتار بریتانیا به عنوان فرمانرواي دریاها دشمنانی براي آن دولت و دوستانی براي 

 گفتند که محاصره کردن فرانسه مستلزم این است که ملوانان دریاساالران انگلیسی می. آورد فرانسه به وجود می

بریتانیایی حق داشته باشند سوار کشتیهاي بیطرف شوند و در آنها به جستجو بپردازند وکاالهایی را که مقصد آنها 

  .فرانسه است مصادره کنند

دانستند، اتحادیۀ دوم بیطرفی مسلح را  روسیه، سوئد، دانمارك، و پروس، که این عمل را ناقض استقالل خود می

به . در کشتیهاي آنها، مقاومت کنند و پیشنهاد کردند که، در برابر دخالت انگلیس ،)1800دسامبر . (تشکیل دادند

که به صورت دروازة عمدة بریتانیا به روي (شد، دانمارکیها هامبورگ را  همان ترتیب که حدت درگیریها بیشتر می

نیمی . علق داشت تصرف کردندگرفتند، و پروسیها هانوور را که به جورج سوم ت) بازارهاي اروپاي مرکزي درآمده بود

.از قارة اروپا، که اخیراً علیه فرانسه متحد شده بود، در این هنگام علیه انگلیس سر به مخالفت برداشت

از آنجا که فرانسه بر مصبهاي راین وساحل چپ آن مستولی بود، ورود بیشتر کاالهاي انگلیسی به بازارهاي فرانسه، 

ایتالیا بنادر خود را بر روي . سرزمینهاي کنار دریاي بالتیک، و روسیه، ممنوع بودبلژیک، هلند، آلمان، دانمارك، 

تجارت انگلیس بست؛ اسپانیا شروع به اعتراض درمورد جبل طارق کرد؛ و ناپلئون به تهیۀ سپاه و کشتی جهت حمله 

  .به انگلیس پرداخت

یک ناوگان بریتانیایی یک ناوگان دانمارکی را در . انگلستان نیز دست به حمله زد، و از یک تصادف خوب استفاده کرد

آلکساندر اول که جانشین تزار پاول اول شده بود سیاست روسیه را در ). 1801آوریل  2(بندر کپنهاگ از بین برد 

مورد فرانسه تغییر داد؛ از حملۀ ناپلئون به مصر به انتقاد پرداخت؛ بیرون آوردن مالت را، توسط انگلیسها، از دست 

بدین ترتیب اتحادیۀ دوم بیطرفی مسلح از میان ) 1801ژوئن  17(اي با انگلیس بست  رانسویها تأیید کرد؛ و عهدنامهف

با وجود این، گرفتاریهاي اقتصادي در انگلیس، افزایش روز افزون ارتش فرانسه در بولونی، و شکست اتریش . رفت

، نمایندگان آن کشور توافقی 1801در اول اکتبر . کرد رغم کمکهاي مالی هنگفت، انگلیس را متمایل به صلح علی

مقدماتی امضاء کردند که به موجب آن فرانسه متعهد شد مصر را به ترکیۀ عثمانی بدهد، و انگلیس جزیرة مالت را 

ظرف سه ماه در اختیار شهسواران قدیس یوحنا بگذارد؛ نیز موافقت شد که فرانسه، هلند، و اسپانیا قسمت اعظم 
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پس از . مراتی را که از آنها گرفته شده بود باز یابند؛ فرانسه همۀ قواي خود را از مرکز و جنوب ایتالیا فراخواندمستع

رفت، امضا کردند  هفته مذاکرة دیگر، بریتانیاي کبیر و فرانسه عهدنامۀ آمین را که از مدتها پیش انتظار آن می هفت

با اسناد تصویب شده به لندن رسید، جمعیتی خوشحال زین ویراق هنگامی که نمایندة ناپلئون ). 1802مارس  27(

به وزارت امور » !زنده باد ناپلئون! زنده باد جمهوري فرانسه«بر اسب او بستند و کالسکۀ او را در میان فریادهاي 

  .خارجه بردند

یش از سی و دو سال اي که ب شناسی نسبت به آن مرد جوان به هیجان آمده بود، نابغه مردم فرانسه از فرط حق

سراسر اروپا لیاقت او را به عنوان سردار تصدیق کرده . نداشت و ده سال جنگ را آن گونه با پیروزي به پایان برده بود

و عهدنامۀ آمین، فقط مقدمۀ . درخشد دید که همان فکر روشن و ارادة پایدار در دیپلوماسی نیز می بود، و اکنون می

اکتبر،  11اکتبر، با ترکیۀ عثمانی؛ و در  9اي با پروس بست؛ روز دیگر، با باواریا؛ در  نامه، عهد1802مه  23: کار بود

شد، ناپلئون ترتیبی داد که در آن روز، به عنوان  برومر بود، نزدیک می 18نوامبر، که سالروز  9هنگامی که . با روسیه

: هدف زحمات خود را چنین اعالم داشت یوي در آن روز، با کمال خوشوقت. مراسمی بر پا شود» جشنوارة صلح«

وظیفۀ او . دولت، با حفظ وفاداري به آمال وقول خود، هوس دست زدن به اقدامات خطرناك و فوق العاده را ندارد«

برقراري آرامش براي بشریت بوده، و خواسته است که با روابط محکم و پایدار، آن خانوادة اروپایی بزرگ را که 

.شاید این خوشترین لحظه تاریخ او بود» .نوشتهاي جهان است به هم نزدیک کندمأموریتش تغییر سر

III - 1803 – 1802: بازسازي فرانسه  

کردم که سرنوشت خود من، و سرنوشت فرانسه،  در آمین، در حقیت باور می«: روزي ناپلئون در سنت هلن گفت

توانستم معجزاتی  کشور کنم؛ و عقیده دارم که میقصد داشتم که وجود خود را کامالً وقف ادارة . تعیین شده است

دوازه جنگ او باشد؛ ولی یک روز بعد از  - هاي خون ده شاید این حرف کوششی براي پاك کردن لکه» .بیافرینم

امضاي عهدنامۀ آمین، جیروالمولو کچزینی، سفیر پروس در پاریس، به پادشاه خود گزارش داد که ناپلئون تصمیم 

بنا به » .رسید صرف کشاورزي، صنعت، تجارت و هنر کند ع مالی را که سابقاً به مصارف جنگی میهمۀ مناب«دارد 

هایی که بایدتکمیل و افتتاح شود؛  ترعه«: گفت نوشتۀ لوکچزینی، ناپلئون دربارة این اقدامات با حرارت سخن می

یی که باید زیبا شود؛ معبدها و سازمانهاي راههایی که باید ساخته یا تعمیر شود؛ بنادري که باید الروبی شود؛ شهرها

در حقیقت در این موارد مقدار زیادي » .زمینۀ تعلیمات عمومی باید فراهم گردد …مذهبی که باید وقف شود

میزان مالیات عادالنه بود، و ). 1803مه 16(پیشرفت حاصل شد، تا آنکه جنگ دوباره بر امر ساختمان پیشی گرفت 

شد، و پرداخت قراردادهاي دولتی را، که باعث حفظ صنعت و ایجاد مشاغل  قلب وصول میبا سختگیري و حداقل ت

افراد مذهبی . پس از آنکه انگلیس از محاصره دست برداشت، تجارت بسرعت ترقی کرد. کرد شد تأمین می جدید می

تعلیم وتربیت کرد؛ قوانین  در نتیجۀ عقد قرارداد کنکوردا با پاپ شاد شدند؛ انستیتو شروع به برقراري یک روش ملی

  .مدون شد و به اجرا درآمد، جریان امور اداري به حدي عالی شد که با شرافت و درستکاري مزین بود

اي را که در  صدها تن از انگلیسیها تصاویر هرزه. دوباره پاریس، مانند روزگارلویی چهاردهم مرکز جهانگردي اروپا شد

پلئون کشیده شده بود از یاد بردند و راههاي ناهموار و ترعۀ متالطم مانش را تحمل مطبوعات بریتانیا در انتقاد از نا

کردند تا نظري به آن شخص مهم کوتاه قد که با دولتهاي مستقر به مخالفت برخاسته و سپس با آنها از در آشتی 

چارلز جیمز فاکس نخست  ، ازجمله)1802(چندین نفر از اعضاي پارلمان به او معرفی شدند . درآمده بود بیندازند

خارجیها از مشاهدة . وزیر قبلی و بعدي، که مدتها براي استقرار صلح میان انگلیس و فرانسه زحمت کشیده بود

کردند، دوك دو بروي  اظهار شگفتی می .پیشرفتی که به آن سرعت پس از روي کار آمدن ناپلئون حاصل شده بود

».صفحات تاریخ فرانسه نامیده است بهترین و عالیترین«را  1803- 1800سالهاي 
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  1804- 1801: نامۀ ناپلئون قانون -1

زیرا -افتخار واقعی من چهل جنگی نیست که در آنها پیروز شده ام«: ناپلئون، ضمن نقل خاطرات خود، گفته است

اهد کرد، و آنچه که هیچ چیز آن را خراب نخو …شکست من در واترلو خاطرة همۀ آن پیروزیها را از بین خواهد برد

اصطالحی غیر فلسفی است؛ آنچه مسلم است اینکه » تا ابد«گر چه » آنچه که تا ابد خواهد ماند، قانون نامۀ من است

  .قانون نامه بزرگترین اقدامش بود

کند که در روشهاي حفظ خود از شدت عمل، دزدي،  اي را مجبور می هوش شیطنت آمیز پایان ناپذیر گاهگاه جامعه

میالدي این امر را آزموده بود؛ ولی  528یوستی نیانوس در . حی به عمل آرد و آن را دوباره تنظیم کندو فریب اصال

که حقوقدانان او تنظیم کردند مجموعۀ هماهنگی از قوانین ) مجموعۀ قوانین مدنی(کورپوس یوریس کیویلیس 

اشکال فرانسه بر اثر استقالل . گون شدهاي تحول یافته و دگر موجود بود نه مجموعۀ جدیدي از قوانین براي جامعه

قضایی استانهایش چند برابر بود، به طوري که قانونی که در یک منطقه رواج داشت احتماالً در منطقۀ دیگر قابل 

به  1795مرلن دودوئه و کامباسرس طرحهاي یک مجموعۀ قوانین جدید و متحدالشکل را در . تطبیق نبود

انگیز مواجه شده بود،  ومرج حیرت ولی انقالب وقت این کار را نداشت؛ و چون با هرجکنوانسیون عرضه کرده بودند، 

ومرج را با صدور هزار تصویبنامۀ عجوالنه افزایش داد، و آنها را براي روزگار آرامی باقی گذاشت تا شکل  آن هرج

  .بگیرند و استحکام پذیرند

، سه 1800اوت  12در . براي مدتی کوتاه، در اختیار او گذاشتآشتی ناپلئون با اتریش و بریتانیا این فرصت را، ولو 

کنسول به فرانسوا ترونشه، ژان پورتا لیس، فلیکس بیگو دوپره آمنو، و ژاك دومالویل دستور دادند که طرحی تازه 

د به تقدیم کردن 1801طرح مقدماتی که آنها در اول ژانویۀ . نامۀ مدنی ملی و هماهنگ تهیه کنند براي یک قانون

انتقادات و اظهار نظرها را سه ماه بعد . وسیله بوناپارات به منظور انتقاد و اظهار نظر نزد رؤساي دادگاهها فرستاده شد

به ناپلئون تسلیم کردند، سپس کمیتۀ قضایی شوراي دولتی، به رهبري پورتالیس و آنتوان تیبودو ، در آن تجدید 

ن مراحل دشوار، از طرف شورا، ضمن هشتاد و هفت جلسه، فصل به فصل نامۀ مزبور، پس از طی ای قانون. نظر کرد

  .مورد بررسی قرار گرفت

کرد،  وي داشتن هرگونه اطالعی را در مورد قانون انکار می. ناپلئون ریاست سی و پنج جلسۀ آن را به عهده گرفت

در مباحثات با خضوع و . ردآو ولی از ذکاوت و معلومات قضایی کنسول همکارش کامباسرس استفاده به عمل می

او نزد شورا و در عین حال، باعث شگفتی خود او در سالهاي بعدي  جست که موجب محبوبیت خشوعی شرکت می

بعد از ظهر  5صبح تا  9گرفتند، با تشکیل جلسات از  اعضاي شورا که از شوق و ذوق و تصمیم او الهام می. شد

بار، در  یک. دادند اي نشان نمی خواند، زیاد عالقه ه شب هنگام به کار فرامیولی وقتی که آنها را دوبار. موافقت کردند

ناپلئون با لحنی دوستانه براي بیدار ساختن . یک جلسۀ شبانه، بعضی از اعضا از خستگی شروع به چرت زدن کردند

اندال، اگر اصرار شدید و به عقیدة و» .ایم آقایان، توجه کنید که ما هنوز حقوق خودمان را نگرفته«: آنها چنین گفت

.شد تشویق دوستانۀ ناپلئون نبود، قانون نامه هیچ گاه تکمیل نمی

این مجمع، که . هنگامی که قانون نامه براي بحث به تریبونا فرستاده شد، زحمات حقوقدانان و شورا تقریباً برباد رفت

ه انقالب محکوم کرد، و گفت که این خود هنوز تحت تأثیر انقالب قرار داشت، قانون نامه را به عنوان خیانت ب

این  –بازگشت به فرمانروایی مستبدانۀ شوهر بر زن و پدر برفرزندان، و حاکم کردن بورژوازي بر اقتصاد فرانسه است 

آزادي نطق و : قانون نامه، اصول اساسی انقالب را پذیرفته و به کار گرفته بود، مانند. اتهامات تا حد زیادي موجه بود

ن و عقیده، مذهب، کار، و تساوي در برابر قانون؛ حق همۀ افراد به محاکمۀ علنی به وسیلۀ هیئت منصفه؛ خاتمه بیا

هاي کلیسایی؛ و تنفیذ معامالت اموال مصادره شدة کلیسا و ارباب، که از دولت  دادن به عوارض فئودالی و عشریه
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ومی، خانواده را که به منزلۀ واحد و سنگر انضباط اخالقی و اما قانون نامه، به پیروي از قوانین ر. خریداري شده بود

به : که در رژیمهاي سابق مرسوم بود، به خانواده اساس قدرتی بخشید» اختیار پدر«نظم اجتماعی دانست، و با احیاي 

 پدر نظارت کامل در مورد دارایی زن و قدرت کامل در مورد کودکان تا سن بلوغ داده شد؛ وي به دستور خود

ویک  وشش سال یا دختر کمتر از بیست توانست آنها را به زندان بیندازد؛ قادر بود که از ازدواج پسر کمتر از بیست می

داشت که در اختالفات  کرد، زیرا مقرر می قانون نامه اصل تساوي در برابر قانون را نقض می. سال جلوگیري کند

ممنوعیت . همه چیز، بایستی در مقابل حرف کارگر پذیرفت مربوط به دستمزد، حرف کارفرما را، در صورت تساوي

دوباره  1803آوریل  12در ) جز براي مقاصد اجتماعی محض(اجتماعات کارگري که در زمان انقالب برقرار شده بود 

داشته باشد که مشاغل سابقش در » کارنامه«بایستی یک  برقرار گشت؛ و پس از اول دسامبر آن سال، هر کارگري می

و ناپلئون خود بدین معنی . ساخت قانون نامه بردگی را در مستعمرات فرانسه دوباره رایج می. ذکر شده باشد آن

  .معترف بود

اي بی بند وبار بود که به مرحلۀ قدرت و اختیار در خانواده و  العمل تاریخی معمول از جامعه قانون نامه مبین عکس

طرد بی پرواي  –گذاري مردان مسنی بودند که بر اثر افراطهاي انقالب رهبران کمیسیون قانون. یافت دولت گرایش می

سنن و عرف، آسان کردن طالق، سست کردن روابط و عالئق خانوادگی، مجاز شمردن عدم توجه به اخالق و موافقت 

  پتامبر و با شورش سیاسی در میان زنان، تشویق دیکتاتوري پرولتاریا در میان بخشها، نادیده گرفتن قتل عامهاي س

ناچار تصمیم داشتند که جلو آنچه را که در نظرشان به منزلۀ از . به وحشت افتاد بودند -ایجاد وحشتهاي دادگاهی

اي ثابت و پایدار تحت نظر خود داشته  هم گسیختگی جامعه و دولت بود بگیرند؛ ناپلئون هم که مشتاق بود فرانسه

مادة قانونی  2281دولتی با او همعقیده بود که باید بحث علنی دربارة  شوراي. باشد با این افکار کامالً موافق بود

نامه که  قانون 1804مارس  21مدنی هر چه زودتر به پایان برسد؛ تریبونا و مجلس قانونگذاري موافقت کردند؛ و در 

.نامۀ ناپلئون معروف شده است به صورت قانون فرانسه در آمد در میان مردم به قانون

  1801اي کنکورد-2

دانست که روح بشر چندان تمایلی  جوان راضی نبود، و با توجه به طبیعت پرشور خود، می لوکورگوسبا وجود این، 

و دورة شکارگري به رعایت قانون ندارد؛ در ایتالیا و مصر دیده بود که بشر در امیال خود تا چه حد به گذشتۀ حیوانی 

خود، که روزگار زورگویی و بی بند و باري بوده، نزدیک است؛ از عجایب تاریخ بود که امیال مزبور یعنی این مواد 

آیا پلیس بود که این امیال را مهار کرده بود؟ . منفجرة زنده خود مانع از درهم ریختن شالودة اجتماعی شده است

. صلۀ میان آنها زیاد بود، و از هر دو شهروند، یک نفر آنها آنارشیست بالقوه بودخیر، زیرا تعداد افراد پلیس کم و فا

  بنابراین، چه عاملی آنها را بازداشته بود؟

ناپلئون که خود مردي شکاك بود به این نتیجه رسیده بود که نظم اجتماعی در نهایت متکی برترس انسان از قواي 

وي عاقبت . حیوانی اوست که به دقت در وجودش جاي گرفته است فوق طبیعی است، و این ترس ناشی از طبیعت

نظارت در رفتار مرد و زن، عادت : کلیساي کاتولیک را مهمترین ابزاري دانست که براي این امور به وجود آمده است

اینکه مهر سکوت  اعم از اینکه به این نا برابریها اعتراض بکنند و یا - دادن آنها به نابرابر اقتصادي و اجتماعی و جنسی

اي پلیس نباشد،  اگر در هر گوشه. و اطاعت مردم از احکام آسمانی که با غرایز بشري سازگاري ندارد -بر لب بزنند

شوند، و به دلخواه و در هنگام ضرورت به صورت  خدایانی وجود دارند که بیشتر هایل و وحشتناکند، زیرا دیده نمی

کنند؛ و داراي درجات الوهیت و قدرت از زاهد گوشه  دهند یا تهدید می د میووعی خدایانی در خواهندآمد که وعده

نظیري  چه سازمان بی! چه عقیدة واالیی. باشند کنندة زمین و آسمان می دارنده و خراب نشین تا فرماندة نهایی و نگاه

رؤساي روحانی، و  چه کمک ذیقیمتی براي آموزگاران، شوهران، پدران و مادران، -!برداري براي پخش و بهره
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ناپلئون به این نتیجه رسیده بود که هرج و مرج و زور گویی دورة انقالب بیش از هر عاملی مربوط به طرد ! پادشاهان

برآمد که، به محض بیرون کشیدن دندانهاي زهر آگین ژاکوبنهاي  از این رو در صدد. کلیسا از طرف انقالب بوده است

.شده، همکاري میان کلیسا و دولت را برقرارکنددار  وحشتزده و فیلسوفان جریحه

. ومرج اخالقی ناشی از انقالب نبود در جریان درهمی قرار داشت که بدون رابطه با هرج 1800مذهب درفرانسۀ سال 

و احتماالً اکثریتی در پاریس به استمدادها و درخواستهاي کشیشها بی اعتنا شده  -اقلیت زیادي از مردم استانها 

هزاران تن از فرانسویان، از کشاورز گرفته تا میلیونر، اموال مصادره شدة کلیسا را از دولت خریده بودند؛ این  .بودند

معامالت تکفیر شده بود، و کسانی که اموال مزبور را ابتیاع کرده بودند به عنوان خریداران امتعۀ مسروقه مورد انتقاد 

سوگند  1791رسرکار بودند؛ دو هزار نفر از آنها به قانون اساسی در آن زمان هشت هزار کشیش ب. گرفتند قرار می

اي بودند که انقالب را قبول نداشتند، و با کمال  هزارنفر دیگر افراد سوگند نخورده وفاداري یاد کرده بودند؛ شش

بسیاري از افراد اشراف غیرمهاجر، و . کردند؛ و در این امر هم پیشرفتهایی نصیبشان شده بود جدیت علیه آن اقدام می

و  - کوشیدند تا مذهب را به منزلۀ سنگر دارایی و نظم اجتماعی دوباره برقرار کنند؛ بسیاري از اینها طبقۀ بورژوا، می

فرستادند که کشیشها و راهبه ها در آنجا  کودکان خود را به مدارسی می -بعضی از آنها که از اخالف انقالب بودند

توانستند پسران مؤدب و دختران  بهتر از آموزگاران غیر مذهبی وبدون لباده می) هابه عقیدة آن(دادند و  درس می

رساالت پرحجم و ) 1802(و ادبیات متداول شده بود؛ چندي بعد » جامعه«مذهب در . محجوبی به بر آرند

  .آمیز شاتو بریان تحت عنوان روح مسیحیت مورد اقبال همگان قرار گرفت ستایش

اي بیابد، بر آن شد که از حمایت معنوي و بنیادي  اصل و ریشۀ خود پایه ست براي حکومت بیخوا ناپلئون، که می

ساخت؛ و شش  کلیساي کاتولیک بهره مند شود چنین اقدامی سرانجام واندة شورشی را آرام و استانها را خشنود می

قی و روحانی او را به خود جلب افزود؛ توجه پاپ و کمک اخال هزار کشیش را به ژاندارمري معنوي و روحانی او می

ساخت؛ و از مخالفت بلژیک، با واریا  کرد؛ مستند عمدة لویی هجدهم را از بازگشت خاندان بوربون باطل می می

بدین ترتیب، به محض آنکه «: خود او گفته است. کاست ، اتریش، ایتالیا و اسپانیا، با فرانسه و ناپلئون می)بایرن(

آن را به صورت زمینه و اساسی درآورم که کار خود را بر آن . مذهب را دوباره برقرار کردم قدرت را به دست آوردم،

پیروان مذهب الادریه در پاریس و  ».آوردم حساب می من آن را پایۀ اصول صحیح و اخالق خوب به. استوار کردم

از رهبران کلیسا حاضر به تصویب  بسیاري. کردند کاردینالها در رم در برابر این سیاست گرایش به راست مقاومت می

. اي نبودند که طالق را مجاز کند و باعث ترك ادعاهاي کلیساي فرانسه درمورد اموال مصادره شدة آن شود موافقتنامه

در حالی که ازطرف  –گفتند که شناختن آیین کاتولیک به عنوان مذهب رسمی بسیاري از ژاکوبنها اعتراض کنان می

چیزي خواهد بود که به عقیدة  به منزلۀ از دست دادن –پردازد اش را هم دولت می هزینه شود و دولت حمایت می

ناپلئون کارینالها را با این . آنها یکی از بزرگترین پیروزیهاي انقالب اخیر به شمار است، یعنی جدایی دولت و کلیسا

شتم پادشاه انگلیس پیروي کند و اشاره ترساند که اگر پیشنهادهاي او را نپذیرند، وي ممکن است از هنري ه

ناپلئون افراد شکاك را با توضیح این مطلب آرام کرد که بر حفظ صلح . کلیساي فرانسه را از رم کامالً جدا سازد

 –داخلی، کلیسا را به صورت ابزار دولت در خواهد آورد؛ ولی آنها بیم داشتند که پیشنهاد او به صورت قدمی به قهقرا 

خواسته بود نام او را در «) بنا به گزارش بورین(منجم را نبخشید که » الالند«وي هرگز . در آید -طنتاز انقالب به سل

این مذاکرات  ».فهرست نام کافران بگذارد، و آنهم درست در زمانی که ناپلئون باب مذاکره را با دربار رم باز کرده بود

اي بودند، ولی  کاردینالها سیاستمداران با تجربه. یافت آغاز شد و طی هشت ماه ادامه 1800نوامبر  6در پاریس در 

ناپلئون از اشتیاق پاپ براي توافق آگاه شده بود، و در مورد هر شرطی که با تسلط خود او بر کلیساي آشتی کرده 

کلیساي داد، زیرا این برنامه به ده سال مصیبت  پاپ پیوس هفتم مرتباً به او امتیاز می. کرد مساعد بود پافشاري می
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داد که بسیاري از اسقفها را که قدرتش را مورد تمسخر قرار داده بودند  بخشید، و به او امکان می فرانسه پایان می

ساخت که با دخالت فرانسه از شر قواي ناپل که پایتخت او را اشغال کرده بودند رها  ازکار برکنار کند، و او را قادر می

این ایالتها به (به فرانسه واگذار شده بود دوباره تحت سیطرة او قرار گیرد  1797در  شود، و فرارا، بولونیا، وراونا که

اي که تا  عاقبت، پس از جلسه). شد مشهور بود، زیرا معموالً به وسیلۀ نمایندگان پاپ اداره می» مراکز نمایندگی«

که تا ) 1801ژوئیۀ  16(امضا کردند ساعت دو صبح ادامه یافت، نمایندگان کلیساي رم و دولت فرانسه کنکوردایی را 

هفتم در دسامبر، اما ناپلئون به  پیوس  ناپلئون آن را در سپتامبر تصویب کرد، و پاپ. یک قرن بر روابط آنها حاکم بود

هایی براي رفع ناراحیتهایی که ممکن است بر اثر اجراي آزادانۀ  آیین نامه«این شرط امضا کرد که بعدها بتواند 

  .تدوین کند» ش آیدکنکوردا پی

ساخت که آیین کاتولیک را به عنوان مذهب کنسولها و اکثر مردم فرانسه  این سند تاریخی دولت فرانسه را متعهد می

بشناسد و به آن کمک مالی کند، ولی آیین مزبور را به صورت مذهب رسمی کشور قرار ندهد بلکه حق آزادي 

کلیسا از ادعاي خود در مورد اموال ضبط شدة . ا و یهودیان، ارزانی داردمذهبی را به همۀ فرانسویان شامل پروتستانه

فرانک مستمري به اسقفها بدهد و حقوق  15000ها چشم پوشید، ولی در عوض دولت موافقت کرد که ساالنه  کلیسا

ت منصوب کمتري به کشیشهاي بخشها بپردازد، نیز قرار شد که اسقفها، مانند روزگار لویی چهاردهم از طرف دول

شوند، و به دولت سوگند وفاداري یاد کنند؛ ولی تا زمانی که انتصابشان مورد موافقت پاپ قرار نگرفته کاري انجام 

اند باید حوزة اسقفی را ترك گویند؛  روي کار آمده» اساسنامۀ مدنی روحانیون«کلیۀ اسقفهایی که بر مبناي . ندهند

به روي ) زیرا در حقیقت همین طور بود(خود بازگشتند، وکلیساها رسماً  بدین ترتیب، همۀ اسقفهاي مؤمن بر سر کار

.پس از بحث فراوان، ناپلئون امتیاز گرانبهایی به کلیسا داد که عبارت بود از حق پذیرش میراث. بازشد مؤمنان

را تحت  121ناپلئون براي آرام کردن آن عده از منتقدان شکاك که بیشتر حسن نیت داشتند از طرف خود مادة 

قرار شد که هیچ توقیع . به کنکوردا افزود تا برتري دولت بر کلیسا را در فرانسه حفظ کند» اصول بنیادي«عنوان 

پاپی، حکم انتظامی پاپ یا نمایندة پاپ، و هیچ دستور شوراي عمومی یا شوراي کلیسایی، بدون اجازة صریح دولت 

خواستند  به همۀ طالب کاتولیک که می. انونی ازدواج مذهبی شدشرط ق. همچنین ازدواج مدنی. وارد فرانسه نشود

برطبق این مواد، استقالل قضائی . اثر بوسوئه تعلیم داده شود) 1682( »گالیکانیاصول «بایستی  کشیش شوند می

  . مسلم شد) آلپ( »کوهماوراء «کلیساي کاتولیک فرانسه از تسلط 

آنها که هنوز از ). 1802آوریل  8(کنکوردا پس از این تغییر، به شوراي دولتی، تریبونا، و مجلس مقنن تقدیم شد 

و انقالب دانستند  ناپلئون وحشت نداشتند علناً و شدیداً با آن مخالفت کردند و آن را خیانت به نهضت روشنفکري

در تریبونا، فیلسوف کنت و لنه با کنسول اول دربارة کنکوردا به ). سازگار بود 1791اساساً با قانون اساسی سال (

اي  این شخص رساله. فرانسوا دوپویی را به ریاست خود انتخاب کرد -بحثی پرشور پرداخت، و مجلس مقنن شارل

ناپلئون کنکوردا را از مجالس پس ). 1794(ه شدیداً ضد روحانیون بود تحت عنوان اصل همۀ مذاهب نگاشته بود ک

  .گرفت تا مورد بحث قرار نگیرد و منتظر فرصت ماند

در این ضمن . در انتصاب بعدي اعضاي تریبونا و مجلس مقنن، بسیاري از منتقدان به وسیلۀ سنا منصوب نشدند

منتشر ساخت، و همان گونه که انتظار داشت، مردم خواهان  ناپلئون سرگذشت و محتویات کنکوردا را در میان مردم

نامۀ صلح با انگلیس به محبوبیتی عظیم دست  ، ناپلئون در نتیجۀ امضاي عهد1802مارس  25در . تصویب آن شدند

تریبونا آن را فقط با هفت . یافت، و چون بدین ترتیب نیرومند شده بود، دوباره کنکوردا را به مجالس تقدیم داشت

آوریل به صورت  18در . رأي آن را پذیرفت 21رأي در مقابل  228رأي مخالف به تصویب رساند؛ مجلس مقنن با 

دام، هم عهدنامۀ صلح - ، ضمن تشریفاتی مجلل در کلیساي نوتر)عید پاك(قانون در آمد؛ و در یکشنبۀ عید فصح 
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اي کاریکاتوري را در  عده. و شادي مردم اعالم شدآمین و هم کنکوردا، در میان اعتراضات انقالبیون، خندة نظامیان، 

داد؛ و  گرداندند که ناپلئون را در حال غرق شدن در ظرف آب مقدس نشان می ها دست به دست می سربازخانه

براي آنکه  آورد؛ براي آنکه پادشاه مصر شود، به قرآن ایمان می«: مطلبی هجوآمیز بدین مضمون درآن نوشته شده بود

داد که مبین خواست اکثریت  ناپلئون خود را بدین خیال تسلی می ».آورد نسه شود، به انجیل ایمان میپادشاه فرا

وي . عظیم فرانسویان بوده و اساس قدرت خود را مستحکم ساخته است، و حال آنکه آن را از باال سست کرده بود

هزار کشیش  کرد، و هم به آنها و هم به سه روحانیون را به حال اول بازگردانده بود، ولی چون اسقفها را منصوب می

تواند آنها را با ریسمان اقتصادي نگاه دارد؛ به عقیدة او کلیسا یکی از ابزارهاي او  کرد که می داد، تصور می حقوق می

 کاتشیسمچندي بعد دستور داد که در . کرد گشود و از سیاستش حمایت می شد و زبان به مدح و ثناي او می می

اگر وظایف خود را «و » .احترام به امپراطور به منزلۀ احترام به خداوند است«جدید به کودکان فرانسوي بیاموزند که 

و سزاوار لعنت  …با نظمی که خداوند برقرار کرده است به مخالفت پرداخته اند، …در قبال امپراطور انجام ندهند

داشت، ولی هر  وي با شرکت خاضعانه در مراسم قداس سپاسگزاري خود را به روحانیون ابراز می» .بدي خواهند بودا

  .چه مختصرتر

حقیقت آنکه روحانیون . ناپلئون در این لحظات افتخار آمیز عقیده داشت که همۀ کاتولیکها را طرفدار خود کرده است

خواستند بردة حقوق بگیر دولت باشند، بیش از  راموش نکرده بودند و نمیفرانسوي، که از دست رفتن اراضی خود را ف

از لحاظ قانون، گالیکان . دانستند از پاپ چشم یاري داشتند پیش در مقابل فرمانروایی که او را در نهان کافر می

راختیارپاپها بود از هنگامی که امپراطور زمینهایی را که هزارسال د. بودند، ولی از لحاظ احساسات متمایل به پاپ 

روحانیون و عوام فرانسه به -و بدترآنکه پاپ را از رم اخراج و در ساوونا و فونتنبلو زندانی کرد - پیوس هفتم گرفت

دفاع از رهبر مذهبی و عقاید خود پرداختند؛ و ناپلئون خیلی دیر فهمید که قدرت اسطوره و کلمه بیش از قدرت 

  .قانون و شمشیر است

IV -فتخارراههاي ا  

سلطنت . ناپلئون در میان برنامه ها و پیروزیهاي خود همیشه مجبور بود که مواظب دشمنان قدرت وجان خود باشد

طلبان فرانسه نسبتاً آرام بودند زیرا امیدوار بودند که ناپلئون را متقاعد سازند که مطمئنترین راه او عبارت از بازگشت 

که داستان تاریخی  - آنها نویسندگانی مانند مادام دوژانلیس. بی دردسر استخاندان بوربون، و آنگاه، پذیرفتن شغلی 

را مورد  –داد  چهاردهم به دست می او تحت عنوان مادموازل دوالوالیر تصویر دلنشینی از فرانسه در روزگار لویی

کردند و به وسیلۀ او طلبی پنهانی بورین منشی ناپلئون سوء استفاده  همچنین از روح سلطنت. دادند تشویق قرار می

مند شده بود، و بیم  اندازه از هیجانات سیاسی بهره دوست، بیش از این کرئول لذت. درصدد جلب نظر ژوزفین برآمدند

داشت که ناپلئون، در صورت ادامۀ مسیر خود، به فکر نیل به مقام سلطنت بیفتد و او را طالق دهد تا با زنی که 

کوشید که با لحظات عشقبازي نگرانی او را از بین ببرد، و او را از دخالت  ناپلئون می. وارثی برایش بیاورد ازدواج کند

.در سیاست باز دارد

وي عقیده داشت که خطر عمدة قدرت او از طرف سلطنت طلبان یا ژاکوبنها نیست، بلکه ناشی از حسادت سردارانی 

مورو، پیشگرو، برنادوت، مورا، . متکی برآن باشد بایستی کنند که قدرتش سرانجام می است که ارتشی را رهبري می

در ضیافت شامی که مورو ترتیب داده بود بعضی از افسران، ناپلئون را غاصب . ماسنا، علناً با او مخالفت کرده بودند

ناپلئون مورو، ماسنا، و برنادوت تقاضایی جهت تقدیم به . نامید» جنایتکار و یک هیوال«اعالم کردند؛ ژنرال دلما او را 

تنظیم کردند و از او خواستند که به حکومت پاریس و نواحی مجاور آن راضی شود، و بقیۀ فرانسه را به مناطقی 

تقسیم کند و آنها را با اختیارات کامل در اختیار سرداران مزبور قرار دهد اما هیچ یک از آنها حاضر نشد که این 
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کرد، غالباً درصدد شورش بود،  که لشکر غرب را در رن رهبري میبرنادوت، . پیشنهاد را به کنسول اول عرضه کند

اگر شکست سختی بخورم، ژنرالها اولین کسانی هستند که مرا ترك «:بوناپارت روزي گفت. ولی اعصابش خراب شد

ر توانیم نطق ضد نظامی ناپلئون را در براب با توجه به زمینۀ این توطئه چینی نظامیان است که می ».خواهند کرد

  :وي چنین گفت. تفسیر کنیم 1802مه  4شوراي دولتی در 

سر نیزه برابر کشیش پایین آورده : آورد در همۀ کشورها، قدرت در مقابل صفات افراد غیر نظامی سر تسلیم فرود می

حکومت  ….رسد و همچنین در برابر کسی که به کمک دانش و معلومات خود به مقامی ارجمند می …شود، می

سال جهالت به صورت حیوان درآمده  ز در فرانسه بر سر کار نخواهد آمد، مگر آنکه ملت در نتیجۀ پنجاهنظامی هرگ

شناسد،  اگر نسبتهاي دیگر را در نظر نگیریم، مالحظه خواهیم کرد که فرد نظامی قانونی غیر از زور نمی ….باشد

برعکس، فرد غیرنظامی فقط مصلحت عام را  …. بیند آورد، هیچ چیزدیگر را نمی همه چیز را به صورت زور درمی

خواهد؛ خاصیت فرد غیرنظامی این است  خاصیت فرد نظامی این است که همه چیز را مستبدانه می. گیرد درنظر می

گذارد؛ این چیزها غالباً فریبنده است، ولی در ضمن آدم را  که همه چیز را در معرض بحث، استدالل، و حقیقت می

سربازان فرزندان شهروندان هستند، و  …. یدي ندارم که برتري مسلماً با فردغیرنظامی استترد …. کند روشن می

  .ملت است] واقعی[ارتش 

گشت، به محارم خود فهماند که  ناپلئون، که بر اثر احساس عدم امنیت ناراحت شده بود و همیشه دنبال قدرت می

در . اند اي است که به او اختصاص داده بیش از ده سال دورههاي او براي اصالح و پیشرفت بیشتر فرانسه مستلزم  نقشه

؛ این قانون تعداد اعضاي )1801(را اعالم داشت » قانون اساسی سال دهم«، سنا قانون جدیدي به نام 1802اوت  4

به  بایستی از طرف کنسول اول منصوب شوند؛ و او را همۀ اعضاي جدید می - سنا را از چهل به هشتاد نفر افزایش داد

هنگامی که مداحانش پیشنهاد کردند که به او اختیار انتخاب جانشین نیز . عنوان کنسول مادام العمر معرفی کرد

جانشینی موروثی با اصل حاکمیت مردم منافات دارد، و در «: داده شود، وي با فروتنی استثنایی اعتراض کرده گفت

ث دربارة این پیشنهاد، آن را با بیست و هفت رأي در مقابل ولی هنگام که سنا، پس از بح» .فرانسه امري محال است

هفت رأي تصویب کرد، این هفت نفر گمراه اشتباه خود را با رأي دادن جبران کردند و زمینۀ اتفاق آراء را فراهم 

ت از همۀ او 17در . آوردند؛ و ناپلئون مؤدبانه افتخار مزبور را به این شرط پذیرفت که مردم نیز آن را تصویب کنند

: افراد بالغی که نامشان به عنوان شهروندان فرانسوي ثبت شده بود خواسته شد که در مورد این دو سئوال رأي دهند

آیا ناپلئون بوناپارت را کنسول مادام العمر باید کرد؟ آیا مجاز است که جانشین خود را انتخاب کند؟ پاسخ آن 

رود که مانند سایر رفراندومها، دولت وسایلی براي گرفتن  ال میاحتم. نه بود 8‘374آري در مقابل  3‘508‘885

العمل  احساسات طبقۀ متمول وقتی آشکار شد که بورس در مقابل این رأي عکس. جواب مثبت در اختیار داشته است

رعت شاخص سهام مورد معامله، که روز قبل ازروي کارآمدن ناپلئون به هفت رسیده بود، در این زمان بس: نشان داد

.ترقی کرد و به پنجاه و دو رسید

گروهی را به عنوان مشاور ویژه برگزید تا با کمک . پس از آنکه مقامش مستحکم شد، تغییراتی در اطرافیان خود داد

گرفت،  هاي سنا که مورد استفادة او قرار می آنها، ضمن بالمعارض شدن قدرتش، بتواند فرمانهایی، عالوه بر تصویبنامه

. آنگاه تعداد مجلس تریبونا را از صد نفر به نصف کاهش داد، و اظهار تمایل کرد که مذاکراتش سري باشد .صادر کند

سپس فوشه وزیر پلیس، را که مردي زیرك ولی غیر قابل اعتماد بود، از کار برکنار کرد و سازمان او را به وزارت 

آنجا که فهمیده بود بورین از مقام خود جهت از. نظر کلودرینیه قرار داد دادگستري ملحق ساخت و آن را تحت

، و از این تاریخ متکی به خدمت )1802اکتبر  20(کند، او را نیز بر کنار کرد  گردآوري ثروت سوء استفاده می

از این به بعد، خاطرات بورین به طرزي غیر قابل اعتماد جنبۀ مخالف ناپلئون به خود گرفت، . صادقانۀ کلودمنوال شد
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منوال به طرزي غیر قابل اعتماد موافق او شد؛ اما با توجه به حاصل جمع جبري آنها، دو کتاب مزبور هنوز و خاطرات 

رود که زمام امور اروپا را طی ده سال بعد به دست  ترین شرح حال این مرد بزرگ کوتاه قدي به شمار می محرمانه

  .گرفت

نگو و آمین بود که در وجود ناپلئون آن اعتدال و مآل به انضمام پیروزیهاي مختلف در مار 1802شاید رفراندوم 

براي هر کدام از اقداماتی که او را به مقامات گیج . زند، از بین برد اندیشی را، که بدون آنها نبوغ با جنون پهلو می

در میالن  هنگامی که رهبران جمهوري سیزالپین متمرکز. یافت اي می برد، دالیل قوي و قانع کننده اي باال می کننده

که  -از او خواستند که یک قانون اساسی بر ایشان تنظیم کند، وي قانونی عرضه داشت که در آن سه هیئت الکترال

کردند و  کمیسیونی را انتخاب می - شدند آنها به ترتیب از مالکان، بازرگانان، و ارباب حرف مختلف، تشکیل می اعضاي

یک سنا، و یک شوراي دولتی را منصوب کند؛ و این سه مجلس آن کمیسیون حق داشت اعضاي یک مجلس مقنن، 

، درلیون، گرد آمدند و این قانون اساسی را 1802نمایندگان در ژانویۀ . رئیس جمهوري را انتخاب خواهند کرد

دانستند خواهش کردند که نخستین  تصویب کردند، و از ناپلئون که او را مردي ایتالیایی ولی گرفتار در فرانسه می

ژانویه با هلهله، کنسول اول  26به ایتالیایی ایراد کرد، و در  - اي وي از پاریس آمد و خطابه. رئیس دولت جدید باشد

سراسر اروپا در شگفتی فرو رفت که اقدام بعدي این اعجوبۀ جهانی چه خواهد . شد» جمهوري ایتالیا«فرانسه رهبر 

 1798را در سال  »کوهپایه«فرانسویان آن . رانسه منضم کردوحشت هنگامی افزایش یافت که پیمونته را به ف.بود

بود که ناپلئون قول حمایت ازآنها را داده بود؛ اما اگر آن » مرزهاي طبیعی«اشغال کرده بودند؛ این سرزمین فراتر از 

به صورت سد مزاحمی میان فرانسه و تحت الحمایه هاي ایتالیایی این دادند، ممکن بود  را به پادشاه ساردنی می

ا جزئی از خاك فرانسه اعالم ناپلئون پیمونته ر 1802سپتامبر  4در . و لومباردیا درآید) لیگوریا(کشور در لیگوري 

ست پیشروي کند؛ توان شد، با اطمینان خاطر نمی وي در سویس، که از آنجا معابر بسیاري به ایتالیا منتهی می.کرد

 -داشتند جایی که مردمانش، در طی قرنها، آزادي را از جان خود بیشتر دوست می –نیرومند » کانتونهاي«فتح آن 

داشتند، و در  را گرامی می 1789شد؛ با وجود این، بیشتر آنها آرمانهاي سال  براي متجاوزان بسیارگران تمام می

این اقدام با مخالفت سخت مالکان بزرگی مواجه شد . ه تشکیل دادندجمهوري هلوتیا را تحت حمایت فرانس 1798

اي در برن تشیکل دادند و با  گماشتند؛ الجرم آنان نیز دولت جداگانه که کشاورزان را به عنوان سرباز به کار می

اپلئون جهت هر دو طرف نمایندگانی نزد ن. جمهوري طرفدار فرانسه که مرکز آن در لوزان بود به مخالفت برخاستند

جلب حمایت او فرستادند، ناپلئون از پذیرفتن نمایندگان برن امتناع ورزید، و آنها نیز از انگلیس استمداد کردند، و 

نوامبر (ناپلئون قوایی به کمک جمهوریخواهان فرستاد . انگلستان پول و سالح براي آن مالکان معدود ارسال داشت

آرام » قانون وساطت«ناپلئون هر دو طرف را با . ش برن را فرو نشاندنداین عده پس از دریافت کمک شور). 1802

هر کدام با قانون اساسی  -قرار شد که کنفدراسیون سویس مرکب از نوزده کانتون مختلف ). 1803فوریۀ  19(کرد 

ا وجود این ب. و تحت حمایت فرانسه باشد، و همگی قوایی به سهم خود به کمک ارتش فرانسه اعزام دارند -جداگانه

و مسلماً در کانتونها مردم . مورد موافقت محافل بسیار قرار گرفت«بنا به شهادت انگلیسیها » قانون وساطت«شرط، 

را به منزلۀ - در لومباردیا، پیمونته، و سویس - با وجود این، دولت انگلیس این اقدامات متوالی ».ازآن استقبال کردند

که تعادل قوا در اروپا را که محور اصلی سیاست بریتانیا شده بود به هم  دانست توسعۀ خطرناك نفوذ فرانسه می

روزنامۀ مونیتور گزارشی رسمی راکه از طرف کنت هوراس سباستیانی به دولت فرانسه  1803ژانویه  30در . زد می

راي بررسی ناپلئون وي را ب. و این گزارش خشم انگلیسیها را بیشتر بر انگیخت - تقدیم داشته بودمنتشر ساخت

براي فتح مصر شش «کنت مزبور تخمین زده بود که . استحکامات یافا، اورشلیم و عکا به آن نواحی اعزام داشته بود

گزارش مزبور این سوءظن را در انگلیس به وجود آورد که ناپلئون درصدد لشکر کشی » .هزار نفر کافی خواهد بود
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یگرنباید در فکر تخلیۀ مالت و اسکندریه باشد، زیرا این نقاط ظاهراً دولت بریتانیا دریافت که د. دیگري به مصر است

.براي دفاع از قدرت بریتانیا در مدیترانه کمال ضرورت راخواهد داشت

تصریح شده بود که » لونویل«در عهدنامۀ . ساخت گذشته از این، توسعۀ دیگر نفوذ ناپلئون انگلیسیها را نگران می

کیلومتر مربع از اراضی مالیات بده خود را در  11‘326ده نشینهاي غرب رودخانۀ راین، که فرمانروایان آلمانی شاهزا

نشینهایی در قسمت شرق آن رودخانه به  نتیجۀ شناسایی سیطرة فرانسه بر آن نواحی از دست داده بودند، شاهزاده

ۀ حقوق خود به پاریس اعزام بیست تن از اشراف آلمان نمایندگانی جهت مطالب. عنوان عوض به دست خواهند آورد

عاقبت، . داشتند؛ پروس و روسیه نیز در صدد شکار برآمدند؛ تا لران باز ثروت دیگري به صورت انعام به دست آورد

تقسیم صورت گرفت، و آنهم به این صورت که کشور به شهرهایی که قرنها به توسط اسقفهاي کاتولیک اداره شده 

هدف ناپلئون در این جریان ایجاد یک کنفدراسیون راین به . غیر روحانی درآمد بود به صورت امالکی غیر دینی و

جا کردن دولتهاي  پروس بود اتریش اعتراض کرده و گفت که جابه -عنوان یک کشور میانگیر بین فرانسه و اتریش

  .عمالً هم همین طور شد. کوچک به صورت اقدامی در راه انحالل امپراتوري مقدس روم خواهد بود

طبقات حاکم انگلیس، که در نتیجۀ دست درازیهاي ناپلئون به خشم آمده بودند، به فکر افتادند که شاید جنگ کم 

گفتند که استیالي فرانسه بر رودخانۀ راین، فرانسه را  صاحبان صنایع، اعتراض کنان می. خرج تر از صلح باشد

گفتند که اگر چه  بازرگانان شکایت کرده می. اهد کرداختیاردار مطلق تجارت انگلیس در بازارهاي پرسود اروپا خو

نامۀ صلح آمین به محاصرة فرانسه از طرف انگلیسیها پایان داده است، فرانسویها حقوق گمرکی مزاحمی بر  عهد

اشراف آن عهدنامه را به منزلۀ تسلیم شدن شرم . کند، بسته اند کاالهاي انگلیسی، که با کاالهاي فرانسوي رقابت می

در این ضمن، . تقریباً همۀ احزاب عقیده داشتند که مالت باید حفظ شود. دانستند ري به انقالب کبیر فرانسه میآو

وي به دولت بریتانیا از . گرفتند مطبوعات بریتانیا ضمن حکایات، سرمقاالت، و کاریکاتورها ناپلئون را به باد انتقاد می

وعات بریتانیا آزاد هستند؛ وي نیز از مطبوعات فرانسه خواست که این بابت شکایت کرد، ولی به او گفتند که مطب

  .تالفی به مثل کنند

لرد ویتورث، سفیر کبیر بریتانیا، ناگهان به ناپلئون اطالع داد که بریتانیا . شد روابط میان دو دولت بتدریج خصمانه می

طلبی خود از زمان انعقاد  دربارة توسعه کننده از مالت دست برنخواهد داشت، مگر آنکه دولت فرانسه توضیحی قانع

در میان جمع وسیعی از اعیان فرانسوي و خارجی، ناپلئون  1803مارس  13در . عهدنامۀ صلح آمین به بعد بدهد

طوري با ویتورث روبرو شد که گویی آمادة جنگ است، و انگلیس را به نقض عهدنامۀ صلح و مسلح شدن براي جنگ 

ز این تجاوز از اصول دیپلوماسی به خشم آمده بود، ترجیح دادکه با تالران مذاکره کند، چه او ویتورث، که ا. متهم کرد

آوریل دولت انگلیس به ویتورث دستور داد که اولتیماتوم زیر را به  25در . توانست حقایق را بالباس ادب بیاراید می

ده سال در دست خود داشته باشد؛ باید از هلند،  فرانسه باید موافقت کند که انگلیس مالت را القل تا: ناپلئون بدهد

سویس، و ایتالیا عقبنشینی کند؛ و به پادشاه ساردنی، به جبران از دست دادن پیموننه در جنگ اخیر، سرزمینی 

ناپلئون این پیشنهادها را به مسخره گرفت؛ ویتورث جواز عبور خواست و آن را دریافت داشت؛ و هر دو طرف . بدهد

.آماده شدندبراي جنگ 

دانست انگلیس به سبب تسلط بر دریاها مستعمرات فرانسوي را تصرف خواهد کرد، سرزمین لویزیانارا  ناپلئون، که می

انگلیس، که هنوز اصطالحاً در حال صلح بود، به قواي ). 1803مه  3(فرانک به امریکا فروخت  80‘000‘000در ازاي 

رسماً اعالم شد، و  1803مه  16جنگ در . وي را که ببینند تصرف کننددریایی خود دستور داد که هر کشتی فرانس

  .تا دوازه سال ادامه یافت



۶٩۵۵

از آن لحظۀ تلخ به بعد، ناپلئون مدیر در صحنۀ تاریخ عقب نشست، و ناپلئون سردار سی و چهار ساله روحاً و جسماً 

در خاك فرانسه بود دستگیر کنند، و از  از این رو دستور داد که هر انگلیسی را که هنوز. دست به کار جنگ شد

ژنرال مورتیه خواست که هانوور را، قبل از آنکه توسط جورج سوم هانووري به صورت پایگاهی نظامی در آید، بی 

آورد این فکر بود که در سراسر آن دهۀ پرکشمکش، انگلیس به قواي  آنچه او را بر سر خشم می. درنگ تصرف کند

نسه کمک مالی کرده بود؛ بنادر فرانسوي را در محاصره گرفته؛ کشتیها و مستعمرات فرانسه را دول اروپایی علیه فرا

از این رو در این هنگام تسلیم . به تصرف درآورده؛ و خود در طی همۀ این اقدامات نظامی از حلمه مصون مانده بود

رؤیایی غیرعملی رد کرده بود، و آن اینکه  فکري شد که در لحظاتی که از آرامش بیشتر برخوردار بود، آن را به عنوان

بگذرد و کاري کند که آن بازرگانان و بانکداران حرارت جنگ را بر روي خاك و گوشت  لعنتیسعی کند از آن گودال 

سرباز و ده هزار اسب در طول ساحل در بولونی، به سرداران خود دستور داد که صد و پنجاه هزار  .خود احساس کنند

دنکرك و اوستاند گرد آرند؛ به دریا ساالران خود دستور داد که ناوگان نیرومندي دربرست، روشفور، و تولون جمع و 

مجهز کنند، که چون آمادة حرکت و جنگ شوند، از میان کشتیهاي انگلیسی بگذرند و به بنادري بروند که توسط 

کارگر براي آنها در پیرامون بولونی ساخته شده است؛ در این بنادر، افراد می بایستی صدها کشتی حمل یک میلیون 

خود او بارها از پاریس بیرون آمد تا اردوگاهها و باراندازها را بازرسی کند؛ . و نقل از انواع مختلف براي آنها بسازند

اي براي هدف و  که به نظر آنها وثیقه - را با حضور فعال خودپیشرفت کار را ببیند؛ و سربازان، ملوانان، و کارگران 

.الهام بخشد -پیرورزي بود

در دریاي مانش، کشتیهاي انگلیسی مراقب اوضاع بودند؛ و در طول ساحل انگلستان در دوور، دیل، و نقاط دیگر 

اي علیه  برابر هر گونه حملهصدها میهن پرست انگلیسی شب و روز مراقب بودند و تصمیم داشتند که تا پاي جان در 

  .سواحل مقدس خود پایداري کنند

V -1804-1803: توطئۀ عظیم  

، یک کشتی انگلیسی تحت فرمان ناخدا رایت از انگلیس و از طریق دریاي مانش هشت 1803اوت  21در شب 

اي  ان در پرتگاهی صخرهآن. فرانسوي را همراه ژرژکادودال از رهبران پرشور شوانهاي آشتی ناپذیر به سوي فرانسه برد

دسامبر  10در . نزدیک بیویل در نورماندي به ساحل رسیدند، و بومیان همدستشان آنها را با طناب باال کشیدند 

کنندگان از جمله آرمان دوپولینیاك را که از اشراف مهاجر بود از انگلیس به بیویل  ناخدا رایت گروه دیگري از توطئه

، ناخداي مزبور ژول پولینیاك و سرداران مهاجر فرانسوي پیشگرو و الژوله را 1804نویۀ ژا 16درسفر سوم، در . آورد

پیشگرو، پس از پیروزیهایی که نصیب لشکرهاي انقالبی کرد، به منظور بازگشت خاندان بوربون به توطئه چینی . آورد

اریس روي نهادند و در خانه هاي هر سه گروه به سوي پ). 1801(پرداخت، و کارش برمال شد، و به انگلستان گریخت 

بعدها کادودال اعتراف کرد که قصد داشته ناپلئون را برباید، و در صورتی که مقاومت . سلطنت طلبان پنهان شدند

فرانک در  1‘000‘000هایی به مبلغ  دولت انگلیس حواله«ممکن است این شایعه را باور کنیم که . کرد، او را بکشد

ولی دلیلی در دست نیست که دولت بریتانیا با قتل ناپلئون » .که در پایتخت شورش بر پا کند اختیار او گذاشته باشد

  . موافقت کرده باشد

آرتوا، برادر جوان لویی شانزدهم، در /توطئه کنندگان مدتی عملیات خود را به تعویق انداختند به امید آنکه کنت د

، پیشگرو با ژنرال مورو )1804ژانویۀ  28(در این ضمن . ولی او نیامدپاریس به آنها بپیوندد، و جاي ناپلئون را بگیرد؛ 

دیدار کرد و خواستار همکاري او شد؛ مورو از پیوستن به هرنهضتی براي بازگشت خاندان بوربون خودداري کرد، ولی 

یست ژنرال را به ب مقارن این احوال برنادوت نام.حاضر شد که در صورت برکناري ناپلئون حائز مقامی در فرانسه شود

ناپلئون . را برقرار کنند» جمهوري واقعی«ژولیت رکامیه داد وگفت که آنها از سرسپردگان او هستند و مایلند که 
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بر روي کوه آتشفشان نشسته  1804تا ژانویۀ  1803انصافاً باید بگویم که از سپتامبر «: بعدها در سنت هلن گفت

ه نام کرل، که سه ماه قبل دستگیر و قرار شده بود بزودي اعدام شود، در مقابل ژانویه، یکی از شوانها ب 26در  ».بودم

پلیس کندکار کلودرینیه بر اثر اعترافات او مورو را پیدا و دستگیر کرد . حفظ جان خود، جزئیات توطئه را فاش کرد

مارس  29ه، و کادودال را در فوری 27فوریه، برادران پولینیاك را در  26؛ بعد به ترتیب پیشگرو را در )فوریه 15(

کادودال با افتخار اعتراف کرد که به منظور برکناري ناپلئون توطئه چیده و امیدوار بوده است که . دستگیر کرد

  .اي فرانسوي با او در پاریس مالقات کند؛ ولی از بردن نام همکاران خود در این توطئه امتناع کرد شاهزاده

ه نام دریک گروه دیگري از توطئه کنندگان را در مونیخ یا حوالی آن، به منظور در این ضمن یک عامل انگلیسی ب

اگر بتوان . ایجاد شورش علیه ناپلئون، در مناطق متصرفی جدید فرانسه واقع در ساحل غربی راین گردآوري کرده بود

ایستی به سواحل راین ب مهاجران فرانسوي می بر طبق دستور شوراي سلطنتی انگلیس«به حرف منوال اعتماد کرد، 

بایستی به هرافسر  اي، مبلغی که می بروند؛ و در غیر این صورت مستمري آنها قطع خواهد شد؛ و بر اساس آیین نامه

هنگامی که جاسوسان ناپلئون او را از این جریانات آگاه کردند، وي نتیجه گرفت که » .و سرباز داده شود تعیین گشت

آرتوا در میان / کنت د.کشیدند جزو این مهاجران است کنندگان لندن انتظار او را میآن شاهزادة بوربون که توطئه 

شد؛ ولی در شهر کوچک اتنهایم، حدود ده کیلومتري شرق راین در استان بادن، عامالن ناپلئون لویی  آنها یافت نمی

دوکنده را یافتند که به استثناي انگن، فرزند دوك دوبوربون، و نوة پرنس / کنده، دوك د - هانري دو بوربون - آنتوان

  .اي را می گذارنید سفرهاي اتفاقی و مشکوك به ستراسبورگ، ظاهراً زندگی آرام وبی دغدغه

هنگامی که این خبر به گوش ناپلئون رسید، چنین نتیجه گرفت که آن دوك سی و دو ساله رهبري توطئه را به 

اي در پاریس، آن سردار را که روزگاري  و دستگیري اخیر عده افشاگریهاي کرل،. منظور عزل او به عهده گرفته است

کرد   و او را به اخذ تصمیماتی واداشت که همیشه ازآن دفاع می -شاید از ترس و خشم - بیباك بود به هیجان آورد

که با قوایی باري به ژنرال اوردنر دستور داد . خورد رغم اعتراضات خود، شاید در نهانی از آن بابت تاسف می ، علی ولی

گرفته و  1804مارس  15-14دوك را در شب . مسلح به اتنهایم برود و پس از دستگیري دوك او را به پاریس بیاورد

  .مارس در قلعۀ ونسن، حدود هشت کیلومتري شرق پاریس، به زندان افکندند 18در در 

ستور داد که به ونسن بروند و دوك مارس ناپلئون به یک دادگاه نظامی مرکب از پنچ سرهنگ و یک سرگرد د 20در 

درهمان زمان ژنرال ساواري . را به اتهام اینکه از انگلیس پول گرفته و علیه کشور خود قیام کرده است محاکمه کنند

انگن اعتراف کرد که از مقامات . در کار آن زندانی و محاکمۀ او اعزام داشت رئیس پلیس مخصوص را براي نظارت 

دادگاه او را مجرم شناخت و به مرگ محکوم . و امیدوار بوده است که با قوایی به آلزاس برود انگلیسی پول گرفته

دادگاه نپذیرفت، ولی موافقت کرد که پیامی به ناپلئون . هنگامی که وي اجازه خواست که با ناپلئون مالقات کند. کرد

.اعدام اجرا شود ساواري این پیشنهاد را رد کرد وخواست تا حکم. بفرستد و طلب عفوکند

آنها . کردند در این ضمن ناپلئون و دوستان نزدیک او در مالمزون، خانۀ ژوزفین، دربارة سرنوشت دوك بحث می

ولی آیا ممکن بود که به عنوان عالمت آشتی با سلطنت طلبان  - عقیده داشتند که وي مجرم شناخته خواهد شد

دانست  زگشت خاندان بوربون کمک کرد، اعدام را وسیلۀ سریعی میبه با 1814مورد عفو قرار گیرد؟ تالران، که در 

هاي سلطنت طلبان پایان خواهد داد؛ وي با توجه به سابقۀ خود در انقالب، از بازگشت بوربونها،  که به آرزوها و توطئه

پلئون و بوربونها مایل بود که جویی از خون میان نا«باراس نوشته است که او . بر مال و شاید بر جان خود بیم داشت

کامباسرس، که خونسردترین فرد در میان آن سه کنسول بود وبیش از آنها به قانون توجه داشت، تعویق » .جاري کند

ژوزفین به پاي ناپلئون افتاد و خواستار حفظ جان انگن شد، و دخترش اورتانس و کارولین . در اعدام را توصیه کرد

  .ر کردندخواهر ناپلئون تقاضاهاي او را تکرا
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در یکی از ساعات آن شب، ناپلئون از مالمزون اوگ ماره را با پیامی جهت پیررئال، عضو شوراي دولتی، به پاریس 

رئال این . فرستاد و از او خواست که به ونسن برود، شخصاً از دوك بازجویی کند، و نتایج را به مالمزون گزارش دهد

اي روزانه خسته شده بود، در اتاق خود به خواب رفت و به ونسن تا ساعت پیام را دریافت داشت، ولی چون براثر کاره

ساواري، که . صبح در حیاط زندان به جوخۀ آتش سپرده شده بود 3انگن درساعت . مارس نرسید 21صبح روز  5

ش ناپلئون ظاهراً تصور کرده بود که خدمت خوبی براي ارباب خود انجام داده است، به مالمزون رفت تا خبر را به گو

ناپلئون به آپارتمان خصوصی خود رفت و در را به روي خود بست، و خواهشهاي همسرش را که می خواست . برساند

  .وارد اتاق شود نپذیرفت

آنها از فکر قتل یکی از اعضاي خانوادة بوربون به . هاي سلطنتنی برخاست فریاد اعتراض سلطنت طلبان و خانواده

دولتهاي روسیه و سوئد اعتراضات خود را به دیت امپراتوري مقدس روم . فتاده بودنددست فردي عادي به وحشت ا

المللی  در رگنسبورگ فرستادند، و پیشنهاد کردند که حمله به بادن به وسیلۀ قواي فرانسه مورد تحقیق هیئتی بین

ر آلکساندر اول به سفیر خود در تزا. دیت پاسخی نداد، و برگزینندة بادن از رنجاندن فرانسه امتناع کرد. قرار گیرد

زمانی که انگلیس توطئۀ قتل پاول را «: پاریس دستور داد که دربارة آن اعدام توضیح بخواهد؛ تالران چنین پاسخ داد

بایستی آنها را با سرعت  اند، آیا نمی شد که عامالن توطئه در مجاورت مرز در کمین نشسته چید، اگر معلوم می می

با این عمل ناپلئون، از زمان «: اعدام آسوده خاطر شد و گفت ویلیام پیت از شنیدن خبر» ممکن دستگیر کرد؟

العمل معتدلتر از آن بود که  درخود فرانسه عکس ».آخرین اعالن جنگ، به خودش بیشتر صدمه زده است تا ما به او

د؛ ولی هنگامی که وزیر آن وزارتخانه شاتوبریان از مقام ناچیز خود در وزارت امور خارجه استعفا کر. رفت انتظار می

ضیافتی ترتیب داد، بیست تن از اشراف دیرین  - سه روز پس از مرگ انگن - مارس 24یعنی تالران تزلزل ناپذیر در 

اما . سه ماه بعد، ظاهراً آن واقعه از یاد مردم رفته بود. فرانسه و نمایندگان همۀ دربارهاي اروپا درآن شرکت جستند

 ».این بیش از یک خطاست، این یک اشتباه بزرگ است«: موالً ناظر دقیقی بود، دربارة آن اعدام گفتفوشه، که مع

خواستند  این افراد می«: گفت شاید ناپلئون کمی احساس پشیمانی کرده باشد، ولی هرگز به آن اعتراف نکرد، می

؛ وظیفۀ من این بود که هم از انقالب دفاع کنم فرانسه را دچار آشوب کنند و انقالب را با نابود کردن من از بین ببرند

مجبور  …. گر بود، و باید با او به همین ترتیب رفتار کرد انگن هم مثل دیگران توطئه/دوك د …و هم انتقام بگیرم

من تا ابد هم . بودم که میان زجر و تعقیب مداوم و ضربۀ قاطع یکی را انتخاب کنم، و تصمیم من تردید بردار نبود

و هیچ یک  ».او را نباید ناچیز بشمرند«وي به آنها نشان داد که » .ام و هم ژاکوبنها را ت طلبان را خاموش کردهسلطن

گران  اي حق داشت فکر کند که وحشت مرگ را در قلب توطئه وي تا اندازه. نیست» شریان حیاتی او«از آن دو 

درواقع . تواند آنان را نجات دهد د که خون بوربونها نمیتوانند درك کنن سلطنت طلب قرار داده است، و آنها اکنون می

  .هیچ توطئۀ دیگري از طرف سلطنت طلبان در کار نبود که به جان ناپلئون آسیبی وارد سازد

قرار شد . درمورد توطئه کنندگانی که در پاریس دستگیر شده بودند وي با احتیاط وجوسازي بیشتري رفتار کرد

اگر چه بورین با اعدام انگن مخالفت کرده . وعات بتوانند آنها را به تفصیل گزارش کنندمحاکمات علنی باشد و مطب

پیشگرو منتظر محاکمه نشد؛ . بود، ناپلئون از او خواست که در محاکمات شرکت جوید و شرحی از جریان کار بدهد

در موارد دیگر، نسبت به . یافتند آوریل جسد او را در حالی که با کراوات خود را خفه کرده بود در سلول زندان 4در 

دیگران، یا جرم مورد اعتراف قرار گرفت یا آشکار بود؛ ولی دربارة مورو بیش از این ثابت نشد که وي علناً با ناپلئون به 

مخالفت پرداخته، و اطالع خود را از مقامات پنهان کرده بود که پیشگرو و دیگران درصدد برکنار کردن او با زور 

کننده به مرگ محکوم شدند، و مورو  نوزده توطئه: ، دادگاه رأي خود را اعالم داشت1804ژوئن  10در . ودندبرآمده ب

از هجده نفر . ژوئن اعدام شد 28کادودال، بدون اظهار پشیمانی از عمل خود، در . به دوسال حبس محکوم گشت



۶٩۵٨

مورو خواهش کرد که حکم او به تبعید . را عفو کرد باقیمانده، ناپلئون دوازه نفر، از جمله دو عضو خانوادة پولینیاك،

. کرد که مورو همچنان به توطئه علیه او ادامه خواهد داد مبدل شود؛ ناپلئون موافقت کرد، و حال آنکه پیش بینی می

آنجا ماند؛ از امریکا مراجعت کرد و وارد ارتش روسیه شد؛ علیه  در 1812مورو با کشتی عازم امریکا شد؛ تا سال 

و در روسیه به ) سپتامبر2(؛ و بر اثر زخمهایی که برداشت در گذشت )1813اوت  29(ناپلئون در درسدن جنگید 

. خاك سپرده شد

VI - 1804: به سوي امپراطوري  

کرد که چرا باید کار خود را تحت تهدید مداوم کشته شدن  اندیشید، تعجب می ناپلئون، که دربارة این توطئه می

جورج سوم پادشاه انگلیس،  -شدند ل آنکه فرمانروایانی که پیوسته علیه فرانسه با یکدیگر متحد میانجام دهد، و حا

فرانسیس دوم امپراطور اتریش و امپراطوري مقدس روم، فردریک ویلهلم سوم پادشاه پروس، و آلکساندر اول تزار 

تکی به اصل انتقال منظم قدرت خود به توانستند تفوق خود را تا زمان مرگ طبیعی خود حفظ کنند، و م می - روسیه

توان گفت که این وضع به سبب آن بوده است که آنها  مسلماً نمی. وارثان طبیعی یا تعیین شدة خویش باشند

دادند؛ چنین چیزي نبود، ظاهراً راز امنیت آنها در  سیاستها و انتصابات خود را تحت نظارت مردم انجام می

ویب فرمانروایی موروثی آنان به وسیلۀ مردمی که طی نسلها و قرنها به آن کار عادت یعنی تص: آنها بود» مشروعیت«

  .کرده بودند

اندیشید که شاید  اي می ناپلئون بتدریج، و در ضمیر خود به قدرت مطلق، مقدس، و قابل انتقال و حتی به سلسله

ام دادن آنهاست نیاز به ثبات و دوام کرد که اموري که مشتاق انج وي احساس می. مستلزم مهر و هالۀ زمان باشد

چگونه قوانین و تمدن روم را به گل انتقال داده؛  - مثالً نگاه کنید به قیصر: گفت با خود می. حکومت مطلق دارد

ژرمنها را به آن سوي رود راین رانده؛ و لقب ایمپراتور یعنی فرماندة کل قوا را به دست آورده بود؛ خوب، مگر ناپلئون 

ببینید که آوگوستوس ظرف چهل و ! کرد ا را انجام نداده بود؟ اگر قیصر را نکشته بودند، چه کارها که نمیاین کاره

یک سال قدرت امپراطوري خود چه اقداماتی کرد، در حالی که از آشوب عوام که قیصر به آن خاتمه داده بود، رها 

. ی، بحث و مذاکره را تابع نبوغ قرار داده بودشده بود، و مورد حمایت مجلس سنایی بود که با درایت و جزم کاف

خواست که امپراطوران  ناپلئون، فرزند ایتالیا، شیفتۀ رومیان باستان، مشتاق چنین تداوم بالمانعی بود و امتیازي را می

  .مند شده بودند، یعنی حق انتخاب و تربیت یک نفر جانشین قرن دوم از آن بهره

) 814-768(زد، مردي که ظرف چهل و شش سال حکومت  کرد و حرف می ی فکر میناپلئون غالباً درباره شارلمان

نظم و ترقی را نصیب گل کرده؛ قوانین فرانکها را به منزلۀ عامل تمدن به آلمان و ایتالیا برده؛ و به وسیلۀ پاپ یا با 

را دوباره برقرار نکرده بود که جلو  زور تقدیس شده بود؛ آیا ناپلئون همۀ این کارها را نکرده بود؟ آیا در فرانسه مذهبی

آشوب کفار را که ناشی از انقالب بود بگیرد؟ آیا او مانند شارلمانی استحقاق نداشت که مادام العمر تاج بر سر داشته 

توانستند داوریهاي  آوگوستوس و شارلمانی، آن مصلحان بزرگ، اعتقادي به دموکراسی نداشتند؛ آنها نمی باشد؟

نتیجۀ نمایندگان فاسد  دار خود را تابع انتقاد شدید و مباحثات بی ها و سیاستهاي دامنه شده، و نقشهمجرب و بررسی 

اء  عصري که در آن آر - قیصر و آوگوستوس از دموکراسی روم در روزگار میلو و کالودیوس. مردم ساده لوح قرار دهند

ناپلئون . شارة جماعتهاي بیفکر حکومت کنندتوانستند به ا خبر یافته بودند؛ آنها نمی -شد خرید و فروش می

تواند به دستور جمعیتهاي تحریک شده تصمیم  کرد که نمی دیده بود، و احساس می 1792دموکراسی پاریسی را در 

وقت آن رسیده بود که پایان انقالب را اعالم و دستاوردهاي اساسی آن را مستحکم کند، و به هرج . بگیرد و کار کند

.نی و جنگ طبقاتی خاتمه دهدو مرج و نگرا
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در این هنگام، پس از تنبیه سلطنت طلبان با یک اعدام، ناپلئون، حاضر شد که ادعاي آنها را بپذیرد، بدین مضمون 

اي با امور سیاسی  بعضی افراد، که تا اندازه«، بنا به گفتۀ خانم رموزا، 1804در . که نوعی حکومت مطلقه الزم است

سیاستمداران درباري و . به اظهار این نکته کردند که فرانسه نیاز به حکومت مطلقه دارد آشنایی داشتند، شروع

ر همه بار دیگر متوجه سلطنت بتدریج افکا. حامیان صدیق انقالب شروع به گفتگو دربارة ناپایداري کنسوال کردند

ا با همۀ تجمالت آن دوست نت رفرانسویان سلط«: عقیده بود، روزي به خانم رموزا گفت ناپلئون با آنها هم. شد

دستور داد که لباسهاي رسمی براي کنسولها، وزیران، و . از این رو از ابتدا این تجمالت را به آنها ارزانی داشت ».دارند

سایر کارمندان دولت تهیه شود؛ مخمل در این لباسها بیشتر به کار رفت، و قسمتی از این کار براي تشویق صاحبان 

را به ) منوال تقاضاي کمک کرده بود(ناپلئون چهار ژنرال، هشت آجودان، چهار استاندار، و دو منشی . دصنایع لیون بو

اي را برگزید که با تشریفات و مراسم سلطنت  دربار کنسولی تشریفات و مراسم پیچیده. خدمت شخص خود گماشت

. لر سرپرست چهار ندیمۀ ژوزفین شدکنت اگوست دو رموزا متصدي تشریفات شد؛ و زنش ک. کرد مستقر برابري می

ناپلئون همۀ این ظواهر را . افزودند هایی مجلل به دبدبۀ مقرر زندگی رسمی می نوکرانی با لباس مخصوص و کالسکه

با وجود این، به . کرد، ولی پس از مدت کوتاهی به سادگی عادت خصوصی خود پناه برد در میان مردم رعایت می

نگریست؛ در اپرا بود که  تفننی یا بالماسکه، و دیدارهاي رسمی از اپرا به چشم رضا میجشنهاي درباري، لباسهاي 

پاریس او را . انگیز در گذشته بود توانست لباسهایی برتن کند، یادآور ملکۀ مسرفی که اخیراً به وصفی رقت زنش می

خرده ریزي نصیب این فرمانرواي جوان آزاد گذاشت، همانگونه که او ژوزفین را آزاد گذاشت؛ مگر نباید زینت آالت و 

شود که سیاستمداري آوگوستوس را با پیروزیهاي قیصر یکجا در خود جمع آورده بود؟ بسیار طبیعی بود که 

  . درآید) امپراطور(ایمپراتور به صورت آمپرور 

. دادند گوش می عجب آنکه بسیاري از گروهها در فرانسه، بدون احساس خشم، به شایعات تاجگذاري قریب الوقوعی

مصادره شدة کلیسا یا اشراف را از دولت خریده بودند؛ و  در حدود یک میلیون و دویست هزار نفر از فرانسویان اموال

دیدند؛ اینان ادامۀ قدرت ناپلئون  اي براي اسناد مالکیت خود جز در ممانعت از بازگشت خاندان بوربون نمی هیچ وثیقه

طبقۀ پرولتاریا . کردند کشاورزان به طرزي دیگر استدالل می. دانستند یبتی میرا بهترین حفاظ علیه چنین مص

و  - داد تقسیم شده بود؛ مع هذا هنوز به انقالب به منزلۀ کاري که به دست خودش صورت گرفته بود عالقه نشان می

رفت، و  ریج از میان میکرد، بتد اي که، براثر شغل ثابت و دستمزدهاي خوبی که در حکومت کنسوال دریافت می عالقه

گرفت که از لحاظ جالل و رونق از  تحت تاثیر پرستش روز افزون جالل و شکوه، یا فریبندگی یک امپراطوري قرار می

بورژوازي به امپراطوران بدگمان بود، ولی این . کردند برتري داشته باشد کلیۀ امپراطوریهایی که با فرانسه رقابت می

حقوقدانان، که با قانون رومی خو . رفت دقانه و به طرزي مؤثر مرد دلخواه آنان به شمار میامپراطور بعد از این، صا

درآید که کار آوگوستوس و ) امپراطوري(گرفته بودند، تقریباً همگی موافق بودند که فرانسه به صورت ایمپریوم 

توانستند که افرادي  ان، اگر هم نمیحتی سلطنت طلب. امپراطوران فیلسوف را از نروا تا مارکوس آورلیوس ادامه دهد

مانند بوربونهاي اصل و نسبدار را در اختیار داشته باشند، برقراري مجدد سلطنت را در فرانسه قدمی به پیش 

آوردند، از استقرار دوبارة کلیسا  روحانیون، اگرچه تقوا و پرهیزگاري ناپلئون را سیاسی به حساب می. دانستند می

تقریباً همۀ طبقات، خارج از پاریس، عقیده داشتند که تنها یک حکومت سلطنتی ثابت . کردند سپاسگزاري می

.کرد، نظارت کند تواند بر غرایز فردي و اختالفات طبقاتی، که در زیر قشري از تمدن مثل زمین لرزه صدا می می

جسماً به خاطر آن رنج کشیده بود،  پاریس، که انقالب را برپا کرده و روحاً و. شد اما نغمه هاي مخالفی نیز شنیده می

رهبران باقیماندة . توانست بدون تأسفی آشکار یا نهان آن را با نهادهاي کمابیش دموکراتیک در یک جا دفن کند نمی

و شاید هم پایان  - دیدند ژاکوبن در تغییري که قرار بود صورت گیرد پایان یافتن نقش خود را در هدایت فرانسه می
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دانستند که ناپلئون آنها را به عنوان شاهکش خوار  دانی که رأي به اعدام لویی شانزدهم داده بودند میمر. عمر خود را

ژنرالهایی . بایستی براي حفظ خود به فوشه متکی باشند، ولی امکان عزل مجدد فوشه وجود داشت شمارد؛ آنها می می

خواست بر تن آن  گفتند که می وند به نهضتی بد میکه انتظار داشتند قدرت ناپلئون را تقسیم کنند و در آن سهیم ش

دیدند یکی از  فیلسوفان و دانشمندان انستیتو از اینکه می. بپوشد ارغوانیکرس جامۀ » جوان خود بین جسور«

  . خوردند است، تأسف میاعضایشان درصدد غرق کردن دموکراسی در یک رفراندوم امپراطوري 

ژوزفین با ترس و لرز با هر قدمی که به امپراطوري . حتی در خانوادة تقریباً سلطنتی، احساسات مختلفی وجود داشت

نشست، بیش از پیش خواستار وارث و در نتیجه  ناپلئون، اگر بر تخت امپراطوري می. ورزید شد مخالفت می منتهی می

کنندة لباسها و الماسهایش در یک  ر کودك از او نداشت؛ از این رو همۀ دنیاي خیرهشد، زیرا انتظا طالب طالق می

برادران و خواهران ناپلئون از مدتها پیش از او خواسته بودند که ژوزفین را طالق گوید؛. لحظه ممکن بود فرو ریزد

ستند، و در این هنگام از حرکت به دان اي هرزه و مانعی در راه تحقق رؤیاهاي خود می آنها آن زن کرئول را فریبنده

ژوزف برادر ناپلئون این دلیل را آورد . کردند سوي امپراطوري به عنوان قدمی در راه بیرون کردن ژوزفین حمایت می

  :که

اگر ناپلئون تا مدتی کنسول باشد، هر . توطئه کادودال و مورو تکلیف اعالم یک مقام موروثی را تعیین کرده است

وي مقام موروثی را به منزلۀ . کند ت او را واژگون کند؛ اگرکنسول دائم باشد، ضربۀ قاتلی کفایت میشورشی ممکن اس

حقیقت آنکه طبیعت . دانست؛ دیگر کشتن او کافی نبود؛ می بایستی همۀ دستگاه دولتی واژگون شود سپري می

  .شد؛ و این خود ضرورتی بود اشیاء به طرف اصل موروثی متمایل می

سناتورها، اعضاي مجلس تریبونا، و سایر ارکان دولت، به سبب حاضر خدمتی، با امیال ناپلئون موافقت مشاوران، 

شد که تا آن زمان تنها  موافقت باعث کاهش آزادي آنان در مباحثات یعنی چیزي می: کردند، و علل این کار ساده بود

یاسی آنها منجر شود؛ حاضر خدمتی بموقع اثري ازآن برجاي مانده بود؛ مخالفت ممکن بود به انقضاي حیات س

-1«:اي گذراندند ماده ، هیئتهاي مقنن یک الیحۀ سه1804مه  2در . احتمال داشت که پاداشی مناسب به بار آرد

لقب امپراطور، و اختیارات امپراطوري، باید در خانوادة او  -2ناپلئون بونا پارت باید امپراطور جمهوري فرانسه شود؛ 

مه سنا  18در » .باید دقت کافی در حفظ برابري، آزادي، وحقوق مردم به تمامی به عمل آید - 3؛ و …موروثی شود

مه، رأي دهندگانی که نامنویسی کرده بودند با آرایی که شخصاً امضا کردند این  22در . ناپلئون را امپراطور اعالم کرد

ژرژکادودال، پس از آنکه در . به تصویب رساندند» نه« 2‘569در مقابل » آري« 3‘572‘329عمل انجام یافته رابا 

  .».اینجا آمدیم که به فرانسه پادشاهی بدهیم، ولی به او امپراطوري دادیم«: زندان این خبر را شنید، گفت
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  فصل هشتم

  امپراطوري نوین

1804 -1807  

I -1804دسامبر : تاجگذاري  

ها فقط نام اول  ، در زیر نامه)1804مه (ش از رفراندوم حتی پی. ناپلئون با خشنودي راه امپراطوري را در پیش گرفت

ساده تبدیل کرد؛ و با گذشت  Nکرد؛ پس از چندي، جز در مورد اسناد رسمی، امضاي خود را به  خود را امضا می

وي از مردم  …ها پدیدار شد روزگار آن حرف اول غرورآمیز بر روي بناهاي یادگاري، ساختمانها، لباسها، کالسکه

از درباریان خود انتظار احترام زیادتر . نامید می» اتباع من«کرد، بلکه آنها را  یاد نمی» شهروندان«سه دیگر به نام فران

و از وزیران خود انتظار موافقت بیشتري داشت؛ ولی با این حال روشهاي اشرافی تالران را با سکوتی عبوسانه تحمل 

با توجه به کمکی که فوشه در کشف . پذیرفت را با کمی لذت میکرد، و بذله گوییهاي خارج از نزاکت فوشه  می

روزي که ). 1804ژوئیۀ  11(گران کرده بود، ناپلئون او را به عنوان وزیر پلیس به مقام سابقش بازگردانید  توطئه

موافق  ناپلئون درصدد از بین بردن استقالل فکري و کالمی او برآمد و به او گفت که در اعدام لویی شانزدهم رأي

اولین خدمتی بود که فرصت پیدا کردم براي اعلیحضرت . کامال صحیح است«: داده است، فوشه در پاسخ گفت

عظمت و شکوه ناپلئون هنوز یک چیز کم داشت، و آن این بود که، بر خالف سایر فرمانروایان، » .انجام دهم] ناپلئون[

به هر حال، درآن فرضیۀ االهی قرون وسطایی . نگرفته بود مورد تأیید و تقدیس عالیترین نمایندة مذهبی ملت قرار

دادند، تدهین فرمانرواي آنها به وسیلۀ  در نظر ملتی که اکثریت عظیم آن را کاتولیکها تشکیل می: چیزي وجود داشت

شده  دانست به این مفهوم بود که این فرمانروا در واقع به وسیلۀ خداوند انتخاب پاپ که خود را نایب خداوند می

براي تسهیل فرمانروایی چه فکري بهتر از این؟ آیا چنین . گوید است، و بنابراین باقدرتی تقریباً االهی سخن می

برابر نخواهد ساخت؟ از این  تدهینی ناپلئون را با همۀ فرمانروایان اروپا، هر قدر هم که درگذشته ریشه داشته باشند،

سابقه به پاریس بر سر آن  پیوس هفتم را ترغیب کنند که با سفري بی رو دیپلوماتهاي خود را بر آن داشت که پاپ

آیا . فرزند انقالب و عصر روشنگري تاج بگذارد تا پیروزي کلیساي کاتولیک را بر انقالب و عصر روشنگري نشان دهد

ختیار داشته باشد؟ ترین مبارز اروپا را به عنوان مدافع جدید مذهب در ا براي جناب پاپ مفید نخواهد بود که برجسته

آوردند، ولی بسیاري از  بعضی از کاردینالهاي اتریش این فکر را به طور آشکار توهینی به مقدسات به شمار می

کردند که این عمل پیروزیی نه تنها براي مذهب بلکه براي ایتالیا خواهد بود؛ آنها  ایتالیاییهاي زیرك تصور می

انتقام › گلها‹ایتالیایی را براي حکمروایی بر آن بربرها خواهیم گذاشت، و از اي  برتخت فرانسه خانواده«: گفتند می

با این امر موافقت خواهد کرد، به امید آنکه ملتی نادم و پشیمان : احتماالً پاپ بیشتر اهل عمل بود» .خواهیم گرفت

نسه گرفته شده بود دوباره را به اطاعت دستگاه پاپ درآرد، و چندین قطعه از امالك پاپی را که توسط ارتش فرا

.تصرف کند

تشریفات . شود ناپلئون چنان تدارکات دقیقی براي این پیروزي مشترك دید که گویی براي جنگی عمده آماده می

حرکات دسته جمعی را . تاجگذاري رژیم سابق مورد بررسی قرارگرفت و با اوضاع تطبیق داده شد و ساده تر گشت

به توسط یک استاد رقص طرحریزي شده است، و براي هر حرکتی موقعی در نظر طوري تنظیم کردند که گویی 

اي براي خانمهاي دربار طرح کردند؛ بهترین کالهسازان را در پیرامون ژوزفین گرد آوردند، و  لباسهاي تازه. گرفتند

با وجود اعتراضات مادر،  ناپلئون به او دستور داد که جواهرات خزانه و همچنین زینت آالت خود را بر تن بیاویزد؛ و

لویی داوید، که قرار شد آن  –ژاك . براردان، و خواهرانش، تصمیم گرفت که هم تاج بر سر خود و هم بر سر او بگذارد
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واقعه را در بزرگترین تابلو عصر ترسیم کند و به یادگار بگذارد، ژوزفین و ملتزمان رکابش را برآن داشت که هر 

به اپرا دستور . به شاعران پول دادند که دربارة آن واقعه به تمجید بپردازند. مرین کنندحرکت و هر حالت خود را ت

ترتیباتی دادند که در خیابانهاي عمده نگهبان بایستد، و در . هایی ترتیب دهند که در پاپ اثر بگذارد دادند که باله

شاهزادگان و مقامات عمدة . صف بکشنددام نگهبانان کنسولی براي اتحاد واقعی قیصر و مسیح -صحن کلیساي نوتر

کردند  اینان کوشش می -جمعیتهایی از شهر و حومه و استانها وخارج وارد شدند. سایر کشورها دعوت شدند، و آمدند

دکانداران امیدوار بودند که عواید هنگفتی به دست آورند، و . تا محلهاي مناسبی در کلیسا یا راهها به دست آورند

 سیركاي تماشایی مردم را طوري راضی کرد که شاید از زمان نان و  هاي متعدد و جلوه سرگرمی. همین طور هم شد

و از ) نوامبر 25-2(پاپ پیوس هفتم مهربان راه سفر را بآرامی طی کرد  .امپراطوري روم به بعد دیده نشده بود

از آن لحظه به بعد تا زمان . و ایتالیا با تشریفات گذشت و در فونتنبلو با ناپلئون مالقات کردهاي فرانسه  شهر

تاجگذاري، ناپلئون از هرگونه اظهار ادب نسبت به پاپ جز سر فرود آوردن خودداري نکرد؛ امپراطور نباید نگران این 

آمدن پاپ را به  - دم روي زمین در آن زمانشکاکترین مر -مردم پاریس. باشد که قدرتی مافوق خود او وجود دارد

اي سرباز و کشیش همراه او به حرکت درآمدند و او را به تویلري بردند، و در  منزلۀ نمایشی به حساب آوردند؛ عده

ژوزفین به استقبال او رفت، و از این موقعیت استفاده کرد و گفت . آپارتمان مخصوصی در پاوین دوفلور جاي دادند

-29در شب . ئون ازدواج مذهبی نکرده است؛ پاپ قول داد که این نقص را قبل از تاجگذاري بر طرف کندکه با ناپل

سر برافراشته  طالقنوامبر، او را دوباره به عقد ازدواج درآورد، و ژوزفین احساس کرد که مانعی متبارك در مقابل  30

.است

دسامبر، دوازده دسته، به منظور پیوستن به یکدیگر در نوتردام، از نقاط مختلف به حرکت  2در آغاز صبح سرد 

ها مشتمل بود بر نمایندگانی از شهرهاي فرانسه، از ارتش و نیروي دریایی، مجالس قانونگذاري،  این دسته. درآمدند

آنان دیدند که کلیسا تقریباً پر از مدعوین غیر نظامی شده  … قضایی واداري، لژیون دونور، انستیتو، اتاقهاي تجارت،

صبح، از پاویون  9در ساعت . است، ولی سربازان راه را براي آنها باز کردند و آنها را به محلهاي مخصوص خود بردند

در  کوریارتبۀ پاپ پیوس هفتم و نوکرانش، کاردینالها و اعضاي عالی: دوفلور پاپ و ملتزمان رکابش به حرکت درآمدند

سرپرستی این قافله با اسقفی بود . کشیدند وبرقی سوار بودند که اسبهایی تنومند و زیبا آنها را می هاي پرزرق کالسکه

اده شدند و با آرایشی با شکوه ها پی نزدیک کلیسا، از کالسکه. که بر استري سوار، و صلیب پاپ را باالي سرگرفته بود

و  -ها به سوي صحن کلیسا، و از آنجا از میان صفوف سربازان دلیر و ورزیده به محلهاي مخصوص خود رفتند از پله

در این ضمن، در نقطۀ دیگر تویلري، سواره نظام امپراطوري . پاپ به طرف تخت خود در دست چپ محراب روانه شد

مورا، فرماندر پاریس با کارمندانش؛ سپس چند هنگ مخصوص و ممتاز ارتش؛ آنگاه  اول، مارشال: به حرکت درآمد

اي مخصوص برادران و خواهران بوناپارت؛ سپس  هاي شش اسبه؛ بعد کالسکه اعضاي عالیرتبۀ دولت در کالسکه

گلدوزي  کشید، وحامل امپراطور با لباس مخمل ارغوانی و که هشت اسب آن را می Nکالسکۀ سلطنتی با عالمت 

 –خود با جامۀ ابریشمی و درخشان و مزین به جواهر آالت متزلزلشده با جواهر و طال، و ملکه در اعتالي عظمت 

ه مثل دختري بیست و چهار سال«که، اگر چه چهل و یک سال داشت، » اش را چنان خوب درست کرده بودند چهره«

ها به کلیسا  یک ساعت طول کشید که این کالسکه. آنگاه هشت کالسکۀ دیگر حامل خانمها و افسران دربار» .نمود می

در آنجا ناپلئون و ژوزفین لباس تاجگذاري پوشیدند، و در قست راست محراب جاي گرفتند؛ ناپلئون روي . رسیدند

پاپ از محراب باال رفت؛ ناپلئون و ژوزفین نیز باال  .ز اوتختی نشت و ژوزفین روي تختی کوچکتر پنج قدم پایینتر ا

آنگاه امپراطور و ملکه پایین آمدند و به جایی که . رفتند و در برابر پاپ زانو زدند پاپ هریک را تدهین و تقدیس کرد

. ر خود نهادناپلئون تاج را گرفت و آن را روي س. ژنرال کلرمان ایستاده و سینی حامل تاج را در دست داشت رفتند
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تاجی جواهرنشان  - »با محبتی قابل مالحظه« –سپس چون ژوزفین با حالت تقوا و حجب در برابر او زانو زد، ناپلئون 

 .بودندهیچ یک از این کارها باعث تعجب پاپ نشد، زیرا ترتیب آن را قبال داده . بر روي گیسوان پر جواهر او گذاشت

را بر زبان راند، و آهنگ مخصوص قداس » امپراتور تا ابد زنده باد«پاپ شکیبا بر گونۀ ناپلئون بوسه زد و جملۀ رسمی 

دستیارانش انجیل را نزد او آوردند و ناپلئون دست خود را بر روي آن نهاد و سوگندي را ادا کرد که بیش از . را خواند

  :کرد فرزند انقالب معرفی میپیش او را به عنوان 

خورم که تمامیت ارضی جمهوري را حفظ کنم، قوانین کنکوردا و آزادي عبادت را محترم بدارم و به مورد  سوگند می

اجرا بگذارم؛ به تساوي در برابر قانون، آزادي سیاسی و مدنی، و تغییرناپذیري فروش اموال ملی احترام بگذارم و آنها 

قوقی گمرکیی وضع نکنم و هیچ مالیاتی نگیرم، مگر بر طبق قانون؛ سازمان لژیون دونور را نگاه را اجرا کنم؛ هیچ ح

  .دارم؛ و تنها بر طبق مصالح، سعادت، و افتخار مردم فرانسه حکومت کنم

گروههاي مختلف در میان هلهلۀ جمعیت و در زیر برف به سوي مبدأ خود حرکت . تا ساعت سه تشریفات تمام شد

مشرب، که مسحور جالل و شکوه پاریس شده بود و انتظار مذاکرات مفیدي را داشت مدت چهار  پاپ خوش. کردند

وي . ماه در پایتخت و حوالی آن توقف کرد و مکرر روي بالکن ظاهر شد تا به جمعیتی که زانو زده بودند برکت بدهد

شد صبورانه  را که از طرف میزبانش برپا میناپلئون را مردي مؤدب، ثابت، و پایدار یافت، و ضیافتهاي غیرمذهبی 

ها و روشهاي امپراطوري خود را از سر گرفت و  ناپلئون برنامه. عازم رم شد 1805آوریل  15در . کرد تحمل می

تواند با قامت استوار در برابر دولتهایی که  اطمینان داشت که چون مانند هر فرمانرواي دیگري تقدیس شده است، می

  .نابودي او با یکدیگر متحد خواهند شد بایستد بزودي به قصد

II - 1805: اتحادیۀ سوم

» امپراطور فرانسویان«، همۀ دولتهاي اروپایی غیر از انگلیس، سوئد، و روسیه ناپلئون را به عنوان 1804در اواخر سال 

دوباره به جورج  1805 ژانویۀ 2وي در . خطاب کرده بودند» برادر«به رسمیت شناخته و بعضی از پادشاهان او را 

  :سوم پیشنهاد صلح کرد، و نامۀ زیرا را برایش فرستاد

  :آقا و برادر

ام، نخستین احساس من عالقه به  از آنجا که به امر خداوند و نداي سنا، مردم، و ارتش برتخت سلطنت فرانسه نشسته

  .صلح است

با یکدیگر کشمکش داشته باشند، ولی آیا دولتهاي  ممکن است قرنها. اند فرانسه و انگلیس جلو پیشرفت خود را گرفته

دهند، و آیا وجدانشان آنها را به سبب اینهمه خون که بیهوده و  آنها مقدسترین وظیفۀ خود را بدرستی انجام می

. کند؛ من از اینکه ابتکار عمل را به دست گیرم شرم ندارم گونه هدف معین ریخته شده است مالمت نمی بدون هیچ

صلح آرزوي قلبی من است، ولی  …ترسم  که از تصادفات جنگ نمی …ام  کنم به اندازة کافی ثابت کرده فکر می

از آن اعلیحضرت تقاضا دارم که خود را از سعادت اعطاي صلح به جهان . جنگ هرگز برخالف شهرت من نبوده است

ت تحمیل کنیم و به صداي که سکوت را بر احساسا …هرگز فرصت بهتري وجود نداشته است …. محروم نکنند

توان براي جنگی در نظر گرفت که همۀ  اي می اگر این فرصت از دست برود چه دوره. بشر و خرد گوش فرا دهیم

خواهید برسید؟ اتحادیۀ چند  با جنگ به چه هدفی می…مساعی من ممکن است قادر به خاتمه دادن به آن نباشد؟

و آیا : و بگیرید؟ مستعمرات براي فرانسه در درجۀ دوم اهمیت قرار داردمستعمرات فرانسه را از ا …دولت اروپایی؟ 

ة کافی براي زندگی دو ملت ما وسعت  جهان به انداز…حضرت بیش از آن ندارد که بتواند آن را حفظ کند؟ آن اعلی

ر دوطرف، قصد دارد، و قدرت منطق کافی است که ما را قادر کند که بر همۀ اشکاالت فایق آییم، به شرطی که در ه

دانم، و در قلبم عزیز  ام که آن را عادالنه می اي را انجام داده در هر صورت، وظیفه. و ارادة چنین کاري در میان باشد
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امیدوارم که آن اعلیحضرت صداقت احساساتی را که بیان کردم و همچنین عالقۀ شدیدم را جهت نشان دادن . است

  .دلیل آن باور بفرمایند

  ناپلئون 

طلبی چه پشتوانۀ تأمین خصوصی با خود داشته است؛ در هر حال، پیشنهاد ناپلئون  داند که این نیت صلح ی نمیکس

. مانع آن نشد که دولت انگلستان امنیت خود را متکی بر اصل تعادل قوا در اروپا، از راه تشویق ضعیف علیه غنی بکند

لرد مالگریو، وزیر امور خارجۀ  1805ژانویۀ  14ا نداد، ولی در نبود، پاسخ نامۀ ناپلئون ر» برادر«جورج سوم، که هنوز

  :داشت اي براي تالران فرستاد که صریحاً شرایط انگلیس را براي صلح بیان می او، نامه

اعلیحضرت آرزویی باالتر از این ندارند که از اولین فرصت استفاده کنند و بار دیگر اتباع خود را از صلحی برخوردار 

اعلیحضرت عقیده دارند که به هدف وقتی . مغایر با امنیت دایم و مصالح اساسی سرزمینهایشان نباشدسازند که 

ترتیبی داده شود که هم امنیت آینده و آرامش اروپا را تأمین کند و هم جلو تجدید خطرها و  توان رسید که می

. مصایبی را که دامنگیر اروپا شده است بگیرد

تر به سؤالی که از او شده است پاسخ دهند، مگر آنکه  توانند قاطعانه کنند که نمی س میبنابراین، اعلیحضرت احسا

که درایت و حسن نیت خود، و همچنین  - فرصت داشته باشند که با متفقین اروپایی خود، مخصوصاً امپراطور روسیه

  .اتبه کنندمک -عالقۀ عمیق خود را به امنیت و استقالل اروپا با اقوي دلیل ابراز داشته است

وي، به عنوان سنگر مالی جدید ). 1806ژانوایۀ  – 1804مه (ویلیام پیت جوان در این زمان نخست وزیر انگلیس بود 

این عده بر اثر استیالي فرانسه بر مصبها و . بریتانیا، نمایندة منافع بازرگانانی بود که تقریباً تنها برندگان جنگ بودند

این وضع نه تنها . بردند نگینی دیده بودند؛ ولی از تسلط بریتانیا بر دریاها سود میمسیر رودخانۀ راین زیانهاي س

ساخت که مستعمرات فرانسه و هلند را  برد، بلکه بریتانیا را قادر می قسمت اعظم رقابت دریایی فرانسه را از بین می

کشتیهاي انگلیسی چند کشتی  ،1804اکتبر  5تصرف کند، و کشتیهاي فرانسوي را هر کجا یافت شود بگیرد، در 

ساخت قسمت  اي بود که اسپانیا را قادر می این کشتیها حامل نقره. اسپانیایی را که عازم اسپانیا بود تصرف کردند

انگلیس به اسپانیا اعالن جنگ داد، و اسپانیا ناوگان خود را در  1804در دسامبر . اعظم وام خود را به فرانسه بپردازد

غیر از این مورد، بریتانیا با دیپلماتهاي زبردست عالی و کمکهاي مالی عاقالنۀ خود بتدریج . ذاشتاختیار فرانسه گ

آلکساندر اول در این امر . دولتهاي اروپایی را که از لحاظ نیروي انسانی، نه طال، غنیتر بودند به طرف خود جلب کرد

جهانگشایی نظامی که سرنوشت او را براي تسلط بر  مردد بود که آیا او مصلح آزادیخواه و مستبدي نیکوکار است یا

مایل بود که مرزهاي باختري خود را با تصرف : اما در مواردي تردیدي نداشت و آن اینکه. اروپا تعیین کرده است

رین بنابراین، مایل بود که، مانند کات. که به ترکیۀ عثمانی تعلق داشت توسعه دهد) بوغدان(و مولداویا ) افالك(واالکیا 

ناپذیر، بر ترکیه غلبه کند؛ و بوسفور و داردانل را بگیرد؛ و بموقع بر مدیترانه مستولی شود؛ بر جزایر یونیایی  سیري

ولی ناپلئون هم که روزگاري این جزایر را تصرف کرده بود، اکنون آرزوي تسخیر مجدد . هم که قبالً دست یافته بود

ف مصر و غلبه بر مدیترانه بود، و سخن از بلعیدن ترکیه و نیمی از شرق به پرورد؛ هنوز مشتاق تصر آنها را در سر می

الکساندر، به این . بایستی تسلیم شود در اینجا هم رقیب پر طمعی وجود داشت؛ یکی از آن دو نفر می. آورد میان می

با سوئد، متحد انگلیس،  اي عهدنامه 1805در ژانویۀ . خواست که انگلیس با فرانسه صلح کند علتها و علل دیگر، نمی

لیره براي هر  1‘250‘000اي با انگلیس امضا کرد که به موجب آن بریتانیا ساالنه مبلغ  ژوئیه معاهده 11در . بست

  .نفري که تزار علیه فرانسه وارد جنگ کند به وي بپردازد 100‘000

ایالت هانوور را که فرانسه آن  امید آنکه فردر یک ویلهلم سوم، پادشاه پروس، مدت یک سال با ناپلئون گفتگو کرد، به

ناپلئون حاضر شد این ایالت را به پروس واگذار کند، مشروط بر اینکه . گرفته بود به قلمرو خود بیفزاید 1803را در 
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بین طرفین پیمان صلحی منعقد شود که، به موجب آن، پروس متعهد باشد که فرانسه را براي حفظ وضع موجود 

 1804مه  24ریک، که میل نداشت کشتیهاي هولناك بریتانیا را در طول ساحل خود ببیند، در حمایت کند؛ فرد

اي با روسیه بست که، به موجب آن، نسبت به هر اقدام فرانسویان در شرق رودخانۀ وزر دو دولت مشترکاً  عهد نامه

.اقدام کنند

پیوست، نخستین ضربۀ حملۀ فرانسویان بر او وارد  هرگاه به اتحادیۀ جدید می. اتریش نیز در اتخاذ روش تردید داشت

هاي متوالی قدرت روز افزون ناپلئون را احساس کرده  ولی اتریش، حتی بیش از انگلیس، پیشرفتها و ضربه. شد می

؛ وادار ساختن 1802؛ ملحق ساختن پیمونته به فرانسه در سپتامبر 1802ریاست او بر جمهوري ایتالیا در ژانویۀ : بود

و این پیشرفتها . 1804؛ قبول لقب امپراطوري در مه 1803س به پذیرفتن تحت الحمایگی فرانسه در فوریۀ سوی

ژوئن  6، ناپلئون در میالن تاج آهنین لومباردیا را پذیرفت؛ و در 1805مه  26در : وضربه ها همچنان ادامه یافت

اتریشیها از خود . به خاك فرانسه، پذیرفت) لیگوري(جنووا را، مبنی بر انضمام جمهوري لیگوریا  داجتقاضاي 

پرسیدند که این شارلمانی جدید چه وقتی متوقف خواهد شد؟ اگر قسمت اعظم کشورهاي اروپایی جهت متوقف  می

پادشاهی ناپل را تصرف کند؟ چه مانعی او را تواند بآسانی اول ایاالت پاپی وسپس  ساختن او متحد نشوند، مگر او نمی

باز  - افزود که به طرزي اطمینانبخش به عواید اتریش می - از تصرف شهر ونیز و سراسر ناحیۀ ونتسیاي پرخیر و برکت

اي کرد، و روسیه به این  خواهد داشت؟ چنین بود حالت اتریش در زمانی که بریتانیا پیشنهاد کمکهاي مالی تازه

اتریش  1805ژوئن  17در . داد که، در صورت حملۀ فرانسه، یکصد هزار مرد جنگی در اختیارش بگذاردکشور وعده 

  .با انگلیس و روسیه و سوئد و پروس پیمان بست و اتحادیۀ سوم تکمیل شد

III -1805دسامبر 2:اوسترلیتز  

واریا، و ورتمبرگ، وهمکاري ناوگان در برابر این اتحادیۀ پنجگانه، فرانسه از حمایت نامطمئن هسن، ناساو، بادن، با

ارتش - 1: ناپلئون از نقاط مختلف قلمرو خود پول و سرباز گرفت و سه ارتش تشکیل داد. هلند و اسپانیا برخوردار بود

ارتش ایتالیا، به رهبري - 2راین، به رهبري داوو، مورا، سولت، و نه براي مقابله باقواي اتریش تحت رهبري ژنرال ماك؛ 

ناپلئون که ) ارتش بزرگ(گراندآرمه - 3راي مقابله با حملۀ قواي اتریش به رهبري آرشیدوك کارل لودویگ؛ ماسنا، ب

امید او این بود که تصرف سریع . قرار بود در حدود بولونی گرد آید، ولی می توانست ناگهان علیه اتریش به کار رود

قین اروپایی آن را از حرکت باز دارد؛ و انگلیس را بدون اي کند؛ متف وین اتریش را مجبور به امضاي عهدنامۀ جداگانه

.یار و یاور در محاصره بگذارد

پنداشت؛ آن را  امپراطور جوان از انگلیس تنفر داشت و آن را مایۀ هالك خود و مانع عمدة تحقق رؤیاهاي خویش می

شب و روز، عالوه بر صدها طرح و . دانست رد، و طالي بریتانیا را منبع عمدة مصایب خود میشم می خائنآلبیون 

هاي  پول و کارگر به زرادخانه. نقشۀ خود، درفکر ساختن نیرویی دریایی بود که بر سیطرة بریتانیا بر دریاها پایان دهد

بداند کدام دریاساالر قواي روز افزون دریایی  دریایی مانند تولون و برست فرستاد، و ده دوازده ناخدا را آزمود تا

ترویل مرد این میدان خواهد بود، وکوشید با  -فکري کرد که لویی دوالتوش. فرانسه را به پیروزي رهنمون خواهد شد

اگر بتوانیم ظرف «: منظرة بریتانیایی که مورد حمله قرار گرفته و مغلوب شده است او را الهام بخشد، و به او گفت

در گذشت و ناپلئون  1804ولی التوش ترویل در » .ساعت بر دریاي مانش مسلط شویم، آقاي دنیا خواهیم شدشش 

  .این اشتباه را مرتکب شد که فرماندهی قواي دریایی فرانسه را به پیر ویلنوو سپرد

وي امکان . ه بودویلنوو در واقعۀ شکست مصر سهم خود را خوب ایفا نکرده و از خود عالئم تمرد و جبن نشان داد

استیال بر دریاي مانش را ظرف شش ساعت رد کرد، و آن قدر در پاریس ماند که ناپلئون او را به محل مأموریتش در 

وي می بایستی ناوگان خود را به طرف دریا ببرد؛ : دستورهایی که به او داده شد دقیق و پیچیده بود. تولون فرستاد
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ان بریتانیا او را تعقیب کند؛ و او را از طریق اقیانوس اطلس به طرف هند غربی بگذارد که نلسن با قسمت عمدة ناوگ

در اینجا بخشهایی از . بکشاند؛ در میان جزایر از دست او بگریزد؛ و با سرعت هرچه تمامتر به دریاي مانش بازگردد

نقدر درگیر خواهند شد که کشتیهاي فرانسوي، هلندي، و اسپانیایی به او خواهند پیوست و با کشتیهاي انگلیسی آ

ویلنوو قسمت اول وظیفۀ . ارتش فرانسه با هزار قایق، پیش از مراجعت نلسن از کارائیب، خود را به انگلیس برساند

اما در . نلسن را با نیرنگ به آمریکا کشاند؛ از دست او گریخت؛ و شتابان به اروپا بازگشت: خود را بخوبی انجام داد

ن پنداشت که کشتیها و سربازانش در وضعی نیستند که بر محافظان انگلیسی دریاي مانش رسیدن به اسپانیا چنی

اش نقش بر آب شده بود،  ناپلئون، که نقشه. پناه برد) قادس(غلبه کنند؛ و در عوض به لنگر گاه متفق خود در کادیث 

نه علیه استیالي بریتانیا بر دریاها همه اي نومیدا به ویلنوو دستور داد که به جستجوي ناوگان نلسن برآید و در مبارزه

  .چیز را فدا کند

صد هزار سرباز خود دستور داد که  آنگاه امپراطور تصمیم عجوالنۀ دیگر گرفت، روي از دریاي مانش بگردانید، و به

انی مسیر سراسر فرانسه با امیدي آمیخته به نگر. مراجعت کنند و به جنوب و شرق، به سوي راین و فراتر از آن بروند

تعقیب می کرد، و شهرهاي سرراهش خواهان موفقیت  - اسمی که خود ناپلئون به آن گذاشته بود -را» ارتش بزرگ«

روحانیان در کلیۀ کلیساها از جوانان ملت می خواستند که به زیر پرچم بروند؛ به وسیلۀ کتاب . و پیروزي براي آن بود

تحت هدایت و حمایت خداوند قرار دارد؛ کنکوردا به این زودي ثمر  کردند که ناپلئون در این زمان مقدس ثابت می

ناپلئون ترتیبی داد که بیست هزار کالسکه در طول راه آماده شود و براي تعویض سربازان ضمن عبور از . بخشید

عادت او نیز به خود او با ژوزفین، که در این هنگام کامالً نگران و فداکار بود، به ستراسبورگ رفت؛ س. فرانسه بشتابد

در . داد که ظرف چند هفته بر وین مستولی خواهد شد ناپلئون قول می. شد هر طاسی بستگی داشت که ریخته می

.ستراسبورگ او را به رموزا سپرد و خود به سوي جبهه شتافت

از به هم  استراتژي او، طبق معمول، این بود که قواي دشمن را تقسیم کند وخود فاتح شود؛ لشکرهاي اتریش را

پیوستن به یکدیگر باز دارد؛ قواي مسلح اتریش را قبل از ورود قواي روس که به کمک آنها چشم دوخته بودند در هم 

شکند یا از حرکت باز دارد؛ و سپس بر روسها ضمن یک پیروزي غالب آید و دشمنان اروپایی خود را الاقل به صلحی 

انگیز و شبهاي تیره و باران وگل و برف، سهم خود را درجنگ با  اي غمرغم روزه لشکر راین، علی. موقت مجبور سازد

. دهد که ناپلئون تا چه حد مدیون سرداران نظامی خود بود و این خودنشان می -دقت و سرعتی فوق العاده انجام داد

صرة توپخانه، هزارنفر سرباز ژنرال ماك دریافتند که دراولم، از سه طرف، در محا پس از یک هفته مانور، پنجاه

نظام زیر فرمان داوو، سولت، مورا، و نه قرار گرفته و بر اثر عرض رود دانوب در پشت سر امکان  نظام و پیاده سواره

بردند و از لحاظ مهمات هم در مضیقه  اتریشیهاي محاصره شده، که از قحطی رنج می. عقبنشینی نیز موجود نیست

ماك نیز سرانجام موافقت کرد . به آنها اجازه دهند که تسلیم شوندبودند، تهدید به شورش کردند مگر اینکه 

این پیروزي یکی از کم خرجترین و در .هزار تن از سربازانش اسیر و به فرانسه فرستاده شدند ؛ سی)1805اکتبر 17(

گان نبرد اولم امپراطور فرانسیس دوم، و بعضی ازباقیماند. عین حال کاملترین و مؤثرترین پیروزیهاي تاریخ جنگ بود

و در این ضمن ناپلئون بدون مقابله یا مقاومت و بدون تظاهر وارد . جهت پیوستن به روسها به طرف شمال گریختند

درخشندگی این پیروزي او بزودي بر اثر خبري به تیرگی گرایید، و آن اینکه ویلنوو، در تعقیب  ).نوامبر 12(وین شد 

ه مقابلۀ نلسن شتافته و در نبردي شرکت جسته که براي هر دو به منزلۀ دوئلی دستورهایی که به او داده شده بود، ب

، ولی زخم برداشت و درگذشت؛ ویلنوو شکست )1805اکتبر  21(نلسن در ترافالگار پیروز شد . تا پاي جان بوده است

کنار گذاشت؛ ظاهراً هیچ  ناپلئون با تأسف فکر هر گونه معارضه با تسلط بریتانیا بر دریاها را. خورد و خود را کشت

راهی به سوي پیروزي باز نماند اال اینکه آنقدر در جنگ در خشکی پیروز شود که دولتهاي اروپا خود را مجبور 
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ببینند که از فرانسه پیروي کنند و بازارهاي خود را بر روي کاالهاي بریتانیایی ببندند؛ و، مآالً، بازرگانان انگلیس 

.رخواست صلح کننددولت خود را مجبور به د

نوامبر از آن بیرون  17ناپلئون ژنرال مورتیه را با پانزده هزار سرباز براي نگهداري وین در این شهر باقی گذاشت و در 

یکی از . آمدند آماده کند آمد تا به سربازان خود بپیوندد و آنها را براي مقابله با دو لشکر روسی که به طرف جنوب می

خرس روسی . مان کوتوزوف، فرماندهی ثابت قدم، بود و دیگري تحت فرمان خود تزار آلکساندراین دو لشکر تحت فر

پیش از نبرد، ناپلئون اعالمیۀ . مواجه شد 1805دسامبر  2در  –اي در موراوا  دهکده - با عقاب فرانسوي در اوسترلیتز

  :زیر راخطاب به لژیونهاي خود صادر کرد

  :سربازان

شود مواضعی که ما  ن انتقام شکست لشکر اتریشیها از شما در اولم، در برابر شما ظاهر میلشکر روسها، براي گرفت

کنند، جناح خود را در معرض حملۀ من قرار  داریم عالی است؛ هنگامی که براي رفتن به طرف راست من حرکت می

  ….دهند می

خود، صفوف دشمن را در هم بریزید، اگر شما، با شجاعت معمولی . خود من آتشبارهاي شما را رهبري خواهم کرد

اما اگر پیروزي یک لحظه نامعلوم باشد، خواهید دید که امپراطور . من خود را از آتش توپخانه دور نگاه خواهم داشت

زیرا پیروزي نباید متزلزل و نامعلوم باشد، مخصوصاً در چنین . شما جلوتر از همه خود را به خطر خواهد انداخت

شایسته است که این  ….باشد، درگرو است ه نظام فرانسه، که عمیقاً به شرافت همۀ ملت مربوط میروزي افتخار پیاد

  …. مزدوران انگلیس را که از ملت ما سخت تنفر دارند مغلوب کنیم

این پیروزي به مبارزه خاتمه خواهد داد، و سپس ما قادر خواهیم بود که به اردوگاههاي زمستانی خود بازگردیم، 

شود به ما خواهند پیوست؛ و سپس صلحی را که منعقد خواهم  لشکرهاي جدیدي که در فرانسه تشکیل می جایی که

  .کرد شایستۀ ملت من، شما، و خودم خواهد بود

اش امکان دهد که پیاده نظام روسها را که  اي بود تا به توپخانه او تصرف تپه) تاکتیک(نخستین تدبیر جنگی 

اي از دلیرترین افراد کوتوزوف بود؛ آنها رو  آن تپه در اختیار عده. گذرند زیر آتش بگیردخواستند از طرف راستش ب می

به فرار نهادند؛ دوباره صفوف خود را منظم کردند؛ مجدداً به جنگ پرداختند؛ و سرانجام مغلوب قواي ذخیرة ناپلئون 

که در پایین قرار داشت تار ومار کردند؛ لحظاتی بعد، توپخانۀ فرانسویها روسها را ضمن حرکت به سوي دشتی . شدند

یک : قلب قواي دشمن، وحشتزده، رو به گریز نهاد و بدین ترتیب، سپاهیان روسیه به دو قسمت نامنظم تقسیم شد

قسمت با پیاده نظام داوو و سولت مواجه شد، وقسمت دیگر با گردانهاي الن، مورا، و برنادوت؛ و ناپلئون قواي ذخیرة 

روسها و اتریشیها که تعدادشان به . ف قلب در هم شکستۀ دشمن فرستاد و هزیمت او را تکمیل کردخود را به طر

نفر کشته بر  15‘000اسیر دادند، و تقریباً همۀ توپخانۀ آنها ازدست رفت؛ و تعداد  20‘000رسید  نفر می 87‘000

به مجارستان گریختند، و در این ضمن  آلکساندر و فرانسیس با بقایاي قشون خود. روي صحنۀ نبرد به جاي نهادند

.متفق وحشتزدة آنها فردریک ویلهلم سوم با کمال فروتنی تقاضاي صلح کرد

افراد باقیماندة . نفر کشته یا زخمی دادند 8‘000نفري فرانسوي و متفقین آنها  73‘000در آن قتل عام، نیروهاي 

در اعالمیۀ . از رهبر خود با شوق و ذوق استقبال کردند فرسوده، که از مدتها پیش به مرگ ومیر خو گرفته بودند،

هنگامی که هر چه براي تضمین سعادت «:اي پاسخ داد که بزودي به آن وفا کرد دسامبر، وي به آنها با وعده 3مورخ 

خواهید  در آنجا مورد توجه کامل من قرار. و ترقی کشورمان الزم بود انجام گرفت، شما را به فرانسه باز خواهم گرداند

من در جنگ اوسترلیتز شرکت ”ملت من با خوشحالی از شما استقبال خواهد کرد، و فقط کافی است بگویید . گرفت

  “.آن قهرمان را نگاه کنید”تا مردم فریاد بزنند “ کردم
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IV - 1807-1806: نقشه کش  

ن به نقشۀ اروپا که روي دیوار هنگامی که ویلیام پیت خبر نتیجۀ جنگ اوسترلیتز را شنید، در بستر مرگ بود؛ و چو

» .آن نقشه را بپیچید؛ تا ده سال دیگر به آن احتیاجی نخواهد بود«: بود نگریست، دستو داد که آن را بردارند و گفت

  .ناپلئون هم با این فکر موافق بود؛ الجرم نقشه را تغییر داد

تا دستور آن امپراطور را به زبان دیپلماتیک  تالران را به وین خواست. وي تغییرات را از پروس و اتریش آغاز کرد

اي  تالران به وي توصیه کرد که در مورد اتریش سختگیري نکند، به شرط آنکه این دولت با فرانسه عهدنامه. بنویسد

ببندد که به کمکهاي مالی انگلیس به سیاستهاي اتریش پایان بخشد؛ و در کشمکش با پروس و روسیه کمکی، ولو از 

ها اعتمادي نداشت، در فکر بود که اتریش را آنقدر  ناپلئون، که به ثبات عهدنامه. افیایی، به فرانسه بکندلحاظ جغر

ضعیف کند که دیگر نتواند با فرانسه به معارضه برخیزد، و با انعقاد پیمان صلحی با پروس این دولت را از روسیه جدا 

  .السیف روسها بدون مزاحمت عقبنشینی کند  در این ضمن، به آلکساندر فرصت داد که با بقیۀ. کند

در اتریش، ) 1805دسامبر  5(ناپلئون، پس از امضاي قرار داد صلح در اتاق کار ماریا ترزیا در قصر سلطنتی شونبرون 

سباخ را به باواریا و شاهزاده نشین نوشاتل را به آن نشین مارکگرافاز پروس خواست که ارتش خود را متفرق سازد، 

فردریک ویلهلم سوم انتظار داشت که در عوض، استان هانوور را . اي استوار ببندد فرانسه بدهد، و با فاتح خود عهدنامه

سیها را هم خوشحال بود که قول واگذاري آن استان را به او بدهد تا هر گونه احساس موافق با انگلی بگیرد، و ناپلئون

.در پروس از بین ببرد

اتریش . ظالمانه بود) تکمیل شد 1805دسامبر  26که در غیاب ناپلئون در (با اتریش ) براتیسالوا(عهدنامۀ پرسبورگ 

که مخاصمات را با حمله به باواریا آغاز کرده بود، در این هنگام مجبور شد همۀ متصرفات خود واقع در تیرول، 

با واریا و وورتمبرگ که بدین ترتیب توسعه . ان را به باواریا، بادن، و وورتمبرگ واگذار کندفورارلبرگ، و جنوب آلم

اتریش، براي جبران . یافتند به صورت کشورهایی سلطنتی درآمدند، و بادن مهیندوکنشینی شد متفق فرانسه

ر ایتالیا، به انضمام ونیز و خسارت فرانسه از لحاظ نیروي انسانی، پول، و مواد جنگی، همۀ متصرفات خود واقع د

فرانک به فرانسه  40‘000‘000نواحی پشت ساحل آن را تحت حمایت فرانسه قرار داد؛ و حاضر شد که مبلغ 

گذشته از این، وي به . ناپلئون با خوشحالی خبر یافت که قسمتی از این پول اخیراً از انگلیس رسیده است -بپردازد

اي را از قصرها و گالریهاي اتریش بردارند و به پاریس  هاي زبده ابلوها و مجسمهخبرگان هنري خود دستور داد که ت

  .بفرستند

آن جهانگشا همۀ این خراج را، چه از حیث زمین و چه از لحاظ پول و هنر، به روش رومی خود جزو غنایم حقیقی 

پاریس بر پا کنند و روي آن را با  سرانجام دستور داد که یک ستون پیروزي در میدان و اندوم. آورد جنگ به شمار می

  .فلزي که از توپهاي دشمن در اوسترلیتز گرفته شده است بپوشانند

 -نه به منظور خیانت -ها را امضا کرد، ولی چون از رد توصیۀ خود مأیوس شده بود، نفوذ خود را تالران این عهدنامه

معذرت خواست که با عدم خدمت به ارباب خود به بعدها . براي جلوگیري از توسعۀ آتی قدرت ناپلئون به کار برد

  .فرانسه خدمت کرده است، ولی کاري کرد که از هر دو پول گرفت

، ناپلئون از وین حرکت کرد تا به ژوزفین که در مونیخ بود بپیوندد، در آنجا در مراسم ازدواج 1805دسامبر  15در 

پیش از . انم آوگوستا، دختر بزرگ پادشاه باواریا، شرکت کردبا شاهزاده خ) السلطنۀ ایتالیا شده بود که نایب(اوژن 

این خود . ازدواج، ناپلئون اوژن را رسماً به فرزندي پذیرفت، و به او قول داد که تاج و تخت ایتالیا را به ارث خواهد برد

شد و، پس از سقوط ازدواجی سیاسی و به منظور تحکیم اتحاد باواریا با فرانسه بود؛ اما آوگوستا عاشق همسر خود 

  .پدر اختیاري او، جانش را نجات داد
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امپراطور و ملکه به فرانسه رفتند، و در آنجا ناپلئون با چنان تشریفات رسمی و استقبال عمومی مواجه شد که مادام 

حقایق باعث » آیا امکان دارد که بشري بر اثر این همه ستایش سرمست نشود؟«:رموزا تعجب کنان از خود پرسید

ناپلئون دریافت که در طی غیبتش سوء اداره، خزانه را به افالس کشانده است؛ و اینجا بود که . وشیاري او شده

آمد دست و پنجه  هنوز هم مجبور بود با کوششهایی که جهت کشتن او به عمل می. غرامت اتریش به دادش رسید

ت وزیر وقت انگلیس، خبر یافت که باید مواظب به وسیلۀ چارلز جیمز فاکس، نخس 1806فوریۀ  20زیرا در  نرم کند،

فاکس آن مرد را توقیف . خود باشد، زیرا قاتلی حاضر شده است ناپلئون را با دریافت مبلغ مناسبی به قتل برساند

از آنجا که انگلیس در آن زمان با فرانسه در . گرفتند کرده بود، ولی احتماالً میهن پرستان دیگري بودند که پول می

در میان این . بود، اقدام آن نخست وزیر هم مطابق اصول اخالقی عیسویت بود و هم بر اساس آیین شهسواريجنگ 

.به تقویم گرگوري عیسوي بازگشت 1806گونه کشتارهاي انفرادي و دسته جمعی، فرانسه در اول ژانویۀ 

گزارش دربارة «اي تحت عنوان  وشتهمه، پس از چهار ماه اصالح وضع اداري، امپراطور در برابر مجلس مقنن ن 2در 

در این نامه، به اختصار، شرح پیروزیهاي ارتش و به دست آوردن متفق و اراضی . را خواند» 1806وضع امپراطوري در 

داشت  آمده و وضع در حال رشد کشاورزي و صنعت فرانسه شرح داده شده بود؛ تشکیل نمایشگاه صنعتی را اعالم می

و قرار بود که نمایشگاه در موزة لوور در پاییز گشایش یابد؛ ) آمد ر تاریخ فرانسه تازه به شمار میو این امري بود که د(

قسمتی بر روي کوههاي  - کیلومتر راه 53‘000ها، پلهاي بسیار و  ساخت که لنگرگاهها، ترعه همچنین خاطرنشان می

که اکنون (» معبد پیروزي«مانند  –اث بود ساخته یا تعمیر شده است؛ از ساختمانهاي عظیمی که در حال احد - آلپ

که بعدها تاجی شد بر » طاق نصرت اتوال«آورد، و  بورس، که پول را به صورت هنر در می). شود مادلن نامیده می

: سرشانزلیزه؛ و در پایان حاکی از این نکتۀ اطمینانبخش بود که فرانسه کوشش در راه تحقق آن را آغاز کرده بود

افتخاري که نقطۀ نظر و هدف . فکر پیروزي نیست، زیرا که قلمرو افتخارات نظامی را اشباع کرده استامپراطور در «

نقشه  ».اوست تکمیل سازمان اداري و در آوردن آن به صورت منبع سعادت جاویدان و ترقی روز افزون ملت اوست

به عنوان هدیه پذیرفت که مرکب بود از ، امپراطور زودباور امپراطوري دیگري 1806ژوئیۀ  12در . کشی ادامه یافت

و  - دارمشتات - سرزمینهاي باواریا، ساکس، وورتمبرگ و وستفالن مهیندو کنشینهاي بادن، برگ، فرانکفورت، هسن

 -کوبورگ، ساکس - شورین، ناساو، اولد نبورگ، ساکس -وورتسبورگ، دو کنشینهاي آنهالت، آرنبرگ، مکلنبورگ

بر طبق (ابتکار این اتحاد قابل مالحظۀ دوست و دشمن . نشین کوچک شش شاهزاده و ایمار، و پنج -گوتاو ساکس

رؤساي . کارل تئودورفون دالبرگ، سر اسقف اعظم سابق ماینتس، بود» شاهزادة نخست کشیش«با ) گفتۀ منوال

که قوایی  دولتهاي مختلف به رهبري او از ناپلئون خواستند که آنها را تحت حمایت خود بگیرد، و تعهد کردند

که به توسط (براي ارتش او فراهم آورند، وجدایی خود را از امپراطوري مقدس روم ) هزارنفر وسه مجموعاً شصت(

محتمل است که این . اعالم داشتند، و کنفدراسیون راین را تشکیل دادند) میالدي برقرار شده بود 800شارلمانی در 

جامعۀ . آنها تسهیل شده باشد اشاعۀ زبان و ادبیات فرانسه در میانبر اثر ) آلمانی(جهتگیري جدید مناطق توتونی 

اعتراض پروس علیه تقویت بیش از حد فرانسه طبیعی بود، ولی اتریش، که . المللی داشت روشنفکري تقریباً جنبۀ بین

لمروهاي آنها گیري شانزده شاهزاده و ق از آنجا که کناره. شکست خورده و بیچاره شده بود، این تغییر را پذیرفت

 6شد که امپراطوري مقدس روم به صورت بسیار کوچکی از وسعت اولیۀ خود درآید، فرانسیس دوم در  موجب می

نه مقدس، نه رومی، و نه یک «از لقب و امتیازات خود به عنوان رهبر سازمان وسیعی که ولتر آن را  1806اوت 

.بعد به لقب فرانسیس اول امپراطور اتریش، قناعت کردنامید چشم پوشید، و از این تاریخ به  می» امپراطوري

. نامۀ ناپلئون، عمالً از اقیانوس اطلس تا الب توسعه یافت در این هنگام امپراطوري فرانسه، و کمی بعد قانون

شمال امپراطوري مزبور شامل فرانسه، بلژیک، هلند، ایاالت مرزي واقع در غرب راین، ژنو، و تقریباً سراسر ایتالیا در 
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یعنی به » دادن قانون به غرب«برد ظاهراً اقدام شارلمانی را در  مردي که به شارلمانی حسد می. ایاالت پاپی بود

این اخوت گل و «:پرسیدند اما از اقیانوس اطلس گرفته تا الب، افراد متفکر از خود می. اروپاي غربی تکرار کرده بود

  »داشت؟تا کی ادامه خواد ) فرانسه و آلمان(توتون 

V - 1807 -1806: ینا، آیلو، فریدالند  

کشور، به قول . و سی و هفتسالگی تولد ناپلئون را جشن گرفت» روز ناپلئون مقدس«، فرانسه 1806اوت  15در 

روز به روز امپراطور با . برد در آرامش عمیقی به سر می«، )گرفت که معموالً جنبۀ انتقادي به خود می( مادام رموزا 

که چون براي همه یکسان بود عادالنه به  - سازمان اداري محکم، یکسان، و دقیق. شد تري مواجه میمخالفت کم

شد،  قانون نظام وظیفه بشدت اجرا می. کرد و هم روش حمایت از آن را هم اعمال قدرت را تنظیم می - آمد شمار می

» .اس افتخار و شکوه را تحلیل نبرده بودندهاي اعتراض مردم ضعیف بود؛ فرانسویها هنوز احس ولی تا این زمان زمزمه

مهمتر از همه آنکه فاکس نخست وزیر انگلیس از طرف این دولت، و کنت پتراوبریل از طرف روسیه، مذاکرة صلح را 

  .آغاز کرده بودند

و  انگلیس: اتحاد جنگی این کشور با فرانسه به بهاي گرانی تمام شده بود. شد اما پروس به طرف جنگ متمایل می

سوئد به پروس اعالن جنگ داده بودند؛ ناوگان بریتانیا بنادر آن را محاصره کرده و کشتیهاي آن را بر روي دریاها 

دانستند که چرا پادشاهشان چنان عهدنامۀ زیان آوري را منعقد  دید؛ مردمش نمی گرفته بودند؛ اقتصادش آسیب می

ارتشی که هنوز با خاطرات غرور آمیز فردریک کبیر استوار  سیاستمداران کهنه کارش، با مالحظۀ عظمت. کرده است

که هنوز - کرد، به فردریک ویلهلم سوم بود، و با توجه به افرادي که تزار آلکساندر براي جنگی دیگر با فرانسه تهیه می

  گفتند که یک اتحادیۀ پایدار با روسیه تنها شقی خواهد  می-مردد بود

ملکه لویزه، که زنی زیبا و پرشور بود، به آلکساندر خوش . وسیلۀ ناپلئون خواهد شد بود که مانع از بلعیدن پروس به

داشت » پسماندة جهنم«نامید؛ و هراسی را که شوهرش از آن  می» هیوال«ورزید؛ ناپلئون را  اندام ومؤدب مهر می

ر هنگی که به اسم او کرد؛ هنگامی که ملکه با لباس سرهنگی خوش ترکیب بر روي زمین سان در براب مسخره می

پرنس لویی فردیناند، پسر عموي پادشاه، جنگ را به . کردند راند، از او بگرمی استقبال می شد اسب می نامیده می

.داشت عنوان راه افتخارآمیزي به سوي سلطنت دوست می

ز مانع اجراي ، فردریک ویلهلم به آلکساندر اطمینان داد که عهدنامۀ پروس با فرانسه هرگ1806ژوئن  30در 

در ژوئیه، وي از شنیدن خبري نگران شد و آن اینکه ناپلئون . بسته بود نخواهد شد 1800اي که با روسیه در  عهدنامه

را که شامل چندین منطقه بوده و سابقاً به پروس تعلق داشته و ظاهراً هنوز جزو قلمرو نفوذ او » کنفدراسیون راین«

گذشته از این، سفیر پروس در فرانسه به پادشاه خود خبر داد که . رفته استرفته تحت حمایت خود گ به شمار می

بوناپارت در نهان قصد دارد که هانوور را به عنوان قسمتی از بهاي صلح به انگلیس واگذار کند؛ وي قول انضمام 

  .کرد که به او خیانت شده است هانوور را به پروس داده بود؛ از این رو پادشاه احساس می

 -یا موافقت با آن - اوت ناپلئون با صدور دستور اعدام پالم 26در . اوت، وي به ارتش پروس دستور آمادگی داد 9در 

اي منتشر ساخته و مردم را به  این شخص کتابفروشی بود اهل نورنبرگ که کتابچه. پروس را بیشتر خشمگین ساخت

اي خطاب به تزار عهد کرد که در حمله  ریک ویلهلم در نامهسپتامبر، فرد 6در . مقاومت در برابر فرانسه برانگیخته بود

سپتامبر، فاکس جوانمرد درگذشت؛ ناپلئون بعدها گفت که این واقعه  13شرکت جوید در » بر هم زنندة جهان«علیه 

 وزیران انگلیس به سیاست ".شد ماند، صلح برقرار می اگر اوزنده می. یکی از حوادث ناگوار زندگی من بوده است«

 19در . بازگشتند، و آلکساندر عهدنامۀ آزمایشی را که اوبریل با فرانسه بسته بود انکار کرد» جنگ، جنگ، تا مرگ«

سپتامبر پروس اتمام حجتی براي فرانسه فرستاد که اگر قواي فرانسه ظرف دو هفته به طرف غرب راین حرکت نکند، 
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کرد،  گري که در آن هنگام بر اسپانیا حکومت می یلهگوذوي، مرد ح. پروس به آن کشور اعالن جنگ خواهد داد

ناپلئون هرگز این حرکت را از یاد نبرد، و تصمیم . حاضر به اتحاد با پروس شد و اسپانیاییها را به جنگ دعوت کرد

رون سپس با اکراه از پاریس بی. تر در اسپانیا بر سر کار آرد گرفت که هر گاه فرصت مناسبی پیش آید، دولتی دوستانه

  .آمد و با ژوزفین و تالران به ماینتس رفت تا دوباره با حوادث جنگ مواجه شود

احتمال دارد که ناپلئون در این موقع عالقه به جنگیدن را از دست داده باشد، زیرا هنگامی که مجبور شد در ماینتس 

خت وجان خود را درجنگ به شاید فهمیده بود که هر قدر هم ت. از ژوزفین جدا شود به ضعف اعصاب گرفتار آمد

مادام رموزا این منظره را که شوهرش . تواند به صلحی قابل قبول دست یابد خطر بیندازد، بر اثر هیچ پیروزیی نمی

: بود چنین شرح داده است براي او توصیف کرده

امپراطور که . ریستگ ملکه می. وي با او ظرف چند دقیقه بازگشت. امپراطور شوهرم را براي احضار ملکه گسیل داشت

رسید که قادر به تودیع با  از اشکهاي او به هیجان آمده بود، مدت درازي او را در آغوش خود نگاه داشت و به نظر می

امپراطور که هنوز همسر خود . از این بابت بسیار متأثر شد، و آقاي تالران نیز سخت تحت تاثیر قرار گرفت. او نیست

ا دست باز به تالران نزدیک شد؛ سپس بازوان خود را بی درنگ به دور هر دو افکند وبه را به سینه چسبانده بود، ب

ضمن اظهار این کلمات، » .ترك این دو نفر که آنها را بیش از همه دوست دارم بسیار سخت است«:آقاي رموزا گفت

رد؛ و تقریباً بالفاصله اختیار شروع به گریستن ک اي که بی تحت تأثیر نوعی هیجان عصبی قرار گرفت، به درجه

پس از آنکه او را روي صندلی نشاندند، مقداري عرق گل پرتقال . تشنجاتی به او دست داد که موجب استفراغ او شد

گریست، عاقبت بر خود مسلط شد و بسرعت از جا برخاست، با آقاي  نوشید، ولی یک ربع ساعت تمام همچنان می

ها حاضر است؟ ملتزمین را  کالسکه«: هرة همسر خود زد و به آقاي رموزا گفتتالران دست داد و آخرین بوسه را بر چ

وي مجبور بود شتاب کند، زیرا استراتژي او مبتنی براین بود که بهترین قواي خود را،  ».صدا بزنید و بیایید برویم

درجلو لشکر آنها : ودندپروسیها هنوز با یکدیگر متحد نب. پیش از رسیدن روسها به مرز، به مقابلۀ پروسیها ببرد

سرباز بود تحت رهبري  60‘000تر  سرباز بود به رهبري پرنس فریدریش لودویگ هوهنلوهه؛ قدري عقب 50‘000

اي که پانزده سال قبل با خود عهد کرده بود که پاریس را ویران کند؛  فردریک ویلهلم و دوك برونسویک ، نجیبزاده

ي را افزود که به طور عادي به کمک پادشاه جدید خود آمده بودند؛ رویهمرفته سرباز هانوور 30‘000به این عده باید 

سرباز داشت که بسرعت گردآوري شده بودند؛ اینان در مانوورها آزموده و  130‘000نفر بودند ناپلئون  140‘000

سولت، مورا، و نه  هراسیدند؛ و در کمال اطمینان تحت رهبري الن، داوو، اوژرو، تجربه دیده بودند؛ از شکست نمی

و آن دشتی بود میان رودخانۀ زاله و  -الن و اوژرو با یک فوج پروسی در زالفلد درگیر شدند. آمادة جانبازي بودند

هاي رود الب؛ پروسیها که به حرکات سریع فرانسویها عادت نداشتند، رو به هزیمت  رودخانۀ ایلم، هر دو از ریزابه

  ).1806اکتبر  10(رنس لویی فردیناند کشته شد نهادند، و در همین جا بود که پ

و ینا مقر دانشگاه  - نفر از افراد خود حمله کرده در نزدیکی ینا به لشکر هوهنلوهه رسیدند 56‘000فرانسویها با 

معروفی بود که شیلر بتازگی در آنجا درس داده بود و هگل نیز سال بعد در آنجا جهان را با فلسفۀ جدید خود مبهوت 

ناپلئون قواي خود را به صورت گازانبري درآورد که، در نتیجه، افواج الن و سولت را قادر به حمله به قلب وجناح  .کرد

چپ دشمن کرد، و در این ضمن فوج اوژرو به جناح راست حمله برد، و سواره نظام مورا چنان بشدت به میان 

ضمن گریز، به افواج در هم . صحنۀ نبرد گریختندپروسیهاي نامنظم تاخت که آنها صفوف خود را ترك گفتند و از 

شکستۀ دوك برونسویک برخوردند که در آورشتت از یک لشکر فرانسوي به رهبر ي خردمندانۀ داوو شکست یافته 

نفر  27‘000پروسیها  1806اکتبر  14در آن روز، . بودند؛ در آنجا بود که دوك برونسویک زخم برداشت و در گذشت

ناپلئون در آن شب، عجوالنه، . نفر اسیر دادند، وتقریباً همه توپهاي آنان از دست رفت 18‘000 کشته یا زخمی، و
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حالم خوب است، و تو . با ارتش پروسیها مواجه شدیم و دیگر این ارتش وجود ندارد«: پیام زیر رابراي ژوزفین فرستاد

نفر دیگر به اسارت گرفتند،  20‘000فراریها  در روزهاي بعد، نه، سولت و مورا، ضمن تعقیب».فشارم را به سینه می

.اکتبر، ناپلئون به پایتخت پروس درآمد 27داوو و اوژرو مستقیماً تا برلن پیش تاختند؛ شهر بسرعت تسلیم شد؛ و در 

میلیون فرانک خراج از پروس و متفقین این کشور براي پرداخت هزینۀ  160یکی از نخستین اقدامات او گرفتن 

به . گذشته از این، از برلن خواسته شد که غذا و لباس و دارو در اختیار قواي اشغال کننده بگذارد. ه بودارتش فرانس

هاي برلن و پوتسدام را به پاریس بفرستند؛ شخص  کارشناسان هنري دستور داده شد که بهترین تابلوها و مجسمه

  .برداشت ناپلئون ضمن گردشی در پوتسدام، شمشیر فردریک کبیر را براي خود

از این تاریخ به بعد هیچ کشتی که از بریتانیاي کبیر یا «: ، فرمانی تاریخی در برلن صادر کرد1806نوامبر  21در 

که در این زمان شامل شهرهاي اتحایۀ (آید حق ندارد وارد هیچ یک از بنادر امپراطوري فرانسه  مستعمراتش می

کبیر یا مستملکات آن نباید وارد سرزمینی شود که تحت ادارة فرانسه یا بشود؛ هیچ کاالیی از بریتانیاي ) هانسایی بود

دید که همۀ پیروزیهاي  ناپلئون چون می» .متفق فرانسه باشد؛ هیچ فرد انگلیسی اجازه ندارد وارد آن سرزمینها شود

اي را  کشور هر منطقهدانست که این  تواند دولت انگلستان را به صلح ترغیب و متقاعد کند، و چون می نظامی او نمی

دامنۀ محاصرة دریایی را به همۀ  1806چنانکه در مه  - که تحت نظر فرانسه باشد در محاصرة دریایی خواهد گرفت 

قرار شد : از این رو درصدد بر آمد که آن سالح را علیه خود او به کارگیرد -سواحل از برست گرفته تا الب ادامه داد 

بسته شود، کما اینکه ناوگان بریتانیا فرانسه و متفقین آن کشور را از تجارت دریایی محروم قارة اروپا به روي بریتانیا 

  .وي انتظار داشت که شاید به این طریق بازرگانان و صاحبان صنایع بریتانیا به صلح راغب شوند. ساخته بود

ت بریتانیا آزاد شده بودند، بهاي صاحبان صنایع اروپا که از رقاب. هاي ضعف بسیار دیده می شد در این نقشه، نقطه

کاالهاي خود را باال بردند، و مصرف کنندگان از فقدان محصوالت انگلیسی که به آن عادت کرده بودند تأسف 

هنوز هیچ نشده، چندي نگذشته بود که بورین، که ناپلئون او را به عنوان (کار قاچاق و رشوه باال گرفت . خوردند می

گ منصوب کرده بود، با فروش اوراق معافیت از محاصره، ثروت هنگفتی به دست آورد؛ به نمایندة خود در هامبور

روسیه هنوز متفق انگلیس بود، و کاالهاي بریتانیایی ) طوري که ناپلئون مجبور شد او را براي بار دوم عزل کند

، )گدانسک(ز به بندر دانتزیگ کاالهاي بریتانیا هر رو. توانست از طریق مرزهاي روسیه وارد پروس و اتریش شود می

.شد که هنوز در دست قواي پروس بود، وارد می

تر از اوضاع اقتصادیش  اگر چه ارتش پروس مضمحل و ناپلئون دربرلن دیکتاتور شده بود، وضع نظامی اونگران کننده

کردند که  تقاضا میقسمت اعظم لهستان در دست روسیه و پروس بود، و میهن پرستان لهستان از ناپلئون . شده بود

بیاید و کشور آنان را که روزگاري سربلند و مغرور بود از این یوغهاي خوار کننده برهاند؛ ولی لشکري مجهز و مرکب 

به فرماندهی کنت لوین بنیکسن موضع گرفته بود، آمادة ) ویسال(از هشتاد هزار روسی، که در غرب رودخانۀ ویستول 

ارتش فرانسه، که بتازگی از جنگ ینا نفسی تازه کرده بود، . ه در امور لهستان بودمقابله با هر گونه دخالت فرانس

داد؛ و چون به هواي سرد و مرطوب بالتیک عادت نداشت، با وحشت به  طلبی نشان نمی اي به چنان مبارزه عالقه

پاریس، ظاهراً براي  در این ضمن، هیئتی از. نگریست، و مشتاق دیدن یارودیار بود رسید می زمستانی که فرا می

تبریک گفتن به ناپلئون به سبب پیروزیهاي درخشان او به برلن آمد؛ ولی منظور اصلی این هیئت آن بود که از او 

بخواهد تا با دشمن صلح کند و به فرانسه بازگردد، زیرا که در آنجا در هر پیروزي او لزوم پیروزیهاي دیگري دیده 

تواند متوقف شود؛ با مبارزه  ناپلئون به نمایندگان گفت که نمی. ها بود و سایر پیروزيشد و هر کدام از آنها در گر می

طلبی روسها باید مقابله کند، و اگر نتواند که روسها را با چاپلوسی یا زور با نقشۀ خود موافق سازد، محاصرة بریتانیا 

سمت از لهستان شود که در دست پروس بود؛ از این رو به ارتش خود دستور داد که وارد آن ق. به جایی نخواهدرسید
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ناپلئون بالمنازع و با شور و هلهلۀ مردم قدم به شهر  1806دسامبر  19ارتش او با مقاومتی فوري مواجه نشد، و در 

  .ورشو نهاد

ردند، ب همۀ طبقات، از اشراف، که خواهان رأي آزاد بودند، گرفته تا کشاورزانی که هنوز از گرفتاریهاي بردگی رنج می

گانۀ کشورشان میان روسیه و پروس و اتریش پایان خواهد داد،  دیدند که به تقسیم سه گري می او را به صورت معجزه

هاي آنان ستایش کرد و از ملت، قهرمانان،  وي از هلهله. و دوباره لهستان را به صورت کشوري مستقل در خواهد آورد

، )گفتند خود به آسانی سخن می صفیريان فرانسه مثل زبان فریبنده و زنانی که به زب(و زنانشان به تمجید پرداخت 

تقاضاهاي او از این زن، از اول . و به یکی از آنها به نام کنتس ماري الکزینسکا والوسکا دل باخت و با او همبستر شد

اند که والوسکا او را  گفته. نوشت آمیخته با فروتنی و شور شوق بود که به ژوزفین می هاي نخستینی تا آخر، مانند نامه

، از او »در سندي به امضاي همۀ بزرگان لهستان«به آغوش خود راه نداد، تا اینکه گروهی از اشراف لهستان، 

کشورشان، را که سه بار تقسیم  خواستند که خود را فدا کند به امید آنکه ناپلئون بر سررحم آید و تمامیت و استقالل

 اخشوروشاستر اگر خود را به : در سند مزبور به والوسکا چنین متذکر شده بودند که. شده بود، به قرار اصل بازگرداند

انستیم همان حرف را به افتخار شما و به تو اي کاش می«. قوم خودش بود تسلیم کرد از عشق نبود، بلکه براي نجات

هنگامی که ژوزفین از ناپلئون اجازه خواست که از ماینتس نزد او بیاید، وي راههاي بد لهستان را  »!سود خود بزنیم

ناپلئون ضمن  ».خوش و سرحال باش؛ شاید بزودي آنجا باشم …به پاریس برگرد؛«: بهانه کرد وبه همسر خود گفت

ولی هنگامی که قوایی . کرد، امیدوار بود که روسها قبل از بهار مزاحم او نشوند با والوسکا سپري می آنکه زمستان را

سرباز  80‘000ژوزف لوفور براي تسخیر دانتزیگ اعزام داشت، بنیکسن تقریباً همۀ - تحت فرمان مارشال فرانسوا

. اي دسته جمعی به او کرد شد، حمله ن میهاي لوفور نزدیک تور خودرا از رود ویستول گذارند، و ضمن آنکه ستون

در  1807فوریۀ  8نفر به شمال تاخت و در  65‘000رابطها براي آگاه ساختن ناپلئون بشتاب بازگشتند؛ ناپلتون با 

آید، توپخانۀ روسها  به نبردي دست زد که یکی از جنگهاي پر تلفات او به شمار می) جنوب کونیگسبرگ(آیلو 

نۀ فرانسویها بود؛ اوژرو، سالخورده، زخمی، و مبهوت، از او خواست که فرماندهی را از وي بگیرد، و نیرومندتر از توپخا

تواند به روشنی فکر کند؛ سواره نظام مورا صفوف دشمن را در هم شکستند، ولی این  اظهار داشت که دیگر نمی

نفر کشته و  30‘000قبنشینی داد، و سپس بنیکسن دستور ع. صفوف دوباره تشکیل یافت، و تا شامگاه مقاومت کرد

تزار با . زخمی روي صحنۀ جنگ به جاي نهاد؛ ولی به تزار گزارش داد که به فتحی شکوهمند دست یافته است

  ".شرکت در مراسم قداس ته دئوم در سن پطرز بورگ، آن پیروزي را جشن گرفت

دانستند که چگونه  د؛ و افراد باقیمانده نمیزخمی یا کشته داده بودن 10‘000فرانسویها پیروز شده بودند، ولی 

ناپلئون نیز در این هنگام . خواهند توانست در برابر حملۀ مجدد آن اسالوهاي سرسخت و بیشمار مقاومت کنند

دستخوش یک حالت افسردگی غیر عادي بود؛ آن معدة بیمار، که عاقبت باعث مرگ او شد، در این زمان او را عاجز 

با . زآن مواظبت دلسوزانۀ ماري والوسکا را در آن زمستان سخت در اردوگاه فینکنشتاین از یاد نبردوي هرگ. کرده بود

داد؛ بر تمرینات نظامی نظارت  برد؛ دستور غذا و لباس و دارو براي سربازان خود می وجود این، هر روز رنج می

آلکساندر اول و فردریک ویلهلم سوم پادشاه  در این ضمن، تزار. فرستاد کرد؛ و دستورهایی براي دولت فرانسه می می

 –اي را به امضا رساندند که، پس از نبرد بعدي  در بارتنشتاین مالقات کردند، و موافقنامه 1807آوریل  26پروس در 

  .اروپاي غیر فرانسوي را میان خود تقسیم کنند –که امیداور بودند درآن ارتش فرانسه را در هم بشکنند 

شکر ناقص تقویت شد و با فرا رسیدن بهار روحی تازه یافت، ناپلئون گروه دیگري را براي تصرف هنگامی که آن ل

بنیکسن، که او نیز افواج خود را سروصورتی داده بود، دستوري از آلکساندر . دانتزیگ فرستاد؛ و این کار صورت گرفت
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باز پادگان پروسی در این محل به آنها سر 24‘000مبنی بر حرکت به سوي کونیگسبرگ دریافت داشت، چه قرار بود 

  .بپیوندند

نفر زیر دست خود دستور داد که در فریدالند استراحت  46‘000بنیکسن به پیشروي پرداخت، ولی ضمن راه به 

نفر فرانسوي  12‘000توپخانۀ نیروي  ، بر اثر غرش)سالروز مارنگو( 1807ژوئن  14در آنجا، در ساعت سه صبح . کنند

روسها بسرعت به آتش او پاسخ دادند، . ن، که مردي بی پروا و شکست ناخورده بود، از خواب بیدار شدندبه رهبري ال

ناپلئون با تمام قواي خود بسرعت وارد شد و روسها را در همه . وي امیدوار بود که قواي امدادي به کمکش بیاید

بعد از ظهر،  5در حدود ساعت . ر محاصره گرفتشد، د جهت، غیراز طرف رودخانۀ آله که مانع از عقبنشینی آنها می

نفر از آنها  25‘000فرانسویها غالب شدند؛ روسها به قایق نشستند یا به آب زدند و مأیوسانه رو به گریز نهادند؛ جسد 

نفر از دست دادند، ولی بر آن لشکر روسی که تنها لشکر موجود  8‘000فرانسویها . بر روي صحنۀ نبرد باقی ماند

اي در نتیجۀ آتش  روسها و پروسیها به تیلزیت گریختند، و به اندازه. مقابله با حمله بود به طور قاطع پیروز شدند براي

ناپلئون موافقت کرد، و . کنندگان فرانسوي کشته دادند که سردارانشان با اجازة آلکساندر تقاضاي صلح کردند تعقیب

یگسبرگ به جاي نهاد و خود براي بستن عهدنامۀ صلح با پادشاهی سپس ژنرال ساواري را براي نگهداري و ادارة کون

  .شکست خورده و تزاري تأدیب شده به سوي تیلزیت به حرکت در آمد

VI -  1807ژوئیۀ  9 –ژوئن  25تیلزیت  

در تیلزیت، حدود صد کیلومتري جنوب شرقی کونیگسبرگ، ارتشهاي رقیب در کمال صلح و آرامش در برابر یکدیگر 

؛ اما امپراطوران رقیب، به »حسن تفاهمی دوستانه میان آنها به وجود آمد«وي رودخانۀ نیمن ایستادند، و در دو س

پیشنهاد آلکساندر، از روي احتیاط در چادري که بر روي کلکی نصب و در وسط رودخانه قرار داده شده بود با 

و این امري  –لئون پیش از دیگري به آنجا رسید یکدیگر مالقات کردند؛ دو فرمانروا را با قایق به کلک رساندند ناپ

و وقت آن را پیدا کرد که از میان چادر بگذرد و در سوي دیگر به  -بود که هر سرباز فرانسوي انتظار آن را داشت

منوال که . دو امپراطور یکدیگر را در آغوش گرفتند، و لشکرهاي مخالف فریاد شعف بر آوردند. استقبال آلکساندر برود

براي هر یک از آن دو فرمانروا عللی وجود داشت که در  ».اي زیبا بود منظره«: آنجا حضور داشته گفته است در

از لحاظ تعداد یا تجهیزات، یا امنیت پشت جبهه یا  -ارتش ناپلئون : مذاکرات جنبۀ مهربانی و گذشت در پیش گیرد

در وضعی نبود که به سرزمینی ناشناخته و تقریباً  - از لحاظ کمکی که از طرف فرانسۀ صلحجو انتظار آن را داشت

کرد؛ و از  که از ضعف متفقین و قواي خود احساس تنفر می - نامحدود از لحاظ فضا و مردم حمله کند؛ و آلکساندر هم

 - شورش در ایاالت لهستانی یا لیتوانیایی خود بیم داشت؛ وسخت درگیر ترکیۀ عثمانی وقواي این کشور بود

. هرگز مغلوب نشده بود، نفسی براحتی بکشد) که جز در عکا(بل ازآنکه در صدد شکست مردي برآید خواست، ق می

نبود که تزارینا و ملکۀ پروس » بربري«و » هیوال«گذشته از این، این مرد فرانسوي که با نقشۀ اروپا بازي کرده بود 

پس از آن . او محجوبانه ولی کامل بود توصیف کرده بودند، بلکه شخصی بود جالب توجه و مؤدب که مهماندوستی

مالقات، آلکساندر فوري پذیرفت که مذاکرات بعدي آنها در شهر تیلزیت و در محلهاي راحتی که به وسیلۀ ناپلئون 

غالباً بر سر میز او و گاهی با پادشاه پروس و بعدها با ملکۀ . ترتیب داده شود و نزدیک محل خود او باشد انجام گیرد

خواست که طرز ) اهل کرس(تا مدتی تزار خود را به صورت شاگرد درآورد و از آن مرد کرسی . خوردند او شام می

فاقد صفاتی است ) زیست که در آن زمان در کورالند می(حکومت را به او بیاموزد؛ و با او موافق بود که لویی هجدهم 

هر یک از آن دو امپراطور دیگري را فریبنده و فریب  ».ناچیزترین ناچیزها در اروپاست«که پادشاه باید داشته باشد، و 

قرار شد روسیه . اي امضا کردند پس از مذاکراتی ظاهراً دوستانه، نه تنها عهد نامه بلکه سند اتحادیه. دانست خور می

ه متصرفات خود را دست نخورده نگاه دارد، ولی به همکاري خود با انگلیس پایان دهد، وجهت حفظ صلح در اروپا ب
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به بعد با فرانسه  1792که از ( در نتیجۀ یک موافقتنامۀ سري، توافق شد که روسیه فنالند را از سوئد . فرانسه بپیوندد

. بگیرد، و فرانسه در فتح پرتغال، که به صورت پاسدار انگلیس در جنگ در آمده بود، آزاد باشد) خصومت ورزیده بود

میان انگلیس و فرانسه وساطت کند، و اگر این کار میسر نشد، به  آلکساندر تعهد کرد که براي صلحی رضایتخبش

این تعهد موجب وجد و سرور ناپلئون شد، زیرا به . منظور جنگ با انگلیس و محاصرة این کشور، به فرانسه بپیوندد

  . دارد همکاري روسیه در محاصرة انگلیس بمراتب بیش از تصرف زمین اهمیت می

توانست به حد افراط با روسیه، پروس، و اتریش بجنگد از فکر  کردن این توافقها نبود و نمیناپلئون که حاضر به فدا 

بازگرداندن لهستان به حالت مرزهاي قبل از تقسیم این کشور منصرف شد و به این امر قناعت کرد که از سهم 

ر جدید دو میلیون نفري، براي این کشو. لهستانی پروس، مهیندوکنشین ورشو را تحت حمایت فرانسه، تشکیل دهد

رفت؛ همۀ شهروندان در برابر  که به موجب آن بردگی از میان می) 1807ژوئیه  22(یک قانون اساسی تنظیم کرد 

نامۀ ناپلئون به صورت  گشت؛ و قانون شدند؛ محاکمات علنی در برابر هیئتهاي منصفه معمول می قانون مساوي می

پوشالی از میان ) مجلس قانونگدازي(رأي آزاد اشراف، عوارض فئودالی، ودیت  .آمد اساس قانونگذاري و عدالت در می

رفت؛ قرار شد اختیار قانونگذاري به سنایی مرکب از اشراف و مجلسی مرکب از صد نماینده محول شود؛ ولی قوة  می

ا توجه به شرایط زمان ب. مجریه عجالتاً، به پادشاه ساکس، که از اعقاب فرمانروایان سابق لهستان بود، سپرده شود

  .اي به شمار آورد توان قانون اساسی روشنفکرانه ومکان، این قانون اساسی را می

ناپلئون، که دربارة تزار جوانمردي کرده بود، نسبت به پادشاه پروس که عهد خود را با فرانسه شکسته و به دشمنانش 

همۀ سرزمینهاي پروسی واقع در غرب رود الب را از فردریک ویلهلم سوم خواسته شد که . پیوسته بود سخت گرفت

تقریباً همۀ . تسلیم کند؛ قسمت اعظم این سرزمینها به صورت مهیندوکنشین برگ و کشور سلطنتی وستفالن درآمد

لهستان پروسی به مهیندوکنشین لهستان تعلق گرفت، با این تفاوت که دانتزیگ زیر نظر یک پادگان فرانسوي به 

هاي خود را بر روي تجارت انگلیس ببندد، و در  قرار شد نیمۀ باقیماندة پروس دروازه. درآمدصورت شهري آزاد 

. صورت لزوم علیه این کشور اعالن جنگ دهد، و تا هنگام پرداخت غرامتی سنگین، تحت اشغال قواي فرانسه بماند

الواقع  ملکه لویزه، که فی. شد فردریک ویلهلم، که به جنگ رغبتی نشان نداده بود، با شنیدن این شرایط مبهوت

، و با دلیل و عطر و تبسم و اشگ درصدد برآمد که )ژوئیه 6(جنگ را برپا کرده بود، از برلن به شتاب حرکت کرد 

که در آنجا فصیح بودن دشوار (ناپلئون شدت فصاحت او را با پیش کشیدن صندلی . تقاضاهاي ناپلئون را تعدیل کند

ح داد که کسی باید هزینۀ جنگ را بپردازد؛ و چرا این کار را دولتی نکند که براي شروع آرام ساخت، و توضی) است

نقض کرده است؟ سپس او را با امتناعی مؤدبانه روانه کرد، و روز بعد  –به دستور این ملکه  –جنگ، عهدنامۀ خود را 

ملکه با دلی شکسته به . به پایان برساندها را همان گونه که قبال تنظیم شده بود  به تالران دستور داد که عهدنامه

.برلن بازگشت، و سه سال بعد در سن سی و چهار سالگی درگذشت

کرد که معاملۀ خوبی انجام داده  ژوئیه دو امپراطور از یکدیگر جدا شدند، در حالی که هر کدام احساس می 9در 

؛ و دستش در فنالند و ترکیۀ عثمانی باز شده است؛ آلکساندر روسیه را در اختیار داشت؛ از طرف غرب در امان بود

نیرنگی «را » کنگرة دولتهاي مقتدر«سالها بعد . اي گرانبها به دست آورده بود ناپلئون برگ، وستفالن و عهدنامه. بود

در نتیجۀ قلم ماکیاولی و شمشیر اسالم «نامید و گفت که این کنگره » که بر سر آن میان سیاستمداران توافق شده

روز بعد عازم پاریس شد، و مورد سپاسگزاري و تمجید مردم قرار گرفت، ولی نه به سبب » .جود آمده استبه و

گزارش او به مجلس مقنن دربارة وضع کشور یکی از غرورآفرینترین . پیروزیهایش بلکه به سبب برقرار کردن صلح

اي به  دوستی گرویده؛ سرزمینهاي تازهاتریش تأدیب و پروس تنبیه شده؛ روسیه از خصومت به «: گزارشهاي اوست

ها به وسیلۀ مهاجمان شکست خورده پرداخت شده  نفر به اسارت درآمده؛ و همۀ هزینه 123000فرانسه افزوده شده؛ 
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این . وي جزء ترفیعات بسیار، به تالران عنوان پرنس دوبنونتو داد» .آنکه مالیات در فرانسه باال رفته باشد است، بی

 حریص کرد، ولی مجبور شد از وزارت امور خارجه استعفا کند، کشیشفرانگ دیگر عاید آن 120000عنوان مبلغ 

اي دشوار حل شد، زیرا ناپلئون گرچه به آن  بدین ترتیب مسئله. زیرا رسم بر این بود که وزارت دون شأن پرنس است

ولی آب زیر کاه بدگمان شده بود، تردید داشت که با خلعش او را دشمن خود کند؛ عمال هم،  دیپلمات درخشان

تالران پس از آنکه راهها و نیرنگهاي منصب جدید را به . مند شد همچنان از خدمات او در چندین مذاکرة مهم بهره

صر باشکوهی که در واالنسه، تا حدي باتیست دوشامپانیی آموخت، توانست که از زندگی آرام در ق -  جانشین خود ژان

.مند شود با پول ناپلئون، خریده بود بهره

اوت، دربار پیروزي ناپلئون را جشن گرفت ـ جشنی چنان باشکوه، که یادآور عظمت لویی چهاردهم بود؛  15در 

ها ثروتی را بر لباس کنسرت، باله، اپرا، و ضیافتی که در آن پادشاهان و وزیران با لباس رسمی شرکت جستند، و خانم

چهار روز بعد، وي با منحل ساختن تریبونا، عظمت افزایش یافتۀ خود را نشان داد، زیرا . کردند و جواهر خود حمل می

براي آرام کردن این ضربه، . در آنجا، طی سالها، اقلیتی جرئت مقابله با عقاید و دستورهاي او را در خود دیده بود

تریبونا را به مقامات اداري گماشت، و بیشتر اعضاي باقیمانده را به مجلس مقنن، که در بعضی از نمایندگان بیضرر 

مهاجران باقیمانده و بازگشته، در . این هنگام حق بحث در لوایح و همچنین حق رأي را به دست آورده بود، فرستاد

گویی مردي با اصل و نسب شریف کردند که  ژرمن، چنان از ناپلئون تمجید می - قصرهاي از نو جان گرفتۀ فوبورسن

بعید است بار دیگر این . فرانسه از این پس در کمال خواهد بود» چرا بر حق نباشد؟«: پرسیدند آنها از یکدیگر می. را

  .چنین محبوب، نیرومند، و کامروا باشد

  

  

  فصل نهم

  قلمروفانی

1807 -1811  

I - خانوادة بوناپارت  

ه بار خود افزود، زیرا مناطق بسیاري که به امپراطوري ضمیمه کرده بود از حیث ناپلئون با افزودن به متصرفات خود ب

شد انتظار داشت که بدون چون و چرا از  و زبان و مذهب و آداب و اخالق با یکدیگر فرق داشتند؛ از آنها نمی» نژاد«

وي مجبور بود . فرستاد هۀ جنگ میاي اطاعت کنند که مالیاتشان را به پاریس و فرزندانشان را به جب فرمانرواي بیگانه

توانست انتخاب کند که این  که در خاك فرانسۀ شوریده و پرجنجال حضور داشته باشد؛ پس چه کسانی را می

نشینها را عاقالنه و صادقانه اداره کنند؟ وي به عدة کمی از ژنرالهاي خود جهت ادارة بعضی از مناطق کوچک  شاهزاده

این لحاظ بود که برتیه را فرمانرواي نوشاتل، ومورا را مهیندوك برگ و کلو کرد؛ ولی توانست متکی باشد؛ از  می

اي نداشتند؛ و بعضی  بیشتر ژنرالهاي او فرماندهانی بودند که در ظرافتکاریهاي پیچیدة حکومت و سیاست تجربه

  .شدند اضی نمیبردند، و جز به سلطنت به چیزي ر طلب، به تفوق او حسد می دیگر، مانند برنادوت جاه

اي آن نیروي بومی را داشتند که در  آورد که وثیقۀ وفاداري آنها خونشان بود، وتا اندازه از این رو به برادران خود روي

کرد، زیرا عرق  شاید ناپلئون در استعدادها و امکانات آنها مبالغه می. تدارك کنسوال وامپراطوري سهیم باشند

عی خود را در راه برآوردن انتظارات روزافزون آنها از لحاظ ثروت و قدرت به کار خانوادگی نیرومندي داشت، و مسا

بویژه در تحکیم  - داد، از آنها انتظار موافقت با سیاستهاي خود را داشت برد؛ و اگر چه به آنها پاداشهاي مناسب می می
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یز همکاري آنها قدمی بود در راه شاید ن. محاصرة بري که بدان وسیله امیدوار بود انگلیس را مجبور به صلح کند

تا باعث ترقی و پیشرفت همگان شود و به ) درهر دو مورد منظور خود او بود(وحدت اروپا تحت یک قانون و یک نفر 

  .ها یا ملتها پایان بخشد جنگهاي مربوط به سلسله

. اً خوب خدمت کرده بوداز برادر بزرگتر خود ژوزف آغاز کرد، چه وي ضمن مذاکرات با اتریش و انگلستان نسبت

مردي خوش نیت است، اگرچه خیلی با کفایت «: کورنوالیس، پس از مذاکره با او در آمین، او را چنین توصیف کرد

و پیوستگی نزدیک او با کنسول اول شاید تا . . . تعصب است،  منصف و بی. . . حساس، متواضع، آقامنش، . . . نیست، 

ژوزف » .از آن به حد کمال برخوردار است] تالران[اي که وزیر کشور  بازي و دسیسهحدي مانعی باشد براي آن نیرنگ

توانسته بود که در مورتفونتن، نزدیک پاریس، ملکی  1798داشت که ناپلئون قدرت را؛ در  پول را آنقدر دوست می

. آمدند پذیرایی کند یدنش میاي که به د عالی بخرد و در آنجا از دوستان و نویسندگان و هنرمندان و اعضاي عالیرتبه

 - یعنی جنوب ایتالیا - بسیار میل داشت که برادرش او را ولیعهد خود کند، و چون ناپلئون او را به پادشاهی ناپل

فردیناند چهارم پادشاه مخلوع بوربون، با کمک ناوگان بریتانیا به . چندان راضی نشد) 1806مارس  30(گماشت 

ماریا کارولینا، به منظور بازگرداندن او به تخت و تاجش، شورشی در خاك ایتالیا  اش سیسیل چسبیده بود، و ملکه

ناپلئون چهل هزار سرباز به رهبري ماسنا ورینیه به آنجا فرستاد تا آن شورش را، به هر قیمتی که . برپا کرده بود

ژوزف در صدد برآمد . قی ماندشده، فرونشانند؛ این عده چنین کردند، آن هم با سبعیتی که خاطرة آن طی نسلها با

فرمانروا، براي «که با حکومت معتدل و مهربان خود وفاداري اتباعش را جلب کند، ولی ناپلئون به او اخطار کرد که 

با این حال، داوري نهایی او » .استقرار خود، باید کاري کند که مردم از او بیشتر بترسند تا دوستش داشته باشند

:ددربارة ژوزف مساعد بو

صادقانه مرا دوست دارد و تردیدي ندارم که براي خدمت . . . . ژوزف کمکی به من نکرد، ولی مرد بسیار خوبی است

خورد، طبیعتی آرام و  اما صفات او فقط به درد زندگی خصوصی می. به من حاضر است هرکاري در دنیا انجام دهد

در انجام وظایف خطیري که به . مردي دوست داشتنی استمهربان دارد، داراي استعداد و معلومات است؛ رویهمرفته 

نیاتش خوب بود؛ و بنابراین، تقصیر عمده متوجه من است که او را . او محول کردم نهایت کوشش خود را به کار برد

  . از حد امکانش باالتر بردم

ناپلئون داراي این خصلت نیز  تولد یافته بود، مزاجی دمدمی داشت، و اگرچه 1775برادر دیگر به نام لوسین، که در 

ناپلئون از لحاظ رسیدن به مقام کنسولی تا حدي مدیون او بود، . گرفت طلبی شدید خود می بود، جلو آن را با جاه

از حمایت قانون محروم شود، و از » غاصب«زیرا لوسین بود که به عنوان رئیس شوراي پانصد نفري نگذاشت که 

سپس، هنگامی که پیشنهاد . رق کنند، و بدین ترتیب ناپلئون را به پیروزي رساندسربازان خواست که شورا را متف

کرد برادرش به مقام سلطنت برسد، هنوز موقع مقتضی نبود؛ الجرم ناپلئون، با اعزام او به اسپانیا به عنوان سفیر، وي 

د به کار برد، و تا مدتی از در آنجا، لوسین تمام وسایل ممکن را براي افزودن ثروت خو. را از صحنه دور ساخت

  . ناپلئون ثروتمندتر بود

به پاریس آن ازدواج سیاسی را که ناپلئون توصیه می کرد نپذیرفت، و با زن دلخواه خود ازدواج کرد،  پس از بازگشت

رادر در طی خطرهاي حکومت صد روزه به پاریس بازگشت تا در کنار ب. و به منظور اقامت در ایتالیا به این کشور رفت

.اي طوالنی دربارة شارلمانی سرود وي داراي استعداد ادبی و طبع شاعري نیز بود و حماسه. خود بماند

و همین  - اي از کفایت و ثبات عقیده همراه با درجه –برادر دیگر، لویی، نیز خلق و خویی مخصوص به خود داشت 

تحصیل او را پرداخت، و او را به عنوان آجودان  ناپلئون هزینۀ. امر باعث می شد که از تحکم برادرش ناراحت شود

درآنجا لویی از یک امتیاز سربازي استفاده کرد و سوزاك گرفت، وسپس بر اثر بیحوصلگی حاصر . خود به مصر برد
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، بنا به تقاضاي ژوزفین، ناپلئون لویی را وادار کرد که با اورتانس دوبو آرنه، بر 1802در » .نشد کامالً معالجه شود

لویی شوهري بی تربیت بود، و اورتانس همسري بدبخت و بیوفا، که در نتیجۀ مهربانی و  .کندف میلش، ازدواج خال

-ناپلئون(پسري زایید  1802دسامبر  15لطفی که از پدر فرضی خود دیده بود قدري لوس شده بود هنگامی که در 

، شایعاتی منتشر شد مبنی برآنکه کنسول اول پدر آن کودك است؛ و این تهمت ناروا تا آخرین روزهاي حیات )شارل

اي به آن شایعات دامن زد، و از راه مهر  ناپلئون با قبول فرزندي آن طفل تا اندازه. ناپلئون و اورتانس آنها را رها نکرد

پسر  1804در .اورتانس تا مدتی به جنون مبتال شد. ی درگذشتنامید ولی آن کودك در پنجسالگ» ولیعهد ما«او را 

لویی ناپلئون بوناپارت را زایید که بعدها ناپلئون - شارل 1808لویی نام نهادند و در  –دیگري آورد که او را ناپلئون 

  .سوم شد

مردم هلند دل  طولی نکشید که وي به. ، ناپلئون برادر سختگیر خود را به سلطنت هلند رساند1806ژوئن  5در 

دانست که چه مقدار از پیشرفت هلند متکی به تجارت با انگلیس و مستعمرات این کشور است؛ و  وي می. بست

هنگامی که هلندیها روشهایی براي نقض محاصرة بري علیه کاالهاي انگلیسی یافتند، لویی از تعقیب آنها خودداري 

؛ )1810اول ژوئیۀ (رو قواي فرانسوي به هلند تاخت؛ لویی استعفا کرد  از این. کرد؛ از ناپلئون اصرار و از لویی انکار

لویی به گراتس رفت و به . ناپلئون هلند را به فرانسه ضمیمه کرد و آن را تحت نظارت مستقیم خود قرار داد

  .درگذشتدر لیوورنو  1846نویسندگی و شاعري پرداخت و در 

فرانک از ناپلئون براي نگهداري فرزندان خود  2‘000‘000از لویی جدا شد، و هر ساله مبلغ  1810اورتانس در 

، مبلغ دیگري در نتیجۀ رابطه با کنت شارل دوفالئو افزوده شد؛ اما مادام دورموزا 1811به این مقدار، از سال . گرفت

پس از » .چقدر صادق، چقدر پاکدل، چقدر از بدي به دور بود …داشت، وار  طبعی فرشته«می گوید که اورتانس 

با لویی . استعفاي اول ناپلئون، به مادر خود در مالمزون پیوست، و در آنجا مورد توجه کامل تزار آلکساندر واقع شد

ة الب، میزبان او در بازگشت ناپلئون از جزیر. هجدهم در برابر چشمان وحشتزدة اعضاي خانوادة بوناپارت شام خورد

هنگامی که ناپلئون دوباره استعفا کرد، اورتانس در نهان گردنبندي از الماس به او داد که آن را به مبلغ . شد

ژنرال . فرانک خریده بود؛ پس از مرگ ناپلئون در سنت هلن، این گردنبند را زیر بالش او یافتند 800‘000

درگذشت و در  1837اورتانس در . و بدان وسیله از فقر وفاقه نجات یافتدومونتولون آن را به اورتانس مسترد کرد و ا

.در آن روزهاي بحرانی، در هر زندگی چندین زندگی بود. کنار آرامگاه مادر خود در روئه به خاك سپرده شد

وي در . دژروم بوناپارت، که جوانتر از سایر برادران بود، زندگیها و همسرهاي خود را میان دو نیمکره تقسیم کر

به دنیا آمد، در شانزدهسالگی به خدمت در گارد کنسولی فراخوانده شد، در دوئل جنگید، زخم برداشت، به  1784

بورین نیز براي . نیروي دریایی تبعید شد، به عیش و عشرت پرداخت و براي پرداخت هزینۀ آن از بورین وام گرفت

فرانک  17‘000هنگامی که ژروم در برست مبلغ . ن فرستادوصول وامهاي دریافت نشده صورت حسابی براي ناپلئو

  :مطالبه کرد، ناپلئون به او نوشت

آموزید که آن را  اي می آقاي ناوبان دوم، نامۀ شما را دریافت داشتم، و منتظرم بشنوم که بر روي رزمنا و خود پیشه

داشت، ولی اگر به شصت سالگی برسید  همبخشی خوا اگر در جوانی بمیرید، تفکرات تسلی. راه افتخار خود می دانید

اي به جاي نهاده باشید، بهتر است که اصالً  بی آنکه به میهن خود خدمتی کرده یا بی آنکه خاطرات شرافتمندانه

  . زندگی نمی کردید

ابت در نوزدهسالگی با الیز 1803ژروم در هند غربی از نیروي دریایی بیرون آمد، به بالتیمور رفت، و در آنجا در 

هنگامی که او را به اروپا آورد، یک دادگاه فرانسوي به دلیل صغیر بودن . پترسن، دختر بازرگانی محلی ازدواج کرد

الیزابت به . این زن و شوهر از تصدیق ازدواجشان خودداري کرد، و ناپلئون جلو ورود آن زن را به فرانسه گرفت
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سپس به آمریکا بازگشت و از طرف . ناپلئون بوناپارت نام نهاد انگلیس رفت و در آنجا کودکی زایید که او را ژروم

ناپلئون کمک هزینه دریافت داشت، و مادر بزرگ چارلزجوزف بوناپارت شد که، در زمان تئودور روزولت، به مقام 

  .وزارت نیروي دریایی آمریکا رسید

ود دلیریها نشان داد و چندین قلعۀ از خ 1807 -1806ژروم در ارتش فرانسه به مقامی نایل آمد و در مبارزات 

که ترکیبی بود از مناطقی که از پروس - ناپلئون به پاداش این عمل پادشاهی وستفالن را. پروسیها را تصرف کرد

آنگاه براي آنکه شامۀ او را با عطر و بوي پادشاهی آشنا کند، . به او بخشید –کاسل گرفته شده بود  - هانوور و هسن

اي به  ناپلئون نامه 1807نوامبر  15در . ین، دختر پادشاه وورتمبرگ، را براي براي او به زنی گرفتشاهزاده خانم کاتر

:ژروم نوشت که روحیۀ فرمانروایی است که هنوز پایبند قانون اساسی می باشد

راساس این قانون شامل شرایطی است که ب. به ضمیمه، قانون اساسی را که براي کشورتان تهیه شده است می فرستم

باید آن را صادقانه رعایت . ام، چشم می پوشم هایی که دربارة کشور شما داشته آن از همۀ حقوق پیروزي، و همۀ ادعا

اند که به سبب سودهایی که  به حرف کسانی گوش ندهید که می گویند اتباعتان آنچنان به بردگی خوگرفته …کنید

در کشور سلطنتی وستفالن، آدم با هوش بیش از آن است که . به آنها می رسانید از شما سپاسگزار نخواهند بود

. خواهند که شما باور کنید؛ و تخت شما هرگز استوار نخواهد شد مگر بر پایۀ اعتماد و محبت افراد عادي اي می  عده

استعداد و خواهند این است که مردانی که فاقد مقام موروثی هستند ولی داراي  آنچه مردم آلمان بیصبرانه از شما می

باشند، به طور متساوي از الطاف و شغلهاي شما بهره مند شوند، و هر گونه آثار سرفداري، یا  کفایت قابل توجه می

مزایاي قانون نامۀ ناپلئون، محاکمات، . سلسله مراتب فئودالی میان پادشاه و پایینرین طبقه اتباع شما از میان برود

براي بسط و تحکیم سلطنت شما من  …هاي حکومت شما باشد د از جنبهعلنی، و برقراري هیئتهاي منصفه، بای

اي از آزادي، برابري، و  مایلم که اتباع شما به اندازه. ها هستم تا به درخشانترین پیروزیها بیشتر متکی به این جنبه

سد محکمتري چنین روش حکومتی  …اند پیشرفت برخوردار شوند که تا این تاریخ مردم آلمان از آن خبر نداشته

  .ها، و حمایت فرانسه  میان شما و پروس خواهدبود تا رودخانۀ الب، قلعه

وي که داري آن تسلط بر نفس و داوري . ژروم در بیست و سه سالگی خیلی جوان بود که قدر این نصایح را بداند

و پست دانست؛  متین جهت حکومت نبود، شیفته عظمت و تجمل شد؛ وزیران خود را به منزلۀ افراد زیر دست

. سیاستی خارجی مخصوص به خود در پیش گرفت؛ و برادر خود را که معیار کارش قارة اروپا بود آزرده خاطر ساخت

خود را جهت دفاع از » اتباع«، ژروم نتوانست )1813(هنگامی که ناپلئون در نبرد اساسی الیپزیگ شکست خورد 

بعدها به بردارش و واترلو دلیرانه کمک . و ژروم به فرانسه گریختامپراطوري وفادار نگاه دارد؛ دولتش منقرض شد، 

اش، ناپلئون سوم، به  آن قدر عمر کرد که در زمان برادرزاده. کرد، و سپس نزد پدر زنش در وورتمبرگ پناهنده شد

  .)1860(ریاست سنا برسد، واین اقبال را داشت که در دورة اعتالي قلمرو فانی دیگري بدرود حیات گوید 

درآغاز، . در زمان ازدواج ناپلئون با مادرش، جوانی پانزدهساله و دوست داشتنی بود. اوژن دوبو آرنه شاگرد بهتري بود

هنگامی . دانست، ولی بزودي مورد الطاف و توجه روز افزون ناپلئون قرارگرفت آن ژنرال چابک را مزاحم و مخل می

در زمانی که . به ایتالیا و مصر برده شد، در خود احساس غرور کردکه به عنوان آجودان آن جهانگشاي طوفان مانند 

از بیوفایی مادرش خبر یافت، احساساتش میان آن زن و شوهر تقسیم شد؛ اشکهاي او وحدت آنان را به قرار ساخت، 

ون اوژن را ، ناپلئ1805ژوئن  7در . و ازآن به بعد رابطۀ وفاداري میان پدر خوانده و فرزند خوانده هرگز قطع نشد

نایب السلطنۀ ایتالیا کرد، ولی چون دید که مسئولیتی برگردن آن جوان بیست و چهارساله گذاشته است، 

:اي از نصایح و آداب ملکداري برایش فرستاد مجموعه
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 ایم از احترامی که رفتار شما در ما برانگیخته با سپردن کشور سلطنتی ایتالیاي خودمان به شما، دلیلی نشان داده

توانید فساد قلب بشر را درك کنید؛ بنابراین به شما توصیه کنم که  ولی شما هنوز در سنی هستید که نمی. است

تنها راه حفظ احترام آنها و خدمت در . اتباع ایتالیایی ما طبیعتاً از اتباع فرانسوي ما مکارترند. محتاط و مراقب باشید

اد نکنید، و هرگز عقیدة واقعی خود را دربارة وزیران و کارمندان جهت سعادتشان این است که به کسی کامالً اعتم

آید، باید درسن شما مورد تأکید قرار  ریا و تقیه، که طبیعتاً در سن بالغتري در کار می. عالیرتبۀ دربار به کسی نگویید

که فرانسوي هستید؛ ولی توانید افتخار کنید  در هر مقامی، غیر از نیابت سلطنت ایتالیا، می …گیرد و به حساب آید

در این مقام باید آن را فراموش کنید، و اگر مردم ایتالیا باور نکنند که آنها را دوست دارید، باید بدانید که شکست 

زبانشان را فرا گیرید؛ با مردم معاشرت کنید؛ به عنوان . دانند که عشق بدون احترام وجود ندارد آنها می. خورده اید

  .را براي وظایف عمومی برگزینیدتوجه مخصوص، آنها 

هر چه کمتر حرف بزنید بهتر است؛ براي شرکت در مباحثات رسمی، به اندازة کافی تربیت نشده اید و به حد لزوم 

طرز گوش دادن را یاد بگیرید، و به خاطر داشته باشید که سکوت غالباً به اندازة اظهار فضل مؤثر . اطالعات ندارید

ریاست شوراي دولتی را به عهده نگیرید؛ . ن تقلید نکنید، احتیاج به خودداري بیشتري داریداز هر جهت از م. است

   …به اندازة کافی تجربه ندارید که این کار را به طور موفقیت آمیز انجام دهید

تا زمانی . درنگ خواهند دید که براي بحث درباره امور کفایت ندارید بی …. در حال، هرگز آنجا به سخنرانی نپردازید

دارد، قدرت او نامعلوم است؛ هرگز نباید حرف بزند مگر آنکه بداند که قادرترین  که فرمانروایی زبان خود را نگاه می

با : اوژن انتظارات امپراطور را بر آورد …نادرستی را بیرحمانه مجازات کنید: آخرین نکته …فرد در جلسه است

نامۀ ناپلئون را  بخشید؛ خدمات عمومی را اصالح کرد؛ راه ساخت؛ قانونکمک وزیران خود به اوضاع مالی سروسامانی 

امپراطور که از کار او راضی بود . به کار برد، و ارتش ایتالیا را با شجاعت معمول خود و مهارتی روز افزون رهبري کرد

مقررات سخت در برابر  استفاده کرد تا با» فرمان میالن«با او دیدار کرد، و از این فرصت با صدور  1807درسال 

که بر طبق آن کشتیهاي بیطرف باید، قبل ازآنکه راه قارة اروپا را در پیش گیرند  - دستور شوراي سلطنتی انگلستان

اوژن نهایت سعی خود را در راه دشوار اجراي محاصرة . العمل نشان دهد عکس -در یک بندر انگلیسی لنگر بیندازند

و استعفاها، وفاداري خود را به ناپلئون حفظ کرد و سه سال بعد از فوت پدر اختیاري  در همۀ جنگها. بري به کار برد

ستندال در کتاب صومعه پارما بکرات ازخاطرة فراموش نشدنی دوران سلطنت وي در ایتالیا ). 1824(خود درگذشت 

.یاد کرده است

و ) ماریاآنا(به الیزا . نیز زمینهایی بخشیدناپلئون که مقدار متصرفاتش بیش از تعداد برادرانش بود، به خواهرانش 

نشینهاي پیومبینو و لوکارا داد؛ وي در آنجا براي کارهاي عمومی پول خرج  شوهر مهربانش فلیچه با تچوککی شاهزاده

ناپلئون او را  1809کرد؛ ادبیات و هنر را سرپرستی نمود؛ وبه تشویق پاگانینی پرداخت، به طوري که در سال 

  .وسکانا کرد وآن زن در آنجا سرسختانه نیکوکاري خود را همچنان ادامه دادمهیندوشس ت

توانست زییاییهاي خود را محدود به یک  دانست، نمی پولین بوناپارت، که ناپلئون او را زیباترین زن روزگار خود می

براي جلوگیري از  شاید - با ژنرال شارل لوکلر ازدواج کرد؛ چهارسال بعد ) 1797(سالگی  در هفده. بستر کند

دومینیگ درجنگ علیه توسن لوورتور همراهی  –ناپلئون به او دستور داد که شوهرش را در سفر سن  –سبکسري او 

کند؛ لوکلر در آنجا براثر ابتال به تب زرد درگذشت؛ پولین با جنازة او به اروپا بازگشت، در حالی که از زیبایی افسانه 

با پرنس کامیلو بورگزه ازداوج کرد، ولی بزودي راه و رسم بیوفایی  1803در . ودوارش در نتیجۀ تب کاسته شده ب

ناپلئون از دایی خود و او به نام کاردینال فش . اي پناه برد پیش گرفت، و کامیلو براي تسلی خاطر به آغوش معشوقه

ل سابق زیبا نیست، و چند سال از طرف من به او بگویید که مث«: خواهش کرد که به مالمت او بپردازد، و به او گفت
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پولین، که تأدیب  ».تواند خوب باشد و سرتاسر عمر مورد احترام بماند دیگر کمتر زیبا خواهد بود، در صورتی که می

ناپلئون او را دوشس گواستاال . نشده بود، از شاهزاده جدا شد، و خانۀ مجلل خود را بر روي افراد عشرت طلب گشود

ناپلئون که شیفتۀ قیافه و . کرد، ولی او ترجیح داد که مقر خود را در پاریس قرار دهد) ا در ایتالیادر ایالت ردجوامیلی(

کرد؛ تا اینکه در آینه دید که اداي ملکه ماري لویز را در  تخطیهاي او را تحمل می. روش و طبیعت خوب او شده بود

چنانکه خواهیم (بعدها . جا پس از چندي سالنی دایر کرداز این رو وي را به ایتالیا تبعید کرد، و او در آن. آورد می

با این «: وي گفته بود. به شوهر خود پیوست، و در آغوشش جان داد 1825در . در مصایب به کمک او شتافت) دید

. کارولین تقریباً به همان اندازه زیبا، ولی در اواخر عمر زیانکارتر بود ».همه، پولین مهربانترین مخلوق عالم بود

بازوان، دستها، و پاهایش در حد کمال؛ و از این بابت شبیه همۀ اعضاي «. اند که پوستش مثل اطلس صورتی بود گفته

با ژوآشم مورا، سرداري که پیش از آن در نبردهاي مصر و ایتالیا ) 1799(در هفدهسالگی » .خانوادة بوناپارت بود

ن خدمات و اقدام حیاتی او در مارنگو ناپلئون او را مهیندوك شهرتی به هم رسانده بود، ازدواج کرد؛ وبه سبب همی

هنگامی که در پایتخت خود دوسلدرف سرگرم بود، کارولین در پاریس ماند و چنان با ژنرال ژونو . برگ و کلو کرد

نگ، مورا براي باز یافتن همسر خود به پاریس مراجعت کرد، ولی ج. او را به بوردو فرستاد گرم گرفت که ناپلئون

کارولین در غیبتهاي مکرر او در صحنۀ جنگ، ادارة امور دوکنشین را به عهده . مورد عالقۀ او و خطر، کار ذوقی او بود

.شد گرفت، و کارها را چنان به خوبی تمشیت داد که غیبت مورا غیر از لباسهاي مجللش احساس نمی

این . یا محکم و اغفال ناشده و تباهی ناپذیر نشسته بودپرست، مادرشان لتیتس باالتر از این برادران و خواهران شهوت

فرانک  500‘000ناپلئون مبلغ  1806در . زن، با غرور شدید و تاثر سخت، در پیروزیها و مصایب آنها سهیم بود

 اي زیبا با مستخدمان بسیار در پاریس در اختیارش گذاشت، ولی او همچنین خانه. العادة ساالنه برایش معین کرد فوق

به او . کند گفت که با توجه به بخت برگشتگی احتمالی ناپلئون پس انداز می زیست و می جویی عادي خود می با صرفه

همراه پسر خود به . گشت کردند، و اگرچه خودداري نفوذ سیاسی بود به دنبالش نمی خطاب می) بانوي مادر(مر  مادام

از دولتهاي  1818در . انگیز صد روزه بود ناظر واقعۀ هیجان جزیرة الب رفت و بازگشت، وبا اضطراب و دعا خواندن

هلن آزاد کنند ولی  بزرگ خواست که مردي را، که در این زمان به سبب بیماري، خطري براي آنها نداشت از سنت

مل ولی مرگ ناپلئون، الیزا، پولین و چند تن از نوادگان خود را با خونسردي عادي خود تح. جوابی به او داده نشد

علت اینکه سلطۀ این خانواده دوام  !گویند زن به این می. در سن هشتاد و شش سالگی درگذشت 1836کرد، و در 

اي معلول این واقعیت بود که بر نیازهاي اقوام تابع تکیه نداشت، و همچنین به این سبب که هر کدام  نیافت تا اندازه

. ناپلئون بیش از همه این طور بود - قاید و امیال خود را داشتندتکرو بودند، و ع) غیر از اوژن(از آن فرمانروایان 

اثر شده بود عالی  اي که بی ناپلئون، اول به فکر قدرت خود بود، و قوانینی وضع کرد که در مقایسه با دستگاه فئودالیته

ملوك (ودالیته اگر چه فئ. آمد؛ ولی با سختگیریهاي مالی و نظامی خود آنها را محدود و ضعیف کرد به نظر می

برادران وخواهران خود را تیولداران عطاي . را از بین برد، فئودالیتۀ دیگري را بنیاد نهاد که ویژة خود او بود) الطوایفی

خواست که رعایاي مطیعی باشند؛ درزمان جنگ، سرباز برایش تهیه کنند؛ و در  شمرد، و بنابر این از آنها می خود می

داد که تقریباً همۀ سرزمینهایی که بدین  یدة خود را دربارة این وضع چنین توضیح میوي عق. زمان صلح، مالیات

شد در جنگهایی به دست آمده بود که دولتهاي بزرگ او را مجبور به شرکت در آنها کرده بودند؛  ترتیب اداره می

بدانند که از قوانین کامالً بایستی خود را خوشبخت  جنگی بودند، و می» قوانین«بنابراین سرزمینهاي مزبور تابع 

اش، موضوع را با  اما در مورد خانواده. کنند جدید فرانسه وحکومت مهربان مردي مستبد ولی روشنفکر استفاده می

  :تأثر در سنت هلن اجماالً چنین بیان کرد
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اند، ولی  زدهحرفهاي زیادي  دربارة قدرت اخالقیم …کردند بسیار روشن است که خانواده ام به من زیاد کمک نمی

و آنها از این وضع بخوبی خبر داشتند، پس از آنکه اولین . ام ضعیف بودم من به طرز قابل مالمتی نسبت به خانواده

کردند،  خواستند می آمد، و با من هر چه می نشست، پشتکاري و سماجت آنها همیشه فائق می طوفان مقاومتم فرو می

هایی داده بودند که ادارة امورشان را  هر یک از آنها انگیزة مشترکی به توده در این مورد اشتباهات بزرگی کردم، اگر

کرد؛  توانستیم به اتفاق یکدیگر تا قطبهاي زمین برویم؛ همه چیز در مقابل ما سقوط می به آنها سپرده بودم، می

سر بود، و هیچ یک از من سعادت چنگیزخان را نداشتم که داراي چهار پ. توانستیم که صورت کره را عوض کنیم می

. رساندم هرگاه یکی از برادرانم را به سلطنت می. شناخت که به او صادقانه خدمت کند آنها رقابتی بهتر از این نمی

وي دیگر آن جانشینی نبود . دانست؛ و این عبارت کامالً مسري شده بود می» براثر لطف خداوند«فوراً خود را پادشاه 

کوششهاي او کمکی به کوششهاي . بایستی از او برحذر باشم نم؛ به صورت دشمنی بود که میکه بتوانم به او اعتماد ک

 …دانستند برادرانم در واقع مرا به منزله مانعی می …آمد کرد ولی در جهت استقالل خود او به عمل می من نمی

زیرا خلع آنها [ر زبان نیاوردند وقتی که شکست خوردم، دشمنان خلع آنها را بزور نخواستند وحتی آن را ب! ها بیچاره

آنها که با زحمت من در . ؛ و حاال هیچ یک از آنها قادر به برانگیختن نهضتی ملی نیست]خود به خود انجام گرفت

.کشیدم مند شدند، بار را من به تنهایی می پناه قرار گرفته بودند، از نعمتهاي سلطنت بهره

فتح کرد که شمار آنها از شمار شاهزاده و شاهزاده خانمهاي همخونش  ناپلئون پس از آنکه شاهزاده نشینهایی را

. بیشتر بود، محلهایی را که از لحاظ سوق الجیشی اهمیت زیادي نداشتند به سرداران یا سایر خدمتکاران خود سپرد

از . وك پیاچنتسااز این رو مارشال برتیه استان نوشاتل را دریافت داشت؛ کامباسرس فرمانرواي پارما شد و لوبرون د

سرانجام، . سایر ایاالت ایتالیا، دو کنشینهاي کوچکی را جدا کردند؛ فوشه دوك اوترانتو شد و ساواري دوك روویگو

ناپلئون امیدوار بود که قسمتهاي تجزیه شدة ایتالیا را به صورت یک کشور درآورد و آن را به منزلۀ واحدي در یک 

آن هم به شرطی که آن واحدها، که به اختالفات  –سه وسلسلۀ خود، وارد کند فدراسیون اروپایی، تحت رهبري فران

توانستند این تصورات باطل را که موجب پایداري آنها  بردند، می کردند و به مقام یکدیگر حسد می خود افتخار می

نه قوانین آنها را بنویسد شد در نوعی کلیت از بین ببرند و تا حدي آماده باشند که بگذارند دولتی دور دست و بیگا می

  !و تجارتشان را تنظیم کند

II - 1808اوت  21 – 1807اکتبر  18: جنگ اول شبه جزیره  

به محاصرة بري  1807اکتبر  18اتریش در . کرد اطاعت می» فرمان برلین«تقریباً همۀ قارة اروپا از  1807تا سال 

ترکیۀ عثمانی ناراضی بود،ولی بر اثر . مبر آن را امضا کرددسا 12پیوست؛ دستگاه پاپی زبان به اعتراض گشود ولی در 

پرتغال متحد انگلیس بود، ولی از طرف شرق . همکاري مداوم روسیه و فرانسه ممکن بود که مجبور به اطاعت شود

 شد که از لحاظ تاریخی در نتیجۀ پیوستگی خانوادة بوربون در آن کشور، متعهد به رعایت محدود به اسپانیا می

کرد که شاید کاري بتوان  امپراطور تصور می. در اختیار ناپلئون قرار داشت) ظاهراً(اصره بود، و از لحاظ نظامی مح

رغم کشتیهاي جنگی انگلیس که بنادر آن را تحت نظر  تا پرتغال را، علی -ولو اینکه از طریق اسپانیا بگذرد - انجام داد

.کردند به اطاعت خویش وادارد ن کشور نظارت میداشتند و با وجود عمال بریتانیا که برتجارت آ

پرتغال . ، ناپلئون به دولت پرتغال اطالع داد که باید بنادر خود را بر روي کاالهاي انگلیسی ببندد1807ژوئیۀ  19در 

تجربه بودند، به رهبري  اکتبر لشکري فرانسوي مرکب از بیست هزارتن، که بیشتر آنها سربازان بی 18در . نپذیرفت

مردم و دولت ازآنها استقبال کردند، زیرا مردم امیدوار . آندوش ژونو از رودخانۀ بیداسوا گذشتند و وارد اسپانیا شدند

بودند که ناپلئون پادشاه آنها را از دست وزیري خائن نجات خواهد داد، و آن وزیر انتظار داشت که ناپلئون در ازاي 

  .دهمکاري او وي را در تجزیۀ پرتغال سهیم کن
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فرزندش کارلوس چهارم . کارلوس سوم به پایان رسیده بود) 1788(دورة درخشان عصر روشنگري در اسپانیا با مرگ 

که در این هنگام شصت ساله بود اگر چه حسن نیت داشت، از لحاظ فعالیت و فراست ضعیف بود؛ در تابلو معروف 

مند است تا به تفکر، و ملکه  سوس به خوردن بیشتر عالقهاش، پادشاه به طور مح گویا به نام کارلوس چهارم و خانواده

ولی ماریا از آنجا که زن بود، و از شوهر مطیع خود رضایت . ماریالویسا بیشتر قیافۀ مردي را دارد تا صورت زنی را

مردم . نداشت، آغوش خود را به روي مانوئل دو گوذوي گشود و او را که افسرگارد سلطنتی بود وزیر اعظم کرد

اسپانیا، که از لحاظ جنسی اخالقیترین مردم اروپا هستند، از این رابطه به وحشت افتادند، ولی گوذوي که تأدیب 

خواست که اگر به تخت و تاجی نرسد الاقل دو کنشینی به  پروارنید و می نشده بود فکر تصرف پرتغال را درسر می

حاضر شده بود به  1806یا فراموش کرده بود که در گو -وي در فکر دریافت کمک از طرف ناپلئون بود. دست آرد

ناپلئون آرزوهاي گوذوي را تأیید و تشویق کرد، و در فونتنبلو . کمک پروس که درصدد جنگ علیه فرانسه بود بشتابد

به موجب این عهدنامه مقرر شد که نواحی ). 1807اکتبر  17(به امضا رساند » فتح و اشغال پرتغال«اي براي  عهدنامه

مال غربی به پرتغال، به انضمام پورتو، تیول ملکۀ اسپانیا باشد؛ استانهاي آلگاروا و آلنتژو در جنوب به گوذوي تعلق ش

عهدنامه آمده  13در مادة . گیرد؛ قسمت مرکزي، به انضمام لیسبون، تا اطالع ثانوي تحت نظارت فرانسه باقی بماند

متعاهد جزایر، مستعمرات، و سایر متصرفات دریایی پرتغال را به شود که طرفین عالی مقام  چنین مفهوم می«: بود

بر طبق چند مادة سري تصریح شده بود که هشت هزار پیاده نظام ».طور متساوي میان خود تقسیم خواهند کرد

  .وسه هزار سواره نظام اسپانیایی به نیروهاي ژونو، مأمور تصرف پرتغال، خواهند پیوست

در . که در برابر این قواي مرکب قادر به مقاومت نبود، بر کشتی سوار شده، به برزیل رفت خانوادة سلطنتی پرتغال،

وي براي پرداخت هزینۀ عملیات لشکر کشی خود . آمد می نوامبر، ژونو وارد لیسبون شد؛ فتح پرتغال به نظر کامل 30

ن ظاهراً به منظور کمک به ژونو در ناپلئو. فرانک بر اتباع جدید خویش تحمیل کرد 100‘000‘000غرامتی به مبلغ 

صورت لشکرکشی انگلیسیها به پرتغال، و باطناً براي مقاصد بزرگتري، سه لشکر دیگر به اسپانیا فرستاد، و آنها را 

.تحت فرماندهی واحد مورا گذاشته به او دستور داد که بعضی از نقاط سوق الجیشی مجاور مادرید را تصرف کند

ترسید گوذوي  ساله، که می وسه فردیناند، ولیعهد بیست. لت اسپانیا به سود ناپلئون تمام شداختالفات در داخل دو

اي به منظور سرنگون کردن آن وزیر مورد توجه شرکت  مانع از رسیدن او به تاج و تخت شود، در توطئه

، و در صدد محاکمۀ آنها )اکتبر 27(گوذوي این نقشه را کشف کرده، فردیناند و حامیان او را به زندان افکند .جست

آید وممکن است خواهان آزادي زندانیان شود،  دوماه بعد، چون خبر یافت که مورا به پیش می. به علت خیانت بر آمد

 17(از این رو مردم شهر سر به شورش برداشتند . آنها را آزاد کرد، و آماده شد تا همراه شاه و ملکه به آمریکا بگریزد

مورا، بنا به . پادشاه مبهوت به سود پسر خود از سلطنت کناره گرفت. اسیر و زندانی شد؛ گوذوي )1808مارس 

، گوذوي را آزاد ساخت، و از شناسایی فردیناند به عنوان )مارس 23(دستور ناپلئون، باقواي فرانسوي وارد مادرید شد 

تالران به ناپلئون توصیه کرد که تخت . تکارلوس استعفاي خود را لغو کرد، هرج و مرج باالگرف. پادشاه امتناع ورزید

  .و تاج اسپانیا را متصرف شود

وي هم از کارلوس چهارم و هم از . استفاده کرد -که احتماالً خود آن را به وجود آورده بود - ناپلئون از این فرصت

به منظور بازگرداندن ، )در حدود سی کیلومتري شمال مرز اسپانیا و فرانسه( فردیناند هفتم دعوت کرد که در بایون 

ناپلئون . آوریل 20آوریل وارد شد، و فردیناند در  14امپراطور در . نظم و ثبات در دولت اسپانیا، با وي مالقات کنند

آن جوان و مشاورش، کانون خوان کانون خوان اسکوییکویز، را به ناهار دعوت کرد، و به این نتیجه رسید که آن جوان 

آنقدر بالغ نیست که هیجانات مردم جلوگیري کند و اسپانیا را به صورت متحد سودمندي از لحاظ احساسات و عقل 

گیري را با اسکوییکویز در میان نهاد، و او نیز با اکراه آن را به اطالع فردیناند  وي این نتیجه. براي فرانسه نگاه دارد
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پدر خود به دست آورده است، وقاصدانی به  کنان گفت که وي تاج و تخت را بر اثر استعفاي ولیعهد اعتراض. رسانید

این قاصدان را گرفتند و گزارشهاي . مادرید فرستاد تا به حامیان خود بگوید که در برابر قدرت ناپلئون عاجز است

چون شایع شد که . آنان را نزد امپراطور آوردند؛ با وجود این، اخبار مربوط به وضع فردیناند به پایتخت اسپانیا رسید

آوریل به بایون رسیده و موراکه در مادرید به حکمروایی مشغول بود مأمور  30وس چهارم ملکه، و گوذوي در کارل

شده است که برادر پادشاه و پسر جوانتر و دخترش را به بایون بفرستد، مردم بدگمان شدند که مبادا ناپلئون بخواهد 

روزي که از مدتها پیش در تاریخ اسپانیا به  – 1808مه  2در . به سلطنت سلسلۀ بوربون در اسپانیا خاتمه دهد

گروهی خشمگین در برابر قصر سلطنتی گرد آمدند و کوشیدند که  - شهرت یافته است ) دوم مه(دوس دومایو  عنوان

اینان به طرف سربازان فرانسه که از کالسکۀ سلطنتی حفاظت . از حرکت شاهزاده و شاهزاده خانم جلوگیري کنند

گ انداختند؛ گفته شد که بعضی از این سربازان را قطعه قطعه کردند، مورا به سربازان خود دستور کردند سن می

این منظره را با قدرت تمام نشان داده و  -نقاش–چنین کردند، و گویا . دادکه به مردم تیراندازي کنند تا متفرق شوند

.سپانیا باال گرفتشورش در مادرید فرونشست، ولی در سراسر ا. به یادگار نهاده است

، هم کارلوس و هم فردیناند را به حضور خواست، و )مه5(هنگامی که گزارش این شورش دربایون به ناپلئون رسید 

اند اسپانیا بر اثر بیکفایتی آنها به  با حالت عصبانی ساختگی و حساب شدة خود آنها را مالمت کرد که چرا گذاشته

پدر و مادر، فرزند را به باد . متحد غیر قابل اعتمادي براي فرانسه بشود هرج و مرجی گرفتار و تبدیل به صورت

ناپلئون به آن جوان وحشتزده تا ساعت یازده شب مهلت . مالمت و ناسزا گرفتند و او را متهم به طرح قتل پدر کردند

ان اندازند و به سبب خیانت داد که استعفا کند، و در صورت امتناع، به پدر و مادرش سپرده خواهد شد تا او را به زند

کارلوس هم که بیشتر مشتاق امنیت و . فردیناند تسلیم شد، و تاج و تخت را به پدر خود بازگردانید. محاکمه کنند

آرامش بود تا قدرت، سلطنت را به ناپلئون تقدیم کرد، و او آن را به برادرش لویی واگذاشت که نپذیرفت؛ سپس آن را 

اي نداشت؛ و سرانجام آن را به ژوزف داد که در واقع اجباراً آن  ین مقام خطرناك چندان عالقهبه ژروم بخشید که به ا

. کارلوس، ماریالویسا، و گوذوي را به مارسی فرستاند تا درجایی راحت و زیرنظر محافظان بگذرانند. را پذیرفت

آنها را در قصر واالنسه در رفاه و امنیت نگاه فردیناند و برادرش را با عواید کافی آرام کردند، و تالران مأمور شد که 

کرد که معاملۀ سودمندي انجام داده است باتأنی به پاریس بازگشت، در حالی  سپس ناپلئون چون احساس می. دارد

  .گرفت که در هر قدم، به عنوان فرمانرواي شکست ناپذیر اروپا، مورد استقبال قرار می

ا شود با خشم وغضب براي تصدي جانشینی ژوزف به عنوان پادشاه ناپل به این مورا که انتظار داشت پادشاه اسپانی

وي به ناپل خوگرفته بود، و در . وارد مادرید شد 1808ژوئن  10ژوزف پس از توقف کوتاهی در بایون در . شهر رفت

روح قابل اشتعال  کرد که در ایتالیا باعث آرامش اسپانیاي عبوس و پرهیزگار، فقدان آن لذت زندگی را احساس می

اي به اسپانیا آورد که توسط ناپلئون بسرعت تنظیم  آزادیخواهانه وي یک قانون اساسی نیمه. شد مردمان جنوب می

) همان گونه که کارلوس چهارم اصرار کرده بود(نامۀ ناپلئون بود، ولی در آن  شده بود و داراي قسمت اعظم مواد قانون

. ژوزف نخست کوشید که فرمانروایی محبوب باشد. هب اسپانیا شناخته شده بودعنوان تنها مذ آیین کاتولیک به

دانستند که  بسیاري از آزادیخواهان اسپانیا از او طرفداري کردند؛ اشراف کناره گزیدند؛ و روحانیان او را فردي می

ا را، که کلیسا به آن برکت اي به مذهب ندارد؛ و عوام از این خبر متوحش شدند که ناپلئون سلسلۀ آنه واقعاً عالقه

داده بود، منقرض کرده و مردي را برجاي آن نهاده است که شاید یک کلمه اسپانیایی نداند، و کامالً فاقد قدرت 

. رهبري در آن زمان است

کرد، بر زبانها  هایی عبوس و درهم جلوه می خشمی که ابتدا به صورت چهره: شد خشم مردم بسرعت تشدید می

هاي کشاورزان در صدها محل قیام کرده، خود را سالحهاي کهن و  دسته. ال به صورت شورشی ظاهر شدجاري، و مآ
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آنان هر سرباز فرانسوي . چاقوهاي تیزي مسلح کردند؛ هر خانه به صورت زرادخانه، و هر جبه به صورت دامی درآمد

یان اسپانیایی در برابر تفنگهاي فرانسوي روحان. دادند ماند هدف قرارمی را که از سربازخانه یا جوخۀ خود دور می

به «دانستند و جماعات مسیحی را » لوتري، فراماسون، و بیدین«افراشتند، و ژوزف را مردي  صلیبهاي خود را برمی

  .به شورش فراخواندند» نام خداوند، مادر معصومش، و یوسف مقدس

کشیدن، گردن زدن، به دار آویختن، و به میخ خشم مردم باال گرفت و منجر به قطع عضو، اخته کردن، به صلیب 

لشکریان اسپانیا صفوف خود را . چنانکه گویا آن، را در تابلو معروف به مصائب جنگ نشان داده است -کشیدن شد

دوباره منظم کرده به شورشیان پیوستند؛ آتشبارهاي آنان پادگانهاي پراکندة فرانسویان را که سربازانی اندك داشتند 

کردند، چه هم با زمین آشنایی داشتند و هم مواجه با  اینان بمراتب بهتر از افسران فرانسوي کار می. بیدنددر هم کو

ژوئیۀ  20در ) در شمال شرقی قرطبه یا کورذووا(در بایلن . کمبود نفرات، تجهیزات و تازه کار بودن افراد نبودند

ان،د ضمن یکی از شرم  حاصرة قواي برتري درآمدهدو لشکر فرانسوي، که به اشتباه تصور می کردند در م 1808

نفر به اسارت درآمدند، و درجزیرة کوچک کابررا زندانی شدند؛  22‘800: آوررترین شکستهاي تاریخ تسلیم شدند

ژوزف و بقیۀ نیروها که از کمک نظامی عمدة قوایش . بسیاري از آنها بر اثر کمبود غذا و شیوع بیماري درگذشتند

کیلومتري شمال  250بودند از مادرید عقبنشینی کردند و در خطی دفاعی در طول رودخانۀ ابرو در  محروم مانده

در این ضمن دولت انگلیس، با این امیدواري که باقیماندة نیروي رو به زوال ژونو در  .شرقی پایتخت مستقر شدند

را با یک ناوگان و یک ) ولینگتن آینده دیوك آو(لیسبون دیگر از طرف اسپانیا تقویت نخواهد شد، سر آرثر ولزلی 

سربازان خود را در مصب رودخانۀ موندگو پیاده کرد، و بزودي  1808وي در اول ژوئیۀ . ارتش به پرتغال فرستاد

  . گروههایی از پیاده نظام پرتغالی به او پیوستند

سرباز وظیفه از  13‘000بود، با ژونو، که به جاي آماده نگاهداشتن سربازانش به عیش و نوش و استراحت پرداخته 

پرتغال . و شکستی سخت خورد) 1808اوت  21(سرباز ولزلی مواجه شد 19‘000لیسبون بیرون آمد و در ویمیرو با 

  .دوباره متحد انگلیس شد، و حملۀ فرانسه به شبه جزیرة ایبري ظاهراً به صورت شکستی کامل درآمد

به پاریس رسید، دریافت که  1808اوت  14یاالت غربی، هنگامی که در ناپلئون پس از دیدار پیروزمندانۀ خود ازا

کنند، و در صددند که اتحادیۀ دیگري علیه این نابودکنندة  دشمنان سنتی او از شکستهاي فرانسه اظهار شادي می

ون از صلح مترنیخ، سفیر اتریش در پاریس، با ناپلئ. رسید تشکیل دهند ملتها که خود اکنون قابل شکست به نظر می

فرایهرفوم اوندتسوم شتاین، صدر اعظم پروس، کشوري که سخت . ریخت گفت ولی طرح جنگ را می سخن می

در اینجا جنگ میان فرانسه و اتریش به نظر «: مشتاق آزاد شدن بود، درماه اوت این سال به دوستی چنین نوشت

ناپلئون، که عمالش آن نامه را به دست آورده بودند، با » .آید، و سرنوشت اروپا را تعیین خواهد کرد ناپذیر می اجنتاب

ناپلئون در انتخاب راهی که  ».جنگ تا بهار به تعویق افتاد«: این عقیده موافق بود، و به برادر خود لویی نوشت

خود را که هرگز شکست نخورده است به اسپانیا ببرد؛ » ارتش بزرگ«آیا باید . بایستی در پیش گیرد مردد بود می

شورش را فرونشاند؛ ولزلی را مجبور به فرار به سوي کشتیهاي خود کند؛ شکافی را که با توجه به وضع پرتغال در 

محاصرة بري ایجاد شده است ببندد؛ و با این خطر مواجه شود که اتریش و پروس، ضمن اشتغال بهترین سربازان 

اي  ساندر، در تیلزیت، قول داده بود که از چنین حملهفرانسه در هزاران کیلومتر دورتر، به فرانسه حمله کنند؟ آلک

ضمن گرفتاري او در اسپانیا جلوگیري کند؛ ولی آیا تزار به قولی که تحت فشار داده بود وفا خواهد کرد؟ شاید به او 

از  ناپلئون تزار را به کنفرانسی در ارفورت دعوت کرد تا او را تحت تاثیر کهکشانی.بتوان امتیازات بیشتري داد

  .ستارگان سیاسی قرار دهد و به ایفاي قول مجبورش کند
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III - 1808اکتبر 14-سپتامبر 27: جمع بزرگان درارفورت  

همۀ پادشاهان و . شود ناپلئون براي آن کنفرانس چنان خود را به دقت مجهز کرد که گویی براي جنگی آماده می

اي آمدند  از این عده به اندازه. رکاب خود در آنجا حضور یابنداي شاهانه و با ملتزمین  دوکها را دعوت کرد که به شیوه

ناپلئون نه تنها خانواده بلکه بیشتر . که در خاطرات چاپ شدة تالران نام آنها سه صفحۀ فهرست را دربرگرفته است

ق ساختن سرداران خود را با خود آورد، و از تالران خواست که از گوشۀ عزلت بیرون آید و به شامپانیی در منطب

همچنین به کنت دو رموزا دستور داد که بهترین بازیگران . مذاکرات و نتایج با آیین و آداب ظاهري یاري دهد

آوردن بهترین تراژدیهاي کالسیک درام فرانسه  صحنه را با همۀ اسباب الزم براي روي -از جمله تالما - فرانسز - کمدي

اي  زیرا هیچ مذاکره. راطور روسیه را با منظرة قدرت خود ذخیره کنمخواهم که امپ می«: در این باره گفت. حاضر کند

آن ماه مسافت هشت کیلومتر را  28سپتامبر به ارفورت رسید، و در  27وي در  ».نیست که بر اثر آن آسانتر نشود

شده بود،  همه گونه وسایل براي خشنودي تزار آماده. سواره جهت استقبال ازآلکساندر و همراهان روسی او طی کرد

صورت قسمتی از  جز اینکه ناپلئون تردیدي باقی نگذاشت که میزبان است و آن هم در شهري آلمانی که به

آلکساندر فریب هدایا و چاپلوسیها را نخورد، اما ناپلئون نیز از هیچ گونه راه و رسم . امپراطوري فرانسه درآمده است

که در نهان به وي نظر  - هاي تالران افسونهاي ناپلئون براثر توصیه مقاومت آلکساندر در برابر. دوستی فروگذار نکرد

بیشتر شد، و استدالل تالران این بود که اتریش کانون آن تمدن اروپایی  - داد از اتریش حمایت کند نه از فرانسه 

ست، ولی فرانسه متمدن ا«همچنین گفت که . است که، به عقیدة وي، ناپلئون درصدد تخریب آن است، نه فرانسه

گذشته از این، تقویت فرانسه چگونه به سود روسیه خواهد بود؟ هنگامی که ناپلئون در » فرمانروایش متمدن نیست

صدد تحکیم اتحاد به وسیلۀ ازدواج با خواهر تزار به نام گراند دوشس آنا برآمد، تالران به تزار توصیه کرد که با این 

به بهانۀ اینکه این کارها در دست تزاریناست، در پاسخ دادن به پیشنهاد  گر پیشنهاد مخالفت کند، و آن روسی حیله

تزار به پاداش این عمل زمینۀ ازدواج برادرزادة آن دیپلمات را با دوشس دینووارث دوکنشین . ناپلئون طفره رفت

ملتها نه تنها اروپا را با  تالران بعدها ازخیانت خود چنین دفاع کرد که اشتهاي ناپلئون به بلعیدن. کورالند فراهم آورد

شد؛ به عقیدة او خیانتش به ناپلئون به منزلۀ  کرد، بلکه منجر به اضمحالل و تجزیۀ فرانسه می جنگ فرسوده می

.اما از این زمان به بعد آداب نیکوي او تأثیر بدي در همه جا باقی گذاشت. وفاداري به فرانسه بوده است

سپتامبر  29در . مشهورترین فرد از اتباع خودرا دعوت کرد تا به ارفورت بیاید وایمار - در طی کنفرانس، دوك ساکس

ناپلئون، چون نام گوته را در فهرستی از افراد تازه وارد دید، از دوك تقاضا کرد که موجبات مالقات او را با آن شاعر 

که «دانست  می» رین مغز متفکريبزرگت«، زیرا ناپلئون را )اکتبر 2(گوته باخشنودي وارد شد . فیلسوف فراهم آرد

وي هنگام چاشت خوردن . و، کامالً با متحد ساختن اروپا زیر نظر چنین فردي موافق بود» جهان به خود دیده است

تالران در خاطرات خود آنچه را که مدعی بود . امپراطور با تالران، برتیه، ساواري، و ژنرال دارو به حضور او رسید

فلیکس مولر، یکی از قضات اهل و ایمارکه همراه گوته . (باشد ذکر کرده است یدار مشهور میخاطرة دقیقی از این د

 …. آقاي گوته، از دیدن شما مشعوفم«:ناپلئون گفت .)بود، گزارشی داده است که با آن فقط قدري تفاوت دارد

 …. کنید شور من ظلم میاعلیحضرتا، شما به ک« ».ترین شاعر درامنویس آلمان هستید دانم که شما برجسته می

. شناسم کنم که آنها را خوب نمی اعتراف می« ».شیلر، لسینگ، و ویالنت مسلماً معروف حضور اعلیحضرت هستند

کنید، جایی که مشهورترین  شما معموالً در وایمار زندگی می …. ام اثر شیلر را خوانده» جنگ سی ساله«ولی تاریخ 

اعلیحضرتا، در آنجا تحت حمایت بیشتري هستند، ولی در زمان حال تنها « »!کنند ادباي آلمان با یکدیگر مالقات می

شدم اگر آقاي  خیلی خوشحال می« ».یک مرد در وایمار است که در سراسر اروپا شهرت دارد، و آن هم ویالنت است

دارم که بی درنگ  اگر اعلیحضرت به بنده اجازه بفرمایند که از او خواهش کنم، اطمینان« ».دیدم ویالنت را می
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ولی من نه؛ اما در این « ».آید بلی، اعلیحضرتا، از او بسیار خوشم می« »آید؟ از تاسیت خوشتان می« …».خواهد آمد

دوك مرا به آنجا . در وایمار به بازدید او خواهم رفت. به ویالنت بنویسید که اینجا بیاید. باره بعداً صحبت خواهیم کرد

چند  !مرد این است: شود که چون گوته از اتاق بیرون رفت ناپلئون به برتیه و دارو گفت یگفته م ».دعوت کرده است

احتماالً از حافظه و خاطرات خود استمداد . روز بعد، ناپلئون در میان گروهی از بزرگان از گوته و ویالنت پذیرایی کرد

آقاي ویالنت، ما آثار شما را در « :گفت کرد، مانند منتقدي ادبی، که به اطالعات خود اعتماد دارد، سخن می می

اعلیحضرتا، اگر « ».گوییم هستید ما به شما ولتر آلمان می» ابرون«شما مؤلف آگاتون و . فرانسه بسیار دوست داریم

شما و » اگاتون«شما » دیوگنس«بگویید ببینم، آقاي ویالنت  ». …این مقایسه درست هم باشد، خوشامدگویی است

ابر مردي مثل . به سبکی مبهم نوشته شده که تخیل را با تاریخ و تاریخ را با تخیل آمیخته استشما » پرگرینوس«

ترسم که در این باره زیاد حرف بزنم، زیرا سر  ولی می …. شما باید هر سبکی را به طور واضح از یکدیگر متمایز کند

کیلومتري و  25ر، ناپلئون و میهمانان تا حدود اکتب 5در  ».و کارم با مردي است که بیش از من از موضوع اطالع دارد

پس از شکاري درینا، و دیدن نمایش مرگ قیصر در تئاتر وایمار، میزبانان و میهمانان در مجلس . ایمار پیش راندند

ولی . رقصی شرکت کردند که عظمت محیط و فریبندگی زنان آن بزودي باعث شد که اشعار ولتررا فراموش کنند

ناپلئون دربارة دو . آنها ادیبان دیگري را با خود آوردند. اي رفت و گوته و ویالنت را به حضور خواست شهناپلئون به گو

انگیز خوب باید  یک درام غم :با آنها، مخصوصاً با ویالنت، سخن گفت -تاریخ و آثار تاسیت - موضوع مورد عالقۀ خود

بهترین تاریخها . لحاظ این نوع درام باالتر از تاریخ استاز یک . ترین مکتب افراد برتر تلقی شود به منزلۀ شایسته

شوند، تحت تاثیرات  گیرد؛ وقتی که افراد جمع می وقتی که انسان تنهاست زیاد تحت تأثیر قرار نمی. تأثیر کمی دارد

  .شوند قویتر و پایدارتر واقع می

آیا . کنید، هرگز چیزي به من یاد نداد یدهم که تاسیت تاریخدان، که از او همیشه نقل قول م به شما اطمینان می

ترین  تر باشد؟ او در ساده توانید کسی را پیدا کنید که بیشتر از او از نژاد بشر بدگویی کند و از او غیرمنصف می

ي »ها سالنامه«کتاب  …شمارد ترین افراد می بیند؛ امپراطوران را به منزلۀ پست هایی جنایتکارانه می اقدامات، انگیزه

اي از مدارك زندانهاي روم است، و همیشه مربوط به اتهامات، محکومان، و افرادي است  تاریخ نیست، بلکه خالصهاو 

گویم، آقاي ویالنت؟ ولی  راست نمی …!چقدر غامض است! اي چه سبک پیچیده …زنند که رگ خود را در حمام می

  .رقصد لکساندر چه خوب میببینید تزار آ. ایم که دربارة تاسیت حرف بزنیم اینجا نیامده …

سوئتونیوس و دیوکاسیوس «ویالنت مغلوب نشد، و از تاسیت با شجاعت و ادب سخن گفت، و خاطر نشان ساخت که 

انگیزتر از  گویند تا تاسیت، و آن هم با بیانی نارسا، در صورتی که هیچ چیز شگفت از تعداد بیشتري جنایت سخن می

اثر نبوغ تاسیت، انسان تصور  با توجه به «: اي جسورانه به ناپلئون اظهار داشت و سپس با اشاره» .قلم تاسیت نیست

گوید که به آن خوبی  اما وقتی از امپراطورانی سخن می ….کند که او فقط جمهوري مردم را دوست داشت می

زیباترین کشف بر او   کند که هنر حکومت در نظر امپراطوري و آزادي را با یکدیگر تلفیق کردند، انسان احساس می

کند مجازات  اعلیحضرتا، اگر واقعیت داشته باشد که بگوییم جبارانی را که او تصویر می …. روي زمین است

هاي فرمانروایان خوب را ترسیم کند و آنان را از افتخار آینده  شوند، واقعتر این خواهد بود که بگوییم هرگاه چهره می

شنوندگان از این حاضر جوابی تند مشعوف شدند، و ناپلئون اندکی آشفته  ».دده مند سازد، به آنها پاداش می بهره

طرف من قویتر از آن است که بتوانم با او مجادله کنم، آقاي ویالنت، و شما هیچ یک از مزایاي خود «: گشت، و گفت

فردا به ارفورت بر . همد به این موضوع به اشکال تن در می ….ام خواهم بگویم مغلوب شده نمی …اید را ازیاد نبرده

  .از این مالقات بعدي آنها گزارشی در دست نیست» .گردم، و مباحثات خودمان را ادامه خواهیم داد می
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ناپلئون به گوته اصرار کرد که بیاید و در پاریس زندگی کند، و به . اکتبر بیشتر مهمانان به ارفورت بازگشته بودند 7تا 

براي مشاهدات و موضوعات بسیاري براي ابداعات شاعرانۀ خودتان خواهید در آنجا محیط بزرگتري «: او گفت

  .اکتبر، امپراطور نشان لژیون دو نور را به گوته و ویالنت اعطا کرد 14در » .داشت

هاي خود را تجدید و متقابالً تعهد کرده  اي را تنظیم وعهدنامه در این ضمن وزیران امور خارجۀ دو کشور موافقت نامه

نیز قرار شد آلکساندر در . که در صورتی که مورد حملۀ دولت ثالثی قرار بگیرند، به کمک یکدیگر بشتابندبودند 

توانست با دعاي خیر تزار به سوي  تصرف واالکیا و مولداویا آزاد باشد، ولی نه در تصرف ترکیۀ عثمانی؛ ناپلئون نیز می

روز بعد امپراطوران از ارفورت بیرون رفتند؛ مدتی نیز در کنار  دو. اکتبر عهدنامه به امضا رسید 12در . اسپانیا برود

ولی . (هم اسب راندند؛ پیش از جدا شدن، یکدیگر را در آغوش گرفتند، وقول دادند که باز هم با هم مالقات کنند

لشکر «ناپلئون مطمئن تر از زمانی که آمده بود به پاریس بازگشت، ولی تصمیم داشت که .) دیگر مالقات نکردند

  .را به اسپانیا ببرد و برادرش ژوزف را دوباره برتخت نامقبول اسپانیا بنشاند» بزرگ

IV - 1809ژانویۀ  16-1808اکتبر  29:جنگ دوم شبه جزیره  

کرد که  امپراطور بخوبی احساس می. تند، پیروزمندانه، و بیهوده: این جنگ، جنگی نمونه از مصافهاي ناپلئون است

آنها با او همعقیده بودند که جنگهاي او در . گها موجب مخالفت روز افزون ملت فرانسه شده استتسلسل بی پایان جن

کردند  چیدند؛ ولی احساس می جبهۀ شرق توسط دولتهایی برپا شده بود که به منظور از بین بردن انقالب توطئه می

وي این احساس را . ل خشمگین بودندشود، ومخصوصاً از ریخته شدن آن در اسپانیا و پرتغا که خونشان کشیده می

همان گونه که او با نظري به گذشته (کرد، و بیم داشت که تسلط خود را بر ملت از دست بدهد، ولی  درك می

» .آرزوها و ادعاهاي بوربونها، رها کنمها و هاي انگلیسیها وتوطئه را در برابر دسیسه جزیره شبهمحال بود که «) گفت می

گرفت که از طریق  شد تحت استیالي سربازان انگلیس قرار می اگر اسپانیا به طور مطمئن وابسته به فرانسه نمی

توانست طال و نقرة  شد، پس از مدت کوتاهی، انگلیس می تاختند؛ و اگر چنین می برآن می -قادس–پرتغال وکادیث 

آوري کند، و آن را به صورت کمکهاي مالی جهت ایجاد اتحادیۀ  اسپانیا یا پرتغال را جمعمستعمرات امریکایی 

بایستی جنگهاي بیشتري مانند مارنگو، اوسترلیتز، ینا بر پا  جدیدي علیه فرانسه به کار ببرد؛ در آن صورت می

یسی امکان داشت که بازرگانان تنها به وسیلۀ محاصرة شدید مرزها به منظور جلوگیري از ورود کاالهاي انگل …شود

.لندن سخن از صلح بگویند

ناپلئون در چند قلعه پادگانهایی براي جلوگیري از حمالت ناگهانی اتریش یا پروس به جاي گذاشت و به صد وپنجاه 

 هزار سربازي که ژوزف در این وپنج دستور داد که از طریق پیرنه بگذرند و به شصت» ارتش بزرگ«هزار نفر سرباز 

اکتبر از پاریس در حالی بیرون آمد که نقشه جنگی خود را  29خود او در . ضمن در ویتوریا جمع کرده بود بپیوندند

کوشید که قواي ژوزف را محاصره کند؛ ناپلئون به برادر خود دستور داد که از جنگ  ارتش اسپانیا می. کشیده بود

ناپلئون پس . د و قواي خود را پخش کند و از تمرکز آن بکاهداي پیش بیای بپرهیزد، و بگذارد که دشمن در نیمدایره

از رسیدن به نزدیکی ویتوریا، قسمتی از سربازان خود را براي حمله به مرکز قواي اسپانیا گسیل داشت؛ مرکز دشمن 

یک لشکر دیگر فرانسوي بورگوس را به تصرف درآورد . درهم شکسته شد و اسپانیاییها رو به هزیمت نهادند

اي ملزي  ؛ لشکریان دیگر، به رهبري نه والن در توذالیک لشکر اسپانیایی را به رهبري خوسه دپاالفوخ)نوامبر10(

وناپلئون » ارتش بزرگ«اسپانیاییها چون دیدند که سربازان و سردارانشان قادر به مقاومت در برابر . شکست دادند

چون شنید که بعضی از سربازانش . مپراطور به مادرید درآمددسامبر ا 4نیستند، دوباره در والیات پراکنده شدند؛ در 

  .شروع به غارت کردند، دو تن ازآنان را اعدام کرد؛ و الجرم غارت متوقف شد
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ناپلئون حکومتی نظامی در شهر برقرار و یک پادگان نیرومند در آن به جاي گذاشت وخود در پنج کیلومتري مادرید، 

) دسامبر 4(یک سلسله فرامین صادر کرد  آفریند، ا، مانند خدایی که جهانی را میدر آنج. در شامارتین، مستقر شد

» فرزند انقالب«بعضی از مواد آن هنوز او را به صورت . که، از جمله، شامل یک قانون اساسی جدید براي اسپانیا بود

:دهد نشان می

تمام تعهدات شخصی، تمام حقوق . شود یاین فرمان، حقوق ملوك الطوایفی در اسپانیا ملغی م از تاریخ انتشار

هرکس که از قوانین اطاعت کند آزادخواهد بود که . رود تمام انحصارات ملوك الطوایفی از میان می …انحصاري

دادگاه تفتیش افکار، به سبب تناقض آن باحاکمیت و قدرت . هرگونه پیشه و صنعتی را بدون قید و شرط برگزیند

این دادگاه ضبط خواهد شد و به تصرف دولت اسپانیا در خواهد آمد، و به صورت  اموال. شود مدنی، ملغی می

  .اي براي وامهاي تضمینی خواهد بود پشتوانه

به یک  …هاي اسپانیا صومعه …اند هاي مختلف راهبان به طرزي ناشایست افزایش یافته اینکه اعضاي فرقه با توجه به

این  با توجه به …تقلیل خواهد یافت …اعضاي چندین صومعۀ یک فرقه سوم تعداد کنونی آنها، از طریق یکی کردن 

ایاالت را از  شود خطوط گمرکی است که حقیقت که سازمانی که بیش از همه مانع پیشرفت داخلی اسپانیا می

  .سدي که میان استانها وجود دارد باید از میان برود …کند یکدیگر جدا می

ها، و  ن قانون اساسی را در مقابل مخالفت فعال اشراف متعدي، روحانیان صومعهتوانست چنی اي نظامی می تنها سلطه

ولی آن سلطه . بودند اجرا کند مردمی که بر اثر گذشت روزگار به رهبري فئودالها ومذهبی تسلی بخش خوگرفته

ابله با اتریش مبارزه ناپلئون براي مق» ارتش بزرگ«ولزلی هنوز در پرتغال پیروز بود، و به محض آنکه . متزلزل بود 

این، یک لشکر انگلیسی مرکب از بیست هزار سرباز به  گذشته از. برد شد، ولزلی به اسپانیا حمله می طلب احضار می

این قصد که  دسامبر ساالمانکا را ترك کرد و به طرف شمال شرقی به حرکت درآمد با  13رهبري سرجان مور در 

العمل  درنگ عکس این مبارزه طلبی بی ناپلئون در برابر. گوس، در هم شکندلشکر تحت فرمان سولت را، نزدیک بور

اي از فرانسویان را از روي سیراد گواداراما عبورداده به طرف شمال رهبري کرد، به امید آنکه  نشان داد و قواي عمده

ود را علیه آن توانست هوش و نیروي انسانی خ این عمل الاقل می  به پشت ستونهاي مور حمله کند؛ وي با

عبور از گردنۀ گواداراما در نیمۀ زمستان براي سربازانش . شدند به کار برد انگلیسیهایی که از طرف دریا حمایت می

کردند و تقریباً نزدیک به  بردند و ناله می بود؛ آنها رنج می 1800تر از رنج عبور از آلپ در  عذابی بمراتب سخت

چون بیم داشت که  -مور از حرکت او آگاهی یافت، و. ترك تعقیب دشمن نبود شورش بودند، ولی ناپلئون حاضر به

 400قواي خود را با شتاب، از روي سرزمینی ناهموار و پوشیده از برف به طول  - میان دو لشکر فرانسوي گرفتار شود

  .کیلومتر، به طرف غرب در جانب الکورونیا برد تا بتواند به ناوگان انگلیسی پناه ببرد

اي که از دو  این محل بر اثر اخبار نگران کننده ، در آستورگا به نزدیکی آنها رسید، ولی در1809لئون در دوم ژانویۀ ناپ

کرد؛ در  در اتریش، مهیندوك کارل لودویگ، با فعالیت، خود را آمادة جنگ می: محل رسید مجبور به توقف شد

را را به جاي ناپلئون بنشانند امپراطور کار تعقیب موررا به اي بودند تا مو نقشه پاریس، تالران و فوشه مشغول طرح

سولت پس از رفتن امپراطور از سرعت عمل خود کاست، وهنگامی به . سولت واگذاشت، و شتابان به فرانسه بازگشت

دست اي قهرمانانه  مور از پشت سر به حمله. الکورونیا رسید که بیشتر انگلیسیها به کشتیهاي خود سوار شده بودند

وي بسختی مجروح شد، ولی تازمانی که سوار شدن بر . زد تا بر آخرین مراحل سوار شدن بر کشتی نظارت کند

اگر فرصت داشته بودم که انگلیسیها را تعقیب کنم، «: ناپلئون با اظهار تأسف گفت. کشتی به پایان نرسید جان نسپرد

.نها نه تنها فرار کردند، بلکه بازگشتندآ» .توانست جان سالم به در برد یک نفر از آنها هم نمی
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V - 1809:فوشه تالران و اتریش  

. هایی نیز در حال تکوین است دریافت که در میان نارضایی عمومی توطئه) ژانویه 23(ناپلئون پس از ورود به پاریس 

پانیاییها سرسختانه است و دادند که مقاومت اس سربازانی که در جبهه بودند با نامه به صدها خانوادة فرانسوي خبر می

شود؛ و ولزلی، پس از افزایش و تقویت قوا، بزودي جهت طرد ژوزف از مادرید به حرکت در خواهد  دوباره تجدید می

ظاهراً جنگ ادامه خواهد یافت، و جوانان فرانسوي هر سال احضار خواهند شد تا دولتی را بر اسپانیاییها تحمیل . آمد

رغم اقدامات  سلطنت طلبان فرانسه، علی. ومند آنها و مخالف با غرور و خونشان استکنند که دشمن کلیسا نیر

این توطئه گران در  هاي خودرا به منظور خلع او از سرگرفته بودند؛ شش تن از ناپلئون در جهت ارضاي آنها، توطئه

د استمدادهاي برادرش رنه که در گرفتار و اعدام شده بودند؛ یکی دیگر به نام آرمان دوشاتو بریان، که با وجو 1808

چندین نفر از ژاکوبنها به علل مختلف در راه همان . اعدام شد 1809آن وقت مشهورترین نویسندة فرانسوي بود، در 

: یافت حتی در میان اعضاي دولت امپراطوري نارضایی علیه ناپلئون افزایش می. هدف مشغول توطئه چینی بودند

امپراطور دیوانه است، کامالً دیوانه؛ او «: گفت آورد، و دوکرس به طور آشکار، و می زبان می فونتان آن را با احتیاط به

هاي قتل، بارها مورد تشویق  فوشه رئیس پلیس، به سبب کشف توطئه» .بزودي خود و همۀ ما را بدبخت خواهد کرد

شد و از آینده و سقوط اجنتاب ناپذیر  یناپلئون قرار گرفته بود، ولی بتدریج نسبت به سیاستهاي ارباب خود بدگمان م

کرد که دیر یا زود دولتهاي مغلوب ولی مغرور اتریش و پروس، و دولت روس که ظاهراً  احساس می. خویش نگران

. کنندة فرانسه قیام کنند طرفدار فرانسه بود، به کمک طالي بریتانیا، دوباره متحد خواهند شد تا علیه سلطۀ ناراحت

آینده کشته شود؛ مگر ممکن نیست که تیراندازي او را بیابد و به   ناپلئون ممکن است ضمن نبردي دراین،  گذشته از

آیا   ایستاده بود خاتمه داد؟ زندگی او خاتمه دهد، همچنانکه تیراندازي در همان اوقات به زندگی ژنرالی که در کنارش

این کشور را در برابر دشمنانش بالدفاع  واهد کرد، ومرگ ناگهانی او، بدون وارث، فرانسه را گرفتار هرج و مرج نخ

نخواهد گذاشت؟ شاید امکان داشت که تالران را ترغیب کنند که به اتفاق دیگران از مورا بخواهد که برتختی که در 

 اینکه فوشه و تالران توافق کردند که در 1808دسامبر  20در . ماند بنشیند نتیجۀ اسارت یا مرگ ناپلئون خالی می

رسانید » بانوي مادر«این خبر آگاه شد و آن را به اطالع  اوژن دوبو آرنه از. مورا مرد مورد نظر آنهاست؛ و مورا پذیرفت

.و او نیز فرزندش را که در اسپانیا بود در جریان امر قرار داد

جات افراد بود، ولی تالران کرد تا خطاي تالران را؛ نصایح فوشه غالباً در جهت ن ناپلئون خطاي فوشه را زودتر عفو می

انگن و تصرف اسپانیا را توصیه کرده بود، و احتماالً در مسئولیت سرد شدن روزافزون آلکساندر سهمی /اعدام دوك د

ناپلئون چون تالران را در شوراي دولتی دید، خشم خود را که مدتها آن را پنهان نگاه  1809ژانویۀ  24در . داشت

اید بگویید که دربارة  آقا، شما چطور جرئت کرده«: ی علنی و شدید ابراز داشته گفتداشته بود به صورت سرزنش

 …!دانستید اید بگویید که هیچ چیز دربارة جنگ اسپانیا نمی دانستید؛ شما چطور جرئت کرده مرگ انگن چیزي نمی

هاي خودتان  اید که در نامه ش کردهاید که کتباً به من توصیه کردید که انگن را اعدام کنم؟ مگر فرامو مگر از یاد برده

یعنی خانوادة خود را برتخت سلطنت اسپانیا مستقر [کردید که سیاست لویی چهاردهم را احیا کنم  به من توصیه می

این حرف، خوب گوش   به«: داد، فریاد زد آنگاه، در حالی که مشت خود را در برابر چهرة تالران تکان می» ]سازم؟

اید، اولین کسی خواهید بود که خرد خواهید  برپا شود، شما بدون توجه به سهمی که درآن داشتهاگر انقالبی : کنید

تالران لنگ لنگان . پس از آن، امپراطور بسرعت از اتاق بیرون رفت» .شما کثافتی در جوراب ابریشمی هستید …!شد

نین مرد بزرگی چنین اخالق بدي باعث تأسف است که چ«: به دنبال او حرکت کرد و به اعضاي شوراي دولتی گفت

بعد هم . روز بعد، ناپلئون تالران را که رئیس تشریفات سلطنتی بود از کار برکنار و حقوقش را قطع کرد» !داشته باشد

هنوز  1812در . همچنانکه عادت او بود، از خشم خود متأسف شد، و اعتراضی به حضور مداوم تالران در دربار نکرد
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تالران هیچ فرصتی را جهت برانداختن » .ام تالران با کفایت ترین وزیري است که تاکنون داشته«: توانست بگوید می

  .ناپلئون از دست نداد

سراسر کشور از غنی تا فقیر، ظاهراً مشتاق کوششی بود تا خود را از صلح دشواري . داد اتریش سهم خود را انجام می

گفت که  قط امپراطور فرانسیس اول تردید داشت، و اعتراض کنان میف. که ناپلئون بر کشور تحمیل کرده بود برهاند

: اي ارسال داشت کننده کشاند، تالران پیام دلگرم کشور ا به ورشکستگی می. یابد پولی که براي ارتش اختصاص می

پلئون متزلزل ارتش بزرگ ناپلئون در اسپانیا در باتالق فرورفته است، مردم فرانسه شدیداً با جنگ مخالفند؛ وضع نا«

است که اتریش ضربه را وارد  کرد، عقیده داشت که هنگام آن رسیده این زمان اظهار تردید می مترنیخ، که تا» .است

اي نخواهد داشت که لشگر  ناپلئون به دولت اتریش اخطار کرد که اگر همچنان خود را مسلح کند، وي چاره. سازد

ناپلئون از آلکساندر . اتریشیها به مسلح کردن خود ادامه دادند. دیگري به هر قیمتی که شده است آماده سازد

این مفهوم که کار را به تعویق  بر رعایت احتیاط نزد آنها فرستاد، به  مبنی  خواست که به آنها اخطار کند؛ تزار پیامی

سرباز نیز از  100‘000وند، و سرباز را به زیر پرچم فراخ 100‘000ناپلئون دو لشکر را از اسپانیا احضار کرد، . بیندازند

این تعداد را  شد، و این اتحادیه که در صورت غلبۀ اتریش بر فرانسه، به حیاتش خاتمه داده می. اتحادیۀ راین خواست

اي هم مرکب از  نیروي جداگانه. سرباز در تحت فرمان داشت 310‘000، ناپلئون 1809نزد ناپلئون فرستاد؛ تا آوریل 

السلطنه در برابر لشکري اتریشی که به رهبري  ایتالیایی براي حمایت از اوژن نایب  20‘000 فرانسوي و 720‘000

سرباز  200‘000آوریل، مهیندوك کارل لودویک با  9در . ایتالیا فرستاده شده بود تشکیل یافت  مهیندوك یوهان به

در . اي داد ضا کرد و قول کمکهاي مالی تازهآوریل، انگلستان عهدنامۀ جدیدي با اتریش ام 12در . به باواریا حمله برد

: قبل از حرکت، به اعضاي نگران دربار خود گفت. آوریل، ناپلئون از پاریس حرکت کرد وعازم ستراسبورگ شد 13

آوریل؛ به قواي عمدة خود در دوناوورت در کنار  17در » .ظرف دو ماه اتریش را مجبور به خلع سالح خواهم کرد«

.ستورهایی نهایی براي آرایش نیروها صادر کرددانوب رسید، و د

) آوریل 22(در اکمیول ). آوریل 20و  19(فرانسویها به پیروزیهاي مختصري در آبنزبرگ والنتسهوت نایل شدند 

این حال لشکرهاي خود  اي کوبنده علیه جناح چپ مهیندوك کارل لودویگ دست زد، و در مارشال داوو به حمله

. سرباز از دست داد، به طرف بومن عقبنشینی کرد 30‘000ن حلمه برد؛ کارل پس از آنکه ناپلئون به قلب دشم

مه، پس از تحمل صدمات بسیار و عبور از قسمت راست دانوب که حدود  12ناپلئون به سوي وین پیش رفت، و در 

کارل قواي خود را دوباره  در این ضمن،. این شهر شد کرد وارد  هزار متر عرض داشت و دشمن دلیرانه از آن دفاع می

ناپلئون درصدد بر آمد که دوباره از آن عبور کند، . منظم ساخت و آن را به طرف ساحل چپ رودخانه در اسلینگ برد

اما آب دانوب که بر اثر سیالب در حال افزایش بود پلهاي . به امید آنکه آن مهیندوك را در نبردي قاطع شکست دهد

بایستی برجاي گذاشته شود؛ الجرم، در  اي از مهمات می ی از ارتش فرانسه و بخش عمدهعمده را با خود برد؛ قسمت

ناپلئون پس از آنکه . سرباز اتریش یافتند 115‘000سرباز ناپلئون خود را در صحنۀ نبرد در برابر  60‘000مه  22

ده دستو داد که به هر طریقی نفر باقیمان 40‘000به  - والن محبوب در میان آنها بود -سرباز از دست داد 20‘000

این زد و خورد در سراسر اروپا  سرباز از دست داده بودند، ولی 23‘000اتریشیها . دانند دوباره ازدانوب بگذرند که می

نگریستند، و حاضر  پروس و روسیه به نتیجۀ کار با اشتیاق می. به منزلۀ شکستی مصیبت بار براي ناپلئون تلقی شد

مدت از دست فرمانروایان  این بیفتند که در سراسر  ر تشویق شوند به جان آن دو دولت مزاحمیبودند که اگر بیشت

.فئودالیته گریخته بود

اش،  رغم حکومت مردمی پایگاه او در میالن، علی. السلطنه در ترازوي حوادث متزلزل بود ایتالیا سرنوشت اوژن نایب در 

اي با قواي خود جهت  العاده اوژن با هراس فوق. اپلئون با پاپ، سست شده بودبر اثر نارضایی روز افزون مردم از رفتار ن
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آوریل شکست خورد، و اگر یوهان، به محض  16وي در تالیامنتو در . مقابله با مهیندوك یوهان به طرف شرق رفت

اوژن . شد بدتر می شنیدن خبر پیروزي ناپلئون در اکمیول به امید بیهودة نجات دادن وین بازنگشته بود، وضع اوژن

ایتالیا، به طرف شمال به حرکت درآمد، و در زمانی به او   براي تقویت نیروي پدرخواندة خود، ولو با به خطر انداختن

  .رسید که توانست در نبرد واگرام شرکت جوید

بر دانوب بست؛ و  اي پس از طرد قواي فرانسه در اسلینگ، ناپلئون نیروها و توپخانۀ خود را تقویت کرد؛ پلهاي تازه

متر تا ساحل چپ فاصله دارد به عنوان اردوگاه و زرادخانه  120جزیرة لوباي را که در آن رودخانه واقع است و فقط 

کارل لودویگ چون . ژوئیه، به سربازان خود دستور داد که دوباره از رودخانه بگذرند 4در . کامالً مستحکم ساخت

نفر  187‘000مال عقبنشینی کرد؛ ناپلئون به تعقیب او پرداخت، و در واگرام شمار دشمن را بیشتر دید، به طرف ش

نفر اتریشی و متفقیق آنها، در یکی از خونینترین نبردهاي تاریخ، با یکدیگر  136‘000فرانسوي و متفقین آنها با 

ئون از حیث نیرو و اتریشیها بخوبی جنگیدند، و چند بار به پیروزي نزدیک شدند؛ ولی برتري ناپل. مواجه شدند

 50‘000دادن  مسابقۀ خودکشی، کارل با ازدست) 1809ژانویۀ  6-5(تاکتیک کفۀ ترازو را برگردانید، وپس از دو روز 

نفر سرباز داشت، در  153‘000نفر از دست داد، ولی هنوز  34‘000ناپلئون . نفر دستور عقبنشینی را صادر کرد

. این هنگام، برتري قوا دو به یک به سود ناپلئون بود نفر بود، در  86‘000صورتی که تعداد سربازان کارل تنها 

  .مهیندوك نومید تقاضاي متارکۀ جنگ کرد، ناپلئون با خوشوقتی آن را پذیرفت

توانست  وي در شونبرون با مادام والوسکا اقامت گزید و از شنیدن خبر آبستنی او بسیار شاد شد؛ دیگر چه کسی می

است؟ شوهر سالخوردة ماري آنقدر جوانمرد بود که ) ناپلئون(زفین کودکی براي او نزایید، تقصیر او بگوید که اگر ژو

بیوفایی آشکار همسر خود را ببخشد؛ وي او را به ملک خود در لهستان دعوت کرد و حاضر شد که کودك را از آن 

  .خود بداند

توانست برادرش،  این بود که کارل لودویگ نمی  اي این تأخیر تا اندازه مذاکرات صلح سه ماه طول کشید؛ علت

این سبب که امپراطور فرانسیس  فرانسیس اول، را متقاعد سازد که مقاومت بیشتر امکانپذیر نیست؛ و تا حدي هم به

ناپلئون براي منصرف ساختن آلکساندر، قسمتی از گالیسی را به او . امیدوار بود که پروس و روسیه به کمک او بیایند

ید، و قول داد که کشور سلطنتی لهستان را احیا نکند؛ در اول سپتامبر، تزار به اتریش اطالع داد که حاضر بخش

در . اینکه ناپلئون اتمام حجت کرد  مذاکرات با اتریش همچنان ادامه یافت، تا. اش را با فرانسه قطع کند نیست رابطه

 –در قصر سلطنتی دشمنان قدیمی او خانوادة هاپسبورگ  اکتبرآن دو، عهدنامۀ شونبرون را که از طرف فرانسه 14

بخشی از . اینفیرتل و سالزبورگ را به باواریا داد که به آنها غالباً حمله کرده بود اتریش. امال شده بود امضا کردند

ن گالیسی نصیب روسیه و بخشی دیگر، به جبران قسمتی از زمینهایی که به وسیلۀ اتریش در مراحل تقسیم لهستا

، )هرواتسکا(ایستریا، تریست، و نتسیا، بخشی از کرواسی  فیوم، . تصرف شده بود، نصیب مهیندوکنشین ورشو شد

روي هم رفته اتریش سه میلیون و پانصد هزار تن نیروي . قسمت اعظم کارینتیا و کارنیوال به تصرف فرانسه درآمد

این همه را  ناپلئون. فرانک غرامت بپردازد 85‘000‘000انسانی مشمول مالیات خود را از دست داد، و مجبور شد که 

.به عنوان طلب خود برداشت، وشش ماه بعد، بر اثر ازدواج با یک مهیندوشس اتریشی، غنایم خود را تکمیل کرد

VI - 1811 – 1809: ازدواج وسیاست  

در آنجا به خویشان ومشاوران . آن ماه به فونتنبلو رسید 26از وین بیرون آمد و در  1809اکتبر  15ناپلئون در 

نوامبر  30آنان تقریباً به اتفاق آراء نظر او را تأیید کردند، ولی او تا . نزدیک تصمیم خود را در مورد طالق ابراز داشت

وي با وجود انحرافات خارج از ازدواج خود، . هنوز نتوانست شجاعت الزم را براي افشاي قصد خود به ژوزفین پیدا کند
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داشت، وجدایی از او باعث   او به منزلۀ امتیاز مشروع یک جنگجوي مسافر بود، هنوز ژوزفین را دوست می که در نظر

  .چندین ماه پریشانی خاطر ناپلئون شد

رفتار سست و بیحال؛ آرایش بیدقت؛ افراط در لباس و جواهر؛ ناتوانی در دادن : امپراطور از خطاهاي او آگاهی داشت

هر چه را نزد او «: گفت  ناپلئون می. آمدند  نی که براي عرضه کردن کاالهاي خود میجواب منفی به کالهدوزا

شد، به   رسید که باعث خشم شوهرش می  دیون او بارها به حدي می» .خرد  آورند، قیمتش هر چه باشد آن را می  می

  گذشته از. داد  خت، و قرضهایش را میپردا  کرد، به انتقاد از او می  طوري که فروشندگان زن را از اتاقهایش بیرون می

فرانک دیگر  120‘000فرانک به عنوان هزینۀ شخصی او پرداخت شود، و  600‘000این، مقرر داشت که ساالنه مبلغ 

ناپلئون عشق او را با الماس ارضا . دانست که از این لحاظ در فشار است  زیرا می: براي اعانه دادن و بخششهاي او

سراپا احساس بود، ولی . ساخت  ودوسال عمرش او را سحر انگیز می این لحاظ که الماس با وجود چهل زکرد، شاید ا  می

روزي . نداشت - از عقل و خرد بهرة چندانی جز کیاستی که طبیعت به زنان براي تسلط بر مردان بخشیده است

داد که درباره مسائل سیاسی   او اجازه می بندرت به» .اي خالی داري ژوزفین، تو قلبی عالی و کله«: ناپلئون به او گفت

ولی به سبب گرمی . کرد  ورزید، ناپلئون بزودي عقاید او را فراموش می  حرف بزند، و وقتی که ژوزفین اصرار می

و به سبب زیبایی وحجبی که با آنها وظایف متعدد » شیرینی تمام نشدنی حالتش«شهوانی هماغوشیهایش، به سبب 

پرستی صنم خود را  ژوزفین او را بیش از آنچه بت. داد، ناپلئون از او سپاسگزار بود ملکه انجام میرا به عنوان  خود

هنگامی که مادام دوستال ناپلئون را . کند دوست داشت؛ ولی مهر ناپلئون به او کمتر از میزان قدرتش بود پرستش می

آرنو تعجب کرد از  آنتوان » .را دوست دارممن زنم «: متهم به این کرد که زنان را دوست ندارد، وي فقط گفت

تصمیم او، که در برابرش همۀ . ترین مرد دارد تسلطی که مهربانترین و تنبلترین فرد کرئول بر مستبدترین و با اراده«

معموالً «: ناپلئون در سنت هلن گفت» .توانست در برابر اشکهاي این زن مقاومت کند شدند، نمی مردان خم می

ژوزفین از مدتها پیش، از اشتیاق او براي داشتن کودکی به عنوان وارث مشروع و مورد » .تسلیم شوم مجبور بودم

قبول حکومتش اطالع یافته بود؛ و از این بیم او آگاهی داشت که بدون چنان انتقال سنتی قدرت، اسارت و مرگ یا 

قدرت خواهد شد، و در هرج و مرجی که وار احزاب و سردارها جهت کسب  بیماري شدید او منجر به تالش دیوانه

پیش خواهد آمد فرانسۀ منظم و مترقی و نیرومندي که مشغول احداث آن بود گرفتار ترور سرخ یا سفید دیگري 

  .از آن نجات داده بود 1799خواهد شد که ناپلئون آن را در سال 

وزفین از حال رفت، و به اندازة کافی صادق سرانجام، هنگامی که ناپلئون به او گفت که باید از یکدیگر جدا شوند، ژ

نیکوالکورویزاردماره را به  -ناپلئون او را بسوي اطاقهایش برد، دکتر خود ژان. بود که چندین دقیقه بیهوش ماند

تا یک هفته ژوزفین از موافقت خودداري . حضور خواند، و از اورتانس خواست که در آرام کردن مادرش کمک کند

ناپلئون هر چه در قوه داشت براي . دسامبر اوژن از ایتالیا وارد شد و او را به رضایت متقاعد ساخت 7کرد، سپس در 

» .همیشه تو را دوست خواهم داشت؛ ولی سیاست قلب ندارد؛ فقط سردارد«: آرام کردن او به کار برد، و به او گفت

. و مقرري ساالنۀ قابل توجهی داشته باشدقرار شد که ژوزفین حق کامل قصر و اراضی مالمزون، لقب امپراطریس، 

  .ناپلئون به فرزندانش اطمینان داد که تا پایان عمر پدر مهربان آنها خواهد بود

دسامبر سنا، پس از شنیدن تقاضاهاي امپراطور و امپراطریس براي بطالن ازدواجشان، دستور طالق را صادر  16در 

بسیاري از کاتولیکها اعتبار قانونی این الغا را مورد . ی اعالم داشتکرد، و اسقف اعظم پاریس ازدواج آن دو را ملغ

بینی کردند که از  تردید قرار دادند؛ در بیشتر نواحی فرانسه، مردم این جدایی را تقبیح کردند؛ و بسیاري از آنها پیش

ري را در سایۀ خود خواهد طور منظم به ناپلئون روکرده بود افراد دیگ این زمان به بعد بخت و اقبال مساعدي که به

  . گرفت
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پس از آنکه سیاست برعشق غلبه کرد، ناپلئون درصدد جستجوي همسري برآمد که نه تنها امید مادر شدن را داشته 

در . باشد، بلکه با خود پیوستگیهاي امپراطوري سودمندي براي حفظ امنیت فرانسه و تثبیت حکومت او همراه بیاورد

ناپلئون به کولنکور سفیر کبیر خود در سن پطرزبورگ ) طالق از ژوزفین از تقاضاي هشت روز پیش(نوامبر  22

دانست که  تزار می. دستورداد که تقاضایی رسمی به آلکساندر جهت خواستگاري خواهرش آناپاولوا به وي تقدیم کند

این حال ارسال جواب را به  نامید هرگز با چنین وصلتی موافقت نخواهد کرد با می» آن کافر«مادرش، که ناپلئون را 

ناپلئون که از این مذاکرات . تأخیر انداخت به امید آنکه از ناپلئون در مقابل، چند امتیاز ارضی در لهستان بگیرد

بیتاب شده بود و از امتناع تزار هم بیم داشت، به اشارة مترنیخ توجه کرد که گفته بود اتریش چنین پیشنهادي را در 

بینی کرد  کامباسرس با این طرح مخالفت ورزید، و پیش. ي لویز با نظر مساعد تلقی خواهد کردمورد مهیندوشس مار

.که چنین عملی به اتحاد با روسیه خاتمه خواهد داد و منجر به جنگ خواهد شد

هاي صورتی، گیسوان بلوطی، طبیعت  ماري لویز که در آن زمان هجده سال داشت زیبا نبود، ولی چشمان آبی، گونه

هاي سادة او بخوبی با نیازهاي ناپلئون متناسب بود؛ همۀ عالئم حاکی از این بود که دوشیزة امروزي و  آرام وسلیقه

دانست داراي تبحر در موسیقی و طراحی و  چندین زبان می. اي داشت  معلومات قابل مالحظه. مادر فردا خواهد بود

خواستگار خود به عنوان شریرترین مرد اروپا تنفر داشته باشد،  نقاشی بود از زمان کودکی به او آموخته بودند که از

بایست تابع  هاي او در مورد مردان می ولی همچنین آموخته بود که یک شاهزاده خانم کاالیی سیاسی است که سلیقه

کنواخت انگیزي در زندگی ی در هر حال ازدواج با این هیوالي بدنام مشهور شاید تغییر هیجان. مصلحت کشورش باشد

  .تر است کنندة دختري تحت نظر باشد که مشتاق جهانی گسترده و خسته

مارشال  -در وین ماري لویز را رسماً در غیاب ناپلئون به عقد و ازدواج او درآوردند  1810مارس  11بدین ترتیب در 

ن ماري آنتوانت ماري لویز حرکت دست جمعی همراها. مارشال برتیه سمت نمایندگی ناپلئون را بر عهده داشت

را تکرار کرد، و موکب عروسی با هشتاد و سه کالسکه و درشکه طی پانزده روز و بعد از شبهاي تشریفاتی در ) 1770(

خواه از لحاظ کنجکاوي  –ناپلئون ترتیبی داده بود که او را در آنجا مالقات کند، ولی . مارس به کومپینی رسید 27

ر آن حدود بود پیش رفت؛ اجازده بدهید احساساتش را در لحظۀ مالقات عروس، تا کورسل که د -خواه از لحاظ ادب 

بچۀ بیچاره نطقی طوالنی از بر کرده . بسرعت از درشکه بیرون آمدم ماري لویز را بوسیدم :از قول خودش نقل کنیم

توانم شب را با  م که آیا میاز مترنیخ و اسقف نانت پرسیده بود …بایستی در برابر من زانو زده آن را بخواند بود که می

آنها همۀ تردیدهاي مرا بر طرف کردند و به من اطمینان دادند که وي اکنون ملکه . ماري لویز زیر یک سقف بگذرانم

از او پرسیدم وقتی که وین را . اي جدا بودم من از اتاق خواب او فقط به وسیلۀ کتابخانه …. است نه مهیندوشس

وي در کمال سادگی جواب داد که پدرش و خانم الزانسکی این طور به او توصیه کرده . ترك کرد به او چه گفتند

باید با هر چه از تو . خواهد بکنی به محض آنکه با امپراطور تنها ماندي، باید مطلقاً هر کاري را که از تو می«: بودند

  .بچۀ لذتبخشی بود» .خواهد موافقت کنی می

این زمان ازدواج کرده بودم،  اهر از کنار عروس دور شوم؛ ولی چون مسلماً تاخواست که براي حفظ ظ مسیوسگور می

.دانستم؛ و به او گفتم که گورش را گم کند راه و رسم کار را به خوبی می

. کلو انجام گرفت، و مراسم ازدواج مذهبی روز بعد در تاالر بزرگ لوور - مراسم ازدواج مدنی در اول آوریل در سن

این مراسم امتناع ورزیدند، به دلیل آنکه پاپ ازدواج با ژوزفین را هنوز باطل نکرده  ردینالها از شرکت درتقریباً همۀ کا

زن خود را، چه از لحاظ جنسی و . رویهمرفته، وي کامالً شاد و سر و حال بود. ایاالت تبعید کرد بود؛ ناپلئون آنها را به

اینکه او را هرگز دوست نداشت،  ، سخی و مهربان؛ ماري لویز با محجوب، مطیع: چه از لحاظ اجتماعی، خوشایند یافت
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گاه از لحاظ محبوبیت به پاي ژزوفین نرسید، ولی به سبب آنکه مظهر پیروزي  به عنوان ملکه هیچ. مونسی بشاش بود

  .آمد مورد قبول بود فرانسه بر حکومتهاي سلطنتی مخالف در اروپا به شمار می

این بود که ناپلئون  وي آنقدر براي دیدن او به مالمزون رفت که ماري لویز ناراحت شد؛ . نبرد ناپلئون ژوزفین را ازیاد

عشق «فرستاد و تقریباً در همۀ آنها او را  هاي تسلی بخشی براي ژوزفین می از آن کار صرف نظرکرد، ولی باز هم نامه

  :چنین پاسخ داد 1810آوریل  21رماندي در ها در ناوار در نو ا ین نامه ژوزفین به یکی از. کرد خطاب می» من

با چه شوقی آن را . پسرم همین االن نامۀ شما را آورد. اید کنم که مرا فراموش نکرده هزاران بار ازشما تشکر می

  ….اي در آن نیست که مرا به گریه نینداخته باشد؛ ولی آن اشکها خیلی شیرین بود کلمه …!خواندم

ولی ! اي به شما نوشتم، و بعد از آن هم چه قدر مایل بودم که برایتان نامه بنویسم نامهوقتی مالمزون را ترك کردم 

  ….ترسیدم که مزاحم شوم کردم، و می علل سکوت شما را احساس می

اید، سهمی که آن را  شما سهم سعادت مرا داده. سعادتمند باشید، سعادتمند باشید، زیرا که شایستۀ آن هستید

  .ورزم، از شما صمیمانه سپاسگزارم به همان اندازه که به شما عشق می. خداحافظ، دوستم …ام شدیداً احساس کرده

فرانک مقرري ساالنه برایش معین کرد،  3‘000‘000ناپلئون . داد ژوزفین خود را با آرایش و مهمانداري تسلی می

اش به  پرداخت نشده بعضی صورتحسابهاي خریدهاي 1814خرج داشت؛ پس از مرگش در  4‘000‘000ولی او 

در مالمزون یک مجموعۀ هنري گردآورد، و بدون توجه به هزینه، شروع به . دنبال ناپلئون تا جزیرة الب رفت

آمد به اندازة دعوتهاي ناپلئون هزینه داشت و هم نظیر  دعوتهایی که براي ضیافتهاي او به عمل می. مهمانداري کرد

این هنگام فربه شده و لقب پرنسس دوشیمه را به دست  که در - مادام تالین .دعوتهاي ناپلئون برازنده و مجلل بود

کنتس . هاي دورة هیئت مدیره بودند گذراندند که ملکه آمد، و با هم خاطرات روزهایی را از نظر می می - آورده بود

ست رفتۀ خود آه والوسکا وژوزفین در سوگ عاشق ازد. شد یافت؛ از او بخوبی پذیرایی می والوسکا نیز حضور می

خزانۀ او را غنی  عهدنامۀ شونبرون به قلمرو او افزوده،. ناپلئون دو سال خوشبختی و آرامش نسبی داشت .کشیدند می

، و ژوزف را دوباره برتخت سلطنت )1809مه  17(ایاالت پاپی را ضمیمه کرده وي. کرده، و اشتهاي او را برانگیخته بود

این کشور عهدنامۀ صلح امضا  رفت با سوئد که مدتها دشمن فرانسه به شمار می 1810 در ژانویۀ. اسپانیا نشانده بود

در . کرد، و در محاصرة بري شرکت جست؛ در ماه ژوئن، با موافقت ناپلئون، سوئد برنادوت را به عنوان ولیعهد پذیرفت

نگرانی او در بستن . سه محلق ساختهامبورگ، برمن، لوبک، برگ، و اولدنبورگ را به امپراطوري فران  دسامبر ناپلئون

.همۀ بنادر اروپا به روي تجارت انگلیس او را در نظر دشمنانش به صورت فاتح سیري ناپذیري درآورد

اي که آرامش او  بالید؛ تنها واقعه کرد و به خود می از لحاظ داخلی، اوضاع آرام و رضایتبخش بود؛ فرانسه پیشرفت می

پلیس جانشین او شد، ) وزیر(ساواري به عنوان رئیس . ه به سبب تجاوز از اختیاراتش بودرا به هم زد عزل نهائی فوش

این حد آرام  اوضاع خارجی تا. پرووانس گوشۀ عزلت گزید و در صدد انتقام برآمد-آن- این ضمن فوشه در اکس و در

  .نبود

نازید و از دست ناپلئون  قر پاپ بود به خود میاینکه م  ایتالیا به سبب  هلند از منع ورود کاالهاي انگلیسی ناراحت بود؛

شد؛ ولینگتن مشغول تهیۀ قوایی در پرتغال، به منظور حمله به اسپانیا بود؛ و در آن سوي  اندك اندك خشمگین می

را  نالیدند، و انتظار روزي شد می ، ایاالت آلمانی که زیر سیطرة ناپلئون بودند، از تحمیالتی که برآنها می رودخانۀ راین

  .کشیدند که امپراطور اشتباهی کند و بگذارد که آنها فرمانروایان دلسوزتري داشته باشند می

مقارن وضع حمل ملکه، . کشید این، ماري لویز آبستن بود، و امپراطور سعادتمند انتظار زاییدن او را می  با وجود

قبالً اعالم کردند که اگر بچه . م بود، برپا کردتشریفاتی نظیر آنچه در مورد تولد یکی از اعضاي خاندان بوربون مرسو

دختر باشد، بیست و یک تیر در پاریس شلیک خواهد شد، و اگر پسر باشد شلیکها تا صدو یک تیر ادامه خواهد 
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دکتر کورویزار به . رسید که جنین قصد دارد با پا وارد جهان شود زایمان بینهایت دشوار بود؛ چنین به نظر می. یافت

ن گفت که یا مادر یا کودك بایستی قربانی شود؛ ناپلئون به او گفت که مادر باید به هر قیمتی که شده است ناپلئو

سرانجام . پزشک دیگري ابزارهایی به کار برد و جنین را واژگون کرد؛ ماري لحظاتی نزدیک به مرگ بود. نجات یابد

، صد و یک شلیک توپ پیام خود را )1811مارس  20( کودك با سر به دنیا آمد، و هم مادر و هم کودك زنده ماندند

به گوش مردم پاریس رسانید، و در سراسر فرانسه طنین افکند؛ و در اروپا هم تعداد کسانی که از سعادت امپراطور 

همۀ فرمانروایان آن قاره تبریکات خود را براي آن پدر مهربان و آن کودکی که هنوز . ناراحت شدند چندان زیاد نبود

توانست  این زمان براي نخستین بار طی تصدي امور می ناپلئون در. لقب گرفت ارسال داشتند» پادشاه رم«یچ نشده ه

اي تأسیس کرده بود که امید داشت از لحاظ شکوه و نیکوکاري به پاي هر  نسبتاً احساس اطمینان کند؛ وي سلسله

  .سلسلۀ دیگري در تاریخ برسد، وحتی باعث وحدت اروپا شود

  

  

  فصل دهم

  شخص ناپلئون

I - اندام  

پرچمی در یک دست و شمشیري آخته  -کشید 1796نباید ناپلئون را طوري درنظر بیاوریم که گرو تصویر او را در 

در دست دیگر، با لباس آراسته و کمربند رنگی و نشانشهاي رسمی، و موهاي دراز بلوطی در دست باد و با چشمان و 

گویند گرو، که دو  می. صمیم و اراده؛ این تصویر بسیار تخیلی است و نمی تواند واقعی باشدابروان و لبهایی حاکی از ت

سالۀ خود را در وقتی دید که آن پرچم را بر روي پل آرکوله نصب  سال از ناپلئون جوانتر بود، قهرمان بیست و هفت

ت یعنی مرد هنر مرد عمل را پرستش توان انگیزة ترسیم آن را بت پرستی پرشوري دانس کرد، ولی احتماالً می می

موهایی که روي پیشانی و : با وجود این، دو سال بعد، گرن هم تصویر ناپلئون را اساساً با همان سیما کشید. کرد می

هایش ریخته بود؛ ابروانش بر روي چشمان تیره و مصمم او خم شده بود؛ بینی او مستقیم و شبیه ارادة او بود؛ و  شانه

یعنی  -این نیز یک جنبه از ناپلئون است.  بسته بود، مثل لبهاي کسی که تصمیم خود را گرفته باشدلبهایش کامالً

آورد، مثالً در لحظاتی که از روي  جنبۀ نظامی او؛ حاالت دیگري داشت که خطوط سیمایش را از کشیدگی بیرون می

ابراز » پادشاه رم«ن کودکی به نام کشید یا شوق و ذوق پدرانۀ خود را از داشت شوخی گوش منشی خود را می

و تنها یکی را باقی گذاشت که روي پیشانی او که به عقب . هاي دراز را چید آن طره 1802در سال . داشت می

غالباً، . کرد گاهی براي دستان می سالگی فربه شد، و گاهی شکم خود را تکیه پس از چهل. شد آویخته بود متمایل می

اي عادي شده بود که تقریباً همیشه  زد؛ این کار به اندازه ن، دستهایش را پشت کمر گره میمخصوصاً در حال قدم زد

در سراسر زندگی، دستهایش به سبب لطافت . داد زدند او را لو می در مجالس رقصی که حاضران نقاب بر چهره می

راستی را کامالً به چهار . اشتشد، شهرت د رفت باریکتر می پوست و زیبایی انگشتان، که هرچه به طرف ناخنها می

توانست از تبسم کردن به آن  دانست، نمی خدایی میبا وجود این، الس کازه، که او را . نازید دست و پاي خود می

قدش نسبت به یک سردار، به طور نامتناسبی کوتاه بود، زیرا به بیش از  .خودداري کند» دستهاي خنده آور زیبا«

کاردینال کاپرارا، که براي . بایستی در چشمانش متمرکز شده باشد جرم فرماندهی میرسید، ال سانتیمتر نمی 167

ژنرال . برچشم زده بود تا از نگاههاي خیرة ناپلئون در امان بماند» عینک ضخیم سبزي«انعقاد کنکوردا آمده بود، 

کند و دلیلش را هم  ور میآن مرد عجیب مرا سخت مسح«کرد که  ترسید، اعتراف می واندام، که از هیپنوتیزم می
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تواند کاري  لرزم؛ او می ام مثل طفل می ایستاده ترسم نه از شیطان، وقتی در حضور او من، که نه از خدا می. فهمم نمی

چهرة امپراطور رنگپریده بود، ولی براثر عضالت صورتش » .کند که از سوراخ سوزن بگذرم و خودم را در آتش بیندازم

سر ناپلئون نسبت به تنش بزرگ . شد داد، بشاش می اي را بنا به دلخواه او بسرعت تغییر می هکه هر احساس یا عقید

اش بخوبی تکامل یافته بود، و بنیۀ قوي او را نشان  هایش پهن و قفسۀ سینه بود، ولی شکلی متناسب داشت؛ شانه

کاله پیچیدة او زینتی جز یک گل  گذاشت؛ پوشید و زرق و برق را براي مارشالهاي خود می لباس ساده می. داد می

انفیه دانی هم . پوشید معموالً کتی خاکستري روي لباسی که مخصوص سرهنگ گارد بود می .نداشترنگ  نوار سه

را بر شلوار بلند ترجیح  شمینیم شلواري و جوراب ابری. کرد بست و گاهی از آن استفاده می روي کمربند خود می

از لحاظ لباس و از . و سگکهاي طال بود زد، ولی کفشهایش داراي آستر ابریشمی هرگز جواهر به خود نمی. داد می

  .لحاظ فلسفۀ سیاسی نهایی خود به رژیم قدیم تعلق داشت

ماند؛  دو ساعت در آنجا میاي شدید به حمام گرم داشت، و گاهی  عالقه» .کوشید به حد افراط در پاکیزگی می«وي 

شاید در آنجا هیجانات عصبی، دردهاي عضالنی خود، و همچنین یک بیماري خارش آور پوستی را که در تولون به 

از لحاظ . زد بر روي گردن و سینۀ خود و همچنین بر صورتش اودوکلن می. ساخت آن مبتال شده بود تا حدي آرام می

ریخت؛ و معموالً  ؛ مانند یونانیهاي قدیم، در شرابش آب می»کرد العاده رعایت می قجانب اعتدال را فو«غذا و نوشابه 

خورد، ولی غالباً با شتاب؛  یافت غذایی می در جنگها هرگاه فرصت می. کرد ده تا پانزده دقیقه صرف ناهار خود می

. نبردهاي بورودینو و الیپزیگشد، و آن هم در بحرانیترین لحظات، مانند زمان  هاضمه می این عمل موجب سوء گاهی

کرد که آن را با زالو معالجه کرده  بواسیر هم به آن افزوده شد؛ و خود ادعا می 1797برد؛ و در  از یبوست رنج می

کرد، که  فقط گاهی صفرا استفراغ می«ولی عقیده داشته است که » هرگز او را بیمار ندیدم،«: منوال گفته است. است

تا مدتی بیم داشت که به بیماري مثانه مبتال شده است، زیرا سرماي شدید کوهستان  …گذاشت آثار بدي به جا نمی

اما دالیل کافی در دست است که نشان » .اساسی ندارد این بیم کرد؛ ولی معلوم شد که ایجاد می در او نوعی عسرالبول

ادرار دردآور و مکرر و ناراحت کننده دهد وي در اواخر عمر گرفتار تورم دستگاه ادرار بوده و گاهی منجر به  می

شد که تشنجاتی شبیه  باعث می) در ماینتس 1806مانند سال (اعصاب بیش از حد منقبض او گاهی . شده است می

.حمالت صرعی به او دست دهد؛ ولی امروزه به طور کلی عقیدة همگان بر آن است که وي صرع نداشته است

در سراسر عمرم نه «:به الس کازه گفت 1816سپتامبر  16وي در . وجود ندارد  يا دربارة معدة امپراطور چنین عقیده

» .هرگز نشنیدم که از دل درد شکایت کند«: گوید منوال این حرف را تأیید کرده می» .ام نه دل درد سر درد داشته

ه در آن حال او را به اما بورین گزارش داده است که چند بار ناپلئون را گرفتار دل دردي چنان شدید دیده است ک

در ورشو، پس از دل دردهاي شدیدي، ناپلئون  1806در . اطاق خوابش برده و مجبور شده است زیر بغل او را بگیرد

پزشکانی که بدن او . یعنی سرطان معده -پیش بینی کرد که به همان دردي که پدرش فوت کرده است خواهد مرد

بیمار وشاید سرطانی بوده است بعضی از محققان،  اي  وي داراي معدهتشریح کردند قبول داشتند که  1821را در 

افزایند، وعقیده دارند که بعضی از مواد دارویی تا پایان عمر در بدن او باقی  سوزاك و سیفلیس را هم به مصایب او می

ه به دیدن سربازان زخمی به عنوان ژنرالی ک. ورزید ناپلئون از مداواي بیماریهاي خود با دارو امتناع می. مانده بود

لزوم جراحی را قبول داشت؛ ولی درمورد دارو به تأثیرات جنبی آن بدگمان بود و در صورت بیماري . خوگرفته بود  

داد که چیزي نخورد، و فقط آبجو، لیموناد، یا آبی که داراي برگ پرتقال بود بنوشد؛ و براي تسهیل تنفس،  ترجیح می

، 1816تا سال «الس کازه چنین متذکر شده است . ، و بدن را به حال خود بگذاردبه ورزشهاي شدید دست بزند

وقتی . ولی حافظۀ او شاید مایل به فراموش کردن خاطرات بد بوده است» امپراطور یاد نداشت که دوایی خورده باشد؛

ه صورت ماشینی است که بدن ما ب«: بردند، وي به پزشک کشتی گفت که او را با کشتی نورثامبرلند به سنت هلن می
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کاري با حیات نداشته باشید؛ . ماهیت آن همین است - هدفش حیات است؛ براي همین مقصود درست شده است

بگذارید خودش کار خودش را بکند؛ اگر شما داروهاي مختلف بارش نکنید و باعث فلج او نشوید بهتر کار خواهد 

گفت که دارو بیهوده است  شد؛ به او می کورویزار خسته نمی وي هر گز از سر به سر گذاشتن پزشک محبوبش ».کرد

روزي آخرین پزشک خود به نام . عاقبت هم او را متقاعد کرد که رویهمرفته اثر بد آنها از تأثیر خوبشان بیشتر است

ها بیشتر معلوم خواهد شد که آیا ژنرال» واپسین داوري«فرانچسکو آنتومارکی را با این حرف به خنده انداخت که در 

  . آدم کشته اند یا پزشکان

ناپلئون با وجود بیماریهایش داراي منبعی از انرژي بود که تا زمانی که مسکو دچار حریق شد، هیچ گاه فتوري در آن 

حکم انتصاب در خدمت او به صورت شغل راحت اداري نبود، بکله تقریباً به منزلۀ مرگ تدریجی بود؛ . حاصل نشد

. گرفتند ن مغرور پس از پنچ یا شش سال به دنبال امپراطور دویدن، خسته و فرسوده کناره میبسیاري از کارمندا

از فرط کاردر آخر ماه «: گفت کرد، و می اینکه کارش در پاریس نبود اظهار خوشحالی می یکی از منصوبان او از

وش بود کشته است؛ تریار وقت سرخاراندن سختک ناپلئون تا حاال پورتالیس، کرته، و تقریباً تریار را که آدمی. میرم می

: گفت کرد و می ناپلئون به کثرت مرگ و میر دستیاران خود اعتراف می» نداشت، دیگران نیز همین حال را داشتند

وقتی که از لویی فیلیپ سگور » .ایاالت دور دست از نظر من پنهان است خوشبخت کسی است که درگوشۀ یکی از «

گویند و سگور پاسخ داد که همه اظهار تأسف خواهند کرد، ناپلئون  مرگش دربارة او چه میپرسید که مردم پس از 

آن هم با نفسی عمیق و دسته » !الحمداهللا: این طور نیست؛ خواهند گفت اصالً «: حرف اور ا تصحیح کرده گفت

یک قرن . اش قویتر بود کرد هم دیگران را؛ ماشینی بود که به نسبت جثه ناپلئون هم خود را فرسوده می .جمعی

نشست  میز کار می ساعت هفت صبح پشت. فشرد حادثه را در بیست سال فشرده کرد، زیرایک هفته را در یک روز می

به منوال » .بیا برویم کار کنیم«: گفت و انتظار داشت که منشی او هر ساعت سرکار حاضر باشد؛ به بورین می

اي سه یا چهار روز در شوراي دولتی  هفته» .جا باش تا با هم کار کنیماین امشب ساعت یک یا چهار صبح«: گفت می

کنم؛ وقتی که  خورم کار می وقتی که ناهار می«: گفت به یکی از اعضاي آن به نام رودرر چنین می. جست شرکت می

وزهاي پر این ر شاید تصور کنیم که نتیجۀ  ».کنم شوم وکار می کنم؛ نصف شب بیدار می در تئاتر هستم کار می

خوابید  دهد که امپراطور به اندازة کافی می انگیز، شبهاي بیخوابی باشد، ولی بورین به ما اطمینان می مشغله و هیجان

» در هر ساعت و در هر جا«تواند  الف زده بود که می نزد الس کازه» .چرتی بعد از ظهرها«هفت ساعت در شب، و  - 

اش گویی در  دهد که قضایاي مختلف را در سر یا حافظه وي توضیح می. که به استراحت نیاز داشت به خواب برود

خواهم کاري را کنار بگذارم، کشویی را که  وقتی می«: خود ناپلئون گفته است. گذارد اي با چندین کشو می گنجه

کشوها اگر بخواهم بخوابم، همۀ  …کنم بندم و کشو دیگري را که حاوي چیز دیگري است باز می حاوي آن است می

  ».روم بندم و بزودي به خواب می را می

II - ذهن  

. این عقیده موافق بود لرداکتن با . به عقیدة گوته، مغز ناپلئون بزرگترین مغزي است که جهان به وجود آورده است

دانست  منوال، که از نزدیک بودن به مرکز قدرت وشهرت دچار وحشت بود، ارباب خود را داراي عالیترین هوشی می

تن، که از دشمنان برجسته و خستگی ناپذیر ناپلئون پرستی بود، از قدرت ناپلئون درکار . ه به فردي داده شده استک

مغزي چنین منضبط و تحت چنان نظارتی هرگز دیده نشده «: کرد؛ وي گفته است فکري حیرت می متمادي وشدید

ه و منطق قویترین ذهنی بود که در مردي که ما هم موافقیم که ذهن ناپلئون ازلحاظ ادراك وحدت وحافظ» .است

را ذکر کند؛ و روزي نزد » عضو انستیتو«دوست داشت که با امضاي خود عنوان . بیشتر اهل عمل بود دیده شده است

کرد که جریان حوادث او را از دانشمند شدن باز داشته است؛ در آن لحظه شاید مردي را که   الپالس اظهار تأسف می
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ي »ایدئولوگها«در هر حال، از اینکه  .افزاید میدانست که به قدرت بشر  افزاید باالتر از کسی می می به دانش بشر

و که خیاالت را واقعیت انگاشته، راز جهان را تأویل کرده، و به او پیشنهاد کرده بودند که آیین ملکداري  - انستیتو را

فکر او گرچه بیشتر در اطراف . توان او را بخشید به مسخره گرفته است، می - ادارة امور کشور فرانسه را به وي بگویند

فعالیت . زد، این انگیزة واقع بینانه را داشت که روزانه با گوشت و خون حیات در تماس بود تصوراتی رمانتیک دور می

.رفت که در حد اعتالي سیاستمداري بود شمار میبه  مداوم ذهن او قسمتی از فعالیت مداومی

شنید، بینی او  گوشهایش صداها را زیادتر می: برد از تیزي احساسات خود رنج می. حساس بود مقدم بر هر چیز، آدمی 

ساخت و معانی را  کرد، عوارض را دور می کرد، چشمانش در سطوح و ظواهر رسوخ می بوها را بیشتر احساس می

کرد، به  ها و تاریخها را بررسی می خواند، نقشه صدها کتاب می. کرد کنجکاو بود و هزاران سؤال می. دکر آشکار می

رفت؛ الس کازه از حدت عالقۀ او، حدود اطالعات او دربارة کشورها و قرنها، تعجب  ها و کشتزارها می دیدن کارخانه

خواست درست  شده بود و آنچه را میاي داشت که بر اثر شدت و خصوصیت هدفهایش قوي  حافظه. کرد می

وحدت : نظم و ترتیب داشت. دانست چه چیز را فراموش کند وچه چیز را در خاطر نگاه دارد ناپلئون می. گزید برمی

کننده بر عقاید و اقدامات و سیاستها و نحوة حکومت او اعمال  کننده و روشن وسلسله مراتب امیالش نوعی نظم هدایت

وکمال مطلوبهاي  خواست نه مرکب از عقاید تجریدي فصیح هایی می  ان خود گزارشها و توصیهاز دستیار. کرد می

با توجه به تجربه . ستودنی، بلکه مرکب از هدفهاي صریح، اطالعات واقعی، اقدامات عملی، و نتایج قابل محاسبه

در تاریخ، دولتی را . داد می کرد، و دستورهاي قاطع و صریحی ومقاصد خود، این مواد را بررسی و طبقه بندي می

در مورد ناپلئون، شوق آزادي . کار کرده باشد سراغ نداریم که با چنین آمادگی و نظم براي چنان سازمان منظمی

  .جاي خود را به دیکتاتوري نظم و ترتیب سپرد

مکن و همچنین در العملهاي م ناپلئون، با استفاده از طرح خاطرات خود پیش از وقت مقرر، در محاسبۀ نتایج عکس

رسد که  کنم؛ و اگر به نظر می فکر می زیاد«: گفت وي می. ها و حرکات دشمنان مهارت تام یافت پیش بینی نقشه

این سبب است که قبل از شروع به کار، مدتها   مند شوم و براي مقابلۀ با آن آماده باشم، به توانم از فرصتی بهره می

جنی نیست که از آنچه باید انجام دهد یا بگویم . ام ست روي دهد درنظر گرفتهو آنچه را که ممکن ا …ام فکر کرده

به همین ترتیب بود که جزئیات جنگهاي مارنگو و اوسترلیتز را آماده » بلکه تفکر خود من است …ناگهان خبر دهد،

توانست مانع )1807(بوددر روز گاري که در حد کمال . ساخت، و نه تنها نتایج بلکه زمان الزم را هم پیش بینی کرد

بینی کند و براي  کوشید که دشواریها، مخاطرات، غافلگیر شدنها را پیش ازآن شود که آرزو جلو بصیرتش را بگیرد؛ می

همۀ . شود ریزم، ترسوتر از من پیدا نمی وقتی طرح جنگی را می«: گفت همچنین می. مقابله با آنها تدبیري بیندیشد

این بود که   بینی نشده قاعدة اول او در موارد ضرورتهاي پیش» .کنم ص در نظرم بزرگ میامکانات بد را در مواقع خا

وقتی که خبر خوب داري، مرا «:وي چند دستور ثابت به بورین داد. درنگ به آنها بپردازد در هر وقت روز یا شب بی

بیدارم کن، چون درآن صورت نباید یک آوري، فوراً  ولی وقتی که خبر بد می. اي نیست این مورد عجله  بیدار نکن؛ در

اي غیرمنتظره  بینیها، ممکن است براثر واقعه رغم همۀ پیش کرد که، علی ناپلئون تصدیق می» .!لحظه را از دست داد

را دارد یعنی پس از بیدار شدن ناگهانی قادر است » شجاعت ساعت دو صبح«بالید که  غافلگیر شود، ولی به خود می

کوشید که مواظب تصادفات باشد، و بارها  می. درنگ و به طور مؤثر دست به کار شود فکر کند و بیکه به طور روشن 

داوري او دربارة افراد معموالً همان قدر رسا بود که محاسبۀ » .بیش نیست از فتح تا شکست قدمی «: گفت به خود می

اش  دة او اخالق شخص تا زمان پیري در چهرهبه عقی: کرد به ظواهر یا اظهارات جدي اعتماد نمی. او دربارة حوادث

همیشه به بررسی خود . سازد کند آن را پنهان هم می شود و حرف همان قدر که حقایق را آشکار می ظاهر نمی

او که . کرد که همۀ مردان و زنان عمالً و فکراً تحت تأثیر نفع شخصی قرار دارند این اساس فرض می پرداخت، و بر می
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گرفته تا آن سربازانی که ضمن  …از دوزه دووگو، الن، منوال، الس گازه - خالص و سرسپردگی بودمورد آن همه ا

توانست بپذیرد که آن اخالص و سرسپردگی ممکن است مستقل  نمی - »!زنده باد امپراتور«زدند  سپردن فریاد می جان

ناپذیر حس خودخواهی  ي پایاندر وراي هر کلمه و هر عمل عمدي، نیرو. از وجود خود شخص وجود داشته باشد

. کرد را مشاهده می -جاه طلبی نیرومند بشر، ترس و هراس مرد ضعیف، خودخواهی یا نیرنگبازي زنان -»خویشتن«

داد  کرد، و آن را چنان مورد استفاده قرار می دربارة عالقۀ شدید هر فرد یا ضعف اخالق قابل انتقاد هرکس تفحص می

  .آورد خواست درمی اتوري خود به هر شکلی که میکه او را براي مقاصد امپر

مرتکب اشتباهات بسیار شد، هم در ) با توجه به پس بینیهاي ما(بینیهاي خود وي با وجود همۀ دوراندیشیها و پیش

توانست پی برد که ژوزفین قادر نیست یک ماه پاکدامن بماند؛  وي می. قضاوت نسبت به افراد و هم در محاسبۀ نتایج

کرد که تزار آلکساندر را در تیلزیت و ارفورت  فکر می. حفظ صلح وادار کند لویز نخواهد توانست اتریش را به و ماري

با تصرف  1802اینکه درسال  . داد مسحور کرده است، و حال آنکه تزار با کمک تالران او را در کمال ظرافت فریب می

اینکه برادرانش را بر روي تختهاي  را تشدید کرد اشتباه بود؛ گستاخانۀ پیمونه، لومباردیا، و سویس مخالفت بریتانیا

اینکه پنداشت دولتهاي آلمانی کنفدراسیون راین، در صورت جدا  سلطنتی نشاند که بزرگتر از مغز آنها بود اشتباه بود؛

در مورد تسخیر  اینکه با انتشار سندي قصد خود را شدن ازآن، سر به اطاعت دولت فرانسه خواهند نهاد اشتباه بود؛ 

همان گونه که خود او معترف (را در اسپانیا فرسوده ساخت » ارتش بزرگ«اینکه  ترکیۀ عثمانی نشان داد اشتباه بود؛ 

او که فرماندة آن . اشتباه بود؛ حمله به کشور وسیع روسیه و ماندن در آنجا تا فرا رسیدن زمستان اشتباه بود) بود

یعنی تابع حوادث ناگهانی، ضعفهاي ناشی از بیماري،  - شد می» ماهیت اشیاء«رمانبر همه افراد بود، به قول خودش، ف

هاي بسیاري طرح کردم، ولی هرگز آزاد نبودم که یکی از آنها را اجرا   نقشه«: وي گفته است. و کافی نبودن قدرت

ود، در واقع هیچ وقت ارباب خود با آنکه سکان کشتی را با دستی محکم گرفته بودم، امواج بمراتب قویتر از من ب. کنم

روح او به صورت . گرفت تحت تأثیر تصورات خود نیز قرار می ».گرفتم نبودم؛ همیشه تحت تاثیر جریانات قرار می

ساخت، و از سوي دیگر تصورات روشنی که  از یک سو نظریات دقیقی بود که خرد او را روشن می: صحنۀ نبردي بود

پرداخت  بینی می کرد؛ گاهگاه نیز به فال گرفتن و طالع افه پرستی خود تیره و تار میآن را با خیالبافی و حتی خر

و تخیلی بسیاري با خود برد، مانند هلوئیزجدید اثر روسو، ورتر اثر گوته،  که به مصر رفت، کتابهاي علمی  هنگامی 

تخیل بر جهان «یان نتیجه گرفت که اوشن اثر مکفرسن؛ بعدها اعتراف کرد که ورتر را هفت بارخوانده است؛ و در پا

دید؛ زمانی که در سوریه  که در مصر گرفتار بود، خواب تسخیر هندوستان را می هنگامی» .کند حکمفرمایی می

پنداشت که قسطنطنیه را با مشتی سرباز فتح کرده وسپس، شکست  مشغول کشمکش بود، خود را در حالتی می

شد،  به همان نسبت که قدرت باعث بیرون راندن احتیاط از وجودش می. عازم وین شده است سلیمان،ناپذیرتر از 

پیروزیهاي بیشمار او به منزلۀ . گرفت را نادیده می) یعنی تصدیق و شناسایی حدو مرز(اخطار گوته در مورد انتزاگن 

ت دیگر، عدم احتساب محدودیتها بود؛ و در پایان، خود را خشمگین و بیچاره و مبارزه طلبی با خدایان و، به عبار

  .اي در دریا دید بسته به صخره

III - اخالق  

در جوانی، این حس . آغاز شد شود غرور او با حس خودخواهی که در همۀ موجودات زنده به صورت طبیعی دیده می

کرس، و سپس علیه غرور طبقاتی و نژادي دانشجویان دربرین ها درن   خودخواهی در تصادم میان افراد و خانواده

حس مزبور حس خودخواهی خالص نبود؛ در فداکاري وجوانمردي نسبت به مادرش، . جنبۀ دفاعی به خود گرفت

رسید؛ و در اظهار لطف  می به منصۀ ظهور » پادشاه رم«شد؛ نیز در محبت به  می نسبت به ژوزفین و فرزندش، ظاهر 

بایستی آن را  می که آنها هم داراي حس خود خواهی بودند و  - شد نسبت به برادران وخواهرانش آشکار می بیصبرانه
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یافت، قدرت و مسئولیت و غرور و در خود فرو رفتنش  می اما بتدریج که پیروزیهاي او افزایش . ناز بپرورند ونگاه دارند

دانست، ولی دوزه دوو گووالن را هم  می منسوب به خویش تقریباً همۀ پیروزیهاي ارتشهاي خود را . شد می بیشتر 

سرانجام، کشور را با خود یکی دانست، و حس . داشت، و از مرگشان متأسف بود می ستود، آنها را دوست  می 

غرور او، یا آگاهی به لیاقتش، گاهی تا حد خودبینی یا  .خودخواهی او با توسعه مرزهاي فرانسه افزایش یافت

  :روزي به بورین گفت. کرد می نزل خودستایی ت

اسم منشی اسکندر را به من » «مگر منشی من نیستی؟» «چرا، ژنرال؟» «.بورین، تو هم جاویدان خواهی شد«

اتباع ایتالیایی «: السلطنۀ ایتالیا، چنین نوشت به اوژن، نایب 1806آوریل  14در » .بد حرفی نزدي، بورین» «بگویید

افی بشناسند و فراموش نکنند که انگشت کوچک من بیشتر از مجموع مغزهاي آنها ارزش من باید مرا به اندازه ک

امپراطور احساس . شد می به جاي ژوزفین آراسته  Jدرخشید، گاهی با حرف  می که در هزار محل  Nحرف » .دارد

  .هاي الزم فرمانروایی است  کرد که فن نمایشدهی از پایه می 

: زف مایل بود که به مقام والیت عهد برسد، ناپلئون در این مورد به رودرر گفتمی که ژو ، هنگا1804درسال 

گذارم کسی آن را از دستم بگیرد، یا  ام و نمی معشوقۀ من قدرت است؛ براي به دست آوردنش زحمت بسیار کشیده«

. بخشم سی را نمیحاال اصالً ک. دیدم که با او بدرفتاري کنم دو هفتۀ پیش حتی خواب نمی …حتی درآن طمع کند

ولی اینجا ناپلئون دربارة خودش منصفانه داوري (» .او با معشوقۀ من خوابیده است -زنم می فقط با لبهایم به او لبخند 

قدرت را آنچنان دوست دارم که «: گفت می .) اي بود نکرده است؛ اگر چه عاشقی حسود بود، ولی مرد بخشاینده

: پرید می بدین ترتیب، حس جاه طلبی او چون مرغی از این شاخ به آن شاخ » .موسیقیدان ویولن خود را دوست دارد

خواست به دنبال  می به فکر رقابت با شارلمانی و ایجاد وحدت اروپا و ضمیمه کردن اجباري ایاالت پا پی بود؛ 

سبک باستان به یاد  قسطنطنین از فرانسه به میالن برود و از آنجا به تصرف قسطنطنیه بپردازد، وطاق نصرتهایی به

دید که موش کور آن را بیرون ریخته باشد، و در  می » تودة خاکی«اما اروپا را به صورت . بود پیروزیهاي خود بسازد

اگر چه این فتح براي او و براي یک میلیون سرباز کار دشواري . نظر داشت که با فتح هندوستان با اسکندر رقابت کند

شد؛ و اگر هم مرگ در ضمن راه گریبان  افتخار داده می راي او و هم براي آنها به صورتبود، ولی مزد این کار هم ب

مرگ چیزي نیست؛ ولی شکست خوردن و بی آبرو زیستن «: گفت می. شد گرفت، به بهاي زیادي تمام نمی آنها را می

به صورت شعاري بود که در نظر او افتخار » .ام من فقط به خاطر پیشرفت زنده» «.به منزلۀ هر روز مردن است

وجودش را مسخر کرده بود، و چنان سحرانگیز بود که مدت ده سال تقریباً همۀ فرانسویان آن شعار را به عنوان 

.پذیرفتند ستارة راهنماي خود می

که  اینکه به آنچه  تا - شد مگر براي آنکه خیز بردارد کرد؛ هرگز خم نمی اي آهنین تعقیب می هدفهاي خود را با اراده

شد  اش می ناپذیر او باعث تمرکز فکر و اراده جاه طلبی سیري. عالی بود دست یافته و چیزي دیگر باقی نگذاشته باشد

حتی وقتی که کاري «گفت که در برین  می. بخشید داد و راهش را استحکام می و هر روز به او جهت و برنامه می

و » .کردم که نباید وقت را از دست بدهم م، همیشه احساس میکه انجام ده] کاري به من ارجاع نشده بود؟[نداشتم 

بیباکی جزو » .هرچه هستم مدیون نیروي اراده و اخالق و پشتکار و بیباکی خود هستم«: به ژروم گفت 1805در 

 اصول استراتژي او بود؛ بارها دشمنان خود را با عمل سریع و قاطع خویش در مکانها و زمانهاي غیرمنتظره غافلگیر

؛ ده سال »اي نایستم این است که یکراست به طرف مقصد بروم و بر اثر هیچ مالحظه هدف من «: گفت می. کرد می

را یاد بگیرد که در سیاست، خط مستقیم طوالنیترین فاصله میان دو نقطه  المثل قدیمی این ضرب طول کشید که 

  .است
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. گرفت اي آن را فرا می شد و پرده و انصاف منحرف میگاهی داوري و رفتار او بر اثر تندي احساسات، از حقیقت 

در خونش حرارت و سبعیت کرس وجود داشت؛ . شد کرد، و با افزایش قدرتش کمتر می حوصلۀ او از قدش تبعیت می

از ژوزفین گرفته تا مستحفظ  -توانست جلو خشم خود را بگیرد، و آنها که در پیرامونش بودند و اگر چه معموالً می

از تناقض . مواظب کلمات و حرکات خود بودند که مبادا مورد خشم و غضب او قرار گیرند - کل او به نام رستمقوي هی

شد ممکن بود سفیري را به باد  وقتی که عصبانی می. شد گویی، تأخیر، بیکفایتی یا بالهت و کندذهنی کالفه می

زند، یا اگر چیزي بهتري به دست نیاورد، کندة مالمت بگیرد؛ به اسقفی دشنام دهد؛ لگدي بر شکم و لنۀ فیلسوف ب

نشست؛ غالباً هم  کشید فرومی این، آتش خشم او به همان سرعتی که زبانه می با وجود .اجاق را با چکمه پرتاب کند

. پرداخت تصنعی بود، نظیر حرکتی در شطرنج سیاست؛ در بیشتر موارد، یک روز یا یک دقیقۀ بعد به جبران آن می

مشرب بود، ولی ظرافت طبع وي بر اثر سختی و جنگ  شد، غالباً مهربان و شوخ طبع و خوش حم میبندرت بیر

مردي . ضعیف شده بود؛ وقت زیادي براي شوخی، یا یاوه گوییهاي درباري، یا بذله گوییهاي خاص سالنها نداشت

که مردي شتابزده بتواند  و بعید است - شتابزده بود؛ گروهی دشمن داشت؛ و امپراطوریی روي دستش مانده بود

  .مؤدب باشد

. از آنجا که قسمت اعظم انرژي او صرف تسخیر نصف اروپا شده بود، وقت زیادي براي کار بیهوده همخوابگی نداشت

در «: گفت می. شود و کمتر موروثی است آموخته می اینکه بسیاري از اشکال میل جنسی از خود محیط  معتقد بود به

بایستی  کند فقط به وسیلۀ طبیعت می قراردادي است، حتی آن احساساتی که انسان تصور می میان مردم، همه چیز

توانست ،بنابر سنت دیرینۀ بوربونها گروهی معشوقه داشته باشد، ولی به چند معشوقه که در فواصل  می» .تلقین شود

سرگرم کنند جاودان خواهند شد؛ زنان عقیده داشتند که اگر شبی او را . کرد آورد قناعت می نبردها به دست می

گفت تا با  تربیتی سخن می هاي اخیرش بیشتر با بی کرد، و دربارة همخوابه اي تمام می معموالً قضیه را با شتاب سبعانه

اگر بتوان حرف (گفت  شد؛ ناپلئون به او می بیوفاییهاي او باعث ساعتها نگرانی و پریشانی ژوزفین می. سپاسگزاري

این سرگرمیها امري طبیعی و الزم و معمولی است، و همسري که چیز فهم باشد باید  که) ا را باور کردمادام دو رموز

این  غیر از. بخشید داد؛ ژوزفین هم او را می گریست، ناپلئون او را دلداري می آنها را نادیده بگیرد؛ هرگاه ژوزفین می

.داد، شوهر خوبی بود می مورد، ناپلئون، تا آنجا که ناراحتیها و سرگشتگیها اجازه

این  و شاید هم به - با وقاري تازه پذیرفت) دانیم تا جایی که ما می(که با ماري لویز ازدواج کرد، تکگانی را  هنگامی

عالقۀ او به ماري لویز زمانی دو برابر شد که عذاب او را در . سبب که مبادا زناکاري باعث از دست رفتن اتریش شود

نامۀ او به آنها توجه خاصی شده است؛  ناپلئون همیشه به کودکان عالقه نشان داده بود؛ در قانون. زاییدن پسرش دید

که کودك بود به صورت بت و نماد آرزوهاي او درآمد؛ او را طوري به دقت تربیت کردند » پادشاه رم«این هنگام  در

بدین ترتیب، . کرد به فرمانروایی بپردازد یاین کشور که براي اروپاي متحد قانون وضع م که وارث فرانسه شود و در

  .دامنۀ حس خودخواهی عظیم او با عشق زناشویی و پدري بزرگتر شد

این، دوستی متضمن تساوي  چنان در کارهاي سیاسی غوطه ور بود که مجال زیادي براي دوستان نداشت؛ گذشته از

اگر چه نوکران و سرسپردگان . هر شکلی بپذیرد توانست تساوي را، در تقریبی دادوستد است، و ناپلئون بسختی می

وفاداري داشت که بعضی از آنها جان خود را در راه افتخار او و خودشان فدا کردند، هیچ یک از آنها او را دوست خود 

) که چندان قابل اعتماد نیست(بورین . اوژن او را دوست داشت، ولی بیشتر به عنوان پسر تا دوست. دانستند نمی

حتی . هیچ کس را دوست ندارم. بیش نیست دوستی نامی :داشت ناپلئون غالباً اظهار می 1800ید که در سال گو می

اینکه برادر بزرگ من است؛ و  دوست داشته باشم، آن هم به سبب عادت و شاید ژوزف را کمی. برادرانم را دوست ندارم

توانم  تا زمانی که همین طور بمانم، می. دانم که داراي دوستان واقعی نیستم بخوبی می …را هم دوست دارم وكدور
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ولی افراد . حساسیت را به زنان واگذارید؛ کار آنها همین است. هر اندازه دوستان مصنوعی که بخواهم داشته باشم

  .د با جنگ یا دولت کاري داشته باشنداین صورت نبای باید قلب و عزم قوي داشته باشند، در غیر

آنچه که ذکر شد یک سیما از خصوصیات ناپلئون است، و کامالً با اخالص و فداکاري مردانی مانند دوزه دووگو، 

.دوروك، الن، الس کازه و جمعی دیگر که عمري ادامه یافت هماهنگ نیست

و منوال، که مدت سیزده » بی مهربان و حساس داشتدر خارج از صحنۀ نبرد، بوناپارت قل«کند که  بورین تأیید می

انتظار داشتم که او را بی ادب و داراي خلق و خویی غیر ثابت بیابم،  :شود که سال از نزدیکان ناپلئون بود، متذکر می

ا در صورتی که او را صبور و با گذشت و خوشرفتار و سهلگیر و شاد دیدم، آن هم نوعی شادي که غالباً پر از سروصد

این حال باقی ماندم، زیرا  من همیشه به. ترسیدم دیگر از او نمی …واستهزا بود و گاهی حاکی از سادگی سحرانگیزي

آمیز بودن روابطش با کنسولها  رفتار دلپذیر و محبت آمیز او را با ژوزفین، اخالص و فداکاري ساعیانۀ افسرانش، محبت

  .دیدم و وزیران و خصوصی بودن او را با سربازان می

کرد؛ سیاست  داد مهربانی می کرد سختگیر بود، و وقتی که سیاست اجازه می که سیاست اقتضا می ظاهراً هنگامی

این، چنانکه در مجالت  افراد بسیاري را به زندان فرستاد؛ با وجود. بایستی قبل از همه مورد توجه قرار گیرد می

گر چه اقداماتی به منظور اصالح زندانهاي . ر دست استفردریک ماسون آمده صدها مورد از محبت و گذشت او د

هزاران تن از سربازان را . حکومت او نبود زندانهاي فرانسه متناسب با کارآیی عمومی 1814بروکسل به عمل آورد، در 

دن این، خبر داریم که غالباً براي تسلی دا پرداخت؛ با وجود در صحنۀ جنگ مرده یافت، و باز به جنگهاي دیگر می

پس از آنکه ناپلئون از کنار بستر «: گوید وري کنشتاین می. کرده است یا دستگیري از او توقف می سربازي زخمی

شده بود، بازگشت، دیدم که ضمن خوردن صبحانه اشک  بسختی زخمی 1809مارشال الن، که در اسلینگ در 

. وي بارها برنادوت و بورین را عفو کرد. ستدربارة جوانمردي، یا آمادگی او براي بخشودن، تردیدي نی ».ریزد می

که کارنو و شنیه، پس از سالها مخالفت با ناپلئون، از او خواستند که آنان را از فقر و فاقه نجات دهد، وي بی  هنگامی

. ترك کرده بودند معاذیري تراشید 1815یا  1813در سنت هلن براي کسانی که او را در . درنگ به آنها کمک کرد

به سبب خصومت دائم انگلیسیها بود که کینۀ آنها را همیشه در دل داشت؛ در پیت جز خشونت فردي مزدور تنها 

  .دانست دید، دربارة سرهادسن لو قدري غیرمنصف بود، و تعریف کردن از ولینگتن را امري محال می نمی

گویند هیچ  می» .دانم آدم خوبی می من خودم را قلباً«: گفت می. در مورد ارزشیابی خودش تا حد زیادي انصاف داشت

آید؛ ولی وري کونستان، که چهارده سال نوکر ناپلئون بود، خاطرات خود را در  کس به نظر نوکرش قهرمان نمی

اشخاصی که با  ».در حالی که نفسش از شدت ستایش بند آمده است«مجلدات بیشمار ضبط کرده است، و آن هم 

وي به نحو خودآگاه . کردند ه بودند گستاخی رفتار و گفتار ناپلئون را تحمل نمیآداب مهذب رژیم گذشته به بار آمد

دانست که  نمی. داشت سخنان خویش آن قبیل اشخاص را به خنده وامی با رفتار خود و هچنین گاهگاه بر اثر خشونت

اي به جوهر عالقه داشت  ازهکرد؛ به اند این امر نمی ایجاد کند و ظاهراً توجهی هم به چگونه در دیگران حالت راحتی

آن هم  …کنندة آداب معاشرت را دوست ندارم آن عبارت مبهم و یکدست«: گفت می. داد که به عرض اهمیتی نمی

.اینکه خود را به سطح روشنفکران برسانند یکی از ابداعات احمقهاست براي 

شود، چه  آنچه که سبک نامیده می …ردندا است که در نظر من مفهومی و سلیقۀ خوب هم یکی از آن عبارات قدیمی

کاري را که   اما در نهان ظرافت و مالحظه ».دهم من فقط به نیروي فکر اهمیت می …خوب چه بد، در من اثر ندارد

ژرمن او را به باد انتقاد  - پسندید؛ مایل بود که مورد تمجید اشرافی قرار گیرد که در فوبورسن خاص نجبا بود می

  .این کار بپردازد  توانست با روش خودش به خواست که دلها را به دست آورد، می یاگر م. گرفتند می
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مثالً به مادام . عقیدة بدي که دربارة زنان داشت شاید مربوط به عدم توجه شتابزدة او به حساسیت آنها باشد

لحاظ دشمن خود ساخت و مادام دوستال را از آن  -»!آیید در آن لباس سرخ، چه زشت به نظر می«: شارپانتیه گفت

بعضی از زنان از خشونت او در مورد نکته گویی خانمها انتقاد . که زنان را به نسبت باروري آنها طبقه بندي کرد

شاید همین ! اعلیحضرتا«: آن خانم پاسخ داد» !مویتان چه قرمز است«روزي بر سر خانم شوروز داد زد که . کردند می

مادام، دوست «: همچنین روزي به زنی زیبا گفت» !این طور به من گفته است مردي طور باشد، ولی اولین بار است که

ژنرال، حق با شماست؛ ولی در کشوري که سرهاي «: وي بتندي پاسخ داد» .ندارم که زنان در سیاست دخالت کنند

دید، جذبۀ  روز او را میاین، منوال، که تقریباً هر  با وجود» .خواهند علت آن را بدانند شود زنان می مردان قطع می

  .توانست در برابر آن مقاومت کند کرد که کسی نمی سحرانگیزي در ناپلئون مالحظه می

دانشمندان، . گفت تقریباً همیشه هدفی داشت کرد، ولی در هر چه می گاهی وراجی می –حرف زدن را دوست داشت 

داد، و با اطالعاتی که در  مورد لطف و عنایت قرار می خواند، و آنها را نقاشان، و نویسندگان را به کنار میز خود می

ایزابۀ مینیاتورساز، مونژ ریاضیدان، فونتن مهندس، و تالماي  .انداخت زمینۀ تخصص آنها داشت به حیرتشان می

ون مکالمه با ناپلئ» لطف، دلپذیري، و نشاط«اند که همگی آنها گواه  این مالقاتها بر جاي نهاده هنرپیشه خاطراتی از

خواست آنها را بر روي  افکارش تندتر از حرفهایش بود؛ و اگر می. داد خود او حرف زدن را به نوشتن ترجیح می. بود

این رو مطالب  از. قادر به خواندن خط بدش نبود –ولو خود او  –نوشت که هیچکس  اي تند می کاغذ بیاورد، به اندازه

اینجا  و انتشار یافته، وبدون تردید هزاران نامۀ دیگر نوشته شده است؛ ازنامۀ ا 41‘000تا کنون . کرد خود را دیکته می

بورین، که . اي بفهمیم که چگونه افتخار منشیگري او به منزلۀ محکومیت به اعمال شاقه بوده است توانیم تا اندازه می

از . زنده ماند 1834رو تا  این مرخص شد، و از 1802این بخت بلند بود که در  به مقام مزبور رسید، داراي 1797در 

تمام روز کار کند، و شب هم هر وقت او را خواستند  صبح به خدمت ناپلئون برسد، 7وي انتظار داشتند که در ساعت 

بورین قادر به تکلم و نوشتن به چندین زبان بود؛ با قوانین بین المللی آشنایی داشت؛ و با روش تند . حاضر شود

.نوشت کرد، می سرعتی که ناپلئون امال می نویسی مخصوص خود، با همان

ناپلئون به او » .تندنویسی بلد نبودم«کرد، زیرا به قول خودش  جانشین بورین شد بیشتر کار می 1802منوال که در 

گفت که به گرمابه  انداخت و سپس به او می کرد؛ ولی تقریباً هر روز او را از پا می عالقمند بود وگاهی با او شوخی می

بیچاره منوال را تقریباً هالك کردم؛ مجبور بودم «: کند امپراطور در سنت هلن خاطرات خود را چنین بازگو می. ودبر

» .که تا مدتی او را مرخص کنم و براي اعادة سالمتش او را نزد ماري لویز بگذارم، تا شغل بی دردسري داشته باشد

  .استخدام کند) فرانسوافن(تیار ناپلئون به او اجازه داد که یک نفر دس 1806در سال 

 که منوال از دست فرمانرواي این، هنگامی با وجود. این شخص تا پایان دوره، و در همۀ جنگها به کار مشغول بود

  .، کامالً خسته و فرسوده شده بود)1813(مستبد و مهربان خود گریخت 

IV - سردار  

در آنجا بود که دانست چگونه با هر . در برین واقع شد میجسم و روح و اخالق و خط مشی او تحت تأثیر تعلیمات نظا

آب و هوا و با هر مکانی بسازد؛ چگونه در هر ساعت روز و شب به طور روشن و صریح فکر کند؛ چگونه واقعیت را از 

هوس تشخیص دهد؛ چگونه بدون چون و چرا اطاعت کند وآن را تربیتی براي فرماندهی بدون چون و چرا بداند؛ 

ها درنظر بگیرد؛ چگونه حرکات دشمن را پیش بینی کند و براي  ه زمین را براي حرکت علنی یا مخفی تودهچگون

برابري با آنها آماده شود؛ چگونه منتظر حوادث غیرمنتظره باشد و بدون غافلگیر شدن، به مقابلۀ آنها بپردازد؛ چگونه 

گونه از شدت درد به وسیلۀ افتخار بکاهد، و جان دادن در راه جمعی برانگیزد؛ چ طور دسته افراد را با خطاب به آنها به

آمد زیرا حیات یک  می» العلوم علم«اینها در نظر ناپلئون به منزلۀ  همۀ : میهن را به صورتی دلپذیر و عالی درآورد
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در داوري وابسته به میل و توانایی آن ملت در دفاع از خود  - آید در صورتی که وسایل دیگر غلط از آب در - ملت

بدین  ».گیرد است که سایر مطالعات را در بر می هنر جنگ، مطالعۀ عظیمی «: گفت می. نهایی جنگ خواهد بود

تاریخ را براي درك طبیعت . داد که بیش از همه به علم دفاع ملی کمک کند را بیشتر پرورش می ترتیب ، آن علومی

را با اطالعات خود دربارة یونان و روم قدیم و تاریخ قرون وسطی  خواند؛ بعدها دانشمندان بشر و طرز رفتار دولتها می

جنگهاي اسکندر و هانیبال و قیصر و گوستا و آدولف و تورن و اوژن دو ساووا وفردریک . و جدید به حیرت انداخت

 دان بزرگاین مر هر اصلی را که موافق اصول«: گفت و به افسران خود می» کرد، بارها و بارها مطالعه می«کبیررا 

شاید از مادر شکیباي . از مدرسۀ نظام به اردوگاه رفت، و از اردوگاه به بازدید یک فوج شتافت ».نباشد به دور بیندازید

اینکه  که بیشتر مردم مایلند دنبال رهبر بروند تا: خود استعداد فرماندهی را به ارث برده بود و از راز آن خبر داشت

شجاعت آن را داشت که قبول مسئولیت کند، و بنابر داوري . رهبر واقعاً رهبري کنداینکه  مشروط بر - رهبري کنند

اي  اي به مخاطره زد از مخاطره خویش بارها موقعیت خود را به خطر انداخت؛و با نوعی بیباکی که به احتیاط خنده می

رط بندي را پس از آن آخرین ش. زد بندي مهمتري دست می هاي بشري به شرط مرتب با مهره - پرداخت دیگر می

  .ترین سردار تاریخ است باخت که ثابت کرد الیق

شد و به سابقه و اخالق و آرزوهاي هر یک از افسرانی  او با اقداماتی براي جلب مغزها و قلبها آغاز می استراتژي نظامی

کرد؛  عادي معاشرت می گاهگاه نیز با سربازان. داد که مستقیماً آنها را تحت فرماندهی خود داشت عالقه نشان می

با مهربانی، گارد . داد کرد، و به شکایاتشان گوش فرا می آورد؛ دربارة خانوادهایشان سؤال می پیروزیهایشان را به یاد می

کردند؛ ولی آنها تا آخرین نفس در  نامید زیرا همیشه شکایت می می» غرغرو«کرد و آنها را  امپراطوري خود راجمع می

افراد از آن «: کرد، چنانکه روزي در سنت هلن گفت گاهی نیز از سربازان پیادة ساده بدگویی می .جنگیدند راهش می

ولی همۀ فرزندان جنگجویان فرانسوي را که در اوسترلیتز کشته شدند به » .آیند که کشته شوند لحاظ به دنیا می

سربازانش بودند که بیشتر به او عالقه  در میان ملت فرانسه،. فرزندي پذیرفت و وسایل راحتی آنها را فراهم ساخت

  .دادند، به طوري که به عقیدة ولینگتن حضور او در صحنۀ نبرد ارزش چهل هزار نفر را داشت نشان می

در جنگ، اخالق و عقیده «: گفت می. داد از استراتژي او را تشکیل می  مطالب او خطاب به لشکریانش بخش مهمی

اري از زمان عبور قیصر از رودخانۀ روبیکون به بعد آن همه تسلط بر افرادش هیچ سرد» .بیش از نصف نبرد است

گوید که سربازان در  نوشت، می هاي مشهور را بر طبق امالي ناپلئون می بورین، که بعضی از آن اعالمیه. نداشته است

تی نداشت، زیرا با شوق و این موضوع اهمی گوید؛ ولی توانستند درك کنند که ناپلئون چه می نمی«بسیاري از موارد 

در چندین اعالمیه که صادر کرد نقشۀ عملیات را برایشان » .افتادند ذوق، پابرهنه و بدون آذوقه، به دنبال او به راه می

پیمودند تا بتوانند بر دشمن شبیخون  فهمیدند، و با صبر و بردباري راههاي درازي را می شرح داد؛ آنها معموالً می

بهترین سرباز آن نیست که خوب بجنگد، بلکه کسی است که «: گفت می. شماره بر آن برتري یابند بزنند یا از حیث

صفات عمدة سرباز عبارت از پایداري و «: صادر کرد چنین متذکر شد 1799اي که در  در اعالمیه» .خوب راه برود

افتاد  ه انضباط به خطر میغالباً رحم وشفقت داشت، ولی وقتی ک» .شجاعت در مرحلۀ دوم است. انضباط است

که عمداً به سربازان اجازه داد به غارت  ایتالیا، هنگامی پس از پیروزیهاي نخستین در. داد تردیدي به خود راه نمی

این حرکت را منع کرد  جبران کنند، دیگر بپردازند تا تنگ نظري هیئت مدیره را در مورد غذا و لباس و مواجب خود

شدت به مورد اجرا گذاشت که دیگر مورد غارت دیده نشد و دستور بزودي مورد اطاعت کامل این دستور را ب و چنان

وین، برلین، مادرید، و سایر شهرها، شاهد محکومیت و اعدام سربازانی، چه از گارد «: گوید منوال می. قرار گرفت

ئون قسمتی از استراتژي خود را به ناپل ».امپراتوري و چه از سایر قسمتهاي ارتش، بودند که مرتکب غارت شده بودند

) افراد(نیروي یک ارتش، مانند مقدار حرکت در مکانیک، عبارت از حاصلضرب جرم «: اي ریاضی در آورد صورت قاعده
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مأخذي در دست » .افزاید و به قدرت پیروزي آن می. برد حرکت سریع، روحیۀ ارتش را باال می. ضرب در سرعت است

یعنی متکی بر ذخایر غذایی  - »رود ارتش بر روي شکم خود راه می«جز را به او نسبت دهیم که این گفتۀ مو  نداریم تا

فعالیت، فعالیت، «این بود  شعار او. آید این بود که ارتش با پاهاي خود به فتح نایل می خود است؛ عقیدة او بیشتر

 1939؛ اگر زنده بود، به خط ماژنو سال ها به عنوان وسایل دفاعی نداشت در نتیجه، چندان اعتمادي به قلعه»سرعت

ماند همیشه  بدیهی است که طرفی که در پشت خط مستحکم خود باقی می«: گفته بود 1793در . خندید می

انتظار کشیدن زمانی : این قرار بود عناصر استراتژي ناپلئونی از. تکرار کرد 1816این حرف را در  ؛ و»خورد شکست می

سیم کند یا آن را به صورت ستون در آورد؛ استفاده کردن از کوهها و رودها براي استتار و که دشمن قواي خود را تق

حفظ قواي خودي؛ تصرف مرتفعات سوق الجیشی که از آنجا توپخانه بتواند صحنۀ نبرد را زیر آتش بگیرد؛ انتخاب 

تا  - معموالً با حرکتهاي سریع - يزمینی که مانع تحرك پیاده نظام و توپخانه و سواره نظام نشود؛ تمرکز قواي خود

تواند به موقع  بتوان با تعداد بیشتري سرباز بر قسمتی از قواي دشمن تاخت که، به علت دور بودن از مرکز، نمی

  .تقویت شود

آزمایش نهایی هر سرداري در تاکتیک اوست، یعنی در ترتیب دادن و به حرکت درآوردن قوایش براي جنگ و در 

ایستاد که بتواند تا حد اطمینان هر اندازه از عملیات را که ممکن بود زیر نظر بگیرد؛  در جایی میناپلئون . طی جنگ

و از آنجا که نقشۀ عملیات، و انطباق سریع آن با تحول اوضاع، متکی بر مراتب مداوم و متمرکز او بود، حفظ و 

این  با. ان او بیش از خودش عالقمند بودندآمد و حتی سربازانش در حفظ ج به شمار می سالمت او مطلب بسیار مهمی

ایم که بارها  کرد؛ و شنیده در به خطر انداختن خود درنگ نمی - چنانکه در آرکوله دیده شد -دید حال، هرجا الزم می

از همین محل بود که توسط گماشتگان سوارة خود . مردانی که نزدیک محل دیدگاه با او بودند به قتل رسیدند

گشتند  فرستاد؛ و آن گماشتگان بشتاب باز می ي افسران فرمانده پیاده نظام، توپخانه، و سواره نظام میدستورهایی برا

به عقیدة او، سربازان در جنگ بیشتر بر اثر وضع و قابلیت . تا او را از تحول اوضاع در هر قسمت عملیات آگاه کنند

تجمع افراد و زیر آتش گرفتن دشمن در یک نقطۀ  - داینجا نیز هدف تمرکز بو  در. کردند تحرك خود ارزش پیدا می

اي فرا  در همۀ جنگها لحظه« :گفت می. ایجاد اختاللی که بتدریج گسترش یابد مخصوص، مرجحاً جناح او، به امید

دو لشکر به منزلۀ دو شخص  …شوند   رسد که دلیرترین سربازان، پس از نهایت کوشش، متمایل به فرار می  می

رسد، و از آن   اي وحشت ناگهانی فرا می کوشند یکدیگر را بترسانند؛ لحظه  شوند و می  هم روبه رو میهستند که با 

اگر انسان در عملیات بسیاري حضور داشته باشد، آن لحظه را بدون اشکال تشخیص . لحظه باید استفاده کرد

شدند، قواي   افراد خود او متزلزل می کرد، یا اگر  ناپلئون در استفاده از چنین وضعی بسرعت عمل می» .دهد  می

پیش از . داد؛ همین امر باعث شد که در مارنگو پیروز شود  فرستاد یا خط عملیات را ضمن نبرد تغییر می  امدادي می

.نشینی در قاموس او وجود نداشت ، عقب1812

. وفناك در جنگ احساس کندطبیعی بود که مردي که چنان مهارتی در فرماندهی به دست آورده باشد باید لذتی خ

داد تا به سربازان؛ در دربار خود سیاستمداران را بر مارشالها مقدم   ایم که به شهروندان بیشتر اهمیت می شنیده

در . گرفت  داد، معموالً طرف غیر نظامیان را می  که اختالفی میان غیر نظامیان و نظامیان روي می  داشت؛ و هنگامی  می

این امري بود که نه آن را از خود پنهان  و  - کرد بمراتب بیش از ادارة امور کشور  احساس میصحنۀ نبرد نشاطی 

هیجان جنگ را دوست «و به ژنرال ژومینی اعتراف کرد که » درخطر لذتی است«: گفت  می. کرد نه از دیگران  می

شوند که   میل او وارد عملیاتی میاي سربازان بنا به  دید دسته  کرد که می  ؛ بیشتر وقتی احساس خوشی می»دارم

دانست، ولی بر طبق   العمل حمالت می مصافهاي خود را عکس. کند  دهد و تاریخ را تعیین می  ها را تغییر می نقشه

اگر قدرتم . قدرت من وابسته به افتخار من است، و افتخار من وابسته به پیروزیهایم«کرد که   گفتۀ بورین، اعتراف می
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فتح مرا به صورتی که اکنون هستم درآورده . ات جدید و پیروزیهاي تازه تقویت نکنم از بین خواهد رفترا با افتخار

در مورد یک اعتراف مهم و اساسی شاید نتوان به حرف بورین بدخواه . تواند مرا سرپا نگاه دارد  است، و فقط فتح می

): 1816ماس  12(گریست، از قول او گفته است ن  اعتماد کرد ولی الس کازه، که ناپلئون را به چشم خدایی می

آیا ناپلئون، به قول  ».خواستم، و براي به دست آوردن آن، به قدرت نامحدود نیاز داشتم  امپراطوري جهان را می«

نفر فرانسوي را به زیر پرچم خود فرا خواند؛ که در  2‘613‘000هم رفته  اند که روي بود؟ گفته» قصاب«دشمنانش، 

این مطلب را در ضمن  شد؟  آیا از کشتار ناراحت می  .میلیون نفر از آنها در خدمت او جان سپردندحدود یک 

. اند که از مشاهدة اجساد در آیلو به گریه افتاد کرد آورده است؛ گفته  استمدادهایی که از دولتهاي بزرگ براي صلح می

در «: نظر آورد، به الس کازه گفت  جه به گذشته بهاما، هنگامی که کارش به پایان رسیده بود، و قضایا را با تو

. کردم  کرد، و هیچ هیجانی احساس نمی  تعیین می  جنگهایی فرماندهی داشتم که سرنوشت یک ارتش را به تمامی

احتماالً سرداران » .آمد  شد و اشک به چشمانم نمی  اجراي عملیاتی را ناظر بودم که باعث مرگ عدة زیادي از ما می

این افراد،  آیا   این فکر دلخوش باشند که مرگ ومیر آن افراد جوانمرگ تحولی بی ارزش در مکان و زمان است؛ به باید

.مردند و با افتخار کمتري، و بدون بیهوش شدن در جنگ و کسب شهرت، نمی در هر صورت، در گمنامی

کردند، او نیز چنین احساس  احساس می) دالرانکه، سورل، وان(این، همان گونه که بسیاري از دانشمندان   با وجود

اینکه او به دیگران ظلم کرده باشد؛ که تنها در دفاع ازخود جنگیده و آدم  کرد که به او بیشتر ظلم شده است تا می

و غاصب تخت و تاج سلسلۀ بوربون از کار » فرزند انقالب«کشته است؛ که متفقین عهد کرده بودند که او را به عنوان 

من فقط براي دفاع از خود به جنگ «: گفت مگر او بارها پیشنهاد صلح نکرده و با او مخالفت نشده بود؟ می. زندبراندا

] علیه فرانسه[اتحادیه . اروپا هرگز از جنگ علیه فرانسه، علیه اصول او، و علیه خون من دست برنداشت. پرداختم

مرزهاي «رهنگام تاجگذاري سوگند خورده بود که وي د» .هرگز متوقف نشد، چه به طور مخفی چه به طور علنی

عوام «داشت که  گفت؟ وي اظهار می این مرزها دست برداشته بود، فرانسه چه می فرانسه را حفظ کند؛ اگر از» طبیعی

ولی مگر به دست من بود؟ مگر جنگ همیشه بر اثر . همیشه جنگهاي مرا ناشی از حس جاه طلبی من دانسته اند

وي همیشه، پس از » یعنی بر اثر کشمکش میان گذشته و آینده؟ -آمد؟ ناپذیر اوضاع پیش نمیماهیت اجتناب 

رغم پیروزیهاي متعدد او، ممکن است یک شکست قاطع  این فکر ناراحت بود که، علی سالهاي پرنشاط نخستین، از 

را به خاطر صلح بدهد، ولی با  حاضر بود نصف جهان. همۀ آنها را از بین ببرد و او را در اختیار دشمنانش بگذارد

  .شروط خود او

، ناپلئون حالت تدافعی داشت، و )1808(و حمله به اسپانیا ) 1807(توان نتیجه گرفت که تا زمان عهدناةه تیلزیت  می

پس ازآن، ضمن کوشش براي انقیاد اتریش و پروس واسپانیا، وسپس روسیه، و اجراي محاصرة بري باعث تحمیل 

اگر چه نشان داد که مدیري برجسته است، امور کشور را . بر فرانسۀ فرسوده و اروپاي خشمگین شدجنگهاي دیگري 

فرانسه را به عنوان سردار فتح کرده بود، ولی آن را به عنوان سرادر از دست . به خاطر افتخارات و لذت جنگ رها کرد

  .شاهکارش سرنوشت او را تعیین کرد. داد

V - فرمانروا  

عادت رهبري او به طرزي . برد که براي سرداري تربیت شده است هرگز از یاد نمی نظامی نرواي غیربه عنوان فرما

از همان بدو ورود به «: گفت می. مرعوب کننده باقی ماند، مگر در شوراي دولتی و در برابر اعتراضات یا در مباحثات

طوري بود که به محض کسب قدرت هیچ عادت به رهبري داشتم؛ مقتضیات و نیروي اراده ام ] اجتماعی[زندگی 

که  هنگامی - 1800دیدیم که در سال » .کردم شناختم و از هیچ قانونی جز ابتکارات خودم اطالعات نمی اربابی نمی

ولی در سال . داد حکومت خود بیشتر اهمیت می به شکل غیر نظامی –چیدند  ژنرالها به منظور خلع او توطئه می
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انسان مثل نظامیان رفتار کند؛ فقط با  رین تحلیل، براي حکومت کردن، الزم است کهدر آخ«ادعا کرد که  1816

بدین ترتیب، با نظري تیزبین به آرمانهاي نهانی و متناقض مردم » .توان حکمفرمایی کرد چکمه و مهمیز است که می

کنسوال به صورت حکومت فرانسه، خود را مرد صلح و نابغۀ جنگی اعالم کرد، و بدین سبب دموکراسی نسبی دورة 

امور کیفري  - آخرین قسمت قانون نامه ناپلئونی. یکنفري امپراطوري و سرانجام به صورت حکومت مطلقه درآمد

اندازه  این، وي در حکومت به همان با وجود. بازگشتی است به شدت وحشیانۀ مجازاتهاي قرون وسطایی - )1810(

کرد که اقداماتش در امور اداري در خاطرة بشر پیروزیهاي او را  می ناپلئون پیش بینی. درخشید که در صحنۀ نبرد

که ربطی به (تحت الشعاع خود قرار خواهد داد، و قانون نامۀ اویادگاري است که بیش از فنون استراتژي و تاکتیک او 

.یصر آنآرزو داشت که هم یوستی نیانوس عصر خود باشد و هم ق. پایدار خواهد ماند) جنگهاي کنونی ندارد

روز در پاریس بود،ولی در همین روزها فرانسه  955تنها ) 1814- 1804(روز حکومت امپراطوري خود  3‘680ضمن 

اي دوبار ریاست شوراي دولتی را  ، به طور متوسط هفته1808هنگامی که در فرانسه بود، و پیش از . را بازسازي کرد

هیچ یک از ما، اگر هم دنیا را به ما «) عضو آن بود که خودش(گرفت؛ و سپس به قول الس کازه  به عهده می

بعد  3ناپلئون مردي سختکوش بود؛ ضمن اشتیاقی که به انجام دادن کار داشت، ساعت » .کردیم دادند، غیبت نمی می

. اشتاندازه کار را هم از دستیاران اداري خود انتظار د همان. خواست تا کار روزانۀ خود را آغاز کند از نصف شب بر می

اي که در حوزة اختیارشان بود به او بدهند؛ و  آنان همیشه حاضر بودند که آخرین اطالعات دقیق را در مورد هر قضیه

روز خود را وقتی تمام شده . کرد او نیز با توجه به دقت و نظم و آمادگی و کفایت گزارشهایشان آنان را ارزیابی می

رسید خوانده باشد؛ شاید او را  ه از دپارتمانهاي مختلف کشور به او میدانست که یادداشتها و اسنادي که روزان می

  .بتوان مطلعترین فرمانرواي تاریخ دانست

رغم  کرد، و آن هم علی ها مردان با کفایت درجۀ یک مانند تالران، گودن، و فوشه را انتخاب می براي تصدي وزارتخانه

داد، که از طرف خود  مات اداري، مردان درجۀ دو را ترجیح میغرور مزاحمشان؛ در مورد بقیه، معموالً براي مقا

کرد و  مطلبی نپرسند یا پیشنهادي نکنند؛ وقت یا حوصلۀ چنان مباحثاتی را نداشت؛ بنا به داوري خود انتخابی می

سوگند و ازمنصوبان خود انتظار داشت که نه تنها نسبت به او بلکه به فرانسه . گرفت عهده می مسئولیت و خطر را به

شناختند، و عظمت مقاصد  پذیرفتند، زیرا منش و خوي او را می فاداري یاد کنند؛ در بسیاري از موارد، آنان بزودي می

گرفتم؛ و  اي پاداشی در نظر می انگیختم؛ براي هر کار شایسته حس رقابت را بر می«: گفت می. کردند را احساس می

روش انتخاب دستیار برایش گران تمام شد، زیرا بتدریج خدمتگذارانی را در این   ».دادم مرزهاي افتخار را توسعه می

کردند، به طوري که در پایان کار هیچ  پیرامون خود گردآورد که بندرت جرئت اظهار نظر در مورد عقایدش را پیدا می

.استثنایی بود موردي 1812کولنکور در. مانعی در راه سلیقۀ یا غرور او جز قدرت دشمنان خارجی باقی نماند

در مالمت، خشن و در تمجید، خونسرد بود؛ ولی خدمت استثنایی و : کرد وي دربارة زیردستان خود سختگیري می

براین عقیده نبود که زیردستان را با اطمینان خاطر آسوده و به حال خویش . داد درنگ پاداش می العاده را بی فوق

لزوماً به وابستگیهاي آنان، یا به . دانست تشویق به سعی و کوشش الزم میاي تزلزل مقام را براي  بگذارد؛ تا اندازه

از دستیاران . کرد، زیرا اینها دستاویزي بود که رفتار خوبی داشته باشند مسائل مشکوك در گذشتۀ آنها اعتراض نمی

عطاي ناگهانی یک لقب اي، و گاه هم با ا برد و سپس آنها را با مستمري سخاوتمندانه خود به حد کمال استفاده می

بعضی از آنها تا زمان بازنشستگی زنده نماندند؛ ویلنوو، که در ترافالگار شکست خورده بود، . کرد اشرافی، بازنشسته می

گرفت،  شد قرار نمی ناپلئون زیاد تحت تأثیر اعتراضاتی که به خشونت او می. خود را کشت تا مورد مالمت واقع نشود

بایستی با دخالت احساسات در سیاست موافقت کند؛ در ادارة  نمی» .دار باید در سرش باشدقلب سیاستم«: گفت و می

در مورد عدم حساسیت خود نسبت به قبول خدمت افراد . مگر آنکه ناپلئون باشد -امپراطوري، فرد ارزش زیادي ندارد
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ولی شاید در  -» .که مفید باشندفقط افرادي را دوست دارم که به حال من سودمندند، و آن هم تازمانی «: گفت می

. داشت هایش شد دوست می این مورد اغراق گویی کرده باشد؛ وي ژوزفین را مدتها پس از آنکه مانعی در راه نقشه

هاي جنگی خود را طوري  و مثل بیشتر دولتها اعالمیه: گفت البته در صورت لزوم، مانند بیشتر ما، دروغ هم می

ایی از کتاب  کرد؛ حتی نسخه آثار ماکیاولی را مداد به دست مطالعه می. تقویت کندنوشت که روحیۀ مردم را  می

صبر نکرد که . دانست شد خوب می هرچه را که باعث پیشرفت مقاصدش می. شهریار در کالسکۀ او در واترلو پیدا شد

، »آن ذات واقعگرا«رهبري کند؛ از این رو نیچه او را  »بدفراسوي نیک و «به » ارادة معطوف به قدرت«نیچه او را در 

خورد و  افسوس می» .نیرومندان خوبند و ضعیفان بد«: گفت امپراطور می. دانست و تنها محصول خوب انقالب می

  .داشت ؛ ولی او را دوست می»ژوزف به علت آنکه آدم خیلی مهربانی است بزرگ نیست«: گفت می

کرد مبنی  اي داشت که آن را بارها تکرار می شبیه این نظریات که آنها را در کرس و در جنگ آموخته بود عقیده

از این رو سال به سال این . گیرند آیند و تحت فرمان قرار می برآنکه مردم فقط براثر نفع یا ترس به حرکت درمی

، هنگامی که ژنرال ادوویل را براي سرکوبی شورشی 1800ل در سا. احساسات به صورت اهرمهاي حکومت او درآمد

را از ] شهر[به عنوان سرمشقی سودمند، دو یا سه بخش بزرگ «: در وانده گسیل داشت، به وي چنین توصیه کرد

تجربه به من آموخته است که یک . میان آنهایی که رفتارشان بدتر از دیگران بوده است انتخاب و آنها را آتش بزن

  .م شدید نظرگیر، در اوضاعی که انسان با آن مواجه است، انسانیترین روش استاقدا

داد که مجازاتهاي سنگینی در نظر  به منصوبان قضایی خود دستور می» .باشد فقط ضعف نفس که غیر انسانی می

زیادي پلیس  وي نه تنها تعداد» .هنر پلیس در این است که بندرت ولی بشدت مجازات کند«: بگیرند به فوشه گفت

و کارآگاه تحت فرمان فوشه یا رینیه استخدام کرد، بلکه یک سازمان پلیس مخفی به وجود آورد که وظیفۀ آن کمک 

در عین حال، مراقبت و نظارت بر کار آنها و دادن گزارش به امپراطور بود دربارة هر گونه  –به فوشه و رینیه 

فرمانروا باید به هر چیزي «: گفت می. شد ها، سالنها، کتابها، ابراز می نهاحساسات ضد ناپلئونی که در روزنامه، تماشاخا

تعداد جدیدي  1810در سال . فرانسه به صورت کشوري پلیسی درآمده بود 1804در سال » .بد گمان باشد

و بدون باستیلهاي کوچک داشت که عبارت بود از زندانهاي دولتی که در آنها مجرمان سیاسی را به دستور امپراطور 

اما باید بگوییم که در ساعات امپراطور لحظات ترحم و بخشش نیز . کردند می» بازداشت«روش معمول در دادگاهها 

فرمانهاي عفو بسیاري، حتی دربارة کسانی که توطئۀ قتل او را چیده بودند صادر کرد؛ گاهی نیز . وجود داشت

:کولنکور گفتبه  1812در . داد کیفرهاي شدید دادگاهها را تخفیف می

این کار مجبورم نخواهد ساخت که شهرت خود را  –چه بهتر . القلبم کنند که آدمی خشن و حتی قسی مردم فکر می

زیرا این فکر حاکی از نظم . شکایتی از این بابت ندارم. کنند استواري مرا به جاي سنگدلی حساب می. توجیه کنم

] حس ترحم[هر چه هم مردم بگویند، من امعاء و احشاء . ن انسانمببینید، کولنکور، م …خوبی است که برقرار است

گیرم، ولی مصایب مردم در من اثر  من تحت تأثیر اشکهاي یک دوشس قرار نمی. ولی دل پادشاه - و دل دارم 

 ناپلئون مسلماً مستبد بود، غالباً مستبدي روشنفکر و غالباً مستبدي عجول، نزد الس کازه اعترف کرده ».کند می

ها و  توان به عنوان نظارت معمول دولت بر اقتصاد و تماشاخانه قدري از استبداد او را می» .کشور، من بودم«: گفت

ناپلئون قدرت مطلق خود را در تحول دشواري که از آزادي لجام گسیختۀ انقالب . انتشارات زمان جنگ موجه دانست

وي به خاطر داشت که . شمرد مپراطوري پیش آمد الزم میتا نظم و ترتیب سازندة دورة کنسولی و ا 1791بعد از 

دانستند، زیرا نزدیک بود  روبسپیر و همچنین مارا نوعی دیکتاتوري را براي برقراري نظم و ثبات در فرانسه الزم می

کرد که دموکراسی را نابود نکرده است؛ آنچه را که در سال  احساس می. هم خانواده و هم کشور در هم فرو ریزد

ها را از بین برده  اگر چه آزادي توده. عوض کرده بود عبارت از حکومت جمعی فاسد و بیرحم و بی وجدان بود 1799
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بود، ولی آن آزادي بر اثر فتنۀ عوام و بی بند باري اخالقی باعث از بین رفتن فرانسه شده بود، و تنها برقراري و تمرکز 

  .شوري متمدن و مستقل درآوردتوانست فرانسه را دوباره به صورت ک قدرت می

وي از . وفادار مانده است - یعنی برابري  -توانست احساس کند که به هدف دوم انقالب  ، ناپلئون حقاً می1810تاسال 

  .برابري همگان در برابر قانون حمایت کرده و آن را اشاعه داده بود

نبود بلکه برابري بروز هرگونه  - ک نوع برابري غیرممکنیعنی ی - آنچه او برقرار کرده بود برابري شایستگیها و قابلیتها

اي که امکانات تربیتی و اقتصادي و  استعداد، قطع نظر از محل تولد افراد را فراهم آورده بود تا افراد بتوانند در جامعه

بودن باز «شایستگی انتخاب شدن به مقامات سیاسی براي همگی میسر باشد در پیشرفت خود بکوشند؛ شاید همین 

تقریباً فساد را در زندگی اجتماعی از . اي بود که وي به فرانسه داد ، پایدارترین هدیه»مشاغل به روي افراد با استعداد

وي مردي را به جامعۀ فرانسه عرضه کرد که وقتی که در . تواند او را جاودان سازد این امر به تنهایی می. بین برد

چرا شکست خورد؟ زیرا حرص  .ناپلئون فرانسه را از نو ساخت. کرد ي فرسوده میصحنۀ نبرد نبود خود را در امور ادار

طلبی او برجسم و بدن و  طلبی او غلبه داشت؛ و حس جاه و طمعش بیش از استطاعت او بود؛ قوة تصورش برحس جاه

بر نیمی از اروپا بایستی دانسته باشد که دولتهاي معظم هرگز نخواهند گذاشت که فرانسه  می. اخالقش مستولی بود

الطوایفی نجات بخشیده آن را وارد  اي موفق شد که سرزمین راین را در آلمان از وضع ملوك تا اندازه. حکمروایی کند

ها، آداب، عقاید و نوع حکومت  اي که از مدتها پیش به ایاالتی با سنن، لهجه ولی تبدیل پهنه. قرن نوزدهم کند

تنها با . اي پابرجا، بیش از حد توانایی او یا هر فرد دیگري در آن عصر بود تحادیهمختلف و رقیب تقسیم شده بود به ا

توان به دشواري مسئله  نام بردن آن قلمروهاي گوناگون، از راین گرفته تا ویستول و از بروکسل گرفته تا ناپل، می

ستفالن، شهرهاي اتحادیۀ کشورهاي سلطنتی یا شاهزاده نشینهایی وجود داشت مانند هلند، هانوور و: برد پی

توانست مردانی  کجا می. هانسایی، بادن، باواریا، وورتمبرگ، ایلیریا، ونیز، لومباردیا، ایاالت پاپی، سیسیلهاي دوگانه

بیابد که به اندازة کافی مقتدر باشند و بتوانند در این نواحی به حکمروایی بپردازند، برآنها مالیات ببندند، و دست آخر 

توانست میان آن  نشان را به جنگ ملتهایی ببرند که قرابتشان با آنها بیشتر بود تا با فرانسویها؟ چگونه میهم فرزندا

چهل و چهار دپارتمان اضافی و هشتادوشش دپارتمان فرانسه، یا میان آن شانزده میلیون انسان مغرور و نیرومند 

وحدتی ایجاد کند؟ شاید کوشش در این راه عالی  اضافی و این بیست و شش میلیون فرانسوي مغرور و دمدمی مزاج

آمد؛ آن مجسمۀ عظیم چندزبانه که برروي   سرانجام، قوة تصور برعقل غالب. شد بود، ولی مسلماً با شکست مواجه می

دارخصیصۀ ملی میل به قدرت آن دیکتاتوري را با  سري ناپایدار قرارداشت، دوباره گرفتار اختالف شد، و نیروي ریشه

  .امی مواجه ساختناک

VI  ـ فیلسوف  

توانست با داناترین دانشمندان در سازمانهاي  بست، وي می با وجود این، هنگامی که قوة تصور بالهاي خودرا می

هیچ روش رسمی تفکر در کار نیاورد که با آن بتوان جهان را که ظاهراً  اگرچه . فرانسوي ومصري به استدالل بپردازد

پنداشتند و  که ایده را حقیقت می» ایدئولوگهایی«گریزان است به بند آورد، فکر واقعپرداز او به از هر فرمول و قاعده 

پس از آزمون الپالس و سایر . ساختند، پشت پا زد شناسی و تاریخ می قصرهایی خیالی، بدون اتکا بر زیست

اما علوم مختلف را » .توان کرد یبا فیلسوف هیچ کاري نم«دانشمندان در مقامات اداراي، به این نتیجه رسید که 

پسرم باید تاریخ را زیاد مطالعه کند و در آن باره »  :در سنت هلن گفت. کرد تشویق و خواندن تاریخ را توصیه می

اي نازك از  هایی که ایدئولوگها در آن برروي پرده مذهب یکی از زمینه ».بیندیشد، زیرا تنها فلسفۀ واقعی همین است

به عقیدة ناپلئون، تنها یک منطقی به . بایستی اساس کار خود را بر تاریخ بگذارند دند، و حال آنکه میعقاید شناور بو

  :پردازد که آیا خدا وجود دارد؟ فیلسوف واقعی، که در مکتب تاریخ تربیت یافته باشد، خواهد پرسید که این سؤال می



٧٠١١

همیشه باقی مانده و چنان سهم مهمی در هر تمدنی   ،چرا مذهب، که غالباً رد شده و مورد تمسخر قرار گرفته است

خود ناپلئون ایمان و  گفت که اگر خداوند وجود نداشته باشد باید او را ابداع کرد؟ داشته است؟ چرا ولتر شکاك می

کند که اي کاش آن را حفظ کرده بود و  گاهی آرزو می. مذهب خویش را در همان سن سیزدهسالگی از دست داد

داند که وي در  همه کس این حکایت را می» .کنم مذهب باعث سعادتی عظیم و واقعی خواهدشد فکر می»  :گفت می

آورند، آنها را به مبارزه طلبید و  سفر مصر چون شنید که دانشمندان در مباحثات خود سخنانی کفر آمیز بر زبان می

این امکان وجود دارد » ولی آنها را که آفریده است؟  آقایان، هر قدر مایلید حرف بزنید،»  :به ستارگان اشاره کرده گفت

زیرا عقاید و حاالت خود را با زمان تغییر   که عقاید متضاد او را دربارة مذهب و بسیاري موضوعات دیگر نقل کنیم،

انی بدان گیریم؛ ولی کدام مرد متفکر است که در پنجاهسالگی اصولی را که در جو و ما تاریخ آن را نادیده می داد،  می

اواسط عمر خود لبخند نزند؟ بطور کلی ناپلئون » پختۀ«سوگند خورده بود طرد نکند و در هشتاد سالگی به عقاید 

ولی ادعایی درباره اطالع بر ماهیت یا هدف آن   عقیدة خود را دربارة عقلی ماوراء جهان مادي یا در آن حفظ کرد، 

روم به عقلم  چه هستم، یا به کجا می  ام،  اینکه از کجا آمده گفتن«درسنت هلن چنین نتیجه گرفت که . نداشت

بشر  …همه چیز ماده است؛ «: گفت گاهگاه مانند فردي ماتریالیست که به تحول عقیده دارد سخن می» .رسد نمی

» .روح جاویدان نیست؛ اگر بود، قبل از تولد، وجود داشت» «.کند جانوري است که کاملتر است و بهتر استدالل می

کند؛ خداي واقعی  اگر قرار باشد مذهبی داشته باشم، خورشید را خواهم پرستید، زیرا خورشید همه چیز را بارور می«

ولی وقتی آثار سقراط وافالطون .شدم که ازآغازجهان وجود داشته بود در صورتی به مذهب معتقد می» «.زمین اوست

چرا آنها را اختراع کرده » .همۀ اینها را بشر اختراع کرده است .شود خوانم، اعتقادم سلب می وکتابهاي مذهبی را می

دنیا می  زیرا همۀ افراد برابر به. است؟ به عقیدة ناپلئون، براي دلداري دادن تهیدستان ومنع آنان ازکشتن توانگران

رون بکشد، آنها را شوند؛ هر تمدنی باید استعدادهاي برتر را بی آیند و با هر پیشرفتی در فن وتخصص، نابرابرتر می

بپرورد و پاداش دهد؛ در عین حال باید افرادي را که استعداد کمتري دارند متقاعد کندکه این نابرابري پاداشها 

خواهدگرفت؟ با گفتن   این کار چگونه انجام. آمیز بپذیرند و آنها را طبیعی و الزم بدانند وداراییها را به طور مسالمت

جامعه نمی . بینم راز نظم اجتماعی است نه راز تجسم خداوند آنچه درمذهب می«: گفت می. اینکه ارادة خداوند است

تواند بدون مذهب حفظ  دارایی وجود داشته باشد، واین نابرابري نمی] از حیث پاداشها وبنابراین[تواند بدون نابرابري 

فقیر وغنی وجودداشته باشد، ولی از این در دنیا باید .ارادة خداوند این است: باید بتوان به مستمندان گفت. …شود

مذهب در مغز انسان فکر برابر شدن افراد را در بهشت وارد خواهد » به بعد و تا ابد وضع به نحو دیگري خواهد بود

اگر این موضوع درست باشد، پس » .عام شوند شود که توانگران به دست مستمندان قتل و این خود مانع ازآن می. کرد

هرج «:گفت  می. نگري به مسیحیت وجلوگیري انقالب کبیرازتعالیم مذهب کاتولیک اشتباه بوده استحملۀ عصر روش

پیشتر است ـ یعنی نابودي ایمان، ] عقالنی؟[که با آن مواجهیم نتیجۀ هرج ومرج اخالقی] اخالقی؟[ومرج عقالنی 

ي استفادة سیاسی بود که ناپلئون شایدبه این علت وهم برا» .که قبالً وجود داشته است] عقادي[وانکار اصولی

وي این اتحاد جدیدرا به معناي پیوستگی  .کرداحیاء » ملت فرانسه] پلیس[ژاندارمري «کلیساي کاتولیک رابه عنوان 

شیشان حقوق داد تا آن اصول را براي شد، ولی به ک تعبیر نکرد؛ گاهگاه از آن منحرف هم می» احکام عشره«او به

بیشترپدران و مادران . نسلی موعظه کنند که از هرج ومرج خسته شده وخواهان بازگشت به نظم وانضباط بود

شوند تا، به وسیلۀ یک  وآموزگاران خشنود بودند که ازکمک مذهب براي به بار آوردن یا تربیت کودکان برخوردار می

طلبی جوانان مقابله کند، و آن  ومرج بر پرهیزگاري مذهبی و در خور فرزندان، با هرج سلسله قواعد اخالقی متکی

قواعد را به نحوي عرضه دارند که گویی از طرف خدایی توانا آمده است؛ خدایی که ناظر برهر عمل است و مردم را با 

که به اجتماع  - از این نظام آموزشیبیشتر افراد طبقۀ حاکم . دهد ترساند و پاداشهاي ابدي می عذابهاي جاودانی می
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از اشراف دیرین از . خشنود بودند -قبوالنید که نابرابري استعدادها و داراییها امري طبیعی و اجتناب ناپذیر است می

کردند؛ اشراف جدیدي به وجود آمد؛ و  کردند که ثروت خود را با آداب پسندیده تطهیر می نظر می آن لحاظ صرف

  .نسل صداي خود را خاموش و توپهاي خود را پنهان کردانقالب در طی یک 

نه عشق رمانتیک، به منزلۀ  بایستی دوباره تقدیس شود، و دارایی، در این جامعۀ تازه احیا شده، ازدواج و مادري می

آید عارضۀ هورمونها و  عشقی که براثر کشش و جاذبۀ بدنی دختر و پسر به وجود می. اساس و هدف آن برقرار گردد

حماقتی است که «آمیز است؛  نزدیکی است؛ ایجاد ازدواجی پایدار براساس چنین شرط اتفاقی و زودگذر مسخره

شود؛ اگر مردم با سواد باشند  قسمت اعظم آن براثر ادبیات رمانتیک به طور مصنوعی القا می» .دهند طرفین انجام می

رساند تا نفع، و  بیشتر ضرر می] رمانتیک[خ دارم که عشق اعتقاد راس«: گفت ناپلئون می. احتماالً از بین خواهد رفت

العمر عمالً براي تربیت کودکان و کسب و انتقال  نعمتی خواهد بود اگر بتوان آن را از بین برد، تا زن و مرد مادام

پلئون دربارة نا ».اند باید ممنوع شود ازدواج براي افرادي که یکدیگر را کمتر از شش ماه شناخته«. دارایی متحد شوند

گفت هدف ازدواج باید داشتن کودکان بسیار تحت شرایط آزادي  ازدواج، نظري اسالمی داشت، بدین معنی که می

مراسم ازدواج، اگر هم مدنی باشد، باید مقید به آداب و به طور . براي مرد و حمایت از همسري باوفا و مطیع باشد

زن و شوهر باید در یک بستر بخوابند؛ این . مورد تعهد طرفین رسمی انجام گیرد، چنانکه گویی تأکیدي است در

کند و باعث حفظ صمیمیت و  تأثیري غریب در زندگی زناشویی دارد، وضع زن و وابستگی شوهر را تضمین می«عمل 

  .کرد ؛ ناپلئون تا زمانی که تصمیم به طالق گرفت از همین رسم دیرینه پیروي می»شود اخالق می

به عقیدة من مضحک است که «: گفت می. همسر، حتی همسري باوفا، براي یک مرد کافی نیست با این حال، یک

» .وقتی که زن آبستن است، مثل این است که مرد اصالً زن ندارد. مرد نباید بیش از یک زن مشروع داشته باشد

ه زن فقط یک بار باید اجازة ب. پس از ده سال ازدواج، طالق باید ممنوع شود. تعدد زوجات بهتر از طالق یا زناست

زنا از طرف شوهر نباید دلیل کافی . سال بعد نباید حق ازدواج مجدد داشته باشد طالق گرفتن داده شود، و تا پنج

هنگامی که شوهري دربارة «. طالق به شمار آید، مگر آنکه شوهر، معشوقۀ خود را با زن خود در یک خانه نگاه دارد

شود، باید نزد او اعتراف و از عمل خود اظهار تأسف کند؛ در آن صورت هرگونه اثر  همسرش مرتکب بیوفایی می

غالباً هم در نتیجۀ این کار سود . کند بخشاید و با او آشتی می شود و می همسر خشمگین می. رود جرمی از میان می

ست که اعتراف کند و تأسف خود البته براي او بسیار خوب ا. اما در مورد بیوفایی زن، قضیه طور دیگري است. برد می

تواند هرگز با  در سرش یا در رحمش؟ بنابراین نباید و نمی - ماند داند که چه باقی می را ابراز دارد، ولی چه کسی می

وي با پیروي از نظر مسلمانان در  .)ولی خود او دوبار ژوزفین را عفو کرده بود(» .شوهر خود به تفاهمی دست یابد

کنیم و به  ما با زنان خودمان خیلی خوشرفتاري می«: گفت  می. ا از فریبندگی آنان محفوظ داشتمورد زنان، خود ر

براستی . ایم با باالبردن آنها در سطح خودمان مرتکب خطاي فراوانی شده. ریزیم این طریق همه چیز را درهم می

درحقیقت طبیعت زن را . دانند ر میملتهاي شرقی عقل و احساسشان از ما بیشتر است، زیرا زن را ملک واقعی شوه

بنابراین، زن ملک  …شود که براي او کودکانی بیاورد؛  زن از آن لحاظ به مرد داده می …آفریده است به صورت برده 

کامالً مخالف نکات (اي بدوي است  همۀ این تفکرات به اندازه ».طور که میوه درخت مال باغبان است اوست، همان

کنندة غذا، و گاهی خود او خورده  برطبق آن، معموالً ماده جنس برتر است، و نر تابع و تهیه شناسی است که، زیست

آمیز است، یا زاییدة  گوید بیشتر آن حرفها الف و گزاف مطایبه که باید نظر الس کازه را بپذیریم که می) شود می

آیند؛ ولی کامالً با عقاید هرکوندو تیرة  یرون میپایان مردي نظامی دربارة سربازانی که از زهدانهایی بارور ب تخیالت بی

عنوان عاملی الزم براي نظم  نامۀ ناپلئون، برتري مطلق شوهر برزن خود و بردارایی او به در قانون. کرسی هماهنگ بود

 زن براي مرد آفریده شده و مرد براي«ناپلئون به ژوزفین نوشت که  1807در سال . اجتماعی درنظر گرفته شده است
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شهرت یافته )1807ژوئن 14(روز بعد از کشتار متقابلی که به جنگ فریدالند» .کشور وخانواده و افتخار و شرافت

است، ناپلئون برنامه اي جهت مدرسه اي تنظیم کرد که می بایستی دراکوان تأسیس شود؛ و هدف از ایجاد آن 

توانند آنها را به نحو  مشان به سبب فقر و فاقه نمیاند، و اقوا دخترانی بود که مادران خود را از دست داده«تربیت 

به دخترانی که در اکوان خواهند بود چه چیزي باید آموخته شود؟ باید از مذهب با کمال  ».اي به بار آرند شایسته

تقاد تربیت انتظار داریم این نیست که دختران فکر کنند، بلکه باید اع و آنچه که از تعلیم.    …دقت و شدت شروع کرد

همۀ اینها به وسیلۀ مذهب  …نیاز آنها به تسلیم شدن دائم …ضعف مغز زنان، ناپایداري عقایدشان،. باشند داشته

خواهم که این محل، زنان فریبنده به وجود نیاورد بلکه زنان پاکدامن بپرورد؛ از آن لحاظ باید  می …شود آورده می بر

گذشته از این، به . …طبعی گویی و شوخ اند، نه به علت بذله مند جالب باشند که از اصولی عالی وقلبی گرم بهره

 …و جغرافیا، ولی نه التینی، تعلیم داده شود دختران باید نوشتن و ریاضیات و فرانسه مقدماتی و مختصري تاریخ

مدرسه منع  به استثناي رئیس، همۀ مردان باید از ورود به.  …باید یاد بگیرند که همه گونه کار زنانه انجام دهند

  . حتی باغبانی باید به وسیلۀ زنان انجام گیرد.  …شوند

متساوي متولد  از آنجا که همۀ مردان به طور غیر. ناپذیر بود فلسفۀ سیاسی ناپلئون نیز به همان ترتیب سازش

از . کمروایی کنندشوند، ناگزیر بیشترین مغزها در اقلیتی از مردانی قرار دارد که باید بر اکثریت با توپ یا حرف ح می

بودن از قید  بخش ضعفاست؛ تقاضاي آنارشیستها دربارة آزاد  هاي تسلی رو، تصورات بیهوده در مورد برابري، افسانه این

اي است که از طرف اقویا براي  قانون و حکومت همانا افکار باطل مغزهاي نارس و خودخواه است؛ و دموکراسی بازیچه

بود که از میان اشراف موروثی و حکومت   در واقع فرانسه مجبور شده. رود به کار میداشتن حکومت متنفذان  پنهان

. داشت در میان ملتها و طی انقالبها، طبقۀ اشراف همیشه وجودخواهد«به این صورت، . وران یکی را انتخاب کند پیشه

هاي متمول و مقتدر  وسیلۀ خانوادهدرنگ به  شوید، حکومت اشرافی بی بود کردن اشراف از این وضع اگر بخواهید با نا

شدو به میان رهبران  اگر در آنجا آن حکومت را از بین ببرید، دوباره زنده خواهد. باره برقرار خواهد شد طبقۀ سوم دو

بود که به هر کس فرصتی   دموکراسی، اگر معقول باشد، محدود به این خواهد» «.کارگران و عوام پناه خواهد برد

کرد که خود این وضع را با باز بودن مشاغل به روي  ناپلئون ادعا می» .آوردن داده شود بت و به دستمساوي براي رقا

.ها به وجود آورده است؛ ولی بارها اجازه داد که از این قاعده عدول شود افراد با استعداد در همۀ زمینه

شود زیرا  د هیجانات شدید عوام میگفت که انقالبات باعث ایجا می. زد در مورد انقالبات قدري مبهم حرف می

انقالبات علت » « .هرگز انقالب بدون ترور وجود ندارد«و » کند، جمعی کسی را به جرمی متهم نمی جنایات دسته«

انقالب یکی از بزرگترین مصایبی «)چنین نتیجه گرفت1816در (، ولی به طورکلی »واقعی اصالح رسوم عمومی است

کند  آورد؛ و همۀ مزایایی را که ایجاد می  شد که آن را به وجود می عذاب نسلی خواهد. شود است که دامنگیر بشر می

سلطنت را بر انواع » .سازد جبران کند نخواهد توانست مصیبتی را که زندگی شرکت کنندگان در آن را تلخ می

یدهاي تزار آلکساندر دفاع در مقابل اظهار ترد) یعنی مال خودش(داد، و حتی از سلطنت موروثی  حکومتها ترجیح می

مردم » .امکان به دست آوردن یک پادشاه خوب بر اثر ارث بهتر است تا بر اثر انتخاب«عقیده داشت که . کرد می

ترند تا در یک دموکراسی که همۀ درها بر روي همه باز باشد وهر کس براي  تحت چنان حکومت ثابتی سعادتمند

پینه دوز در دکان کوچک خود به همان : شود مند می ، هر فرد از سعادت بهرهدر ادوار عادي و آرام«. خودش کارکند

کمال مطلوب او در سیاست » .اندازه راضی است که پادشاه بر روي تختش؛ سرباز هم کمتر از سردار خوشبخت نیست

. اداره شود» ت جهانپایتخ«اي از کشورهاي اروپایی بود که روابط خارجی آنها از پاریس به عنوان   عبارت از اتحادیه

همۀ کشورهاي تشکیل دهنده داراي پول واوزان و مقیاسات و قوانین پایۀ واحد خواهند » اتحادیۀ اروپایی«در آن 

ناپلئون پس از رسیدن به مسکو در . نقل و تجارت باید از بین برود و بود، و مرزهاي سیاسی از لحاظ سفر و حمل
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وي نیروي . رؤیاي او چیزي جز صلحی عادالنه با آلکساندر باقی نمانده استمعتقد شد به اینکه در راه تحقق  1812

مرکز گریز اختالفات ملی را کمتر از آنچه بود ارزیابی کرده بود؛ ولی شاید دراینکه قبول داشته که اگر اروپا بخواهد به 

بخواهد به وحدت برسد از راه  وحدت برسد از راه ارزیابی کرده بود؛ ولی شاید در اینکه قبول داشته که اگر اروپا

خرد نخواهد بود، بلکه بر اثر تحمیل نیرویی برتر خواهد بود که یک نسل ادامه پیدا کند، محق  استمداد از عقل و 

  . جنگ در آن صورت ادامه خواهد یافت، ولی الاقل داخلی خواهد بود. بوده است

ه آیا عاملی آزاد و مبتکر بوده است یا ابزار ناچیز نیرویی پرسید ک شد از خود می بتدریج که به پایان کارش نزدیک می

موفقیت یا شکست، تندرستی یا بیماري، و  اگر جبري کسی را بدانیم که معتقداست که. مربوط به عالم هستی

) خواهد بکند نظر از هر کاري که می قطع( همچنین صفت اختصاصی زندگی و لحظه مرگ او به وسیلۀ نیرویی پنهانی

مینیست بدین معنی نبود که حوادث از  باشد، ناپلئون مردي جبري نبود؛ نیز به طور وضوح فردي دتر شده  تعیین

اند که هر چه هم آدمی بکند آن حوادث  پیش به توسط قواي خارجی و برتر از ارادة ما چنان تعیین وتثبیت شده

گفت،  ی یک سلسلۀ مرکزي حوادث سخن مییعن» سرنوشت«اما بارها از . قطعاً و بی چون وچرا صورت خواهد گرفت

باشد زیرا از طبیعت ذاتی اشیاء  که قسمتی از آن با ارادة بشر قابل تغییر است، ولی اساساً غیر قابل مقاومت می

تواند مسیر حوادث  آورد که به اندازة کافی نیرومند است و می گاهگاه سخن از ارادة خود به میان می. شود منبعث می

وچون به سبب عدم » .ام که ارادة خود را بر سرنوشت تحمیل کنم همیشه توانسته«: گفت می. نحرف کندرا قطع یا م

اي ندارم؛ همیشه به نتیجۀ کارها  وابسته به حوادثم؛ اراده«:گفت توانست ثابت و منطقی باشد می اطمینان زیاد نمی

یعنی قوایی که » رادة آزاد کمتري خواهد داشت،هرچه انسان بزرگتر باشد، یعنی قدرت او بیشتر باشد، ا» «.نگرم می

در میان مردم، من . انسان وابسته به مقتضیات و حوادث است« .کند زیادتر و شدیدتر خواهد بود به او برخورد می

حاالت مختلف خود را با محسوب داشتن مغرورانۀ خود به عنوان » .ام؛ ارباب من طبیعت اشیاء است بزرگترین برده

انجام حوادث را  آمیخت، یعنی سرنوشتی که به منزلۀ طبیعت اشیاء است و مسیر و سر شت در هم میابزار سرنو

ام  تا زمانی که به آن هدف نرسیده. کشاند که از آن غافلم سرنوشت مرا به هدفی می«:گفت می. کند تعیین می

هنگامی که سرنوشت هدف خود را « .شوم ـ یعنی با مسیر حمل می» تواند به من حمله کند ناپذیرم و چیزي نمی زخم

دانست که عالی ولی  خود را بستۀ سرنوشتی می» .مرا از بین ببرد دهد، کافی است که مگسی به وسیلۀ من انجام می

مانند همۀ ما غالباً در فکر مرگ  ».سرنوشت باید اجرا شود« راند؛ خطرناك بود؛ غرور و مقتضیات او را به پیش می

در جوانی معتقد بود به اینکه . کرد یا در فکر آن بود ه ضمن آنها از خودکشی دفاع میبود، و حاالتی داشت ک

به شرطی که مرگ آن « :ویکسالگی این نکته را به اعتقاد مزبور افزود خودکشی حق نهایی هر فردي است؛در پنجاه

اي نیست که در اذهان  اطرهفناناپذیري جز خ« :گفت به فناناپذیري عقیده نداشت و می» .فرد به کسی زیان نرساند

زندگی بدون افتخار، بدون به جاي گذاشتن اثري از وجود خویش، مثل این است که انسان .  …ماند افراد باقی می

  ».اصالً نزیسته است

VII – که بود؟  

نسوي بود نه آیا ناپلئون فرانسوي بود؟ بلی، اما فقط بر اثر تصادف روزگار؛ غیر از این، وي نه از لحاظ جسم و فکر فرا

مانست تا به  بیشتر به سیماي رومی خشن می قدي کوتاه داشت، و بعدها ستبر شد؛ سیماي او. از لحاظ اخالق

اي  شده طبعی و آراستگی و آداب فرانسوي تربیت سیماي روشن فردي از طایفۀ گلها؛ فاقد نشاط و وقار و طنز و شوخ

در تکلم به زبان فرانسه قدري دشواري . به لذت بردن از آنبود؛ بیشتر به مسلط شدن بر جهان تمایل داشت تا 

آمد که در  زد، و به نظر می لهجۀ خارجی خود را حفظ کرد؛ به ایتالیایی به سهولت حرف می 1807داشت، و تا سال 

الس کازه . در چندین مورد از اخالق فرانسوي اظهار تنفر کرد. کند تا در پاریس میالن بیشتر احساس راحتی می
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همۀ فرانسویان : گفت زد، و می ثبات و متغیر ما حرف می امپراطور به تفصیل دربارة اخالق دمدمی و بی« :نوشته است

تواند در آنجا پایدار  فرانسه آنقدر تغییر را دوست دارد که هیچ دولتی نمی. …گردن کشندو متمایل به بد دهنی

اهل «دوست نداشت که او را . گفت ق خود به فرانسه سخن میغالباً با تأکیدي نه چندان مطمئن در بارة عش ».بماند

عالیترین عنوان در جهان آن است که انسان فرانسوي متولد «؛ »خواستم کامالً فرانسوي باشم می« بنامند؛ » کرس

تنها یک شور و تنها یک «: به رودرر عقیدة خود را در مورد عشق به فرانسه آشکار ساخت 1809ولی در » .شده باشد

وگنج خود را در راه من  خون. هرگز به من بیوفایی نکرده است. خوابم با او می. معشوقه دارم، و آن هم فرانسه است

فرانسه را به همان اندازه دوست » .دهد اگر نیم میلیون نفر الزم داشته باشم، آنها را به من می. کند صرف می

العملی فوري نشان  زي که در برابر نوازش و میل او عکسداشت که ویولون نوازي، با ویولون خود را، یعنی سا می

  .و تقریباً همۀ آنها با هم: ولی ناپلئون سیمهاي این ساز را چنان محکم کشید که از جا در رفت. دهد می

خواستند بگویند که  نامیدند؛ ولی بدین وسیله می بود؟ گاهی متفقین او را به همین لقب می» فرزند انقالب« آیا او 

گفت که  خود او بارها می. میت جنایات انقالبات را به ارث برده و همچنان با طرد بوربونها موافقت کرده استمجر

مرج و زورگویی آن پایان بخشیده، بلکه به ادعاهاي آن در مورد  و نه تنها به هرج  انقالب را به پایان رسانده است ـ

رزند انقالب دانست که آزادي کشاورزان، آزادي کار و پیشه، توان ف او را تا آنجا می. دموکراسی خاتمه داده است

ولی . برابري در مقابل قانون، باز گذاشتن مشاغل به روي افراد، و تصمیم به دفاع از مرزهاي طبیعی را حفظ کرده بود

چون خود را کنسول دائمی و سپس امپراطور کرد، هنگامی که به آزادي نطق و مطبوعات پایان داد، کلیساي 

اي به وجود آورد، و از اشراف قدیم و جدید طرفداري کرد ـ آن  کاتولیک را در دولت خود سهیم کرد، باستیلهاي تازه

از بسیاري جهات در اراضی فتح شده نیز به همین صورت رفتار کرد؛ در آنجا . وقت، مسلماً، دیگر فرزند انقالب نبود

هاي  نامۀ خود و بعضی از جنبه ر زندگی خاتمه داد؛ در آنجا قانونالطوایفی، تفتیش افکار، و تسلط کشیشان ب به ملوك

  .اما پس از آنکه این مواحب را به آنها ارزانی داشت، پادشاهانی بر تختهاي آنها نشاند. عصر روشنگري را بر قرار ساخت

اش،  ت به اعضاي خانوادهنسب توان بحق اهل کرس نامید؟ آري، ولی تنها از لحاظ وفاداري رغم میلش، می آیا او را، علی

جویی خانوادگی کرسیها را نداشت، و  قوة تشخیص براي جنگ، دفاع پرشورش علیه دشمنان فرانسه؛ ولی روحیۀ کینه

. مطالبی که از آثار فیلسوفان فرانسوي خوانده بود او را از اصول کاتولیک قرون وسطایی جزیرة بومیش دور ساخت

.اظ تعلیم وتربیت، فرانسوي و تقریباً از سایر جهات، ایتالیاییوي از لحاظ خون، کرسی بود واز لح

باوجود این پس از کوششهایی که براي پاسخ دادن به آن پرسشها به عمل آوردیم، باید به حرف ستندال وتن باز 

هاي  ا، کینهاي بود از رنسانس ایتالیا، که از لحاظ قالب و نوع، بر اثر انزو گردیم و بگوییم که ناپلئون کوندو تیره

سزار بورژیا بود با دو برابر مغز او، و ماکیاولی بود با نیمی از توجه و . خانوادگی، وجنگهاي کرس محفوظ مانده بود

مردي ایتالیایی بود که به وسیلۀ ولتر شکاك شده بود؛ بر اثر نیرنگهایی . اي صد برابر ارادة او کاري او و اراده محافظه

همۀ صفات دورة . کبیر، زرنگ؛ در نتیجۀ مبارزات روزانۀ روشنفکران فرانسوي،تیزهوشجهت زنده ماندن درانقالب 

هنرمند و جنگجو، فیلسوف و مستبد؛ ثابت از لحاظ غرایز و مقاصد، سریع و نافذ : رنسانس دروجود او جمع شده بود

ز آن عیب مهم، نظر ا قطع. شکننده از لحاظ عمل، ولی عاجز از متوقف شدن هم از لحاظ هوش، قاطع و در

تو کویل در مورد او چنین . ترین فرد تاریخ از لحاظ تسلط بر اوضاع پیچیده و نیروهاي هماهنگ کننده بود برجسته

تواند بدون تقوا و فضیلت بزرگ باشد بزرگ بود و تا آن پایه که فردي  ناپلئون تا آن حد که مردي می: گفته است

با وجود این، نظر نهائیش نسبت به ناپلئون این است که جهان مانند او . لتواند بدون حجب و حیا عاقل باشد عاق می

   .را تا قرنها نخواهد دید
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  فصل یازدهم

  فرانسه در عصر ناپلئون

1800 -1815  

I ـ اقتصاد  

ناپلئون اگر چه براي سربازي تربیت شده بود، از واقعیتهاي اقتصادي به عنوان تعیین کنندة سرنوشت خانواده، زیر 

اي که به تنظیم کارها نشان  رغم عالقه به طور کلی، علی. فرهنگ، و ضعف و قوت یک کشور آگاهی داشت بناي

هاي سوسیالیستی شارل  توجه زیادي به نقشه.داد، طرفدار کار و پیشۀ آزاد، رقابت علنی، و مالکیت خصوصی بود می

اي اقلیت تواناتر  طمئن بود که در هر جامعهم. جمعی کاال و توزیع عادالنۀ محصول نداشت فوریه براي تولید دسته

بزودي بر اکثریت حکومت خواهد کرد و قسمت اعظم ثروت را به دست خواهد آورد؛ گذشته از این، اندیشۀ کمال 

تواند در دراز مدت جاي پاداشهاي گوناگون را بگیرد و سختکوشی و رنجیري را درنظر افراد  مطلوب کمونیستی نمی

گرسنگی است که جهان را به « :پرده باید گفت بوع جلوه دهد؛ با تجزیه و تحلیلی صریح و بیامري خوشایند و مط

ضمن « .قیدي است مباالتی و ال گذشته از این، مالکیت دسته جمعی باعث تشویق دائمی به بی» .آورد حرکت در می

رساند،  هاي خود را به ثمر می اي شخصی به ملک خود، همیشه کامالً بیدار است، و نقشه آنکه یک مالک، با عالقه

آورد، زیرا کار شخصی امري غریزي است،  جمعی و مشترك اساساً غیر فعال است، و محصولی به بار نمی منافع دسته

از این رو ناپلئون همۀ درها » .شود جمعی مربوط به روحیۀ عمومی یعنی چیزي است که بندرت دیده می و کار دسته

ان، قطع نظر از ثروت و نسبی که داشتند، باز کرد، و تا سالهاي آخر حکومت او فرانسه از و همۀ شغلها را به روي مرد

پیشرفتی برخوردار شد که صلح و آرامش را به همۀ طبقات ارزانی داشت؛ بیکاري از بین رفت و شورش سیاسی 

  ».اند ار گماشته شدههیچ کس به برانداختن حکومتی راغب نیست که در آن همه به طور شایسته به ک«. متوقف شد

یکی از اصول مهم ناپلئون این بود که امور مالی دولت اگر متکی بر روش خوب کشاورزي باشد هرگز با شکست 

هاي حمایتی،  داشت پی برد که تعرفه از نظر دور نمی مواجه نخواهد شد وي که با نظر تیزبین خود هیچ چیز را

هاي خوب، موجب تشویق کشاورزان به  و نقل به وسیلۀ راهها و ترعه گذاري قابل اعتماد، و تنظیم امر حمل سرمایه

بنیه براي ارتش خواهد  کار دائم، خرید زمین، استفادة تدریجی از آن از لحاظ کشاورزي، و آماده ساختن جوانان قوي

ا کارگر کشاورزي کردند ی تعداد زیادي از کشاورزان فرانسه، به امید دریافت محصول، بر روي اراضی مالک کار می. شد

. افشاندند در تملک خود داشتند نیم میلیون نفر از آنها زمینهایی راکه در آن بذر می 1814بودند، ولی در سال 

اند  گفت که کشاورزان به چنان پیشرفتی نایل آمده کرد می خانمی انگلیسی که در همان سال در فرانسه مسافرت می

این کشاورزان ناپلئون را تضمین زندة اسناد . روپا از آن برخوردار نیستندکه سایر افراد آن طبقه در نقاط دیگر ا

شمردند، و تا زمانی که زمینهاي آنها در غیاب فرزندان زیز پرچمشان از رونق افتاد به او وفادار  مالکیت خود می

.ماندند

ها برود، و فرایند کار و  دانست که به دیدن کارخانه وظیفۀ خود می. صنعت نیز مورد عالقۀ شدید ناپلئون بود

مشتاق بود که علم را به خدمت . ها را مورد پشتیبانی و تشویق قرار دهد محصوالت صنعتگران و مدیران کارخانه

در زیر چادرهاي عظیمی در میدان انوالید نمایشگاههاي صنعتی  1806در لوور و در  1801صنعت در آورد در 

آزمایشهایی با قوة  1802در . د آورد و به مخترعان و دانشمندان پاداش دادمدرسۀ پیشه وهنر را به وجو. تشکیل داد

اي نزدیک پاریس به عمل آمد؛ موفقیت آنها قانع کننده نبود، ولی  بخار با ماشینی ابتدایی بر روي یک کرجی در ترعه

نی پیشنهاد کرد؛ رابرت فولتن طرحی براي استفاده از قوة بخار در کشتیرا 1803در . باعث کوششهاي دیگر شد
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ناپلئون آن نقشه را به انستیتوي ملی فرستاد، ولی در آنجا، پس از دو ماه به عنوان طرحی غیر عملی رد شد، صنعت 

 1801اما در . تر پیش رفت تا در انگلیس؛ زیرا فرانسه بازار، سرمایه، و ماشین آالت کمتري داشت در فرانسه آهسته

دولت فرانسه آن اختراع را  1806را براي بافندگی به معرض تماشا گذاشت؛ در  ماري ژاکار دستگاه جدید خود- ژوزف

در نتیجه صنعت نساجی فرانسه توانست با صنعت مشابه خود در . خریداري کرد، و به تکثیر و توزیع آن پرداخت

داراي  1808در  دستگاه بافندگی بود، 3500داراي  1800صنعت ابریشم در لیون، که در . انگلیس به رقابت بپردازد

در این ضمن، . هزار کارگر در کارگاههاي خود استخدام کرد یک مدیر نساجی یازده 1810دستگاه شد؛ و در      10‘720

شیمیدانهاي فرانسوي براي مقابله با منع ورود شکر و چیت و نیل از انگلستان، شروع به ساختن قند از چغندر، رنگ 

  .زمینی برندي ساختند کردند؛ همچنین از سیبهایی بهتر از چیت  از وسمه، پارچه

هاي حمایتی و محاصرةبري به صنایع فرانسه کمک کرد، و مشکالت مالی آنها با اعطاي وامهایی  ناپلئون با ایجاد تعرفه

اي براي محصوالت فرانسه در امپراطوري رو به توسعۀ خود باز کرد،  با شرایط آسان بر طرف ساخت؛ بازارهاي تازه

بعضی از اینها بناهاي یاد بودي بود که به افتخار ناپلئون و . المنفعۀ پردامنه از بین برد ي را با کارهاي عاموبیکار

  :ارتشهاي او بر پا شد، مانند

ستون واندوم، کلیساي مادلن، وطاق نصرتهاي کاروزل و اتوال؛ بعضی از آنها استحکامات یا آمادگیهاي نظامی بود، 

بخشی بود که با هنرمندي و به طرزي زیبا انجام  و بندر شربور؛ بعضی از آنها ساختمانهاي سودها و سدها  مانند قلعه

گرفته بود، مانند ساختمان بورس، بانک فرانسه، ادارة پست کل، تئاتر اودئون، حتی بازار سرپوشیده براي گندم یا 

خشک کردن باتالقها؛ و برخی براي کمک بعضی از اقدامات او به منظور کمک به کشاورزي بود، مانند ). 1811(شراب

کوچه ریوولی، کاستیلیونه، دوالپه و حدود سه : هاي جدیدي در پاریس، مانند گشودن کوچه. به حمل و نقل و تجارت

مهمتر از همه آنکه پنجاه و چهار . اورسه در طول رودخانۀ سن باهمین نیت بوده است/ کیلومتر بارانداز، مانند که د

راه جدید در فرانسه، و پلهاي بیشماري ـ از جمله پل اوسترلیتز و ینا ساخته شد؛ به این کارها باید هزار کیلومتر 

اي حفر شد که پاریس را به لیون،  هاي عمده ترعه. ها را افزود ها و توسعۀ شبکۀ عالی ترعه گودکردن بستر رودخانه

: ها سقوط کرد از تکمیل دو شبکۀ دیگر از ترعه حکومت ناپلئون قبل. ولیون را به ستراسبورگ و بوردو متصل ساخت

بایست ونیز را به جنووا  اي که می اي که مقرر بود رود راین را به دانوب ورون متصل کند، ودیگري ترعه یکی ترعه

.بپیوندد

د اجازه پرداختن ها به کار می ساختند، یا در کارخانه کردند، یا طاق نصرتها را می ها را حفر می کارگرانی که ترعه

. هایی براي بحث در بارة شرایط بهتر کار یا حقوق بیشتر تشکیل دهند نداشتند که دست به اعتصاب بزنند یا اتحادیه

اما دولت ناپلئون توجه داشت که دستمزدها با قیمتها متناسب باشد، ونانوایان و قصابان و صاحبان صنایع تحت 

تا آخرین سالهاي فرمانروایی . لوازم زندگی به حد وفور تأمین شود مقررات دولتی در آیند و ـ مخصوصاً در پاریس ـ

ناپلئون، دستمزدها سریعتر از قیمتها باال رفت، و طبقۀ کارگر، که در پیشرفت عمومی سهم بیشتري داشتند و به 

مطالب  دولت ناپلئون بندرت به. پرست شدند کردند، بیش از طبقۀ بورژوازي میهن پیروزیهاي ناپلئون افتخار می

  .داد کردند، گوش فرا می آزادیخواهان بورژوا، مانند مادام دوستال یا بنژامن کنستان، که آزادي را تبلیغ می

همان نسبت که کار و پیشۀ آزاد بتدریج افراد با   به. رسید هاي عدم رضایت به گوش می با وجود این، منابع و نغمه

رود، و دولتی که اصل  کردند که برابري بر اثر آزادي از بین می ه میاي افراد مشاهد ساخت، پاره هوش را ثروتمند می

دهد که تمرکز ثروت، نیمی از جمعیت را از ثمرات اختراع و مواهب تمدن  اقتصادي آزادي عمل را پذیرفته اجازه می

مقدرات عمومی فرانسوا ـ ماري فوریه رسالۀ خود را تحت عنوان نظریۀ حرکات چهارگانه و  1808در . بهره سازد بی

وي پیشنهاد کرده بود که . رفت انتشار داد ـ و آن نخستین اثر کالسیک در مورد سوسیالیسم خیالی به شمار می
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هایی، هر کدام با حدود چهارصد )جوامع تعاونی(افرادي که از سازمان صنعتی موجود ناراضی هستند باید فاالنژ 

با (ی کنند؛ و همۀ اعضا باید قسمتی از روز را در امور کشاورزي خانواده، تشکیل دهند و در ساختمانی عمومی زندگ

دیگر را در صنایع خانوادگی با گروهی، و قسمتی دیگر را در استراحت یا کارهاي  ، و قسمتی)جمعی تشکیالت دسته

هر فاالنژ تفریحی بگذرانند، و هر فرد باید انواع و اقسام وظایف را انجام دهد، گاهگاه نیز شغل خود را عوض کند 

این نقشه موجب الهام . داراي یک مرکز جامعه، یک مدرسه، یک کتابخانه، یک هتل، ویک بانک خواهد بود

ایدالیستهاي هر دو نیمکره شد؛ و مزرعۀ بروك نزدیک بستن تنها یکی از جوامع خیالپرستان بود که بزودي بر اثر 

.فردگرایی طبیعی افراد از هم پاشیده شد

همۀ «گفت آنها  دانست و می می» بازرگانان محض«امریکاییان را . داري عالقه نداشت اد به سرمایهخود ناپلئون زی

ونقل و داد  تجارت فرانسه را از طریق حفظ و نگاهداري کلیۀ راههاي حمل» .دانند افتخار خود را در پول در آوردن می

کرد، ولی با هزار ویک مقرراتی که در  تشویق می و ستد و نیز افزایش آنها، و با تهیه پول و حفظ ثبات و ارزش آن،

 1811ـ 1810عاقبت هم به شکایات تن در داد و در سالهاي . مورد محاصرة بري به وجود آورد مانع از تجارت شد

جواز صدور بعضی از کاالها را به انگلیس و براي ورود شکرو قهوه و سایر محصوالت خارجی به فرانسه صادر کرد براي 

با پیشرفت صنعت در فرانسه، . زها قیمت گذاشت، و مقدار زیادي رفیقبازي و فساد در صدور آنها به کار رفتاین جوا

ها به طرزي بیسابقه پر  ونقل مغازه فروشان بهتر شد؛ با توسعۀ کشاورزي و صنعت و حمل فروشان از عمده وضع خرده

هرهاي مارسی و بوردو و نانت و لوهاور آنتورپن و هاي شلوغ با دکانهاي رنگارنگ آراسته گشت؛ ولی ش شد، و کوچه

  .آمستردام رو به انحطاط نهاد و بازرگانان با ناپلئون و محاصرة او به مخالفت پرداختند

کرد و  جنگهاي او بیشتر پول وارد فرانسه می 1812عجب آنکه تا سال . بزرگترین پیروزي او مدیریت امور مالی بود

داد از  گذاشت، و چون آنها را شکست می ه بار گناه شروع جنگ را بر دوش دشمنان میداشت هموار می کمتر خرج بر

قسمتی از این عواید را به ! داد می» استادان کهنسال«گرفت، آن هم در ازاي درسی که به این  آنها غرامت سنگین می

فرانک طال در  300‘000‘000کرد که  ادعا می 1811در سال . گرفت نظر خود می العاده تحت عنوان اعتبار فوق

المنفعه یا  از این مبلغ براي کمک به خزانه، اصالح اوضاع خطرناك بورس، اجراي کارهاي عام. سردابهاي تویلري دارد

دادن  مند ساختن هنرمندان و نویسندگان، کمک به صنایع، رشوه اصالح شهرداریها، پاداش به خدمات برجسته، بهره

ماند که در تدارك جنگ بعدي مورد استفاده    به اندازة کافی از آن پول نیز می. کرد به دوست و دشمن، استفاده می

  .قرار دهد و نیز بتواند مالیات را بمراتب کمتر از سطح زمانی لویی شانزدهم و انقالب نگاه دارد

فرانک به  14 فرانک به ارباب، 14فرانک عایدي خالص،  100، کشاورزان مالک از هر 1789قبل از «گوید که  تن می

، از صد 1800پس از سال . ماند فرانک براي هر یک می 19یا  18پرداختند، و تنها  فرانک به دولت می 53کشیشان، 

 25پرداختند و فقط مختصري به دولت و فقط هر یک  فرانک عایدي خالص هیچ مبلغی به ارباب یا کشیش نمی

معادل  ، کارگر ساده1789قبل از » .ریختند به جیب خود میفرانک را  70دادند و  فرانک به بخش و استان خود می

، این 1800پرداخت؛ پس از  دستمزد از بیست تا سی و نه روز از کار خود را در سال براي پرداخت مالیات خود می

بر اثر معافیت تقریباً کامل کسانی که ملکی ندارند، همۀ بار مالیات »  مدت به شش تا نوزده روز در سال رسید

یا مالیات فروش نیز » بسیار ناچیز«اما مالیاتهاي غیر مستقیم » .گیرد ستقیم تقریباً بر دوش افراد پولدار قرار میم

کرد تا بر  پرداختند وبنا بر این بر دوش فقرا بیشتر سنگینی می وجود داشت که همۀ افراد به طور مساوي آنرا می

جنگی به مراتب از عواید آنها بیشتر شد؛ مالیاتها و قیمتها باال رفت، هاي  در حدود اواخر رژیم امپراطوري هزینه. اغنیا

.و نارضایی عمومی زیادتر شد
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تحت مدیریت  1800ناپلئون را بر آن داشت که در سازمان بانک فرانسه که در  1805بحرانی در امور مالی در 

کرد، گروهی از  ارنگو مبارزه میضمن آنکه براي حیات سیاسی خود در م. نظر کند شد تجدید خصوصی اداره می

نظر خود داشتند از آنجا که این عده گرفتار  بازان به رهبري گابریل ـژولین اورار تهیۀ ملزومات ارتش را تحت سفته

براي تهیۀ این پول، با اجازة . مشکالتی شده بودند، از بانک استمداد کردند و مبلغ قابل توجهی وام گرفتند

این اوراق در معامالت مورد قبول واقع نشد و نود . ص خود را به عنوان پول قانونی انتشار دادخزانه،بانک اوراق مخصو

ناپلئون پس از بازگشت . درصد ارزش صوري خود را از دست داد؛ هم شرکت و هم بانک با ورشکستگی مواجه شدند

اد، ولی اصرار کرد که از این تاریخ به به پاریس با قسمتی از غراماتی که از اتریش دریافت داشته بود بانک را نجات د

آن را زیر نظر رئیس و دو نفر قائم  1806آوریل  22در » .تحت نظارت دولت در آید، ولی نه خیلی زیاد«بعد بانک 

هایی در لیون و روان  این بانک جدید فرانسه شعبه. مقام از طرف دولت و پانزده نماینده از طرف سهامداران قرار دادند

  .دولت هنوز اقلیتی از سهام بانک را مالک است. تتاح و خدمتی طوالنی را به اقتصاد و دولت فرانسه آغاز کردو لیل اف

این نکته را مسلم . فروختند احترام چندانی قایل نبود ها می ناپلئون براي افرادي که ملزومات را به ارتش و وزارتخانه

نویسد؛ بعضی از آنها هم  برد؛ مبلغ را بیش از واقع می میدانست که مقاطعه کار در صورتحسابهاي خود دست  می

از این رو به مأموران خود دستور داد که همۀ . کردند موادي از جنس پست را با قیمتهاي درجۀ اول عرضه می

د کاران افرا همۀ مقاطعه«: روزي به بورین گفت. کرد صورتحسابها را بدقت بررسی کنند، و گاهی خود او این کار را می

برند، و حال آنکه سربازان نه نان  میلیونها فرانک پول دارند و مغرورانه در ناز و تجمل به سر می …متقلبی هستند

شکایاتی دربارة لباسها و تجهیزاتی که به لشکریانش  1809در وین » !خواهم این طور باشد نمی. دارند نه کفش

تحقیق در این امر صادر کرد، و پس از رسیدگی معلوم شد  این دستوري براي بر بنا. فروخته شده بود دریافت داشت

دادگاه نظامی مختلسان را به مرگ . اند کاران سودهاي کالن و غیر مجازي در این فروشها به دست آورده که مقاطعه

ه مورد حکم ب همه گونه اعمال نفوذي براي نجات آنها به کار رفت، ولی ناپلئون از عفو آنها امتناع کرد و. محکوم کرد

.اجرا گذاشته شد

گونه که منتقدان مخالف عقیده دارند، سیزده سال نخست حکومت ناپلئون باعث چنان پیشرفتی در  رویهمرفته، همان

هنگامی که الس کازه، یکی از مهاجران صاحب عنوان و بخشوده . فرانسه شد که این کشور هرگز به خود ندیده بود

اي از تاریخ خود تا آن حد  فرانسه در هیچ دوره«مان بازگشت، گزارش داد که از بازدید شصت دپارت 1805شده، در 

کنت دومونتالیوه، وزیر کشور، ادعا  1813در سال » .نیرومند و مترقی و سعادتمند نبوده وبهتر اداره نشده است

 …هاي راهبان هالطوایفی و عوارض آن، موقوفات، و فرق از بین رفتن ملوك«کرد که این ترقی مداوم به سبب  می

میلیون بود؛ در  28جمعیت فرانسه تقریباً 1800در . بوده است» وتوزیع عادالنۀ بیشتر ثروت و وضوح و سادگی قوانین

انگیزي باشد ولی اگر همان میزان افزایش  که افزایش شگفت. رسد به نظر نمی. میلیون رسید 30این رقم به  1813

میلیون  50 ناپلئونادامه پیدا کرده بود، برادرزادة  1870تا ) به کار نرود حتی اگر در این افزایش اصول ربح مرکب(

  .توانست با آلمان دورة بیسمارك به مبارزه بپردازد نفر در اختیار داشت و می

II ـ آموزگاران  

نامۀ مدنی نظم و ثبات را در فرانسۀ بعد از انقالب  سیلۀ یک قانوندیدیم که ناپلئون در دورة کنسولی سعی کرد به و

وي در نظر داشت تا به این . برقرار کند، و توافقی جهت صلح وهمکاري میان دولت و مذهب سنتی مردم به وجود آرد

مۀ در میان ه«: گفت می. عوامل اساسی عامل سومی، از طریق سازماندهی مجدد روش تعلیم و تربیت، بیفزاید

دستگاههاي اجتماعی، مدرسه احتماالً موثرتر از همه است، زیرا مدرسه در زندگی جوانان محصل از سه طریق نفوذ 

یکی از طریق استاد، دیگري از طریق همشاگردان، و سومی از طریق قوانین و : کرده آنها را هدایت خواهد کرد
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نظم در انقالب کبیر آن بوده است که در میان  اعتقاد داشت که یکی از علل از بین رفتن قانون و» .مقررات

کشمکشهاي زندگی و مرگ در آن روزگار نتوانستد که تعلیم و تربیتی بنیان نهند که بطور کافی جانشین تعلیم و 

هایی عالی طرح شده بود، ولی براي تحقق آنها پول و وقت کافی  نقشه. تربیتی شود که کلیسا سابقاً برقرار کرده بود

ها، یا مدیران مدارسی بود که پدران و مادران یا بخشها پول  اشت؛ تعلیمات ابتدایی به عهدة کشیشان و راهبهوجود ند

کردند؛ تعلیمات متوسط در دبیرستانهایی برقرار بود که علوم و  بخورو نمیري از اولیاء اطفال یا بخشها دریافت می

ردند؛ ناپلئون تعلیمات عمومی را از لحاظ سیاسی مورد توجه ک نمی دادند ولی توجه زیادي به اخالق تاریخ را درس می

شود  با صداقتی که در دولتها کمتر دیده می. وظیفۀ آن باید تربیت شهروندان مطلع ولی مطیع باشد: داد قرار می

با تشکیل گروهی از آموزگاران، هدف عمدة من آن است که زمینۀ هدایت سیاسی واخالق عمومی را «: گفت می

طلب، کاتولیک یا ال  شود که جمهوریخواه یا سلطنت تا زمانی که انسان بدون این اطالع بزرگ می …کنم فراهم

گاه استحکام نخواهد یافت؛ بلکه  مذهب، باشد، کشور هرگز ملتی به وجود نخواهد آورد، و اساس و شالودة آن هیچ

نکه همکاري میان کلیسا و دولت را برقرار ناپلئون پس از آ ».نظمی و تغییر واقع خواهد شد پیوسته در معرض بی

اجازه داد که به کار تعلیمات ابتدایی بپردازند و » برادران مدارس عیسوي«ساخت، به سازمانهاي نیمه رهبانی، مانند 

با . دوباره به فرانسه بازگردند یسوعیانهاي مرفه اقدام کنند؛ ولی اجازه نداد که  ها به تعلیم دختران خانواده راهبه

 1805فوریۀ  16در . ستود وجود این، سازمان دقیق آنها را به عنوان صنف با اخالص و فداکاري از آموزگاران می

بورین نقل » .مسئله مهم و اساسی عبارت از یک هیئت تعلیماتی شبیه یسوعیان قدیم است«چنین نوشت که 

گفت که الزم است همۀ مدارس و دبیرستانها و سایر سازمانهاي تعلیمات  قتی که با او بودم، غالباً به من میو«کرد  می

استقرار یک نظم آموزشی و نظامی «: ناپلئون نوشته بود 1805در یادداشتی در » .عمومی تابع انظباط نظامی باشند

استادان امپراطوري تحت فرمان یک یا دو نفر رئیس  صحیح براي آن مستلزم آن است که اوالً همۀ رؤسا و مدیران و

باشند، نظیر سرداران و رؤساي نواحی یسوعیان؛ و ثانیاً اینکه هیچ کس نتواند به مقام باالتري در سازمان برسد مگر 

به  همچنین بهتر آن خواهد بود که آموزگار زن نگیرد، یا ازدواج خود را. آنکه از مراحل مختلف پایینتر گذشته باشد

آنتوان ـ ) 1806مۀ  10(سال بعد  ».براي تشکیل خانواده داشته باشد …تا شغل و حقوق کافی«تأخیر بیندازد، 

تحت عنوان «فرانسوادوفورکروا، مدیر کل تعلیمات عمومی، از مجلس مقنن دستوري موقتی گرفت بدین مضمون که 

دانشگاه (» .علیم در سراسر امپراطوري باشددانشگاه امپراطوري، هیئتی تشکیل خواهد شد که کارش منحصراً ت

قرار شد که این دانشگاه جدید .) منحل شده بود 1790تشکیل یافت بر اثر انقالب در  1150پاریس که در حدود 

هاي مختلف مانند علوم االهی، حقوق، پزشکی، علوم، و ادبیات نباشد، بلکه یگانه مؤسسه  اي از دانشکده فقط مجموعه

این . دهنده را در برگیرد التحصیلهاي زنده و تعلیم غ   یر جهت دبیرستانهاي فرانسه باشد وهمگی فاربراي تربیت دب

اي به وجود آید که زبانها و ادبیات  بایستی در یک یا چند شهر هر یک از دپارتمانها، با برنامه می) دبیرستانها(ها  لیسه

به وسیلۀ شهرداري تأمین شود، ولی همۀ آموزگاران آنها بایستی بودجۀ آنها  تلفیق کند؛ می کالسیک را با علوم

التحصیالن دانشگاه باشند؛ هیچ کس هم به مقام باالتري نرسد مگر آنکه قبالً مقامات پایینتر را طی  بایستی فارغ می

ن براي ترغیب جوانا. کند، اطاعت کرده باشد کرده باشد، و از مافوق خود، مانند سربازي که از افسر اطاعت می

کننده، ناپلئون شش هزار و چهارصد بورس کمک هزینه تحصیلی بر  فرانسوي به پذیرفتن این کار پر زحمت و خسته

دادند که ازدواج را الاقل تا سن  کردند و قول می کنندگان آن خود را متعهد به حرفۀ معلمی می قرار ساخت، و دریافت

امید ارتقا به عالیترین مناصب دولتی را به «نهایی قرار شد که  به عنوان پاداش. وپنجسالگی به تعویق بیندازند بیست

همۀ اینها فقط مقدمۀ کار است؛ بتدریج «ناپلئون به فورکروا گفت که » .طور واضح در برابر چشم داشته باشند

به از نظر خودش کار بهتري انجام داد و آن تشکیل دانشسراي عالی  ».کارهاي بیشتر و بهتري انجام خواهیم داد
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در دانشسرا که دانشجویان منتخب، تحت انضباط نظامی، زندگی مشترکی خواهند . اي از دانشگاه بود عنوان شعبه

داشت و به وسیلۀ هیئتی برجسته ـ شامل استادانی مانند الپالس، الگرانژ، برتوله، و مونژ تعلیمات مخصوص خواهند 

هاي  التحصیالن دانشسراي عالی باشند؛ در برنامه تانها از فارغهمۀ دبیران دبیرس 1813رفت که تا سال  انتظار می. دید

شد و روشنفکران طبقۀ تحصیل کردة فرانسه از آن الهام  دبیرستانها، علوم بر مباحث کالسیک مقدم شمرده می

دارالفنون که در انقالب تشکیل یافت به صورت یک دانشکدة نظامی در آمد ودر آنجا فیزیک به خدمت . گرفتند می

چنددانشگاه ایالتی تحت از فرمان نظامی امپراطور بر کنار ماندند،و به دبیرستانهایی . جنگ به کار گرفته شد

. خصوصی اجازه داده شد که، با اجازة دانشگاه، به کار مشغول شوند وامتحانات را نیز تحت نظر دانشگاه انجام دهند

اجازه داده شد که از سالنهاي دانشگاه براي دادن  شد، به سخنرانان مختلف هر چه از شدت استبداد کاسته می

  .توانستند در این کالسها بنا به میل خود شرکت جویند درسهاي مخصوص استفاده کنند، و دانشجویان می

منحل شده بود، در  1893فرهنگستان فرانسه، که در . در رأس این هرم فرهنگی، انستیتوي ملی فرانسه قرار داشت

بالید، ولی  ناپلئون از عضویت در انستیتو به خود می. انستیتوي جدید دوباره برقرار شد» س دومکال«به عنوان  1795

شروع به بحث دربارة طرز کار دولتها کرد، وي به کنت  1801هنگامی که قسمت علوم اخالقی و سیاسی آن در 

سائل سیاسی در جلسات آن مورد خواهم م کالس دوم انستیتو بگوید من نمی«فیلیپ دوسگور دستور داد که به -لویی

انستیتو در آن زمان شامل بسیاري از طرفداران شورشی عصر روشنگري و انقالب بود که در نهان، » .بحث قرار گیرد

کابانیس و دستوت دوتراسی کلمۀ . گریستند خندیدند یا می به علت برقراري مجدد و رسمی کلیساي کاتولیک، می

» ایدئولوگ«شکیل عقاید به کار برده بودند؛ ناپلئون این روانشناسان و فیلسوفان را ایدئولوژي را به معنی بررسی ت

  کردند نامیده بود، یعنی مردانی که در افکار و عقاید خود زیاد فرو رفته بودند و در امر استدالل اظهار خوشنودي می

هاي  عقاید خود را از طریق نوشته این روشنفکران، که. تا بدان وسیله حقایق زندگی و تاریخ را درك و فهم کنند

نویسند و خوب  کسانی که خوب می« : گفت می. دادند، به نظر ناپلئون مانع دولتهاي خوب بودند بیشمار نشر می

کرد  وي به برادرش ژوزف که در آن هنگام در ناپل فرمانروایی می» .زنند داوري متقن و محکمی ندارند حرف می

زدند  اما در مورد روشنفکرانی که در سالنها حرف می» .کنید با ادبا معاشرت میشما خیلی زیاد «: چنین نوشت

گویان نظیر زنان طنازند؛ انسان باید با آنها معاشرت کند و با آنان حرف بزند، ولی نباید  دانشمندان و بذله«: گفت می

، 1803ژانویۀ  23در  ».ود را برگزینداز میان چنان زنانی همسر خود را انتخاب کند، یا از میان چنان مردانی وزراي خ

، که در »کالس اول«. ناپلئون انستیتو را به صورت چهار کالس در آورد و بخش اخالقی و سیاسی آن را حذف کرد

در میان شصت عضو آن افرادي بودند مانند آدرین . بایستی به بررسی علوم بپردازد نظر او اهمیت بسیار داشت، می

که چهل نفر عضو داشت » کالس دوم«. برتوله، گیلوساك، الپالس، المارك، ژوفروا سنتیلر، و کوویهلوژاندر، مونژ، بیو، 

) لغتنامه(پرداخت، جانشین فرهنگستان فرانسه شد، و کار دیکسیونر  و به مسائل مربوط به زبان و ادبیات فرانسه می

نویس   ژوزف دوشنیه نمایشنامه- ل؛ ماريرا از سر گرفت؛ این کالس شامل افرادي بود مانند دولیل، شاعر کهنسا

معروف؛ گیزو، مورخ جوان؛ شاتوبریان، شاعر و نویسندة رمانتیک؛ و فیلسوفانی مانند لنه، دستوت دوتراسی، و 

پرداخت؛ در اینجا لویی  که چهل نفر عضو داشت به تاریخ قدیم و شرق، ادبیات، وهنر می» کالس سوم«. دوبیران من

مدرسۀ السنۀ «اي را تعقیب کرد که قبالً به تشکیل  ط به ایران و هندوستان یعنی همان رشتهالنگلس مطالعات مربو

آنس دو ویلوازون مفسران اسکندرانی آثار هومر را کشف کرد، و / باتیست د -؛ و ژان)1795(انجامیده بود » شرقیه

ر هومر کار چندین نفر است، هموار بدین ترتیب راه را براي این فرضیۀ فریدریش آوگوست ولف، دایر بر اینکه آثا

ساز،شش مهندس، سه حکاك، و  فرهنگستان هنرهاي زیبا ـ شامل ده نقاش، شش مجسمه - »کالس چهارم«. ساخت

  .درخشیدند سه آهنگساز بود؛ در میان آنها داوید و انگر و اودون می
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کرد، و مایل بود که آن را  حمایت میناپلئون صرف نظر از تنفري که علیه ایدئولوگها داشت، از انستیتو صمیمانه 

فرانک، و هر یک از اعضاي دائم  1‘500اي به مبلغ  هر عضو انستیتو از دولت مقرري ساالنه. زینت حکومت خود سازد

در فوریه و مارس، هر کالس گزارشی از کار قسمت خود را به امپراطور . داشتند فرانک دریافت می 6‘000ها  کالس

بررسی کلی ادبیات و   این«) بنا به ادعاي منوال( ئون از مجموع کارهاي انستیتو خشنود بود، زیرا ناپل. کرد تقدیم می

رود، ضمن پیشرفت مداوم خود به سوي  داد که آگاهی بشر، گذشته از آنکه به عقب نمی نشان می …علم و هنر 

ت که سازماندهی مجدد علم و تردید کنیم، ولی شک نیس» مداوم«ممکن است در کلمۀ » .شود ترقی، متوقف نمی

.رأس هوشمندان اروپا قرار داد اندرکاران آنها را تا نیم قرن در دانشمندي زیرنظر ناپلئون، دست

III ـ جنگجویان  

گیري  سرباز:ترشده بود براثر انقالب،جنگ کثیرالوقوعتر،آدمکشتر،و پرهزینه.پس از تعلیم و تربیت، نظام وظیفه بود

ین قاعده را برقرار ساخت که جنگ دیگر براي تفریح فرمانروایانی که مزدوران را به خدمت ا 1793جمعی در   دسته

اي است ـ گرچه مدتی طول کشید تا سایر دولتها  آورند نیست، بلکه کشمکش بین ملتها و شامل هر طبقه خود در می

روسو این . و حتی مارشالی نائل شونداز فرانسویان پیروي کردند و به افراد عادي هم اجازه دادند که به درجۀ افسري 

هر کس که رأي : وظیفۀ عمومی نتیجۀ منطقی رأي دادن همگانی است اصل را وضع کرده بود که خدمت نظام 

فرانسه که در کشمکشی براي حفظ جمهوري خود با پادشاهان اروپا مواجه شده بود، و قبل . دهد باید خدمت کند می

گونه روحیۀ اجتماعی نداشت که همگی را به  اي از مناطق مغرور بود و هیچ هاز لویی چهاردهم به صورت مجموع

. العمل آن ملی و قاطع بود عکس. بر اثر وحشت مشترك، وحدت خود را بازیافت 1793یکدیگر پیوند دهد، در سال 

هایی از  می که تودهخواند نیاز افتاد؛ سربازگیري آغاز شد؛ و هنگا به لشکري عظیم که همۀ مردان را به خدمت فرا می

اي پادشاهان دورة  اي به هیجان آمدند و شروع به شکست دادن سربازان حرفه فرانسویان به طور بیسابقه

وظیفۀ اجباري را برقرار ساختند، و جنگ به صورت کشمکش میان  الطوایفی کردند، این پادشاهان نیز نظام ملوك

ها را به عنوان داروي  گرایی جاي غرور سلسله افتخار ملی. کردند ت میعام رقاب هایی در آمد که با یکدیگر در قتل توده

  .تقویت جنگ گرفت

مواجه شده بود و انتظار جنگ با اتحادیۀ دیگري را داشت » نامۀ صلح آمین عهد«، ناپلئون که با نقض  1803در سال 

وظیفه  پنجسالگی مشمول نظام و همۀ مردان از بیست سالگی تا بیست: فرمان جدیدي در مورد سربازگیري صادر کرد

مرده یا طالق گرفته،  دار زن مردان جوان متأهل، طالب، مردان بچه: بسیاري از افراد از خدمت معاف بودند. شدند

وظیفه  گذشته از این، فرد مشمول نظام. کسی که برادرش در خدمت بود، و مسنترین فرد از میان سه نفر یتیم

آمد؛ ولی بعد  نظر ناپلئون ظالمانه می بدهد تا به جاي او خدمت کند در ابتدا این امر بهتوانست به فرد دیگري پول  می

بیشتر هم به این دلیل که به دانشجویان سالهاي باال باید اجازه داد که تحصیالت خود را ادامه : با آن موافقت کرد

و شعفی   ضمن شور» رین و شایسته استمردن براي میهن شی«شعار . دهند تا خود را براي مناصب اداري آماده کنند

شد؛ ولی هنگامی که شکستها  شد، صبورانه تحمل می که از طرف مردم فرانسه براي پیروزیهاي ناپلئون نشان داده می

رفتند یا  و هزاران خانواده را سوگوار ساخت، مقاومت شدت گرفت و تعداد کسانی که طفره می) 1808(آغاز شد 

به زیر پرچم خود فرا خوانده بود؛ درحدود  فرانسوي را 2‘613‘000ناپلئون  1814تا سال . تگریختند افزایش یاف می

گذشتند؛ نیم میلیون دیگر را که از کشورهاي متفق یا تابع   یک میلیون از این عده بر اثر جراحت یا بیماري در

ناپلئون از تزار آلکساندر  1809در  .فرانسه نامنویسی کرده یا به خدمت نظام در آمده بودند به این عده بیفزایید

خواهش کرد که میان فرانسه و انگلیس به میانجیگري بپردازد، و گفت که صلح عمومی به نظام وظیفۀ اجباري پایان 

خاستند تا به  می هاي خود بر خورده گویی از قبر با توجه به اینکه دشمنان شکست. خواهد داد؛ آن آرزو بر باد رفت
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ا و مصافهاي تازه بپردازند، ناپلئون بسیاري از سربازان را بیش از دورة قانونی پنجساله در خدمت ه تشکیل اتحادیه

 1815مشموالن دورة  1813خواند، تا آنکه در سال  داشت، و افراد دیگري را قبل از موعد به زیر پرچم فرا می نگاه می

از تمام نقاط » مرگ بر نظام وظیفه« یان رسید وفریاد سرانجام، شکیبایی پدران ومادران فرانسوي به پا. را احضار کرد

.فرانسه برخاست

روحیۀ آن را با دادن پرچمی . به این ترتیب بود که ارتش بزرگ که مایۀ عشق و غرور ناپلئون بود به وجود آمد

نبرد   به صحنۀجوانی دلیر آن پرچم را براي رهبري و برانگیختن افراد . کرد رنگارنگ به هر یک از فوجها تقویت می

معموالً . کرد گرفت و آن را حمل می شتافت و پرچم را می افتاد، جوان دیگري به جلو می برد؛ و اگر بر زمین می می

هاي  هاي آن در رژه ماند و تکه شد، و تقریباً همیشه باقی می این پرچم به منزلۀ روح مرئی هنگ خود محسوب می

جام به عنوان غنیمت جنگی پاره ولی مقدس در کلیساي انوالید آویخته شد، و سران پیروزي به تماشا گذاشته می

تقریباً هر فوجی داراي لباس و نام مخصوص خود بود که روزگاري از برست تا نیس و از آنتورپن تا بوردو . شد می

باز سواره و سر(دار، دراگون  ، تیرانداز، نیزه)سرباز سواره نظام سبک اسلحه(انداز، اوسار  نارنجک: شهرت داشت

دادند، و به عنوان ذخیرة حفاظتی در پیرامون  نفر بودند که گارد امپراطوري را تشکیل می 92‘000کالً  …)پیاده

توانست به عضویت  هر سرباز وظیفه می. شدند تا اگر بحرانی پیش آید جان خود را فدا کنند امپراطور نگاه داشته می

  .هجده مارشال فرانسۀ عصر ناپلئون عصاي مارشالی را به دست گیردگارد نائل آید، و حتی به عنوان یکی از 

هزار نفر  شناسی، اقتصادي، سیاسی و اخالقی، رقم سابق یک میلیون و هفتصد از لحاظ زیست: نتایج جنگ بیشمار بود

مرگهاي  الوصف، این کشتۀ فرانسوي در آن نبردها بر اثر محاسبات اخیر به یک میلیون نفر تقلیل یافته است؛ مع

از لحاظ . ظاهراً زودرس شاید فرانسه را تا یک نسل ضعیف کرده باشد، تا آنکه زهدانش این ضایعه را جبران کرد

از لحاظ سیاسی، وحدت . اقتصادي، جنگها و انگیزة محاصرة بنادر و نیازهاي نظامی نمو صنعت را تسریع کرد

از لحاظ اخالقی، کشمکشهاي دائم، اروپا را هم . ویت کرداي و وفاداریها را تحت دولتی مرکزي تق حکومتهاي منطقه

در . به توسعۀ جنگها و هم به تنظیم قوانینی جهت کشتار آشنا ساخت که از عهد حمالت بربرها سابقه نداشت

 :به ژنرال برتیه نوشت 1809ناپلئون در . نهادند را به طرفی» احکام عشره«ها، و بعد در پایتختها، فرمانروایان  جبهه

اي نظامی وجود  در آخرین تحلیل، در دولت باید خصیصه«و» .هیچ چیزي هرگز جز با شمشیر برقرار نشده است«

.؛ بدون ارتش، کشور وجود نخواهد داشت»داشته باشد

ناپلئون براي عادت دادن مردم فرانسه به این اصل اخالقی نظامی از عالقۀ شدید آنها به افتخار استمداد کرد، افتخار 

توانست بگوید که  ورت یک تب ملی در آمد که هماهنگی و اطاعت پرشوري ایجاد کرد؛ به طوري که ناپلئون میبه ص

وي ظرف ده سال با کمک متفقین، ملت » .جنگهاي انقالب کبیر تمام ملت فرانسه را شریف و محترم ساخته است«

شرح  1810در آنجا بوده و حالت فرانسه را در به بیان آلفرد دوموسه که . آور نگاه داشت خود را در این جذبۀ خواب

درخشید و آنهمه  زیستند، و آنهمه افتخار می در زیر این آسمان صاف بود که جوانان می :داده است توجه کنید

جمعی است، ولی مورا را  دانستند که سرنوشتشان کشته شدن به طور دسته آنها به خوبی می. زد شمشیر برق می

شد  گذرد که در آنجا مدام صفیر گلوله شنیده می دند، و چون امپراطور را دیده بودند از پلی میشمر ناپذیر می شکست

بایستی بمیرند، چه اهمیت داشت؟ مرگ در کنار  اگر هم می. پرسیدند شاید در برابر مرگ مصونیت دارد از خود می

مرگ رنگ امید به خود ! کوه بودلباس ارغوانی او که در جنگ سوراخ شده بود چه زیبا و چه عالی و چه با ش

همۀ . شد، و دیگر پیري وجود نداشت داشت که جهان جوان می می اي محصول رسیده بر گرفت، به اندازه می

شد؛ یا  هاي فرانسه و همچنین گورهاي آن مجهز به سپر بزرگ و کوچک بود؛ دیگر مرد کهنسال دیده نمی گاهواره

  .اجساد وجود داشت یا نیمه خدایان
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این ضمن، در جبهه، سربازان ناپلئون مشغول دزدي و قمار بودند و براي آنکه بتوانند از ترس آسوده شوند و به در 

آوري  دزدیدند؛ ماسنا میلیونها فرانک گرد پرداختند؛ سردارانش به تناسب وضع خود می خواب بروند، به میگساري می

فش با  ، ژوزف مهربان، لوسین دلیر، و داییش کاردینالداشتنی ژوزفین دوست. کرد، وسولت خیلی از او عقب نماند

هاي  ناپلئون در اعالمیه. فروخت سود بردند هایی که کاالهاي پست به قواي فرانسه می گذاري در کارخانه سرمایه

کرد، آثار هنري آنان را به  خورده را خالی می پوشانید، خزائن ملتهاي شکست گفت و حقایق را می جنگی اغراق می

  .داد و در فکر راههایی بودکه در احیاي اخالقی فرانسه مؤثر باشد د اختصاص میخو

IV - اخالق و آداب  

انقالب، با از بین بردن قدرت سیاسی و تسلط پدران و مادران و طرد عقاید مذهبی، غرایز فردگرایانۀ مردم فرانسه را 

مرکز قانون، خود را سرگرم کشمکش یا مرکز . دآزاد ساخته بو - که در ایاالت، معتدل و در پایتخت، مخرب بود –

 -ناپلئون،که خود مردي سرکش و متمرد بود، در صدد برآمد که ثبات را به اخالق و آداب. هرج و مرج و جنایت یافت

وي . باز گرداند - که براي تجدید حیات فرانسه و براي سالمت و رضایت مردم آن و پیروزي حکومت او الزم بود

درستی و تقلبی  به روابط بازرگانی با دولت یا در داخل آن با نظري دقیق خواهد نگریست و هر گونه ناتصریح کرد که 

با لباس خارج از نزاکت در جامعه یا بر روي صحنه به مخالفت پرداخت، و .را که کشف کند شدیداً تنبیه خواهد کرد

صی مقدار زیادي از بدن خود را بیرون هاي خصو برادرش لوسین و خواهرش الیزا را مالمت کرد که در تئاتر

: اندازند؛ و شبی که خود را با مادام دوستال که لباسی بایقه باز وکوتاه بر تن داشت در اتاقی تنها یافت، به او گفت می

. اش ازدواج کند همچنین اصرار کرد که تا لران با معشوقه» !دهید هایتان شیر می کنم که خودتان به بچه فکر می«

تالین، که اخالق را در دورة هیئت مدیره به وسیلۀ انحناي کفل خود اداره کرده بود، در ایاالت ناپدید شد؛ مادام 

قانون نامۀ جدید . ژوزفین با زناکاري وداع کرد، و کالهسازان وحشتزدة او صورتحسابهاي خود را به نصف تقلیل دادند

داد؛ خانواده وظیفۀ خود را که تبدیل جانور به  ن و فرزندان میبه شوهر تقریباً اختیاراتی شبیه اختیارات رومیها به ز

.ساخت توجهی نداشت شهروند بود از سرگرفت؛ و در این مورد به زیانی که این کار به آزادي شخصی وارد می

محاباي زن و مرد و طبقات  شادي بی. انضباط جدید موجب آن شد که حالت آن عصر تا حدي به افسردگی بگراید

بورژواها به آداب معاشرت متوسل شدند، و کارگران با رنج و خستگی خو : در دورة انقالب دگرگون شد مختلف

کرد مبدل به رقابتی شدید شد، زیرا  بندي و تثبیت می مرزهاي طبقاتی که در دوران بوربونها مردم را طبقه. گرفتند

طبقات به وجود آورد، و باعث شد که جوانان  هایی انتقالی میان پله» باز بودن درهاي مشاغل به روي همگان«که 

گیریها، ناپلئون حق داشت  پس از این نتیجه. ونسب از اهرام لغزنده باال بروند وخود را به قدرت برسانند اصل بی

احساس کند که در دورة حکومت او اخالق به فرانسه باز گشته و رفتار، آن ظرافتی را باز یافته است که موجب لطف 

  .ل از انقالب در میان فرانسویان با سواد شده بودزندگی قب

رغم تمام کوششها جهت برقراري تساوي استفاده از فرصت و موقعیت براي همگان،  کرد که علی ناپلئون احساس می

وي براي آنکه این نتیجه فقط . ناچار نوعی تمایز طبقاتی بر اثر تنوع طبیعی استعدادها و محیط به وجود خواهد آمد

اونور را به وجود آورد و آن متشکل بود از مردانی که /  لژیون د 1802اي از اشراف پولدار در نیاید، در  رت طبقهبه صو

مانند جنگ، قانون، مذهب، علم، استادي،  –هاي خود  به وسیلۀ دولت انتخاب شده و بر اثر برتري مخصوص در رشته

توانستند انتخاب  همۀ مردان می: دموکراتیک باشد  نیمه اونور/ قرار شد که لژیون د …باشند و هنرـ متمایز شده

خوردند که از اصول آزادي وبرابري حمایت کنند؛ ولی بزودي بر  اعضاي آن ضمن ورود سوگند می. شوند، ولی نه زنان

هر یک از آنها از دولت فرانسه ساالنه مواجبی . اساس شایستگی یا نفوذ یا دورة تصدي به طبقات تقسیم شدند

فرانک  250فرانک براي افسر،  1‘000فرانک براي فرمانده،  2‘000افسري عالیرتبه،  فرانک براي 5‘000: گرفتند می
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هنگامی که بعضی از اعضاي شوراي . قرار شد اعضا براي تمایز خود از نوار یا صلیب استفاده کنند. براي شهسوار

شوند تا  داد که افراد به وسیلۀ نشان، بیشتر رهبري می می زدند، ناپلئون پاسخ بها لبخند می هاي کم دولتی به این چیز

امپراطور، » .تواند با استمداد از حس افتخار افراد، همه چیز از آنها به دست آرد   انسان می«به وسیلۀ قدرت یا زور؛ 

شالها و و به خویشان و مار) 1807(برداشت » اشراف امپراطوري« براي ایجاد اشراف جدید، قدم دیگري با تشکیل

کنت،  452دوك،  31بنابراین، ظرف هفت سال بعد، . بعضی از کارمندان و دانشمندان برجسته لقبهایی عطا کرد

ژوزف بوناپارت ) اوترانتو(اوترانت  تالران شاهزاده بنونتو شد و فوشه، دوك. شهسوار به وجود آورد 1474بارون،  1‘500

نظام، عنوان دریاساالر اعظم یافت و  کبیر؛ مورا، فرماندة سواره شهربانبوناپارت  ناگهان برگزینندة بزرگ شد، و لویی

این موجب تعجب او شد؛ به مارشال داوو نام جدید دوك آورشتت داده شد و به الن، لقب دوك دومونتبلو؛ ساواري، 

کنت شدند، و خواهران ناپلئون به عنوان شاهزاده  الپالس و ولنه. دانتزیگ دوك دوروویگو نامیده شد؛ لوفور، دوك

با هر لقبی لباس رنگارنگ و مشخصی همراه بود و یک مقرري ساالنه، و گاهی هم یک ملک . خانم شهرت یافتند

به عقیدة . گذشته از این ـ و در اینجا ناپلئون صریحاً به جمهوري پشت کرد ـ بیشتر این القاب موروثی شد. مهم

ناپلئون، تنها با ثروت و ملک قابل انتقال امکان داشت که اشراف جدید موقع و قدرت خود را حفظ کنند، و بنابراین 

خود امپراطور براي آنکه یک یا دو قدم از اشراف جدید ـ که پس از چندي . به عنوان پشتیبان فرمانروا خدمت کنند

یگران کشیدند ـ جلوتر باشد، براي خود پیشکارها و مهترها و رؤساي قصر و القاب و لباس و قدرتهاي خود را به رخ د

هایی داد که لقبهاي آنان از بوربونها و غیر آنها گرفته  در حدود صد مستخدم دیگر ترتیب داد؛ و به ژوزفین ندیمه

دامی براي جذب آنها به  ناپلئون که هنوز قانع نشده بود به بازماندگان اشراف دیرین روي آورد و هر گونه .شده بود

وي بسیاري از آنها را به فرانسه دعوت کرده بود تا اقدامات ژاکوبنها را که هنوز انقالبی بودند . دربار خود به کاربرد

این عمل امکان نداشت، زیرا مهاجران بازگشته . اثر کند، و میان فرانسۀ قدیم و جدید نوعی پیوستگی به وجود آرد بی

پرداختند و رفتار و ظاهر و سخن  کردند و از سیاستش به انتقاد می رسیده تحقیر می ان غاصبی نوناپلئون رابه عنو

اما بتدریج که اعتبار او با پیروزیهایش باال . کردند گرفتند و اشراف جدید او را هجو می گفتن او را به باد تمسخر می

آمیز  یی چهاردهم بدان نایل نیامده بود، نظر غرورگرفت، و فرانسه به چنان قدرت و ثروتی رسید که حتی در زمان لو

آنان تعدیل یافت؛ فرزندان جوان مهاجران مناسبی را در خدمت آن نو دولت پذیرفتند؛ خانمهاي بزرگ به حضور 

ژوزفین آمدند؛ و سرانجام اشراف با سابقه ـ خانوادة مونمورانسی، مونتسکیو، سگور، گرامون، نوآي، تورن ـ هالۀ خود را 

لویز، آشتی  پس از ازدواج با ماري. ه دربار امپراطوري افزودند، و قسمتی از امالك مصادره شدة خود را پس گرفتندب

دار را  نامه اما قسمت اعظم آن سطحی بود؛ فرزندان و دختران جدید انقالب رفتار و اعتبار اشراف شجره. تکمیل شد

مند بود از دیدن آشتی معبود خود با دشمنان دیرین  خود عالقهدوست نداشتند؛ ارتش که هنوز به آرمانهاي انقالبی 

طلبی که جسارت کرده جاي آنها  قدو دانشمندان عصبی و بوناپارتهاي جاه ناراضی شدند؛ اینها نیز به ژنرالهاي بلند

.نگریستند گرفته بودند به چشم حقارت می

اي از قوانین  ان، ناپلئون اصرار ورزید که مجموعهبراي جلوگیري از جنگ علنی با حرف یا شمشیر در این کنام شیر

آداب معاشرت تنظیم شود، و بعضی از متخصصان را مأمور کرد که ازمیان بهترین نمونه هاي آداب معاشرت بوربونها 

اي در هشتصدصفحه  اي حاوي این مطالب براي مقابلۀ مؤدبانه با هر وضعی ترتیب دهند؛ آن عده نیز کتابچه کتابچه

اي شد براي لباسهاي فاخر و  اندازان آن را بررسی کردند؛و درباره امپراطوري نمونه کردند؛ فیلسوفان و نارنجک تنظیم

کردند، ولی چون ناپلئون بازي با پول را نهی کرده بود، ورق ارزش خود را از  بازي می درباریان ورق. تهی  کلمات میان

دادند؛ مراسم با شکوه و رقصهاي مجلل برپا  کنسرتهایی میهایی بر روي صحنه آوردند؛  نمایشنامه. دست داد

نشست، اعضاي صمیمیتر دربار با امپراطور و  هنگامی که هیجان مقایسۀ لباسها و بذله گویی متقابل فرو می. کردند می
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نجا از رسمیت العاده سرحال بودند به فونتنبلو، چه در ای رفتند، و چنانچه فوق کلو، رامبویه، تریانون می -ملکه به سن

  .کرد شد، و شکار، خونها را گرم می کاسته می

. کرد توانست از آن اجتناب می هیچ کس براثر این تشریفات شاهانه به اندازة ناپلئون ناراحت نبود، و تا آنجا که می

ه تا ساخت ک نیاز مرا مجبور می«: و به الس کازه اظهار داشت» .آداب معاشرت، زندان پادشاهان است«گفت؛  می

وگرنه هرروز . خالصه آنکه آداب معاشرت را برقرار سازم -اي وضعی را رعایت، و نوعی نظم تشریفاتی اتخاذ کنم اندازه

: گفت ناپلئون می: اما در مورد تشریفات، آن هم دالیلی داشت» .دادم خود را در معرض بدزبانی طاعنان قرار می

به محض آنکه آن دولت درخشندگی . را خیره و مردم را مبهوت کنددولتی که بتازگی برقرار شده است باید چشمها «

اندازه مهم است که تشریفات براي  تظاهر و نمایش براي قدرت همان» «.کند خود را از دست بدهد، سقوط می

آیا حقیقت نیست که مذهب کاتولیک بر اثر جالل و شکوه تشریفات خود بیشتر فکر را متوجه خود » «.مذهب

  » .ها هیجان برانگیزید، باید از چشمانشان استمداد کنید خواهید در توده  وقتی که می! عالی بودن اصولشکند تا  می

و آن واقعیتی است که  -شود یابد و دگرگون می طبقات غیردرباري تقلیل می معموالً آداب درباري ضمن رسیدن به

تنها ده یا دوازده سال «: گوید می» کتابدوست وبژاک«پول الکروا، معروف به . تاریخ همواره بر آن گواه بوده است

این موضوع » .طول کشید که بزرگان دورة هیئت مدیره به صورت افرادي محجوب و مهذب و با تربیت درآیند

آن «البته پاریس جاي خود دارد، چه در آنجا، به قول مادام دوستال،  - کند مخصوصاً دربارة لیون و بوردو صدق می

و بسیاري از آنها عادت داشتند که هوش و روشنفکري خود را به لذات محاوره  …آمدند کر گرد میهمه مردان روشنف

ساخت مورد  ذوق و استعدادي را که اهالی پایتخت فرانسه را ممتاز می«گوید که ناپلئون  الس کازه می» .بیفزایند

در صدها کافه مردمی اجتماعی » .دش قدر ظرافت و سلیقه یافت نمی داد؛ به قول او هیچ جا آن تحسین قرار می

کردند در حالی که در برابر آنها دنیایی متحرك،  نشسته و مشغول نوشیدن و مبادلۀ اخبار بودند؛ حاضر جوابی می

در دورة وحشت رستورانهاي . گذشت و هر حیوان کوچکی دنیاي مخصوص خود را داشت اراده، به صورت رژه می بی

ها وجیبهاي فرانسویان مستقر  ورة هیئت مدیره دوبار باز شد و تسلط خود را بر سلیقهعالی بسته شده بود، ولی در د

هایی را در مورد خوراکیها گرد آورد  در دورة کنسولی و امپراطوري بود که آنتلم بریا ـ ساوارن حقایق و افسانه. ساخت

ل از مرگش به چاپ رسید و کتاب کالسیک خود را تحت عنوان فیزیولوژي ذائقه تدوین کرد که یک سال قب

یعنی همان عناوینی » مادام«و » مسیو«کلمات » شهروند«به جاي کلمۀ . سبکهاي تکلم و لباس تغییر کرد ).1826(

آوردند،  پوش به شلوار کوتاه و جوراب ابریشمی رو می مردان شیک. که پیش از انقالب رواج داشت، به کار برده شد

خانمها سبک یونانی دورة هیئت مدیره را ترك کردند، . راطوري دوباره تفوق یافتولی شلوار بلند با کاهش قدرت امپ

کرد،  باز با شانه و بازوي عریان باقی ماند؛ ناپلئون با این سبک مخالفت می لباس یقه. و به دامن و باالتنه پرداختند

  . شد اش پیروز هاي زیبا و سینۀ برجسته پسندید؛ بازوان و شانه ولی ژوزفین آن را می

اي به سالنهایی که در  عالقه. داد امپراطور با بالماسکه موافق بود، زیرا بالماسکه خبر از احیا شدن زندگی اجتماعی می

بود که از » ئولوگهایی اید«این سالنها پناهگاههاي سیاستمداران، نویسندگان، و . یافت نداشت پاریس تشکیل می

دادند  برادرانش ژوزف و لوسین ضیافتهاي بسیاري تشکیل می. کردند د میشد انتقا حکومت او که بتدریج مستبدتر می

که در آنها مباحثات لزوماً در طرفداري از امپراطور و معموالً در مخالفت با ژوزفین بود؛ فوشه و تالران نیز براي خود 

انگیز خود در  نیهاي غمنشی پرداختند؛ مهاجران بازگشته در شب جلساتی داشتند و در آنجا مؤدبانه به انتقاد می

کردند؛ و مادام دوستال سالن معروف خود را به عنوان  فوبورسن ـ ژرمن از تمام افراد خانوادة بوناپارت عیبجویی می

مادام دوژانلیس، که پس از هفت سال به عنوان مهاجر به . قسمتی از مبارزة پانزدهسالۀ خود علیه ناپلئون نگاه داشت



٧٠٢٧

هاي خود را وقف دفاع از امپراطور، برعلیه بوربونها، ژاکوبنها، مادام دوستال، و مادام  نوشتهفرانسه بازگشت، سالن و 

  .رکامیه کرد

V -  مادام رکامیه

در  1777مادام رکامیه در . موفقیت سالن رکامیه مربوط به زیبایی فریبندة این زن و ثروت بیحساب شوهرش بود

وي . خواندند برنار نام نهادند که دوستانش بعدها ژولی یا ژولیت می لی ـ آدالئیدلیون به دنیا آمد؛ او را ژان فرانسواز ژو

تقریباً داراي . چهره و اندامی چنان دلفریب داشت که حتی پس از آنکه هفتاد ساله وکور شد همچنان زیبا باقی ماند

و به این حاالت، نوعی . …همهربانی، دلسوزي،لطف، ذوق، زیبایی، سلیق: همه گونه جذابیت وفریبندگی زنانه بود

در . پذیري شهوانی را افزوده بود که دهها مرد را برانگیخت بی آنکه ظاهراً آسیبی به بکر بودنش رسیده باشد انعطاف

وي از دیدن روي زیباي . ، در سن شانزدهسالگی، با ژاك ـ روز رکامیه، بانکداري چهل و دو ساله ازدواج کرد 1793

ازش، از مشاهدة دستهاي ظریفش که احساسات و عواطف را از میان پیانو یا چنگ خود این دختر، از شنیدن آو

شد که همه گونه وسایل آسایش او را فراهم ساخت و هزینۀ سالن او را  کشید چنان محظوظ و مشعوف می بیرون می

ه خود آن زن شکارناپذیر و حال آنک(پرداخت، و با اغماض و گذشتی پدرانه پیروزیهاي او را در شکار دلها تحمل کرد 

  .آورد و ظاهراً اصراري در ایفاي حقوق زناشویی خود به عمل نمی) بود

یکساله با  و در ضمن این معامله، ژولیت بیست.خانۀ ژاك نکر را در کوچۀ مون ـ بالن پاریس خریداري کرد 1798در 

العمري بود که حتی بر اثر رقابت در  ی مادامدوساله آشنا شد؛ این برخورد تصادفی آغاز دورة دوست و مادام دوستال سی

ترین سیاستمداران و نویسندگان عصر در  آوري برجسته ژولیت که از پیروزي آن زن مسنتر در گرد. عشق پایان نیافت

خانۀ جدید خود را به روي اجتماعاتی که گاهگاه مردان و زنان مشهور سیاسی  1799سالن خود الهام گرفته بود، در 

لوسین بوناپارت وزیر کشور در نخستین فرصت، عشق فناناپذیر . دادند گشود یا اجتماعی پاریس تشکیل می و فرهنگی

هاي سوزان او را به شوهر خود نشان داد، و شوهرش به او توصیه کرد که با  مادام رکامیه نامه. خود را به او ابراز داشت

ناپلئون با فرستادن لوسین به عنوان سفیر . ۀ جدید شودلوسین مدارا کند مبادا بانک رکامیه گرفتار خصومت سلسل

دانسته » اي در خور پادشاه لقمه«شاید خود او به ژولیت چشم دوخته و او را . در اسپانیا آتش عشق او را فرو نشاند

کل  رغم اخطارهاي شوهر و وضع ناپایدار پدرش به عنوان مدیر علی: اي داشت ژولیت تمایالت کامالً جداگانه. باشد

طلبانی مانند ماتیودومونمورانسی، ژنرالهاي ضد ناپلئون مانند برنادوت و  پست در حکومت کنسولی، ژولیت سلطنت

شد مخالفت  تر می مورو، و همچنین افراد دیگري را وارد سالن خود کرد که با روشهاي کنسول اول که بتدریج آمرانه

  .ورزیدند می

. شدند که وي در برابر آنها بنشیند بایی بود، و نقاشان برجسته خوشحال میمادام رکامیه در این زمان در کمال زی

اي معمولی کشید که روي نیمکت آرمیده و لباسی گشاد به  داوید تصویر او را در وضع مورد نظرش به صورت االهه

بایی مؤقر همسرش کرد که داوید زی آقاي رکامیه احساس می. سبک یونانی بر تن دارد و بازوان و پاهایش برهنه است

را خوب نشان نداده است؛ از این رو از فرانسوا ژرار شاگرد داوید دعوت کرد که با او به رقابت بپردازد؛ ژرار در این کار 

.چنان توفیقی یافت که داوید هرگز او را نبخشید

و زیبارویانی ) ینس آوویلزپر(ژولیت و مادرش از انگلستان دیدار کردند، و بزرگانی مانند ولیعهد انگلستان  1802در 

چندي پس از . آودونشر او را با احتراماتی پذیرفتند که در خور زیبایی او و احساسات ضد ناپلئونی او بود  مانند داچس

طلبان پاریس و شوانهاي شورشی  بازگشت او به فرانسه، پدرش به سبب عدم افشاي مذاکراتی سري که میان سلطنت

گیر شد، و در خطر اعدام قرار گرفت؛ و دختر شوریدة او برنادوت را بر آن داشت که نزد وانده صورت گرفته بود دست

ژولیت . ناپلئون پذیرفت، ولی او را از مقامش معزول کرد. ناپلئون برود و در مورد رهایی آقاي برنار شفاعت کند
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بانک « شوهرش از  1806سال در  ». دولت کامالً حق داشت که او را از کار بر کنار کند« : اعتراف کرده گفت

اعضاي . فرانک، از ورشکستگی نجات دهد 1‘000‘000استمداد کرد که او را با پرداخت وامی به مبلغ » فرانسه

مدیره این تقاضا را به ناپلئون ارجاع کردند و او که از مارنگو بازگشته بود دریافت که خود بانک گرفتار  هیئت

ـ بالن فروخت؛ ژولیت هم  رکامیه خانۀ خود را در کوچۀ مون. اي وام موافقت نکردمشکالتی است، و از این رو با اعط

اما . آنکه لب به شکایت بگشاید تري را پذیرا شد بدون آالت و جواهرات خود را به فروش رساند و زندگی ساده نقره

دادن از این  راي نجاتب. در گذشت، نزدیک بود اعصاب ژولیت به کلی خراب شود 1807ژانویۀ  20وقتی مادرش در 

. اقامت کند) در سویس(وضع بود که مادام دوستال از او دعوت کرد که مدتی نزد وي برود، و در قصر نکر در کوپه 

ژوئیه ژولیت به  10در . آقاي رکامیه، که براي بیرون آمدن از اعسار گرفتار کشمکش بود، به او اجازة مسافرت داد

از جمله بنژامین : تعدادي از عشاق او در آنجا مالزمش بودند. ة حیات خود را آغاز کردترین دور کوپه رسید، و عاشقانه

برد و در عین حال  ژولیت از دلبستگی عشاق خود لذت می. کنستان که در عین حال، عاشق مادام دوستال هم بود

بعضی از . داشت ه میعصمت خود را نگا) شود به طوري که گفته می(کرد، و در این ضمن  آنان را تشویق هم می

با سعادت «  :پروا رفتار کرده است، و کنستان با خشم نوشته است اند که با دلهاي مردم بی منتقدانش او را متهم کرده

آ / کرد، و دوشس د ولی کنستان نیز با دلها و عمرهاي مردم بازي می» !و عمر من بازي کرده است؛ لعنت بر او

  :شود که ژولیت بدون عیب و نقص بود برانتس در خاطرات خود متذکر می

زنی  - رود که در آینده زنی مانند او پیدا شود ـ زنی که مشهورترین مردان عصر خواهان دوستی با او بودند انتظار نمی

است، و با  است، و عشق او هدف همگان بوده اند به پایش افکنده که زیبایی او همۀ مردانی را که یک بار او را دیده

 در روزگار شادي وشکوه و جاللش …تقوي و پرهیزکاري او هچنان پاك و دست نخورده باقی مانده است وجود این،

هر دوستی که گرفتار مصیبتی بوده  …این شایستگی را داشته است که همیشه تفریحات خود را براي تسلیت دادن

عادت آشنایی با او را داشته و قدر او در نظر جهانیان، مادام رکامیه زن مشهوري است؛ در نظر کسانی که س. فدا کند

اي کامل ودر یکی از  اند، وي موجودي مخصوص و با استعداد بوده که مادر طبیعت او را به عنوان نمونه را دانسته

.ترین حاالت خود آفریده است بخشنده

اي به  ا کرد که نامهپید) برادرزادة فردریک کبیر(ژولیت چنان روابطی با شاهزاده آوگوست پروسی  1807در اکتبر 

آقاي رکامیه به او خاطر نشان ساخت که طی چهارده سال، ثروت خود . شوهر خود نوشت و از او تقاضاي طالق کرد

آیا اشتباه نیست که ضمن کوششهایی که او براي بهبود وضع . را با او تقسیم کرده و تمام آرزوهاي او را برآورده است

رکامیه وي را ترك کند؟ بدین ترتیب، مادام رکامیه به پاریس و نزد شوهر خود آورد مادام  مالی خود به عمل می

رکامیه دوباره توانگر شد، و ژولیت از مادر خود  .هایش تسلی دهد بازگشت و آن شاهزاده مجبور شد که خود را با نامه

، هنگامی که مادام 1811در . ثروتی به ارث برد و سالن خود را دوباره گشود و مخالفت با ناپلئون را از سر گرفت

مهري امپراطور بود، و ماتیو دومونمورانسی هم به سبب مالقات با ژولیت تبعید شده بود، وي  دوستال مورد کمال بی

رغم اخطارهاي ژرمن، تصمیم گرفت که الاقل یک روز را با او در کوپه به سر برد، و چنین هم  دل به دریا زد، و علی

بود، به او قدغن کرد که از دویست کیلومتري پاریس  اخبار بد اسپانیا و روسیه ناراحت شده  ناپلئون که بر اثر. کرد

ژولیت بازگشت و سالن خود را دوباره گشود و از ولینگتن ) 1814آوریل  11(پس از استعفاي نخست او . جلوتر نیاید

ة الب بازگشت و فرانسه را بدون زحمت هنگامی که ناپلئون از جزیر. و سایر رهبران متفقین پیروزمند پذیرایی کرد

دوباره تسخیر کرد، ژولیت آمادة ترك پایتخت شد، ولی اورتانس قول کمک به او داد و ژولیت نیز باقی ماند و به طور 

شاتوبریان، که در . نوازي خود را از سر گرفت مهمان) 1815ژوئن  22( پس از استعفاي دوم ناپلئون . موقت آرام شد
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یت مالقات کرده بود، اکنون دوباره وارد زندگی او شد و در سرگذشت عاشقانه و تاریخی و با ژول 1801

  .انگیزي، او را جوانی دوباره بخشید شگفت

VI - یهودیان در فرانسه  

آزادي یهودیان اروپا نخستین بار در فرانسه به تحقق پیوست، زیرا فرانسه رهبري آزادي فکري را به عهده داشت، و از 

داشت که تاریخ را با عبارات غیر مذهبی  که عصر روشنگري جوانان فرانسه را به نحوي روزافزون بر آن میآن رو 

داشتنی بوده و از فریسیان انتقاد  گري دوست از بررسی در کتاب مقدس معلوم شده بود که مسیح موعظه. تعبیر کنند

هارگانه نشان داده بود که هزاران تن از یهودیان با وفادار بوده است ؛ و خود انجیلهاي چ کرده ولی به دین یهود می

پس چگونه ممکن است که یک جمعیت تمام را در طی هزاران سال، بتوان به . اند داده خشنودي به کالم او گوش می

سبب جنایت یک حواري و مشتی عوام ناچیز که خواستار اعدام او بودند مجازات کرد؟ دشمنیهاي اقتصادي با 

افزود؛ اما همان  اي خود باقی ماند، و ناراحتی طبیعی مردم را در برابر یک زبان و جامۀ بیگانه مییهودیان به ج

یافت، و لویی شانزدهم، چون مالیاتهایی را که مخصوصاً بر یهودیان تحمیل شده بود  خصومت هم بتدریج کاهش می

گویی درهم  که ضمن آن منطق را با بذله اي میرابو در رساله. از دوش آنها برداشت، با مخالفت مردم روبرو نشد

اي تحت عنوان اصالح  گرگوار، به سبب تحریر رساله ، و آبه)1787(آمیخت، خواهان آزادي کامل یهودیان شده بود  می

). 1789(اي به دست آورده بود  جسم و اخالق و سیاست یهودیان براي انجمن سلطنتی علم و هنر در مس، جایزه

حقوق کامل مدنی را به  1791سپتامبر  27ی اعالمیۀ حقوق بشر بود که مجلس مؤسسان در این خود نتیجۀ منطق

، به یهودیان و نیز در 1796ارتشهاي انقالب آزادي سیاسی را به یهودیان هلند در .همۀ یهودیان فرانسه اعطا کرد

که دامنه پیروزیهاي ناپلئون  نامۀ ناپلئون در هر جا بزودي قانون. داده بود 1798، به یهودیان ماینتس در 1797

. ساخت رسید آن آزادي را خود به خود برقرار می می

، هنگامی که از 1806در ژانویۀ . ناپلئون براي اینکه صورتی اساسی به موضوع بدهد، خود به حل این مسئله پرداخت

شاورزان جهت رها ساختن گشت، در ستراسبورگ متوقف شد و درخواستهایی براي کمک به ک نبرد او سترلیتز باز می

کشاورزان که ناگهان از بردگی فئودالها آزاد شده بودند براي زندگی کردن نه شغلی . آنها از فقر وفاقه دریافت داشت

تقاضا کردند که  -از این رو از بانکداران محلی ـ که بیشتر آنها از یهودیان آلمانی بودند . در اختیار داشتند نه زمینی

اي خرید زمین و ابزار و بذر الزم داشتند در اختیار آنها قرار دهند تا به عنوان کشاورزان مالک زمین مبالغی را که بر

این مقدار در نظر وام . رسید بانکداران آن پولها را تهیه کردند، ولی بهرة آن به شانزده درصد می. به کار بپردازند

م گیرندگان در امریکا در این روزگار نرخهاي مشابهی وا. (آمد دهندگان بر اثر مخاطراتی که موجود بود موجه می

به ناپلئون اطالع داده شد که اگر . توانستند ربح و بهاي استهالك را بپردازند ولی بعضی از کشاورزان نمی.) پردازند می

ه همۀ دخالت نکند، بسیاري از کشاورزان با از دست رفتن زمینهاي خود مواجه خواهند شد، و به او اخطار کردند ک

  .اي علیه یهودیان آغاز خواهد شد اهالی عیسوي آلزاس بر سر این موضوع آمادة شورشند، و بزودي حمله

بعضی از مشاوران خواهان اقدامات شدید شدند؛ بعضی . پس از ورود به پاریس، قضیه را در شوراي دولتی مطرح کرد

مستردام در جوامع خود در صلح و صفا و با احترام دیگر خاطر نشان ساختند که یهودیان مارسی، بوردو، میالن، و آ

ناپلئون . کنند، و نباید بر اثر الغاي کلی حقوق یهودیان در مناطق تحت نظارت فرانسه مجازات شوند زندگی می

موافقت کرد، و مقرر داشت که پرداخت مطالبات طلبکاران یهودي در بعضی والیات تا یک سال بعد به عهدة تعویق 

از بزرگان یهود در سراسر فرانسه دعوت کرد که در پاریس گرد آیند تا به ) 1806مۀ  30(در عین حال  ولی. بیفتد

مسائل مربوط به روابط عیسویان ویهودیان بپردازند، و روشهایی براي پراکنده کردن بیشتر یهودیان در فرانسه 

رمانداران، بزرگان یهود را انتخاب کنند، ولی قرار شد که ف. پیشنهاد کنند، و آنها را به کارهاي متنوعتري بگمارند
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 1806خاخامها و افرادي که بیشتر مورد احترام همکیشان خود بودند در ژوئیۀ  ».رویهمرفته انتخاب آنها خوب بود«

ناپلئون و . نفر بود؛ و تاالري در شهرداري جهت بحث به آنها داده شد 111تعدادشان : در پاریس گرد آمدند

آیا : لی را که امپراطور مایل به دریافت اطالعاتی در بارة آنها بود براي آن گروه فرستادند، از جملهمشاورانش مسائ

دانند؟ آیا خاخامها حق دارند بدون رجوع به  یهودیان چند زنه هستند؟ آیا ازدواج یهودیان و عیسویان را مجاز می

شمرند؟ بزرگان یهود جوابها را به نحوي تهیه کردند  میمقامات مدنی، افراد را طالق دهند؟ آیا یهودیان ربا را حالل 

تعدد زوجات در جوامع یهود ممنوع است؛ و طالق در صورتی مجاز است که به وسیلۀ : که ناپلئون را خشنود کند

ناپلئون کنت . شود؛ ربا بر خالف قوانین موسی است دادگاههاي مدنی تأیید شود؛ ازدواج باعیسویان مجاز شناخته می

ی موله را براي ابراز خشنودي خود به آنجا فرستاد؛ و کنت که سابقاً نظري انتقادي داشت با لبداهه با زبانی فصیح لوی

اند، به  کیست که با دیدن این انجمن مردان روشنفکر، که از میان اعقاب قدیمترین ملتها انتخاب شده« : گفت

، و اگر به این منظره بنگرد، آیا تصور نخواهد کرد که وارد شگفتی نیفتد؟ اگر فردي از قرون گذشته بتواند زنده شود

امپراطور مایل است نوعی ضمانت اجرایی و تأمین براي : سپس چنین به سخن خود افزود» شهر مقدس شده است؟

کند که  که بیشتر اعضاي آن غیر مذهبی هستندـ در کار آید، و پیشنهاد می –اصولی که به وسیلۀ این انجمن 

را در پاریس فرا خوانند ـ و آن عبارت از دادگاه عالی » سنهدرین بزرگ«هود، براي این قصد و سایر مقاصد، بزرگان ی

میالدي  66مذهبی و شرعی یهودیان است که، به سبب پراکنده شدن یهودیان پس از ویرانی معبد اورشلیم، از سال 

اکتبر دعوت امپراطور را مبنی بر انتخاب  16و در بزرگان یهود حاضر به همکاري شدند، . به بعد تشکیل نیافته بود

هاي عمدة اروپا ارسال داشتند تا وسایلی براي تخفیف  نمایندگانی جهت تشکیل سنهدرین بزرگ، به همۀ کنیسه

مند ساختن یهودیان فرانسه را از همۀ حقوق و مزایاي تمدن فرانسه  اختالفات میان عیسویان و یهودیان بیابند، و بهره

  : اي غرورآمیز و پر نشاط افزودند بزرگان یهود به دعوت خود اعالمیه. کنند تسهیل

. ایم  اي عظیم در شرف تکوین است که طی قرنها پدران ما حتی ما در عصر خودمان انتظار دیدن آن را نداشته واقعه

اروپا وتحت حمایت در پایتخت یکی از مقتدرترین ملتهاي نیرومند » سنهدرین بزرگ«بیستم اکتبر براي افتتاح 

 العاده به جهان عرضه اي فوق نظرهپاریس م. کند در نظر گرفته شده است فرمانرواي جاویدي که بر آن حکومت می

خواهد داشت، و این واقعۀ فراموش نشدنی درهاي نجات و ترقی را بر روي بقایاي پراکندة اعقاب ابراهیم خواهد 

.گشود

هشت روز پس از ارسال دعوتها، ناپلئون و سربازانش با . ات پرشور را برآوردنتوانست این انتظار» سنهدرین بزرگ«

در سراسر آن پاییز، وي یا در آلمان یا در لهستان باقی ماند؛ به تجزیۀ پروس . پروسیها در ینا به جنگ پرداختند

مستان نیز در در سراسر ز. پرداخت؛ دوکنشین بزرگ ورشو را به وجود آورد؛ مدام سرگرم سیاست یا جنگ بود

نتیجه در آیلو جنگید؛ آنها را در فریدالند  لهستان باقی ماند؛ به ارتش خود سروصورتی داد؛ با روسها به طرزي بی

  .نداشت» سنهدرین بزرگ«بنا بر این وقت زیادي براي ). 1807(شکست داد؛ و با تزار الکساندر در تیلزیت صلح کرد

چهل و پنج خاخام و بیست و شش یهودي عادي با هم به مذاکره . تشکیل یافت 1807فوریۀ  9این انجمن در 

هایی جهت  بعد به صدور توصیه. پرداختند؛ به سخنرانیها گوش دادند؛ و پاسخهاي بزرگان به ناپلئون را تصویب کردند

ست به خصومت با عیسویان پایان دهید؛ کشور خود را از هم اکنون دو: یهودیان مبادرت ورزیدند، بدین مضمون

خواري اجتناب کنید؛ و بیش از پیش وارد    داشته باشید؛ خدمت نظام وظیفه را براي دفاع از آن بپذیرید؛ از ربا

در ماه مارس، سنهدرین گزارش خود را براي ناپلئون، که در . کشاورزي و صنایع دستی و کارهاي هنري شوید

  . وقتی دیگر موکول کردبرد، ارسال داشت، و گفتگو را به  اي دوردست به سر می نقطه
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، ناپلئون تصمیمات نهایی خود را اعالم داشت که، بر طبق آنها آزادي 1808مارس  18تقریباً یک سال بعد، در 

برقرار ساخت؛ در این نواحی ) غیر از آلزاس و لورن(مذهبی یهودیان و حقوق کامل سیاسی آنها را در سراسر فرانسه 

کم کردن ورشکستگیها و دشمنیهاي نژادي بعضی محدودیتها بر بانکداران  بایستی براي ظرف ده سال آینده می

گذشته از این وامهاي زنان و صغیران و سربازان لغو شد؛ به دادگاهها اجازه داده شد که بقایاي پرداخت . تحمیل شود

زه از فرماندار به بایستی بدون کسب اجا ربح را لغو یا کم کنند، و مهلتی براي پرداختها بدهند؛ هیچ یهودي نمی

  . تجارت بپردازد؛ و مهاجرت یهودیان به آلزاس ممنوع شد

هر فرد یهودي بایستی نام خانوادگیی اختیار کند، که مبین کیش و : امپراطور تقاضاي دیگري به آنها افزود 1810در 

مایل به تسلط بر همه  این حل نهائی مسئله نبود؛ ولی باید وضع فرمانروایی را هم در نظر گرفت که .نژادش باشد

کردند که  یهودیان آلزاس احساس می. شد چیز بود، و الجرم بارها در سیلی از مشکالت و جزئیات آن غرق می

رساند؛ ولی بیشتر جوامع یهودي در فرانسه و سایر نقاط، آن  مقررات امپراطور ظالمانه است، و به آنها آسیب می

در این ضمن، ناپلئون در . از بین بردن وضعی قابل انفجار پذیرفتند مقررات را به عنوان کوششی معقول در جهت

براي وستفالن تنظیم کرد اعالم داشت که همۀ یهودیان آن سرزمین از حقوق شهروندي برابر با  قانون اساسیی که

ه و موسیقی و در فرانسه بحران رفع شده و یهودیان وارد ادبیات و علوم و فلسف. سایر شهروندان استفاده خواهند کرد

  .هنر شدند و آثار مفیدي به وجود آوردند

  

  

  فصل دوازدهم

  ناپلئون و هنر

I  - موسیقی  

توانست وقت زیادي را به موسیقی اختصاص دهد؛ حتی تجسم اینکه  اي را اداره کند نمی بایستی قاره  ناپلئون که می

آید؛ با وجود این شنیدهایم که  دشوار می وي ساکت وصامت در یکی از کنسرتهاي تئاتر ـ فدو نشسته است به نظر

اي که ژوزفین در آپارتمان  اند که از تکنوازیهاي دوستانه شد، و به ما اطمینان داده کنسرتهایی در تویلري داده می

ساختند، که  در هر صورت، سباستین ارار و ایگناتس پلیل پیانوهاي خوبی می. برده است داده لذت می خود ترتیب می

اي  بسیاري از خانمها جلسات موسیقی دوستانه. هاي افراد طبقات باال یکی از آنها وجود داشت اي از خانه انهدر هر خ

دادند، ولی بیشتر به مکالمات با  دادند که در آنها، به قول برادران گونکور، میهمانان جوانمردانه گوش می ترتیب می

  .زیستند رخوش بودند، و فرانسویها با کلمات بدون موسیقی میآلمانها با موسیقی بدون کلمات س. روح عالقه داشتند

کرد، ولی از ظواهر سلطنت یکی هم آن  به ترانه و آواز توجهی نمی. ناپلئون به اپرا بیشتر عالقه داشت تا به کنسرت

خورد که  ف میوي تأس. بود که فرمانروا گاهگاه در اپرا شرکت کند، به تفکر بپردازد، و در معرض دید عموم قرار گیرد

آمد؛ پاریس  شهري که پایتخت تمدن به شمار می» پاریس داراي عمارتی براي اپرا نیست که در خور آن شهر باشد«

ابان اپراست بر پا و شارل گارنیه آن گوهر درخشان را که باالي خی ناپلئونة  مجبور شد آن قدر صبر کند تا برادرزاد

پوش اثر  اپراي خانم سفید. با وجود این، در دورة او صدها اپرا ساخته شد و بر روي صحنه آمد). 1875-1861( دارند

طبیعت ایتالیایی ناپلئون با اپراهاي . آدرین بوالدیو، استاد اپرا کمیک، طی چهل سال هزار بار اجرا شد –فرانسوا 

وي چون از آهنگهاي جووانی پایزیلو لذت . انگیز داشت موضوعاتی هیجان هایی شیرین وایتالیایی مساعد بود که آهنگ

پایزیلوي . برد او را دعوت کرد که به فرانسه بیاید و رهبري اپراي پاریس و کنسرواتور موسیقی را به عهده بگیرد می
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با استقبال اندکی ) 1803(رهبري کرد، ولی تنها اپرایی که به نام پروزرپینا در پاریس )1802(ساله آمد  پنج و شصت

به ایتالیا بازگشت و در  1804روي آورد، و در  ها موتترو به آهنگهاي مربوط به آیین قداس و  روبرو شد؛ از این

.شد مورا، اداره می و آشمآمد که درناپل، زیر نظر ژوزف بوناپارت و ژ خدمت شنوندگان دمسازتري در

به پاریس آمد و مورد حمایت امپراطور واقع  1803این شخص در سال . روابط ناپلئون با گاسپاروسپونتینی بهتر بود

. شد، چون توانست موضوعات تاریخی را چنان مورد استفاده قرار دهد که باعث افتخار امپراطوري جدید شود

بود؛ و چون نتوانستند بازیکنانی براي آن بیابند، ژوزفین وساطت کرد و اپراي  وستالمشهورترین اپراي اوتحت عنوان 

تأثیر نمایان، عجیب، و پر سروصداي آن همراه با قصۀ عشق باعث شد که به صورت یکی از . مزبور بر روي صحنه آمد

هنگامی که حکومت ناپلئون سقوط کرد، سپونتینی آهنگی براي بازگشت . اپرا در آید آثار موفق و پایدار در تاریخ

  .سلسلۀ بوربون تصنیف کرد

کروبینی که در طی انقالب بر اپراي پاریس تسلط داشت، استیالي خود را در زمان ناپلئون ادامه داد؛ با وجود این، 

. داد، و پاداشی شایسته به او نداد تر کروبینی ترجیح میامپراطور موسیقی آوازدار و سبک را به نمایشهاي با شکوه

، ولی ناپلئون آن شهر را در ماه نوامبر )1805ژوئیۀ ( این آهنگساز دعوتی را که از وین دریافت داشته بود پذیرفت

ه نشینی ناپلئون در قصر شونبرون رهبري ارکستر را به عهد هنگامی که کروبینی را دعوت کردند که در شب. گرفت

و  –نوازي قرار گرفت  دوشیمه مورد مهمان وي به پاریس بازگشت و در قصر پرنس. بگیرد، کروبینی زیاد خشنود نشد

در بازگشت از الب . دوشیمه در آورد این پرنس همان کسی است که خانم تالین را، به سبب ازدواج، به صورت پرنس

ولی تنها در زمان لویی . اونور کند/ وبینی را شهسوار لژیون دناپلئون با همۀ گرفتاریهایش وقت آن را پیدا کرد که کر

از . آمد رضایتبخشی دست یافت  هجدهم بود که آن ایتالیایی غمگین مورد تقدیر و تجلیل شایسته قرار گرفت و به در

. شتبه عنوان مدیر کنسرواتور موسیقی پاریس بر یک نسل کامل از آهنگسازان فرانسه تأثیر گذا 1841تا  1821

قیدو بند تقریباً فراموش  در سن هشتاد و دو سالگی در گذشت، و در آن دنیاي رنگارنگ بی 1842کروبینی در سال 

  .شد

II - هاي هنري  مجموعه

خواست افتخار و عظمت فرانسه را  کرد زیرا مانند او می ناپلئون با لویی چهاردهم در سرپرستی هنر بدقت رقابت می

سلیقۀ خود او عالی نبود، زیرا براي . بود که هنرمندان او را در خاطرة بشر زنده نگاه دارنداعالم کند، و امیدوار 

هاي اصیل تاریخی را در  برد تا نمونه سربازي تربیت یافته و به آن پایبند بود، ولی نهایت کوشش خود را به کار می

شاهکارها را نه تنها به عنوان اموال . بگمارد اختیار هنرمندان فرانسوي قرار دهد و آنان را تحت انگیزة خود به کار

ربود، بلکه آنها را به  و غنائم جنگی و شواهد پیروزیهاي خود می) شود چنانکه در این روزگار خریده می(قابل معامله 

آورد؛ به همین ترتیب بود که ونوس مدیچی را از  هاي فرانسه به شمار می عنوان مدل براي دانشجویان در موزه

ان، تصاویر قدیسین اثر کوردجو را از پارما، ازدواج کانا اثر ورمیر را از ونیز، پایین آوردن مسیح از صلیب واتیک

؛ حتی اسبهاي  …، صعود حضرت مریم اثر موریلیو را از مادرید به پاریس آورد)آنورس(اثرروبنس را از آنتورپن 

، 1814و  1796رویهمرفته، بین سالهاي . داده شدندمارکو از راه خطرناك ونیز ـ پاریس عبور  مفرغی کلیساي سان

اثر باقی  248اثر پس از سقوط او بازگردانده شد،  249اثر هنري را از ایتالیا به فرانسه فرستاد که  506ناپلئون تعداد 

چه هر . بر اثر چنین غارتی بود که پاریس به عنوان پایتخت هنري جهان غرب جانشین رم شد. اثر گم شد 9ماند، و 

شد؛ و به فرمان امپراطور، براي جادادن آنها،  هاي والیات نیز افزوده می یافت، غنائم موزه پیروزیهاي ناپلئون افزایش می

هایی در نانسی، لیل، تولوز، نانت، روان، لیون، ستراسبورگ، بوردو، مارسی، ژنو، بروکسل، مونپلیه، گرنوبل، و  موزه

دنون خدمات . دنون سپرد ها، و مخصوصاً برلوور را، به دومینیک این مجموعه ناپلئون کار نظارت بر. آمین بنا شد
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کرد که امپراطور شخصاً او را از دشتی که تحت  صادقانه و متعددي براي ناپلئون انجام داده بود و هرگز فراموش نمی

  .آتش توپخانۀ دشمن در نبرد آیلو قرار گرفته بود به محل امنی کشاند

جایزة رم را تجدید کرد و . هاي هنري چندي برقرارساخت و جوایز قابل توجهی در زمینهناپلئون مسابقات 

خواند و نقش منتقد هنري را  هنرمندان را به کنار میز خود می. فرهنگستان فرانسه را در رم به حال اول بازگردانید

ر مؤثري اقدامات او را به رسم داد چه اینان به طو بیشتر به نقاشان اهمیت می. کرد،حتی در طی جنگها بازي می

ساختند؛ و معمارانی را که پاریس را به صورت زیباترین شهر و دورة فرمانروایی او را به صورت نقطۀ  یادگار جاوید می

سازان را مأمور کرد که پانزده آبنما و فوارة جدید براي تزیین میدانهاي  مجسمه. ستود آوردند می اعتالي تاریخ در می

  . ندپاریس بساز

گونه که سلیقۀ او در نقاشی به سبک کالسیک متمایل بود، در مهندسی نیز سبک با شکوه روم قدیم را دوست  همان

از این رو . یا فریبندگی جزئیات داد تا به زیبایی برجستگیها داشت، و بیشتر به استحکام و بلندي اهمیت می می

بسازد؛ به معماران آن بنا دستور داد » ارتش بزرگ«راي تجلیل ب» معبد افتخار«بارتلمی وینیون را مأمور کرد که یک 

آغاز شد،  1809اي پرخرج و دشوار بود که اگر چه در  این کار به اندازه. که جز مرمر و آهن وطال چیزي به کار نبرند

یل و به عنوان تکم 1842جانشینانش آن را در سال . در زمان سقوط ناپلئون هنوز به پایان هنوز به پایان نرسیده بود

گاه این معبد را دوست نداشته است؛ نه پرهیزگاري  فرانسه هیچ. کلیسا وقف مریم مجدلیه کرده المادلن نامیدند

ستونهاي آن ساختمان بیشتر حاکی از لشکري در حال . پاریس با آن نماي زننده تناسب دارد و نه نشاط و شادي آن

. که از بلهوسی توبه کرده و عشق خود را به وفور ارزانی داشته بود حساسپیشروي است تا نشان دهندة گناهکاري 

دوالبار آن را  آغاز شد واتین 1808نیز ساختمانی عظیم است که توسط تئودور برونییار در ) کاخ بورس(دوالبورس  پاله

.در جایی به این شکوه و جالل قرار نگرفته بود ثروتادامه داد؛ هرگز مال و  1813در 

رغم  این دو، علی. فرانسوا لئونار فونتن –معماران طراز اول این دوره عبارت بودند از شارل پرسیه و دستیارش، پیر 

مات بسیار به یکدیگر متصل کردند؛ و بدین ترتیب، جناح ناسازگاري طرح ساختمانی لوور وتویلري، آنها را با زح

هاي  نماي قسمت خارجی را تعمیر و تجدید، و صحن آنها را با پله). 1806(شمالی ـ حیاط مربع ـ لوور را ساختند 

همچنین طاق نصرت کاروزل را با سبک و ابعاد طاق سپتیمیوس سوروس . بزرگ و سنگین به یکدیگر متصل کردند

 –الیه شانزلیره به وسیلۀ ژان  طاق نصرت با شکوهتر اتوال در منتهی). 1808 – 1806(طرحریزي کردند در رم ، 

آورده بود که ناپلئون سقوط کرد، و تکمیل آن در سال  ، ولی تازه سر از شالوده بر)1806( فرانسوا شالگرن آغاز شد 

شکوهی، از زیر آن عبور دادند و به آرامگاهش در  ، انجام گرفت؛ سه سال بعد بقایاي جسد او را، طی مراسم با1837

و از هر  - طاق نصرت مزبور اگر چه به طور واضح تقلیدي از طاق قسطنطنین در رم است، از آن . هتل دزانوالید بردند

در . از لحاظ زیبایی برتر است، و قسمتی از آن زیبایی به سبب برجستگیهاي مرمرین آن است- طاق رومی دیگر

طلبانۀ  شور جنگ ژان ـ پیر کورتو تاجگذاري ناپلئون را حجاري کرد؛ در قسمت راست، فرانسوا روده قسمت چپ، 

ی پیکرتراشی در قرن نوزدهم این خود یکی از مظاهر عال). 1836- 1833(انقالب را، با استفاده از مارسیز نشان داد 

. کار آمدن امپراطور داشت مجدداً به دست آورد آن هنر دشوار، در زمان ناپلئون پایۀ عظمتی را که قبل از روي .است

( اونور شد/ اي از او ساخت که موجب عضویت آن هنرمند در لژیون د زنده ماند و مجسمه 1828اودون تا سال 

ناپلئون که هنوز امپراطوران روم، و مخصوصاً وصف حجاري شدة  ).مجسمۀ مزبور اکنون در موزة دیژون است

گوندوئن دستور داد که سرگذشت نبرد او   به خاطر داشت، به ژان ـ باتیست لوپر و ژاكپیروزیهاي ترایانوس را 

در کنار یکدیگر ) پالکهایی(بایستی با گذاشتن قطعاتی  سترلیز را با برجستگیهاي مفرغی نمایش دهند؛ و این کار می

، و )1810 - 1806( ر صورت گرفت این کا. که به طور حلزونی بر ستونی مشرف بر میدان واندوم باال رود انجام شود
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آنتوان شوده بر روي ستون مزبور مجسمۀ ناپلئون را قرار داد که از توپهایی که از دشمن گرفته بودند  1808در 

.بندرت غرور پیروزمند تا این حد باال رفته بود. ریخته شده بود

کاري،  سازي، آینه ، گلدانسازي، چینیسازي، سوزندوزي سازي، تزیینات داخلی، فرشینه هنرهاي کوچک مانند فرنگی

هاي کوچک در دورة انقالب تقریباً از  هاي نقشدارو ظروف چینی و مجسمه گراوورسازي، جواهرسازي، و ساختن پرده

در سور دوباره ظروف . مدیره وضع آنها بهبود یافت، و در عصر ناپلئون رونق گرفت در دورة هیئت. میان رفته بود

سبک «هنرمندان میز و صندلی و اثاثۀ منزل را به طرزي محکم و با دوام ساختندو . چینی عالی ساخته شد

مینیاتورهایی که در آنها ایزا به شخصیتهاي برجستۀ عصر را به صورتی ریز . را در این مورد به کار بردند» امپراطوري

هاي  هاي نیمتنه مجسمه ژوزف شینار. شود ساخت در شمار بهترین نوع خود در تاریخ محسوب می و درخشان می

سفالی زیبایی از ژوزفین و مادام رکامیه ساخته است؛ مخصوصاً نیمتنۀ مادام رکامیه که یک پستان او عریان است 

  .بسیار زیباست و نمونه و در خور زنی است که مصمم بود تا پایان عمر نیمه باکره بماند

III  - نقاشان  

. توانستند دستمزد بپردازند شور در حال پیشرفت بود، و حامیان هنر میدر دورة ناپلئون نقاشی ترقی کرد، زیرا ک

خواست خود را محبوب قرون کند، و امیدوار بود که با تشویق ادبیات  داد، زیرا می هاي خوب می ناپلئون نیز دستمزد

م او را متمایل به توجه شدید او به روم دورة آوگوستوس و پاریس عصر لویی چهارده. وهنر به این محبوبیت بیفزاید

طرح، سبک، تناسب، نقشه، عقل، احتیاط ـساخت؛ ولی حدت احساس، حد تصور، و  –هاي هنري کالسیک  معیار

نیروي هیجان باعث شد که نهضت رمانیتک را، که بتازگی براي آزادي فرد، احساسات، ابتکار، قوة تصور، و راز و 

از این رو داوید را که متمایل به سبک . ده بود تا حدي درك کندآمیزي از بردگی سنت، مطابقت و قاعده، برآم  رنگ

کالسیک بود نقاش دربار خود کرد، ولی گوشۀ چشمی هم به احساسات ژرار، تصاویر عشق ودلدادگی پرودون و 

  .رنگهاي درخشان گرو داشت

کرسی خطابۀ سخنرانان  ینامید و تا مدتی برپای ژاك لویی داوید طبعاً خواهان سرپرستی شد که خود را کنسول می

 18داوید پس از . ساخت پنهان می »کنسولتاسناتوس « کرد و فرمانهاي خود را تحت عنوان  محبوب را تحمل می

درنگ طرفدار  وي را به بی ناپلئون با نامیدن او به عنوان آپلس فرانسه. برومر با آن مرد کرسی پیروزمند مالقات کرد

کند؛ آیا در تاریخ جدید ـ یا  خود ساخت، ولی بآرامی او را مالمت کرد که چرا استعداد خود را صرف تاریخ قدیم می

خواهید بکنید؛  با وجود این، هر چه می« : توان وقایع قابل ذکر یافت؟ سپس به سخن خود افزود حتی معاصرـ نمی

براي هر موضوع تاریخی که جهت نقاشی در نظر بگیرید . بخشد نتخاب کنید شهرت میقلم شما به هر موضوعی که ا

داوید با کشیدن تابلو ناپلئون . این پیشنهاد هنرمند را متقاعد ساخت» .فرانک دریافت خواهید داشت 100‘000مبلغ 

پایی خوشتراش، سوار  اندام را با ساق وي جنگجویی خوش). 1801(در حال عبور از آلپ به این پیمان صحه گذاشت

این تابلو یکی . دود اي چهارنعل می اي صخره رسد که بر روي کوهپایه دهد، و چنین به نظر می بر اسبی عالی نشان می

.از درخشانترین تصاویر آن عصر است

قدرت  داوید با اعدام لویی شانزدهم موافقت کرده بود؛ هنگامی که ناپلئون خود را امپراطور نامید و همۀ شکوه و

اما به دیدن تاجگذاري ارباب جدید خود رفت، و . بایستی خود را کنار کشیده باشد سلطنت را باز گردانید، داوید می

وقفه، آن واقعه را در شاهکار تصویري عصر  پس از سه سال کار صادقانۀ بی. گیرایی آن منظره بر سیاست او غالب آمد

اند ـ حتی مادام لتیتسیا که در  نشان داده شده) 1807(گذاري ناپلئون تقریباً صد شخصیت در تاج. به یادبود گذاشت

تصویر بیشتر آنها عیناً و مطابق با واقع نشان داده شده بود، غیر از تصویر کاردینال کاپرارا، که . آنجا حضور نداشت

. یۀ افراد راضی بودندگیس معمولی او نشان داده است ـ بق کرد از اینکه داوید سرطاس او را بدون کاله شکایت می
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« : ناپلئون پس از آنکه آن تابلو را نیمساعت بررسی کرد، کاله خود را در برابر آن هنرمند از سر برداشت و گفت

داوید نه تنها نقاش رسمی دربار بلکه رهبر بالمنازع هنر » .کنم داوید، خوب است، خیلی خوب، به شما سالم می

خواست که تصویرش را بکشد ـ ناپلئون، پاپ  اهمیت و اعتباري داشت از او میهر کس . فرانسه در روزگار خود بود

شاگردانش مخصوصاً ژرار، گرو، ایزابه، انگر نفوذ او . پیوس هفتم، مورا، حتی کاردینال کاپرارا، ولی این بار با کاله گیس

ی که از موزة لوور بازدید جمعی از سیاحان انگلیس 1814در اواخر سال . را ضمن انحراف از سبکش گسترش دادند

دارند بلکه از تصویرهاي داوید  کردند متوجه شدند که هنرمندان جوان از روي آثار استادان رنسانس کپی برنمی می

سال بعد، که بوربونها دوباره بر روي کار آمدند او را تبعید . کنند ـ و این امر موجب نهایت تعجب آنان شد تقلید می

، پس از هفتاد و 1825وي درسال . سل رفت و در آنجا با کشیدن تصویر ، زندگی مرفهی یافتداوید به بروک. کردند

.هفت سال تمام، در گذشت

کنیم؛ ضمن بررسی احوال ژرار و  را که از شاگردان او بود به سالهاي بعد موکول می) 1867 - 1770(شرح حال انگر

به آنتوان ـ ژان گرو باید با نظر عمیقتري . آوریم فرو می گرن، با توجه به تصاویر عالی و درخشان آنها، سر تعظیم

دیدیم که در میالن تصویر ناپلئون بر روي پل . نگریست، زیرا به طرزي جالب از سبکهاي مختلف استفاده کرده است

. داردبیند؛ در اینجا نیز وارث کالسیک داوید با تخیل سروکار  کشد یا او را در عالم خیال چنین می آرکوله را می

اي که گرو براي ناپلئون قائل بود موجب شد که امپراطور او را به مأموریتی نظامی بفرستد تا هنرمند  العاده احترام فوق

اما او بیش از آنچه به جنگ توجه کند، نظرش معطوف به مصیبت . هاي جنگ را از نزدیک ببیند جوان بتواند صحنه

) 1804(زدگان یافا  در طاعون. عد در مورد گویا هم به حقیقت پیوستجنگ بود ـ و این کیفیتی است که چند سال ب

زند؛ همچنین وحشت و  نشان داده است که ناپلئون به زخمهاي فردي که قربانی آن بیماري شده است دست می

جنگ را ) 1808(در جنگ آیلو . اند بیچارگی مرد و زن و کودکی را نشان داده که گرفتار سرنوشتی نافرجام شده

وي حرکت زندة رنگهاي جانبخش . اي را کشیده است پر از افراد مرده یا در حال مرگ شان نداده، بلکه صحنهن

بخشید که روحیۀ رمانتیک فرانسۀ بعد از ناپلئون را باال  کرد، و به تصاویر خود حیاتی می روبنس را احساس می

کرده است، کوشید که در آثار خود آرامش  کرد که به استاد تبعیدي خود خیانت آنگاه چون احساس می. برد می

سبک کالسیک را نشان دهد، ولی در این کار توفیق نیافت؛ و چون در عصري که شیفتۀ هوگو، برلیوز، ژریکو و 

در . دوالکروا بود، گم و فراموش شده بود، گرفتار مالیخولیایی شد که شیره و شور زندگی را در وجودش خشک کرد

اي از  صت و چهار سالگی خانۀ خود را ترك گفت و به سوي مودون رفت و خود را در شعبهدر سن ش 1835ژوئن  25

  . رودخانۀ سن غرق کرد

) االهگان(نهضت رمانتیک را با ترجیح دادن زیبایی خیالی بر واقعیت، خدایان زن ) 1823ـ1758(پیر ـ پل پرودون 

کرد که  ید برتري خطوط را قبول داشت، ولی احساس میبه اتفاق داو. بر خدایان مرد، و کوردجو بر رافائل پیش برد

ورزید؛ طبع فکور و نازك و احساس  خلق و خویی زنانه داشت اال اینکه به زنان عشق می. خط بدون رنگ بیهوده است

جوانترین کودك در میان سیزده . گرفت اش همۀ نقایصی را که در شکلی دلپذیر وجود داشت نادیده می عاشقانه

اما راهبان محلی دیدند که طراحی و . کرد  برد، و به کندي رشد می و در فقر وفاقه در کلونی به سر می فرزند بود

پرودون در آنجا . کند، و اسقفی را بر آن داشتند که هزینۀ تحصیل پیر را در رشتۀ هنر در دیژون بپردازد نقاشی می

از مدت کوتاهی به زنی بدخو و بد زبان تبدیل  در بیست سالگی با دختري زیبا ازدواج کرد که پس. پیشرفت کرد

به اخذ بورس تحصیلی نائل آمد؛ بدون همسرش به رم رفت؛ به دنبال رافائل و سپس لئوناردوداوینچی به راه . یافت

  . افتاد و سرانجام تسلیم کوردجو شد
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البی یافت که ضمن آن مرج انق و به همسر خود پیوست، به پاریس رفت، و پس از چندي خود را در هرج 1789در 

کشید ـ آن هم با  ولی با اصرار تمام همچنان تصویر آنها را می .نداشتاي به خدایان عشق و روح او  کسی عالقه

راي آگهیهاي تجارتی و از راه کشیدن تصویر ب. دهد آمیز که گویی قلم موي او گوشت را نوازش می    لطافتی محبت

مدیره مأمور کشیدن تابلو هبوط عقل بر  پس از ده سال کار پر مشقت، از طرف هیئت. خورد ساختن مینیاتور نان می

بعدها کنسول اول عالقه خود را بیشتر . زمین شد و این تصویري بود که مورد توجه ژنرال بوناپارت قرار گرفت

اما از ژوزفین تصویري کشید که اکنون در موزة . کرد ه پرودون اظهار لطف میمعطوف به داوید کرد، و فقط گاهگاه ب

.برد، زن و شوهر بر سر جدایی توافق کردند رنج می) تکگانی(در این ضمن، از داشتن یک زن . لوور است

در تابلو  در آن سال، رؤیاهاي شهوانی خود را. ، یعنی در پنجاهسالگی بود که به شهرت رسید1808پرودون تنها در 

ناپلئون که تحت . هتک ناموس پسوخه مجسم کرد و سپس آن را با عدالت و انتقام در تعقیب جنایت متعادل ساخت

در آپارتمان مجاور، آن . اونور درآوردو آپارتمانی در سوربون به او داد/تأثیر قرار گرفته بود او را به عضویت لژیون د

. دار و تسالي روزگار پیري او شد ه نام کونستانس مایر که معشوقه و خانهنقاش تشنۀ عشق، هنرمند دیگري را یافت ب

این ضربۀ روحی پرودون را درهم . خاطر شده بود خود را کشت کونستانس که ظاهراً بر اثر وسواسهاي مذهبی پریشان

  خته ماند، حالدر حالی در گذشت که در جنب و جوش آن تحرك رمانتیک تقریباً ناشنا 1823شکست، و متعاقباً در 

  .آنکه وي را با بازگشت از داوید به واتو به پیش برده و ستایش فرانسویان را براي زیبایی و لطف تجدید کرده بود

IV ـ تئاتر  

به کورنی . ناپلئون با درام کالسیک فرانسه کامالً آشنا بود، ولی با ادبیات دراماتیک یونان قدیم آشنایی زیادي نداشت

مند بود، زیرا آنچه را به عقیدة او درك صحیحی از قهرمانی و نجابت است در آثار کورنی بهتر از آثار   هالعاده عالق فوق

نوع عالیتري از تراژدي . کشد تراژدي خوب هر روز ما را به سوي خود می«: گفت در سنت هلن می. یافت راسین می

. ه به آن را تشویق کنند و آن را تعمیم دهندوظیفۀ پادشاهان آن است که عالق: عبارت از مکتب مردان بزرگ است

اي به کمدي نداشت؛ چه نیازي  امپراطور عالقه» .دادم کرد به او لقب شاهزاده می اگر کورنی در روزگار من زندگی می

آورد زیرا به عنوان مدیر تفریحات دربار امپراطوري از او  کرد؛ تا لران بر حال رموزا رقت می به تفریح احساس نمی

اما این مرد غیر قابل تفریح مبالغ زیادي در . فراهم سازد» این مرد غیر قابل تفریح« براي رفت که تفریحاتی تظار میان

را به بستر  ژرژپذیرفت و مادموازل  داد، تا لما را بر سر میز خود می قرار می» ستارگانش«اختیار کمدي ـ فرانسز و 

.برد خود می

فرانسز سازمانی تازه داد ـ و  -  ناپلئون تعداد تئاترهاي پاریس را به نه تماشاخانه محدود کرد، و به تئاتر 1807در سال 

سوزي  ، در بحبوحۀ آتش1812اکتبر  15در . حق تقریباً انحصاري نمایش دادن درام کالسیک را به آن اعطا کرد

مقرراتی وضع کند که هنوز برقرار ] فرانسز آن روز و امروز  کمدي ـ[فرانسز  -  که براي تئاترمسکو، وقت آن را یافت 

هاي کالسیک  کمدي ـ فرانسز، که به این ترتیب تشویق شده بود، در طی دوران امپراطوري بهترین نمایشنامه. است

بر اثر حریق از بین رفته بود،  1799در  ساخته شده و 1779تئاتر اودئون که در . تاریخ فرانسه را بر روي صحنه آورد

یک تئاتر . ، بر طبق اصول کالسیک، به دست شالگرن از نو ساخته شد1808به منظور تکمیل این فعالیتها، در 

هایی عالی، به طور خصوصی، بر روي صحنه  درباري در تویلري تأسیس شد، و در بسیاري از منازل توانگران نمایشنامه

  .آمد می

اي  از لحاظ اخالقی به اندازه. از آنکه سهم خود را در انقالب ادا کرد، در زمان ناپلئون به حد کمال رسیدتالما پس 

توانست خود را از دست اخالقش آزاد ساخته نقش  مغرور و منحصر به فرد، و جدي بود که احتماالً بسختی می

ف استاد شود، همۀ اعضا، عضالت، کیفیات چهره، ولی، براي اینکه در این هنر دقیق و ظری. دیگري را به عهده بگیرد
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ساخت تا با هر احساس یا فکر یا هر گونه  کرد، و سازگار می گرفت، کنترل می و زیر و بم صداي خود را به کار می

بعضی از . داد متناسب باشد و آن را به بیننده انتقال دهد شگفتی و تردید یا قصد شخصیتی که او را نشان می

وي . رفتند تا از ظرافت هنرش لذت ببرند و آن را بررسی کنند تر بارها براي دیدن او در همان نقش میمشتریان تئا

خواند که گویی نثر بدون وزن  اي تئاتر رژیم گذشته را رهاساخت، و اشعار آلکساندرین را به طرزي می سبک خطابه

توانست مانند هر عاشقی حساس، یا  این، می با وجود. کرد است، و هر گونه بیان یا احساس غیر طبیعی را طرد می

مادام دوستال که بر اثر نشان دادن سیماي اتللو به و سیلۀ تالما تقریباً وحشت کرده . کاري تندخو باشد مانند هر تبه

شما در کارتان در دنیا نظیر و مانند ندارید، و هیچ کس غیر از شما به آن درجه از کمال «: به او نوشت 1807بود در 

ناپلئون نیز شیفتۀ آن بازیگر  ».نرسیده است که هنر را با الهام ترکیب کند و تفکر را با غریزي بودن، و خرد را با نبوغ

در . کرد پرداخت و غالباً او را براي خوردن صبحانه دعوت می داد و قروضش را می تراژدي بود، و به او مبالغ گزاف می

گذاشت و در این  شد که سیاستمداران و سرداران را منتظر می مستغرق می این موقع امپراطور آن قدر در بحث درام

صبح آن شب که مرگ پومپیوس را . داد آن جزئیات تاریخی را که در ارائۀ یک شخصیت الزم است شرح می ضمن

زیاده روي پادشاهان این قدر در حرکت . دهید بازوانتان را زیاد حرکت می. کامالً راضی نیستم«: دید، به تالما گفت

دانند که یک حرکت به منزلۀ دستوري است و یک نگاه مساوي با مرگ؛ از این لحاظ در حرکات و  کنند؛ آنها می نمی

در هر حال تا پایان عمر به صورت سلطان صحنۀ . اند که تالما از این پند سود برد گفته» .کنند نگاهها افراط نمی

.نمایش فرانسه باقی ماند

اي ساده و اندامی  مادموازل دوشنواچهره. اي نیز بود گفت، صحنۀ نمایش فرانسه داراي ملکه لئون میهمان گونه که ناپ

مند بود و  کامالً عالقه الزیروي به بازي کردن در نقش «: گفته است) پدر(گونه که دوما بنابراین، همان. نقص داشت بی

توانست آهنگهایی حاکی  چنین صدایی داشت که می/هم. توانست بدن خود را تقریباً برهنه نمایش دهد ن آن میضم

» ماري استوارت«از مهربانی و شفقت یا نواهایی جانسوز را به نحوي اجرا کند که بیشتر کسانی که او را در نقش 

. کرد او در تراژدي بود، و در آن تقریباً با تالما رقابت میاستعداد » .اند اند وي را بر مادموازل راشل ترجیح داده دیده

 –مادموازل ژرژ زیبا روي ظریفتري بود که کمدي . شد معموالً او بود که براي بازي در نقش مقابل تالما انتخاب می

سیماي او کنسول صدا و . فرانسز او را بر آن داشت تا نقش کلوتایمنسترا را در نمایشنامۀ ایفیژنی اثر راسین ایفا کند

الطوایفی که داراي حق اربابی بود، وي را گاهگاه  اول را مسحور کرد؛ به طوري که، مانند یکی از اشراف دورة ملوك

اگر چه این رابطه پس از یک سال خاتمه یافت، ولی او نیز مانند تالما ضمن افتخارات و . کرد مجبور به بازي می

فرانسز پس از سقوط ناپلئون از دست داد، ولی  –بنا براین شغل خود را در تئاتر  .شکستهاي ناپلئون به او وفادار ماند

  .بعدها بازگشت و در هیجان صحنۀ رمانتیک شرکت جست

فرانسز در عصر او ارزش نمایش را در فرانسه به طرز  –اي حق داشت معتقد باشد که کمدي  ناپلئون تا اندازه

ار، براي نشان دادن کیفیت کمدي ـ فرانسز و شکوه و جالل خود، به بازیکنان وي چندین ب. اي باال برده است بیسابقه

گونه که در  آن دستور داد که به خرج دولت به ماینتس و کومپینی یا فونتنبلو بروند و براي دربار بازي کنند؛ یا، همان

)  الشأن پادشاه عظیم(هاردهم حتی لویی چ. ارفورت، و در سدن پیش آمد، در برابر انجمنی از پادشاهان نمایش دهند

  .ها بود ندرخشیده بود با آن شکوه که در خور تماشاخانه
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  فصل سیزدهم

  ادبیات ضد ناپلئونی

I – سانسور  

کرد؛ داوري خود را در  فرانسز توجه دقیق می - هاي تئاتر به برنامه. مند بود تا به ادبیات ناپلئون به تئاتر بیشتر عالقه

سلیقۀ او در ادبیات چندان . اشت؛ و در طرد ولتر و احیاي کورنی و راسین بیش از همه سهیم بودد بارة آنها ابراز می

خواند، و در جنگلها داستانهاي بسیاري را که بیشتر آنها جنبۀ تخیلی داشت با خود  قصه را با اشتیاق می. جالب نبود

بی خوب بود و اطالع او را دربارة هومر، در سنت هلن، صحبت او در هنگام غذا شامل بعضی انتقادات اد. برد می

اي به  اما مطلقاً عالقه. داد ویرژیل، کورنی، راسین، الفونتن، مادام دوسوینیه، ولتر، ریچاردسن، و روسو نشان می

ارزش   هاي او را تا آخر خواند؛ بسیار بد و بی محال است که بتوان یکی از نمایشنامه«: گفت شکسپیر نداشت، و می

هاي آثار شکسپیر به زبان فرانسه بسیار  ترجمه(» .آنها چیزي نیست که شبیه آثار کورنی یا راسین باشددر . است

کرد، و آنها را عبارت  مانند بیشتر مردان پر مشغله، اعتنایی به اقتصاددانان یا عالمان علم سیاست نمی .)ناقص بود

ي او اطالعاتی چندان ندارند و راه اصالحی ارائه دانست که از واقعیت یا طبیعت بشر و محدودیتها پردازانی می

خواستند و بایستی داشته باشند  تواند آنچه را که مردم فرانسه می وي اطمینان داشت که بهتر از آنها می. دهند نمی

 کفایت و درستی در امر دولت، عادالنه بودن مالیات، آزادي کار و پیشه، نظم و ترتیب در رساندن آذوقه ،: درك کند

اگر اینها را به . اطمینان به کار پر سود در صنعت، مالکیت کشاورزان، و جایی غرورآفرین براي فرانسه در میان دولتها

وي . دادند، مردم اصراري به دخالت در کارها یا جنجالهاي انتخاباتی و کشمکشهاي لفظی نخواهند داشت آنها می

کوشید، دخالت ارباب نطق و قلم را چندان  می –ار خودش و قدرت یا افتخ –ضمن اینکه براي تحقق این هدفها 

توانست این طبقه را با جایزه و مستمري یا مناصب سیاسی آرام کند، چنین داروهاي مسکنی  اگر می. کرد تحمل نمی

بایستی  شدند می افرادي که مخل آرامش دورة کنسولی یا امپراطوري می کرد؛ در غیر این صورت،  را تهیه می

آزادي نامحدود مطبوعات بزودي هرج و «: نوشته بود 1802ناپلئون در . القلم شوند و به پاریس یا فرانسه نیایند ممنوع

ناپلئون  ».مرج را در کشوري دوباره برقرار خواهد ساخت که در آن همۀ عناصر الزم براي چنین وضعی موجود است

هاي  ها دستور داد که نامه ره، به رؤساي پستخانهبراي نظارت در عقاید عمومی و به پیروي از سوابق هیئت مدی

هایی از مواد برگزیده را  خصوصی را باز کنند؛ از عبارات خصمانه یادداشت بردارند؛ سرپاکتها را دوباره ببندند؛ و نسخه

ر ه«سپس به کتابدار شخصی خود دستور داد که . در ادارة کل پست در پاریس بفرستند» قفسۀ سیاه«براي او یا به 

هر ده «اي از مطالب سیاسی موجود در مجالت رایج را تهیه کند و نزد او ببرد؛  خالصه» روز بین ساعت پنج و شش

؛ دربارة محتویات و تمایالت »ها یا کتابهاي منتشر شده در ده روز قبل را به من بدهید روز تجزیه و تحلیلی از جزوه

چهل و هشت ساعت پس از نخستین نمایش، گزارشی تهیه آید، ظرف  سیاسی هر نمایشنامه که به روي صحنه می

بین ساعت پنج و شش یادداشتی در بارة آگهیهاي معمولی و  ]روزهاز هفتۀ ده [روز اول و روز ششم «کنید؛ و 

دارید؛ همچنین هر موضوعی را که به اطالع شما آگهیهاي دیواري یا اعالناتی که درخور توجه باشد به من تقدیم 

انجام گرفته یاگفته شده و ممکن  …رسیده و آنچه را که در دبیرستانهاي مختلف، انجمنهاي ادبی، مجالس وعظ،

رسم هیئت   ـ ایضاً در ادامۀ 1800ژانویۀ  17در » .است از لحاظ سیاسی و اخالقی قابل توجه باشد باید گزارش دهید

یافت گرفته  اي که در فرانسه انتشار می پلئون دستور داد که جلو انتشار شصت روزنامه از هفتاد وسه روزنامهمدیره ـ نا

از سه روزنامۀ «: گفت می. تا آخر آن سال تنها نه روزنامه باقی ماند، و هیچ یک از آنها اساساً انتقادآمیز نبود. شود

نامۀ لومونیتور اونیورسل به طور مرتب از سیاست ناپلئون دفاع روز» .مخالف بیشتر باید ترسید تا از هزار سرنیزه
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نوشت، که اگرچه بدون امضا بود، ولی سبک آمرانۀ آنها  ـ حتی انتقاد کتاب ـ براي آن می کرد؛ گاهی خود او مقاله می

  .یدنام» اونیورسل[ دروغگو] لومانتور«ظریفی این روزنامۀ دولتی را . ساخت حقیقت نویسنده را آشکار می

هایی  بنویسید ـ اینها به عقیدة من روزنامه» دوفرانس دبا و لوپوبلیسیست و الگازت ده لوژورنال«مایلم که به ناشر 

روزگار انقالب به سر آمده و تنها یک حزب در  …شود ـ و به آنها بگویید که هستند که بیشتر از همه خوانده می

ها علیه مصالح من چیزي بنویسند یا کاري انجام دهند؛ و  که روزنامه فرانسه وجود دارد؛ و من هرگز اجازه نخواهم داد

آگین منتشر کنند، ولی یک روز صبح شخصی دهان آنها را خواهد  توانند چند مقالۀ کوچک زهر اگرچه اکنون می

دي یا کرد که عقایدي که به طور انفرا دولت استدالل می. سانسور به درام نیز راه یافت 1800آوریل  5در  .بست

شود ممکن است زیان اندکی برساند، ولی اگر همان عقاید در دهان یک شخصیت مشهور تاریخی  خصوصی بیان می

و   -پیشۀ محبوبی بیان گردد، بر اثر انعکاس متقابل احساسات  گذاشته شود، و از روي صحنه با قدرت و فصاحت هنر

سانسور هر گونه انتقاد . چیان تئاتر خواهد داشت ي در تماشاتأثیر منفجر شوندة زیاد - در نتیجۀ عدم مسئولیت افراد 

مرگ قیصر از آن لحاظ از . هاي عمومی ممنوع ساخت از سلطنت و هر گونه ستایش از دموکراسی را در نمایشنامه

. چیان، پس از سخنرانیهاي بروتوس علیه دیکتاتوري، کف زده بودند پهنۀ تئاتر خارج شد که تماشا

بسیار مهم است که تنها کسانی که مورد اعتماد دولت « .نظارت بر هر گونه نشریات را به عهده گرفت سرانجام، دولت

نویسد مثل مردي است که به طور علنی در  کسی که چیزي خطاب به مردم می. هستند اجازة چاپ داشته باشند

به منزلۀ مردي که بالقوه حریق روشن  انگیز منتشر کند، و باید او را تواند موادي فتنه ؛ می» گوید انجمنی سخن می

رو ناشران باید هر نوشتۀ مورد قبول را خواه پیش از چاپ و خواه ضمن آن به  از این. خواهد کرد زیر نظر گرفت

بازرس مطبوعات تقدیم کنند، و براي آنکه از دولت اجازة چاپ بگیرند، باید بپذیرند که مطلب مورد اعتراض را حذف 

حتی، پس از آنکه متصدي سانسور موافقت خود . کند جایگزین آنها سازند را که دولت پیشنهاد میکنند، یا مطالبی 

شود که اثر منتشر شده را توقیف و حتی آن را کامالً  را ابراز داشت و اثر به چاپ رسید، به وزیر پلیس اجازه داده می

در این زندان فکري بود که ادبیات مبارزه . رد آیدنظر از زیانی که ممکن است به نویسنده یا ناشر وا نابود کند، قطع

  .قهرمانیترین کوشش از طرف زنی به عمل آمد. کرد تا در دورة ناپلئون زنده بماند می

II – 1817- 1799: مادام دوستال  

  توزي ناپلئون کینه-1

او از پاریس تقلیل داده بود؛ مدیره این مجازات را به طرد  کمیتۀ نجات ملی آن زن را از فرانسه تبعید کرده بود؛ هیئت

و درکوچۀ گرنل ) 1799نوامبر  12( مدیره، مادام دوستال شتابان به پاریس بازگشت روز بعد از سقوط هیئت

اعتراضی به  –یعنی ناپلئون  –حکومت کنسولی جدید . ژرمن اجاره کرد –نشین فوبورسن  آپارتمانی در قسمت اعیان

  .بازگشت او نکرد

گفت و شنید در پاریس « اي افتتاح کرد؛ از جمله بدان سبب که به قول خودش  ستال سالن تازهکمی بعد مادام دو

و نیز بدان سبب که وي تصمیم داشت در ادارة حوادث سهمی به » انگیزترین لذات بوده است، براي من همیشه سحر

هم ) مانند او(آمد اگر زنی  او شایسته می در خور زن نیست؛ به نظر             وي قبول نداشت که چنین سهمی. عهده بگیرد

نکر بود ـ نکري که قهرمان انقالب بود ولی قدرش را کس  پول داشته باشد و هم مغز؛ و مخصوصاً شایستۀ وارث ژاك

وام گرفته بود باز نپرداخته بود؛ شاید این  1789فرانکی را که از وي در  20‘000‘000تصادفاً دولت هنوز.ندانست

کمال . ار بود که بتواند آن مبلغ را براي پدرش بازگیرد، و خود به عنوان ارث نهایی از آن استفاده کندعلت هم در ک

یک حکومت سلطنتی مشروطه بود که در آن آزادي مطبوعات و مذهب و ) مانند کمال مطلوب پدرش(مطلوب او 

کرد  به این مفهوم، احساس می. ایت کندنطق و بیان تأمین باشد، و از ثروت توانگران در برابر حسادت تهیدستان حم
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شاهکشها راتحقیر . به دست داده وي به انقالب وفادار مانده است 1791ـ  1789که مطابق تعریفی که مجلس ملی 

کردند به سالن خود  کرد، و همسایگان معنون و اشرافی فوبور را که هر روز براي برقراري مجدد بوربونها دعا می می

ود این، کانون اصلی اجتماع و انجمن، شخص بنژامن کنستان بود که با جمهوري کامالً موافق بود، با وج. پذیرفت می

. ورزید و، به عنوان عضو تریبونا، با هر حرکت ناپلئون براي سیر از مقام کنسولی به قدرت امپراطوري مخالفت می

.آنها نیز از قدرت روزافزون او ناراحت بودندپذیرفت، زیرا  مادام دوستال همچنین برادران کنسول اول را نزد خود می

نشینهاي او شرکت  در شب 1800در حقیقت، بیشتر مردان برجستۀ جهان سیاست و فرهنگ در پاریس سال 

جستند تا به آخرین شایعات سیاسی گوش فرا دهند، یا سخنان زنی را بشنوند که پاریس آن را از زنی از زمان  می

دادم که تمام اوقات با  اگر ملکه بودم، به مادام دوستال دستور می«: مادام دوتسه گفته است .مادام دودفان نشنیده بود

شود؛ در اینجا،  وسیلۀ همۀ طبقات احساس می در فرانسه لزوم محاوره به«خود ژرمن نوشته است که » .من حرف بزند

درنگ با  وي بی ».ایلند آن را بنوازندبلکه سازي است که م …مانند سایر نقاط، حرف زدن فقط وسیلۀ ارتباط نیست؛ 

ناپلئون به مخالفت نپرداخت؛ در حقیقت، اگر حرف بورین را باور کنیم، مادام دوستال در آغاز دورة کنسولی چند 

ولی نادیده گرفتن مداوم پیشنهادهاي آن زن، . آمیز به او نوشت و حتی حاضر شد براي او خدمت کند نامۀ تملق

شد، انتقاد شدید او از روشنفکران در امر سیاست، و عقیدة او  تر می تشارات که هر روز گستردهسانسور مطبوعات و ان

بازیهاي زیبا و عدم اطمینان به  دربارة زنان به عنوان تولیدکنندگان کودکان یا محسوب داشتن آنان به منزلۀ اسباب

که ناپلئون مهمانهاي او را ایدئولوگ نامید، پس از آن. رازداري آنها باعث شد که مادام دوستال پاسخی مشابه بدهد

» سوار روبسپیر اسب«گرفت، او را  نامید؛ و هرگاه آتش خشمش باال می) گریز ایده(» ایدئوفوب«مادام دوستال هم او را 

  .بر تخت بورژوااي  زاده لقب داد یا نجیب

مادام دوستال با خانواده و جمع کوچکی از ملتزمان باوفاي خود براي گذراندن تابستان به کوپه  ،1800مۀ  7در 

ژرمن بعدها . ناپلئون روز قبل از پاریس بیرون آمده بود تا از آلپ بگذرد و به مقابلۀ اتریشیها در مارنگو بشتابد. رفت

رسید که شکست او به مفهوم  نخورد، زیرا به نظر میتوانستم آرزو نکنم که بوناپارت شکست  نمی«: اعتراف کرده گفت

بالن خسته شده بود به  مون در پاییز آن سال، مادام دوستال که از کوپه و کوه » .جلوگیري از پیشرفت استبداد است

مکالمه به سبک فرانسوي در هیچ جا غیر از «گفت که  پایتخت بازگشت، زیرا زندگی او وابسته به حرف زدن بود و می

بزودي گروهی از نوابغ را در سالن خود گردآورد؛ در آنجا موضوع اصلی سخن دیکتاتوري » .اریس وجود نداردپ

گویند که نه از سیاست حرف  می. این زن ترکشی پر از تیر با خود دارد« : گفت ناپلئون با نارضایی می. ناپلئون بود

خانۀ «: هلن گفت وي در سنت» دارد؟ راکمتر دوست میبیند م ولی چطور است که هر کس او را می. زند نه از من می

رفتند تا در جهاد او علیه من پرچم  مردم به آنجا می. اي واقعی علیه من در آمده بود آن زن کامالً به صورت زرادخانه

ه این کار آموزد که قبالً ب آن زن به مردمی فکر کردن را می«کرد که  با وجود این، اعتراف می» .شهسواري را برافرازند

خواهد فرانسه را با  کرد که چون می وي احساس می» .عادت نداشتند، یا فراموش کرده بودند که چگونه فکر کنند

هاي مخالف به پیروزي برساند، حق  سازمانی فعال از هرج و مرج بیرون آرد، و ضمناً ارتش خود را در برابر اتحادیه

حدي وحدت اخالقی و هماهنگی روحیۀ ملی با ارادة ملی جهت دفاع از  دارد انتظار داشته باشد که در میان مردم تا

وجود داشته باشد ـ یا خود، در صورت لزوم، چنین وضعی را به وجود آرد؛ ولی » طبیعی«جمهوري جدید و مرزهاي 

نگیخت و ا آورد و هم ژاکوبنها را، و همگی را علیه او بر می طلبان را در پیرامون خود گرد می این زن هم سلطنت

پدر ژرمن در این مورد با ناپلئون موافق بود؛ وي دختر خود را به سبب حمالت مداوم . کرد دشمنانش را تقویت می

ژرمن . گفت که در زمان بحران یا جنگ، قدري دیکتاتوري الزم است کرد، و به او می علیه دیکتاتور جوان مالمت می

کرد، و  ذشته از این، برنادوت را در مخالفتش با ناپلئون تشویق میگ. داد که آزادي از پیروزي مهمتر است پاسخ می
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بعضی از سخنرانیهایی را که کنستان در مجلس تریبونا علیه سوءاستفادة ناپلئون از اختیارات مجلس مقنن ایراد 

اي وسیع  ندازهانگیز بودند، و فرانسه به ا طلب و فتنه هم این زن و هم ناپلئون دو فرد توسعه. نوشت کرد، وي می می

  .نبود که هر دو را در خود جاي دهد و آنها را آزاد نگاه دارد

دهد و  برد، ولی زنش ضیافت می آقاي ستال در کمال فقر وفاقه به سر می«: ناپلئون به برادرش نوشت 1801در بهار 

ر کنکورد رفت و او را ژوزف این سرزنش را بازگو کرد، و ژرمن به اتاق شوهر خود در قص» .کند مجلس رقص برپا می

شوهرش . او را با خود به سویس برد 1802مدتی به پرستاري او پرداخت و در ماه مه . در آخرین مراحل فلج یافت

در آن سال، مادام دوستال که هیجانش بتدریج باال . درگذشت و در گورستان کوپه به خاك سپرده شد ضمن راه

.گرفت شروع به کشیدن تریاك کرد می

  فمؤل -2

وي قبل از . مادام دوستال بزرگترین نویسندة زن روزگار خود، و بزرگترین مؤلف فرانسه به استثناي شاتوبریان، بود

اي تحت عنوان دربارة ادبیات  در آن سال، کتاب عمده. پانزده کتاب نوشته بود که اکنون فراموش شده است 1800

به رشتۀ تحریر در آورد که او را در سراسر ) 1807(و کورین )1803(نوشت، و پس از آن دو داستان به نامهاي دلفین 

بزرگترین نبرد عمر خود را جهت انتشار شاهکارش، تحت عنوان  1813و  1810بین سالهاي . اروپا مشهور ساخت

انقالب  …در زمان مرگ، کتاب عمدة دیگري تحت عنوان مالحظاتی دربارة. دربارة آلمان، با موفقیت به انجام رسانید

همۀ آثاري که در اینجا نام بردیم تألیفاتی معتبر و جدي است، و بعضی . رانسه و ده سال در تبعید به جاي گذاشتف

داشت؛ و با حالتی  کرد؛ با صمیمیت دوست می مادام دوستال سخت کار می. از آنها تا حدود هشتصد صفحه است

  .د جنگید و جشن سقوط او را محزونانه برپا کردترین مرد روزگار خو نوشت؛ تا پایان کار با نیرومند پرشور می

قصد دارم « : گوید می. هاي اجتماعی موضوعی وسیع و قهرمانانه است کتاب دربارة ادبیات از لحاظ روابط آن با بنیاد

هنوز از آن  ».کنمکه نفوذ مذهب و اخالق و قانون را در ادبیات، و نفوذ ادبیات را در مذهب و اخالق و قانون بررسی 

اي فوق طبیعی  آزادي فکر،فرد در برابر دولت، پیشرفت دانش و اخالق؛ در اینجا افسانه  -آید  بوي قرن هجدهم می

نخستین شرط الزم براي پیشرفت، آزادي فکر از . نیست، بلکه ایمان به تعلیم و تربیت، علم، و فهم مطرح است

پس از آنکه افکار بدین ترتیب آزاد شد، ادبیات میراث روزافزون نژاد را در برخواهد گرفت و . استیالي سیاسی است

نباید انتظار داشت که هنر و شعر مانند علم و فلسفه پیشرفت کند، زیرا آنها بیشتر . آن را توسعه و انتقال خواهد داد

در تکامل یک تمدن، هنر و شعر از علم و فلسفه فراتر . ي و بارور استوابسته به قوة تصور است که در همه دورانها قو

رود؛ به همین سبب بود که عصر پریکلس جلوتر از عصر ارسطو، و قرون وسطی جلوتر از عصر گالیله و هنر در  می

تحوالت پیشرفت فکر مداوم نیست؛ به سبب اختالل در طبیعت یا . زمان لویی چهاردهم جلوتر از عصر روشنگري بود

آید؛ ولی علم و روش علمی حتی در قرون وسطی پیشرفت کرد، و ظهور  هاي قهقرایی نیز پیش می سیاسی، دوره

در هر عصري، فلسفه نمایندة تجمع و جوهر میراث فرهنگی  .پذیر ساخت کوپرنیک و گالیله و بیکن و دکارت را امکان

« اي در آینده به اندازة کافی جامع و در حد کمال باشد که  در دوره) این را تفکرکنان گفته است(شاید فلسفه . است

» ارزیابی اشیاء بر طبق خرد«وي انوار فلسفی را » .براي ما به صورتی درآید که مذهب عیسوي در گذشته بوده است

پیروزي نور همیشه براي عظمت و «. دانست، و فقط در مقابل مرگ بود که اعتقادش به حیات خود متزلزل شد می

دهد که رشد عقل کافی نیست؛  چنین ادامه می) پس از خواندن آثار روسو و ولتر(اما » .الح بشر مساعد بوده استاص

باید حساسیت روح و همچنین حساسیت حواس در کار . عنصر دیگر احساس است. دانش تنها یک عنصر فهم است

با بودن آن، روان وارد زندگی سایر  بدون آن، روان آدمی یک دریافت کنندة راکد احساسات جسمی است؛. باشد

جوید؛ روان را در داخل جسم و خدا را در پشت جهان  شود؛ در حیرتها و رنجهاي آنها شرکت می موجودات زنده می
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آلمان، اسکاندیناوي، بریتانیاي کبیرـ  - آلود نظر، ادبیات رمانتیک اروپاي شمالی مه از این نقطه. کند مادي احساس می

ه مهم است که ادبیات کالسیک اروپاي جنوبی آفتابی ـ یونان و ایتالیا؛ اشعار اوشن به همان اندازه مهم به همان انداز

  .هاي هومر، و ورتر بزرگترین کتاب عصر خود بود است که حماسه

روابط کرد، ولی در این مورد حتماً از نظر آن مؤلف دربارة  شاید با این ارزیابیها موافقت می) در جوانی(ناپلئون هم 

نویسندگان و هنرمندان را تابع ) به عقیدة مادام دوستال(دموکراسی . میان ادبیات و دولت ناراحت شده بود

اي برگزیده بنویسند، و افکار سنجیده و  دارند که براي طبقه کند؛ اشراف آنها را بر آن می پسند می هاي مردم سلیقه

برد، و بدان وسیله خود را به وسیلۀ عظمت و  هنر و علم را به پیش میکنند؛ استبداد   روي در رفتار را تشویق می میانه

گیرد، زیرا این دو موجب وسعت و عمق نظریاتی  کند، ولی جلو فلسفه و تاریخنگاري را می قدرت بر مردم تحمیل می

اندازد؛ اشراف   کند و هنر را عقب می   دموکراسی ادبیات را تشویق می. آور است شود که به حال دیکتاتوري زیان می

شوند؛ دولت مستبد آزادي و نوآوري و فکر را خفه    کنند، ولی مانع ابراز احساسات و ابتکار می  سلیقه را تحمیل می

هاي  باشد ـ نظم و آزادي را با هم آشتی دهد ـ شاید بتواند انگیزه  اگر فرانسه بتواند دولتی مشروطه داشته. کند می

  .عاقالنۀ حکومت قانونی ترکیب کند دموکراسی را با محدودیتهاي

در این اثر . رویهمرفته کتاب جالبی بود، آن هم اثر زنی سی و چهار ساله، و داراي چندین میلیون فرانک تمول

رود احتمال دارد که سقوط  اي البته اشتباهاتی وجود دارد، زیرا فکر وقتی که از حد خود بیرون می ششصد صفحه

مادام دوستال در مورد تاریخ و ادبیات قدري مبهم سخن گفته . اغفال کننده بر زمین بریزد کند ـ ولو آنکه چند میوة

است؛ ایرلندیها را آلمانی و دانته را شاعري کم بها شمرده است؛ اما در مورد حکومت آزادیخواهانه و مسیحیت 

وي پیش بینی کرده که . ته استنیز ابراز داش» مالحظه«راستین دلیرانه استدالل کرده است، و ضمن راه حدود صد 

. تکامل آمار ممکن است دولتها را عاقلتر کند، و تربیت سیاسی ممکن است داوطلبان رابراي مشاغل ملی آماده سازد

پیشرفت علمی پیشرفت اخالقی را اجباري خواهد کرد؛ زیرا اگر قدرت بشر « همچنین، پیامبرگونه، گفته است که 

بندرت فکري مربوط به قرن » «.دارد باید تقویت شود را از سوءاستفاده از آن باز میافزایش یابد، موانعی که او 

ذکر نکند، و بندرت فکري مربوط به قرن بیستم است که نطفۀ آن را در بر نداشته ] آن کتاب[هجدهم است که 

تمام نظم « اینکه  در این جلد از شکایتی سخن به میان آورده که عمري آن را بر زبان داشته است، و آن» .باشد

خواهد از حیث شهرت خود را در قلمرو فکر و هنر به پایۀ مردان  علیه زنی صف آرایی کرده است که می …اجتماعی

اثر خود را دربارة  1800در بهار «مجبور بود استثنایی هم قائل شود؛ زیرا که بیست و یک سال بعد نوشت » .برساند

ن اثر به دست آورد مرا کامالً دوباره محبوب جامعه ساخت؛ اتاق پذیرایی من ادبیات منتشر کردم، و موفقیتی که ای

افراد ترسویی که پس از حملۀ کنستان علیه دیکتاتوري از سالن آن زن گریخته بودند نادم و متملق » .دوباره پر شد

جرئت ، یافته  در کاخ تویلري مجبور شد اعتراف کند که دشمنی نظیر خود، با» سر جوخۀ کوچک«بازگشتند؛ و 

اي تحت عنوان آخرین نظریات در بارة سیاست و مالیه نزد کنسول لوبرن فرستاد  نکر جزوه ژاك 1802در اوت  .است

در این جزوه، دیکتاتوري ناپلئون مجاز شمرده شده ولی عیب . که حاوي آخرین عقاید او در بارة سیاست و پول بود

. شد؛ ضمناً علیه تمرکز مداوم قدرت در دست نظامیان زنهار داده بودالزمی به حساب آمده است که شاید موقتی با

نکر اظهار تأسف کرده بود که امور مالی دولت جدید تا آن اندازه وابسته به غرامات جنگی باشد، و قانون اساسی  ژاك

ژنرال که تا . ن نشان دادلوبرن آن اثر را به ناپلئو. آن شود» نگهبان«تري پیشنهاد کرده بود که ناپلئون  آزادیخواهانه

آن زمان نیمه امپراطور شده بود از این فکر که باید اختیارات خود را کاهش دهد از وي رنجید؛ و چون متقاعد شده 

بود که مادام دوستال قلم پدر خود را هدایت کرده است، دستور اخراج او را از پاریس صادر کرد ـ یعنی در واقع سالن 

ـ 1802وي زمستان . توانست بنویسد و هم حرف بزند  ولی فراموش کرده بود که آن زن هم می .انگیز او را بست فتنه
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امروزه . را در ژنو گذرانید، ولی در دسامبر با انتشار کتاب دلفین دوباره نامش در پاریس بر سر زبانها افتاد 1803

اند، زیرا بخشی از کشمکشی مردانه بود خواند؛ هر فرد ادبی یا سیاسی آن را در آن زمان خو کسی این کتاب را نمی

  .میان یک زن و روزگار او

دلفین دختري پرهیزگار است که مایل است خود را تسلیم کند ولی از این کار بیم دارد؛ به عبارت دیگر، همان 

تناب اي است که دلفین را دوست دارد، ولی از او اج مرد اشرافی و برازنده) ناربون(= لئونس. دوستال است مادام

تواند مقام اجتماعی خود را بر اثر ازدواج با آن   رو نمی  از این. کند زیرا که شایع است با افرادي روابط عاشقانه دارد می

کند که مادرش جادوگر دسیسه بازي است و دروغهاي خود را  سپس با ماتیلددوورنون ازدواج می. زن به خطر بیندازد

تالران براي انتقام گرفتن گفت که  این زن را، با وجود لباسهایش، تالران دانستند،وپاریسیها . پوشاند گویی می با بذله

دلفین که طرد شده بود در دیري گوشۀ عزلت . صفت جامۀ زنان هم بر او پوشانده است و هم بر خود آن نویسندة مرد

هنگامی که لئونس به بیگناهی او  .گیرد که تا پایان عمر عفیف بماند کند و رئیسۀ دیربشتاب از او قول می اختیار می

افتد، ولی از اینکه زندگی خود را با  احساس خود و خواستگاري از دلفین می برد، به فکر طالق دادن همسر بی پی می

نقض اصل اخالقی کاتولیک در مورد داشتن یک زن و ناگسستنی بودن ازدواج به خطر اندازد دستخوش دودلی 

دارد که با او بگریزد و  سپارد؛ لئونس دلفین را وا می ر خور موضوع درام است جان میماتیلد به نحوي که د. شود می

دلفین . شود پیوندد، گرفتار و محکوم به مرگ می گوید و به مهاجران می تسلیم احساسات او شود؛ ولی او را ترك می

رباران کرده بودند، و خود او هم بر رسد که او را تی شتابد، ولی وقتی می  که عاشق ستمکاري اوست، براي نجات او می

.دهد افتد و جان می زمین می

اي درآمد تا در آنجا دربارة مشروعیت  معنی و اساساً رمانتیک براي آن نویسنده به صورت سکوي خطابه این طرح بی

ق اخالقی ؛ و همچنین حقو)خود او مذهب پرتستان را به ارث برده بود (طالق و تعصب کاتولیکها به بحث بپردازد 

زنان را در برابر اعمال تبعیض علیه آنان، و اعتبار وجدان فردي را در مقابل مقررات شرافتی یک طبقۀ مخصوص مورد 

دالیل او مورد قبول روشنفکران پاریس واقع شد، ولی ناپلئون را، که به آیین کاتولیک به عنوان . بحث قرار دهد

فرمانی صادر کرد و  1803اکتبر  13وي در . رده بود، خشنود نساختداروي آشفتگی فکري و اخالقی فرانسه روي آو

  .دوستال دستور داد که تا چهل فرسنگی پاریس جلوتر نیاید به مادام

به اندازة کافی زبان آلمانی را فرا گرفته بود که آن را بخواند، . دوستال موقع را براي دیدار از آلمان غنیمت شمرد مادام

مند  گویی و ایمار و انجمن سلطنتی برلن بهره پس چرا اکنون از موسیقی وین، بذله. گفت میولی به آن زبان سخن ن

نوامبر، با پسرش اوگوست و دخترش آلبرتین و دو نوکر و هچنین کنستان که در این زمان نسبت به او  8نشود؟ در 

  .عشق افالطونی داشت و در خدمت او بود در مس از راین گذشت و وارد آلمان شد

  سیاح -3

زیستند و  آمدند، براي خوردن می نخستین احساس او، در فرانکفورت، مطلوب نبود؛ همۀ مردان به نظر او فربه می

آنها از کار . شد خوردند؛ و هنگامی که نزدیک او بودند، نفس کشیدن برایش دشوار می براي سیگار کشیدن غذا می

دوستال  مادام«: مادر گوته به فرزند خود نوشت. هاي آنان را بداندتواند قدر پیپ این زن مغرور در شگفت بودند که نمی

کردم؛ از رفتن به جاهایی که قرار بود برود  توانستم، از او اجتناب می هر جا که می. آمد به نظرم مثل سنگ آسیا می

یمار رفت و ژرمن با ملتزمان خود به وا» .کشیدم گفت، نفس راحتی می   گریختم؛ و هر وقت محل را ترك می می

شهر تحت استیالي نویسندگان و هنرمندان و موسیقیدانان و فیلسوفان بود؛ دربار . محیط را بر اثر شعر مهذب یافت

کارل آوگوستوس و همسرش دوشس لویزه، و مادرش آنا آمالی، به صورتی مدبرانه و آزادیخواهانه اداره  زیر نظر دوك

کشیدند و تقریباً همۀ آنها به زبان فرانسه سخن  افراط سیگار می این افراد تحصیل کرده بودند؛ بدون. شد می
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گذشته از این، بسیاري از آنها دلفین را خوانده بودند، عدة بیشتري از جنگ او با ناپلئون خبر داشتند؛ و . گفتند می

ترتیب دادند؛  براي او ضیافت شام، نمایش و مجلس رقص. کند دیدند که آن زن پول دارد و آن را خرج می همگی می

دوستال قسمتهاي طویلی از آثار  هایی از ویلهلم تل خود را بخواند؛ آنان ضمن آنکه مادام از شیلر خواستند که صحنه

گوته که در آن هنگام در ینا بود، عذر آورد که سرما خورده است و از رفتن . دادند خواند به او گوش می راسین را می

ولی از اخطار . که با این وصف بیاید؛ گوته آمد و با مادام با حال ناراحت گفتگو کرد دوك از وي خواست. امتناع ورزید

دید گوته دیگر ورتر  مادام از اینکه می. صریح او مبنی بر اینکه قصد دارد مالحظاتش را چاپ کند به وحشت افتاد

گویی گیج  وشید او را با تناقضگوته ک. نیست، و از حالت دلدادگی بیرون آمده و به اسقف بدل شده است نومید شد

کشانید، ولی در همین حال بود که بسیار  خودرایی شدید من غالباً او را به نومیدي می«: کند و در این باره گفته است

مادام در خاطرات خود چنین آورده » .داد شد، و سرعت فکري و لفظی خود را به طور درخشان نشان می مهربان می

دربارة » .کرد زدند؛ شیلر سعی می لحاظ من گوته و ویالنت در کمال خوبی فرانسه حرف می خوشبختانه از«است که 

شیلر با محبت و دربارة گوته با احترام سخن گفته است؛ گوته و ناپلئون تنها افرادي بودند که وي پس از مالقات با 

ولی عاقبت تحت تأثیر او قرار  شد، شیلر از سرعت فکر و حرفش خسته می. برد آنها به محدودیتهاي خود پی می

شیطان مرا به زنی فرانسوي و فیلسوف رهنمون شد که از همۀ موجودات زنده «: وي به دوستی نوشته است. گرفت

ترین و تیزهوشترین زنان است؛ و اگر واقعاً  ولی با فرهنگ. تر، و از همه پر حرفتر است باروحتر از همه براي نبرد آماده

هنگامی که مادام دوستال پس از سه ماه اقامت در وایمار به برلن رفت، » .دادم خودم زحمت نمی جالب توجه نبود، به

.مردم نفسی به راحت کشیدند

آلود برلن را غم انگیز یافت، رهبران نهضت رمانتیک آلمان یا غایب یا  وي پس از محیط درخشان وایمار، هواي مه

بردند ـ هگل در ینا بود و شیلینگ در وورتسبورگ؛  در انزوا به سر می مرده بودند؛ فیلسوفان در دانشگاههاي دوردست

شلگل اکتفا کند که دانش وسیع او دربارة زبانها و  مادام نکر مجبور شد به پادشاه و ملکه و آوگوست ویلهلم فون

ش اوگوست با او وي شلگل را استخدام کرد تا به عنوان معلم سر خانۀ فرزند. شد فرهنگهاي مختلف باعث نشاط او می

در برلن خبر یافت که پدرش سخت بیمار  .به کوپه برود؛ شلگل نیز پذیرفت، و در بدترین وقت ممکن عاشق او شد

آوریل  9(از رسیدن به آنجا مطلع شد که وي در گذشته است  از این رو به کوپه شتافت، ولی پیش. شده است

پدرش هم پشتوانۀاخالقی او بود و هم پشتوانۀ . یشان خاطر ساختاین ضربه او را بیش از دوئل با ناپلئون پر). 1804

توانستند  مالی او؛ به عقیدة مادام، پدرش همیشه حق داشته و همیشه خوب بود؛ و هیچ یک از عاشقانش هم نمی

 از این رو، براي تسالي خاطر، به نوشتن اثر کوچکی، تحت عنوان اخالق و زندگی خصوصی آقاي. جاي او را بگیرند

وي . آنگاه شروع به نوشتن شاهکار خود کرد تحت عنوان دربارة آلمان. نکر، پرداخت که سراسر در ستایش اوست

.فرانک عایدي داشت 120‘000بیشتر ثروت پدر خود را به ارث برد، و در این هنگام ساالنه 

، و آلبر ـ و شلگل را همراه خود  در دسامبر در طلب هواي آفتابی به ایتالیا رفت، و کودکان خود ـ اوگوست، آلبرتین

در . شلگل چون متوجه شد که مادام دربارة هنر ایتالیا اطالع زیادي ندارد، سمت معلمی او را نیز بر عهده گرفت. برد

سیسموندي که بتازگی شروع به . ـ شارل لئونارد و سیسموندي به آنها پیوست  میالن، راهنماي بهتري به نام ژان

ۀ خود تحت عنوان تاریخ جمهوریهاي ایتالیا کرده بود، عاشق ژرمن شد ـ یا عاشق فکرش یا ثروتش نوشتن اثر عالمان

سپس همه با هم از . گیرد ـ تا اینکه سرانجام او نیز، مانند شلگل، پی برد که آن زن هرگز فرد عادي را جدي نمی

هایی در معرفی او  مند بود نامه همیشه به او عالقه ژوزف بوناپارت که. طریق پارما، مودنا، بولونیا، و آنکونا به رم رفتند

ها و شاهزاده  گذاشتند؛ ولی دریافت که شاهزاده اشراف به او احترام بسیار می.به بهترین مجامع نوشت و به او سپرد

ا خانمهاي ایتالیایی مثل کاردینالهاي درباري جالب توجه نیستند، زیرا این کاردینالها به عنوان مردان دنیوي ب
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کتابهاي او آشنا هستندو از ثروت و مبارزة او با ناپلئون خبر دارند و از اینکه او پیرو مذهب پروتستان است ناراحت 

در آنجا با استقبال عمومی و سرود و موسیقی وارد آکادمی آرکادیا شد، و از آن تجربه براي معرفی کورین . شوند نمی

  .استفاده کرد

و پس از چندي دوباره محفلش مملو از عاشقان، دوستان، دانشمندان، سیاستمداران  به کوپه بازگشت 1805در ژوئن 

شد ـ حتی یک فرمانروا یعنی برگزینندة با واریا ) شاهزاده استرهازي از وین، کلوداوشه عضو شوراي دولتی ناپلئون(

. شتر شهرت یافتسالن او در کوپه در این زمان از سالن او در پاریس بی. شد در میان آن جمع دیده می

همین االن از کوپه بازگشتم، و کامالً بر اثر ظرایف و لطایف «: ویکتوردوبونشتتن در این مورد چنین نوشته است شارل

سنجی یک روز در کوپه از نظیر آن در طی  گویی و ظرافت و نکته بذله. ام و سرگرمیهاي عقالنی گیج و فرسوده شده

ها را  تعداد افراد و استعداد آنها به اندازة کافی زیاد بود که بتوانند نمایشنامه» .یک سال در اکثر کشورها بیشتر است

عهده گرفت، و بعضی از مهمانان عقیده  کامالً بر روي صحنه بیاورند؛ خود ژرمن رهبري را در آندروماك و فدر به

هاي تکنوازیهاي  دیگر برنامه در موارد. توانند از او بهتر بازي کنند هاي صحنۀ پاریس می داشتند که فقط ملکه

شد، گاهی براي سی مهمان؛ پانزده مستخدم را به کار  در روز سه بار میز غذا آماده می. موسیقی یا شعرخوانی بود

.اي بیابند توانستند به گردش بپردازند و دوستان تازه در باغها عاشقان می گماشتند؛ و می

. نسی، کنستان، شلگل، سیسموندي ـ به مقدار زیاد فرو نشسته بودرفته رفته شور و هیجان عشاق ژرمن ـ مونمورا

چون و چرا خسته شده بودند، و او بتازگی با پروسپرد و بارانت گرم گرفته  این عده از تقاضاي او مبنی بر فداکاري بی

کرد و براي آنکه از ونهساله، اما رفتار ژرمن بزودي او را خسته  بارانت جوانی بود بیست و سه ساله، و ژرمن سی. بود

دست ژرمن در امان بماند گوشۀ عزلت برگزید واز خود تردید نشان داد ـ همین حالت است که ژرمن آن را در وجود 

مجلدات این داستان که روزگاري مشهور بود، اینک نزدیک به . اسوالد که در کورین آورده به باد تمسخر گرفته است

پدر . اي فرانسوي اجازة چاپ مجدد آن را از پلیس ناپلئون بگیرد احب چاپخانهپایان رسیده بود؛ الجرم الزم بود ص

. بوده است» دار و محتاط  خویشتن« پروسپر، استاندار استان لمان، به فوشه اطمینان داد که سال گذشته مادام 

ویالیی اجاره کرد؛ و را در اوسر در دویست کیلومتري پاریس بگذراند؛ در آنجا  1806ژرمن اجازه گرفت که تابستان 

چندین تن از دوستانش در این شهرها به دیدن او رفتند، و بعضی از . در پاییز اجازه یافت که زمستان به روان برود

آنها اظهار امیدواري کردند که ناپلئون در جنگ دشواري که با آن درگیر است و باعث شده است که وي زمستان را 

پلیس مخفی ناپلئون . دشمالی بگذراند سرانجام با شکست مواجه خواهد شدبه اتفاق لشکریانش در هواي منجم

« : دسامبر با خشم به فوشه نوشت 31ناپلئون در . کرد گشود و او را از این احساسات با خبر می هاي ژرمن را می نامه

ژرمن در ( » .نیست دانم که از این شهر زیاد دور می. دوستال، به پاریس نزدیک شود نگذارید آن سگ ماده، مادام

ناپلئون ضمن تدارکاتی که براي نبرد . ) مخفیانه وارد پاریس شد 1807نهانی و طی مدت کوتاهی در حدود بهار 

  :آوریل به فوشه نوشت 9دید در  فریدالند می

تنباط توانید اس اي است که از آن می رسد، نامه دوستال به دست من می در میان هزار و یک چیزي که در مورد مادام

واقعاً مشکل است با دیدن تغییرات احوال این روسپی ـ آن .  …کنید که با چه زن فرانسوي عجیبی سرو کار داریم

هایی این گروه مضحک طرح کرده است  گویم چه نقشه نمی. هم روسپی زشت ـ بتوانیم جلوي خشم خود را بگیریم

ا فرض بر آن است که وزیر پلیس باید از آن با خبر که اگر بر اثر حادثۀ مساعدي کشته شوم چه خواهد کرد، زیر

  :مه دوباره به فوشه نوشت 11و در  .باشد

گوید ملکی در درة  می.  …اي نامفهوم براي من نوشته است دوستال دیوانه یک نامۀ شش صفحه این مادام

به شما تکرار . م شوددهد که در پاریس مقی گیرد که این عمل به او حق می مونمورانسی خریده است و نتیجه می
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اگر مدارك مبسوط کارهایی را که . ایم کنم که اگر این زن را در این امید باقی بگذاریم، بیهوده او را شکنجه داده می

راستی . در ملک خود در طی دو ماه اقامتش در آنجا انجام داده است به شما نشان دهم، غرق تعجب خواهید شد

دانم که در آنجا چه  صد فرسنگی فرانسه هستم، بهتر از وزیر پلیس خودم میعجیب است که من، با آنکه در پان

  .گذرد می

کنستان که با وجود بیوفایی او پایدار مانده . ، ژرمن بر خالف میل خود به کوپه بازگشت1807آوریل  25بنابراین، در 

ژرمن چون به کوپه رسید شلگل را  .بود همراهش رفت، ولی در دول راه خود را کج کرد تا نزد پدر بیمار خود بماند

دانست که این تهدید با  بنژامن می. فرستاد تا به کنستان بگوید که اگر بزودي به او نپیوندد، خود را خواهد کشت

وي از مدتها پیش دیگر . ولی باز آمد و در سکوت، مالمتهاي او را تحمل کرد قو،است نه آواز  سیرنهااي از  سابقه نغمه

تواند حقیقت را به کسی بگوید که تنها پاسخش خوردن تریاك  انسان چگونه می«داشت، ولی  او را دوست نمی

.ن شیفتۀ او شد و تصمیم گرفت زنده بماندژوئیه، ژولیت رکامیه آمد تا مدت درازي نزد او بماند؛ ژرم 10در» است؟

اش شهرتی بخشید که موجب  به نویسنده 1807پلیس اجازه داد که کورین به چاپ برسد، و انتشار آن در بهار 

مجالتی که تحت نظارت دولت قرار داشتند با آن به مخالفت . تسالي خاطر او پس از پیروزي ناپلئون در فریدالند شد

بریم ـ  امروزه از محتواي آن زیاد لذت نمی. ران نفر آن اثر را خواندند و عقیدة خود را ابراز کردندبرخاستند، ولی هزا

اي است در بارة مناظر طبیعی، اخالق، مذهب،  کننده داستان تخیلی پرشوري است که در البالي آن مباحث خسته

عزم و جرئت  شود بی که بعد معلوم می(آن  قهرمان» چهرة مردانۀ«عادات؛ ادبیات و هنر ایتالیا؛ و هیچ کس هم از 

، دربارة 1807در سال . آید ، به هیجان نمی» برتخت نشسته است«که در چشم قهرمان زن » برق آسمانی«، یا )است

در . سرزمین ایتالیا آنقدرها مطلب ننوشته بودند و آن کشور از لحاظ تاریخ و هنر بیش از کشور ما شناخته نشده بود

کوشید خود را از تسلط پدران و مادران، قیود اقتصادي، و  گسترد؛ عشق رمانتیک می بالهاي خود را میپاریس رمان 

کورین همۀ این زیباییها را داشت . رسانید ممنوعیتهاي اخالقی رها سازد؛ حقوق زن صداي خود را به گوش مردم می

کورین در جوانی . نواخت ي مسحورکننده میگفت و عود گویی جمع شده بود که بالبداهه شعر می که در وجود بدیهه

 …شالی هندي در پیرامون گیسوان سیاه و درخشان خود انداخته است؛«به طور محسوس همان ژرمن است که 

آنچه را که طبیعی، تخیلی، « گذشته از این، گفتارش» اش بیشتر مردانه است؛ چهره …بازوانش بینهایت زیباست،

هلن گرفتار شده بود  احساس که در سنت عجب آنکه امپراطور بی»   .است با هم دارددرست، عالی، نیرومند و شیرین 

  . آن کتاب را بر دست گرفت و تا زمانی که تا پایان نخواند آن را بر زمین نگذاشت

درك آلمان -4

ین هنگام کار دوستال در ا طلب، مادام مشرب و لذت عالوه بر وظیفۀ براندازي ناپلئون و ادارة مجمعی از افراد خوش

حتی در روزگاري که اثر جدیدش کورین، در برابر . حساس معرفی کردن آلمان را براي فرانسویان به عهده گرفت

کرد، مادام در ضمیر خود طرح اثري پنهانی و جسورانه را دربارة  مطبوعات سرسپرده، براي حیات خود مبارزه می

هر لحاظ آماده باشد، سفر دیگري به اروپاي مرکزي در پیش  براي آنکه از. داد سرزمین ماوراء راین گسترش می

  . گرفت

کوپه را ترك کرد در وین آثاري ) ژوزف اوژینه (با آلبر، آلبرتین، شلگل، و نوکر خود اوژن  1807نوامبر  30در 

مان، طی سه یا پنج هفته اقامت در آل. ازهایدن، گلوك، و موتسارت گوش کرد، ولی نامی از بتهوون نبرده است

اي عاشقانه با افسري اتریشی به نام موریتس اودونل برقرار ساخت، به او پیشنهاد پول و ازدواج کرد، ولی او را  مکاتبه

قلبم ، « : هایی به کنستان نوشت و در آنها مراتب دلباختگی و وفاداري بینهایت خود را عرضه داشت از دست داد؛ نامه

؛ کنستان هم به گرفتن مبلغی پول به عنوان وام »  خواهی و هر گونه که بخواهیزندگیم، هر چه دارم مال توست، اگر ب
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نگاري مخالف ناپلئون بود به مذاکره پرداخت؛  در تپلیتس و پیرنا با فریدریش فون گنتس که روزنامه. از او قناعت کرد

امۀ صلحی را بر هم زند که خواهد عهدن ناپلئون چون از این مالقاتها خبر یافت، چنین نتیجه گرفت که آن زن می

نه ) فوت کرده بود 1805که در (در وایمار مادام نه شیلر را یافت . در تیلزیت منعقد شده بود) در ماه ژوئیه(اخیراً 

  .گشت از آنجا به گوتا و فرانکفورت رفت، ولی چون ناگهان بیمار و پریشانحال شد، شتابان به کوپه باز. گوته را

اثر نبوده باشد؛ شلگل هم در این گرایش سهمی داشت؛ ولی تأثیر  ر گرایش او به رازوري بیشاید این احساس مرگ د

نویس هرزه و فاسق اعمال شد که  ورنر نمایشنامه کرودنر متورع و زاهد و تساخاریاس فون بسیار قویتري از طرف یولی

و زبان نیز بیشتر آلمانی بود، و انوار عصر در اکتبر آن سال، مهمانان، آلمانی . در کوپه اقامت داشتند 1808هر دو در 

بر روي این زمین هیچ واقعیتی وجود «: ژرمن به اودونل چنین نوشت. روشنگري، مذهبی رازورانه به وجود آورده بود

در این حال بود که کتاب دربارة آلمان » .ندارد مگر مذهب و قدرت عشق؛ باقی حتی گریزپاتر از عمر و زندگی است

از . نزدیک به اتمام بود، و نویسنده میل داشت که در زمان چاپ آن در پاریس باشد 1810ین اثر در سال ا. را نوشت

کند  بدبختی همۀ صفات را نرم می] تبعید و [هشت سال «اي خاضعانه به ناپلئون نوشت و به او گفت که  این رو نامه

آمریکا برود؛ تقاضاي گذرنامه کرد و اجازه خواست که  قصد او این بود که به» .آموزد وسرنوشت، تسلیم را به انسان می

با خانوادة خود و به اتفاق  1810با وجود این، در آوریل. گذرنامه را به او دادند، ولی اجازه را نه. موقتاً در پاریس بماند

در اوت، به . فترفت و از آنجا کار چاپ سه جلد دستنوشتۀ خود را در تور زیر نظر گر) بلوا نزدیک( شلگل به شومون 

.فوسه که در آن نواحی بود نقل مکان کرد

هاي چاپی دو جلد اول توسط نیکول رئیس چاپخانه ، براي سانسور، نزد بازرسهاي مطبوعات در پاریس ارسال  نمونه

هزار نسخه انتشار داد، و  نیکول پنج. اهمیت، موافقت کردند آنها با انتشار کتاب، پس از حذف چند جملۀ بی. شد

ژوئن فوشه، که مردي همدرد و همفکر بود، از مقام وزارت پلیس  3در . هاي اول را نزد افراد متنفذ فرستاد نسخه

 25در . دوروویگو لقب داشت ساواري گرفت که مردي خشن و سختگیر بود و دوك معزول شد، و جاي او را رنه

هاي کامل چاپی را نزد ملکه  بوعات و نمونههاي چاپی جلد سوم را نزد بازرس مط سپتامبر، ژولیت رکامیه نمونه

ساواري، ظاهراً با موافقت ناپلئون، نظر داد که آن کتاب به . اي از مؤلف خطاب به امپراطور آورد اورتانس، همراه با نامه

دستور از این رو به ناشر . اي به حال فرانسه و فرمانرواي آن کشور نامساعد است که توزیع آن مجاز نخواهد بود اندازه

بایستی  دوستال فرستاد که می آمیزي براي مادام اکتبر یادداشت خشونت 13داد که انتشار کتاب را متوقف سازد، و در 

اي ژاندارم وارد چاپخانه  اکتبر دسته 11در . درنگ قصد اعالم شدة خود را مبنی بر رفتن به آمریکا به اجرا درآورد بی

هاي موجود کتاب را با خود بردند؛ و بعدها آن را  شکستند، و همۀ نسخهشدند و فرمهاي حروفچینی شده را درهم 

افسران دیگري خواهان دست نوشته شدند؛ ژرمن متن کتاب را به آنها داد، ولی پسرش اوگوست یک .خمیر کردند

  .مؤلف زیانهاي صاحب چاپخانه را جبران نمود و به کوپه گریخت. نسخه را پنهان و حفظ کرد

انتشار یافت کوششی واقعی بود تا به اختصار و با دلسوزي کلیۀ سیماهاي مختلف  1813آلمان که در کتاب در بارة 

اینکه زنی با آن همه گرفتاري و عاشقان بسیار، وقت و نیرو و . تمدن آلمان را در عصر ناپلئون مورد بررسی قرار دهد

وي خون سویسی در رگ . زگار شورانگیز استشایستگی تألیف چنین اثري را داشته باشد، یکی از شگفتیهاي آن رو

هولشتاین ازدواج کرده بود؛ از لحاظ مذهب پروتستان بود؛  شد با بارون المللی تلقی می داشت ـ و سویس کشوري بین

 پایان؛ الجرم آماده بود که آلمان را تقریباً از هر عیب مبرا بداند، فضایل آن را به منزلۀ انتقاد و تنفرش از ناپلئون بی

مستقیم از ناپلئون و استبداد به شمار آرد، و آن را به عنوان صاحب فرهنگی غنی از لحاظ احساس، مهربانی، و  غیر

بدگمانی و  »کلبیفلسفۀ «و  »گرایی عقل«مذهب به فرانسویان نشان دهد، و شایستگی آن را داشته باشد که 

دوستال توجهی به وین  عجبآنکه مادام .را که در آن عصر میان فرانسویان با سواد رایج بود اصالح کند »شکاکیت«
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شاد بر اثر میگساري و سخنگویی، غمگین در  –و هم غمگین  شاد بود نداشت، و حاآلنکه این شهر مانند خود او هم

وین کاتولیک بود و جنوبیتر با موسیقی، هنر ، و ایمانی تقریباً . نتیجۀ فناپذیري عشق و کثرت پیروزیهاي ناپلئون

ز کانت در وین سخن ا. اي متزلزل دوستال پروتستان بود و شمالی، پرخور و با احساس و با فلسفه وغش؛ مادام غل  بی

گویی جایی در آن شهر نداشت، بلکه لذت  وذوق جدل در میان نبود؛ بذله شد؛ شوق نبود، بلکه از موتسارت صحبت می

آالیش مصاحبت با دوستان و دوستداران، پدران و مادران و کودکان، و گردش در پراتر و تماشاي گذر آرام آب  بی

.دانوب مطرح بود

جو ، بوي توتون به صورت جوي ضخیم و گرم افراد  بخاري ، آب«کردند؛  ش میحتی آلمانها او را به صورتی مشو

بر سادگی یکنواخت لباس » .رسید تمایلی به فرار از آن داشته باشند عادي را چنان احاطه کرده بود که به نظر نمی

صورت طبقاتی  به«. خورد آلمانها، سربزیري کامل مردان، و آمادگی آنها براي تسلیم شدن به قدرت افسوس می

 …ماند، خورد تا در سایر نقاط؛ همه کس در مقام خود و در جاي خود می درآمدن مردم در آلمان بیشتر به چشم می

وي در آلمان آن معاشرت اشراف، نویسندگان، هنرمندان، سرداران و سیاستمداران را که در » .گویی مقام ثابت اوست

اشراف عقاید زیادي ندارند، ادیبان تجربۀ زیادي در امور بدست «جا یافت؛ در این جامعۀ فرانسوي دیده بود نمی

ماند، طبقۀ روشنفکر وقت خود را به تفکرات بیهوده و ساختن  ؛ طبقۀ حاکم به صورت فئودالی باقی می»آورند نمی

ایی به سیاست دری«: کند که گفته بود در اینجا مادام طنزمشهور پول ریشتر را نقل می. گذراند قصر در هوا می

در این باره مادام دوستال سخنی مناسب » .انگلیس تعلق دارد؛ سیادت بري به فرانسویان، و سیادت هوایی به آلمانها

آنکه آن را با عادت به کار و پیشه و به کار  کند، مگر توسعۀ دانش در عصر جدید اخالق را ضعیف می«گفته است که 

ستود، ولی از زبان آلمانی، با  ا به عنوان بهترین دانشگاههاي جهان میدانشگاههاي آلمان ر ».بردن اراده قوي کنند

کرد، و از طول و ساخت جملۀ آلمانی که فعل اصلی را به آخر جمله  تراکم حروف بیصدایش، اظهار تأسف می

جنبۀ از . شد؛ به عقیدة او ، وقفه حیات مکالمه است کرد ناراحت می کشاند و بدین ترتیب وقفه را دشوار می می

دید؛ و این وضع در نظر او به سبب نبودن  مباحثۀ پر حرارت ولی مؤدب سالنهاي پاریس چیز زیادي در آلمان نمی

سبب این عادت آلمانها بود که چون  اي هم به کند، و تا اندازه یک پایتخت ملی بود که هوشمندان را به دور هم جمع

در برلن مردها «. گذاشتند آمدند، زنها را کنار می شام برمیمردها درصدد سیگار کشیدن و صحبت کردن بر سر میز 

شود که در  دهد که مانع از آن می زنند؛ وضع نظامی نوعی خشونت به آنها می جز با خودشان با کسی دیگر حرف نمی

رعایت  پیشه بودند، سربازان به اما در وایمار زنها با فرهنگ و عاشق» .بارة معاشرت با زنان زحمتی به خود بدهند

ادیبان آلمانی از «. دهند اي از تاریخ را به او اختصاص می کرد که شاعران گوشه آداب توجه داشتند، و دوك درك می

  » .آورند که جهان با فرهنگ ممکن است به ما عرضه دارد ترین مجموعه اي را به وجود می بسیاري جهات برجسته

شعر آلمانی و حتی نثر آلمانی داشت؛ وي به صراحت و وضوح راهنماي ما اشکاالتی در ارزیابی اختالفات جزیی 

اما در قیام رمانتیک آلمانها علیه قالبها و . دید فرانسوي معتاد بود و گفتار آلمانها را دشوار و دانشمندانه می

یم به عقیدة او سبک کالسیک متکی بر آثار کالسیک یونان و روم قد. گرفت محدودیتهاي کالسیک، طرف آنها را می

هاي  افسانه تروبادورها،آمد، و در اشعار  بود؛ ولی ادبیات رمانتیک، برخالف، از االهیات مسیحی و احساسات پدید می

اختالف در این اساساً، شاید . دواند ها و آهنگهاي شمالی در اوایل قرون وسطی ریشه می مربوط به شهسواران، اسطوره

.کردند، و به شیوة رمانتیک واقعیت را تابع نفس بود که به طرز کالسیک نفس را تابع واقعیت می

پذیرفت، زیرا فلسفۀ آلمانی مانند خود او بر  رغم دشواري آن، می دوستال فلسفۀ آلمان را ، علی به همین علت، مادام

دوستال روانشناسی الك و  بهتر از همۀ انقالبات علمی، مادامدید  اي می ه کرد، و در آگاهی، معجز نفس تأکید می

ها را  کرد، و بدین ترتیب همۀ ایده شود محدود می کوندیاك را ، که معرفت را به آنچه از طریق حواس کسب می
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. شد ر میو الحاد منج) گرایی ماده(به عقیدة او این وضع ناگزیر به ماتریالیسم . کرد تأثیرات مواد خارجی دانست رد می

وي در یکی از طوالنیترین فصلهاي کتاب، با فروتنی و بدون هیچ ادعایی، کوشید تا عصارة نقد عقل محض اثر کانت 

فکر به عنوان یک عامل فعال در درك واقعیت، اهمیت خود را به دست آورده است؛ ارادة آزاد به منزلۀ : را بیان کند

دوستال عقیده داشت که بر اثر این  مادام. ، یک جزء اساسی در اخالقیک عنصر فعال در تعیین اعمال است، و وجدان

و بدین ترتیب اساس فلسفی » کانت با دستی قوي قلمرو روح و احساس را از یکدیگر جدا کرده است،«فرضیات، 

  .مسیحیت را به عنوان یک مجموعۀ اخالقی مؤثر نشان داده بود

تواند بدون  را در هم ریخته بود، معتقد بود که هیچ تمدنی نمی» هاحکام عشر«اگر چه مادام دوستال حکم ششم از 

به عقیدة او استدالل در بارة . نظر کند تواند از عقیدة مذهبی صرف اخالق پایدار بماند، و هیچ مجموعۀ اخالقی نمی

ثروت تسالي فقر، «مذهب » دهد، گیرد سعادت نمی خرد به جاي آنچه که می«آمیز است؛  مذهب یک روش خیانت

رو مادام آیین  از این. دوستال توافق داشتند ؛ در این مورد، امپراطور و مادام»مستمندان، آیندة محتضران است

داد؛ از سرودهاي مذهبی با  پروتستان فعال آلمان را به آیین کاتولیک غیرواقعی فرانسویان طبقۀ باال ترجیح می

آمد، و از توجه فرانسویان به  رسید به هیجان می ا به گوش میه ها و کوچه شکوهی که از گلوي همسرایان و از خانه

نظر مساعدي ابراز )  انجمن اخوت موراویایی(هوس  دربارة پیروان یان. کرد  بورس و واگذاري فقرا به خداوند انتقاد می

جا حاضر رازورانه ـ یک احساس درونی نسبت به خدایی که همه » شور«دفاعی بود از  آخرین فصل کتاب. داشت می

دوستال و مقتضیات زمان در  رویهمرفته کتاب در بارة آلمان با قبول محدودیتهایی که بر اثر حالت و طبع مادام. است

آن وجود دارد یکی از کتابهاي برجستۀ عصر است، و جهشی دشوار از کورین به کانت؛ اگر ناپلئون آن را به این 

کتاب ارزش خود را از دست » .اي به مسائل دولتی ندارد القهکتاب خوبی است براي زنی که ع« ستود  صورت می

دوستال از بازرسی مطبوعات شدیداً انتقاد کرده بود، ولی منع ورود آن کتاب به فرانسه به منزلۀ نشان  مادام. داد می

در غالب  ولی. وي در بسیاري از صفحات کتاب از آلمان به زیان فرانسه تمجید کرد. دادن و تقویت نظریات او بود

موارد از فرانسه به زیان آلمان به ستایش پرداخته بود و در صدها عبارت عشق خود را براي سرزمین بومی و ممنوع 

اعتناعی گذشته بود، ولی قصد داشته بود که توجه عدة  از موضوعات پیچیده و انتزاعی با بی. خود ابراز داشته بود

وي مایل به پیوند دادن . المللی را پیش ببرد بدان وسیله تفاهمی بینزیادي از خوانندگان را به خود جلب کند، و 

مطالب . فرهنگها بود، این عمل ممکن بود به وحدت کنفدراسیون راین با فرانسه که موردنظر ناپلئون بود کمک کند

افزایش معلومات آراست که باعث  نوشت، و صفحات کتاب را با عقاید و افکاري می آمیز می را هوشمندانه، و گاهی طنز

. سرانجام، آلمان را به فرانسه نشان داد، چنانکه کولریج و کارالیل نیز، کمی بعد، آن را به انگلیس نشان دادند. شد می

این کتاب باید به منزلۀ ماشین عظیمی تلقی شود که شکافی وسیع در آن دیوار چینی تعصب «: گوته گفته است 

کرد به وجود آورده است؛ به طوري که در آن سوي راین و بعدها در آن  ا میدیرینه که دو کشور را از یکدیگر جد

بهتر شناخته شدیم ـ حقیقتی که مسلماً نفوذ زیادي در سراسر اروپاي غربی براي ما ]  آلمانها[سوي دریاي مانش ما 

  .بود»  اروپایی خوبی«دوستال  مادام» ایجاد خواهد کرد،

  پیروزي ناتمام – 5

بایستی در  دید که حاصل زندگی و فکر او می تواند بفهمد که ژرمن دوستال از اینکه می اي دیگر می تنها نویسنده

کرد و ظاهراً مرده و عبث مانند کودکی بود که در هنگام تولد خفه شده  زوایاي کوپه پنهان بماند، چه احساسی می

اند  ت، و بعضی از مستخدمانش رشوه گرفتهاش به وسیلۀ عمال امپراطور محاصره شده اس وي پی برد که خانه. باشد

اشرافی که . شد آید مورد انتقام امپراطور واقع می که گزارشهایی در بارة او بدهند، و هر دوستی که به دیدنش می

  . زندگی و ثروتشان در طی انقالب به وسیلۀ او حفظ شده بود در این هنگام مواظب بودند که نزدیک او نیایند
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روکا آشنا شد، که در آن زمان قریب بیست و سه  با آلبر ـژان 1811در . ن دو تسالي خاطر داشتژرمن در این زما

وي . برد لنگ شده بود، و از بیماري سل رنج می سال داشت و ستوان دومی بود که در جنگ مجروح و براي همیشه

نمود؛ و اخالقاً  ی جالب توجه نمیاین زمان چهل و پنج سال داشت؛ از لحاظ جسمان مادام در. عاشق ژرمن قهرمان شد

ژرمن از . ژان او را تصرف، و آبستن کرد. ها داشت فاسد ولی از لحاظ فکري درخشان بود ولی از افسون مالی بهره

تسالي خاطر . اندازد استقبال کرد کند و آن را به تأخیر می عشق جدید به عنوان عاملی که با پیري مبارزه می

ولی . اگر بتواند به سوئد یا انگلیس برود، ممکن است ناشري براي شاهکار مخفی خود بیابد این آرزو بود که دیگرش 

این رو درصدد برآمد که دستنوشتۀ  از. توانست از طریق هیچ کشوري که زیر سلطۀ ناپلئون بود به آنجا سفر کند نمی

، و سپس به استکهلم، رسانیده از خود را در نهان به اتریش ببرد، و از آنجا از طریق روسیه به سن پطرز بورگ

چگونه . اي که او آن را به شهرت رسانده بود، برایش کار آسانی نبود ترك کردن خانه. شاهزاده برنادوت کمک بگیرد

آرامگاه مادر خود را ترك گوید و از آرامگاه پدر خود که هنوز در نظر او هوشمندي سیاسی و مردي مقدس و 

 23در . پسر روکا تولد یافت، و او را نزد پرستاري فرستادند 1812آوریل  17اري، در متخصص مالی بود جدا شود؟ ب

ژرمن از دست همۀ جاسوسان گریخت، و همراه دختر خود آلبرتین، و دو پسر و عاشق دیرین خود شلگل و  1812مۀ 

روسیه به دست آرد، و سپس  اي براي رفتن به عاشق جدید خود روکا عازم وین شد، و امیدوار بود که در آنجا گذرنامه

ژوئن ناپلئون با پانصد هزار سرباز از رودخانۀ  22در . به سن پطرزبورگ نزد تزار خوش اندام و جوانمرد و بخشنده برود

.نیمن گذشت و وارد روسیه شد به این امید که با تزار شکست خورده و توبه کار مواجه شود

ها و حوادث، انسان  با توجه به برخورد شگفت اراده. تبعید آورده است این سفر را در کتاب ده سال در ژرمن سرگذشت

احتماالً وحشی گذشت و به ژیتومبر در  کند که چگونه از میان صدها مانع و مردمی این زن تعجب می از شجاعت

از آنجا به کیف و سپس به مسکو . قسمت روسی لهستان رفت، و آن هم هشت روز پیش از حرکت قواي ناپلئون

هاي کلیسایی گوش دهد؛ و  شتافت تا سرنوشت را به مبارزه بطلبد، و مدتی درنگ کرد تا کرملین را ببیند؛ به آهنگ

آنگاه یک ماه پیش از ورود ناپلئون، مسکو را ترك کرد و از . رهبران محلی را در زمینۀ علم و ادبیات مالقات کند

اي ضمن راه، او را به عنوان متفقی برجسته در جنگ علیه جا، در شهره همه. پطرزبورگ رفت طریق نووگورود به سن

هر دو با هم نقشه کشیدند که برنادوت را . وي از تزار تملق گفت و او را امید لیبرالیسم اروپا نامید. مهاجم پذیرا شدند

  .بر تخت سلطنت فرانسه بنشانند

پس از هشت ماه . اي علیه ناپلئون کند در اتحادیه در ماه سپتامبر به استکهلم رسید و امیدوار بود که برنادوت را وارد

اهالی لندن از او به عنوان زن اول اروپا استقبال کردند؛ بایرن و سایر . اقامت در سوئد، از راه دریا به انگلیس رفت

انتشار  بزرگان براي اداي احترام نزدش آمدند، و وي بدون اشکال با ناشر آثار بایرن به نام جان ماري قراردادي براي

ناپلئون را  ضمن آنکه در انگلستان اقامت داشت، متفقین). 1813اکتبر (رفت بست  مجالتی که مدتها انتظار آنها می

، مادام 1814مۀ  12سپس در . در الیپزیگ شکست دادند، به سوي پاریس رفتند، و لویی هجدهم را بر تخت نشاندند

اریس پس از ده سال تبعید باز کرد، و مشغول پذیرایی از بزرگان دوستال از راه مانش بازگشت و سالن خود را در پ

شد؛ کنستان نیز به او پیوست، و  –مانند تزار آلکساندر، و لینگتن، برنادوت، کنینگ، تالران، الفایت  -ممالک مختلف

به یاد بیاورد؛ هاي آزادیخواهانۀ خود را  ژرمن از آلکساندر تقاضا کرد که اعالمیه. مادام رکامیه دوباره درخشید

آلکساندر و تالران لویی هجدهم را ترغیب کردند که یک قانون اساسی با دو مجلس بر اساس نمونۀ کار انگلیسیها به 

اما مادام کلمۀ . کند؛ سرانجام، مونتسکیو حرف خود را بر کرسی نشاند» اعطا«شوند  اتباعی که دوباره متحد می

پیروزمند و  1814در ژوئیۀ . دشاه حاکمیت مردم را به رسمیت بشناسدرا دوست نداشت؛ مایل بود که پا» اعطا«

.کرد مغرور به کوپه بازگشت، ولی نزدیک شدن مرگ را احساس می
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این، در  با وجود . انگیز او رو به زوال برود ماجراها، نبردها، حتی پیروزیهایش باعث شده بود که نیروي حیاتی شگفت

اي محتضر پرداخت، ترتیب ازدواج دختر خود را با دوك دوبروي داد، و شروع کرد به کمال وفاداري به مواظبت از روک

. اي خود تحت عنوان مالحظاتی دربارة حوادث عمدة مهم انقالب فرانسه نوشتن آخر اثر درخشان و ششصد صفحه

پس از . ئون داشتاي نکر؛ بخش دوم اختصاص به انتقاد از استبداد ناپل بخش اول کتاب دفاعی بود از همۀ سیاسته

به سوي استبداد بود؛ و جنگهاي او  آنکه وي زمام حکومت را به دست گرفت، هر اقدام او در نظر مادام دوستال قدمی

مادام پیش از ستندال، و مدتها قبل از تن، ناپلئون را به . آمد هایی براي استبداد به شمار می براي نمایش و بهانه

ناپلئون کتاب شهریار اثر ماکیاولی را خوانده و اصول . مانند کرده بود» هم و پانزدهمایتالیایی قرون چهارد مستبدان«

فرانسه در واقع میهن او نبود، بلکه . آنکه عشق مشابهی در مورد کشور خود احساس کند آن را پذیرفته بود، بی

عانۀ موجودي متعال نبود، بلکه مذهب در نظر او به منزلۀ پذیرش خاض. اي بود براي رسیدن او به هدفهاي دیگر وسیله

خونخوار نبود، . رفتند مردان و زنان انسان نبودند؛ ابزارهاي کار به شمار می. ابزاري بود براي به دست آوردن قدرت

سبعیت یک کوندوتیره را داشت، نه رفتار یک انسان . داد اعتنایی نشان می ولی همیشه به کشت و کشتار جنگ بی

اي که آخرین پناهگاه آزادي بود، و هر سالنی که به مثابۀ قلعۀ  گونه نطق و اندیشه، هر روزنامههر. مؤدب و با وقار را

تاجدار قرار گرفت که به عنوان قاضی و بازرس  این فرد عامی رفت زیر نظر افکار آزادیخواهانۀ فرانسه به شمار می

منزلۀ کسی بود که پدر خود را به قتل رسانده  ناپلئون فرزند انقالب نبود؛ اگر هم بود، به. کرد مطبوعات رفتار می

  . باشد

اي براي کشتن امپراطور مخلوع در جریان است، با عجله برادرش ژوزف را از  مادام دوستان چون شنید که توطئه

واقعه آگاه کرد، و حاضر شد به جزیرة الب برود و دشمن شکست خورده خود را حفظ کند؛ ناپلئون مختصري در 

از الب بازگشت و بدون زحمت دوبار بر فرانسه مستولی شد، مادام از  که امپراطور هنگامی. ارسال داشت تقدیر از او

وي آنچه را . من به رجزخوانی علیه ناپلئون نخواهم پرداخت«: تعجب دربارة دلیري او نتوانست خودداري کند و گفت

ت او ازکان به پاریس یکی از بزرگترین مظاهر که براي بازیافتن تخت و تاجش طبیعی بود انجام داده است، و حرک

. پس از واترلو، مادام سرانجام از صحنۀ سیاست کناره گرفت ».توان یاد کرد تهور و جرئت است که در تاریخ از آن می

وي از اشغال فرانسه توسط قواي بیگانه خشنود نبود؛ همچنین از شتاب اشراف رژیم گذشته براي بازیافتن اراضی و 

 20‘000‘000اینکه از دست لویی هجدهم  این، خوشحال بود از با وجود . کرد قدرت خود اظهار رضایت نمی ثروت و

 10در . این مبلغ را نکر به خزانۀ فرانسه وام داده بود فرانکی را که وي به نکر یا وارثانش بدهکار بود دریافت دارد؛

اکتبر، اگر چه هر دو بیمار بودند، به پاریس رفتند، و  16ر د. ، مادام به طور خصوصی با روکا ازدواج کرد1816اکتبر 

و : مشهورترین افراد در پاریس به دیدن او آمدند. این فرصت، آخرین پیروزي او بود .ژرمن سالن خود را دوباره باز کرد

روابط عاشقانۀ خود را با  در آنجا شاتو بریان. ایتالیا لینگتن از انگلیس، بلوشر و ویلهلم فون هومبولت از پروس، کانووا از

رفت، و چون سلطنت طلبان درصدد برآمدند که  اما تندرستی ژرمن بسرعت از بین می. مادام رکامیه از سرگرفت

این خود  .هرگونه اثر انقالب را از زندگی سیاسی فرانسه محو کنند، سرخوردگی او از تجدید سلطنت افزایش یافت

کتاب مالحظات او استبداد را به معناي اجتماع قدرت مجریه و قضائیه . را داشتهمان رؤیایی نبود که وي انتظار آن 

در دست یک فرد تعریف کرده، و در مورد یک مجلس ملی که کامالً به وسیلۀ یک ملت مستقل انتخاب شده باشد 

  .اصرار ورزیده بود

و هیجان ضعیف و در نتیجۀ استعمال دارو بدن او بر اثر شور . مادام دوستال عمرش وفا نکرد که انتشار کتاب را ببیند

این رو کوششی که وي براي  از. رفت مسموم شده بود، و خود او فقط به وسیلۀ مقادیر روزافزون تریاك به خواب می

، ضمن آنکه در ضیافتی که به 1817فوریۀ  21در . آورد موجب اضمحالل بدنش شد تقویت فکر خود به عمل می



٧٠۵٢

رفت، غش کرد و بر زمین افتاد و در نتیجۀ سکتۀ  هجدهم برپا شده بود از پله ها باال می توسط یکی از وزیران لویی

توانست سخن بگوید، و گرفتار یک سلسله  تا سه ماه بر پشت خوابید و قادر به حرکت نبود، ولی می. مغزي فلج شد

گفت که  مادام به شاتوبریان چنین می. بنا به اصرار او، دخترش وظیفۀ مهمانداري در سالن را به عهده گرفت. درد بود

در  1817ژوئیۀ  14در » .خدا و پدرم و آزادي را دوست داشته ام. ام، جدي و غمناك همیشه به یک صورت بوده«

چهارسال بعد، دشمن بزرگ او که . سالروز سقوط باستیل جان سپرد، در حالی که هنوز پنجاه و یکساله نشده بود

  .در گذشتپنجاه و دو سال بیش نداشت 

و مشهورترین نام در ادبیات فرانسه از زمان » بزرگترین زن عصر خود بود،«ایم که مادام دوستال  با مکولی همعقیده

. مهمتر بود تا از لحاظ هنري، و فکر او بیشتر نافذ بود تا عمیق آثار او از لحاظ هدف و وسعت. روسو تا عصر شاتوبریان

شخصیت قوي، شجاعت در مقابل نابرابریها، روحیۀ برتري جویانه، : رك بودبا دشمن منتخب خود داراي صفات مشت

گرایانۀ او بود، و قوة تصور او، همانگونه که در داستانهایش  فخر به قدرت، و عدم تحمل مخالفت؛ اما فاقد فکر واقع

ناپلئون در آن انزواي  بگذارید که از دید. نمود  شود، در مقایسه با وسعت رؤیاهاي سیاسیش، کودکانه می  دیده می

اي واقعی  خانۀ مادام دوستال به صورت زرادخانه«: جزیرة سنت هلن، عقیدة او را دربارة مادام دوستال خالصه کنیم

این،  و با وجود. …رفتند تا در جهاد علیه من پرچم شهسواري را برافرازند  مردم به آنجا می. علیه من در آمده بود

نامش . ت که وي زنی بسیار با استعداد و بسیار ممتاز و داراي شخصیتی محکم و استوار بوداین اس رویهمرفته، واقعیت

» .پایدار خواهد ماند

III – 1816 - 1767: بنژامن کنستان  

یکی وري کنستان، نوکر او، که دربارة زندگی : در زندگی پرآشوب ناپلئون دو نفر به نام کنستان وجود داشتند

خط بطالن کشید؛ دیگري بنژامن   نوشت، و بر یک ضرب المثل قدیمی   خاطرات حجیمی خصوصی آن دیکتاتور کبیر

کنستان دوربک که در سویس بدنیا آمد، در چندین شهر تحصیل کرد، و سرانجام در فرانسه به صف جنگجویان 

هاي هاي ترك شده، و رنگ عوض کردن زندگی وي سراسر عبارت است از قرضهاي ناپرداخته، معشوقه. پیوست

اینجا پرداختن به آنها سودي ندارد، و فقط به سبب جنجالهایش است که نام وي در تاریخ  سیاسی؛ به طوري که در

زنان بسیاري دیوانه وار او را دوست داشتند؛ و توانست معایب خود را با چنان فصاحت و زیرکی و . ثبت شده است

  .ما کمک کندبیطرفی شرح دهد که ممکن است در فهم معایب خودمان به 

وي بیست سال اول عمر خود را به ترتیب تاریخ در دفتر سرخ آورده است؛ بیست سال دوم را در داستان کوتاهی 

را در دفتر روزنامۀ خصوصی که مطالب مربوط به پاریس و کوپه و وایمار  1816- 1804تحت عنوان آدولف؛ و سالهاي 

فقط آدولف در طی حیات او انتشار . گیرد  وانشناسی، و فلسفه در بر میو لندن را با اشارات جالبی به تاریخ، ادبیات، ر

منتشر  1907به صورت دستنوشته باقی ماند، و دفتر سرخ در  1887؛ دفتر روزنامۀ خصوصی تا )1816لندن، (یافت 

که امروزه این مطالب پراکنده، با صدها ذکري که معاصرانش از وي به عمل آورده اند کنستان را، به صورتی   شد؛

  .دهد  شناسیم، نشان می  می

. رسانید  اي سویسی و آلمانی و معنون تعلق داشت که سلسلۀ نسب خود را به هشتصد سال قبل می وي به خانواده

ندارد که از حد پدرش فراتر رویم؛ وي چنان سرگرم ارتکاب گناهان بود که فراغتی براي نظارت بر   اینجا لزومی در

ژوست کنستان دوربک افسري بود در یک فوج سویسی که در اتاژنروي هلند - آرنولد بارون. اشتگناهان پسر خود ند

با هانریت دوشاندیو، که  1767در اوایل سال . اندام و درس خوانده بود و از دوستان ولتر وي خوش. کرد  خدمت می

اکتبر  25در . له بود، و بارون چهلسالهاین زن بیست و پنجسا .هاي هوگنوهاي فرانسه بود، ازدواج کرد یکی از خانواده

او نخستین زن از زنان بسیاري بود . همان سال، در شهر لوزان، بنژامن به دنیا آمد، ولی هفتۀ بعد مادرش در گذشت
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. پدر، کودك را به آموزگاران مختلفی که بدون توجه آنها را انتخاب کرده بود سپرد. که فداي بی نظم و ترتیبی او شد

. اي در زبان یونانی درآرد نها کوشید که با کتک زدن و نوازش کردن، آن کودك را به صورت اعجوبهیکی از آ

که تنبیه بدنی تندرستی بنژامن را به خطر انداخت، او را نزد آموزگار دیگري فرستادند که او را به روسبی   هنگامی

نا ساخت، و در مورد بقیۀ موارد او را رها ساخت تا آموزگار سوم او را با موسیقی به خوبی آش. اي در بروکسل برد خانه

خواند، چشمان و تندرستی خود را   بنژامن چون روزي هشت تا ده ساعت کتاب می. با مطالعه به تربیت خود بپردازد

انتقال یافت، و در آنجا ) ادینبره(یک سال در دانشگاه ارالنگن گذرانید، و سپس به ادنبورگ . براي همیشه خراب کرد

این کار پس از  در آنجا نیز به قمار بازي پرداخت، و. آخرین هیجانات عصر روشنگري اسکاتلندي را احساس کرد

هایی در پاریس و بروکسل، در  بعد از ماجراجویی. بود که زندگی او را دچار اختالل ساخت  شهوترانی، عامل دومی

این نیت که برتري بت پرستی را بر مسیحیت  د، باسویس رحل اقامت افکند، و شروع به نگارش یک تاریخ مذهبی کر

.نشان دهد

اینکه سرانجام پدرش ترتیبی داد  پرداخت، تا  وي همچنان از زنی به زن دیگر و از کازینویی به کازینوي دیگر می

حسن  و سوار منتقدي ادبی بود با معلومات و با - باتیست سوار زندگی کند-که او در پاریس با خانوادة ژان) 1785(

  .نیت

ذهن من، که در آن هنگام کامالً فاقد استحکام و دقت بود، جنبۀ هجوآمیز و . خانوادة او مرا بخوبی پذیرفت

که بسیار نامربوط ولی برتر از معلومات اکثر ادیبان نسلی بود که بر روي کار - اي داشت؛ معلومات من کننده سرگرم

گفتم،   وقتی نوع چیزهایی را که در آن روزگار می …آمد  و جالب می و غرابت طبیعت من، همه به نظر تازه -آمدند  می

شوم که چگونه وجود مرا تحمل   آورم، متحیر می  دادم به یاد می  را که در مورد هر فرد نشان می  و حقارت مسلمی

  . کردند  می

این زمان شناخته  د که تانخستین زن فوق العاده با هوشی بو«با زنی مالقات کرد که به قول خودش  1787در سال 

است که بازول در کتاب در هلند او را لقمۀ چرب و نرم توصیف کرده » زلید«ایزابالفان تویل یا همان  این زن » .بودم

این هنگام با او در حالت نارضایی و  وي بازول و دیگران را طرد کرده بود تا با آموزگار برادر خود ازدواج کند، و در. بود

که کنستان به او رسید، وي در پاریس بود و   هنگامی. زیست  ر کولومبیه در مجاورت دریاچۀ نوشاتل میتسلیم در شه

ساله بود، ولی براي آن جوان نوزدهسالۀ زنباره  آن زن چهل و هفت. کرد  بر چاب داستان خود کالیست نظارت می

به حدي بیشرم که کنستان، که چشم و بود ولی  فریبندگی زنی را داشت که هنوز جسماً محرك و عقالً درخشان

هنوز با احساس شور، روزها و شبهایی را که با یکدیگر «: گفت می. نمود گوشش کامالً باز بود، در نظرش کودکی می

که  هنگامی» .گذراندیم، چاي نوشیدیم، و با حرارتی پایان ناپذیر دربارة هر موضوع ممکنی سخن گفتیم به یاد دارم

شوهر زلید به اشتباه چنین . بازگشت، کنستان در لوزان، که در آن حوالی بود، اقامت گزید زلید به کولومبیه

زلید با شور و . اي محدود خواهد کرد پنداشت که اختالف سن آن دو روابط زلید و کنستان را به دوستی ساده می

ا و با تحقیر نژاد بشري سرمست یکدیگر را با شوخیه«. آموخت شوق، نیرنگهاي زنان و دروغهاي مردان را به او می

این انحراف نیمه روشنفکرانه، او را به برونسویک فرستاد تا کارمند دربار آن دوکی  پدر کنستان، براي قطع ».کردیم می

تشریفاتی، کنستان به دام مهر و  ضمن مراسمی. کرد شود که بزودي لشکري را علیه انقالب کبیر فرانسه رهبري می

، زنداري را خسته کننده تر از زنبارگی یافت، و )1789مۀ  8(نافون کرام افتاد، با او ازدواج کرد محبت خانم ویلهلمی

را بیش از همسر قانونی خود دوست » ها، سگها، پرندگان، دوستان، و یک عاشق گربه« مینااین نتیجه رسید که  به 

هاردنبرگ همسر بارون  این موضوع فراغت یافت، شیفتۀ شارلوت فون کنستان چون از. ر صدد طالق برآمددارد، و د

وي حاضر نشد به تقاضاي بنژامن تن در دهد، ولی به او گفت که به محض طالق گرفتن از . فون مارنهولتس شد



٧٠۵۴

و کولومبیه ) 1793(ه بود به لوازان وي که از فکر ازدواج مجدد به وحشت افتاد. بارون، با او ازدواج خواهد کرد

کرد  این هنگام بیست و شش ساله بود، و زلید احساس می در. گریخت، و در آنجا زلید تعلیم و تربیت او را از سرگرفت

اگر زن جوان و نیرومندي را «: که کنستان باید عشق به تنوع را فداي استراحت در وحدت کند، و به او گفت

پیش او : این گذشت را داشتم که به تو بگویم داشت، و از من احمقتر نبود، اندازة من دوست می هشناختم که تو را ب می

  .این زن جوان و نیرومند را پیدا کرد و در برابر شگفتی و خشم زلید، کنستان بزودي» !برو

قات کرد، به ، در راه میان نیون و کوپه، بنژامن با ژرمن دوستال بیست و هشت ساله مال1794سپتامبر  28در 

و وي هرگز زنی . کالسکۀ او رفت، و نقش کمدي پانزده سالۀ خود را با عهد و پیمان، نذر و گریه، و حرف آغاز کرد

ندیده بود که از لحاظ فرهنگی آن قدر غنی، از لحاظ اراده آن قدر قوي، و از لحاظ شور و احساس آن قدر نیرومند 

پا ضعف بود، زیرا جنبۀ اخالقی خود را در نتیجۀ جوانی لجام گسیخته و این نیروها، کنستان سرا در مقابل. باشد

اینجا نیز  در. ارزش، کاهش یافته بود نامنظم از دست داده و نیروي حیاتی طبیعی وي، بر اثر نبردهاي فیزیولوژي بی

این احساس  ت و به اوپیروزي سهل و سادة او در واقع شکستی بود، زیرا اگرچه ژرمن او را به عنوان عاشق خود پذیرف

داشت که به اتفاق وي، در تاریخی نامعلوم یک سوگند وفاداري  را تلقین کرد که پدر آلبرتین است، ولی او را بر آن 

این سوگند، به اضافۀ مبالغی که به ژرمن بدهکار بود، او را حتی در زمانی که هر دو دوستان دیگري اختیار  امضا کند؛

: اینک متن سوگند وفاداري .شدند در بردگی روحی نگاه داشت می کرده و با دیگري همبستر

کنیم که خود را به طور پایدار به یکدیگر وابسته بدانیم؛  دهیم که زندگی خود را وقف یکدیگر کنیم؛ اعالم می قول می

را تا جایی که تا ابد و از هر جهت داراي سرنوشت مشترکی باشیم؛ وارد هیچ گونه پیمان دیگري نشویم؛ روابط خود 

  .در قدرت ماست مستحکم کنیم

پذیرم، هیچ کسی را مانند مادام دوستال بر روي زمین شایستۀ عشق  این تعهد را می کنم که با دلی بیریا اعالم می

این  ام، و سعادت زندگی من در  ترین مرد جهان بوده ام خوشبخت دانم، طی چهار ماهی که با او گذرانده خود نمی

در کنار او به پیري برسم، و عمرم را با کسی به پایان  که در روزگار جوانی او را سعادتمند کنم، به آرامی خواهد بود 

  .این جهان برایم ارزشی نخواهد داشت کند و بدون حضورش زندگی در برسانم که مرا درك می

  بنژامن کنستان 

با سیاست او ساخت؛ از هیئت مدیره به به دنبال او به پاریس رفت، سیاست خود را منطبق  1795کنستان در 

که از طرف ناپلئون به عضویت  طرفداري پرداخت؛ کودتاي ناپلئون را بر اثر اوضاع فرانسه الزم دانست؛ و هنگامی

اما به محض آنکه از کنسول اول آثار میل به قدرت به . مجلس تریبونا انتخاب گشت، سخنگوي مادام دوستال نیز شد

عاشق متفقاً با او به مخالفت برخاستند؛ مادام دوستال در سالن خود، و کنستان در نخستین  این دو  چشم خورد،

وي به . ، که ضمن آن تقاضا کرد مجلس تریبونا حق مباحثۀ بالمانع را داشته باشد)1800ژانویۀ  5(سخنرانی خود 

زمان پاکسازي ادواري تریبونا فرا عنوان ناطقی نیرومند شهرت یافت، ولی او را تحت نظر گرفتند تا به محض آنکه 

  .که عشاق جنگ خود را علیه ناپلئون ادامه دادند، وي آنها را از پاریس تبعید کرد هنگامی. رسد کنارش بگذارند

کنستان به خود . کنستان با او به کوپه رفت، اگر چه روابطشان ظاهراً به صورت عشق افالطونی سردي درآمده بود

این  به او پیشنهاد ازدواج داد، ولی او نپذیرفت و گفت ».حتیاج دارم، و ژرمن شهوانی نیستمن به زن ا«گفت که  می

ژوردان شد و  ژرمن دلباختۀ کامی 1802در سپتامبر . آیندة زناشویی دخترش را به خطر خواهد انداخت امر مقام او و

با تو، که تو را عمیقاً دوست «هد کرد که ایتالیا برود، و ع از او دعوت کرد که بی آنکه پولی بپردازد همراه وي به

، کنستان عازم رفتن به ملکی شد که در 1803در آوریل . ژوردان نپذیرفت» .دارم، همه چیز را فراموش کنم می

در پاییز، ژرمن، علی رغم احتمال خشم و غضب ناپلئون، همراه . نزدیکی مافلیه در پنجاه کیلومتري پاریس خریده بود
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این انتقال باخبر شد، به وي تذکر داد  که ناپلئون از هنگامی. اي ییالقی در مافلیه نقل مکان کرد خانه خانوادة خود به

. ژرمن ترجیح داد که از آلمان دیدار کند. دور شدن تا دویست کیلومتري پاریس اطاعت کند که دستور او را در مورد

.ه رقت درآمده بود، تصمیم گرفت همراه او برودکنستان، که از خشونت کنسول اول بیم داشت و از تأثر ژرمن ب

وایمار رسید اظهار   که به کنستان در طی دشواریهاي سفر هم به او کمک کرد و هم به کودکانش، و هنگامی

نگارش دفتر روزنامۀ خصوصی خود را  1804ژانویۀ  22در . خوشحالی کرد، و به نوشتن کتاب تاریخ مذهب پرداخت

اینجا  ام، و قصد دارم مدتی ایمار شده بتازگی وارد و«: ي آسوده در صفحۀ اول آن چنین نوشتآغاز کرد، و با خاطر

گیرد، و باالتر از  ام صورت می هایی وجود دارد، مکالماتی جدي مطابق ذوق و سلیقه اینجا کتابخانه بمانم، زیرا در

  :اوست مطالب بعد حاکی از نمو فکري» .اینکه براي کارم آرامشی وجود دارد همه

ظرافت، غرور، قدري حساسیت بدنی تا حد : کنم و آن هم بد، ولی گوته را برخالف خود دیده ام کم کار می: ژانویه 23

پس از شام با ویالنت  …عذاب کشیدن؛ مرد عجیبی است، سیمایی زیبا دارد، و ترکیبی که قدري خراب شده است

هر در مثل بستر گرم و  …. و مثل شاعر، سبکروح استروحی فرانسوي دارد، مثل فیلسوف، خونسرد  –حرف زدم 

  . …توان دید  است که در آن خوابهاي خوش می نرمی

با . […نقشۀ خود را براي تهیۀ یک تاریخ جهانی برایم شرح داده است] مورخ سویسی[یوهانس فن مولر : ژانویه 27

چگونه این سؤال را جواب دهیم مسیر نژاد برطبق اینکه . خلقت یا عدم خلقت جهان: اي جالب پیش آمد مسئله] او

  .…اگر خلقت باشد، فساد در کار است؛ اگر خلقت نباشد، صالح : آید بشر به نظر کامالً معکوس می

. در مورد استهزاي نوع بشر و همۀ دانشمندان است. اثر گوته را دوباره خواندم» فاوست«] قسمت اول: [فوریه 12

  .دهم را بر آن ترجیح می» کاندید«یابند ولی من  آلمانها در آن عمقی بیسابقه می

  .…مالقاتی با گوته: فوریه 26

  …شبی با شیلر: فوریه 27

شناسم که مثل گوته داراي آن همه نشاط، ظرافت، قدرت، و  کسی را در جهان نمی. شام با شیلر و گوته: فوریه 28

  .سعۀ صدر باشد

: ام اینجا گذرانده سه ماه در کمال خوشی در . کنم ایمار را ترك می أثر وفردا عازم الیپزیگ خواهم شد، و با ت: فوریه 29

  …خواهم؟ این چه می ام؛ بیش از ام، کم رنج کشیده ام، در امن و امان زیسته مطالعه کرده

  اینجا نمانم و کار نکنم؟ چرا. …کتابخانه داراي هشتاد هزار جلد کتاب است …به دیدن موزة الیپزیگ رفتم: مارس 3

  .ام کتاب آلمانی خریده] دالر 150قریب [لویی  6معادل : مارس 10

وي مادام دوستال را در الیپزیگ به جاي گذاشت و براي دیدن خویشان عازم لوزان شد، و درست زمانی به آنجا 

 .داشت این نکر خوب، که مردي بسیار شریف و مهربان و پاك بود، مرا دوست می«رسید که پدر ژرمن فوت شده بود 

به گوش  سپس شتابان به آلمان بازگشت تا خبر را به آرامی » حاال دیگر چه کسی دخترش را راهنمایی خواهد کرد؟

با او به کوپه بازگشت، و آنقدر با او ماند که مادام سر . که این ضایعه او را درهم خواهد شکست دانست او برساند؛ می

.از گریبان تأثر برآورد

خواست از او جدا شود، و آزاد باشد تا  از همه وقت به او نیاز داشت، و حال آنکه کنستان میمادام در آن روزها بیش 

کرد که آیندة سیاسی خود  احساس می. کارهاي سیاسی و شخصی خود را، بدون وابسته کردن آنها به او ، تعقیب کند

در مورد بیماري  1806زانۀ آوریل در یادداشت رو. را با همدست شدن با او در جنگ علیه ناپلئون خراب کرده است

ام، ولی هرگاه چنین  دوستال شده به کرات متمایل به قطع رابطه با مادام«: ارادة خود چنین تجزیه وتحلیل کرده است

احتیاطیهاي او مرا عذاب  پرواییها و بی در عین حال، بی. دهد، روز بعد حال دیگري دارم احساسی به من دست می
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، این تنها فرصت من براي یک زندگی آرام  …باید از هم جدا شویم. کند ائمی گرفتارم میدهد و در خطري د می

انگیز داشتیم ـ کلماتی مخوف، بیمعنی،  غروب، جریانی وحشت«: نویسد ماه بعد در خاطرات روزانۀ خود می» .است

ري از نویسندگان که قادر به دست کنستان، مانند بسیا»چگونه به پایان خواهد رسید؟. یا او دیوانه است یا من. بیرحم

و پنجه نرم کردن با زندگی نیستند، متوسل به گفتن سرگذشت خود در ضمن داستانی شد که در آن گر چه به دقت 

وي که از تسلط و مالمتهاي ژرمن در خشم بود واز تردیدهاي ارادة . نمود تغییر قیافه داده بود اعترافات او آشکار می

و طی صد صفحه نخستین )  1807ژانویۀ (کرد، ظرف پانزده روز  ساس عصبانیت میضعیف خویش در خود اح

داستان روانشناسی قرن نوزدهم را نوشت ـ داستانی که دقیقتر وبهتر از هر کس موضوع را بررسی کرده ، و زن و مرد 

  .را مورد انتقاد شدید قرار داده بود

و بیهدف، تعلیم و تربیت نامنظم، عشقهاي شتابزده و سطحی و اي  داستان آدولف شرح ماجراهاي ایام جوانی افسانه

در این قسمت نوعی بدبینی جاي ایمان او را گرفته و باعث آزار در زندگی بیمعنی او شده . مطالعات مشتاقانۀ اوست

 النور. کند رسد، بیان می سپس داستان سرگشتگی عشقهاي نسنجیدة خود را، که ضمن قصۀ النور به اوج می. است

آدولف نشان . شود» پ « زنی بود از طبقۀ اشراف که خانه و شرافت و آیندة خود را فدا کرده بود تا معشوقۀ کنت 

دهد که چگونه جامعه ـ که نظم و ثبات خود را بر قوانین و عرف استوار کرده است و جلو امیال غیراجتماعی را  می

گیرد تنبیه  را که این اصول حفاظی را نادیده می) ردي کمتر م(زدن، زنی  اساس وتهمت گیرد ـ با شایعات بی می

ترحم او بر حال النور که به وسیلۀ جامه طرد شده است، تمجید او از دلیري این زن، بسهولت مبدل به عشق . کند می

درست در . آورد شود؛ یا شاید میلی پنهانی براي تصرف زنی دیگر، در جهت تقویت غرور خود در او به وجود می می

کند؛ کنت و ثروت او را ترك  زمانی که آتش شوق او سرد و در حال خاموش شدن است، آن زن خود را تسلیم او می

هر چه فداکاري آن زن . کوشد که با مالقاتها و پولهاي آدولف زندگی کند گیرد؛ و می گوید؛ آپارتمانی محقر می می

کوشد که از وي جدا شود؛ آن زن او را  می. شود کاسته می» قلعه تسخیر شده آن«یابد از عالقۀ آدولف به  افزایش می

گوید، و در فقر و عدم  النور او را ترك می. شوند پردازند و از هم جدا می کند؛ سرانجام با یکدیگر به نزاع می مالمت می

انش جان پیوندد، که وي در میان بازو وي مجدداً هنگامی به آن زن می. رود عالقه به زیستن، بتدریج تحلیل می

.سپارد می

کنستان کوشیده بود که نگذارد هویت اشخاص مجهول داستانش به عنوان ساکنان کوپه برمال شود؛ وي قهرمان زن 

با . سپارد داستان خود را لهستانی و مطیع معرفی کرده و او را به صورتی جلوه داده بود که از یأس و نومیدي جان می

و نویسندة آن آشنایی داشتند، او را همان آدولف و مادام دوستال را همان النور  وجود این، همۀ کسانی که با کتاب او

  .دانستند می

قسمتهایی و گاهی ) برد چون غرور احتیاط را از بین می(کنستان مدت نه سال از انتشار کتاب خود امتناع کرد، ولی 

  .واند که در پایان از حال رفتهمۀ مطالب دستنوشتۀ خود را براي دوستان و عاقبت نیز براي خود ژرمن خ

آن زن که از شوهر اول خود جدا شده، و از . هاردنبرگ، شوق و شوري پیدا کرد  کنستان، براثر بازگشت شارلوت فون

کرد، در این هنگام رابطۀ قطع شدة خود را با کنستان از  وجود شوهر دوم، به نام ویکنت دوترتر، احساس خستگی می

با یکدیگر ازدواج کردند، ولی هنگامی که بنژامن، براي آرام ساختن مادام  1808وئن ژ 5این دو در . سرگرفت

تا زمانی که مادام دوستال عاشقی به نام . دوستال، به حالت بردگی خود به کوپه بازگشت، شارلوت به آلمان رفت

به گوتینگن رفت و با  وي به اتفاق شارلوت. کرد ، کنستان احساس آزادي نمی)1811(روکا به دست نیاورده بود 

از این هنگام تا دوسال وي احتماالً خوشترین . کمک کتابخانۀ دانشگاه کار خود را دربارة تاریخ مذهب از سرگرفت

  .دورة عمر خود را گذرانید
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ازکنت دوناربون سرگذشت دقیق شکست ناپلئون را در  1813هنگامی که در ژانویۀ . اما خوشی با طبع او سازگار نبود

اش  در یادداشتهاي روزانه. اش تجدید شد ه شنید، و نزدیک شدن سقوط ناپلئون را احساس کرد، ناآرامی دیرینهروسی

در زمانی که متفقین پیروزمند ناپلئون را به طرف راین عقب » آیا همیشه باید ناظر باشم؟«: از خود پرسیده است

برنادوت او را مورد تشویق قرار داده از او خواست . قات کردراندند، کنستان به هانوور رفت و در آنجا با برنادوت مال می

این . اي تحت عنوان روحیۀ جهانگشایی بنویسد و در آن، سقوط ناپلئون را ناشی از استبداد او قلمداد کند تا جزوه

هبران انتشار یافت، کنستان را در نظر ر - در اوج حملۀ متفقین به فرانسه - 1814جزوه که در هانوور در ژانویۀ 

متفقین به صورت شخصیتی محبوب درآورد، و او به دنبال لشکرهاي آنان به امید بهبود وضع خود به پاریس رفت 

  ).1814آوریل (

از آنجا که شارلوت هم . اي به او ندارد آنگاه از سالن احیاشدة مادام دوستال بازدید کرد، و دریافت که وي هیچ عالقه

یادداشتهاي خود نوشت که عاشق مادام رکامیه یعنی زنی شده است که بکارت هنوز در آلمان بود، کنستان در 

کنستان به دوك دوبروي محرمانه گفت که . پیش به باد استهزا گرفته بود متزلزل ولی تسخیر ناپذیرش را از مدتها

سخت بوربونها این زن چون از حامیان سر. کوشیده است روح خود را در ازاي بدن ژولیت رکامیه به شیطان بفروشد

هم او بود که . بود، هنگامی که از فرار ناپلئون از جزیرة الب و ورود او به کان اطالع یافت، برجان خود بیمناك شد

). 1815مارس  6(قیام کنند » غاصب«کنستان را برآن داشت تا در ژورنال دوپاري از مردم فرانسه بخواهد که علیه 

وعدة پیروزي . دهد، ولی حتی نام او نشان جنگ است لئون وعدة صلح میناپ«در این مقاله نوشته شده بود که 

» .گوید مثل فردي ترسو وجبان لشکرهاي خود را ترك می - در مصر و اسپانیا و روسیه - دهد؛ با وجود این، سه بار می

. ب خواهد کرداي برافروخته بود که گویی همۀ پلها را در پشت سرش خرا رکامیه در وجود کنستان آتشین مزاج شعله

. مارس، در ژورنال ددبا اعالم داشت که آماده است در راه پادشاهی که دوباره برتخت نشسته است جان بسپارد 19در 

گریخت؛ روز بعد ناپلئون وارد پاریس شد و کنستان خود را در سفارت ) گان(در آن شب لویی هجدهم به گنت 

مارس، ژوزف  30در . عمومی ناپلئون از مخفیگاه خود بیرون آمد آمریکا مخفی کرد؛ و تنها پس از صدور فرمان عفو

آوریل ناپلئون او را به حضور پذیرفت و از او  14در . بوناپارت به او اطمینان داد که امپراطور تمایل به عفو دارد

، و سپس آن را ناپلئون در این طرح تغییرات زیادي داد. اي را بریزد خواهانه خواست که طرح یک قانون اساسی آزادي

.گنجید کنستان از فرط افتخار در پوست نمی. به عنوان قانون اساسی دولت فرانسه اعالم داشت

خواند، دوك دوروویگو وارد شد و گفت که ناپلئون  ژوئن، ضمن آنکه کنستان آدولف را براي ملکه اورتانس می 20در 

اي خاضعانه و  به تویلري بازگشت، کنستان نامهژوئیه، لویی  8در . دو روز قبل در واترلو شکست خورده است

شمرد که زبان فرانسه را عالی  مسئولیتی می پادشاه که او را جوان ولگرد و بی. آمیز نزد او ارسال داشت معذرت

همۀ اهالی پاریس از او اجتناب کردند و طنزها و . نویسد، فرمان عفوي صادر کرد که موجب شگفتی همگان شد می

کار و آینده و «اي که به مادام رکامیه نوشت او را به سبب آنکه  کنستان در نامه. رباره او ساختندهایی د هجویه

در اکتبر از پاریس بیرون آمده به سوي بروکسل رفت، و . را خراب کرده است مورد عفو قرار داد] کنستان[او » شهرت

. کرد و او در آنجا دست به انتشار آدولف زدبا شارلوت به انگلیس عزیمت  1816در آغاز سال . به شارلوت پیوست

  .اي در پیش گرفت درسپتامبر با همسرش به پاریس بازگشت و وارد سیاست شد و کار تازه
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IV - 1815- 1768: شاتوبریان   

  جوانی-1

  .رنه دوشاتوبریان در نظر معاصران فرانسوي خود بزرگترین نویسندة آن زمان بود -فرانسوا

رود، و امیل فاگه، که نمونۀ  به شمار می» مشهورترین نویسندة جدید ما « نوشت که وي  1849سنت ـ بوو در 

عصر شاتوبریان بزرگترین دوره در « نوشت که ) بدون توجه به ولتر ( 1887دیگري از بزرگان ادب است، در حدود 

عموماً نزدیک بودن زمان باعث جلب . »شود به بعد محسوب می)  1550حدود (  پلئیادتاریخ ادبیات فرانسه از عهد 

تفوق او حاکی از . رسد شود؛ با این حال ، تردید نیست که تسلط او بر ادب فرانسه به پایۀ ولتر می توجه بیشتر می

اي  آید؛ وي به اندازه ذهب به شمار میگونه که تفوق ولتر ناشی از غلبۀ فلسفه بر م غلبۀ مذهب بر فلسفه است، همان

اصوالً هر حالت فکري یا اجتماعی که پیش آید و با شور و . عمر کرد که تولد مجدد المذهبی را به چشم خود ببیند

آورد و بر اثر افراط  دهد و حالت مخالف خود را به وجود می هیجان ادامه یابد، بتدریج حس قبول خود را از دست می

.شود میر بار دیگر احیا بسیار نوع بش

سرباز و جهانگرد  1800از آغاز جوانی تا . شود زندگی و عمر من به سه پرده تقسیم می« : شاتوبریان نوشته است

ازگشت خاندان بوربون تا ، در زمان کنسوال و امپراطوري ، زندگی من وقف ادبیات شد؛ ب1814تا  1800بودم؛ از 

 1848ـ 1834( پردة چهارم و آرام دیگري نیز وجود داشته » .زندگی من سیاسی بوده است)  1833(روزگار کنونی 

شد ولی در  اي زنده ولی لطیف ، به وسیلۀ زنان مهربان نگهداري می که ضمن آن، قهرمان سه گانه به صورت خاطره) 

در حدود قرن یازدهم، . نام من در آغاز برین بود و سپس بریان نوشته شد«  .گشت غبار زمان از نظر ناپدید می

هنگامی که آن خانوادة  ».شدنشین شاتوبریان  خانوادة برین نام خود را به قصري در برتانی داد، و این قصر مرکز بارون

در . قصر و غرور خود را از دست داد، پدر به آمریکا رفت، و ثروت مختصري به دست آورد مغرور تقریباً همه چیز از

آپولین آنقدر برایش فرزند زایید که وي به صورت مردي درونگرا و افسرده درآمد، . دوبده ازدواج کرد بازگشت با آپولین

هاي زایمان و بیماریها را با پرهیزگاري مادرش درد. و این حال به آخرین پسر و تنها فرزند مشهور او انتقال یافت

در سن ـ مالو در ساحل مانش ) 1768سپتامبر  4( چهارتن از کودکانش قبل از تولد رنه . شدید تسکین بخشید

» . دانم بعد از تولد، هیچ مصیبتی را باالتر از به وجود آوردن بشر دیگري نمی«وي بعدها چنین گفت که . درگذشتند

این دو چنان صمیمانه با یکدیگر  .برد مانند رنه از بیماري زیستن رنج می همیشه مریض بود،خواهرش لوسیل، که 

مهی که از . کردند و بیماري زیستن چنان آنان را گرم در آمیخت که هر دو را نسبت به ازدواج دلسرد کرد زندگی می

اي ارزشمند بر  افزود، ولی خاطره آنها می خورد به افسردگی آمد، و امواجی که بر خانه و جزیرة آنها می سوي مانش می

.جاي نهاد

اش به ملکی در کومبور انتقال یافت و در نتیجه لقب کنت را به دست آورد، و  که رنه نه سال داشت، خانواده هنگامی

ا به دادند بن این زمان او را به دول دو برتانی فرستادند، و کشیشانی که به او درس می در. رنه ملقب به ویکنت شد

این عده براي او زمینۀ خوبی در تحصیالت  .اصرار مادرش کوشیدند که در او عالقۀ به شغل کشیشی را برانگیزند

در «. کالسیک فراهم ساختند، به طوري که پس از چندي توانست قسمتهایی از آثار هومر و گزنوفون را ترجمه کند

نوز پاکسازي نشده بود به دست آوردم، و اطالعاتی دربارة تصادفاً آثار هوراس را که ه …سومین سال اقامتم در دول

وحشت من از  …شناختم زیباییهاي ناشناختۀ جنس مخالفی کسب کردم که از آن فقط مادر و خواهرانم را می …

در آن حالت بیگناهی، همچنان با طوفانهاي یک شور و . هم در اخالق و هم در جسمم اثر گذاشت هاي جهنمی سایه

نیروي جنسی او، بدون هیچ گونه تماس » .کردم رس و نابهنگام و وحشتهاي ناشی از خرافات مبارزه میهیجان زود
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با جنس مخالف، تصویر زنی خیالی و در حد کمال را در نظرش مجسم کرد که با شدتی که ممکن بود وي را  معلومی

  .مبدل به فردي منحرف کند او را به طرز مرموزي سرسپردة آن زن ساخت

این فکر بود که اضطرابات پنهانی خود را نزد کشیش  شد، وي در آیین قربانی مقدس نزدیک می  زمان نخستین هرچه

که آن شجاعت را در خود احساس کرد که به چنین کاري دست بزند، کشیش مهربان او را  هنگامی. اعتراف کند

در مراسم عالی و هیجان  …روز بعد«. کرد را احساس می» شادي فرشتگان«وي در خود . دلداري داد و تبرئه کرد

حضور واقعی قربانی آیینهاي . انگیزي شرکت جستم که در کتاب روح مسیحیت بیهوده سعی در توصیف آن کردم

کردم که گویی فروغی  احساس می …مقدس در محراب در نظرم به همان اندازه آشکار بود که حضور مادر در کنارم

این  خاطرة «. سه ماه بعد کالج دول را ترك گفت» .لرزیدم مد و سجود برخود میاز فرط ح. در وجودم درخشیده است

مطالعات مبسوط وي دربارة مسائل مذهبی سؤاالتی را در » .خواهد بود آموزگاران گمنام همیشه در نظرم گرامی 

اي به  رد که عالقهایمان در برابرش مطرح ساخت؛ الجرم شوق و ذوقش کاهش یافت، و نزد پدر و مادر اعتراف ک مورد

سالگی به کالج رن فرستاده شد تا دورة دوسالۀ آن را طی کرده براي خدمت در گارد  در هفده. حرفۀ کشیشی ندارد

، در بیست سالگی، در آنجا براي دادن امتحان در گارد دریایی حضور یافت، 1788در . دریایی در برست آماده شود

اي وي را وحشتزده کرد که نزد پدر و مادر خود در  یایی فرانسه به اندازهولی مناظر زندگی و انضباط در نیروي در

تخفیف مالمتهاي آنان بود که حاضر شد وارد کالج دینان شود و خود را براي  کومبور بازگشت، و شاید به منظور

سرانجام با  ».خواهم دانستم چه می کوشیدم دفع الوقت کنم، زیرا نمی حقیقت آنکه می«. پیشۀ کشیشی آماده کند

با او به شکار رفت، و ناظر سقوط . سپس او را به حضور لویی شانزدهم معرفی کردند. درجۀ افسري وارد ارتش شد

انقالب همۀ مناصب و القاب و حقوق فئودالی را ملغی  1790اینکه در   باستیل بود؛ با انقالبیون همراهی کرد، تا

د، رأي به پیوستن به ارتش انقالبی داد، وي از مقام خود چشم کر پس از آنکه هنگی که در آن خدمت می. ساخت

عازم امریکا شد، و اعالم  1791آوریل  4پوشید، و با دارایی مختصري که پس از مرگ پدرش باقی مانده بود در 

ز این هنگام فکري آزاد و وارسته ا  در«. داشت که خواهد کوشید راهی از شمال غربی به قسمت قطبی امریکا بیابد

به بالتیمور رسید؛ تا فیالدلفیا پیش رفت؛ با رئیس جمهور واشینگتن  1791ژوئیۀ  11شاتوبریان در » .مذهب داشتم

هاي عظیمش خنداند؛ به آلبنی رفت؛ راهنمایی را اجیر کرد؛ دو رأس اسب خرید، و مغرورانه  شام خورد؛ او را با نقشه

اي بود از کوه، دریاچه، و جویبار در آفتاب  مجموعه - ی افتادوي از عظمت مناظر به شگفت. به سوي غرب پیش راند

این فضاهاي آزاد و زیایی طبیعی آنها به نشاط درآمد، و آنها را پناهگاهی براي فرار از تمدن و نگرانیها و   از. تابستان

عنوان سفر به آمریکا  اي ثبت کرد که بعدها آن را با خاطرات خود را نیز در یادداشتهاي روزانه. اضطرابات آن دانست

  :داد این کتاب زیبایی دل انگیز سبکش را نشان می  .تصحیح و منتشر کرد

کند، و بدون فکر و قصد به  گذرم که در برابرم پرواز می اي می مانند پرنده! اي آزادي ابتدائی، سرانجام تو را بازیافتم

اینک من به صورتی هستم که خداي متعال مرا   .آید، و هیچ ناراحتی جز انتخاب سایۀ درخت ندارد حرکت در می

ها  گذرم، در حالی که ساکنان رودخانه کنم؛ با فتح و پیروزي از روي آبها می بر طبیعت فرمانروایی می: آفریده است

گویند، و جنگلها  خوانند، و جانوران زمین به من تهنیت می کنند، و موجودات هوا برایم سرود می مسیر مرا دنبال می

آیا بر روي پیشانی فردي از اجتماع مهر جاودانی اصل ما رغم زده . کنند اي درختان خود را ضمن حرکتم خم میسره

شده است یا بر پیشانی من؟ پس بشتابید و در شهرهاي خود پنهان شوید، بروید و از قوانین ناچیز خود اطاعت کنید، 

اي و براي فرمانروایی یکدیگر  ا غارت کنید؛ به خاطر کلمهنان خود را با عرق جبین به دست آرید، یا نان تهیدستان ر

را بکشید؛ وجود خدا را مورد تردید قرار دهید، یا او را به صورتهاي خرافاتی بپرستید؛ اما من در تنهایی به سرگشتگی 

د ماند؛ شود؛ حتی یک رشته از افکار من در زنجیر نخواه دهم؛ حتی جلو یک ضربان قلبم گرفته نمی خود ادامه می
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مثل طبیعت آزاد خواهم بود؛ هیچ فرمانروایی نخواهم داشت جز کسی که شعلۀ خورشیدها را برافروخت، و با یک 

آزادي، : خورد این عبارت همۀ ارکان و اجزاي نهضت رمانتیک به چشم می  در. ضربۀ دست افالك را به گردش درآورد

شهرها و مبارزة بشر با بشر براي نان یا قدرت؛ طرد کفر و اعتناهی به  طبیعت، عالقه به همه موجودات زنده؛ بی

از لحاظ ادبیات، مهم نبود که . …خرافات؛ پرستش خدا در طبیعت؛ فرار از هرگونه قانونی غیر از قانون االهی

ایمان مذهبی خود را از دست بدهد یا بسیاري از توصیفهایش تخیلی باشد نه واقعی، یا صدها اشتباه،   شاتوبریان

اینجا به   اش کشف شود؛ نثري که در غراق، یا مطالب غیرممکن، به وسیلۀ منتقدان فرانسوي یا امریکایی، در سفرنامها

را به طپش انداخت؛ نثر فرانسه از زمان روسو یا برناردن  -و هم قلب بسیاري از مردان -خورد قلب زنان چشم می

این قدر بیهوده به نظر  جالل و شکوه را نداشت، و تمدن  این حد شیوا و زیبا نبوده، و طبیعت آن  پیر تا- دوسن

نهضت رمانتیک اینک در انتظار آن بود که فردا امریکایی سرخپوستی به نحوي مؤثر و قاطع، به عنوان . آمد نمی

شاتوبریان . فرمانرواي بهشت و مظهر دانایی جلوه کند، و مذهب به منزلۀ مادر اخالق و هنر و رستگاري معرفی شود

.اندکی بعد، یکی را در آتاال و رنه، و دیگري را در روح مسیحیت نشان داد

مند شد، به صورت  آننداگا بهره هندیشمردگانایالت نیویورك گذشت، از مهمان نوازي بعضی از  شاعر جهانگرد از

روز دیگر، که محسور در کنار . زمین خوابید، و غرش کر کننده آب را شنیدبدوي در مجاورت آبشار نیاگارا روي 

؛ و چون مشتاق »اشتیاقی بی اراده داشتم که خود را در آغوش امواج بیندازم«: ایستاده بود، گفت رودخانۀ خروشانی

و یکی از بازوانش اي بزحمت پائین رفت و پایش غلتید و افتاد  تماشاي آبشارها از پایین بود، از سراشیبی صخره

پس از آنکه به هوش آمد، از رؤیاي . هندیشمردگان او را باال کشیدند و به جاي امنی بردند. شکست و بیهوش شد

این  در . خویش در مورد کشف یک راه شمال غربی دست برداشت، به طرف جنوب رفت و به رودخانۀ اوهایو رسید

این  ه به دنبال رودخانۀ اوهایو تا میسی سیپی و به دنبال گوید ک وي می. شود مشکوك می نقطه سفرنامه کمی

رودخانه نیز تا خلیج مکزیک و از آنجا پس طی صدها کیلومتر راه و گذشتن از روي دهها کوه تا فلوریدا پیش رفته 

ی را که داده منتقدان با مقایسۀ مسافتها و وسایط نقلیه و زمان، قصۀ او را باورنکردنی دانسته، و شرح زیا و گیای. است

اند؛ اما گذشت یک قرن ممکن است طبیعت وحشی را کامالً  است کامالً برخالف جانوران و گیاهان آن مناطق شمرده

  .تغییر داده، و حتی بر اثر کشاورزي و استخراج معدن صورت زمین را نیز عوض کرده باشد

غربی و به طرف سرزمین چیلیکوت رفت  پس از مدتی اقامت نزد هندیشمردگان سمینول، شاتوبریان به سوي شمال

 22(در آنجا بود که در یک روزنامۀ انگلیسی از فرار لویی شانزدهم به وارن . ایلینوي کنونی در آن قرار دارد ایالت که

آگاه شد، و احساس ناراحتی کرد که ممکن است جان آن پادشاه اسیر هر روز در معرض خطر قرار ) 1791ژوئن 

، پس از نه ماه 1792ژانویۀ  2در » .به فرانسه بازگرد؛ و بی درنگ به سفر خود خاتمه دادم: مبه خود گفت«. گیرد

  .غیبت، به فرانسه بازگشت، در حالی که بیش از بیست و سه سال نداشت

تکامل -2

شاتوبریان تقریباً همۀ سرمایۀ خود را از دست داده، و در کشوري که مخالف ویکنتها بود و به طرف جنگ و 

خواهرانش به او توصیه کردند که به خاطر پول . رفت، متحیر و متزلزل مانده بود تارهاي ماه سپتامبر پیش میکش

این دو در   .ازدواج کند، و عروسی هفدهساله برایش یافتند به نام سلست بویسون دوالوینی، که ثروت متوسطی داشت

هاي بسیار  ۀ تغییرات احوال و با وجود معشوقهسلست محجوب در هم. با یکدیگر ازدواج کردند 1792فوریۀ  21

شوهر، و همچنین ده سال کشمکش وي با ناپلئون که مورد ستایش سلست بود به رنه وفادار ماند، و سالها بعد بود 

قسمتی از ثروت زنش که . سپس به پاریس رفتند تا نزد خواهرانش لوسیل و ژولی زندگی کنند. که رنه عاشق او شد
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ۀ کلیسا سرمایه گذاري شده بود ضمن مصادرة امالك کلیسا به وسیلۀ دولت انقالبی از دست رفت؛ در اوراق قرض

  . ها بر باد داد قسمت دیگر را رنه در قمارخانه

مهاجران فرانسوي هنگی جهت پیوستن به اتریش و براي . آوریل مجلس مقنن به اتریش اعالن جنگ داد 20در 

خود را موظف به . این کار است بریان اگر چه کامالً مطمئن نبود که مایل به شاتو. سرکوبی انقالب تشکیل دادند

آنگاه همسر و خواهرانش را در پاریس یعنی شهري گذاشت که بزودي . پیوستن به اشراف هم طبقۀ خود دانست

ر محاصرة صدها تن از اشراف را زندانی و قتل عام کرد؛ به کوبلنتس رفت، در ارتش مهاجران نامنویسی کرد، و د

چون رانش زخم برداشته بود، با افتخار از خدمت ارتش معاف ). 1792اول سپتامبر (بیهودة تیونویل شرکت جست 

بیشتر راه را  - توانست از طریق فرانسۀ مسلح به همسرش بپیوندد، به طرف اوستاند روانه شد اینکه نمی شد و نظر به 

یلۀ یکی از عموهایش پرستاري شد و تندرستی خود را باز یافت، و پیاده طی کرد؛ به جزیرة جرزي راه یافت، به وس

  .به انگلیس گریخت 1793در مه 

آب و هواي بیمار خیزي که گرفتار آن بودم، و خیاالت رمانتیکی «در آنجا بود که با فقر و فاقه آشنا شد و ، علی رغم 

اي که دولت انگلیس به مهاجران  ز پذیرفتن اعانهوي ا. ، آن را بخوبی تحمل کرد»پروردم که در بارة آزادي در سر می

عاشق یکی از . روزي زندگی کرد اي شبانه داد امتناع ورزید، و با تعلیم خصوصی زبان فرانسه و با زیستن در مدرسه می

پدر و مادرش به او پیشنهاد . آیوز شد که در مقابل عشق او عکس العمل مناسبی نشان داد  شاگردان به نام شارلت

دراین ضمن خبر رسید که زن و . دند که با شارلت ازدواج کند، ولی او مجبور شد که به داشتن همسر اعتراف کندکر

این زن  اند؛ برادر بزرگش، زنش و مالزرب که مردي قهرمان و پدر بزرگ  مادر و خواهرانش در فرانسه زندانی شده بوده

همسر خود او و خواهرانش تنها در پایان دورة وحشت با . ددر زیر گیوتین جان سپرده بودن 1794آوریل  22بود در 

کرد که  لوسیل متوجه تسلط شاتوبریان بر کلمات و ذوق ادبی او بود و برادر را تشویق می .سقوط روبسپیر رها شدند

 صفحۀ آن، 2383این مدت در انگلیس حماسۀ عظیم منثوري را آغاز کرد به نام ناچز، و در  در طی . نویسنده شود

.رؤیاهاي رمانتیک و ستایش خود را از هندیشمردگان آمریکایی شرح داد

تحت عنوان مقالۀ تاریخی، ) 1797(از آنجا که مایل بود به عنوان فیلسوف شهرت یابد، در لندن کتابی منتشر کرد 

فکار گردآوري شده این اثر که از لحاظ نظم ضعیف، ولی از لحاظ ا . سیاسی، و اخالقی دربارة انقالبهاي قدیم و جدید

شاتو بریان عقیده داشت که انقالبات به . رفت غنی بود، براي جوانی بیست و نهساله کار قابل توجهی به شمار می

شود و از طریق هرج و  دهد که از شورش آغاز می منزلۀ طغیانهاي ادواري است و همیشه یک منحنی را تشکیل می

انیان پادشاهان خود را خلع کردند، حکومتهاي جمهوري تشکیل دادند، و مثال، یون. گردد مرج به استبداد منتهی می

سپس تسلیم اسکندر شدند؛ رومیها نیز شاه خود را برانداختند، یک جمهوري تشکیل دادند و سپس مطیع و منقاد 

. پیش بینی کرد این وضع را دربارة ناپلئون این مورد نیز، دو سال قبل از هجدهم برومر، شاتوبریان  قیصرها شدند؛ در 

را نو جلوه  اي است یا صورت بزرگ شدة همان دایره، با حواشی و تعلیقاتی اضافی که چیز قدیمی تاریخ به منزلۀ دایره

پیشرفت واقعی وجود ندارد؛ علم افزایش . ماند دهد؛ صفات خوب و بد افراد علی رغم چنان تحوالت عظیم باقی می می

تصور باطل » کمال نامحدود بشر«ایمان عصر روشنگري به  .کنند زي که تغییر نمییابد، ولی فقط براي خدمت غرای می

عصر روشنگري موفق به تحلیل ) اي که بیشتر خوانندگان را تکان داد نتیجه(این  با وجود . اي بیش نیست کودکانه

آن قرن صلحهاي  بردن مسیحیت شده بود؛ احتمال ندارد که مذهب روزگار جوانی هرگز بتواند خود را از تأثیر

به عقیدة (پس چه مذهبی جانشین مسیحیت خواهد شد؟ شاید هیچ مذهبی . سیاسی و جنگهاي روشنفکرانه برهاند

آشوب عقالنی و سیاسی، تمدن اروپایی را تحلیل خواهد برد، و آن را به روزگار بربریت که از آن ). آن شکاك جوان
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وزه وحشی اند به تمدن خواهند رسید، از عظمتها و انقالبات متوالی که امر خارج شده بود بازخواهد گرداند؛ اقوامی

  . خواهند گذشت، و به نوبۀ خود به بربریت سقوط خواهند کرد

گفتند اشرافیت و مذهب یا باید با  اي را که می این کتاب باعث شهرت شاتوبریان در محافل مهاجران شد، ولی عده

این انتقادات اثر خود را در شاتوبریان به جاي نهاد،  . ند به وحشت انداختهم باشند یا در صورت جدایی، از بین برو

اي از خواهرش ژولی از پاریس رسید که در اول  این هنگام نامه در .زیرا آثار متأخرش بیشتر در دفاع از همین اصل بود

  :برداین نامه شاعر را سخت تکان داد و در اندوهی عمیق فرو  . نوشته شده بود 1898ژوئیۀ 

اید،  دانید که چقدر باعث اشگریزي مادر گرامیمان شده نمی. …دوست عزیز، هم اکنون بهترین مادر را از دست دادیم

  اطالع از - این اشتباهات در نظر کسانی که نه تنها مدعی پرهیزکاري بلکه اهل استداللند مایۀ تأسف است  و چقدر

  داشت که دست از نویسندگی بردارید؛  ز کنید، و شما را بر آن میکرد که چشمانتان را با این قول به شما کمک می

و اگر خدا از دعاهاي ما به رقت درآید و به ما اجازه دهد که به یکدیگر بپیوندیم، شما در میان ما تمام سعادتی را که 

. توانیم داشته باشیم خواهید یافت در روي زمین می

اینکه خواهرش ژولی نیز  اي دیگر همراه آن بود حاکی از  ت داشت نامهاین نامه را دریاف که شاتوبریان  هنگامی

: داند این پیامها می وي در مقدمۀ کتاب روح مسیحیت تغییر کاملی را که در کتاب آمده ناشی از . درگذشته است

گریستم . …شدماي به من وارد آورد؛ عیسوي  این مرگی که براي تعبیر مرگ به کار رفت، ضربه این دو آوا از گور، «

این  این اعترافات شاعر دستخوش شک و تردید شود، ولی باید قبول کرد که  ممکن است خواننده از  ».ایمان آوردم و

احتماالً شاتوبریان، که در وجودش جنبۀ . تغییر ناگهانی و هیجان انگیز با صداقت و صمیمیت قرین بوده است

ایمانی به عیسویت گرایید به یک  رایندي را که تحت تأثیر آن از بیفیلسوفی هرگز از جنبۀ شاعري متمایز نبود، ف

اینجا عیسویت را نخست زیبا، سپس اخالقاً مفید، و سرانجام، با وجود نقایص آن، سزاوار  در . لحظه نسبت داده است

ی قرار گرفت های در سالهاي آخر قرن هجدهم، شاتوبریان تحت تأثیر نامه. دانسته است توجه شخصی و حمایت عمومی

وي براي شاتوبریان فساد اخالقی رایج در فرانسه را در آن . که از سوي دوستش لوئی دوفونتان دریافت داشته بود

فونتان . روزگار شرح داده، و عالقۀ روزافزون مردم را به بازگشت به کلیساها و کشیشان خودشان یادآور شده بود

  .راري مذهب کاتولیک خواهد شداین اشتیاق موجب برق عقیده داشت که بزودي 

شاتوبریان تصمیم گرفت که سخنگوي آن نهضت باشد، و بر آن شد تا در دفاع از مسیحیت مطالبی نه با عبارات 

هاي شیرین و دلفریبی که در  مهم نبود که آن قصه. و فلسفی، بلکه با اصطالحات اخالقی و هنري بنویسد علمی

شد، و تا  اي بود تا تاریخی؛ در هر حال، باعث شیفتگی و الهام می جنبۀ افسانهگفتند بیشتر داراي  جوانی به ما می

موسی که نظم اجتماعی ما، و بنابراین تمدن مسیحی، بر پایۀ آن بنا نهاده شده بود » احکام عشره«اي ما را با  اندازه

اعی خود را کنترل کنند و هاي غیر اجتم اگر اعتقاداتی را که به مردم کمک کرده است تا انگیزه. داد وفق می

ایم؟  آیا مرتکب بزرگترین جنایات نشده  ستمگري، بدي، رنج، و مرگ غیر قابل اجتناب را متحمل شوند از آنان بگیریم

روح من مرا «: شاتوبریان در آخرین خاطرات خود هم تردیدهاي خود را بیان کرده و هم ایمانش را شرح داده است

عظمت، بدبختی، مردمان،  - هیچ چیز، حتی خودم، عقیده نداشته باشم، و همه چیز را کند که به متمایل به این می

دهد که  این، بر روح من غریزة تعقل مستولی است، و به آن دستور می با چشم حقارت بنگرم؛ با وجود  -پادشاهان را

فونتان  1800در اوایل سال » .ارمذهب، عدالت، انسانیت، برابري، آزادي، و افتخ: تسلیم آنچه که ظاهراً زیباست بشود

توانست کاري کند که به آن  فونتان مورد محبت کنسول اول بود، و می. از شاتوبریان دعوت کرد که به فرانسه بازگردد

آیین کاتولیک بود؛ کتاب خوبی دربارة مزایاي عیسویت ممکن   ناپلئون نیز در فکر برقراري. جوان مهاجر آسیبی نرسد

.هاي اجتناب ناپذیر ژاکوبنها به مقابله بپردازد ند که با طعنهبود به او کمک ک
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ادبی معرفی کرد که  فونتان او را به انجمنی . ، شاتوبریان به همسر خود و لوسیل در پاریس پیوست1800مۀ  16در 

زیر مارك دومونمورن و- این زن نحیف ولی زیبا دختر کنت آرمان . شد در خانۀ کنتس پولین دوبومون تشکیل می

وي پس از مدت کوتاهی معشوقۀ شاتوبریان . سابق امور خارجۀ لویی شانزدهم بود که بعد در زیر گیوتین جان سپرد

وي زمان را . این زن و بنا به تشویق او بود که شاتوبریان کتاب روح مسیحیت را به پایان رساند در خانۀ ییالقی . شد

 1801دانست؛ ولی در  افل فرهنگی مخالفی بود مساعد نمیبراي انتشار کامل کتابی که شکاکیت رایج در مح

اي دربارة فضیلت عیسویت و عشق رمانتیک در  اي از آن را در صد صفحه تحت عنوان شرح مختصر و ساده خالصه

این خالصه بی درنگ او را به صورت نقل محافل ادبی فرانسه و معبود زنان و فرزند محبوب  . پاریس منتشر ساخت

  .یا شده درآوردکلیساي اح

صحنه نخستین در لویزیانا ترتیب شده است که در آن . وي آن را آتاال، یا عشقهاي دو نفر وحشی در بیابان نامید

. هنگام مسکن هندیشمردگان ناچز بود؛ قصه گو، رئیس قبیلۀ شاکتاس است که مردي است سالخورده و نابینا

مخالف افتاد و محکوم به سوختن شد، ولی به وسیلۀ آتاال که کند که در جوانی به دست قبیلۀ  شاکتاس حکایت می

گریزند؛ در نتیجۀ  این دو از طریق باتالقها و جنگلها، کوهها و جویبارها می . اي سرخپوست بود نجات یافت دوشیزه

د، ولی آی شوند؛ شاکتاس درصدد ازدواج با او بر می و بر اثر خطرهاي مشترك، دلباختۀ یکدیگر می مجالست و همدمی

سپس با یک . پذیرد، زیرا عهد کرده است که بکارت خود را تا ابد به خاطر مادر محتضرش حفظ کند آن دختر نمی

شود که عشق نوعی سرمستی است، و ازدواج سرنوشتی بدتر از  وي متذکر می. کنند مبلغ مذهبی پیر مالقات می

آتاال که میان مذهب و . کند زگاري دختر حمایت میترتیب با مسخره کردن عشق و ازدواج، از پرهی مرگ؛ و، بدین

شود، ولی آن مبلغ  شاکتاس پریشان خاطر می. کند میل جنسی گرفتار است، مشکل خود را با خوردن زهر حل می

  :اي از زندگی است دهد که مرگ، نجات فرخنده مذهبی به وي تذکر می

ام که از رؤیاهاي سعادت فریب نخورده، و هیچ  دیدههرگز مردي را ن …این همه سال که عمر کرده ام، علی رغم «

 ساواناهايروحی که به ظاهر بسیار آرام است به چاههاي طبیعی . نهانی نداشته باشد قلبی را نیافته ام که زخمی

کنید، تمساح بزرگی را  ، ولی وقتی که به عمق آنها نگاه میآید سطح آنها به نظر آرام و پاك می: فلوریدا شباهت دارد

توصیف شاتوبریان از مراسم تدفین آتاال و دست به دست هم دادن کشیش و » .کند بینید که از آب چاه تغذیه می می

کافر براي پوشاندن جسد او با خاك از زیباترین قطعات ادبیات رمانتیک است؛ همچنین موضوع یکی از تابلوهاي 

. به گریه انداخت 1808از اهالی پاریس را در  تریوزون، که نیمی-بزرگ دورة ناپلئون شد به نام تدفین آتاال، اثر ژیروده

اي شدید بود که مانع برانگیختن تحسین کامل منتقدان  هنوز سنن کالسیک به اندازه 1801ولی در فرانسه سال 

اینکه از عشق و  زدند؛ و از  سته به صنایع بدیعی آن لبخند میبسیاري از آنان به عبارات آرا. براي آن داستان شد

مذهب و مرگ براي تهییج قلبهاي شکسته یا جوان استفاده شده، و طبیعت با حاالت مختلف آن به عنوان چیزي 

ز صداها، اي دیگر از کلمات ساده، آهنگ موزون، ا اما عده. گرفتند ایراد می مالزم لذات و آالم بشري به کار گرفته شده 

ساخت، تمجید  شکلها، و رنگهاي زیاوگیا، از کوهها و جنگلها و جویبارهایی که زمینۀ زندة داستان را فراهم می

اینک فرانسه براي شنیدن ستایش از مذهب و پاکدامنی  . بردند کردند و جمع کثیري از خوانندگان از آنها لذت می می

.ظاهراً فرصت مناسبی براي انتشار روح مسیحیت پیش آمده بود. کند ناپلئون قصد داشت با کلیسا آشتی. مساعد بود

  »روح مسیحیت« -3

: نوشته است 1865ژول لومتر در . و در هفتۀ اعالم کنکوردا انتشار یافت 1802آوریل  14این کتاب در پنج جلد در 

اي  فونتان در مقاله» .فرانسه بود توانم داوري کنم، کتاب روح مسیحیت بزرگترین توفیق در تاریخ ادب تا آنجا که می«

اي ابراز داشت و آن را جزء آثار عالی  که در روزنامۀ مونیتور انتشار داد نسبت به آن کتاب نظر مساعد و دوستانه
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از آن لحظه به بعد، مؤلف احساس کرد . انتشار یافت که به ناپلئون اهدا شده بود 1803از آن در  چاپ دومی. شمرد

  .ا مرد عصر است که خود باید بر او تفوق یابدکه بوناپارت تنه

باشند، ولی  به معناي روح می Genieاست که کلمه  Le Genie de Christianlsmeاین کتاب  عنوان اصلی 

اینجا مقصود مذهبی است  داراي یک معنی اصطالحی به عنوان جنبۀ مشخص و روح خالق ذاتی مذهبی است، و در 

شاتوبریان قصد داشت که بر عصر روشنگري . ایجاد کرده و پرورش داده بود ان و روم را که تمدن اروپاي بعد از یون

این طریق خط بطالن بکشد که ثابت کند در مسیحیت آن قدر حسن تفاهم نسبت به نیازها و  قرن هجدهم از 

و نظم اجتماعی  شود، و آن قدر اخالق شخصی هاي مختلف داده می غمهاي بشر وجود دارد، آن قدر به هنر انگیزه

گیرد که همۀ پرسشهاي مربوط به اعتبار اصول و سنتهاي کلیسایی در درجۀ دوم اهمیت واقع  مورد تأیید قرار می

آیا مسیحیت یک تکیه گاه بیکران الینفک، و اجتناب ناپذیر تمدن غرب   :این باشد که پرسش واقعی باید . شوند می

شاتوبریان داشت، ممکن بود نخست به شرح فساد اخالقی و اجتماعی  اگر کسی فکري منطقی تر از فکر هست یانه؟

ولی شاتوبریان . و سیاسی فرانسۀ انقالبی بپردازد که از آیین کاتولیک جدا شده بود و سیماي آن را توصیف کند

او  مردي احساساتی و عاطفی بود، و شاید حق داشت چنین فرض کند که اکثر فرانسویان، از زن و مرد، بیشتر به

یک مذهب مستبد را » رسوایی«شباهت داشتند تا به ولتر و سایر فیلسوفانی که آنقدر زحمت کشیده بودند که 

) خردگرایی(خواند، و به مراتب بیش از روسو علیه راسیونالیسم  شاتوبریان خود را ضد فیلسوف می» .درهم بشکنند«

این رو با  از . گرفت کرد به باد انتقاد می نگري دفاع میداد و مادام دوستال را که از عصر روش عکس العمل نشان می

.استعداد از احساس و عاطفه شروع کرد، و خرد را گذاشت تا پس از آنکه احساس راه را باز کرد، به راه بیفتد

نده، خداوند به عنوان پدر و آفرین: آیین کاتولیک یعنی تثلیث بیان داشت  ایمان خود را به رمز اساسی وي در آغاز، 

اینجا نباید   در. القدس روشنگر و پاك کننده از گناه خداوند به عنوان پسر و نجات دهنده، و خداوند به عنوان روح

ایمان به خدایی باهوش، زندگی به صورت کشمکشی بیرحمانه   نگران اعتبار موضوع بود؛ مهم آن است که بدون

گیرد؛ پیري  واج جنبۀ شرکتی سست بنیاد و متزلزل به خود میشود؛ ازد درخواهد آمد؛ گناه و تقصیر غیرقابل عفو می

آیینهاي . شود آید؛ و مرگ رنج و عذابی مکروه و اجتناب ناپذیر می به صورت از هم پاشیدگی غم انگیزي در می

 مراحل رشد و نمو دشوار و-غسل تعمید، توبه، آیین قربانی مقدس، تأیید، ازدواج، تدهین نهائی، رتبه بخشان- مقدس

آورد، که هر کدام از آنها با هدایت  مرگ و فناي نفرت انگیز بشر را به صورت مراحل پیشرفتۀ تکاملی روحانی در می

اي نیرومند و مطمئن  یابد؛ همچنین خرد ناچیز را، با عضویت در جامعه تشریفاتی و قرو کمالی می کشیشان و مراسمی

گناه و شفاعتگر، و  اي نجاتبخش و دوست داشتنی، و مریم بیکند که به عیس و متشکل از افرادي مؤمن، تقویت می

ایمان، بشر از بدترین عذابها که بیهوده بودن در  این  با . ایمان دارند خداي عاقل و قادر و ناظر و بخشاینده و بخشنده

  .یابد جهانی بیهوده است نجات می

از : کند دهد مقایسه می نچه که مسیحیت تعلیم میکنند با آ شاتوبریان سپس فضایلی را که فیلسوفان کافر توصیه می

ایمان، امید، و  که همگی از لحاظ پیشرفت فرد مهم است؛ از طرف دیگر،  –یک طرف، بردباري، اعتدال، و احتیاط 

. شمارد اي که زندگی را عالی، و پیوستگی اجتماعی را مستحکم، و مرگ را رستاخیزي می عقیده –دستگیري 

فیلسوفان را دربارة تاریخ که عبارت از کشمکش و شکست افراد و گروههاست با نظریۀ مسیحان شاتوبریان نظریۀ 

گوید که مسیحیان تاریخ را به منزلۀ کوشش بشر براي جلوگیري از گناهکاري  کند، و می دربارة تاریخ مقایسه می

ایمان داشته باشیم که   است که پس بهتر. باشد که از اصل شریر است دانند که مربوط به طبیعت بشري می ذاتی می

اینکه بگوییم آنها تراکمهاي تصادفی صخره و غبار، پایدار ولی بیمعنی،  تا  دارند میآسمانها عظمت خداوند را اعالم 

چارپایان را دید و احساس نکرد که در نمو  توان زیبایی بیشتر پرندگان و بسیاري از و چگونه می. زیبا ولی گنگند
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اصول : در مورد اخالق، قضیه در نظر شاتوبریان روشن بود سریع و شکلهاي دلفریبشان نوعی الوهیت وجود دارد؟

هیچ اصولی که واقعاً . اخالقی ما باید به تصویب خداوند برسد، وگرنه در برابر طبیعت بشر درهم فرو خواهد ریخت

ته باشد داراي آن قدرت کافی نیست که غرایز غیر اجتماعی را تحت کنترل قرار دهد؛ ترس از خدا اساسی بشري داش

این عشق باید به وسیلۀ پدران و  این، آن ترس و  گذشته از . آغاز تمدن است، و عشق به خداوند هدف اخالقیات

خدایی ندارند، آموزگارانی که مورد حمایت پدران و مادرانی که . مادران و کشیشان از نسلی به نسلی دیگر انتقال یابد

کشیشان و داراي عقیدة مذهبی نیستند خواهند دید که خودخواهی و هیجان و حرص، که از لحاظ ابتکار نامحدود 

اگر آینده و جهانی دیگر نباشد اخالقیاتی هم وجود نخواهد «سرانجام، . است، نیرومندتر از کلمات غیر ملهم آنهاست

  .ري باید باشد که پاداش مشقات پرهیزگاري بر روي زمین را بدهدجهان دیگ» داشت

مرهون حمایت آن؛ از خانواده و  –تقریباً به کلی مرهون کلیساي کاتولیک است ) به عقیدة شاتوبریان(تمدن اروپایی 

شیش؛ از الهام مدرسه؛ از تعلیم فضایل مسیحیت؛ از جلوگیري از خرافات و ارشاد مردم؛ از فرایند شفابخش توبه نزد ک

هنرمندان قرون وسطی عاقالنه از تعقیب بدون نقشۀ حقیقت به خاطر خلق . بخشیدن به ادبیات و هنر و تشویق آنها

 پارتنوناند، و در کلیساهاي جامع به سبک گوتیک نوعی معماري به وجود آوردند که برتر از  زیبایی چشم پوشیده

کتاب . کند ادبیات یونان و روم مزایاي بسیاري براي فکر و ذهن دارد، ولی انسان را گرفتار محظورات اخالقی می. بود

اي از لحاظ لطافت و تأثیر با  مقدس از آثار هومر بزرگتر است؛ پیامبران الهامبخش تر از فیلسوفانند؛ و چه افسانه

شد  ظاهراً کتابی مانند روح مسیحیت تنها مورد توجه کسانی واقع می یسه است؟زندگی و تعلیمات عیسی قابل مقا

این رو  از . ایمان آوردن را داشتند که، بر اثر زیاده رویهاي انقالب یا دشواریهاي زندگی، از لحاظ احساسات آمادگی

ت دنیاي انقالبی، که تحمل جوید از دس گفت که در آیین کاتولیک پناهگاهی می ژوبر فیلسوف، دوست شاتوبریان، می

این حکمت کودکانه در مورد علل غایی لبخند  چنان خوانندگانی شاید به . آن به سبب وحشتناك بودنش دشوار است

علی رغم بیرحمی، دربارة آنها، باز از محسور . …آواز پرندگان صریحاً براي گوشهاي ما خلق شده است«زدند که  می

اما آن خوانندگان چنان شیفتۀ زیبایی » .یرا مجبورند که فرامین خداوند را اجرا کنندکنند، ز ساختن ما خودداري نمی

پوشیدند،  چشم می» تثلیت«براي بیان  رحمتو آهنگ سبک کتاب مزبور شده بودند که از کمک گرفتن از االهگان 

اگر چه دالیل کتاب گاهی . گرفتند ش جمعیت، براي دفاع از تجرد کشیشان، نادیده مییا بیم مالتوس را از افزای

ضعیف بود، لطف زیاد داشت؛ حتی طبیعت، اگر پس از زمین لرزه، سیل، یا طوفان، نداي شاتوبریان را دربارة زیبایی 

.شد داد، شاد می خود گوش می

در آیین   شده و نه تا اواخر عمر نه براي توبه حاضر می 1801ز شود که ا آیا شاتوبریان واقعاً ایمان داشت؟ گفته می

اي  سیسموندي دربارة مکالمه. که حداقل تقاضاي کلیساي کاتولیک از پیروانش بود - کرده قربانی مقدس شرکت می

  :گوید انجام داده است چنین می 1813که با او در

این عالئم فساد را با عالئم فساد   دید، و سیا به چشم میشاتو بریان انحطاط جهانی مذهب را هم در اروپا و هم در آ

گرفت که ملتهاي اروپا همراه با  این موضوع چنین نتیجه می  وي از. …کرد شرکت در روزگار یولیانوس مقایسه می

شاتوبریان دربارة مذهب سخن . …از دیدن روحیۀ آزاد او به شگفتی افتادم. مذهبشان از میان خواهند رفت

کرد که هم خود او هم دیگران  براي نگاهداري کشور الزم است؛ فکر می] مذهب[وي اعتقاد داشت که  …گفت؟ می

  .ایمان داشته باشند  موظفند که

وي از آن بدبینی عهد شباب که . عجبی نیست که وي طی شصت سال، چنان بار تردید پنهانی را حمل کرده باشد

  ».بایستی متولد شده باشم نمی«: گفت در زمان پیري می. فتآن را در رنه شرح داده است هرگز رهایی نیا
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  »رنه«-  4

را نشان ) اگر نه صدقه(ایمان و امید   روح مسیحیت بیان عمدة نهضت رمانتیک در زمینۀ مذهبی بود، و بازگشت

سال تا . شد کرد؛ و موجب احیاي معماري گوتیک در فرانسه می داد؛ از شعر و هنر قرون وسطایی تمجید می می

اي از بدبینی،  این تعریف چهل صفحه  .، در پنج مجلد آن، نه تنها آتاال بلکه رنه نیز گنجانیده شده بود1805

اثر مزبور به صورت . کنندة یأس و نومیدي مهاجران و حاکی از شیفتگی جوانی شاتوبریان به خواهرانش بود منعکس

  .منبع و معیار هزاران نالۀ نومیدي خوش الحان درآمد

نه یک جوان فرانسوي اشرافی است که از فرانسه گریخته و، به امید فراموش کردن عشقی غیر مجاز، به قبیلۀ ر

گوید، وي را برآن  اش، شاکتاس، پس از آنکه قصۀ آتاال را براي او می پدر خوانده. سرخپوست ناچز پیوسته است

آزرد؛ و تنها نزد خواهر محبوبم آملی احساس  یدر حضور پدرم حجب و آزرم مرا م«: دارد که قصۀ خود را بگوید می

کشد، براي تسکین خاطر خود  که فهمید عشقش به خواهرش به جاي باریکی می هنگامی» .کردم راحتی و رضایت می

انداخت؛ گاهی ساعتها در کلیسایی خلوت » که بیابان وسیعی از آدم بود« - را در میان جمعیت شهر پاریس 

در میان کوهها و دشتها خواستار . است که او را از خیانت عشقش یا از بار زندگی رها کندخو نشست و از خدا می می

وي که شدیداً . توانست فکر مهربانی و زیبایی آملی را از سر بیرون کند تنهایی و عزلت بود، ولی هیچ جا نمی

زمانی که مشغول . د را بکشدخواست نزد او برود و عشق خود را ابراز دارد، تصمیم گرفت که با شرمساري، خو می

تنظیم وصیتنامۀ خود بود، آملی به تصمیم او پی برد، و به پاریس شتافت، و او را باز یافت، و دیوانه وار در آغوشش 

آنگاه آملی . به دنبال آن، سه ماه رفاقت و سعادت ممنوع گذشت» .پیشانی مرا با بوسه پوشاند«گرفت و به قول رنه 

ان شده بود، به دیري گریخت، و کلماتی تسلی آمیز به انضمام همۀ ثروت خود را براي او که دستخوش مالمت وجد

که  هنگامی. رنه به دنبال او رفت و از وي خواست که با او حرف بزند؛ ولی آملی حاضر به دیدن او نشد. به جاي نهاد

او زانو زد و دید که آملی در محراب آملی در صدد تصمیم گیري براي راهبه شدن بود، رنه به نمازخانه رفته نزدیک 

این بستر تیره و غم انگیز برخیزم؛ و برادرم  اي خداي مهربان، اجازه نده که از «: گوید بر روي زمین افتاده چنین می

این زمان به بعد هرگز   از» .را که هرگز شریک احساسات جنایتکارانۀ من نبوده است مورد الطاف بیکران خود قرار ده

. رنه دوباره به فکر خودکشی افتاده، ولی تصمیم گرفت که رنج شدیدتر زندگی را تحمل کند. را ندیدندیکدیگر 

این عبارت به صورت یکی از مضامین (کردم  در رنج و عذاب خود نوعی رضایت خاطر احساس می«: گفت می

رخالف شادي، حسی نیست با یک احساس شادي نهانی کشف کردم که غم، ب). کالسیک غم و اندوه رمانتیک درآمد

مالیخولیاي من جنبۀ مشغولیتی به خود گرفت که همۀ اوقات مرا به خود اختصاص داد؛ قلبم به  …که از بین برود

از آنجا که رنه از تمدن متنفر شده بود، تصمیم گرفت که خود » .و به طور طبیعی گرفتار مالل و بدبختی شد  تمامی

یکی از مبلغان مذهبی او . اي در پیش گیرد ي از قبایل هندیشمردگان، زندگی سادهرا در امریکا گم کند و مانند فرد

را به سبب فرو رفتن در خود مالمت کرد، و به او گفت که به فرانسه باز گردد و با خدمت به نوع بشر خود را 

داستان  ».ر لویزیانا تلف شدرنه بعداً، همراه با شاکتاس در قتل عام فرانسویان و هندیشمردگان ناچز د«اما . تطهیرکند

لکن باید توجه . اینکه وقایع آن غیر محتمل و جنبۀ احساساتی آن مبالغه آمیز است  به نحو زیبایی بیان شده است، اال

دانستند، و آن را براي اشکریزي  داشت که ده سالی بود که احساسات خفه شده بود؛ مردم غم و اندوه را خطرناك می

اینک که انقالب به پایان رسیده و امنیت برقرار شده بود، احساسات، آزادي خود را باز یافت و   شمردند؛ الزم نمی

در همان قرن بود، براي رنه دوشاتوبریان نیز » رنجهاي ورتر«مالیخولیاي رنه، که انعکاس . امکان اشکریزي پیش آمد

ادامه  هرلددر زیارت چایلد  1813و نیز در در اوبرمان اثر سنانکور منعکس شد،  1804به صورت حالتی درآمد، و در 

این کتاب کوچک یک نسل را   . این اثر ادا نکرده است کرد که حق او را در  یافت؛ شاتوبریان بایرن را مالمت می
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ها به  این قبیل قصه شد؛ قهرمان ) رمان(انگیز  گرفتار بیماري قرن کرد، و نمونۀ هزار، و شاید صدهزار، قصۀ غم

این حالت از   .این کلمه اقتباس کرده باشد شهرت یافت؛ و شاید هم نهضت رمانتیک نام خود را از ) قصه گو(رومانسیه 

.این زمان تا نیم قرن بعد، بر ادبیات و هنر فرانسه مستولی بود 

  شاتوبریان و ناپلئون -5

نبوغ شاتوبریان . اثري ساخته و پرداختۀ سرب و طالست، ولی طالي آن بیشتر است«پلئون، روح مسیحیت، به قول نا

وي به سهم خود آن اثر را به طرزي شایسته با کنکوردا » .بر هر چه که جنبۀ عظمت و ملی داشته باشد برتري دارد

ا به صورت فردي گرانقدر تلقی کرد، و این رو ترتیبی داد براي مالقات با نویسندة آن، و او ر  دانست، و از هماهنگ می

این مالقات را با فروتنی و افتخار  شاتوبریان ). 1803(وي را به عنوان دبیر اول سفارت فرانسه در رم به کار گماشت 

فاقد تجربه بودم، و هیچ اطالعی از دیپلوماسی عملی  به نظر او اهمیتی نداشت اگر در امور عمومی«: است ثبت کرده

اش به دنبال  پس از چندي، معشوقه» .ه عقیدة او بعضی از مغزها قادر به فهمند، و نیازي به شاگردي ندارندنداشتم؛ ب

، در حالی که به شاتوبریان که در کنارش بود توصیه کرده بود که )نوامبر 5(این شهر درگذشت  او به رم رفت؛ ولی در 

  . به نزد همسرش باز گردد

مغضوب سفیر کبیر فرانسه قرار گرفت که دایی ناپلئون بود و کاردینال فش نام  پس از چندي، مورد توجه پاپ و

این وضع  کاردینال مردي نبود که به . کند گفت که آن نویسندة برجسته مانند سفیر کبیر رفتار می فش می. داشت

یز شاتوبریان را به عنوان ناپلئون ن. این رو خواهش کرد که دستیارش را به جایی دیگر انتقال دهند تن در دهد، و از 

شاتوبریان براي بررسی اوضاع به پاریس رفت، ولی چون . به کار گماشت) در سویس(کاردار در جمهوري کوچک واله 

  :گوید شاتوبریان می. انگن باخبر شد، استعفاي خود را از خدمت سیاسی به ناپلئون تقدیم داشت/از اعدام دوگ د

نیروي پیمانشکنی خود به  رك گویم، خود را در سطح او قرار دادم، و او با تمام چون جرئت کردم که بوناپارت را ت

گاهی بر اثر ستایشی که در . …مخالفت علیه من برخاست، چنانکه من با تمام نیروي وفاداري خود علیه او برخاستم

طنتی، به طرف او جذب این فکر که شاهد تغییر جامعه هستم نه تغییر محض سلسلۀ سل  انگیخت، و بر اثر من برمی

گرفت؛ و اگر به طیب  شدم؛ اما طبیعتهاي متقابل ما، که از بسیاري جهات با یکدیگر متضاد بود، همیشه پیشی می می

. کردم کرد، من هم در مورد کشتن او احساس ندامت زیادي نمی خاطر دستور تیرباران مرا صادر می

و ) که علی رغم عشقبازیهایش مورد توجه او بود(بیماري همسرش  وي در نتیجۀ. ولی آسیبی فوري به او وارد نیامد

این حال دلفین دو کوستین را به عنوان  در . از دخالت در سیاست منصرف شد) 1804(مرگ خواهرش لوسیل 

بر آن شد تا ناتالی دونوآي را جانشین او کند، ولی ناتالی لطف خود را  1806در . معشوقۀ خویش اختیار کرده بود

شاتوبریان همسر خود را در ونیز به جاي نهاد و به کورفو، . وط به سفري به مکانهاي مقدس در فلسطین کردمشر

 1807و اسپانیا بازگشت و در ژوئن ) قرطاجنه(آتن، ازمیر، قسطنطنیه، و اورشلیم رفت، واز طریق اسکندریه، کارتاژ 

اي براي دو کتاب  نشان داد، و ضمن راه مواد و مایهاین سفر پرمشقت، از خود شجاعت و طاقت   در. به پاریس رسید

، و )1809(این دو کتاب عبارت بود از شهیدان دیوکلسین   .خود به دست آورد که شهرت ادبی او را تقویت کرد

  ).1811(سفرنامۀ از پاریس تا بیت المقدس 

آن هنگام مشغول مذاکرة صلح تیلزیت  که در(این دو مجلد، شاتوبریان مجادلۀ خود را با ناپلئون  ضمن آماده ساختن 

. این مقاله ظاهراً دربارة نرون و تاسیت بود . ادامه داد 1807ژوئیۀ  4اي در مرکوردوفرانس در تاریخ  با درج مقاله) بود

  :نمود ولی بسهولت دربارة ناپلئون و شاتوبریان قابل انطباق می

رسد؛  هاي بردگان و سخنان جاسوسان بگوش نمیکه در سکوت حقارت و خواري چیزي جز صداي زنجیر هنگامی

اندازه خطرناك است که مورد  لرزند، و مورد لطف او قرار گرفتن به همان که همگی در برابر جابر بر خود می هنگامی
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کند، زیرا  نرون بیهوده پیشرفت می. شود بیمهري او واقع شدن، انتقام گرفتن از طرف ملت به تاریخنویس سپرده می

کند،  ر داخل امپراطوري به وجود آمده است؛ وي به طور ناشناس در کنار استخوانهاي گرمانیکوس رشد میتاسیت د

اي عالی  گرچه وظیفۀ تاریخنویس وظیفه. سپارد و خداي عادل افتخار تسلط بر جهان را به دست کودکی گمنام می

دارد که اگر چه متروکند، قربانیهاي  است، خطرهایی نیز در بردارد؛ ولی محرابهایی مانند محراب شرافت وجود

هرگاه امکانی براي اقبال وجود داشته باشد، در آزمودن آن هیچ گونه قهرمانی الزم نیست؛ . …طلبند بیشتري می

رویهمرفته، شکست چه اهمیتی . اقدامات بزرگوارانه آنهایی است که نتیجۀ قابل پیش بینی آنها بدبختی و مرگ است

آیندگان جاري شود و دو هزار سال پس از ما دل جوانمردي را به طپش درآورد؟ ناپلئون پس   زباندارد اگر نام ما بر 

از بازگشت از تیلزیت به تاسیت جدید دستور داد که پاریس را ترك گوید، و به مرکوردوفرانس هم اخطار کرد که 

آنگاه به ملکی که در . دي مطبوعات شداین رو شاتوبریان از مدافعان سرسخت آزا از . مقاالت او را دیگر چاپ نکند

ولی . در شاتنه خریده بود رفت، واوقات خود را صرف آماده ساختن شهیدان براي انتشار کرد) دره گرگها(لو - او- واله

) 1809(در همین سال . از دستنوشتۀ خود عباراتی را که ممکن بود به عنوان توهین به ناپلئون تلقی شود حذف کرد

. ا دستگیر کردند، زیرا که پیامهایی از شاهزادگان مهاجر بوربون براي عمال آنها در فرانسه آورده بودبرادرش آرمان ر

ناپلئون آن نامه را بیش از حد گستاخانه دانست، و . اي به ناپلئون نوشت و از او براي آرمان تقاضاي عفو کرد رنه نامه

رنه لحظاتی چند . مارس تیرباران کردند 31اختند و در آن را در آتش افکند، آرمان را محاکمه کردند و مجرم شن

آرمان مرده بود، و صورت و جمجمه اش بر اثر گلوله : وي هرگز آن منظره را از یاد نبرد. پس از اعدام وارد شد

این واقعه، روز جمعۀ مصلوب کردن عیسی و به   تاریخ» .لیسید سگ قصابی خون و مغز او را می«متالشی شده بود، و 

.بود 1809ل سا

وي . شاتوبریان اندوه خود را در تنهایی دره به دست فراموشی سپرد و به تهیۀ خاطرات پس از مرگ مشغول شد

آغاز کرد، و بدون وقفه به آن کار ادامه داد زیرا آن را مسکنی در برابر کار، عشقبازي  1811این خاطرات را در   نوشتن

  نوشت، و انتشار آن اثر را تا پس از مرگ خود ممنوع اعالم داشت؛ از 1841آخرین صفحه را در . دانست و سیاست می

این خاطرات از لحاظ فکري، گستاخانه، از لحاظ احساسات، کودکانه و از   .این رو آن را خاطرات پس از مرگ نامید

پس از سقوط ناپلئون، کنند تا،  بینیم که عجله می مثالً در جایی رژة منصوبان ناپلئون را می. لحاظ سبک، عالی است

آقاي  -شرارت در حالی که بر بازوي جنایت تکیه زده بود وارد شد«. نسبت به لویی هجدهم سوگند وفاداري یاد کنند

در آن صفحات که سرفرصت نوشته » .تالران پاي به درون نهاد، در حالی که مسیو فوشه زیر بازوي او را گرفته بود

خورد؛ و وقایع جالب  شود، به چشم می ه آنهایی که در آتاال و رنه دیده میشده است توصیفهایی از طبیعت، شبی

  :و نیز صفحاتی پر از احساس وجود دارد. توجهی مانند حریق مسکو

در کودکی ما را با پستانهاي خود که پر از شیر و عسل است . آییم زمین، مادر دلفریبی است که از زهدان او بیرون می

میریم،  که می هنگامی …دارد؛ هاي خود را به ما ارزانی می مردي، آب خنک و محصوالت و میوهدر جوانی و . پرورد می

این ضمن   افکند، و در گشاید، و روپوشی از سبزه و گل بر روي بقایاي ما می زمین دوباره آغوش خود را به روي ما می

  .ه و دلپذیر درآردکند تا ما را دوباره به شکلی تاز در نهان ما را به جنس خود تبدیل می

تاریخ فقط تکرار همان حقایق است که در مورد «: درخشد انگیز است می اي فلسفی که معموالً غم گاهگاهی نیز بارقه

  .خاطرات پس از مرگ شاتوبریان پایدارترین اثر اوست» .رود افراد و اعصار مختلف به کار می

زمان پیروزیهاي ارتشهاي متفقین آنها را به مرزهاي فرانسه این  و در . برد در آرامش روستا به سر می 1814وي تا 

، به مقاومتی قهرمانه برخواهد انگیخت؟ شاتوبریان در 1792آیا پیشرفت آنها مردم فرانسه را، مانند سال . کشاند

بنشینی اي مؤثر انتشار داد تحت عنوان دربارة بوناپارت و بوربونها که هنگام عق پنجمین سالروز اعدام آرمان جزوه
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خود خدا علناً در رأس ارتشهاي «مؤلف به ملت اطمینان داده بود که . ناپلئون براي حفظ جان خود منتشر شد

اعدام : وي گناهان ناپلئون را بررسی کرده بود» .حرکت خواهد کرد و در شوراي پادشاهان خواهد نشست] متفقین[

به (» دهد که بوئوناپارته نشان می«اینها  ؛ …پو حبس پا» شکنجه و قتل پیشگرو«انگن و کادودال و /دوك د

بسیاري . ؛ جنایات او را نباید به پاي مردم فرانسه گذاشت»طبیعتی بیگانه با فرانسه«است داراي  آدمی) ایتالیایی تلفظ

مطبوعات  این هم فراتر رفته و به از فرمانروایان آزادي مطبوعات و نطق و بیان را از بین برده بودند، ولی ناپلئون از 

تمجید از او به عنوان مدیري شایسته بجا نیست؛ مدیریت او . دستور داده بود که او را بدون توجه به حقیقت بستایند

مالیاتگیري را به صورت مصادره انجام دهد، و سربازگیري را به . آن بوده است که استبداد را به صورت علم درآورد

سرباز، پس از تحمل سختیهاي بسیار، درگذشتند؛ و  243‘610ه تنهایی در جنگ با روسیه ب. قتل و عام مبدل کند

خورد، ارتش خود را ترگ گفت و به پاریس  حال آنکه رهبرشان که هم بخوبی در پناه بود و هم خوب غذا می

یره از هیئت مد 1799همانگونه که ناپلئون در ! در مقایسه با او، لویی شانزدهم چقدر نجیب و با مروت بود. گریخت

این هنگام نیز تمام  در » اید، با فرانسه که در زمانی که شما را ترك کردم آن قدر درخشان بود، چه کرده«پرسیده بود 

اید؟ در  کجا پریشانی به بار نیاورده. کنند و به نام مذهب و اخالق و آزادي خواهان انتقامند شما را متهم می نوع بشر

ایتالیا، اتریش،  ود دارد که از دست زیانهاي شما در امان بوده است؟ اسپانیا،وج کدام گوشۀ جهان خانوادة گمنامی 

اید، و چادرها و کوخها و کاخها و معابدي را  طلبند که شما آنها را به قتل رسانده آلمان و روسیه از شما پسرانی را می

دارد که تا کنون  جنایتکاري اعالم میصداي جهانیان شما را بزرگترین . اید خواهند که شما آنها را به آتش کشیده می

شما در قلب تمدن، در یک عصر روشنگري، مایل بودید که به وسیلۀ شمشیر آتیال  …بر روي زمین ظاهر شده است

اي که آن را به  اکنون عصاي سلطنتی آهنین خود را تسلیم کنید، از آن تودة ویرانه. و پندهاي نرون حکومت کنید

بروید، . ما شما را طرد خواهیم کرد، همچنانکه هیئت مدیره را طرد کردیم! ید پایین بیاییدا صورت تخت خود درآورده

توانید، به عنوان تنها مجازات خود، شاهد نشاطی باشید که سقوط شما براي فرانسه به ارمغان خواهد آورد، و  اگر می

  .ریزید، به تماشاي منظره سعادت مردم بپردازید ضمن آنکه از خشم اشک می

یعنی لویی  -به جاي او چه کسی را باید نشاند؟ پادشاهی را که در نتیجۀ تبارش تقدیس شده، و اخالقاً شریف است

. شهرت دارد» اي که به سبب روشنفکري و بري بودن از تعصب و چشمپوشی از انتقامگیري شاهزاده«هجدهم را؛ 

اي    …! ن پدرانۀ سلطان مشروع خود بیارامیماین همه اضطراب و بدبختی، چه شیرین است که تحت فرما پس از «

فرانسویان و دوستان و همراهان بدبختی، بیایید کشمکشها و تنفرها و اشتباهات خود را فراموش کنیم و میهن را 

هانري چهارم و لویی  هاي کشور عزیزمان یکدیگر را در آغوش گیریم، و وارث نجات دهیم؛ بیایید بر روي ویرانه

آیا عجبی نیست که لویی هجدهم بعدها گفت   » و فریاد برآوریم جاوید شاه …کمک خود بخواهیم چهاردهم را به

وي . که آن پنجاه صفحه بیش از صدهزار سرباز براي او ارزش داشته است؟ بگذارید تا مدتی شاتوبریان را ترك گوییم

در سیاست پس از بازگشت . خود داشتمطلقاً کارش به پایان نرسیده بود، و هنوز سی و چهار سال عمر در برابر 

هاي زیادي در پیرامون خود گرد آورد، و سرانجام به آغوش  به عهده گرفت؛ باز معشوقه خاندان بوربون، سهم مهمی

بیشتر اوقات خود را صرف . رکامیه که از جلوه فروشی و دلربایی به خیرخواهی و نیکوکاري گرویده بود پناه برد

توانست  اي دوردست در میان اقیانوس زندانی شده بود، می و اکنون که دشمن او در جزیره نوشتن خاطرات خود کرد،

صفحه را در  456وي . دربارة او مطالبی بنویسد؛ آن هم در حالتی که بر اثر گذشت روزگار و پیروزي معتدل شده بود

  .را که در فرانسه روي داد به چشم خود دید انقالبزندگی کرد و سه  1848تا سال . همان حالت نوشته بود
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  فصل چهاردهم

  علم و فلسفه در زمان ناپلئون

I  - ریاضیات و فیزیک  

خود او از نخستین فرمانرواي دورة جدید بود . یکی از بارورترین ادوار تاریخ بود عصر ناپلئون از لحاظ پیشرفت علمی

فرانسیسیان که . داشت؛ واحتماالً اسکندر شاگرد ارسطو چنان مایۀ کاملی کسب نکرده بود و تربیتی علمیکه تعلیم 

دانستند که علم براي پیروزي در جنگ مفیدتر از االهیات است؛ آنها  دادند می در مدرسۀ نظام برین به او درس می

. دانستند به آن جوان کرسی آموختند افیا میهمۀ مطالبی را که در ریاضیات، فیزیک، شیمی، زمین شناسی، و جغر

وي چون به قدرت رسید، روش لویی چهاردهم را در اعطاي جوایز قابل مالحظه به سبب اقدامات فرهنگی 

همچنین از پرداخت . خود را آشکار کرد  برقرارساخت، و با دادن پاداشهاي هنگفت به دانشمندان، مایه و زمینۀ علمی

به اتفاق انستیتو، آلساندرو ولتا را دعوت کرد که به  1801از این رو در . ان نیز خودداري نکردبه بیگانگ جوایز علمی

ولتا آمد و ناپلئون در سه سخنرانی او شرکت . هاي خود را دربارة جریان الکتریسیته نشان دهد پاریس بیاید و فرضیه

جایزة مخصوص اکتشافات  1808در . ر کردایتالیایی صاد  جست و دستور اعطاي یک نشان طال را به آن دانشمند

وي براي دریافت آن به پاریس آمد، و حال آنکه فرانسه و انگلیس . هامفري دیوي در نظر گرفته شد براي الکتروشیمی

کرد که با او مالقات کنند و دربارة کارهاي  گاهگاه ناپلئون دانشمندان انستیتو را دعوت می. جنگیدند با یکدیگر می

 26در چنین دیداري بود که کوویه، در . هاي مخصوص خود به او گزارش دهند یا در جریان در زمینه انجام شده

توانست احساس  و ناپلئون می -، به عنوان منشی انستیتو با فصاحتی کالسیک نظیر بوفون سخنرانی کرد1808فوریۀ 

  .کند که عصر طالیی نثر فرانسه دوباره برقرار شده است

م محض برتري داشتند،و ملت فرانسه را به صورت با فرهنگترین و شکاکترین ملتها در آوردند، فرانسویان در عل

دادند، به طوري که در قرن  توجه قرار میکردند و صنعت و تجارت و ثروت را مورد  را تشویق می انگلیسیها علوم علمی

ژ، لوژاندر،الپالس،و مونژ در ریاضیات در نخستین دهۀ آن قرن، الگران. نوزدهم به صورت پیشروان تاریخ درآمدند

اینکه ناپلئون از  وي از . اي برقرار کرد که تا پایان عمرش ادامه یافت مونژ با ناپلئون دوستی صمیمانه. پیشقدم شدند

این تنزل مقام چشم پوشید، و با دریافت  کنسولی به امپراطوري تنزل مقام یافته بود اظهار تأسف کرد، ولی خود از 

که ناپلئون به  هنگامی. در مصر بود که اکنون ویرانه است و پلوسیوم شهري قدیمی - نت دوپلوز موافقت کردلقب ک

پس از بازگشت، . جزیرة الب تبعید شد، وي ماتم گرفت، و آشکارا از بازگشت شورانگیز آن تبعیدي اظهار شادي کرد

که مونژ در گذشت  هنگامی . انستیتو نیز پذیرفت خاندان بوربون به انستیتو دستور داد که مونژ را اخراج کند، و

مایل بودند که در تشییع ) که با کمک او تأسیس شده بود(، شاگردانش در مدرسۀ پولیتکنیک یا دارالفنون )1818(

این کار منع شدند؛ روز بعد از مراسم دفن او، دسته جمعی به گورستان رفتند و تاج  اش شرکت کنند، ولی از  جنازه

.روي قبرش گذاشتند گلی بر

وي مدتی به عنوان . خواند تحت تأثیر مونژ قرار گرفت مزیره درس می نظامی الزارکارنو در زمانی که در آکادمی

جان سالم به در  1797سپتامبر  4در کمیتۀ نجات ملی خدمت کرد، از کودتاي افراطی » سازمان دهندة پیروزي«

 اي تحت عنوان تفکرات در مابعدالطبیعۀ حساب بی رساله 1803در . دیدبرد، و امنیت و سالمت خود را در ریاضیات 

فرانسوا مولین، با معمول ساختن  1806در . نهایتیک انتشار داد و، با دو رسالۀ دیگر، هندسۀ ترکیبی را بنیان نهاد

د مونژ، براي حمله به ژان ویکتور پونسوله، شاگر 1812در . ، انقالبی به وجود آورد)در بانک فرانسه(دفتر داري دوبل 
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پیوست، اسیر شد، و هم در دوران اسارت خود، در سن بیست و چهارسالگی، هندسه » ارتش بزرگ«روسیه به 

  .تصویري را بنیاد نهاد

توصیفات . گراید شود و به معادله می علوم با حساب شروع می: ریاضیات هم مادر علوم است و هم نمونۀ آن

کند؛ و گاهی، مثالً در معبدي یا پلی، به  ایجاد جهانی نو رهبري می ندسان را دراست که مه فیزیک و شیمی کمی

خواست که  ، بلکه می)1801(ایزر قانع نبود  ژوزف فوریۀ فیزیکدان به اداره کردن دپارتمان. آید صورت هنر در می

رنوبل انجام داد وي در آزمایشهاي مشهوري که در گ. هدایت حرارت را به صورت قواعد دقیق ریاضی درآورد

رود، فوریه  را عرضه کرد که در حل بعضی مسائل مربوط به معادالت دیفرانسیل جزئی به کار می» سریهاي فوریه«

اعالم داشت، ولی روشها و نتایج کار خود را در کتاب تئوري تحلیلی حرارت رسماً توضیح  1807اکتشافات خود را در 

فوریه در آن کتاب چنین متذکر » .ري است که در قرن نوزدهم انتشار یافتهیکی از مهمترین آثا«و آن  -)1822(داد 

  :شود می

اي که  هدف فرضیه. آثار حرارت تابع قوانین ثابتی است که بدون کمک تحلیل و تجزیه ریاضی قابل کشف نیست

قیقات فیزیکی دربارة این فرضیه، همۀ تح این است که قوانین مزبور را نشان دهیم؛ بر اساس  خواهیم بیان کنیم  می

آید که عناصر آن به وسیلۀ تجربه داده  انتشار حرارت به صورت مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال درمی

دهد که میان علم انتزاعی اعداد و علل طبیعی  اي استثنایی از روابطی به دست می این مالحظات نمونه .…شود می

. وجود دارد

گازها  اي اندازه گیري تأثیرات ارتفاع در قوة مغناطیس زمین و انبساط حجمیلویی گیلوساك بر- آزمایشهاي ژوزف

تحقیقات او که بین سالهاي . متري باال رفت 7014با بالنی تا ارتفاع  1804سپتامبر  16وي در . فوق العاده جالب بود

وي قرار داد، و بررسیهاي هاي ج به انستیتو عرضه شد او را در زمرة بنیانگذاران علم مطالعۀ پدیده 1809و  1805

نظري در خدمت  بعدي او دربارة پوتاسیوم، کلور، و سیانوژن ادامۀ کار الووازیه و برتوله در جهت به کار بردن شیمی

  .صنعت و زندگی روزانه بود

ش این نکته غافل نبود که خو خود او از . سیمون الپالس بود- جالبترین چهره در علوم طبیعی در دورة ناپلئون پیر

. ترین عضو سناست، و پس از آنکه به عنوان وزیر کشور با شکست مواجه شده بود به عضویت آن مجلس درآمد قیافه

به صورتی مردم پسند ولی با سبکی عالی فرضیۀ میکانیکی جهان را تحت عنوان بیان منظومۀ جهان عرضه  1796در 

اما با فرصت . پیدایش منظومۀ شمسی اعالم کرد را دربارة» فرضیۀ سحابی«کرد و بعد هم در یادداشتی اتفاقی 

از پیشرفتهاي ریاضیات و ) 1825-1799(بیشتري در یک اثر خود، در پنج جلد، تحت عنوان مکانیک سماوي 

تابع قوانین حرکت و اصل  –و ضمناً همۀ اجرام سماوي - فیزیک استمداد کرد تا نشان دهد که منظومۀ شمسی

  .است) قوة جاذبه(گرانش 

دهد که، علی رغم کلیۀ مساعی خود، هنوز  اي اختالالت در حرکت سیارات روي می ن اعتراف کرده بود که پارهنیوت

یابد، به  به طور دائم ولی به آهستگی انبساط می) زحل(مثالً مدار کیوان . موفق به توجیه و تبیین آنها نشده است

ارد سال، در فضاي نامحدود گم شود؛ و مدارهاي مشتري طوري که اگر مانعی در برابر آن نباشد، باید ظرف چند میلی

بایستی جذب خورشید  شود، به طوري که با گذشت روزگار، آن سیارة بزرگ می و ماه بتدریج منقبض می) برجیس(

نیوتن نتیجه گرفته بود که خود خداوند باید براي اصالح چنین . شود، و ماه زیبا به طرزي فاجعه آمیز به زمین بخورد

این فرضیۀ نومیدانه را خارج از قانون طبیعت و اصول   ر غیرعادي دخالت کند؛ ولی بسیاري از اخترشناسانامو

نظمیها به سبب تأثیراتی است که گاهگاه خود به خود  این بی الپالس قصد داشت نشان دهد که . دانسته بودند علمی

همه چیز خود به خود به صورت نظم و ترتیب  – سال 929در مورد مشتري،  –شود، و با اندکی شکیبایی  اصالح می
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هاي شمسی و کوکبی خارج از قوانین نیوتن و  وي نتیجه گرفت که علتی وجود ندارد که مجموعه. درخواهد آمد

  .الپالس باشند

که جهان به صورت ماشینی است که محکوم است تا ابد  –اي عالی و در عین حال بد یمن بود  این خود عقیده

عقیدة مزبور تأثیري عظیم در پیشرفت نظریۀ ماشینی فکر و ماده داشت، و . واحدي را در آسمان طی کند نمودارهاي

ناپلئون پس از مشاهدة نسخه کتاب . کار در جهت سست کردن االهیات مسیحی بود نظیر عقیدة داروین محافظه

ب یک بار هم نام خداوند به میان نیامده در سراسر این کتا«: مکانیک سماوي، الپالس را مورد اعتراض قرار داده گفت

ناپلئون آن فرضیه را قدري مشکوك » .ام احتیاجی به این فرضیه نداشته«و الپالس در پایان اظهار داشت » .است

عالوه بر تحقیقاتی که در مورد ستارگان . داد دانست، و خود الپالس گاهگاه دربارة عقیدة خویش تردید نشان می می

اي  اي دیگر تحت عنوان رساله و رساله) 1820-1812(کتابی هم تحت عنوان تئوري تحلیلی احتماالت داد،  انجام می

دانیم اندك است،  آنچه می«در پایان عمر به همکاران علمی تذکر داد که ). 1714(فلسفی دربارة احتماالت نوشت 

» .دانیم بسیار آنچه نمی

II  ـ پزشکی  

وي هرگز این امیدرا از . مورد درمان همان نظریۀ ناپلئون را قبول داشته باشندبعضی از پزشکان نیز ممکن بود در 

رسانند تا سود، و در  کنند بیشتر زیان می دست نداد که پزشکان خود را متقاعد سازد که داروهایی که آنان تجویز می

داشت، این  ر که او را دوست میدکتر کورویزا. ومیرهاي بیشتري خواهند بود تا ژنرالها روز رستاخیز آنان مسئول مرگ

هاي ناپلئون آمادگی داشت، در موقعی که حال  کرد؛ دکتر آنتومارکی که براي طعنه شوخی را صبورانه تحمل می

تردید . کرد امپراطور وخیم بود با دادن دستورهاي پزشکی مکرر و تجویز داروهاي گوناگون گفتار طنزآمیز او را رد می

فرانک به  1‘000‘000کرد؛ از جمله وصیت کرد که  ان دلسوز و متخصص قدردانی مینیست که وي از کار پزشک

وي جراح با تقوایی بود که همراه ارتش فرانسه در جنگهاي مصر و روسیه و . بدهند) 1842- 1766(دومینیک الري 

نبرد بورودینو، در را براي کمک رساندن سریع به زخمیها معمول داشته؛ در » آمبوالنس پرنده«واترلو شرکت جسته؛ 

- 1812(یک روز دویست قطع عضو انجام داده، و چهار جلد کتاب تحت عنوان خاطرات جراحی نظامی و جنگها 

نیکوالکورویزار، به عنوان پزشک مخصوص امپراطور، انتخابی کامالً بجا  -تعیین ژان. از خود به جاي نهاده بود) 1817

کولژدو فرانس بود؛ در تشخیصهاي خود به همان اندازه دقیق و با احتیاط کورویزار استاد پزشکی عملی در . بوده است

) ضربه زدن با انگشت(وي نخستین پزشک فرانسوي بود که دق زدن . شد بود که در مداواهایش دستخوش تردید می

هل وین این روش را در رسالۀ لئوپولدآونبروگر ا - را به عنوان کمکی در تشخیص بیماري قلب یا ریه معمول داشت

اي را ترجمه کرد،  سپس این رسالۀ نودوپنج صفحه. یافته بود) 1760(تحت عنوان اختراع جدید به وسیله دق کردن 

رسالۀ او تحت . اي در آورد از تجارب خود به آن افزود، و آن را به صورت یک کتاب درسی چهارصدوچهل صفحه

باعث شد که او به عنوان یکی از ) 1806(بزرگ  عنوان رساله دربارة بیماریها و ضایعات عضوي قلب و عروق

سال بعد به عنوان پزشک مخصوص خانوادة امپراطور به کار . گذاران مسلم تشریح آسیب شناسی معرفی شود پایه

هنگامی . گفت که اگرچه به پزشکی معتقد نیست، به کورویزار اعتماد کامل دارد کارفرماي سختگییر او می. پرداخت

در کمال ) 1821(هلن رفت، کورویزار در دهی در گمنامی به سربرد و در سال مرگ اربابش  سنتکه ناپلئون به 

.وفاداري در گذشت

در آغاز، این کار با دو . تئوفیل الئنک آزمایشهاي دیگري در زمینۀ گوش دادن به قلب یا ریه انجام داد - شاگردش رنه

دادند و دیگري را پزشک بر گوش خود  مار قرار میگرفت که یک طرف آنها را روي بدن بی استوانه صورت می

مانند  - خاست بدین ترتیب صداهایی که از اعضاي داخلی برمی »دید می«گذاشت و قفسۀ سینه را با گوش خود  می
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الئنک با این دستگاه به . شد ده میبوضوح و بدون صداي دیگر شنی - نفس کشیدن، سرفه کردن، عمل گوارش

خالصه شده است؛ چاپ دوم آن ) 1819(تحقیقاتی پرداخت که نتایج آنها در رساله درگوش دادن غیرمستقیم 

شرحی که در آنجا . اند دانسته» مهمترین رساله دربارة اعضاي قفسۀ سینه که تا آن زمان نوشته شده«آن را ) 1826(

  . به صورت اثري کالسیک و معتبر تا قرن بیستم باقی ماندالریه آمده است  دربارة ذات

، هنگامی 1792در سال . اقدام برجسته در پزشکی فرانسه در این دوره عبارت از انسانی کردن معالجۀ دیوانگان بود

 که فیلیپ پینل به مدیریت پزشکی تیمارستان مشهوري که به وسیلۀ ریشلیو در بیستر در حومۀ پاریس بنا شده بود

منصوب گشت، از اینکه دید حقوق بشر که توسط انقالب با قاطعیت اعالم شده است دربارة دیوانگانی که در آنجا یا 

بسیاري از بیماران را در غل و زنجیر . شود کامالً متحیر شد در سازمان مشابه سالپتریر در بندند رعایت نمی

؛ بسیاري دیگر را با حجامت مکرر یا داروهاي مخدر آرام گذاشتند تا مبادا به دیگران یا به خود آسیب برسانند می

 -و لزوماً دیوانه نبود، بلکه احیاناً مزاحمتی براي خویشان یا دولت فراهم کرده بود - شد کردند؛ هرکس را وارد می می

. برود گذاشتند که، براثر تماس با دیگران، از لحاظ جسمی و روحی از بین انداختند و می در میان تیمارستان می

آمیز، نگاههاي خیره، یا استمدادهاي نومیدانۀ آنها گاهگاه  نتیجۀ این کار تشکیل گروهی دیوانه بود که حرکات مسخره

پینل شخصاً به مجلس کنوانسیون رفت تا اجازة . گرفت در مقابل ورودیۀ ناچیزي در معرض تماشاي مردم قرار می

به حداقل تقلیل داد؛ بیماران را  نجیرها را برداشت؛ حجامت و دارو راسرانجام وي ز. ترتیب بهتري براي این کار بدهد

به میان هواي نیروبخش برد؛ و به نگهبانان دستور داد که با دیوانگان به عنوان جانیان پنهانی و مورد لعنت خداوند 

وي نظریات و طرز . د بخشیدتوان حالشان را بهبو رفتار نکنند بلکه آنها را بیمارانی بدانند که با مواظبت صبورانه می

). 1801(اي با ارزش تحت عنوان رسالۀ پزشکی و فلسفی دربارة اختالالت روانی انتشار داد  عمل خود را در رساله

یا در نظر داشت به  - اینکه پینل کمال مطلوب بقراط را به مرحلۀ عمل درآورد عنوان کتاب نشان دیگري بود از 

بقراط . ه پزشک باید دانش عالم را با درك دلسوزانۀ فیلسوف در یکجا جمع کندبدین معنی ک - مرحلۀ عمل درآورد

».پزشکی که دوستدار حکمت است با خدا برابر است«گفته بود

III  -  زیست شناسی  

  ) 1832- 1769(کوویه . 1

وي . د رسیدرغم آنکه فردي پروتستان در سرزمینی کاتولیک بود، به حد اعتالي نوع خو کوویه، دانشمند بزرگ، علی

مانند بسیاري از دانشمندان دیگر فرانسۀ زمان ناپلئون به مقام سیاسی ارجمندي، حتی به عضویت در شوراي دولتی، 

در دوران بازگشت خاندان بوربون هم آن مقام را حفظ کرد و به ریاست شوراي مزبور رسید و در ). 1814(نائل آمد 

، در سراسر فرانسه به عنوان مردي مورد )1832(که وفات یافت  هنگامی . را نیز به دست آورد »پر«عنوان  1830

اي را بنیان نهاده، و زمینۀ زیست شناسی را براي تغییر فکر  تجلیل قرار گرفت که دیرینشناسی و تشریح مقایسه

  .اروپاییان فراهم ساخته است

یک هنگ سویسی بود که نشان شایستگی را در پنجاهسالگی دریافت داشته و با زنی جوان ازدواج پدرش افسري در 

کرتین بود کار او در - لئوپولد- و روحی فرزندش ژرژ آمیزي مراقب تکامل جسمی این زن که با دقت محبت . کرده بود

کوویه در مورد نرمتنان و . شنا کردزمان تحصیلش تحت نظر گرفت و او را به خواندن آثار ادبی و تاریخی کالسیک آ

خوشبختانه توانست وارد دانشگاهی شود که دوك وورتمبرگ در . کرمها اطالعات بسیار مبسوطی به دست آورده بود

وي درآنجا تا . دادند اینجا هشتاد استاد به چهارصد دانشجوي برگزیده درس می  در. شتوتگارت تأسیس کرده بود

  .ولی به طور دائم فریفتۀ تاریخ طبیعی بوفون شد مدتی شیفتۀ آثار لینه بود
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چون براي ادامۀ تحصیل دارایی موروثی نداشت، به عنوان . التحصیل شد یک بغل جایزه داشت که فارغ  هنگامی

هایی که در  بعضی از سنگواره. زیست به کار پرداخت اي که نزدیک فکان در کنار دریاي مانش می آموزگار در خانواده

هاي زمینشناسی به  ز دل خاك بیرون آمد توجه او را کامالً به خود جلب کرد و چنین پنداشت که جنبهآن محل ا

آوري  منزلۀ نوعی چاپ سنگی از زندگی گیاهی و حیوان پیش از تاریخ است؛ و بعضی از صدفهایی که از دریا جمع

که پیشنهاد کرد طبقه بندي جدیدي  کرد، بر اثر تنوع اعضاي داخلی و شکلهاي خارجی، چنان او را مسحور ساخت

این مقدمات، بر اثر کنجکاوي و کوششی  از . از موجودات زنده براساس خصوصیت ساختمانی و تنوع آنها صورت گیرد

ها و جانوران زنده به دست آورد که قبل از آن سابقه نداشت، و شاید  که هرگز کاهش نیافت، اطالعاتی درباره سنگواره

.د نیز کسی به پاي او نرسیداز زمان او به بع

اخبار دانش و پشتکار او به پاریس رسید؛ ستایش رقیبان آیندة او یعنی ژوفرواسنتیلر و المارك را برانگیخت؛ و باعث 

در سی و . به استادي تشریح تطبیقی در موزة ملی تاریخ طبیعی برسد) 1796(شد که وي در بیست و هفتسالگی 

علوم فرانسه را تحت عنوان دروس تشریح تطبیقی انتشار داد؛ در سی و سه سالگی به  یکسالگی یکی از آثار کالسیک

در سال . بخش علوم فیزیک و طبیعی در انستیتو ناسیونال شد» منشی دائمی«رسید؛ سال بعد » باغ نباتات«استادي 

  .به عنوان مأمور انستیتو جهت سازماندهی تعلیمات متوسطه بسیار سفر کرد 1802

وظایفی که به عنوان استاد و مدیر به عهده داشت، تحقیقات خود را برطبق تصمیمش، با بعضی از همکاران،  با وجود

کند  هاي زمین حفظ شده یا درخشکی یا در آب زندگی می ادامه داد تا هر نوع گیاه یا جانوري را که در چینه

. پنج هزار نوع ماهی را شرح داد) 1831-1828(وي در کتاب خود تحت عنوان تاریخ طبیعی ماهیها . بندي کند طبقه

با کتاب دیگرش تحقیقات دربارة استخوانهاي فسیل شدة چهارپایان تقریباً علم دیرینشناسی پستانداران را به وجود 

اي از خاك یخ زدة سیبري  این فیل را در توده  این کتاب حاوي شرحی بود دربارة فیل پشمدار؛ کوویه بقایاي . آورد

بدن فیل در زیر یخ چنان خوب حفظ شده بود، که سگان گوشت آن را که از حالت . ن را ماموت نامیدیافت و آ

بیان کرد، » ارتباط قسمتها«ها نظریۀ خود را در مورد  این مجله کوویه در یکی از . خوردند انجماد بیرون آمده بود می

وي زمین وجود نداشت با بررسی یک تکه خواست ترکیب موجودي را که دیگر مانند آن بر ر و بدان وسیله می

  :استخوان باقیمانده بسازد

هر موجود آلی داراي دستگاهی کامل و مخصوص به خود است، که همۀ قسمتهاي آن به طور طبیعی با یکدیگر 

العمل متقابل یا ترکیبی در همان جهت صورت  این عمل به وسیلۀ عکس . مطابقت دارد تا در جهت معینی به کار رود

اینکه تغییر مشابهی در سایر   کند مگر این قسمتهاي جداگانه تغییر شکل پیدا نمی  این لحاظ هیچ یک از  از. گیرد یم

این قسمتها به طور مجزا همۀ قسمتهاي دیگر را که به  قسمتهاي همان جانور به وجود آید؛ و در نتیجه، هر یک از 

معا و احشاي جانوري طوري ساخته شده باشد که فقط براي هضم این ترتیب، اگر ا به . کند آن تعلق دارد مشخص می

  ها طوري ساخته شده باشد که براي بلع شکار به کار رود؛ دندانها براي پاره آید که آرواره گوشت تازه باشد، الزم می

اي  فاصله کردن و بلع گوشت آن؛ همۀ اعضا یا اعضاي حرکت براي تعقیب و گرفتن آن؛ و عضو شعور براي یافتن آن از

به همین ترتیب چنگ، استخوان شانه، مهرة استخوان، استخوان پایا بازو، یا هر استخوان دیگري که جداگانه . …دور

سازد که وضع دندانی را که به آن تعلق داشته است مشخص سازیم؛ و نیز متقابالً، شکل  بررسی شود، ما را قادر می

این ترتیب، اگر تحقیقات با بررسی دقیق یک استخوان به   به. یم معلوم کنیمتوان سایر استخوانها را از روي دندانها می

تواند همۀ وجود جانوري را که   کافی بر قوانین ساختمان آلی تسلط دارد می تنهایی آغاز شود، شخصی که به اندازة

 .بسازداستخوان مزبور به آن تعلق دارد از نو 
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بندي حیوانات بر اساس سازمان آنها در رده بندي جانوران  ، کوویه در اثر عمدة دیگر خود تحت عنوان طبقه1817در 

را به صورت مهره داران، نرمتنان، بندپاییان و شعاعیان انجام داده و قصد داشته است نشان دهد که پیدایش 

شدن ناگهانی صدها جنس جانور بر اثر حرکات شدید و تخریبی زمین بوده  ها معلول نابود هاي متوالی سنگواره جنبه

اما دربارة بنیاد انواع، کوویه عقیدة رایج را پذیرفت که هر یک از انواع موجودات با سایر انواع هیچ گونه ارتباطی . است

هم داراي وضعی ثابت و الیتغیر  اند، و براي ابد ندارند، و از روز اول به همین شکل و وضع به وسیلۀ خداوند خلق شده

گفت که اگر هم تغییري روي دهد بر اثر هدایت الهی، به منظور تطابق آن با محیط موجود  کوویه می. خواهند بود

کوویه دو سال قبل از مرگش دربارة پیدایش انواع بحث . آورد اي به وجود نمی این تغییرات هرگز نوع تازه زنده است؛ و

مخالف زندة او در آن . بوده است 1830د که، به نظر گوته، مهمترین واقعه در تاریخ اروپا در سال مشهوري را آغاز کر

بحث اتین ژوفر و اسنتیلر بود که نظریۀ خود را دربارة تغییرپذیري و اصل و تکامل طبیعی انواع براساس کار زیست 

  .شناس بزرگتري که یک سال قبل وفات یافته بود بنا نهاد

  )1829-1744(المارك  -2

توان المارك را دوست داشت، زیرا در جوانی با فقر و فاقه دست به گریبان بود، در بلوغ با کوویه که  به آسانی می

این،  کردند به مبارزه پرداخت، و در پیري علیه کوري و تنگدستی جنگید؛ گذشته از همگان او را تحسین می

برجاي نهاد که با اخالقی دوست داشتنی بیشتر سازگار بود تا با  اي از خود دربارة علتها و روشهاي تکامل فرضیه

.که داروین مهربان عرضه کرد  انتخاب طبیعی بیرحمی

یازدهمین . آنتوان دومونه، شوالیه دوالمارك - پیر- باتیست -ژان: وي مانند بیشتر فرانسویان بار سنگینی از نام داشت

دست و پا کرد، ولی او را به یک   خود غیر از آخرین آنها مناصب نظامی بود که براي همۀ فرزندان  فرزند پدري نظامی

، که به …باتیست-اما ژان. کالج یسوعی در آمین فرستاد و به او دستور داد که خود را براي کشیش شدن آماده کند

رده کرد و براي برد، از کالج بیرون آمد، مقرري خود را صرف خرید اسبی سالخو سالحها و اسبهاي برادرانش حسد می

اش در نتیجۀ، آسیبی که در بازیهاي سربازخانه به  اگر چه دلیرانه جنگید، و کار قهرمانانه. جنگ عازم آلمان شد

سپس به عنوان منشی وارد بانکی شد؛ به تحصیل پزشکی پرداخت؛ با روسو مالقات . گردنش وارد آمد خاتمه یافت

هشناسی مشغول شد؛ نه سال به مطالعات گیاهشناسی پرداخت؛ و کرد؛ راه جدیدي در پیش گرفت؛ به تحصیل گیا

آنگاه چون به پایان منابع مالی خود رسیده بود، به عنوان معلم سرخانۀ . کتاب گیاي فرانسه را انتشار داد 1778در 

 شاید هم نظرش بدست آوردن فرصتی جهت مالقات با آن دانشمند سالخورده بوده - فرزندان بوفون استخدام شد 

را، که باغ نباتات » باغ شاهی«، المارك مقام بی ارزش تصدي موزة گیاهان به نام )1788(پس از مرگ بوفون . است

باغ «پس از چندي نام پادشاه از اعتبار افتاد، و بنا به پیشنهاد المارك آن باغ را . دار شد سلطنتی در پاریس بود، عهده

اي از جانوران بود، المارك لفظ زیست شناس را براي علم  اي مجموعهاز آنجا که باغ مزبور دار. نامیدند» نباتات

  .بررسی همۀ موجودات زنده انتخاب کرد

بتدریج عالقۀ المارك از گیاهان به حیوانات کشیده شد؛ الجرم کار تحقیق در حیوانات مهره دار را به کوویه واگذار 

تا . را ساخت» بیمهرگان«د قرار داد و براي آنها عنوان مهرة پست را جزء حوزة عملیات خو کرده، بررسی جانوران بی

به نظریات ابتکاري چندي رسیده بود که آنها را در رسالۀ مجموعۀ جانوران بیمهره و فلسفۀ جانورشناسی  1809سال 

این کار از مساعدت دختر  هاي خود را ادامه داد و در  علی رغم ضعف بینایی همچنان بررسیها و نوشته. شرح داد

بندیها و نتایج نهائی خود را در  طبقه 1822و  1815بین سالهاي . مند شد آندره التري بهره - بزرگش و همچنین پیر

. پس از آن به کلی نابینا و تقریباً تهیدست شد. کتابی قطور تحت عنوان تاریخ طبیعی بیمهرگان منتشر ساخت

  .اي دولت اوزندگی او مظهري بود از شجاعت او، و روزگار پیریش ننگی بر
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فلسفۀ جانورشناسی حاوي خالصۀ نظریات تکاملی اوست که با مشاهدة تنوع بی پایان و اصل اسرار آمیز شکلهاي 

هر فرد با سایر افراد فرق دارد، و در داخل هر نوع چنان درجه بندي دقیق اختالفات وجود : گوید می. حیات آغاز شد

ر مشابه و نزدیک آن از لحاظ شکل و عملکرد جدا کنیم، کاري دشوار یا دارد که اگر بخواهیم نوعی را از انواع بسیا

که نوع، تصوري بیش ) آبالر را خالصه کرد» جنبۀ تصوري«ندانسته (المارك چنین نتیجه گرفت . نادرست خواهد بود

سام، و انواع پنداري است انتزاعی؛ در واقع فقط موجودات یا اشیاء به صورت فردي وجود دارند، طبقات، و اق - نیست

.فقط ابزارهایی ذهنی براي در نظر گرفتن اشیاء مشابهی هستند که به طور ثابت منحصر به فرد است

این سؤال پاسخ  این گروهها یا نوعهاي مختلف گیاهان یا جانوران چگونه به وجود آمد؟ المارك با ارائۀ دو قانون به 

  :داد

د فراتر نرفته باشد استفاده مکرر و مداوم از هر عضو بتدریج آن عضو در هر جانوري که از مدت تکامل خو: قانون اول

اي؛ و حال  بخشد متناسب با طول مدت چنان استفاده کند، و نیرویی به آن می را تقویت، قابل استفاده، و بزرگ می

کوچک شود، شود که آن عضو  کند، و باعث می آنکه عدم استفادة مداوم از آن عضو به طور مشهود آن را ضعیف می

  .بتدریج توانایی خود را از دست بدهد، و منجر به نابودي آن شود

هرچه را که طبیعت باعث شده که موجودات آلی به دست آرند یا از دست بدهند در نتیجۀ تأثیر کیفیاتی : قانون دوم

سیلۀ تأثیر استفادة است که نژاد آن موجودات ممکن است مدتی طوالنی در معرض آنها بوده باشد، و در نتیجه به و

کند و  بیشتر از چنان عضوي، یا بر اثر عدم استفادة مداوم از چنان قسمتی، طبیعت آن را در نتیجۀ وراثت حفظ می

شود در  دهد، به شرط آنکه تغییراتی که بدین گونه پیدا می آید انتقال می اي که از آن به وجود می آن را به افراد تازه

   .باشدآورند، مشترك  آنهایی که موجودات آلی جدید را به وجود میجنس مذکر و مؤنث، یا در 

شود؛ و گردن زرافه در نتیجۀ کوشش براي  بازوي آهنگر بر اثر استفاده بزرگتر و نیرومندتر می: قانون اول واضح بود

موش کور از آن لحاظ نابیناست که در زندگی زیر زمینی، نیازي به چشم  رسیدن به سطوح برگهاي مغذي درازتر، و

وضع یا دشواري محیط، : آورد المارك در آثار بعدي خود قانون اول را به صورت دو بخش متمم یکدیگر در می. ندارد

د، مانند جریان خون شود که با آن نیاز و میل تطبیق یاب ایجاد پاسخی می و نیاز و میل سازواره، موجب فعالیت آن در

: این پرسش دشوار پاسخ دهد اینجا المارك سعی کرد که به  در . رود یا شیرة گیاهی به طرف عضوي که به کار می

بر اثر تغییرات «: داروین بعدها گفت» در نتیجۀ عمل مستقیم خدا«: آید؟ کوویه جواب داد تغییرات چگونه پیش می

تغییرات بر اثر نیاز و میل و اجابت موجود زنده به این نیاز و «: ارك پاسخ دادالم. که علت آن نامعلوم است» اتفاقی

این توضیح با اصرار روانشناسان معاصر که در مورد عمل ابتکاري  » .دهد میل، و براي مقابله با وضع محیط روي می

  .ورزیدند، هماهنگ بود اراده تأکید می

خواستند آن را با یادآوري فقدان تأثیر وراثت در  بعضیها می: مواجه شداما قانون دوم المارك، که با هزاران اعتراض 

گیران البته غافل بودند که عملیات مزبور  این خرده . ختنه کردن در میان سامیها و فشردگی پاي چینیها رد کنند

ر از بعضی دیگ. تغییرات خارجی است و به هیچ وجه شامل نیاز و کوشش داخلی نیست) ختنه و فشردگی پا(

با . آورد به وجود می» نژاد«گرفتند که طی آن، وضع محیط تغییري در  را در نظر نمی» مدت طوالنی«معترضان آن 

یعنی عادات یا تغییراتی را که پس از » خصایص اکتسابی«این شرایط چارلز داروین و هربرت سپنسر نظریۀ وراثت  

این اصل موروثی را قبول کردند و  مارکس و انگلس . یرفتندتولد به وجود آمده باشد به عنوان عاملی در تکامل پذ

معتقد بودند که اگر محیط بهتري به وجود آید انسانی بهتر هم پیدا خواهد شد؛ دولت اتحاد جماهیر شوروي مدتها 

، 1885در حدود . دانست را جزء اصول مسلم خود می) نظریۀ المارك مبنی بر وراثت خصوصیات اکتسابی(المارکیسم 

هاي موروثی را با خود  هایی که جنبه این معنی که گفت یاخته این فرضیه وارد کرد، به  اي به  ایسمان ضربه آوگوست و



٧٠٧٧

گیرند؛  کنند، و بنابراین تحت تأثیر تجارب بعد از تولد قرار نمی دارند در بدنی که آنها را در برگرفته است تغییر نمی

. ، رد شد)هاي جنسی همانند یاخته( هاي جسمی در یاخته) حامالن وراثت(این ادعا با یافت شدن کروموزومها  ولی 

شناخت، ولی اخیراً شواهدي براي تأیید نظریۀ وراثت  آزمایشهاي جدید به طور کلی نظریۀ المارك را مردود می

آزمایشهایی اگر بتوان . و سایر جانوران سلسلۀ آغازیان به دست آمده است) خیسه(خصوصیات اکتسابی در پارامسیوم 

آزمایشگاههاي ما . را در مورد نسلهاي بیشتري ادامه داد، احتماالً شواهد مثبت دیگري هم به دست خواهد آمد

.این نکته دربارة طبیعت صادق نیست گرفتار کمبود وقت است؛ 

IV - مغز چیست؟  

مل موجود زنده، با منصرف تأکید المارك دربارة نیاز محسوس و کوشش ناشی از آن به عنوان عواملی در عکس الع

کامالً غیر ابتکاري در نشان  این نظریه هماهنگی داشت که مغز به صورت مکانیسمی شدن روانشناسان انستیتو از 

را به عنوان » فلسفه«این جویندگان درونی کلمۀ  . باشد دادن عکس العمل در برابر احساسات خارجی و داخلی می

توان بدرستی  ند؛ فلسفه هنوز کامالً از علم متمایز نبود؛ و در حقیقت فلسفه را میبرد خالصۀ تحقیقات خود به کار می

آمیز، روشها و فرضیۀ مخصوص خود، مشاهدة دقیق، تجربۀ نظارت  خالصۀ علم دانست اگر علم بتواند به طور موفقیت

و . مان هنوز فرا نرسیده استآن ز. شده، و قواعد ریاضی مربوط به نتایج قابل رسیدگی را در مورد روان به کار برد

دانستند که دربارة موضوعاتی که هنوز به دور از دسترس علم و  روانشناسان اوایل قرن نوزدهم فیلسوفان را مردانی می

  .کنند است به طور آزمایشی بحث و استدالل می ابزارهاي علمی

شد  اي که در انستیتو تعلیم داده می فه، علی رغم مخالفت ناپلئون، تا ده سال بر روانشناسی و فلس»ایدئولوگها«

انگیز و از عقیدة کوندیاك دربارة  وي از آنتوان دستوت دوتراسی تنفر داشت، چه مردي بود فتنه. مستولی بودند

عنوان نماینده به اتاژنرو فرستاده شده بود، به  1789وي که در. کرد در تمام دورة امپراطوري پیروي می حواساصالت 

کمیتۀ «براثر سبعیت جماعت و تروریسم 1793دست داشت، ولی در 1791در تدوین قانون اساسی آزادیخواهانۀ 

در اوتوي حومۀ پاریس به محفل مسحوري ملحق شد که در . آورد به خشم آمد و از سیاست به فلسفه روي» بزرگ

آمد؛ و در همین محفل بود که تحت نفوذ افراطی کوندورسه و  یباي جاودانه، گرد میپیرامون مادام هلوسیوس، ز

آنگاه به عضویت انستیتو درآمد و در آنجا در کالس دوم که به کار فلسفه و روانشناسی . کابانیس قرار گرفت

.ارجمند رسید پرداخت به مقامی می

وي آن را به عنوان بررسی . آن را به پایان رسانید 1815 ایدئولوژي را آغاز کرد و در تألیف کتاب عناصر 1801در 

این نکته شاید دربارة تصورات کلی یا انتزاعی،  تصورات براساس اصالت حواس کوندیاك تعریف کرد و متذکر شد که 

ه از تصورات ابتدایی را ک«مانند فضیلت، مذهب، زیبایی، یا خود انسان صدق نکند؛ اما در بررسی چنین تصوراتی باید 

چنین بررسی واقعی » .شود پرداخت شود بررسی کرد و به ادراکات ساده و به حواسی که از آنها ناشی می آنها مجزا می

این  اگر به وسیلۀ . به عقیدة دستوت ممکن است علم ماوراء طبیعت را متزلزل کند، و به تسلط کانت پایان بخشد

کنیم، موقتاً دست از داوري برداریم، و از کوشش جهت توضیح  باید صبر«اي قطعی برسیم،  روش نتوانیم به نتیجه

این معتقدات خشونت آمیز الادري موجب نارضایی ناپلئون الادري شد، که » .دانیم چشم بپوشیم آنچه که واقعاً نمی

را ) انشناسیرو(ایدئولوژي  به خود راه دهد، آنکه بیمی  دستوت، بی. در آن هنگام در صدد عقد کنکوردایی با کلیسا بود

وي وقوف را به معنی درك حواس دانست؛ داوري را به عنوان . به عنوان بخشی از جانورشناسی طبقه بندي کرد

توانند  گفتند که حواس مسلماً نمی ایدالیستهایی که می اما در بارة . احساس روابط؛ و اراده را به عنوان احساس میل

این موضوع را دربارة حواس باصره، سامعه، شامه، و ذائقه قبول   وجود یک دنیاي خارجی را ثابت کنند، دستوت
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. توانیم با حس المسه، مقاومت، و حرکت پی به جهانی خارجی ببریم ورزید که مسلماً می داشت؛ ولی اصرار می

  .توانیم با لگد زدن به سنگی قضیه را فیصله دهیم گونه که دکتر جانسن گفته بود، ما می همان

ون کالس دوم انستیتو را منحل کرد، و دستوت دوتراسی فاقد پایگاه و ناشر شد، و چون نتوانست ناپلئ 1803در 

اجازة انتشار کتاب تفسیري بر روح القوانین منتسکیو را تحصیل کند، دستنوشتۀ آن را نزد تامس جفرسن رئیس 

دستوت تا هشتاد . اپ کنندجفرسن بدون افشاي نام مؤلف دستور داد آن را ترجمه و چ. جمهور آمریکا فرستاد

.اي تحت عنوان دربارة عشق جشن گرفت سالگی عمر کرد، و سالخوردگی خود را با انتشار رساله

فعالیت فلسفی خود را با شرح اصالت حواس به طرزي چنان مبهم ) پیرگونتیه دوبیران-فرانسوا- ماري(من دوبیران 

به گارد  1784در . در آغاز وارد ارتش شد و در پایان به صورت رازوري درآمد .شدآغاز کرد که باعث شهرت او 

 6- 5که شاه و ملکه را در ورساي در » فوج بیرحم زنانی«شخصی و سلطنتی لویی شانزدهم پیوست، و از او در برابر 

نجا که بر اثر انقالب به وحشت افتاده بود، به ملک شخصی از آ. محاصره کرده بودند به دفاع پرداخت 1789اکتبر 

مخالفت کرد؛ در  1813به عضویت مجلس مقتن درآمد؛ با ناپلئون در  1809در سال . خود نزدیک برژراك بازگشت

هایش مستقل از افکار و کارهاي سیاسی او بود، و باعث  نوشته. دار مجلس نمایندگان شد زمان لویی هجدهم خزانه

  .وي رهبر مسلم فیلسوفان فرانسوي آن روزگار شود شد که

مقالۀ او تحت . اي به سرپرستی انستیتو غفلتاً به شهرت رسید با به دست آوردن جایزة اول در مسابقه 1802در سال 

عنوان تأثیر عادت بر قوة تفکر ظاهراً در دنبال نظریات کوندیاك در مورد اصالت حواس، و حتی روانشناسی 

ماهیت مهم، جز مجموع عادات عمدة دستگاه مرکزي «: وي چنین نوشته بود. یی دستوت دوتراسی بودفیزیولوژیا

تصور کند که در حقیقت «؛ و عقیده داشت که انسان ممکن است »نیست، که باید آن را حس کلی قوة درك دانست

این مفهوم که مغز عبارت از  ، از اما، رفته رفته» .شود هر حسی به وسیلۀ حرکت متقابل بافتی در مغز نشان داده می

آمد که در کوششهاي ناشی از توجه یا اراده، مغز عامل فعال و  مجموع حواس بدن است دور شد؛ به نظر او چنین می

  .باشد مبتکري است، و قابل تبدیل به هیچ ترکیبی از حواس نمی

در باب تجزیۀ فکر نوشت شدیدتر، و با  اي که تحت عنوان رساله با رساله 1805در » ایدئولوگها«این انشعاب از 

دهد که روح بشر  به عقیدة من دوبیران؛ کوشش اراده نشان می. برقراري مجدد مذهب توسط ناپلئون هماهنگ شد

یکی » خویشتن«عبارت از حرکات انفعالی حواس نیست؛ بلکه قوة ارادة مثبت است که ماهیت نفس است؛ اراده و 

این نظریه در میان فیلسوفان فرانسوي ادامه یافت و با  ین ارادي بودن را تأیید کرد و ا  1819شوپنهاور در (هستند 

شود، و  کند افزوده می این ارادة فعال به سایر عواملی که عمل را تعیین می  .)برگسون شکلی درخشان به خود گرفت

آن نیروي درونی یک . آید در می مضحکی  اتوماتونبخشد که بدون آن بشر به صورت  را می» ارادة آزاد«به آنها آن 

من . اي از حواس و خاطرات؛ و هیچ چیز مادي یا فضایی در آن نیست واقعیت معنوي و روحانی است، نه مجموعه

رمادي است، و درك آنها فقط به در واقع احتماال همۀ نیروها نیز به همین صورت غی: دهد دوبیران چنین ادامه می

این نقطه نظر، الیبنیتز حق داشت که جهان را مجموعه و صحنۀ نبرد  از . وسیلۀ مقایسۀ با نفس اراده دار میسر است

.جوهرها بداند، که هر یک از آنها مرکز نیرو، اراده، و فردیت است

هاي هفتگی در انستیتو، همراه با  ل در جلسهزندگی دوگانۀ من دوبیران در سیاست و فلسفه، به انضمام شرکت فعا

کوالر، آمپر، گیزو، و ویکتور کوزن امر پرزحمتی بود؛ سالمت او مختل، و زندگی کوتاه پنجاه و هشت - کوویه، روایه

ایمان مذهبی آرامبخشی گروید، و سرانجام  شد؛ از تفکرات خسته کننده به اش به آخرین مراحل خود نزدیک می ساله

گفت که بشر باید از مرحلۀ حیوانی حواس، از طریق  می. این جهان پردرد باال برد روي آورد که او را از  به رازوري

  .مرحلۀ انسانی ارادة آزاد و آگاه، به مرحلۀ مجذوب شدن در عالقه و عشق به خداوند ترقی کند
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V - کاري موارد محافظه  

به منظور تقلیل » استبداد منور«کلیسا و با طرفداري از فیلسوفان قرن هجدهم با تضعیف اعتبار و موقعیت اخالقی 

فیلسوفان فرانسوي اوایل . معایب جهل، بیکفایتی، فساد، ظلم، فقر، و جنگ، دولت فرانسه را به ضعف کشانده بودند

ع را از طریق دفاع از لزوم مذهب، معقول بودن سنت، اختیارات خانواده، مناف» خیالبافان«این   قرن نوزدهم پاسخ

حکومت سلطنتی قانونی، و نیاز مداوم به حفظ سدهاي سیاسی و اخالقی و اقتصادي علیه دریاي همیشه متالطم 

  .جهل و حرص و زورگویی و بربریت مردم دادند

ایمان به  این دوره ادعانامۀ مفصل و خشم آلودي علیه تقاضاي متفکران قرن هجدهم در مورد گرایش از دو نفر در 

 - گابریل - یکی از آنان بونال بود و دیگري مستر ویکنت لوئی. رایی به روشنگري، تنظیم کردندخرد، و از سنت گ

و در یک محیط آمیخته با پرهیزگاري استوار و اطاعت آمیزي ) 1754(اي مرفه به دنیا آمد  آمبروازدوبونال در طبقه

رار گرفته بود، به آلمان مهاجرت کرد؛ مدتی به از آنجا که بر اثر انقالب به شگفتی افتاده و مورد تهدید ق. تربیت یافت

هایدلبرگ رفت تا جنگ را به  آور آن به خشم آمد؛ و به ارتش ضد انقالبی پرنس دو کنده پیوست؛ از هرج و مرج زیان

از سلطنت ) 1796(اي تحت عنوان نظریۀ قدرت سیاسی و مذهبی  وي در رساله. وسیلۀ قلم تواناي خود ادامه دهد

افیت موروثی، اختیارات پدر در خانواده، و برتري اخالقی و مذهبی پاپها برهمۀ پادشاهان کشورهاي مطلقه، اشر

). 1797(هیئت مدیره آن کتاب را محکوم کرد، ولی به خود او اجازه داد که به فرانسه بازگردد . مسیحی دفاع کرد

وان رسالۀ تحلیلی در باره قوانین طبیعی نظام اي تحت عن آمیز، حملۀ فیلسوفانۀ خود را با رساله پس از مکثی احتیاط

ناپلئون از دفاع او از مذهب، به عنوان عاملی ضروري و اجتناب ناپذیر براي دولت، . از سرگرفت) 1800(اجتماعی 

و گفت که ) 1806(بونال اول نپذیرفت، ولی بعد قبول کرد . خشنود شد، و شغلی در شوراي دولتی به او پیشنهاد کرد

. ایمان واقعی مأمور شده است از طرف خداوند براي برقراري مجددناپلئون 

هاي محافظه کارانۀ پرشور  پس از بازگشت خاندان بوربون، وي متصدي چندین شغل دولتی بود، و یک سلسله اعالمیه

رزید؛ به عنوان عوامل مخرب خانواده و نظم اجتماعی مخالفت و» حقوق زن«با طالق و . ولی خسته کننده صادر کرد

آزادي مطبوعات را بمنزلۀ تهدیدي علیه حکومت ثابت دانست؛ از سانسور و اعدام دفاع کرد؛ و پیشنهاد کرد که هتک 

بعضی از محافظه کاران به شور و هیجان او . رود مستوجب مرگ باشد احترام ظروف مقدسی که در کلیسا به کار می

زدند؛ ولی تسالي خاطر او بر اثر مکاتبه با ژوزف دومستر  می در مورد داشتن عقاید درست و منطبق با کلیسا لبخند

ساخت؛  فرستاد و او را به حمایت کامل خود مطمئن می هایی می این نویسنده از سن پطرز بورگ نامه . شد حاصل می

ن و بعد مجالتی انتشار داد که بونال بر اثر کمال محافظه کاري و درخشندگی سبک آنها، هم خشنود و هم خشمگی

این همان محلی است که بیست سال قبل مادام دو وارن هنر عشق  و  –) 1753(مستر در شامبري تولید یافت  .شد

آن شهر به عنوان پایتخت دو کنشین ساووا تابع پادشاهان ساردنی بود؛ ولی اهالی . ورزیدن را به روسو آموخته بود

این زبان تقریباً به حرارت و  توانست به  کردند؛ و ژوزف می میخود استفاده  ساووا از زبان فرانسه به عنوان زبان بومی

این دو، انگیزة بیشتري  به عضویت آن درآمد؛  1787پدرش رئیس مجلس ساووا بود، و خود او در . قدرت ولتر بنویسد

سات ژوزف از لحاظ سیاسی فرزند پدرش بود و از لحاظ احسا. از دالیل فلسفی براي دفاع از وضع موجود داشتند

هیچ چیز «: گفت وي بعداً چنین می. شبیه مادري که اخالص پرشوري نسبت به کلیساي کاتولیک را به او انتقال داد

ها و کشیشان و سپس در یک کالج  نخست به وسیلۀ راهبه» .دهد بگیرد تواند جاي تربیتی را که مادر به ما می نمی

نیز هرگز کاسته نشد؛ و پس از آشنایی مختصري با دستگاه یسوعی در تورینو تربیت یافت؛ از ارادت او به آنها 

  .این نظریۀ یسوعیان را کامالً پذیرفت که دولت باید تابع کلیسا باشد، و کلیسا تابع پاپ فراماسونی، 
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این  ضربۀ . یک ارتش انقالبی فرانسه به ساووا آمد، و در نوامبر، آن دو کنشین به فرانسه ملحق شد 1792در سپتامبر 

زشیابی مجدد همۀ ارزشها، طبقات، قدرتها، و اعتقادات، تنفري در مستر برانگیخت که او را منقلب ساخت؛ وي را به ار

آنگاه با همسر خود به لوزان گریخت، و در آنجا به عنوان . نوشتن کتابهایی مشغول داشت؛ و سبک او را آتشین کرد

با رفت و آمد به سالن مادام دوستال در کوپه، که در . زندگی کرد کارلوامانوئلۀ چهارم، پادشاه ساردنی،  خبرنگار رسمی

نمود که روشنفکرانی مانند بنژامن کنستان که در آنجا  یافت؛ ولی چنین می آن نزدیکیها بود، قدري تسلی خاطر می

ه در حتی مهاجرانی ک. شدند بسختی آلوده به شکاکیت مشمئزکنندة رایج در فرانسۀ قرن هجدهم هستند دیده می

اینکه ضدیت فیلسوفان با آیین کاتولیک همۀ سازمان  لوزان اجتماع کرده بودند گرفتار افکار ولتر شدند؛ آنان از 

هاي اخالقی، خانوادگی، و دوستی، کامالً در هم ریخته است آگاه نبودند و  زندگی فرانسویها را، از طریق تضعیف پایه

توانست علیه انقالب سالح بردارد، تصمیم  نجا که به سبب کهولت نمیاز آ. شد این امر خود مایه شگفتی مستر می 

کلمات خود را با انتقاد سخت درآمیخت و اثر خود را در قرن . گرفت که با کافران و انقالبیون با قلم خود مبارزه کند

ت با انقالب در آن تنها ادمندبرك از لحاظ تفسیر نظریۀ محافظه کاران دربارة زندگی و مخالف. نوزدهم باقی گذاشت

.عصر از وي پیشتر بود

وي قبول داشت که . از طریق یک روزنامۀ نوشاتل رسالۀ مالحظاتی دربارة فرانسه را انتشار داد 1796این رو در  از 

کفایت بوده است و کلیساي فرانسه به احیاي اخالقی نیاز داشته است؛ اما تغییر  حکومت لویی شانزدهم ناثابت و بی

هاي  ستها، و روشهاي دولت به آن سرعت و قاطعیت به منزلۀ چیزي جز نشان دادن جهل جوانی دربارة پایهشکل، سیا

هاي  به عقیدة او هیچ نوع حکومتی چنانچه در سنت و روزگار ریشه ندوانده و داراي پایه. عمیق حکومت نیست

ها را  ، با اعدام پادشاه و خلع ید کلیسا، آن پایهانقالب فرانسه. تواند زیاد بر سر کار بماند مذهبی و اخالقی نباشد نمی

در برابر هر قطره خون لویی  …داراي آن همه شریک جرم نبوده است هرگز چنان جنایت عظیمی«. درهم شکست

شانزدهم در فرانسه سیلی از خون ریخته خواهد شد؛ شاید چهارمیلیون فرانسوي به سبب آن جنایت بزرگ ملی و 

 1796وي در » .اجتماعی که به شاهکشی منجر شد غرامت آن را با جان خود بپردازند شورش ضد مذهبی و ضد

کارلوامانوئله، پادشاه  1797در » .از بین چهار یا پنج نفر یکی پادشاه فرانسه خواهد شد«پیش بینی کرد که بزودي 

را گرفت، و آن حکیم به ونیز  ساردنی، مستر را به خدمت خود در تورینوفراخواند؛ ولی پس از چندي ناپلئون تورینو

کرد که  از آنجا که تصور می. به عنوان وزیر مختار ساردنی در دربار تزار آلکساندراول منصوب شد 1802در . گریخت

در سن  1817مأموریت او کوتاه خواهد بود، خانوادة خود را به جاي نهاد، ولی خدمت پادشاه باعث شد که تا 

  .برد کرد و نگرانیهاي خود را با نوشتن از یاد می شکیبایی تحمل می تبعید را با. پطرزبورگ بماند

وي قوانین . انتشار یافت 1810اثر مهم او تحت عنوان رساله در باب اصل مولد قوانین اساسی سیاسی است که در 

، و )اجتماعی اجتماعی و غیر(هاي خوب و بد  داند که در نهاد فرد میان انگیزه اساسی مزبور را از کشمکشی ناشی می

نیاز به یک قدرت متشکل و پایدار جهت حفظ نظام اجتماعی و بقاي گروهی به وسیلۀ حمایت از تمایالت دسته 

هر فرد طبعاً خواستار قدرت و تمول است، و تا زمانی که غرایزش رام نشود . آید جمعی در مقابل فردي به وجود می

آورند؛ ممکن است چند تن  دیسین امیال زمینی را تحت کنترل درمیبعضی ق. بالقوه فردي است زورگو، جانی، یا زانی

تواند بر غرایز اساسی  این کار را بر اثر عقل انجام داده باشند؛ ولی در میان بیشتر ما، تقوي به تنهایی نمی از فیلسوفان 

نتیجۀ عدم تجربه ضعیف است که در (فایق آید؛ و اگر بگذاریم هر فردي که مثال بالغ است، تمام قضایا را با خرد خود 

این آزادي بی بندوباري و افسار  . بسنجد، این کار به مفهوم قربانی کردن نظم در راه آزادي است) و بردة آمال

شود، و هرج و مرج اجتماعی قدرت جمعی را در جهت وحدت علیه حملۀ خارج یا تجزیه از داخل  گسیختگی می

.کند تهدید می
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وي آن را به جوانی تشبیه . ر، عصر روشنگري پرجوش و خروش اشتباهی عظیم بوده استدر نتیجه، به عقیدة مست

کرد که تا هجدهسالگی خیاالتی در سر پخته یا طرحهایی براي نوسازي اساسی تربیت، خانواده، مذهب، جامعه، و 

صر تمام، دربارة همه طی یک ع«اي از چنان معلومات وسیع توخالی بود؛ وي  ولتر نمونۀ برگزیده. دولت ریخته است

چنان دائما مشغول تعلیم جهان «؛ ولتر »چیز به طور سطحی سخن گفت، بی آنکه یک بار به عمق مطلب بپردازد

نژاد   خواهد از تجربۀ یک اگر تاریخ را به عنوان فردي گذرا که می» .براي اندیشیدن داشت وقت بسیار کمی«که » بود

زمان غیر شخصی، آموزگار بهتري است تا فکر شخصی؛ که : برد که شاید پی میکرد،  تعلیم بگیرد خاضعانه بررسی می

ترین معیار هر تصور از نتایج عملی آن در زندگی و تاریخ بشر است؛ که سازمانهایی را که قرنها در سنت ریشه  صحیح

یعنی  -ننگاي برافکندن دوانده است نباید بدون ارزیابی صحیح و دقیق محاسن و مضار آنها طرد کرد؛ و که مبارزه بر

تخریب قدرت اخالقی کلیسا، که باعث انضباط افراد بالغ شده و نظم اجتماعی را در اروپاي غربی به وجود آورده 

عصر «ۀ منطقی انقالب خونریز نتیج. است، موجب فروریختگی اخالق و خانواده و جامعه و دولت خواهد شد

بندد که  ؛ همۀ اعتماد و توکل خود را به خرد می»فلسفه اساساً نیرویی مخرب است«. تمیز بوده است بی» روشنگري

شود که تکرو است؛ و آزادي فرد از سنت سیاسی و مذهبی و قدرت، هم  وابسته به افراد است و به هوش متوسل می

ترین کشمکشهایی  این لحاظ نسل حاضر شاهد یکی از مهیج از «. اندازد، و هم خود تمدن را دولت را به خطر می

کند که شایستگی امتحان کردن حکمت سنت  از آنجا که فرد آنقدر زیاد عمر نمی» .است که بشر تا کنون دیده است

شود و شروع به  کافی مسن   اینکه به اندازة را داشته باشد، باید به او آموخت که آن را به عنوان راهنماي خود بپذیرد تا 

باید دربارة هر تغییري که در قانون اساسی یا اصول . نخواهد شد درك آن کند؛ البته هرگز قادر به فهم آن به تمامی

شود شک و تردید نشان دهد؛ باید قدرت مستقر را به منزلۀ فتواي سنت و تجربۀ نژادي، و  اخالقی پیشنهاد می

بهترین نوع حکومت است، زیرا طوالنیترین و  –موروثی و مطلقه  -طنتسل. بنابراین آن را صداي خداوند، بداند

کند؛ در صورتی که در حکومت   وسیعترین سنتها را در بر دارد، و نظم و تداوم و ثبات و قدرت را برقرار می

میال و شود؛ گاه گاه جامعه در معرض ا  دموکراسی، هم رهبران و هم عقاید، به طور مکرر، دستخوش تغییر اساسی می

آورد و به مراحل سخت و   را فراهم می  این کیفیات موجبات نارضایی و بی نظمی  گیرد؛ و   جهالت عوام قرار می

  .هاست؛ و خودکشی دولت اطاعت از آنها هنر دولت عبارت از آرام کردن توده. شود  منتهی می  نافرجامی

انتشار یافت، بعضی از  1821پطرزبورگ در مستر در مشهورترین اثر خود تحت عنوان مجالس شب نشینی سن 

 - 1802(سال  14این کتاب با فراغت کامل نوشته شده و تدوین آن مدت    -هاي فرعی فلسفۀ خود را شرح داد  جنبه

دهد که در طبیعت نظم   کند، زیرا نشان می  به عقیدة او، علم وجود خدا را اثبات می. به طول انجامیده است) 1816

ایمانمان بر اثر  ما نباید بگذاریم که. دارد که مستلزم یک هوش و فراست منظم و جهانی است باشکوهی وجود

دهد که خوبی و بدي، مانند نور   خداوند اجازه می. پیروزیهاي اتفاقی بدان یا مصایب خوبان دستخوش فتور شود

ین طبیعت را به حال تعلیق درآرد؛ اما آفتاب و باران، بدون تفاوت بر جانی مقدس فرو ریزد، زیرا میل ندارد که قوان

این،   گذشته از. تأثیر دعا، بدعتی حاصل شود و جریان یک قانون را تغییر دهد در بعضی موارد ممکن است تحت

اي در وجود ما یا نیاکان  بیشتر بدیها پاداشهاي خطاها یا گناهان است؛ احتماالً هر بیماري و هر رنجی، مجازات شایبه

  .باشد  امعۀ معاصر ما میما یا گروه ج

هاي دستگاه تفتیش افکار  اي جنایات، یا حتی شکنجه اگر چنین باشد، باید از تنبیه بدنی، اعدام به سبب ارتکاب پاره

باید به جاي مطرود شمردن جالد، به او احترام گذاشت؛ کار او نیز کارخداست، و براي نظم اجتماع الزم . دفاع کرد

هیچ «این،  گذشته از . مجازات است؛ اگر آن را سست بگیریم، جنایت افزایش خواهد یافتوجود بدي مستلزم . است

  » .نیست که عشق االهی آن را علیه اصل بدي برنگرداند  مجازاتی نیست که انسان را تطهیر نکند، و هیچ بی نظمی
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. یخ مجاز شمرده شده استو از طرف خداوند در سراسر تار - » جنگ، امري االهی است زیرا که قانون جهان است«

آید و هزاران هزار از آنها را از بین  گاهگاه فرشتۀ جانستانی می«. کنند  این قانون پیروي می جانوران وحشی از 

این پیرایش غالباً هم به  پیراید، و   توان درختی دانست که دستی نامریی پیوسته آن را می  نوع بشر را می» «.برد  می

قانون بزرگ نابودي جبري موجودات » «.اعظم خونریزیها غالباً با ازدیاد جمعیت مربوط استقسمت . …نفع آن است

بیش نیست   آشامد، محراب عظیمی  سرتاسر زمین که خون می. شود  زنده در همۀ موارد، از کرم گرفته تا بشر، اجرا می

دون محدودیت، بدون استراحت، تا نابودي این عمل بدون وقفه، ب اي باید قربانی شود؛ و  که در آنجا هر موجود زنده

این اعتراض که مشکل چنین جهانی ما را بر آن دارد که خالق  در برابر » .همۀ اشیاء، حتی نابودي مرگ، ادامه یابد

این باید او را بپرستیم زیرا که همۀ ملتها و نسلها او را  گفت که با وجود  آن را بپرستیم، مستر در پاسخ می

این سنت پایدار و همگانی مسلماً داراي حقیقتی است که وراي ظرفیت عقل بشر است و آن را  و  اند، پرستیده

دهد، و خرد تسلیم  اینکه فلسفه اگر دوستدار حکمت است، تن به مذهب در می نتیجه . تواند فهم یا درك کند نمی

  .شود ایمان می 

او را با عنوان  1818مستر را از روسیه احضار کرد؛ و در  پادشاه ساردنی، که از نو بر تخت تورن نشسته بود، 1817در 

آن حکیم عبوس، در طی آن دو سال، آخرین اثر خود را تحت عنوان . دادرس کل و مشاور دولتی به کار گماشت

این کتاب به منزلۀ پاسخی قاطع به پرسشی  ). 1821(دربارة پاپ به وجود آورد، و اندکی پس از مرگش انتشار یافت 

کنندة جامعه از خردگرایی شهروندان مطرح شده بود و آن  که بر اثر ستایش او در کتاب از پادشاه به عنوان حفظبود 

اگر پادشاه نیز، مانند قیصر یا ناپلئون، نظیر هر شهروند دیگري تکرو و خودپسند باشد، و بیشتر به قدرت : اینکه 

اد که همۀ فرمانروایان باید از قدرتی کهنتر، بزرگتر، و مستر بی درنگ پاسخ د بیندیشد چه وضعی پیش خواهد آمد؟

باید در همۀ قضایاي مربوط به مذهب و اخالق پیرو فتواي اسقفی باشند که قدرتی را که : عاقلتر از خود اطاعت کنند

که  ، هنگامی)1821(درآن روزگار . اعطا شده به ارث برده است) عیسی(به پطرس حواري از طرف فرزند خدا 

کوشیدند که خود را از خشونت انقالب فرانسه و استبداد ناپلئون برهانند، رهبران آنها قطعاً به  هاي اروپایی میکشور

یاد داشتند که چگونه کلیساي کاتولیک از طریق مطیع و رام کردن بربرهایی که تعدادشان روزافزون بود، بقایاي 

روش نظم اجتماعی و تربیت منضبطی برقرار ساخت که تمدن روم را حفظ کرد؛ چگونه به وسیلۀ اسقفهاي خود یک 

و قرون وسطی، تمدنی بر این اصل به وجود آورد که شهریاران، برتري  ظلمتموفق شد، به آهستگی، در طی عصر 

، زیرا فقط ترس از خداوند قادر متعال که »اند ملتها هرگز جز با مذهب متمدن نشده«. معنوي پاپ را تصدیق کردند

مذهب با پیدایش همۀ تمدنها همراه بوده است، و . تواند تکروي میل بشر را کنترل کند بیند، می همه چیز را می

مۀ این رو، پادشاهان اروپا باید دوباره پاپ را به عنوان فرمانرواي خود در ه از . دارد فقدان مذهب مرگ آنها را اعالم می

باید تعلیم و تربیت را از دست دانشمندان بگیرند و آن را به کشیشان . هاي اخالقی و معنوي به شمار آرند زمینه

کند، در صورتی که برقراري مجدد مذهب، به ملت روح و  بازگردانند، زیرا تفوق علم مردم را خشن و حیوان صفت می

  .بخشد آرامش می

اي را به سود دنیوي مقام خویش تمام کند، آنگاه چه پیش خواهد  که هر قضیه اگر پاپ نیز خودخواه باشد، و بکوشد

ایمان و مذهب  شود، هرگاه در اصول از آنجا که پاپ به وسیلۀ خداوند هدایت می: آمد؟ مستر پاسخی آماده داشت

دهد،  کلیسایی که به دست عیسی تأسیس شده است، فتوي مسیحی یا دستورات اخالقی، به عنوان رئیس رسمی

اینکه خود کلیسا آن را به عنوان یک بخش جدانشدنی اصول کاتولیک  این رو نیم قرن پیش از   از. مصون از خطاست

خود پاپ اندکی متعجب شد، و واتیکان صالح دانست که جلو . اعالم کند، مستر اصل عصمت کلیسا را عرضه داشت

.را، که ادعاهاي عجیبی در مورد قدرت سیاسی پاپ داشتند، بگیرد »ماوراءآلپیها«
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توان با لبخندي گذشت، محافظه کاران اروپا از دفاع  قطع نظر از نکتۀ اخیر، و بعضی مبالغات دیگر که از آنها می

. نه، و المارتین به او تهنیت گفتندقاطعی که مستر از نظریاتشان به عمل آورد خشنود بودند؛ و شاتوبریان، بونال، الم

حسن نیت لویی شانزدهم؛ پستی شاهکشان؛ زیاده رویهاي : حتی ناپلئون در چند مورد با او موافق بود، از جمله

انقالب؛ سست بودن استدالل؛ گستاخی فیلسوفان؛ لزوم مذهب؛ ارزش سنت و قدرت؛ نقایص دموکراسی؛ مطلوب 

اما در مورد فرمانروایانی که با ناپلئون  …دمات جنگ در زمینۀ زیست شناسیبودن سلطنت موروثی و مطلقه؛ و خ

این فرد  پردة مستر عللی براي سرنگون کردن  کردند که در فلسفۀ ساده و بی آنان احساس می: ورزیدند مخالفت می

اینجا  در . وجود دارداین وارث انقالبی را که موجب تهدید هر پادشاهی در جهان است  کرسی تازه به دوران رسیده و 

: که آن را براي اتباع خود بیان کنند؛ و آن اینکه - شدند و هرگز قادر نمی –اصلی پنهانی بودکه آنها هرگز قادر نبودند 

چرا آنها، پادشاهان و امپراطوران و اشراف موروثی اروپا، بار سنگین، خطرات، و دشواریهاي حکومت را پذیرفته بودند، 

دي نظیر مارا، روبسپیر، و بابوف، آنها را متهم کرده بودند که عوام معصوم را، که با اتکا به حق در صورتی که افرا

خواستار همۀ منافع اجتماعی و همۀ خوبیهاي روي زمین هستند، بیرحمانه  - درواقع کشتار و قتل عام –االهی 

توانستند با یکدیگر  انروایان قانونی اروپا میاي وجود داشت که، بر پایۀ آن، فرم این مورد نظریه در . کنند استثمار می

متحد شوند و نظم دیرین را به سرزمینها و مردمان خود، و حتی به فرانسۀ وحشی، نابخشودنی، و شاهکش که به خدا 

  .خیانت کرده و او را از یاد برده است بازگردانند

  

  

  فصل پانزدهم

  شود انگلستان دست به کار می

  

در رأس مقاومت در برابر ناپلئون، زمانی که دیگر دشمنان، در اثر  -1792، بعد از سال در صدر مخالفان انقالب

دولت و  -آمدند برانداز، از پاي درمی هایی که به دلخواهشان نبود یا در نتیجۀ شکستهاي خانمان پیوستن به اتحادیه

و فرماندهش نلسن، و همچنین مغز مردم انگلستان، صنایع و بازرگانی در حال گسترش آن، نیروي دریایی آن کشور 

در شروع گسترش آن آتش بزرگ، . این راه نبودند البته در آغاز، یکباره و همه با هم در . و ارادة انگلستان قرار داشت

بخشید، نامطمئن و در حال تفرقه بودند، بعضاً  شکل می رهبران جامعۀ انگلیس و آنان که گفتارشان به افکار عمومی

شدند  ایده آلیسم اولیۀ انقالب را با شوق پذیرا می شاعران و فیلسوفان،. بعضاً از انقالب ملهم گشته بودندبیم داشتند و 

نگریستند؛ ولی طولی نکشید که در اثر فصاحت خشم آلود برك  و حمیت و شهامت سپاهیان انقالب را با تحسین می

و استیالي وحشت در مهد انقالب که چون مدینۀ  در سخنرانیهایش علیه انقالب و نشر اخبار کشتارهاي دسته جمعی

از  شد، ورق برگشت، و وقتی آنان که داعیۀ آزادیبخشی داشتند بدل به فاتحان گشتند و نیمی اي انگاشته می فاضله

اروپا دستخوش جاه طلبیهاي فرانسه شد، انگلستان، با توجه به نتیجۀ منازعات، بر آن شد که باز به سیاست توازن قوا 

قارة اروپا، یعنی سیاستی متوسل شود که جزیرة کوچک در طول قرنها، براي حفظ امنیت و آزادي خود، بر آن در 

  .متکی بود

با آنکه متحدان انگلستان تسلیم شده بودند و بازرگانیش در نتیجۀ محاصرة . ملت بتدریج به اتحاد و همفکري گرایید

رغم ورشکستگی مؤسسات و سرمایه داران و فرسودگی  لیدریایی ناپلئون دچار مضیقه و دشواري شده بود، ع

رغم وسوسۀ هر روزه براي آنکه شروط آن مرد برجسته و مهیب اهل کرس را پذیرا شوند که قارة  زحمتکشان، علی
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اش از دریاي  کرد که هر لحظه با پانصد هزار سپاهی شکست نادیده هایش داشت و تهدید می اروپا را به زیر چکمه

یافت که از  اي می کند، و با آنکه انگلستان خود را در معرض بزرگترین مخاطره زم تسخیر جزیره عبور میبه عمانش 

ایستادند؛ بزرگزادگان و بازرگانان  تا آن زمان فرارویش قرار گرفته بود، پادشاه و پارلمنت قاطعانه برجاي 1066سال 

تن و زور بازوي خویش چیزي نداشتند، به خدمت  براي پرداخت مالیاتهاي سنگین آماده شدند؛ آنان هم که جز

دریانوردان بیمانند انگلیسی دست از تمرد و شورش برداشتند و به پیروزیهایی دست . ارتش و نیروي دریایی پیوستند

دچار  1811- 1810از آن بینوایی و وضع آمیخته با گرسنگی که در سالهاي » گوشۀ محبوب کرة ارض«یافتند و آن 

انی خورد که، ظرف نیم قرن، به صورت نیرومندترین امپراطوري مبشر تمدن، پس از سقوط امپراطوري بود چنان تک

.روم، درآمد

اي چند از ماجراهاي انقالب و منازعات آن بر کنار بایستیم و در منابع و خاك و نیروي کار کشور  اینک باید لحظه

که چنان پیروزي شگرفی را میسر  ات، و سیرت مردمیانگلستان، علوم و ادبیات و هنر آن سرزمین و ذهن، معتقد

  .ساختند و موجب چنان دگرگونی شدند تأمل کنیم

I  -  انقالبی از نوع دیگر  

که در  هواي گرمی: باشد اقلیم انگلستان آن سان نبود که دلخواه آدمی. داشت این انقالب سهمی عامل جغرافیا در 

اي بی  گشت، با بادهاي قطب شمال مبارزه نوس اطلس شمالی پدیدار میدر اقیا» گلف استریم«نتیجۀ جریان دریایی 

آمد که خاك  ایرلند، اسکاتلند، و انگلیس فرود می این برخورد، مه و نم و باران فراوان بر سراسر امان داشت و از حاصل 

خیابانها را تر و نمناك  ساخت؛ و داشت؛ درختان را پرشکوه می ساخت؛ پارکها را سبز نگاه می را حاصلخیز و بارور می

نالید که گرچه آفتاب هرگز در کشورهاي مشترك المنافع  کرد تا بدان حد که یک لطیفه گوي بدخلق چنین می می

گوییی دل داد تا آنجا  ناپلئون نیز به چنین گزافه. آید کند هرگز در خود سرزمین انگلیس نیز برنمی بریتانیا غروب نمی

و آن پزشک نیز بی . »شما در انگلیس از آفتاب نصیبی ندارید«شک بریتانیایی خود گفت که روزي به دکتر آرنوت پز

بر  در ماههاي ژوئیه و اوت، خورشید بگرمی  …اوه چرا، داریم«این گفته برآمد و پاسخ داد   درنگ درصدد تصحیح

  ره ساخته یا بر تابلوهاي نقاشی ترنر،این سرزمین، شاید اشعار بلیک را ابرآلوده و تی  آلود هواي مه. »تابد انگلستان می

گرچه جزیرة محل . داشته باشد اي از غبار کشیده، چه بسا در استحکام سیرت و نهادهاي مردم انگلستان سهمی هاله

این مردم، آنان را تنگ نظر و منزوي ساخت، در همان حال، آنان را در برابر بادهاي متغیر عقاید، هوسهاي   سکونت

م هنر، دیوانگیها و تندرویهاي ناشی از انقالبها و کشتارهاي دسته جمعی حاصل از جنگهایی که قارة زودگذر در عال

  .آنان بر زمین خویش استوار برجاي ماندند. داشت، مصون و بر کنار داشت اروپا را پیوسته دستخوش خود می

کرد، مردم را  نوازش می  د یا بنرمیسایی هاي آن را با خروش می گرچه جزیرة آنان کوچک بود، دریاهایی که کرانه

کردند  هزاران گذرگاه آبی، مردانی را دعوت به سیر و سیاحت می. آیند خواند تا در پی ماجراهاي دور و دراز بر فرامی

صدها . حال، سکان کشتی را همچنان استوار نگهدارند کنند، درعین توانستند با امواج دست و پنجه نرم که می

توانستند کمک کنند تا  ها و بازارهایی داشتند و می ر انتظار بودند، سرزمینهایی که فراوردهسرزمین دور دست د

پیچ . انگلستان از یک سرزمین کشاورزي به یک کشور صنعتی و پایگاه بازرگانی و سرمایه گذاري جهانی تبدیل شود

کرد که  و هم لنگرگاههایی تعبیه می هاي دریا، هم براي آرام گرفتن اقیانوسها مأمنی بود و خمهاي بیشمار کرانه

در خود جزیره، چندین رودخانۀ قابل کشتیرانی جریان داشت و صدها . کشتیهایی از سراسر دنیا در آن پهلو گیرند

در هر نقطۀ از جزیره که به سر  - هیچ فرد انگلیسی. دادند ها را در گوشه و کنار به یکدیگر پیوند می کانال آن رودخانه

از یکصد و بیست کیلومتر از یک رودخانه یا گذرگاه آبی فاصله نداشت تا از آنجا خود را به پهنۀ دریا  بیش - برد می

.برساند
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طلبی ناشی از موقعیت جغرافیایی خود، به مدد روي آوري به انقالب صنعتی و تحقق  این مبارزه بریتانیا در مصاف با 

برخی از این کشتیهاي . کشتیهاي بازرگانی بسیار بزرگی ساخت که تا آن زمان بیسابقه بود .دادبخشیدن بدان، پاسخ 

. توانست تا هند یا چین برود و ششماه در راه باشد تا بدان حد مجهز بود که می» رهروان هند شرقی«کوه پیکر مانند 

کرد؛  داشت و آن را به عنوان گسترشی از قلمرو کشور تلقی می ه دوست میاي تسلط جویان انگلستان، دریا را به شیوه

را تحت سلطۀ خویش درآورد علیه اسپانیاییها و هلندیها تا سرحد به پیشباز رفتن مرگ » آفاق دیگر«و براي آنکه آن 

ها، راههاي دریایی تازه هاي دیگر و دور زدن آن براي راهیابی به قاره. کرد جنگید، و اکنون علیه فرانسویها چنان می

گشود تا به منابع و بازارهاي افریقا، هند، خاور دور، استرالیا، اقیانوس آرام جنوبی و دو قسمت شمالی و جنوبی قارة 

کردند یا سر  آن دو قسمت از قارة امریکا گرچه نسبت به دست اندازي انگلستان احساس بیزاري می. امریکا دست یابد

بود که  »غربیگذرگاه شمال «فقط . د، ولی نسبت به برقراري روابط بازرگانی اشتیاقی داشتندبه شورش برداشته بودن

این بریتانیائیهاي جستجوگر سیري ناپذیر نهاد و آنان را که از سرما به لرزه افتاده ولی هنوز دست  دست رد بر سینۀ 

  .داشته بودند ناگزیر ساخت به وطن بازگردنداز طلب برن

کرد،  به هر حال آن ناوگان بازرگانی و نیروي دریایی پیوسته درگشت و گذاري که از آن ناوگان پشتیبانی می

سرزمینهاي مستعمره و مشتریان موجود در . گشت بایست با الواري ساخته شود که قسمت اعظم آن وارد می می

و در  - داشتند هاي رنگارنگی که عرضه می بر مواد خام، طال و نقره، ادویه، مواد غذایی و میوهدیارهاي دوردست، در برا

در همان حال، . هاي صنعتی انگلستان بود بایست چیزي دریافت دارند؛ و آن چیز همانا فراورده می - اروپا ناآشنا بود

بایست به مدد  انباشتن انبار کشتیهاي بازرگانی، میبازرگانی همراه با رونق روز افزون، تأمین سرمایۀ مورد نیاز آن، و 

ویژه ناحیۀ جنوبی  بتدریج، انگلیس، مخصوصاً قسمتهاي میانی و شمالی آن، و اسکاتلند، به. انقالب صنعتی انجام گیرد

آن، زندگی اقتصادي خود را تجدید سازمان دادند بدین سان که جمعیت ساکن بخشهاي کشاورزي و روستاها را 

ها و کارگاهها و از حلقۀ  ها را از درون خانه ها کشانیدند و افزارمندان و صاحبان حرفه پیش به خدمت کارخانه بیش از

آیند، مواظب  اصنافشان به درآوردند تا به صورت کارگر در گروههایی در بند و منضبطی از مردان و زنان و کودکان در

.اي ماشینی تهیه کنندو گوش به فرمان ماشینها باشند، و براي دنیا کااله

از حدود قرن دوازدهم میالدي، . ایجاد چنین تحولی کمک کرد هایی از زمین محصور در پرچین، به وجود محوطه

این نتیجه رسیده بودند که از زمینهاي زراعتی در صورتیکه به شکل قطعات بزرگ   انگلیسیان زرنگ و هوشمند، به

بدین سان بود که . ره برداري کنند تا آنکه زمین به صورت قطعات خرد باشدتوانند با سودآوري فزونتري به باشد، می

غرض از امالك . را خریداري کردند» امالك عمومی«پا و همچنین  بتدریج کشتزارهاي متعلق به کشاورزان خرده

هایی  د یا بیشهچرانیدن هاي خود را در آن می اي سنتی، رمه عمومی، مراتعی که دهقانان از زمانهاي پیشین، به شیوه

اجیر و تحت نظارت » دستهاي«مزارع توسعه یافته با کمک . کردند بود که هیمه و سوخت خویش را از آن تأمین می

این نتیجه رسیدند که هر آینه به جاي شخم  صاحبان کشتزارهاي وسیع در قرن پانزدهم به . شد یک مباشر اداره می

ت گمارند، یا از آن بهتر، کوشش خود را فقط مصروف دامداري کنند، زدن زمین و کشت در آن، به تربیت احشام هم

یافتند  این عمل به تعداد بسیار کمتري کارگر کشاورزي نیاز می  سودي بس بیشتر عایدشان خواهد شد، زیرا با

ي عاشق گوشت دارد، و همچنین در خارج از کشور، بازارهاي مناسبی برا مخصوصاً که بریتانیاي سردسیر، مردمی

بتدریج تعداد بیشتري از دهقانان صاحب زمین، زمینهاي خود را فروختند یا از . فروش گوشت و پشم موجود بود

طبقۀ خرده مالک سنتی در انگلستان که براي خود هیبت و سطوتی . دست دادند و به سوي شهرها رانده شدند

شخص سازندة سیرت انگلیسی را نیز با خود داشت، آهسته آهسته از صحنه بیرون رفت و بخشی از استواري و غرور م

میلیون گوسفند بر خاك این سرزمین  19میلیون بود و در همان سال  15جمعیت انگلستان  1800در سال . برد
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همین امروز وقتی گذارمان . بلعند اي در آن زمان بر سر زبانها بود که گوسفندان دارند آدمیان را می لطیفه. چرید می

هاي محصور  افتد از کمیاب بودن کشتزار و زمین زراعتی و از وفور محوطه و شمالی انگلستان می به بخشهاي میانی

ها گوسفندان،  این مرتع در . شویم در پرچین که تنها جاندار موجود در آنها گوسفند است دستخوش حیرت می

.بخشند یسازند و زمین را با کود حیوانی خود پاداش م ها را بدل به پشم می سبزه بآرامی

که در اثر  1811اي کوتاه به سال  به جز دوره(این چند قرن  در سراسر . ولی نباید چندان هم دستخوش اغراق شویم

این  محاصرة اقتصادي انگلستان به حکم ناپلئون، وضعی نزدیک به قحطیزدگی و کمبود شدید مواد غذایی عارض 

داد، و  هاي بزرگی به خود اختصاص می شد و سرمایه زه میکشاورزي انگلستان به طرزي پرشتاب مکانی) کشور گشت

کشتکاران تا آن حد به نتیجۀ . یافت که بدون نیاز به کمک خارجی ساکنان جزیره را تغذیه کند توفیق آن را می

را بگذارند، و به موجب آن قوانین که بر » قوانین غله«کوشش خویش اطمینان داشتند که پارلمان را وادار ساختند 

در آن زمان، غرض از غله، در . (بست، از ورود کاالي رقیب جلوگیري کردند لۀ وارداتی ارزانتر عوارض سنگینی میغ

به هر تقدیر، مقارن آغاز .) شد این کلمه جو دو سر مستفاد می انگلیس، معموالً گندم بود، در حالی که در اسکاتلند از 

به سوي شهرها، و به همراه آن، سرازیر گشتن سیل مهاجران ، مهاجرت دهقانهاي از زمین رانده شده 1790دهۀ 

  .ایرلند به سوي مراکز صنعتی، نیروي کار مورد نیاز کشور را فراهم ساخت تنگدست از اسکاتلند و

  نوع. شد ها یا در کارگاههاي کوچک تولید می هایی بود که در خانه تا آن زمان، صنعت به طور عمده محدود به فراورده

صنعت . رسید شد و در همان ناحیه نیز به مصرف می ها غالباً بر مبناي احتیاجات هر ناحیه تعیین می وردهاین فرا

هنوز تا بدان پایه سازمان یافته نشده بود که نیاز بازارهاي متنوع و گسترده در سرزمینهاي فراسوي دریاها را برآورده 

هایی بود که مواد و مصالح مورد  کرد، بسته به وجود واسطه زندگی صنعتگري که در خانه یا در کارگاه کار می. سازد

شد به عرضه و  میزان پولی که عاید چنین صنعتگري می. خریدند فروختند و محصول کارش را می نیازش را به او می

ضه اینکه گرسنه ترین و نیازمندترین رقیب، محصول خود را به چه بهایی عر تقاضا در بازار بستگی داشت و نیز به 

این صنعتگر ناگزیر بودند از بام تا شام پا به پاي او کار کنند تا خود را از گرسنگی در  معموالً همسر و فرزندان . دارد

اگر قرار بود نیازمندیهاي جمعیت رو به افزایش داخلی برآورده یا انبارهاي کشتیهاي بازرگانی پر شود . امان نگهدارند

آمد که راههاي  ه دست آوردن طال عازم سرزمینهاي دور دست شوند، الزم میتا به جستجوي کاالیی بیگانه یا ب

صنعت انگلستان در عین حال که از  .عملیتر و کارآمدتري براي تأمین سرمایه و سازمانبخشی به صنعت جستجو شود

اس فعالیت بخش انگاشت؛ و الجرم، براس گرفت، زنهارهاي حزم آلود آن را نادیده می رهنمودهاي ادم سمیث الهام می

اي از مقید ماندن در  خصوصی استوار و انگیزة سودطلبی مشوق و رونق بخش آن شد و به میزان قابل مالحظه

آورد یا از بازرگانان مرفه  سرمایه را از عواید به مصرف نرسیدة خود به دست می. چارچوب نظامات دولتی بر کنار ماند

ستاندند،  آوردند و از مستغالت شهري خویش اجاره می آمدهایی به چنگ میو توانگر، از مالکانی که از امالك خود در

بانکداران انگلیسی در . پاي حفظ پول درافزایش آن نیز کوشا باشند دانستند چگونه پابه و سرانجام از بانکدارانی که می

به صورت وام در اختیار  مقام قیاس با همگنان فرانسوي خویش، سرمایۀ مورد نیاز بخش صنعت را با نرخ بهرة کمتري

بدین نحج بود که افراد و مؤسسات، اعتبار مورد نیاز را در اختیار کارفرمایان سختکوش و مبتکري . گذاردند می

هاي مراتع و مزارع را با خدمت ماشین و نیروي کار و مهارت مردان و زنان و  گذاشتند که آماده بودند فراورده می

مقیاسی و  -این کار را در مقیاسی وسیع به انجام رسانند و سودي کالن حاصل کنند  کودکان یکجا با هم درآمیزند و

کسانی که سرمایه را در اختیار . آمد سودي وسیعتر و کالنتر از آنچه تا آن زمان در سراسر انگلستان به تصور در می

ه در اختیار نهادن، عنوان نظام کردند و بر آن نظام سرمای دادند برمصرف آن اعمال نظارت می کارفرمایان قرار می

.رفت از آن پس دنیاي غرب را متحول سازد که می سرمایه داري گذاشتند، نظامی
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اي در اثر سوء اداره، نوسانهاي قیمت یا تقاضا در بازار یا دگرگونی  امکان داشت که سرمایه. اي بود این بازي پرمخاطره

تولید بیش از حد، براي مصرف کنندگانی که به علت پایین بودن  ها و شیوة زندگی فنا شود؛ یا به خاطر در سلیقه

سطح دستمزد و حقوق، قدرت خرید و مصرف همگام با تولید نداشته باشند و سرانجام به خاطر به میدان آورده شدن 

بر آتش  داشت و بیم از زیان، امید سودجویی را فروزان نگاه می. یک اختراع جدید توسط یکی از رقیبان از بین برود

شد؛ به مخترعان پاداشهایی اعطا، و تا آنجا که  دستمزد کارگران در حداقل نگهداشته می. زد حرص دامن می

شد تا با آن ماشین آالت،  آهن استخراج یا به کشور وارد می. شد نمود، ماشین جایگزین انسان می امکانپذیر می

استخراج ) که خوشبختانه در انگلستان فراوان بود(ل سنگ ذغا. کشتیهایی با بدنۀ پوالدین، پلها و توپ ساخته شود

اي سخت سازد که  گدازي را روشن نگاه دارد، سنگ معدن را تصفیه کند، و آهن را با آمیزه هاي آهن شد تا کوره می

اد، توانست ب آن منبع می. نمود شد، نیاز به یک منبع نیرو محسوستر می هرچه تعداد ماشینها زیادتر می. پوالد شود

گردانیدند یا پیچها و استوانهاي بسته به محوري را به حرکت  آب یا حیواناتی باشد که چرخ عصاري را می

در  مثیوبولتندر کارخانۀ  1774آوردند؛ ولی بهترین منبع نیروزا، ماشین بخار بود نظیر آنچه جیمزوات به سال  درمی

شد  گشت، چندین ماشین را می هرگاه سرمایۀ کافی و سازماندهی دقیقی فراهم می. نزدیکی بیرمنگام نصب کرده بود

با یک یا چند موتور به کار انداخت و بر هر ماشین، مرد ، زن یا کودکی را گماشت تا براي امرار معاش، روزي دوازده 

  .کارخانه داري شکل گرفت و استوار شدبدین سان بود که نظام . تا چهارده ساعت کار کند

طولی نکشید که هزاران دودکش بلند در مراکز صنعتی برافراشته شد و از دهانۀ هر یک دودي غلیظ به آسمان 

. از جمله در منچستر، بیرمنگام، شفیلد، لیدز، گالسگو و ادنبورگ، که در زمرة مراکز بزرگ صنعتی درآمدند. برخاست

این گونه شهرها به  ، شمار 1801در سال . فقط دو شهر با پنجاه هزار جمعیت وجود داشت 1750در بریتانیاي سال 

راهها هموار شد تا جا به جایی . از بیست و نه فراتر رفت 1851افزون شد تا جایی که سال  هشت رسید و همچنان

توانست  دلیجانهایی ساخته شد که می. دها و بازارها و بنادر آسان ساز ها را به کارخانه مواد و مصالح، سوخت و فراورده

، 1811، تامس تلفرد و مقارن سال 1808در حدود سال . هشت مسافر حمل کند و ساعتی شانزده کیلومتر بپیماید

اي ابداع کردند که از نظر  ها طریقه براي پوشش رویۀ جاده) هر دو نفر مهندسانی اسکاتلندي بودند(جان مک ادم 

، جورج ترویثیک، نخستین لوکوموتیو بخار را 1801به سال . هاي امروزي شباهت داشتاصولی، با پوشش شاهراه

، جورج ستیونسن، لوکوموتیو بهتري 1813در سال . توانست قطاري مسافري را روي ریل حرکت دهد ساخت که می

. راه انداخت ، نخستین سرویس منظم راه آهن کشور را بین دو شهر ستاکتن و دارلینگتن به1825ساخت و در سال 

، 1807به سال . ، یک کشتی کوچک بخاري بر روي یکی از کانالهاي اسکاتلند به رفت و آمد پرداخت1801در سال 

این کشتی که  . کارخانۀ بولتن و وات، یک کشتی بخار مسافري بر اساس نمونۀ پیشنهادي رابرت فولتن ساخت

مقارن همان زمان، در . رك به آلبنی به راه افتادکلرمونت نام گرفت در ماه اوت همان سال در مسیر نیویو

شد تا بازرگانی  هاریچ، نیوکاسل، بریستول، لیورپول و گالسگو بنادري با تجهیزات و امکانات گسترده تأسیس می لندن،

رز و نلسن هم در ابوقیر و ترافالگار، سیادت دریایی را براي انگلستان مح. اقیانوسها و فراسوي دریاها را میسر سازد

.ساخت مسلم می

انگلیس، ویلز و (را در سراسر بریتانیاي کبیر  ، دولت نخستین سرشماري مبتنی بر اصول علمی1801در سال 

این اقدام بیمناك بودند زیرا هجوم دولتیان را به خلوت خویش  به عمل آورد در حالی که شهروندان از ) اسکاتلند

نتایج حاصل از سرشماري . یاد خود تلقی کردند و از آن بیزار بودندچون پیش درآمدي براي به صف درآوردن و انق

ایاالت متحده امریکا به شش  در آن هنگام جمعیت . (نفر جمعیت دارد 646،942،10حاکی از آن بود که بریتانیا 

، نشان این افزایش  احتماال. رسیده بود 144،552،12این جمعیت به  ، تعداد 1811تا سال ). شد میلیون بالغ می
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دهندة افزونی در میزان محصوالت غذایی، بهبود خدمات پزشکی و درمانی، و در نتیجه کاهش در مرگ و میر نوزادان  

نفر رسیده بود، ولی چشمگیرترین گسترش  546،009،1، جمعیت لندن به 1811در سال . و سالخوردگان بود

هاي بریتانیایی که  ، شمار خانواده)1811(سال  در همین. جمعیت در مناطق صنعتی شمال و غرب کشور مشهود بود

هاي بازرگانی و صنایع، رقم  ثبت شده بود، و براي بخش 998،895به کارهاي کشاورزي و دامداري سرگرم بودند 

هاي محصور در پرچین به  ایجاد محوطه دولت با تصویب و تأیید. بود 168،519ها رقم  و براي سایر حرفه 049،128،1

به همان نهج، توسعۀ صنایع را با تشویق و حمایت بخش . ، موجب شد که کشاورزي راه زوال بپیمایدقصد دامداري

هاي کارگري به منظور دریافت دستمزد  هاي حمایتی و نیز با قدغن کردن تشکیل اتحادیه خصوصی و برقراري تعرفه

کانالها و تأسیس یک نیروي دریایی  بازرگانی را نیز از طریق بهتر ساختن راهها و. باعث گشته بود) 1800سال (

بازرگانان، صاحبان صنایع و بانکداران ثروتی عظیم اندوخته بودند و برخی . شکست ناپذیر، مورد عنایت قرار داده بود

.از آنان در پارلمنت، کرسیهایی به دست آورده یا خریده بودند

اي اشرافی، گرچه رو به زوال، قرار  راز جامعه، طبقهداد که هنوز برف ، نشان می1800چهرة اقتصادي بریتانیا در سال 

اینان از طریق مالکیت زمین و با برخورداري از وجود پارلمنتی که تعداد نمایندگانش به میزان قابل توجهی از  . دارد

اي  ایندهاین طبقه و در پیرامون آن، گروه فز فروتر از . شدند نجبیزادگان بودند، هنوز ارباب اقتصاد کشور محسوب می

از بورژواهاي سنگدل و بی شفقت ولی فعال و کارآمد، مرکب از بازرگانان و صاحبان صنایع قرار داشتند که پیوسته 

کشیدند و براي به دست آوردن قدرت سیاسی بیشتر  اندوختند و رفتار نامطبوع خویش را به رخ می ثروتهاي تازه می

هاي مختلف، از پزشکان  اي باز هم فروتر، گروهی مرکب از ارباب حرفه در طبقه. آوردند کردند و بانگ برمی تالش می

ترین طبقۀ  نگاران با شهامت و داراي قلم تند و کینه توز، قرار داشت؛ و در فرودست کرده گرفته تا روزنامه تحصیل

شد و چشم به  میاجتماع، همۀ کشاورزان و وابستگان به زمین جاي داشتند که بتدریج دستشان از زمینهایشان کوتاه 

ماندند؛ و نیز کارگران معادن بودند که محروم از نور خورشید، در اعماق معادن، دل زمین را  راه احسان باقی می

ها را هموار  شدند تا جاده اي به نقطۀ دیگر کشانده می شکافتند؛ و کارگران راهسازي که در گروههاي سیار از نقطه می

و پر شمارتر و انبوه تر از همۀ این گروهها، جماعت عظیم کارگران گرسنه و بدون . سازند یا کانالها را حفر کنند

اي از دهانۀ دودکشها  ها بودند که فاجعۀ زندگی خویش را که به صورت دوده تشکل و سازمان نایافته و دلسرد کارخانه

  .زدند آمد بر سینۀ آسمان رقم می بیرون می

II - در اعماق اجتماع  

مورد بررسی قرار دهیم نباید در  1800ها را در بریتانیاي سال  شرایط زندگی کارگران کارخانه هرآینه بار دیگر

رود که  احتمال زیاد می. برجستگی و به چشم خوردن آنان در تصویر کلی آن دوران دستخوش مبالغه شویم

ه در آن زمان عامل و کارگر کارخان. وجود داشته است» انگلستان شاد و سرخوش«هاي دلپذیرتري نیز در  صحنه

هاي روستایی و شهري و از  هاي صنعتی هنوز در خانه قسمت اعظم فراورده. بازیگر اصلی در صنعت انگلستان نبود

آمد یا به دست صنعتگران و  کارگاههاي بافندگی یا ماشینهاي خراطی و تراش اشخاص و کارگاههاي کوچک پدید می

طورکلی در رشتۀ تبدیل پنبه و کتان یا پشم  اي به نظام کارخانه. شد خته میافزارمندان در کارگاههاي مستقل آنان سا

انداز کلی عصر، یکی  این صنعت نساجی با آنکه بسیار محدود بود، نقش آن در چشم کرد و  به نخ و پارچه فعالیت می

  .سازد از غم انگیزترین رویدادهاي تاریخ انگلستان را می

جاهایی که بوي گندابها، دودها و بخارهاي بدبو  - هاي زاغه نشین ریشه گرفته بودند ها به طور کلی در محله کارخانه

از نظر  1805نمود و تا سال  ها غالباً غبارآلود و کثیف می این کارخانه داخل . بر سر آن چون کفنی سایه افکنده بود

اینجا و آنجا در بعضی از  راغ گاز در این سال با نصب چ در . تهویه و نور وضعی بسیار ناهنجار و تحمل ناپذیر داشت
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کرد که گماشتگان انسانی خود را  ماشینها با چنان سرعتی کار می. ها، وضع از نظر روشنایی اندکی بهتر شد کارخانه

ساخت در سراسر دوازده تا چهارده ساعت کار روزانه، چشمان خود را همواره باز و دستهایشان را مشغول  ناگزیر می

آن ماشینها نیز نظیر تمهیدات و اختراعاتی که بعداً ابداع گردید، . یک لحظه از حال ماشینها غافل نماندنگاه دارد و 

داشت  جویی در شمارة کارگر بود ولی در همان حال شیره و رمق همانهایی را که به خود مشغول می موجب صرفه

یافت و  ل آن، رنج و کار طاقت فرسا ادامه میشد و به دنبا یک ساعت براي صرف ناهار، استراحت داده می. ستاند می

اي  این احتیاج از ذخیره شد،  و هرگاه به کارگر نیاز پیدا می. کشید در بسیاري موارد تا ساعت هشت شب به درازا می

.هاي سر راهی فراهم آمده بود گردید که یا از دهقانهاي بی زمین و آواره، یا بچه تأمین می

توانستند بر سر پا بایستند، به عنوان کارگر کارخانه بر مردان  ضع حمل، یعنی موقعی که میزنان در فاصلۀ بین دو و

یا در واقع، - کردند شدند و کودکان نیز بر زنان مرجح بودند، زیرا به ترتیب دستمزد کمتري طلب می ترجیح داده می

ن مشغول به کار در چهل و یک نفر کارگرا 10‘000، از 1816در سال . شد دستمزد کمتري به آنان پرداخت می

نفر کمتر از هجده سال  4‘581این عده،  نفر زن بودند، و از کل  6‘854نفر مرد و  3‘146کارخانۀ واقع در اسکاتلند، 

ها به آنان رغبت بیشتري نشان  این نوع کارگران هم در دسترس بود که صاحبان کارخانه نوعی ارزانتر از . داشتند

ها به  که به صورت کودکان یتیم و بینوا و تنگدست، توسط مدیران مؤسسات خیریه و یتیمخانهکارگرانی : دادند می

تصویب شد، کوشش به عمل آمده بود  1802ها، که به سال  در قانون کارخانه. شدند سوي کارخانه داران گسیل می

از جمله به کار مشغول داشتن  تعیین گردد؛ که» شاگردها و نوآموزان«معیارهاي ناچیزي براي به کار گرفتن چنین 

آنان را بیش از دوازده ساعت در روز قدغن کرده بود، ولی پارلمنت حاضر نشد اعتبار الزم براي پرداخت حقوق 

هاي انگلیسی تا  و بدین سان بود که استفاده از نیروي کار کودکان در کارخانه. مأموران مجري آن قانون را تأمین کند

  . ادامه یافت 1842سال 

دالر  23تقریباً معادل . (شیلینگ در هفته بود 18، میانگین دستمزد یک کارگر مرد بالغ در لندن، 1800در سال 

این دستمزد تا میزان یک سوم کمتر  در روستاها و نقاط خارج از شهر، ) 1960ایاالت متحده آمریکا در سال  در

شد که آنان، براي حفظ نیروي کار خود، به  س تعیین میاین اسا به طور کلی، دستمزد افراد یک خانواده بر . شد می

آمد که همسر و فرزندان یک مرد کارگر نیز به نیروي کار یک کارخانه  چه مبلغی نیاز داشتند و در نتیجه، الزم می

الل ها چنین استد کارفرمایان و صاحبان کارخانه. بپیوندند تا ازمجموع دستمزدهاي آنان، قوت الیموتشان تأمین گردد

آنان همچنین مدعی بودند . کردند که دستمزد باید تا آن حد پایین نگهداشته شود که کارگران را به کار بکشاند می

کردند و وقتی در پایان چند روز  که بعضی از کارگران به عنوان تعطیل آخر هفته از دو تا سه روز تعطیل استفاده می

ي، هنوز آن مقدار الکل در خونشان جریان داشت که همچنان گیج و گشتند از فرط میگسار تعطیل بر سر کار باز می

.آورد فقط گرسنگی بود که بار دیگر آنان را به کنار ماشینها می. خواب آلود باشند

برخی از کارفرمایان اجارة مسکن و هزینۀ سوخت کارگران . ساخت این بهتر می البته مواردي هم بود که وضع را از 

بهاي کاالهاي مورد نیاز معموالً نازل بود و تخمیناً به یک سوم میانگین قیمتها در بریتانیاي . دپرداختن خود را می

این وضع همچنان ادامه داشت  شد و  دستمزدها غالبا با پائین و باال رفتن قیمتها کم و زیاد می. رسید می 1960سال 

مد، و در نتیجۀ آن جنگ، همۀ طبقات از نظر ، یعنی زمانی که انگلستان با فرانسه از در جنگ درآ1793تا سال 

درآمد دستخوش مضیقۀ فراوان شدند؛ ولی چون دستمزد کارگران همیشه در حد بخور و نمیر بود میزان رنج و 

  .حرمان آنان به مراتب بیش از سایر طبقات بود

زیستند که بیماري  هایی می کردند که هوایش آلوده و مسموم کننده بود؛ و در محله کارگران در شهرهایی زندگی می

یعنی در جایی که خورشید  - کردند اي کوچک و گاهی در زیرزمینهاي مرطوب سکونت می زا بود؛ چندین نفر در خانه
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در . نمود کرد بدانجا سر بکشد و در نتیجه نور بسیار کم و ناکافی بود و پاکیزگی چون سرابی می کمتر رغبت می

کوفت؛  اي می دگی و بین ساکنان یک خانه طبعاً بر اعصاب آنان چون تازیانهچنین محیط زندگی، مشاجرات خانوا

هاي  شد؛ تنها پناهگاه و ملجاء براي زنان، مراسم مذهبی، و براي مردان، میخانه خلوت براي هیچ کس مسیر نمی

ها، آب مورد نیاز خود را  ها و زاغه این بیغوله ساکنان . یافت مستی و بیخبري غالباً در طول هفته ادامه می. بود عمومی

کشید، زنان به ناچار از نزدیکترین  این منابع ته می کردند و زمانی که آب  تأمین می هاي عمومی از چاهها یا تلمبه

ها،  ها یا کانالها به فضوالت صنعتی کارخانه و الزم به گفتن نیست که آب رودخانه  - گرفتند  رودخانه یا کنال آب برمی

. خورد رعایت بهداشت در حدي بسیار ابتدایی بود و از گندابروها کمتر نشانی به چشم می. ها آلوده بودها و آدم خانه

این نتیجه  به «چنین نوشت ) زمانی که استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه آکسفرد بود( 1890ثارلد راجرز در سال 

ناد متقنی در دست است، شرایط زندگی کارگرانی هاي تاریخ انگلستان، که از آن اس ام که در هیچ یک از دوره رسیده

دورانی که  -  . ناهنجارتر و نامطبوعتر نبوده است 1821تا  1782کردند از دوران چهل سالۀ بین  که با دست کار می

ضمن آن، کارخانه داران با شتاب هرچه تمامتر ثروتی اندوختند؛ و طی آن درآمد حاصل از زمینهاي کشاورزي، 

در اسکاتلند و  1840تا  1795کارالیل که بین سالهاي . ادامه یافت 1840این وضع تا سالهاي دهۀ   . »مضاعف گشت

ایجاز توصیف کرده و بدان نتیجه رسیده  را در آن دوران با هاي بریتانیا انگلیس بزرگ شده بود، وضع کارگران کارخانه

. کردند سرنوشت و وضعی بهتر داشتند زندگی می بود که بریتانیاییها زمانی که در دورة قرون وسطی به صورت سرف

این طبقه از   پیشرفت صنعتی، براي پرولتاریا چنان سهم ناچیزي از ثروت روزافزون کشور در نظر گرفته بود که افراد

آلکسی دوتوکویل وقتی . نظر رفتار و آداب، سلوك، لباس، سرگرمیها و صحبت کردن به دوران توحش بازگشته بودند

انسان متمدن را به هیئت انسان . دهد اي نشان می تمدن از خود چه معجزه«: کرد چنین نگاشت تر دیدار میاز منچس

البته حاال باید بگوییم افتخار بر منچستر و شهرهایی مثل آن باد که در قیاس با آن . »وحشی عودت داده است

  .اند سانی نائل گشتهدر جهت ارتقاي زندگی ان روزهاي تلخ و زشت، به چه پیشرفتهاي عظیمی

داشت  وضع شد و پس از آن بارها مورد تجدید نظر قرار گرفت، مقرر می 1601قانون گدایان که نخستین بار در سال 

قصبه (این قانون توسط مقامهاي مسئول ادارة هر بخش   مفاد. که به درماندگان و تهیدستان کمکهایی مبذول گردد

هاي مخصوص استفاده از خدمت  اینان، کمک گیرندگان را در کارخانه شد و  به مورد اجرا گذارده می) یا دهستان

شد که به  اي تأمین می این قانون، از مالیات سرانه اعتبار مورد نیاز براي اجراي . گماردند گدایان تندرست به کار می

کردند که مبالغ  یت میاین بابت شکا پرداختند از  گرفت؛ کسانی که چنین مالیاتی می ها تعلق می صاحبان خانه

هایی  شوند، و چنین کمکهایی به چنان بیکاره رسد که هرگز آدم نمی ایشان به مصرف کسانی می پرداخت شده توسط

ساختند که در برابر پرداخت چنان  در پایان خود را دلخوش می. موجب باروري و زاد و ولد بی پرواي آنان خواهد شد

نظمیهاي اجتماعی ناشی از طغیان آن تنگدستان خود را  د که در برابر آشوبها و بیآورن باجی، از آن جهت سر فرود می

شد تا  میزان کمک و اعانه به مستمندان طوري تنظیم می 1795در بسیاري از مناطق، بعد از سال . بیمه سازند

خی از کارفرمایان از این میان، بر در . کرد جبران کند کمبود دستمزدها را که براي حداقل معیشت نیز تکافو نمی

  .داشتند کردند و میزان دستمزدها را همچنان پایین و ناکافی نگاه می چنین تمهیدي سوء استفاده می

. شد، به نقطۀ خطرناکی رسید رغم چنین احسانها و کمکها، نارضایی کارگران، در زمانی که قرن نوزدهم آغاز می علی

ابی به خاطر دریافت دستمزد بهتر، ممنوع بودند، در خفا گردهم از تشکل و سازمانی 1824کارگرانی که تا سال 

کردند و وقتی  دادند؛ آنانکه از توسل به اعتصاب، بازداشته شده بودند، اعتصاب می آمدند و تشکیل اتحادیه می می

لمنت زنهار مصلحان اجتماعی، از جمله رابرت اوون، به پار. کردند شد، دوباره اعتصاب می اعتصابشان درهم شکسته می

درپی بروز  ها بهبود نیابد، طغیانها و شورشهاي پرخرج و پردردسر پی آینه وضع کارگران کارخانه دادند که هر می
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، وقتی مخاصمات بین انگلستان و فرانسه از سرگرفته شد، نارضاییها اندکی کاهش یافت؛ 1803در سال . خواهد کرد

ید، بر وسعت آن نارضاییها بازهم افزوده شد تا بدانجا که در سال که جنگ بین دو کشور به درازا کش ولی هنگامی

ها انجام نگرفت بلکه بافندگان  این طغیان به رهبري کارگران کارخانه . به صورت طغیانی همگانی آشکار گشت 1811

یی برپا کرده برافراشته و در داخل یا نزدیکی شهر ناتینگم دکانها» کارگاههائی«هایشان  جوراب و توري که در خانه

ها سرگرم بودند هنوز لذت زندگی در هواي آزاد و  این حرفه مردان و زنانی که به . این طغیان بودند بودند، بنیانگزاران 

بر روي کشتزارها را به خاطر داشتند و شاید وقتی آن تضاد را با کار در محیط محدود و محبوس کارگاههاي بافندگی 

این بیزار بودند که باید مطیع  آنان از . کرد ي آن آزادي و فضاي باز و پاك گذشته را میگرفتند، دلشان هوا در نظر می

فروخت؛ و  داد؛ مواد خام به آنان می باشند که کارگاههاي بافندگی را به آنان اجاره می» خرازي«و منقاد و متکی به 

کرد یا به قیمتی که فراهم آورندگان  خرید که خودش تعیین می هاي حاصل دسترنج آنان را به قیمتی می فراورده

اینها گذشته، بافندگان جوراب و توري از آن بیم  از . ساختند معین می» خرازي«سرمایه و جنس براي دکان چنین 

هایی که در هر یک دستگاههاي بافندگی متعدد و مجهز به نیروي  ها، آن هم کارخانه داشتند که با گسترش کارخانه

در آن حال که از چنین بیزاري و . شد، بزودي همان حرفۀ موجود خود را نیز از دست بدهند موتور کار گذارده می

یافت، بر آن شدند که هر جا دستشان برسد، ماشینهایی را که  آینده، خشمشان افزونی می  عدم تأمین خاطر براي

.نماد بردگی و بیگاري آنان بود خرد کنند

این بافندگان خشمگین را سازمان داد و براي   لودشاهیا » ند«ه نام اي، ب یک فرد گمنام و شاید هم افسانه

این طرفداران لودشاه بخشها را یکی پس از  ، گروههایی جداگانه از 1811در پائیز سال . ها کشید هجومهایشان نقشه

این جنبش از ناتینگم شر آغاز شد،  . ارگاه نساجی دیدند خرد و نابود کردنددیگري مورد حمله قرار دادند و هرچه ک

نیز  1812اش به لنکشر، داربی شر، و لسترشر کشانیده شد و آتش آن در سراسر سال  گسترش یافت، و دامنه

یک مورد، ورزیدند و فقط در  خردکنندگان ماشینها از آزار رسانیدن به اشخاص خودداري می. همچنان فروزان ماند

کارفرمایی را که به کارگران و مأمورانش دستور داده بود بر روي حمله کنندگان آتش بگشایند، به چنگ آوردند و او 

این طغیان به لرزه افتاد زیرا که انقالب فرانسه را به ذهن آنان متداعی  از انگلستان از شنیدن اخبار   نیمی. را کشتند

تواند ما را از  این لحظه، هیچ نهادي جز ارتش نمی در «یسی چنین نوشت رابرت ساوذي شاعر انگل. ساخت می

اینکه تا چه اندازه بتوان  این رستاخیز فقیران علیه توانگران است؛ ولی  فجیعترین بدبختیها در امان نگاه دارد، زیرا که 

. »پاشد پاهاي ما از هم میکشور زیر  …یابم براي خود مطرح سازم روي ارتش تکیه کرد، سئوالی است که جرئت نمی

بایرن . این گروه حمله کنندگان دفاع کرد ، یک روزنامه نگار لیبرال با سري پرشور، در مجلس عوام از»ویلیام کابت«

نخست وزیر وقت، لرد لیورپول، چند . ایراد کرد اي مؤثر و آتشین به نفع آنان در برابرمجلس لردان شاعر نامدار خطابه

. ز تصویب پارلمنت گذراند و به دنبال آن، هنگی را گسیل داشت تا طغیان را سرکوب کندالیحۀ سخت و خشن ا

در دادگاه شهر یورك برگزار شد و با  1813رهبران طغیان دستگیر و در یک محاکمۀ دسته جمعی که در سال 

خی دیگر به دار شتاب به قضیه رسیدگی کرد، جملگی آنان محکوم شدند، تنی چند از محکوم شدگان نفی بلد و بر

، قوة مقننه براي بهبود وضع کارگران 1824بر شمار ماشینها چندین برابر افزوده گشت و تا سال . آویخته شدند

.اي نیندیشید بزرگسال انگلیسی چاره

III  - دانشی که چاره ساز نبود  

تامس . شان چاره بیندیشندبر ریش دل کارگران بنهند و براي درمان نابسامانیهای اقتصاددانان نتوانستند مرهمی 

انتشار یافت، استدالل کرد که باال بردن سطح  1798اي به نام در بیان اصل جمعیت که به سال  مالتوس در رساله

شود، و در نتیجه، فشار  ها می آورد زیرا که موجب افزایش افراد خانواده دستمزدها بیهوده است و سودي به بار نمی
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آورد که ، در نتیجۀ نابرابري طبیعی  گردد؛ و، خیلی زود، فقري را به وجود می فزون میجمعیت بر عرضۀ مواد غذایی ا

اي از کتاب خود را منتشر  متن تجدید نظر شده 1803مالتوس در سال . آدمیان، براي همیشه مستمر خواهد ماند

خویش را مطرح ساخت  »قانون آهنین دستمزد«کرد، ولی با سرسختی و بی جهت بر نقطه نظرهایش، تأکید کرد، و 

میزان دستمزد کارگران همیشه با توجه به تناسب عرضۀ کارگر به تقاضاي آن تعیین و تنظیم «: اینکه مشعر بر 

جویی  ، همین نویسنده زنهار داد که صرفه1820در کتاب اصول اقتصاد سیاسی منتشر شده به سال » .گردد می

گذاري و در نتیجه کاهش در تولید خواهد  اهش در امر سرمایهممکن است به افراط کشانده شود زیرا که موجب ک

مثابه پاداش شهامت و «دفاع کرد و آن را به ) بازده سرمایه گذاري در امالك و زمینهاي کشاورزي(او از اجاره . شد

ن ای  و با. کرد تلقی می» کیاست زمان حاضر و همچنین پایمردي و استواري یا زیرکی و حیله گري زمان گذشته

این نتیجه و اثر خوب را در بردارد که براي افزارمندان با استعداد و چیره  عقیدة ولتر موافق بود که تجمالت توانگران 

کرد توسعۀ کارهاي  اندیشید، توصیه می اي لیبرال می در یک وهله که به شیوه. آورد دست، مشاغلی پدید می

  .هاي تقلیل و کمبود تولید، انگاشته شود ن بیکاري در دورهاي براي کاهش میزا به عنوان چاره  ساختمانی عمومی

نظرهایی که  –. دیوید ریکاردو برهانهاي دوستش، مالتوس، را پذیرفت و بر مبناي آن نظرهاي خود را استوار ساخت

عنوان  این اثر براي مدت نیم قرن، به .انتشار یافت 1817در اثرش به نام اصول اقتصاد سیاسی و وضع مالیات به سال 

یک متن کالسیک و معتبر مورد استناد صاحبنظران و دست اندرکاران اقتصاد باقی ماند و کارالیل از آن به عنوان 

ثروتی گرد  ریکاردو فرزند یک یهودي هلندي بود که پدرش در بازار بورس لندن. یاد کرد »نبوددانشی که چاره ساز «

یا فرقۀ  دوستانبا دختري از انجمن . شد »اونیتاریانیسم«پیروریکاردو دین مسیحی را اختیار کرد و . آورده بود

این راه ثروتی نصیبش شد، و در سال  داللی و صرافی به راه انداخت، و از کویکرها ازدواج کرد، شخصاً یک مؤسسۀ 

سپس به نگارش چندین رسالۀ پیچیده و عمیق، به خصوص دربارة امور مالی، . از کار داد و ستد کناره گرفت 1815

یر پارلمنت به نمایندگی مجلس عوام انتخاب شد و در آن مقام به نکوهش فسادي که دامنگ 1819در سال . پرداخت

هاي کارگري دفاع کرد،  گشته بود پرداخت؛ از آزادي اجتماعات، آزادي نطق و بیان آزادي بازرگانی، تشکیل اتحادیه

وبه سرمایه داران زنهار داد گوش به زنگ و مراقب باشند تا مبادا مالکان انگلیسی که قدرت افزایش در آمد امالکشان 

در یکی از رساالتش . یر یا زود منافع بخش صنعت را به سوي خود جذب کنندرا دارند د) منظور اجارة امالك است(

که در زمان خود شهرت یافت و سر و صداي زیادي به پا کرد، ریکاردو چنین استدالل کرد که افزایش دستمزدها 

نۀ تولید است، هرگز معناي واقعی نخواهد داشت زیرا خیلی زود در اثر باال رفتن قیمتها، که خود نتیجه افزایش هزی

اینکه دستمزد واقعی و اصلی کارگران مبلغی است که او براي امرار  اثر چنین افزایش دستمزدي خنثی خواهد شد؛ و 

.بدان نیاز دارد) بدون تولید مثل و افزایش شمار طبقۀ خود(معاش و ادامۀ حیات و کار 

کارل . کند آید تعریف می ي تولید آن کاال الزم میبا مقدار کاري که برا) نه قیمت آنرا(ریکاردو ارزش یک کاال را 

  .این نظریۀ ریکاردو استفاده کرده است مارکس در نظریۀ ارزش خود در کتاب سرمایه از 

او و مالتوس تا پایان عمر براي همدیگر . نمود شوم و بدبختی آور نبود ریکاردو شخصاً نظیر دانشی که بدان مجهز می

زمانی که . ندند، گرچه غالباً در خلوت و یا در آثارشان با یکدیگر اختالف عقایدي داشتنددوستانی ثابت قدم باقی ما

هاي  یکی از بارقه(سر جیمز مکینتاش ) 1834و مالتوس به سال  1823ریکاردو به سال (هر دو در گذشته بودند 

آدم «:ي آنان چنین سخن گفتدربارة آن دو نفر و سرچشمۀ مشترك تغذیۀ فکر) بازمانده از عصر روشنگر اسکاتلندي

و بسیار  ام؛ و با احوال مالتوس آشنایی صمیمی  ام؛ به احوال ریکاردو خوب آگاهی یافته سمیث را اندکی شناخته

تواند حائز اهمیت باشد که سه نفر از استادان و  آیا دربارة یک دانش، بیان همین نکته نمی  .ام نزدیک داشته

»ام؟ شناخته اند که می بیش سه نفر از بهترین مردانی بودهاندرکاران برجستۀ آن، کما دست
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IV -  1858- 1771رابرت اوون   

صنعتگر موفقی که کوشید اقتصاد بریتانیا را به صورت یک ماجراي  - آوریم اینک با مسرت به رابرت اوون روي می

  .داري و سوسیالیسم دآورد عاشقانه بین سرمایه

هاي زین سازي، مدیریت کارخانۀ  شهري که پدرش در آن، به ترتیب به حرفه - شددر نیوتاون از شهرهاي ویلز زاده 

در دوران کودکی، رابرت پسري الغر و ضعیف بود ولی راه . گدازي و ریاست ادارة پست اشتغال ورزیده بود آهن

ارده شد و از نهسالگی به کار گم. مراقبت از سالمت خویش را چنان آموخت که سال عمرش به هشتاد و هفت رسید

در چهاردهسالگی دستیار یک بزاز در منچستر شد و در . در دهسالگی شاگردي نزد بزازي را در ستمفرد پذیرفت

این سمت،  اش در  هاي لنکشر منصوب گشت؛ حقوق سالیانه نوزدهسالگی به سمت مدیر یکی از بزرگترین کارخانه

این سمت هشت سال باقی ماند و به خاطر کاردانی و  ر د). دالر به نرخ امروز 7500مبلغی معادل (لیره بود  300

انداز کرد؛ به تحصیل  در حینی که به کار پرمسئولیت خود اشتغال داشت، مقداري پس. صداقتش شهرتی یافت

  پرداخت؛ با شوق و ولعی آمیخته با تمیز و بصیرت مطالعه کرد؛ و با سرشناسانی که در پرورش افکار وي نقش مهمی

وي، رابرت فولتن و کشتی بخارش، سمیوئل   جان دالتن و نظریۀ اتمی«: دوستی ریخت، از جمله با داشتند طرح

که رابرت اوون بیست و هشت  ، هنگامی 1799در سال . اش هاي رادیکال و افراطی و اشعار جاودانه کولریج و اندیشه

هاي نساجی واقع در نیولنارك در  خانهساله بود، از دیوید دیل، براي خود و دو نفر از شریکانش، یک مجتمع کار

این دختر، همسر  این معامله، دختر دیل را نیز به زنی گرفت و  نزدیکی گالسگو خریداري کرد و به عنوان جایزة 

  .محبوب و وفاداري گشت که براي شوهرش هفت فرزند به دنیا آورد

ها و  نفر کودك بودند که از نوانخانه این عده پانصد شهر نیولناك در حدود دو هزار نفر جمعیت داشت، از 

آنچه را اوون از آن شهر در آغاز ورودش بدان، بعدها در . هاي گالسگو و ادنبورگ به آنجا اعزام گشته بودند خانه یتیم

ساکنان شهر زندگی خویش را به بطالت، فقر، و ارتکاب هرگونه جرم و ناروایی «: خاطراتش چنین نقل کرد

جهل و  …نتیجه دستخوش قرض، محروم از نعمت سالمت، و گرفتار بدبختی و بینوایی بودندگذرانیدند و در  می

این مردم موجب گشته بود که به مستی، دزدي، تزویر، نادرستی، و پلیدي جسم و  عدم آموزش و تربیت صحیح 

نسبت به  و به تعصبات شدید ملی، هم در سیاست و هم در مذهب، بگرایند تا آن حد که …مسکن دچار شوند

بخشیدن به وضع زندگی آنان، ابراز بدبینی و بیزاري  اي در جهت بهتر ساختن و سر و سامان کوششهاي هر بیگانه

هاي آن  بود؛ خانه این شهر کوچک صنعتی در واقع فاقد هرگونه وسایل و امکانات بهداشت عمومی   » .کردند می

ر توسل و دست یازي به جرم و جنایت، فرجی هیجان انگیز از رسید که مردم د تاریک و کثیف بود و چنان به نظر می

پناهگاه گرم و مطبوعی براي گریز از خانۀ ناراحت و پرستیز  میخانهکردند و  یکنواختی و ماللت کار جستجو می

ء الطبیعه و فراتر از قدرت زمینی و انسانی را از دست داده بود اوون هرگونه اعتقاد به نیرویی ماورا. گشت محسوب می

چون از ترکیب بندگی جدید صنعتی . ایده آلیسم اخالقی مسیح چنگ انداخته بود و با صمیمیت و اخالصی افزونتر به

ی پدید کرد، بر آن شد که تلفیقی بین سرمایه داري کامیاب و اخالقیات مسیح و االهیات مسیحی احساس بیزاري می

.آورد

میزان . اي که در میان گذاشته بودند بسازند این قانع شد که به سود و بازدهی پنج درصد از سرمایه اوون به 

این امور شریکانش را وحشتزده   -دستمزدها را افزایش داد و به کار گماردن کودکان کمتر از دهسال را قدغن کرد

ایش دستمزد موجب تشدید فشار جمعیت بر عرضۀ مواد غذایی شده افز«این استدالل مالتوس را که  اوون . ساخت

شمرد و در مقابل، چنین استدالل  ، مردود می»قیمتها را باال خواهد برد و میزان واقعی دستمزد را تغییر نخواهد داد

شت و آید، گسترش در ک کرد که مواد خوراکی بیحساب و بدون محدودیتی که از دریا و اقیانوسها به چنگ می می
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زرع و بهره برداري از زمین به یاري همان جمعیت افزایش یافته، ابداع اختراعات متنوع و قدرت تولید کارگران، 

به زعم اوون همۀ . این عوامل مردم را قادر خواهد ساخت تا تغذیه کنند، رشد یابند و از رفاه برخوردار شوند جملگی 

در نیولنارك . حات پیشنهادي وي را بپذیرد و به مورد اجرا بگذارداینها در صورتی میسر خواهد شد که حکومت، اصال

تا جایی که عمالً  - یک فروشگاه وابستۀ به شرکت نساجی دایر ساخت که در آن مواد غذایی و ضروریات زندگی را

نها در با شکیبایی فراوان، کارگرانش را نه ت. داد در اختیار مشتریان قرار می - امکان داشت به قیمت تمام شده

آینه به  داد که هر به آنان اطمینان می. آموخت داد بلکه هنر زندگی کردن را نیز به آنان می هاي تولید تعلیم می شیوه

طور متقابل رعایت همدیگر را بکنند و یکدیگر را یاري دهند، از چنان آرامش و رضاي خاطري برخوردار خواهند شد 

آید که اوون موفق شده بود بسیاري از کارگرانش را به رعایت نظم و  نظر می به. که تا آن زمان هرگز درنیافته بودند

شود از آن  اینکه وي پولی را که می وقتی شریکانش شکایت سردادند از . پاکیزگی و اعتدال آشنا سازد و عادت دهد

مؤسسۀ  1813ال کند، اوون شرکتش را با آنان برهم زد و در س سود بیشتري جست صرف امور خیریه و آموزشی می

تجربۀ او را .) بنتم بود از جمله آنان یکی هم جرمی(این مؤسسۀ جدید  شریکان وي در . جدیدي را بنیان گذارد

اي که در میان گذاشته بودند رضایت دادند و خرسند  ستودند و به برداشت پنج درصد به عنوان سود از بابت سرمایه

.گشتند

این  . نها در چارچوب ملی بلکه در مقیاس بین المللی نیز شهرتی به هم رسانیدمجتمع نساجی در شهر نیولنارك نه ت

کشید تاکسی بتواند، پس از عبور از  با دلیجانهاي پستی، یک روز تمام طول می. شهر از سر راههاي مهم به دور بود

مند  هزاران دیدارکنندة عالقه این احوال، با همۀ . راههاي کوهستانی و مه آلود، خود را از گالسگو به آن شهر برساند

دفتر . آمدند تا پدیدة باورنکردنی اداره یک کارخانه را بر اساس اصول مسیحیت مورد بررسی قرار دهند به آن شهر می

این جماعت  .دهد ، امضاهایی از بیست هزار نفر را نشان می1825تا سال  1815مهمانان و بازدیدکنندگان از سال 

ح طلبان اجتماعی، سوداگران و کارفرمایان واقعپرداز، و شاهزادگانی از جمله مهیندوك یوهان شامل نویسندگان، اصال

وقتی از دیدار ) که بعداً تزار شد(، نیکوال، میهندوك روسیه 1815و مهیندوك ماکسیمیلیان اتریش بود؛ در سال 

هایی مشابه  ز اوون دعوت کرد کارخانهنیولنارك فارغ گشت، فعالیتهاي رابرت اوون و نتایج حاصل از آن را ستود و ا

  . کارخانۀ خود، با همان سازمان و شیوة اداره، در روسیه برپا کند

تواند روش ابداعی  این نتیجه رسید که می اوون پس از چهارده سال تجربه در راهی که در پیش گرفته بود مسلماً به 

براي هر یک از افراد «رآینه، دنیا به روش وي بگرود؛ و اوخود را به دنیا اعالم کند، زیرا یقین حاصل کرده بود که ه

بدین ترتیب بود که در سال » .آید، خوشبختی را تأمین خواهد کرد بشر در طول نسلهایی که پیاپی یکدیگر می

این چهار مقاله، در  ، نخستین مقاله از چهار مقاله تحت عنوان کلی منظره جدید جامعه را منتشر کرد و 1813

اوون پیشنهادها و نقطه . آثار مربوط به اصالحات اجتماعی به صورت اثري شاخص و کالسیک مقبول افتاد مجموعۀ

وي فرمانروایان و صاحبان صنایع انگلستان . اي عرضه نداشت جویانه و پرخاشگرانه نظرهاي خویش را با روحیۀ مبارزه

اینکه  به تغییرات ناگهانی و حاد ندارد و  -اعتقادي و هیچگونه - این بابت خاطر جمع ساخت که هیچگونه تمایلی را از 

هاي وي موجب ضرر و زیان هیچ کس نخواهد شد و در واقع درست برعکس آن پندار، موجب انباشتن و  برنامه

افزودن عایدي کارفرمایان خواهدگشت؛ و از همه مهمتر آنکه ممکن است انگلستان را از فروغلطیدن به ورطۀ انقالب 

  .نجات بخشد

این نکته  پیشنهادش مبتنی بر . تواند رکن اصلی و پایۀ هر اصالح انگاشته شود نخست پیشنهادي عرضه داشت که می

که ظاهراً از میراث رقابت و تنازع کهن و تغییر ناپذیر شکل یافته است، به طور بنیادین از  سیرت و منش آدمی: بود

این گمان و باور  باالترین اشتباهات، «. پذیرد ه شکل میهاي کودکی و باورهاي شخص در قالب ریخت طریق تجربه
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این نظر، سیرت و منش یک فرد در نتیجۀ هزاران  برخالف » .سازند است که افراد، خود سیرت و منش خویش را می

ساخته و  –قسمتی، پیش از تولد وي و قسمتی بیشتر، از زمان تولد تا مرگ –شود  نفوذ و تأثیر که بر او وارد می

این نظر اولیه و بنیادین سرانجام با شوق و حرارت به چنان نتیجه گیري  اوون پس از بیان . گردد داخته میپر

هر سیرت و منش، از نیکوترین تا پلیدترین، از «: شود پردازد که براي طرفداران نظریۀ اصالح، اعتباري قائل نمی می

این عمل از طریق توسل به برخی وسایل و  به همۀ دنیا بخشید و توان به هر جامعه یا  ترین، را می نادانترین تا فرزانه

گیرد که به میزان زیادي در اختیار، و زیر فرمان آن کسانی است که حکومت ملتها را در دست  ها صورت می شیوه

موجود نخست آنکه طبقات دارنده و توانگر : کند این اصل کلی، اوون دو نتیجه گیري اتخاذ و عرضه می از » . دارند

نباید به خاطر رفتار و باورهایشان مورد سرزنش و نکوهش قرار گیرند زیرا آنان نیز محصول محیط و جو گذشته و 

حال هستند، دیگر آنکه هر گونه اصالح در جامعه باید از کودکان آغاز شود واین کار هم باید از طریق اصالح و 

این راه مصرف گردد که کودکان طوري بار بیایند و  باید در به زغم اوون، همۀ تالشها . افزایش مدارس صورت گیرد

این نکته را دریابند که چون هیچ فردي را نباید به خاطر منش و سیرتی که دارد، و یا به خاطر  تربیت شوند، که 

با وضع موجود اجتماع و صنایع مورد نکوهش و خرده گیري قرار داد، پس هر کس باید رعایت حال دیگران را بکند، 

میل و رغبت از در همکاري و معاضدت درآید و بدون آنکه یک لحظه دستخوش نومیدي و دلسردي شود مهربان و 

بدین سان، در زمانی که در سراسر انگلستان شمار مدارس براي فرزندان طبقات عادي مردم بسیار ناچیز . شفیق باشد

براي توسعه و ترویج آموزش و پرورش و ساختن و  زمامداران کلیۀ کشورها باید«کرد که  بود، اوون پیشنهاد می

این کار نیز بدون، هیچ گونه استثنا و تبعیضی  و  …هاي ملی بریزند پرداختن کلی منش و سیرت اتباع خویش برنامه

دیوید دیل، پدرزن رابرت اوون، به سهم خویش براي آموزش و » .از نظر مذهب و سیاست و اقلیم، صورت گیرد

اوون دنبالۀ آن کوششها را گرفت و در . اي مبذول داشته بود ر نیولنارك قبالً کوششهاي مجدانهپرورش کودکان د

خویش را بنیان نهاد تا به گفتۀ » مؤسسۀ آموزشی جدید« 1816یکی از ساختمانهایی که در اختیار داشت به سال 

خواست که کودکان  او می. آوردخودش، فرشتگان و وحشیان را به صورت مسیحیانی که در بند االهیات نباشند در

این نکته بیم  او هم، نظیر افالطون از . تحت آموزش و پرورش قرار گیرند» به محض آنکه شروع به راه رفتن کنند«

داشت که مبادا والدینی که خود از نظر اخالقی و تربیتی شکل پذیرفته یا به صورت زشت و ناپسندي تشکل یافته اند 

اما او در برابر استدالل مادران که با . رقابت آمیز نظام موجود را به فرزندانشان انتقال دهندهاي پرخاشگري یا  جنبه

. گفتند کودکان در سالهاي نوباوگی خویش به مراقبت و محبت مادري نیاز دارند سر تسلیم فرود آورد اصرار می

داد، دانش آموزان را  جا که هوا اجازه میپذیرفت و تا آن معموالً کودکان را از سه سالگی در مؤسسۀ آموزشی جدید می

دختران و همچنین پسران از سه . داشت که در هواي آزاد به بازي و فراگیري دروس خود مشغول باشند مجاز می

شدند، ولی در کنار آن به هنرها و کارهاي دستی مورد نیاز  مند می خواندن و نوشتن و حساب بهره آموزش اساسی 

گرفتند ولی، نظیر دختران، آنان نیز به  را فرا می پسران فنون و تمرینات نظامی. یافتند یی میبراي زندگی نیز آشنا

همۀ نتایج آموزشها جنبۀ فرعی داشت و براي تأمین منظور اصلی که . گشتند آواز، رقص، و نواختن ساز آشنا می

دکان نیز کوشش خطیري مبذول در پروردن سیرت کو. رفت ساختن و پروردن منش اخالقی کودکان بود به کار می

درپایان هر روز، کودکان . تنبیه بدنی در کار نبود. گشت تا به خصایل ادب، مهربانی و همکاري آشنا و مجهز شوند می

رسیدند به آنان اجازة کار در کارخانه  شدند، و تا به دهسالگی نمی گشتند یا بازگردانده می به نزد والدینشان باز می

.شد داده نمی

شد، تعلیمات دینی  هراً در مدرسۀ اوون یا در مجالس درس و سخنرانی شبانه که براي بزرگساالن ترتیب داده میظا

نمود که مذهب مغز کودکان را با افکار خرافی  این باور راسخ می اوون که فرزند عصر روشنگري بود در . وجود نداشت
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بود که هوشیاري و بصیرت، باالترین تقواست؛ آموزش و او سخت معتقد . سازد کند و کند و تاریک می انباشته می

شود؛ و هر آینه آموزش و پرورش به  پرورش در سطح گسترده و فراگیر، تنها راه حل مسائل اجتماعی محسوب می

در مجتمع کارخانه و در مدرسۀ . یاري بشتابد، حصول ترقی و پیشرفت بدون برو برگرد و بدون محدودیت خواهد بود

نوع تمایزي بین کارگران یا کودکان از نظر نژاد و عقیدة مذهبی یا سیاسی مشهود نبود، به گفتۀ وي  اوون، هیچ

او معتقد بود روشهاي پیشنهادي که به مورد اجرا نهاده است کوششی » .شناسد خیرخواهی و شفقت استثنایی نمی«

ن باوري داشت با کمال شوق چشم به است به منظور گام نهادن در مسیر دست یابی به اخالق مسیحی، و چون چنی

  . این امید و انتظار که اصول مورد نظرش، آن را تحقق بخشد با  –راه دیدار آن مدینۀ فاضلۀ اخالقی بود 

السلطنۀ انگلیس تقدیم گشت، پیشنهادهایی مطرح  انتشار یافت و به نایب 1816در چهارمین مقاله که به سال 

این پیشنهادها از پارلمنت تقاضا کرد که به  در . یب قوة قانونگذاري قرار گیردساخت و نظرش آن بود که مورد تصو

هاي الکلی را کاهش دهد؛ بر مصرف آن مالیاتی بیشتر وضع کند؛ و سرانجام پروانۀ  اي تدریجی واردات نوشابه شیوه

و پرخرج شود که فقط ابلهان این تدابیر، میخوارگی و مستی، امري تجملی  ها را ملغی سازد تا به برکت  کسب میخانه

توصیه کرد به منظور بهبود اخالق نسل آینده، شمارة مدارس ابتدایی افزایش یابد واعتبار . پولدار از عهدة آن برآیند

ها وضع شود تا با به کار گماردن کودکان  قانون کارخانه«با اصرار تقاضا کرد . الزم براي ادارة آنها را دولت تأمین کند

قانونی که  -رسیدن به دهسالگی ممنوع اعالم کند و اشخاص زیر هجده سال از کار شبانه معاف باشندرا پیش از 

اي برقرار شود که بازرسی مرتب  اي درآید و شیوه ها تحت نظم و قاعده براساس آن، ساعات و شرایط کار در کارخانه

امور کارگري باید مأمور شود گاه به گاه  به پیشنهاد اوون، یک سازمان دولتی مسئول. ها را تضمین کند کارخانه

آمارهایی از میزان عرضه و تقاضاي کار و نیاز به کارگر فراهم آورد و بر اساس اطالعات حاصل از آن آمارها اقدام 

ضمناً اوون درخواست کرد بخت آزمایی دولتی منسوخ . اي در جهت کم کردن تعداد بیکاران معمول دارد شایسته

به دام انداختن نامحتاطان و «اي زشت و ناپسند جهت  مان وي برقراري آن بخت آزمایی، نقشهگردد، زیرا به گ

قانونی که بیکاران و بینوایان را فقط  –گفت قانون گدایان  این نظر مالتوس موافق بود که می با . »چاپیدن جاهالن بود

ردار شوندگان از آن احسان را به پستی و برخو - داشت از گرسنگی مردن نگاه می درحد بخور و نمیر و در یک قدمی

پیشنهاد کرد به  1817اوون در سال . سازد دهد و آنان را فقط براي تولید مثل و جنایت آماده می زبونی سوق می

این قانون تأسیس گشته بود، دولت مجتمعهاي کوچکی ترتیب دهد که در هر یک از  جاي محلهاي کار که به موجب 

این عده را تعدادي کارگر متکی به خود و خودکفا اداره کند تاغذا و  آیند و  ر و پانصد نفر گرد هم آنها پانصد تا یکهزا

  . اي هم براي آموزش و پرورش کودکان خود داشته باشند لباس مورد نیاز افراد آن مجتمع را فراهم آورند و مدرسه

اي براي صاحبان صنایع انگلستان  اطالعیه 1818ال اي به دست نیاورده بود، در س اوون که از توسل به پارلمنت نتیجه

صادر کرد و ضمن آن از موفقیتهایی که بر اثر شیوة ابداعی خودش در نیولنارك، کسب کرده بود مشروحاً سخن 

صاحبان کارخانه که . گفت و از جملگی آنان مصراً تقاضا کرد دست از استخدام کودکان کمتر از دوازده سال بردارند

تجزیه و تحلیل  - و اصوالً هم چنین کاري به سودشان نبود - تند به خواستهاي اوون ترتیب اثري بدهندتوانس نمی

اوون را از بحران اقتصادي ناشی از افزایش تولیدات ماشینی به یاري اختراعات و ابداعات فنی، تا بدان اندازه که از 

ها، اوون را به عنوان رؤیا  صاحبان کارخانه. دادند میقدرت خرید مردم باالتر رود، مورد نکوهش و انتقاد شدید قرار 

بین ملحدي که از مسائل مورد ابتالي کارفرمایان هیچ گونه درك واقعی ندارد و از نیازهاي بشري که فقط مذهب 

  .تواند آن را برآورده سازد بی خبر است، مطرود شناختند می

انتشار داد خواستار  1819ي به طبقه کارگر که در سال ا سرانجام، اوون به سوي کارگران روي آورد و در خطابه

اي صحیح اداره  کار دستی در صورتی که به شیوه«این نظر که  او با مطرح ساختن . همدلی و حمایت آنان گشت
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ولی در همان حال . باشد نظر مساعد کارگران را نسبت به خود جلب کرد» منبع ثروت و رفاه مالی«تواند  می» شود

این کشور هنوز براي پذیرش سوسیالیسم آمادگی ندارند، و  رگران هشدار داد که انگلستان و طبقات کارگر وي به کا

خواهد پیشنهاد کند حکومت انگلستان باید مستقیماً به همۀ افراد  این قصد و نیت را مورد تکذیب قرار داد که می 

این استدالل  دام شتابزده پشتیبانی نکرده و انقالب را با اواز هیچ گونه اق. آماده به کار کشور، کار و شغلی ارجاع کند

» .آمیز و نفرت و انتقام را برانگیزد و به میدان بخواند ریزي شده است تا همۀ هیجانات شرارت آن سان پایه«که 

) مرکب از مالکان(در گزارشی که به شوراي بخش لنارك  1820این احوال در سال  با همۀ . مطرود و مردود شناخت

تسلیم داشت چنین اظهار عقیده کرد که آنچه انگلستان بدان نیاز دارد اصالحات خرده خرده و تدریجی نیست بلکه 

.نظام اجتماعی باید دستخوش تحول و دگرگونی اساسی شود

ي وقتی رابرت اوون از این همه تالش در انگلستان به نتیجۀ مطلوب نرسید، با امیدواري به ایاالت متحد امریکا رو

در . هایی زده بودند کشوري که در آن چندین فرقۀ مذهبی در زمینۀ تشکیل جوامع کوچک دست به تجربه. آورد

هزار ایکر در کنار رودخانۀ وابش  امریکائی قطعه زمینی بزرگ به مساحت سی - گروهی از کشیشان آلمانی 1814سال 

این . بنا نهادند» هارمنی«خریداري کردند و در آنجا شهري به نام  »هندیشمردگانمنطقه «در قسمت جنوب غربی 

اوون آنان را از ورشکستگی نجات بخشید ولی خودش را . با ورشکستگی مواجه گشتند 1825گروه کشیشان در سال 

و شهر احداث شده در آن پرداخت و آن لیره بابت آن قطعه زمین بزرگ  40‘000سان که مبلغ  مفلس ساخت، بدین

مند و با حسن نیت دعوت کرد که در آنجا  از مردان و زنان عالقه. موسوم ساخت) هارمونی جدید(را به نام نیوهارمنی 

ها را، به غیر از آنچه  وي شخصاً کلیه هزینه. اي براساس اتحادیۀ تعاونی بنیادگذارند به وي ملحق شوند و جامعه

هزار . شد، تقبل کرد؛ پرداخت هزینۀ اداره مدرسه را شخصی به نام ویلیام مکلور برعهده گرفت سه میمربوط به مدر

یک سالی به هزینه اوون تغذیه شدند، رفته رفته خود را با کار همراه . مندان پاسخ مثبت دادند و آمدند نفري از عالقه

، 1827در سال . بارة مذهب و سیاست کشانیده شدبا انضباط آشنا ساختند و سپس کارشان به مجادله و مشاجره در

آن شهر و ساکنانش را به مکلور واگذاشت و . اش را از دست داده بود لیره 40‘000اوون در حالی که قسمت اعظم 

  .خود به بریتانیا بازگشت

هاي کارگري به  حادیهنهضتی را براي استقرار ات. ولی هنوز از نظر نیرو و توان روحی و مالی به پایان کار نرسیده بود

هاي صنفی، که بتواند در صنایع تولیدي با بخش خصوصی به رقابت بپردازد، به راه انداخت، از جمله  صورت اتحادیه

ها نیز در این  سایر اتحادیه. ، که پیمانهایی جهت احداث ساختمانهایی منعقد کرد»اتحادیۀ ملی سازندگان افزارمند«

» اتحادیۀ کارگري متشکل و بزرگ ملی«ها را تحت پوشش  جملگی آن اتحادیه 1833راه گام برداشتند؛ و در سال 

داري انگلیس شود و سرانجام برجاي  سازمان داد و براین امید بود که آن اتحادیۀ بزرگ بتدریج جایگزین سرمایه

شد به مداخله پرداخت  پارلمنت با وضع قوانین سخت و بازدارنده که با شدت به مورد اجرا گذارده می. دولت بنشیند

هاي اوون شود؛ بانکها نیز از تأمین اعتبار و وام موردنیاز اتحادیه خودداري کردند تا آنکه  تا مانع از تحقق یافتن نقشه

.به شکست خود اعتراف کرد 1834در سال  اوون

ناکامی کامل انجامیده  نمود، در این زمان به شکست و چنان قرین توفیق می زندگی رابرت اوون که در عالم صنعت آن

و وقتی . متعصب بود کالوینیستاختالفات مذهبی، زندگی زناشویی وي را سیاه کرده بود زیرا همسرش یک . بود

ابدي دچار  ش به لعنتافزود تا مبادا شوهر متوجه شد که اوون به معتقدات دینی پایبند نیست هرروز برنگرانیش می

همسر اوون بعداً بر آن شد تا فرزندشان را، که او نیز رابرت نام داشت، وادار سازد که پدر را به مذهب کالون . آید

رابرت . نتیجۀ این مجاهدات آن شد که در پایۀ معتقدات مذهبی پسر نیز تزلزلی شدید حاصل گشت. معتقد گرداند

اش را با  عت کرد، درخانۀ دیگري جدا از همسرش سکنا گزید گرچه روابط دوستانهاوون پس از آنکه از امریکا مراج
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اوون به طالق معتقد بود، ولی در صدد برنیامد همسرش را طالق گوید همۀ اخالص و ارادتش . وي حفظ کرد

  .مجذوب رسالتش گشته بود

کوشیدند خود را بر  عضاي آن میاز آن پس به نحوي فعال در صدد تشویق و ترغیب چند مجتمع کوچک برآمد که ا

این مجتمعها در ناحیۀ اوربیستن واقع در اسکاتلند، در ناحیۀ راالهینه واقع : مبناي اصول پیشنهادي وي اداره کنند

در ایرلند، و در ناحیۀ کوینوود واقع در انگلیس تشکیل شده بود، اولین مجتمع پس از دوسال از هم پاشیده شد؛ 

درهمان حال اوون کوشید از طریق ایراد . یید، و سومین توانست تا شش سال دوام آورددومین، بیش از سه نپا

عمرش آنقدر وفاکرد که شاهد تأسیس چندین . هایش ادامه دهد ها همچنان به نشر اندیشه ها و نگارش مقاله خطابه

هایی در جهت اصالحات،  ناپذیر به نگارش توصیه با تالشی خستگی. تعاونی مصرف در سراسر جزایر انگلستان باشد

سرانجام در . خطاب به انجمنها و مؤسسات علمی و اختصاصی، مقامهاي حکومتی و شخص ملکۀ ویکتوریا ادامه داد

هاي احضار ارواح  برداري واسطه دل مورد بهره به اعتقاد به اصالت روح روي آورد و به صورت آدمی ساده 1853سال 

تهاي سرشناسی از جمله بنجمین فرانکلین، تامس جفرسن، شکسپیر، شلی، درآمد و از آن رهگذر با ارواح شخصی

، در حالی که عمري بس طوالنی 1858در سال . نبی گفتگوهایی صمیمانه و خودمانی به عمل آورد ناپلئون و دانیال

بدرود سالگی  کرده بود و دیگر با زمان خود پیوندي نداشت به شهر زادگاهش نیوتاون بازگشت و در هشتادوهشت

  .حیات گفت

نمود، چون  تا آن حد که از عهدة آدمی برآید از خودخواهی به دور می. نفس بود رابرت اوون مردي خوب و نیک

از قدرت . البته نتوانست پاي بر سرنفس خود گذارد و از نفس خویش فراتر رود. دانست خودخواهی را واقعاً ناپسند می

جست، تأسیساتش بر اداره و سرپرستی شخص خودش مستقر بود  ز میو موفقیت و هوشمندي، لذت و غروري مرمو

عقیده، حق با او بود که همکاري با ارزش و مثمرثمر، تنها در سایۀ انضباط و اختیارات تحقق  ولی در این درك و

که  تواند انجام دهد آن است که نفس خود را تا آن حد گسترش دهد به نظر وي بهترین کاري که آدمی می. یابد می

اندیشی گسترده و فراگیر رضایت خاطر  سان از نیکوکاري و نیک خویشان، وطن و همنوعان را نیز شامل شود و بدین

به هر حال، این همان کاري بود که رابرت اوون کرد و این کار را به مقیاسی گسترده و وسیع انجام داد؛ . حاصل کند

  .بخش یک زندگی بهتر و انسانیتر درآوردو همین کافی است تا او را در زمرة پیمبران الهام

  

  فصل شانزدهم

  زندگی انگلیسی

  

I  -  طبقات  

متمدن یعنی مردمی که، توسط حکومت، به آنان قانون، مذهب، اخالقیات، آداب و سنن، آموزش و پرورش، و نظمی 

دوستی  کنند؛ درخت  ربهاجتماعی داده شده باشد، و این مردم به اندازةکافی آزاد باشند که اختراع و ابداع و تج

اکنون ببینیم این . بنشانند، از در نیکوکاري و محبت درآیند، و در شکوفایی هنر وادبیات و علوم و فلسفه توفیق یابند

یافت و چه ثمراتی پدید  چگونه تجلی می 1815و1789هاي اجتماعی نظم و آزادي در انگلستان بین سالهاي  جلوه

آنان را در طبقاتی قرار  -از نظر میراث، برخورداري از فرصتها و استعدادها -مردم نخست، تنوع و چندگونگی آورد؟

در انگلستان کاست به . کردند جمعی جامعه ایفا می داد که هریک سهمی مؤثر درشکل بخشیدن به زندگی دسته می
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اف یا برخوردار از شود، وجود نداشت، زیرا فردي صاحب ثروت گز شناسی از آن استنباط می مفهومی که در جامعه

قدر باال رود که حتی به مقام لردي نیز  اي به طبقۀ باالتر آمده باشد و آن تواناییهاي بسیار ممکن بود که از طبقه

برسد؛ و، از طرفی، روابط یک لرد با یک دهقان غالباً بر رفتاري دوستانه مبتنی بود و از رابطه یا رفتار یک برهمن با 

باآنکه فقط اقلیتی کوچک از دهقانان، . شد بندرت نظیري در این کشور دیده می - در هند - یک فرد از فرقۀ نجسها

کردند، سرفداري به صورتی که هنوز در کشورهاي دیگر رایج بود  صاحب زمینی بودند که برروي آن کشت و زرع می

برخالف همگنان (ند و گاهی پرداخت نجبا و بزرگزادگان نظیر سایر مردم مالیات می. از انگلستان رخت بربسته بود

فقط مهمترین پسر هر نجیبزاده در برخورداري از . ورزیدند به بازرگانی و صنعت نیز اشتغال می) فرانسوي خویش

در ) گرچه نه از لحاظ اجتماعی(عناوین و امتیازات نجیبزادگی با پدرش شریک بود و سایر فرزندان وي از نظر قانونی 

  .شتندگ زمرة مردم عادي محسوب می

. نمود عادي می اي غیر اي قلیل به شیوه تمرکز ثروت در دست عده. طبیعی هنوز بر جاي بود بسیاري از نابرابریهاي غیر

شد در مجلس لردان به  لردان متهم را فقط می. برابري در مقابل قانون، به خاطر هزینۀ اقامۀ دعوي، عمالً منتفی بود

اي از لردان براي رسیدگی به اتهامات علیه چنین لردي تشکیل  نصفهدر این مجلس، هیئت م. (محاکمه کشانید

پرواي بدون دودمان مشخص، فقط از سر ناچاري بود  مردان بی. برقرار ماند 1841تا سال » امتیاز لردان«این .) شد می

ي دریایی، ارتش، افراد طبقۀ عادي بندرت به مقامهاي باال در نیرو. شدند که به خدمت در نیروي دریایی پذیرفته می

یک طبقۀ حاکمۀ مرکب از نجیبزادگان و اشراف و . رسیدند خدمات دولتی، دانشگاهها یا به مناصب قضایی می

همچنین مردمی که اندکی پایینتر از آنان قرار داشتند ولی باز از مردم عادي متمایز بودند، همۀ مناصب و مقامها را 

ند که افرادي از طبقۀ فرودست و عاري از تشخص و امتیازات در برگزیدن داد در اختیار داشتند، و بندرت اجازه می

.اشخاص به مناصب کشوري و لشگري یا در تعیین خط مشی سیاسی کشور، سهمی داشته باشند

اي شدیدتر  شاید بتوان گفت که توجه به امتیازات طبقاتی و پافشاري در حفظ آن، در بورژوازي انگلستان از هر طبقه

آمیز، خود را از دهقانان و کارگران دورتر و فراتر  اي غرور افراد متعلق به بورژوازي انگلستان با شیوه. تر بودو چشمگیر

یاي رسیدن به مقام لردي  کردند؛ و، در عین حال، پیوسته در رو پنداشتند و آن فاصله را با تعصبی خاص حفظ می می

هایی  د داشت و تمایز و فاصلۀ بین این قشرها نیز به شیوهدر خود این بورژوازي نیز قشرهاي مشخصی وجو. بودند

نگریست، و خود را یک  اش با نظر تحقیر می دار به کاسبکار همسایه صاحب صنعت سرمایه: شد لجوجانه حفظ می

وت خود را با ماجراجویی آراسته بودند، از صاحبان صنایع بازرگانان معتبر که ثر .پنداشت میسروگردن از او برتر 

اي ثروتمند و خوشگذران که  در این میان، عده. گرفتند و براي خود، شان و منزلتی دیگر قائل بودند فاصله می

چینیهاي مستعمراتی خویش را با ظواهر وطنپرستی و مذهب آراسته بودند براي خود طبقۀ خاصی را تشکیل  خوشه

رسید که هیچ کس از منزلت و نصیبی که به حکم تقدیر،  در انگلستان نیز مانند فرانسه، چنین به نظر می. ندداد می

هر کس در تکاپوي باال رفتن و فراتر شدن بود . کرد استعداد و ظرفیت، یا بخت بدان رسیده بود احساس رضایت نمی

بیقراري و ناشکیبایی دوران . غلطیدند ه فرودست میاي نیز در این تالش از جایی که قرار داشتند ب و چه بسا عده

خواستند براي در اختیار گرفتن زمام  داران می تنازع و مبارزة اساسی بر سر این بود که سرمایه. جدید آغاز گشته بود

در فرانسه این عمل در طول یک نسل عملی شد، در حالی که در انگلستان، تحقق . ادارة کشور جایگزین اشراف شوند

  .این وضع قرنها به طول انجامید

، قدرت فائقه در اختیار طبقۀ نجیبزادگان قرار داشت و آنان 1832بینیم در انگلستان، تا سال  بدین سان است که می

طبقۀ نجیبزادگان انگلستان در . زدند خاستند تبسمی تمسخرآلود می به کسانی که به معارضه با قدرت ایشان برمی

اسقف کلیساي  26لرد زن یا مرد غیر روحانی و  287مرکب از  1801قیق آن در سال معناي بسیار مشخص و د
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توانستند در مجلس لردان یا  این امتیاز را داشتند که می» لردهاي روحانی«انگلیکان بود و این اسقفان به عنوان 

: شدند به درجاتی تقسیم میلردهاي غیر روحانی نیز به ترتیب از باال به پایین . مجلس اعیان انگلستان جلوس کنند

، بر جملگی اینان، به جز )برنها(ها، مارکوئسها، ارلها، وایکاونتها، و بارونها  از نسل پادشاه یا ملکه(  شاهزادگان بالفصل

شد و  شاهزادگان و دیوکها که همان لقب را در اول نامشان داشتند عنوان لردي در خطاب کتبی یا شفاهی اطالق می

اساس ثروت این لردان را قطعات وسیع امالکی . یافت نسالً بعدبعد نسل به پسر ارشد انتقال میاین لقب لردي 

کردند، و از این بابت  داد که زارعان مستأجر یا کارگران اجیر کشاورزي بر روي آن کشت و زرع می تشکیل می

آمد سالیانه دوك آونیوکاسل به  درتوان از  گشت که به عنوان مثال می آمدهاي سرشاري نصیب هر یک از لردان می در

مساحت مجموعۀ . لیره نام برد 12000لیره و یا از درآمد متوسط سالیانۀ ویکانت پالمرستن به میزان  120‘000مبلغ 

اي فروتر از این لردهاي  در مرتبه. شد گانۀ بدفرد، نورفک و دونشر سراسر یک ایالت را شامل می سه  امالك دیوکهاي

انگلستان چهارصدوپنجاه برنت و همسران آنان قرار داشتند و امتیاز این اشخاص در آن بود که در  غیر روحانی، در

شد؛ و  به کار برده می» لیدي«یا » سر«خطاب شفاهی و کتبی بر سر اسمشان بسته به مرد بودن یا زن بودن، کلمه 

ه برنتها، گروهی مرکب از سیصدوپنجاه پس از گرو. ماند این لقب نیز در خانوادة ایشان به طور موروثی باقی می

نامیده شدن برخوردار بودند ولی حق » لیدي«یا » سر«و همسرانشان قرار داشت که از همان امتیاز ) شهسوار(تایت

بعد از این دسته نوبت به گروهی در حدود . نداشتند این لقب را در خانوادة خویش به طور موروثی منتقل سازند

هاي قدیمی و  رسید که از خانواده عمده یا طبقۀ سرشناس و متعین پایینتر از اشراف می ششهزار نفر از مالکان

همۀ این . را با خود همراه داشته باشند» نشانهاي خانوادگی«شناخته شده برخاسته بودند؛ و اینان حق داشتند 

گرفتند؛ ولی،  لی پایینتر قرار میدادند که از نظر اشرافیت در منز تر از لردان کسانی را تشکیل می هاي فرودست گروه

.کرد شدند که بر انگلستان حکومت می محسوب می» اشرافی«به هر حال، جملگی اینان نیز در زمرة طبقۀ 

افراد این . کرد آمد که در مورد حکومت اقلیت بر اکثریت، کسی احساس ناروایی یا نادرستی نمی چنین به نظر می

پرهیزگارانه، شاهد فقر و بینوایی دهقانان، خفت و خاري و حقارت کارگران  اقلیت حاکم، با خونسردي و متانتی

افراد اقلیت حاکم، بر این باور بودند که فقر و بینوایی، . آوردند ها و غارت ایرلند بودند ولی به روي خود نمی کارخانه

اجازه داده شود انگلستان را به ثبات نباید  پردازان بی تاوان ضروري و طبیعی ناشایستگی و کاهلی است و به فرضیه

رغم رؤیا  به زعم اینان علی. یک دموکراسی بدل سازند که بر اساس پخش و توزیع تباه سازندة ثروت استوار باشد

پردازان هرج و مرج طلبی نظیر ویلیام گادوین یا پرسی شلی، وجود سلطۀ حکومت ضرورت دارد، زیرا بدون وجود 

ناپلئون نسبت به انگلستان از روي حب و عالقه . آیند رناك براي افراد و آزادي در مین، مردم به صورت جماعتی خط آ

اگر آریستو کراسی انگلستان نابود شود و «هلن چنین گفت  کرد ولی همین شخص در جزیرة سنت صحبت نمی

هر حکومتی یا » .اهد آمداي به بار خو الناس لندن محول گردد براي جامعۀ اروپایی فاجعه اختیار و ادارة امور به عوام

در دست اقلیتی است، یا درچنگ یک فرد خودکامه؛ و اقلیت حاکم نیز یا مرکب از اشراف موروثی است یا گروهی 

بدیهی است که در نوع اخیر حکومت دموکراسی بیشتر مصداق پیدا ). توانگرساالري(مرکب از توانگران و دولتمندان 

توان هزینۀ مبارزات انتخاباتی را تأمین کرد، یا به مردم پولی پرداخت  ري آن میکند زیرا فقط ثروت است که به یا می

اشخاصی که صرفاً به شیوة . و آنان را برانگیخت و تشویق کرد تا به نامزدهاي گروه اقلیت توانگر رأي دهند

پرورش دوران  شوند بندرت آدمهایی هستند که از برکت تربیت خانوادگی یا آموزش و  دموکراتیک برگزیده می

جامعه   اي توفیق آمیز از عهدة حل مشکالت حکومت و ادارة نوجوانی، آن چنان مجهز و ورزیده باشند که به شیوه

کسی که . المللی به کامیابیهایی نایل شوند آنکه بخواهند در سطح گشایش معضالت روابط بین  برآیند تا چه رسد به

دانی تربیت  باشد چنان است که در یک مکتب سیاستمداري و سیاست در یک خانوادة اشرافی چشم به دنیا گشوده
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التحصیالن چنین مکتبی ممکن است از همان نوجوانی، افرادي ولگرد و  البته بعضی از فارغ. شود و تعلیم یابد

ئت مانند، در نتیجۀ تماس با مشکالت حشر و نشر با شخصیتهاي هی خاصیت از آب درآیند ولی آنان که برجاي می بی

کنند، بدون آنکه در  حاکمه، قدرت و ظرفیت سروکار یافتن با مسائل و موقعیتهاي حساس و بحرانی را کسب می

از اینها گذشته، یک آریستو کراسی که . نتیجۀ خامدستیها و سرهم بندي کردنهاي خود ملتی را دچار مخاطره سازند

کند، حس احترام  به خود را در آنان تقویت می به نحوي شایسته عمل کند، عادت اطاعت و وفاداري مردم نسبت

انگیزد، و این هر دو، یعنی فرمانبرداري از دولت و احترام به قدرت آن،  مردم را به اعمال اختیارات و قدرت خود برمی

.برکات است  براي برقراري نظم و امنیت، از جملۀ

گشت ولی مفهوم آن به طور روشن درك  ه میهاي زیرکانه و حساب شده عرض استداللهایی که با این گونه جمله

توانستند بورژوازي  کنندگان این استداللها نمی ولی عرضه. ساخت شد، ظاهراً اکثریت ملت انگلستان را متقاعد می نمی

ها و پارلمنت را در قبضۀ خود  را قانع سازند، زیرا افراد وابسته به بورژوازي از قدرت مالکان ثروتمند که وزارتخانه

شناختند؛ و گروه اندیشمندان و  کارگران عصیانزده نیز با خشم فراوان این استداللها را مردود می. شتند بیزار بودنددا

نمود  هاي حکومت آریستوکراسی انگلستان که فقط در فکر حفظ منافع خود می  روشنفکران نیز که از مشاهدة شیوه

ناهنجاریهاي چنین حکومتی را برمال سازند، و  دستخوش حیرت و خشم گشته و مصمم بودند نارواییها

.دادند کنندگان چنان استداللهایی را در معرض چون و چرا قرار می عرضه

II - حکومت  

  قوة مقننه . 1

هاي قضایی نقض ناگشتۀ دادگاههاي آن  قوانین ملغی نشدة پارلمنت و رویه  قانون اساسی انگلستان عبارت از مجموعۀ

است و پارلمنت به ) پادشاه یا ملکه(اي، اختیار کامل حکومت در دست مقام سلطنت  قهبا چنین ساب. کشور است

کرد  قوانینی را که پارلمنت وضع می  مقام سلطنت معموالً همۀ 1687از سال . کند اتفاق مقام سلطنت، عمل می

لس باشد محدود هیچ سند مدونی، قدرت پارلمنت را در وضع قوانینی که مورد موافقت هر دو مج. پذیرفت می

ساخت مجلس اعیان یا مجلس لردان، شامل لردهاي روحانی و غیر روحانی بود که سمت نمایندگی مجلس را به  نمی

اینان نیازي به انتخاب شدن نداشتند؛ از آن قدرت برخوردار . آوردند اي موروثی و بر اساس سنن به دست می شیوه

رسید رد کنند؛ در مواردي که از احکام دادگاهها پژوهش  م میبودند که هر قانونی را که به تصویب مجلس عوا

شد به عنوان دادگاه عالی عمل کنند؛ و این دادگاه عالی موارد تعقیب و بازخواست از کارمندان دولت و  خواسته می

یک بدین ترتیب، مجلس اعیان به صورت . گرفت هرگونه اتهامی علیه اعضاي غیر روحانی مجلس اعیان را در بر می

  .کرد دژ مستحکم آریستو کراسی انگلستان بود که به عنوان پسقراول، علیه بورژوازي در حال پیشرفت، مبارزه می

از هر یک از دانشگاههاي کیمبریج و آکسفرد دو نماینده، از ترینیتی کالج و از دابلین : عضو داشت 558مجلس عوام 

یافت؛ و بقیه از چهل والیت و بیست شهرستان  لس عوام راه میوپنج نماینده به مج یک نماینده، و از اسکاتلند چهل

شدند که حق انتخاب کردن آنان محدود بود و آن قدر گوناگونی داشت که  توسط انتخاب کنندگانی برگزیده می

زنان، : گروههاي زیر از حق انتخاب کردن محروم بودند. توان در اینجا، همۀ آن گوناگونی را مشخص ساخت نمی

کسانی که   ان، پیروان کلیساي کاتولیک رومی، کویکرها، یهودیان، پیروان مذهب الادریه؛ و به طور کلی، همۀبینوای

توانستند نسبت به اختیارات کلیساي انگلستان و اصول مورد قبول آن، سوگند وفاداري یاد کنند، از حق شرکت  نمی

میلیون جمعیت انگلستان در آن  9ستثنائات، از مجموع با در نظر گرفتن جملگی این ا. گشتند در انتخابات محروم می

آنجا که رأي دادن به طور   از. آمدند که حق رأي دادن داشتند نفر در زمرة کسانی در می 245‘000زمان، رویهمرفته 

 یافت که از نامزدي غیر از آنکه مالك عمده در نظر گرفته اي جرئت آن را می علنی و عمومی بود، کمتر رأي دهنده
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دادند؛ و  به شرکت در انتخابات از خود نشان نمی اي بسیاري از شهروندان داراي حق رأي، عالقه. بود پشتیبانی کند

گرفت بدون آنکه اصالً نیازي  آمد صورت می ها با توافقی که بین رهبران به عمل می انتخاب نماینده در بعضی از حوزه

سنتی تعیین و مشخص گشته بود، و   ر والیت یا شهرستان به شیوةشمارة نمایندگان ه. به برگزاري انتخابات باشد

الجرم، افزایش یا کاهش جمعیت در آن والیت یا شهرستان در فاصلۀ دو انتخابات، به هیچ روي در نظر گرفته 

ل برخی از شهرستانها که شمارة ساکنان با حق رأي در آنها ناچیز بود یک نماینده یا بیشتر به مجلس گسی. شد نمی

مراکز جدید صنعتی . توانست چهار نماینده انتخاب کند داشتند در حالی که لندن با ششهزار رأي دهنده فقط می می

نمایندگان آنان بسیار ناچیز بود منچستر، بیرمنگام، و شفیلد   اي در پارلمنت نداشتند یا شمارة کشور یا اصالً نماینده

. فرستاد و دو نماینده به پارلمنت می لی که والیت قدیمی کورنوال چهلاي انتخاب کنند در حا توانستند نماینده نمی

در اینجا باید این نکته را خاطر نشان سازیم که در همان زمان، بسیاري از شهرها و روستاها در ادارة امور محلی خود 

ه از نظر حق انتخاب از اختیارات و خود مختاري قابل توجهی برخوردار بودند؛ و بدین سان بود که شهر لندن، گرچ

گزید و در بسیاري از  نمایندگان براي مجلس عوام محدودیت زیادي داشت، مقامهاي مسئول ادارة شهر را خود برمی

.کرد امور در برابر پارلمنت از استقالل و عدم وابستگی برخوردار بود و این موقعیت را با غرور هرچه تمامتر حفظ می

شد که از طریق برگزاري این گونه  عوام انگلستان توسط نمایندگانی اشغال می در حدود نیمی از کرسیهاي مجلس

نیمی دیگر توسط . انتخابات که بخش مهمی از ساکنان کشور از شرکت در آن محروم بودند، انتخاب شده بودند

شد؛ این  ال مینامزدهاي بدون رقیب مورد حمایت مالکان محلی یا مالکانی که از دور در آن حوزه نفوذ داشتند اشغ

گونه تعیین نامزد براي اشغال کرسی مجلس عوام در بسیاري از موارد توسط والیات یا شهرستانها به کسی تعلق 

والیات یا شهرستانها یا، به عبارت دیگر، کرسیهاي «. شد باالترین قیمت را براي آن بپردازد گرفت که حاضر می می

نظیر کاالیی که در بازار مورد داد و ستد واقع شود، در معرض خرید و اي علنی،  نمایندگی در مجلس عوام به شیوه

  ».گرفت؛ و شخص پادشاه در بسیاري از مواقع بزرگترین خریدار این گونه والیات یا شهرستانها بود فروش قرار می

و ویگها یا  توریها یا محافظه کاران: شدند اعضاي انتخاب شده مجلس عوام به طور نامشخصی بین دو حزب تقسیم می

. این اشخاص به طور کلی مسائلی را که زمانی موجب تقسیم آنان به دو دسته شده بود فراموش کرده بودند. لیبرالها

رهبران هر دو حزب از اعضاي خاندانهاي اشرافی بودند ولی ویگها نسبت به توریها تمایل بیشتري به شنیدن نقطه 

امتیازات «محافظه کاران از . دادند که در حال رو آمدن بودند، نشان می نظرهاي اربابان توانگر بازرگانی و صنایع،

  به هر حال مسئلۀ. خاستند کردند، و لیبرالها با چنین امتیازاتی به معارضه برمی سنتی قدرت سلطنت دفاع می» ویژه

  :زد نفاق، دفاع از اصول نبود بلکه بر گرد قدرت دور می  مورد اختالف یا مایۀ

یک از دو حزب، هیئت وزیران را تشکیل دهد، مقامهاي پرمنفعت را تقسیم کند و بر دیوانساالري در حال  اینکه کدام

.گسترش و روز افزون نظارت داشته باشد

اروپا   اشرافی آن، از نظر وضع قوانین، به میزان قابل توجهی از اغلب کشورهاي قارة  رغم پایۀ حکومت انگلستان علی

قدرت فائقه و مسلط توسط یک ) 1804از جمله در فرانسه بعد از سال (حالی که در آن کشورها  دموکراتیکتر بود، در

، دیگر نه پادشاه، بلکه پارلمنت بود و 1688شد، در انگلستان، فرمانرواي واقعی از سال  امپراطور یا پادشاه اعمال می

ده در دست مجلس عوام قرار داشت، زیرا که در این پارلمنت مرکب از دو مجلس اعیان و عوام، اختیارات به طور عم

هیچگونه خرجی از اعتبارات عمومی و برداشتی از خزانۀ دولت بدون تصویب . از آن این مجلس بود» قدرت مالی«

کند ولی در عمل » وتو«توانست هر قانون مصوب پارلمنت را  از لحاظ نظري، پادشاه می. شد این مجلس میسر نمی

با وجود این پادشاه اختیار . کار به جایی برسد که به استفاده از این اختیار متوسل گردد جورج سوم هرگز نگذاشت

انحالل پارلمنت و مراجعه به مردم را براي انتخابات جدید داشت؛ و، در این صورت، نامزدهایی که مورد لطف او بودند 
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مجلس عوام بخت مساعدتري داشتند زیرا جستند از لحاظ دستیابی به کرسیهاي  و به خرج او در انتخابات شرکت می

بار دیگر به صورت نماد ملت درآمده و ) دومبعد از دو پادشاه بیگانۀ جورج اول و جورج (که پادشاه بومی و خودي 

  .کانون وفاداري ناشی از میهن پرستی و افتخار گشته بود

  یهقضائ  قوة -2

اول از . نظمی، و درعین حال کارآمد بود قوة قضائیه در انگلستان، در همان حد قوة مقننه درهم و برهم دستخوش بی

. اي از قوانین را که در طول صدها سال، هر روز بر حجم آن افزوده شده بود، به مورد اجرا بگذارد همه، باید مجموعه

ه و اسلوب صحیحی مدون نگشته بود، و از نظر کیفرشناسی گذشت که این مجموعۀ قوانین طبق شیو مدتها می

این . شدند آن قوانین را تعدیل کنند یا نادیده انگارند نمود که قضات غالباً ناگزیر می سنتی تا آن اندازه بیرحمانه می

ود سنگین و آورده ب هاي فئودالی خود و اصالحاتی که مسیحیت در آن به عمل  قوانین همراه با آثار و بقایاي ریشه

منافع و «خواستند توسط مجلس لردان به محاکمه کشانیده شوند و  لردان متهم هنوز می. طاقت فرسا گشته بود

، کشیشان و ارباب کلیساي انگلیکان را از حضور در برابر دادگاههاي )1827تا سال (هنوز » مصالح خاص روحانیت

)  …عام، سرگرمیها و عیاشیهاي شبانه، اجتماعات بدون مجوز قمار در مأل  علیه(صدها قانون . داشت عادي معاف می

در این دوره، در وضع قوانین . شد در مجموعۀ قوانین انگلستان وجود داشت، گرچه بندرت به مورد اجراء گذارده می

، کیفر مرگ 1800که براي آنها تا سال ) در حدود دویست فقره(کیفر تعدادي از جرایم : اصالحاتی به عمل آمد

اي مکرر و پی در پی مورد تعدیل و تخفیف واقع شد؛ و چنان مقرر گشت که هر آینه شخص  شد به شیوه تجویز می

توانست از رفتن به زندان  داشت می مقروضی، حساب راستین دارایی خویش را اعم از موجودي و بدهکاري عرضه می

سوداگران و کاسبکاران، آن را راهی به سوي  وپا گیر بود که ولی قانون ورشکستگی چنان سخت و دست. نجات یابد

قانون مربوط به حکم احضار شخص توقیف . ورزیدند انگاشتند و از استناد بدان خودداري می ورشکستگی مضاعف می

که منظور آن پایان بخشیدن به زندانی شدن ناروا و نامشروع  -)1679مصوب سال (شده به دادگاه براي بازجویی 

تا آن حد دستخوش تعلیق قرار گرفته بود که دیگر در مواقع بحرانی، از جمله به هنگام  -بود شخص قبل از محاکمه

نظمی، تناقضات و جنبۀ  هرج و مرج و بی. شد از شمول قدرت آن استفاده کرد جنگهاي انقالب فرانسه، نمی

خود براي   اي مشروح و پیگیرانۀآمیز قوانین انگلستان همچنان برقرار بود تا زمانی که جرمی بنتم با درخواسته توحش

.اصالح آنها، نظام قضایی انگستان را سخت مورد انتقاد قرار داد

شد؛ در روستاها که از وجود  دستگیري مجرمان به خاطر کمبود پلیس در شهرها با دشواري بیشتري رو به رو می

اي تشکیل  منها و اجتماعات داوطلبانهپلیس و مأموران انتظامی اصالً نشانی نبود، شهروندان، به حکم ضرورت، انج

توانست  شد می حتی در آن زمان که مجرمی یا جنایتکاري دستگیر می. دادند تا از جان و مال خود حفاظت کنند می

از افتادن به زندان اجتناب کند یا زندانی شدنش را به تعویق اندازد و این عمل را از طریق روي آوردن به وکالي 

یا آنکه جهت نجات دادن ) یا جعل کنند(توانستند دالیلی را براي پژوهش خواهی بیابند داد که می مدافعی انجام می

گفتند حتی یک قانون  وکالي مدافع با خودستایی می«. موکل خویش از البالي سطور قوانین به مفري دست یابند

  .»وجود ندارد که آنان نتوانند چهار اسبه بر آن بتازند

مراتب حرفۀ قضا و سازمان دادگستري، راهنمایان قضایی یا مشاوران حقوقی قرار داشتند که به  در پایینترین سلسله

آورند وخالصۀ پرونده و عرضحال  این اشخاص تحقیقات الزم به عمل می. کردند قانونی موکل عمل می  عنوان نمایندة

از . ودند که حق حضور در دادگاه را داشتندکردند و این وکالي مدافع، تنها وکالیی ب را براي وکالي مدافع تنظیم می

  . کرد قضات را انتخاب می چانسلر،میان همین وکالي مدافع بود که پادشاه، معموالً بنا به توصیۀ لرد 
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دادند به سیري در  رأي می ن غیرمدونسالی یک یا دوبار قضات دادگاههاي عمومی یا دادگاههایی که بر اساس قوانی

چون درنگ اینان در هر محل . کردند هاي حقوقی و جنایی رسیدگی می پرداختند و در هر محل به پرونده والیات می

در هر یک از والیات یا شهرستانها بر  –و در بعضی موارد وضع قوانین جدید  - کوتاه و زودگذر بود، اجراي قوانین 

این امناي صلح توسط حکومت مرکزي از بین مالکان . شد یا رؤساي دادگاههاي بخش محول می» امناي صلح«عهده 

رفت به خاطر استطاعتی  داشتند، ولی انتظار می حقوقی دریافت نمی. شدند توانگرتر هر منطقه یا بخش برگزیده می

ب طبقاتی برکنار نبودند، وبرخی اینان از حب و بغض و تعص. که داشتند از افتادن به ورطۀ فساد مالی مصون بمانند

از آنان به خاطر تعیین کیفرهاي شدید علیه عناصر رادیکال و کسانی که خواستار اصالحات اساسی بودند، شهرتی به 

اي  ولی رویهمرفته و با توجه به کلیه جوانب، این امناي صلح، ادارة امور قضایی بخشهاي خود را به شیوه. هم رسانند

.رساندند و از این بابت تقریباً برابر والیها در دوران فرانسه ناپلئون بودند آیی کافی به انجام میعادالنه و با کار

ظاهراً این نهاد، یادگار سلسلۀ . نیکوترین جلوة قضاي انگلستان، حق متهم به محاکمه شدن در برابر هیئت منصفه بود

شمار اعضاي هیئت . گلستان، به این سرزمین آمده بودکارولنژیان و به شکل ابتدایی آن با پیروزي نورمانها بر ان

در این سال بود که تعداد آن دوازده نفر تعیین، و اتفاق آراي هیئت منصفه، به . معین نشده بود 1367منصفه تا سال 

اعضاي هیئت منصفه، که معموال از میان افراد طبقۀ متوسط بودند، از بین چهل . اي ضروري تلقی گشت عنوان نکته

شدند و این کار پس از  هشت یا هفتادودو نفري که اسامیشان در صورتی ثبت شده بود به این سمت منصوب میو

. گرفت جستند صورت می آنکه همۀ کسانی که نامشان در آن صورت بود در بحث و رأي گیري فعاالنه شرکت می

گاه، امناي صلح در هر والیت  به   گاه.) ددانستند به چنان سمتی برگزیده شون این کسان حق مسلم خود می  زیرا همۀ(

رفت که دادگاه نیز معموالً بر اساس توصیۀ  گرفتند و معموالً انتظار می مورد استعانت یک هیئت منصفۀ بزرگ قرار می

شنیدند؛ به  در هر محاکمه، اعضاي هیئت منصفه، شهادت گواهان را می. این هیئت منصفه قضاوت کند و حکم دهد

کردند؛ سپس به اطاقی در  دادند؛ و سرانجام به خالصۀ اظهارات قضات توجه می ل مدافع گوش میدفاعیات وکی

» جهت ودور از اعتدال اجتناب شود از تأخیر بی«شدند و در آنجا به خاطر آنکه  مجاورت تاالر دادگاه راهنمایی می

ار گذاردن یکی از آن وسائل را قاضی مگر آنکه در اختی(شدند  بدون غذا و آشامیدنی و آتش و شمع نگاهداشته می

  .»تا آنکه به اتفاق آراء در مورد نظر خود به توافق برسند«) رخصت دهد

  قوة مجریه -3

پادشاه بود که آن قدرت را  از لحاظ نظري، قوة مجریه به مقام سلطنت سپرده شده بود ولی، در عمل، هیئت وزیران

اینان در مقابل پارلمنت مسئول اعمال خود . نمایندگان پارلمنت باشندبایست که از  کرد و این وزیران می اعمال می

باز از لحاظ نظري، پادشاه، . بودند و براي تأمین اعتبار مورد نیاز وزارتخانۀ مربوط به خویش بر پارلمنت اتکا داشتند

یروز در آخرین رفت رهبر حزب پ داشت ولی در عمل چنان بود که از وي انتظار می هیئت وزیران را منصوب می

یافت، از میان برجستگان  انتخابات را به عنوان رئیس هیئت وزیران برگزیند، و این شخص که مقام نخست وزیري می

کرد تا آنان توسط پادشاه رسماً به سمتهاي  هاي مختلف نامزد می حزبش کسانی را به عنوان وزیر براي ادارة وزارتخانه

وزارت  –تصدي دومقام دیگر )  1801-1783(ستین دورة نخست وزیریش ویلیام پیت در نخ. خود منصوب شوند

را نیز بر عهده گرفت و بدین ترتیب بود که با تأیید و تصویب پارلمنت، هم جمع  –دارائی و لرد اول خزانه داري 

گاه هم در هیئت وزیران و هم در دست. آوري و هم به مصرف رساندن در آمد کشور را در دست خود متمرکز ساخت

حکومت به طور کلی، در دست داشتن اختیار خرج و دخل در حکم ابزار اصلی انضباط و فرمانروایی محسوب 

. گشت می
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، هنگامی که 1760از همان زمان جلوس به تخت سلطنت در سال . جورج سوم حاضر به انقیاد از پارلمنت نشد

ولی اضمحالل رهبري وي . مقام سلطنت را اعمال کندجوانی بیست و دو ساله بود، در صدد بر آمد که اختیارات ویژة 

و  1804، 1788، 1765(در جنگ استقالل امریکا که براي انگلستان بسیار گران تمام شد و جنون ادواري وي 

، حکومت ویلیام 1788اش را ناتوان ساخت و پس از سال  جسم و روان و اراده) 1820تا  1710سرانجام بین سالهاي 

داري نباید محکوم شناخته شود؛ کاتولیکهاي انگلستان اجازة  برده: ظر گرفتن سه شرط مجاز شناختپیت را با در ن

رأي دادن نداشته باشند؛ و با فرانسه صلح برقرار نگردد تا زمانی که لویی هجدهم بر تخت و مسند سلطنت قانونی 

  .خود قطعاً مستقر شود

ناپلئون در آن زمان که در جزیرة سنت هلن . داد، مرد خوبی بود جورج سوم تا آنجا که معتقدات و بصیرتش اجازه می

جورج سوم با توسل » او صدیقترین فرد قلمرو سلطنتش بود«کرد  نگریست از او چنین یاد می ها می بود و به گذشته

جز فرمان پنجم اطاعت  عشرهنخست آنکه از احکام . ساخت به چند شیوه، خود را از پیشینیان هانووریش متمایز می

خیلی . »ات را مثل خودت دوست بدار همسایه«گوید  کرد، دیگر آنکه گرچه دستور مندرج در سفر الویان را که می می

طر داشت، و مردم هم در مقابل او را به خا مردم انگلستان را دوست می. کرد کمتر از حد انتظار رعایت می

داشتند زیرا که جورج سوم مذهب موروثی خود و نیز همسر و  رغم خطاهایش دوست می بدبختیهایش، و علی

الهامبخش از یک زندگی ساده و آمیخته با اخالص ترسیم کرده  داشت و براي ملتش تصویري دخترانش را دوست می

دند با آنکه وي چنان سرمشقی از سادگی در مهر مردم انگلستان نسبت به جورج سوم آن زمان افزونتر شد که دی. بود

زندگی خانوادگی برجاي نهاده بود اغلب پسرانش عنوان شاهزادگی خویش را با داشتن یک زندگی زناشویی آشفته و 

پروا و با تباه ساختن آشکار جسم و شخصیت خود  آبرویی، با قماربازي بیحد و حساب، با ولخرجیهاي بی آمیخته با بی

پسران جورج سوم گفته بود   ولینگتن سردار معروف انگلیسی دربارة. ی و بدنامی ساختنددستخوش رسوای

. »منفورترین طوق لعنتی که بتوان تصور کرد بر گردن حکومتی افتاده باشد«

ارشدترین پسر جورج سوم که به نام و لقب پرینس آو ویلز موسوم بود، ناهنجارترین، پردردسرترین و جذابترین 

به شیوة بسیار مطلوبی تحت . دانست وي مردي خوش سیما بود و خودش نیز این را می. آمد ي به شمار میفرزندان و

آوازي خوش داشت؛ به نواختن . کرد تعلیم قرار گرفته بود و به زبانهاي فرانسه، آلمانی و ایتالیایی با فصاحت تکلم می

از نزدیک سروکار داشت؛ تامس مور و ریچارد شریدن را  سرود؛ با ادبیات معاصر انگلستان ویولنسل آشنا بود؛ شعر می

در عمارت . کرد در زمرة دوستان صمیمی خود داشت؛ و به نحوي هوشمندانه از هنر و هنرمندان تشویق و حمایت می

کارلتن هاوس دم و دستگاهی شاهانه بر پا کرد و آن را به هزینۀ ملت به وضعی مجلل بیار است، به سیاست و 

یاسی عالقه نشان داد و در عطش این کار چون رقیبی براي چارلز جیمز فاکس از کار درآمد؛ و پس از مباحثات س

از اینها گذشته، از جوانان جلف و متظاهري . آنکه به صورت بت مقبول حزب ویگ در آمد موجب وحشت پدرش شد

ریختند و براي  دند، به پاي زنان میکر هاي پر زرق و برق خرج می آمد که ثروت خود را در راه تهیۀ جامه خوشش می

زنی  به همراه چنین کسان، در مسابقات مشت. کردند تهیۀ اسب و سگ یا شرکت در مسابقات اسبدوانی صرف می

پارلمنت در چندین نوبت، اختصاص . جست یافت و در ولخرجی و قرض باالآوردن از همه پیشی می حضور می

کس  زیرا هیچ. ولیعهد بود تصویب کرد تا او را از اعسار نجات بخشد لیره را براي این جوان که 100‘000مبلغ

معنی چه موقع  طینت ولی پرخرج و بی توانست بگوید این فرزند ارشد پادشاه و ولیعهد انگلستان، این جوان خوش نمی

  .درسید تا در آن زمان، بخشندة گشاده دست مقرریها و مستمریهاي پر آب و نان باش به مقام سلطنت می

از جمله » .مند است بیش از اندازه به زنان و شراب عالقه«در هفدهسالگی ابایی نداشت از اینکه اذعان کند 

در نمایشنامۀ داستان » پردیتا«هاي نخستین وي، یکی دوشیزه مري رابینسن بود که با بازي در نقش  معشوقه
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ساخته بود تا آن حد که جورج مدت سه سال او را زمستان اثر شکسپیر، جورج جوان را کامال فریفته و دلباختۀ خود 

آنگاه شاهزادة جوان پا به ماجراي عشقی . در وضعی آمیخته با ناز و تجمل ناپایدار در اختیار خویش نگاهداشت

نام ماریا ان فیتسهر برت افتاد که تا آن زمان دو شوهر را از سر گذرانده   جدیتري نهاد و این بار سر و کارش با زنی به

این . بود؛ پیرو کلیساي کاتولیک رومی و شش سال از جورج بزرگتر و به وضعی رام نشدنی منزه و عفیف و استوار بود

براي تحقق این امر دو مانع . شاهزاده در آید ولی به همسري با وي رضایت داد  زن حاضر نشد به صورت معشوقۀ

آن سلطنت انگلستان در خانوادة هانوور مستقر شده  یعنی قانونی که به موجب» قانون جانشینی«یکی : وجود داشت

بود، و به استناد آن هر شوهر یا همسري که وابسته به کلیساي کاتولیک رومی بود از جانشینی مقام سلطنت محروم 

تصویب شده بود و ازدواج هر یک از اعضاي خاندان سلطنتی را که کمتر  1772شد؛ و دیگري قانونی که به سال  می

، با 1785این احوال، جورج در سال   با همۀ. ساخت وپنج سال داشته باشد بدون رضایت پادشاه قدغن می از بیست

لیره  500خانم فیتسهربرت ازدواج کرد و براي این کار به یک معاون کشیش جوان وابسته به کلیساي انگلیکان مبلغ 

ن ازدواج غیرقانونی بود، حق جورج به جانشینی با آنکه ای. پرداخت تا مراسم ازدواج غیر قانونی را به عمل آورد

، زمانی که پدرش باز دستخوش عارضۀ جنون ادواري گشت، از این حق استفاده کرد 1788محفوظ ماند و او در سال 

و انجام وظایف سلطنت را در قبضۀ اختیار خود گرفت و با ناشکیبایی منتظر مرگ پدر ماند، ولی پدر و پسر بندرت به 

.رسیدند توافق می

قرضهاي جدید ) و در واقع پارلمنت(با وجود این، سرانجام در یک نکته به توافق رسیدند، و آن اینکه اگر پادشاه 

شد بپردازد، ولیعهد نیز در برابر، همسر خود را که از نظر طبقاتی  لیره بالغ می 110‘000شاهزاده را که به مبلغ 

جورج، آن دختر را به نحوي . دة پدرش، کروالین برونسویکی، ازدواج کندفروتر از خودش بود طالق بدهد و با خواهرزا

آوریل  8آور فربه دید؛ ولی، با همۀ این احوال، در تاریخ  نومید کننده زشت یافت و دختر، شاهزاده را به شکلی چندش

حالی  مستی و بیکروالین بعداً به اطرافیانش اعتراف کرد که شب زفاف را در . با یکدیگر ازدواج کردند 1795

براي شوهرش دختري به دنیا آورد که به نام پرنسس  1796ژانویۀ  7با وجود این در تاریخ . خمارآلودي گذرانده است

اندك زمانی پس از آن تاریخ، جورج همسرش را ترك گفت و براي چند صباحی دیگر باز به . شارلت موسوم گشت

وقتی جورج درگذشت، زنجیري در . (تنها معبود و محبوب وي بود زنی که ظاهراً - آغوش خانم فیتسهربرت پناه برد

  .). شد گردنش یافتند که در انتهاي آن تصویري مینیاتوري از این زن دیده می

، کار جورج سوم، که در زیر فشار مخالفت پارلمنت، شرمساري به خاطر اعمال پسر ارشدش 1810سرانجام در نوامبر 

از آن پس به مدت نه . آملیا خرد و شکسته شده بود، به جنون دایمی کشانیده شدو اندوه از دست دادن دخترش 

اي زنجیري بود که مورد ترحم و محبت اتباعش قرار داشت ونایب السلطنۀ  سال، پادشاه انگلستان، به صورت دیوانه

فربه، پنجاهساله و نمود آدمی تباه شده،  انگلستان که از جملگی جالل و شکوه و قدرت مقام سلطنت با نصیب می

  .پروایی با دیگران سروسري داشت و خودش مورد تحقیر مردم بود رئوف بود که زنش با بی

 III  - مذهب

اي دربارة مذهب رسیده  حکومت و گروه روشنفکران و اندیشمندان انگلستان در این زمان به موافقت شرافتمندانه

تند و براي اصول دین حرمتی قائل نبودند بر پیروان راشد و حمالت آنان که فقط خداي یگانه را قبول داش. بودند

معتقد اصول مذهبی تخفیف یافته بود، زیرا شکاکان به این نتیجه رسیده بودندکه هیچ چیز دیگر ندارند که جانشین 

نتم و ویلیام گادوین، رابرت اوون، جرمی ب. مذهب سازند تا به عنوان یاور اخالق فردي و آرامش عمومی به کار آید

جیمز میل، مثالهاي زندة ناباوري و عدم اعتقاد مذهبی بودند، ولی در این باره سروصدا و تبلیغاتی به راه 

آریستوکراسی انگلستان که در کالم ولتر جوان جذابیتی یافته بود . تام پین در این میان مستثنی بود. انداختند نمی
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چنین  1789در قسمتی از سالنامۀ سال . کرد حی را رعایت میدر این موقع با دقت و وضوح فراوان مراسم سبت مسی

دیدند روزهاي یکشنبه  هاي فرودست کلیسا، در سراسر کشور انگلستان مایۀ تعجب بود که می براي رتبه«آمده بود 

  :چنین نوشت 1838جان استوارت میل نیز در سال » پیوست پوشیده از کالسکه بود راههایی که به کلیساها می

روي مشهود  ز انگلیسیان هم از نظر اندیشه و هم از لحاظ عمل یک نوع احتراز بسیار سودمند از هر گونه زیادهدر مغ

بنابراین بر اساس این شرط که . اصل موردپسند و مقبول آن روزگار بود» آرامش را مختل نسازید«شعار  …بود، 

معقول جدي نگیرند، کلیسا حتی مورد پشتیبانی دربارة مذهب زیاد سروصدا نشود و اینکه آن را بیش از اندازة 

اي آرامش  انگاشتند، و وسیله فیلسوفان نیز قرار گرفت زیرا آن را به عنوان سد و حصاري در برابر تعصب کورکورانه می

دانستند تا این گروه را از برهم زدن هماهنگی جامعه یا آرامش کشور باز  مند به مذهب می بخش براي ارواح عالقه

اند و با  د، کشیشان کلیساي رسمی انگلستان در این اندیشه بودند که بر اساس آن شرط، معاملۀ شیرینی کردهدار

  .وفاداري و جدیت به آن قرار پایبند ماندند

ونه مادة مورد  با آنکه این کلیسا، سی. بود» کلیساي متحد انگلستان و ایرلند«کلیساي رسمی انگلستان در این زمان، 

هاي تشریفاتی و شعائر مذهبی کلیساي کاتولیک را نیز رعایت  ها را پذیرفته بود، بسیاري از جلوه نیستقبول کالوی

کردند و توسط مقام سلطنت  در این کلیسا، اسقفان و سراسقفان وجود داشتند ولی اینان معموالً ازدواج می. کرد می

شدند و آنان را در حفظ و  حلی برگزیده میکشیشان محلی بخشها غالباً توسط مالکان عمدة م. شدند منصوب می

روحانیون انگلیکان، پادشاه انگلستان را به عنوان رئیس و فرمانرواي خویش . دادند برقراري نظم اجتماعی یاري می

هاي انگلیسی به منظور  این کشیشان در جمع آوري عشریه از همۀ خانواده. دادند انگاشتند و مورد تکریم قرار می می

  ادمند برك، انگلستان را به عنوان جامعۀ. هاي کلیسا، بر یاري و معاضدت دولت متکی بودند ینهتأمین هز

با هم یکی بودند و دو قسمت مجزا و کامل یک «کرد که در آن، کشور و کلیسا  المنافع مسیحی توصیف می مشترك

تلقی » قانون اساسی انگلستان بخشی از«کروکر نیز کلیساي وستمینستر را  جان ویلسن» .آمدند کل به حساب می

اي نبود که بین کلیساي کاتولیکی و حکومت فرانسه در دوران لویی چهاردهم  شباهت به رابطه این ارتباط بی. کرد می

.نبودهیچ گونه تعقیب و مجازاتی براي رفض   وجود داشت، با این تفاوت که در انگلستان این دوران تقریباً

ازجمله متودیستها،  - کردند هاي مذهبی که از کلیساي رسمی انگلستان تابعیت نمی پیروان سایر کلیساها و فرقه

مجاز  -، مستقالن طرفداران نظام آزادي کلیساهاي محلی، کویکرها، و اونیتاریانها)باپتیستها(پرسبیترها، باتیستها 

برخی از ناسازگاران حتی به . د خود رفتار کنند، به شرط اینکه خود را مسیحی اعالم دارندبودند طبق اصول و عقای

آوردند زیرا از فصاحتی  واعظان متودیست مستمعان بیشتري در پاي منابر خود گرد می. یافتند مجلس لردان راه می

شهرها که امیدهاي این دنیا را از  کارگران بینوا تهیدست و سرخوردة. آور برخوردار بودند حتی تکاندهنده و هراس

دست فروهشته بودند بار دیگر به ایمان دورة کودکی خود روي آوردند، و این عمل را با چنان جدیت و حرارتی انجام 

هاي انقالبی از فرانسه برخاست، از فراز دریاي مانش گذشت و انگلستان را فرا گرفت، این  دادند که وقتی اندیشه

شد ایستادگی  زیافته، در برابر هر جهد و تالشی که در جهت به طغیان واداشتن آنان مبذول میکارگران ایمان با

خواستند سوگند وفاداري و فرمانبرداري  ، رهبران متودیسم وزلی از هر یک از پیروان خود می1792در سال . کردند

  . از پادشاه انگلستان یاد کنند

بسیاري از کشیشان : شد» نهضت انجیلی«فوذ متودیسم الهامبخش یک در درون خود کلیساي رسمی انگلستان نیز، ن

جوانتر و مردم عادي و غیر روحانی مصمم گشتند در کلیساي انگلیکان روحی تازه بدمند بدین صورت که صمیمانه 

 در به تعالیم انجیل روي آورند؛ زندگی خود را با سادگی، پرهیزگاري، پارسائی و نیکوکاري قرین سازند؛ و اصوالً

داري پایه  یکی از اینان بنام ویلیام ویلبر فورس مبارزة انگلستان را علیه برده. معناي واقعی کلیسا اصالحی پدید آورند
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اي بود که با ایراد سخنرانیها، نگارش کتابها و تأسیس مدارس  دیگري بنام هنامور، دوشیزه. ریزي و رهبري کرد

  .برانگیختیکشنبه، شور مسیحی بیشتري را در جامعه 

پروتستانهاي انگلیسی نه . کاتولیکها و یهودیان: دو گروه مذهبی از حلقۀ تساحل کامل جامعۀ انگلیس برکنار بودند

، هنوز فراموش نکرده بودند بلکه 1605تنها گاي فاکس و اقدام او را در جهت منفجر ساختن پارلمنت به سال 

ها و با  را با قدرتهاي کاتولیکی، با معشوقه - ارلز دوم وجیمز دومچارلز اول و چ - مماشات پادشاهان خاندان استوارت

  . ، همچنان به یاد داشتند افکار کاتولیک

نگریستند که وفاداري و انقیاد خویش را به جانب یک قدرت خارجی متوجه  اینان به کاتولیکها به چشم کسانی می

نیوي و غیرروحانی بودند و قلمرو فرمانروایی آنان همان در نظر پروتستانهاي انگلیس، پاپها سالطین د. (ساخته بودند

پرسیدند چنانچه بین یک پاپ در رم و یک پادشاه در انگلستان  این پروتستانها از خود می.) سرزمینهاي پاپی بود

، در حدود 1800در انگلستان سال  اختالف پدید آید، فرد کاتولیک جانب کدام یک از آن دو را باید بگیرد؟

اي هم بومیان انگلستان و از اعقاب  بیشتر اینان از تبار ایرلندي و عده. کردند ار نفر کاتولیک زندگی میهز شصت

گیرتر شده  قوانین در این زمان در مورد کاتولیکها بسیار سهل. کاتولیکهاي انگلیس قبل از دوران اصالح دینی بودند

بود، حق تملک زمینهاي خودشان، به جاي آوردن وضع شده  1793تا  1774چندین قانون که بین سالهاي . بود

ضمناً با . ساخت مراسم مذهبی به شیوة خود، و انتقال عقایدشان را از طریق مدارس مخصوص آنان مجدداً مستقر می

توانستند وفاداري خود را نسبت به پادشاه  مخصوصی تدوین شده بود می  اداي یک سوگند که کلمات آنان به شیوة

این احوال، حق انتخاب   با همۀ. از دارند، بدون آنکه ناگزیر شوند سختی در طرد پاپ بر زبان جاري سازندانگلستان ابر

  . کردن و انتخاب شدن به نمایندگی در پارلمنت را نداشتند

در اواخر قرن هجدهم، نهضت آزادسازي کامل کاتولیکهاي انگلستان، بدانسان که بتوانند از کلیۀ حقوق اجتماعی 

پروتستانهاي برجسته و سرشناسی نظیر وزلی، کنینگ، ویبلر فورس و . دار باشند، در آستانۀ به ثمر رسیدن بودبرخور

العملهایی علیه ولتر و عصر روشنگري  انقالب فرانسه، در انگلستان عکس. کردند لردگري از این نهضت پشتیبانی می

ت حکومت انقالبی قرار داشت، احساس نوعی برانگیخته بود و نسبت به مذهبی که آن چنان در معرض مخالف

، مهاجران فراري فرانسوي، از جمله کشیشان و راهبان، در انگلستان با استقبال 1792بعد از سال . شد همدردي می

شد  به تبعیدیان اجازه داده می. کردند شدند و از دولت انگلستان کمکهاي مالی دریافت می رو می گرمی روبه

فکر اینکه یک کلیساي آنچنان ضعیف شده و . بنا کنند و آموزشگاههاي مذهبی دائر سازندهایی از خود  صومعه

آمد؛ و نیز تصور اینکه در جنگی  محرومیت کشیده بتواند براي انگلستان متضمن خطري باشد، به نظر ضعیف می

وزیر  ، ویلیام پیت نخست1800در سال . نمود علیه فرانسه، آن کلیسا بتواند یک متحد با ارزش باشد قابل قبول می

توریها و مقامهاي . اي به منظور آزادي بخشیدن به کاتولیکها در انگلستان، به پارلمنت تسلیم کرد وقت، الیحه

پیت به . آنان ایستاد عالیرتبۀ کلیساي انگلیکان با آن الیحه مخالفت ورزیدند، و جورج سوم نیز مصممانه در کنار 

زمان آزادیبخشی به کاتولیکهاي انگلستان تا سال . ت و از مقام خویش استعفا دادناچار آن الیحه را مسترد داش

  .فرا نرسید 1829

درسال . به تحقق پیوست) 1858در سال (رفع محرومیتهاي اجتماعی یهودیان انگلستان از این هم دیرتر   مسئلۀ

اي از آنان  اعظم آنان در لندن و عدهقسمت  رسید که هزار نفر می وشش ، شمار یهودیان در این کشور به بیست1800

جنگ طوالنی، مهاجرت . در مراکز والیات اقامت داشتند، در حالی که تقریباً هیچ یک از ایشان مقیم روستاها نبودند

بیشتر یهودیان را از خارج به این کشور متوقف ساخته و به یهودیان مقیم فرصتی بخشیده بود تا خود را با راه و رسم 

قانون هنوز آنان را از حق شرکت در . لیسیها منطبق سازند و برخی از سدها و موانع نژادي را از بین بردارندزندگی انگ
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اداي سوگند «داشت، زیرا براي دستیابی به آن مقامها،  انتخابات و رسیدن به مقامها و مسندهاي عالی ممنوع می

بایست طبق آداب  مراسم آیینهاي مقدس مینمود و همچنین برگزاري  ضروري می» وفاداري به آیین مسیحیت

توانستند به شیوة  غیر از این محدودیتها، یهودیان از سایر آزادیها برخوردار بودند و می. کلیساي رسمی به عمل آید

چند نفر از یهودیان برجسته به دین مسیح . هایشان به عبادت بپردازند ها یا در کنیسه دلخواه خویش در خانه

این نفر آخرین، عالوه بر . ن گیدیون بانکدار، دیوید ریکاردوي اقتصاددان و آیزك دیزریلی نویسندهسمپس: گرویدند

اي تفننی بین سالهاي  وزیر بینظیر و نامدار انگلستان بود، با نام مستعار و به گونه آنکه پدر بنجمین دیزریلی نخست

تواند براي کسانی به  ورد که مطالعۀ آن هنوز میهایی از ادبیات گرد آ اي تحت عنوان طرفه مجموعه 1843و  1791

.مند به مطالعه، لذتبخش و دلکش باشد عنوان یک ادیب و فاضل یا به صورت یک عالقه

هاي بانکداري و صرافی و وابستگیهاي خانوادگی بین یهودیان مقیم انگلستان و  تجربیات طوالنی یهودیان در رشته

قادر ساخت تا در جریان جنگهاي هفتساله و درگیري طوالنی بین انگلستان و سایر کشورهاي قارة اروپا، آنان را 

برادران بنجمین و آبراهام گولدسمید به ویلیام پیت کمک کردند تا او . فرانسه، به یاري حکومت انگلستان بشتابند

. آورده بودند بشکند خود در داري را در انحصار بتواند حلقۀ صرافان رباخوار و غارتگر را که معامالت اوراق قرضۀ خزانه

شعبۀ یک موسسۀ مالی و بانکی را که پدرش مایر آمشل روتشیلد در ) 1837-1777(، ناتان روتشیلد 1810در سال 

ترین این نوابغ مالی محسوب  آید که ناتان برجسته به نظر می. شهر فرانکفورت بنیاد نهاده بود، در لندن تأسیس کرد

ناتان بزودي به صورت . ا در طول چند قرن و در چند کشور، ممتاز و نامدار ساخته بودندشد که خاندان روتشیلد ر می

انتقال مبالغ هنگفت کمکهاي مالی انگلستان . معتمد حکومت انگلستان در معاملۀ با قدرتهاي خارجی درآمد  واسطۀ

او یا   به وسیلۀ - ادامه دهند کمکهایی که آنان را قادر ساخت تا بتوانند با ناپلئون به جنگ - به اتریش و پروس

 1815نمایندگانش انجام گرفت؛ و باالخره همین شخص بود که در توسعۀ صنعتی و بازرگانی انگلستان بعد از سال 

  .اي برعهده داشت نقش عمده

IV - آموزش و پرورش  

م کودکان به اعزا تواند بدون رسید که انگلستان مصمم بود نشان دهد چگونه یک حکومت می چنین به نظر می

به نظر . داد اي نشان نمی طبقۀ اشراف جز به آموزش و پرورش پسران خود عالقه. مدرسه، به راه خود ادامه دهد

 - آمد که به خاطر حفظ وضع موجود، دهقانان، کارگران و احتماالً طبقۀ بورژوازي نیز قادر به خواندن نباشند می

  سراییهایی دربارة گوییها و یاوه  پین، کولریج، و شلی چنان بیهوده بخصوص در چنین موقعی که گادوین، اوون، کابت،

. کردند ها و ضرورت الحاد، چاپ و منتشر می آریستوکراسیهاي استثمارگر، کمونهاي کشاورزي، بردگان کارخانه

اي  مدافعان قاطع و مصمم نظام کهن بدون هیچگونه آینده نگري حساب شده«: چنین نوشت 1793گادوین به سال 

در اظهار نظر . اند آورترین بدعت انگاشته اند زیرا آن را به عنوان هراس با انتشار و انتقال سوادآموزي مخالفت ورزیده

یک خدمتکار و نوکر که سواد نوشتن و خواندن بیاموزد دیگر به صورت ماشین بدون ‹ -مشهورشان مبنی بر اینکه

توان بآسانی سرتا پاي  نطفۀ چنان اصلی مشهود است، که با آن می - ›ماند اي، آنسان که الزم دارند، باقی نمی اراده

کردند که طبقات فرودست اجتماع قادر  طبقات باالي اشراف چنین استدالل می. »فلسفۀ اجتماع اروپا را تبیین کرد

مورد قضاوت قرار شود  ها به آنان عرضه می نیستند با کیاست و احتیاط مطالبی را که در سخنرانیها، کتابها و روزنامه

هاي جدید حکم مواد منفجره را خواهد داشت؛ و در صورتی که دسترسی به مدرسه براي  براي اینان، اندیشه. دهند

خواهند  لوحان دستخوش رؤیا در صدد آن بر ابلهان و ساده» آساي فوج هیوال و غول«سراسر افراد ملت میسر گردد 

توانند نظم اجتماعی و تمدن را نگهداري کنند، به در  نها طبقاتی که میآمد که مزایا و قدرتهاي الزم را از چنگ ت

خاستند، در  گذاران در جستجوي کارگر ارزان برمی داران که نگران رقیبان بودند و تحت فشار سرمایه کارخانه. آورند
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ن از قول یکی از گادوی. یافتند آموختن حقوق بشر و شکوه مدینۀ فاضله به کودکان کارگر هیچ سود و ارزشی نمی

این اصول، سرانجام و به شیوة اجتناب ناپذیري در مغز «: کند کاران که نامش معلوم نیست چنین نقل می محافظه

اجرا در آورده شود، همه نوع   و هر آینه کوشش به عمل آید تا این اصول به مرحلۀ …عوام تولید فساد خواهد کرد، 

نش و ذوق، پیشرفت و ترقی فهم و قوة ادراك، اکتشافات خردمندان، دا …. مصیبت و فاجعه به بار خواهد آمد

، پاتریک 1806در سال  ».زیباییهاي شعر و هنر زیر پا لگدمال شده و توسط وحشیان به نابودي کشانیده خواهد شد

کوهون رئیس پلیس سابق لندن برآورد کرد که دومیلیون کودك در انگلیس و ویلز از آموزش و پرورش به کلی 

الگزاندرماري زبانشناس، در نتیجۀ تحقیقات خود به این نتیجه رسید که سه چهارم  1810در سال . نصیب هستند بی

کودك در  674‘883آمارهاي رسمی حاکی از آن بود که تعداد  1819در سال . کارگران کشاورزي بیسواد هستند

وقتی در سال . داد زدهم جمعیت را تشکیل میرفتند و این رقم یک پان انگلیس و ویلز به دبستان و دبیرستان می

اي مدارسی تأسیس کند، عدة نمایندگان موافق با این  ویلیام پیت پیشنهاد کرد حکومت براي آموزش حرفه 1796

اي به پارلمنت تقدیم داشت که  ، سمیوئل ویتبرد الیحه1806الیحه به حد نصاب الزم نرسید، و زمانی که به سال 

مجلس ) این اقدام در اسکاتلند قبالً به عمل آمده بود(بخشهاي روستایی یک مدرسه تأسیس کند دولت در هر یک از 

عوام آن الیحه را تصویب کرد ولی مجلس لردان، به عذر آنکه در آن الیحه آموزش و پرورش بر اساس اصول مذهب 

  . قرار داده نشده است، از تصویب آن سر باز زد

. اي امکان آموزش را فراهم آورند دانستند براي برخی از کودکان خود تا اندازه یهاي مذهبی بر خود واجب م فرقه

ها  آموزان در این مدرسه ولی شمارة کل دانش اي را دایر نگهداشته بود ، مدارس خیریه»انجمن ترویج دانش مسیحی«

قریباً به چیزي جز آن مدارسی هم که به همت دوشیزه هنامور تأسیس شده بود ت. رفت فراتر نمی 150‘000از 

نفر از مجموع  21‘600مجریان قانون حمایت از بینوایان و فقرا موفق شدند فقط براي . پرداخت تعلیمات مذهبی نمی

اي تأسیس کنند تا آنان را براي اشتغال در  کودك که تحت سرپرستی و ادارة خود داشتند مدارس حرفه 194‘914

. گرفتند و آن همان انجیل بود رس مذهبی، کودکان یک چیز را خوب یاد میدر مدا. ها مجهز و آماده سازند کارخانه

این کتاب براي کودکان، ایمان و ادبیات و حکومتشان بود، و در میان مجموعۀ بدبختیها، بیعدالتیها، گمراهیها، و 

.شد سرگشتگیهاي زندگی براي آنان در حکم مایملک با ارزشی محسوب می

ابداع کرد که به موجب آن از » اي روش خلیفه«بل، به خاطر تأمین کمبود آموزگاران، یک ، دکتر اندرو1797در سال 

سال . شد شاگردان بزرگسال به عنوان دستیار آموزگار در دبستانهایی که مربوط به کلیساي انگلیکان بود استفاده می

ارباب کلیسا از . معمول داشت مسیحیان  بعد، جوزف لنکستر شبیه همین نظام را مبتنی بر اصول مورد قبول همۀ

لنکستر . نمود امتناع ورزیدند هاي مذهبی می اجراي این روش جدید که در نظر آنان خارج از چارچوب مشخص فرقه

را به عنوان یک ملحد و مرتد و ابزار دست شیطان مورد طعن و نکوهش قرار دادند و کولریج نیز بر این حکم 

انجمن سلطنتی «جیمز میل، لرد بروام، فرانسیس پلیس و سمیوئل راجرز ، 1810در سال . محکومیت صحه نهاد

اسقفان . هاي مذهبی مختلف را توسعه دهند را بنیان نهادند تا مدارس غیرمذهبی و غیروابسته به فرقه» لنکستري

ش انجمن آموز«کلیساي انگلیکان که از پیشرفت این انجمن دستخوش وحشت شده بودند به رقابت برخاستند و 

، نظام آموزش 1870تا قبل از فرا رسیدن سال . را تأسیس کردند» فقیران بر اساس اصول مورد قبول کلیساي رسمی

  .اي در سراسر انگلستان رواج پیدا نکرد ابتدائی ملی و فارغ از وابستگیهاي مذهبی و فرقه

وسط معلمان سرخانه، دبیرستانهاي آمدند ت آموزش دبیرستانی و دورة عالی براي کسانی که از عهدة مخارج آن برمی

دبیرستانهاي ملی ایتن، هارو، راگبی، وینچستر، وستمینستر و . گشت ، سخنرانها و دو دانشگاه میسر می»ملی«

گرفتند، درهایشان بر روي پسران طبقۀ اشراف و نجیبزادگان گشوده  چارترهاوس، که جملگی از شاگردان شهري می
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برنامۀ دروس به طور عمده . توانستند به آنها راه یابند اي می بورژواهاي توانگر نیز عدهبود و گاه به گاه از فرزندان 

بعضی مواد مربوط به علوم نیز در کنار . منحصر به مباحث کالسیک و از جمله زبانها و ادبیات یونان و روم باستان بود

کردند میل داشتند  نها تحصیل میشد، ولی والدین فرزندانی که در این دبیرستا آن دروس کالسیک تدریس می

اوالدشان براي تصدي کارهاي دولتی و معاشرت با افراد طبقۀ مؤدب و منزه و باالي جامعه تربیت شوند و بر این 

اعتقاد بودند که یک نوجوان در صورتی که تاریخ و ادبیات یونان و روم باستان و همچنین فن سخنوري را بیاموزد 

در آینده، بهتر تربیت و تجهیز خواهد شد تا آنکه فیزیک و شیمی و شعر و ادبیات  براي تصدي آن گونه مشاغل

به عنوان یک رومی  با وجود این، میلتن را در برنامۀ دروس این مدارس گنجانده بودند زیرا وي را. انگلیسی فرا گیرد

.سرود انگاشتند که اشعار التینی را به همان آسانی و فصاحت اشعار انگلیسی می می

» خدمتگزاري شاگردان فرودست به شاگردان فرادست«اي از شالق و  انضباط در این مدارس ملی به کمک آمیزه

خدمت شاگردان به . خوردند شدند، توسط دبیران شالق می شاگردانی که مرتکب خطاهاي عمده می. گشت برقرار می

شاگردان کالسهاي باالتر کارهایی به صورت  شاگردان دیگر عبارت از این بود که شاگردان کالسهاي پایینتر براي

ها و پیغامهایشان را به مقصد برسانند؛ کفشهایشان را واکس بزنند؛ چایشان  نامه: رایگان و بی چون و چرا انجام دهند

. را حاضر کنند؛ چوگان و توپ کریکت آنان را حمل کنند؛ و تشرزدنها و ایرادگیریهاي آنان را بشنوند و دم بر نیاورند

حکمت این روش بر این فرضیه استوار بود که یک جوان باید اول فرمان بردن را بیاموزد تا براي فرمان راندن 

اي مشابه این، در ارتش و نیروي دریایی حکمفرما بود و در این دو نهاد نیز انضباط از طریق  فرضیه. (شایستگی یابد

توان گفت  بدین سان می. گشت تسلیم و رضا برقرار می شالق زدن، خدمت کهتر به مهتر و اطاعت همراه با سکوت و

بلکه در سالنها و اطاقهاي مدارس » درمیدانهاي بازي و ورزش ایتن و هارو«که پیروزیهاي ترافالگار و واترلونه تنها 

خود زمانی که یکی از این شاگردان کهتر که مدتی خدمت شاگردان مهتر را کرده بود، .) ریزي شده بود ملی نیز پایه

اي یافته بود که خود از آن روش  آمد چنان روحیه به کالسهاي باالتري رسید و در زمرة شاگردان ارشد مدرسه در می

همۀ : در این پرورشگاههاي آریستو کراسی، یک نوع دموکراسی برقرار بود. بست کرد و آن را دقیقاً به کار می دفاع می

در صورتی که از (التحصیالن از این مدارس  فارغ  گی برابر بودند؛ و همۀخانواد  نامۀ کهتران صرفنظر از ثروت و شجره

نگریستند و بر دیگران،  بر همدیگر چون همگنانی برابر می) ورزیدند گرویدن به رشتۀ بازرگانی و سوداگري اجتناب می

  .کردند هر چند هم با استعداد و شایسته بودند، به چشم زیردستان نگاه می

یافتند تا  به یکی از دو دانشگاه آکسفرد یا کیمبریج راه می - معموالً در هجدهسالگی - این دبیرستانهاالتحصیالن  فارغ

این دانشگاهها دیگر آن منزلت و رفعت دوران اواخر قرون وسطی . درآیند» دانشجو در طلب درجه«در آنجا به عنوان 

انحطاط و سقوط امپراطوري روم، تنها کسی نبود ادوارد گیبن مصنف اثر مشهور . و آغاز دوران رنسانس را نداشتند

راند؛ چرا که به نظرش بیشتر آن اوقات  که از روزهاي دوران تحصیل خود در آکسفرد با افسوس و تلخی سخن می

گرچه او از آموختن التین و یونانی در این دانشگاه سود فراوانی (گرانبها را در راه مطالعات نامربوط به هدر داده بود 

و از همچشمی و رقابت دانشجویان در قمار، میخوارگی، معاشرت با روسپیان و منازعه با شهروندان آکسفرد ). بود برده

آموزش دروس توسط . پذیرفته شدن در این دو دانشگاه منوط به تأیید کلیساي رسمی انگلستان بود. کرد شکایت می

انشجو را به عهده داشت و معلومات خود را ازطریق گرفت که هر یک از آنان تعلیم چند نفر د استادانی صورت می

در این دو دانشگاه نیز تدریس زبان و ادبیات . ساخت ایراد سخنرانیها یا آموزش در کالس به آن دانشجویان منتقل می

اول اهمیت بود؛ ولی ریاضیات، حقوق، فلسفه، و تاریخ دوران معاصر نیز براي خود   یونان و روم باستان در مرحلۀ

کردند گرچه عدة کمی از دانشجویان  ها استادان سخنرانی می در این رشته. ایی در برنامۀ دروس دانشگاه یافته بودج
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هاي نجوم، گیاهشناسی، فیزیک، و شیمی در این دو  یافتند؛ و همچنین رشته در محضر سخنرانی آنان حضور می

.شد دانشگاه تدریس می

در دانشگاه . آمد به حساب می) ویگها(و کیمبریج در زمرة گروه لیبرالها ) اتوریه(کاران  آکسفرد جزو گروه محافظه

و نه گانه فرقۀ کالوینیستها به عنوان شرط ورود به دانشگاه، دیگر ضرورتی نداشت ولی فقط  اخیر، پیروي از مواد سی

داري از سال  علیه برده مبارزه. شدند که پیرو کلیساي انگلستان بودند کسانی موفق به دریافت درجۀ دانشگاهی می

هاي علمی در دانشگاه کیمبریج نسبت به  رشته. ریشه دوانیده و نضج گرفته بود) کیمبریج(در این دانشگاه  1785

آکسفرد، از استادان بهتر و دانشجویان بیشتري برخوردار بود، ولی هر دو دانشگاه از نظر منزلت علمی از دانشگاههاي 

. شد در آکسفرد فلسفه بر اساس تعلیمات و آثار ارسطو تدریس می. ان عقبتر بودندآلمانی و فرانسوي در آن زم

کرد که شهرت  کیمبریج فضالیی تربیت می. کیمبریج در رشتۀ فلسفۀ خود، آثار الك، هارتلی و هیوم را گنجانده بود

به فصاحت کالم و تدبیر و  یافتند؛ در حالی که هدف آکسفرد، تعلیم و تربیت مردانی مجهز المللی می و اعتبار بین

سیاستمداري جهت نمایندگی پارلمنت بود بدین امید و اطمینان، که این مردان پس از گذشتن از فراز و نشیب 

  .ها، با برخورداري از ارتباطهاي سودمند خانوادگی، براي ایفاي نقش درحکومت انگلستان آمادگی حاصل کنند تجربه

V - اخالق  

  زن و مرد . 1

اي که در آن حکومت طبقۀ اشراف مستقر بود، اقتصادي در حال تحول داشت، بین دولت و کلیسا اتحاد  از جامعه

اي که میراث ملی زمانی بر  نمود، و در جامعه برقرار بود، آموزش و پرورش از نظر محتوا و شمول آن چنان محدود می

ات، انقالب و جنگ، چنان میراثی مورد تنازع و اساس انزواطلبی استوار بود و قوام داشت و اکنون با گسترش ارتباط

مردان و زنان به طور طبیعی موجوداتی پایبند  تهدید قرار گرفته بود، چه نوع اخالقیاتی ممکن بود بروز و ظهور کند؟

مند به همکاري است، از نظر نیرومندي و استواري به پاي  اخالق نیستند، زیرا غرائز اجتماعی آنان که عالقه

هاي فردي باید ضعیف  هایی که در خدمت نفس است؛ و بنابراین، انگیزه انگیزه - رسد هاي فردي ایشان نمی انگیزه

شود مگر آنکه قانون، اراده و قدرت گروه و اجتماع را  اجتماعی تقویت یابد و این دو مقصود حاصل نمی گردد و غرائز

بر رفتار و کردار  »تابوها«، عقاید عمومی، آداب و رسوم و بیان دارد؛ و قوانین اخالقی از طریق خانواده، کلیسا، مدرسه

به  1815تا  1789با توجه به آنچه گفته شد، در آن زمان جرم و جنایت در انگلستان بین سالهاي. مردم تأثیر بگذارد

اگر . یادي از نادرستی و سیلی از روابط جنسی قبل از ازدواج وجود داشتموارد ز. نحوي اجتناب ناپذیر بسیار باال بود

. ها و زنان ولگرد خیابانی در لندن و شهرهاي صنعتی فراوان بود سخنان هوگارث و بازول را قبول کنیم، روسپیخانه

ت، میزبان لرد اگرمن. خرجتر از داشتن معشوقگان یافته بود طبقۀ اشراف، سروکار داشتن با روسپیان را کم

شد گروهی از معشوقگان گرد آورده و از طریق آنان پدر یک  گفته می«دست ترنر وسایر هنرمندان انگلیسی  گشاده

با وجود این، چنین شایعاتی فقط بر عالقه و دلبستگی دوستانش نسبت به وي  …. خیل از کودکان گشته بود

ستان را از روي نرمش و خوش مشربیی که به کمک آن خود توانیم اخالق طبقات ممتاز جامعۀ انگل ما می» .افزود می

این شاهزاده در میان «. را با راه و روش پرینس آو ویلز هماهنگ و همرنگ ساختند مورد قضاوت قرار دهیم

توان حدس  می» .ترین اشرافی که از قرون وسطی تا زمان انگلستان به خود دیده بود بزرگ شد شهوترانترین و آلوده

اند، زیرا ساخت خانوادة کشاورز و دهقان مستلزم وجود  قۀ کشاورزان به قوانین و اصول اخالقی پایبند بودهزد که طب

با .کرد سلطۀ قوي و بی چون و چراي والدین بود، و مراقبت گریزناپذیر کهتران را از جانب مهتران خانواده ایجاب می

جا که درآمدش اجازه  مراقبتی بیرون آمده بود، تا آن وجود این، طبقۀ کارگر در حال رشد، که از زیر پوشش چنان

دستمزد قلیل کارگران در صنایعی که «. کرد داد، از رفتار استثمارگران خویش در پرداختن به منهیات تقلید می می
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 زیرا. »ساخت ها و کارگاههاي غیربهداشتی و خارج از نظارت دولت مستقر بود این وسوسه را افزونتر می در کارخانه

شدند که با در اختیار گذاردن تن خود، پول بخور  ها دستخوش این وسوسه و اغوا می زنان کارگر در این نوع کارخانه

.نمیري بر دستمزد بسیار ناچیز خویش بیفزایند

به طور معمولی و . اناث دوازده سال بود  ذکور چهارده سال و براي طبقۀ  ، سن قانونی ازدواج براي طبقۀ1929تا سال 

مقبولیت یک مرد یا زن از . رفت شد که در آن پول عامل اساسی به شمار می عادي، ازدواج یک دادوستد تلقی می

آن (مادران . از چه درآمدي برخودار باشد  نقطه نظر ازدواج بر این اساس بود که هر یک در حال حاضر یا در آینده

حال نقشه کشیدن بودند تا دخترانشان را به مردان روز و شب در ) خوانیم چنانکه در داستانهاي جین اوستن می

هاي ادبی چنین ازدواجی  ازدواج بر مبناي عشق هنوز جنبۀ استثنا داشت، گرچه در نوشته. پولدار شوهر بدهند

گرفت از نظر قانونی به رسمیت شناخته  سر می ازدواجهایی که بر اساس عرف و قانون غیرمدون. شد ستوده می

ها معموالً پرجمعیت بودند، زیرا  خانواده. بایست با حضور یک کشیش انجام گیرد رسمی می ازدواجهاي. شد می

هاي  هاي کارگر، این موضوع اندکی کمتر از خانواده در خانواده. شدند فرزندان از نظر اقتصادي مغتنم شمرده می

یزان رشد جمعیت در حال افزایش م. دار شدن در مراحل ابتدایی بود جلوگیري از بچه. کرد کشاورز مصداق پیدا می

بود ولی البته به خاطر مرگ و میر نوزادان و سالخوردگان، عدم تغذیۀ کافی، نبودن وسایل و مراقبتهاي درمانی و 

توسط زن ) 1801بعد از سال (طالق توسط شوهر یا . زناکاري رواج بسیار داشت. بهداشتی، نرخ این افزایش کند بود

از طرفی رعایت این چهارچوب قانونی چنان . چارچوب قانونی که از پارلمنت گذشته بود شد ولی فقط در گرفته می

تا سال . حکم طالق صادر شده بود 317، یعنی زمان تعدیل قانون مزبور، فقط 1859پرخرج بود که تا قبل از سال 

هم که پس از ازدواج در  آمد و هر گونه اموال منقول ، اموال منقول زن پس از ازدواج به تملک شوهر در می1859

کرد اما هر گونه  زن تملک خود را بر زمین حفظ می. یافت اختیار زن در آمد خود به خود به مالکیت شوهر انتقال می

کرد کلیۀ اموال منقول و غیر منقولش  هر آینه زنی قبل از شوهر فوت می. رسید در آمد حاصل از زمین به شوهر می

. گرفت به شوهر وي تعلق می

بنا بر سنت وقف، پدري که . شنویم ولی عدة چنین زنانی اندك بود از وجود زنان ثروتمند در این دوران چیزهایی می

امالك خود را براي یکی از بستگان  -کرد و در بسیاري موارد چنین می - توانست پسري در قید حیات نداشت می

. یا نزاکت و احسان چنان قوم و خویشی رها سازد ذکورش به ارث بگذارد و دخترانش را وابسته و به امید دوستی

  .دنیاي آن روزگار، دنیاي مردان بود

  مري وولستنکرافت -2

عرف و عادت، اغلب زنان انگلیسی را به این نابرابریها خو داده بود، ولی بادهایی که در این زمان از فرانسۀ انقالبی 

مري وولستنکرافت یکی از این زنان بود . بان به اعتراض بگشایندانگیخت تا ز وزید، بسیاري از رنجدیدگان را بر می می

کرد و صدایش را به صورت یکی از رساترین دادخواهیهایی که برا ي آزادي زنان به عمل  که نابرابریها را حس می

  .آمده بود بلند کرد

رو شد و  به با شکست رو ولی در این کار. پدرش یکی از اهالی لندن بود که تصمیم گرفت به کشاورزي مشغول شود

به میخوارگی افتاد و سه دخترش را به حال خودشان رها کرد تا نان خویش را . ثروت و همسرش را از دست داد

اي گشودند؛ مورد تحسین سمیوئل جانسن قرار گرفتند؛ ولی سرانجام کارشان به  آن سه خواهر مدرسه. آورند در

خانه مشغول کار شد، ولی پس از یکسال از کار خود اخراج شد زیرا مري به عنوان یک معلم سر. ورشکستگی کشید

در این بین، مري چندین کتاب نوشت و از جمله در » .داشتند معلم سرخانه را از مادرشان بیشتر دوست می ها بچه«

. کتابی تحت عنوان استیفاي حقوق زن نگاشت) 1792(و سه سالگی  سی
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اهدا کرد، با این اشاره که چون مجلس مؤسسان » پریگور، اسقف فقید اوتون -آقاي تالران«مري این کتاب را به 

را صادر کرده از نظر اخالق موظف و ناگزیر است اعالمیۀ حقوق زن را نیز ) حقوق مرد(فرانسه اعالمیۀ حقوق بشر 

ظر قرار داد؛ وفاداري مري در نگارش کتاب سخنی بسیار متین به کار برد؛ اصول اخالقی را کامالً در مد ن. انتشار دهد

این همه شاید به خاطر آن بوده است که  -خود را نسبت به کشور بیان داشت؛ و تقوا و خداوند را در رأس قرار داد

در این کتاب وي دربارة حق شرکت در انتخابات براي زنان کمتر سخنی به میان . مخاطره باشد راهش هموارتر و بی

که سراسر نظام انتخاباتی و نمایندگی پارلمنت در انگلستان به صورت دستاویز راحت نظر به این«آورد زیرا به زعم وي 

و بی دردسري براي استقرار خودکامگی است، زنان نیازي به شکایت ندارند چون آنان نیز به عنوان یک طبقۀ پر 

دهانهاي گرسنۀ توانند  زنان نیز در حالی که نمی. آیند جمعیت از کارگران سختکوش و زحمتکش به حساب می

کودکانشان را با نان خالی ببندند براي پشتیبانی از خاندان سلطنت، سهمی از دستمزد و درآمد ناچیز خویش را 

کنم که زنان باید نمایندگانی در پارلمنت داشته باشند، نه آنکه هیچگونه  من تصور می«با وجود این، » .پردازند می

مري به عنوان » .صمیمگیریهاي حکومت براي آنان در نظر گرفته نشودسهم مستقیمی در مذاکرات و مشاورات و ت

عرف و عادت . مثالی و شاهدي بر قانونگذاري بر مبناي جنسیت، به قوانین ارشدیت، نخست زادگی و وقف اشاره کرد

در سراسر گذاشت که  حتی از قانون نیز بیرحمتر بود زیرا بر یک زن به خاطر یک لحظه اعراض از عفاف لکۀ ننگی می

در صورتیکه مردان احترام و آبروي خود را حتی در آن زمان که مرتکب گناه «ماند،  عمر به عقوبت آن گرفتار می

چه بسا برخی از خوانندگان کتاب مري از خواندن این مطلب در کتاب وي دچار حیرتی  ».کردند شدند حفظ می می

رضاي خاطر جسمی حس کند و این ارضاي خاطر را بر زبان شدند که یک زن حق دارد به هنگام مقاربت، ا شدید می

تواند  عشق در صورتی که به عنوان اشتهایی حیوانی انگاشته شود نمی«داد که  ولی او به هر دو جنس زنهار می. آورد

و واقعیت این است که آن ارضاي خاطر » .رود براي زمانی دراز خود را تغذیه کند بلکه خیلی زود از بین می

این . عشق به عنوان یک رابطۀ جسمی باید بتدریج جاي خود را به دوستی بدهد» .گذرترین شور و هیجانهاستزود«

شود که هر یک از دو زوج، در دیگري یک  کار نیز مستلزم احترام متقابل است و احترام نیز در صورتی تأمین می

ام در راه آزادي زنان، تشخیص و در یافتن بدین سان نخستین گ. خصیصۀ فردي و در حال پیشرفت و شکوفایی بیابد

معایب و کاستیهاي اوست و توجه به این واقعیت که آزادي زن منوط به آموزش مغز وي و پرورش رفتارش خواهد 

تظاهر به : پردازد در کتاب استیفاي حقوق زن نویسنده به بیان چند عیب و کاستی جنس مؤنث در آن دوره می.بود

انگیزد تا تفوق و برتري خود را بر جنس  آید و او را برمی اي که جنس مذکر را خوش می تهضعف و کمرویی یعنی نک

بینی، احساساتی بودن، رغبت به خواندن ترهات و  مخالف حق مسلم خویش بینگارد؛ اعتیاد به قمار، غیبت، طالع

.سراییهاي ادبی و مجذوب لباس و خودآرایی گشتن یاوه

یی از زنان، جملگی بدان جهت متمایل است که از زنان موجوداتی احساساتی و طبیعت ، موسیقی، شعر، دلربا

و چنین حساسیت بیش از حد متعادل، طبعاً موجب سستی غیر فعال شدن سایر نیروهاي مغز و  …شورانگیز بسازد، 

زیرا،  …ارد، د شود و قوة فهم و ادراك را از رسیدن به آن کمال واالیی که باید بدان نایل شود باز می فکر می

گیرد، کوشش در ارتقاي فهم و درك تنها راهی است که طبیعت براي آرام  همچنان که سالهاي عمر فزونی می

  .دهد ساختن هیجانات نشان می

یافت، ناشی از نابرابري در امر آموزش و  تقریباً جملۀ این معایب و کاستیهایی که مري در زنان معاصر خود می

چنین  - چنانکه یک بانوي نویسنده گفته بود –توفیق مردان در این بود که زنان را وادارند تا پرورش، و نیز ناشی از 

مري از نیرنگها،  ».بهترین و دلپذیرترین امپراطوري شما اینست که مایۀ عیش مردان باشید«بیندیشند که 

نگریست که بر دستیابی به  وي میسراییها و تظاهرات بیهوده بیزار بود، و با اندوه و حسرت بر آن زنان فرانس یاوه
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ها و آثاري بنگارند که در زمرة زیباترین  آموخته بودند نامه  ورزیدند، و برخی از آنان آموزش و پرورش اصرار می

اي مشهود و  در فرانسه، امکان توسعه و انتشار دانش، به گونه«. هاي مغز و فکر فرانسوي محسوب شود فرآورده

اي مرهون آن ارتباط و تماس  دیگر دنیاي اروپایی فراهم است، و من این امتیاز را تا اندازهملموس، بیش از قسمتهاي 

مري وولستنکرافت، یک نسل قبل » .دانم که از مدتها پیش بین دو جنس از آن کشور وجود داشته است اجتماعی می

  :از بالزاك چنین نوشت

ساله را مرجع  دهند، زنان سی و ذهن بیشتري دخالت میفرانسویان که در برداشتها و تلقی خود از زیبایی، فکر 

زندگی خود برسند، که سرزندگی و نشاط   دهند که زمانی به کاملترین مرحلۀ آنان به زنان مجال می …. شمارند می

آدمی بدهد که نشانۀ روشن رشد و بلوغ است  جاي خود را به منطق و خردمندي و به آن وقار و باشکوهی در منش 

شود؛  سالگی استخوانها نیرومندتر و محکمتر می سالگی، بدن در حال شکوفایی است؛ تا سی وانی، تا بیستدر ج …

بخشد، بدین  شود و به سیماي آدمی شخصیت و هویت می هاي انعطاف پذیر چهره روز به روز محکمتر می ماهیچه

دهد که درون  ه تنها به بیننده نشان میزند و بدین ترتیب ن معنی که پویایی ذهن را با قلم آهنین تقدیر رقم می

  .کند گیرد، بازگو می اي را هم که شخص آن نیروها را به کار می شخص چه نیروهایی نهفته است بلکه شیوه

مري معتقد بود که معایب و کاستیهاي زنان معاصرش تقریباً جملگی مربوط به محرومیت زنان از دسترسی به 

  وادارند تا خود را قبل از ازدواج چون بازیچۀ اینکه مردان موفق شده بودند زنان شد و فرصتهاي آموزش و پرورش می

جنس مردان بینگارند؛ و همچنین آنان را به عنوان یک شیء تزیینی و خدمتکاران گوش به فرمان و ماشینهاي 

رابر داده شود تا در صدد به نظر مري، براي آنکه به هر دو جنس فرصت و امکان ب. زایی بعد از ازدواج تلقی کنند بچه

اي مناسب  تا زمانی که بخواهند به آموزشهاي فنی و حرفه - آیند، پسران و دختران تقویت و تعالی جسم و مغز خود بر

باید در کنار هم آموزش و پرورش بیابند و مواد درسی آنان، و تا جایی که میسر باشد،  -حال خود مشغول شوند

هر زن باید به اندازة شایسته و بایسته از نظر بدنی نیرومند شود و از لحاظ . بر باشدورزشهاي آنان نیز یکسان و برا

آنچه «ولی، در عین حال، . مغز پرورش یابد تا بتواند، در صورتی که ضرورت ایجاب کند، معاش خود را تأمین کند

از مقام ممتازش فرود سازد و  موجب تضعیف قدرت و سیرت مادر شدن باشد، زن را از قلمرو خاص خود دور می

دیر یا زود وظایف زیست شناسی و تفاوتهاي مربوط به فیزیولوژي، نقش متمایز هر یک از دو جنس را » .آورد می

در صورتی که مادري بر اساس وظایف خاص مادري رفتار کند براي سالمت جسم و جان . معین خواهند ساخت

ها از نظر شمار  ف ممکن است منجر بدان شود که خانوادهخویش گام بزرگی برداشته است و توجه به همین وظای

اندیشه و هدف اساسی آزادي زن باید به وجود . افراد، کوچکتر ولی از نظر بنیۀ جسمی و روحی قویتر از آب در آیند

. آوردن مادر تحصیلکرده و فهمیده باشد که با همسري تحصیلکرده و فهمیده در اتحادي برابر زندگی کند

جوان و هوشیار و با استعداد وقتی کتاب خود را به زیور طبع آراست از دریاي مانش عبور کرد و خود را به  نویسندة

انقالب در آن کشور شده بود ولی وقتی پایش به خاك آن   فرانسه رسانید، زیرا از چندي قبل مجذوب سالهاي خالقۀ

در آنجا مري عاشق یک آمریکایی مقیم پاریس به . جمعی آغاز شده بود کشور رسید دوران وحشت و کشتارهاي دسته

نام کپتین گیلبرت ایملی شد و موافقت کرد، بدون آنکه بینشان عقد ازدواجی صورت گیرد، زندگی مشترکی را با وي 

رسیدگی   آن مرد پس از آنکه مري را حامله ساخت، دیگر پاي ارادتش سست شد، و پس از چندي به بهانۀ. آغاز کند

اش تمنا  هاي مري که در آن از مرد مورد عالقه نامه. شد زرگانی و اشتغاالت دیگر براي ماهها از او دور میبه امور با

هایی است که یک  ثمر بودن، نظیر نامه از نظر فصاحت و شیوایی و همچنین از لحاظ بی. کرد به سویش باز گردد می

مري فرزندش را به دنیا  1794در سال . شته شده بوددولسپیناس، نگا نسل قبل از وي توسط زنی دیگر، به نام ژولی

ایملی که دیگر نزد مري نبود . آورد ولی زاده شدن این فرزند موجب آن نگشت که پدر را به مادر و فرزند پایبند سازد
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مري از . اي به وي اطالع داد آماده است هر سال مبلغی جهت تأمین معاش مادر و فرزند برایشان بفرستد در نامه

آمد خود را در در  یک بار در صدد بر. به انگلستان بازگشت 1795بول چنین پیشنهاد کمکی امتناع ورزید و در سال ق

  .رودخانۀ تمز غرق سازد ولی کسانی که شاهد آن منظره بودند به نجاتش شتافتند و او را از رودخانه بیرون کشیدند

هیچ یک از آن دو براي حکومت و . عرفی وي در آمد  جۀسال بعد مري با ویلیام گادوین آشنا شد و به صورت زو

با وجود این به خاطر فرزندي که انتظار به دنیا آمدنش را . دولت، در زمینۀ تنظیم امر ازدواج مردم حقی قایل نبودند

صورت  1797مارس  29داشتند، تصمیم گرفتند به برگزاري آداب مذهبی عقد ازدواج تن در دهند، و این امر در 

کردند، این واقعیت را که دیگر روابطشان  مري و گادوین که از قانونی ساختن ازدواج خود احساس شرم می. فتگر

ستیز خود پنهان نگاه  اند، از دوستان مذهب مبتنی بر گناه نیست زیرا که به صورت شرعی زن و شوهر شده

 - ور جوزف جانسن ناشر گرد آمده بودندمري در جرگۀ یک عده نویسنده و اندیشمند عصیانگر که به د. داشتند می

براي چند صباح درخششی پیدا  - شد وشامل گادوین، تامس هولکرافت، تام پین، ویلیام وردزورث و ویلیام بلیک می

، مري وولستنکرافت، در حالی که 1798اوت  30در تاریخ ). بلیک براي بعضی از کتابهاي وي تصاویري کشید(کرد 

ده . نی بود، دختري به دنیا آورد که مقدر بود همسر آیندة شلی شاعر نامدار انگلیسی بشوددستخوش رنج و درد فراوا

.روز بعد نیز خود جان به جان آفرین تسلیم کرد

  اخالق اجتماعی -3

علیرغم انسانهاي استوار و منزهی که تاریخ نام آنان را ثبت نکرده است، هر یک از طبقات اجتماعی انگلستان در این 

قماربازي عمومیت داشت و حتی خود دولت تا سال . کمابیش در فساد و زوال اخالق عمومی سهمی داشتنددوران 

میخوارگی تا حد مستی به صورت یک بیماري بومی . آزمایی ملی، در این کار دست داشت ، با برپا داشتن بخت1826

ه، نزاعها و مشاجرات خانوادگی، کشمکشهاي در آمده بود و بهانۀ گریز از سرما، مه و باران مداوم، فقر بیداد کنند

ویلیام پیت و فاکس، در عین حال از لحاظ عقاید و روشهاي سیاسی با هم بسی اختالف . سیاسی و یأس فلسفی، بود

ها اجازه داشتند سراسر  میخانه. حسی جامعه با هم موافق بودند داشتند، در طرفداري از دوام این بیهوشی و بی

صبح یکشنبه باز باشند، زیرا که شنبه روز پرداخت دستمزد هفتگی  11ب یکشنبه و تا ساعت بعدازظهر شنبه، ش

یافتند که از این دستمزد هفتگی هر کارگر، لقمۀ چرب و نرمی  بایست فرصتی می ها می کارگران بود و این میخانه

از و اشراف در میخوارگی افراط نوشیدند در حالی که طبقۀ ممت افراد طبقۀ متوسط با اعتدال بیشتري می. بربایند

کردند؛ از این گذشته، اینان یاد گرفته بودند همه جا مشروبشان را همراه داشته باشند تا مدام بنوشند و به صورت  می

  .تغاري که از آن نشت کند در آیند

ومت رسوخ یک نوع اغماض و سهل انگاري خاص این فرصت را فراهم آورده بود که فساد سیاسی در همۀ مراحل حک

اي اوقات  و در پاره - اي شد، در بسیاري از موارد، آرا، بخشها، انتصابات، مقامها و مناصب چنانکه قبالً اشاره. یابد

شد درست مثل آنکه سهامی در بازار بورس  به طور علنی در معرض خرید و فروش گذاشته می - مقامهاي کلیسایی

  .مورد داد و ستد قرار گیرد

ظر اخالق دست کمی از اتباعش نداشت، در اینکه براي بدست آوردن آراء بیشتر در پارلمنت به جورج سوم که از ن

دید، و به همین جهت از توزیع مقامها و مسندها جهت برخورداري از  بذل و بخشش بپردازد، هیچ عیبی نمی

نین وضعی داشتند و چون ، هفتادوشش نفر از نمایندگان پارلمنت چ1809و در سال . پشتیبانی سیاسی ابایی نداشت

خواران و افراد گوش به فرمانش درآمده  با پشتیبانی از پول و نفوذ پادشاه به آن سمت رسیده بودند طبعاً جزو جیره

اي مقرب که یا از طریق خویشاوندي یا به خاطر سهیم بودن در منافع به طبقۀ ثروتمند و متنفذ وابسته  عده«. بودند

اي که واقعاً بار سنگین  گونه کاري انجام دهند؛ در حالی که عده آنکه، هیچ گرفتند بی یشدند حقوقهاي گزافی م می
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قضات، مسندهاي فرودست » .بردند مسئولیت کارها را بر دوش داشتند از حقوقی بسیار ناچیز و ناکافی نصیب می

گرفتند سهمی از حقوق  ار میفروختند و از کسانی که برآن مسندها قر خود را در حوزة قضائیۀ خویش به دیگران می

.ستاندند پرداختند می و مزایایی را که در قبال خدمات رسمی به آنان می

ناپذیري  قبالً به سختی و انعطاف. حکومت به همان اندازه که مادي و پولپرست بود، از بیرحمی نیز نصیب داشت

درآمدي براي یک حقوق  دریایی، پیش  یرويکشاندن اجباري رهگذران به خدمت ن. ایم اي کرده قوانین کیفري اشاره

در موارد متعددي، خدمۀ کشتیها سر به . شد ناچیز، غذاي نامطبوع و انضباط بیرحمانه براي چنین کسان محسوب می

داشتند؛ و در نتیجۀ یکی از اعتصابات خدمۀ کشتیها، یک بار بندرگاه لندن براي مدت یک ماه  شورش برمی

ۀ این احوال، ملوانان انگلیسی بهترین دریانوردان و جنگجویان دریایی در طول تاریخ با هم. دستخوش تعطیلی شد

  .اند بوده

جورج سوم فرمانی صادر کرد که  1787در سال . شد در انگلستان کوشش بسیاري در جهت اصالح اخالق مبذول می

خوارگی تا حد مستی، انتشار کتابها ، می)ناسزاگویی به مقدسات(به موجب آن، لغو مقررات و مراسم روز یکشنبه، کفر 

نتیجۀ صدور این فرمان و آثار مترتب بر آن در . و نشریات مستهجن، وسرگرمیهاي منافی اصول اخالق قدغن شده بود

دوازده نفري از شاگردان و  - ده) 1809(جرمی بنتم با انتشار رسالۀ اصالح پارلمانی کاتشیسم . جایی ثبت نشده است

را جلو انداخت و خود رهبري آنان را بر عهده گرفت تا مظاهر پستی و عدم صالحیت سیاسیون را  پیروان کارآمد خود

آمد در حد خود تأثیر  مواعظی که توسط روحانیون متودیست و طرفدار نص صریح انجیل به عمل می. برمال سازند

که ملتی که تا آن پایه از نظر موازین مطلوبی داشت؛ و آن زمان که انقالب فرانسه این نگرانی را در دلها پدید آورد 

اخالق سست گشته باشد نخواهد توانست با موفقیت و قاطعیت در برابر هجوم فرانسه پایداري کند یا مانع شورش و 

انجمن «. طلبان و واعظان تأثیر و مقبولیت بیشتري در مستمعان پیدا کرد طغیان داخلی شود، سخنان آن اصالح

سایر . اي را شروع کرد هاي مستهجن مبارزه ها و تصاویر و نوشته علیه دوئل، روسپیخانه» هجلوگیري از ارتکاب گنا

در پاك کردن لولۀ بخاریها، اوضاع وحشتبار زندانها، و  مصلحان علیه شیوة به کار گرفتن کودکان، استفاده از کودکان

ز بشردوستی و عواطف انسانی که موجی ا. خشونت و نامردمی بودن قوانین کیفري حمالت سختی را آغاز کردند

قسمتی از آن ناشی از مذهب و قسمتی دیگر در اثر افکار عصر روشنگري بود موجب شد که آثار و افکار نوعدوستی و 

.نیکوکاري در سراسر انگلستان گسترده شود

  در خانوادة در شهر هال 1795در سال . ناپذیرترین مصلحان اجتماعی انگلستان بود ویلیام ویلبر فورس خستگی

به دانشگاه کیمبریج راه یافت؛ دوست و . ثروتمندي به دنیا آمد که هم مالك بود و هم در کار بازرگانی دست داشت

یعنی به (همشاگردي ویلیام پیت بود؛ و به همین جهت، وقتی ویلیام پیت به نخست وزیري منصوب شد، سال بعد 

این شخص که نفوذ جنبش روحانیون طرفدار نهضت . راه یافت ویلبر فورس بدون دشواري به پارلمنت) 1784سال 

از اینها مهمتر . همت گماشت 1787در سال » انجمن تهذیب آداب و رسوم«کرد در تأسیس  انجیلی را احساس می

هاي  آنکه وي با توسل به این استدالل که چگونه ملتی که به طور رسمی پیرو مسیحیت است هنوز به تجارت برده

  .نگرد، به تجارت برده سخت اعتراض کرد با تساهل می افریقایی

 38‘000، کشتیهاي انگلیسی 1790در سال . در این زمان انگلستان در داد و ستد برده از همۀ کشورها جلوتر بود

، و 4‘000، هلندیها 10‘000، پرتغالیها 20‘000کشتیهاي فرانسوي . برده را از افریقا به امریکا حمل کردند

هر یک از این ملتها، در حد امکانات و . نفر را از افریقا اسیر کردند و در امریکا به بردگی فروختند 2‘000ا دانمارکیه

از بنادر لیورپول و . توانایی خود، در کاري که شاید بتوان آن را جنایتبارترین عمل در تاریخ بشریت نامید سهیم بودند

از جمله جواهرات بدلی (اي و اجناس بنجل و خرت و پرت  ت پنبهبریستول، کشتیها مشروبات الکلی، اسلحه، منسوجا
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در آنجا، غالباً با همدستی رؤساي بومی . کردند افریقا حمل می  در قارة» ساحل غالمان«به ) و زر و زیورهاي بی ارزش

در مقابل، دادند و  هاي آن کشتیها را تحویل می که پولی ستانده بودند، آن هم رؤساي بومی مسیحی شده، محموله

این سیاهان توسط همان کشتیها به سرزمینهاي هند غربی و مستعمرات . گرفتند سیاهان اسیر شده را تحویل می

آمده را در انبارهاي کشتیها، در حالی که  سیاهان به اسارت در. شدند جنوبی انگلستان در امریکاي شمالی منتقل می

اري موارد به خاطر مانع شدن آنان از توسل به شورش یا خودکشی، دادند و در بسی جا براي جنبیدن نداشتند، جا می

تهویۀ . غذا و آب بدان اندازه بود که آن بخت برگشتگان را زنده نگهدارد. بستند دست و پایشان را به غل و زنجیر می

نوسی وقتی کشتی دستخوش طوفانهاي سخت اقیا. محل نگهداریشان بسیار ناکافی و از بهداشت اصال خبري نبود

افکندند و گاهی با بردگان سالم  شد، براي آنکه بار آن را اندکی سبک سازند، بردگان بیمار و رنجور را به دریا می می

گفته . اش از زندة وي ارزش بیشتري داشت کردند، زیرا هر برده بیمه بود و چه بسا مرده نیز به همین نهج رفتار می

شدند تا به مستعمرات هند غربی  ه بومی افریقایی که به اسارت گرفتهشده است که از تقریباً بیست میلیون سیا

وقتی کشتیها . آورده شوند فقط بیست درصدشان از سفر دریایی جان سالم به در بردند و به خشکی مقصد پا نهادند

بریتانیا، آن در . شان شیرة نیشکر آن سرزمینها بود دادند در سفر بازگشت، محموله آنچه را آورده بودند تحویل می

شد و همین عرق نیشکر دوباره بر کشتیها  یا عرق نیشکر می» رم«نیشکر تبدیل به مشروبی قوي موسوم به   شیرة

.برده شود» ساحل غالمان«گشت تا به عنوان سوغاتی شوم دوباره در سفر بعدي به  انبار می

شدید انتقادي قرار دهند و بدین سان کویکرهاي مقیم دو قاره پیشقدم شدند تا تجارت برده را مورد حمالت 

اي که به این خاطر در انگلستان  چندین نفر از نویسندگان در مبارزه. داري برداشتند نخستین گام را در راه الغاي برده

آنان   جان الك، الگزاندر پوپ، جیمز تامسن، ریچارد ساویج، ویلیام کوپر و مقدم بر همۀ: آغاز شده بود هماواز شدند

رمان این بانوي نویسنده به نام ارونوکو . ی به نام افرا بن که کوششهایش از همگنان ذکورش دست کمی نداشتبانوی

انتشار یافته بود از اقتصاد سرزمینهاي هند غربی که بر بیگاري بردگان افریقایی استوار بود  1678که در سال 

نویل شارپ که ازکویکرها بود از ارل آومنسفیلد، ، گرا1772در سال . کرد تصویري وحشتناك و تکاندهنده ترسیم می

باالترین مقام قضایی انگلستان، فرمانی دریافت کرد که به موجب آن ورود بردگان به سرزمین انگلستان قدغن گشته 

در سال . شد گذاشت در همان لحظۀ ورود، خود به خود آزاد می اي که قدم به خاك آن کشور می بود و هر برده

داري و داد و ستد ابناء بشر انتشار  اي تحت عنوان رساله در باب برده کالرکسن، یک کویکر دیگر، جزوه، تامس 1768

داد و طی آن نتایج یک عمر تحقیقات و بررسیهاي خود را دربارة این تجارب شوم و غیر انسانی به طرزي جامع و 

پدر مکولی، مورخ (جوودوزاکاري مکولی  ، کالرکسن، شارپ، ویلبرفورس، جوسیا و1787در سال . گویا عرضه داشت

اي به مجلس عوام تقدیم  ، ویلبر فورس الیحه1789در سال . را بنیان گذارند» انجمن الغاي تجارت برده«) مشهور

در سال . اندرکاران، مانع از تصویب آن الیحه شد کرد تا به آن تجارت ننگین بکلی خاتمه داده شود اما منافع دست

ت یکی از غراترین و مشهورترین سخنرانیهایش را در پارلمنت دربارة همین موضوع ایراد کرد ولی ، ویلیام پی1792

مجدداً در این باره تالش  1805و  1804، 1802، 1798ویلبرفورس در سالهاي . نتوانست نتیجۀ مطلوبی حاصل کند

آن ) 1807-1806(کوتاه وزارتش  مقدر چنان بود که چارلزجیمزفاکس در دوران. کرد و هر بار با شکست مواجه شد

بدین سان پارلمنت سر تسلیم فرود آورد و هر گونه مشارکت . الیحه را با پیروزي از تصویب پارلمنت بگذراند

کردند  که از او پشتیبانی می» قدیسین«ویلبرفورس و آن . بازرگانان انگلیسی را در امر تجارت برده قدغن ساخت

بدین سان در مبارزة خود پیگیري و سرسختی نشان دادند تا . در حکم شروع کار است دانستند که پیروزي او تازه می

یک ماه بعد از . در گذشت 1833ویلبرفورس در سال . آنکه جملگی بردگان موجود در خاك انگلستان آزاد شوند
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قلمرو انگلستان داري و تجارت بردگان در سراسر سرزمینهاي تحت  ماه اوت همان سال، برده 28مرگ وي در تاریخ 

.ملغا شد

VI - آداب و رسوم  

، نخستین ظهور کاله سبلندر بود که قسمت باالي 1797آورترین و پر سروصدا ترین رویدادهاي سال  یکی از حیرت

ظاهراً این کاله را اولین بار یک خرازي فروش لندنی بر سر گذاشت چون معتقد بود انگلیسیان ذاتاً . آن ابریشمین بود

گفته . جمعیت زیاد گرد او جمع شدند. ادرزادي حق دارند که در بسیاري چیزها بینظیر و یکتا باشندو بطور م

شود که تنی چند از زنان با دیدن چنان کالهی از شدت ناراحتی و حیرت ناشی از دیدن یک چیز نوظهور دچار  می

ن مدهاي نوظهوري را بر مردم غش و ضعف گشتند؛ ولی هیچ مبتذلی نیست که خرازان و خیاطان نتوانند از آ

مدت کوتاهی نگذشت که همۀ مردان وابسته به طبقات مرفه و اشراف لندن از آن نوع کاله که شبیه . تحمیل کنند

  .لولۀ بخاري بود بر سر نهادند

 عده زیادي از مردان. شد ریشها تراشیده می. بستن شمشیر بر کمر و نهادن کاله گیس بر سر بسرعت از رواج افتاد

رسید، ولی برخی از جوانان، براي آنکه شخصیت  هایشان می کردند که تا روي شانه موهاي سر خود را آن قدر بلند می

بتدریج پاهاي مردان در شلوار . کردند مستقل خویش را نشان دهند و محفوظ نگهدارند، موهایشان را کوتاه می

بلندتر شد و به قوزك پا  1793رسید و تا سال  شان میبلندي پاچۀ شلوار به ساق پای 1785در سال . شد پوشیده می

کتها و . ساخت شد و سلطۀ آزار دهندة خود را برقرار می بند کفش به سرعت جایگزین سگک و قالب می. رسید

اما در همان احوال هنر طراحان و خیاطان . شد باالپوشها بلند بود ولی از برودري دوزي در آنها به تدریج صرفنظر می

همچنانکه در این زمان در فرانسۀ . رفت هاي متنوع و گرانقیمت به هدر می توانگران در پدید آوردن جلیقه و پول

آرا و  اشراف با مردم عادي موجب پدیدار گشتن اشخاص خود  دوران هیئت مدیره مشهود بود، آمیزش و برخورد طبقۀ

آرا را به عنوان آدمهایی که جز وررفتن به  یاخود چنین اشخاص جلف. متظاهر به سر و وضع در انگلستان نیز شده بود

در آراستن خود ) 1840- 1778(آرا  جورج بر این برومل خود. شناختند سر و وضع و ظاهر خود کاري نداشتند می

در دبیرستان ملی ایتن، . کرد تخصص و مهارتی داشت و نیمی از روز خود را به لباس پوشیدن و تعویض آن صرف می

نامیدند دوست صمیمی و مقرب پرینس آو ویلز بود؛ و این شاهزادة ولیعهد بر  می» خودآرا«دان او را جایی که شاگر

برومل که . تواند نیمی از هنر فرمانروایی و پادشاهی باشد این باور بود که لباس پوشیدن و آراستن سر و وضع می

قسمتی از سراپایش  اشت که هر یک برايلیره به ارث برده بود، چندین خیاط در اختیار د 30000ثروتی معادل 

قلب  آدمی خوش. دوخت و چنان شد که وي خود را محک و معیار شیکپوشی براي مردان لندن درآورده بود لباس می

ولی عیبش این بود . گو بود و همان اندازه که به انتخاب کراوات توجه داشت متوجه نظیف نگهداشتن خود بود و بذله

در نتیجه بزودي سخت مقروض شد و از ترس . داشت راستن سر و وضع نیز بیشتر دوست میکه قمار را حتی از آ

از آن پس، مدت بیست سال در فقر و آلودگی گذراند، . طلبکاران از دریاي مانش گذر کرد و خود را به فرانسه رسانید

هاي بیماران روانی در فرانسه  خانهودو سالگی در یکی از نوان اش ژولیده و درخور گدایان بود و سرانجام در شصت جامه

.جان سپرد

هایشان را پر و برجسته نشان  بستند تا سینه زنان دست از پوشیدن دامنها برداشته بودند ولی همچنان کرست می

اي  ها سخاوتمندانه در لباس دکولته حد فاصل دامن و باالتنه از کمر باالتر برده شده بود و سینه و گردن و شانه. دهند

جانبه و  مد لباس زنان به وضعی همه) 1820- 1811(در دوران نیابت سلطنت . گرفت معرض تماشا قرار میدر 

هایی بدنما دوخته  ها از پارچه استفاده ماند؛ جامه کرست به کنار گذاشته شد؛ دامن زیر بی: چشمگیر تغییر کرد

دریها، لطف و  گریها و پرده ایرن، این جلوهبه نظر ب. ساخت شد بدان حد که انحناي ران و ساقها را نمودار می می
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وي در یکی از موارد نادري که به سیر . داد کاست ونیروي پرواز تخیل را کاهش می جذابیت و شوق کنجکاوي را می

دوشیزگان ما، همچون مادرشان حوا، بدون بیم از سرزنش به پرسه «:در دنیاي اخالق پرداخت چنین شکایت سر داد

انگلیس   با همۀ این احوال، جامعۀ ».آبرویی ندارند اند و پروایی از بی چرا که خود را برهنه کرده. ندشو زدن سرگرم می

البته این . داد تا در غذا، غذاها متنوع، فراوان و رنگارنگ بود در این زمان در لباس، سادگی و تعادل بیشتري نشان می

دار به خاطر کمک به گرم  کرد از صرف مواد چربی می همه به خاطر پرخوري صرف نبود بلکه سرماي اقلیم ایجاب

ولی غذاي . غذاي طبقۀ فقیر، به طور کلی، منحصر به نان و پنیر، آبجوي رقیق، و چاي بود. نگهداشتن بدن ابا نکنند

بعد از ظهر تا نیمه شب به  9روز، شام بود که صرف آن بعضی اوقات از ساعت  اصلی طبقات مرفه و پولدار طی شبانه

سوپ، ماهی، مرغ و پرنده، گوشت گاو یا گوسفند، گوشت : انجامید و چنین شامی مرکب از چند قسمت بود طول می

پس از صرف دسر، خانمها به . شد گوزن یا شکار، دسر؛ و عالوه بر همۀ اینها، چند نوع شراب مناسب نیز نوشیده می

قایان بتوانند با آزادي و بدون تکلف دربارة سیاست، رفتند تا آ قسمت دیگري از عمارت یا محل برگزاري مهمانی می

مادام دوستال اعتراض داشت که این گونه دوبخش شدن اجتماع زنان و . اسب و اسبدوانی، و زنان صحبت کنند

در این دوران، آداب . برد مردان، انگیزة اصلی در تهذیب آداب و آراستگی رفتار و مطبوع ساختن معاشرت را از بین می

م بر سر میز غذا نشستن و صحبتهاي بعد از آن، در انگلستان از نظر ظرافت و آراستگی به پاي فرانسه و رسو

. با خشونت همراه بود اي آداب و رسوم و طرز رفتار اجتماعی به طور کلی با صمیمیت و صراحت و تا اندازه. رسید نمی

اسقف اعظم کنتربري شکایت . شد چاشنی زده می هاي کفرآلود به صحبتها و سخنرانیها معموالً با کلمات و کنایه

مشتزنی بدون دستکش بوکس در بین » .کند سیل گفتارهاي کفرآلود هر روز دامنۀ وسیعتري پیدا می«کرد که  می

شد و مسابقه براي کسب  بوکس، ورزش مورد عالقۀ اغلب طبقات محسوب می. طبقات پایین جامعه شیوع داشت

 1807از رابرت ساوذي توصیفی به تاریخ . آورد ی از همۀ گروههاي اجتماعی گرد میجایزه، هواخواهان پر حرارت

: دربارة عالقۀ مردم به این مسابقات و سودجویی برگزارکنندگان آن به شرح زیر به یادگار مانده است

به . رسد ع عموم میها به اطال درنگ از طریق روزنامه شود خبر آن بی زن گذارده می اي بین دو مشت وقتی قرار مسابقه

سازي  آید حاکی از اینکه چگونه دو حریف در حال تمرین و آماده ها می دنبال آن، گاه به گاه، چند خطی در روزنامه

شوند؛ و اینکه چه رژیم غذایی دارند، زیرا بعضی از این  خویش هستند؛ به چه ورزشها و تمرینهایی سرگرم می

در این اثنا، ورزشدوستان و . دند تا نیرومندي و آمادگی بیشتري بیابندکر مشتزنان با گوشت خام گاو تغذیه می

بندیها بر روي دو حریف  گزیدند و وضع و میزان شرط بندي بودند حریف مورد نظر خود را برمی کسانی که اهل شرط

بر اساس یک نقشۀ این سروصداها و زدوبندها   نمود که همۀ چندان نادر و غیرعادي نمی. شد ها منتشر می در روزنامه

پیش طرح شده باشد که همۀ برگزارکنندگان مسابقه در آن دستی داشته باشند، و در نتیجه، چند نفر دغلباز از شور 

زنی،  دادند، براي تماشاي این گونه مسابقات مشت کردند و عدة زیادي را فریب می و هیجان مردم سوء استفاده می

هایی هم بود که تماشاچیان،  مسابقه -رسید هزار نفر می رشان به بیستآمد که گاهی شما جمعیت انبوهی گرد می

طلبی خویش  توانستند حس توحش و خشونت بدون آنکه خودشان مستقیماً در زد و خورد سهمی داشته باشند، می

کرد زیرا  میها را تأیید و توجیه  لرد آلثورپ برگزاري این مسابقه. را از طریق مشاهدة زد و خورد دو حریف ارضا کنند

ها  کنندگان از این مسابقه انگاشت، ولی برگزار گرایی مردم می آن را به عنوان وسیلۀ تصفیۀ غرائز حیوانی و خشونت

  .کردند بیشتر به عنوان وسیلۀ تصفیۀ جیب و کیف پول مردم استفاده می

ن ناراحتی روانی را به طریقی دیگر آمدند، ای زنی برنمی هاي مشت مردم فقیرتر که از عهدة پرداخت بهاي بلیت مسابقه

بستند و حیوان را با چوبدست یا بوسیلۀ سگها به  گاو نر یا خرسی را محکم به تیري عمودي می: کردند برطرف می

کرد و  کشید تا آن زمان که حس ترحمشان غلبه می آوردند و این شکنجه گاهی دو تا سه روز طول می ستوه می



٧١٢١

به جنگ هم انداختن خروسان نیز تا سال . فرستادند خانه می کشتند یا به سالخ ا میبستۀ زجر دیده ر حیوان زبان

در انگلستان  1550کریکت که از سال . شد که رسماً ممنوع اعالم شد، از سرگرمیهاي مردم محسوب می 1822

در سراسر انگیزترین ورزشها و مسابقات  مرسوم بود در قرن هجدهم تابع مقررات رسمی شد و به صورت هیجان

بندیهاي گزافی به عمل  انگلستان درآمد، به طوري که هواخواهان بیشماري داشت و بر روي مسابقات آن شرط

براي ارضاي خاطر قماربازان و تهی ساختن جیب تماشاچیان بود؛ ولی  هاي اسبدوانی وسیلۀ دیگري مسابقه. آمد می

داشت و عشق به  ستانی را نسبت به اسب همچنان زنده نگاه میدر این کار، لطفی نیز متصور بود، زیرا مهر و عالقۀ با

شکارچیان . شکار نقطۀ اوج ورزشهاي مورد عالقۀ طبقۀ توانگر بود. بخشید تربیت و پرورش اسبهاي اصیل را رونق می

از . ندتاخت رسانیدند و سپس سوار بر اسبان بر دشت و تپه و ماهور می هاي مجلل، خود را به شکارگاه می با کالسکه

دویدند به سوي شکارها هجوم  جستند و در آن حال که سگها پیشاپیش آنان می ها، حصارها و نهرها می روي پرچین

.بردند آوردند و از شوق شکار و نفس زدن در جستجوي آنان لذت می می

داشت که مردم  ها قرار در یک سو میخانه. هر طبقه براي خود محل و ترتیبات خاصی براي اجتماع و مصاحبت داشت

خواندند، و دربارة فلسفه و سیاست  می  کشیدند، روزنامه نوشیدند، پیپ می آمدند، آبجو می عادي در آن گرد می

شد که در  کردند، و در سوي دیگر تفرجگاه و آالچیق مجلل سلطنتی در شهر کنار دریاي برایتن دیده می صحبت می

ضیافتهایی که در زمستان همان اندازه شاد و مطبوع « -جستند کت میآنجا مردم پولدار و خوشگذران در ضیافتها شر

بازي یا سایر بازیها سرگرم  شد، مهمانان به ورق ها ترتیب داده می در گردهماییهایی که در خانه» .بود که در تابستان

لستان راه یافته بود، رقص والس که در آن زمان از آلمان به انگ. رقصیدند دادند، یا می شدند، به موسیقی گوش می می

طرفداران اخالق با تاختن بر این رقص و . داد نام گرفته بود از کلمۀ والتسن که به آلمانی دور چرخیدن معنی می

آلود  آنان، این رقص یک نوع صمیمیت و نزدیک شدن گناه  در نظر. محکوم شناختن آن به رواجش بسی کمک کردند

در هر مجلس رقصی «کرد که  ، کولریج با لحنی قاطع شکایت از این می1798به سال . شد دو حریف رقص تلقی می

آورند که با آنان به رقص بپردازم و من هم با تواضع بسیار از قبول دعوت به رقص آنان سر  مهمانان مرا به ستوه می

ود بیست زوج روي در حد. شوند که از عفاف بسی به دور است و والس نام دارد زنم، زیرا به رقصی مشغول می باز می

گیرد به  اندازد و او را در آغوش می هر مردي دست در کمر حریف رقص خود می. آیند صحنۀ محل رقص گرد می

نواي یک آهنگ  چسبد و آنگاه به کند و زانوها هم تقریباً به هم می ها و بازوانشان با هم تماس پیدا می طوري که سینه

طبقات اشراف معموالً مجالس رقص یا میهمانی را در یکی از  ».زندپردا شهوانی به چرخیدن و چرخ خوردن می

در این باشگاهها نیز به . این باشگاههاي معروف بود  آلماك، وایت، و بروك از جملۀ: دادند باشگاههاي مجلل ترتیب می

اتر، شدند و دربارة آخرین هنرنمایی بانو سیدنز هنرپیشه بر روي صحنۀ تئ قماربازیهاي کالن سرگرم می

خوشگذرانیهاي ولیعهد، رمانهاي جین اوستن، حکاکیهاي ویلیام بلیک، تابلوهاي نمایش دهندة طوفان اثر ترنر، یا 

مهمترین و مشهورترین محل گردن آمدن ویگها . پرداختند هاي کارکانستبل به گفتگو و اظهار نظر می منظره

در چنین شبنشینیها شخص . داد ي مجلل ترتیب می، هلندهاوس یا قصر لیدي هلند بود که شبنشینیها)لیبرالها(

اورلئان، تالران، / نظیر لرد بروام، فیلیپ دوك د -با آدمهاي سرشناس و برجستۀ آن دوران توانست فرصتی بیابد و می

یا سرشناسترین سیاستمدار لیبرال آن زمان یعنی چارلز جیمز  -مترنیخ، گرتن، مادام دوستال، بایرن، تامس مور

هیچیک از سالنهاي آن زمان فرانسه از نظر مجلل بودن و اهمیت مهمانان، در آخر قرن هجدهم به . دار کندفاکس دی

.رسید پاي هلندهاوس نمی
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VII  - تئاتر در انگلستان  

شوقی که تا به امروز نیز، همچنان  - بر این زندگی کامالً متنوع انگلیسی، شوق مردم به تئاتر را نیز باید افزود

در آن زمان نیز، مثل امروز، نمایشنامه نویسان چندان اعتباري نداشتند و اهمیت بازیگران بر نمایشنامه . برجاست

نویسان را در  نمود ظاهراً نمایشنامه اي گریز ناپذیر می رقابت با شکسپیر که امري اجتناب ناپذیر و مبارزه. فزونی داشت

پس از آنکه چندي بازار شریدن و گولدسمیث رونق . اختس خلق تراژدیهاي تازه دستخوش نومیدي و سرخوردگی می

از جمله . هاي کمدي جدید در حکم کوششهایی بود که امید جاودانه ماندن نداشت فراوان داشت، نگارش نمایشنامه

اثر ) 1798(اثر تامس هولکرافت و نمایشنامۀ قول و قرارهاي دلدادگان ) 1792(نمایشنامۀ راهی بسوي نابودي 

کرد و از نیشخند مرگبار  ینچبولد که بیشتر احساسات و عواطف سست و معمولی طبقۀ متوسط را ارضا میالیزابت ا

آنچه در این دوران بیش از هرچیز به چشم . آثار مردانه و با قدرت جانسن یا طنز فلسفی آثار شکسپیر نصیبی نداشت

یافتند و از  هاي تئاتر می هنرنمایی بر روي صحنهدست مجال  خورد این بود که بازیگران بسیار با استعداد و چیره می

  .شدند محبوبیتی فراوان با نصیب می

. آور این دوران به یک خانواده وابستگی داشتند نماید که جملگی هنرپیشگان و بازیگران نام در نخستین نظر چنان می

درگذشت و به دنبال وي در  1802 توان نام برد که در سال از جملۀ این برجستگان عالم تئاتر، راجر کمبل را می

راجر پدر سرا کمبل بود که . وفات یافت 1907خوریم که یک قرن بعد در سال  همین خانواده به هنري کمبل برمی

دیگر از . نظیر یافت شهرتی بی» میسیز سیدنز«اي به نام سیدنز در آمد و در صحنۀ تئاتر به نام  به همسري هنرپیشه

پیوست » در وري لین«به گروه تئاتري معروف  1783از جان فیلیپ کمبل یاد کرد که در سال  افراد این خانواده باید

مدیریت تئاتر  1800تا  1792به مقام مدیریت آن گروه رسید؛ و همچنین ستفن کمبل که از  1788و در سال 

  .ادنبورگ را بر عهده داشت

بذر وجود وي . ع در برکن از نواحی ویلز به دنیا آمدواق» شانۀ گوسفند«در مهمانخانۀ موسوم به  1755سرا در سال 

همینکه . در نتیجۀ گذار اتفاقی دستۀ تئاتر پدرش به آن ناحیه و برخورد کوتاهش با یکی از زنان آن دیار کاشته شد

در همان حال که . اي مستعد بود وقتی به دهسالگی رسید هنرپیشه. توان بازیگري یافت نقشی به وي محول شد

گذرانید از کار تحصیل و آموزش یافتن فارغ نماند و معلومات فراوانی اندوخت؛  فرازي را می سخت و پرنشیب وزندگی 

از نظر  -سان، زنی فهمیده و تحصیلکرده از آب در آمد که در کار هنرپیشگی نیز به کمال دست یافته بود و بدین

ي ویلیام سیدنز یکی از هنر پیشگان کم اهمیت در هجدهسالگی به همسر. نمود جذابیت نیز آیتی قابل تحسین می

دو سال بعد گریک، هنرپیشه و مدیر سرشناس تئاتر . همان گروه تئاتري که سرا بدان بستگی داشت، در آمد

اي به برکن اعزام داشت تا شاهد  انگلستان آن زمان، که از شهرت و موفقیت سرا در والیات با خبر گشته بود نماینده

گزارش چنان مساعد بود که گریک . ر روي صحنه باشد و نظر خود را در گزارشی براي او بفرستدهنرنمایی سرا ب

لین بپیوندد؛ و سرا براي نخستین نقش خود در این تئاتر، نقش  درنگ به سرا پیشنهاد کرد به دستۀ تئاتر در وري بی

ر روي صحنۀ آن تئاتر معروف در لندن ب 1775سپتامبر  29را برگزید و در تاریخ ] در تاجر ونیزي شکسپیر[پورشا 

آن بود   این عدم موفقیت، قسمتی به خاطر. رفت، از موفقیت برخوردار نشد در این کار، چنانکه انتظار می.ظاهر گشت

که وي دستخوش حالتی عصبی گشت و نتوانست تسلط خود را بر نقش خویش محفوظ نگهدارد؛ و قسمتی دیگر، 

در آن زمان که سرا بر روي صحنۀ تئاتر . بتازگی از زاییدن فرزندي فارغ شده بودشاید بدان جهت بوده است که 

نمود، و در رفتارش آثاري از شکوه و متانت دوران  لندن ظاهر گشت، زنی الغراندام، بلندباال و باحالتی موقر می

آن رسایی الزم را  صدایش که به فضاي کوچک و محدود تئاتر شهرهاي کوچک خو گرفته بود. کالسیک نمودار بود

پس از آنکه یک فصل تئاتري را با آن گروه در . نداشت که بتواند در فضاي وسیع تئاتر مشهور لندن طنین افکند
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لندن گذرانید، بدون آنکه از موفقیتی دلخواه با نصیب گردد، به جرگۀ تئاتر پیشین شهرستانی بازگشت و مدت هفت 

، شریدن که به جانشینی گریک مدیریت تئاتر 1782در سال . زدیک سازدسال کوشید تا هنرش را به مرحلۀ کمال ن

سرا در نقش اول  1782در دهم اکتبر . دروري لین را بر عهده گرفته بود، سرا را تشویق کرد تا به لندن بازگردد

ا آن زمان از این نمایشنامه ت. نمایشنامۀ موسوم به ازدواج نافرجام اثر تامس ساوذرن بر روي صحنۀ تئاتر ظاهر شد

بیش از یک قرن شهرت و محبوبیت برخوردار بود و موفقیت و مقبولیت سرا از همان نخستین شب نمایش چنان 

تثبیت شد که از آن پس در راه شهرت روزافزون قدم نهاد و بزودي به عنوان درخشانترین هنرپیشۀ زن در نقشهاي 

لین بود، به دنبال آن، ده  ویکسال، ستارة درخشان تئاتر دروري از آن پس تا مدت بیست. تراژدي تئاتر انگلستان درآمد

وقتی در روي صحنۀ . گري کرد رقیب صحنۀ تئاتر کاونت گاردن، خودنمایی و جلوه سال دیگر نیز به عنوان ملکۀ بی

مندي حس  شد هر تماشاگر عالقه تئاترکاونت گاردن در نقش لیدي مکبث در تراژدي مشهور شکسپیر ظاهر می

کرد که فرصت دیدار عالیترین تجلی یک هنرپیشه عالیقدر را در ایفاي یکی از نقشهاي جاودان عالم تئاتر یافته  می

بر  1812ژوئن  29وهفت سالگی از صحنۀ تئاتر کنار رفت و براي آخرین بار در  وقتی سرا سرانجام در پنجاه. است

اي که در عالم  از دیدار وي در صحنه و تماشاچیانمکبث را بر عهده داشت،  روي صحنه ظاهر شد، همان نقش لیدي

پرداخت چنان بر سر شوق و هیجان آمدند که ترجیح دادند بقیۀ شب را فقط به کف زدن و  خواب به راه رفتن می

تا نوزده سال پس از آن شب، . تحسین هنرپیشۀ محبوب خود بپردازند و در بند ادامۀ نمایشنامه تا پایان آن نمانند

گذرانید و با همسر خود چنان زندگی آمیخته با مهر و صفایی در پیش گرفت که  ن بازنشستگی آرامی را میسرا دورا

دست انگلیسی، با  بره، نقاش چیره گینز. چینان و دوستداران غیبت را نومید و سرخورده ساخت جملگی سخن

ر بزرگ سرا کمبل یا میسیز سیدنز در پرداختن تصویري از سرا، شاهکاري جاودانی پدید آورد و تا امروز نیز تصوی

.بخشد در لندن، دیدگان بینندگان را جال می» ها گالري ملی چهره«

هاي بین راه به دنیا آمد، قرار بود طبق نیت و  برادر سرا، جان فیلیپ کمبل که مثل خواهرش در یکی از مسافرخانه

شاید نیت پدر و مادر جان از این عقیدة . ددلخواه والدینش به کسوت کشیشی در خدمت کلیساي کاتولیک در آی

گرفت که هر آینه یکی از فرزندان خانواده در جرگۀ قدس کلیسا درآید هم براي خودش و هم  رایج زمان ریشه می

او را به شهر دوئه در فالندر فرستادند تا در آموزشگاه مذهبی و . اي فراهم خواهد آورد اش در بهشت غرفه براي خانواده

جان کوچک در آن شهر بتدریج به تحصیالت کالسیک . زة علمیۀ کاتولیک آنجا به تحصیل االهیات بپردازدکالج حو

مرتب و جامع دست یافت و از وقار و متانتی روحانی برخوردار شد که پس از آن آثارش در همۀ نقشهایی که در 

تی که در آن محیط آرام تحصیلی سپري ولی در همۀ اوقا. گرفت مشهود بود سراسر دوران فعالیت هنري بر عهده می

، در هجدهسالگی، جان 1775به سال . آورد شد، حرفۀ پر شور و هیجان پدرش جذبۀ مرموزي در دل او پدید می   می

او را در نقش  1781سال بعد به یک دستۀ تئاتري ملحق شد؛ در سال . شهر دوئه را رها کرد و به انگلستان بازگشت

خواهرش سرا براي چند صباحی در آن شهر به او ملحق شد و . یابیم از تئاترهاي دابلین می هملت بر روي صحنۀ یکی

فعالیت هنري وي در آن تئاتر . لین پیوست سپس برادر را با خود به لندن بازگردانید؛ و جان به دستۀ تئاتر در وري

تماشاگران لندنی آرامش و . با ظاهر گشتن در نقش هملت آغاز شد، موفقیت چشمگیري نداشت 1783که در سال 

یافتند و منتقدان تئاتري او را مورد حمله قرار دادند، زیرا، به زعم  متانت او را براي ذوق و سلیقۀ خود سنگین می

کرد بلکه در  شد خالصه می شکسپیر را در آن قسمت که مربوط به نقش خودش می  آنان، وي نه تنها متن نمایشنامۀ

، در نمایشنامۀ مکبث نقش 1785با همۀ این احوال وقتی به سال . داشت ی نیز روا میآن به میل خویش اصالحات

العاده و  مقابل خواهرش سرا یا میسیز سیدنز را بر عهده گرفت، بازیگري آن خواهر و برادر به عنوان تجلی فوق

  . فراموش نشدنی در تاریخ تئاتر انگستان، مورد تحسین قرار گرفت
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لین شده بود، جان فیلیپ کمبل را به سمت مدیر  که تا آن موقع سهامدار عمدة تئاتر در وري، شریدن 1788در سال 

داد ولی  ها بر روي صحنۀ آن تئاتر ادامه می نمایشنامه جان همچنان به ایفاي نقشهاي نخستین. آن تئاتر منصوب کرد

در آن سمتی که بر عهده داشت، خودکامگی هوسبازانۀ شریدن و عدم اطمینان جان به کسب درآمد کافی و مرتب 

گاردن را پذیرفت و  پیشنهاد تصدي مدیریت تئاتر کاونت 1803به سال. آن بازیگر حساس را نگران و ناخشنود ساخت

بناي تئاتر  1808در سال . لیره در اختیار خویش درآورد 23‘000یک ششم سهام آن تئاتر مشهور را به مبلغ 

 -که مدت آن طوالنی بود -در مدت تجدید بناي تئاتر. شت و فرو ریختگاردن دستخوش حریقی مهیب گ کاونت

سپس بار دیگر مدیریت تئاتر از نو بنیانگذاري شده را پذیرفت، ولی وقتی . جان دوران بیکاري پرخرجی را گذرانید

بهاي بلیتهاي  درصدد برآمد که به منظور جبران مخارج تجدید بناي تئاتر، که به وضعی نامنتظر گران تمام شده بود،

: مندان به تئاتر اجراي برنامه را متوقف ساختند و جملگی یک صدا بانگ برآوردند ورودي را افزایش دهد، عالقه

بدین ترتیب جان فیلیپ کمبل نتوانست فعالیت تئاتر نوساز را آغاز کند مگر پس از آنکه » ! همان قیمتهاي سابق«

لیره  10‘000نورثامبرلند با اعطاي کمکی به میزان  آو دیوك. ق باز گرداندقول داد بهاي بلیتها را به همان قیمت ساب

گاردن را از ورشکستگی نجات بخشید و جان فیلیپ کمبل توانست روي پاي خود بایستد، در  گروه تئاتري کاونت

در آخرین . حالی که امکان هنرنمایی خودش، با روي کار آمدن هنرپیشگان جوانتر، در معرض تهدید واقع گشته بود

او را  1809، همان تماشاگرانی که در سال ]اثر شکسپیر[حضور موفق وي بر روي صحنه در نمایشنامۀ کوریوالنوس 

آنگاه جان فیلیپ کمبل از . هو کرده بودند با تشویقها و کفزدنهاي شورانگیز خود بناي تئاتر را به لرزه در آوردند

با خارج شدن جان فیلیپ کمبل از صحنه، شیوة . مند کین واگذاردصحنه کنار رفت و تاج افتخار خود را به اد

کالسیک بازیگري و هنرنمایی در تئاتر با او از انگلستان رخت بربست، همچنانکه در فرانسه با کنار رفتن دوست 

اي  نهگري پیروزمندا و به دنبال آن سبک و نهضت رمانتیسم در تئاتر مجال جلوه. کمبل، تالما، همین وضع پیش آمد

.آنچنانکه در نقاشی، موسیقی، شعر و نثر نیز دوران رمانتیسم آغاز گشته بود. یافت

زندگی هنري ادمند کین با همۀ تغییرات و تحوالت حرفۀ پرماجرایش، و با همۀ فرازهاي مطبوع و نشیبهاي فاجعه 

کین ) یا ادمند(کامجویی آرون هاي لندن، به دنبال یک شب  در یکی از بیغوله 1787وي در سال . بارش همراه بود

این زن زندگی خود را با دستمزد ناچیزي که از کار . که یکی از کارکنان تئاتر بود با زنی به نام آن کاري به وجود آمد

پدر و مادر . گذراند شد می آورد و مبالغی که از کامبخشی در گشت و گذار خیابانها نصیبش می در تئاتر به دست می

ران کودکی، او را به حال خود رها ساختند و عمویش موزس کین که حرفۀ خنیاگري داشت تربیت کین در همان دو

این زن، . همین عمو به نام شارلوت تیدزول در امر تحصیل کودك همتی مبذول داشت  او را بر عهده گرفت و معشوقۀ

اوان، دقایق و رموز بازیگري را به همو، با عالقۀ فر. لین، هنرپیشۀ درجه دومی محسوب شد در گروه تئاتري در وري

 کرد تا آثار شکسپیر را با شوق و رغبت مطالعه کند و ایفاي آموخت و عمویش نیز پسرك را تشویق می کین می

پسرك آنچه را براي محبوبیت در بین تماشاچیان شهرستانی الزم . نقشهاي شکسپیري را وجهۀ همت خود سازد

به خوبی  -ردن بدون حرکت لب، مشتزنی، و ایفاي نقشهاي هملت و مکبثعملیات آکروباسی، صحبت ک -نمود می

. پرداخت گذاشت و به پرسه زدن می بارها پا به گریز می: ولی خودسري و نااستواري را در خون خود داشت. فرا گرفت

قتی ادمند و. نقش بسته بود» لین تئاتر در وري«اي به گردن پسرك بست که روي آن عبارت  سرانجام شارلوت لوحه

توانست از عهدة ایفاي  اي که می را براي همیشه کنار گذاشت، و عنوان هنرپیشه  کین به پانزدهسالگی رسید آن لوحه

شیلینگ حرفۀ مستقل خود را همچون فردي  15اي  هر نقشی برآید به یک گروه تئاتري پیوست، و با دریافت هفته

.که بر روي پاي خویش ایستاده بود آغاز کرد



٧١٢۵

در . مند کین، براي مدت ده سال زندگی پرتالطم و با فراز و نشیب و خسته کنندة یک هنرپیشۀ سیار را گذرانیداد

گرفت، ولی پیوسته در آتش این اعتماد به  این مدت تقریباً همیشه با بینوایی قرین بود و دستخوش تحقیر قرار می

هر رقیبی پیشی گیرد و به شهرت و محبوبیت دلخواه  تواند بر روي صحنۀ تئاتر انگلستان بر سوخت که می نفس می

چندي بعد از آن، به خاطر رهایی از درد و سوزش حرمان، به دامان الکل پناه برد تا خود را با رؤیاي اصل . دست یابد

با یکی از همکارانش در دستۀ  1808در سال . و نسبی برآمده از نجیبزادگی و امید پیروزیهاي آینده خوشدل سازد

این زن براي او دو پسر به دنیا آورد و در همۀ دورانی که کین به دامان ویسکی . ئاتر به نام مري چیمبرز ازدواج کردت

پس از سالها از این شاخه به آن شاخه پریدنهاي تحقیر کننده و آزار . آویخت، به وي وفادار ماند و زنان دیگر می

شد و گاهی یک شمپانزة چست و چاالك را مجسم  می دهنده که ضمن آن زمانی در نقشهاي شکسپیري ظاهر

. لین ظاهر شود و هنر خود را عرضه کند ساخت، سرانجام از او دعوتی به عمل آمد تا در روي صحنۀ تئاتر در وري می

در نمایشنامۀ تاجر ونیزي [نقش دشوار شایالك را ) 1814ژانویۀ  26(گري نخستین  ادمند کین براي آن جلوه

وي همۀ بیزاري و تلخی ناشی از ناکامیها و محرومیتهاي یک عمر را که در درون داشت در . خاب کردانت] شکسپیر

وقتی شایالك با لحنی آمیخته با سرزنش و طعن به تاجر ونیزي مسیحی که از او طلب . اجراي آن نقش به کار برد

  :گوید کند می وام می

در نظر تماشاگران  هزار دوکا وام بدهد؟ رد یک آدم فرومایه سهتواند پول داشته باشد؟ آیا امکان دا آیا یک سگ می

نمود که کین فراموش کرده است که کسی جز شایالك است، و شور و طغیان و احساسی که وي در ایفاي  چنین می

  بر دوران بازیگري کالسیک در انگلستان نقطۀ. این نقش و به خصوص در بیان همین دو مصراع خود ظاهر ساخت

در آن شب . ی گذارد و بر روي صحنۀ تئاترهاي لندن دوران احساس، تصور و تخیل و رومانس را آغاز کردپایان

لین، تماشاگران که به طور پراکنده دستخوش ناباوري و  نخستین هنرنمایی کین بر روي صحنۀ تئاتر در وري

اي که خود غرق  هنرپیشه -قرار گرفتند بودند، بتدریج تحت تأثیر جذبه و هنرنمایی این هنرپیشۀ ناشناس اعتنایی بی

افزود، تا جایی  هر صحنه از آن نمایشنامه، بر کف زدن و شور و تحسین تماشاگران می. در نقش خویشتن شده بود

. که در پایان نمایشنامه کلیۀ تماشاگران که نیمی از سالن را انباشته بودند کامال مجذوب و شیفتۀ او شده بودند

رفت، با شتاب به دفتر کارش رفت تا نقدي سراپا  ترین منتقد تئاتر به شمار می در آن زمان برجستهویلیام هزلیت که 

کین آن شب در پایان برنامه با شتاب به منزل بازگشت و همسر و فرزندش را در . تحسین براي آن هنرنمایی بنگارد

و به دومی . »ۀ شخصی خود سوار شويمري، از این پس تو خواهی توانست در کالسک«: به اولی گفت. آغوش کشید

وقتی ادمند کین، بار دیگر، در نمایشنامۀ تاجر ونیزي ظاهر شد در  »! پسرم، تو به مدرسۀ ایتن خواهی رفت «: گفت

پس از برنامۀ سوم، سمیوئل ویتبرد که در آن زمان مدیریت تئاتر را بر . شد سالن تئاتر یک جاي خالی دیده نمی

لین با دستمزد  کرد مدت سه سال با تئاتر دروي را به وي داد که، به موجب آن، کین تعهد میعهده داشت قراردادي 

ویتبرد نسخۀ امضا شدة قرارداد را از دست کین . کین قرارداد را گرفت و امضا کرد. لیره همکاري کند 8اي  هفته

که کین در قراردادهایش براي هر شب پس از آن زمانی نیز فرارسید . لیره تغییر داد 20لیره را به  8گرفت و رقم 

هاي شکسپیر را ایفا کرد و از  وي تقریباً همۀ نقشهاي مهم نمایشنامه. ستاند کرد و می لیره طلب می 50اجراي نقش، 

هملت، ریچارد سوم، ریچارد دوم، هنري پنجم، مکبث، اتللو، یاگو، و رومئو، : عهدة همه آنها به نیکوترین وجهی برآمد

گریهاي ظریف شخصیتی اشرافی را طلب  نقشها موفق بود جز نقش آخرین، زیرا ایفاي نقش رومئو جلوه در همۀ این

اي که در سالهاي عمرش در اثر نابرابریهاي اجتماعی و زندگی دشوارش، طبیعتی سخت و  کرد و کین، هنرپیشه می

  .سم سازدتوانست به حالتی طبیعی و مقبول نقش رومئو را مج تلخ پیدا کرده بود، نمی
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سپس زمانی فرا رسید که، به روال معمول، هنرپیشگان جوان با ناشکیبایی منتظر راه یافتن به صحنه براي جانشینی 

در چنین زمانی، ادمند کین شروع به خرج درآمد و اندوختۀ خود در بهاي باده کرد و هرچه . استادان سالخورده بودند

لعن و محکوم شناختن جملگی لردان و «به نهضتی پنهانی که هدفش . تها ریخ داشت بتدریج به پاي ساقیان میخانه

به اتهام رابطۀ نامشروع با همسر یکی از اعضاي انجمن شهر مورد تعقیب قرار  1825در سال . بود پیوست» اشراف

ر جریمۀ نقدي این محکومیت را پرداخت و باز سخت کوشید تا منزلت پیشین را د. گرفت و در دادگاه محکوم شد

گرفت به درستی ایفا  کرد تا نقشهایی را که بر عهده می اش دیگر او را یاري نمی صحنۀ تئاتر بازیابد ولی مغز و حافظه

تماشاگران به همان اندازه که در دوران . ساخت، به خاطر نیاورد کند و چند بار، آنچه را بایست بر زبان جاري می

فریاد ناسزا بر . هش وي در این زمان بیرحمی و سنگدلی نشان دادندداشتند، در نکو شکوفایی وي بانگ تحسین برمی

ناگزیر انگلستان را ترك . پروا به میخوارگی افتاده است پرسیدند چرا آنسان بی گرفت و همه از او می سرش باریدن می

. گیري مواجه شدهاي تئاتر آن دیار با پیروزي و موفقیت چشم گفت و به ایاالت متحد امریکا رهسپار شد و در صحنه

به انگلستان بازگشت و قبول کرد که در روي صحنۀ تئاتر . بار دیگر ثروتی اندوخت ولی باز آن را به هدر داد

تماشاگران . بود 1833شد به نقش اتللو درآید و این به سال  گاردن در مقابل پسرش که در نقش یاگو ظاهر می کاونت

ادمند کین که نهایت کوشش . لو ابراز شوقی نکردند و خاموش ماندندپسر را در نقش یاگو ستودند ولی براي اتل

تفاوتی تماشاگران مواجه شد، نتوانست  خویش را براي مجسم ساختن اتللو به خرج داده بود وقتی با خاموشی و بی

شیفتگی ! رود بد«پس از آنکه جملۀ . تاب بیاورد، نیرویش را از دست داد و به حال ضعف افتاد و تقریباً از پا درآمد

چارلز من دارم «را بر زبان آورد در بازوان پسرش در غلطید و نجوا کنان به او گفت » ! اتللو او را رها ساخته است 

او را به خانه بردند، و همسرش که کین زمانی او را به دست فراموشی » .تو به جاي من با آنان سخن بگوي. میرم می

 1833مه  15دو ماه بعد در تاریخ . با عطوفت و غمخواري از او پرستاري کردسپرده و رهایش ساخته بود، همچنان 

مهري دوران  زندگی آمیخته با سختی و بی. وشش سال نداشت زندگی را بدرود گفت در حالی که هنوز بیش از چهل

سال  -گریک البته به استثناي - کودکی و جوانی موجب شد که بزرگترین هنرپیشه و بازیگر تاریخ تئاتر انگلستان

.عمرش آن چنان کوتاه باشد

VIII - جان کالم  

نقاط ضعف فراوانی در این تصویر به چشم . انگلستان در این دوران، رویهمرفته زندگی پرتوان و مثمرثمري داشت

طبقۀ خرده مالک از هم پاشیده شده بود؛ طبقۀ : خورد همچنانکه هر تصویر نزدیک به واقعیت زندگی چنین است می

شد؛ حکومت، بدون  ها می ر در بند اسارت بود؛ میخوارگی و قمار موجب هدر رفتن مال و تباه گشتن خانوادهکارگ

زنان از آن   شد تا سایر مردان و همۀ پوشی، در دست طبقۀ ممتاز بود؛ و قوانین توسط عدة معدودي وضع می پرده

گرفت و  یافت؛ فلسفه جان می ات، علوم رونق میولی با همۀ این احوال و در کنار این خطاها و جنای. اطاعت کنند

ساخت؛ ترنر در  اندازهاي انگلستان را جاودان می کرد؛ کانستبل در تابلوهایش مناظر و چشم مجال اندیشیدن پیدا می

و گروهی از شاعران نامدار از جمله . زد کشید و بر طوفانهاي اقیانوسها مهار می هایش خورشید را به زنجیر می پرده

آوردند که از دوران الیزابت اول تا آن زمان،  دزورث، کولریج، بایرن و شلی ارمغانی از شعر براي انگلستان فراهم میور

وراي همۀ آشوبها و ناهنجاریها، نظم و ثباتی نجاتبخش در کار بود که . جا، آن چنان پرمایه و غنی نبود در هیچ

ه مقیاسی بس بیشتر از آنچه در سایر سرزمینهاي اروپایی آن زمان داشت، آزادیهایی ب بسیاري از آزادیها را مجاز می

در انگلستان . بند و باري به خودکشی گراییده بود از فرط بی البته به غیر از فرانسه که در آنجا آزادي - وجود داشت

ه کفر و الحاد وجود داشت؛ آزادي مذهب، تا آنجا که ب -جز در دوران جنگ - جا شدن و مسافرت آن زمان، آزادي جابه

نینجامد، برقرار بود؛ مطبوعات، تا آنجا که مرتکب خیانت علیه مصالح کشور نشوند، از آزادي برخوردار بودند؛ مردم از 
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گونه سوابق  آزادي عقیده کامالً با نصیب بودند، البته تا آنجا که در صدد برانگیختن انقالب نباشند که، با توجه به همه

.قانونی و عدم امنیت همراه با سرگشتگی پدید آورد دهه یا بیشتر، بیشد یک  موجود، موجب می

نظرها  این نحوه افکار عمومی غالباً بیان کنندة نقطه. افکار عمومی کامالً پیشرفته و قرین با فهم مسائل اجتماعی نبود

دانست و برپا  معتبر می هاي از رواج افتاده و منسوخ را همچنان»تابو«و خواستهاي پیش پا افتاده بود و یا آنکه 

اما، در عین حال، همین افکار عمومی جرئت و شهامت آن را داشت که یک شاهزادة منحرف و فاسد را . داشت می

این . اي را که با بیرحمی از جانب وي طرد گشته بود تحسین کند و بزرگ شمارد رسوا سازد و همسر چنین شاهزاده

جمع که در خدمت توسعۀ آموزش، علم، فلسفه، و اصالحات اجتماعی بودند افکار عمومی، از طریق صدها انجمن و م

آمد، افکار عمومی در مجامع عمومی از جمله در مجلس  وقتی پاي مسائل حیاتی جامعه به میان می. گشت متجلی می

ین انگلستان خواهی که به موجب قوان داشت و از حق دادرسی و پژوهش آمد و نظر خود را ابراز می عوام به صدا درمی

کرد؛ و آن زمان که سنگینی دست یک طبقۀ کوچک اما حاکم را بیش از طاقت تحمل  تضمین گشته بود استفاده می

در تاریخ . آمد و این عمل به عنوان آخرین چارة یک انگلیسی شکیبا بود یافت، از در مقاومت و ستیز در می خود می

ین سرریز شدن کاسۀ صبر ملت در روستا و خیابانهاي شهرها این دوران، چند بار شاهد شورشهایی ناشی از هم

  .شویم می

اي داشتند؛ خودشان مظهر حسن  اشراف بود ولی حاکمان دست کم از ادب و متانت بهره  حکومت در دست طبقۀ

ورند کوشیدند معیارهایی از حسن سلیقه و ذوق پدید آ زدند و می سلوك و رفتار مطبوع بودند؛ بر بوالهوسان لگام می

حاکم از چند کوشش   همین طبقۀ. تا عرصه را بر غلبۀ توحش در هنر و هجوم خرافات در باورهاي مردم تنگ سازند

گاه به گاه، پادشاهی . بزرگ در جهت اصالح جامعه حمایت کرد و نگذاشت شاعران دستخوش فقر و بینوایی شوند

فرمانروایی را از ناخنهاي درنده عاري کرده بودند تا بدان  آمد ولی چنگالهاي چنین فارغ از عقل و اندیشه بر سرکار می

داشتند، و او را به عنوان نماد وحدت ملی بر جاي  حد که مردم او را به عنوان آدمی بیچاره و محنتزده دوست می

از داشتند؛ و براي آنکه چنین رئیس تشریفاتی به دردبخوري را  نگاه می - به صورت کانون غیرت و غرور ملی -خود

یک انگلیسی ممکن بود، در برابر هیئت . دانستند مقام خود خلع سازند ریختن خون یک میلیون نفر را بیهوده می

توانست به دلخواه خود، به راه خویشتن  حاکمه یکی دوبار ناچار به تعظیم و سر فرود آوردن شود ولی پس از آن می

برکشور از سهم و حقی مساوي  رنتها در تدوین قوانین حاکمورزید که واکسیها و ب برود، مشروط بر آنکه اصرار نمی

در انگلستان، اصالت براي افراد، مجاز «: ساخت مادام دوستال در این مورد چنین خاطرنشان می. برخوردار باشند

نب همین نظم غالب و تحمیل شده از جا» .اند اي نیکو تحت نظم و قاعده درآورده شده ها به شیوه شناخته شده و توده

.آورد اي فراهم می طبقۀ حاکمه بود که بمحض شکوفایی آزادیها مجال شایسته و بایسته

فقط . اکنون موقع آن رسیده است که آثار این ترکیب و تلفیق را در هنر، علوم، فلسفه، ادبیات و سیاستمداري ببینیم

سان که واقعاً بوده است، تصوري  بدان، 1800توانیم از انگلستان و جامعۀ انگلیس در سال  در این صورت است که می

  .عادالنه و کامل ترسیم کنیم
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  فصل هفدهم

  هنر در انگلستان

  

I  - هنرمندان  

در قرن هجدهم . شد و صنعت و صنعتکار اطالق می  کلمات هنر و هنرمندان در روزگار رونق اصناف به هر نوع حرفه

هاي مختلف داد، معناي کلمات هنر و هنرمند نیز تغییر  تهها و اصناف جاي خود را به صنایع و کارگران رش که حرفه

کرد و از آن پس هنر به موسیقی، تزیین، سفالگري، طراحی، حکاکی، نقاشی، پیکرتراشی و معماري اطالق شد، و 

 هاي نبوغ و نابغه که پرداختند به همین نهج، کلمه هاي هنري می هنرمند به مردان و زنانی که به هریک از این رشته

کرد، در این هنگام به  اي ذاتی و مکنون در منش بود یا حکایت از روح و قدرتی فراتر از حد طبیعی می صفت و ممیزه

شد یا به کسانی که از چنین قدرتی برخوردار  اي روزافزون به یک قدرت فطري باالتر از جهان مادي تعبیر می شیوه

ناسب و پذیرفتنی براي بیان طبیعی و صریح یک شخص یا نبوغ نظیر معجزه و مشیت خداوند، جانشینی م. بودند

  .رویداد غیرعادي و واالتر از حد معمول شد

تحول و دگرگونی نظام و اقتصاد جامعه به صنعت و بازرگانی و زندگی شهرنشینی موجب شد که در حمایت اشراف از 

توجه داشته باشیم که توانگران از وردزورث با همۀ این احوال، باید . هنر و هنرمندان بازهم کاستی و فتوري پیش آید

کردند و لرد اگرمنت در خانۀ خود را که امالکش واقع در پتورث قرار داشت برروي ترنر گشود  و کولریج پشتیبانی می

 5‘000با عطیۀ سخاوتمندانه به میزان  1768جورج سوم در سال .تا هنرمند دلزده از لندن در آنجا پناهگاهی بیابد

چهل عضو این . کمک کرد» آکادمی سلطنتی هنر«ختصاص قسمتی از سالنهاي سامرست هاوس به تأسیس لیره و ا

» اسکوایر«شدند؛ ولی با اعطاي لقب  خود جاویدان شناخته نمی طور خودبه آکادمی، نظیر همگنان خود در فرانسه، به

توانستند به اعقاب خود انتقال  خار را نمیاین لقب و شأن و مرتبۀ پرافتگرچه . آمدند در زمرة نجبا و بزرگان در می

شد که وضع و موقعیت اجتماعی هنرمندان برجسته در بریتانیا بهبود یابد و  دهند، داشتن چنان لقبی موجب می

چنین . هاي کالبدشناسی، طراحی، نقاشی، پیکرتراشی و معماري تشکیل داد آکادمی کالسهایی در رشته. تثبیت شود

ناپذیر، بدل به سنگر  اي اجتناب کار برخوردار بود طبعاً و به شیوه یبانی یک پادشاه محافظهاي که از پشت مؤسسه

کردند و برایش ارجی  هنرمندان مبدع و نوآور آن را نکوهش می. حمایت از سنتها و پایبند به وقار و آبرومندي گشت

ان احترام و تحسینی برخوردار گشتند که در اي زیاد شد و از چن قائل نبودند، و شمار این گونه هنرمندان تا اندازه

مؤسسۀ انگلیسی براي توسعه و ترویج «اي از نجبا و بانکداران همتی کردند و با بذل مساعدت مالی،  ، عده1805سال 

کرد؛ و رویهمرفته  داشت؛ جوائزي اعطا می این مؤسسه گاه گاه، نمایشگاهی برپا می. را بنیان گذاردند» هنرهاي زیبا

هنر انگلستان، در حالی که از این نیروهاي رقیب . آورد رقابت پرتحرکی را با آکادمی سلطنتی هنر فراهم می موجبات

.ها به وجود آورد یافت تا آثار برجسته و نفیسی در همۀ زمینه آمد یا توان و نیرو می گرفت، به خشم می راهنمایی می

نشدنی و جاودان  این دوره از خلق آهنگهایی که فراموشدر این میان فقط موسیقی مستثنی بود و انگلیسیان در 

انگلستان خود دقیقاً و به روشنی از این کمبود آهنگسازان در جامعۀ خویش آگاه بود، و براي . بماند سترون بودند

. ردک آمدند پذیرایی می جبران این کمبود، با تحسین و قدردانی سخاوتمندانه از موسیقیدانانی که از قارة اروپا می

انجمن «. مورد استقبال گرم و پرشوري قرار گرفت 1794و  1790بدین ترتیب بود که هایدن در دو نوبت در سالهاي 

بنیان گذارده شد؛ از دورانهاي بحرانی و پرخطر انقالب صنعتی، انقالب فرانسه،  1813در سال » فیالرمونیک سلطنتی
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هنوز هم به عنوان عنصر جاودانگی در گیرودار روزگاري که ثبات دوناپلئون، و دوجنگ جهانی جان سالم به در برد، و 

  .دهد توان بآسانی حتمی دانست، به حیات خود ادامه می آن را نمی

هنرهایی که از نظر اهمیت در درجۀ دوم قرار داشتند بدون آنکه به فراست خاصی نیاز پیدا کنند به رونق خود ادامه 

گشت؛ و سفالهایی با  شد؛ ابزار و وسایل فلزي پرقدرت و تفننی ابداع می میمبلهاي زیبا و محکمی ساخته . دادند

بنجمین سمیث با ریختن آهن . آمد رنگهاي آرام و طرحهاي زیبا و متنوع از زیر دست هنرمندان سفالگر بیرون می

جان . قدیم شودگداخته در قالب، چلچراغ پرجلوه و مجللی پدید آورد تا از طرف شهر لندن به دیوك آو ولینگتن ت

هاي مشهور به وجوود، طرح جام مشهور  فلکسمن عالوه برپدید آوردن و خلق طرحهاي کالسیک براي سفالینه

این شخص هم پیکرتراش و . ترافالگار را نیز ابداع کرد تا به مناسبت یادبود و بزرگداشت پیروزي نلسن برقرار بماند

  .د عظیم به خاطر نلسن در کلیساي جامع سنت پول برپا داشتهم معماري مبدع و مبتکر بود که یک بناي یادبو

این مطلب شاید به خاطر آن  رفت و با همۀ این احوال، پیکرتراشی در انگلستان هنري در رده و مقام دوم به شمار می

زگار و کرد، یعنی چیزي که با اقلیم و اخالق ملی کشور ناسا بود که پیکرتراشی به تراشیدن بدنهاي برهنه توجه می

عنوان نمایندة  ، زمانی که تامس بروس، ملقب به هفتمین ارل آوالگین، به1801در سال . نمود دور از ذوق می

مقامهاي دربار عثمانی را در آتن قانع کرد تا به او اجازه دهند از آکروپولیس . کرد انگلستان در باب عالی خدمت می

لرد الگین پس از دریافت » .کاري شده باشد بردارد کهن کنده هرقطعه سنگی را که روي آن کلمات یا نقوشی«آتن 

اي عظیم از آن مکان به غنیمت بیرون کشید که شامل کتیبۀ بزرگ  چنین رخصتی، لردوار رفتار کرد و گنجینه

این غنائم ذیقیمت، پیاپی، در کشتیهایی در فاصلۀ سالهاي . شد تنه می هاي مرمرین نیم پارتنون و بسیاري مجسمه

بایرن و دیگران او را به خاطر چنین کاري نکوهش کردند و دشمن غارتگر . به انگلستان حمل گردید 1812تا  1803

و نابودسازندة هنر خواندند؛ ولی کمیتۀ خاصی که از جانب پارلمنت مأمور رسیدگی به این کار لردالگین شده بود او 

بسیار کمتر از آنچه خود (لیره  35‘000طرف دولت به مبلغ از » مرمرهاي الگینی«را از جملگی اتهامات تبرئه کرد و 

) بریتیش میوزیوم(خریداري شد تا به گنجینۀ موزة بریتانیا ) الگین در بهاي آنها به مقامهاي عثمانی پرداخته بود

.سپرده شود

II - معماري  

یک در برابر چین و شکنهاي در پشتیبانی از موج سبک معماري کالس  هاي معماري، ستونهاي مرمرین در نبرد شیوه

هزاران ستون به سبکهاي دوریک، یونیک، و کورنتی به وجود آمد تا کوششهاي . سبک گوتیک سهمی مؤثر داشت

طاقها و باروهایی  -تیز و باروهاي برجدار خنثی سازند ذوقی والپول وبکفرد را براي نوسازي و بازسازي طاقهاي نوك

حتی در بناهاي غیرمذهبی، ستونها . نمود قدیسین قرون وسطی عزیز و گرامی میکه تا آن اندازه براي شهسواران و 

عمارت سامرست هاوس را بنا نهاد اثري از کار درآمد که  1775سر ویلیام چیمبرز وقتی در حدود سال . پیش بردند

در خارج از شهرها بسیاري از عمارتهاي ییالقی بنا شده در امالك توانگران . اي شباهت داشت به پارتنون گسترده

عمارت مجلل واقع در پارك اشریج . کند اي از ستونهاي یونانی است که یک کاخ رومی را حفاظت می نظیر مجموعه

در . توسط جیمز وایات بنا شده است نمونۀ باشکوه و جالبی از این نوع معماري است 1813تا  1806که بین سالهاي 

سون مشهور گردید به احداث مجدد بناي بانگ انگلستان  دها به سرجانشخصی که فرزند یک بنا بود و بع 1792سال 

بنایی که در قسمت جلو آن رواقی به سبک معماري کورنتی قرار داشت و به صورت مجموعۀ تلفیقی از  - آغاز کرد

  .طاق نصرت قسطنطین با معبد خورشید یا ماه بود

 – 1748(هوراس والپول  توسط) فرنگی تپۀ توت(یل احیاي سبک معماري گوتیک که با بناي معروف به سترابري ه

ها  آساي ستونها، گنبدها و آرایشهاي سنتوري باالي پنجره آغاز شد نتوانست خود را در برابر هجوم بهمن) 1773
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پدرش مردي توانگر بود که دوبار به مقام . ویلیام بکفرد، قهرمان رمانتیک این جذبۀ قرون وسطایی بود. حفظ کند

دروسی در پیانو از موتسارت : تر از آنچه تحملش را داشت گذراند دورة تحصیالتی گسترده. لندن رسیدشهرداري 

جوان فرا گرفت؛ تعلیمات معماري را از سر ویلیام چمبرز فرا گرفت؛ و تاریخ را در طی مسافرت گسترده و طوالنی در 

بعد از از . را خریداري کرد گیبنه ادوارد وقتی در لوزان بود کتابخانۀ متعلق ب. کشورهاي قارة اروپا آموخت

سرگذراندن رسواییهاي جنسی که درآن پاي هر دو جنس به میان کشیده شده بود سرانجام با لیدي مارگارت گوردن 

در این اثنا . ورد چشم از جهان فروبستخواست نخستین کودك خود را به دنیا آ ازدواج کرد، و این زن وقتی می

آید  بکفرد داستان واثق را نوشت که از قویترین داستانهاي اسرار آمیز بر پایۀ ماجراهایی در مشرق زمین به شمار می

) 1787 - 1786در سالهاي (این داستان به زبانهاي انگلیسی و فرانسه . و در آن، موج سبک رمانتیسم در اوج بود

به ساختن کلیسایی به سبک گوتیک  1796بکفرد با مساعدت وایات در سال . بایرن آن را بسیار ستود انتشار یافت و

وقتی کلیسا آماده شد درون آن را با نفایس هنري و . در امالك خود در فونت هیل واقع در ناحیۀ ویلتشر پرداخت

آنگاه از انزوا به در . انزوا زندگی کرددر آن معتکف شد و به حال  1822تا  1807کتابهایی چند انباشت و از سال 

آمده آن بنا را فروخت و اندك زمانی بعد که بنا فروریخت معلوم شد در ساختمان و طرح آن چه خطاهاي اساسی 

 1800جان هاپنر در حدود سال . ، در شهر باث درگذشت1844بکفرد در هشتادو پنج سالگی، به سال . رفته است

اي حاکی از همدردي و همدلی با بکفرد از او ترسیم کرده است که مردي را با  حیهتصویري هنرمندانه و با رو

.سازد اي شاعرانه، رازوري، و سرشار از شفقت انسانی نمودار می روحیه

اي از سنگینی و افسردگی سبک  گریهاي سبک روکوکو توانست تا اندازه جان نش با افزودن اندکی از نشاط و جلوه

آرایی تخصص داشت،  وي در حالی که از همکاري نزدیک هامفري رپتن که در رشتۀ محوطه. اهدمعماري انگلیسی بک

ها، آالچیقها و  برخوردار بود، یک رشته بناهاي مجلل ییالقی در امالك توانگران احداث کرد که در آن کلبه

این نوع بناها . نی پراکنده بودبرداري از حیوانات شیرده به سبکهاي فرانسوي، هندي و چی جایگاههاي نگهداري و بهره

از این راه بود که نش . شد که از یکنواختی عمارتشان خسته شده بودند موجب مسرت خاطر نجبا و توانگرانی می

، نش مأمور شد 1811در سال . ثروتی اندوخت و تحت حمایت و مورد تفقد ولیعهد پرخرج و هوسباز قرار گرفت

این قسمت از کارلتون . را نوسازي کند] از خیابانهاي مشهور لندن[» ستریتریجنت «حدود یک کیلومتر و نیم از 

نش مسیر خیابان را با احداث . پیوست به روستاي حومۀ شهر می شد و با قوسی بزرگ هاوس ریجنت شروع می

که به اي  هاللها، ایوانهاي بهارخواب و مهتابیها متنوع ساخت؛ و همچنین در طول مسیر، جابه جا فضاهاي گشاده

از ستونهاي به سبک یونیک براي زیباتر جلوه . هاي ساختمانی آراسته بود تعبیه کرد چمن و درختان بین مجموعه

از آن زمان تا کنون، قسمت زیادي از آنچه نش ساخته بود خراب شده تا به . (دادن قوس بزرگ خیابان بهره جست

طرح جالب نش، کوشش چشمگیر و بدیعی در شهرسازي این اقدام و .) جاي فضاهاي سبز، عمارتهایی احداث گردد

بود، ولی هزینۀ گزاف آن براي ملتی که به زجر گرسنگی کشیدن تن در داده بود تا بتواند ناپلئون را شکست دهد، 

.نمود فرسا می طاقت

رت کاله فرنگی را السلطنه که از کار نش خیلی خوشش آمده بود بار دیگر او را مأمور کرد عما با همۀ این احوال، نایب

. این محل مورد توجه مخصوص و تفرجگاه مورد نظر شاهزاده و دوستانش بود. در شهر ساحلی برایتن نوسازي کند

کاله فرنگی را به . به انجام رسانید 1823تا  1815لیره این کار را بین سالهاي  160‘000اي به میزان  نش با هزینه

و ترکیبی بود از گنبدهاي شبیه خیمه و خرگاه که در دو طرف آن مغربی از نو ساخت  –سبک معماري هندي 

تاالر ضیافت کاله فرنگی با سقفی محدب و با تزیینات چینی آراسته شد که از جمله . هایی قرار داشت مناره

ین اولین تأثیري که ا. لیره مصرف شده بود 4‘290چلچراغهایی به شکل نیلوفر آبی و اژدها بود و براي ساختن آنها 
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گذاشت ناشی از نگریستن بر اثري پرشکوه و جالل ولی عجیب و غریب بود؛ ولی وقتی بیننده به  بنا بر بیننده می

  .شناخت نشست افراط در تزیینات و آن مخارج بیهوده را محکوم می داوري نهایی می

مور ساخت ساختمان اندکی بعد، نش را مأ. السلطنه به عنوان جورج چهارم بر تخت نشست ، نایب1820در سال 

در حالی که کشور به دنبال پیروزي بر ناپلئون و در نتیجۀ . باکینگم هاوس را به صورت یک قصر سلطنتی درآورد

شد، نش به کار خود ادامه داد و از صرف مخارج  جنگهاي چند ساله به ورطۀ تنگدستی و ورشکستگی نزدیک می

آنگاه معمار پرتظاهر توسط دولت . در گذشت 1830اصیت به سال خ دریغ نکرد تا آنکه پادشاه ولخرج و مسرف و بی

جدید احضار شده تا آن همه مخارج گزاف را توجیه کند و همچنین دربارة ایرادهایی که از نظر فنی بر ساختمان 

  . ودتا آن زمان، انگلستان بندرت تا آن حد مجلل و درخشان و تا آن اندازه فقیر گشته ب. شد توضیح دهد  گرفته می

III  - از کارتونهاي سیاسی تا دورنماهاي کانستبل  

هایشان را تغذیه و  در مدت بیست سال جنگ، صدها نقاش انگلیسی تالش کرده بودند تا با تابلوهاي خود خانواده

ردند، ک ها و مجالت را با کارتونهاي نشانگر اوضاع زمانه پر می کاریکاتوریستها که روزنامه. رؤیاهایشان را اقناع کنند

صفت، برکتی  هاي جنی و شیطان وجود ناپلئون براي این نابغه. ازنظر پاداش مالی و شهرت ازاینان کمتر نبودند

دو رگۀ «یا بنا بر تعبیر روزنامۀ مورنینگ پست، این  - »دو پاره استخوان«شد تا هر روز دربارة این  محسوب می

اي در بازوي  فکاهی و طنزآلود چند آمپول تقویت کنندهاین تصاویر . آمیز بکشند تصاویر هزل - » اي مدیترانه

.آزرد آلود و رنجیده را می همراه با فرسودگی انگلستان بود و نیشهاي خود غرور امپراطور خشم» کوششهاي جنگی«

 – 1756(کرد، تامس روالندسن  سوزنی اثر می بزرگترین این کاریکاتوریستها که قلمشان چون سوزن جراحان طب

از همان کودکی استعداد وي در طراحی . بندي بود مند به قمار و شرط پدرش مردي ثروتمند و عالقه. ودب) 1827

پاریس ثبت » آکادمی روایال«پس از تحصیل در آکادمی سلطنتی هنر، در مدرسۀ نقاشی . مورد تشویق قرار گرفت

و خیلی زود طرحهایش تحسین همگان  آنگاه به انگلستان بازگشت،. نام کرد و مدتی به تحصیل در آنجا مشغول شد

زمانی رسید که پدرش همۀ ثروت خود را در قمار از کف داد و پسر را تهیدست بر جاي گذاشت؛ ولی . را برانگیخت

روالندسن که بدین . لیره برایش فرستاد 35‘000طولی نکشید که یک عمۀ مقیم فرانسه به داداش رسید و مبلغ

ه یافته بود، از آن پس هم خویش را مصروف آن داشت که ابتذاالت و ریاکاریهاي ترتیب از نظر مالی خاطري آسود

از جمله کاریکاتوري کشید که دوشسی دست یک قصاب . اش را در کاریکاتورهایش با تازیانۀ طنز و هزل بکوبد زمانه

دهد که  به را نشان میدر کاریکاتور دیگري مردي فر. بوسد تا به خاطر رأي آن قصاب از او تشکر کرده باشد را می

کاریکاتور سومی، گروهی از افسران . دارد خوکی را به عنوان عشریه از یک روستایی مفلوك و نیمه گرسنه دریافت می

روالندسن همچنان به فعالیت هنریش . اند دهد که در ساحل، سر در پی روسپیها گذارده نیروي دریایی را نشان می

توان از باغهاي واکسهال و خوشیهاي باث  رده و پرماجرا کشید که از آن میان میادامه داد و یک رشته تصاویر گست

هم رسانید، تحت عنوان  یک رشته از کاریکاتورهاي شادي انگیزش که در سراسر کشور شهرت و محبوبیتی به. نام برد

زنان  یشگان، الفپ خشم هنرمند نسبت به سیاست. شد سیرو سیاحتهاي دکتر سینتاکس به صورت پاورقی منتشر می

هایی که البته در عالم  مبالغه –رویهایی شود  اش او را بدانجا کشانید که دستخوش مبالغه و زیاده و کودنهاي جامعه

طنز روالندسن . بسیاري از آثارش در این دوره در وضعی بود که باید آنها را مستهجن نامید. کاریکاتور بخشودنی است

خود را از دست داده بود و کارهاي آخرین وي انباشته از نکوهش و تحقیر نژاد  در این دوران، شفقت درمانبخش

  .آدمی بود، چنانکه گفتی هرگز یک مادر مهربان یا یک انسان بخشنده و با گذشت پا بر این کرة خاك نگذاشته است

فروشی با یکدیگرگالویز هاي کتاب مردم بر دکه. بود) 1815 – 1757(مشهورتر و مقبولتر از این هنرمند، جیمزگیلري 

او نیز نظیر روالندسن به . انتشار، به چنگ آورند اي از کارتونهایش را، به محض شدند تا هر چه زودتر نسخه می
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هنرمندي که قوة تصور و  –تحصیل در آکادمی سلطنتی هنر پرداخت و به صورت هنرمندي قابل ازکار در آمد 

او هنرش را تقریباً سراسر وقف خدمت به جنگ و پیروزي کشورش در . تخیلی و قاد و دستی چیره و مطمئن داشت

ناپلئون را به صورت مردي کوتاه قد و چاق، و ژوزفین را به شکل زنی سلیطه، با دهانی . مصاف علیه ناپلئون کرد

داد  می را به حالتی نشان) از طرفداران انقالب فرانسه(فاکس، شریدن، و هورن توك . کرد چفت و بست ترسیم می بی

هاي چاپ شدة این کاریکاتورها  نسخه. که در یک باشگاه لندن در التزام رکاب یک ژنرال انقالبی فاتح ایستاده بودند

که از نظر مضمون خام و ناشیانه ولی از نظر قالب بسیار استادانه بود، در سراسر کشورهاي اروپایی دست به دست  –

.وي هفده روز قبل از جنگ واترلو درگذشت. کۀ اقتدار، سهمی داشتگشت و در پایین آوردن ناپلئون از اری می

در نسل هنرمندان این دوره، شماري حکاکان زبردست نیز وجود داشتند،ولی از میان آنان، ویلیام بلیک چنان با 

او براي هنر خود . کرد که گذشت زمان نتوانست نام او را به دست فراموشی بسپارد قدرت و رسوخ حکاکی می

هاي بدیعی پدید آورد و تا آنجا پیش رفت که کوشید متن و تصاویر کتاب را در صفحات مسین حک کند تا  یوهش

ولی قلم او از حکاکیش پیشی . دیگر نیازي به حروف چاپ نباشد و همان صفحۀ حکاکی شده در چاپخانه به کار آید

  .گرفت و سرانجام، هنرش به صورت شعر تجلی پیدا کرد

عصیانگر بود زیرا که از فقر خود احساس بیزاري داشت؛ آکادمی سلطنتی هنر از شناختن حکاکان به  او یک هنرمند

داد آثار حکاکان در نمایشگاهها راه یابد و در معرض  ورزید، و اجازه نمی عنوان هنرمند یا حتی افزارمند اجتناب می

هی آمیز آکادمی را در مورد رعایت قواعد و سنتها ویلیام بلیک با همۀ وجودش، دستورهاي امر و ن. تماشا گذارده شود

در انگلستان وقتی پاي تحقیق در باب هنرمندي «: اي نوشت خود رساله 1808در سال . کرد و آداب خاص هنر رد می

رود که وي تا چه  آید صحبت از آن نیست که آن شخص استعداد و نبوغی دارد بلکه در این باره سخن می به میان می

. اراده، مصلحت اندیش، و یک حیوان سر به راه و گوش به فرمان عقاید نجبا دربارة هنر باشد دمی منفعل و بیاندازه آ

کنند؛ ولی اگر جز آن  انگارند و همه گونه حمایت و تکریمش می اگر آدمی با این اوصاف باشد آنگاه او را مرد خدا می

ها به مرحلۀ گرسنگی رسید زیرا فقط پول بخور و نمیري خودش بار» .باشد باید رنج گرسنگی را بر جان تحمل کند

دالر به  110‘000به مبلغ  1918همین آثار در لندن سال . آورد از محل فروش طراحیها و حکاکیهایش به چنگ می

داد بین سالهاي  بیست و دو صفحه حکاکی وي که داستان مصایب ایوب پیامبر را بر آنها نشان می. فروش رفت

همین مجموعه در . داشت ساخت و از گرسنگی و نابودي محفوظش می اي دولیره نصیبش می ، هفته1825تا  1823

ترین آثار  لیره به جان پیرپونت مورگن فروخته شد و اکنون در زمرة زیباترین و استادانه 5‘600به بهاي  1907سال 

.رود در تاریخ هنر حکاکی به شمار می

با همۀ . ، از یک هنرمند کالسیک و یک استاد رمانتیک بود)پیوریتن(ک پیرایشگر بلیک آمیزة بغرنجی از یک کافر و ی

او نیز شکوه و فرهی بدن . هاي میکالنژ و نقاشیهاي وي بر سقف نمازخانۀ سیستین بود وجودش مجذوب و اسیر پیکره

وش، تحسین خود را از ، به نام روزخ1780در یکی از حکاکیهایش، به سال . تندرست و شاداب آدمی را دریافته بود

اي شفاف و ظریف پوشانده و شور و سرزندگی در  دهد که تن او را جامه کمال بدن آدمی به صورت جوانی نشان می

امور جنسی در هنر وي فقط سهم کوچکی دارد، در اشعارش به لختی قاطعتر مشهود . سراپاي وي متجلی است

همسري مهربان و شفیق داشت که وفاداري را براي وي  .شود، و در زندگی شخصی خودش به صورتی متعادل می

سان که خط را برتر از رنگ و قالب را  طرحهاي بلیک در آغاز کامال در سبک کالسیک بود بدان. ساخت پذیر می تحمل

اش نسبت به عهد قدیم عمیقتر  انگاشت؛ اما بتدریج که سال عمرش فزونی یافت و عالقه واالتر از جوالن تخیل می

تصاویري که بدنشان کامال پوشیده بود و در  –به قلمش رخصت داد تا در پهنۀ خلق تصاویر تخیلی جوالن دهد شد، 

  .هایشان معماهاي حیات شیار انداخته بود چهره
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ساعاتی که در بستر مرگ . در سالهاي آخر عمرش، هفت قطعه حکاکی براي مصور ساختن اثر جاودانی دانته آفرید

شد از خداوند پرداخت که عنوانش روز ازل بود و  کی دیگري که آخرین اثرش محسوب میحکا) 1827سال (بود 

از لحاظ قدرت تخیل و تصور فراتر از حد طبیعی و نیز به خاطر . داد خداوند را در حال آفرینش جهان نشان می

پیش از «  آفرینی بود که یک نسل بعد از در گذشتش، پیشرو مسلم مکتب ظرافت و چیره دستی وي در نقش

  .در این کتاب باز هم با او برخورد خواهیم داشت. شناخته شد »رافائلیان

تا چه حد : شد، این بود در این دوران، در میان نقاشان، پرسشی حیاتی، که گاهی شامل تدارك آب و نانشان نیز می

و ذوق و سلیقۀ استادان آکادمی وفق دهند؟ برخی از استادان آکادمی بهترین آثار نقاشی را باید خودشان را با نظر 

هاي  و نقاش شخصیتهاي مشهور را در لحظه. آثاري دانستند که موضوعشان از رویدادهاي تاریخی گرفته شده باشد

انگاشتند  یلۀ قابل تحسین میاستادان دیگر، صورتسازي را به عنوان وس. نشدنی تاریخ ترسیم کند حساس و فراموش

آنها این هنر را وسیلۀ خوش آمدن و تقرب . توانست شخصیتها را بکاود و درونشان را برروي پرده آشکار سازد که می

شمار از  اي انگشت عده. هاي رنگ روغن جاودان بمانند خواستند در پرده کردند که می به نجبا و بزرگزادگانی تلقی می

کردند، زیرا آنها را مظهر زندگی تودة  هاي عادي زندگی را تأیید می لوهاي مجسم سازندة صحنهاستادان آکادمی تاب

یافت، و به همین سبب کانستبل که سخت  هاي دورنما و منظره مقبولیت می کمتر از همه، پرده. دانستند مردم می

ت کامل آکادمی به وي اعطا شد، رنج شیفتۀ دورنماسازي بود ناگزیر شد تا پنجاه و سه سالگی، یعنی زمانی که عضوی

. مهري قرارگرفتن را تحمل کند ماندن و مورد بی ناشناخته

بدرود زندگی گفت و آکادمی سلطنتی هنر براي ریاست خود یک امریکایی مقیم  1792سرجاشوا رنلدز در سال 

متولد شده  1738یا به سال این شخص که در شهر سپرینگفیلد ایالت پنسیلوان. لندن را بنام بنجمین وست برگزید

بود، از همان نوجوانی چنان استعداد و هنرمندي از خود نشان داد که همسایگان سخاوتمند او را براي تحصیل به 

هاي  وست، پس از آنکه سنتهاي کالسیک را در گالریها و ویرانه. فیالدلفیا فرستادند و از آنجا روانۀ ایتالیایش ساختند

در آنجا چندین تصویر از بزرگزادگان کشید که عطایی . به لندن رفت 1763ذب کرد، به سال آثار باستانی کامال ج

هاي نشان دهندة موضوعاتی  از آن زمان به تصویر پرده. وافر نصیبش ساخت و مورد تقرب جورج سوم واقع شد

به در  مونکالمنسویان و تاریخی همت گماشت، از جمله پردة مرگ ژنرال وولف، یعنی مردي که کانادا را از چنگ فرا

به پایان رسید، و دیدار آن موجب وحشت و رمیدن استادان آکادمی شد، زیرا  1771این تصویر در سال . آورده بود

تر اذعان  ادان سالخوردههاي باب روز همان زمان ترسیم کرده بود؛ ولی است هاي معاصر را در جامه هنرمند چهره

هاي شلوار پوش تابلو با تواضع و کرنش سرفرود  ارزش آن را دارد که در برابر چهره) کانادا(کردند که یک نیم قاره 

  . آوردند

در نزدیکی بستن به دنیا آمده بود، به خاطر ترسیم  1738امریکایی دیگري به نام جان سینگلتن کاپلی که در سال 

به لندن رفت و  1775در سال . هنکوك، سمیوئل ادمز و خانوادة کاپلی شهرتی به چنگ آورد تمثالهایی از جان

این هنرمند . به اوج شهرت و محبوبیت رسید 1779بزودي تا ترسیم تابلو مشهورش به نام مرگ چتم در سال 

هایش را با  ورزد، پرده هاي تاریخی در سبک نئوکالسیک اجتناب رسانی چهره امریکایی براي آنکه از به کمال مطلوب

افتاد، در نقاشی  پرداخت که گر چه استادان آکادمی را ناخوشایند می واقعپردازي آمیخته با شهامت و صراحتی می

  .انگلستان انقالبی پدید آورد

وي در . آموزش در آکادمی سلطنتی توسط هنرمند دیگري از اهالی زوریخ به نام یوهان هاینریش فوسلی ادامه یافت

تا براي ) 1770(رنلدز او را تشویق کرد . فیوزلی در لندن مستقر گشت در بیست وسه سالگی با نام هنري 1764ل سا

هاي  وي شیفتۀ آن بود که تخیالت خود را در زمینه. مدت هشت سال به ایتالیا برود و در آنجا به تحصیل ادامه دهد
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الجرم، زمانی که به . یارهاي کالسیک نتوانست او را اقناع کندتازه و ابتکاري به جوالن درآورد؛ از این رو مدلها و مع

در این تابلو، . مشوش و ناآسوده ساخت) 1781(را با تابلو کابوس خود » زیبایان خفته«لندن بازگشت، خاطر برخی از 

یک . (ودش بیند دیوي زشت رو به او نزدیک می دهد که در عالم رؤیا می هنرمند زن جوان و زیبارویی را نشان می

رغم میل خویش و مشرب آمیخته با طنز و  فیوزلی علی.) کپیه از این تابلو در اطاق کار زیگموند فروید آویزان بود

استهزایش، به استادي آکادمی سلطنتی برگزیده شد و در آنجا تعلیمات و سخنرانیهایش راه را براي تحول و 

.ان هموار ساختآوري هنرمندان به رمانس و شیوة پیش از رافائلی روي

 – 1768(و جان کروم ) 1810 – 1758(هاپنر  توان سرگذشت جان دشواري امرار معاش از راه ترسیم طبیعت را می

هاپنر که عاشق دورنماها و چشم اندازهاي طبیعت بود تا زمانی که به این عشق خود پایبند . جستجو کرد) 1821

سازي روي آورد، کارش رونق گرفت و در این کار تا آن حد پیش ماند، گرسنگی کشید؛ و فقط آن زمانی که به صورت

نشستند تا تصویرشان را بنگارد، رقیب و  رفت که از نظر میزان دستمزد و شخصیتهایی که در کارگاهش برابر او می

یز ولینگتن و والتر سکات نیز چنین کردند، و ن. نلسن از جمله کسانی بود که در برابرش نشست. همتاي الرنس شد

جیمز اکنون با میراث هاپنر از غنایی فراوان برخوردار     کاخ سنت. جمعی از لردان دیگر که چندان سرشناس نبودند

مدتی به . وسه سال عمر خویش در آنجا بود  کروم در شهر زادگاهش، ناریچ، باقی ماند و تقریباً در سراسر پنجاه. است

غول شد، به مطالعۀ نقاشیهاي هابما و دیگر استادان هلند پرداخت و از ها به کار مش عنوان نقشنگار تابلوهاي مغازه

چون فقیرتر از آن بود . هاي عادي و سادة زندگی روزانۀ مردم را عزیز بداند و قدر بشناسد آنان آموخت چگونه صحنه

اندازي را  جا چشمهم در آن. کرد هایش را در مناظر روستایی ناریچ جستجو می که از عهدة سفر برآید، موضوع پرده

هنر و فلسفه به . زار کنام موشها جاودانی ساخت یافت که آن را در زیباترین پردة دورنماي خویش تحت عنوان خلنگ

  . چیزي برتر نیاز نداشتند

دار  نیز همان راه لذتبخش صورتسازي را دنبال کرد، او که فرزند یک مسافرخانه) 1830 – 1769(الرنس  سرتامس

مسلماً استادان آکادمی سلطنتی از . از آموزش کافی برخوردار شود یا در هنرآموزي فرصتی دلخواه بیابدبود نتوانست 

دست گشته بود،  چنان چیره یافتند که بدون برخورداري از مکتب واستاد، آن اینکه خود را در برابر چنین آدمی می

الرنس، استعداد . امشان نادیده انگاشته شده استدیدند چگونه ضوابط مورد احتر نمودند، زیرا می چندان خوشدل نمی

به  -درنگ آن را روي کاغذ بیاورد توانست بی دید می اي را می محض آنکه تصویر یا چهره به: و فراستی خداداد داشت

که به لندن آمده بود  1786هنگام کودکی، در بریستول، با مداد و در جوانی، در شهر باث، با مداد رنگی؛ و در سال 

شاید به خاطر جذابیت و نشاط و سرزندگی وي بود که همۀ قلبها و همۀ . روغن پرداخت راي اول بار به نقاشی با رنگب

درآن زمان که بیست سال بیشتر نداشت، به او مأموریت داده شد به کاخ وینزر برود و . او گشوده شد درها بر روي

اي نیکو برخوردار نبود ولی نقاش جوان چنان با تدبیر و  ملکه از چهره. را ترسیم کند سوفیاتمثال ملکه شارلت 

ودوسالگی به عنوان عضو وابستۀ آکادمی سلطنتی منصوب شد، و  فراست از وي تصویري زیبا پدید آورد که در بیست

در آن زمان صدها نفر از . او در آکادمی مسجل بودوپنج سالگی رسید عضویت پیوسته و دایمی  وقتی به بیست

آمدند تا فرصت نشستن در کارگاه وي را بیابند و به داشتن  سرشناسان و بزرگزادگان با یکدیگر از در رقابت در می

 از پذیرفتن اندرز کرامول مبنی بر اینکه گندمه یا زگیل و چاه. موي هنرمند جوان مفتخر و شاد شوند تمثالی اثر قلم

آمد و  زنخدان چهرة اشخاص را در تابلوهایش نشان دهد امتناع ورزید، زیرا از کشیدن زگیل تصویري جالب پدید نمی

الرنس، چهرة هرکس را که در برابرش . گشت صاحب تصویر در اعطاي پاداش و دستمزد دستخوش تأمل و مالل می

کردند؛ و هرگاه  کرد و آنان نیز طبعاً اعتراضی نمی نشست تا تصویرش را بپردازد مطبوعتر از آنچه بود ترسیم می می

موضوع تابلویش صورت بانویی بود که از حسن خداداد نصیب چندانی نداشت، هنرمند با ظرافت و هوشیاري خاصی 
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پوشانید، برایش  کرد؛ بدین ترتیب که چهره و اندام آن بانو را با پارچۀ بسیار لطیف نازکی می آن کمبود را جبران می

بخشید؛ و از همه مهمتر، آنکه آن بانو را  حالت به او می کشید و چشمانی جذاب و خوش تهاي مقبول و قشنگی میدس

یک نمونه از کارهاي جالب . سازد اثري نفیس و مقبول ازآب در آید نشانید تا صورتی که می در حالتی بسیار جالب می

گاهی، نظیر تابلوي پینکی که اکنون . لسلطنه ترسیم کردا از نایب 1815وي، چهرة جذاب و گیرایی است که در سال 

اي دلپذیر از بوالهوسیها و تلون خاطر خود را به  شد جلوه بخش گالري هانتینگتن است، نقاش موفق می زینت

شویم که هنرمند نتوانسته است آن  ولی در تمثالهایی که از مردها ترسیم کرده است متوجه می. تماشاچیان بنماید

به هر . بخشید، بیافریند یافت یا خود به آنان می رومند و جذابی را که رنلدز در اشخاص موضوع تابلوهایش میمنش نی

. حال الرنس، ثروت زیادي به چنگ آورد و آن را سخاوتمندانه بخشید؛ در دوران عمر خود از محبوبیت برخوردار بود

.پول با تشریفات با شکوهی به عمل آمد اش تا کلیساي سنت وقتی هم که درگذشت، مراسم تشییع جنازه

اندازها و دورنماها اصرار ورزید و پیگیري نشان داد و در نتیجه از  در ترسیم چشم) 1837 -1776(کانستبل  جان

پدرش آسیابانی اهل ساسکس بود به . استطاعتی برخوردار نشد و نتوانست قبل از چهلسالگی همسر اختیار کند

نگریست و حاضر شد هزینۀ دو سال تحصیل وي را  راي طراحی و نقاشی به دیدة اغماض میاستعداد و عالقۀ پسرش ب

تواند نیازمند به کمک  احساس کرد که دیگر نمی 1797در سال . ولی پیشرفت جان کند بود: در لندن تقبل کند

مچنان به نقاشی در ساعات فراغت ه. به ساسکس بازگشت و در آسیاب پدرش به کار مشغول شد. مالی باقی بماند

چند نمونه از کارهایش را براي آکادمی سلطنتی فرستاد و در نتیجه به او پیشنهاد کردند وارد مدرسۀ . پرداخت می

بار دیگر به لندن بازگشت در حالی که از کمک مالی والدینش  1799بدین ترتیب در سال . نقاشی آنجا شود

یکی از نقاشان همکارش، به نام ریچارد . کرد ی، او را تشویق میبرخوردار بود و بنجمین وست، رئیس آکادمی سلطنت

.گیرا و مقبولی از او ترسیم کرد رنگل، در همان سال تمثال

اي بیان  کانستبل آثار وردزورث را که ضمن آن از زیبایی و شکوه مناظر پیرامون دریاچۀ ویندرمیر شمه شاید جان

، به سیر و سیاحتی در منطقۀ دریاچه 1806در سال . یافت در هر برگی میداشته بود خوانده بود زیرا او نیز خدا را 

سرگرم شد ودر همانجا بود که به مطالعه در منظرة کوهستانهاي پوشیده در ابر و مه و مزارع شاداب در زیر باران ریز 

. مناظر طبیعت کند وقتی به لندن بازگشت عزم خود را جزم کرده بود که زندگی خود را وقف نقاشی. و آرام پرداخت

گذران و  یک لحظۀ کوتاه را در زمان«گفت امیدوار است بتواند در هر یک از آنها  اندازها و دورنماهایش می دربارة چشم

کرد که  در این حیص و بیص گاه به گاه سفارشهایی دریافت می» .شتابان وجودي جاودانی و آرام و مالیم بخشد

، سرانجام نخستین تابلو خود را که چون شاهکاري مسلم 1811در سال . ساخت هزینۀ غذا و مسکن وي را تأمین می

  .داد اندازي وسیع از ناحیۀ اسکس را در آفتاب نیمروز نشان می یعنی تابلو درة ددهام که چشم -تلقی گشت پدید آورد

گاههاي عاشقانۀ هنرمند دخترك ن. کانستبل عاشق و دلباختۀ دختري به نام ماریا بیکل شد ظاهراً در همان سال، جان

را با شوق و رغبت پاسخ داد ولی پدرش او را از سرفرود آوردن در برابر مردي که درآمدش آن چنان کم بود برحذر 

فقط پنج سال بعد وقتی که پدر کانستبل در گذشت و براي او میراثی باقی گذاشت، او توانست در . داشت

کانستبل موفق شد عروس دلخواه خویش را که با صرف . تر رضایت داداین بار پدر دخ. خواستگاري خود اصرار ورزد

مال ستانده بود به همراه خویش ببرد و درهمان زمان صورتی از همسر محبوبش بپردازد که اکنون روشنی بخش 

 اندازها و ترین چشم از آن پس، کانستبل به آفرینش زیباترین و نفیس. لندن است» تیت گالري«هاي  یکی از غرفه

تابلوهاي کانستبل از نظرشور و هیجان به پاي . دورنماهایی پرداخت که در تاریخ نقاشی انگلستان به وجود آمده است

دهد، آرامش و خرمی و  اي که هر برگ را مورد تفقد قرار می کاري عاشقانه رسد ولی وي با دقت و ریزه آثار ترنر نمی

در آن دوران خوش و . کند و این حالت را به ذهن بیننده القا میغناي روستاهاي انگلستان را جاودان ساخته است، 
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، گاري یونجه )1819(، اسب سفید )1817(آسیاب فلتفرد : قرین باکامیابی، کانستبل یکایک تابلوهاي مشهور خود

هریک از آن . را به آکادمی سلطنتی عرضه داشت) 1826(و مزرعۀ گندم ) 1823(، کلیساي جامع سالزبري )1821(

  . انگیخت ابلوها شاهکاري بود که البته در آن زمان تحسین زیادي در استادان آکادمی بر نمیت

، تابلو اسب 1825، کانستبل تابلو گاري یونجه را بمحل نمایش در سالن پاریس فرستاد و در سال 1824در سال 

ال طال شد و منتقدان فرانسوي هر یک از این تابلوها موفق به دریافت مد. سفید را در شهر لیل به تماشا گذارد

آکادمی سلطنتی در لندن، که در این میان ناگهان از خواب غفلت بیدار . کانستبل را به عنوان استادي مسلم ستودند

.به عضویت دائمی پذیرفت 1829شده بود، سرانجام استاد را در سال 

رد، زیرا در همان سال همسرش که مبتال به افتخار و پیروزي دیرتراز آن به شراغش آمد که بتواند از آن لذتی بب

کانستبل به . بیماري سل بود و احتماال در نتیجۀ استنشاق هواي دودآلود لندن بیماریش تشدید یافته بود، درگذشت

در همۀ آثار این   اي در دره و پل واترلو پدید آورد ولی تقریباً خلق شاهکارهایش ادامه داد و آثاري از قبیل مزرعه

کانستبل جامۀ سوگواري در مرگ . یعنی دورة بعد از فقدان همسرش، رنگی پایا از غم و افسردگی نمودار استدوره، 

  .همسرش را همچنان برتن داشت و سرانجام به مرگ ناگهانی درگذشت

IV - 1851 - 1775: ترنر  

عشق نافرجام و به  ا یکجو ی داد یک منتقد ستیزه جوزف ملرد ویلیام ترنر چندان مغرور بود که هرگز اجازه نمی

  .چون و چرا دستخوش تزلزل یا توقف سازد ناکامی انجامیده، سیر او را به جانب مرحلۀ استادي بی

پدرش  .ودببه دنیا آمد و از این نظر احتماال در روز و ماه تولد با شکسپیر شریک  1775آوریل  23وي در تاریخ 

توانست براي رشد یک  اش واقع در میدن لین، پشت کاونت گاردن بود، جایی که اصال نمی آرایشگري بود که مغازه

نویسان اولیۀ ترنر  بر طبق آنچه یکی از زندگینامه. اندازها و دورنماهاي بدیع مناسب باشد هنرمند آفرینندة چشم

بود پوشیده از گل و الي و محل عبور و مرور وسائط نقلیۀ پرسرو » گردنۀ تاریکی«لین  نوشته است، خیابان میدن

در آن سوي خیابان، روبه روي مغازة سلمانی، . آزرد صدا، که درفضاي آن بانگ فروشندگان پیوسته گوش را می

بر آنچه گفته . خواندند قرار داشت که مشتریان آن آوازهاي گوشخراشی می» سرداب شراب سیب«اي به نام میخانه

اما . د، این نکته را نیز باید افزود که ویلیام بزودي خواهرش را از دست داد و شاهد ابتالي مادرش به جنون شدش

اي استوار، مغزي واقعپرداز، و اعتماد به  اي نیرومند و اراده طبیعت و مقتضیات جبران کردند و به پسرك کالبد و بنیه

دست به دست هم داد و مدت هفتادوشش سال او را در برابر  نفسی تزلزل ناپذیر دادند، و همۀ این نکات مثبت

  . بحرانها، منتقدان و جرثومۀ بیماریها سر پا نگاه داشت

ویلیام را در . آمد چندان جور در نمی» لین میدن«پدر در وجود پسر استعدادي یافت که با محیط کار خودش و 

ظرف دو . میدلسکس فرستاد تا در آنجا به مدرسه بروددهسالگی پیش یکی از عموهایش در برنتوود واقع در ناحیۀ 

سال، ویلیام طرحهایی پدیدآورد که پدرش بانهایت سرفرازي آنها را بر در و دیوار دکۀ سلمانی خود آویخت و براي 

کشیشی بود خرید برخی از آن طراحیها را به  یکی از مشتریان سلمانی که در کسوت. فروش به مشتریان عرضه کرد

چیزي نگذشت که از ویلیام دعوت به عمل آمد در آکادمی . دوستانش که با آکادمی سروکار داشت توصیه کرد یکی از

نتیجۀ کارش آن قدر خوب بود که در چهاردهسالگی به عنوان . اي از استعداد دارد حاضر شود و نشان دهد چه مایه

دند یکی از تابلوهاي آبرنگش را در نمایشگاه عرضه یکی از هنرآموزان آکادمی پذیرفته شد، و سال بعد به او اجازه دا

زد و به  مشق خود را زیر بغل می هر بار دفتر طراحیهاي سیاه 1792تا  1789در دورة تعطیالت، در طی سالهاي  .دارد

در این سیرو سیاحت دشت ودمن، گذارش به آکسفرد، بریستول و ویلز . پرداخت گشت وگذار در شهرها و روستاها می

د و ره آورد این سفرها، طرحهایی از زمین، خورشید و دریا بود که چشمان مشتاق و کنجکاو هنرمند نوجوان افتا
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در . پرداخت؛ و این طرحها هم اکنون در موزة بریتانیا محفوظ است یافت و دستهاي چابکش بر صفحۀ کاغذ می می

هایش  بیست ویک سالگی آغاز بدان کرد که پردهفروخت، و در  ها می نوزدهسالگی نقاشیها و طرحهاي خود را به مجله

در بیست وچهار سالگی به عنوان عضو وابسته و در بیست . را مرتباً در نمایشگاه آکادمی به معرض تماشا بگذارد

چون موفق شد از راه فروش تابلوهایش استقالل . وهفت سالگی به عنوان عضو پیوسته و دایمی، آکادمی برگزیده شد

جا بود که پدرش  خیابان هرلی لندن کارگاه وسیعی گشود و در همین 64، در شمارة 1800د در سال مالی پیدا کن

چون هنرمند تمایلی به ازدواج نشان . به وي پیوست تا در خدمتش باشد و سمت عامل فروش آثارش را برعهده گیرد

ره چندان جذاب نبود و از حسن رفتار و داد، دوستی پدر وپسر به وضع خوشی ادامه یافت، ترنر از نظر بدنی و چه نمی

او مردي مجذوب هنر خویشتن بود، و جز به هنرش به هیچ چیز دیگر . برخورد دلپذیر نیز نصیبی نداشت

تقریباً درمدت نیم قرن بر میدان هنر انگلستان تسلط و فرمانروایی داشت و با کمال و درخشندگی . اندیشید نمی

  .ساخت اثر می ظر کیفی، هر گونه رقابت از جانب همگنان را بیهنرش، هم از نظر کمی و هم از ن

در . اند اند با تقسیم کردن دورة خالقیت وي به سه دوره، کار خود را آسان ساخته آنان که زندگینامۀ وي را نوشته

طالعه داد ولی آن موضوعها را بدل به م ترنر به موضوعهاي تاریخی عالقه نشان می) 1820 – 1787(دورة نخستین 

، او یکی از چهار تن هنرمندانی بود که در نمایشگاه آکادمی، نابودي 1799در سال . در احوال خورشید و دریا کرد

. اي مجسم ساخته و آن پیروزي را جشن گرفته بودند نیروي دریایی ناپلئون را در خلیج ابوقیر به دست نلسن بر پرده

ناخدا  شد وقتی کشتی پستی به کاله نزدیک می. ز انگلستان کردبراي نخستین بار سفري به خارج ا 1802در سال 

ترنر و تنی چند از دیگر مسافران موفق شدند . دریافت امواج سهمگینتر از آنست که وي بتواند در ساحل پهلو بگیرد

ر آورده اش را د درنگ دفترچۀ طراحی وقتی ترنر پایش به خشکی رسید بی. با کرجی پارویی خود را به ساحل برسانند

اي عظیم به  سال بعد پرده. کرد بر صفحۀ کاغذ سپرد و منظرة کشتی را که با امواج و طوفان دریا دست وپنجه نرم می

نام اسکلۀ کاله در لندن به معرض تماشا گذارد و در آن پرده، همۀ شوق خود را براي نشان دادن ابرهاي تیره، دریاي 

از فرانسه با . به گریبان بودند به نیکوترین وجهی مجال تجلی بخشیدخشمگین و مردان شجاعی که با طوفان دست 

. شتاب عازم سویس شد تا در آنجا چهارصد طرح و نقاشی از کوهستانهایی که با آسمان در ستیز بودند فراهم آورد

.شد دفترچۀ طرحهاي وي حافظۀ دومش محسوب می

اند از اینکه وي رنگها را خیلی غلیظ،  ن به شکایت گشودهوقتی به لندن بازگشت، متوجه شد که منتقدان آکادمی زبا

انگارد؛ و  هاي مقبول و سالم را نادیده می نشاند؛ در ترکیبات رنگ همۀ سابقه پروا و درهم و برهم بر پرده می بی

زیرپا  آموخت هایش معیارهایی را که جاشوا رنلدز فقید در مورد پیروي از استادان کهن و رعایت قواعدسنتی می شیوه

داد اطاعت  داشت ولی از آنچه ذوق و سیرتش فرمان می ترنر خاطرة دیکتاتور مهربان آکادمی را گرامی می. گذارد می

از این زمان به بعد در عالم هنر، صداي ترنر به عنوان صریحترین و روشنترین آواي طغیان رمانتیک علیه . کرد می

سازي تجربه وتخیل از طریق تشبث به سنت و  واعد منسوخ، علیه خفهموضوعهایی که سالها مورد احترام بود، علیه ق

در کارگاه خود، به  1804اي به نام کشتی شکستگان به سال  با به نمایش گذاردن پرده. واقعیت، شناخته شد

ع پردة مزبور مورد تحسین فراوان واق. این پرده، تجسم بیرحمانۀ تسلط طبیعت بر انسان بود. منتقدانش پاسخ گفت

سال بعد، با جاویدان کردن پیروزي نلسن در ترافالگار در یکی از شاهکارهایش، مهر مردم انگلستان را به سوي . شد

این پرده، مجموعۀ درهم برهمی از کشتیها، عناصر طبیعت و انسان بود؛ راستی را که صحنۀ واقعی . خود برانگیخت

بود  نتقدان حیرتی را که برهمگان از دیدار آن پرده دست دادهبا همۀ این احوال، م. آن جنگ معروف نیز جز این نبود

ترنر همه رنگ بود و در تابلوهایش از خط نشانی دیده نمیشد؛ حتی همان رنگ نیز چنان به نظر : به زبان آوردند

، رسید که بدون شکل خاصی بر روي پرده پاشیده شده بود، ولی در همان حال، همان رنگ به ظاهر پاشیده شده  می
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نمودند و  هاي رنگین به حالتی مبهم و نامشخص می هاي ترنر تکه موضوعی را پدید آورده بود؛ بناها و انسانها در پرده

ساخت چنانکه گفتی هنرمند در چنگال این واقعیت  اهمیت بودن را به ذهن متبادر می معنی و بی هاي رنگ، بی لکه

البته استثناهاي دلپذیري در این . مانده است، گرفتار و مجذوب بودکه انسان در برابر طبیعت خشم آلود، بیچاره و وا

ولی در تابلوي هانیبال درحال عبور از ) 1807(خورد، از جمله در تابلو خورشید طالع از میان مه  میان به چشم می

 برفراز گري و تجلی شهامت انسانی، در برابر ابرهاي سیاه وزرد که رسد که همۀ جلوه به نظر می) 1812(آلپ 

آیا این هنرمند وحشی، خصم نوع بشر بود؟ . پیچد، نا پدید گشته است از بیم و هراس درهم می  سرسربازان قوز کرده

مویش را با نیرومندي و ذوق به جوالن  ترنر بدون آنکه از غوغاي مدعیان هراسی به دل راه دهد به راه خود رفت وقلم

سان و زندگی را از عرصۀ زمین بروبد و چیزي برجاي نگذارد جز آفتاب و نمود که مصمم بود ان واداشت؛ و چنان می

او موجودي بیزار از انسان نبود زیرا قدرت مهرورزي و دوستیابی داشت و . ابرها و کوهستانهاي خشمگین و طوفانی

محسوب الرنس برقرار ساخت که در عرصۀ عمل و نظر مخالف وي  دوستی آرام و آمیخته با صمیمیتی با سرتامس

ولی جز براي نبوغ، براي هیچ چیز دیگر از جمله اشراف و نجیبزادگان احترامی قائل نبود، و دربارة تودة مردم . شد می

نظیر لئوناردوداوینچی احساس .داشت و خلوت خویش را دوست می. شد گاه دستخوش توهم و اغفال نمی نیز هیچ

مان متکی به یقینی به هیچ دنیاي فراتر از دنیاي مشهود و ای» .اگر تنها باشی، همه خودخواهی بود«کرد که  می

کرد، ولی نه اینکه، مانند وردزورث  خداي او طبیعت بود و او به شیوة خویش این خدا را ستایش می. ملموس نداشت

 دانست که این قهر و قدرت طبیعت روزي او می. ستود خرد و زیبایی او را بستاید بلکه خودسري و قدرت آن را می

خود او را نیز مقهور و درخود غرق خواهد ساخت، و به طور کلی با انسان نیز، وقتی زمانش برسد، رفتاري جز آن 

یکی دو معشوقه داشت، ولی سروکار داشتن با آنها را جزو زندگی خصوصی . چندان پایبند اخالق نبود. نخواهد داشت

چند طرح شهوانی از اندام برهنۀ . داشت باب روا نمی گونه تظاهر و سرو صدایی در این کرد و هیچ خویش تلقی می

داشت،  ترنر پول را دوست می. درنگ نابود شد بی: راسکین افتاد زنان تهیه کرد، و این طرحها، وقتی به دست جان

او نظیر یک قطعه الماس تراش نخورده، موجودي . ستاند، و سرانجام ثروتی بر جاي گذاشت دستمزدهاي گران می

  .دمنزوي بو

در مدت . شود با سفري که در جستجوي آفتاب روانۀ ایتالیا شد آغاز می) 1833 – 1820(دورة میانی خالقیت وي 

ماه که در آن سفر گذرانید یکهزار وپانصد طرح پرداخت و هنگامی که به لندن بازگشت، برخی از آن طرحها را  شش

که در آن حتی ) 1823(به کار برد، نظیر تابلو خلیج بائیا به صورت آزمایشهاي جدیدي در استفاده از رنگ، نور و سایه

و در آنجا آبرنگهاي درخشانی از رودخانۀ ) 1821(بار دیگر گذارش به فرانسه افتاد . گویند ها با بیننده سخن می سایه

به  به گشت و گذار در بلژیک و هلند پرداخت و طرحهایی از آن سفرها 1826 - 1825ظرف سالهاي . سن پدید آورد

ارمغان آورد که برخی از آنها بدل به تابلوهاي نقاشی شد، از جمله تابلوهاي کولونی ودیپ که در حال حاضر در 

نوازي لرد اگرمنت  گاه به گاه از مهمان 1830در سالهاي نخستین دهۀ . در نیویورك مضبوط است» فریک«مجموعۀ 

م که بود خود را در کارهاي خویش مغروق و سرگرم البته در آنجا ه. شد مند می در امالك وي در پتورث بهره

.ساخت، ولی با ترسیم پردة موسوم به دریاچه در غروب آفتاب، به میزبان خویش فرصت جاویدان ماندن بخشید می

ترنر خود را بیش از پیش تسلیم اغوا و فریبایی نور ) 1845 - 1834(در دورة سوم یا دورة آخرین خالقیت و باروري 

سان که اشیاء قابل فهم و شناخته شدن در تابلوهایش تقریباً از بین رفت و آنچه برجاي ماند بررسیهاي  ساخت بدان

داد که بعضی از اشیاء  گاه به گاه مجال می. آمیز و سرشار از شیفتگی در احوال رنگ، تشعشع، و سایه بود جذبه

در تابلو تمرر جنگجو به آخرین لنگرگاهش  مشخص و آشنا نیز در صحنۀ تابلوهایش نقشی برعهده گیرند، از جمله

موضوع این تابلو از کار افتادگی کشتیی بود که در پیکارهاي دریایی متعدد شرکت کرده ) 1839. (شود کشانیده می
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شود که شروع قرن  فرازي نشان داده می لوکوموتیو گردن) 1844(در تابلو دیگري به نام باران، بخاروسرعت . بود

اي  دستخوش حریق شد، ترنر در گوشه 1834وقتی بناي پارلمنت انگلستان در سال . دارد ا اعالم میاسبهاي آهنین ر

زمانی دیگر، . نزدیک به محل سانحه نشست و طرحهایی براي تابلویی که بعداً از آن منظره تهیه کرد فراهم آورد

. ة باد و بوران برف دست به گریبان شدواري از زوز کرد، کشتی حامل وي با غوغاي دیوانه وقتی از هاریچ عبور می

داشت تا بتواند  هنرمند سالخورده چهار ساعت تمام خود را بر عرشۀ کشتی در معرض تازیانۀ امواج و باد برپا نگه

اندکی بعد، وقتی فرصتی یافت، آنچه . دارد زا را در مغزش رسوخ دهد و ثابت نگاه دقایق پرمخاطرة آن صحنۀ وحشت

مویی  هم برهمی و غوغا به خاطره سپرده بود در تابلویی به نام کوالك برف با رنگ سپید و با قلمرا از آن همه در

به عنوان آخرین پیروزي، تابلو خورشید ونیز در دریا  1843سپس در سال ). 1842(خشمگین جاویدان ساخت 

  .کند را به وجود آورد غروب می

آمیز  قادهاي محکوم سازنده تیره شد؛ در همین حال، سخنان تحسیناي از انت سالهاي پایانی عمرش با انبوه فزاینده

یکی از . یک استاد انگلیسی چون سرود پیروزي به صدا در آمد و از خشونت و غوغاي آن انتقادها بسی کاست

ري منتقد دیگ. یاد کرد» کف صابون و دوغاب«ارزش انگاشت و از آن به عنوان  منتقدان تابلو کوالك برف را کامال بی

مجلۀ . »پروا یک چشم بیمار و دستی بی«: دوران آخرین خالقیت و باروري هنرمند را با این سخنان توصیف کرد

طوفانی از باد سموم برفراز گردابی «: معروف پانچ نیز عنوانی طنزآمیز براي معرفی هر یک از تابلوهاي ترنر به کار برد

چنین به » حریق، یک خسوف و تأثیر رنگین کمان مهتاب منشعب از گرداب مرگ در نروژ، با یک کشتی دستخوش

ها، در نتیجۀ قضاوت بیرحمانۀ  رسید که، پس از نیم قرن رنج و پیگیري، آن مجموعۀ عالی و درخشان پرده نظر می

  .مهري و تحقیر قرار گیرد رفت که مورد بی کاران، می ناشی از ذوق محافظه

آن زمان بیست وچهارساله بود، نخستین مجلد از کتاب نقاشان جدید را  جان راسکین، که در 1843آنگاه در ماه مه 

انتشار داد و در صفحات آن، که سراسر حاکی از شوق و صراحت بود، در باب تفوق ویلیام ترنر بر کلیۀ نقاشان منظره 

وان گزارشی از هاي ترنر به عن پرداز معاصر قلمفرسایی کرده بود؛ وهمچنین در این باره سخن رفته بود که پرده

دید مؤلف او  ترنر از اینکه در آن کتاب می. تجلیات طبیعت و دنیاي خارج همواره با درستی و صحت کامل قرین است

خاطر نگشت، ولی همچنان  را واالتر از کلودلورن، یعنی استادي انگاشته بود که در جوانی الهامبخش وي بود، رنجیده

آمیزدر نهایت به  داد، برایش این سؤال پیش آمد که آیا آن ستایش اغراق یکه به خواندن صفحات آن کتاب ادامه م

منتقدان نثرراسکین را ستودند ولی قضاوت : شود؟ در عمل، پس از چندي همین وضع پیش آمد زیان وي تمام نمی

البته راسکین . وي را مورد تردید قرار دادند، و به او خاطر نشان ساختند که بهتر است نظر متوازنتري اتخاذ کند

در هریک از مجلدات بعدي اثرش باز به دفاع و تفسیر آثار ترنر . کسی نبود که با این انتقادها از میدان به در رود

همت گماشت تا سرانجام نزدیک به یک سوم از دوهزار صفحه مجلدات پنجگانۀ نقاشان جدید با معرفی و ستایش از 

قدر وفا کرد تا شاهد آن باشد که هنرمند معبود  یش پیروز شد و عمرش آنسرانجام راسکین در مبارزة خو. ترنر پرشد

اش به عنوان یکی از صاحبان قدرت خالقیت در گسترش هنرجدید، از تحسین و تمجید همگان  و مورد عالقه

.برخوردار گردد

اش،  در وصیتنامه. پول به خاك سپرده شد درگذشت و در کلیساي سنت 1851دسامبر  19در این اثنا ترنر در تاریخ 

این مجموعه شامل سیصد پردة رنگ روغن، سیصدپردة آبرنگ و . هایش را به ملت انگلستان بخشید مجموعۀ پرده

اش را به عنوان سرمایۀ بنیادي قرار داد تا از  لیره از ثروت برجاي مانده 140‘000ضمناً مبلغ . شد هزار طرح می نوزده

و بستگان ترنر، حکم ابطال این قسمت از وصیتنامه را از دادگاه گرفتند و (ود آن محل به هنرمندان نیازمند کمک ش

شاید واالترین میراث ترنر کشف وي در به تصویر کشیدن نور  .)آن پول را بین خودشان و وکالي مدافع تقسیم کردند
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لهاي ریاضی بیان کند، کوشید تا نظریۀ خویش را در باب نور در قالب فرمو در همان عصري که تامس یانگ می. باشد

بخش و همچنین آبرنگهایی گسترانید که این پیام را به همراه  ترنر بر سراسر پهنۀ اروپا نقاشیهاي درخشان و روشنی

نور هم شیء و هم وسیله است و شایستگی آن را دارد که به اشکال، رنگها، ترکیبات، و تأثیرات متنوع تجلی : داشتند

همان نهضت امپرسیونیسم بود که قبل از روي کار آمدن نقاشان امپرسیونیست شکل این . گري کند یابد و جلوه

العاده و غنی ترنر  از لندن دیدار کردند، برخی از تصاویر فوق 1870گرفت و احتماال مانه و پیسارو هنگامی که در  می

اي به یک فروشندة آثار هنري در  ههفت سال بعد از آن، دگا، مونه، پیسارو و رنوار نام. را دیده و تحسین کرده باشند

در مطالعات خود دربارة پدیدة گریزپاي نور، این نکته را فراموش «: لندن فرستادند که ضمن آن نگاشته بودند

  .»اند که هنرمند بزرگی از مکتب استادان انگلیسی، یعنی ترنر نامدار از فضل تقدم برخوردار بوده است نکرده

  

  

  فصل هجدهم

  تانعلوم در انگلس

  

I  -  گذرگاههاي ترقی  

نمود که انگلستان که در انتقال از مرحلۀ کشاورزي به مرحلۀ صنعتی پیشقدم شده بود به آن علومی روي  طبیعی می

رفت  و نیز انتظار می. داشت، و علوم نظري را به فرانسویها واگذارد آورد که امکانات علمی به انسان عرضه می

مند به مسائل این  نی برك، مالتوس، گادوین، بنتم وپین، مردانی اهل دنیا و عالقهفیلسوفان انگلیسی این عصر، یع

هاي خود با مسائل زندة مربوط به اخالق، مذهب، جمعیت، انقالب و حکومت سرو  جهانی از کار درآیند؛ در اندیشه

  .به پروفسورهاي آلمانی واگذارند شناسی ذهن را کار پیدا کنند؛ و پرواز اندیشه در قلمرو منطق، ماوراءالطبیعه و پدیده

بنیان گذارده شده بود اعالم داشت که قصد  1660که در سال » انجمن سلطنتی لندن براي توسعۀ دانش طبیعی«

اما این دارالعلم به صورت » .ریاضی را تشویق کند وتوسعه دهد  -دارالعلمی برپا سازد تا آموزش تجربی فیزیک «دارد 

هاي علوم در نیامد؛ بلکه به  آموزان دبیرستان در رشته مان دورة متوسطه جهت تعلیم دانشیک دانشسراي تربیت معل

این گروه پنجاه وپنج . وپنج آقاي دانشمند درآمد نحوي توسعه یافت که به صورت باشگاه محدودي با عضویت پنجاه

اي شامل کتابهاي علمی  ند؛ کتابخانهآمدند تا با یکدیگر به مشورت بیشین نفري دانشمندان گاه به گاه دور هم گرد می

مندان خاصی گرد آیند؛ به سخنرانیهاي علمی گوش دهند  و فلسفی گردآورند؛ جلساتی ترتیب دهند که در آن عالقه

هاي مختلف علمی به کشف یا نکتۀ بدیعی دست یافته باشند،  و شاهد تجربیات علمی باشند؛ به کسانی که در رشته

هنوز علوم را » فلسفه«. د؛ وگاه گاه یک شماره از مجلۀ رساالت و افاضات فلسفی انتشار دهندمدال افتخار را عطا کنن

شکفتند؛ علومی که بتدریج در قلمرو خود  زدند و می علومی که یکایک از کنار آن جوانه می -شد شامل می

نجمن سلطنتی مورد ا. ساختند هاي قابل رسیدگی راجایگزین منطق و اصول نظري می فرمولسازي کمی و تجربه

کرد  مختلفی را تنظیم میهاي علمی تحقیقاتی واکتشافی  بحث، معموال با برخورداري از کمکهاي مالی دولت، برنامه

، قسمتهاي وسیع و مجللی را در عمارت سامرست هاوس به انجمن 1780دولت در سال . آورد وبه مرحلۀ اجرا در می

در آنجا مستقر بود و در آن سال به عمارت فعلی خود واقع در برلینگتن  1857انجمن تا سال . سلطنتی اختصاص داد

ریاست این انجمن را  1820تا  1778بنکس، که از سال  سرجوزف. هاوس واقع در محلۀ پیکادلی، نقل مکان کرد



٧١۴١

برعهده داشت، قسمت اعظم ثروت شخصی خویش را در راه ترویج وتوسعۀ علوم و حمایت وتشویق از دانشمندان 

.صروف ساختم

رسید ولی هدف از تأسیس آن، توسعۀ بیشتر آموزش  مؤسسۀ دیگري که از نظر شهرت به پاي انجمن سلطنتی نمی

رامفرد تأسیس شده بود به   توسط کنت 1800این مؤسسه در سال . نام داشت» مؤسسۀ سلطنتی لندن«علوم بود، 

هاي فلسفی و آزمایشهاي علمی، کاربرد کشفیات از طریق دایر ساختن دروس مرتبی شامل سخنرانی«منظور آنکه 

این مؤسسه در کنار خیابان البمارل یک سالن » .جدید علوم را براي اصالح و پیشرفت هنرها و صنایع رهبري کند

وسیع سخنرانی تأسیس کرد و در این سالن، جان دالتن و سرهامفري دیوي در رشتۀ شیمی، تامس یانگ دربارة 

ضمناً مؤسسات و . راندند تشار آن، کولریج دربارة ادبیات، و سرادوین لندسیر دربارة هنر سخن میماهیت نور و شیوة ان

. را باید نام برد »لینهانجمن «انجمنهایی علمی با محدودیت تخصصی بیشتر نیز بنیان گذارده شد که از جملۀ آنها 

، انجمن 1807سپس در سال . رسماً به صورت انجمن گیاهشناسی به کار پرداخت 1802در سال  این انجمن

هاي جانورشناسی، باغداري و باغبانی  طولی نکشید که یک رشته انجمنهاي دیگري در رشته. جغرافیایی تأسیس یافت

شهرهاي منچستر و . دعلمی، شیمی حیوانی وهیئت یکی پس از دیگر بنیان گذارده شد و شروع به فعالیت کر

بیرمنگام، راضی و مسرور از اینکه علوم رادر خدمت صنایع به کار گیرند، انجمنهاي فلسفی خود را تأسیس کردند و 

آنگاه . به منظور مطالعه دربارة خواص گازها بنیان گذارده شد» مؤسسۀ هوا وگاز«همچنین در شهر بریستول 

در یکی از همین آکادمیها بود که . طبۀ مردم توضیح دهد و تبیین کندآکادمیهایی تأسیس شد تا علوم را براي قا

یک رشته سخنرانیهاي علمی ایراد کرد و همین سخنرانیها موجب شد ) 1816(مایکل فاراده در بیست وپنج سالگی 

ور به ط. که به مدت نیم قرن شوق تحقیقات و مطالعات در رشتۀ برق را در مستمعان برانگیخت و زنده نگهداشت

راندند، تا بدان جا  داران از دانشگاهها فعالتر بودند و پیشتر می کلی، در آموزشهاي علمی، جامعۀ صنعتگران و کارخانه

افرادي که یا از  - شد که بسیاري از پیشرفتهاي چشمگیر و برجسته در علوم توسط افراد و به طور مستقل حاصل می

  .شدند دوستان برخوردار میخود استطاعت مالی داشتند یا از مساعدت مالی 

هاي هیئت، زمینشناسی،  دانشمندان بریتانیایی که ریاضیات را به فرانسویان واگذار کرده بودند هم خود را در رشته

علم هیئت از حمایت مخصوص وکمکهاي مالی خاندان . جغرافیا، فیزیک، وشیمی مصروف و متمرکز ساختند

رصدخانۀ . از نظر فن دریانوردي وسلطه بر دریاها اهمیتی فراوان داشت سلطنتی برخوردار بود، زیرا که این دانش

شد، در زمان خود  ترین تجهیزاتی که تهیۀ آنها با اعتبار مصوب پارلمنت میسر می گرینویچ بهترین و پیشرفته

اي  نام نظریهاثر خود به  1795جیمزهاتن، دو سال قبل از وفاتش، در سال . رفت عالیترین رصدخانۀ دنیا به شمار می

در این کتاب، زندگی . شد دربارة زمین را انتشار داد؛ این اثر از کتابهاي کالسیک در رشتۀ زمینشناسی محسوب می

شود، بدین سان که باران، خاك سطح زمین  اي تشریح می کلی و تحوالت زمین ما به عنوان فرایندي متناوب و دوره

برند؛ آبها ورطوبت زمین به  آیند یا آن رسوبات را به دریا می خاك، باال میها در نتیجۀ رسوبات  شوید؛ رودخانه را می

دهد، و این ابرها بار دیگر به صورت باران بر سطح زمین فرو  شود و ابرها را تشکیل می شکل بخار به هوا متصاعد می

، با انتشار پانزده سمیثدانشمند دیگري به نام ویلیام سمیث، ملقب به ستراتا ) 1815(چند سال بعد  …ریزد می

ها، نشان داده  در این نقشه. برگ نقشۀ بزرگ موسوم به نقشۀ زمینشناسی انگلیس و ویلز شهرتی فراوان به دست آورد

ترتیب باالرونده و آهسته شود و این عمل با یک  هاي زمین به طور منظم به جانب شرق متمایل می شد که چینه می

ها همچنین درتوسعۀ دانش  این نقشه. پذیرد رسد ودر آنجا پایان می گیرد تا سرانجام به سطح زمین می انجام می

. ها، با توجه به رسوبات ارگانیک آنها، سهم مؤثري داشت دیرینشناسی از طریق شناسایی و مشخص ساختن چینه

به  1813سمیث چنان رازهایی را از درون زمین مکشوف ساخته بود در سال دولت انگلستان به خاطر آنکه ویلیام 
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این دانشمند در سال . لیره در سال در حقش برقرار ساخت 100العمر به میزان  عنوان پاداش، یک مقرري مادام

.بدرود حیات گفت 1839

رورفتگیها و برآمدگیهاي از سوي دیگر، دریانوردان انگلیسی همچنان به یافتن و مشخص کردن پیچ وخمها، ف

، جورج ونکوور دریانورد سرشناس انگلیسی، سواحل 1794تا  1791در سالهاي . خشکیها و دریاها مشغول بودند

برداري کرد؛ و وقتی به  استرالیا، زالند جدید، هاوایی واقیانوس آرام را در ناحیۀ شمال غربی امریکا مساحی و نقشه

اکنون به نام او موسوم است، با کشتی سیرو  یرة بسیار زیبا و دلکشی را که همنقطۀ آخرین رسید، دور تا دور جز

  .سیاحت کرد و همۀ فرازونشیبهاي آن را مشخص ساخت

II - رامفرد و یانگ: فیزیک  

امریکا به دنیا آمد و در  در ایاالت متحدة 1753تعیین ملیت دقیق بنجمین تامسن دشوار است، زیرا او در سال 

شد؛ در انگلستان لقب گرفت؛ در باواریا به مقام کنتی رسید و به لقب کنت رامفرد ملقب شد؛ و درسال  همانجا بزرگ

. در جنگهاي استقالل امریکا، جانب انگلستان را گرفت و از امریکا به لندن آمد. در فرانسه بدرود زندگی گفت 1814

یا بار دیگر به امریکا اعزام شد از سیاست به علوم هنگامی که به عنوان نمایندة بریتانیا در مستعمرة جورج) 1776(

، با کسب 1784در سال . روي آورد و دست به تحقیقاتی زد که مقام عضویت در انجمن سلطنتی را نصیبش ساخت

ظرف یازده سال از . اجازه از حکومت انگلستان، به خدمت پرینتس ماکسیمیلیان یوزف، فرمانرواي ایالت باواریا در آمد

یخ درمقام وزیر جنگ و رئیس پلیس ایالت باواریا، سپاهان آن ایالت را تجدید سازمان داد؛ براي بهبود شرایط آن تار

کارگر اقداماتی معمول داشت؛ به گدایی و دریوزگی در آن ایالت پایان بخشید؛ و، در کنار همۀ این فعالیتها،   طبقۀ

ماکسیمیلیان . ت فلسفی انجمن سلطنتی رساالتی بنگاردیافت که براي مجلۀ رساالت و افاضا فرصت آن را نیز می

او را به مقام کنتی امپراطوري مقدس  1791یوزف که از خدمات وي بسیار خشنود بود به عنوان حقشناسی در سال 

این (روم مفتخر ساخت و او براي لقب خویش، نام زادگاه همسرش در ایالت ماساچوست، یعنی رامفرد را برگزید 

براي بهتر ساختن ) 1795(ظرف یک سالی که در بریتانیا اقامت داشت ). به نام کنکورد موسوم استمحل اکنون 

تمهیدات گرمارسانی و غذاپزي مردم کوششهایی مبذول داشت و زحماتی کشید؛ نظرش بیشتر متوجه این منظور بود 

پس از آنکه یک سال . هش دهدها و غذا پختن را کا هاي معمول گرم کردن خانه که آلودگی هواي حاصل از شیوه

دیگر به خدمت خود در دستگاه پرینتس باواریا ادامه داد سرانجام به انگلستان بازگشت و با همکاري سرجوزف 

این شخص بنیانگذار مدال رامفرد در انجمن سلطنتی و خود نیز نخستین . بنکس، مؤسسۀ سلطنتی را بنیان گذارد

زم را تأمین کرد تا از آن محل مدالهاي مشابهی از طرف آکادمیهاي هنر و علوم سپس اعتبار ال. دریافت کنندة آن بود

در باواریا و امریکا به هنرمندان و دانشمندان اعطا شود؛ همچنین امکانات مالی ضروري براي تأسیس یک کرسی 

، به پاریس 1802ال پس از درگذشت همسرش به س. استادي را به نام رامفرد در دانشگاه هاروارد امریکا فراهم آورد

پاریس برگزید؛ بیوة الووازیه، شیمیدان نامدار فرانسوي، را به عقد ازدواج » اوتوي«اي در محل  نقل مکان کرد؛ خانه

بنجمین . ماند رغم برقراري مجدد مخاصمات بین انگلستان و فرانسه، همچنان در پاریس باقی خود در آورد؛ و علی

ی دست از تالش و کوشش برنداشت، در آخرین سال حیات، هم خویش را مصروف رامفرد که تا آخرین روزهاي زندگ

با غذایی به نام  -که در نتیجۀ جنگ طوالنی و فرساینده دچار بینوایی و تنگدستی شده بودند - تغذیۀ مردم فرانسه

انده بودند گرد آورده م کرد؛ و این در زمانی بود که ناپلئون آن تعداد از جوانان فرانسوي را که باقی» سوپ رومفور«

.بود تا به سوي سرنوشت نافرجام و آخرین شکست خود پیش براند

بود که بتواند وضعی  تر از آن کوشش رامفرد در زمینۀ پیشبرد علوم و ابداعاتش در این زمینه متنوع و پراکنده

بگیریم، آن هم براي کسی که برجسته وچشمگیر داشته باشد، ولی اگرهمۀ آن تالشها و ابداعات را در مجموع در نظر 
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قسمت زیادي از اوقات و افکارش پیوسته متوجه ادامۀ یک زندگی آمیخته با مسئولیتهاي اداري و سیاسی بوده، 

وقتی در مونیخ شاهد سوراخ کردن یک . اي داشته است توان گفت که در میدان توسعۀ علوم سهم قابل مالحظه می

به . کرد به حیرت افتاد و فکري به مغز وقادش راه یافت عمل ایجاد می توپ بود از میزان حرارت شدیدي که آن

اي ابداع کرد که مرکب از یک استوانۀ فلزي توپر بود که سر آن  گرفتن حرارت حاصل از این گاز وسیله منظور اندازه

داشت که خود  ناپذیر قرار چرخید و همۀ این مجموعه در یک ظرف کامال مسدود نفوذ مماس با یک متۀ فوالدي می

حدود (درجۀ سانتیگراد  15حرارت آب درون ظرف که در آغاز آزمایش معادل . ظرف نیز حاوي هشت لیتر آب بود

بود، ظرف مدت دو ساعت و سه ربع که چرخش استوانۀ فلزي مماس با متۀ فوالدي ادامه ) درجۀ فارنهیت  60

رامفرد بعداً در یکی از رساالتش . نقطۀ جوش رسیدیعنی ) درجۀ فارنهایت 212(درجۀ سانتیگراد  100داشت، به 

دیدند مقدار قابل توجهی  بود که می میزان حیرتی که در چهرة ناظران این آزمایش ظاهر گشته توصیف«چنین نوشت 

این آزمایش ثابت » .رسد، بسیار دشوار است شود و به حد جوشیدن می آب بدون آنکه آتشی افروخته شود، گرم می

رت ماده نیست بلکه نوعی حرکت مولکولی است که مقدار آن تقریباً متناسب با میزان کاري است که کرد که حرا

این عقیدة علمی از مدتها پیش براي دانشمندان روشن و شناخته شده بود، ولی . براي تولید آن انجام شده است

شد، و همچنین شیوه  محسوب می اي تمهید و ابداع رامفرد نخستین تجربه و آزمایش در جهت اثبات چنین عقیده

یعنی میزان کار الزم براي گرم کردن  -ارز مکانیکی حرارت را بتوان اندازه گرفت داد که هم وروشی را به دست می

.یک پوند آب به حدي که حرارتش یک درجه باال برود

از پدر و مادري که  1773ل در سا. تامس یانگ نیز تقریباً نظیر رامفرد ومونتنی زندگانی پرنوسان و متنوعی داشت

نخست به تحصیالت مذهبی روي آورد و سپس با عالقه و . کویکر بودند در ناحیۀ سامرست انگلستان به دنیا آمد

شود وي در چهارسالگی، دوبار کتاب مقدس را از آغاز تا پایان خوانده  پشتکار، به علوم گرایید به طوري که گفته می

. سالگی به عضویت انجمن سلطنتی درآمد  دربیست ویک. نست به چهارده زبان بنویسدتوا بود و در چهاردهسالگی می

در بیست وشش سالگی به عنوان یک طبیب حاذق در لندن مستقر شد، و در بیست وهشت سالگی به تدریس 

د در همین مؤسسۀ سلطنتی یک رشته آزمایشهایی به عمل آور 1801در سال . فیزیک در مؤسسۀ سلطنتی آغاز کرد

که در نتیجۀ آن تصور و درك هویگنس را از نور، مبنی بر اینکه نور عبارت از تموجات یک اثیر فرضی است، تأیید 

گرچه نه به طور عام و  - بعد از مباحثات فراوان، این نظر به طور کلی. کرد، و آن درك را به نحو روشنتر توضیح داد

یانگ همچنین . شد ور، صدور و تجلی ذرات ماده انگاشته میجانشین نظریۀ نیوتن شد که، به موجب آن، ن -جهانی

که درك و دریافت ما از رنگ  - فرضی که بعداً توسط هلمهولتز توسعه وقوت پیدا کرد –این فرض را عرضه داشت 

باشد که به ترتیب در مقابل رنگهاي قرمز، بنفش و سبز حساسیت و  نتیجۀ وجود سه نوع عصب در شبکیۀ چشم می

یانگ از این جهت نیز سزاوار تکریم است که نخستین توضیح و تبیین علمی و روشن را . دهند ي نشان میتأثرپذیر

در کشف رمز و خواندن  1814، فشار خون، جاذبۀ مویرگی، و جذر و مد عرضه داشت؛ و در سال آستیگماتیسمدربارة 

با کشف رمز وخوانده شدن سنگنبشتۀ این لوح سنگی، . همکاري بسیار مغتنم و با ارزشی نشان داد »روزتالوح «

بنا به گفتۀ یکی از مورخان تاریخ پزشکی، وي . مفتاحی براي کشف رمز و خواندن خط هیروگلیفی به دست آمد

یکی از روشنفکرترین و «: افزاید و هلمهولتز بر این گفته می» ترین طبیب زمان خویش بود؛ ماتحاذقترین و پرمعلو«

  ».بصیرترین مردانی که تا آن زمان دنیا به خود دیده بود

III  -  دالتن و دیوي: شیمی  

دالتن ). 1804(دالتن با ارائۀ نظریۀ اتمی خود در شیمی انقالبی پدید آورد  در همان دهه، در مؤسسۀ سلطنتی، جان

آلود  در روستاي ایگلزفیلد، نزدیک کاکرماوث در قسمت شمالی منطقۀ مه1766که پسریک نساج کویکر بود در سال 
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ذي را به سوي این منطقه چندي بعد وردزورث، کولریج، ساو. به دنیا آمد )ها دریاچهناحیۀ (دیستریکت  و دلکش لیک

بعدها، دالتن در خاطراتی که نگاشت از زبان سوم شخص، وقایع دوران . خود مجذوب کرد و در دامان خود پناه داد

طلبی سوزانی  نوجوانی خود را به حسب توالی زمانی و با نثري ساده شرح داد، ولی در آنچه نگاشته نتوانسته است جاه

  :ور بوده کامال پنهان سازد ي بزرگ شعلهرا که در وجودش براي انجام دادن کارها

تا آن زمان که به یازدهسالگی رسید، و دراین مدت  …به مدرسۀ ابتدایی روستاي زادگاه خود رفت …نویسندة این

در حدود دوازدهسالگی، خود به تعلیم کودکان در . گیري، مساحی، دریانوردي وغیره فراگرفته بود تعلیماتی در اندازه

در همان اوان براي یک سال یا اندکی بیشتر، به کارهاي کشاورزي گماشته شد؛  …ا مشغول شد؛ آن مدرسۀ روست

در پانزدهسالگی، به کندل نقل مکان کرد و در آنجا به عنوان معاون یک مدرسۀ شبانروزي مشغول انجام وظیفه شد، 

مسئولیتی که  - ي را برعهده گرفتآنگاه مدیریت همان مدرسۀ شبانروز. ودر آن سمت سه یا چهار سال برقرار ماند

در کندل، ساعات فراغت را به فراگرفتن التین، یونانی، فرانسه،  از همان آغاز دوران اقامت. هشت سال بردوش داشت

، ازکندل به منچستر رفت، و در آنجا به سمت 1793سپس، در سال . ریاضیات همراه با فلسفۀ طبیعی مصروف داشت

. عی در یک آموزشگاه عالی به نام نیوکالج به کار پرداختمعلم ریاضیات و فلسفۀ طبی

رغم ابتالي  شد و این فعالیتها، علی داد به انجام و مشاهدة آزمایشهایی مشغول می هرزمان که وقت وپولش اجازه می

در بین . ساخت اي بود که اغلب آنها را خود می یش پا افتادهو سروکار داشتن با وسایل خام و پ رنگیبه کور 

سرگرمیهاي علمی فراوان که داشت این فرصت را مغتنم شمرد که از بیست ویک سالگی تا یک روز قبل از مرگش، 

شد که با تالش و پیگیري به  تعطیالت وي معموال صرف آن می. اطالعات مرتبی دربارة جو و هواشناسی تنظیم کند

آوري اطالعات و دانستنیهایی در همان کوهستانهایی بپردازد که چند سال بعد، وردزورث به گشت و  هده و جمعمشا

ولی دالتن به . آمد پرداخت، با این تفاوت که وردزورث شاعر درجستجوي خدا و شنیدن کالم وي برمی گذار درآنها می

گیري شرایط جوي در ارتفاعات مختلف همت  دازهپرداخت، و به عنوان مثال به ان تحقیقات و تفحصات علمی می

  .کرد با همان شوقی که یک قرن ونیم قبل از وي، پاسکال در فرانسه، چنان می -گماشت می

 400حدود ) (دموکریتوس(و ذیمقراطیس ) م ق 450حدود (در آزمایشهایی که دالتن به عمل آورد نظریۀ لئوکیپوس 

ناپذیر هستند، پذیرفت؛ و در همان حال، برمبناي این  مرکب از اتمهایی تجزیهرا، مبنی بر اینکه جملگی اجسام ) م ق

ناپذیر هستند از قبیل  که همۀ اتمها به یکی از چندین عنصر که درنهایت تجزیه - فرض و نظریه رابرت بویل

فلسفۀ  دالتن در کتابی تحت عنوان نظام جدید در. به کار پرداخت - تعلق دارند …هیدروژن، اکسیژن، کلسیم 

کرد که وزن هر اتم از عنصري در مقایسه با اتم عنصر دیگر باید مساوي وزن  چنین استدالل می) 1808(شیمیایی 

بر این اساس که وزن اتم هیدروژن یک انگاشته . مقداري از عنصر اول در مقایسه با همان مقدار از عنصر دوم باشد

ي عناصر مختلف، وزن یک اتم هر یک از آن عناصر را نسبت به شود، دالتن بعد از آزمایشها و محاسبات فراوان رو

عنصري که در آن زمان بدانها آشنایی داشت، جدولی حاوي  وزن اتم هیدروژن مرتب کرد و بدین ترتیب براي سی

ه گیریهاي دالتن با توج نتیجه. ، شیمیدانها به نودوشش عنصر معرفت یافتند1967تا سال . وزن اتمی آنها فراهم آورد

گیریها و نیز قانون بغرنج وي  به تحقیقات و بررسیهاي بعدي، الزم آمد که مورد تصحیح قرار گیرد، ولی همین نتیجه

در کلیۀ ترکیبات عناصر، به پیشرفت علوم در قرن نوزدهم کمک شایان و قابل » هاي مضاعف قانون نسبت«موسوم به 

  .اي کرد مالحظه

انگیزتر  ي دیوي، از آنچه دربارة جان دالتن گفته شد بس متنوعتر و هیجانزندگی، تحصیالت و اکتشافات سرهامفر

در یک خانوادة مرفه طبقۀ متوسط ساکن شهر پنزانس در منتهاالیه ناحیۀ کورنوال دیده به  1778وي در سال . بود

اکتشافی توفیق تحصیالت خوب و مرتبی نصیبش شد، و در کنار تحصیالت منظم مدرسه، به سفرهاي . دنیا گشود
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منش وطبیعت شاد وآرام . نیز پرداخت که ضمن آنها با زمینشناسی، ماهیگیري، طراحی و شعر نیز سروکار پیدا کرد

مؤلف  -توان از کولریج، ساوذي و دکتر پیتر روژه وي برایش دوستان زیادي فراهم آورد که از جملۀ آنان می

و نیزاز  -ات و عبارات انگلیسی، معروف به گنجینۀروژهوگردآورندة مبتکر، هوشیار و خستگی ناپذیر گنجینۀ کلم

یکی از دوستانش به او فرصت داد تا به طور رایگان از امکانات و تجهیزات یک آزمایشگاه شیمی . ناپلئون یاد کرد

اظهار نظرهاي پرسرو صداي همین دوست، دیوي را چنان مجذوب ساخت که در برخورداري از این (استفاده کند 

آنگاه آزمایشگاهی براي خود ترتیب داد؛ نمونۀ گازهاي مختلف را با استنشاق هر یک در .) درنگ روا نداردعطاي وي 

آن آزمایشگاه فراهم آورد؛ کولریج و ساوذي دوستان شاعرش را نیز تشویق کرد تا به جمع استنشاق کنندگان 

ه خرج دادکه نزدیک بود، در نتیجۀ تنفس گاز در این کار آن قدر پافشاري ب. گازهاي مورد نیاز آزمایشگاه بپیوندند

.که یک سم قوي است، به هالکت برسد آب

، در بیست ودو سالگی، کتابی شامل شرح کلیۀ آزمایشهایش تحت عنوان بررسیهاي شیمیایی و فلسفی 1800به سال 

در آنجا سخنرانیهایی همراه . جوزف بنکس از وي دعوت به عمل آوردند تا به لندن برودکنت رامفرد و سر. انتشار داد

ایراد کرد و با این عمل خود شهرت جدیدي نصیب مؤسسۀ سلطنتی ) پیل ولتا(با نمایشهایی دربارة شگفتیهاي باتري 

بود؛ این پیل به عنوان  هاي فلزي ساخته شده جفت ورقه 250ضمن آزمایشهاي خودپیلی به کار برد که از . ساخت

گرفت، و به کمک آن، دیوي بسیاري از اجسام را به عناصر تشکیل دهندة  یک عامل الکترولیز مورد استفاده قرارمی

اندکی بعد، با همان . آنها تجزیه کرد؛ و از این طریق، موفق شد سودیوم و پوتاسیوم را به حالت خالص به دست آورد

وم، بور، سترونسیوم، کلسیوم، و منیزیوم را به دست آورد و آنها را به مجموعۀ عناصر شیوة علمی، توفیق یافت باری

دانشی  -تحقیقات و آزمایشهاي چشمگیر وي موجب رونق دانش برقاشیمی گشت. شناخته شدة تا آن زمان، بیفزاید

الیتهاي علمی دیوي به گوش اخبار فع. دارد اي بیکران به دانشمندان عرضه می که از نظر امکانات نظري و علمی پهنه

، در عین حال که بین فرانسه و انگلستان حالت مخاصمه همچنان برقرار بود، 1806ناپلئون رسید و او در سال 

قدرت سفیدکننده و  1786برتوله در سال . اي را که مؤسسۀ ملی فرانسه به دیوي اعطا کرده بود برایش فرستاد جایزه

 هاي دانشمند فرانسوي توضیح داده بود و چون انگلستان دربه کار بردن توصیه رنگزدایی کلور را براي جیمزوات

علوم و صنایع در وجود سرهامفري . ها را با پیگیري فراوان از سرگرفت کندي نشان داده بود، دیوي کاربرد آن توصیه

.اساسی ایفا کرد اي را پدیدآورد که در تحول و دگرگونی اقتصادي انگلستان نقش آن شوق و انگیزة دوجانبه

مند در مؤسسۀ سلطنتی دست به آزمایشی زد، و طی آن نشان  اي مستمع عالقه ، دیوي در حضور عده1801در سال 

دیوي . کند داد که وقتی جریان الکتریسیته از یک افروزة کربن به افروزة دیگري منتقل شود تولید نور و حرارت می

  .بیان کردضمن انجام آن آزمایش مطالبی به این شرح 

میلیمتر به یکدیگر نزدیک کنیم به طوري که فاصلۀ  4,2سانتیمتر و قطر  2.5وقتی دو قطعه ذغال چوب را، به طول 

آید وبیش از نیمی از حجم ذغال، آن اندازه فروزان  بین آنها شش تاهشت دهم میلیمترباشد جرقۀ روشنی پدید می

با دور کردن نوك دو قطعه ذغال از یکدیگر، در هواي حرارت . گراید شود که شعلۀ حاصل رنگش به سفیدي می می

گیرد، و کمانی از نور درخشان و باالرونده پدید  یافته، یک تخلیۀ بارالکتریکی دائمی تا فاصلۀ ده سانتیمتري انجام می

ین فضا و در چن. شود درنگ افروخته می شود بی  هرگاه جسمی در این کمان نور برده …). قوس الکتریکی(آورد  می

ضمناً کوارتز، یاقوت کبود، اکسیددومنیزي و . شود که موم در شمع معمولی حرارتی، پالتین به همان آسانی ذوب می

  . شوند آهک نیزگداخته می
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البته امکانات پدید آوردن نور و حرارت با چنین روشی تا موقعی که راههاي ارزانتري براي ایجادجریان برق اختراع 

ه قرارنگرفت ولی از همان آزمایش جالب و درخشان دیوي، اساس تعبیۀ کورة بلند برقی و دگرگون نشد مورد استفاد

  .ساختن شب به روز براي نیمی از جمعیت دنیا، گذارده شد

سوخت، سرهامفري دیوي به اتفاق معاون جوانش،  ، در آن زمان که سراسر اروپا در آتش جنگ می1813در سال 

داشتن تأمین نامۀ عبور صادره از طرف ناپلئون، به فرانسه و ایتالیا سفر کرد؛ از  مایکل فاراده، با در دست

آزمایشگاههاي آن دو کشور بازدید به عمل آورد؛ به آزمایشهایی دست یازید؛ خواص ید را کشف کرد؛ واین نکته را به 

انفجار در معادن مطالعاتی به وقتی به انگلستان بازگشت، در مورد علل . اثبات رسانید که الماس نوعی کربن است

السلطنۀ  ، نایب1818در سال . عمل آوردو از حاصل آن مطالعات، چراغ اطمینانی براي معدنچیان اختراع کرد

، به جاي سرجوزف بنکس، ریاست انجمن سلطنتی را 1820در سال . انگلستان، او را به لقب برنت مفتخر ساخت

مختل شده بود، از فعالیتهاي علمی کناره گرفت و به ماهیگیري سرگرم ، چون سالمتش 1827به سال . دار شد عهده

در سال . شد؛ ضمناً کتابی دربارة ماهیگیري تألیف کرد که خود براي آن طراحیها و نقاشیهاي زیبایی تهیه کرده بود

ها  یان ویرانهاي درم ویرانه«، در حالی که قسمتی از بدنش دچار فلج شده بود به رم رفت تا به گفتۀ خودش 1829

پنجاه ویک سال بیشتر در نظر  تقدیر براي وي. ولی پیش از آنکه سال به پایان برسد بدرود زندگی گفت. »باشد

نفس و  او مردي نیک. نگرفته بود، ولی در همان نیم قرن به اندازة چندین دوره زندگی، توفیق خالقیت و خدمت یافت

.شود بود که عظمت واقعی آنان در قیاس با جهل و گناه ما آشکار میبزرگ، و یکی از مردان و زنان رهایی بخشی 

IV -  ارزمس داروین: شناسی زیست  

شناسی نسبت به فیزیک و شیمی و جغرافی در انگلستان پیشرفت  تا این زمان که مورد بحث ماست، دانش زیست

زیادي داشتند و براي توسعۀ صنعت و  چشمگیري نکرده بود، زیرا این دانشها که برشمردیم به هم ارتباط و نزدیکی

شناسی، هم فاجعه و هم شکوه زندگی را آشکار  شدند؛ ولی دانش زیست بازرگانی کمک مؤثري محسوب می

  .کرد ساخت و باورهاي مذهبی را دچار تشویش ونگرانی می می

ولی در درخشش این دوران  است،ارزمس داروین، پدربزرگ چارلز داروین، قبل از این نیز مورد ستایش ما واقع شده 

) 1803(، و معبدطبیعت )1796 -1794(، زونومیا )1792(که شاهد انتشار چند اثرش به نامهاي باغ گیاهشناسی 

ارزمس داروین در . افته بودجملگی این کتابها با توجه به نظریۀ تکامل تدوین ی. نمود اي فروزان می بود، همچون جرقه

شناس معروف فرانسوي توافق داشت، بدین معنی که  نظرهاي مندرج در این آثار، با المارك دانشمند زیست نقطه

تئوري تکامل را براین پایه بنیان نهاده بود که صفات مکتسب و انحصاریی که در نتیجۀ نیاز یا به کار بردن تکامل 

طول چندین نسل تقویت شود، ممکن است به وسیلۀ همان موجود زنده به نسل بعدي یافته باشد، در صورتی که در 

مشرب پیش از انتشار آن کتابها نیز شهرتی داشت، و پس از آن از شهرت و آوازة  این پزشک خوش. منتقل شود

ید، اعالم داشت کوشید تا بین نظریۀ تکامل و مذهب، تلفیقی پدیدآورد؛ و، با این تمه وي می. بیشتري برخوردار شد

آغاز شده، و آنگاه آن را به حال » افروزة حیات که علت اولی در جهان حیوانی دمیده است«که حیات همۀ جاندران با 

با فعالیت ذاتی خویش نیروگیرد و تقویت شود، و این نیرو و قدرت تکامل را در طول نسلها به «خود واگذارده تا 

مناظره و مباحثۀ دائمی » .پدیدار شد که براي آن پایانی متصور نیست سان جهانی بدین. آیندگان انتقال دهد

انتهاي بین مذهب و علم، گرچه در دوران مورد بحث ما اندکی به خاموشی گراییده بود، دامنۀ آن به قلمرو دانش  وبی

رخ داد که هارتلی و  روانشناسی که تا آن زمان از چنان گفتگوهایی برکنار بود نیز کشانیده شد؛ و این امر در زمانی

 توجیهی فیزیولوژیک ارائه دادند، و نیز در همین زمان بود که دانشمندان کالبدشناسی» تداعی معانی«پریستلی براي 

، چارلز بل کتابی تحت عنوان 1811در سال . و تشریح، بتدریج، بستگی و ارتباط بین جسم وذهن را آشکار ساختند



٧١۴٧

ز انتشار داد و ضمن آن ظاهراً این نکته را به اثبات رسانید که بخشهاي مشخصی از هاي نوین دربارة تشریح مغ اندیشه

هاي  سازند، و همچنین اعصاب مشخصی تکانه سلسلۀ اعصاب، تأثرات حسی را به بخشهاي مشخصی از مغز منتقل می

پدیدة . دهند میها  رسانند، و آن اندامها با حرکت خود پاسخی به آن تکانه محرك را به اندامهاي مشخصی می

داد که تحوالت فیزیولوژیکی، از احساس به  یافت، این مطلب را نشان می هیپنوتیسم، که به نحوي فزاینده رواج می

گذارد، قوة تخیل و  آور، بر رؤیاها اثر می تریاك و سایر داروهاي خواب. دهد اندیشه و سپس به عمل تغییر شکل می

؛ و آزادي اراده را بیش از پیش )مثال در مورد کولریج و دکوینسی(سازد  عیف میبخشد، و اراده را ض تصور را نیرو می

در عصري . سازد ها بدل می دهد، تا آنجا که آن را به حاصل جمع جبري تصاویر و تکانه مورد پرسش و تردید قرار می

بود، کشیشان کلیساي که ارتقاي منزلت پزشکی و مجادالت علمی و موقع اجتماعی پزشکان در حال صعود و تعالی 

انگلیکان منزلتی فروافتاده و توانی روبه سستی نهاده داشتند، و این خود ظاهراً بازتابی است از گسترش مرموز 

.ایمانی در این دوران تفاوتی مذهبی و شکاکیت و بی بی

V -  جنر: پزشکی  

یرا واقعیت این بود که جامعۀ بریتانیا توانست تحقق یابد، ز اخوت و برادري در جامعۀ پزشکی انگلستان به زحمت می

 1518کالج سلطنتی پزشکان که به تأسیس خود در سال . هنوز به امتیازات طبقاتی و درجات تحصیلی پایبند بود

خود را به پنجاه پزشک مرد که درجۀ » پیوسته«ورزید اعضاي  توسط هنري هشتم پادشاه وقت انگلستان، افتخار می

ساخت؛ و عالوه بر آن، پنجاه نفر از پزشکان  کسفرد یاکیمبریج دریافت داشته بودند محدود میخودرا از دانشگاههاي آ

این یکصد نفر در حکم نوعی مجلس لردان براي جامعۀ . پذیرفت حاذق و ممتاز را نیز در سلک اعضاي وابسته می

آورند که گاهی به  ه دست میآنان درآمدهاي معتنابهی ب. پزشکان و دانشجویان رشتۀ پزشکی در انگلستان بودند

اي از آنان   بگیرند؛ عده» سر«توانستند لقب  توانستند به مقام لردي برسند ولی می نمی. رسید لیره می 20‘000سالی 

کالج سلطنتی «بعد از کالج سلطنتی پزشکان، در مقامی فروتر، . پروراندند را نیز در دل می» برنت«امید اخذ لقب 

رسید که باز در مقامی فروتر  هاي مرد می سپس نوبت قابله. تأسیس یافته بود 1800به سال  قرار داشت که» جراحان

. آمیز بیاورند گرفتند و تخصصشان در این بود که جنینها را از جاي گرم و امن به این دنیاي پرآشوب و رقابت قرار می

شتند که تقریباً تأمین هرگونه مراقبت در پایینترین درجۀ این مجوعۀ شفابخشان، داروفروشها و عطارها قرار دا

  . پزشکی ممکن در روستاها، بر عهدة ایشان بود

پزشکان مشهور ایراد  تنها، گاه گاه، سخنرانیهایی توسط. داد هیچ یک از دوکالج که برشمردیم آموزش پزشکی نمی

نشجویانی که در طلب آموزش یک از دو دانشگاه آکسفرد یا کیمبریج داراي دانشکدة پزشکی نبود؛ و دا هیچ. شد می

در غیر این صورت، تعلیم و . آمدند بایست در اسکاتلند به جستجوي آن برمی دانشگاهی در رشتۀ پزشکی بودند می

سازي پزشکان انگلیسی برعهدة مدارس خصوصی پزشکی بود که در مجاورت بیمارستانهاي بزرگ تأسیس  آماده

سرتامس برنارد قسمت . شد توسط اشخاص نیکوکار بنیان گذارده می بیمارستانهایی که -یافت شد و گسترش می می

در شمال لندن مصروف » فاوندلینگز هاسپیتال«اعظم ثروت خویش را در راه اصالح و تجهیز بیمارستان معروف 

داشت و با سایر ثروتمندان در امر تأمین اعتبار جهت تأسیس درمانگاههاي رایگان در لندن و جاهاي دیگر، سهیم 

ولی وضع نامطلوب بهداشت در شهرها، . این درمانگاهها، براي درمان سرطان، بیماریهاي چشم، و فتق بود. بود

آمد که علم  آورد؛ و این وضع به همان شتابی پیش می اي به وجود می داد، یا بیماریهاي تازه بیماریها را گسترش می

.توانست از عهدة درمان برآید پزشکی می
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یک هفتۀ متمادي سپري شده بود بدون آنکه طی آن کسی از : دن رویداد عجیبی را شاهد بود، لن1806به سال 

کنندة چهره، و واگیر، که زمانی در انگلستان  بیماري آبله مرده باشد یعنی همان بیماري تاولی و همراه با تب، ضایع

  .اعون مرگزا بار دیگر شیوع یابدگیر شایع بود و هر لحظه احتمال داشت به صورت یک ط به صورت یک بیماري همه

ورزید و به  یک پزشک فروتن و بدون تظاهر انگلیسی به نام ادوارد جنر که به شکار، گیاهشناسی و شاعري عشق می

نواختن فلوت و ویولن هم آشنایی داشت، در نتیجۀ عملی ساختن امر تلقیح در یک دهه، سرانجام موفق شد رویداد 

جلوگیري . کاري جامعۀ بریتانیا غلبه یافت پیگیري وي سرانجام بر محافظه. تحقق بخشدعجیب آن هفته را در لندن 

از ابتالي به آبله به وسیلۀ تلقیح با مایۀ ضعیف شدة ویروس بیماري که از یک آدم مبتال به بیماري آبله گرفته شده 

مانتیگیو که با این نوع روش لیدي مري ورتلی . شد باشد، توسط چینیان دوران باستان معمول بود و تجویز می

آشنایی یافته بود، در بازگشت به انگلستان، سرمشق  1717جلوگیري از ابتالي به آبله در قسطنطنیه به سال 

تلقیح، نخست روي جنایتکاران و سپس روي کودکان یتیم با . قراردادن آن را به جامعۀ پزشکی انگلستان توصیه کرد

، دو نفر از پزشکان به نامهاي دکتر رابرت ساتن و دکتر دانیل 1760در سال . مداي به عمل آ موفقیت قابل مالحظه

این . اند هزار مورد تلقیح آبله، یک هزارودویست مورد منجر به مرگ داشته ساتن چنین گزارش دادند که در سی

دة زنانی که در جنر با مشاه شد روشی مطمئنتر پیدا کرد؟ پرسش در جامعۀ پزشکی آن دوره مطرح بود که آیا می

پرداختند، متوجه شد که آن زنان در نتیجۀ تماس دستشان با پستانهاي  زادگاهش، گالسترشر، به دوشیدن گاو می

آنگاه این اندیشه به . یافتند شدند، ولی بعداً از ابتالي به آبله مصونیت می آلوده و مبتالي گاوها، به آبلۀ گاوي مبتال می

گاو  که در زبان التین به معناي vaccaبرگرفته از لفظ (ان با تلقیح یک واکسن خاطرش خطور کرد که شاید بتو

اي که جنر  رساله. ساخته شده از ویروس گاو مبتال به آبلۀ گاوي، چنین مصونیتی را در اشخاص به وجود آورد) است

.شود ونیت محسوب میاي را پیشنهاد کرد که شالودة پزشکی تجربی و مص انتشار داد روش متهورانه 1798در سال 

مایۀ . اي سالم را که در حدود هشت سال داشت برگزیدم تا تلقیح مایۀ آبلۀ گاوي را روي او امتحان کنم پسر بچه …

. مورد استفاده را از زخم روي دست زنی که در نتیجۀ دوشیدن شیر گاو اربابش به بیماري آبله مبتال شده بود گرفتم

و در روز  …کرد، روز هفتم از ناراحتی شکایت می …. به بازوي پسرك تلقیح کردم ، مایه را1796مه  14در تاریخ 

روز بعد حالش کامال  …. نهم دستخوش تب و لرز شد، اشتهایش را از دست داد و سردرد مختصري عارضش گشت

خوش آن آنگاه به منظور حصول اطمینان از اینکه آن پسرك که بعد از تلقیح مایۀ آبلۀ گاوي دست …. خوب بود

عوارض مختصر گشته بود، آیا درمقابل شیوع و واگیري آبله نیز مصونیت یافته است یا خیر، روز اول ژوئیه با مایۀ آبله 

که چند لحظه قبل از تلقیح از یک تاول آبله از بدن یک ) در زبان التین به معناي آبله است Variola(یا واریولوس 

 …. گونه بیماري ظاهر نشد آثار هیچ ….یگر مورد تلقیح قرار گرفتشخص مبتال گرفته شده بود، پسرك بار د

اي در وجود وي مشهود  گونه عارضه اي مورد تلقیح واقع شد ولی هیچ چندین ماه بعد همین پسرك باز با مادة آبله

  .نشد

ته و جملگی با جنر به دنبال انتشار آن رساله، از بیست و دو مورد دیگر از تلقیحاتی که به همان روش معمول داش

زنده مورد یک نوع تشریح قرارداده  جمعی او را، به عنوان آنکه انسانی را زنده. توفیق کامل مواجه شده بود یاد کرد

است، به باد اعتراض و سرزنش گرفتند، یک بار که صغیري را که تن به آزمایش داده بود مورد استفاده قرار داد، 

اي از گل سرخ با دستهاي خود براي آن پسر خردسال کفاره  دادن باغچه کوشید تا با ساختن یک کلبه و ترتیب

لیره براي جنر تصویب کرد تا روش  30‘000پارلمنت انگلستان اعتباري به مبلغ  1807و  1802درسالهاي . بپردازد

باً از سراسر در طول قرن نوزدهم، بیماري آبله تقری. کوبی آبله را بهبود بخشد و در سراسر کشور گسترش دهد مایه

رفته . افتاد در اشخاص تلقیح نشده بود کن شد و هر آینه موردي هم مشهود می اروپا و امریکا رخت بربست و ریشه
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شناسی در برابر ابتالي به  رفته استفاده از تلقیح براي جلوگیري از سایر بیماریها نیز معمول شد؛ و دانش جدید ایمنی

در زمینۀ پزشکی و گسترش بهداشت عمومی، سالمتی را به جوامع جدید عطا  بیماریها همراه با پیشرفتهاي دیگر

  .اگر آثار فقر، ثمرات جهل، گرسنگی، و پیدایش بیماریهاي جدید بگذارد -کرد

  

  

  فصل نوزدهم

  فلسفه در انگلستان

آن علوم  که مراد از» فلسفۀ طبیعی«. علم بر فلسفه چندان نفوذي نداشت 1815تا  1789در بریتانیاي سالهاي 

صدر تلفیق شود، و حتی مفهوم تکامل نیز قابل  توانست با یک االهیات عاري از تعصب و همراه با سعۀ طبیعی بود می

جامعه که، با  طبقۀ باالي. ي تکامل تلقی کرد»آیونها«آفرینش را به عنوان » روز«توجیه بود، بدین ترتیب که شش 

هاي جدید  بروز انقالب فرانسه، دورة مباحثاتشان با ولتر و اصحاب دایرةالمعارف به پایان رسیده بود، نسبت به اندیشه

اي  افراد این طبقه عبادت هفته. انگاشت حالت عدم اعتمادي یافته بود و آن را چون بیماري واگیر دوران جوانی می

کردند، واز  اي تلقی می گذاري خردمندانه ظم اجتماعی و ثبات سیاسی، چون سرمایهیک بار در کلیسا را براي حفظ ن

البته شماري از . یابد وزیر فرصت حضور در کلیسا را نمی دادند که چرا ویلیام پیت نخست این بابت شکایت سر می

فان نزد عامه به زهد و نگریستند ولی همین اسق اسقفان نیز بودند که در خلوت به همۀ بساط کلیسا با نظر شک می

، دو نغمۀ مخالف آن تضاد را 1794در همان سال . با وجود این، تضاد و مبارزه ادامه داشت. پارسایی شهرت داشتند

تامس پین در کتاب خود به نام عصرخرد و ویلیام پیلی در اثر خویش تحت عنوان نظري در دالیل : اعالم داشت

  .سازد ي این دو کتاب، نبض و طبع آن دوره را بر ما روشن میصحت دین مسیح نگاهی زودگذر بر محتوا

I  -  تام پین دربارة مسیحیت

نامیدند، فردي انگلیسی بود که در شهرتتفرد واقع در  پین، آن چنانکه ساکنان دو قارة اروپا و امریکا او را می» تام«

اً، بنا به توصیۀ بنجمین فرانکلین، در سال اي کویکر به دنیا آمد؛ ولی بعد در خانواده 1737ایالت نورفک به سال 

جورج واشینگتن، رسالۀ پین را به نام . به امریکا مهاجرت کرد و در انقالب امریکا سهم فعالی برعهده گرفت1774

در مغز بسیاري از مردم تغییري شگرف «انتشار یافت با این توصیف ستود  1776عقل سلیم که در ژانویۀ سال 

ر طول جنگهاي استقالل، به عنوان آجودان مخصوص ژنرال نثنیل گرین سلسله مقاالتی تحت د. »پدیدآورده است

یکی از . عنوان کلی بحران منتشر ساخت تا بدان وسیله روحیۀ ارتش شورشی و بسیاري از شهروندان را تقویت کند

زند، و آنان را  محک می اي است که روح مردان را این زمانه«: شد ها با این جملۀ معروف آغاز می همین مقاله

قسمت اعظم زندگی وي در اروپا گذشت و طی آن مدت، هم در فرانسه وهم در  1802تا  1787از » .آزماید می

پین به تبدیل  ما شاهد آن هستیم که وقتی تامس. کرد انگلستان، براي پیشبرد اهداف انقالب فرانسه مجاهدت می

بلد، رأي موافق داد دست به کار بسیار خطرناکی زد، زیرا نزدیک بود  حکم مجازات لویی شانزدهم از اعدام به نفی

، ظاهراً براثر تحریک روبسپیر، کنوانسیون تصویب کرد که جملگی 1793در دسامبر سال . سرخودش را بر باد دهد

تامس  وقتی. پین  این خارجیان فقط دو نفر بودند آناکارسیس کلوتس وتامس. خارجیان از عضویت آن اخراج شوند

پین متوجه شد که امکان دارد بازداشت شود، باشتابی هر چه تمامتر قسمت اول کتاب عصر خرد را نوشت و انتشار 

این اثر را : به همشهریانم در ایاالت متحد امریکا :نسخۀ دستنویس آن اثر را با این تقدیم نامچه به امریکا فرستاد. داد

شما این بزرگواري را در حق من مبذول . ل عقاید من دربارة مذهب استاین اثر شام. سپارم به کنف حمایت شما می
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ناپذیر از حقوق هر انسان دربارة  خواهید داشت که به یاد بیاورید من همیشه با اصرار و حرارت و پیگیري خستگی

حقی را  ام، هرقدر هم آن عقیده با عقیدة خودم مباینت داشته باشد، کسی که چنین عقیدة خودش پشتیبانی کرده

سازد زیرا که حق تغییر آن عقیده را  کند خویشتن را اسیر و بندة عقیدة خود در زمان حال می براي دیگري انکار می

  .از خویشتن نیز سلب کرده است

ام و اطمینان دارم در  مؤثرترین و نافذترین حربه علیه هرگونه اشتباه، خرد است و من هرگز حربۀ دیگري به کار نبرده

  .مند و صمیمی شما دوست وهمشهري عالقه. یز به حربۀ دیگري متوسل نخواهم شدآینده ن

  تامس پین

  1794ژانویۀ  27پاریس، 

نه براي آنکه مذهب را ویران سازد بلکه : در آغاز کتاب، پین به نحوي نامنتظر شرح داده چرا آن کتاب را نوشته است

براي آنکه مبادا «نظام اجتماعی شود، یا به گفتۀ خودش  لبخاطر آنکه مبادا تباهی صور غیرعقالنی آن موجب تزلز

درآن برهم ریختگی کلی ناشی از خرافات برخاسته از نظامهاي تصنعی حکومت و االهیات ساختگی وغیر واقعی، از 

و سپس با لحنی اطمینانبخش . »اخالق غافل بمانیم واز یاد بشریت و از آن االهیاتی که واقعیت دارد فارغ شویم

.افزاید من به یک خدا معتقدم ونه بیشتر، امیدوارم که بعد از زندگی این دنیا، سعادت نصیب شود می

من به آن کیشی که درکنیسۀ یهودیان،  :کشد را برمی آکمیرود ناگهان تیغ  ولی وقتی اندکی در کتاب جلوترمی

شود معتقد  شناسم تبلیغ می رومی، مساجد ترکان، کلیساي پروتستان یا هر کلیساي دیگري که میکلیساي کاتولیک 

به نظر من چیزي جز اختراع و ابداع افراد بشري  …همۀ نهادهاي ملی کلیساها. ذهن من کلیساي من است. نیستم

ی و اسارت بکشانند، و قدرت و اند تا بشر را به وحشت دچار سازند، به بندگ این نهادها برپا داشته شده. نیست

  . سودجویی را در انحصار برپا کنندگان آن نهادها در آورند

آن اخالقی را که وي «و » آدمی با فضیلت و مهربان و شفیق بود«کرد به خاطرآنکه  تامس پین، مسیح را تحسین می

ولی این داستان که خدا پدر . »داد بر نیکخواهی و خیراندیشی محض استوار بود کرد ودر عمل نشان می موعظه می

  .مسیح است چیزي جز رنگ و جلوة دیگري از اسطورة مقبول بین کافران و مشرکان دوران کهن نیست

اي که در دوران اساطیري شرك وجود داشتند بدین صفت مشهور بودند که فرزندان  العاده تقریباً جملگی مردان فوق

طبق روایات همان . ی مطلبی حاکی از اعتقاد مقبول همگان بودمجامعت خدایان با زنان زمین …خدایان هستند

بنا براین، این داستان، هیچ نکتۀ بدیع، شگفتیزاي، یا . معتقدان اساطیري، یوپیتر با صدها زن همبستر شده بود

با ] .که بر طبق آن مسیح فرزند خداوند تلقی گردد[آمیخته با وقاحت و زشتی نداشت؛ بلکه، برعکس، چنین داستانی 

و فقط همان مردم بودند که چنین داستانی را  …عقایدي که در آن زمان بین مشرکان رواج داشت، هماهنگ بود

یهودیان که در عقیده به یک خداي یکتا و نه بیشتر راسخ بودند و همیشه اساطیر مشرکان را مردود . داشتند باور می

  . دشمردند، هرگز براي این داستان اعتباري قائل نگشتن می

پین، اساطیر مسیحیت صرفاً همان اساطیر دوران شرك بود که سرانجام به  بر پایۀ این استدالل، در نظر تامس

  .شد اي دیگر نمودار می جلوه

مسئلۀ تثلیث یا سه گانگی خداوند که پس از آن رواج یافت چیزي نبود جز آنکه تعداد و کثرت خدایان را که در 

زیرا تا قبل از آن، طبق اساطیر کلیۀ اقوام ومللی که به خداي یکتا . بود تقلیل دهدهاي پیشین مورد اعتقاد  دوره

پیکره و تمثال مریم جانشین پیکرة دیانا در معبد افسوس . رسید هزار می معتقد نبودند، شمار خدایان به بیست تا سی

معتقدان به اساطیر براي هر . ن دادبه مرتبۀ خدایی رساندن قهرمانان نیز جاي خود را به قانونی شناختن قدیسی. شد

کلیسا همانقدر انباشته . چیزخدایی داشتند؛ به همین نهج هم پیروان مسیحیت براي هرچیز، قدیسی پرداخته بودند
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پرستی اساطیري  تئوري مسیحیت چیزي کمتراز بت …خدایان اساطیري  از این قدیسین بود که بانتئون سرشار از

لبی جدید درآمده تا به کار خواهندگان قدرت و سودجویی بهتر بیاید؛ فقط بر عهدة عقل کهن ندارد ولی به رنگ و قا

.وفلسفه است که این حیلۀ دوزیستی را برمال سازد

اي براي پرداختن به تمثیالت و  آنگاه پین نورافکن عقل خویش را بر سفر پیدایش افکند و چون چندان حوصله

او نیز، نظیر میلتن، مجذوب و فریفتۀ . که از شیطان ستاند به باد حمله گرفتپذیرفتن آنها نداشت، حوا و سیبی را 

دید که چون در  اي را می پین در وجود شیطان، فرشته تامس. شیطان، نخستین و سرآمد جملگی عصیانگران، گشت

بد دستخوش رنج و صدد پایین کشانیدن سلطانی از تخت برآمده بود به اعماق دوزخ فروافتاده بود تا در آنجا براي ا

رسد که همین شیطان توانسته بود گاه به گاه از آن اخگرهاي  با همۀ این احوال، چنین به نظر می. عقوبت باشد

ناشدنی بگریزد، زیرا توانسته بود به باغ عدن راه یابد و به نحو بدیعی درصدد اغوا برآید؛ توانسته بود معرفت را  خاموش

پین از این نکته در شگفت بود که اساطیر مسیحیت براي  تامس. وعده بدهد مسیحو نیمی از جهان را به  حوابه 

داوند قادر متعال را وادار شیطان مقام واال و پرافتخاري قائل شده است زیرا، طبق این اساطیر، شیطان توانست خ

سازد پسرش را به یهودیه بفرستد تا به صلیب کشیده شود و از این طریق دست کم توجه نیمی از ساکنان کرة ارض 

رغم آن به صلیب کشیده شدن مسیح،  را که ظاهراً عاشق شیطان بودند به سوي خویش معطوف گرداند و علی

  .راند ومیلیونها تن بنده و خدمتگزاردر همان کیش مسیحی دارد می شیطان هنوز بر همۀ قلمرو غیرمسیحی حکومت

گفت که همۀ این اساطیر رسماً از زبان خود باریتعالی و از طریق یک دسته کاتبان از  پین شکاك و دیرباور می تامس

ت مناسب انگاش پین همۀ اینها را چون داستانهایی می تامس. موسی گرفته تابولس حواري به دست ما رسیده است

حال کودکان و جهت سرگرم داشتن آنان یا آدمهاي بالغی که بیش از آن درغم نان و آب و بیماري و فنا بودند که 

پین براي ارواح واالتر و  تامس. هاي پرنوید عرضه شده به آنان توسط عالمان االهی را مورد چون و چرا قرار دهند سفته

  .به قالب انسان باشد بلکه به عنوان جوهرزندگی در کائنات انگاشته شود داشت که نه نیرومندتر، خدایی را عرضه می

آفرینش با زبانی . تواند از اتحاد برخوردار شود ها و ادراکات ما از خداوند می فقط در آفرینش است که جملگی اندیشه

ند براي انسان و همین کلمۀ خداوندهمۀ آن چیزي را که دانستنش از خداو …گوید؛  جهانی و فراگیر سخن می

  .سازد ضروري باشد آشکارمی

آیا ما . توانیم در عظمت آفرینش شاهد این قدرت باشیم خواهیم دربارة قدرت خداوند بیندیشیم؟ ما می آیا ما می

توانیم با نظاره در نظم تغییرناپذیري که بر همۀ این کل  خواهیم دربارة خردمندي خداوند بیندیشیم؟ ما می می

خواهیم دربارة بخشندگی وکرم خداوند بیندیشیم؟ ما  آیا می. کم است معرف به این خردمندي شویمناکردنی حا درك

خواهیم  آیا می. توانیم با نگریستن به غنا و فراوانی که زمین را پوشانیده است شاهد این بخشندگی و کرم باشیم می

این واقیعت که خداوند آن غنا وفراوانی را حتی از توانیم با نظاره در  دربارة بخشایش و رأفت خداوند بیندیشیم؟ ما می

الغرض، آیا ما . دارد، شاهد بخشایش و رأفتش باشیم آورند، دریغ نمی کسانی که شکر نعمتش را به جاي نمی

بلکه شایسته است  …کاوش کنیم » کتاب مقدس«خواهیم بدانیم خدا چیست؟ براي این کار الزم نیست در  می

.معرض امعان نظر و تفکر قرار دهیمرا در » کتاب آفرینش«

در تاریخ چهارم نوامبر . در زندان به سر برد 1794ژوئیۀ  27تا سقوط روبسپیر در  1793دسامبر  28پین از  تامس

کنوانسیون براي آنکه تا حدي که در قدرتش بود بیعدالتی را که در حق من رفته بود جبران کند، به اتفاق « 1794

آنگاه در زمانی که اضطراب » .و من هم آن دعوت را پذیرفتم …از من دعوت کرد به آن بازگردم آراء و به طور علنی 

سراسر آن مصروف . پین، بخش دوم کتاب عصرخرد را نوشت جا غلبه داشت، تامس العمل ترمیدوریها برهمه عکس

و بیشتر این کسان، در  - وينقدي سرسختانه از کتاب مقدس بود که بر حاصل مطالعات فاضالنۀ کسان دیگر، قبل از 
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هم در انگلستان و هم در امریکا، اظهارات جدي و حاکی از . افزود در این باره، چیز زیادي نمی -زمرة روحانیون بودند

صمیمیت وي مبنی بر اعتقاد به خداوند یکتا، در نتیجۀ انکار پرهیجان وي از کتاب مقدس که براي مردم عزیز 

پین خود را هم در کشور  دولتها با ارزش و مغتنم بود، ناپدید مانده بود؛ وبدین سان، تامسنمود و براي حکومتها و  می

وقتی به سال . حرمت یافت اعتبار و بی زادگاهش و هم در سرزمینی که براي خویش چون وطن دوم برگزیده بود بی

خشیدن ملکی به مساحت این شهر چندي قبل خدمات وي را به مردم امریکا، با ب(به نیویورك بازگشت  1802

با استقبال سردي مواجه شد و فقط دوستی آمیخته با صداقت و .) سیصد ایکر به وي در نیورشل، قدر شناخته بود

هفت سال پایانی عمر وي با روي آوردن و اعتیاد به . اي او را تسلی بخشید وفاداري جفرسن بود که تا اندازه

ده سال بعد ویلیام کابت . در نیویورك در گذشت 1809نجام در سال هاي الکلی تاریک و تباه گشت؛ سرا نوشابه

ناپذیر و دلسرد ناشدنی وي که در  در انگلستان، روحیۀ آشتی. پین را به انگلستان انتقال داد استخوانهاي تامس

اصالحات  داري ایفا کرد که سرانجام منجر به تصویب قانون کتابهایش متجلی شده بود، نقش مهمی در مبارزات دامنه

  .در آن کشور شد 1832سال 

پین به جاي آنکه مردي ملحد ومنکر خدا باشد فردي خداپرست بود که تنها به پیغمبران و سایر مسائل  گرچه تامس

کردند که خداپرستی وي فقط سرپوش  می دیانت اعتقادي نداشت، بسیاري از معتقدان به مسیحیت چنین احساس

ویرماث در کتاب  - ویلیام پیلی، کشیش بخش بیشاپ. پوشانید به یک خداي شخصی میاي بود که انکارش را  مؤدبانه

مقارن انتشار قسمت اول عصرخرد [ 1794خود به نام نظري در دالیل صحت دین مسیح که در همان سال 

اب منتشر گشت از ایمان خود نسبت به مسیحیت با چنان فصاحتی دفاع کرد که مطالعه و آشنایی با کت] پین تامس

از آن کتاب مشهورتر، . شد یکی از شرایط ضروري پذیرفته شدن در دانشگاه کیمبریج شناخته می 1900وي تا سال 

نویسنده در این کتاب کوشیده بود این .انتشار یافت 1802کتاب دیگرش تحت عنوان االهیات طبیعی بود که در سال 

وراي فهم بشر وجود دارد و براي اثبات این نکته نیز از نکته را به اثبات برساند که یک معرفت و هوشیاري اعلی و 

کرد که اگر  پیلی چنین استدالل می. خود علوم مدد گرفته بود که شواهد و قرائنی از طرح و ساخت طبیعت بود

مردي که هرگز در عمرش ساعت ندیده باشد، بر ساعتی دست یابد وساز و کار آن را مورد بررسی قراردهد آیا این امر 

مسلم نخواهد دانست که موجودي هوشیار و زیرك آن ساعت را طراحی کرده و ساخته است؟ ولی آیا در طبیعت  را

گیرد که مبین تنظیم و آرایش وسایل براي هدفی مطلوب و مورد نظر باشد؟ در یک سو  صدها عمل انجام نمی

ساز و کار مناسبی  …و در سوي دیگر،  …دارد؛  بینیم که قدرتی هوشیار نظام کائنات و ستارگان را استوار می می

هر یک از موجودات طبیعی سازمان یافته در تهیه و  ….کند براي بستن و گشودن تارهاي پرمرغ زرین پر تعبیه می

شود شاهدي بارز بردقت و توجه از جانب خالق است و چنان تهیه و  تدارکاتی که براي تغذیه وزادوولد آن فراهم می

  . قصد تأمین همان منظورهاستتدارکی، آشکارا به 

نیمی از جمعیت باسواد انگلستان شروع به بحث و تبادل نظر دربارة کتابهاي پیلی کرد؛ و شاهد مناظرة پرشوري در 

کتاب االهیات طبیعی مدتها مورد . کسیک شد که بین کولریج، وردزورث و هزلیت دربارة آن کتابها در گرفته بود

ین قبل از آنکه بتواند نظریۀ خود را که رقیب و نقطۀ مقابل دیدگاه پیلی محسوب توجه بود، و شخص چارلز دارو

فرمولی که بر اساس آن تعدیل و تطبیق اندامها براي  - شد در قالب فرمولی عرضه دارد، آن را بدقت مطالعه کرد  می

ویلیام پیلی، یک یک قرن بعد از . پذیرد تحقق بخشیدن به هدفهاي مطلوب از طریق انتخاب طبیعی صورت می

استدالل مربوط به اثبات ) 1906(فیلسوف نامدار فرانسوي به نام هانري برگسون در کتاب خود به نام تطور خالق 

مناظره و جدل در این باره . صانع با تمسک به طرح و نظام عالم خلقت را، با عبارات جدیدتر و فصیحتري عرضه کرد

  .همچنان ادامه دارد
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II -  رة عدالتگادوین دربا  

با نفوذترین فیلسوف انگلیسی  که امروزه نامش کامال به فراموشی سپرده شده است) 1836 - 1756(ویلیام گادوین 

هیچ اثري در زمان ما به اندازة کتاب مشهور «: نوشت 1823ویلیام هزلیت در سال . رفت عصر خویش به شمار می

در » .و تفکر فلسفی مردم این کشور ضربه وارد نیاورده است تفحص در اصول عدالت سیاسی اثر ویلیام گادوین بر مغز

کتابهاي شیمی خود را به دور افکن ورسالۀ در بیان ضرورت اثر «همین اوان وردزورث به یک دانشجوي جوان گفت 

و خود گادوین در دوران سالخوردگی، آن زمان که دربارة حقانیت نظرهاي خویش دستخوش » گادوین را مطالعه کن

هایش توسط دامادش، شلی، برفراز بالهاي شعرو آواز به پرواز درآمده است و به  ده بود، دریافت که اندیشهشک ش

اگر براي هرنسخه از کتابهایش به گاه انتشار نخستین قیمت گزافی تعیین نکرده بود چه بسا به . یابد جا راه می همه

.شد خاطر مطالب آن گرفتار زندان می

گري  هاي مؤمن ومعتقد به تقدیر و خواست ازلی بودند و این اعتقاد در گادوین به جبري لوینیستوالدین گادوین از کا

شد که  کرد و خود وي نیزبراي آن تربیت می پدرش کشیشی بود که از کلیساي رسمی انگلستان تبعیت نمی. بدل شد

زمانی که در . گرم بودبه سلک و اعظان درآید وچندي هم در کسوت کشیشی در شهرهاي مختلف به خدمت سر

همین سمت در شهر ستوومارکت به کار مشغول بود، توسط یک جمهوریخواه جوان با افکار فالسفۀ فرانسوي آشنایی 

تحت تأثیر افکار هولباخ به الحاد گرایید، گرچه در سالهاي بعد با . یافت و همین آشنایی ایمان او را دگرگون ساخت

از هلوسیوس این اعتقاد را فرا گرفت که . د در کتاب حجیم خویش منظور داشتلطف وظرافت جایی نیز براي خداون

ژاك روسو نیز این فکررا پذیرفت - از ژان. اي مطلوب و درحد کمال پدید آورد توان جامعه به یاري آموزش و خرد می

ز و مقتدر در همۀ امور که انسان فطرتاً نیک است؛ ولی آنارشیسم فلسفی را بر این اندیشۀ روسو که باید دولت متمرک

پس از آن از کسوت کشیشان به درآمد و برآن شد که نانش را از راه قلم به دست . دخالت داشته باشد، ترجیح داد

به لرد ستنپ و تامس هولکرافت پیوست و با آنان باشگاه انقالبیون را به راه انداخت، ولی قسمت اعظم وقت و . آورد

 1793کرد که کاري بس دشوار بود و سرانجام در سال  العه و نوشتن آثاري میتالش خویش را مجدانه مصروف مط

در سی وهفت سالگی مهمترین اثر دوران خویش را، از نظر دربرداشتن افکاري دربارة اصالحات اساسی اجتماعی، 

  .انتشار داد

این . و نیکبختی نهاد گادوین بر کتاب مهم خود عنوان تفحص در اصول عدالت سیاسی و اثر آن در تقواي عمومی

شد  کتاب که ظاهراً دربارة حکومت بود، تقریباً جملگی مسائل فلسفی را از ادراك و مشاهده تا علم سیاست شامل می

هاي مربوط به بهشت و دوزخ را به عنوان تمهیدها  او افسانه. و فقط در آن از مقولۀ آفریدگارسخنی به میان نیامده بود

شمرد، زیرا به  انگاشت و آنها را خوار می برانگیختن و تقویت روحیۀ فرمانبرداري در مردم می هایی آشکار براي و حیله

  . شد زعم او، از آن طریق، حکومت کسانی که زمام قدرت را در دست داشتند آسان می

رفتند  میپذیرفتند ولی وقتی به خلوت  او کشیشانی را که به قید سوگند، سی ونه مادة مذهب رسمی انگلستان را می

دانست و در مورد نفس اراده نیز چنانچه  گادوین ارادة آزاد را مردود می. شناخت شمردند محکوم می آن را مردود می

در نظر او، اراده صرفاً یک تعبیر . شد همین نظر را داشت از آن به استعداد و قدرت مشخص و مستقلی تعبیر می

از آنجا که اعمال ما تحت تأثیر وراثت، . ها، حاالت یا امیال بود انگیزه مجرد براي بیان پاسخ وتأثر آگاهانه در برابر

گیرد، باید خطاهاي دیگران را، بدون آنکه دستخوش خشم شویم یا به فکر  تجربیات فردي و مقتضیات حال انجام می

نیم که هدف آن تالفی بیفتیم، با آرامش تلقی کنیم؛ و ضرورت دارد که نظام کیفري جامعۀ خود را طوري اصالح ک

با همۀ این احوال الزم است که از تشویق وسرزنش و . به جاي تنبیه کردن، هدایت و سالم سازي خطاکاران باشد
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اي در آینده باز دستخوش وسوسۀ گناه و خطا  اي بهره جوییم تا اگر خطاکار هدایت شده تنبیه توأماً به عنوان وسیله

.ا زنهار دهد و از ارتکاب مجدد خطا باز داردشود، خاطرة به کار بردن آن وسیله، او ر

چه چیزرا باید بستاییم و چه چیز را نکوهش کنیم؟ آنچه از نظر اخالقی نیک یابد است؟ و اما نیک چیست؟ گادوین 

کرد که خوشبختی فردي  نیک را چنان امري توصیف می) 1789(و بنتم ) 1758(به پیروي از افکارهلوسیوس 

کند و افزایش دهد؛ و از خوشبختی نیز آن حالتی را مقصود داشت که لذت و آرامش استوار و  جمعی را تأمین ودسته

پرستی و اینکه غایت مقصود لذت بردن از  این فلسفۀ اخالقی، برنفس. پیوستۀبدن، ذهن، واحساس را توأماً فراهم آورد

همچنین این . شمارد هاي نفسانی میزندگی است استوار نیست، زیرا لذتهاي عقالنی و معنوي را فراتر از خواهش

شماردکه فرد جزوي از اجتماع است؛  فلسفه بر پایۀ خودپرستی و خودخواهی قرار ندارد، زیرا این اصل را مسلم می

نیکی و اصالح جامعه مستلزم تأمین امنیت و فراغت خاطر هر یک از افراد تشکیل دهندة آن جامعه است؛ و از میان 

آن یک در واالترین مقام جاي دارد که یک فرد بتواند از تأمین خوشبختی همنوعانش عاید  جملۀ خوشیها و لذتها،

شود که اعمالی مبتنی بر خیرخواهی و نوعدوستی از ناحیۀ ما صادر شود و  غرائز اجتماعی موجب می. خویشتن سازد

از ارضاي نفس یا ارضاي فهم و  تواند لذتی نصیبمان سازد که بسی پایاتر و ژرفتر از شادیهاي حاصل این اعمال می

اخالق، یا «. مهربان بودن یعنی خوشبخت بودن، و نامهربان بودن به معناي با بدبختی قرین بودن است. خردمان باشد

شود و  علم فراهم سازي موجبات خوشبختی بشري، عبارت از اصولی است که موجب پیوستگی افراد با همنوعان می

دارد رفتار خود را بر اساس سرمشقی قرار دهیم  اي است که ما را وامی شده کامال حساب هاي نیز عبارت از آن انگیزه

بنابراین، عدالت عبارت از تنظیم رفتار فردي و گروهی » .که نفع و صالح همگان را به نیکوترین وجهی تأمین کند

هدف آنی و ضروري تأسیس «. آوردسان که براي باالترین تعداد مردم، بزرگترین پایۀ خوشبختی را فراهم   است بدان

خواهد از باالترین حد آزادي که با امنیت  از آنجا که فرد می» .حکومت این است که امنیت فرد و جامعه را تأمین کند

جمعی  او مطابقت پیدا کند برخوردار باشد، مطلوبترین وضع براي ابناء بشر آن خواهد بود که امنیت عمومی و دسته

گیریم که هیچ نوع نیازي  رو نتیجه می و از این» .تجاوز به استقالل فردي، برقرار نگاه داشته شودبا کمترین تخطی و 

به مقررات و ضمانتهاي اجرایی از جانب حکومت یا مذهب در امر ازدواج نیست و فقط توافق دوجانبۀ دو آدم بالغ که 

ی خواهد بود؛ و چنین اتحاد و اشتراك در گذاري کنند، کاف خواهد با یکدیگر زندگی مشترکی را پایه دلشان می

این نکتۀ آخرین، به خصوص شلی را بیش از . (زندگی دو نفر باید به میل هریک از دوطرف نیز قابل برهم زدن باشد

به نظر او شکل یا نظریۀ حکومت هرچه باشد، در عمل . آمد گادوین از حکومت و دولت خوشش نمی.) همه خوش آمد

کاران را، که  او این ادعا و جدل محافظه. شود که تسلط اقلیت را بر اکثریت میسر سازد سیس میفقط به آن منظور تأ

هاي مردم به طور ارثی و مادرزادي فرومایه و پست هستند و بالقوه در زمرة جانیان و مجرمان قرار  گفتند توده می

گادوین نیز . شمرد فرمانروائی کرد، مردود می دارند و بنابراین باید به کمک افسانه، اسطوره، وحشت یا قدرت بر آنها

نظیر اوون معتقد بود که قسمت بیشتر آن پستیها و عقبماندگیها به علت کمبود امکان آموزش و پرورش، فرصتهاي 

دید که هر روز یک مجرم و خطاکار توانگر، از  او وقتی می. محدود و ناچیز، و عوامل نامساعد موجود در محیط است

گریزد، به  هاي قانونی یا برخورداري از نظر لطف مقامهاي قضایی، از کیفرجرم وخطا می به حیلهطریق توسل 

او یک سوسیالیست نبود؛ اصل مالکیت و میراث را قبول داشت، و با . خندید اعتقادتساوي همگان در برابر قانون می

کرد که اموال خصوصی باید به عنوان  أکید میاما بر این نکته ت. ورزید نظارت دولت در امر تولید و توزیع مخالفت می

با . سازد داد که تمرکز ثروت راه را براي انقالب هموار می و به همگان زنهار می. یک امانت ملی و عمومی تلقی شود

تا زمانی که منش و سیرت نوع بشر به «. داشت اي نسبت به انقالب ابراز نمی همۀ این احوال، گادوین، هیچ عالقه

آمیز براي  قهر نظام موجود، هرگونه کوشش خشونت  ، هرگونه براندازي آمیخته به»اصولی دگرگون نشود اي شیوه
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زیان آن براي رفاه «شود که  توزیع ثروت بر مبنایی جدید، موجب بروز یک آشفتگی و گسیختگی اجتماعی می

ها و  یک انقالب در اندیشه» «.ه استعمومی، بسی بیشتر از آن عدم برابري خواهد بود که قصد زدودن آن در بین بود

وتحقق این انقالب نیز نیازمند به مجاهدت و » .باورها، تنها وسیلۀ رسیدن به هدف توزیع عادالنۀ ثروت خواهد بود

  .مداومت در طریق تعمیم آموزش و پرورش به یاري مدارس و ادبیات خواهد بود

از طریق برپاسازي نظام مدارس دولتی نیز، در حد خود با وجود آنچه گفته شد، تعمیم آموزش و پرورش همگانی 

پرستی  شود، چنین ابزاري براي تقویت احساسات میهن خطایی خواهد بود؛ زیرا این مدارس که توسط دولت اداره می

دهد، و دولت  افراطی و کینه ونفرت نسبت به سایر ملل به کار گرفته خواهد شد که نتیجتاً مردم را به جنگ سوق می

بنابراین، . کند سازد که در افراد یک کشور حس اطاعت کورکورانه را تلقین می وسیعی مجهز می به وسیلۀ تبلیغاتی را

آموزان همیشه واقعیت امور گفته شود؛  امر آموزش و پرورش باید برعهدة بنیادهاي خصوصی نهاده شود؛ باید به دانش

خرد، یک اصل یا یک استعداد و قوة ذهنی مستقل نیست، و «. دو باید که آنان به تعقل و منطق آشنا شوند و خوگیرن

از نظر عملی، خرد صرفاً قیاس و ایجاد توازن بین احساسهاي . گونه تمایلی ندارد که ما را به عمل برانگیزد هیچ

آن چنان محاسبه شده است که رفتار ما بر اساس ارزش تطبیقی و قیاسی که براي هیجانات  …خرد . مختلف است

که از » اخالق چیزي جز محاسبۀ نتایج و آثار نیست«بدین تعبیر، » .شود تنظیم کند هاي مختلف قائل می انگیزهو 

توانیم  بنابراین ما از طریق بهبود و پیشرفت خردمان می«. گیرد شود در برمی جملۀ نتایج و آثاري که عاید جامعه می

رسیدن به آن جامعۀ مطلوب یا مدینۀ فاضله از  ».ی باشیمبه بهبود و پیشرفت شرایط اجتماعی خود امیدوار و متک

طریق آموزش و پرورش، راهی طوالنی و دشوار است، ولی انسان در پیمودن این راه تا کنون با کامیابیهایی قرین بوده 

هدف نهایی از پیمودن این . گونه محدودیت آشکاري براي پیشرفت بیشترش در این طریق، متصور نیست است و هیچ

اندیش گردد تا بتواند با آزادي و  راه، رساندن بشریت به آن مرحله است که به اندازة کافی آموزش یابد و عاقبت

یگر اي بسیار دور قرار دارد ولی براي چندین نسل د غایت مطلوبی است که در فاصله آنارشیسم. خردمندي رفتار کند

نیز به صورت غایت مطلوب باقی خواهد ماند، زیرا ذات و فطرت بشرتا مدتها ایجاب خواهد کرد که نوعی حکومت 

ما باید همچنان این امید را در دل بپرورانیم که در اعقاب بسی دور ولی منزه و مهذب ما، برخورداري از . برقرار باشد

  .اي بشود اعدههوشیاري و زیرکی، تابع آزادي آمیخته با نظم و ق

، 1794جوشید، زیرا در سال  اي غنی از نیروي تفکر و خردمندي می آید که در وجود گادوین سرچشمه چنین بر می

اي منتشر کرد که، به زعم بسیاري از  فقط یک سال بعد از انتشار اثر خطیرش که از آن یاد کردیم، کتاب تازه

داد  شد و عنوان آن ویلیام فرمانبردار بود و در آن نشان می ب میاي در آن عصر محسو العاده صاحبنظران، رمان فوق

نویسنده، بر این رمان . کند چگونه روح و منش حکومت و دولت، خود را بزور در هریک از شئون جامعه وارد می

وولستنکرافت ازدواج کرد ودخترش را که حاصل   با مري 1797وي در سال . زندگی عشقی خصوصی خود را افزود

ماجراي عشقی و خارج از علقۀ ازدواج بود و فنی ایملی نام داشت، به فرزندي خویش قبول کرد و با مري یکسال  یک

من در قدرت مغزي و عقالنی مري و سخاي نجیبانۀ «گفت  خودش می. در مصاحبتی خوش و الهامبخش به سر برد

  .نگریستم او در تمایالتش به دیدة تحسین می

براي پدیدآوردن آن خوشبختی که ما هر دو از آن برخوردار بودیم کافی به نظر  نرمخویی و مالطفت صرف،

  ایم، مري پس از زادن دختري که بعدها به نام مري همانطور که در صفحات پیشین این کتاب شاهد بوده» .رسید نمی

.گادوین شلی شناخته شده چشم از جهان فروبست

زنی که دختر او از شوهر اولش بعدها یکی از  -رمنت ازدواج کردکل ، گادوین با میسیز مري جین1801به سال 

گادوین و زن جدیدش، زندگی خود و فرزندانشان را که از همسران پیشین و فعلی خود داشتند . معشوقگان بایرن شد
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توان  ا، میاز جملۀ این کتابه. کردند و درآن کانون خانوادگی گردآورده بودند، از طریق طبع و انتشار کتاب تأمین می

العملی  گادوین در نتیجۀ عکس. انتشار یافت 1807از داستانهایی از شکسپیر اثر چارلز و مري لم نام برد که در سال 

او نیز از .که کولریج و وردزورث دردوستی خود با او نشان دادند در زندگی خویش دستخوش سختی و مرارت شد

لی دامادش که خود دستخوش مضیقۀ مالی بود به کمکش شتافت؛ ش. کاري دوران سالخوردگی برکنار نماند محافظه

، همان حکومتی که وي به عنوان یک عامل شر 1833و طنز تاریخ بار دیگر دربارة وي تکرار شد، زیرا در سال 

، با مستمري مناسبی» داري مالزم و مباشر وزیر خزانه«کرد، او را به عنوان  ناپذیر با آن مدارا می ضروري و اجتناب

  .از همین ممر تأمین شد) 1836(منصوب کرد؛ وزندگی گادوین تا سال مرگش 

III  - مالتوس و نظر وي دربارة جمعیت  

چاپ و انتشار کتاب تفحص در اصول عدالت سیاسی اثر گادوین موجب شد کتاب دیگري به چاپخانه سپرده شود که 

العمل غیر عادي  کتاب به چاپخانه در اثر عکس فرایند رسیدن نسخۀ دستنویس این. شهرتی بس افزونتر حاصل کرد

  .پسري در برابر فلسفۀ آزادیخواهانۀ پدرش صورت گرفت

یک موجود مهربان ولی با رفتاري عجیب و غریب بود و از دوستان نزدیک دیوید ) 1800متوفی سال (دنیل مالتوس

بدبینی دوست سویسی خود دربارة  او در شکاکیت دوست اسکاتلندي و. رفت ژاك روسو به شمار می - هیوم و ژان

کرد و امیدوار بود که این پسر یعنی  در تحصیالت قبل از دورة دانشگاه پسرش شخصاً نظارت می. تمدن سهیم بود

تامس دورة . یک فرد رادیکال پایبند قانون، نظیر خودش و گادوین، از کار درآید) 1834 - 1766(تامس مالتوس 

وقتی کتاب . در کسوت کشیش کلیساي انگلیان به کار پرداخت 1797رسانید و در سال دانشگاه کیمبریج را به پایان 

پدر نسبت به آن . هاي پرشوري داشتند معروف گادوین منتشر شد، پدر و پسر با یکدیگر دربارة محتویات آن مناظره

تامس بر این باور . نبود کتاب، نظري آمیخته با شوق و عالقه داشت در صورتیکه پسر در این نظر با پدرش همداستان

اي مکرر با یک واقعیت  شود به شیوه اي که در اثرپیروزي خرد حاصل می بود که این پندار بیهوده دربارة مدینۀ فاضله

: واقعیتی که چون کالم و لب مطلب در کتاب جامعه به این مضمون بیان شده است - شود اثر می بی ساده، خنثی و

چون باروري زمین محدود است و هیچ حد و مرزي براي  ».شوند میانش زیاد چون نعمت زیاده شود خورندگ«

که در نتیجۀ ازدواج در سنهاي (اشتهاي جنسی و جنون آساي مردان وجود ندارد، افزایش دهانهاي خواستار غذا 

یقیناً آن مواد غذایی ) شود ش مرگ ومیر نوزادان و سالخوردگان حاصل میپروا، و کاه نسبتاً پایین، زاد و ولد بی

پذیرفت؛ ولی از نیرو و استحکامی که در عرضه  گیري پسرش را نمی پدر تامس این نتیجه. اضافی را خواهد بلعید

است نظرهاي شد؛ و در نتیجه، از پسر خو گیري، از جانب پسر به کار رفته بود دستخوش تحسین می داشتن آن نتیجه

اي در  به صورت کتابی تحت عنوان رساله 1798تامس این کار را کرد و نتیجۀکارش در سال . باره بنگارد خودرا در آن

.گذارد انتشار یافت بیان اصل جمعیت، آنچنانکه بر پیشرفت آیندة جامعه اثر می

یید ومعارضۀ مؤلف واقع شده بود خواهی صریحی نسبت به دو نویسنده که خوشبینی آنان مورد تأ کتاب با پوزش

من برخی از  …توانم دربارة استعدادهاي مردانی نظیر گادوین و کوندورسه شکی داشته باشم  من نمی :شود شروع می

ام، و از دیدار  هاي آنان را دربارة اصالحپذیري انسان و جامعه، با مسرت فراوان خوانده تحقیقات نظري و حاصل اندیشه

از صمیم قلب آرزومندم چنین اصالح و . ام اند شادمان و خوشدل شده یبایی که ترسیم کردهتصویر جذاب و فر

شود،  ولی، در عین حال، دشواریهایی بزرگ و، تا آنجا که به فهم و درك من مربوط می. پیشرفتی صورت پذیرد

ام، و، همین  ت خود قرار دادهبیان همین دشواریها را اینک وجهۀ هم. بینم ناشدنی در سرراه آنان می دشواریهایی حل

شوم، بلکه  ام نه تنها شاد نمی دارم که از برشمردن این دشواریها به خاطر آنکه بر دوستانم پیروزي یافته جا، اظهار می

  .بخشد این است که دریابم روزي آن دشواریها به کلی از میان برداشته شده است آنچه به من شادي بیشتري می
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پذیرد میزان عرضۀ مواد  وي، در عین حال که می. اي ریاضی بیان دارد د نظر خود را به شیوهکوش آنگاه مالتوس می

در همان ) الی آخر 6به  5به  4به 3به  2به  1از (شود  غذایی، هر بیست وپنج سال به طور تصاعد حسابی افزوده می

 - براي هر زوج چهار فرزند باقی بماندو اگر در نظر بگیریم که  - حال، اگر جلو افزایش بیحساب جمعیت گرفته نشود

 16به  8به  4به 2به  1از (یابد  در این صورت جمعیت، هربیست وپنج سال به صورت تصاعد هندسی افزایش می

به  25ظرف دو قرن نسبت میزان جمعیت به وسایل امرار معاش «و اگر این نرخهاي افزایش تحقق یابد )  … 32به

سال، تفاوت این نسبت خارج از حد  2000رسد، و در  می 13به  4096ن نسبت به شود؛ بعد از سه قرن همی می 9

نشده این است که میزان زاد وولد با کنترلهایی مثبت و  و علت اینکه جمعیت به این سرعت افزوده. »خواهد شد

ا دالیل دیگر، عقب انداختن ازدواج به علت فقر ی: کنترلهاي منفی به صورت پیشگیري بوده. منفی محدود شده است

، شهوات غیرطبیعی و انحرافی )و منظور مالتوس از گناه، اعمال جنسی خارج از علقۀ ازدواج است(گناه 

. هاي متنوع جلوگیري از آبستنی در مقاربتهاي ناشی از امر از ازدوج یا خارج از آن و شیوه) همجنسبازي، لواط وغیره(

عیت را درحدي نگاه دارد که با عرضۀ مواد غذایی در حال توازن باقی زمانی که این کنترلهاي منفی نتواند میزان جم

: افتند اندازند و به جان کسانی که درحال زندگی هستند می بماند، طبیعت و تاریخ، کنترلهاي مثبت را به کار می

ر گذشتگان، کشتن کودکان نوزاد، بیماري، قحطی و جنگ؛ و این عوامل، با درد ورنج در نسبت میزان نوزادان به د

.آورند توازنی پدید می

نخست آنکه هیچ سودي ندارد که . آورد آوري به دست می انگیز نتایج شگفت مالتوس از این تجزیه و تحلیل مالل

بار  کنند و بیشتر بچه به دستمزد کارگران افزوده شود، زیرا اگر دستمزدها افزایش یابد، کارگران زودتر ازدواج می

شود و، در نتیجه، فقر همچنان پایدار  یابد، تعداد مصرف کنندگان غذا سریعتر اضافه می زایش میآورند، جمعیت اف می

به همین قیاس، سودي ندارد که نرخ مالیات ویژه به منظور کمک به بیکاران افزایش داده شود، زیرا این . ماند می

شود؛ و، بدین ترتیب، باز  تر می جمعیتهاي پر عمل موجب تشویق کارگران به تناسانی و بیکاري و تشکیل خانواده

شود که فروشندگان  شود؛ رقابت بین خریداران موجب می شمارة روزیخواران سریعتر از میزان مواد غذایی افزوده می

کشد که فقیران  ها و انبارهاي روبه کاهش خود را بیفزاید و زمان زیادي طول نمی بهاي مواد غذایی موجود در مغازه

  .گردند ستی گذشته باز میبه همان تنگد

آنارشیسم فلسفی » رؤیاي«براي آنکه نابودي نظریۀ امیدبخش گادوین تکمیل شود، مالتوس به بررسی و تأمل دربارة 

شود براي حفاظت و  هرکس ناگزیرمی«بنا برنظر مالتوس، اگر حکومت و دولت از بین برداشته شود . نیز پرداخت

، نظیرآنکه وقتی نظم و قانون از عهده تأمین امنیت »و خشونت متوسل شودحراست از انبار کوچک خود به قدرت 

خودخواهی «در چنین احوالی . هاي خود را محکم ببندیم و قفلی برآن بزنیم شویم درها و پنجره برنیاید، ما مجبور می

ها از وصلت و و در صورتی که همۀ قیود و محدودیت» .و تعارض و مشاجره پایدار خواهدماند …پیروز خواهدشد 

مجامعت برداشته شود، تولید مثل از تولید مواد غذایی سریعتر صورت خواهد گرفت، و در نتیجه، جمعیت بیش از 

حد، سهم هر فرد را از کاالها کاهش خواهد داد و آن مدینۀ فاضله در نتیجۀ رقابت نومیدانه، از هم خواهد پاشید، 

روزي فراگیر حاصل  ناپذیر و بدبختی و تیره در پایان، هرج ومرج اجتناب قیمتها و دستمزدها مدام باال خواهد رفت و،

آید حکومت و دولت برسرکار آید؛ مالکیت خصوصی باز مورد حمایت  آن زمان است که باز الزم می. خواهد شد

دیگر به  تاریخ بار. سرکوب کند گذاري تشویق شود؛ نیروهاي انتظامی خشونت فردي را قرارگیرد تا تولید و سرمایه

.شود هاي طبیعت بنا به فطرت و طبیعت آدمی توزیع می فرآورده: گردد فرمول سنتی خود بازمی

ها و درمانهاي پیشگیرانه  و این بار چاره. چندي بعد مالتوس رسالۀ خود را مورد تجدید نظر قرار داد، برحجم آن افزود

هاي  هایی که اگر مؤثر افتد ممکن است شیوه چارهرا به وضعی بس صریحتر و خشنتر از گذشته، مطرح کرد؛ یعنی 
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مالتوس در این مورد پیشنهاد کرد که کمک به بینوایان . آمیز طبیعت و تاریخ را غیرضروري سازد درمانی فاجعه

متوقف شود؛ در کار بخش خصوصی دخالتی صورت نگیرد؛ و به قانون و تقاضا مجال داده شود رابطۀ بین 

زودتر از سن (ازدواج در سنهاي پایین . نندگان وکارفرمایان و کارگران را تنظیم کندتولیدکنندگان و مصرف ک

وظیفۀ ما این است که قبل از فراهم آوردن «. اجازه داده نشود، تا، بدین ترتیب، میزان نوزادان کاهش یابد) معینی

ز همۀ اینها مهمتر، مردان باید ا» .اي روشن براي تأمین وسایل زندگی فرزندانمان، ازدواج نکنیم آمادگی و آتیه

حد فاصل بین سن بلوغ وزمان «. بیاموزند چگونه قبل و بعد از ازدواج، از نظر اخالق خود را مقید و پایبند نگاه دارند

گونه جلوگیري از آبستنی  شود هیچ ولی آن زمان که ازدواج عملی می» .ازدواج باید با عفاف کامل و مطلق توأم باشد

اي نداریم جز آنکه تن به کاهشهاي متناوب  اگر این تدابیر یا قواعد مشابهی رعایت نشود، چاره. یردنباید صورت گ

  .جمعیت اضافی، از طریق قحطی، بیماریهاي واگیر کشنده، یا جنگ بدهیم

ل گر شد و مورد قبو کار جامعۀ انگلستان چون وحی واالي ملکوتی جلوه رساله دربارة جمعیت در نظر عناصر محافظه

پارلمنت و کارفرمایان خاطري آسوده پیدا کردند تا برابر درخواستهاي آزادیخواهانی چون رابرت اوون، . قرار گرفت

. عرضه و تقاضا از طریق قانونی تعدیلهایی به عمل آورده شود، ایستادگی نشان دهند» قانونهاي«مبنی بر اینکه در 

اقداماتی که تا . تا قانون کمک به بینوایان را تمدید کند، پس گرفتاي را که به پارلمنت برده بود  ویلیام پیت الیحه

آن زمان توسط حکومت علیه رادیکالهاي انگلیسی صورت گرفته بود، با این اظهارنظر و مجاهدة مالتوس، که این 

اسفبار اساس و  کنند تا دستخوش فریب و پندارهاي بی گرد مدینۀ فاضله ارواح ساده را اغوا می فروشندگان دوره

صاحبان صنایع انگلستان در این باور خود راسختر شدند که . گر شد پذیر و مقرون به مصلحت جلوه شوند، توجیه

ریکاردو، . دستمزدهاي کم از نظر به وجود آوردن کارگران با انضباط و تقویت روحیۀ اطاعت، وسیلۀ مؤثري است

اکنون امکان آن بود که تقریباً همۀ . ساز نبود که چاره یا دانشی شناخت» علم ماللتبار«نظریۀ مالتوس را مبناي 

  .دستاوردهاي مصیبتبار انقالب صنعتی را به آسانی به زادوولد بیحساب طبقۀ فقیرجامعه نسبت داد

بیست سال طول کشید تا گادوین . در آغاز از رسالۀ مالتوس دستخوش وحشت و تزلزل شدند) لیبرالها(آزادیخواهان 

هم که کتابش به نام دربیان جمعیت، پاسخی به مالتوس  راي استداللهاي مالتوس تهیه کند وآنگاهتوانست پاسخی ب

، بیشتر صفحات آن تکرار امیدهاي نویسنده و شکایت از این بود که مالتوس دوستان و )1820(منتشر شد 

هزلیت در این میان استثنایی ویلیام . دسته به صورت مرتجعان در آورده است مندان پیشرفت و اصالح را دسته عالقه

انتشار داد، مالتوس، آن روحانی بیرحم را،  1824وي در کتاب خود به نام روح عصر که در سال . شد محسوب می

توان امید داشت که باروري نباتات بر  به زعم هزلیت، می. بانیش قلم خود، به شدیدترین وجهی، مورد حمله قرار داد

با یک . کند یابد و توسعه پیدا می نوع بشر افزایش می دانۀ غله به مراتب سریعتر از بنی یک«. باروري زنان پیشی گیرد

اي را بذرپاشی کرد و همان مزرعه، بذر مورد نیاز بیست مزرعۀ دیگر را  توان سراسر مزرعه گندم می) کیلو 40(بوشل 

.در پیش است» انقالبات سبز» «.فراهم خواهد آورد

اي از واقعیات ارائه دادند تا به یاري آن از بیم و هیبت نظر  بال این مقال را گرفتند، مجموعهنویسندگانی که بعداً دن

در اروپا، چین، و هند، جمعیت بعد از مالتوس از دوبرابر نیز بیشتر شده است و با وجود این مردم آن . مالتوس بکاهد

تا کنون، جمعیت چندین مرتبه، دو  1800از سال در ایاالت متحد امریکا . کنند سرزمینها بهتر از گذشته تغذیه می

برابر شده، با همۀ این احوال، و با آنکه به طور مرتب از شمار آدمیان مورد نیاز براي پرداختن به امر کشاورزي کاسته 

ه هاي کشاورزي نسبت به گذشته، از حد مورد نیاز تغذیۀ مردم بمراتب باالتر رفته است، تا بدان حد ک شده، فرآورده

برخالف نظرمالتوس، افزایش دستمزدها نه تنها میزان نوزادان . گذارد مقادیر معتنابهی مازاد براي صدور در اختیار می

کند کمبود بذر و  اي که اکنون در برابر بشرعرض اندام می مسئله. را افزایش نداده بلکه از میزان آن نیز کاسته است
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تن به انرژي غیرانسانی جهت گردانیدن چرخهاي مکانیسم کشاورزي و یاف  مزرعه نیست، بلکه فراهم آوردن و دست

  .باشد صنعت در روستاها و شهرها می

البته پاسخ واقعی به استداللهاي مالتوس را باید در جلوگیري از آبستنی، پذیرش این امر از نظر اخالقی و مذهبی، 

کاهش پیوستگی . تمام شدن کاربرد آن، جستجو کردگسترش آن به میزانی وسیعتر، و کارآیی و مؤثر بودن و ارزانتر 

اي قیود موجب آن شد که سدها و مرزهاي مخالف االهیون با  مردم به کلیسا و تعلیمات دینی و آزادشدن افکار از پاره

اي  انقالب صنعتی سبب شد که فرزندان بیشتر که تا آن زمان در مزرعه دستمایه. ، شکسته شود»نظارت بر والدت«

شدند، در شهرها بتدریج از نظر اقتصادي مایۀ دست وپاگیري به شمار روند؛ و این وضع در حالی پیش  میمحسوب 

هاي زیاد  شد، آموزش و پرورش کودکان متضمن هزینه ها بتدریج محدود می آمد که به کارگرفتن کودکان در کارخانه

بصیرت اندك اندك افزایش یافت تا بدان  هوشیاري و. گذاشت بود، وجمعیت شهرنشین رو به افزایش و ازدحام می

حتی . هاي پربچه قرین به مصلحت نیست پایه که زنان و مردان دریافتند که با تغییر اوضاع و احوال، داشتن خانواده

  جمعی نیاز داشته باشد، در پی آن است  جنگهاي جدید نیز بیش از آنکه به جوانان براي قربانی شدن و کشتار دسته

.اخترعات وابداعات فنی در مسابقه و رقابت انهدام مادي پیش افتد و برحریف پیروز شودکه از طریق 

داده شد که » مالتوزیان جدید«بدین ترتیب نظریات گادوین نتوانست پاسخ مالتوس را بدهد، بلکه این پاسخ از جانب

ت عنوان تصاویر و دالیلی فرانسیس پلیس کتابی تح 1832درسال . کردند از نظارت بر والدت سخت جانبداري می

نویسنده، این اصل مالتوس را پذیرفت که نرخ افزایش جمعیت بیشتر از نرخ افزایش . دربارة اصل جمعیت انتشار داد

دار شدن ضرورت دارد موافقت داشت ولی نه از آن راه که زمان  با این نظر نیز که خودداري از بچه. مواد غذایی است

که معتقد بود که باید وسایل ضد آبستنی را به عنوان جانشینی مشروع و سازگار با موازین ازدواج به تعویق افتد، بل

خود فرانسیس پلیس صاحب . (جمعی از طریق جنگ بپذیریم اخالقی در برابر باروري کور طبیعت و انهدام دسته

نۀ خودش چاپ شده بود در هایی را که به هزی وي جزوه!) پانزده فرزند شد که پنج تاي آنها در کودکی در گذشتند

ها از نظارت و والدت پشتیبانی و دفاع کرده بود؛ وي به این مبارزه تا زمان  در آن جزوه. سراسر لندن توزیع کرد

  .، ادامه داد1854مرگش، در هشتاد وسه سالگی به سال 

اي براي دایرة  الهمق 1824در سال . مالتوس آن قدر بزیست تا قاطعیت دالیل فرانسیس پلیس را شخصاً دریابد

المعارف بریتانیکا تهیه کرد که در آن تجدید نظري در نقطه نظرهاپیشین خود به عمل آورده بودند، بدین ترتیب که  

آور اعراض کرده و در عوض بر این نکته تأکید ورزیده بود که جمعیت بیش از اندازه،  از آن تناسبات ریاضی هراس

اي که به قلم خودش نوشته  چندین سال بعد، چارلز داروین در زندگینامه. د کردچون عاملی در تنازع بقا عمل خواه

، پانزده ماه بعد از آنکه تفحصات منظم و اصولی خود را آغاز کرده بودم، به عنوان 1838در اکتبر  :بود چنین گفت

ادة پذیرش و به حساب را خواندم؛ و چون در آن زمان ذهنم کامال آم» نظریۀ مالتوس دربارة جمعیت«تفنن، کتاب 

 - واین نکته را من در نتیجۀ مشاهدات طوالنی و پیگیر عادات جانداران ونباتات دریافته بودم …آوردن تنازع بقا بود 

ناگهان خواندن کتاب مالتوس این فکر را به مغزم رسوخ داد که در تحت چنین شرایطی، انواع مطلوب و قابل زیست 

نتیجۀ کلی چنین . مطلوب که آمادگی بقا در شرایط جدید را ندارند از بین خواهند رفتبرجاي خواهند ماند و انواع نا

اي دست یافته بودم که بتوانم بر  بدین ترتیب، سرانجام به چنان نظریه. تحولی، پدیدار گشتن انواع جدید خواهد بود

  .اساس آن به کارم ادامه دهم

، کتاب 1859قات و تفکرات بیشتري به عمل آمد، داروین در سالبدین سان، تقریباً بعد از یک نسل که طی آن تحقی

را » زنجیر بزرگ هستی«ها  زنجیر اندیشه. کتابی که نافذترین کتاب قرن نوزدهم بود - بنیاد انواع خود را انتشار داد

  .سازد آرایدو زیر بناي تاریخ تمدن را می می
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IV - گوید بنتم از قانون می

داشت و  اي عرضه می وین و مالتوس دشوارتر است، زیرا گادوین غایت مطلوبهاي فریبندهفهم سخن بنتم نسبت به گاد

دربارة اقتصاد، رباخواري، مذهب ) 1832 - 1748(مالتوس ترس و وحشتی جادو کننده، در حالی که جرمی بنتم 

اندیشیده و  -رسد که هیچ یک از این مقوالت چندان جذاب به نظر نمی - سودخواهی، قانون، عدالت وزندانها

اندازه تحصیلکرده  زیست؛ بی از آن گذشته، شخص وي آدمی بود که چون غولی در انزوا می. هایی نگاشته است رساله

خواست در همه  داد، گرچه می کرد؛ و کمتر چیزي انتشار می ناپذیر غورمی و با سواد و فاضل بود؛ دربارة مطالب تأمل

با همۀ این احوال . خروشید می - منطق و قانون - وصلت بین دو دیو بزرگ چیز تعدیل و اصالحی پدید آورد؛ و براي

اش پیوسته رو به افزایش بود، بردوران وي چیره گشت و سراسر   نفوذ و اثر وي که در طول زندگی هشتاد وچهار ساله

  .یک قرن را تحت تأثیر خود قرار داد

اند که این  گفته. ار تحصیل و مطالعه تقریباً خرد کردبنتم پسر یک وکیل دادگستري توانگر بود که او را در زیرب

پسردر سه سالگی از مطالعۀ دورة هشت جلدي تاریخ انگلستان اثرپل دو راپن فراغت یافته وبه فراگرفتن زبان التین 

ن این شیوة آموزش خفه کننده به یکی از شاگردان بنتم به نام جیمز میل سرایت کرد و او نیز ای. (آغاز کرده بود

در مدرسۀ وستمینستر، بنتم در پرداختن و سرودن اشعاري .) شیوه را در مورد پسرش، جان استوارت میل، به کاربرد

در دانشگاه آکسفرد، در رشتۀ منطق تخصص . به التین و یونانی، استعداد و پیشرفت چشمگیري از خود نشان داد

به تحصیل حقوق  لینکنزاینآنگاه در انجمن حقوقی . التحصیل شد یافت، و در پانزدهسالگی از آن دانشگاه فارغ

ولی آشفتگی کتابها و متون حقوقی خشم وي را برانگیخت تا بدان حد که مصمم شد به هر قیمتی که شده . پرداخت

، در پانزدهسالگی، سخنرانی 1763در دسامبر . سازدقانونشناسی و قانونگذاري را در انگلستان با منطق و نظم قرین 

آمیز که مجال چون وچرا به  آمیز سرویلیام بلکستن را دربارة قوانین انگلستان شنید و از آن بیانات مداهنه ستایش

توانست چیزي جز به تأخیر  دید نتیجۀ آن سخنان نمی داد، دستخوش حیرت و بیزاري شد، زیرا می هیچکس نمی

از آن زمان تا موقع مرگش، بنتم فقط در این اندیشه بود که چگونه . الحات در نظام قضایی کشور باشدانداختن اص

آیا من «او از خود چنین پرسید . توان قوانین انگلستان را با استواري، سازگاري و انساندوستی آشنا وقرین ساخت می

از همه  هاي این دنیا، کدام یک ها و حرفه پیشه از همۀ. توانم به وجود آورم براي چیزي نبوغ دارم؟ چه چیزي می

آیا من براي قانونگذاري از نبوغی برخوردارهستم؟ من خود پاسخ این پرسش را با . اهمیت بیشتري دارد؟ قانونگذاري

.تواند سرچشمۀ بسیار کارهاي برجسته باشد چنین غرور آمیخته با آرزو می» .آري: دهم حالتی بیمناك و لرزان می

براي توفیق در کارخطیري که عزم آن را کرده بود، ذهنی واقعپرداز داشت که فقط از نظم و خرد پیروي کرده و بنتم 

خواست آن مفاهیم را بشکند و  از مفاهیم مجرد و سخت وگران نظیر وظیفه، شرافت، قدرت، وحق بیزار بود؛ دلش می

. ا توجه دقیق به واقعیات مورد بررسی قرار دهدبه صورت واقعیتهاي مشخص وملموس درآورد و هر بخش و جزء را ب

چیزي که از بدو تولد با ماست، آن  - است» طبیعی«حق چیست؟ آیا یک پدیدة : پرسید به عنوان مثال، بنتم می

چنانکه در اعالمیۀ حقوق بشر در انقالب فرانسه اعالم گشته بود؟ یا آنکه صرفاً یک آزادي فردي است که تابع خیر 

باشد؟ برابري چیست؟ آیا چنین چیزي جز در یک مفهوم مجرد ریاضی وجود دارد؟ آیا نابرابري در  میوصالح عموم 

چیست؟ به » قوانین طبیعی«یا » عقل سلیم«ناپذیر هر موجود زنده است؟  استعداد، تملک وقدرت، سرنوشت اجتناب

اي بازدارنده به  و به شیوه» وار شدهجز سخنانی بیهوده نیست که بر چوب پا س«عقیدة بنتم همۀ این مفاهیم مجرد 

  .خرامد قصد ایجاد مانع در دانشگاهها، مجالس قانونگذاري، و دادگاهها می

توانیم تصور کنیم که این واقعپرداز ناشکیبا با االهیاتی که در دوران وي و در زادگاهش رایج بود چه رفتاري  ما می

نی بیطرف دنیاي علوم، تاریخ، اقتصاد، حقوق و حکومت را وي در کوششهاي خود براي آنکه با دیدگا. پیشه کرد
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بست پس کوشید تا زبان تند و تیزش را دربارة  بنگرد و مورد تأمل قرار دهد، از خداپرستی سنتی، هیچ طرفی نمی

تواند نهادي سودمند و  کرد کلیساي انگلیکان نسبتاً خردگرا است و حتی می این مباحث نگاه دارد، زیرا احساس می

او را به حق،  »سودخواهیمذهب «ولی کشیشان و روحانیون، خصومت خاموش او را حس کردند و . صاحب کرم باشد

  . نامیدند» یک فلسفۀ به دور از خدا«

نگلستان، یک رشته دروغ و نکات دور بنتم در آغاز کوشید تا بلکستن را به عنوان آنکه در نقش مداح قانون اساسی ا

آن قانون اساسی یا موجود استعاري درنظر بنتم به عنوان یک مرقع یا . کرد از میدان به درکند از واقعیت برسر هم می

شدة حاصل از رویدادهاي ضمنی و اتفاقی، سازشهاي ضدونقیض، اصالحات و تعدیلهاي  چند تکۀ عتیق و کهنه

بدین ترتیب . گرفت کرد که با هیچ منطقی توأم نبود و از هیچ اصولی ریشه نمی ا، جلوه میآلود و الهامات گذر شتاب

اي که  بنتم به عنوان جرقه) انگاشتند زمانی که مستعمرات امریکایی انگلستان، موافقت آن آقایان مالك را نادیده می(

و این، در حکم ) 1776(انتشار داد اي تحت عنوان گفتاري کوتاه دربارة حکومت  از سندانش بیرون جهد، رساله

بود که براي مدت نیم قرن تالش و پیگیري کرد تا آنکه توانست در » رادیکالیسم فلسفی«نخستین ضربه از جانب آن 

.، به یک نیمه پیروزي دست یابد1832سال 

خت تا آنکه به زبان آمو علم قانونشناسی را می«این مبارزطلب بیست وهشت ساله از طرفی بلکستن را به خاطر آنکه 

کرد، و از طرف دیگر هم او را به خاطرآنکه شأن قانون اساسی  ، ستایش می»فاضالن و آقایان صاحب فهم سخن گوید

در نظر بنتم یک قانون اساسی سالم و . داد آورد مورد نکوهش قرار می را به عنوان قلمرو اختیارات پادشاه پایین می

روي این اجزا را  جزاي تشکیل دهندة آن توزیع خواهد کرد و همکاري و میانهمنطقی، اختیارات حکومت را بین ا

باالترین «اصل رهنماي قانونگذاران نباید میل و ارادة یک مقام مافوق باشد بلکه تأمین . سهل ومیسر خواهد ساخت

عنوان غایت مقصود شود، باید به  از آنانکه قانون براي آنان وضع می» خوشی و سعادت براي تعدادي هر چه بیشتر

شود، تحقق آن سودمندي مورد نظر  به همین نهج، محک ارزش و خوبی قانونی که پیشنهاد می. مورد توجه قرار گیرد

معروف گشته است جوهر تعلیمات حقوقی و اخالقی » تأمین سود براي حداکثر مردم«بنتم در آنچه به اصل . است

. میۀ استقالل است که تامس جفرسن در همان سال انتشار داده بوداین اصل، همتبار اعال. دارد خود را عرضه می

بدون آنکه بنتم  -بدین سان فلسفه و تاریخ براي چند صباحی یکدیگر را در آغوش گرفتند و سنتهاي مسیحیت

  .این وصلت را گرم و متبرك ساخت -بداند

از آن . هاي بعدي بنتم نگاشته شده بود رسالهاي جاذبتر نسبت به  اي قابل فهمتر و با روحیه این کتاب کوچک با شیوه

اي تحت عنوان دفاع از بهره به انگلستان  از روسیه، رساله 1787در سال . پس بنتم مدتی را در سیرو سیاحت گذرانید

بنتم در این رساله با حکم تقبیح االهیون دربارة اخذ بهره مخالفت ورزیده و چنین استدالل کرد که در . فرستاد

دهد دربارة اعمال  هم نظیر سیاست، فرد باید به حال خود گذارده شود تا در آن حدکه صالح جامعه اجازه میاقتصاد 

ولی به مفهومی که درقرن هجدهم از . بنتم فردي لیبرال بود. و رفتارهاي خویش قضاوت کند و تصمیمهایی بگیرد

وجفرسن دراین ) طبیعیون(فکر، با فیزیوکراتها  و با این طرز. گشت و به معنی مدافع آزادي بود این کلمه مراد می

از طرف دیگر، وي یک رادیکال بود . نکته موافقت داشت که دولت باید حداقل دخالت را در آزادي فردي اعمال کند

فراموش نشود که در . ولی طرفدار ملی کردن صنایع نبود - خواست به ریشۀ هر چیز دست یابد بدان معنی که می

  .ع هنوز بدان پایه از وسعت و قدرت نرسیده بود که لزوم ملی کردن آنها پیش آید، صنای1787سال 

این اثر اصول اخالق و . بنتم پس از بازگشت از روسیه، هم خودرا مصروف چاپ و انتشار مهمترین اثر خود کرد

ی دشوار است که به سبکی کتاب.) ، مقارن انقالب فرانسه، انتشار یافت1789اثر مزبور در سال . (قانونگذاري نام داشت

اي را که اهل فن نباشد در پایان کتاب دستخوش  خشک برپایۀ صدها تعریف استوار شده، و بنابراین خواننده
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کاري مغزشکاف بود تا آنکه منظور بنتم از نگارش این کتاب، دست یازیدن به . کند العاده می سرگشتگی و ابهام فوق

به اخالق طبیعی جایگزین سازد؛ رفتار آدمیان را براساس نیازهاي گروهی یا ملی اخالق مبتنی بر االهیات را  بتواند

مقام یا طبقۀ فرمانروا بشناسد؛ و   استوار کند، نه آنکه آن را متکی و وابسته به اراده و خواست یک مجري عالی

. قالبی از سوي دیگر رهایی بخشدسو و از رؤیاهاي ان آمیز از یک همچنین قوانین و رفتار آدمیان را از احکام امر و نهی

گیرد استحقاق آن را دارد تا از این گناه که از تعهد اخالقیش براي واضح  مردي که چنین کار خطیري را برعهده می

.هایش عدول کرده است، بخشوده شود و قابل فهم بودن گفته

داد، بدین معنی که هر عملی  ل میاساس و مبناي نوین اخالق و قانون را، از این پس، اصل مذهب سودخواهی تشکی

المللی براي جامعۀ بشریت باید مفید  براي یک فرد، هر رسم براي یک گروه، هر قانون براي مردم و هر موافقتنامۀ بین

انگاشت که هر سازواره و هر موجود زنده یا هر سازمان در  بنتم این نکته را بدیهی می. فایده و سودبخش باشد

کرد که موجد هرگونه  لذت را بنتم به این بیان تعریف می. پرهیزد ر همان حال از رنج میجستجوي لذت است و د

سودمندي . دانست که موجب ناخشنودي جسم و جان شود رضایت خاطر براي جسم و جان باشد، و رنج را آن می

ي لذات حاصل خوشبختی از پایداري و سازگار. خاصیتی است که پدید آورندة لذت و دور نگهدارندة رنج است

سودمندي الزم نیست کامالً خاطر فردي را خشنود سازد، زیرا ممکن است قسمتی از آن و مقدم برهمه، آن . شود می

) در اثر غرائز اجتماعی خود(یک فرد ممکن است . خشنودي را نصیب خانواده، اجتماع، کشور یا جامعۀ بشریت سازد

را از طریق مربوط ساختن رضایت خاطرش به ارضاء خاطر گروهی  لذت را جستجو و از رنج دوري کند و این منظور

نظر از منظور آنی، غایت مقصود و محک اخالقی جملگی  در نتیجه، صرف. که بدان وابسته است انجام پذیر سازد

مردم تواند این باشد که تا چه اندازه به تأمین بزرگترین میزان خوشبختی براي باالترین تعداد  اعمال و قوانین، می

دارم به این نکته توجه کنند که مصالح وي، چنانچه  می من عزیزترین دوستانم را وا«گفت  بنتم می. رساند کمک می

بدین . با مصالح عامه تباین و ناسازگاري پیدا کند، آن مصالح و خواستها براي من هیچ گونه ارزشی نخواهد داشت

بنتم وانمود  ».نهج از خدمت دوستانم برخوردار خواهم شد ترتیب، من به دوستانم خدمتی خواهم کرد و به همین

داشت که به آن مفهوم، در  با همان صداقت همیشگی اعالم می. کرد که سودخواهی را خود ابداع کرده باشد نمی

توانست همان مفهوم  بنتم می. ، برخورده است)1768(اي در اولین اصول حکومت  کتاب جوزف پریستلی، به نام رساله

در این اثر نویسنده . ، نیز بیابد)1725(در کتاب فرانسیس هاچسن، به نام تفحص دربارة خیرو شر از نظر اخالق را 

باالترین میزان خوشبختی را براي بیشترین تعداد «انگارد که موفق شده باشد  یک شهروند خوب را چنان آدمی می

اي در باب لذت ورنج  در کتاب بکاریا، به نام رسالهاي  توانست با چنین نکته ضمناً بنتم می. پدید آورد» مردم 

تأمین حداکثر «: کند نویسنده در این کتاب محک و هدف اخالقی را بدین عبارت تبیین می. رو شود ، نیز روبه)1764(

 1758و از آن روشنتر، در کتاب، هلوسیوس به نام در بیان روح که در سال » خوشبختی براي بیشترین تعداد مردم

همۀ قوانین  …سودخواهی و سوددهی اصلی همۀ فضایل آدمی است و بنیان همۀ قانونگذاریهایش «: ار یافتانتش

باید از یک اصل واحد تبعیت کند و آن هم سودبخشی به عامۀ مردم است، بدین معنی که باالترین شمارة مردمی که 

ر واقع صرفاً یک صورت کمی به یک دستور بنتم د» .کنند از آن قوانین متمتع شوند در لواي یک حکومت زندگی می

کار برجسته و خطیربنتم این بود که » .همسایۀ خود را مثل خویشتن محبت نما«: بخشید مندرج در کتاب مقدس می

اصل باالترین میزان خوشبختی را در مورد قوانین انگلستان به کاربرد و این آخرین و موجزترین فرمولی بود که «

در این موقع، بنتم یک تعهد براي خود . دربارة مذهب سودخواهی درقالب آن جاي دادهاي خویش را  نظریه

هاي خویش مفهوم روشن و محک قاطعی بیابد تا به مدد آن دستورهاي امر و  شناخت، و آن اینکه براي اندیشه می

نگذاران، و فرمانهاي آمیز واعظان، اندرزهاي معلمان، اصول مورد ادعاي احزاب، قوانین وضع شده توسط قانو نهی 
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اعم از  - »حق«به زعم بنتم، قانون نباید اجازه دهد هیچگونه ماهیت استعاري نظیر . سالطین را مورد قضاوت قراردهد

طبیعی، ملی، االهی و همچنین هیچگونه وحی و الهامی از جانب خداوند به پیامبران، و نیز هیچگونه تنبیهی که 

شود باید پاسخگوي این  هر قانونی که وضع آن مطرح و پیشنهاد می. د راه دهدصرفاً به خاطر انتقام باشد به خو

شود؟ براي یک نفر، براي گروهی، یا براي  این قانون به خاطر تأمین سعادت چه کسی وضع می: پرسش اساسی باشد

نیازمندیهاي جامعه همگان؟ قانون باید خود را با ذات ناآرام و ظرفیت محدود آدمیان تطبیق دهد؛ عمال به کار رفع 

بیاید؛ روشن و عاري از ابهام باشد؛ به مورد اجرا گذاردن آن عملی باشد؛ به سامان رساندن دادخواهیها و محاکمات را 

هرچه زودتر ممکن سازد؛ قضاوت دادرسان را تسریع کند؛ و کیفرهاي انظباطی اصالح کننده و شایستۀ شأن انسانی 

کاري که سالهاي  - ده فصل آخر کتابش را به تشریح و تعیین این نظر مصروف داشتبنتم . را به مرحلۀ اجرا درآورد

  .واپسین زندگیش را بر سر آن گذاشت

از اصل . گرفت در عین حال، بنتم محک آزمایش خویش را در مورد مسائل مبتال به اجتماع معاصر خویش به کار می

معموال و به طور کلی، فرد بهترین داور براي . یبانی کردفیزیوکراتها، مبنی بر آزادي عمل در صنعت و سیاست، پشت

آید و تا آنجا که از نظر اجتماعی میسر باشد باید آزاد و به حال خود گذاشته شود تا  خوشبختی خویش به شمار می

با این وجود، اجتماع باید تشکیل انجمنها و اجتماعات . خوشبختی دلخواهش را به شیوة دلخواه خویش جستجو کند

انجمنهایی که اعضایش از بخشی از آزادیهاي خود بگذرند تا بتوانند کوششهاي هماهنگ و  -داوطلبانه را تشویق کند

کرد که  بر اساس همین اصول، بنتم چنین استدالل می. متحدي براي رسیدن به غایت و هدفی مشترك مبذول دارند

همۀ خطاها و کاستیهایش، و با همۀ آنکه ممکن است حکومتی که نمایندة مردم باشد و به رأي مردم تشکیل شود با 

. شود دستخوش فسادهاي فراوان گردد، بهترین نوع حکومت محسوب می

اي انتقادآمیز و  رسالۀ اصول اخالق و قانونگذاري با آنکه از نظر شکل و شیوة نگارش با دشواریهایی همراه بود، روحیه

. رفت، از تحسین و استقبال گرمی برخوردار شد اري جز آن میو گرچه انتظ. تمایالت شدیداً غیرمذهبی داشت

در فرانسه به زبان فرانسوي برگردانده شد، . استقبال صاحبنظران و اندیشمندان در خارج از انگلستان بسی بیشتر بود

ایتختها و ها از پ رهبران سیاسی و صاحبان اندیشه. به بنتم تابیعت فرانسوي اعطا کرد 1972و دولت فرانسه در سال 

کاران مذهب سودخواهی را به  در انگلستان، حزب محافظه. دانشگاههاي مختلف قارة اروپا با او به مکاتبه پرداختند

گرایی است نکوهش کرد و محکوم  پرستی، مقایر با مسیحیت، و مبتنی بر ماده عنوان آنکه برخالف اصول میهن

از جمله عشق دو جنس  - کردند که بسیاري از اعمال آدمیان بعضی از نویسندگان، با حرارت چنین استدالل. ساخت

در برگیرندة هیچگونه محاسبه و در  -مخالف، محبت والدین به فرزندان، و فداکاري و از خودگذشتگی و تعاون

هنرمندان از اینکه آثار هنري صرفاً از بابت . نظرگیري ترضیۀ خاطر مبتنی بر خودخواهی و خودپسندي نیست

ولی جملگی صاحبنظران و اندیشمندان، غیر از . ها مورد قضاوت و سنجش قرار گیرد امتناع ورزیدندسودمندي آن

صاحبان مناصب دولتی و حکومتی، در این نکته به توافق رسیدند که هرگاه تظاهر و فریبی درکار نباشد معلوم 

  .دهد ولتها را تشکیل میمشی و مصلحت جملگی حکومتها ود شود که تأمین نفع شخصی، اصل اخالقی و خط می

اي بیاساید، پرثمر و  اش زیست و سالهاي دراز زندگیش را، بدون آنکه لحظه بنتم شخصاً با رعایت اصول فلسفه

انتشار یافت و همچنین در دیگر  1825در کتابی به نام دلیل منطقی شهادت قضایی که به سال . سودبخش ساخت

حقوقی ودعاوي زمان حاضر را روشن سازد، و در این امر توفیق یافت که آثارش، کوشید تا قوانین گذشته و قضایاي 

در سال . صفت و سعبانۀ قوانین کیفري سنتی را تعدیل کند، و از شدت و خشونت مجازاتها بکاهد رویهاي وحشی زیاده

م بود که اجل که هفتادونه ساله بود، مدون ساختن قوانین انگلستان را آغاز کرد ولی بین مجلدات اول و دو 1827

بنتم در تأسیس مجلۀ وستمینستر فعالیت داشت، و این مجله به . مهلتش نداد و نتوانست کارش را به فرجام برساند
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بنتم در پیرامون خود جمعی از شاگردان و طرفداران گردآورد و . منزلۀ ارگانی براي عرضۀ افکار آزادیخواهانه بود

دومون رسول وي در  اتین -پیر. آوردند شت ظاهر خشک و تند او به جاي میاینان، دلی مهربان و شفیق را در پس و پ

جیمزمیل که خود اندیشمندي گرانقدر بود، نسخۀ دستنویس آثار منتشر نشدة استاد را با ویراستاري . فرانسه بود

آثار خود بیش جان استوارت میل نیز اهداف بنتم را در . فاضالنۀ خویش براي همگان قابل مطالعه و استفاده ساخت

  .از پیش متعالی و فراگیر ساخت

حق رأي و شرکت در  تحت رهبري و پیشوایی بنتم، توفیق آن را یافتند که براي تأمین» رادیکالهاي فلسفی«این 

دهی به صورت مخفی، بازرگانی آزاد، تأمین وسایل بهداشت همگانی، اصالح  گیري و رأي ي انتخابات مردان بالغ، رأ

. المللی گامهاي بزرگی بردارند یه و پاکسازي دستگاه قضایی، و تطهیر مجلس لردان و توسعۀ قوانین بینزندانها، تصف

، دربارة عناصر فردیت و تمایل به آزادي در فلسفۀ بنتم، توسط پیروان و هواخواهانش تأکید 1860تا سالهاي دهۀ 

کمین کرده بود، » ادت براي بیشترین تعداد مردمباالترین میزان سع«از آن پس سوسیالیسم که در البالي تز . شد می

برداري از حکومت به عنوان عاملی براي تحقق بخشیدن به میل و ارادة عموم در  جریان اصالحات را در مسیر بهره

. هجوم به نابسامانیها و ناهنجاریهاي اجتماعی، انداخت

رت بود که چگونه پس از مرگ، جسدش را نیز کشید، در این حی آنگاه بنتم که هر لحظه مرگ خویش را انتظار می

به این . اش دستور داد جسدش در حضور دوستان تشریح شود در وصیتنامه. براي باالترین شمار مردم سودمند سازد

آنگاه کاسۀ سرش را پرساختند و صورتش را به سان دوران حیات با موم از نو پرداختند و بر . وصیتنامه عمل شد

اي  هاي معمولی و به رنگ تیرة وي را پوشانیدند و سپس آن پیکر بیجان را در ویترینی شیشه مهاسکلتس، یکی از جا

  .واقع در یونیورسیتی کالج دانشگاه کیمبریج برسر پا قرار دادند در جایی که تا به امروز به یادگار برپاست

  

  

  فصل بیستم

  ادبیات در مرحلۀ دگرگونی

  

I  - مطبوعات  

آیا جزنثر . انسه صحنۀ سیاسی را در اختیار داشت، انگلستان در ادبیات پیشی جسته بوداگر در این دوران، فر

توان با وردزورث، کولریج، بایرن، و شلی قیاس کرد؟ البته در این  اي را درفرانسۀ این زمان می شاتوبریان، کدام چهره

ن شاهکارهاي وي از دورة مورد بحث آوریم، زیرا تاریخ پدید آورد سخن به میان نمی) 1821 -1795(بین از کیتس 

توان درخشانترین  بعد از دوران الیزابت اول، درتاریخ چهارصد سالۀ شعر انگلیسی، این دوران را می. شود ما خارج می

  .زمان شکوفایی به حساب آورد

هاي بایرن  را نامهتوانست در زمرة ادبیات به شمار رود، زی نگاریها می رانیم، حتی نامه در دورانی که از آن سخن می

در آن روزها وقتی گیرندة نامه معموال هزینۀ . آیند وکولریج از نظر آنان براي ما آشناتر و به زبان ما نزدیکتر به نظرمی

دارد مطلب و شیوة نگارشی مقبول  اي که دریافت می پرداخت در مقابل انتظار داشت در نامه فرستاده شدن نامه را می

  .اي براي زندگی بعد از مرگ باشد توانست گذرنامه شتن نامه از ارواحی چنان پرشور میبیابد، ولی دریافت دا

معموال هر روزنامه یک ورق کاغذ بود . شدند با همۀ این احوال، روزنامه و مطبوعات در زمرة مطالب ادبی محسوب نمی

صفحه به درج آگهیها اختصاص  نخستین و آخرین این چهار. آمد شد و به صورت چهارصفحه در می که از وسط تا می
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در لندن . شد اي از مذاکرات پارلمنت در روز قبل، نگاشته می در صفحۀ دوم مسائل سیاسی، از جمله خالصه. یافت می

بنیان گذارده شده بود و درحدود  1788ها، تایمز بود که به سال  مهمترین این روزنامه: چهار روزنامه وجود داشت

پس روزنامۀ کوریر با ده هزار خریدار، و روزنامۀ مورنینگ پست که ارگان ویگها یا س. پنجهزار خریدار داشت

روزنامۀ اگزمینر نیز صداي . یافت هایی به قلم کولریج انتشار می رفت و درآن سر مقاله آزادیخواهان به شمار می

اي مخصوص خود داشت و  مهشهرهاي مرکزي والیات نیز هرکدام روزنا. بود هانت آزادیخواهانی نظیر جیمز هنري لی

شد که یکی براي حوزة خودشهر و دیگري براي شهرها و  گاهی دو روزنامه در یک شهر مرکز والیت منتشر می

نامه هم وجود داشت که مقبولترین آنها به نام پولیتیکال  ها چند هفته در کنار این روزنامه. بخشهاي آن والیت بود

از اینها گذشته، چند مجلۀ سیاسی و اجتماعی و . یافت یام کابت انتشار میرجیستر موسوم بود و به سردبیري ویل

، 1802بود که در سال ) مجلۀ ادینبورگ(اي به نام ادینبره ریویو  شد که متنفذترین آنها، فصلنامه ادبی نیز منتشر می

هاي مترقی دفاع و  بنیان گذارده شده بود تا از اندیشه سیمثتوسط فرانسیس جفري، هنري بروآم و سیدنی 

توسط جان ماري، رابرت ساوذي، و  1807شد که در سال  فصلنامۀ کوارترلی ریویو هم منتشر می. پشتیبانی کند

.کرد کاران جانبداري می والتر سکات تأسیس شده و از اهداف حزب توري یا محافظه

این مطبوعات، . خورد یک عنصر مشخص و برجسته در صحنۀ حیات انگلستان به چشم می قدرت مطبوعات، چون

هاي ادبی نبود بلکه به  اي براي نقد مفاهیم و شیوه نظیر دوران خوش و آمیخته با فراغت ادیسن و ستیل، دیگر وسیله

ان گروههاي سیاسی در آمده دهندگان و تبلیغ کنندگان کاالها، و همچنین به صورت ارگ اي براي آگهی صورت دریچه

پرداختند، سردبیر و ناشر ناگزیر بودند افکار  دهندگان برحسب تیراژ روزنامه یا مجله مبلغی می از آنجا که آگهی. بود

بینیم   از این روست که می. گرفت که برسرکار بود عمومی را در نظر بگیرند و این کار غالباً به هزینۀ حزبی صورت می

رغم کلیۀ کوششهایی  گرفتند و این علی ان فرزندان بیکاره و خراج پادشاه را به باد هجو و استهزا میمطبوعات انگلست

رفت،  بتدریج که قرن نوزدهم به پیش می. داشت بود که حکومت براي حمایت و سپر بال شدن آن فرزندان مبذول می

دهنده، واجب و  از عوامل تشکیلمطبوعات نخست بدل به ابزاري مورد نیاز شد و سرانجام به عنوان یکی 

  . ناپذیر دموکراسی درحال رشد درآمد اجتناب

II -  کتاب  

حرفۀ نشر . گرفت شد انتشار کتاب نیز رونق می بتدریج که برشمارة افراد طبقۀ متوسط و مردم کتابخوان افزوده می

سابش از حرفۀ کتابفروشی کتاب به اندازة کافی سودآور شد و به عنوان یک رشته فعالیت مستقل در آمد و ح

التألیف بیشتري  خاستند و به نویسندگان حق ناشران براي دست یافتن به مصنفان و مؤلفان به رقابت برمی. جداگردید

سان بود که جوزف جانسن با  بدین. داشتند هاي ادبی براي بزرگداشت آنان ضیافتها برپا می پرداختند و در سالن می

ساخت، آرچیبالد کانستبل در بدهکاریهایش با والتر  شد و آثار آنان را منتشر می اله میگادوین، پین و بلیک هم پی

شد؛ تامس نورتن النگمن، وردزورث را در اختیار خویش گرفت؛ و دربریستول، جوزف کاتل انتشار  سکات شریک می

ته را در دست گرفت تا بتواند گسیخ دار شد و جان ماري، اهل لندن، عنان بایرن عنان آثار کولریج و ساوذي را عهده

لیره براي انتشار  300‘000مبلغ » ها النگمن«در این ضمن مؤسسۀ انتشاراتی کهنسال . آثارش را مرتباً انتشار دهد

المعارف   در همین دوران نسبتاً کوتاه، دایرة. المعارف چیمبرز در سی ونه جلد مصروف داشت   دایرة چاپ جدیدي از

انتشار یافت، چاپ چهارم در  1797-1788چاپ سوم آن در هجده جلد بود که در. دید چاپ شدبریتانیکا سه بار تج

.1815پنج جلد در سال  و ، و چاپ پنجم در بیست1810بیست جلد به سال

پرداختند و گاهی  التألیف، مبلغی یکجا در بهاي نسخۀ دستنویس اثر به نویسنده می ناشران معموالً به جاي حق

با وجود این، . افزودند برآن می) رسید یافت و به فروش می در صورتی که انتشار می(ابت چاپهاي بعدي مبلغی هم از ب
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از این میان تامس مور در آمد خوبی از آثارش داشت و . کردند شمار کمی از نویسندگان بودند که از راه قلم ارتزاق می

عی متزلزل و ناپایدار داشتند و والتر سکات از نظر ساوذي و هزلیت از این رهگذر وض. گذشت زندگیش به آسودگی می

ناشران، در حمایت از . درآمد ناشی از فروش کتابهایش فراز و نشیب فراوانی داشت که از فقرتا توانگري در نوسان بود

 ادبیات، جایگزین طبقۀ اشراف شده بودند، اما در همان حال برخی از توانگران هنوز نویسندگان را مورد حمایت و

توان از وجوودها یاد کرد که درحق کولریج کمک مالی قابلی روا داشتند و همچنین  از جمله می. دادند اعانت قرار می

دولت نیز گاه به گاه براي نویسندگانی . لیره براي وردزورث برجاي گذاشت 900از ریزلی کالورت که میراثی به مبلغ 

لیره در  100الشعرا با مستمري  هر زمان شاعري را به نام ملک فرستاد و در که رفتاري مقبول داشتند پاداشی می

شد به خاطر جشن گرفتن پیروزي  رفت هر موقع الزم می الشعرایی انتظار می داشت و از چنین ملک سال نگاه می

ده، نیروهاي مسلح، تولد نوزادي در خانوادة سلطنتی، برگزاري مراسم ازدواج، یا درگذشت یکی از افراد همان خانوا

  .درنگ قطعه شعري بسراید بی

شد شمار مردم کتابخوان کاهش یابد گرانی قیمت کتاب بود؛ ولی از سوي دیگر، وجود  عاملی که موجب می

بهترین این نوع . افزود دادند برشمار مردم کتابخوان بسی می هایی که کتاب به امانت می باشگاههاي کتاب و کتابخانه

سپردند، یکی آتنائوم و دیگري لیسئوم بود که اولی هشتهزار  مند کتاب به اسم امانت می هها که به مردم عالق کتابخانه

ها بودند  کسانی که مشترك این کتابخانه. هزار جلد کتاب داشت و هر دو نیز در لیورپول مستقر بودند و دومی یازده

توانستند هر کتابی را که در  رابر میپرداختند، و در ب حق اشتراکی به مبلغ یک تا دو و نیم لیرة طال در سال می

وقتی بتدریج کتابخوانی رواج یافت . اي از خود داشت هر شهر، چنین کتابخانه. شد به امانت بستانند ها عرضه می قفسه

. شد و از طبقۀ اشراف به طبقات مردم عادي کشانده شد، از نظر ذوق و باالبودن معیار کتابها، کمبودهایی احساس می

تهاي کالسیک به احساسات رمانتیک، از این گسترش جماعت کتابخوان و از آزادي روزافزون عشق و گذر از سن

سان  بدین. گرفت دلدادگی جوانان در پرتو رهایی از قید وبند و سرپرستی والدین و تعلقات دارایی و امالك، نیرو می

افزاي  موضوعهاي اشکبار و غم. شد بود که یک ماجراي عشقی جایگزین هزاران طرح و ماجرا در یک داستان می

.گرفت ریچاردسن میدان را از چنگ عشاق شهوتران فیلدینگ و ماجراجویان دلیر و نیرومند سمالت می

و اثر » راهب«نویسان این دوران، زنان برتري و درخشش بیشتري داشتند؛ البته مثیولویس  در جمع رمان

نویسندة دیگري که در . منتشر شد از این امر مستثناست 1795 آورش به نام آمبروزیو یا راهب که در سال وحشت

نگارش داستانهاي پروحشت و اسرارآمیز به پاي او رسید میسیز ان رادکلیف بود که رمانهایش یکی پس از دیگري با 

و ) 1791(، ماجراي یک عشق در بیشه )1790(ماجراي یک عشق در سیسیل : شد موفقیت سرشاري روبه رو می

که از کلمۀ فرانسوي (خواندند  می)  romance(مردم انگلستان چنین کتابهایی را رمانس ). 1794(ودالفو اسرار ی

roman را براي شرح ماجراهایی که به طور طبیعی ) داستان یا سرگذشت(و کلمۀ نوول .) آمد به معناي داستان می

اثر والتر  ویورلیسلسله داستانهاي . و جین اوستن بردند، نظیر آثار فیلدینگ داد به کار می یا در زندگی عادي روي می

در داستانهاي رمانتیک، بانوان نویسنده طبعاً . پیوست سکات چون پلی این دو اصطالح و تعریف را به هم می

داستان اولینا ) 1778(وشش سالگی با نگارش برنی در بیست ) فنی(فرانسیس . کردند برجستگی و درخشش پیدا می

و آواره ) 1796(، کاملیا )1782(سرو صداي فراوانی پدیدآورد و به دنبال آن با نگارش داستانهاي سسیلیا ) 1778(

درگذشت، خاطرات وي که دو سال بعد انتشار  1840وقتی هم در سال . از درخشش بیشتري برخوردار شد) 1814(

  .اطر و محظوظ ساختن یک نسل دیگر از خوانندگان شدیافت موجب انبساط خ

با ) ؟1812(و مالک غایب ) 1800(هاي قلعۀ راکرنت  ماریا اجورث نویسندة مشهورتري بود که رمانهایش به نام

دستی تشریح کرد که در خود  کشی مالکان انگلیسی از مردم ایرلند را چنان با چیره اي واقعپردازانه بهره شیوه



٧١۶٧

فقط یک بانوي نویسندة . اندرکاران بر آن شدند تا رویۀ بهتري در پیش گیرند ردم به هیجان آمدند و دستانگلستان م

دیگر در این دوران توانست از او فراتر رود و حتی از نویسندگان مرد نیز قدمی فراتر بگذارد و از شهرت و محبوبیت 

  .فزونتري برخوردار شود

III  - 1817 - 1775: جین اوستن 

آفریدو حتی در این قلمرو نیاز زیادي به ماجرا آفرینی نداشت، زیرا در  ماجراهایش را قلمش به نمایندگی وي میهمۀ 

. یافت زندگی معمولی و عادي زنان اصیل، تحصیلکرده، فاضل و حساس نظیر خودش، لطف و جذابیتی کافی می

ر اختیار پدرش بود چشم به دنیا گشود و اي که د جین در خانه. پدرش کشیش بخش ستیونتن در ایالت همپشر بود

اي در چاوتن براي سکونت مادرو  برادرش ادوارد، خانه 1809در سال . تا بیست وشش سالگی در همان جا بزیست

اش، فقط با دیدارهاي  جین تا آخرین روز زندگی در این خانه به سر برد و در روال زندگی ساده. خواهران فراهم آورد

براي درمان کسالتش به وینچستر  1817در ماه مه . آورد ن و سفرهایی به لندن، تنوعی پدید میکوتاهی از برادرا

  .ژوئیۀ همان سال، در چهل ویک سالگی و بدون آنکه ازدواج کرده باشد در گذشت 18جا در  رفت ودر همان

شور و هیجان و معنا  سازد به زندگیش هاي وي را گرم و دلپذیر می جین با محبت و عطوفتی خواهرانه که نامه

هاي  آمیز همراه بود، ابتذاالت، نگرانیها، و دلشوره بخشید؛ با مشربی متین و نجیب که اندکی با طبیعتی کنایه می

کرد؛ و به لطف لذتی که از مناظر  کاوید و این نکات را بدون تلخی وتلخکامی ترسیم می نهفته در زندگی مردم را می

از لندن، آن . بخشید شد، آثارش را رنگ و رایحه می زندگی شهرستانی نصیبش میروستایی و روال آرام و خوش 

اي در دل احساس کند؛ و به همین جهت،  توانست نسبت به آنجا عالقه اندازه ناهنجاري و ناروایی دیده بود که نمی

، جایی بود که فقر لندن، در نظر جین اوستن. دهد هیچ گاه تصویري آمیخته با شوق از آن شهر بزرگ به دست نمی

آمیخت؛ مکانی بود که دختران روستایی و شهرستانی در  پلید و تباهی ناشی از غایت توانگري در آن با هم درمی

تر زندگی  کرد که نوع بهتر و منزه جین احساس می. شدند گرفتند واز راه به در می معرض وسوسه و گمراهی قرار می

اشراف و توانگران ساکن شهرستانها و روستاها جستجو کرد که در تر  انگلیسی را باید در طبقات فرودست

در آن واحدهاي صلح و صفا، شخص بندرت . آورد هایشان، انضباط خانوادگی و سنن کهن ثبات وآرامش پدید می خانه

از  آدمی را نمود که مغز و حواس تر از آن می شنید؛ و ناپلئون، غولی بسیار دوردست از انقالب فرانسه سخنی می

ها، مذهب مقام خود را  در آن خانه. تر، از جمله یافتن یک حریف رقص یا شریک زندگی، منصرف سازد کارهاي واجب

برکنار  -چنانکه در خانۀ یک کشیش رواج داشت - داشت، ولی این مذهب، از خوف و هراسهاي پیچیده و مرموز آن

ده بود تا روابط طبقات جامعه را تلخ و زهرآگین سازد و دامنۀ آثار انقالب صنعتی هنوز به روستاها کشانده نش. بود

از » پرایس فنی«ما صداي رسا و اصیل جین اوستن را در آنجا که دربارة . اندازها را به پلیدي بیاالید هوا و چشم

دربارة دختري که ناگزیرشده بود، برخالف میلش، چند ماهی در  - شنویم گوید می سرهمدردي و غمخواري سخن می

  : ن بگذراندلند

زدن و رویش  تا آن زمان ندانسته بود که جوانه ….براي فنی، اندوهبار بود که همۀ شادیهاي بهار را از دست بدهد

در جسم و جانش چه جوشش جانبخشی از نگرش در . ساخت گیاهان در طبیعت تا چه اندازه او را شاد و طربناك می

توانست دوست داشتنی نباشد، چون زیباییهاي  مۀ تلونهایش نمیفصلی که با ه - کرد گریهاي بهار احساس می جلوه

دادن  زدن و برگ شکفت تا جوانه اش می شد از نخستین گلهایی که در گرمترین بخش باغ عمه اش را می فزاینده

. کشتزارهاي عمویش ودر شکوه جنگلها دید و لذت برد

گ و معطر، گردش شبانگاهی به همراه خواهران شاد اي آسوده وخوش، یک باغچۀ رنگارن خانه - از چنین محیطی بود

 -پراکند ستود و هم دست به دست در بین دوستان می هایش را می غم، سخنان تشویق آمیز پدري که هم نوشته و بی
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شد، و به  که در داستانهاي جین اوستن، هوایی پاکیزه و با طراوت از صلح و آرامش، سالمت، و حسن نیت دمیده می

بخشید؛ رضایتی که بندرت از خواندن آثار داستانسرایان دیگري  بردبار وي رضایت خاطر آرام و عمیق می خوانندگان

  .جین اوستن دریافته بود که هرروز از زندگی، به تنهایی برکتی است خداداد. شد عاید می

ردم بردبار بتدریج قدر آنها بدین ترتیب بود که جین اوستن شش رمان خود را آفرید و با شکیبایی در انتظار ماند تا م

، زمانی که بیست ساله بود، اولین نسخۀ دستنویس رمان شعور و حس تشخیص را 1795در سال . را بشناسند

ظرف دو سالی که از آن پس گذشت، براي تألیف رمان . نگاشت ولی خاطرش را خرسند نساخت و آن را به کنار نهاد

قرار داد و نسخۀ دستنویس آن را براي ناشري ارسال  نظرورد تجدید غرور تعصب زحمت کشید، چندین بار آن را م

و  1788در طی سالهاي . شد داشت، ولی ناشر آن را پس فرستاد زیرا به نظرش ازچاپ و انتشار آن سودي حاصل نمی

نام ریچارد کرازبی نسخۀ دستنویس آن رمان را خریداري کرد ولی  ناشري به. رمان صومعۀ نورثنگر را نوشت 1799

آنگاه نوبت به یک دوران درنگ و سترون رسید که طی آن جین اوستن، به خاطر . در انتشار آن شتابی به خرج نداد

خوش دست] و دوري از نواحی ییالقی و روستایی که ملهم او بودا[چنین تغییر محل زندگی  دلسردي از نوشتن و هم

، شروع به نگارش رمان پارك منسفیلد کرد و در نوامبر همان سال رمان 1811در فوریۀ . نظمی و تشویش شد بی

آنگاه جین اوستن در . شعوروحس تشخیص، که مورد تجدیدنظر و بازنویسی واقع شده بود، به چاپخانه راه یافت

 1814براي رمان غروروتعصب، در  1813ر سال د: سال آخرزندگی، از دورانی پرحاصل و کامیاب برخوردار شد پنج

، پس از مرگش، رمان صومعۀ نورثنگر 1817براي اما ناشر پیدا شد؛ و نیزدر سال  1816براي پارك منسفیلد، و در 

  .انتشار یافت و اندکی بعد از آن رمان اغوا به چاپ رسید

مشتاق ازدواج هستند، آشنا  جملگی آماده ودر آغاز رمان معروف غرور و تعصب با پنج خواهر از یک خانواده، که 

میسیز بنت، مادر این دختران، روح پرتالطم بلهوسی است که دعاي بامدادي و اندیشۀ سراسر روزش فقط . شویم می

مشغلۀ او در زندگی شوهردادن دخترانش بود، وتسکین خاطرش در «. [باشد به یافتن شوهر براي فرزندانش می

جایی که کلمات  -اند که چگونه از چنگ همسر وراجش به کتابخانۀ منزل پناه بردد آقاي بنت می] ».وراجی

این مرد، اندیشۀ مشکل فراهم آوردن پنج جهیزیه، شامل زمین یا نقدینه، را به کلی از خاطرزدوده . سروصدایی ندارند

ی، پس از مرگ وي، آن کند؛ ول تا زمانی که زنده است از خانۀ سازمانی متعلق به کشیش بخش استفاده می. است

این شخص هنوز ازدواج نکرده ودر یکی از شهرهاي . رسد خانه که در اختیار کلیساست به عالیجناب کالینز می

توانست آن کشیش  شد براي یکی از این پنج دخترمی چه خوب می. نزدیک آن محل، به خدمت کلیسا مشغول است

رین این چند خواهر، عزم خود را جزم کرده است تا آقاي بینگلی توانگر جین، پیرترین و زیبات! را به دام ازدواج اندازد

دهد، و جین  رسد که آن مرد، دختر دیگري را ترجیح می سیما را به شوهري خود اختیارکند ولی به نظر می و خوش

بایی چهره و تناسب پس از جین، خواهر دوم الیزابت است که به زی. تواند اندوه خود را از این بابت پنهان دارد هم نمی

اندیشد و چنان  براي خویشتن می.نازد بلکه به استغناي طبع و اتکاي به نفس خویش پایبند است اندام خویش نمی

تواند در  زیاد اهل مطالعه است و می. دختري نیست که پدر و مادر بتوانند به هرکس دلشان بخواهد شوهرش بدهند

بدون آنکه هوشمندي و فضل وي حالتی تظاهرآمیز و غرورآلود  سنجی حریف هر مردي باشد، سخنوري و نکته

خواهر سوم، مري، . کند شود که نویسنده، این قهرمان اثر خود را با صراحت تحسین می بروشنی معلوم می. پیداکند

اهر بیند باید درانتظار بماند تا اول دو خو مشتاقانه آرزومند شوهر کردن و سرو سامان گرفتن است واز اینکه می

لیدیا، کوچکترین خواهر، . کند حوصلگی می بزرگترش به خانۀ شوهر روندو بعد نوبت به او برسد ابراز بدخلقی و تنگ

آساي ازدواج به مددش بشتابد و قبل از  در این اندیشه است که اصوال چرا باید یک دختر منتظر بماند تا تمهید معجز

  . وابط جنسی گامی برداردآن اجازه نداشته باشد در عرصۀ پررمز و راز ر
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یک روز، افراد خانوادة بنت از شنیدن این خبر که عالیجناب کالینز قصد دارد به دیدار آنان بیاید دستخوش نشاط 

اي غرورآمیز آگاهست ولی درهمان حال، دقیقاً مواظب  او مردي است که از قدوسیت خود به شیوه. شود وهیجان می

نویسنده در وجود این شخص، . اي طبقاتی ومالی را بشناسد و احترام بگذارداست که حدود امتیازات و تفاوته

تصویري دقیق و کامل از فرمانبرداري چاپلوس مآبانۀ معمول در طبقات اجتماع را نسبت به طبقات باالترترسیم 

کان بدان دچار تر کشیشان کلیساي انگلی هاي فرودست کند، آن هم چنان فرمانبرداري آمیخته با چاپلوسی که رده می

  .کند رسد و جال وتیزي گیوتین را پیدا می در این صفحات رمان، هجو وطنز به نهایت می. شده بودند

یابد که حواس جین زیبا متوجه جاي دیگري است و به او  رسد، و چون در می عالیجناب کشیش جوان از راه می

کند تا او را به  دارد و دست به سویش دراز می نظري ندارد، توجهش را به سوي خواهر دوم، الیزابت، معطوف می

. کند اش را مبهوت و دلسرد می زند و با این عمل، خانواده ولی الیزابت دست رد به سینۀ کالینز می. همسري برگزیند

در این موقع، مري که . الیزابت بیزار است از اینکه اسیر و زندانی بلندپروازیها و کمالجوییهاي کشیش جوان بشود

اي خواهد بود اگر از میان پنج جواهر، اولین کسی باشد که بتواند شوهر به چنگ  کند چه شوخی بامزه ساس میاح

کند که به حکم تقدیر وارث آن خانه و ملک شده بود، و  آورد، نگاه و لبخند و دلبریش را متوجه آن مرد جوان می

.کند م بنت خواستگاري میرباید که ناگزیر مري را از آقا و خان چنان دل از کالینز می

رود تا آنکه لیدیا، از ترس آنکه سنش باال برود و همچنان باکره بماند،  تا اینجا، همه چیز به خوبی و خوشی پیش می

جملگی افراد . گریزد پروا به نام آقاي ویکم در آید همراه او از خانۀ پدري می بدون آنکه به عقد ازدواج مردي بی

. تابند شوند و تقریباً همۀ همسایگان از آنان روي برمی آبرویی و بدنامی می لیدیا دستخوش بیخانواده از این گناه 

آبرویی  مرگ دخترتان در مقام قیاس با این بی«: فرستد عالیجناب کالینز، یادداشت عتاب آلودي براي آقاي بنت می

اما » د با این خانواده وصلت کند؟کن از این پس دیگر چه کسی رغبت می ….توانست درحکم خیر و برکت باشد می

شود، بدین نحوکه با رفتار موقر،  مهري اطرافیان می آبرویی و بی در این موقع، الیزابت موجب نجات افراد خانواده از بی

بلندنظري و استغناي طبع غرورآمیز خویش، آقاي دارسی توانگر را که به امتیازات و تفاوتهاي طبقاتی سخت پایبند 

گذارد؛ از نفوذ خود  دارسی میلیونها لیره ثروت خویش را در اختیار الیزابت می. سازد مند و فریفتۀ خود می است، عالقه

گرداند؛ و سرانجام  اش را مجدداً بازمی سازد؛ آبروي او و خانواده کند؛ ویکم را به ازدواج با لیدیا مجبورمی استفاده می

گشاید تا بدان حد که حتی آقاي بینگلی متوجه  مشکالت را می گر نویسنده، این دست غیبی، گره همۀ دست معجزه

  .شود دختردلخواهش، همیشه همان جین بوده است می

رمان پارك منسفیلد از انسجام بیشتري برخورداراست، راه حل نهایی در همان آغاز داستان عرضه شده است و از آن 

شخصیتهاي داستان در حکم عروسکهاي . شود گسترده می پس، داستان قدم به قدم با رویدادها و با ماجراهاي متنوع

سازند که درعرصۀ زندگی به تکاپو سرگرمند، و به روشنی این  یک طرح و توطئه نیستند بلکه آدمهایی را مجسم می

منش هر آدم «که .) گفتاري که باید راهنماي هرداستان هر داستانسرا باشد(بخشند  گفتار هراکلیتوس را معنی می

، پارك مورد بحث در این رمان قلمرو مجلل و زیباي سرتامس برترم است که نسبت به »سازد وي را می سرنوشت

ولی او هم اشتباهات . باشد آقاي بنت، در رمان غرور تعصب، درحق فرزندانش پدري بسیار دلسوزتر و دقیقتر می

ثروت ونام و عنوان براي فرزندان هر چه بیشتر به  شود؛ زیرا مجذوب و دربند دستیابی آوري مرتکب می شگفتی

ماند که مهمترین فرزندش از نظر جسمی و اخالقی دستخوش فنا  در این رهگذر چنان غافل می: خویش است

آن هم در  - گذارد که دوران تعطیالتش را به عبث در مجامع لندن بگذراند شود؛ دخترش را نیز آن قدر آزاد می می

ی در شهرستانها و روستاها را به جاي آنکه چون ستون استواري براي زندگی مجالسی که اخالق و راه و رسم زندگ

ولی این نکته در زندگی برترم قابل تحسین است که . دهند آبرومند تلقی کنند، آماج تمسخر و استهزا قرار می
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غرور . یردپذ دوشیزه فنی پرایس را که دختري فروتن و حساس و خواهرزادة فقیر همسرش است در خانوادة خود می

شود، پسري که با ایمان و اخالص به کلیسا روي  بخش برترم در مشاهدة وجود پسر کهترش ادمند ارضا می تسلی

آورده است و نویسنده او را درست نظیر آدمی که در آینده باید به کسوت کشیشان درآید ترسیم کرده و با این عمل، 

صفحاتی فراوان از کتاب مصروف بیان . صب پوزش خواسته استدر واقع از خلق شخصیت کالینز در رمان غرور و تع

کند  یابد محبتی را که در دل نسبت به فنی احساس می شود که چگونه ادمند، آهسته آهسته در می این نکته می

دغدغۀ داستان، دلبستگی فزایندة این دو نفر به یکدیگر، یک  بیشتر از مهري برادرانه است ودر مسیر آرام و بی

.دارد اي عشق و شوریدگی دلپذیر را در قالب داستانی کالسیک به خواننده عرضه میماجر

از شکوه و غنایی . جین اوستن حتی در بررسی و پرداختن به عشق یک کالسیک است و همیشه نیز چنین بوده است

صیت مرموز اودولفو و در دورانی که داستانهاي اسرارآمیز برگرد شخ. پایدار و از ذهنی آرام و نجیب برخوردار است

اوستن یک ناظر و تماشاگر واقعپرداز و  قصرهاي مجلل و پر از رمز و راز داستانهاي والپول رواجی فراوان دارد، جین

شیوة نگارش و خلق قهرمانانش به همان عفاف و پاکی شیوة درایدن است؛ . ماند پایبند خرد در زمان خویش باقی می

افق دید او محدود . گ عاري از احساسات و هیجانات ودور از تظاهر به زهد پوپ را داردزهد و پارسایی او نیز همان رن

یابد که منظر و هدف اصلی زندگی این است که  اوستن چنین در می جین. است ولی کاویدنش آمیخته با ژرفی است

ی بانگ عدالت اجتماعی فرد خود را به خدمت اجتماع وقف کند؛ به نظر او بحرانهاي حکومت، تعارض قدرتها، و حت

. برداري قرار گیرد قدر اهمیت بنیادین ندارد که کوشش پیگیر و ناآگاهانۀ جوانی که باید به بار بنشیند ومورد بهره آن

یابد که بیماریهایش خارج از توان معالجۀ  کند، و در می او رمز و راز هر دو جنس نرومادة انسان را بآرامی بررسی می

دارد ولی ما صداي او را با همان آرامیی که  جین اوستن هرگز بانگ برنمی. ز حد بصیرت اوستاو و هدفش بیرون ا

رویم و  دهد به دنبالش می هاي پرآب وپرخروش شط زندگی اجازه می شنویم و تا آنجا که سراشیب گوید، می سخن می

شود که در آن جمعی  ی پیدا میامروزه در سراسر انگلستان بندرت روستای. شویم از آرامش و صفاي وي محظوظ می

  .از ستایندگان جین اوستن را نیابیم

IV - 1827-1757: ویلیام بلیک 

ویلیام بلیک که هجده سال زودتر از جین اوستن به دنیا آمد و ده سال بعد از مرگ وي نیز حیات داشت، دوران 

شمرد؛ دروجود پرودگار شک  را مردود میاش با رمزو راز قرین بود؛ علوم  زندگی. تحول به رمانتیسم را شاهد بود

چشمی کردو خواستار آن شد که مدینۀ  پرستید؛ کتاب مقدس را دگرگون ساخت؛ با پیمبران هم کرد؛ مسیح را می می

  .فاضله یا آرمانشهري باحضور قدیسین خاکی نهاده شود

نگریست دستخوش هراس  به او میاي  در چهار سالگی از دیدن خداوندکه از پنجره. وي فرزند یک خراز لندنی بود

اندکی بعد فرشتگانی را در حال پرواز و اهتزاز برباالي درختی، و حزقیال نبی را در حال سرگردانی در کشتزاري . شد

آمیخت، تا  اي باشور و حالش در می گونه نظم و قاعده شاید به خاطر آنکه قوة تصور و تخیلش بدون هیچ. دید

در پانزدهسالگی، یک دورة . اي سپرده نشد قاشی در سترند رفت به هیچ مدرسهدهسالگی که به یک مدرسۀ ن

کتابهاي فراوانی خواند و از جمله کارهاي رمانتیک . هفتسالۀ کارآموزي را در محضر جیمزبسایر حکاك آغاز کرد

ویلیام . کرد بزرگی نظیر یادگارهایی از شعرکهن انگلیسی اثر پرسی و مجموعۀ شعر اوشن اثر مکفرسن را مطالعه

در بیست ودو سالگی به عنوان دانشجوي رشته . ساخت سرود و هم خود اشعارش را مصور می بلیک هم شعر می

آمیز رنلدز رئیس آکادمی، که به شیوة  حکاکی در آکادمی سلطنتی پذیرفته شد ولی علیه دستورهاي امرونهی

شور ونیروي جوانی و نبوغش را در زیر «سرداد که کالسیکها دلبستگی داشت، عصیان کرد، و بعدها ناله و شکایت 

رغم  بلیک، علی» .گر وي به هدر داده است کابوس و بختک سر جاشوار رنلدز و دارودستۀ فرومایگان مزدور و حیله
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آوردند، شیوة تخیلی و تصور خاص خود را در طراحی ابداع کرد، به حد  هایی که آنان برایش به وجود می محدودیت

  .د، و تا آن حد پیش رفت که توانست، با فروش تابلوهاي آبرنگ و حکاکیهایش معاش خود را تأمین کندکمال رسان

روزي بیاید که سکس از صفحۀ جهان معدوم «زمانی این امید را برزبان آوردکه . از نظر جنسی چندان قوي نبود

خلقهایش اغلب همسرش را به ستوه  باکج. باچر ازدواج کرد با وجود این،در بیست وپنج سالگی با کثرین» .شود

برده بود تا  اما این زن صبور و مهربان چون به نبوغ شوهرش پی. کرد آورد، و با نقل رؤیاهاي خود او را خسته می می

ویلیام بلیک فرزندي نداشت، ولی . پایان زندگیش با وفاداري با او به سربرد و به مراقبت ودلسوزي از وي پرداخت

، جان فلکسمن و عالیجناب مثیوز به 1783در سال . مد خود را با فرزندان دوستانش سرگرم سازدآ بسیار خوشش می

این مجموعه که تحت عنوان طرحهاي شاعرانه انتشار یافت، و . سرمایۀ خود اشعار نخستین بلیک را به چاپ رسانیدند

بعضی از اشعار این مجموعه، . شتزیادي دا دوباره به چاپ رسید، در رواج شهرت دیررس شاعر سهم 1868در سال 

.رفت اي اصیل و بدیع به شمار می ، در شعر انگلیسی نغمه»به ستارة شبانگاهی«نظیر قطعۀ حماسی و بدون قافیۀ

بلیک نیز نظیرهر انسان با احساسی از انباشته شدن ثروت بیکران در دست جمعی اندك، و فقر فاسد کنندة  ویلیام

پین، گادوین، وولستنکرافت و سایر رادیکالها  از این رو به تامس. برد و بیزار بود یگروهی کثیر در کشورش رنج م

جملگی اینان از شراب تند و قوي روشنفکري فرانسوي . پیوست که پیرامون جوزف جانسن ناشرگرد آمده بودند

ه نظم تحمیلی حساسیت سرو وضع وي با روحی که در برابر هرگون. دادند نوشیدند و آواز عدالت و برابري سر می می

. اي نجیب و سرشار از شور و حرارتی جانبخش چهره«کوتاه و ستبر بود، با . داد کامال مناسبت داشت نشان می

جاي آنکه  هاي زلف وي به طره. نمود وجعد فراوان و درخشندگی مطبوعی داشت اي می موهایش زرد متمایل به قهوه

آمد؛ و این جلوة زلفان پرجعد  ایستاد و از دور چون تشعشعی به نظر می ال میهاي پیچان، رو به با فروریزد، نظیر شعله

  ».آورد همراه با چشمانی شرربار، پیشانی گشاده، و سیمایی موقر و با نشاط از او ظاهري واقعاً گیرا و جذاب پدید می

عنوان دستیار در این کار کمک  از برادر جوانش، رابرت، به. اي در برادستریت لندن افتتاح کرد چاپخانه 1784در سال

. اي آمیخته با اخالص داشت خواست؛ و همکاري این دوبرادر بسیار ثمربخش بود زیرا هریک نسبت به دیگري عالقه

اي از غم و افسردگی برجاي   در طبع وخلق ویلیام، رگه 1787ولی رابرت به بیماري سل مبتال بود و مرگش در سال

برایش این گمان به یقین پیوسته بود که روح رابرت را در . اش عمیقتر ساخت اندیشهگذاشت و عنصر رازوري را در 

ابداع یک » .کوفت دستهایش را از شادي برهم می«رفت و  لحظۀ مرگ به چشم دیده بود که به جانب سقف باال می

تقریباً همۀ . دادشیوة حکاکی شامل متن و تصویر را که هردو بر لوحی فلزي قرارداشت، به روح رابرت انتساب 

و از . رفت کتابهاي بلیک با این شیوة حکاکی آراسته بود و به بهایی از چند شیلینگ تا ده لیرة طال به فروش می

  . اند همین جاست که خریداران آثار بلیک در دوران حیاتش بسیار معدود بوده

ظاهراً وي از . معصومیت بود انتشار داد ، اولین شاهکارش را که نوزده ترانۀ کوچک با عنوان آوازهاي1789در سال 

ها و روایاتی که دربارة مسیح گفته  معصومیت، دوران قبل از بلوغ را در نظرداشت که طی آن دلپذیرترین افسانه

به هر حال، بلیک وقتی این . ساخت یافت و راه رشد سالهاي بعد را روشن و هموار می شد با شادمانی مقبولیت می می

کنیم که شاعردستخوش  خوانیم، حس می شار داد خود سی ودو ساله بود؛ و وقتی ما آن اشعار را میشاهکار را انت

شاید بجا باشد قطعۀ مشهوري از وي را به . آید حالتی گشته است که دریغاگوي معصومیت از دست رفته به نظر می

  :بر سروده است قرار دهیمیادآوریم و آن قطعه را در برابر قطعۀ دیگري که پنج سال بعد خطاب به یک ب
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  برة کوچک، تورا که آفریده؟ 

  دانی تورا که آفریده؟ آیا می

به تو زندگی بخشیده، به تو خوراك رسانیده،

  در کنار جویبار، و برروي مرغزار

  به تو پوششی از شادي بخشیده،

  ها، پشمینه و براق؛ ترین جامه نرم

  برة کوچک، تو را که آفریده؟

  ا که آفریده؟دانی تو ر آیا می

  گویم، برة کوچک، به تو می

  .گویم برة کوچک، به تو می

   شود، میاو به نام تو خوانده 

  نامد  زیرا که خود را بره می

  او فروتن و نرمخوست، 

  او خود کودکی خردسال شد،

  من یک کودك،وتو یک بره

  .شویم خوانده میهمگی به نام او 

  برة کوچک، خدا برتو رحمت آورد،

  .برة کوچک، خدا برتو رحمت آورد

در قطعۀ دوم کودك . تر باشد نام دارد از این قطعه زیباتر و دلنشین» پسرك سیاه خردسال«شاید قطعۀ بعد که 

است، و رؤیاي زمانی را در سیاهپوستی از این نکته به حیرت آمده که چرا پروردگار پوست وي را سیاه و تیره آفریده 

پروراند که کودك سیاهپوست و کودك سفیدپوست، با یکدیگر بازي کنند بدون آنکه سایۀ رنگ، بازي آنان را  سر می

پندارد  شاعر چنین می»  لوله بخاري پاك کن«در دو قطعه بعد از آن در شعري تحت عنوان . منغص و مشوش سازد

کنند  تا همۀ پسرکان لوله بخاري پاك کن را از پوشش سیاهی که در آن کار می آید اي از آسمان فرود می که فرشته

پس رحم و شفقت را عزیز بدار، و مبادا که «. یابد با زنهاري پایان می» پنجشنبۀ مقدس«قطعۀ . خوابند بزداید و می

زبانه کشید، آتش  سالهایی که طی آن انقالب فرانسه: پنج سال سپري شد ».اي را از آستان خود برانی فرشته

جمعی و وحشت بدل شد  ، و سپس این آتش به دوزخ کشتار دسته)1791(ایدآلیسم به روشنی تابیدن گرفت 

، به موجب یک گزارش، ویلیام بلیک در مالء عام کاله سرخ نشانۀ انقالب برسر نهاد 1789در سال ). 1794 -1792(

در حالی که از سرگشتگی دچار شورو هیجان شده . ان بتازندو به تامس پین پیوست تا هردو برکلیساي رسمی انگلست

پرداخت و سخنان ارمیاي نبی و هوشع نبی را منعکس » پیشگویی« بندهاي تغزلی گسست؛ به بود از شیوة ترجیع

خواندن این اشعار به کسانی که از . داد ساخت که در آن به دنیاي آلوده به گناه و معصیت هشدارهایی مشئوم می

اي گذرا مورد  شود، ولی همچنانکه این تراوشات فکري ویلیام بلیک را به گونه اي تصنعی بیزارند توصیه نمیابهامه

شویم شاعر این  متوجه می )استکه در حکم هجو سودنبورگ (دهیم، در قطعۀ وصلت بهشت ودوزخ  بررسی قرار می

یک نوع رادیکالیسم زودگذر » المثلهایی از دوزخ ضرب«برخی از . انگارد را با معصومیت و تجربه برابر میقلمروها 

:کند هاي مکتب گیاهخواري و افکار والت ویتمن، فروید، و نیچه رابه ذهن خواننده القا می مبتنی بر اندیشه

   ….آید  هاي سالم بدون تور یا دام به چنگ می همۀ مائده
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   …. کردار آن است که دیگري را برخود مقدم شماري واالترین

   …. اندام برهنۀ زن ساختۀ دست خداست …. غرور طاووس، شکوه خداوندي است

   …اش جان بسپارد تا آنکه امیال پلید دروي پرورده شود بهتر است نوزادي در گهواره

  ….کند و هموست که در موجودات و آدمیان حضور دارد فقط خداست که عمل می

  …. همۀ خداپرستیها در سینۀ آدمی جاي دارد

و واالترین انسان را به نیکوترین  …پرستش خداوند بدان معناست که موهبتهایش را در سایر آدمیان ارج بگذاریم

رسانند، از خداوند بیزارند،  ورزند یا چنین مردانی را به اوج می آنان که به مردان بزرگ حسد می. وجهی دوست بداریم

هایی  ، شاعردر برابر آوازهاي معصومیت خویش، چکامه)1794(در آوازهاي تجربه  .خداي دیگري در میان نیستزیرا 

  :سراید حاکی از شک و اعتراض می

  افروزي اي ببر، اي ببر که با درخشندگی می

  در جنگلهاي شب،

  چه دست و چه چشم نامیرایی

  …؟  توانسته است تقارن سهمگین تو را شکل بخشد

  اي و چه هنرمندیی، انهو چه ش

  تواند رگها و پیهاي قلب تو را به پیچش آورد؟ می

  کند،  و آن زمان که قلب تو به طپیدن آغاز می

  آید؟ چه دستهاي مهیب و چه پاهاي مهیبی به جنبش در می

  هاي خود را فرود آوردند آن زمان که ستارگان نیزه

  و آسمان را با اشکهاي خود آبیاري کردند،

  اش به تبسم در آمد؟ ز دیدار آفریدهآیا او ا

  آیا همان کس که بره را آفرید تو را هم زندگی بخشید؟

اش  یابد و با شادمانی به دامان خانواده در حالی که در آوازهاي معصومیت، پسرکی گمشده، به لطف خدا نجات می

آید که توسط کشیشان،  سخن به میان میشود، در آوازهاي تجربه که در برابر آن قرار دارد، از کودکی  بازگردانده می

از »  پنجشنبۀ مقدس«در قطعۀ . شود کند به هیچ ایمان مذهبی پایبند نیست، سوزانیده می به خاطر آنکه اذعان می

شود که در آن جمعی از کودکان شاد و معصوم به  مجموعۀ آوازهاي معصومیت، کلیساي جامع سنت پول توصیف می

از مجموعۀ آوازهاي تجربه شاعر این چنین » پنجشنبۀ مقدس«در قطعۀ . گرم هستندخواندن آوازهاي مذهبی سر

:پرسد می

  آیا دیدن این منظره چیز مقدسی است

  در یک سرزمین غنی و پربار،

  که کودکان خردسال گرفتار بینوایی باشند، 

  با سرما ودستهاي رباخواران تغذیه شوند؟

  ؟شود آواز گفت آیا این فریاد لرزان را می

  تواند آواز شادمانی باشد؟ آیا این می

  در حالی که جملگی کودکان گرفتارفقرند؟

  .روزي است اینجا سرزمین فقر و تیره
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آهنین، سر  دست«زیرا . رسد در برابر چنین ناهنجاریها و نارواییها، انقالب، دیگر درمان و چارة مؤثري به نظر نمی

آمیز دلسرد  بلیک که از شورش خشونت» .شد ، ستمکار جبار دیگر میکرد و خود به جاي آن ستمکار جبار را خرد می

اعتماد شده  در این زمان، وي به علوم بی. جست و نومید شده بود در آن باقیماندة معتقدات مذهبی خود تسالیی می

ل سادگی و گرایی، ابزار تفوق زرنگها علیه آدمهاي خوب و معصوم، و قدرتی در مقاب بود زیرا آن را خدمتکار مادي

پس از سال »  .هنر، درخت حیات است، علم درخت مرگ، و خداوند همان مسیح است«. انگاشت پیرایگی می بی

، بلیک کمتر به سرودن شعر پرداخت، خوانندگان کمتري براي خویش فراهم آورد، و زندگی را از راه هنر خود 1818

رسید که وي تا آن اندازه دستخوش تنگدستی شد که از سن شصت سالگی به بعد زمانی فرا. در حکاکی تأمین کرد

، جان لینل به حمایتش 1819در سال . هاي تبلیغاتی پرداخت هاي وجوود به حکاکی آگهی اجباراً، براي سفالینه

ولی قبل از . همین شخص بود که مصور ساختن کتاب ایوب پیمبر و کمدي االهی دانته را به او سفارش داد. برخاست

بر گورش قطعه سنگی ننهادند ولی درست . به سراغش آمد 1827ار نهایی به پایان برسد، مرگ در سال ک اینکه این

، از پیکرة مفرغی بلیک ساختۀ سرجیکب 1957اي برمدفنش نصب شد و در سال  یک قرن بعد از درگذشتش، لوحه

  .برداري شد اپستاین پیکرتراش نامدار، درکلیساي وستمینستر پرده

نهضت رمانتیسم در اوج . ام بلیک در گذشت، انتقال به دوران رمانتسیم به مرحلۀ تکمیل و نهایی رسیدزمانی که ویلی

مجموعۀ شعرتامسن تحت عنوان فصول : قدرت نهضت کالسیسیسم آغاز شده بود و از جمله شواهد آن اینها بود

، داستان )1751(رثیۀ تامس گري ، م)1747(، داستان کالریساهارلو اثرریچاردسن )1747(، قصاید کالینز )1730(

، داستان دژ اوترانتو اثر والپول )1762(، داستان فینگال اثر مکفرسن )1761(ژولی هلوئیز جدید اثرژان ژاك روسو 

هاي اسکاتلندي و آلمانی، مجعوالت  ، چکامه)1768(، یادگارهایی از شعر کهن انگلیسی گردآوري پرسی )1764(

در واقع، رمانتیکهایی که در همۀ دورانها، درهر ). 1774(و سرانجام داستان ورتر اثرگوته  چترتن،مشهور و قابل توجه 

کالسیسیسم یک ساخت پایدار متکی برقاعده و ضابطۀ . اي، ودر وجود هر دختر و پسر جوانی وجود داشته است خانه

.کرده است ها و شور و هیجانهایی که نظیر آتش مذاب در خون جریان دارد سنگینی می برانگیزهاي بوده و  بازدارنده

. آنگاه انقالب فرانسه از راه رسید، و حتی در آن زمان که دستخوش سقوط شد، آزادي را با خود به ارمغان آورد

س، تصور و تخیل، شوق و آرزو، احسا. ها و اشکال کهن قانون و نظم، اعتبار و توان خود را از دست داد شیوه

جوانان به آتش شعر و هنر تحت هرگونه ضابطه و قاعدة . هاي کهن تندي و صالبت، در کالم وعمل آزاد شد انگیزه

، 1798درسال . ادبی، هرگونه ممنوعیت اخالق، هرگونه شعائر اجباري و در هرسرزمین پوشیده از قانون دامن زدند

هاي غنایی  اي کردند که مجموعاً تحت عنوان چکامه ع به سرودن اشعار و نوشتن مقدمهوردزورث و کولریج متفقاً شرو

. برنز و والتر سکات در بیان عشق و عصیان و جنگ در اسکاتلند به ترنم و منظومه سرایی آغاز کردند. مشهور شد

. گسترد، درهم فرو ریختند ا میسپاهیان ناپلئون، آزمونها و محکها را با شتابی بیشتر از آنچه انقالب رؤیاي خویش ر

کمتر زمانی بود که افق آینده آن چنان باز، امید آن . در همه جا، ادبیات به عنوان صداي آزادي و عصیان در آمده بود

  . چنان جوان باشد بیکران، و دنیا آن سان
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  فصل بیست ویکم

  شاعران دریاچه

1770 -1850  

  

I  - حال وهوا  

دهیم، نه به خاطر آنکه این سه نفر مکتبی  ج وساوذي را خامدستانه در یک فصل قرار میدر اینجا ما وردزورث، کولری

گر  نه، چنین نکردند؛ و نه از لحاظ آنکه در شخصیتهاي آثارشان روحی و جوهري مشترك را جلوه -را بنیان گذاردند

در حالی که وردزورث، در شعري . نظم جادویی کولریج در رمز و راز و در ارواح و اسراري مستغرق بود. ساخته باشند

. گفت آمیخته با نثرمسجع با وضعی شاد و خرسند دربارة زنان و مردان و کودکان عادي و چیزهاي زندگی سخن می

موجودي سرشار از احساس، . کولریج زندگیش با رمانتیسم توأم بود و چون یک رمانتیک نیز چشم از جهان فروبست

وردزورث به استثناي دورة کوتاهی در فرانسه، که به رمانتیسم گرایش پیدا کرد، . ا بودهوسها و توهمها، امیدهاو بیمه

کارانه آرام و خونسردبود،  ، ذاتاً یک کالسیک و به وضعی محافظه1798اش در سال  رغم اظهارات عصیانگرانه وعلی

آمدي نیز نصیبش اما ساوذي شعري رمانتیک داشت که در. آنچنانکه جورج کراب نیز همین وضع را داشت

در سیاستمداري و سیاستدانی . کرد ساخت، ولی نثرش آمیخته با احتیاط و اعتدال بود و با نثر درایدن برابري می می

شمرد، و زندگیش که با ثبات زندگی  به آن حد از پختگی رسیده بود که وضع موجود زمانش را مغتنم و گرامی می

صمیمیت توأم بود کمابیش با سرگردانیهاي عاطفی، فلسفی، مالی و زناشویی و دوستیهاي آمیخته با اخالص و 

جمعی در  جغرافیایی شاعر دیگري شباهت داشت که با او زمانی رؤیاي تشکیل مدینۀ فاضله را براي زندگی دسته

  .پخت در سر می ساسکوینها،  هاي رودخانۀ کناره

واقع در  ها، دریاچهدادند که چندین سال در ناحیۀ  توان گفت این سه مرد مکتبی را فقط به آن معنا تشکیل می  یم

یده در ابر اي از کوهستانهاي رازآمیز پوش آلود و بارانی با مجموعه اي مه ناحیه. بردند شمال غربی انگلستان به سر می

آمبلساید، رایدل واتر، گراسمیر، درونت واتر، کسیک (گون که از منطقۀ کندل تا ویندرمیر  نقره» هایی دریاچه«و

که چون  -مرتفعترین کوهستان این منطقه. سازد انگیزترین مناطق سیارة ما می را یکی از زیباترین و دل) تاکاکرماوث

اي است که براي گرفتاران به بیماري  ک هزار متر ارتفاع دارد و ناحیهفقط ی - برج شکوهمندي سر به آسمان ندارد

اي مهرآمیزدر بر  بارد؛ ولی مه، کوهستانها را به شیوه سل چندان مناسب نیست، زیرا در آنجا تقریباً هر روز باران می

بدان گونه آب وهوا  ساکنان آن ناحیه، که. دهد دمد و خودي نشان می گیرد، و خورشید هم تقریباً هر روز می می

توانند از صفا و آرامش روستاها، درختان همیشه سبز،  کنند زیرا در عوض می اند، تلون هوا را تحمل می خوگرفته

لرزند، لذت ببرند و در همان حال، حضور ارواح  وگلهاي فراوان و پرشکوه که در زیر پوششی از ژاله، شادمانه می

وردزورث در کاکرماوث . ها طنین افکن است احساس کنند که صدایشان در دره کولریج دیوانه و وردزورث استوار را

کرد، و ساوذي  کولریج به طور متناوب در کسیک زندگی می. دیده به دنیا گشود و در گراسمیر بدرود زندگی گفت

ا به سر بردند و در ادوار مختلف دکوینسی، تامس آرنلد و راسکین در آنج. چهل سال از عمر خویش را در آنجا گذراند

اي از باغ عدن را بیابند و شاعران برجسته و  براي دورانی کوتاه، والترسکات وشلی، کارالیل و کیتس نیز آمدند تا نمونه

.بزرگواري را که قبل از ایشان در آنجا درنگ کرده بودند به خاطرآورند



٧١٧۶

II - 1797 - 1770: وردزورث   

هاي کتانی درشهر پنریث واقع  نام داشت دختر یک بزاز فروشندة پارچهکوکسان   مادرش که در زمان دوشیزگی آن

ها بود و پدرش، جان وردزورث، وکیل مدافعی بود که در سمت نمایندة امور بازرگانی سرجیمز لوثر،  درناحیۀ دریاچه

ریچارد که : دآن و جان در خانۀ مرفه خویش در کاکرماوث، داراي پنج فرزند شدن. به زندگی مرفهی دست یافته بود

دار گشت؛ ویلیام و داروئی که در این بحث مطمح نظر   حرفۀ وکالت را برگزید و ادارة امور مالی برادر شاعرش را عهده

ما هستند؛ جان که دریانوردي پیشه کرد، به دریا رفت و در یک سانحۀ کشتی شکستگی جان سپرد؛ و سرانجام 

بدان پایه رسید که ریاست ترینیتی کالج در دانشگاه کیمبریج بر عهدة کریستوفر که مردي محقق از کار درآمد و تا 

به دالیلی که اکنون فراموش شده است، ویلیام تا به دنیا آمدن خواهرش داروثی، که یک سال بعد از . وي محول شد

روز غسل تعمید  آنگاه، برادر و خواهرهر دو، در یک. دیده به دنیا گشود، از غسل تعمید نصیب نیافت 1771او درسال 

خیز موجب شد که محبت سراسر عمرشان نسبت به یکدیگرتضمین شود  چنانکه گفتی همین رویداد برکت - یافتند 

در مجذوبیت و شیفتگی برادرش . داروثی بیشتر از هریک از برادرانش، دوست دوران کودکی ویلیام بود .و دوام یابد

ویلیام موجودي تیزهوش و حساس . را در میان گرفته بود سهیم بودگریهاي رنگارنگ طبیعی که آنان  در برابر جلوه

جست، و در دریافت شکل و رنگ گیاهان چابکتر از وي بود؛ زیبایی و  بود؛ داروثی از این بابت از برادرش پیشی می

ز سرگردانی و ستود، ا آوردنهاي درختان را می  یافت حاالت ودم بر ها و رنگهاي درختان و نباتات را درمی تنوع جلوه

پاشید  ها با لطافت و نرمی نقره می برد و از مهتابی که برپهنۀ دریاچه مقصد و آرام ابرها لذت می حرکات ظاهراً بی

داروثی »  .به من دیدگانی داد، به من گوشهایی بخشید«گوید  شاعر ما از خواهرش برایمان چنین می. شد سرمست می

کشت، رام کرد؛ و براین نکته اصرار ورزید  گذاشت و آنها را می پی جانداران میمیل به شکار را در برادرش که سر در 

  .که او دیگر نباید هرگز جانداري را بیازارد

پدرشان سرگشته از این رویداد، از . او و برادرش در حرمان از دست دادن مادر گریستند. وقتی داروثی، هفتساله شد

ش را در زیر انبوه کارهایش مدفون ساخت تا آن غم را فراموش کند و خود. اختیار کردن همسري دیگر سر باز زد

اي در هالیفاکس در والیت یورکشر  داروثی نصیب عمه. فرزندانش را به خانۀ بستگان فرستاد تا نزد آنان زندگی کنند

خوبی در  به مدرسۀ 1779ویلیام در سال . توانست فقط در دوران تعطیالت برادرش را ببیند شد و بدین سان می

در آنجا به تحصیل آثار کالسیک یونانی و التینی پرداخت و شروع به . هاوکزهد نزدیک دریاچۀ ویندرمیر فرستاده شد

  .نامید می» بافتن اشعار«کاري کرد که خود آن را 

هاي حول و حوش مدرسه در شکل بخشیدن به منش ویلیام و شعر سرودنش از  رسد جنگلها ودریاچه ولی به نظر می

آدمی غیر اجتماعی و مردم گریز نبود، با سایر پسران . خواند نقش مؤثري بازي کرد کتابهایی که در مدرسه می

کرد و گاهی در یک گردهمایی شبانۀ پرسر و صدا در یکی از  مدرسه در بازیهاي مخصوص نوجوانان شرکت می

افتاد، بر  آمد؛ به راه می از مدرسه بیرون می ولی بیشتر اوقات به تنهایی. پیوست هاي محلی به همکالسانش می میخانه

گاه به گاه، . شد زدن مشغول می ها و در کنارة رودخانۀ استویت واتر یا دریاچۀ ویندرمیر به قدم فرازو نشیب تپه

، توجه به آنکه ممکن بود گم شود و با مخاطراتی روبه رو گردد مند به مشاهدة تنوع آن، بی اعتنا به وضع هوا وعالقه بی

هاي  پروا به گوشه و کناره گذرانید و با بیمها و هراسهایی آشنا شد که جوانان، وقتی بی راهپیماییهایش را از حد می

ولی بتدریج با روح پنهان در رشد گیاهان، با بازي وتالش . کنند یابند، با آن آشنایی پیدا می اعماق اجتماع راه می

آمد آشنا  کردنهاي آسمان که هر لحظه به رنگی و نقشی در می و رو ترشحیوانات، با غرور کوهستانها و با تبسمها 

زبانی  -گفتند خاص خود سخن می گویی انواع صداها از کشتزار و جنگل، و در قلۀ کوهها و ابرها با او به زبان. شد می

کرد و به او این  می شنید حس که رمزآمیزتر و ظریفتر از آن بود که به قالب کلمات درآید، ولی ویلیام آنچه را می
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بخشیدکه تنوع وکثرت انبوه چیزها در پیرامون وي، یک ساز و کار کورکورانۀ ماده نیست، بلکه  اطمینان را می

اي از پروردگاریست که بزرگتر و نزدیکتر از آن خداي دور و خاموش و بیشکل است که در دنیاي نمازها و  جلوه

اختیار  گرایی دلگیر و ستایشی که بی و تأملها براي ویلیام مشربی از دروناز حاصل این گردشها . دعاهایش وجود دارد

.کرد، پدیدآمد از وجودش به خارج تراوش می

حساب وکتاب وي، مرافعه و تشریفات  براي روشن شدن تکلیف ماترك بی. ، ناگهان پدر درگذشت1783در سال 

سرجیمزلوثر به متوفی بدهکار بود آن قدر به عهدة  اي که لیره 4700طوالنی و پرخرجی الزم آمد و پرداخت مبلغ 

لیره نشد، و این مبلغ به هیچ روي تکافوي  600تعویق افتاد که سهم نقدي هر یک از فرزندان از ماترك پدر، بیش از 

ه ولی برادرش ریچارد به هر ترتیب بود امکاناتی فراهم آورد و توانست ب. کرد هزینۀ ادامۀ تحصیل مرتب آنان را نمی

  .ویلیام کمک کند تا وي دورة مدرسۀ هاوکزهد را بگذراند

یکی . و درکالج سنت جان به تحصیل پرداخت» راه یافت«ویلیام وردزورث به دانشگاه کیمبریج  1787در اکتبر سال 

زاده از عموها، به رئیس کالج قبوالند که یک بورس تحصیلی در اختیار ویلیام بگذارد؛ و امیدش آن بود که این برادر

اي تحصیل کند که سرانجام در زمرة کشیشان کلیساي انگلیکان درآید و از نظر مالی، دیگر سربار بستگانش  در رشته

اما ویلیام به جاي پرداختن به دروسی که او را براي کشیش شدن آماده سازد، آنچه را مطبوع طبع و ذوقش . نباشد

و نسبت به حضور اجباري روزي دوبار در  -ن تبحر پیدا کردبود برگزید؛ در آثار چاسر، سپنسر، شکسپیر و میلت

اي پاي ایمان موروثیش را سست  ظاهراً آثاري که مطالعه کرده بود تا اندازه. نمازخانۀ کالج بانگ اعتراض برداشت

در ذهن توان چنین انگاشت که از آن ایمان موروثی هنوز آثار زیادي برجاي بود زیرا افکار ولتر  ولی می. ساخته بود

  .نشست کرد و به دلش نمی ویلیام جوان سنگینی می

اندازهایشان را روي هم  ، یک همشاگردي اهل ویلز را به نام رابرت جونز تشویق کرد تا دو نفري پس1790در ژوئیۀ 

رفتند و از  این دو، تا دریاچۀ کومو درشمال ایتالیا. لیره رسید پیاده قارة اروپا را بپیمایند 20بگذارند و همین که به 

آنجا به جانب مشرق و به سویس روي آوردند؛ چون پولشان ته کشید، خود را با شتاب به انگلستان و کیمبریج 

رسانیدند و این کارقبل از آن عمل شد که کاسۀ صبر وخشم اولیاي دانشگاه که به این هردو فرصت تحصیل رایگان 

نکردن با داروثی را در تعطیالت میالد مسیح آن سال جبران  وردزورث غفلت یکسالۀ دیدار. داده بودند لبریز شود

اي به  داروثی در نامه. به منزل کشیش فورنست واقع در ناریچ رفت و آن تعطیالت را با داروثی به سرآورد. کرد

بعد از ظهرها نیز  …کردیم  ما هر روز صبح دوساعت راهپیمایی می«دوستش جین پوالرد در این باره چنین نوشت 

تا وقتی در کنار او ! آه، جین …گذراندیم  زدن در آنجا می رفتیم و تا ساعت شش را به قدم اعت چهار به باغ میس

داروثی امیدوار بود برادرش کشیش شود و به او اجازه دهد خانه و زندگی » .اندیشیدم بودم هرگز به سرماي هوا نمی

.را برایش مرتب نگاه دارد

جایی که چهارماه تمام در « -التحصیل شد، با رفتن به لندن از دانشگاه کیمبریج فارغ 1791وقتی وردزورث در ژانویۀ 

در ماه مه بار دیگر همراه جونز به سیر . بسیاري از امیدواران به خود را مأیوس ساخت -» ابهام و گمنامی به سربرد

متر صعود کردند تا بتوانند از فراز قله ناظر  1085به ارتفاع  سنودنآن دو از کوه . وگشت پیاده در ویلز آغاز کرد

  .نوامبر به تنهایی مجدداً از مانش عبور کرد وخود را به فرانسه رسانید 27در . دمیدن آفتاب باشند

اساس اصول آزدایخواهی تدوین یک قانون اساسی بر: در آن زمان، انقالب فرانسه در شکوهمندترین مرحلۀ خود بود

نمود جوانی  و در چنین احوالی چگونه ممکن می! شده بود؛ اعالمیۀ حقوق بشر را در سراسر دنیا انتشار داده بود

خواهی و برادري جهانی مجذوب نشود؟ در  حساس که هنوز در فلسفۀ آدمی ناآزموده بود در برابر آن غریو عدالت

اش را  از جمله سرجیمزلوثر که بدهی(مهتران صاحب نام وعنوان زجرکشیده بود  مورد فاضل تهیدستی که از برخی
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شد تصور کرد آن فرانسویانی را، که در اثري به نام پیش درآمد  چگونه می) پس از مرگ پدر وردزورث نپرداخته بود

  : مشتمل بر شرح حال خویشتن ستوده بود، محکوم شمارد؟ فرانسویانی که

  داشتند عرضه میچیزي براي نگریستن 

  از جمهوریی که درآن جملگی مردمان 

  ایستادند، که در آن همۀ ما برابر بودیم، اي برابر می بر زمینه

  همگی قرین شرف و سرفرازي، آن چنانکه اعضاي یک پیکر باشند،

  از جمله فاضالن و آدمهاي محترم؛ جایی که باالتر از همۀ اینها

  بود،  دستیابی به امتیازات براي همه میسر

  و احترام به مال و جاه آن قدر نبود

  که احترام به استعداد، ارزش و صنعت بالنده

وقتی وردزورث به فرانسه رسید، از شهامت و شور ملتی که به طیب خاطر به پا خواسته و دست به اسلحه برده بودند 

آن هم در برابر کسی که  -نندتا در برابر تهدیدهاي دوك برونسویک در جهت سرکوب ساختن انقالب، ایستادگی ک

وردزورث با یکی از . سخت به هیجان آمد - درصدد بود اگر پاریس مقاومت کند، آن شهر را با خاك یکسان سازد

، »العاده اشرافی برخاسته بود از خاندانی فوق«این افسر گرچه . افسران ارتش انقالبی، به نام میشل دوبوپویی آشنا شد

مشاهدة آن ایمان و اخالص وارسته از . باید از فرانسه در برابر مهاجمان دفاع کند کرد در آن موقع احساس می

او را بدین اندیشه واداشت که خودش نیز تا  مالحظات طبقاتی در آن افسر فرانسوي، در وردزورث سخت مؤثر افتاد و

افت که وي ضعیفتراز آن است در همان احوال دری. تواند براي پیش بردن اهداف انقالب سودمند افتد چه اندازه می

که بتواند سالح بردوش گیرد و به زبان فرانسه نیز کمتر از آن آشنایی داشت که موفق به انجام خدمتی در یک سمت 

زبانی که  - بنابراین در اورلئان رحل اقامت افکند و به آموختن زبان فرانسه همت گماشت. غیر نظامی یا سیاسی بشود

.نمود آمیز می اي گیج کننده فریب یار فریبنده و افسون کننده بود و از نظر امالء به شیوهشنیدن از لبان یک زن بس

اي زائد و ناضروري یافت معلمش زن جوان و خونگرم و با  وردزورث، زبان فرانسه را زبانی بسیار جذاب ولی تا اندازه

م درس عشق نیز به شاگردش شوقی نشان محبتی به نام آنت والون بود که نه تنها معلم زبانش بود بلکه در تعلی

توانست چیزي به معلمش بدهد جزآنکه او را از شراب شور و جوانی خود  در برابر این همه، وردزورث نمی. داد می

هنگامی که . وردزورث در آن زمان بیست ویک ساله بود در حالی که آنت بیست وپنج سال داشت. سیراب سازد

ترك ظاهر گشت، آنت به این فکر افتاد که استحقاق دریافت یک حلقۀ ازدواج را حاصل آن عشق و کامجویی در دخ

توانست  آیا خودش که به التینی بیشتر از فرانسه آشنایی داشت می: ولی براي وردزورث این پرسش پیش آمد. دارد

ت در انگلستان توانس نمود، می به عنوان یک شوهر در فرانسه دوام بیاورد؟ یا دخترك، که کاتولیک مشرکی می

، آنت را در اورلئان بر جاي 1792اکتبر  29بدین سان بود که وردزورث در  طرفدار نهضت پیرایشگري به سر برد؟

اي را امضاء کرد که به موجب آن به شخصی به نام دوفور  قبل از حرکت نامه. گذاشت و خود به پاریس عزیمت کرد

کشید  ر مراسم نامگذاري و غسل تعمید فرزندي که آنت انتظار آن را میداد به عنوان نمایندة پدر غایب، د اختیار می

  .دسامبر به دنیا آمد و کارولین نامیده شد 15این فرزند در تاریخ. حضور یابد

در گردهماییهاي . برد، خود را در عوالم انقالب مستغرق ساخته بود در این زمان، وردزورث که در پاریس به سر می

در میان ژیروندنها براي خود دوستانی گردآورد؛ : زد جست؛ به مجلس قانونگذاري سر می  رکت میباشگاه ژاکوبنها ش

تب آن روزها بر وجودش غلبه کرد تا آنجایی که خود را در مرکز رویدادهاي تکاندهندة دنیا و سازندة تاریخ 

  :داشت پنداشت و احساس خویش را چنین بیان می می
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  سعادتی بود؛ر آن سپیده دم،  زنده بودن د

  !نمود ولی جوان بودن، در بهشت بودن می

داد دیگر حاضر به فرستادن پولی نیست و اصرار ورزیده بود  اي از برادرش ریچارد رسید که در آن خبر می آنگاه نامه

دن ساخت، به لن نظر به آنکه انقالب وسیلۀ تأمین معاش براي او فراهم نمی. درنگ به انگلستان بازگردد ویلیام بی

ریچارد درعین حال که همچنان برادري با . بازگشت و کوشید یخ شریانهاي منجمد کمکهاي خانوادگی را آب کند

عموي ویلیام کوکسان، کشیش بخش . محبت ودلسوز بود در تصمیم خویش سخت ایستاد و از کمک دریغ ورزید

د که جوان به خدمت کلیسا درآید از فورنست و میزبان داروثی هم که هزینۀ تحصیل را بدین منظور پرداخته بو

.دست و پایی از کار درآمده بود پرداخت پول و پذیرایی از او در خانۀ خود امتناع ورزید، چرا که در عوض ژاکوبن بی

اي برگزیده بود، در مقام یک مخلص خاص  او که شاعري را به عنوان حرفه. ویلیام از بیمهري بستگانش سخت رنجید

کرد استحقاق آن را دارد که از محبت و پشتیبانی مالی برادر و عمویش  الهۀ شعر، حس میو سرسپردة موز ا

از آن پس با جسارت مشهودي با رادیکالهایی که کتابفروشی جانسن را کانون خویش ساخته بودند . برخوردارشود

خرین مجموعۀ طرحهاي در پنجاه مصراع آ. درهم آمیخت و به پشتیبانی علنی خود از انقالب فرانسه ادامه داد

سرود و انتشار داد انقالب فرانسه را نه تنها به عنوان رهاسازندة یک ملت بلکه چون  1793توصیفی که آن را در سال

به طور خصوصی نیز، آن چنانکه پس از پایان یافتن ماجراي انقالب به دوستانش . آزاد کنندة بالقوة بشریت، ستود

در آن زمان که انگلیسیان، هزار هزار «کرد، حتی  زیهاي فرانسویان احساس شعف میاعتراف کرد، در آن زمان از پیرو

، 1793در اول فوریۀ » .افتادند شدند و بدون برخورداري از افتخار در میدان نبرد بر خاك می دستخوش هزیمت می

رسید که از او تمنا کرده بود اي از آنت به دست وردزورث  درماه مارس نامه. فرانسه رسماً به انگلستان اعالن جنگ داد

وردزورث، آنت را فراموش . به سویش بازگردد ولی در آن موقع، عبور از دریاي مانش براي غیرنظامیان ممنوع بود

کوشد دل دخترك را به دست  بینیم که می نه سال بعد، وردزورث را می. داشت نکرد و اندیشۀ او وجدانش را رنجه می

طلب افراطی شد و وردزورث نیز  در طول آن سالها، آنت یک سلطنت. ته را بخواهدآورد و عذر بیمهریهاي گذش

  .برد بتدریج به فضیلتهاي نظام مشروطۀ انگلستان پی

، و گیوتین سر دوستانی را که در میان ژیروندنها مورد تحسین )1794(هنگامی که دوران وحشت در فرانسه فرارسید

نش به انقالب فرانسه روبه زوال نهاد، در این زمان، وردزورث سخت مجذوب وردزورث بودند، بیدریغ درو کرد، ایما

مطالعۀ این کتاب، رادیکالیسم را تقویت کرد ولی او را . تفحص دراصول عدالت سیاسی شده بود: کتاب ویلیام گادوین

دوین مالقات کرد و با گا 1795در سال . از تعلق خاطر به انقالباتی که از خون انقالبیون تغذیه شود برحذر داشت

مجذوب شخصیت وافکار و گفتار وي شد تا بدان حد که در آن سال هفت بار براي دیدار فیلسوف نامدار به خانۀ وي 

کار پرحرارت در آمده بود باز دوستی خود را با گادوین ادامه  حتی زمانی که وردزورث به صورت یک محافظه. رفت

  .گسسته شد 1836ین در سال داد و رشتۀ این دوستی فقط با مرگ گادو

، ریزلی کالورت، 1795سال  عامل دیگري که موجب شد وردزورث بیشتر به جانب اعتدال بگراید، این بود که در

وردزورث بدون آنکه پروایی کند و احتیاط به خرج دهد مبلغ . لیره براي وردزورث برجاي نهاد 900میراثی به مبلغ 

لیرة دیگر  200تش بزیل مانتیگیو که در اسراف و ولخرجی شهرتی داشت وام داد؛ لیره از این میراث را به دوس 300

اي که به رهن گرفته بود در آمدي  نیز به دوست صمیمی بزیل وام داد ودر هر دو مورد امیدش بر این بود که از وثیقه

که به طور بسیار (سال  لیره در 50اي به میزان  کرد که بهره وردزورث حساب می. در سال عایدش شود% 10معادل 

لیرة داروثی برآن افزوده  20لیرة باقی مانده، حتی اگر مستمري سالی  400به عالوة ) شد نامرتبی پرداخته می

اي دست وپا کنند و در آن حکومت شعر و محبت را برقرار  شد، کافی نبود تا رؤیاي خواهرش را براي آنکه کلبه می
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ین موقع دوست دیگري به نام جان پینی اهل بریستول به مدد آمد و منزل ولی درست در هم. سازند، تحقق بخشد

. این منزل به نام ریسداون الج موسوم بود. مهیا و مفروش خود را در دورست برایگان در اختیار آن خواهر و برادر نهاد

با فراغت و سعادتی  زندگی آمیخته 1797، وردزورث و داروثی در آنجا سکنی گزیدندوتا ژوئن 1795سپتامبر  26در 

.را در آن به سر آوردند

اعتنا  در این موقع وردزورث جوانی بود بیست وپنج ساله، با قامتی میانه، الغرو با پشتی خمیده، موهایش با حالتی بی

و عاري از نظم بر روي گوشها وپشت گردنش آویزان بود و چشمان تیره و اندوهگینش به سوي پایین نگران و 

اي رنگ و  شلواري از پارچۀ پیچازي مرسوم بین شبانان و سرداري گشاده و قهوه. کی تیزتر از حدمعمولاش اند بینی

نمود ولی  از نظر بدنی نحیف و باریک می. داد دستمالی سیاهرنگ که در حکم کراوات بود، جامۀ وي را تشکیل می

توانست از قویترین  در راهپیمایی می. وار بوداي است موجودي قوي و پرانرژي، با روحی سرشار از قدرت و داراي اراده

آورد پیوسته  شکست و گردمی مهمانانش پیشی جوید و به یاري تبر و بازوانش، بخاري منزل را با هیزمی که می

برد، به خصوص زمانی  از سردرد رنج می. آن قدر حساس بود که شاعران، و آن قدر عصبی که زنان. فروزان نگاه دارد

شد؛ زمانی به  خیلی زود اشکش جاري می. غالباً افسرده ودستخوش مالیخولیا بود. پرداخت ن شعر میکه به سرایید

ولی این اندیشه جز یک الف دلیري نبود که در آن زمان بین هنرمندان و شاعران رواج . فکر افتاد که خودکشی کند

العاده و  تن؛ مطمئن از حساسیت فوقآدمی بود زودفراگیرنده، مغرور، سرگرم و مجذوب کار خویش. فراوان داشت

قدرت درك و فهمش؛ در همان حال که خود را از اینکه ازروي بیدقتی، در جایی بذري از وجودش افشانده و فرزندي 

ولی در برابر . دانست، نسبت به اعتالي اخالقی خویش نیز خاطري آسوده داشت به بار آورده است قابل بخشش می

انگاشت؛ و صداي طبیعت را براي آموزش بشریت  بود، خود را خدمتگزار در طبیعت میطبیعت، موجودي بس فروتن 

  .پنداشت الزم می

اندامی ظریف و شکننده و با سیمایی رنگ یافته و سوخته از گردشهاي مرتب در زیر : داروثی نقطۀ مقابل برادرش بود

هم این خدمت، خودخواهیش را از  شاید -آفتاب داشت؛ فارغ از هرگونه خودخواهی مجذوب خدمت برادر بود

شان را براي  داد؛ آشیانه یک لحظه در نبوغ برادر شک به خود راه نمی. داشت کرد و اورا شاد نگاه می هرجهت ارضا می

داشت؛ به گاه بیماري، پرستار و غمخوارش بود؛ ظریفترین زیباییها و شگفتیهاي  وي پاکیزه و گرم و آسوده نگاه می

یافت  کرد و آنچه را می نامید، جستجو می می» پرتوهاي برجهنده از چشمان وحشی تو«ه وردزورث طبیعت را با آنچ

داروثی عالوه . برداري برادر قرار گیرد نگاشت تا هم به یاد خودش بماند و هم مورد بهره بردفتر یادداشتهایش می

ازگوش دادن به برادر ) به طور عیان(گاه  چهی. انداخت برچشمان، گوشها و دستهایش را نیز در خدمت برادر به کار می

هاي برادر را به خطی خوانا یادداشت کند  کرد و از اینکه سروده خواند، احساس خستگی نمی که اشعارش را بر او می

با . داشت -شائبه ولی بی -وردزورث نیز در مقابل نسبت به این خواهرفداکار احساس عشقی عمیق. نشست باز نمی

وردزورث این : کرد نگریست بر او هم نظر می ه به عزیزترین و کم توقعترین هواخواهان خود میهمان چشمانی ک

.انگاشت خواهر را چون شاخکی جانبی و لطیف و باارزش که از وجود خودش رسته بود، می

بردر آمد لیره  50وردزورث و خواهرش براي آنکه بتوانند کاشانۀ خود را به صورت یک کانون خانوادگی در آورند و

سالیانه بیفزایند، بزیل سه ساله، فرزند بزیل مانتیگیو را تحت سرپرستی و نگهداري خود گرفتند و از این بابت بسیار 

از یک نهال لرزان و نیم تشنه به صورت پسرکی «دیدند آن کودك، تحت سرپرستی آنان،  شادمان بودند که می

، دوست داروثی به نام مري 1797در بهار سال » .ه استبیباك، پرشور و درحال رشد و شکوفایی، متحول شد

اي که خود  آنگاه در تاریخ ششم ژوئن، جوان بیست وپنجساله. هاچینسن از پنریث آمد تا پنجم ژوئن نزد آن دو بماند

عاشق شعربود، به نامۀ دعوتی که وردزورث برایش فرستاده بود به شیوة فیض بخش خویش پاسخ داد، از روي دروازة 
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. شتزار جهید، سراسر کشتزار را با گامهاي بلند پیمود و شاد و پرتوان به زندگی ویلیام و داروثی وردزورث قدم نهادک

  .این شخص کولریج بود

III  - 1794 - 1772: کولریج  

و از نظراستعدادها، جذابیتها، افکار، رنجها، دردها . نماید از جمعی که مورد بحث ماست، کولریج از همه جالبتر می

مسیري را از ایدئالیسم تا مصیبت و بدبختی در قلمرو عشق و اخالق و در . خطاها از دیگران بسی متنوعتر است

خالصه هر . هایی ربود و به نام خود انتشار داد اي که الهامبخش وي بود نکته از هر نویسنده. ادبیات و فلسفه پیمود

سمیوئل تیلر  .گنجد ق مطلب به هیچ روي در یک فصل نمیایم و اداي ح اش بگوییم کم گفته چه بخواهیم درباره

وي دهمین و آخرین فرزند جان کولریج بود که مدیر مدرسه و سپس معاون . به دنیا آمد 1772اکتبر  21کولریج در 

جان کولریج در ریاضیات مقامی داشت و در زبانهاي کالسیک و . اسقف شهر آتري سنت مري در والیت دونشر بود

پسرش که بعدها با . شد، و مؤلف کتابی بود به نام دستور انتقادي زبان التینی ن مردي فاضل محسوب میمشرق زمی

کرد، در زیر فشار این میراث فضل و دانش پاهاي خویش را  نام و نام خانوادگی امضا می. سی.تی.سه حرف اول اس

هایی از زبانهاي التینی و یونانی را در  و گوشهیافت؛ الجرم، براي رفع این نقیصه اشارات  تمکین می چوبین و سخت بی

وقتی بزرگ شد به عنوان خاطرات دوران کودکی از دوران سه تا هفتسالگی خود . داد هایش جاي می هربند از نوشته

:چنین یاد کرد

ادند، و از د راندند، و پیوسته آزارم می همشاگردیهایم مرا از بازیهاي خود می. چین شده بودم زودرنج و ترسو و سخن

وقتی شش  …. خواندم بردم، اما در عوض پیوسته کتاب می این روي از ورزشهاي دوران بچگی چندان لذتی نمی

و شرح مهمانی خوشگذرانیهاي عربی را در ماجراهاي هزار و  ….ساله شدم سرگذشت بلیزاریوس، روبینسن کروزوئه

به صورت موجودي رؤیاپرداز درآمدم، و نسبت به  …؛دائماً دستخوش ارواح و اشباح بودم …. یکشب خوانده بودم

کاهل و مورد  …هرگونه فعالیت بدنی حالت دلزدگی و بیزاري پیدا کردم؛ کج خلق، و بیش از حد تحمل تندخو، 

توانستم بخوانم و هجی کنم و از حافظه و قدرت درکی که از حد طبیعی  تنفر همشاگردیها واقع شده بودم؛ زیرا می

کردند و شگفتی خود را از کثرت   نمود برخوردار بودم همۀ زنان سالخورده مرا تحسین می تر می کفتهبسیار زود ش

و قبل از آنکه به هشت سالگی  …بدین سان، بسیار خودبین شده بودم، . داشتند معلومات و حافظۀ نیرومندم ابراز می

ینی، کاهلی و احساسات ناشی ازتحقیر حساسیت، قدرت تخیل و تصور، خودب. برسم براي خود شخصیتی شده بودم

تلخ و عمیق نسبت به جملگی کسانی که به مدار فهم و درك من گام نهادند، از همان خردسالی در وجود من کامال 

  .خورد به چشم می

براي پسرك خردسال در  -داشت پدري که کولریج او را بیش از اندازه دوست می -1779در گذشت پدرش به سال 

دوسال بعد او را براي ادامۀ تحصیالت به کرایست هاسپیتال که یک مدرسۀ خیریه را در . بس ناگوار بود اي حکم ضربه

بعدها، کولریج از . در آن مدرسه، غذا کم و نامأکول ولی انضباط به سختی حکمفرما بود. کرد فرستادند  لندن اداره می

اش او را به دست فراموشی سپرده بودند  که خانواده کرد که به خصوص در مورد پسرکی تنبیهات تحقیرآلودي یاد می

در . کرد کفاش شود خواستند که او کشیش بار بیاید، ولی خودش آرزو می می. نمود الواقع مضاعف می ناگوارتر وفی

از یک بار شالق خوردن خویش که درنظر ) شد چندان اعتمادي داشت اش نمی  زمانی که دیگر به حافظه( 1830سال 

  : نمود چنین یادکرد می» منصفانه«مدرسه کامال اولیاي 

کفاش که مردي . وقتی تقریباً سیزده ساله بودم، به نزد کفاشی رفتم و از او خواهش کردم مرا به شاگردي بپذیرد

سخت  مدیر مدرسه از دیدن من . درنگ دست مرا گرفت و به نزد آقاي بویر مدیر مدرسه آورد شرافتمند بود، بی

و آنگاه از من پرسید چرا آن گونه  ….نان سیلی سختی بر صورتم نواخت که نقش زمین شدمخشمگین شد، چ
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مدیر . ام؟ در پاسخ وي گفتم خیلی مایل هستم کفاش شوم و از فکر کشیش شدن بیزارم مسخره بازي در آورده

مدیر مدرسه بعد » .مایمانی هست آقا، راستش را بخواهید من پسر بی«و من پاسخش گفتم » چرا؟«مدرسه باز پرسید 

. از شنیدن پاسخ من، بدون آنکه تأملی کند مرا به شالق بست

چینی از کتابخانۀ  هاي ممنوعی چیده بود و شاید هم این میوه نمود که کولریج در همان خردسالی، میوه واضح می

  : ین یاد کردبعدها ازاین ماجرا با همان روش جالب و بدیهی خود چن. ستریت صورت گرفته بود سیارکینگ

هایی را که در فهرست کتابخانۀ سیار موجود بود از اول تا آخرخواندم و کاري نداشتم که آیا  همۀ کتابها ونشریه

ساختم تا دوجلد کتابی را که هرروز  گونه مخاطره می خود را دستخوش همه …فهمم یا نه،  مطالب آن کتابها را می

شود تصور  حاال می. ازدید اولیاي مدرسه و همشاگردیهایم پنهان نگاه دارم حق داشتم از آن کتابخانه به امانت بگیرم

سراپاي وجودم را، درحالی که . بردم؛ تقریباً همیشه دستخوش تب بودم سالگی در چه حالی به سر می کرد در چهارده

زم و در آنجا بخوانم، اي آفتابی بخ کردم تا در گوشه  گذشت بسته بود، جمع و جور می چشمانم برآنچه در اطرافم می

  .بخوانم و باز هم بخوانم

به هر حال، در مدرسۀ کرایست هاسپیتال، . خورد اي ناشی از خودبینی به چشم می البته در این نوشته، آثار مبالغه

در جیزس  1791اش ترتیبی دادند تا به سال  پیشرفت کولریج در تحصیل تا آن اندازه رضایتبخش بودکه خانواده

ضمناً موافقت شدکه کولریج به صورت دانشجویی که هم کار و هم تحصیل . گاه کیمبریج پذیرفته شودکالج دانش

در دورة دانشگاه، کولریج . کند در دانشگاه به تحصیالتش ادامه دهد، و بدین ترتیب مخارج تحصیل خود را درآورد می

من در حال حاضر چون «. اش برگزید د عالقههاي مور ریاضیات و همچنین دشوارترین متون یونانی را به عنوان رشته

در ساعات فراغت آثار آناکرئون را  …سگی دیوانه سرگرم خواندن آثار پینداروس و سرودن اشعار یونانی هستم 

وقتی به تأمل در سرگذشت کولریج » .در همین حال سرگرم آموختن نوازندگی ویولن هستم …کنم  ترجمه می

به هرحال تا آن حد در . روي توأم بوده است ه باشیم که زندگی وي پیوسته با زیادهپردازیم باید در نظر داشت می

در بیست و یک سالگی به تب رماتیسم مبتال شد و به  1793مراعات سالمت خویش غفلت روا داشت که در سال 

تریاك چون در آن زمان، به کار بردن . براي تخفیف و تسکین دردش از تریاك مدد گرفت. بستر بیماري افتاد

. روي کرد که بدان معتاد شد معجونی مسکن و آرامبخش رواج داشت، ولی کولریج در استفاده از تریاك چندان زیاده

مندي نشان  اش دستخوش کندي شد و بیشتر از گذشته به اوضاع و احوال روز عالقه مطالعات و بارآوریهاي فاضالنه

اش بسازد؛ دچار قرض شد، و طلبکارانش او  با مقرري دریافتی از خانوادهبه هرحال در نتیجۀ این اعتیاد، نتوانست . داد

اي براي رهایی از چنگ آنان، ناگهان دانشگاه کیمبریج را ترك گفت  را به ستوه آوردند، و به عنوان کوشش نومیدانه

. نامنویسی کرد ، و در سپاهی که براي جنگ با فرانسه بسیج شده بود داوطلبانه به عنوان سرباز)1793دسامبر (

سکۀ طال توانست موجبات رهایی وي را از دردسري که براي خود به وجود آورده بود  40برادرش جورج، با پرداخت 

از آن دانشگاه  1794کولریج به هرترتیب بود در سال . فراهم سازد و سپس او را ترغیب کرد تا به کیمبریج بازگردد

، زیرا در همان اوان مدینۀ  اما از این بابت اصال ناراحت نشد. یافت دارداي در بدون آنکه درجه - التحصیل شد فارغ

. فاضله را کشف کرده بود

کولریج با از دست دادن ایمان مذهبی خویش براي کشف این مدینۀ فاضله آمادگی یافته بود؛ چرا که درچاه امید، 

، کولریج را نیز، نظیر بسیاري از جوانان انقالب فرانسه. بهشت و مدینۀ فاضله در حکم دو کفۀ یک ترازو هستند

، کولریج خبري از دوستش رابرت 1794در بهار سال . تحصیلکرده و تهیدست انگلیسی، به شور و هیجان آورده بود

کرد دریافت داشت مبنی بر اینکه تنی چند از دانشجویان آن دانشگاه مشتاق  آلن که در دانشگاه آکسفرد تحصیل می

به موجب گزارش آلن، یکی از آن دانشجویان، . ا و راه و رسمهاي انگلیسی اصالحاتی به وجود آورندآنند که در نهاده
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آیا . درخشش و برجستگی خاصی داشت و همین دانشجو اشعاري در بزرگداشت و تکریم عصیان اجتماعی سروده بود

به این ندا پاسخ  1794ج در ماه ژوئن توانست به آکسفرد بیاید و با آن دانشجویان دیدار کند؟ کولری کولریج نیز می

  . مثبت داد و روانۀ آکسفرد شد

IV - 1803 - 1774: ساوذي  

در بریستول . اي مورد گفتگوي ما، رابرت ساوذي، بدترین شاعر ولی نیکترین مرد بود از گروه سه گانۀ شعراي دریاچه

مندش، غالباً اورا از آن محیط سوداگري و بازاري پسر مردي جامه فروش بود، ولی الیزابت تایلر، عمۀ ثروت. به دنیا آمد

در چهاردهسالگی به مدرسۀ معتبر . آورد تا در اجتماع مهذب نجیبزادگی در شهر باث پرورش یابد به نزد خویش می

اي پنهانی آثار ولتر، روسو، گیبن، و ورترگوته را  وستمینستر در لندن سپرده شده و در آنجا، بدون شک، به شیوه

حملۀ انتقادآمیزش به رسم . کرد؛ اشعاري حماسی سرود و قطعات مثنوي با مضامین عصیانگري تصنیف کرد مطالعه

تنبیه بدنی که در مجلۀ مدرسه به نام شالقزن درج گردید موجب برانگیختن خشم مدیر مدرسه شد، زیرا آقاي مدیر 

قع که پایان سال تحصیلی و هنگام درست در همان مو. آموزان خلع سالح شده است کرد دربرابر دانش حس می

رسید، رابرت از آن مدرسه اخراج شد، ولی به هر ترتیب بود در دسامبر  فراغت وي از تحصیل دورة دبیرستان فرامی

اي تحت  حماسه. در آنجا نیز به عملیات پنهانی خود ادامه داد. در بالیول کالج دانشگاه آکسفرد پذیرفته شد 1792

وقتی کولریج از راه فرارسید، رابرت سرگرم تنظیم یک درام . و ضمن آن انقالب فرانسه را ستودعنوان ژاندارك سرود 

  .دهقانان درانگلستان، بود 1381منظوم دربارة وات تایلر، رهبر شورش 

ترین و با  روبسپیر، سرزنده شاعر مهتر یعنی کولریج، شاعر کمتر را پریشان خاطر یافت، زیرا مقارن همان زمان،

براي رابرت ساوذي این . ترین انقالبیون فرانسه، از جمله دانتون و دمولن را به دست گیوتین سپرده بود تشهام

انجامید؟ کولریج با این  پرسش دردناك پیش آمده بود که آیا پایان اعالمیۀ حقوق بشر به رقابت در آدمکشی می

در زیر فشار بار تاریخ از پا درآمده؛ ولی تقریباً هر  اروپا در حال زوال است و: سخنان او را دلداري داد و آرام ساخت

امریکاي بسیار پهناور، حاصلخیز،  - هفته از بریستول، شهر زادگاه ساوذي، یک کشتی به صوب امریکا درحرکت است

چرا کولریج و ساوذي گروهی از پسران و دختران دلیر و باعزم انگلیسی تشکیل ندهند، آنها را به . و جمهوریخواه

عی آبرومند به ازدواج همدیگر در نیاورند و با آنان به پنسیلوانیا مهاجرت نکنند و در آنجا یک کوچنشین به شیوة وض

اي  انگیز رودخانۀ مصون از آلودگی ساسکویهنا بر پا نسازند؟ تنها نکته هاي دل جمعی در کرانه زندگی اجتماعی دسته

لیره به صندوق  125آن بود که هر فرد مذکر این گروه مبلغ  نمود که براي تحقق بخشیدن به این نقشه ضروري می

مشترك گروه بپردازند، در ادارة آن جامعۀ مورد نظر، هر زوج رأیی برابر داشت و به همین خاطر کولریج نام جامعۀ 

. نامید»  پانتیسو کراسی«مطلوب خویش را 

، دو پدر بنیانگذار مشترکاً یک نمایشنامۀ درام به منظور فراهم کردن و پرداختن سهم خود به صندوق مشترك جامعه

ساوذي . این نمایشنامۀ منظوم انتشار یافت ولی فروشی نداشت. منظوم تحت عنوان سقوط روبسپیر تنظیم کردند

التحصیل دانشگاه  آن دو یار فارغ. فروخت) ناشري در بریستول(سکۀ طال به کاتل  50نمایشنامۀ منظوم ژاندارك را به 

قدر پول نصیبشان شد که  درجۀ دانشگاهی به ایراد سخنرانیهایی در بریستول پرداختند و از این راه آن ولی فاقد

ادیث پاسخ موافق داد و آن دو در تاریخ . ساوذي را قادر ساخت به خواستگاري دختر دلخواهش، ادیث فریکر، برود

ي نیز قبال پیشنهاد ازدواج از جانب رابرت الول خواهر ادیث به نام مر. به همسري یکدیگر در آمدند 1795نوامبر  14

آمد که اگر  در این موقع به نظر ساوذي چنین می. را همچنین گرویدن به جامعۀ پانتیسو کراسی را پذیرفته بود

  .کولریج نیز به سرا، خواهر سوم، دل ببازد و با او ازدواج کند عملی بسیار دلپذیر و شایسته انجام خواهد گرفت
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، او را به خاطر ازدواج با یکی از افراد طبقۀ فرودست وهمچنین به لحاظ داشتن  زابت تایلر، عمۀ ساوذيوقتی الی

هاي خرابکارانه، از جامعۀ بزرگزادگان و اشراف، مطرود قلمداد کرد، ساوذي دعوتی را که از جانب عمویش  اندیشه

ه سفارت انگلیس در پرتغال سمت پیشنمازي این عمو در دستگا. براي سفر به لیسبون به او رسیده بود پذیرفت

در اکناف اسپانیا و پرتغال به سفرهایی . این سفر افق فکري دانشمند فیلسوف و جوان مارا گسترش بخشید. داشت

دارد واندیشۀ  به انگلستان بازگشت، احساس کرد که وطنش را دوست می 1796پرداخت و هنگامی که در ماه مه 

به تحصیل حقوق پرداخت، درسمت . سی را با گذشت سالهاي پرشور جوانی رو به افول نهادتشکیل جامعۀ پانتیسوکرا

نگار شغلی به دست آورد، و در عین حال فرصت آن را یافت که اشعار حماسی بیشتري بسراید که چندان در  روزنامه

، در 1803در سال . تصنیف کرد چکامۀ مشهور از جمله چکامۀ نبرد بلنهایم را درهمین اوان ها نماند، ولی چند خاطره

لیره خیالی آسوده یافته بود، در  160اي به مبلغ  آن زمان که از برکت سخاوت یک دوست با دریافت مقرري سالیانه

شدتقدیر براي او چنان رقم زده  روستاي گرتاهال واقع در ناحیۀ کسیک مستقر شد، در حالی که هرگز باورش نمی

. آن نقطه رحل اقامت افکندباشد که تا پایان حیاتش در 

V - 1797- 1794: کولریج  

مري اونز را که دخترکی اهل لندن بود، . اي دستخوش تردید بود کولریج معجونی از اعصاب شاد و سرزنده و اراده

دخترك نیز . داشت، ولی از اینکه او را در شرایط زندگی خاصی که بدان خوگرفته بود نگاه دارد سرباز زد دوست می

آمد ولی اصال اعتقادي نداشت که وي بتواند درآمد مرتبی  وبۀ خود از روحیۀ غنی و پرحرارت کولریج خوشش میبه ن

بنابراین از کولریج روي گرداند و او به ناچار به سرا فریکر، خواهرسوم از سه خواهري که باجمع این . داشته باشد

توانست  را از مال وزیبایی وجمال نصیبی نداشت ولی میس. شاعران آشنا شده بودند، روي آورد و با او ازدواج کرد

خانه وکاشانۀ کولریج را مرتب نگاه دارد وبراي او فرزندانی به بار آورد، گرچه قادر نبود براي شوهرش منبع الهامی در 

  .سرودن غزلیات باشد

ن براي آنکه رؤیاي به تأخیر کولریج به منظور سروسامان دادن به ازدواجی که قول آنرا به سرا داده بود، و همچنی

. افتادة تشکیل جامعۀ ایدآلی خویش را در امریکا تحقق بخشد همچنان به ایراد سخنرانیهایی در بریستول ادامه داد

گرفت و این کار از ژانویه تا ژوئیۀ  به عنوان بهاي بلیت ورودي هر جلسۀ سخنرانی، از هر مستمع یک شیلینگ می

پروا تند بود، در این سخنرانیها، کلیساي رسمی  اي بس بی هایی براي مردم به شیوه طابهاین خ. به درازا کشید1795

شناخت مورد  انگلستان به عنوان آنکه درخدمت توانگران بود و هیچ خدایی، جز خاوند روستاهاي خاوندي نمی

بازگرداندن جنگ با فرانسه به عنوان کوششی در جهت سرکوب کردن انقالب و . گرفت نکوهش سخت قرارمی

جنگ «دورة وحشت مسلط بر فرانسه در آن روزها به عنوان آنکه پاسخی به . شد مسیرتاریخ، محکوم شناخته می

جانب به عنوان کوششهایی از » بند قوانین دهن«قوانین موسوم به . شد بود موجه و قابل بخشایش شمرده می »پیت

دولت به منظور خاموش ساختن آتش اراده و خواست مردم، مطرود و ناصواب تلقی شد، مستمعان این سخنرانیها از 

به هر حال درآمد حاصل از این . نمودند مند می یافتند بسیار عالقه نظر شمار اندك بودند ولی آنانکه حضور می

شاهد جاري  1795اکتبر  14نامزدش را بگیرد و در تاریخ سخنرانیها آن اندازه بود که کولریج را قادر سازد دست 

  .شدن صیغۀ عقد ازدواج با وي باشد

ویلیام وردزورث فقط دو سال از سمیوئل بزرگتر . در پاییز همان سال کولریج براي نخستین بار با وردزورث دیدار کرد

ویلیام در بیم و . از نزدیک لمس کرده بودبود ولی تجربۀ انقالب را از سرگذرانده و مدینۀ فاضله را در عالم واقع 

توانست نسبت به پنسیلوانیا و تشکیل  نگرانی دوست جوانش از بابت بازگشت خاندان بوربون سهیم بود ولی نمی

ها، اروپا بود؛  به نظر ویلیام، صحنۀ نبرد اندیشه. اي در قلب خویش احساس کند جامعۀ غایت مطلوب درآنجا عالقه
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هاي رودخانۀ ساسکوینها درمد نظر بود چرا نباید با برخورداري از جالل و زیبایی ناحیۀ  هچنانچه شکوه کران

هاي انگلستان، منظور خود را عملی سازند؟ کولریج از این استدالل دوستش چندان قانع نشده بود اما در  دریاچه

د هم بتواند از او بیاموزد چگونه یادداشتهایش براي خود چنین انگاشت که ناظر و شاهد رشد این ویلیام باشدو شای

.برفراز و نشیب تندابهاي شط زندگی قایق براند و جان سالم به در برد

گرفتند  چینی از کتابها و نویسندگانی که در دسترسش قرار می صفحات فراوانی از یادداشتهایش را با خوشه

خواند؛ مطالعاتش دربارة انسان، حیوانات،  اب میهاي بسیار متنوع کت با اشتیاق و به فراوانی و در زمینه. انباشت می

ترین و  کننده ذهن کولریج، پرعطشترین، جذب. زد نباتات، علوم، مذاهب، فلسفه، ملل، ادبیات و هنردور می

حافظۀ او به صورت محفظه و انباري درآمده بود که تا پایان . توان تصور کرد ترین ذهنی بود که می کننده ضبط

اغلب اوقات . کشید ها، استداللها و حتی یک بند کامل از متنی را بیرون می ها، جمله یرها، اندیشهعمرش از آن، تصو

ورزید یا با احساسی ناشی از لذت در  هاي خود استفاده کرده بود غفلت می در بیان مأخذ و منبعی که از آن در نوشته

ها و نظرهاي خویش را با آنچه از  ربند باشد اندیشهکرد، و بدون آنکه زیاد دقیق و د این مورد فراموشی را بهانه می

سرانجام کار به جایی رسید که وزن آنچه در مخزن مغز و حافظه . آمیخت دیگران به عاریت ستانده بود درهم می

ها براي ذهن او که با آزادي وصلت کرده و از نظم طالق گرفته بود بس  انباشته بود و تنوع غیرقابل ادارة این اندوخته

  .نمود سنگین می

اي چاپ کند  شاید، به خاطر سبک ساختن بار حافظه یا به خاطر معیشت همسرش، کولریج به این فکر افتاد که مجله

نام دوستان و آشنایان خود را ثبت کرد؛ و . نوشت اي که تقریباً همۀ مطالب آن را شخصاً می مجله - و به فروش برساند

یک پیش آگهی . اي نوشت سخنرانیهایش را در زمرة مشترکان بالقوة چنین مجلهعالوه بر آنان، نام جملگی مستمعان 

براي آنکه همگان حقیقت را بدانند و حقیقت نیز ما را آزاد سازد، روز جمعه پنجم ماه «: بدین مضمون منتشر کرد

روز  آن نیز هر هشت که بعد از) به بهاي هر شماره چهار پنی(جنگی انتشار خواهد یافت  ، نخستین شمارة1796فوریۀ 

کولریج . تی.است که به قلم اس) مراقب(نام این جنگ واچمن . فروشان ظاهر خواهد شد بار بر بساط روزنامه یک

هاي مندرج در صفحات آن جنگ کولریج، همچنانکه  در مقاله» .هایی براي مردم نگاشته خواهد شد ة خطابه نویسند

داري،  سر را خراب کند، علیه جنگ، برده ردي رادیکال که همۀ پلهاي پشتهایش عمل کرده بود، به مثابه م در خطابه

سانسور، تضییقات علیه مطبوعات و به خصوص علیه مالیات فروش که در آن زمان فشارش بیرحمانه بردوش مردم 

د با جسارت ما بای«. ولی از حق رأي براي کلیۀ زنان ومردان بالغ پشتیبانی نکرد. شد قلمفرسایی کرد عادي وارد می

وشهامت، حقیقت سیاست را فقط براي کسانی که مغزشان حساسیت و آمادگی درك بحث منطقی و استداللی را 

داشته باشد توضیح دهیم، ولی هرگز براي این منظور به سراغ جمع کثیري از مردم که به علت جهالت و نیازمندي و 

پس از انتشارچند شماره از مجلۀ واچمن، » .کنند، نرویم میاز روي ناگزیري، به انگیزة شهوات برافروختۀ خویش عمل 

ناپذیر  بار با قلم خود، کاري دشوار و تحمل کولریج متوجه شد که انباشتن سی ودو صفحه، آن هم هر هشت روز یک

نابع هاي دیگران متکی باشد و مأخذ و م چینی از افکار و نوشته شد هربار بیشتر از پیش بر خوشه پس ناگزیر می. است

فروش نشریه روبه کاهش گذاشت و به . بعضی از خوانندگان دقیق و هوشیار آن نشریه اعتراض کردند. را اعالم ندارد

.پس از انتشار ده شماره، چراغ مجلۀ واچمن خاموش شد. همان نسبت قروض کولریج افزایش یافت

کولریج براین فرزند که پسر بود نام دیوید . ، نخستین فرزند کولریج دیده به جهان گشود1796در تاریخ اول سپتامبر 

این فرزند گرچه . هارتلی گذاشت که نام یکی از طرفداران و مدافعان انگلیسی مکتب تداعی معانی در روانشناسی بود

در این دوران کولریج خود از . شد که باید سیر شود سیمایی دلپذیر داشت اما یک دهان اضافی نیز محسوب می

درآن هنگام که نزدیک . شد برد و بیش از پیش براي تسکین دردبه تریاك متوسل می ب و ریه رنج میناراحتیهاي قل
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پول، خانۀ  بود کولریج از نظر عدم استطاعت مالی براي ادارة زندگی از پا درآید، یک آزادیخواه شفیق به نام تامس

ار کولریج قرار داد و براي اجاره بهاي آن، واتر، در اختی کوچکی در مجاورت خانۀ خودش در نذرستووي، نزدیک بریج

، کولریج، سرا، و دیوید نوزاد به این 1796دسامبر  31در تاریخ . لیره در سال تعیین کرد 7به طور صوري، مبلغ ناچیز 

کولریج در باغچۀ مجاور به کار . داشت سرا آن خانه را بسیار پاکیزه و آسوده نگاه می. خانۀ جدید نقل مکان کردند

سرود که  کرد و اشعاري دلکش و فراموش نشدنی می پول نگهداري می ها و خوکهاي تامس از جوجه. شد گرم میسر

  .شد رفت و پولی از آن عاید نمی البته به فروش نمی

در همین ایام بود که با استفاده از حافظۀ انباشته وغنی خود داستان قوبالخان را نگاشت که قسمت اعظم آن در یک 

در تابستان  :زآسا آفریده شد وپس از بیرون آمدن نویسنده از آن حالت رؤیا بر صفحۀ کاغذ نقش بسترؤیاي معج

، نویسنده که سالمتش مختل شده بود رخت عزلت به گوشۀ خلوت یک خانۀ روستایی کشید که در بین 1797سال 

. د، مسکنی برایش تجویز شدبه خاطر رنج ودرد مختصري که عارضش شده بو ….روستاهاي پرالك ولینتن واقع بود

خواند  کتابی که می …دراثر خوردن آن مسکن، درهمان حال که برروي صندلی سرگرم خواندن بود، به خواب رفت 

. در اینجا قوبالخان دستور داد قصري بنا نهاده شود و باغی مجلل برگرد آن فراهم آید«. نام داشت» زیارت پرچس«

نویسنده در . »ربع از خاك حاصلخیز آن منطقه در درون دیواري محصورگشتسان بود که چندین کیلومتر م بدین

حدود سه ساعت همچنان در خواب سنگینی فرو رفته بود، یا دست کم حواس خارجیش در آن چند ساعت غیر 

 فعال بود؛ و ظرف همین مدت، با اعتمادي کامل بر این گمان بود که الاقل از دویست تا سیصد بیت در رؤیا سروده

گران به درآمد، این احساس به او  وقتی از آن خواب. اي بشود است، آن هم بدون آنکه دستخوش شور و تالش آگاهانه

دست داد که از هرچه در خواب برایش پیش آمده بود دقیقاً به وضوح آگاهی دارد، بدین ترتیب بود که قلم و مرکب 

.مانده است بر صفحۀ کاغذ ثبت کرد باقی و کاغذ در اختیار گرفت و با شوق، اشعاري را که اکنون

اي سرهم کرده است تا هم خودش و هم دیگران را  اند که کولریج افسانه این مقدمۀ مشهور را چنین تعبیر کرده

بفریبد و این نکته را به خود و دیگران بقبوالند که اندیشۀ نگارش قوبالخان به چه عفاف و سادگی به تصور وي 

اي، پس از خلق و ابداع  با همۀ این احوال، این مطلبی بیسابقه نیست که نویسنده. ه استدرآمده و دوام یافت

هایی در طول روز، شب هم در عالم خواب به این کار ادامه دهد، گرچه، تقریباً در بیشتر موارد، گوهرهایی که  جمله

شاید . یابد یر ناخودآگاهش راه میشود، به گنجینۀ ضم آید، زمانی که شخص از خواب بیدارمی هنگام خواب پدید می

در این مورد تریاك نه تنها موجب به خواب رفتن کولریج شده بلکه این خیال واهی را نیز در وي پدید آورده باشدکه 

سازي و تجانس حروف که از  به هرحال، کولریج با آن استعداد در قافیه. حاصلی از رؤیاي وي بوده است»  تصنیف«آن 

  .ترین آثار زبان انگلیسی درآورد نثر زیارت پرچس را به صورت یکی از فریبندهممیزات وي بود، 

، دعوتی بود که از وي به عمل آمد تا براي 1797شاید رویداد مهمتري از نگارش قوبالخان در زندگی کولریج در سال 

و چند فرسنگ فاصلۀ بین درنگ به راه افتاد  ازسرا و دیوید پوزش خواست، بی. دیدار وردزورث به ریسداون بشتابد

. در تاریخ ششم ژوئن، چشمش به دیدار مقصد روشن شد. محل سکونتش و اقامتگاه وردزورث را پیاده طی کرد

وقتی . سراسر کشتزاري را که برابرش گسترده بود با شوقی فراوان دوان دوان پیمود تا به آستان برادر شاعرش رسید

دنبال آن قلبهایشان را نیز براي پذیرایی از او گشودند، دوران جدیدي از زندگی ویلیام و داروثی در را بازکردند و به 

  .براي این سه تن آغاز شد و حاصل آن یکی از پرثمرترین همکاریها در تاریخ ادبیات انگلستان بود

VI - 1798 -1797: یک گروه سه نفري  

م دردها و سموم پنهانی در وجودش، به عالئق سراسر بدنش، علیرغ. در آن هنگام، کولریج در اوج جذابیت خود بود

چهرة مطبوع، دهان شهوانی، بینی خوش ترکیب، چشمانی خاکستري که با شوق . داد شاد و پرنشاط ذهنش پاسخ می
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ریخت، از او موجودي ساخته بود  درخشید، و زلفان مجعد و مشکی که بر دور گردن و روي گوشها می وکنجکاوي می

زمان زیاد الزم نیامد تا داروثی به . کرد اش، و به خصوص داروثی، را به خود جلب می ستان تازهدو اختیار نظر که بی

کوشید موجب برانگیختن  داروثی با رفتار آمیخته با آزرم خویش، در همان حال که می. دام عشق کولریج گرفتار آید

کولریج هم از دیدار . پرورد ا در دل میاعتراضی از جانب برادرش ویلیام نشود، هر روز بیش ازپیش عشق کولریج ر

جثه و اندام بسیار خرد و ظریف وي دستخوش حیرت شد ولی در همان حال همدلی و همدردي و ابراز عطوفت 

در وجود داروثی، دوستی یافت که او را با همۀ خطاها . خاموش دخترك، اورا سخت مجذوب خود ساخت

گرفت تا بتوانداز گرمی احساسش برخوردار  پاییهایش را نادیده میدست و  دوستی که بی -پذیرفت وکاستیهایش می

آورش را شاهدباشد، ناظر درهمشکستگی ایمان و گمگشتگی وي شود، و  هاي مرموز و شگفتی شود، هوسها و سلیقه

، به هرحال، در آن روزهاي نخستین آشنایی. ها وجنگها نظاره کند بیقراري هراسناك یک شاعر را در عصر کارخانه

توانست پی به این نکته ببرد که آن دخترك خجول و آرام آنچنان تحت تأثیر برادر و مستغرق در  کولریج اصال نمی

.وجود وي باشد

اي موقر، پیشانی بلند و چشمانی فکور، یک شاعر  کولریج در خانۀ جدید، در وجود وردزورث، این مرد آرام با چهر

داد؛ از  ابر هرگونه ارتعاش و نوسان چیزها و جانها حساسیت نشان میشاعري که در بر -یافت واقعی و زنده می

کرد؛ به آرامی و فارغ از تظاهر، هدف و وظیفۀ خود را در زندگی، این نکته قرار  گردابهاي خطیر اقتصادي پرهیز می

ان، طرح منظومۀ کولریج که خود در آن زم. داده بودکه کلمات شایسته و مناسبی براي بیان بینش و رؤیاهایش بیابد

شد، در وجود وردزورث مردي را  ساخت و نسبت به دوستش شاعر ممتازتري محسوب می مالح فرتوت را پیراسته می

خورد که چگونه توانسته بود عاري  برحال او غبطه می. یافت که وجود خود را وقف و پیشکش االهۀ شعرکرده است می

شعر بسپارد، وشاید هم این اندیشه به مغز کولریج خطور کرد که از هرگونه قید وبندي سراسر وجودش را به دست 

کمی پس از آنکه نزد ویلیام و داروثی مستقر شده بود . داشتن خواهري دلسوز و شفیق، از یک همسر بهتر تواند بود

کنم موجود خردي هستم؛ و با وجود این، خود را، از آنچه قبال  در کنار ویلیام، احساس می«: چنین نوشت

ویلیام واقعاً مردي بزرگ است، تنها مردي که درهمۀ اوقات و در همۀ . انگارم پنداشتم، کمتر و ناچیزتر نمی یم

اي هیجان و فعالیت  بدین سان یک دورة سه هفته» .یابم هاي فضیلت و کمال، خود را نسبت به او فروتر می جلوه

خواند و کولریج  وردزورث شعر بیشتري می. خواند هر یک از آن دو، اشعارش را براي دیگري می. متقابل آغاز شد

آورد، گفتار مردي را  بود برروي کاغذ می» سراسر روح و مغزو شور«که »  گفتار او را«داروثی . گفت افزونتر سخن می

از تمامی احساس مغز پر شورش  …که تا این پایه نیکخواه، تا این اندازه نیک نفس و شوح طبع است، و چشمانش «

معموال چنین وحدت سه گانۀ آمیخته با عشق و تفاهم بعد از گذشت سه هفته رو به سردي » .گوید یسخن م

خواست اندیشۀ پایان یافتن آن دوران خوش را به مغزش راه دهد از  توانست و نمی گذارد ولی کولریج که نمی می

او مجال دهند به پاس آن همه ویلیام و داروثی تمنا کرد به همراهش به منزل وي در نذرستووي بروند و به 

آن دو به همراه کولریج عازم شدند، با این گمان که . ازي، او نیز مدتی از لذت میزبانی آنان برخوردار شود نو مهمان

اي که در اختیار  پول، دوست کولریج که دریافته بود اجارة خانه هرچه زودتر به ریسداون بازگردند، ولی تامس

رسد و صاحبخانه نیز حاضر به تجدید اجاره نیست، کلبۀ روستایی راحت و خوش  پایان میوردزورث است بزودي به 

این . لیره در الفاکسدن براي ویلیام و داروثی تهیه کرد 23اي را که با اثاث الزم نیز آراسته بود، با اجارة سالیانه  منظره

ظرف مدت پانزده ماهی که از آن پس آمد، با خانۀ جدید در یک فرسنگی خانۀ کولریج قرار داشت و خواهر و برادر، 

.اقامت در آن از آسودگی خاطر و منبع الهام خوبی برخوردار شدند
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گاهی آن دو مرد، زمانی . در آن دورة خوش، بین دو کانون آن بیضی شاعرانه، رفت و آمدهاي هر روزه برقرار بود

یک نوع تبادل سه جانبۀ احساسات، . پرداختند کولریج و داروثی و اوقاتی هرسه نفر باهم به راهپیمایی می

کرد نیروي تخیل و تصور را رهنمون  وردزورث، کولریج را تشویق می. ها بین آنان برقرار بود سنجیها و اندیشه نکته

انگیخت تا به سرودن  داد و او را برمی در مقابل، کولریج افق آشنایی وردزورث را با فیلسوفان گسترش می. خود سازد

سالها بعد، وردزورث در منظومۀ پیش درآمد به یاد دوست سرگشته و حیرانش . نظومۀ حماسی همت گماردیک م

چه سبکباري دلنشینی نصیب هر روزي ما بود، آن زمان که نخستین بار، هر دو در قلمرو وحشی شعر «: چنین نوشت

اي بود تا آن دو را با هم بیامیزد، بدون  سیلهداروثی حکم پیوند و رشتۀ ارتباط بین آن دو بود؛ و» .به تکاپو پرداختیم

اي  ساخت، و به سان شنونده آن دو را با سخنان گرم وتحسین آمیزش دلگرم می. آنکه خود در آن آمیزه ترکیب شود

با تیزهوشی و ژرفاي نیروي احساس و دریافتش، قدرت خالقۀ آن . آورد مشتاق، آن دو صاحب سخن را بر سر ذوق می

کولریج . کرد داشت، و در نقش یک عروس معنوي آنان را با هم یگانه می طلبید و شکوفا نگاه می ارزه میدو را به مب

  . گفت که او و دوستانش چون یک روح در سه بدن بودند می

در  1798اي که داروثی از تاریخ بیستم ژانویۀ  هم کولریج و هم وردزورث باید نگاهشان به دفتر یادداشت روزانه

این هردو باید از خواندن سطري در صفحۀ دوم آن یادداشتها سخت تحت تأثیر . داشت، افتاده باشد نگاه می الفاکسدن

اما سرا کولریج، اگرآنچه را . »زند ها، آن صداي بیصدا که در فضاي تابستان موج می زمرمۀ حشره«: قرار گرفته باشند

خواند مسلماً خوشش  تا دوازدهم فوریه نگاشته بود می اش که در روزهاي سوم داروثی در صفحات یادداشتهاي روزانه

  :شد آمد و آزرده خاطر می نمی

 …. ها پرداختم با کولریج به راهپیمایی بر روي تپه: سوم فوریه

   …. به قصد رسیدن به ستووي با کولریج قسمت زیادي از راه را پیاده همراه بودم: چهارم فوریه

   …. همراه و همگام شدمتا ستووي با کولریج : پنجم فوریه

   …. با کولریج تا نزدیکی ستووي قدم زدم: یازدهم فوریه

  .تنها تا ستووي رفتم وشب همراه کولریج بازگشتم: دوازدهم فوریه

رسید که آن دو با معصومیت قرین بودند و دست از پا خطا  به نظر می. آمد سرا از این عشق پرسه زن خوشش نمی

  شد؟ شان چه میکردند ولی فرجام کار نمی

VII  - 1798: هاي غنایی چکامه  

پسران و وارثان جوسیا وجوود  - جوسیا و تامس وجوود: محرك دیگري به سراغ کولریج آمد 1798در ماه ژانویۀ 

، یعنی همان کسانی که چینیهاي محصول کارگاهش در سراسر )1795 - 1730(ساز مشهور  صنعتگر و هنرمند چینی

براي شاعر ) دالر  3‘750به پول این زمان معادل (لیره 150یک مقرري سالیانه به مبلغ  -داروپا مشهور و مقبول بو

تهیدست و پاکباخته برقرار داشتند، مشروط بر آنکه وي همۀ فعالیت خویش را مصروف فلسفه سازد و به کاري دیگر 

ژانویه ابراز داشت  17ۀ مورخ اي ضمن نام کولریج امتنان و شادي خاطر خویش را از دریافت چنان عطیه. نپردازد

  .وسرشار از سرمستی خالقیت دست به کار به پایان رسانیدن منظومۀ مالح فرتوت شد

کولریج که براي اثبات قدرت خالقیت خود با سالح به پایان رسانیدن منظومۀ مالح فرتوت مجهز بود، به وردزورث 

دیوانهایی فراهم آورند و انتشار دهند، به امید آنکه از  پیشنهاد کرد اشعار جدیدشان را روي هم بگذارند و مشترکاً

کولریج براین امید بود که اگر سالی در آلمان . فروش آنها پولی نصیبشان شود و هزینۀ سفرشان به آلمان فراهم آید

را به  بپاید، به زبان و فرهنگ آن سرزمین چندان آشنا خواهد شد که بتواند آثار نویسندگان و اندیشمندان آلمانی

چون و  اي برگیرد؛ شاهکارهایی که ازکانت تاگوته، به آلمان مقام رهبري بی زبان اصلی بخواند و از آن شاهکارها توشه
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چرایی را در فلسفۀ اروپایی بخشیده و از نظرادبیات نیز آن کشور را دست کم به مرحلۀ رقابت با انگلستان و فرانسه 

آلمان نظیر کولریج، شوق چندانی نداشت، ولی چون فرانسه و شمال ایتالیا  وردزورث دربارة رفتن به. رسانیده بود

  .درقلمرو انقالبیون بود، سرانجام با نقشۀ پیشنهادي دوستش موافقت کرد

هاي آنان را  از کاتل ناشر که در بریستول بود دعوت کردند تا به دیدارشان بیاید و آخرین سروده 1798در ماه آوریل 

. لیره به شاعران مساعده پرداخت 30التصنیف مبلغ  حق ها گوش فراداد، و به عنوان به آن سرودهوي آمد، . بشنود

نام «خواست نام آن دو شاعررا بر یک دیوان بنگارد، ولی کولریج با این نظر مخالفت کرد و به وي گفت  کاتل دلش می

ل بعد، کولریج نظري را که دربارة هجده سا ».نام من هم لطفی ندارد. کس آشنا نیست وردزورث که براي هیچ

چنین توافق شدکه  :همکاري خودش با وردزورث دربارة فراهم آوردن دیوانهاي مشترك داشت چنین توضیح داد

از طرف دیگر،  …کم رمانتیک معطوف گردد؛  کوششهاي من به خلق اشخاص و منشهاي فراتر ازحد طبیعی یا دست

پیشنهاد کرد جذابیت و دلکشی نوآوري را به چیزهاي پیش پا افتاده و  آقاي وردزورث براي موضوع و هدف خویش،

هر روزي ببخشد واحساساتی برانگیزاند که مانند و همپایۀ چیزهاي فوق طبیعی بشود، و این کار را از طریق متوجه 

بر ما گسترده ساختن اذهان به تباهی رسم و عادت، و معطوف ساختن آن به زیباییها و شگفتیهاي دنیایی که در برا

هاي دیگري  را سرودم و سرگرم تهیۀ منظومه» مالح فرتوت«با چنین نظر و هدفی، من منظومۀ  ….است انجام دهد

هایی که در آنها تقریباً بر دلخواه خود جامۀ تحقق  منظومه -شدم» کریستابل«و » بانوي سیه چرده«از جمله 

  . ام پوشانیده

هایی سروده بودند شکل گرفت و  ر باال رفت پس از آنکه دو شاعر، منظومهاحتماال این نظر و تئوري که شرحش د

  :هاي غنایی افزود اي بر آغاز دیوان چکامه اي نگاشت و به عنوان دیباچه بدین سان است که وردزورث نیز شمه

صوصاً به این اشعار مخ. هایی انگاشته شود قسمت اعظم اشعاري که در این مجموعه آمده است باید در حکم تجربه

تواند براي  این منظور سروده شده است که محقق سازد زبان مکالمه در طبقات متوسط و پایین جامعه تا چه حد می

پردازیهاي بسیاري از  فروشی و پوچی عبارت خوانندگانی که به زرق و برق و جلوه. پدیدآوردن لذت شاعرانه به کار آید

که بر خواندن این کتاب تا پایان، پافشاري کنند، شاید ناگزیر شوند به اند، در صورتی  نویسندگان امروزي خو کرده

. شود به کشمکش برخیزند کرات با احساساتی که از غرابت و خامدستی مضامین و قوالب این اشعار بر آنان عارض می

نجکاوي راغب خوانند و به این ک زنند و می چنین خوانندگانی به هواي یافتن شعر، صفحات این دیوان را ورق می

شایسته . شوند که با معیار کدام ادب و نزاکتی، اجازه داده شده است برچنین کوششهایی، عنوان شعر نهاده شود می

چون  - اي که بر سر معنایش جاي بسی گفتگوست واژه - »شعر«اجازه ندهند واژة مجرد  …است چنین خوانندگانی 

   …. مانعی برسر راه رضاي خاطرشان قرار گیرد

اي را که بسیاري از قطعات این دیوان در آن شیوه  خوانندگانی که قضاوتی در سطح واالتر دارند، ممکن است شیوه اما

این زمره از خوانندگان چنین خواهند پنداشت که نویسنده، به خاطر اجتناب ورزیدن  …تصنیف شده است نپسندند 

و اینکه بسیاري از تعبیرات بیش از اندازه خودمانی است  از خطاهاي شایع و متداول روز، گاهی بسیار فروافتاده است،

رود که هرقدر خواننده با نویسندگان پیشین ما  چنین گمان می. ور نیست و به میزان شایسته از وقار و فخامت بهره

  . به شکایتهاي کمتري از این دست لب بگشاید …آشناتر باشد 

مالک خانۀ الفاکسدن به وردزورث و خواهرش نوشت که اجارة آنان : در این زمان بود که نثر در شعرشان دخالت کرد

ژوئن، ویلیام وداروثی عازم بریستول شدند تا باکاتل به  25در. قابل تمدید نخواهد بود 1798ژوئن  30از تاریخ 

پس از آن  در تاریخ دهم ژوئیه بر کشتیی سوار شدند که آنان را از روي رودخانۀ سورن عبور داد، و. مذاکره بنشینند

و در راه بازگشت به » این ویرانۀ زیبا«در نزدیکی . سه فرسنگی در ناحیۀ ویلز راه پیمودند تا به دیر تینترن رسیدند
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هاي غنایی برآن افزوده  نویس شعري را سرود که به عنوان آخرین قطعۀ چکامه بریستول، وردزورث نخستین پیش

.گشت

ه روز بعد از آنکه دو سرایندة ناشناخته براي خوانندگان، انگلستان را به ، نوزد1798اکتبر  4این دیوان کوچک در 

سهم اصلی کولریج در آن . هاي غنایی شایسته و مناسب بود عنوان چکامه. سوي آلمان ترك گفته بودند انتشار یافت

مت اعظم سهم داستانهایی به شعر آوازگونه؛ و قس - هاي کهن انگلیس بود دیوان، در حکم اخالف موروثی چکامه

داد که تقریباً جملگی آن با زبان تک   تشکیل می -وردزورث را نیز اشعارغنایی ساده در بیان زندگی ساده و روزمره

دیوان با منظومۀ مالح فرتوت آغاز شد که پانزده صفحه از یکصدوهفده . هجایی روستائیان انگلیسی سروده شده بود

آمد، گرچه  بلندترین قطعات دیوان بود و شاید هم بهترین آن به شمار میاین قطعه، . داد صفحۀ کتاب را تشکیل می

گاه نخواست و نتوانست اهمیت آن قطعه  انگلستان خیلی بکندي و آهستگی متوجه این نکته شد و وردزورث هم هیچ

ها و معایب بر منظومۀ مالح فرتوت البته با خطاهاي بسیاري آمیخته است ولی ما نباید از میان این خطا .را دریابد

توانست روي  کولریج به قلمروي از رمز و راز و تخیل پاي نهاده بود که در آن همه چیز می. ابتذال داستان پابفشاریم

شاعر ناگزیر بود برقدرت تخیل و تصور . دهد، و رویدادهاي عظیم ممکن بود از سوانح و حوادث ناچیز نشئت گیرد

ها، اصطالحات وحاالت مربوط به  بایست که از سفرنامه ریا نرسیده بود، و میخویش متکی باشد، زیرا هرگز پایش به د

با همۀ این احوال، کولریج توانست به خوبی آن هالۀ استعاري داستانهاي کهن را . دریانوردي و مالحان را به وام بگیرد

فرتوت، ما را تا به فرجام سان است که مالح  هاي کهن را جان بخشد و بدین مجسم سازد؛ وزن و سجع پویندة چکامه

و الزم به گفتن نیست که این منظومه یکی از واالترین شاهکارهاي غنایی زبان انگلیسی محسوب . برد با خود می

  .شود می

برخی . سهم وردزورث در این دیوان، به طور عمده شامل مثالهایی شد از آن خردي که وي در جانهاي ساده یافته بود

از جانب منتقدان با لحن آمیخته با نشاطی به باد هجو و مسخره » سایمن لی«و » سرك ابلهپ«از این اشعار نظیر 

آزارش پرستاري  گرفته شد؛ اما کدام یک از ما با مادري که با مهري آمیخته با شکیبایی از کودك سبک مغز بی

که صداي روییدنش را  -چمن سبز«یک مصرع از آن شعر سرشار از تفاهم از (دهیم؟  کند همدردي نشان نمی می

) برده باشد؟ توان گفت که وردزورث، این مضمون لطیف را از خواهرش به غنیمت آیا می. گوید سخن می» شنوید می

کند، دیوان را با  هاي روستایی و مهم از زندگی مردم ساده سر می آنگاه، پس از آنکه وردزورث، زمانی با این مضمون

در این . رساند به پایان می) دو فرسنگ باالتر از دیرتینترن سروده شده است اشعاري که یکی(اي تفکرآمیز  قطعه

همان (احساساتی مبنی بر اینکه پروردگار و طبیعت : یابد اشعار، شاعر تعبیري بسیار عالی براي بیان احساساتش می

راند بلکه نیز  سخن می وي در این باب نه تنها از معجزة رشد. یکی هستند) مفهوم وحدت خداوند و طبیعت اسپینوزا

همان نیروهایی که ترنر  -دارد هم صحبت می) از لحاظ بصیرت قاصر انسان(از آن نیروهاي مهیب و به ظاهر ویرانگر 

در راهپیماییها وگشت و گذارهایش در جنگلها و کشتزارها، در . در تابلوهاي خود با رنگ در مقام ستایش آنها برآمد

هاي عظیم در گوش  وپا باال رفتنهایش از صخره هاي آرام، در تالطمها و با دست پاروزدنهایش بر پهنۀ دریاچه

رسد، تأثیراتش  فرادادنهایش به هزاران بانگ وزمزمه از هزاران جلوة حیات که حتی از عالم جمادات نیز به گوش می

:دارد را چنین بیان می

  آن حالت خجسته را، …شاید به آنها مدیون باشم 

  رمز و راز،که در آن بار 

  آور، که در آن سنگینی فرساینده و حزن

  سراسر این دنیاي نافهمیدنی،
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   …شود  سبک و آسان می

  اي آرام یافته از نیروي هماهنگی در آن حال که با دیده

  و از نیروي ژرف شادي،

  .نگریم به حیات درون چیزها می

  :رسد ترین مرحلۀ بیان ایمانش می آنگاه وردزورث به واالترین و لطیف

  ام من آموخته

  به طبیعت بنگرم، نه آن سان که در ساعتهاي

  نگریستم، بلکه بدان شیوه که هرچه افزونتر بشنوم از اندیشه می  جوانی، فارغ

  آور بشریت را، موسیقی خاموش و حزن

  نه گوشخراش ونه جانفرسا، گرچه با طنینی پرمهابت

  ام و من احساس کرده. سازد دارد و رام می که مهذب می

  سازد از شادي حضوري را که مرا مضطرب می

  ادراکی واال: هاي متعالی و از اندیشه

  از چیزي ژرفتر از ژرف درهم آمیخته،

  که مأوایش پرتو خورشیدهاي در حال افول است،

  و اقیانوس دوار و هواي سرشار از حیات،

  و آسمان الجوردي، و در مغز آدمی است؛

  راند یک جنبش و یک روح، که به پیش می

  همۀ چیزهاي اندیشمند را، همۀ غایتهاي اندیشه را،

  پس من همچنان. یابد و در درون همۀ اشیا سیالن می

دلباختۀ مرغزارها و جنگلها هستم،

  آورم، و به جاي می …و کوهستانها؛ 

  در طبیعت و در زبان ادراك وحس،

  راهنما و نگهدارندة دل و جانم را،

  جانم را،و سراسر وجود نگهدارندة دل و 

  .و سراسر وجود معنویم را

داروثی نیز به این کیش شفابخش و وحدتبخش، ایمان آورده بود، زیرا در آن کیش، تعارضی با ایمان مسیحی خویش 

خواهد تا پایان در  دهد و از او می در پایان این ترانه، وردزورث یک سرود پیروزي براي روح خواهرش سرمی. یافت نمی

  که: کند آن باور ایستادگی

  نگریم ایمان آمیخته با نشاط ما، که برآنچه می

  بنابراین بگذار مهتاب. سرشار از برکت است

  داري؛ هایی که تنها گام برمی بر تو بتابد در آن لحظه

  آلود آزادانه و بگذارکه بادهاي کوهستان مه

  و آن زمان که سالها بگذرد، …بر تو بوزد؛ 

  سیخته رام شودآن زمان که این سرمستیهاي عنان گ
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  و بدل به یک لذت آرام و پروقار شود، آن زمان که ذهن و جان تو

  هاي زیبایی باشد، مأوایی براي همۀ جلوه

  حافظۀ تو به سان آرامگهی باشد

   …براي جملگی آن صداهاي شیرین و نواهاي خوش آهنگ

هیچ کس این اشعار را دوست «شد، همسر کولریج چنین متذکر . رو نشد هاي غنایی با استقبال روبه دیوان چکامه

. ورزد گوید باید بخشود، زیرا به االهۀ شعر معبود شوهرش حسادت می اما زنی را که چنین سخنی می» .ندارد

منتقدان تا آن اندازه سرگرم برمالکردن پیوندها و بندهاي سست و نااستوار در منظومۀ مالح فرتوت و احساسات 

ورث بودند که ظاهراً هیچ یک از آنان این فرصت را نیافت تا دریابد که منظومۀ هاي وردز عنان گسیخته در سروده

مالح فرتوت اثري است که در آینده بخشی پایدار از هر یک از جنگها و گلچینهاي اشعار انگلیس را خواهد ساخت، 

شده » دیرتینترن«گرچه برخی از این منتقدان متوجه اعتقاد پارسا مآبانۀ شاعر به وحدت وجود مضمر در قطعۀ 

از آن دیوان کوچک، ظرف دو سال پانصد نسخه به فروش رسید، و کولریج قسمتی از این فروش را به ملوانی . بودند

در . اي از آوازهاي مالحان است گمان برده بود آن دیوان، دفترچه» مالح فرتوت«منسوب دانست که با دیدن عنوان 

در آن »  مالح فرتوت«فروش نرسیدن دیوان ناشی از این است که قطعۀ  همان حال، وردزورث معتقد بود که علت به

  .گنجانیده شده است

هاي غنایی  برد، وردزورث زمینه را براي چاپ دوم دیوان چکامه ، زمانی که کولریج در آلمان به سر می1799در سال 

» مالح فرتوت«رسد که قطعۀ  ه نظر میام ب استنباط کرده از آنچه«: ژوئن به کاتل ناشر نوشت 24در . آورد فراهم می

بنابراین اگر قرار باشد  ….]تواند واقعیتی هم باشد در این نکته می. [اي بردیوان بوده است در مجموع، چون لطمه

چاپ دومی از این دیوان فراهم آید، در نظر دارم به جاي آن قطعه، چند شعر کالسیک بگنجانم تا با ذوق خوانندگان 

بار دیگر در چاپ دوم گنجانیده شد و به همراه » مالح فرتوت«با همۀ این احوال، قطعۀ » .گار افتدعادي بیشتر ساز

شد که نویسنده در آن خطاهاي آن قطعه را خاطرنشان ساخته ولی، در عین حال،  آن یادداشتی از وردزورث دیده می

. به غنا و واالیی آن نیز اذعان کرده بود

داستانی که . بود» مایکل«شامل شعري جدید از وردزورث با عنوان ) انتشار یافت 1801 که در ژانویۀ(این چاپ دوم 

درسر فرصت و به صورت شعر آزاد دربارة یک چوپان هشتادوچهار ساله سروده شده بود که مردي بود زحمتکش، 

وجودي هرزه و فاسد افتد و در آنجا به م پسري که گذارش به شهر می - پایبند اخالق، و محبوب روستائیان و پسرش

هایی که اکنون  دیباچۀ جدیدي که وردزورث بر این چاپ دوم نگاشته بود، به طور مشروح و با جمله. شود بدل می

تواند زایندة شعر بشود، در صورتی  اي می هرشیء یا اندیشه: داشت مشهور گشته است، نظریۀ اورا دربارة شعر اعالم می

تواند شاعرانه باشد، در صورتی که  هرگونه سبک یا زبان نیز می. داشته باشدکه چنین احساس و معنایی را در بر

شعر، لبریز شدن خود به خود و عاري از اختیار احساسات «. چنین احساس و معنایی را به ذهن خواننده انتقال دهد

عواطف خویش  هنرمند، خود باید» نیرومند است؛ سرچشمۀ آن در عواطفی است که در آرامش به وجودآمده باشد؛

ولی چنین تأثرات و عواطف به باسوادان و تحصیلکردگان . را، پیش از آنکه بتواند بدان شکلی بخشد، کنترل کند

شود؛ چون ممکن است در آن روستایی سواد ناآموخته نیز پدید آید، کما این که در یک آدم فاضل یا در  محدود نمی

از . پیرایه، با درخشندگی و صفاي بیشتري تجلی یابد ک روان ساده و بیشود؛ و شاید که در ی یک اشرافزاده نمودار می

هاي شاعرانه یا سبک خاصی نیست؛ زیرا نیکوترین  سوي دیگر براي تعبیروتعیین چنین تأثر وعواطفی نیاز به واژه

. نیفتاده باشند فروشی چندان از جال ها همانهاست که در اثر تظاهر و جلوه ترین سبک است، وبهترین واژه سبک، ساده
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هاي فاضالنه نیز  غایت مطلوب آن است که شاعر بتواند به زبان مردم عادي سخن گوید؛ اما دراین میان حتی واژه

  .دهندة احساس و نیروي اخالقی باشد تواند شاعرانه باشد، در صورتی که رساننده و انتقال می

مهارت ما در فورم و محتوي به چه . هرهنري اهمیت دارداز این رو که در نهایت، مفهوم و معناي اخالقی است که در 

یک «بخش نباشد؟  بخش، شفابخش و رفعت اي روشنی آید اگر که این دو در جستجوي قبول آسان اندیشه کار می

آن احساسات را سالمتر،  …شاعر واال باید، تا آن حد که میسر باشد، احساسات آدمیان را به راه راست وصواب آورد، 

و پایدارتر سازد؛ ولب کالم آنکه آن را با طبیعت سازگارتر کند، بدین معنا که با طبیعت جاویدان و با روح بزرگ پاکتر 

شاعر واال باید که گاه به گاه پیشاپیش آدمیان به راه افتد، همچنانکه در . مضمر درهمۀ چیزها توافق و هماهنگی دهد

پوشاند و به  ش کمال مطلوب، فیلسوفی است که برخرد جامۀ هنر میشاعر، نقاش یا پیکرترا» .دارد کنارشان گام برمی

. سازد کمک فورم معنا و مفهوم را متجلی می

انتشار این دیباچه در تاریخ ادبیات انگلستان نقشی چشمگیر ایفا کرد، زیرا موجب آن شد که برزبان تصنعی و 

هاي  و اشارات به نویسندگان کالسیک، و بر پیرایه هاي ناشی از تمایز طبقاتی، بر بازنگریها پرجلوه، برحب و بغض

این دیباچه . آن درخود پوشانیده بود، نقطۀ پایانی بگذارد طالییاساطیري که شعر و سخنوري انگلیسی را در عصر 

نمود، به رمانس به زبانی دیگر  عاري از رمانتیسم می داشت و در سبکی که از هر جهت حق بیان احساس را اعالم می

او خاطرات را با وقار . اي بود خود وردزورث قالب و مشربی کالسیک داشت که در بند تفکر و ضابطه. گفت خوشامد می

همکاري این دو شاعر، . کرد، در حالی که کولریج تأثر و هیجان و تخیل را به صحنۀ شعري آورد و آرامش زنده می

  .سیار عالی و پرثمره بودب

VIII - 1799 - 1798: فاضالن آواره  

دو شاعر، بدون آنکه منتظر بمانند تا دیوان مشترکشان انتشار یابد، در حالی که جوسیا وجوود عطیۀ دیگري براي 

 1798سپتامبر  15اي براي برادرش وردزورث فرستاده بود به همراه داروثی در تاریخ  کولریج و ریچارد نقدینه

شاعر  کلوپشتوك،در آنجا پس از آنکه با . برکشتی سوار شدند و از بندر یارماث به سوي هامبورگ عزیمت کردند

جا کولریج به دانشگاه گوتینگن رفت تا در آن: سالخوردة آلمانی، دیداري عادي به عمل آوردند، از یکدیگر جدا شدند

گوسالر » شهر آزاد امپراطوري«ویلیام و داروثی نیز بر دلیجانی سوار شدند و به دیدار : به تحصیل زبان آلمانی بپردازد

شان، چون از سرما قادر به حرکت نبودند، به  در آنجا، بر خالف نقشۀ اولیه. در دامنۀ شمالی کوههاي هارتس شتافتند

داشتن آتشدانشان کوشیدند؛ وشعر سرودند یا از  پا نهادند؛ براي روشن و گرم نگهخیابانها را زیر. ناچار چهارماه ماندند

کوشید خود را با خاطرات گذشته گرم نگه دارد، کتاب  وردزورث که می. روي اشعار دیگران رونوشت برداشتند

آنگاه، . آورداي در برگیرندة شرح زندگی خودش بود به رشتۀ تصنیف در درآمد را که حماسه نخستین مجموعۀ پیش

پیاده  1799فوریۀ  23بردند تا چه اندازه انگلستان را دوست دارند، ویلیام و داروثی در یک روز سرد  وقتی ناگهان پی

به راه افتادند تا به کولریج در گوتینگن بدرود گویند، و سپس با شتاب از دریاي پرتالطم شمال گذشتند، خود را به 

  یارماث رسانیدند

کشید تا به همسري  مري هاچینسن به آرامی انتظارشان را می. ر ساکبرن در کنار رود تیز وارد شدندو آنگاه به شه

زبان آلمانی را فراگرفت، و خود را . کوشید تا یک آلمانی شود در این حال کولریج در گوتینگن سخت می .ویلیام درآید

نست تعبیر و توجیهی براي ذهن و روان بیابد، نظریۀ گرایی نتوا وقتی در روانشناسی ماده. گرفتار فلسفۀ آلمانی ساخت

کانت و ) فلسفۀ اصالت تصور(اي مکانیکی داشت رها کرد و به سوي ایدئالیسم  تداعی معانی هارتلی را که صرفاً جنبه

سخنرانیهاي . کرد، روي آورد االهیات شلینگ که طبیعت و ذهن آدمی را چون دوجلوه از ذات پروردگار عرضه می

ت ویلهلم فون شلگل را دربارة شکسپیرخواند و به بعضی از آنها گوش داد و براي سخنرانیهاي خود که بعدها آوگوس
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کولریج که در این زمان از بادة . دربارة درام در دوران الیزابت اول ایراد کرد از نظریات شلگل الهام فراوانی گرفت

ست پیشین را براي احساس و تصورات ازدست داد و هاي بدیع و مجردات ذهنی سرمست شده بود، آن فرا اندیشه

شاعري که در وجود من بود مرده «: در همان زمان چنین نوشت. شعر را به خاطر روي آوردن به فلسفه رها کرد

آورنده و شناسانندة فلسفۀ آلمانی به انگلستان  کولریج، در نقش» .اي بپردازم ام چگونه باید قافیه فراموش کرده. است

  .ظاهرشد

، آلمان را ترك گفت وبه نذرستووي بازگشت ولی یک سال دوري از زنش شوق همسري را در وي 1799در ژوئیه 

زن و شوهر، هردو از درگذشت بارکلی فرزند . انگیخت سراکولریج دیگر در اوعشق و هوسی برنمی. خاموش ساخته بود

در ماه اکتبر، کولریج که . شدید شده بودند دومشان که در همان اوان اتفاق افتاده بود دستخوش غم و افسردگی

در آن دیدار، دست . بیقرار و ناآرام بود، به جانب شمال به ساکبرن، رفت تا با وردزورث دیداري تازه کند

زن به  جریانی مرموز و ناگفتنی از دست. سراهاچینسن خواهر مري را بیش از اندازه دردست خود نگاه داشت

این سرا که از . نتیجۀ آن، کولریج براي سومین بار به ماجراي عشقی نافرجام گرفتار آمدمرد راه یافت که در  دست

. تعهدات خود در قبال دیگران آگاه بود، محبت و عطوفت خویش را نثار کولریج کرد ولی از آن، قدمی بیشتر ننهاد

گیري نشان داد، سرانجام شکست پس از آنکه کولریج دو سال در ابراز عشق و دلباختگی خود نسبت به دومین سرا پی

تصنیف کرد که در حکم آخرین » دلشکستگی«خویش را با تسلیم و رضا پذیرا شد و غزلی شورانگیز و مؤثر با عنوان 

  .فروزش چراغ شاعري او بود

ها همراهی کرد در حالی که هر کدام در  آنگاه در یک سیر و گشت پیاده، کولریج، وردزورث را در ناحیۀ دریاچه

وقتی کولریج به کسیک رسید چنین انگاشت که مکان مطلوبش را یافته است، ولی در . اي بودند تجوي کاشانهجس

در این بین، . پست راهش را به سوي لندن منحرف ساخت همان زمان پیشنهاد شغلی از جانب روزنامۀ مورنینگ

به ساکبرن . نوب کسیک اجاره کندوردزورث موفق شد یک کلبۀ روستایی در گراسمیر واقع در بیست کیلومتري ج

، برادر و خواهر، سفر 1799دسامبر  17در . داروثی را براي نقل مکان به کلبۀ جدید به دست آورد بازگشت و رضایت

در این جابجایی، چندین . طوالنی خود را از ساکبرن به گراسمیر آغاز کردند که قسمت اعظم آن پیاده انجام گرفت

دسامبرتوانستند آتشدان  21سرانجام در . وبرف زمستانی سخت و ناهموار گشته بود، پیمودند کیلومتر را، که زیر یخ

در آنجا، . موسوم شد، بیفروزند» کلبۀ کبوتر«نامید وبعدها به نام  می» ته شهر«خود را در جایی که وردزورث آن را 

.ردندترین ودر همان حال خوشترین سالهاي حیات خویش را به سر آو این دوتن سخت

IX - 1803 - 1800: نغمۀ عاشقانه در گراسمیر  

از خواندن آنچه در . نگاشت را مرتباً می» یادداشتهاي روزانۀ گراسمیر«، داروثی 1803ژانویۀ  16تا  1800مه  14از 

توانیم زندگی روزانۀ خواهر و برادر وسپس براي مدتی کوتاه،  آن یکصدوپنجاه صفحه یادداشت نگاشته شده است، می

اقلیم گراسمیر براي سالمت . ا زندگی روزانۀ خواهر و برادر و همسر این برادر آشنا شویم و آن را احساس کنیمب

بارید و سرماي زمستانی، چه بسا همراه با ریزش  ساکنان آن چندان مساعد نبود زیرا تقریباً هر روز برف یا باران می

آمد روزهاي نشئه و  ایی که خورشید از پس ابرها به درمیروزه. نمود برف، در ماههاي ژوئن و ژوئیه نیز رخ می

براي گرم . شد بخش تلقی می اي روشنی سرمستی بود و رخ نمودن متناوب مهتاب، در حکم الهام و مکاشفه

اما چنانکه داروثی در یادداشتهایش نوشته است . سوزاندند نگهداشتن کلبه، در بخاري و اجاق آن، ذغال سنگ می

سوز و صالبت هواي سرد زمستان را صبورانه و پارسایانه تحمل » .انستم از شدت سرما به خواب رومتو گاهی نمی«

در یادداشتهاي روزانۀ داروثی مکرر . کردند به عشق آنکه بهار فرا رسد و از باران لطیف و مالیم آن محظوظ شوند می

نماید که قلبم از شوق  هی گراسمیر آن قدر زیبا میگا. بارد باران نم نم و مالیم می«: خوریم هایی برمی به چنین جمله
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رویها گاهی در حدود دو کیلومتر و  این پیاده. کردند هر روز، تنها یا با هم ساعتها راهپیمایی می» .گنجد در سینه نمی

نجامید ا شد که نصف روز به طول می   اي از پستخانۀ واقع در آمبلساید بود و گاهی هم سفري می به قصد دریافت نامه

آید که وردزورث از اینکه  به نظر می. تا به کسیک بروند وبا کولریج که در آنجا مستقر شده بود دیداري تازه کنند

  :نامید نمود و او را چنین می خواهر و مصاحب غمخواري در کنار داشت بسیار راضی می

  مصاحب عزیزم در راهپیمایی دلتنگی آورم، 

  امیدم، شادیم، خواهرم، دوستم،

  یا چیزي عزیزتر، اگر عقل بداند

  اي ارجمندتر، یا چیزي که در جوهرعشق، اندیشه

  .براي آن نامی گرامیتر متصور است

داروثی نیز از . کرد یاد می» عشق من«از خواهرش با عنوان ) سالی که وردزورث سرانجام ازدواج کرد( 1802و تا سال 

. خطاب کند» رادر نازنینب«توانست وردزورث را  این بابت دلشاد بود که می

لیره بود که با درنظر گرفتن  70هزار لیره در سال داشت و نصیب برادرش نیز 40در این زمان، داروثی درآمدي معادل

حدود . (شد لیره بالغ می 140التألیف آثارش، عایدي سالیانۀ این خواهر وبرادر به   درآمدهاي مختصر حاصل از حق

ار نیز در اختیار داشتند، زیرا، در آن روزگار، فقرچنان دامنگیر مردم بود که بسیاري از یکی دو خدمتک) دالر؟ 3‘500

هاي وردزورث و  جامه. شوهر حاضر بودند در مقابل غذا و محلی جهت خفتن، به خدمتگزاري مشغول شوند زنان بی

ویلیام نیز . کرد ه میدوخت استفاد داروثی معموال از لباس و حتی از کفشی که خودش می. خواهرش ساده بود

ولی آن دو . کرد فرستادند برتن می پوشید و یا لباسهاي دست دومی را که دوستان برایش می اي روستایی می جامه

از اینها گذشته، در . کردند براي خود یک باغچۀ سبزیکاري ترتیب داده بودندو گاهی هم از دریاچه ماهی صید می

نان تازه وکلوچۀ «، »دار پختم امروز نان مربایی و کلوچۀ میوه«: خوانیم یادداشتهاي روزانۀ داروثی چنین می

  .شد ویلیام به راستی به ناز پرورده می» .و امروز میزمان با شیرینی و کیک آراسته بود» «اي برسر میز آوردم خوشمزه

اهپیمایی بود به سرودن قسمتی از ساعات هر روز عادي را در حالی که سرگرم ر. کرد ولی ویلیام مرتباً کار هم می

سپس ساعاتی . کرد گشت، آنچه را سروده بود به خواهرش دیکته می شد و، آنگاه که به خانه باز می اشعار سرگرم می

. داشت را نیز به فراهم آوردن چوب براي آتشدان یا کندن باغچه و کاشتن نهالی، یا کارهاي الزم دیگر مصروف می

منظور این است که از میان انبوه برف » قابل عبور ساخت که سخت مورد نیاز بود امروز ویلیام راهی را هموار و«

کرد و  برهمۀ اینها باید افزود که داروثی در منزل آبجو تیز تهیه می. راهی از کلبه به آبریزگاه خارج آن گشوده بود

با آنکه غذایشان بیشتر از . »اریمچند بطري خالی به امانت گرفتیم تا نوشابۀ رم تهیه شده را در آن بطریها نگاه د«

، ضعف بینایی و بیخوابی نیز بر ناراحتیش افزوده شد 1805برد و بعد از سال  سبزیجات بود، ویلیام از بواسیر رنج می

  . شد مدتی براي او کتاب بخواند تا به خواب رود و چه بسا شبها که داروثی ناگزیر می

ة زیستن تئوکریتوس، با آرامش قرین بود ناگهان با در میان آمدن پاي پول سان شیو آن روزهایی که زندگی ویلیام، به

آو لونزدیل، درگذشت و مکنت و لقب  ل  ، سرجیمزلوثر، ار1820مه  24در تاریخ . و ازدواج دستخوش اختالل شد

یش را به شخص اخیر درصدد برآمد بدهی عمو. اش سرویلیام لوثر به میراث گذاشت اشرافی خودرا براي برادرزاده

لیره بین فرزندان جان تقسیم شد، گرچه سهم ویلیام و داروثی  4‘000ظاهراً مبلغ . بازماندگان جان وردزورث بپردازد

به هرحال، ویلیام وقتی از بابت دریافت سهمی از آن میراث به تأخیر افتادة پدري . به آنان نرسید 1803تا سال 

.مري هاچینسن دراز کرداطمینان خاطر یافت دست خواستگاري به سوي 
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آیا بهتر نبود نخست روابط خود را با آن دختر روشن . کرد والون هنوز بر وجدانش سنگینی می اما خاطرة آنت 

ویلیام و داروثی پیاده از  1802خواست که به همسري او درآید؟ در نهم ژوئیۀ  ساخت و سپس از مري می می

 26در . کالسکۀ پستی پیمودند تا خود را به خانۀ مري در گالوهیل برسانند گراسمیر به راه افتادند و قسمتی را نیز با

وقتی به لندن رسیدند، وردزورث که از دیدار جالل و شکوه . ژوئیه گالوهیل را با کالسکه به قصد لندن ترك گفتند

از چندین شهر در آن ساعات نخستین بامدادي از فراز پل وستمینستر، سخت دستخوش اعجاب گشته بود، یکی 

از آنجا به دوور رفتند، بر » .زمین چیزي از این زیباتر براي عرضه کردن ندارد«: غزل فراموش نشدنی خویش را سرود

اش را در بندر کاله درانتظار  ژوئیه، آنت و دختر نهساله 31کشتی پستی سوار شدند، از دریاي مانش عبور کردند و در 

  .خویش یافتند

فقط بر این نکته واقفیم که چهارده سال بعد، وقتی کارولین ازدواج . آنت به چه توافقی رسیدنددانیم ویلیام و  ما نمی

معادل (لیره  30اي به میزان  کرد، وردزورث که در آن زمان از وضع مالی نسبتاً خوبی برخوردار بود مقرري سالیانه

ر کاله ماندند، وهر روز با وضعی که ظاهراً از آن گروه چهار نفري مدت چهار هفته د. براي او برقرار کرد) دالر؟ 750

در همین جا بود که وردزورث یکی دیگراز . پرداختند کرد به قدم زدن در ساحل می آشتی و توافق آنان حکایت می

  :غزلهاي خوش و دلکش خویش را سرود

  شبی زیباست، آرام وفارغ از هرگونه هیاهو،

  اي خاموش است زمان مقدس نظیر راهبه

  آورد، ی که از غایت ستایش به دشواري نفس بر میدر حال

اوت، ویلیام وداروثی کاله را به صوب دوور و لندن  29در . و در پایان این غزل دعاي خیري نثارکارولین کرده است

سپتامبر به گالوهیل  24داد زیرا خواهر و برادر قبل از  ظاهراً وردزورث در بازگشت شتابی نشان نمی. ترك گفتند

  .گشتندبازن

اي نرسید زیرا بستگان مري  گونه هدیه براي عروس هیچ. ویلیام و مري با یکدیگر ازدواج کردند 1802در چهارم اکتبر 

اش از ویلیام به  داروثی که تا همان اواخر در یادداشتهاي روزانه. موافق نبودند» آدم خانه به دوش«با ازدواج او با یک 

احساساتش به «. انست خود را راضی کند تا در مراسم ازدواج برادرش حضور یابدیاد کرده بود نتو» محبوبم«عنوان 

بر بستر افتاد » تقریباً به حالت مدهوش«به طبقۀ باال رفت و » .حدي تهییج شده بود که دیگر بر آن اختیاري نداشت

ی در یادداشت آن روز بعداز داروث. »گردند دارند از کلیسا برمی«تا موقعی که سراهاچینسن او را صدا کرد و گفت که 

دانم چگونه  این خبر مرا وادار کرد که از بستر برخیزم، از جایم تکان بخورم، خودم هم نمی«: ظهرش، چنین نوشت

با شتابی فراتر از نیروي بدنیم به راه افتادم، به زیر آمدم، و در آنجا ویلیام محبوبم را دیدم و خود را در  …توانستم 

او و جان هاچینسن مرا به داخل خانه بردند، و من در آنجا ایستادم تا ورود مري، زن برادر عزیزم را  .آغوش او انداختم

اي سوار شدند وراه  همان روز، شاعر، با همسر و خواهرش برکالسکۀ چهار چرخۀ تک اسبه ».به خانه خوشآمد بگویم

ضع جدید که سه نفري در زیر یک سقف زندگی داروثی بتدریج خود را با آن و. طوالنی گراسمیر را در پیش گرفتند

مري درآمد سالیانۀ . کنند منطبق ساخت و بزودي مهر مري را بر دل گرفت و او را چون خواهر و محرم رازي پذیرفت

وقتی سرانجام سهم خواهر و برادر از میراث . لیره برآنچه شوهر و خواهرشوهرش داشتند افزود 20خویش را به میزان 

پرست  ویلیام به یک میهن. ت آنان رسید، افراد این خانواده، از نظر مالی وضعی مرفه و بورژواوار یافتندلوثر، به دس

به عضویت گروه داوطلبان گراسمیر درآمد تا همراه نیروهاي انگلیسی از خاك انگلستان در برابر . پرحرارت مبدل شد

  .ناپلئون دفاع کند
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، غزل بسیار محکم و »به یک پروانه«هاي غنایی وردزورث از جمله قطعۀ  چکامۀ گراسمیر بخشی از دلکشترین سروده

که در آن شاعر خود را به خاطر افسردگی خویش مورد سرزنش »  عزم و استقالل«منسجم خطاب به میلتن، قصیدة 

ان ترین تصنیفاتش تحت عنو مشهورترین و پرآوازه) 1806تا  1803در فاصلۀ سالهاي (دهد، و سرانجام  قرار می

  . بندرت یک انگار و توهم فلسفی چنین زیبا و نغز بیان شده است. است» اشاراتی به بقاي خاطرات دوران کودکی«

  :شود اي به مالل خاطر شاعر به خاطر بینایی روبه زوالش آغاز می این قطعه با اشاره

  آورم، به هر جا که روي می

  خواه روز و خواه شب، 

  .توانم ببینم گر نمیام، دی دیده چیزهایی را که می

. گیرد رود، به کار می شاعر بیان این نکته را چون نمادي براي رؤیاهاي ایدآلیستی ما، که با گذشت جوانی از دست می

آید که چه بسا معجزة والدت ما، به  و برایش این پرسش پدید می» اکنون کجاست آن شکوه و رؤیاي دلفریب؟«

سازد و آن  اش دوران کودکی ما را روشن و دلپذیر می ي ملکوتی باشد که خاطرهصورت کودکی بیچاره، وابسته به مأوا

  :گراید شویم، آن روشنی به خاموشی می زمان که بزرگ می

  تولد ما چیزي نیست جز یک خواب و یک نسیان،

  خیزد، ستارة زندگی ما،  روحی که با ما برمی

  در جایی دیگر مقام داشته است،

  رسد؛  یو از جایی بس دور فرا م

  نه از فراموشی محض،

  و نه از برهنگی کامل،

  رسیم، ولی در حالی که به دنبال ابرهاي پرشکوه روان هستیم از راه فرا می

ماست؛از سوي خدا، از سوي او که مأواي 

  !در دوران نوزادي، ملکوت در پیرامون ما گسترده است

  کند خانه تنیدن آغاز می -هایی از زندان سایه

  برگرد کودکی که در حال بزرگ شدن است،

  شود، نگرد و به آنجا که روشنایی از آن ساطع می ولی کودك بر روشنایی می

  …بیند؛  ودر شادمانیش آن روشنایی را می

  گراید، بیند که به خاموشی می سرانجام، انسان آن نور را می

  .بازد ی هرروزه رنگ میو در پرتو زندگ

  :گوید بنابراین، شاعر به کودك چنین خوشآمد می

  داري تو، نیکترین فیلسوفی هستی که هنوز عزیز می

   …میراثت را، 

  تویی که بقایت بر پیرامون تو

   …نشیند  چون روز به اندیشه می

   - اما حتی ما آدمهاي بالغ نیز آگاهی مبهم و نامحسوسی از آن افق گمشده داریم

  توهمات بیپایۀ یک موجود

   …پردازد  که در دنیاهاي تحقق نایافته به سیر می
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  اند روحهاي ما از آن دریاي سرمدي منظري دیده

  از آن دریا که ما را به اینجا آورده،

  توانند در یک چشم برهم زدن به آنجا سفرکنند، و می

  و ببیننند که کودکان در ساحل آن به بازي سرگرم هستند،

  .غلتند بشنوند امواج عظیم را که بیشتر از هر زمان برروي هم می و صداي

کودك، در آن زمان که هنوز به صورت جانوري است، مشعوف از : این نوعی انسانشناسی آمیخته با االهیات است

و کند، به هیچ منع  احساسات، دست وپا زدنها و آزادي جوانی خویش، از هر نوع جامه وپیرایه احساس بیزاري می

پرورد؛ بدانسان که آزادانه در  نهد، و در درون خویش شوق برخورداري از آزادي جوانی را می قیدي گردن نمی

کشتزارها و جنگلها به سیر و گشت بپردازد، برروي آب یا درهوا بپرد، ولی آهسته آهسته، و بر خالف میل و ارادة 

آورد و از آن  نهد در برابر تمدن سر فرود می قدم میخویش، بتدریج که از دوران کودکی به دوران بلوغ و جوانی 

آورد و در  او فیثاغورس را به یاد می. خواست به چنین سرنوشتی گردن نهد ولی وردزورث نمی. شود آزادیها محروم می

آدمی که روي به . جست که امیدوار بود از روي آن بگذرد و باز به کیش دوران کودکی راه یابد فلسفۀ او پلی می

  .خیزد تا در آن زندگی خویش را بازیابد گذارد، به جستجوي زهدان احساساتش برمی الخوردگی میس

X  - 1810-1800: عشق، رنج، و تریاك

اي نزد  ، کولریج که قراردادش با روزنامۀ مورنینگ پست به پایان رسیده بود، براي اقامتی سه هفته1800در آوریل 

اش سرپناه دلپذیري در خانۀ  داروثی به او گفت که براي او و خانواده. میر آمدوردزورث و همسر و خواهر وي به گراس

کولریج به آنجا رفت، خانه را که غرق در شکوه . بزرگی موسوم به گرتاهال، واقع در پنج کیلومتري کسیک، یافته است

صد جلد کتاب یافت که بسیاري را اي مشتمل بر پان و زیبایی تابستانی بود دید، در یکی از اطاقهاي آن خانه، کتابخانه

در ماه . دانست و بنابراین با کمال اشتیاق، سند اجارة آن خانه را امضا کرد باب دندان و به حال خویش سودمند می

ماه سپتامبر سرا  14در آنجا در . ، همسرش سرا و پسرش هارتلی را از نذرستووي به خانۀ جدید آورد1800اوت 

بزودي فرا . اي در آن حوالی بود د که نامش را درونت نهادند، و درونت نام دریاچه و رودخانهفرزندي دیگر به دنیا آور

سرما و بارندگی، حالت تنگی نفس و تب روماتیسمی کولریج . رسیدن زمستان، اشتباهشان را برایشان آشکار ساخت

همسري که غالب اوقات تنها را تشدید کرد و بعد فاصلۀ بین او و بستگانش، افسردگی همسر را افزون ساخت، 

  .ماند زیرا که شوهرش، هم جسمش سیار بود، وهم فکر و روحش معطوف به مسائلی دیگر می

کرد تا به کسیک و  روي می نهاد و خود بیست وچند کیلومتر پیاده کولریج غالب اوقات، همسرش را تنها برجاي می

ولی . آمیز داروثی برخوردار شود و توجهات محبتانگیز وردزورث  گراسمیر برود و از گفتگوي لذتبخش و شوق

، سرا 1800در نوامبر . رفتند تا با حضور خود کاشانۀ کولریج را روشن سازند وردزورث و خواهرش کمتر به شمال می

به سر برد و در آنجا »  کلبۀ کبوتر«هاچینسن از گالوهیل نزد مري، ویلیام و داروثی آمد تا چند ماهی نزد آنان در 

اي که در آن هیچگونه تعمدي مشهود نبود به  کولریج با سادگی بیرحمانه. ریج بار دیگر سردرپی وي نهادکول

بدین . همسرش اعتراف کرد که عاشق این سراي دوم شده است و از وي اجازه خواست که هر دو سرا را دوست بدارد

جست و اوقات خود را وقف وظایف  یترتیب بود که از آن پس، سرا هرروز بیش از روز پیش از شوهرش دوري م

  .شد کولریج نیز بیش از پیش مستغرق افکار و کتابهایش می. کرد مادري و مراقبت از فرزندانش می

. آغاز کرده بود به انجام برساند 1797را که در سال » کریستابل«گونۀ  در این اوقات کولریج کوشید تا منظومۀ داستان

والتر سکات و بایرن که نسخۀ . خود نیافت و داستان را ناتمام برجاي گذاشترا در » شوریدگی ضروري«ولی آن 

دستنویس آن اثر ناتمام را مطالعه کردند آن را ستودند و شاید هم از نظر مضمون، وزن و حالت از آن اثر الهاماتی 
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 - را منتشر ساخت» بلکریستا«، در اثر ترغیب بایرن، ناشري به نام ماري منظومۀ 1816سرانجام، در سال . گرفتند

  .اثري که اکنون به صورت یادگاري برجاي ماندنی از یک جذابیت رنگباخته در اختیار ماست

پس از یک سال درنگ در گرتاهال، در حالی که سالمت وکیسۀ کولریج هر دو رو به زوال گذارده بود، حس کرد که 

را در همان موقع از اودعوت به عمل آمد تا به عنوان قضا . ها دوام آورد نخواهد توانست سالی دیگر درناحیۀ دریاچه

به گراسمیر  1801اکتبر 6در . یکی از اعضاي هیئت تحریریۀ روزنامۀ مورنینگ پست بار دیگر به آن روزنامه بپیوندد

هم روز د. اکتبر داروثی ومري با او همگام شدند و همراهش به گرتاهال آمدند 9رفت تا با دوستانش بدرود گوید و در 

: اش چنین نوشت داروثی در یادداشتهاي روزانه. آن ماه عازم لندن شد وداروثی و مري نیز به گراسمیر بازگشتند

آورد، این موجود عزیز و  هر منظر و هر صدایی او را به یاد من می. کولریج روز خوشی را براي سفر در اختیار داشت«

اما سرانجام با گریستن از بار غم . توانستم صحبتی کنم و نمیمن از رفتن او دستخوش افسردگی شده بودم  …نازنین

وه که . ولی چنین نیست -گوید آن هق هق کردن من ناشی از برافروختگی عصبی بوده ویلیام می - دل خویش کاستم

وقتی کولریج به لندن رسید سرگرم نگارش » .دالیل بیشماري دارم براي آنکه نگران حال این دوست باشم

مشی روزنامۀ مورنینگ پست کامال  اش باسیاست و خط کاري افزاینده ایی براي روزنامه شد، و در آن محافظهه سرمقاله

شد، با کشیشان مخالف بود، ولی از  اي که ارگان اصلی ویگهاي نیمه آزادیخواه محسوب می روزنامه. آمد جور در می

اي را که به طور منظم »والیات پوسیده«آن  داري و هایش برده کولریج در سرمقاله. کرد مالکیت طرفداري می

دولت را مورد نکوهش قرار . کرد داشتند محکوم می به پارلمنت اعزام می) کار محافظه(نمایندگانی از حزب توري 

رد کرده بود؛ و، با تجزیه و تحلیلهاي دقیق و ) 1800در سال (داد به خاطر آنکه پیشنهاد صلح ناپلئون را  می

وزیر وقت به عنوان یک سیاستمدار ویک مرد، تقریباً موجبات بدنامی و سقوط ویلیام  یت نخستبیرحمانه در شخص

با همۀ این احوال، کولریج از مالکیت خصوصی به عنوان یک بنیان و اساس ضروري براي یک . پیت را فراهم آورد

این پایه استوار بود که تنها آن کرد، و استداللش بر  اجتماع در حال پیشرفت ولی توأم با نظم و هنجار، دفاع می

» .بتواند قدرت هر فرد را با آنچه متعلق به اوست هماهنگ و متناسب سازد«تواند بهترین باشد که  حکومتی می

نوشت و در نتیجه تیراژ روزنامۀ مورنینگ پست در آن زمان که از  کولریج با حرارت و پیگیري و با بیانی مؤثر می

ولی آن یک سال کار مداوم و توأم با بیقراري . اي افزایش یافت بود به میزان قابل مالحظهمند  همکاري کولریج بهره

به گرتاهال بازگشت، از نظر جسمی و  1802وقتی در سال . موجب شد که سالمت کولریج دستخوش اختالل شود

عاشقی بود که معشوق نمود؛  بدنی رنجور داشت؛ شوهري بود که همسرش بیگانه می. روانی کامال فرسوده شده بود

  . اش نیز در اسارت تریاك گرفتار بود اش نهاده بود؛ اراده دست رد برسینه

در آغاز آن را براي تسکین . ، یعنی زمانی که نوزده سال بیشتر نداشت به تریاك معتاد شده بود1791کولریج از سال 

هایش را به تعویق اندازد؛ و  زوال قلب و ریهکرد و نیز براي تأمین خواب و اینکه  اعصاب و تخفیف درد استعمال می

گریخت به  آن زمان هم که سرانجام خوابی که از او می. خواست شکست را با تسلیم و رضا بپذیرد شاید هم که می

» رنجهاي خفتن« اي تحت عنوان  کولریج در قطعه. شد آور می اي از رؤیاهاي هراس آمد، میزبان مجموعه سراغش می

.ز آن چنین یاد کردا 1803به سال 

  آن ازدحام دیوسیرت،

  …؛    دادند هایی که مرا شکنجه می اشکال و اندیشه

  اي غریب با نفرت آمیخته بود، میلی که به شیوه

  ؛ انگیزي متوجه بود و به سوي اشیاي وحشی و نفرت

  !وار، قیل و قالی دیوانه کننده شهواتی غریب و کابوس
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  .و شرم و وحشت برفراز همه اینها

عیناً   که از هر جهت،«شود  هاي دستنویس وي صحبت از آدمیانی تصوري و تخیلی بر کرة ماه دیده می در کتابچه

آنان  …؛   جوند خورند و در دهانشان سرگین می شبیه مردم این دنیا هستند جز آنکه با قسمت خلفی خویش غذا می

شد ولی در مورد او، آن  ا دستخوش رؤیاهاي هراسناك میکولریج نیز نظیر بسیاري از م».زیاد در بند بوسیدن نیستند

جست و اهل خانه را نیز از خواب بیدار  چنان واضح و مخوف بود که گاهی با فریادي دلخراش از خواب می  رؤیاها،

  .ساخت می

یف اش را ضع ساخت و اراده هایش را دستخوش اختالل می گرچه گاهی اندیشه –بسا که رنجوري و اعتیاد کولریج 

گشود که اذهان و روانهاي عادي نامشکوف  اندازها و تصورات و پندارهایی در برابرش می ها و چشم عرصه –کرد  می

در هر حال این نکته شایان تأمل است که وسعت معلومات و اطالعات وي در نسل معاصرش همتا نداشت و . ماند می

البته کولریج در برابر وردزورث جانب . زورث از او بسی عقبتر بودورد ؛ در این رهگذر،   توانست از او فراتر رود کسی نمی

در حالی که   توانست جز اشعارش درباره مطلبی سخن گوید، وردزورث بندرت می. داشت فروتنی را نگاه می

سرزندگی و   چندان از وسعت فکر،  حتی در آن زمان که از نظر جسمی و روحی دستخوش تباهی شده، کولریج،

توانست مادام دوستال را نیز در محاوره  داد و چه بسا می زي برخوردار بود که کارالیل را تحت تأثیر قرار میانگی شوق

جمعیت   تمرکز عزم،  انگیخت، هراس آمیخته با احترام کولریج را برمی  آنچه در وجود وردزورث،. از میدان به در کند

ساخت و پندار را بر جاي واقعیت  آرزو را جایگزین اراده میکولریج خود بیش از پیش . خاطر و استواري اراده بود

  .نشاند می

و (دانست و خودش را  ولی در همان حال قویاً قدر خود را می کولریج از فروتنی و شکسته نفسی خود در حیرت بود،

. آمیزي مغرور بود و به طور پنهانی و تعرض  پنداشت، جالبترین موضوعها می) نظیر وردزورث و خودمان  در این نکته،

اعتنایی در مورد پول و شهرت  توجه همگان را به صداقت خویش، به رفتار مهذب و پایبندي خود به اخالق و بی

پروراند و با شادمانی و خونسردي از آثار دیگران  ولی آرزوي برخورداري از افتخارات را در دل می داشت؛ معطوف می

. سپرد گرفت و بازپرداخت آن را به دست فراموشی می از دوستانش وام می. داد کرد و به نام خود انتشار می اقتباس می

شاید اعتیاد به . آورد دار شوند خم به ابرو نمی همسر و فرزندان را رها کرد و از اینکه دوستانش سرپرستی آنان را عهده

.را با عمل مشتبه گیرد داشت تا پندار بیهوده تریاك قدرت جنسی او را ضعیف ساخته بود و او را بر آن می

تنگی و تب روماتیسم خود را  هاي مدیترانه، نفس ، درصدد برآمد که با پناه بردن به هوا و آفتاب کرانه1804در آوریل 

جایی که   اي از وردزورث پذیرفت و با کشتی عازم جزیره مالت شد، لیره 100براي این منظور یک وام . تخفیف دهد

همراه خود در . ههاي خطیر قدرت دریایی انگلستان و از جانب دشمنان در معرض تهدید بوددر آن زمان یکی از پایگا

مه در  13در تاریخ   در طول سفر دریایی،. برداشت لودانومحدود سی گرم تریاك خالص و دویست و پنجاه گرم 

  :ایت نومیدي بدین مضمون نگاشتاي از غ اش استغاثه دفترچه

چندان که در مالت قدم برخشکی بگذارم  –به من قدرت روحی عطاکن تا از یک آزمون به درآیم ! اي خداي مهربان

اي دوست  من بنده …سپاري به خماري نصیبم خواهد گشت با وجود همۀ رنج و وحشتی که از یک ماه تن –

من بسیار ! اما چه کنم. آنکه به عقوبتی بیندیشم مرتکب خطا شوم توانم بدون قلب هستم و نمی داشتنی و خوش

اي پدر   خداي مهربان، –! ام و همیشه براي همین لحظه زیسته –ام  از بچگی نیز چنین بوده –بسیار درمانده هستم 

ر نفس رسد که کولریج موفق شد براي مدت یکسال ب چنین به نظر می !آور  بر من رحمت  آور، مقدس بر من رحمت

و در ژانویۀ  فرماندار کل جزیرة مالت،  در ماه ژوئیه به عنوان منشی مخصوص سر الگزاندر بال،. خویشتن تسلط یابد

در این سمت که . جزیره در دستگاه فرماندار کل ارتقا یافت  المنفعۀ همان سال به مقام سرپرست مسئول امور عام
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آنگاه پس . گیري و اجرایی شایان تحسینی نشان داد ضاوت و تصمیمسخت کوشید و از خود قدرت ق  همپایۀ وزیر بود،

مالت را ترك   جزیرة. اي خسته و فرسوده گشت که بار دیگر در دامان اعتیاد آویخت از یک سال خدمت، به اندازه

بیش از وقتی پایش به انگلستان رسید ) 1806(به سیسیل و ایتالیا سفر کرد و از آنجا به انگلستان بازگشت   گفت،

  .جست از الکل مدد می  آور تریاك، تریاك شده بود و براي از بین بردن اثر خواب  پیش بندة

داروثی در همان زمان در دفترچۀ . ، وردزورث را در یک میخانه واقع در کندل مالقات کرد1806اکتبر  26در 

چنان » .نشده بودم  ه من دست داد،هرگز دچار چنان اندوه و حیرتی که در نخستین دیدارش ب«یادداشتهایش نوشت 

و از آن حالت ملکوتی سیمایش که در گذشته بدان   پیدا نبود، اش ورم کرده  چشمانش در چهرة«چاق شده بود که 

کولریج از آنجا به کسیک رفت و از همسرش خواست که با او » .گشت آشنا بودم تنها پرتو و فروغی زودگذر نمودار می

اش درونت را با خود  کولریج او را به حال خود رها ساخت ولی پسر شش ساله. تناع ورزیدهمسرش ام. متارکه کند

داشت به همسرش منتقل ساخت، ولی جوسیا وجوود از پرداختن  اي را که از وجوود دریافت می مقرري سالیانه. برد

در گرتاهال  1803ال از طرف دیگر، ساوذي از س. به بعد استنکاف کرد 1813سهم خویش در آن مقرري از سال 

اي که به طور  لیره 100اي  کولریج به یاري عطیه. رحل اقامت افکند و سرپرستی خواهر زنش را برعهده گرفت

ناشناس از جانب یکی از آشنایان معتادش به نام دکوینسی برایش فرستاده شد، و همچنین از پولی که از طریق ایراد 

آورد توانست زندگی خود و فرزندش  به دست می 1810تا  1808الهاي سخنرانیهایی در مؤسسۀ سلطنتی در طول س

.را تأمین کند

آغاز بر الهامبخشی شعر استوار شده بود و آن زمان که  بنیان آن دوستی از . دوستی بزرگ به پایان رسید  در آن سال،

بیگانگی با همسر و کانون   ون،خواب آلودگیهاي ناشی از افی  ناتوانی و نقاهت جسمی،  در نتیجۀ 1800بعد از سال 

. شعر کولریج خشک شد، دوستی بین وردزورث و کولویج نیز پایان یافت  چشمۀ  خانوادگی و اسارت دربند فلسفه،

  تشویق کرده بود دست از االهۀ  وردزورث با القاي این نکته به کولریج که نبوغ او بیشتر متمایل به نثر است وي را،

هر سه   سپس زمانی رسید که کولریج دریافت وردزورث و همسر و خواهر وي،. ثر روي آوردشعر بشوید و به سوي ن

؛ و کولریج از آگاهی بر این   نفر به سرا هاچینسن زنهار داده بودند به ابراز عشق کولریج مجال پیشروي بیشتر ندهد

درآمد که وردزورث در نامۀ  اختالف بین دو دوست زمانی به صورت یک شکاف عمیق. مطلب بسی آزرده خاطر گشت

تامس پول را برحذر داشت تا بیش از اندازه خود را درگیر و آلودة مجلۀ جدیدي نکند که کولریج  1809مه  31مورخ 

یکی از نزدیکترین و «وردزورث در آن نامه به عنوان . ساخت منتشر می 1810و  1809به نام دوست در سالهاي 

  :نوشت چنین» ترین دوستان کولریج صمیمی

ابراز   دگی خود را، که برمبناي دالیل تقویت شده در طی سالها استوار است، در اینجا عقیدة سنجیده و دور از شتابز

براي   تواند و نه خواهد توانست کاري با ارزش و سودمند و قابل توجه براي خودش، و آن اینکه کولریج نه می  دارم، می

و نه ) با آنکه هر دودرحد واالیی و عظمت است(نه استعدادش و نه نبوغش . داش، و براي بشریت انجام ده خانواده

هاي مثبت در  همۀ این نکته. معلوماتش که بسیار گسترده است به کار او نخواهد آمد و دردي از او دوا نخواهد کرد

و بیحاصلی  نتیجه مانده و دستخوش سترونی وجود وي در نتیجۀ آشفتگی سرشت و مزاج عقلی و اخالقی وي بی

گونه قدرت آزادي ذهن برخوردار نیست و همچنین توانایی آن را ندارد که تحت هیچ  در واقع او از هیچ. شده است

  .گونه الزامی به انجام وظیفه یا تعهد اخالقی به کاري دست بزند

د هفته قبل از آن ضمن چن ولی وردزورث  البته آنچه وردزورث در این نامه نوشته بیرحمانه و آمیخته به اغراق است،

بعداً اوضاع از این هم بدتر شد و . تر و عتاب آمیزتر مطالبی براي شخص کولریج نوشته بود پرده اي از این هم بی نامه

وردزورث به بزیل مانتیگیو توصیه کرده بود با کولریج همخانه نشود زیرا به   بنا به گفتۀ کولریج،  آن موقعی بود که،
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موجود «در گراسمیر به صورت   یج در نتیجۀ میخوارگی خارج از اندازه و اعمال ناپسند دیگرش،رغم وردزورث، کولر

به کولریج اطمینان داد که چنان سخنانی ) 1812در سال (وردزورث بعداً . در آمده بود» اي مزاحم و آزار دهنده

که توضیح و توجیه وردزورث را باور  کولریج نیز چنان وانمود کرد. نگفته و مانتیگیو گفتۀ او را تحریف کرده است

.شد رشتۀ گسستۀ دوستی را گره زد و دوستی تاریخی به پایان رسید ولی دیگر نمی  کرده است،

XI - 1817- 1808 :کولریج فیلسوف  

باید متوجه این نکته باشیم که وي در بین سالهاي . ایم شاید در بیان انحطاط و اضمحالل کولریج ما به اغراق رفته

این سخنرانیها گرچه . در بریستول و نیز در مؤسسه سلطنتی در لندن به ایراد سخنرانیهایی پرداخت 1815تا  1808

نمود که مستمعانی فراوان از  اي با آشفتگی اندیشه و بیان همراه بود باز هم آن اندازه مقبول و پرمغز می تا اندازه

داد؛ گویی یک نوع روح یگانگی  ولی هانت را تحت تأثیر قرار می ،سمیوئل راجرز، تامس مور لرد بایرن،   جمله چارلز لم،

داشت تا به پشتیبانی همقطار و  این مستعمان و سایر نویسندگان را بر آن می  خارج از اختیار و ناشی از طیب خاطر،

نی را در هنري کراب رابینسن که گروهی از سرشناسان و برجستگان انگلیسی و آلما. همکار دردمند خود برخیزند

توصیف » عالی و بسیار آلمانی پسند«سومین سخنرانی کولریج را در لندن با کلمات   دوستان خویش داشت،  جرگۀ

برداشت مطلب و بسط مقال بسیار آلمانی   در سخنرانی چهارم، شیوة«و همین شخص باز چنین نظر داد که . کرد

کولریج در » .نمود بیش از اندازه تجریدي و خشک می پسند بود و براي مستمعانی که شمارشان چندان زیاد نبود

انباشت که فرصت پرداختن و شکافتن عنوان اعالم شده را پیدا  اندیشه و تعصب می  سخنرانیهایش آن قدر واقعیات،

لم چارلز . پرید، ولی با همۀ این احوال کالمش الهامبخش و دلپذیر بود محابا از این شاخه به آن شاخه می بی. کرد نمی

کند و به  جان کالم را ادا می  ،»بزرگی که اندکی معیوب گشته  فرشتۀ«که در توصیف کولریج با عبارت مشهور 

کافی بود که در معرض دمیدن نفحۀ نبوغ او باشیم تا نتوانیم بیش از «: بخشد قضاوت خود دربارة وي چنین پایان می

زمانی که کولریج باز به مرحلۀ تباهی و از پا   ،1817تا  1815در طول سالهاي  ».آن ارواحمان را آرام نگاه داریم

گیریها و استنباطات خود را در سالهاي واپسین عمر خویش بار دیگر به زیور  شد، نتیجه درآمدن نزدیک می

علوم، به خصوص   کولریج نشان داد که دربارة  منتشر شد، 1815در اثري به نام نظریۀ حیات که در سال . آراست طبع

دوستیش با هامفري دیوي   آشنایی وي با علم شیمی نتیجۀ. اي دارد بارة شیمی، چه اطالعات عمیق و گستردهدر

شیمی نادیده و - توضیح ذهن با عبارات و اصطالحات فیزیکو  کوششها را در زمینۀ  ولی همۀ  شیمیدان برجسته بود،

» هیئت اورانگوتان به هیئت امروزي رسیده استانسان از «مردود انگاشت، نظر ارزمس داروین را مبنی بر اینکه 

.مبتذل خواند

بهترین «منتشر شد، کتاب مقدس را به عنوان  1816در اثر دیگري به نام کتاب راهنماي سیاستمدار که در سال 

  :پیشنهاد و عرضه داشت» راهنما براي تفکر و دوراندیشی سیاسی

توان نه در به  نمی …همترین دگرگونیها در روابط بازرگانی دنیا راحتی م  رویدادهاي بزرگ،  یابد که ریشۀ مورخ درمی

هم پیوستگی و گردهمایی سیاستمداران و نه در دوراندیشیهاي عملی سوداگران و بازرگانان جستجو کرد بلکه این 

  ن مسیحت،همۀ انقالبهاي تاریخساز جها …. ریشه را باید در خلوت تئوریسینها و در گوشۀ انزواي نوابغ سراغ گرفت

تحول و دگرگونی در عادات و رسوم مدنی و اجتماعی و محلی ملتهاي درگیر در آن   و همراه آنها،  انقالبهایی مذهبی،

  .الطبیعه بوده است انقالبها، مقارن و همزمان با اعتال و سقوط نظامهاي ماوراء

هاي مسیح، کوپرنیک، گوتنبرگ،  ندیشهرود کولریج به هنگام نگارش این سطور، به نتایج و پیامدهاي ا گمان می(

اي از عوامل مؤثر در پدید  کولریج پس از آنکه شرح جامع و موجز و منصفانه.) اندیشیده است نیوتن، والتر و روسو می

صداي خدا نیست؛ که   کند که صداي مردم، گیري می دهد، در پایان چنین نتیجه آوردن انقالب فرانسه به دست می
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اندیشند و  پرواي خویش هستند در نتیجه به مفاهیم مطلق می احساسات و هیجانات تند و بی مردم چون دستخوش

توان قدرت را به دست آنان سپرد؛ و بهترین طریق اصالح یک جامعه آن است که با وجدان و عمل یک  از اینرو نمی

نظیر عوالم دیگر، بهترین   به طور کلی در عالم سیاست،. صورت گیرد  اقلیت تحصیلکرده و صاحب ملک و منال،

راهنما براي اقدام صحیح و صواب، کتاب مقدس است، زیرا این کتاب آسمانی شامل جملگی حقایق مهم تاریخی و 

ولی  …رود و شاید هم به طور کلی مطلوب نباشد از طبقات کارگر و رنجبر بیش از این انتظار نمی«. فلسفی است

. باید به تاریخ و فلسفه و االهیات نیز آشنا باشید» یابید فراتر اجتماع راه میبه عنوان آدمهایی که به طبقات  …شما 

دهد و آن دو را با  که زمان حال و گذشته را برابر هم قرار می«پادزهر سیاستدانی کاذب و تصنعی، تاریخ است 

ادهاي دوران خودمان با یافتن وجوه شباهت بین روید  اندیشمندانۀ  کند؛ و همچنین عادت و شیوة یکدیگر تطبیق می

طبقات باال و «کولریج باز به   ،)1817(اي غیر روحانی  در اثر دیگري به نام موعظه ».رویدادهاي دورانهاي گذشته است

اجراي اصالحات سالم و استوارترین نگهبان   شود و افراد این دو طبقه را نیکوترین وسیلۀ متوسل می» متوسط جامعه

در عین حال نویسنده در این کتاب . انگارد می» انگیزان مکتب انقالبی ن و آتش افروزان و فتنهمغلطه کنندگا«در برابر 

پرواي وامهاي دولت، طبقۀ  افزایش بی. دهد نیز کامالً آشنا نشان می خود را با برخی از واقعیات تلخ زمان خویش

کولریج در . ها، از جملۀ این واقعیات بود نهو به کار گرفتن کودکان در کارخا  غلتید، کشاورز که به ورطۀ فقر در می

گستاخی، ولخرجی و ریخت و پاشی که   حماقت،«: کند کتابش به ناهنجاریهاي کشورش در آن زمان چنین اشاره می

بازي در  حد و حساب براي سفته سابقۀ اخیر ما ظاهر گشت؛ اقدامات کورکورانه و حرص بی به دنبال دوران رفاه بی

ناشی از تظاهر و خودنمایی و ارتکاب گناهان ناشی از شهوترانی و   خطر پنهانکاریهاي ابلهانۀ دنیاي سوداگري؛

پذیر بود و در معرض شکوفاییها  خورد از اینکه اقتصاد سوداگري جدید آسیب کولریج افسوس بسیار می» .پرستی نفس

شد که همگان را  گسیختگیهایی حاصل میدر نتیجۀ آن نوسانات، ورشکستگیها و از هم   گرفت؛ و، و کسادها قرار می

.ساخت دستخوش رنج و نکبت می

و به » صاحبان صنایع ما باید در برابر نظامات و هنجارها سر فرود آورند«: کند آنگاه چند اصطالح بنیانی را توصیه می

بخشیدن چند نکته را دولت باید تحقق . در بند ضوابطی باشند  ها، خصوص در مورد به کار گرفتن کودکان در کارخانه

در  - 2. امرار معاش را براي هر فرد آسانتر سازد - 1«: به عنوان هدفهاي مثبت و اساسی خویش مورد توجه قرار دهد

آن استعدادها و  -3. امید بهتر ساختن شرایط زندگی خود و فرزندش را تقویت کند  دل هر یک از افراد جامعه،

منظور از انسانی ساختن جامعه نیز، همراه . جامعه ضروري باشد ارتقا دهدکارآییهایی را که براي انسانی ساختن 

شود که سازمانی مرکب از رهبران هر حرفه  کولریج خواستار آن می» .ساختن جامعه با اصول عقالنی و اخالقی است

  س آن بررسیها،و پیشه تشکیل یابد تا مسائل اجتماعی را از لحاظ فلسفی مورد بررسی و مطالعه قرار دهد و براسا

کولریج در پایان  ».این کلیساي ملی را باید دولت بپردازد هزینۀ «به نظر کولریج، . هایی به جامعه عرضه دارد توصیه

کند که هیچ خردمند غیر روحانی و بیگانه با دین  اي غیر روحانی در برابر متألهین به این نکته اذعان می کتاب موعظه

حل کند و فقط یک مذهب فراتر از حدود طبیعی و یک دستورالعمل اخالقی که از  تواند مشکالت بشریت را نمی

شر چنان در وجود ما ذاتی و . اندوزي ذاتی بشر لگام بزند جانب خدا آمده باشد قادر است بر آزمندي و حرص مال

» .اده انجام دهدبه تنهایی کافی نیست وظیفۀ بازگردانیدن سالمت را به ار …هوشیاري بشري، «مادرزاد است که 

خویش خواست که با فروتنی و خشوع روي به مذهب آورند و به مسیح به عنوان خدایی که   کولریج از مردم زمانۀ

  .سپارد تا بشریت را به رستگاري و آزادي رهنمون شود، ایمان آوردند جان می

طرحهایی از «اشتهایی تحت عنوان یادد  خود،  به قصد نگارش زندگینامۀ  کولریج،  ،1816و  1815در طول سالهاي 

گاه به پایان نرسید و کولریج آن طرحهاي فراهم شده را  این کتاب هیچ. تصنیف و دیکته کرد» ام زندگی و عقاید ادبی
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برداري  انتشار داد که اینک به عنوان یک مأخذ و منبع بهره) ادبی  زندگینامۀ(به نام بیوگرافیا لیتراریا  1817در سال 

این اثر به وضع بسیار پسندیده، منسجم، و روشن . آید هاي فلسفی و ادبی وي به کار می ردن به اندیشهب  جهت پی

نماید که کولریج آن را در موقعی تصنیف کرده که دستخوش افسردگی  نگارش یافته است و از این نظر جالبتر می

در فراهم آوردن وسایل تحصیل پسرانش بوده  گرفتار قرض رو به افزایش، و عدم استطاعت  ناشی از اعتیاد به تریاك،

.است

و این همان اصلی است که قبالً او را مجذوب  –کولریج دست به کار مردود شناختن روانشناسی مبتنی بر تداعی شد 

به . این تصور را که اندیشه چیزي جز محصول مکانیکی احساسات نیست کنار گذاشت و ناصواب شمرد. ساخته بود

مقایسه   یعنی شخصیت به یاد آورنده، –گذارد که نفس  سات صرفاً آن مواد خامی را در اختیار ما مینظر او، احسا

همۀ . ریزد و عمل همراه با وقوف از نو در قالب می  به صورت تخیل خالقه، فکر متضمن هدف، –کننده و ادامه یابنده 

آید که  سان حافظه به صورت مخزنی در می د و بدینشو در حافظه ضبط می  چه آگاهانه و چه ناآگاهانه،  تجربیات ما،

کشد تا بتواند تجربۀ حال را تعبیر و تبیین کند و  مواد و مصالحی بیرون می –آگاهانه یا ناآگاهانه  –از آن ذهن 

  ۀاقامت ده ماه. کرد البته کولریج در این راه که در پیش گرفته بود از کانت پیروي می. گزینشهاي حال را روشن سازد

آزاد   گراي پیرو اسپینوزا به یک طرفدار ارادة او در آلمان، نه تنها او را از یک شاعر به یک فیلسوف، بلکه از یک جبري

در این اثر، کولریج دینی را که نسبت به فیلسوف بزرگ آلمانی داشت کامالً اذعان . پیرو کانت متحول ساخته بود

بیشتر از هر اثر دیگر در نیرومند ساختن و انضباط  …کونیگسبرگهاي آن خردمند واالمقام   نوشته«: کرد می

آورد که واالیی نفس را به عنوان  آنگاه کولریج از کانت به فیشته روي می ».بخشیدن به فهم و درك من مؤثر افتاد

طبیعت و نفس  شود که تضاد و اتحاد انگارد؛ و از آنجا متوجه هگل می می  شود، تنها واقعیتی که مستقیماً شناخته می

رسد که معتقد به تابعیت طبیعت از ذهن است و این امر را به  دهد؛ سپس به شلینگ می را مطمح توجه قرار می

کند در حالی که ذهن ممکن  در هر حال ناآگاهانه رفتار می  پندارد که در آن طبیعت، صورت دو طرف یک واقعیت می

کولریج . تعبیر و بیان خود برسد  به واالترین درجۀ  ناشی از نبوغ، آثاري  است آگاهانه عمل کند و با خلق آگاهانۀ

  . کند از اینکه مآخذ را توضیح دهد گیرد و غالباً غفلت می هاي شلینگ را به عاریت می وفور اندیشه آزادانه و به

قتی و افتخار براي من جاي بسی خوشو«افزاید که  کند و می طور کلی اعتراف می ولی دین خود را نسبت به وي به

یازده  ».براي هموطنانم قابل فهم و درك شدنی سازم) نظام فکري شلینگ را(است اگر موفق شوم این نظام فکري را 

کولریج بین . تخیل و تصور است  ادبیات به عنوان محصول قوة  فصل آخر بیوگرافیا لیتراریا شامل بحثی فلسفی دربارة

کولریج، توهم یک پندار بیهوده و ناشی از هوس است آنچنانکه وجود یک پري به گمان . گذارد توهم و تخیل تمیز می

نظیر   بخشها و اجزا است در یک کل جدید،  سازي آگاهانۀ ؛ در حالی که تخیل، یکی   آورد دریایی را به تصور درمی

وم در قالب یک یا ریختن عل  سازمان بخشیدن به یک کتاب، به وجود آوردن یک اثر هنري،  یک رمان، طرحریزي

  به صورت ابزاري براي فهمیدن و سنجیدن هرقطعه شعر، کتاب، نقاشی،) تخیل(این مفهوم ذهنی . نظام فلسفی

توان تشخیص داد یک محصول هنري تا چه اندازه داراي  می  به کمک این ابزار،. آید درمی  عمارت،  سمفونی، مجسمه،

چه پایه بخشهاي مربوط و بجا در یک کل سازگار و پایدار و حاوي ترکیب و ساخت منسجم یا عاري از آن است و تا 

در این صفحات، کولریج یک پایه و مبناي فلسفی براي جنبش رمانتیسم در . معنا در یکدیگر تنیده و بافته شده است

.دارد ادبیات و هنر عرضه می

و تجربیات شعري وردزورث به پایان  کولریج بیوگرافیا لیتراریاي خود را با انتقادي سخت و زیرکانه از فلسفه

هاي  تواند در روشها و اندیشه زندگی می  آیا درست است که واالترین فلسفۀ: شود رساند؛ و چنین متذکر می می

ترین مردمان یافته شود؟ آیا زبان این مردمان، بهترین و نیکوترین مضمون شعري است؟ آیا بین شعر و نثر  ساده
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جود ندارد؟ در جملگی این نکات، شاعر ما که اکنون به هیئت منتقد درآمده است با لحنی گونه تفاوت اساسی و هیچ

آنگاه با یک ستایش التیامبخش که . دارد اي مؤثر بیان می آمیخته با نزاکت و ادب مخالفت خود را قاطعانه و به شیوه

مقال را به آخر   کند، ن یاد میضمن آن از خردمند گراسمیر به عنوان بزرگترین و واالترین شاعر پس از میلت

  .رساند می

XII – ،1814- 1804  :اوج  نقطۀ  وردزورث  

اي بزرگتر  به خانه» کبوتر  کلبۀ«سرانجام وردزورث با همسر و خواهرش از   پس از چندي سر گردانیهاي کوتاه مدت،

پرداز تجلی  دست منظره ن چیرهدر آنجا استعداد شاعر به صورت یک باغبا). 1808(بنک نقل مکان کردند  نزدیک الن

گیاهان و گلهایی محصور ساخت که در زیر قطرات مداوم باران گراسمیر به رقص   سراسر اطراف خانه را در حلقۀ: کرد

این خانواده سرانجام در ملک نسبتاً کوچکی واقع در رایدل ماونت در آمبلساید   ،1813در سال . آمدند و وجد درمی

وردزورث در این زمان از زندگی   خانوادة. حدود دو کیلومتري جنوب گراسمیر واقع بود این محل در. مستقر شد

چند خدمتکار در اختیار داشتند و از دوستی و مصاحبت چند تن دوست صاحبنام برخوردار . مرفهی برخوردار بودند

ار والیت و ستمرلند منصوب لرد لونزدیل ترتیبی داد تا وردزورث به سمت موزع تمبر و مهرد  در این سال،. بودند

لیره در سال نصیب  200آن را در اختیار داشت درآمدي اضافی به میزان  1842این مقام که وردزورث تا سال . شود

فرصت بیشتري را در باغ ملکش مصروف   اینک که از سوداي مال و غم نان آسوده خاطر شده بود،. ساخت شاعر می

گلهاي آزاله و دیگر نباتات پر گل در آورد و آن باغ   به صورت بهشتی از مجموعۀداشت تا بدان پایه که آنجا را  می

  اندازي الهامبخش از دریاچۀ چشم  دوم،  اطاقش در طبقۀ  از پنجرة. بهشتی هنوز هم به همان لطف پیشین برجاست

.داد رایدل واتر که در سه کیلومتري واقع بود دیدگان و روح وردزورث را نوازش می

داروثی . آغاز کرده بود به پایان رسانید 1798را که در سال ) پیش درآمد(پرلود   منظومۀ) 1805سال (ین زمان در ا

که حاصل گردش » خواند ما را به یک ضیافت با شکوه فرا می  هر روز،«: اش چنین نوشت در یادداشتهاي روزانه

وردزورث . شدند کرد سرگرم می او بر آنان دیکته میآنگاه داروثی و سرا هاچینسن به نوشتن آنچه . صبحگاهی او بود

خودش بر آن حماسه که در سرفرصت و با فراغت کامل . قافیه بیندیشد شعر سفید و شعر بی  آموخته بود که به شیوة

  شد که زندگینامۀ این اثر بدان منظور تهیه می. »رشد ذهنی یک شاعر«: عنوان فرعی دیگري نهاده بود  سروده بود،

اي که  فلسفه  وگذار، گشت  در منظومۀ. وگذار به کار رود گشت  اي براي منظومۀ شاعر باشد و به عنوان دیباچه ذهن

وردزورث به آنچه در این اثر . کرد اي مشروح تفسیر می شاعر در مراحل رشد خویش بدان رسیده بود به شیوه

از خودخواهی ظاهري اشعارش . بخشید صمیمیت می در حافظۀ خود رنگی از  درپی کولریج، نگاشت، با یادآوري پی می

شاید به » .سابقه است که انسان این همه از خودش سخن گوید این بی«کرد که  خواست؛ و خود اعتراف می پوزش می

  .وگذار تا زمانی که زنده بود خودداري ورزید گشت  از انتشار منظومۀ  همین خاطر،

بندي پرلود  چهارده  دلپذیرترین قسمتهاي منظومۀ.  مطبوع استهایی کوچک از این اثر کامالً نوشیدن جرعه

پنداشت  گردشهاي تنهایش در جنگها، و زمانی که چنین می  ،)بندها یا کتابهاي اول و دوم(هاي کودکی شاعر  صحنه

ز و صداي یک خداي مرمو  ها، ها و تپه حتی در همنوایی صخره  خش شاخ و برگ درختان، پچ حیوانات و خش که پچ

  ،نشست سان شاعر آن زمان که می بدین. باشد شنود، می پنهانی و متکثر را می

  تنها بر سر پیش آمدگی یک پشته،

  …دمید ها که نخستین پرتو سپیده می در آن لحظه

  آرامشی بس مقدس   ها، چه بسا در آن لحظه

  و آن دیدگان جسمانی   گرفت، روح مرا فرا می
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  دیدم شد و سپس آنچه می میسراسر به دست فراموشی سپرده 

  یک رؤیا،  به ظاهر نظیر چیزي بود که در درونم وجود داشت،

  …انداز در ذهن یک چشم

  من در این هنگام،

  …شد دیدم که برکت به سان دریایی پیرامونم گسترده می می

  با خوشی و بهجتی ناگفتنی 

  آمد که در حال گسترده شدن هستم این احساس برایم پیش می

  .نمود حرکت می در حال جنبیدن بود و بر آنچه به نظر خاموش و بیبرآنچه 

  بر فراز آنچه، دور از دسترس گمان و وهم بود،

  و فراتر از دانش بشري بود و در چشمان آدمی،

زیست؛ نمود و با وجود این در قلب می ناپیدا و نامرئی می

   آن بانگها و آوازها،  همۀ  آن جست و خیزها،  برفراز همۀ

  لغزد آنچه در فضاي سرور آمیز ضربان دارد؛ بر فراز آنچه به سبکی میو 

  آري، حتی در درون امواج،  در زیر امواج،

  عجب مدار. و ژرفاي سهمناك آبها

  که دستخوش چنین سرمستی با شکوه و سروري اینسان عظیم گشتم،

  و بدین شیوه از زمین و آسمان راز دل گفتم

  نمود، نچنان که میآ  اي از آفرینش، با هر جلوه

  …به سوي ناآفریده، به سوي پروردگار

در اینجا ممکن است خطا و ناروایی به چشم آید، بدین ترتیب که بیت آخر سخن از تقسیم واقعیت بین آفرینش و (

دانیم که در بینش مبتنی بر وحدت وجود  ولی چنین گمانی صواب نیست، زیرا می. آورد آفریدگار به میان می

  .)خدا و طبیعت یکی بیش نیست  هاي اسپینوزا مشهود افتاده، همچنانکه در اندیشه  وردزورث،

کرد ولی از آن کم  وردزورث گاهی در خوشیها و تاخت و تازهاي همشاگردانش شرکت می) کتاب سوم(در کیمبریج 

از . افتاد ه وحشت میپروایی و عاري از انضباطی که برفضاي زندگی دانشجویان مستولی بود، ب مایگی آمیخته با بی

در . برد کم بیشتر لذت می  حضور در کالسهاي مربوط به آثار ادباي کالسیک انگلستان یا از قایقرانی برروي رودخانۀ

آمد، بر سر میز خانوادگی و در کنار افراد خانواده  باز به مأواهاي نخستین خود باز می) کتاب چهارم(فصل تعطیالت 

  :غنود تر دوران نوجوانی خویش میخورد و در همان بس غذا می

  شنیدم آن بستر حقیر که از روي آن صداي باد را می

  کوبید، جایی که بیشتر اوقات  و بارانی که به شدت می  غرید، که می

  کشیدم تا بنگرم در آن دراز می  در شبهاي تابستان با چشمانی بیدار،

  نشست ماه را که با شکوه تمام در کمین می

  مان برافراشته بود؛ اي درخت زبان گنجشگ بلند باالیی که در کنار کلبهدر میان برگه

  ها کرد، در آن لحظه ماه را با چشمانی خیره نظاره می

  تاریک شاخسارهاي درخت مواج  که بر فراز قلۀ

  .رفت خورد و به پیش و پس می با هر وزش نسیم رخسارش تکان می
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گذاشت تا با  سگی که صاحبش را آزاد می –یر خود راهپیمایی کندتوانست همراه سگ پ در کاکرماوث، وردزورث می

  انگاشت،  نمی» موجودي دیوانه«صداي بلند به سرودن اشعارش سرگرم باشد، یعنی که صاحبش را 

  دوست عزیز که لبالب  نیازي هست بگویم،! آه

  بستم ولی عهدها قلب من سرشار بود، من هیچ عهدي نمی

  …که باید باشم …شد ه میدر آن زمان از بهر من بست

  روحی مشتاق و سرسپرده،

.کند که براي شعر زندگی می

افزاي  تا شاعر شوریدگی بهجت) کتاب ششم. (پرلود تفرج پنهانی بر روي دریاي مانش است  قسمتی دلپذیر از منظومۀ

  مورچۀ  باز آن النۀ  گردد، دستخوش انقالب را حس کند، عظمت و رفعت آلپ را بستاید و آنگاه که برمی  فرانسۀ

که در آن برك سالخورده در پارلمنت در ثناي فضیلتهاي سنت داد سخن   شد ببیند، هیوالوار را که لندن نامیده می

؛ انبوه مردمان را بنگرد که در »شمرد ها را مردود می نوخاستگان و نوکیسه  با تحقیر و تکبر زیاد نظریۀ«دهد و  می

؛ ازدحام جمعیت  مشغولند و یا در کلیساي جامع سنت پول به عبادت سرگرم هستندوکسال به تفرج و خوشگذرانی 

  ؛ تبسم روسپیان، ها را ببیند و بشنود ها و درشکه گفتگوها، سر و صداي کالسکه  ها، ها، جامه را در حال عبور، چهره

نقاشانی که با گچ   گرد، ن خیابانآوازهاي سرشار از امید مغنیا  دلربایی دخترکان گلفروش،  بانگ و جار فروشندگان،

همۀ این . »آن یک جفت میمون بازیگر مسخره را بر کوهان شتر«آفرینند و  روها نقش می رنگین برتخته سنگ پیاده

کند اما از آنها خوشش  شنید، حس می دید و می دیدنیها و شنیدنیها را شاعر با همان حدت و شوري که جنگلها را می

بخش پناه برد، جایی که عشق به  تا به آغوش مناظر آرامش) کتاب هشتم(گریزد  اطر از آنها میآید و به همین خ نمی

  .طبیعت فراگیرنده بتواند به او بیاموزد چگونه دریابد و چگونه ببخشاید

رسید جباریت پیشین و بدبختی کهن، شورش و عصیان  جایی که به نظر می  ،)کتاب نهم(رود  بار دیگر به فرانسه می

توانست خود را به  تا آن حد که حتی یک بریتانیایی می  بخشید، اي از شرافت می ساخت و بدان هاله موجه می را

  ):کتاب یازدهم(آن ببرد   سرمستی عنان گسیختۀ

  نه تنها در سرزمینهاي مورد لطف، بلکه در سراسر زمین،

  …نوید پوشید  زیبایی جامۀ

  نشودانداز بیدار  چه طبعی است که از این چشم

  گنجد، بنگرد؟ تا آن خوشبختی را که در اندیشه نمی

و وردزورث نیز با زبانی که به نثر بیشتر گرایش   جنایت و کشتار فروغلتید،  آنگاه از آن اوج شیفتگی، فرانسه به ورطۀ

  :دارد چنین سرود

  ولی اکنون، به نوبۀ خویش ستمکارانی شده بودند،

  دگرگون ساخته بودند، این فرانسویان جنگ دفاع از خویش را

  نمود، و در آن حال از یاد برده بودند به جنگی که قصدشان تسخیر می

  …همۀ آنچه را که به خاطر دستیابی بر آن تالش کرده بودند

خواند تا از  در آن حال که دوستش را فرامی –پرلود خویش را   شاعر منظومۀ  آهسته آهسته و با حالتی تردیدآمیز،

و در کوششهاي وي براي بازگردانیدن بشریت از جنگ و انقالب به دامان عشق و طبیعت و انسانیت،  –مالت باز آید 

دانست برگرد  نمود، زیرا می از آنچه سروده بود ناخشنود می). چهاردهم کتاب(رساند  به فرجام می –با او سهیم گردد 

اف خودش بین نثر و شعر تفاوت چندانی ندیده وردزورث به اعتر. هاي شعر، بیابانهاي بیکران گسترده است آن واحه
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او کاري کرده . آمیخت افتاد که در سیر پیوسته و کسالتبار شعر سفیدش، آن دو را با یکدیگر می بود، و بس اتفاق می

اي که در  و این همان جوهر شعر بود، ولی شور و عاطفه» .که شور و عاطفه در آرامش به خاطر آورده شود«بود 

معموالً خصوصیت مشخص یک حماسه، . گردد به حد آرامبخشی برسد یک الالیی مقاومت ناپذیر می چهارده بند

با همۀ این احوال، منظومۀ . تر از آن است که بتواند حماسی باشد بیان یک اقدام واال و شریف است؛ و اندیشه محرمانه

وردزورث گاهی با . گذارد ناناپذیر برجاي میقدم را با حسی ناشی از پذیرش سالم یک واقعیت ف ثابت  پرلود خوانندة

کنند، روان ما را با صفا و طراوت جنگلها و  همان حالت بچگانه، شبیه سرودهایی که کودکان خردسال زمزمه می

ناپذیر، طوفانها را با خونسردي از سربگذرانیم  –هاي استوار و تزلزل  خواهد تا نظیر تپه پاالید و از ما می کشتزارها می

.اب بیاوریمو ت

این منظومه بر این نظریه . منزوي را آغاز کرده بود  عازم آلمان شود، منظومۀ 1798وردزورث پیش از آنکه به سال 

استوار بود که فقط آدمی که زندگی را شناخته و سپس از آن کناره گرفته است قادر خواهد بود دربارة آن منصفانه 

  اي جامع و نهایی حاوي فلسفۀ این اندیشه را گسترش دهد و از آن بیانیهکولریج او را تشویق کرد تا . قضاوت کند

خواهد تو شعري آزاد و بدون قافیه خطاب به  دلم می«: کولریج در این خصوص صریحاً چنین توصیه کرد. خود بسازد

اند، و در  ت دادهکسانی بسرایی که در نتیجۀ شکست کامل انقالب فرانسه، همۀ امیدهایشان را به اصالح بشریت از دس

کولریج و وردزورث در آن زمان برسر این نکته توافق کردند که » .اند خوشگذرانی ناشی از خودخواهی فرو رفته  ورطۀ

  .اوج خود خواهد رسید  با وصلت فرخندة فلسفه و شعر، ادبیات به نقطۀ

او با . چنان امر خطیري را ندارد احساس کرد آمادگی درگیر شدن در  وقتی وردزورث بیشتر دربارة مطلب اندیشید،

آغاز کردن سرایش منظومۀ پرلود که به گمان خودش تاریخ تحوالت و پیشرفتهاي ذهنش بود به پیشرفت قابل 

اثر دیگري بنویسد که   توانست پیش از به پایان رسانیدن آن مهم، اکنون چگونه می. اي دست یافته بود مالحظه

پرلود را به پایانی که براي آن در   منزوي را کنار نهاد و منظومۀ  بنابراین منظومۀ نقطه نظرهایش باشد؟ نمایش دهندة

آن دوستی که  –آنگاه دریافت که نیرو و اعتمادش رو به زوال گذارده است و کنار رفتن کولریج . نظر داشت رسانید

برده بود که او را بدانسان منبع زندة الهامبخشی را از بین   زندگیش،  از صحنۀ –بخش بود  زمانی چنان فیض

در این شرایط تهی شده از شور و نیرومندي، و زندگی آمیخته با رفاه و آسایش بود . راند انگیخت و به جلو می برمی

  .غاز کرد گشت و گذار را آ  که سرودن منظومۀ

منزوي   نار نهاده شدةبه ک که احتماالً از منظومۀ( –شود، با شرح و وصفی  اي نیکو شروع می این منظومه به شیوه

این شرح و وصف که زبان حال خود . کند در آن زندگی می» آواره«اي که  ویران شده  از کلبۀ) اقتباس شده است

که قهرمان منظومه است رهنمون » آدمی منزوي«کند به  وردزورث است، آن کس را که به گشت وگذار آغاز می

از تمدن سیر و بیزار شده، و به   نه ایمان مذهبی خود را از کف داده،کند که چگو شود و این آدم منزوي تعریف می می

دارد و بر این  مذهب را به عنوان تنها درمان نومیدي عرضه می» آواره«. خلوت و آرامش کوهستان پناه آورده است

» آواره«. یدافزا باور است که دانش چیز خوبی است ولی به جاي آنکه خوشبختی ما را تأمین کند، بر قدرتمان می

آالیش و  دارد که ایمان ساده و بی  آورد و این مرشد، نظر خویش را بدین گونه عرضه می روي می» مرشد«آنگاه به 

دارد تا تار و  تر از کوششی است که فیلسوف مبذول می کانون گرم خانوادگی روستاییانی که بر گرد اویند، خردمندانه

آواره بر زندگی تصنعی شهر و آثار زیانبار «. دمندي قرون و اعصار سازدپود استدالل روشنفکرانه را جانشین خر

نتایج و آثار شکوهمند آن   کند، و دربارة آورد، از بسط آموزش و پرورش همگانی جانبداري می انقالب صنعتی رقت می

براي خدایی شخصی مرشد که آخرین کالم با اوست، یک سرود پیروزي   با وجود این،. دهد مانند یک پیشگو، خبر می

.دهد سر می
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. طال منتشر شد  به بهاي هر نسخه دو لیرة 1814گشت و گذار، قسمتی از منزوي، یک قصیده در سال  منظومۀ

وردزورث از .) به چاپ نرسید 1850پرلود در آغاز آن بیاید تا سال   اي که قرار بود به صورت منظومۀ دیباچه(

  به گفتۀ –کرد در فروش آن منظومه به دوستان کویکر خود کمک کنند همسایگانش، خانوادة کالرکسن، تقاضا 

وردزورث یک نسخه از » .دهند آن دوستانی که توانگرند و براي داشتن کتابهاي آموزنده اشتیاقی نشان می«خودش 

ریدنش خ  نویس داد به این شرط که آن کتاب به هیچ کس دیگر که از عهدة آن منظومه را نیز به چارلزلوید رمان

به امانت داده نشود؛ خویش نیز از امانت دادن آن کتاب به یک بیوه زن ثروتمند که پرداختن دو لیره طال را   برآید،

فقط سیصد   هشت ماه بعد از انتشار منظومه،. دانست، امتناع ورزید است زیاد می» فقط از اصل اثر«دربهاي کتابی که 

  .آن به فروش رفته بود  نسخۀ

ادینبره  1714لرد جفري در شمارة ماه نوامبر . شد هم خوب بود و هم بد یی که بر این مجموعه نوشته میاظهارنظرها

؛ منظومه را محکوم ساخت و ناچیز  آغاز کرد» .این هرگز به جایی نخواهد رسید«: ریویو نظر خود را با جملۀ مشئوم

منظومه   ،»ناظر طبیعی و تفکر الهام یافتهقطعات دلنشین شامل توصیف م«هزلیت پس از ستودن و تحسین . شمرد

گیریها را پیوسته  همان نتیجه«تلقی کرد و افزود » اثري مطول که با زحمت فراوان تصنیف شده«را به طور کلی 

کولریج هم که انتظار شاهکاري را » .آید مزه از آب در می کند تا بدان حد که چیزي عاري از روح و بی تکرار می

» به جاي پیشرفت و اعتالي اندیشه، اطناب، تکرار و چرخش بر گرد یک مطلب»  گشت و گذار،  ۀداشت، در منظوم

هاي اول و دوم منظومه را که عنوان  ولی هم او، در اثري که بعداً به نام گفتگو برگرد میز انتشار داد، کتاب. یافت

گشت وگذار خوشش   شلی از منظومۀ. »یکی از زیباترین اشعار زبان انگلیسی«: داشت چنین ستود» متروك  کلبۀ«

اعتقاد به وحدت وجود طبیعت گرایانه را رها کرده و به مفهوم   آمد، زیرا به زعم وي، وردزورث در این منظومه، نمی

اما کیتس آن منظومه را بسیار الهامبخش یافت و وردزورث را در مجموع . ذهنی و تقلیدیتري از خداوند رسیده بود

.زمانه نیز نظر کیتس را مقبول یافته است. از بایرن شمردفراتر و واالتر 

XIII - 1834- 1816 : هایگیت  فرزانۀ  

شد، به  در آن زمان که کولریج چهل و سه ساله به مرز درهم شکستگی جسمی و مغزي نزدیک می  ،1816در آوریل 

اي  کولریج هر روز پیمانه  ایام، در آن. هایگیت لندن پاي نهاد  عنوان بیمار به مطب دکتر جیمز گیلمن در محلۀ

کالبدش خرد و : کند ساوذي مقارن هیمن ایام، کولریج را چنین وصف می. کرد نزدیک به نیم لیتر لودانوم مصرف می

خمیر و خمیده، صورتش گرد و رنگپریده با پوستی سست و آویزان، نفسش کوتاه و بریده، و دستهایش چنان لرزان و 

مند و وفادار، از جمله لم،  تنی چند از دوستان عالقه. نست لیوان آبی را به لبانش برساندتوا مرتعش که بزحمت می

دید و زندگیش  دکوینسی، و کراب رابینسن هنوز در پیرامونش بودند ولی کولریج بندرت همسر و فرزندانش را می

عرض گسیختگی بیشتري قرار زندگیش در م  شد و بتدریج شیرازة هاي دوستان تأمین می اغلب از مستمري و عطیه

شاید آن پزشک جوان لندنی شنیده بود که بایرن و والتر سکات هر دو، کولریج، این مرد درهم شکسته و . گرفت می

به هر حال متوجه شد که نجات کولریج فقط در صورتی میسر . ادب انگلستان شمرده بودند  تکیده، را واالترین چهرة

دکتر گیلمن، با جلب رضایت همسر خویش، کولریج را به . ائمی پزشکی قرار گیرداست که تحت مراقبت و دلسوزي د

خانۀ خود آورد؛ غذایش داد؛ به او آرامش بخشید؛ درمانش کرد؛ آسوده خاطرش ساخت؛ شفایش داد؛ و تا زمان مرگ 

  .او را نزد خویش نگاه داشت

هاي وي، از  و اطالعات بیمارش، از غناي اندیشهپزشک از وسعت دامنۀ معلومات . آور بود بهبود مغز کولریج شگفتی

اش را بر روي محفلی از مردان پیر و  بخشی و درخشندگی صحبتش چنان دستخوش حیرت شد که در خانه فیض

به » بزرگ آسیب دیده  فرشتۀ«گشود و براي این کسان بود که   - شد  که هر روز بر تعداد آنان افزوده می  -جوان 
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این صحبتها بندرت با روشنی کامل یا نظمی منطقی همراه بود ولی سرشار از طنز و . کرد ت میاي اتفاقی صحب شیوه

هایی از این گفتگوها که تحت عنوان گفتگو برگرد  پاره. نهاد شوخ طبعی بود و بر مستمعان تأثیري مطبوع برجاي می

آدم یا پیرو ارسطو یا پیرو افالطون زاده  هر«: مانده است هنوز برخوردار از درخشندگی است میز انتشار یافته و باقی

حیوانات هستیم، شاید واالترین و   اگر نداشته باشیم در زمرة. یا ما روحی فناناپذیر داریم یا نداریم«و » .شود می

».ولی به هر حال حیواناتی واقعی هستیم  عاقلترین حیوانات هم باشیم،

شد، آرامش  بتدریج که به پایان عمرش نزدیک می. ترین حیوانات باشدواالترین و عاقل  کولریج راضی نبود که در زمرة

خواست از این سوداي خویش مطمئن باشد، مذهب را به  و چنانکه گفتی می  کرد، خاطر را در مذهب جستجو می

صورت اصیلترین وضع موجود آن، یعنی کلیساي رسمی انگلستان، در آغوش گرفت، آن را به عنوان ستون ثبات و 

اي  در رساله. و ابراز امیدواري کرد که آن کلیسا حیات جاودان داشته باشد  واري و مدار اخالقی انگلستان انگاشت،است

انتشار یافت، کولریج این دو نهاد را به عنوان دو چیز الزم و  1830تحت عنوان در تأسیس کلیسا و دولت که در سال 

با ) و وردزورث(او . کند ریک دیگري را حمایت و معاضدت میبدانسان که ه  ملزوم براي تأمین وحدت عرضه کرد،

موجب افزایش تعارض » پاپ بازي«با این استدالل که رشد   آزادي سیاسی کاتولیکهاي انگلستان مخالف بودند،

  .شود پرستی و مذهب و نتیجتاً به مخاطره انداختن دولت می وفاداري بین میهن

از رابرت اوون و سررابرت پیل در  1818در سال . دگی بسیار بهره جستکاري طبیعی سالخور کولریج از محافظه

با الیحۀ اصالحی که  1831کرد، ولی در سال  مبارزات آنان براي محدود ساختن به کارگیري کودکان پشتیبانی می

ی در به قصد محدود کردن تسلط اعضاي حزب توري بر پارلمنت مطرح شده بود مخالفت ورزید، و علیه الغاي بردگ

کرد، اندیشه و  کولریج که بیش از هر فیلسوف دیگر به علوم آشنا بود و از آن پشتیبانی می. جزایر هند غربی نظر داد

آفرینش انسان در کتاب مقدس   داستانی را که دربارة«خودش ترجیح داد   تکامل را مردود شمرد و به گفتۀ  نظریۀ

شگرف وسیع، پرگنجایش، و دورپرداز وي مقهور و مغلوب رنجوریهاي  در فرجام کار، قدرت فهم» .ام باور کنم یافته

جسم و ضعف اراده، و دستخوش هراسی آمیخته با کمرویی از پذیرفتن هرگونه نوآوري در سیاست و مسایل عقیدتی 

  .شد

 در. نصیب بود کولریج از آن پیگیري و استقامتی که براي تأمین وحدتی سازنده در آثارش ضرورت داشت، بی

خواهد یک  انتشار یافت، عزم و نیت خود را به این صورت اعالم داشته بود که می 1817بیوگرافیالیتراریا که در سال 

آشتی بین   اوج و عرضۀ  جمع جامع و نقطۀ  شد، این اثر، اگر نگاشته می. شاهکار ادبی با عنوان کالم معرفت بنگارد

کولریج در تحقق بخشیدن به این نیت حاصل   سم رنجور و فرسودةعلم، فلسفه، و مذهب بود؛ ولی آنچه از روح و ج

در . نظم نبود که بزحمت انشا شده باشد هایی غامض و بی ها و تکه اي درهم و برهم از قطعه  شد چیزي جز مجموعه

یان مغزي که تاکنون در آدم …پر گنجایشترین، زیرکترین و نافذترین «این زمان مغز کولریج، که دکوینسی آن را 

  .ناپذیر کشانیده شده بود بستی درمان کرد، به بن توصیف می» پدید آمده است

میرم اما بدون آنکه انتظار داشته باشم بتوانم  من دارم می«. ، کولریج به بدرود گفتن با زندگی آغاز کرد1834در سال 

طرز «اثر خود را تحت عنوان کرد عمرش آن قدر به دنیا باشد تا بتواند  هوکر آرزو می. هرچه زودتر راحت شوم

کنم آرزو دارم حیات و نیرویم تا آن اندازه دوام  من هم به همین نهج اقرار می. به پایان برساند» حکومت کلیسایی

زیرا خدا گواه است، آن میل و طرح اساسی و همیشه . خود را به مرحلۀ تکمیل برسانم  یابد که بتوانم تشریح فلسفۀ

. بوده است که نام او را متعالی سازم و به بیان دیگر در اصالح بشریت سهمی برعهده گیرم پایدار در قلب من، این

.ولی مشیت خداوند جز این بوده و این مشیت اوست که باید تحقق یابد



٧٢١١

آورترین آدمی  شگفت«وردزورث از درگذشت . در شصت و دوسالگی بدرود زندگی گفت 1834ژوئیۀ  25کولریج در 

روح بزرگ و، «بسختی اندوهگین شد؛ و چارلز لم، بهترین دوست کولریج، نیز گفت » .ته بودکه در عمرش شناخ

  ».ارجمند او همیشه در کنار من است

XIV - در حاشیه  

 1815اش بعد از سال  یکی از آن روانهاي حساس و پرشور متعددي است که آثار عمده) 1834- 1775(چارلز لم 

با صمیمتی » شاعران دریاچه«با زندگی   است که در دوران مورد گفتگوي ما، شود ولی در عین حال کسی گر می جلوه

آن دو از دوران مدرسه در کرایست . شد لم نزدیکترین دوست کولریج در لندن محسوب می. فراوان در آمیخته

به افتخارات  در آن مدرسه، لکنت زبان درمان ناپذیر لم موجب شد که وي نتواند. هاسپیتال یکدیگر را شناخته بودند

معاش خویش را   در چهاردهسالگی مدرسه را ترك گفت تا به کار بپردازد و هزینۀ. و توفیقات تحصیلی نایل شود

در هفدهسالگی به سمت حسابدار به استخدام ادارة امور هند شرقی درآمد و تا پنجاهسالگی که به . تأمین کند

وي نوعی بیماري روانی را به ارث برده بود؛ مدت شش هفته در  .بازنشستگی رسید، در همان جا به کارخود ادامه داد

در یکی از ) 1847-1764(خواهرش مري ان  1796در سال ). 1796-1795(یک آسایشگاه بیماران روانی گذرانید 

مري در چند نوبت عارضۀ جنون ادواري در آسایشگاه . هاي جنون ادواري، مادرشان را به دست خود کشت دوره

مند نبود، خواهرش را نزد خود نگاه  ولی، اغلب اوقات لم، که به ازدواج عالقه  و تحت مراقبت قرار گرفت، محبوس شد

زمانی حال مري آن اندازه بهبودي یافت که توانست با بردارش . داشت و این کار تا زمانی که زنده بود ادامه یافت می

هاي ایلیا نام  نظیري که چارلز فراهم آورد رساله ر بیاث. همکاري کند) 1807(در نگارش داستانهایی از شکسپیر 

ایلیا نام مستعاري بود که چارلز لم در نگارش این رشته . بتدریج انتشار یافت 1825تا  1820داشت که ظرف سالهاي 

 نگارش دلپذیر، فروتنی و هنرمندي که در پرداختن این رساالت به چشم  شیوة. از رساالت براي خویش برگزیده بود

هاي ادب انگلستان را در دورانی که از این بابت چندان فیاض نبوده است  ترین چهره داشتنی خورد، یکی از دوست می

  .سازد بر ما متجلی می

دعوتی . فاجعۀ کشته شدن مادر به دست خواهر آرامش نیافته بود  ، درحالی که چارلز لم هنوز از ضربۀ1797در ژوئن 

دیداري در نذرستووي برود، به خاطر لکنت زبانی که گرفتارش بود، آن زمان که درحضور را از کولریج پذیرفت تا به 

یافت، آن هم در حضور دو نفري که  گرفت بندرت جرأت سخن گفتن می قرار می –وردزورث و کولریج  –دو شاعر 

واده کولریج در گرتاهال پنج سال بعد او و خواهرش به دیدار خان. نمودند در روانی گفتار و سالست بیان بیرقیب می

با آنکه چارلز لم خودش تا پایان کار آدمی شکاك باقی » .نوازي پذیرا شد او ما را به نیکوترین شیوة مهمان«. رفتند

ماند، هرگز نگذاشت انحرافها و از شاخه به شاخه پریدنها مذهبی کولریج، در دوستی و تحسینی که در دلش نسبت 

رغم همۀ موجبات سرخوردگی، تا آخرین روز دوست باوفا و ستایشگر  علی  رد آورد و،کرد خللی وا به او احساس می

.کولریج باقی ماند

دیده ) 1830- 1778(در لندن، تمثالی ظریف از چارلز لم در کنار دوستش ویلیام هزلیت » ها گالري ملی چهره«در 

و بار دیگر در  1798وي در . ی آن زمان بودترین منتقدان ادب ترین و صریح اللهجه هزلیت یکی از سرزنده. شود می

در دیدار بار دوم، وردزورث نیز به آنان پیوست و سه نفري بر آن شدند که . در گرتاهال با کولریج دیدار کرد 1803

به طوري که ذکر شد، مقارن این احوال، ویلیام پیلی وجود خداوند را اثبات . مسلم دارند آیا خداوند وجود دارد یا خیر

. ده بود و اساس استداللش در اثبات وجود خداوند بر این نکته استوار بود که هر مصنوعی باید صانعی داشته باشدکر

هزلیت برضد این نحوة استدالل برخاست؛ وردزورث طریق میانی را برگزید و خداوند را تأیید کرد، اما نه به عنوان 

کند؛ بلکه او خدا را  فرینش هست از المکان هدایت و اداره میوجود خارجی و در وراي کائنات، که آنچه را در جهان آ
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هزلیت خشم همسایگان را برانگیخت، زیرا درصدد اغواي یک   در آن دیدار،. انگاشت چون حیات و ذهن کائنات می

 چون از توقیف و کیفري بدتر بیمناك بود به گراسمیر گریخت و در آنجا وردزورث براي آن. اي برآمد دختر مدرسه

  .دلیجان را بپردازد و خود را به لندن برساند  شب او را در منزلش جاي داد و روز بعد پولی به او داد تا کرایۀ

وقتی وردزورث و کولریج از انقالب فرانسه روي گردان شدند و در اشعار پرشور و حرارت خود ناپلئون را در معرض 

لک به باد سرزنش گرفت و خود دست به کار نگارش اثري به نکوهش قرار دادند، هزلیت آن دو را به خاطر تغییر مس

در این کتاب، نویسنده ناپلئون را . انتشار داد 1830تا  1828نام زندگی ناپلئون بوناپارت شد و آن را در چهار جلد از 

دربارة  هزلیت با ایراد سخنرانیهایی  ،1820تا سال . کند از دیدگاه خود و براساس نقطه نظرهاي خویش ترسیم می

) 1825(درام دوران الیزابت اول به عنوان یک منتقد، شهرتی به هم رسانده بود و همچنین با نگارش رمان روح عصر 

هاي ادبی معاصر خود را به روشنی و بادقتی درخور تحسین ترسیم کرده بود بر آن شهرت بسی  که در آن چهره

در ادبیات، چندان » مکتب روستایی«و هزلیت نسبت به آمیخته به هج هاي طنزآمیز و وردزورث از حمله. افزود

داشت، زیرا  را بیشتر دوست می) 1859- 1785(ما، تامس دکوینسی   شاعر سالخوردة  کولریج، .آمد خوشش نمی

شد و کسی بود که با  اي محسوب می تامس خود درحد خویش نابغه. ایستاد دکوینسی یک دم از تحسین وي باز نمی

او که چون کودکی . دستخوش وحشت ساخت 1821یک تریاك خور انگلیسی، انگلستان را در سال  انتشار اعترافات

اعجوبه توجه همگان را به خود معطوف ساخته بود، در پانزدهسالگی زبان کالسیک یونانی را با سالست صحبت 

از آن است که شوق وي گریخت بدین عذر که درس آنجا کندتر  کرد، و از مدرسه و سپس از دانشگاه آکسفرد می می

. هاي غنایی وردزورث دچار حیرت شده بود با این همه، وي بدون شک از سادگی بدون تظاهر چکامه. را سیراب سازد

  :اي براي وردزورث نوشت که شاعر منزوي را از لذت سرمست ساخت چنان نامه 1803در مه 

هاي غنایی را خوانده و  برم هرکس چکامه ن میاي ندارم جز آنکه گما من در تمناي دست دوستی تو، هیچ انگیزه

آنچه شادي و لذت از خواندن آثار هشت یا نه شاعر دیگر که از . احساس کرده باشد، همین حال مرا خواهد داشت

ام نصیبم شده است به پاي آن حظ و مسرتی که این دو مجلد شعر  زمان پیدایش جهان تاکنون بدان دست یافته

من چه  …نام تو در نظر من همیشه با مناظر فریباي طبیعت همراهست. رسد است نمی جادویی به من بخشوده

توانم براي وابستگی به انجمنی که تو بدان تعلق داري داشته باشم، انجمنی که از نبوغی چنین سرکش و  ادعایی می

کسی دیگر را نخواهد افزاید که وردزورث هرگز  دکوینسی در قسمتی دیگر از همین نامه، می درخشد؟ متعالی می

حتی جانش را فدا سازد تا فرصتی نصیبش شود که شادمانی و خوشدلی تو را  …این اندازه آماده باشد«یافت که 

دوستی من «: اش چنین نوشت او در نامه. پاسخ وردزورث به این نامه سرمشقی از تعلیم مهرآمیز بود ».افزایش دهد

یک دوستی  …آید هیچ کس برنمی  اي است که اعطایش از عهدة این هدیه در اختیار من نیست تا به کسی نثار کنم،

اگر گذشت زمان و شرایط مساعد . شود سالم و ثمربخش با گذشت زمان ودر تحت مقتضیات و شرایطی حاصل می

شود و اگر هم چنین امکانی مساعدت نکند، در جستجوي این  این دوستی نظیر یک گل وحشی شکوفا می  باشد،

نگاري  آنگاه وردزورث درصدد برآمد آن جوان هواخواه خویش را از ادامۀ یک نامه. »کاري بیهوده است  بودن،دوستی 

اما در همان حال افزود » .نویسان در این دنیا هستم دست و پاترین نامه من تنبلترین و بی«: مرتب منصرف سازد

سه   وینسی با وجود آن همه ابراز شوق و حرارت،دک ».مسلماً از دیدار شما در گراسمیر بسیار محظوظ خواهم شد«

وردزورث   آنگاه، زمانی که از دور چشمش به کلبۀ. سال درنگ کرد و سپس دعوت براي دیدار وردزورث را پذیرفت

رم نزدیک  اي که به افتاد، پاي طلبش سست شد و در خود آن شهامت را براي دیدار نیافت و نظیر آن زائر افسانه

ولی در اواخر سال . کسب فیض نشناخته باشد، روي برگرداند و بازگشت  آدمی که خود را شایستۀ شده بود، چون

کولریج پذیرفت، و در بین . در بریستول به کولریج پیشنهاد کرد که زن و فرزندان او را تا کسیک همراهی کند 1807
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ا او ماند؛ و در اینجا بود که سرانجام درنگ کرد و دکوینسی نیز ب» کبوتر  کلبۀ«راه خانم کولریج چند روزي در 

نظیر برق از صاعقه، «. همچنانکه چندي بعد از آن، براونینگ باشلی روبه رو شد  دید،» روشن و آشکار«وردزورث را 

اي  ترین شیوه مردي بلند باال را دیدم که در برابرم ظاهر شد، دستش را دراز کرد، به سالمم پاسخ داد، و با صمیمانه

».امد گفتمرا خوش

XV - 1843- 1803: ساوذي  

گرچه دراین موقع . مقارن این احوال، در گرتاهال و در لندن، ساوذي با جدیت هرچه تمامتر به نگارش مشغول بود

از او  1812تا  1804توانست وسیلۀ امرار معاش ادیث و پنج دخترش را که بین سالهاي  منبع الهامی نداشت، اما می

. در دهسالگی چشم از جهان فرو بست، فراهم سازد 1816سر بسیار عزیزي را که در سال یافته بود، و همچنین پ

حتی وردزورث نیز گاه به گاه به . پس از سفر کولریج به مالت، ساوذي سرپرستی همسر و فرزندان او را برعهده گرفت

در دریا غرق شد، خبر آن  1805وقتی جان، برادر ویلیام، در سال . آورد شد و به سویش روي می کمک او نیازمند می

فاجعه چنان دوستان ما را در گراسمیر دستخوش غم و اندوه ساخت که وردزورث به ناچار پیامی براي ساوذي 

آن «ساوذي آمد و به نوشته داروثی . فرستاد تا به نزد آنان بشتابد و داروثی و مري را تسلی دهد و تسکین بخشد

او نیز در غم ما شریک شد و گریست و به همان . ختیار مهرش را بر دل گرفتما چنان مهربان و نرمخو بود که بی

خودبینی موجب شد که ساوذي چند صباحی به راه خطا  ».برم همیشه باید او را دوست بدارم خاطر هم گمان می

روي آورد و از آن پس به نثر . اي بود زمانه خود حماسه. هایی سرود که هریک جز شکستی نبود برود؛ پیاپی حماسه

به قلم دون مانوئل آلوارز   :هایی از انگلستان اثري به نام نامه 1807در سال . در این میدان نصیب نیکوتري یافت

اسپریلال منتشر ساخت و از دهان این اسپانیولی خیالی، روش به کارگیري کودکان و سایر شرایط ناگوار مستولی بر 

  :ها چنین آمده است در قسمتی از این نامه. نکوهش قرار دادهاي انگلستان را به سختی مورد  کارخانه

که از اثر  …آیند تفحص کنم و دریافتم درصدد برآمدم دربارة اخالق مردمی که با چنین شیوة بیرحمانه بار می

وار انباشتن چنین شمار زیادي از مرد و زن، آن هم مردان و زنانی که به هیچ روي در اصول نخستین اخالق و  گله

اند که از نگاه داشتن انسانها در محیطی متأثر از این شرایط  اند، آنان چنان هرزه و فاسد شده مذهب آموزشی نیافته

و هرزگی بودند؛  بندوباري مردان دستخوش مستی و میخوارگی و زنان گرفتار بی. شود ناگوار، بناگریز حاصل می

ابالیتر از آن بودند که سهمی از آن دستمزد را براي روز رفت، آنان مسرفتر و ال هرقدر هم که دستمزدشان باال می

؛ ضمناً دریافتم که گرچه شوراي بخش مسئولیت آن را نداشت که از این عده چون  مباداي خویش کنار بگذارند

ۀ کودکانی سرپرستی و مراقبت کند، ولی به هر حال مسئول آن بود که از آنان در برابر ابتالي به بیماریهایی که نتیج

.حمایت کند  زندگی است و همچنین در مقابل از کار افتادگی زودرس یا کهولت،  قهري آن شیوة

در بازرگانی، حتی بیشتر از دوران جنگ، هم «: استنتاج این اسپانیولی اشرافزاده از اقتصاد انگلستان نیز چنین بود

مترین احساس تأسف و پشیمانی قربانی آورند که بدون ک انسان و هم حیوان را صرفاً چون ماشینی به حساب می

تواند زندگی خود را از راه قلم تأمین کند چه رسد به آنکه تکفل  ساوذي خیلی زود دریافت که نمی ».شوند می

این . تر در پیش گیرد کارانه اي محافظه دار شود، مگر آنکه شیوه خصوص در زمان جنگ، عهده بستگانش را نیز، به

درحقش برقرار   لیره، 160یک مستمري سالیانه به مبلغ  1807شد که دولت از سال تغییر روش ساوذي موجب 

در . سازد و ضمناً از او دعوت به عمل آمد تا براي مجلۀ کوارترلی ریویو وابسته به حزب توري مرتباً مقاالتی تهیه کند

وان یک نویسنده و هم به عنوان ، با انتشار اثري به نام زندگی نلسن منزلت اجتماعی خویش را هم به عن1813سال 

این اثر، روایتی روشن و با روح براساس تحقیقات و تفحصات پیگیر و آمیخته با رنج فراوان و . پرست باال برد یک میهن

رغم حب  روشن و روان نگاشته شده بود و خواننده را، علی  مرسوم در قرن هجدهم بود که ساده،  با نثري به شیوة
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در . راند سنده نسبت به قهرمان اثر و میهن وي دارد، بآسانی و آرامی تا پایان کتاب به پیش میآمیزي که نوی تعصب

این کتاب، دلدادگی و شیفتگی نلسن نسبت به اما همیلتن به جاي آنکه یک دهه طول بکشد، در یک بند به ایجاز 

  .شود برگزار می

ن، شلی و هزلیت از اینکه وي با آن عمل، شأن و حیثیت بایر  الشعرایی انگلستان را پذیرفت، وقتی ساوذي مقام ملک

الشعرایی از آن زمان که ویلیام پیت در سال  مقام ملک. شعر و شاعري را پایین آورده بود شدیداً ابراز تأسف کردند

 1813وقتی پاي در سال . آن را به هنري پاي تفویض کرده بود، شأن وحشمت خود را از دست داده بود 1790

، دولت آن مقام را به والتر سکات اعطا کرد، ولی وي از پذیرفتن آن سرباز زد و ساوذي را به عنوان کسی درگذشت

ساوذي آن مقام . کشد و براي تصدي آن مقام استحقاق بیشتري دارد معرفی کرد که در کار شاعري زحمت بسیار می

بایست  وردزورث که قاعدتاً می. سال افزایش یافتلیره در  300اش به  را پذیرفت و به عنوان پاداش، مستمري سالیانه

ساوذي دنیاي کوچکی دارد که به کوشش «: شد با بزرگواري و استغناي طبع چنین گفت به آن مقام منصوب می

آنکه  ساخت و به باد سرزنش گرفت، پس ازبایرن که بعداً ساوذي را به فراموشکاري محکوم  ».پیگیر وي وابسته است

خوش سیماترین شاعر رامشگري که در «: او را در هلندهاوس دید، از وي به نیکویی یاد کرد 1813 در ماه سپتامبر

داشتم  هاي آن شاعر را می اگر من هم سرو گردن و شانه«وي چنین گفت   و به تامس مور دربارة» .ام این سالیان دیده

رفتارش  …اب و گیراست و از استعداد نصیبی دارداو مسلماً آدمی جذ. نوشتم او را می  اختیار همان معاشقات زنانۀ بی

پردة ساوذي براي آنکه خوشایند  اما اشتیاق بی» .نماید نثرش درحد کمال می …با لطف و اعتدال قرین است

ترین  سخت. با وي علناً از درخصومت درآید 1818دارندگان زر و زور قرار گیرد، موجب شد که بایرن در سال 

دستنویس یک   گذر بر ساوذي وارد آمد دست یافتن گروهی از عصیانگران عالم ادب به نسخۀاي که در این ره ضربه

این ). 1817(انتشار دادند ] اي افشاگرانه[درام ابتدایی با مضمونی رادیکال از ساوذي بود که آن را با وجد و مسرت 

.سروده ولی آن را به چاپ نرسانده بود 1794نام داشت، ساوذي در  ایلرتدرام را که وات 

این همسر تا آن زمان دو سه بار به . اش پناهنده شد ساوذي در گوشۀ گرتاهال خلوت گزید و به همسر و کتابخانه

در سال مشاعرش را از دست داد و  1834از دست دادن سالمت روانی نزدیک شده بود؛ تا آنکه در سال   مرحلۀ

دست از نبرد زندگی شست و آنگاه، با موافقت جامعۀ شاعران،  1843خود ساوذي نیز در سال . جان سپرد 1837

عنوان ملک الشعرایی انگلستان به وردزورث تفویض گردید؛ در این میان فقط خودش نسبت به این اقدام معترض 

  .بود

XVI - 1850-1815: آخرین فریاد وردزورث  

به عنوان یک  1807جوانان تعلق دارد، و وردزورث که سال عمرش به هشتاد رسید، در حدود سال شعر به جوانی و 

در این هنگام . گذشت وهفت بهار از عمرش می شاعر فراموش شده بود؛ در حالی که در آن زمان فقط سی

گرد را در  نیاگر دورهآخرین خ  در آن زمان که والتر سکات نغمۀ. گوزن سفید رایلستن را تصنیف کرده بود منظومۀ

سکات در   انتشار داده بود، وردزورث بر سبک روان و سلیس وي غبطه برد، و از وزن مورد استفادة 1805سال 

جنگهاي مذهبی شمال انگلستان در سال دوازدهم   داستانی دربارة  خویش مدد جست و یک چکامۀ» نغمۀ«سرودن 

در یکی از این  –پدر و هشت پسرش  –همۀ افراد یک خانواده  تقریباً. الیزابت اول تصنیف کرد  سلطنت ملکۀ

عمرش را به سوگواري سر   بقیۀ  خانواده بود،  امیلی، خواهر آن پسران، که تنها فرد باقی ماندة. مبارزات جان سپردند

آرامگاه آمد تا او را دلداري دهد و امیلی را در دیدارهاي روز یکشنبه وي از  یک گوزن سفید هر روز می. کرد

وقتی هم که امیلی درگذشت، گوزن سفید آن سفرهاي . کرد کلیساي بولتن همراهی می  جوانترین برادران در باغچۀ

آرامید تا آن لحظه که مراسم  گرفت و در کنار آرامگاه امیلی می تا بولتن به تنهایی در پیش می هفتگی را از رایلستن
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گذشت و  به آرامی از میان جنگل و از رودخانه می  خاست، سید؛ آنگاه برمیر دعا و نماز یکشنبه در کلیسا به پایان می

اي دلکش است که با لطافت و خوش آهنگی فراوان سروده شده  این، افسانه. گشت به کنام خویش در رایلستن باز می

.است

ین انگیزش در ذهنش گذشته از چند غزل که با کمتر. هنر وي بود آخرین پیروزي وردزورث در عرصۀ   این منظومه،

پنجاهساله بود،   درحالی که از نظر بدنی و ظاهري،. شعر دیگر فعالیتی از وي ظاهر نشد  در پهنۀ  کرد، تراوش می

اي گرم براي محفوظ داشتن  نمود که پیوسته جامه بلند باال و موقر و باشکوه می  سراپایش انسانی حکیم و فرزانه،

سرش به . نمود موهایش که کم پشت، و اغلب شانه نخورده می. پوشید بینی می شخویش در برابر سرماي غیرقابل پی

گویی زندگی شلی و بایرن را از دورة کودکی تا  –طرف پایین خم بود و چشمانش حالتی فکور و نافذ داشت 

داشت که برد؛ و اطمینان  سرمستی جوانی و افتخار و سپس مرگ شاهد بود و اینک در انتظار نوبت خویش به سر می

تر خواهد  دار، بسی جاودانه پردازیهاي کنایه پرشور و حرارت و قافیه  هاي فاضلۀ بنایی برجاي خواهد نهاد که از مدینه

  .بود

وردزورث از برخی کاستیهاي اخالقی نیز بر کنار نبود، زیرا خودستایی و خودبینی زیاد باید تا آدم براي بشریت 

یافت تا خودش را با  زرگترین معبودش بود و وردزورث گاهی جرأت آن را میمیلتن ب«: هزلیت نوشت. موعظه کند

شد، از انتقاد و عیبجویی بیزار بود چون  ناپذیر خشنود می مندان به نحوي اجتناب از ستایش عالقه» .وي مقایسه کند

ن بخواند؛ و امرسن که مندا بسیار دوست داشت که اشعارش را براي دوستان و عالقه. در نظرش نشانی از ناسپاسی بود

سازد، ولی وردزورث در  این نکته را خاطرنشان می  آمیز، به دیدار او رفته بود با لحنی شیطنت 1833درسال 

هاي اشعارش نوشت متذکر شد که اشعارش بدان منظور تصنیف  بریکی از مجموعه 1815پیشگفتاري که در سال 

سان یک قطعه موسیقی  ع این اشعار عالوه بر دارابودن معنی، بهشده است که با صداي بلند خوانده شود؛ و در واق

  .است و یک شعر غنایی شایستگی آن را دارد تا همراه چنگی خوانده شود

این مزیتی و شاید هم اقتضاي دوران   - آورد  کاري روي می شد به محافظه هرچه بر سال عمرش افزوده می

نکته پی نبردند ممکن است از آن رو بوده باشد که در دوران شور و و اگر بایرن و شلی به این  –سالخوردگی بود 

اي بخشید  زوال و فساد انقالب فرانسه از تأسیس تا انحالل به وردزورث بهانه. جنون زودرس جوانی خود از دنیا رفتند

حساس او را رسد که بیرحمی و ددخویی انقالب صنعتی، این ا تا جانب احتیاط را رعایت کند؛ و چنین به نظر می

پا و استوار چیزي سالم و گوارا و زیبا از  کارخانه به جاي مالکان خرده» کارگران«کند که با جایگزین شدن  توجیه می

و بعد از آن، وردزورث مالک چند قطعه ملک کوچک شده بود؛ و به  1805در سال . انگلستان رخت بربسته است

کرد و آن را عامل استواري نظم اقتصادي و ثبات  پشتیبانی» کانهمال  بهرة«عنوان یک مالك خرده پا، طبعاً از 

از این رو با . وي قسمتی از این امالك را خود خریده بود و بقیه را به عنوان هدیه پذیرفته بود –شمرد  اجتماعی می

در نتیجه از اي از طرف صاحبان صنایع است تا بهاي غله را کاهش دهند و  طلبی به عنوان اینکه نقشه نهضت اصالح

خویش را از طریق مردود شناختن   خواستند نقشۀ صاحبان صنایع می. کارگر ارزانتر با نصیب شوند، مخالفت ورزید

شد؛  هاي سنگین، ورود غلۀ خارجی را مانع می قوانینی که به موجب آن، با وضع تعرفه –عملی سازند » قوانین غله«

.نمود به سود صاحبان صنایع بود و حافظ منافع آنان می  د،ش زعم وردزورث اگر ملغا می  قوانینی که به

شد، در این موقع، فردگرایی آزاد گادوین را  ستایندگان ویلیام گادوین محسوب می  کسی که در طول سالها، در زمرة

تی دسته توانند به بقاي خود ادامه دهند که در یک وحد شمرد، با این استدالل که افراد فقط در صورتی می مردود می

  ، از جملگی اقدامات بازدارندة1815پس از سال . جمعی به سر برند که با احترام به سنت، مالکیت و قانون توأم باشد

ولی وردزورث بر نظرهاي . اش خورد دولت پشتیبانی کرد و، بدین ترتیب، داغ ارتداد از اهداف آزادیخواهی بر پیشانی
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شمرد، به مخالفان چنین پاسخ  خود، که به اقتضاي سالخوردگی صواب میخویش، همچنان استوار ماند و با تشخیص 

دنیا با این گمان که باید از شر مصیبتهایش به مدد تغییرات سیاسی، درمانهاي سیاسی و طرحها و «: داد می

جوییهاي سیاسی آسوده شود، دستخوش جنون گشته است، در حالی که مصیبتهاي بزرگ، از جمله تمدن،  چاره

تواند آن مصیبتها را از بین  چیز جز تقوا و مذهب نمی و فقر و ذلت عمیقاً در قلب آدمیان جایگزین شده و هیچ ت،اسار

. سان بود که وي به مردم انگلستان روي آورد و از آنان خواست از کلیساي رسمی کشور پشتیبانی کنند بدین ».ببرد

. در چهل و هفت غزل به شعر درآورد» غزلیات کلیسایی« اي به نام او قسمتی از تاریخ انگلستان را در مجموعه

آورد و گاهی از فرط زیبایی و جالل ما را به  این غزلها قهرمانان فراموش شدة تاریخ انگلستان را به خاطر می) 1821(

گفت اگر ضرورت باشد حاضر است خونش  وردزورث می«هنري کراب رابینسن   برحسب گفتۀ. دارد شگفتی وا می

آوردند  بینان به یادش می وردزورث در همان حال از اینکه خرده. شود تا از کلیساي رسمی انگلستان دفاع کند ریخته

آورد چه موقع پایش به یک کلیسا در کشور خودش رسیده  که وي در زمان پیشین اعتراف کرده بود که به یاد نمی

طلبی وردزورث از  جویی و آرامش   ست نیست که تسلیاي در د قرینه ».داد گونه تشویشی به خاطر راه نمی باشد، هیچ

داروثی  1829در سال . مذهب زمانی پیش آمده باشد که دنیاي محبت در پیرامونش شروع به فروریختن کرده باشد

تشدید این درد بتدریج . به درد سنگ کلیه مبتال گشت که براي همیشه جسم و روحش را دستخوش ناتوانی ساخت

کارش به جایی رسید که دیگر  1835اعصابش دستخوش اختالل شود؛ و در سال   لسلۀموجب آن شد که س

اش نیز رو به ضعف گذاشت تا جایی که فقط رویدادهاي  حافظه. توانست راه برود و بر روي پاهایش بایستد نمی

بعد از آن، تا . بخواند توانست با صداي بلند آورد و البته اشعار برادرش را نیز می بسیار دور را به خاطر می  گذشتۀ

. داد سروصدا سالمت روانی خود را از دست می بیست سال، داروثی به صورت موجودي از پاي درافتاده درآمد که بی

در سال . برد نشست و با شکیبایی در انتظار فرارسیدن مرگ به سر می پیوسته خاموش روي صندلی کنار بخاري می

. رث با مري همسرش تنها ماند تا از داروثی و فرزندان خویش نگهداري کندسرا هاچینسن درگذشت و وردزو  ،1835

، وردزورث هنوز از قدرت بدنی کافی برخوردار بود تا بتواند همراه رابینسن، دوستی که همیشه و در 1837در سال 

ا آنت والون و در پاریس باردیگر ب. ماهه در فرانسه و ایتالیا دست یازد جا در کنارش بود، به یک سفر شش همه

.اي برخوردار بود دیدار کرد دخترش کارولین که در آن موقع از داشتن همسر و زندگی آسوده

کلیساي گراسمیر در بین همسایگانش به خاك سپرده   بدرود حیات گفت و درباغچۀ 1850آوریل  23وردزورث در 

مري با شکیبایی و دلسوزي از او مراقبت کرد در داروثی تا پنجسال بعد از برادرش نیز دوام آورد و در این مدت، . شد

در هشتادونه سالگی  1859مري نیز در سال . حالی که خودش نیز تقریباً بینایی خویش را از دست داده بود

درگذشت، در حالی که یک زندگی طوالنی و پر وظیفه را با وفاداري پشت سرنهاده بود، در وردزورث بایست چیزي 

آن . د داشته باشد که توانسته بود عشق و محبت پایدار این زنان را نسبت به خویش جلب کندواالتر از شعرش وجو

  .دو زن و همگنانشان در هزاران هزار خانه، باید به عنوان بخشی از سیماي انگلستان، همیشه به یاد آورده شوند
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  فصل بیست و دوم

  شاعران عصیانگر

1788 -1824  

  

I  - 1809-1066: تباري نه چندان درخشان  

براي آنکه بایرن را بفهمیم و بشناسیم باید با احاطه و وقوف کامل تاریخ و منش نیاکانی را که خون آنان چون تبی 

جایی   - ه باشد بخشی از این خون، نظیر نامش، ممکن است از فرانسه آمد. جوشید دریابیم اي در رگهاي وي می نوبه

خود بایرن با سرفرازي در منظومۀ . در تاریخ ثبت گشته است) Biron(که نام چندین نفر با نام خانوادگی بیرون 

برد که به همراه ویلیام  از یکی از اجداد فرضیش به نام رادولفوس دو بورن نام می) 36قطعۀ دهم، بیت (دون ژوان 

به نام سرجان   یکی از این سرشناسان،. ازدهم بورنها به نام بایرنها خوانده شدنددر قرن دو. فاتح به انگلستان آمده بود

ها و دیرها در سراسر انگلستان، پادشاه  بایرن در خدمت به هنري هشتم چنان توفیق یافت که، پس از انحالل صومعه

و زمینهاي آن را به وي  )بنا گذارده شده بود 1170که در حدود سال (در برابر دریافت مبلغی صوري، یک صومعه 

اعقاب بایرنها که به » .که در قلمرو والیت ما ناتینگم واقع است …پیشین نیوستد   دیر و صومعۀ« - منتقل ساخت 

تاریخ انگلستان بازي کردند؛ از پادشاهان استوارت   یافته بودند از آن پس نقشهاي ناچیزي در صحنۀمقام بارونی ارتقا 

و آن زمان که بار : ؛ همراه چارلز دوم به تبعید رفتند؛ امالك نیوستد ابی را از دست دادندپشتیبانی به عمل آوردند

عموي بزرگ شاعر به نام ویلیام، پنجمین لرد  .دیگر نظام سلطنتی در کشور استقرار یافت، آن را باز به چنگ آوردند

وي دریایی در آمد؛ و سپس چون در پروا بود که نخست به خدمت نیر ، مردي خوش سیما و بی)1798- 1722(بایرن 

این شخص قسمت اعظم ثروت خویش را بر باد داد، یکی از . اشتهار یافت» لرد شریر«شد، به  میدیر مرتکب هرزگی 

به اتهام جنایت به . اي به قتل رسانید مقدمه در اطاق تاریک میخانه بستگانش به نام ویلیام چاورث را در دوئلی بی

از بابت جنایت «: و چنین رأي داد) 1765(اده شد، مجلس لردان او را به محاکمه کشانید زندان برج لندن فرست

اي از نیوستد ابی  از آن پس در گوشه» شود بلکه به خاطر ارتکاب قتل غیر عمد تقصیر کار است مقصر شناخته نمی

.آور به سر آورد در امالك موروثی پناهنده شد و تا زمان مرگش در انزوایی دلتنگی

دستخوش کشتی : نیروي دریایی به خدمت آغاز کرد  با سمت افسر جزء  ،)1786-1723(برادرش جان بایرن 

اش،  و داستان آن کشتی شکستگی را در اثري به نام روایت انتشار داد و از همین روایت بود که نوه  شکستگی شد،

جان در سمت ناخداي . ژوان آفرید در دون زنده و مؤثر از کشتی شکستگی  شاعر معروف، الهام پذیرفت و یک صحنۀ

اي در غرب انگلستان مأوا گزید و در آنجا به نام  سرانجام در خانه. اقیانوسها پیمود  کشتی دولفین دور زمین را بر پهنۀ

اي در  معروف شد زیرا در هر یک از بنادر مسیر سفرش همسري را اختیار کرده یا معشوقه» دریانورد عاشق پیشه«

  .رفته بودکنار گ

و پنج سالۀ زندگیش به  که پدر شاعر ماست، در دوران سی  ،)1791-1756(مهترین پسرش، ناخدا جان بایرن 

پس از آنکه چند صباحی در مستعمرات امریکایی . معروف شد» جک دیوانه«اي شیطنت انباشت که به لقب  اندازه

داشت وامهاي او را مستهلک  هایش را وامی عشوقهانگلستان خدمت کرد، مدتی را در لندن گذرانید در حالی که م

مارکوئس، شوهر این . ، مارشنس آوکرمارذن را همراه خود برداشت و راه گریز در پیش گرفت1778در سال . سازند

این زن براي جان سه فرزند به بار آورد و از . زن او را طالق داد و ناخدا بایرن با او ازدواج، و از ثروتش استفاده کرد

  .ین سه فرزند، یکی به نام اوگاستالی، ناخواهري شاعر بود که زمانی هم در سلک معشوقگانش درآمدا
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پروایی و جذابیتی داشت، با  یک سال بعد، جان که هنوز بی. ، لیدي کرمارزن بدرود حیات گفت1784در سال 

این دختر از . گایت ازدواج کردلیره ثروت، به نام کثرین گوردن آو 23,000دختري اسکاتلندي بیست ساله، داراي 

اي که عرضه  نامه اندازه مغرور و گردن فراز بود و نسبتش در شجره صباحت منظر چندان نصیبی نداشت ولی بی

دیگري از نشانهاي   وقتی شاعر را به دنیا آورد، او را با سلسلۀ. رسید داشت به جیمز اول پادشاه اسکاتلند می می

بنیادي فرانسوي، سیرتی طوفانی و عاري از آرامش، که در   :ا فساد و تباهی قرین ساختمیراثی ممتاز ولی آمیخته ب

این زن چنین . مادر، خود، معجونی از عشق و نفرت شدید بود. آن تمایلی به راهزنی، جنایت و دشمنی آشکار بود

را به باد داد خودش را معجونی از عشق و نفرت را به پاي شوهر ریخت؛ شوهري که پس از آنکه ثروت همسر خویش 

آنگاه نوبت آن رسید که این زن، آن معجون عشق و نفرت را به جانب یگانه پسرش معطوف دارد، . نیز رها کرد

سان که او را از فرط محبت به ناز پرورید، زیر بار انضباط سخت خرد ساخت و با نهادن عناوینی نظیر  بدین

بایست حدس زده  من می«: گوید می) یعنی بایرن(چایلد هرلد . ساختبر او، پسر را با خویش بیگانه » لنگ پسرة«

. در لندن به دنیا آمد 1788  ژانویۀ 22جورج گوردن بایرن در  ».باشم که از چنان تخمی چه ثمري به بار خواهد آمد

باال، از  پاي راستش از همان زمان تولد به خاطر انحراف به سمت داخل کف و نیز به خاطر کشیدگی پاشنه به سوي

احتماالً ممکن بود این بدشکلی پا را با معالجات و تمرینهاي روزانه معالجه کرد . نمود حال طبیعی و عادي خارج می

ولی مادر نه آن حوصله و شکیبایی را داشت و نه آن بیباکی را تا دست به کاري بزند که در نظر فرزندش به آزار و 

تا هشت سالگی، آن پاي . کردند اي را تجویز نمی چنین طریق معالجه مپزشکان ه. شد رحمی تعمدي وانمود می بی

توانست کفش معمولی به پاکند؛ این کفش معمولی را بایرن  معیوب به حدي بهبود حاصل کرده بود که کودك می

پوشید که مخصوص وي ساخته شده بود تا پاي معیوب را متوازن سازد و کجی آن را کاهش  روي کفش دیگري می

نمود، ولی  در زندگی روزمره و در میدان بازي و ورزش، بایرن با وجود آن نقص در پاي راست، چابک و جلد می. دهد

خودش باشد، حواسش متوجه پاي لنگش  خواست در یک سالن پذیرایی گام بردارد بدون آنکه دست آنگاه که می

کرد بایرن به شدت برافروخته  اشاراتی می در جوانی هرگاه کسی به آن نقص پا. داد شد و این توجه آزارش می می

انگیخت  ولی چه بسا همین نقص نیز او را برمی  شد، همین نکته موجب تشدید حساسیت و تندخویی وي می. شد می

تا شاید  –آن هم پیروزیهایی در شناگري، عشقبازي و شاعري  - آوریهایی برآید  که در صدد کسب پیروزیها و نام

  .نقص پاي خود دور سازد اذهان را از توجه به

سال بعد، شوهر به فرانسه گریخت و در آنجا در تنگدستی . ، مادر با فرزندش به ابردین نقل مکان کرد1789در سال 

مند بود  خانم بایرن که در این زمان فقط از قسمت کوچکی از ثروت خویش بهره). 1791(و بدبختی جان سپرد 

وقتی . رزندش چنان تحصیل کند که براي کسب مقام لردي شایسته باشدداشت تا ف بیشترین کوشش را مبذول می

. پسري مطبوع و دوست داشتنی است«: کرد بایرن شش ساله بود مادرش با محبت و شوقی فراوان از او چنین یاد می

ابردین سپرده شد و در این  سکولسالگی کودك به گرامر  در هفت» .دود رود و می نظیر هر کودك دیگر راه می

تحصیالت و سفرهاي فراوان در یونان،   ادامۀ  از آن پس، در نتیجۀ. مدرسه، بایرن در زبان التین آموزشی اساسی یافت

و آشنا به  دست آسیاي صغیر، و ایتالیا، بایرن چنان بر ادبیات التینی و یونانی تسلط یافت که فقط یک فاضل چیره

دون «تواند از نقل قولها و اشارات تاریخی که در البالي شیرین بیانیها و بذله گوییهاي  آثار کالسیک باستانی می

  تاریخی که از ناسیونالیسم –داشت  بایرن تاریخ را دوست می. کند، سر درآورد و لطف آنها را دریابد ذکر می» ژوان

از سوي دیگر، شلی تاریخ را نادیده . پنداشت انسان می  ین واقعیت دربارةزیرا آن را بهتر –و اساطیر بري باشد 

. خوبی نداشت  انگاشت چون با ایدآلی قرین شده بود که با تاریخ میانۀ می
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درگذشت و لقب » نیوستد«اشتهار یافته بود در دیر » لردشریر«عموي بزرگ بایرن همان که به   ،1798در سال 

و سه هزار و دویست جریب زمین و امالك پیرامون آن و همچنین وامهایش را براي بایرن  اشرافی خود، عمارت دیر،

اندازه زیاد بود، ولی پس از استهالك آنها، درآمدي به آن میزان  میزان این وامها بی. دهساله به میراث باقی گذاشت

کوچ کند و در وضعی مرفه، چنان که نصیب براي مادر بایرن باقی ماند تا با کمک آن بتواند از ابردین به دیر نیوستد 

اي در دالیج سپرد و بایرن از  در آنجا خانم بایرن، فرزندش را به مدرسه. شد، به زندگیش ادامه دهد متوسط می  طبقۀ

درمدرسه از . به دبیرستان معروف هارو که با لندن هفده کیلومتر فاصله داشت، رفت 1801آنجا در سال 

آموزان سالهاي نخستین انتظار داشتند سر باز زد و از تن  آموزان ارشد معموالً از دانش ه دانشک» خدمتگزاري رایگان«

آموزان ارشد درآمد، یکی از همشاگردان فرو دست را  دادن به آن کار اجتناب ورزید؛ و زمانی که خود در سلک دانش

آموزي پر دردسر و  بایرن دانش. به کار برد گرفت ولی در این کار ادب و احترامی کامالً انقالبی» خدمت بیگاري«به 

یازید، و از انجام تکالیف و  زد، دست به شوخیها و شیطنتهایی می ماجرا آفرین بود، نظم و انضباط را بر هم می

خواند و غالباً  کتاب می  ؛ ولی، به طور منظم و فراوان، کرد شد شانه خالی می اش محول می مطالعاتی که بر عهده

ظاهراً به . آثار بیکن، الك، هیوم، و بارکلی انجامید  گزید تا بدان جا که کارش به مطالعۀ خوب و معتبر برمیکتابهایی 

دنبال همین مطالعات، ایمان مذهبی خویش را از دست داد، زیرا در همین احوال، یکی از همشاگردانش از او با عنوان 

  .کند یاد می» یک ملحد ملعون«

در آنجا اطاقی وسیع در اختیار گرفت، . ترینیتی کالج در دانشگاه کیمبریج وارد شد درهفدهسالگی، بایرن به

. اطاقی براي خود برگزید خدمتکارانی چند به خدمتش مشغول شدند؛ یک سگ و یک خرس به عنوان همدم و هم

شد که به  میاین حمایت شامل پزشکان محلی نیز . روسپیهاي آن شهر را مورد لطف قرار داد و تحت حمایت گرفت

در یکی از . شتافت یافت؛ ولی گاه به گاه هم به دیدار روسپیان گرانتر و پزشکان مجربتر در لندن می آنان نیاز می

که گذارش به برایتن افتاد دختري را که خود را به شکل پسري درآورده بود همراه داشت؛  1807تعطیالت در سال 

یک عشق و تعلق خاطر تند و «: کرد کرد که خود از آن چنین یاد میاین امر او را در کیمبریج درگیر ماجرایی 

همچنین از برکت سرزندگی و » .دانشجویان بود  آالیش براي نوجوانی خوش سیما که در زمرة سرکش ولی پاك و بی

 آنها نیکوتر و پرثمرتر  نشاط، سخاوتمندي و جذابیتش، دوستیهاي پایداري براي خویش فراهم آورد که از همۀ

این شخص یکی از دانشجویان کیمبریج و تقریباً دو سال از او مهتر بود و در زندگی . دوستی با جان کم هابهاوس بود

اي، هرچند موقتی، احساس رعایت حزم و شعور را به  قانونی بایرن، همین شخص تا اندازه غالباً درهم و آمیخته با بی

بندوباري  که شاعر جوان بر سر آن بود تا با استفاده از یک آزادي و بیرسید  کرد؛ زیرا چنین به نظر می بایرن القا می

خواست تأمل کند تا رشد هوشیاریش جایگزین  در آن روزگار بایرن در وضعی بود که نمی. اخالقی، خود را تباه سازد

.زنهارهاي یک ایمان مذهبی از دست رفته بشود

اثر جورج گوردن، لرد   یوانی از اشعارش با عنوان ساعات بطالت،، زمانی که بایرن نوزدهساله بود، د1807در ژوئن 

به لندن رفت تا در آنجا براي معرفی دیوانش تالشی کند و نظر لطف منتقدان را نسبت . بایرن، یک صغیر انتشار داد

آمیز نسبت  سخرها و اظهارنظرهایی تم از این دیوان با جمله 1808ادینبره ریویو در شمارة ژانویۀ . بدان معطوف سازد

اي انگاشت و  به عنوان دیوان و امضاي شاعر یاد کرد؛ نخستین را چون تظاهري تلقی کرد و دومی را چون عذر و بهانه

اي از رشد و  اي فرا رسد که به مرحله بلوغ تأمل نکرده است تا زمان شایسته  چرا این لرد جوان در مرحلۀ: چنین افزود

بایرن به بیست و یکسالگی قدم نهاد و از نظر قانونی به سن رشد و بلوغ  1809انویۀ ژ 22در تاریخ  کمال دست یابد؟

بر . وامهایی را که مهلت پرداختشان رسیده بود پرداخت؛ و چون دست به قمار زد وامهاي بیشتري به بار آورد. رسید

ن جوان و نوآموز تحمیل مسند خویش در مجلس لردان جلوس کرد و در زیر بار اجبار خاموشی گزیدن که بر لردا
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اي با عنوان منظومه  گشت، رنجی را بر جان پذیرا شد ولی سه روز بعد از جلوسش در مجلس لردان در رساله می

اي  این رساله به صورت هجونامه. سرایان انگلیسی و انتقاد نویسان اسکاتلندي بر ناقدان دیوانش سخت حمله برد

تقلید کرده بود و از نظر غناي محتوا و سبک  دانسیداز اثر معروف پوپ به نام  زیرکانه و کوبنده تصنیف شده، و در آن

نهضتی (بایرن در این رساله، نهضت رمانتیک آمیخته با احساسات را به ریشخند گرفت . کرد نگارش با آن برابري می

و خواستار آن شد که ادیبان و شاعران بار دیگر به .) دش رهبر و مظهر آن شدکه چند صباحی بعد از آن، خو

  :باز گردند) آن  دوران ملکۀ(نیرومندي منسجم و سبک نگارش کالسیک دوران عظمت ادبیات انگلستان 

  تو میلتن، در ایدن، و پوپ را باور خواهی داشت؛

  … تو بساط وردزورث، کولریج و ساوذي را برپا نخواهی داشت،

  ؛ »رود هومر گاهی به خواب می«آموزیم،  از هوراس می

  .دارد کنیم که بدون او، وردزورث گاهی سر از خواب برمی احساس می

زنان، فراگرفتن   لیسانس در رشتۀ ادبیات از دانشگاه کیمبریج، طرح دوستی افکندن با مشت آنگاه پس از دریافت فوق

عازم لیسبون  1809ژوئیۀ  2همراه هابهاوس در تاریخ   لندن،  ی شبانۀفن شمشیربازي و سرگرم شدن بیشتر با زندگ

  .شد تا از آنجا به مشرق زمین بشتابد

II - 1811- 1809بایرن، : سیر و سیاحتی بزرگ

انگلستان در جنگ بود و ناپلئون فرانسه، بلژیک، هلند،   :نمود سیر و سیاحت بایرن از لحاظ سنتی چندان گسترده نمی

بنابراین بایرن قسمت اعظم این سفر دو سالۀ خود را در آلبانی، یونان و ترکیه . الیا را در اختیار داشتآلمان و ایت

زنان، ازدواج، و سرانجام در مرگش   گذارند و حاصل این سفر و گشت و گذار بر نظرهاي سیاسی وي، نظریاتش دربارة

لیسبون را . اشت و همراه چهار خدمتکار به راه افتادلیره وام برجاي گذ 13,000مبلغ . اي داشت تأثیر قابل مالحظه

در آن شهر، هریک از . نمود جزیره، قابل قبول نمی شهري آلوده با فقر یافت بدان حد، که حتی باتوجه به جنگ شبه

او و . داشت رفت دو طپانچه با خود برمی داد و بایرن به هرجا که می اهالی بومی حالتی خصمانه از خود نشان می

طارق  راهانش سوار بر اسب به شهرهاي سویل وکادیث رسیدند و از آنجا با یک کشتی جنگی انگلیسی به جبلهم

خدمتگاران را جز پیشخدمت مخصوص خویش، به نام ویلیام فلچر، از خدمت مرخص   در آنجا بایرن همۀ(رفتند 

عاشق و ) 1809ول تا هجدهم سپتامبر از ا(مالت   در دوران اقامت در جزیرة. و سپس عازم جزیرة مالت شد.) کرد

میسیزسپنسر سمیث شد و این دلباختگی چندان آشکار بود که یک ناخداي انگلیسی، بایرن را به خاطر   دلباختۀ

بایرن او را به مبارزه خواند و در یادداشتی با این لحن تیغ افشانی و . پرواییش مورد نکوهش قرار داد شتابزدگی و بی

شوم باید در اولین تغییر جهت باد حرکت کند، هرچه اختالف  ز آنجا که کشتیی که بر آن سوار میا«: خودستایی کرد

ناخدا در پاسخ، » فردا، ساعت شش بامداد بهترین موقع براي این کار است. بین ما زودتر تسویه شود بهتر خواهد بود

  .پوزشخواهی کرد

پس از یک هفته . موسوم به عنکبوت به راه افتادند  لۀسپتامبر، بایرن وهابهاوس، بر عرشۀ کشتی دو دک 19در 

در آنجا براي چند ساعتی پا به ساحل نهادند به خاطر آنکه قدم برخاك یونان گذارده . دریاپیمایی به پاتراي رسید

 ایثاکیباشند ولی همان شب بار دیگر بر کشتی سوار شدند، به راه خود ادامه دادند و از شهر مسولونگیون و جزیره 

گذشتند در شهر پروزا نزدیک آکتیون فرود .) گذرد همسر با وفاي ادوسئوس در آنجا می(که داستان اساطیري پنلویه 

  از آنجا با اسب به سوي شمال روان شده از ناحیۀ .بودجایی که براي آنتونیوس و کلئوپاترا بسیار بدفرجام  –آمدند 

اپیروس گذشتند و به آلبانی یعنی سرزمینی رسیدند که از پایتخت آن، ترك قهاري به نام علی پاشا با تکیه بر 

رامی که براي یک علی پاشا نسبت به بایرن همه گونه احت. کرد شمشیر و با کبکبۀ فراوان آلبانی و اپیروس را اداره می



٧٢٢١

از دیدن دستهاي کوچک و گوشهاي ) چنانکه خودش به شاعر گفت(زیرا  نمود به جاي آورد لرد انگلیسی الزم می

.ظریفش فهمید که بایرن از تبار اشراف است

. دهمان ماه به شهر یانینا پایتخت ایالت اپیروس رسیدن 27اکتبر بایرن و همراهان از آلبانی بازگشتند و در  23در 

سان، نگارش اثر مشهورش به نام  بایرن شروع به ثبت آنچه در سفر تا آن زمان بر او تأثیر گذارده بود کرد و بدین

در سوم نوامبر مسافران به طرف جنوب حرکت . زیارت چایلدهرلد که در واقع نوعی شرح حال خود شاعر بود آغاز شد

گروهی از سربازان مزدور آلبانیایی که هریک از ) پاشا دستور علیبه (آیتولیا گذشتند در حالی که   کردند و از ناحیۀ

این سربازان مزدور . ایشان به خاطر مهارت در جنایت و راهزنی شهره بودند، به عنوان محافظان با بایرن همراه شدند

ی بایرن دچار تب در حین سفر، وقت. هراسد یافتند که از مرگ نمی ارباب تازة خود شدند زیرا او را آدمی می  فریفتۀ

شد و به بستر افتاد، آن سربازان، پزشک معالج را تهدید کردند که اگر بیمار بمیرد او را خواهند کشت، پزشک معالج 

. نوامبر مسافران بر کشتی سوار شدند تا از مسولونگیون به پاتراي بروند 21در . پا به گریز نهاد و بایرن بهبودي یافت

جزیرة پلوپونسوس و آتیک به راه افتادند، از دلفوي و تب دیدار  ، سوار بر اسب در شبهدر آنجا با محافظان جدیدي

  .وارد آتن شدند 1809کردند و روز عید میالد سال 

شواهد و قراین حاکی از عظمت باستانی . ورود به آتن براي آن دو نفر زائر بایست روزي آمیخته با شادي و اندوه باشد

خورد و به خصوص قبول آمیخته با فروتنی سلطۀ ترکان عثمانی از   ن جدید به چشم میدر کنار آثار تباهی دورا

گري در غلطیده بود و به داد وستد و بدگویی  جانب ملتی که زمانی بس سرفراز بود و اکنون از نیرومندي به حیله

ساخت  را سخت غمگین میشد در حالی که بایرن  نمود، موجب تفریح خاطر هابهاوس می روزانه از ترکها دلخوش می

چایلدهرلد را به صورت بانگی   شاعر، منظومۀ. استقالل طلبی و سرافزاري نژادي بود  بایرنی که خود تجسم روحیۀ –

تواند به این وارثان عظمت دیرینه کمک کند تا آزادي خویش  رد و در این اندیشه شد که چگونه میبراي طغیان درآو

  .را باز یابند

انگیز خود  نمود زیبایی زنان یونانی بود که با چشمان پررنگ و فتنه مطالب آنچه در آن موقع مهم میصرفنظر از این 

اي به نام مکري  زن بیوه  بایرن و هابهاوس درخانۀ. ربودند خود، آرام و قرار از بایرن می  و پیکر زیبا و مسحور کنندة

دانست  شاعر جوان و عیاش می. پانزده سال داشتنداین زن صاحب سه دختر بود که هر سه کمتر از . فرود آمدند

گرفت و دلش را شاد  محبتی که از معصومیت آنان سرچشمه می –چگونه نسبت به آن دختران محبتی احساس کند 

ظاهراً این ترزاي دوازدهساله بود که به زبان یونانی سالم و خوشامدگویی خوش آهنگ زوئه موساس آگاپو . ساخت می

  :بایرن برگرد آن عبارت لطیف، آواز مشهوري تصنیف کرد. را به بایرن آموخت) ، تو را دوست دارمجان شیرین من(

  .آتنی، پیش از آنکه از هم جدا شویم  دوشیزة

!بده، آري قلبم را به من باز ده

مناظر یونان  ، بایرن و هابهاوس بار دیگر به راه افتادند تا از یکی از جالبترین و الهامبخشترین1810ژانویۀ  19در 

سفر با . در این سفر یک خدمتکار و یک راهنما، و دو نفر براي نگاهداري اسبها با خود همراه داشتند. دیدار کنند

  به جایی رسیدند که ستونهاي باقیماندة. ارزید اسب چهار روز به طول انجامید ولی لذت آنچه دیدند به رنج سفر می

این معبد، در دوران قهرمانی و پرشکوه باستان، برفراز سونیون پرومو . اندازشان نمودار گشت در چشم پوسیدونمعبد 

از . بنا شده بود تا به دریانوردان مژده دهد که چشمانشان بر خاك یونان روشن شده است) کولونا  دماغۀ(نتوریون 

کرد، بایرن قطعۀ  فرو ریخته و دریاي به ظاهر آرام اژه که از دوردست دلربایی می یادآوري آن کمال و شکوه درهم

از سونیون تا ماراتون فقط یک . را تصنیف کرد و بعداً این قطعه را در بخش سوم دون ژوان جاي داد» جزیرة یونان«

  :این ابیات مشهور تجلی یافت روز راه بود و وقتی به آنجا رسیدند شاعر ما دستخوش احساساتی شد که اندکی بعد در
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  کنند، کوهها بر ماراتون نظاره می

  نگرد؛ و ماراتون به دریا می

  در آن حال که ساعتی در آنجا تنها، در اندیشه فرو رفته بودم،

  تواند آزاد باشد؛ بردم که یونان بازهم می در این رؤیا به سر می

  زیرا در حالی که برگور ایرانیان ایستاده بودم

  .اي بینگارم انستم خود را چون بردهتو نمی

بایرن . در پنجم مارس، بایرن و هابهاوس سوار بریک کشتی انگلیسی به نام پیالدس از آتن به صوب ازمیر راه افتادند

در ازمیر ناگزیر از اقامتی یکماهه شد، و در آنجا بخش دوم زیارت چایلدهرلد را به پایان رسانید، در همان دوران 

هاي شهري را در برابر چشمان بایرن عرضه داشت که اوج سه  اي به افسوس، ویرانه میر، سفر سه روزهاقامت در از

آثار زوال سه مذهب در یک نگاه «: هابهاوس چنین متذکر شد. تمدن یونانی، مسیحی و اسالمی را به خود دیده بود

ت شدند و به قصد قسطنطنیه به راه آوریل، سوار برکشتی جنگی سالس 11در  ».شود در برابر چشمان نمودار می

آسیابی داردانل   بادهاي مخالف و موانع و محظورهاي سیاسی موجب شد که کشتی مدت پانزده روز در کرانۀ. افتادند

شهر باستانی ایلیوم، که هومر   بایرن و هابهاوس از جلگۀ ترواده پیاده گذشتند بدین امید که بر بازماندة. لنگر بیفکند

آوریل، بایرن و یک افسر  15در . در آن زمان هنوز به دنیا نیامده بود شلیمانشته بود، قدم گذارند، ولی وصفش را نو

حل هلسپونت یا دارد انل بگذرند و به سا  به نام ستوان ویلیام اکنهد ترتیبی دادند تا از تنگۀ نیروي دریایی انگلیس

ولی فشار جریان آب و سردي   و آنگاه درصدد برآمدند شنا کنان خود را به جاي اول برسانند،. اروپایی آن تنگه بروند

بدین ترتیب که شنا کنان . در سوم ماه مه بار دیگر همین کار را از سرگرفتند. العادة آن از توانایی آنان فراتر بود فوق

اکنهد این فاصله را در شصت و پنج . ه آبودوس در ساحل آسیایی رسانیدندخود را از سستوس در ساحل ارك پایی ب

دارانل در بین دو سال چیزي اندکی بیشتر از یک کیلومتر   تنگۀ  فاصلۀ. دقیقه و بایرن آن را در هفتاد دقیقه طی کرد

.کیلومتر شنا کنند 6, 5دوران جدید را ناگزیر ساخت در حدود  لئاندرهايو نیم نیست، ولی فشار جریان آب، این 

ژوئیه آنجا را ترك  14مه به شهر قسطنطنیه رسیدند؛ زیبایی و عظمت مساجد شهر را ستودند؛ و در  12سیاحان در 

این نقطه، آن دو از همدیگر کئوس لنگر انداخت و در   ژوئیه کشتی آنان در بندرگاه زئا واقع در جزیرة 17در . گفتند

هابهاوس راه لندن را در پیش گرفت و بایرن و پیشخدمتش فلچر، بر کشتی دیگري سوار شدند تا آنان را . جدا شدند

بایرن باز به ارضاي حس کنجکاوي   در شهر آتن،. بار دیگر بایرن سوار بر اسب خود را به آتن رسانید. به پاتراي برساند

آوردن دل مهرویان غره شد؛  ریافتن تفاوت بین زنان پرداخت؛ به پیروزیهاي خویش در به دست فراوان خویش براي د

اي به  نوامبر در نامه 26از . اي برگزید به بیماري سوزاك مبتال گردید؛ و افسردگی و مالیخولیا را به عنوان حرفه

بینم  بیش از این چیزي نمی …ام زمودههمه گونه لذتها را آ …ام اکنون من دنیا را دیده«: دوستش هابهاوس نوشت

که امید به چنگ آوردنش را در دل بپرورانم و شاید اینک آغاز بدان کنم که مطلوبترین راه را براي بیرون کشیدن 

در  1811در ژانویۀ » .توانستم به اندکی از شوکران سقراط دست یابم آرزو داشتم که می …زندگی بیابم  ي از عرصۀپا

آکروپولیس، براي خود و تنی چند از خدمتگارانش اطاقهایی گرفت به   هاي کاپوسنها، واقع در دامنۀ یکی از صومعه

  .امید آنکه از آرامش حاکم بر محیط صومعه برخوردار شود

در تاریخ . یک ماه در جزیرة مالت ماند و از آنجا به انگلستان بازگشت. آوریل براي آخرین بار آتن را ترك کرد  22در 

در همان حال که سرگرم تجدید دیدارها و . روز پس از ترك کشور، بار دیگر قدم بر آن نهاد 12ئیه، دو سال و ژو 14

شتابان خود را به دیر نیوستد . تماسها در لندن بود خبر یافت که مادرش در چهل و شش سالگی در گذشته است

وقتی یکی از خدمتگاران از او خواهش کرد . سرآوردجان مادر در سکوت و تاریکی به  شبی را در کنار پیکر بی. رسانید
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در این دنیا فقط یک دوست داشتم و او هم اکنون از «: به اطاق خویش برود و بیاساید امتناع کرد و چنین پاسخ داد

براي سنگ مزار بتسوین سگ نیوفندلندي خود گفته  ها را یک بار دیگر بایرن همین جمله. »دستم به در رفته است

:مرده و در زیرزمینی در باغچۀ دیرنیوستد به خاك سپرده شده بود 1808ین سگ در نوامبر سال ا. بود

  براي آنکه از یادگار دوستی، نشانی برجاي بماند این سنگ برافراشته شده؛

  .و او هم در اینجا آرمیده –ام  هیچ گاه دوستی جز این یکی، نداشته

دیر نیوستد را وقف پسر عمویش جورج بایرن کرد؛ براي هریک از  .اي تنظیم کرد بایرن وصیتنامه 1811در اوت 

میل دارم که «: خدمتگارانش هدایا و عطایایی مقرر داشت؛ و دستورهایی براي به خاکسپاري خویش برجاي نهاد

. دگونه تشریفات و مراسمی انجام گیر پیکرم در سردابۀ داخل باغ در دیر نیوستد به خاك سپرده شود بدون آنکه هیچ

باز میل دارم که بر روي سنگ مزارم، جز نام و سنم چیزي حک نشود و این وصیت من است که گور سگ با وفایم از 

آنگاه پس از آنکه خیالش از بابت آنچه باید پس از مرگش انجام گیرد آسوده شد به عزم » .جا نشود آن سردابه جابه

  .تسخیر لندن به راه افتاد

III – 1814- 1811بایرن، : شیر لندن  

صحبتش مطبوع و . بسیار آسان دوستانی دور خود گرد آورد زیرا که از لحاظ شخصی و رفتار، مردي جذاب بود

نمود؛ در ادبیات و تاریخ اطالعات گسترده و جامعی داشت؛ وفاداري او به دوستانش بیش از وفاداري او به  دلنشین می

تمانی براي خود فراهم آورد و در آنجا از تامس مور، تامس خیابان سنت جیمز آپار 8در شمارة . معشوقگانش بود

آنان نیز به نوبۀ خود مقدمش را در جمع خویش . کرد کمبل، سیموئل راجرز، هابهاوس و دیگران بگرمی پذیرایی می

مشهور و سرشناس هلندهاوس راه یافت و در آنجا با ریچارد   از طریق راجرز و مور به جرگۀ. داشتند گرامی می

رفت هنوز فراست و نکته سنجی خویش را در صحبت  ینزلی شریدن، که گرچه از نظر نفوذ سیاسی رو به افول میبر

گشود، ما جملگی گوش  وقتی او زبان به سخن می«آورد که  بایرن چنین به یاد می. از دست نداده بود، آشنا شد

دازظهر تا ساعت یک بعد از نیمه شب از اي برکشیم از ساعت شش بع و بدون آنکه کوچکترین خمیازه  شدیم، می

گاه به گاه نوبت . افتاد شد و زود از پا در می حیف که کامالً مست می! آدم بیچاره …گشتیم محضرش مستفیض می

بایرن که از معاشرت با این طبایع آزادیخواه بر سر شوق آمده بود به مسئلۀ کارگران  ».شد که او را به خانه برم یمن م

که در والیت ناتینگم شر، والیت خود بایرن، دست به خرابکاري زده بودند عطف توجه کرد و  لودایتت طرفدار نهض

در . ها مبادرت ورزیده بود دفاع کند درصدد برآمد از آن کارگران که به خراب کردن کارگاهها و ماشین آالت کارخانه

اي را تصویب کرد که به موجب آن هر کارگر مرتکب خراب کردن  ، مجلس عوام الیحه1812فوریۀ  20 تاریخ

فوریه،  27این الیحه به مجلس لردان فرستاده شد و در تاریخ . رسید شد به کیفر اعدام می کارگاهها که دستگیر می

خطابۀ خود را قبالً به انگلیسی بسیار  وي. بایرن در آن مجلس از جاي خویش برخاست تا علیه آن الیحه سخن گوید

فصیح و ممتاز انشا کرده بود و با لحنی آمیخته با فروتنی که از یک نمایندة مجلس لردان در موقع ایراد نخستین 

اي داشت،  دفاعیه  در آن سخنرانی که جنبۀ. رفت، شروع به ایراد آن خطابه کرد خطابه و سخنرانی خویش انتظار می

نکته اذعان کرد که برخی از آن کارگران به خاطر ارتکاب آن اعمال خشونت آمیز که حاصلش وارد بایرن به این 

توانست در  ساختن خسارت هنگفتی به اموال بود، و از آن نظر که ماشین آالت خرد و ویران شده توسط آنان می

لی، در همان احوال، همین ماشین آالت اند؛ و برکتی باشد، مسلماً مقصر و خطاکار بوده  نهایت براي اقتصاد ملی مایۀ

موجب شده بود که صدها نفر از کارگران را از کار بیکار سازد، آن هم کارگرانی که با رنج و زحمت فراوان در طول 

خود حاصل کرده بودند، ولی این کارآیی و مهارت ناگهان براي ایشان   سالهاي متمادي کارآیی و مهارتی در رشتۀ

خویش را تأمین کنند؛ و در نتیجه، سرنوشتی   توانستند به یاري آن معاش خانوادة زیرا دیگر نمی فایده شده بود بی
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آمیخته با فقر و تنگدستی پیدا کرده بودند و امیدشان به صدقه و دستگیري مردم یا مؤسسات خیریه معطوف شده 

. العمل خشونت آمیزشان سنجید توان میزان نومیدي و تلخکامی آنان را از روي عکس بود؛ و بدین ترتیب، می

داد، جانب احتیاط را فروگذاشت و پشتیبانی و همدردي  سخنران جوان همچنانکه به ایراد خطابۀ خویش ادامه می

مستمعانش را نیز از دست داد زیرا که به جنگ انگلستان با فرانسه تاخت و آن را سرچشمه و منبع بدبختی بیسابقه 

آوریل،  21در . لردان اخمها درهم کردند و آن الیحه را به تصویب رسانیدند. ن تلقی کرددر میان طبقۀ کارگر انگلستا

بایرن . بایرن سخنرانی دیگري ایراد کرد و ضمن آن فرمانروایی و سلطۀ انگلستان را بر ایرلند مورد نکوهش قرار داد

لردان فصاحت او را . بریتانیا شد در این سخنرانی ضمناً خواستار آزادي جملگی کاتولیکها در سراسر امپراطوري

ستودند، ولی درخواستش را نادیده گرفتند و او را به سان یک معصوم سیاسی که براي حزبش هیچ سودي نداشت 

بایرن از آن پس دست از سیاست برداشت و تصمیم گرفت از نقطه نظرهاي خویش به یاري . برجاي خود نشاندند

.شعر دفاع کند

ریخی که وي نخستین سخنرانی خویش را در مجلس لردان ایراد کرد، دو بخش اول و دوم دوازده روز پس از تا

چاپ  –این اثر   موفقیت تقریباً بدون سابقۀ .زیارت چایلد هرلد انتشار یافت و در دسترس مردم قرار گرفت  منظومۀ

اي استوارتر و  ت که به رسانهمصنف را در این باور راسخ ساخ –اول که در پانصد نسخه بود ظرف سه روز نایاب شد 

در همین زمان بود که بایرن این جملۀ . هاي دفاعیه در مجلس لردان دست یافته است ناپذیرتر از ایراد خطابه خلل

یک روز صبح از خواب »  :کی از تظاهر و اطمینان فراوان نسبت به خویشتن را بر زبان جاري ساختمعروف حا

اش در ادینبره ریویو زبان به تحسین او گشودند، و بایرن هم،  حتی دشمنان دیرینه ».برخاستم و خود را مشهور یافتم

خویش به نام   اي حاکی از پوزشخواهی براي جفري فرستاد، زیرا به این شخص در هجونامۀ به عنوان حقشناسی، نامه

تقریباً همۀ درها بر روي   ،در این زمان .منظومه سرایان انگلیسی و انتقاد نویسان اسکاتلندي سخت حمله کرده بود

تقریباً جملگی خانمهاي سرشناس لندن که میزبانی محافل و مجالس مهم شهر را برعهده . بایرن گشوده شده بود

اي  دوازده زن، که شیفته و مجذوب سیماي مطبوع و جذابش بودند چون پروانه –ده . کردند داشتند او را دعوت می

وار بودند با نیروي دلربایی و رعنایی و طنازي خویش، شیر جوان را به دام چرخیدند و هریک امید به دورش می

دند و عنوان لردیش، او را در نظر خور اینان از شهرت وي که در امور جنسی بسیار حریص بود سر نمی. خویش آورند

از بذل توجه آنان بایرن . ساخت گر می کسانی که از میزان بدهکاریهایش بی خبر بودند چون غنیمتی گرانبها جلوه

در وجود من، چیزي است «گفت  خودش می. آمد برد و از درخشندگی مرموز آنان به سادگی به هیجان می لذت می

توانم از  یعنی چیزي که نمی –نوعی نفوذ عجیب، حتی اگر عاشقشان نباشم  –سازد  که زنان را به راحتی نرم می

ولی با وجود هوشمندي آمیخته به شکاکیتش، بارها » .خوبی ندارم مسائل جنسی نظر  عهدة وصفش برآیم زیرا دربارة

  .کند مجذوب آن جاذبۀ مغناطیسی شد که هر زن سالم در برابر هر مرد سالم از خود ساطع می

دختر لرد  1828- 1785یکی از نخستین کسانی که توانست بایرن را در دام عشق خودگرفتار سازد لیدي کروالین لم 

کروالین پس از . زن در بیست سالگی با ویلیام لم، دومین پسر لرد و لیدي ملبورن ازدواج کرد این. بسبارو بود

آن دیدار کند، ولی نخستین بار که به بایرن معرفی شد   زیارت چایلدهرلد بر آن شد که با نویسندة  خواندن منظومۀ

. یافت» ا براي آشنایی، آدم خطرناكاو ر«دستخوش هراس گشت و با شتاب از او روي گرداند زیرا به زعم خودش 

این روي برگردانی کروالین موجب برانگیختن شعلۀ شوق و کنجکاوي بایرن شد و وقتی آن دوبار دیگر با یکدیگر 

کروالین سه سال از او . بایرن آمد» .از من تمنا کرد اجازه دهم باز هم مرا ببیند«دیدار کردند، به گفتۀ کروالین 

با همۀ این احوال، خود را آراست و معطر ساخت و به استقبالش . صاحب فرزندي شده بودبزرگتر و از شوهرش 

شوهر . بایرن بار دیگر آمد و این آمدن هر روزتکرار شد. شتافت؛ درهمان حال که وارث ثروت هنگفتی نیز بود
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ور یک مرد بیگانه را چون کروالین که با گرفتاریها و کارهاي سیاسی خویش سرگرم بود، همچنانکه مرد ایتالیایی حض

  .حضور بایرن را درخانۀ خویش پذیرا گشت  پذیرد، براي همسرش می» یک ندیم ملتزم رکاب«

پرده به آپارتمانش  از آن پس، کروالین روز به روز بیشتر شیفته و خاطرخواه بایرن شده به صورتی علنی و بی

. نوشت هاي شورانگیز عاشقانه براي بایرن می نامه. آورد اي در می رفت، گاهی خود را به جامه و ظاهر غالم بچه می

اما . براي چند صباحی دل بایرن نیز به او سخت گرم شد تا بدان پایه که پیشنهاد کرد با کروالین پا به گریز بگذارند

ایت داد و به ایرلند بردند، بایرن به آن پیشامد با خونسردي رض 1812وقتی مادر و شوهر کروالین او را در سپتامبر 

.اي با لیدي آکسفرد شد  اندك زمانی بعد از آن، درگیر روابط عاشقانه

آورد که به او مجال  بایرن در کنار این ماجراهاي پرشور و عاشقانه، نظم و ثباتی هم در زندگی خویش فراهم می

د شامل یک رشته از ش این آثار که به شعري بسیار نغز و روان سروده می. در پی آثاري تصنیف کند داد پی می

در این آثار هیچگونه ادعاي عظمت و درخشندگی از . داستانهاي مشرق زمین، سرشار از ماجرا، خشونت و عشق بود

خورد، بلکه حاصل قوة تخیل و تصوري رمانتیک و منعکس سازندة سفرهاي نویسنده در  جانب نویسنده به چشم نمی

انداخت؛ و از خواننده نیز انتظار  ویسنده کمتر فکر خود را به کار میدر ضمن آنها ن. آلبانی، اپیروس و یونان بود

نخستین داستان از . رفت رفت؛ از این رو به تعداد زیادي به فروش می گونه اشتغال فکري از خواندن آن آثار نمی هیچ

چند ماهی بعد از آن، در ماه دسامبر، داستان عروس . منتشر شد 1813در مارس بود که  دین بیاین زمره، داستان 

از آن موفقتر، داستان راهزن . یداز این داستان ظرف یک ماه شش هزار نسخه به فروش رس –ابیدوس انتشار یافت 

ل انتشار به فروش رفت هزار نسخه از آن در همان روز او در ویترین کتابفروشیها ظاهر شد؛ ده 1814بود که در ژانویۀ 

سپس نوبت . و رکورد فروش کتاب را تا آن زمان شکست زیرا چنان استقبالی از یک کتاب تا آن زمان بیسابقه بود

هاي طالي فراوان از  ناشر این آثار سکه. رسید 1816و محاصرة کورنت در سال  1815انتشار داستان الرا در سال 

در اختیار بایرن قرار داد؛ ولی شاعر، که از غرور لردي با نصیب بود، از دریافت  فروش آنها گرد آورد و سهمی از آن را

  .پول در بهاي اشعارش خودداري ورزید

نگاشت، خود از داشتن زندگی آمیخته با  پروا به نظم می حتی در آن زمان که بایرن این داستانها را دربارة یاغیان بی

تواند آن سان به عیاشیها و زنبارگیهاي خود  دریافته بود که نمی. ردک نظمی احساس ماللت خاطر می آشفتگی و بی

او و دوستش هابهاوس عهد . ادامه دهد مگر آنکه سالمت و اعتبار اجتماعی و مال و منالش را بر سر آن تباه سازد

؛ ولی در این دوران انگاشتند گاه تن به ازدواج ندهند زیرا ازدواج را چون زندانی براي روح و جسم می کرده بودند هیچ

تواند به صورت مهاري ضروري برامیال و هوسهایش به کار آید، امیال و  پرسید آیا ازدواج نمی بایرن از خود می

دهد؟ این  شخص بلکه جامعه را نیز به فساد و تباهی سوق می بند و بار رها شود نه تنها هوسهایی که اگر همچنان بی

د صالح آن باشد که آزادي را از دست بدهد، ولی در مقابل از نعمت ثبات و احساس برایش پیش آمده بود که شای

تر از آنچه امالك در حال ویرانیش در دیر نیوستد  آرامش برخوردار شود؛ یا از طریق ازدواج، به درآمدي مطمئن

.آورد دست یابد برایش فراهم می

دختري صاحب جمال و . عات را برآورده سازدتواند همۀ این توق نمود که می ظاهراً آنا بالمیلبنک چنان می

، او را در 1812مارس  25وقتی بایرن نخستین بار در تاریخ . تحصیلکرده بود و تنها فرزند یک خانوادة بسیار ثروتمند

اش ظرافتی زنانه  ترکیب چهره«: اوموسوم به لیدي ملبورن دید، تحت تأثیر لطف و مالحتش قرار گرفت  عمۀ  خانۀ

اندامش . ترین وخوش رنگترین پوستی که به تصور درآید نصیب داشت از لطیف. بسیار شکیل نبود داشت گرچه

باتوجه به باالیش بسیار موزون و آراسته بود و در مجموع حرکات و اطوارش یک نوع سادگی و فروتنی موقرانه تجلی 

ر باز نکرد زیرا هریک از آن دو نخست سرصحبت را با دخت» .العاده مجذوب او ساخت و همین، مرا فوق …کرد می
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ولی دختر نیز مجذوب بایرن شده بود زیرا دردفتر . منتظر بود تا دیگري لب به سخن بگشاید و به گفتگو آغاز کند

روحی دیر آشنا و «: هایش، مدتی را مصروف موشکافی دربارة منش و سیرت بایرن کرده است و در نامهخاطرات 

آدمی صمیمی و  ….، پنهان سازندة شدت تحقیري است که درچنین روحی نهفتهاین رفتار … …رفتاري تند دارد

دانم زیرا که  ه را بعید نمیایمان است و من درستی این گفت شود که آدمی بی گفته می …. با استقالل رأي است

ایی حاکی از زیارت چایلدهرلد وي بخوبی و رس  منظومۀ. کند اي حکایت می تجلیات مغز وي در مجموع از چنین نکته

تواند احساسی ناشی از نجابت و شرافت داشته باشد ولی رفتارش موجب شده است که  این واقعیت است که وي می

این عبارتها حاکی از حدت ادراك نویسنده بود، و شاید هم این اندیشه به مغز دختر » .محسناتش از نظرها دور بماند

و آن اینکه بکوشد تا این مرد حساس را از   ن حال خطرناك بزند،خطور کرد که دست به کاري بسیار جالب و در عی

چنگال حواسش نجات دهد؛ آن فضیلتهاي پنهان مانده در زیر نقاب کمرویی وي را آزاد سازد، اگر بشود، در این میان 

و فقط آورش شده بودند بیرون آورد  شیر جوان لندن را از چنگ جملگی آن زنانی که اسیر و مجذوب شهرت رسوایی

  .براي خود نگاه دارد

آنگاه آن شعلۀ برافروختۀ . ماهها سپري شد و طی این مدت، ابتکار عمل همچنان در دست لیدي کروالین لم بود

، 1812سپتامبر  13فروغ ساخت، و در  کرد، سرد و بی عشق و شوریدگی را، دریایی که ایرلند را از انگلستان جدا می

بیم دارم «: لبورن نوشت و همین نامه در زندگی بایرن راهی مقدر و نابود کننده گشوداي عجیب به لیدي م بایرن نامه

گاه هم  ام ولی، هیچ و هرگز زیاد سخن نگفتهکه با ا …ام و هستم و خواهم بود از اینکه در بند سرزلف کسی بوده

به میان نیامده بود با او ) لمکروالین (داشتم اگر این ماجراي  کسی که آرزو می …!اش از نظرم دور نشده است چهره

ام  هرگز به زنی برنخورده …. است زنی که نظرم را به خویش معطوف ساخته، همان میس میلبنک …. ازدواج کنم

اي بسی مسرور گشته بود اعتراف  لیدي ملبورن که از دریافت چنین نامه» .احترام مرا برانگیخته باشدکه این چنین 

اطالع داد و از او پرسید که اگر از او خواستگاري به عمل آید بدان ترتیب اثر خواهد داد  بایرن را در عشق، به برادرش

تواند از قلم شخصی  اکتبر، میس میلبنک پاسخی فرستاد که از نظر نکته سنجی و سیاستمداري می 12در . یا خیر

:نظیر تالران بر کاغذ جاري شده باشد

ن محبت عمیقی با نصیب نخواهد بود تا مرا در زندگی قرین خوشبختی چون بر این باور هستم که او هرگز از چنا

اي غیر مستقیم، احساسات فعلیش را مورد تأیید قرار دهم، در حقش خطا  سازد، اگر کاري کنم که، حتی به شیوه

را به نفع ام، این آمادگی برایم فراهم شده است که شهادت مؤکد شما  از تأمل محدودي که در رفتارش داشته. ام کرده

ام با کمال  وي باور داشته باشم و این حالت خویش را که در پذیرا شدن عشق و دلبستگی وي دستخوش تردید گشته

پس از . دهم تا آنکه منش و سیرت وي را ناپسندیده انگارم میل، بیشتر به نارسایی و نقص احساسات خود نسبت می

آید که مبادا موجب رنجش کسی  و تأسفی واقعی، به عمل می این مطلب که بیان آن از جانب من همراه با اندوه

ام باشم که از  توانم هیچ گونه دلیلی داشته نمی. اي ندارم که ارتباط آیندة خودمان را به قضاوت او واگذارم چاره  بشوم،

فقط . سازدتواند مرا از بسی لذات عقالیی با نصیب  شود و می یک آشنایی پاي عقب کشم که موجب سرفرازي من می

  .از این بیم دارم که مبادا، برخالف میل و ارادة خود، با این آشنایی، موجب اغفال او شوم

بایرن که در دل خویش هیچ گونه شوقی اساسی نسبت به این بانوي فاضل و با وجدان حس نکرده بود، امتناع او را 

پس لیدي فرانسس وبستر و همزمان با آن درنگ و به آسانی در آغوش کنتس آکسفرد، س با خوشرویی پذیرفت و بی

واگاستا که در . چیز را به دست فراموشی سپرد و دم را به غنیمت شمرد در آغوش خواهر ناتنیش اوگاستالی، همه

شش سال از ازدواج وي با پسر ) 1813(در آن زمان . متولد شده بود از برادر ناتنیش پنجسال بزرگتر بود 1783سال 

اش  در آن هنگام، اوگاستا از خانه. گذشت و از این ازدواج سه فرزند به دنیا آورده بود لی می  عمویش سرهنگ جورج
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که در شهر سیکس مایل باتم در والیت کیمبریج شر واقع بود به نزد بایرن آمده بود تا از او کمک مالی بخواهد زیرا 

انهاي مسابقات اسبدوانی که موجب وضع مالی آنها در نتیجۀ باختنهاي هنگفت شوهرش و سرگرمی او در مید

توانست کمک زیادي  بایرن نمی. شد، دستخوش دشواري و مضیقه شده بود هاي طوالنیش از خانه و خانواده می غیبت

به این خواهر ناتنی بکند چون درآمد خودش در آن زمان متزلزل و ناکافی بود ولی با گرمی و عالقه سر گفتگو را با 

  .ي دریافت که او هم زنی استناخواهري گشود و بزود

  اي که مورد ستایش بالزاك بود زیرا که فاقد زمینۀ ساله سیساله بود، نه از آن نوع زن  در آن موقع، اوگاستا زنی سی

وجودي مهربان و شفیق وخوش محضر نمود و از نشاط و سبکبالی نیز نصیبی نداشت؛ ولی در عوض م روشنفکري می

بود و شاید هم اندکی از شهرت برادر ناتنیش دستخوش هراس شده بود و بدان متمایل گشته بود که هرچه را از 

سالهاي طوالنی جدایی آن بردار و خواهر ناتنی از یکدیگر و با در نظرگرفتن . آمد در اختیار وي بگذارد اش برمی عهده

جاي و  یز چندان در بند رسیدگی و دلجویی از همسرش نبود، آن زن را از نظر عاطفی به هیچاینکه شوهر اوگاستا ن

بایرن که، با شتابزدگی، هر گونه قید و بند . کرد ساخت و او از این بابت خود را آزاد احساس می هیچ کسی پایبند نمی

بود، در این اندیشه بود که اشکالی نخواهد  نمود به دور افکنده اخالقی را که با معیارهاي منطق جوانیش سازگار نمی

از آنچه بعداً پیش آمد . کردند مصر در زمان خود چنین می  داشت او با خواهر ناتنی خود همبستر شود، چنانکه فراعنۀ

به فکر افتاد که  1813در ماه اوت سال . معلوم شد که وي از برقرار کردن روابط جنسی با اوگاستا، درنگی نکرده بود

.گاستا را با خود به یک سفر روي دریاي مدیترانه ببرداو

، 1814آوریل  15وقتی در . ، بایرن واگاستا را با خود به دیر نیوستد برد1814این نقشه عملی نشد ولی در ماه ژانویۀ 

» .ستاگر میمونی زاده شده باشد تقصیرش به گردن خود من ا«: اوگاستا دختري زایید، بایرن به لیدي ملبورن نوشت

لیره براي اوگاستا  3,000در ماه مه بایرن مبلغ . نوزاد مدورالی نامیده شد و بعداً اطمینان یافت که دختر بایرن است

درماه ژوئیه بار دیگر مدتی را با او در، هیستینگز گذراند و در ماه اوت نیز . فرستاد تا وامهاي شوهرش را تسویه کند

  .کش در دیر نیوستد بردبراي بار دوم او را با خود به امال

شد، میس میلبنک نیز براي او  در آن زمان که بایرن بیش از پیش در ماجراي ارتباط با خواهر ناتنی غرفه می

  ها، بایرن را بر آن داشت در یادداشتهاي روزانۀ فرستاد که لحن حاکی از صمیمیت فزاینده در آن نامه هایی می نامه

. دیروز نامۀ بس زیبایی از آنابال به دستم رسید که پاسخش را دادم :چنین بنگارد 1813خود در تاریخ اول دسامبر 

بدون آنکه از جانب هیچ یک از ما دو نفر برق ! دوستی و وضع ارتباط، با یکدیگر واقعاً چه اندازه غیر عادي است

نی نیست؛ و این کامالً باشد، از بدي و فساد مطلقاً در او نشا و، آنکه وارث ثروتی هنگفت می …عشقی بدرخشد 

او دختري بیست ساله است؛ درحد خود از عنوان و مزایاي اشراقی نصیب دارد؛ تنها فرزند خانواده و . نماید عجیب می

اضل به تمام معنی است؛ کسی که همیشه راه زندگیش را خود انتخاب کرده است؛ او یک شاعره است؛ یک بانوي ف

تبحري دارد؛ و، با وجود این، زنی مهربان، بخشاینده و نرمخو است و از تظاهر و  در ریاضیات و علوم ماوراء الطبیعه

هرکس دیگري با چنین کثرت معلومات جاي او بود و یک دهم امتیازات او . شود فضل فروشی در او نشانی دیده نمی

  .کرد را داشت، خویشتن را گم می

هایش  ن و تعریف بایرن درباره خویش با خبر شده بود در نامهاز طرفی هم، آنابال میلبنک که ظاهراً از این همه تحسی

ساخت که هنوز  گفت و خاطر بایرن را مطمئن می اي فزاینده، با نرمی و لطف سخن می به شیوه 1814در طول سال 

مضا اش نیز ا قلبش را به کسی نداده است و از بایرن درخواست کرد تصویري از خود براي او بفرستد و در پایان نامه

هاي دخترك، روز به روز شوق بیشتري احساس  بایرن که در پرتو گرما بخش نامه» مند شما دوستدار و عالقه«: کرد

دارم و همیشه همچنان  داشتم، دوست می تو را دوست می«: اي براي او نوشت اوت در نامه 10در تاریخ   کرد، می
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شایستگی ندارد زیرا در عالم فلسفه و شعر و تاریخ دختر نیز پاسخ داد که براي ازدواج » .دوست خواهم داشت

اي  سپتامبر نامه 9در تاریخ . کرد بایرن که این پاسخ دختر را یک نوع مبارزه طلبی تلقی می. مجذوب گشته است

ولی لحن این نامه به عمد چندان آمیخته با . دیگر برایش فرستاد و ضمن آن از او بار دیگر خواستگاري به عمل آورد

کند تا حریف را به دام  جا می اي را جابه درست نظیر یک شطرنج باز که با خونسردي مهره –و بیقراري نبود  شور

ام . ار دیگر تقاضاي ازدواج را نادیده انگارد، با هابهاوس عازم ایتالیا شودبایرن مصمم بود که هرگاه دخترك ب. آورد

.میس میلبنک آن خواستگاري را پذیرفت

بیم آنکه دارد آزادیش را از : شد آمیخته با بیم و امید گام به گام به سوي سرنوشت خویش نزدیک میبایرن با وضع 

جست؛ و  هایش از آن سود می دهد؛ آن آزادي که در دوستی، معاشرت با جنس مخالف، و در بیان اندیشه دست می

براي . عشقی خطرناك و خواري آور نجات بخشد آمیزشها و ماجراهاي  امید آنکه ازدواج او را از تار و پود گرفتار کنندة

ه این دختر چ …. البته که من باید اصالح شوم، سراپاي خود را اصالح کنم«: کرد دوستانش چنین استدالل می

من در اختیار توهستم  …خواهد آدمی نیک و سر به راه باشم  دلم می«گفت  و به نامزدش می» .موجود نازنینی است

میس میلبنک نیز این وظیفۀ خطیر را با احساس » .اي از من بسازي خواهد موجود تازه یتا هرطور که دلت م

  :اي به یکی از دوستانش امیلی میلنر نوشت امهضمن ن 1814اکتبر  4و در تاریخ . مسئولیتی پرهیزگارانه پذیرفت

آنان که به او بسیار نزدیک سیرت و منش واقعی لرد بایرن را نباید در دنیاي بزرگ جستجو کرد بلکه بهتر است از 

اي که وي درصدد دلجویی و دلداریش برآمده؛ از آن آدم  از آن موجود ناشاد و درمانده –اش سؤال شود  هستند درباره

تی که او به کمکش شتافته و حاجتش را برآورده؛ از خدمتکاران و وابستگانی که وي در حقشان چون بهترین تنگدس

در مورد علت افسردگی و دلسردیش متأسفم که باید اذعان کنم، ظرف دو سال . است ارباب تفقد و مهربانی کرده

به خداوند و . دغدغه برخوردارم ام ولی اینک از یک آرامش خاطر عمیق و بی گذشته، من بیش از اندازه مقصر بوده

  .ام انسان ایمان و اعتماد پیدا کرده

برود و رسماً از دختر خواستگاري کند، ) نزدیک دارم(بال در سیهم وقتی زمان آن فرا رسید که بایرن نزد خانوادة آنا

در بین راه چند صباحی در منزل اوگاستا درنگ کرد و از . ناگهان پاي طلبش سست شد و شهامتش کاستی یافت

ه را پاره اوگاستا او را ترغیب کرد تا آن نام. اي براي نامزدش نوشت که در آن نامزدي خود را فسخ کرده بود آنجا نامه

، بایرن بار 1814اکتبر  29در . کند، و ازدواج با آن دختر را چون ارتباطی که موجب رستگاریش خواهد بود بینگارد

این دوست در دفتر خاطراتش چنین . دیگر به صوب سیهم به راه افتاد در حالی که دوستش هابهاوس همراه او بود

عروس را بسیار خونگرم و   داماد، خانوادة» .خود نشان نداده بودشتابی از  هرگز هیچ عاشقی این چنین بی«: نوشت

نیز، در  1815ژانویۀ  2صمیمی یافت، کوشید تا مطبوعترین رفتار را از خود نشان دهد تا مقبول آنان افتد و در تاریخ 

.محراب کلیسا در برابر کشیش حاضر شد تا به خطبۀ ازدواج خویش با آنابال گوش فرا دهد

IV – 1816- 1815بایرن، : ون ازدواجآزم  

انگیز زمستانی عازم گذراندن ماه عسل خویش شدند  بعد از پایان یافتن مراسم ازدواج، عروس و داماد در یک روز غم

در این زمان، بایرن بیست و هفت ساله بود و همسرش بیست و سه سال . دارم رفتند  هال در حومۀ و به هالنبی

بندوبار گذرانیده بود؛ و تا  تر از عمر خود را با ماجراهاي عشقی و عیاشیهاي آزاد و بیبایرن هشت سال یا بیش. داشت

از   به موجب گزارشی از تامس مور،. آن زمان در ماجراهاي خویش با زنان، عشق و محبت واقعی بندرت دخالت داشت

، داماد چندان صبر نکرد )ده شدسوزانی 1824خاطراتی که در سال (اي که در خاطرات بایرن خوانده بود،  چند جمله

از «او در همان روز ازدواج و قبل از شام . تا شب فرا رسد که به حجلۀ زفاف بروند و از وصل عروس کامیاب شود

آورد اعتماد  بعد از شام، اگر بتوان به آنچه عروس به خاطر می» .لیدي بایرن روي نیمکت مبلی سالن کام دل گرفت
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من از «افزاید  پرسد آیا میل دارد در همان بستر کنار شوهرش بیارامد؟ و بر آن پرسش می کرد، بایرن از همسرش می

بایرن آن » .توانی در بستر کنار من بخوابی اینکه در یک بستر با زنی به خواب روم متنفرم ولی تو اگر دلت بخواهد می

که در آن نخستین شب بعد از  شب حاضر شد که با همسرش در همان بستر بخوابد ولی بعداً به هابهاوس گفت

دستخوش چنان افسردگی و مالیخولیایی گشته که نتوانسته است دوام بیاورد و آن بستر و کنار همسرش را «ازدواج 

بایرن رفتاري حاکی از دلزدگی نسبت به من پیش «) دارد همسر بایرن این چنین اظهار می(روز بعد » .ترك گفته

حاال دیگر خیلی دیر شده، راهی : میز بر زبان راند که چون نیشتري برجانم نشستآ گرفت و کلماتی نیشدار و طعنه

اي از اوگاستا لی به دست بایرن رسید و بایرن  در همان اوان نامه» .رفته شده که دیگر بازگشت از آن میسر نیست

به طوري که » .ات عالمعزیزترین، نخستین و بهترین موجود«: خطاب سر آغاز آن نامه را براي آنابال چنین خواند

اگر تو دو سال زودتر با من ازدواج کرده بودي، من «آورد بایرن شکایت سرداد از اینکه  آنابال از محفوظاتش به یاد می

تواند براي من  می«ضمناً بایرن اضافه کرد که » .شدم که نتوانم هرگز برخود ببخشایم گرفتار چنین وضعی نمی

 …از او پرسیدم«افزاید  آنابال می» …فانه پاي اسرار کسی دیگر به میان خواهد آمدچیزهایی درد دل کند ولی متأس

د؟ از شنیدن این سؤال من، آثار نگرانی و وحشت بر خواهد بر زبان آورد اطالع دار آیا اوگاستا نیز از آنچه وي نمی

 نسبت به اوگاستا هیچ نوع سوء رسد که در آن موقع، آنابال به هر حال چنین به نظر می» .بایرن نمودار شد  چهرة

.ظنی پیدا نکرده و از ماجراي وي بایرن خبردار نبوده است

در . میلبنک بسر برند  هال عروس و داماد، به سیهم بازگشتند تا مدتی با خانوادة پس از گذرانیدن سه هفته در هالنبی

گیرد و از جمله  لطف و قبول همگان قرار می گیرد و مورد این موقع، بایرن بار دیگر رفتار مطبوع خویش را از سر می

پس از آنکه شش هفته از اقامت آنان در سیهم گذشت، دل . شود همسرش نیز از آن خلق خوش وي برخوردار می

در لندن، . آنابال به بازگشت به لندن رضایت داد. بایرن هواي شور و هیجان لندن و شنیدن صداي دوستانش را کرد

در روز بازگشت زن و شوهر به لندن، . پیکادلی تراس براي سکونت خویش برگزیدند 13شماره  عمارتی مجلل واقع در

براي مدت ده «: کند همسرش نقل می. هابهاوس سر رسید و بایرن بار دیگر خلق و خوي خوش خویش را باز یافت

خوش  سی از همین خلقشنا شاید به خاطر حق» .آمد روز، از هر زمانی مهربانتر و دوست داشتنیتر به نظرم می

کند تا به نزد آنان بیاید و مدتی را نزدشان  همسرش یا از ترس تنها ماندن بود که آنابالي نازنین از اوگاستا دعوت می

در بیستم ماه ژوئن، وقتی جورج تیکنر، مورخ امریکایی . آمد و تا ژوئن در آنجا ماند 1815اوگاستا در آوریل . بگذارند

ی، بایرن و همسرش را در منزل جدید آنان مالقات کرد، از طرز رفتار و اخالق خوش و مطبوع در ادبیات اسپانیول

در همان موقع یکی از عموهاي آنابال با خوشحالی وارد شد و این خبر را آورد که ناپلئون . بایرن شرحی مبسوط داد

در . یگر سراییدن شعر را از سرگرفتبار د .»از این بابت بسیار متأسفم«بایرن گفت . در واترلو شکست خورده است

با همکاري دو آهنگساز یهودي آهنگهاي عبري را منتشر ساخت که شعرش را خود سروده و آن دو  1815آوریل 

  نتیجۀ این همکاري چنان توفیق آمیز بود که از آن مجموعه، با بهاي هر نسخه یک لیرة. آهنگهایش را پرداخته بودند

اي از آن آهنگها را منتشر کرد که فقط حاوي  ماري ناشر نسخه. ت کمی به فروش رفتطال، ده هزار مجلد در مد

در ماه اکتبر، بایرن داستان محاصرة . اشعار بایرن بود و این اثر به شکل جدید نیز به تعداد زیادي به فروش رسید

ورد تا در اختیار چاپخانه دستنویس شوهرش پاکنویسی فراهم آ  لیدي بایرن از نسخۀ. کورنت را به پایان رسانید

آنابال از چنان خویشتنداري و تمسک نفسی برخوردار است «بایرن به لیدي بلسینگتن در این باره گفت . گذارده شود

  ».شود این وضع همسرم موجب پدید آوردن اثري معکوس در من می …ام  که هرگز نظیرش را ندیده

براساس این تصور که معاملۀ فروش . گ حوصلگی پیدا کرده بوداي براي بدخلقی و تن در این زمان، بایرن بهانه

امالکش در دیر نیوستد به مرحلۀ قطعی رسیده است، آپارتمان بسیار مجللی براي خود و همسرش فراهم آورده و 
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براي مفروش ساختن و آراستن آن مبالغ گزافی خرج کرده بود؛ ولی بعداً که آن معاملۀ فروش سر نگرفت، بایرن خود 

یکی از مأموران اجراي دادگستري به آپارتمانش وارد  1815در نوامبر . طلبکاران و در وضع ناگوار یافت  را در محاصرة

هایی از اثاث آنجا اوراقی حاکی از توقیف الصاق کرد و بایرن را مورد تهدید قرارداد که هرگاه  شد، بر روي تکه

بایرن انتظار داشت که والدین توانگر آنابال در مخارج . د ماندصورتحسابهایش را تسویه نکند شب را در آنجا خواه

.فراهم آوردن آن آپارتمان و اثاث گرانبهاي آن سهم بیشتري برعهده گیرند

نگرانی بایرن در مورد بدهکاریهایش حتی در اخالقش اثر گذارده بود و ساعتهاي نرمخویی او را با تلخی و اندوه 

ولی به » .بودي توانست ازدواج را براي من تحمل پذیر سازد، آن زن تو می گر زنی میا«گفت  به همسرش می. آلود می

کنم تو آن قدر به دوست داشتن من ادامه خواهی داد تا دست روي تو بلند  تصور می«افزود  دنبال این گفته می

حال دیگر «: گفت اسخ میکرد که امیدوار است شوهرش روزي او را دوست بدارد، در پ هرگاه آنابال اظهار می» .کنم

ولی تقدیر من این است که به هرکس  …خیلی دیر شده است اگر تو دو سال پیش مرا به همسري قبول کرده بودي

تئاتر دروري لین، مقامی را پذیرفته بود به شریدن و   بایرن که در هیئت مدیرة» .را تباه سازم نزدیک شوم زندگیش

آنابال بار دیگر به اوگاستا . شد کرد؛ و با هنرپیشگان آن تئاتر، همبستر می یسایرین پیوست، در میخوارگی افراط م

 15(اوگاستا آمد . متوسل شد و از او تقاضا کرد نزد آنان بیاید و در سرو سامان دادن به کار بایرن به او کمک کند

اوگاستا براي زن «. واقع شد ؛ برادرش را مورد سرزنش قرار داد؛ و همراه آنابال در معرض خشم بایرن)1815نوامبر 

 10در . در جریان آن ماههاي دشوار و ناگوار، لیدي بایرن باردار بود ».برادرش دستخوش ترحم و همدردي شده بود

بایرن از داشتن آن دختر مسرور و . ، دختري به دنیا آورد که اوگاستا آدا و بعداً همان آدا نامیده شد1815دسامبر 

مند شد؛ و در نتیجه، به مادر فرزندش نیز، به صورت گذرا، عطوفت و توجه بیشتري مبذول  هنسبت به وي بسیار عالق

نیکوترین موجودي است که بر این خاك . همسرم مظهر کمال است«بایرن در آن ماه به هابهاوس گفت . داشت می

از تولد آدا، بار دیگر خشم و اندکی بعد » .ازدواج مکن: ولی این نکته را هم همیشه به یاد داشته باش. کشد نفس می

اختیار شده بود، ساعت  در یکی از دفعاتی که وي دچار خشم و اوقات تلخی بی. غضب بروجود بایرن مستولی شد

در . گرانبهایی را که از دوران کودکی به یادگار داشت در بخاري انداخت و با سیخ بخاري آنرا شکست و خرد ساخت

دربارة » العاده خشونتی فوق«ابال براي پدرش تعریف کرد، بایرن به اطاق او آمد و با ، براساس آنچه آن1816ژانویۀ  3

در هشتم ژانویه، آنابال با دکتر مثیوبالی دربارة سالمت روانی . ماجراهایش با زنان هنرپیشۀ تئاتر براي او صحبت کرد

ا تحت نظر گرفت ولی از اظهار نظر آن پزشک به منزل بایرن آمد و مدتی رفتار شاعر ر. بایرن به مشورت پرداخت

  .خودداري ورزید

که نام  –در این اوان، ظاهراً بایرن راضی شده بود که آنابال همراه فرزندش چند صباحی نزد مادرش، لیدي میلبنک 

یه آنابال صبح زود روز پانزدهم ژانو. به امالك نوئل واقع در ناحیۀ کربی واقع در لسترشر برود –دوشیزگیش نوئل بود 

اي  وقتی به وبرن رسید در آنجا درنگی کرد و نامه. بایرن هنوز خواب بود به راه افتادآدا را برداشت و در موقعی که 

:عجیب حاکی از نصیحت و در عین حال بیان شوق و محبت خویش نسبت به بایرن، براي شوهرش فرستاد

امیدوارم تو هم . آید امترین مسافران به شمار میبایرن بسیار عزیزم، کودکمان حالش کامالً خوبست و بهترین و آر

خواهش دارم که خود را نه تسلیم حرفۀ وحشتناك شعرسرایی . باشی و دعاها و سفارشهاي مرا به یاد بیاوري» خوب«

گرچه من با نوشتن این نامه، از . یا میخوارگی کنی و نه تسلیم هیچ چیز یا هیچ کس که مشروع و صواب نباشد

اي از تو حاکی از اطاعت نصایح و راهنماییهایم در کربی به  ام امید آن دارم که نامه هایت سرپیچی کردهاطاعت دستور

  .فرستد و همچنین خودم آدا براي تو بوسه می. دستم برسد
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اي آمیخته با شوخ طبعی و محبت براي بایرن نوشت و ضمن آن به او اطالع داد که والدینش  از کربی بار دیگر نامه

که در آن موقع هنوز (اي هم براي اوگاستا لی  در همان روز آنابال نامه. و چشم به راه تجدید دیدار با او هستند مشتاق

بایرن را ) تریاك(اي کرده بود که اوگاستا سعی کند شربت لودانوم  وي در این نامه توصیه. فرستاد.) نزد بایرن بود

  .طوري رقیق کند که سه چهارم هر پیمانه آب باشد

آنگاه آنابال آهسته آهسته ولی سرانجام به طور کامل رفتاري را که بایرین با او داشته است براي پدر و مادرش شرح 

پدر و مادر که از شنیدن ماوقع دستخوش حیرت و خشم شده بودند اصرار ورزیدند که وي باید قطعاً از شوهرش . داد

ا یک بازرس پزشکی که رفتار بایرن را از نزدیک تحت مراقبت لندن شد تا ب  لیدي میلبنک با شتاب روانۀ. جدا شود

تواند عدم سالمت روانی بایرن را ثابت کند و بدین ترتیب، بدون  قرار داده بود به مشورت بنشیند و دریابد که آیا می

گونه  که هیچآن بازرس اعالم داشت . آنکه نیازي به رضایت بایرن باشد، ازدواج دخترش را باوي ملغا شده اعالم کند

ها و  اختالل روانی در شاعر مشاهده نکرده، ولی شنیده است که بایرن در چند مورد دستخوش برافروختگی  نشانۀ

حاالت غیرعادي ناشی از اختالل اعصاب شده، که از جمله یک بار از فرط شوق و هیجانی که بازیگري ادمند کین در 

آنابال یادداشتی براي مادرش فرستاد که ضمن . نجی سختی شده استتش  تئاتر در وي پدید آورده دچار حملۀ  صحنۀ

اوگاستا صادقترین «آن او را از کشانیدن پاي اوگاستالی در دردسرهاي بایرن برحذر داشته بود زیرا که به زعم آنابال، 

ت جدایی من و اي وجود این زن را عل بسیار بیمناکم از اینکه مبادا عده …. و با وفاترین دوستان من بوده است

، پدر آنابال، 1816فوریۀ  2در » .اي در حق این زن خواهد بود شوهرم بپندارند و اگر چنین شود بیعدالتی بیرحمانه

شاعر با . سر رالف میلبنک، پیشنهادي براي بایرن فرستاد تا با وضعی دوستانه و بی سروصدا از دختر او جدا شود

بیند همسري که همان چندي پیش براي او پیامهاي  هیچ دلیلی نمی لحنی آمیخته با ادب و احترام پاسخ داد

اي فرستاد و از او پرسید که آیا  براي آنابال نیز نامه. آمیز فرستاده بود نظرش بدین نحو کامالً تغییر کرده باشد محبت

تشویش «ایرن دستخوش ب  واقعاً به میل خود با آن اقدام پدرش روي موافقت نشان داده است؟ آنابال از خواندن نامۀ

اوگاستا نیز از آنابال و پدر و . شد، ولی پدر و مادرش مانع شدند که به آن نامه بایرن پاسخی بدهد» خاطر و رنج

من فقط باید این نکته را به «: مادرش تمنا کرد در تصمیم خود تجدید نظر به عمل آورند و آنابال در پاسخ او نوشت

داد؛ که از همان  چه حد نسبت به زندگی زناشویی احساس بیزاري و انزجار نشان میخاطر لرد بایرن بیاورم که تا 

زندگی زناشویی   آغاز زناشویی ما، چگونه مصمم و مشتاق بوده است تا خود را از آن اسارت خالص کند زیرا که ادامۀ

بایرن در بین راه   از رسیدن به خانۀقبل . فوریه، هابهاوس به دیدار بایرن رفت 12در  ».یافت را کامالً تحمل ناپذیر می

از قسمتی شایعات و گفتگوهایی که در محافل اجتماعی و ادبی لندن در مورد بیوفایی و بیرحمی بایرن نسبت به 

  :هابهاوس در دفتر یادداشتهایش در آن روزها چنین نوشت. زنش بر سر زبانها جاري بود با خبر شد

را دیدم و از آنان چیزهایی شنیدم که بیم دارم مبادا عین واقعیت باشد؛ ) رپسر عموي شاع(میسیزلی و جورج بایرن 

توجهی، و حتی  از جمله اینکه بایرن مرتکب ستمهاي بزرگی شده از قبیل تهدید کردن، خشمگین شدن، غفلت و بی

ز اینها گذشته، ا …. برده است وارد آوردن آزارهاي روحی به زنش و اعتراف صریح به اینکه با زن دیگري به سر می

آنها چیزهایی را که به نظر لیدي بایرن   همۀ …درهاي اطاقهاي خانه را قفل کرده، به روي زنش طپانچه کشیده 

چگونه؟ به این . شمارند گناه می کنند و بی  ولی آن دو او را تبرئه می. ش بوده، مرتکب شده استاعمال ناهنجار شوهر

شنیدم، میسیزلی بیرون رفت و  در آن موقع که این سخنان را می …. است گویند بایرن دیوانه شده ترتیب که می

  …. وجود بیچاره، بیچارهم. گرید وقتی باز آمد خبر آورد که برادرش در اطاق خواب خویش به تلخی می

روزها  وقتی برایش تعریف کردم که در آن …. ام خود دانستم به بایرن بگویم نظرم را تغییر داده  در این موقع وظیفۀ

خودش شنیده بود که مردم او را به  –ام، سخت یکه خورد و مبهوت شد  اش شنیده در خیابانها چه چیزها درباره
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او را ناگزیر ساختم اقرار کند قسمت زیادي از آنچه  –کردند ت به همسرش متهم میبیرحمی، مستی، و بیوفایی نسب

در آن حالت . ه وضع وحشتناکی بر آشفته و مضطرب شدب. آن روز صبح به من گفته شده بود واقعیت داشته است

با وجود «ید گو گاهی می …. برآشفتگی گفت که کارش به تباهی انجامیده است و مغز خود را داغان خواهد ساخت

دارد که خوشحال است از شر چنان زنی رهایی یافته  و اندکی بعد اظهار می» این، همسرم زمانی مرا دوست داشت

  .درنگ از همسرش جدا خواهد شد گفت اگر من به سفر خارج بروم بی بعد هم –است 

وي که بایرن براي خود و زنش خریده بود به دستش   لیره بابت کالسکۀ 2,000در همین اثنا صورتحسابی به مبلغ 

ود این، با وج. لیره در اختیار داشت 150توانست از عهدة پرداخت آن بدهی برآید زیرا در آن موقع فقط  نمی. رسید

صد لیره به عنوان  1816فوریه  16هاي مشخص سیرت وي بود، در تاریخ  با سخاوتمندي عجیبی که یکی از نشانه

  .کمک براي کولریج فرستاد

فوریه آنابال به لندن آمد و براي دکتر استیفن الشینگتن موضوعی را شرح داد که بنا به قضاوت شخص مزبور،  22در 

در همان هفته در شایعات و غیبتهاي مردم اسم میسیز اوگاستا لی شنیده شد و . رورت داشتجدایی آنابال از بایرن ض

در این موقع بود که بایرن متوجه شد که هرگونه امتناع از جدایی آرام و بی . ساختند ضمناً بایرن را به لواط متهم می

. شد شد، اوگاستا بدون شک فنا می می سروصدا از همسرش ممکن بود پاي دادگاه را به میان بکشد و هر آینه چنان

گونه حقی نسبت به دارایی همسرش که از محل  مارس به جدایی رضایت داد و اعالم داشت براي خویش هیچ 9در 

  ولی آنابال در مقابل موافقت کرد نیمی از آن در آمد،. شد قائل نیست لیره عاید می 1,000آن براي زن و شوهر سالی 

آنابال در همان حال قول داد که به طور علنی دوستی خود را با اوگاستا لی از سر . اخته شودهرسال به بایرن پرد

.به دنبال جدایی از بایرن، درصدد طالق گرفتن هم برنیامد. بگیرد و به آن قول خویش نیز پایدار ماند

  :شد اندکی بعد از خاتمۀ جریان جدایی از آنابال، بایرن شعري سرود که چنین آغاز می

  گویم، هر آینه براي همیشه هم باشد، با تو بدرود می

  .گویم باز هم با توبدرود می

هانت، سمیوئل  تنی چند از دوستانش از جمله هابهاوس، سکراپ دیویز، لی. و سپس آن شعر را براي آنابال فرستاد

خوردن بساط زناشویی را راجرز، لرد هلند و بنژامن کنستان به آپارتمانش آمدند تا کاري کنند که اندوه برهم 

در همین زمان، کلر کلرمنت، نادختري ویلیام گادوین، بی آنکه از وي دعوتی شده باشد، تنها به . فراموش کند

آپارتمان بایرن آمد و از شاعري رقیب بایرن، به نام پرسی شلی، پیام تحسین و تمجیدي براي بایرن آورد و خودش را 

بایرن نیز این اظهار لطف دخترك را . ن مرهمی بر زخمهاي روح او به کار آیدنیز در اختیار شاعر گذاشت تا چو

 25سرانجام در تاریخ . پذیرفت و با این کار، سر یک رشتۀ طوالنی از دردسرها و اندوههاي تازه را براي خود باز کرد

بلژیک عزیمت  ، همراه سه خدمتکار و یک پزشک شخصی بر کشتی سوار شد و به صوب اوستاند در1816آوریل 

  .کرد؛ تقدیرش آن بود که دیگر انگلستان را نبیند

V – 1811-1792 :جوانی شلی  

نسبت به سه همسرش به طرز خوبی رفتار کرده «کرد به خاطر آنکه  را تحسین می» سربیش شلی«پرسی پدربزرگش 

میدهایش را برفنا و نیستی از لحاظ آنکه یک خدانشناس تمام عیار است و جملگی ا«ستود  و ضمناً اورا می» .بود

این . سربیش نام غیر عادي مسیحی خود را از نام دوران دوشیزگی مادربزرگش به یادگار برده بود» .دارد استوار می

توانست نیاکانش را تا زمان پیروزي نورمانها به سرکردگی  می) مانند بایرن(اي طوالنی داشت که  نامه شخص شجره

ها به خاطر پشتیبانی از ریچارد دوم  در این تبار ممتاز و سرشناس، یکی از شلی. بر شماردویلیام فاتح بر انگلستان، 

. اي براي کشتن ملکه الیزابت اول، سر خود را برباد داده بود اعدام شده بود؛ یکی دیگر نیز به خاطر شرکت در توطئه
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و با زن سومی پا به گریز نهاد و این  خود سر بیش، پدر بزرگ شلی، با زن دوم خویش گریخت، او را به خاك سپرد،

ثروت این زن از دارایی شوهرش افزون بود و به کمک همین ثروت . سومین همسر، از خانوادة سرفیلیپ سیدنی بود

سر بیش آنقدر زیست که سال عمرش به هشتاد . به مقام بارونی برساند 1806هنگفت موفق شد شوهرش را در سال 

مهمترین این فرزندان، که به نام . ندانش از آن عمر دراز پدر چندان دلخوش نبودندو سه رسید در حالی که فرز

دانشگاه آکسفرد را به پایان رسانید؛ به عضویت پارلمنت انتخاب شد؛ و در این مقام، در   تیموثی شلی موسوم بود،

و او زنی بود به غایت  –اج کرد با الیزابت پیلفلد ازدو 1791در سال . داد ویگها رأي می  صف نسبتاً آزادیخواهانۀ

همۀ این ممیزات جسمی و . تاحدي پیرو مذهب الادریه بود  صاحب جمال، با خلق و خویی خوش؛ و در عین حال،

.ر پسر مهترش نیز متجلی گشتروحی د

ان وسیع و دلگشایی در می  در امالك خانوادگی موسوم به فیلد پلیس که خانۀ 1792پرسی بیش شلی در چهارم اوت 

بعد از وي چهار خواهر نیز به ترتیب چشم به دنیا . باغ و کشتزار، نزدیک هرشم در والیت ساسکس بود، به دنیا آمد

پرسی دائماً در کنار و در مصاحبت خواهرانش پرورش . گشودند و چندین سال بعد برادري نیز نصیب شلی شد

ی ناشی از رقت خیال و نازکی طبع، آمادگی براي به شد؛ و شاید به همین خاطر از آنان عادات یافت و بزرگ می می

هیجان آمدن و قدرت تخیل و تصور را فراگرفته باشد و در همین حال براي مهترین خواهرش، محبتی عمیق و شدید 

  .به دل گرفت

آموزان ارشد تن بدهد، دستخوش  در دبیرستان ایتن به خاطر آنکه ناگزیر شد به خدمتگزاري رایگان براي دانش

گردانید و از همان نوجوانی،  ورزشها غیر از قایقرانی روي می  از همۀ. تألمات روحی ناشی از سر کوفتگی غرورش شد

خیلی زود استعداد و تسلطش در زبان التینی آشکار شد و از طریق . تقدیرش این بود که هرگز شناگري نیاموزد

آنچه خارج از برنامه . ساخت نان را با خود دوست میکمک به همشاگردیهاي زورگو و گردن کلفتش در درسهایشان، آ

کرد شامل داستانهاي فراوانی با مضامین اسرار آمیز و وحشتناك بود، ولی در عین حال  دروس دبیرستانی مطالعه می

ت گرایی لوکرتیوس در اثر معروفش، به نام دربارة طبیعت اشیا؛ از معلوما از ماده: برد از این کیفیات بسیار لذت می

پلینی در کتاب وي به نام تاریخ طبیعی؛ از خوشبینی کوندورسه در اثر وي به نام طرح یک نقشۀ تاریخی از 

پیشرفتهاي ذهن انسانی و سرانجام از آنارشیسم فلسفی ویلیام گادوین در کتاب مشهورش به نام تفحص در اصول 

تر و  ذهن مرا به نظرهاي تازه) ستمنظورم کتاب گادوین ا(این کتاب «: شلی بعدها نوشت. عدالت سیاسی

تري رهنمون بود؛ برمنش و سیرت من به طور اساسی تأثیر گذاشت؛ پس از آنکه از خواندن این کتاب فارغ  گسترده

دریافتم وظایفی در پیش دارم که باید انجام و از آن پس  …. شدم، انسانی خردمندتر و نیکوتر از جاي برخاستم

اش، دختر عموي  درسه، در آن زمان که شانزدهساله بود، عاشق شد؛ دختر مورد عالقهدر دوران تعطیالت م ».دهم

نگاري  بین آن دو ارتباطی از راه نامه. آمد وي به نام هریت گروو بود که غالباً براي دیدار اقوامش به فیلد پلیس می

گر عهد و میثاق ببندند تا براي ، هر دو با یکدی1809ها باعث شد که در سال  ایجاد شد و شور و حرارت این نامه

. اما شلی ضمناً به دخترك اعتراف کرد که در مورد شناسایی خدا شک دارد. همیشه نسبت به یکدیگر وفادار بمانند

هایی نوشته بود به پدرش نشان داد؛ و پدر نیز به دختر اندرز  همین شک نکته  شلی را که در آن دربارة  دخترك نامۀ

، هریت به جوانی به نام ویلیام هلیر قول ازدواج داد، 1811  وقتی در ژانویۀ. حال خود رها کندداد که پرسی را به 

او دیگر «: اي به دوستش تامس جفرسن هاگ نوشت که نوشتن آن درخور سرکشترین قهرمانان بایرن بود شلی نامه

سایر مسایل دین معتقد نیست، احساس به من تعلق ندارد، او از من به عنوان آدمی که خداوند را قبول دارد ولی به 

مسیحیت، آنگاه که سرانجام ! اوه. کند و این همان باوري است که خودش درگذشته داشته تنفر و بیزاري می

آیا  …! که مرا نابود سازد) اگر خدایی در کار باشد(خواهم  تو را، از خدا می  ببخشایم، این دردناکترین ضربۀ
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سال (در این اثنا » .اي پر و مقداري زهر به خواب رفتم ولی نمردم ه با طپانچهخودکشی کاري خطاست؟ شب گذشت

در آنجا جز یکی دو شب که جنبۀ . ، شلی از دبیرستان ایتن به یونیورسیتی کالج دانشگاه آکسفرد راه یافت)1810

چون یک دوره  کسب خبر و اطالع داشت از شرکت در عیاشیها و هرزگیهایی که در نظر بسیاري از دانشجویان،

گاه به گاه به سخنرانیهاي مدرسان دانشگاه که از نظر . مردي بود اجتناب ورزید  قدم گذاردن به دورة  درس، الزمۀ

داد و بزودي به سرودن اشعاري به زبان  آشنایی به زبانهاي التینی و یونانی فقط گامی از او فراتر رفته بودند گوش می

اطاقش به وضعی آشفته و درهم . گذار درام یونانی را از خاطر نبرد رامنویس و پایهالتینی آغاز کرد و هرگز اشیل د

در یکی از آزمایشهاي علمی نزدیک بود اطاقش . انباشته از کتابها، دستنویسها، و طلسمهاي مربوط به علوم ذوقی بود

به تاریخ چندان توجهی مبذول . بسازد به علوم اعتماد داشت و امیدوار بود علم، جهان و انسان را از نو. را منفجر سازد

هاي بشر  داشت زیرا این کالم ولتر و گیبن را به خاطر داشت که تاریخ صرفاً ثبت و گزارش جنایات و دیوانگی نمی

اندیشید که پاسخی براي . با وجود این آثار این دو اندیشمند شکاك را با شوق و عالقۀ فراوان مطالعه کرد. است

آن پاسخ، رقص آفرینی اتمها بود که از : المعارف فرانسه یافته است آثار لوکرتیوس و اصحاب دایرة معماي کائنات، در

آنگاه به آشنایی با آثار اسپینوزا توفیق یافت و پی برد که به عقیدة او حقیقت . کردند ناپذیر تبعیت می قوانینی اجتناب

یز دیگر که نمودي دارد تجلیات همان ذات یکتا ذهن آماده، زمان، و هرچ. یکی است –خدا یا طبیعت  –وجود 

  .باشد می

در همۀ ساعات شبانروز کتابی در «کرد  همشاگردیش، هاگ، او را چنین توصیف می. کرد با شوق فراوان مطالعه می

نه تنها در  …پردازد سرمیز کالس، درتختخواب و به خصوص مواقعی که به قدم زدن می …خواند  دست دارد و می

هرگز ندیدم چشمانی،  …ترین گذرگاههاي لندن  ستریت، بلکه در شلوغترین و پر ازدحام در هاي …آکسفرد 

غذا خوردن در نظر شلی چنانچه همراه با کتاب خواندن نبود تلف » .تر از وي ببلعد را آزمندانهمندرجات اوراق کتابی 

هاي تازه  شد که او از درك اندیشه یرا موجب میآمد ز ترین غذا نیکوترین غذا به شمار می نمود؛ و ساده کردن وقت می

اي نان در یک جیب و  گیاهخواران در نیامده بود ولی تکه  هنوز در جرگۀ. و بدیع چندان انصراف خاطر حاصل نکند

با همۀ این احوال، از چیزهاي شیرین بسیار . نمود مشتی کشمش در جیب دیگر در نظر او غذایی کامالً متعادل می

برد، و دوست داشت آب آشامیدنیش را با جام  مد، از خوردن نان زنجبیلی آغشته به عسل لذت میآ خوشش می

.شرابی در کنار آن مطبوعتر سازد

اي  برد، به صورت نوجوانی بلند باال، باریک اندام، فروتن، و مجموعه در آن روزگار که در آکسفرد به سر می سیماي او، 

یقه که  داد؛ پیراهنی بی ترسیم شده است؛ به جامه و سر و زلف خود اهمیتی نمی ها و استدالل از احساسات، نظریه

رفتاري آمیخته . اش رنگ و حالتی زنانه و دیدگانی درخشان و بیقرار داشت  کرد؛ چهره اش باز بود بر تن می جلو سینه

د بدین سان هر عصبش شلی از سازوارة بدنی یک شاعر بانصیب بو. داد با کمرویی ولی مؤدب از خود نشان می

ها را  از احساسات آزاد و بدون لگام مدام در تهیج بود؛ مجموعۀ هرج و مرجی از اندیشه. داد می حساسیت نشان 

به اصول اخالقی یک شاعر پایبند بود، و . داد پذیرفت ولی نسبت به تاریخ حالتی حاکی از بیزاري از خود نشان می می

هاگ براي ما نقل . رد و نسبت به قیود و محدودیتهاي اجتماعی سوءظن داشتک طبعاً بر آزادي فردي تأکید می

کند آن شبهایی در اطاق شلی عالی و فراموش نشدنی بود که هریک از آن دو به خواندن شعر و فلسفه براي  می

یان نوردیدند؛ واقعیات و مسلمات را با یکدیگر در م پرداخت؛ بساط قوانین و کیشها را درهم می دیگري می

  چیز، در آن میان، مهمتر از همه –دادند  گذاشتند؛ و این بحث شورانگیز را تا ساعت دو بعد از نیمه شب ادامه می می

در این موضوع، دو عصیانگر جوان با همکاري  آیا خدایی وجود دارد؟  :رسیدند در طرح یک پرسش به توافق می

عنوان آن رساله، در اجتماعات پایبند ادب و . ر خدا نام گذاردنداي پدید آوردند که بر آن ضرورت انکا یکدیگر رساله
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نامیدند،  آقایانی که به مذهب شکاکیت پایبند بودند خود را خداپرست می. نزاکت، مورد نکوهش و تخطئه قرار گرفت

حکم حیات و شود و در طبیعت مضمر است و در  آمیز، به عنوان روحی که شناخته نمی   و از خداوند با لحنی احترام 

شلی نیز بعداً به این نظر گروید ولی در آن سالهاي جوانی آمیخته با بیباکی و . کردند جوهر آن است، یاد می

دادند خود را منکر خدا اعالم کنند تا بدان وسیله متعصبینی را که آن  ناسنجیدگی، نویسندگان آن رساله ترجیح می

استدالل . بارزه بطلبند و توجه همگان را به سوي خویش معطوف دارندشمردند به م و کفر می گونه سخنان را ناصواب

. مندرج در آن رساله براین نکته مبتنی بود که نه حواس ما، نه خرد و نه تاریخ، وجود خدا را روشن نساخته است

خالقی  وجود  خرد، اندیشۀ. دهد حواس ما فقط ماده را در حال حرکت، و آن هم برحسب قوانین فیزیکی، نشان می

تاریخ هم هیچ نشانی از یک عمل خدایی و اثري از یک . شمارد که کاینات را از نیستی پدید آورده باشد مردود می

نویسندگان آن رساله، نام خود را . دارد زمین ظاهر شده باشد به ما عرضه نمی  شخص ملکوتی و آسمانی که بر پهنۀ

نسبت » به خاطر کمبود دلیل و مدرك، به یک ملحد«ارش آن را در پاي آن نگذاشتند و در صفحۀ عنوان رساله، نگ

.دادند

معرفی آن رساله   یک آگهی دربارة 1811فوریۀ  9نشریۀ روزانه آکسفرد یونیورسیتی اندسیتی هرالد در شمارة مورخ 

ویترین و هایی از آنرا در پشت  فوریه انتشار یافت و شلی بدون درنگ نسخه 13رساله در تاریخ . چاپ کرده بود

عالیجناب جان واکر، یکی از مدرسان نیوکالج، آن رساله را در . برپیشخوان یک کتابفروشی شهر آکسفرد عرضه کرد

هایی را که از آن رساله  پشت ویترین کتابفروشی دید و از صاحب کتابفروشی درخواست کرد هرچه زودتر کلیه نسخه

هایی از آن رساله را براي بسیاري از  ر این حیص و بیص، شلی نسخهد. این کار انجام شد. در اختیار دارد معدوم کند

یکی از این مقامهاي دانشگاهی، رساله را به نزد رییس . دانشگاه فرستاده بود  اسقفان و تنی چند از مقامهاي عالیرتبۀ

. شان حاضر شوداي در حضور مارس در جلسه 25و استادان یونیورسینی کالج برد و آنان به شلی دستور دادند روز 

آن رساله هست یا خیر؟   شلی در روز و و ساعت موعود آمد، رساله را به او نشان دادند و از او پرسیدند که آیا نویسندة

به او . شلی از پاسخ دادن امتناع ورزید ولی اظهار داشت که باید آزادي فکر و آزادي مطبوعات محترم شمرده شود

وقتی هاگ از این دستور با خبر شد اعتراف کرد که در نگارش . انشگاه را ترك گویددستور داده شد تا صبح روز بعد د

با این تقاضا . آن رساله باشلی همکاري داشته است و خواستار شد که در حق وي نیز همان تنبیه معمول گردد

شلی و هاگ هر دو از صادر شده از یونیورسیتی کالج، اعالم داشت که   آن روز بعد از ظهر یک اعالمیۀ. موافقت شد

زیرا در امتناع از پاسخگویی به برخی از سؤاالتی که از آنان به عمل آمده بود «اند  دانشگاه آکسفرد اخراج شده

آنگاه رئیس یونیورسیتی کالج، به طور خصوصی براي شلی پیغامی فرستاد که » .سرسختی و اصرار نشان داده بودند

رك گوید و تقاضا کند چند روز به وي مهلت داده شود، با چنان تقاضایی اگر نتواند ظرف یک روز دانشگاه را ت

پستی   مارس، شلی و هاگ با کمال غرور بر روي کالسکۀ 26روز . شلی آن پیغام را نادیده انگاشت. موافقت خواهد شد

  .سوار و عازم لندن شدند

VI – 1812- 1811شلی، : نخستین گریز با دلدار

پدر شلی که براي شرکت در اجالس . پولندستریت اجاره کردند 15پارتمانی واقع در شمارة وقتی به لندن رسیدند، آ

وقتی متوجه شد . پارلمنت به لندن آمده بود به دیدار آنان آمد و از ایشان تقاضا کرد از نظریات خویش دست بردارند

ت هاگ را به عنوان همنشینی که بر او اعتنا باقی مانده است، از او خواس که شلی در برابر آن تقاضا، خونسرد و بی

و «تأثیري شیطانی و نامطلوب گذارده است از خود براند؛ به خانه و کانون خانوادگی خویش باز گردد؛ در آنجا بماند، 

دهد  تحصیالت در طریق فکري که آن مرد نشان می  تحت نظر مرد فهمیده و با خدایی که خواهم گمارد، به ادامۀ

. پدر با حالتی آمیخته از قهر و نومیدي از پسر جدا شد. از پذیرفتن این درخواست پدر امتناع ورزید شلی» .ادامه دهد
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داد که پسرش تحصیالتی عالی کند و  او به استعدادها و تواناییهاي فکري شلی آشنا بود و به خود این امید را می

ك ترك گفت تا در آنجا به تحصیل حقوق بپردازد هاگ لندن را به صوب یور. سرانجام پس از وي به پارلمنت راه یابد

خواهرانش که در آن موقع در مدرسه میسیزفنینگ در بخش کالپم لندن . شلی نیز بزودي به پایان رسید  اندوختۀ

در ماه مه، پدرش برسر لطف آمد و موافقت کرد مقرري . مشغول تحصیل بودند، پول جیبی خود را براي او فرستادند

  .اش برقرار سازد لیره درباره 200میزان  اي به سالیانه

ساله به نام هریت وستبروك وجود داشت که  در بین همشاگردیهاي خواهرانش در مدرسۀ کالپم، دختري شانزده

بار برخورد کرد از تبار  وقتی هریت با شلی نخستین. اي در گروسونورسکویر بود فرزند مردي توانگر و صاحب میخانه

اش دستخوش هیبتی آمیخته با احترام شد و   ، وسعت معلومات و شیطنت افسوس کنندهسرشناس، فصاحت کالم

هریت در اثر چنین حالتی، خیلی زود با این عقیده هماهنگ شد که خدایی وجود . شدیداً تحت تأثیر او قرار گرفت

لرزش و رعشه،  با شوقی آمیخته با. ندارد و اینکه قوانین چیزي جز دردسرها و محظورهاي غیر ضروري نیست

اي را  خواند و همچنین آثار کالسیک ترجمه شده داد می اي را که شلی به او امانت می متنهاي حاوي افکار عصیانگرانه

. داشت، تمدنهایی که هرگز نام مسیح را نشنیده بودند کرد که حکایت از تمدنهاي درخشان و باشکوه می مطالعه می

بیشتر «: اي براي دوستش هاگ نوشت در نامه 1811شلی در ماه مه . وت کردخود دع  آنگاه هریت شلی را به خانۀ

وقتی  ».او در حال حاضر سرگرم خواندن فرهنگ فلسفی ولتر است. گذرانم میس وستبروك می  اوقاتم را در خانۀ

وي  معاشرت با  همشاگردیهاي هریت متوجه شدند که دوست عجیب آن دختر، یک آدم منکر وجود خداست از ادامۀ

هنگامی هم . همنشینی با چنان دوستی، بدن هریت رایحۀ جهنم گرفته است  آنکه در نتیجۀ  اجتناب ورزیدند به بهانۀ

  .درنگ از مدرسه اخراج کردند اي از شلی در دست هریت یافتند او را بی که اولیاي مدرسه، نامه

اي بس ناگوار و وحشتناك  ر هریت او را به شیوهپد«: اي براي هاگ چنین گزارش داد در اوائل ماه اوت، شلی در نامه

هریت در این مورد نظر مرا . خواهد ناگزیرش سازد بار دیگر به مدرسه برود مورد آزار قرار داده است زیرا می

به او پاسخ دادم که باید مقاومت نشان دهد در حالی که همزمان با این راهنمایی به هریت، خودم هم . جویاگشت

در نتیجۀ اندرزگوییهاي من، ! شیدم آقاي وستبروك را نرم سازم و متقاعد کنم که نظرش را تغییر دهدکو بیهوده می

  :کند دیگري، نتیجه این عمل هریت را چنین بازگو می  در نامۀ» .هریت خود را تحت حمایتم قرار داده است

ین بابت بیمناك است که من نتوانم دخترك به طور آشکاري به من دلبستگی و تعلق خاطر پیدا کرده است؛ و از ا«

من قول . قرار نگرفتن ناممکن استتحت تأثیر ابراز مهر و عالقۀ وي  …. اي متقابالً پاسخ دهم به چنان ابراز عالقه

ظاهراً شلی به دخترك پیشنهاد کرد بدون آنکه به قید ازدواج تن در » .ام سرنوشتم را با سرنوشت وي یکی سازم داده

ورزي کنند، ولی هریت از پذیرفتن این پیشنهاد امتناع ورزید، و آنگاه که  ا دوست بدارند و با هم عشقدهند یکدیگر ر

در . اما پدر دختر از رضایت دادن به چنان ازدواجی سرباز زد. شلی پیشنهاد ازدواج کرد هریت بدون درنگ پذیرفت

ه صوب ادنبورگ حرکت کردند؛ و در آنجا طبق اي شدند؛ ب اوت، زوج دلداده از لندن گریخته؛ سوار بر کالسکه 25

پدر . انجام گرفت 1811اوت  28در تاریخ و این ازدواج  –آداب و مراسم کلیساي اسکاتلند با یکدیگر ازدواج کردند 

لیره براي وي برقرار  200اي به مبلغ  اي سر تسلیم فرود آورد و مقرري سالیانه هریت در برابر چنان عمل انجام یافته

در این موقع، خواهر مهتر هریت به نام الیزا به یورك آمد تا چند صباحی با خواهر و شوهر خواهرش زندگی . ساخت

زندگی خانواده   همین خواهر ادارة) زندگی مهارتی ندارد  کرد در انجام امور عملی و ادارة چون شلی اعتراف می(کند و 

الیزا درآمد مشترك مرا و همسرم را در اختیار »  :نویسد اي می شلی در نامه. و نظارت بر دخل و خرج را برعهده گرفت

اش پنهان کرده است و به میزانی  اي از جامه خود گرفته و از نظر رعایت امنیت آن را در سوراخی از خانه یا در گوشه

د چندان خوشش البته شلی از اینکه الیزا همه کاره و ارباب خانه باش» .گذارد که بخواهیم از آن در اختیارمان می
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اي  بعدها در نامه. بخشید ساخت و آرامش می آمد، ولی در عوض، نرمش و سر به راهی هریت او را خوشدل می نمی

هریت و الیزا باهاگ که در همان نزدیکی  ».ها و احساسات من شریک است همسرم در اندیشه»  :براي گادوین نوشت

ت تا پدرش را نسبت به خود نرم و مهربان سازد زیرا که آقاي زیست در یورك باقی ماندند و شلی به لندن رف می

پدر شلی تسلیم . شلی پس از شنیدن خبر گریز پسرش به همراه دختري، پرداخت مقرري او را متوقف ساخته بود

 وقتی. شد، آن مقرري را از نو برقرار ساخت، ولی به پسرش دستور داد دیگر به کانون خانوادگی والدینش پاي نگذارد

همسر شلی از این . شلی به یورك بازگشت، با خبر شد که دوست عزیزش هاگ، درصدد اغواي هریت برآمده است

درماه . بابت چیزي به شوهرش نگفت ولی هاگ به گناه خویش اعتراف کرد، مورد بخشایش شلی واقع و از او جدا شد

ژانویۀ  4ساوذي در . با ساوذي آشنا شدنوامبر شلی و همسر و خواهر همسرش به کسیک رفتند؛ و در آنجا شلی 

او عیناً آدمی است که . گذارد این شلی آدمی است که به سان شبح خودم بر من اثر می«اي نوشت  ضمن نامه 1812

به او گفتم تنها تفاوتی که بین ما وجود دارد آن است که وي نوزدهساله است و من  …. بودم 1794من در سال 

ز ساوذي را مردي مهربان و دلپذیر و گشاده دست یافت و اشعار آن آشناي مهتر خود را شلی نی» .سی و هفت ساله

. نظرم نسبت به ساوذي نظیر روز اول چندان عالی و موافق نیست«آغاز آشنایی نوشت  چند روز بعد از . بالذت خواند

ید که نوري از مهربانی و لطف از آ به نظر می …بینم اش می باید اعتراف کنم که وقتی او را در بین افراد خانواده

وقتی . اب و رسوم آلوده شده استبه آد. چگونه دنیا او را به فساد کشانده است …. پوشاند جانب اطرافیان او را می

با خواندن کتاب عدالت  ».آید توانسته چگونه آدمی بوده باشد دلم به شدت به درد می اندیشم که وي زمانی می می

وقتی با خبر شد که آن فیلسوف عالیقدر که زمانی چنان مشهور . بر زخم قلبش نهاده شد سیاسی گادوین مرهمی

اي حاکی از کمال ستایش و  برد، در نامه بود اینک با تنگدستی دست به گریبان است و از گمنامی و بیکسی رنج می

  :احترام خود نسبت به وي چنین نوشت

متأسف بودم از اینکه شکوه و افتخار حضورتان از . ف ثبت کرده بودممردگان نامدار و شری من نام شما را در سیاهۀ

کنید و باقی هستید و من در این باور  شما هنوز زندگی می. ولی چنین نیست. زمین ما محوگشته است  صفحۀ

من خود به تازگی پا به . اید که براي رفاه بشریت طرحی نو بیفکنید خویش راسخ هستم که شما در این اندیشه

ام، ولی احساسات و نحوة تعقل و استداللم با آنچه مربوط به شما بوده است مطابقت  حنۀ عملیات آدمیان نهادهص

وقتی به  …. من جوانم اما براي تحقق بخشیدن آرمانهاي فلسفه و حقیقت سراپاي وجودم بیقرار است …. دارد

خود را با چنان وضعی به شما معرفی کنم که  توانم اطمینان دارم می. لندن بیایم به جستجوي شما برخواهم خاست

  …. شایستگی برخورداري از افتخار دوستی شما را داشته باشم

  .خداحافظ، با کمال اشتیاق در انتظار دریافت پاسخ شما هستم

 1812دیگري که در ماه مارس   توانیم مضمون آن را براساس نامۀ پاسخ گادوین به این نامه مفقود شده است ولی می

یابم که این  توانم منش و سیرت شما را بکاوم، در می تا آنجا که هنوز می«: وسط گادوین نگاشته شده است دریابیمت

دارد که البته عاري از نقایص و  اي از صفات مطبوع و مقبول را عرضه می العاده فوق  منش و سیرت مجموعۀ

سرچشمه گرفته است که شما هنوز بسیار جوان این کمبودها همیشه از این منبع . کمبودهاي چشمگیر نیز نیست

آنگاه به شلی اندرز » .کافی آگاهی ندارید که چه اندازه جوانید  هستید و اینکه در برخی از جهات اساسی به اندازة

ندهد و هرگاه هم چیزي  درنگ به چاپ نرساند و انتشار داده است که حاصل هرگونه فوران روح و ذهن خود را بی

اثري انتشار دهد و پاي آن امضا (زندگی آدمی که چنین کاري کند «. نامش را در پاي آن نگذارد منتشر سازد،

شلی خود تا آن زمان در این مورد پرهیز و امساك نشان داده بود، از  ».مستلزم یک رشته افکار خواهد بود) بگذارد

کۀ مب را همچنان نزد خویش نگاه داشته چاپ شده یعنی مل  هایی از نخستین منظومۀ اي یا نسخه جمله اینکه نسخه
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نگارش آن دستخوش طبع جوانی و گویم که در موقع  و به جرأت می –ام  این اثر را در هجدهسالگی نوشته«. بود

هنوز سخت تحت تأثیر  1810در سال » .نگارش این اثر به قصد انتشار نبوده است …ولی  –ام  عاري از اعتدال بوده

و از اثر ولنه به » ننگ را برافکنید«: بود و در آغاز آن منظومه شعار خشم آلود ولتر را نوشته بود المعارف  اصحاب دایرة

هاي فراوانی در آثار  انتشار یافته بود اندیشه 1791انقالبهاي امپراطوریها که در سال   یا تفکراتی دربارةها  نام خرابه

  .خویش به عاریت گرفته بود

شود، دوشیزه یا نثه به خواب رفته است، و در عالم رؤیا ملکه مب که به جلوة پریان  می ملکه مب آغاز  وقتی منظومۀ

خواهد که به تفکر  برد، و از او می شود، او را با خود به میان ستارگان می آید، بر وي ظاهر می است از آسمان فرود می

یک ردیف   :گستراند کره زمین را در برابرش میانداز وسیعی از گذشته و حال و آیندة  و تأمل بپردازد؛ و، آنگاه، چشم

آنگاه جهشی  …، یهودیه، یونان، روم)تدمر(مصر، پالمورا : گذرند امپراطوریهاي گذشته از برابر چشمان دخترك می

به وضوح معلوم (سازد  ر چشمان دخترك مجسم میملکه مب پادشاهی را در براب. رسند زنند و به زمان حال می می

ترین امیال خویش گرفتار  دربند پست«که ) معاصر خود بوده است  السطلنۀ است که شاعر قصدش نشان دادن نایب

برند در آن حال که  رود که چرا یکی از آن بدبختانی که از گرسنگی رنج می ملکه مب در حیرت فرو می» .است

در اینجاست که آن نظر » دارد تا او را از تخت به زیر آورد دستی برنمی«تنور شکم است  شاهزاده سرگرم تافتن

  :دهد مشهور خود را سر می

  .برد دهد و نه فرمان می که روحی سرشار از فضیلت داشته باشد، نه فرمان میآدمی 

  .زدسا بر هرچه دست یابد، آنرا آلوده می گیر و نابود کننده، بیماریی همه قدرت، نظیر

موجب فراهم   هماهنگی و خوشبختی جماعتی کثیر از مردمان،«: ملکه مب، از سوداگري و ادم سمیت نیز بیزار است

در اینجا، ملکه مب » .شود چیزها، حتی عشق، به معرض فروش گذارده می  همۀ» «.شود آوردن ثروت و غناي ملل می

شود؛ ملکه  سازد؛ این منظره موجب هراس یانثه می می سوزانده شدن یک مرد ملحد را در برابر چشمان یانثه مجسم

در این موقع اخشوروش، یهودي » .خدایی در کار نیست«بخشد که   سازد و تسلی می با بیان این نکته او را آرام می

آید و خداي سفر پیدایش را به خاطر تنبیه کردن بیلیونها مرد و زن و کودك در طول هزاران   سرگردان، به درون می

رود بایرن با خواندن  احتمال می. (دهد  معنی یک زن، مورد سرزنش قرار می سال، آن هم به خاطر گناه نامفهوم و بی

ملکه مب را که به   اي از منظومۀ این اثر، براي نگارش اثر خویش به نام قابیل الهام گرفته باشد زیرا که شلی نسخه

ملکه مب از آینده تصویري گلگون و امیدبخش   سرانجام،.) طور خصوصی چاپ شده بود براي بایرن فرستاده بود

نهد؛ زندانهایی که تهی مانده و دیگر به وجودشان نیازي  عشق که دیگر قانون بر آن قیدوبندي نمی: کند ترسیم می

که آنگاه مل. شود نیست؛ روسپیگري از صفحۀ روزگار رخت بربسته؛ و مرگ نیز بدون رنج و درد براي آدمیان میسر می

دهد به زمین باز گردد؛ عقیدة عشق و محبت فراگیر و عالمگیر را موعظه کند و به گوش  مب به یانثه دستور می

. شود یانثه از خواب بیدار می. ناپذیر و قاطع داشته باشد همگان برساند؛ و به پیروزي نهایی محبت، ایمانی خلل

نوجوانی است و گاهی سبک سرایش آن   حاصل اندیشۀ اي است بسیار مستحکم و منسجم؛ و، با وجود آنکه منظومه

  وقتی منظومۀ. است  کند، به هر حال اثري جالب توجه از فکریک نوجوان هجدهساله گویی پیدا می حالتی با گزافه

بدون رضایت شاعر، انتشار یافت، رادیکالهاي انگلستان آن را به عنوان شکوة دل و رؤیاي   ،1821ملکه مب در سال 

ظرف بیست سال، این منظومه چهارده بار توسط مؤسسات انتشاراتی، که به طور غیرقانونی به کار . ستودندخویش 

.دادند، به چاپ رسید خود ادامه می

در ایرلند، با بیطرفی و بینظري شهامت آمیزي به خاطر ) 1812در ماههاي فوریه و مارس (شلی در دورة اقامت 

در آنجا درحالی که . کارگر کوشید؛ سپس، همراه هریت، به ویلز بازگشت  و طبقۀتحقق بخشیدن به اهداف کاتولیکها 
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آوري اعانه به نفع  از مشاهدة فقر و بینوایی مردم دستخوش غم و افسردگی شده بودند به لندن رفتند تا براي جمع

یم خویش را نسبت به شلی از این فرصت استفاده کرد تا مراتب احترام و تکر. درماندگان ویلز دست به کار شوند

گادوین ابراز دارد و گادوین از دیدار شلی چنان شاد و مسرور شد که از آن پس دو خانواده، بارها میزبانی یکدیگر را 

پس از آنکه شلی و هریت سفرهاي کوتاه دیگري به ایرلند و ویلز کردند، در لندن رحل اقامت . دار شدند  عهده

شلی و هریت به خاطر آنکه از مشروعیت پسر یا وارثی که احتماالً پیدا  1814ارس م 24در آنجا در تاریخ . افکندند

کردند اطمینان یا بند از نو با یکدیگر عقد ازدواج بستند، ولی این بار مراسم ازدواج در حضور کشیش کلیساي  می

طعه شعري، میثاق اندکی قبل از آن زمان، در روز جشن تولد هریت، شلی ضمن ق. رسمی انگلستان به عمل آمد

  :وفاداري خود را با وي تجدید کرده بود

  هاي فناشدنی را از هم بگسلد، رشته بگذار مرگ همۀ ! هریت

  …!هاي پیوند ما فناناپذیر خواهد بود اما رشته

  ثبات و شکیبایی خلل ناپذیر،! تقوي و عشق

  !آزادي، اخالص، و پا کدامنی

  .سازد چنان زندگیی روح مرا وقف تو می

VII – 1816- 1812شلی، : دومین گریز با دلداري دیگر

اش  رسد که شلی در سراسر عمر هرگز دربند این نبوده است که براي گذران زندگی خود و خانواده چنین به نظر می

شاید اوهم با این نظر وردزورث موافق بود که یک شاعر مؤمن و صدیق باید از رنجها و . در آمدي تحصیل کند

شلی بین تبلیغاتی که دربارة . ممکن است جوهر شعر را درخون وي بخشکاند برکنار نگاه داشته شود نگرانیهایی که

انداخت و کوششهاي خود در جهت به چنگ آوردن سهم خویش  حقوق مساوي در یک حکومت جمهوري به راه می

اي که از  ه بر مقرري سالیانهعالو. یافت از ثروت پدر بزرگش که به پدرش به میراث رسیده بود، هیچگونه تضادي نمی

 بود،رسید، از طریق گرفتن وامهایی که وصول آنها براي طلبکار منوط به مرگ دیگران  جانب پدر به دستش می

اي   لیره از محل ارثیه 2,000در مقابل سند تعهد واگذاري  1813بدین ترتیب بود که در سال . افزود بردرآمدش می

  .لیرة نقد دریافت کرد 600که انتظار داشت به دستش برسد، مبلغ 

آمد، به وام دادن به او تشویق  شاید آن وامدهندگان از دیدار اندام نحیف و مرضی که هرچند صباح به سراغ شلی می

ساخت و   لی را چنان حساس میاعصاب ش«بنابر گفتۀ همسر دوم شلی، دردي دائمی در سمت چپ بدن . شدند می

زندگی بانگرش فردي که داراي احساسات آمیخته با سالمتی بود،   داد که نگرش او را دربارة تحت فشار شدید قرار می

ولی در همان حال از تند  رفتار و طرز برخوردش کامالً مالیم و مطبوع و آمیخته با شکیبایی بود،. ساخت متفاوت می

برد و قدرت تحمل و بردباریش در برابر آن فشارها و رنجها  شاید هم از هیجان زیاد رنج میمزاجی و بیحوصلگی و 

پنداشت که باروي آوري به یک رژیم گیاهخواري خواهد توانست  شلی می ».نمود تقریباً در حد نهایی و گسیختگی می

  افت و آن تجربیات مورد توصیۀدر این امید خویش مایۀ تقویتی ی. آالم و رنجهاي خویش را تخفیف و تسکین دهد

، شلی و هریت 1812در سال. اي تحت عنوان بازگشت به طبیعت یا دفاع از رژیم گیاهخواري بود جان نیوتن در رساله

نظام «آنچه هریت از آن به   ، شلی دربارة1813در سال . گیاهخواران ثابت قدم در آمده بودند  هر دو در زمرة

ملکه مب نگاشت، خطاب   منظومۀ  مند شده بود که در یادداشتهایی که بردیباچۀ کرد چنان عالقه یاد می »فیثاغورسی

  :به همۀ مردم از هر رنگ و نژاد و ملت قسمتهایی را گنجانیده و ضمن آن خواستار شد

آنان که خوشبختی و حقیقت را دوست   است، من از همۀ سوگند به آنچه در امید ما براي بنی نوع بشر مقدس

! کنم به شیوة گیاهخواري توجهی مبذول دارند و آن را از سر حوصله مورد آزمایش قرار دهند دارند درخواست می می
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گونه بیماري، چه جسمی و چه روحی، نیست که با توسل به شیوة گیاهخواري و نوشیدن آب پاك به طور  هیچ …

ضعف و سستی . در هر مورد که آزمایش شده نتیجه مثبت بوده است –لم تسکین و تخفیف نیافته باشد یقین و مس

.بخشد شود، و بیماري جاي خود را به تندرستی می رومندي میبتدریج بدل به نی

زیانبار هاي شیطانی و  انتشار داد ریشۀ انگیزه 1813اي به نام در دفاع از پرهیز طبیعی که به سال  شلی در رساله

آدمی و اغلب جنگها را مربوط به گوشتخواري انسان دانست و از خوانندگانش درخواست کرد از سوداگري و صنعت 

  :باز گردند و به کشاورزي روي آورند

اگر ما یک نظام طبیعی تغذیه براي خود فراهم آوریم نیازي به آوردن ادویه از هند یا شراب از پرتغال و اسپانیا و 

روح ملت که باید رهبري این اصالح بزرگ را برعهده گیرد، به طور نامحسوس و  …. ادیرا نخواهیم داشتفرانسه و م

عیوب، ناهنجاریها و پلیدیهاي همراه آن بتدریج رو به زوال  سوداگري با همۀ. ورزي روي خواهد آوردآهسته به کشا

  . تر خواهد شد آداب و رسوم لطیفتر و آبرومندانه هاي طبیعیتر، موجب پدید آوردن خواهد گذارد و آنگاه عادات و شیوه

آن همان روي آوري شلی به گیاهخواري بود، سرانجام منجر به   یک رشته عجیب و نامنتظر از حوادث، که سرچشمۀ

شلی به خاطر تحسینی که در دل خویش نسبت به جان نیوتن احساس . برهم خوردن ازدواج نخستین وي شد

گیاهخواران و طرفداران   این زن در زمرة. دار میسیزجان بوینتن خواهر زن جان نیوتن افتادکرد، سروکارش به دی می

مطالب جالب   توانست به دو زبان دربارة جمهوري بود و با وجود موهاي سفیدش، هنوز از جذابیتی نصیب داشت و می

شلی او را یانثه نامید و تابستان ، هریت دختر ملوسی به دنیا آورد و 1813در ماه ژوئن . و شنیدنی صحبت بدارد

همان سال به اتفاق همسر و دختر نوزاد و الیزا خواهر زنش به برکنل که محل زیبایی در پنجاه کیلومتري لندن بود 

اي از مهاجران سیاسی فرانسوي  اي گرفت و به دور خود عده اندکی پس از آن میسیز بوینتن نیز در آنجا خانه. رفتند

از . آمد نظریات این عده دربارة حکومت و پرهیز غذایی، شلی را بسیار خوش می. گلیسی را گرد آوردو رادیکالهاي ان

شتافت تا  میسیز بوینتن می  کرد و به خانۀ اي هریت و یانثه را به امید الیزا رها می  آن پس، روز به روز به وضع فزاینده

  .اش برخوردار شود از محضر وي، دوستانش و دختر شوهر کرده

کرد که در  ظاهراً شلی چنین احساس می. هاي ناسازگاري افتاده بود بر روابط وي با همسرش، از چندین لحاظ سایه

هریت به صورت روزافزونی مجذوب فرزندش، و سرگرم : رشد فکري همسرش نوعی کندي و توقف حاصل شده است

ولی در همان حال،   داد، تنایی نشان میاع شد و نسبت به سیاست بیعالقگی و بی نگهداري و مراقبت از وي می

اي به  شاید تا اندازه. هاي فاخر پیدا کرده بود اي چشمگیر به برخورداري از رفاه و خوشیهاي زندگی و جامه عالقه

حساس و بحرانی از   در چنین مرحلۀ. گرانقیمت فراهم آورده بود  خاطر ارضاء خواست هریت بود که شلی یک درشکۀ

اي از پدرش دریافت کرد مبنی بر اینکه اگر دست از عقیده  شلی نامه 1813مه  26مالی، در تاریخ  زندگی عاطفی و

انکار خدا برندارد و از این بابت از رییس کالج پیشین خود در دانشگاه آکسفرد پوزشخواهی نکند، نه تنها او را از ارث 

شلی که به امید فرارسیدن سن . خواهد کردمحروم خواهد ساخت بلکه هرگونه کمک مالی و مقرري را نیز قطع 

داد، قرض  هنگفتی را می  و بلوغی که قانوناً به او فرصت برخورداري از ارثیۀ) 1813وات  4(بیست و یک سالگی 

عمر و آیندة خود را در   فراوانی به بار آورده بود، اینک با آن وضع ناگوار و نامنتظر که برایش پیش آمده بود، همۀ

هریت و الیزا از شنیدن تصمیم پدر شلی دستخوش وحشت و اضطراب شدند و برایشان . یافت کارانش میوثیقۀ طبل

این سؤال پیش آمد که آیا بهتر نیست شلی تن به قبول دستور پدرش بدهد؛ در مراسم عشاي ربانی شرکت جوید؛ و 

د عملی سازد؟ شلی از قبول دستور پدر سفر به پاریس را که از چندي قبل طرح آن را ریخته بودن  با آن کار برنامۀ

. نشینی آنان ادامه داد استنکاف ورزید، و همچنان به معاشرت با میسیز بوینتن و دوستانش و شرکت در مجالس شب

در همین موقع ویلیام گادوین براي او پیغامی فرستاد که طلبکارانش درصدد توقیف او هستند و به طور ضمنی به 
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، هریت به 1814در ماه ژوئن . کمکی که از او برسد استقبال خواهد کرد و ممنون خواهد شد شلی فهماند از هرگونه

. اتفاق دخترش به شهر باث رفت و ظاهراً انتظارش این بود که شوهرش نیز بزودي در آن شهر به وي خواهد پیوست

لیت ستریت اجاره کرد، کوشید تا اما شلی به جاي رفتن به نزد همسر و فرزند، به لندن شتافت، در آنجا اطاقی در ف

آوري کند، و تقریباً هر روز غذایش را در خانۀ آن فیلسوف که در  براي کمک به ویلیام گادوین اعاناتی جمع

.کرد و در همین خانه بود که با مري گادوین دیدار کرد و آشنا شد اسکینرستریت واقع بود صرف می

مان مري وولستنکرافت، مدافع سرسخت و با استعداد ولی شور بخت مري، دختري بود که هفده سال قبل مادرش، ه

  جوانی و شادابی این دختر، ذهن هوشیار و وقادش، چهرة. حقوق زنان جانش را برسر زادن او از دست داده بود

نمود که شاعر بتواند در  اینها بیش از آن می  رنگپریده و فکورش، احساس تحسین آشکارش نسبت به شلی، همۀ

بار دیگر در مغز و روح شلی، . تفاوت باقی بماند، آن هم شاعري که هنوز بیست و یکسال بیشتر نداشت ابرش بیبر

مطالب زیادي دربارة مري وولستنکرافت و کتاب با ارزش وي شنیده بود . احساس ترحم با میل و آرزو درهم آمیخت

سلطۀ یک نامادري خشن و بیمهر قرار داشت و غالباً  یافت که چون در زیر و حاال، در برابر خود، دختر آن زن را می

دختري که  –کرد که در وجود مري  نشست، شلی چنین احساس می ساعتها به تنهایی در کنار آرامگاه مادر می

هنوز . ذهن و روحی عالیتر و ظریفتر از هریت وجود دارد –میراثی دوگانه از حساسیت و روشنفکري با خود داشت 

ستین دیدارش با مري سپري نگشته بود که شلی خود را اسیر چنان شوریدگی و تعلق خاطري نسبت یک هفته از نخ

در روز ششم ژوئیه شلی به نزد گادوین رفت و رسماً . دید که تا آن زمان هرگز چنین احساس نکرده بود میبه وي 

از هرزگی و «عملی ناشی  فیلسوف حیرتزده، آن تقاضاي شلی را به عنوان. دخترش را از او خواستگاري کرد

اش پا نگذارد و مري را تحت مراقبت و نظارت نامادریش  مورد نکوهش قرار داد، به او امر کرد دیگر به خانه» هوسرانی

.قرار داد

اندکی پس از آن روز، تامس الوپیکاك، شاعر را در حال هذیانگویی در اطاقش در فلیت ستریت یافت و وضع او را 

دیدم برابري  تواند با آنچه در برابر خویش می ام نمی آنچه تاکنون در داستانها و در تاریخ خوانده«چنین توصیف کرد 

آنچه دیدم . برد موجودي دستخوش یک عشق شدید و ناگهانی و مقاومت ناپذیر، که در چنگال آن رنج می. کند 

چشمانش چون دو کاسۀ  …. سانیده بودمموقعی بود که بنا به تقاضاي وي از روستا خود را به لندن و به کنار او ر

د یک شیشه لودانوم برداشت و به وقتی چشمش به من افتا. نمود و لباس و سر و زلفش درهم ژولیده بود خون می

موانع باز ترتیبی داد تا بتواند مري را در کنار   اما شلی با وجود همۀ ».›دیگر از این معجون جدا نخواهد شد‹من گفت 

وقتی به مري گفت که هریت نسبت به او بیوفایی در پیش گرفته و با مردي به نام رایان روابطی . دگور مادرش ببین

براي مدتی نیز تعلق فرزندي را که در آن . برقرار کرده است، ظاهراً مقاومت مري را در برابر خود کاهش داده بود

.) ادعا کرد که آن بچه متعلق به خود اوستالبته بعداً . (کرد زمان، هریت در رحم داشت نسبت به خویش انکار می

هریت آن اتهام شوهرش را مردود شناخت و دوستان شلی از جمله پیکاك، هاگ، ترالونی و ناشر آثارش به نام هوکم 

  .گادوین نیز بعداً آن اتهام را مردود شمرد. از هریت پشتیبانی کردند

آمد  1814ژوئیه  14هریت در . از او خواست به لندن بیاید اي نوشت و نامه) که هنوز در شهر باث بود(شلی به هریت 

از هریت تمنا کرد با . شلی او را در آن خانه مالقات کرد و دریافت که بسختی بیمار است. پدرش رفت  و به خانۀ

اي حاکی  وقتی شلی به اطاق خویش در فلیت ستریت بازگشت، نامه. جدایی از وي موافقت کند ولی هریت نپذیرفت

   :اي را عرضه داشت بیقراري و ناآرامی خاطر براي همسرش نوشت و به خیال خود یک نوع موافقت و مصاحبه از

دانم فردا باز ترا در  ام و ضمن اینکه می با آنکه از دیدار و گفتگوي امروزمان به کلی فرسوده شده دوست بسیار عزیزم

  .ن نامه خودداري کنمتوانم از نوشتن ای خواهم دید، با وجود این نمی 12ساعت 
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  …. ام اي، آرامتر و دلشادتر گشته از اطمینانهایی که امروز به من داده

محبتها و الطافی که از   در میان همۀ. کنم هریت بسیار عزیزم، به خاطر همین، از صمیم قلب از تو سپاسگزاري می

از نگریستن بر روشنایی . بزرگترین باشدشاید این  –و هنوز هم امیدوارم نصیبم گردد  –جانب تو نصیبم گشته است 

من به امید تشفی و دلداري . نگریستم ف میروز بیزار بودم و بروجود خودم با نفرت و کراهتی عمیق و غیرقابل توصی

  .ام کردم و در این میان دستخوش فریب نشده و خوشبختیی که از جانب تو نصیبم شود زندگی می

که تعلق خاطر و دلبستگی من به تو ) گویم ا باور کنی زیرا از روي صمیمت میخواهش دارم سخنم ر(کنم  تکرار می

عالقه و ارتباطم با تو حتی مستحکمتر شده و   به نظر خودم رشتۀ  :دستخوش هیچ گونه کاهش و ضعفی نشده است

. سها قرار نداردعمق و استواري بیشتري یافته است، و این ارتباط و دلبستگی دیگر در معرض نوسانات، تخیالت و هو

هاي گذرا نبوده است، اساس آن بر دوستی استوار بوده و بر همین  ارتباط ما با یکدیگر صرفاً براساس شهوت و انگیزه

از این بابت، بر من سرزنشی وارد نیست که تو هرگز قلب مرا سرشار از . اساس، روز به روز وسعت و قوام یافته است

 …. اي حد نساخته شور و هیجانی بی

آیا من براي تو بیشتر از یک دوست نخواهم بود؟ اوه، البته که خیلی بیشتر، بیشتر از برادرت و پدر فرزندت، فرزندي 

  …. که براي ما هر دو چنین عزیز است

  .اگر میل داري قبل از آنکه باز تو را ببینم از بانک پولی دریافت داري، هو کم دسته چک را در اختیارت خواهد گذارد

  .من باید به خاطر توهم که باشد او را دوست داشته باشم. افظ، فرزند نوزاد ملوس مرا با خود بیاورخداح

خطاب به  1814نوامبر  20اي به تاریخ  هریت در نامه شلی. بی.پی. مند به تو خواهم بود همیشه دوستدار و عالقه

  :دهد اي از رابطۀ خود با شلی را چنین شرح می دوستش، کثرین نیوجنت، شمه

و را با صحبت کردن دربارة مادرش، قوة تخیل و تصور ا …. مري مصمم بود او را اغوا کند و از راه به در برد …

رفت تا سرانجام روزي به شلی گفت که از عشق او بیچاره  افروخت، و هر روز همراه او بر سرگور مادرش می برمی

همگی با هم زندگی کنیم؟ من به عنوان خواهر و هریت به توانیم  چرا نمی) ظاهراً مري پرسیده بود( …گشته است

ین کاري را ممکن تلقی کرد و به دنبال من که در آن موقع عنوان همسرت با تو باشیم؟ شلی آنقدر دیوانه بود که چن

چه توانی تصورش را بکنی وقتی به لندن رسیدم و از ارتباط شوهرم با مري با خبر گشتم  تو می. درباث بودم فرستاد

حال،  …. شلی از من تقاضا کرد در لندن بمانم. بیچاره شده بودم. مدت پانزده روز بیمار و بستري بودم. حالی شدم

ماه آینده موقع زایمان من . دوست عزیز، من در انتظار هستم تا فرزند دیگري به این دنیاي پر از ادبارو بدبختی بیاورم

  .داست در حالی که شوهرم در کنارم نخواهد بو

این رویداد به دست   براي جان تیلر، اطالعات بیشتري دربارة 1814اوت  27اي به تاریخ  گادوین در نامه هریت شلی

  :دهد می

شد؛  اي یافت می نهایت اعتماد را داشتم؛ به نظرم در وجودش احساسات بسیار نجیبانه) شلی(من نسبت به این جوان 

ژوئن، شلی همراه  26روز یکشنبه  …. رش به خوبی و خوشی سرکرده بوددار بود و سه سالی با همس  مردي خانواده

رسد که در آنجا این اندیشۀ ناپاك و دور از  به نظر می …. ري رفتندمري و خواهرش جین کلرمنت به سرمزار مادر م

ش را معصومیت براي از راه به در بردن مري، در سر شلی خطور کرد تا نسبت به من مرتکب خیانت شود و همسر

گذشت با من  شلی مرتکب این دیوانگی شد که آنچه را در خاطرش می …روز چهارشنبه ششم ژوئیه،  …. رها سازد

  …با لحنی دوستانه او را مورد عتاب و سرزنش قرار دادم، . در میان بگذارد و رضایت مرا در ازدواج با مري طلب کند



٧٢۴٣

ولی بعد معلوم  …. ت از آن عشق آمیخته با هرزگی برداردلحن عتاب آلودم چنان مؤثر افتاد که شلی قول داد دس

من گریختند و صبح روز   ئیه، مري و خواهرش جین از خانۀژو 27در شب . شد که آنها هر دو، مرا فریب داده بودند

.اند اي یافتم که در آن برایم شرح داده بودند دست به چه کاري زده بعد نامه

نام اصلیش را کالرا . او دختر همسر دوم ویلیام گادوین و از شوهر قبلش بود. ودجین کلرمنت تنها ناخواهري مري ب

و همین نام بتدریج بدل به کالره و  داد فقط کالرا نامیده شود،  مري جین گذاشته بودند ولی خودش ترجیح می

نمود  کامالً واضح میبه دنیا آمده بود و در این موقع شانزده سال داشت و  1798آوریل  27کلر در . سپس کلر گشت

دست، حساس و مغرور بود و از اینکه تحت نفوذ و  دختري با استعداد، گشاده. شوهر را دارد  که آمادگی رفتن به خانۀ

ناپدریش نیز بیش از آن در زیر بار ناراحتیهاي . کشید برد و درد می سلطۀ مادري مشوش و تندمزاج باشد رنج می

بنابراین از شلی و مري تمنا کرد . که بتواند دستی از مهر و تفقد بر سر وي بکشد زندگی و بدهکاریهایش خمیده بود

آن سه نفر از لندن به سوي دورر حرکت  1814ژوئیۀ  28آنان نیز چنین کردند ودر تاریخ . او را نیز با خودشان ببرند

  .کردند و از آنجا عازم پاریس شدند

در آنجا شلی متوجه شد که نه پیغامی برایش گذارده شده و . رسیدنددر بیستم اوت مسافران ما به لوسرن در سویس 

با اندوه و ناراحتی به همراهانش گفت . لیره داشت 28در آن موقع در کیفش فقط . نه پولی از لندن رسیده است

شمال با کالسکه و کشتی با شتاب به سوي . ناگزیر است به لندن باز گردد تا به امور مالی خود سروصورتی ببخشد

کوشید که خود را از  از آن پس تا بیست ماه شلی می. بار دیگر در لندن بودند 1814سپتامبر  13بازگشتند و در 

زندگی خود، مري، کلر و ویلیام گادوین را   چشم طلبکاران پنهان نگهدارد و قرض بیشتري باال بیاورد تا بتواند هزینۀ

در این . پذیرفت هاي نقدي او را با امتنان می ورزید ولی حواله متناع میگادوین گرچه هنوز از دیدار شلی ا. تأمین کند

مري هم نخستین کودکش را زایید و بر او نام ویلیام . اثنا، هریت فرزند دوم خویش را به دنیا آورد و او را چارلز نامید

که در آن زمان سرتیموثی سرانجام پدربزرگ شاعر درگذشت و براي پدر شلی، . کلر هم به بستر بایرن خزید. نهاد

شد؛  شلی تنها وارث قانونی پدرش محسوب می. لیره به میراث نهاد 80,000شد، امالکی به ارزش   شلی نامیده می

شلی به پدرش پیشنهاد کرد در برابر یک مقرري سالیانه به میزان . گرچه پدر این نکته را به رسمیت قبول نداشت

پدر با این پیشنهاد . رسید، صرف نظر کند خود بر آنچه به عنوان میراث به وي می لیره تا پایان عمر، از حقوق 1,000

، شلی، مري، ویلیام 1816در چهارم ماه مه . لیره از آن مقرري را براي هریت منظور داشت 200موافقت کرد و شلی 

گرد و غبار انگلستان را از پاهاي «بایرن نیز   نه روز قبل از آن،. و کلر بار دیگر عازم دورر شدند تا به فرانسه بروند

  ».خویش زدوده بود

VIII – 1816بایرن و شلی، : تعطیالت در سویس

اي مستقل از یکدیگر، سویس را به عنوان پناهگاه خویش برگزیده بودند و ژنو را به عنوان پایگاه  هر دو شاعر، به شیوه

دند و در ناحیۀ سشرون واقع در حومۀ شهر براي مه به ژنو رسی 15شلی و همراهانش روز . و مرکز عملیات خویش

بایرن و مالزمانش در اوستاند بر کالسکۀ مجللی که به دستور بایرن ساخته و آماده شده . خود مأوایی در نظر گرفتند

شد  اي ساخته شده بود که ناپلئون بر آن سوار می لیره و به الگوي کالسکه 500این کالسکه به بهاي . بود، سوار شدند

در این . ژماپ نزدیک واترلو به عنوان غنیمت جنگی نصیب سپاهیان فاتح جنگ واترلو شد  و سرانجام در ناحیۀ

گونه تسهیالت براي غذا خوردن در آن فراهم آورده  اي تعبیه شده بود و همه کالسکۀ مجهز، تختخواب و کتابخانه

ن رخ داده بود دیدار به عمل آورد و آثار باقیمانده از آن اي که جنگ در آ بایرن وقتی به واترلو رسید، از منطقه. بودند

سوم   را که به خصوص در قطعۀ 28تا  21نبرد مشهور را تماشا کرد، و احتماالً همان شب در بروکسل بندهاي 

  .زیارت چایلد هرلد جاودانه مانده است، سرود  منظومۀ
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ود یک کیلومترو نیم تا مرکز ژنو فاصله داشت فرود آنگلتر که حد/ مه بایرن و همراهانش به هتل د 25غروب روز 

الزم بود که در دفتر مشخصات مهمانان هتل، سن خود را قید کند و بایرن در ستون مربوط به این پرسش . آمدند

کلر کلرمنت که با نهایت اشتیاق در جستجوي واردشدگان به هتل آمده بود وقتی آن عدد را . را نگاشت» 100«عدد 

. افت، یادداشتی براي بایرن فرستاد که در آن بر سن وي دلسوزي کرده و تقاضاي دیدارش را نیز افزوده بوددر دفتر ی

این . اي کنار دریاچۀ ژنو که کشتی در آن لنگر انداخته بود آمد مه به سراغ شلی، مري و کلر در نقطه 27بایرن، روز 

مب را خوانده و هنر شاعري شلی را ستوده بود ولی به  ملکۀ  بایرن منظومۀ. نخستین دیدار دو شاعر در سویس بود

به نظر بایرن، براي جوانی بیست و چهار ساله . اي مؤدبانه دربارة دیدگاههاي سیاسی او سکوت اختیار کرده بود شیوه

ر سر رود آن دو ب نظیر شلی هنوز خیلی زود بود که بتواند به فضیلتها و مزایاي اشرافیت پی ببرد، گرچه احتمال می

شلی تا زمانی که زنده . این نکته با هم به توافق رسیده بودند که اگر مال و منالی به میراث نصیب شود موهبتی است

  .شمرد بود بایرن را از نظر هنر شاعري برتر از خود می

ژنو   وبی دریاچۀجن  این محل در کرانۀ. اي در مونتالگر واقع در سه کیلومتري ژنو اجاره کرد در چهارم ژوئن، شلی خانه

روي با خانۀ شلی فاصله  را که ده دقیقه پیاده» ویال دیوداتی«در هفتم ژوئن، بایرن نیز ویالیی موسوم به . واقع بود

آنگاه هردو مشترکاً یک قایق شراعی کرایه کردند و از آن پس افراد هر دو خانواده غالباً با هم بر آن . داشت اجاره کرد

آمدند و به بحث و گفتگو سرگرم  پرداختند و یا شب در ویال دیوداتی گرد می ریاچه میقایق به گردش بر روي د

همگی . ژوئن، بایرن پیشنهاد کرد که هریک از آنان داستانی مربوط به اشباح بنگارد 14در آنجا بود که، در . شدند می

در آن زمان نوزدهساله بود یکی  ولی مري که. کوشیدند و، جز مري، در پایان به عدم توانایی خویش معترف گشتند

این کتاب با . از مشهورترین رمانهاي هراس آور قرن نوزدهم را به نام فرانکشتاین یا پرومتئوس جدید به وجود آورد

داستان مورد بحث عالوه بر محسناتی که از نظر . انتشار یافت 1818اي که شلی بر آن نگاشته بود در سال  مقدمه

آیا علم : سازد اي اساسی دارد مطرح می ارد دو مسأله را نیز که هنوز از نظر بشر جنبهمضمون و شیوة نگارش د

تواند نیروها و امکانات خود را از شر آفرینی و همچنین از خبر  تواند موفق به آفرینش حیات شود؟ و آیا علم می می

هاي  مولی خودشان دور تا دور کرانهبایرن همچنین پیشنهاد کرد که او وشلی با قایق ساده و مع آفرینی باز دارد؟

ژاك روسوبه  –ژنو را بپیمایند و از نقاط تاریخی کنار دریاچه، به خصوص آن جاهایی که در رمان معروف ژان   دریاچۀ

در . شلی موافقت کرد، گرچه هنوز شناگري نیاموخته بود. نام ژولی یا هلوئیز جدید سرمدي گشته است، دیدار کنند

دو روز طول . آن دو در حالی که دو نفر قایقران نیز همراهشان بود، شراع بر کشیدند و به راه افتادندژوئن،  22تاریخ 

اي درنگ کردند که طبق مندرجات رمان روسو، یکی از  در آنجا در نقطه. رسیدند) در ساووا(به میري  کشید تا

وقتی بار . راً نام وي را برتخته سنگی نوشته بودپرو که از ژولی به دور افتاده بود ظاه –قهرمانان داستان به نام سن 

امواج خروشان دریاچه پیاپی از دماغۀ قایق . رو شدند روبه دیگر سفر خود را از سر گرفتند، دو شاعر با طوفانی ناگهانی

آن   بایرن بعدها صحنۀ. کرد ریخت و هر لحظه قایق را به واژگون شدن تهدید می آمد و به درون آن می باال می

ام را از تن به در آوردم، شلی را نیز وادار ساختم لباسهایش را در آورد و یکی  جامه«: آورد ها را چنین به یاد می لحظه

توانم جانش را نجات  اگر در آب بیفتیم می …کنم از پاروها را در دست گیرد و در همان حال به او گفتم تصور می

اي در پاسخ گفت که  العاده شلی با خونسردي فوق …. ي بیهوده نکندگیرم تقال دهم، مشروط بر آنکه وقتی او را می

شود پس بهتر است من سعی کنم فقط خودم را نجات دهم  داده میهیچ اطالعی ندارد چگونه جان یک غریق نجات 

در  دقایقی بعد، طوفان آرام گرفت، شاعران ».و سپس با اصرار از من خواست به خاطر او خود را دچار دردسر نسازم

اي که فرانسوا دو بونیوار به دست دوك  اي بر ساحل فرود آمدند، آرام گرفتند، صبح روز بعد از شیلون و قلعه نقطه

 –شلی در حالی که رمان ژان . وقتی به کالرن رسیدند. دیدار کردند) 1536- 1530(لوزان در آن زندانی شده بود 
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داشت و دو شاعر از زمینی که به عنوان جایگاه  ر بایرن گام برمیژاك روسو را به عنوان راهنما در دست داشت، در کنا

ژوئن در اوشی، بندرگاه واقع درجنوب لوزان و کنار  27در . کردند مقدس رمانتیسم فرانسه مشهور شده بود، دیدار

که باید مشهور زندانی شیلون را سرود و طرح بندهایی را   دریاچۀ ژنو، لنگر انداخته و همان شب، بایرن منظومۀ

  اي  زان از خانهشاعران در لو  ژوئن، 28در . گنجانید ترسیم کرد سرود و در چایلد هرلد می ژاك روسو می –دربارة ژان 

در اول . دیدار کردند که گیبن در آن اثر مشهور خویش را به نام انحطاط و سقوط امپراطوري روم پدید آورده بود

اي که از آن پس آمد، بایرن  ظرف دو هفته. مونتالگر و ویالدیوداتی بازگشتندهاي خود در  ژوئیه، مسافران ما به خانه

کرد؛ و در این مدت  سرود تحریر می سومین بخش منظومۀ زیارت چایلد هرلد را سرود و کلر کلرمنت آنچه را وي می

.گذارنید هاي زندگی خویش را در کنار بایرن می خوشترین لحظه

علنی وي نسبت به بایرن، چنان آتش   اظهار شوریدگی و عالقۀ. د شوربختی بیاوردسرنوشت کلر این بود که با خو

براساس آن . گویی سویسیها را برافروخت که موجب رنجش شدید شاعران، و همراهانشان شد پردازي و یاوه شایعه

ل و قواعد مورد احترام اي آمیخته با هرج و مرج و بدون رعایت اصو  شایعات و اراجیف، دو شاعر با دو خواهر به شیوه

تخیلشان را به کار انداخته بودند، بایرن و شلی را   بعضی از این اشخاص که قوة. زیستند و روابطی داشتند جامعه، می

کرد، چون  انگلیسی که در آن اوقات در سویس سفر می  انگاشتند و یک بانوي اشرافزادة به عنوان شیاطین مجسم می

گوییها بایرن را  شاید همین شایعات و یاوه. وستال در کوپه دید از فرط ناراحتی از پاي درآمدبایرن را در سالن مادام د

از شلی درخواست کرد نگذارد کلر بیش از آن به ویالدیوداتی . مصمم ساخت تا به روابط خویش با کلر پایان دهد

ازه داده شود یک بار دیگر به دیدار بایرن کلر که در آن زمان از بایرن سه ماهه حامله بود تمنا کرد به او اج. بیاید

  .برود ولی با آن تمنا موافقت نشد

روز اول . ژوئیه، شلی، مري و کلر را براي سفر کوتاهی به شامونی واقع در ایالت ساووا در خاك فرانسه برد 24در 

. ر کوهستان آلپ برسندیخهاي دایمی د  خود را عملی کنند ولی روز دوم موفق شدند به منطقۀ  نتوانستند برنامۀ

در دفتر بازدیدکنندگان از . شارتروز واقع در مونتانور دیدار کردند  گشتند از یک صومعۀ وقتی به سویس باز می

صومعه، شلی نام خود را نگاشت ولی چون از مندرجات زاهدمنشانۀ سایر بازدیدکنندگان پیش از خود در آن دفتر، 

من یک دوستدار بشریت، یک «: امضاي خویش به یونانی چند جمله نوشتدستخوش کسالت و مالل گشته بود زیر 

را از » ملحد»  وقتی اندکی بعد از آن تاریخ، بایرن نیز گذارش به آن صومعه افتاد، کلمۀ ».هستمدموکرات و یک ملحد 

عاقبت همین . ترسید مبادا آن نوشته در انگلستان علیه شلی به کار رود را میآنچه شلی در دفتر نوشته بود زدود زی

  . طور هم شد

زندانی   دستنویس منظومۀ  بایرن نسخۀ. اوت، شلی و مري و کلر سویس را به قصد انگلستان ترك گفتند 29در 

ن تسلیم جان ماري ناشر چایلدهرلد را به شلی سپرد تا در لند  شیلون و همچنین بخشهاي سوم و چهارم منظومۀ

مون »  و چکامۀ» ستایش زیبایی معنوي«خود شلی، که گرفتار مري و کلر بود، از این سفر فقط قطعۀ . آثارش کند

این چکامه مانند جویبارها و نهرهاي کوچک . را به سوغات آورد »ابیاتی که در درة شامونی سروده شده: بالن

شلی . ف به دریاي یخ، پیچان و خمان جریان دارد، درهم و برهم استکوهستانهاي مشر  اي که در دامنۀ یخزده

اي روشن و  تأثرات و احساسات خویش را چنان فراوان و متنوع یافت که قادر نبود براي بیان و تعبیر آنها شیوه

 –ن خدا هما  آساي یخ، بیان دارندة عظیم و غول  کرد که آن تودة اي تصور می  مستقیم پیش گیرد، و هرگاه لحظه

نگرد  داد که بر ستبرایی عظیم و پهناور و سرد می طبیعت وردزورث است، اندکی بعد برایش این احساس دست می

.ماند قضاوتهاي آدمی خاموش می  اي آمیخته با تحقیر و تکبر در برابر همۀ که به شیوه
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در » هایی به فناناپذیري اشاره«د، ولی نمایان هایی از نفوذ وردزورث را بر شلی، می ستایش زیبایی معنوي نیز نشانه

شود که  براي شلی این پرسش آمیخته با حیرت مطرح می. شود بازد و خاموش می هاي شلی بزودي رنگ می سروده

پروراند که آدمی با وسعت و  او این رؤیا را در سر می. چرا در کنار نور، ظلمت و پهلو به پهلوي شر، خیر وجود دارد

جمالشناسی خود و در طلب زیباییها در اندیشه و کردار و همچنین در پیکر و کالبد، ممکن  عمق بخشیدن به حس

  :است به رستگاري دست یابد

  عهد بستم که نیروهایم را پیشکش سازم

  …ام؟ آیا بر سر میثاقم نایستاده –به تو و به آنچه از آن تست 

  هرگز شادي جبین مرا روشن نساخت …

  د که تو آزاد خواهی ساختاین امید از دست هشته نش

  این جهان را از اسارت تاریکش،

  اي دلربایی و صفاي بیکران،  - که تو

  .ها نتواند بیان دارد کنی آنچه را که این واژه آیا بیان می

در پایان، کوششهاي وردزورث، بایرن و شلی براي یافتن یک دولت مشفق و نیک اندیش در طبیعت، در برابر بیطرفی 

وردزورث به دامان کلیساي انگلستان پناه برد، بایرن و شلی نیز به نومیدي . ش آن به شکست انجامیدآرام و خامو

  .تسلیم شدند

IX – 1818-1816بایرن، : تباهی در ونیز  

، هابهاوس از انگلستان به دیدار بایرن آمد و در دیدار از سراسر منطقۀ کوهستانهاي آلپ در 1816در سپتامبر سال 

در میالن مورد استقبال گرمی قرار . در ماه اکتبر از آلپ گذشتند و در ایتالیا فرود آمدند. مراه شدسویس با وي ه

انگلیس گرامی داشتند و از   گرفتند، ایتالیاییهاي تحصیلکرده و فاضل، مقدم بایرن را به عنوان واالترین شاعر زندة

بایرن لژي در اپراي . برلومباردیا سپاسگزاري کردندابراز بیزاري علنی وي نسبت به سلطه و فرمانروایی اتریشیها 

از «: ستندال که او را در آنجا دید با حالتی سرشار از شور و جذبه زبان به توصیفش گشود. اسکاالي میالن گرفت

حتی . ام تر از آن چشمان ندیده  هرگز در عمرم، چیزي زیباتر و خوش حالت …دیدن چشمانش از خود بیخود شدم

اندیشم که یک نقاش بزرگ باید به یک نابغه بدهد، سر موقر و باشکوه بایرن در برابر  قتی به حالتی میو  امروز،

آرام و با صفا که   اش را از یاد نخواهم برد؛ آن چهرة گاه آن حالت ملکوتی چهره من هیچ …. شود چشمانم نمودار می

هابهاوس او را برجاي گذاشت تا . به ونیز رسیدند 1816نوامبر  16شاعر و دوستش در » .تجسم نیرومندي و نبوغ بود

بایرن در یکی از خیابانهاي منشعب از میدان سان . اي بردارد و سپس به رم برود خود با شتاب از دیدنیهاي ونیز بهره

  با همۀ. اي پرداخت اش به نام ماریانا سگاتی براي خویش معشوقه مارکو مأوایی برگزید و از همسر صاحبخانه

  غنایی دون  ، منظومۀ1818مانفرد را به پایان برساند و در ماه سپتامبر   رمیهایش، فرصت آن را یافت تا منظومۀسرگ

ژوان را آغاز کند؛ در این اثر متعالی و برجسته، از وادي سر به جیب تفکر فرو بردنهاي دلتنگ کننده، رمانتیک و 

  .رسد آمیز و واقعپردازانه می ط و طیبتگذرد و به طنز و هجوي پرنشا آسایی می آمیخته با تن

بدیهی است مانفرد بار دیگر خود بایرن است که این بار به عنوان فردي بیزار از آدمیان و دستخوش افسردگی، در 

گناهانش   و در اندیشۀ» کند روحش گرفتار لعنتی شدید شده احساس می«مانفرد که . شود یک قصر گوتیک ظاهر می

خواند تا از کنامهاي خود در کوهستانهاي آلپ به درآیند و از آنان فقط یک لطف و  را فرامیفرورفته، جادوگران 

دهند فراموشی فقط با  جادوگران به مانفرد پاسخ می. اینکه به دست فراموشی سپرده شود: کند موهبت طلب می

افتد که در  مش به کاجی میکند و از آن بلندي چش یونگفراو صعود می  آنگاه مانفرد از قلۀ. شود مرگ حاصل می
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درختی از پاي   تنۀ« - بد یا وي در آن، نمادي از خویش می –کن شده است  صاعقه سرنگون و ریشه  ضربۀ  نتیجۀ

در آن لحظه » .شود اي نفرین شده که از دیدن آن احساس تباهی بر آدمی عارض می درآمده و فروافتاده برصخره

دارد؛ سپس  خود را تسلیم مرگ سازد، اما یک شکارچی او را از این کارباز می خواهد با جهیدن به درون پرتگاهی، می

. شود دارد، و از علت نومیدیش جویا می انگیز عرضه می کند، شرابی گرم و نشاط اي کوهستانی هدایت می او را به کلبه

توان آنها را به اعتراف  ه میدهد ک انگارد، با کلماتی به شکارچی پاسخ می مانفرد، که آن جام شراب را چون خون می

  :به زناي با خویشان نزدیک تعبیر کرد

  این مایع صافی و گرم! گویم این خونست من می

  .که در رگهاي پدرانم و خودمان جریان دارد

  زمانی که در دوران شباب بودیم و قلبمان را با خود داشتیم،

  کردیم؛ ورزیدیم، که نباید چنان می و به یکدیگر عشق می

  آید، جوشد و بر می خون ریخته شد، ولی هنوز میآن 

  .دارد سازد که مرا از بهشت به دور می و ابرهایی را رنگین می

:خورد آنگاه مانفرد به زندگی آزاد و سالم شکارچی غبطه و حسرت می

  سازد، با وجود این بیگناهی؛ امید با خطر تو را محتشم می  اي آنکه مقابلۀ

  پرورانی، با سرور و شعف و آنگاه دستیابی به یک گور آرام را در سر میبه یک سالخوردگی همراه 

  گلی بر چمن سبز نهاده شده باشد، که بر روي آن صلیب و تاج

  ؛ گورت بنگرند  و نوادگانت با محبت بر مزارت بیایند و بر کتیبۀ

  –نگرم  و آنگاه به درون خویش می  -بینم  من این چیزها را می

  .روح من مدتی است دستخوش آتش شده –ولی باکی ندارم 

آنگاه با توسل به دانشی که دارد ولی مجاز به . شود دهد و از او جدا می طالیی به شکارچی می  سپس مانفرد سکۀ

تمناي او از آستارته . بیند ممنوع خویش را میعشق   خواند و در وجود او چهرة را فرا می آستارتهاستفادة از آن نیست، 

یکی از تجلیات متعالی  - » !آستارته، محبوب من، با من سخن بگوي« -شود  براي بخشوده شدن، که چنین آغاز می

گالیور، محکوم به   در سفرنامۀ الگناجیانسرزمین   مانفرد، نظیر جنایتکاران عمدة. شور و احساس بایرنی است

طلبد که به  پندارد که این بزرگترین کیفر ممکن است؛ الجرم از آستارته با استغاثه می فناناپذیري شده چنین می

  :کند آستارته با خواهش او موافقت می. کمک نیروي مرموز و استعاري خویش، نعمت مرگ را به وي ارزانی دارد

او برخویشتن «کند،  یکی از جادوگران شهامت مانفرد را تحسین می» .پذیرد  حیات خاکی تو پایان میمانفرد، فردا «

» .آمد بود، روحی مهیب از کار در می سازد؛ اگر اویکی از ما می خویش می  اش را تابع ارادة مسلط است و شکنجه

راهب بزرگ دیر که شب بعد به جستجویش  مانفرد به. میلتن در بایرن اثر گذارده باشد  ممکن است شیطان منظومۀ

  :افزاید دهد که دیگر بسی دیر شده است و می رود تا او را به سوي مسیح بازگرداند، پاسخ می می

  هستند جماعتی

  شوند از آدمیان فناشونده بر روي زمین، که پیر می

  میرند پیش از آنکه به میانسالی برسند، شان، و می در جوانی

  .شونت مرگ جنگ آسا شوندآنکه دستخوش خ بی

  :گوید آمیز می راهب بزرگ بالحنی دردناك و اسف  شود، و آنگاه که مانفرد به سوي آخرین میعادگاه روان می

  شد؛ او بایست که موجودي شریف و بزرگوار می این می
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  پرداخت از همۀ نیروهایی برخوردار بود که او را می

  کوه،به صورت قالبی زیبا و نفیس از عناصري باش

  .آمیخت اي خردمندانه درهم می اگر آن نیروها به شیوه

ظنهایشان دربارة وي، اکنون به  ترین سوء خواند تا گمان برند تیره بایرن، چنانکه گفتی مردم دنیا را به مبارزه می

ن را در مانفرد را به انگلستان فرستاد و ماري آ  اي از سوي خودش عرضه شده، دستنویس منظومۀ صورت اعترافنامه

هاي لندن به  انتقادي که در یکی از روزنامه  یک مقالۀ  اي بعد از انتشار، نویسندة هفته. منتشر ساخت 1817ژوئن  16

مانفرد را با «چاپ رسید، از خوانندگان خواستار شد تا به هرگونه همدردي خویش با بایرن پایان بخشند، کسی که 

مانفرد خویشتن را از اجتماع تبعید کرده، بنابراین براي ما  …خصوصیات شخصی خویش رنگین و مجسم ساخته

یدي شفقت نشان دهیم؟ این موجود بسادگی مباشر یکی از ماند که نسبت به یک تبع دیگر چه موجبی باقی می

بایرن ونیز را ترك گفت تا با   ،1817آوریل  17در » !مهوعترین جنایتها گشته، او مرتکب زناي با محارم شده است

ها سري بزند، ولی از آثار عظیم باستانی در شهر رم  ذوق چندانی نداشت که به موزه. هاوس ماهی را در رم بگذراندهاب

این جمله از زبان » .ام ها ایستاده اي در میان ویرانه من خود چون ویرانه«دیدار کرد و سپس به تماشاي پمپئی رفت 

.به ونیز بازگشت ماه مه بار دیگر 28در . شود چایلد هرلد شنیده می

در ماه دسامبر همان سال، پس از گرفتاریهاي فراوان در دادگاه، سرانجام موفق شد عمارت و امالك موروثی خویش 

به داگالس کینرد، متصدي بانک طرف حساب خود در . لیره به فروش برساند 94‘500را در دیر نیوستد به مبلغ 

عالوه بر . لیره برایش بفرستد 3‘300سالی . ماند آنچه باقی می  و از بهرةوامهایش را تسویه کند  لندن، دستور داد همۀ

آنگاه، درحالی که از سر . هایش از ناشر وجهی بگیرد التصنیف منظومه این درآمد، بایرن سرانجام موافقت کرد بابت حق

موچنیگو واقع در کنار درنگ عمارت مجلل موسوم به پاالتتسو  و سامان یافتن وضع مالیش به هیجان آمده بود، بی

؛ و عالوه بر آنها، دو میمون و دو   در آنجا چهارده نفر خدمتکار گردآورد. را خریداري کرد) کانال بزرگ(گرانده  کاناله

جدیدي به نام   اینها، معشوقۀ  سگ بزرگ که داراي گوشهاي آویخته بودند در آن عمارت فراهم آورد و بر همۀ

توانست که به یک زن سازگار  گاه نمی بایرن هیچ. رور یک بانکدار محلی بود، بیفزودمارگاریتاکوگنی که همسر مغ

گفت در دوران اقامتش در ونیز، برسر دویست زن یکی پس از دیگري، دست نوازش  باشد؛ با غرور و الفزنی می

روم و همیشه  ون میشبها گاهی بیر«: اي به بانکدارش در لندن نوشت  ضمن نامه 1818  ژانویۀ 20در . کشیده است

دنیایی از روسپیگري براي «: باز به همان بانکدار نوشت 1818مه  9و در » .کنم روي می هم درهماغوشی با زنان زیاده

وقتی نیمۀ تابستان آن سال فرا رسید، از آثار معنویت و وقار روحی که ستندال دوسال قبل بایرون را » .ام خود ساخته

در این زمان، بایرن به صورت موجودي فربه با موهایی . گر چیزي باقی نمانده بودبه داشتن آن ستوده بود، دی

رو شد از  وقتی شلی بار دیگر با بایرن روبه. نمود تر می خاکستري درآمده بود و از سی سالی که داشت بسی سالخورده

  .اینکه او را چنان سالخورده و نزار یافت دستخوش حیرت و تأسف شد

X –  1818-1816: خانوادهشلی، ساالر

مري، فرزندانش ویلیام، پرستاري سویسی به نام الیز فوگی و کلر کلرمنت به انگلستان   ، شلی،1816سپتامبر  8در 

 500جملگی آنان جز شلی به شهر باث رفتند و او با شتاب عازم لندن شد به این امید و انتظار که در آنجا . رسیدند

لیره به پدر  300هیچ پولی نرسیده بود و شلی ناگزیر شد از قولی که براي پرداخت  .لیره از پدر برایش رسیده باشد

گادوین سخت برآشفت، شلی نیز به سوي جفت نامشروع . اش داده بود عدول کند معشوق تنگدست و در مضیقه

  .خویش در باث گریخت
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فنی گادوین خواهر ناتنی خویش  هاي پر مهر و لطفی از اکتبر، مري نامه 3سپتامبر و سپس در  26در آنجا در 

کپتین ایملی و مري » دختر نامشروع«در فرانسه متولد شده بود،  1794این دختر که در سال . دریافت داشت

وقتی ویلیام گادوین با مري وولستنکرافت ازدواج کرد این دختر را نیز به فرزندي . شد وولستنکرافت محسوب می

داشت، فنی از سرپرستی عاري از  نسبت به این دختر مهر و تفقدي مبذول می با وجود آنکه گادوین. خویش پذیرفت

یک روح   هاي این دختر نشان دهندة نامه. برد و ناخشنود بود اش میسیز کلرمنت رنج می لطف و دلسوزي نامادري

ابت به سرزنش کس را از آن ب کرد، هیچ لطیف و مهربان بود، موجودي که شوربختی و ناکامی را با شهامت تحمل می

مري نسبت به این خواهر . نمود که مقبول دیگران واقع شود گرفت و با وضعی آمیخته با کمرویی مشتاق آن می نمی

اي داشت ولی پس از آنکه او و کلر همراه شلی از انگلستان رفتند، فنی در برابر نامادریش  ناتنی دلسوزي و عالقه

وضع متزلزل و نابسامان مالی   گریزپاها بار دیگر به انگلستان بازگشتند، هنگامی هم که. کس شده بود  پناه و بی بی

اکتبر، شلی براي مري و  12در . داد که فنی را نیز در جمع خویش بپذیرند و متکفل مخارجش شوند آنان اجازه نمی

مان جا با تریاك به کلر خبري ناگوار آورد، و آن اینکه فنی به سوانسی رفته، در یک اطاق هتل معتکف گشته و در ه

  .زندگی خویش پایان بخشیده است

وقتی به انگلستان بازگشت در جستجوي . آوردند گونه رحمی نمی برحال شلی هیچ انتقامآمد که االهگان   به نظر می

کند و  شت؛ ولی با خبر شد که وي نزد پدرش زندگی میهمسرش برآمد، چه از نظر قانونی هنوز به وي وابستگی دا

در ماه نوامبر درصدد برآمد با او . دارد لیره مقرري تعیین شده توسط پدر و شوهر را دریافت می 400مرتباً سالی 

تایمز گزارش داد   ، روزنامۀ1816دسامبر  12در تاریخ . دیداري تازه کند ولی گفته شد که آن زن ناپدید گشته است

  .اي واقع در هاید پارك به دست آمده است جان هریت وستبروك دو روز قبل از آن از دریاچه که پیکر بی

و پرخود بگیرد، با شتاب زیر بال  –یانثه و چارلز  –مند بود فرزندانی را که از هریت داشت  شلی که نگران و عالقه

عقد ازدواج رسمیت و مشروعیت بخشد، و این کار   درصدد برآمد ارتباط خود را با مري از طریق جاري ساختن صیغۀ

رسیدگی به ادعایش براي در اختیار گرفتن آن دو فرزند، مدت سه ماه در . عملی ساخت 1816دسامبر  30را در 

هاي عزیز را زیربال و پر خویش  آن جگر گوشه«مري به شلی اطمینان داد که با خوشحالی . دادگاه به درازا کشید

بدین دلیل که او آدمی است که علناً . لی پدر و خواهر هریت با ادعاي شلی از در مخالفت درآمدندو» .خواهد گرفت

به خداناشناسی خویش اذعان دارد و براي ازدواج قانونی نیز احترام و اعتباري قائل نیست؛ کسی است که همسر 

پدر و خواهر هریت این . شد، گریخته استازدواجی در بین با  خویش را رها ساخته و با یک زن دیگر، بدون آنکه علقۀ

اي که شایستۀ زندگی در محیط  کردند که چنین آدمی از عهدة بار آوردن و تربیت فرزندان، به شیوه طور استدالل می

دادگاه استدالل آن دورا در مورد خداناشناسی شلی رد کرد، ولی دالیلی دیگر را وارد . انگلستان باشد، برنخواهد آمد

ولی به هر حال، دادگاه کسانی را که به عنوان والدین رضاعی از جانب ). 1817مارس (علیه شلی رأي داد دانست و 

لیره بابت مخارج نگهداري آن  120شلی انتخاب شده بودند مورد تأیید و تصویب قرار داد و او نیز موافقت کرد سالی 

.دو فرزند بپردازد

کرد، و  مري از کلر کلرمنت مراقبت می  اه مربوط به وضع فرزندانش بود،در موقعی که شلی در لندن سرگرم امور دادگ

دختري به دنیا آورد که سرانجام براونام آلگرا  1817ژانویۀ  12سال داشت، در  این دختر، که در آن زمان فقط نوزده

جواب مانده بود،  بی هاي کلر به بایرن بعد از آنکه شلی و همراهانش سویس را ترك کرده بودند، همۀ نامه. نهادند

اینکه بایرن هرگز حاضر نشود انتساب آن کودك را به خود   داد؛ و اندیشۀ هاي شلی پاسخ می گرچه بایرن به نامه

اي از بایرن مصرانه خواست دربارة آن کودك نظر  شلی ضمن نامه. بپذیرد، موجب اندوه و نومیدي شدید کلر شده بود

بایرن موافقت کرد بچه را بپذیرد و تحت مراقبت . بر زیبایی آلگرا تأکید بگذارد و دستوري بدهد و مخصوصاً دقت کرد



٧٢۵٠

فرزند دومش را به دنیا آورد  1817وقتی کلر در سپتامبر سال . خویش قرار دهد، مشروط بر آنکه او را به نزدش ببرند

ادش هر دو علیل و رنجور بودند و بزودي مادر و دختر نوز. و بغرنج شد  که بر او نام کالرا اورینا نهادند، اوضاع پیچیده

همۀ آدمهاي بزرگ آن خانواده به این نتیجه رسیدند که آنچه آن خانواده بدان نیاز دارد گرماي آفتاب و آسمان آبی و 

از فرانسه گذشتند و با کالسکه راه سفري طوالنی را در پیش گرفتند که  1818مارس  11در . هاي ایتالیاست میوه

  .ران دچار دل آشوب شدند و سرانجام خود را به میالن رسانیدندضمن آن مساف

بایرن از بیم اینکه ممکن است این دیدار . از آنجا، شلی دعوتی براي بایرن فرستاد تا به میالن بیاید و آلگرا را ببیند

ار بچه، او را با خود موجب برقراري روابطش با کلر شود، از رفتن به میالن امتناع ورزید و در مقابل توصیه کرد پرست

به ونیز بیاورد و اگر این ترتیب پیشنهادي، یعنی ماندن بچه نزد پدرش، عملی و رضایتبخش از آب درآید، مادر نیز 

بایرن، دختر . کلر از روي ناچاري و بیمیلی آن پیشنهاد را پذیرفت. به گاه سري به دخترش بزند خواهد توانست گاه

داشتنی یافت که او را با خود به قصرش برد؛ ولی آلگرا از دیدن حیوانات و معشوقگان  قدر زیبا و دوست کوچکش را آن

رنگ به رنگ پدرش چنان وحشتزده شد که بایرن خیلی زود ناچار شد از ریچارد هاپنر کنسول انگلیس در ونیز و 

.همسرش خواهش کند در برابر دریافت مبلغی براي مخارج کودك، او را به خانۀ خود ببرند

ها را در شهر لوکا در ایالت توسکانا باقی گذاردند و  وقتی شلی و کلر از این اقدام بایرن با خبر شدند، مري و بچه

بایرن، شلی . شود خودشان عازم ونیز شدند، و در آنجا دریافتند که از آلگرا به وضعی مطلوب و قابل قبول نگهداري می

اش، از   بایرن از شلی و افراد خانواده. سوار شد و به لیدو رفتند برگوندوالییرا با محبت و خونگرمی پذیرفت، همراه او 

استه در نزدیکی ونیز بیایند و هر   واقع در ناحیۀ» اي کاپوچینی«جمله کلر و آلگرا، دعوت کرد به ویالي او موسوم به 

هایش از لوکا آمدند ولی کالرا اورینا دختر دوم کلر در بین راه بیمار شد  مري با بچه. بمانند مدت که بخواهند در آنجا

با آلگرا » اي کاپوچینی«اکتبر، پس از یک ماه اقامت در ویالي  29در . در ونیز درگذشت 1818سپتامبر  24و در 

  .بدرود گفتند و عازم رم شدند

XI – 1821- 1819اوج اشتهار،   :شلی  

، خلق )1821) (پیسا(و تجدید دیدار با بایرن در پیزا ) 1819(ین رویدادهاي زندگی شلی در فاصلۀ ورود به رم مهمتر

هایی از تعالی نبوغ شاعري وي در منظومۀ ملکه مب و بعداً در قطعۀ  پیش از این دوران، جلوه. هایش بود منظومه

اخیر غزلی سرشار از اندیشه و نیرویی   قطعۀ –بود  انتشار یافت، متجلی گشته 1817، که در سال »اوزي ماندیاس«

انتشار یافت از  1818، که در سال »هاي یوگانی سروده شد اشعاري که بر تپه«اي تحت عنوان  قطعه. تکان دهنده بود

ر اشعاري که د«دیگري با عنوان   قطعۀ. رسید نظر تمرکز اندیشه و پیراستگی و روشنی شکل، به پاي آثار قبلی او نمی

انتشار یافت ترحم شاعر را نسبت به خویشتن بیش از آن  1818و در سال » دلشکستگی در نزدیکی ناپل سروده شده

آخر مگر نه این است که آدمی نباید اشک در آستین داشته باشد و هر دم . در بردارد که همدردي خواننده را برانگیزد

اي تقدیم به باد  چکامه«ه ترتیب پرومتئوس از بندرسته، ناله و شکایت سردهد؟ ولی از آن پس در مدت سه سال، ب

نخست از تراژدي . کند گري می و آذونائیس، یکی پس از دیگري، جلوه  ، اپیپسیچیدیون،»ابر»  ،»به چکاوك«، »مغرب

وبستر و سایر نویسندگان و در  کنیم که در سرودن آن، شلی با توفیقی کمابیش کافی کوشید با جان چنچی یاد می

. در پدید آوردن داستانی سیاه و خونبار از زناي با محارم و جنایت، به رقابت برخیزد جیمز  -منویسان دوران الیزابت ا

واقع در رم سروده شده  کاراکاال، بر فراز حمامهاي 1820مصنف به سال   پرومتئوس از بندرسته، طبق دیباچۀ منظومۀ

شلی با تصنیف تراژدي چنچی با درامنویسان انگلیسی در دوران ملکه الیزابت اول به مقابله برخاسته بود اینک، . است

اشیل، در . کمر بسته بود طلبی خویش را ارضا کند به مقابله با درامنویسان یونانی اي فراتر از جاه براي آنکه مرحله

به صورت » از غیب با خبر است  کسی که،«دهد چگونه  امنویس واالمقام یونانی، در پرومتئوس در زنجیر نشان می
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  ت معرفت بیش از اندازةشود، چرا که از درخ اي در کوههاي قفقاز به زنجیر کشیده می عصیانگري بر صخره تیتان

زئوس نرم   در قسمت مفقود شده از پنج درام سه بخشی، طبق سنت معمول،. ضرورت بر انسان آشکار ساخته است

خورد  شده و پرومتئوس را از آن صخره، و همچنین از چنگ عقابی که به دستور خداي خدایان، روزها جگر او را می

. رها ساخت –شکی که پیاپی در باورهاي یک انسان عصیانگر پدید آید نظیر  –] رویید و شبها جگرش از نو می[

بوربون و آدمی سالخورده و   سان یکی از افراد خانوادة زئوس را به) نامید چنانکه خود آن را می(شلی » درام غنایی«

پرومتئوس، با اي بیرحمانه مسئول بدبختیهاي نوع بشر و بدرفتاري زمین است؛  کند که به شیوه تندخو ترسیم می

آورد و اسقفان را به حضور در  آید دمار از روزگار زئوس برمی حرارت و غیرتی که از یک دانشجوي آکسفرد برمی  همۀ

  :گوید شود و می آنگاه تیتان از شدت و ژرفاي نفرین خود متأسف می. خواند خدا فرا می  مراسم تشییع جنازة

و آن با  –گردد  د از آن به رسالتی که براي خود برگزیده است باز میبع» .خواهم که هیچ جانداري رنج ببرد نمی«

شود و به او  روح زمین نیز از این نکته شاد می. خرد و محبت است بنی نوع بشر از نعمت  نصیب ساختن همۀ

اول منظومه،   در سراسر و تا پایان پردة ».تو از خداوند واالتري، زیرا که خردمند و مهربان هستی«: گوید خوشامد می

اي داراي لذت و  آید؛ با استعاره پذیر است، و اشعار غنایی ارواح مالزم، با قدرتی بسیط به غرش در می گفتارها تحمل

ولی دیگر گفتارها، چه آنها که از االهیات نشان دارد و چه . یابد درخشد؛ و با آهنگی دلپذیر ادامه می عطر آسمانی می

ها و غزلها، آنگاه که با ترا کمی گیج کننده بر ذهن  درخشد؛ چکامه در شعر نمی آنها که الحادي است چون برقی

. دهد شود، و این جذبه و گیرایی خود را از دست می آن نازیبا می: یابد شود، صورتی دگرگون می خواننده انباشته می

عار شلی در این منظومه، آخر مگر نه اینست که زیبایی پایان ناپذیر نیز مالل انگیز است؟ قسمت زیادي از اش

کنیم در  رویم، احساس می همچنانکه پیش می. آرامشی در پی آن فرا رسد یادآوري تأثرات و عواطف است بدون آنکه

ابراز احساساتی بیش از اندازه براي کردارهایی بس اندك و ناچیز، تعدادي بیش : اي از ضعف وجود دارد این اشعار مایه

این » .میرد شبنمی هستم که می من قطرة«(هاي بسیار فراوان در وصف دلها و گلها از اندازه از حاالت و بیت

تواند یک قطعۀ غنایی را زیبا کند،  ایست که می این سبک و شیوه). شود ایست که بر زبان روح زمین جاري می جمله

. عمل توأم و در حال تحرك باشد آید، باید پیوسته با سازد؛ زیرا درام، آن چنان که از نامش برمی ولی درام را کند می

.اصطالحی با تناقض لفظی است» درام غنایی«پس، 

که سراسر آن ما را به شور و ) 1819(است » اي تقدیم به باد مغرب چکامه«مقابل آنچه در باال گفته شد،   نقطۀ

نجا غناي پرتنوع در ای. آورد زیرا که الهامبخشی نیرومند آن در هفتاد مصراع متراکم شده است هیجان درمی

نازکی   سازد؛ تأثرات و عواطف چون الیۀ هاي شلی آن اندازه فراوان است که یک لحظه خواننده را سیر نمی قافیه

توان امیدوار بود زمستان نارضایی ما بهاري از  اینکه می: گسترده نشده بلکه برگرد یک اندیشه متمرکز گشته

همین استعاره، . شود ه همیشه مقبول بوده، در اشعار شلی پیاپی نمودار میاین استعاره ک. داشته باشد شکوفایی در پی

ریزد، شلی را دلگرم و  آمد دنیاي امیدها و رؤیاهایش در برابر هجوم تجربه و واقعیت فرو می در آن زمان که به نظر می

نمود، پایدار  اثر وزش باد میهایش که نظیر برگهاي پراکنده شده در  کرد اندیشه شلی آرزو می. داشت استوار نگاه می

  .و چنین نیز شد. گسترده شود» جادوي ظریف شعر«بماند و به مدد 

در جنگلی که در کنار «گوید  هاي شامخ شعر پا نهاده است، از قراري که شلی براي ما می آن چکامه که بر قله

ده شد، آن هم در روزي که یک باد رودخانۀ آرنو، نزدیک فلورانس گسترده شده، به ذهن من رسید و در همانجا سرو

چرا شلی روم را ترك گفته بود؟ از » .و ریزدآورد تا به صورت بارانهاي پائیزي فر مه و بخارهایی را گرد می …طوفانزا 

خواسته است گوشۀ انزوایی بجوید یا آنکه مجاورت جهانگردان  جهتی ممکن است به خاطر آن بوده باشد که می

نگریستند، برخود  نه به چشم شاعري گرانمایه بلکه به عنوان آدمی خدانشناس و زناکار می انگلیسی را، که در او
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درگذشت، او ومري از داغ مرگ فرزند  1819ژوئن  7آن زمان که ویلیام پسر چهار سالۀ شلی در . تحمل پذیر سازد

مادر، دیگر نتوانستند زیربار چنان  وقتی نه ماه بعد دخترشان نیز دیده از دنیا فرو بست، پدر و. تاب شدند بسیار بی

اي او، که در آن زمان فقط بیست و هفت سال  در موهاي قهوه. فشار سهمگینی از غم و حرمان کمرراست کنند

  .داشت، تارهاي سفید و خاکستري نمودار شد

شمال راه افتادند تا اش به سوي  پس از آنکه ویلیام را در گورستان انگلیسیها در رم به خاك سپردند، شلی با خانواده

زد، از پرواز هراسان پرندگان به  در آن شهر روزي شلی در حالی که در باغی قدم می. در شهر لیوورنو اقامت گزینند

. چنانکه هر شاعري ممکن است دستخوش چنین آزردگی خاطر بشود  - هنگام نزدیک شدن به آنها آزرده خاطر شد

اي نیز سر  کشید چهچهه ته ساخت زیرا در همان حال که به سوي فضا پرمییکی از آن پرندگان به خصوص او را فریف

با  وتديرا سرود که به صورت شعري شش » به چکاوك»  وقتی شلی به اطاقش بازگشت، نخستین قالب چکامۀ. داد

کند زیرا  دهاي ظریف و دلنشین از نظر قافیه بر ذهن سنگینی نمیآن بن. مضمونی اندیشناك و فراموش نشدنی بود

.اي ناب استحکام یافته است زند و از اندیشه که در هر مصراع آن گرمی احساس موج می

پسري بود که . اش به فلورانس رفتند و در آنجا مري فرزند سومش را به دنیا آورد ، شلی با خانواده1819در دوم اکتبر 

در فلورانس، کلر کلرمنت شغلی در سمت یک معلم سرخانه پیدا کرد و سرانجام شلی را از . نام گذارنداو را پرسی 

، از فلورانس به شهر پیزا رفتند و در آنجا در هتل ترپاالتتسی 1820اکتبر  29در . کشیدن بار تکفل خود آزاد ساخت

  .رو شد ماجراهاي زندگیش روبه ترین اقامت گزیدند؛ در همین شهر بود که شلی با جالبترین و عجیب

هاي جنسی  گاه حساسیت خویش را در برابر جاذبه با آنکه شلی پیاپی دستخوش کسالت و رنجوري جسمی بود، هیچ

خورد که نه تنها زیبا بلکه شوریده بخت نیز بود، آن کشش مضاعف او را از  از دست نداده بود؛ و چنانچه با زنی برمی

یا ویویانی دختري از یک خانوادة بزرگ و سرشناس بود؛ او را، و برخالف میل خودش، به امیل. ساخت خود بیخود می

برایش پیدا ) از نظر مالی(اي نزدیک پیزا سپرده بودند که بکارتش محفوظ بماند تا زمانی که شوهري مناسب  صومعه

یی اصیل چهره و اندام، رفتار رفتند و جملگی مجذوب زیبا شلی و مري و گاهی نیز کلر به دیدار آن دختر می. شود

در نظر شاعر ما، آن دختر غایت مطلوب . آمیخته به فروتنی و سادگی عاري از ریا و اطمینانبخش وي شده بودند

اي به نام  کرد و شلی او را موضوع رؤیاهاي در حال بیداري خود قرار داد و برخی از آن رؤیاها را در قطعه جلوه می

. انتشار یافت 1821به شعر سرود و این قطعه با نام مستعار شاعر درسال ) »همتا؟ ح بیبه یک رو«(اپیپسیچیدیون 

  :چند مصراع شگفتی برانگیز از این قطعه

  هرگز نیندیشیدم که پیش از مرگ شاهد باشم 

  امیلی،. تجلی جوانی را که این چنین به کمال رسیده باشد

  دارم، گرچه مردمان پروایی ندارند تو را دوست می

  .اي از رونق عاري سازند ن عشق را با شرم ناشایستهآ

  !اي کاش من و تو، توأمانی از یک مادر بودیم

  یا، اگر نامی که قلب من به دیگري عاریت داده

  اي از خواهري براي او و تو باشد، توانست رشته می

  آمیخت؛ بدانسان که دو پرتو از یک ابدیت را در هم می

  نمود، ز و دیگري واقعی میو باز در همان حال، یکی مجا

تواند آن چنانکه شاید، تصویر کند این نامها گرچه عزیز است، نمی

  !چگونه در وراي هرگونه پناهی، من از آن تو هستم، آه، من
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  .اي از وجود تو هستم من پاره: از آن تو نیستم

  :غلطد اي به جذبۀ دیگر می و با همین وضع، شاعر از جذبه

  .رهنماي سرنوشت !فرشته! همسر، خواهر

  اي که مسیرت این چنین عاري از ستاره است، اي آنکه بسی دیر آمده

  !اي اي آنکه بسی زود ستایش مرا برانگیخته! محبوبم

  زیرا که در کشتزارهاي ابدیت

  روح من از آغاز باید که روح تو را پرستیده باشد

  .که حضوري ملکوتی در مأوایی ملکوتی است

برد که از پدید آوردن تصوري از کمال  ان جوانی بیست و هشت ساله در وضعی به سر میواضح است که در آن زم

اي درآورند؛ و انسان، خالصه  هاي ما را کامالً تحت نظم و قاعده توانند غده قوانین و اخالقیات نمی. برد مطلوب لذت می

در این . عمل و خواه به شکل تجلی هنري که نابغه یا شاعر هم باشد، باید گریزگاهی و آرامشی بجوید، خواه به صورت

مورد به خصوص، روح رنجور و بیمار با شعري درمان یافت یا به رهایی رسید؛ شعري که بین ابتذال و تعالی در 

  :نوسان است

  …. روز فرا رسیده و تو با من پرواز خواهی کرد

  هم اکنون کشتی در بندرگاه شناور است،

  .یاهوستبادي برفراز ستیغ کوهستان در ه

  :اي در دریاي نیلگون اژه برساند تا شاعر و دلدارش را به جزیره

  ایست بین بهشت، فضا، زمین، و دریا، جزیره

  …که چنین گهواره در آرامشی کامل در اهتزاز است

  ام اي در آن از آن منست و من عهد کرده این جزیره و خانه

  .تا تو را بانوي گوشۀ انزواي خود سازم

  :ق و معشوق، هر دو معشوق یکدیگرنددر آنجا، عاش

  نفسهایمان در هم خواهد آمیخت، آغوشهایمان بر هم خواهد سایید،

  و رگهایمان همزمان خواهد طپید؛ و لبهایمان

  با فصاحتی در وراي واژگان، همدیگر را خواهد پوشانید 

  روحی که در بین لبها فروزانست و چاههایی که

  جوشانست،هاي ذاتمان  در درونیترین یاخته

  چشمه سارهایی از ژرفترین ژرفاي زندگیمان

  …در صفاي زرین شور و هیجان ما فروخواهد ریخت

  !شوم لرزم و از خود بیخود می ریزم، می افتم، فرو می به طپش می

باشد؟ مري بیچاره که سرش با پرسی، کودك نوزاد، گرم بود و در رؤیاهاي » پرده شلی عریان و بی«تواند  آیا این می

اما در . خبر بود خورد، تا چندي از این جوشش و فوران احساسات شوهرش در برابر دختري دیگر بی خویش غوطه می

) بنا به گفته مري(امیلیا با مردي ازدواج کرد، و . تخیل رو به زوال گذارد  همین اوان، آن منبع الهام و برانگیزانندة

ناه شیرین و پرلذت و خوش آهنگش توبه کرد و مري نیز شلی از گ» .زندگی دوزخی فراهم آورد«براي شوهرش 

.برخاطر پریش شوهرش با تفاهم و همدردیی مادروار، مرهم نهاد



٧٢۵۴

. انگیزتري پیدا کرد اش جوشش دل چشمۀ طبع شاعرانه) 1821فوریۀ  23(وقتی شلی شنید کیتس در گذشته است 

که در مجلۀ » اي انتقاد بیرحمانه«داشت ولی  یشاید او به منظومۀ اندیمیون اثرکیتس چندان توجهی معطوف نم

کوارترلی ریویو دربارة آن کار با ارزش و برجستۀ کیتس درج شده بود، شلی را چنان دستخوش خشم ساخت که از 

اي شایسته براي آن شاعر جوانمرگ  شعر، تمنا کرد او را الهام بخشد تا مرثیه  خود و کیتس، یعنی از موز االهۀ  االهۀ

به پایان رسیده است و تو آن را بزودي › آدونائیس›  منظومۀ«: ژوئن به ناشر لندنی خود چنین نوشت 11در . بسراید

ام ولی شاید که بتوان آن را  براي آنکه از مقبولیتی برخوردار شود کوشش چندانی مبذول نداشته. دریافت خواهی کرد

که . قطعه قالب دشوار اشعار سپنسر را برگزیده بود شلی براي سرودن این» .نقصترین تصنیفاتم به شمار آورد بی

. زیارت چایلدهرلد به کار برده بود ها، آن را در منظومۀ اي سرشارتر از قافیه اندکی قبل از آن زمان، بایرن با سرچشمه

دقت و وسواس پیکر تراشی که مجسمۀ یادبودي براي یک دوست بپردازد، سرگرم   شلی بر روي این مرثیه با همۀ

تصنیف شد ولی ضرورت و قید آن قالب خشک و عاري از انعطاف به برخی از پنجاه و پنج بند این اثر حالتی تصنعی 

مضمون این اثر نیز بر . توانست از آن احتراز جوید حالتی که اگر هنرمند کمتر دستخوش شتابزدگی بود می  -بخشید 

جان سپرده است و شاعر سوگوار در مرگ دوستش، دعا این گمان استوار شده بود که کیتس در نتیجۀ آن انتقاد 

ولی کالبد شکافی کیتس نشان داد که » .لعن قابیل بر آن کسی که سینۀ معصوم تو را آماج تیر جفا ساخت«کرد  می

  .شاعر در اثر بیماري سل حاد در گذشته است

وستگی خجستۀ وي با آن گوید چون موجب به هم پی در سه بند فرجامین، شلی به مرگ خویشتن خوشامد می

  :درگذشته نامیرا خواهد شد

  گذرند؛ شوند و می ماند، بسیاري دگرگون می یکی بر جاي می

  نهند؛ هاي زمین روبه گریز می درخشد، و سایه روشنایی بهشت براي همیشه می

  زندگی، نظیر گنبد بلورینی رنگارنگ،

  گذارد، بر تابش سپید و پاك ابدیت، لکه می

  بمیر، –. پاره سازد مرگ آن را پایمال کند و پاره تا آن زمان که

  …!اگر خواهی در کنار آن کس باشی که در جستجویش هستی

شوي، قلب من؟ گردي، چرا درهم فشرده می کنی، چرا باز می چرا درنگ می

  امیدهاي تو چند گاهی است بر باد رفته؛ از همه چیزها که در اینجاست

  …!باید اکنون روانه شوي تو نیز –امیدهاي تو زایل گشته 

  اوه، با شتاب بدانجا روان شو،! خواندت این آدونائیس است که فرا می

  …. تواند پیوند دهد مگذار بیش از این زندگی بگسالند آنچه را مرگ می

  شوم؛ من در تاریکی و بیمناکی به جایی بس دور برده می

  سوزم، در حالی که در درونیترین حجاب ملکوت می

  سان اختري، ائیس بهروح آدون

  .از مأوایی که جاودانگان در آنجایند رهنمونم شود

  :توان چنین پنداشت که کیتس به این ندا با چند مصراع فراموش ناشدنی خویش پاسخ گفته باشد در اینجا می

  نماید، اینک بیش از هر زمان دیگر، مردن با شکوه می

  که در نیمشب بدون هیچ رنجی از ماندن باز ایستی،

  کنی در آن حال که روحت را آزادانه نثار می
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  !در چنان نشئه و از خود بیخود شدنی

XII – 1821- 1818یرن، با: عشق و انقالب  

رفتار مطلوب و آمیخته با ظرافت وي،  –شلی از آخرین دیدار خود با بایرن خاطرات متنوعی همراه داشت 

پرده و هویداي وي از  و رضایت خاطر بی –دستی  ا و گشادهتزویر و آمیخته با صداقت، شواهدي از سخ گفتگوهایی بی

زنان ایتالیایی که وي با آنان در «. در کنار مصاحبان و روسپیانگذراندن یک زندگی آمیخته با آشفتگی حقارت آمیز 

از این  ترین زنانی بایرن با فرودست …. برند ترین زنانی باشند که در زیر آسمان به سر می آمیزد شاید فرومایه می

او به پدران و . دکنن گونه آشناست؛ از آن قماش زنان که رانندگان گوندوالهاي ونیزي وي از خیابانها همراه خویش می

ولی اینکه وي شاعري توانا و واالست  …. زدن برخیزند دهد که بر سر بهاي دخترشان با وي به چانه مادران مجال می

بایرن خود از اینکه اصول اخالقی و آنچه را به ذوق و سلیقۀ  ».باشدعکس گمان دارم که در خطاب وي به اقیانوس من

انگلستان او را از میان خود رانده و از   قوانین جامعۀ. نمود از دست فرو هشته است آگاه بود انگلیسی مطبوع می

با وجود این، در سال . انگاشت و او هم به سهم خویش آن قوانین را نادیده می مزایاي اجتماعی محروم ساخته بود؛

توانستم از آن  شدم اگر می من از زندگیی که در ونیز داشتم خسته و بیزارم و خوشحال می«: به دوستی گفت 1819

.بایرن در این نبرد با یاري و شکیبایی و اخالص ترزاگویتچولی پیروز شد» .روي برگردانم

از راونا براي گردش به ونیز آمده بود، او و بایرن براي نخستین بار با یکدیگر مالقات  1819قتی ترزا در آوریل و

. اي به پایان رسانیده بود زنی بود نوزدهساله، کوچک اندام، زیبا، خودپسند که تحصیالتش را در صومعه. کردند

پنجاه و هشت ساله، قبل از آن دوبار   رو گویتچولی،شوهرش، کنت آلساند. نمود موجودي خونگرم و شورانگیز می

دقیقاً به خاطر همین موقعیت بود که قوانین و . ازدواج کرده بود و اغلب اوقات در سوداگریهاي خویش مستغرق بود

ه شمرد مردي را به عنوان کاوالی یره سرونت  اصول اخالقی معمول و مرسوم در بین طبقۀ ممتاز ایتالیا زن را مجاز می

چنین مردي همیشه در دسترس زن مورد نظر قرار داشت تا او را تحسین . در کنار داشته باشد) ندیم ملتزم رکاب(

اي بر دست زن  کند؛ موجبات تفریح خاطرش را فراهم آورد؛ او را همراهی کند؛ و در برابر آن خدمتها، به نهادن بوسه

و این در صورتی میسر میشد که زن کرم را با احتیاط و بصیرت رفت  پاداش یابد، و گاهی پاداش از این حد فراتر می

البته همیشه این خطر نیز کمابیش متصور بود که . کرد و شوهر نیز گیج و گرفتار یا خسته و از حال رفته بود توأم می

ی شمرد و چند صباح کار به دوئل انجامد، ولی گاهی شوهر، کمک آن آقاي مالزم و ندیم همسرش را غنیمت می

  چهرة  سان بود که خانم کنتس به خود اجازه داد مجذوب و فریفتۀ بدین. کرد تا به سرگرمیهاي خود برسد غیبت می

  :گفت لنگ خرامیدن جذاب آن مرد انگلیسی بشود، یا چنانکه خود بعدها می انگیز و لنگ مطبوع، سخنان وسوسه

، هزاران افسونگري و فریبایی که او را در سیماي نجیب و بسیار ظریف و مطبوع وي، لحن صدا، طرز رفتار

داد که  ساخت و برتر از دیگرانی که تا آن زمان دیده بودم قرار می گر می گرفت، او را بدان حد متفاوت جلوه برمی

  .کردم از آن شب در همۀ مدتی که در ونیز بودم، هر روز با او دیدار می. ممکن نبود ژرفترین تأثیر را بر من نگذارد

بایرن . ترزا را به راونا بازگردانید  پروایی زمانی به پایان رسید که کنت آلساندرو، وزهاي خوشبختی آمیخته با بیآن ر

: چنین نوشته بود 1819آوریل  22  از جمله در نامۀ. هاي اطمینانبخش و سرشار از وعد و وعید براي ترزا فرستاد نامه

پیش از آنکه با تو آشنا شوم، نسبت . یۀ شور و نشاط من خواهی بوددهم که تو آخرین عشق و ما به تو اطمینان می«

توانم بگویم  اکنون می. شد کردم ولی هرگز هوش و حواسم معطوف به یک نفر نمی به زنان بسیاري احساس تمایل می

ین بار واقعاً بر سر تا آنجا که اطالع داریم بایرن ا» .دیگر در دنیا زنی جز تو براي من وجود ندارد. که تو را دوست دارم

خویش ونیز را به صوب راونا » وار مجهز و سنگین ناپلئون  آن کالسکۀ«در اول ژوئن بایرن با  .قول خویش پایدار ماند

داشت، کنت  ترزا مقدم او را گرامی . آن هم به عنوان جهانگردي که قصد دارد از مزار دانته دیدار کند –ترك گفت 
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در این دیار به میزان «: اي به یکی از دوستانش نوشت بایرن ضمن نامه. یی نشان دادهم از خود مهربانی و خوشرو

در (به او فرصت داده شد ترزا را همراه خویش به المیرا » .آالیند و کمتر به جنایت دست می ورزند فراوانی عشق می

ورزي  ال، دور از چشم اغیار، عشقدر آن وی. جایی که بایرن در آن ویالیی داشت –ببرد ) یازده کیلومتري جنوب ونیز

آلگرا، دختر بایرن، در آن ویال به . یافت آن دو بدون هیچگونه محظوري آغاز شد و حتی با وجود بواسیر ترزا ادامه

تام مور در این زمان به آن ویال . پدرش و ترزا پیوست و با حضور خود به آن گردهمایی ظاهري احترام آمیز بخشید

اثري که  –را از بایرن دریافت داشت » زندگی و ماجراهاي من«نسخۀ دستنویس اثري به نام  رسید، درنگی کرد و

.رانگیختن آشوب و هیجان زیادي پس از مرگ نویسنده شدانتشارش موجب ب

سر بایرن ترزا را از المیرا به ونیز برد و در آنجا با هم در عمارت مجلل مرسوم به پاالتتسو موچنیگو متعلق به بایرن به 

. در این موقع پدر ترزا به سراغ دخترش آمد، او را با خود به راونا برد، و قدغن کرد بایرن به دنبالش روان شود. بردند

وقتی ترزا به راونا رسید سخت بیمار شد و حالش تا آن اندازه به وخامت گرایید که شوهرش شتابزده به دنبال بایرن 

به راونا آمد و پس از آنکه  1819دسامبر  24بایرن در . ل ترزا بهبودي یابدفرستاد؛ به امید آنکه با حضور بایرن حا

بایرن در این منزل جدید، . مدتی سرگردان بود سرانجام به عنوان یک مستأجر در طبقۀ سوم قصر کنت سکونت گزید

در حالی که  .یک میمون و یک روباه به همراه آورد  آموز، دو گربه، شش سگ، یک گورکن، یک قوش، یک زاغ دست

ژوان را تصنیف کرد، چند  دون  اي از منظومۀ کرد قسمتهاي عمده چنین زندگی با تعلقات خاطر گوناگون را دنبال می

به عالوه نمایشنامۀ . وردشد آنها را برروي صحنه آ هاي ونیز نگاشت که نمی»داج«ادبی و پراز لفاظی دربارة   نمایشنامۀ

یک نمایش مذهبی را پدیدآورد و : ، درام منظوم قابیل1821سرانجام، در ژوئیه   نوشت؛ و، سارداناپالوسجالبی دربارة 

  . این اثر زشتی و کراهت نام وي را در انگلستان به اوج رسانید

و هابیل نیز باظله ) خواهر و همسرش(دهد و در کنار آنان، قابیل با عاده  درام، آدم و حوارا نشان می صحنۀ اول این

در این . نمایند هستند که جملگی آمادة به عمل آوردن مراسم قربانی و نیایش به درگاه یهوه می) خواهر و همسرش(

و اینها همان نکاتی است که بایرن را در دوران کند  هایی از پدر و مادرش می موقع قابیل شروع به پرسیدن نکته

چرا خداوند مرگ را ابداع کرده؟ اگر حوا از میوة درخت معرفت خورده، چرا   :دانشجویی به حیرت افکنده است

اي که به چشم بیاید کاشته است؟ و اصالً چرا باید میل و  خداوند آن درخت با میوة ممنوع را درباغ عدن در نقطه

رفت به گناه تعبیر شود؟ چرا خداوند قادر مطلق براي مجازات عمل حوا که صرفاً یک ناخنک بوده، شوق براي مع

تا آن زمان (موجودات زنده باشد؟ مرگ چیست؟   تقدیر همۀ مقرر داشته است که رنج چون نصیب و مرگ به سان

شود   خویش، به حال خود گذارده می اش، مستغرق در افکار قابیل با همان حالت عصیانگرانه.) کسی مرگ را ندیده بود

ظاهر ) نوآور یا شیطان(در این موقع لوکیفر . روند تا به کارهاي روزانۀ خود برسند در حالی که دیگران بیرون می

گیرد و با حالتی غرور  شود و چنانکه در منظومۀ مشهور میلتن نیز آمده است، ابتکار صحنه را به دست خود می می

:خواند، یکی از میآمیز خود را چنین 

  کنند برجبار قادر مطلق بنگرند، ارواحی که جرأت می

  جاویدانش، و به او بگویند  بر چهرة

  .شر او نیکو نیست

قابیل در آن روز سهم خود را از . کند به بستگانش در مزرعه ملحق شود گردد و از قابیل درخواست می عاده باز می

کند ساعتی را در کنار هم  به جاي آن چنین کرده، واینک از قابیل دعوت میکارهاي روزانه انجام نداده است؛ عاده 

کند و براي او عشق را چون اغوایی جهت باروري و تولید  لوکیفر عاده را سرزنش می. ورزي بپردازند بیارامند و به عشق

گ در انتظار میلیونها مردي کند که از آن پس قرنها و قرنها کار و ستیزه و رنج و مر مثل توصیف کرده و پیشگویی می
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بیل و هابیل مذبح خود را سپس قا …. خواهد بود که سرمنشاء وجود خویش را در رحم وي جستجو خواهند کرد

سازد ولی قابیل مقداري میوه به عنوان نذر تقدیم  هابیل نخستین بره از رمۀ خویش را قربانی می. سازند آماده می

اي که  پرسد چرا قادر مطلق، شر و بدي را مجاز شمرده است؟ بره نیایش، باز میدارد در حالی که به جاي دعا و  می

شود ولی مذبح قابیل در اثر وزش بادي تند و سخت  اي درخشان به آسمان برده می هابیل قربانی کرده همراه شعله

بابت دستخوش خشم  قابیل که از این. شود هایی را که نذر کرده بر روي خاك پراکنده می شود و میوه واژگون می

اي  کند، و قابیل ضربه هابیل در برابرش ایستادگی می. هابیل را ویران سازد  آید که مذبح شده است درصدد آن برمی

شمارد؛ حوا نیز  کند و او را منشاء اصلی گناه می آدم، حوا را سرزنش می. آید آورد؛ و هابیل از پاي در می بر او وارد می

» .مادر، او را نفرین مکن زیرا که او برادر من است و نیز شوي من«خیزد  عاده به شفاعت برمی. کند قابیل را نفرین می

عاده نیز همراه قابیل با او به تبعید . دهد آنان را ترك گوید و دیگر به سویشان باز نگردد آدم به قابیل دستور می

از اخالف ) رسد بایرن به این نتیجه می(ابناء بشر  از آنجا که هابیل بدون پدید آوردن فرزندي مرده بود، همۀ. رود می

غرایزي که به صورت خشونت، جنایت و  –آیند و نشان و داغ او را در غرایز نهفته به همراه دارند  قابیل به شمار می

  .کند جنگ تجلی می

د که کتاب نمای اي ملحد می درام قابیل گاهی چون معارضه و کوششی مخالفت آمیز از جانب یک شاگرد مدرسه

هایی دارد که این درام قدرت و شکوهی نظیر اثر میلتن را پیدا  جامعه را نخوانده باشد؛ ولی، در همان حال، لحظه

اي  والتر سکات که بایرن درام قابیل را به وي اهدا کرده بود، آن را ستود کما اینکه گوته وقتی لحظه. کند می

زیبایی این اثر چنانست که بار دیگر نظیرش را در جهان نخواهیم «فت وار خویش را کنار گذاشت گ  انداز المپ چشم

  در نظر جامعۀ –رو شد  انتشار درام قابیل در انگلستان، با انتقاداتی آمیخته با خشم و غوغا و ابراز تنفر روبه» .دید

ایمان بر پا نگهدارندة  آمد که قابیل دیگري ولی از او جنایتکارتر نمودار گشته، جنایتکاري که انگلستان چنین می

.یابد سرعت کاهش میماري به بایرن زنهار داد که خوانندگان آثارش ب. دهد هزاران نسل را برباد می

تصویري که بایرن از عاده شریک باوفاي زندگی قابیل ترسیم کرده است دلیل بر وجود عنصر لطف و شفقت در 

عاطفگی  دهد حاکی از وجود شقاوت و بی ادر وي نشان میسیرت خود اوست؛ ولی رفتاري که با آلگرا دخترش و م

دختر بچۀ معصومی که زمانی شاد بود و در آن موقع چهار سال داشت از اینکه خود را . باشد درهمین سیرت می

این احساس برایش پیش آمده بود که . کرد یافت، احساس اندوه می چنان دور از محل اقامت هریک از والدینش می

بایرن کسی را . اند و دیگر تمایلی به نگهداري او در نزد خویش ندارند اپنر نیز از سرپرستی او خسته شدهه  خانوادة

توانست در آن شهر دختر خردسال را با خود و در کنار باغ وحش  فرستاد تا آلگرا را به نزد او در راونا بیاورد، ولی نمی

هم در خانۀ آدمی که بیش از آن حوصلۀ زیستن با بایرن را  آن –آورده بود نگاه دارد  کوچکی که به گردخویش جمع

پس از مدتی اندیشیدن و . را انگشت نماي مردم ساخته بودنداشت؛ مردي که در اثر ارتباط با همسرش او 

به دیري در باگنا کاوالو که در بیست کیلومتري راونا بود سپرد، با  1821جویی، بایرن دخترش را در اول مارس  چاره

کاتولیک بودن . گمان که آلگرا در آنجا مصاحبانی خواهد یافت، و از فرصتی هم براي آموزش با نصیب خواهد شد این

کرد، که اگر دخترك در ایتالیا  اي نبود و برعکس چنین احساس می آن دیر براي بایرن مسئله  هاي اداره کنندة راهبه

هم در کشوري که هر زن یک کاتولیک خداترس بود و این اي خواهد بود، آن  بدون مذهب بار بیاید در حکم فاجعه

شد  در نظر بایرن، به هرحال اگر قرار می. داد دینداري راحتی به عوالم عشقبازي و ماجراهاي عشقی خود سرایت می

کسی مسیحی باشد چه بهتر که مسیحی متدین و مؤمنی از آب در آید؛ پایبند انجیل و طریقت حواریون مسیح 

اي  بایرن در نامه. راسم قداس حضور یابد، قدیسین را بشناسد؛ و خالصه آنکه یک کاتولیک تمام عیار بشودباشد؛ در م

میل دارم آلگرا پیرو مذهب کاتولیک رومی باشد که به نظر من بهترین مذاهب «نوشت  1821آوریل  13به تاریخ 



٧٢۵٨

لیره به عنوان جهیزیه  4,000ازدواج برسد، بایرن نزد خویش چنین تصمیم گرفته بود که وقتی آلگرا به سن » .است

  .همراه او کند تا دخترش براي پیدا کردن شوهر با دشواري مواجه نشود

نمود، ولی وقتی کلر کلرمنت مادر آلگرا از این امر با خبر شد شدیداً مخالفت  این ترتیب از نظر بایرن مناسب می

شلی قبول کرد به راونا برود تا . دیگر آلگرا را به او بازگرداندورزید، و از شلی خواهش کرد کاري کند تا بایرن بار 

شلی در . وارد راونا شد و بایرن با صمیمت از او استقبال کرد 1821در ششم اوت . دریابد وضع آلگرا چگونه است

ویش سالمت خ …او . حال لرد بایرن بسیار خوب است و از دیدن من ابراز مسرت کرد«نوشت  اي براي همسرش نامه

بایرن براي شلی  ».کند که با زندگیش در ونیز کامالً متفاوت است اي زندگی می را کامالً بازیافته و اکنون به شیوه

سازد هرچه زودتر به فلورانس یا پیزا برود، در آن صورت آلگرا را  تعریف کرد که چون اوضاع سیاسی او را ناگزیر می

شلی از این . نزدیک مادرش خواهد بود و دیدار آن دو آسان خواهد شدنیز با خود خواهد برد و در آن حال دخترك 

شد و خاطرش  راه حل بایرن راضی شد و سپس توجهش معطوف به ماجرایی شد که مستقیماً مربوط به خودش می

.داشت را سخت به خود مشغول می

که شلی او (پرستار سویسی آلگرا  از قرار معلوم الیزه. وقتی در راونا بود خبري شنید که موجب حیرت و وحشتش شد

هاپنر گفته بود شلی با مادر آلگرا، ارتباط جنسی پنهانی   به خانوادة) از خدمت اخراج کرده بود 1821را در سال 

اي که از  حاصل آن ارتباط را به صورت فرزندي به دنیا آورده و آن بچه را به مؤسسه  داشته است و کلر در فلورانس،

اند و حتی او  آور داشته از آن گذشته شلی و کلر با مري رفتاري شرم. کند، سپرده است گهداري میکودکان سرراهی ن

اي به مري نوشت و از او تقاضا  اوت نامه 7درنگ در تاریخ  شاعر متعجب و پریشان حال بی. اند را به باد کتک گرفته

مري نیز این کار را کرد ولی . اعالم دارد کرد شرحی براي خانوادة هاپنر بنویسد و ساختگی بودن آن اراجیف را

شلی آن نامۀ مري را به بایرن نشان داد و ظاهراً خیالش . اش را براي شلی فرستاد تا وي مضمون آنرا تأیید کند نامه

 در همان اوان، شلی دریافت که بایرن هم از آن شایعات و. هاپنر خواهد داد  آسوده شد که بایرن آن نامه را به خانوادة

این موضوع موجب ناراحتی و تأثر خاطر شلی شد زیرا که از بایرن . اراجیف باخبر بوده و ظاهراً آنها را باور داشته است

سان بود که آتش دوستی دیرین بین شلی و بایرن شروع به سردشدن کرد؛ و هنگامی که  بدین. چنان انتظار نداشت

مهري  در دیر باقی گذاشت، آن دوستی، بیش از پیش روبه سردي و بیبایرن از راونا عازم پیزا شد و آلگرا را همچنان 

  .نهاد

، پدر ترزا 1820در ژوئیۀ . تغییر خاطر بایرن و تأثیرش بر دوستی وي با شلی، نتیجۀ اختالط عشق با انقالب بود

توانست از  یموسوم به کنت روگروگامبا از شوراي کاردینالها فرمانی دریافت داشته بود که به موجب آن ترزا م

ترزا نیز با . همسر را همچنان بپردازد، مشروط بر آنکه ترزا با والدینش زندگی کند  همسرش جدا شود و شوهر نفقۀ

کرد از آن پس  بایرن که هنوز در قصر کنت گویتچولی زندگی می. پدري رفت  این تصمیم موافقت کرد و به خانۀ

رهبران   ن میان، بایرن از پی بردن به اینکه گامبا و پسرش پیترو در زمرةدر ای. مرتباً به خانه گامبا رفت و آمد داشت

کاربوناري سازمانی سري و انقالبی بود با هدف براندازي سلطۀ اتریشیها بر . نهضت کاربوناري هستند، خوشحال شد

منظور از (» لهاي دوگانهقلمرو سیسی«شمال ایتالیا، سلطۀ پاپ در ایتالیاي وسطی و نفوذ بوربونهاي مستقر در ناپل بر 

اي به نام  ، در منظومه1819بایرن قبل از آن تاریخ، در سال ). سیسیل است  سیسیلهاي دوگانه، جنوب ایتالیا و جزیرة

ایتالیا خواستار شده بود به پاخیزند و خود را از قید سلطۀ هاپسبورگها و بوربونها  گویی دانته از جملگی مردم پیش

اسلحه   کردند وجوه الزم در تهیۀ ، جاسوسان اتریش به بایرن مظنون شدند زیرا تصور می1820در سال . آزاد سازند

طلبان طرفدار  اي که از طرف سلطنت کند؛ و در همان اوان، در اعالمیه براي نهضت کاربوناري را بایرن تأمین می

قیام سازمان  1821فوریۀ  24در . دنداتریش بر در و دیوار راونا چسبانده شد، کشتن بایرن را نیز خواستار شده بو



٧٢۵٩

کاربوناري به شکست انجامید و رهبرانش راه گریز پیش گرفتند؛ و از آن نواحی ایتالیا که تحت فرمانروایی اتریشیها و 

به تشویق و توصیه بایرن، ترزا هم به دنبال آنان . کنت گامبا و پسرش به پیزا رفتند. پاپ و بوربونها بود خارج شدند

خود بایرن نیز به پیزا وارد شد و در هتلی به نام کازاالنفرانچی در کنار رود آرنو مأوا گزید،  1821ر اول نوامبر د. رفت

در همین محل مقدر بود که . اش چند اطاق گرفته بود این همان هتلی بود که شلی نیز در آن براي خود و خانواده

.دوستی آنان براي آخرین بار به محک تجربه سوده شود

XIII – تضادها  

بایست چند بخش از منظومۀ دون ژوان  بایرن هنوز می. دو شاعر در این زمان به اوج تکامل هنري خود رسیده بودند

این بخشها چنان با تلخی خصومت نسبت به انگلستان آمیخته بود که حتی یک خوانندة باذوق فرانسوي . را بسراید

انتشار یافت، نیز به  1821از بایرن به نام رؤیایی از روز داوري که در اکتبر  اثري دیگر. یافت آن را عاري از اعتدال می

ولی چون ساوذي، در اثر دیگر به همین نام که در آوریل آن سال منتشر . اي بیرحمانه، هجوآمیز و طنزآلود بود شیوه

ش حس انتقامجویی را در جان شده بود، بایرن را رهبر و پیشرو مکتب اهریمنی در شعر انگلیسی خوانده بود، آن عمل

بایرن در این اثر . بایرن برانگیخت و به یاري ذوق و استعداد خاص خودش ساوذي را ادب کرد و برجاي خود نشاند

آخرین، از آن افسردگی رمانتیک آمیخته با ترحم بر حال خویش که در چایلد هرلد نشان داده بود دوري جست و به 

طبعی در قضاوت دربارة دیگران، روي آورد، ولی هنوز از مرحلۀ اعتدال  دي و شوخکالسیک بیشتري از خردمن  جنبۀ

تري  تر و جا افتاده طبع و حالت پخته  هایش، به خصوص آنهایی که به ماري ناشر آثارش نوشته است، نامه. به دور بود

ادآمیز در درون خویش، مالیم شده اش با کنکاشی انتق گویی تلخ و گزاینده ها بذله دهد؛ زیرا در آن نامه را نشان می

  .گشاید ندي میچنانکه گویی نویسنده دریافته است آزرم و فروتنی راهی به خردم –است 

من به هیچ روي، شعر و شاعران را از نظر هوش و خرد در «. داشت بایرن دربارة شعرش جانب فروتنی را نگاه می

من استعداد  …. تلقی شود، ولی عقیدة راستین من چنین است شاید این امر نوعی تظاهر. دهم ترازي واال قرار نمی

را بر همۀ تفکرات و تأمالت آنان که صرفاً   -سنا یا در پهنۀ علوم  ونخواه در میدان جنگ، در پشت تریب –براي عمل 

وي، ستود ولی در نظرش، قسمت اعظم اشعار  شلی را به عنوان یک انسان می» .دهم رؤیابینانی هستند، ترجیح می

خودش مشتاق آن بود که بیشتر به عنوان یک انسان، و نه به خاطر شاعر . کرد اوهام و وسواسهاي کودکانه جلوه می

پیمایی  سوار شدن در کالسکه را بر راه. شخصاً به طرزي دردناك از ظاهر خویش با خبر بود. بودنش، ارج و قدر یابد

از نظر . ساخت را از سیماي مقبولش به پاي معیوبش معطوف می داد، زیرا لنگی پاي راستش نظر رهگذران ترجیح می

خورد  گذشت، بدین معنی که مدتی چنان می پرهیز غذایی، زندگی بایرن بین دو مرحلۀ افراط و تفریط در نوسان می

. آمد کرد که از ضعف جانش برمی گرایید، سپس براي مدتی آنقدر امساك می آمد و به فربهی می که از دهانش برمی

 1812کیلوگرم وزن داشت، در  88سانتیمتر،  174با قدي در حدود  1806در اثر این نوسان، بایرنی که در سال 

کیلوگرم چون موجودي باد کرده  94با وزنی در حدود  1818کیلوگرم رسیده بود و باز در سال  62وزنش به 

ا گزارشهایی متکی بر ارقام براي دوستان و از آن پیروزیه  ورزي مغرور بود، از پیروزیهایش در عشق. نمود می

شد و عنان اختیار و  بایرن مردي بود دستخوش احساسات و عواطف؛ غالباً برافروخته و خشمگین می. فرستاد  می

گوته در این . هوش و خردش درخشان ولی نااستوار و آمیخته باعدم اعتدال بود. نهاد بردباري خویش را از دست می

از نظر  ».نشیند، کودکی بیش نیست در آن لحظه که بایرن به اندیشه و تأمل می«: ظر کرده بودباره چنین اظهار ن

به هنگام آغاز نگارش منظومۀ چایلدهرلد با همان حرارت و شوق پروتستانهاي . مذهبی، بایرن در آغاز کالوینیست بود

  .کرد اظهار نظر می» روسپی بابلی«نخستین دربارة نظام پاپی با عنوان یک 
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داد و چنین اظهار  آمد؛ هیوم را بر او ترجیح می از اسپینوزا خوشش می. فلسفه پرداخت  در دهۀ سوم عمر به مطالعۀ

به دوستی که  1811در سال » .دارم کنم ولی در همه چیز شک روا می چیز را انکار نمی من هیچ«داشت  می

؛ ده سال بعد چنین »یري شما اصالً اعتقادي ندارممن به فناناپذ«کوشید او را به مذهبی دیگر بگرواند نوشت  می

در ایتالیا با » .تواند جاي هیچگونه شکی باقی باشد رسد که نمی دربارة عقیده به فناناپذیري روح به نظرم می«نوشت 

وقتی صداي . اقلیم و مردم آن دیار سرسازگاري پیدا کرد، و به اندیشیدن در چارچوب معتقدات کاتولیکها پرداخت

کرد تا از آرامشی برخوردار شود که ظاهراً براي  آمد بایرن آرزو می در کلیساها به صدا در می آنجلوسقوس نا

واخر در ا» .آمدم ام کاش یک کاتولیک به دنیا می غالباً آرزو کرده«. شد ارواح آن دیار مستولی می  هایی بر همۀ لحظه

  .، نظیر دوران کودکی، از تقدیر ازلی و از خداوند صحبت به میان آورد)1823در سال (عمر 

گونه پایبندي اخالقی   فلسفه هیچ چون در دوران بلوغ، ایمان مذهبیش را از دست داده بود، و از آنجا که در ادبیات و

یا تمایالتی که او را   ، در برابر احساسات، عواطف،نیافته بود، دیگر نقطۀ اتکایی در اختیار نداشت که به استظهار آن

اي  هوش و نیروي ادراك فارغ از تعصب و چاالك وي دالیل اغوا کننده. ساخت ایستادگی کند منقلب و بیقرار می

گونه فرصتی  یافت؛ به بیان دیگر مزاج و فطرتش به عقل وي هیچ براي تسلیم شدن در برابر خواهشهاي نفس می

ظاهراً بایرن توانست بر تمایالت . اجتماعی بیندیشد  به حکمت موجود در وضع موانع و مقررات بازدارندةداد تا  نمی

همجنس بازي خود غلبه کند و بر آنها سرپوش بگذارد و آن تمایالت را با دوستیهاي گرم و آمیخته با وفاداري 

آورد؛ و در منظومه چایلدهرلد، با وضعی ولی در مقابل جذابیت خواهر ناتنیش نتوانست مقاومت . جایگزین سازد

:گوید، عشقی براي پروایی و گستاخی دربارة عشقش سخن می حاکی از بی

  یک سینۀ گرم و لطیف 

  که با سینۀ خودش با پیوند مستحکمتري بستگی داشت

  .داشت نسبت به پیوندي که کلیسا مقرر می

از حدود مجاز یا از آن جهت که نتوانسته بود بر روي اعمال بایرن که توسط جامعۀ انگلیسی، به خاطر پا فراتر نهادن 

و زهدفروشی انگلیسی » تزویر و دو رویی«و گفتار خود سرپوش ظریفی از ریا بگذارد، محکوم شناخته شده بود، علیه 

خران تشکیل شده از دو قبیلۀ عظیم سر«: کرد از طبقات ممتاز انگلیسی به عنوان هجو چنین یاد می. اعالن جنگ داد

شمرد و گاهی خواستار انقالب  ها محکوم می کشی از کارگران را توسط صاحبان کارخانه استثمار و بهره» .و ملوالن

  :شد می

  و شاهان را،» !خدا شاه را نجات دهد«

  .زیرا اگر چنین نکند، شک دارم از آنکه مردم بیش از این حاضر شوند چنین کنند

  خواند، شنوم که چنین می کوچکی را می  گمان دارم صداي پرندة

  …مردم اندك اندك نیرومندتر خواهند شد، 

  و انبوه جمعیت 

  …. سرانجام، جملگی از تقلید صبر ایوب به جان آیند

  .»اف بر تو«گفتم  با طیب خاطر می

  اگر در نیافته بودم که انقالب،

  .تواند زمین را از آلودگی دوزخ نجات بخشد و فقط انقالب، می

. کند احوال، پس از تأملی بیشتر، بایرن دریافت که تمایل و کششی نسبت به دموکراسی احساس نمیاین   با همۀ

آورد که  نسبت به تودة مردم اعتمادي نداشت، و از آن بیمناك بود انقالب، به دنبال خود، یک حکومت خودکامه می
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اف که اصالت داشته باشد فضیلتی سراغ اشر  در حکومت طبقۀ. بمراتب بدتر از وجود پادشاه یا پارلمنت خواهد بود

. کرد و آرزوي روي کار آمدن یک آریستو کراسی از افراد خردمند تربیت شده و کار آمد و مهذب در دلش پدیدار شد

برد که یک لرد است، و خیلی زود جلو هر گونه فرض و التزام آشنایی و خودمانی  گاه ازیاد نمی  شخصاً، هیچ خودش

دانست که در روابط اجتماعی، رعایت فاصله، به کیفیات زندگی حالتی  او می. گرفت وي را میبودن برمبناي تسا

.شد بخشید و موجب برقرار ماندن احترام می فریبنده می

تا زمانی که ناپلئون خود را امپراطور نخوانده و برگرد خویش . ناپلئون به اقتضاي رویدادها دگرگون شد  نظرش دربارة

. نگریست هاي مردم می برگزیده بین پادشاهان و توده  ی فراهم نیاورده بود، بایرن او را به صورت واسطۀالقاب و عناوین

کرد که  نخستین و آن هجومهاي غیرمنطقی به اسپانیا و روسیه، بایرن دعا می  رغم آن کارهاي نسنجیدة حتی، علی

داد که به جاي  ت خورده را مورد سرزنش قرار میسپس امپراطور شکس. ناپلئون بر حکومتهاي سلطنتی اروپا فایق آید

ولی وقتی ناپلئون از جزیرة الب بازگشت، بایرن بار دیگر دعا . گیري از مقام سلطنت، چرا خودش را نکشته بود کناره

شش سال بعد، وقتی از مرگ ناپلئون با خبر شد، با لحنی . کرد وي در مصاف علیه دول متحد اروپایی پیروز شود

  ».ایم از آن زمان ما برده و اسیر احمقها بوده. اي بود که بر سرم فرود آمد برانداختن وي در حکم ضربه«گفت سوگوار 

توانست به صورت آدمی خشن و  شد می وقتی دستخوش خشم می. آوري از خطاها و فضایل بود بایرن ممزوج شگفت

پروا به دوستان  الحظه، و سخاوتمند بود بیبیرحم درآید؛ در حالت عادي، معموالً مردي مؤدب، با نزاکت، با م

لیره  1,000بخشش . لیره را به نام رابرت داالس انتقال داد 1,000التصنیفی به ارزش  کرد؛ حق نیازمندش کمک می

ترزا گویتچولی که ظرف چهار سال، تقریباً هر روز . دیگر موجب شد که فرانسیس هاجسن از ورشکستگی نجات یابد

بایرن به مراتب . کند واقعی توصیف می  یرن را در سراسر نهصد صفحۀ کتابش به عنوان یک فرشتۀدید با او را می

بود، زیرا که در گوشت و خونش لغزشها و عیوب موروثی را » یک فرشتۀ بزرگ آسیب دیده«بیشتر از کولریج مصداق 

کرد و این کار را با گستاخی در رفتار،  ساخت یا آنها را جبران می گر می این عیوب موروثی را جلوه. کشید همراه می

سالخورده را چنان تحت   داد، تا بدان حد که گوتۀ فیضان و فورانی در شعر و ناشی از یک اندیشه عصیانگرانه انجام می

  .نامید» بزرگترین نابغۀ ادبی قرن ما«تأثیر قرار داد که او را 

چه کسی خواهد گفت برگهاي : اثر نبود البته چندان هم بینامید؛ » اثر بی  فرشتۀ«در مقام مقایسه، شلی را باید 

گسترده و پراکنده از افسون و جادوي شعر وي، بخشی از آن بذرهایی را بر زمین نیفشاند تا از آن نهالهاي تساهل 

 تصمیم حق رأي و اصالحاتی در نظام پارلمانی بروید و  مذهبی، آزادي زنان، پیروزي علوم در تکنولوژي و فلسفه،

از اینها گذشته، شلی کامالً  در نیاورد؟» انگیز قرن شگفت«تنومند شود و از برکت آن نهالها قرن نوزدهم را به عنوان 

البته   -جسمی داشت، و خواهشهاي آن دست کم دوبار به گریز همراه دلدار تن در داد . اي به صورت انسان بود فرشته

آدمی الغر اندام و پیوسته گرفتار رنجوریها و دردي در پشت بود . ن آوریمبه میا اگر نخواهیم از امیلیا ویویانی ذکري

هاي برونی و درونی، حساس بود و حتی  البته به وضعی استثنایی در برابر انگیزه. داشت که کمتر دست از سرش برمی

پرسی  تو از من می«: یموي را به کلر کلرمنت به یاد بیاور 1821ژانوایه  16مورخ   نامۀ. نمود تر از بایرن می حساس

اینها مرا با هیجانی شدید   آورم؟ در وزش باد، در نور، در هوا، در رایحه گلها، و همۀ شادیهایم را در کجا به دست می

در این  1812  ژانویۀ 28  در نامۀ. نظیر همگی ما، ولی شدیدتر، شیفتۀ خویش بود  شلی نیز، ».دهد تحت تأثیر قرار می

شلی با روي آوردن » .آید که خودپرستی من پایان ناپذیر است به نظر می»  :دوین چنین اعتراف کردباب به ویلیام گا

گادوین و خواستار شدن از همسرش، هریت، به قبول مقام خواهري در روابطش با وي، در جهت ارضاي  به مري

ي کمتر با فلسفه و ایدآلهاي وي داشت، و با بیان این نکته که هریت از مر تمایالتش نظیر هر آدم فانی گام برمی

شعرش فروتن بود، و آن را در   دربارة. داشت گذشت بیشتر پرده برمی توافق و سازگاري دارد، از آنچه در درونش می
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وقتی بایرن، مرگ شلی را به . در دوستی تا پایان وفادار و با مالحظه بود. انگاشت اي فروتر از شعر بایرن می مرتبه

این مرد، . شلی دستخوش اشتباه بودید  اي بیرحمانه دربارة شما جملگی به شیوه«: چنین نوشت ماري گزارش داد،

کس را سراغ ندارم که در مقام مقایسۀ با وي،  هیچ. شناختم بدون شک نیکترین و خاکسارترین مردي بود که می

کرد؛ کسی که  ش را فراموش میکند که قول و قرارهای شلی را آدمی نامنظم معرفی می  هاگ،» .جانوري بیش نباشد

او را معموال آدمی غیرعملی و . سپرد شد و زمان و مکان را به دست فراموشی می خیلی زود مستغرق در تفکر می

حقوق خود نسبت به میراث   خورد، و دربارة انگاشتند، ولی در مسائل مربوط به پول بسادگی فریب نمی ناوارد می

  . را به عمل آورد پدربزرگش حداکثر کوشش و مجاهدت

کامال عقالنی باشد و کمتر از آن شوخ طبعی نصیب داشت که   شلی آدمی حساستر از آن بود که بتواند یک اندیشندة

کشانید تصور  فریفت و به اغوا می آنچه او را دائماً می. هاي خویش را مورد پرسش قرار دهد درستی یا نادرستی اندیشه

هاي کوچک امیدبخش قابل درك، چنان دلتنگ  و در مقام مقایسه با بهبودها و نکتهو تخیل بود؛ واقعیت از براي ا

شد تا از آن بگریزد و به کشتزارها و باغهاي بهشتی پدید آمده از  کرد که متمایل بدان می کننده و ناهنجار جلوه می

ارده شوند؛ دنیایی که هنوز کرد شاهان، وکالي دادگستري و کشیشان کنار گذ شلی پیشنهاد می. رؤیاهایش پناه برد

قیدها و موانع قانونی   برد به سوي گیاهخواري کشانیده شود؛ و عشق بین زن و مرد از همۀ در مرحله شکار به سر می

شناسی انسان،  زیست  شلی در این آزاد بودن عشق بین زن و مرد از نظر فطرت آدمی یا سابقۀ. آزاد و رها گردد

همسر بیوة شلی که هنوز عشق وي را در دل داشت دربارة شلی چنین . کرد ور نمیگونه مانع و اشکالی تص هیچ

گونه اثري از شر و پلیدي نباشد و اگر  شلی بر این باور بود که انسان فقط باید اراده کند و بخواهد تا هیچ«: گفت می

تاریخ » .پروراند زان در جان میسوشلی این باور را با شوقی  …. چنین کند اثري از شر و پلیدي بر جاي نخواهد ماند

ستود و در این مورد  انگاشت جز آنکه یونانیان را جزء کسانی که به کمال مطلوب رسیده بودند می را تقریباً نادیده می

.انگاشت نیز بردگان را، که در همان دوران کمال مطلوب وجود داشتند، نادیده می

بریم که مرگ هرگز به او مجال نداد  شویم زیرا از یاد می روي می دهاختیار دستخوش زیا ما در ساده پنداشتن شلی بی

هم بایرن و هم شلی، به خاطر فرا رسیدن مرگ نابهنگام و زودرسشان، در نظر ما به عنوان . به حد کمال برسد

کرد و  یچنانچه عمرشان وفا م. شوند گر می شاعران رمانتیک و چون مظهر خدایان نهضت رمانتیسم در انگلستان جلوه

آمدند و در نظر ما در تاریخ ادبیات مقامی  کار از کار در می رسیدند احتماالً دو شهروند محافظه به شصت سالگی می

  .نمود کردند که بسا از آنچه مرگ رمانتیک زودرس نصیبشان ساخته بود فروتر می پیدا می

بود که به صورت انسانی برخوردار از راستی را که آتش درونی شلی در بیست و هشت سالگی چنان فروکش کرده 

اي اساسی و معتبر تحت عنوان نظري فلسفی دربارة اصالحات  ، رساله1820در سال . نمود آمیز می یک اعتدال احترام

شاعران و فیلسوفان، قانونگذاران به رسمیت »  :در آن رساله چنین اظهار نظر کرد. نوشت که سال بعد انتشار یافت

تخیل و تصوري که در بین . شاعران، به خاطر آنکه صداي تصور و تخیل هستند» .یا هستنددن  شناخته ناشدة

انگیزد تا دست به  هایی که گاه به گاه آدمیان را برمی آفریند؛ اندیشه هاي بدیهی می ابتذالهاي فراوان آدمیان اندیشه

ی، عادت تعقل و استدالل آرام و آمیخته با فیلسوفان نیز به خاطر آنکه به مسائل اجتماع. تجربه بیازند و پیش بروند

شلی نیز، نظیر بایرن و هر . گسترانند اندازهاي سالهاي آینده را در برابر مردم می سازند و چشم خونسردي را وارد می

و . ها در انگلستان دچار طغیان و برآشفتگی شده بود موجود انسانی و مهذب آن زمان، از شرایط کارگران کارخانه

گفت چگونه جلو ازدیاد  از آن تجویزهاي عاري از شفقت و انسانیت مالتوس سخت برآشفته بود که می همچنین

یعنی که ببینند چند نفر در جستجوي  –جمعیت را بگیرند ولی تعیین دستمزدها را به دست عرضه و تقاضا بسپارند 

شلی هم پروتستانها و هم کاتولیکها را . آیند کار براي دست یافتن به شکلهاي موجود درصدد رقابت با یکدیگر برمی
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دو در به کار بردن روح مسیح در روابط بین غنی و فقیر داد زیرا به زعم وي این گروهها هر  مورد نکوهش قرار می

سبک سازند تا ناگزیر نشوند براي   پیشنهاد کرد وامهاي دولت را با وضع عوارضی براغنیا،. دچار شکست شده بودند

به منظور پرداخت بهرة سالیانه آن وامها متوسل به مالیاتهاي سنگینی شوند که فشارش بردوش عموم  تأمین اعتبار

نسبت رأي دهندگان را به آنان  1819و  1689شلی متذکر این نکته بود که افزایش جمعیت بین . آید مردم وارد می

ان پارلمنت در اختیار اقلیتی باز هم که حق رأي ندارند بسی دگرگون ساخته است تا بدانجا که انتخاب نمایندگ

او آریستو کراسی را . مردم را از برخورداري از چنان حقی محروم ساخته است  محدودتر قرار گرفته و عمال عامۀ

که در آینده در خاندان  شاید با نظري به آنان(یافت و  هاي آن را در قانون و زمان استوار می بخشود زیرا که پایه می

کرد؛ و، در همان حال، در توانگرساالري   یک نوع انتقال تدریجی و معتدل ثروت را تجویز می) شدند شلی پیدا می

اعتنایی دولتها و حکومتها  بی. نگریست صاحبان صنایع، بازرگانان و بانکداران به چشم حقارت می  افزاینده و رشدیابندة

سیاست فقط آن زمان »  :پذیرفت شمرد و نمی ذموم میکرد، م را به اصول اخالق، بدان صورت که ماکیاولی تجویز می

» .سیاست در واقع اخالق ملتهاست. از صحت و عافیت برخوردار است که بر اصول اخالق استوار باشد و اداره شود

در همان » .یک جمهوري که در آن فقط یک مجلس قانونگذاري وجود داشته باشد مستقر شود«کرد  درخواست می

کرد؛  از انقالب فرانسه دفاع می. داد مرشدش، ویلیام گادوین، علیه انقالب همراه با خشونت اندرز می حال نظیر مربی و

کرد؛ و از شکست فرانسویان در واترلو تأسف خود را ابراز  ستود؛ ناپلئون امپراطور را مذمت می ناپلئون کنسول را می

.داشت می

در این اثر، . ناشري پیدا نشد 1840، تا سال )1821(گاشت براي اثر منثوري که شلی تحت عنوان دفاع از شعر ن

شاعري که به دست خویش خود را به عزلت و انزوا کشانیده بود، فیلسوفان را به کنار نهاده و شاعران را به عنوان 

منظومۀ   اچۀوي این باور آرامش دهنده را در دیب. برد ستاید و مقامشان را باال می  می» قانونگذاران واال مرتبۀ دنیا«

ما دالیلی براي قبول این عقیده داریم که نویسندگان بزرگ دوران ما «: پرومتئوس از بند رسته چنین بیان داشته بود

  همراهان و پیشقدمان برخی از دگرگونیهاي غیر قابل تصور در اوضاع و احوال اجتماعی ما هستند و یا بیان دارندة

برقهایی را که در آن گرد آمده و   ابر ذهن،. آیند گرگونیهاست به شمار میعقایدي که موجب قوام و استحکام آن د

رود  کند و توازن بین نهادها و عقاید اکنون در حال برقرار شدن است یا انتظار می متراکم شده است از خود تخلیه می

ذهنی و هوشمندانه، دورانی  دوران ما از نظر پیشرفتهاي»  :افزاید در دفاع از شعر، شلی چنین می» .بزودي چنین شود

و شاعرانی ] کانت، فیشته، هگل، شلینگ، و گادوین[فراموش ناشدنی است و ما هم اکنون در بین چنان فیلسوفان 

کنیم، که از زمان آخرین تالش ملی براي به دست آوردن  زندگی می] گوته، شیلر، وردزورث، کولریج، بایرن و شلی[

شعر و فلسفه پدید آمده است در مقام مقایسه به پاي   هرکس که در زمینۀ  ،)1642سال (آزادیهاي مدنی و مذهبی 

شاعران و فیلسوفان داشت، نقش علوم را که از   شلی، برعکس نظري که دربارة ».رسد فیلسوفان و شعراي زمان ما نمی

دربارة پیشرفت . آورد به حساب می نمود ها و نهادها را آغاز کرده بود کمتر از آنچه واقعاً می نو به قالب ریختن اندیشه

داد مواظب باشند مبادا این پیشرفت بر  وي زنهار می  داد،  شلی، صرفاً ابزارهاي انسان را ترقی می  علوم که به عقیدة

زیرا اگر چنین شود و علوم بر . ادبیات و فلسفه که ناظر به تعالی هدفهاي انسانی است پیشی گیرد  ترویج و توسعۀ

موجب » به کارگیري مطلق استعدادها و تواناییهاي مناسب«لسفه پیشی جوید، نتیجه آن خواهد بود که ادبیات و ف

  .شود که آن شمار اندك زیرکها بیش از پیش غنی شوند و به تمرکز هرچه بیشتر ثروت و قدرت بینجامد می

دیگر افالطون را کشف کرده بود  شلی که بار. گادوین نیز تسري یافت  نارضایی شلی از وضع پدر زن دومش به فلسفۀ

، از تعبیر ناتورالیستی طبیعت و حیات به تعبیر معنوي و )مهمانی و ایون را از این فیلسوف ترجمه کرده بود  رسالۀ(

در این زمان در اعتقاد به صالحیت جامع االطراف خرد شکی برایش حاصل شده بود و . روحانی از آن دو دست یافت
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  شد، از حملۀ بتدریج که سال عمرش به سی نزدیکتر می. به الحاد داشت نیز از دست داده بودآن شوقی را که نسبت 

اندیشید؛  کشید؛ و در این موقع، تا حد زیادي شبیه وردزورث جوان می بر مذهب استوار بر ماوراءالطبیعه دست می

آمد که حتی یک نوع  نظرش می به. انگاشت بدین معنی که طبیعت را شکل برونی یک روح درونی شامل و نافذ می

دهد و به  نیروي حیاتی در فرد، به هنگام مرگ، تغییر جا می: توانست وجود داشته باشد فناناپذیري و خلود نیز می

.میرد شود ولی هرگز نمی شکلی دیگر متجلی می

XIV – 1822- 1821: آنچه در پیزا گذشت  

و جنسی خود را پشت سر نهاده بود، مگر در خاطره که برخی  بایرن، زمانی که به پیزا رسید دوران ماجراهاي عشقی

در » هایده«انگاشت، از جمله در داستانهاي  از آن ماجراها را هنوز در عالم تصور، درخشان و غایت مطلوب می

کرد ولی آن صمیمیت و نزدیکی گذشته رو به  دون ژوان، در پیزا، ترزا گویتچولی هنوز با بایرن زندگی می  منظومۀ

براي این جمع . گذرانید بایرن در اینجا اغلب اوقاتش را با دوستان خود یا با دوستان شلی می. زوال گذارده بود

شلی . آمد داد و در این مهمانیها از هر در صحبت و بحث آزاد به میان می دوستان هر هفته مهمانی شامی ترتیب می

ماند، و  هنگام استدالل، مؤدبانه ولی استوار برجاي می کرد و در مواضع فکري خود به در این مهمانیها شرکت می

ترزا کوشید به زندگی آرام و یکنواخت . گفت رسید مجلس را ترك می پرواي مهمانان می آنگاه که نوبت میگساري بی

خود معنایی بخشد و بدین منظور با مري شلی طرح دوستی ریخت، و براي آنکه مصاحبتش با این دوست تازه که 

بایرن از روي آوري به مطالعه چندان راضی نبود، . تاریخ پرداخت  ل بود مطبوع و قابل دوام باشد به مطالعۀاهل فض

  .داد که فهم و کمال روحیشان فروتر از جذابیت جسمی آنان باشد زیرا وي همیشه زنانی را ترجیح می

ا، متضرعانه از مري شلی درخواست کرد به کلر، مادر آلگر. در این زمان بایرن آلگرا را به دست فراموشی سپرده بود

اي طرح کنند و به راونا بروند، دخترك را بربایند و او را به محلی با آب و هواي  فلورانس بیاید تا از آنجا دو نفري نقشه

سپس خبر آمد که آلگراي پنجساله . شلی اجازه نداد مري با این نقشه همراهی کند. سالمتر و زندگی متنوعتر ببرند

  این رویداد موجب. کرد در گذشته است در نتیجۀ ابتالي به ماالریا در دیري که زندگی می 1822آوریل  20ر د

اي براي  اندکی قبل از آن رویداد، در بهار همان سال، شلی در نامه. شد که سردي دوستی شلی با بایرن افزایش یابد

رن، صمیمیت نزدیک و استثنایی با وي را منظورم تمایالت و مشربهاي خاصی در سیرت بای«: هانت نوشته بود لی

دوست بسیار عزیزم، تا همین اندازه . سازد ناپذیر می  ملبراي من تح –صمیمیت و نزدیکی من نسبت به او است 

شلی کوشید تا عدم رضایت خاطر  ».کنم و به حسن نیت و تشخیص صواب تو اعتماد دارم موضوع را به تو اعتراف می

اي را  هانت دعوت کند به پیزا بیاید و سردبیري مجله نگاه دارد زیرا که بایرن را وادار کرده بود از لی خویش را پنهان

مجلۀ لیبرال را آن دو بدان منظور علم کردند که . به نام لیبرال که قرار بود شلی و بایرن به راه بیندازند برعهده گیرد

. هانت ورشکسته حواله کرد لیره براي لی 250بایرن مبلغ . بله برخیزدکار کوارترلی ریویو به مقا در برابر مجلۀ محافظه

شلی نیز قول . به لیوورنو در ایتالیا برسند 1822اش از لندن به راه افتادند، بدان امید که تا اول ژوئیه  هانت و خانواده

  .داد به پیشباز وي برود

تقریباً . عر، براي هر دوي ایشان دوران دلپذیري بوداز نظر ظاهر، ششماه اول آن سال سرنوشت ساز در دوستی دو شا

زنی با یکدیگر به تمرین و مسابقۀ  در یک باشگاه طپانچه. رفتند رانی می هر روز به اتفاق هم به گردش و کالسکه

در . یدرس گیري تقریباً به پاي بایرن می شلی از نظر نشانه. پرداختند و از این بابت هر دو همپایه بودند تیراندازي می

سالمت من بهتر است؛ از دلمشغولیهایم کاسته شده؛ و گرچه «: اي براي پیکاك نوشت همین اوان شلی ضمن نامه

 –دهد  ام همچنان به یک زندگی در حال مرگ ادامه می ام را درمان بخشد، کیسه تواند ضعف کیسه هیچ عاملی نمی

نیست، این کیسه همیشه تهی  فورتوناتوس  اهت به کیسۀشب ام بی کیسه. چنانکه صاحب کیسه نیز همین وضع را دارد
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در ژانویۀ آن سال، مادرزن بایرن در گذشت و براي او » .است ولی هرگز نه آن اندازه تهی که چیزي در آن یافت نشود

لیره عایدي داشت و، بدین  3‘000یراث گذاشت که سالی امالکی به م) با آنکه بایرن از همسرش جدا شده بود(

درنگ سفارش ساختن یک  بایرن که از آن میراث بر سر شوق آمده بود بی. ترتیب، درآمدهاي بایرن فزونی گرفت

آن . جان ترالونی را نیز به عنوان ناخداي آن برگزید. قایق تفریحی بزرگ و مجلل داد تا در لیوورنو برایش آماده کنند

اش به نامهاي ادوارد  نام گذارد و از شلی و دوستان تازه» بولیوار«ایق را به افتخار انقالبی مشهور امریکاي جنوبی ق

گامبا ملحق شوند و جملگی در تابستان به سیر و گشتی با آن   ویلیامز و تامس مدوین دعوت کرد تا به او و خانوادة

. لیره برایشان ساخته شود 80ق شراعی سفارش داده بودند که به بهاي شلی و ویلیامز مشترکاً یک قای. قایق بپردازند

ترالونی آن قایق . نزدیک سه متر ارتفاع داشت این قایق شراعی داراي بیست و هفت متر طول بود و دکل اصلی آن

.تغییر داد» آریل«نامید ولی مري نام آن را به » دون ژوان«شراعی را 

ابستان را به قایقرانی روي دریا بگذراند، ویالي معروف به ویالي دوپوي را نزدیک بایرن که امیدوار بود سراسر ت

هایشان، منزلی را به نام کازاماگنی در نزدیکی لریچی  شلی و ویلیامز نیز براي خود و خانواده. لیوورنو در اختیار گرفت

، شلی و 1822آوریل  26در . و واقع بودکیلومتري جنوب لیوورن 65خلیج سپتسیا در   این محل در کرانۀ. اجاره کردند

هایشان به منزل جدید نقل مکان کردند و در آنجا منتظر ماندند تا قایق سفارشی حاضر و تحویل  ویلیامز با خانواده

  .داده شود

XV – 1822شلی،   :قربانی  

مکانی که تا آن حد . توانست موجب شود شلی مکانی چنان پرت و دور افتاده را برگزیند فقط یک جذبۀ شاعرانه می

اي بزرگ بود که هر دو خانواده  کازاماگنی، خانه. براي گذراندن دوران تعطیلی، دور افتاده و ناسازگار باشد

نمود و رو به ویرانی  توانستند در آن زندگی کنند، ولی از مبل و اثاث عاري بود، و از نظر ساختمان نیز کهنه می می

نگریست و امواج خروشان دریا، گاه تا آستان در خانه  بود و از جلو به دریا می از سه طرف محصور در جنگل. داشت

. بوران و تندباد، نخستین چیزهایی بود که ورود ما را خوشامد گفت«: آورد مري شلی بعداً چنین به یاد می. رسید می

کشتی ما شکسته بود و بر روي حتی اگر . نمودند تر و ناسازگارتر می بومیان ساکن این ناحیه از خود مکان بیگانه

توانستیم خود را تا آن اندازه دور از تمدن و آسایش  اي دور افتاده در دریاهاي جنوب افکنده شده بودیم، نمی جزیزه

ویلیامز که در نیروي دریایی خدمت کرده بود . ، از جنووا رسید»آریل«مه قایق شراعی  12در تاریخ » .احساس کنیم

ي نیاموخته بود، از دیدار قایق بسی شاد شدند و از آن پس بسیاري از بعد از ظهرها یا سرشبها و شلی که هنوز شناگر

گاه آن چنان سالم و سرحال نبود  تا آن زمان شلی هیچ. پرداختند ماندند و در امتداد ساحل به قایقرانی می در آن می

شدند، ولی مري که بار  ز به آنان ملحق میگاهی همسرانشان نی. کرد و آن اندازه احساس خوشبختی و سبکباري نمی

هاي حاکی  گذاشت نامه کرد و از این بابت ناخشنود بود که شلی نمی دیگر حامله شده بود، غالباً احساس رنجوري می

  .را ببیند  از شکایت پدرش، گادوین،

خویش   رودن آخرین منظومۀگذرانید، به س ماند و چه در ساعاتی که برروي قایق می شلی، چه ساعاتی که در خانه می

مصرع آن، در نتیجۀ سفر آخرین شاعر،  544که پس از سرودن » پیروزي حیات«اي به نام  منظومه. پرداخت می

اي از آدمیان را با الگوهاي مختلف توصیف  خورد زیرا در آن سلسله در این منظومه پیروزیی به چشم نمی. ناتمام ماند

اي از روسو  ، سایه82در مصرع . باهی هستد و با شتاب به سوي مرگ روانندو ت کند، که جملگی مظهر شکست می

افالطون، قیصر،  –دهد  هاي مشهور تاریخ را نشان می شلی چهره. خیزد تا بیهودگی و بالهت تمدن را بیان دارد برمی

ت یا قدرت گرفتارند وار براي به چنگ آوردن ثرو که چگونه جملگی درهمان شتاب دیوانه –قسطنطین، ولتر، ناپلئون 

.کند و طبیعی را توصیه میو آنگاه شاعر به عنوان تنها گریزگاه رستگاري، بازگشت به یک زندگی ساده 
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کند، در  اندیشۀ خودکشی به مغزش خطور می 1822ژوئن  18پس از آنکه در . شلی هنوز به سی سالگی نرسیده بود

  :نویسد اي به ترالونی می نامه

می برخورد کردي که بتواند اسید سیانیدریک فراهم کند یا روغن عصارة بادام تلخ را به دست آورد، اگر با آدم اهل عل

در بهاي این دارو هر مبلغ الزم  …. کمال مهر و محبت تو خواهد بود مقدار کمی از آن برایم تهیه کنی و بفرستی

چ روي نیت و قصد خودکشی ندارم ولی دانم به تو بگویم که در حال حاضر به هی الزم نمی …. باشد خواهم داد

ن کلید طالیی ورود به وثاق آسایش جاویدان را در کنم برایم موجب بسی آرامش خاطر خواهد بود که آ اعتراف می

  .اختیار داشته باشم

شاید به خاطر کمک به همسر رنجورش بود که شلی از کلر کلرمنت دعوت کرد از فلورانس بیاید و تابستان را نزد 

کلر در اوایل ماه ژوئن از راه رسید و این درست زمانی بود که به کمک مري بشتابد تا او . در کازاماگنی بگذارند آنان

ژوئن، شلی که اعصابش  22در . کاري که نزدیک بود به بهاي جان مري نیز تمام شود –جنین خود را سقط کند 

اختیار در حالی  سی چنان وحشتناك شد که بیسخت درهم ریخته و نزدیک بود از پاي درآید شبی دستخوش کابو

  .کشید از اطاقش به سوي مري روي آورد که جیغ می

اند و در نظر دارند با یک کشتی مسافري محلی از  اش به جنوا رسیده هانت و خانواده در اول ژوئیه خبر رسید که لی

د به دوست باوفایش خوشامد بگوید، و زحمت شلی که مشتاق بو. جنووا به لیوورنو بیایند و خود را به بایرن برسانند

بایرن را در پذیرایی وي بکاهد و شوق رو به زوال شریکش را در به راه انداختن مجلۀ جدید افزایش دهد، بر آن شد 

گرفت و از همان  مري آن سفر را به فال نیک نمی. درنگ برآریل سوار شود و همراه ویلیامز عازم لیوورنو شود که بی

د نتوانستم وقتی هم سرانجام به راه افتا …. دو یا سه مرتبه شلی را صدا زدم تا برگردد«. لش بد آمده بوداول به د

شلی و ویلیامز با قایق شراعی آریل ظهر روز اول ژوئیه کازاماگنی را ترك  ».خودداري کنم و گریۀ تلخی سردادم

شلی با وجد بسیار به هانت خوشامد گفت ولی . یدندگفتند و همان روز ساعت نه بعداز ظهر به سالمت به لیوورنو رس

اند هرچه زودتر قلمرو آن والیت را ترك گویند  از اینکه دریافت مقامهاي والیت توسکانا به گامبا و پسرش دستور داده

ه ترزا و بایرن نیز چون مصمم بود به دنبال ترزا برود در نظر داشت در اولین فرصت لیوورنو را ترك کند تا در جنووا ب

هانت گذاشته بود محترم  با همۀ این احوال، بایرن موافقت کرد قراري را که با لی. خاطر شد –ملحق گردد، افسرده 

شلی نیز در . هانت اجازه دهد در عمارت کازاالنفرانچی در پیزا فرود آیند و در آنجا سکنا گزینند بشمارد و به خانوادة

خیالش از بابت استقرار و اسکان آنان آسوده شد و سپس روز هفتم ژوئیه بار  اش به پیزا رفت، معیت هانت و خانواده

. دیگر به لیوورنو بازگشت

ویلیامز توصیه کرد هر چه زودتر . صبح دوشنبه هشتم ژوئیه به خرید سوغاتی براي ساکنان کازاما گنی سپري شد

کپتین رابرتس، ناخداي قایق . زید استفاده کنندو برگردند تا از جریان باد موافق که در آن ساعت به جانب لریچی می

کرد و به شلی و ویلیامز اندرز داد سفر  بینی هوایی طوفانی در دریا می تفریحی بولیوار براي بعد از ظهر آن روز پیش

همان شلی پذیرفت و بعد از ظهر . ولی ویلیامز اصرار داشت زود به راه افتند. بازگشت خود را یک روز به تأخیر اندازند

  .روز همراه با ویلیامز و چارلز و یویان ملوان با قایق آریل راهی شدند

حدود ساعت شش و نیم بعد ازظهر آن روز طوفان سهمگینی همراه با رعد و برق و باران برخلیج سپتسیا مستولی 

در کازاماگنی، . شد به طوري که صدها قایق و کشتی کوچک شتابان خود را به بندرگاه رساندند و لنگر انداختند

دادند و آسوده  طوفان چنان مهیب بود که آن سه زن چشم به راه بازگشت مسافران، خود را با این گمان تسلی می

شنبه،  سپس سه. اند بلکه منتظر هستند تا طوفان آرام گیرد ساختند که شلی و ویلیامز از لیوورنو راه نیفتاده خاطر می

ها از هر داستانی که  عذاب و نگرانی واقعی این لحظه«: عداً چنین نوشتمري ب. چهارشنبه و پنجشنبه سپري شد
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دور افتاده، فطرت وحشی و عاري از   انزواي ما در آن گوشۀ. رود اي با پربارترین قدرت تخیلی بنگارد فراتر می نویسنده

داد و  هم می همدردي ساکنان آن روستاي همسایه، و مجاورت ما با دریاي خروشان و متالطم، دست به دست

هانت  اي از لی روز جمعه نامه» .ساخت اطمینانی ما را دستخوش وحشتی عجیب می روزهاي آمیخته با بیقراري و بی

: خطاب به شلی آمد که در آن مطالبی نوشته شده بود که آن زنان چشم به راه و نگران را کامالً متوحش ساخت

گویند پس از آنکه روز دوشنبه عازم شدید  انجام گرفت زیرا می خواهش دارم به ما خبر بدهید سفر بازگشت چگونه«

جین ویلیامز و مري سواره به راه افتادند و » .خبري از حال شما نگرانیم  هواي دریا طوفانی شد و ما هم به خاطر بی

بایرن و هانت را . ندنیمه شب بود که به عمارت کازاالنفرانچی فرود آمد. سراسر روز را در راه بودند تا به پیزا رسیدند

همان شب باز . اند آنجا یافتند و دیگر برایشان شکی باقی نماند که شلی و ویلیامز روز دوشنبه از لیوورنو حرکت کرده

در آنجا ترالونی و رابرتس کوشیدند آن دو را . ژوئیه به لیوورنو رسیدند 13به راه افتادند و در ساعت دو بامداد شنبه 

کرس یا جزیره الب رانده   تمال آرام سازند که قایق آریل در نتیجه باد و امواج شدید به جانب جزیرةبا اشاره به این اح

. بایرن رابرتس را مأمور کرد سوار بر عرشۀ بولیوار، دریا را در امتداد ساحل لیوورنو تا لریچی جستجو کند. شده باشد

اي پرداختند تا نشانی یا خبري از  بیهوده ترالونی نیز با مري و جین در سشکی در طول ساحل به جستجوي

ژوئیه با آن زنان سوگوار در کازاماگنی باقی ماند و آنگاه آنجا را ترك گفت تا به  18ترالونی تا روز . گمشدگان بیابند

بخشترین لحنی که  ژوئیه بازگشت و براي همسران سوگوار، با آرامترین و تسلی 19وي در . تحقیقاتش ادامه دهد

جان شوهرانشان را یک یا دو روز پیش از آن، امواج دریا به ساحل ویارجو افکنده  نست، خبر آورد که پیکر بیتوا می

چارلز ویویان چند کیلومتر باالتر پیدا و در همانجا در ساحل به خاك   ام ژوئیه نیز بدن مثله شدة در حدود سی. (است

رد و در آنجا بایرن از آنان دعوت کرد در کازاالنفرانچی اقامت ترالونی، مري و جین را با خود به پیزا ب.) سپرده شد

لرد بایرن نسبت به «: اي به یکی از دوستانش نوشت مري در نامه. کنند ولی آنان در منزلی در مجاورت آنجا ماندند

ده شده همان آن دو پیکر به ساحل افکن ».آمد من بسیار مهربان است و همراه ترزا گویتچولی مرتباً به دیدار ما می

داد در مورد چنین  قوانین توسکانا اجازه نمی. هاي کنار دریا به خاك سپرده شده بود موقع توسط بومیان در ماسه

اي نبش قبر صورت گیرد یا دوباره در جاي دیگري به خاك سپرده شود، ولی ترالونی  اجساد به خاك سپرده شده

در کنار آرامگاه پسرشان ویلیام در رم به خاك سپرده  خواهد جسد شوهرش دانست که میسیز شلی دلش می می

بنابراین به مقامات توسکانا متوسل شد و با اصرار از آنان خواست اجازه دهند قبر شلی را نبش کنند مشروط بر . شود

آن دو جسد طوري ناقص و دگرگون شده بود که شناسایی و تشخیص آنها . اینکه جسد در همان ساحل سوزانده شود

اي که متعلق به یکی از آن دو پیکر بود، در یک جیب، یک مجلد از آثار سوفوکلس و در  شد؛ ولی در جامه ر نمیمیس

  .جیب دیگر مجلدي از آثار کیتس به دست آمد

اوت، بایرن، هانت و ترالونی همراه یکی از متصدیان ادارة قرنطینه و یک افسر نیروي دریایی انگلیس به  15در روز 

اي از  روز بعد در نقطه. سوزانیدند هایی بودند که یک جوخه سرباز، جسد ویلیامز را می نلی، شاهد لحظهنام کپتین ش

ساحل، مقابل جزیرة الب، قبر شلی نبش شد؛ جسدش را بیرون آوردند؛ و در حضور بایرن، هانت، ترالونی و چند نفر 

معطر در آتش ریخت؛ اورادي بر زبان جاري  ترالونی بخور و شراب و روغن. ساکنان روستاي مجاور، سوزانده شد

بایرن که تاب دیدن آن منظره را تا پایان . سپرد» پرستید طبیعتی که شلی می«ساخت؛ و خاکستر جسد را به 

بعد از سه ساعت، تقریباً سراسر جسد سوخته بود . نداشت خود را به دریا انداخت و شناکنان به عرشۀ بولیوار پناه برد

ترالونی بدون آنکه از سوختن دستش پروا کند، قلب شلی را از . خورد ز در میان آتش به چشم میجز قلب که هنو

اي مخصوص تعبیه و خاکستر شلی به رم برده شد، و در گورستان جدیدي در  جعبه. ها بیرون آورد میان شعله

قلب شلی نیز . خاك سپرده شدمجاورت گورستان پروتستان، که آرامگاه ویلیام فرزند شلی در آنجا قرار داشت، به 
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چشم از جهان فروبست،  1851هنگامی که مري، به سال . توسط ترالونی به هانت و به دست او به مري سپرده شد

  .خاکستر قلب شلی را در البالي یک نسخه از منظومۀ آدونائیس که همیشه در اختیارش بود یافتند

XVI – 1824-1822بایرن، : تغییر سیما

بایرن از هنگام ترك انگلستان . جنووا رفتند  از پیزا به آلبارو در حومۀ) پدر و پسر(، بایرن با گامباها 1822در سپتامبر 

تغییراتی  –تاکنون به کرات در معرض تغییرات بدنی، ذهنی، آداب و اخالق، افکار و معتقدات خویش قرار گرفته بود 

خورد و خسته  دریج از عشق خستگی ناپذیر ترزا نیز سر میکه او را خسته و فرسوده ساخته بود تا بدان حد که بت

گونه واقعیتی  طنزآلود وي نقابهاي زندگی را کنار زده بود، و ظاهراً هیچ چشمان تیزبین و روح شکاك و. شد می

در آن زمان، بایرن مشهورترین . برجاي نگذاشته بود تا موجب شود به ایدئالیسم یا ایمان و اخالص روي آور گردد

شکایتهاي تب آلود چایلد هرلد در این زمان . کرد شد، ولی از شعر خویش احساس غرور نمی اعر زنده محسوب میش

دون ژوان سراینده و خواننده را عریان در یک   نمود و شکاکیت هوشمندانۀ در نظر بایرن، چیزي دور از مردانگی می

یک مرد باید براي «: کرد مان بایرن چنین احساس میدر این ز. نهاد دنیاي وارسته از اغفال و شیفتگی برجاي می

در جنووا از پزشک مخصوص خود خواست به او بگوید » .بشریت کاري بیشتر و با ارزشتر از شعر سرودن انجام دهد

این کشور از سال . یونان براي بایرن مرگ نجاتبخشی را عرضه داشت »بهترین و سریع التأثیرترین زهرها کدامست؟«

بایرن در منظومۀ . یوغ ترکان عثمانی در آمده و در اثر تسلط بیگانه به حالت رخوت و خفگی فرورفته بودزیر 1465

  :از یونان و یونیان خواسته بود به پا خیزند و سر به شورش بردارند) 84تا  73بخش دوم بندهاي (چایلد هرلد 

یونان یک  د کند باید ضربۀ نخستین فرود آورد؟خواهد خود را آزا آن کس که می دانید آیا نمی! زر خریدهاي موروثی

از آن . سر به طغیان برداشته بود ولی بدون داشتن پول و بدون برخورداري از وحدت و یکپارچگی 1821بار در سال 

اي را به لندن  کمیته. پس بانگ استعانت به سوي ملتهایی سرداده بود که از میراث غنی وي برخوردار شده بودند

همین کمیته، نمایندگانی به جنووا گسیل داشته بود تا از . ه بود تا از آن دولت کمک مالی دریافت دارداعزام داشت

خواست، به  بایرن بخواهد اگر صداقتی دارد، از امکانات مالی خود سهمی را بدان اختصاص دهد تا آن انقالبی را که می

، بایرن به فرستادگان گفت که خود را در 1823آوریل  7در . یاري شعر، الهامبخش مردم یونان سازد به ثمر برساند

  .دهد اختیار دولت موقت یونان قرار می

نمود؛  وجودش با عمل و تحرك همراه می  همۀ: در این زمان، بایرن سراپا دگرگون شده و سیمایی دیگر یافته بود

ویی نهاده شد؛ رمانس از صورت شکاکیت جاي خود را به ایمان و اخالص و از خود گذشتگی سپرده بود؛ شعر به س

پس از آنکه مبلغی براي هانت و از آن مهمتر، مبلغی هم براي ترزا برجاي نهاد، . قافیه به شکل عزم و قاطعیت درآمد

به نمایندگانش در لندن دستور داد . وقف به ثمر رسانیدن انقالب یونان ساخت آنچه از ثروت برایش باقی مانده بود،

گشت به فروش برسانند و حاصلش را براي وي  ان به وي متعلق بود و از فروش آن پولی عاید میآنچه را در انگلست

قایق تفریحی بولیوار را نیز به نیم بها فروخت و یک کشتی انگلیسی به نام هرکولس را در اختیار گرفت . حواله کنند

عالوه بر آن مقادیري لوازم و . به یونان برساندتا او، پیتروگامبا و ترالونی را همراه چند فروند توپ و مقداري مهمات 

ترزا گویتچولی بسیار کوشید تا بایرن را . تجهیزات پزشکی همراه برد تا نیازهاي هزار مرد را براي دو سال تأمین کند

ت در کنار خود و براي خویش نگاه دارد، ولی بایرن با نرمی و محبت در برابر اصرار او ایستادگی کرد و از این باب

در همین اوان بایرن . خود در راونا باز گردند خیالش آسوده شد که سرانجام به ترزا و والدینش اجازه داده شد به خانۀ

. برایم این احساس پیش از وقوع حادثه حاصل گشته است که در یونان خواهم مرد«به لیدي بلسینگتن گفت 

یش آید زیرا چنان پایانی براي یک حیات بسیار امیدوارم مرگم در آن زمان که در حال عمل و تحرك هستم پ

، کشتی هرکولس بندر جنووا را به قصد یونان ترك 1823ژوئیه  16روز  ».اندوهناك فرجامی شایسته خواهد بود
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اوت در بندر آرگستولیون واقع در جزیره  3بعد از تأخیرهاي خشم آورنده و ناراحت کننده، سرانجام در تاریخ . گفت

از آنجا تا خاك اصلی یونان هنوز هشتاد کیلومتر فاصله بود، . بزرگترین جزایر یونیایی است لنگر انداختسفالونیا که 

ترین رهبران انقالبی  وي امیدوار بود در مسولونگیون به برجسته. اما بایرن ناگزیر شد چند ماه فرساینده در آنجا بماند

گی کشته شده بود، بندر مسولونگیون نیز در دست ترکان یونان بپیوندد ولی مارکو بوتساریس در حین عملیات جن

عثمانی بود و کشتیهاي جنگی عثمانی همۀ راههاي نزدیک شدن به خاك اصلی یونان را از جانب مغرب، زیر حراست 

در اوایل دسامبر، پرنس آلکساندروس ماوروکورذاتوس بندر مسولونگیون را از چنگ عثمانیان به در آورد . خود داشتند

یونانی که در   سرهنگ لستر ستنپ نمایندة کمیتۀ. دسامبر بایرن جزیزة سفالونیا را ترك گفت 29در تاریخ و 

همه در انتظار و چشم «: آوري کمک براي انقالبیون یونانی سرگرم بود از مسولونگیون چنین نوشت  انگلستان به جمع

بعد از چندین ماجرا و تأخیر، ناجی » .سیح موعود باشندبه راه ورود لرد بایرن هستند چنانکه گویی در انتظار ورود م

به مسولونگیون رسید و از جانب پرنس و مردم که در وجود او معدن طالیی سراغ کرده  1824جوان در چهارم ژانویۀ 

  .بودند با استقبال پرجوش و خروشی مواجه شد

یوتها را که وحشیانی جنگجو و نیمه ماورو کورذاتوس از بایرن خواست سرکردگی یک گروه ششصد نفري از سول

بایرن از . یونانی و نیمه آلبانیایی بودند برعهده گیرد؛ مخارج آنان را بپردازد؛ و اسلحه و سورساتشان را نیز فراهم آورد

ها و هدفهاي سیاسی در  دانست که بیش از جنگجو بودن، اندیشه ظاهر آن جنگجویان چندان خوشش نیامد؛ او می

  و  اش محول شده است، با وجود این، خوشحال بود از اینکه مأموریت و نقش مهم و پرتحرکی برعهده. دپروران سر می

پرداخت تا براي  لیره به شخص پرنس ماوروکورذاتوس می 2,000اي  بنابراین در اعطاي کمک دریغ نورزید؛ فقط هفته

در همان حال، خودش در ویالیی واقع در شمال  .آنان را قوي نگاه دارد   مردم مسولونگیون غذا فراهم آورد و روحیۀ

ماللت انگیزترین مردابهایی که تا آن زمان «کرد جایی که بنا به گفته ترالونی در کنار  شهر و کنار دریا زندگی می

انضباط و شورشی هستند؛ بیشتر در  آن جنگجویان سولیوت عمالً نشان دادند که افرادي بی. قرار داشت» دیده بودم

جوان » لوخینوار«امید . چنگ آوردن پولی از بایرن بودند تا آنکه بخواهند تحت رهبري و فرماندهیش باشند بند به

توانست تحقق یابد زیرا الزم بود که نخست در افراد تحت فرماندهیش  براي دست یازیدن به عملیات جنگی هنوز نمی

حوصلۀ انتظار نداشت از نزد بایرن رفت تا در جایی  گاه ترالونی که هیچ. اطاعت مستقر شود  نظم و انضباط و روحیۀ

فقط پیتروگامبا همچنان در کنار بایرن باقی ماند و در حالی که سخت نگران احوال او . دیگر به پیشواز حادثه بشتابد

.کشید دید که بایرن چگونه در اثر گرما، دلشوره و آن محیط ماالریا خیز زجر می کرد و می بود از او مراقبت می

روز پانزدهم فوریه، وقتی بایرن به دیدار سرهنگ ستنپ رفته بود ناگهان رنگ از رخسارش پرید و در حال تشنج 

اندکی بعد به هوش آمد، او را به ویالي محل . بیهوش و نقش بر زمین شد، در حالی که از دهانش کف برآمده بود

در . دند براي خون گرفتن از وي زالو به کار برده شودپزشکان به گرد بالینش جمع آمدند و تجویز کر. سکونتش بردند

بیگانگان   ور شوند و همۀ فوریه سولیوتها بار دیگر سر به شورش برداشتند و تهدید کردند که به ویالي بایرن حمله 18

گجویان وي از بستر بیماري برخاست و آنان را آرام ساخت ولی امیدش به آنکه آن جن. مقیم در آن را به قتل برسانند

لپانتو رهبري کند مبدل به یأس شد و، همراه آن، رؤیایش نیز که دستیابی   را در جنگ علیه ترکان عثمانی در ناحیۀ

اي از اوگاستالی به دستش رسید که همراه آن عکسی   در این موقع نامه. به یک مرگ پرثمر و شجاعانه بود نابود شد

خواندن آن نامه . آنابال از عادتها و طبع دخترك نیز نگاشته شده بود از آدا دختر بایرن بود و در آن نامه توصیف

تا آن . موجب شد که بایرن اندکی تسلی یابد، چشمانش در اثر برخورداري از یک لحظه خوشبختی درخشیدن گرفت

  .زمان لذت هر چیز عادي و طبیعی از او دریغ شده بود
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راه بازگشت باران شدیدي بارید، و بایرن آن شب دچار  در. روز نهم آوریل همراه پیتروبه اسب سواري رفت

به بستر پناه برد و احساس کرد نیرویش رو به زوال است و . روز یازدهم تبش شدت یافت. سرماخوردگی و تب شد

رفت، ولی  گاهی در آن ده روزة آخر عمر در اندیشۀ مذهب فرو می. رود آنگاه دریافت که دارد به سوي مرگ پیش می

براي من دانستن اینکه چه چیز را در این دنیا باور داشته باشم . راستش را بگویم«شد  ن حال متذکر میدر هما

بسیار دالیل موجه و ظاهر پسندي وجود دارد که . همانقدر دشوار است که بخواهم بدانم چه چیز را نباید باور بدارم

همان دالیلی که مرا واداشته است تا امروز   ، به اندازةمرا اغوا کند به عنوان یک فرد متعصب سر به بالین مرگ بگذارم

دکتر پولیوس میلینگن که پزشک معالج اصلی بایرن بود چنین اظهار نظر » .به عنوان آدمی آزاداندیش زندگی کنم

 :کرد می

یچ گاه با نهایت تأسف باید اذعان کنم گرچه در روزهاي واپسین بیماري بایرن هرگز از کنار بسترش جدا نشدم، ه

اي شنیدم که بایرن با خودش   یک بار در لحظه. اي حتی کوچکترین سخنی دربارة مذهب بر زبان آورد نشنیدم اشاره

نه، نه، سعی کن از خودت «و بعد از مکثی طوالنی افزود » آیا باید که خواستار رحم و بخشایش بشوم؟«: گفت می

همان پزشک در جاي دیگر از قول بایرن چنین نقل  ».مانیبگذار تا پایان کار یک مرد باقی ب. ضعف نشان ندهی

مرا . بگذارید استخوانهایم در همین جا بپوسد و خاك شود. خواهم که پیکرم به انگلستان فرستاده شود نمی«: کند می

آنکه  روز پانزدهم آوریل، بعد از ».اي که فراهم شود بدون تشریفات و مراسم بیهوده به خاك بسپارید در اولین گوشه

آنان در حدود یک لیتر از او خون . بایرن بار دیگر دستخوش تشنج شد، به پزشکان اجازه داد از او خون بگیرند

. درگذشت 1824بایرن روز نوزدهم آوریل . گرفتند و دو ساعت بعد باز همان مقدار خون از بدنش بیرون کشاندند

وي به عمل آمد نشان داد که بایرن به بیماري اورمی   ربارةاي دور از معیارهاي صحیح د کالبدشکافیهایی که به شیوه

بدین معنی که آن مواد سمی که بایستی از راه پیشاب دفع شود، در . ال شده بودمبت –وارد شدن اوره در خون  –

  .خونش جمع شده بود

ه خون گرفتنهاي مکرر کرد ک اي از سیفیلیس در بایرن مشهود نبود ولی همه قرائن از آن حکایت می گونه نشانه هیچ

وزن آن : مغز بایرن از نظر بزرگی تا آن زمان سابقه نداشت. نهایی مرگ وي بوده است  هاي قوي علت و تجویز مسهل

شاید سالها افراط در اعمال جنسی . رفت وزنی که از بزرگترین مغز انسان معمولی فراتر می –گرم قید شده بود  710

پروا، نیرو و بنیۀ او را براي مقاومت در برابر فشار و اضطراب و هواي بدبو  داري بی زههاي متناوب پرخوري و رو و دوره

  .ناسالم محل اقامتش در ماههاي آخر زندگی، به شدت کاسته بود و

هابهاوس آن خبر ناگوار را براي اوگاستالی آورد و هر دو سخت به گریه . مه به لندن نرسید 14خبر مرگ بایرن تا 

مور آن خاطرات را در بهاي . اه حواس هابهاوس به مشکل خاطرات محرمانه و سري بایرن معطوف گشتافتادند، آنگ

رغم زنهارهایی که از جانب ویلیام گیفرد، سر مشاور   علی –لیره به ماري ناشر فروخته بود و شخص اخیر هم  2,000

ها  آن خاطرات فقط براي روسپیخانه«) اوسبراساس گفتۀ هابه(شد مبنی بر اینکه  مؤسسۀ انتشاراتیش به وي داده می

» .آبرویی و رسوایی محکوم ساخت گشت لرد بایرن را براي همیشه به بی نمود و هر آینه چاپ و منتشر می مناسب می

آنگاه ماري و هابهاوس پیشنهاد . مند و مشتاق بود که هرچه زودتر آن خاطرات را به چاپخانه بفرستد همچنان عالقه

ستنویس آن خاطرات را معدوم سازند ولی مور اعتراض کرد و در همان حال موافقت خود را با این امر کردند نسخۀ د

دستنویس خاطرات   آن زن نیز تقاضا کرد نسخۀ. میسیز لی بگذارند  که اتخاذ تصمیم نهایی را برعهدة اعالم داشت

. ري مسترد داشتلیره را به ما 2,000مورهم . سوزانده شود و به همین ترتیب هم عمل شد

ورزید که اربابش، اندکی قبل از مرگ ابراز تمایل کرده بود در  فلچر مستخدم قدیمی و با وفاي بایرن اصرار می

رضایت . مقامهاي یونانی و ساکنان مسولونگیون نسبت به این امر اعتراض داشتند. انگلستان به خاك سپرده شود
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نوط و خوش بو کردن پیکر بایرن، قسمتی از احشاي او در همان خاطر آنان بدین ترتیب حاصل شد که پیش از ح

. ژوئن به لندن رسید 29شد در تاریخ  جسد بایرن که در یکصدوهشتاد گالن الکل نگهداري می. خاك یونان بماند

درخواستی به مقامهاي کلیساي وستمینستر رسید که ضمن آن تقاضا شده بود اجازه دهند جسد بایرن در گوشۀ 

ژوئیه به مردم فرصت داده  10و  9در روزهاي . با این درخواست موافقت نشد. شاعران به خاك سپرده شودمخصوص 

سرشناسان   بسیاري آمدند ولی عدة. شد براي آخرین بار برجسد بایرن که در تابوتی قرار داده شده بود نظر بیفکنند

هاي خالی ایشان در مراسم تشییع جنازه که در  کالسکهاي از متنفذان اجازه دادند  عده. در بین آنان بسیار اندك بود

از پنجرة ساختمانی، کلر کلرمنت و مري . برد، روان شود ژوئیه جسد را از لندن به ناتینگم شر می 15تا  12روزهاي 

بر  شد که لیدي کروالین لم اي سرباز نیز دیده می اندکی جلوتر کالسکه. کردند شلی مراسم تشییع جنازه را نظاره می

راند نام کسی را که در گذشته بود دریافت ولی تا چند روز بعد  شوهر کروالین که فراتر از وي اسب می. آن سوار بود

روز شانزدهم ژوئیه، پیکر بایرن را در مقبرة نیاکانش، در کنار . از آن تاریخ، آن نام را براي همسرش فاش نساخت

  .یی در مجاورت دیر نیوستد به خاك سپردندمادرش در گورستان کلیساي هکنل ترکارد، روستا

  

XVII – برجاي ماندگان  

از آنان که در درام زندگی بایرن نقشی ایفا کردند بسیاري تا سالیان بعد زنده ماندند تا به دوران بعدي تاریخ نیز قدم 

اش  قهرمان مورد عالقهکسی که زودتر از همه از میان رفت، پیترو گامبا بود که پس از مشایعت پیکر بیجان . گذارند

لیدي . در اثر ابتالي به تب درگذشت 1827در آنجا به انقالب وفادار ماند و در سال . به لندن، به یونان بازگشت

این زن، . شد» بیمار«کروالین لم نیز پس از آنکه شوهرش به او گفت آن روز از کنار جسد بایرن رد شده است سخت 

مورد هجو و طعن قرار داده بود ولی در آن لحظه که از سرگذشت  1816وون در سال بایرن را در زمانی به نام گلنار

وي چهار » .بسیار متأسفم از اینکه کوچکترین سخنی عاري از مهر علیه وي گفته باشم«بایرن با خبر شده بود گفت 

ثروتی را که از وي برجا   همۀ بایرن، تقریباً  اوگاستا لی، بر حسب وصیتنامۀ. سال بیشتر پس از مرگ بایرن زنده نماند

بدهیهاي   صرف تسویۀ قسمت اعظم این میراث را.) لیره بود 100,000این ثروت در حدود (مانده بود وارث شد 

لیدي . با فقر و تنگدستی جان سپرد 1852شوهر و پسرانش که در راه قمار به وجود آمده بود کرد و خود در سال 

که شیطنتها و ناهنجاریهاي موروثیش زندگی زناشویی وي را دستخوش نفرین و بایرن تا روز واپسین براي مردي 

تا زمانی که زنده باشم «: اي نوشت لعنت ساخته بود، احساسی آمیخته با مهر و گذشت در دل داشت و در نامه

یا این سخن مرا آ» «.من احتماالً این خواهد بود که نتوانم از او بامهربانی و عطوفت بسیار یاد کنم  دشواري عمدة

ام، باز هم اذعان دارم که در وجود آن جانور، در  توانند باور داشته باشند هر آینه بگویم بعد از آنچه فاش ساخته نمی

چیزي که وي پیوسته در صدد مخالفت و معاوضه با آن بر  …سراسر عمرش، چیزي واالتر و بهتر وجود داشت

دخترشان آدا که بایرن در بزرگ شدن و رشد وي » .ویش نابود سازدآمد ولی هرگز نتوانست آن را در وجود خ می

بندي بر سراسبها از دست داد؛ مادرش او را از  ازدواج کرد؛ ثروتی را در شرط» و الولیسارل آ«امیدها بسته بود با 

سالگی  وشش بدبختی ناشی از ورشکستگی مالی نجات بخشید؛ امید و سالمتش را از دست داد، و نظیر پدرش در سی

کوشید با اشتغال به خدمات اجتماعی، زندگی  لیدي بایرن که پس از آن می. زندگی را بدرود گفت 1852در سال 

.درگذشت 1860خالی خود را پرسازد، در سال 

-1832(جان کم هابهاوس، به عنوان فردي رادیکال به پارلمنت راه پیدا کرد و تا مقام وزارت جنگ ترفیع یافت 

ترزا گویتچولی پس از مرگ بایرن، به سوي ). 1869(بارونی گرفت، و در هشتادوسه سالگی درگذشت  ، عنوان)1833

مدت زمانی کوتاه با دوست لنگ بایرن به . شوهر خویش بازگشت ولی خیلی زود مجدداً از او درخواست جدایی کرد
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اعر فرانسوي تأیید کنندة بایرن، نام هنري فاکس، ماجراهایی عاشقانه داشت؛ همچنین چند صباحی با المارتین، ش

پس از مدتی که از آغوش محبوبی به آغوش محبوبی دیگر افتاد، سرانجام در چهل و هفت سالگی با . نرد عشق باخت

نویسان  بنا به گفتۀ برخی از شرح حال(مارکی دو بواسی که مردي ثروتمند و مهربان بود ازدواج کرد و این شخص 

  :کرد با کمال سرفرازي و غرور همسرش را چنین معرفی می) اندکی با تعصب همراه بودانگلیسی که البته نظرشان 

وقتی مارکی درگذشت، ترزا به احضار ارواح روي آورد، با روح بایرن و شوهر » !همسرم، معشوقۀ پیشین بایرن«

ر بهترین دوستان برند و نظی آن دو اکنون با یکدیگر به سر می«: آخرینش گفتگو کرد و بعد چنین تعریف کرد

درگذشت حال آنکه چندین کتاب در تصویر و ترسیم  1873سرانجام ترزا در هفتادودو سالگی در سال » .هستند

کلر کلرمنت در هشتادویک . عیب و نقص به رشتۀ تحریر درآورده بود  سیماي بایرن به عنوان یک جنتلمن و نابغۀ بی

وي معجونی «حیات از بایرن این نظر را با خود همراه داشت که درگذشت، و تا آخرین لحظه  1879سالگی به سال 

مري  ».آوري بود که ممکن است در وجود یک آدمیزاد گرد آید از خودبینی، دیوانگی، و جملگی آن نکات ضعف رقت

لقبی که دوستان خیلی نزدیک بایرن بر او (» آلبه«هاي خاطر نسبت به   شلی، با وجود برخی کدورتها و رنجیدگی

آلبه، این آلبۀ عزیز و بوالهوس و «: وقتی از مرگ بایرن با خبر شد چنین نوشت. نظري خوشتر داشت) نهاده بودند

مري » .خدا کند من هم در جوانی از نعمت مرگ برخوردار شوم. فریبنده، این دنیاي چون بیابان را ترك گفته است

و دلسوزي به ویراستاري آثار شوهرش پرداخت و  قسمت اعظم از بیست و هفت سال بقیۀ زندگی خویش را با عشق

.در این کار به فصاحت عاري از تظاهر خویش مجال تجلی داد

هانت که جرئت یافته بود اشعار شلی را بستاید، آن هم در زمانی که جملگی منتقدان، اشعار شلی را چون  لی

یش استوار ماند و نسبت به رادیکالیسم شمردند، همچنان بر عقیدة خو بوالهوسیهاي یک بلوغ ناپخته محکوم می

به دنیا باقی  1859آمیزي از بایرن انتشار داد؛ و عمرش تا سال  دوران جوانیش وفاداري نشان داد؛ خاطرات خصومت

هاگ، پس از آنکه ماجراهاي دلدادگی و شوریدگی متعددي را گذرانید سرانجام باجین، همسر  تامس جفرسن. بود

جالبترین این هواخواهان شاعران . کرد و مدت سی و پنج سال تا پایان زندگیش با او به سر بردبیوة ویلیامز ازدواج 

سالگی قدم نهاده  ما، ادوارد جان ترالونی بود که در پیزا در زندگی شلی وارد شد و این زمانی بود که هر دو به سی

ونه سال دیگر در پیش  رالونی هنوز پنجاهشد در حالی که ت شلی در آن زمان به پایان عمر خویش نزدیک می. بودند

آن سان که هانت او را (» ، خوش سیما، با سبیلهایی مردانهچرده سبزه و سیه …این شوالیۀ سرگردان«اما . داشت

چنان درگیر ماجراهاي متنوع در کشورهاي مختلف شده بود که دوستانش از شنیدن مکرر ) ترسیم کرده است

کارة اصطبل و قایق تفریحیش، بولیوار، ساخته  گرچه بایرن او را همه. کردند ل نمیگاه احساس مال خاطرات وي هیچ

بود که ترالونی، این مرد عمل و ماجراجو، او را بیشتر از همه » طبع بدون ریش این پسرك مالیم«بود، باز هم شلی، 

تحرك شدن وي در آنجا  دن و بیترالونی پس از آنکه شاهد ورود بایرن به مسولونگیون، و گیر افتا. داشت دوست می

ترالونی . شد، از آن دیار رفت تا سر به تقدیر خود بنهد درحالی که انتظار داشت در راه استقالل یونان جان بسپارد

اي  زنده ماند و در مقبره 1881چندي بعد شاهد آزاد گشتن یونان شد، سرگردانیهایش را با دیگر آغاز کرد، تا سال 

  .کنار خاکستر شلی در گورستان انگلیسیها در رم خریده بود به خاك سپرده شددر  1822که در سال 
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  فصل بیست و سوم

  همسایگان انگلستان

1789 -1815  

  

I – اسکاتلندیها  

انگلیسیان در آمده بودند، در چارچوب جزیره از آزادي   تحت سلطۀ 1707اسکاتلندیها به موجب قانون اتحاد سال 

مند بودند ولی هرگز با حکومتی از جانب یک پارلمنت که در فاصلۀ دوري مستقر بود بر  هرفت وآمد و بازرگانی بهر

جمعیت، تنها چهل و پنج نفر  1,800,000پارلمنتی که در مجلس عوام آن، اسکاتلند با  –سرآشتی در نیامدند 

در آن مجلس حضور نفر ساکنان انگلیس و ویلز  10,164,000نماینده از جانب  513نماینده داشت درحالی که 

شدند؛  اهاي شهري فاسد منصوب میاز نمایندگان اسکاتلند در مجلس عوام، پانزده نفر از جانب شور. یافتند می

نفر  1,220داشتند، جمعاً توسط   خویش دائماً برمسند خویش نگاه می  اعضاي این شوراها، که خود را به ارادة

سی نفر باقیمانده نیز توسط ساکنان والیات و نواحی کشاورز نشین . شدند برگزیننده از سراسر والیات، انتخاب می

بدین ترتیب که والیت بیوت با . شدند براساس حق انتخابی که محدود و منحصر به مالکان منتفذ بود انتخاب می

نفر  2,405نفر رأي دهنده و انتخاب کننده داشت و در سراسر این گونه والیات رویهمرفته  21نفر جمعیت،  14,000

رسیدند توسط نجباي بزرگ و اشراف  مند بودند اغلب نامزدهاي انتخاباتی که به پیروزي می از حق انتخاب کردن بهره

رسماً در سراسر اسکاتلند منسوخ شده  1748فئودالیسم در سال . صاحب امالك قدیمی و وسیع برگزیده شده بودند

اسکاتلندي نیز، نظیر . دهد و نابرابري، ساخت آدمی را تشکیل میبود، ولی فقر همچنان بر جاي بود زیرا که آزمندي 

کرد، بهترین نوع حکومتی  انگلیسی، رویهمرفته، این شیوة حکومت براساس پارلمنت را بهترین نوع حکومت تلقی می

د توانست براي مردمی مستقر شود که مشتاقانه به سنتها پایبند بودند، و بیشتر از آن گرفتار و دربن که می

نمودند که بتوانند فرصت به دست آوردن دانش و تجربۀ ضروري جهت رأي دادن  شان می نیازمندیهاي روزانه

  .مسائل ملی را بیابند  هوشمندانه دربارة

  روحانیان، دربارة. روز یکشنبه، روز عبادتی دلتنگ کننده و به یادآوري گناهان بود. مذهب از دولت نیرومندتر بود

سان،  کردند؛ و بدین شد و خدایی منتقم، موعظه می ت، شیطانی که در وجود هر فرد یافت میسقوط آدم از بهش

یافتند، از نظر عقاید و اخالقیات، در مقام مقایسه با واعظان  جماعتی که در مراسم روز یکشنبه در کلیساها حضور می

کند که هر  ابراز اطمینان می میدلوثینقلب دیوید دینز در . آمدند و آباء کلیسا، سختگیرتر و متعصبتر از کار در می

.آینه دختري پاي به مجلس رقص بگذارد به جهنم راه خواهد یافت

: در اسکاتلند یک نظام ملی مدارس ملی برقرار بود. با وجود این، اسکاتلند از بسیاري جهات از انگلیس پیش بود

اي را دایر نگاه دارد تا در آنجا  هر بخش مکلف بود مدرسه. ارسی که واقعاً در دسترس اکثریت مردم قرار داشتمد

براي این آموزش، والدین در هر فصل براي هر . پسران و دختران در کنار هم به آموختن خواندن و حساب بپردازند

توانست مقدمات  آموز می پرداختند، دانش گ اضافی میپرداختند؛ چنانچه مبلغ دو شیلین آموز، دو شیلینگ می دانش

شد، در صورتی که  هاي تنگدست توسط بخشداري تأمین می التعلیم فرزندان خانواده حق. زبان التینی را نیز فراگیرد

فتاد و ا سیار، به راه می  ها را دریک جا گردآورد، یک معلم مدرسۀ بچه  تر از آن بود که بتواند همۀ قلمرو بخش گسترده

معلمان، دقیقاً تابع . داد آنچه را بایست به کودکان آموخته شود، به نوبت، در قسمتهاي مختلف بخش تعلیم می

رفت به مقامهاي کلیسا کمک کنند تا االهیات هراس انگیزي به ذهن  کشیش بخش بودند، و از آنان انتظار می
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توانست طریقی  که پیروي از اصول مذهب کالوینیسم میکودکان انتقال دهند؛ زیرا که مهتران قوم دریافته بودند 

پروا و با شهامت  گروه قابل توجهی از مردم بی. مقرون به صرفه براي مستقر ساختن یک محتسب در هر وجدان باشد

در  بر جاي مانده بودند تا تنویر اسکاتلندي را در نسل قبل از فرانسه پدیدآورند و آنرا، هرچند مقهور شده و رنگباخته،

  . نسل دوران ناپلئون نیز فروزان نگهدارند

و ) 1494(، ابردین )1451(، گالسگو )1410تأسیس، (اندروز  نتدانشگاههاي س –اسکاتلند به دانشگاههاي خود 

این دانشگاهها از بسیاري جهات خود را از دانشگاههاي آکسفرد و . کرد بالید و افتخار می می –) 1583(ادنبورگ 

ادنبورگ در علوم پزشکی، دانشگاه . گذارند اي از فضالي جدید بر این ادعا صحه می دانستند و پاره میکیمبریج برتر 

بنیان گذارده شده بود،  1802مجلۀ ادینبره ریویو که در سال . رهبریت و زعامتی به رسمیت شناخته شده داشت

تامس . شد ه در سراسر انگلستان منتشر میاي بود ک ترین و درخشانترین نشریه بنابر رأي مورد قبول عموم، برجسته

وکیل مدافع آزادیخواه و شجاع تقریباً جملگی وکالي مدافعی را که در برابر دادگاههاي ) 1823-1750(ارسکین 

این احوال، باید اذعان کرد که وقتی پاي سرکوب ساختن   با همۀ. داد یافتند تحت الشعاع قرار می لندن حضور می

هیچ  - کرد انقالبی طرفداري می  به خصوص زمانی که این آزادي اندیشه از فرانسۀ -یان آمدآزادي اندیشه به م

ناپذیر، رقیب  توانست در صدور احکام سخت و انعطاف رسید و نمی قانوندان انگلیسی به پاي همتایان اسکاتلندیش نمی

السگو همچنان از آن گونه آزادي غیر از آنچه گفته شد، فضاي آمیخته با روشنفکري در ادنبورگ و گ. آنان شود

توانست به امثال دیوید هیوم، ویلیام رابرتسن، جیمز بازول و رابرت برنز و ادم سمیث مجال  کرد که می طرفداري می

گویند که هنگام سخنرانی دوگلد استوارت دربارة فلسفه نه تنها دانشجویان، بلکه جملگی مردم  می. شکوفایی بدهد

.داشتند آمدند و یادداشت برمی محضرش گرد می روشنفکر ادنبورگ، در

این استوارت استاد فلسفه، امروزه دیگر در خارج از اسکاتلند شهرتی ندارد؛ ولی یکی از بناهاي بسیار مجلل و فخیم 

وي از تعلیمات . در ادنبورگ، که یک معبد کوچک به سبک معماري کالسیک است، به یادبود وي بنا شده است

» عقل سلیم«هیوم و روانشناسی مکانیکی دیویدهارتلی را به محک   گیریهاي شکاکانۀ ي کرد و نتیجهتامس رید پیرو

بردن به کنه ذات و طبیعت   وي ماوراء الطبیعه را به کنار نهاد زیرا آن را کوشش بیهودة ذهن در جهت پی. آموزد می

استوارت به جاي  .)تواند از بند کفش خود وسیلۀ نجات بسازد است که می مونتنهاوزنفقط بارون . (انگاشت ذهن می

کرد از روانشناسی قیاسی مدد گرفته شود زیرا این دانش با شکیبایی و دقت تام  توسل به ماوراء الطبیعه پیشنهاد می

. داشته باشد خود ذهن را تبیین کند و توضیح دهدپردازد بدون آنکه ادعا  به مشاهدة فرایندهاي مغز و ذهن می

گو و فرزانه بود که از هوش و ادراك، رؤیاي تخیلی و استعداد و خالقیت شاعري  استوارت مردي شوخ طبع، بذله

آوازهاي عاشقانه بود   سرزمین وي هنوز سرچشمۀ. (کرد داشت و شرحهاي دقیقی بیان می هاي بدیعی عرضه می  نکته

ها  هاي رودها و دریاچه آورد، از کرانه هایی که قلبهاي ما را در جوانی به طپش و هیجان می  ترین ترانه طیفو برخی از ل

روي  گرچه در آموزش فرزندش اندازه را رعایت نکرد و زیاده –جیمزمیل  .)هاي اسکاتلند برخاسته است و دامنۀ تپه

او که فرزند کفاشی بود در رشته زبان و ادبیات . ودشخصاً آدمی با حسن نیت و ذهن و هوشی وقاد ب –روا داشت 

التحصیل شد به لندن رفت؛  پس از آنکه از آن دانشگاه فارغ. مخی دست یافتیونانی در دانشگاه ادنبورگ به مقام شا

نگاري در پیش گرفت؛ ازدواج کرد؛ خداوند پسري به او داد که  اي را از طریق پرداختن به روزنامه زندگی پرمخاطره

، کتاب تاریخ هند 1818تا  1806بین سالهاي . مجلس خود، جان استوارت نامید  نامش را، از روي نام دوست نمایندة

اي مستند و متقاعد کننده از شیوة نادرست فرمانروایی انگلیسیان درشبه قارة هند   بریتانیا را نگاشت و در آن به شیوه

  .صول فرمانروایی اصالحاتی اساسی به عمل آیدانتقاد کرد؛ و همین انتقادات موجب شد که در ا



٧٢٧۵

این مذهب بر آن است . با جرمی بنتم دیدار کرد و مذهب سودخواهی او را پذیرفت) 1808به سال (در همین اوان 

که جملگی آداب و مفهومهاي ذهنی و سیاسی را باید از این نقطه نظر مورد سنجش و قضاوت قرار داد که تا چه 

هاي بدیع بود  میل که سرشار از نیرو و توان و اندیشه. خوشبختی بشریت کارآیی و توانایی دارند اندازه براي تأمین

، و ششم )1815(، پنجم )1810(براي چاپهاي چهارم . خود را به صورت حواري و مبلغ بنتم براي انگلستان درآورد

جیمز میل   - ن اسکاتلندیها نیز سهیم بودند المعارفی که در بنیانگذاري آ دایرة –المعارف بریتانیکا   دایرة) 1820(

ها به  زندانها، آموزش و پرورش و آزادي مطبوعات نگاشت؛ این مقالههایی دربارة حکومت، قانونشناسی، اصالح  مقاله

المعارف نیز منتشر شد، خوانندگان فراوان و مشتاقی پیدا کرد، و بر افکار عمومی  ة هایی خارج از دایر صورت رساله

نوشت چون نیرویی مؤثر در  هایی که وي براي وستمینستر ریویو می ها و نیز مقاله این رساله. اي گذاشت ر عمدهتأثی

رادیکالهاي انگلیسی به زعامت چنین . منجر شد 1832نهضتی به کار افتاد که به تصویب قانون اصالحات در سال 

اي روي آوردند که به دست حکومتی عملی  مترقیانه رهبران فکري از توسل به انقالب روي گردانیدند و به اصالحات

در اثري به نام ارکان اقتصاد . گشت که خود بر حق انتخاب گسترده و همگانی و یک فلسفۀ سودخواهی مبتنی بود می

انتشار یافت، میل چنین زنهار داد که جمعیت نباید مجال آن یابد تا از سرمایه سریعتر  1821سیاسی که به سال 

مالیات وضع شود و غرض » دارایی انباشته شده بدون آنکه حاصل کار و زحمتی باشد«، و پیشنهاد کرد بر رشد کند

. شد بدون آنکه روي آن کاري انجام شده باشد میل از این گونه دارایی، افزایشی بود که در قیمت زمین حاصل می

اعمال ذهنی را با توجه به تداعی   شید تا همۀکو) 1829(هاي ذهن بشري  میل در اثر دیگري به نام تحلیلی در پدیده

اي دربارة  نیز، یک سال قبل از مرگش اثر دیگري باعنوان قطعه 1835در سال . معانی تشریح کند و توضیح دهد

. مکینتاش انتشار داد

ارهاي اندیشه پس از آنکه به ابز. فکري اسکاتلندیها ادامه داد  سرجیمز مکینتاش، به آشنا ساختن انگلیسیان به شیوة

در آنجا از شنیدن این خبر که . به لندن مهاجرت کرد 1788در دانشگاههاي ابردین و ادنبورگ دست یافت، در سال 

، از اظهار 1790در سال . یک شورش عمومی موجب تسخیر زندان باستیل شده است کامالً مسرور و مشعوف شد

مندرج در اثر وي به نام تأمالتی دربارة انقالب فرانسه  آمیز ادمند برك نسبت به انقالب فرانسه نظرهاي خصومت

آن انتقاد سخت تاریخی را با انتشار اثري به نام دفاع از دموکراسی فرانسوي پاسخ  1791رنجیده خاطر شد و در سال 

صداي شریف و ) انقالب فرانسه(این فیلسوف بیست و شش ساله در مراحل نخستین آن تغییر بزرگ ناگهانی . داد

کرد، حکومتهاي سلطنتی در  چنانکه برك فرض می. چشید شنید و می یوة گواراي یک فلسفۀ بشر دوستانه را میم

هاي آمیخته با هرج و مرج  بلکه پسمانده: معرض تهدید، مبتنی بر خردمندي آزموده شدة سنت و تجربه نبودند

  .ه، بودندبینی نشده، و اصالحات سرهم بندي شد نهادهاي تصادفی، رویدادهاي پیش

به یقین  …. اند به طور تصادفی پدید آمده) جز ایاالت متحد امریکا(جملگی حکومتهایی که اینک در دنیا وجود دارد 

نباید چنین انگاشته شود که این حکومتهاي اتفاقی و تصادفی فراتر از اقدامات و اعمال روشنفکران و اندیشمندان 

ممکن که مورد تأیید و قبول خرد   ه آدمی باید بیاموزد که با هیچ نکتۀزمانی فرا رسیده است ک …. گیرند قرار می

. نیز از هیچ نکته بدیع و نوکه خرد آدمی بدان رهنمون گردد روي نگرداند و خود را عقب نکشد نباشد مدارا نکند و

ه هنر تکامل و سان که ب باید آغاز یک دوران جدید را در تاریخ مشخص سازد بدین …زمانی است که نیروهاي آدمی

.بهترسازي حکومت و افزایش خوشبختی مدنی انسان مجال دهد تا به وجود آید

همچنانکه انقالب فرانسه از غایت مطلوبها و آرمانهاي متعالی فیلسوفان، به ستم و هرج و مرج مردان دستخوش 

شتن را با آن نیروهاي کرد و خوی کرد، مکینتاش نیز در برهانهاي خود تجدید نظر می هراس و وحشت سقوط می

» قوانین طبیعت و ملتها«سخنرانیهاي وي تحت عنوان . داد گذارد سازش و تطبیق می اجتماعی که بر او اثر می
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از جمله اینکه، چگونه . آمد ها و استداللهایی بود که احتماالً ادمند برك را نیز خوش می نکته  در بردارندة) 1799(

ند رو به کمال نهادن فرد، عاداتی را براي عمل و قضاوتهاي وجدانیش در او به وجود تواند در رو سازمان اجتماعی می

سان است که یک انسان بالغ، در پرتو برخورداري از  آورد که از همۀ ظواهر ذاتی و فطري بودن برخوردار باشد؛ و بدین

کینتاش، در سالهاي واپسین م. شود تمدن نه تنها یک فراوردة طبیعت بلکه محصول رشد و پرورش نیز محسوب می

  ).1832(عمر، با برخورداري از تحقیقات و مستندات اصیل و بدیع، کتاب تاریخ انقالب در انگلستان را نگاشت 

سر  توان چنین قضاوت کرد که تمدن اسکاتلند در آن برهۀ از زمان، که قرن هجدهم را پشت از روي این شواهد می

کشاورزي این سرزمین درحال . اش متکی نبود نهاد، فقط بر افتخارات گذشته گذاشت و به قرن نوزدهم گام می می

در آن نواحی، . نمود رونق و شکوفایی بود و آثار این شکوفایی بخصوص در مناطق کم ارتفاع و جلگه بیشتر می

از همکاري انسانی اي  اندازهاي تازه کارگاههاي نساجی نیز به تعداد فراوان دایر و سرگرم کار بود و رابرت اوون چشم

نازید و ادینبورگ از فعالیت وکالي مدافع، حقوقدانان، پزشکان  گالسگو به دانشمندانش می. گشود در برابر آدمیان می

در هنر، سر هنري . داشتند، درجوش و خروش بود و روحانیان، که هرکدام در رشتۀ خود افکاري بدیع عرضه می

در ادبیات بازول، در . ساخت او را چون رنلدز اسکاتلند مقبول و مشهور می پرداخت که ریبرن تمثالها و تصاویري می

در ابتسفرد، در . اي تمام ناشدنی از لذات معنوي است زندگی سمیوئل جانسن را انتشار داد که چشمه 1791سال 

درحالی که در  وي. زیست کنار رود توید، ارجمندترین فرزند اسکاتلند و کریم الطبعترین ایشان، سروالترسکات می

و داستانهایی  سرود هاي خوش می سرودها و نغمه پرداخت، میبین دشمنان کهن سرزمین اسکاتلند به میانجیگري 

در سراسر دنیا  داستانهایی که بعداً –نوشت تا وامهایی را که فقط بخشی از آن را خود وي گرفته بود تسویه کند  می

.مشهور شد

والتر سکات به خاطر مزاج و طبیعتش کامالً شایستگی آن را داشت که در شکوفایی رمانتیک ادبیات انگلستان مقام 

کسوتی داشته باشد، زیرا دوست داشت خود را چنین بینگارد که از اعقاب رؤساي مرزنشین  رهبري و پیش

هایی  هاي مهیج و تکان دهنده براي سرودن چکامه و جنگهاي آنان مایه ها مرز دارانی که ستیزه: اسکاتلندي است

به هر حال والدینش عبارت . شد کرد و سیراب می آورد که در دوران کودکی روح و ذهنش از آن تغذیه می فراهم می

سکات در . بودند از پدري با حرفۀ وکالت دادگستري، و مادري که دختر یک استاد پزشکی در دانشگاه ادنبورگ بود

اي بود که شش تاي آنان به رسم معمول در آن  در ادنبورگ به دنیا آمد و یکی از دوازده فرزند خانواده 1771سال 

وقتی هجده ماهه بود به فلج اطفال مبتال شد که پاي راستش را براي سراسر عمر . زمان، در کودکی درگذشته بودند

رغم همۀ اختالفاتی  ی که در بایرن بود سکات را موفق ساخت، علیشاید نقص و عیب بدنی مشابه. به لنگی کشانید

  .که از نظر اخالقی و عقیدتی با وي داشت، دوستی خلل ناپذیري با شاعر جوان به هم رساند

پنجسالۀ کارآموزي   التحصیل شد، یک دورة پس از آنکه سکات به اولد کالج در دانشگاه ادنبورگ راه یافت و از آن فارغ

ازدواج . به عنوان وکیل دادگستري در کانون وکالي اسکاتلند پذیرفته شد 1792نزد پدر آغاز کرد و در سال  حقوق را

پس از مرگ پدر، از جانب وي  1799با دختري به نام شارلوت شارپانتیه و میراثی که در سال  1797وي در سال 

داشتنی بود، و برگرد  اجتماعی و دوستسکات آدمی . نصیبش شد، در آمدي کافی و مطمئن براي وي تأمین کرد

به سمت  1806آورد، و از طریق همین دوستان بود که در سال   خود شمار فراوانی دوستان سرشناس و متنفذ جمع

کرد و درآمدي که در وصیتنامۀ تنی  حقوقی که از این بابت دریافت می. منشی دادگاه شهر ادنبورگ برگزیده شد

وکالت منصرف شود و، بعد از   تصاص داده شده بود او را بر آن داشت که از ادامۀ حرفۀچند از بستگان براي وي اخ

  .چندي، آن را به کلی کنار گذارد تا بتواند با فراغت تام همۀ وقت و ذوق خویش را مصروف ادبیات سازد
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گارهایی از شعر کهن انگلیسی اي که به اثر تامس پرسی به نام یاد یک برخورد اتفاقی با رابرت برنز، ابراز شوق و عالقه

لنوره اثر گوتفرید بورگر، شوق و رغبت دوران   نشان داد و همچنین آشنایی با اشعار غنایی، به خصوص با منظومۀ

اثري موسوم  1803و  1802در طول سالهاي . هاي کهن انگلیسی جانی تازه بخشید جوانی سکات را نسبت به چکامه

سکات که از استقبال مردم از آن داستانهاي دلکش بر سر . ر سه جلد انتشار دادبه خنیاگران مرزهاي اسکاتلند د

 1805شوق آمده بود درصدد برآمد طبع خویش را در پدید آوردن آثاري به آن شکل بیازماید؛ و الجرم در سال 

انگلیسی چون رویداد  فروش این منظومه در تاریخ شعر. گرد انتشار داد اي را به نام نغمۀ آخرین خنیاگر دوره منظومه

از آن . جا قدر دید و در همۀ محافل برصدر نشست به لندن رفت، همه 1807وقتی در سال . اي تجلی کرد برجسته

پس تصمیم گرفت پرداختن به ادبیات را حرفۀ خویش سازد، مخارج و زندگی خود را از راه خلق آثار ادبی تأمین 

ۀ وقت و نیرو و شوق و ثروت خویش را مصروف تصنیف و چاپ انتشار آمیز، هم کند، از این رو، به وضعی مخاطره

. آثارش کرد

ها و روایات بزمی ورزمی، و نقل داستانهاي پر از رمز و راز و مافوق طبیعی که از اساطیر و  سکات براي بیان قصه

ي را که کولریج در منظومۀ ا گرفت و حالتی رمانتیک و بیقرار و پرتحرك داشت، وزن و قافیه تاریخ اسکاتلند مایه می

حاصل کوشش و . دار بود آن وزن به صورت ابیاتی هشت هجایی و قافیه. کریستابل به کار برده بود، مقبول یافت

ها  و ساالر جزیره) 1813(، رکبی )1810(، بانوي دریاچه )1808(هاي مارمیون  آفرینش وي در این میدان، منظومه

نوشت تا خاطر مردم را شاد سازد، آنان را  شاعري بزرگ و برجسته است، او میسکات ادعا نداشت که . بود) 1815(

 -خوش آید، و از این رهگذر درآمد جالبی نصیبش شود؛ ولی هدفش آن نبود که مقبول موز شعر و هنر قرار گیرد، 

ت باشوق و ولع و خوانندگان آثار سکا. موزهایی که به هر حال از داستانهاي حماسی و اشعار شش وتدي ملول بودند

صبري در انتظار بودند تا آثار جدید و بدیع وي را یکی پس از دیگري بخوانند؛ از شهسواران به زنان زیباروي و از  بی

جا زینت بخش آثار  جوییهاي شهامت آمیز بپردازند و با میل و رغبت فراوان آوزاهایی را که جابه آنان به ستیزه

  :خواندند نظیر آواز سپردند و با صداي بلند می نویسندة محبوبشان بود به یاد می

  هان، لوخینوار جوان از غرب فرا رسیده،

  .در سرزمین پهناور بوردر، توسنش رهوارترین است

هاي راهزن و الرا را انتشار  منظومه 1814هاي بیدین و عروس آبیدوس، و درسال  بایرن منظومه  ،1813آنگاه، در سال 

گذرند تا آثاري را که در آنها، از اسرار مشرق  مندان آثارش از مرز می وانندگان و عالقهسکات متوجه شد که خ. داد

در آن . آید بجویند، به دست آورند و بخوانند زمین و ماجراهاي آدمیان گریزان از بشر و نومید، سخن به میان می

نۀ شعر و ادب پشت سر بگذارد و میدان را تواند ارباب ابتسفرد را در په موقع بود که دریافت لرد جوان دیر نیوستد می

با انتشار رمان ویورلی، از شعر به نثر روي آورد و به معدن زر  1814سان بود که در سال  از دست او بگیرد؛ و بدین

  .اي دست یافت تازه

عنوان  پولی به 1802وي در سال . نویسی، اقدامی بسیار به موقع و شایسته بود روي آوري سکات به نثر و داستان

خود را به ادنبورگ   دار مقیم کلسو بود خواسته بود چاپخانۀ مساعده به جیمز باالنتاین پرداخته و از او که یک چاپخانه

و از آن پس ترتیبی داد که . در مؤسسه چاپ و انتشار جیمز و جان باالنتاین شریک شد 1805در سال . انتقال دهد

با درآمد امالك و آثارش و . رسید قطعاً در چاپخانۀ باالنتاین به چاپ می یافت آثارش توسط هر ناشري که انتشار می

ابتسفرد در مجاورت  ملک بزرگی واقع در 1811شد، در سال  سودي که از بابت سهم خویش در چاپخانه، عایدش می

روستایی  ۀملرز ابتیاع کرد، بتدریج، وسعت آن را از یکصدوده جریب به یکهزار و دویست جریب گسترش داد؛ خان

قدیمی واقع در آن ملک را با قصري مجلل که با فرشها و اثاث و مبلهاي گرانقیمت به شیوة دلپذیري آراسته بود، 
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، 1813در سال . این قصر با تزیینات آن، یکی از جاهاي بس دیدنی و تماشایی در اسکاتلند است. جایگزین ساخت

اي به خاطر چاپ  زدیک شد و علت این ورشکستگی نیز تا اندازهمؤسسۀ چاپ و نشر باالنتاین به مرحلۀ ورشکستگی ن

رفت و  و انتشار بعضی آثار دیگران بود که سکات ویراستاري آنرا عهده داشت ولی به میزان کافی به فروش نمی

سکات سپس بر آن همت گماشت که هرچه زودتر آن مؤسسه را از . آورد بنابراین جز ضرر چیزي به بار نمی

براي کمک به مؤسسه، از دوستان توانگرش وامهایی . نجات دهد و از نظر مالی دوباره سروسامان بخشدورشکستگی 

، مؤسسۀ چاپ و نشر باالنتاین 1817سرانجام، در سال . گرفت، و درآمد آثارش را نیز در این راه مصروف داشت

در این زمان، سکات خود را مستغرق . توانست بار دیگر روي پاي خود بایستد و در داخل و خرجش تعادلی پدید آورد

.در تصنیف یک رشته از معروفترین رمانها در تاریخ ادبیات انگلستان ساخته بود

قسمت اعظم این . اش ساخت لیره عاید نویسنده 2,000با نام مستعار انتشار یافت و  1814رمان ویورلی در سال 

سکات از نهادن نام خویش بر آن . ت ابتسفرد مصروف شدپول، در اندك مدتی در راه توسعه و آراستن ملک و عمار

کرد براي یک شاغل مقامی حساس در دستگاه دیوانی،  رمان از این جهت خودداري ورزیده بود که احساس می

به هر حال قلمش در پدید آوردن آثار منثور به همان . نمود نگارش داستان به قصد کسب درآمد، چندان زیبنده نمی

گاي مانرینگ را تصنیف کرد که در  ظرف شش هفته رمان . آمد ی خلق آثار منظوم به گردش در میسالست و چابک

 1819تا  1816آنگاه در فاصلۀ سالهاي . شناس بود شاهد انتشار رمان عتیقه 1816سال . انتشار یافت 1815سال 

ز مناظر اسکاتلند در برابر خوانندگانش اي ا انداز دلکش و گسترده چشم) من  داستانهایی از صاحبخانۀ: زیر عنوان کلی(

داستانهاي فناپذیري کهن، قلب میدلوثین، عروس المرمور، و افسانۀ مونت رز در طی این چند سال، یکی : فراهم آورد

دونیدزتی آهنگساز اپرا پرداز ایتالیایی براساس . پس از دیگري پدید آمد و هزاران خواننده را مجذوب و مفتون ساخت

وس المومور اپرایی به نام لوچیاري المرمور تضعیف کرد که درآمد سرشاري از آن به دست آورد؛ و هم داستان عر

اي در اسکاتلند و انگلستان دست  از آن پس سکات به سفرهاي گسترده. رود اکنون از اپراهاي مقبول به شمار می

استانسرا بنامد یک کاوشگر آثار باستانی و او خودش را بیش از آنکه یک د. یازید و به جزایر اطراف نیز پاي گذارد

بومی   تند لهجۀ  سان بود که به هر یک از آثارش چنان رنگ و بوي محلی و مزة دانست و بدین شناس می عتیقه

سکات در نگارش داستانهاي آیونهو، صومعه و . شد بخشید که موجب التذاذ فراوان خوانندگان اسکاتلندي وي می می

ماجرا آفرینی خویش   انتشار یافت، انگلستان قرون وسطی را به عنوان صحنۀ 1820ی در سال راهب بزرگ که جملگ

. نمود با واقعیت قرین نبود وي مشهود میناگفته نماند که این کار به آن اندازه که در داستانهاي اسکاتلندي  –برگزید 

اد و در رمان موسوم به طلسم چندان ، سکات به عوالم مشرق زمین در دوران قرون وسطایی قدم نه1825در سال 

اي از صالح الدین ایوبی ترسیم کرد که خوانندگان خداترس و دیندار اسکاتلندي در استحکام  تصویر جالب و فریبنده

وقتی از جورج الیت پرسیده شد چه عاملی براي . و درستی اعتقادات مذهبی نویسنده دستخوش تردید شدند

از کسانی که در دوران  ».آثار والتر سکات«: را دستخوش تزلزل ساخت پاسخ دادنخستین بار، ایمان مذهبی وي 

اند، اکنون بیش از آن دستخوش تب و تاب زندگی جدید با  لذت برده» داستانهاي ویورلی«جوانی از خواندن رشته 

ند؛ ولی حتی یک جو و حالت آمیخته با شتابزدگی آن هستند که بتوانند از خواندن آن آثار، امروز هم محظوظ شو

تواند بار دیگر این احساس را در آنان تازه کند که  مرور تند و گذرا در یکی از آنها، مثالً در داستان قلب میدلوثین می

بایست یکی از  توانست در طول یک دهه، هر سال یک داستان، آن هم چنان گیرا و جاذب، بیافریند می مردي که می

 1820در سال (شود  بینیم که در نقش یک بارون ابتسفرد ظاهر می سکات را می. شگفتیهاي دوران خویش بوده باشد

؛ ولی، در همان حال نیز، با همه با مهربانی و )نامیدند عنوان بارونی یافت، و از آن پس او را سر والتر سکات می

صیت شهرتش از شد، و  زمان خویش محسوب می  آن هم کسی که نام آورترین نویسندة –کند  سادگی رفتار می
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. کشیده شده بود) داشت را گرامی میجایی که پوشکین نویسنده و شاعر برجستۀ روس او (پطرزبورگ  ادنبورگ تا سن

خندید و خود را  خواندند از ته دل برآنان می شنید که او را همطراز شکسپیر می ولی وقتی از زبان اطرافیان می

اشعار و رمانهایش در نهضت ادبی دوران رمانتیک . را سزاوار بداند اي انگاشت که چنان مقایسه کوچکتر از آن می

داد که دستخوش اغفال و  آمد؛ با این حال، وي به خود کمتر مجال می انگلستان، عاملی بسیار مؤثر به شمار می

ود؛ با ها و رسوم زندگی دوران قرون وسطی سهیم ب مردم به شیوه سکات در احیاي عالقۀ. فریبندگی رمانتیک بشود

کرد آن ایدآلیسم گذشتۀ آمیخته با فئودالیسم خشن و پرماجراي  وجود این از همشهریان اسکاتلندي خویش تمنا می

خویش را به کناري نهند و فراموش کنند؛ و بکوشند تا خود را با آن اتحاد با انگلیس که بتدریج دو ملت را به صورت 

خاص (کارانه  پرستی محافظه ه دوران سالخوردگی رسید از آن میهنوقتی ب. سازگار سازند  آورد، ملتی واحد درمی

و نقصی در قانون اساسی  گونه عیب یافت تا آنجا که در پناه آن به وجود هیچ نیز دلگرمی می) وابستگان به حزب توري

  .کرد انگلستان اذعان نمی

کردند،  بل که آثار سکات را چاپ و نشر میچاپ باالنتاین و مؤسسۀ انتشاراتی آرچیبالد کانست  در همین اوان، مؤسسۀ

، این دو مؤسسه هرچه را در تملک داشتند در اختیار 1826در سال . شدند ورشکستگی نزدیک می  هر دو به مرحلۀ

سرانجام اروپا آگاه شد . دادگاه قرار دادند و سر والتر سکات مسئول تسویۀ دیون مؤسسۀ چاپ باالنتاین شناخته شد

دادگاه به سروالتر سکات اجازه داد خانه، چندین . تانهاي ویورلی، صاحب و مالك ابتسفرد استکه نویسندة داس

جریب از امالك ابتسفرد و نیز حقوق رسمی مقام دیوانی خویش را همچنان از بهر خویش نگهدارد ولی جز آن هرچه 

چه برایش باقی مانده بود هنوز هم سکات با آن. باالنتاین توقیف شد  دارایی و امالك داشت، در قبال دیون مؤسسۀ

داد بدان امید که  توانست به راحتی و آسودگی زندگی کند، ولی همچنان با تالش فراوان به خلق داستان ادامه می می

، نسخۀ دستنویس اثري را که با مرارت فراوان 1827در سال . از درآمد حاصل از آنها، دیون خویش را مستهلک سازد

گوي نکته سنج  این اثر را یک آدم بذله. ت عنوان زندگی ناپلئون براي چاپ و انتشار فرستادتصنیف کرده بود تح

در این اثر، نویسنده قهرمان جزیرة کرس را از هرگونه . توصیف کرده بود» کفر و ناسزاگویی به مقدسات در ده مجلد«

.اي کاست بار وامهاي نویسنده تا اندازه فضیلتی عاري ساخته بود ولی همین اثر موجب تلذذ خاطر انگلیسیان شد و از

و  1830در طول سالهاي . شتاب و ناآسودگی خاطر وي بود  کیفیت آثاري که سکات از آن پس پدید آورد نشانۀ

سپس حالش بهبودي یافت و دولت یک . چندبار دستخوش تشنج و حمالت عصبی شد و به سکته گرفتار آمد 1831

براي سیر و سیاحت در آبهاي مدیترانه و تفریح در زیر آسمان آبی آن خطه ببرد، ولی کشتی را مأمور ساخت تا او را 

سکتۀ دیگري که در حین آن سفر عارض شد او را چنان ناتوان ساخت که باشتاب به انگلستان مراجعتش دادند تا 

اخت تتمۀ وامهاي سکات ناشر دیگري به نام رابرت کدل پرد) 1832(آنکه براي همیشه در ابتسفرد محبوبش بیارامد، 

آثار وي را نیز به خود اختصاص داد؛ و از این   التصنیف همۀ لیره برعهده گرفت و در قبال آن حق 7,000را به میزان 

وامها، به ثروتی دست یافت زیرا که داستانهاي سر والتر سکات تا پایان قرن نوزدهم همچنان از   رهگذر، پس از تسویۀ

  ».زیست واالترین روحی که در نسل ما می«گفت  وردزورث دربارة او چنین می. محبوبیت برخودار بودند

II - ایرلندیها  

نفر کاتولیک رومی،  3,150,000نفر جمعیت داشت که از این عده،  4,550,000تخمیناً  1800ایرلند در سال 

) سکونت داشتند آلسترکه قسمت اعظم ایشان در ( 900,000نفر وابسته به کلیساي پروتستان اسقفی و  500,000

به کاتولیکها حق رأي داده شد و آنگاه اینان حق  1793در سال . هاي مختلف مذهب پروتستان بودند متعلق به فرقه

مهاي عالی، اشتغال به آن را یافتند که به بسیاري از مسندهاي دولتی دست یابند ولی، همچنان از رسیدن به مقا

شد از بین نامزدهاي  در واقع به کاتولیکها اجازه داده می. قضاوت و عضویت در پارلمنت ایرلند محروم ماندند
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انگلستان یا پادشاه . لند کاتولیک حکومت کنندپروتستان، کسانی را به نمایندگی پارلمنت برگزینند تا آنان بر ایر

ساختند تا به عنوان عالیترین  السلطنه منصوب می ان را به عنوان لرد نایب یا نایبوزرایش یک عضو عالیمرتبۀ پروتست

  گذاشتند برنظام دیوانساالري آن سرزمین و تا اندازة قدرت مجریه بر ایرلند حکومت کند و چنین شخصی را مجاز می

وزیع یا فروش مقامها و مناصب تحت دادن و ت زیادي بر پارلمنت ایرلند فرمان راند و این فرمانروایی را از راه رشوه

سراسر امالك و اراضی ایرلند در تصاحب بریتانیاییها یا ایرلندیهاي  1793حمایت خویش، اعمال کند،تا سال 

بقیۀ . ، تعداد اندکی از کاتولیکها نیز اجازه یافتند زمین و ملک خریداري کنند1793پس از سال . پروتستان بود

شدند؛ یا آنکه  زان مستأجر بودند که در قطعه زمین کوچکی به جان کندن سرگرم میساکنان آن سرزمین یا کشاور

اجارة زمینهاي زراعتی و عشریه، با خشونت و . کردند ها کار می کارگرانی بودند که بر روي کشتزارها یا در کارخانه

اي وصف نشدنی به  و فاقه شد؛ نتیجۀ این روش آن بود که قسمت اعظم کشاورزان ایرلندي در فقر قاطعیت وصول می

تا  –هایشان، کمتر و ناچیزتر از آن بود  یروي از انگیزهو حس ابتکار و پ –آنان فقیرتر از آن بودند . بردند سر می

سان،  بدین. افزود خریداري کنند آالت جدیدي که بازده کشتزارها را در بریتانیا بسی می بتوانند از آن ماشین

ترین مالکان، کسانی بودند که  بزرگترین و عمده«. ر جازدن و رکود باقی مانده بودندکشاورزان ایرلند در حال د

شدند، و این اشخاص بدون آنکه اصالً در بند  گاه خود در ایرلند حضور نداشتند و ساکن انگلستان محسوب می هیچ

رسید  ند، هرچه دستشان میرسیدگی به امالکشان باشند، یا کوششی در جهت باال بردن بازده آن امالك به عمل آور

ها بود،  در آن مناطق از شهر دابلین که محل استقرار کارخانه» .بردند از حاصل دسترنج کشاورزان ایرلندي به یغما می

در نتیجۀ تحمیل عوارضی که مانع از وارد . نمود فقر و فاقه نسبت به بخشهاي زراعتی آن سرزمین، وحشتناکتر می

هم در اثر مقررات بازرگانیی که برحسب آن محصوالت صنعتی و کشاورزي آن سرزمین، به  شد، و خام می  کردن پنبۀ

غیر از کتان و منسوجات کتانی، در قلمرو امپراطوري از رقابت با محصوالت بریتانیایی ممنوع شناخته شده بود، 

هاي آن  ي را در کارخانهشلی که شرایط زندگی کارگران ایرلند. صنایع ایرلند دچار خفگی و عدم توسعه شده بود

روزي انسانی، درك و  تا این زمان، از عمق بدبختی و سیه«: چنین نوشت 1812کشور از نزدیک دیده بود، در سال 

  .»تصوري بجا نداشتم

پرداختند تا به مصرف نگهداري کلیساي رسمی  اي می کاتولیکهاي ایرلند، نظیر جملگی ساکنان آن دیار، عشریه

ند برسد؛ ولی این کاتولیکها عالوه بر آن عشریه، از طریق اعانات و کمکهاي داوطلبانه، مخارج پروتستان در ایرل

کردند و این روحانیون کسانی بودند که از ثروت پیشین خود محروم و  روحانیان کاتولیک خویش را نیز تأمین می

کرد، و در نتیجه، وفاداري آمیخته  می کلیساي رومی طبعاً از نهضت استقالل ایرلند پشتیبانی. برکنار مانده بودند

  در اینجا، عصیانگر اجتماعی، معموال. ساخت بامهر و عالقۀ جمعیت کاتولیک ایرلند را به سوي خویش معطوف می

کار مذهبی بود؛ و آزادیخواهانی نظیر تامس مور، گرچه ممکن بود باشکاکانی نظیر بایرن دوست باشند،  یک محافظه

.شدند از معتقدات کاتولیکی خود رویگردان نمیهرگز به نحو آشکار، 

کشی از ایرلند را رهبري کرد فردي پروتستان بود که  دوم قرن هجدهم، شورش و عصیان علیه بهره  کسی که در نیمۀ

او به نیروي خردي که با فصاحت . بود –برك و شریدن  –هنري گرتن نام داشت و وابسته به مکتب دو ایرلندي دیگر 

ز اهمیت، به اي مجهز بود پیروزیهایی، گرچه محدود ولی حائ درحالی که به چنین حربه. اعتقاد داشتعرضه شود 

لغو قانون آزمون، که اطاعت و فرمانبرداري از کلیساي رسمی انگلستان را براي برگزیده شدن به عضویت : چنگ آورد

یتهاي خفقان آوري که در سر راه بازرگانی اي از محدود پارلمنت الزامی و اجباري ساخته بود؛ برطرف ساختن پاره

ایرلند وجود داشت؛ و به رسمیت شناسانیدن اینکه فقط پادشاه انگلستان، با رضایت و تصویب پارلمنت ایرلند، حق 

معناي پیروزي ) سنجی به انجام رسانید و کار اخیر را در کمال دقت و نکته. (دارد به قانونگذاري در ایرلند اقدام کند
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این   با وجود همۀ. ین بود که لوایح پارلمنت ایرلند از آن پس دیگر نیازي به تصویب پارلمنت انگلستان نداشتاخیر ا

تالشها، هنگامی که گرتن درصدد برآمد براي کاتولیکهاي ایرلند نیز حق انتخاب شدن به نمایندگی پارلمنت ایرلند را 

جه ایرلند همچنان یک کشور کاتولیک باقی ماند که تأمین کند، در کوشش خود با شکست مواجه شد و، در نتی

  .راند دولتی پروتستان بر آن حکومت می

التحصیل ترینیتی  او نیز که نظیر گرتن یک دانشجوي فارغ. دنبالۀ پیکار را گرفت) 1798-1763(ثئوبالدوولف تون 

ایرلند بازگشت، همت به وقتی به . کالج دابلین بود به لندن رفت تا در رشتۀ حقوق به تحصیل ادامه دهد

هدف اساسی این انجمن، همکاري پروتستانها و کاتولیکها ). 1791(گذاردن انجمن ایرلندیهاي متحد گماشت  بنیان

با شور و نیرویی فراوان در راه نیل به این هدف تالش کرد و . در تحقق بخشیدن به اصالحات سیاسی و اجتماعی بود

اقدامات این انجمن چنان موجب وحشت پارلمنت ایرلند شد که به   برنامۀ. یب داداز جمله انجمنی از کاتولیکها ترت

  .کاتولیکها نیز از حق شرکت در انتخابات با نصیب شدند 1793موجب قانون مصوب سال 

  که، به طور مخفیانه، نمایندگی کمیتۀ –با ویلیام جکسن  1794در سال . تون به این پیروزیها قانع و خرسند نبود

جکسن . د مذاکره شدوار –کرد برعهده داشت  ت ملی را که در آن زمان برفرانسۀ در حال جنگ فرمانروایی مینجا

در فرانسه، . تون به ایاالت متحد امریکا گریخت و از آنجا به فرانسه باز آمد. ظن قرار گرفت و دستگیر شد مورد سوء

ژنرال الزار . رانسه به ایرلند را به تأیید اعضاي کمیته برسانداي از ف الزار کارنو عضو آن کمیته را برآن داشت تا حمله

دسامبر  15او تون را به آجودانی خود برگزید، و در تاریخ . اوش به فرماندهی سپاه مأمور این حمله منصوب شد

و این نیر. به صوب ایرلند عزیمت کرد درحالی که چهل و شش کشتی و چهارده هزار سپاهی در اختیار داشت 1796

وقتی به نزدیک سواحل انگلستان رسید با طوفان مهیبی مواجه شد، و تقریباً همگی کشتیها درهم شکسته، و 

. تون جان سالم بدربرد و همراه یک نیروي اعزامی کوچکتر به قصد کمک به ایرلند عازم شد. سربازان غرق شدند

دار برگردنش افتد در   عدام شد، ولی قبل از آنکه حلقۀتون محکوم به ا. افراد این نیرو توسط بریتانیاییها دستگیر شدند

).1798نوامبر (زندان گلوي خویش را برید 

. در این حیص وبیص، بیزاري ایرلندیها از سلطۀ انگلیسیان به مرحلۀ شورشی همه جانبه و گسترده رسیده بود

به دیوك آور . جنبش را آرام سازد وزیر انگلستان به این فکر افتاد که از طریق آشتی جویی و مسالمت، آن نخست

اجازه داد تا ویلیام ونتورث، ملقب به ) و امور ایرلندرا نیر برعهده داشت(پورتلند که در آن زمان وزیر کشور بود 

شخص اخیر آشکارا همدردي خود را . ایرلند منصوب سازد  دومین ارل فیتز ویلیام را در سمت لرد نایب براي ادارة

که در طی آن ) 1795ژانویه تا مارس (ماه خدمت در سمت جدید  پس از سه. داشت ا ابراز مینسبت به ایرلندیه

پنداشت، به کاتولیکهاي ایرلند اعطا کرد، از جانب  وزیر، صواب می امتیازهایی فراتر از آن حد که ویلیام پیت نخست

براي چند صباح، پروتستانهاي . رآمدحکومت لندن احضار شد؛ و در نتیجه، مقاومت ایرلندیها به صورت جنگی علنی د

ایرلندي نیز در حمله علیه سلطۀ بیگانه به کاتولیکها پیوستند ولی در آلستر، جایی که پروتستانها در اکثریت بودند، 

پروتستانها خیلی زود دست از همکاري کشیده از در مخالفت درآمدند زیرا از آن بیمناك بودند که توفیق آن شورش 

، پروتستانهاي آلستر موجب شود آلستر انجمن 1795در ماه سپتامبر . ر تحت تسلط کاتولیکها درآیدموجب شود آلست

ها و  ملحق شدند و به کمک آنان خانه» پسران طلوع فجر«اي به نام  اورنج را تشکیل دادند، به هواخواهان دسته

جمعی، از آلستر  ها، از ترس کشتار دستهصدها نفر از کاتولیک. کلیساهاي کاتولیکها را سوزانیدند و ویران ساختند

کاتولیکهایی که در آن انجمن . از آن پس عدة بیشتري از پروتستانها از انجمن ایرلندیهاي متحد گسیختند. گریختند

چند والیت را به چنگ آوردند؛ و به سوي   باقی مانده بودند به ناچار به اسلحه متوسل گشتند؛ اختیار ادارة

گرتن که در آن زمان عضو پارلمنت ایرلند بود درصدد برآمد با . دولتی در دابلین روي نهادنداستحکامات و ارگ 
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این . پیشنهاد اعطاي حق انتخاب شدن به نمایندگی پارلمنت به کاتولیکها، موجبات استقرار صلح را فراهم آورد

کاتولیکها حق انتخاب کردن نماینده  در آن زمان(پیشنهاد از جانب عدة زیادي از نمایندگان مردود شناخته شد زیرا 

شدند، خیلی زود اختیار  چنانچه از حق انتخاب شدن به نمایندگی پارلمنت نیز برخوردار می) براي پارلمنت را داشتند

ژنرال انگلیسی مستقر در آلستر تقاضاي اعزام نیروهاي کمکی . افتاد پارلمنت ایرلند به دست اکثریت کاتولیک می

ایش اعزام شد؛ سپس حکومت نظامی برقرار ساخت و از آن پس تاچندین هفته، شهر دابلین، پایتخت کرد، و نیرو بر

پیروزي نیروهاي دولتی با کشتار بیدریغ . توزي و کشتار گشت شاد و مفرح آلستر بدل به دوزخی از نفرت و کینه

ویلیام پیت  .وب شده بود، شورش ایرلندیهاي کاتولیک کامالً سرک1798در پاییز سال . شورشیان مسلم شد

دانست که آن سرکوبی، چارة اساسی کار نبود، و نارضایتی ایرلندیها که در آن زمان به صورت آتشی زیرخاکستر،  می

، هفتمین سالی بود که 1800سال . شد ظاهراً فرونشسته بود براي انگلستان خطري جدي و حیاتی محسوب می

ر طی آن مدت از هرج ومرجی که در فرانسه به دنبال انقالب پدید آمده بود، انگلستان با فرانسه بر سر جنگ بود، و د

ولی، به هر حال، اینک ناپلئون فرانسه را از نظم و آرامش برخوردار ساخته و به ارتش فرانسه قدرت . سود جسته بود

که امکان داشت خیلی  اي بود ناپلئون در همان ایام سرگرم فراهم آوردن نیروي دریایی قابل مالحظه. بخشیده بود

یک ایرلند ناراضی و خصم انگلستان که پیوسته در . زود با سیطرة انگلستان بردریاها به مقابله و معارضه بر خیزد

توانست هر روز موجب و انگیزة دعوتی براي ناپلئون باشد تا نیروهایش را از دریاي  عصیان و طغیان بود می  آستانۀ

شدند، ممکن بود سراسر ایرلند را به  اتولیکهاي فرانسه با کاتولیکهاي ایرلند همدست میچنانکه ک  مانش عبور دهد؛ و،

کرد باید به هر ترتیب راه حلی پیدا  ویلیام پیت احساس می. صورت نیروي متخاصمی در یک جناح انگلستان درآورند

فرمانروایی یک پارلمنت و یک پادشاه خطر به اتحاد با انگلستان درآورد تا تحت  شود تا مردم ایرلند را به طریقی بی

حل مقبول، باید حق برخورداري کامل از  کرد که براي تحقق این راه پیت پیشنهاد می. به حیات خود ادامه دهند

انتخاب کردن و انتخاب شدن در پارلمنت و رسیدن به مناصب مهم به جملگی ساکنان ذکور و بالغ کاتولیک، نه تنها 

اسر انگلیس، اسکاتلند و ویلز اعطا شود؛ کاتولیکها به یک پارلمنت واحد در لندن راه یابند؛ و در ایرلند بلکه در سر

اي از صندوق دولت برقرار گردد، کما اینکه درحق  براي مقامهاي کلیسایی و کشیشان کاتولیک حقوق و وظیفه

توانست به صورت یک  دیگر نمی شد، مذهب اگر چنین ترتیبی عملی می. روحانیان کلیساي رسمی انگلستان مقرر بود

عامل تهییج انقالبی به کار گرفته شود بلکه به عنوان نیرویی در جهت استقرار اتحاد ملی و رضامندي عمومی مورد 

ناپلئون با کلیساي  1801سیاستمدارانه که یکسال جلوتر از کنکورداي سال   این نقشۀ .گرفت برداري قرار می بهره

کاتولیکهاي ایرلند این نقشه را چون طرحی با ظاهر . با مخالفتهاي گوناگونی مواجه شدکاتولیک مطرح شده بود، 

توانست همچنان تسلط خود را بر ایرلند پایدار نگاه دارد؛  فریبنده تلقی کردند که براساس آن انگلستان می

  آنان تحت سلطۀ کردند نقشۀ مزبور موجب خواهد شد پروتستانهاي ایرلند نیز اعتراض داشتند چون تصور می

کاتولیکهاي ایرلند و آنگاه که کاتولیکهاي ایرلند پیروز شدند چون حائز اکثریت هستند درصدد انتقامجویی از 

خواست موجودیت خود را از  پروتستانها و مصادرة اموال و امالکشان برآیند؛ پارلمنت ایرلند نیز به هیچ روي نمی

عملی شدن آن نقشه و تحقق وحدت ایرلند با انگلستان، که از نتایج و پیت امیدوار بود که در صورت . دست بدهد

در دراز مدت، سرانجام موجب تقویت . مظاهر آن، آزاد شدن بازرگانی ایرلند با سراسر سرزمینهاي تابع امپراطوري بود

احتمال داشت . ندمتحدسازد که اسکاتلندیها متحد شده بود اقتصاد ایرلند شود و ایرلندیها را چنان با انگلیسیان

اکثریت کاتولیک در ایرلند بدان تمهید نرم شود، از دوستی درآید و تحت نفوذ و اختیار اکثریت عظیم پروتستان در 

آنگاه با صرف بیدریغ پول، برقراري مستمریهاي کلیسایی و اعطاي القاب و مناصب اشرافی، و با . انگلستان قرار گیرد

اول اوت (رلمنت ایرلند به آنجا کشانیده شد که خود به نابودي خویش رضایت داد پشتیبانی بازرگانان ایرلندي، پا
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در این پارلمنت، . ، ایرلند محکوم بدان شد که زیر سلطۀ پارلمنت انگلستان در آید1921از آن پس تا سال ). 1800

و یکصد نفر نماینده از  یافت چهار لرد روحانی و بیست و هشت لرد غیر روحانی از ایرلند در مجلس اعیان حضور می

.شد آن سرزمین به عضویت مجلس عوام انتخاب می

وقتی . اش، دستخوش تیرگی شد توفیق ظاهري ویلیام پیت به علت عدم توانایی وي در جلب رضایت پادشاه با نقشه

متحد  مملکت«پیشنهاد کرد که قول و وعدة ضمنی خویش را مبنی براعطاي آزادي کامل سیاسی به کاتولیکها در 

به مرحلۀ عمل درآورد، جورج سوم پادشاه وقت انگلستان از اعالم رضایت سرباز زد، دلیلش » بریتانیاي کبیر و ایرلند

نیز آن بود که به هنگام تاجگذاري سوگندي یاد کرده بود که او را به حمایت از کلیساي رسمی انگلستان ملزم 

در پادشاه آثاري ازعودت جنون ادواریش . دشاه را زیر فشار بگذاردوقتی پیت درصدد برآمد با اصرار خود پا. ساخت می

المصالحه قرار گرفته است، از مقام نخست  پیت به ناچار سرتسلیم فرودآورد و چون احساس کرد وجه. ظاهر شد

ت و تا سال مسئلۀ آزادسازي کاتولیکها بار دیگر به بایگانی رف  سان، پروندة بدین) 1801فوریۀ  3. (وزیري استعفا داد

  .این مهم به تحقق نپیوست 1829

اند و ویلیام پیت هرگز در صدد نبوده است تا به  قسمت اعظم رهبران ایرلندي به این نتیجه رسیدند که فریب خورده

مقاومت در برابر وحدت که در واقع به صورت الحاق ایرلند به انگلستان بود افزایش یافت و به . قول خود وفا کند

اي را به راه انداخت که او را در تاریخ ایرلند و  ، رابرت امت شورش متهورانه و نومیدانه1803در سال . ییدخشونت گرا

در دابلین به دنیا آمده بود و جوانترین  1778وي در سال . آوازهاي آن سرزمین به صورت محبوبترین چهره درآورد

یتی کالج بود، و هنگامی که نزدیک بود با وي دانشجوي ترین. شد فرزند پزشک مخصوص لرد نایب محسوب می

التحصیل شود، به عنوان اعتراض علیه تفتیش عقاید اولیاي دانشگاه دربارة معتقدات سیاسی  عالی فارغ درجۀ

به انجمن ایرلندیان متحد . دانشجویان، نام خود را از صورت دانشجویان آماده براي گذرانیدن امتحانات حذف کرد

تامس با خشونت انقالبی . کرد رش، تامس، در سمت دبیر شوراي عالی در آن انجام وظیفه میپیوست، که برادرمهت

موافق نبود، ولی رابرت به فرانسه رفت، به ناپلئون دسترسی پیدا کرد و از او با الحاح خواست یک بار نیرویی از فرانسه 

امر متقاعد سازد، به دابلین بازگشت، مقادیري امت چون موفق نشد ناپلئون را به این . براي نجات ایرلند اعزام دارد

وقتی دریافت . ور شود اسلحه و شماري همدست گردآورد و درصدد آن برآمد که به قلعه و استحکامات دابلین حمله

البداهه یک نیروي ضربتی  اند، فی او راکشف و دستور بازداشتش را صادر کرده  که مقامهاي حکومتی توطئۀ

در سر راه خود با لرد کیل واردن قاضی القضات . ل داد و به سوي قلعۀ دابلین عازم شدیکصدوشصت نفري تشکی

امت در آن لحظه . جا کشتند اش جابه ایرلند برخورد کرد؛ گروه برآشفته و هیجانزدة همراه امت، لرد را با برادرزاده

مواجه خواهد شد، پا به گریز  همراهانش مسلماً با شکست  آن عمل نسنجیدة  متوجه شد که کوششهایش در نتیجۀ

وقتی درصد برآمد خود را به منزل نامزدش، سراکارن که . نهاد و براي چند صباحی در کوهستانهاي ویکلو پنهان شد

دختر جان فیلپت کارن پروتستان مدافع اهداف و خواستهاي کاتولیکها بود نزدیکتر سازد، خطر افشا گشتن محل 

ی بعد محل اختفاي امت کشف شد، وي را دستگیر و به اتهام خیانت محاکمه، اندک. اختفایش را به جان خرید

اش در برابر هیئت منصفۀ دادگاه یکی از آثار کالسیک فصاحت در زبان ایرلندي  نطق دفاعیه. محکوم و اعدام کردند

یرخواهی خود را به اینکه دنیا خ: خواهم این دنیا را ترك گویم فقط یک تقاضا دارم اکنون که می :آید به شمار می

اي بنگارد زیرا چون  کس از بهر من روي سنگ مزارم کتیبه خواهم هیچ نمی. صورت سکوت، از من دریغ ندارد

ها  نباید که تعصب و جهالت آن انگیزه. ها را ندارد هاي من با خبر نیست، جرأت مدافعه از آن انگیزه هیچکس از انگیزه

ها و خود من در گمنامی و آرامش به حال خود واگذاشته شویم و برگور من  زهخواهم که آن انگی می. را بدنام سازد

ام به دست فراموشی سپرده شود تا آنکه در روزگاري دیگر، مردانی دیگر برآیند و پاس  خاطره. گونه نشانی نباشد هیچ
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بین ملتهاي زمین بیابد و نه تا آن زمان که کشور من مقام خویش را در . سیرت مرا آن چنانکه باید و شاید نگاه دارند

  .پیش از آن، کتیبۀ گور من نباید نگاشته شود

  

  

  فصل بیست و چهارم

  پیت، نلسن و ناپلئون

1789 -1812  

  

I – پیت و انقالب  

کسی که در . داري انگلستان منصوب شده بود به سمت وزیر دارایی و لرد اول خزانه 1783ویلیام پیت دوم در سال 

گرد آوردن پول و خرج کردن آن را دردست داشت، به منزلۀ ساالر جزایر و مشوق و گردانندة قلمرو کشور، اختیار 

  .شد ائتالفها تلقی می

اي  از خانواده. پیت تقریباً از جملگی مزایایی که امکان داشت در اختیار یک فرد انگلیسی قرار گیرد برخوردار بود

امور مالی و بانکداري در مقیاسی وسیع آشنایی داشت؛ و، در معتبر و سرشناس برخاسته بود؛ به سیاستهاي جهانی، 

پدرش، . اش و مصاحبان وي، از موهبت رفتاري دلپذیر و نجیبانه برخوردار شده بود نتیجۀ معاشرت با پدر برجسته

پیت از نیکوترین شیوة آموزش خصوصی . ارل آوچتم، خود از سرشناسان و برجستگان عالم سیاست انگلستان بود

در . نجام یافته بودآموزشی که قسمتی زیاد از آن مستقیماً تحت سرپرستی و به تصدي پدرش ا –مند بود  بهره

پیت . ویک سالگی به پارلمنت راه یافت و در بیست و چهار سالگی زمام امور انگلستان را به دست گرفت بیست

کیاست و معلوماتی بسیط و گسترده آمیز و همراه با متانت و خودداري داشت؛ از هوشمندي و  رفتاري مسالمت

کرد؛ قدرت و فصاحت  برخوردار بود؛ به جاي احساسات و هیجانات، منطق بر رفتار و کردارش حکمفرمایی می

شد؛ باالخره در باب امور مالی اطالعاتی وسیع  العاده دیده می سخنوري داشت؛ در چشمانش نیرو و قدرت نفوذي فوق

بست؛ این همه عوالم مادي و  درآمد و هزینۀ کشور تدابیري صحیح و دقیق به کار می داشت؛ و براي ایجاد تعادل بین

کتاب . داد معنوي اعضاي حزب اقلیت را که در صف مخالف وي در پارلمنت قرار داشتند، سخت تحت تأثیر قرار می

گذاري بخش  ت و سرمایهفلسفۀ سمیث را در مورد آزادي تجار. ثروت ملل ادم سمیث را با تحسین فراوان خوانده بود

او که یک آریستو کرات بود، از ادعاي طبقۀ پورژواي نوخاسته، مرکب از . پذیرفت خصوصی در فعالیتهاي تولیدي می

صنایع، براي برخورداري از سهم بیشتري در نمایندگی پارلمنت و ادارة سیاست کشور پشتیبانی  بازرگانان و صاحبان

ریغ و دست به نقد همین طبقه بود که با ناپلئون از سرجنگ درآمد درحالی که کرد؛ و به یاري کمکهاي مالی بید

آریستو کراسیی که ثروتش به صورت امالك غیر منقول بود، او را با راهنمایی و مشورت، دیپلماسی و تشریفات یاوري 

تا  –راه تقلیل آن وامها  پیت صندوقی از وجوه قابل استهالك ترتیب داد تا وامهاي ملی را تسویه کند، و در. کرد می

شد از ملت حاصل کرد به خود  ، هریک شیلینگ را که میانقالبی و سپس با ناپلئون  زمانی که جنگ با فرانسۀ

نظام فاسد «نتیجه کوشید تا آن  اي مردانه ولی در عین حال بی با شیوه. توفیقهایی به دست آورد  -داد  اختصاص می

کرد که  اي پشتیبانی می از الیحه. د به یاري همان نظام به مقام و منزلت رسیده بودرا اصالح کند؛ گرچه خو» والیات

یک هیئت منصفه   آورد و برعهدة در موارد افترا و توهین، حق اظهار نظر و صدور حکم را از دست قاضی در می

قامهاي دولتی پشتیبانی نهاد، و این عمل بدان معنا بود که پیت از مطبوعات براي افشاي فساد و ناشایستگی م می



٧٢٨۵

ناپلئون . پیت از مبارزه و کوششهاي پیگیر ویلبرفورس براي لغو تجارت برده نیز پشتیبانی به عمل آورد. کرد می

اش را مقهور ساخت، ولی انگلستانی را که پیت به استواري رسانیده و از لحاظ مالی  شخص او را شکست داد و روحیه

.ساخته بود سرانجام موجب شکست دادن ناپلئون شدو اعتماد به نفس مردم قدرتمند 

جورج . اي براي کشورش درآمده بود پادشاه انگلستان نیز نظیر کنسول اول فرانسۀ بعد از انقالب، به صورت مسئله

ولی این پادشاه که رو به . سوم نصایح و راهنماییهاي پیت را تقریباً در جملگی امور جز آزادسازي کاتولیکها پذیرفت

برد که احتمال داشت هر لحظه دستخوش جنون ادواریش بشود، چنانکه در  رفت در وضعی به سرمی لخوردگی میسا

اي بر پادشاه مستولی شد، پرنس آو ویلز، یعنی  چنین شد؛ و هر زمان که چنین عارضه 1789-1788فاصلۀ سالهاي 

این شاهزادة ولیعهد که مقبول . کرد اف میدرنگ برگرد تخت و تاج طو شاهزادة ارشد که سمت ولیعهدي را داشت، بی

وزیر کشور  اشتراکی که با ویلیام پیت نخست  اعضاي حزب ویگ و دوست نزدیک چارلز جیمز فاکس بود، تنها نکتۀ

رفت که جورج  براي چند صباحی، انتظار می. آنکه اعتدال را رعایت کند مندیش به شراب بود آن هم بی داشت، عالقه

بهبودي یافت و از آن پس موجودي ضعیف و مردد و متزلزل باقی  1787شود، ولی در سال سوم دستخوش مرگ 

  .ماند و در نتیجه به فرمانروایی واقعی پیت بر کشور و ادارة امور تسلیم شد

وقتی سیاستمدار جوان، زمان امور کشور را به دست گرفت، انگلستان بتازگی از آثار و عواقب زیانبار و مخرب جنگ 

اي ورشکسته ولی پیروزمند از نظر  بریتانیا در برابر فرانسه. تعمراتش در امریکا رهایی یافته و قد علم کرده بودبا مس

نظامی در وضعی نااستوار و خراب قرار داشت؛ حال آنکه اسپانیا، در دوران سلطنت کارلوس سوم در رفاه و فارغ از 

کاترین دوم مرتباً از هر جهت از حدود و مرزهایش پا فراتر  برد؛ و روسیه، در دوران سلطنت نفوذ کلیسا به سر می

تا متصرفات اروپایی نیمی از لهستان را تصرف کرده بود، و درصدد آن بود  –داد  گذاشت، ارتشی عظیم ترتیب می می

ضعیف  در چنین موقعیتی، انگلستان کامالً. امپراطوري عثمانی را بین خود و یوزف دوم امپراطور اتریش تقسیم کند

بر دریاها تسلط داشته باشد و در قارة اروپا از : در این حال نجات و بقاي انگلستان به دو عامل بستگی داشت. نمود می

شد، ممکن بود انگلستان را به زانو  چنانچه هریک از این دو عامل فراهم نمی. نظر سیاسی توازن قوا به وجود آورد

مرگ یوزف دوم امپراطور اتریش در . وپا بر روي اجناس انگلیسی بسته شوددرآورد، بدین معنا که بازارهاي قارة ار

تهدید از جانب مشرق اروپا را کاهش داد؛ کاترین دوم نیز دستخوش تردید شد، و پیت درصدد برآمد که  1790سال 

فرانسه  توجه خویش را از سیاست خارجی به مسائل داخلی کشور معطوف سازد ولی درست درهمین زمان، انقالبیون

اند که نظامهاي سلطنتی را با حکومت مشروطه و قانون اساسی همراه سازند  اعالم داشتند به خاطر آن برسر کار آمده

زندان باستیل : رسید آوري از آن سوي دریاي مانش به انگلستان می هر روز اخبار حیرت. یا آنکه آنها را براندازند

حقوق و امتیازات فئودالها ملغا شد؛ اموال و امالك کلیسا توسط  توسط گروهی از مردم شهر پاریس سقوط کرد؛

اي فارغ از دین به مصادره درآمد؛ گروهی از زنان به طرف ورساي راه افتاده و لویی شانزدهم و ماري  هیئت حاکمه

.آنتوانت را ناگزیر ساخته بودند همراه آنان به پاریس بروند و در آنجا تحت نظارت انقالبیون باشند

به هر حال، . دوستانش در طبقۀ ممتاز جامعۀ انگلستان سراسیمه نشده بود  پیت در آغاز ماجراي انقالب به اندازة

هرچه بود انگلستان کشوري داراي قانون اساسیی بود که بسیاري از فرانسویان سرشناس آن را ستوده یا نسبت به آن 

ضطراب شد از یک جهت براي انگلستان چنین فرصتی اگر فرانسه اندکی دستخوش آشوب و ا. خورده بودند غبطه

توانست با آرامش خاطر به حل مسائل داخلی خود بپردازد و در آن حال فرانسه نیز که  انگلستان می  :نمود مغتنم می

در آن زمان که آریستوکراتها در . بخشید نظمی شده بود بار دیگر به زندگی سیاسی خویش سروسامانی می دچار بی

گادوین، وردزورث،  –کردند  الب فرانسه به لرزه افتاده بودند، مردان عالم شعر و ادب انگلستان شادي میاثر انق

انقالب سال   انجمنی براي بزرگداشت خاطرة« 1789نوامبر  4در . کولریج، ساوذي، کوپر و برنز از این جمله بودند
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انیسم به نام ریچارد پرایس چنان به شور و در نتیجۀ موعظۀ یک کشیش پیرو مذهب اونیتاری» در انگلیس 1688

ی براي مجلس ملی در پاریس ارسال داشت و در آن پیام ابراز امیدواري شده هیجان درآمد که پیام تبریک و تهنیت

حقوق غیرقابل «موجب تشویق و برانگیختن سایر ملتها شود تا » سرمشق باشکوهی که فرانسه داده است«: بود که

شوهر خواهر ویلیام پیت امضا شده » ارل ستنپ«این پیام توسط رئیس انجمن مزبور . تثبیت سازندرا » انتقال بشریت

اي در سراسر انگلستان توزیع شد در واقع چنان لحن و مضمونی داشت  ریچارد پرایس که به صورت نشریه  خطابۀ. بود

  :خواند که مردم را به انقالب فرامی

! شوق آیید و امیدوار باشید زنید، برسر ما کسانی که در دفاع از آزادي قلم میاي جملگی شما دوستان آزادي، و اي ش

بر آن کشورهاي داراي نظام . ثمر نبوده است رنجها و کوششهاي شما بیهوده و بی. زمان، فرخنده و مساعد است

زنجیرهاي اسارت خیزند،  اند، چگونه مردمان آن کشورها از خواب برمی سلطنتی بنگرید که مورد زنهار شما بوده

اند  به آن برقی که برگیتی جهانیده! طلبند گسلند و از جباران و ستمکاران، پایبندي به عدالت را می خویش را می

اي درآمده است که  که پس از آزاد ساختن امریکا، اینک بر فرانسه منعکس شده و در آنجا به صورت شعله –بنگرید 

!بخشد وپا را گرمی و روشنی مینشاند و ار خودکامگی را به خاکستر می

زنهار بگیرید، اي جملگی شما پشتیبانان حکومتهاي درخور بردگان و ! اي همۀ جباران و ستمکاران دنیا برخود بلزید

حقوق افراد بشر را به  …. توانید دنیا را در ظلمت نگاه دارید دیگر نمی …!ساز اي سلسله مراتبهاي فرومایه و برده

آنکه آنان و شما با  ها و تضییع حقوق دیگران جبران گردد پیش از رضایت دهید که سوء استفاده آنان بازگردانید و

  .هم نابود شوید

او دیگر آن سخنور آتشین و . پرواتر از آن بود که ادمند برك بتواند آنرا نادیده بینگارد مضمون این خطابه خشنتر و بی

در این زمان وي . کرد نان مستعمرات امریکایی انگلستان دفاع میپرشوري نبود که در برابر پارلمنت از اهداف ساک

شصت سال داشت و همۀ وجودش را در گرو امالك وسیعش گذارده و بار دیگر به مذهب دوران جوانی خویش 

اي را آغاز کرد که به دوستی وي با  مجلس عوام بحث و مناظره 1790فوریۀ  9برك در جلسۀ مورخ . گرویده بود

  :ز فاکس پایان بخشیدچارلز جیم

خطر اینکه از طریق تحسین یک   :یسم و هرج و مرج استاز آنارش …کند خطري که درحال حاضر ما را تهدید می

رویهاي یک دموکراسی نامعقول، دور از  فریب و خشونت توفیق یافته، بدانجا کشانیده شویم که درصدد برآییم از زیاده

از نقطه نظر مذهبی نیز، . ارتگر، درنده خوي، خونخوار و ستمگر تقلید کنیماصول، تبعید سازنده، مصادر کننده، غ

یک شرارت شنیع و غیر طبیعی، دشمن همۀ  –شود  خطر دیگر از ناحیۀ عدم تساهل نیست، بلکه از الحاد ناشی می

اي تجسم  ام دستهرسد که این الحاد در فرانسه از مدتها پیش به صورت مر و به نظر می –شأن و وقار و تسلی بشریت  

  .کرده بودیافته، معتبر شناخته شده، و صورتی روشن و آشکار پیدا 

این تأمالت را وي به . انقالب فرانسه انتشار داد  ، برك کتاب خویش را تحت عنوان تأمالتی دربارة1709در نوامبر 

ضمن این نامه، دکتر پرایس . صفحه بود 365اي که در   درج ساخت، نامه» یک جنتلمن در پاریس«اي به  صورت نامه

به نظر نویسنده، روحانیون باید به کار خود بپردازند که . و انجمن بزرگداشت خاطرة انقالب را مورد نکوهش قرار داد

همان موعظۀ آشنا ساختن مردم به فضیلتهاي مسیحیت است نه آنکه اصالحات سیاسی را تبلیغ کنند؛ فضیلتها به 

همان تمایالت شرارت آمیز فطرت آدمی است؛ اصالحات فقط ظواهر اشکال و  رسد که قلب و کنه مطلب می

حق رأي براي عموم . سازد زیرا قادر نیست در ذات آدمی تغییري پدید آورد هاي شرارت آدمی را دگرگون می جلوه

  .جوید فریبی است که از اغفال بهره می
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نظم اجتماعی براي . ال قدرت تأثیري نخواهد داشتگیریهاي مربوط به اعم شمارش سرانه در توزیع قدرت و تصمیم

آید  تأمین امنیت فردي ضرورت دارد، ولی چنانچه قرار باشد هر فرد به خود حق دهد از هر قانونی که خوشش نمی

وجود طبقۀ آریستوکراسی در حد خود مطلوب و پسندیده . سرپیچی کند، چنین نظم اجتماعی پایدار نخواهد ماند

بخشد که گروهی از مغزهاي تربیت شده و برگزیده زمام حکومت را در دست   ت این فرصت را میاست زیرا به مل

آورد که در  نظام سلطنتی نیز نیکوست زیرا از نظر روانشناسی یک نوع وحدت و نیز تداومی تاریخی فراهم می. گیرند

. افتد عمل دشوار آشتی دادن بین نظم و آزادي سودمند می

مجلس ملی فرانسه را   اي به یک نمایندة اي سهمگین بود، برك نامه کتاب تاریخی، که چون ضربه دو ماه بعد از آن

 1796اي به یک لرد شریف که در سال  اي مشروحتر، تحت عنوان نامه مانند و در نامه رساله در این نامۀ . انتشار داد

عقیده برك، هیچ فردي هر قدر هم هوشمند،  به. منتشر شد، نویسنده براي محافظه کاري، مبنایی فلسفی ارائه داد

برجسته و مطلع باشد، قادر نخواهد بود در مدت عمرش آن دانش و خردمندي را فراچنگ آورد که به او فرصت و 

اي را مورد قضاوت و چون و  امکان دهد بر مسندي بنشیند و از آن مسند، سنتهاي بغرنج، دقیق، ظریف و پافشارنده

از هزاران آزمون در  هایی که در برگیرندة تجربه و قضاوت جامعه، ملت یا نژادي است آن هم بعدسنت –چرا قرار دهد 

به جاي آوردن جملگی وظایف اخالق و همچنین بنیانهاي «چنانچه . شود آن آزمایشگاه بزرگ که تاریخ نامیده می

د روشن و اثبات شود، تمدن غیر ممکن اجتماعی بر آن استوار باشد که الزم آید دالیل وجودیشان براي هریک از افرا

تواند فقط با دشواري فراوان به فرد جوانی تفهیم شود که به دانش اندکی دست  مذهب می  سان، بدین» .خواهد بود

چنین جوانی تا آن زمان که در مطالعۀ فطرت آدمی . خویش احساس دلشادي کند  یافته باشد و از شعور از بند رستۀ

نخواهد برد؛  افته و به نیروي غرایز بدوي بشر پی نبرده باشد به قدر و ارزش نقش مذهب پیبه تجربیاتی دست نی

اگر ما پرده از عریانی «. تواند به جامعه کمک کند تا فردگرایی جبلی و فطري آدمیان را کنترل کند مذهبی که می

و این ) بندي به جوالن در آیند غرض آن است که به غرایز خود مجال دهیم بدون هیچ گونه قید و(خویش برداریم 

هاي بزرگ تمدن در بین  مذهبی که یکی از سرچشمه …عمل را از طریق کنار گذاردن مذهب مسیحیت انجام دهیم

به همین نحو، » .زاي جایگزین آن شود آور و خواري بیم آن خواهد رفت که خرافاتی ناهنجار و زیان …ما بوده است،

بتوان این برد، مشکل  اش رشک می تمیز و تعقل رسیده و نسبت به مال و منال همسایه  به نوجوانی که تازه به مرحلۀ

نکته را فهمانید که یک فرد داراي تواناییها و استعدادهاي استثنایی، رنج، و مرارت آموزش و پرورش درازمدت و 

نظر اجتماعی سودمند باشد یا گرانقیمت را بر خود تحمیل نکرده است فقط به خاطر آنکه به مهارتی دست یابد تا از 

آنکه وادار شود آن مهارت را به کار اندازد، مگر آنکه به وي اجازه داده شود بخشی از درآمد حاصل از به کار انداختن 

از این گذشته، جامعۀ بشري صرفاً یک مجمع آدمیان . آن مهارت را به عنوان موهبتی براي فرزندانش به سویی نهد

ه، در یک تداوم از مردم درگذشته، زنده یا هنوز زاده نشد –داوم مردم در زمان نیز هست در مکان نیست بلکه ت

دارتر از حضور و وابستگی  چنین تداومی در وجود هریک از ما عمیقتر و ریشه. گوشت و خون در طول نسلهاي پیاپی

صورت مهاجرت، پا از مرزها  این تداوم حتی در آن زمان که به. ما به مجمعی در یک گوشۀ معین از کرة ارض است

حال چگونه ممکن است این نکتۀ کامالً ظریف و دقیق به جوانانی تفهیم شود که از . ماند گذاریم بر جاي می فراتر می

هاي خانوادگی  شوند تا رشته پروا، آمادة آن می شناسند و با حالتی بی طلبی فردي و غرور جوانی سراز پا نمی غایت جاه

سرایی برك براي یک دنیاي درحال از هم پاشیدن مورد سپاسگزاري و شادي خاطر  نوحه را بشکنند؟یا قیود اخالقی 

کار انگلستان شد؛ و مردمی که داراي قدرت قضاوت آمیخته با اعتدال بودند، آن سه رساله را به  رهبران محافظه

کولریج در آن سالها که پا . پذیرفتندعنوان کوششی پرارج و ممتاز در راه غناي فلسفۀ اجتماعی و سیاسی ستودند و 

هاي ادمند برك بر سر شوق آمد   نهاد، همانطور که زمانی شیفتۀ انقالب شده بود، از مطالعۀ رساله به سالخوردگی می
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هاي برك، همچنان  توانم تصور کنم زمانی فرارسد و اوضاعی پدید آید که نوشته نمی«: چنین نوشت 1820و درسال 

ته است بیفزایم و یا آنکه رسد که بتوانم یک کلمه بر آنچه او نوش به نظرم نمی …ی برخوردار نباشداز ارزش و واالی

از طرف دیگر در میان جمعی از اندیشمندان موافق انقالب فرانسه، دو نفر  ».بخواهم یک کلمه از آن را مردود شمارم

این باره تحت عنوان دفاع از دموکراسی  سر جیمز مکینتاش که کتاب خود را در  :درصدد دفاع از آن برآمدند

در  1791فرانسوي انتشار داد و تامس پین که کتاب معروف خود حقوق بشر را نگاشت و هر دو کتاب در سال 

در آن زمان، از عمر انقالب فرانسه فقط دو سال سپري شده بود ولی در همان فاصلۀ . دسترس مردم قرار گرفت

به فرانسه قانون اساسیی بر مبناي آزادیخواهی : اساسی مورد نظر خود را انجام داده بودزمانی کوتاه انقالب، اقدامات 

بخشیده بود؛ به امتیازات نظام فئودالی پایان داده بود؛ آزادي بیان و مطبوعات و اجتماعات را تأمین کرده بود؛ و 

رویهاي ویرانگر انقالب  زمان زیاده. دهددر حال ورشکستگی کشور را نجات   ثروت کلیسا را مصادره کرده بود تا خزانۀ

توانست به آسانی به برك پاسخ گوید که انقالب،  در تحت چنین اوضاع و احوالی، مکینتاش می. هنوز فرا نرسیده بود

توانست چنین استدالل کند که نباید  تامس پین نیز می. یک اعتراض مشروع علیه حکومتی ناعادالنه و بیکفایت است

سنتی اجازه داده شود مانع از جملگی کوششها در جهت اصالح جامعه شود و حقوقی که در اثر  به هیچ رسم و

  .انقالب اعالم شده منشور صواب و شایستۀ یک کشور جدید است

او خواستار آن شد که نظامهاي سلطنتی و اشرافی جاي خود را به . ولی تامس پین پا را از این مرحله بسی فراتر نهاد

به کار گرفته شود تا به یاري آن ثروتهاي متمرکز شده از  بسپارد؛ یک شیوة مالیات بردرآمد تصاعدينظام جمهوري 

کن ساختن بیکاري و فقر استفاده به عمل آید؛ براي کلیۀ کودکان جامعه  نو توزیع شود، و از همین ممر براي ریشه

تامس پین به . دگان نیز مستمري برقرار شودامکان آموزش و پرورش فراهم آید، و براي سالخوردگان و از کار افتا

:ژاك روسو، حقوق بشر را چنین توضیح داد و توصیف کرد -همان سیاق و شیوة ژان

بنابراین . آیند و از نظر برخورداري از حقوق خویش همیشه آزاد و برابر باقی خواهند ماند  انسانها آزاد به دنیا می. 1

  . افتد اس استوار باشد که شخص تا چه اندازه به حال جامعه سودمند میتواند برآن اس تمایزات مدنی فقط می

این . هدف و غایت جملگی انجمنها و نهادهاي سیاسی، حفظ و استمرار حقوق طبیعی و سلب نشدنی انسان است.2

  .حقوق عبارت است از آزادي، مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر زورگویی و تعدي

میت است؛ هیچ فرد یا جمعی از افراد حق ندارند از اختیاراتی برخوردار شوند که صریحاً و ملت ذاتاً منشاء حاک. 3

  .منجزاً از ملت ناشی نشده باشد

تواند مؤید قدرت و  از کتاب حقوق بشر تامس پین ظرف چند هفته پنجاه هزار نسخه به فروش رفت، این نکته می

انجمنهایی کمابیش رادیکال از اینجا و آنجا سربر آورد و . باشد 1791محبوبیت نهضت رادیکالیسم در انگلستان سال 

قانون اساسی؛ انجمن انطباق با موازین قانون اساسی در لندن؛ جمعیت دوستان   انجمن اطالعات دربارة: رونق یافت

ه بانیان برخی از این انجمنها مراتب تبریک و تهنیت خویش را ب. اسکاتلندي مردم؛ انجمن بزرگداشت خاطرة انقالب

ویلیام پیت که ناظر انتشار  .انقالب فرانسه اعالم داشتند و دوتا از این انجمنها در توزیع وسیع کتاب پین کمک کردند

شخصاً و در خلوت تحت . پین و استقبال قابل مالحظۀ مردم از آن بود، از این بابت خاطرش مشوش شد کتاب تامس

شاید هم در . این تامس پین آدم ابلهی نیست«: اش گفت به خواهر زاده. دتأثیر فصاحت و استدالل پین قرار گرفته بو

طلبد به مرحلۀ اجرا درآورم همین فردا صبح هزاران نفر  گوید حق با او باشد ولی اگر من آنچه را او می آنچه می

حکم پس از این تأمالت بود که پیت » .راهزن بر سرم خواهند ریخت و شهر لندن دستخوش حریق خواهد شد

او به صورت غیابی به عمل آمد و به   پین به فرانسه گریخت؛ در انگلستان محاکمۀ. بازداشت تامس پین را صادر کرد

  ).1792دسامبر (جرم خیانت محکوم شد 
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فرانسه را در  1789انگلیسیان انقالب سال . روي نکند انگلستان دالیل زیادي داشت که در راه انقالب از فرانسه دنباله

فرسایش عقاید : آنان عصیان روشنفکرانۀ خویش را قبل از فرانسویان آغاز کرده بودند. آزموده بودند 1642سال 

قشري عقاید قشري و جزمی در انگلستان به یاري خداپرستی پیش از عصر روشنگري فرانسه شروع شده بود؛ و تا 

اد متانت و اعتدال انگلیسیان مشهود افتاده ، تأثیر مطلوب آن در ایج)1726(هنگامی که به خاك انگلستان پاي نهاد 

کلیساي . نهضت طرفداران کلیساي متدیست برخی از نارضاییها را بدل به پارسایی و دینداري ساخته بود. بود

نمود و آن اندازه هم ثروت نیندوخته بود که حسادت و  آنگلیکان در قیاس با کلیساهاي دیگر، نهادي آزادیخواه می

فئودالیسم از مدتی پیش از انگلستان رخت بربسته بود، و دیگر عوارض . ر روحانیان را برانگیزدخصومت عوام و غی

طبقۀ . کشیدند قسمت اعظم کشاورزان مالک زمینی شده بودند که برروي آن زحمت می. فئودالی وجود نداشت

شخص . ي نصیب داشتمتوسط نیز به پارلمنت راه یافته بود و در طرح و اجراي سیاستهاي ملی از سهم مؤثر

. داشت وزیر در بسیاري از موارد به نظرهاي عرضه شده توسط نمایندگان طبقه متوسط توجه کافی مبذول می نخست

دیدند؛ برخی از گروههاي کارگري با خشونت سربه  کارگران از جانب کارفرمایان و قانونگذاري رفتاري ناشایسته می

راي سرکوب آن شورشها بر ارتش متکی باشد، و دستگاه قضایی براي به توانست ب داشتند ولی دولت می شورش برمی

وقتی انگلستان و فرانسه با یکدیگر از در جنگ در . داد دارآویختن سران شورشی قدرت و شدت عمل به خرج می

انقالب به صورت اصالحات فروکش کرد . پرستی، نفرت طبقاتی را بدل به شور وحمیت ملی ساخت آمدند، حس میهن

.و آثار چنان اصالحاتی در سراسر قرن نوزدهم در انگلستان ظاهر شد

. در این اثنا، انقالب فرانسه از مرحلۀ نخستین و قانونگذاري خود به کشتار دسته جمعی ماه سپتامبر متحول شده بود

قالب به راینالند و تب ان) 1792سپتامبر  20(ارتش انقالبی، نیروهاي پروسی و اتریشی را در والمی شکست داده بود 

شهروندان ماینتس و دارمشتات که سلطۀ فئودالها را برانداخته و دولتی مردمی برپا . یافت در آلمان گسترش می

داشته بودند چون از حمله و تنبیه قشون کشورهاي سلطنتی بیم داشتند فرستادگانی به فرانسه اعزام داشته بودند تا 

انقالبیترین  1792نوامبر  19مت فرانسه پس از مدتی بحث و تبادل نظر در حکو. از حمایت فرانسه برخوردار شوند

  :فرمان خود را به شرح زیر صادر کرد

خواهند  دارد که دست برداري و کمک به سوي همۀ مردمی که می کنوانسیون ملی به نام ملت فرانسه اعالم می

است به فرماندهان ارتش دستورهاي الزم را در جهت کند، و از قوة مجریه خواستار  آزادي خویش را بازیابند دراز می

کمک رسانیدن به این گونه مردم و دفاع از شهروندانی که به خاطر حفظ آزادیهاي خویش دستخوش محظور شده 

  .باشند یا دچار زحمتی بشوند، صادر کند

حکومت بریتانیاي . ساختپروا نصیب داشت جملگی نظامهاي سلطنتی اروپا را هشیار  این بیانیه که از سخاوتی بی

کبیر بخصوص از این بابت متوحش شد که نیروهاي فرانسوي در بلژیک شروع به پیشروي کرده بودند و در همان 

حال فرانسه از هلند خواستار شده بود که راه آبی رودخانۀ سکلت را به روي بازرگانی کلیۀ کشورهاي ذیعالقه آزاد 

طول درحدود چهار صدوسی کیلومتر از نواحی شرقی فرانسه سرچمشه  این رودخانۀ قابل کشتیرانی به. سازد

رسد و در آنجا به دو کشندان منشعب  ، به هلند می)گذرد از کنار شهر آنتورپن می(کند،  گیرد، از بلژیک عبور می می

شندانها را هر دو این ک 1648هلند به موجب موافقتنامۀ صلح وستفالن در سال . ریزد شود و به دریاي شمال می می

توانست از  در نتیجه انگلستان می. دانست، بسته بود بر روي بازرگانی کلیۀ کشورها، جز آنها که به صالح خود می

طریق این شاهراه آبی با اروپا به داد و ستد بپردازد در صورتی که بلژیک از این امکان محروم بود؛ و بدین ترتیب بود 

 1792نوامبر  27در . گرفت شد درحالی که همزمان با آن آمستردام رونق می که بندر آنتورپن دستخوش انحطاط می

  حکومت فرانسه انگلستان را از تصمیم خود دائر بر مجبور ساختن دولت هلند به بازگشایی شاهراه آبی رودخانۀ
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ز هلند در ا 1788 پیت پاسخ داد که دولت انگلستان به موجب عهدنامۀ . سکلت بر روي سایر کشورها، مطلع ساخت

هایی در خاك هلند  از آن گذشته، چون شط راین نیز از طریق مصب. برابر هرگونه هجوم خارجی حمایت خواهد کرد

  شد که فرانسه بتواند بر دهانۀ یافتند نتیجه آن می چنانچه فرانسویان بر هلند تسلط می. ریخت به دریاي شمال می

انگلستان از طریق شاهراه آبی شط راین با آلمان مرکزي نیز به  شط راین نیز مسلط شود و در آن صورت بازرگانی

:دولت انگلستان پیام زیر را براي فرانسه ارسال داشت 1792دسامبر  31در تاریخ . افتاد مخاطره می

برخورداري از چنان حقوق طبیعی که   انگلستان هرگز رضایت نخواهد داد که فرانسه به میل خود و با توسل به بهانۀ

پندارد به اقداماتی متشبث شود که نظام سیاسی اروپا  د آن دولت، خویشتن را در استقرار آن حقوق تنها قاضی میخو

هاي رسمی ایجاد شده و با رضایت کلیۀ کشورهاي دست اندرکار تضمین  نظامی که براساس عهدنامه –را برهم زند 

داند پیروي کرده است  که خود را بدان پایبند میضمناً این دولت که بیش از یک قرن است از اصولی . گشته است

وتی ناظر آن نخواهد نشست تا فرانسه به طور مستقیم یا نامستقیم سلطۀ خود را برهلند مستقر سازد تفا گاه با بی هیچ

  .یا آنکه درمقام داور حقوق و آزادیهاي اروپا بنشیند

ژانویه  23خبر این واقعه روز . سلیم تیغۀ گیوتین ساختحکومت فرانسه لویی شانزدهم را ت 1793ژانویۀ  21در تاریخ 

به لندن رسید و جورج سوم را دستخوش حیرت و وحشت ساخت؛ و اندکی بعد قسمت اعظم مردم انگلستان در این 

ژانویه حکومت انگلستان به وزیر مختار فرانسه در لندن، موسوم به مارکی  24روز . حیرت و وحشت سهیم شدند

انسه به انگلستان و هلند اعالن روز اول فوریه فر. اردوشوولن دستور داد خاك انگلستان را ترك گویدبرن –فرانسوا 

پیت از . شود جورج سوم از جنگ استقبال کرد زیرا بر این عقیده بود که آن وضع موجب وحدت ملت می .جنگ داد

مذاکراتی را آغاز کرد که به . شتناگزیر شدن به جنگ متأسف بود ولی همۀ نیرو و توان خود را مصروف آن دا

ائتالف انگلستان، پرتغال، اسپانیا، ساردنی، ناپل، اتریش، پروس، روسیه در : منجر شد 1793ائتالفیۀ نخستین در سال 

سپس بر جملگی طبقات و گروهها در انگلستان مالیاتهاي سنگینی وضع کرد، و براي متحدین انگلستان . برابر فرانسه

تر   مقررات را علیه هرگونه تبلیغات در دفاع از فرانسه و انقالب آن کشور سخت. هاي مالی فرستادبه طور مکرر کمک

و همچنین قانونی را ملغا ساخت که به موجب آن هر شخصی که توقیف  1794آزادي مطبوعات را در سال . کرد

بدین ترتیب از آن . گ آزاد شوددرن یا آنکه بی شد حق داشت بخواهد هرچه زودتر در دادگاه به کارش رسیدگی، می

فرانسه نیز همین کار را . (توانستند، بدون آنکه به دادگاه بکشانند، در توقیف نگاه دارند پس مظنونان سیاسی را می

پس از یک رشته تظاهرات ضد جنگ از جانب جمعی از انگلیسیان که ضمن آن سنگی هم به جانب پادشاه ). کرد

وضع شد، اجتماعات بیش از پنجاه نفر را ممنوع ساخت  1796که به سال » انگیز فتنهقانون اجتماعات «پرتاب شد، 

کردند به کیفر هفت سال  کسانی که از قانون اساسی انگلستان انتقاد می. مگر آنکه با اجازه و تحت نظارت دولت باشد

جان هورن توك، که در  رادیکالهاي سرشناس نظیر. شدند تبعید به منطقۀ خلیج باتنی در استرالیا محکوم می

هاردي کفاش،  گشت، و تامس جوانی کولریج محسوب می  شناسی شهرتی داشت و جان تلوال که از دوستان دورة لغت

) 1794ماه مه (که بنیانگذار انجمن انطباق با قوانین اساسی در لندن بود، به اتهام خیانت به محاکمه کشانیده شدند 

.ایشان برخاست و آنان تبرئه شدند و آنگاه تامس ارسکین به دفاع از

ممتاز و حاکم بریتانیا دستخوش چه وحشت و اضطرابی شده بودند زیرا خود را   داد که طبقۀ این محاکمات نشان می

یافتند، آن هم درحالی که در زیر بار شورش پرخرج مستعمرات امریکایی هنوز کامالً  در برابر یک انقالب دیگر می

پادشاهان و آریستوکراتها در شرف سقوط بود؛   رسید که دنیاي هزار سالۀ چنان به نظر می. ندکمر راست نکرده بود

سلطنتی را به زندان   کشانیدند؛ و جمعیتهاي شهري خانوادة دهقانها، قصرهاي فئودالها و اسناد مالکیت را به آتش می

کردند که این همه نتیجۀ الحاد  یا احساس میمردم بریتان. ساختند زاده جدا می انداختند و سر از تن صدها نجیب می
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رفت که بزودي  احتمال می. است –گاودین و پین  –ةالمعارف در فرانسه و مقلدین انگلیسی آنها   دایر اصحاب

نیروهاي خدانشناس فرانسوي هلند و راینالند را تحت سلطۀ خود درآورند و ظرف یکی دوسال نیز شاید به فکر حمله 

السالح،  لیون جمعیت و بدون داشتن یک ارتش مجهز و تحتمی 15تند چگونه ممکن بود انگلستان با به انگلستان بیف

پیت  میلیون جمعیت و ارتشی که به پیروزیهایش غره بود شکست دهد؟ 28گرفت فرانسه را با  در جنگی که در می

در نظر بگیرد از جنبۀ مالی مورد تأمل  دانست ولی بیشتر از آنکه مسأله را از نظر نیروي انسانی همۀ این نکات را می

. توانستند اگر نه در انگلستان، از جاهاي دیگر، از اتریش، پروس و روسیه با پول فراهم آورند سرباز را می. داد قرار می

انگلستان پول داشت، پولی که هر روز از طریق بازرگانی، صنعت، زمین، مستعمرات، وامها و مالیاتهایی که برهریک از 

توانست ارتش کوچکی را  این درآمدها می. گشت قالم کاالهاي مصرفی و هرگونه درآمد وضع شده بود، عاید خزانه میا

هاي انگلستان را دایر  توانست کارخانه براي دفاع از کشور و مقابله با هرگونه هجوم نامحتمل آماده و مجهز سازد؛ می

به کاریکاتوریستها مجال دهد بهترین هنرنمایی خویش را به پرستی بدمد و  نگاه دارد؛ در مطبوعات روحیۀ میهن

توانست به متحدان خود که از نظر مالی تنگدست ولی از نظر  با این درآمدها، انگلستان می. منصۀ ظهور برسانند

همه مهمتر، با این  از. سرباز و نیروي انسانی گشاده دست بودند کمک کند تا سپاهیان بیشماري را مجهز سازند

توانست کشتیهایی بسازد، به تعداد کافی دریانورد در آنها بگمارد و تجهیزات الزم را آماده کند تا  رآمد انگلستان مید

آنکه اقیانوسها را تحت سیطره و حراست خویش درآورد؛ هریک از بنادر فرانسوي را در محاصرة اقتصادي گیرد؛ هر 

ریک از مستعمرات فرانسه را از چنگ آن دولت خارج، و به کشتی فرانسوي را روي دریاها به تصرف درآورد؛ و ه

نظیر آن  پیکر و دریانوردان با انضباط و بی هرماه برشمار کشتیهاي ستبر و غول. امپراطوري انگلستان ملحق سازد

  .شد؛ و یکی از بزرگترین دریاساالران تاریخ نیز در این نیروي دریایی حضور داشت نیروي دریایی عظیم افزوده می

II – 1804-1758 :نلسن  

شاید از بدو تولد هوریشیو، . برخاسته بودند شرقانگلیاي  وایکینگهايخانوادة نلسن در اصل از نیلسنها و از تبار 

دربرنم تورپ واقع در ایالت نورفک که در مجاورت دریاست به  1758سپتامبر  29وي روز . دکشتیرانی درخون وي بو

وزیران انگلستان نسبتی داشت و  با مادرش رابرت والپول یکی از نخست. پدرش کشیش کلیساي بخش بود. دنیا آمد

به ریزنایبل منصوب  به فرماندهی کشتی موسوم 1770کپتین موریس ساکلینگ در سال ) دائی هوریشیو(برادرش 

هوریشیو که در آن زمان دوازده سال داشت تمناکرد . رفت شد؛ و این زمانی بود که جنگ دریایی با اسپانیا انتظار می

این اجازه به او داده شد و از آن پس دریا حکم مدرسۀ این . زیردست دایی خود در آن کشتی به خدمت گماشته شود

  .پسر سلحشور را پیدا کرد

شد اما عزم آن را داشت که هر  اغلب اوقات بیمار می. و از نظر جسمی و بنیۀ بدنی، آدمی نیرومند نبودهوریشی

بر روي کشتیهاي مختلف و در مأموریتهاي . فرصتی را براي یادگرفتن، پیشرفت و کسب افتخار، مغتنم بشمارد

ب، قدم به قدم ارتقاء درجه یافت تا در افکند؛ و بدین ترتی  گوناگون خدمت کرد و چندین بار جانش را به مخاطرة

همان اندازة استعداد و کارآییش  هوریشیو به. بروك برگزیده شد چین بیست سالگی که به ناخدایی کشتی جنگی هین

داشت که سرانجام روزي به عالیترین  از خودبینی و خودستایی بهره داشت و هرگز دراین نکته تردیدي روا نمی

وي در اطاعت از آنانکه . ی خواهد رسید و از افتخارات چنان مقامی برخوردار خواهد شدمنزلت در نیروي دریای

داشتند؛ لکن،  کرد که آن مافوقها در تقدیر از خدماتش تأمل روا می مافوقش بودند همان اندازه تأخیر و درنگ می

توان غرور او را  ین ترتیب، مینخست یک بازو، سپس یک چشم و سرانجام زندگیش را در راه انگلستان فدا کرد، و بد

.رسد براو بخشود به پاي بناي یادبودش می که در رفعت
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العاده داشت خیلی زود تحت تأثیر زیبایی، ظرافت و  هوریشیو که نسبت به هر منظره و هر تماسی حساسیت فوق

آلبمارل خدمت ، در آن هنگام که در سمت ناخدایی کشتی 1782در کبک در سال . گرفت مالحت زنان قرار می

کرد نزدیک بود شغل و مقام خویش را ترك گوید و همه سوابق خدمتش را از دست بدهد به خاطر آنکه به شهر  می

بازگردد و به زنی که شب قبل از آن او را در آغوش خویش پذیرفته بود پیشنهاد ازدواج بدهد؛ یکی از دوستانش که 

سرراهش ایستاد و او را دوباره به وظایفش و به سر نوشتش رهنمون  مصمم شده بود مانع این اقدام هوریشیو شود بر

الجزایر هند غربی چند  با سمت ناخدایی رزمناو بور آس در جزیرة انتیگوا واقع در مجمع 1787در سال . گشت

این زن، بیوة جوان خوشگلی . صباحی درنگ کرد و زنی را به نام میسیزفرانسیس نیزبت به همسري خویش درآورد

اي مستقر  هوریشیو همسرش را به انگلستان آورد، او را در ملک کوچک ولی آسوده. ود که عموي ثروتمندي داشتب

هنگامی که احتمال جنگ با فرانسه . گذرانید ساخت و دوران خوش مابین مأموریتهاي جنگی دریایی را با وي می

مجهزترین کشتیهاي نیروي دریایی انگلستان،  ترین و بیشتر شد، وي به ناخدایی کشتی آگاممنون، یکی از پیشرفته

و به او دستور داده شد خود را به ناوگان تحت فرماندهی لرد هود در مدیترانه برساند، و ضمناً ) 1793(منصوب گشت 

پیامی را نیز براي سرویلیام همیلتن، وزیر مختار انگلستان در دربار ناپل ببرد هوریشیو پیغام را به صاحبش رسانید 

  .در همان جا به لیدي همیلتن برخورد ولی

در خانوادة یک آهنگر اهل ویلز به دنیا آمد، در جوانی زندگی خویش را به برکت زیبایی بدن  1761لیون در سال  امی

عالی   در آن سال به عنوان معشوقۀ. و صباحت منظر تأمین کرده، در نوزدهسالگی صاحب دو فرزند نامشروع شده بود

چارلز نام او را به اماهارت تغییر . یل، پسر دوم ارل آو وارویک در کنار او آرام گرفت و پایبند گشتجناب چارلز گرو

خرامیدن با   هارپسیکورد،  داد؛ راه و رسم یک بانوي متشخص بودن را به او آموخت؛ به هنرهاي آوازخوانی، نواختن

بانی و پذیرایی کردن آشنایش ساخت، چارلز ظرافت در یک سالن، و در جمع مهمانان به مجلس آرایی و شیرین ز

غیر ازروحش، دگرگون و نوسازد، او را به نزد جورج رامنی   پس از آنکه موفق شد همه چیز را در وجود آن دخترك،

زیباي اما، به طرحهاي مختلف   که نقاشی پیکر نگار مشهور زمان خویش بود برد، و این نقاش سی تصویر از چهرة

رلز گرویل فرصتی یافت تا با یکی از دختران اشراف که ثروت معتنابهی به ارث برده بود ازدواج وقتی چا. پرداخت

. کند، ناگزیر شد براي این بانوي زیبا که دراین موقع به چارلز دلبستگی پیدا کرده بود آشیانۀ دیگري جستجو کند

همسرش را از دست داده بود و فرزندي خوشبختانه در همان اوقات، عموي چارلز موسوم به سر ویلیام همیلتن که 

شد؛ در  این شخص آدمی ثروتمند بود و برادر رضاعی جورج سوم محسوب می. برد هم نداشت در انگلستان به سر می

هم عضویت داشت؛ یکی از گرد آورندگان سرشناس آثار عتیقۀ هرکوالنئوم، شهر باستانی ایتالیا  انجمن سلطنتی 

وقتی چشمش به اما افتاد از او بسیار خوشش آمد . مند به آثار هنري یونان و روم باستان بود نزدیک ناپل، و نیز عالقه

اي براي اما فرستاد تا به  هنگامی که به ناپل بازگشت دعوتنامه. اش بردارد و موافقت کرد بار او را از دوش برادرزاده

اما این دعوت را پذیرفت چون امیدوار . ام برساندموسیقی به اتم  اتفاق مادرش به آنجا برود و تحصیالتش را در رشتۀ

.بود که چارلز گرویل نیز اندك زمانی بعد از آن به دنبالش به ناپل خواهد آمد ولی چارلز گرویل در انگلستان ماند

یاي با هدا. سر ویلیام در عمارت محل اقامت وزیر مختار انگلیس در ناپل، چهار اطاق در اختیار اما و مادرش قرار داد

ترتیبی داد که اما بتواند به فراگرفتن . تجملی و مدح و تحسین آمیخته با تدبیر بتدریج دخترك را آرام ساخت

موسیقی و زبان ایتالیایی ادامه دهد، همه گونه مخارج مربوط به کفش و کاله و لباس اما را بدون کوچکترین چون و 

کرد در ناپل به او  نوشت و از او خواهش می قانه براي چارلز میهاي پرسوز عاش اما در همان حال نامه. چرایی پرداخت

» .سعی کن نسبت به سر ویلیام امتنان داشته باشی و دل او را به دست آوري«نوشت  چارلز در پاسخ می. ملحق شود

ام شد زیرا آنگاه اما معشوقۀ سر ویلی. شد تا روزي که به کلی قطع گردید هاي چارلز کوتاهتر و کمتر می بتدریج نامه
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نظر از این موضوع، اما زندگی را  صرف. کرد پرستیش را اقناع می برد که حس تجمل که از عشق، فقط زمانی لذت می

مند  ها به او سخت عالقه یازید؛ راهبه به کارهاي خیریه دست می. گذرانید با سادگی و آمیخته با نزاکت و آزرم می

براي آنکه تصاویري از وي کشیده شود در کارگاههاي نقاشی . برخوردار گشتشدند؛ و از تقرب به پادشاه و ملکۀ ناپل 

سر ویلیام که روز . لوبرن حضور یافت –چند استاد مشهور زمان از جمله رافائل منگس، آنگلیکا کاوفمان و مادام ویژه 

تی فرانسه علیه وق. به همسري خویش برگزید 1791آمد سرانجام اما را در سال  به روز بیشتر از او خوشش می

پرستی پرشور در آمد و همۀ کوشش خویش را مصروف آن  د اما به صورت زنی فعال و میهنانگلستان اعالم جنگ دا

  .داشت که ناپل را در حلقۀ ائتالف با انگلستان نگاه دارد

فرانسویان بود  به نلسن دستور داده شد بندرگاه کالوي واقع در جزیرة کرس را که در اختیار 1794در تابستان سال 

نلسن آن بندرگاه را که به صورت قلعۀ مستحکمی بود به تصرف درآورد؛ لیکن در حین نبرد، . تحت محاصره درآورد

اي از دشمن در نزدیک نلسن منفجر شده و در نتیجه مشتی شن و ماسه به هوا پرتاب شد و با شدت به چشم  خمپاره

التیام پیدا کرد بدون آنکه چهرة نلسن آسیبی ببیند، ولی آن چشم زخم ناشی از آن رویداد . راست وي اصابت کرد

پیروزي در آن مأموریت در رابطه با رویدادهایی که از آن پس پدید آمد چندان  .راست براي همیشه نابینا ماند

به  ارتش ناپلئون. شد چشمگیر نبود چون طی دو سال بعد از آن، مسیر رویدادها اغلب به ضرر انگلستان تمام می

ایتالیا سرازیر شد، نیروهاي ساردنی و اتریش را مضمحل ساخت، و حکومتهاي ساردنی، اتریش و ناپل را مجبور کرد 

، اسپانیا که از 1796در اکتبر سال . از ائتالف نخستین با انگلستان سر باز زنند و به شرایط صلح با فرانسه گردن نهند

وقتی نیروي . ند غربی به خشم آمده بود علیه انگلستان اعالن جنگ داداقدامات و ترکتازیهاي بریتانیا در جزایر ه

  دریایی اسپانیا نیز آماده آن شد که به نیروي دریایی فرانسه بگرود، دریاي مدیترانه براي بریتانیا به صورت منطقۀ

تی تحت فرماندهی در ، یک ناوگان بریتانیایی مرکب از پانزده فروند کش1797  فوریۀ 14در تاریخ . خطرناکی درآمد

ناپذیر یا  یاساالر سرجان جارویس که در آن زمان فرماندهی ناوگان مدیترانه را برعهده داشت، با جهازات شکست

سنت وینسنت در منتها الیه جنوب   آرماداي اسپانیا مرکب از بیست و هفت فروند کشتی در پنجاه کیلومتري دماغۀ

که در همین ناوگان فرماندهی کشتی موسوم به کپتین را برعهده داست نلسن . غربی سواحل پرتغال برخورد کرد

ور شوند؛ سپس خود و  دستور داد کشتی خودش و کشتیهاي دیگر به جناح محافظ در عقب ناوگان دشمن حمله

ملوانان کشتی تحت فرماندهیش بر عرشۀ یکی از کشتیهاي دشمن بنام سان ژوزف و سپس بر عرشۀ کشتی دیگري 

کشتیهاي اسپانیایی که از نظر تجهیزات و . ی را به تصرف درآوردندنیکوالس فرود آمدند و آن دو کشت – بنام سان

اي گماشته شده بودند؛ الجرم یکی پس از  فرماندهی ضعیف بودند، و بر پشت توپهاي آنها نیز توپچیان ناآزموده

گلیسیان ساختند که جارویس به لقب ارل آو دیگري از در تسلیم درآمدند و در نتیجه چنان پیروزي کاملی نصیب ان

بدین ترتیب، بار دیگر نیروي دریایی انگلستان سیادت بر . مفتخر شدند باثسنت وینسنت و نلسن به مقام شهسوار 

.مدیترانه را به چنگ آورد

اداري داشت مأمور شد تا شهر سانتا کروز واقع درجزایر کاناري را به تصرف ، نلسن که اکنون مقام دری1797در ژوئیه 

این شهر را اسپانیاییها به صورت دژ مستحکمی درآورده بودند زیرا که موقعیت آن از نظر استراتژیکی براي . درآورد

ن شهر از خود مقاومتی مدافعا. امریکا بسیار خطیر و حیاتی بود  حفظ و حراست راههاي بازرگانی اسپانیا با قارة

و در این بین دریاي مواج و پرطالطم نیز به یاري مدافعان برآمد زیرا که لنگر . نامنتظر و شایان تحسین نشان دادند

ها  چندین قایق به صخره. ساخت انداختن کشتیهاي انگلیسی و پیاده شدن سربازان را از قایقها تقریباً ناممکن می

نلسن   اسپانیاییها غرق شد؛ و بدین ترتیب، آن حملۀ  قایق دیگر زیر آتش توپخانۀ برخورد و درهم شکست؛ و چند

اي عاري از  بازوي او را با شیوه. اي به آرنج راستش مجروح شد اصابت گلوله  نلسن نیز شخصاً در نتیجۀ. ناکام ماند
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دلسوزي همسرش بهبودي حاصل  وحذاقت قطع کردند و او را به انگلستان فرستادند تا با برخورداري از پرستاري 

انگلستان او را به عنوان  تصور اینکه وزارت دریاداري. نلسن دستخوش افسردگی و آزردگی خاطر شدید بود .کند

معلولین به شهر آورد برایش   افسري که یک چشم و یک بازوي خویش را از دست داده است براي همیشه در زمرة

با مقام دریاداري  1798در آوریل . اش محول شود کرد مأموریت جدیدي برعهدهمصرانه تقاضا . نمود ناپذیر می تحمل

به ناخدایی کشتی وانگارد برگزیده شد و مأموریت یافت به ناوگان تحت فرماندهی لرد سنت وینسنت در آبهاي جبل 

  وگان برعهدةدر تاریخ دوم ماه مه فرماندهی عالی سه کشتی بزرگ و پنج کشتی کوچک از آن نا. طارق ملحق شود

وي مأموریت داشت که اندکی دورتر از بندر تولون در کمین بنشیند زیرا در آن موقع ناپلئون در پناه . وي محول بود

کرد و خود را براي یک حملۀ دریایی برناوگان  استحکامات آن بندر، نقشۀ عملیات جنگی مرموزي را طرح می

شتیهاي تحت فرماندهی نلسن در نتیجۀ طوفان شدید دریا چنان روز بیستم ماه مه، ک. ساخت انگلستان آماده می

وقتی . طارق بازگشت تا در آنجا کشتیها را مورد تعمیر قرار دهد دستخوش آسیب شد که نلسن بناچار به جبل

ان نلسن اطالع یافت که ناوگ. کشتیها بار دیگر به محل مأموریت خود بازگشتند تا بندر تولون را زیر نظارت قرار دهند

فرانسوي مستقر در آن بندر، با استفاده از تاریکی شب، تولون را به طرف مشرق و به مقصد نامعلومی ترك گفته 

تا مدتی مسیري نامطمئن در پیش . درنگ بادبان برافراشت و به تعاقب کشتیهاي دشمن پرداخت  نلسن بی. است

ایرش رو به اتمام بود؛ در پالرمو لنگر انداخت تا ذخ. کرد ردپایی از دشمن به دست آورده است گرفت زیرا تصور می

این کار فقط با وساطت لیدي . ذخایر را تجدید کند و کشتیهاي تحت فرماندهیش را از آمادگی برخوردار سازد

همیلتن نزد دولت ناپل میسر شد چه در آن زمان ناپل با فرانسه از سر صلح درآمده بود و تردید داشت دست به 

. ن با بیطرفی بیازدکارهایی متبای

نلسن که بار دیگر کشتیهایش به صورت آماده و مجهز درآمده بود، تعاقب کشتیهاي جنگی ناپلئون را در مدیترانه از 

در اینجا نلسن دست به . سرانجام در خلیج و بندرگاه ابوقیر نزدیک اسکندریه به ناوگان فرانسه برخورد. سرگرفت

به جملگی افسران دستور داد کشتیهاي خود را به حالت آماده باش  1798ئیه ژو 31در شب . اي عظیم زد مخاطره

فردا در همین موقع، یا من به مقام لردي «: به آنان چنین گفت. دم دست به حمله برند جنگی درآورند تا در سپیده

وقتی . خص باشدجایی که به عنوان گور یک قهرمان مش» ام ام یا در گوشۀ کلیساي و ستمینستر غنوده دست یافته

صبح روز بعد نبرد را آغاز کرد مثل همیشه خودش در پیشاپیش افسران و ملوانان و در معرض آتش دشمن قرار 

او را به قسمت زیرین کشتی بردند به تصور آنکه از ضربت آن . اش اصابت کرد اي به پیشانی تکه خمپاره. داشت

خمپاره سطحی بوده است زیرا که اندکی بعد از آن نلسن  خمپاره جان خواهد سپرد ولی معلوم شد آسیب ناشی از

کشتی آمد و در آنجا باقی ماند تا پیروزي انگلستان بر   درحالی که سرش را نوارپیچ کرده بود بار دیگر بر روي عرشۀ

  .نیروي دریایی حریف در آن مصاف مسلم شد

اي فرونشسته بود، پیت موفق شد  تا اندازه خطرناك ظاهراً» کوچک  سرجوخۀ«در این ایام چون زبانۀ کشورگشایی 

ناپل که   ماریا کارولینا ملکۀ. ائتالفیۀ دومی، این بار با دولتهاي روسیه، عثمانی، اتریش، پرتغال و ناپل به وجود آورد

نمود که قلمرو دستخوش هرج و مرجش بار  خواهر ماري آنتوانت سر به زیر گیوتین رفته بود، از این بابت مسرور می

سلطنتی هاپسبورك و کلیساي کاتولیک قرار گرفته است و به اتفاق فردیناند چهارم شوهر   دیگر در کنار سلسلۀ

 22این ناوگان در روز . دیدة نلسن به عمل آورد بیحالش، درصدد برآمد استقبالی شاهانه از ناوگان پیروز و آسیب

دریادار مجروح افتاد با شتاب به سویش دوید تا به  لیدي همیلتن که چشمش بر. در ناپل پهلو گرفت 1798سپتامبر 

آنگاه لیدي همیلتن و شوهرش، نلسن را به . او خوشامد بگوید، و وقتی به نلسن رسید در آغوش او از حال رفت

عمارت پاالتتسوساسا که محل اقامت وزیر مختار انگلستان بود بردند و از هیچ کوششی براي راحت و خوش 
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اما همیلتن هیچ کوششی نکرد که شیفتگی خود را نسبت به دریادار قهرمان پنهان . نورزیدند نگاهداشتن وي دریغ

در آن ایام، نلسن . دارد؛ و قهرمان گرسنۀ عشق و دلجویی نیز، در پرتو تبسمها و مالطفتهاي اما بتدریج دلگرم شد

ی پیشین را نداشت، ولی در آن زمان که البته اما دیگر آن طنازي و دلربای. چهلساله بود و اما سی و هفت سال داشت

در اختیار نلسن قرار گرفت نلسن را از آن ستایش آمیخته با چاپلوسی برخوردار ساخت که مطلوبش بود زیرا که 

سر . کرد نبرد، ستایش را نیز چون بادة گرمیبخش زندگی تلقی می  آور قهرمان در کنار پیروزیهایش در عرصۀ جنگ

این زمان پنجاه و هشت ساله بود، از وضع مالی خوبی بهره نداشت و همۀ اوقاتش مجذوب و ویلیام همیلتن که در 

انگاشت و شاید هم از  گذشت نادیده می وار، آنچه را زیرچشمانش می وي فیلسوف. شد مصروف هنر و سیاست می

بود که قسمت اعظم  ، نلسن1799در بهار سال . کرد اینکه اما او را آسوده گذاشته بود احساس آرامش خاطر می

وزارت دریاداري انگلستان پس از آنکه عالیترین القاب و افتخارات را همراه . پرداخت  مخارج اما را از جیب خویش می

مبالغ هنگفتی پاداش نثار نلسن ساخته و به او اجازه داده اندکی بیاساید و خوش باشد، دستور داد به یاري سایر 

هاي انقالب برایش  ه عذر آنکه ماندنش در ناپل و حفظ آن سرزمین از گسترش شعلهدریاساالران بشتابد؛ ولی او ب

.اهمیت بیشتري دارد از اجراي آن دستور معذرت خواست

آوریل  24در . ، آرثرپجت به عنوان وزیر جدید انگلستان به جاي سر ویلیام همیلتن عازم ناپل شد1799دراواخر سال 

سپس جملگی از راه . به قصد لیوورنو ترك گفتند و نلسن نیز در آنجا به آنان پیوست، سر ویلیام و اما ناپل را 1800

مردم در سراسر . زمینی به سوي وطن عزیمت کرده، پس از عبور از دریاي مانش، قدم به خاك انگلستان گذاشتند

یافت  مردي دیگري میهمسر   لندن مقدم نلسن را گرامی داشتند ولی عقیدة عموم در مورد اینکه نلسن را دلباختۀ

در این موقع میسیز نلسن از راه رسید تا بار دیگر . شناختند نمود و مردم آن عمل را محکوم می حاکی از نارضایی می

وقتی نلسن از این تقاضا سر باز زد، . شوهرش را به آغوش خویش باز گرداند و از نلسن خواست دست از سر اما بردارد

  .ال خویش گذاشتهمسرش او را ترك کرد و به ح

برد، دختري به دنیا آورد که او را  ، اما در آن حال که در امالك شوهرش سر همیلتن به سر می1801ژانویۀ  30در 

. اما به وجود آمده بود  دربارة» اظهار تفقد نلسن«هوریشیا نلسن تامسن نامیده و این کودك به احتمال زیاد در نتیجۀ 

تا نیروي دریایی دانمارك را یا  –دریابانی ارتقا یافته بود عازم مأموریتی جدید شد در همان ماه، نلسن که به درجۀ 

وقتی از آن مأموریت بازگشت در . یابیم و چندي بعد او را در محل مأموریتش می –به تصرف آورد یا نابود سازد 

ستراحت پرداخت و در همین مرتن واقع در والیت ساري به ا  دوران برقراري صلح آمین، در امالك خویش در ناحیۀ

، سر ویلیام در آغوش 1803آوریل  6در . ویلیام همیلتن و همسرش نیز به عنوان مهمان نزد او آمدنددوران سر 

از آن پس، اما، با میراثی در حدود . همسرش درگذشت درحالی که در همان موقع دست نلسن را در دست داشت

مرتن به زندگی ادامه داد تا زمانی که نلسن براي دست یافتن به لیره در سال، با نلسن در همان امالك  800

.بزرگترین پیروزیهایش و سپس رفتن به کام مرگ فراخوانده شد

III – 1805: ترافالگار  

درنگ از انتصاب دوستش  وزیري خویش استعفا داد بی نخست  از نخستین دورة 1801  فوریۀ 3وقتی پیت در تاریخ 

خوشی نداشت و متوجه بود که   ادینگتن نظیر پیت با جنگ میانۀ. ینی خویش پشتیبانی کردهنري ادینگتن به جانش

وي شاهد آن شد که . مردم انگلستان، به خصوص طبقۀ بازرگانان صادر کننده، تاچه اندازه از جنگ ناخشنود هستند

دید  بود؛ و چون هیچ منطقی نمیدوم را برهم زده   چگونه اتریش پس از شکست از ناپلئون در جنگ مارنگو، ائتالفیۀ

حل  که با کمکهاي مالی از چنان متحدان سست عنصري پشتیبانی کند، بنابراین مصمم شد به محض آنکه راه

آمین را امضا  ، نمایندگان ادینگتن با ناپلئون، صلح1802مارس  27در . آبرومندي پدید آید به جنگ پایان بخشد
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طلبی ناپلئون در ایتالیا و سویس و امتناع  اي توپ به خاموشی گرایید، ولی توسعهه براي مدت چهارده ماه لوله. کردند

مه  20انگلستان از ترك جزیرة مالت، این دوران آرامش و صفا را برهم زد و بار دیگر خصومت طرفین در تاریخ 

آن ناوگان عازم مأموریتی ادینگتن به نلسن مأموریت داد ناوگانی گرد آورد و خود در مقام فرماندهی . آغاز شد 1803

قسمت اصلی نیروي دریایی فرانسه را ردیابی کند و آن را تا آخرین کشتی : شود که هدف آن بسیار ساده و صریح بود

هاي بنادر بولونی، کاله، دنکرك، و اوستاند را با سرباز و تجهیزات  در این اثنا، ناپلئون اردوگاهها و اسکله. منهدم سازد

انباشت و دست به کار ساختن صدها فروند کشتی شده بود به قصد آنکه آن نیروها را از دریاي  لی میکام  و زرادخانۀ

جویی پاسخ دهد ولی بیش  ادینگتن کوشش فراوان کرد تا به این مبارزه. مانش عبور دهد و انگلستان را تسخیر کند

نظمی  دفاع کشور دستخوش هرج ومرج و بیاز آنکه قاطعیت داشته باشد دستخوش تردید و تزلزل بود، زیرا سازمان 

گیري از مقام  نفر کاهش یافتند آمادگی خویش را براي کناره 107نفر به  270وقتی طرفداران حزبیش از . شده بود

.وزیري را آغاز کرد پیت دوران دوم نخست 1804مه  10وزیري اعالم داشت؛ و در تاریخ  نخست

با همکاري روسیه، اتریش، و  1805تشکیل ائتالفیۀ سوم شد که در سال پیت به محض آمدن برسرکار دست به کار 

سوئد تحقق یافت و با افزایش مالیاتها به میزان بیست و پنج درصد افزایش یافت تا از آن محل کمکهاي مالی در 

دریاي مانش   ارةناپلئون در پاسخ به این عمل پیت به سپاهیان فرانسوي مستقر در بنادر کن. اختیار متحدان قرار گیرد

و در همان حال دریابان پیر دو ویلنو و . دستور داد فرانسه را زیر پا بگذارند، و به اتریش درس عبرت دیگري بدهند

عالیترین مقام نیروي دریایی خویش را مأمور ساخت مجهزترین کشتیهاي جنگی فرانسه را آماده سازد تا به مصاف 

  .انگلستان پایان بخشدنلسن بشتابد و به عمر سیادت دریایی 

نفر افسر و ملوان و خدمه داشت که حد متوسط سن آنان به بیست  703کشتی فرماندهی نلسن موسوم به ویکتوري 

در حدود نیمی از اینان . برخی از اینان دوازده و سیزدهساله و حتی چند نفري دهساله بودند. رسید و دو سال می

بسیاري نیز محکومان در دادگاهها بودند که کیفرشان، به خاطر . سربازگیري آورده شده بودند مخصوصتوسط گروه 

دستمزد این اشخاص ناچیز بود، ولی . جرمهایی که مرتکب شده بودند، خدمت در نیروي دریایی تعیین شده بود

اي که از کشتیهاي به تصرف درآمده یا از انبارهاي  ن، از نقدینهبرحسب مقام و رتبه و طرز رفتار و محل خدمتشا

رفت که  مرخصی در ساحل بسیار نادر بود چون خطر آن می. بردند شد، سهمی به غنیمت می گشوده شده نصیب می

در برست، در بن. شد از نظر تأمین احتیاجات مردان، قایقهایی پر از روسپیان به کشتیها آورده می. پا به گریز بگذارند

این مردان به خدمت نیروي . مرد بر کشتیهاي لنگر انداخته درحال عشقبازي بودند 307زن با  309یک روز صبح 

شد، خیلی زود آموختند که چگونه خود را با  دریایی درآمده، از طریق انضباط شدیدي که در حقشان معمول می

گرفتند و از شهامتی که به خرج  فی که برعهده میشرایط جدید زندگی خویش منطبق سازند، و معموالً از وظای

از قراري که گفته شده است نلسن مورد عالقه و محبوب ملوانان کشتیهاي خویش . کردند دادند احساس غرور می می

آمد مگر آنکه ضرورت شدید تنبیه آنان را اقتضا کند؛ و هر وقت دست به  بود زیرا هرگز درصدد تنبیه آنان برنمی

اي دارد و  دانست که یک دریانورد چه وظیفه نلسن بخوبی می. زد با تأسف و دریغ آشکار همراه بود می تنبیه کسی

ضمناً نلسن فرماندهی بود که خود را بیدریغ . شد بندرت در تاکتیک یا شیوة فرماندهی خویش دستخوش اشتباه می

نه جانبازي فروگذار نکرده و معتقد بودند که گو  داد و از این رو، زیر دستانش از هیچ در معرض آتش دشمن قرار می

این همان . هرگز نباید از فداکاري براي او و در راه انگلستان دریغ ورزند؛ و اینکه هرگز با شکست مواجه نخواهند شد

.ساخت بود که آن محکومان را فریفتۀ او می» هنر نلسن«

. دریاي مدیترانه، اندکی دورتر از بندر تولون، پیوست، به ناوگان خویش مرکب از یازده کشتی، در 1803ژوئیۀ  8در 

مستقر در استحکامات   هاي وسیع این بندر، ویلنوو و ناوگانش خود را تحت حمایت توپخانۀ در لنگرگاهها و اسکله
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ندرگاه دریادار فرانسوي اخیراً دستوري تازه از ناپلئون دریافت داشته بود مبنی بر اینکه از ب. ساحلی قرار داده بودند

طارق بگذرد؛ به جانب جزایر هند غربی بشتابد؛ به  تولون بگریزد؛ به یاري آتش توپخانۀ کشتیهایش از معبر آبی جبل

ناوگان دیگر فرانسه در آنجا ملحق شود؛ و سپس با کمک آن ناوگان معظم، هرجا به ناوگان بریتانیایی برخورد کند بر 

سن در یکی از بنادر جزیرة ساردنی انبارهاي خود را از آب شیرین در آن هنگام که کشتیهاي نل. آن حمله برد

نلسن در آن . از بندر تولون به درآمد و باشتاب فراوان عازم امریکا شد 1805مارس  30کردند، ویلنوو در تاریخ  پرمی

ه از این ماجرا با ویلنوو ک. ژوئن به جزیره بار بادوس رسید 4حال که بسیار دیر شده بود به تعقیب وي پرداخت و در 

خبر شده بود، بار دیگر پهنۀ اقیانوس اطلس را زیرپا گذاشت و در الکورونیا به ناوگانی مرکب از چهارده کشتی 

  .اسپانیایی، به فرماندهی دریادار فدریگود گراوینا پیوست

پیش گرفت تا به  در این موقع دستور جدیدي از جانب ناپلئون صادر شد که، برحسب آن، ویلنوو راه شمال را در

ناوگانی دیگر از نیروي دریایی فرانسه مستقر در بندر برست بپیوندد و سعی کند کنترل دریاي مانش را، قبل از آنکه 

آساي رفت و برگشت به  ولی کشتیهاي ویلنوو پس از آن سفر برق. نلسن از جزایر هند غربی فرا رسد، در دست گیرد

اوت، ویلنوو ناوگان تحت فرماندهی  13در . ند که بتوانند به مصاف حریف برآیندآبهاي دریاي کارائیب، در وضعی نبود

خویش را، که اینک پس از افزوده شدن کشتیهاي اسپانیایی، گسترده شده بود به سمت جنوب روانه ساخت و به 

و روحیۀ  بندرگاه مجهز به استحکامات نظامی کادیث رسانید و در آنجا شروع به مرمت کشتیها و تقویت نیرو

در اواخر ماه اوت، یک ناوگان کوچک از کشتیهاي انگلیسی تحت فرماندهی دریادار کاثبرت کالینگوود، . ملوانانش کرد

نلسن پس از پایان یافتن کمدي رفت و برگشت . مأموریت یافت ویلنوو و ناوگان تحت فرماندهیش را زیر نظر گیرد

ج به استراحت دارند و بنابراین به خویشتن این اجازه را داد که چند اقیانوس اطلس اندیشید که خود و مردانش احتیا

سپتامبر او و کشتیهایش به ناوگان کالینگوود مستقر در آبهاي دور از  28در . اش به تفرج بپردازد اي با معشوقه هفته

ید و به میدان جنگ کشانیده کادیث پیوستند و با ناشکیبایی در انتظار ماندند تا ناوگان فرانسوي از آن پناهگاه به درآ

  .شود

ویلنوو باید از کادیث به درآید؛ سعی کند رد خویش را : در این موقع ناپلئون بار دیگر دستوراتش را تغییر داد

برناوگان بریتانیایی گم کند و بگریزد، به قلمرو ژوزف بوناپارت بشتابد و با او در امر برقرار نگهداشتن سلطۀ فرانسه بر 

میلی  اکتبر، این دریابان فرانسوي که دستورات امپراطور را این بار با بی 20و  19در روزهاي . ي کندناپل همکار

روز . کشتی تحت فرماندهی خویش را از بندرگاه کادیث به درآورده و عازم جبل طارق شد کرد، سی و سه اطاعت می

د بیست و هفت کشتی تحت فرماندهیش درنگ دستور دا بیستم اکتبر، نلسن طالیۀ کشتیهاي دشمن را دید و بی

اي را براي لیدي همیلتن آغاز کرد و صبح  آن شب نلسن نگارش نامه. عرشۀ کشتیها را آمادة درگیري با دشمن سازند

:روز بعد آنرا به پایان رسانید

بندرگاه خارج اي به دست آمده که ناوگان متشکل دشمن از  اماي عزیز و نازنینم، دوست بهتر از جانم، اکنون نشانه

آرزو دارم . باد موافق چندان نیست، و بنابراین امیدي ندارم قبل از رسیدن فردا بتوانم به آنان برسم. شده است

به هرحال من نهایت سعی خود را خواهم کرد تا نام من براي تو و . خداوند جنگ، کوششهاي مرا با توفیق قرین سازد

آرزو دارم  …. جان خویش دوست دارم  بماند، شما دونفري را که به اندازة هوریشیا همچنان عزیز و افتخارآمیز باقی

  .خداوند متعال به ما توفیق دهد براین حریفان فائق آییم و برصلح دست یابیم

  :در روز جنگ نیز در دفتر خاطراتش این سطور را نگاشت

پیروزي بزرگ و با شکوهی اعطا  آرزو دارم که خداوند متعال به کشور من و به خاطر مصلحت سراسر اروپا، …

آرزو دارم پس از این پیروزي، . دار سازد اي از جانب هیچ کس نباید چنین پیروزیی را لکه هیچ رفتار ناشایسته. رمایدف
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سپارم، به دست کسی که  سرنوشتم را به دست او می …خودم نیز، . در ناوگان انگلستان انسانیت عامل مسلط باشد

وششهاي مرا برکت دهد تا بتوانم به کشورم صادقانه خدمت مسئلت دارم که الطاف پروردگار کمرا خلق کرده است؛ 

سپارم و وجود خویش را وقف نیل به هدف شایسته و عادالنه که مرا مأمور دفاع از آن  خودم را به دست او می. کنم

  .آمین، آمین، آمین. سازم کرده است می

هاي اسپانیا، کمی پایینتر از بندر  ندکی دورتر از دماغۀ ترافالگار در کرانه، ا1805اکتبر  21دو ناوگان رقیب روز 

ویلنوو از روي عرشۀ کشتی فرماندهیش به نام بوسانتور به کشتیهایش اشارت داد به . کادیث برابر یکدیگر قرار گرفتند

ریف درحال گیرند به طوري که سمت چپ کشتیها به جانب ح صورت یک خط واحد از شمال تا جنوب موضع

شدند هنوز این مانور را به پایان  اي عاري از مهارت اداره می کشتیهاي مزبور که به شیوه. پیشرفت و هجوم قرار گیرد

کشتیهاي بریتانیایی یافتند که درجهت شمال شرقی   نرسانیده بودند که ناگاه خود را هدف و در معرض آتش توپخانۀ

دقیقۀ آن روز، نلسن از عرشۀ کشتی فرماندهی ویکتوري پیام معروف  35و11در ساعت . آمدند در دو ردیف پیش می

انگلستان انتظار دارد که هر فرد به وظیفۀ خودش عمل »  :خویش را به کلیۀ کشتیهاي تحت فرماندهیش مخابره کرد

خویش  دقیقه، دریادار کالینگوود که پانزده کشتی زیرفرمان داشت، به کشتی فرماندهی 50و11در ساعت » .کند

مرسوم به رویال ساورین دستور داد مستقیماً پیش برود، از شکافی که بین دو رزمناو دریاساالر گراوینا به نامهاي 

با این عمل، مردان جنگی کشتی . سانتاآنا و فوگو پیدا شده بود بگذارد و بدین ترتیب ابتکار حمله را به دست گیرد

دو پهلوي کشتی، دو رزمناو اسپانیایی را زیر آتش  کلیۀ توپهاي مستقر دروي در موقعیتی قرار گرفتند که بتوانند با 

رزمناوها در آن . توانستند به آتش توپخانۀ انگلیسیان پاسخ دهند این رزمناوها در آن موقعیت که بودند نمی. بگیرند

ا اصالً در آن دو شد ی شدند که در سمت جلو و عقب آنها فقط چند توپ تعبیه می زمان طوري طراحی و ساخته می

توانستند توپهاي خود  آنان می: توپچیان انگلیسی از یک مزیت اضافی نیز برخوردار بودند. قسمت فاقد توپخانه بودند

این ابداع، از نظر کاربري دو برابر سرعت شیوة فرانسویها را داشت زیرا آنان توپهاي خود را با . را با آتشزنه آتش کنند

از آن گذشته، همزمانی آتش توپها به شیوة انگلیسی در . شد انداختند که به کندي آماده می هایی به کار می فتیله

بقیۀ کشتیهاي تحت فرماندهی کالینگوود از همین سرمشق کشتی فرماندهی . شد هنگام چرخش کشتی بهتر هم می

خود را برکشتیهاي گراوینا دادند آتش توپهاي  پیروي کردند؛ در صف دشمن نفوذ یافتند؛ و آنگاه که تغییر جهت می

در جناح . ملوانان و فرماندهان آن رو به ضعف و سستی گذارده بود  ساختند، برکشتیهایی که روحیۀ متمرکز می

ورزیدند و برخی از ملوانان  شمالی عرصۀ نبرد، کشتیهاي فرانسوي با شجاعت در برابر آتش نلسن مقاومت می

با همه این . سپردند ها جان می ، در زیر آتش گلوله»زنده باد امپراطور«دند آور فرانسوي در آن حال که فریاد بر می

احوال، آن چنان که در جنگ ابوقیر مشهود افتاده بود، تربیت برتر و مهارت و چیره دستی ملوانان انگلیسی در 

. دریانوردي و سر و کار داشتن با توپخانه، مصاف آن روز را به سود انگلستان پایان داد

ختم ماجرا در آنجا بود که یکی از تک تیراندازان از فراز باالترین دگل کشتی فرانسوي ردوتابل، نلسن را برعرشۀ  ولی

دریاساالر انگلیسی نه تنها مثل همیشه خود را . کشتی فرماندهی هدف قرار داد و تیر مهلکی به جانب او رها ساخت

متناع ورزیدن از اینکه نشانهاي ممتاز افتخاري را که انگلستان به داد، بلکه با ا محابا در معرض دید دشمن قرار می بی

داد و همین  پذیري خویش را افزایش می خود بردارد، خطر آسیب  پاس خدماتش به او اعطا کرده بود از روي سینۀ

کافت و ستون نلسن را ش  گلولۀ تک تیرانداز سینۀ. پر نشان، آماج روشن و خوبی براي تک تیرانداز فرانسوي شد  سینۀ

آجودان با وفایش، کپتین تامس مستر من هاردي، پیکر مجروح نلسن را به انبار زیرین کشتی . فقراتش را خرد کرد

نلسن . در آنجا دکتر بیتی این نظر نلسن را تأیید کرد که چند ساعت بیشتر از عمرش باقی نمانده است. حمل کرد

کرد تا از این نکته با خبر شود که ناوگانش به پیروزي کامل  می چهار ساعت دیگر به هوش بود و این زمان کفایت
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اند؛ و هیچ یک از کشتیهاي انگلیسی تسلیم یا غرق  دست یافته است؛ نوزده فروند از کشتیهاي دشمن تسلیم شده

از لیدي همیلتن عزیز من «: آخرین سخنانی که نلسن قبل از خاموش شدن برزبان آورد این بود. نگشته است

هاردي، مرا ببوس، من اکنون به رضایت «: و سپس» .هاردي از لیدي همیلتن بیچاره مواظبت کن. ظبت شودموا

جملگی کشتیهاي ناوگان نلسن که برگرد کشتی  ».ام ام را به خوبی انجام داده خدا را شکر، وظیفه. ام خاطر دست یافته

بینی وقوع آنرا  اخته بودند، از شر طوفانی که وي پیشقرار داشت، لنگر اند جان فرمانده در آن فرماندهی که پیکر بی

کرده بود جان سالم به در بردند و به سالمت به انگلستان رسیدند تا ملوانان خود را فرصت دهند در جشن و سرور 

بوتی آن به تأخیر افتد، در تا  پیکر قهرمان که در الکل غرقه گشته بود تا تجزیۀ. ملی به خاطر پیروزیشان سهیم باشند

اي که مردم انگلستان تا آن  در حال ایستاده به انگلستان حمل شد، و در آنجا عالیترین و باشکوهترین تشییع جنازه

بدرود واپسین عاشق لیدي همیلتن را به وي تسلیم   کپتین هاردي نامۀ. زمان به یاد داشتند از آن به عمل آمد

ی خویش گرامی داشت؛ و در پایان آن نامه، این دو خط را لیدي همیلتن آن نامه را چون تنها منبع تسل. داشت

:افزود

  اوه، اي اماي بیچاره و بینوا

  .اوه، اي نلسن پرشکوه و شادمان

امالك، دارایی، عطایا، و پاداشهایی را که از دولت نصیبش شده بود براي همسرش   نلسن در وصیتنامۀ خویش همۀ

مبادا آن . نلسن که نگران بود. همچنان براي لیدي همیلتن تخصیص دادواقع درمرتن را که   باقی گذارد، جز خانۀ

رسید براي تأمین احتیاجات و آسایش وي کافی  اي که از بابت ارثیۀ شوهر اما به دست او می خانه و مقرري سالیانه

را به عنوان میراثی  اما لیدي همیلتن»  :نباشد، بر وصیتنامۀ خویش در همان روز نبرد تاریخی ترافالگار، متممی افزود

سپارم به امید آنکه امکان کافی در اختیارش بگذارند تا بتواند به زندگی خویش چنانکه  از خود به پادشاه و کشورم می

شود که نلسن در آن ساعات واپسین درخواست داشت  و دکتر سکات متذکر می» .کند، ادامه دهد شأنش اقتضا می

چندي . البته پادشاه و کشور اجابت این تقاضاها را نادیده انگاشتند. داري کندنیز نگه» از دخترم هوریشیا«کشورش 

، اما به خاطر وامهایی که باالآورده بود دستگیر، ولی اندکی پس از آن آزاد شد؛ از شر طلبکارانش 1813بعد در سال 

  .پردبا فقر و بینوایی در بندر کاله جان س 1815ژانویۀ  20به فرانسه گریخت و در تاریخ 

دریاساالر گراویناي اسپانیایی، پس از یک مقاومت دلیرانه و غرورآمیز با کشتی تحت فرماندهی خویش، به سوي 

دریاساالر فرانسوي  ویلنوو، . اسپانیا گریخت ولی چنان مجروح شده بود که چند ماه پس از ورود به اسپانیا درگذشت

محابا در  وي نیز، نظیر نلسن، خود را بی. جاعانه جنگیده بودگرچه به نحوي خردمندانه فرماندهی نکرده بود ولی ش

پس از آنکه دریافت ادامۀ نبرد سودي ندارد و فقط زمانی که نفراتش تا . داد معرض دید و آماج تیر دشمن قرار می

رانسه او را به انگلستان بردند؛ آزاد شد؛ و به ف. آخرین نفر بر عرشۀ کشتی کشته شدند کشتی خود را تسلیم کرد

به زندگی  1806آوریل  22رو شود، در هتلی واقع در شهر رن در تاریخ  خواست با ناپلئون روبه و چون نمی. بازگشت

خود از اینکه همسرش را به حال خود رها ساخته بود پوزش طلبیده بود؛ و از اینکه   در آخرین نامۀ. خویش پایان داد

  .کرد از سرنوشت خویش اظهار رضایت می» مرا بردوش خویش کشدتا بار نام «فرزندي از او باقی نمانده است 

این نبرد براي مدت یک قرن، سیادت انگلستان را بر . تاریخ بود» ساز جنگهاي قاطع و سرنوشت«ترافالگار یکی از 

اگرد دریاها مسلم ساخت؛ شانس ناپلئون را براي آنکه فرانسه را از قید کمربندي که نیروي دریایی انگلستان برگرد

هایش کشیده بود نجات دهد، از بین برد؛ و فرانسه را وادار ساخت هرگونه اندیشۀ پیاده کردن نیرو برخاك  کرانه

بایست به جنگهاي زمینی  جنگ ترافالگار به آن معنا بود که ناپلئون از آن پس می  نتیجۀ. انگلستان را از سر به درکند

. آورد شد و هر جنگ، جنگ دیگري را به دنبال می و کمرشکن می تن در دهد، جنگهایی که روز به روز پرخرجتر
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 2در تاریخ . (اندیشید که شکست ترافالگار را با پیروزي چشمگیر و عظیم اوسترلیتز جبران کرده است ناپلئون می

دنبال خود داشت  بورودینو، الیپزیگ و واترلو به  نبردهاي ینا، آیلو، فریدالند، واگرام،  ولی این پیروزي،) 1805دسامبر 

.فاتح نهایی است  و سرانجام ثابت شد که قدرت دریایی تعیین کنندة

این احوال، پیت که صدها بحران را از سر گذرانده بود تا بتواند از پیروزي ترافالگار احساس شادمانی کند، در   با همۀ

ترافالگار بود و اثر فتح بزرگ نلسن را خنثی این مورد با ناپلئون موافقت داشت که پیروزي اوسترلیتز برابر با پیروزي 

رویارویی با بحرانهاي داخلی و خارجی سخت فرسوده شده بود براي اندکی   ویلیام پیت که در نتیجۀ. ساخت می

هاي  در آنجا این خبر به او رسید که اتریش، محور اصلی ائتالفیه. استراحت در باث، خود را از لندن بیرون کشید

روحی ناشی از این خبرناگوار، چون تیر خالصی براي تنی رنجور و   ضربۀ. ار دیگر شکست خورده استاش، ب گانه سه

پیت را  1806ژانویۀ  9روز . وامانده بود که از غایت افراط در میخوارگی، دیگر از هرگونه توان و طاقتی تهی شده بود

، در چهل و هفت سالگی زندگی را بدرود 1806ویۀ ژان 23در آن خانه در تاریخ . اش در پاتنی بردند شخصی  به خانۀ

گفت در حالی که از زمانی که به سن بلوغ رسیده بود، در قسمت اعظم عمر خود، زمام امور انگلستان را در مقام 

در آن نوزده سالی که بر مسند قدرت استوار بود موفق شده بود کشورش را به سوي . نخست وزیري در دست داشت

ولی موفق نشده بود . اي استادانه منظم سازد زرگانی و دریایی رهنمون گردد و نظام مالی آنرا به شیوهتفوق صنعتی، با

توازن قوا در قارة . اروپا کنترل کند  انقالب فرانسه را تهذیب کند یا آنکه توسعۀ قدرت خطرناك ناپلئون را در صحنۀ

کوشش و پیگیري فراوان براي انگلستان حاصل شده بود،  اروپا که از جمله آزادي بیان و اجتماعات و مطبوعات که با

اي از پایان یافتن آن مشهود نبود، به   در دوران جنگی که تا آن زمان دوازده سال به درازا کشیده شده و هیچ نشانه

  .حکم اجبار رو به زوال گذاره بود

IV – 1812- 1806: زند انگلستان در جا می

پیت بر   را نخواهد داد که به تفصیل از چهار نخست وزیري که به جانشینی ویلیاماوراق این کتاب به ما مجال آن 

وزیران به جاي آنکه به  به جز یک سال زمامداري فاکس، نیرو و توان این نخست. مسند قدرت نشستند گفتگو کنیم

المللی،  بینسیاستمداري و اتخاذ خط مشی صحیح صرف شود، به مشکالت شخصی و حزبی توجه داشت؛ و از نظر 

سقوط از مرحلۀ رفاه و غنا به دوران بینوایی و تنگدستی، و فرو : واحدي رسید  نیز جمعبندي دوران اینان به نتیجۀ

  .گرایی غلطیدن از دوران سازندگی و پیشروي به ورطۀ تعلل واپس

در نتیجۀ کوششهاي به طول انجامید  1807تا  1806که در فاصلۀ » وزیري جملگی استعدادها نخست«دوران کوتاه 

چارلز جیمزفاکس با درخشندگی قرین بود، و او در مقام وزیر امور خارجه، توانست ترتیب انعقاد پیمان صلحی را با 

کرد، و براي  وي در دوران زمامداري سست و لرزان خود، با شکیبایی نام آزادیخواهی را تحمل می. فرانسه بدهد

. وجود ناپلئون، به عنوان غرابتهاي قابل تحمل تاریخ، ظرفیتی عظیم داشتپذیرفتن واقعیت انقالب فرانسه و حتی 

پرواي وي در صرف اطعمه و  متأسفانه فاکس زمانی بر سر قدرت آمد که نیروي جسمی و روحیش در نتیجۀ افراط بی

 1806فوریۀ  16براي آغاز مذاکرات صلح، گام قابل توجهی برداشت بدین معنا که در . رو به زوال نهاده بود  اشربه

پرست بریتانیایی به وزارت امور خارجه  براي تالران وزیر امورخارجۀ ناپلئون پیامی فرستاد بدین مضمون که یک میهن

. آمده است با این نقشه که ناپلئون را به قتل برساند و افزود که این آدم ابله و لوده کامالً تحت نظر و مراقبت است

و  –فتح باب مذاکرات خوشش آمد ولی چنان از فتوحات خویش مغرور و گردن فراز بود امپراطور فرانسه از این طرز 

یک از دو حریف، بر سر میز  که هیچ –کرد  انگلستان نیز بدان پایه از پیروزي نلسن در ترافالگار احساس سرفرازي می

 اي که رف دیگر، فاکس در الیحهاز ط. صلح بود نشدند  مذاکرات حاضر به دادن امتیازاتی که الزمۀ رسیدن به مرحلۀ

براي پایان بخشیدن به تجارت برده به پارلمنت داد پیروزي قاطعی به دست آورد؛ کوششهایی که براي الغاي 
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داري از یک نسل پیش توسط ویلبرفورس و صدها مرد آزاد اندیش دیگر مبذول شده بود و سرانجام آن را صورت  برده

وهفت سالگی  فاکس در پنجاه) 1806سپتامبر (این موقع چند ماه از مرگ  ولی در). 1807مارس (قانونی داد 

کرد، حالتی  پس از مرگ وي سیاست بریتانیا به چرخشی تبدیل شد که گرچه به کندي گردش می. گذشت می

  .امیدبخش داشت

را در سالهاي هاي مقتدر که مقامهاي حساس انگلستان  تواند براي چهره آنچه گفته شد بزحمت می  با وجود این،

ها، باید از ویلیام کوندیش بنتینک، ملقب به  از جملۀ این چهره. برعهده داشتند، تعبیر صحیحی باشد 1809تا  1807

جورج کنینگ وزیر امور خارجه، در . وزیري را برعهده داشت دیوك آو پورتلند نام برد که در آن دوره مقام نخست

رابرت استوارت که لقب وایکاونت کاسلري . داشت تا کپنهاگ را بمباران کندرا به دانمارك اعزام  ناوگانی 1807سال 

نیرویی به والگرن فرستاد تا بندر آنتورپن را تسخیر کند؛ ولی این  1809را داشت در مقام وزارت جنگ در سال 

اسات رقیب و این دو وزیر از نظر کاردانی و استعداد و نیز از لحاظ هیجان و احس. لشکرکشی با شکست مواجه شد

خاست تا آنجا که سرانجام کارشان به   همتاي یکدیگر بودند و هریک بر سر اقدامات خویش با دیگري به نزاع برمی

دیوك آوپورتلند که هم از کمدي داخلی و هم از . دوئل کشید، و در این دوئل، کنینگ جراحت مختصري برداشت

.ستعفا داددار و بدنام شده بود سرانجام ا تراژدي خارجی لکه

وزیري نشست، از این شوربختی مضاعف بانصیب گشت  برمسند نخست 1812- 1809سپنسر پرسیول که در سالهاي 

، 1810در پاییز سال . که هم شاهد دوران حضیض قرن نوزدهم انگلستان باشد و هم به خاطر رنجهایش به قتل برسد

ی انگلستان آسیب رسانیده بود که هزاران نفر از انگلیسیان اي به صنعت و بازرگان محاصرة اقتصادي ناپلئون به اندازه

ناآرامی و نارضایی مردم . بردند دستخوش بیکاري بودند و میلیونها نفر در وضع نامطلوبی از فقر و تنگدستی به سر می

ماشینها ، شروع به خردکردن 1811طغیان انقالبی رسیده بود؛ بافندگان طرفدار شورش لودایتها در سال   به مرحلۀ

لیره عاید کشور ساخته بود، ولی در سال  7,700,000صادرات بریتانیا به اروپاي شمالی، مبلغ  1810در سال . کردند

، انگلستان به جنگ دیگري با امریکا کشانده شده 1811در سال . لیره کاهش یافت 1,500,000این رقم به  1811

لیره در سال  11,300,000صادراتش به ایاالت متحده از   بود و به عنوان بخشی از هزینه و خسارات این جنگ،

دراین اثنا مالیات افراد بریتانیایی مرتباً در حال افزایش بود تا آنجا . تقلیل یافت 1811لیره در  1,870,000به  1810

انگلیسی در  رفت که نظام مالی انگلستان را از هم بپاشد و لیرة ، فشار و سنگینی این مالیاتها می1814که در سال 

آوردند تا عوارض غلۀ وارداتی کاسته شود؛ و کشاورزان  انگلیسیان گرسنه فریاد برمی. خارج از درجۀ اعتبار ساقط شود

ناپلئون این بحران را . کاست انگلیسی با چنین اقدامی مخالف بودند زیرا که از قیمت غلۀ تولیدي آنان در بازار می

جواز صدور غله به تولیدکنندگان غله  1811و  1810بدین ترتیب که در سالهاي   براي انگلستان اندکی تخفیف داد،

وقتی که ارتش بزرگ ناپلئون در سال . او به این پول نیازمند بود تا صرف نبردهایش کند. فروخت در فرانسه می

اهد بود که کلیۀ بنادر انگلستان دریافت که پیروزي ناپلئون در آن نبرد، بدان معنا خو  عازم تسخیر روسیه شد، 1812

اروپایی به نحوي قاطع بر روي کاالهاي بریتانیایی بسته شود؛ و ناپلئون براي ارسال هرگونه کاال از قارة اروپا به سوي 

بدین سان بود که مردم سراسر انگلستان با نگرانی شاهد روي آوري ناپلئون به . بریتانیا نظارت دقیقتري روا دارد

  .از آن بودندروسیه و نتایج حاصل 

زیرا که براي آخرین بار دستخوش . نمود ها بر کنار می در این میان فقط جورج سوم پادشاه انگلستان از این دغدغه

  ،1810مرگ محبوبترین دخترش، آملیا در نوامبر  .جنون ادواري و همراه آن مبتال به ناشنوایی و نابینایی شده بود

روح این سلطان رنجور فرود آمد و هرگونه رشتۀ ارتباط بین ذهن وي و عالم اي بود که بر جسم و  چون آخرین ضربه

اینک جورج سوم از این موهبت برخوردار بود که در دنیاي خویش و فارغ از آنچه در پیرامونش . واقع را گسست
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ه، از ابراز در این دنیاي جورج سوم، دیگر از مستعمرات سر به شورش برداشت. گذشت به زندگی خویش ادامه دهد می

او . گونه خبري نبود آدمکشیهایش دیگر هیچ  وزیري، از ناپلئون با رفتارهاي ناجوانمردانۀ قدرت فاکس در مقام نخست

 کرد زیرا که در همان حال، سالمت مزاجش روي برد رضایت خاطري حاصل می ظاهراً از دنیایی که در آن به سر می

ال دیگر زندگی کرد، دورانی که در آن، بدون آنکه در بند منطق یا دستور همرفته رو به بهبودي بود، بدان سان ده س

گونه وسایل  این احوال از همه نمود و در همۀ گفت و از گفتۀ خود دلشاد می خواست می زبان باشد هرچه دلش می

صادي دستخوش آسایش و خدمتگزاري اطرافیان برخوردار بود، و این وضع مقارن ایامی بود که انگلستان از نظر اقت

محبوبیت جورج سوم به . کرد بود، و براي ادامۀ حیات تقال می 1812- 1810تر از سالهاي  رکودي به مراتب سخت

کشیدند برحال وي ترحم  اتباعش در همان حال که گرسنگی می. شد موازات بیماري و رنجوریش افزوده می

اعتقاد داشتند، بر این باور بودند که وي آدمی مشمول ها  آوردند و برخی از آنان که هنوز به اساطیر و افسانه می

.خداست  الطاف و نظر کردة

یک صراف ورشکسته به نام جان بلینگم از  وزیر، به زخم دشنۀ  در تاالر مجلس عوام، پرسیول نخست 1812مه  11در 

درماه ژوئن . ت بودبرد که وضع نابسامان سوداگریش نتیجۀ سوء سیاستهاي دولت وق قاتل گمان می. پاي درآمد

جدیدي را بر سر کار آورد؛ این کابینه به معجزة تدبیر و   ، ارل آو لیورپول به نخست وزیري رسید و کابینۀ1812

در همان ماه ژوئن ایاالت متحده امریکا . بر سر کار ماند 1827کاردانی و فراهم آمدن اوضاع و احوال مساعد تا سال 

نیمن گذر کرد و قدم به خاك   اپلئون با نیروي پانصد هزار نفري خود از رودخانۀبه انگلستان اعالن جنگ داد و ن

  .روسیه نهاد

  

  

فصل بیست و پنجم

  ایبري

  

I – 1808-1789: پرتغال  

آور مارکس دپومبال  ش سخت و افتضاحاخبار انقالب کبیر فرانسه هنگامی به پرتغال رسید که این کشور، پس از کوش

براي رسانیدن کشورش به پاي فرانسۀ عصر لویی پانزدهم و اسپانیاي عصر کارلوس سوم از لحاظ فرهنگ و قانون، 

جزیرة  کوههاي پیرنه مانع انتقال عقاید میان فرانسه و شبه. کرد به نظم و ترتیب آرام قرون وسطی بازگردد سعی می

ید و افکار از اسپانیا، در نتیجۀ اشتیاق مکرر آن دولت براي بلعیدن کشور مجاور خود، ممنوع بود؛ ایبري بود؛ نفوذ عقا

رسیدند که در کنار دروازة قصري قرار داشتند، و  و در هر دو کشور عامالن تفتیش افکار مانند شیرانی به نظر می

  .آورد طرد کنند تردید به وجود میخواستند که هر کلمه یا هر فکري را که دربارة آیین دیرین شک و  می

مانند (افراد عوام و ساده دل که بیشتر آنها بیسواد  : هرم اجتماعی، پاسداران دیگر گذشته قرار داشتند  در قاعدة

دینی بودند که از کودکی با آن خوگرفته و بزرگ شده بودند؛   و شیفتۀ) و سربازان  وران، صنعتگران، پیشه  کشاورزان،

در رأس . آمدند لرزیدند؛ و از مراسمش به هیجان می یافتند؛ از معجزاتش برخود می هاي آن تسالي خاطر می از افسانه

رفتند و مالک اراضی بودند؛ سپس  هرم اجتماعی، بارونهاي فئودال قرار داشتند که سرمشق آداب ورسوم به شمار می

السلطنه بود  نایب) 1799(ن قرار داشتند که ابتدا النفس، و فرزندش ژا ماریا فرانسیشکاي اول، ملکۀ محجوب و ضعیف

کردند،  از آن حمایت می. همۀ آنها به کلیسا وابسته بودند). 1826- 1816(با عنوان ژان ششم سلطنت کرد   و سپس،
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دانستند که در نظر آنان حق  اي می اخالق خصوصی، نظم اجتماعی، و سلطنت مطلقهو آن را کمکی بسیار الزم براي 

.شد ادشاهان تلقی میالهی پ

دانشجویان، فراماسونها، دانشمندان،   :در میان این نگهبانان مختلف، اقلیت کوچکی در انتظار فرصت بودند، مانند

اینان از استبداد گذشته ناراحت بودند؛ در نهان . شاعران، کاسبان، تنی چند از کارمندان، و حتی یکی دوتن از اشراف

خواستار یک دولت ملی، تجارت آزاد، مجلس آزاد، مطبوعات آزاد، فکر آزاد، و شرکت  با فلسفه سروکار داشتند؛ و

  . مهیج در تعاطی افکار بین ملتها بودند

اخبار انقالب کبیر فرانسه اگر چه بر اثر تأخیر تازگی خود را از دست داده بود، براي آن اقلیت ترسو، آن عوام مرعوب، 

بعضی از افراد . بخش یا ترسناك را داشت تفتیش افکار، کیفیت الهامی نشاط آن بزرگان و اعضاي وحشتزدة دستگاه

کردند؛ لژهاي فراماسونوري در پرتغال آن واقعه را جشن گرفتند؛ سفیر پرتغال در پاریس، که  پروا علناً شادیها می بی

ش پرداخت؛ وزیر امور خارجۀ شاید آثار روسو را خوانده یا سخن میرابو را شنیده بود، از مجلس ملی فرانسه به ستای

به  1791هایی از قانون اساسی انقالبی  پرتغال به روزنامۀ رسمی اجازه داد که به سقوط باستیل احترام بگذارد؛ نسخه

  . وسیلۀ کتابفروشان فرانسوي در پرتغال به فروش رفت

مکله ماریا احساس کرد که  از سلطنت خلع شد،) 1792(اما هنگامی که لویی شانزدهم در نتیجۀ شورشی در پاریس 

ژان ششم آینده با خشم و غضب . تخت و تاجش لرزان شده است؛ الجرم زمام حکومت را به دست فرزند خود سپرد

مهم، هر نویسنده و   به جان آزادیخواهان پرتغال افتاد، و رئیس پلیس خود را بر آن داشت که هر فراماسون، هر بیگانۀ

فرانسیشکو دا سیلوا رهبر آزادیخواهان به . یر یا اخراج کند یا مدام تحت نظر بگیردمدافع اصالحات سیاسی را دستگ

شاعر برجستۀ زمان، که قطعۀ   ،)1805- 1765(زندان افتاد؛ اشراف آزادیخواه از دربار طرد شدند؛ مانوئل دوبوکاژه 

در زندان شروع به ترجمۀ آثار اووید خود،   ، و براي تقویت روحیۀ)1797(زندانی شد   موثري علیه استبداد سروده بود،

، مانند اسپانیا، علیه فرانسه 1793دولت پرتغال که براثر اعدام لویی شانزدهم به خشم آمده بود، در . و ویرژیل کرد

پس از . وارد جنگی مقدس شد، و ناوگروهی براي پیوستن به کشتیهاي بریتانیا واقع در مدیترانه گسیل داشت

؛ پرتغال نیز خواهان صلح مشابهی شد، ولی فرانسه )1795(اي دست زد  عقاد صلح جداگانهچندي، اسپانیا به ان

این کشمکش ادامه یافت تا آنکه . نپذیرفت و اظهار داشت که پرتغال در واقع مستعمره و متحدانگلستان است

ر محاصرة بري علیه ناپلئون، پس از تسخیر نیمی از اروپا، به فکر تصرف آن کشور کوچک افتاد که حاضر نبود د

  .بریتانیا شرکت جوید

ثروت ملی آن، مانند اسپانیا، . در ماوراء وضع نظامی و سیاسی پرتغال، ساختمان متزلزل اقتصادي آن قرار داشت

این طال و نقره و نیز محصوالت داخلی، صرف خرید کاالهاي . متکی به ورود فلزات گرانبها از مستعمراتش بود

طبقۀ . شد تخت سلطنتی، و ثروتمند ساختن توانگران، و خرید کاالهاي تجملی و برده میوارداتی، مطال کردن 

پس از . برداري از منابع طبیعی بپردازد متوسط امکان آن را نداشت که با کشاورزي مترقی و صنعت ماشینی به بهره

. ا یا جلب موافقت آن دولت شدآنکه انگلیس بر دریاها تسلط یافت، تهیۀ طال منوط به فرار ازدست ناوگان بریتانی

) جز دریانوردي و روحیه(اسپانیا صالح کار خود را در مبارزه دانست، و براي تهیۀ یک نیروي دریایی که از هر حیث 

نیروي دریایی مزبور، هنگامی که، با اکراه، به نیروي دریایی فرانسه . منابع خود را از دست داد  عالی بود، تقریباً همۀ

رافالگار شکست خورد، و اسپانیا وابسته فرانسه شد؛ پرتغال نیز براي احتراز از سلطۀ دولت فرانسه یا پیوست، در ت

هایی  انگلیسیهاي متهور مقامات مهم را در پرتغال به دست آوردند، و کارخانه. اسپانیا، خود را به انگلستان وابسته کرد

کاالهاي بریتانیایی در واردات پرتغال مقام اول را به دست . دها پرداختن کارخانه  در آنجا تأسیس کردند یا به ادارة

.موافقت کردند تا شراب قرمز و شیرین پورت را در خاك خود بنوشند پورتوآورد، و بریتانیاییها با ورود شراب از 
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ا مخالف نقشۀ او در مورد مجبور کردن انگلیس به عقد صلح از طریق این وضع موجب خشم و تهییج ناپلئون شد، زیر

اگر . داد اي براي تسخیر پرتغال به دست او می جلوگیري از عرضۀ کاالهاي آن کشور در بازارهاي اروپایی بود، و بهانه

سیاست فرانسه نگاه   توانست به اتفاق این کشور، اسپانیا را در داخل حوزة آمد، می پرتغال به تصرف فرانسه در می

از . آمد شد، تاج و تخت دیگري براي یکی از اعضاي خانوادة بوناپارت به دست می دارد؛ و هرگاه اسپانیا تابع فرانسه می

خانوادة . گونه که دیدیم، ناپلئون دولت اسپانیا را ترغیب کرد که همراه با فرانسه به پرتغال حمله کند این رو، همان

ژونو در رأس یک لشکر فرانسوي و  1807نوامبر  30کشتی انگلیسی به برزیل گریختند؛ و در  سلطنتی پرتغال با یک

رهبران آزادیخواه پرتغال در پیرامون دولت جدید گردآمدند؛ . اسپانیایی، بدون برخورد با مقاومتی به لیسبون وارد شد

ساخت، و نهادهایی نمونه در آن به وجود  و اینان امیدوار بودند که ناپلئون کشور آنها را به فرانسه ملحق خواهد

که «اعالم کرد  1808خندید؛ و در اول فوریۀ  رونو دل آنها را به دست آورد، ولی در نهان به آنها می. خواهد آورد

  .شاهان را در پیش گرفت و اندك اندك خود رفتار» کند دیگر سلطنت نمی براگانزا  خانوادة

II - 1808: اسپانیا  

کشوري بود سرمست از عشق . داد همین حال را داشته باشد  برد، و ترجیح می اسپانیا هنوز در قرون وسطی به سر می

رفتند؛ به تعداد راهبان  کردند؛ پارسامنشانه به زیارت اماکن مقدس می االهی، که مردمش کلیساهاي تاریک را پرمی

آوردند؛ ضمن ترسیدن از  و بخشوده شدن گناهان خود تسلی خاطري به دست می آمرزشنامهند؛ از دریافت افزود می

هاي مرعوب یا مجذوب در  گذاشتند؛ در برابر نان مقدس که به توسط دسته دستگاه تفتیش افکار، به آن احترام می

داشتند که خدا را در هر خانه متجلی  چیز ایمانی را دوست می زدند؛ بیش از همه شد زانو می  ل میها حم کوچه

آورد، حافظ بکارت بود، و بهشت را در پایان آزمایشی پرمشقت، به نام زندگی،  ساخت، کودکان را با انضباط بار می می

) الاقل در لئون(» اي شدید است ها به اندازه جهل توده«چنین متذکر شد که  بارویک نسل بعد، جورج . داد وعده می

رسد، و  که سحر و تعویذهاي چاپی علیه شیطان و مریدان او، و علیه هرگونه بدبختی، در دکانها به فروش می«

سهم «موافقتنامه با کلیسا، به این نتیجه رسید که ناپلئون، فرزند عصر روشنگري، ضمن امضاي » .خواهان فراوان دارد

ولی کشاورز اسپانیایی، همانگونه که بایرن گواهی داد، » .کشاورزان اسپانیایی در تمدن اروپا کمتر از سهم روسهاست

بود؛  تعلیم و تربیت تقریباً محدود به طبقات بورژوازي و نجبا ».مانند یکی از اصیلترین دوکها مغرور باشد«ممکن بود 

اي  حاکمه به فن چاپ عالقه  طبقۀ. خواندند ها بندرت کتاب می آمد؛ حتی اشرافزاده سواد داشتن امتیازي به شمار می

بعضی از شهرهاي تجاري، مانند کادیث . نداشت؛ و، در هر صورت، با سوادي همگانی در اقتصاد اسپانیا مورد نیاز نبود

بعضی » .زیباترین شهر اروپاست«عقیده داشت که کادیث  1809بایرن در  وسویل نسبتاً پیشرفته بودند، به طوري که

اي  اما کشور به اندازه. از مراکز صنعتی نیز پیشرفتی کرده بودند؛ تولدو هنوز به سبب شمشیرهایش شهرت داشت

هاي دریایی به   نمود؛ راههاي زمینی و ترعه کوهستانی بود که تنها یک سوم زمین از لحاظ کشاورزي قابل استفاده می

کننده، نامرتب، و چنان مشمول اخذ باج و خراجهاي ایالتی یا فئودالی بود، که ورود گندم از  اي کم، ناراحت اندازه

کشاورزان، که براثر خاك نامرغوب دلسرد شده بودند، استراحت و . شد خارج ارزانتر از کشت آن در کشور تمام می

دادند؛ و شهرنشینان به امر قاچاق بیشتر تمایل داشتند تا به  ع ترجیح میتناسانی را بر ثمرات نامعین کشت و زر

انداز اقتصادي، بار مالیاتهاي سنگین قرار داشت که سریعتر از  برفراز این چشم. کاري که پاداش آن نامتناسب باشد

لتی فاسد به امر مطالبه، کرد، و یک سازمان اداري وسیع، پلیسی سختگیر با تعداد نفرات بسیار، و دو عایدات ترقی می

  .پرداختند آوري آن می  وصول و جمع

عالی ملت از بین نرفت، و به وسیلۀ سنتهاي فردیناند، ایسابل، فیلیپ دوم، والسکوئز و   رغم این دشواریها، روحیۀ علی

نر اسپانیا از شهرتی ه. شد موریلیو، و توسعه و ثروت بالقوة امپراطوري اسپانیا در نیمکرة غربی و خاور دور، تقویت می
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سازي در  در این هنگام، گنجینۀ هنرهاي نقاشی و مجسمه. کرد برخوردار بود که با هنر ایتالیایی و هلندي رقابت می

اي بود که در مادرید به دست خوان د ویلیانوئوا و جانشینان و دستیاران او  و این موزه –شد  پرادو نگهداري می  موزة

انگیز نقاش  میان بزرگترین تابلوهاي افتخارآمیز، شاهکارهاي حیرتدر آنجا، در ). 1819-1785(ساخته شده بود 

وینسنته لوپزاي پورتانیا تصویر  .داردقرار ) 1828-1746(برجستۀ عصر یعنی فرانثیسکو خوسه دگویا اي لوثینتس 

ه تجلی روحیۀ نیرومند و افسردة هنرمندي است که جنگ را با تمام توحش خونبارش عبوسی از او کشیده است ک

.شمارد و پادشاهانش را خوار می. دارد نشان دهد؛ و در عین حال، کشور خود را دوست می

تحت انگیزة دوگانۀ دانشمندي  –آن زمانی که جنگهاي داخلی و خارجی ملت را فرسوده کرد –ادبیات اسپانیا 

تا  1783کشیشی یسوعی به نام خوان فرانثیسکو دماسدئو از سال . انسوي رونق گرفتو عصر روشنگري فر کاتولیک

اي، به صورت جزوه جزوه، تحت عنوان تاریخ انتقادي اسپانیا و فرهنگ اسپانیا انتشار داد که  کتاب عالمانه 1805

خوان آنتونیو لیورنته که . گرفت مومی در برمیجوانب تاریخی را از طریق ادغام تاریخ فرهنگی در تاریخ تمدن ع همۀ

که ) 1809(دبیرکل دستگاه تفتیش افکار در اسپانیا بود از طرف ژوزف بوناپارت مأمور شد  1801تا  1789از سال 

و چنین نیز  –وي صالح دانست که این کار را در پاریس و به زبان فرانسه انجام دهد . تاریخ آن سازمان را بنویسد

: و نثر، که عصر کارلوس سوم را شکوهمند ساخته بود، با مرگ او به کلی از بین نرفت رواج نظم). 1818- 1817(کرد 

لواي آزادیخواهی را در زمینۀ تعلیم و تربیت و حکومت کماکان افراشته ) 1811- 1744(گاسپار ملچور د خوولیانوس 

خود سلطان تئاتر اسپانیا بود و به همین  با کمدیهاي معروف) 1828-1760(داشت؛ لئاندرو فرناندز دموراتین 

، مانوئل خوزه کینتانا و )1814-1808(طی جنگهاي آزادي . مناسبت هم عنوان مولیر اسپانیایی به اوداده شد

  .کشیش خوان نیکاسیو گالیگو اشعار پرشوري در تهییج مردم علیه فرانسویان سرودند

از یکدیگر شد، بسیاري از نویسندگان طراز اول اسپانیا به فکر تازمانی که کشمکش باعث جدایی نویسندگان برجسته 

شده بودند؛ آنان از ) فرانسه زده(آزادي فرهنگی و سیاسی افتاده بودند؛ اینان به اتفاق فراماسونها آفرانسسادوس 

اسپانیا را در سراسر قلمرو خود فعال و زنده نگاه داشته بود، افسوس به دست پادشاهان که روزگاري  کورتستضعیف 

اشراف  خواست خود را از دست کردند؛ و ناپلئون را که از اسپانیا می خوردند؛ از انقالب کبیر فرانسه تمجید می می

جا بهتر است به سخن در این. دادند فئودال، کلیسایی قرون وسطایی، و دولتی بیکفایت برهاند، مورد استقبال قرار می

:اي درحال انقراض سروده است توجه کنیم اي مؤثر در مرگ سلسله یک مورخ برجستۀ اسپانیایی که مرثیه

ساخت، وضع سیاسی و اجتماعی اسپانیا را  ، هنگامی که سلسلۀ بوربون زمینۀ انقراض خود را فراهم می1808به سال 

وصاً درباریان، که دیگر براي پادشاهان احترامی قائل نبودند؛ اي اشرافی، مخص طبقه: توان چنین خالصه کرد می

پرستی در میان  سیاستی پوسیده، تحت نفوذ دشمنیهاي خصوصی و وحشتهاي متقابل؛ فقدان مطلق حس میهن

ها به پادشاهی فردیناند  طبقات باال، که همه چیز را تابع شهوت و آزمندي خود قرار داده بود؛ امید هذیان آمیز توده

المعارف  نام، که قبالً نشان داده بود هم متقلب است و هم انتقامجو؛ و باالخره، نفوذ عمیق عقاید و افکار اصحاب دایرة

  .و انقالب کبیر فرانسه

- 1788سلطنتش (کارلوس چهارم : در فصلی دیگر، انقراض سلطنت در اسپانیا از دیدگاه ناپلئون شرح داده شده است

یسا و معشوقش گوذوي اجازه داد که زمام حکومت را از دستش بیرون آرند، شاهزاده به همسرش ماریا لو) 1808

فردیناند ولیعهد، پدر را با نیرنگ وادار به استعفا کرد؛ طرفداران گوذوي با طرفداران فردیناند به مبارزه پرداختند؛ و 

ار استیالي خود بر سراسر آن ناپلئون این آشفتگی را براي استقر. اش گرفتار هرج و مرج شد مادرید و حومه

از این رو، مورا را با لشکري دیگر از فرانسویان به . جزیره و حصول اطمینان از محاصرة بري فرصتی مناسب یافت شبه

و ) 1808مارس  23(مورا وارد مادرید شد . اسپانیا فرستاد و به او دستور داد که نظم و آرامش را درآنجا برقرار سازد
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در عین حال، ناپلئون کارلوس چهارم و فردیناند، هر دو را دعوت . روز تاریخی دوم مه فرو نشاند شورش مردم را در

در آنجا، آن شاهزاده را با ارعاب بر آن . کرد که با او در بایون در خاك فرانسه و نزدیک مرز اسپانیا مالقات کنند

اعد ساخت که به نفع شخص مورد نظر ناپلئون داشت که تاج و تخت را به پدر خود بازگرداند؛ و سپس پدرش را متق

آنگاه . از سلطنت کناره گیرد، به شرط آنکه آیین کاتولیک به عنوان مذهب ملی شناخته و مورد حمایت واقع شود

ژوزف با آنکه ناراضی بود به بایون آمد، و از دست . ناپلئون به برادر خود ژوزف دستور داد بر تخت اسپانیا بنشیند

کرد، ولی  نون اساسی جدیدي را دریافت داشت که قسمت اعظم آرزوهاي آزادیخواهان اسپانیا را برآورده میناپلئون قا

جدید خود را با تأثر خاطر پذیرفت، و   ژوزف وظیفۀ. شد که با کلیسایی تهذیب شده صلح کنند از آنها خواسته می

  .زگشتناپلئون، در حالی که از تصرف اسپانیا شادمان بود، به پاریس با

  .هاي اسپانیا و ولینگتن را به حساب نیاورده بود اما توده

III – 1807- 1769: آرثر ولزلی  

زیاد فاصله  متودیسم نامش ولزلی بود، گرچه با آیین 1798تا . به ولینگتن معروف نشده بود 1809وي تا سال 

در دبلین تولد یافت؛ پنجمین فرزند گرت وزلی، اولین ارل ) روز قبل از ناپلئون 105( 1769مه  وي در اول. داشت

در سن دوازدهسالگی او را به ایتن فرستادند، ولی پس از . آومور نینگتن بود که ملکی در شمال پایتخت ایرلند داشت

نشان دهد کارش در ورزش جدیتر و بهتر از  دلیلی وجود ندارد که. او را فراخواندند» آمیز سه سال تحصیل افتضاح«

تحصیل بوده باشد؛ و بعدها اظهار داشت که آن گفته که امروزه معلوم نیست از چه کسی بوده از دهان او بیرون 

با معلمان سرخانه کارش بیشتر » .نبرد واترلو بر روي زمینهاي بازي ایتن به پیروزي انجامید«نیامده است که 

از این رو » .دانم با پسر ناشیم آرثر چه کنم به خدا نمی«گفت که  کنان می ا وجود این مادرش نالهپیشرفت کرد، ولی ب

در اینجا بود که فرزندان . در هفدهسالگی به آکادمی سلطنتی سوارکاري در آنژه اعزام شد: او را به ارتش سپردند

ربازي، که براي افسران سودمند بود، نجبا ریاضیات، اندکی علوم انسانی، و قدري بیشتر اسب سواري و شمشی

.آموختند می

به مقام آجودانی فرماندار  –یا بر اثر نفوذ خانوادگی یا از طریق خریداري و پرداخت وجه  –پس از اتمام دورة آکادمی 

سرهنگ  1799در سال . کل ایرلند رسید، و نیز کرسی نمایندگی بخش تریم را در مجلس عوام ایرلند به دست آورد

از این جنگ بیحاصل با . که یورك علیه فالندر انجام داد فرماندهی سه هنگ را برعهده داشت اي م شد و در حملهدو

چنان سرخوردگی برگشت و چندان از بیکفایتی افراد صاحب عنوان متنفر شد که تصمیم گرفت از ارتش بیرون آید و 

به بیماریهاي چندي دچار آمد؛ و در   نه ترجیح داد؛نواختن ویولن را به سربازخا. زندگی غیر نظامی در پیش گیرد

تصویري که . برادرش مورنینگتن چنان تأثیري گذاشت که پنداشت او استعدادي ندارد و انتظاري از وي نباید داشت

جان هاپنر در سن بیست و شش سالگی از او کشید او را به صورت شاعري در آورده است که از لحاظ زیبایی به پاي 

ورزي  مانند بایرن از خانمی اشرافی خواستگاري کرد و تقاضایش پذیرفته نشد؛ و به هوسبازي و عشق. رسد میبایرن 

و ریچارد در این  –با درجۀ سرهنگی و تحت فرمان برادرش ریچارد، به هندوستان رفت  1796در سال . پرداخت

نشینهاي هندي را به  ولزلی، حاکم مدرس بود و سپس فرماندار بنگال شد، و تعدادي شاهزاده مارکوئسهنگام، با نام 

در این جنگها به پیروزیهاي ) خواند دیوك آینده اینک خود را چنین می(آرثر ولزلی . امپراطوري بریتانیا افزود

ه انگلیس، کرسیی در پارلمنت بریتانیا به در بازگشت ب. به لقب سر مفتخر شد 1804سودآوري دست یافت، و در 

زندگی زناشویی ). 1806(دست آورد؛ بار دیگر به کتی پاکنم پیشنهاد ازدواج داد؛ درخواستش مورد قبول واقع شد 

این . بردند که صالح در آن است که غالباً از یکدیگر جدا زندگی کنند گذشت تا اینکه هر دو پی در کمال بدبختی می

.دو پسر زاییدزن براي او 
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رفت، ولی دیگر مقامها خریداري نبود، بلکه با کسب شهرت از نظر تجزیه  وي همچنان از مقامی به مقام دیگر باال می

ویلیام پیت در اواخر عمر خود او را به عنوان مردي معرفی . آورد و تحلیل مسائل و کفایت در عمل آنها را به دست می

کند، ولی وقتی که آن را تعهد کرد، سخنی از دشواري به  هد خدمت تشریح میهر دشواري را قبل از تع«کرد که 

در سلک امرا  1808آو پورتلند به عهده گرفت، و در  وزارت ایرلند را در کابینۀ دیوك 1807در » .آورد میان نمی

  .رهبري کند سرباز را جهت طرد ژونو و فرانسویان از پرتغال 13,500در ماه ژوئیه مأموریت یافت که . درآمد

در آنجا . در اول اوت سربازان خود را از خلیج کوچک موندگو در صدوشصت کیلومتري لیسبون به خشکی پیاده کرد

اي از وزارت جنگ دریافت داشت که در آن وعده داده  سرباز متفق پرتغالی به او پیوستند، و نامه 5,000در حدود 

مچنین تذکر داده شده بود که سر هیود لریمپل پنجاه و هشت نفر دیگر بزودي خواهند آمد؛ ه 15,000شده بود 

ولزلی . ساله همراه این قواي امدادي خواهد آمد و فرماندهی کل قوا را در سراسر لشکرکشی به عهده خواهد داشت

 15,000از این رو تصمیم گرفت که منتظر آن . قبالً نقشۀ جنگ را طرح کرده بود، و مرئوس بودن را خوش نداشت

سرباز خود به سمت شمال حرکت، و جنگی را آغاز کند که براي ژونو و خود او سرنوشت  18,500ر نماند، بلکه با نف

سرباز خود  13,000ژونو که به لشکریان خود اجازه داده بود که از جمیع لذات پایتخت استفاده کنند با . ساز باشد

دلریمپل پس از ). 1808اوت  21(ن، شکستی سخت خورد براي مقابله با او بیرون آمد و در ویمیرو، نزدیک لیسبو

اي تنظیم  این نبرد فرارسید، رهبري را به عهده گرفت، از تعقیب دشمن دست برداشت، و باژونو در سینترا موافقتنامه

 هایی را که فرانسویان در پرتغال به تصرف درآورده بودند شهرها و قلعه  ژونو همۀ  که طبق آن،) سپتامبر 3(کرد 

کرد، ولی موافقت او را براي خروج بالمانع بقایاي لشکرش به دست آورد، و انگلیسیها موافقت کردند که  تسلیم می

ولزلی آن عهدنامه را امضا کرد، زیرا چنین . براي کسانی که مایل به بازگشت به فرانسه هستند کشتی تهیه کنند

  .ش دارد که دولت انگلستان قدري گذشت از خود نشان دهدپنداشت که آزادي پرتغال بر اثر یک نبرد، آنقدر ارز می

اي بود که وردزورث و بایرن، که هیچگاه و در هیچ امري باهم موافق نبودند، اکنون بر سر آن  این همان موافقتنامه

سوي، دانستند؛ به عقیدة آنها، آن سربازان آزاد شدة فران توافق داشتند و آن را به منزلۀ حماقتی باور نکردنی می

ولزلی را به دادگاه . شدند درصورت داشتن قدرت حرکت، دوباره براي مبارزه با انگلیس یا متفقینش به کار گرفته می

زیرا از خدمت کردن زیر نظر دلریمپل دل . وي از این احضار چندان ناراحت نشد. تحقیق در لندن احضار کردند

باور کنید، اگر «روزي گفت  پس از پیروزیهاي متعدد،. ر بودخوشی نداشت و، اگر چه باورنکردنی است، از جنگ متنف

گویا موفق شد » .یک روز جنگ را ببینید، از خداي متعال خواهید خواست که دیگر یک ساعت از آن را نبینید

بردادگاه تحقیقی ثابت کند که عهدنامۀ سینترا، با منصرف ساختن دشمن از مقاومت بیشتر، موجب نجات جان 

سپس به ایرلند بازگشت و در انتظار موفقیت بهتري نشست تا به . از انگلیسی و متفقین آنها شده استهزاران سرب

.کشور خود خدمت کند

IV – 1812- 1808: جنگ سوم شبه جزیره  

اي  کوشید تا محبوبیتی بیش از آنچه از لحاظ عده وي می. ژوزف بوناپارت پادشاه اسپانیا گرفتاریهاي متعددي داشت

این عده خواهان ضبط و مصادرة دارایی کلیساي متمول بودند، ولی ژوزف که به . لیبرالها داشت به دست آوردقلیل از 

دانست که هر حرکتی علیه روحانیان موجب تشدید مقاومت مردم در برابر حکومت  خدانشناسی شهرت داشت می

ده بودند به صورت واحدهایی پراکنده و آن عده از سربازان اسپانیایی که از ناپلئون شکست خور. خارجی خواهد شد

جنگ پارتیزانی کشاورزان علیه غاصبان، همه ساله بین موقع . انضباط ولی پرشور و هیجان درآمده بودند بی

قواي فرانسه در اسپانیا مجبور شد که به قسمتهاي مختلف تحت فرمان . یافت بذرافشانی و هنگام درو، ادامه می

در نبردهاي پرهرج و مرجی شرکت جوید که مانع از کوششهاي ناپلئون در جهت  سرداران حسود تقسیم شود و
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اگر دولت اسپانیا مرده باشد، «کارل مارکس گفته بود که ناپلئون فهمید که . شد هماهنگ کردن آنها از پاریس می

جا   سپانیا در هیچمرکز مقاومت ا …. جامعۀ اسپانیا هنوز پر از حیات، و هر قسمت آن سرشار از قدرت مقاومت است

اشراف اسپانیا به انقالبیون   پس از اضمحالل یک ارتش عمدة فرانسه در بایلن، قسمت عمدة» .جا بود و در همه

کمک فعاالنۀ روحانیان به شورش موجب شد . پیوستند و مخالفت مردم را با خود به طرف مهاجمان معطوف داشتند

و عجیبتر آنکه پیروزي جنگ آزادیبخش باعث تقویت کلیسا و دستگاه  که نهضت از عقاید آزادیخواهانه منحرف شود؛

این حکومتها نمایندگانی به کورتس در . بعضی عناصر آزادیخواه در حکومتهاي ایالتی باقی ماندند. تفتیش افکار شد

ید و تقوا جزیرة ایبري در تب شورش و ام شبه. کادیث اعزام داشتند؛ کورتس مشغول تهیۀ قانون اساسی جدیدي بود

که  –ولینگتن  –جنگید، و ولزلی  سوخت، در حالی که ژوزف آرزوي تصرف ناپل را داشت؛ ناپلئون با اتریش می می

کرد که بار دیگر از انگلیس بیاید و به احیاي اسپانیایی که گویی هنوز در  مردي کامالً مترقی بود خود را آماده می

  .برد، کمک کند قرون وسطی به سر می

به دولت بریتانیا توصیه کرده بود که براي ) 1809ژانویۀ  16(مور، پیش از آنکه در الکورونیا وفات یابد سرجان 

فرانسویان دیر یا زود پرتغال را خراجگزار فرانسه  گفت که وي می. نظارت بر پرتغال اقدام دیگري به عمل نیاورد

سرباز کار  100,000عداد کافی نفرات براي مقابله با تواند وسایل نقلیه، و به ت خواهند ساخت؛ و انگلیس چگونه می

فرانسوي در اسپانیا تهیه کند؟ اما سر آرثر ولزلی که در ایرلند قرار و آرام نداشت به وزیر جنگ گفت اگر   آزمودة

ه بتنهایی فرماندهی بیست تا سی هزار سرباز بریتانیایی و قواي بومی را به عهده داشته باشد، تعهد خواهد کرد ک

و  دولت بریتانیا حرف او را پذیرفت،. نفر نباشد حفظ کند 100,000پرتغال را از تجاوز هر ارتش فرانسوي که بیش از 

: وي بعدها این عده را چنین توصیف کرد. تبعۀ بریتانیا وارد لیسبون شد 25,000با  1809آوریل  22ولزلی در 

؛ ولی »شوند کنند، و فقط با شالق رام می نامنویسی میاراذل ناس، مشتی بیشرف، جمعی که فقط براي میگساري «

. جنگیدند گرفتند که باید بکشند یا کشته شوند، با حرارت می هنگامی که در برابر این انتخاب قرار می

این عده . سرباز فرانسوي را از طریق ساحل به پورتو فرستاد 23,000مارشال سولت، که انتظار ورود آنها را داشت، 

در این ضمن، از طرف . ها بیشتر آشنایی داشتند تا با تاالرهاي پذیرایی اي بودند که با میخانه افراد بیچاره بدون شک

ولزلی، که . آمد تاگوس پیش می  غرب یک سپاه دیگر فرانسوي به رهبري مارشال کلودویکتور در طول رودخانۀ

از آنکه آن دو مارشال قواي خود را متحد کنند و جنگهاي ناپلئون را بدقت بررسی کرده بود، تصمیم گرفت که، قبل 

سرباز خود در حدود  25,000آنگاه به . به لیسبون که در دست انگلیسیها بود حمله برند، به قواي سولت بتازد

قرار داشتند بیفزود، و آنها را ) وایکاونت برسفرد بعدي(سرباز پرتغالی را که تحت فرمان ویلیام کار برسفرد  15,000

از آن رودخانه گذشت و از پشت به  1809مه  12در . دورو در مقابل پورتو رهبري کرد  اي در کنار رودخانۀ  قطهبه ن

قواي سولت که انتظار چنین حرکتی را نداشت حمله برد، و فرانسویان را منهزم و مجبور به عقبنشینی کرد؛ 

ولزلی به تعقیب آنها نپرداخت، زیرا مجبور بود براي  .خود را از دست دادند  سرباز و جملگی توپخانۀ 6,000فرانسویان 

متوقف ساختن ویکتور به جنوب بشتابد، ولی ویکتور که از شکست سولت آگاه شده بود، به تاالورا بازگشت، و در آنجا 

 23,000در مقابل این عده، ولزلی . نفر رسید 46,000کمکهایی از ژوزف دریافت داشت تا تعداد سربازانش به 

با یکدیگر مواجه  1809ژوئیه  28دو گروه متخاصم در تاالورا در . اسپانیایی تحت فرمان داشت 36,000انیایی و بریت

با وجود این، ولزلی حمالت مکرر . شدند؛ ولی سربازان اسپانیایی که از جنگ خسته شده بودند از معرکه گریختند

. سرباز و از دست دادن هفده توپ عقبنشینی کرد 7,000فرانسویان را دفع کرد تا آنکه ویکتور با کشته شدن 

ولزلی را تصدیق کرد و او را   دولت بریتانیا رهبري دلیرانۀ. کشته دادند، ولی از معرکه نگریختند 5,000بریتانیاییها 

  .ملقب به وایکاونت ولینگتن ساخت
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) 1809(پیروزي ناپلئون در واگرام . شد با وجود این، در وزارت جنگ انگلستان از او حمایت و طرفداري چندانی نمی

روسیه هنوز . به وفاداري اتریش در مورد انگلیس خاتمه داده بود) 1810مارس (و ازدواج او با دختر امپراطور اتریش 

مارشال آندره . خدمت بودند  سرباز فرانسوي در اسپانیا آمادة 138,000رفت و، عالوه بر آن  متفق فرانسه به شمار می

دولت بریتانیا به ولینگتن خبر داد که اگر . سرباز از اسپانیا به فتح قطعی پرتغال بپردازد 65,000اشت با ماسنا قصد د

.فرانسویان دوباره به اسپانیا حمله برند، وي مجاز خواهد بود که با قواي خود به انگلیس عقبنشینی کند

کرد،  دار می هم مجاز بود سابقۀ او را خدشهعقبنشینی هرقدر . مشی ولینگتن بود اي بحرانی در خط این خود لحظه

از این رو تصمیم . اي به شکستهایش بدهد رفت، جلوه اي در آینده، که انتظار آن نیز نمی مگر آنکه پیروزي عمده

در این ضمن، به سربازان خود . مشی و زندگی خود را بار دیگر به دست حوادث بسپارد گرفت که سربازان و خط

در شمال (تاگوس و از طریق تورس ودراس استحکاماتی تا کنار دریا، به طول چهل کیلومتر   رودخانۀدستور داد که از 

  .، بسازند)پایگاه او در لیسبون

ولینگتن با . سرباز وارد پرتغال شد 60,000پرتغالی سیوداد رودریگو آغاز کرد، و سپس با   ماسنا نبرد را با تسخیر قلعۀ

 27(با او مواجه شد ) شمال کویمبرا(در بوساکو ) بریتانیایی، اسپانیایی، و پرتغالییعنی (سرباز متفقین  52,000

با وجود این، . نفر بود 4,600کشته و زخمی داد؛ تعداد تلفات ماسنا  1,250و در این جنگ ) 1810سپتامبر 

ف استحکامات تورس تواند مانند ماسنا به قواي امدادي متکی باشد، به طر کرد که نمی ولینگتن، چون احساس می

مواد غذایی را بسوزانند، و در انتظار گرسنگی و نابودي   نشینی، نشینی کرد، و دستور داد، ضمن عقب ودراس عقب

خود را به اسپانیا باز گرداند و فرماندهی را به دست   ، ماسنا قواي گرسنۀ1811مارس  5در . سپاه ماسنا باقی ماند

  .اوگوست مارمون سپرد

آنگاه، ابتکار عمل را به دست گرفت، . ور داد تا نفراتش سراسر زمستان را به استراحت و تمرین بپردازندولینگتن دست

در ). 1812ژوئیه  22(سرباز مارمون در حوالی ساالمانکا حمله برد  48,000سرباز به  50,000به اسپانیا تاخت، و با 

 21در . مارمون عقبنشینی کرد  نفر بود؛ 4,700تفقین نفر، و از آن م 14,000این عملیات تعداد تلفات فرانسویان 

ضمن راه، از   سرباز از مادرید به منظور کمک رساندن به مارمون خارج شد؛ و، 15,000ژوئیه ژوزف پادشاه اسپانیا با 

  چون جرئت بازگشت به پایتخت را نداشت، قواي خود را به والنسیا برد تا به عمدة. شکست مارمون استحضار یافت

بشتاب » فرانسه زده«نفر  10,000درباریان و کارمندان او با . قواي فرانسویان، تحت رهبري مارشال سوشه، بپیوندد

اوت ولینگتن وارد مادرید شد و مورد استقبال پرشور  12در . ولی به صورتی نامنظم به دنبال او حرکت کردند

ولینگتن به دوستی چنین . اپلئون مصون مانده بودندجمعیتی قرار گرفت که از زیبایی فرانسوي و قانون اساسی ن

خدا کند که بخت مساعدم ادامه داشته باشد، و من بتوانم . اند در میان مردمی هستم که از شادي دیوانه شده«: نوشت

  مارمون سپاه خود را در پشت استحکامات بورگوس سر و . ولی خداوند چنین نخواست ».ابزار تهیۀ استقالل آنها باشم

سرباز به مقابلۀ متفقین  90,000سامانی بخشید، و ولینگتن در آنجا به محاصرة او پرداخت، ژوزف از والنسیا با 

. نفر تلفات داد 6,000شتافت، و ولینگتن به پشت ساالمانکا عقبنشینی کرد، به سیوداد رودریگو رفت، و ضمن راه 

در این ضمن ناپلئون در مسکو از . باره وارد مادرید شدژوزف در برابر نارضایی مخوف عوام و شادي طبقۀ متوسط دو

.کشید لرزید، و اسپانیا مانند بقیۀ اروپا، انتظار نتیجۀ قمار او را براي یک قاره می سرما می

V – نتایج  

از لحاظ جغرافیایی، مهمترین نتیجه . جزیره، نتایجی چند به دست آمده بود حتی در این آتش بس موقت جنگ شبه

که مستعمرات اسپانیا و پرتغال در امریکاي جنوبی خود را از کشور اصلی ضعیف شده رها ساخته، خود را  این بود

از لحاظ . مستقل اعالم داشتند؛ و سراسر اسپانیا در جنوب رود تاگوس از وجود سربازان فرانسوي پاك شده بود
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مگر  –تواند اسپانیا را نگاه دارد  و احتماالً نمی –دتواند پرتغال را بگیر نظامی، ولینگتن ثابت کرده بود که فرانسه نمی

اگرچه توأم  –از لحاظ اجتماعی، مقاومت عوام . راین را از دست بدهد  متصرفات خود واقع در شرق رودخانۀ  آنکه همۀ

 از لحاظ سیاسی، مجالس ایالتی قسمتی از. موفقیتی براي کشاورزان و کلیسا کسب کرده بود –با هرج و مرج بود 

هرکدام از آنها ارتش خود را تشکیل داده، سکۀ مخصوص خود را ضرب کرده، و   به دست آورده، اختیارات محلی را

. اي بسته بودند صلح جداگانه  سیاست خود را در بعضی موارد تعیین کردند؛ و حتی، در مواردي، با بریتانیا عهدنامۀ

س اعزام داشته به آنها دستور داده بودند که قانون اساسی مهمتر از همه آنکه مجالس ایالتی نمایندگانی به کورت

  .جدیدي براي اسپانیاي جدید تدوین کند

، در ایسال د لئون تشکیل جلسه داده بود؛ 1810این مجلس عالی که از برابر قواي فرانسه گریخته بود، نخست، در 

، قانون اساسی آزادیخواهانۀ 1812مارس  19هنگامی که فرانسویان عقبنشینی کردند، به کادیث رفت؛ و در آنجا، در 

  :چنین ذکر شده بود 12  از آنجا که بیشتر نمایندگان کاتولیکهاي با ایمانی بودند، در مادة. پرافتخاري را اعالم داشت

ملت آن را با قوانین عاقالنه و صحیح . مذهب ملت اسپانیا کاتولیک، حواري، و رومی یعنی تنها مذهب واقعی است«

؛ با وجود این، قانون اساسی دادگاه تفتیش افکار را ملغی، »خواهد کرد، و جلو هر مذهب دیگر را خواهد گرفتحفظ 

نمایندة طبقۀ متوسط را  184موارد دیگر رهبري   کورتس تقریباً در همۀ. و تعداد جوامع مذهبی را محدود کرد

مال شناخته شدة این اصطالح به و این نخستین استع –نامیدند  می) آزادیخواه(بیشتر آنها خود را لیبرال . پذیرفت

 1791تنظیم شد که با قانون اساسی  1812تحت رهبري آنها، قانون اساسی . عنوان یک شاخص سیاسی است

  .کرد فرانسه انقالبی برابري می

اه قانونی به رسمیت قانون اساسی مزبور رژیم اسپانیا را سلطنتی اعالم داشت، و فردیناند هفتم غایب را به عنوان پادش

قرار شد پادشاه . بلکه از آن ملت، از طریق نمایندگان منتخب آن بود  شناخت؛ اما قدرت در دست پادشاه نبود،

بایستی  ها فقط در رابطه با کورتس ملی، که می خواه باشد، و از قوانین اطاعت کند؛ انعقاد عهدنامه   فرمانروایی مشروطه

بایستی کورتس جدیدي با آراي مردان، و از طریق انتخابات  هر دو سال یک بار می. یک مجلس باشد، خواهد بود

بایستی در سراسر اسپانیا به صورت یکنواخت درآید؛  قوانین می. اي، و ایالتی بخشی، منطقه: اي تشکیل یابد مرحله

رتس و هم از پادشاه مجزا بایستی در برابر قانون یکسان باشند؛ قوة قضائیه مستقل، و هم از کو همۀ شهروندان می

مطبوعات . قانون اساسی خواهان لغو شکنجه، بردگی، دادگاههاي فئودالی، و حقوق خاوندي شد. خواهد بود

بایستی میان مستمندان  اي می زمینهاي غیر مزروعی ناحیه. بایستی، جز در موارد مسائل مذهبی، آزاد باشند می

.توزیع شود

اي  قانون اساسی مترقی و شجاعانه –گرفت  ی اسپانیا را در بر میکه سنتهاي مذهب –این قانون اساسی در آن شرایط 

  .شود رسید که اسپانیا وارد قرن نوزدهم می در این زمان چنین به نظر می. بود
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  فصل بیست و ششم

  ایتالیا و فاتحانش

1789 -1813  

  

I – 1789ایتالیا در   نقشۀ  

هاي جداگانه  این کشور، که به مناطق و لهجه. داد بلکه صرفاً یک آوردگاه بود یدر این دوره ایتالیا ملتی را تشکیل نم

توانست به صورت نیروي واحدي علیه حملۀ خارجی مقاومت  اي بودن نمی و رقیب تقسیم شده بود، به سبب منطقه

ی ثمربخش از در آن جریانهای –شمال ناپل بیش از حد از آفتاب و زمین حاصلخیز و پرآب برخوردار بود . کند

تا مردم بتوانند به کرات سالح بردوش بگیرند و در اختالفی که میان  –شد  هاي آلپ یا آپنن سرازیر میکوه

  .آمد مداخله کنند مالیاتگیران داخلی و خارجی پیش می

ه تحت استیال یا نفوذ سلسلۀ هاپسبورگ اتریش در آمد) 1713(قسمت اعظم ایتالیا در نتیجۀ پیمان صلح اوترشت 

گرفت، در گوشۀ  بود، و بر طبق آن میالن، مانتوا، ناپل، ساردنی و سایر توابع آن به امپراطور شارل ششم تعلق می

مملکت « 1734در . جزیرة ایتالیا، ساووا و پیمونته تحت تسلط پادشاهان ساردنی قرار داشت شمال غربی شبه

به وسیلۀ جنگجوي قابل و فرمانروایی که بعداً به   - و ناپل و پالرم  -با پایتختهایش » پادشاهی سیسیلهاي دوگانه

وي پیش از رفتن به اسپانیا . عنوان کارلوس سوم اسپانیا مشهور شد از خانوادة هاپسبورگ به بوربونها انتقال یافت

تسلط فردیناند با مهیندوشس ماریا کارولینا ازدواج کرد؛ . قلمرو ناپل خود را به فرزندش فردیناند چهارم واگذاشت

هنگامی که امپراطریس ماریا . این زن بر روحیۀ شوهرش، سراسر کشور پادشاهی ناپل را تحت نفوذ اتریش درآورد

کردند؛ دخترانش به ترتیب همسران  ، فرزندانش برلومباردیا، توسکانا، ومودنا حکمروایی می)1780(ترزیا درگذشت 

تنها مناطق مستقل . الحمایۀ اتریش درآمدند اردنی به صورت تحتفرمانروایان ناپل و پارما شدند؛ وساووا، پیمونته، وس

بدین ترتیب، ایتالیا میان هاپسبورگهاي اتریش در شمال و . ایتالیا عبارت بودند از ونیز، لوکا، سان مارینو و جنووا

قابت متقابل پاپ باقی ماند، زیرا ر بوربونهاي اسپانیایی در جنوب، تقسیم شد؛ تنها ایاالت پاپی فقط تحت تصرف

توانست به تنهایی  هاي رقیبی که این امالك را از دو طرف احاطه کره بودند؛ و نیز تورع کاتولیکی، که می سلسله

.کرد ایتالیا را به صورت سرزمینی واحد در آورد، جلو آنها را سد می

ان فئودال و کلیسایی مالیات در لومباردیا از مالک. حکومت اتریشیها در شمال ایتالیا در شرایط آن عصر عالی بود

اي کاهش یافته بود؛ حدود صد صومعه بسته شده بود، و عواید  شد، و امتیازات آنها به طور قابل مالحظه گرفته می

شد، تحت تشویق و اقدامات پیگیر چزاره بکاریا اصول محاکمات و  آنها مصروف تعلیم و تربیت یا امور خیریه می

در توسکانا، بین . ترمعمول شد ؛ شکنجه از میان رفت؛ و در زندانها روشی انسانی)1764(قوانین جزایی اصالح شد 

. را اعطا کرد» احتماالً بهترین حکومت اروپا«مهیندوك لئوپولد به سرزمین سابق مدیچیها  1790و  1765سالهاي 

  . فلورانس پایتخت او در سراسر تموجات قدرت عقاید به صورت مهد تمدن باقی ماند

ظاهراً به عنوان یک دولت مستقل به پایان کار خود نزدیک ) 1789(ثروتمند و فاسد و زیبا در این هنگام ونیز 

متصرفات شرقی آن از مدتها پیش به دست ترکان عثمانی افتاده بود، ولی سلطۀ آن هنوز از آلپ تا پادوا، و از . شد می

اي اشرافی و بسته بود، و حکومتی بیعالقه،  عمالً جامعه گرچه رژیم آن رسماً جمهوري بود. تریست تابرشا برقرار بود

. و نیز بهترین جاسوسان جهان عیسویت را در اختیار داشت، ولی فاقد ارتش بود. کرد ظالم و بیکفایت آن را اداره می

نان دار نرم کردن دشم لذات و خوشیها بود و روسپیان سرشناسش عهده  زمین بازي اروپا شده بود؛ کانون سرگرمی،



٧٣١٢

از آنجا که ونیز میان اتریش در شمال و لومباردیاي اتریشی در غرب گرفتار آمده بود، کامالً معلوم بود که . بودند

  .هرگاه فرانسه از حمایتش دست بردارد اتریش آن را به تصرف در خواهد آورد

فرارا، بولونیا،  –مانیا و توابعش پو، ایاالت پاپی با محیط پرپیچ و خم خود از ناحیۀ رو  در جنوب توسکانا و رودخانۀ

شد سپس، در طرف جنوب، ناحیۀ مارکه یا اراضی  آغاز می –کرد  پاپ اداره می وارونا، که هریک از آنها را یک نمایندة 

آنگاه خط محیطی ایاالت پاپی از فراز آپنن گذشته . مجاور دریاي آدریاتیک یعنی ریمنی، آنکونا، و اوربینو قرار داشت

گرفت؛ نیز از ناحیۀ التسیو گذشته اورویتو و ویتربو را شامل، و به رم ختم  ولتورا در برمیریا، پروجا و سپدر اومب

 754که پین کوتاه، اولین پادشاه فرانکها، در » عطایایی«بر طبق  –همۀ این منطقۀ تاریخی تحت تسلط پاپها . شد می

-1545(ا پس از پیروزي قاطع در شوراي ترانت پاپه. بود –کرد این امر را تأیید  774به آنها داد، و شارلمانی هم در 

و این روشی بود که پادشاهان نسبت به خاوندهاي فئودال در پیش  –بر تسلط خود بر اسقفها افزوده بودند ) 1563

  .قدرت باید در یک نقطه متمرکز شود –گرفته بودند 

ی شد؛ و این امر و پیشرفتهاي علمی و نیز حمالت طولی نکشید که دستگاه پاپی دستخوش تباهی و فسادي تدریج

متنفذ اروپاي غربی از دست بدهد؛  فلسفی باعث آن شد که کلیسا به نحو خطرناکی حامیان خود را در میان طبقات

کلیسا از این پس نه تنها مواجه با مخالفت فرمانروایان پروتستان بود بلکه فرمانروایان کاتولیک، مانند یوزف دوم، 

حتی در ایاالت پاپی یا ممالک کلیسا . ورزیدند اطور اتریش و فردیناند چهارم، پادشاه ناپل، نیز با آن مخالفت میامپر

به قول یوزف ) دربار پاپ(کوریا . کردند اقلیتی روز افزون از شکاکان در نهانی تسلط روحانیان را برمردم تضعیف می

از لحاظ داخلی، ساکنانش در نهایت فقر و فاقه به . ر آمده استآوري د تقریباً به صورت موضوع خنده«) 1768(دوم 

ممکن است تصور » .اعتبار است حالند؛ ضمناً اوضاع مالی داخلی آن مغشوش، مختل و بی برند و سخت افسرده سر می

کبیر ونیز کرد که یوزف، چون آدم مؤمنی نبود، در این اظهار نظر تحت تأثیر افراد دیگر قرار گرفته باشد؛ ولی سفیر 

شود، و رو به تباهی و  اوضاع داخلی دولت پاپ در نهایت آشفتگی است؛ و بتدریج بدتر می«گزارش داد که  1783در 

رغم فقر  مردم رم، علی» .دهد رود؛ و دولت هر روز قسمتی از قدرت و اختیار خود را از دست می فساد بیشتري می

از اغماض کلیسا در مورد عشقبازیهاي مداوم و جشنهاي کارناوال  وفاقۀ خود و هواي تابستانی آلوده به ماالریا،

ساختند، و خود روحانیان نیز گاه گاه زیر آفتاب ایتالیا به  بردند و زندگی خود را قابل تحمل می استفادة کامل می

. پرداختند استراحت می

رغم سفر  علی  ،)1799- 1775پاپ (پیوس ششم . هر دو پاپ این دورة بحرانی افرادي پرهیزگار و شرافتمند بودند

دشوارش به وین، نتوانست یوزف دوم امپراطور اتریش را مجبور به اطاعت از خود کند؛ و نیز همۀ معلومات و مهربانی 

پیوس . و بزرگواري او مانع از آن نشد که آوینیون را به فرانسه بدهد و به صورت زندانی هیئت مدیره در حبس بمیرد

نهایت سعی خود را در باز گرداندن آیین کاتولیک به فرانسه به جا آورد، مدتی طوالنی به ) 1823-1800پاپ (هفتم 

فرمان ناپلئون در زندان به سر برد، و عمرش آنقدر طول کشید که در کمال خضوع از سقوط امپراطور اظهار مسرت و 

  ).1814(شادي کند 

شرفت و ترقی گائتا، کاپوا، کازرتا، ناپل، کاپري و سورنتو ثروتمند در جنوب ایاالت پاپی، بوربونهاي اسپانیایی بر اثر پی

شهرهایی مانند پسکارا، آکویال، فودجا، باري، بریندیزي، . شد ولی ترقی ایتالیا به همین جا محدود می. شدند می

، حتی )»هاناعجوبۀ ج«امپراطور امپراطوري مقدس روم، (تارانتو، و کروتونا گرچه یاد میلو، قیصر، فردریک دوم 

شدند؛ و تنها از ایمانی  سوختند؛ بر اثر پرداخت مالیات، غارت می داشتند، در آفتاب گرم می فیثاغورس را گرامی می

گذشتند و به مسینا در سیسیل  سپس تحصیلداران مالیاتی از ردجو کاالبریا می. یافتند که داشتند تسلی خاطر می

؛ و در آنجا نیز شهرها براي ارج گذاشتن به فقر و فاقۀ خود از فنیقیان، یونانیها، )خاروبدیساز سکوال به (رفتند  می
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کردند تا اینکه تحصیلداران مالیاتی در پالرمو توقف  مسلمانان، نورمانها،اسپانیاییها یاد می  واندالها، کارتاژیها، رومیها،

ها، بازرگانان عمده، راهزنان، و مقدسان را برآورند؛ و وسایل تجمل را در اختیار آنها   پادشاهان و ملکهکنند؛ نیازهاي 

وي بعدها به . به ارث برد 1759اي که فردیناند چهارم هشت ساله در  چنین بود قلمرو بظاهر آراسته. قرار دهند

و الجرم، . داد کالت اعمال قدرت ترجیح میصورت جوان ورزشکار خوش اندامی درآمد که لذت و ورزش را به مش

.سپرد بیشتر اوقات زمام حکومت را به دست ماریا کارولینا می

وزیر و معشوق او بود گرایش سیاست ناپل را از اسپانیا به اتریش متمایل،  ماریا تحت رهبري سرجان اکتن که نخست

ال هرگونه حقوقی را از کشاورزان فرسوده به در این ضمن، بارونهاي فئود. به انگلیس معطوف ساخت 1791و در 

عنف گرفتند؛ فساد در دربار و ادارات و دستگاه قضایی حکمفرما بود؛ مالیات سنگین بود، و بیشتر بردوش طبقات 

آورد؛ ساکنان شهر بر اثر فقر وفاقه به وحشیگري گراییده و به هرج و مرج و جنایت خوگرفته بودند؛ با  پایین فشار می

اي روحانی و مخالف روشنفکري که در عوامفریبی و نمایش دادن معجزات تبحر داشتند  زیادي پلیس و عدهتعداد 

به طور معمول، . گرفتند ، جلو آنها را می)چکید دریک نمازخانۀ کلیسا، از بقایاي قدیس جانواریوس هرساله خون می(

شد؛ و در  تجمالتی بود که به مستمندان اعطا می کرد؛ در هر حال، اینها کلیسا در مورد گناهان بدنی سختگیري نمی

  .آمد جهت بر طبیعت بشر به شمار می روزهاي کارناوال، حکم ششم از احکام عشره به منزلۀ یک تحمیل بی

از این رو از . برد با وجود این، ملکه به کاترین دوم امپراطریس روسیه، که آن همه فیلسوف در اختیار داشت حسد می

بیش از سایر «دانست، ناپل  کرد؛ و احتماالً اگر چه خود نمی انشمندان و اصحاب عقل حمایت میهنرمندان و د

بسیاري از این مردان با امیدواري و سکوت . داشت» شهرهاي ایتالیا مرد و زن درس خوانده و داراي افکار جدید

ورش برداشته و قلعۀ باستیل را به رسید مبنی بر آنکه مردم سر به ش کردند که از پاریس می اخباري را دنبال می

  .اند تصرف در آورده

II – ایتالیا و انقالب کبیر فرانسه  

اي از آزادیخواهان مؤثر و با نفوذ که در اطراف پراکنده شده بودند، طبقات تحصیل کردة ایتالیا را براي بعضی  عده

ن؛ تانوتچی، جانووسی، و فیالنجیري در ناپل؛ بکاریا و پارینی در میال: تغییرات اساسی در فرانسه آماده کرده بودند

این عده، قبالً، با نثر و نظم و قانون و فلسفه طرحهاي اقدامات و عملیاتی را آماده کرده بودند . کاراتچولو در سیسیل

در . شد و ظاهراً مبتنی بر حق و اعتدال بود که در این زمان به وسیلۀ مجلس ملی فرانسه به صورت قانون وضع می

در کشورهاي اروپایی  سکانا، مهیندوك لئوپولد شخصاً انقالب کبیر را به مفهوم قول اصالحات گرانبها و مطلوبتو

.کرد تلقی می

، و لشکرهاي )1796(هنگامی که ناپلئون به عنوان فرزند و سردار انقالب مانند باد سرکش غرب به ایتالیا هجوم برد 

یا بیرون راند، تقریباً همۀ جمعیت آن حدود از او به عنوان مردي ایتالیایی ساردنی و اتریش را از پیمونته و لومبارد

رغم شورشهاي محلی در  تا مدتی، علی. کند استقبال کردند که قواي فرانسوي را جهت آزاد ساختن ایتالیا رهبري می

ام کند که گویی آنها را به عنوان نشینهاي ایتالیایی را طوري تم جنووا و ورونا، وي توانست کار ایاالت و شاهزاده  پاویا،

، میالن، مودنا، ردجو امیلیا، بولونیا، و 1797از این رو در ژوئیه و اوت . قید و شرطی به دست آورده است هدایاي بی

اي درآورد، آن را جمهوري سیزالپین نام نهاد، و قانون  قسمتی از سویس را به هم پیوست و آنها را به صورت مجموعه

  .قانون اساسی فرانسۀ انقالبی براي آن پرداخت اساسیی شبیه

رهبران بومی، که با . لیبرالیسم او در اوایل حکومتش در شمال ایتالیا تا مدتی رؤیاهاي آزادي را در محل آرام ساخت

اي که میان گرگان تقسیم  مقام و دریافت مقرري در مقابل کار کم نرم و تسلیم شده بودند، تصدیق کردند که در قاره

شده است یکی از گرگان باید به عنوان حامی پذیرفته شود؛ و چه بهتر که گرگی باشد که به زبان ایتالیایی به طور 
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اما قانونگذاري پیشرفتۀ . عالی حرف بزند و وضع مالیات و حمله به آثار هنري را با قوانین روشنفکرانه تسهیل کند

مدردي ایتالیاییها را دگرگون ساخت؛ در نظر عوام ایتالیا، مذهب انقالب کبیر علیه کلیساي کاتولیک در فرانسه این ه

گرانبهاتر از یک آزادي سیاسی بود که به استناد آن، کشیشان تحت تعقیب قرار گیرند و از آن بوي قتل عامهاي 

  .سپتامبر به مشام برسد

رفت، و چنان بشدت کتک خورد جماعتی قرار گ  ، یک نمایندة سیاسی فرانسه مورد حملۀ1792ژانویۀ  13در رم، در 

این واقعه بحران جدیدي براي پاپ پیوس ششم، که قبالً از صدور فرمان آزادي مذهبی . که روز بعد درگذشت

وي اینک خود را با مصادرة اموال کلیساي . یوزف دوم، امپراطور اتریش، لطمه خورده بود به وجود آورد) 1781(

پیوس که اعتقادات دینی . دید مواجه می) 1790ژوئیۀ  12(ی مدنی روحانیان فرانسه توسط انقالبیان، و قانون اساس

العاده قائل بود، انقالب کبیر را تقبیح کرد و به حمایت از  بسیار محکم و اصیلی داشت و براي سنن احترامی فوق

در عهدنامۀ تالنتینو . رندکوشیدند انقالب مزبور را از بین بب پادشاهانی برخاست که به مبارزه طلبیده شده بودند و می

، بر اثر پیروزیها و تهدیدات ناپلئون، مجبور شد که آوینیون و ونسن را که از ایاالت پاپی به شمار )1797فوریۀ  19(

شهرهاي فرارا، بولونیا، و راونا را به جمهوري جدید التأسیس سیزالپین واگذار  –رفت، به فرانسه بدهد، و کشور  می

  . کند

ژنرال لویی برتیه، که به جاي . ، جماعتی از مردم رم ژنرال فرانسوي لئونار دوفو را به قتل رساندند1797در دسامبر 

به فرماندهی سپاه ایتالیا منصوب شده بود، از این فرصت استفاده کرد و به رم ) که در آن وقت در مصر بود(ناپلئون 

پاپ پیوس ششم اعتراض کرد؛ دستگیر شد؛ ابتدا به . نفوذ فرانسه برپا داشت حمله برده و یک جمهوري رومی تحت

 29(سینا، و سپس به فلورانس، و سرانجام به واالنس در فرانسه برده شد؛ و به عنوان زندانی هیئت مدیره درگذشت 

.پرسیدند که آیا دستگاه پاپی به پایان رسیده است ناظران بیخبر از تاریخ از خود می). 1799اوت 

سپاه جدیدي را که توسط سرجان اکتن : انه در اختیار فردیناند چهارم پادشاه ناپل قرار داداین وضع فرصتی سه گ

برایش تشکیل شده بود بیازماید؛ ثابت کند که فرزند وفادار کلیساست؛ و بخشی از اراضی پاپ را به عنوان پاداش 

میلتون بود، موافقت کرد که با پیاده کردن دریاساالر نلسن که در آن هنگام در ناپل مانده و شیفتۀ اما ه. دریافت دارد

پادشاه فرماندهی سپاه خود را به سردار اتریشی کارل ماك داد، و با آن رم را به . قوایی در لیوورنو به کمک او بشتابد

اپل تمام سپاه ن  افواج فرانسوي که در آنجا باقی مانده بودند دریافتند که از عهدة). 1798نوامبر  29(آسانی فتح کرد 

  .الجرم، بزودي آن شهر را تخلیه کردند  آیند، بر نمی

کردند، نیروهاي فردیناند از آثار هنري و  ضمن آنکه کاردینالهاي مناطق مختلف پاپ جدیدي در ونیز انتخاب می

ه اتین شامپیونه از شمال باقوایی تاز –در این هنگام، سرداري برجسته به نام ژان . شدند زیبارویان رم محظوظ می

؛ آنان را تا ناپل تعقیب کرد؛ )1798دسامبر  15(رسید؛ بر سپاه متالشی ماك در چیویتاکاستالنا فایق شد نفس سر 

ژانویۀ  23(شهر را به تصرف درآورد؛ شادي روشنفکران را برانگیخت؛ و جمهوري پارتنوپی را در آنجا بنیان نهاد 

  .او، با کشتی نلسن به نام وانگارد به پالرمو گریختند بوارياش، سرویلیام همیلتن و  فردیناند و ملکه). 1799

شامپیونه و بسیاري از افرادش براي طرد اتریشیها به شمال احضار . دوام جمهوري جدید حتی به پنج ماه هم نرسید

ریتسیو روفو با کمک سروان انگلیسی، ادوارد فوت، سپاه کاردینال فاب). 1800(شدند؛ وي در آن مصاف درگذشت 

اي براي فردیناند تشکیل داد، و ناپل را به یاري مردم شهر، که پادگان فرانسوي را به عنوان خدانشناسان ملعون  تازه

چولو، به دو فرانسویان با مساعدت یک دریاساالر ناپلی، به نام فرانچسکو کارات. آوردند، دوباره تصرف کرد به شمار می

کاردینال روفو و سروان فوت پیشنهاد کردند که اگر فرانسویان تسلیم شوند، به آنها اجازه . قلعۀ آن بندر پناه بردند

فرانسویان نیز پذیرفتند؛ ولی پیش از آنکه این قرار داد اجرا شود، نلسن . خواهند داد که بدون مانع آنجا را ترك کنند
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رغم اعتراض کاردینال به  درنگ فرماندهی را علی نلسن بی. مانش از پالرمو سر رسیدندو ناوگانش با پادشاه و ملتز

کاراتچولو که قصد فرار . فرانسویان بدون قید و شرط تسلیم شدند. ها کرد عهده گرفت و توپهاي خود را متوجه قلعه

رارگرفت، و از یکی از دکلهاي داشت به اسارت درآمد؛ فوراً در دادگاهی نظامی بر روي کشتی نلسن مورد محاکمه ق

پادشاه و ملکه که دوباره برتخت نشسته بودند صدها تن ). 1799ژوئن  29(دار آویخته شد  کشتی او به نام المینروا به

.از آزادیخواهان را دستگیر و رهبران آنها را اعدام کردند

III - 1812- 1800: ایتالیا تحت فرمان ناپلئون  

کرد آشنا  کوشید تا ملت فرانسه را با تعریفی که وي از آزادي سیاسی می بازگشت از مصر میناپلئون تا نه ماه پس از 

فرانسه از آزادي . بینی در جهت تصویب استبداد منور به اجرا درآورد سازد، و آن را با رفراندومهاي ادواري و قابل پیش

بردند و  برقراري مجدد تسلط اتریش رنج میدموکراتیک خسته شده بود، آن هم در زمانی که لیبرالهاي ایتالیا از 

پس چه وقت آن مرد ایتالیایی که فرانسوي شده بود دوباره به : پرسیدند از خود می. خواهان آزادي دموکراتیک بودند

آن کنسول زیرك و  ایتالیا خواهد آمد تا اتریشیها را بیرون براند و براي کشور ایتالیا حکومتی ایتالیایی به وجود آورد؟

هنگامی که سرانجام به حرکت درآمد، به . زرنگ عجله نکرد، زیرا تدارك دقیق، نخستین اصل استراتژي او بود

از کوههاي آلپ باال و پایین رفت؛ اتریشیها را به دو قسمت کرد؛ قسمت   :1796  اي دست زد درخشانتر از حملۀ حمله

ا در محاصره گرفت؛ و فرماندهان کهنسال آن را زندانی عمدة قواي آنها را به عقب جبهه کشانید؛ حمله برده و آن ر

ناپلئون ). 1801(کرد تا آنکه گرگ اتریشی همۀ متصرفات خود واقع درغرب ونیز را به روباه فرانسوي تسلیم کرد 

به . ترتیب داده بود در آورد 1797دستاوردهاي خود را با فراست و زیرکی به صورتی شبیه تشکیالتی که در 

زالپین، در پیرامون میالن، و جمهوري لیگوریا در جنووا استقاللی نسبی داد، و استاندارانی ایتالیایی و جمهوري سی

باکلیسا ) کنکوردا(توافقهایی مذهبی . ولی به ایاالت پاپی هنوز دست نزده بود. تحت حمایت فرانسه بر آنها گماشت

، فردیناند چهارم 1801مارس  18 ۀ انعقاد عهدنامۀدر جریان بود؛ ناپلئون دست از مسلمانی کشیده بود؛ در نتیج

آمد،  از دست نلسن کاري بر نمی. فرمانرواي ناپل موافقت کرد که بندرهاي ناپل را بر روي کشتیهاي انگلیس ببندد

کردند دست نیرومند مردي ایتالیایی  ایتالیاییها که احساس می). 1801آوریل  2(زیرا سرگرم حمله به کپنهاگ بود 

  .هاست، شادیها کردند شت این نقشهدر پ

نماینده از جمهوري  454، هیئتی مرکب از 1802  در ژانویۀ. آنگاه این دست به صورت قبضۀ قدرت بسته شد

سیزالپین در لیون گرد آمدند؛ قانون اساسی جدیدي را که به وسیلۀ ناپلئون تنظیم شده بود پذیرفتند؛ و پیشنهاد 

ولی براي کسی که خود را . اپلئون به عنوان رئیس جمهوري ایتالیاي جدید قبول کردندتالران را، مبنی بر انتخاب ن

از این رو، در . آمد عنوان رئیس جمهور ایتالیا کامالً حقیر و نامتناسب به نظر می) 1804(امپراطور فرانسه نامیده بود 

) شمال(لومباردیا را پذیرفت و پادشاه ، ناپلئون در میالن تاج آهنین دیرین و قابل احترام پادشاهان 1805مه  26

ایاالت ثروتمند را بر آن داشت که به ایاالت فقیر کمک کنند   ناپلئون را در آنجا رواج داد؛  نامۀ سپس قانون. ایتالیا شد

ملت «و، بدین ترتیب، فرصت و امکان تعلیم و تربیت را براي عموم یکسان ساخت؛ و قول داد که کاري کند تا 

پس از حرکت از آنجا، پسر محبوب همسر خویش، اوژن » .من کمتر از همۀ ملتهاي اروپایی مالیات بپردازند ایتالیایی

.السلطنه و تضمین حسن اجراي مواعید خود نزد آنها برجاي نهاد دوبو آرنه، را به عنوان نایب

و حیات سیاسی نیرومندي  از پیشرفت و رفاهی کلی،) عمدتاً لومبادریا(طی هشت سال بعد، کشور پادشاهی جدید 

دولت ادعایی در مورد دموکراسی نداشت؛ ناپلئونی . کردند ور بود که ایتالیاییها مدتها از آن به خوبی یاد می بهره

الناس نداشت که بتوانند چه در آنجا و چه در جاي دیگر نمایندگان و سیاست خود را عاقالنه  اطمینان به عوام

این افراد، . ترین و الیقترین مدیران را در پیرامون خودگرد آورد وصیه کرد که با تجربهدر عوض، به اوژن ت. برگزینند
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دستگاه اداري مدبر و با کفایتی به وجود آورده، و به انجام خدمات . با ذوق و شوق و مهارت به او خدمت کردند

ور مربوط به بهداشت، زندانها، دند؛ امدست ز –اي ـ یعنی ایجاد راه، ترعه، پارك، خانه، و مدرسه  المنفعۀ گسترده عام

میزان . و قوانین کیفري را سروصورتی دادند؛ به با سواد کردن افراد پرداختند؛ و موسیقی و هنر را تشویق کردند

رسید، ولی قسمتی از این حاکی از تورم پول جهت  1812میلیون در  144به  1805میلیون فرانک در  82مالیات از 

در این ضمن، امپراطور همچنان سرگرم  .سمتی دیگر توزیع ثروت متمرکز شده در راه رفاه عامهتهیۀ جنگ بود، و ق

، دولت جنووا را مجبور 1805در ژوئن . پیمونته را به فرانسه ملحق کرد 1812در سپتامبر . ناپلئونی کردن ایتالیا بود

دوکنشینهاي پارما، پیاچنتسا، و  1805بر در سپتام. ساخت که جمهوري لیگوریا را به امپراطوري فرانسه ملحق کند

، پس ازآنکه قواي اتریش را در نبرد اوسترلیتز تقریباً از بین برد، 1805در دسامبر . گواستاال را به تصرف درآورد

و نیز از اینکه امپراطور، بدین وسیله، . امپراطور فرانسیس دوم را بر آن داشت که ونیز را به قلمرو جدید اوژن بیفزاید

به  1807العاده سپاسگزار بود، الجرم وقتی که وي در  کرد فوق را جبران می 1797سمتی از مبادلۀ ننگین سال ق

، ناپلئون مهیندوکنشین توسکانا را، که 1808در مه . دیدن شهر مزبور رفت، مردم در جشن و سرور افراط ورزیدند

اي خوب  خواهرش الیزا در لوکا به اندازه. رآوردتوسط اتریشیها بهتر از سایر نقاط اداره شده بود، به تصرف د

آمیز این زن،  در اینجا، تحت حکومت عاقالنه و مسالمت. فرمانروایی کرده بود که ناپلئون وي را به توسکانا انتقال داد

  .فلورانس مرکز ادب و هنر، و یادآور روزهاي حکومت خانوادة مدیچی شد

او را با قواي فرانسوي براي طرد  زف را به عنوان پادشاه ناپل اعالم کرد، و، ناپلئون برادر خود ژو1806مارس  30در 

رسد که امپراطور دشوارترین وظایف را براي  به نظر می. فردیناند چهارم سرکش و ملکۀ سختگیرش گسیل داشت

هی به عمل ژوزف مهربان در نظر گرفته و به دشواریهایی که در راه انجام وظیفۀ وي وجود داشت چندان بذل توج

ژوزف مردي با فرهنگ بود، و مصاحبت افراد تحصیل کرده و همنشینی زنانی را که تحصیلشان موجب از . نیاورده بود

کرد که ژوزف با این نحوة زندگی  ناپلئون به خوبی احساس می. داشت بین رفتن زیباییشان نشده بود دوست می

باید او را به این کار گماشت؟ دلیل آن این است که قلمروهاي پس چرا . تواند با موفقیت بر کشوري حکومت کند نمی

تواند اعتماد  پنداشت که وي جز به خویشان نزدیک خود نمی آن جهانگشا بیش از تعداد برادرانش بود، و چنین می

.داشته باشد

اس فرمانروایی او را به الن اما عوام. ژوزف بآسانی مورد قبول طبقات متوسط، که از فئودالیسم ناراحت بودند، واقع شد

عنوان فردي غاصب و کافر نپذیرفتند، و ژوزف براي درهم شکستن مقاومت آنان مجبور شد دست به اقدامات 

هاي موجود در بانک دولتی را به سیسیل انتقال داده بود؛ یک کشتی انگلیسی بندر  ملکه همۀ سرمایه. شدیدي بزند

رفته بود؛ و قواي فرانسوي، که گرچه به پیروزي دست یافته بود، چون را محاصره کرده و جلو تجارت دریایی را گ

ژوزف از بردار خود براي استقرار یک سیستم . داشت، به طور خطرناکی متمرد شده بود مواجب کافی دریافت نمی

. پول بگیردناپلئون به او دستور داد که از مردم ناپل به سبب آزاد شدن . پولی قابل اعتماد و اعتبار استمداد کرد

سپس پیر لویی . ژوزف از بانکداران هلندي وام گرفت، و بر عواید اشراف و عوام و روحانی و غیرروحانی مالیات بست

رودرر را که از اقتصاددانان محبوب ناپلئون بود از پاریس خواست تا امور مالی را به عهده بگیرد؛ بدین ترتیب، پس از 

سایر مدیران با تجربه در هریک از بخشهاي کشور دبستانی مجانی، و . ی یافتمدت کوتاهی، دارایی دولت سروسامان

ملوك الطوایفی ملغی شد؛ اراضی کلیسا ملی، و به کشاورزان و طبقۀ متوسط . در هر ایالت دبیرستانی تأسیس کردند

هایی انجام گرفت؛  تصفیهدر امور قضایی . قوانین را، براساس قانون نامۀ ناپلئون، هماهنگ ساختند. روزافزون فروختند

در اصول محاکمات اصالحاتی به عمل آمد تا دادرسیها زودتر پایان پذیرد؛ در زندانها و قانون کیفري اصالحاتی به 

  .وجود آمد
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در موقعی که ژوزف به موفقیتهایی نایل آمده و تقریباً مقبولیت عامه یافته بود، ناگهان او را براي کاري دشوارتر و 

ناپلئون چون برادر دیگري آماده . تا بر تخت سلطنت اسپانیا جلوس کند) 1808ژوئن  10(ضار کردند خطرناکتر اح

و مورا در این موقع، از طریق ازدواج با  –نداشت، ژو آشم مورا را به جاي او به عنوان پادشاه ناپل منصوب کرد 

  .رفت کارولین بوناپارت، خواهر ناپلئون، از نزدیکان وي به شمار می

باید از او به علت . اش در جنگ بود کرد، لباسهاي پرزرق و برق و ابتکارات بیباکانه نچه در مورا بیشتر جلب توجه میآ

کشاورزان، غیر از شکیبایی، بود؛ و بیش از آنکه  وي مردي با تمام فضایل. تجدید بناي حکومت ناپل تجلیل کرد

. وظایف قهرمانانه و عملیات نظامی بیشتر مناسب بوددیپلماتی زیرك یا سیاستمداري مآل اندیش باشد براي 

از . پنداشت اي به برادرزن متکبر خود وفادار بود که وي او را دیوانه می رویهمرفته شوهري بود مهربان، و به اندازه

گفت که این محاصره، زندگی اقتصادي ناپل را مختل  محاصرة بري که مورد نظر ناپلئون بود، شکایت داشت، و می

با وجود این، شاید به سبب عدم شکیبایی، وي به اتفاق دستیاران خویش کارهاي زیادي ظرف . واهد ساختخ

این عده سیستم اخذ مالیات را اصالح کردند؛ بانکی ملی به وجود آوردند؛ قرضهاي . سلطنت چهارسالۀ خود انجام داد

ت داخلی را ملغی ساختند؛ و به انجام کارهاي ؛ عوارض تجار)بیشتر از طریق فروش امالك کلیسا(ملی را پرداختند 

رویهمرفته، اقدامات ژوزف و مورا، که کمتر از هشت . المنفعۀ اساسی پرداختند و کمکهاي مالی به عمل آوردند عام

سال به طول انجامید، حیات سیاسی و اقتصادي و اجتماعی ناپل را به صورتی تغییر داد که فردیناند چهارم، پس از 

. اصالحات فرانسویان را پذیرفت  ، تقریباً همۀ1815تاج و تخت خود در  بازیافتن

از لحاظ ژوآشم، مهمتر از این اقدامات تشکیل ارتشی بود مرکب از شصت هزار سرباز، که خود آن را به وجود آورده و 

ولی آن رؤیا و . ن کشور شودتربیت کرده بود؛ و امیدوار بود که با آن ایتالیا را متحد کند و خود او نخستین پادشاه ای

  .او را فراخواندند تا به بردار زن خود براي فتح روسیه بپیوندد 1812آن آفتاب درخشان ایتالیا چندان نپایید که در 

IV – امپراطور و پاپ  

کرد که با تشکیل جمهوري سیزالپین در شمال و سلطنت ناپل در جنوب، قدمهاي مهمی در راه  ناپلئون احساس می

اما اتریشیها، طی غیبت او در مصر، جمهوري . ل ایتالیا از یک اصطالح جغرافیایی به یک ملت برداشته استتبدی

رومی را که تنها یک سال قبل به وسیلۀ فرانسویان تأسیس شده بود از بین برده بودند؛ پاپ پایتخت تاریخی و بیشتر 

از کاردینالها پاپ جدیدي با نام پیوس هفتم برگزیده  مجمعی  ،1800مارس  13ایاالت خود را باز یافته بود؛ و، در 

، یعنی از متصرفات ارضی پاپها، قاطعانه دفاع »قدرت دنیوي«کاتولیکها از او انتظار داشتند از   بودند که تقریباً همۀ

  .کند

ضاي دانست مذاکراتی با وي در رم و پاریس انجام داد که منجر به ام ناپلئون که پیوس را مردي منطقی می

ادعایی  –شد  گرچه روزگاري ادعا می. شد؛ نیز پیوس او را در پاریس به عنوان امپراطور ترك کرد 1801کنکورداي 

اه بوده است، حقیقت امر این است که این امالك به وسیلۀ پین کوتاه، ش قسطنطینکه ایاالت پاپی عطیۀ  –فرض 

در ایاالت پاپی به «این عطیه را تأیید کرد، ولی  774شارلمانی در . اعطا شده است به ستفانوس دوم 754فرانکها، در 

حتی در قضایاي   بایستی از او، دخالت پرداخت و خود را فرمانرواي جهان عیسویت شمرد و اعالم داشت که پاپ می

وي تصمیم گرفته بود که در مقابل . این باب داراي عقاید مشابهی بودناپلئون نیز در » .مربوط به االهیات، پیروي کند

ولی کوریاي پاپ، . محاصرة فرانسه از طرف انگلیس، به وسیلۀ محاصرة بري از ورود کاالهاي انگلیسی جلوگیري کند

گذشته از . از باشدکشورها ب  بایستی بر روي تجارت همۀ یا دستگاه اداري پاپها، اصرار داشت که بنادر ایاالت پاپی می

در این موقع، براي ناپلئون، عالقه . رفت این، ایاالت پاپی به منزلۀ سد مقسمی میان شمال و جنوب ایتالیا به شمار می

این عمل «به ایجاد وحدت ایتالیا زیر نظر شخص وي به صورت نیرویی غالب درآمده بود، الجرم به ژوزف گفت که 
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بر طبق همین سیاست بود که قواي فرانسه آنکونا را به تصرف درآوردند  ».هدف عمده و ثابت سیاست من است

شد و بر راه عمدة میان شمال و جنوب ایتالیا  الجیشی در کنار دریاي آدریاتیک محسوب می ، که بندري سوق)1797(

هفتم، که از  کرد، پیوس چون ناپلئون خود را آمادة مواجهه با اتریش و روسیه می 1805نوامبر  13در . مشرف بود

ما حق داریم که از «که : انگیز خود را بدین نحو بر ناپلئون اقامه کرد دستگاه اداري خود غره شده بود، ادعاي شگفت

توانیم بفهمیم که این امر را چگونه با  آنکونا را مطالبه کنیم؛ و اگر با امتناعی مواجه شویم، نمی  آن اعلیحضرت تخلیۀ

ناپلئون از تعیین وقت این اتمام حجت که آن را در شب » .ر آن اعلیحضرت وفق دهیمحفظ روابط دوستانه با سفی

آن «: قبل از نبرد اوسترلیتز در وین دریافت داشته بود به خشم آمد، و با اقامۀ دعواي متقابلی به پاپ چنین پاسخ داد

ت؛ مانند قیصر پیش رفت؛ و ناپلئون همچون شارلمانی سخن گف» .مقام مقدس پادشاه رم است و من امپراطور آن

.اتریشیها و روسها را در اوسترلیتز شکست داد

ناپلئون، پس از شکست دادن ارتش پروس درینا، از برلین تقاضایی براي پاپ فرستاد ) 1806نوامبر  12(سال بعد 

وندد، زیرا عقیده داشت که بپی» کنفدراسیون ایتالیایی«مبنی بر آنکه انگلیسیها را از رم بیرون براند، و ایاالت پاپی به 

هایی وجود داشته باشد  میان کشور سلطنتی ایتالیاي او و کشور سلطنتی ناپل بنادر و قلعه«تواند تحمل کند که  نمی

به پاپ تا فوریۀ » .که در صورت جنگ به تصرف انگلیس درآید، و امنیت کشورها و ملتهاي او را به خطر بیندازد

ناپلئون . وي نپذیرفت و به سفیر انگلیس اجازه داد که کماکان در رم بماند. کند مهلت داده شد که اطاعت 1807

پس از بازگشت پیروزمندانۀ خود از تیلزیت، دوباره اخراج عمال انگلیس را از رم خواهان شد، و پیوس هفتم بار دیگر 

پاپ که به . درخواهد آورد اوت ناپلئون تهدید کرد که ایاالت پاپی را به تصرف 30در . آن درخواست را رد کرد

ناپلئون در این هنگام تقاضا کرد که پاپ با او علیه . وحشت افتاده بود حاضر شد بنادر خود را بر روي انگلیسیها ببندد

. اعطا شده است ناپلئون به ژنرال میولی 1808ژانویۀ  10در . دشمنان فرانسه همدست شود؛ پاپ قبول نکرد

در ایاالت پاپی به دخالت پرداخت و خود را فرمانرواي جهان «ا تأیید کرد، ولی این عطیه ر 774شارلمانی در 

ناپلئون نیز » .حتی در قضایاي مربوط به االهیات، پیروي کند  بایستی از او، عیسویت شمرد و اعالم داشت که پاپ می

سه از طرف انگلیس، به وسیلۀ وي تصمیم گرفته بود که در مقابل محاصرة فران. در این باب داراي عقاید مشابهی بود

ولی کوریاي پاپ، یا دستگاه اداري پاپها، اصرار داشت که بنادر . محاصرة بري از ورود کاالهاي انگلیسی جلوگیري کند

گذشته از این، ایاالت پاپی به منزلۀ سد مقسمی میان . کشورها باز باشد  بایستی بر روي تجارت همۀ ایاالت پاپی می

در این موقع، براي ناپلئون، عالقه به ایجاد وحدت ایتالیا زیر نظر شخص وي . رفت لیا به شمار میشمال و جنوب ایتا

بر » .این عمل هدف عمده و ثابت سیاست من است«به صورت نیرویی غالب درآمده بود، الجرم به ژوزف گفت که 

الجیشی در کنار  ه بندري سوق، ک)1797(طبق همین سیاست بود که قواي فرانسه آنکونا را به تصرف درآوردند 

چون  1805نوامبر  13در . شد و بر راه عمدة میان شمال و جنوب ایتالیا مشرف بود دریاي آدریاتیک محسوب می

کرد، پیوس هفتم، که از دستگاه اداري خود غره شده بود، ادعاي  ناپلئون خود را آمادة مواجهه با اتریش و روسیه می

آنکونا را مطالبه   ما حق داریم که از آن اعلیحضرت تخلیۀ«که : و بر ناپلئون اقامه کردانگیز خود را بدین نح شگفت

توانیم بفهمیم که این امر را چگونه با حفظ روابط دوستانه با سفیر آن  کنیم؛ و اگر با امتناعی مواجه شویم، نمی

قبل از نبرد اوسترلیتز در وین  ناپلئون از تعیین وقت این اتمام حجت که آن را در شب» .اعلیحضرت وفق دهیم

آن مقام مقدس پادشاه رم است و «: دریافت داشته بود به خشم آمد، و با اقامۀ دعواي متقابلی به پاپ چنین پاسخ داد

ناپلئون همچون شارلمانی سخن گفت؛ مانند قیصر پیش رفت؛ و اتریشیها و روسها را در اوسترلیتز » .من امپراطور آن

.شکست داد
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ناپلئون، پس از شکست دادن ارتش پروس درینا، از برلین تقاضایی براي پاپ فرستاد ) 1806نوامبر  12(د سال بع

بپیوندد، زیرا عقیده داشت که » کنفدراسیون ایتالیایی«مبنی بر آنکه انگلیسیها را از رم بیرون براند، و ایاالت پاپی به 

هایی وجود داشته باشد  او و کشور سلطنتی ناپل بنادر و قلعهمیان کشور سلطنتی ایتالیاي «تواند تحمل کند که  نمی

به پاپ تا فوریۀ » .که در صورت جنگ به تصرف انگلیس درآید، و امنیت کشورها و ملتهاي او را به خطر بیندازد

 ناپلئون. وي نپذیرفت و به سفیر انگلیس اجازه داد که کماکان در رم بماند. مهلت داده شد که اطاعت کند 1807

پس از بازگشت پیروزمندانۀ خود از تیلزیت، دوباره اخراج عمال انگلیس را از رم خواهان شد، و پیوس هفتم بار دیگر 

پاپ که به . اوت ناپلئون تهدید کرد که ایاالت پاپی را به تصرف درخواهد آورد 30در . آن درخواست را رد کرد

ناپلئون در این هنگام تقاضا کرد که پاپ با او علیه . سیها ببنددوحشت افتاده بود حاضر شد بنادر خود را بر روي انگلی

توانستند به  یهودیان می ناپلئون به ژنرال میولی 1808ژانویۀ  10در . دشمنان فرانسه همدست شود؛ پاپ قبول نکرد

؛ وضع زندانها اصالح به تعداد بیمارستانها افزوده شد. خود بیرون بیایند؛ لژهاي فراماسونري رونق یافت  آزادي از محلۀ

و بهبود یافت؛ مدارسی تأسیس، و به کلیۀ وسایل مجهز شدند؛ دانشگاه جدیدي در پروجا به وجود آمد، حفاري 

در مورد . دادند اي شد که اشیاء به دست آمده را در آن قرار می بقایاي آثار کالسیک ادامه یافت؛ و کانووا متصدي موزه

گرفتند؛ جوانان را به وسیلۀ نظام وظیفه  و آن را با اصرار و ابرامی غیرعادي می اخذ مالیات روش خشنی وجود داشت

بازرگانان از محدودیتهایی که فرانسویان براي تجارت با انگلیس قایل شده بودند . بردند به خدمت در ارتش ملی می

آور با پاپ، که حتی  رفتار شرم بیشتر اهالی از تغییر ناگهانی سازمانهاي سنتی خود و از. کردند اظهار نارضایی می

 ».کردند مردم از حکومت آرام و سست پاپ با حسرت یاد می«. مورد عالقۀ خدانشناسان بود، خشمگین بودند

انگیز بود که از طرف این فرمانرواي  رویهمرفته، زندانی شدن پاپ پیوس هفتم به فرمان ناپلئون، اشتباهی شگفت

پاپ باعث شده بود که نوعی آشتی و مسالمت میان   ا و تاجگذاري به وسیلۀامضاي کنکورداه. زیرك به عمل آمد

کنسول قبلی و امپراطور بعدي با کاتولیکهاي سراسر اروپا به وجود آید؛ و حتی، تقریباً همۀ پادشاهان اروپا، حکومت 

دستگاه . از پروتستانها را رنجانید او را به طور رسمی بپذیرند؛ اما رفتار اخیر او با پاپ تقریباً همۀ کاتولیکها و بسیاري

خواست آن را به صورت ابزار سیاسی خود در آورد، نیرومندتر شد؛ کلیساي  پاپ بر اثر کوشش ناپلئون، که می

. آغاز کرد احترام و اطاعت پاپ را  یعنی ضد پاپ بود، در این هنگام »گالیکان«کاتولیک فرانسه، که تا روزگار او 

یسوعیان، که در نتیجۀ تهدید شدن پاپ از جنبۀ سیاسی، طرد شده بودند، به وسیلۀ پاپ پیوس هفتم، که در عین 

خود ناپلئون، در مدت . ، در سراسر جهان مسیحیت مقام خود را باز یافتند1814مهربانی قاطع و مصمم هم بود، در 

کردم که پاپ مردي  همیشه فکر می«: پیوس هفتم اعتراف کرد و گفت  به داوري بد خود دربارةزمان میان دو استعفا، 

از طرف دیگر، پاپ پیوس هفتم » .با او به خشونت رفتار کردم، اشتباه کردم، غافل بودم …. النفس است بسیار ضعیف

ن سابقش خود به صورت زندانی زندانباستود؛ و هنگامی که  هرگز ناپلئون را ناچیز نشمرد؛ از جهات بسیار او را می

در زمانی که مادر ناپلئون نزد پاپ زبان به شکایت گشود که انگلیسیها با . درآمد، تا حدي به حالش دلسوزي کرد

کنند، پیوس از کاردینال کونسالوي خواست که به نفع دشمن سقوط کردة او به  فرزندش در سنت هلن بدرفتاري می

گفت و زیرلب اظهار  ، درحالی که هذیان می1823سال بیش از امپراطور زندگی کرد، و در  پاپ دو. وساطت بپردازد

  .درگذشت» ساوونا، فونتنبلو«داشت  می

V – در وراي نبردها

نبرد به منزلۀ آتشبازي فنی درام تاریخی است؛ در وراي آن، عشقها و تنفرهاي زنان و مردان، رنجها و قمارهاي 

  .و پیروزیهاي علم و ادبیات و هنر، و شور و اشتیاقهاي نومیدانۀ ایمان قرار دارد زندگی اقتصادي، شکستها
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جزیرة  داد و آن شبه اي باشد، ولی با بنیۀ خوب خود به بقاي نوع ادامه می مرد ایتالیایی ممکن است عاشق شتابزده

کلیسا با جلوگیري . انبوه دانستتوان تقلیل جمعیت  کرد که یک بعد جنگ را می طالیی را چنان با امثال خود پر می

خداي (به اروس   توانست مانع از شقاق شود، از زاد و ولد بیش از زناکردن مخالف بود؛ زیرا به وسیلۀ تکثیر افراد می

دختران تقریباً همیشه باکره . گسترد نگریست، و پارچۀ سیاه برجشن و سرور کارناوال نمی به چشم محبت می) عشق

که معموالً مبتنی بر  –کردند، و نظارت قبل از ازدواج شدید بود؛ اما، پس از زناشویی  ود شوهر میماندند، زیرا ز می

توانست یک ندیم ملتزم رکاب، یا حتی عاشقی داشته باشد، و هنوز هم مورد احترام  زن می –اصل پیوند داراییها بود 

اما این نکته گوهی بر . آوردند ه حساب میالحظه بم گرفت، او را کمی بی قرار گیرد؛ اگر دو یا سه عاشق به خدمت می

شاید هدف او فقط زنان شهر ونیز بود، چه در آنجا ونوس . دانست گفتار بایرن است که هر زنی را قابل تصرف می

مخصوصاً شناخته شده بود؛ ولی نباید فراموش کرد که ستندال تصویر مشابهی از آن در صومعۀ پارما به دست داده 

  .است

فقدان «آمد، و از  به نظر مادام رموزا خسته کننده می 1805اي، زندگی میالنیها در  جود چنین اخالق سهلگیرانهبا و

کرد؛ و مادام  شکایت می» کامل زندگی خانوادگی یعنی بیگانگی مرد با زن خود و سپردن او به ندیم ملتزم رکاب

زنان، از آنچه که به نظر او سطحی بودن گفتگوي  درخشید و هم در مصاحبت دوستال، که هم در مصاحبت مردان می

توانستند به  ایتالیاییها می» .کنند می  ایتالیاییها از خستگی تفکر اجتناب«به عقیدة او . آمد ناراضی بود میان مردان می

ب، با پسندد؛ و قسمت اعظم آنها با پاپ همعقیده بودند که مذه وي تذکر بدهند که کلیسا تفکر قابل شنیدن را نمی

با وجود این، حتی تفکر آزاد و پنهانی و مخالفت . اصول مسلم و عواید ماوراء آلپی، در ایتالیا نهاد سودمندي است

آلفیري، تا زمانی که انقالب کبیر فرانسه دارایی او . اي در میان اقلیت تحصیل کرده وجود داشت سیاسی قابل مالحظه

. داد؛ صدها تن از ایتالیاییها از خبر سقوط باستیل اظهار شادي کردند را مصادره نکرده بود، شور و شعفی نشان می

مانند آکادمیا دل آرکادیا؛ و انجمن مشهور مردان و . ایتالیا داراي انجمنهاي فضل و ادب بسیار مرکب از مرد و زن بود

لوتیدا تامبرونی در دانشگاه زنی به نام ک 1800در . مجدداً تشکیل یافت 1812زنان به نام آکادمیا دالکروسکا، که در 

  .بولونیا به تعلیم یونانی اشتغال داشت

دانشگاه بولونیا، لویجی گالوانی  ، در1791در . کرد در آنجا و در سایر دانشگاههاي ایتالیا، علوم و پزشکی پیشرفت می

اي مس،  ن را به قطعهاي آهن وصل کنیم، و عصب آ اي را به قطعه غه نشان داد که اگر ساق پاي قوربا) 1737-1798(

، در دانشگاه پاویا، آلساندرو 1795در . جریانی الکتریکی به وجود خواهد آمد و باعث انقباض عضلۀ جانور خواهد شد

او را به پاریس  1801پیل ولتا را اختراع کرد، و آن چنان موجب تعجب اروپا شد که ناپلئون در ) 1828-1745(ولتا 

نوامبر، در برابر جمعی کثیر، سخنرانی جالبی تحت عنوان  7وي در . و نشان دهددعوت کرد تا آن را در انستیت

، لویجی روالندو تحقیقات بسیار مهم 1807در . ایراد کرد» دربارة یکسان بودن جریان الکتریک و جریان گالوانی«

انقالبی را به اروپا تعلیم داد که مهمتر از انقالب فرانسه » بیفکر«ایتالیاي . خود را در مورد تشریح مغز منتشر ساخت

مردم . تئاتر ایتالیایی فعالیتی نداشت، زیرا براي ایتالیاییها تبدیل حرف به آواز، و درام به اپرا، امري طبیعی بود. بود

تر به تماشاي درامهایی  رفتند؛ افراد فهمیده آرته می/ هاي شبیه کمدیا دل عادي دسته دسته به دیدن نمایشنامه

تنفر خود را از استبداد و اشتیاق خود را به آزادي ایتالیا از ) 1803-1749(رفتند که در آن، ویتوریو آلفیري  می

هاي او قبل از انقالب فرانسه به روي صحنه آمد؛ ولی رسالۀ  تقریباً همۀ نمایشنامه. داشت حکومت بیگانگان اعالم می

انتشار  1800در بادن و سرانجام در ایتالیا در  1787نوشته شده و در  1777استبداد که در   رانگیز او به نام دربارةشو

در اواخر ) 1799(وي عاقبت، در میسوگاال . یافته بود به صورت یکی از آثار کالسیک ایتالیا در فلسفه و نثر در آمد



٧٣٢١

ست که قیام کنند و هرگونه استیالي خارجی را از بین ببرند و به صورت پایان عمر پر آشوب خود، از مردم ایتالیا خوا

  .ماتسینی و گاریبالدي بود جیمنتوياین نخستین بازتاب آشکار فریاد ریسور . ملتی واحد در آیند

 –این دورة کوتاه . قی ایتالیاییها براي شعر متناسب بودگرا، زبان خوش آهنگ، و استعداد موسی شوق و ذوق برون

 پارناسوسصدها شاعر داشت که از کوه  –حتی اگر آلفیري را مربوط به گذشته بدانیم، و لئوپاردي را وابسته به آینده 

نام داشت که دربارة هر موضوع امیدبخشی سخنی ) 1828-1754( شادترین آنها وینچنتسو مونتی. رفتند باال می

از مذهب در مقابل انقالب کبیر فرانسه دفاع کرد، و این امر موجب قبول او ) 1793(وي در باسویلیانا . دلپذیر داشت

رد، و به دستور از آزاد شدن ایتالیا به دست ناپلئون اظهار شادي ک) 1806(در ایل باردودال سلوانرا . در دربار پاپ شد

پس از سقوط ناپلئون بود که معایب فرانسویان و فضایل اتریشیها را . این جهانگشا به استادي دانشگاه پاویا رسید

) 1810(ترجمۀ  وي با. کرد ستایش می »جهانزیباییهاي «همچنان از  در سراسر این جهشها،. کشف و اعالم کرد

آن را که به نثر بود به شعر در آورد،  دانست، و فقط ترجمۀ  ایلیاد از این مقامات باالتر رفت؛ و اگرچه زبان یونانی نمی

.هاي هومر خواند به طوري که فوسکولو او را مترجم بزرگ ترجمه

ود بیشتر از احساسات پیروي که چون شاعر ب. شاعري بزرگتر و مردي غمگینتر بود) 1828- 1778(اوگو فوسکولو 

اي به  کرد تا از فکري منظم؛ امیال خود را آزاد گذاشت؛ از عشقی به عشق دیگر پرداخت؛ از کشوري یا عقیده می

اما، در سراسر این مراحل اهل کار و عمل بود، و . دیگر روي آورد؛ و عاقبت مشتاق رؤیاهاي کهن شد  کشور یا عقیدة

لکه وزن را به عنوان تزییناتی خوشنما به دور انداخت و به دنبال کمال در زبان و افیه بحتی زمانی که نه تنها ق –

  .کرد قالبی براي اشعارش جستجو می –موسیقی خاص خود رفت 

پس از . در جزیرة یونیائی زانت بین یونان و ایتالیا، از پدري ایتالیایی و مادري یونانی - وي در میان دو دنیا تولد یافت

ال اقامت در زانت، به ونیز رفت؛ با زیبارویان سست عهد به معاشرت پرداخت؛ و عاشق فریبندگی منحط آن پانزده س

هنگامی که ناپلئون مانند سیلی از نیس به . جو و غاصب اظهار تنفر کرد شد؛ و از سرزمین مجاور آن، اتریش سلطه

را بوناپارت منجی نامید؛ ولی هنگامی که آن منجی  مانتوا آمد، وي مراتب شادي خود را ابراز داشت، و قهرمان آرکوله

هاي جاکوپو اورتیس به او حمله   مسلک ونیز را به اتریش داد، وي در داستانی رومانتیک تحت عنوان آخرین نامه بی

هایی خطاب به دوستان این دو ضایعه،  هاي یک ورتر ونیزي است که در نامه این داستان به منزلۀ آخرین نامه. کرد

  .دهد را شرح می توتونیتادن معشوقه به دست رقیب و افتادن ونیز به دست غولی اف

هنگامی که اتریشیها درصدد تسخیر مجدد شمال ایتالیا برآمدند، فوسکولو به ارتش فرانسه پیوست؛ در بولونیا، 

سروانی   ؛ و در قوایی که ناپلئون براي حمله به انگلیس فراهم آورده بود با درجۀفلورانس، و میالن دلیرانه جنگید

پس از ازبین رفتن آن رؤیا، فوسکولو به جاي سرنیزه قلم به دست گرفت؛ به ایتالیا بازگشت؛ و بهترین . شرکت جست

وجه به معیارهاي کالسیک، اي، که بات در این اثر سیصد صفحه). 1807(اثر خود تحت عنوان مقابر را انتشار داد 

آور مردان  هاي روي قبور به عنوان یادبود الهام انگیز است، وي از کتیبه تنقیح شده و از لحاظ رومانتیک بودن هیجان

بزرگ دفاع کرد، و از کلیساي سانتا کروچۀ فلورانس به سبب دقت در حفظ بقایاي ماکیاولی، میکالنژ، و گالیکه به 

رسید چگونه ممکن است ملتی که آن همه قهرمانان فکر و عمل را طی قرنها پرورش داده، پ وي می. ستایش پرداخت

و آن همه شاهکارهاي فلسفی، ادبی، و هنري آفریده است، بتواند به دستور اربابان بیگانه تن در دهد؟ و از میراث 

  .ملت و نژاد؛ ستایش کردمردان بزرگ، به عنوان جاودان بودن واقعی آنها، و به منزلۀ روح و زندگی معنوي 

فوسکولو به سویس و سپس به انگلیس . اتریشیها دوباره بر شمال ایتالیا مستولی شدند 1815- 1814هنگامی که در 

در فقر و فاقۀ شدید  1827کرد؛ و، سرانجام، در  مهاجرت کرد؛ و، با درس دادن و نوشتن مقاله امرار معاش می
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نگلیس به فلورانس آوردند و در کلیساي سانتاکروچه، در ایتالیایی که سرانجام ، بقایاي او را از ا1871در . درگذشت

.به خاك سپردند بودآزاد شده 

اه کسی در ایتالیا مرد یا باید ندیم ملتزم رکاب بانویی باشد، یا همر«: داشت گفته است بایرن که ایتالیا را دوست می

اپراي ایتالیایی، که مخصوصاً در ونیز و ناپل به وجود آمد، بعد از » آواز بخواند، یا در امر اپرا خبره باشد، واال هیچ

، آهنگهاي گیرا )1815(پس از چندي . درخشندگی کوتاه مدت گلوك و موتسارت؛ هنوز بر تئاترهاي اروپا مسلط بود

پیچینی، پس از مرافعه با گلوك در پاریس، به . حتی در وین، اشغال کرد و نواهاي تند و طوفانی روسینی صحنه را،

بعد از استیالي ناپلئون بر ایتالیا، . اش محبوس ماند ناپل بازگشت، و به سبب همدردي با انقالب کبیر فرانسه در خانه

وان آهنگساز و رهبر پایزیلو به عن. ، ولی دو سال بعد، درآنجا در گذشت)1798(وي دوباره به فرانسه دعوت شد 

ارکستر در سن پطرزبورگ، وین، و پاریس، و در ناپل در زمان فردیناند چهارم، و سپس در عهد ژوزف و بعد مورا 

دومنیکو چیماروزا به عنوان رهبر ارکستر در وین جانشین آنتونیو سالیري شد، و در آنجا . پیروزیهایی به دست آورد

فردیناند او را به  1793در ). 1792(ازدواج مخفی به معرض نمایش گذاشت  مشهورترین اپراي خود را تحت عنوان

هنگامی که فرانسویان ناپل را گرفتند، وي آنها را به خوبی پذیرا شد؛ پس از . عنوان رهبر ارکستر به ناپل دعوت کرد

ن دستور را به تبعید آنکه فردیناند دوباره برتخت نشست، آن آهنگساز را به مرگ محکوم کرد، ولی حاضر شد که ای

در این ) 1801(چیماروزا به طرف سن پطرز پورگ به حرکت درآمد، ولی بین راه در ونیز در گذشت . مبدل کند

نواخت، و مشغول تهیۀ گرادوس اد  ساخت و می ضمن موتسیو کلمنتی آهنگهایی براي پیانو در پایتختهاي مختلف می

  . قاط مختلف بودپارناسوم براي تعلیم پیانیستهاي جوان در ن

از آنجا که . در ژنو کار متمادي خود را به عنوان ویولن نواز کنسرت آغاز کرد) 1840-1782(نیکولو پاگانینی 

اش به ویولن بیش از توجه و عنایت او نسبت به زنانی بود که قلبشان از شنیدن موسیقی او به  دلبستگی و عالقه

وي بیست و . از لحاظ دشواریهاي تهیه و اجراي آهنگها توسعه داد آمد، امکانات آن آلت موسیقی را طپش در می

الیزا بوناپارت باتچوککی او را رهبر . چهار کاپریس از خود برجاي نهاد که از لحاظ ابتکار تکامل آنها باعث شگفتی بود

آنها به اجراي ، ولی قبول این سمت مانع از آن نبود که به سفرهایی برود و ضمن )1805(موسیقی پیومبینو کرد 

. در پاریس اقامت گزید 1833در . آورد می مند و ثروتی هنگفت گرد کنسترتهایی بپردازد که جمعی تماشاچی عالقه

فرانک به برلیوز که با فقر وفاقه دست به گریبان بود، داد و او را تشویق به ساختن آهنگ هرلد در ایتالیا  20,000

تصمیم گرفت که هیجانات آن پایتخت را که پر از . نینی او را فرسوده کردکار و نوازندگی طاقت فرساي پاگا. کرد

در نیس درگذشت و غیر از کاپریسهاي خود هشت  1840وي در . جنون نبوغ و شور و هیجان انقالب بود ترك گوید

نوازي تنها در  نهنر ویول. کنسرتو و تعداد زیادي سونات به جاي نهاد و نوابغ ویولن قرن نوزدهم را به مبارزه طلبید

.یابد میآمیز رهایی  این روزگار است که از شوخیهاي مسخره

VI – 1822-1757: آنتونیو کانووا  

ایتالیا در عصر ناپلئون، چنان در جنگ و سیاست درگیر بود، و روحیۀ عمومی یا بشردوستی در آن چنان ضعیف و 

توانست از لحاظ هنري و مخصوصاً معماري آثاري به وجود آورد که با آنچه در عصري که سراسر  اچیز بود که نمین

فرستادند موجب اعتال و سرافرازي ایتالیا شده بود رقابت کند، فلورانس، ونیز،  اروپا نذورات سالیانۀ خود را نزد پاپها می

: در آن دوران تعدادي ساختمانهاي برجسته به وجود آمد. ر بودندو میالن، نظیر رم و ناپل، ثروتمند و خودمختا

؛ پاالتسو )1792(؛ تئاتر و الفنیچه در ونیز، کار سلوا )1833-1806(آرکودال پاچه در میالن، اثر لویجی کانیوال 

ل، کار هاي مجللش؛ و نماي باشکوه تئاتر وسان کارلو در ناپ با پله) 1795(براسکی در رم، اثر کوزیمو مورلی 

سازان ایتالیا از حفاریهاي هرکوالنئوم الهام گرفتند  نقاشی جالب و قابل ذکري به وجود نیامد؛ ولی مجمسه. نیکولینی
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تحرك، و سادة  و غرابتهاي سبک باروك و وفور زینتی سبک روکوکو را ترك گفتند و در جستجوي طرحهاي زیبا، بی

سازان اثري از خود به جاي نهاد که هنوز دیده را خیره، و حس  هاي کالسیک بر آمدند یکی از این مجسمه مجسمه

  .ماند ها باقی می کند، و یاد آن در خاطره المسۀ انسان را تحریک می

ساز بود و هم پدربزرگش؛ و هر دو در  هم پدرش مجسمه. آنتونیو کانووا در پوسانیو در کنار آلپهاي ونیز تولد یافت

، پدربزرگ آنتونیو را به خانه )1760(هنگامی که پدرش درگذشت . صص داشتندساختن محراب و بناهاي مذهبی تخ

آمادگی پسر براي کار و اشتیاق او به آموختن توجه جووانی فالیر را، که از اشراف آرسولو . و سپس به کارگاه خود برد

و نخستین اثر قابل مالحظۀ آن فالیر پولی براي تحصیل آنتونیو در ونیز فراهم آورد، و پاداش ا. بود، به خود جلب کرد

، با موافقت فالیر، به رم رفت، و در آنجا به تحقیق و مطالعه در آثار 1797در . جوان به نام اورفئوس وائورودیکه بود

سازي یونانی که هدف آن نشان دادن کمال  رفته رفته به تفسیر وینکلمان دربارة مجسمه. هنر باستانی پرداخت

.بدین ترتیب، وي خود را وقف احیاي سبک کالسیک کرد. رح، و خطوط کامل بود گرویدزیبایی از طریق شکل، ط

. دوکاتو طی سه سال بعد برایش بفرستد 300دوستانش در ونیز دولت را ترغیب کردند که مستمري سالیانه، به قرار 

رسد که  تقلید پرداخت، و به نظر می هاي کالسیک به  آشکارا از نمونه. این امر نه او را دلسرد کرد، و نه از کار بازداشت

به انجام رسید، تنها  1800زن او که هردو در  به این ترتیب، پرسئوس و مشت. کند گاهی تقلیدش با اصل برابري می

آثار جدیدي بود که شایستگی آن را داشت که در تاالر بلودره در واتیکان در کنار آثار کالسیک که مورد تحسین 

، و مجموعۀ عظیمی از )1805(یکی از آثار او به نام تسئوس در حال کشتن قنطورس . یردجهانیان بود قرار گ

هاي مرمري که اکنون در باغهاي سابق امپراطوري در وین قرار دارد، به آسانی ممکن است به جاي یک  مجسمه

. مبالغه کرده استشاهکار باستانی محسوب شود؛ ناگفته نماند که کانووا در نشان دادن عضالت وخشم قهرمانان 

بهترین آثار کانووا در زمانی ساخته شده که داراي حالت روحی آرامتري بوده و اخالقی سازگارتر داشته است، از 

جوانی است که مجسمۀ زیباي او در حال   جمله هبه، در گالري ملی در برلین؛ در اینجا دختر زئوس و هر االهۀ

  .میان خدایان است حرکت ساخته شده، که مشغول توزیع شراب در

ونوس ویکتریس است   ، کانووا ساختن مشهورترین مجسمۀ خود را آغاز کرد، و آن مجسمۀ)1805(در این سال پرثمر 

وي پولین بورگزه خواهر ناپلئون را ترغیب کرد که چنین حالت شهوت . که اکنون در گالري بورگزه در رم جاي دارد

شود که آن هنرمند  یست و پنج ساله و در کمال زیبایی بود؛ ولی گفته میوي در آن زمان ب. انگیزي به خود بگیرد

. فقط چهرة او را مدل قرار داد؛ در مورد جامه و اعضاي بدنش وي از قوة تصور و رؤیاها و خاطرات خویش الهام گرفت

. نش قرار دادانجام این مجسمه مدت دوسال به طول انجامید؛ سپس آن را در معرض دید و داوري مردم و همکارا

داشتنی آن مجسمه به شگفتی افتادند، چه در اینجا با تقلید صرفی از بعضی  آنها از زیبایی غرورآمیز و پرداخت دوست

ساز، که بنا به عقیدة برادرش، زیباترین  شاهکارهاي باستانی مواجه نبودند، بلکه با زنی زنده از عصر خود آن مجسمه

  .اي به نسلهاي بعد تقدیم کرد صورت هدیه کانووا او را به. زن آن عصر بود

اي با کنسول اول امضا  پاپ پیوس هفتم، که موافقتنامه. ناپلئون از کانووا خواست تا از رم به پاریس بیاید 1802در 

هاي نیمتنۀ  وي مجسمه. کرده بود، به کانووا توصیه کرد فقط به عنوان یک ایتالیایی دیگر فاتح فرانسه به آنجا برود

در اینجا آن جوان جنگجو . ي از ناپلئون ساخت، که جالبتر از همه در موزة محقر ناپلئون در دماغۀ آنتیب استچند

اثري دیگر که بدون دلیل شهرت دارد مجسمۀ تمام قدي از . کند به صورت ارسطوي واقعی در حال تفکر جلوه می

از روي آن، با یک قطعه سنگ مرمر کارارا  ناپلئون است که کانووا از گچ تهیه کرد، و پس از بازگشت به رم،

ظاهراً . اما ناپلئون به آن اعتراض کرد. شد ، به پاریس ارسال و در لوور نصب1811اي از آن پرداخت که، در  مجسمه

رسید که مجسمۀ بالدار پیروزي که در دست راست او قرار داده بود  علت اعتراض وي این بود که چنین به نظر می
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در . اي پیچیدند و از نظر پنهان داشتند الجرم، به فرمان وي، آن مجسمه را در پارچه. دستش بگریزدخواهد از  می

متري خود، در کنار پلۀ قصر  35/3دولت انگلیس آن را خریداري، و به ولینگتن تقدیم کرد؛ و اکنون، با ارتفاع  1816

اي نشسته از  دوباره به پاریس آمد تا مجسمه 1810کانووا در . ولینگتن در لندن، به نام اپسلی هاوس، قرار دارد

نتیجۀ این کار جالب نبود، ولی ناپلئون در حال عزیمت آن هنرمند، پولی جهت تعمیر کلیساي . لویز بسازد ماري

پس از سقوط ناپلئون، . در رم به وي داد) براي هنرمندان(بودجه براي آکادمی قدیس لوقا   جامع فلورانس و تهیۀ

ریاست هیئتی منصوب شد که از طرف پاپ مأموریت یافته بود آثار هنري را که سرداران فرانسوي به پاریس کانووا به 

.فرستاده بودند به صاحبان اصلی آنها بازگرداند

. بر او تفوق داشت) 1828- 1741(سازان ایتالیایی عصر خود قرار داشت و در اروپا فقط اودون  وي در رأس مجسمه

فقط داراي یک  –جهان  –اروپا «کرد، عقیده داشت که  لیا بیش از فرانسه احساس راحتی میبایرن، که در ایتا

آید  احتماالً بخشی از تحسین و ستایشی که از او به عمل می» .کانووا امروزه مانند بزرگان پیشین است«و » کانوواست

  در زمینۀ –ه کمک ناپلئون دو ب و هر –به سبب موج نئوکالسیک بود که موجب شد رهبري کانووا، مانند داوید 

برداري از روي آثار هنري باستان  اما اروپا تا مدت زیادي به تقلید یا نسخه. هنري مورد تصدیق همگان واقع شود

قناعت نکرد؛ طولی نکشید که، نهضت رومانتیک، طرح و خطوط و شکل را تابع رنگ و احساسات قرار داد، و شهرت 

مناسبت نباشد که بگوییم کانووا اصوالً مرد خوبی بود، و به سبب  شاید ذکر این نکته بی .کانووا رو به زوال گذاشت

کرد، و از آب و هواي  زیاد کار می. فروتنی و پرهیزگاري و صدقه دادن و ارج گذاشتن به رقیبان خویش شهرت داشت

از رم بیرون رفت و به  1812بستان در تا. برد هاي یادگاري عظیم رنج می ماالریاخیز رم، و نیز از تراشیدن مجسمه

 13در همینجا بود که، در . جستجوي هوایی صافتر و زندگیی آرامتر در شهر زادگاه خود پوسانیو رحل اقامت افکند

افراد فهمیده ایتالیایی در مرگش سوگواریها   ، در شصت و چهارسالگی، دیده از جهان فروبست و همۀ1822اکتبر 

  .کردند

VII – تالیاوم ایواله ایتر  

براي ملتی که در . حال ببینیم مجموع جبري کارهاي خوب و اعمال بدي که فرانسه در ایتالیا انجام داد چه بود

ملتی بود که با خشم قیام کرد و با اراده   نتیجۀ تسلط بیگانه به سستی گراییده بود، فرانسه مظهر فریاد مهیج و نمونۀ

. جدیدي در روابط میان شهروند و دولت در کار آورد ۀ مبارزه طلبیروحی. و اقدام خود به آزادي دست یافت

بود؛ و نظم و وحدت و تساوي حقوق را به ملتی   نامۀ ناپلئون را رواج داد که سختگیرانه، ولی سازنده و روشن قانون

ن سختکوش وي ناپلئون و مدیرا. داد که گرفتار اختالفات طبقاتی بود و به اطاعت از قانون عادت نداشت وعده می

المنفعه افزودند، شهرهارا  هاي دولتی را اصالح و تنقیح کردند، جریان کار را تسریع بخشیدند؛ بر کارهاي عام فرایند

ها را هموار، زهکشی، و الیروبی کردند؛ مدرسه به وجود  زینت دادند؛ بولوارها و پارکها ساختند؛ راهها، باتالقها، ترعه

مذهب . فکار پایان دادند؛ به تشویق کشاورزي و صنعت وعلم و ادبیات و هنر پرداختندآوردند؛ به دستگاه تفتیش ا

حکومت جدید مورد حمایت قرار گرفت، ولی قدرت سرکوبی ناسازگاران را از دست داد، و کلیسا   مردم به وسیلۀ

ه مبالغی پول براي تکمیل و از طرف دیگر، ناپلئون شکاك بود ک. هاي دولتی را بپردازد مجبور شد که بخشی از هزینه

سراسر اصول محاکمات تسریع و اصالح شد؛ شکنجه از میان رفت؛ و زبان التینی . کلیساي جامع میالن اختصاص داد

ژوزف و مورا در ناپل، و اوژن در میالن، نعمتها و برکاتی ) 1813-1789(در این دوره . دیگر در دادگاهها الزامی نبود

. گرفتند آمدند، و اگر ایتالیایی بودند، مورد محبت مردم قرار می ر میبراي قلمروهاي خود به شما

ناپلئون به راهزنی خاتمه داد، ولی آثار . دزدیهاي ماهرانه مالیاتگیري، و دله: طرف دیگر این چشم انداز عبارت بود از

ي مختلف اشباع شده باشد، شاید ربود که اگر در کشوري مانند ایتالیا نبود که از شاهکارها هنري را چنان استادانه می
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ترین روش حفظ ملتهاي جدید از  ترین و منصفانه به عقیدة ناپلئون نظام وظیفه عاقالنه. شد با حسن قبول تلقی نمی

ایتالیاییها باید به خاطر داشته باشند که سالح، حامی و حافظ «: گفت وي می. بینظمی داخلی و استیالي خارجی بود

گذارنند دیگر از  آن رسیده است که جوانانی که در شهرهاي بزرگ عمر را به بطالت میوقت . اصلی کشور است

اگر سربازان جدید ایتالیایی پی نبرده بودند که از آنها انتظار » .خستگیها و خطرهاي جنگ بیمی به خود راه ندهند

یفه به عنوان یک داروي تلخ ولی رود که براي حفظ مصالح ناپلئون یا فرانسه به هرجا بروند، احتماالً نظام وظ می

مشکوکی علیه انگلیس به   ، براي حملۀ1803کما اینکه، شش هزار تن از آنها را در . گرفت ضروري مورد قبول قرار می

طرف دریاي مانش بردند؛ و هشتاد هزار نفر از آنها را از آفتاب بومی خود بیرون کشیدند تا با دشتها، برفها، و قزاقهاي 

  .پنجه نرم کنند روسی دست و

در این مورد دسترنج ایتالیاییها نه تنها . پرستانۀ مالیاتگیري نیز با او همعقیده نبودند میهن  ایتالیاییها دربارة جنبۀ

هاي امپراطوریهاي روز افزون و  شد، بلکه به ناپلئون براي مقابله با هزینه صرف حفاظت و اداره و تزیین ایتالیا می

رفت که، ضمن خالی کردن جیب مردم میالن، مورد عالقۀ آنها نیز  از اوژن انتظار می. کرد یمتزلزل او نیز کمک م

ایتالیاییها . رسید 1812میلیون در  144به  1805میلیون فرانک در  82در کشور کوچک او، مالیات از . واقع شود

انگلیس نشده  صنایع ایتالیا از بازاربري، به فرمان امپراطور، باعث محرومیت   گفتند که، چنانچه محاصرة همچنین می

نمود؛ و حال آنکه حقوق گمرکی صادرات و واردات به سود فرانسه  بود شاید تحمل چنین مالیات سنگینی سهلتر می

. زد بود و به تجارت ایتالیاییها با فرانسه و آلمان صدمه می

یگی ناپلئون خسته شده بودند؛ و احساس از این رو، حتی پیش از بازگشت اتریشیها، ایتالیاییها از تحت الحما

برند  دهند، بلکه دیگران ثروتی را که آنها جمع کرده بودند می کردند که نه تنها آثار هنري عظیمی را از دست می می

. این همان رؤیایی نبود که شاعران ایتالیایی در آرزوي آن بودند. تا فرانسه به انگلیس حمله ببرد و روسیه را فتح کند

اند، با این حال از  ن قبول داشتند که کارمندان پاپ تا حدي فساد را در دستگاه اداري ایاالت پاپ رواج دادهآنا

دانستند،  بدرفتاري افسران فرانسوي با پاپ پیوس هفتم ناراضی بودند، و حبس طوالنی او را به دستور ناپلئون روا نمی

، زیرا به وسیلۀ او بود که بسیاري از فرمانهاي بسیار ناخوشایند سرانجام حتی دیگر اوژن محبوبیت خود را از دست داد

هنگامی که ناپلئون پس از جنگ الیپزیگ در خطر شکست کامل قرار   ناپلئون بر مردم تحمیل شده بود؛ الجرم،

ریق کوششهایی که براي رهایی ایتالیا از ط. ، آنها مانع از مساعی اوژن جهت ارسال کمک به او شدند)1813(گرفت 

ثمر ماند، و آزادي ایتالیا وابسته به تکامل وحدت ملی از طریق ادبیات،  سالحها و تسلط بیگانه صورت گرفته بود بی

  .سیاستمداري، و اسلحه شد

سالی که در آن به عنوان  – 1805در . بینی کرده بود خود ناپلئون، در میان محاسبات غلطش، این دشواریها را پیش

وحدت ایتالیا با فرانسه فقط موقتی است، ولی الزم است تا : به بورین چنین گفت –کرد ذاري پادشاه ایتالیا تاجگ

میالن، و ساکنان توسکانا، رم،   اهالی جنووا، پیمونته، ونیز،. ایتالیا تحت قوانین مشترك زندگی کنند] ایاالت[ملتهاي 

ه آن مربوط است، پایتخت طبیعی ایتالیا به که ب با وجود این، رم به سبب خاطراتی …. و ناپل از یکدیگر تنفر دارند

توانم به فکر این  حاال نمی. براي این کار الزم است که قدرت پاپ به حدودي کامالً روحانی محدود شود. آید شمار می

همۀ این ایاالت کوچک به طور نامحسوس به قوانین واحدي  …. آن فکري خواهم کرد  موضوع باشم، ولی بعد دربارة

ند کرد؛ و هنگامی که آداب و عادات یکسان شود و دشمنیها از بین برود، در آن وقت ایتالیایی وجود خواه عادت

اما براي این کار بیست سال وقت الزم دارم، و چه کسی . خواهد داشت، و من به این کشور استقالل خواهم داد

تماد داشت، ولی الس کازه، در این مورد، از قول شاید نتوان همواره به حرف بورین اع تواند به آینده متکی باشد؟ می



٧٣٢۶

ام که هرگز ریشه کن  من در قلب ایتالیاییها اصولی را گذاشته«: کند ناپلئون در سنت هلن مطلب مشابهی را نقل می

  .همین طور هم شد» .دیر یا زود این تجدید حیات به وقوع خواهد پیوست. نخواهد شد

  

  

  فصل بیست و هفتم

  اتریش

1780 -1812  

  

I –  1792- 1780مستبدان روشنفکر  

نازید، و امپراطوریی  و به تاریخ و فرهنگ و قدرت خود می  اروپا بود،  اتریش یکی از کشورهاي عمدة 1789در سال 

به درستی مفهوم قومی توتونی و خشن را ) باد جنوب(آن نام، مشتق از آوستر . داشت به مراتب عظیمتر از نامش

مردم آن از . موسیقی، بود  و خوش مشرب، و مانند ایتالیا مشتاق تمتع از زندگی و دیوانۀ رسانید که خوش طبع می

رسید که طی دو هزار سال  قوم سلتها بودند؛ اندکی پیش از مسیح تحت انقیاد رومیها درآمدند؛ و چنین به نظر می

، رومیها پاسگاهی )صورت وین درآمد که به(در ویندوبونا . اند قسمتی از چاالکی و هوش و زیرکی سلتی را حفظ کرده

براي حفظ تمدن خود در برابر بربرهاي مزاحم تأسیس کردند؛ در همینجا بود که مارکوس آورلیوس، در میان افکار 

میالدي شکست دهد؛ در همینجا بود که شارلمانی مرز شرقی قلمرو  170عالی خود، توانست مارکومانها را در حدود 

، قلمرو شرقی خود را علیه مجارها تثبیت کرد؛ و در 955، در )کبیر(همینجا بود که اوتوي اول خود را تعیین کرد؛ در 

، 1648- 1618در . ادامه یافت 1918هاپسبورگ را تأسیس کرد که تا   ، رودولف اول سلسلۀ1278همینجا بود که در 

قدیم را در برابر مذهب جدید باد جنوب با جنبۀ کاتولیک خود شدیداً وزیدن گرفت و ضمن سی سال جنگ، مذهب 

، هنگامی تقویت شد که وین بار دیگر به صورت پناهگاه عیسویت قرار گرفت و ترکان 1683و آن مذهب، در  داد،قرار 

اي مجاور ستیریا، کارینتیا، در این ضمن، سلسلۀ هاپسبورگ تسلط اتریش را بر دوکنشینه. عثمانی را عقب راند

، مجارستان، گالیسی لهستان، لومباردیا، و هلند اسپانیایی )رومانی(، ترانسیلوانی )چکوسلواکی(کارنیوال، تیرول، بومن 

، ناپلئون براي نخستین بار 1797زمان که، به سال  اي که اروپا در آن چنین بود قلمرو پراکنده. برقرار ساخت) بلژیک(

.شناخت اي شهر وین کوبید آن را به عنوان امپراطوري اتریش میه بر دروازه

انگیزي  ماري، زن شگفت. به کمال قدرت خود رسید) 1780- 1740سلطنتش (سلسلۀ هاپسبورگ در عصر ماریا ترزیا 

اگر . کرد میاي نیرومند، که در میان فرمانروایان روزگار خود تنها با کاترین دوم و فردریک کبیر رقابت  بود داراي اراده

ز آن با اتباع و متفقین خود چندان با او به مبارزه پرداخت که او را  منش داد، پس ا چه سیلزي را به فردریک ماکیاولی

سر گذاشت، آن قدر عمر کرد که توانست پنج تن از شانزده فرزند  ز آنکه آن کشمکش را پشت پس ا. فرسوده کرد

ا در وین؛ لئوپولد را در توسکانا؛ ماریا آمالیا را در پارما؛ ماریا کارولینا را در یوزف ر: خود را برتختهاي مختلف بنشاند

به اکراه قلمرو خود را به فرزند ارشد خویش واگذاشت، زیرا به دینداري و . ناپل؛ و ماري آنتوانت را در فرانسه

داشتند،  ه پیوسته او را دوست میکرد که اتباعش، ک بینی می طلبی او چندان اعتماد و ایمانی نداشت، و پیش اصالح

  .بر اثر پیدایش هرگونه اخاللی در عقاید و روشهاي سنتی خود، بدبخت خواهند شد

در  1780تا  1765یوزف از سال . داوري او را دربارة پسرش گرفتاریهایی را که موجب حیرت یوزف شد تأیید کرد

اشراف را ) رعایا(وي با آزاد کردن سرفها . ردسلطنت با او شریک بود و سپس ده سال دیگر مستقال سلطنت ک
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وحشتزده کرد، و با اظهار توجه به ولتر و اعطاي آزادي مراسم مذهبی به پروتستانها و آزردن پاپ پیوس ششم 

در اواخر عمر، کارمندانی که در اطرافش بودند دست از حمایت او برداشتند، و . کاتولیکهاي متعصب را نگران ساخت

. رد که کشاورزان چون ناگهان از خاوندان فئودال جدا شده بودند از آزادي خود سوء استفاده کردندخود اعتراف ک

زده و موجب شورش طبقات باال در مجارستان، هلند و  همچنین قبول کرد که اقدامات او اوضاع اقتصادي را به هم

نیاتش خیرخواهانه بود، ولی . داتریش شده است به طوري که نزدیک بوده موجودیت امپراطوري را تهدید کنن

داد، ولی  از جمله حکومت کردن با دستورهاي بیشمار؛ نتیجه را مورد نظر قرار می. کرد روشهایی نامتناسب اتخاذ می

وي پیوسته گام دوم را پیش از برداشتن قدم اول «: فردریک کبیر دربارة او گفته است. پرداخت به تهیۀ وسایل نمی

و از محافظه کاري مردمی که . کرد ، از رفتار تند خود اظهار تأسف می)1790فوریۀ  20(مرگ  در بستر» .دارد برمی

  .عادات خود را دوست داشتند و حاضر به تحمل اصالح نبودند متأثر بود

اگر چه در هنگامی که عنوان مهیندوك . کرد برادرش لئوپولد در مقاصد او مشترك بود ولی مانند او شتاب نمی

مانند (هجدهساله بود، قدرت خود را با احتیاط معتدل کرد؛ ایتالیاییهاي با تجربه ) 1765(به دست آورد  توسکانا را

را که با مردم و نیازمندیهاي آنها و امکانات آن مهیندوکنشین آشنا بودند در پیرامون خود گردآورد، و با ) چزاره بکاریا

به مقام  پس از مرگ برادر و رسیدن. موجب رشک اروپا شدکمک آنها به قلمرو تاریخی خود حکومتی اعطا کرد که 

بعضی از اصالحات یوزف را تعدیل، و بعضی دیگر را منسوخ کرد، . امپراطوري، بیست و پنج سال تجربه اندوخته بود

را  ارتش اتریش. ولی کامالً تعهد یک مستبد روشنفکر را پذیرفت و امکانات فرهنگی و اقتصادي اتباع خود را باال برد

با استفاده از قسمتی از آن نیرو، بلژیک را به بازگشتن به تابعیت   عثمانی بازداشت؛ و،  از حملۀ ناصواب به ترکیۀ

. با به رسمیت شناختن قدرت ملی دیت اشراف مجارستان و قانون اساسی، آنان را آرام ساخت. اتریش واداشت

گ، و قبول تاجگذاري در آنجا در کلیساي سن ویتوس، اهالی همچنین با بازگرداندن تاج پادشاهان قدیم بومن به پرا

.توان جوهر را پس گرفت دانست که در امر حکومت، اگر عرض حفظ شود می می. بومن را راضی کرد

در این ضمن، در برابر کوشش مهاجران فرانسوي و پادشاهان اروپایی به منظور درگیر شدن او با فرانسۀ انقالبی، 

ترسید که جنگ با فرانسه موجب  سوخت، می چه دلش به حال خواهر جوانش ماري آنتوانت میاگر . مقاومت کرد

شانزدهم و ماري آنتوانت  با وجود این، هنگامی که فرار لویی. شود که بلژیک، که هنوز آشتی نکرده بود، از دست برود

ر روزانه قرار گرفت، لئوپولد به در وارن شکست خورد، و آنها را به پاریس بازگردانیدند و جانشان در معرض خط

فردریک ویلهلم دوم پادشاه . سالطین اروپا پیشنهاد کرد که براي جلوگیري از انقالب دست به اقدام مشترك بزنند

و تهدید به ) 1791اوت  27(اي را منتشر ساخت  پروس با لئوپولد در پیلنیتس مالقات کرد و به اتفاق او اعالمیه

با این . قانون اساسی انقالبی، اقدام او را تضعیف کرد) سپتامبر 13(لویی شانزدهم با قبول  .مداخله در فرانسه کرد

لئوپولد دستور . حال، در فرانسه هرج ومرج ادامه یافت، تشدید شد، و باردیگر جان پادشاه و ملکه را به خطر انداخت

ولی پیش از رسیدن پیام، لئوپولد . خواستآماده باش ارتش اتریش را صادر کرد، مجلس فرانسه در این باره توضیح 

پسر و جانشین او، امپراطور فرانسیس دوم که بیست و چهارساله بود اتمام حجت فرانسه ) 1792مارس  1(درگذشت 

  .آوریل، به آن دولت اعالن جنگ داد 20را رد کرد، و در 

II – فرانسیس دوم  

کردند؟ آنها شنیده بودند  یشیها چگونه آن را تلقی و احساس میموضوع را از زاویۀ دید فرانسویان باز گفتیم، ولی اتر

مورد تحقیر پاریسیها قرار گرفته  –که زیبایی او ادمند برك را از شوق به فضاحت کشانده بود  –که مهیندوشس آنان 

و س عزل الناس محبوس مانده و سپس به وسیلۀ مجل و اتریشی خوانده شده است، و در واقع در تویلري به دست عوام

آنها قضیۀ قتل عامهاي سپتامبر را شنیده بودند که چگونه سر قطع شدة شاهزاده خانم . به زندان افکنده شده است
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شنیده بودندکه چگونه آن ملکۀ . داشت عبور دادند اي که او را دوست می المبال را بر روي نیزه از جلو چشم ملکه

هیچ . زدند گذراندند و به طرف سکوي گیوتین بردند که به او طعنه میموي سفید و اسیر را با ارابه از میان جمعیتی 

خواست آنها را علیه آن  عاملی وجود نداشت که مردم اتریش را از گرد آمدن به دور امپراطوري مانع شود که می

بود؛ این نکته مهم نبود که وي فکري متوسط داشت؛ و مستبدي ناشی ولی نیکوکار . قاتالن فرانسوي رهبري کند

خورد؛ و هربار بخشی از اتریش را به  گزید؛ و در جنگها یکی پس از دیگري شکست می سردارانی بیکفایت را برمی

این شکستها بیشتر موجب محبوبیت فرانسیس در . گذاشت داد؛ و پایتخت خود را در اختیار فاتح می دشمنان می

ق االهی و تقدیس پاپ و حق مشروع و بالمعارض به نظر آنها، وي کسی بود که به موجب ح. میان اتریشیها شد

توانست، از آنها در مقابل بربرهاي قاتل و سپس علیه یک  دودمان سلطنتی بر تخت نشسته بود؛ و تا آنجا که می

جست؛ که حقوق فئودالی  شایع بود که او از هراقدام آزادیخواهانۀ عم و پدرش دوري می. کرد شیطان کرسی دفاع می

ورزید؛ با  داد احتراز می سوق می –گردانید؛ از هر گرایشی که استبداد را به طرف حکومت مشروطه  باز میو بیگاري را 

این همه، پس از آنکه، به دنبال شکست در اوسترلیتز و پرسبورگ، مأیوس و مغلوب وارد پایتخت خود شد کلیۀ آن 

یشیهاي باوفا با شوق و ذوق از او استقبال و اتراعمال و کردار و رفتار از طرف اتباعش به دست فراموشی سپرده شد 

آور  در تمام حوادث جنجالی و پرتالطم هشت سال بعد، آنها فقط پیروزي افراد شریر و سرافکندگی شرم. کردند

شمردند، قطعی  و، همان گونه که وجود خدا را مسلم می. دیدند که از طرف خداوند منصوب شده بود فرمانروایی را می

د که فرانسیس سرفرصت از دشمنان اتریش انتقام خواهد گرفت، و با کمال افتخار متصرفات و اختیارات دانستن می

.خود را باز خواهد یافت

III – مترنیخ  

تولد یافت، و نام او را  1773مه  15مردي که او را در تحقق آن امر راهنمایی کرد در کوبلنتس در کار راین در 

  وي بزرگترین فرزند پرنس فرانتس گئورك کارل فون مترنیخ، نمایندة. خ گذاشتندکلمنس و نتسل لوتارفون مترنی

). اسقف اعظم داشتند –امیران مزبور عنوان پرنس (تریر، ماینتس، و کولن بود  برگزینندةاتریش در دربارهاي امیران 

نه در دوران جوانی که . نخستین فرد این فرمانروایان کلیسایی به دست آورد را ازآن کودك دونام نخست خود 

کرد؛ هرگز روابط و وفاداریهاي  طرفدار افکار ولتر بود، و نه در دوران سیاستمداري که از روش ماکیاولی پیروي می

که یکی از نیاکان او به همان نام در  همچنین به او نام لوتار دادند تا به اروپا تذکر دهند. مذهبی خود را از یاد نبرد

افزود تا یادآور امالکی باشد  را به نام خود می» وینبورگ بایلشتاین«گاهی . تریر در قرن هفدهم فرمانروایی کرده بود

ساخت تا  اي را فراهم می اش تعلق داشته بود، و صدونود کیلومتر وسعت آن زمینه که طی هشت قرن به خانواده

آنچه مسلم بود وي نه انقالب را دوست داشت نه براي رهبري آن ساخته شده . فون به وي اعطا شودعنوان اشرافی 

.بود

و سپس . تعلیم و تربیتی که متناسب با شأنش بود برعهدة معلمی سپرده شد که او را با عصر روشنگري آشنا ساخت

بر اثر سقوط باستیل متزلزل شد، کلمنس هنگامی که وضع این دانشگاه . در دانشگاه ستراسبورگ به تحصیل پرداخت

. را به دانشگاه ماینتس انتقال دادند، و او در آنجا به تحصیل حقوق به عنوان علم دارایی و سوابق قضایی مشغول شد

. فرانسه کوبلنتس را که مرکز مهاجران ناآرام بود به تصرف درآورد، و تقریباً همۀ امالك مترنیخ را ملی کرد 1794در 

کلمنس که جوانی بلند اندام و ورزشکار و ظریف بود شیفتۀ الئونوره . اش پناه و زندگی راحتی در وین یافتند هخانواد

هاپسبورگ اتریش را   این دختر ثروتمند نوة سیاستمداري بود که خانوادة. فون کاونیتس شد و دل او را به دست آورد

گاه با  ود فنون ظریفی از دیپلماسی آموخت، از جمله اینکه هیچاز عروس خ. با خانوادة بوربون فرانسه پیوند داده بود
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تصدیق یا تکذیب قطعی خود را گرفتار و ملزم نسازد؛ مصادره و ضبط اموال را با پوشش صواب و تقوي تزیین کند و 

  .بدین ترتیب، خود را براي اجراي حیل جنگی و گرفتن غنایم آماده سازد

در آنجا با فریدریش فون . الگی، به عنوان سفیر در دربار ساکس منصوب شد، در سن بیست و هشت س1801در سال 

سال رایزن و سخنگوي مترنیخ شد، و او را با مؤثرترین دالیل براي استقرار  گنتس مدت سی. گنتس آشنایی پیدا کرد

اي   د بود، معشوقهمن از آنجا که به عادات و آداب رژیم سابق فرانسه عالقه. وضع موجود قبل از انقالب مجهز کرد

هجدهساله اختیار کرد به نام کاتارینا باگراتیون، دختر سرداري روسی که بزودي بازهم ذکري از او به میان خواهیم 

وین که تحت تأثیر فعالیت و . دختري براي کلمنس زایید و گفته شد که از همسر اوست 1802کاتارینا در . آورد

وي طی سه سال اقامت خود در پروس ). 1803(سفارت اتریش در برلین گماشت  کاردانی او قرار گرفته بود او را به

ناپلئون هرگز چنین امري را تصور . با تزار الکساندر اول مالقات کرد، و دوستی آنها تا زمان سقوط ناپلئون ادامه یافت

را به عنوان سفیر به کاونیتس شخصی   کرد چه وي، پس از اوسترلیتز از دولت اتریش خواست که از خانوادة نمی

داماد . کنت فیلیپ فون شتادیون که در آن زمان وزیر امور خارجه بود، مترنیخ را نزد او فرستاد. فرانسه بفرستد

  .به پاریس رسید 1806اوت  2وسه سالۀ کاونیتس در  سی

با همکاري آن سردار  در این هنگام یک نبرد نهسالۀ هوشها میان دیپلوماسی و جنگ آغاز شد، که در آن، دیپلمات ما

براي آنکه زیاد در معرض دید ناپلئون نباشد و با چشمان نافذ وي مواجه نشود، و از طرف . به موفقیت دست یافت

هوش و ذکاوت او را برانگیزد، نه آنکه از نظر جسمانی لذتی به او  توانست اش نه می دیگر، چون همسر برجسته

جرم مترنیخ خود را با خانم لورژونو، همسر استاندار وقت پاریس سرگرم چه همواره همان بود که بود؛ ال - ببخشد

رفت که فکر ناپلئون را بیازماید؛ مقاصد او را کشف کند؛ و به  کرد که از او انتظار می اما فراموش نمی. داشت می

را ستایش هریک از آن دو دیگري . جستجوي همۀ امکانات در جهت سوق دادن آنها به طرف مصالح اتریش برآید

ناپلئون نیز » .کند تنها مرد اروپاست که اراده و عمل می«ناپلئون : به گنتس چنین نوشت 1806مترنیخ در . کرد می

در این ضمن، آن مرد اتریشی با بررسی رفتار تالران . دید که مانند هوش خود او نافذ بود در مترنیخ فراستی می

.ها آموخت نکته

با رضایتی پنهانی محاصره شدن اتریش بزرگ را در . به عنوان سفیر کبیر به سر بردوي درحدود سه سال در پاریس 

درصدد برآمد که مسلح شدن مجدد اتریش را به منظور کوشش دیگري در راه خلع ناپلئون از او . دید اسپانیا می

وم در جبهه پیوست؛ از پاریس بیرون رفت؛ به فرانسیس د 1809مه  25در . پنهان کند، ولی در این امر موفق نشد

شاهد شکست اتریش در واگرام بود، شتادیون چون در ماجراجویی نظامی خود با شکست مواجه شده بود، زمام 

وشش سالگی  مترنیخ در سن سی 1809اکتبر  8سیاست را رها کرد، و فرانسیس آن مقام را به مترنیخ سپرد، و در 

  .ه سلطنتی و امور خارجه آغاز کردونه سالۀ خود را به عنوان وزیر خانواد وظیفۀ سی

نزدیک بود او را خفه کند، و . عاشقانۀ مترنیخ را در میز همسر خود یافت ، ژنرال ژونو چند نامۀ 1810در ژانویۀ 

ناپلئون با اعزام آن ژنرال و همسرش به . سوگند خورد که آن سفیر سرکش را در دوئلی در ماینتس به مبارزه بطلبد

. این واقعه ظاهراً زیانی به شهرت مترنیخ و ازدواج او و مقامش در دولت اتریش وارد نیاورد. پایان داد اسپانیا به مرافعه

وي در ترتیب دادن ازدواج ناپلئون با ماري لویز مهیندوشس اتریشی شرکت جست، و از این نزدیکی میان فرانسه و 

ن آن دو کانون قدرت را در اروپا نظاره کرد، و اتریش که روسیه را بر خشم آورد محظوظ شد؛ افزایش ناراحتی میا

انتظار داشت که تضعیف هر دو امپراطوري به بازیافتن سرزمینهاي از دست رفتۀ اتریش کمک کند، و این کشور مقام 

  .ارجمندي را که روزگاري در میان قدرتهاي معارض داشته بود باز یابد
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IV – وین  

زیستند که مخلوط نسبتاً سازشکاري از آلمانها،  وست داشتنی وین میدر وراي دیوارهاي جنگ، مردم صلحجو و د

مجموعاً یکصد و نود   - مجارها، چکها، اسلوواکها، کروآتها، فرانسویها، ایتالیاییها، لهستانیها، روسها، و اهالی موراویا  

ه پرستش قدیس حامی شهر در توانستند ب کاتولیک رومی بودند، و هر وقت که می قسمت اعظم آنها. بودند  -هزار نفر 

بیشتر خیابانها باریک بود، ولی بولوارهاي وسیع و سنگفرش شدة چندي نیز . پرداختند کلیساي قدیس شتفان می

اش و بیشتر  انبوهی از ساختمانهاي با شکوه در باغ شونبرون گرد آمده بود که امپراطور و خانواده. وجود داشت

گذشت، و تجارت و لذت را به طرزي دوست  از کنار شهر می» آبی«دانوب . داد ساختمانهاي دولتی را در خود جا می

شد و پراتر نام داشت محلی بود براي  پارکی که به طرف آن رودخانه متمایل می. آمیخت داشتنی درهم می

نندگان هاي شهر، جنگلهاي وین قرار داشت که گردش ک درست در خارج از دروازه. رانی و گردش پیر و جوان کالسکه

حالی را که عاشق درخت و قرارگاه مالقات و بوي شاخ و برگ و آواز و چهچۀ پرندگان بودند به سوي خود  فرخنده

.خواند می

که چه در حال انقالب و چه بدون آن، در حال  –رویهمرفته اهالی وین مردمی آرام و خوشرفتار بودند، و با پاریسیها 

بردند؛ و در  ن بودند؛ از اشراف تنفر داشتند؛ به پادشاه خود گمان بد میگریزا زیستند؛ از ازدواج هیجان و تحرك می

در وین اشراف نیز وجود داشتند ولی آنها در قصرهاي خود . کامالً تفاوت داشتند –کردند؛  وجود خدا شک می

کردند؛ و دلیرانه  ر نمیگذاشتند؛ به ثروت و مقام خود افتخا ها احترام می خواندند؛ به پیاده رقصیدند و آواز می می

وقوف از امتیاز طبقاتی در میان . سپردند در مقابل جنگجویان تجارت پیشۀ ناپلئون جان می) اگرچه به طور غیر مؤثر(

که با تهیۀ ملزومات ارتش، وام دادن به اشرافی که بر اثر رسوم ملوك الطوایفی غیر فعال   - افراد باالي طبقۀ متوسط 

شدید   - اندوختند  ، ثروت میخورد جنگید و شکست می قرض دادن به دولتی که همیشه می و تهیدست شده بودند،

بیش از صد کارخانه در وین یا در پیرامون آن  1810در سال . تشکیل یک طبقۀ زحمتکش در این زمان آغاز شد .بود

که فقط براي زیستن دهایی تقریباً همگی با دستمز –ساخته شده بود که در حدود بیست و هفت هزار نفر زن و مرد 

رسید  به بعد شکایتهایی به گوش می 1811از . در آنها به کار اشتغال داشتند –کرد  و تولید مثل آنها کفایت می

تجارت به سبب دسترسی به . کنند هاي روغنکشی و کارگاههاي شیمیایی هوا را آلوده می حاکی از اینکه کارخانه

گذشت و به دریاي  دخانۀ دانوب که از صدها شهر و از جمله بوداپست، مییلۀ رودریاي آدریاتیک در تریست و به وس

به منظور جلوگیري از ورود کاالهاي انگلیسی به قارة  1806پس از اقدام ناپلئون در . ریخت رونق گرفت سیاه می

انواده گرفتار بیکاري و اروپا، و تسلط فرانسویان بر ایتالیا، تجارت و صنعت اتریش به موانعی برخورد کرد و صدها خ

  .فقر و فاقه شدند

امور مالی بیشتر در دست یهودیان بود که چون از کشاورزي و قسمت اعظم صنایع محروم بودند، در کار معاملۀ پول 

بعضی از بانکداران یهودي در اتریش از لحاظ عظمت و شکوه دستگاههایشان با خانوادة استرهازي . ورزیده شده بودند

ردند؛ برخی از آنها به صورت دوستان محبوب امپراطوران درآمدند، و باالخره جمعی به عنوان منجیان ک رقابت می

پرستی بعضی از بانکداران یهودي آنها را در سلک  یوزف دوم براي قدردانی از میهن. کشور مورد احترام قرار گرفتند

ن آرنشتاین برود و با همسر زیباي آن بانکدار به فو ناتان  امپراطور مخصوصاً میل داشت که به خانۀ. اشراف درآورد

هاي مختلف صاحبنظر بود و زنی  ایتسیگ بود که در رشته این زن همان فانی. بحث دربارة ادبیات و موسیقی بپردازد

.کرد رفت؛ و یکی از خوشایندترین سالنها را در وین اداره می با فرهنگ به شمار می

. اي اندك داشتند که از لحاظ کفایت در حد متوسط بودند و از شرافت بهره شد دولت به دست نجبایی اداره می

مردمی «کند و از یافتن  از فساد اخالقی کامل دولت اتریش اظهار تأسف می 1817ژوئیۀ  7مورخ   جرمی بنتم در نامۀ
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در نتیجه، . رسدتوانست در قواي مسلح یا در دولت به مقامی بلند ب هیچ فرد عادي نمی. مأیوس است» شرافتمند

سربازان یا کارمندان انگیزة زیادي نداشتند که براي نیل به مقام باالتر به خود زحمت بدهند یا خود را با خطراتی 

کشی یا وارد کردن اجباري  صفوف ارتش به وسیلۀ داوطلبان تنبل یا از طریق سربازگیري با قرعه. مواجه سازند

که  –بنابراین، عجبی نیست اگر چنین ارتشی مرتباً از نیروهاي فرانسوي . شد گدایان و جانیان و افراد افراطی پر می

  .شکست بخورد –در آن هر سرباز عادي ممکن بود به رهبري برسد و حتی به گروه دوکهاي ناپلئون بپیوندند 

را رد کردند؛  فرمانروایان هاپسبورگ اصالح دینی. شد ارتش، پلیس، و عقاید مذهبی حفظ می  نظم اجتماعی به وسیلۀ

از این افراد براي تعلیم . به کلیساي کاتولیک وفادار ماندند؛ و به روحانیان آن، که خوب تربیت شده بودند، اتکا کردند

کردند که سلطنت موروثی  در مدارس، سانسور مطبوعات، و تربیت هر کودك عیسوي با این اصل مذهبی استفاده می

معابد بزرگ مانند . هاي ایمان قابل تحمل فقر و اندوه با تسلیتها و وعدهاالهی مقدس است، و  به عنوان یک حق

داشت، و آیین قداس  کلیساي شتفان و کلیساي کارل مراسم عبادت را با آواز و بخور و دعاي دسته جمعی برپاي می

. اي آن آهنگ بسازندکرد که پروتستانهایی مانند باخ و شکاکانی مانند بتهوون حاضر بودند بر را چنان عالی اجرا می

کرد،  افتاد، خاطرات مربوط به شهیدان و قدیسین را تجدید می هاي مذهبی، در ادوار معین، درخیابانها به راه می دسته

گذشته از ترس از عذاب جهنم و بعضی . شد جشنهایی برپا می) مریم عذرا(وین   و براي وساطت رحمت آفرین ملکۀ

  .مذهب کاتولیک تسلی بخشترین مذهبی بود که به بشر عرضه شده استمقدسان،   تصاویر نامطبوع شکنجۀ

در دانشگاههاي وین، اینگولشتات و اینسبروك معلمان . آموزش ابتدایی و متوسطه به دست کلیسا سپرده شده بود

مطبوعات سخت تحت کنترل بود؛ هرگونه نوشتۀ ولتر در مرزهاي کشور یا . دادند دانشمند یسوعی درس می

بعضی از لژهاي : شدند صاحبان افکار آزاد و وارسته از مذهب، بندرت یافت می. شد هاي شهر متوقف می دروازه

رغم مساعی ماریا ترزیا در راه نابودي آنها، باقی ماندند؛ ولی آنها فعالیتهاي خود را محدود به مخالفت  فراماسونی، علی

  و به برنامۀ –من احتماالً به آن اعتراضی نداشت ک مؤمخالفتی که حتی یک فردکاتولی –آرام با روحانیان کردند 

بدین ترتیب، موتسارت که فرد کاتولیک متعصبی . پذیرفت اصالحات اجتماعیی توجه داشتند که امپراطور آن را می

اصول اصالحات را تصویب کرد، و . رفت عضو فراماسون بود؛ و یوزف دوم نیز به آن انجمن مخفی پیوست به شمار می

که آدام وایسهاوپت، از  –انجمن افراطی مخفی دیگري به نام ایلومیناتی . آنها را به صورت قانون در آورداز  بعضی

لئوپولد دوم . باقی ماند، ولی فعالیت چندانی نداشت –تأسیس کرده بود  1776یسوعیان سابق، در اینگولشتات در 

.مانند مادر خود همۀ انجمنهاي سري را ممنوع اعالم کرد

یسا وظیفۀ خود را در تربیت مردم جهت میهندوستی و صدقه دادن و نظم اجتماعی و خودداري از امور جنسی به کل

مؤسسات خیریه با نظم و  …. بینید هرگز گدایی نمی«: چنین نوشت 1804مادام دوستال در . داد خوبی انجام می

اخالق جنسی در میان » .ذهبی نشانی داردو م چیز از دولتی مشفق، عاقل، همه. شود ترتیب و سخاوت زیاد اداره می

کردند و  که مردان معشوقه اختیار می –مردم عادي برزمینۀ نسبتاً مستحکمی مبتنی بود؛ ولی در میان طبقات باال 

در زمان ما غیر معمول نیست که مردي «: گوید که بتهوون به عنوان اعتراض گفت ثایر می. سست بود –زنان، عاشق 

اما وحدت خانوادگی معمول بود، و » .کند؛ ولی با او به عنوان همسر زندگی مشترکی داشته باشداج نبا زنی ازدو

بتهوون . آداب و رسوم دلپذیر و مطبوع بود، و با احساسات انقالبی چندان سازگاري نداشت. قدرت پدر و مادر محفوظ

اه و سوسیس در اختیار دارد دست به به عقیدة من مادام که فرد اتریشی آبجو سی«نوشت که  1794اوت  2در 

داد که به جاي آنکه کسان در فکر اصالح او برآیند، وسایل سرگرمی و  فرد نمونۀ وینی ترجیح می» .زند شورش نمی

وي به سهولت پشیزهاي خود را در راه سرگرمیهاي ساده از قبیل تماشاي نیکلوس روگر . تفریحش را فراهم سازند

توانست مختصري  اگر می. کرد ماند خرج می کرد از آتش مصون می که ادعا می» قابل اشتعال آن اسپانیایی غیر«یعنی 



٧٣٣٢

اسم کافه  –هاي بسیاري وجود داشت  در وین و پیرامون آن کافه. کرد پول بیندوزد، آن را صرف بیلیارد یا بولینگ می

باشگاههایی نیز براي فقیران . کرد بت میرقااز قهوه گرفته شده که در این روزگار با آبجو، که نوشابۀ مورد نظر بود، 

زدند؛ این سالنها داراي  رفت سري به سالنهاي آبجوخوري می افرادي که وضعشان رو به بهبود می. وجود داشت

و بیشتر   -دادند یا به بالماسکه  ها از دست می افراد متمول پول خود را در قمارخانه. اطاقهاي زیبا و باغهایی مصفا بود

. توانستند در یک زمان به رقص و پایکوبی بپردازند رفتند، چه در آنجا صدها زن و مرد می می  -به سالن ردوتن شاید 

رقص با . کردند ، زنان و مردان وینی براي رقصیدن زندگی می)1849- 1804(حتی پیش از روزگار یوهان شتراوس 

توانست از برخورد بدن زن در  ان بود که مرد میدر این زم. احتیاط و شکوهمند مینوئت جاي خود را به والس داد

حین رقص، دستخوش ارتعاش لذت بخشی بشود؛ او را به حرکت درآورد؛ و بچرخاند و از همین جاست که این رقص 

.آورد کرد، ولی چندان سختگیري هم به عمل نمی البته کلیسا به جاي خود اعتراض می .والس نام گرفته است

V - هنر  

هاي فوري گرفته تا درامهاي کالسیک در مکانها  از طرحهاي دوپشیزي بر روي صحنه –در تمام مراحل تئاتر در وین 

 1708قدیمیترین تماشاخانۀ منظم کارنتنرتور بود که به توسط شهرداري در . پیشرفت کرد –و دکورهاي مجلل 

ایتالیایی، شخصیتی به  آرلکناس راس، ب)1726متوفا در (ساخته شده بود، در اینجا بود که یوزف آنتون سترانیتسکی 

نام هانسوورست، یا یان بولونی، ساخت که دلقکی مضحک بود، و آلمانیهاي شمال و جنوب شوخ طبعیها، حرکات 

یوزف دوم  1776در . دادند ر میساختند و مورد تمسخر قرا آور و دوست داشتنی خود را در وجود او متجلی می خنده

نماي کالسیک سردر این تئاتر مبین . سرپرستی عالیۀ بورگ تئاتر را زیر نظر خود گرفت و کمکهایی به آن اعطا کرد

 –مجللتر از همه، تئاتر . به موقع اجرا گذاشته خواهدشد –اعم از قدیم و جدید  –گونه نمایش  آن بود که در آن همه

و وي  –ساخته شد  1793بود که به وسیلۀ یوهان امانوئل شیکاندر در ) نار رودخانۀ وینر کتئاتر د(وین - در- ان

. موتسارت را تهیه، و خود نقش پاپاگنو را ایفا کرده است) 1791(اثر   همان کسی است که متن اپراي نی سحرانگیز،

ی داشتند مجهز ساخت، و گاهگردانهاي آن زمان از آن آ وي تئاتر خود را با کلیۀ وسایل مکانیکی که صحنه

داشت؛ و همو بود که اپراي  گذشت به شگفتی وا می هاي مهیجی که از حد واقعیت می تماشاچیان را با مناظر و صحنه

  .فیدلیو اثر بتهوون را براي نخستین بار در تماشاخانۀ خود به معرض نمایش درآورد

عصر  1789نر، معماري نبود؛ زیرا که اتریش در حدود این ه. کرد تنها یک هنر بود که بادرام در وین رقابت می

ادبیات هم نبود، زیرا که کلیسا بر بالهاي نبوغ بیش از حد سنگینی . طالیی باروك خود را به پایان رسانده بود

در وین، مادام . استاد شعر و نثر غنایی اتریش هنوز فرا نرسیده بود) 1872- 1791(کرد، و عصر گریلپارتسر  می

؛ همانطور که امروز هم در بعضی شهرها مرسوم است، یک روزنامه »کنند مردم زیاد مطالعه نمی«نوشت که  دوستال

  .ساخت؛ و هم وینرتسایتونگ عالی بود و هم وینر تسایتشریفت نیازمندیهاي ادبی جامعه را برطرف می

د که خانۀ خود را منبع و دژ بو همانگونه که در خور مردمی –در اتریش و آلمان . این هنر عالی وین موسیقی بود

اي تلقی شود، هنري ذوقی و خانگی به شمار  موسیقی بیش از آنچه کاري در سطح افراد حرفه –دانستند  تمدن می

توانستند یک  ها می اي داراي آالتی موسیقی بود؛ حتی بعضی خانواده شدهرفت تقریباً هر خانوادة تحصیلکرده و تربیت 

شد؛ ولی کنسرتهایی  پرداختند، کنسرتی تشکیل می اي می گاه براي مشتریانی که قبالً ورودیه هگا. کوارتت اجرا کنند

با وجود این، وین پر از موسیقیدانهایی . شد که به روي همگان در قبال پرداخت ورودیه باز باشد بندرت تشکیل می

.ماندند بود که، بر اثر کثرت، تعداد زیادي از آنان گرسنه می

ماندند؟ بیشتر از راه قبول دعوتهاي خصوصی جهت نواختن در منازل؛ یا، با اهداي  دانان چگونه زنده میپس موسیقی

عشق به موسیقی، . به اشراف و روحانیان یا بازرگانان متمول –با یا بدون ترتیب دادن قبلی دستمزد  –آهنگهاي خود 
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سنت مزبور در این دوره شدیداً به . ده بودگ شنواختن، و حمایت از آن، طی دو قرن، سنت فرمانروایان هاپسبور

، که هم شاگرد )1831-1788(وسیلۀ یوزف دوم، لئوپولد دوم، و فرزند جوان لئوپولد موسوم به مهیندوك رودولف 

به . کردند خانوادة استرهازي، در طی چندین نسل از موسیقی حمایت می. بتهوون و هم حامی او بود، ادامه یافت

سال به عنوان رهبر ارکستر در قصر  هایدن را سی) 1790-1714(، پرنس میکلوش یوزف طوري که ذکر شد

بتهوون را ) 1833-1765(او پرنس میکلوش نیکوالئوس استرهازي  نوة . نگاه داشت» ورساي مجارستان«استرهازي 

دوست صمیمی و ) 1814-1735(پرنس کارل لیخنوفسکی . استخدام کرد تا براي ارکستر خانوادگی او آهنگ بسازد

لوبکوویتس، از یک خانوادة قدیمی بوهمی، این  پرنس فران. حامی بتهوون شد، و تا مدتی او را در قصر خود جاي داد

افتخار را داشت که در رساندن کمک مالی به بتهوون تا زمان مرگ او با مهیندوك رودولف و کنت کینسکی سهیم 

را بیفزاییم که وي بیش از آنچه به موسیقدانان ) 1803- 1734(ون شویتن به این عده باید نام بارون گوتفرید ف. باشد

همو بود که راه لندن را به روي هایدن . کرد کمک مالی کند، با فعالیت و مهارت خود شغل و حامی براي آنها پیدا می

این انجمن متشکل از . گشود؛ و بتهوون سمفونی اول خود را به او هدیه کرد؛ سپس انجمن موسیقی وین را بنیاد نهاد

. بیست و پنج تن از نجبا بود که متعهد شده بودند فاصلۀ میان آهنگسازان، و ناشران موسیقی و شنوندگان را پرکنند

همت و اقدام چنین مردانی موجب آن شد که حتی بدخوترین آهنگساز از لحاظ تاریخ موسیقی جاودانه شود، و به 

  .وزدهم درآیدصورت استاد موسیقی بدون معارض قرن ن

  

  

  فصل بیست و هشتم

  بتهوون

1770 -1827  

  

I - 1792-1770: جوانی او در بن  

کولن بود، و کولن یکی از امیرنشینهاي  برگزینندةسر اسقف   -مقر امیر  بن. تولد یافت 1770دسامبر  16وي در 

که قبل از آنکه ناپلئون آنها را از قلمرو روحانیون بیرون بکشد، تحت تسلط سراسقفهاي  رفت راینالند به شمار می

قسمت اعظم . کاتولیکی قرار داشت که غرق در حطام لذات دنیوي، و متمایل به حمایت از هنرمندان خوشرفتار بودند

در گروه همسرایان امیر با صداي پدربزرگ بتهوون . نفري بن وابسته به تشکیالت امیر برگزیننده بود 9,560جمعیت 

اي نزدیک لوون  خانوادة او اصالً هلندي بود، از دهکده. خواند، و پدرش، یوهان وان بتهوون با صداي زیر آواز می بم

یا فرانسوي ) Von(هلندي حاکی از محل زادگاه است، و برخالف آلمانی فون ) Van(لفظ وان . مهاجرت کرده بود

هم پدربزرگ متمایل به میگساري شدید بود و هم پدرش، و بخشی از . باشد ا نجیبزادگی نمیعنوان اشرافی ی) de(دو

  .این عادات هم به آهنگساز به ارث رسید

یوهان وان بتهوون با بیوة جوانی به نام ماریا ماگدالنا کوریخ الیم، که پدرش آشپزي در ارنتس برایتشتاین  1767در 

شد که، به سبب قلب مهربان و رفتار خوش، مورد عالقۀ شدید پسر نامدارش قرار وي چنان مادري . بود، ازدواج کرد

آنها که باقی ماندند عبارت بودند از سه برادر . ماریا هفت فرزند آورد که چهار تن از آنها در کودکی درگذشتند. گرفت

  ).1848- 1776(و نیکوالئوس یوهان ) 1815-1774(به نامهاي لودویگ، کاسپارکال 

. و این تنها ممر عایدي او بود –گرفت  فلورن حقوق می 300» تنورخوان دربار امیر برگزیننده«به عنوان  پدرش،

جوان طوري نبود که از او یک زیست، و محیط و معاشرتهاي بتهوون  اش در یک محلۀ فقیرنشین بن می خانواده
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را با   هوون که آرزوداشت درآمد خانوادهپدر بت. جنتلمن بسازد؛ و الجرم تا پایان عمر، خشن و سرکش باقی ماند

کرد که طی روز، و گاهی  اي از آن کودك افزایش دهد، فرزند چهارسالۀ خود را ترغیب یا مجبور می ساختن اعجوبه

بنا به گفتۀ (و . اي به موسیقی نداشت ظاهراً آن کودك، در بدو امر، عالقه. شبها، به تمرین پیانو یا ویولن بپردازد

. شد بایستی او را با انضباط شدیدي به کار بگمارند، چندانکه گاهی اشک از چشمش سرازیر می می) عددشاهدان مت

در هشت . باخت که به بهاي آن همۀ ساعات دردناك تمام شده بود این شکنجه نتیجه داد، و کودك به هنري دل

، که نتیجۀ مالی آن معلوم )1778مارس  26(سالگی، با شاگرد دیگري در یک کنسرت عمومی، به نواختن پرداخت 

در هر صورت، پدرش تشویق شد که آموزگارانی استخدام کند تا لودویگ را به دقایق عالیتر موسیقی . نشده است

.رهنمون شوند

رفته و آن اندازه الیتنی آموخته که  اي می شود که به مدرسه گفته می. گذشته از این، آموزش رسمی چندانی ندید

که زبان اسپرانتوي (به اندازة کافی هم فرانسوي یاد گرفت . هاي خود ابتکارات بامزة التینی به کار برد بتواند در نامه

اما هرگز یاد نگرفت که امالي کلمات را در هیچ زبانی . توانست آن را به طور قابل فهم بنویسد و می) آن روزگار بود

اما تعدادي کتاب خوب، از داستانهاي سکات . داد ود میگذاري را به خ درست بنویسد، و بندرت زحمت استعمال نقطه

هاي خود یادداشت کرد، تنها ورزش  آمیز مطالعات خود را در دفترچه گرفته تا اشعار فارسی، خواند و قطعات حکمت

  .توانست با او رقابت کند دوست داشت که بالبداهه بنوازد، و در این بازي فقط آپت فوگلر می. او در انگشتانش بود

فرزند جوان ماریا ترزیا به نام ماکسیمیلیان فرانسیس به عنوان برگزینندة کلون تعیین شد، و در بن اقامت  1784در 

در عین حال یک . شد» ترین مرد اروپا فربه«وي مرد مهربانی بود، به غذا و موسیقی عالقۀ بسیار داشت، و . گزید

نواخت، و نیز  زمان چهارده سال داشت در آن ارکستر ویوال میبتهوون که در آن . ارکستر سی و یک سازي ترتیب داد

 1785در گزارشی که در سال . در سال استخدام شد) ؟750(گولدن  150با حقوق » زن دربار معاون ارگ«به عنوان 

رغم   علی ».استعدادش خوب، رفتارش خوب، اما فقیر است«اند نوشته شده است که وي  به امیر برگزیننده داده

رفتار خوب و لیاقت روزافزون آن جوان باعث شد که امیر برگزیننده پولی در  جنسی،گوهایی دربارة ماجراهاي گفت

کمی پس از ورودش، . تا به وین سفر کند و دربارة آهنگسازي تعلیمات الزم را فراگیرد) 1787(اختیار وي قرار داد 

چه . نواختن او گوش داد، و از او ستایشی به عمل آورد که بیشتر نومید کننده بود موتسارت با او مالقات کرد، و به

بتهوون که به این بدگمانی پی برده بود از . ظاهراً چنین پنداشته بود که بتهوون آن قطعه را مدتها تمرین کرده است

موتسارت از شدت ابتکار و قوت انگشتان آن جوان . به او بدهد اریاسیونوبراي   موتسارت خواست که روي پیانو تمی

دربارة آن  مواظب او باشید؛ روزي به دنیا چیزي عرضه خواهد کرد که«: به حیرت افتاد، و به دوستان خود گفت

ظاهراً موتسارت درسهایی به آن جوان داده است، ولی . ؛ ولی این قصه بیشتر رنگ شایعه دارد»حرفها خواهند زد

لودویگ شتابان به . ، و خبر احتضار مادر بتهوون این رابطه را قطع کرد1787مه  28مرگ لئوپولد پدر موتسارت در 

.بر بالین او بود )ژوئیه 17(بن بازگشت، و در هنگام مرگ مادرش 

اي به امیر برگزیننده نوشت و فقر و فاقۀ شدید خود را   پدرش که صداي زیر خود را مدتها پیش از دست داده بود نامه

اگر هم امیر جوابی داده باشد، اثري از آن برجاي نمانده است؛ ولی آواز خوان دیگري . شرح داد و از او کمک خواست

فون برونینگ و برادرش  خود لودویگ با آموختن پیانو به الئونوره  1788در . او شتافتهمسرایان به یاري   در دستۀ

مادر بیوه و ثروتمند و تربیت شدة آنها آن معلم جوان را با تساوي کامل در میان . لورنتس درآمدي تحصیل کرد

  .تند اخالقی بتهوون را اصالح کردهاي  اي جنبه گونه به وجود آمد تا اندازه فرزندان خود پذیرفت؛ رفاقتهایی که بدین

نیز به حال بتهوون مفید بود، زیرا که او، هم خود موسیقیدان ) 1823-1762(والدشتاین  مهربانی کنت فردیناند فون

وي چون از تهیدستی بتهوون آگاهی یافت، . رفت و هم از دوستان نزدیک امیر برگزیننده بود خوبی به شمار می
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بتهوون بعدها سونات پیانوي . کرد که از طرف امیر است فرستاد، و وانمود می ت پول نزد او میگاه هدایایی به صور گاه

  .، که نام او را بر تارك دارد، به وي اهدا کرد)ماژور در سی 53اوپوس (خود 

لودویگ در این هنگام بیش از پیش به کمک نیاز داشت، زیرا پدر نومیدش تن به میگساري داده و به زحمت از 

بتهوون اگر چه نوزده سال بیش نداشت  1789در سال . زداشت، به جرم مزاحمت براي مردم، نجات یافته بودبا

، )نوامبر 20(بر طبق فرمان امیر برگزیننده . مسئولیت برادران جوان خود را تقبل کرد، و سرپرست قانونی خانواده شد

رایش تالر حقوقش به وي داده شود و نیم  200 یوهان وان بتهوون از خدمت معاف شد، و مقرر گشت که نیمی از

بتهوون همچنان مبلغ مختصري به عنوان پیانیست عمده و ارگ زن دوم درارکستر امیر . دیگر به پسر ارشدش

  .داشت دریافت می

بر سر راه خود به سوي زادگاهش  ، فرانتس یوزف هایدن، در حالی که از پیروزي خود در لندن شادمان بود،1790در 

شاید . را که تازه ساخته بود به وي تقدیم داشت، و هایدان آن را ستود کانتاتبتهوون یک . ن در بن توقف کردوی

خبر این ستایش به گوش امیر رسید که وي با نظر مساعد این پیشنهاد را پذیرفت که بتهوون جوان جهت تحصیل 

. ن همراه هایدن به آنجا برود، و همچنان تا چند ماه حقوق خود را به عنوان نوازنده در دستگاه امیر دریافت دارددر وی

وي در آلبوم لودویگ . احتماالً کنت فوق والدشتاین بود که این موقعیت را براي دوست جوان خود آماده ساخته بود

پروراندید عازم  براي تحقق آرزویی که آن را مدتها در سر میبتهوون عزیز، شما «: این یادداشت خداحافظی را نوشت

گرید و  هنوز بر مرگ محبوب خود می] وفات یافته بود 1791دسامبر  5که در [نبوغ موتسارت . سفر به وین هستید

».دوست واقعی شما والدشتاین. ساعیانه بکوشید و روح موتسارت را از دست هایدن دریافت بدارید …. کند زاري می

طولی نکشید که قواي انقالبی بن را . ترك کرد 1792بتهوون بن و پدر و خانواده و دوستان را در حدود اوایل نوابر 

  .اشغال کردند؛ امیر برگزیننده به ماینتس گریخت؛ و بتهوون دیگر هرگز بن را ندید

II – 1802-1792: پیشرفت و تراژدي  

موسیقیدانانی که در جستجوي حامی و شنونده و ناشر با یکدیگر در  بتهوون چون به وین رسید، شهري را دید پر از

بتهوون . بینند کنند؛ و در جوان از بن آمده اثري از لطف و مهربانی نمی رقابتند و به هر تازه واردي چپ چپ نگاه می

رو بود؛ دندانهاي پیشین باالیش دندانهاي  و آبله) خواند می مورآنتون استرهازي او را (چرده  کوتاه قد، چاق و سیه

بود و کاله گیس » گرد کله«پوشاند؛ بینی او پهن و مسطح بود و چشمانی عمیق و مبارز جوداشت؛  پایین را می

م یا رقیبان شود قیافۀ وي طوري نبود که باعث محبوبیت او نزد مرد. کشید را یدك می» وان«گذاشت و عنوان  می

  .ولی بندرت بدون دوستی مساعد بود

از آنجا که اشکاالتی از بابت سهم بتهوون در ). 1792دسامبر  18(پس از چندي خبر رسید که پدرش مرده است 

امیر با . اي نزد امیر فرستاد مقرري مختصر ساالنۀ پدرش به وجود آمده بود، وي، به منظور ادامۀ دریافت آن، عریضه

براي تحصیل برادرانش دریافت  …گذشته از این، سه کیل غله«: کردن آن سهم به وي پاسخ داد و نوشت مضاعف

بتهوون، سپاسگزار از این نعمت تصمیم ). یعنی براي کارل و یوهان که آنها هم به وین رفته بودند(» .خواهد داشت

: چنین نوشت) اثر شیلر(کارلوس  مات کتاب دوندر آلبوم دوستی با استفاده از کل 1793مه  22خود را اتخاذ کرد، در 

اگر چه احساسات  …جنایتم این است که جوانم –عیب من این است که خونی گرم دارم  –آدم شریري نیستم «

تا حد امکان «وي تصمیم گرفت که . »شدید و سرکش ممکن است اسرار درونم را فاش سازد، ولی قلبم مهربان است

 ».از همه چیز دوست داشته باشد؛ هرگز حقیقت را، حتی در برابر پادشاه انکار نکندخوبی کند؛ آزادي را بیش 

خانه؛  براي کرایه) دالر؟ 35(چهارده فلورن  1792در ماه دسامبر : هاي خود را صبورانه به حداقل کاهش داد هزینه

 16.25(» فلورن 6.5غذا با شراب، «؛ )شش سنت( »کرویتسر 12خوراك، هر بار «شش فلورن براي کرایۀ یک پیانو؛ 
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داشته  خرج برمی) چند سنت( گروشناشاره شده که برایش دو  Haidnدر یادداشت دیگري چندین بار به ). دالر؟؟

تا مدتی دانشجوي جوان . کرده است داده پول کمتري مطالبه می ظاهراً هایدن براي درسهایی که به وي می. است

اما رفته رفته که درسها ادامه یافت، هایدن دیگر نتوانست انحرافات گزارش . پذیرفت اصالحات استاد را خاضعانه می

، بتهوون استاد پیر خود را ترك گفت، و سه 1793در اواخر سال . ی آهنگسازي بپذیردشدة بتهوون را از اصول سنت

 –، نزد مردي رفت که به عنوان استاد موسیقی بیشتر مشهور بود تا آهنگساز آنبار در هفته براي فراگرفتن کنترپو 

در همان زمان، سه بار در هفته نیز، براي تمرین ویولن، نزد . بر ختسبرگر نام داشتاین شخص یوهان گئورگ آل

، پس از آنکه احساس کرد همۀ آنچه را که الزم دارد از آلبرختسبرگر فرا 1795در . رفت ایگناتس شوپانتسیگ می

. وي تعلیماتی در آواز بدهدگرفته است، از آنتونیوسالیري، که در آن زمان مدیر اپراي وین بود، تقاضا کرد که به 

هر . بتهوون خود را به عنوان یکی از آنها معرفی کرد و قبول شد. گرفت سالیري از شاگردان تهیدست پول نمی

هاي  چهارتن استاد او وي را شاگردي سختگیر دانستند که آکنده از عقاید شخصی بود، و از قبول رسمیت نظریه

هاي غیر عادي و پر سر و صداي  تصور این موضوع سخت نیست که جنبه. شد اباداشت موسیقی که به او عرضه می

  .زده است) زندگی کرد 1809که تا سال (» بابا هایدن«هایی به  آهنگهاي بتهوون چه ضربه

به عنوان یکی از  1794وي در  –و شاید هم به سبب همین انحرافات  –رغم انحرافات بتهوون از راههاي معمول  علی

 1768پیروز شده بود؛ یوهان کریستیان باخ در  هارپسیکوردپیانو در نبرد با . نو نوازان در وین مشهور شدجالبترین پیا

 از او پیروي کرد؛ و 1780موتسارت نیز آن را پذیرفت؛ و هایدن در . با پیانو در انگلیس شروع به تکنوازي کرده بود

.موتسیو کلمنتی کنسرتوهایی براي پیانو ساخت

چاپی هم مانع  نوازي استفادة کامل برد، اگر چه استفاده از نت بتهوون از قدرت پیانو و نیروي خود مخصوصاً در بدیهه

از هنرمندانی که به «: فردیناند ریس، که هم شاگرد هایدن بود و هم شاگرد بتهوون، بعدها گفت. شد سبک او نمی

در وي، انبوه عقایدي . رسند نوازي بدان نایل آمد نمی اي که بتهوون در بدیهه ان گوش دادم هیچ یک به مرتبهکارش

کرد، تنوع طرز عمل، و دشواریها پایان ناپذیر  دادند، بلهوسیهایی که خود را تسلیم آنها می که او را تحت فشار قرار می

زندگینامۀ   بنا بر گفتۀ شیندلر، نویسندة. کردند انیست تمجید میحامیان موسیقی از او در آغاز به عنوان پی ».بود

بتهوون را نزد خود نگاه «بارون فوق شویتن، میزبان، پس از پایان برنامه،   بتهوون، در یک کنسرت شبانه در خانۀ

موسیقیدان  –پرنس کارل لیخنوفسکی » .را به عنوان دعاي شب بنوازد باخ فوگداشت و او را ترغیب کرد که چند 

اي به بتهوون عالقه داشت که او را مرتب براي شرکت در مجالس موسیقی  به اندازه –اي برجستۀ وین  غیر حرفه

نست خود را توا اما بتهوون نمی. اش پذیرایی کرد کرد، و مدتی هم از او به عنوان مهمان در خانه جمعۀ خود دعوت می

پرشورترین حامیان لقبدار . با اوقات غذاي پرنس منطبق سازد، و هتلی را که در مجاورت خانۀ پرنس بود ترجیح داد

رفت، و تقریباً همۀ درآمد خود را صرف  آهنگساز، پرنس لوبکوویتس بود که خود پیانو نوازي عالی به شمار می

اي که با بتهوون داشت، سالها به او کمک کرد و  تالف سبک و سلیقهرغم اخ  وي علی. کرد موسیقی و موسیقیدانان می

خانمهاي این نجباي . آید به دل نگرفت اصرار بتهوون را در این که بایستی از لحاظ اجتماعی با او یکسان به شمار می

رد عتاب و خطاب واقع گرفتند و مو بردند، از او درس پیانو می نیکوکار و حامیان هنر از استقالل غرورآمیز او لذت می

هم آنان و هم . عشقبازي کند –از طریق نامه  –دادند که با آنها  شدند؛ و به آن مرد مجرد تهیدست اجازه می می

پذیرفتند و تا حد اعتدال او را از پاداش برخوردار  کرد می شوهرانشان آثاري را که بتهوون به آنها هدیه می

  .ساختند می

از پراگ و برلین به عمل آورد به  1796ا به عنوان پیانونواز بود، ولی در دیداري که به سال تا این موقع شهرت او تنه

اوپوس شمارة یک خود را  1795اکتبر  21در . ساخت در این ضمن، آهنگ هم می. منزلۀ استاد موسیقی تلقی شد
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این مردي است که وجودش «: اشتتریو بزرگ انتشار داد که یوهان کرامر پس از نواختن آنها اظهار د تحت عنوان سه

بتهوون، که در نتیجۀ این ستایش برانگیخته شده بود، در دفتر » .دهد سوگ مارا در مرگ موتسارت تسکین می

امسال باید  …. رغم همۀ ضعفهاي بدنی، روحم غالب خواهد شد علی! باید شجاع بود«: یادداشت خود نوشت

ناپلئون، پنهانی، نخستین بار وارد زندگی  1797در  ».تمام بماندنباید کاري نا. سرنوشت مرد کامل تعیین شود

این سردار جوان، پس از طرد اتریشیها از لومباردیا، قواي خود را از فراز کوههاي آلپ گذرانده، به وین . بتهوون شد

در این زمان . دپایتخت هنر و موسیقی غافلگیر شده دفاع خود را بالبداهه با اسلحه و سرود آغاز کر. شد نزدیک می

؛ و بتهوون سرود جنگی »خدا امپراطور فرانتس، امپراطور خوب مارا، حفظ کند«: هایدن سرود ملی اتریش را ساخت

این تصانیف با روح بعدها ارزش چندین فوج را پیدا کرد، ولی » .ما مردم آلمانی بزرگی هستیم«: دیگري ساخت

  .ا به زور بر اتریش تحمیل کردآور ر ناپلئون را تکان نداد؛ والجرم صلحی شرم

سال بعد، ژنرال برنادوت به عنوان سفیر جدید فرانسه به وین آمد، و با برافراشتن پرچم سه رنگ انقالبی فرانسه از 

بتهوون که صریحاً عقاید جمهوریخواهانۀ خود را بر زبان آورده بود علناً ستایش . زده کرد بالکن خود، مردم را وحشت

ظاهراً برنادوت بود که فکر تصنیف آهنگی . شد پارت اعالم داشت، و غالباً در ضیافتهاي سفیر دیده میخود را از بونا

  .در ستایش ناپلئون را به بتهوون القا کرد

سونات بزرگ «اثر سیزدهم خود تحت عنوان  1799لودویگ که در فکر پول درآوردن از منابع نزدیکتري بود در 

پرنس نیز با . به وي اهدا کرد - یا در انتظار آن مراحم- ز مراحم پرنس لیخنوفسکیبراي سپاسگزاري ا» انگیز رقت

این سونات به » .تا شغل مناسبتري پیدا کنیم«: گولدن به بتهوون، عکس العمل نشان داد و اضافه کرد600اعطاي 

د که در مقایسه آم سپس به صورت دشواري در می. شد، و گویی بستگی مختصري با موتسارت داشت سادگی آغاز می

  .آید به نظر ساده می» آپاسیوناتا«یا  هامرکالویربا پیچیدگی و قدرت تقریباً مهاجم سوناتهاي 

به بتهوون . نیز در زمرة کارهاي سادة او بودند) 1801(دیزمینور » سی«در » سونات مهتاب«و ) 1800(سمفونی اول 

ظاهراً قصد نداشت که آن را به صورت . نامید» سونات نیمه فانتزي«قطعۀ اخیر این نام مشهور را نداد، بلکه آن را 

درست است که وي آن را به کنتس جولیا گویتچاردي، یعنی به کسی اهدا کرد که در شمار . آهنگی عشقی درآورد

ه مناسبت دیگري تصنیف کرده بود که به این االهه اصال رؤیاهاي او بود، ولی آن را ب هاي غیر قابل حصول االهه

.ربطی نداشت

اي سري است که  تعلق دارد، و آن وصیتنامه 1802انگیزترین و جالبترین اسناد تاریخ موسیقی به سال  یکی از شگفت

او قابل فهم  در هایلیگنشتات تنظیم و پس از مرگ بتهوون در میان اوراق او دیده شد، و فقط با مقایسه با اخالق

طبعی، عالقۀ زیاد به تحصیل،  سبکروحی، شوخ - در جوانی او، در اخالقش، صفات دلپذیر فراوانی وجود داشت. است

مانند آموزگارش کریستیان گوتلوپ نیفه، شاگردش الئونوره (آمادگی جهت کمک؛ و بسیاري از دوستان او در بن 

او در وین . غم تلخی روز افزون او در زندگی به او وفادار ماندندر علی) والدشتاین برونینگ، حامی او کنت فون فون

با این حال، هنگامی که شنیدند در حال مرگ . دوستان خود را یکی پس از دیگري رنجاند، تا آنکه تقریباً تنها ماند

  .است، بازگشتند و هرچه در قوه داشتند براي تخفیف آالم او به کار بردند

. او را رنجیده خاطر ساخت که هرگز نه آن را از خاطر برد، و نه عامالن آن را بخشید نخستین محیط زندگی چنان

کنندة خود، یا شرمساري دیدن پدر خویش را به هنگام تسلیم شدن او به ناکامی و میگساري  فقر پر زحمت و ناراحت

ساخت، بتدریج تسلیم  متأثر می خود او نیز، به نسبتی که روزگار او را. توانست از یاد ببرد و ببخشاید هرگز نمی

اش گیرا و مطبوع  شد، و چهره گویی می موجب لطیفه) سانتیمتر 164(در وین قد او. شد فراموشی ناشی از شراب می

اش مودار بود، و گاهی ریشش را آنقدر  صورتش تا نزدیک چشمان فرو رفته. انبوه، آشفته، و زبر داشت مویی. نبود
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کسی که قیافۀ نحسی مثل !خدایا«: فریاد زد 1819در . رسید ه بیش از یک سانتیمتر میتراشید که بلندي آن ب نمی

اي براي کارهاي بزرگ بود، ولی پس از چند سال  این نقایص جسمانی احتماال انگیزه »!کشد من دارد، چه عذابی می

آدم «: چنین نوشت 1801 آوریل 22در . اول زندگی در وین، موجب بیدقتی در لباس و بدن و اطاق و رفتار او شد

به اندازة » .کثیفی هستم، شاید تنها عالمت نبوغ من این است که چیزهایم هیچ وقت داراي نظم و ترتیب نیست

افتاد، و بندرت کسی را نگاه  آورد که مستخدمانی داشته باشد، ولی پس از چندي با آنها در می کافی پول به دست می

گفت و گاهی با آنها مغرورانه و حتی  به افراد طبقات باال گاهی تملق می. ن بودبا افراد زیردست خود خش. داشت می

شد که آنها تقریباً همگی از وي  در ارزیابی رقیبان خود بیرحم بود، و پاداش این عمل آن می. کرد گستاخانه رفتار می

  .داد ان درس میکرد، ولی به بعضی از آنها به رایگ دربارة شاگردان خودسختگیري می. تنفر داشتند

دانست، ولی با مهر و شفقت، برادرزادة مزاحم خود  از نوع بشر تنفر داشت و هر فردي را اساساً پست و فرومایه می

چون و چرا داشت، و حال  به طبیعت مهر و محبتی بی. داشت کرد، و هر شاگرد زیبارویی را دوست می کارل را عفو می

شد، ولی تقریباً  بیشتر اوقات گرفتار حاالت مالیخولیا می. بست نمی بشر به کار آنکه این مهر و محبت را در مورد نوع

اي  مالحظه غالباً شوخیهاي بی. داد به او دست می - با یا بی نشئۀ شراب-به همان اندازه حاالت شادي ناهنجاري هم

برد،  د، و جناس لفظی به کار میکر ، در هر موقعیتی با الفاظ بازي می» 14،22،25،30هاي شمارة  مانند نامه«کرد  می

.کرد خندید، ولی هرگز تبسم نمی گاهی می: کرد اي براي دوستان خود انتخاب می گاهی القاب زشت و زننده

ژوئن  29در نامۀ مورخ . ساخت پنهان کند طی سالهاي پراضطراب کوشید تا آن محنتی را که زندگیش را تلخ می

  :کرد آن را براي فرانتس و گلر آشکار 1801

ام به  رود که این حال بر اثر وضع معده تصور می. طی سه سال گذشته، حس شنوایی من بتدریج ضعیفتر شده است

وجود آمده باشد که، حتی قبل از آنکه بن را ترك گویم، خراب بود؛ ولی در وین بدتر شده است، زیرا در اینجا 

وضع من تا پاییز گذشته چنین بود، تا  …. ام العاده رنج برده ام، و در نتیجه از ضعفی فوق پیوسته گرفتار اسهال بوده

  .شدم جایی که گاهی تسلیم یأس و نومیدي می

دادم، زیرا  تقریباً دو سال بود که هیچ یک از وظایف اجتماعی خود را انجام نمی. باید اعتراف کنم که زندگی بدي دارم

توانستم از عهدة نقص خود برآیم؛ ولی با  اشتم شاید میاگر شغل دیگري د. محال بود به مردم بگویم که کر هستم

هم به خالق خود و هم . داند که بر سر من چه خواهد آمد فقط خدا می. انگیزي است شغلی که دارم مصیبت وحشت

فون  الئو نوره[ تقاضا دارم دربارة وضع من چیزي به کسی نگویی، حتی به لووشن  …ام به زندگی خود بد گفته

را در هایلیگنشتات، که  1802هاي گوگرد، قسمتی از سال  مند شدن از گرمابه بتهوون، ظاهراً به امید بهره.] برونینگ

کرد، چوپانی را در  روزي که در یک جنگل مجاور دهکده گردش می. دهکدة کوچکی بود نزدیک گوتینگن، گذرانید

ن فکر افتاد که فقط صداهاي بزرگتر ارکستر به شنید، به ای از آنجا که صدایی نمی. نواخت آن حوالی دید که نی می

داد، و هم آهنگ  در این زمان وي هم رهبري ارکستر را به عهده گرفته بود، هم کنسرت می. گوش او خواهد رسید

و ) 1802اکتبر  6(به اطاق خود رفت . اشارات ضمنی نی ناشنودة چوپان او را گرفتار یأس و نومیدي کرد: ساخت می

براي «اگر چه عنوان آن را . معروف شده و وصیتنامۀ باروحی است» وصیتنامۀ هایلیگنشتات«که به  سندي را نوشت

رئوس مطالب اصلی آن در اینجا نقل . ولی آن سند را بدقت از انظار پنهان کرد: گذاشت» بتهوون …برادرانم کارل و 

دارید، شما که از علت پنهانی  بر من روا می دانید، چه ستمی اي کسانی که مرا بدخواه و لجوج و ضد بشر می: شود می

از کودکی، قلب و فکرم متمایل به احساسی لطیف در جهت نیکخواهی بوده است، حتی میل . رفتار من آگاه نیستید

اي دارم، و حالم بر  ام که کارهاي بزرگ انجام دهم، ولی توجه کنید که اینک شش سال است وضع نومید کننده داشته

ام که با چشم انداز یک بیماري  و سرانجام خود را مجبور دیده …پزشکان نادان بدتر شده است، اثر اقدامات 
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من که با طبعی پرشور و سرزنده به دنیا آمدم و حتی به انحرافات جامعه حساس بودم،  …. العمر مواجه باشم مادام

آه، چقدر تجربۀ . مۀ اینها را از یاد ببرمگاه گاه کوشیدم هگیري و تنهایی شدم، و حال آنکه  چه زود مجبور به گوشه

شنوایی نومیدم ساخت، و با وجود این، محال بود به مردم بگویم که بلندتر حرف بزنند، فریاد  انگیز کم سخت و غم

توانستم به نقص یکی از حواس خود اعتراف کنم که باید در من قویتر باشد  چگونه می. بکشند، چرا که من کر هستم

کشم، در حالی که به طیب  بینید که خود را کنار می بنابراین، هرگاه می. آه، قادر به این کار نیستم …ن تا در دیگرا

چه تحقیري بود که آن که در کنار من قرار داشت صداي  …. خاطر مایلم با شما معاشرت کنم، مرا معذور دارید

داد؛ اگر  ادثی مرا به یأس و نومیدي سوق میچنین حو! شنیدم شنید و من هیچ نمی آمد می فلوتی را که دوردست می

نمود که قبل از  آه، محال می. فقط هنر بود که مرا بازداشت-کمی بیشتر شده بود، به زندگی خود خاتمه داده بودم

اي خداي بزرگ، تو ضمیر مرا  …. دانستم دنیا را ترك گویم خلق تمامی آنچه خود را موظف به خلق آنها می

اي مردم، روزي که . تو میدانی که عشق به بشر و میل به نیکوکاري در ضمیر من وجود دارد. گاهیبینی و از آن آ می

به محض آنکه جان  …و شما، برادرانم، کارل و …. اید خوانید، به یاد آرید که به من ستم کرده این کلمات را می

ري مرا شرح دهد و این سند را به سابقۀ سپردم، اگر دکتر شمید هنوز زنده است، از طرف من از او بخواهید که بیما

در ضمن به شما دو . االمکان، الاقل جهانیان پس از مرگم با من آشتی کنند بیماري من ضمیمه کند، تا اینکه، حتی

اي باشد  امیدوارم زندگی شما بهتر و فارغتر از پروا و اندیشه …. کنم که وارثان اندك ثروتم خواهید بود نفر اعالم می

. تنها این صفت است که موجب خوشبختی است، نه پول. تقوي را به فرزندان خود توصیه کنید. تار آن بودمکه گرف

من این حقیقت را که با . تقوي بود که مرا در ناکامی کمک کرد. زنم من با توجه به تجربۀ شخصی این حرف را می

.خداحافظ -تمخودکشی به زندگی خویش خاتمه ندادم بعد از هنرم مدیون این صفت هس

  .شتابم با خشنودي به سوي مرگ می …یکدیگر را دوست بدارید

این یک یادداشت مربوط به خودکشی نبود؛ هم  ».ائت و به مورد اجرا گذاشته شودپس از مرگم قر«: در حاشیه نوشت

هنگهایی را که در بتهوون قصد داشت که دشواري را بپذیرد و بر آن فایق آید، و همۀ آ. نومیدانه بود و هم مصممانه

کرد، و در زمانی که هنوز در  تقریباً بدون وقفه کار می. وجودش ساکت و نهفته بود به گوش دیگران برساند

. را تصنیف کرد که در آن عالمتی از شکایت یا اندوه نیست» ر«، سمفونی دوم در )1802نوامبر (هایلیگنشتات بود 

یاد کشید سمفونی سوم خود به نام اروئیکا را نوشت، و با آن وارد فقط یک سال بعد از آنکه از اعماق وجودش فر

  .دومین و پربارترین دورة عمر خود شد

III  -1809-1803: سالهاي قهرمانی  

اي که ذکري از آنها در این صفحات کردیم، زندگی هنري و بارور بتهوون را به سه دوره  شناسان برجسته موسیقی

در دورة اول، بتهوون به طور آزمایشی به سبک ساده و . 1824- 1817، 1816- 1803، 1802- 1792: اند تقسیم کرده

، چاالکی انگشتان، و قدرت، توقعات زیادتري از تمپودر دورة دوم، از لحاظ  .کرد آرام موتستارت و هایدن کار می

راه خود را از لطف و نرمی تا صالبت و قدرت پیمود؛ ابتکار خود را در  مدوالسیونیا نوازندگان داشت؛ در تغییر مقام 

سونات . سازي آزاد گذاشت، اما این هر دو را تابع منطق همبستگی و تکامل کرد واریاسیون و سلیقۀ خود را در بدیهه

در این زمان، . نسیت داد و آنها را از لطافت و احساسات زنانه به اراده و جسارت مردانه سوق دادو سمفونی را تغییر ج

سوم سمفونی یا سونات به جاي ) موومان(بتهوون، که گویی قصد نشان دادن این تغییر را به وضوح دارد، در حرکت 

در این . خندید سرشار از نتهاي شاد آورد که به چهرة تقدیر می سکرتسویک [ که معمول آن دوران بود] مینوئه 

توانست خود را غرق خلق آهنگهایی کند که مرگ تنش  می: زمان بتهوون در موسیقی جوابی براي بدبختی خود یافت

نوازم، محنتم کمتر از سایر  ازم یا میس هرگاه آهنگی می«. اي گذرا درآورد را در یک حیات طوالنی به صورت واقعه



٧٣۴٠

توانست آنها  وي دیگر قادر به شنیدن آهنگهایش با گوشهاي جسمانی خویش نبود، بلکه می» .شود اوقات مزاحمم می

ها و خطهایی  را با چشمهاي خود بشنود، و به کمک استعداد نهانی خود در موسیقی الحان تصوري را به صورت نقطه

.هاي صامت گوش فرا دهد سپس، از روي اوراق چاپ شده، به این نشانهاز مرکب درآورد؛ و 

درپی در رپرتوارهاي ارکستري جلوه کرده  تقریباً همۀ آثار این دوره به صورت کالسیک درآمده و طی نسلهاي پی

ه رودلف براي جورج بریجتاور ویولونیست نوشته بود، ب 1803را، که در  47، اوپوس »سونات کرویستر«بتهوون . است

اما . در وین دیده بود 1798کرویستر، استاد ویولن در کنسرواتوار موسیقی پاریس، اهدا کرد که بتهوون او را در 

بتهوون . کرویستر آن قطعه را با سبک و حال و هواي خود بیگانه یافت، و ظاهراً هرگز آن را در برابر مردم اجرا نکرد

نیمی از جهانیان قصۀ مربوط به . آورد بهترین سمفونی خود به شمار میساخته بود  1804-1803اروئیکا را که در 

رغم دوستان لقبدار و اهداي عاقالنۀ کارهایش به آنها، تا پایان  بتهوون علی. اند اهداي اصل آن را به ناپلئون شنیده

-1799ناپلئون در  عمر به صورت فرد جمهوریخواه مصممی باقی ماند، و تصرف و تجدید بناي دولت فرانسه را توسط

تأسف خود را از  1802ولی در سال . ، به عنوان حرکتی به سوي حکومت با مسئولیت، مورد ستایش قرار داد1800

اما در » .گردد سابق خود باز می حاال همه چیز به مسیر«: امضاي کنکوردا با کلیسا ابراز داشت، و در این باره نوشت

:کند توجه کنیم ر فردیناندریس که آن قصه را بازگو میمورد اهداي آن اثر بهتر است به گفتا

بتهوون در آن زمان . بتهوون در این سمفونی بوناپارت را در نظر داشت، ولی در زمانی که او کنسول اول بوده است

من و چند تن از دوستان . کرد ارزش فراوانی براي او قائل بود، و او را با بزرگترین کنسولهاي رومی مقایسه می

را دیدیم که روي میزش قرار داشت و در صدر صفحۀ عنوانش کلمۀ  -اروئیکا -اي از دستنوشت  صمیمی او نسخه

من اول کسی بودم که به  …. اي دیگر را، بدون کلمه» لویجی وان بتهوون«را نوشته بود و در پایین آن » بوئوناپارته«

پس او هم بیش از یک «: بتهوون در خشم شد و فریاد زد. او خبر دادم که ناپلئون خود را امپراطور اعالم کرده است

خودش را . کند طلبی خود را ارضا می گذارد و حفظ حس جاه فرد عادي نیست؟ از این پس حقوق بشر را زیرپا می

بتهوون به طرف میز رفت و صفحۀ عنوان را از » .باالتر از دیگران قرار خواهد داد و آدمی مستبد و ستمگر خواهد شد

صفحۀ اول را بعداً دوباره نوشت و فقط آن وقت بود . به دست گرفت و آن را دوپاره کرد و بر روي زمین انداخت سر

، داراي این عنوان )1805(هنگامی که این سمفونی منتشر شد .را یافت» سینفونیا اروئیکا«که این سمفونی عنوان 

در  1805آوریل  7سمفونی مزبور نخستین بار در  ».سمفونی قهرمانانه براي بزرگداشت خاطرة مردي بزرگ«: بود

سبک . رغم حس شنوایی معیوب خود، رهبري آن را به عهده داشت بتهوون، علی. اجرا شد» وین- در- آن- تئاتر«

شد چندانکه پشت میز  به نرمی بسیار خم می. متوقع، کامال بیقرار«هیجان انگیز،  - رهبري او با اخالقش سازگار بود

کرد و در  یافت، بتهوون تدریجاً قد راست می گشت؛ و بعد، به نسبتی که صداي موسیقی شدت می یرهبري پنهان م

داد که  جست و بازوان خود را چنان تکان می گرفت، تا اینکه در اوج شدت صدا به هوا می تمام مدت در هوا ضرب می

رویه و  هاي بی نهاي عجیب و تغییر پایهمدوالسیو«این سمفونی به سبب » .خواهد در میان ابرها شناور شود گویی می

و طول بیش از اندازة آن مورد انتقاد قرار گرفت، و منتقدان به بتهوون توصیه کردند که به » ناگهانی و ابتکار نامطلوب

  .بتهوون از ناراحتی به خود پیچید و غرید، و همچنان به کار خود ادامه داد. تر خود بازگردد سبک پیشین و ساده

پیش اجراي لئونوره را رهبري  1805نوامبر  20دست به قمار دیگري زد، و کار خود را در اپرا آزمود؛ در  وي سپس

نوامبر وین را گرفته بود؛ امپراطور فرانسیس و اشراف درجۀ اول گریخته بودند، و مردم  13ولی قواي ناپلئون در . کرد

اي افسران فرانسوي که در میان تعداد کمی از حاضران زدنه رغم کف اجراي آن، علی. حال شنیدن اپرا را نداشتند

از این رو . به بتهوون گفتند که اپراي او بسیار طوالنی است و ناشیانه تنظیم شده. نشسته بودند، شکستی فاحش بود

به معرض نمایش گذاشت؛ ولی باز هم  1806مارس  29آن را کوتاه و در آن تجدیدنظر کرد، و براي بار دوم، در 
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هشت سال بعد، مقارن با تشکیل کنگرة وین، هنگامی که شهر پراز جوش و خروش بود، اپراي مزبور با . قی نیافتتوفی

نحوة آهنگسازي بتهوون . اي با موفقیت روبه رو شد آمد، و تا اندازه نام جدید فیدلیو براي بار سوم بر روي صحنه

پذیري بیشتري داشت؛ خوانندگان،  قدرت و انعطاف بیشتر با سازهایی هماهنگ شده بود که نسبت به صداي انسان

توانستند بعضی از قسمتهایی را که آهنگ آنها خیلی باال  هرقدر هم مشتاق بودند که سدهاي جدید را بشکنند، نمی

ه و با اصالحاتی ک- این اپرا امروز گاه گاه بر بالهاي شهرت آهنگساز. تافتند رفت بخوانند، و عاقبت از خواندن سر می می

.آید بر روي صحنه می -تواند در آنها تجدیدنظر کند وي دیگر نمی

چهارمین کنسرتو پیانو در  1805در . پس از آن تجربۀ دشوار و بدون پاداش، از شاهکاري به شاهکار دیگر پرداخت

. ر دارداي بعد از سمفونی پنجم قرا را عرضه کرد که از لحاظ اساتید موسیقی و هنر در مرتبه) 58اوپوس (» سل«

شهرت یافت، و نیز سه » آپاسیوناتا«جشن گرفت که بعدها به ) 57اوپوس (مینور » فا«را با سونات در 1809سال 

دوستان  1807در . ساخت و به کنت آندرئاس رازوموفسکی، سفیر روس در وین تقدیم داشت) 59اوپوس (کوراتت 

ع او ترتیب دادند که وي در آنجا سمفونیهاي شمارة بتهوون شاید براي تسالي او در شکست اپرایش، کنسرتی به نف

دانیم که  نمی. را عرضه کرد) 60اپوس (بمول » سی«و سمفونی جدید خود به شمارة چهار در ) اروئیکا(یک، دو، سه 

  .شنوندگان این زیاده روي را چگونه تحمل کردند

 روز-نامبراي مراسم قداس  مسک پرنس میکلوش نیکوالئوس استرهازي بتهوون را مأمور کرد که ی 1806در 

» دو«مس در  1807سپتامبر  13بتهوون به قصر استرهازي در آیزنشتات در مجارستان رفت و در . همسرش بسازد

ولی بتهوون عزیز، این کار چیست که دوباره «: پس از پایان اجرا، پرنس به او گفت. کردخود را عرضه ) 86اوپوس (

  .بتهوون این سوال را به نارضایی او تعبیر کرد، و پیش از آنکه ایام دعوتش به پایان رسد از قصر بیرون آمد» اید؟ کرده

سمفونی شمارة پنج در : شهور ساخترا با دو سمفونی که امروزه در سراسر جهان شناخته شده است م 1808سال 

آید که این دو سمفونی، در تناوب  به نظر می. »فا«مینور و سمفونی شمارة شش یا سمفونی پاستورال در » دو«

برد و سمفونی ششم که پراز نشاط است، همزمان و طی  حاالت میان سمفونی پنجم که آدمی را به فکر فرو می

تکرارهاي . به اجرا درآمد 1808دسامبر  22، به شایستگی، نخستین بار در هردو نیز. چندسال ساخته شده باشند

پرندگانی که در  یا زند میتأثیر تقدیر که بر در  دیگر تحت. زیاد از لطف آنها، حتی براي عاشقان موسیقی، کاسته است

اما شاید کاهش شیفتگی ما به سبب فقد اطالعات موسیقی است، . گیریم قرار نمی اند چهچههمیان درختان مشغول 

وگرنه ممکن بود که ما هم بتوانیم منطق تضاد تمها و گسترش آنها، همیاري کنترپوانها، رقابت شوخی آمیز سازهاي 

و زهی، و حال و هواي هر حرکت، و باالخره ساخت و جهت همۀ اثر را با ستایش و  گوناگون، مکالمۀ سازهاي بادي

. بعضی تحت تأثیر احساسات، و بعضی تحت تأثیر عقاید -گیرند اذهان به طرق مختلف قالب می. لذت دنبال کنیم

.شخص دیگري یا هر –فهمیدن بتهوون براي هگل باید همانقدر دشوار بوده باشد که فهمیدن هگل براي بتهوون 

معروف » امپراطور«را ساخت که به ) 73اوپوس (بمول » می«را  5، کنسرتو پیانوي شمارة 1809- 1808بین سالهاي 

. شویم در میان آثار او این اثر محبوبتر از همه است و زیبایی پایداري دارد که از آن هرگز خسته نمی. شده است

انگیز، سرچشمه  تأثیر شادابی پرجوش، ابتکار نشاط ف ناپذیري تحتهرقدر هم زیاد آن را شنیده باشیم، به طور وص

در این کنسرتو مردي که پیروزمندانه از مصیبتی آشکار برخاسته . گیریم هاي فناناپذیر احساسات و نشاط آن قرار می

  .هم استتر از صداهاي بلند همسرایان سمفونی ن سراید که به مراتب تسکین دهنده اي در ستایش شادي می قصیده

 1804در سال . کنندة رفاه روز افزون بتهوون باشد و سمفونی پاستورال منعکس» کنسرتوي امپراطور«شاید شادي 

بدین ترتیب، . وي به عنوان مربی پیانو براي مهیندوك رودولف، جوانترین فرزند امپراطور فرانسیس، استخدام شد

پیشنهاد  1808در . گشت سودمند افتاد دریج محتاطتر میرفاقتی آغاز شد که به حال آن فرد جمهوریخواه که بت
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آمیزي از طرف ژروم بوناپارت، پادشان وستفالن، دریافت داشت که به آنجا رود و به عنوان رهبر ارکستر در  سخاوت

دوکاتن طال  600بتهوون حاضر شد که این مقام را با دریافت . گروه همسرایان و ارکستر سلطنتی کاسل خدمت کند

هنگامی که شایع شد با کاسل وارد . ظاهراً هنوز مختصر اطمینانی به گوشهاي محتضر خود داشت. سال بپذیرددر 

وي پاسخ داد که . کردند اعتراض کردند مذاکره شده است، دوستانش به آنچه که آن را خیانت به وین تلقی می

اي  ، مهیندوك موافقتنامه1809وریۀ ف 26در . شانزده سال در آن شهر بدون کسب مقام مطمئنی رنج برده است

فلورین به او پرداخت  4‘000رسمی براي او ارسال داشت مبنی بر آنکه در ازاي ماندن بتهوون در وین، ساالنه مبلغ 

فلورین خواهند پرداخت؛  1‘800، و کنت کینسکی 700، پرنس لوبکوویتس 1500از این مبلغ، رودولف . خواهد شد

در آن سال . وي پذیرفت و در وین ماند. آورد براي خود نگاه دارد تواند آنچه را به دست می یگذشته از این، بتهوون م

  .بابا هایدن در گذشت، و بتهوون تاج افتخار او را به ارث برد) 1809(

IV -عاشق

وي از لحاظ . پس از آنکه وضع اقتصادي او تثبیت شد، در جستجوي همسري برآمد که عمري در تمنایش بود

گرم و پرحرارت بود؛ احتماال با زنان گوناگونی هم سروسري داشت، ولی از مدتها پیش نیاز به شریکی دائم را  جنسی

نزد وگلر از دختري  1801در . »همیشه عاشق«در بن، برطبق گفتۀ دوستش وگلر، وي مردي بود . احساس کرده بود

شود که این دختر شاگرد  عموماً چنین تصور می» .دارد و من نیز او را دوست دارم مرا دوست می«زیبا نام برد که 

بتهوون امید و  1805در . هفدهسالۀ او کنتس جولیا گویتچاردي بوده است که سرانجام با کنت گالنبرگ ازدواج کرد

  :اي پرسوزوگداز براي او فرستاد آرزوي خود را در کنتس یوزفین فون دایم متمرکز کرد که بیوه بود، و نامه

آه، اگر -دهم که ظرف مدت کوتاهی، به نحوي کامال شایستۀ خودم و شما، در برابرتان بایستم اً قول میهم اینک رسم

آه، یوزفین  …. منظورم دستیابی به شادي خود از طریق عشق شماست - فقط ارزشی براي این گفته قائل باشید

شما هستید، سراپاي وجودتان با  کشاند، این فقط محبوب، این میل به جنس مخالف نیست که مرا به طرف شما می

در اختیار شما  -همۀ قدرت عاطفی مرا- این صفات مرا بر احترام واداشته و همه احساسات. همۀ صفات فردي شما

قلب من تا زمانی که از کار باز . به من این امید را بدهید که قلب شما همیشه براي من خواهد تپید …. نهاده است

کرد که به  دوسال بعد بتهوون هنوز تقاضا می. ظاهراً وجهۀ نظر آن خانم جایی دیگر بود .دایستد براي شما خواهد تپی

  . حضور او برسد، ولی آن زن پاسخی نداد

، چنان اخالص و ارادتی قلبی نسبت به مادام ماري بیگو ابراز داشت که مورد اعتراض شوهر او واقع 1807در مارس 

یکی از اصول «: ارسال داشت و در آن اعالم کرد» اریاي عزیز، بیگوي عزیزم«آمیزي براي  بتهوون نامۀ پوزش. شد

چون انتظار  1809مارس  14در  ».اي بیش از دوستی نداشته باشم عمدة من این است که با همسر مردي دیگر رابطه

  :اي به فون گالیشنشتاین چنین نوشت داشت که به فرایبورگ برود، در نامه

همسري زیبا براي من بیابید، کسی  …توانید در  در واقع، می. همسري به من کمک کنید توانید در یافتن حال می

اما باید زیبا -اگر کسی را یافتید لطفاً مرا از پیش باخبر کنید …. که شاید گاه گاه آهی براي آهنگهاي من بکشد

مجبورم که خودم را دوست  در غیر اینصورت، - باشد، زیرا محال است چیزي را دوست داشته باشم که زیبا نباشد

وي یکی دیگر از شاگردانش . مالفاتی جدیتر بود رابطۀ او با ترزه  .اما احتماال این از شوخیهاي بتهوون بوده است .بدارم

  براي او فرستاده شده است حالت و روحیۀ عاشقی را 1810مه  8اي که به تاریخ  نامه. اي بود و دختر پزشک برجسته

مه بتهوون تقاضایی فوري براي وگلر، که در آن زمان در  2در . رد پسند و قبول واقع شده استدهد که مو نشان می

کوبلنتس بود، فرستاده، و از او تقاضا کرده بود که گواهینامۀ غسل تعمید او را پیدا کند و آن را برایش بفرستد، چرا 

تشکري نکرد، و در ژوئیه شتفان فون برونینگ به بتهوون . وگلر پذیرفت» .اند پیرتر از آنم که هستم به من گفته«که 
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کنم که نقشۀ ازدواج او به هم خورده است، و به همین سبب دیگر آن عالقۀ پر شور را ندارد که  فکر می«: وگلر نوشت

در . متولد شده است 1772سالگی اصرار داشت که در وي تا چهل» .اید تشکر کند از شما براي زحمتی که کشیده

.ثبت شده بود 1770غسل تعمید، سال تولد او گواهینامۀ 

هاي عاشقانه در  پس از مرگش سه نامه در یک کشوي قفل شده به دست آمد که جزء لطیفترین و پرشورترین نامه

از آنجا که نام و نشان مخاطب و سال نگارش بر آنها نیست، به . این نامه ها هرگز فرستاده نشد. آید تاریخ به شمار می

حاکی از سفر سه روزة » ژوئیه، صبح6«نامۀ نخست، به تاریخ . درآمده که فقط ارزش ادبی دارد صورت رازي

  :بعضی از عبارات آن نامه چنین است. آمیز او از وین به محلی نامعلوم در مجارستان براي مالقات با زنی است هیجان

ند دوام یابد؟ از طریق این که همه چیز اتو آیا عشق، جز از طریق ایثار می …. فرشتۀ من، همه چیز من، خود خودم

توانی این وضع را تغییر دهی که تو به تمامی از آن من نباشی و من به تمامی از آن تو  مگر می. را تقاضا نکنیم

. کند عشق همه چیز را طلب می-به زیباییهاي طبیعت بنگر و خود را با آنچه که باید باشد تسلی ده! نباشم؟ آه، خدایا

کنم بزودي یکدیگر را  آه، لحظاتی وجود دارد که احساس می- از مطالبی است که باید به تو بگویم رقلبم پ …

با وفاي من، تنها گنج من، و همه چیز من باش، چنانکه  -شادباش- سخن رویهمرفته چیزي نیست …. خواهیم دید

  .من از آن توام

  وفادار تو لودویگ

قدر نزدیک  این! خدایا«: رسد ، و چنین به پایان می»ژوئیه6غروب، دوشنبه، «: تر است تاریخ نامۀ دوم که بسیار خالصه

  :و اما نامۀ سوم این است» آیا عشق ما واقعاً یک بناي آسمانی به استواري گنبد گردون نیست؟! و این قدر دور

اه با نشاط و گاه اي معشوق جاودانی من، اگرچه هنوز در بسترم، افکارم متوجه توست و گ ژوئیه 7خیر، در  صبح به

توانم زنده باشم، واال حیاتی  تنها با تو می. شنود یا نه غمگنانه در انتظار آن است که بداند آیا سرنوشت صداي ما را می

آري برآنم که آنقدر از تو دور شوم تا آنگاه بتوانم پروازکنان به میان بازوانت فرودآیم و بگویم که براستی  -نخواهد بود

خدایا، انسان چرا باید از کسی دور  …م را در وجود خود بگنجان و آن را به سرزمین معنی بفرستروح. ام آسوده

درنگ به صورت  عشق تو مرا بی –گذرد  به بدبختی می )وین (دارد؟ زندگی من در  شود که او را دوست می

آرام باش،  …. آرام نیازمندم ودر این سن و سال، من به زندگی ثابت . آورد ترین افراد درمی ترین و بدبخت خوشبخت

 - مرا دوست بدار - آرام باش - توانیم به هدفمان که با هم زیستن است برسیم تنها به اعتبار آرامش وجود خود می

آه، همچنان مرا دوست بدار هرگز دربارة  -خداحافظ - همه چیزمن -عمرمن-چه شوق پراشکی براي تو - دیروز -امروز

همیشه از آن من باش، همیشه از آن یکدیگر . همیشه از آن توام .ود داوري بد نکنمحبوب خ» ل«قلب بس با وفاي 

در میان زندگینامه نویسان بتهوون اختالف وجود دارد؛ گروهی کنتس . داند این زن که بود؟ هیچ کس نمی .باشیم

او کسی غیر از یک مسلماً . شمارند گالنبرگ و جمعی کنتس ترزه فون برونسویگ را محبوب بتهوون می-گویتچاردي

ظاهراً آن خانم شوهر داشت؛ و اگر چنین باشد، بتهوون در عشقبازي با او آن اصل عالی را که . تواند باشد کنتس نمی

اما نامه ها فرستاده نشد، زیانی به کسی نرسید، و بسا که موسیقی از . به خانوادة بیگو ابراز داشته بود از یاد برده است

  .آنها سود برده باشد

V - 1812-1809: بتهوون و گوته  

در ماه مه گلولۀ توپهاي فرانسوي بر شهر وین فروریخت، و دربار و . اتریش دوباره با فرانسه وارد جنگ شد 1809در 

شهر تسلیم شد، و فاتحان یک دهم در آمد ساالنه را بر مردم . اشراف رو به گریز نهادند، و بتهوون به سردابی پناه برد

اي دور و امن  بتهوون نیز پرداخت، ولی از فاصله. ستند، مالیات طبقۀ مرفه یک سوم درآمد ساالنه بودعادي مالیات ب

اگر من به عنوان ژنرال آنقدر از استراتژي اطالع «: مشت خود را در برابر یک گشتی فرانسوي تکان داد و فریاد زد
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گذشته از این، از  »!کردم که انجام دهید محول میداشتم که به عنوان آهنگساز از ترکیب الحان دارم، کاري به شما 

در آن سالها غالباً به خانه . اي بود که ضمن آن بتهوون از روحیۀ نسبتاً خوبی برخوردار بود دوره 1815تا  1809

یک رفت؛ برنتانو گاهی هم، با دادن وام، به لودو فرانتس برنتانو، که بازرگانی ثروتمند و حامی هنر و موسیقی بود، می

ماند؛ چندبار طی این گونه بیماریها،  آنتونیه همسر فرانتس گاه گاه به سبب بیماري در اطاق خود می. کرد کمک می

اي آنجا را ترك کرد، زیرا با زبان خود با او حرف زده  بتهوون آرام به اطاقش آمد و پیانو نواخت، و سپس، بدون کلمه

بتهوون چون به عقب . هایش نهاده شد و، ناگهان دستهایی بر روي شانهدر یکی از این موارد، ضمن نواختن پیان. بود

و حتی از  –که چشمانش از شوق پیانو نواختن او ) در آن وقت بیست و پنج ساله(نگریست، زن جوان زیبایی را دید 

یقی خودش سکه با مو» شناسی؟ آیا این سرزمین را می«خواندن شعر غنایی مشهور گوته درباره ایتالیا تحت عنوان 

برنانتو خواهر فرانتس و کلمنس برنتانو بودکه بزودي او را به ) بتینا(این زن الیزابت . درخشید می - خواند آن را می

آمیز و هنوز جذاب نوشت که  عنوان یک نویسندة مشهور آلمانی خواهیم دید، خود او نیز بعدها تعدادي کتاب موفقیت

یگانه منبع براي ماجراي دلپذیر عشق و شوریدگیی که در باال ذکر شد، و نیز . ترکیبی از زندگینامۀ توأم با قصه است

براي حادثۀ دیگري، که ضمن آن بتهوون در یک مجلس مهمانی در منزل فرانتس، با نظم و نزاکتی که معموال از او 

مه  28در . استهاي همین زن  گفت، نوشته سخن می -خورد هایش به چشم می گرچه گاهی در نامه- نمود  بعید می

اش با خانوادة وي  که با او نه تنها از طریق روابط دوستانه- اي دربارة بتهوون به گوته نامه الیزابت با شوق و ذوق 1810

بعضی از قسمتهاي این نامۀ مشهور . نوشت- در فرانکفورت، بلکه از طریق مالقاتی با او در وایمار نیز آشنائی داشت

:چنین است

مقصودم بتهوون است  …. ا دیدم که دربارة اوبا شما سخن خواهم گفت، دنیا را فراموش کردمهنگامی که مردي ر

وي بمراتب باالتر از فرهنگ نوع  …. خواهم با شما حرف بزنم، کسی که دنیا و شما را از یادم برد که راجع به او می

زمانی زندگی کند که رمزي که در روح  اتردید دارم، ولی بگذارید ت –آیا هرگز به پاي او خواهیم رسید؟ . بشر است

  …. آنگاه او مطمئاً کلید علم آسمانی خود را در دست ما خواهد گذاشت …. اوست کامال تکامل یابد

بینم مخالف مذهب من است، و  کنم باید آه بکشم، زیرا آنچه که می وقتی که چشمانم را باز می«: گفت خود او می

داند موسیقی الهامی بزرگتر از عقل و فلسفه است، شرابی است که انسان را به  یباید جهانی را خوار شمارم که نم

سازد و روح او را  هستم که شراب عالی خود را براي نوع بشر می باکوسیانگیزد، و من  فرایندهاي خالق تازه اي بر می

فهمند  کسانی که آن را می. با سرنوشت بدي مواجه نخواهد شد- اي موسیقی خود ندارمربیمی ب …. کند سرمست می

  . ...کنند آزاد شوند  باید بدان وسیله از همۀ مصائبی که دیگران دامنگیر آنها می

د آیا سخن مرا خواهی -مایلم با گوته در این باره حرف بزنم. اي است میان زندگی احساساتی و عقالنی موسیقی واسطه

به او بگویید که به سمفونیهاي من گوش بدهد؛ آنگاه خود خواهد  …با گوته راجع به من حرف بزنید؛  …فهمید؟

بتینا این » .گویم موسیقی تنها مدخل معنوي براي ورود به جهان واالي معرفت است گفت که حق با من است که می

با جواب سریعی مرا شاد کنید، تا بتهوون ببیند که «: ردهاي بتهوون را به گوته اطالع داد و اضافه ک شوریدگی و جذبه

  :چنین پاسخ داد 1810ژوئن  6گوته در » .دانید قدر او را می

اید تا طبیعتی بزرگ و زیبا را  زحمات زیادي کشیده. نامۀ شما فرزند دلبند محبوب، در وقتی خوش به دستم رسید

میل ندارم برخالف مطلبی که از بیان شتابزدة احساسات  …. که در راه کمال و کوشش خود است برایم مجسم کنید

دهم توافقی میان طبیعت خودم و آنچه که از این بیانات  کنم چیزي بنویسم؛ برعکس، فعال ترجیح می شما درك می

 ذهن معمولی بشر شاید تناقضاتی در آن بیابد؛ ولی در برابر آنچه از دهان. شود به وجود آید چند جانبه مستفاد می

درودهاي قلبی مرا به  …. آید که داراي چنان نبوغی است، فرد عادي باید در کمال احترام بایستد کسی بیرون می



٧٣۴۵

شاید بتوانید او را ترغیب به آمدن  …. بتهوون برسانید، و به او بگویید که حاضرم براي آشنایی با او فداکاریهایی بکنم

بسیار خوشحال خواهم شد که به حرفهاي او گوش . روم به آنجا میکه تقریباً هرسال من به کارلسباد کنید، جایی 

.بدهم و از او چیزي یاد بگیرم

مرکز آب (در تپلیتس  1812بتهوون نتوانست به کارلسباد برود، ولی این دو هنرمند عالی زمان خود در ماه ژوئیۀ 

اي  و نخستین احساس خود را در نامه گوته به محل اقامت بتهوون رفت. با یکدیگر مالقات کردند) معدنی در بومن

ام که بیشتر از او فعال و صمیمی و متوجه نفس  هرگز هنرمندي ندیده«: خطاب به همسر خود چنین بیان داشت

 23و21وي شبهاي » .تواند غریب باشد اي می توانم درك کنم که نظر او به جهان تا چه اندازه بخوبی می. خود باشد

این مطلب اکنون مشهور » .نواخت بسیار لذتبخش می«نید و به موسیقی او گوش فرا داد که ژوئیه را با بتهوون گذرا

. و دوکها به طرف آنها آمدند -اطریش –همۀ درباریان، امپراطریس  کردند، است که در یکی از گردشهایی که باهم می

گوته عقیدة دیگري داشت، و آن » .آنها بازویم را بگیرید، آنها باید براي ما جا باز کنند، نه ما براي«: بتهوون گفت

بتهوون دست به سینه . اي قرار گرفت بازوي بتهوون را رها کرد و با عصاي خود در گوشه. وضع باعث ناراحتی او شد

از میان دوکها گذشت و فقط کمی کاله خود را کج کرد، در صورتی که دوکها کنار رفتند و برایش جا باز کردند، و 

بتهوون در طرف دیگر در انتظار گوته، که راه براي آن افراد باز کرده و سر خود . او را پذیرا شدند همگی با خوشرویی

ام، چون براي شما احترامی قائلم که شایستۀ آنید،  من منتظر شما مانده«: را نیز فرودآورده بود، ایستاده آنگاه گفت

بعد . تینا، این شرحی بود که خود بتهوون داده بودبنا به گفتۀ ب ».ولی شما به آن جماعت خیلی احترام گذاشتید

شرحی را که گوته داده است در اختیار » .سپس بتهوون دوان دوان نزد ما آمد همه چیز را براي ما گفت«: گوید می

شک و تردید داشته باشیم ) که به طور مختلف و متناقض نقل شده است(بسا که باید دربارة این حکایت هم . نداریم

تی گوته آزردگی خاطر خود را از خللی که در گفتگوي آنها به خاطر تعارف عابران رخ داد، بیان داشت، بتهوون که وق

این دو حکایت اگر چه  »!خودتان را ناراحت نکنید عالیجناب، شاید هدف آن تعارفات، خود من بودم«: به وي گفت

اند  ربارة مالقاتهاي خود، به طور خالصه، شرح دادهآید ولی با عبارات موثقی که آن دو نابغه د مشکوك به نظر می

گوته به «: اوت بتهوون به ناشران آثار خود در الیپزیگ به نامهاي برایتکوپف و هارتل نوشت 9در . هماهنگی دارد

  :سپتامبر گوته به کارل تسلتر چنین نوشت 2در . »بیش از آنچه در خور شاعران است: محیط دربار زیاد عالقه دارد

متأسفانه شخصیتی است کامال سرکش که خیلی . استعداد او مرا به حیرت انداخت. بتهوون در تپلیتس آشنا شدم با

 کند نه داند، ولی با رفتاري که دارد دنیا را نه براي خودش لذتبخش می کند که جهان را تنفرانگیز می هم اشتباه نمی

  رود، و این امر شاید حس شنوایی او دارد از بین میاز طرف دیگر خیلی قابل بخشش است، زیرا . براي دیگران

طبیعتی کم حرف دارد، و به علت نقص شنوایی، دوچندان . به موسیقی او کمتر لطمه بزند تا به جنبۀ اجتماعی او

.ماند خاموش می

VI -1824- 1811: آخرین پیروزیها  

کل نهایی داد این اثر یک تریو براي بمول ش» سی«در  97به اوپوس  1811در . ساخت رفت آهنگ می هرجا که می

عنوان اثر مزبور از نام او گرفته شده است، و . پیانو، ویولن و ویولنسل بود که آن را به مهیندوك رودولف اهدا کرد

یکی از آثار درخشان و روشن و پاکیزة اوست که درهم و برهم نیست، و از لحاظ شکل ساختمان، کامال منقح و 

در این . بود 1814بار که در برابر پیانو ظاهر شد براي نواختن این اثر کالسیک و در آوریل  آخرین. پیراسته است

آمد؛ در  اي ناشنوا شده بود که از عهدة تنظیم دست و فشار مناسب پا بر پدال به قصد نواختن بر نمی هنگام به اندازه

و طبعاً، قسمتهاي نرم هم قابل شنیدن  کرد، نتیجه بعضی از قسمتهاي بلند آهنگ صداي سازهاي زهی را محو می

  .نبود
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کرد، بتهوون سمفونی هفتم  آوري می ، زمانی که ناپلئون نیم میلیون نفر را براي مردن در روسیه جمع1812در مه 

. شود، اکنون بهتر از سمفونی پنجم و ششم مورد توجه و استقبال است خود را ساخت، که اگر چه کمتر نواخته می

شویم براي عظمت از دست رفته و آرزوهاي بربادرفته، همچنین دلسوزي براي  اي مواجه می مرثیهدر اینجا با 

گونه که مارش عزاي آن ندانسته چون  همان. مانده؛ و کوششی است براي تفاهم و صلح عشقهاي پژمرده ولی در دل

دسامبر  8راي نخست آن در پیش درآمدي براي شکست ناپلئون در مسکو شد، به همان ترتیب اج» 1812اوورتور «

استقبال پرشور از این سمفونی تا مدتی باعث . همزان بود با اضمحالل قدرت ناپلئون در آلمان و اسپانیا 1813

توان آنها را با قصیدة شاهکار  آورد که می خشنودي آن مرد بدبین کهنسال شد که کماکان شاهکارهایی به وجود می

  .دربارة یک کوزة یونانی قیاس کرد» آهنگ سرودهاي کوچک بی«جان کیتس بنام 

اجرا شد، چندان مورد استقبال قرار  1814فوریۀ  27ساخته، و نخستین بار در  1812سمفونی هشتم که در اکتبر 

گو شود؛ سمفونی مزبور با حال ملتی که سرنوشت خود  نگرفت؛ استاد به استراحت پرداخته و تصمیم گرفته بود بذله

توانیم از سکرتسوي پرهیجان و  اما در اینجا می. دانست کامال سازگاري نداشت به تحوالت جنگ می را هر روز وابسته

  .داد بریم که آهنگهاي مقطع و مداوم آن ظاهراً اختراع جدید یعنی مترونوم را مورد سخریه قرار می  شادي لذت

تجلیل از جنگی که در آن ولینگتن  براي 1813دسامبر  8موفقترین تصنیف بتهوون جنگ پیروزي نام داشت که در 

اخبار این جنگ موجب شادي . به طور قطع قدرت فرانسویان را در اسپانیا در هم شکسته بود در وین عرضه شد

اکنون براي . آمد، اهانتها دیده بود پایتخت اتریش شد، چه وین از دست آن مرد کرسی که به نظر شکست ناپذیر می

اند که موسیقی آن اثر به  گفته. شد دانست واقعاً مشهور می که آن را از خود مینخستین بار بتهوون در شهري 

موضوع و موفقیت آن موجب محبوبیت بتهوون در میان بزرگانی شد که . دشواري شایستگی چنین توفیقی را داشت

به نفع  آهنگساز به طرزي بخشودنی از این فرصت براي تشکیل کنسرتی. در کنگرة وین شرکت جستند 1814در 

خود . درخشید سالن وسیع ردوتن را در اختیار او گذاشت دربار امپراطوري که از پیروزي می. خود استفاده کرد

شش هزار نفر در آنجا حضور یافتند؛ و بتهوون توانست پول قابل . بتهوون دعوتهایی براي مشاهیر کنگره ارسال داشت

.پنهان کند اش کسب و اي براي آیندة خود و برادرزاده مالحظه

برادرش کارل، پس از آنکه مبلغ مختصري براي لودویگ به ارث گذاشت و او را به اتفاق  1815نوامبر  11در 

بتهوون از طریق  1826تا  1815از سال . اش کارل منصوب کرد، در گذشت همسرش به عنوان قیم پسر هشت ساله

برادرش ترزیا براي نظارت در حرکات و تربیت و روحیۀ کارل  اي با بیوة ها و دادگاهها مشغول مبارزة خسته کننده نامه

اي آورده بود، ولی به زناکاري پرداخته بود، وحتی به این  جهیزیه و خانه) شوهر خود(ترزیا براي کارل ارشد . بود

سرپرستی اما بتهوون هرگز او را عفو نکرد و وي را براي . موضوع نزد شوهر خود اعتراف کرد و مورد عفو قرار گرفت

، 1826در . کنیم در اینجا آن ماجرا را با جزئیات خسته کننده و کثیف آن دنبال نمی. دانست کارل فاقد صالحیت می

آمیز خود  عاقبت، بتهوون سختگیري محبت. کارل که میان عمو و مادر خود گرفتار شده بود درصدد خود کشی برآمد

  .و زندگی نسبتاً معقولی در پیش گرفت را تعدیل کرد؛ کارل بهبود یافت؛ وارد ارتش شد؛

وي که مدتها در راه و رسم . ، بتهوون وارد مرحلۀ نهایی خالقیت و آفرینندگی خود شد1817با فرا رسیدن سال 

از ورود نهضت رومانتیک به . خصوصی خود انقالبی بود، در این زمان به جنگ آشکاري علیه قواعد کالسیک پرداخت

الشعاع آزادي بی بند  تري داد که قواعد کهن را تحت رد، و به سونات و سمفونی ترکیب سادهپهنۀ موسیقی استقبال ک

بخشی از روحیۀ سرکشی و عصیانی که در فرانسه از طریق روسو و انقالب ابراز . وبار بیان عاطفی و شخصی درآورد

و رنجهاي ورتر اثر گوتۀ جوان یا راهزنان اثر ) غوغا و تالش( درانگشده بود در آلمان از راه نهضت ادبی شتورم اوند 

هاي فیشته و شلینگ وارد شده بود، به  شیلر جوان و سپس در اشعار لودویگ تیک و نووالیس و نثر شلگل و فلسفه
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نظام دیرینۀ بر ساخته از قانون، . ثر افتادبتهوون رسید، و در پرورش احساسات شدید و غرور فردگرایانۀ او بسیار مؤ

خواهد، بتواند احساسات و  عرف، و انضباط، هم در هنر از بین رفت و هم در سیاست؛ و این موجب شد که، آنکه می

بتهوون عوام را انعام و اشراف . امیال خود را با درهم شکستن قواعد و ضوابط و فورمهاي کهن، آزادانه بیان و ابراز کند

وي حاضر . کرد دانست، و همگی را مسخره می نیرنگباز و مقررات و آدابشان را، از لحاظ ابداعات هنري، نامربوط میرا 

آوري ماند باخ،  نبود در قالبهایی زندانی بماند که مردگان ساخته بودند، حتی آنهایی که به وسیلۀ آهنگسازان مردة نام

ساخت، و  وحشتاو براي خود یک انقالب، و حتی یک دورة  .هندل، هایدن، موتسارت و گلوك ساخته شده بود

برد، به صورت  را که خود ساخته بود، حتی در زمانی که در انتظار مرگ به سر می» قصیده در ستایش شادي«

.اعالمیۀ استقالل خویش درآورد

ر پلی بود میان دوره هاي دوم و سوم حیات هنري او؛ حتی نام آنها خود سرکشی و گانۀ هامر کالوی سوناتهاي سه

بعضی از اتریشیهاي خشمگین، که از تسلط ایتالیا بر زبان موسیقی و درآمد آن خسته شده بودند، . عصیان بود

از این رو پیانو . کار رود پیشنهاد کرده بودند که به جاي کلمات ایتالیایی براي نتها و آالت موسیقی، کلمات آلمانی به

بدهد، ) پیانوي چکشی(اي ایتالیایی است باید جاي خود را به هامر کالویر  که کلمه) قوي=آهسته؛ فورته=پیانو(فورته 

 13بتهوون این فکر را فوراً پذیرفت، و در . خورد شود که به سیمها می زیرا آهنگها با چکشهاي کوچکی ایجاد می

به جاي پیانو فورته، هامرکالویر بسازید تا قضیه براي «: د شتاینر سازندة آالت موسیقی نوشتبه زیگمون 1817ژانویۀ 

است که در سالهاي ) 106اوپومس (جالبترین سونات در میان سوناتهاي هامر کالویر، سونات دوم ».همیشه پایان یابد

وون به چرنی گفت که آن را بدان بته. است» سونات بزرگ براي هامر کالویر«نوشته شده و نام آن  1819- 1818

این داوري به توسط پیانو نوازان نسلهاي بعد  - سبب نوشته است که به عنوان بزرگترین اثر او براي پیانو باقی بماند

آور بود؛ و با این همه ، غلبه  انگیز به پیري، به بیماري، و به یک تنهایی مالل ظاهراً این امر نوعی تسلیم غم. تأیید شد

  .رساند ا بر نومیدي میهنر ر

، این سمفونی را 1818وي در سال . به منظور از بین بردن همین نومیدي بود که بتهوون سمفونی نهم را ساخت

شروع، و همزمان با آن میساسولمنیس را که قرار بود در زمان انتصاب مهیندوك رودولف به عنوان سراسقف اعظم 

، یعنی سه سال بعد از آن انتصاب، 1823مس پیش از سمفونی نهم، در سال اما این . اولموتس نواخته شود، آغاز کرد

  .به پایان رسید

اندازي به عنوان تأمین روزگار پیري اندوخته بود، اینک، براي آنکه میراث نسبتاً قابلی  بتهوون که سابقاً مختصر پس

براي . انتشار این مس را پیش فروش کند هاي پیش اش، کارل، برجاي نهد، به این فکر افتاد که نسخه براي برادرزاده

پذیرش این پیشنهاد . هایی نزد فرمانروایان اروپا فرستاد و از هر یک پنجاه دو کاتن طال مطالبه کرد این منظور، نامه

بیش از ده پذیرش از فرمانروایان روسیه، فرانسه، ساکس، توسکانا، شاهزاده  1825شد، ولی تا  بتدریج واصل می

.و شاهزاده راجیویل و انجمن کایکیلیاي فرانکفورت نرسیدگالیتسین، 

. انگیز فرم نهاییش را توجیه کرده است تصور عمومی این است که میساسولمنیس، خود طوالنی بودن و وضع شگفت

ساخت وجود  دار می در آن، اثري از کفرهاي عارضی و جسارتهاي مذهبی که ایمان کاتولیکی و موروثی او را خدشه

آمیز مردي  شود، و در سراسر آن، ایمان یأس هر لحظه از این مراسم عبادي با موسیقی متناسبی تفسیر می. ندارد

 - خدا باالتر از همه است«: اش در آغاز کلمۀ شهادت نوشته است توان دید که بر روي نتهاي دستنوشته محتضر را می

توان آن را حاکی از فروتنی  نیرومند است که نمیاي  موسیقی این اثر به اندازه» .خدا هرگز مرا ترك نگفته است

عیسوي دانست؛ ولی تمرکز موجود در هر قسمت و عبارت، و عظمت پایدار سراسر اثر، میساسولمنیس را به صورت 

  .آورد که به کنه ذاتش پی نتوان برد هدیۀ شایسته و نهایی یک روح در هم شکسته به پیشگاه خدایی در می
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یعنی  - در اینجا کوشش او براي بیان فلسفۀ نهایی خود. را به پایان رساند) کورال(ی نهم سمفون 1824در فوریۀ 

همۀ قیود نظم کالسیک را در هم ریخت، و آن سلطان پرشور اجازه داد که غرور - پذیرش سرنوشت بشر از روي نشاط

در میان وفور . ن بکندقدرتش او را به وجد و سروري بکشاند که مظهر نظم کهنسال را فداي مظهر آزادي جوا

محرابهاي درهم شکسته، تمهایی که بایستی به عنوان ستونهاي معبد باقی بماند از برابر چشمان همگان، مگر اهل 

ها به طرزي غیر شایسته سخت و مکرر است؛ لحظات نادر مهر ورقت یا آرامش تحت آهنگی  راز، ناپدید شد؛ جمله

اما دانشمندي بزرگ .شود شم به سوي جهانی دیوانه و غیر حساس پرتاب میگیرد که گویی با خ  تند و قوي قرار می

شود که در  العادة فورم دیده می یک سادگی فوق«دهد که چنین نیست؛ در این آشفتگی سرشار از صالبت  پاسخ می

که آن صرفاً به یابیم  اما سرانجام در می. آور باشد اي قرار دارد که بسا در آغاز حیرت سایۀ جزئیات کار استادانه

  ».اي آرمانهاي ساده و طبیعی تا نیل به نتایج منطقی است، به همان سادگی و طبیعی بودن خود فورم کاربستن پاره

نشین ترك  شاید استاد عامداً کوشش کالسیک را به منظور اعطاي فورمی فنا ناپذیر به زیبایی فناپذیر یا مفهومی پرده

خویش اعتراف کرد، و در غناي تخیل سرکش و ذخایر فراوان هنر خود به اظهار او خود به تسلیم شدن . کرده باشد

اي از شیلر را در معبد موسیقی  طلبی جوانی خود را به دست آورده، و قصیده در پایان، بخشی ازمبارزه. نشاط پرداخت

  :یگري بودخود گذاشت که نه تنها در ستایش شادي، بلکه در ستایش جنگی شادمانه علیه استبداد و وحش

  با روحی مردانه به مقابلۀ پادشاهان بپردازیم،

  !ولو به بهاي ثروت و خونمان

تاج جز در خور شریفترین استعدادها نیست؛

  !نابود باد نسل دروغگویان

کشید که آنها را به مردم  بتهوون پس از شاهکارهاي نهایی خود که در این هنگام کامل شده بود انتظار فرصتی را می

چنان اتریش را قبضه کرده بود، و دوستداران موسیقی در وین چنان شیفتۀ  1823اما روسینی در . ندعرضه ک

کرد ثروت خود را صرف دو اثر مشکل مانند  آهنگهاي ایتالیایی شده بودند که هیچ مدیر اپرایی جرئت نمی

درست در هنگامی که بتهوون . شدیک مدیر اپرا در برلین حاضر به ارائۀ آنها . میساسولمنیس و سمفونی کورال کند

نزدیک بود موافقت کند، جمعی از عشاق موسیقی به رهبري خانوادة لیخنوفسکی که نگران شده بودند مبادا آهنگساز 

انگیزترین اثر خود به یک پایتخت رقیب برود، حاضر شدند که  برجستۀ وینی براي نخستین ارائۀ آخرین و شگفت

در  1824مه  7پس از مذاکرات مفصل از هر دو طرف، کنسرت در . تنرتور به عهده بگیرنداجراي آنها را در تئاتر کارن

، چهار بخش از میساسولمنیس، و سمفونی )تقدیس خانه(یک اوورتور : اي سنگین برپا شد برابر سالنی انبوه و با برنامه

خوانندگانی که صدایشان به پاي نتهاي . که سرگل برنامه بود –با صداي یک گروه از همسرایان بلندآواز آلمانی  - نهم

مس میساسولمنیس با تجلیل پذیرفته شد و سمفونی با تحسین پر شور بتهوون . رسید آنها را حذف کردند مقرر نمی

که پشت به شنوندگان بر سکوي رهبري ایستاده بود، کف زدنهاي آنان را نشنید، و براي اینکه ببیند، او را رو به سالن 

  .چرخاندند

VII  -1827-1824: پایان کمدي  

فلورین عایدي کنسرت به او داده  2200که از ) فلورین 420(وي با شیندلر و سایر دوستان خود دربارة سهم کوچکی 

الجرم آنها هم او را تنها گذاشتند، و غیر از . اند بودند به نزاع برخاست، و به آنها تهمت زد که او را فریب داده

ور از الهام را  جام اندوه آن استاد بهره) 1826(یافت و قصد خود کشی او  نزد او حضور می اش که گاه گاه برادرزاده

در همین سالهاي اخیر بود که پنج کوارتت آخر از شانزده کوارتت خود را . شتافت لبریز کرد، کسی به دیدارش نمی

  .نوشت
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ضر شده بود اگر یک یا دو یا سه کوارتت بود که حا 1823انگیزة این زحمات پیشنهاد پرنس نیکوالي گالیتسین در 

. بتهوون، از قرار پنجاه دو کاتن براي هر کوارتت، پذیرفت» .هر مبلغی که مطالبه شود بپردازد«به نام او ساخته شود، 

آخرین کوارتتهایی را تشکیل ) 135و  131اوپوسهاي (و دوتاي دیگر ) 132و130، 127اوپوسهاي (آن سه تا 

اي خصوصی نواخته  ، که در جلسه130اوپوس . اسرارآمیزشان باعث تضمین شهرتشان شده استدهند که غرابت  می

از حیطۀ قدرت آنان  ، شنوندگان را محظوظ ساخت، ولی نوازندگان دریافتند که اجراي بخش چهارم)1826(شد 

» فوگ بزرگ«ه عنوان موومانی که کنار گذاشته شد اینک ب. تر کرد بیرون است؛ و بتهوون صورت نهایی آن را ساده

است که یکی از متخصصان آثار بتهوون شجاعانه آن را به منزلۀ فلسفۀ نهایی  133شود، و آن همان اوپوس  عرضه می

خوبی و بدي، شادي و اندوه، تندرستی و بیماري، - زندگی و حقیقت از تضادهاي الینفک: کند آن آهنگساز تعبیر می

از میان این پنج . دهد به مثابه جوهر مسلم حیات، خود را با آنها تطبیق می تشکیل شده است؛ و عقل، -تولد و وفات

تکمیل شد،  1826اوت  7دیز بیشتر مورد تحسین است، و بتهوون آن را که در » دو«در  131کوارتت، اوپوس 

اخیراً که » .ندما رؤیاي مرموزر به بهترین وجهی پایدار می«اند  اینجاست که گفته. دانست بزرگترین کوارتت خود می

در . انگیز جانوري است که زخمی مهلک برداشته است غم نمود که شیون غریب و نالۀ  آن را شنیدیم، چنان می

آیا باید باشد؟ و : شعاري بدین مضمون وجود دارد) 135اوپوس (موومان نهایی از آخرین کوارتت این پنج کوارتت 

.باید باشد: دهد پاسخ می

دو تن از پزشکان . اي شدید در عذاب بود پزشکان را به بالین خود فراخواند تهوون که از سرفه، ب1826دسامبر  2در 

الریه تشخیص  اما پزشک سوم، به نام واوروخ، آمد، و نارا حتی او را ناشی از ذات. سابق او از آمدن خودداري کردند

اش کارل، به توصیۀ بتهوون،  او آمد، برادرزادهبرادرش یوهان براي مواظبت . بتهوون در بستر به استراحت پرداخت. داد

ژانویه، دکتر مالفاتی به دکتر واوروخ پیوست، و تجویزکرد که براي تسهیل در خواب  11در . از ارتش مرخصی گرفت

» .به تجویز پزشک لعنت فرستاد«بتهوون مزة الکل را در آن یافت و . بیمار، به او مشروبی قوي و سرد داده شود

یرقان عارض شد؛ پیشاب به جاي دفع در بدنش جمع شد؛ دوباره اوره را از بدنش خارج ساختند؛ و او خود  استسقاء و

رسید استفاده نکند،  فلورین می 10‘000بتهوون تصمیم داشت از سهام بانکی خود که به  .را به آب فشان تشبیه کرد

مارس  6رفت مواجه شد، در  که به سرعت باال میهایی  زیرا آن را براي کارل ذخیره کرده بود؛ ولی چون با هزینه

  :اي به سر جورج سمارت در لندن به این شرح نوشت نامه 1827

چه برسرم خواهد آمد؛ تا زمانی که قدرت از دست رفتۀ خود را بازیابم و دوباره بتوانم با قلم امرار معاش کنم، با چه 

ید تا انجمن فیالرمونیک تصمیم قبلی خود را مبنی بر دادن زندگی کنم؟ استدعا دارم همه مساعی خود را به کار بر

  .بیش از این قدرت ندارم که چیز دیگري بگویم. کنسرتی به سودمن به مورد اجرا بگذارد

مارس، پزشکان متفق شدند  16در  .انجمن صدلیره به عنوان پیش پرداخت عواید کنسرت مورد نظر براي او فرستاد

. از این رو به اتفاق برادرش یوهان نظر او را در مورد احضار کشیشی خواستار شدند. دکه بتهوون بزودي خواهد مر

کرد، اینک سپري شده بود؛ نامه  گاه با خدا زورآزمایی می آن روزگاري که گاه» .این آرزوي من است«: وي پاسخ داد

  .دهد، داشت فرمان می» دخدا با حکمت االهی خو«مارس او حکایت از آمادگیش، براي پذیرفتن آنچه  14مورخ 

بعدها برادرش اظهار . رسید که حالتی مطیع دارد به نظر می. مارس آخرین مراسم مذهبی را برایش اجرا کردند 23در 

اندکی پس از آن مراسم، بتهوون به » .براي این آخرین خدمت، از تو متشکرم«داشت که مرد محتضر به او گفته بود 

اش به آن مراسم مذهبی نبود، بلکه به خود زندگی بود؛ و این  و ظاهراً اشاره» کمدي تمام شد«: شیندلر گفت

.رفت اي بود که در تئاترهاي روم باستان براي اعالم پایان نمایشنامه به کار می جمله
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لحظاتی پیش از مرگ درخشش سریعی از برق اطاقش . ، پس از سه ماه درد و رنج درگذشت1827مارس  26وي در 

بتهوون بیدار شد و بازوي راست خود را بلند کرد و مشت خود را، . ت و بعد صداي شدید رعد برخاسترا روشن ساخ

هرگز نخواهیم دانست که معنی آخرین . اندکی بعد عذاب احتضار به پایان رسید. ظاهراً علیه توفان، تکان داد

  .حرکتش چه بود

کبدش . ن داد که زندگی و اخالق او را خراب کرده بوداي از اختالالت درونی را نشا آزمایشهاي پس از مرگ مجموعه

سردرد، «. شریانهاي گوشهایش در نتیجۀ ذرات چربی مسدود، و اعصاب شنوایی او فاسد شده بود. منقبض و بیمار بود

هاي  کرد و افسردگی شدیدي که کلید معماي بسیاري از نامه سوءهاضمه، قولنج، و یرقان که غالبا از آنها شکایت می

شاید عالقۀ او به راه رفتن و » .دهد، طبعاً همگی ناشی از تورم مزمن کبد و عوارض سوءهاضمه بود و را بدست میا

  .هواي آزاد این بیماریها را تعدیل و قسمت اعظم ساعات بی درد زندگی او را تأمین کرده بود

ولن نواز جزء کسانی بودند که نعش او هومل پیانونواز و کرویتسر وی. در تشییع جنازة او سی هزار نفر شرکت جستند

و تاریخ ) بتهوون(برسنگ قبر او جز نام . شوبرت، چرنی، و گریلپارتسر در میان مشعلداران بودند. را به دوش گرفتند

  .تولد و مرگش حک نشده است

  

  

  ونهم فصل بیست

  آلمان و ناپلئون

1786 -1811  

  

I  - 1800: امپراطوري مقدس روم  

آلمان از زمان لوتر به بعد هرگز در اروپا به «ون ترایچکه، میهن پرست و مورخ بزرگ پروسی، به عقیدة هاینریش ف

نایل نشده است، چه امروز بزرگترین قهرمانان و شاعران عصر به ملت ما  -1800-مقامی چنین درخشان مانند امروز 

شک مقام و عظمت گوته  باشد، ولی بیشاید فردریک فاتح مقامی فروتر از ناپلئون شکست خورده داشته » .تعلق دارد

درخشد؛ و فیلسوفان آلمانی از  جا می نظیر است و پرتو آنها همه و شیلر در نظم و نثر، از ادنبورگ گرفته تا رم، بی

تأثیر   کانت گرفته تا فیشته و شلینگ، و از هگل تا شوپنهاور، افکار اروپاییان را از لندن تا سن پطرزبورگ کامال تحت

  .این خود رنسانس دوم آلمان بود. ادقرار د

 -اگر مفهوم این لفظ عبارت از ملتی تحت یک دولت و قانون باشد –آلمان مانند ایتالیا در قرن شانزدهم ملتی واحد 

که هر یک قوانین و » کشور« 250به صورت اتحادیۀ سست بنیادي بود مرکب از  1800آلمان در. داد را تشکیل نمی

ص خود را داشت؛ بسیاري از آنها داراي ارتش و مسکوکات و مذهب و آداب و لباس ویژه خود صوسیستم مالیاتی مخ

با وجود این، زبانشان یکی . گفتند که براي نیمی از جهان آلمانی نامفهوم بود اي سخن می بودند؛ و بعضیها به لهجه

ندگان بالقوه از نویسندگان آلمانی تلقی کن شود که نیمی از قارة اروپا به عنوان استفاده بود، و همین امر باعث می

  .شوند

در اینجا باید متذکر شویم که استقالل نسبی ایاالت فردي، مانند ایتالیاي دورة رنسانس، موجب یک تنوع بارز، یک 

شد که در پایتخت متمرکز یک کشور بزرگ، بر  انگیز، یک آزادي اخالقی و تجربی و فکري می رقابت محرك هیجان
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آیا شهرهاي قدیمی آلمان، که امروزه به صورت جالب توجهی در نوع خود . رفت ها، از بین می توده اثر سنگینی

  منحصر به فرد هستند، چنانچه از لحاظ سیاسی و فرهنگی تابع برلین بودند، تحرك و خصوصیت خود را از دست

و اگر همۀ این قسمتهاي آلمان . ارنددادند؟ کمااینکه شهرهاي فرانسه همین وضع را نسبت به پاریس داشتند یا د نمی

ملتی واحد را تشکیل داده بود، آیا این سرزمین مرکزي اروپا، که از لحاظ مواد و افراد غنی است، به نحوي غیر قابل 

استقالل کشورهاي آلمانی فقط از یک لحاظ محدود بود، و آن اینکه  داد؟ ممارست اروپا را مورد تاخت و تاز قرار نمی

، پس از آنکه 800و این امپراطوریی بود که ، در سال  - را پذیرفته بودند» امپراطوري مقدس روم«ت در آنها عضوی

این  1800در سال . دانستند نهاد، آغاز شد پاپ تاج را بر سر شارلمانی که آلمانها او را کارل کبیر فرانکی خود می

بود که امپراطور » کشور برگزیننده«ترین آنها نه  تهبرجس. امپراطوري مشتمل بر ایاالت مختلف و گوناگون آلمان بود

بعد ازآن، . لونبورگ، کولن، ماینتس، هانوور، و تریر-اتریش، پروس، باواریا، ساکس، برونسویک: کردند را انتخاب می

قرار داشت که تحت استیالي اسقفهاي کاتولیک بود، و گویی براي یادآوري حکومت » سرزمین روحانی«وهفت  بیست

جایی که (سراسقف نشین سالزبورگ . فی در شهرهاي امپراطوري محتضر روم غربی در هزار سال پیش از آن بوداسق

، وورتسبورگ، بامبرگ، )لویک(، و اسقف نشینهاي مونستر، لیژ )گذراند موتسارت زندگی فرساینده خود را می

. ، کنستانس، ورمس، لوبک)راتیسبونا(اوسنابروك، پادربورن، آوگسبورگ، هیلدسهایم، فولدا، شپاپر، رگنسبورگ 

دارمشتات، هولستاین، - کاسل، هسن-هسن: کردند، از جمله شاهزادگان غیر مذهبی برسی و هفت کشور حکومت می

، )با مستبد روشنفکر آن، دوك ارنست دوم(گوتا - ، ساکس)باگوته(وایمار - )زاکسن(، ساکس)باشتوتگارت(وورتمبرگ 

پنجاه شهر نیز عنوان شهرهاي آزاد  …)بادن، کارلسروهه - با بادن(نبوتل، بادن و لف - )برونسویک(براونشوایگ 

از این شهرها و  …ماین، برمن، ورمس، شپایر، نورنبرگ، اولم –ام - هامبورگ، کولن، فرانکفورت: امپراطوري داشتند

یا دیت امپراطوري در گ ، و سایر نمایندگان رایشستا»شهسواران امپراطوري«سایر قسمتهاي آلمان، برگزینندگان، 

برگزینندگان فرانسیس دوم که اشراف را از سراسر آلمان به  1792در . آمدند رگنسبورگ، به امر امپراطور، گرد می

ین فرد از سلسله امپراطوران بعدها معلوم شد که او آخر. ماین کشاند تاج امپراطوري را بر سراو نهادند - ام- فرانکفورت

تقریباً  1800این سازمان که روزگاري نهادي مؤثر و به طورکلی نکوکار بود در سال  امپراطوري مقدس روم، .است

آنچه در این عصر وجود داشت اثري بود باقیمانده از فئودالیسم؛ هر . همۀ کفایت و سودمندي خود را از دست داه بود

کزي نیز، رفته رفته، بر اثر شد که خود تابع یک قدرت مرکزي بود؛ آن قدرت مر قسمت تحت تسلط خاوندي اداره می

رشد کشورهاي عضو از لحاظ جمعیت و ثروت و مخالفت با تعلیم شرعیات و مطالب دینی و قدرت نظامی تضعیف 

به  1763-1756ساله، و جنگ هفتسالۀ  بر اثر اصالح دینی، جنگ سی» مقدس«وحدت مذهبی امپراطوري . شده بود

کاتولیک؛ و آلمان غربی قسمتی از دیانت خود را  تستان بود، و جنوب آنشمال آلمان پرو 1800پایان رسیده بود؛ در 

روح ناسیونالیسم، در سطح وسیع و . براثر عصر روشنگري فرانسویان و تنویر افکار روزگار لسینگ از دست داده بود

اید جامعه را ب - سیاسی و یا اجتماعی –نهاد، زیرا بعضی اعتقادات  کوچک، به تناسب کاهش مذهب رو به فزونی می

.علیه خودخواهی مرکز گریز افراد آن حفظ کند

یکی در شمال پروتستان به رهبري پروس، و دیگري در جنوب کاتولیک به رهبري  –سویگري آلمان در دو قطب 

درینا علیه ناپلئون متحد شوند نتایج  1806در اوسترلیتز یا در  1805بایست در  درشکست دوکانونی که می -اتریش

امپراطوري کرده بود، ) مجلس(مدتها پیش از این ضربات، خود اتریش شروع به نادیده گرفتن دیت . به بارآوردی شوم

تنها چهارده امیر از صد امیر شایستۀ انتخاب، و تنها هشت  1788در . و سایر کشورها نیز از اتریش پیروي کرده بودند

ر دیت امپراطوري را قبول داشتند؛ اخذ تصمیم محال شهر از میان صد شهر عمدة شایستۀ انتخاب، دستور حضور د

اتریش را مجبور کرد که تسلط فرانسه را بر ) 1801(و لونویل ) 1797(هاي کامپوفورمیو  ناپلئون در عهدنامه. بود
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 - ساحل چپ یا غرب رودخانه راین به رسمیت بشناسد؛ بدین ترتیب، یک قسمت پررونق امپراطوري مقدس روم

تحت استیالي فرانسه  - ایر، مانهایم، ورمس، ماینتس، بینگن، تریر، کوبلنتس، آخن، بن، و کولنشامل شهرهاي شپ

گونه که ولتر گفته بود، عموماً موافق بودند که امپراطوري مقدس روم دیگر نه  به طور کلی، همان 1801در . درآمد

شناخت؛ و  قدرت پاپ را به رسمیت نمیمقدس است، نه رومی، و نه اصوال امپراطوري؛ هیچ دولت مهمی قدرت آن یا 

ناپلئون این . نوعی نظم و همکاري نوین باید در میان آن هرج و مرج به وجود آورد، و پذیرفته یا تحمیل شود

  .مبارزطلبی را پذیرفت

II -1806: کنفدراسیون راین  

  گاهی به وسیلۀ معماري مجسمانگیز و خاطرات تاریخی که  این رودخانۀ بزرگ به منزلۀ تاالري بود از مناظر شگفت

کرد؛ و هرشهر را  رفت؛ زمینی مساعد را آبیاري می در عین حال، براي اقتصاد، نعمت و برکتی هم به شمار می. شد می

در اینجا . داد کرد پیوند می با چندین شهر دیگر که از لحاظ فرهنگ با آن رقابت و کاالهاي خود را با آن معاوضه می

. موجب سکونت افراد در کنار ساحل شده بود، فئودالیسم رونق و نفوذ خود را از دست داده بودچون تجارت و صنعت 

سستی و تنبلی فرمانروایان که ناشی از روح لذت : اما ضمن این پیشرفت سریع، چهار مسئلۀ فسادانگیز وجود داشت

د، و عدم تمرکز قدرت نظامی که ش طلبی آنان بود، فساد دستگاه اداري، تمرکز ثروت که موجب گسیختگی امور می

  .کشانید فاتحان را به سوي خود می

اینان به اشراف آلمان وعده دادند . راه تشکیالت جدید کشورهاي ناحیۀ راینالند بر اثر مواعید فرانسه و اتریش باز شد

ی، اراضی و امالك رسمیت بشناسد و بر اثر این شناسای که چنانچه اتریش تسلط فرانسه را بر ساحل چپ رود راین به

غوغاي کسانی که اراضی خود را از . آنان از دستشان خارج شود، به آنها اراضی و امالك جدیدي واگذار خواهد شد

خواستند اعتبار سابق خود را بازیابند منجر به تشکیل کنگره راشتات از طرف فرانسه و اتریش  دست داده بودند و می

شود، و، به » ملک عام«از امراي پرخاشگر پیشنهاد کردند که اراضی کلیسا در آنجا بعضی ). 1797دسامبر  16(شد

کنگره که قادر به توافق بر سر . عبارت ساده تر، از اسقفهاي حاکم گرفته و به افراد غیر مذهبی جنجالی منتقل شود

درآمد تا اینکه موضوع به حال تعلیق . این موضوع نبود، قضیه را به دیت آتی امپراطوري مقدس روم احاله کرد

ناپلئون از مصر بازگشت؛ قدرت را در فرانسه به دست گرفت؛ اتریش را در مارنگو شکست داد؛ و با اتریش و پروس و 

دستوري با عنوانی پرآب و  1803فوریۀ  25اي بست که بر طبق آن، نمایندگان دیت امپراطوري در  روسیه عهدنامه

تقریباً امالك همۀ اسقفهاي حاکم از . کومت آلمان غربی را تغییر دادندتاب صادر کردند و بدون تشریفات نقشه و ح

کرد و مایل  آنها گرفته شد؛ پروس تضعیف قدرت اسقفها را با خونسردي پذیرفت؛ اتریش از این امر اظهار تأسف می

.آمد به مقاومت بود، ولی کاري از دستش برنمی

نه قادر است که از لحاظ نظامی از آنها حمایت کند؛ و خودشان نیز فرمانروایان جدید دریافتند که اتریش نه مایل و 

کشورهاي تازه یکی پس از دیگري به . انتظار حمایت از طرف پروس پروتستان را نداشتند) که بیشتر کاتولیک بودند(

دسامبر  30یخ، در در مون. آوردند ناپلئون، که در این زمان از لحاظ نظامی برتر از همه و رسماً کاتولیک بود، روي می

، کارل تئودور فون دالبرگ اسقف اعظم و برگزینندة ماینتس با ناپلئون که بتازگی در اوسترلیتز به پیروزي 1805

سال طول کشید که آن  یک. رسیده بود مالقات و به او پیشنهاد کرد که رهبري امیرنشینهاي جدید را به عهده بگیرد

دانست که اگر ملت فرانسه یک سوم آلمان را تحت  وي می. ین مورد گرفتامپراطور پرمشغله تصمیم خود را در ا

حمایت خود در آورد، بقیۀ آن سرزمین با او به دشمنی برخواهد خاست و دوباره مخالفت انگلیس و روسیه را نیز با او 

بسیاري از ایاالت دارمشتات، ناساو، برگ، و -باواریا، وورتمبرگ، بادن، هسن 1806ژوئیۀ  12در . برخواهد انگیخت

. الحمایگی آن را به عهده بگیرد دیگر کنفدراسیون راین با هم متحد شدند؛ و در اول اوت ناپلئون قبول کرد که تحت
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کردند، حاضر شدند که سیاست خارجی  ضمن آنکه ایاالت تشکیل دهنده استقالل خود را در امور داخلی حفظ می

سپس به فرانسیس دوم و دیت . ی قابل توجهی در اختیارش قرار دهندخود را تحت نظر او بگذراند، و قواي نظام

اوت فرانسیس رسماً امپراطوري مقدس روم را منحل اعالم  6در . امپراطوري خبر دادند که دیگر عضو رایش نیستند

اپسبورگ شکوه دولت ه. کرد؛ از لقب امپراطوري مقدس روم چشم پوشید؛ و تنها به عنوان امپراطور اتریش باقی ماند

  .رو به زوال نهاد؛ و شارلمانی جدیدي که مرکز فرمانروایی او در فرانسه بود حاکمیت آلمان غربی را به دست گرفت

با القاي (قانون نامۀ ناپلئون . کنفدراسیون فوایدي حیاتی داشت و در مقابل بازتابهاي خطرناك و شومی با خود آورد

رواج یافت؛ آزادي مراسم مذهبی معمول شد؛ برابري در برابر قانون ) هاي کلیسایی الطوایفی و عشریه حقوق ملوك

رسمیت یافت؛ روش اداري فرانسه در والیات با حالت تمرکز و کفایت آن، و یک دستگاه قضایی که بیش از سابق از 

زمانی عیب عمده این دستگاه آن بود که به قدرت خارجی وابستگی داشت، و تا. گیري مصون بود در کارآمد رشوه

 1809هنگامی که ناپلئون در . توانست دوام یابد که این حمایت خارجی بر هزینه داخلی آن فزونی داشته باشد می

الحمایگی سوء استفاده شد؛ پس از آنکه وي هزاران تن از  جوانان آلمانی را براي مبارزه با اتریش بسیج کرد، از تحت

وارد ارتش کرد و براي این جنگ کمک مالی سنگینی را خواستار شد،  1812افراد آلمانی را براي مبارزه با روسیه در 

اي درآمد که زیان کلی آن بیش از منافع جزئی آن بود؛ باالخره هنگامی که  تحت الحمایگی به صورت بار عمده

زبور فقط به خدمت ارتش درآوردند، اتحادیه م 1813آلمانیهاي کنفدراسیون را براي مبارزه با آلمانیهاي پروسی در 

.بنیاد را بر سر آن کرسی وامانده فرود آرد منتظر شکست سخت فرانسویان بود تا آن ساختمان سست

. رفت که ترتیبی براي امنیت مضاعف مرز جدید فرانسه داده بود این خود نوعی پیروزي براي ناپلئون به شمار می

ز شرقی که دامنۀ آن حتی تا رودخانۀ الب اراضی غربی راین جزء خاك فرانسه شده بود، و سرزمینهاي حاصلخی

و اگرچه کنفدراسیون پس از شکست ناپلئون در . امتداد داشت، در این هنگام متفق فرانسه و وابسته به این کشور بود

طور که اتحاد ایتالیا به وسیله ناپلئون  اي براي بیسمارك به جاي نهاد، همان تجزیه شد، و خاطره 1813الیپزیگ در 

  .اي براي ماتسینی، گاریبالدي، و کاوور برجاي گذاشت انگیزه

III  - ایاالت آلمانی ناپلئون  

در شمال کولن دو منطقه بود که اگر چه به عضویت اتحادیۀ راین در آمد، بر اثر جریانات جنگ کامال به ناپلئون تعلق 

واهرش ژوآشم مورا افتاد، و مهیندوکنشین برگ به دست شوهر خ: شد گرفت، و به توسط او یا خویشانش اداره می

، ناپلئون آن دوکنشین را )1808(هنگامی که مورا به سلطنت ناپل رسید . سلطنت وستفالن نصیب برادرش ژروم شد

سال به سال روشهاي فرانسوي را در مورد اداره، اصول اداري، مالیاتگیري، و قانون . به وسیله مأموران خود اداره کرد

لیسم، که هنوز اثري از آن باقی بود، خاتمه داده شد؛ صنعت و تجارت رونق یافت، به به فئودا. ساخت معمول می

  .اي در استخراج و معادن و فلزکاري درآمد حدي که آن منطقه به صورت مرکز پیشرفته

قرار ) هنري هشتم زادگاه چهارمین همسر(در منتهی الیه غربی آن دوکنشین کلو . وستفالن متنوعتر و وسیعتر بود

از آنجا از طریق مونستر، هیلدسهایم، برونسویک، و ولفنبوتل تاماگدبورگ به طرف شرق امتداد داشت، و از . شتدا

.هاي زاله و البه هاي رور، امس، و لیپه به طرف رودخانه ، و از آن سوي رودخانه)پایتخت(طریق پادربورن به کاسل 

یست و سه سال بیش نداشت و بیشتر به عیش و نوش به سلطنت رسید در آن زمان ب 1807ژروم بوناپارت که در 

هایی متضمن  ناپلئون چون امیدوار بود که مسئولیتها موجب پختگی و آرامش او شود، نامه. مند بود تا به قدرت عالقه

وم بینانه و در عین حال انسانی بود، ولی درمقابل، مبالغی را مطالبه کرد، و ژر نصایحی عالی براي او فرستاد که واقع

نتوانست تقاضاي برادر خود را در مورد تهیۀ پول برآورد و نیز خاطر خود را براي برپاساختن در باري باشکوه و 

با وجود این، براي ایجاد اصالحاتی که ناپلئون معموال در دوره آفرینندگی پیروزیهاي خود آن را . پرجالل ارضا کند



٧٣۵۴

افراد در تعیین آینده «ایح حکیمانۀ ناپلئون یکی آن بود که از نص. ساخت به طرزي مؤثر همکاري کرد برقرار می

نظر، یک مجموعه قوانین، یک  در اجراي همین» .کند عاجزند؛ تنها سازمانهاست که سرنوشت ملتها را معین می

دستگاه اداري مؤثر و نسبتاً شرافتمند، آزادي مذهبی، یک سازمان با کفایت قضایی، روش هیئت منصفه، برابري در 

قابل قانون، سیستم مالیاتگیري واحد، و یک روش ادواري ممیزي همۀ عملیات دولتی را در وستفالن معمول م

بایستی از  قرار شد یک مجلس ملی به وسیلۀ انتخابات محدود تشکیل شود؛ و پانزده تن از صد نماینده می. ساخت

دانشمندان و سایر اشخاصی که به امتیازاتی نایل  میان بازرگانان و صاحبان صنایع انتخاب شوند، و پانزده تن از میان

توانست لوایحی را که به توسط شوراي دولتی  به این مجلس قدرت انشاي قانون داده نشده بود، ولی می. آمده باشند

  .شد گشت مورد انتقاد قرار دهد؛ و توصیۀ آن غالباً پذیرفته می به آن تقدیم می

طلبی  ودالیسم خاتمه داده شد؛ آزادي عمل راه را براي هرگونه فعالیت و جاهبه فئ. اصالحات اقتصادي، اساسی بود

گشود؛ راهها و طرق آبی نگاهداري وتعمیر شد؛ باجهاي داخلی از میان رفت؛ اوزان و مقیاسات در سراسر آن کشور به 

خود شد، و ، هربخشی مسئول حفظ و تیمار فقراي 1809مارس  24بر طبق فرمان مورخ . صورتی یکسان درآمد

  .در این موقع مالیات دهندگان شکایت آغاز کردند. بایستی براي آنها شغل یا غذا تهیه کند می

رفت، و حتی پیش از آنکه کتابخانۀ صومعۀ  تر از سایر ایاالت آلمان به شمار می وستفالن از لحاظ فرهنگی پیشرفته

الیبنیتز . قرار دهد، به پرورش فرهنگ پرداخته بودفولدا نسخ خطی کالسیک عصر رنسانس را در اختیار دانشپژوهان 

کرد و گریم  در این زمان، شاه ژروم هم از وجود یاکوب گریم استفاده می. در هیلدسهایم بود و لسینگ در ولفنبوتل

 ، بنا به دعوت ناپلئون،1807در . همان کسی است که بزودي او را به عنوان بنیانگذار زبانشناسی توتونی خواهیم دید

یوهانس فون مولر مورخ برجستۀ عصر، شغل خود را به عنوان مورخ دربار سلطنتی در برلین رها کرد و به عنوان وزیر 

وستفالن در آن روزگار پنج دانشگاه داشت . وستفالن آمد و مدیر کل تعلیمات عمومی به) 1809-1808(امور خارجه 

. دوتاي آنها در سراسر اروپا شهرت داشتند. هاله، و ماربورگ گوتینگن،: که در زمان ژروم به سه دانشگاه تبدیل یافت

به طوري که قبال دیدیم، کولریج از نذرستووي یکسره به گوتینگن رفت و سال بعد، در حالی که از افکار آلمانی گیج 

.شده بود، به انگلیس بازگشت

. مالیات و نظام وظیفۀ اجباري: کرد یبار بر شانه مردم سنگینی م در مقابل این مزایا و محاسن، دو وزنۀ مصیبت

ناپلئون از هر یک از سرزمینهاي وابسته مبلغ قابل توجهی براي دولت و دربار مسرف و مخارج ارتش خود مطالبه 

اگر اتریش یا یک دولت مرتجع دیگر او را شکست دهد یا از کار بر کنار کند، نعمتها و : دلیل او ساده بود. کرد می

به همین علت، کشورهایی که تحت حمایت او قرار دارند . آورده است از مردم سلب خواهد شد محاسنی که با خود

بایستی با فرانسه وظیفۀ تهیۀ مردان نیرومندي را براي انجام خدمت نظام بر عهده بگیرند و ، در صورت لزوم،  می

دند؛ این نکته جالب توجه است که در اتباع ژروم بار مالیات را مردانه تحمل کر 1813تا سال . جانشان را فدا کنند

توانست افسر و حتی مارشال  رفت؛ پیشرفت بر اثر شایستگی بود؛ و هر سربازي می ارتش ناپلئون شالق به کار نمی

نفر را براي خدمت به او در روسیه  16000جوان را براي خدمت در اسپانیا و  8000وستفالن  1813شود؛ تا سال 

  .نفر 2000نفر بازگشتند و از روسیه  800پانیا فقط اعزام داشته بود، از اس

امیر برگزینندة آن عنوان جورج اول  1714در سال . در شمال شرقی وستفالن، حوزة برگزینندگی هانوور قرار داشت

اینک، امیر برگزیننده جورج سوم بود که عدم . پادشاه انگلیس را به دست آورده، و هانوور وابسته به انگلستان شد

از این رو، مالکان هانوور را آزاد گذاشت تا آن ایالت . کرد پرستی خود قلمداد می ج خود را از انگلیس نشان میهنخرو

 …همۀ مقامات و مناصب ارجمند در انحصار اشرافی درآمد. به سود طبقۀ اشرافی و انحصارطلب آلمان اداره کنند«را 

شهرنشین و کشاورز بیش از همگی مالیات «و » نها نیفتد،آ یک از بارهاي مالیاتی بر دوش که مواظب بودند هیچ
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روش دولت . اي تقریبا خانوادگی میان ارباب و رعیت تعدیل شد فئودالیسم باقی ماند، ولی بر اثر رابطه» .بپردازند

و  ، پس از شروع مجدد جنگ با انگلیس، ناپلئون به نیروها1803در سال . محلی بیش از حد انتظار شرافتمندانه بود

مدیران خود دستور دادکه امور هانوور را زیر نظر بگیرند؛ مواظب پیاده شدن احتمالی قواي انگلیس باشند؛ و مانع از 

ناپلئون که گرفتار مسائل  1807در . فرانسویان با مقاومت زیادي مواجه نشدند. ورود هرگونه کاالي بریتانیایی شوند

اهالی هانوور براي . خت و امور مالیاتی آن را به دست شاه ژروم، رها کردبزرگتري بود هانوور را به وستفالن ملحق سا

  .بازگشت انگلیسیها دست به دعا برداشتند

خود آن . رفت برخالف هانوور، مراکز پیشرفت و غرور به شمار می) هامبورگ، برمن، لوبک(شهرهاي اتحادیۀ هانسایی 

اط آنتورپن و آمستردام در تحت تسلط فرانسه باعث انتقال قسمت اتحادیه از مدتها پیش از میان رفته بود، ولی انحط

و  - رسید که این شهر که در مصب رودخانۀ الب واقع است چنین به نظر می. اعظم تجارت آنها به هامبورگ شده بود

ریع براي تجارت دریایی و ارسال مجدد و س-بالید به داشتن صدو پانزده هزار نفر جمعیت به خود می 1800در سال 

شد، ولی نحوه عمل  شهر به وسیله بازرگانان و متخصصان مالی عمده اداره می. کاالهاي وارداتی ساخته شده است

ناپلئون بسیار میل داشت که این شهرهاي تجارتی را . ساخت چنان ماهرانه و معتدل بود که انحصار را قابل تحمل می

شهرهایی وارد کند که ورود کاالهاي بریتانیایی به آنها ممنوع تحت استیالي خود در آورد، و نام آنها را در فهرست 

از این رو بورین و جمعی دیگر را براي جلوگیري از ورود . است؛ و نیز از آنها براي ادارة جنگهاي خود وام دریافت دارد

نجام ناپلئون سرا. این منشی سابق حریص با غمض عین ثروتی به هم زد. کاالهاي انگلیس، به هامبورگ اعزام داشت

، و چنان مردم را به ستوه آورد که انجمنهاي سري براي ترور او تشکیل دادند، )1810. (آن شهر بزرگ را تصرف کرد

  .و هر روز براي سقوط او توطئه چیدند

IV -ساکس  

در شرق وستفالن و جنوب پروس یک دولت آلمانی وجود داشت که مردمش آن را زاکسن و فرانسویان آن را ساکس 

مختلف در بریتانیا به جاي نهاده، و اخیراً  سکسهاياین دولت روزگاري از بومن تا بالتیک نام خود را در . نامیدند می

که در  اي است بر اثر جنگ هفتساله ویران شده بود، ولی اکنون به این قانع بود که حوزة برگزینندگی پیشرفته

  .امتداد دارد) پاریس آلمان(دوطرف رود الب، از ویتنبرگ لوتر گرفته تا درسدن 

و به عنوان ) 1806- 1768(آن سرزمین در زمان فرمانروایی طوالنی فردریک آوگوستوس سوم به عنوان برگزیننده 

. رقی را در پیش گرفتآبادي و ت  بر اثر برکات رود الب دوباره راه) 1827-1806(شاه فردریک آوگوستوس اول 

هاي مایسن رونق  درسدن به سبب سبک معماري روکوکو، معابر وسیع و پلهاي زیبا، پردة سیستین مادونا، و سفالینه

آن فرمانرواي جوان اگرچه هرگز سیاستمداري برجسته نبود، قلمرو خود را عاقالنه اداره . و تعالی خود را باز یافت

رف رسانید؛ قروض ملی را پرداخت؛ و در فرایبرگ مدرسه مشهوري براي استخراج کرد؛ عواید خویش را بدقت به مص

درسدن، تأسیس نمایشگاه ساالنۀ کتاب را از  الیپزیگ، رقیب. معادن، موسوم به آکادمی معدن، به وجود آورد

ق آلمان در صف کردند؛ ادبیات پررون ترین انتشارات خود را عرضه می در اینجا ناشران سراسر اروپا تازه. سرگرفت

.مقدم این رژه فرهنگی قرار داشت

به منظور تأدیب انقالبیون فرانسه به پروس و اتریش پیوست و در شکست والمی در » عادل«فردریک آوگوستوس 

به طیب خاطر با  1795اگرچه از اعدام لویی شانزدهم که از خویشان او بود سخت ناراحت شد، در . سهیم شد 1792

هنگامی که ناپلئون به قدرت رسید، فردریک همچنان روابط دوستانۀ خود را با او حفظ کرد؛ و  .فرانسه صلح کرد

با وجود این، زمانی که . گذاشت ناپلئون به وي به عنوان مستبد روشنفکري که مورد محبت ملتش بود احترام می

پلئون به او اخطار کرد که نگذارد نا: به ینا نزدیک شد، فردریک بر سر دوراهی گرفتار آمد 1806قواي ناپلئون در 
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امیر برگزیننده تسلیم شد، و اجازه داد تا . قواي پروس از ساکس بگذرد؛ پروس اصرار ورزید، و حمله را آغاز کرد

: ناپلئون پس از پیروزي، با فردریک آوگوستوس نسبتاً به مدارا رفتار کرد. نیروي کوچک او به پروسیها بپیوندند

فرانک از او گرفت؛ به او دستور داد که عنوان خود را به شاه ساکس تغییر دهد؛  25‘000‘000غرامتی به مبلغ 

مهیندوکنشین ورشو را به او واگذاشت؛ و پروس را مجبور کرد که ساکس را به کوتبوس، در ساحل غربی رود شپره، 

که همگی هم -کس در جنوببدین ترتیب پروس میان لهستان در شمال و شرق، وستفالن در غرب، و سا. واگذار کند

هنوز وقت آن نرسیده بود که پروس هم، مانند بقیۀ آلمان، بردگی . محصور شد- نسبت به ناپلئون متعهد بودند

  .ناپلئون را بپذیرد

V -1787- 1786میراث فردریک : پروس  

ندگی ناحیۀ برگزین: در زمان مرگ فردریک دوم ملقب به کبیر، کشور سلطنتی پروس شامل این نواحی بود

و پروس غربی، که - باکونیگسبرگ، فریدالند، و ممل -براندنبورگ؛ دوکنشینهاي سیلزي و پومرن؛ ایاالت پروس شرقی

از لهستان گرفته شده بود؛ و سرزمینهاي داخلی مختلفی در غرب آلمان، شامل فریسالند شرقی، مونستر،  1772در 

تورن و دانتزیگ را در دومین تقسیم : فات خود افزودپروس، پس از مرگ فردریک، این مناطق را به متصر. واسن

؛ آنسباخ، بایرویت و مانسفلد )1795(؛ ورشو و قسمت مرکزي لهستان را در سومین تقسیم لهستان )1792(لهستان 

پروس ظاهراً مصمم بود که سراسر آلمان شمالی را جذب کند؛ ولی . 1797؛ و نوشاتل را در سویس در 1791را در 

مردي که این توسعۀ پروس را امکانپذیر ساخته بود پدر فردریک کبیر  .ع ناپلئون آن را از این کار بازداشتدر این موق

 فردریک ویلهلم اول، گذشته از آنکه فرزند و اتباع خود را به نحوي تربیت کرد که رنج کشیدن را با سکوت. بود

ت، و ملتی را نیز به او سپرد که براثر تعلیم و تحمل کنند، بهترین ارتش کشورهاي عیسوي را در اختیار او گذاش

تربیت همگانی، سیستم مالیاتگیري عمومی، و نظام وظیفۀ همگانی به صورتی کامال متشکل درآمده بود؛ پروس 

سراسر اروپا، سراسر آلمان، سراسر پروس، از دیدن این پادشاه آدمخوار . اي شده بود درخور پادشاهی جنگجو لقمه

اندازان بلند قدي که طول اندامشان بیش از  د، با آن افسران آلمانی پوالدین و سختگیر و آن نارنجکلرزی برخود می

بلند قد مشو، وگرنه مأموران نظام وظیفه تو «: معروف است که مادري به فرزند خود هشدار داده گفت. متر بود1,80

اي از نبوغ خود را که به  تش و دولت بهرهبه آن ار) 1786تا  1740سلطنت از (فردریک کبیر  ».را خواهند گرفت

وي پروس را از صورت . وسیلۀ ولتر تشدید شده بود، و نوعی بردباري را که در وجود او ریشه دوانده بود ارزانی داشت

کشوري کوچک و رقیب ساکس و باواریا در جهان ژرمنی به قدرتی برابر با قدرت اتریش رسانید؛ و به منزلۀ 

کوشیدند تا به مرزهاي دیرین خود در کنار رود الب برسند  برابر فشار مداوم اسالوهایی که میمحکمترین سدي در 

فردریک کبیر از لحاظ داخلی، یک دستگاه قضایی به وجود آورد که به سبب درستی شهرت داشت؛ گروهی . درآمد

بیان و مطبوعات و مذهب را  همچنین آزادي. مدیر تربیت کرد که بتدریج جاي اشراف را به عنوان کارمند گرفتند

اي آلمانی بمراتب بر خواب روحانی عمیق تربیت کشیشی پیشی  روش مدرسه«برقرار ساخت، و تحت نظارت او 

ناپلئون  1797در . توانست ولتر را مجاب کند و به ناپلئون درس بدهد وي تنها مرد روزگار خود بود که می» .گرفت

مشورت کنم؛ اصول  - در جنگ و در اموري اداري - ن مایلم با او در هر کاريفردریک کبیر قهرمانی است که م«: گفت

در اقدامات او هم  ».هاي خصوصی او براي من درسهایی است از فلسفه ام؛ نامه او را در میان اردوگاهها بررسی کرده

مردمیتر، نظیر الطوایفی را در پروس به سطحی  وي ضمن نبردهاي خود فرصت نیافت که ملوك. نقایصی وجود داشت

ایاالت راینالند برساند؛ جنگهاي او ملتش را دچار نهایت فقر وفاقه و فرسودگی ساخته بود، به طوري که همین فقر 

بر خالف ) 1797تا  1786سلطنت از (فردریک ویلهلم دوم . تا حدي موجب انحطاط پروس پس از مرگ او شد

به جاي همسر اول خود . شتر عالقه داشت تا به حکومت و جنگهاي عم بیفرزند خود به زنان و امور هنري بی سلیقه
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طالق گفت و با فریدریکه لوئیزه  1769اي اختیار کرد که پنج کودك براي او زایید؛ سپس همسر خود را در  معشوقه

دارمشتات ازدواج کرد که براي او هفت فرزند آورد؛ در دوران همین ازدواج، کشیشان درباري را ترغیب - اهل هسن

سپس ترتیبات . فراهم سازند؛ ولی یولیه سال بعد درگذشت) 1787(او را بایولیه فون فوس  پیوندکرد که زمینۀ 

یز وي همچنین فراغت آن را ن. آماده شد که زوفیه بعداً براي او کودکی زایید) 1790(ازدواج با کنتس زوفیه دونهوف 

. یافت که ویولنسل بنوازد؛ از موتسارت و بتهوون استقبال کند؛ و یک فرهنگستان موسیقی و یک تئاتر ملی برپاسازد

. مجموعه قوانینی را پرداخت که حاوي اصول آزادیخواهانۀ بسیار بود) 1794(گذشته از این، هزینۀ تدوین و انتشار 

، شخص مورد نظر خود که تربیت شدة مکتب راسیونالیسم سپس به مسئلۀ مذهبی پرداخت و به یوهان فون ولتر

که فرمانی مذهبی تهیه کند؛ به رواداري مذهبی پایان بخشد؛ و سانسور را ) 1788(بود، دستور داد ) خردگرایی(

.در نتیجۀ همین امر، عدة زیادي از نویسندگان از برلین خارج شدند - برقرار سازد

ي حاضر به ادامۀ جنبۀ تعرض سلف خود نشد، و پس از انحراف از یک قرن و. سیاست خارجی او درخور دفاع است

به انقالب کبیر . اي در راه وحدت و امنیت آلمان، درصدد دوستی با اتریش برآمد سابقه، به منظور برداشتن گام عمده

یی نیز به والمی ؛ و قوا)افراد ملت همین حال را داشتند(اي نداشت؛ تمایلش بیشتر به سلطنت بود  فرانسه عالقه

اما خوشوقت بود که افراد باقیمانده را براي کمک در دومین تقسیم ). 1792(رو شد  فرستاد که با شکست روبه

قرارداد صلح بازل را با فرانسه امضا کرد و بدین ترتیب، دستش براي  1795در سال . لهستان به میهن خود بازگرداند

  .دتصرف ورشو در سومین تقسیم لهستان باز ش

، میرابو پس از اقامتی طوالنی 1789در . رغم این اکتسابات، کشورش از حیث ثروت و قدرت دچار انحطاط شد علی

تواند از عهدة رفع هیچ مصیبتی  سلطنت پروس چنان تشکیل یافته است که نمی«: در برلین چنین پیشگویی کرد

چینی پرداخت؛  شد؛ دستگاه اداري به فساد و توطئهارتش انضباط خود را از دست داد و بر اثر غرور گستاخ » .برآید

توانست به  فقط سالح برنده و قاطع جنگ می«. امور مالی کشور به هرج و مرج گرایید و به ورشکستگی نزدیک شد

هرگونه فعالیتی را بر اثر جادوي شهرت  …فسادي که - بصیرت آن فساد داخلی خودشان را نشان دهد این نسل بی

  ».ساخت می باستانی فلج

VI -1807- 1797: اضمحالل پروس  

در چنین اوضاعی بود که پادشاه درگذشت، و مواظبت از کشور بیمار به فرزندش فردریک ویلهلم سوم محول شد، که 

تواند تا آن اندازه  کردند که وي چگونه می همه تعجب می. بار سختیها را طی دورة ناپلئون و مترنیخ به دوش کشید

وي داراي همۀ فضایلی بود که به یک شهروند خوب تعلیم . اي ضعیف و احساسی رقیق داشت ارادهدوام یابد، زیرا 

همکاري، عدالت، مهربانی، حیا، وفاداري در : شود که آنها را درنفس خویش بپرورد و اعمال کند، از قبیل داده می

شترلیتز ازدواج - با لویزه مکلنبورگ 1793در . وي سرفها را در امالك سلطنتی آزاد ساخت. زناشویی، و عشق به صلح

بزودي مورد احترام و محبت ملت خود قرار گرفت؛  پرست، که کرد، لویزه دختري بود هفدهساله، زیبا، و سخت میهن

.داد این دختر به صورت کانون سعادتی درآمد که پادشاه ظاهراً همه مصایب را به سوي آن سوق می

فرانسویان هانوور را که بیطرفی آن به توسط  1803در . ري به وقوع پیوستدر قرن جدید بحرانها یکی پس از دیگ

شد، و  پروس تضمین شده بود، به تصرف درآوردند؛ در افسران جوان ارتش پروس تحرك و هیجان خاصی دیده می

دریک ویلهلم گیرد، الاقل با آن قطع رابطه به عمل آید؛ ولی فر منظورشان این بود که اگر جنگی با فرانسه صورت نمی

داشت، نیروهاي فرانسوي مصبهاي دو رودخانۀ وزر و الب را بسته به تجارت پروس صدمه  دست از صلح برنمی

ملکه لویزه خواهان جنگ بود؛ ودر حالی که لباس هنگی را بر تن . زدند؛ فردریک صبر و شکیبایی را توصیه کرد می

ربازان سان دید و آن ارتش شکست نخورده را به جنگ تشویق شد، سوار بر اسب از س داشت که به اسم او نامیده می
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کرد؛ شاهزاده لویی فردیناند پسر عم پادشاه مشتاق فرصتی براي نشان دادن دالوري و شهامت خود بود؛ دوك  می

کهنسال برونسویک حاضر شد رهبري ارتش پروس را به عهده بگیرد؛ ژنرال بلوشر قهرمان آیندة واترلو از او طرفداري 

، اتریش که ناپلئون را به جنگ دعوت 1805در . پرداخت کرد؛ فردریک ویلهلم بآرامی در برابر آنها به مقاومت می می

  .کرده بود، از پروس کمک خواست؛ ولی پادشاه حاضر به این کار نشد

یک ویلهلم اما هنگامی که فرانسویان، ضمن حرکت به اوسترلیتز، از طریق بایرویت پروس گذشتند، کاسۀ صبر فردر

در آنجا در برابر آرامگاه فردریک کبیر . وي آلکساندر تزار روسیه را به کنفرانسی در پوتسدام دعوت کرد. لبریز شد

قواي آلکساندر به طرف . سوگند خوردند که به اتفاق یکدیگر در مقابل ناپلئون بایستند و به کمک اتریش بشتابند

روس مجهز شد، جنگ به پایان رسیده و آلکساندر در حال فرار به هنگامی که ارتش پ. جنوب رفت و شکست خورد

فوریۀ  15؛ 1805دسامبر  15(اي مالیم ولی تحقیرآمیز بست  ناپلئون با فردریک ویلهلم عهدنامه. سوي روسیه بود

ک ویلهلم فردری. قرار شد پروس نوشاتل، کلو، و آنسباخ را به فرانسه بدهد و در عوض هانوور را دریافت دارد): 1806

اي بود حاضر شد که همۀ بنادر پروس را بر روي کاالهاي بریتانیایی مسدود  که از مدتها پیش مشتاق چنین جایزه

  .در نتیجه، انگلیس به پروس اعالن جنگ داد. کند، و یک عهدنامۀ تدافعی و تعرضی با فرانسه منعقد سازد

بعضی از ایاالت  -را به پشت بسته بود، درصدد تشکیل کنفدراسیون راین که نمسیستوزي، دست  ناپلئون که در کینه

فردریک ویلهلم چون شنیده بود که ناپلئون در نهان هانوور را به . برآمد- گرفت پروس را در آلمان غربی در بر می

، در اول اوت، ناپلئون سراسر )1806ژوئیه (ی علیه فرانسه بست تدافع اي انگلیس تقدیم کرده است، با روسیه عهدنامه

اوت، فردریک ویلهلم بخشی از ارتش خود را آمادة جنگ ساخت؛ در  9در . آلمان غربی را تحت حمایت خود درآورد

د که سپتامبر به نیروهاي خود دستور دا 13سپتامبر بنادر پروس را دوباره بر روي کاالهاي بریتانیایی گشود؛ در 4

سرداران او به اتفاق نیروهاي ساکس، و تحت فرماندهی دوك برونسویک، دویست هزار سرباز در . داخل ساکس شوند

دانست به خشم آمده بود به لشکریان  ناپلئون چون از آنچه که آن را نقص دو عهدنامه و یک اتفاق می. اختیار داشتند

خود او نیز به جبهه . به طرف مقابل و جناح متفقین روي آورند خود که در آن هنگام در آلمان بودند دستور داد که

.اقدام کرد) 1806اکتبر  14(شتافت و در نابودي پروسیها و ساکسیها درینا و آورشتت در یک روز 

ترین تراژدیهاي تاریخ آن محسوب  از طرف دولت پروس، یکی از تیره. ایم موضوع را از نقطه نظر فرانسویان گفته

ردریک ویلهلم با دولت و خانوادة خود به پروس شرقی گریخت، و درصدد برآمد که کار حکومت را از ممل شود، ف می

. ناپلئون از اطاقهاي کاخ پادشاه در برلین دستورهایی به قارة اروپا فرستاده محاصرة بري را اعالم داشت. اداره کند

ریدالند شکست دادند؛ و همراه ناپلئون تا تیلزیت یعنی قواي او پروسیها را از لهستان بیرون راندند؛ روسها را در ف

از همین جا بود که فردریک ویلهلم از شرایط نهایی، که بر طبق آنها . محلی رفتند، که وي با آلکساندر صلح کرد

بایستی همۀ اراضی خود واقع در غرب رودخانۀ الب را به  پروس می. آورد، آگاه شد پروس اجازة حیات را به دست می

همچنین . اي را که ضمن سه تقسیم لهستان تصرف کرده است به این کشور بازگرداند فرانسه بدهد؛ و هر ناحیه

میلیون فرانک غرامت جنگی را نپرداخته  160بایستی هزینۀ اشغال پروس را توسط سربازان فرانسوي تا زمانی که  می

 5‘250‘000چهل و نه درصد از اراضی سابق خود و ) 1807ژوئیۀ  9(پروس در نتیجۀ این عهدنامه . است، تقبل کند

همۀ عواید پروس صرف هزینۀ  1808-1806در سالهاي . نفر جمعیت پیشین خود را از دست داد 9‘750‘000نفر از 

بینی  آلمانیهایی بودند که با نگریستن به کشور ویران خود پیش. نیروهاي اشغالگر و پرداخت غرامت جنگی شد

  .دیگر هرگز در تاریخ آلمان نقش مهمی نخواهد داشتکردند که پروس  می
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VII  -1812-1807:تولد مجدد پروس  

اي سخت وجود دارد که بر اثر قرنها زندگی دشوار در میان اقوام بیگانه و جنگجو محکم شده  در اخالق آلمانها هسته

همچنین پروس رجال . بماند العمل تواند شکست را مغرورانه تحمل کند و در انتظار نشان دادن عکس است و می

گذاشتند روزي بگذرد و در فکر نجات  اي مانند شتاین و هاردنبرگ، شارنهورست و گنایزناو داشت که نمی برجسته

توانستند از زیر یوغ  برند، می مسلم بود که اگر میلیونها نفر سرف، که در بندگی دیرین به سر می. پروس نباشند

زمین یا در شهرها به کار آزاد بپردازند، چه تحرك شدیدي به اقتصاد پروس  بندگی موهن رها شوند و بر روي

زیستند که تجارت را خوار  و آن شهرها نیز، که در این زمان بدون فعالیت و تحت فرمان اشرافی می. دادند می

از آزادي، توانستند، تحت انگیزه و تجارب ناشی  راندند، می شمردند و از مراکزي دوردست بر ملت حکم می می

فرانسۀ انقالبی سرفهاي خود را آزاد کرده و به . ابتکارات حیاتبخشی در صنعت و تجارت و دارایی داشته باشند

چرا پروس بر فاتح پیشدستی نکند و . پیشرفت نایل آمده بود، ولی شهرها را تحت انقیاد سیاسی پاریس گذاشته بود

. اندیشید اینریش فریدریش کارل فوم اوندتسوم شتاین چنین میفرایهر ه شهرها و همچنین سرفها را آزاد نسازد؟

شتاین به معنی صخره است؛ و شهر اجدادي و خانوادگی او در کنار رود الن قرار داشت؛ این رود در باالي شهر 

اطور وي بارون نبود، بلکه فرایهر یعنی آزادمرد بود، و به طبقۀ شهسواران امپر. ریزد کوبلنتس به رودخانۀ راین می

نه از صخره و نه ( 1757اکتبر  26شتاین در . یعنی گروهی تعلق داشت که متعهد بودند از ملک و قلمرو او دفاع کنند

شتاین . کرد پدرش به عنوان پیشکار در خدمت امیر برگزینندة ماینتس کار می. بلکه در ناساو متولد شد) در صخره

در آنجا آثار مونتسکیو را خواند؛ مانند او . ی دانشگاه گوتینگن شددر شانزدهسالگی وارد دانشکدة حقوق و علوم سیاس

از این رو از کارآموزي قضائی در . اساسی انگلیس به تمجید پرداخت؛ و تصمیم گرفت مردي نامدار شود از قانون

  .دادگاههاي امپراطوري مقدس روم دروتسالر و در دیت امپراطوري در رگنسبورگ چشم پوشید

در ادارة امور  1796در . دستگاه اداري پروس شد و در ادارة صنایع و معادن وستفالن به کار پرداختوارد  1780در 

استعداد او در کار و موفقیت . اقتصادي همۀ استانهاي پروس در طول رود راین مقامی واال به دست آورده بود

هنگامی که به . ر بازرگانی به کار بپردازداز او دعوت کند تا به عنوان وزی 1804پیشنهادهایش باعث شد که برلین در 

پایتخت خبر رسید که ناپلئون ارتش پروس را در ینا درهم شکسته است، شتاین موفق شد محتویات خزانۀ پروس را 

. با همین پولها بود که فردریک ویلهلم سوم توانست هزینۀ دولت در تبعید خود را تأمین کند. به ممل انتقال دهد

فردریک  1807ژانویۀ  3و شکستهاي جنگ خلق و خوي پادشاه و وزیرانش را تند کرده بود؛ چه در احتماال هیجان 

نازد،  کارمندي سرکش و گستاخ، لجوج و متمرد، که به نبوغ و استعدادهاي خود می«ویلهلم سوم شتاین را به عنوان 

. شتاین به ملک خود در ناساو بازگشت. از کار برکنار کرد» .کند و بر اثر هیجان و تنفر و کینۀ شخصی عمل می …

  .ستاید، او را به عنوان وزیر کشور منصوب کرد شش ماه بعد، شاه چون شنیده بود که ناپلئون طرز ادارة شتاین را می

که موجب فعالیت مردم  آتشین مزاج براي پیشرفت اصالحاتی) فرایهر(این درست همان مقامی بود که آن آزاد مرد 

اي را براي  اکتبر اعالمیه 9کار جدید خود را شروع کرد، و در  1807اکتبر  4در . استفاده کرد شد از آن پروس می

مادة . شاه تهیه کرد که میلیونها تن از کشاورزان و صدها تن از آزادیخواهان پروسی از مدتها قبل خواستار آن بودند

حق دارد زمین بخرد و آن را براي » ایاالت ماهریک از ساکنین «داشت که  اول نسبتاً معتدل بود، وچنین اعالم می

داد که به هر  مادة دوم به هر فرد پروسی اجازه می. حقی که تاکنون از کشاورزان سلب شده بود -خود نگاه دارد

کار و شغل، بسته به استعداد افراد، از هر اصل   صنعت یا تجارت قانونی بپردازد؛ بدین ترتیب، مانند زمان ناپلئون، راه

کرد؛ و مادة  مادة دهم سرفداري را از این پس مطلقاً ممنوع می. نسبی باز، و موانع طبقاتی از اقتصاد برداشته شدو 

خواهد به بعد هرگونه رابطۀ ارباب و رعیتی در همۀ ایاالت، متوقف  مارتناز جشن سن «داشت که  دوازدهم اعالم می
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بسیاري از اشراف در برابر این فرمان ایستادگی کردند و به طور » .و فقط افراد آزاد در کشور خواهند بود …شد 

.کامال اجرا نشد 1811رسمی تا سال 

زحمات بسیار کشیدند تا شهرهاي پروس را از تسلط بارونهاي فئودال  1808شتاین و همکاران آزادیخواه او طی سال 

پادشاه که  1808نوامبر  19در . نشسته، یا مأموران مالیاتی که داراي اختیارات نامحدود بودند آزاد کنندیا افسران باز

صادر کرد و بدان وسیله مقرر داشت که شهرها به » فرمان مربوط به شهرداري«دوباره به اصالحات گراییده بود یک 

خواهند شد؛ تنها استثنا در مورد شهرهاي بزرگ بود؛ وسیلۀ انجمنهاي محلی که اعضاي آن انتخابی خواهند بود اداره 

حیات سیاسی . در این شهرها شهردار به وسیلۀ پادشاه از میان سه نفري که انجمن پیشنهاد کند منصوب خواهد شد

  .محلی و سالمی که بدین ترتیب آغاز شد به صورت سازمان برجستۀ شهرداري آلمان درآمد

، کنت آوگوست نایتهارت فون گنایزناو )1813- 1755(گرهاردفون شارنهورست . دشتاین در بازسازي پروس تنها نبو

به منظور سازماندهی مجدد ارتش پروس با همکاري ) 1822- 1750(، شاهزاده کارل فون هاردنبرگ )1760-1831(

پیشرفت . ندیکدیگر زحمت کشیدند، و ابتکارات مختلفی براي فرار از محدودیتها و سختگیریهاي ناپلئون به کار برد

اي به یک افسر پروسی نوشت که به دست فرانسویان افتاد و در  نامه 1808اوت  15این عمل چنان بود که شتاین در 

آتش خشم و غضب هر روز در آلمان  :در بخشی از آن چنین آمده بود. سپتامبر در روزنامۀ مونیتور به چاپ رسید 8

خیلی مایلم که با هسن و وستفالن رابطه برقرار سازیم و . را آماده کنیم گیرد؛ باید آن را دامن بزنیم و مردم باال می

نیت روابط خود را حفظ کنیم، و چنین افرادي را در  خود را براي بعضی وقایع حاضر کنیم؛ با افراد فعال و خوش

ز مدتها پیش گمان ا امور اسپانیا تأثیر پایداري بر جاي نهاده است، و آنچه را که …. تماس با دیگران قرار دهیم

رود که جنگ میان  در اینجا تصور می. مفید است اشاعۀ این اخبار به طور احتیاط آمیز. رساند کردیم، به اثبات می می

.این کشمکش سرنوشت اروپا را تعیین خواهد کرد. فرانسه و اتریش اجتناب ناپذیر باشد

شاه، . یک ویلهلم دستور داد شتاین را از کار بر کنار کنداي در اسپانیا بود، به فردر ناپلئون، که درصدد مصاف عمده

کرد، تا آنکه به او تذکر دادند که تا زمان موافقت او  برد، در دادن جواب موافق تأخیر می که هنوز در ممل به سر می

شد؛ و  شتاین دوباره از کار برکنار 1808نوامبر  24در . فرانسویان همچنان خاك پروس را در تصرف خواهند داشت

دسامبر ناپلئون از مادرید فرمانی صادر کرد و او را از تحت حمایت قانون خارجی ساخت؛ تمام اموال او را  16در 

از این رو شتاین . مصادره کرد؛ و دستور داد که او را در هر قسمت از اراضی تحت نظارت فرانسه بیابند دستگیر کنند

  .به بومن گریخت

وي . هاردنبرگ به عنوان صدراعظم و در واقع نخست وزیر جبران شد) 1810(انتصاب زیانی که به پروس رسید با 

آغاز کرده  1795پیش از این در امر حکومت شرکت داشت؛ وزارت دارایی را سروصورتی داده بود؛ مذاکرة صلح را در 

ن هنگام در سن شصت در ای). 1807(سهیم بود؛ و به اصرار ناپلئون معزول شده بود 1806بود؛ در مسئولیت شکست 

سالگی ضمن آنکه ناپلئون گرفتار عشق امپراطریس جدید خود بود، هاردنبرگ شاه را به سوي حکومت مشروطه 

از نمایندگان ملت با ) 1812(و سپس ) 1811(سوق داد، و براي این کار او را ترغیب کرد که اول مجلسی از نجبا 

المعارف   هاردنبرگ که از شیفتگان اصحاب دایرة. اه تشکیل دهداختیارات مشورتی براي جلوگیري از تندرویهاي ش

مارس  11(فرانسه بود امالك کلیسا را به امور غیر روحانی اختصاص داد؛ در مورد تساوي مدنی یهودیان اصرار ورزید 

مه داد؛ و وران مالیات بر درآمد گرفت؛ به انحصارات مزاحم اصناف خات ؛ از اشراف مالیات امالك و از پیشه)1812

  .آزادي کار و تجارت را برقرار ساخت

. منبع نیروي نجاتبخشی را در خصیصۀ آلمانی آشکار ساخت 1812و  1807بازسازي سریع پروس میان سالهاي 

مردانی مانند شتاین و هاردنبرگ، که جزء اشراف نبودند، تحت نظارت فرانسویان مخالف و در زمان یکی از 
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رصدد بازسازي کشوري شکست خورده، اشغال شده، و ورشکسته برآمدند؛ و ظرف شش ضعیفترین پادشاهان پروس د

هر . توانست به صورت رهبر طبیعی جنگ آزادیبخش درآید 1813سال آن را به قدرت و منزلتی رسانیدند که در 

ا اشراف براي رهبري ارتش به پیش آمدند؛ کشاورزان نظام وظیفۀ عمومی ر: اي به این کوشش پیوست طبقه

پذیرفتند؛ بازرگانان قسمت اعظم عواید خود را به دولت دادند؛ مردان و زنان ادیب و دانشمند در سراسر آلمان 

، در برلین، که تحت نظارت قواي فرانسه بود، فیشته 1807خواهان آزادي مطبوعات، افکار، و مذهب شدند؛ و در 

رد و ضمن آن از اقلیتی باانضباط خواست که مردم سخنان مشهور خود را تحت عنوان خطاب به ملت آلمان ایراد ک

  ، بعضی از اساتید دانشگاه 1808در کونیگسبرگ، در ژوئن . پروس را به سوي اصالح اخالقی و احیاي ملی سوق دهند

اي تشکیل دادند تحت عنوان اتحادیۀ اخالقی و علمی که به نام تو گنبوند یا جامعۀ فضیلت شهرت یافت و  اتحادیه

.دي پروس شدوقف آزا

. رفت که دستگیر یا کشته شود برد؛ هر روز بیم آن می در این ضمن شتاین در تبعید و فقر، به حال آوارگی به سر می

او نیز به آنجا رفت و . الکساندر اول از او دعوت کرد که به دربار امپراطوري در سن پطرزبورگ بپیوندد 1812در مه 

  . ن ناپلئون بنشستبه اتفاق میزبان خود در انتظار آمد
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  ام فصل سی

  مردم آلمان

1789 - 1812  

  

I  -اقتصاد  

مردمی بودند واقف به اختالف طبقاتی، و آن را به عنوان روشی در نظام اجتماعی و تشکیالت  1800آلمانیهاي سال 

مادام . ر اندك بوداقتصادي پذیرفته بودند؛ تعداد افرادي که جز از راه وراثت عنوانی اشرافی به دست آورده باشند بسیا

کند، و گویی منصب ثابت و  در آلمان هرکسی رتبه و مقام خود را در جامعه حفظ می«دوستال نوشته است که 

خورد، ولی به  التحصیالن دانشگاهها کمتر به چشم می این امر در طول رودخانۀ راین و درمیان فارغ» .پابرجاي اوست

  .فرانسویان رسیدند 1789بود که به  1848و شکیبا بودند؛ و فقط در سال  طور کلی آلمانیها بیش از فرانسویان صبور

آلمان داراي منابع طبیعی غنی بود، ولی دوام بقاي . تأثیر انقالب کبیر فرانسه در ادبیات، مهیج و درصنعت، اندك بود

دار  پیشه و کارخانه رتاي تجا فئودالیسم و قدرت بارونهاي فئودال در نواحی مرکزي و شرقی مانع از پیشرفت طبقه

سنگ و فلزاتی را که در  شد، حال آنکه ممکن بود اینان، بر اثر یک اقتصاد آزاد و بدون طبقه، تشویق شوند تا زغال می

هاي پربرکتی مانند راین، وزر، الب، زاله، ماین،  رودخانه. دل خاك نهفته بود استخراج و آنها را در صنعت به کاربردند

شد؛ و از  کرد؛ ولی جدا بودن ایاالت از یکدیگر موجب کوتاهی و محدودیت و بدي راهها می مک میشپره، به تجارت ک

تجارت در نتیجۀ مقررات صنفی، مالیات گزاف و . این گذشته، در این راهها حرامیان و باجهاي فئودالی نیز در کار بود

  .کرد تنوع اوزان، مقیاسات، مسکوکات و قوانین پیشرفت چندانی نمی

. شد مواجه بود با رقابت کاالهاي بریتانیایی، که با جدیدترین ماشین آالت تهیه می 1807نایع آلمان تا سال ص

انگلیس در زمینۀ انقالب صنعتی یک نسل از آلمان جلوتر بود، و از صدور فنون جدید یا خروج متخصصان ماهر خود 

ال، براي تهیۀ غذا و لباس مردم و هم براي کشتن را، در عین ح خداي دو چهرة جنگ، که صنایع. کرد جلوگیري می

، محاصرة بري، که کم و بیش مانع از ورود کاالهاي 1806پس از . بخشید کرد، اقتصاد ملی را رونق می آنها ترویج می

استخراج معادن و فلزکاري در غرب آلمان و مخصوصاً در . شد به پیشرفت صنایع قارة اروپا کمک کرد بریتانیایی می

کارگاههاي ) 1826- 1787(فریدریش کروپ  1810در اسن در . لدورف و اسن یا در اطراف آنها تکامل یافتدوس

.کرد فلزکاري مفصلی به وجود آورد که تا یک قرن نیاز تسلیحاتی آلمان را تأمین می

ازرگان یا نگریستند، وبه هیچ ب رغم چنین اشخاصی، اشراف و پادشاه به مؤسسان شرکتها به چشم حقارت می علی

متخصصان مالی مانند . دادند که با طبقۀ اشراف ازدواج یا از امالك فئودالها خریداري کند صاحب صنعتی اجازه نمی

: پیشنهاد کردند که  1810هوگنوها، یهودیها، و دیگران که اجازه داشتند به اشراف یا خانوادة سلطنتی وام بدهند، در 

د و یک بانک ملی به وجود آرد؛ اوراق قرضه دولتی با سود کم انتشار دهد؛ و پروس از انگلستان و فرانسه پیروي کن

بدین ترتیب، بگذارد که وام ملی به امور مالی دولت کمک کند؛ لکن پادشاه و اشراف به این نتیجه رسیدند که چنین 

ان رد کرد، و صالح در آن دار پروس نظارت ملت را توسط سرمایه. روشی کشور را در اختیار بانکداران قرار خواهد داد

  .دانست که تحت رهبري یک طبقۀ نظامی و یک طبقۀ اشرافی باقی بماند

II - مؤمنان و شکاکان  

آلمان هنوز از لحاظ مذهبی مانند دورة جنگ سی ساله به دو قسمت تقسیم شده بود؛ و از بسیاري جهات جنگهاي 

اگر فردریک شکست . رفت دي سی ساله به شمار میفردریک کبیر با اتریش و فرانسه تجدید نمایش همان تراژ
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از بومن محل اقامت هوس چنین  1620خورده بود، ممکن بود آیین پروتستان از پروس رخت بربندد، چنانکه پس از 

  .وضعی پیش آمد

به گرفتند،  بتدریج که روحانیان پروتستان امالك اسقفهاي کاتولیک را در منطقۀ پروتستان نشین شمالی به دست می

شدند و، در قلمروهاي خود، آنان را به منزله رؤساي کلیساي  حمایت نظامی از طرف شاهزادگان پروتستان متکی می

در کشورهاي . پذیرفتند؛ به همین ترتیب بود که فردریک الادري در رأس کلیساي پروس قرار گرفت پروتستان می

اسقفها اگر خودشان فرمانروا نبودند، به یک قدرت - اینقریباً سراسر کنفدراسیونهاي راتریش، بومن، و ت –کاتولیک 

هاي پاپ زیاد  بسیاري از آنها به اعالمیه. گرفتند حامی نیاز داشتند، و تحت تسلط صاحبان قدرت غیر روحانی قرار می

ز روي کردند ا دادند، ولی بیشتر آنها به طور منظم دستورهاي مراجع غیرروحانی را که از آنها حمایت می اهمیت نمی

 -خواه پروتستان خواه کاتولیک- ترتیب، در ایاالت آلمانی ناپلئون، اسقفها خواندند؛ بدین  کرسیهاي وعظ و خطابه می

.کردند هاي نظامی او را قرائت می اداري و اعالمیه هاي خود دستورهاي در خطبه

هاي آلمانی،  یان بسیاري از خانوادهدر م. تورع و خردگرایی: داشت - و تقریباً متناقضی- انقیاد کلیسا نتایج مختلف

سنتهاي تورعی به مراتب قویتر از سیاستمداري و عمیقتر از شعایر مذهبی بود؛ آنها از نمازهاي خانوادگی بیشتر از 

گرداندند و مراسم  گرفتند؛ الجرم، بتدریج، از کلیسا، روي بر می اي الهام می هاي روحانیان یا االهیات حرفه خطابه

تر از رازوران هیجان  جمعی شوریده. آوردند را در گروههاي محرمانۀ خصوصی و جدي به عمل میعبادي خود 

کردند؛ و مدعی بودند که خدا را رویاروي  بیشتري داشتند؛ از سنتهاي پیشگویانی مانند یاکوب بومه پیروي می

اند که عمیقترین و تلخترین  فتهبینند یا درصدد این کارند؛ و نیز ادعا داشتند که به تجلی و اشراقی دست یا می

هاي صومعه نرفته، دیر ندیده و سوگند نخوره نیز  گروهی دیگر از راهبان و راهبه. معماهاي حیات را حل کرده است

بودند به نام برادران موراویایی که کارشان از این لحاظ جالبتر بود که زجر و تعقیب را طی قرنها، با شجاعت و 

این گروه، به سبب طرد شدن از بومن کاتولیک، در سراسر آلمان . وت تحمل کرده بودندقهرمانی آمیخته با سک

مادام دوستال با برخی از آنها مالقات . پروتستان پراکنده شدند و در حیات مذهبی آن تأثیري عمیق برجاي گذاشتند

روي قبر هر یک از مردگانشان  هاي کرد و تحت تأثیر عصمت قبل از ازدواج آنها، تقسیم اموال بین خودشان و نوشته

فون ) باربارا یولیانا(بارونین یولیه » .وي در فالن روز به دنیا آمد و در فالن روز به زادبوم خود بازگشت«: قرار گرفت

، که از رازوران و دوست نزدیک مادام دوستال بود، به اعتقادنامۀ آنان پیوست و آن را به نحوي )1824- 1764(کرودنر 

تحت نفوذ او در آمدند  - و تامدتی آلکساندر تزار روسیه -کرد که لویزه ملکۀ پروس ه و جذاب موعظه میمسحور کنند

  .و کلیۀ نظرات و افکارش را، جز در مورد شرکت در اموالشان، پذیرفتند

در  لسینگ تنویر افکار را. نقطۀ مقابل رازوران شکاکان بودند که نسیم روشنگري فرانسه را استشمام کرده بودند

هرمان رایماروس در این کتاب . کتابی تحت عنوان قطعاتی از یک ناشناس آغاز کرد) 1778-1774(آلمان با انتشار 

اند، ولی بیشتر  البته در هر نسلی شکاکانی بوده. شک و تردید خود را دربارة تاریخی بودن اناجیل اربعه ابراز داشته بود

کوت طالست، خاموشی پیشه کرده از اظهار نظرات باطنی خویش آنها، به مصداق آنکه اگر حرف نقره است، س

اما اینک . کرده است اند؛ از این گذشته، آتش جهنم و پلیس هم از انتشار عقاید آنان جلوگیري می خودداري ورزیده

ی در ، در دانشگاهها و حت)برادران صلیب گلگون(عقاید آنان در مجامع فراماسونري و طرفداران روزنکرویتسیان یا 

کتاب کانت تحت عنوان نقد عقل محض افراد تحصیل کردة آلمان را با توضیح  1781در سال . ها راه یافت صومعه

تا یک نسل بعد از او، فیلسوفان آلمان کوشیدند که شک و تردیدهاي . دشواریهاي االهیات معقول به هیجان واداشت

  المللی نایل ، مانند فریدریش شالیر ماخر به شهرتی بینپردازان زیرك کانت را رد یا مخفی کنند، و بعضی از سخن
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، تقریباً همۀ روحانیان )سه بار از آلمان دیدار کرد 1788و  1786که میان سالهاي (بر طبق گفتۀ میرابو . آمدند

پروتستان پروسی در آن زمان در نهان از عقاید سنتی خود دست برداشته و عیسی را به عنوان رازوري محبوب تلقی 

ناظر پرهیجانی گزارش داد که مذهب در  1800در سال . الوقوع جهان را اعالم داشته بود کردند که پایان قریب می

پیش بینی کرد که ) 1799- 1742(گئورگ لیختنبرگ » .دیگر عیسوي بودن باب روز نیست«آلمان مرده است، و 

چنین گزارشهایی از لحاظ  ».ح شبانه خواهد بودروزي خواهد آمد که هرگونه اعتقادي به خدا مانند اعتقاد به اشبا«

اصول . هاي مردم اثر نکرد تردید مذهبی اگرچه در دل چند استاد و شاگرد راه یافت، در توده. آمیز بود عاطفی مبالغه

کرد، و حتی دانشمندان را به  عقاید مسیحیت همچنان احساس مردم را به پیوستگی به قواي فوق نفسانی تقویت می

افراد، اجتماعات پروتستان، دلهاي خود را با سرودهاي قوي گرم . ساخت د از کمکهاي فوق طبیعی متمایل میاستمدا

بود و لنگرهاي نهایی براي افرادي - کلیساي کاتولیک همچنان کانون معجزه، اسطوره، راز، موسیقی، و هنر. کردند می

طوفانها و پایابهاي فلسفه و شهوت فرسوده و خسته  شد که براثر سالها دریانوردي معنوي و روحی در میان تلقی می

افراد دانشمندي مانند فریدریش فون شلگل، زنان برجستۀ یهودي مانند دختران موزس مندلسون، سرانجام . شده بود

  .ماند ایمان همیشه کارساز است، و شک و تردید باقی می. آغوش گرم کلیساي مادر را خواستار شدند

III  -یهودیان آلمان  

با افزایش دانش، آزادي مذهبی از فراز : بایستی ضعیف شده باشد، زیرا آزادي مذهبی زیاد شده بود ایمان می

دیگر یک . یافت حصارهایی که در درون آنها اعتقادات مذهبی پاکی و اصالت خود را محفوظ داشته بود جریان می

اعدام سیاسی به وسیلۀ دار، در هجده قرن توانست از یک فرد یهودي جدید به سبب یک  مسیحی تحصیل کرده نمی

خوانده باشد که چگونه جمعی از یهودیان ) 8باب بیست و یکم، آیۀ (پیش، تنفر داشته باشد؛ و شاید در انجیل متی 

در هر صورت  .کردند  میبرگهاي درخت خرما را، چند روز قبل از مرگش، به هنگام ورود به اورشلیم، نثار مقدمش 

یهودیان در اتریش به دست یوزف دوم، در راینالند در نتیجۀ انقالب کبیر فرانسه یا به توسط ناپلئون، و در پروس به 

بیرون آمدند؛ لباس و زبان و آداب ) گتو(آنان شاد و خرم از میان محالت مخصوص خود . وسیلۀ هاردنبرگ آزاد شدند

. مکان خود را اقتباس کردند، و کارگران ماهر و شهروندان وفادار و عالمان فداکار و دانشمندان مبتکري شدند زمان و

احساسات ضد یهودي در میان افراد بیسواد باقی ماند، ولی در میان افراد باسواد جذبۀ مذهبی خود را از دست داد، و 

نشین که آثار آن در  دي و روشهاي مرسوم در محالت یهودياحیاناً ممکن بود آثاري از رقابتهاي فرهنگی و اقتصا

.میان مستمندان رنجبر هنوز باقی بود بر جاي مانده باشد

در فرانکفورت که محل اقامت گوته بود، خصومت میان عیسویان و یهودیان مخصوصاً شدید بود، و مدتی طوالنی 

در . کردند دیان را در تجارت و امور مالی احساس میادامه یافت؛ زیرا طبقۀ حاکمۀ بورژواي آنجا شدت رقابت یهو

که بزرگترین بانک تاریخ را با وام دادن به ) 1812- 1743(میان آنها شخصی بود به نام مایرآمشل روتشیلد 

کاسل تأسیس کرد، و به عنوان یکی از عمال انگلیس به پادشاهانی که با - شاهزادگان بی پول مانند فرمانروایان هسن

اصرار ورزید که در مورد یهودیان  1810با وجود این، ناپلئون در . رسانید جنگیدند کمک مالی می میناپلئون 

  .نامۀ ناپلئون تضمین شده بود اجرا شود فرانکفورت آزادي کاملی که به وسیلۀ مجموعۀ قانون

نرهاي مختلف به منزلۀ تجسم شکفتگی قدرت مالی یهودیان در جستجوي علوم و ه) 1803-1747(مارکوس هرتس 

به کونیگسبرگ یعنی محلی مهاجرت  1762وي که در برلین تولد یافته بود، در . رود و حمایت از آنها به شمار می

هرتس به عنوان . کرد که کانت و سایر آزادیخواهان دانشگاه آن شهر را ترغیب کرده بودند که یهودیان را بپذیرند

داد که در دروس  انیهاي کانت تقریباً به همان اندازه گوش میدانشجوي پزشکی، نامنویسی کرد، ولی به سخنر

پس از اتمام دورة . جست، و عالقۀ شدید او به فلسفه او را به صورت شاگرد محبوب کانت در آورد پزشکی شرکت می
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لسفه دانشکده پزشکی، به برلین بازگشت و پس از چندي نه تنها به عنوان پزشک بلکه بر اثر سخنرانیهایی دربارة ف

پادشاه (ها و نمایشهاي او در فیزیک گروهی از شنوندگان برجسته، شامل فردریک ویلهلم سوم  خطابه. شهرت یافت

  .، را به سوي او متمایل ساخت)آینده

این زن . انگیز شد زندگی او بر اثر ازدواج با هنریتا دولموس، که یکی از زیباترین زنان آن عصر بود، هم شاد و هم غم

همچنین در سالن خود از سایر . کرد را به صورت سالنی درآورد که با بهترین سالنهاي پاریس رقابت میخانۀ او 

که دختر موزس مندلسون بود، وراشل لوین همسرآیندة فارنهاگن فون  -بعدها دوروتئا-زیبارویان یهودي، شامل برندل

آمدند، و  ن االهگان رحمت و مظهر زیبایی گرد میافراد برجستۀ مسیحی و یهودي در پیرامون ای. کرد انزه پذیرایی می

میرابو . شدند  اي جسورند شاد می دیدند که آن زنان هم فکر دارند و هم جسم، و به طور فریبنده عیسویان از اینکه می

نظرش بیشتر براي مذاکره در مورد موضوعات  جست، ولی نقطه براي بحث دربارة سیاست در این انجمنها شرکت می

داشت و با  آوردند دوست می این زن ستایشی را که برجستگان مسیحی از وي به عمل می. ري با هنریتا بوددقیقت

در این ضمن . پیدا کرد» روابط مبهمی«ویلهلم فون هومبولت معلم و سپس با فریدریش شالیر ماخر واعظ فلسفی 

ود برآن داشت که از شوهر و خانۀ خود دست دوروتئا را که باسیمون فایت ازدواج کرده و دو فرزند برایش زاییده ب

  .بردارد و با فریدریش فون شلگل زندگی کند، در ابتدا به عنوان معشوقه و سپس همسر او

از یک طرف، ایمان مسیحیان را : بدین ترتیب اختالط آزاد یهودیان و مسیحیان تأثیري دوگانه و مخرب داشت

حواري او قصد داشته بودند که مذهب خود را به صورت دین یهودي  تضعیف کرد، زیرا دریافتند که عیسی و دوازده

اي درآوردند که به هیکل و قوانین موسی وفادار باشد؛ از طرف دیگر، ایمان یهودیان را تضعیف کرد، زیرا  اصالح شده

. بوددیدند که وفاداري به شریعت یهود مانع شدیدي در به دست آوردن همدم و مقام در جامعۀ مسیحی خواهد 

.درمیان هردو گروه، انحطاط ایمان مذهبی به قوانین اخالقی آسیب رساند

IV -اصول اخالقی  

کرد؛ ناظر بر رفتار و  انگیز که هر تقاضاي خاضعانه را اجابت می کتاب شریعت متکی به خدایی بود مهربان و وحشت 

نظر  ر خود در مورد داوري و مجازات یا عفو صرفبرد؛ و هرگز از حق و اختیا پندار هر فرد بود؛ هیچ چیز را از یاد نمی

این عقیدة غم . راند کرد؛ خداي عشق و انتقام بود و به صورت قرون وسطایی خود بر بهشت و دوزخ حکومت می نمی

ها در  ها باقی بود، و به روحانیان، جوانان اصیل، سرداران و رؤساي خانواده انگیز و شاید الزم هنوز در میان توده

جنگ ادواري، رقابت بازرگانی، و نیاز به انضباط . کرد اري مؤمنان، کشاورزان، سربازان، و منازل کمک مینگاهد

خانوادگی مستلزم در کارآمدن رسوم اطاعت و پشتکار در پسران، حجب و فریبایی و هنرهاي خانگی در دختران، و 

  .شوهران وپدران بودآمیز براي رهبري در  سرسپردگی صبورانه در همسران، و کفایت خشونت

دانست که در برابر همسر،  مرد معمولی آلمانی اساساً، الاقل در میکده، خوش مشرب بود؛ ولی صالح در آن می

کرد، و از کسانی که  سخت و جدي کار می. اي سخت و جدي به خود بگیرد کودکان، رقیبان، و مستخدمان قیافه

به سنت به عنوان سرچشمۀ عقل و ستون قدرت احترام . اشتمسئولیت آنها با او بود نیز همین انتظار را د

به . ساخت که در وظایف روزانه و تماسهاي خود خویشتن را زیاد خسته نکند گذاشت؛ آداب کهن او را قادر می می

نگریست، و از کمک آن در راه عادت دادن کودکان به ادب و نظم و ثبات  مذهب خود به عنوان میراثی مقدس می

انقالب کبیر را که موجب اختالل در فرانسه شده بود، و پیدایش نهضت شتورم اوند درانگ را در بین . بود سپاسگزار

دانست که براي حفظ نظم و اعتدال در خانه و کشور  پرواي روابط پابرجایی می جوانان آلمانی به منزلۀ انحالل بی

توانست با رفتار  داشت، ولی می ه حال انقیاد نگاه میزن و کودکان خود را ب. کرد حیاتی بود؛ الجرم آنها را طرد می
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داشتنی باشد؛ گذشته از این، بدون اظهار شکایت، براي تأمین نیازهاي جسمی و ذهنی  سادة خود مهربان و دوست

  .کشید آنها زحمت می

ر کشوري ناامن اي بزرگ د پذیرفت، زیرا قبول داشت که ادارة خانواده همسرش این وضع را بدون مقاومت چندانی می

در خانه و تحت فرمان شوهر و قانون، به منزلۀ . و در محاصرة دشمنان بالقوه، مستلزم دستی نیرومند و استواراست

به . شد مند می راهنما و مرجع اختیار بود، و تقریباً همیشه از محبت کودکان خود در سراسر زندگی زناشویی بهره

.پرداخت کرد، و به بهره برداري از زمین و ادامۀ نژاد می ت میباشد قناع» واقعاً مادر کودکان«اینکه 

تئودور فون هیپل هجده سال پیش از مري وولستنکرافت کتابی  1774در . رسید اما نواهاي دیگري نیز به گوش می

وي به اداي سوگند اطاعت از طرف عروس . منتشر ساخت تحت عنوان دربارة ازدواج که دفاعی بود از آزادي زنان

نه  –از این رو خواستار آزادي کامل زنان . اعتراض کرد، و گفت که ازدواج باید جنبۀ مشارکت داشته باشد نه انقیاد

شد در این باره از بعضی از زنان  –تنها از لحاظ رأي دادن بلکه از لحاظ حق نیل مقامات و مناصب، ولو عالیترین آنها 

. ا ملکۀ سوئد، کاترین امپراطریس روسیه، و ماریا ترزیا امپراطریس اتریشمانند کریستین - آن عصر یاد کرد فرمانروا در

  .بنامند» حقوق مردان«را » حقوق بشر«اگر آزادي کامل زن به صورت قانون در بیاید، بهتر است که 

رن پایان ق - تحت انگیزة انقالب کبیر فرانسه و اشاعۀ ادبیات افراطی در آلمان-آلمان به حرف او گوش نداد، ولی

هجدهم و آغاز قرن نوزدهم شاهد عدة زیادي از زنان آزادشده بود که فقط نظیر آنها از لحاظ تعداد در روزگار ما دیده 

کرد، و هیچ کس از لحاظ شیطنت به پاي  شود، و فقط فرانسۀ قرن هجدهم از لحاظ درخشندگی با آنها رقابت می می

کاسی از اشعار تروبادورها در قرون وسطی بود، دیگر زنان را به پایۀ نهضت رمانتیک در ادبیات، که انع. رسید آنها نمی

داد، بلکه آنها را به منزلۀ دسته گلی مست کننده از زیبایی  اي مانند مریم عذرا ارتقا نمی یا باکره دمترکسانی مانند 

بدیهی است براي تکمیل فریبندگی آنها اندکی رسوایی هم به عنوان چاشنی  –ورد آ جسمی و شادابی فرهنگی درمی

دختر یک شرقشناس از (در باب هنریتا هرتس و دوروتنا مندلسون سخن گفتیم؛ کارولین میخائیلیس . آمد در کار می

و : ازدواج کرد؛ از او جدا شدفون شلگل  وي با آوگوست. ه کنیداي انقالبی بود به آنها اضاف را که بیوه) اهالی گوتینگن

همچنین نام ترزه فورستر را به آنها بیفزایید که از لحاظ شور انقالبی رقیب . عقد ازدواج شلینگ فیلسوف درآمد به

شوهرش بود، او را ترك گفت تا با سیاستمداري از ساکس زندگی کند، و داستانی سیاسی نوشت تحت عنوان خانوادة 

این زن از لحاظ قدرت «هیجانی به وجود آورد؛ ویلهلم فون هومبولت نوشته است که زلفدورف که در راینالند 

باز نام راشل لوین فارنها گن فون انزه را به آنها اضافه کنید که دیپلوماتها و » .فرهنگی جالبترین زنان روزگار خود بود

ه آنها بیفزایید که سابقاً دیدیم چگونه در کردند، همچنین نام بتینافن آرنیم را ب وآمد می روشنفکران به سالن او رفت

چرخید، و بعد آن زنان با فرهنگی که کامال انقالبی نبودند و بیش از گوته در وایمار  پیرامون بتهوون و گوته می

.درخشیدند مانند دوشس لویزه، شارلوته فون کالپ، و شارلوته فون شتاین می

فردریک ویلهلم دوم پادشاه . با سست شدن قیود اخالقی همراه بوداین آزادي زنان در شهرهاي بزرگ آلمان طبعاً 

ازدواجهاي عشقی . پروس معشوقه بازي را رواج داد؛ جانشینش، لویی فردیناند، در عصر سلطنت خود، از او پیش افتاد

سالخورده گوتۀ . پوشیدند رو به فزونی نهاد، زیرا جوانان از فریبندگیهاي ثروت به سبب سرمستی عشقبازي چشم می

هاي آب معدنی  نگریست ولی وقتی که به چشمه به زندگی با نشاط طبقات باال در برلین به چشم حقارت می

هاي جدیدي که  در اینجا زنان، با کمال افتخار، خود را در جامه. پذیرفت زد، اخالق جدید را می کارلسباد سر می

  .دادند  به دست داده بودند در معرض تماشا قرار می 1795در  نمونۀ آنها را مادام تالین و مادام دوبوآرنه در پاریس

رفت، و  رشوه خواري ابزار مطلوب دیپلوماسی به شمار می. کرد فساد سیاسی با بیقیدي در مسائل جنسی رقابت می

در  ظاهراً. چرخاند وجود مداخل، مشتاقانه، دستگاه اداري را هم در ایاالت کاتولیک و هم در ایاالت پروتستان می
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پروا ازدواج  شد تا در سیاست؛ طبقۀ بورژاوزي، حتی وقتی که با زنان بی مالحظه و بی تجارت بیشتر درستی دیده می

ورزیدند، اما در این ضمن، دانشگاهها عقاید مضمحل  کردند، از پرسه زدن در کنار رودخانۀ شپره اجتناب می می

  .ردند که خوب تربیت نشده بودندک کنندة جوانانی را وارد حیات و اخالق آلمانها می

V -آموزش و پرورش  

در این هنگام آموزش و پرورش به صورت عالقۀ عمده و کار مهم آلمان درآمد و شبیه دلبستگی به جنگی بود که 

سخنان فیشته تحت عنوان خطاب به ملت آلمان، که در . براثر نهضت ذهنی و انسانی علیه ناپلئون به وجود آمده بود

ایراد شد، اگر چه به اطالع عدة معدودي رسید ولی حاکی از این اعتقاد روزافزون عصر بود که تنها با  1807سال 

توان آلمان را از جستجوي لذت بازداشت و به سوي سرسپردگی  اصالح امر آموزش و پرورش در کلیۀ سطوح می

تسلیم شدن سریع و سرافکندگی  شدید و پایمردي جدي در جهت رفع نیازهاي کشور کشانید آنهم در سالهایی که

به عنوان وزیر ) 1835- 1767(ویلهلم فون هومبولت  1809در . ملی تقریباً روحیه آلمانها را در هم شکسته است

وي هم خود را سخت مصروف این کار کرد، و تحت رهبري او در روش . آموزش و پرورش به کار مشغول شد

. دت کوتاهی آن را به صورت بهترین نوع خود در اروپا درآوردتعلیماتی آلمان اصالحاتی آغاز شد که ظرف م

آموزش و . آمدند دانشجویان کشورهاي مختلف براي تحصیل در دانشگاههاي گوتینگن، هایدلبرگ، ینا، و برلین می

در مورد مذهب اگرچه به . پرورش در بین کلیۀ طبقات گسترش یافت، و از لحاظ موضوع و هدف توسعه پیدا کرد

پایۀ اخالقی تأکید شد، استادان قانون و علم حقوق، ناسیونالیسم را به صورت مذهب جدید مدارس آلمان در  عنوان

.کما اینکه ناپلئون هم آن را در مدارس فرانسه به عنوان خداي جدیدي قبوالنده بود - آوردند

برآمد؛ حقیقت امر این است که دانشگاههاي آلمان نیاز به آزمونی سخت داشت که از عهدة این آزمون نیز به خوبی 

در شهرهاي آلمان . آید آسیب دیده بودند  بسیاري از آنها از غفلتی که معموال بر اثر سابقه و قدمت پیش می

، روستوك )1409(، الیپزیگ )1379(، ارفورت )1388(، کولن )1386(در هایدلبرگ : دانشگاههایی تأسیس شده بود

بردند و  در این زمان همۀ آنها در مضیقه به سر می). 1502(، ویتنبرگ )1477(، توبینگن )1476(، ماینتس )1419(

. تأسیس یافته بود با داشتن ایمانوئل کانت رونقی داشت 1544دانشگاه کونیگسبرگ که در. نیازهاي فراوان داشتند

ند شیلر، فیشته، تشکیل شده بود به صورت کانون فرهنگی آلمان درآمد، و افرادي مان 1558دانشگاه ینا که در 

در آنجا هیئت آموزشی با دانشجویان در استقبال . کردند شلینگ، هگل، برادران شلگل، و هولدرلین با آن همکاري می

به شمار » نخستین دانشگاه جدید«از سه لحاظ ) 1604(دانشگاه هاله . کردند از انقالب کبیر فرانسه تقریباً رقابت می

دانست و از هیئت آموزشی خود انتظار هیچ گونه تعهد درست مذهبی  فکر و تعلیم میخود را ملزم به آزادي : رفت می

را نداشت؛ براي علوم و فلسفۀ جدید جا باز کرد؛ و به صورت مرکز پژوهشهاي ابتکاري و کارگاه تحقیقات علمی 

شده بود، و » روپابزرگترین مدرسۀ ا« 1800تأسیس یافت تا سال ) 1736در (دانشگاه گوتینگن که، دیرتر . درآمد

در شمال آلمان به گردش مشغول بود  1804مادام دوستال که در . کرد تنها دانشگاه لیدن در هلند با آن رقابت می

ویلهلم فون هومبولت، که در این نهضت  ».ترین دانشگاههاي اروپاست سراسر شمال آلمان پر از عالمانه«: گفته است

اگرچه . رفت، یکی از بزرگترین ذهنهاي آزاد عصر را داشت آلمان به شمار می احیاي فرهنگی به منزلۀ فرانسیس بیکن

روزگاري عیبی بود الزم؛ و اکنون عیبی است غیر «در میان اشراف تولد یافته بود، اشرافیت را چنین تعریف کرد که 

و مزاحم بوده باشد،  از بررسی تاریخ به این نتیجه رسیده بود که تقریباً هر سازمانی، هرقدر هم معیوب» .الزم

چه چیز . روش ارباب و رعیتی –چه عاملی آزادي را در قرون وسطی زنده نگاه داشت؟ «. روزگاري مفید بوده است

سال بعد . وي این نکات را در سن بیست و چهارسالگی متذکر شده بود» .رهبانیت- علوم را در عهد بربرها حفظ کرد؟

به عقیدة او در . به تصویب رسیده بود، بیان کرد) 1791(ی فرانسه، که در نظر خود را دربارة قانون اساس) 1792(
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قانون اساسی مذکور مسائل و مباحث قابل تحسین بسیاري وجود داشت، ولی مردم فرانسه که تحریک پذیر و پرشور 

یک . خواهند کردهستند قادر نخواهند بود که خود را با آن تطبیق دهند و، الجرم، کشور خود را گرفتار هرج و مرج 

 1813جایی که ناپلئون در (نسل بعد، هنگامی که با یکی از همکاران زبانشناس خود در صحنۀ نبرد الیپزیگ 

رود؛  بینیم، از بین می سلطنتها و امپراطوریها، چنانکه در اینجا می«: کرد، چنین گفت گردش می) شکست خورده بود

العاده دشوار  فکر پینداروس بود که اشعارش را از صورت یونانی فوقشاید به » .ماند باقی می ولی شعر خوب همیشه

.آن ترجمه کرده بود

توانست مجذوب  به عنوان دیپلمات از آن لحاظ با شکست مواجه شد که بیش از حد شیفتۀ انقالب عقاید بود و نمی

نشینی پرداخت و به مطالعه  شهاز آنجا که در صحنۀ سیاست ناراحت بود، تقریباً به گو. تحوالت زودگذر سیاسی شود

. شد  شیفتۀ زبانشناسی بود، و دنبال تغییر و تحریف کلماتی بود که از کشوري به کشور دیگر منتقل می. مشغول شد

گفت که طبیعت تغییر ناپذیر بشر جلو قوانین  اي نداشت، و می به سودمندي دولت در حل مشکل اجتماعی عقیده

تیجه رسید که بهترین آرزوي بشر تربیت اقلیتی است که اخالص اجتماعی آن چراغی وي به این ن. گیرد بهتر را می

  .فرا راه جوانان، حتی در میان نسلی مأیوس، نگاه دارد

از این رو، در سن چهل و دوسالگی از گوشۀ خلوت بیرون آمد و به عنوان وزیر آموزش و پرورش به کار پرداخت؛ و در 

وي در آنجا روشهایی در کار آورد که در دانشگاههاي . کیل دانشگاه برلین کرددولت او را مأمور تش 1810سال 

در انتخاب استادان بیش از آنچه به قدرتشان در امر : اروپایی و امریکایی تا روزگار ما تأثیراتی برجاي گذاشته است

که در (آکادمی علوم برلین . ددا تعلیم توجه کند شهرت یا آمادگی آنها را در پژوهشهاي ابتکاري علمی مالك قرار می

فیشته فیلسوف، . و رصدخانۀ ملی و باغ گیاهشناسی و موزه و کتابخانه جزء دانشگاه جدید شد) تأسیس شد 1711

با این دانشگاه همکاري ) 1824-1759(شالیر ماخر عالم االهیات، و ساوینیی قانوندان و فریدریش اوگوست ولف 

بحر در آثار کالسیک بود، نظر عجیبی ابراز کرد که طرفداران فرهنگ یونان را شخص اخیر، که دانشمندي مت. کردند

به وحشت انداخت؛ و آن اینکه ایلیاد و اودیسه اثر شاعري به نام هومر نیست، بلکه تعدادي آوازخوان بودند که بتدریج 

نرانیهایی کرد که به صورت در دانشگاه برلین سخ) 1831- 1776(بارتولت گئورگ نیبور . این دواثر را تألیف کردند

وي دانشمندان جهان را با این عقیده متحیر ساخت که . درآمد و راهگشاي دیگران شد) 1832-1811(تاریخ روم 

از این زمان به بعد، آلمان در علوم کالسیک، . باشد فصلهاي نخستین اثر لیویوس تاریخ نبوده بلکه افسانه می

هنوز دورة برتري آن کشور در علم فرا . فه، رهبري جهان را به عهده گرفتزبانشناسی، تاریخنگاري و همچنین فلس

  .نرسیده بود

VI -علم  

طی قسمت اعظم این دوره، علم . علم در آلمان، بر اثر پیوستگی تقریباً جدایی ناپذیر آن با فلسفه، عقب افتاده بود

این . ت عنوان بررسی دانش، جزء آن بودآمد، و همراه با تحقیق و تاریخنگاري، تح بخشی از فلسفه به شمار می

پیوستگی با فلسفه به علم زیان رساند، زیرا فلسفه در آلمان در آن زمان به منزلۀ تمرینی بود در منطق نظري، که 

در این عصر دونفر مخصوصاً براي آلمان افتخارات علمی کسب  .شد محسوب می مهمتر از تحقیق به وسیلۀ تجربه

). 1859- 1769(بود و دیگري آلکساندر فون هومبولت ) 1855-1777(کارل فریدریش گاوس یکی از آنها . کردند

پدرش، که باغبان و بنا و متصدي ترعه بود، تعلیم و تریبت . آمد  اي روستایی نزدیک برونسویک به دنیا گاوس در کلبه

ارت او را در اعداد مشاهده کرده ولی مادرش، که شوق و مه. دانست اي براي رفتن به جهنم می را به مثابه گذرنامه

در آنجا پیشرفت سریع او در ریاضیات . سپرد ژیمنازیومبود، با خست پولی اندوخت و کودك را به دبستان و سپس به 

فردیناند فرمانرواي برونسویک به دست آموزگارش را بر آن داشت که اجازة معرفی او را به حضور دوك کارل ویلهلم 
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تأثیر کودك قرار گرفت و خرج تحصیل او را در یک دورة سه ساله در کولگیوم کارولینوم در  دوك تحت. آرد

پس از آنکه یک سال در آنجا ). 1795(کارل فریدریش از آنجا به دانشگاه گوتینگن رفت . برونسویک پرداخت

ار و بازي فرزندش با اعداد و نمودارها نبود از آموزگارش پرسید که آیا امید گذرانید، مادرش که قادر به درك ک

شاید » .وي بزرگترین ریاضیدان اروپا خواهد شد«آموزگار جواب داد که . موفقیتی در مورد فرزندش وجود دارد یا نه

در . است شنیده باشد بینی را به حقیقت رسانده مادرش قبل از مرگ حرف الپالس را دایر بر اینکه گاوس آن پیش

  .دانند زمان ما او را با ارشمیدس و نیوتن برابر می

این اکتشافات دربارة تئوري اعداد، . فهمیم یا قادر به تفسیر آنها خواهیم بود ادعایی نداریم که اکتشافات او را می

بدان وسیله گاوس  هاي تربیعی روش کوچکترین مربعات، و حساب بینهایتیک بود که اعداد موهومی، باقیمانده

ریاضیات را از آنچه که در روزگار نیوتن بود به صورت علمی تقریباً جدید درآورد، به نحوي که ابزار معجزات علمی در 

. خود او ریاضیات را در چندین رشتۀ دیگر به کار بست و نتایج مطلوب را از آن به دست آورد. زمان ما شد

او را بر آن داشت که ) کشف شد 1801تین سیارك که در اول ژانویۀ نخس(مشاهداتش دربارة مدار سیارك سرس 

همچنین تحقیقاتی انجام داد که نظریۀ مغناطیس و . روشی تازه و سریع جهت تعیین مدارهاي سیارات به دست دهد

آنکه  دانشمندان پس از وي معتقد شدند که هیچ چیز علمی نیست مگر. اي ریاضی استوار کرد الکتریسیته را بر پایه

  .در قالب عبارات ریاضی بیان شود

شتابی در . آمد کرد، نمونۀ فروتنی به شمار می ضمن آنکه علم را بازسازي می. خود او هم مثل کارهایش جالب بود

مادر سالخوردة خود را . انتشار اکتشافات خود نداشت، به طوري که افتخار کشفیات او پس از مرگش معلوم شد

سالۀ آن زن، هنگامی که کامال  اش زندگی کند؛ و در آخرین چهار سال عمر نود و هفت خانوادهدعوت کرد که با او و 

  .داد نابینا شده بود، به پرستاري او پرداخت و به کسی دیگر اجازة خدمت به او نمی

راغت از وي، پس از ف. قهرمان دیگر علم آلمان در این عصر برادر جوان ویلهلم فون هومبولت به نام آلکساندر بود

. تحصیل از دانشگاه گوتینگن، وارد آکادمی معدن در فرایبرگ شد و با بررسی گیاهان زیرزمینی مقامی برجسته یافت

اي کشف کرد؛ مدرسۀ  سپس به عنوان مدیر معادن در بایرویت، نتایج مغناطیس زمین را بر ته نشستهاي صخره

سوسور سویسی به بررسی تشکیالت کوهها پرداخت؛ و . بی. ا اچب. معادن را بنیان نهاد، و شرایط کار را بهبود بخشید

تصادفاً به گردشی طوالنی به منظور  1796در . هاي برقی مشغول شد با آلساندرو ولتا در پاویا به تحقیق دربارة پدیده

بر طبق نتایجی که به دست آورد، ). و با داروین که سوارکشتی بیگل بود به رقابت پرداخت(اکتشافات علمی رفت 

.ساخت» مشهورترین مرد اروپا پس از ناپلئون«لطیفۀ یکی از معاصرانش، او را 

آنگاه با امه بونپالن، دوست گیاهشناس خود، از مارسی به امید پیوستن به ناپلئون در مصر حرکت کرد؛ حوادث او را 

تجو در متصرفات امریکایی اسپانیا وزیر اسپانیا وي را به جس به مادرید کشانید و در آنجا حکایت غیر مترقبۀ نخست

الجزایر کاناري،  سوار بر کشتی شدند و شش روز در تنریفه، بزرگترین جزیرة مجمع 1799این دو در . تشویق کرد

باال رفتند و ناظر یک رگبار شهابی بودند که هومبولت را بر آن ) متر 3716به ارتفاع (گذرانیدند؛ از آنجا از قلۀ کوه 

از کاراکاس در ونزوئال حرکت کردند؛  1800در . هایی را مورد بررسی قرار دهد بودن چنین پدیده داشت که ادواري

و جنگلهاي ناشی از باران در طول رود اورینوکو گذراندند، تا آنکه  ساواناچهارماه به بررسی زندگی گیاهان و جانوران 

از طریق کوههاي آند از کارتاخنا بندري در کلمبیا، به  1801در . چشمۀ مشترك این رودخانه و آمازون رسیدندبه سر

صعود کردند و، بدین ترتیب، رکوردي جهانی به جاي ) متر 5758به ارتفاع (بوگوتا و کیتو رفتند و از کوه چیمبورازو 

هومبولت بعداز مسافرت در طول ساحل اقیانوس آرام . نهادند که طی سی و شش سال بعد به قوت خود باقی ماند

همچنین عبور سیارة . شود، اندازه گرفت نامیده می» جریان هومبولت«تالیما، حرارت جریان اقیانوس را، که به اسم او 
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ه عمل آورد، امکانات استفاده از آن را به عنوان کود در نظر بررسی شیمیایی ب گوانودربارة . عطارد را مشاهده کرد

ترین صادرات امریکاي جنوبی  گرفت، و قسمتی از آن را براي تجزیۀ بیشتر به اروپا فرستاد؛ بدین ترتیب، یکی از غنی

 محققان خستگی ناپذیر پس از رسیدن به شیلی به طرف شمال بازگشتند؛ یک سال در مکزیک و مدتی. آغاز شد

این مسافرت یکی از بارورترین . قدم به خاك اروپا گذاشتند 1804کوتاه در ایاالت متحدة امریکا گذراندند؛ و در 

هومبولت قریب سه سال در برلین گذراند و به بررسی انبوهی از یادداشتهاي خود  .گردشهاي علمی در تاریخ بود

ال بعد به پاریس رفت تا در کنار گزارشها و دستیاران س. پرداخت و کتابی تحت عنوان نظریاتی دربارة طبیعت نوشت

نوزده سال در این شهر گذراند و از دوستی دانشمندان برجستۀ فرانسه و همچنین از زندگی و ادبیات . علمی باشد

آن آشوبهاي سطحی را که ترقی و سقوط دولتها . بود» اروپاییان خوب«وي در نظر نیچه یکی از . مند شد سالنها بهره

همراه فردریک ویلهلم سوم در سفر پادشاهان فاتح به  1814در . شود با آرامش یک زمینشناس نظاره کرد امیده مین

.لندن رفت، ولی بیشتر مشغول تکامل علوم دیرین یا ایجاد علوم جدید بود

ناسی را با یابد، علم زمینش که شدت نیروي مغناطیسی زمین از قطبها تا خط استوا کاهش می) 1804(وي کشف کرد

. ها، تشکیل کوهها و توزیع جغرافیایی کوههاي آتشفشان، گسترش داد بررسی اصل آتشفشانی بعضی از صخره

هاي قوانینی را که حاکم بر اختالالت جوي است به دست داد، و بدان وسیله اصل و مسیر  نخستین سررشته

نخستین کسی بود . ریانات اقیانوسی انجام دادبررسیهاي مهمی دربارة هوا و ج. طوفانهاي گرمسیري را روشن ساخت

رغم  پیوندد که، علی این خطوط مکانهایی را به یکدیگر می. که خطوط همدما را در جغرافیا تعیین کرد) 1817(

دیدند بر روي  نقشه کشها از اینکه می. اختالف عرض جغرافیایی، داراي حد متوسط حرارت ساالنۀ یکسان هستند

اي شمالی قرار دارد، با سینسیناتی، که مانند  توسط حرارت لندن، که مانند البرادور در نقطهنقشۀ هومبولت حد م

اثر او تحت عنوان . اي جنوبی واقع است، یکسان است دستخوش نهایت شگفتی و اعجاب شدند لیسبون در نقطه

ت از بررسی توزیع گیاهان تحت که عبارت اس- را) جغرافیاي زیستی(رساله دربارة جغرافیاي گیاهان علم بیوژئوگرافی 

این تحقیقات و صدها مباحث دیگر، که اگر چه به ظاهر نسبتاً ناچیز است . بنیان نهاد -تأثیر اوضاع طبیعی زمین

تحت عنوان سفرهاي هومبولت و بونپالن  1834تا  1805باشد و در سی جلد از سال  داراي تأثیري وسیع و پایدار می

  .ید انتشار یافتبه مناطق استوایی قارة جد

سرانجام، چون ثروت خود را در راه تحقیقات علمی بر باد داده بود، شغلی موظف را به عنوان پیشکار دربار پروس 

پس از آنکه مجدداً سروسامانی یافت، سخنرانیهایی براي مردم برلین ایراد کرد که بعدها اساس ). 1827(پذیرفت 

. و جزء مشهورترین کتابها در حد دانش اروپایی بود) 1862- 1845(ل داد کتاب چند جلدي او را به نام کیهان تشکی

  :در مقدمۀ این کتاب، با فروتنی ذهنی که به حد کمال رسیده است، چنین نوشته شده بود

کنم که سیماي غیر دقیق آن در حدود نیم قرن   در اواخر غروب یک زندگی فعال، اثري را به مردم آلمان تقدیم می

دانستم؛ ولی هرقدر هم مایل به ترك این کار  غالباً تکمیل آن را غیرعملی می. شم من معلق بوده استدر برابر چ

اي که مرا هدایت کرد کوششی  انگیزة عمده …. ام آن را از سر گرفته -شاید هم از روي بی احتیاطی- بودم، دوباره

اي  ا، و نشان دادن طبیعت به منزلۀ مجموعهپدیدة اشیاء طبیعی در رابطۀ کلی آنهمشتاقانه بوده است، براي فهم 

  .گیرد آید و جان می بزرگ که بر اثر نیروي درونی به حرکت درمی

شد، و شامل هیئت،  به انگلیسی ترجمه شد تقریباً مشتمل بردو هزار صفحه می 1849این کتاب به صورتی که در 

زنده و پر از شگفتی، ولی تابع قوانین ریاضی و  زمینشناسی، و علم آثار علوي، و جغرافیا بود؛ و جهانی طبیعی را

با وجود این، تصویر کلی عبارت از منظرة عظیمی است که در به وجود آمدن . داد  انتظام فیزیک و شیمی نشان می

آن دستگاهی بیروح دخالت ندارد، بلکه به وسیلۀ نیروي حیاتی فنا ناپذیر، گسترش، و زایندگی زندگی ذاتی شکل 
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هنوز کامال در برلین مستقر نشده بود که دعوت تزار . حرك و نیروي حیاتی خود هومبولت الهام انگیز بودت .گیرد می

هیئت مزبور مدت یک سال به ). 1829(نیکوالي اول را براي رهبري یک هیئت اعزامی به آسیاي مرکزي پذیرفت

کشف معادن الماس در کوههاي اورال گردآوري اطالعات جوي و بررسی تشکیل کوهها پرداخت؛ و در مسیر خود، به 

در بازگشت به برلین از مقام خود جهت اصالح روش آموزشی و کمک به هنرمندان و دانشمندان استفاده . نایل آمد

دولت پروس دستور داد جنازة . هنگامی که مشغول انجام جلد پنجم کیهان بود، مرگش در نودسالگی فرا رسید. کرد

  .خاك بسپارند او را با تشریفات رسمی به

VII  -هنر  

جنگ، اعم از اینکه در جریان بود یا اینکه انتظار آن . در آلمان آن عصر، زمان نه براي علم مساعد بود و نه براي هنر

گالریهاي عمومی در . حمایت خصوصی از هنر نادر و کم مایه بود. برد رفت، شوق و هیجان و ثروت را از بین می می

گذاشتند، ولی  رانکفورت و، مخصوصاً، درسدن و برلین شاهکارهایی را به معرض نمایش میالیپزیگ، و شتوتگارت، ف

  .داد ناپلئون آنها را به لوور انتقال می

هنگامی که در . شود  با وجود این، در میان آن هنگامه و آشوب، در تهیۀ هنر آلمان چند اثر قابل تذکار دیده می

-1732(کارل گوتهارت النگهانس . ساخت اخانه دروازة براندنبورگ را میپاریس هرج و مرج برپا بود، برلین گست

خواست مرگ سبک  گویی می -آن را با ستونهاي شیاردار و آرایش سنتوري مجلل به سبک دوریک برپا کرد) 1808

را، مبنی بر  اما به طور کلی آن بناي باشکوه عظمت خانوادة هرهانزولرن و تصمیم آنها. باروك و روکوکو را اعالم دارد

  .1954وارد آن شهر شد و روسها در  1806ناپلئون در . داشت  اینکه هیچ دشمنی نباید وارد برلین شود، اعالم می

) از زمان باستان(سازي بهتر بود، چه آن اساساً هنري است کالسیک و مربوط به خط و طرح و اجتناب  وضع مجسمه

یوهان فون دانکر . ل عجیب و غریب سبک روکوکو با آن بیگانه استغرابت اشکال سبک باروك و اشکا. از رنگامیزي

مجسمۀ سافو دختر با پرنده کاتولوس را براي موزة شتوتگارت، و مجسمۀ آریادنه را براي موزة بتمان در فرانکفورت، و 

، پس از )1850- 1764(یوهان گوتفرید شادو . معروف نیمتنۀ شیلر را براي کتابخانۀ وایمار ساخت باالخره مجسمۀ

مجسمۀ یک ارابۀ چهار اسبۀ رومی را برفراز  1793کارآموزي نزد کانووا در رم، به زادبوم خود، برلین، بازگشت و در 

این اثر مورد توجه اهالی پایتخت قرار . کرد دروازة براندنبورگ گذاشت که یک مجسمۀ بالدار پیروزي آن را هدایت می

این مجسمه با لباس نظامی، و چشمانی بود . مرمرین از فردریک کبیر ساختاي  براي شهر شتتین نیز مجسمه. گرفت

سوزاند؛ دو جلد کتاب ضخیم در کنار پایش بود تا او را به عنوان نویسنده نشان دهد؛ ولی فلوت  که دشمنان را می

 .بودفراموش شده 

است که نیمی که از آن با پارچه پوشیده شده است و ) 1797(مۀ پرینتسینها لویزه و فریدریکه ظریفتر از آن مجس

ملکه هنرمندان را با زیبایی، . کنند  آن دو بازو در بازوي یکدیگر به آهستگی به سوي شادي و غم حرکت می

انگیز در شارالتنبورگ  غم اي مقبره) 1811-1766(هاینریش گنتس . پرستی پرشور، و مرگ خود الهام بخشید میهن

نقاشی  .در آن آرامگاه قبري، در خور روح و جسم او، برایش ساخت) 1857-1777(وقف او کرد، و کریستیان راوخ 

 پمپئی،این سبک متکی بود بر خاکسترهاي هرکوالنئوم و . برد آلمانی هنوز از بیرنگی سبک کالسیسیسم رنج می

هاي رنگ پریدة منگس و داوید، و خیالبافیهاي رومی آنگلیکاکاوفمان ولی آن  رساالت لسینگ و وینکلمان، چهره

نقاشان آلمانی در . اي در تاریخ یا اخالق آلمانها نداشت هاي پاینده هاي بیگانه بود ریشه رنگزدایی که تقلیدي از شیوه

ا به دور انداختند؛ به مسیحیت قبل از اصالح دینی و مخالفت یا بیعالقگی آن نسبت این عهد سبک نئوکالسیسیسم ر

به هنر روي آوردند و این امر مدتها پیش از آن انجام گرفت که نقاشان انگلیسی پیش از رافائلیان به نواي افرادي 

ائل و به هنر قرون وسطی بازگردند کردند تا به دورة قبل از راف نظیر واکنرودر و فریدریش شلگل که آنها را دعوت می
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زدند، ضمن سادگی و سعادتی که در  بردند، تیشه می یعنی به عصري که هنرمندان رنگ به کار می - گوش فرا دهند

به ) نازارنها(بدین ترتیب بود که مکتب نقاشان معروف به مذهبی . ساختند یافتند تابلو می چون و چرا می ایمان بی

  . وجود آمد

وي که در لوبک تولد یافته بود طی هشتاد ). 1869-1789(مکتب شخصی بود به نام فریدریش اووربک رهبر این 

پس از آنکه براي تحصیل هنر به وین فرستاده . هاي تجارت پیشه کار کرد سال عمر خود با جدیت پا برجاي خانواده

فرانتس پفور انجمنی بنیان نهاد به  به اتفاق دوستش 1809در . شد، نتوانست با سبک نئوکالسیسیسم مرسوم بسازد

اي که پیش از  این انجمن متعهد شده بود که با وقف هنر در راه ایمان تجدید یافته. نام انجمن اخوت قدیس لوقا

آن دو به رم رفتند و به ) 1819(در . اي به هنر بدمد وجود داشته بود روح تازه) 1528- 1471(روزگار آلبرت دورر 

و بعد فیلیپ ) 1867-1783(پترفون کورنلیوس  )1811(در. و و سایر نقاشان قرن پانزدهم برآمدندبررسی آثار پروجین

.فایت، ویلهلم فون شادو و گودنهاوس ویولیوس شنورفون کارولسفلد به آنها پیوستند

به یادآورد اووربک بعدها . زیستند آنان مانند مقدسان گیاهخوار در صومعۀ متروك سان ایزیدورو در مونته پینچو می

پختیم که بیش از  کردیم؛ ظهرها به نوبت غذا می صبحها با یکدیگر کار می. ما یک زندگی واقعاً رهبانی داشتیم«که 

پیترو  از کلیساي سان. ساختند آنان به نوبت از صورت یکدیگر تابلو می» .سوپ و پودینگ یا سبزیجات خوشمزه نبود

هاي  دانستند و بیشتر به کلیساهاي قدیمی و به صومعه آن را زیاد می» نۀپرستا بت«نظر کردند زیرا جنبۀ هنر  صرف

به اورویتو براي بررسی آثار سینیورلی، به . روي آوردند» سن پل در خارج از دیوارها«سن جان التران و کلیساي 

ی آثار فراآنجلیکو سینا براي دیدن آثار دوتچو و سیمونه مارتینی و بیشتر از همه به فلورانس و فیزوله براي بررس

که - تصمیم گرفتند از پیکرنگاري یا هرگونه نقاشی به منظور تزیین اجتناب کنند و هدف دورة قبل از رافائل را. رفتند

  .بازگردانند –عبارت بود از نقاشی در جهت تشویق تقواي مسیحی و نوعی میهندوستی وابسته به اصول مسیحیت 

بار تولدي . اس. اهم شد، بدین ترتیب که کنسول پروس در رم به نام جیفر 1816فرصت مناسب براي این امر در 

از تبدیل » نازارنها«. آنان را مأمور ساخت که داستان یوسف و برادرانش را به صورت فرسکو بر ویالي او نقش کنند

ی به بررسی نقاشی روگچ به نقاشی روي کرباس یا روغن اظهار تأسف کرده بودند؛ در این هنگام از جنبۀ شیمیای

پرداختند تا سطوحی پذیرا براي رنگهاي ثابت بسازند؛ و تا آنجا موفقیت حاصل کردند که فرسکوهایی را که از رم 

گوتۀ سالخورده چون از . برداشته و در تاالر ملی برلین قرار دادند جزو غرور آفرینترین مایملک پایتخت پروس درآمد

ه عنوان تقلیدهایی از سبکهاي ایتالیایی قرن چهاردهم محکوم کرد، بدانسان این تصاویر شورانگیز آگاه شد آنها را ب

پیروان سبک نازارنها . کردند تقلید می) یونانیها و رومیهاي قدیم(که طرفداران سبک نئوکالسیسیسم از هنر کافران 

را سست کرد آهسته از صحنه آن انتقاد را نادیده گرفتند، ولی به نسبتی که علم، تحقیق، و فلسفه بتدریج پایۀ ایمان 

  .خارج شدند

VIII - موسیقی  

هنگامی که مادام . موسیقی به گاه پیشرفت آلمان مایۀ غرور این کشور بود و در هنگام پریشانی مایۀ تسالي آن

بسیاري . به وایمار رسید، دریافت که موسیقی تقریباً بخشی از زندگی هرخانوادة تربیت شده است 1803دوستال در 

کردند که بتدریج کمتر متکی به آثار و  هرها داراي شرکتهاي اپرایی بودند، و از زمان گلوك به بعد سعی میاز ش

  آهنگهایی که با آالت. مانهایم و الیپزیگ ارکسترهایی داشتند که در سراسر اروپا مشهور بود. آوازهاي ایتالیایی باشند

- 1784(آلمان داراي ویولن نوازان بزرگی بود مانند لویی شپور . ختشد علناً با اپرا به رقابت پردا و ادوات نواخته می

فردریک ویلهلم دوم، پادشاه پروس، ویولنسل را ). 1838-1778(، و پیانونوازان مشهوري مانند یوهان هومل )1859

یناند جست؛ و شاهزاده لویی فرد و گاهی نیز در ارکسترها شرکت می) کوارتتها(نواخت که در گروه  چنان خوب می
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شد که با بتهوون و هومل رقابت  چنان در پیانونوازي مهارت داشت که فقط اصل و نسب سلطنتی او مانع از آن می

آلمان نیز داراي یک استاد موسیقی بود که در سراسر اروپا آموزگار و آهنگساز و متخصص در نواختن کلیۀ آالت  .کند

از آغاز کار به . بود) 1814- 1749(ورگ یوزف فوگلر گئ) رئیس صومعه(این شخص آپت . موسیقی شهرت داشت

عنوان نوازندة ارگ و پیانو شهرت یافت، نواختن ویولن را بدون استاد آموخت، و روش تازه اي براي نواختن با انگشت 

پس از آنکه براي آموختن فن آهنگسازي نزد پادره مارتینی به . به وجود آورد که با انگشتان دراز او متناسب بود

ایتالیا فرستاده شد، علیه استادان خود، یکی پس از دیگري، سر به عصیان برداشت؛ به مذهب گرایش یافت؛ و در رم 

در بازگشت به آلمان، یک آموزشگاه موسیقی در مانهایم، و سپس در دارمشتات، و سرانجام . مورد استقبال قرار گرفت

نگسازي را که به وسیلۀ استادان ایتالیایی تعلیم داده وي روشهاي دشوار و پرزحمت آه. در استکهلم تأسیس کرد

موتسارت و بعضی دیگر او را شارالتان . تر و سریعتر ابداع کند شد کنار گذاشت و قول داد که روشهاي ساده می

شمردند؛ ولی بررسیها و امعان نظرهاي بعدي افراد دیگر مقام ارجمند او را، نه فقط به عنوان آهنگساز، بلکه  می

وي به عنوان ارگ نواز در اروپا به گردش و سیاحت پرداخت؛ . ساز و انسانی واقعی تثبیت کرد وزگار و نوازنده و ارگآم

سبک ارگ . شنوندگان زیادي را به سوي خود جلب کرد؛ پول زیادي به دست آورد، و در ارگ نیز اصالحاتی انجام داد

وي استاد مورد احترام تعدادي شاگردان مشهور . هوون تفوق یافتنوازي بر بت نوازي را تغییر داد و در مسابقۀ بدیهه

هنگامی که درگذشت، اینان چنان در مرگش سوگواري کردند که گویی پدر خود را از . وبر و مایربیر: بود، از جمله

گ از در ششم این ماه استاد محبوب، فوگلر ناگهان به وسیلۀ مر«: وبر چنین نوشت 1814مه  13در . اند دست داده

یکی از ) 1826-1786(کارل ماریافون وبر » .ولی همیشه در دلهاي ما زنده خواهد ماند …. دست ما ربوده شد

از دختران یا دختران برادر آنتون، از دونفر در . فرانتس دوبار ازدواج کرد. فرزندان متعدد فرانتس آنتون فون وبر بود

ستین معشوقۀ موتسارت و آوازخوانی مشهور؛ و کنستانتسه، که به آلویشیا، به عنوان نخ: شود این بحث نام برده می

پسران فرانتس به نامهاي فریتس و ادموند نزد یوزف هایدن تعلیم گرفتند، ولی پسر . عقد ازدواج موتسارت درآمد

سیقیدان خواهی بشو، ولی مو کارل، هرچه می«: اي کم استعداد بود که فریتس به او گفت دیگر به نام کارل به اندازه

در حالی که فرانتس آنتون رهبري یک گروه نمایشی و آهنگ نواز . آورد از این رو کارل به نقاشی روي» .نخواهی شد

بر عهده داشت، تعلیم موسیقی کارل توسط استادي فداکار به نام -که بیشتر از کودکانش تشکیل یافته بود –سیار را 

نظارت استاد، چنان استعدادي از خود نشان داد که پدرش کامال  یشکل از سر گرفته شد، و آن کودك تحتیوزف هو

ساخت و ارکسترهاي علنی  کارل چهاردهساله آهنگ می 1800در سال . دچار شگفتی شد، و خود را مأجور دانست

، بیقرار: اما در این ضمن حرکت شتابزده از شهري به شهري دیگر، تأثیري در اخالق کارل به جاي نهاد. کرد برپا می

مقارن این احوال، دوستش آلویس زنفلدر چاپ سنگی را اختراع کرد؛ وي چنان . عصبی، تحریک پذیر، و بی ثبات شد

مسحور این اختراع شد که تا مدتی از آهنگسازي غافل ماند،و با پدر خود به فرایبرگ در ساکس رفت تا معامالت 

، با آپت فوگلر برخورد کرد؛ آتش درونی در 1803سپس، در اوایل . چاپ سنگی را در سطح تجارتی عهده دار شود

اعتماد فوگلر به او . نهادش مشتعل شد؛ به شاگردي فوگلر درآمد؛ و برنامۀ تحصیل و تمرین شدیدي در پیش گرفت

باعث تشویق وي شد، و چنان سریع پیشرفت کرد که، بنا به توصیۀ فوگلر، از او دعوت کردند تا رهبري ارکستر 

گرچه هنوز هفده سال بیش نداشت، آن شغل را پذیرفت، و پدر بیمار را با خود به ). 1804(ده گیردبرسالو را برعه

.پایتخت سیلزي برد

آن جوان هنوز پختگی و درایت الزم براي تصدي مقامی را نداشت که نه تنها مستلزم اطالع کامل از موسیقی بلکه 

دوستانی با وفا و . مختلف، و شناختن روحیات آنها نیز بودمتضمن سروکار داشتن با مردان و زنانی با خلق و خوي 

کرد؛ و  داد؛ افراد بیکفایت را سخت سرزنش می با اسراف تام پولهاي خود را بر باد می. دشمنانی سرسخت پیدا کرد
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روزي جامی محتوي تیزاب را به جاي شراب برداشت، و پیش از آنکه متوجه شود که . آشامید پروا مشروب می بی

آسیبی که هیچ گاه  - از این روگلو وتارهاي صوتی او به طور دائم آسیب دید. جام چیست، قسمتی از آن را نوشیددر

پس از یک سال مقام خود را از دست داد، و . توانست آواز بخواند و نه بآسانی حرف بزند بهبود نیافت؛ دیگر نه می

نزدیک بود دستخوش یأس و دلسردي بشودکه اویگن، . اش به تدریس پرداخت براي تأمین معاش خود و پدر و عمه

ولی ). 1806(که به خود او تعلق داشت جاي داد ) درسیلزي(دوك وورتمبرگ، هرسه نفر را در قصر کارلسروهه 

تجزیۀ امالك و اراضی پروس توسط ناپلئون، و رکود وضع مالی، آن دوك را ورشکست کرد؛ و وبر، براي تأمین معاش 

دیگر، مجبور شد تا مدتی دست از موسیقی بردارد و در شتوتگارت به عنوان منشی دوك لودویگ خود و آن دونفر 

تأثیر او به فساد  وکارل تحت. طلب و مسرف و بیشرف بود این دوك مردي عشرت. اهل وورتمبرگ به کار بپردازد

انداز و تندرستی خود را نیز  سسخت فریفته و شیفتۀ مارگارت النگ آوازخوان شد؛ با از دست دادن او پ. کشانده شد

ازدواج . اي یهودي در برلین به نام بیر که از خویشان مایربیر بودند او را از فسق و فجور رهانیدند خانواده. از دست داد

  .او را عاقل و سربه زیر کرد، ولی موجب اعادة سالمت او نشد

پس از . تئودور کورنر شهرتی به هم رساند در طی جنگ آزادي، با ساختن آهنگ براي سرودهاي نظامی اثر کارل

را که به منزلۀ استقالل و ) سرباز چریک(فرایشوتس : مبارزه علیه اپراي ایتالیایی - اي دیگر شد جنگ، وارد مبارزه

که سالروز جنگ واترلو  1821ژوئن  18این اثر، بار نخست در ) 1821(جدایی از روسینی مغرور و پیروز بود ساخت 

هرگز هیچ اپراي . اي به دست آورد العاده پرستی حاضرین، شهرت فوق د و ، با توجه به احساسات میهنبود، اجرا ش

هاي ارواح گرفته شده، و پر از پریان شوخ و  موضوع این اپرا از قصه. آلمانی آن قدر موفقیت کسب نکرده بود

در موسیقی و اپرا به تعداد زیاد  در آلمان گریم از پریان. کنند سرخوشی است که آن سرباز چریک را حفظ می

اپراي وبر حاکی از . ، مندلسون اوورتور رؤیاي نیمه شب تابستان را ساخت)1826(پس از چندي . شد استفاده می

.پیروزي سبک رمانتیسم در موسیقی آلمانی است

اما چون . د تکمیل کنداجرا شده بو 1823وي امیدوار بود که پیروزي خود را با اویریانته که بار نخست در وین در 

این عدم موفقیت، به انضمام بیماري . روسینی وین را تسخیر کرده بود، موسیقی لطیف وبر مردم را مسحور نساخت

سپس چارلز کمبل، مدیر . روزافزونش، چنان او را افسرده کرد که تا قریب دوسال از ساختن آهنگ خودداري ورزید

ه به او بدهد که اپرایی براي اوبرون اثر ویالنت بسازد و براي اجراي آن خود لیر 1000تئاتر کاونت گاردن، حاضر شد 

وبر با عالقۀ زیاد آن کار را انجام داد، و انگلیسی را چنان بدقت آموخت که چون به لندن رسید نه تنها . به لندن بیاید

رون کمال موفقیت را داشت، و آن اوب) 1825مه  28(نخستین نمایش . توانست به آن زبان بخواند بلکه حرف بزند  می

  :آهنگساز خوشبخت در همان شب، واقعه را براي همسر خود چنین شرح داد

وقتی که وارد ارکستر شدم، سالن اپرا که سراسر پر بود  …. امشب بزرگرین موفقیت زندگی خود را به دست آوردم

در پایان نمایش مرا دوباره به صحنه . خورد میکاله و دستمال بود که در هوا تکان  .با صداي تحسین به لرزه درآمد

  .همه چیز بخوبی برگزار شد؛ همۀ اطرافیان من خوشحال بودند …. احضار کردند

انگیز  عدم موفقیتی غم) 1826مه  26(اما اجراهاي دیگر چندان مورد قبول واقع نشد، و کنسرتی که به نفع وبر دادند 

ژوئن، دور از خانه و  5فرسوده بر اثر بیماري سل حاد بستري شد، و در چند روز بعد آن آهنگساز افسرده و . بود

شوند، زیرا هفتاد سال عمر خود را طی چهل سال به پایان  افراد حساس جوانمرگ می. خانوادة خود، درگذشت

  .رسانند می
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IX -تئاتر  

شب هنگام با تخیالت آرام  آمدند، وه میتقریباً هر شهر آلمان تئاتري داشت، زیرا افراد، که طی روز از واقعیتها به ست

شرکتهاي تئاتري ثابت داشتند؛  - مانهایم، ماینتس، فرانکفورت، وایمار، بن، الپیزیگ - بعضی از شهرها. گرفتند می

تئاتر مانهایم به . دادند اي بالبداهه براي مهمانی اتفاقی ترتیب می بعضی دیگر به گروههاي سیار متکی بودند، و صحنه

ي و بازیگران بیش از همه شهرت داشت؛ برلین از لحاظ درآمد و دستمزد، و وایمار از لحاظ هنر نمایشی سبب باز

.کالسیک

. نفر جمعیت داشت که قسمت اعظم آن کارمند دولت، و وابسته به اطرافیان اشرافی آن بودند 6200وایمار  1789در 

دوك . شرکت براثر بی پولی منحل شد 1790در پرداختند، ولی  مدتی مردم شهر خرج یک شرکت تئاتري را می

کارل آوگوستوس آن کار را ادامه داد؛ تماشاخانه را جزو دربار کرد؛ مشاور خود گوته را بر آن داشت تا ادارة آن را به 

یا براي این منظور، مرد . عهده بگیرد؛ و درباریان را ترغیب کرد که همۀ مسئولیتها، غیر از نقشهاي عمده، را بپذیرند

ایفالنت : کرد، از این جمله بودند هاي آزاد بود دعوت می»ستاره«زنی برجسته را از تماشاخانه هاي مجاور که داراي 

، که صدا و شکل و چشمان گیرا و درخشانش موجب شد که گوته دل )1802- 1751(بزرگ، و کورونا شروتر مغرور 

خود این مرد شاعر و سیاستمدار و فیلسوف، بازیگر . شوداز مهر شارلوته فون شتاین بگسلد و در دام عشق وي اسیر 

کرد، و عجب آنکه  را در برابر نقش ایفیگنیا که به عهدة مادموازل شروتر بود بازي می اورستسبدي نبود؛ گاهی نقش 

وي بازیگران را به سبک سخنوري . ي مسخره موفقیت داشتدار و حتی در نقشها به عنوان بازیگر نقشهاي خنده

نقص او یکنواختی بود؛ مزیت آن، فصاحت و بالغت . فرانسوي تربیت کرد، و حتی فن دکلمه کردن را به آنان آموخت

گفت که در خود تئاتر، از میان لژ مخصوص  کرد، و تهدیدکنان می دوك از این روش به شدت حمایت می. در گفتار

  .ر نقص طرز تکلم را به باد انتقاد خواهد گرفتخود، ه

از کارهاي سوفوکلس و ترنتیوس گرفته تا  -ها تئاتر وایمار دست به کار عظیمی زد، و آن تهیۀ فهرستی از نمایشنامه

هاي معاصر اثر فریدریش و آوگوست ویلهلم فون  آثار شکسپیر، کالدرون، کورنی، راسین، و ولتر، و حتی نمایشنامه

شیلر از ینا آمد تا در وایمار زندگی ). 1789(تا نمایشنامۀ والنشتاین اثر شیلر که به پیروزي غرورآفرینی رسید شلگل،

آن تماشاخانۀ کوچک وایمار را به ) 1800(در این زمان . کند، و بنا به اصرار گوته عضو هیئت مدیرة شرکت شد

، گوته نسبت به آن تماشاخانه بیعالقه )1805(شیلر پس از مرگ . دوست درآورد صورت قبلۀ هزاران آلمانی نمایش

شد، و هنگامی که دوك بنا به اصرار معشوقۀ روز خود خواست که شرکت یک میان پردة نمایشی اجرا کند و ضمن 

آن سگی را به عنوان ستاره بر روي صحنه آورد، گوته از مقام مدیریت استعفا کرد و تماشاخانۀ وایمار هم از میان 

که از ) 1814- 1759(این عصر دوبازیگر بر صحنۀ نمایش آلمان مستولی بودند؛ آوگوست ویلهلم ایفالنت در  .رفت

. که کار و تراژدي ادمندکین را ادامه داد) 1832- 1784(رسید، و لودویگ دورینت  لحاظ موفقیت به پاي تالما می

ت پدر و مادر خود،به منظور پیوستن به یک رغم مخالف ایفالنت که در هانوور تولد یافته بود، در هجدهسالگی، علی

این دورة . دو سال بعد در مانهایم در راهزنان اثر شیلر بازي کرد. شرکت تئاتري در گوتا خانۀ خود را ترك گفت

کاران   بزودي وي مورد توجه محافظه. حساس با ترقی او قرین بود، و هم با مهاجران فرانسوي دوستی و ارتباط یافت

کعبۀ آمال آنان شد، و پس از یک دوره بازي در تئاتر که در قسمت اعظم آلمان به انجام رسید، دعوت  قرار گرفت و

ولی در . ، و تماشاچیان درباري را با کمدیهاي درجۀ دوم مسرور کرد)1796(گوته را جهت رفتن به وایمار پذیرفت 

خود نیز چندین نمایشنامه نوشت که طنز و نیت آن مورد . کارش خوب نبود لیر،نقشهاي تراژیک مانند والنشتاین یا 

مدت کوتاهی  .طلبی خود، که مدیریت تئاتر ملی برلین بود، رسید به هدف جاه 1798در . تحسین مردم قرار گرفت

مگی احساس و تراژدي عصر رمانتیک را در قبل از وفاتش بازیگري را استخدام کرد به نام لودویگ دورنیت، که ه
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وي آخرین فرزند از سه پسري . اسم فرانسوي او بخشی از میراث هوگنوي او بود. صحنۀ تئاتر آلمان متجلی ساخت

در خردسالی، مادرش چشم از جهان فرو بست، و کودك . بود که یک پارچه فروش برلینی از دو ازدواج خود پیدا کرد

انگیزي فرو رفت؛ تنها چهرة زیبا و موي مشکی او  در عالم تنهایی غم. پرجمعیت به جاي نهاد اي بینوا را در خانه

کوشش بسیاري به . از خانه و مدرسه گریخت، ولی او را گرفتند و نزد پدرش بازگرداندند. موجب تسلی خاطرش بود

بیکفایتی از خودنشان داد که اورا رها فروشی پیشه کند، ولی لودویگ در این کار چنان  عمل آمد تا او هم حرفۀ پارچه

با یک گروه تئاتري در الیپزیگ آشنا شد؛ نقشی کوچک به او  1804در . کردند تا به دنبال استعداد خود برود

از آنجا که نقش یک ولگرد . سپردند؛ ولی، در نتیجۀ بیماري ستارة اول بازي به سوي نقشی عمده سوق داده شد

اي خوب بازي کرد که ظاهراً به طور دائم محکوم شد به صورت  ت، آن را به اندازهمست را موافق ذوق خود یاف

در برسالو  1809عاقبت در . بازیگرگردان و سیاري درآید که هم در روي صحنه و هم خارج از آن به میگساري پردازد

ین نقش، هرچه از شرارت در ا. خود را نه در نقش فالستاف بلکه در نقش کارل مور در نمایشنامۀ اصلی شیلر یافت

گویی رئیس دزدان در وجود او حلول کرد و در هر حرکت بدن و . بشري و بیدادگري و تنفر آموخته بود به کار بست

شود، برسالو هرگز چنان هنر زنده و  آلودة چشمانش متجلی می در تنوع متحرك حاالت چهره و نگاههاي غضب

توانست به آن عمق و عظمت هنر نمایش دست  ن عصرهنرمندان بزرگ میتنها ادمند کین در آ. نیرومندي ندیده بود

در نقش لیر چنان خود را کامال تسلیم آن . خواستند یابد از این پس اجراي کلیۀ نقشهاي تراژیک را از دورینت می

ورد آمیزة لطیف عقل وجنون کرد که شبی در وسط نمایش از حال رفت، به طوري که او را به خانه یا میخانۀ م

.نظرش بردند

ایفالنت پنجاه و پنج ساله به برسالو آمد؛ با دورینت به بازي پرداخت؛ نیرو و مهارت او را احساس کرد؛ و از  1814در 

کنم  بخوبی احساس می. تنها جایی که درخور توست برلین است«: و به او گفت. او خواست که به تئاتر ملی بپیوندد

ایفالنت در سپتامبر درگذشت؛ در بهار » .، که به راستی براي تو حفظ شده استکه آن پست بزودي خالی خواهد شد

در آنجا خود را با بازي خسته کرد؛ و با شهرت و شراب زیست، و ساعات خوشی را . سال بعد دورینت جاي او را گرفت

انی شهرت خود شده بود چون قرب 1828در . اي نزدیک تئاتر به قصه گویی گذرانید هوفمان در میکده. اي. تی. با اي

 1832دسامبر  30دعوتی را براي بازي کردن در وین پذیرفت، ولی با اعصابی خراب به برلین بازگشت؛ و سرانجام در 

با استعدادش، که همگی همنام او بودند، هنر وي را تا پایان قرن   سه برادرزادة. در چهل و هشت سالگی درگذشت

  .ادامه دادند

X  -درامنویسان  

صحنۀ تئاتر ) به بعد 1798از (اي که آوگوست ویلهلم فون شلگل از آثار شکسپیر به عمل آورد  ز ترجمۀ استادانهپس ا

درامنویسانی که از زمان لسینگ تا کالیست . هاي عصر الیزابت یافت اي براي اجراي نمایشنامه آلمان زمینۀ تازه

پسند آنها با گذشت روزگار از بین  ند، و موفقیتهاي مردمنوشت زیستند معموال براي افراد عوام و طبقۀ متوسط می می

نسلی را ) 1819- 1761(آوگوست فون کوتسبو . تساخاریاس ورنر رازوري خود را به طور گذرا وارد صحنه کرد. رفت

اکنون غیر از واقعۀ قتلش . هاي خود مشعوف ساخت، و حتی در وایمار کارش از گوته و شیلر بهتر بود با نمایشنامه

ولی آلمان از هاینریش ویلهلم فون کالیست با احساس تأثر براي شخص او و احترام . اطرة زیادي از او نمانده استخ

  .کند براي قلمش یاد می

وها ، هم از لحاظ خلق و خو و هم از لحاظ زادگاه به اسال)1777(اودر تولد یافت  –در –آن -وي که در فرانکفورت

کرد و آن سالها  ی شریف، هفت سال در ارتش خدمت کرد، ولی بعدها اظهار تأسف میمانند یک مرد آلمان. نزدیک بود

در دانشگاه محل به تحصیل علم و ادبیات و فلسفه پرداخت، و ایمان خود را هم نسبت به . دانست را تلف شده می
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به . واج برخود لرزیدبه دختر ژنرالی پیشنهاد ازدواج داد، ولی از فکر ازد. مذهب از دست داد و هم نسبت به علم

ثباتی  اي بخرد و خود را به طبیعت بسپارد تا مگر فصول، بی پاریس و سپس به سویس گریخت و به فکر افتاد مزرعه

دوباره به ادبیات روي آورد و یک تراژدي تاریخی به  ولی. ذهنی را که بر اثر افکار مختلف به وجود آمده بود آرام کند

آور در وایمار بر روي صحنه  اي خنده نمایشنامه 1808را هرگز به پایان نرسانید؛ در  نام روبرگیسکار نوشت که آن

پس از مدتی اقامت در وایمار . آورد تحت عنوان سبوي شکسته که نسل بعد آن را جزء آثار کالسیک و پایدار شمرد

رفت که  رادي به شمار میویالنت از زمره اف –مورد تشویق دوستانۀ کریستوف ویالنت قرار گرفت و) 1802-1803(

باري، وي پس از شنیدن قطعاتی از گیسکار به آن . توان به وجود خدا پی برد معتقدند که با حقایق نخستین نمی

را جمع کرده است، و نبوغ کالیست » روح اشیل، سوفوکلس، و شکسپیر«درامنویس جوان گفت که در وجود خود 

همین مقدار کافی » .هد کرد که حتی شیلر و گوته آن را جبران نکردندامل درام آلمانی نقصی را جبران خوادر تک«

.بود که سوفوکلس بیست و پنج ساله را نابود سازد

کالیست به پاریس رفت؛ شور و هیجان آن را احساس کرد؛ و نومیدانه دربارة این شکاکیت که در فلسفۀ ایدئالیستی 

هاي درك و فهم  از جهان تنها همین مقدار اندك باشد که با شیوهاگر دانش ما : آلمانی وجود دارد به تفکر پرداخت

فیلسوفان، : تنها یک چیز مسلم است. رسیم، در آن صورت هرگز به حقیقت دسترسی نخواهیم داشت خود بدان می

 اي در دانشمندان، شاعران، قدیسین، گدایان، و دیوانگان همه، بنا به تقدیر، خاك خواهند شد یا به صورت خاطره

 -کالیست شجاعت خود را در مقابله و پذیرش واقعیت و لذت بردن از آن. ذهن چند تن آدم فانی درخواهند آمد

از دست داد، و به این نتیجه رسید که نبوغش خیال باطلی بیش  - حتی به طرزي که به طور مشکوك از آن آگاهیم

هایی را که با خود داشت در  نومیدي نوشتهدر یک لحظه خشم و . هایش نامربوط است نیست و کتابها و دستنوشته

اکتبر  26در . کرد آتش افکند و درصدد ورود به سپاهی برآمد که ناپلئون آن را در حدود دریاي مانش گردآوري می

  :این نامه را به خواهرش که بیش از حد مشروع مورد توجه او بود نوشت 1803

آثار خود را دوباره بدقت . تمام شود، ولی باید این کار را بکنم خواهم به تو بگویم شاید به بهاي جانت آنچه که می

آلمان مرا از شهرت، که بزرگترین نعمت روي . خواندم و رد کردم و آنها را سوزاندم؛ اکنون آخر کار فرا رسیده است

ود را شایسته توانم خ نمی. ریزم من هم، مثل کودك بلهوسی، بقیه را در مقابلش دور می. کند زمین است، محروم می

آرام باش، اي دوست . کنم توانم زندگی کنم؛ من مرگ را انتخاب می دوستی تو بدانم، و بدون دوستی تو هم نمی

پایتخت این کشور را ترك کرده و به طرف ساحل شمالی آن در . در مرگ زیباي صحنۀ نبرد خواهم مرد! بزرگوار

ه عازم انگلیس خواهد شد؛ مرگ همۀ ما بر روي دریا در بزودي این سپا. وارد خدمت فرانسه خواهم شد. حرکتم

  . تو، محبوب من، آخرین فکر من خواهی بود. کنم در انتظار گوري افتخار آمیز شادي می. کمین است

بنابه اصرار سفیر پروس او را از فرانسه . نقشۀ او درباره ورود یک سرباز آلمانی به ارتش فرانسه باعث بدگمانی شد

ناپلئون ارتش پروس و تقریباً دولت پروس  1806در . اندکی پس ازآن فرانسه به پروس اعالن جنگ داد. اخراج کردند

پناه برد، ولی سربازان فرانسوي او را به عنوان یک جاسوس مظنون دستگیر کردند،  کالیست به درسدن. را از بین برد

پرست، مرکب از نویسندگان و هنرمندان،  یهندر بازگشت به درسدن، به گروهی م. و او شش ماه در زندان گذراند

.اي که وي بهترین مقاالت خود را براي آن نوشت همکاري کرد پیوست و با آدام مولر در انتشار مجله

ست که پس از مرگ هکتور به کمک ونهاآمازقهرمان زن آن، ملکۀ . درام تراژیکی به نام پنتسیلیا انتشار داد 1808در 

آید؛ به دست او مغلوب، و عاشق  شتابد؛ در صدد کشتن اخیلس بر می ترواییهاي نومید در جنگ یونانیان علیه تروا می

بایستی با غلبه بر عاشق خود در جنگ، از محک  برطبق رسم زمان آمازونی که هریک از آنها می(شود؛ و سپس  او می

اندازد، به اتفاق این حیوان به پاره  زند، سگهاي خود را به جان او می تیري به اخیلس می) رآیدآزمایش روسفید د
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این نمایشنامه انعکاسی از هیجان و . دهد افتد و جان می نوشد و بر زمین می پردازد و خونش را می کردن او می

اي است از اساطیر و اخالق یونانی  نبهاین ج. گوید شوریدگی باکوسی که ائوریپیدس دربارة آن در باکخاي سخن می

  .کردند اي نمی که هلنیستیها، قبل از نیچه، راجع به آن اشاره

بدون تردید، خشمی که بر اثر تجزیۀ بیرحمانه پروس توسط ناپلئون به وجود آمد آن شاعر را از میان مصایبش بیرون 

، وي 1808در اواخر . کردند ی بخش دعوت میکشید و او را در زمرة افرادي درآورد که آلمان را به جنگ رهای

میالدي  6بر افواج رومی در سال  آرمینوسکه با شرح غلبۀ ) نبرد هرمان(اي ساخت به نام هرمانسشالخت  نمایشنامه

در اینجا نیز شور . علیه ناپلئون برآمد نمود، در صدد تشجیع آلمانیها در کشمکشی، که ظاهراً نومیدانه می

همسر هرمان به نام توسنلدا سردار آلمانی : پرستی کالیست او را به تندرویهاي ناشی از عصبانیت کشاند میهن

  .اندازد کند، و او را به آغوش مهلک خرس وحشی می ونتیدیوس را به آمدن به میعادگاهی تطمیع می

درام منظومش با موفقیت در هامبورگ، وین، و گراتس به روي . کالیست بود دورة کمال نبوغ 1810-1809سالهاي 

انتشارداد او را به عنوان بهترین نثرنویس عصر گوته معرفی  1810هاي کوتاه که در  صحنه آمد، و دو جلد حاوي قصه

ب رنج کشیدن، او را یک میل غری. اش احتماال به علت وخامت تندرستی او خراب شد از این تاریخ به بعد روحیه. کرد

هاي او  نامه. به زنی به نام هنریته فوگل که بیماري العالجی داشت نزدیک کرد و سرانجام کارش به عشق کشید

یتۀ من، همه چیز من، قصر من،چمنزار «: نویسد دهندة فکري ناسالم است؛ مثال چنین می خطاب به این زن نشان

کودکانم، تراژدي من، شهرت من، فرشتۀ نگهبان من، کروبی من،  من، مجموعۀ زندگی من، عروسی من، غسل تعمید

، در سواحل وانزه 1811نوامبر  21در . هنریته پاسخ داد که اگر او را دوست دارد، باید او را بکشد» !و ملک مقرب من

.در حوالی پوتسدام، کالیست نخست او را و سپس خود را با گلوله کشت

د شدیداً دستخوش احساساتی غیر قابل کنترل بود؛ احساساتی که، خود از لحاظ وي به مقتضاي روحیۀ رمانتیک خو

نماید که او گاه گاه بیش از آنچه آلمانی  چنین می. رسید نیروي تصور و درخشندگی سبک، به باالترین درجۀ خود می

وي تقریباً داوري گوته را، . استنماید؛ و از این لحاظ، نقطۀ مقابل گوته و برادر بود لر یا رمبو بوده  باشد فرانسوي می

» .آنچه کالسیک است تندرست، و آنچه که رمانتیک است بیمار است«: گوته گفته بود. که به نفع او نبود، توجیه کرد

  .بیایید این موضوع را بررسی کنیم. وي عمال این گفته را با اینکه به سودش نبود، توجیه کرد
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  فصل سی و یکم

  ادبیات آلمانی

1789 -1815  

  

I  -العمل انقالب و عکس  

سرکشی طبیعی جوانان؛ امواج باقیماندة شتورم : ادبیات آلمانی در عصر ناپلئون تحت تأثیر عوامل چندي قرار گرفت

؛ بازتابهاي اشعار رمانتیک انگلیسی و رمانهاي ریچاردسن؛ سنتهاي کالسیک در آثار )غوغا و تالش(اوند درانگ 

آمیز مستعمرات انگلیس در امریکا؛ کفر و الحاد عصر روشنگري در  وته؛ شورش موفقیتهاي متأخر گ لسینگ و نوشته

بسیاري از . انگیز ناپلئون فرانسه؛ و، بیش از همه، تأثیر روزانۀ انقالب کبیر؛ و، سرانجام، ترقی و سقوط هیجان

و عدة کمتري طنز نیشدار خوانده  - بعضاً به زبان اصلی -آلمانیهاي تحصیل کرده آثار ولتر، دیدرو، وروسو را

المعارف فرانسه در تربیت فرمانروایانی مانند  ة اصحاب دایر. هلوسیوس، هولباخ، و المتري را احساس کرده بودند

فردریک کبیر، یوزف دوم امپراطور اتریش، کارل ویلهلم فردیناند دوك برونسویک، و کارل آوگوستوس دوك ساکس 

فاً همین افراد با افکار آن نویسندگان آشنا شده باشند، کافی است که تأثیر خود را وایمار مؤثر بودند؛ و اگر هم صر –

رسید که انقالب فرانسه تکامل منطقی فلسفۀ عصر  در آغاز چنین به نظر می. در تمدن آلمان به جاي نهاده باشند

قوق جهانی بشر، آزادي و امتیازات طبقاتی؛ اعالم پرشور حآمیز براي فئودالیسم  پایان سعادت: روشنگري است

این عقاید، که بسیاري از آنها به طور مستقل در آلمان تکامل یافت، . نیروبخش نطق، مطبوعات، مذهب، رفتار، و افکار

بر بالهاي خبر یا همراه با ارتش انقالب از رودخانۀ راین گذشت، و از مرکز اروپا عبور کرد، وحتی به کونیگسبرگ دور 

  .دست نیز رسید

انجمنهاي . رو، سازندگان ذهن و ادبیات آلمان از انقالب کبیر فرانسه طی سه سال نخست آن استقبال کردند از این

فراماسونري، رازوران فرقۀ روزنکرویتسیان، افراد مغرور ایلومیناتی آن را به عنوان طلیعه عصري که مدتها با کمال 

» شهسواران امپراطوري«علیه خاندان فئودال خود یعنی  کشاورزان. اشتیاق منتظر آن بودند مورد ستایش قرار دادند

هامبورگ، که شهري بود در دست بورژواها، از انقالب کبیر . و فرمانروایان اسقفی تریرو شپایر سر به شورش برداشتند

کلوپشتوك، شاعر کهنسالی که در هامبورگ اقامت . وران علیه اشراف گستاخ ستایش کرد به منزلۀ طغیان پیشه

دانشمندان، . ه بود، اشعار خود را در یک جشنوارة آزادي قرائت کرد، و با خواندن آن اشعار، خود از شوق گریستگزید

یوهان فوس مترجم آثار هومر، یوهانس فون مولر مورخ، . نویسان، شاعران، و فیلسوفان سرود ستایش سردادند روزنامه

اعر، فریدریش شالیر ماخم حکیم االهیات، فیلسوفانی فریدریش فون گنتس نویسندة سیاسی، فریدریش هولدرلین ش

که همراه ناخدا کوك به (گئورگ فورستر . همگی از انقالب کبیر فرانسه به تمجید پرداختند –از کانت گرفته تا هگل 

اي در مغزها به عمل آمده و در  بینم چه فلسفه باعث افتخار است که می«: چنین نوشت) گردش دور دنیا رفته بود

مانند شاهزاده هانري برادر باقیماندة فردریک (هاي سلطنتی  همه جا، حتی در ردة خانواده» .ور تحقق یافته استکش

در آن هیجان و سرمستی، ادبیات . آورد ، آلمان طی یک دورة پرشور از فرانسۀ انقالبی ستایش به عمل می)کبیر

ب کبیر را جزء پیروزیهاي فردریک دانست و طی سی آلمانی، پس از آنکه مدتها از کشمکش مذهبی آسوده بود، انقال

به چنان نیرو و تنوع و درخشندگی دست یافت که با ادبیات پختۀ انگلیس و فرانسه به رقابت ) 1800- 1770(سال 

انگیز بود، در تهییج آلمانها جهت برانداختن یوغ فرانسویان اثر  آن رستاخیز، که از لحاظ سرعت شگفت. پرداخت

.ن کشور را از لحاظ سیاست، صنعت، علم، و فلسفه وارد غنیترین عصر تاریخ خود کردبخشید، و آ
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اخباري در مورد حمله به قصر تویلري، قتل عامهاي سپتامبر و دورة . بدیهی است که آن حالت پرنشاط دیري نپایید

سویان، سربازگیري و سپس موضوع اشغال ایاالت آلمان به دست فران. وحشت، حبس و اعدام پادشاه و ملکه رسید

روز به روز شور و . افزایش میزان مالیاتها جهت حفظ امپراطوري و هزینۀ جنگی آزادي رو به گسترش درکار آمد

به صورت ) غیر از کانت(نهاد، و مدافعان آن یکی پس از دیگري  هیجان آلمانها براي انقالب فرانسه روبه کاهش می

  .آمدند رت دشمنان خشمگین در میشکاکان سرخورده و بعضی از آنها به صو

II -وایمار  

نوابغی که به آرایش یک صورت فلکی در دربار وایمار درآمده بودند، در طی تأثیرات زیانبخش انقالب کبیر و ناپلئون، 

خود دوك کارل آوگوستوس آمیزة سبکروحی . رفتند به منزلۀ پناهگاهی فرهنگی براي هوشمندان آلمان به شمار می

وي دوکنشین خود را در سن یکسالگی به ارث برد، و در هجدهسالگی فرمانروایی . دها و حاالت مختلف بوداز استعدا

تعلیمات عمومی را از معلم خانگی و تعلیمات دیگر را ضمن مسئولیتهاي اداري و ). 1775(آن را به عهده گرفت

در آنجا با شاعران، . نبود بدون تأثیر سالن مادرش نیز. بلهوسیهاي معشوقۀ خود و خطرهاي جنگ و شکار فرا گرفت

غیر از این عده، در سالن، بعضی از زنان . کرد سرداران، دانشمندان، فیلسوفان، غیبگویان، و بازرگانان مصاحبت می

گویی و زیبایی  شدند که به دانش اجدادي خود با لطیفه تحصیلکرده ولی تغییر ماهیت دادة آلمانی نیز دیده می

گذراندند آن را جزو عمر ندانسته و تلف شده  زدند، و هرگاه روزي را بدون عشقبازي محتاطانه می خویش چاشنی می

آمیز است؛  همه چیز به طرزي انقالبی جسارت! آه، اینجا زنانی داریم«: ژان پول ریشتر نوشته است. آوردند به شمار می

کریستوف ) نمونۀ تقواي با روح و پرنشاط بود که خود(دوشس 1772در  ».اینکه زنی ازدواج کرده است مفهومی ندارد

وي  .بدهدنویس را دعوت کرد که به فرزندانش کارل آوگوستوس و کنستانتین درس  ویالنت محقق، شاعر، داستان

پنجاه و شش ساله بود که انقالب . مار باقی ماندوظیفۀ خود را با فروتنی و کفایت انجام داد، و تا پایان عمر در وای

از مجلس ملی فرانسه ) 1789اکتبر (» خطاب به همگی جهانیان«فرانسه برپا شد، و او از آن ستایش کرد ولی در 

  :خواست که مواظب حکومت جماعت باشد

. ن، تشنۀ خون اشراف شوندشود پاریسیها، یعنی مؤدبترین مردم جها برد، تبی که باعث می ملت از تب آزادي رنج می

هنگامی که مردم، دیر یا زود، به خود آیند، آیا نخواهند دید که هزارودویست جبار کوچک به جاي یک پادشاه  …

ن توانید متقاعد شوید که ملت شما مرتکب اشتباهی شد که آ اما شما بیشتر از من نمی …کنند؟  آنها را رهبري می

بهترین نوع حکومت عبارت از تفکیک و تعادل قواي مجریه و قضائیه و مقننه  حکومت بد را مدتها تحمل کرد؛ که

است؛ که هر ملت داراي حقی بطالن ناپذیر نسبت به آن مقدار آزادي است که بتواند با نظم همزیستی داشته باشد؛ 

  .که از هر فردي مالیات به تناسب عواید او گرفته شود

بود که رؤیاي او درمورد عدالت سیاسی آنقدر به حقیقت نزدیک شود که در نوشت که هرگز انتظار نداشته  1791در 

وي را علیه انقالب برانگیخت، و دورة وحشت او  1792اعدام این پادشاه در ژانویۀ . وجود لویی شانزدهم متجلی است

انسان باید «: بودرا منتشر کرد و در آن چنین استنتاج کرده » حرفهاي به موقع«در اواخر آن سال . را بیمار کرد

تر و  همچنان به موعظه ادامه دهد تا افراد گوش دهند؛ تنها راه خوشبختی نیز این است که هرچه بیشتر عاقالنه

 ».شرایط سعادت در دست خود ماست. اصالح نباید از سازمانها بلکه باید از افراد شروع شود …. اخالقیتر بشود

روه چهارنفري وایمار است که در آنجا اقامت گزید و نخستین کسی بود یوهان گوتفرید فون هر در آخرین فرد از گ

کردکه ملکه با گیوتین اعدام نشده بود؛ از آن به بعد  وي از انقالب تا زمانی ستایش می. که چشم از جهان فرو بست

به آن تغییر  در اواخر عمر باردیگر نظرش نسبت. انقالب را به منزلۀ سقوط بیرحمانۀ کمال مطلوب انسانی دانست

شود که در تاریخ اروپاي جدید، پس از اصالح دینی مقام اول را  یافت؛ احساس کرد که انقالب پیشرفتی محسوب می
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حائز دانست؛ و به همان نحو که اصالح دینی نفوذ و قدرت پاپها را بر اذهان پایان بخشیده بود، انقالب هم مالکیت 

اد؛ دیگر مردم به اصل و نسب و رتبه کمتر اهمیت خواهند داد؛ استعداد در فئودالی بر جسم افراد را خاتمه خواهد د

اما این پیشرفت براي اروپا گران تمام . هر محیطی که به وجود آید آزاد خواهد بود که تکامل یابد و خالق باشد

کشور محبوبش خواهد شد، و هردر خوشوقت بود که این آزمایش در فرانسه به مورد اجرا گذاشته شده است نه در 

سوزند، بلکه سرزمینی تلقی  گیرند و نمی دانست که مردم به آن زودي آتش نمی آلمان؛ چه آلمان را کشوري می

که همه جا گسترده - کرد که در آن کار آرام و تحقیق علمی مدام پیشرفت جوانان را با پرتوي معتدل ولی ثابت می

.هدایت خواهد کرد -شود می

پس از ماجراهاي  - کردند نتیکی که سه نفر کالسیک دیگر از او با مهر و محبت محافظت میفردرما - فریدریش شیلر

وي که مانند رمانتیکها از قوة تصور . به وایمار آمده بود 1795هاي درام، شعر، تاریخ، و فلسفه در  شورانگیزي در زمینه

داشتنی نیافته بود، با  برگ چیزي دوستکرد، به طور دردناکی حساس بود؛ در جوانی در وورتم و تخیل استفاده می

. اي انقالبی نوشت اظهار عالقۀ شدید به روسو، نسبت به استبداد و ستمگري سیاسی واکنش نشان داد، و نمایشنامه

کارل مور قهرمان نمایشنامۀ راهزنان از استثمار بشر به دست بشر چنان به شدت انتقاد کرد که چیزي جز افزودن 

انقالبیتر بود؛ فساد ) 1784(سومین نمایشنامۀ وي به نام توطئه و عشق . اي مارکس باقی نگذاشتمطالب استادانه بر

داد؛ و از زندگی بارور و پایدار و صبورانه بورژوازي آلمان  و افراط و حفظ بیرحمانۀ امتیازات ناشایست را نشان می

ب است، شیلر که در این هنگام بیست و هشت در دون کارلوس که بهترین نمایشنامۀ او قبل از انقال. کرد تمجید می

ساله بود، بیش از آنچه از خشم و غضب مستمندان مددگیرد، از اشرافی که احتماال قدرت را در دست داشتند کمک 

پدر قوم خود باشید، «: کرد وي اشعاري در دهان مارکی پوزا گذاشت که به فیلیپ دوم چنین توصیه می. گرفت می

جریان یابد، و فکر افراد در امپراطوري شما رسیده و پخته شود، و در میان  نعمتاز شاخ وفور بگذارید که سعادت 

شیلر پس از گذشتن از جوانی و رسیدن به اواسط عمر، طبعاً از رادیکالیسم به  ».هزاران پادشاه، پادشاه واقعی باشید

هاي کانت  نوشته. هاي آن عمیقتر شد در یونان باستان غور و تعمق کرد؛ و فکرش بر اثر نمایشنامه. گرایید لیبرالیسم

از وایمار دیدار کرد و از زیبایی زنانش به هیجان آمد؛  1787در . انگیز ساخت را خواند، و شعر خود را با فلسفه مالل

تاریخ شورش ایاالت متحد هلند را  1788در ). در ایتالیا بود وقعگوته در آن م. (ولی ویالنت و هردر او را آرام کردند

وایمار، شیلر به استادي  - ، بنا به توصیه گوته، به دوك ساکس1789در . نوشت، و فلسفۀ خود را با تاریخ تطبیق کرد

؛ و براي نوشتن تاریخ یک ملت هدف ناچیزي است«: در اکتبر همان سال، به دوستی نوشت. تاریخ در ینا منصوب شد

تواند تا آن حد براي ملتی به هیجان آید که عنصر  مورخ فقط می …. فیلسوف چنین سدي غیرقابل تحمل است

هنگامی که خبر انقالب کبیر فرانسه به ینا رسید، شیلر در اواسط عمر خود بود و با » .اصل در پیشرفت تمدن باشد

مکاتبات او با گوته، علی رغم نوزده کیلومتر فاصله و ده . ثروت، امید، محبوبیت عامه و حس تفاهم با دیگران قرین

به قریحۀ شاعري گوته کمک کرد تا، عالوه بر نثرنویسی اداري و رعایت : سال اختالف سن براي هر دو سودمند بود

ه کارانه براي پیشرفت، ذهن و قوة تصور خود را پرورش دهد؛ و به شیلر نیز آموخت تا درك کند ک مقتضیات محافظه

دل او به حال . طبیعت بشر در ضمن تاریخ چندان تغییر نکرده است که انقالباتی سیاسی به سود مستمندان برپا کند

از قصر زندان مانند خود اخراج  1792در وارن دستگیر، در  1791در ورساي گرفتار، در  1789پادشاه و ملکه که در 

. لقب شهروند فرانسوي اعطا کرد »ژیلآقاي «ه اتفاق آراء به چندي بعد، کنوانسیون انقالبی ب. سوخت شده بودند می

در ماه دسامبر، لویی شانزدهم . یک هفته بعد، در نتیجۀ کشتارهاي سپتامبر، حاکمیت یک جمعیت مسلح برقرار شد

در دفاع از او برآمد؛ ولی پیش از آنکه آن را تمام کند، پادشاه به  اي شیلر درصدد نوشتن جزوه. را به محاکمه کشاندند

  .وسیلۀ گیوتین اعدام شده بود
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زد، ولی خود او به مراتب از معتقدات دوران جوانی دور شده  گوته به تغییرات ایمان سیاسی دوست خود لبخند می

انکفورت را ترك گوید و، طبق معمول، به ، در سن بیست و شش سالگی، از او دعوت کردند که فر1775در سال . بود

طی دوازده سال بعد، واقعیتهاي اقتصادي و . عنوان شاعر دوك کارل آوگوستوس و رفیق بزم او در وایمار زندگی کند

در قالب ) 1774(طولی نکشید که نویسندة رمانتیک رنجهاي ورتر جوان . سیاسی را درك، و به سرعت پیشرفت کرد

. شود ، آغاز می1792یمار مستحیل شد، و دریافت که عصري جدید در تاریخ اروپا در والمی، در عضو هیئت وزیران وا

مستبدان «هرج و مرج و تباهی و فساد انقالب در آن سال او را به این نتیجه رسانید که اصالحات محلی زیر نظر 

رادي با حسن نیت مانند دوك خود و زیر نظر متصدیان محلی واجد آموزش وپرورش و اف - و تحت تأثیر فلسفه» منور

هاي متزلزل عادات نظام اجتماعی فرو  کمتر به زیان مردم خواهد بود تا انقالبی ناگهانی که در آن پایه-او در وایمار

ابراز  1790هاي ونیزي خود این بیم را حتی در  وي در یکی از لطیفه. ریزد و یک دهۀ هیجان و زورگویی پیش آید

  :داشته بود

  .ولی شما افراد پائینتر باید بیشتر عبرت بگیرید وایان ما باید به هنگام از مصیبت فرانسه عبرت بگیرند؛فرمانر

بر ما حکمفرمایی کنند، چه کسی از مردم حمایت خواهد  جماعت خشن بازورشوند؛ ولی اگر  مردان بزرگ هالك می

و مرج خاتمه داده و قانون اساسیی به وجود آورده دید ناپلئون با به دست گرفتن قدرت به هرج  وي از اینکه می کرد؛

آنکه در کار دولت قاطع و با کفایت دخالت کنند،  گاه از رفراندم برخوردار شوند، بی داد گاه که به مردم اجازه می

 به حضور پذیرفت، از نظر مساعد او 1807آمیز درارفورت در  هنگامی که ناپلئون او را به طرزي مجامله. خوشحال بود

نسبت به آن مرد کرسی چیزي کم نشد؛ و گزارش آن مالقات کمک زیادي کرد تا آن شاعر عضو کابینه به شهرتی 

  .المللی دست یابد بین

. با آنکه از لحاظ نقد و مشرب در سبک کالسیک متعهد و استوار بود، گرایشهایی رمانتیک نیز از او دیده شده است

آمد که  عشقی و نیز یک نمایش اخالقی قرون وسطایی بود؛ و به نظر می حاکی از داستان) 1808(بخش اول فاوست 

کند که در ازدواج کشش و محبت متقابل را بر  فریادروزافزون نسلی جدید را توجیه می) 1809(کتاب ازدواج انتخابی 

قانونی و شرعی گرفت، یا پیوندهاي  وابستگیهاي مالی که، بر حسب سنت، به وسیلۀ پدر و مادر مورد توجه قرار می

آن شاعر عضو کابینه که اینک به صورت فیلسوف درآمده بود همچنان چون پروانه در پیرامون زنان . شمارند مقدم می

اما بررسی او . اش نسبت به جنس لطیف کاهش حاصل نشده بود زد؛ و در شصت سالگی نیز در شور و جذبه پرپر می

ن او به علم، مطالعۀ آثار اسپینوزا، و نیروي جسمانی رو به زوال او باعث آن دربارة هنر باستانی ایتالیا، عالقۀ روزافزو

این تغییر در شرحی که دربارة . تر شود و نظریۀ وسیعتري پیدا کند شد که نسبت به امور داوري سنجیده

قابل توجهی خورد؛ وي در این اثر قهرمانش را با واقعیت  به چشم می) 1811(اي که از خود نوشته است  زندگینامه

هاي طرفدار عشق آزاد، هولدرلین  بر اثر واکنرودر و نووالیس عاطفی و احساساتی، شلگل- آلمان رمانتیک که. نگرد می

به هیجان آمده بود از انتقاد رو به ازدیاد او از انقالب  –دیوانه، وکالیست طرفدار خودکشی و قتل از روي ترحم 

در طی جنگ . که وي طبقۀ حاکمه را نیز به باد انتقاد گرفته است نسه خشمگین شد، و به دشواري دریافتفرا

این موضوع را براي اکرمان چنین . بخش آلمان، گوته به دشواري توانست از ناپلئون و فرانسویان اظهار تنفرکند رهایی

زو متمدنترین توانم از ملتی متنفر باشم که ج دهم چگونه می من که فقط به فرهنگ و بربریت اهیت می :توضیح داد

اي وجود دارد که در آن، تنفر  دانم؟ مرحله و این همه از دارایی خود را مدیون او می. آید ملل روي زمین به شمار می

گیرد، و سعادت یا مصیبت ملت همسایه را به نحوي  رود، و انسان تا حدي باالتر از ملتها قرار می ملی از بین می

  .وستکند که گویی از آن خود ا احساس می
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و کوتسبو را بر هر . نسل معاصر او در آلمان هرگز او را نبخشید و بندرت آثارش را خواند؛ شیلر را باالتر از او دانست

آمد، و ناشرانش در مورد فروش ناچیز مجموعۀ  هاي گوته بندرت در وایمار بر روي صحنه می نمایشنامه. دو ترجیح داد

مارینو فالیرو را به او اهدا کرد، با این توضیح که وي  1820ین، لرد بایرن در با وجود ا. کردند آثارش اظهار تأسف می

وي تاب خواندن کانت را نداشت، » .باالترین شخصیت ادبی است که در اروپا پس از مرگ ولتر وجود داشته است«

.ولی عاقلترین مرد عصر خود بود

III  -صحنۀ ادبی  

آلویس زنفلدر در مونیخ  1796در . شد و کتاب نوشته، چاپ، و منتشر می در آلمان به طرزي بیسابقه روزنامه، مجله،

جریان امر بدین نحو بود که وي روزي فهرست رختهاي شستنی مادرش را روي . تصادفاً چاپ سنگی را اختراع کرد

روي  توان بر بعد به خاطرش رسید که کلمات و تصاویر را به رنگهاي مختلف می. سنگی با خراشیدن آن ثبت کرد

هاي  ، و از روي آنها نسخه)معکوس، چنانکه در آینه(اي فلزي حک یا به طور برجسته نقش کرد،  سنگ صاف یا صفحه

به وجود  - ر و ایوز و پیکاسواز آثارگویا و هیروشیگه تاکوری - بدین ترتیب، مجموعۀ عظیمی باسمه. بیشمار چاپ کرد

تأسیس  1798آلگماینه تسایتونگ که در توبینگن در . سور بودندهاي متعدد، کوچک، وابسته و تحت سان روزنامه .آمد

شده بود به شتوتگارت، سپس به اولم، بعداً به آوگسبورگ و متعاقباً به مونیخ انتقال یافت تا از دست پلیس محلی 

و سپس  پرست و کاتولیک تأسیس شد، دورة آرامتري را پیمود، زیرا میهن 1804کولنیشه تسایتونگ که در . فرار کند

هایی داشتند که هنوز هم  برلین، وین، الیپزیگ، فرانکفورت، نورنبرگ از قبل از انقالب روزنامه. طرفدار ناپلئون شد

مجله زیاد بود یکی از آنها، به نام آلگماینه موزیکالیشه تسایتونگ در الیپزیگ به وسیلۀ شرکت . شود منتشر می

درخشانتر از همه آتنئوم بود که . یافت انتشار می) 1849(انقالب دیگر  تا) 1795(برایتکوپف و هارتل از یک انقالب 

نمایش ساالنۀ محصوالت آنها بازار کتاب . تعداد ناشران زیاد بود. منتشر شد 1798به توسط برادران شلگل در 

  .آورد الیپزیگ را به صورت رویداد ادبی سال در می

خواندند، با توجه به وابستگی خود، بحثهایی  نویس می ر کلی مقالهیک طبقۀ مخصوص از نویسندگان، که آنها را به طو

فردریش فون گنتس از سقوط . آوردند اي به دست می کردند، و در مسائل عصر، نفوذ گسترده کامال عالمانه مطرح می

وان باستیل اظهار شادي کرد، ولی هنگامی که با فکر شکاك ویلهلم فون هومبولت آشنا شد و کتاب برك تحت عن

تأمالتی دربارة انقالب فرانسه را خواند و ترجمه کرد، به سردي گرایید، وي سپس پس از آنکه از دستگاه اداري پروس 

به مقام مشاور وزارت جنگ ارتقا یافت، نبردي ادبی علیه عقاید افراطی نظیر حقوق بشر، آزادي و برابري، حاکمیت 

طلبی  ناپلئون را به عنوان جنگ. ن انقالب توسط ناپلئون راضی نشداز سرکوب کرد. ملی، و آزادي مطبوعات آغاز کرد

مورد حمله قرار داد که پیروزیهایش تعادل قوا را که به عقیدة بیشتر دیپلوماتها صلح و نظم و سالمت عقل اروپا بر آن 

به ایجاد جنگی اي درآمد که پادشاه پروس را  وي به صورت فصیحترین و شیواترین گوینده. زد متکی بود برهم می

صلیبی علیه ناپلئون برانگیخت، و هنگامی که فردریک ویلهلم سوم از خود تردید نشان داد، گنتس به خدمت اتریش 

پس از آنکه ناپلئون اتریشیها را در اوستر لیز شکست داد، گنتس به بومن پناهنده شد، ولی در ). 1802(درآمد 

به عنوان منشی و دستیار مترنیخ در . علیه ناپلئون تشویق کردبه وین بازگشت و مردم را به جنگ جدید  1809

کنگرة وین خدمت کرد و در سیاست بعد از جنگ مبنی بر درهم شکستن هرگونه تکامل آزادیخواهانه به یاري او 

شر را در حالی که پیر و بیمار شده بود به چشم دید، و با این عقیده درگذشت که به مصالح ب 1830انقالبات . شتافت

.خوب خدمت کرده است

یوزف فون گورس روحی حساستر، نیمه ایتالیایی و سراپا احساس و عاطفه بود، و براي اظهار وجود در عرصۀ 

اي کاتولیک  وي که در خانواده. کردند آمادگی چندانی نداشت ناهمواري که صاحبان سالح قلم در آن تاخت و تاز می
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همچنین در تسخیر ساحل غربی راین به فرانسویان . مایت از انقالب ترك گفتبه دنیا آمده بود کلیسا را به منظور ح

تصرف رم . کمک کرد، و تبدیل امپراطوري مقدس روم را به صورت اتحادیۀ راین توسط ناپلئون مورد تمجید قرار داد

خاذیهاي مدیران اما گستاخی سربازان فرانسوي و ا. خوشامد گفت» رم آزاد شد«را به وسیلۀ فرانسویان با فریاد 

روزنامۀ سست بنیادي به نام برگ سرخ انتشار داد که منادي  1798در . فرانسوي خشم آن جوان انقالبی را برانگیخت

کرد که ناپلئون با به  تصدیق می. داشت ولی به فرانسویان بدگمان بود مردي جمهوریخواه بود که انقالب را دوست می

ه انقالب پایان بخشیده است، ولی خود ناپلئون اشتهایی خطرناك براي قدرت دست گرفتن زمام امور دولت فرانسه ب

هنگامی که آلمان براي جنگ رهایی بخش قیام کرد، . پس از آنکه ازدواج کرد، مدتی از سیاست کناره گرفت. دارد

ناپلئون، فاتحان ولی، چون پس از برکناري . اي به نام راینیشه مرکور به مبارزان پیوست گورس با انتشار روزنامه

سیاستی ارتجاعی در پیش گرفتند، گورس چنان بشدت به آنها حمله برد که مجبور شد به سویس پناهنده شود، و 

از آنجا که همه درها به روي او بسته شده بود، با حال تأثر و . در آن کشور در کمال فقر و فاقه به زندگی پرداخت

لودویگ اول دوك باواریا با انتصاب او به عنوان استاد تاریخ در ). 1824(اظهار ندامت به کلیساي کاتولیک بازگشت 

گورس در آنجا اثر چهار جلدي خود را تحت عنوان رازور مسیحی انتشار داد . مونیخ وي را از تهیدستی نجات داد

طانی غم ساخت و شبهاي خود را با رؤیاي شی روزهاي خود را با تحقیق و تحصیل تخیلی آرام می). 1836-1842(

تا تحقیقات او را در تاریخ کلیسا ) 1876(پس از مرگش انجمن گورس تأسیس شد سی و چهار سال. کرد انگیز می

. ادامه دهد

ادبیات منثور تحت تسلط رمانتیکها بود، ولی یک نویسنده خارج از قلمرو آنان بود، و به صورتی غیر قابل تعریف و 

نام وي مأخوذ از نام یکی از . در بایرویت تولد یافت 1763ریشتر بود که در این شخص ژان پول . منحصر به فرد ماند

پدرش آموزگار و ارگ نوازي بود که . شد فقط هانس نامیده می 1793نیاکانش، یوهان پاول کوهن است؛ تا سال 

خوشی در آنجا هانس سیزده سال اول عمر خود را به . کشیش کلیسایی در یودیتس در کنار رودخانۀ زاله شد

گذرانید؛ خاطرات این مدت همیشه در وجود او باقی ماند؛ آن محل سادة روستایی، طی کلیۀ نگرانیهاي اقتصادي و 

اش به شوار تسنباخ در کنار همان  هنگامی که خانواده. غوغاهاي مربوط به االهیات، در اخالق و منش او اثر گذاشت

مند شد که استعداد آن کودك را درك  ی در همسایگی خود بهرهرودخانۀ آرام نقل مکان کرد، وي از کتابخانۀ کشیش

و اعضاي بیشمار خانوادة ) 1779(پدر ریشتر در همانجا درگذشت . کرد ولی به شک و تردیدهاي درونی او پی نبرد

هانس در بیست سالگی وارد مدرسۀ االهیات الیپزیگ شد؛ . خود را با کمبود مواد غذایی و تنگدستی برجاي گذاشت

لی مطالعاتش ایمان او را تضعیف کرده بود؛ از این رو از آنجا بیرون آمد و با تصمیم به اینکه به وسیلۀ قلم خود و

در سن بیست سالگی شروع به انتشار آثار . زندگی کند مسئولیتی را پذیرفت که ممکن بود گرفتاریهایی داشته باشد

در هر دو مورد هجوي به کاربرد که دلسوزي را با طنزي به این کار پرداخت، و  1789خود کرد، سپس دوباره در 

به سبب عالقه به روسو منتشر » ژان پول«مسکن نامرئی را تحت نام مستعار  1793در . آمیز چاشنی داد طعنه

). 1795(این کتاب تعداد کمی از خوانندگان را خشنود کرد، ولی رمان هسپروس موفقیت چشمگیري داشت . ساخت

لپ، دوست شیلر، آن نویسنده را، که ستارة اقبال و شهرتش در حال طلوع بود، به وایمار دعوت کرد، شارلوته فون کا

وي در آنجا داستان چهار جلدي خود را تحت عنوان تیتان انتشار داد . و چنان به او دل بست که معشوقۀ او شد

  .که قهرمان واقعی آن انقالب فرانسه بود) 1800-1803(

ایی انقالب فرانسه، باشور و هیجان از آن دفاع کرد، ولی مارا را متهم ساخت که آن را به صورت در سالهاي اول برپ

به . تسلط جماعت درآورده وبه فساد کشانده است، و شارلوت کورده را به عنوان ژاندارکی دیگر مورد ستایش قرار داد

توانست از ستودن این جوان سی ساله،  ي نمیقدرت رسیدن ناپلئون را به منزلۀ تجدید الزم نظم بخوبی پذیرا شد؛ و
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هشت . که چیزي جز ارادة آهنین و چشمان نافذ براي خم کردن قامت بلند زیردستان خود نداشت، خودداري کند

اي را در ذهن و  توانست قاره سال بعد، ریشتر کامال خواهان آن بود که اتحاد اروپا را به دست مردي ببیند که می

اما ژان پول قلباً جمهوریخواه باقی ماند، زیرا . و از برلین و مسکو براي فرانسه قانون وضع کند دست خود جاي دهد،

شدند و  به حال جوانانی که به خدمت زیرپرچم احضار می. دید در هر پیروزي نظامی بذر جنگی دیگر را می

باید در مورد جنگ تصمیم بگیرند، فقط مردم «آورد که  خورد، و دلیل می بودند تأسف می هایی که سوگوار خانواده

یکی از کاریترین تیرهاي خود را علیه فرمانروایانی به کار » .چینند زیرا آنها هستند که به تنهایی ثمرات تلخ آن را می

گفت که باید  رهایی از قید سانسور را طالب بود، و می. فروختند برد که سربازان خود را به قدرتمندان خارجی می

.ز خود دولت معایب کار دولت را آشکار سازد و امکانات پیشرفت را بررسی کندقدرتی غیر ا

پس از تجاربی کامل، . در بایرویت اقامت گزید 1804، و در )1801(ژان پول در سن سی و هشت سالگی زن گرفت 

. ربیت آزاد درآمدکتابی دربارة آموزش و پرورش تحت عنوان لوانا تألیف کرد که به صورت یکی از آثار کالسیک علم ت

اي که از هجو  آمیزه. تعدادي داستان و مقاله نوشت که بعضی از آنها به توسط کارالیل به نحوي شایسته ترجمه شد

در سال . برد باعث شد که مردم آثار او را بیشتر از آثار گوته و شیلر بخوانند واقعپردازانه و احساس رمانتیک به کار می

شهرت او به عنوان یکی از . اي ناتمام دربارة بقاي روح در دست تکمیل داشت قالهدرگذشت در حالی که م 1825

نویسندگان برجستۀ آلمان در اروپا تا نیمۀ قرن نوزدهم باقی ماند؛ پس از آنکه شهرتش در آنجا روبه زوال رفت، به 

خواند؛  در آلمان، آثار او را می مشکل بتوان گفت که امروزه کسی، حتی. امریکا رسید، و النگفلو یکی از مریدان او شد

دهد و عصر ناپلئون   ولی تقریباً هر فرد آلمانی این هجو معروف او را به یاد دارد که فلسفۀ آلمان را مورد انتقاد قرار می

ا خداوند امپراطوري دریا را به انگلیسیها، زمین را به فرانسویها، و امپراطوري هو«: کند را بیش از این کتاب خالصه می

ارنست تئودور ویلهلم هوفمان . دو قصه پرداز دیگر خوانندگان بسیاري پیدا کردند ».رابه آلمانیها عطا فرموده است

یکی  -تغییرداد» آمادئوس«به » ویلهلم«به سبب ارادت به موتسارت، نامش را از  1813که در سال  - )1776-1822(

ساخت و آن را رهبري  کشید؛ آهنگ می تصویر می: داشت از نادرترین افراد آلمانی بود که در چند موضوع تبحر

هایی مرموز و عاشقانه  پرداخت؛ و قصه ؛ به وکالت دادگستري می)اوندینه(کرد؛ اپرایی بر روي صحنه آورد  می

- 1781(آدلبرت فون شامیسو . شد) 1881(نوشت که الهامبخش ژاك اوفنباك در تهیۀ افسانه هاي هوفمان  می

اي اشرافی به دنیا  وي که در خانواده. اظ ادبیات یکتا نبود از لحاظ زندگی چنین صفتی را داشتاگر از لح) 1838

آمده بود از برابر انقالب گریخت؛ بیشتر ایام تحصیل خود را در آلمان گذرانید؛ در یک هنگ پروسی نامنویسی کرد، و 

برد،  بخش رنج می اري خود در جنگ رهایی، چون از نداشتن میهن و تقسیم وفاد1813در . در نبرد ینا شرکت جست

اي تحت عنوان ماجراي عجیب پتر شلمیلس نوشت، و آن سرگذشت عجیب مردي بوده است  به عنوان تمثیل، قصه

به عنوان گیاهشناس مشهور و مسلمی، در سفر علمی اوتوفون کوتسبو به دور . که سایۀ خود را به شیطان فروخت

ت، و تحقیقات خود را در کتابی، که روزگاري مشهور و تحت عنوان سفر به دور همراه او رف) 1818-1815(جهان 

سرود؛ هاینریش  اشعار رمانتیک نیز می. گذرانید باقی عمر را به عنوان متصدي باغ نباتات برلین. جهان بود، ذکر کرد

ان عشق زنان و زندگی، هاینه از اشعارش تمجید کرد، و روبرت شومان براي مجموعۀ اشعار احساساتی او، تحت عنو

.آهنگی ساخت

در آلمان، شاعران بسیاري وجود داشتند که بسیاري از آنان هنوز مورد عالقۀ آلمانها هستند، ولی آنها همراه کلمات 

در . سازد آوردند که انتقال آن کلمات را به زبان و سرزمین یا روزگار دیگر دشوار می خود موسیقی و احساسی را می

اش براي سالمت عقلش  شاعري قابل ترحم بود که حساسیت شاعرانه) 1843-1770(یدریش هولدرلین میان آنها فر

پس از آنکه جهت درس خواندن براي کشیش شدن به توبینگن فرستاده شد، دوستی و رابطه هیجان آوري . زیاد بود
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بر مربوط به انقالب کبیر خ. با گئورگ هگل، که در آن زمان در مورد مسیحیت دچار تردید شده بود، پیدا کرد

را » ستایش آزادي«آثار روسو را خواند و. فرانسه آن جوان را به داشتن رؤیاهایی در مورد سعادت بشر برانگیخت

انگیز عدالت و اصالت را به  شد، چنین پنداشت که فجر شگفت ، در اواخر قرنی که سپري می1792تصنیف کرد؛ و در 

براي فرانسویان که قهرمانان حقوق بشرند «: از شد، وي به خواهر خود نوشتهنگامی که جنگ آغ. چشم دیده است

عشق من متوجه نوع بشر  :ور شد، نومیدانه به رؤیاي خود توسل جست وقتی که انقالب درخون غوطه» .دعا کن

حتی در میان قومی امکانات عظیم وعالی را، . بینیم البته نه آن نوع فاسد و نوکرصفت و تنبلی که غالباً او را می - است

کنیم که همه چیز به طرف اصالح  در زمانی زندگی می …. نژاد قرنهاي آینده را دوست دارم. فاسد، دوست دارم

ثمري عالی خواهد  …این بذرهاي روشنفکري، این امیال و کوششهاي پنهانی در راه تربیت نوع بشر، . رود پیش می

  .ذرهایی بیفشانم که در نسلی دیگر ثمر بدهدب - دف مقدس امیال و کوشش من همین استه. داد

هاي یونان باستان شد،  مانند کیتس که معاصر او بود عاشق قهرمانان و االهه. اي براي رؤیاهاي او بود گذشته نیز مایه

سپس به ینا رفت؛ زیرنظر . و شروع به نوشتن شعري حماسی تحت عنوان هیپریون دربارة یک فرد انقالبی یونانی کرد

را هنگامی مالقات کرد که آنها نیز به  وایماره به تحصیل پرداخت؛ براي کانت احترام قائل شد؛ و خدایان فیشت

 1796در . شیلر شغلی براي او به عنوان معلم سرخانۀ فرزند شارلوته فون کالپ پیدا کرد. هلنیسم روي آورده بودند

در آنجا عاشق . ماین به دست آورد -ام-گوتهارد بانکدار در فرانکفورت. اف. غل مشابه ولی پرسودتري در خانۀ جیش

اي به اشعارش عالقه نشان داد، که بانکدار مزبور شاعر را از خدمت مرخص و  همسر آن بانکدار شد، و این زن به اندازه

اي موجب اختالل حواس او شد؛ با وجود این، در این زمان  اندازهشیفتگی و تبعید تا . او را مجبور به ترك شهر کرد

چندین . رود تحت عنوان مرگ امپدوکلس سرود که جزو شاهکارهاي منظوم آلمان به شمار می اشعاري را) 1799(

از شیلر خواست که او را براي دانشیاري . رفت سال از شهري به شهري دیگر در تالش معاش و جستجوي موضوع می

در هنگامی که هولدرلین در بوردو در . یات یونانی توصیه کند، ولی شیلر او را براي کرسی استادي شایسته ندانستادب

از این رو دست از کار خود برداشت و پیاده از . داد خبر رسید که مادام گوتهارد درگذشته است منازل درس می

تا ). 1802(ناپذیري است و به مواظبتش پرداختند  عالج در آلمان، دوستانش دیدند که دیوانۀ. فرانسه به آلمان رفت

آن اشعار دوباره  1890در سال . زنده ماند و حتی خودش اشعار خود را از مدتها پیش فراموش کرده بود 1843سال 

ا بعد راینرماریا ریلکه و شتفان گئورگه از او تمجید کردند؛ و اکنون خبرگان مقام ادبی او ر. مورد توجه مردم واقع شد

.دارند از گوته و شیلر محسوب می

فرزند کریستیان گوتفرید ) 1813- 1791(کارل تئودور کورنر . گري کردند افراد بسیار دیگري در پهنۀ ادبیات جلوه

کورنر که به شیلر کمکهاي بسیار کرده بود، با قلم و شمشیر وارد جنگ رهایی بخش علیه ناپلئون شد، آلمانها را 

ارنست موریتس . در صحنۀ نبرد درگذشت 1813اوت  26خود نیز در . ح برگیرند و به جنگ بپردازندبرانگیخت تا سال

الطوایفی در  با شرح واقعپردازانۀ ملوك. طی نود و یک سال عمر خود شاهد سه انقالب بود) 1860- 1769(آرنت 

چنان علیه ناپلئون ) 1806(زمان  به الغاي آن کمک کرد؛ و در روح) 1803(پومران با نوشتن مقاالتی درباب تاریخ 

پطرزبورگ فراخواند  شتاین او را به سن 1812در . فریاد برآورد که مجبور شد از دست فاتح ینا به سوئد پناهنده شود

، در پروس، درصدد مقابله با ارتجاع 1815پس از . تا در برانگیختن روسها جهت طرد مهاجمان فرانسوي کمک کند

. به نمایندگی مجلس ملی در فرانکفورت انتخاب شد 1848در . و مدت کوتاهی به زندان افتادکاران برآمد،  محافظه

یوزف فون آیشندورف . هنگامی که آتش آن انقالب نیز خاموش شد، وي قریحۀ شاعري خود را در راه تورع به کاربرد

کودکم سرود که هنوز مارا متأثر اي مانند درمرگ  اي کاتولیک بود، اشعار غنایی ساده ، که نجیبزاده)1788-1857(
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تواند آهنگ آن را حس کند و در احساسات آن سهیم باشد، و به  در اینجا حتی یک فرد شکاك خارجی می. سازد می

  :آرزوي اورشک ببرد

  آید؛ از دور صداي زنگ ساعت می

  چه زود ظلمت محض فرارسید؛

  سوزد؛ چراغ با چه نور کمی می

  .بستر کوچک تو آماده است

  باد هنوز در حرکت است فقط

  نالد؛ و در پیرامون خانه می

  ایم، تنها در داخل نشسته

  .دهیم و غالباً به خارج گوش می

اي گویی به آرامی کوشیده 

  که در را بکوبی،

  اي گویی راه خود را گم کرده

  .اي و اکنون خسته بازگشته

  !ما افراد سادة بدبخت و پریشانحال

  سرگردانیم، آري، از وحشت

  -ایم یکی هنوز بیچارهتار

  .اي تو مدتهاست که خانه خود را یافته

IV -وجد رمانتیک  

درخشانترین نویسندگان اوج ترقی آلمان، کسانی بودند که مردم زمان خود را به منظور رهایی غریزه از خرد، و 

اکنون ما . انداختند میاحساس از هوش، جوانی از عصر، فرد از خانواده و دولت، با نواها و فریادهاي خود به وحشت 

ها  هاي آتشینی بودند که فلسفه خوانیم، ولی زبان و قلم آنان، در زمان نسل خود، به صورت زبانه بندرت آثار آنها را می

ساختند، زیرا این عوامل بود که نفس را از لحاظ استفاده و عادت، تابو،  و قیود اجتماعی خشک را طعمۀ حریق می

  .ندان افکنده بوددستورها و قوانین در ز

منبع شورش عبارت از خشمی طبیعی بود که هر فرد بالغ و سرزنده از قیودي که پدران و مادران، برادران، خواهران، 

. کرد کرد احساس می آموزگاران، واعظان، پلیسها، استادان دستور زبان، اهل منطق، و معلمان اخالق بر او تحمیل می

. کرده بود که واقعیت اساسی براي هریک از ما عبارت از نفس فردي خودآگاه استفیشتۀ فیلسوف در این زمان ثابت 

گذارد؛ و  یک از ما مفهومی نخواهد داشت مگر در تأثیراتی که در ما به جاي می اگر چنین باشد، جهان براي هیچ

! ا باید از آنها اطاعت کندتواند دربارة سنت، تحریم، قانون یا اعتقاد داوري کند و دلیل بخواهدکه چر هریک از ما می

تواند، با نگرانی، به دستورهایی که از طرف خداوند صادر و به وسیلۀ او یا مرد پرهیزگاري در کسوت الوهیت  انسان می

آالمبر، هلوسیوس، هولباخ، المتري، خدا را به صورت قوانین /شود گردن نهد؛ ولی اکنون که دیدرو، د پشتیبانی می

در این هنگام انقالب کبیر فرانسه نیز به عصر غرورآمیز و  اند، چه بر سر خدا آمده است؟ وردهغیر متعین جهان در آ

کردند و  تقسیمات اجتماعی از میان رفت؛ خداوندانی که روزگاري قانون وضع می. آزاد کنندة روشنگري افزوده شد

، و هیچ سدي میان طبقات و هیچ مترسک داشتند در این زمان مشغول فرار بودند مردم را به زور به اطاعت خود وامی

سنتی براي حفاظت قوانین بر جاي نگذاشتند، اینک هر فرد آزاد بود که براي نیل به هر منصب یا قدرتی، با احتمال 
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هرگز در تاریخ تمدن، . مناصب بر روي استعدادها و افراد باز شد رفتن به زیر تیغۀ گیوتین، به رقابت پردازد؛ درهاي

آزادي در انتخاب شغل، عملیات اقتصادي و بازرگانی، همسر، مذهب، دولت، و قوانین -ر آزادي نداشته بودقد فرد این

هاي افراد  اگر چیزي جز ذوات فردي وجود نداشته باشد، کشور، ارتش، کلیسا و دانشگاه چیزي جز توطئه. اخالقی

ن و مالیات گرفتن، سوق دادن افراد تلقین ممتاز براي ترساندن و نظارت کردن، ساختن و ازبین بردن، حکومت کرد

تواند در تحت چنان قیودي به کمال برسد؛ و، با وجود این، یک نبوغ  بندرت نبوغی می. شده به کشتارگاه نخواهد بود

اما در مباحثۀ آزاد همگانی در میان افراد آزاد  ارزد؟ به جمعی آموزگار، ژنرال، اسقف، پادشاه، یا صد فرد عادي نمی

عقل بود . کردند که عقل بهاي گزافی براي آزادي مطالبه کرده است اشخاص حساسی نیز بودند که احساس می شده،

هاي مربوط قدیسین، تشریفات پرطمطراق و آهنگهاي شورانگیز، تمثالهاي مریم  با افسانه- که به مذهب دیرین

اي وحشتناك از  ؤیاي عالی، دستهحمله برده بود؛ عقل بود که به جاي این ر - شفاعتگر و مسیح نجاتبخش آن

پرداختند؛ و باز هم عقل بودکه به جاي تصویر مردان و  هایی را به راه انداخت که بدون هدف به ویرانگري می توده

خود و از  هاي انبوه زن و مردي را گذاشت که هر روز، خودبه زنانی که روزانه در تماس با خداوند بودند منظرة توده

قوة تخیل نیز حقوقی دارد، ولو آنکه . کردند ي مرگی دردناك، خوارکننده، و تغییرناپذیر حرکت میخود بیخود، به سو

توانیم خود را ارواحی بدانیم که بر ماده مستولی  درنگ و بحق می به تصویب قیاسهاي صوري نرسیده باشد؛ و ما بی

حقوق خود را دارد و بیشتر از هوش غوررسی  احساس نیز. کند است، نه اینکه ماشینهایی که عملیات روح را اداره می

پنداشت احساس  می فرنهتر از آنچه که شیطان باهوش  سرگردان و حیران شاید عاقالنه )روسو(ژاك - کند؛ ژان می

  .کرده باشد

خوانده بودند، روسو را برگزیدند؛ امیل و هلوئیز را خوانده و آنها مردم آلمان، که روسو و ولتر را شناخته و آثار آنها را 

شکسپیر رمانتیک را، به . دادند ترجیح می )از آثار ولتر(را درك و جذب کرده بودند، وبر دیکسیونر فلسفی و کاندید 

اثر مکفرسن را  »اوشن«کالریسا هارلو، تریسترم شندي و . دانستند پیروزي از لسینگ باالتر از راسین کالسیک می

المعارف و زنان سالندار فرانسه را؛ همچنین از رعایت قواعدي که بوالو به  داشتند تا اصحاب دایرة  بیشتر دوست می

و اینها با شور و هیجان و رسیدن به شرق و بینهایت . زدند عنوان قوانین سبک کالسیک عرضه داشته بود سرباز می

  .سازگاري نداشت

آمد؛ ولی به حقیقت علمی که چهرة  اگر حقیقتی به دست می –گذاشت  حقیقت احترام میرمانتیسم آلمان به 

ماند، همان  ها محلی مناسب و دلپذیر باقی می براي اساطیر و افسانه. کرد ساخت ابراز بدگمانی می زندگی را تیره می

آنها را در بوق سحري ) 1831- 1781(و آخیم فون آرنیم ) 1842 - 1778(ساطیري که کلمنس برنتانو ها و ا افسانه

) 1812(ها  هاي بچه در قصه) 1859-1786، و ویلهلم، 1863- 1785یاکوب، (، و برادران گریم )1806- 1805(ها  بچه

این انعکاسات اجتماعی و فردي کودکی، قسمتی از روح آلمانیهاي اصیل، و شاید قسمتی از نفس . کردند گردآوري می

. ناخودآگاه آنها، بود

رسید،  رفت و به آیین کاتولیک قرون وسطایی می  منشأ آن میراث قوة تخیل از انقالب کبیر فرانسه فراتر میهرگاه 

چون و چرا و صنعتگران خوش مشربی که آنها را  گویی آن را تا کلیساهاي جامع کهن و ایمان بی روحیۀ قصه

هاي نمایشی که  اها و سرودها و زنگها و دستهگویی آن را تا دع کرد؛ همچنین روحیۀ قصه برافراشته بودند دنبال می

ساختند  کردند و فرد خسته را به طرزي آرامبخش با دیگران محشور می خدا را هر روز وارد زندگی بشر می

کشانید؛ و،  آورد می رسانید؛ به قدیسانی که زندگی آنها تقویم مسیحی را به صورت قصۀ حماسی مقدسی در می می

کرد  ا، که عصمت عاقالنۀ دوشیزگان و فداکاري بانوان را در راه خانواده، ملت، و نژاد تقدیس میباالخره، به مریم عذر

البته همۀ اینها به منزلۀ تصاویر مبهم و پرشور از اعتقادات و وحشتهاي قرون وسطایی، از بدعت گذاردن . پیوست می
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ان را به اوج هیجان خود رسانید، و بعضی از آنها را مذهبی، و افراد و ارواح سرگردان بود؛ و بسیاري از رمانتیکهاي آلم

  .به آخرین درجۀ فرسودگی و توبه و به پاي محراب و به داخل آغوش گرم کلیساي مادر کشانید

V -صداهاي احساسات  

سبک رمانتیک آلمان تقریباً در کلیۀ سیماهاي زندگی ملت اثر گذاشت؛ در موسیقی به وسیله بتهوون، وبر، و فلیکس 

نویسی به وسیلۀ هوفمان وتیک؛ در فلسفه به وسیلۀ فیشته و شلینگ؛ در مذهب به وسیلۀ شالیر  لسون؛ در رمانمند

پنج مرد بخصوص این . ماخر و صدها تن دیگر که تغییر مذهب دادند، مانند فردریش شلگل و دوروتئا مندلسون

آریم که آنها را در عشق آزاد یا غیر آزاد به دام نهضت را در آلمان رهبري کردند؛ و نیز باید از زنان رمانتیکی یاد 

  .افکندند، یا در مصاحبتی فرهنگی، از غرب به شرق آلمان با آنها سهیم بودند

وي مردي بود . کند به پرتو ضعیفی تجلی می) 1798- 1773(در سرچشمه این نهضت، ویلهلم هاینریش واکنرودر 

. دانست ه مذهب سخت پایبند بود، و با هنر خود را خوشبخت مینازك طبع و محجوب، ناراحت از حقیقت تعقل که ب

مذهب خود را به صورت . دید در قدرت تصور مفهوم ذهنی و عمل هنرمند، نیروي آفرینشی تقریباً خداگونه می

نگن، مورد در دانشگاههاي گوتینگن و ارال. داشت آمیزي دربارة لئوناردو، رافائل، میکالنژ، و دورر ابراز می مقاالت احترام

حمایت لودویگ تیک قرار گرفت؛ این همشاگردي پرشور عنوان شاد تراوشهاي قلبی هنردوستانۀ یک برادر عیسوي را 

واکنرودر مذهب . به دست آورد 1797ناشري در  پس از این نامگذاري،. هاي دوستش پیدا کرد براي نوشته

کرد که نفوذناپذیري روح  ه همان اندازه مسخره میلسینگ و کالسیسیسم وینکلمان را ب) خردگرایی(راسیونالیسم 

خواست که اخوت قرون وسطایی میان  بورژوایی آلمانها را در برابر شور و وجد هنري؛ و از مردم روزگار خود می

بیماري حصبه به زندگی واکنرودر در . هنرمند و کارگر را تحت نام مشترکشان یعنی صنعتگر دوباره تشکیل دهند

.هار سالگی خاتمه دادسن بیست و چ

طی هشتاد سال عمر خود در بازي خطرناك احساس علیه عقل، و تصور علیه واقعیت، ) 1853-1773(دوستش تیک 

و از سقوط : هاي زمان الیزابت و هنر دورة قرون وسطی پرداخت به اتفاق واکنرودر به بررسی نمایشنامه. شرکت جست

نویسی بود، و احساس  ر، داراي حس بذله گویی و استعداد نمایشنامهبرخالف واکنرود.باستیل اظهار خشنودي کرد

ها، اسقفها و شهسواران، قصرها و کلیساهاي جامع، و  کرد که زندگانی بازي خدایان است با شاهان و ملکه می

لد، رمانی در سه مج 1796-1795پس از بازگشت از دانشگاه به زادگاه خود برلین، طی سالهاي . ارزش هاي بی مهره

نگاري ریچارد سن است، و در آن  سبک این اثر مانند سبک نامه. تحت عنوان سرگذشت آقاي ویلیام لوول انتشار داد

کند که اصول اخالقی مسیحی را با  انگیز، سرگشتگیهاي جنسی و عقالنی جوانی را بیان می با شرح جزئیات شهوت

گیرد که نفس تنها واقعیتی است که  اسی فیشته نتیجه میاالهیات مسیحی خالی از محتوا کرده بود، و از معرفت شن

  :شود و باید حاکم براخالق و متخصص قوانین باشد به طور مستقیم بر ما معلوم می

در  …. کنم اندیشم؛ تقوا وجود دارد زیرا دربارة آن فکر می همۀ چیزها فقط از آن لحاظ وجود دارد که درباره آنها می

آثار . اي مبدل شعر و هنر، حتی مذهب، همان شهوت است در جامه. ود ماستحقیقت، شهوت راز بزرگ وج

آید چیزي نیست جز  سازان، صنایع بدیهی شاعران، نقاشیهایی که حتی پارسایی در برابر آنها به زانو در می مجسمه

گویند  ده میبه حال احمقانی که همیشه دربارة انحراف احساسات ما سخنان بیهو …. مقدماتی براي لذات جسمانی

نه،  …. تواند قلب بشر را ارضا کند دارند که مواهبش نمی این افراد کور قربانیهایی به خدایی عاجز تقدیم می. متأسفم

آورند، و در وجود  م فرود میام که همۀ طبیعت زنده دربرابرش سر تسلی من خود را وقف خدمت خداي بزرگتري کرده

تنها در آغوش لویزا است که من  …. یز دیگري است جمع کرده استخود هر احساسی را که وجد، عشق و هرچ

  .آید اي دوردست، تاریک، و مه آلود به نظرم می ام؛ خاطرة آملیا اکنون در فاصله معنی عشق را فهمیده
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بینیم که بعد  ، نمایش قبلی پرماجراي قرن بدون اخالقی را می)1880(هشتاد و پنج سال قبل از برادران کارامازوف 

: گردد اما لوول در پایان عمر به مذهب باز می» .اگر خدایی وجود نداشته باشد، همه چیز مجاز است«: آمد از آن می

در مورد او این تحول درست بموقع صورت گرفت، چه » .پرواترین فرد المذهب عاقبت مؤمنی دیندار خواهد شد بی«

  .لوول مدت کوتاهی پس از این اعتراف در دوئل کشته شد

قصۀ کوتاهی منتشر  1797در . گوئی جوانی بود که پیش از رسیدن به سن عقالیی آزاد شده بود ن کتاب گزافهای

به دعوت آنها به ینا رفت که در این زمان به . که موجب تمجید برادران شلگل شد» اکهرت موطالیی«ساخت به نام 

او - در- آن-دوستی در کنار فرانکفورت عازم ملک براي زیستن 1801اما تیک در . صورت کانون رمانتیکها درآمده بود

هاي عصر الیزابت کند؛ سپس، با اظهارنظرهاي انتقادي عالی، به چاپ  در شد تا مدتی خود را وقف ترجمۀ نمایشنامه

شغل بی اهمیتی در ) 1842-1825(بعد از لسینگ، مدت هفده سال . آثار معاصرانش نووالیس و کالیست پرداخت

مقاالت بی پردة او موجب خصومت بعضیها . ت، که عبارت بود از نقد آثار نمایشی و ادارة آن تئاترتئاتر درسدن داش

شد؛ ولی، در عین حال، شهرتی ملی براي او کسب کرد که در زمینۀ نقد ادبی فقط پس از گوته و اوگوست فون 

. او را به برلین دعوت کرد) بودکه هرگز دربارة لوول سخنی نشنیده (فردریک ویلهلم چهارم  1842در . شلگل بود

پذیرفت، و باقی عمر خود را به منزلۀ یک رکن ادبی در پایتخت ) که پس از ماجراي لوول مدتها زنده مانده بود(تیک 

.پروس گذرانید

در مورد ادبیات، امتیازش آن . آنقدر عمر نکرد که طی آن از عقاید جوانی خود دست بردارد) 1801- 1772(نووالیس 

پدرش که تصدي معادن نمک را در ساکس به عهده داشت، عم شاهزاده : ه از تباري اشرافی به دنیا آمده بودبود ک

نام واقعی شاعر فرایهرگئورگ فریدریش فیلیپ فون هاردنبرگ بود؛ وي . کارل فون هاردنبرگ، از وزیران پروس بود

اش به  خانواده. م واقعی نیاکانش در قرن سیزدهم بودبرد، و این اسم نا را به عنوان نام مستعار به کار می» نووالیس«

نووالیس ابتدا طرفدار تمایل مذهبی شدید آنها بود؛ ولی، در پایان، آشتی . جامعۀ متورعین هرنهوت تعلق داشت

ط در نوزدهسالگی وارد دانشگاه ینا شد؛ رواب. دانست کاتولیکها و پروتستانها را به منزلۀ قدمی به سوي وحدت اروپا می

دوستانۀ گرمی باتیک، شیلر، و فریدریش فون شلگل پیدا کرد؛ و احتماال در بعضی از جلسات درس فیشته، که به 

  .اي از ینا تا وایمار گسترش داشت، شرکت جست هاي پراکنده صورت جرقه

رونینگن که در گ. پس از یک سال در دانشگاه ویتنبرگ، به دنبال پدر در آرنشتات در تورینگن وارد کار تجارت شد

اي وي را تحت تأثیر قرار  زیبایی اندام و اخالق این دختر به اندازه. در آن حوالی بود با سوفی فون کوهن آشنایی یافت

با سوفی رسماً نامزدشد، گرچه آن دختر چهارده سال بیش  1795در . داد که از پدر و مادرش او را خواستگاري کرد

دو عمل جراحی او را ضعیفتر ساخت، به طوري که . ابل عالج کبدي مبتالشدکمی بعد به یک بیماري غیر ق. نداشت

مشهورترین اشعار او که شش سرود ستایش شب . نووالیس هرگز از این مرگ عشق بهبود نیافت. درگذشت 1797در 

ن نامزدي فون شارپانتیه نامزد شد، ولی ای) ژولی(با یولی  1798در . انگیزي از سوفی بود خاطرات غم) 1800(است 

نووالیس درگذشت، در  1801مارس  25بیماري سل و اندوه، قواي شاعر را تحلیل برد؛ در . نیز به ازدواج نینجامید

تحت عنوان هاینریش فون اولتر ) 1800-1798(نووالیس از خود اثري برجاي نهاد  .که بیست و نه سال نداشت حالی

روزگاري ویلهلم مایستر اثر گوته را به عنوان یک . داد شان میدینگن که اشتیاق شدید او را براي آرامش مذهبی ن

گفت تطبیق مبتذلی  دانست، ولی در این هنگام آن را محکوم کرده می شرح واقعبینانه ولی مفید در تکامل خرد می

قهرمان داستان خود او به صورت شخصیتی . توان کمال مطلوب به شمار آورد است با امور دنیوي، و آن را نمی

است مصمم به تعقیب یک گل آبی رنگ، که نماد  گلهديشود؛  تاریخی یعنی سازندة واقعی نیبلونگنلید معرفی می

همیشه در فکر . مشتاق دیدن گل آبی رنگم«: گوید هاینریش می. باشد اي به فهم نامحدود می تبدیل مرگ به روزنه
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اي که روزگاري مشهور بود، و عنوان   در اینجا، و در رساله» .توانم به چیزي غیر از آن بیندیشم است، و نمیمن 

حتی از دستگاه تفتیش عقاید دفاع (را داشت، نووالیس قرون وسطی را کمال مطلوب دانست » مسیحیت در اروپا«

حدت سیاسی تحت یک ایمان مذهبی بود، عملی و گفت که قرون مزبور آرزوي مکرر اروپا را، که عبارت از و) کرد

گرا و فلسفۀ  تر این است که در برابر پیشرفت علم ماده تر و درست وي معتقد بود که براي کلیسا عاقالنه. کرده است

نووالیس هرچه به آخر . انگیزي در راه روح اروپاییان بود دنیوي مقاومت کند؛ از این جنبه، عصر روشنگري مانع غم

اي بودکه در آن هیچ بیماري و  کرد و به فکر دنیاي آینده شد، همۀ مقاصد و لذایذ دنیوي را طرد می یکتر میعمر نزد

  .غمی وجود نخواهد داشت، و در آن عشق هرگز به پایان نخواهد رسید

VI -برادران شلگل  

از : توجه بودند دو برادر جالب) 1829- 1772(و فریدریش فون شلگل ) 1845-1767(آوگوست ویلهلم فون شلگل 

اللغه  لحاظ اخالق و عشق متفاوت، و از لحاظ تحصیل وعقیده متضاد بودند، ولی در مورد زبان سانسکریت و علم فقه

آنها که در هانوور در خانوادة کشیشی به دنیا آمدند در سن بلوغ متأله، و در بیست سالگی . با یکدیگر متحد شدند

وست ویلهلم در گوتینگن، براثر سخنرانیها و شخصیت کریستیان هاینه، مترجم آوگ. رافضی و بدعتگذار در دین شدند

آثار ویرژیل،مجذوب بررسی در تحریف کلمات، و همچنین، به وسیلۀ کارهاي گوتفریدبورگر، مترجم آثار شکسپیر و 

سال بعد از همان دانشگاه فریدریش فون شلگل را پنج . مؤلف اشعار لئونوره، شیفتۀ معلومات عصر الیزابت شد

وي تحصیالت خود را با حقوق آغاز کرد و به طرف ادبیات و هنر و فلسفه گرایش یافت، و بسرعت . برادرش پذیرفت

- 1798( ، در ینا، به برادر خود پیوست و با او در تشکیل آتنئوم، که طی دو سال1796در . به مرحلۀ پختگی رسید

نووالیس و شالیر ماخر نیز به این مجله . بود، شرکت جستسخنگو و راهنماي نهضت رمانتیک در آلمان ) 1800

هاي خود را بر آن افزودند؛ و آن محفل پرشور را بعضی از  کردند؛ تیک نیز آمد، و فیشته و شلینگ فلسفه کمک می

.زنان با استعداد که از لحاظ ماجراهاي عاشقانه آزاد بودند تکمیل کردند

جمع بود، الاقل فقط از این لحاظ که در اتخاذ و طرد عقاید از دیگران  فریدریش فون شلگل راهنماي فرهنگی آن

رمانی تحت عنوان لوسینده انتشار داد که به صورت پرچم سرخی درآمد و حمله را  1799در . کرد  تندتر حرکت می

از شعر به عنوان  استمدادي بود) مانند دفاع شلی(آن اثر از لحاظ تئوري . به عقاید کهن و تابلوهاي مزاحم آغاز کرد

این کوشش مداوم و تنازع «اعتنایی شاعر در کسب ثروت تا چه حدعاقالنه است؟    مثال، بی. ترجمان و هادي زندگی

انجیل آسمانی «قهرمان داستان » .بدون استراحت و آرامش براي چیست؟ صنعت و سودجویی دو فرشتۀ مرگند

هنگامی که فریدریش . ت بردن از عشق بدون قیود ازدواج استدارد، و مقصودش لذ را نیز اعالم می» شادي و عشق

، مقامات هانوور این دستور آمیخته به )1800(درصدد مالقات با برادرش، که در آن زمان در گوتینگن بود برآمد 

 هرگاه برادر پروفسور، به نام فریدریش شلگل، که به سبب تمایالت ضد«: نگرانی را براي رئیس دانشگاه فرستادند

هایش شهرت دارد، به آنجا بیاید و بخواهد براي مدتی، ولو بسیار کوتاه اقامت کند، نباید به او اجازه  اخالقی نوشته

انگیز شلگل در لوسینده بود کارولین میخایلیس  زنی که الهام ».داد؛ لطفاً به او ابالغ کنید که باید شهر را ترك گوید

؛ زندگیش با او تلخ بود، و بر اثر )1784(بود با یک استاد دانشگاه ازدواج کردبه دنیا آمده  1763وي که در . نام داشت

اي که به سبب هوش و زیباییش مشهور بود زندگی مرفه و خوشی  مرگش رهایی یافت، و تا چند سال به صورت بیوه

کارولین، به  ولی. آوگوست فون شلگل ضمن تحصیل در گوتینگن عاشق او شد و به او پیشنهاد ازدواج داد. داشت

هنگامی که شلگل براي تدریس به آمستردام . بهانۀ آنکه شلگل چهار سال از او جوانتر است این پیشنهاد را نپذیرفت

، کارولین وارد یک سلسله ماجراها شد که در یکی از آنها باردار شد؛ در ماینتس به یک گروه انقالبی )1791(رفت 

. سپس به الیپزیگ رفت تا بار عزیز خود را بر زمین بگذارد. رارها ساختند پیوست؛ دستگیر شد؛ ولی پدر و مادرش او
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؛ کودکش )1796(در آنجا باردیگر آوگوست فون شلگل ظاهر شد؛ دوباره به او پیشنهاد ازدواج داد؛ او را به زنی گرفت 

  .را به فرزندي پذیرفت؛ و با او به ینا رفت

ویلهلم فون . اش او را به صورت میزبان محبوب آزادیخواهان درآورد نهدر آنجا تربیت، شادابی، و مکالمات هوشمندا

آمدند تا سرمیز او بنشینند و  گوته و هردر از وایمار می. دانست که مالقات کرده بود هومبولت او را زرنگترین زنی می

د عاشق او شد، و او را زیست به نوبۀ خو فریدریش فون شلگل که در آن زمان با برادرش می. از مصاحبت او لذت ببرند

دراین ضمن آوگوست که . به صورت لوسیندة داستان خود درآورد، و اشعاري سراپا شور و هیجان در وصف او سرود

در آنجا با سوفی برنهاردي روابط ). 1801(آتش عشقش رو به سردي گذاشته بود، براي سخنرانی به برلین رفت

آوگوست، پس از بازگشت به . جدید خویش شوهر خود را ترك گفت نزدیک پیدا کرد، و سوفی براي زیستن با عشق

. ینا، مشاهده کرد که کارولین شیفتۀ شلینگ شده است، و بنابراین دوستانه حاضر شد که آن زن را طالق گوید

شلینگ گرچه دوباره زن . زندگی کرد) 1809(و با او تا زمان مرگ خود ) 1804(کارولین با شلینگ ازدواج کرد 

اگر نسبت و رابطۀ او با من همان نبود که آن را داشت، «: گفت ، طی سالها از تحت نفوذ فکري او رها نشد، میگرفت

خوردم که آن نمونۀ کامل هوشمندي دیگر وجود ندارد؛ زن   کردم و تأسف می باز در مرگ آن انسان سوگواري می

دوروتئا فون شلگل » .یف و زنانه و محبت آمیز داشتاي بود که با نیروي مردي و هوش تیز خود، قلبی بسیار لط نادره

وي براي خشنود ساختن پدر نامدار . ، با نام دوشیزگی برندل مندلسون، به همان اندازه برجسته بود)1763-1839(

با سیمون فایت بانکدار ازدواج کرد و کودکی براي او زایید که فیلیپ فایت نام گرفت و در نسل بعد  1783خویش در 

برندل چون پول فراوانی داشت، عالقه به آن را از دست داد؛ وارد ماجراي فلسفه شد که هنوز . مشهوري شد نقاش

رفت؛ و به صورت یک ستارة تابناك فرهنگی در سالن راشل فارنهاگن در برلین  اي به شمار می مبحث تثبیت نشده

ق او شد؛ و آن زن که شیفتۀ عقاید او بود، او را درنگ عاش در آنجا فریدریش فون شلگل با او برخورد کرد؛ بی. درآمد

در آن زمان بیست و پنج ساله بود و او زنی سی و دوساله؛ ولی آن . کانون و منبع این عقاید، و غرقه در آن دید

برندل چندان . و بیش از آن شد سالهنویسنده که درچند موضوع مهارت داشت شیفتۀ افسونهاي بسیار این زن سی 

توانست در تجسسات فلسفی و  کرد؛ می شد درك می زیبا نبود، ولی فکر شلگل را به طرزي که موجب تقویت او می

رغم مناقشات معمولی خانوادگی،  زبانشناسی او را همراهی کند؛ و فداکاري و اخالصی نسبت به او نشان دهد که، علی

، و )1798(کرد که او را از دست داده است، وي را طالق داد  شوهرش چون احساس می. گش باقی ماندتا زمان مر

همراه او به پاریس  1802ثبت نشد با شلگل زیست، در [ ازدواج] برندل با رضایت خاطر ضمن وصلتی که در دفتر 

  .قانونی فریدریش شد همسر 1804رفت، غسل تعمید یافت، دوباره نام دوروتئا را برخود نهاد، و در 

هاي جالبی از آثار شکسپیر به عمل  برادر فردریش به نام آوگوست تا آن زمان مشهورترین سخنور اروپا بود، و ترجمه

ها به حدي عالی و ممتاز بود که آن نویسندة بزرگ عصر الیزابت در آلمان هم همان محبوبیتی  آورده بود؛ این ترجمه

دانسته بودند، بسیاري از » مؤسس مکتب رمانتیک در آلمان«آوگوست را اگرچه . ترا یافت که در انگلستان داش

  نظم، وضوح، تناسب، اعتدال، و پیشرفتی دائمی به : خصوصیات ذهن، فکر، و اخالق دورة کالسیک را داشت، از جمله

مختلف ایراد شد که در شهرها و سالهاي » دربارة ادبیات درامی«سخنرانیهاي او تحت عنوان . سوي هدفی معین

 - داراي همان صفات و خصوصیات مذکور در باال است؛ و آنچه دربارة شکسپیر گفته پر از تفسیرات روشنگر است

بهترین «نوشت که این سخنرانیها  چنین  1817ویلیام هزلیت در . کند گاهی نیز از آن شاعر محبوب دلیرانه انتقاد می

کنیم  به دخالت مختصري حسادت اعتراف می …. دهد  است به دست می ها را که تاکنون داده شده شرح نمایشنامه

مادام دوستال، که در » .کند که منتقدي خارجی براي ایمانی که ما انگلیسیها به شکسپیر داریم دالیلی عرضه می …

ر فرانک د 12000که در مقابل ) 1804(آلمان در جستجوي موادي براي کتاب خود بود، آوگوست را ترغیب کرد 
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بعدها با او در . المعارف مرجع براي خود او به کوپه برود سال همراه او به عنوان معلم فرزندانش و به عنوان دایر ة 

در این . با این زن زندگی کرد 1811ایتالیا و فرانسه و اتریش هم به مسافرت پرداخت و سپس به کوپه رفت و تا 

شلگل به وین . ، به او دستور دادند که خاك سویس را ترك گویدزمان بود که اولیاي سویس، به اطاعت از ناپلئون

رفت و با تعجب مشاهده کرد که برادرش در آنجا دربارة قرون وسطی به عنوان عصر طالیی ایمان و وحدت اروپا 

  .مشغول سخنرانی است

سالها پیش دوروتئا . ودندبه آیین کاتولیک درآمده ب 1808وین پایتخت کاتولیک آلمان بود، و فریدریش و دوروتئا در 

کند که تصمیم دارم، اگر عیسوي  و آهنگهاي کاتولیک چنان در من تأثیر می -قدیسین –این تصاویر «: گفته بود

دانست؛ و از  فریدریش فون شلگل تبدیل مذهب خود را نوعی رجحان هنرمندانه می» .شوم، به آیین کاتولیک بگروم

متفق طبیعی احساسات رمانتیک  -قدر پذیراي تصور و احساس و زیبایی بود که آن –بسیاري جهات، آیین کاتولیک 

که در برابر اسرار و شعایر عاجز مانده و معماي مرگ و حیات ) خردگرایان(راسیونالیستها . آمد و مکمل آن به نظر می

نفس تنها مانده بود به خرد که در ناامنی . کردند بود، از تعقل و استدالل اظهار خستگی میآنان را درمانده کرده 

از این رو فریدریش فون شلگل جوان که . اي آرامبخش باز گشت کلیسا به عنوان پناهگاه براي جامعه و خانه

پرواترین عصیانگران بود، به ولتر ولوتر و کالون پشت کرد  زرنگترین استداللیان، پرشورترین طرفداران اصالت فرد و بی

هاي الهامبخش به علم پریشان کننده  از تبدیل افسانه. ي نیرومند آن روي آوردو به اروپاي قرون وسطی و کلیسا

شدیدترین نیاز و نقص همۀ هنرهاي جدید این حقیقت است که هنرمندان از «اظهار تأسف کرد و اعالم داشت که 

هاي  ادبیات و افسانهوي اصوال براي علم اساطیر احترامی قائل بود و با تحقیقاتی که در  ».مند نیستند اسطوره بهره

درپاریس آغاز گشت، منتهی به  1802این تحقیقات، که در . هند باستان به عمل آورد، این احترام افزایش یافت

اي عالمانه و ابتکاري تحت عنوان دربارة زبان و حکمت هندوها شد که در برقراري فیلولوژي تطبیقی زبانهاي  رساله

ماال فریدریش این جنبه از زندگی خود را با برادرش در زمانی که وي طی احت. هند و اروپایی سهمی بسزا داشت

آوگوست که همکاري خود را با کریستیان هاینه در ). 1811(مدت کوتاهی در وین به او پیوست مورد بحث قرار داد 

ات مربوط به مورد زبانشناسی به یاد داشت، عالقۀ خود را در آن زمینه بازیافت؛ و شرکت آن دو برادر در مطالع

.سانسکریت استوارترین و پایدارترین نتیجۀ زندگی آنها بود

در دولت اتریش به عنوان منشی به کار . فریدریش مقام مهمی در حیات فرهنگی و سیاسی وین کسب کرده بود

انتشار  1809پرداخته، و در اعالمیۀ ضدناپلئونی که توسط مهیندوك کارل لودویگ، به عنوان بخشی از مبارزة سال 

سخنرانیهاي جالبی دربارة تاریخ و ادبیات اروپا در وین ایراد کرد؛  1812و  1810در سالهاي . یافت شرکت جسته بود

در این سخنرانیها نظریه هاي خود را در مورد نقد و استادي ادبی بیان داشت و تجزیه و تحلیلی عالی از مکتب 

ت راستی و کاتولیک کنکوردیا شد؛ در این روزنامه، طرد عقایدي ناشر روزنامۀ دس 1820در . رمانتیسم به دست داد

در سال . که وي از آنها طی اقامت خود در ینا با حرارت دفاع کرده بود منجر به جدایی دایمی او از برادرش شد

امی دوروتئا خاطرة او را گر. آخرین سخنرانیهاي خود را در درسدن ایراد کرد، و سال بعد در آنجا درگذشت 1828

  .از او پیروي کرد) 1839(داشت، و با پندار و رفتار خود تا پایان عمر 

به مادام دوستال پیوست، و او را از طریق اتریش و روسیه تا سن  1812در مه . آوگوست بیش از هر دو عمر کرد

دوت ولیعهد سوئد در آنجا، از طریق نفوذ مادام، به منشیگري برنا. پطرزبورگ هدایت کرد و با او تا استکهلم رفت

دولت سوئد به مناسبت خدماتش او را در زمرة . علیه ناپلئون همراهی کرد 1813منصوب شد، و او را در مصاف 

سپس، چون . دوباره به مادام دوستال در کوپه پیوست، و تا پایان حیات مادام با او ماند 1814در . اشراف درآورد

آنگاه ). 1818(انجام رسید، مقام استادي را در دانشگاه بن پذیرفت وفاداري قابل توجه او به مادام دوستال به 
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و رامایانا  گیتا- بهاگاوادمطالعات خود را در زبان سانسکریت از سرگرفت؛ یک چاپخانۀ سانسکریت به وجود آورد؛ متن 

در سن هفتادو هشت  1845وي در . در مورد کتابخانۀ ادبیات هندو رنج بردرا تنظیم و منتشر کرد، و طی ده سال 

. اي از آثار شکسپیر بر جاي نهاد که با زحمت بسیار به آلمانی ترجمه شده بود سالگی درگذشت و از خود گنجینه

نها ضمن همچنین در سخنرانیهاي خود محصول خاطرات و عقاید خودش را براي کولریج به جاي گذاشت که وي از آ

  .زندگی پرثمري داشت. بررسی فلسفۀ آلمان استفاده کرد

  

  

  فصل سی و دوم

  فلسفۀ آلمانی

1789 -1815  

اخالقی، و بر اثر  در مورد بی» ایدئال«ما به فلسفۀ ایدئالیستی کانت و جانشینانش، بر اثر تعبیر متقدم مرسوم کلمۀ 

کنیم،  م و بندرت دربارة خود فرایند ادراك فکري میاندیشی عادت ما، در عصر علم و صنعت که دربارة اشیاء می

نظرهاي مخالفی در فلسفۀ یونانی با یکدیگر به رقابت پرداخته بودند که ضمن آن ذیمقراطیس ذرات را . مسدود است

در فلسفۀ جدید، فرانسیس بیکن بر علم جهان مهر تأیید نهاد؛ . شمرد، و افالطون مثل را نقطۀ شروع کار خود می

کانت به فلسفۀ آلمان مشخصه . با نفس فکر به کار پرداخت؛ هابز همه چیز را از ماده دانست، و بارکلی از ذهن دکارت

شد که وظیفۀ اصلی فلسفه بررسی فرایندي است که بدان وسیله به مفاهیم و  آن را داد؛ وي چنین متذکر می

ورزید در اینکه هرگز نخواهیم  اصرار می وي واقعیت اشیاء خارجی را قبول داشت، ولی. یابیم تصورات دست می

شناسیم که براثر اعضا و  طور عینی چه چیزهایی است، زیرا آنها را فقط به این ترتیب می دانست که اشیاء مزبور به

اي است که  از این رو ایدئالیسم فلسفی نظریه. فرایندهاي ادراك ما تغییر یافته وبه صورت تصورات ما در آمده است

  .استجز تصور براي ما شناخته نیست، و بنابراین ماده شکلی از ذهن هیچ چیز 

I  -1814- 1762: فیشته  

  طرفدار اصالحات اساسی-1

اثر وفور این کتابها بر . اوست آید، شخص جالبتر از کتابهاي خود در این مورد، همانگونه که در تاریخ ادبی پیش می

یابد  افتد، ولی بررسی روحی که از طریق دهلیز زندگی راه خود را به دشواري می رسوم، عقاید، و اشکال از اعتبار می

.کند دهد و فکر را عوض می اي است که به اخالق شکل می اي در فلسفه است، و تصویر پایدار تجربه درس زنده

پدرش در ساکس به شغل . ود تجارب بسیاري به دست آوردیوهان گوتلیب فیشته طی پنجاه و دو سال عمر خ

کرد که پسرش کشیش شود؛ او نیز پذیرفت و پس از آنکه مدتی به مدرسۀ  مادرش دعا می. نواربافی اشتغال داشت

کرد و گرفتار شک و  هرچه بیشتر درس خواند، بیشتر تعجب می. محلی رفت، براي تحصیل االهیات عازم ینا شد

یک کشیش دهکده کتابی به او داد تحت عنوان رد اشتباهات اسپینوزا فیشته مسحور آن اشتباهات . شد تردید می

. التحصیل شد با وجود این، از دانشکدة االهیات فارغ. شد و به این نتیجه رسید که شایستگی کشیش شدن را ندارد

در آنجا به یوهانا ماریا ران دل باخت و . ابدتقریباً با جیب خالی از ینا به زوریخ رفت تا مگر به عنوان تدریس شغلی بی

  .رسماً با او نامزد شد؛ ولی موافقت کردند که تازمانی که فیشته وضع مالی خوبی نداشته باشد ازدواج نکنند

از آنجا . کتاب نقد عقل محض اثر کانت را خواند و شیفتۀ آن شد: فیشته به الیپزیگ رفته شروع به درس دادن کرد

آن فیلسوف سالخورده ). 1792(اي به کانت داد تحت عنوان تحقیق در نقد وحی  رفت و رساله به کونیگسبرگ
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قضا را صاحب . اش به وي کمک کرد تقاضاي فیشته را در مورد وام نپذیرفت، ولی در یافتن ناشري براي رساله

داد، کانت از مؤلف آن نام  چاپخانه در ذکر نام مؤلف غفلت کرد؛ و هنگامی که منتقدي آن رساله را به کانت نسبت

که کامال ساکت » انجمن اخوت ساکت فیلسوفان«برد، و آن اثر را مورد تمجید قرار داد؛ و فیشته ناگهان به عضویت 

زیرا استدالل رسالۀ او این بود که اگرچه وحی و اشراق وجود . متألهین او را به آن خوبی نپذیرفتند. هم نبودند درآمد

رساند، ما باید اصول اخالقی خود را به خدا نسبت دهیم، به شرط آنکه آن اصول مورد قبول و  یخدا را به اثبات نم

  .اطاعت بشر قرار گیرد

نامزدش در این هنگام . بنا به توصیۀ کانت، فیشته شغل پردرآمدي به عنوان معلم سرخانه در الیپزیگ به دست آورد

وي در آن سال دو . ازدواج کردند 1793زاید، و بر همین اساس در انداز خود را به دارایی او بیف موافقت کرد که پس

در یکی از آنها تحت عنوان برقراري آزادي فکر به وسیلۀ فرمانروایان اروپا . رسالۀ مستدل ولی بینام منتشر ساخت

شر جلوگیري موضوع را با ستایش از بعضی از فرمانروایان روشنفکر آغاز کرد؛ فرمانروایانی را که از پیشرفت فکر ب

همچنین . کنند به باد انتقاد گرفت؛ و از استبدادي که پس از مرگ فردریک کبیر پیش آمد اظهار تأسف کرده بود می

اظهار داشته بود که اصالح بهتر از انقالب است، زیرا انقالب ممکن است انسان را به توحش بازگرداند؛ اما، با وجود 

سپس . طی نیم قرن به همان اندازه به پیش ببرد که اصالح طی هزار سال تواند بشر را این، یک انقالب موفق می

به خوانندگان خود چنین  -در زمانی که فئودالیسم هنوز در قسمت اعظم آلمان به قوت خود باقی بود –فیشته 

شما ارزیابی  یکی از منابع بدبختی. از فرمانروایان خود تنفر نداشته باشید بلکه از خودتان متنفر باشید: خطاب کرد

اي  انگاري و خرافات سست کننده آمیزتان از این شخصیتهاست که ذهنشان بر اثر آموزش و پرورش، سهل مبالغه

فریادکنان به  …. یرندشود تا جلو آزادي فکر را بگ اینها افرادي هستند که به آنها اصرار می …. منحرف شده است

…. د داد که آزادي فکري شما به وسیلۀ آنها پایمال شودفرمانروایان خود بگویید که هرگز اجازه نخواهی

هاي اغنام و  گفتند که شما گله یعنی روزگاري که به نام خدا به شما می …به پایان رسیده است،  تیرگیقرون 

شما مال . راد عالیرتبه خدمت کنید؛ و مال آنها باشیداحشام روي زمین هستید و باید بار ببرید، به تعدادي اف

خواهد بر شما  حال از فرمانروایی که می …. آنهانیستید، حتی مال خدا هم نیستید بلکه مال خودتان هستید

نتیجۀ توارث، بپرسید که سرسلسلۀ شما چگونه این حق را به به چه حقی؟ اگر جواب داد، در : حکومت کند بپرسید

  .کند فرمانرواي شما تمام قدرت خود را از ملت اخذ می …دست آورد؟ 

در آن . تر و شدیدتر بود رسالۀ دوم تحت عنوان رساله در باب تصحیح داوري مردم دربارة انقالب کبیر فرانسه سخت

میل  ذکر شده بود که امتیازات فئودالی نباید موروثی باشد؛ بلکه وجود آن بر اثر توافق جمهور مردم است، و بنا به

به همین ترتیب در مورد اموال کلیسا، که با اجازه و حمایت جمهور مردم وجود دارد؛ و . آنان باید به پایان برسد

در اینجا . مجلس ملی فرانسه چنین کرد، و حق داشت. هرگاه نیاز و ارادة ملت اقتضا کند، باید آن اموال را ملی کرد

  .رسد اثر به پایان می

) 1793دسامبر (توان دانست که چگونه از فیشته دعوت شد  اعالمیه ها بدون نام منتشر شد، می با توجه به اینکه این

طلب وایمار و ینا بود، و  دوك کارل آوگوستوس هنوز فرمانرواي راحت. تا تصدي کرسی فلسفه در ینا را بر عهده بگیرد

ه بود که انقالب فرانسه یک بیماري رمانتیک کرد هنوز به این نتیجه نرسید گوته که بر کار اعضاي دانشگاه نظارت می

وي استادي مؤثر . ، در ینا آغاز کرد1794اي مقارن عید پاك سال  به این ترتیب فیشته دروس خود را، در دوره. است

توانست احساسات را وارد فلسفه کند و علم مابعدالطبیعه را باالتر از  و برانگیزنده، و سخنرانی با حرارت بود که می

  .قرار دهد؛ اما طبع پرشور او کامال با استادي مغایرت داشت، و به آشوبی فکري گرایش داشت همه



٧٣٩۶

موضوع این سخنرانیها . هایی دربارة شغل و وظیفۀ دانشمندان بود تحت عنوان خطابه 1794پنج سخنرانی قبلی او در 

قعاً آزاد بر جاي خواهد نهاد؛ و نظیر نوشتۀ آمیز از میان خواهد رفت و بشر را وا اي سعادت این بود که دولت در آینده

  :طلبانه بود گادوین تحت عنوان تفحص در اصول عدالت سیاسی، که سال قبل منتشر شده بود، هرج و مرج 

باشد،  اي احتمالی براي تشکیل یک جامعۀ کامل می بلکه وسیله. جامعه سیاسی جزو هدف مطلق زندگی بشر نیست

نهایی هر دولتی این است که خود را غیر ضروري  یابد؛ زیرا هدف خود گرایش می دولت پیوسته به سوي نابودي

.شاید باید مدتهاي مدید صبر کنیم، ولی روزي همۀ تشکیالت سیاسی غیرالزم خواهد شد. بنماید

: دفیشته نظریۀ دیگري افزو - که به سبب دوربودن ما با ذوق فرمانروایان سازگار شده بود-به این دورنماي آینده

ژاك روسو، و - این حرف انعکاس پرصدایی بود از عقیدة ژان» .هدف نهایی جامعه تساوي کامل اعضاي آن است«

اش گرامی باد؛ زیرا آتشهایی در جانهاي بسیاري افروخته  رحمت بر روسو باد؛ خاطره«: فیشته انتساب آن را انکار نکرد

. ا گرد آیند این دعوت به مدینۀ فاضله را خوشامد گفتنددر ین 1796عصیانگران رمانتیکی که قرار بود در » .است

توانی  می. اي محبوب است بزرگترین دانشمند علم مابعدالطبیعه نویسنده«: فریدریش فون شلگل به برادرش نوشت

را با  -سخنرانیهایی دربارة حرفۀ دانشمند-فصاحت واگیردار. این را در کتاب مشهورش دربارة انقالب کبیر ببینی

راستی که مرد  -: اي در زندگی اجتماعی فیشته ظاهراً مبین این حرف است هرجنبه. هاي شیلر مقایسه کن بهخطا

  » - است

  فیلسوف-2

کرد؟ موضوع اصلی آن این بود که فرد، خویشتن  این مابعدالطبیعه چه بود که تا آن اندازه رمانتیکها را مسحور می

هیچ چیز رمانتیکها را بیش از . مرکز و مجموع کلیۀ حقیقتهاست -است که ذات آن اراده و ارادة آن آزاد-خود آگاه

هاي  پایه«اما موضوع آنقدر هم مثل لوسینده اثر فریدریش شلگل، خود فیشته، پس از انتشار . کرد این خشنود نمی

نقح سازد؛ به وسیلۀ مقدمه دوم و همچنین ارائه جدید م) 1797(، الزم دید که آن را بعدها )1794(» آموزش دانش

خود مفتاح . و عجیبتر اینکه هر یک از این تفسیرات، به جاي روشنگري، دشواریها و ابهامات جدیدي بر آن بیفزود

اي  یا اگر بخواهیم کلمه- به مفهوم بررسی تنۀ علم یعنی ذهن» ویسنشافتسلره«کلمۀ : آن، نیاز، به مفتاح داشت

  .است- شناسی نامناسب را به کار بریم، معرفت

گوید که  آن می. نظر فیشته دو فلسفه وجود دارد فلسفۀ اعتقادي یا واقعپردازي و فلسفۀ ایدئالیسم یا اصالت تصوربه 

و، : اشیاء مستقل از ذهن وجود دارند؛ و این بر آن است که تمام تجارب و همگی واقعیتها ادراکات ذهنی هستند

وي به واقعپردازي اعتراض کرده . کننده است خشی از ذهن دركتوانیم بدانیم، ب بنابراین، همگی حقایق، تا آنجا که می

کند و مسئولیت و اخالق را از  شود، و آگاهی را زاید می کشیده می جبریگريگفت که منطقاً خود به خود به طرف 

اعتراض کرد  گذشته از این، فیشته. ن و قویترین اعتقادات ماستدرصورتی که آزادي اراده جزء فوریتری - برد بین می

حال آنکه مسائل . تواند آگاهی را، که آشکارا غیرمادي است، توضیح دهد اي که با ماده شروع شود نمی که هیچ فلسفه

.عمدة فلسفه مربوط به این حقیقت اسرارآمیز است که آگاهی نام دارد

وي دنیایی خارجی را قبول داشت؛ ولی فقط به . کند شروع می - ویشتن، منخ- بدین ترتیب، فیشته از خودآگاه

 - تعبیراحساسات از طریق حافظه و نیت - اینها، براثر فرایند خاص خود. شود  صورتی که از طریق ادراکات شناخته می

به وسیلۀ تجربه،  بدین ترتیب، یک کلمه به عنوان صدا با آن کلمه که. (آورند شیء را به صورت بخشی از ذهن در می

شود کامال فرق دارد؛ و یک طوفان، که از لحاظ حس محض مخلوطی درهم و بیمعنی از   زمینه، و هدف تعبیر می

به صورت  -از طریق حافظه، موقعیت، و میل - شود، از جنبۀ ادراك پیامهایی است که برحسهاي مختلف وارد می

را به عنوان » جزمن«گیرد که باید چیزي خارجی یا  نین نتیجه میفیشته چ.) آید اي براي عملی پرمعنی در می انگیزه
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شود،   ، بدانگونه که به وسیلۀ اداراك و حافظه و اراده تعبیر می»شیء«علت احساسات خارجی خود فرض کنیم؛ ولی 

اند تو است، و چیزي خارج از من نمی» من«از این لحاظ، هم موضوع و هم شیء قسمتهایی از . بر ساختۀ ذهن است

» من«کند  به عنوان چیزي که درك می» من«در ماوراء . همۀ اینها فقط یک جنبه از فلسفۀ فیشته است .معلوم باشد

هاست؛ ماهیت واقعی آن،  خویشتن عبارت از یک دستگاه تکانه«. کند دیگري است به عنوان چیزي که میل و اراده می

در اینجا فیشته به نظر اسپینوزا (» .ها و ارادة ماست ر تکانههمۀ دستگاه افکار ما متکی ب» «.تمایل به تکانه است

جهان عبارت از اراده و فکر «شود که  و به نظر شوپنهاور متکی می» .میل همان ذات بشر است«شود که  نزدیک می

فت که توان گ این ارادة بیقرار بخشی از آن جهان عینی نیست که بردة جبریگري مکانیکی باشد؛ از اینجا می) ».است

آورد که آزادانه از یک  این آزادي، ذات بشر است؛ زیرا او را به صورت یک عامل مسئول اخالقی در می. اراده آزاد است

  .کند قانون اخالقی اطاعت می

فیشته در مورد اخالق، ستایش کانت را از نظام هیئتی و اخالقی به صورت االهیات جدیدي درآورد مبتنی بر این 

دارد؛ همین موضوع دربارة اخالق بشر  اخالقی وجود دارد که حاکم بر جهان است و آن را نگاه می فرض که یک قانون

که هر بخش آن، اگر تعبیر را منظور بدارید، وظیفۀ  - وي این نظم اخالقی جهان را. و جوامع بشري نیز صادق است

هدف و وظیفۀ فرد آزاد این است . دانست  میبا خدا یکی  - دارد دهد و بدان وسیله مجموع را نگاه می خود را انجام می

آن نظم اخالقی جهانی، شخص نیست، بلکه فرایندي است که . که هماهنگ با این نظم اخالقی االهی زندگی کند

همۀ . این است که هماهنگ با آن نظم االهی زندگی کند» پیشۀ بشر«. اساساً در تکامل اخالقی نوع بشر مشهود است

خود : کند که آورد؛ ولی در حالت دیگر فیشته به حرف هگل اشاره می اسپینوزا را به یاد انسان می اینها بار دیگر نظر

فردي یا روحی فانی است، ولی درفناناپذیري آن مجموع خودهاي آگاه که خویشتن مطلق، فکر، یا روح است سهیم 

. باشد می

ی خود را از دست داده و، با اضطراب و در شود که ایمان مذهبی موروث در فلسفۀ فیشته موضع مردي احساس می

 1798در . کوشد که براي خود و براي خوانندگان یا شاگردان خود حد متوسطی میان اعتقاد و شک بیابد تاریکی، می

دوباره این مسئله را در کتابی تحت عنوان اساس اعتقاد ما به ادارة االهی جهان مطرح، و تصور خود را دربارة خدا به 

ظم اخالقی غیر متشخص جهان دوباره تأکید کرد، ولی پذیرفت که بعضیها ممکن است به این خدا شخصیت عنوان ن

با وجود این، اظهار داشت که خدا را به عنوان ظالمی تصور کردن که . بدهند تا عقیده و اخالص خود را زنده کنند

پرستند باید  ه چنین خدایی را میپرستی است؛ و کسانی ک لذات آینده وابسته به لطف اوست، به منزلۀ بت

  .خدانشناس خوانده شوند

منتقدي گمنام آن رساله را مخالف مذهب دانست، و دیگران در این حمله شرکت جستند، و دولت ساکس همه 

هاي موجود رساله فیشته را ضبط و نزد دولت وایمار شکایت کرد که در قلمرو قانونی خود با تدریس کفر  نسخه

انجمن تربیتی وایمار کوشید که سرو صدا را با پاسخی مؤدبانه به اولیاي ساکس فرونشاند؛ ولی . ستموافقت کرده ا

که یکی از آنها پژوهش خواهی از ) 1799(فیشته، که صلحجو نبود، دو جزوه جهت دفاع علنی کتاب خود انتشار داد

طلبی براي بحث و جدال در این قضیه  زهانجمن وایمار آن کتاب را به منزلۀ نوعی مبار. مردم بود به طور مستقیم

اي به گوش فیشته رسید مبنی بر آنکه آن انجمن قصد دارد از اولیاي دانشگاه بخواهد که  تلقی کرد؛ احتماال شایعه

اي به یکی از  فیشته، با استدالل اینکه این امر آزادي دانشگاهی را نقض خواهد کرد، نامه. وي را علناً توبیخ کنند

لطنتی به نام فوگت در وایمار نوشت واظهار داشت که اگر چنین توبیخی صادر شود وي استعفا خواهد مشاوران س

انجمن . اند که در چنین موردي همراه او استعفا کنند کرد؛ همچنین نوشت که چند تن از سایر استادان موافقت کرده

. ه کرد، و از آنها خواست که فیشته را توبیخ کننداي براي اولیاي دانشگاه تهی  نامه) با موافقت شیلر و گوته(وایمار 
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اي که توسط دانشجویان جهت لغو  دوعریضه. طلبی فیشته، او را از کار برکنار کرد سپس با توجه به تهدید و مبارزه

  .این فرمان تقدیم شد، مورد توجه قرار نگرفت

ریش فون شلگل، شالیر ماخر و سایر اعضاي فیشته و همسرش به برلین رفتند؛ و در آنجا توسط فرید 1799در ژوئیۀ 

اش را احساس کرده بودند بگرمی  انجمن رمانتیک، که لطف رمانتیک قوة تصور فیشته و خودپرستی قهرمانانۀ فلسفه

دعوت شلگل را ) با عدم رضایت همسرش(جویی در هزینۀ یک خانوادة جداگانه، فیشته  به منظور صرفه. پذیرفته شد

مند شد و پیشنهاد  آن فیلسوف متبحر به گروه مزبور عالقه. او و برندل مندلسون فایت قبول کردمبنی بر زیستن با 

اگر نقشۀ من سر بگیرد، برادران شلگل، شلینگ و «در این مورد نوشت که . کرد که به تعداد اعضاي آن بیفزایند

و اجرا نشد، زیرا کارولین فون شلگل نقشۀ ا» .اي تشکیل خواهیم داد و فقط یک آشپز خواهیم داشت خودمان خانواده

  .با برندل نساخت؛ در هر بهشت سوسیالیستی ، فردیت به منزلۀ ماري است

اي انتشار داد تحت عنوان کشور  رساله 1800در . فیشته تا پایان کار همچنان جنبۀ سوسیالیستی خود را حفظ کرد

ت داشتن امور پولی، ملتهاي غنیتر را قادر تجارتی بسته که در آن چنین متذکر شد که تجارت خارجی و دردس

بنابراین، دولت باید بر همۀ تجارت خارجی نظارت کند،و . خواهد ساخت که ثروت فلزي ملتهاي فقیر را از آنها بگیرند

تمامی شمش و پول بهادار را در اختیار داشته باشد، دولت به وسیلۀ این قدرت باید براي هر فرد مزدي براي زیستن 

عادالنه را در تولید ملی تضمین کند؛ در عوض، فرد باید به دولت اختیار تعیین قیمتها و نیز محل و نوع  و سهمی

تحت عنوان پیشۀ ) 1800(اي مذهبی منتشر کرد  عجب آنکه همزمان با این اعالمیۀ افراطی، رساله .کارش را بدهد

  :ز وي با وجد و حال به ستایش پرداخته بودبشر که خدا را به منزلۀ نظم اخالقی جهان توصیف کرده و در آن ا

آن مشیت جاودانی مسلماً  …ایمان ما از لحاظ وظیفه، ایمان به اوست، به خرد او، و به حقیقت او،  …ایمان ما، 

  .ما جاودانیم زیرا او جاودان است …. خالق جهان است

ذهنی کودکانه و با اخالص و  …! رده استاي مشیت عالی و زنده که کسی تو را نامی نداده و فکري تو را احاطه نک

 …. گذارم کنم، و دستم را بر دهانم می ام را در برابر تو پنهان می چهره …. شناسد ساده تو را بهتر از همه چیز می

ام در جهان  تو علم مرا دربارة وظیفه و پیشه …. آیی گونه میاي، و به نظر خود چ هرگز نخواهم دانست که چگونه

. در مشاهدة روابطت با خودم …. دانم، و نیازي هم به دانستن ندارم اندازي؛ چگونه، نمی قول به کار میموجودات مع

  .مانم  در سعادتی آرامبخش باقی می …

ظاهراً فیشته چون براي تأمین معاش خود به سخنرانیهاي عمومی و انتشار آنها متکی بود بتدریج به تورع مسیحی و 

در آنجا . او را براي تصدي کرسی فلسفه در دانشگاه ارالنگن دعوت کردند 1805در . شد میهندوستی آلمانی متمایل

وي را مجبور ساخت که شغل مطمئنتري ) 1806(مشغول کسب شهرتی جدید بود که ورود ارتش ناپلئون به آلمان 

دي، نزدیکی قواي پس از چن. از این رو به پروس شرقی رفت و تا مدتی در کونیگسبرگ به تدریس پرداخت. بیابد

، در حالی که از آوارگی خسته شده 1807در اوت . ناپلئون در فریدالند وي را مجبور کرد که این بار به کپنهاگ برود

بود، به برلین بازگشت؛ و فلسفه را به کنار نهاد؛ و مساعی خود را صرف بازگرداندن غرور و روحیۀ ملتی متالشی و 

  .سرگشته کرد

  دوست میهن-3

تئاتر آکادمی برلین، سخنرانیهایی ایراد  ، در آمفی1808مارس  20تا  1807دسامبر  13روزهاي یکشنبه، از فیشته 

این سخنرانیها استمداد پرشور او از ملتش بود تا مناعت . کرد که بعدها تحت عنوان خطاب به ملت آلمان انتشار یافت

طلبانۀ طبقۀ نظامی  د از پریشانیی که بر اثر غرور جنگو شجاعت خود را بازیابد؛ و اقداماتی براي بیرون آوردن خو

غیر انسانی تیلزیت، و تجزیۀ بیرحمانۀ کشور پروس به دست آن مرد کرسی پیروزمند وجود آمده بود  پروس، صلح



٧٣٩٩

در این ضمن، سربازان فرانسوي مانند پلیس به نظارت پایتخت تسخیر شدة پروس اشتغال داشتند، و . انجام دهد

. رانسوي مواظب هرگونه سخنی بودندجاسوسان ف

رود، و هنوز هم احساسات پرشور فیلسوف  خطاب به ملت آلمان پایدارترین بخش میراث فیشته به شمار می

در آنها از لفاظی، صنایع بدیعی و خیاالت منطقی خبري نیست؛ تنها . کند میهندوست سراپاي خواننده را گرم می

گفت؛ و اگرچه  وي نه فقط با پروس، بلکه با همۀ آلمانیها سخن می. ظور نظر استترین سال پروس من حقایق تلخ تیره

بردند؛ و به هدف مشابهی  داد، همگی یک زبان به کار می امیرنشینهاي پراکندة آنها به دشواري ملتی را تشکیل می

آن در سیاست، مذهب، و اقدامات - کوشید تا با یادآوري تاریخ آلمان و پیروزیهاي مشهورش وي می. نیاز داشتند

اي که، به زعم او، در زندگی و  گرایی نومیدانه آنها را تحت لواي واحدي در آورد؛ و در این راه، از ماده -ادبیات و هنر

با . جست اصول نظري انگلیسیها وجود داشت، و تضعیف مذهب بر اثر عصر روشنگري و انقالب کبیر فرانسه بهره می

از نورنبرگ زمان آلبرشت دورر، از شهر آوگسبورگ دورة خانوادة - تجارتی آلمان کهنغروري موجه دربارة شهرهاي 

گفت که  فیشته به طبقه و کشور خود می. سخن به میان آورد - فوگر، از شهرنشینان جهانگرد اتحادیۀ هانسایی

تواند دوام  نمیاي درخشان دید؛ اسیرشدن ملتی به وسیلۀ ملت دیگر  شکستهاي جاري را باید در دورنماي گذشته

  .یابد؛ مردم آلمان در صفت ویژة ملی خود آن منابع جسمی و فکري و ارادي را دارند که به ذلت کنونی پایان دهند

مند ساختن هر کودك آلمانی از آن به وسیلۀ  داد که با اصالح کامل آموزش و پرورش و بهره چگونه؟ فیشته پاسخ می

دیگر دربارة انقالب نباید . دیل هدف آن از موفقیت تجارتی به تعهد اخالقیکمک مالی و اجباري از طرف دولت؛ و تب

استعدادهاي کودك را باید با . حرف زد؛ تنها یک انقالب وجود دارد، و آن عبارت است از تنویر افکار و تطهیر اخالق

این استعدادها باید به سوي تحقق آرمانهاي ملی که توسط دولت تعیین خواهد شد پرورش داد؛ و  پستالوتسیروش 

کشور باید تحت رهبري افراد تحصیل کرده و فداکار اداره شود؛ قدرت ارتش نباید مطرح باشد، بلکه . سوق داده شود

شد و دولت خدمتکار هر شهروندي باید خدمتکار دولت با. هدایت و اجراي ارادة ملی باید منظور نظر قرار گیرد

؛ و آموزش و پرورش کودکان به »تاکنون قسمت اعظم درآمد کشور صرف نگهداري ارتشی ثابت شده است«. همگان

از خدا به منظور جستجوي سود شخصی در آن جهان پس از مرگ این بدن «دست روحانیان سپرده شده است که 

یک مذهب ؛ و جاي آن را »عصر گذشته مدفون شود در واقع باید با …چنین مذهبی …. کنند فانی استفاده می

.آگاهی اخالقی باید بگیرد که متکی بر حس تعلیم یافته مسئولیت مشترك باشد

اي جداگانه و  جامعه«و » از جامعۀ مردان جدا شوند«فیشته معتقد است که براي ایجاد این نوع افراد، شاگردان باید 

هاي مختلف، عالوه بر تکامل فکر به وسیلۀ علم، در  شاورزي، و پیشهک …ورزش،  …. کامل و خودکفا تشکیل دهند

  ».المنافع منظور خواهد شد این جامعۀ مشترك

شاگردانی که بدین ترتیب از فسادهاي گذشتۀ روبه زوال جدا خواهند شد باید با کار و تحصیل برانگیخته شوند تا 

شاگرد براي چنین . متناسب با قانون عقل، به دست دهند تصویري از نظم اجتماعی بشر، همانگونه که باید باشد، و

مند نشود، و پس از رهایی از هدایت  شود که محال خواهد بود به آن عالقه نظمی، چنان سرشار از عشقی پرشور می

این خود رؤیایی عالی است که جمهوري افالطون را به  ».تعلیم و تربیت، با تمام قدرت خود براي پیشرفت آن نکوشد

آن . آورد، و حاکی از آمدن پیشوایان سوسیالیستی است که آرزوهاي مردم را در قرنهاي بعد برانگیختند اد انسان میی

مطلب در روزگار خود تأثیر زیادي نداشت، و در باال بردن شور ملی علیه ناپلئون زیاد مؤثر نبود اگرچه در این مورد 

کوشید که براي اصالح  متر از طرد فرانسویان از پروس بود؛ وي میاما فیشته در اندیشۀ کاري عظی. مبالغه شده است

در هر صورت، رؤیایی عالی . اخالق بشر، که در جهت خوبی و بدي، قسمت اعظم تاریخ را ساخته است راهی بیابد

ض بود، که در آن، شاید به تفوق و آموزش و پرورش بر وراثت اهمیت زیادي داده شده بود، و به طور بدي در معر
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چون به خاطر آن آرزو زندگی «گفت که  ولی فیشته می. استفادة حکومتهاي مستبد قرار داشت تصور غلط و سوء

وزش و را متقاعد سازم که فقط آم …و باید بعضی از آلمانیها …توانم دست از آرزوکردن بردارم  کنم، نمی می

نگن به کونیگسبرگ، به کپهناگ، و به برلین او را به دشواریهاي فرار از ارال ».تواند مارا نجات دهد پرورش است که می

اي  به تپلیتس رفت و تا اندازه. پس از تکمیل خطاب به ملت آلمان سالمت او مختل شد. کرد طور دائم ضعیف می

هنگامی که پروس جنگ آزادیبخش خود را . به عنوان رئیس دانشگاه جدید برلین منصوب شد 1810در . بهبود یافت

فیشته شاگردان خود را چنان به احساسات میهندوستانه ترغیب کرد که تقریباً همگی آنها در ارتش آغاز کرد، 

فیشته روزها به . همسر فیشته به عنوان پرستار داوطلب شد؛ ظاهراً به تب مهلکی گرفتار آمد. نامنویسی کردند

سرایت کرد؛ و اگرچه همسرش زنده  آن بیماري به او هم. داد پرداخت و شبها در دانشگاه درس می مواظبت او می

پنج سال بعد، آن زن نیز در کنارش دفن شد، و این یکی از مراسم خوب . درگذشت 1814ژانویه  27ماند، او در 

پیوستند به  به هم می -ت موي و استخوانولو به صور –تدفین قدیم بود که، طی آن، عاشقان و همسران دوباره 

  .اند اره یکی شدهاند و دوب عالمت آنکه یکی بوده

II -1854- 1775: شلینگ

شد مگر آنکه به  در فلسفۀ فیشته اگرچه وجود یک جهان خارجی مورد قبول بود، غالباً از این موضوع احتراز می

به سهولت  خود،رغم حرف اضافه اشرافی  فریدریش ویلهلم یوزف فون شلینگ، علی. وسیلۀ ادراك متجلی شده باشد

  .آورد موسوم به خدا ساخت و از آن حکومت مشترکی به وجود می پذیرفت، و آن را با ذهن متحد می طبیعت را می

وي فرزند یک کشیش متمول لوتري در وورتمبرگ بود و تعهد کشیشی داشت، و در دانشکدة االهیات توبینگن 

فاق هولدرلین و هگل یک هیئت سه نفرة افراطی پرشوري را تشکیل داد که از در آنجا وي به ات. کرد تحصیل می

هاي فلسفی جدیدي از افکار  پرداختند؛ و آمیزه کردند؛ و از نو به تعریف خدا می انقالب کبیر فرانسه تمجید می

با . »طلب ک فرد لذتاعتقادنامۀ ی«شلینگ شعري تازه به آن افزود تحت عنوان . ساختند اسپینوزا، کانت، و فیشته می

بینی  کارانه را پیش مشاهده این کارهاي جوانی، امکان داشت که با اطمینان خاطر تجدید یک عصر قدیمی محافظه

  . کرد

مقالۀ او تحت عنوان من ، به عنوان اصل فلسفه . وي نیز، مانند فیشته و هگل چندسالی به تدریس در منازل گذرانید

سالگی از وي  و سه  لگی او انتشار یافت مورد توجه فیشته قرار گرفت؛ در بیستو در بیست سا 1795که در سال 

تا مدتی به این قانع بود که خود را پیرو فیشته بداند، و ذهن . دعوت به عمل آمد که در ینا به تدریس فلسفه بپردازد

ست و به وجود و لذت جسمانی متوجه اما در ینا و بعدها در برلین به رمانتیکها پیو. را به عنوان تنها واقعیت بشناسد

این حواسی که از آنها تقریباً  - باید حواسم را آزاد بگذارم. توانم تحمل کنم؛ باید بار دیگر زندگی کنم دیگر نمی :شد

ام و آن هم در نتیجۀ فرضیات عظیم متعالیی که در آنها اثر بخشیده و براي تبدیل مذهب من به کار  محروم شده

مذهب  …. تپد و خون گرم در رگهایم جریان دارد کنم که چگونه قلبم می من نیز حاال اعتراف میولی . رفته است

من جز این نیست، من یک زانوي خوش ترکیب، یک سینۀ فربه زیبا، یک کمر باریک، گلهاي بسیار معطر، و ارضاي 

و گرچه (شوم که مذهبی برگزینم  اگر مجبور. خواهد دوست دارم یالم، و برآوردن آنچه را که عشق شیرین میهمۀ ام

در آن صورت مذهب کاتولیک را به شکلی که در روزگار گذشته ) توانم زندگی کنم بدون آن در کمال سعادت می

و در خانۀ خود خدا هر روز بساط  …زیستند،  مرسوم بود اختیار خواهم کرد؛ روزگاري که کشیشان و مردم با هم می

  .شادمانی برپا بود

که چنین عاشق پرشور واقعیت ملموس، هالۀ ایدئالیستیی را که در پیرامون فیشته در ینا بود، و در  شایسته بود

در نخستین طرح دربارة فلسفۀ طبیعت، . هنگام عزیمت او به برلین در پشت سرش باقی ماند، از جاي خود بردارد
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ظاهري میان ماده و ذهن تعریف کرد؛  ، شلینگ مسئلۀ اصلی فلسفه را بن بست)1800(و در فلسفۀ برترین، ) 1799(

در بازگشتی دیگر به عقیدة (گرفت  از آنها دیگري را به وجود آرد، و نتیجه می آمد که یکی به نظر او محال می

. که بهترین راه گریز از این معما این است که ذهن وماده را دو صفت یک واقعیت مرکب ولی متحد بدانیم) اسپینوزا

اما آن فلسفه به عقیدة شلینگ » .بتنهایی متکی بر عقل مطلق باشد اسپینوزایی است یا خواهد بوداي، که  هر فلسفه«

مفهوم صیرورت طبیعت باید لزوماً یک تغییر اساسی در «. شود  اي دقیقاً منطقی است که فاقد قوة حیاتی می به اندازه

اي که  دقت و صالبتی که دارد، باید مانند مجسمهفلسفۀ اسپینوزا را، از لحاظ  …. نظریات اسپینوزایی به وجود آورد

 .گرفتساخت، و حیاتی در آن دمیده شد در نظر  پیگمالیون

و فهم باشد، شلینگ پیشنهاد کرد که نیرو یا انرژي را باید  به منظور آنکه این اصالت وحدت دوگانه بیشتر قابل درك

بینیم که در  دانیم که این نیرو چیست؛ ولی چون می در هر دو مورد نمی. به منزلۀ ذات درونی ماده و ذهن دانست

توان نتیجه گرفت که واقعیت اساسی، یعنی خداي یگانه و  می. گیرد طبیعت بتدریج شکلهاي دقیقتري به خود می

شکلهاي . همه جا حاضر، نه ماده است نه ذهن، بلکه وحدت آنها در یک دورنماي باورنکردنی شکلها و قدرتهاست

گیرد، حساسیت  دقیقتري که به آن اشاره شد عبارت است از راز حرکتی که از طریق جذب یا دفع ذرات صورت می

در این مورد . تند شمپانزه و خردآگاه بشر گیاهان، یا کورمالی کردن و غذا گرفتن آمیب با پاهاي کاذب، و هوش

دانستند  کرد؛ وردزورث و کولریج، هردو، او را همکاري می گفت و هم نظریات فلسفی عرضه می شلینگ هم شعر می

  .کوشد ایمانی جدید براي روحهایی به وجود آورد که مستغرق علمند و مشتاق خداوند که می

وي همچنان . گاه وورتسبورگ که بتازگی افتتاح شده بود تدریس کندعازم ینا شد تا در دانش 1803شلینگ در 

همسر مشوقش به نام  1809در . او بود» فلسفۀ طبیعت«ها فاقد رسالۀ  نوشت، ولی این رساله  رساالت فلسفی می

دواج شلینگ دوباره از. رسید که نیمی از نیروي حیاتی شلینگ را با خود برده است کارولین درگذشت، و به نظر می

گذشته از این، در این زمان . چیزي منتشر نکرد 1809، و بدون وقفه به نوشتن پرداخت، ولی پس از )1812(کرد 

  .هگل به صورت ناپلئون بالمعارض فلسفه درآمده بود

با دندان و «شلینگ در اواخر عمر در رازوري و فلسفۀ برترین، براي تناقضات ظاهري میان خدایی مهربان و طبیعتی 

براي مسئولیت اخالقی الزم است، تسلی خاطر  ، و میان جبریگري علم و ارادة آزاد که ظاهراً»آلود گال خونچن

اقتباس کرد که وجود خود خدا صحنۀ نبردي است میان ) 1624-1575(وي این فکر را از یاکوب بومه . یافت می

و مرج در نوسان است؛ و در بشر نیز  خوبی و بدي، به طوري که طبیعت میان کوشش براي نظم و بازگشت به هرج

همۀ بدیها از بین خواهد ) شلینگ به خوانندگان خود این وعده را داد(سرانجام . چیزي اساساً غیر معقول وجود دارد

.رفت و حکمت االهی موفق خواهد شد که حتی حماقتها و جنایتهاي بشر را تبدیل به خوبی کند

وي بیست . اي افتخار فلسفه را براي خود گرد آورده است سخت ناراحت بوددید هگل همۀ تاجه شلینگ از اینکه می

و سه سال پس از هگل زنده ماند، و در این مدت هگلیهاي جوان بقایاي دیالکتیکی استاد خود را میان کمونیسم و 

ه در فردریک ویلهلم چهارم، پادشاه پروس، شلینگ را جهت تصدي کرسی فلسف 1841در . ارتجاع تقسیم کردند

ولی شلینگ نتوانست شنوندگان . کاري او جلو موج افراطی را بگیرد دانشگاه برلین فراخواند، به این امید که محافظه

  .افتاد؛ در گل فروماند؛ مات شد انقالبخود را جلب کند و بر اثر پیشامد حوادث، از فلسفه به 

جود این، وردزورث اعتقاد به اصالت حیات شلینگ را که مبتنی بر وحدت وجود بود به نظمی عالی درآورد؛ و با و

نیم قرن پس » .را در فلسفه به او نسبت داد -کانتی - تکمیل و مهمترین پیروزیهاي انقالب«کولریج، با چند استثنا، 

یکی از بزرگترین فیلسوفان همۀ «یات، شلینگ را از مرگ شلینگ، هانري برگسون، احیاکنندة اعتقاد به اصالت ح

  .کرد اگر هگل زنده بود، به این نکته اعتراض می» .اعصار دانست
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III  - 1831-1770هگل  

مردم مجبور شدند ببینند که آنچه مبهم است «شوپنهاور با خواندن آثار کانت نوشت که  1816در حدود سال 

. گویی سوءاستفاده کردند ته و شلینگ از موفقیت کانت در مبهمبه عقیدة او، فیش» .همیشه بدون معنی نیست

گوي کلمات،  هاي بیمعنی و گزافه اما پرت و پالگویی و به هم بافتن توده :دهد شوپنهاور به سخن خود چنین ادامه می

الیترین اي شد براي ع چنانکه پیش از آن فقط در تیمارستانها شنیده شده بود، در هگل به اوج خود رسید؛ وسیله

وار خواهد نمود، و همچون  اي که در نظر آیندگان افسانه معمابافیهایی که تاکنون ارائه شده است؛ با چنان نتیجه

  .یادگاري از بالهت آلمانی باقی خواهد ماند

  پیشرفت یک شکاك-1

، و سیزده )1818(گرم  هنگامی که این تعزیتنامه انتشار یافت، گئورگ ویلهلم فریدریش هگل زنده بود و بازارش

در شتوتگارت . اي از طبقۀ متوسط برآمده بود که غرق در زهد و دینداري بود وي از خانواده. سال دیگر هم زنده ماند

-1788(اموال خانواده را به رهن گذاشتند تا گئورگ را براي تحصیل االهیات به حوزة علمیۀ توبینگن بفرستند 

به آنجا آمد، و همگی از نادانی آموزگاران خود اظهار  1790شلینگ نیز در هولدرلین شاعر نیز آنجا بود، و ). 1793

اي مخصوص یافت، و ستایش او از  هگل به درامهاي یونانی عالقه. تأسف کردند و پیروزیهاي فرانسۀ انقالبی را ستودند

:اي از فلسفه سیاسی ونهایی وي را برگرد خود داشت میهندوستی یونانیان در آن زمان هاله

در  …. کوشید در نظر فرد یونانی، ایدة کشور، یعنی دولت، آن حقیقت عالی و ناپایداري بود که وي در راه آن می

تمایل به بقا یا  …. بود» آن«و حیات مداوم » آن«مقام مقایسه با این ایده، فردیت خود او هیچ بود؛ وي در طلب 

  .گذشت ي نمیزندگی جاویدان براي خویشتن به عنوان یک فرد از ضمیر و

التحصیل شد از اینکه به کسوت کشیشی درآید سرباز زد  هگل پس از آنکه از حوزه علمیه با مدرکی در االهیات فارغ

وي با تدریس در برن در خانه یکی از اشراف که داراي کتابخانۀ معتبري بود روزگار . و پدر و مادرش را مأیوس ساخت

، ماکیاولی، هابز، اسپینوزا، الیبنیتز، )توکودیدس(ت به مطالعۀ آثار توسیدید گذرانید؛ در آنجا وسپس در فرانکفور می

توانست در برابر چنین  ایمان ضعیف او به مسیحیت چگونه می. مونتسکیو، الك، ولتر، هیوم، کانت و فیشته پرداخت

  .کافرانه کشاند فوجی از شکاکان مقاومت کند؟ سرکشی طبیعی طبعی جوان و پرشور، وي را به عیش و شادخواري

بخشی از این اثر، پیشتاز کتاب زندگانی . منتشر نشد 1905کتاب زندگانی مسیح را نوشت که تا سال  1796در 

. اي شدید به حکایت عیسی در انجیل کرد به قلم داوید شتراوس، از پیروان هگل، بود که در آن حمله) 1835(مسیح 

صیف کرد، و معجزات منسوب به عیسی را مردود دانست یا آنها را به هگل عیسی را به عنوان فرزند یوسف و مریم تو

وي عیسی را چنان نشان داد که از وجدان فردي در برابر احکام کشیشان دفاع . عنوان امري طبیعی شرح داد

دهد، ولی دربارة قیام او پس از مرگ سخنی به میان  کند؛ و حکایت را تا تدفین آن یاغی مصلوب ادامه می می

عقل محض که حد و حصري «: دهد که تا پایان به آن معتقد بود همچنین تعریفی از خدا به دست می. آورد ینم

فلورین براي او برجاي نهاد، هگل  3154پدر هگل درگذشت و مبلغ  1799در  ».نپذیرد، همانا وجود خداوندي است

شلینگ ینا را . خوب و آبجو خوب براي او بیابداي  اي به شلینگ نوشت و از او نظر خواست که شهري با کتابخانه نامه

یعنی  -هگل آمد و اجازه یافت که به عنوان استاد خصوصی 1801در . توصیه کرد، و حاضر شد که به او جا بدهد

شد، به  براي شاگردانی که تعداد آنها به یازده نفر بالغ می -پذیرند التدریس او را می استادي که فقط دانشجویان حق

پس از سه سال که به این طریق گذرانید، به عنوان استاد ذخیره به کار گماشته شد، و یک سال . پردازدتدریس ب

وي هرگز محبوب شاگردان . تالر بود دریافت داشت 100بعد، با پادرمیانی گوته، نخستین حقوق خود را که عبارت از 
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ته و مجذوب او شدند، که این وابستگی از سطح خود نبود؛ ولی در ینا و بعد هم در برلین چندین دانشجو چنان شیف

.ناهموار بیان او گذشت و به قدرت اسرارآمیز فکر او رسید

اي مهم را آغاز کرد که آن را ناتمام و چاپ نشده باقی گذاشت؛ عنوان این رساله نقد قانون اساسی  رساله 1801در 

آورد که  گریست، امیرنشینهاي کوچکی را به یاد مین هنگامی که به آلمان می. انتشار یافت 1893آلمان بود و در 

ایتالیاي زمان رنسانس را بین خود تقسیم کرده و آن را در معرض فاتحان خارجی قرار داده بودند؛ به فکر ماکیاولی 

وي اعتقادي به . هاي پراکنده را به صورت ملتی واحد درآورد افتاد که خواهان شهریاري قدرتمند بود که این تکه می

یک گروه  …. آلمان دیگر کشور نیست«. امپراطوري مقدس رم نداشت، و فروریختن زودرس آن را پیش بینی کرد

 توانند خود را کشور بنامند که همگی براي دفاع از تمامیت خاك آن دست به دست هم بشري تنها هنگامی می

گز محصول اندیشه نبوده، بلکه نتیجۀ زور اي هر چنین واقعه«: از این رو خواهان وحدت آلمان بود، ولی گفت» .دهند

گاه قصد  هیچ ».اي واحد درآیند باید به وسیلۀ قدرت فاتحی به صورت توده …انبوه عامۀ مردم آلمان  …خواهد بود 

، هنگامی که ناپلئون هم اتریشیها و هم روسها 1805آن را نداشت که این عمل به دست ناپلئون انجام گیرد؛ ولی در 

لیتز شکست داد، شاید در ذهن هگل این فکر درخشیده باشد که چه بسا مقدر باشد که این مرد نه تنها را در اوستر

سال بعد که ارتش فرانسه به ینا نزدیک شد، به نظر آمد که آیندة اروپا نامعلوم . آلمان بلکه سراسر اروپا را متحد کند

 - امپراطور :ذرد، و به دوست خود نیتهامر چنین نوشتگ دید که از ینا می 1806اکتبر  13هگل ناپلئون را در . است

انگیزي است که انسان  احساس واقعاً شگفت. گذرد را دیدم که سواره براي شناسایی ینا از این شهر می -آن روح جهان

چنین فردي را ببیند که در اینجا، در یک نقطۀ جمع و جور، سوار بر یک اسب، باشد ولی به آن سوي دنیا دست 

چنین پیشرفتی در فرصتی کوتاه فقط براي آن مرد بیهمتا میسر است که  …. باشد و بر آن حکمروایی کند داشته

روز بعد ارتش فرانسه » .اکنون همه خواهان بختیاري ارتش فرانسه هستند …. توان به ستایش او زبان نگشود نمی

اي هگل  یک گروه وارد اطاق اجاره. ر کردندپیروز شد، و بعضی از سربازان دور از چشم روح جهان شروع به غارت شه

اي صلیب لژیون دونور را دید گفت که امیدوار است چنان شخص  فیلسوف چون بر روي نیمتنۀ سرجوخه. شدند

مهاجمان براي نوشیدن بطري شرابی نشستند، ولی باال . اي با یک دانشمند سادة آلمانی به احترام رفتار کند برجسته

  .باعث شد که هگل از ترس به دفتر معاون دانشگاه پناه ببردگرفتن دامنۀ تاراج 

، کریستینا بورکهارت، همسر صاحبخانۀ هگل، پسري زایید که آن استاد گیج او را به عنوان یکی از 1807فوریۀ  5در 

به توانست  وایمار از لحاظ مالی در مضیقه بود و نمی - از آنجا که دوك ساکس. نام و نشان خود شناخت آثار بی

فوریه ینا را  20در . دانشکدة ینا کمک کند، هگل فرصت را براي آزمون بخت در شهر دیگر، با زنی دیگر مناسب دید

). 1807(شناسی ذهن را انتشار داد  در میان این آشفتگیها، کتاب پدیده. ترك گفت تا سردبیر بامبرگر تسایتونگ شود

ورت شاهکار او درآید و به عنوان دشوارترین و بنیادیترین اثر قلمی ظاهراً کسی انتظار نداشت که این اثر بعدها به ص

.در زمینۀ فلسفه، از زمان کانت تا شوپنهاور، محسوب شود

تا رئیس یکی از ) 1808(اش از طرف دولت خسته شده بود، بامبرگ را ترك گفت  از آنجا که بر اثر سانسور روزنامه

کرد؛ ولی در  داد و هم اداره می کشید؛ هم درس می زه بجد زحمت میدر این کار تا. دبیرستانهاي نورنبرگ شود

سپتامبر  16در . اندیشۀ لنگرگاه امن و مناسبتري در یک دانشگاه برجسته بود که مشکل وامهاي او را حل کند

عد، اندکی ب. در سن چهل و یک سالگی باماري فون توخر، دختر بیست ساله یک سناتور نورنبرگی، ازدواج کرد 1811

کریستینا بورکهارت آن دو را با دیدار خود به شگفتی انداخت، زیرا پسر چهارسالۀ هگل به نام لودویگ را به آنها 

  .همسرش با آن وضع با شهامت برخورد کرد و کودك را به عنوان عضو خانواده پذیرفت. تقدیم کرد



٧۴٠۴

هایدلبرگ را پذیرفت، و نخستین استاد  دعوت دانشگاه 1816هگل که در فکر یافتن شغلی در برلین بود در سال 

همینجا بود که . کالس او با پنج دانشجو آغاز به کار کرد، ولی پیش از پایان دوره به بیست نفر رسید. فلسفۀ آن شد

که  –این اثر روشنفکران و دولت برلین را بیش از کتاب منطق او ). 1817(المعارف علوم فلسفه را انتشار داد  دایرة 

بزودي وزیر آموزش و پرورش پروس از او دعوت کرد که تصدي . خشنود ساخت -در برلین منتشر شده بود 1812در 

ل که در این هنگام چهل و هگ. خالی مانده بود، به عهده بگیرد) 1814(کرسی فلسفه را، که از زمان مرگ فیشته 

گذشته از : ران انتظار طوالنی او را کردهفت سال داشت آنقدر چانه زد که حقوقی که سرانجام به او پیشنهاد شد جب

تالر حقوق ساالنه، مبلغی نیز براي جبران کرایه خانه و قیمتهاي گران برلین درخواست کرد؛ و همچنین براي  2000

. رسید، و نیز براي هزینۀ مسافرت به برلین با همسر و کودکانش جبران زیانی که از فروش اسباب منزلش به او می

پس از آنکه با همۀ این تقاضاها موافقت شد، . مایل بود که مقداري کمکهاي غیر نقدي هم به او بشود گذشته از این،

. در دانشگاه برلین تصدي طوالنی کرسی استادي را آغاز کرد که تا زمان مرگش ادامه یافت 1818اکتبر  22هگل در 

ی بود، رفته رفته عدة بیشتري را به جمع آور اما در نهایت پرمعن طی آن سیزده سال، درسهایش، که بدجور مالل

دانشجویان براي گوش فرادادن به سخنان او  - و فراتر آن –شنوندگان کشاند، تا به جایی که کمابیش از سراسر اروپا 

  .ه کاملترین و جامعترین دستگاه فکري در تاریخ اروپاي بعد از کانت، شکل و نظم بخشیداین زمان وي ب -آمدند می

عنوان علم مابعدالطبیعهمنطق به -2

کند، نه به مفهوم جدید ما، یعنی قواعد استدالل، بلکه به مفهوم باستانی و کالسیک یعنی به  وي با منطق آغاز می

سی یا روانشناسی را براي یا دلیل، یا معناي اساسی و عملکرد هرچیز، چنانکه زمینشناسی، زیست شنا عقلمعنی 

از این رو در نظر هگل، منطق به بررسی و عملکرد هرچیز . بریم معنا و عملکرد زمین، زندگی، یا ذهن به کار می

قصد او تحلیل . کند گذارد، همچنانکه علم معنا را به فلسفه واگذار می به طور کلی عملکرد را به علم وامی. پردازد می

سرچشمه و مجموع این دالیل را خدا . بلکه تحلیل دلیل یا منطق در واقعیتها است کلمات در استدالل نیست،

  .دانستند مییعنی دلیل و حکمت جهان یکی » لوگوس«نامند، همچنانکه، رازوران قدیم خدا را با  می

یابد دارند،  آورد یا در می یاء در زمان و مکان یا سایر اشیایی که به یاد میذهن دریابنده با بررسی وابستگیهایی که اش

کانت این روابط را مقوالت نامیده و فهرستی دوازده گانه از آنها فراهم کرده است که . بخشد به آنها معناي خاص می

هگل . عدم، امکان، و وجوبوحدت، کثرت، کلیت، ایجاب، سلب، حصر، علت، معلول، وجود، : به طور عمده عبارتند از

هر شیء در  …هستی معین، حد، گوناگونی، جذب و دفع، همانندي و ناهمانندي : افزاید باز هم بسیاري به آنها می

است از چنین وابستگیها؛ مثال این میز داراي محل، عمر، شکل، استحکام،  اي حوزة تجربۀ ما به منزلۀ تارو پود پیچیده

مخصوصی است؛ بدون چنین روابط معین، میز چیزي جز در هم ریختگی دریافتهاي حسی رنگ، وزن، بو، و زیبایی 

این دریافت، . آید مبهم و جداگانه نخواهد بود؛ با آن روابط است که دریافتهاي حسی به صورت دریافتی یگانه در می

و، براي هر یک از ما جهان از این ر. گردد شود، به یک ایده بدل می که در نور حافظه روشن و با غایت جهتدار می

یابد؛ به صورت دریافتها و  که به وسیلۀ مقوالت سامان می  -برونی یا درونی   -عبارت از دریافتهاي حسی ماست 

  .کنند شود؛ و خواستهاي ما در آنها دستکاري می آید؛ با خاطرات ما مخلوط می ها در می ایده

بخشند و دلیل عقلی و  و به دریافتهاي حسی شکل و معنا می. همندمقوالت اشیاء نیستند، بلکه راهها و ابزارهاي ف

همگی با هم بنیان منطق، دلیل، ولوگوس . دهند منطق و ساخت هر احساس و فکر یا چیز تجربه شده را تشکیل می

  .انگارد عالمند، چنانکه هگل می

هستی  -خود باشیم هستی محض استتوانیم در پی فهم تجربۀ  اي که از طریق آن می ترین و کلیترین مقوله ساده

کلیت این مقولۀ بنیادي مایه در هم شکستن . رود، بدون تخصیص آن ها بکار می چنانکه در مورد همۀ اشیاء یا ایده
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از اینرو، . ء یا ایدة موجودي نخواهد بود صورت ممیز یا نام و نشان، نمایندة هیچ شی هستی، بی: جبري آن است

از این رو، درجا با هم در . »نیستی«مقولۀ مخالف آن است، یعنی هیچی یا  ع معادلمحض در واق» هستی«مفهوم 

و ) هستی(کند؛ وجود  بهره می تعینی یا خلوص بی شود و آن را از بی میآمیزند؛ آنچه وجود ندارد به هستی اضافه می

است که مفیدتر از همه اسرارآمیز، مقولۀ سوم » شدن«این . شوند، هرچند به وجه منفی چیزي می) نیستی(عدم 

همۀ مقوالت بعدي از ترکیبات . گیرد دهد یا شکل می توان چیزي را چنان انگاشت که رخ می است، زیرا بدون آن نمی

.آیند هاي بظاهر متناقض پدید می همانندي از ایده

وسطایی را به خاطر ما آورد، آن ایدة قرون  از یک پیوند برمی) مانند آدم و حوا(بازي هگلی که جهان را  این شعبده

گوید که مقوالت او اشیاء نیستند، بلکه راه و  اما هگل معترضانه می. آورد که خداوند جهان را از هیچ آفرید می

راه ورسمهاي فهمیدنی کردن رفتار آنها، چه بسا قابل پیش بینی کردن آنها و گهگاه قابل . رسمهاي تصور اشیاءاند

که الف   -بدهیم ) که در منطق کهن آن قدر مقدس بود(که تغییراتی در اصل تناقض  خواهد از ما می .اداره کردنشان

تمامی واقعیت، به . شود الف بشود، چنانکه آب، یخ یا بخار می-تواند نا بسیارخوب؛ ولی الف می. الف باشد-تواند نا نمی

بلکه . کند رمنیدس تصور میاست؛ و جهان، جهان ایستاي هستی نیست، چنانکه پا» شدن«گمان هگل، در فرایند 

به نظر هگل، تمامی واقعیت، . کرد، همه چیز روان است چنانکه هراکلیتوس تصور می» شدن«جهانی است روان و در 

نه براثر یک انتخاب طبیعی انواع، بلکه بر اثر . همۀ فکرها و چیزها، تمام تاریخ، دین، فلسفه، در تحول دائم است

در لفظ به معناي (این همان دیالکتیک  .تر ی، و پیشرفت به سوي یک مرحلۀ پیچیدهپدیدآمدن و حل تناقضات درون

تز، و وضع جامع  است، مرکب از اصل وضع یا تز، وضع مقابل یا آنتی) اي سابقاً فیشته(مشهور هگلی ) فن مباحثه

د؛ سپس با آن متحد شو دهد؛ با آن درگیر می یک ایده یا وضع، بالقوه حاوي ضد خود است؛ آن را رشد می: سنتز

یک بحث منطقی، مراحل ساخت دیالکتیکی فرانهاد، خالف، و . گذاري دیگري به خود بگیرد شود تا آنکه شکل می

. کند کار را می ها و امیال بر روي ترازوي تجربه، همین سنجش معنادار، یعنی وزن کردن ایده. کند توافق را طی می

ولی اگر بحث مخالف درخور و  -کرد، اساس حیات مباحثه است افشاري میقطع مطلب، همانگونه که مادام دوستال پ

یک سنتز . جذب اصل مخالف راز حکمت و کمال پیروزي است. جهت بخش نباشد، مایۀ مرگ آن نیز خواهد بود

ده کارل مارکس، از مریدان هگل، عقی. یابد کند نه سلبی را؛ بلکه براي هر یک جایی می واقعی نه ایجابی را رد می

باید در جنگی تا  داري بذرهاي سوسیالیسم را در خود دارد؛ و اشکال هماورد سازمان اقتصادي می داشت که سرمایه

بینی  یک نفر هگلی اصولیتر وحدت آن دو را پیش. پاي مرگ با هم درگیر شوند؛ و سوسیالیسم غالب خواهد شد

  .شود کرد، چنانکه امروزه در اروپاي غربی دیده می می

تا نشان دهد که چگونه هر یک از آنها  - کند» استنتاج«وي درصدد برآمد که مقوالت را . امعترین هگلیها بودهگل ج

بندي کرد، و کوشید هر یک از آثار خود را  دالیل خود را طبقه. شود لزوماً از انحالل تناقضات در ماقبل خود ناشی می

فرایند مکرر تناقض، : ها گونه بر واقعیتها بکار برد که برایدهدیالکتیک خود را همان. بندي کند به صورت سه پایه بخش

وي به مفهوم قرون وسطی، مردي رئالیست . نماید کشمکش، و سنتز در سیاست و اقتصاد و فلسفه و تاریخ رخ می

اند و  بشر شامل همۀ افراد است، چه آنها که چندگاهی زنده: کلی واقعیتر از هر کدام از اجزاء درونی خود است: بود

. کند دولت واقعیتر و مهمتر از هر یک از شهروندان آن است و بیشتر دوام می. اند چه کسانی که براي همیشه مرده

آورد، اگرچه پولین بوناپارت مرده باشد و یا  هاي بسیاري پدید می ها و سروده زیبایی نیروي فناناپذیري دارد و بازمانده

آن فیلسوف شیفته رژة مقوالت خود را تا حقیقیترین، جامعترین، و  سرانجام،. آفرودیته هرگز نزیسته باشد

نیرومندترین آنها، یعنی ایدة مطلق، کشاند که کلیت همۀ چیزها و فکرها یا خرد، ساخت، یا قانونی است که عالم را 

.لوگوسی که تاج سر همه و فرمانرواي همه است. برپا میدارد
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  ذهن -3

شد؛ و در  شد، نزدیک به زمانی که ارتش بزرگ ناپلئون به آن شهر نزدیک می پدیده شناسی ذهن در ینا نوشته

یعنی موقعی انتشار یافت که ویرانگري بیرحمانۀ پروس به دست فرزندان انقالب فرانسه، ظاهراً ثابت کرد که  1807

دي را گم کرده در آن حرکت کورمال تاریخی از سلطنت به دورة وحشت، و بار دیگر به سلطنت، ذهن بشر راه آزا

هاي مختلف آن مانند احساس، ادراك، حس، آگاهی، حافظه، تخیل،  هگل قصد داشت ذهن بشر را در پدیده. است

از آنجا که . میل، اراده، خودآگاهی، و خرد مورد بررسی قرار دهد؛ شاید در پایان آن راه طوالنی، راز آزادي را هم بیابد

خواست ذهن بشر را در جوامع و کشور، در هنر و مذهب و فلسفه،  نان میاز این برنامه وحشتزده نشده بود، همچ

محصول این جستجو شاهکار او بود که بلیغ و مبهم، مبارزه طلبانه و مأیوس کننده بود، و بعدها در . بررسی کند

  .مارکس، کیرکگارد، هایدگر، سارتر اثر گذاشت

ما آن . دهد و هم معناي ذهن و هم جان و هم روان شبح میشود که هم معناي  آغاز می Geistدشواري کار از کلمۀ 

را  Zeitgeistها بهتر است آن را روح ترجمه کنیم، چنانکه  کنیم، ولی در بعضی زمینه را معموالً ذهن ترجمه می

به معنی ذهن، جوهري مفارق یا ذاتی در پس فعالیتهاي روانشناسی نیست، بلکه  Giest. کنیم روح زمان ترجمه می

جدا از همی وجود ندارد؛ فقط عملیات واقعیی وجود دارد که به وسیلۀ آنها ] نفسانی[هاي  د آن فعالیتهاست، قوهخو

آن را با آگاهی یکی دانسته  Giestهگل در یک از تعریفهاي بسیار خود از  .شود تجربه تبدیل به عمل یا فکر می

در عین حال، . به است بی آنکه بتواند خود را تفسیر کندآگاهی البته راز رازهاست، زیرا که وسیلۀ تفسیر تجر. است

در دسترسترین و همچنین توجه انگیزترین واقعیتی است که معلوم ماست، ماده، که ممکن است وجه خارجی ذهن 

هگل با فیشته همرأي است که ما . رسد، اگرچه کمتر به طور مستقیم معلوم ما باشد باشد، کمتر اسرارآمیز به نظر می

شناسیم که همچون موضوع ادراك ذهن، جزئی از ما بشوند؛ اما وي در باب وجود جهان خارجی  اء را تا جایی میاشی

.کند هرگز چون و چرا نمی

هنگامی که شیء ادراك شده فرد دیگري باشد که بظاهر از ذهن برخوردار باشد از راه این تقابل آگاهی به صورت 

شود که رقابت اصل کار  آید که با ناراحتی هشیار می گاه به وجود میشخصی آ» من«خودآگاهی درمی آید؛ سپس 

سر ویرانگري «) بالقوه، سرانجام، و بندرت آگاهانه(» هرفردي«سپس، به عقیدة فیلسوف درشتخوي ما، . زندگی است

  .، تا آنکه یکی از آن دو فرودستی خود را بپذیرد، یا بمیرد»و هالك دیگري را دارد

کند؛ گویی خبر دارد که باید خود را براي آزمونهاي زندگی مسلح یا تقویت  از تجربه تغذیه می» من«در این میان 

دریافتهاي حسی را به صورت دریافتهاي عقلی درمی آورد، » من«اي که به وسیلۀ آنها  همۀ آن فرایند پیچیده. کند

روشن کردن، رنگ دادن، و خدمت به امیالی که کند و براي  ها می اینها را در حافظه ذخیره، و آنها را تبدیل به ایده

ها، خاطرات، باریک بینی،  کانون، توالی و ترکیبی از امیال است؛ ادراکات، ایده» من«. برد سازد به کار می اراده را می

 اگر میل، شور باشد بدان. است که در جستجوي بقا، لذت، یا قدرت است» من«مانند بازوان و پاها، ابزارهاي خود یا 

هیچ کار بزرگی «شود، چه خوب چه بد؛ نباید شورها را بدون فرق گذاري میانشان محکوم کرد، زیرا  وسیله تقویت می

شور ممکن است رنج آفرین شود، اما چه باك اگر که در نتیجۀ مطلوب » .در جهان بدون شور انجام نگرفته است

  .ندن کارهاي بزرگ استزندگی نه براي خوشی است بلکه براي به انجام رسا. یاري کند

آزاد است؟ آري، ولی نه به مفهوم آزادي از علیت یا قانون؛ آزاد است به نسبتی که با قوانین ) یعنی امیال ما(آیا اراده 

. و منطق واقعیت توافق داشته باشد؛ یک ارادة آزاد آن است که به وسیله فهم، روشن و به وسیله خرد، راهنمایی شود

شود، و عقل همانا دانش است که هماهنگ  یقی براي ملت یا فرد از طریق رشد عقل میسر میتنها صورت آزادي حق



٧۴٠٧

باالترین آزادي، در دانش مقوالت و بکار بردن آنها در فرایندهاي اساسی طبیعت، و . شده است  شده و به کار گرفته

  .اتحاد و هماهنگی آنها در ایدة مطلق است که همانا خداست

هنر، دین، و فلسفه، هگل در : تواند به این اوج فهم و آزادي راه جوید جود دارد که از آن راهها میبراي بشر سه راه و

پدیده شناسی به اختصار و در درسهایی درباره جمالشناسی، که پس از مرگش انتشار یافت با تفصیل بیشتر کوشید 

مناً اطالعات شگفت انگیزي دربارة ض. که طبیعت و تاریخ هنر را تحت فرمولهاي سه پایۀ سیستم خود درآورد

هاي هنري برلین، درسدن، وین، پاریس و  سازي، نقاشی، موسیقی، و آشنایی مفصلی با مجموعه مهندسی، مجسمه

 -و نه عقل) یعنی ادراك مستقیم، شدید، مداوم(از راه شهود  -هنر، به عقیدة او کوشش ذهن است. هلند ابراز داشت

شرقی، که ) 1: (داد می وي سه دورة عمدة هنري تشخیص. وي از راه یک رسانۀ حسیبراي نشان دادن محتواي معن

کوشید حیات روحانی و دیدارهاي رازوري را از طریق معبدهاي عظیم، چنانکه در مصر و هند  در آن معماري می

ا از طریق دورة کالسیک یونان و روم، که کمال عقل و تعادل و هماهنگی ر) 2(شود، پشتیبانی کند؛  دیده می

دورة رمانتیک مسیحی که کوشیده است از طریق نقاشی و موسیقی و شعر، عواطف و ) 3(داد؛ و  پیکرتراشی نشان می

اي بذرهاي تباهی دید، و خاطر نشان ساخت که  هگل در این مرحلۀ سوم پاره. کند شور و شوقهاي روان مدرن را بیان 

ر عمرش دین باعث زحمت و پریشانی او شد، زیرا کارکرد تاریخی آن را در اواخ .بزرگترین دورة هنر رو به پایان است

ولی دلبستگی او به عقل بیش از آن بود که به جست و . در قالبگیري شخصیت و حمایت از نظم اجتماعی دانست

که کوشید . جوهاي کورماالنۀ االهیات و وجدها و رنجهاي قدیسان و ترس از خداي شخصی و پرستش او اعتنایی کند

آیین مسیحی را با دیالکتیک خود آشتی دهد، اما دلش در این کار یار نبود، و با نفوذترین پیروانش خداي او را به 

کردند، و جاودانگی را پایداري آثار آنات هر فرد شاید پایداري  عنوان قانون یا عقل غیرشخصی جهان تعبیر می

  .دانستند بر روي زمین می -بینهایت

کمال مطلوب او نه قدیس که . اب پدیده شناسی عشق واقعی خود یعنی فلسفه را آشکار ساختهگل در پایان کت

طبع جهان نیرویی در خود ندارد «. وي با شور و شوقی تمام حدي براي بسط فهم بشر در آینده قائل نبود. حکیم بود

گشوده شود، باید همۀ ژرفا و  که بتواند همواره در برابر کوشش دلیرانۀ عقل مقاومت کند؛ باید سرانجام از هم

اما مدتها پیش از رسیدن به آن اوج، فلسفه در خواهد یافت که جهان واقعی، » .دارائیهاي خود را بر روح آشکار کند

بخشد؛ قوانین  بینیم، بلکه روابط و سامانهایی است که به آنها نظم و اصالت می کنیم و می جهانی نیست که لمس می

با آن ایدة . دهد د و ستارگان را به حرکت درمی آورد؛ و روح غیرشخصی جهان را تشکیل میاي که خورشی نانوشته

کند؛ در اوست که وي پرستشگاه، آزادي و خرسندي  مطلق یا عقل کیهانی است که فیلسوف سوگند وفاداري یاد می

  .یابد خود را می

  اخالق، قانون، دولت -4

اي  در زبان آلمانی کلمه)  Recht(حق . حت عنوان کلیات فلسفۀ حقهگل اثر عمدة دیگري انتشار داد ت 1821در 

عالی است، در برگیرندة اخالق و قانون به عنوان تکیه گاههاي خانواده، دولت، و تمدن هگل دربارة آنها، در کتابی 

  .استادانه که در مردم آلمان تأثیري پایدار به جاي نهاده است، به بحث پرداخت

وي که به ثبات و آسایش خو گرفته و در آرزوي مقامی . شد نگام وارد ششمین دهۀ عمر خود میفیلسوف ما در این ه

گذشته از این، اوضاع سیاسی، از زمانی که وي به . دولتی بود، با آسانی تسلیم محافظه کاري طبیعی عصر خود شد

روس با خشم و غضب علیه ناپلئون که پ: ستود، سخت تغییر کرده بود می گذاشت و ناپلئون را فرانسه احترام بسیار می

گریخت دست به اسلحه برده و به رهبري بلوشر جنگیده و آن غاصب را سرنگون کرده بود؛ و در این  از روسیه می

هنگام پروس، بر پایۀ ارتش پیروزمند و سلطنت فئودالی خود، همچون تکیه گاهی استوار، بدانسان که فریدریش بنا 
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هاي پیروزي به فقر نومیدانه، بینظمی اجتماعی، و  ر پاي ایستاده بود؛ اما ملت در نتیجۀ هزینهنهاده بود، دوباره بر س

.بیم و امید انقالب گرفتار آمده بود

اي منتشر کرد تحت  یاکوب فریس، که در آن زمان کرسی فلسفه را در دانشگاه ینا به عهده داشت، رساله 1816در 

بنیان سیاسی آلمان که در آن طرح یک برنامۀ اصالحی را به دست داده بود که عنوان دربارة کنفدراسیون آلمانی و 

؛ فریس از مقام استادي بر )1819(دولتهاي آلمانی را ترساند و وادار به صدور فرمانهاي سخت کنگرة کارلسباد کرد 

نوان ساده لوحی هگل نیمی از مقدمه کتاب خود را به طعن بر فریس به ع. کنار، و توسط پلیس یاغی اعالم شد

در میان «محکوم کرد که » نمونۀ کامل تفکر کم عمق«خطرناك اختصاص داد، و این عقیدة فریس را به عنوان 

کنند، نیروي حیاتی براي انجام دادن همۀ امور اجتماعی باید  مردمی که تحت یک روحیۀ اجتماعی اصیل زندگی می

جهان اخالق «اي از این قبیل،  گفت که بر طبق نظریه نان میهگل اعتراض ک» .از پایین و از خود مردم ناشی شود

بدیهی است که با این روش درمانی سادة خانگی که به » .باید به دست عوارض ذهنی و هوا و هوس سپرده شود

شود، خود را از زحمت دردسر بینش عقالنی، و دانشی که تفکر نظري هدایت کنندة آن است،  احساس متوسل می

استاد خشمگین فیلسوفان گوشۀ خیابان را سخت سرزنش کرد که شب، همه شب، با خوابهاي » .کند خالص می

در مقابل این افکار بلهوسانه، وي به عنوان اساس واقعپردازانۀ فلسفه . کنند طالیی نوجوانانه دولتهاي کاملی درست می

آنچه عقلی است واقعی است، و «که این اصل را اعالم داشت ) هم فلسفۀ سیاسی و هم فلسفۀ مابعدالطبیعه(خود 

یعنی آنچه هست منطق حوادث آن را به آن صورت در میآورد و در تحت مقتضیات (» .آنچه واقعی است عقلی است

طلب و ابن الوقت دانستند، یعنی فیلسوف درباري یک دولت  آزادیخواهان آلمان نویسنده را جاه.) باید آن گونه باشد

  .ادامه می داد مرتجع، ولی او به راه خود

تمدن هم به اخالق نیاز دارد هم به قانون، زیرا مفهوم آن، زیستن به عنوان شهروند و بنابراین در جامعه است؛ و 

اخالق باید به صورت یک . ، محدود کند]از خود[تواند باقی بماند مگر آنکه آزادي را براي تدارك حفاظت  جامعه نمی

اي است؛ آزاد بودن از قید قانون در  آزادي در تحت قانون، نیروي سازنده .هوسپیوند همگانی باشد نه تابع هوا و 

محدودیتهایی که اخالق . طبیعت محال و در جامعه ویرانگر است، چنانکه در بعضی از مراحل انقالب فرانسه دیده شد

کهنترین و  -دیاب یعنی احکام اخالقی که در ضمن تحول یک جامعه رشد می-گذارد مرسوم بر آزادي فردي می

اما از آنجا . گزیند براي دوام و رشد خود برمی ترین معیارهایی است که جامعه ترین و پایدارترین و دوراندیشانه گسترده

یابد، این سازمانها براي جامعه الزم است و  که این نظامات بیشتر به وسیلۀ خانواده و مدرسه و کلیسا انتقال می

.دهد یاندامهاي حیاتی آن را تشکیل م

میل جنسی داراي خردزیستی خویش براي . بنابراین، تشکیل خانواده براساس ازدواج عاشقانه کاري احمقانه است

ادامۀ نوع و جامعه است؛ ولی فاقد آن خرد اجتماعی است که با ادارة اموال و فرزندان، پشتیبان یک زندگی مشترك 

دارایی خانواده باید مشترك باشد، ولی به دست شوهر . ق دشوارازدواج باید تکگانی باشد، و طال. براي همۀ عمر است

  » .باید وقف خانواده باشد زن در خانواده نقش عمدة معینی دارد و در چارچوب اخالقی ذهنش می«. اداره شود

؛ از آزادي بت و بازیچه بسازد -شود ههاي پستالوتسی و فیشته دیده می چنانکه در نوشته-باید آموزش و پرورش نمی

مقصود از تنبیه کودکان نه اجراي عدالت است؛ بلکه مقصود بازداشتن آنها از «. انضباط ستون فقرات شخصیت است

همچنین نباید از » .آزادیی است که هنوز در دام طبیعت است، و آشنا کردن وجدان و ارادة ایشان با اصول کلی

و نباید به صورت ابزار . ما یک وجود خودآگاه است ما فقط از آن لحاظ برابریم که هر یک از. برابري بت بسازیم

بهترین نظام اقتصادي آن . شخصی دیگر درآید؛ ولی بدیهی است که از لحاظ استعداد بدنی یا فکري برابر نیستیم

هاي جدید   گذارد تا ایده راند و تا حدودي آن را آزاد می است که در آن، استعداد برتر در جهت کمال دادن خویش می
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دارایی باید ملک خصوصی خانواده باشد، زیرا بدون آن پاداش امتیاز بخش، . در قالب واقعیتهاي تولیدي بریزدرا 

  . استعداد برتر خود را تربیت نخواهد کرد وجد وجهدي به کار نخواهد برد

  .سازد میزیرا فرد را به کل مربوط  - یعنی تبدیل وحشیان به شهروندان - دین وسیله عالی براي تمدن بخشی است

کارد، دولت باید  اي در پیکرة دولت است، و احساس وحدت را در عمق ذهن بشر می کننده از آنجا که دین عامل یگانه

تعلق به یک کلیسا تنها حرفی است که . خواهان آن باشد که همۀ شهروندانش به یک کلیسا تعلق داشته باشند

. تواند در آن دخالت کند دولت نمی - ر بنیاد عقاید شخصی اوستاز آنجا که محتواي ایمان فرد ب - توان زد، زیرا می

کلیساها باید از دولت جدا باشند، ولی باید کار دولت را عبادت کامل بدانند، زیرا که از این راه است که هدف دین، 

  . آید یعنی هدف وحدت فرد با کل تا آنجا که بر روي زمین ممکن است، به عمل در می

دولت آن اندامی از جامعه است که کارش حمایت و رشد دادن . دولت عالیترین دستاورد بشر استبنابراین، ایجاد 

وظیفۀ دشواري که دولت برعهده دارد عبارت است از همساز کردن نظم اجتماعی با فردیت طبیعی . ملت است

است، زیرا در ازاي موافقت گریهاي حسادت آمیز گروههاي داخلی، قانون به منزلۀ آزادي فرد متمدن  مردمان و ستیزه

دولت، فعلیت «. رهاند عدالتیها و خطرها می به دیگر شهروندان، وي را از بسیاري از بی او با خودداري از آزار رساندن

دولت براي تبدیل آشوب به آزادي منظم، باید قدرت داشته باشد، و گاهی باید زور به کار » .یافتن آزادي مجسم است

اهد بود، همچنین نظام وظیفۀ اجباري در زمان بحران؛ ولی اگر دولت بخوبی اداره شود، آن را ببرد؛ پلیس الزم خو

: ایم توانیم دربارة دولت همان چیزي را بگوییم که دربارة عالم گفته به این معنا می. توان سازمان عقلی دانست می

زیرا مدینۀ فاضله : نۀ فاضله نیستچنین دولتی مدی» .آنچه عقلی است واقعی است؛ و آنچه واقعی، عقلی است«

این نظریه، برخالف آن . نیست؟ نه یکسره 1820آیا این نظریه به مفهوم آرمانی کردن دولت پروس در  .واقعیت ندارد

رژیم، خواهان موفقیت کامل اصالحات شتاین و هاردنبرگ بود، و از مشروطۀ سلطنتی، حکومت بر طبق قانون 

دانست، و آن را چنین تعریف  استبداد را محکوم می. کرد ساختن یهودیان طرفداري میاساسی، آزادي مذهبی، و رها 

الناس  آن وضعی از امور که در آن، قانون از بین برود، و ارادة خصوصی، خواه ارادة پادشاه، خواه ارادة عوام«: کرد می

لت قانونی و مطابق قانون اساسی قانون به حساب آید یا جاي آن را بگیرد؛ حال آنکه درست در دو) اوکلوکراسی(

شهروند عادي را چنان : هگل دموکراسی را یکسره مردود دانست» .رسد است که حاکمیت به حد کمال مطلوب می

فیلسوف ما قانون اساسی انقالبی فرانسه . توانائی نیست که فرمانروایان با کفایت برگزیند و سیاست ملی را تعیین کند

ر آن حکومت مشروطۀ سلطنتی را خواستار شده بودند و مردم براي تشکیل مجلس ملی را پذیرفت که د 1791سال 

کرد  بنابراین هگل دولتی را توصیه می» بدترین نهادها است«سلطنت انتخابی . دادند نه براي انتخاب فرمانروا رأي می

ل امور اجرایی و اداري باشد؛ و مرکب از دو مجلس قانونگذار که مالکان آنها را برگزینند؛ یک هیئت وزیران که مسئو

درآمدن دولت به صورت حکومت مشروطۀ سلطنتی دستاورد » «.یک پادشاه موروثی که تصمیم نهایی با او باشد

کاري معقول مونتنی،  منصفانه نیست که این فلسفه را ارتجاعی بدانیم، زیرا کامالً در خط محافظه ».جهان مدرن است

پس از بررسی حکومتهاي فرانسه و (و توکویل ) داد که به ناپلئون اندرز می(کنستان ولتر، برك، و مکولی، بنژامن 

باید آن را با توجه به زمینۀ آن از . فلسفۀ هگل جایی براي آزادي فکر و رواداري مذهبی منظور داشته بود. بود) آمریکا

با ورشکستگی و  - ون خیال کنیملحاظ زمان و مکان در نظر گرفت؛ باید خود را در گرداب اروپاي بعد از ناپلئ

تا بتوانیم ارتجاع شخص  - را دوباره برقرار کنند» رژیم قدیم«کوشیدند  بحرانش، و دولتهاي ارتجاعی آن که می

تر و  تر از آن بود که در عالم اندیشه دست به ماجراجویی بزند؛ و آسوده متفکري را درك کنیم که سالخورده

شر و شور انقالب را بچشد؛ یا تن به خطر جایگزینی تئوري با فان خام یا حکومت عوام  تر از آنکه بخواهد مزة جاافتاده

که در خور شأن  -نه کتابی بسامان و سنجیده - آن کتاب درآمدي شتابزده بود. الناس به جاي حکومتی کهن بدهد
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هراس بود؛ الجرم به کرد، در  فیلسوف سالخورده از سخنوري فریس و شور و هیجانی که ایجاد می. فیلسوف نبود

حکومتها الاقل توجه خود را معطوف به این نوع فلسفه «کرد، ولی از این امر متأثر و متأسف نبود که  پلیس مراجعه

.بسالمت داشتن کار پیرانه سران است نه در خطر افکندن» .اند کرده

  تاریخ -5

داشتهاي او دقت کردند؛ مطالبی را که ضمن داشتند، زیرا پس از مرگش در یاد شاگردان هگل حتماً او را دوست می

سخنرانیهاي او نوشته بودند و به آنها افزودند؛ نتیجه را به صورت نظمی معقول درآوردند، و آن را به نام او منتشر 

جمالشناسی، فلسفۀ مذهب، فلسفۀ تاریخ، و تاریخ : از این رو پس از مرگ هگل، چهار کتاب او انتشار یافت. کردند

ین آثار، قابل فهمترین مطالب اوست، شاید به سبب آنکه پیچیدگی فکر و سبک او در آنها اثر گذاشته و ا. فلسفه

  .کمتر جنبۀ ابهام یافته است

منطق و قانون [که عقل : آورد مفهوم ذهنی سادة عقل است تنها فکري که فلسفه با خود براي بررسی تاریخ می«

در این مورد نیز » دارد تاریخ جهان یک فرایند معقول به ما عرضه می فرمانرواي جهان است؛ و بنابراین،] حوادث

هگل غالباً از عقل فرمانرواي خود در عبارات . یعنی تنها نتیجۀ منطقی و ضرور سوابق آن است-واقعی، عقلی است

است، یعنی عقل، جوهر جهان «: کند گوید، ولی آن را با تلفیق مطالب اسپینوزا و نیوتن تعریف می مذهبی سخن می

است؛ » انرژي نامحدود جهان«؛ و از طرف دیگر »آنچه که در آن و به وسیلۀ آن هر واقعیتی وجود جوهر خود را دارد

پیچیدگی نامحدود اشیاء، و ذات و حقیقت «یعنی مقوالت منطق او وسایل اساسی فهمیدن روابط مؤثري است که 

باید روشی در  -تعبیر قوانین ذاتی در طبیعت اشیاء - عقل باشداگر عملکرد تاریخ، تعبیر  ».دهد آنها را تشکیل می

فرایند عقل در . بیند هگل هم در فرایند و هم در نتیجه، روش می. شگفتیهاي ظاهري حوادث وجود داشته باشد

کوشد یک وضع جامع  هر مرحله یا وضعی شامل وضع متقابل است که می: تاریخ، مانند منطق، دیالکتیکی است

ز این رو استبداد سعی کرد که اشتیاق بشر را براي آزادي از بین ببرد؛ اشتیاق به شورش گرایید؛ سنتز آن، ا. بسازد

پس آیا طرحی عمومی یا کلی در ماوراء مسیر تاریخ وجود دارد؟ نه، اگر مفهوم این . حکومت مشروطۀ سلطنتی شد

، تا  دهد؛ آري ها را به سوي هدفی معین سوق میحرف عبارت است از نیروي عالی آگاهی باشد که همۀ علتها و معلول

یا ذهن به حرکت  Geistآنجا که جریان رو به گسترش حوادث، ضمن پیشرفت یک تمدن، به وسیلۀ مجموع 

اگر چه به طور  -که آزادي از طریق عقل است، برساند، نه آزادي از قانون آید تا بشر را بتدریج به هدف جاذب،  درمی

رو  بلکه آزادي از طریق قانون؛ ازاین - نگامی پیش بیاید که عقل به کمال و رشد خود برسدمحسوس ممکن است ه

این پیشرفت بسوي آزادي، مداوم نیست، زیرا در دیالکتیک تاریخ تناقضاتی . تکامل دولت، براي آزادي خواهد بود

  است است که باید حل شود، ضدهایی است که باید ترکیب گردد، تنوعات گریزان از مرکزي

 - این دو نیرو .که باید بوسیلۀ خصوصیت عصر یا کار مردان استثنایی به طرف یک مرکز متحد کننده کشیده شود

که به کارالیل الهام  - هگل. کنند مقاومت ناپذیرند که با یکدیگر کار می مهندسان تاریخند، و هنگامی -زمان و نبوغ

غ لزوماً افراد باتقوایی نیستند، گر چه آنها را خودخواه و طرفدار نواب. معتقد به قهرمان و قهرمان پرستی بود - بخشید

طور آگاه یا  هایش فقط فاتح نیست؛ بلکه وي، به ناپلئون به سبب جهانگشایی. فردگرایی دانستن هم خطاست

ر آگاه یا طو اما نابغه بیچاره است مگر آنکه به. عامل نیاز بزرگتر اروپا به وحدت و قوانین پایدار بود. ناخودآگاه

چنین افرادي به نیازهاي «یعنی روح زمانها صورت خارجی بدهد و در خدمت آن باشد  Zeitgeistناخودآگاه به 

ین خود عین حقیقت بود براي عصرشان و براي ا» .بصیر بودند - آنچه براي تکامل رسیده و پخته باشد –زمان 

هرگاه » .ظ ترتیب که در زهدان زمان تشکیل یافته بودجهانشان؛ یعنی، اگر بتوان گفت، براي دو نوع بعدي از لحا

، نیرویی براي ترقی خواهد بود، ولو آنکه براي )مانند گالیله، فرانکلین، یا جیمزوات(نبوغ بر چنان کشندي متولد شود 
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تاریخ جهان صحنۀ «. نبوغ براي تأمین سعادتهاي جزئی و فردي نیست. تسلی به تمامی بدبختی به ارمغان آورد

 -هاي هماهنگی است هاي سعادت به منزلۀ صفحات سفیدي در آن تاریخ است، زیرا آنها دوره دوره. عادت نیستس

  .و تاریخ به خواب فرو رفته است» .تز در حال تعلیق است هنگامی که آنتی

اما . شوند یا بکلی نابود. مانع عمده در تفسیر تاریخ به عنوان ترقی این حقیقت است که تمدنها ممکن است بمیرند

به ) همانگونه که گفتیم(وي گذشتۀ بشر را . هگل مردي نبود که بگذارد چنان عوارضی دیالکتیک او را مختل کند

در دورة شرقی، آزادي به . آید رومی، و مسیحی، و ترقیاتی در توالی آنها می - شرقی، یونانی: کرد سه دوره تقسیم می

شد که از بردگان  اي داده می شد؛ در دورة قدیم کالسیک، به طبقه مییک نفر، به عنوان فرمانرواي مستبد، داده 

دورة اخیر، به . آمد بخشید و درصدد آزاد کردن همه برمی کرد؛ و در دورة مسیحیت، به هر فرد روحی می استفاده می

در حدود ( ندر این زما. سبب تجارت برده، با مقاومت روبرو شد، ولی این کشمکش در انقالب کبیر فرانسه حل شد

وضع سیاسی فرانسه : انگیز مورد ستایش قرار داد طرزي شگفت  هگل آن شورش یا دو سال اول آن رابه)  1822

گرفت، و بزرگترین فساد  و رویهمرفته جلو فکر و عقل را می. کرد،  اي درهم از امتیازات ارائه نمی چیزي جز توده

سازي به دست دولت  همراه با زورگویی بود، زیرا که کار دگرگون تغییر لزوماً. اخالقی و روحی بر آن حکمفرما بود

فکر حق قدرت خود را به کرسی  …]. کردند درباریان و روحانیون و اشراف با آن مخالفت می[گرفت  انجام نمی

افراد تمام . طلوع روحی با شکوهی بود. توانست در برابر حملۀ آن مقاومت کند و چارچوب کهنۀ بیعدالتی نمی  نشاند،

  . ذوق و شوقی روحانی جهان را پر کرده بود. متفکر در جشن و پایکوبی شرکت جستند

هاي خون را شستند، آثار  لکه روي و خشونتهاي جماعت آن طلوع درخشان را تاریک کرد، ولی پس از آنکه  زیاده

ق کند که انقالب فرانسه منافع اندازة کافی طرفدار حکومت جهانی بود که تصدی  ماند، و هگل هنوز به مهمی باقی می

نامۀ ناپلئونی، الغاي امتیازات فئودالی، توسعۀ  قابل توجهی براي قسمت اعظم آلمان به ارمغان آورده است، مانند قانون

رویهمرفته، تجزیه و تحلیل هگل از انقالب فرانسه، در آخرین صفحات فلسفۀ  ….آزادي، تعمیم حق تملک اموال

.کار مرعوب ایدئالهاي جوانی خود را کال طرد نکرده بود آن شخص محافظه کند که تاریخ ثابت می

مذهب به منزلۀ « . به عقیدة او، نقص عمدة انقالب فرانسه این بود که مذهب را به صورت دشمن خود در آورده بود

الهبرداري براي این حرف بیهوده است که بگویند کشیشان ومذهب را از راه ک. عالیترین و معقولترین کار عقل است

طور مستقل از  هاي سیاسی به در نتیجه، تظاهر کردن به ابداع و اجراي اساسنامه» .اند مردم و به سود خود ساخته

بنا  …کند داند تعریف می اي است که در آن، ملت آنچه را که حقیقت می مذهب حوزه«. »مذهب،عاقالنه نیست

صورت خارجیی که روح به خود «برعکس، » .دهد را تشکیل می براین، مفهوم ذهنی خدا اساس کلی اخالق یک ملت

اساس و مرکز سایر عناصر ذاتی حیات یک ملت را تشکیل «دولت اگر به خوبی تکامل یابد، » ].است[گیرد دولت  می

دولت اگر بوسیلۀ مذهب تأیید و توجیه شود، جنبۀ » .خواهد داد که عبارت است از هنر، قانون، اخالق، مذهب، علم

  .گیرد الهی به خود میا

کرد یک سیستم فلسفی به دست دهد که به وسیلۀ یک ضابطۀ اساسی توضیح به صورتی واحد  هگل که آرزو می

اش  شاگردانش پس از مرگ او تاریخ فلسفۀ او را به فلسفه. کار برد هاي مختلف به درآید، دیالکتیک خود را در زمینه

اي منطقی  باستانی مشهور و ناظر بر تجزیه و تحلیل عمومی، ناشی از نتیجهبه عقیدة او، سیستمهاي فلسفی . افزودند

ورزید، و  پارمنیدس در مورد بودن و ثبات تأکید می. تحول مقوالت در منطق خود او شباهت داشت بود که اساساً به

ال درون ذات را؛ دید و افالطون مث ذیمقراطیس مادة برون ذات را می. هراکلیتوس در مورد شدن و تکامل و تغییر

هر سیستمی، مانند هر مقوله و هر نسلی، سوابق خود را به آنچه از پیشینیان . ارسطو سنتز آن دورا به دست داد

آنچه که هر نسلی به عنوان « . گیرد گرفته بود افزود، به طوري که فهم کامل آخرین سیستم همۀ آنها را در بر می
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را،   را، جوهر روحی آن این توارث، روح آن. برد را به ارث می  دیگر آن علم و ابداع روحی عرضه داشته است، نسل

رود، شامل همۀ  از آنجا که فلسفۀ هگل در سلسلۀ عظیم تخیالت فلسفی، آخرین فلسفه بشمار می» .دهد تشکیل می

  .رود ار می، و اوج تاریخی و نظري آنها به شم)به عقیدة مؤلف آن(عقاید و ارزشهاي سیستمهاي مهم پیشین است 

مرگ و رجعت - 6

شمارة شاگردانش، علیرغم . عصر او تا مدنی تقریباً همان ارزش را براي او قائل بود که خودش آن را در نظر داشت

از  - کوزن و میشله از فرانسه، هایبرگ از دانمارك - افراد برجسته: طبع خشن و سبک پیچیدة او، رو به فزونی نهاد

 1827در . آورد مشاهده کنند ه و تحلیلی را که وي براساس مقوالتش از جهان به عمل میآمدند تا تجزی نقاط دور می

عقاید  1830در . در پاریس مورد تجلیل قرار گرفت؛ و در بازگشت به وطن گوته از وي استقبال شایانی به عمل آورد

الجرم از آن آشوبها به انتقاد . مسلم وثابت او، براثر گسترش نهضتهاي افراطی و آشفتگیهاي انقالبی، متزلزل شد

، که حاکی از ارتقاي دموکراسی در انگلیس »الیحۀ اصالح«، از وراء دریاي مانش، براي الغاي 1831پرداخت و در 

کرد که مورد قبول علماي مذهبی  اي بیان می وي فلسفۀ خود را بتدریج طوري با عبارات تازه. بود، استمداد کرد

ویک ساله و ظاهراً در کمال تندرستی بود گرفتار بیماري واگیردار وبا شد و  ه هنوز شصتهگل ک .پروتستان قرار گیرد

. گونه که خواسته بود در کنار آرامگاه فیشته به خاك سپردند در برلین درگذشت، و او را همان 1831نوامبر  14در 

هاي  هگلی: وه مخالف تقسیم شدندشاگردانش، گویی براي تأیید وجود ابهام در نظریات محتاطانۀ استاد، به دو گر

یگ فویر باخ، داوید شتراوس،  -هاي چپ ولود راست، به رهبري یوهان اردمان، کونوفیشر و کارل روزنکرانتس؛ و هگلی

از کتاب مقدس باال » انتقادعالیتر«ها از لحاظ فضل و دانش برتري یافتند، ولی چون  راست. برونوباوروکارل مارکس

ها نظر هگل را در  چپ. ها در حمله به مذهب و درست اعتقادي سیاسی شهرت یافتند چپ. هادندگرفت، رو به زوال ن

باب یکی دانستن خدا و عقل به این مفهوم تعبیر کردند که طبیعت و بشر و تاریخ تابع قوانین تغییرناپذیر و 

الع دارد که خدا دربارة خود در اندازه دربارة خدا اط بشر همان«گفت که  فویرباخ از قول هگل می. غیرشخصی هستند

. تواند دربارة قوانین عالم بیندیشد شود؛ بشر می ؛ یعنی عقل جهان فقط در بشر از خود آگاه می»وجود بشر دارد

شناخت، حرکت دیالکتیکی مقوالت را به تفسیر اقتصادي تاریخ  هاي آن استاد می مارکس، که هگل را از طریق نوشته

شد؛ و سوسیالیسم به صورت  طبقاتی جانشین قهرمانان، به عنوان عامل عمدة ترقی، می تبدیل کرد که در آن جنگ

  .داري و تناقضات داخلی آن درآمد سنتز مارکس در سرمایه

فیلسوفان . هنگامی که هیجانات طنزآمیز شوپنهاور عرصۀ فلسفی را فراگرفت، شهرت هگل مدتی روبه کاهش نهاد

رسید که مکتب هگل در آلمان از بین رفته است، ولی  به نظر می. از نظر افتادند تاریخ در پیشرفت تحقیقات تاریخی

. مکتگرت، و برنارد بوزنکت، جانی تازه گرفت. اي.ام.گرین، جی. اچ. در انگلیس، به وسیلۀ جان و ادوارد کیرد، تی

قدرتپرستی هگل  بازتابچه بسا . هنگامی که شور مکیف هگل در انگلیس از میان رفت، در ایاالت متحده احیا شد

در این ضمن، سورن کیرکگارد، کارل یاسپرس، مارتین هایدگر، . راه را براي بیسمارك و هیتلر هموار ساخته باشد

اي نیرومند از رقابت بشر  وژان پل سارتر در پدیده شناسی ذهن در جهان ظاهراً فاقد هدایت خداوندي شده بود جنبه

.دي اگزیستانسیالیسم درآمدیافتند، و هگل به صورت پدر تعمی

این کشور در رنسانس و . رود رویهمرفته عصر گوته و بتهوون و هگل یکی از عالیترین ادوار تاریخ آلمان به شمار می

ساله حیات اقتصادي و فرهنگی مردم را  اصالح دینی به اوج عظمت خود رسیده یا نزدیک شده بود؛ ولی جنگ سی

بتدریج نیروي بومی آلمان، . صدسال دیگر تقریباً تا حد نومیدي افسرده ساخته بود درهم ریخته و روح آلمان را طی

شکیبایی و بردباري زنان، مهارت صنعتگران، تهور بازرگانان، و قدرت و عمق موسیقی این سرزمین آن را آماده 

و انقالب کبیر فرانسه را ساخت که تأثیرات خارجی مانند آثار شکسپیر و شاعران رمانتیک انگلستان و دورة روشنگري 
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آلمان شور و عصیانگري ولتر را تعدیل کرد، و او را به صورت . اقتباس و آن را با سلیقه و اخالق خود سازگار سازد

رهایی بخش پاسخ داد، و راه را براي  گوته و ویالنت درآورد، و روسو را به صورت شیلر و ریشتر؛ به ناپلئون با جنگ

  .ردم خود در قرن نوزدهم هموار ساختکارهاي بزرگ و متعدد م

تمدن هم اشتراك مساعی است و هم رقابت؛ بنابراین چه بهتر که هر ملتی داراي فرهنگ، دولت، اقتصاد، لباس، و 

انواع تشکیالت و حاالت گوناگون الزم بوده است تا روحیۀ اروپایی به این صورت لطیف . آوازهاي مخصوص خود باشد

  .نشدنی برخوردار سازد ناپذیر و میراثی تمام اروپا را از فریبندگی پایان و ممنوع درآید و قارة

  

  

  فصل سی و سوم

  در پیرامون منطقۀ مرکزي

1789 -1812  

  

I – سویس  

. کرد این سرزمین خوشبخت لرزشهاي انقالب فرانسه را با کمال صمیمیت به عنوان یک همسایه احساس می

، )1890- 1752(یوهانس فون مولر  - ۀ دعوتی به آزادي استقبال کردندآزادیخواهان سویس از آن انقالب به منزل

را به منزلۀ بهترین روز تاریخ اروپا پس از سقوط امپراطوري روم  1789ژوئیۀ  14مشهورترین مورخ آن عصر، روز 

من در این  شک شما با بی: هنگامی که ژاکوبنها زمام امور را به دست گرفتند، وي به دوستی چنین نوشت . اعالم کرد

تأسف سهیمید که در مجلس ملی، فصاحت مؤثرتر از عقل سلیم است، و شاید شما بیم داشته باشید که به سبب 

با وجود این، همیشه چیزي براي ارائه وجود . اشتیاق فوق العادة آنها به سبب آزادي زیاده از حد، مطلقاً آزاد نشوند

، پس از انباشتن 1796فردریک سزار دو الآرپ که در سال  ».است خواهد داشت، زیرا این عقاید در هر سري موجود

ذهن تزارویچ آلکساندر از افکار آزادیخواهانه، به سویس، سرزمین بومی خود، بازگشته بود، به منظور تشکیل کلوپ 

 کوشیدند حکومت متنفذان را که برکانتونها فرمانروایی هلوتیک به پتراوکس و سایر شورشیان سویسی، که می

ها را  گذشت، این جرقه ناپلئون، که پس از نخستین جنگ خود در ایتالیا، از سویس می. کردند براندازند، پیوست می

دید، و به هیئت مدیره توصیه کرد که اگر علیه فعالیتهاي ضد انقالبی مهاجران فرانسه که اشراف سویس آنها را پناه 

هیئت مدیره ارزش سویس . تفقین بسیاري به دست خواهد آوردداده و تحت حمایت خود گرفته بودند اقدام کند، م

را، از لحاظ استراتژي ، در کشمکش میان فرانسه و شاهزادگان آلمانی تشخیص داد، الجرم قوایی به کانتونها فرستاد؛ 

هوري ژنو را به خاك فرانسه ضمیمه کرد؛ حکومتهاي متنفدان را برانداخت؛ و با حمایت پرشور انقالبیون بومی، جم

دولت جدید میان میهن پرستان ژاکوبن، اعتدالیون و  ).1798(هلوتیا را به عنوان تحت الحمایۀ فرانسه تشکیل داد 

ریختند، تا  کردند و طرح کودتاهایی را به رقابت یکدیگر می آنها با یکدیگر مشاجره می. فدرالیستها تقسیم شده بود

خواستند که قانون اساسی ) که در آن زمان کنسول بود(اپلئون اینکه، به سبب بیم از هرج و مرج و جنگ، از ن

علی رغم نقایصش، «را نزد آنها فرستاد که » قانون اساسی مالمزون« 1801وي نیز در . جدیدي به آنها ارزانی دارد

انسه گرچه سویس را به صورت تحت الحمایۀ فر» توانست در آن زمان داشته باشد بهترین قانونی بود که آن کشور می

پس از مشاجرات داخلی دیگر، فدرالیستها دولت جمهوري را برانداختند؛ ارتشی جدید تشکیل دادند؛ و در . آورد درمی

ناپلئون در این امر دخالت کرد و نیرویی مرکب از سی هزار نفر به منظور . صدد تجدید حکومت، متنفذان برآمدند
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وي . ههاي متحارب بار دیگر از ناپلئون خواستند که وساطت کندگرو. برقراري مجدد و تسلط فرانسه به آنجا فرستاد

و این سندي بود که به جمهوري هلوتیا پایان داد، و کنفدراسیون سویس را  -را تنظیم کرد» سند وساطت«نیز 

 اي به اساساً به صورتی که امروز وجود دارد بنیان نهاد، با این فرق که آن دولت همچنان موظف باشد ساالنه عده

» بازگردانندة آزادي«علی رغم این تحمیل، قانون اساسی خوبی بود، و کانتونها ناپلئون را . کمک ارتش فرانسه بفرستد

نه وسایل فراهم بود، نه تعداد مستمعین : گاه خوبی براي نوابغ نبود اما سویس با وجود مناظر عالی خود، جلوه .نامیدند

رمندان و دانشمندانش درصدد یافتن خطه و سرزمینهاي بزرگتري چند تن از نویسندگان، هن. زیاد و چشمگیر

رهسپار فرانسه شد و به ) 1841- 1778(یوهان فوسلی براي نقاشی به انگلیس رفت؛ اوگوستن دوکاندول . برآمدند

در آنجا ماند و به سبب تجاربش در امر ) 1827-1746(یوهان پستالوتسی . بندي گیاهان کمک کرد شرح و طبقه

در این . روزي به وجود آورد اي شبانه در ایوردون مدرسه 1805در . و پرورش توجه اروپا را به خود جلب کردآموزش 

مدرسه روش آموزش مبتنی بر این اصل بود که، الاقل در مورد جوانان، عقاید فقط زمانی مفهوم خواهد داشت که با 

پس دادن درس به طور گروهی، بهترین نتیجه را اشیاء واقعی مربوط باشد، و تربیت کودك از طریق فعالیتها و 

آن مدرسه آموزگارانی را از چندین کشور به سوي خود جذب کرد، و در تربیت ابتدایی در اروپا و آمریکا . خواهد داد

  .اثر گذاشت؛ فیشته آن را به صورت عنصري در نقشۀ خود براي تجدید جوانی ملی درآورد

ز عمر خود را صرف نوشتن کتاب عظیمی کرد تحت عنوان تاریخ کنفدراسیون یوهانس فون مولر بیست و دو سال ا

رساند؛ این اثر، گرچه ناقص است، هم از لحاظ مفاد و هم از لحاظ سبک به  1489سویس، و فقط آن را تا سال 

یش برتري آن باعث شد که نویسندة آن لقب تاسیت سویسی داده شود؛ ستا. صورت کتابی کالسیک باقی مانده است

اي که از ویلهلم تل  آن از کانتونهاي قرون وسطی، به انضمام پیروزیهاي نظامی، در ایجاد غرور ملی مؤثر بود؛ و قصه

، مولر در سن پنجاه و 1810در . اي نقش کرده است طرح نمایشنامۀ مشهوري را در اختیار شیلر گذاشت افسانه

نوان بیست و چهار کتاب راجع به تاریخ عمومی، هشت سالگی، شروع به نوشتن یک تاریخ عمومی کرد تحت ع

در اینجا به خدمت امیر برگزینندة ماینتس که . برود محبوبیت کتاب نزد آلمانها موجب آن شد که مولر به آلمان

کاتولیک بود درآمد؛ در دستگاه صدارت عظماي امپراطوري در اتریش کار کرد؛ و سرانجام، به عنوان مدیر آموزش و 

هنگامی که درگذشت، مادام دوستال دربارة او . برد شد، به سر می الن، که زیر نظر ژروم بوناپارت اداره میپرورش وستف

گویی بیش از .  …توان تصور کرد که مغز یک نفر بتواند این همه حقایق و تواریخ را در خود جاي دهد  نمی«: نوشت

اه تاریخنویسی، باید ژان شارل لئونار دوسیسموندي بعد از او، از لحاظ کوشش در ر» .یک نفر از میان، رفته است

وي که در ژنو تولد یافته بود، براي رهایی از . را ذکر کرد که ندیم ملتزم رکاب مادام دوستال بود) 1773-1842(

مصایب و خشونتهاي انقالبی، به انگلیس و سپس به ایتالیا گریخت و سرانجام به ژنو، که دوباره آرام شده بود، 

با ژرمن مالقات کرد و همراه او به ایتالیا رفت و بعدها مکرر به سالن او در کوپه که در آن حدود  1803در . تبازگش

کتاب شانزده جلدي او تحت عنوان جمهوریهاي . نوشت، ولی با وجدان دانشمندي زیاد می. بود رفت و آمد می کرد

دزونی، ماتسینی، کاوور، و سایر رهبران نهضت ریسور در الهام بخشیدن به مان) 1818-1809(ایتالیا در قرون وسطی 

این کتاب سی ویک . رنج برد) 1844-1821(بیست و سه سال در راه تألیف تاریخ فرانسویان . جیمنتو مؤثر افتاد

  .کرد جلدي مدتها با اثر میشله، از لحاظ شایستگی رقابت می

ۀ اقتصادي آن چنان متأثر شد که کتابی تحت عنوان ، از انگلیس دیدار کرد؛ از وضع بیرحمان1818بار دیگر، در 

وي در این کتاب . اصول جدید اقتصاد سیاسی، که از لحاظ پیشگویی بسیار جالب توجه بود، نوشت و انتشار داد

کرد که علت اساسی بحران اقتصادي انگلیس عقب افتادن قدرت خرید مردم از محصول بود؛ و  چنین استدالل می

شد؛ به عقیدة او یکی دیگر از علل این  رفت این عقب افتادگی هم بتدریج زیادتر می عت پیشتر میهرچه اختراع و صن



٧۴١۵

شد که ، تا زمانی که نظام اقتصادي تغییر نکند، بحرانهاي مشابهی  نیز متذکر می. عقب افتادگی مزد کم کارگران بود

رفاه مردم باید هدف . ی افراطی بودنظرات سیسموندي به طرز وحشتناک .در مورد کاهش مصرف پیش خواهد آمد

کارگران باید در مقابل بیکاري بیمه شوند و از . هاي کارگري باید لغو شود قوانین مخالف با اتحادیه. عمدة دولت باشد

ثروتمندان  …عمل همزمان حرص و طمعها شود؛ «مصالح ملت یا جامعۀ بشري نباید قربانی . استثمار برکنار بمانند

سیسموندي، با وجود این مارکسیسم قبل از مارکس، سوسیالیسم » .طمع طبقۀ خود محفوظ بمانند باید از حرص و

قتصادي و هم قدرت سیاسی به رد کرد، زیرا در این نظام هم قدرت ا) شد که در آن زمان کمونیسم نامیده می(را 

  . شود افتد، و آزادي فردي فداي دولتی نیرومند می دست یک نفر می

II – سوئد

توانست از انقالب کبیر فرانسه، الاقل در نخستین مراحل آن، استقبال کند؛ زیرا در سراسر دورة روشنگري  وئد میس

) 1792-1771سلطنت از (سوئدي در قرن هجدهم، افکار سوئدیها با فرانسویان هماهنگ، و خود پادشاه، گوستاوسوم 

کرد؛ یک حکومت سلطنتی نیرومند  نایی به دموکراسی نمیاما گوستاو اعت. فرزند عصر خرد و از ستایشگران ولتر بود

دانست که نسبت به امتیازات سنتی  را در اوضاع و احوال آن روز تنها شق دیگر حکومت در برابر اشراف زمیندار می

دانست، و در کشمکش  را مجموعۀ متشابهی از مالکان ارضی می) 1789مه (وي اتاژنروي فرانسه . خود تعصب داشتند

دید، بدین ترتیب، گوستاو آزادیخواه و  افزون این هیئت با لویی شانزدهم خطري اساسی براي همۀ پادشاهان میروز

هایی براي نجات  هنگامی که سرگرم طرح نقشه . روشنفکر خود را رهبر اتحادیۀ اول علیه انقالب کبیر معرفی کرد

وي . او را با تیر زدند 1792مارس  16چیدند، و در  جان لویی شانزدهم بود، بعضی از اشراف سوئد توطئۀ قتل او را

  .ادامه یافت 1810مارس درگذشت، و سوئد وارد یک دورة هرج و مرج سیاسی شد که تا  26در 

وي وارد اتحادیۀ سوم علیه فرانسه شد . براي سوئد سعادت آمیز نبود) 1809- 1792(دورة سلطنت گوستاو چهارم 

به دست ناپلئون براي تصرف پومران و شترالزوند، آخرین متصرفات سوئد در اروپا،  اي و این امر خود بهانه) 1805(

یک ارتش روسی از خلیج بوتنی از روي یخ گذشت و استکهلم را تهدید کرد، و سوئد مجبور شد که  1808در . داد

گوستاو چهارم را از سلطنت خلع و قدرت اشراف را دوباره برقرار  ریکسداگ. فنالند را به ازاي بهاي صلح واگذار کند

النفس بود، با لقب کارل سیزدهم  کرد؛ و عم پادشاه را، که در آن زمان شصت و یک سال داشت و مردي آرام و سلیم

ست وارثی براي تاج و تخت بای الجرم می. کارل بدون فرزند بود. به پادشاهی انتخاب کرد) 1818- 1809سلطنت از (

باتیست برنادوت  - مآال ریکسداگ از ناپلئون خواست که یکی از با کفایت ترین سرداران خود، به نام ژان. انتخاب شود

ناپلئون با این درخواست موافقت کرد، احتماال به این امید که . اجازه دهد که به عنوان ولیعهد سوئد انتخاب شود

نفوذ فرانسه را در سوئد مستقر  - ي نامزد ناپلئون و اکنون خواهر زن ژوزف بوناپارت بودهمسر برنادوت که روزگار

  .با لقب کارل یان به ولیعهدي سوئد رسید 1810از این رو، برنادوت در . خواهد کرد

ر هاي سیاسی و حکومتی، روح سوئد همچنان با پیشرفت آموزش و پرورش، علوم، ادبیات، و هن صرف نظر از این جنبه

یونس یاکوب برزلیوس . رفت هاي اروپا به شمار می دانشگاههاي اوپساال، آبو، ولوند در زمرة بهترین دانشگاه. همگام بود

وي با بررسی دقیق حدود دو هزار جسم مرکب موفق به یافتن . یکی از پایه گذاران شیمی جدید بود) 1779-1848(

تن دقیقتر بود، و فرق کمی با جدولی داشت که به طور بین المللی وزنهاي اتمی شد که به مراتب از وزنهاي اتمی دال

در روش نامگذاري . همچنین بسیاري از عناصر شیمیایی را براي نخستین بار مجزا کرد. برقرار شد 1917در 

اي  در عمل شیمیایی الکتریسیته بررسیهاي جالبی کرد و سیستم دو گانه. شیمیایی الووازیه تجدید نظر به عمل آورد

کتاب درسیی که . در کار آورد که در ترکیبات شیمیایی، عناصر را از لحاظ الکتریسیته مثبت و منفی نشان می داد
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آغاز کرد تا یک نسل بعد به صورت انجیل  1810منتشر ساخت و گزارش ساالنه که انتشار آن را در  1808در 

.شیمیدانها بود

فوسفوریستها، که نام خود را از مجلۀ : دو مکتب رقیب تقسیم شدند اي شاعر وجود داشت که به در سوئد به اندازه

دادند؛ و گوتیکها که عودهاي  خویش موسوم به فوسفوروس گرفته بودند، و افکار رازورانۀ رمانتیسم آلمانی را اشاعه می

کرد، ولی ضمن  اسیاس تگنر کار ادبی خود را در مکتب گوتیکها آغاز .کردند خود را با موضوعات قهرمانی ساز می

 1782وي که در . پیشرفت به اندازه اي حوزة خود را گسترش داد که همۀ مکاتب شعري سوئد را در خویش گردآورد

وسه  تولد یافته بود، هفتساله بود که انقالب کبیر فرانسه روشنایی و گرماي خود را در اروپا پخش کرد، و هنوز سی

وي به مقامات ارجمند رسید؛ و در . ویک سال دیگر عمر کرد تگنر سی. هلن شد  ساله بود که ناپلئون عازم سنت

شاعر در این شعر معاصران . اي به مناسبت شعر او به نام سوئا به وي اعطا کرد آکادمی سلطنتی سوئد جایزه 1811

یوست و سپس به اتحادیۀ گوتیکها پ. خود را به سبب قصورشان در حفظ رسوم نیاکانشان به باد انتقاد گرفته بود

در سی سالگی استاد زبان یونانی در دانشگاه . فوسفوریستها را به عنوان افراد ضعیف رمانتیک مورد مسخره قرار داد

مشهورترین منظومۀ ادبیات سوئد را ) 1825(لوند، و در چهل دو سالگی اسقف وکشر شد، و در چهل و سه سالگی 

  .انتشار داد

بعضی از منتقدان حماسه . هاي نورس کهن اقتباس شده است ه از افسانهساگاي فریتیوف یک سلسله داستان است ک

ولی شکوه اشعار غنایی باعث قبول : توانست از روش مرسوم دست بردارد شاعر نمی - دانند را آمیخته با لفاظی زیاد می

نی از آن انتشار مه به آلمابیست و یک ترجمه به انگلیسی و نوزده ترج 1888پرشور آن حتی در خارج شد، و تا سال 

گفت و  ظاهراً تگنر سالمتی خود را در راه سرودن این منظومه از دست داد؛ از آن پس هم گاه گاهی شعر می .یافت

کارانۀ  در آغاز اگر چه آزادیخواه بود، ولی روش محافظه. یکی از آنها را به زنی متأهل از ساکنان وکشر اهدا کرد

پس از یک سکتۀ  1840در . پرشوري با اقلیت آزادیخواه ریکسداگ شدشدیدي در پیش گرفت و وارد مباحثات 

 1846وفات او در وکشر به سال . سرود ناقص، گرفتار اختالل حواس شد، و در طی آن همچنان شعرهاي خوب می

  .اتفاق افتاد

کرد  رها را اداره میالسلطنه کا در این ضمن، کارل سیزدهم چون دائماً بیمار بود، ولیعهدش کارل یان به عنوان نایب 

نسبت به کشور بومی خود  -پس از چندي مجبور شد میان دو وفاداري. گرفت و مسئولیتهاي دولتی را بر عهده می

از آنجا که دولتها نیز همچون شهروندانی که آنها را . یکی را انتخاب کند -یا میهنی که آن را برگزیده بود] فرانسه[

اي کاذب چسبان خود، یعنی ارتش را براي ربودن اشیاء لذیذ بیرون دهند حریص هستند و پاه تشکیل می

 1397ناگفته نماند که دانمارك از سال . نگریست فرستند، دولت سوئد نیز به نروژ همسایۀ خود با چشم طمع می می

انسه با تصرف ولیعهد سوئد به ناپلئون القا کرد که چنانچه موافقت فر. دانست به بعد آن سرزمین را متعلق به خود می

طبیعتاً ناپلئون نپذیرفت، زیرا . نروژ به دست سوئد اعالم دارد، دوستی میان سوئد و فرانسه را استحکام خواهد بخشید

ناپلئون دوباره پومران سوئد را به این بهانه که کاالهاي  1812در ژانویۀ . که دانمارك یکی از باوفاترین متفقین او بود

یان به روسیه  اصرة بري وارد خاك خود کرده است، به تصرف خود درآورد ولیعهد کارل بریتانیایی را با نقض مح

آورد که چه این دولت هم ممنوعیت کاالهاي مزبور را نادیده گرفته بود؛ روسیه با تصرف نروژ به توسط سوئد  روي

اي بست و بنادر خود  ه عهدنامهسوئد با روسی 1812در آوریل . موافقت کرد، و سوئد تسلط روسیه را بر فنالند پذیرفت

این بود وضع سوئد در زمانی که ناپلئون ضمن حرکت به مسکو مشغول پذیرایی  .را به روي تجارت بریتانیا بازگذاشت

  .از پادشاهان در درسدن بود
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III – دانمارك  

رژیم ارباب و  1772خبر مربوط به سقوط باستیل دانمارکیها را چندان تحریک و ناراحت نکرد؛ زیرا آنها خود در 

رعیتی و شکنجۀ قضایی را از بین برده، قانون دادگاهها و پلیس را اصالح کرده، فساد و سوءاستفاده را از ادارات 

دانمارکیها خانوادة سلطنتی خود . زدوده، آزادي همۀ مذاهب را اعالم داشته، و به تشویق ادبیات و هنر پرداخته بودند

که مانند  –دانستند؛ و هنگامی که لویی شانزدهم  یانات سیاسی موجب ثبات میرا در کشمکشهاي طبقاتی و جر

به وسیلۀ مجلس مورد حملۀ عوام پاریس قرار گرفت و  - کرد پادشاهان خود آنها از اقدامات آزادیخواهانه حمایت می

. خواهند را نمیانقالبی به مرگ محکوم شد، دانمارکیها با پادشاه خود همعقیده شدند که چنین وجد و نشاطی 

ناپلئون به سبب متوقف ساختن انقالب و اعادة نظم به فرانسه بزودي مورد عفو قرار گرفت، و دانمارك حاضر نشد در 

برعکس، دولت دانمارك با این ادعاهاي وزارت دریاداري بریتانیا، که ناخدایانش  .اتحادیۀ علیه بوناپارت شرکت کند

 1800و  1799در سالهاي . ه شوند و به جستجوي قاچاق بپردازند، مخالفت کردحق دارند وارد کشتیهاي عازم فرانس

ناخداهاي بریتانیایی در چندین مورد وارد کشتیهاي دانمارکی شده و یک فرماندة کشتی هفت بازرگان دانمارکی را 

، تزار پاول اول 1800اوت  در. که در برابر آنها مقاومت ورزیده بودند دستگیر و در یک بندر انگلیسی نگاه داشته بودند

پادشاهان پروس و سوئد و دانمارك را دعوت کرد که براي مقاومت در برابر تجسس کشتیهاي بیطرف از طرف 

، چهار دولت بالتیک 1800دسامبر  18-16در روزهاي  .جویندانگلیسیها، به اتفاق او در دومین اتحادیۀ مسلح شرکت 

.اعالمیۀ اصولی را به امضاء رساندند و موافقت کردند که به دفاع از آن بپردازند

) 2(تواند در سواحل ملتهاي متحارب از بندري به بندر دیگر آزادانه رفت و آمد کند؛  که هر کشتی بیطرف می)  1(

معاف ] از بازرسی[ر روي کشتیهاي بیطرف، کاالهاي متعلق به اتباع دولتهاي متحارب، به استثناي قاچاق، ب

مبنی بر این که سفاین او حامل ..  .اظهارات افسر فرماندة کشتی یا کشتیهاي نیروي سلطنتی یا امپراطوري) 5..( .است؛

  . کاالهاي قاچاق نیست براي ممانعت از بازرسی کافی است

فرانسه دعوت کرد که به اتفاق روسیه به هندوستان  پاول اول از. ناپلئون مسرت خود را از این اعالمیه اظهار داشت

اي بحرانی رسیده  کرد که کشمکش به نقطه انگلیس احساس می. حمله کند و تسلط انگلیسیها را از آنجا براندازد

است، زیرا ناوگان مجموعۀ دولتهاي بیطرف و فرانسه ممکن است بر سیادت بریتانیا بر دریاها پایان دهد؛ و آن سیادت 

دولت بریتانیا به این نتیجه رسید که یا باید ناوگان دانمارکی را . راً تنها مانع در راه حملۀ ناپلئون به انگلیس بودظاه

اي مقدماتی به روسیه ناوگان  تصرف یا خراب کند یا ناوگان روسی را؛ و ناوگان دانمارکی ارجح است زیرا حمله

  .ار خواهد دادبریتانیا را در معرض حمله خطرناکی از پشت سر قر

، یک ناوگان بریتانیایی، تحت فرمان سرهاید پارکر، یارماث را با این دستور ترك کرد که به 1801مارس  21در 

کپنهاگ برود و از دانمارك بخواهد که از اتحادیۀ بیطرفی مسلح بیرون آید؛ و چنانچه این کشور امتناع ورزد، ناوگان 

بان هوریشیو نلسن چهل و دو ساله که بعد از او مقام فرماندهی را داشت از اینکه دریا. دانمارك را تسخیر یا نابود کند

برد، مضافاً به اینکه پارکر شصت و دو ساله بسیار محتاط و محافظه کار بود و این  زیر دست پارکر بود رنج می

  .خصوصیات مطلقاً با خلق و خوي نلسن سازگار نبود

جزیره در  ند، و با احتیاط به طرف شمال رفته خود را به گوشۀ شبهمارس به ساحل غربی یوالن رسید 17در 

سکاژراك رسانیدند؛ سپس مسیري جنوبی را اختیار کرده پس از عبور از خلیج بزرگ کاتگات خود را به جزیرة شالن 

در  السینور) (در دانمارك(و هلسینگور ) در سوئد(پس از گذشتن از تنگۀ باریک میان هلسینگبورگ . رسانیدند

. گذشتند، و در اینجا بود که توپهاي قصر کرونبورگ به سوي آنها تیراندازي کردند) نمایشنامۀ هملت اثر شکسپیر

ناوگان بریتانیا از بین نرفت و به طرف جنوب در داخل تنگۀ اورسوند پیشرفته، خود را به نزدیکی کپنهاك و رویاروي 
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د از هفده کشتی که از شمال تا جنوب صف کشیده بود و هر یک کشتیهاي دانمارکی رسانید؛ این ناوگان عبارت بو

.بیست تا شصت و چهار توپ داشت

توانند  روند نمی دریاساالر پارکر به این نتیجه رسید که کشتیهاي بزرگتر او که بیش از کشتیهاي نلسن در آب فرو می

نلسن پس از آنکه . نشینند و از بین بروندوارد این تنگۀ کم عمق شوند، زیرا این خطر را خواهند داشت که به گل ب

مرکز فرماندهی خود را از کشتی سنت جورج به کشتی فیل انتقال داد، با بیست و یک کشتی سبکتر وارد تنگه شد، 

از فاصله اي چنان ) 1801آوریل  2(نبرد . هاي دانمارکی قرار داد و آنها را به طور مستقیم در برابر کشتیها و قلعه

دانمارکیها با دلیري معمول خود . اي خرابی یا مرگ به همراه داشت گرفت که تقریباً هر گلوله نزدیک صورت

تقریباً هر کشتی که در نبرد شرکت . جنگیدند و انگلیسیها با انضباط معمول و دقت تیراندازي تعلیم یافته خود

عالمت شماره «ر عالمت مشهور به آمد که دریاساالر پارک وضع نلسن چنان خطرناك به نظر می. جست درمانده شد

بر طبق یک روایت انگلیسی، . را براي نلسن فرستاد که خود را از معرکه کنار بکشد و به اورسوند عقبنشینی کند» 39

ولی عمداً دوربین را به روي چشم کور خود نهاد؛ در هر صورت بعدها سوگند خورد که . نلسن به آن عالمت نگریست

  .باري وي مبارزه را ادامه داد. را هرگز ندیده بود عالمت دستور عقبنشینی

نلسن پیشنهاد آتش . به نتیجه رسید؛ کشتیهاي دانمارکی یکی پس از دیگري آسیب دیده غرق شدند» قمار بزرگ«

هم به دیپلماسی متوسل شد و هم به جنگ، به ساحل رفت ) مانند ناپلئون(نلسن . بس داد، و مورد قبول قرار گرفت

این شاهزاده خبر قتل تزار پاول . السلطنۀ دانمارك که ولیعهد آن کشور هم بود در میان نهد صلح را با نایبتا شرایط 

فردریک حاضر شد که از آن . طرفی مسلح در حال انحالل بود ؛ اتحادیۀ بی)1801مارس  23(اول را شنیده بود 

وي همچنان مورد . با فتح و فیروزي جدید بازگشتدولت بریتانیا توافق نلسن را تأیید کرد، و او . کناره گیري کند

  .تا در ترافالگار تسلط بریتانیا را بر دریاها حفظ کند) 1805(احترام بود تا آنکه ملت او را فراخواند 

طی شش سال بعد، آن کشور . دانمارك به حیات خود ادامه داد، و انگلیس در محترم شمردن او به بقیۀ اروپا پیوست

که بر دریاهاي مجاور مسلط بودند  - بریتانیاي کبیر و روسیه - وشید که بیطرفی خود را میان ملتهاسلطنتی کوچک ک

کرد از سوي دیگر، حفظ  آمیز پاسداري می سو، و قواي فرانسه که در سرزمینهاي مجاور آن شبه جزیرة مخاطره از یک

ز تقاضاي مکرر او در مورد یک جانبداري قاطعانۀ بتدریج دانمارکیها به طرفداري از ناپلئون تمایل یافتند، ولی ا. کند

ناپلئون پس از عهدنامۀ تیلزیت، پیامی براي دولت دانمارك فرستاد و در مورد ممنوعیت . بیشتر، رنجیده خاطر بودند

  .کامل از ورود کاالهاي انگلیسی، و همکاري نیروي دریایی جدید آن کشور با فرانسه، اصرار ورزید

، دولت بریتانیا تصمیم گرفت از موقعیت استفاده کند، و ناوگانی عظیم با بیست و 1801ند سال در این هنگام، مان

اما . ضمناً مقاصد صلح طلبانۀ خود را ابراز داشت). 1807ژوئیۀ  26(هفت هزار سرباز به آبهاي دانمارك بفرستد 

د است از نیروي دریایی دانمارکی جورج کنینگ وزیر خارجۀ انگلیس دولت خود را متقاعد ساخت که ناپلئون درصد

ژوئیه، کنینگ به نمایندة  28در . به عنوان بخشی از ناوگانی استفاده کند که در اسکاتلند یا ایرلند پیاده خواهد شد

بریتانیا در دانمارك دستور داد که ولیعهد دانمارگ را آگاه سازد که براي امنیت بریتانیاي کبیر الزم است که 

ولیعهد نپذیرفت و درصدد . یس متفق شود و نیروي دریایی خود را در اختیار این کشور بگذارددانمارك با انگل

کشتیهاي انگلیس بی درنگ شالن را در محاصره گرفتند، و قواي انگلیس حلقۀ محاصره را در پیرامون . مقاومت برآمد

، با چنان نتیجۀ )1807ستامبر  5-2(شهر از طرف خشکی و دریا مورد بمباران قرار گرفت . کپنهاگ تنگتر کرد

سپتامبر دانمارکیها همۀ ناوگان خود را، که عبارت بود از هجده کشتی صف مقدم، ده  7وحشت انگیزي که در 

اما دانمارك همچنان به مبارزه ادامه داد، و از آن . کشتی جنگی بادبان دار و چهل و دو کشتی کوچکتر، تسلیم کردند

.شدبا فرانسه متحد  1813پس تا 
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دانمارکیها در علم و تحقیق و ادبیات و هنر سهمی قابل توجه  -و غالباً بر اثر الهام گرفتن از آنها –در میان جنگها 

د هرگاه جسمی حامل جریان برق به موازات یک عقربۀ کشف کر) 1815- 1777(هانس کریستیان اورستد . داشتند

گیرد، لفظ اورستد بزودي وارد همۀ  ي عمود بر سیم قرار میکند و در امتداد مغناطیسی قرار گیرد، عقربه حرکت می

زبانهاي اروپایی و آمریکایی شد تا واحد نیرو را در یک حوزة مغناطیسی نشان دهد، اورستد طی سی سال تجربه، علم 

نیکوالي گرونتویگ طی هشتاد ونه سال عمر خود از عهده برآمد که یک عالم االهیات . برقاطیس را بنیان نهاد

هاي نورس و  آزادیخواه، یک اسقف، یک فیلسوف، یک مورخ، یک معلم با ابتکار، و یک راهگشا در بررسی افسانه

] ایالتی در سوئد[اي حماسی و آوازها و سرودهایی باشد که هنوز در سکونه  ادبیات آنگلوساکسون، و مؤلف منظومه

یجان بود، که کمدیهاي آن ادعاهاي اجتماعی را به دانمارك در این عصر برجسته داراي تئاتري پره .محبوبیت دارد

امتیازات طبقاتی را مسخره کرد، » فونها و فانها«در ) 1814-1758(باد انتقاد گرفت؛ از این رو پیتر آندریاس هایبرگ 

ر اي دشمن براي خود تراشید که مجبور شد به پاریس پناهنده شود، و در آنجا در وزارت امور خارجه زی و به اندازه

که ) 1860-1791(وي فرزندي براي آیندگان به جاي نهاد و به نام یوهان لوذوي هایبرگ . نظر تالران به کار پرداخت

  .در عصر بعد بر تئاتر دانمارك تسلط داشت

در این زمان ادبیات دانمارکی الاقل دو شاعر پرورد که عالقه و شهرتشان مرزهاي ملیت و زبان را نادیده گرفت و در 

. هم داراي اخالقی جالب بود و هم سبکی دلپذیر) 1826-1764(ینس ایمانوئل باگسن . جهان پخش شد سراسر

ینس باویالنت، شیلر، هردر، وکلوپشتوك . دوك آو گوستنبورگ هزینۀ سفر آن جوان را به آلمان و سویس پرداخت

در مکتب کانتی که در آن موقع بر . ردمالقات، تمایالت رمانتیک روسو را احساس، و از انقالب فرانسه اظهار مسرت ک

سرگشتگیهاي جسمی و روحی خود را در . فلسفۀ آلمانی سیطره داشت مستغرق شد، و نام کانت را به نام خود افزود

. کرد هاي الرنس سترن رقابت می ، که از لحاظ طنز و احساس با نوشته)1792(البیرنتهاي شاعري سرگردان نقل کرد 

در فرانسه  1811تا  1800از . ك، شوق زندگی پرهیجان و ایمار و پاریس او را به فرانسه کشانیددر بازگشت به دانمار

اي پر روح  منظومه 1807در . زیست، و ناپلئون را در حال تبدیل آزادي به نظم، و جمهوري به امپراطوري، نظاره کرد

آلهاي کالسیک  سرگشتگی خود را میان ایدهتحت عنوان روح و خود او انتشار داد که در آن، با بذله گویی زیرکی، 

. به استادي دانشگاه کیل رسید 1811در . نظم، راستی، و اعتدال و شور رمانتیک، آزادي، تخیل، و میل بررسی کرد

.اي علیه بزرگترین شاعران دانمارك شد دو سال بعد، وارد جنگ خسته کننده

پدرش سریدار قصري در حومۀ . العاده سعادتمندي داشت وقروزگار جوانی ف) 1850- 1779(آدام گوتلوب اولنشلیگر 

. آن کودك به جاي زمین بازي، باغ و به جاي تاالر هنر، گالري هنري و به جاي مدرسه، داراي کتابخانه بود. شهر بود

قوة تخیلش او را بر آن داشت که هنرپیشه شود، ولی دوستش هانس کریستیان اورستد او را به دانشگاه کپنهاك 

زنده ماند، و تحت تأثیر هنریک شتفنس  1801ضمن بمباران ناوگان و پایتخت به توسط انگلیسیها در . شاندک

  .سبک رمانتیک را در ادبیات دانمارك برقرار ساخت) 1802اشعار، (سرانجام با دیگته . فیلسوف نروژي واقع شد

اي از اشعار غنایی بود که زندگی  مجموعه پیشرفت کرد، و آن) 1803(هاي شاعرانه  وي در پهنۀ ادبیات با نوشته

کلیساي رسمی این اثر را به عنوان مذهب وحدت وجودي و . شمرد مسیح را با تغییرات ساالنۀ طبیعت همانند می

نوعی بدعت در دین دانست؛ ولی دولت دانمارك کمکی مالی جهت مسافرت به آلمان و ایتالیا و فرانسه در اختیار 

در اشعار شمالی . ات کرد، و شاید از او سرمشق گرفت که جلو احساسات رمانتیک خود را بگیردبا گوته مالق. گذاشت

این شعر در تعریف مسافرتهاي تور، خداي نورسها، با . ، با شعري حماسی به اساطیر اسکاندیناوي روي آورد)1807(

ردي بی نتیجه علیه گسترش حکومت کرد و در نب 995تا  970درامی دربارة هوکون یارل است که در نروژ از 
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، به عنوان بزرگترین شاعر دانمارك مورد )1809(هنگامی که اولنشلیگر به کپنهاگ بازگشت . عیسویت شرکت جست

  .استقبال قرار گرفت

ینس باگسن علناً . وي از محبوبیت خود براي انتشار یک سلسله آثاري که آنها را به شتاب نوشته بود استفاده کرد

اي درگرفت که اولنشلیگر در آن زیاد  مشاجره. نوان تولیدات پست و ناشی از بی مباالتی محکوم دانستآنها را به ع

اما دوستانش از او با حرارت دفاع کردند و باگسن را در دوئلی به صورت بحث به زبان التین به مبارزه . شرکت نجست

اي از آن  یله هیرددرنگ انتشار داد، و باگسن به اندازهاولنشلیگر دو اثر به نامهاي هلگه و دن ل در این ضمن،. طلبیدند

تگنر تاج افتخار برگ غار را در لوند بر سر اولنشلیگر  1829در . دو اثر شاد شد که بازگشت آدام پیر را خوشامد گفت

» آدام پارناسوس ما«، در سن هفتادسالگی، به توسط شاعران معاصرش به عنوان 1849نوامبر  4وي در . گذاشت

دانمارك در زمینۀ هنري پیکرتراشی را به جهان عرضه کرد که در دورة اعتالي خود رقیبی  .ورد تجلیل قرار گرفتم

 1797از آکادمی کپنهاگ کمک هزینۀ تحصیلی دریافت کرد، و در ) 1844- 1770(برتل توروالسن . جز کانووا نداشت

سازي یونان را  م سیطرة وینکلمان بود که مجسمهدر رم اقامت گزید؛ و رم در آن موقع هنوز از لحاظ هنري تسلی

هایی از خدایان مشرکان  توروالسن مورد توجه کانووا قرار گرفت و در ساختن مجسمه. دانست کمال مطلوب هنري می

مجسمۀ نیمتنۀ  1817و مشاهیر معاصر با حالت و جامۀ یونانی یا رومی از او پیروي کرد؛ و به همین سبب، در 

وي به عنوان رهبر مکتب کالسیک جدید، در پیکر تراشی جانشین . رن به صورت آنتینوئوس موقر ساختعریانی از بای

براي اقامت کوتاهی در کپنهاگ ترك  1819اي گسترش یافت که چون رم را در  کانووا شد، و شهرت او به اندازه

 1819در . ی پیروزمندانه درآمدگفت، عزیمت او از شهرهاي وین وبرلن و ورشو تقریباً به صورت حرکت دسته جمع

اي ساخت که لوکاس آهورن از روي آن مجسمۀ شیرلوسرن را، به یاد گارد سویسی که ضمن دفاع از لویی  نمونه

هنگامی که کپنهاگ را دوباره به قصد رفتن به رم ترك گفت، اهالی آن . به قتل رسید، ساخت 1792شانزدهم در 

از آنجا که تا این زمان ثروتی بهم . مراجعت خود را با افتخار جشن گرفت 1838شهر لب به شکایت گشودند، ولی در 

اي که از خود به جاي  در میان آنها مجسمه. اي کرد رسانده بود، قسمتی از آن را جهت نمایش آثار خود، وقف موزه

اش به خاك  غ موزهدرگذشت و در با 1844در . نهاد بیشتر شهرت دارد، اگرچه از لحاظ فربهی کامال کالسیک نیست

  .سپرده شد

IV - لهستان  

لهستان که اساساً بر اثر فردگرایی مغرورانۀ اشراف خود و رکود اقتصاد دایم ناشی از رژیم سرفداري ضعیف شده بود، 

، 1772الجرم، در سالهاي . کردند نداشت قدرت مقاومت در برابر دولتهایی که خاك آن کشور را میان خود تقسیم می

لهستان اگرچه به عنوان . روسیه، پروس، و اتریش هر یک قسمتهایی از آن را تصرف کردند 1795-1796، 1793

دولت، دیگر وجود نداشت، ولی به صورت یک واحد فرهنگی غنی از لحاظ ادبیات و هنر، و مردمی که به شدت 

ک اقلیت یهودي در ورشو و در همۀ آنها جز تعداد کمی آلمانی در غرب و ی. مصمم بودند که آزاد باشند، باقی ماند

لهستانیها پیرو مذهب کاتولیک رومی بودند، و در این مورد شور و تعصبی داشتند، . شرق تقریباً از نژاد اسالو بودند

زیرا آنکه مذهب مزبور آنان را در مصیبتها یاري داده؛ در آرزوها و رؤیاها امید داده و الهام بخشیده؛ و در بحبوحۀ 

دانستند، و در  از این رو بدعت را خیانت می. ختگی کشورشان نظم اجتماعی را حفظ کرده بودخرابی درهم گسی

توانستند با یهودیان، که از لحاظ  کرده و مرفه آنها می تنها افراد تحصیل. کردند میهندوستی از هیچ چیز فروگذار نمی

این نکته در مورد یهودیان فقیر، که . دتجارت و شغل به پیشرفتهایی نائل شده بودند، نوعی برادري داشته باشن

بردند، کمتر صادق بود؛ اینان توانستند باور کنند که کسی  عالمت مخصوصی را بر سینه حمل و درگتوها به سر می

.که به نام او مورد آزار قرار گرفته بودند عیسایی بوده است که به آنها وعده داده شده بود
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یش و روسیه به دست ناپلئون، در اوسترلیتز، و بیشتر از آن از غلبۀ او بر مسیحیان و یهودیان از خوارشدن اتر

، وي در برلن نشسته بود و 1806پروسیها در ینا و آورشتت به طور یکسان به شگفتی افتاده بودند، و اکنون، در سال 

. در صدد مبارزة با روسها بود ناپلئون غارتگران لهستان را تنبیه کرده و. کرد براي نیمی از قارة اروپا دستور صادر می

پرسید که آیا ممکن است ضمن راه، لهستان را آزاد اعالم کند؛ پادشاهی با قانون  لهستانی میهن پرست از خود می

اساسی به آن کشور ارزانی دارد؛ و به او وعدة حمایت پرتوان خود را بدهد؟ هیئتی از لهستانیهاي برجسته جهت 

کردند، ولی ناپلئون آنها را با این اطمینان، مؤدبانه بازگردانید که در این زمان تا حد تعداد استمداد از او حرکت 

  .امکان به آنها کمک خواهد کرد، ولی آزادي لهستان در گرو نتایج مواجهۀ آینده او با روسیه خواهد بود

رزوهاي خود را چندان به کوشچوشکو که از فعالترین میهن پرستان لهستانی بود، به هموطنان خود یادآور شد که آ

از هر ملیت بزرگی تنفر دارد، و از آن . کند ناپلئون فقط دربارة خودش فکر می«: ناپلئون وابسته نکنند، متذکر شد که 

هنگامی » .فرد مستبدي است، و تنها هدفش ارضاي حس جاه طلبی خود اوست. بیشتر از روح استقالل بیزار است

تشکیل : تا دربارة نقشه و هدف کوشچوشکو سؤال کند، آن رهبر لهستانی پاسخ داد که ناپلئون نماینده اي فرستاد

و لهستانی که از دانتزیگ تا مجارستان و از ریگا تا اودسا حکومت : دولتی شبیه دولت انگلیس؛ آزاد ساختن سرفها

هنگامی که . بودند در این ضمن، لهستانیها لشکري کوچک ترتیب داده و پروسیها را از ورشو اخراج کرده. کند

. عامۀ مردم از او با شور و شعف بسیار استقبال کردند. وارد پایتخت این کشور شد 1806دسامبر  19ناپلئون در 

کما اینکه قبالً  -سربازان لهستانی که مشتاق به جنگیدن علیه روسها در تحت فرمان او بودند به ارتش او پیوستند

شاید امپراطور به زیبایی و وقار زنان لهستانی بیشتر ارج . یتالیا جنگیده بودهم یک تیپ لهستانی به خاطر او در ا

و . مادام والوسکا، که در آغاز به عنوان یک قربانی میهن پرستی خود را به او تسلیم کرد، سخت عاشق او شد. نهاد می

سپس به ورشو بازگشت، و حال . مانددر طی زمستان بسیار سردي که تقریباً قواي او را در آیلو از بین برد در کنار او 

.آنکه ناپلئون به حرکت خود ادامه داد و قواي روسها را در فریدالند در هم شکست

فردریک ویلهلم سوم را مجبور کرد که دست از ادعاهاي پروس نسبت ) 1807ژوئیۀ  9(ناپلئون در عهدنامۀ تیلزیت 

امه، دوکنشین بزرگ جدید ورشو به عنوان دولتی مستقل تحت بر طبق مادة چهارم این عهدن. به مرکز لهستان بردارد

ژوئیه، ناپلئون به این دوکنشین، یک قانون اساسیی اعطا کرد  22در . فرمان پادشاه ساکس مورد شناسایی قرار گرفت

سانسور  که متکی بر قانون اساسی فرانسه بود، و تساوي در برابر قانون، آزادي مذهبی، نظام وظیفه، مالیات بیشتر، و

شد؛ دولت، مذهب کاتولیک را به  کلیساي کاتولیک تحت نظارت دولت گذاشته می. ساخت مطبوعات را برقرار می

قانون اساسی مزبور یهودیان را از حقوق کامل . داد پذیرفت و مورد حمایت قرار می عنوان مذهب ملت لهستان می

. و خرید زمین به توسط آنها باید با اجازة دولت باشد داشت که ازدواجهاي آنان ولی مقرر می. ساخت مند می بهره

کرد که باید با آلکساندر تا پاي جان بجنگد، قانون اساسی لهستان را براي حمایت لهستان  ناپلئون که پیش بینی می

  .از فرانسه تعدیل کرد

همۀ طبقات لهستان به هنگامی که مبارزة نهایی پیش آمد، . در این مورد، محاسبۀ او تا درجۀ زیادي موجه بود

تیپهاي لهستانی در ارتشهاي . توانست از آنها حمایت کند وي دیگر نمی 1814ناپلئون کمک کردند تا اینکه در 

بسیاري از لهستانیها ضمن بازگشت از روسیه در بزرگترین شکست . مختلف او به خاطر او تا آخرین نفس جنگیدند

دادند فریاد  دخانۀ برزینا غرق شدند، بعضی از آنها که در آب جان مینظامی تاریخ در فرو ریختن پلی بر روي رو

  : زدند می

  »!زنده باد امپراطور«
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V - ترکیۀ عثمانی در اروپا  

 1789دوران فعالیتهاي چشمگیر عثمانی در زمینۀ حکومت و ادبیات و هنر اینک به سرآمده بود؛ با این حال، در 

مصر، شرق نزدیک تا : اي سخت سست بنیان بود اي موارد سلطه چه در پارهگر - ترکان بر این نواحی تسلط داشتند

واالکیا و  - نشینهاي حوزة دانوب فرات، آسیاي صغیر و ارمنستان، یونان، بلغارستان، آلبانی، صربستان، و شاهزاده

در ) ختیار نداشتکه آنها را در ا(که جزو قطعات مورد اختالفی بود که توسط ناپلئون  - )رومانی کنونی(مولداویا 

سالطین عثمانی، که بر اثر رکود اقتصادي و فساد اخالقی ضعیف شده بودند، . عهدنامۀ تیلزیت به آلکساندر واگذار شد

به پادشاهان اجازه دادند که بر ایاالت حکمروایی کنند و از آنها مالیات بگیرند، بی آنکه از طرف قسطنطنیه دخالت 

. بیان کرده است) 1822-1788(اي از طرز حکومت مقتدرعلی پاشا در آلبانی را  شمه زیادي در این امر بشود؛ بایرن

.علیه باب عالی تندروي کرد، و سلطان محمود دوم او را به قتل رساند علی پاشا در امر توطئه

از  هنگامی که پاشاي محبوب آنها به دست ینی چریها به قتل رسید، یکی. صربها براي نیل به استقالل جنگیدند

درصدد ایجاد یک حکومت جمهوري، با مجلسی انتخابی، که  1804در ) قراجورج(میهن پرستان صرب به نام کاراژرژ 

سلطان محمود قواي عظیمی . سنا کاراژرژ را به ریاست موروثی صربها انتخاب کرد 1808سنا را برگزیند، برآمد؛ و در 

. ؛ کاراژرژ و هزاران تن از پیروانش به اتریش گریختند)1813(جهت برانداختن جمهوري جدید به بلگراد فرستاد 

که، ) 1815(اي تن در دهد  شورش دیگري به رهبري امیر میلوش اوبرنوویچ سلطان را بر آن داشت که به مصالحه

اي از سیاست و قتل،  میلوش با آمیزه. برطبق آن، آزادي مذهب و تعلیم و تربیت و تجارب براي صربها تضمین شد

رقیب خودکاراژرژ را اعدام کرد، و سلطان را مجبور ساخت که حکومت موروثی او را . خود را استحکام بخشیدحکومت 

  .صربستان عمال به صورت دولتی مستقل درآمد 1830تا سال . به رسمیت بشناسد

والنی شده بود که اي ط به دست ترکان عثمانی افتاده بود، و در این زمان دوران تسلط ترکها به اندازه 1452یونان در 

غلبۀ فرانکها و مهاجرت اسالوها، خونها، خاطرات نژادي، و . یونانیان نیمی از غرور باستانی خود را از دست داده بودند

تا اینکه لهجۀ مرسوم و مورد محاورة مردم اساساً با زبان یونانی روزگار افالطون اختالف . ها را در هم آمیخت لهجه

- 395(اي خاطرة یونان باستان و آن یازده قرن  دانشمندان و شاعران و میهن پرستان تا اندازه با وجود این،. پیدا کرد

را حفظ کرده بودند که طی آنها یونانیان بر امپراطوري بیزانس حکومت کرده و همچنان علم و فلسفه و هنر ) 1452

، اثر بایرن، »چایلدهرلد«، و خواندن خبر انقالب کبیر فرانسه این خاطرات را برافروخت. را توسعه بخشیده بودند

از اهالی ) 1798- 1757(بسیاري از یونانیان را به این خیال انداخت که چرا یونان دوباره آزاد نشود؟ ریگاس فرایوس 

سرودي ساخت و آن را انتشار داد، و یک » مارسیز«زیست براساس  واالکیا که در تسالیا به دنیا آمده بود و در وین می

تأسیس کرد به منظور آنکه یونانیان وترکان را به وسیلۀ رشته اي از آزادي و برابري با ) انجمن اخوت(هتایراي 

ولی در تریست گرفتار و در . با دوازده صندوق پر از اعالمیه به طرف یونان حرکت کرد 1797در . یکدیگر پیوند دهد

ان کشیده شد؛ و در آماده ساختن ذهن یونانیان براي هتایراي دیگري در اودسا تشکیل بافت، به یون. بلگراد اعدام شد

در پاریس اقامت  1788که از یونانیان ازمیر بود در ) 1833-1748(آذامانتیوس کورائیس . شورش ابراز فعالیت کرد

از انقالب کبیر . گزید و هم خود را مصروف به تصفیۀ زبان جاري و هماهنگی نزدیکتر آن با موازین باستانی کرد

ه مسرور بود؛ و با اشعار و رساالت گمنام و همچنین با انتشار آثار کالسیک یونان عقاید جمهوریخواهانه و ضد فرانس

آغاز  1821انقالب یونان در . شد که انقالب ممکن است نابهنگام باشد گرچه متذکر می. روحانی خود را گسترش داد

  .به آزادي یونان منتهی شد 1830و در 

توان ازطریق ابهام زمان و مکان، زبان و پیشداوري، قضاوت کرد، به وضوح  ا یونانیان، تا آنجا که میرفتار دولت ترکیه ب

بایرن از مشاهدة سرهاي جانیان که در دو . نبود 1800تر از سایر دولتهاي سلطه جوي اروپاي قبل از سال  ظالمانه
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، ولی باید به این حقیقت )1810مه  21(اد سوي دروازة حرمسراي سلطان به تماشا گذاشته شده بود به وحشت افت

توجه کرد که در انقالب فرانسه، دولت تعداد بیشتري زن و مرد را با گیوتین اعدام کرد تا سالطین عثمانی در همان 

منش و شاعر  ترکان مردمی بودند فیلسوف. اي معدود بود مانند سایر کشورها، قسمت عمدة ثروت در دست عده. مدت

دانستند که با اظهار شکایت قابل تغییر نبود، و  حال، جنگجو؛ نصیب و قسمت روز را ارادة خداوند می مسلک، در عین

تعدد . دانستند زنان زیبا را که به طرزي شایسته تربیت یافته و معطر شده بودند با ارزشتر از همه چیز غیر از طال می

از همه بودند چرا فرزندان بیشتري نداشته باشند؟ نیازي داشتند؛ آنها که قابلتر  زوجات را در صورت امکان دوست می

هایی براي عیسویان تشکیل داده بودند، هنوز آثار ادبی و هنري  کردند، ولی روسپیخانه به زنان روسپی احساس نمی

هر زیباترین ش 1800درخشید، احتماال استانبول در  آوردند و تعداد زیادي شاعر داشتند و مساجدشان می به وجود می

اقتصاد و ارتش آن وضعی آشفته داشت، در حالی . از لحاظ سیاسی، وضع ترکیۀ عثمانی، مخاطره آمیز بود .اروپا بود

الجیشی بیش از  پایتخت آن بر روي نقشه از لحاظ سوق. یافت که منابع مادي و قدرت نظامی دشمنانش افزایش می

کاترین کبیر دست طمع به دریاي سیاه دراز . رید بودهمه اهمیت داشت، و سراسر اروپاي عیسوي خواهان آن مروا

  .اش کنستانتین را در قسطنطنیه داشت کرده و کریمه را از تاتارها گرفته بود، و با دعاي خیر ولتر قصد تاجگذاري نوه

وي که از ). 1789(حال بدین منوال بود که سلطان سلیم سوم در سن بیست و هفت سالگی به سلطنت رسید 

اي به فرانسه فرستاد تا  رورش خوبی برخوردار بود، با سفیر فرانسه روابط حسنه برقرار کرده، و نمایندهآموزش و پ

  .گزارشی در باب سیاستها و عقاید و روشهاي اروپایی را به او بدهد

راتی تواند جلوه دشمنان را بگیرد مگر آنکه در سازمانهاي ترکیه تغیی سرانجام به این نتیجه رسید که کشورش نمی

هاي  ، و تسلط روسیه را بر کریمه و رودخانه)1792(از این رو با کاترین در یاشی صلح کرد . اساسی به وجود آورد

سپس به فکر افتاد که براي متصرفات اروپایی عثمانی یک نظام جدید عرضه کند . دنیستر و بوگ به رسمیت شناخت

با کمک افسران و متخصصان غربی مدارس . م انجام گیردکه در آن انتخاب شهرداران و نمایندگان به وسیلۀ مرد

هاي او در مورد درگیري تالفی جویانه  نقشه. دریانوردي و مهندسی به وجود آورد و بتدریج ارتشی جدید تشکیل داد

جنگ  با انگلیس و روسیه علیه فرانسه اعالن 1798در . با روسیه بر اثر غلبۀ ناپلئون بر مصر و حملۀ به عکا عقیم ماند

حکام . برقرار شد، هزینۀ سنگین جنگ موجبات عدم رضایت مردم را فراهم ساخت 1802داد، و اگرچه صلح در 

ولی با ) 1807(گیري شد  گیر علیه قانون اساسی جدید شورش کردند؛ سلیم حاضر به کناره محلی و کارمندان رشوه

اش محمود دوم  بر روي کار آمدند، و برادرزادهپس از یکسال هرج و مرج، طرفداران او . رسید وجود این به قتل

کوشیدند که  دولتهاي مسیحی رقیب می .که تا سی و یک سال بعد به طول انجامید) 1808(سلطنتی را آغاز کرد 

ترکیۀ عثمانی به عنوان دولت باقی ماند، زیرا هیچ یک . سیاستهاي باب عالی را با زر یا زور تحت کنترل خود بگیرند

آلکساندر اول قوایی براي تصرف واالکیا و  1806در . ضر نبودند که نظارت بر بوسفور را به دیگري بسپارداز آنها حا

کرد، ترکیه به روسیه  از آنجا که سفیر ناپلئون در باب عالی سلیم را تحریض به مقاومت می. مولداویا اعزام داشت

متارکۀ ناشی از آن پیمان، به کرات . ت را امضا کردناپلئون پیمان صلح تیلزی 1807در تیلزیت در . اعالن جنگ داد

نقض شد، تا اینکه آلکساندر حاضر به جنگ مجدد با ناپلئون شد و تصمیم گرفت که قواي خود را از جبهۀ جنوبی فرا 

، یک روز پیش از آنکه ناپلئون در سدن را به قصد پیوستن به قواي پراکندة خود در لهستان 1812مه  27در . خواند

ك گوید، روسیه عهدنامۀ بخارست را با ترکیه عثمانی منعقد ساخت و از همۀ ادعاهاي خود نسبت به تر

توانست همۀ افواج خود را براي مقابله با نیروهاي  اکنون آلکساندر می. نشینهاي کنار دانوب چشم پوشید شاهزاده

ساختند  ن و ورود به روسیه آماده میکه خود را براي عبور از نیم -فرانسوي و غیر آنها -چهار صد هزار نفري

  . گردآوري کند
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  فصل سی و چهارم

  روسیه

1796 -1812  

  

I – محیط  

اگر در قرن گذشته دولتی دیگر در شمال برنخاسته بود، اکنون فرانسه و اتریش «: تالران چنین نوشت 1816در 

د انسان را از این فکر بترساند که انگیز و سریع آن دولت بای پیشرفت وحشت. نیرومندترین کشورهاي اروپا بودند

اي است براي پیروزیهاي بعدي، که منجر به بلعیدن همه چیز  تجاوزات بیشماري که بدان دست زده است فقط مقدمه

که کانت آن را به نام کونیگسبرگ (به نقشۀ جهان از کالینینگراد . تواند تاریخساز باشد فضا می ».خواهد شد

ک تاکامچاتکا در اقیانوس آرام بنگرید؛ سپس از قطب شمال تا دریاي خزر، کوههاي در دریاي بالتی) شناخت می

بگذارید که نقشه سخن . آنچه که در میان آنها قرار دارد روسیه است: هیماالیا، مغولستان چین، ژاپن را نگاه کنید

اي فضا  در روسیه به اندازه :پطرزبورگ رفت  از وین به سن 1812یا به حرف مادام دوستال گوش دهید که در : بگوید

انسان ممکن است تصور کند که در . وجود دارد که همه چیز در آن گم شده است، حتی قصرها، حتی جمعیت

اوکرائین سرزمینی است بسیار حاصلخیز، . . . . اند کند که مردمش از آنجا به تازگی رخت بربسته کشوري مسافرت می

توان دید که گویی به توسط دستهاي نامرئی کشت  دشتهاي وسیع گندم را می. . . . ولی به هیچ وجه دلپذیر نیست

  .شده است، مسکن و مسکون تا این اندازه نادر است

هاي پراکنده به دور یکدیگر جمع شده بودند، زیرا خاطرة تاتارهایی که آنجا را غارت کرده و با لذت  مردم در دهکده

اگرچه آنها رفته بودند، ولی شبیه آنها ممکن بود بیاید؛ قدري هم از . آدم کشته بودند هنوز از یادها نرفته بود

انتخاب طبیعی . زورگویی خود در آداب روسها، که برا اثر زحمت و انضباط آرام شده بودند، برجاي نهاده بودند

و  کشیده بیرحمانه صورت گرفته بود، و به سود کسانی تمام شده بود که براي به دست آوردن زمین و زن گرسنگی

. پطر کبیر بعضی از آنها را به صورت سرباز یا دریانورد درآورده بود. به طرزي خستگی ناپذیر رنج برده بودند

کاترین کبیر . موفقیتهاي او آلمانیهاي متهور و چکهاي زیرك را جهت سکونت در دشتها وارد روسیه کرده بود

نوب اعزام داشته بود تا تاتارها و ترکها را از مقابل خود ارتشهاي عظیم و سرداران چاق و فربه خود را به طرف ج

در زمان آلکساندر، آن . برانند، کریمه را به تصرف در آوردند، و با فتح و فیروزي در دریاي سیاه به کشتیرانی بپردازند

و مستعمره اي در فرانسیسکو بنا نهادند،  اي در مجاورت سان توسعه ادامه یافت؛ روسها در آالسکا مستقر شدند، قلعه

. کالیفرنیا تشکیل دادند

که به وسیلۀ جنگل یا کوه از هواي سرد قطب شمال یا گرماي استوایی محفوظ  -آب و هواي سخت روسیۀ اروپایی

توانستند  آنان می. ساخت مردم را، در صورت داشتن نان و زمان، آمادة انجام دادن کارهاي غیرممکن می - نیست

. دگی به آنها رحم نکرده بود؛ حاضر بودند زندانیان را شکنجه دهند و یهودیان را به قتل برسانندبیرحم باشند، زیرا زن

این صفات به . ولی این وحشیگریها تا اندازه اي مربوط به تجارب و خاطرات خود آنها در مورد ناامنی و خصومت بود

ها را مالیمتر ساخت، و دلشان را به رحم آورد، و طور قطع در خون آنها نبود، زیرا امنیت روزافزون زندگی اجتماعی آن

همیشه با تأثر به جهانی زورگو . پرسیدند که چرا آدم بکشند یا گناه کنند مانند یک میلیون نفر کارامازوف از خود می

  .نگریستند و غیرقابل فهم می
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مانند کشیشان کاتولیک رومی  در اینجا کشیشان. مذهب شگفتی آنان را آرام کرد و از زورگویی و خشونت آنها کاست

به منزلۀ بازوان روحانی بودند، و، با استفاده از نیروهاي مخفی و متنوع  -هاي اروپاي غربی در مراحل اولیۀ جامعه

کننده، گاه در قالب الفاظ روشنگر، زمانی با تهدید و ارعاب و باالخره  اسطوره، گاه به صورت مطالب گیج و مبهوت

ها براي  دانستند که این اسطوره تزارها می. کردند مید بخشیدن، اختیارات قانونی را تقویت میاي با تسلی و ا لحظه

به روحانیان . نظم اجتماعی، کار صبورانه، عملیات قهرمانی فداکارانه در زمان جنگ و صلح تا چه حد الزم است

شقاق مذهبی را . ه و میهن پرست بماننداي که زند دادند، و به روحانیان پایینتر به اندازه عالیرتبه حقوق خوب می

کرد؛ کاترین دوم و آلکساندر اول به  ماند و صلح را حفظ می کردند به شرط آنکه نسبت به دولت وفادار می تحمل می

  .نگریستند لژهاي فراماسونري که با احتیاط خواهان اصالحات سیاسی بود به چشم اغماض می

اي از زندگی سرفها  کردند؛ و تقریباً بر هر جنبه ودند؛ از آنها استفاده میاشراف روسی مدعی کلیۀ حقوق فئودالی ب

هاي شهري اجاره  توانستند سرفهاي خود را بفروشند، یا آنها را براي کار در کارخانه اشراف فئودال می. نظارت داشتند

دار تنبیه کنند؛ می توانستند آنها  ناب گرهتوانستند آنها را به زندان اندازند؛ یا آنها را با چوب یا تازیانه یا ط دهند؛ می

فروش . اي نیز وجود داشت جهات مخففه. را براي کار کردن یا زندانی شدن در سیبري، در اختیار دولــت قرار دهند

معموال در زمینۀ کار فنی بر  -  بعضی از اشراف به آموزش و پرورش سرفها. اش نادر بود سرف به طور جدا از خانواده

 1800شود که در حدود سال  مثال شنیده می. گماشتند همت می -مالک، گاهی هم براي استفادة بیشتر روي ملک

ولی بیشتر آنها  - سرفی بوده است که مدیریت یک کارخانۀ نساجی را با پانصد دستگاه بافندگی به عهده داشته است

نفر جمعیت  25‘677‘058هم رفته روي  1783برطبق یک آمار، روسیه در . در امالك وسیع خاوندان بزرگ بود

یعنی  -نفر سرف بودند که به مالکان اراضی خصوصی تعلق داشتند 6‘678‘239نفر مرد،  12‘838‘529از . داشت

گرچه سرفداري در این زمان به حد اعالي خود رسیده بود، در ). شامل یک زن براي هر مرد(بیش از نصف جمعیت، 

. لکساندر اول از نخستین کوششهاي خود براي تخفیف آن دست برداشتعصر کاترین کبیر وضع بدتر شد، و آ

زیستند؛ این رقم شامل کشاورزانی هم بود که در  ها می درصد از جمعیت روسیه در دهکده 5،94برطبق همان آمار، 

نفر  1‘301‘000جمعیت شهرها کالً بالغ بر  1796شدند، و در  شهرها بتدریج بزرگتر می. کردند شهر کار و زندگی می

رفت؛ اودسا مرکز پرفعالیت  هاي بزرگ رو به ترقی می تجارت رونق داشت و مخصوصاً در طول ساحلها و ترعه. بود

رفت، زیرا قسمت اعظم آن در دکانهاي  هاي شهري با کندي بیشتري پیش می صنعت در کارخانه. تجارت دریایی بود

ن پرولتاریا و کارفرمایان بمراتب کمتر از آن بود که میان طبقۀ جنگ طبقاتی میا. گرفت ها انجام می روستایی و خانه

  .و نجبا که از مالیات معاف بودند وجود داشت) که از مالیات شکایت داشت(بازرگانان رو به ترقی 

اختالفات طبقاتی شدید، به وسیلۀ قانون تصریح شده بود؛ با وجود این؛ با توسعۀ اقتصادي و گسترش آموزش و 

دادند،  فرمانروایان قبل از پطر کبیر معموالً با گشودن مدرسه روي موافق نشان نمی. شدت آن کاسته شدپرورش از 

کرد  پطر کبیر که از غرب ستایش می. دانستند زیرا آن را راهی به سوي افراط کاري و بیدینی اروپاي غربی می

نشین براي تربیت کشیش، و  قاط اسقفمدارس دریانوردي و مهندسی چندي براي فرزندان اشراف، و مدارسی در ن

 1795در . چهل و دو مدرسۀ ابتدایی توأم با آموزش کارهاي فنی براي همۀ طبقات غیر از سرفها تأسیس کرد

کاترین با الهام . بنیان نهاد) یکی براي اشراف و دیگري براي عوام(شووالوف دانشگاه مسکو را با دو ژیمنازیوم .اي.پی

با تأسیس بنگاههاي . ةالمعارف فرانسوي مدارس را تعلیم داد، و از تربیت زنان به دفاع پرداخت گرفتن از اصحاب دایر

خصوصی انتشاراتی موافقت کرد؛ هشتاد و چهار درصد از کتابهاي منتشر شده در قرن هجدهم در روسیه در طی 

که بزودي عاملی در تاریخ اي روشنفکر به وجود آمده بود  در روسیه طبقه 1800تا سال . سلطنت او منتشر شد

  .چندین بازرگان، یا فرزندان بازرگانان، به مقامات عالی و حتی به دربار راه یافتند 1800سیاسی ملت شد؛ و تا سال 
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علی رغم االهیات متکی بر عذاب جهنمی اسقفها و کشیشان محلی، سطح اخالق و آداب در روسیه، جز در میان 

تقریباً هر فرد روسی قلباً مهربان و . شد تر از آن بود که در اروپاي غربی دیده میاقلیتی درباري به طور کلی پایین

کنند؛ اما  دید که به عنوان زحمتکشان همکار در جهانی دشوار زندگی می مهماندوست بود، زیرا دیگران را هم می

. بکشد یا کشته شودبایستی  آورد که آدم می زد، و روزگاري را به خاطر انسان می توحش در روحها جوش می

میگساري، حتی در میان اشراف، به منزلۀ فرار مشترکی از واقعیتها بود؛ و زندگی مخاطره آمیز نویسندگان، چند تن 

حیله، دروغگویی، و دله دزدي در میان عوام . از آنها را به صورت افرادي الکلی درآورد و به مرگی زودرس سوق داد

رفت  گیران جبار به کار می لیه صاحبکاران ظالم و بازرگانان بیشرف یا مالیاتاي که ع رواج داشت، زیرا هر حقه

کردند، مانند آنها دلیرانه  الاقل به اندازة آنها کار می. زنان به همان اندازه خشن بودند که مردان. شد منصفانه تلقی می

کدام یک از تزارهاي بعد . گرفتند ست میداد، زمام حکومت را نیز به د جنگیدند، و هرگاه تصادف به آنها امکان می می

نظافت و . از پطرکبیر توانسته است مانند کاترین دوم با موفقیت فرمانروایی کند؟ زنا با افزایش درآمد باال گرفت

از طرف دیگر، جمعی هم بودند که به گرمابۀ داغ مشت و مال . پاکیزگی استثنایی و مخصوصاً در زمستان سخت بود

پولکی بودن، از سرف گرفته تا اعیان، از کارمند دفتري گرفته تا وزیر امپراطور، در کمال شدت . شتندشدید اعتیاد دا

به یک . در هیچ کشور دیگر فساد تا این اندازه عمومی نیست«: چنین نوشت 1820سفیر فرانسه در . رواج داشت

در زمان کاترین، دربار به  ».وان با پول خریدمفهوم، فساد تشکیالتی دارد و شاید هیچ کارمند دولت نباشد که او را نت

اي از تنعم و آراستگی رسید که پس از ورساي در زمان لویی پانزدهم و لویی شانزدهم قرار داشت، ولو اینکه در  درجه

در دربار کاترین، زبان رسمی فرانسوي بود، و . شد بعضی موارد در وراي تعظیمها و مراسم وحشیگري هم دیده می

اشراف فرانسه مانند پرنس دولینی تقریباً به . غیر از چیزهاي زودگذر و عادي، همان عقاید اشراف فرانسه بودعقاید، 

ادبیات فرانسوي در پایتخت شمالی رواج . کردند که در پاریس همان اندازه در سن پطرزبورگ احساس راحتی می

گرفت که در وین یا ونیز؛  شد و مورد ستایش قرار می داشت؛ اپراي ایتالیایی در آنجا به همان اندازه خوب خوانده می

داشتند و به همان اندازه مردان مختلف   گیسهاي خود را به همان حد باال نگاه می و زنان متمول و اصیل سرها و کاله

هیچ چیز در جشنهاي ملی در کنار رودخانۀ سن برتر از شکوه . کردند که دوشسهاي رژیم قدیم را مشعوف می

کند و گویی  دید که در آسمان غروب درنگ می تی نبود که در قصر مجلل کنار نوا، خورشید تابستانی را میاجتماعا

  .اکراه دارد آن منظره را ترك گوید

II -  1801-1796: پاول اول  

فرزند کاترین دوم که نبوغ یک نسل را ) پاول پطروویچ(پاول : در اوج این عظمت درباري، مردي دیوانه قرار داشت

  .نادیده گرفت، و چیزي جز بدگمانیهاي عبوسانه و جنون قدرت مطلق در مد نظرش نبود

هشت ساله بود که دریافت پدرش تزار پطر سوم بر اثر توطئۀ آلکسی آرلوف برادر گریگوري آرلوف، معشوق مادرش، 

بایستی  ی جانشینی، پاول میبنابر جریان طبیع. پاول هرگز از ضربۀ این خبر کامالً بهبود نیافت. به قتل رسیده است

همسر اول پاول، با . تخت و تاج پدر را به ارث برده باشد؛ کاترین او را نادیده گرفت و قدرت کامل را شخصاً قبضه کرد

کاترین از توطئه آگاه شد، و پاول و همسرش . اطالع او طرح توطئۀ خلع کاترین و بر تخت نشاندن پاول را تهیه کرد

ولی پاول هرگز مطمئن نبود که او نیز قبل از . امپراطریس او را وارث قدرت خود ساخت. ف کردرا مجبور به اعترا

.زیست، و ضمن زاییدن کودکی مرده، درگذشت زنش در وحشت دائم می. موقع از میان برداشته نشود

رین تا مدتی در فکر بود کات. که او را آلکساندر نام نهادند) 1777(همسر دومش به نام ماریا فیودوروونا پسري زایید 

که او را جانشین خود کند و پاول را نادیده بگیرد؛ ولی هیچ گاه این فکر را به مرحلۀ عمل درنیاورد؛ ظاهراً پاول 

کاترین ملکی در شهر گاتچینا واقع در پنجاه  1783در . موضوع را حدس زده و نسبت به فرزندش بدگمان شده بود
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پاول در آنجا مشغول تعلیم فوج خود شد و آن را به پیروي از پدر خویش، . اعطا کردکیلومتري سن پطرز بورگ به او 

کاترین . رفتند به سبک فردریک کبیر تربیت کرد به طوري که سربازان با قامت راست و بدون خم کردن زانو رژه می

م جاسوسانی براي مراقبت از این بیم داشت که مبادا پاول مشغول طرح توطئۀ دیگري نیز جهت سرنگونی بشود؛ الجر

کرد که  شبها خیال می. متقابالً پاول هم جاسوسانی براي مراقبت جاسوسان کاترین گماشت. اعمال و رفتار او فرستاد

، پس از چهل و دو سال زندگی 1796نزدیک بود اعصابش خراب شود که در . بیند روح جد خود پطر کبیر را می

  .دتها آن را بحق از آن خود دانسته بودمشقت بار، عاقبت بر تختی نشست که م

کرد، از جمله چند تن از قربانیهاي وحشتهاي دورة  وي در کمال حسن نیت، فرامینی به منظور رفاه حال مردم صادر 

کاترین یعنی نوویکوف، رادیشچف، و متفکران افراطی و کوشچوشکو و دیگران را که در راه آزادي لهستان جنگیده 

از دیدن اوضاع بیمارستان مسکو چنان به وحشت افتاد که دستور نوسازي و سازماندهی . یرون آوردبودند از زندان ب

؛ در نتیجه، بیمارستان جدید مسکو به صورت یکی از بهترین بیمارستانهاي اروپا در )1797(مجدد آن را صادر کرد 

جارت خارجی را از بین برده بود پایین همچنین، وضع پول را اصالح و آن را تثبیت کرد؛ حقوق گمرکی را که ت. آمد

جال  -در عین حال، دستوراتی براي آرایش ظاهري سربازان .آورد؛ و راههاي تازه اي بر روي تجارت داخلی گشود

و همچنین فرمانهاي دیگري جهت اتباع خود در  - گیسها ها، تعمیر لباسهاي نظامی، پودر زدن به کاله دادن دگمه

و استفاده از لباسها و سبکهایی را که پس از انقالب کبیر فرانسه در اروپا رواج یافته بود . ردمورد لباس آنها صادر ک

  .تابع مجازاتهاي سنگین قرار داد

از . ورود کتابهاي خارجی را به خاك روسیه منع کرد و جلو چاپ کتابهاي جدید را نیز در روسیه گرفت 1800در 

ورد، و پانصد و سی هزار رعیت را که سابقاً به عنوان سرفهاي دولتی از حکومت مستقل اشراف نیزجلوگیري به عمل آ

گذشته از این، تنبیه سرفهاي شورشی را مورد . مند شده بودند به مالکان خصوصی انتقال داد اوضاع بهتري بهره

بودند، از نظارت  سربازان او که، روزگاري نسبت به او وفادار» .تا حدي که مالکانشان مایل باشند« -تصویب قرار داد

.سخت و انضباط آمرانه اش به خشم آمدند

هاي کاترین در مورد اعزام چهل هزار سرباز علیه فرانسۀ انقالبی لغو  نقشه. سیاست خارجی او نامعلوم و بی ثبات بود

ان را برآن از تسلط ناپلئون بر مالت و مصر خشمگین بود و با ترکیۀ عثمانی و انگلیس علیه او متحد شد، و سلط. کرد

قواي دریایی او جزایر یونیایی را گرفت، . داشت که به کشتیهاي جنگی روسیه اجازه دهد از بوسفور و داردانل بگذرند

اما هنگامی که بریتانیاي کبیر از . و سربازانی جهت کمک به طرد فرانسویان از قلمرو سلطنتی ناپل به آنجا وارد کرد

اي علیه فرانسه  اعظم شهسواران مالت خودداري ورزید، پاول از شرکت در اتحادیهتسیلم مالت به او به عنوان استاد 

بعد از آنکه ناپلئون با اشارات حاکی از حسن نیت عکس العمل نشان داد، پاول . کناره گیري کرد و شیفتۀ ناپلئون شد

سپس با . روسیه پرداخت هرگونه تجارتی را با انگلیس ممنوع ساخت و به ضبط کاالهاي بریتانیایی در انبارهاي

ولی نه . ناپلئون مشغول بحث دربارة همکاري نظامی فرانسه و روسیه به منظور اخراج انگلیسیها از هندوستان شد

. نهاد شد و نه ناسازگاریهاي داخلی در برابر وفور خواهشهایش رو به کاهش می آرزوهاي خارجی پاول برآورده می

کرد؛ اشرافی که سیاستهاي او را مورد  کوچکترین جرم را شدیداً مجازات می .شد الجرم خشم او پیوسته بیشتر می

. فرستاد کرد به سیبري می راند؛ و هر افسري که در اطاعت از او تأخیر می دادند از مسکو بیرون می تردید قرار می

  .گرفت پسرش آلکساندر غالباً مورد خشم وتوهین او قرار می

ژنرال لوین بنیکسن موافقت . اي به منظور خلع او با یکدیگر همداستان شدند طئهبتدریج، اشراف و افسران در تو

سپس در . نیکیتا پانین وزیر امور خارجه و کنت پطر فون پالن را که فرماندة پلیس و سربازان شهر بود به دست آورد

. بدنی به پدرش وارد نشودصدد جلب موافقت آلکساندر برآمدند و به این کار نیز موفق شدند، به شرط آنکه آسیبی 
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در ساعت دو . قرار خواهند داد» عمل انجام شده«دانستند که او را در برابر یک  آنان با این قرار توافق کردند، زیرا می

این عده همۀ . گران و گروهی از افسران را به طرف قصر میخایلوفسکی برد پالن توطئه 1801مارس  24صبح 

و امپراطور را که قصد مقاومت داشت خفه کردند؛ چند ساعت بعد به آلکساندر خبر  نگهبانان را از میان برداشتد

  .دادند که وي تزار روسیه شده است

III – تربیت یک امپراطور  

توانند درك کنند  می کسانی که سالها فکرشان متوجه سرگذشت شهاب ثاقبی به نام ناپلئون بوده است به دشواري

در روسیه به همان اندازه محبوب بود که بوناپارت در فرانسه؛ که ) 1825- 1777اولویچ آلکساندر پ(که آلکساندر اول 

او نیز، مانند دوست و دشمن خود، بر طبق سنن عصر روشنگري فرانسوي تربیت شد، و استبداد خود را با عقاید 

) به همپایۀ تزار احترام بگذاریم زیرا باید(آزادیخواهانه تعدیل کرده بود؛ کاري را انجام داد که بزرگترین سردار جدید 

ارتش روسیه را از طریق قارة اروپا از پایتخت خود به پایتخت دشمن رهبري کرد و  - کوشید و نتوانست انجام دهد

اورا شکست داد؛ و در ساعت پیروزي با مالیمت و فروتنی رفتار کرد، و در میان آن همه ژنرال و نابغه نشان داد که 

اي ممکن بود از روسیه بیرون بیاید؟ آري ولی پس از یک دوره اشتغال طوالنی،  آیا چنین نمونه .نجیبتر از همه است

تربیت او در خور گزنوفون دیگري بود که آن را به صورت کتاب  .در ادبیات و فلسفۀ فرانسه توسط یک نفر سویسی

اول، . کردند عناصر متضاد بسیاري در این امر اخالل می. رة جوانی و تربیت یک پادشاه درآورددربا کوروپایدیا

مادربزرگ نگران ولی غایب و مشغول او یعنی خود کاترین کبیر، که او را از کنار مادرش برداشته و اصول استبداد 

محبوب خود یعنی ولتر و روسو و دیدرو به وي  منور را، قبل از آنکه آنها را از دست بدهد، با مطالبی مأخوذ از مؤلفان

شاید به پیشنهاد او بود که به او آموختند از همان آغاز کودکی با لباس کم و با پنجرة کامالً باز و بر . انتقال داده بود

لعاده ا تقریباً نسبت به هوا مصونیت پیدا کرد و از تندرستی و نشاط فوق. روي تشکی از تیماج آکنده از کاه بخوابد

  .برخوردار بود، ولی در سن چهل و هشت سالگی درگذشت

این شخص از . را به عنوان آموزگار اصلی او از سویس آورد) 1838-1754(سزار دوالآرپ  - کاترین فردریک 1784در 

نه، وي طی نه سال خدمت صادقا. ةالمعارف فرانسه، و بعدها از طرفداران انقالب کبیر بود دایر مریدان پرشور اصحاب

به آن شاهزاده آموخت که بخوبی به زبان فرانسه تکلم کند و تقریباً . آلکساندر را با تاریخ و ادبیات فرانسه آشنا ساخت

گفت، مانند یکی از افراد دورة  ناپلئون به زبان فرانسه به طور ناقص سخن می. (مانند یک نفر فرانسوي بیندیشد

ساندر زبان انگلیسی را به او آموخته بود؛ و در این هنگام میخائیل یکی از پرستاران آلک.) کرد رنسانس فکر می

سالتیکوف آداب و رسوم حفظ قدرت و جبروت . جی.کنت ان. موراویوف زبان و ادبیات یونان باستان را به او تعلیم داد

ت، و سومبورسکی، آموزگاران مخصوصی نیز جهت تعلیم ریاضیات و فیزیک و جغرافیا داش. امپراطوري را به او یاد داد

هر شخص دیگر را به منزلۀ «اسقف اعظم، اصول اخالقی مسیحی را بر این اساس به او آموخت که هر فردي باید 

دورالخ  -شاید باید به این عده از آموزگاران آلکساندر، لویز الیزابت بادن» .همسایۀ خود بداند تا قانون خدا را اجرا کند

در سن شانزدهسالگی ازدواج کرد، و اکنون با نام الیزاوتا  به تقاضاي کاترین، با او بنا 1793را هم بیفزاییم که در 

.آلکسیونا احتماالً رفتارهاي شایستۀ مردي را با زنی به او آموخت

این نحو آموزش و پرورش شاید براي بارآوردن یک نفر دانشمند و نجیبزاده مناسب بود، ولی براي تربیت کسی که 

هنگامی که کاترین از پیشرفت انقالب فرانسه به وحشت افتاد، . نمود باشد شایسته نمی» همۀ روسها فرمانرواي«باید 

؛ الآرپ نیز براي رهبري انقالب به سویس )1794(از پیروي ولتر و دیدرو سر باز زد، والآرپ را از خدمت مرخص کرد 

کننده مغایر با بخشهاي فلسفی و  زي گیجآلکساندر متوجه شد که واقعیتها در دربار و در گاتچینا به طر. رفت
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وي بر اثر پیچیدگی مسائلی که در برابر دولت وجود داشت به وحشت افتاده بود، و شاید . آلهاي روسو است ایده

  .اندیشد کرد، و دربارة مرگ مادربزرگش می فقدان خوشبینی الآرپ را احساس می

درخشندگی . از وضع خود کامالً متنفرم :چنین نوشت  1796اي خطاب به دوست محرمش کنت کوچوبی در  در نامه

براي زندگی درباري ساخته . پسندد، مغایرت دارد فراوان آن با اخالق من، که زندگی راحت و آسوده را بهتر می

. اند اینان مناصب عالی امپراطوري را به دست آورده. . . . کنم در جمع چنین افرادي احساس بدبختی می. ام نشده

ام، و حتی کمتر براي مقامی  عزیز، در یک کلمه واقفم که براي مقام ارجمندي که اکنون دارم به دنیا نیامدهدوست 

اوضاع کشور . . . . ام که به طریقی از آن چشم بپوشم که در آینده در انتظار من است، و من پیش خود سوگند خورده

با . . . . شود ارد؛ همۀ ایالتها به طرز بدي اداره میدر کمال آشفتگی است؛ رشوه خواري و اختالس همه جا شیوع د

توانم کشور را اداره کنم، یا حتی دست به اصالح آن  بنابراین آیا می. یابد وجود همۀ اینها امپراطوري فقط توسعه می

یک نابغه  بزنم و معایبی را که از مدتها پیش وجود داشته است از میان بردارم؟ به عقیدة من، این امر از حیطۀ قدرت

با مالحظۀ همۀ اینها بود که به نتیجۀ  .خارج است چه رسد به فردي مثل من که داراي استعدادهاي معمولی است

وسکونت در سواحل راین است تا مثل یک شهروند عادي زندگی ) دانم کی نمی(نقشۀ من شامل استعفا . فوق رسیدم

روزگار پنج سال در اختیار او گذاشت تا خود را با . رانمکنم و عمر خود را در حضور دوستان و بررسی طبیعت بگذ

ایدئالیسم و فداکاري : وي توانست عناصر سازندة زندگی روسها را ارزیابی کند. دشواریهاي وضع خویش تطبیق دهد

ناشی از مسیحیت؛ آمادگی براي کمک متقابل؛ بیباکی و شجاعتی که ضمن جنگ با تاتارها و ترکها به دست آمده 

قدرت و عمق قوة تخیل اسالو، که بزودي ادبیاتی عمیق و منحصر به فرد به وجود آورد؛ و غرور خاموشی که از  بود؛

، هنگامی که آلکساندر شاعر و منزوي در نتیجۀ 1801مارس  24در . شد وقوف به زمان و مکان روسیه ناشی می

د فهم و شخصیتی یافت که قوم خود را به راه ها و رؤیاهاي خو مقتضیات، ناگهان وارد میدان مبارزه شد، در ریشه

  .عظمت دعوت کرد و روسیه را به صورت داور اروپا درآورد

IV -  1804-1801: تزار جوان

از قدرت آنها . وي پانین و پالن را که نقشۀ قتل پدرش را ترتیب داده بودند بی درنگ از خدمت خود مرخص نکرد

نبود و به پالن و پلیس او جهت آرامش مسکو، و به پانین جهت مقابله با  ترسید و به بیگناهی خود زیاد مطمئن می

انگلیس نیاز داشت چه نیروي دریایی این دولت، پس از درهم شکستن ناوگان دانمارك احتماالً روزي ممکن بود 

لن در ژوئن مرخص پا. بریتانیا ارضا شد؛ دومین اتحادیۀ بیطرفی مسلح از میان رفت. همان بال را بر سر روسها بیاورد

  .استعفا کرد 1801شد و پانین در سپتامبر 

پس از چندي، . آلکساندر در نخستین روز فرمانروایی خود دستور آزادي هزاران تن از زندانیان سیاسی را صادر کرد

ه کارمند دوازد«مارس،  30در . مردانی را که در اقدامات تروریستی پاول مشاور و عامل او بودند از کار برکنار ساخت

درآورد که » شوراي دایم«احضار کرد و آنها را به صورت یک » عالیرتبه را که کمتر از دیگران مورد سوءظن بودند

بردند فرا  آزادیخواهترین اشراف را که بعضی از آنها در تبعید به سر می. کارش توصیه در امر قانونگذاري و اداري بود

وزیر کشور شد؛ نیکوالي نوووسیلتسوف که به وزارت امور خارجه رسید؛  خواند، از جمله کنت ویکتور کوچوبی که 

کنت پاول ستروگانوف که وزارت آموزش و پرورش را عهده دار شد، و پرنس آدام یژي چارتوریسکی، که میهن 

دادند و  میها، مجموعاً یک کمیتۀ وزیران را تشکیل  این افراد، به انضمام سایر رؤساي وزارتخانه. پرستی لهستانی بود

الکساندر الآرپ را به عنوان مشاوري دیگر از سویس فرا خواند . کردند به عنوان شوراي مشورتی دیگر خدمت می

در زیر این سازمان اجرایی، سنایی مرکب از . تا در شکل دادن و تنظیم سیاستهایش به وي کمک کند) 1801نوامبر (

نظیر سناتوس کنسولتهاي زمان (ها یا دستورهایش »اوکاز«ه اشراف قرار داشت با اختیارات مقننه و قضائیه ک
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ادارة ایاالت همچنان در دست منصوبان دولت مرکزي . حکم قانون را داشت مگر آنکه از طرف تزار وتو شود) ناپلئون

طرف  همۀ اینها شبیه قانون اساسی امپراطوري در زمان ناپلئون بود، غیر از فقدان یک مجلس عوام که از .باقی ماند

مشاوران آلکساندر در نخستین سالهاي . مردم انتخاب شده باشد، و ادامۀ سرفداري که کامالً حقوق سیاسی بود

به آن تعبیر » .تابع طبیعت اشیاء بودند«) بنا به گفتۀ ناپلئون(سلطنت او افرادي آزادیخواه و تربیت یافته بودند، ولی 

نظم اقتصادي و  -افکار تجریدي تفننی در برابر چیزهاي الزم عبارت بود از» حقوق«رسید که  چنین به نظر می

دادند که  در میان ملتی که نود درصد آن را مردان نیرومند و بیسوادي تشکیل می - سیاسی، تولید و توزیع، دفاع و بقا

ر تشکیالت خود و آلکساندر تابع اشراف مقتدري بود که ، بر اث. رفت دورتر از دهکدة خود را ببیند از آنها انتظار نمی

سرفداري از لحاظ زمان . تسلط محلی بر امور کشاورزي و قضایی و پلیس و صنایع روستایی، تقریباً خود مختار بودند

و وضع اجتماعی چنان ریشه دوانده بود که تزار از بیم بر هم زدن نظم اجتماعی و از دست دادن تخت و تاج خود، 

در بسیاري از «داشت و،  آلکساندر شکایاتی از طرف کشاورزان دریافت می. دید جرئت حمله به آن را در خود نمی

اي براساس چنین مواردي طرح  توانست برنامۀ آزادیخواهانه ، ولی نمی»کرد موارد، مالکان خاطی را سخت تنبیه می

وفق به آزاد م) دو سال قبل از اعالم آزادگی بردگان به توسط لینکلن(شصت سال بعد بود که آلکساندر دوم . کند

گشت، در این مورد دشمن پیروز  ، مغلوب، از روسیه باز می1812ناپلئون که در سال . ساختن سرفهاي روسیه شد

آلکساندر در رؤیا زیاد آزادیخواهانه و براي روسها بیش از حد «: دانست، و روزي به کولنکور گفت خود را مقصر نمی

در حضور زنان، مؤدب . . . خورد بیشتر به درد پاریسیها می. ي نیاز داردآن ملت به دست نیرومند.. . .دمکراتیک است؛ 

در این محدودیتهاي تحمیلی،  ».استرفتار عالی و ادب مفرط او بسیار خوشایند . . . . و نسبت به مردان متعلق است

دستور داد که قوانین را به صورت . کشاورز را آزاد کند 47‘153موفق شد که . آلکساندر به پیشرفتهایی نایل آمد

از آنجا که سعادت مردم را برپایۀ یکنواخت «: در فرمان توضیحی او چنین آمده بود. مرتب و ثابت و واضح درآورند

سرزمینمان به بار خواهد  ایم و اعتقاد داریم که اقدامات مختلف، روزگار خوشی براي بودن قوانین خودمان قرار داده

ایم که دربارة این  آورد، آن هم به این شرط که قانون آنها را تا ابد تحکیم کند، از نخستین روز سلطنت خود کوشیده

قرار شد اتهام، محاکمه، و مجازات روش معین و مقرري داشته باشد؛ جرایم  ».رشته از امور کشوري رسیدگی کنیم

برطبق مقررات جدید، . عادي مورد رسیدگی قرار گیرد، نه در برابر دادگاههاي مخفیسیاسی در برابر دادگاههاي 

پاول آن را ممنوع کرده بود، ولی در دوران سلطنت او همچنان ادامه (پلیس مخفی از بین رفت؛ شکنجه ممنوع شد 

انگان اجازه یافتند که با ؛ به کشاورزان آزاد اجازه داده شد که آزادانه حرکت کنند و به خارج بروند؛ و بیگ)داشت

سانسور مطبوعات . از دوازده هزار نفر تبعیدي دعوت شد که به روسیه بازگرداند. آزادي بیشتري وارد روسیه شوند

. لکن زیر نظر وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت، با این قید که نسبت به نویسندگان سختگیري نکند. باقی ماند

، 1804بر طبق قانون . و شد، ولی منع ورود مجالت خارجی همچنان باقی ماندممنوعیت ورود کتابهاي خارجی لغ

  .آزادي دانشگاهی زیر نظر شوراهاي دانشگاه به رسمیت شناخته شد

کرد که هیچ اصالحی به نتیجه نخواهد رسید مگر آنکه عدة زیادي از مردم از آن حمایت کنند و  آلکساندر درك می

ساخت که با کمک نوووسیلتسوف، چارتوریسکی، و  رت آموزش و پرورش را موظفوي وزا 1802در . آن را بفهمند

روسیه به شش  1803ژانویۀ  26بر طبق قانون . ریزي کند میخائیل موراویوف روش جدي تعلیمات عمومی را پایه

بخش  منطقه تقسیم شد، و مقرر گشت که هر منطقه الاقل یک دانشگاه، هر ایالت الاقل یک دبیرستان، هر مرکز

دانشگاههاي جدید سن پطرزبورگ، خارکوف، و . الاقل یک دبستان، و هر دو بخش یک مدرسۀ سه کالسه داشته باشد

در این ضمن، اشراف آموزگاران سرخانه و . افزوده شد) دورپات(قازان به دانشگاههاي موجود مسکو، ویلتا و تارتو 
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صب از پدران و مادران یهودي خواستند که مدارس مدارس خصوصی براي کودکان خود داشتند؛ و خاخامهاي متع

. اي براي تخریب دین یهود تحریم کنند دولتی را به عنوان وسایل منحرف کننده

V - یهودیان در زمان آلکساندر  

و منظور از محوطۀ  - اي اصالح کرده بود کاترین دوم وضع یهودیان را در داخل محوطۀ سکونت به طور قابل مالحظه

این محوطه شامل همۀ  1800در . قی از روسیه بود که در آن یهودیان اجازة سکونت داشتندسکونت مناط

و قسمت اعظم جنوب روسیه، شامل کیف، چرنیگوف . سرزمینهایی بود که سابقاً به لهستان تعلق داشت

در . دائم را نداشتدر خارج از این محوطه هیچ فرد یهودي صالحیت اقامت . گرفت یکاترینوسالو، و کریمه را در بر می

رسید، از همۀ حقوق مدنی، شامل حق انتصاب به  به نهصد هزار نفر می 1804داخل آن، یهودیان که تعدادشان در 

وران در  یهودیانی که مایل به ثبت نام در طبقۀ بازرگانان یا پیشه: مند بودند تنها یک استثنا در کار بود مقامات، بهره

کردند که  شد چه اینان ادعا می وران تحمیل می ابر مالیاتی را بپردازند که بر سایر پیشهبایستی دو بر شهرها بودند می

شکایتی علیه یهودیانی کردند  1790رقابت بالمانع یهودیان آنها را از بین خواهد برد؛ از این رو بازرگانان مسکو در 

له صدمۀ شدیدي به تجارت محلی وارد فروختند و بدان وسی کاالهاي خارجی را با تقلیل قیمتهاي واقعی می«که 

داران روستایی از رقابت آنها خشمگین بودند، و از طرف دولت هرگونه اقدامی جهت  در این ضمن، میخانه» کردند می

کاترین دستور داد که  1795در . آمد ها و محدود کردنشان به شهرها به عمل می دور نگاهداشتن آنها از دهکده

  .ثبت نام کنند و حقوق مدنی را به دست آورندیهودیان فقط در شهرها 

را جهت بررسی مسائل آنها و تقدیم پیشنهادها به کار » کمیتۀ بهبود وضع یهودیان«آلکساندر  1802در نوامبر 

کمیتۀ مزبور کاهالها را دعوت کرد که نمایندگانی براي مشورت با دولت دربارة نیازهاي یهودیان به سن . گماشت

کاهالها عبارت از شوراهاي اداري بود که از طریق آنها جوامع یهودي امور خود را اداره . (تندپطرز بورگ بفرس

کمیته پیشنهاد خود را به این نمایندگان تقدیم داشت، و آنها پس از بحث .) بستند کردند؛ و بر خود مالیات می می

در عوض،  کمیته. کاهالهاي خود بگیرند فراوان شش ماه مهلت خواستند تا بتوانند اختیار و دستورهاي بیشتري از

اینان علیه پیشنهادهاي کمیته در مورد مستثنی کردن . پیشنهادهاي خود را به طور مستفیم نزد کاهالها فرستاد

یهودیان از مالکیت زمین و فروش نوشابۀ الکلی لب به اعتراض گشودند، و تقاضا کردند که این اقدامات تا بیست سال 

 1804دسامبر  9کمیته نپذیرفت، و در . یفتد تا فرصت جهت تطبیقهاي اقتصادي دشوار فراهم آیددیگر به تعویق ب

.را اعالم داشت» قانون اساسی یهودیان«دولت روسیه با تصویب تزار آلکساندر 

. حقوق مزبور داراي اهمیت بسیار بود. هم بیلۀ حقوق بود و هم فرمان محدویت شهري» قانون اساسی یهودیان«

. کان یهودي آزادي ورود به همۀ مدارس عمومی، ژیمنازیومها و دانشگاههاي امپراطوري روسیه را به دست آوردندکود

 - روسی، لهستانی، یا آلمانی -توانستند مدارس مخصوص خود را تأسیس کنند، ولی یکی از این سه زبان یهودیان می

توانست خاخامها و کاهال خود را انتخاب  اي می جامعه هر. باید در آنجا تدریس شود و در اسناد قانونی به کار رود

بایستی مسئول گردآوري همۀ مالیاتی  کند؛ ولی خاخام هرگز حق نداشت حکم تکفیر کسی را صادر کند، و کاهال می

صاحب در مناطق مخصوص  از یهودیان دعو ت به بعمل آمد تا با خرید اراضی بی. کند باشد که دولت وضع می

به کشت و زرع بپردازند و طی چند سال اول از پرداخت مالیات دولتی » خالصجات«یا بر روي » محوطۀ سکونت«

  .معاف باشند

هیچ فردي یهودي در هیچ دهکده یا قریۀ کوچک اجازه ندارد که زمینی اجاره «اعالم شد که  1808اما در اول ژانویۀ 

اي در  ها شراب بفروشد یا تحت هر بهانه یا در دهکده. . . اي داشته باشد، کند میخانه و مشروب فروشی یا مسافرخانه

صدها . این خود به مفهوم جا به جا شدن شصت هزار خانوادة یهودي از منازل روستایی خود بود» .آنها زندگی کند
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عریضه جهت به تعویق انداختن این تخلیۀ دسته جمعی به سن پطرزبورگ ارسال شد، و بسیاري از عیسویان به این 

 1807کنت کوچوبی به آلکساندر تذکر داد که ناپلئون در صدد است در پاریس در فوریۀ . خواهی پیوستند پژوهش

از این . یک سنهدرین از خاخامهاي سراسر اروپاي غربی جهت اتخاذ تدابیري در مورد آزادسازي یهودیان تشکیل دهد

و ) 1807(مالقاتهاي او با ناپلئون در تیلزیت . درو آلکساندر دستور داد که آن برنامۀ جنجال برانگیز به تعویق افت

. شاید حس جاه طلبی او را احیا کرده باشد تا به عنوان مستبد کامالً روشنفکري در غرب جلوه کند) 1808(ارفورت 

اي  یهودیان، به سبب فقر وفاقه، وسیله«وي به دولت خود اطالع داد که نقشۀ تخلیه عملی نخواهد بود، زیرا  1809در 

اي بسازند؛ دولت نیز قادر نیست  دارند تا بتوانند پس از ترك منازل فعلی خود در محیطهاي تازه ساکن شوند و خانهن

بالید که، با اقدام  مقارن حملۀ فرانسویان به روسیه، آلکساندر به خود می» .که آنها را در مساکن جدید جاي دهد

  .دار نسبت به دولت نگاه داشته استمند به خویش و وفا خویش، شهروندان یهودي را عالقه

VI - هنر روسی

 1787شناخت، سن پطرزبورگ را در حدود  پرنس دولینی، که هر چیز و هر شخص مهم را در اروپاي عصر خود می

پطر اول که به . مادام دوستال آن را یکی از زیباترین شهرهاي جهان شمرد. زیباترین شهر جهان توصیف کرده است

برد تزیین پایتخت جدید خود را آغاز کرد؛ کاترین کبیر عاشقان مطرود خود را با اعطاي قصرهایی  پاریس حسد می

داد که پایدارتر از عشق او بودند؛ و آلکساندر اول به تعداد ستونهاي کالسیک که با حالتی خشن در مقابل  تسلی می

ود، و تزار و ملکه که هر دو فرمهاي روسی را این زمان دورة نئوکالسیک در اروپا ب. رودخانۀ نوا قرار داشت افزود

فراموش کرده و در فکر رم بودند، افرادي را به دنبال مهندسان و مجسمه سازان ایتالیایی و فرانسوي فرستادند که 

  .بیایند و غرور اسالو را با هنر کالسیک تقویت کنند

از شد و به دست جاکومو کارنگی و آغ 1755ساختمان قصر زمستانی، که به توسط بارتولومئو راسترلی در 

روسی به پایان رسید، باشکوهترین قصر سلطنتی در اروپا بود، به طوري که ورساي در مقایسۀ با آن حقیر .جی.سی

بیست و چهار کیلومتر راهرو، دو هزار و پانصد اطاق، ستونهاي بیشمار : گرفت الشعاع آن قرار می نمود و تحت می

در طبقات تحتانی، دو هزار مستخدم بودند، و در یک جناح آن که کفش کاه . هور داشتمرمرین، و هزار تابلو مش

  . شد ریخته شده بود، مرغ و اردك و بز و خوك نگهداري می

آلکساندر اول، بویژه پس از مالقات با ناپلئون در تیلزیت، تشویق شد که نه تنها با او از لحاظ قدرت بلکه از لحاظ 

ها و  از این رو مهندسان فرانسوي و ایتالیایی را دعوت کرد که با زمینه. قابت بپردازدعظمت پایتختش هم به ر

هاي  هنرمندان غربی وابستگی خود را به نمونه. مهارتهاي خود اشتیاق و مساعی سازندگان بومی را تقویت کنند

بقایاي یونانیها یعنی معابد هرا  هاي آن گذشتند و به جنوب ایتالیا و به سوي کالسیک حفظ کردند، ولی از رم و خرابه

این آثار به همان قدمت و زیبایی معبد پارتنون بود؛ از این گذشته، استحکام و . رفتند) نزدیک سالرنو(در پائستوم 

  .دمید اي در وجد و نشاط نئوکالسیک روسیه می نیرومندي ستونهاي سبک دوریک آن روح تازه

. خروج تدریجی معماري روسی از قید و قیومیت سبکهاي التینی بودآلکساندر » سبک امپراطوري«سیماي مشخصۀ 

بارتولومئو راسترلی، آنتونیو رینالدي و جاکومو  - سه نفر ایتالیایی) 1796-1762(سازندگان برجستۀ دورة کاترین دوم 

 - ومادوتومونت- بودند؛ معماران عمدة زمان آلکساندر اول عبارت بودند از سه تن روسی تحت نفود فرانسه  - کارنگی

و یک تن ایتالیایی به نام کارلو روسی که در اواخر حکومت آلکساندر به شهرت  - آندري ورونیخین، و آدریان زاخاروف

تا کوششهاي طبقۀ  آلکساندر توما را مأمور طرح و ساختن ساختمان بنایی براي بورس روسیه کرد 1801در  .رسید

آن معمار جاه طلب معبد عظیمی . رگ را تحت توجهات خود قرار دهدمترقی بازرگانان و متخصصان مالی سن پطرزبو

که در ساختن آن از معابد پائستوم الهام گرفته بود؛ این بنا با ساختمان بورس پاریس که ) به بعد 1807از (برافراشت 
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بارت است از شاهکار ورونیخین ع. کرد برابري می) 1827- 1808(معاصر با آن توسط آلکساندر برونییار ساخته شده 

 1811 – 1801کازانسکی سوبور که این کلیساي جامع، که به حضرت مریم اهدا شده، در قازان در ساحل نوا، در 

اي آن شبیه شاهکارهاي برنینی و میکالنژ یا بیشتر  ستونهاي زیباي نیمه مدور و گنبد سه طبقه. ساخته شده است

طول این بنا . وزارت دریاداري نیز بسیار عظیم و جالب است ساختمان. شبیه پانتئون ساخت سوفلو در پاریس است

ساختمانهاي ستاد ارتش . باشد پیکر، افریز، و برج نوك تیز می بالغ بر چهارصد متر، و ستونهاي به سبک ستون زن

.کنند هم، که اندکی پس از مرگ آلکساندر به وسیلۀ روسی، در میدان کاخ ساخته شد با این حرم رقابت می

شاید به یاد ستون و (واهش نیکوالي اول بود که ریکار دو مونفران عصر آلکساندر را با ستونی بلند و یکپارچه به خ

این ستون به منزلۀ تمجیدي پایدار از تزاري بود که فرانسه را تسخیر کرده ولی . مفتخر ساخت) اندوم در پاریس

مانطور که هنرمندان فرانسوي در برابر هنرمندان ه .هرگز از احترام گذاشتن به هنر آن کشور منصرف نشده بود

سازان روسی نیز از هنرمندان  زانو زدند، مجسمه - که خود از یونان تسخیر شده تقلید و اقتباس کرده بودند -روسی

دوم خود پیرو رسوم و سنن غربی بود، نفوذ مذهب بیزانس که بیشتر  گرچه کاترین. فرانسوي تقلید و پیروي کردند

دانست روسها را بر آن داشته بود که در آغاز از ساختن  ترسید و آن را ابزار شیطان می د و از بدن آدمی میشرقی بو

داد احتراز کنند؛ بتدریج و با کفرگرایی شهوت انگیز عصر  هایی که شکلی را از تمام جوانب نشان می مجسمه

اودانی و نوسان میان مذهب و میل جنسی روشنگري که در دورة کاترین وارد شد این ممنوعیت در برابر جنگ ج

به حجاري و پیکر تراشی در  1778او را به فرانسه آورد، تا  1766اتین موریس فالکونه که کاترین در . برداشته شد

وي در نشان دادن مجسمۀ تاریخی پطرکبیر نه تنها اسب و سواري را از مفرغ به هوا برافراشت، . روسیه اشتغال داشت

ا به خاطر اداي حق هنر آغاز کرد تا هنر بتواند پیام خود را بالمانع و فقط از طریق مفهوم ذهنی زیبایی، بلکه نبردي ر

  .واقعیت ، و قدرت به جهانیان برساند

وارد سن پطرزبورگ شد تا در آکادمی هنرهاي زیبا که سال قبل  1758فرانسوا ژیله در سال  -در همین حال نیکوال

شچدرین، براي تکمیل .اف.یکی از شاگردان با استعداد این آکادمی اف. ح شده بود تدریس کنداز آن در این شهر افتتا

این شخص چنان خوب پیشرفت کرد که ونوس ساخت او با نمونۀ فرانسوي آن به . معلومات به پاریس فرستاده شد

 پیکر دروازة اصلی وزارتشچدرین بود که ستونهاي زن . کرد آلگرن رقابت می/نام تن شویی اثر استادش گابریل د

آخرین فرد از شاگردان مشهور ژیله شخصی بود به نام ایوان مارکوس که مدتی . دریاداري اثر زاخاروف را حجاري کرد

با کانووا و توروالسن در رم کار کرد، و به ایدئالیسم کالسیک آنان مختصري از هیجانان رمانتیک را که جاي عصر 

و کارش فقط . اندازد کردند که او حتی مرمر را هم به گریه می منتقدان شکایت می. دگرفت بیفزو نئوکالسیک را می

.کنند گورستانهاي لنینگراد هنوز هنر او را ارائه می. خورد به درد گورستان می

هنر تقریباً  1750تا سال . نقاشی روسی، بر اثر نفوذ فرانسوي در آکادمی هنرهاي زیبا، تغییراتی اساسی یافته بود

تمایالت فرانسوي کاترین . بکلی جنبۀ مذهبی داشت، و بیشتر شامل شمایلهاي رنگی یا فرسکو بر روي چوب بود

دوم، و وارد کردن هنرمندان و نقاشیهاي ایتالیایی، بزودي روسها را به رقابت واداشت؛ از نقاشی چوب به نقاشی روي 

 -وضوعات مذهبی جاي خود را به موضوعات دنیوي سپردپارچه پرداختند؛ از فرسکو به نقاشی روغنی روي آوردند؛ م

چهار نقاش در دورة پاول و آلکساندر به حد  .هاي خودمانی ها، دورنماها و آخر از همه نقاشی صحنه سرگذشتها، چهره

در سن  1800که در سال (لوبرن  - احتماال به اشارة مادام ویژه. یکی والدیمیر بوروویکووسکی بود. کمال رسیدند

با چشمان شاد یا متفکر،  - تعدادي از زنان جوان درباري حاضر شدند وي تصویرشان را) کرد زبورگ نقاشی میپطر

بکشد؛ قضا را تصویري که از کاترین کهنسال کشیده مربوط به  -هاي برجسته، و دامنهاي گشاد و آویخته شان سینه

رفت؛ و نیز تصویري عاري از لطافت و  ار نمیهاي سادگی و بیگناهی بود که از ملکۀ شهوتران انتظ یکی از لحظه
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ز ناپلئون در نومیدکننده از زنی گمنام با روسري را کشید که شاید مادام دوستال باشد که در آن موقع براي فرار ا

پس از بازگشت، . دیگري فیودور آلکسیف بود که براي آموختن فن تزیین به ونیز اعزام شده بود .کرد اروپا گردش می

یک سلسله تصویر و طرح از مسکو تهیه کرد که بهترین  1800در . کش روسیه شد بهترین نقاشان منظره یکی از

راهنماي ما براي درك ظاهر آن شهر است و این نقاشیها مربوط به قبل از آن است که یک سوم مسکورا حریقهاي 

شچدرین، نقاشی دیگر، فرزند سیلوستر  .عمدي و میهن پرستانۀ راستاپچین در برابر ناپلئون از میان برد

دانست تا زنان  وي طبیعت را براي قلم خود بیشتر الهام انگیز می. سازي بود که پیش از این از وي نام بردیم مجسمه

براي تحصیل هنر به ایتالیا فرستادند، عاشق آفتاب و خلیجهاي کوچک و ساحلها  1818پس از آنکه او را در سال . را

و شد، و تصویرهاي مناظري را به سن پطرزبورگ فرستاد که حتماً آن شهر را سردتر جلوه جنگلهاي ناپل و سورنت

، در میان نقاشان روسی روزگار خود از همه )1836-1782(باالخره فرد چهارم، اوریست آداموویچ کیپرنسکی  .داد می

ي پذیرفته شد و آزاد گشت، و این زن به فرزند وي که فرزند نامشروع زنی روستایی بود، توسط شوهر. بزرگتر بود

اش  یکی از نخستین و بهترین تصاویري که کشید تصویر پدرخوانده. براثر تصادف به آکادمی هنرهاي زیبا راه یافت

آید که هنرمندي به این جوانی فهم  به نظر باورنکردنی می). 1804(بود؛ و این تصویر را در بیست و دو سالگی کشید 

د که در یک تصویر، نیروي بدنی و خصوصیاتی را که در سوووروف و کوتوزوف وجود داشت و تسلط آن را داشته باش

تصویري که کیپرنسکی از پوشکین . از مسکو به پاریس کشاند یکجا نشان دهد 1813- 1812و روسهاي فاتح را در 

و با تعدادي شاهکار در در اینجا پوشکین، زیبا و حساس . بکلی با سایر آثار او فرق دارد) 1827(شاعر کشیده است 

با -به نام یوگراف داویدوف) 1809(همچنین تصویر تمام قد افسر سواري را کشیده است . سرش نشان داده شده است

لباس نظامی مجلل و سیمایی مغرور، و در حالی که یک دست را بر روي شمشیر خود به عنوان دادگاه عالی گذاشته 

این باکونین ظاهراً با میخائیل  - وت، تصویر آلکساندر پاولوویچ باکونین را کشید، در جهانی کامالً متفا1813در . است

آلکساندروویچ باکونین، که یک نسل بعد با مباحثات انتزاعی گوناگون خود کارل مارکس را به ستوه آورد، و نهضت 

 1825توطئۀ دکابریستها در خود کیپرنسکی قدري آشوبگر بود؛ با . نیهیلیسم را در روسیه بنیان نهاد، نسبتی ندارد

همدردي کرد؛ به عنوان یک شورشی ضد مردم معرفی شد؛ و به فلورانس یعنی محلی پناه برد که گالري اوفیتسی 

در گذشت، و این قضیه را براي داوري نسلهاي بعدي  1836وي در ایتالیا در . تقاضاي تصویر خود او را کرده بود

.ش روسی در روزگار عصر خود بدانندروسیه گذاشت که او را بزرگترین نقا

VII  - ادبیات روسی  

بندرت دیده شده است که فرمانروایی با . ادبیات روسی در زمان کاترین کبیر هم ترقی کرد و هم به انحطاط گرایید

این . آن همه شور و اشتیاق تسلیم فرهنگی خارجی شده و چنان آشکارا رهبران زندة آن فرهنگ را مسخر کرده باشد

وضوع از توجه شدید او به عصر روشنگري و نیز از استفادة زیرکانۀ او از ولتر و دیدرو و فریدریش فون گریم به م

اما ناگهان انقالب کبیر فرانسه به وقوع پیوست؛ و . شود عنوان مدافعان سرسخت روسیه در فرانسه و آلمان معلوم می

در دربار روسیه هنوز . ران تعمیدي گیوتین طرد شدندهمۀ تختها لرزید، و خدایان عصر روشنگري به عنوان پد

کردند، ولی نویسندگان روسی زیبایی زبان خود را اعالم داشتند، و بعضیها،  فرانسه را به سبک قرن هجدهم تکلم می

گی جن» .دانستند بردند که زبان روسی نمی صفات کر و الل را در مورد افرادي به کار می«بنا به گفتۀ مادام دوستال، 

هاي خارجی در ادبیات و زندگی، و مدافعان اخالق، و آداب، موضوعات،  سخت در گرفت، و در میان ستایشگران نمونه

قابل فهم و  نوعی خودستایی) اسالو دوستی(این روح اسالووفیلی . و سخن و سبکهاي نویسندگی دوئلی ملی روي داد

انگیزة اصلی آن . ادبی روسی در قرن نوزدهم هموار ساخت الزم روحیه و شخصیت ملی بود، و راه را براي سیل نبوع

.را باید در جنگهاي آلکساندر و ناپلئون جستجو کرد
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وي نسبت به زیبایی، در . رفت خود آلکساندر، از جنبۀ روحیه و سرگذشت خویش، مظهر آن کشمکش به شمار می

یکی اینکه هنر به : اي دوگانه قائل بود جزهداد، و براي هنر مع طبیعت، هنر، زن و خودش حساسیت بسیار نشان می

بخشید؛ دیگر اینکه واقعیتی غیرمشخص را، با مفهومی روشنگر، بقا  آسا می زیبایی یا شخصیتی ناپایدار بقایی معجزه

موجب آن شد که نوة کاترین آلمانی به صورت ) فرانسه دوست(نفوذ الآرپ ودرباري فرانکوفیل . بخشید می

وي طبعاً از کوششهاي کارامزین و . کرد که از لحاظ ادب و تربیت با هر فرد فرانسوي رقابت می اي درآید نجیبزاده

دوستی او با ناپلئون . کرد دیگران در راه وارد ساختن زیباییها و ظرافتهاي فرانسوي به زبان و آداب روسی حمایت می

احساسات روسی او را ) 1815- 1811(تمایالت غربی او را تقویت کرد؛ کشمکش او با ناپلئون ) 1807-1810(

در هر کدام از این مشربها و . برانگیخت و وي را به طرفداري از آلکساندر شیسکوف و اسالووفیلی متمایل ساخت

به دولت دستور . کرد گرایشها، تزار نویسندگان را با اعطاي مستمري، مشاغل بدون زحمت، نشان یا هدیه تشویق می

هاي آثار ادم سمیث، بنتم، بکاریا، و مونتسکیو  بخشی از هزینۀ ترجمه. یا تاریخی را چاپ کند داد که آثار ادبی، علمی،

هنگامی که آلکساندر شنید که کارامزین مایل است تاریخ روسیه را بنویسد ولی بیم دارد که در جریان . را پرداخت

د، و به خزانه دستور داد که هزینۀ انتشار روبل مقرري ساالنه براي او تعین کر 2‘000انجام کار از گرسنگی بمیرد، 

فرزند یک زمیندار تاتار در ایالت ) 1826- 1766(نیکوالي میخایلوویچ کارامزین  .مجلدات کتابش را بپردازد

خوب تربیت شد و آلمانی و فرانسه را آموخت؛ و در حالی که کامالً . سیمبیرسک واقع در قسمت سفالي ولگا بود

پس از بازگشت به روسیه، مجلۀ ماهانۀ . ماهه به آلمان و سویس و فرانسه و انگلیس کرد جدهمجهز شده بود، سفري ه

هاي یک مسافر  نامه«مسکو وسکی ژورنال را انتشار داد که جالبترین محتویات آن را مقاالت خود او تحت عنوان 

د، بلکه مبین احساساتی هم به سبک سبک و دلنشین او که نه تنها در تشریح اشیا مشهود بو. داد تشکیل می» روسی

داد، کارامزین در  شد، نفوذ روسو و تمایل روسها را به احساسات نشان می رفت که در او برانگیخته می شمار می

دختري روستایی که فریب : نوشت به سبک رمانتیسم گرایش یافت) 1792(داستانی که تحت عنوان لیزاي فقیر 

این قصه اگرچه ادعایی بیش از بودن یک افسانه ندارد، استخري . زند کشی میخورده و تنها مانده بود دست به خود

  .که لیزا خود را در آنجا غرق کرد به صورت زیارتگاه جوانان روسی در آمد

هاي ادبی نشان داد، اشعارش که آشکارا به سبک رمانتیسم است  کارامزین استعداد خود را تقریباً در کلیۀ زمینه

فرانسوي یا انگلیسی به وحشت انداخت،  به عنوان منتقد، اسالو دوستان را با استعمال عبارات. افتخوانندگان بسیار ی

خواست عبارات اخیر را جانشین اصطالحات یا عبارات روسی کند که به گوش آن سفر کرده، ناشیانه و غلط  زیرا می

زبان : کارامزین دست برنداشت و موفق شد .شیسکوف او را به عنوان خائنی به مملکت معرفی کرد. آمد یا بدآهنگ می

روسی را تطهیر کرد؛ آن را توسعه داد؛ با موسیقی هماهنگ ساخت؛ و وسیله اي پیراسته و منقع و غنی در اختیار 

.پوشکین و لرمانتوف گذاشت

آورد ، و سراسر  کرد خود آن را به اجرا درمی آنچه را که تبلیغ می: برتري کارامزین بر دیگران علت دیگري نیز داشت

کمک مالی از . دهد از این روش مستثنا نیست اثر دوازده جلدي که به راستی نخستین تاریخ روسیه را تشکیل می

از تاریخنویسان نخستین عاقالنه . طرف دولت او را قادر ساخت که تقریباً همۀ اوقات بیداري خود را صرف آن کار کند

ا احساسات گرم کرد؛ و آن داستان طوالنی را با سبکی روشن و روان مزین مطالبی اقتباس کرد؛ حقایق سرد آن را ب

، همۀ آنها ظرف بیست و پنج روز )1818- 1816(هنگامی که هشت جلد اول در سه هزار نسخه انتشار یافت . ساخت

بود، و سلطنت کرد؛ به طور واضح میهن پرستانه  این اثر با تاریخهاي ولتر، هیوم، یا گیبن رقابت نمی. به فروش رفت

جنگید، و مجبور  دانست که براي حیات خود علیه آب و هوایی سخت و مهاجمانی بیگانه می مطلقه را خاص ملتی می

اما اثر مزبور به صورت مخزن گرانبهایی از موضوعات براي شاعران و . بود که ضمن گسترش خود، قانون وضع کند
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در طرد ناپلئون از . ساس کتاب باریس گادونوف را در اینجا یافتپردازان نسلهاي بعد درآمد؛ مثالً پوشکین ا قصه

مسکو با برانگیختن روحیۀ روسها که سهمی درخشان و منحصر به فرد در ادب و موسیقی قرن نوزدهم به عهده 

کما  در این نهضت آلکساندري بمنزلۀ ازوپ بود،) 1844- 1769(ایوان آندریویچ کریلوف  .اي سهیم بود بگیرند تا اندازه

کریلوف که فرزند افسري فقیر بود شاید از اردوگاههاي نظامی . آمد هرودوت آن عصر به شمار می -اینکه کارامزین

بخشی از سخنان با روح و جنبۀ طنزآمیزي را اقتباس کرده و آنها را در کمدیهاي تند و تیز خود به کار برده باشد، به 

هنگامی که مجبور شد خاموشی پیشه کند، از ادبیات دست . تحدي که وضع موجود را سخت به باد انتقاد گرف

سپس . . . اي، قماربازي برداشت و به کارهاي عملیتر پرداخت، مانند آموزگاري سرخانه، منشیگري، ورق بازي حرفه

کتابی محتوي حکایات انتشار داد که همۀ افراد با سواد روسیه را به مسخره کردن بشر، غیر از خود  1809در 

آید، انعکاسی از قصه پردازان پیشین، مخصوصاً  ها برمی بعضی از این حکایات، چنانکه از قصه. ننده واداشتخوا

از زبان شیر و فیل و کالغ و سایر فیلسوفان حکمت عامیانه را با زبان عامیانه و با ابیاتی بلند  - بیشتر آنها. الفونتن بود

  .داد و کوتاه و با اوزانی مناسب شرح می

که تنها حکمت قابل فهم، حکمت کشاورزان است، و هنرش در  -ف راز آن قصه گوي بزرگ را از نو کشف کردکریلو

گري، و پول پرستی بشر را برمال  کریلوف معایب، حرص، حیله. یابد این است که خویشتن را در ماوراي چیز بدل می

اي  از آنجا که خواننده. یک ماه اقامت در زندان دانست که مردم آن قدر مؤثر می ساخت، و تأثیر هجو را در اصالح  می

چهل . کرد که قصه دربارة خود اوست، مردم آن کتاب کوچک را با ذوق و شوق خریدند استثنایی چنین تصور می

کریلوف گاه . و آن هم در سرزمینی که باسوادي امتیاز غرورآمیزي بود به فروش رسید - هزار نسخه از آن در ده سال

دولت روسیه که از . داشت مردم را مشغول می 1843و  1809ار مجلدات نه گانۀ دیگر قصه، بین سالهاي گاه با انتش

محافظه کاري کریلوف سپاسگزار بود شغلی جهت حمایت از او در کتابخانۀ ملی به وي داد، و او این شغل را با تنبلی 

. اندازه گوشت کبک خورد و درگذشتو رضایت حفظ کرد تا آنکه روزي در سن هفتاد و پنج سالگی بیش از 

VIII -  1812- 1805: آلکساندر و ناپلئون  

 24، آلکساندر در 1799نوامبر  9ناپلئون در : این دو نفر تقریباً در یک زمان به روي کار آمدند، و هر دو هم با زور

ل دو نیروي متقابل در یک مث. کرد قرابت آنها از لحاظ زمان، دوري آنها را از لحاظ مکان جبران می. 1801مارس 

. اول در اوسترلیتز در نتیجۀ جنگ و سپس در تیلزیت بر اثر صلح. یاخته آنقدر قوي شدند که اروپا را از هم دریدند

بر سر ترکیۀ عثمانی با یکدیگر به رقابت پرداختند، زیرا هر یک از آنها در فکر تسلط بر قارة اروپا بود و کلید این 

زیرا این کشور پلی . زد هر یک از آنها به نوبۀ خود با لهستان دم از دوستی می. سطنطنیه بودتسلط در دست داشتن ق

از آن رو درگرفت تا معلوم شود کدام یک از آن دو  1813-1812جنگ . الجیشی میان شرق و غرب بود سوق

  .تواند هندوستان را تسخیر کند فرمانرواي اروپاست و احتماال می

در برابر جنجال و بلندپروازیهاي دولتهاي مقتدر اروپایی قرار  1801و چهار ساله بود، در  آلکساندر جوانی بیست

وي سخت در برابر این هنگامه مردد . اي طوالنی داشتند گري و اعمال ضد و نقیض سابقه داشت که هر کدام در حیله

ه، برکارها مسلط شد؛ نفوذ خویش ولی، رفته رفت. دانست که در سیاست خارجی خود چه روشی اتخاذ کند بود و نمی

و  1801کرد؛ گرجستان را در  با ترکیۀ عثمانی گاهی جنگ و گاهی صلح می. را توسعه داد؛ و بر قدرتش بیفزود

، پیمان اتحاد 1805، و با انگلیس در 1804، با اتریش در 1802به تصرف درآورد؛ با پروس در  1803آالسکارا در 

آلکساندر کار ناپلئون . اش طرحی جهت تقسیم امپراطوري عثمانی براي او تهیه کرد هوزیر امور خارج 1804در . بست

انگن به انتقاد پرداخت؛ با اتریش و پروس در جنگی /را به عنوان کنسول ستود؛ از اعدام بدون محاکمۀ دوك د



٧۴٣٧

؛ و با هم )1807(سید ؛ با او درتیلزیت مالقات کرد و او را بو) 1806- 1805(بار علیه آن غاصب شرکت جست  مصیبت

  .به این توافق رسیدند که نیمی از اروپا براي هر یک از آنها تا اطالع ثانوي کافی است

ناپلئون تزار را . است هر یک از آنها با این اطمینان تیلزیت را ترك کرد که به پیروزي سیاسی بزرگی دست یافته

نوان متفق خود بپذیرد، و محاصرة بري را علیه کاالهاي ترغیب کرده بود که انگلیس را رها کند و فرانسه را به ع

آلکساندر که پس از درهم شکستن قسمت عمدة نیروي نظامیش در فریدالند بدون دفع . بریتانیایی به اجرا درآورد

مانده بود با ترك یک متفق و دوستی با متفق نیرومند دیگر و به دست آوردن آزادي عمل در مورد سوئد و ترکیه، 

ارتش و پایتخت ناپلئون از پیروزیهاي نظامی و سیاسی او تمجید . اي مخرب نجات داده بود خود را از حمله کشور

اعضاي خانواده، درباریان، اشراف، روحانیان،  -آلکساندر در بازگشت به سن پطرزبورگ تقریباً همه کس را. کرده بود

با آن خدانشناس راهزن تازه به دوران رسیده امضا کرده  اي چنین ننگین از اینکه عهدنامه -بازرگانان و افراد عادي

 - )استاندار سابق مسکو(گلینکاو کنت فیودور راستاپچین . ان.مانند اف - بعضی از نویسندگان. است وحشتزده یافت

ه اي بیش نبوده است، و قول دادند که جنگ علی مقاالتی منتشر کردند و در آنها توضیح دادند که صلح تیلزیت متارکه

. ناپلئون در فرصتی مناسب از سرگرفته خواهد شد، و تا نابودي کامل آن ادامه خواهد یافت

ور در محکوم کردن آن صلح نیز به آنها پیوستند زیرا از نظر آنها به مفهوم اجراي محاصرة بري از طرف  طبقۀ پیشه

ی به روسیه، عناصري حیاتی در پیشرفت آنها فروش محصوالت روسیه به بریتانیا، و ورود کاالهاي بریتانیای. روسیه بود

شد و شیرازة اقتصاد  رفت؛ حال آنکه ممنوع شدن چنان تجارتی موجب ورشکستگی بسیاري از آنها می به شمار می

  .شد به ورشکستگی نزدیک می 1810در واقع، دولت روسیه در . گسست ملی را از هم می

بار دیگر آزادي گفتار و مطبوعات را تحت سانسور قرار داد، و . آلکساندر اعتماد و پشتگرمی خود را از دست داد

کوچوبی، چارتوریسکی، و  - وزراي آزادیخواهش. هایی را که براي اصالحات طرح کرده بود معوق گذاشت نقشه

، 1809سپس در . از سمتهاي خویش استعفا دادند و دو تن از آنان حتی خاك روسیه را ترك گفتند-نوووسیلتسوف

رویید آزاد سازد، مصلح  اي که به نحو روزافزون در اطرافش می ینکه خود را از بالمره از بذرهاي محافظه کارانهبراي ا

اي را به عنوان مشاور نزدیک خود برگزید که معتقد بود که تزار باید به یک حکومت مشروطه  بی پروا و بی مالحظه

به علم . در خانوادة یک کشیش روستایی به دنیا آمد 1772کنت میخائیل میخایلوویچ سپرانسکی در  .تن در دهد

مند شد، و هنگامی که در مدرسۀ مذهبی سن پطرزبورگ به مقام استادي در ریاضیات و فیزیک نایل شده بود،  عالقه

به وزارت کشور که در آن زمان زیر نظر  1802در : کارهایش نظر و توجه تزارویچ آلکساندر را به خود جلب کرد

در آنجا چنان استعداد و پشتکاري از خود نشان داد و گزارشهایش . شد انتقال یافت صالح طلب اداره میکوچوبی ا

 1808هنگامی که آلکساندر در . چنان دقیق و معقول و مستدل بود که تزار او را مأمور تدوین قوانین روسیه کرد

برطبق . با خود برد» نها فرد روشنفکرروسیهت«براي دومین مالقات با ناپلئون حرکت کرد، سپرانسکی را به عنوان 

اي  روایتی مشکوك، یک روز که آلکساندر از سپرانسکی پرسید که دربارة دولتهاي تحت نظارت ناپلئون چه عقیده

تزار پس از مراجعت به » .ما افراد بهتري داریم، ولی آنها سازمانهاي بهتري«دارد، وي این پاسخ هوشمندانه را داد که 

ورگ به مرد مورد نظر خود بتدریج اختیارات بیشتري داد، تا آنکه روزگار بازسازي کلی دولت روسیه فرا سن پطرزب

انجام  1809تواند در  کرد که این کار نمی سپرانسکی مایل به خاتمه دادن به سرفداري بود، ولی اعتراف می .رسید

فرمانی مقدماتی جهت خرید زمین به وسیلۀ  ولی شاید با یادآوري حرکت مشابهی از طرف شتاین در پروس،. گیرد

خواهد بود که به ) شورا(سپس اعالم داشت که قدم بعدي انتخاب یک دوماي محلی . تمامی طبقات آماده ساخت

این شورا بر امور مالی شهر نظارت خواهد کرد؛ کارمندان محلی . توسط کلیۀ مالکان هر شهرستان انتخاب خواهد شد

دوماي بخش نیز کارمندان . هایی به دوماي بخش خواهد فرستاد ت؛ و نمایندگان و توصیهرا به کار خواهد گماش
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هایی به یک دوماي  بخش را منصوب، و سیاستهاي مربوط به بخش را پیشنهاد خواهد کرد؛ و نمایندگان و توصیه

طرزبورگ گسیل خواهد هایی به دوماي ملی در سن پ دوماي ایالتی نیز نمایندگان و توصیه. ایالتی خواهد فرستاد

اختیار تعیین قانون فقط با تزار خواهد بود، ولی دوماي محلی حق خواهد داشت که قوانینی جهت بررسی او . داشت

شود در امور اداري و قانونگذاري به او  میان دوما و تزار، یک هیئت مشورتی که به وسیلۀ او منصوب می. تقدیم دارد

. شدند طرح به طور کلی موافق بود، ولی قدرتهاي دیگري در کشور مانع کار او می آلکساندر با این .کمک خواهد کرد

دیدند، و به سپرانسکی به عنوان فردي از طبقۀ عوام بدگمان بودند، و او را به طرفداري از  اشراف خود را در خطر می

د که وزیر جاه طلب او قصد دارد که فهماندن کردند، و به اشاره به آلکساندر می یهودیان و ستایش از ناپلئون متهم می

کارمندان نیز بیشتر به این سبب در این حمله شرکت جستند که سپرانسکی . قدرتی در پشت تخت سلطنت باشد

که، به موجب آن، داشتن درجۀ دانشگاهی یا گذراندن ) 1809اوت  6(تزار را بر آن داشته بود که فرمانی صادر کند 

آلکساندر به اندازة کافی تحت این نفوذ قرار گرفت . اصب باالتر اداري الزم خواهد بودامتحان سختی براي نیل به من

روابط او با  .دهد که تغییرات مهمی، به صورت آزمایش، در امر حکومت انجام گیرد المللی اجازه نمی که وضع بین

گ، که دوك آن پدرشوهر خواهر فرانسه بر اثر ازدواج ناپلئون با یک مهیندوشس اتریش، و تصرف دوکنشین اولدنبور

ناپلئون در این مورد توضیح داد که دوك مزبور از بستن بندرهاي خود بر روي . تزار بود، به سردي گراییده بود

آلکساندر از برقراري مهیندوکنشین ورشو در . کاالهاي بریتانیایی امتناع ورزیده، و غرامتی به او پیشنهاد شده است

وي به این نتیجه رسید که براي . ستان که به تصرف روسیه درآمده بود ناخشنود بودمجاورت قسمتی از خاك له

  .ایجاد وحدت روسیه در پشت سرخود، باید امتیازاتی به اشراف و بازرگانان بدهد

 اوراقی جعلی به وسیلۀ بازرگانان یا -یا کاالهاي مستعمرات بریتانیا - دانست که براي ورود کاالهاي بریتانیایی وي می

و به این صورت، کاالهاي . شود دال بر اینکه آن کاالها آمریکایی و بنابراین مجاز است مقامات دولتی روس تهیه می

آلکساندر خود اجازة این کار را داده بود، و قسمتی از آن کاالها از طریق روسیه . شود ممنوع به خاك روسیه وارد می

سیلۀ سفیر روسیه در پاریس اعتراضنامۀ خشم آلودي براي تزار ناپلئون به و. گذشت یا پروس و سایر کشورها می

ورود کاالهاي مستعمرات بریتانیا را مجاز شمرد، حقوق گمرکی  1810دسامبر  13آلکساندر با فرمان مورخ . فرستاد

ز براي او آمی اي شکایت ناپلئون نامه 1811در فوریۀ . آنها را تقلیل داد، و بر حقوق گمرکی کاالهاي فرانسوي بیفزود

آن اعلیحضرت هیچ گونه احساس رفاقتی با من ندارد؛ به عقیدة انگلیس و اروپا، اتحاد «: فرستاد که در آن گفته بود

آلکساندر پاسخی نداد، ولی دویست و چهل هزار سرباز را در نقاط مختلف مرز غربی خود مجهز » .ما دیگر وجود ندارد

امکان دارد و حتی محتمل است «: تن به جنگ داده و گفته بود 1811ه برطبق گفتۀ کولنکور، وي از ماه م. ساخت

فضاهاي عظیمی داریم که به طرف آنها . . . . که ناپلئون ما را شکست دهد، ولی به صلح دست نخواهد یافت

کا عقب حاضرم به کامچات. . . . کار جنگ را به آب و هوا و زمستان واگذار خواهیم کرد. . . . عقبنشینی خواهیم کرد

وي در این زمان با سیاستمداران انگلیسی در سن پطرزبورگ با » .بنشینم و قسمتی از متصرفاتم را واگذار نکنم

شتاین و سایر فراریهاي پروسی در دربار خود، که از مدتها پیش به او گفته بودند که هدف ناپلئون انقیاد سراسر اروپا 

ندر به منظور ایجاد وحدت در میان ملت، اصالحات و پیشنهادهاي آلکسا. در تحت فرمان اوست همعقیده شده بود

کرد که مردم عادي  ها از او شده بود ترك گفت؛ حتی احساس می اصالحی را که باعث جدایی متنفذترین خانواده

ن سپرانسکی را نه تنها خلع کرد، بلکه او را از دربار و از س 1812مارس  29در . آمادة پذیرش فرمان او نیستند

در آوریل . کار گوش فرا داد پطرزبورگ دور ساخت، و بیش از پیش به سخنان کنت آلکسی آراکچیف محافظه

گذشته از این دستورهایی . اي با سوئد بست و حاضر شد که از ادعاي سوئد نسبت به نروژ طرفداري کند عهدنامه

ولو آنکه از همۀ ادعاهاي روسیه در مورد مخفی به نمایندگان خود در جنوب داد که با ترکیۀ عثمانی صلح کنند، 
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مه  28ترکیه در . مولداویا و واالکیا چشم بپوشند؛ تمامی سپاهیان روسی باید براي دفاع علیه ناپلئون آماده باشند

  .عهدنامۀ صلح را امضا کرد

گیري بیش از  اندازد، ولی در این روزهاي سخت تالش و تصمیم دانست که همه چیز را به مخاطره می آلکساندر می

. خواند به دعا خواندن توسل جست؛ و هرروز کتاب مقدس می. پیش به مذهب، به عنوان حامی و پشتیبان روي آورد

در این هنگام ناپلئون را . یافت مند خواهد شد تسلی و قدرتی می از این فکر که حق با اوست و از کمک خداوند بهره

دانست که به طرزي سیري  را هرج و مرج طلب و مردي شیفتۀ قدرت میدید، و او  به منزلۀ اصل و تجسم شرارت می

تنها او، یعنی آلکساندر، با کمک مردي سرمست از عشق خدا و با فضاي . ناپذیر در جستجوي قدرت بیشتري است

ملتها را از  توانست جلو این اهریمن ویرانگر را بگیرد؛ استقالل و نظم باستانی اروپا را نجات دهد؛ و عظیم خدا داده می

آلکساندر همراه با رهبران دولت خود و ضمن دعاي خیر  1812آوریل  21در  .ولتر بگیرد و دوباره به عیسی بسپارد

آوریل به  26ملتش سن پطرزبورگ را ترك گفت، و به طرف جنوب، به سوي ویلنا پایتخت لیتوانی روسیه، رفت؛ در 

  . ود در انتظار ناپلئون نشستآن شهر رسید، و در آنجا با یکی از لشکرهاي خ

  

  

  فصل سی وپنجم

  به سوي مسکو

1811 - 1812  

  

I  -  محاصرة بري  

میان فرانسه و روسیه امتناع روسیه از ادامۀ رعایت محاصرة بري بود که بر اثر فرمان  1812علت مستقیم جنگ 

دور این فرمان بستن همۀ بندرها و منظور ناپلئون از ص. اعالم شده بود 1806نوامبر  21برلین به وسیلۀ ناپلئون در 

ساحلهاي قارة اروپا برروي کاالهاي بریتانیایی بود؛ و هدف اینکه بریتانیاي کبیر مجبور شود از محاصرة همۀ بنادري 

که از برست تا الب زیر نظارت فرانسه بود دست بردارد؛ به دخالت انگلیس در تجارت دریایی فرانسه خاتمه دهد؛ 

را که به تصرف انگلیس درآمده بود باز ستاند؛ و از کمک مالی انگلیسیها به دولتهاي اروپایی در مستعمرات فرانسه 

  .مبارزة آنها با فرانسه جلوگیري کند

ظرف . این امر انگلیس را به بحران اقتصادي شدیدي گرفتار کرده بود 1810محاصرة بري چگونه اجرا شد؟ تا سال 

لیره تقلیل  35‘200‘000لیره به  40‘800‘000رلین، صادرات بریتانیا از پس از فرمان ب) 1808 - 1806(دوسال 

یکی از نتایج آن این بود که بهاي داخلی گندم براي هر . یافت، و واردات پنبۀ خام نودوپنج درصد کاهش پیدا کرد

ارت خارجی در این ضمن، تج. شیلینگ افزایش یافت 94شیلینگ به  66از  1808و  1807پیمانه در خالل سالهاي 

بریتانیا به آهن سوئد . رونق دستمزدها را پایین آورد؛ بیکاري را گسترش داد؛ و اعتصابات شدیدي به راه انداخت بی

) 1807(جنگ با سوئد و اتحاد روسیه با فرانسه . براي صنایع خود ونیز به الوار روس براي کشتیهایش احتیاج داشت

انگلیس کوشید که براي مقابله با این دشواریها از راههاي تجارتی باقیمانده . این منابع را برروي انگلیس مسدود کرد

. صادرات آن به پرتغال و اسپانیا و ترکیه چهارصد درصد افزایش یافت 1811و  1805میان سالهاي . حمایت کند

تانیا بدتر شد؛ با ادامۀ محاصره، وضع بری .حملۀ پرهزینۀ ناپلئون به شبه جزیرة ایبري به همین سبب صورت گرفت

آورش موجب باال رفتن  موازنۀ تجارتی زیان. بیست درصد کاهش پیدا کرد1811 -1810صادراتش به شمال اروپا در 
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المللی لیره چنان پایین آمد که گرنویل و گري رهبران مخالف  پرداختهاي آن به اروپا با پول طال شد، و ارزش بین

، یک سال پیش از جنگ ناپلئون با روسیه، محاصرة بري حداکثر 1811دولت خواهان صلح به هر قیمت شدند در 

.تأثیر خود را در بریتانیاي کبیر به جاي گذاشته بود

شهرهاي بندري . آور بود؛ ولی، در مقام مقایسه با انگلستان، وضع فرانسه بهتر بود محاصرة بري براي فرانسه هم زیان

شده بود که در دو شهر اخیر مردم دست به تظاهراتی زده خواستار چنان خراب  -لوهاور، نانت، بوردو، مارسی -آن

بازگشت خاندان سلطنتی بوربون شدند؛ ولی تجارت داخلی براثر از بین رفتن رقابت بریتانیا، ورود مقدار زیادي طال، 

بازرگانان . داشت کرد رونقی بسزا ور که خزانۀ خود را با غنایم جنگی پر می وفور سرمایه، و کمکهاي مالی دولتی پیشه

. مند شدند نظارت ناپلئون بیشتر بهره فرانسوي از این عوامل و همچنین از تسهیل دسترسی به بازارهاي اروپا تحت

اشتغال . چهار برابر شد، و انقالب صنعتی را در فرانسه تسریع کرد 1810و  1806بافندگی با ماشین بین سالهاي 

ترش یافته چنان رونقی به صنایع داد که اگر فرانسه در جنگهاي ناپلئونی کامل و ثبات سیاسی در داخل مرزهاي گس

» اي منظومۀ قاره«در  .پیروز شده بود، امکان داشت که از لحاظ تولید و تجارت جهانی به پاي انگلیس برسد

شهرهاي  .شد کشورهاي تابع ناپلئون، محاصرة بري به سود صنعت و تجارت داخلی و به زیان تجارت خارجی تمام می

طبعاً از محاصرة مضاعف آسیب دیدند، ولی سویس و شمال  -آمستردام، هامبورگ، برمن، لوبک - اتحادیۀ هانسایی

در طرف شرق، جایی که . ایتالیا و جوامع کنار رودخانۀ راین بر اثر گسترش بالمانع مؤسسات ناپلئونی ترقی کردند

ش محصوالت منطقه به بریتانیا محاصرة بري بار مزاحمی بود صنعت کمتر پیش رفته بود، در نتیجۀ جلوگیري از فرو

  .کرد شد؛ البته این نکته مخصوصاً دربارة روسیه صدق می که موجب نارضایی روزافزون می

ضعف اساسی محاصرة بري در این بود که مخالف با عالقۀ بشري جهت آزادي و دسترسی به هرگونه مدخل درآمد 

اروپا پر از افرادي بود که حاضر بودند جان خود را براي وارد کردن کاالهاي بریتانیا به بندرها و شهرهاي ساحلی . بود

برعکس، . به خطر بیندازند -که بر اثر ممنوعیت ورود آنها بازار بسیار گرمی پیدا کرده بود - طور قاچاق به اروپا

کردند که باید بازارهاي   ه بودند شکایت میمند شد   صاحبان صنایع در اروپا که سابقاً از راههاي تجارتی بیگانه بهره

اي لویی بوناپارت پادشاه آن کشور را  هاي بزرگ بازرگان به اندازه در هلند، خشم خانواده. بریتانیا را از دست بدهند

سرشار از خشم علیه ناپلئون، که از کلیۀ نشریات دیگري «اي به تزار آلکساندر نوشت  تحت تأثیر قرارداد که وي نامه

هزار گمرك و هزاران  ناپلئون در مقابل این مخالفت روز افزون، از دویست ».که برضد او نوشته شده بود شدیدتر بود

در . عامل آشکار و نهان و تعداد بیشماري سرباز براي کشف نقضهاي محاصره و توقیف و تنبیه و مصادره استفاده کرد

صادر کرد که بعضی از آنها اعدام بود؛ ولی این احکام حکم  126، دادگاه گمرك هامبورگ ظرف هجده روز 1812

رساندند و بعضی از آنها را در جلو چشم  کاالهاي ضبط شده را به سود خزانۀ فرانسه به فروش می. شد بندرت اجرا می

.شدند سوزاندند به طوري که تقریباً همۀ تماشاچیان از این عمل روگردان می مردم می

 1908اي تعدیل خصومت، باالبردن عایدي، یا رفع کمبودها، چنانکه پیش از اینها گفتیم، در اي بر ناپلئون تا اندازه

رسید، یا براي صدور کاالهایی  براي ورود کاالهایی به بریتانیایی که جهت صنایع یا روحیۀ فرانسویان الزم به نظر می

  .به فروش جواز کرد آمد شروع دست می به بریتانیا که در مقابل آنها قهوه و شکر یا طال به

براي جلوگیري از لغو کاالهاي  -1812و  1807جواز بین سالهاي  44‘364یعنی  -بریتانیا نیز قبال جوازهاي مشابهی

جواز صادر کرد؛ اما آلکساندر خاطر  494فقط  1811نوامبر  25بازداشتی صادر کرده بود در مقایسه با آن، ناپلئون تا 

است، ولی نسبت به ورود   طرد شدید کاالهاي بریتانیایی را از روسیه خواستار شده چه ناپلئون نشان ساخت که اگر

  .کند  آنها به فرانسه غمض عین می
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رغم عدم محبوبیت آن و دشواریها و اشتباهاتی   رسید که محاصرة بري، علی  چنین به نظر می 1810رویهمرفته، در 

انگلیس نزدیک به ورشکستگی و حتی در آستانۀ بروز . استکه ضمن اجراي آن پیش آمده، با موفقیت توأم بوده 

کردند، ولی مطیع بودند، و فرانسه،  انقالب جهت تقاضا کردن صلح بود؛ دولتهاي متفق فرانسه اگرچه شکایت می

فرانسویان از آزادي زیادي . کرد اي پیشرفت می  طرز بیسابقه  رغم ضایعات جانی و مالی جنگ در اسپانیا، به علی

وردار نبودند، ولی پول در اختیار داشتند، و به سبب فرانسۀ پیروزمند و امپراطور بیمانندش، از افتخارات حاصله برخ

  . بردند سهمی می

II -  1811: فرانسه در بحران اقتصادي   

کنند، به نظر رسید که تمامی آن  سپس ناگهان، چنانکه گویی نیروهایی شیطانی مصایب را با یکدیگر هماهنگ می

شود و در گردابی از ورشکستگیهاي بانکی، اختالالت بازاري، مسدودشدن   اقتصاد همه جانبه به اضمحالل نزدیک می

آن هم در زمانی که امپراطور اعجازگر نقشۀ  - رود   ها، بیکاري، اعتصاب، فقر، شورش، و خطر قحطی فرو می  کارخانه

  .کشید  حیاتی با روسیۀ دوردست و ناشناخته و پهناور را میتهیۀ پول و سرباز و باالبردن روحیه براي یک مبارزة 

، که ظاهراً شدیدتر 1811توانیم علل بحران فرانسه را در  چگونه می. تشخیص علل بحران اقتصادي اخیر دشوار است

آن را از بحرانهایی است که مسنترین فرد میان ما بتواند به خاطر بیاورد، تجزیه و تحلیل کنیم؟ تاریخنویس فاضلی 

) 2(شکست صنایع نساجی فرانسه به علت به دست نیاوردن مواد خام و سرمایۀ الزم؛ و ) 1(  :داند ناشی از دو منبع می

هاي ریسندگی فرانسه براي کارگاههاي خود متکی به واردات پنبۀ  کارخانه. ورشکسته شدن یکی از بانکهاي لوبک

. وجب تحمیل حقوق گمرکی زیادي بر این واردات شده بودسیاست حمایت بازرگانی دولت فرانسه م. خام بودند

هاي بافندگی فرانسه قادر به پرداخت این قیمت براي همۀ مواد الزم  کارخانه. عرضه کاهش یافت و بهاي آن باال رفت

سه اي را که بانکهاي فران آمیز بهره توانستند نرخ مخاطره جهت به کارانداختن همۀ دستگاههاي خود نبودند، و نمی

شدند که تعداد  ها مجبور می صاحبان این قبیل کارخانه. کردند بپردازند گذاري مطالبه می براي وامهاي سرمایه

ورشکستگی بانک لوبک، که بزودي بانکهاي هامبورگ و آمستردام نیز دچار . بیشتري از کارگران خود را بیرون کنند

هفده فقره بود،  1810ستگی بانکی در فرانسه که در اکتبر آن شدند، در بانکهاي پاریس اثر کرد، به طوري که ورشک

کمیابی وامهاي بانکی و باالبودن هزینۀ آن، شرکتها را یکی پس از . به شصت ویک مورد رسید 1811در ژانویۀ 

پس از چندي، . دیگري مجبور کرد که تعداد کارمندان خود را تقلیل دهند و حتی عملیات خود را متوقف کنند

بعضی از آنها . خواستند دارایی خود را بفروشند یا نان گدایی کنند پاریس پر از کارگران بیکاري شد که میهاي  کوچه

هایی از بیکاران در استان شمالی به کشتزارها حمله بردند و گندم آنها را تصرف  دسته. دست به خودکشی زدند

ها از انتقال موادغذایی جلوگیري کردند و  اهها و رودخانهدر شهرها نیز به بازارها و انبارها حمله بردند، و در ر. کردند

.تجدید شده است 1793رسید که هرج ومرج سال  به نظر می. آن را به باد غارت دادند

ناپلئون تنبیهات سختی در مورد جنایات علیه نظم عمومی مقرر کرد، و سربازان را براي جلوگیري از اعتصابات شدید 

اوت، حدود بیست ودو میلیون و پانصد هزار  28بر طبق فرمان . اي توزیع مواد غذایی دادگسیل داشت، و ترتیبی بر

در این ضمن، محاصرة بري را براي ورود غلۀ . کیلو گندم و سی هزار کیسه آرد به مراکز بحرانی قحطی فرستاده شد

کرد باال برد، در ماه مه  خارجی لغو کرد، و حقوق گمرکی محصوالت خارجی را که با صنایع فرانسوي رقابت می

، به پیروي از سوابق دوران انقالب، یک بهاي حداکثر براي گندم تعیین کرد، ولی این اقدام نیز سودي 1812

. داشتند فرستادند که قیمت مورد نظر خود را دریافت می نبخشید، زیرا کشاورزان محصول خود را وقتی به بازار می

کنت رامفرد، . نسه کمک کرد تا از بروز یک شورش ملی جلوگیري کندیک مؤسسۀ خیریۀ خصوصی به دولت فرا

را عرضه کرد؛ و این غذایی بود » سوپ رومفور«زیست،  بریتانیایی، که در آن روزگار در فرانسه می -دانشمند امریکایی
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ریاد مردم براي نان هم فکرد بلکه از  که بیشتر از نخود و لوبیا ساخته شده بود، و نه تنها پروتئین گیاهی را تأمین می

این بحران اقتصادي که ضمن تدارکات ناپلئون براي حملۀ به روسیه پیش آمد آزمایشی جهت اعصاب او  .کاست می

. کرد اما بخت بلندش هنوز او را ترك نمی. اثر نبود گیري او بی بود، و شاید در تضعیف حس اعتماد به نفس و تصمیم

نان ارزانتر شد، و افراد بیکار . فراوان خواهد بود، و همینطور هم شد 1812ل رسید که محصول سا چنین به نظر می

بانکها باز شد یا جاي آنها را بانکهاي دیگر گرفت؛ وامهایی در اختیار متقاضیان . الاقل چیزي براي خوردن پیدا کردند

مزد کار جهت . ها از سرگرفت هقرار گرفت؛ سرمایه، آن تولید کنندة نامرئی ولی ضروري، فعالیت خود را در کارخان

در . دوباره کاال در بازار فراوان شد. کاالهایی که ممکن بود نیمسال طول بکشد تا به دست خریدار برسد، پرداخت شد

اي را به اجرا درآورد که بر اثر رفتار ملتها و طبیعت  توانست خود را وقف جنگی کند تا محاصره این زمان ناپلئون می

  .وم به شکست شده بودبشر از پیش محک

III  -  1812-1811: مقدمۀ جنگ  

. شدند جمعی مردم، آمادة نبرد می دو امپراطور مخالف، به وسیلۀ اقدامات سیاسی، گردآوري نیرو، و جنبشهاي دسته

ناپلئون آرمان دو کولنکور را، که بیش از یک . کوشید تا دیگري را متقاعد کند که طرفدار صلح است هریک می

پطرزبورگ  کولنکور پس از رسیدن به سن. دار اهمیت داشت، به عنوان سفیرکبیرخود برگزید ة اصل و نسبنجیبزاد

با او در آنجا  1802، متوجه این واقعیت شد که آلکساندر از صورت فرمانرواي جوان کمرویی که در )1807نوامبر (

آلکساندر . ذیر و سخن گفتن دوستانه شده بودتزار نمونۀ سیماي خوب، آداب دلپ. مالقات کرده بود بیرون آمده است

کرد، و هنوز نسبت به توافقی که در تیلزیت شده بود وفادار بود، به شرط آنکه بعضی  خود را شیفتۀ ناپلئون اعالم می

  .تغییرات جزیی که امپراطور زیرك فرانسه آن را معقول خواهد دانست در توافق مزبور به عمل آید

آلکساندر . ناپلئون مهیندوکنشین ورشو را تحت قیمومیت فرانسه به وجود آورده بود. نها بودلهستان باعث اختالف آ

معاملۀ به مثل کرد، به این ترتیب که درصدد جلب توجه اشراف لهستان برآمد و به آنها پیشنهاد کرد که حاضر است 

ودمختار باشد، ولی تزار روسیه را لهستان قبل از تقسیم را به صورت کشوري سلطنتی درآورد که از لحاظ داخلی خ

هایی که حاوي این پیشنهاد بود به دست ناپلئون افتاد و  نامه. به عنوان پادشاه و رهبر روابط خارجی خود بشناسد

و به جاي او ژاك لو، مارکی دولوریستون آینده، را ) 1811فوریۀ (رو کولنکور را احضار کرد  از این. موجب خشم او شد

در این ماه آلکساندر از اتریش به اصرار خواست که به اتفاق او به نیروي ناپلئون حمله  .ه گسیل داشتبه دربار روسی

کند، و در مقابل نیمی از مولداویا و همۀ واالکیا را به منزلۀ سود فرعی به اتریش عرضه داشت؛ ولی این کشور 

است خود را دربارة لهستان روشن ساخت و گفت؛ اي سی ناپلئون، در زمانی که در سنت هلن بود، تا اندازه. نپذیرفت

: ؛ ولی در مورد آزادکردن سرفها گفت»شدم هرگز فقط براي تأمین منافع اشراف لهستان، با روسیه وارد جنگ نمی«

البته خیلی مایلیم : هرگز فراموش نخواهم کرد که وقتی که با سرفهاي لهستان دربارة آزادي حرف زدم، آنها گفتند«

یعنی درهر تغییر ناگهانی، بیچاره و  - » ولی چه کسی به ما غذا و لباس و خانه خواهد داد؟. داشته باشیمکه آن را 

.شدند بدبخت می

به پاریس رسید، و بسیار کوشید تا ناپلئون را نسبت به  1811ژوئن  5کولنکور، با هدایاي فراوان از طرف تزار، در 

به او تذکر داد که حملۀ فرانسه به روسیه، بر اثرآب و هوا و فضا، محکوم نیات صلحدوستانۀ آلکساندر متقاعد سازد، و 

ناپلئون به این نتیجه رسید که کولنکور چون روش دیپلوماسی درست را نقض کرده شیفتۀ . به شکست خواهد شد

که روسیه کرد  آمیز را از دست داده بود و تصور می تزار شده است؛ و از آنجا که ناپلئون امید به حلی مسالمت

کوشد پروس و اتریش را بفریبد، قوایی در پروس یا در مجاورت آن گردآورد، و فردریک ویلهم سوم را ترسانید و او  می

این امر پروس را موظف ساخت که بیست هزار سرباز ). 1812مارس  5(اي با فرانسه کرد  را مجبور به امضاي عهدنامه
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قرار شد . ، ضمن عبور قواي فرانسه از طریق پروس، غذا براي آن تهیه کندبراي حملۀ فرانسه به روسیه آماده کند؛ و

مارس، اتریش وارد اتحاد اجباري  14در . هزینۀ غذا از مبلغ غرامتی که پروس هنوز به فرانسه بدهکار بود کسرشود

طبق آن ترکیه اي را پیشنهاد کرد که بر در آوریل، ناپلئون به سلطان عثمانی عهدنامه. مشابهی با فرانسه شد

توانست کشمکش خود را با روسیه به صورت جهاد درآورد، و با فرانسه، در حرکتی همزمان به سوي مسکو،  می

نشینهاي کنار دانوب را دوباره متصرف  مقرر شد که در صورت موفقیت این نقشه، باب عالی شاهزاده. همکاري کند

سلطان چون به خاطر داشت که ناپلئون با ترکها در . ت آوردشود، و نظارت کامل بر کریمه و دریاي سیاه را به دس

مصر و سوریه جنگیده، و در عهدنامۀ تیلزیت دست آلکساندر را علیه ترکیه باز گذاشته است، پیشنهاد ناپلئون را 

د، آوریل، آلکساندر یک عهدنامۀ کمک متقابل با سوئد امضا کر 5در ). 1812مه  28(نپذیرفت، و با روسیه صلح کرد 

مه همۀ بندرهاي روسیه را برروي  29در . اي را به بریتانیاي کبیر عرضه داشت آوریل صلح و انعقاد عهدنامه 18ودر 

گیري از محاصرة بري و دادن اعالن جنگ به فرانسه  در واقع، مفهوم این عمل، کناره. کشتیهاي تمامی ملتها باز کرد

گرفت و در این مورد،  عظیمترین تدارکات نظامی در تاریخ صورت میهمزمان با این دوئل دیپلوماتیک، یکی از  .بود

بایستی آن را از لحاظ نیرو و  تر از کار ناپلئون بود؛ وي تنها یک کشور داشت که می کار آلکساندر ظریفتر و ساده

بربرهایی  روسیۀ مادر خود به خود علیه گروههاي: احساسات تقریباً خود به خود صورت گرفت. احساسات آماده کند

اي که عهدنامۀ تیلزیت را  پرستانه شور وهیجان میهن. شد قیام کرد که علیه او به وسیلۀ کافري وحشی متشکل می

درپیرامون او حلقه   رفت، مردان و زنان ساده هرجا که می. محکوم کرده بود به صورت کمک مقدسی براي تزار درآمد

ترتیب تقویت شد، ارتش خود را توسعه داد، و از  آلکساندر چون بدین .بوسیدند هایش را می زدند، و اسب یا چکمه می

هاي  آن خواست که براي جنگ آماده شود، و دویست هزارسرباز را در طول دوینا و دنیپر، یعنی در کنار رودخانه

ده بود عظیمی مستقر ساخت که روسیۀ روسی را از ایاالت لیتوانی و لهستانی که در تقسیمات قبلی نصیب روسیه ش

. کرد جدا می

نخستین اشکال این بود که سیصد هزارسرباز فرانسوي، و حدود دوازده . آمادگی و تجهیزات ناپلئون دشوارتر بود

ژنرال فرانسوي، در اسپانیا پابند شده بودند، و حتی تعداد بیشتري ممکن بود الزم باشد تا مانع از حرکت ولینگتن از 

وي انتظار داشته بود که به اسپانیا بازگردد و . ي پیرنه به داخل فرانسه شودطریق شبه جزیرة ایبري و کوهها

خود را تکرار کند؛ ولی در این هنگام مجبور بود یا اسپانیا و پرتغال را از دست بدهد و از محاصرة  1809پیروزیهاي 

من بهتر از هر شخص دیگر « :گفت ناپلئون می. بري چشم بپوشد، یا از اتحاد با روسیه و محاصرة بري صرف نظر کند

اي درآمده است که باید قبل از آنکه وارد چنین جنگ  دانستم که اسپانیا به صورت سرطان پیشرفته می

  ».برطرف شود - بایستی در چهار هزار کیلومتري مرز من صورت گیرد که نخستین نبرد آن می - انگیزي شویم وحشت

رام پادگان فرانسه در دانتزیگ آغاز کرده، و به تعداد سربازانی که در با تقویت آ 1810وي تدارکات نظامی خود را در 

، مشمولین آن 1811در ژانویۀ . پروس مشغول پاسبانی بودند، در نهایت اختفا و به صورتی غیرمحسوس، افزوده بود

حملۀ جناحی روسها از سال را به زیر پرچم فراخواند، و آنها را در طول ساحل آلمان، از الب تا اودر تقسیم کرد تا از 

در بهار، به امراي کنفدراسیون راین دستور داد که سهمهاي تعهد شدة خود را از لحاظ . طرف دریا جلوگیري کنند

در ماه اوت، به بررسی پرمشقت زمین روسیه پرداخت، و ماه ژوئن را بهترین . سرباز براي خدمت فعال فراهم سازند

  . ه شبکۀ جاسوسی آماده ساخت تا در روسیه یا پیرامون آن به کار بپردازنددر دسامبر یک سلسل. ماه حمله دانست

سربازگیري فرانسویها کاهش شدید محبوبیت ارتش را . هردو طرف تجهیزات خود را کامل کرده بودند 1812تا فوریۀ 

دند، و هزاران نفر از از سیصدهزار نفر که به زیر پرچم احضار شده بودند هشتاد هزار نفر حاضر نش: آشکار ساخته بود

کار رو به فرار نهادند، یا به صورت سربازان  بسیاري از این سربازان تازه. آنها به عنوان یاغی مورد تعقیب قرار گرفتند
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در نبردهاي پیشین، افراد تازه . وجه قابل اعتماد نیستند ناراضی درآمدند و نشان دادند که در لحظۀ بحرانی به هیچ

شدند؛ ولی در این هنگام  سربازان گارد امپراطوري مواجه می رآمیز و تشویقهاي پدرانه از طرف کهنهوارد با نمونۀ غرو

بیشتر اعضاي آن اخوت جنگی یا مرده یا در اسپانیا بودند، یا بیش از حد کهنسال بودند، که جز در خاطرات، بتوانند 

ناپلئون از آنها و از اتباع خود . ور نیز برخوردار نبودندکار از الهامبخشی ملتی متحد و پرش سربازان تازه. قهرمان باشند

بدین طریق استمداد کرد که این اقدام را به منزلۀ جنگی مقدس از طرف تمدن غرب علیه موج روزافزون توحش 

 اسالوي بدانند؛ ولی فرانسویان شکاك چنین حکایاتی را قبال شنیده بودند، و در هر صورت روسیه دورتر از آن بود که

ناپلئون سپس کوشید که ژنرالهاي خود را تحریض کند، ولی آنها تا آخرین . بتواند موجب وحشت و هراس آنها بشود

بسیاري از آنها بر اثر . دانستند نفر و بدون اطالع او مخالف این جنگ جدید بودند و آن را دعوتی به تراژدي می

بعضی از دستیارانش به  .رد از آن در صلح استفاده کنندسخاوت او ثروتمند شده بودند، و میل داشتند که وي بگذا

کولنکور، اگرچه همیشه نسبت به او وفادار . اندازة کافی شجاع بودند که شک و تردید خود را در برابر او به زبان آورند

ار به او خدمت کرد، به وي تذکر داد که جنگ با روسیه مصیبت ب 1814بود، و به عنوان میرآخور بزرگ تا سال 

شدیدترین «خواهد بود، و حتی جرئت کرد به او بگوید که ناپلئون این همه زحمت را از آن رو به خود داده است که 

چینی مداومش از حضور امپراطور ظاهراً  ، که به سبب توطئه فوشه. که همان جنگ باشد» عالقۀ خود را ارضا کند

که شکست ) اگر حرف فوشه را بتوان باور کرد(ناپلئون گفت  طرد ولی احضار شده بود تا تحت نظر یا دربند باشد، به

امپراطور توضیح . دادن روسیه با توجه به هواي آن محال است، و ناپلئون بر اثر رؤیاي تسلط برجهان گمراه شده است

ن و داد که رؤیاي او فقط ایجاد کشورهاي متحد اروپا و اعطاي یک قانون نامۀ جدید، یک پول واحد، یک روش اوزا

اي را، که در راه گردآوري  و ارتش عظیم بیسابقه. همگی زیرکاله سه گوشۀ او -مقیاسات، و یک دادگاه استیناف است

و تجهیزش آنقدر به خود زحمت داده است، اکنون چگونه آن را مرخص و در سراسر بقیۀ عمرش سرافکنده زندگی 

از شامل یکصد سوار؛ البته مقامات دیپلوماتیک، هزار سرب 680در حقیقت هم ارتش عظیمی بود مرکب از  کند؟

نیمی از مجموع آنها فرانسوي و بقیه سربازانی بودند که از ایتالیا و . اند ها در این ارقام منظور نشده نوکران، و ندیمه

ه، مورا، لوفور، اودینو، ن: در حدود پنجاه ژنرال داشت. ایلیریا و اتریش و آلمان و لهستان به زور گرفته شده بودند

همۀ . ویکتور، اوژرو، اوژن دوبو آرنه و شاهزاده یوزف آنتون پونیا توفسکی برادرزادة آخرین پادشاه جوانمرد لهستان

این نیرو درنقاط مختلف راه روسیه به صورت ارتشهاي جداگانه درآمد، و هر ژنرالی دستورهاي مشخص داشت که کی 

  .و کجا گروه خود را رهبري کند

در . وتدارکات براي چنان گروه عظیمی شاید بیشتر مستلزم نبوغ، شکیبایی، و پول بود تا گردآوري آن وظیفۀ تجهیز

واقع مراحل اول و آخر آن اقدام بزرگ اساساً تحت تأثیر لجستیکی قرار گرفت؛ شروع جنگ تا زمانی که به اندازة 

نگ براثر تصرف آذوقه به توسط روسها تقریباً کافی علف براي تغذیۀ اسبان روییده باشد امکان نداشت؛ خرابی وضع ج

ناپلئون کوشید که هر . تکمیل شد؛ سربازان بازگشته و قحطیزدة فرانسوي انتظار داشتند که در سمولنسک غذا بیابند

وي ترتیبی داد که مخازن مهمات و قسمتهاي مکانیکی و تعمیرات و غذا و . بینی کند چیزي را غیر از شکست پیش

قرار . مراکز تجمع ارتشهاي او فراهم آید در ویزل، کولن، بن، کوبلنتس، ماینتس، و سایر نقاط سرراههاي لباس و دارو

ناپلئون . هاي مشابهی به وسیلۀ صدها وسیلۀ نقلیه، پیشاپیش مهاجمان، به روسیه منتقل شود شد ذخایر و بنه

کاران خبر داشت، و حاضر بود که بازرگانی را که  هاز نیرنگهاي مقاطع. قدر بپردازد دانست از کجا ارزاق بخرد و چه می

.عامداً و عالماً از ارتشهاي او پول زیادي گرفته یا به آنها کاالي بنجل فروخته بود به جوخۀ آتش بسپارد

پرداخت؟ مالیات  کردند چگونه می پول این مهمات و هزینۀ حمل وانبارداري و مواجب افرادي را که از آنها استفاده می

 380گرفت؛ میلیونها فرانک از  گرفت، از بانک فرانسه و بانکهاي خصوصی قرض می بست، از مردم وام تحمیلی می می
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جلو اسراف و   توانست، هر جا که می. میلیون فرانک طالیی که در سردابهاي تویلري ذخیره کرده بود، برداشت کرد

کند، و ماري لویز را به  که مانند امپراطریس خرج میکرد  گرفت؛ ژوزفین محبوب و مطلقه را مالمت می تبذیر را می

ترین و  بهترین و ماهرترین و زیرکانه …نبرد روسیه«بعدها گفت که رویهمرفته . ستود جوییهایش می سبب صرفه

آیا قابلیت رهبري آن را داشت؟ شاید بیش از سایر » .ام اصولیترین نبردي بوده است که آن را رهبري کرده

در چهل وسه سالگی، براي زندگی در اردو و . کم استعدادتر از آن بود که آن اقدام بزرگ الزم داشت معاصرانش، ولی

برد که در بورودینو و واترلو مانع  توان حدس زد که از بیماریهایی رنج می می. وظایف جنگی، بیش از حد مسن بود

ی خصوصی اگرچه مردي مهربان و باانصاف و در زندگ. درد معده، تکرر و دشواري ادرار کردن، و بواسیر: کارش شد

شوهرخوبی براي ماري لویزو پدري مهربان براي پسر خود بود، پس از هشت سال قدرت امپراطوري، بیحوصله، 

البته موارد . دیکتاتورمنش، زودخشم، و متمایل به تخمین زدن بیش از حد قدرت فکري و سیاسی خود شده بود

پذیرفت، و اشتباهات پرهزینۀ برادران و سرداران  انتقاد کولنکور را با خوشرویی می: استثنایی بسیاري هم وجود داشت

شنیدم که ناپلئون  غالباً می«منشی او گفته است که . شد گرا می دقایقی نیز نسبت به خودش واقع. بخشید خود را می

ولی بندرت » .›شده استکمان بیش از حد کشیده ‹: دهد در وسط تفکراتش وضع خود را با این جمله شرح می

در هر «: روزي به ناربون گفت. بینی رسیده و براي خود حدي قائل شده باشد شکست خورده بود تا به مرحلۀ روشن

کلو بیرون  - از سن 1812مه  9بدین ترتیب، در » .راهی به هندوستان است] به سوي مسکو[صورت، این راه طوالنی 

  .همه چیز در زندگی او به قمار شباهت داشت و این بزرگترین قمار او بود. م شدآمد و، الاقل براي رفتن به مسکو، عاز

IV -  1812سپتامبر  14 -ژوئن 26: راه مسکو  

ماري لویز او را ترغیب کرده بود که بگذارد تا درسدن همراه او برود و پدر و مادرش را دعوت کند که براي مالقات 

ناپلئون پذیرفت، و صالح در آن دانست . ولو به طور کوتاه، با خانوادة خود باشد آنها به آنجا بیایند تا شاید بار دیگر،

از ماینتس به طرف . هاي سلطنتی و اعیان را نیز دعوت کند که فردریک ویلهلم سوم پادشاه پروس و سایر خانواده

فرمانروایان محلی براي  اي درآمد، زیرا جمعی پیروزمندانه درة راین به صورت حرکت دسته  شرق، عبور او از میان

. رفت، به موکب او پیوستند الرقاب خود از شهر خارج شده بودند، و ضمن آنکه در ساکس پیش می استقبال از مالک

یک . در چند کیلومتري غرب درسدن، شاه فردریک آوگوستوس را مالقات کردند که آنان را به پایتخت خود برد

هایی که از آنها گذشتند پراز مردمی بود که مشعل  کوچه). مه 16(سیدند ساعت به نصف شب مانده بود که به شهر ر

.دردست داشتند و به او خوشامد گفتند؛ چندین توپ به شلیک پرداختند و زنگهاي کلیساها به صدا در آمدند

؛  ماري لویز پدر خود را با هیجانی آشکار در آغوش گرفت. اتریش وارد شد امپراطریسمه مترنیخ با امپراطور و  18در 

پس از چندي، پادشاه . ولی از شنیدن این اخطار که آن سال آبستن حوادث ناگوار است از وجد و سرورش کاسته شد

؛ اما تزار آلکساندر و ولیعهد پروس، که احتماال از توافق دوستانه میان دشمنان تاریخی خود ناراحت بودند، وارد شدند

شاه فردریک آوگوستوس، به . کنند در نهان اطمینان داشت که هم پروس و هم اتریش براي شکست ناپلئون دعا می

عنوان میزبان، سیاستهاي آنها را با اپرا و درام و شکار و آتشبازي و رقص و میهمانیهایی تعدیل کرد که ضمن آنها 

الرأس  اداي احترام کردند، و او هم ظاهراً با فروتنی مدت دوازده روز در سمت فرمانروایان آلمان نسبت به ناپلئون

مه، براي پیوستن به یکی از ارتشهاي خود در تورن در کنار ویستول عزیمت  28در  .منحنی سرنوشت خود درخشید

کرد،  روسیه جدا می به سردارانش دستور داده بود که با او در سواحل رود نیمن، که مهیندوکنشین ورشو را از. کرد

هر . التحریر و نقشه و کتاب بود کرد که مجهز به چراغ و میز و لوازم اي حرکت می خود او در کالسکه. مالقات کنند

دادند که در آنجا دستورهایی را تهیه و آنها را به منشیان خود  شب در طی راه این اشیاء را به چادري انتقال می

منوال، منشی سابق او، فرانسوافن منشی . صبح روز بعد به اطالع ژنرالهایش برسانندکرد تا براي عملیات  دیکته می
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ژوئن به  23در . جدید او، و وري کنستان پیشخدمتش تمام راه را تا مسکو و ضمن بازگشت از آن شهر با او بودند

در مدت کوتاهی، . ندیدنیمن رسید، در مورد دشمن به تحقیق پرداخت، و عالمتی از حضور او در آن سوي رودخانه 

ژوئن حدود دویست هزار نفر از سربازانش به شهر کوونو  26تا  24سه پل موقتی بر روي رودخانه زدند، و از 

تقریباً در همان زمان یک ارتش دیگر مرکب از دویست هزار نفر از محلی پایینتر از آن رودخانه در . رفتند) کاوناس(

ن و آلکساندر پنج سال پیش از آن با یکدیگر مالقات کرده و سوگند خورده جایی که ناپلئو - ) ساوتسک(تیلزیت 

  .گذشتند - بودند که تا زمان مرگ با هم دوست باشند

چندین لشکر انتظار فرمان او را . کیلومتري جنوب شرقی کوونو بود 91آلکساندر در این زمان در ویلنا، در 

اده میخائیل بارکالي دتولی از اعقاب اسکاتلندي؛ در جنوب، نفر به رهبري شاهز 150‘000در شمال، : کشیدند می

نفر تحت فرمان ژنرال آلکساندر  40‘000نفر به رهبري پیوتر باگراتیون اهل گرجستان؛ در شرق،  60‘000

توانستند تمامی آذوقۀ  نفري ناپلئون نبودند، ولی در یک عقبنشینی منظم می 400‘000آنها حریف ارتش . تورماسوف

نفر  60‘000یک لشگر دیگر روسی؛ . اي دور حمل کنند ستفاده را بسوزانند یا از بین ببرند یا با گاري به نقطهقابل ا

. که بر اثر صلح با ترکیۀ عثمانی آزاد شده بود از جنوب تحت فرمان ژنرال پاول چیچاگوف از جنوب به حرکت درآمد

، آلکساندر به عنوان مهمان افتخاري در یک جشن ژوئن 24در  .ولی تا مقصد باید چندین روز راهپیمایی کند

در . نتیجه کرده بود شرکت جست جنگی بی 1807روستایی در ملک کنت لوین بنیکسن که با ناپلئون در آیلو در 

آلکساندر این خبر را پنهان . اند طی این جشن قاصدي خبر آورد که فرانسویان از نیمن گذشته وارد روسیه شده

پس از بازگشت به مرکز فرماندهی خود، به لشکرهاي محلی دستور داد که در صورت . ایان برسدداشت تا جشن به پ

رفت  فرانسویان زودتر از آنچه انتظار می. امکان به هم بپیوندند، ولی در هر صورت به داخل کشور عقبنشینی کنند

  .ب عقبنشینی کردوارد شده بودند؛ قواي روسها نتوانستند به هم بپیوندند، ولی با نظم و ترتی

ژوئن، تزار به ناپلئون پیشنهاد کرد، که مذاکرات دوباره آغاز شود، ولی فقط به این شرط که فرانسویان  26در 

از آنجا که به پیشنهاد خود اطمینان نداشت، ویلنا را با ارتش بارکالي دتولی ترك . درنگ روسیه را ترك کنند بی

پیشنهاد مصرانۀ افسرانش که به اندازة کافی مجهز نیست تا نقشۀ حرکات  در آنجا، بنا به. گفت و به ویتبسک رفت

سربازان را تعیین کند، عازم مسکو شد، و از شهروندان خواست که پول و خون خود را در راه میهنشان که مورد 

طرزبورگ العمل نشان دادند، و او دلگرم به سن پ آنان نیز با ذوق و شوق عکس. حمله قرار گرفته است فداکنند

ژوئن، ناپلئون و قسمت عمدة قواي او پیمودن راه طوالنی هشتصدو نود کیلومتري کوونو به مسکو را  27در  .بازگشت

روزها گرم و شبها سرد بود، و بارانی شدید همه چیز را : حتی آن چند روز نخست در روسیه عذابی بود. آغاز کردند

کردن یا افزودن به آذوقۀ  کرد، ولی آنها براي ذخیره ود حمل میهرسربازي غذاي پنج روز خود را با خ. خیس کرد

. ها را غارت کردند و دستور اکید امپراطور را در ممنوعیت از چنین اعمالی نادیده گرفتند خود، کشتزارها و کلبه

که به عنوان  وي با این امید. ژوئن به ویلنا رسید، و تا زمان ورود ناپلئون هرچه توانست غارت کرد 28ارتش او در 

بعضی از لهستانیها و جمعی از اهالی لیتوانی به او همین ترتیب خوشامد . دهنده مورد استقبال قرار گیرد نجات

اي از  عده. آلود با او مواجه شدند و از غارت و دزدي سربازان ابراز انزجار کردند گفتند، ولی بعضیها با سکوتی خشم

  نمایندگان از او خواستند 

ترسید دولتهاي پروس و اتریش یا پروسیها  لهستان را احیا کند، ولی او حاضر به دادن تعهد نبود، زیرا میکه سلطنت 

دهندگان تقاضا کرد که این قضیه را تا بازگشت  رو از عریضه از این. و اتریشیهاي ارتش خود را ناراضی کنند

یکی از لشکرهاي تزار را در ویلنا گرفتار و مضمحل وي انتظار داشت که  .پیروزمندانۀ او از مسکو به تعویق بیندازند

سبب خستگی مفرط قادر به تعقیب آنها  کند، ولی بارکالي و افرادش به ویتبسک گریخته بودند، و قواي ناپلئون به
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. نومیدیهاي متوالی، اخالق امپراطور را تند کرد. حال اول بازگشت دو هفته طول کشید تا نظم و روحیۀ آنها به. نبود

ژروم نتوانست شکار خود را . وي برادرش ژروم را با لشکري عظیم براي تعقیب با گراتیون به جنوب فرستاده بود

بگیرد، و نزد قواي عمدة فرانسه بازگشت و به سبب روش کند و رهبري سستش مورد مالمت ناپلئون قرار گرفت و به 

  .دربار خود در وستفالن بازگشت

وي قصد داشت . شرقی ویتبسک برد خود را با خواربار تازه به چهارصد کیلومتري شمالژوئیه، ناپلئون قواي  16در 

ناپلئون بیش از آن . که آنجا به بار کالي دتولی برسد، ولی آن اسکاتلندي زیرك به طرف سمولنسک پیش رفته بود

بسک به او برسد، و این امر به توانست وي را تعقیب کند، زیرا دستور داده بود که قواي امدادي و تدارکات در ویت نمی

چندتن از سردارانش به او توصیه کردند که به جاي رفتن به مسکو و بازگشتن از آنجا قبل از . تعویق افتاده بود

ناپلئون پاسخ داد که موقعیت این شهر طوري نیست که مناسب با . باریدن برف، زمستان را در ویتبسک در اردو بماند

، و آن منطقه به سبب اندك بودن کشتزارهایش براي تغذیۀ ارتش او کافی نیست، و هر استحکامات و دفاع باشد

تأخیري قبل از رسیدن به مسکو یا یک جنگ قطعی به روسها فرصت خواهد داد که لشکرهاي بیشتري براي به ستوه 

به عقیدة او هیچ کاري جز آوردن فرانسویان ضمن راه تهیه و مجهز کنند، یا آنها را در ویتبسک در محاصره گیرند؛ و 

  . تصرف شهر مقدس و پایتخت باستانی روسها آلکساندر را به صلح وادار نخواهد کرد

. اوت، ارتش خود را به امید حمله به بارکالي در سمولنسک، بیرون برد 13پس از پانزده روز اقامت در ویتبسک، در 

ارگرفتن در کنار دنیپر، از لحاظ تجارت و صنعت سمولنسک، مرکز پرجمعیت منطقۀ حاصلخیزي بود که بر اثر قر

اي مستحکم شده بود که پس از آنکه نیروهاي بارکالي و باگراتیون در آنجا به هم   موقعیتی مناسب داشت و به اندازه

 16فرانسویان در .پیوستند، دو سردار تصمیم گرفتند که به مقاومت بپردازند و الاقل جلو پیشرفت ناپلئون را بگیرند

شده و در نتیجۀ مرگ و فرار سربازان تعدادشان به   اوت وارد شدند، در حالی که براثر طی مسافتهاي طوالنی فرسوده

اوت، خواه براثر ناامیدي  17در شب . هزار نفر تقلیل یافته بود، با وجود این، حملۀ آنها شدید و مؤثر بود  صدوشصت

رفته و موجب وجد و سرور و تحریک حس جمالشناسی ناپلئون شده روسها یا فعالیت توپخانۀ فرانسویها، شهر آتش گ

اعلیحضرت، «: کولنکور پاسخ داد» کنی که منظرة زیبایی باشد؟ فکر نمی«: بود، به طوري که از میراخور خود پرسید

جسد دشمن ‹ : به خاطر بیاور که یک امپراطور رومی چه گفته است! به«: ناپلئون گفت» .وحشت انگیز است

سمولنسک را بدون از «: اوت، امپراطور به ماره وزیر امور خارجۀ فرانسه نوشت 18در › » .دهد بوي خوش می ههمیش

برطبق یک . منظور این بود که بدین وسیله روحیۀ پاریسیها را تقویت کند -» .ایم دست دادن یک سرباز تصرف کرده

ست، فرانسویان بین هشت تا نه هزار نفر از دست دادند ارزیابی که اخیراً به وسیلۀ یک مورخ انگلیسی به عمل آمده ا

ضایعات فرانسویان غیر قابل جبران بود؛ لشکرهاي روسی به طرف شهرهاي همدست خود و . و روسها شش هزار نفر

ژوئیه، تزار آلکساندر که بر اثر نظریات تضادانگیز و روشهاي  20در  .به سوي منبعی از افراد سربازگیري عقب نشستند

از این رو . گی سرداران روسی متأثر شده بود به این نتیجه رسید که قواي مسلح او نیاز به فرماندهی متحدي داردجن

را به آن مقام گماشت، زیرا وي به سبب قدرت فرماندهی و قاطعیت ) 1813 -1745(میخائیل ایالریونوویچ کوتوزوف 

وي شصت وهفت ساله و تنبل و بیحرکت بود، . رده بودآمیز، شهرتی به دست آو خود در طی نبردهاي بسیار موفقیت

یک چشمش در . به طوري که مجبور بودند او را در اردو یا صحنۀ نبرد به وسیلۀ درشکه به این سو و به آن سو ببرند

قدري هرزه بود و با زنان رفتاري مناسب نداشت؛ ولی هنر جنگ را طی . جنگ کور شده و چشم دیگرش معیوب بود

وي با اجتناب از . کردند ل عمل آموخته بود؛ سراسر روسیه از انتصاب او ابراز مسرت و خوشحالی میپنجاه سا

  . درگیري و دستور عقبنشینی هر چه بیشتر، همه، و حتی ناپلئون، را مأیوس ساخت
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اي  صورت قلعهپرسید آیا باید از تعقیب او دست بردارد؛ سمولنسک را به  ناپلئون که دچار وسوسه شده بود از خود می

اما در این . در وسط روسیه درآورد؛ زمستان را در آنجا بگذراند؛ و خط ارتباط مسلحی با اروپاي غربی داشته باشد

ارتش او براثر اختالفات نژادي و از دست دادن انضباط به : هنگام خود را با وضعی کامال غیر منتظر مواجه دید

کرد، زیرا بیم از حملۀ دشمن  خود او در حرکت، اطمینان بیشتر احساس میاي گرفتار هرج و مرج شده بود که  اندازه

فقط  …تواند متوقف باشد؛  این ارتش اکنون نمی«: به ژنرال سباستیانی چنین گفت. شد موجب همبستگی می

انسان ممکن است در رأس این ارتش به جلو برود، ولی نباید توقف کند یا . شود حرکت باعث استحکام آن می

خود  اوت، فقط یک هفته پس از تصرف سمولنسک، به اتفاق سپاهیان 25رو، اندکی پس از نیمشب  از این» .زگرددبا

مسافت سه هفته  - و مسکو پیش راند …آن شهر را ترك گفت و از راهی گرم و غبارآلود به طرف ویازما و گژاتسک

قراوالن روسهاي  ی و بشاشتی که در دفع حمالت پسپروای و با بی  کردند، نظامش در جلو حرکت می مورا و سواره. راه

ناپلئون بعدها دربارة او . ساختند روحیۀ سربازان را فراهم می بردند موجبات باال رفتن در حال عقبنشینی به کار می

اش او را  شجاعت متهورانه. وي فقط در برابر دشمن دلیر بود؛ و در آن صورت دلیرترین مرد روزگار بود: چنین گفت

چنین . بعد هم لباس زردوزي در بر و پرهایی روي سرداشت که مثل برج کلیسا نمایان بود. کشاند می ه وسط معرکه ب

. برد، زیرا با وضع لباسش به آسانی قابل تشخیص بود اي همیشه جان سالم به در می آمد که براثر معجزه به نظر می

. کردند انگیزش تمجید می به سبب دلیري شگفت رفت، و قزاقها از او هدف مرتبی براي دشمن به شمار می

داران فرانسوي وقتی که  نزدیک شدند، طالیه) یکصد وبیست کیلومتري مسکو(سپتامبر، چون به شهر بورودینو  5در 

اي دیدند که آنها را هم شاد و هم غمگین کرد صدها تن از روسها مشغول  برروي تپه رفتند، در دشت مقابل منظره

هاي  اماتی بودند که توپخانۀ خود را در آنجا پنهان کنند، و در آن طرف دشتها، نزدیک ملتقاي رودخانهتکمیل استحک

  .شدند کاالچا و مسکوا، هزاران سرباز دیده می

در آن شب سرد مرطوب بندرت کسی . سپتامبر، دو گروه رقیب خود را براي نبرد آماده ساختند 6در سراسر روز 

اي انتشار داد که ترجمۀ آن براي لشکرهاي مختلف ارتش او خوانده  بح ناپلئون اعالمیهص 2در ساعت . خوابش برد

اکنون . اید مشاهده کنید نبردي را که از مدتها پیش خواهان آن بوده! سربازان«: وي در این اعالمیه گفته بود. شود

هاي زمستانی خوبی ارزانی خواهد  پیروزي به ما نعمت و سربازخانه. واجب و حتمی است. پیروزي وابسته به شماست

در آن شب، به دستور کوتوزوف، کشیشانی که همراه » .داشت، و موجب بازگشتی زودرس به میهنمان خواهد شد

سربازان به . را که از حریق سمولنسک نجات یافته بود در میان اردوگاه گرداندند» مریم سیاه«لشکر او بودند شمایل 

خدایا «ب را با اشاره نشان دادند، و با ذوق و شوق به این دعاي کشیشان پاسخ گفتند که زانو در آمدند، و عالمت صلی

  . ، و کوتوزوف خم شد و شمایل را بوسید»به ما رحم کن

اش کشیده  اي از طرف ماري لویز، همراه با تصویري که چندي پیش از پسر یکساله در حدود همین زمان قاصدي نامه

. همچنین خبر رسید که ارتش او از ولینگتن در ساالمانکا شکستی سخت خورده است. ردشده بود، براي ناپلئون آو

احتماال نتوانسته . وي قسمت اعظم آن شب را صرف صدور اوامري جهت افسرانش براي تدابیر جنگی روز بعد کرد

شده، و پاهایش از استسقا  انگیز بیرنگ پیشاب او به طرزي وحشت. داد بود به خواب برود، زیرا عسرالبول او را رنج می

با وجود این ناراحتیها، در نخستین روز نبرد که طی آن . زد و ضربان آن نامنظم بود نبضش ضعیف می. ورم کرده بود

  . رفت، سه اسب را زیر پاي خود فرسوده کرد از یک سوي لشکر به آن سوي دیگر می

عراده توپ داشتند و  587فرانسویان . نفر 112‘000سرباز کارآزموده تحت فرمان داشت، و کوتوزوف  130‘000وي 

سپتامبر هزاران سرباز با بیم و تنفر یکدیگر را کشتند و جان سپردند و با  7در سراسر روز . عراده 640روسها 

کردند که  هاي خود با قهرمانی و سماجتی که در هر دو طرف یکسان بود جنگیدند؛ گویی احساس می همپایه
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باگراتیون، ضمن رهبري نیروهاي خود، درجنگ کشته شد؛ کولنکور، که از آغاز . نها وابسته استسرنوشت اروپا به آ

کوشید از این جنگ جلوگیري کند، برادري محبوب را از دست داد؛ اوژن، داوو، مورا صدها بار با مرگ روبرو  می

در سراسر آن روز، االهۀ . داشت آمیز شاهزادة مسکوا را دریافت شدند؛ نه در آن جنگ از دست ناپلئون لقب محبت

. هنگامی که شب فرارسید، روسها بتدریج سست شدند. رفت تفاوتی از یک سو به سوي دیگر می پیروزي با بی

. دانست فرانسویان تسلط خود را بر صحنۀ جنگ حفظ کردند، ولی ناپلئون دست یافتن به پیروزي را بعید می

فرستادکه کلیساهاي سن پطرزبورگ را بر آن داشت که زنگ سپاس از  کوتوزوف پیامی غرورآفرین براي آلکساندر

روز . نفر 50‘000نفر کشته و مجروح شدند و از طرف روسها  30000از طرف فرانسویان . خداوند را به صدا درآورند

ه سپتامبر، کوتوزوف در آغاز درصدد تجدید جنگ بود، ولی چون ارقام ضایعات لشکري را دید، احساس کرد ک 8

بنابراین سیاست عقبنشینی در پیش گرفت و این . تواند افراد باقیمانده را در یک کشتار دیگر درگیر کند نمی

سپتامبر دستور تخلیۀ مسکو را صادر کرد، و روز بعد باقیافۀ گرفته به سوي  13در . استراتژي را تا آخر ادامه داد

پس از هشتاد و سه روز حرکت از کوونو، با نود و پنج هزارنفر در آن روز ناپلئون،  .سرنوشتی نامعلوم به حرکت درآمد

ژنرال میلو رادوویچ، فرماندة پادگان مسکو، ضمن آنکه افراد خود را . هاي مسکو رسید السیف قواي خود به دروازه بقیۀ

وي انتظار . ردناپلئون با این تقاضا موافقت ک. بس شد کرد، پیامی براي او فرستاده و خواهان آتش از شهر خارج می

هنگامی که وارد شهرشد، . کس نیامد ولی هیچ. داشت که اشراف شهر به حضورش بیایند و خواستار حمایت او شوند

بعضی از روسپیها که انتظار . مالحظه کرد که جز چند هزار نفر از طبقات پایین کسی در شهر باقی نمانده است

ناپلئون . حاضر شدند غذا و منزل در اختیار فرانسویان قرار دهند ماندند، و بزودي کشیدند باقی دریافت پول را می

باري از اسکناسهاي تقلبی روسی با خود آورده بود؛ روسها از پذیرفتن آنها امتناع ورزیدند، و فرانسویان اسکناسهاي 

شهر را به باد غارت فاتحان در شهر به جستجو پرداختند؛ قصرها را تاراج کردند؛ امالك خارج از . مزبور را سوزاندند

در  .دادند؛ و بطریهاي شراب و اثاثۀ منزل را بارکردند؛ ضمن عقبنشینی، این اثاثه را یکی پس از دیگري رها ساختند

عصر همان روز، حریق مسکو . سپتامبر، ناپلئون وارد کرملین شد، و در انتظار پیشنهاد صلح آلکساندر نشست 15

  .شروع شد

V -  1812پتامبر س 19-15: حریق مسکو   

مسکو از هر لحاظ با هر کدام از پایتختهاي «: کازه گفت ناپلئون از زیبایی آن شهر متروك به حیرت افتاد، و به الس

مسکو بزرگترین شهر روسیه و شهر مقدس یا پایتخت روحانی » .کند، حتی بربیشتر آنها تفوق دارد اروپا برابري می

بیشتر این کلیساها که با سنگ . کرد هاي برآمدة خود آسمان را رنگین می کلیسا داشت که با قبه 340کشور بود و 

ها تقریباً همگی از چوب بود؛ یازده هزار باب از این منازل از جمله شش  خانه. ساخته شده بود پس از حریق باقی ماند

.ساخته شده بود، ویران شد» نسوز«هزار خانه که از مواد 

بعضی از مواضع آتشسوزي را دیدند و شتابان آنها را خاموش کردند؛ ولی هر دم  فرانسویان ضمن ورود به آن شهر

سپتامبر را به روز مبدل ساخت، و بر اثر  15یافت که شب  شد، وچنان سریع گسترش می حریقهاي دیگري برپا می

یدار کردند، دستور دادکه پس از آنکه او را ب. داشتند بیدار کرد روشنایی خود، نوکرانی را که خواب ناپلئون را پاس می

ترسیدند که  صبح روز دهم، مورا و اوژن چون می. توپخانۀ ارتش به شلیک بپردازد، و سپس به بستر خود بازگشت

اي باعث انفجار مخازن باروتی شود که ارتش در کرملین قرار داده بود، از ناپلئون تقاضا کردند که شهررا ترك  جرقه

هایی که حامل مدارك و اسباب و  شهر رفت، و ارابه ه اتفاق آنها به قصري در حومۀ پس از مقاومتی شدید، ب. گوید

سپتامبر، آتش پس از آنکه دوسوم مسکو را از بین برده کاهش یافت، و  18در . وسایل بودند به دنبالش به راه افتادند

  . ناپلئون به کرملین بازگشت
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انیان را آزاد کرده بودند، وممکن است این افراد، ضمن غارت، چه کسی مسئول بود؟ اولیاي شهر، پیش از حرکت، زند

چه بسا بعضی از سربازان فرانسوي به همان ترتیب، طی تاراجهاي خود، مرتکب . نخستین حریقها را برافروخته باشند

سکو سپتامبر گزارشهایی به ناپلئون رسید مبنی بر آنکه مشعلدارانی در سراسر م 16در . مباالتی شده باشند بی

افروزي را که دستگیر شود تیرباران  رو دستور داد که هر آتش از این . کنند اً حریق برپاي می اند و عمد پراکنده شده

زدن یکی از  افروزان که دژبان روسها بود و ضمن آتش یکی از آتش. این دستور اجرا شد. کنند یا به دار بیاویزند

ناپلئون شخصاً با وي . ا به دستور مافوق خود به آن کار پرداخته استبرجهاي کرملین دستگیر شد اظهار داشت که بن

چند تن از روسهاي دستگیر شده گفتند که کنت . گفتگو کرد؛ سپس او را به داخل حیاط بردند و اعدام کردند

ساندر سپتامبر، ناپلئون به آلک 20در  .راستاپچین، حاکم شهر، پس از حرکت دستور داده است که شهر را بسوزانند

چهارصد . راستاپچین دستور سوزاندن آن را صادر کرده است. شهر مغرور و زیباي مسکو وجود ندارد: چنین نوشت

افروز ضمن این عمل دستگیر شدند، و همگی گفتند که بنا به دستور حاکم، رئیس پلیس، شهر را آتش  نفر آتش

چنین اقدامی هم بیهوده است و هم  …. ته استاز هر چهارخانه، سه خانه سوخ. آنها تیرباران شدند. اند زده

ما در سردابهایی قرار داشت که آتش به آنها   ن کار محروم کردن ما از آذوقه بوده است؟ آذوقۀآیا هدف از ای. بیرحمانه

گذشته از این، چه هدف ناچیزي که به سبب آن یکی از زیباترین شهرهاي جهان را که نتیجۀ قرنها تالش . رسید نمی

امکان ندارد باور کنم که شما با اصول اخالقی، احساسات، و عقاید خودتان دربارة آنچه ! ازندگی است خراب کنندو س

که درست و برحق است اجازه داده باشید چنین شرارتهایی مرتکب شوند که شایستۀ فرمانروایی عادل و ملتی بزرگ 

نامه به تنهایی از طرف شما،  جنگ پرداختم، یک گونه احساس خصومت، با آن اعلیحضرت به من بدون هیچ. نباشد

شد، و من با کمال میل از مزیت تصرف مسکو چشم  قبل یا بعد از آخرین نبرد، مانع از هرگونه پیشرفتی می

از این نامه . اگر اعلیحضرت هنوز قسمتی از احساسات دیرین خود را نسبت به من حفظ کرده باشند. پوشیدم می

دهد به  ام آنچه را که در مسکو روي می توانید قبول نکنید که حق داشته در هر صورت نمی. شدآزرده خاطر نخواهند 

.اطالع شما برسانم

تزار پرسید که . آلکساندر به این نامه پاسخی نداد، ولی با افسر روسی که مأمور ابالغ خبر حریق مسکو بود گفتگو کرد

آن افسر پاسخ داد که تنها بیم ارتش این است که . ده است یا نهآیا این واقعه به روحیۀ لشکر کوتوزوف آسیب رسان

به سربازان دلیرم بگویید که اگر یک سرباز هم «: اند که آلکساندر چنین جواب داد گفته. تزار با ناپلئون صلح کند

منقرض شود،  ام برایم مانده باشد خود را در رأس اشراف و کشاورزانم قرار خواهم داد؛ و اگر مقدر باشد که سلسله

ام برسد، و به سیبري بروم وسیب زمینی بخورم، ولی سند شرمساري کشور و اتباع خوبم را  حاضرم که ریشم به سینه

دار  مردم روسیه به تصمیم او آفرین گفتند، زیرا که سقوط مسکو و سوختن آن شهر ایمان آنان را جریحه ».امضا نکنم

گذاشتند؛ وناپلئون را کافري بیوجدان  عتقدات و ایمان خود احترام میآنها به مسکو به عنوان دژ م. ساخته بود

. اند که آنها را به روسیه وارد کرده است دانستند؛ وعقیده داشتند که شهر مقدسشان را وحشیانی سوزانده می

ه گاه گاه نیز بیم داشتند که آن دیو زند. شمردند آلکساندر را به سبب دوستی با چنین مردي گناهکار می

کردند ناپلئون  بعضی از اشراف که تصور می. پطرزبورگ را خواهد گرفت و میلیونها تن از آنان را خواهد کشت سن

ممکن است درهر لحظه کشاورزان آنها را آزاد سازد، حاضر بودند که براي بیرون راندن او از روسیه با وي مصالحه 

شتاین، آرنت،  -گروهی خارجی که با او بودند. کردند تحریض میکنند؛ ولی بیشتر اطرافیان آلکساندر او را به مقاومت 

با ادامۀ کشمکش، وي خود را نه تنها به مثابه رهبر . کردند هر روز با اوگفتگو می - مادام دوستال، وتعدادي مهاجر

براي او از پاسخ دادن به سه پیامی که ناپلئون از مسکو . دید کشور خویش، بلکه رهبر اروپا و عیسویت وتمدن می

ها یکی پس از دیگري  دیدند هفته اشراف روسیه که می. ورزیدند فرستاد و در آنها پیشنهاد صلح کرد، خودداري می
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گیرد، شروع به درك حکمت عدم فعالیت فرسایندة کوتوزوف  گذرد و از طرف ناپلئون اقدامی دیگر صورت نمی می

هاي  باره قصرهاي پایتخت با کنتسهایی درخشید که جامهدو. کردند، و خود را براي جنگی طوالنی آماده ساختند

پوشیدند و همگی با اطمینان خاطر در  بلند جواهرنشان در بر داشتند و افسرانی که لباسهاي نظامی غرور آفرین می

  .کردند که هرگز تحت تأثیر انقالب کبیر فرانسه قرار نگرفته بود رقصهاي مجلل و با آهنگهایی حرکت می

زخمی یا تهیدست، از هر  ه حریق خاموش شد، ناپلئون به سربازان خود دستور داد که از افراد باقیماندةپس از آنک

نژادي، مواظبت کنند، و ترتیبی براي ذخیره یا مصرف منظم مواد خوراکی که شهروندان کوچ کننده به جاي نهاده 

زد که در  آوردند پاسخ داد بعدها الف می ي تابع میآنگاه به پیامها و سؤاالتی که قاصدان از طرف سرزمینها. بودند داد

ضمن راه به  -رسید که به طور متوسط هر روز یکی از آنها می - طی اقامتش در مسکو حتی یک نفر از قاصدانش

ارتش خود را از نو سازمان بخشید و آن را دوباره مجهز کرد، و کوشید که با . دست دشمنان گرفتار نشده بود

داد  هایی ترتیب می کنسرتها و نمایشنامه. ولی این خودنماییها دیگر اثر نداشت. آن را آماده نگاه داردتمرینهاي مکرر 

شد، و وقت آن را یافت که  که به وسیلۀ نوازندگان و بازیگران فرانسوي که در مسکو مقیم شده بودند اجرا می

.نظیم کنددر پاریس ت -فرانسز- اساسنامۀ مفصلی براي سازماندهی و ادارة کمدي

هربار روسها را شکست «: گفت ناپلئون شکوه کنان می. یک ماه سپري شد، ولی پاسخی از طرف آلکساندر نرسید

ماه سپتامبر گذشت، اکتبر فرا رسید، و هوا سردشد؛ زمستان روسیه » .رساند دهم، ولی این کار مرا به جایی نمی می

طلبی از طرف کوتوزوف را از دست  طرف تزار یا هرگونه مبارزه سرانجام، چون امید دریافت پاسخی از. شد نزدیک می

دست خالی بازگردد، یا با چند : شود، به این تصمیم ناگوار تن در داد داد، و فهمید که هر روز وضعش بدتر می

کدام پیروزي قادر بود شرمساري این شکست را از . پاریس برود …بخش به سمولنسک، ویلنا، ورشو  غنیمت تسلی

  ن ببرد؟بی

VI -  1812نوامبر  28 -اکتبر 19: راه بازگشت  

. کوتوزوف در کالوگا در صدوچهل وپنج کیلومتري جنوب غربی مسکو آذوقه جمع کرده بود. تنها یک امید باقی بود

قاطع  اگر فرانسویها به طور. ناپلئون به فکر افتاد به آنجا برود، و آن سردار محیل را وادار کند که براي آذوقه بجنگد

گذشته از این، کالوگا برسر . شدند، اشراف روسیه ممکن بود آلکساندر را بر آن دارند که تقاضاي صلح کند پیروز می

راه دیگري به مقصد سمولنسک قرار داشت، که مهاجمان از آنجا آمده بودند، و زحمت عبور از بورودینو را که آن همه 

  .خود را براي تخلیه آماده کنید: دستور صادر شد. کرد از همقطارانشان را به کشتن داده بود کم می

پشت سرهم خروج از مسکو  -نفر خارج از صف 50‘000سرباز،  50‘000 -اکتبر، ارتش ناپلئون 19بدین ترتیب، در 

توانستند به سمولنسک یعنی  گاریهاي باري حامل آذوقه براي مدت بیست روز بود؛ و در این مدت می. را آغاز کردند

گاریهاي دیگر بیماران یا زخمیها، بعضی غنایم . برسند که دستور تهیۀ آذوقۀ تازه براي آنها صادر شده بود جایی

در مالویاروسالوتس در چهل کیلومتري شمال کالوگا . کرد سنگین، و ذخیرة روبه کاهش طالي ناپلئون را حمل می

که براثر آن روسها مجبور شدند ) اکتبر 24(ت نبردي سخت درگرف. فرانسویان با لشکر کوتوزوف تماس حاصل کردند

اي  ناپلئون به این نتیجه رسید که ارتش او براي محاصره. به پشت استحکامات خود در کالوگا عقبنشینی کنند

طوالنی آماده نیست، و با اکراه به سربازان خود دستور داد که راه بورودینو را از طریق بورووسک و موژایسک در پیش 

اما در این هنگام کوتوزوف . ها نیز از راهی بازگشتند که در تابستان پر از امید خود از آن گذشته بودندآن. گیرند

شیطان صفت لشکر خود را در راهی موازي با راه آنها قرار داد و به طوري اغفال کننده از نظر آنها پنهان شد، ولی گاه 

داشت؛ و کشاورزان  آوردن جناحهاي فرانسویان گسیل میگر قزاق را براي به ستوه  اي از سواران حیله گاه عده

. کردند ماندند تیراندازي می خوشحال به طرف سربازانی که از صف نودوشش کیلومتري اردو به دور می
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ناپلئون بخوبی محفوظ بود، ولی فقط از خطرآنی، در ضمن راه، قاصدان پیامهایی دربارة اختالف شدیدي که حکومت 

شد برایش  کرد و همچنین دربارة شورشهایی که در سرزمینهاي تابع فرانسه برپا می تهدید میاو را در پاریس 

درنگ  بی) ناپلئون(اکتبر، یک هفته پس از خروج از مسکو، از کولنکور پرسید که آیا الزم است وي  26در . آوردند می

است بگیرد، و ارتشی جدید براي دفاع از  به پاریس باز گردد و جلو آن نارضایی را که براثر شکست او به وجود آمده

نوامبر خبر  6در . قواي فرانسوي که در پروس و اتریش مانده بود فراهم آورد؟ کولنکور به او توصیه کرد که بازگردد

اکتبر سرنگون کرده و موافقت تنی چند از  22فرانسوا دوماله، از سرداران ارتش فرانسه، دولت را در  -رسید که کلود

رو ناپلئون تصمیم گرفت که به  از این). اکتبر 29(برجسته را به دست آورده، ولی گرفتار و تیرباران شده است افراد 

اکتبر، برف شروع به باریدن کرد، و  29در . شد کرد، هوا بدتر می هرچه بیشتر عقبنشینی می .فرانسه مراجعت کند

شد که بسیاري  و طی سرماي شب مبدل به یخی می - ودبزودي پوششی ثابت به وجود آورد که زیبا ولی کور کننده ب

بعضی از آنها به سبب خستگی مفرط قادر به برخاستن . افتادند لغزیدند و بر زمین می از اسبان گاریها بر روي آن می

. خوردند پس از کمی راهپیمایی، افراد گرسنه اینگونه قربانیها را می. گذاشتند نبودند؛ الجرم سربازان آنها را برجاي می

امپراطور گاهی با کالسکۀ خود و همراه . داشتند بسیاري از افسران اسبان خود را با پوشش و مواظبت زنده نگاه می

  . رفت کرد، ولی دو یا سه بار در روز، یا بیشتر، بنا به گفتۀ منوال، با بقیۀ سربازان پیاده راه می مارشال برتیه حرکت می

نجاه هزار نفرتقلیل یافته بود وارد سمولنسک شد، و از اینکه دیدند بیشتر غذا و لباسی نوامبر، ارتش او که به پ 13در 

. که ناپلئون دستور داده بود، براثر حمالت قزاقها و اختالس افراد محلی از بین رفته است سخت خشمگین شدند

ه بود، و آنان نیز حیوانات مورد مثال، هزار رأس گاوي که براي ارتش در نظر گرفته شده بود به بازرگانان فروخته شد

جنگجویان براي به دست آوردن آذوقۀ باقیمانده به مبارزه . آمد فروخته بودند بحث را به هر خریداري که پیش می

.پرداختند و آنچه را که در بازار به دستشان افتاد بزور گرفتند

طوالنی بدهد؛ ولی خبر رسید که کوتوزوف با ناپلئون انتظار داشته بود که به سربازان خود در سمولنسک استراحتی 

در مقابل این عده، ناپلئون فقط بیست . شود هشتادهزار روسی، که دیگر حاضر به عقبنشینی نیستند، نزدیک می

نوامبر، بخشی از قواي خود را از راه کراسنویه به سوي  14در . دید هزار تن از سربازان خود را آمادة جنگ می وپنج

قرار شد که داوو در پانزدهم به دنبالش . اه دیگري جزآنکه تابستان از آن گذشته بودند اختیار کردندویلنا برد، ر

اسبها که براي زمستان روسیه به . راهی پراز تپه و ماهور و پوشیده از یخ بود. حرکت کند و مارشال نه در شانزدهم

س از چندین بار از اینگونه لغزشها، صدها رأس از پ. لغزیدند ها به پشت می طور مناسب نعل نشده بودند برروي تپه

آنها در برابر هر کوششی که جهت بلند کردنشان به عمل آمد مقاومت نشان دادند و مرگ را به عنوان یکی از الطاف 

: کار گفته است یکی از سربازان کهنه. زندگی پذیرفتند؛ بسیاري از سربازان نیز همان راه خروج را در پیش گرفتند

هاي پوشیده از یخ،  ضمن پایین آمدن از آن تپه» .بور بودیم که پا برروي اجساد مردگان یا افراد محتضر بگذاریممج«

ها پایین آمدند، و این  کسی جرئت سواري یا حتی راه رفتن را نداشت؛ همۀ آنها، حتی امپراطور، به حال نشسته از تپه

این ایام در عمر . عبور از آلپ به طرف مارنگو، اتخاذ کرده بودندروشی بود که چندتن از آنان دوازده سال قبل، ضمن 

ظاهراً در همین نقطه بود که ناپلئون دکتر ایوان را بر آن . آمد امپراطور و سربازان هر روزش سالی به حساب می

د خاتمه اي محتوي زهر به او بدهد تا، در صورت اسارت یا دلیل دیگر، شاید بخواهد به زندگی خو داشت که شیشه

از آنجا که کوتوزوف با قوایی عظیم نزدیک . نوامبر به کراسنویه رسیدند، ولی نتوانستند استراحت کنند 15در  .دهد

هاي  اوژن رهبري آنها را به عهده گرفت و با دسته. شد، ناپلئون به سربازان خود دستور داد که به سوي اورشا بروند می

پس از سه روز حرکت برروي یخ، به . اطور و داوو از پشت سر او به راه افتادندامپر. نظم و ترتیب به جنگ پرداخت بی

  . اورشا رسیدند، ودر آنجا بیصبرانه منتظر مارشال نه ماندند که قرار بود یک سوم نیروي فرانسه را با خود بیاورد
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ز لیاقت و شجاعتی کرده بود که آمد؛ در بورودینو چنان ابرا در این زمان، مارشال نه ستارة درخشان ارتش به شمار می

وي به عنوان فرماندة پسقراوالن، هفت هزار سرباز خود را طی چندین درگیري . از آن پس چنین عنوانی را داشته بود

نوامبر وي به اتفاق  15در . نشینی، ارتش را از حمالت مهاجمان کوتوزوف مصون دارد رهبري کرده بود تا ضمن عقب

شد، ولی چون دید مختصري آذوقه از طرف سربازان تحت فرمان ناپلئون و داوو که  لشکر خود وارد سمولنسک

در هرحال، نفرات موفق شدند که زنده بمانند، و به سوي . حرکت کرده بودند بیش نمانده است به وحشت افتاد

ند، که راه را با شلیکهاي در آنجا ناپلئون را، برخالف وعدة او، نیافتند، ولی با کوتوزوف روبرو شد. کراسنویه بشتابند

اي  سربازان خود را در طول رودخانه) نوامبر 19 -18(مارشال نه، شب هنگام . اش برآنها بسته بود مهلک توپخانه

منجمد تا دنیپر رهبري کرد و با از دست دادن تعدادي سوار و پیاده از آن گذشت و راه خود را از میان قزاقها و از 

در آنجا ناپلئون از آن قهرمانان گرسنه با ستایش و غذا . نوامبر به اورشا رسید 20ز کرد و درطریق باتالقهاي منجمد با

چهار میلیون «: ناپلئون مارشال نه را در آغوش گرفت و او را دلیرترین دلیران نامید، و بعدها گفت. استقبال کرد

فرانسویان، به » .ارشال نه را دوباره زنده ببینمفرانک طال در سردابهاي تویلري دارم؛ حاضر بودم همۀ آنها را بدهم و م

هنگامی که، . به راه افتادند - رودخانۀ برزینا   -گرفتن از نیروهاي کندرو کوتوزوف، به سمت مانع بعدي  منظور پیشی

نفر از جنوب  24‘000، دریافتند که ژنرال چیچاگوف با )نوامبر 25(پس از چهار روز راهپیمایی به آنجا رسیدند 

نفر و به رهبري مارشال لودویگ ویتگنشتاین از شمال  34‘000رکت کرده است؛ وقواي دیگري از روسها به تعداد ح

شتابد تا فرانسویان را میان دوآتش گرفتار کند؛ و آن هم درست درزمانی که دستخوش چنان هرج ومرجی بودند  می

  . ندکرد که رهبرانشان از نجات دادن آنها از نابودي اظهار یأس می

یک تیپ از لهستانیها تحت . تمامی اخبار بد نبود، ناپلئون بزودي آگاه شد که دو نیروي موافق به کمک او آمده است

با چیچاگوف به مبارزه پرداخته  -اگرچه تعدادشان یک سوم قواي دشمن بود - یان هنریک دومبروفسکی فرمان ژنرال

تن از سربازان فرانسوي به رهبري مارشال اودینو،  8‘000نوامبر،  23و پیشرفت روسها را به تأخیر انداخته بود؛ و در 

چیچاگوف را غافلگیر کرده ویکی از گردانهاي او را اسیر و باقی را مجبور به فرار کرده تا از روي پلی در بوریسوف واقع 

خانه در آن محل بود آن پل را که تنها پل آن رود  لکن روسها، قبال. در سمت راست یا ساحل غربی برزینا بگذرند

سرباز و  25‘000اکنون شامل  - خبر این عملیات در زمانی به ناپلئون رسید که قواي فرسودة او .خراب کرده بودند

آمدن بیشتر  شدند و امیدوار بودند که رودخانۀ مزبور جلو پیش به آن رودخانه نزدیک می - نفر خارج از صف 24‘000

ۀ فرار و بیماري و مرگ، تعدادي از سربازان خود را از دست داده بود، و از وي نیز در نتیج. کوتوزوف را بگیرد

نفر باقی مانده بود، و اکنون در شصت وپنج  27‘000نفري که با او از کالوگا حرکت کرده بودند تنها  97‘000

  .هنوز وقت باقی بود براي عبور از رودخانه، اگر قابل عبور بود،. کیلومتري پشت سر پسقراوالن ناپلئون قرار داشتند

ناپلئون که دوباره امیدوار شده بود گروهی را به رهبري مارشال ویکتور مأمور رفتن به شمال و متوقف ساختن 

اي دیگر را، تحت فرمان مارشال نه، جهت پیوستن به اودینو اعزام داشت تا از عبور مجدد  ویتگنشتاین کرد؛ عده

از هنگام عبور از نیمن، ناپلئون مهندسانی را که پلهایی در ماه ژوئن . دچیچاگوف از رودخانه ممانعت به عمل آور

اي را در کنار برزینا بیابند که  ساخته بودند در ستاد خود نگاه داشته بود؛ و در این هنگام از آنها خواست که نقطه

ده کیلومتري شمال بوریسوف اي را در ستودنکی در پانز آنان نیز چنین نقطه. برروي آن بتوانند دو پل نظامی بسازند

شناور  هاي یخ از آنجا که توده. یافتند، و به اتفاق دستیاران خود طی دوروز در آبهاي منجمد کننده به کار پرداختند

خورد، چند تن از آنان در آب غرق شدند، ولی در ساعت یک بعد از ظهر روز بیست وششم یک پل را آماده  به آنها می

. تا ساعت چهار، توپخانه و سایر بارهاي سنگین از روي پلی دیگر عبور کردند. وي آن گذشتندکردند و سربازان از ر

ناپلئون و سردارانش منتظر ماندند تا بیشتر سربازان به ساحل غربی رودخانه رسیدند؛ سپس خود عبور کردند، و 
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بایستی از پل   خارج از صف که می قوایی را تحت فرمان ویکتور باقی گذاشتند تا به محافظت هشت هزار تن از افراد

اي در طول دو طرف رودخانه زدند، ولی  پیش از موفقیت آن عملیات نهایی، روسها دست به حمله. بگذرند بپردازند

کوشیدند زنده بمانند، ناپلئون عبور  ضمن آشفتگی هزاران سرباز که می. ویکتور و اودینو و نه حملۀ آنان را دفع کردند

دوبار پلی شکست و صدها نفر غرق شدند، و در این ضمن توپخانۀ . حد امکان سازمان بخشیدو مقاومت را تا

نوامبر،  29در . کردند بارید که براي عبور از پل همهمه می اي می ویتگنشتاین باران گلوله برسر هزاران نفر باقیمانده

شد به سربازان   وتوزوف که وارد آنجا میناپلئون براي به تأخیر انداختن تعقیب افرادش به وسیلۀ ویتگنشتاین و ک

کردند  دار خود دستور داد که هردو پل را خراب کنند، و صدها تن از افراد خارج از صف را که هنوز تقاضا می کلنگ

اي بود که   ترین واقعه رویهمرفته، فرار از طریق برزینا شجاعانه. فرصتی جهت عبور از پل به آنها داده شود برجاي نهاد

هنگامی که افراد  .گرفت  هوسبازي پرهزینه و محاسبۀ غلط شش ماهۀ یکی از بزرگترین سرداران تاریخ انجام میطی 

درجۀ حرارت دوباره تا حد انجماد پایین . باقیمانده حرکت خود را به سوي غرب از سرگرفتند، تراژدي ادامه یافت

روي باتالقهاي منجمد را میسر ساخت و فاصلۀ تاویلنا رفت، ولی تغییر دما امتیازي هم داشت، و آن اینکه حرکت از 

پس از آنکه بیم از قزاقها و کشاورزان مخالف کاهش یافت، تعداد فراریان روبه فزونی نهاد و انضباط از . را کوتاه کرد

  .میان رفت

ذیرفت که به ناپلئون که در این هنگام متوجه شد که وجودش براي بقیه زیاد سودي ندارد، الجرم نظر مورا را پ

در توقفگاه عمدة بعدي، یعنی در مالودچنو، جزئیات بیشتري . پاریس بازگردد تا مبادا فرانسه دوباره دچار انقالب شود

این فرد غاصب سرکوب شده بود، ولی سهولتی که با آن، مقامات رسمی را فریفته . دربارة قضیۀ ماله دریافت داشت

که باعث از دست رفتن حس ایمان و وفاداري نسبت به ناپلئون، که تا آن  بود حاکی از وجود دولتی سست عنصر بود

طلبان و فوشه و تالران مشغول  ژاکوبنها و سلطنت. اندازه غایب و ظاهراً شکست خورده و شاید مرده بود، شده بود

 5رانسه، در ناپلئون براي دفاع از حق خود و مطمئن ساختن مردم ف .چینی به منظور خلع کردن او بودند توطئه

در . هاي پیشین از حیث بیان حقایق فرق داشت را صادر کرد که با اعالمیه 29دسامبر از سمورگونیه اعالمیۀ شمارة 

این اعالمیه آمده بود که فرانسویان در هر نبرد پیروز شده، هر شهري را طی حرکت خود به تصرف در آورده و بر 

آن اقدام عظیم را خراب کرده و فرانسویان متمدن را که به آب و  یه اند؛ ولی زمستان سخت روس مسکو مستولی شده

شدن پنجاه هزار  وي در اعالمیۀ مذکور تلف. اند گرفتار عذاب و مرگ ساخته است هواي سرزمین متمدن خو گرفته

نا را از لحاظ نفر را تصدیق کرده ولی مغرورانه سرگذشت فرار مارشال نه را از دست کوتوزوف شرح داده و عبور از برزی

در پایان آن پیام، گویی براي اخطار . انگیز آن را نادیده گرفته بود جنبۀ قهرمانی آن عرضه داشته بود ولی سیماي غم

با وجود این، غرور او سخت  .»اعلیحضرت هرگز حالش به این خوبی نبوده است«: به دشمنانش، چنین آمده بود

مورا، اوژن، داوو . »توانم حفظ کنم تسلط خودم را بر اروپا فقط از تویلري می«: دار شده بود؛ و به کولنکور گفت جریحه

و به او گفت که در ویلنا منتظر آذوقه و قواي   زمام امور ارتش متحرك خود را به شاه مورا سپرد،. با او همعقیده بودند

  . حرکت درآمد دسامبر، سمورگونیه را ترك گفت و به سوي پاریس به 5در اواخر شب . امدادي باشد

کاروان که تعداد افرادش به سی وپنج هزار نفر تقلیل یافته بود روز بعد عازم ویلنا در هفتادوچهار کیلومتري آن محل 

در این هنگام حرارت هوا به سی وپنج درجه زیر صفر رسید، و به قول یکی از افراد باقیمانده، باد گوشت و . شد

دسامبر به ویلنا رسیدند، با هرج و مرجی بدوي به جان  8زده چون در  طیسربازان قح. کرد استخوان را قطع می

 13سپس راه خود را از سر گرفتند و در . هاي موجود افتادند، و در آن آشفتگی مقدار زیادي غذا تلف شد آذوقه

در ماه ژوئن  و این همان رودي بود که - دسامبر، در کوونو، به تعداد سی هزار نفر بار دیگر از رود نیمن گذشتند

مورا که نگران تخت وتاج خود بود، در پوزنان، فرماندهی . چهارصد هزار نفر از آن عبور کرده به تیلزیت رسیده بودند
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اوژن، که در این زمان سی ساله و . و از طریق کوههاي آلپ به سوي ناپل شتافت) 1813ژانویۀ  16(را به اوژن سپرد 

یه را به عهده گرفت، و روزهاي متوالی آن را صبورانه به سواحل رود الب رهبري تجربه بود، فرماندهی بق جوان و بی

  .کرد، ودر آنجا منتظر فرمان پدرخواندة خود شد

اي نصب شده بود و به  هر یک از آنها روي سورتمه. ناپلئون با اولین درشکه از سه درشکه از سمورگونیه حرکت کرد

اي نگهبان مرکب  آنها دوستان و دستیاران ناپلئون بودند، و در دیگري عدهدر یکی از . شد وسیلۀ دو اسب کشیده می

کرد و ژنرال ونسوویچ، که مترجم او به شمار  ناپلئون همراه کولنکور بود که اسبها را عوض می. داران لهستانی از نیزه

و چون از اسارت یا » .ر نشوممرا بکش تا اسی  در صورت خطر واقعی،«: تیر به او داد و گفت ناپلئون دو هفت. رفت می

ضمن عبور از «آورد که  کولنکور به یاد می  .، با پوشیدن جامۀ کولنکور قیافۀ خود را عوض کرد کشته شدن بیم داشت

حرکت به سوي پاریس به طور شبانه » .لهستان، همیشه من آن مسافر برجسته بودم و امپراطور فقط منشی من بود

اي گفت که  دوپرات، نمایندة فرانسه، نکته ن توقف در ورشو بود که در آنجا ناپلئون به آبهطوالنیتری. روزي ادامه یافت

مایل بود بار دیگر به دیدن » .از بلندپایگی تا مسخرگی قدمی بیش نیست«: المثل شده است، و آن اینکه اکنون ضرب

به یادش آورد که پدرزنش نیز امپراطور  کنتس والوسکا برود، ولی کولنکور او را از این کار منصرف ساخت، و شاید هم

همیشه از امپراطریس ماري لویز تعریف «نویسد که ضمن حرکت از ورشو تا درسدن، ناپلئون  کولنکور می. است

ناپلئون  .»بخش بود گفت که شنیدن آن لذت کرد، و از زندگی خانوادگی خود با چنان احساس و سادگی سخن می می

پس از . ۀ خود و همراهان لهستانی را رها کردند و سوار کالسکۀ سفیرکبیر فرانسه شدندو کولنکور در درسدن سورتم

ناپلئون مستقیماً به تویلري رفت، و خود را . دسامبر به پاریس رسیدند 18سیزده روز مسافرت تقریباً بدون وقفه، در 

به اتاق خواب امپراطریس «یمشب، درست پیش از ن. به نگهبانان قصر معرفی کرد، و پیامی براي همسر خود فرستاد

قاصدي نیز نزد ژوزفین فرستاد و به او اطمینان داد که پسرش خوب است؛ و » .شتافت و او را محکم در آغوش فشرد

  .خود با دیدن کودك مجعد مویی که نامش را پادشاه رم گذاشته بود دلگرم ساخت

  

  

  فصل سی و ششم

  به سوي الب

1813 -1814  

  

I  -  به سوي برلین  

گذشت،  هر چه ناپلئون بیشتر از روي برفهاي اروپا و از میان شهرهاي آن جهت تحکیم تخت متزلزل خود شتابان می

هر مرز دیرینه در . کند رسید که سراسر اروپا براي بازگشت به تقسیمات قرن هجدهم خود تالش می چنین به نظر می

اهالی میالن، که در مرگ . ود به صورت شکافی در آمداي که قدرتی بیگانه در سرزمینی داده ب پایه تشکیالت بی

گریستند که براي خدمت به ناپلئون در روسیه، احضار شده و هرگز باز نگشته بودند، خود را براي خلع  فرزندانی می

ر اهالی رم، که به پاپی عالقه داشتند که هنوز د. کردند آماده می - السلطنۀ غایب پادشاهی غایب نایب -اوژن مهربان

شاهزادگان و اهالی . خواستند برد، بازگشت او را به مرکز اقامتش از خدا می فونتنبلو در اسارت پرادباري به سر می

طلب در نتیجۀ خودخواهی بلغزد و در مقابل شاه بوربونی که از طرف پاپ  اي بودند که موراي جاه ناپل منتظر لحظه

بر اثر جنگ تجزیه شده و در نتیجۀ صلحی دشوار سرافکنده شده اتریش، که . تدهین شده و قانونی باشد، سقوط کند
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کشید که مترنیخ او را با نیرنگی سیاستمدارانه از اتحادي اجباري با دشمنی سنتی رهایی  بود، بیصبرانه انتظار می

ولتی کردند که به بهاي تسلیم آنها به د دولتهاي متحدة کنفدراسیون راین آرزوي پیشرفت و رفاهی را می. بخشد

پروس، که نیمی از اراضی و منابع خود را به توسط دشمنی از دست داده بود که . بیگانه و نبوغی سرکش تمام نشود

سرانجام، فرصتی فرارسید : دید اکنون متحد ناخوشایند او شده بود، اضمحالل غارتگر خود را براثر مصیبتی عظیم می

آورد، و به تقاضاي شتاین تبعیدي گوش فرا  ت فیشته را به یاد میکشید؛ اکنون دعو که از مدتها پیش انتظارش را می

کردند و آن غرامتگیران فرانسوي را که خونش را  داد که آن قواي فرانسوي را که از آن کشور پاسداري می می

  . درآید وبه صورت سنگر آزادي آلمان - کبیر، آزاد و نیرومند باشد مکیدند بیرون اندازد، و مانند روزگار فردریک می

رسید که روسیه نه تنها آن مرد کرسی  انگیز به گوش می در وراي این خواستهاي عصیانگرانۀ مشابه، این اخبار شگفت

ناپذیر را شکست داده، و نه تنها ارتش فرانسه را از خاك خود بیرون رانده، بلکه از مرز گذشته و وارد   ظاهراً شکست

خواهد که در جنگی مقدس به او بپیوندند و غاصبی  هاي مرکزي اروپا میمهیندوکنشین ورشو شده است، و از کشور

روزي که  - 1812دسامبر  18در  .را از کار براندازند که فرانسه را به صورت عامل وحشت در اروپا در آورده است

ید؛ و به دسامبر به ویلنا رس 23آلکساندر سن پطرزبورگ را ترك گفت؛ در  - ناپلئون شکست خورده به پاریس رسید

آن لشکر نیز طی راه به دنبال فرانسویانی که حرکت . اتفاق کوتوزوف و لشکر او در جشن پیروزي شرکت جست

اند افتاده و به آنها آسیب رسانده بود؛ از ارتش فرانسه صدهزار نفر مرده و پنجاه هزار زخمی و پنجاه هزار نفر  کرده می

از سردار خود ستایش کرد؛ ولی، به طور خصوصی رهبري او را مورد تردید  الکساندر علناً. فرار کرده یا گم شده بودند

آنچه او علیه دشمن انجام داد کاري بود «، )اگر حرف سررابرت را باور کنیم(روزي به سر رابرت ویلسن گفت . قرار داد

رغم خودش، پیروز  وي، علی. توانست نکند، و بر اثر نیروي حوادث و مقتضیات، به آن طرف سوق داده شد که نمی

با » .خواهم آن را در معرض خطر چنین فرماندهی قرار دهم یمن ارتش را دیگر رها نخواهم ساخت، زیرا نم …. شد

اعطا   وجود این، به آن جنگاور خسته عالیترین نشان نظامی روسیه را، که عبارت بود از صلیب بزرگ فرقۀ سن ژرژ،

هاي خود متقاعد شده بود که به طریقی از خداوند الهام گرفته است و  بینی پیشاز آنجا که آلکساندر براثر تحقق  .کرد

با اتکاء به نیروي او، به پیش برود، شک و تردیدهاي سردار خود را رد کرد و فرماندهی عالی لشکرهاي   تواند، می

با اجتناب از رفتن به  سپس،. متحدش را خود به عهده گرفت و به آنها دستور داد که به سوي مرز غربی حرکت کنند

در اینجا . به راه خود از طریق ساحل نیمن به طرف تاوراگه ادامه داد  کوونو، که مقابل لهستان مخالف قرار داشت،

ژنرال یوهان یورك فون وارتنبورگ، فرماندة قوایی از پروسیها، به روسها اجازه داد که از آن روخانه بگذرند و وارد 

به امید آنکه   پطرزبورگ حرکت کرده بود، که همراه آلکساندر از سن  شتاین،). 1812مبر دسا 30(پروس شرقی شوند 

تزار همۀ پروسیهایی را که علیه . از او خواست که به پیشروي خود ادامه دهد  مردم پروس از او استقبال خواهند کرد،

فردریک . ست که به جنگ صلیبی او بپیوندندو از پادشاه و مردم پروس خوا  او مبارزه کرده بودند مورد عفو قرار داد،

ویلهلم سوم، که میان عقاب فرانسه و خرس روسی گرفتار شده بود، حاضر به تصویب اقدام یورك نشد، و از برلین به 

آلکساندر از طریق پروس شرقی به پیش رفت، و از طرف مردم به خوشی و با فریادهاي . سوي برسالو عقبنشینی کرد

  . مورد استقبال واقع شد» !زنده باد قزاقها! اندرزنده باد آلکس«

امپراطور پس از آنکه به مرز میان پروس شرقی و لهستان نزدیک شد، پیامی براي رهبران لهستانی فرستاد و به آنها 

شاهزاده کارل فیلیپ . قول عفو و قانون اساسی و حکومتی داد که در آن تزار روسیه عنوان پادشاه داشته باشد

ارتسنبرگ فرماندة سربازان اتریشی در ورشو، ظاهراً در نتیجۀ تفاهمی پنهانی میان روسیه و اتریش، با آنها به شو فون

وي بالمنازع وارد  1813فوریۀ  7اولیاي لهستانی به استقبال آلکساندر آمدند، و در . طرف گالیسی عقبنشینی کرد

پروس انتظار . ار آمد، و تمامی لهستان تابع روسیه شدمهیندوکنشین ورشو به این مرگ نابهنگام گرفت. پایتخت شد
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آلکساندر به عجله فردریک ویلهلم سوم . از دست داده بود بازیابد 1795داشته بود که آن قسمت از لهستان را که در 

و در این ضمن، بار دیگر از پادشاه . را مطمئن ساخت که معادل آنچه را از دستش رفته است بزودي باز خواهد یافت

.مردم پروس خواست که به او علیه ناپلئون بپیوندند

روحیۀ . آنان ملتی مغرور بودند و فردریک را هنوز به یاد داشتند. پروسها از مدتها پیش انتظار چنین دعوتی را داشتند

حاصرة طبقات متوسط علیه م. آمیز اسپانیا تشدید شده بود ناسیونالیسم بر اثر توسعۀ سریع فرانسه و شورش موفقیت

مسیحیان پروس . کردند بري و مالیات سنگینی که براي پرداخت غرامت به فرانسه وضع شده بود سخت اعتراض می

مند، و در مورد اصول عقاید مذهبی خود متعصب بودند، ولی کلیۀ فرق دین مسیح به  به کلیساهاي خود عالقه

م کردن رفتار او با پاپ، با یکدیگر توافق عقیده ناپلئون به عنوان خدانشناسی پنهانی بدگمان بودند، و در محکو

. خواست که براي میهن مشترك خود به یکدیگر بپیوندند از همۀ آلمانیها می» جامعۀ فضیلت«توگنبوند یا . داشتند

پادشاه پروس، به بهانۀ دفاع پروس علیه تجاوز آلکساندر، به وزیران خود اجازه داده بود که ارتش پروس را از نو 

مارس، بدون برخورد با مقاومتی،  11روسها مارینبورگ را در ژانویه گرفته بودند، و در . ل و آن را توسعه دهندتشکی

اي تحت  مارس از برسالو اعالمیه 17پادشاه صلحدوست که مجبور به اخذ تصمیم شده بود در . وارد برلین شدند

در اعالمیۀ مزبور . ي قیام مسلحانه علیه ناپلئونصادر کرده بود که دعوتی مهیج بود برا» خطاب به ملتم«عنوان 

شما واقفید که طی هفت سال گذشته چه ! اهالی براندنبورگ، پروس، سیلزي، پومران، لیتوانی …:چنین آمده بود

انگیزي در انتظارتان خواهد  دانید چه سرنوشت غم اي شرافتمندانه نرسانیم، می اگر این جنگ را به نتیجه. کشیدید

نعمتهایی را که نیاکانتان به خاطر آنها به ! به انتخاب برگزینندة بزرگ فردریک کبیر - روزگار گذشته بیندیشیدبه . بود

آزادي وجدان، افتخارملی، استقالل،  - امر رهبران خود جنگیدند و بهاي آن را با خون خود پرداختند به یاد آورید

. ، روسها، بنگرید؛ به اسپانیاییها، پرتغالیها نگاه کنیدبه سرمشق بزرگ متفقین نیرومند خود. تجارت، صنعت، دانش

این نبرد، نبرد نهایی و قاطع است؛ استقالل ما، ترقی ما، و موجودیت  …. سویسیهاي قهرمان و اهالی هلند را ببینید

توانیم  با اطمینان خاطر می …. یا صلحی شرافتمندانه یا مرگی قهرمانانه: شق دیگري نیست. ما به آن وابسته است

و، با آن، صلحی شکوهمند و . خداوند و تصمیم راسخمان پیروزي را نصیب ما خواهند کرد. منتظر نتیجه باشیم

  .آمیز را براي ما به ارمغان خواهند آورد مطمئن و روزگاري سعادت

ه آن کافر جنگی مقدس را علی -مخصوصاً روحانیان پروتستان -روحانیون. همۀ طبقات دعوت پادشاه را اجابت کردند

شاگردان خود را مرخص کردند و گفتند که هنگام عمل است  -از جمله فیشته و شالیرماخر -استادان. اعالم داشتند

ماند، ولی گوته برکت خود را به فوجی که ضمن عبور، به او سالم داد ارزانی  هگل فوق این نبرد باقی. نه درس خواندن

به  احساسات پادشاه و مردم را به شعر درآوردند، یا قلمهاي خود را - شکندورف، اوالنت، روکرت –شاعران . داشت

. کنار نهادند و تفنگ و شمشیر به دست گرفتند؛ و بعضی از آنها، مانند تئودور کورنر، ضمن مبارزه کشته شدند

ر د» میهن آلمانی چیست؟«گشت با سرود خود تحت عنوان  ارنست موریتس آرنت که از تبعید در روسیه باز می

. در آن جنگ آزادیخواهانه آلمان جدیدي تولد یافته بود. برانگیختن و ایجاد روحیۀ آلمانی سهیم بود

از این رو . تواند بر داوطلبان متکی باشد افتد، نمی با وجود این، هیچ کشوري، هنگامی که موجودیتش به خطر می

ۀ اجباري را در مورد افراد از هفدهساله تا فردریک ویلهلم سوم در روز استمداد از ملت خود دستور نظام وظیف

در رسید، پروس شصت  1813هنگامی که بهار . چهلساله را صادر کرد و جانشینی براي هیچ یک از آنها را نپذیرفت

از چندین لشکري که از روسیه آمده بود، حدود پنجاه . هزار فرد تمرین دیده و آماده براي خدمت در اختیار داشت

بایستی  با این صدوده هزار نفر آلکساندر و فردریک ویلهلم وارد جنگی شدند که می. نبرد آماده بودند هزار نفر براي

  . سرنوشت ناپلئون و سازمان اروپا را تعیین کند
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کردند که این افراد کافی نیستند، و بنابراین درصدد یافتن متفقینی برآمدند که از لحاظ سرباز و پول به  آنها درك می

اتریش به طور موقت مصلحت درآن دانست که نسبت به اتحاد خود با فرانسه وفادار بماند، زیرا . کنند آنها کمک

ترسید که اگر به اتحادیۀ جدید بپیوندد، نخستین کشوري خواهد بود که مورد حمله قرار خواهد گرفت؛ و  می

اده برنادوت قول سی هزار شاهز. فرانسیس دوم به خاطر داشت که دخترش برتخت سلطنت فرانسه نشسته است

در پایان آوریل، انگلیس قول داد . سرباز به آلکساندر داده بود، ولی بیشتر آنها را در راه تصرف نروژ به کار گماشته بود

پروس بندرهاي خود را بر روي کاالهاي بریتانیایی گشود، و پس از چندي . لیره صرف نبرد جدید کند 2000000که 

  .زیاد وارد انبارهاي کنار رود الب شد این کاالها به مقدار

. آوریل در سیلزي درگذشت، باز به روسها توصیه کرده بود که به کشور خود مراجعت کنند 8کوتوزوف، که در 

آلکساندر، بارکالي دتولی را دعوت کرد که به جاي کوتوزوف فرماندهی مستقیم ارتش روسیه را به عهده بگیرد، ولی 

در این هنگام درصدد برآمد که در طرف غرب آنچه را که ناپلئون امید داشته . ي خود حفظ کردفرماندهی عالی را برا

به سرزمین دشمن حمله کند؛ لشکرهاي او را شکست دهد؛ پایتخت او : بود در طرف شرق انجام دهد به اتمام برساند

   .را به تصرف درآورد؛ او را مجبور به استعفا کند؛ و به قبول صلح مجبور سازد

II -  به سوي پراگ

تقریباً هر . جنگید اي که دیگر مسحور پیروزیهاي او نبود براي بقاي خود می در این ضمن، ناپلئون در فرانسه

طبقات متوسط ناپلئون را به عنوان . بایستی در این زمان پسري یا برادري تقدیم کند اي در آن کشور می خانواده

طلبانی که جهت  تر از بوربونها بود، و با سلطنت طلب ین هنگام وي خود سلطنتحامی خود تلقی کرده بودند، ولی در ا

. خواستند کشیشان به او بدگمان بودند، و سرداران صلح را از خدا می. کرد چیدند خوش وبش می خلع او توطئه می

و از سن خود وقوف از آنجا که داراي شکمی فربه و گرفتار بیماریهاي مختلف شده . خود او از جنگ خسته شده بود

توانست از اکسیر پیروزي، شور جنگ یا میل به  گیري هم کند شده بود، دیگر نمی یافته و از لحاظ فکر و تصمیم

توانست در میان ملتی فرسوده، آن منابع انسانی را بیابد که براثر  این مرد فرسوده چگونه می. حکومت را بیرون آورد

  کرده بود؟حملۀ روزافزون دشمنان ضرورت پیدا 

کرد چه خواهد کرد؟ آن  آن تزار بیوفا، آن رقاص خوبرو که نقش ژنرال را بازي می. غرور، آخرین قدرت را به او داد

النفس ترسو که ارتش بزرگ فردریک را به گروهی قزاق وابسته کرده بود چه کاري انجام خواهد داد؟ آن  ضعیف

با ارتش سوئد به کشور بومی خود بتازد چه ارزشی داشت؟ اینها  مارشال فرانسوي که تغییر مسلک داده و حاضر بود

هرگز از عهدة شجاعت پرنشاط و مهارت سریع سربازان فرانسوي، و نیروي پرشور ملتی که به مبارزه طلبیده شده بود 

. هند آمدتا از آن مرزهاي طبیعی که بسختی به دست آمده و حافظ زیباترین تمدن اروپا بوده است دفاع کند، برنخوا

از این زمان به بعد، اروپا فقط یک دشمن «: ، در استمدادي نومیدانه از غرور نژادي، گفت1812ناپلئون در دسامبر 

از این رو مالیات وضع کرد؛ براي گرفتن وام به مذاکره پرداخت؛ و از ذخیرة » .مجسمۀ بسیار بزرگ روسیه -دارد

، و آماده ساختن طبقۀ مشمولین 1813م فرستادن مشمولین سال دستوراتی براي زیر پرچ. زیرزمینی خود برداشت

براي تمرین صادر کرد؛ نیز مقرر داشت تا جنگجویان غیرنظامی را براي خدمت در خارج حاضر کنند،  1814سال 

حال آنکه قبال مقرر بود که از آنها فقط براي خدمت در داخل استفاده شود؛ هیئتهایی براي مقاطعه دادن مهمات و 

همچنین ترتیبی داد تا هنر و انضباط مشق و حرکت ونبرد به . باس وسالح و اسب و غذاي ارتش تشکیل دادل

سربازان تازه کار تعلیم داده شود؛ و براي مستقر ساختن افواج تعلیم یافته در اردوگاههاي مخصوص مستقر شوند؛ و 

، ارتشی تشکیل 1813تا اواسط آوریل . بپیوندندهمواره گوش به فرمان باشند تا در زمان و مکان معین به یکدیگر 

، و منوال منشی  ماري لویز را در غیاب خود در جبهه به نیابت سلطنت گماشت. نفر 225‘000داده بود مرکب از 
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آوریل پاریس را ترك گفت، و براي پیوستن به لشکریان خود در کنار  15کارآزموده و خستۀ خود را به او داد، و در 

  . ي ماین و الب عزیمت کردها رودخانه

اوژن با بقایاي سربازانی که از شکست در روسیه نجات یافته بودند، به انضمام سربازانی که از قرارگاههاي خود در 

ناپلئون با این مردان قابل . ژنرال برتران نیز از جنوب آمد. آلمان فراخوانده شده بودند، به طرف جنوب حرکت کرد

مه در  2هاي چپ وراست او را به عهده داشتند با لشکر ماین خود به پیش رفت، و دراعتمادي که رهبري جناح

لوتسن نزدیک الیپزیگ با ارتش متفقین به رهبري ژنرال روسی ویتگنشتاین مواجه شد؛ تزار و فردریک ویلهلم نیز 

امپراطور . نفر بودند 45‘000نفر، و پروسیها 58‘000نفر، روسها 150‘000فرانسویان در این هنگام. ناظر صحنه بودند

کرد شاید براي تشویق سربازان تازه کار خود چندین بار در صحنۀ عملیات،  که بار دیگر لذت جنگ را احساس می

در تمام دورة خدمت او شاید این تنها روزي بود که در «مارشال مارمون نوشته است که . خطر انداخت جان خود را به

متفقین به شکست خود اعتراف کردند، و از طریق مایسن و » .ۀ نبرد قرار داشتمعرض مستقیمترین خطرها در صحن

نفر بیشتر از دشمنان  8‘000- نفر سرباز از دست داده بودند 20‘000ولی فرانسویان فاتح. درسدن عقب نشستند

 10000ش ناپلئون بر اثر تصمیم فردریک آوگوستوس اول، پادشاه ساکس، و همسایۀ پروس حریص، که با ارت. خود

. نفري خود به قواي فرانسویان پیوست، تا حدي تسالي خاطر یافت

ناپلئون چون بیم داشت که اتریش براي تصرف مجدد شمال ایتالیا به متفقین ملحق شود، اوژن را به منظور سازمان 

م درسدن شد، به مه عاز 18سپس خود در . دادن مجدد لشکر خود و نظارت بر انقالبیون ایتالیایی به میالن فرستاد

این امید که به طرز قاطعتري بر متفقین، که در باوتسن در چهل وهشت کیلومتري شرق درسدن به هم پیوسته 

اي آنها را محصور، و از پشت سر به آنان حمله  آنگاه مارشال نه را گسیل داشت تا به صورت نیمدایره. بودند غلبه کند

مارشال نه در آمدن درنگ کرد، و دیرتر از . از جلو دست به حمله زند کند؛ قرار شد خود او با قسمت اعظم ارتشش

سرباز از دست داده بودند، به  15‘000آن به صحنۀ نبرد رسید که مانع شود متفقین، که از ناپلئون شکست خورده و 

افراد آن را به لشکر رفت، و پادگان فرانسوي را در گلوگاو آزاد ساخت، و  ناپلئون تا اودر پیش. سیلزي عقبنشینی کنند

امپراطوري فرانسه با بحران مقابل شد و از «: آلوده نوشت روژه دو داما، که یکی از مهاجران بود، خشم. خود ملحق کرد

توانست از کنار اودر بگذرد و پادگانهاي دیگر را آزاد سازد، و  در این زمان، ناپلئون می» .آن پیروزمندانه بیرون آمد

بیفزاید، ولی به حرف مترنیخ گوش داد که وساطت اتریش را در فراهم آوردن   نها را به لشکر خود دیدة آ افراد تمرین

برتیه از طرف سرداران امپراطور، و کولنکور از طرف دیپلماتهایش، از او تقاضا کردند که آن . کرد صلح پیشنهاد می

اي که گرفتار تفرقه شده و  پایان علیه فرانسه منابع بی اي با  پیشنهاد را بپذیرد، زیرا از جنگی طوالنی به وسیلۀ اتحادیه

جنگ به او   ناپلئون نیرنگی در این کار دید، ولی امیدوار بود که متارکۀ. منابع خود را از دست داده بود بیم داشتند

ید که ترس  آورد؛ و می و قوایی امدادي براي سواره نظام خود به دست. فرصت دهد که تعداد دیگري سرباز بگیرد

که براي دو ماه بود و بعد ) ژوئن4(یافت  اي ترتیب در پالیسویتس متارکه. امتناع او اتریش را به اردوگاه متفقین براند

ناپلئون قواي خود را به درسدن برد؛ دستورهایی براي پرکردن جاهاي خالی در گردانهایش . اوت تمدید شد 10تا 

توانست پدر خود را وادار سازد  شاید امپراطریس می. ار ماري لویز بماندصادر کرد؛ و به ماینتس رفت تا مدتی در کن

در این ضمن، مترنیخ، به بهانۀ آن که از متفقین بیم دارد، . اي را حفظ کند که خود او در گرو آن بود که اتحادیه

.ارتش اتریش را توسعه داد و براي آن تجهیزات و سورسات تهیه کرد

سرباز به طرفداري از  25000برنادوت را به میان خود پذیرفتند که با . تفادة خوبی بردندمتفقین از متارکۀ جنگ اس

آنها پرداخت، همراه او مورو هم رسید؛ او که متهم به داشتن روابط دوستانه با توطئه کنندگان سوء قصد به جان 

عنوان شخصی که اسرار لشکرکشی  ناپلئون شده بود اجازه یافته بود که به امریکا مهاجرت کند، در این هنگام به
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هرگاه ناپلئون : ورزید وي در مورد یک اصل اصرار می. داند خدمات خود را به متفقین عرضه داشت ناپلئون را می

سهم لرد . فرماندهی را در دست دارد، از جنگ احتراز کنید؛ ولی وقتی که او در صحنه نیست، به جنگ بپردازید

لیره در اختیارشان  4‘000‘000ژوئن کمکی مالی بالغ بر 15وي در   فقین شد، چهکثکارت بیشتر باعث خشنودي مت

  . گذاشت، به این شرط که تعهد کنند بدون موافقت انگلیس با ناپلئون صلح نکنند

دادن  ژوئن، متفقین وساطت اتریش را پذیرفتند، و موافقت کردند که هر سه دولت نمایندگانی براي ترتیب 27در 

ناپلئون ناربون و کولنکور را فرستاد، و امیدوار بود که عالقۀ آلکساندر به شخص اخیر، . ه پراگ بفرستندشرایط صلح ب

در هر صورت، شرایطی که به وسیلۀ کولنکور و مترنیخ به . و زیر نظر شخص ناربون، تزار را به مصالحه متمایل سازد

روسیه و لهستان و شورش پروس، ممکن بود به نظرش ناپلئون پیشنهاد شد آنهایی بود که با توجه به شکست او در 

از او خواسته بودند که همۀ سرزمینهایی را که از پروس گرفته بود به این کشور بازگرداند؛ از . معقول جلوه کند

شهرهاي اتحادیۀ هانسایی، پومران، هانور، ایلیریا، و کنفدراسیون  - هرگونه ادعایی درمورد مهیندوکنشین ورشو، کشور

توانست در حالی به فرانسه بازگردد که مرزهاي طبیعی آن هنوز محفوظ، و تخت و سلسلۀ او  می. ین چشم بپوشدرا

انگلیس این حق را براي خود محفوظ داشته بود که تقاضاهاي : کامالً بالمنازع بود این پیشنهاد عیب بزرگی داشت

پلئون تقاضایی براي تأیید رسمی این شرایط به توسط نا .دیگري بکند، و هیچ صلحی بدون موافقت او امکانپذیر نبود

اوت به دست او رسید، با این اخطار مترنیخ که کنگره و متارکه  9پاسخ این تقاضا فقط در . متفقین، به پراگ فرستاد

ناپلئون پذیرشی . اوت به پایان خواهد رسید؛ و موافقت ناپلئون باید پیش از آن وقت دریافت شود 10در نیمشب 

. روط فرستاد که وقتی به پراگ رسید که مترنیخ پایان کنگره و نیز پایان حالت متارکۀ جنگ را اعالم داشته بودمش

  . اوت، اتریش به اتحادیۀ مخالف فرانسه پیوست، و جنگ از سر گرفته شد 11در 

III  -   به سوي راین

 1383سرباز مسلح با  492‘000زمان حدودمتفقین که بدین ترتیب زیاد شده و پولی به دست آورده بودند در این 

کاري که  اي کمکی از دانمارك و همچنین ورود سربازان تازه ناپلئون پس از رسیدن عده. عراده توپ در اختیار داشتند

لشکر «یکی : متفقین سه لشکر ترتیب دادند. عراده توپ بود 1200سرباز و  440‘000کشید داراي  انتظارشان را می

، تحت فرمان بلوشر آتشین مزاج و مأیوس نشدنی، »لشکر سیلزي«ي برنادوت، متمرکز در برلین؛ دوم به رهبر» شمال

. به رهبري فون شوارتسنبرگ، متمرکز در پراگ» لشکر بومن«متمرکز در اطراف برسالو؛ و بزرگترین آن دو بنام 

ر یک از آن سه لشکر آزاد بود که جداگانه ه. اي تشکیل داده بودند رویهمرفته در پیرامون ناپلئون در درسدن نیمدایره

تحت فرمان اودینو براي » ارتش چپ«یکی به نام : ناپلئون علیه آنها لشکرهایی آراست. بسوي پاریس به راه افتد

زیر » ارتش راست«به رهبري مارشال نه براي نظارت در کار بلوشر؛ و یک » ارتش مرکز«مقابله با برنادوت؛ یک 

توانست گروه کثیري از سربازان خود را از بومن  فظ راههایی که از طریق آنها شوارتسنبرگ میفرمان خودش براي ح

توانست  ناپلئون نمی: ناپذیري وجود داشت در وضع فرانسویان نقایص نومید کننده ولی ظاهراً اجتناب. سرازیر کند

ه یکی از دشمنان در یک زمان به کار طرح عالی ایتالیایی خود را، که عبارت بود از متمرکز کردن همۀ قوایش علی

بایستی بدون انگیزة حضور و تنوع  گذاشت؟ دو لشکر او می برد، زیرا این کار راه پاریس را به روي دیگران باز می

  .مهارت جنگی او، از عهدة کار خود برآیند

شکرهاي تحت فرمان مارشال را آغاز کرد و از برسالو به سوي غرب رفت تا به ل 1813اوت، بلوشر نبرد پاییز  12در 

ناپلئون با گارد . سربازان مارشال نه غافلگیر شدند، و وحشتزده گریختند. حمله کند) در ساکس(نه در کاتسباك 

امپراطوري و سواره نظام مورا از گورلیتس شتابان عزیمت کرد؛ قواي مارشال نه را به هم پیوست؛ و آنها را به پیروزي 

نفر سرباز  200‘000اما در همان زمان شوارتسنبرگ . نفر از افراد بلوشر شد 6000تن رساند که موجب از دست رف
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ناپلئون . خود را به شتاب به سوي شمال حرکت داد تا مرکز فرماندهی فرانسویان واقع در درسدن را به تصرف درآورد

و دریافت که   هبري کرد،کیلومتر و ظرف چهار روز ر 193سرباز را طی  100‘000از تعقیب بلوشر دست برداشت، 

اوت، قواي فرانسه تحت فرمان گارد  26در . اتریشیها تقریباً همۀ مرتفعات پیرامون پایتخت ساکس را در اختیار دارند

به صفوف دشمن حمله بردند و چنان با شجاعت و » !زنده باد امپراطور«زدند  قدیم و گارد جدید ضمن آنکه فریاد می

تن از افرادش  6‘000از دو روز نبرد، شوارتسنبرگ دستور عقبنشینی داد، در حالی که بیرحمانه جنگیدند که پس 

اش رهبري کرده، و خود   پروایی دیرینه نظام خود را با بی در این نبرد، مورا سواره. کشته یا مجروح یا اسیر شده بودند

. ناپلئون نیزتوپهایی را در بحبوحۀ شلیک به طرف دشمن روانه ساخته بود

اي که در معرض دید و تیردشمن بود آن درگیري را همراه شخص محبوب جدیدش مورو نظاره  لکساندر از فراز تپهآ

چند روز بعد، وي در میان بازوان تزار . اي به پاهاي مورو خورد و آنها را درهم شکست در این هنگام گلوله. کرد می

ام، و در میان دشمنان  اي فرانسوي قرار گرفته ابت گلولهمن، مورو، مورد اص«: اش این بود جان سپرد و آخرین جمله

 -برد که در این موقع از درد شدیدي رنج می - ولی ناپلئون  واندام اتریشیهاي فراري را تعقیب کرد،» !میرم فرانسه می

شوارتسنبرگ  سرباز خود را به یکی از تیپهاي 7000و   دنبال او نرفت و به تقویت او نپرداخت؛ واندام به دام افتاد،

). سپتامبر 6(سرباز در نبردي در دنویتس از دست داد  15‘000مارشال نه   چندي بعد،). اوت 28(تسلیم کرد 

تن از  120‘000اثر شدن پیروزي خود در درسدن متأسف شد، و دستوري براي سنا فرستاد که  ناپلئون از بی

این عده جوانانی بودند که . خدمت احضار کندرا به  1815نفر از مشموالن  160‘000و  1814مشموالن سال 

که بر اثر نبرد در لهستان نیرومند شده   نفر روسی، 60‘000در همان حال، . بایست چندین ماه تمرین کنند می

کرد، به  که پیش از این از ناپلئون طرفداري می  اکتبر، ارتش باواریا، 8بودند، به ارتش آلکساندر پیوستند، و در 

متفقین که بدین ترتیب تقویت شده بودند درصدد تسخیر الیپزیگ برآمدند، و خواستند  .ملحق شددشمنان او 

 160‘000در اکتبر، . تکلیف نبردي را معین کنند که در آن، قواي متحدشان برهرگونه ستراتژي ناپلئون غلبه داشت

سایر سرداران به سوي آن شهر پیش نفر به رهبري بلوشر، بنیکسن، برنادوت، شوارتسنبرگ، اویگن دو وورتمبرگ و 

مرکز، و جنوب   رسید، از شمال، نفر می 115‘000ناپلئون ارتشهاي خود را، که رویهمرفته تعداد افرادش به . رفتند

مورا، نه، و شاهزاده یوزف   آلکساندر ماکدونال، اوژورو، برتران، کلرمان، ویکتور،  فراخواند و آنان را تحت فرمان مارمون،

بندرت دیده شده بود که آنهمه نبوغ نظامی، آنهمه ملیتهاي گونان، در یک صحنۀ نبرد با . وفسکی قرار دادپونیات

  .ملتها بود) یا کشتار(گفتند، این جنگ عبارت از جنگ  همانگونه که آلمانها می. یکدیگر مواجه شده باشند

هدایت ) 1813اکتبر  19- 16(ه روز عمل ناپلئون در محلی در پشت سرقواي خود قرار گرفت، و حرکات آن را طی س

ولی در این هنگام سربازان ساکس به   اکتبر برصحنه مستولی بودند، 18برطبق نوشتۀ خود او، فرانسویان تا . کرد

طرف متفقین رفتند و تفنگهاي خود را متوجه فرانسویانی کردند که از این رفتار بیسابقه مبهوت شده عقبنشینی 

ناپلئون چون دید که سربازانش ظاهراً با کمبود . ازان کنفدراسیون راین به طرف متفقین رفتندروز بعد، سرب. کردند

هاي پالیسه  شود، به آنها دستور داد که با عبور از رودخانه اي برآنها وارد می اند و تلفات عمده مهمات مواجه شده

هندس هیجانزده، ضمن عبور فرانسویان از بیشتر آنها در این کار موفق شدند، ولی یک م. والستر عقبنشینی کنند

اي خوب جنگیده  از جمله پونیاتوفسکی دلیر که به اندازه - روي رود الستر، پلی را منفجر کرد، در نتیجه، عدة زیادي

نفري که تحت فرمان ناپلئون  115‘000از . غرق شدند - بود که ناپلئون در صحنۀ نبرد به او لقب مارشالی داده بود

 120‘000نفر به کنار رودخانۀ زاله رسیدند؛ هزاران تن از آنها اسیر شدند، و  60‘000جنگیده بودند تنها  در الیپزیگ

آن عده از فرانسویان که عقبشینی کردند، پس از . ماندند از دست رفتند  هاي آلمانی باقی فرانسوي که در حلقه

ند؛ سپس به طرف غرب و به سوي ماین در هاناو رفته رسیدن به کنار رودخانۀ زاله، غذا و لباس و سالح دریافت داشت
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نوامبر، پس از دو روز گریز،  2در . در آنجا به جنگ پرداختند و قوایی مرکب از اتریشیها و باواریاییها را شکست دادند

.در ماینتس به رودخانۀ راین رسیدند و پس از عبور از آنجا خود را به فرانسه رسانیدند

IV -  تا شکست  

در این موقع ارتش او، قطع نظر از . رسید که وضع ناپلئون خراب شده است و دیگر بار بهبود نخواهد یافت ظر میبه ن

سرباز شکست خورده و فرسوده بود که در حدود راین به  60‘000افرادي که در آلمان غیرفعال مانده بودند، مرکب از 

دادند بدون سالح و لباس، ناقل میکرب تیفوس، که به  میاي ولگرد را تشکیل  توده«دور یکدیگر جمع شده بودند و 

در ایتالیا، اوژن با . رسید از هر سو خبرهاي مأیوس کننده می» .کردند گذاشتند آنجا را آلوده می هر محلی پاي می

اتریشی شد که در آن سوي رود  60‘000نفر آماده کرده بود، ولی در این هنگام مواجه با  36‘000زحمت فراوان 

در . با رفتن به طرف متفقین، تخت و تاج خود را حفظ کند  اي بود تا، در ناپل، مورا مشغول طرح نقشه. دیجه بودندآ

، )1813نوامبر (هلند، بر اثر شورشی داخلی و به کمک تیپ پروسی به رهبري بلوشر، تسلط فرانسویان از میان رفت 

ژروم از وستفالن . گرفتند، و سلسلۀ اورانژ دوباره برسر کار آمد وسربازان انگلیسی نظارت بر رودخانۀ سکلت را به عهده

در دسامبر، بایون را ). اکتبر 7(در اسپانیا، ولینگتن پیروزمند از بیداسوا گذشت و وارد خاك فرانسه شد . گریخته بود

پانیا و قطع از دست رفتن اس. شود رسید که خود فرانسه درهم شکسته و تجزیه می به نظر می .در محاصره گرفت

  در اکتبر، بسته. ها و ورشکستگی بانکها شده بود شدن کارخانه تجارت با آلمان و ایتالیا موجب بحران اقتصادي و بسته

در ماه  47به  1813در ماه ژانویۀ  80بورس از . شدن بنگاه صرافی ژاباك یک سلسله ورشکستگی به دنبال آورد

هاي خود پنهان  ها به ولگردي پرداختند، یا با فقر و فاقه در خانه در کوچه هزاران تن از بیکاران. دسامبر سقوط کرد

مردم عادي علیه سربازگیري بیش از اندازه سربه شورش . پیوستند شدند، یا جهت غذا خوردن به ارتش می می

هم شدند؛ و طلبان خواهان لویی هجد برداشتند؛ طبقۀ متوسط علیه مالیاتهاي سنگینتر لب به اعتراض گشود؛ سلطنت

  . همۀ طبقات طالب صلح بودند

نوامبر به پاریس رسید، و مورد استقبال ملکۀ افسرده و فرزند خوشحالش قرار گرفت، و درصدد تشکیل  9ناپلئون در 

مهندسانی را مأمور کرد تا . نفر به عنوان عامل الزم براي جنگ یا صلح برآمد 300‘000لشکر جدیدي مرکب از 

شد تعمیر کنند؛ دیوارهاي شهرها را دوباره برافرازند؛ استحکاماتی  هاي جدید منتهی می سوي جبههراههایی را که به 

بسازند؛ و در صورت ضرورت، خود را آمادة شکستن سدها و تخریب پلها کنند تا از پیشرفت مهاجمان جلوگیري به 

پ داد؛ سالح و مهمات براي پیاده نظام گریها دستور ساختن تو براي سواره نظام اسب تهیه کرد؛ به ریخته. عمل آید

یافت، وي به  به هرنسبت که درآمد ملی، به علت فقر و مقاومت مردم در برابر پرداخت مالیات، کاهش می. تهیه کرد

ملت با شگفتی و بیم ناظر این جریان بود و مقاوم . کرد برداشت می] در تویلري[همان نسبت از ذخایر زیرزمینی خود 

.ترسید ستود، ولی از یک سال دیگر جنگ می نی او را میبودن و کاردا

نوامبر یک پیشنهاد صلح  9بردند در  متفقین که در برابر راین و با توجه به فصل زمستان به حال تردید به سر می

ظ قرار شد که فرانسه مرزهاي طبیعی خود یعنی راین و آلپ و پیرنه را حف: غیررسمی و بدون امضا براي او فرستادند

دسامبر، ناپلئون به وسیلۀ کولنکور وزیر امور خارجه رسماً  2در . کند، ولی از هر چه که در وراي آنها بود چشم بپوشد

اما انقالب هلند بر تسلط فرانسه برمصبهاي راین خاتمه داد؛ متفقین به آن انقالب کمک . موافقت خود را ابراز داشت

اي انتشار دادند تحت عنوان  دسامبر اعالمیه 5در عوض در . سه سرباززدندکردند؛ و از قبول مرزهاي طبیعی براي فران

اعلیحضرتها مایلند که فرانسه بزرگ و . متفقین با فرانسه سرجنگ ندارند«به این مضمون که » اعالمیۀ فرانکفورت«

شتر از آنچه که در پذیرند که امپراطوري فرانسه سرزمینهایی داشته باشد بی متفقین می …. مقتدر و سعادتمند باشد

سنا و مجلس مقنن علناً علیه . براي جداکردن مردم از امپراطور همین اندازه کافی بود» .زمان پادشاهان خود داشت
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دسامبر، متفقین  21در . او سر به شورش برداشته و خواهان یک قانون اساسی با تضمینهایی براي آزادي شده بودند

دسامبر، سنا ناپلئون را از وفاداري و حمایت خود مطمئن  29در . اي نهادنداز راین گذشتند و به خاك فرانسه پ

و ضمن آن . طلب بوردو گزارشی را در برابر مجلس مقنن قرائت کرد اما در همان روز لنه نمایندة سلطنت. ساخت

ستایش کرد » وربونهاروزگار خوش سلطنت ب«رویهاي دستگاه امپراطوري را به باد انتقاد گرفت، و از  اشتباهات و زیاده

خواهند ما را در محدودة مرزهاي سرزمین خودمان نگاه دارند، و جلو فعالیت  می«و به متفقین تبریک گفت که 

مجلس » .اي را بگیرند که طی بیست سال اخیر براي همۀ ملتهاي اروپا تا این اندازه مخرب بوده است طلبانه جاه

غروب همان روز ناپلئون دستور خاتمه . کرد که گزارش لنه به چاپ برسد رأي موافقت 31رأي در برابر  223مقنن با 

  .دادن به آن جلسه را صادر کرد

پاسخ او به . ، مجلس مقنن هیئتی را نزد او فرستاد تا به مناسبت سال نو به او تبریک بگوید1814در اول ژانویۀ 

مسلماً در زمانی که باید دشمن را از « :اي از خشم و خستگی از دهانش با این کلمات جاري شد صورت مجموعه

شما نمایندگان ملت نیستید، شما فقط . مرزهاي خود طرد کنیم، وقت آن نیست که از من قانون اساسی بخواهید

تخت سلطنت   از اینها گذشته،. من به تنهایی نمایندة مردمم …. اید وکالیی هستید که از طرف استانها فرستاده شده

نت عبارت از یک فرد است، و آن بلی، تخت سلط. اند چوب مطال که رویش را با مخمل پوشاندهچیست؟ چهار قطعه 

اگر قرار باشد حرف شما را گوش کنم، باید به دشمن بیش ! توانم فرانسه را نجات بدهم، نه شما فرد، منم، منم که می

پس از عزیمت » .از بین خواهم رفترسید یا من  شما یا ظرف سه ماه به صلح می. کند از آن بدهم که مطالبه می

نمایندگان وحشتزده، ناپلئون چندتن از سناتورهاي منتخب را احضار کرد و سیاست خود و مذاکراتش را در مورد 

اي به پایان رساند که گویی در برابر کرسی داوري تاریخ ایستاده  صلح توضیح داد، و مطلب خود را با اعتراف خاضعانه

خواستم امپراطوري  هاي عظیمی کشیده بودم؛ می نقشه. ایم راف کنم که خیلی زیاد جنگیدهترسی ندارم اعت: است

شدم  مجبور می. ها متناسب با نیروي انسانی کشور ما نبود اشتباه کردم؛ آن نقشه. جهان را در اختیار فرانسه بگذارم

القی و اجتماعی یک دولت با در آوردن فهمم که پیشرفت جامعه و خیر اخ همه را به زیر پرچم احضار کنم؛ و حاال می

  .تمام مردم در کسوت سپاهی سازگار نیست

صلح خواهم . ام؛ و کفارة آن را خواهم داد باید کفارة این گناه را بدهم که بیش از حد به بخت مساعد خود تکیه کرده

ام که خودم را  من بوده. کند میدار  با شرایطی صلح خواهم کرد که اوضاع اقتضا کند، و این صلح فقط مرا جریحه. کرد

اشتباه نکرده است؛ خون خود را به خاطر من ریخته   فرانسه هیچ. ام؛ منم که باید رنج بکشم، نه فرانسه فریب داده

آقایان، بنابراین بروید و به استانهاي خود بگویید که من بزودي  ….است؛ از دادن قربانی به من خودداري نکرده است

مگر براي فرانسه و براي  …و دیگر براي اقداماتم و براي خودم احتیاجی به خون فرانسویان ندارم، صلح خواهم کرد، 

به . خواهم براي طرد دشمن خارجی از کشورمان اي می به آنها بگویید که من فقط وسیله. حفظ تمامیت مرزهایش

خواهم  به آنها بگویید که از فرانسویان می. ردگی کنته، ناوار، بئارن مورد حمله قرار می - آنها بگویید که آلزاس، فرانش

  . آزادي بیایند به کمک

ژانویه به عمال خود دستور داد که پاپ پیوس هفتم را از فونتنبلو آزاد کنند، و ترتیب بازگشت او را به ایتالیا  21در 

که کودك زیبایی (را » اه رمپادش«ژانویه، افسران گارد ملی را در قصر تویلري گردآورد، امپراطریس و  23در . بدهند

بار دیگر ماري لویز را در غیاب . به آنها معرفی کرد، و حمایت از آنها را به گارد مزبور توصیه نمود) بود تقریباً سه ساله

خود به نیابت سلطنت برگزید، ولی این بار برادر خود، ژوزف، را به عنوان قائم مقام امپراطور و مدیر کارهاي 

ژانویه به او خبر دادند که مورا به متفقین پیوسته است، و از ناپل با هشتاد هزار نفر  24در . ب کردامپراطریس منصو
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در آن روز، با همسر و فرزندش که دیگر او را ندید وداع کرد و . به حرکت درآمده تا به طرد اوژن از ایتالیا کمک کند

  . و با مهاجمان فرانسه به مبارزه پردازد از پاریس بیرون آمد تا به ارتش سازمان یافتۀ خود بپیوندد

V -  به سوي پاریس

. شد، دوباره به حرکت درآمدند، و این بار هدف شهر پاریس بود مهاجمان مسیرهایی که فاصلۀ آنها مداوم کمتر می

یس را نقض گر چه بیطرفی سو: سرباز، از فرانسویان جلو افتاد 160‘000شوارتسنبرگ با عبور از راین در شهر بازل با 

سپس بسرعت از میان کانتونها گذشت؛ شهر بیدفاع ژنو را . کرد، متنفذان برن عملش را به دیدة اغماض نگریستند

و در فرانسه در محلی که صدوشصت کیلومتر غربیتر از جایی بود که فرانسویان انتظار آن را داشتند، سر   ؛ تصرف کرد

ید آنکه به بلوشر بپیوندد و یا قواي خود را در آنجا با قواي او هماهنگ در آورد؛ و شتابان به سوي نانسی رفت به ام

شرقی فرانسه دست بردارند و  ناپلئون به ارتشهاي فرانسه دستور داده بود که از مبارزات محلی در ایتالیا و جنوب. کند

ولی اوژن گرفتار . براي جلوگیري از حرکت شوارتسنبرگ یا الاقل کم کردن سرعت پیشرفت او به شمال بروند

که هنوز مرکب از » ارتش سیلزي«در این ضمن، بلوشر با  .اتریشیها شده و سولت سخت سرگرم کار ولینگتن بود

. نفر بود، در ماینتس، مانهایم، و کوبلنتس از راین گذشت، و تقریباً بالمعارض تا نانسی پیش رفت 60‘000

. دهندگان آنها از بیدادگري ناپلئون استقبال کردند به عنوان نجات فرمانروایان و مردم این نقاط از او و قواي پروسی

برنادوت که از نشستن برجاي بوناپارت نومید شده بود متفقین را پس از الیپزیگ ترك کرده بود تا دانمارکیها را 

انجام گرفت، به  پس از آنکه این کار). 1814ژانویۀ  14(شکست دهد و آنها را مجبور به واگذاري نروژ به سوئد بکند 

  .اتفاق لشکر خود جهت حمله به پاریس، به بلوشر پیوست

مارشال نه از . قوایی که ناپلئون در شرق فرانسه به جاي نهاده بود جرئت مواجهه با بلوشر یا شوارتسنبرگ را نداشت

ناپلئون به  .لئون نشستندنانسی به طرف غرب عقبنشینی کرد، مورتیه از النگر، و مارمون از مس؛ و در انتظار آمدن ناپ

سرباز  60‘000حدود ) فقط در صدوپنجاه وسه کیلومتري پاریس(مارن  - سور -مرکز جدید فرماندهی خود در شالون

نفر از بقایاي نبرد الیپزیگ تحت فرمان مارشال نه، مارمون، و مورتیه، وي  60‘000با افزودن . تازه نفس آورده بود

خواست با این عده از پیشروي بلوشر و شوارتسنبرگ که رویهمرفته  ر داشت و مینفر در اختیا 120‘000مجموعاً 

ناپلئون مجبور بود سیاست جلوگیري از به هم پیوستن لشکرهاي . نفر سرباز داشتند جلوگیري کند 220‘000

با کسب  - یسمتفقین را پیروي کند، و از روبه روشدن با شوارتسنبرگ اجتناب ورزد، و از پیشرفت آنها به طرف پار

شدند یا به اندازة کافی از مرکز فرماندهی خود دور بودند، به  پیروزیهاي کوچک بر لشکرهاي متفقین که غافلگیر می

جنگ . ممانعت به عمل آورد - توانست بدون درگیري با قواي عمدة متفقین، به آنها حمله کند طوري که ناپلئون می

ئون از لحاظ لشکرکشی بود؛ ولی، درعین حال، به علت کمبود نیروي یکی از درخشانترین نبردهاي ناپل 1814سال 

بلوشر نیز اشتباهات بسیاري مرتکب شد، ولی . رفت ترین نبردها از لحاظ اشتباه به شمار می امدادي، یکی از پرضایعه

رگ محتاطتر شوارتسنب. وي سرکشترین و باتدبیرترین سرداري بود که در این زمان یا بعدها با ناپلئون مواجه شد

اي هم معلول آنکه تزار آلکساندر و  اي به سبب طبع و نهاد خودش بود، تا اندازه  و اتخاذ این روش تا اندازه -بود

.امپراطور فرانسیس دوم به دنبالش بودند

روزي که سربازان بلوشر در برین . ناپلئون پیروزیهاي مقدماتی چندي کسب کرد که موجب اعتماد بیهودة او شد

و آنان را شکست داد، و نزدیک ) 1814ژانویۀ  29(ول صرف ناهار و استراحت بودند، ناپلئون به آنها حمله برد مشغ

این عده عقبنشینی کردند؛ و ناپلئون ابله نبود که به تعقیب آنها بپردازد، زیرا لشکر خود . بود خود بلوشر را اسیر کند

یکی از پروسیها با شمشیر آخته به وي : جان به سالمت به در برد نفر از دست داده بود، و خود او از خطري 4000او 

ناپلئون از آسیبی که براثر جنگ به آن شهر . شد که ژنرال گورگو آن مرد گستاخ را با گلوله از پاي درآورد نزدیک می
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بور دیده و مدرسۀ مشهورش رسیده بود اظهار تأسف کرد؛ خود او تربیت علمی و تمرین نظامی خود را در شهر مز

  . بود؛ و قول داد که آنها را پس از طرد مهاجمان از فرانسه مرمت کند

سرباز  46‘000شوارتسنبرگ براي تقویت بلوشر شتافته بود، و ناگهان . وي وقت زیادي براي یادآوري گذشته نداشت

ناپلئون ). فوریه 1(د سرباز اتریشی، پروسی، و روسی در الروتیر دیدن 100‘000فاتح ناپلئون خود را در محاصرة 

نبرد به طور . اي جز جنگیدن نداشت؛ از این رو دستور حمله را صادر کرد و فرماندهی را خود به عهده گرفت چاره

متساوي پایان یافت، ولی ضایعات متساوي براي فرانسویان گران تمام شد، و امپراطور به اتفاق آنها به تروا عقبنشینی 

آمیز شوارتسنبرگ بیقرار شده بود از او جدا شد، و تصمیم گرفت ضمن آنکه  حتیاطبلوشر که از پیشرفت ا. کرد

اي از پیروزي  افسران متفقین به اندازه. رفتند راه خود را از طریق رود مارن در پیش گیرد اتریشیها از کنار به جلو می

  . القات کنندروایال با یکدیگر م-خود مطمئن بودند که قرار گذاشتند در هفتۀ آینده در پاله

ناپلئون پس از آنکه لشکر زخم خوردة خود را یک هفته استراحت داد، بخشی از آن را به ویکتور و اودینو سپرد تا 

گون، که راه میانبري بود، گذشته، -مرد جنگی از میان باتالقهاي سن 60‘000و خود با   جلو شوارتسنبرگ را بگیرند،

بالۀ قواي بلوشر درگیر شدند، و مارمون فرانسویان را به پیروزي قاطعی در آنجا با دن. به سوي شامپوبر شتافت

. رفتند، روز دیگر به بخش دیگري از قواي بلوشر در مونمیراي برخوردند ، و چون به پیش می)فوریه 10(رهنمون شد 

ده در نبردي بزرگتر فوریه دو نیروي عم 14در . ناپلئون و بلوشر هر دو حضور داشتند، ولی مارمون دوباره قهرمان شد

در ووشان درگیر شدند، و ناپلئون قواي خود را، که در این هنگام بیشتر به خود اعتماد پیدا کرده بود، به پیروزي 

اسیر را به پاریس فرستاد که در  8000ناپلئون . سرباز از دست داده بود 30‘000ظرف چهار روز، بلوشر . رسانید

. ندان تقویت شودها رژه بروند تا روحیۀ شهرو کوچه

رانده بود؛ یک حملۀ تمام عیار  با وجود این، شوارتسنبرگ در این میان اودینو و ویکتور را تقریباً تا فونتنبلو عقب

ممکن بود موجب آن شود که قواي اتریش و پروس و دو امپراطور آنها خود را به جایی برسانند که تا پاریس بیش از 

زیرا موجب ابطال همۀ (ناپلئون که از گزارش این خبر به وحشت افتاده بود . یک روز راه فاصله نداشته باشد

نفر به جنوب  70‘000، مارمون را به جاي گذاشت که الاقل با بلوشر درگیر شود، و خود با )شد پیروزیهاي او می

و در نانژي موضع  شتافت، و با قوایی از متفقین به رهبري ویتگنشتاین در مونترو درگیر شد، و آن را شکست داد،

آن سردار اتریشی که خود را . گرفت، و ویکتور و اودینو را براي حمله به شوارتسنبرگ از پهلو و پشت سر اعزام داشت

امپراطور پاسخ داد که با . از سه جهت در خطر دید، فرصت را براي پیشنهاد متارکۀ جنگ به ناپلئون، مناسب دانست

و به  - د که متفقین خود را نسبت به پیشنهادي که در فرانکفورت شده بودبس به شرطی موافقت خواهد کر آتش

متفقین که از پیشنهاد او مبنی بر . متعهد بدانند - استناد آن فرانسه مجاز بود مرزهاي طبیعی خود را حفظ کند

ارس در شومون م 9اعتنایی در  عقبنشینی به آن سوي رود راین برآشفته بودند، به مذاکرات پایان دادند، و با بی

نفر را به عهده  100‘000شوارتسنبرگ که هنوز فرماندهی . اتحادیۀ خود را تا بیست سال دیگر تمدید و تأیید کردند

در این ضمن خبر . سرباز با احتیاط او را تعقیب کرد 40‘000ناپلئون همراه  .داشت، به طرف تروا عقبنشینی کرد

پس . سرباز به طرف پاریس به راه افتاده است 50‘000م پیوسته و دوباره با یافت که بلوشر قواي پراکندة خود را به ه

موریس ژرار را به منظور ایجاد مزاحمت براي شوارتسنبرگ برجاي نهاد، و افراد خود را از - اودینو، ماکدونال و اتین

ان به دام اندازد، زیرا تنها راه  سن به سوي مارن برد، و به مارمون و مورتیه پیوست، به امید آنکه بلوشر را در کنار رود

 50‘000اما دو لشکر دیگر متفقین مرکب از . گذشت فرار پروسیها به سوي سواسون از روي پلی بر روي این رود می

. و فرماندة آن را تهدید کردند که شهر و آن پل را تسلیم کند. سرباز، از شمال به طرف سواسون به حرکت درآمدند

نفر را  100‘000دهندگان خود پیوست و نیرویی بالغ بر  و به نجات  ل گذشت، آن را سوزاند،قواي بلوشر از روي پ
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و در   نفر به دنبال آنها شتافت، و به طور غیرقاطع با آنها در کران به جنگ برداخت، 50‘000ناپلئون با . تشکیل داد

مارس، هنگامی که  13در  ).مارس 10-9(کشمکشی وحشیانه در الن که دو روز طول کشید از آنها شکست خورد 

یک لشکر پروسی را مسلط بر رنس یافت، مهاجمان را از آنجا بیرون راند و با استقبال بسیار گرم و صمیمانۀ مردم 

سپس مارمون و مورتیه را براي مواجهه با بلوشر برجاي نهاد . ولی این پیروزي سودي به حال او نداشت. مواجه شد

 20‘000اوب، با خشم و غضب فراوان  - سور -مارس، در آرسی 20ن دیگر پرداخت، و در وخود از یک دشمن به دشم

عام  پس از دو روز قتل. نفر بود به کار برد 90‘000سرباز خود را علیه لشکر شوارتسنبرگ که هنوز تعداد آن 

ت لشکر تقلیل یافتۀ قهرمانانه، به شکست خود اعتراف کرد، و از رود اوب به منظور پیداکردن محلی براي استراح

.خود گذشت

فرسوده شده بود؛ و بازتاب این فرسودگی به صورت تندي خلق و خو، و همچنین انتقاد . دوباره مستأصل شد

آنان به . خورد آلوده از افسرانی که جان خود را در جنگهاي بسیار به خاطر او به خطر انداخته بودند به چشم می خشم

انتظار دریافت قواي امدادي از طرف ملتی را داشته باشد که خونش گرفته شده و به  کردند که نباید وي اخطار می

از او  - حتی برادرش ژوزف –دولتی که در پاریس به جاي نهاده بود . بیحالی گراییده و از افتخار خسته شده است

ا در یک لشکرکشی در آن نومیدي تصمیم گرفت که همه چیز ر. کردند که به هر قیمت صلح کند مکرر تقاضا می

تخیلی دیگر به خطر اندازد؛ بدین معنی که بهترین سرداران خود را براي جلوگیري از پیشرفت متفقین به جاي 

هاي آلمانی کنار راین محاصره  بگذارد، و خود با قوایی معدود به سوي شرق برود، و سربازان فرانسوي را که در قلعه

ر آزموده را به افواج درهم شکستۀ خود ملحق، و خطوط ارتباط و مهمات شده بودند آزاد سازد؛ و آن سربازان کا

بدین ترتیب، پاریس براثر : و آنها را مجبور به توقف کند  متفقین را قطع کند؛ از پشت سر به نگهبانان آنها بتازد،

در . ن خواهد ایستادو در برابر مهاجما  شجاعت او دوباره الهام خواهد گرفت؛ به ساختن استحکامات خواهد پرداخت؛

الوقوع شود، دولت با ماري لویز و پادشاه رم  تري دستورهایی براي ژوزف فرستاد که اگر تسلیم قریب لحظۀ عاقالنه

توانند به منظور  جایی که همۀ قواي موجود فرانسه می -بایستی به محل امنی، در پشت رودخانۀ لوار، انتقال یابد

  .آخرین مقاومت گردآیند

برد، متفقین روز به روز مقاومت بقایاي ارتش  ناپلئون قواي باقیمانده وسرگردان خود را به سوي شرق می ضمن آنکه

فرانسیس دوم در دیژون ماند، زیرا . شدند شکستند و به پایان سفر طوالنی خود نزدیکتر می فرانسه را درهم می

تواند  کرد که می عموال آرام بود احساس میفردریک ویلهلم سوم که م. خواست در خوارکردن دخترش سهیم شود نمی

. به درستی انتقام اضمحالل ارتش خود و تجزیۀ کشورش و همچنین انتقام سالهاي دوري از پایتخت خود را بگیرد

پنداشت که باید به عهدي که  اي نداشت، چنین می آلکساندر که مردي مغرور و هیجانزده بود و به کشتار روزانه عالقه

آمیز آن مرد کرسی آزاد  روسیه را از ملوث شدن مسکو تطهیر، و اروپا را از قدرت جنون: ده بود وفا کنددر ویلنا کر

مارس، مارمون و مورتیه کوششی مأیوسانه به منظور متوقف ساختن متفقین در الفرشامپنواز، واقع در  25در  .سازد

اعتنایی  به دشمن یک به دو بود، با چنان بی آنان که تعدادشان نسبت. صدو شصت کیلومتري پاریس به عمل آوردند

: به مرگ جنگیدند که خود آلکساندر وارد معرکه شد و دستور توقف آن کشتار نابرابر را صادر کرد و فریاد زد

مارمون . ؛ و پس از خاتمۀ نبرد، اسبها و شمشیرهاي ژنرالها را به آنها پس داد»!خواهم این شجاعان را نجات دهم می«

.به طرف پاریس عقبنشینی کردند تا براي دفاع از پایتخت آماده شوند و مورتیه

غرش توپهاي آنان، و منظرة فرار کشاورزان به شهر، در . مارس به حوالی پاریس رسیدند 29بلوشر و شوارتسنبرگ در 

قط مجهز به که بیشتر آنها ف -جنگویان غیرنظامی انداخت 12‘000میان شهروندان تولید وحشت کرد، ولرزه بربدن 

هاي پایتخت دفاع  ها و تپه و احضار شده بودند که به کمک ارتش باقیمانده بشتابند و از قلعه - چوبی بودند نیزة دسته
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السلطنه تقاضا کرده بود که همانگونه که ناپلئون دستور داده بود شهر  ژوزف از مدتها پیش از امپراطریس نایب. کنند

کرد تا اینکه از همهمۀ نبردي که به آن حدود  مقاومت می »عقاببچه «ذیرفت؛ ولی را ترك کند؛ در این هنگام، وي پ

مارمون و مورتیه . تن از مهاجمان دست به حملۀ نهایی زدند 70‘000مارس،  30در  .شد به وحشت افتاد کشیده می

. ي دفاع کردند که ناپلئون مغرور هرگز به فکر مستحکم کردن آن نیفتاده بودنفر به خوبی از شهر 25‘000با 

انوالید و دانشجویان مدرسۀ پولیتکنیک و کارگران و سایر داوطلبان در دفاع شرکت / سربازان کهنسال ساکن هتل دز

ن و تخریب شهري ژوزف که ناظر این مقاومت بود، دید که این کار بیهوده است وممکن است موجب بمبارا. جستند

اگرچه آلکساندر ممکن بود که با ترحم و نیکوکاري رفتارکند، این احتمال هم . گرامی بود  شود که در نظر فقیر و غنی

متصور بود که قزاقها از تحت فرمان او خارج شوند؛ و بلوشر هم مرد آن نبود که گروههاي پروس را از انتقام گرفتن 

اختیارات خود را به مارشالها داد، و براي پیوستن به ماري لویز و دولت فرانسه در بلوا از این رو ژوزف . کامل بازدارد

مارمون پس از یک روز مقاومت خونین، ادامۀ آن را بیهوده دانست و سند تسلیم شهر . در کنار رود لوار عزیمت کرد

ندر، فردریک ویلهلم سوم و بعداً در صبح همان روز آلکسا .امضا کرد 1814مارس  31صبح روز  2را در ساعت 

مردم با خصومتی خاموش از آنان استقبال کردند، . سرباز به طور رسمی وارد پاریس شدند 50‘000شوارتسنبرگ با 

هنگامی که تشریفات به پایان رسید، . ولی تزار مردم را با اظهار ادب و بدون دلسردي و با سالمهاي مکرر آرام ساخت

فلورانتن اقامت داشت، و در مورد چگونگی تغییر منظم دولت فرانسه از او  -در کوچۀ سنبه سراغ تالران فرستاد که 

. آن دو توافق کردند که سنا دوباره تشکیل شود؛ قانون اساسی تنظیم کند، و دولتی موقت برسرکار آورد. نظر خواست

تضمین، و یک دولت موقت  سنا در اول آوریل تشکیل جلسه داد، و قانونی اساسی تنظیم و آزادیهاي اساسی را

  . آوریل، سنا خلع ناپلئون را اعالم داشت 2در . منصوب کرد و تالران را به عنوان رئیس آن برگزید

VI -  به سوي صلح

که متفقین آن شهر را در ) مارس 27(کیلومتري پاریس بود که به او خبر رسید  240دیزیه واقع در  -ناپلئون در سن

تري بدین مضمون دریافت  روز بعد با لشکر خود عزیمت کرد، و بعد ازظهر پیام مصرانهصبح . اند محاصره گرفته

نباید یک لحظه را از دست . حضور امپراطور الزم است اگر مایل باشد که پایتخت به دست دشمن نیفتد«: داشت

را سواره پیمود، و چون به  از این رو لشکر خود را در تروا به جاي نهاد و با وجود دردهایی که داشت باقی راه» .داد

در رأس گارد ملی و ارتش قرار خواهم گرفت، و کارها را دوباره «: ، به کولنکور گفت)مارس 31(پاریس نزدیک شد 

ولی وقتی که اطالع یافت که دیر شده است، به وحشت افتاد، و کولنکور را به پاریس فرستاد » .درست خواهیم کرد

امپراطور چون بیم داشت که در صورت ورود به . آلکساندر را به مصالحه ترغیب کند» روسی«به امید آنکه این مرد 

مرا «: عصر آن روز در آنجا این پیام را از طرف کولنکور دریافت داشت. شهر دستگیر شود، به فونتنبلو رفت

ه دلنشین است، و اي اندیشید که تسلیم شدن چ لحظه. آوریل به او خبر دادند که خلع شده است 2در » .نپذیرفتند

اما ورود » .توانم بدون شکایت شهروند شوم ام می من که براي سربازي آفریده شده. ام به تخت و تاج نچسبیده«: گفت

شد او را سر حال آورد، و به آنها دستور داد که در کنار رود  نفر بالغ می 50‘000لشکر او که هنوز تعداد افرادش به 

مارمون بقایاي لشکري را که از پاریس . ادر بزنند و آمادة دستورهاي بعدي باشندچ) هاي رود سن از شعبه(اسون 

آوریل، ناپلئون از افراد گارد امپراطوري در حیاط قصر فونتنبلو سان دید، و به  3در  . دفاع کرده بود به آن اردوگاه برد

ولی  ….انیهاي زیاد به دست آمده استام که براثر قرب صلحی را به امپراطور آلکساندر پیشنهاد کرده«: آنها گفت 

در آغاز، پاسخی » .اتکاي من به شماست. ظرف چند روز دیگر در پاریس به او حمله خواهم کرد …. نپذیرفته است

و » !به طرف پاریس! زنده باد امپراطور«آنان فریاد زدند » گویم؟ درست می«ندادند؛ ولی هنگامی که از آنها پرسید 

» مارسیز«و » آهنگ عزیمت«هنگ پیاده شروع به نواختن سرودهاي انقالبی دیرین یعنی  دستۀ موزیک سربازان
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ناپلئون ضمن گفتگوي خصوصی با آنها همگی را مخالف بازگشت بوربونها دید، ولی در . سرداران تردید داشتند .کرد

اودینو، مونسه و لوفور  آوریل، نه، 4در . مورد کوششی جهت طرد متفقین از پاریس، در آنان ذوق و شوقی نیافت

توانند به  مارشالهاي او، بدون دعوت وارد اطاقش شدند و به او گفتند که چون سنا او را خلع کرده است، دیگر نمی

وي پاسخ داد که رهبري ارتش را بدون آنها به . دنبال او به راه بیفتند و به قواي متفقین و دولت موقت حمله کنند

ناپلئون از آنها » .ارتش از رهبران خود اطاعت خواهد کرد«: نه حاضر جوابی کرد گفتمارشال . عهده خواهد گرفت

ناپلئون نیز یک استعفاي مشروط نوشت، و تخت . »استعفا«: نه و اودینو پاسخ دادند. خواهند پرسید که از او چه می

نه را براي تقدیم پیشنهاد خود به وتاج را به پسرش و نیابت سلطنت را به ماري لویز سپرد، و کولنکور و ماکدونال و 

این سه نفر ضمن راه در اردوگاه اسون توقف کردند تا با مارمون مشورت کنند، و وحشت کردند از . پاریس فرستاد

 5-4(در شب همان روز . اینکه دیدند وي به طور خصوصی با شوارتسنبرگ دربارة شرایط تسلیم مذاکره کرده است

آوریل،  5در . از خود را از سنگرهاي شهر برطبق شرایط آسان شوارتسنبرگ بیرون بردسرب 11‘000، مارمون )آوریل

رهبران متفقین به کولنکور اطالع دادند که با ناپلئون دیگر مذاکره نخواهند کرد مگر اینکه بدون قید و شرط تسلیم 

آلکساندر از راه مرحمت این  .ندة فونتنبلو و جلوگیري از فرار او گسیل داشت در این ضمن قوایی براي محاصر. شود

سختگیریها را تعدیل کرد و پاریس را از غارت محفوظ داشت، و از راه ادب به مالقات ماري لویز و ژوزفین و اورتانس 

را »  عهدنامۀ فونتنبلو«همکاران خود را برآن داشت که . این فرد روسی، متمدنترین فرد در میان فاتحان بود. رفت

شد که از آسمان ایتالیا و  اي در مدیترانه به عنوان زندانی وسیع به او داده می موجب آن، جزیرهامضا کنند که به 

اعلیحضرت امپراطور ناپلئون از یک طرف، و اعلیحضرتها  :متن عهدنامه چنین است. عواید فرانسوي برخوردار بود

ایر متفقین خود از طرف دیگر، تصریح وامپراطور همۀ روسها و پادشاه پروس به نام خود و س …امپراطور اتریش، 

   …کنند  می

و چه در کشورهاي دیگر  …اعلیحضرت ناپلئون از همۀ حقوق سلطنت و مالکیت چه در امپراطوري فرانسه  - 1مادة 

  .پوشند در مورد خود و جانشینان و اعقاب و همچنین همۀ اعضاي خانوادة خود چشم می

امپراطریس ماري لویز القاب و مقام خود را در طی حیات خود حفظ خواهند  اعلیحضرتها امپراطور ناپلئون و -2مادة 

مادر و برادران و خواهران و برادرزادگان و خواهرزادگان امپراطور در هر کجا که مقیم باشند القاب شاهزادگان . کرد

  .خانوادة امپراطوري را خواهند داشت

اند در طی حیات ایشان  ن را به عنوان محل اقامت خود پذیرفتهجزیرة الب که اعلیحضرت امپراطور ناپلئون آ - 3مادة 

  .اي را تشکیل خواهد داد که از لحاظ سلطنت و ملکیت کامل در اختیار او خواهد بود نشین جداگانه شاهزاده

فرانک به عنوان عایدي شخص امپراطور ناپلئون از خزانۀ دولت فرانسه به  2‘000‘000گذشته از این، ساالنه مبلغ 

فرانک از این مبلغ به امپراطریس تعلق خواهد  1‘000‘000ایشان پرداخت خواهد شد؛ و در صورت فوت ایشان 

. آوریل امضا کرد، و سپس متفقین عهدنامه را امضا کردند 13ناپلئون این سند و سند استعفاي اول خود را در . گرفت

دانست که این محل که  نظر گرفته شود، ولی می وي انتظار داشته بود که جزیرة کرس به عنوان تبعیدگاه او در

به ماري لویز اجازه . انتخاب جزیرة الب بنا به میل شخص او بود. پرورشگاه شورش بوده است به او داده نخواهد شد

 وي سعی کرده بود که در فونتنبلو به او بپیوندد، ولی متفقین جلو این اقدام را گرفته. ندادند که با او به آنجا برود

آوریل به اتفاق فرزندش با اکراه از رامبویه  27از این رو، ماري لویز در . بودند، و خود ناپلئون هم آن را نپذیرفته بود

.بیرون آمد و به وین رفت

چنانکه . شاید علت اینکه ناپلئون او را از آمدن به نزد خود منصرف کرد این بود که تصمیم به خودکشی گرفته بود

آوریل، زهر  13- 12در شب . اي محتوي زهر به او داده بود ان پس از بازگشت ناپلئون از روسیه شیشهگفتیم، دکتر ایو
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ادامۀ . ناپلئون اگرچه متحمل درد شد، ولی بهبود یافت و شرمنده شد. ظاهراً تأثیر زهر از بین رفته بود. را سرکشید

ود را بنویسد و وقایع را از نظر خود ذکر کند، و حیات خود را با این حرف توجیه کرد که در نظر دارد شرح زندگی خ

هرگز کسی را که تو را «: اي جهت تودیع با ژوزفین نوشت آوریل، نامه 16در . بپردازد» دلیرانم«به ستایش از کارهاي 

آوریل با  19در . مه درگذشت 29ژوزفین یک ماه بعد در » .فراموش نکرده و هرگز از یاد نخواهد برد فراموش مکن

همان ماه با سربازان گارد  20در . کرش کنستان و بارستم محافظ شخصی خود که از ممالیک مصر بود تودیع کردنو

طی . کنم سربازان، با شما خداحافظی می :قدیمی، که تا پایان نسبت به او وفادر مانده بودند، چنین بدرود گفت

کان براي من ام …. ام همیشه شما را در راه افتخار یافته. ام  ایم از شما کامال رضایت داشته بیست سالی که باهم بوده

اند به یک جنگ داخلی بپردازم، ولی فرانسه سعادتمند  داشت که به اتفاق شما و افراد دلیري که هنوز وفادار مانده

 پس به پادشاه جدید خود وفادار باشید، و از فرماندهان جدید خود اطاعت کنید و کشور محبوب خود را. شد نمی

 …امکان داشت که بمیرم؛ . وقتی خوشوقتم که بدانم شما خوشوقتید. به سرنوشت من تأسف نخورید« .ترك نگویید

ایم  دربارة اقدامات بزرگی که انجام داده. اگر حاضرم زنده بمانم، هنوز براي آن است که در جهت افتخار شما کار کنم

ژنرال پتی، جلو بیایید . گیرم لی سردار شما را در آغوش میتوانم همۀ شما را در آغوش بگیرم، و نمی. خواهم نوشت

آه، عقاب عزیز، . را پیش من بیاورید که آن را نیز در آغوش گیرم] پرچم گارد[عقاب . ام بفشارم که شما را به سینه

رزوهاي قلبی خداحافظ؛ بهترین آ  فرزندانم،! زنم انعکاسی در آیندگان داشته باشد اي که به تو می خدا کند این بوسه

از میان افراد گارد، چهارصد نفر تصمیم گرفتند که با او به الب  »!مرا فراموش نکنید. من همیشه با شما خواهد بود

براي اطمینان، چهار افسر از . این شخص تا پایان نزد او ماند. اي شد سپس همراه ژنرال برتران سوار کالسکه .بروند

همراه او حرکت کردند و جهت حمایت از او یک دستۀ کوچک از  -، انگلیسیروسی، پروسی، اتریشی - میان متفقین

مردم این ناحیه که از . گذشت، به حمایت نیاز داشت ضمن آنکه از پرووانس می. سربازان فرانسوي با او به راه افتادند

رگون، نزدیک آرل، در او. طلب بودند ضمن عبور او به وي اهانت کردند اي سلطنت کاتولیکهاي متعصب وتا اندازه

زنده «گروهی از مردم او را تهدید کردند و به او دستور دادند که بگوید . اند مشاهده کرد که تمثالش را به دار آویخته

از آن به بعد براي امنیت، لباس . واو هم پذیرفت، همانگونه که لویی شانزدهم عکس این حرف را زده بود» !باد شاه

 26در . که، براي تغییر دادن قیافۀ خود، از افسران اتریشی و روسی به عاریت گرفته بود نظامی و ردایی را برتن کرد

این زن ریویراي فرانسه و دعوت به . اش بهتر شد آوریل چون دید که خواهرش پولین در لولوك منتظر اوست، روحیه

: به فلیچه باتچوککی چنین نوشتاي  در نامه. رم را رد کرده و حاضر شده بود در خانۀ روستایی کوچکی اقامت کند

ام به این سبب نبوده که امپراطور بوده است،  اگر او را دوست داشته …. امپراطور بزودي از اینجا خواهد گذشت«

از . آمیز در آغوش گیرد وي حاضر نشد ناپلئون را با آن لباس مبدل توهین» .بلکه به این سبب که برادرم بوده است

.م و صمیمانۀ او برخوردار شده را از تن بیرون آورد، و مدت چهار ساعت از محبت گراین رو ناپلئون آن جام

شد، سوار کشتی  آوریل، در حالی که بیست ویک تیر توپ شلیک می 28در آنجا در . آوریل، به فرژوس رفت 27در 

صلح و آسودگی برخوردار طی نه ماه بعد از آرامشهاي شفابخش . شد و به طرف الب عزیمت کرد» پروا بی«بریتانیایی 

  . بود
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  فصل سی وهفتم

  به سوي واترلو

1814 -1815  

  

I  -  لویی هجدهم  

، که 1791تا سال . وي چهارمین فرزند لویی دوفن فرزند ارشد لویی پانزدهم بود، و لویی شانزدهم سومین فرزند او

مشرب بود؛ از  اندام و خوش شمردي خو. سی وشش سال داشت، ظاهراً قانع بود که همان کنت دو پرووانس باشد

هنگامی که لویی . آراست اش را با گفتار مهذب خود می کرد؛ و سالن معشوقه برد، و از آن حمایت می ادبیات لذت می

، کنت نیز چنین کرد و در این کار توفیق یافت و به برادر جوان خود )1791(شانزدهم درصدد فرار از فرانسه برآمد 

در زمانی که لویی هفدهم، بر اثر مصایب زندان و غم و اندوه، در سن دهسالگی . پیوست آرتوا در بروکسل/کنت د

، کنت دو پرووانس، به عنوان وارث بعدي و قانونی تخت وتاج فرانسه، به لویی هجدهم ملقب شد، )1795(درگذشت 

رش نفوذ انقالب و بعداً ناپلئون، با گست. دانست و در تمامی سالهاي انقالب و دورة ناپلئون، خود را پادشاه فرانسه می

لویی مجبور شد محل اقامت خود را پیوسته تغییر دهد و مرتباً در آلمان، روسیه، لهستان، و انگلیس زندگی کند 

 14در  .در کشور اخیر بود که مورد حمایت دولت قرار گرفت و براي قانون اساسی بریتانیا احترام قائل شد). 1811(

بنا به پیشنهاد دولت موقت و گزارش یک  :انسه به رهبري تالران تصمیم زیر را اعالم کرد، سناي فر1814آوریل 

آرتوا با لقب جانشین پادشاه / کمیتۀ مخصوص هفت نفري، سنا دولت موقت فرانسه را به واالحضرت کنت د

اند، منشور قانون  که براي سلطنت فرانسه در نظر گرفته شده گزاویه، -استانیسالوس -سپارد، تا زمانی که لویی می

قانون اساسی که به وسیلۀ سنا تنظیم شده بود خواهان عفو براي انقالبیون باقیمانده، نهی حقوق . اساسی را بپذیرند

، )مصادره شدة کلیسا و مهاجراناموال (تأیید خریدهاي به عمل آمده با اموال ملی   هاي کلیسایی، فئودالی وعشریه

.حفظ یک مجلس نمایندگان و یک مجلس اعیان، و احترام به آزادي مدنی و حاکمیت ملی بود

آوریل از  24در . لویی که از این دعوت خشنود و از شرایط آن ناراحت شده بود، براي بررسی آن مهلت خواست

مه اعالم داشت که قسمت اعظم قانون اساسی پیشنهاد  2اوان در  -در سنت. انگلستان به مقصد فرانسه حرکت کرد

شده را محترم خواهد شمرد، ولی مجبور است که حاکمیت ملی را رد کند، زیرا که مخالف با حقوق موروثی او به 

به » منشور«وي پیشنهاد کرد که حاضر است به فرانسه و سنا یک . خواهد بود» براثر موهبت االهی«عنوان پادشاه 

مجلس . سنا به صورت مجلس اعیان خواهد بود و از طرف پادشاه انتخاب خواهد شد. ون اساسی اعطا کندجاي قان

فرانک یا  300مقنن به صورت مجلس نمایندگان درخواهد آمد و اعضاي آن به وسیلۀ رأي دهندگانی که ساالنه 

. خارج دولت نظارت خواهند کرداین دو مجلس بر عواید و م. بیشتر مالیات مستقیم بپردازند انتخاب خواهد شد

مجلس اعیان و مجلس نمایندگان که مسحور قدرت پول شده بودند منشور را پذیرفتند، و پادشاه قول همکاري داد، 

در اثناي این تعویض سلطنت، متفقین به  ).1814ژوئن  4(و، بدین ترتیب، بازگشت خاندان بوربون انجام یافت 

بازگرداندند، و شامبري، آنسی، مالوز،  1792فرانسه را به مرزهاي سال ) 1814مه  30(» عهدنامۀ اول پاریس«وسیلۀ 

فرانسه مستعمرات مهمی را به انگلستان و اسپانیا تسلیم کرد، تسلط اتریش را بر . و مونبلیار را به آن کشور دادند

به بعد به تصرف  1792که از شمال ایتالیا پذیرفت، و از پیش با هر تصمیم کنگرة وین آینده دربارة سرزمینهایی 

  .فرانسه درآمده بود موافقت کرد
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لویی هجدهم پس از استقرار در تویلري، احساس کرد که حق استراحت و همچنین حق لذت بردن از به دست 

وي در . گفت سخن می» سال نوزدهم سلطنت من«به عنوان  1814دربارة سال . آوردن امالکش را کسب کرده است

ونه ساله، خوش مشرب، مؤدب، تنبل و کند، فربه و مبتال به نقرس بود، و از قدرت سلطنت در او  این زمان پنجاه

به حکومت مشروطه تن در داد، و با فروتنی خود را با رأي گرفتن، سخنرانی، احزاب، و . شد اثري دیده نمی

ی که کارشان بحث دربارة ادبیات و سالنهای. مدیره وناپلئون بودند وفق داد هایی که آزادتر از زمان هئیت روزنامه

مادام دوستال با فتح و فیروزي انجمنهاي خود را دوباره تشکیل داد و به پذیرایی از . سیاست بود رونق یافت

لویی هجدهم قوانین . آنچه مردم بیشتر از آن استفاده کردند موفقیت اقتصادي رژیم جدید بود. پادشاهان پرداخت

همان گونه که ناپلئون این سعادت را داشت . اداري و اقتصادي را عاقالنه بدون تغییر گذاشتناپلئونی و امور قضایی و 

که براي مقام مهم وزارت دارایی، مردي بسیار با کفایت و شرافتمند به نام فرانسوا مولین را پیدا کرد، لویی هجدهم 

را پذیرفت، و در برابر نیرنگهاي مالی  دومینیک لویی را یافت، که همۀ وظایف خزانه -نیز براي همان منصب ژوزف

.مقاومت کرد

در سال اول سلطنت او از کسانی که به . دربار پادشاه مظهر کوششهاي او براي تسهیل انتقال قدرت میان دو رژیم بود

اصیل در  طلبان مارشالهاي امپراطور، غیر از داوو، آزادانه با سلطنت. ناپلئون خدمت کرده بودند زیاد انتقام گرفته نشد

اعضاي طبقۀ دوم نجبا مانند آقا و خانم رموزا که از افراد مورد نظر ناپلئون بودند براي . شدند دربار بوربون مخلوط می

بوربونها چیزي نیاموخته و «لطیفۀ تالران که گفته بود . پرستش زیارتگاهی که بتازگی برپا شده بود شتاب کردند

کرد که خوش مشرب و خوش قیافه ولی تا سرحد  آرتوا صدق می/ مورد کنت دشاید در » اند چیزي را از یاد نبرده

خود ناپلئون در سنت هلن تصدیق کرد که . کرد حماقت مغرور بود، لکن به درستی در مورد لویی هجدهم صدق نمی

چون از   اي خو گرفتند که، مردم فرانسه بسرعت رژیم سابق نوشده را پذیرفتند، و گویی بسرعت به عادات دیرینه

. با وجود این، چند عامل ناهماهنگی و نارضایی وجود داشت .مدتها پیش ریشه دوانده بود، کامال دگرگون نشده بود

کلیسا کنکوردا را قبول نداشت، و در مورد بازگشت اختیارات قبل از انقالب خود، بویژه حق تعلیم و تربیت، اصرار 

رعایت دقیق مراسم مذهبی در روزهاي یکشنبه و اعیاد؛ بسته بودن کلیۀ از پادشاه فرمانی گرفتند دال بر . ورزید می

گونه  کار مزددار و هیچ دکانها، غیر از داروفروشان و فروشندگان گیاهان طبی، از صبح تا غروب؛ و عدم انجام هیچ

عاي بظاهر مزاحمتر از همه، اد. خود را کاتولیک ندانستن و عدم رعایت مراسم آن امري خطرناك شد. حمل ونقل

این تقاضا بدون . معقول کلیسا بود در اینکه تمامی اموال مصادره شدة کلیسا در طی انقالب باید به او مسترد شود

بیم . شد شورش صدها هزار نفر کشاورز و اعضاي طبقۀ متوسط، که اموال مزبور را از دولت خریده بودند، برآورده نمی

بخشی از مالشان را ببرند باعث شد که بسیاري از کشاورزان، و بعضی از  این خریداران از اینکه ممکن است همه یا

بورژواهاي متین، به این فکر بیفتند که بد نیست اگر ناپلئون بازگردد، به شرط آنکه بیماري جنگی او معالجه شده 

آن، ولو در نهان، زحمت کردند، و براي احیاي  اقلیتی از مردم که هنوز فعال بودند از اصول انقالب طرفداري می .باشد

که از طرف رژیم سخت در مضیقه بودند عقیده داشتند که اگر ناپلئون بازگردد و بخواهد » ژاکوبنها«این . کشیدند می

. آنها بسیاري از افراد ارتش را با این فکر موافق کردند. شود» فرزند انقالب«بوربونها را از کار براندازد، باید دوباره 

مهربانی پادشاه شدند، ولی طبقۀ افسران، که امکان ترقی خود را با افتادن مجدد انحصار دیرین مارشالها مسحور 

دیدند، آرزوي روزگاري را داشتند که عصاي مارشالی را در صحنه و  مناصب عالی به دست اشراف، در حال نابودي می

سرباز (ار افسر و سیصدهزار نفر تابین لویی هجدهم براي ایجاد تعادل در بودجه، هجده هز. روز جنگ به دست آورند

کوشیدند جایی در اقتصاد پیدا کنند، امپراطوري را کمال  را مرخص کرد؛ تقریباً همۀ این افراد، که می) درجه بی

و حتی مرگ را افتخارآمیز جلوه  -گذاشت دانستند که افتخار و مرگ، هردو را، در اختیار آنان می مطلوب خود می
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به ارتشی . اي بود که راه را براي بازگشت آن مرد اسرافکار سحرانگیز باز کرد ی ارتش نیرومندترین قوهنارضای. داده بود

کشاورزانی که از خلع ید یا تجدید حقوق فئودالی بیم داشتند؛ صاحبان : ناراضی باید عوامل چند دیگري را نیز افزود

دیدند؛ نارضایی همگان، غیر از کاتولیکهاي متعصب از   ن میها، که از ورود بیش از حد کاالهاي بریتانیایی زیا کارخانه

و تعطیل بودن آنها تا ماه مه؛  1814نفوذ روزافزون روحانیان؛ مرخص شدن دو مجلس به امر پادشاه در پایان سال 

ف بود، اینها عناصر ناپایدار و مشکوك تصاد: نهانی مستمندان براي هیجان و شکوه فرانسه عصر ناپلئون نوعی اشتیاق 

  .ولی چون خبر آنها به جزیرة الب رسید، روحیۀ آن گالدیاتور زندانی را که زخمی شده ولی نمرده بود، تقویت کرد

II -  1815ژوئن  -1814سپتامبر : کنگرة وین  

: اعضاي مهم آن طبعاً فاتحان عمده در جنگ ملتها بودند. ترین تجمع سیاسی در تاریخ اروپا بود این کنگره برجسته

وسیه، پروس، اتریش، و بریتانیاي کبیر؛ ولی نمایندگانی از سوئد، دانمارك، اسپانیا، پرتغال، پاپ، باواریا، ساکس، ر

بایستی به حساب آید، ولو فقط به این سبب که  خورده نیز می نیز حضور داشتند؛ و فرانسۀ شکست …وورتمبرگ 

صداي  که: را که کامال با یکدیگر متضاد نبود آشکار ساختجریان کارها دو اصل . تالران نیرنگباز نمایندة آن باشد

  .کند مگر آنکه با نیروي فکري پیوند داشته باشد توپ رساتر از صداي منطق است؛ و نیروي مادي بندرت غلبه می

وي با . نمایندة روسیه در وهلۀ نخست تزار آلکساندر اول بود که بزرگترین ارتش و زیادترین فریبندگی را داشت

و کنت کارل روبرت نسلرود پیشنهاد کرد که چون روسیه، متفقین ) حامی بتهوون(ک کنت آندرئاس رازوموفسکی کم

را از مرحلۀ شک و تردید در کنار نیمن و شپره به مرحلۀ پیروزي در کنار سن رهبري کرده است، به پاداش آن، 

با اجازة آلکساندر، از این پیشنهاد طرفداري  سراسر لهستان را دریافت دارد؛ و پرنس چارتوریسکی نمایندة لهستان

نمایندگی پروس به طور رسمی با شاه  .کرد به آن امید که ایجاد وحدت لهستان قدمی به سوي استقالل خواهد بود

هاردنبرگ بیشتر کارها را در دست داشت، و ویلهلم فون هومبولت، به عنوان  فردریک ویلهلم سوم بود، ولی پرنس فون

آنان پاداشی مناسب رهبري نظامی بلوشر پیشرو و از بین رفتن افراد پروسی . مشاور مالزم حضور او بودفیلسوف و 

آلکساندر قبول کرد که، به شرط دست کشیدن پروس از ادعاي خود نسبت به متصرفات سابق . کردند مطالبه می

ر اختیار ناپلئون اینک در برلین که پادشاهش به علت قراردادن ارتش خود د(خویش در لهستان، سراسر ساکس را 

.و فرایهر فوم شتاین این نظر را راه حلی آقامنشانه دانست. به فردریک ویلهلم واگذارد) زندانی شده بود

اتریش مدعی بود که اعالن جنگ او از طرف متفقین سرنوشت جنگ را تعیین کرده است، و بایستی در ضیافت 

طرد اتریش از لهستان غیرقابل تحمل بود؛ و تصرف ساکس به دست . شداي داشته با فاتحان، سهم سخاوتمندانه

کاریهاي صبورانه و غیرمستقیم  مترنیخ همۀ ریزه. زد هم می پروس توازن قواي اروپایی را در شمال و جنوب کامال به

میهمانان به  امپراطور فرانسیس دوم، با آرام کردن. خود را به کار برد تا اتریش به کشوري دست دوم تبدیل نشود

اش در حالی از جنگ نجات یافته بود که یک پایش در  خزانه. وسیلۀ ضیافت، به وزیر امور خارجۀ خود کمک کرد

کردن میهمانان با شراب و شامپانی و سنگین کردن  گودال ورشکستگی فرو رفته بود؛ و بقیۀ موجودي را هم با مست

االرهاي قصرهاي امپراطوري تقریباً همه شب با جشنهاي پرخرج ت. آنها با غذاهاي لذیذ غیرعادي به خطر انداخت

شدند که پادشاهان مقتدر و مالزمانشان را  بازیگران زن و مرد و آوازخوانان و نوازندگان ماهر دعوت می. درخشید می

به لباس یا به به لرزه درآورد؛ زنان زیبا دار وندار خود را » جنگ پیروزي«شیفته و فریفته کنند؛ بتهوون شهر را با 

داد، در  ، اعضاي نرم ولطیف خود را تا آن حد که احترام محضر کاردینال کونسالوي اجازه می گیسوان خود زده بودند

هایی در دسترس بود، و زنان روسپی نیازهاي  براي صاحب ذوقان معنون معشوقه. دادند معرض دید میهمانان قرار می

  . رسید پاي عشقهاي تزار نمی اتی که در شهر پراکنده شده بود بهشایع. آوردند اشراف درجۀ دوم را برمی
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مترنیخ در میان نمایندگان دولتهاي کوچک، متفقینی علیه . آلکساندر بر زنان غالب و در نبرد دیپلوماسی مغلوب شد

ه وپروس وي عقیده داشت که اصل مشروعیت، تاراج کردن دارایی پادشاهی را، بدان نحو که روسی. او به دست آورد

دراین باره به بحث پرداختند، ولی چگونه . اند ممنوع ساخته است در مورد فرمانرواي ساکس پیشنهاد کرده

اي سخن بگویند که پانصدهزار سرباز در جبهۀ غربی خود مستقر ساخته بود؟  توانستند راجع به اصول با روسیه می

آیا انگلیس ناراحت نخواهد شد که روسیه : و به او چنین گفتمترنیخ از لرد کاسلري، نمایندة انگلستان، استمداد کرد 

بر لهستان مستولی شود و به پروس که ساکس را متصرف شده دست اتحاد بدهد؟ این امر برسر تعادل قواي شرق و 

خواست وضع خود را در  غرب چه خواهد آورد؟ کاسلري معذرت خواست، زیرا که بریتانیا با امریکا در جنگ بود و نمی

  .نتیجۀ مواجهه با روسیه به خطر اندازد

زیرا   آلکساندر آن مرد فرانسوي را به خشم آورده بود،. از این رو مترنیخ به عنوان آخرین چاره به تالران متوسل شد

محروم ساخته و نخستین مجمع » چهار کشور بزرگ«فرانسه و سایر کشورهاي کوچک را از شرکت در کنفرانسهاي 

تالران با سایر نمایندگان محروم متحد . موکول کرده بود 1814شرکت کننده را به اول نوامبر  متحد همۀ کشورهاي

پس از آنکه بدین ترتیب وضعش استحکام یافت، دربارة . شد، و بزودي به عنوان سخنگوي آنان مورد قبول قرار گرفت

تواند قوایی مرکب از سیصدهزار  یفرانسه به نحوي سخن گفت که گویی هنوز یکی از دولتهاي درجه اول است، و م

اي امکانپذیر یافت، و از تالران علیه روسیه  مترنیخ که ممکن بود در این امر تهدیدي ببیند، آن را وعده. نفر تهیه کند

سپس این دو سیاستمدار در این هنگام که انگلیس با . کمک خواست، و تالران موافقت لویی هجدهم را به دست آورد

اتحاد «، فرانسه و اتریش و بریتانیاي کبیر 1815ژانویۀ  3در . ده بود کاسلري را با خود همعقیده کردندامریکا صلح کر

روسیه که با این اتحاد مواجه شده بود از . را براي کمک به یکدیگر جهت حفظ تعادل قوا تشکیل دادند» گانه سه

تورن و پوزنان حاضر شد که فقط دوپنجم ادعاي خود در مورد لهستان چشم پوشید؛ و پروس پس از تصرف مجدد 

گفت که سیاست او باعث شده است که  قسمت اعظم این اعتبار نصیب تالران شد که الفزنان می. ساکس را بگیرد

زدن،  پس از تقریباً نه ماه چانه .اي بیرون آید ودوباره از کشورهاي بزرگ شود فرانسه از صورت گداي شکست خورده

، خاك اروپا را برطبق این 1815ژوئن  8مورخ » منشور کنگرة وین«گرد آمده بودند، به وسیلۀ اشرافی که به دورهم 

گیرد میان خود تقسیم کردند، البته به شرطی که فاتحان هنوز آن قدر  اصل دیرینه که غنایم به فاتحان تعلق می

در وسط مدیترانه تصرف کرد؛ جزایر  بریتانیا مالت را به عنوان محل نگهبانی. نیرومند باشند که غنایم را بگیرند

مخصوصاً (الحمایۀ خویش ساخت؛ و قسمتی  یونیایی را که به منزلۀ پاسگاههاي آدریاتیک و شرق مدیترانه بود تحت

را که از مستعمرات فرانسه و هلند بود و آنها را در طی جنگ به دست آورده بود براي خود ) سیالن و دماغۀ امیدنیک

نظارت خود را دوباره برهانوور برقرار ساخت، و به مملکت پادشاهی جدیدالتأسیس ندرالنت که  همچنین. نگاه داشت

  .در این زمان شامل هلند و بلژیک و بنا براین شامل مصبهاي رود راین بود کامال نزدیک شد

. افت داشتپروس مناطق اطراف پوزنان و دانتزیگ را دری. لهستان دستخوش تقسیم جدیدي، با اصالحاتی چند، شد

روسیه مهیندوکنشین ورشو را که در این هنگام به مملکت پادشاهی لهستان تبدیل یافته و . اتریش گالیسی را گرفت

  .اي شده بود، تصرف کرد تزار به عنوان پادشاه آن تعیین و داراي قانون اساسی آزادیخواهانه

عالوه بردریافت دوپنجم از زمین : آماده ساختپروس با منافعی از جنگ بیرون آمد که آن دولت را براي بیسمارك 

و نفوذ فراوانی در اتحادیۀ . ساکس، پومران سوئد و روگن، قسمت اعظم وستفالن و نوشاتل در سویس را تصرف کرد

. آلمانی به دست آورد که در این هنگام جاي کنفدراسیون راین را که توسط ناپلئون تشکیل یافته بود گرفته بود

اتریش . اراضی سابق خود را بازیافت، و پادشاهش دوباره بر سریر سلطنت خود مستقر شدساکس سه پنجم 

ونتسی را در شمال ایتالیا به آنچه قبل از تشکیل کنگرة  -سالزبورگ، ایلیریا، دالماسی، تیرول، و سلطنت لمباردي
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بوربون  -حت استیالي هاپسبورگایاالت پاپ به وي بازگردانده شد، و توسکانا دوباره ت. وین در تصرف داشت افزود

.سرانجام، براي اداي احترام به عیسویت کنگره تجارت برده را محکوم ساخت. درآمد

به عقیدة (مسلماً . ، کنگره مشغول بررسی پیشنهادهاي بیشتري به ناپلئون بود1815 -1814طی دسامبر و ژانویۀ 

کرد؛ از این گذشته، آن  ر جزیرة کوچک الب قناعت نمیآن مرد قابل تحریک مدتها به سلطنت ب) بعضی از نمایندگان

اگر او از آنجا بگریزد، چه آشوبها . رفت جزیره کامال نزدیک ایتالیا و فرانسه بود، و این خود خطري عظیم به شمار می

ه جایی شد که قوایی به الب بفرستد؛ ناپلئون را بگیرد؛ و ب پیشنهادهاي مختلفی به کنگره می! که برپا نخواهد کرد

اي داشتند، ولی تزار آلکساندر اعتراض کرد، و  تالران وکاسلري نیز چنین عقیده. دورتر و امنتر و مجزاتر گسیل دارد

مترنیخ را با ) مارس 7(شد که یک روز صبح زود  کنگره به پایان کار خود نزدیک می.قضیه به همین جا ختم شد

این پیام از طرف کنسول اتریش در جنووا بود که . بیدار کردند از خواب» فوري«پیامی که روي آن نوشته شده بود 

نمایندگان پس از آگاه شدن از این خبر توافق کردند که ختم . داد که ناپلئون از الب گریخته است به وي اطالع می

مارس  11در  .کنگره را به تعویق بیندازند و تا زمانی که تصمیم واحدي در این امر اتخاذ نشده است، در وین بمانند

کمیتۀ هشت «مارس، کنگره به وسیلۀ  13در . شده است] خاك فرانسه[باز خبر رسید که ناپلئون نزدیک آنتیب وارد 

. تواند او را بدون بیم یا پیگرد قانونی به قتل برساند ناپلئون را یاغی اعالم داشت و متذکر شد که هرکس می» نفري

ژوئن  19عمال تا  - اگر چه نمایندگان در این زمان متفرق شدند - ود، ولیهاي خود را تکمیل کرده ب کنگره برنامه

این بود که کنگره پایان . برسر کار بود، تا آنکه به آن خبر دادند که ناپلئون در روز قبل در واترلو شکست خورده است

  .کار خود را رسماً اعالم داشت

III  -  الب  

در الب رسید، و صبح روز بعد در میان هلهلۀ پرشور مردم قدم به خشکی به پورتوفرایو از بنا 1814مه  3ناپلئون در 

کردند که وي میلیونها فرانک با خود آورده است که خرج کند، ولی هشت روز بعد تمثال او  اهالی شهر تصور می. نهاد

وقار امپراطوري  آنها تا قصرحاکم، که در این هنگام داراي. را به عنوان مردي که عاشق جنگ است به دار آویختند

سپس . طی نه ماه بعد، وي امپراطور دویست وبیست وسه کیلومتر مربع و دوازده هزار آدم بود. شد، همراه او رفتند

همۀ ابزارها و آالت ) شاید به سبب آنکه عقیده داشت که تظاهر وشکوه و تشریفات نیمی از نمایش سلطنت است(

در پیرامون  -ار، نوکر، نوازنده، صدرأس اسب وبیست وهفت کالسکهلباسهاي نظامی، گارد سلطنتی، پیشک -سلطنت

مه، چهارصد عضو افراد گارد قدیم نزد او آمدند تا به عنوان هستۀ یک ارتش کوچک به او  26در . خود گردآورد

د رویهمرفته وي در حدو. در حدود دویست داوطلب از فرانسه و بعضی دیگر از ایتالیا یا کرس آمدند. خدمت کنند

ششصد نفر آماده داشت تا کوششی را به منظور آسیب رساندن به امپراطور که در نظر بعضی منفور بود و از لحاظ 

براي مصونیت بیشتر، بندرگاه را مستحکم کرد و ناوگانی تشکیل داد که عبارت . اي دیگر محبوب، خنثی کنند عده

.ک، همه مسلحوچهار کشتی کوچ) به نام ناپایدار(بود از یک کشتی دودکلی 

آیا هزینۀ همۀ این تشریفات و نیز هزینۀ کارهاي عمومی و اقداماتی که براي بهبود وضع جزیره و رفاه مردم به عمل 

شد؟ برطبق عهدنامۀ فونتنبلو قرار بود که مبلغی ساالنه از طرف فرانسه به او بپردازند، ولی  آمد چگونه تأمین می می

فرانک طال ونقره با خود آورده بود، و هر سال  3‘400‘000وجود این، ناپلئون معادل  با. این مبلغ به او پرداخته نشد

از : پس از شش ماه دستخوش نگرانی شد. لیره به صورت مالیات و سایر عواید کسب کند 400‘000توانست  هم می

ها را تأمین  واند هزینهت پرسید که اگر چنانچه مقرر باشد که وي بیش از یک سال در آنجا بماند چگونه می خود می

لویز   مه به ماري 9در . تواند به نحو دلخواه خرج کند، به طور معقول خوشحال بود در آغاز با توجه به اینکه می کند؟

حالم بسیار خوب است، جاي دلپذیري است،  …. ام خانۀ زیبایی ترتیب داده. پانزده روز قبل وارد اینجا شدم«: نوشت
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محبوب من از طرف من پسرم را خداحافظ،  …. و اطمینان ندارم که حالت خوب باشدولی از تو خبري نیست 

ملوانان و . فرزند دیگري با مادرش کنتس والوسکاي با وفا جزء نخستین کسانی بود که از او دیدار کرد» .ببوس

شد، زیرا انتظار داشته بود  ناپلئون ناراحت. شهروندان او را به جاي امپراطریس گرفتند، و از او شاهانه استقبال کردند

یکی دو روز در آغوش والوسکا به استراحت پرداخت، و سپس . به آن جزیره نزد او بیایند» پادشاه رم«که همسرش و 

آمیز دربارة آن دو روز دریافت  شاید ماري لویز شایعات مبالغه. او را با مهر و محبت به دالیل رسمی مرخص کرد

پولین جواهرات خود را به او تقدیم داشت، و به سبب . و خواهرش پولین به دیدن او آمدند در اکتبر، مادر. داشته بود

انداز خود را به او  از او مادرانه مواظبت کرد و او را تسلی داد، و همۀ پس» خانم مادر«. خیانت مورا از او عذرخواست

بخش زندگی ایتالیایی محروم شده  م و نشاطوي به اتفاق پولین نزد او ماند، و حال آنکه از محیط گر. تقدیم داشت

  .بودند

اي براي بهبود  توان تصور کرد که ناپلئون پس از چند ماه اول، براثر کوچک بودن آن جزیره و نبودن انگیزه بخوبی می

ولی  کوشید که خود را با فعالیت بدنی از این افسردگی نجات دهد،. ، تا چه اندازه افسرده حال بود روحیه و رؤیاهایش

منوال، که در وین در خدمت ماري لویز بود، . افزود رسید که به بیقراري او می اخباري از فرانسه می -تقریباً همه روز

گرفت ناپلئون را آگاه ساخت، و به او نوشت که  از مباحثاتی که در کنگره در مورد انتقال او به جایی امنتر صورت می

آگاهانی دیگر او را از وجود نارضایی در ارتش، ترس و بیم کشاورزان، . هد یافتفوریه پایان خوا 20کنگره احتماال تا 

، اوگ ماره، دوك باسانو، 1815در فوریۀ . کردند آگاه می  هیجانات ژاکوبنها، اجراي اجباري مراسم مذهبی کاتولیک،

. پیامی به وسیلۀ فلوري دوشابولون فرستاد و همۀ این گزارشها را تأیید کرد

تر از مرگ براثر ضعف و ناتوانی،  که در نتیجۀ خبرهاي آنان به هیجان آمده و به امید پایانی شرافتمندانه ناپلئون

کرد که اگر اکنون بگذارد که وي  مادرش چون تصور می. برانگیخته شده بود، فکر نهائی خود را به اطالع مادر رسانید

تی به صورت مادر باشم، و بعد عقیدة خودم را به تو خواهم بگذار تا مد«: برود دیگر او را هرگز نخواهید دید، گفت

فرزندم، برو، «: رو به او گفت از این. دانست که پسرش تصمیم گرفته است در آخرین قمار شرکت کند ولی می» .گفت

کرد که باید زود اقدام کند، و اگر اندکی وقت بیشتر  ناپلئون احساس می» .و سرنوشت خودت را به اتمام برسان

بایستی آنها را  اي نخواهد داشت که حقوق آن هزار نفر فرانسوي را، که در خدمت او بودند و می بگذارد، دیگر وسیله

اوضاع براي کوششی در جهت بازیافتن تاج و تخت، دفاع از آن، و انتقال آن به فرزندش که مثل . نگاه دارد، بپردازد

متفقین کنگره را به پایان . رسید کرده بودند مناسب به نظر می آدونیس زیبا بود و او را براي پادشاه شدن تربیت

کردند که با قواي خویش به خانه بازگردند، و شاید هرکدام براي انعقاد پیمان صلح  رساندند و خود را آماده می می

ناه تاریکی، از توانست در پ شبها هنوز طوالنی بود، و ناوگان کوچک او هنوز می. دادند روي موافق نشان می جداگانه 

  .شدن مصون بماند، و او دوباره به خاك فرانسه قدم بگذارد کشف

آنکه کسی از سرضمیرش آگاه شود، خود را آماده  بینی و دقت معمولی خویش، و تا حد امکان بی ناپلئون، با پیش

اد که اثاثۀ خود را دستور د - مجموعاً هزاروصد نفر - به گارد امپراطوري و هشتصد سرباز نارنجک انداز. ساخت می

با وجود این، . فوریه براي سفري چند روزه به مقصدي نامعلوم در بارانداز حضور یابند 26جمع کنند و در غروب 

  .اند، و در دل خوشحال بودند زدند که عازم فرانسه حدس می

وش کشید، و سپس به فوج در آغ) که بزودي به ایتالیا نزد دوستان خود رفتند(در ساعت معین، مادر و خواهر خود را 

باد . کوچک خود پیوست و به اتفاق آنها سوار کشتی ناپایدار و پنج کشتی دیگر شد و در تاریکی به حرکت درآمد

. کرد داشت و گاهی آن را بیش از حد به ساحل نزدیک می وزید، گاهی ناوگان بیچارة او را از حرکت باز می موافق نمی

تا سه روز در طول ساحل ایتالیا . آور به زندان اندازند د و متوقف کنند و به طرزي شرمبیم داشتند که آنان را بشناسن
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ضمن راه، کسانی که سواد . به طرف شمال رفتند و بعد به سوي غرب از کنار جنووا و ریویراي فرانسه گذشتند

بایستی در فرانسه توزیع  می اي استنساخ کردند که ناپلئون آن را نوشته بود و میه داشتند صدها نسخه از روي اعال

مشتاق حکومتی هستید که خودتان انتخاب کنید، یعنی : ها و دعاهاي شما را شنیدم در تبعید، ناله فرانسویان؛. شود

دارایی شما، : خطاب به ارتش. ام تا حق خود را که حق شماست بگیرم از دریا گذشته و آمده. تنها حکومت قانونی

هایی ندارد که بیگانگان  دارایی و درجه و افتخار فرزندانتان مخالفانی بزرگتر از آن شاهزادهدرجۀ شما، افتخار شما، و 

کند؛ عقاب، با پرچمهاي ملی، از برجی به برج دیگر پرواز  پیروزي بسرعت حرکت می …. اند بر شما تحمیل کرده

  . دهندگان کشور خود خواهید بود شما نجات. خواهد کرد، حتی به برجهاي نوتردام

IV -  1815مارس  20- 1: سفر باورنکردنی  

اندکی . دم اول مارس دماغۀ آنتیب را از دور دید کرد در سپیده حمل می» قیصر و بخت اورا«آن ناوگان کوچک که 

عمق پریدند و به  بعضیها به میان آب کم: پس از نیمروز هزاروصد سرباز، در خلیج ژوان، بتدریج از کشتی خارج شدند

ناپلئون، که آخرین فردي بود که قدم به خشکی گذاشت، دستور داد در یک باغ زیتون میان دریا و . ساحل رفتند

سپس گروه کوچکی را به کان فرستاد تا اسب و آذوقه بخرند . پیوندد، موقتاً اردو بزنند اي که آنتیب را به کان می جاده

به گروهی دیگر دستور داد که به آنتیب . ا خود آورده بودفرانک طال از الب ب 800‘000وي . و پول آن را نقداً بپردازند

فرماندة پادگان قاصدان را سرزنش کرد و آنها را به زندان . بروند و پادگان آنجا را ترغیب به پیوستن به او کنند

  .قصد داشت بدون انداختن یک تیر به پاریس برسد. ناپلئون از رفتن و آزادکردن آنها خودداري ورزید. انداخت

هایی را  شنیدند مرد کوتاه قدي که در کنار میزي در هواي آزاد نقشه  عابرانی که می. در آنتیب با استقبالی روبرو نشد

آن منطقه که براثر جنگ و نظام وظیفۀ اجباري . دادند کند امپراطور است، ذوق و شوقی از خود نشان نمی بررسی می

شهردار آنتیب براي بررسی وضع مهاجمان . لی به آن کارها نداشتهاي دوگانه سخت آسیب دیده بود تمای و محاصره

ناپلئون » .شما همه چیز را به هم خواهید ریخت. شدیم داشتیم خوشحال و آرام می«: حضور یافت و به ناپلئون گفت

رد، و دانی که این حرف چقدر در من تأثیر ک نمی«: آورد، به گورگو گفت که این واقعه را در سنت هلن به یاد می

الناس از  ارتش و عوام: اي مطمئن ساخت گذشت وي را تا اندازه قاصدي که از آنجا می» .چقدر باعث ناراحتی من شد

  .پاریس تا کان طرفدار او هستند، ولی مردم پرووانس با او مخالفند

ل، هنوزبه یاد داشت، و ناپلئون از این نکته به خوبی واقف بود، زیرا تجارب تلخ خود را در اورگون در یازده ماه قب

وي به جاي آنکه شاهراههاي مسلح کان تا تولون و مارسی و . اکنون این خاطرات راه او را به سوي پاریس تعیین کرد

آوینیون تا پاریس را در پیش گیرد، و جان خود را ضمن درگیریهاي خونین به خطر اندازد، راههاي کوهستانی کان تا 

منطقۀ جنوب گرنوبل جمعیت زیادي نداشت، و پادگان آن کوچک و به طور . را برگزیدگراس، دینی، گرنوبل و لیون 

اندازان  هاي کوهستانی هنوز پوشیده از برف بود؛ نگهبانان قدیمی و نارنجک گردنه. مشهودي با بوربونها مخالف بود

مارس، آن  2 -1نیمشب از این رو، در حدود . شدند ناراضی بودند، ولی هرگز حاضر به ترك محل خدمت خود نمی

در حدود شصت نفر از آنها توانسته بودند اسب بخرند، ولی به منظور . هزارو صد نفر به سوي کان به حرکت در آمدند

در وسط . کرد ناپلئون معموال با کالسکه حرکت می. رفتند همگامی و دوستی با بقیه در کنار اسبان حامل بار راه می

. آمدند تعدادي افراد تنومند از اهالی کرس به دنبال آنها می. ب طالي ناپلئون بودندجمعیت بعضی از نگهبانان مواظ

کار  سربازان کهنه. بستۀ کوهستان بسیار دشوار است در گراس احساس کردند که عبور توپهاي آنها از روي راههاي یخ

مارس پس از  5در . یگران شدندناپلئون که عادت داشتند در جنگ به طور پیاده پیروز شوند، سرمشق خوبی براي د

در المور، در سی ودو کیلومتري جنوب گرنوبل، به . طی دویست وچهل کیلومتر ظرف چهار روز به گپ رسیدند

  . نخستین مانع جدي برخورد کردند
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وي گردانی . فرماندة لشگر پنجم ارتش، مستقر در گرنوبل، از پاریس دستور گرفته بود که ناپلئون را دستگیر کند

چون ستونهاي مخالف به یکدیگر . الوقوع اعزام داشت رکب از پانصد نفر براي متوقف ساختن شورشهاي قریبم

رسیدند، ناپلئون به مدافعان خود دستور داد که سالحهاي خود را برزمین بگذارند سپس خود در جلو به حرکت 

] لشکر[سربازان «: ، ایستاد و به آنها گفتآمدند رفت، و چون به آنها نزدیک شد درآمد و به سوي افرادي که پیش می

اگر در میان شما سربازي «: آنگاه پالتو نظامی خود را باز کرد و پرسید» شناسید؟ پنجم، من امپراطور شمایم؛ مرا می

افراد آن گردان تقریباً تا آخرین نفر سالحهاي » .وجود داشته باشد که بخواهد امپراطور خود را بکشد، من حاضرم

سربازان خشنود در پیرامون ناپلئون . گردان از هم متالشی شد! زنده باد امپراطور: پایین آوردند و فریاد زدند خود را

وي با آنها به مهربانی سخن گفت، و نزد گروه خود بازگشت و به آنها . کوشیدند تا دست او را ببوسند گرد آمدند و می

. غروب آن روز، به گرنوبل نزدیک شدند» .یلري خواهیم بودهمه چیز درست شد؛ ظرف ده روز در تو«: اظهار داشت

هاي شهر بسته است، آن را خرد  صدها کشاورز و کارگر به استقبال او شتافتند؛ و هنگامی که دیدند یکی از دروازه

سپس به سربازان فرسودة خود دستور داد که تاظهر دیگر استراحت کنند، و . کردند تا آن ارتش کوچک وارد شود

صبح . شهردار، کارمندان شهرداري، حتی فرماندهان نظامی، به دیدن او آمدند. د به مسافرخانۀ سه ولیعهد رفتخو

ناپلئون . روز بعد، نمایندگان بیشتري را به حضور پذیرفت که از او خواستند به حکومت مشروطه وفادار بماند

وي . گز اشتیاق خود را به آزادي از دست نداده بوددانست که، در انقالب، گرنوبل در صف مقدم قرار داشته، و هر می

اعتراف . به آنها با عباراتی صحبت کرد که حاکی از ترك روش خودکامۀ گذشته و نویدي براي اصالحات در آینده بود

کرد که قدرتی بیش از اندازه به دست آورده بود؛ و جنگهاي او، که در آغاز جنبۀ دفاعی داشت، به صورت جنگ 

تعهد کرد که دولتی ملی به . انه و جنگ براي حصول پیروزي درآمده و فرانسه را تقریباً از پاي درآورده بودتجاوزکار

سپس گفت که گرامیترین آرزوي او آماده . وفادار باشد 1792و  1789فرانسه ارزانی دارد که به اصول سالهاي 

. اي روشنفکر باشد هساختن پسرش به منظور آن است که رهبر شایسته و آزادیخواه فرانس

قرار شد وي یک روز بیشتر در گرنوبل . به پیروان خود دستور داد که به حرکت درآیند) مارس 8(ظهر همان روز 

بماند تا براي شهرهایی که رهبري او را قبول دارند دستوراتی صادر کند؛ وي قول داد که به موقع به گروه خود 

  .مارس به آنها رسید و آنان را به لیون رهبري کرد 10در . آنها کندآمیزي نصیب  بپیوندد تا پیروزیهاي صلح

هنگامی که خبر فرار ناپلئون به لویی هجدهم رسید در آغاز چندان اظهار نگرانی نکرد، زیرا اطمینان داشت که 

صومت با اما چون پیشروي ادامه یافت و سربازان به گرنوبل، که از لحاظ خ. بزودي جلو آن مجرم گرفته خواهد شد

اي صادر کرد و به هرشهروندي دستور داد که  مارس اعالمیه 7سلطۀ بوربون شهرت داشتند، نزدیک شدند، لویی در 

عین همان . در گرفتن این جانی مزاحم شرکت جوید و او را براي محاکمه و اعدام به دادگاه نظامی تحویل دهد

پادشاه مارشال نه را از گوشۀ انزوا بیرون آورد، و از او . دمجازات براي کسانی در نظر گرفته شد که به او کمک کنن

مارشال نیز پذیرفت، ولی این نکته که گویند وي قول داد . خواست که رهبري قوایی علیه ناپلئون را به عهده بگیرد

بزانسون مارشال نه به جنوب شتافت، فرماندهی گردانی را در . ناپلئون را در قفس آهنین بیاورد شاید درست نباشد

به ) شمال غربی ژنو(سونیه  -لو - به عهده گرفت، و از ژنرال بورمون و ژنرال لوکورب خواست که با قواي خود در لون

سپس براي تحریض شش هزار سربازي که بدین ترتیب گردآمدند نطقی آتشین ایراد کرد و ضمن آن . او پیوندند

ولی از »  .ي زد، چون آخرین اقدام از نمایشهاي ناپلئونی استا خوب شد که آن مرد البی دست به کار احمقانه«: گفت

  .العمل زیادي دیده نشد طرف سربازان عکس

در اینجا صاحبان صنایع به طور کلی از محاصرة بري سود . ، لیون از ناپلئون استقبال کرد)مارس 10(در همان روز 

از انگلیس بر روي کاالهاي لیون باز کرده بود به مهاجرانی هاي سراسر اروپا را غیر  برده بودند، زیرا این محاصره دروازه
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کارمندان . اي نداشتند کردند که گویی انقالبی روي نداده است، نیز عالقه که به آن شهر بازگشته و طوري رفتار می

مار هم، بنا به علل مخصوص خودشان، در آن بیعالقگی سهیم بودند؛ بسیاري از آنها از ژاکوبنهاي پرحرارت به ش

اي از یک تشکیالت زیرزمینی بودند که در این هنگام به صحنه آمده بودند تا از ناپلئون به این  رفتند، و شاخه می

کشاورزان از این بیم داشتند که مبارزة روحانیان براي . بازگرداند 1789امید استقبال کنند که آنها را به سال 

دة کلیسا به نتیجه برسد و آن اراضی از دستشان خارج شود؛ استرداد امالك ملی شده، مصادره شده، و توزیع ش

تواند مبارزات روحانیان را متوقف ساخته آنان را بر اراضیی که  نگریستند که می الجرم در ناپلئون به دیدة ناجیی می

بر روي  و سربازان پادگانها عالقه داشتند که دوباره نوار قرمز را. سالها در آن زحمت کشیده بودند تثبیت کند

هاي خود را گشود، و ناپلئون هنگ خود را به آن شهر رهبري  بدین ترتیب چون لیون دروازه .هاي خود ببینند سرنیزه

کردندو  زدند؛ و کارگران و سربازان شادي می طلبان رو به فرار نهادند؛ طبقۀ بورژوازي لبخند می کرد، سلطنت

ناپلئون وعده داد که یک حکومت . ظامی سر به اطاعت او نهادندکارمندان شهرداري، قضات، حتی بعضی از رهبران ن

هنگامی که دوباره به سوي پاریس به حرکت درآمد، . مشروطه تشکیل دهد و یک سیاست صلحجویانه در پیش گیرد

این در . تمامی پادگان، غیر از افسران که از خانوادة نجبا و اشراف قدیم بودند، به ارتش رو به افزایش او پیوستند

در . هنگام دوازده هزار سرباز آماده به جنگ داشت؛ با این حال، هنوز امیدوار بود که بدون شلیک تیري پیروز شود

مارس، سومین سالگرد تولد فرزندشان، در پاریس باشد؛ و به او  20لویز نوشت قول داد که در  اي که به ماري نامه

اي  همچنین یادداشت صمیمانه. پیوندد، او را بسیار شاد خواهد کردمتذکر شد که اگر بزودي بتواند در پاریس به او ب

در این نامه او را دعوت کرده بود که در . براي مارشال نه فرستاد؛ گویی ابري در آسمان دوستی آنها پدیدار نشده بود

پرنس «دینو، به عنوان شالون به مالقات او بیاید، و قول داد از او همان استقبالی را خواهد کرد که پس از نبرد بورو

  .از وي تجلیل به عمل آورده بود» مسکو

سونیه بود، سربازان خود را احضار کرد و این اعالمیه را براي آنها  -لو -مارس، مارشال نه که هنوز در لون 14در 

نسه پذیرفته است اي قانونی که فرا سلسله. اند سربازان، بوربونها تا ابد از بین رفته«: خواند که بعدها موجب مرگش شد

امپراطور ناپلئون، فرمانرواي ما، از این به بعد بر کشور با شکوه ما حکمروایی . نزدیک است دوباره بر تخت بنشیند

وي . به لرزه در آوردند» زنده باد مارشال نه! زنده باد امپراطور«سربازان زمین را با فریادهاي مکرر » .خواهد کرد

 17آنان پذیرفتند، و ناپلئون آنها را در . اي پیوستن به قواي ناپلئون به عهده بگیردحاضر شد که رهبري آنها را بر

از آن . مارس، ناپلئون مارشال نه را به حضور پذیرفت، و دوستی دیرینۀ آنها تجدید شد 18در . مارس در اوسر یافت

  .کس جرئت نداشت که مانع حرکت آنها به پاریس شود به بعد هیچ

لویی هجدهم با لباس سلطنتی در مقابل دو مجلس در قصر بوربون ظاهر شد، وتصمیم خود را در مارس،  17در شب 

ام آیا  من که شصت ساله. ام براي سعادت ملتم رنج بسیار کشیده«: مورد مقاومت در برابر ناپلئون اعالم داشت، و گفت

دستور مجهز شدن تمامی قواي وفادار به سپس » توانم عمرم را جز در دفاع ملت به پایان برسانم؟ بهتر از این می

بعضیها به این ندا پاسخ مثبت دادند، ولی بیشتر آنها از سربازان و افراد داخلی قصر بودند؛ . مقام سلطنت را صادر کرد

. العمل سریعی نشان نداد، و هیچ رهبر شریفی ظاهر نشد که آنها را رهبري کند یا الهام بخشد ارتش عکس

.ره مهاجرت را آغاز کردندطلبان دوبا سلطنت

اي به قلم عاشق  مارس، ژورنال د دبا مقاله 19در . سالن مادام دوستال پر از شایعه بود، و خود او نیز قصد فرار داشت

نوبتی او یعنی بنژامن کنستان منتشر ساخت که دوباره بر حمایت او از لویی هجدهم و حکومت مشروطه مهر تأیید 

خود لویی که همیشه از حرکت اکراه داشت عزیمت خود را به  .روز خود را پنهان کرد وي در شب همان. نهاد می

در ساعت . تعویق انداخت تا اینکه خبر رسید که ناپلئون به فونتنبلو وارد شده و ممکن است روز بعد به پاریس بیاید
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طلبان  دم آن شهر از سلطنتاش از تویلري بیرون آمدند و به طرف لیل شتافتند، چه مر شب، لویی و خانواده 11

سفر  1791کرد که در افراطی بودند؛ ولی با این حال، بدون تردید آن پادشاه گاهی به سرنوشت برادر خود فکر می

  .مشابهی در پیش گرفت و بعد، به عنوان اسیر مردم، بازگردانیده شد

الی از پادشاه و سربازان قصر است، با مارس، بعضی از طرفداران پرشور ناپلئون چون خبر یافتند که تویلري خ 20در

در سراسر آن روز، لشکر روبه . نشاطی طبیعی وارد آن شدند و اطاقهاي شاهانه را براي پذیرایی ناپلئون آماده کردند

بعدازظهر در فونتنبلو باقی ماند و مشغول امال کردن  2خود ناپلئون تا ساعت. افزایش او به سوي هدف خود راه پیمود

ستور شد، و احتماالً با عالقه در قصري که آن همه وقایع تاریخی از جمله استعفاي او که در این زمان پیام و د

شب، همراه با برتران و  9در حدود ساعت. را دیده بود، به گردش پرداخت -بایستی باطل و انتقام آن گرفته شود می

در آنجا جمعی از خویشان و . تویلري پیش راندندآنان تقریباً بدون آنکه دیده شوند تا . کولنکور به پاریس رسید

وي حاضر شد که یکی پس . ها باال بردند دوستان از او با ذوق و شوق بسیار استقبال کردند، و او را روي دست از پله

از دیگري او را در آغوش بگیرند، تا اینکه فرسوده و حیرتزده در مقابل آنها ایستاد، ولی تا حد اشک ریختن خوشحال 

اورتانس به دفاع از . اورتانس نیز آمد، و ناپلئون او را به سبب روي خوش نشان دادن به آلکساندر مالمت کرد. بود

من پدرخوبی هستم؛ تو این نکته را «: خود پرداخت، و ناپلئون بر او رحمت آورد و او را در آغوش گرفت و گفت

آزرده  ضمن بدبختیهاي بسیار ما، مرگ او قلبم را. و تو در وقت وفات ژوزفین بیچاره حضور داشتی …. دانی می

کیلومتر از کان تا پاریس ظرف بیست روز، که بیشتر  1158: آن سفر باورنکردنی بدین ترتیب پایان پذیرفت» .کرد

. آن را همراهانش پیاده پیمودند، و قول او به انجام رسید که طی تسخیر مجدد فرانسه، تیري شلیک نخواهد کرد

گر این وظیفه را در پیش داشت که صلح و وحدت را دوباره برقرار سازد، دولتی جدید تشکیل دهد، و خود اکنون دی

ة  کردند تا او را به جزیر را براي مقابله با پانصد هزار سربازي آماده کند که روسیه و اتریش و انگلیس حاضر می

 1815مارس  20هر پایانی آغازي دارد؛ و در  .دهند کوچکش یا جزیرة دورتري بازگردانند یا در برابر جوخۀ آتش قرار

.ناپلئون بوناپارت حکومت صد روزة خود را آغاز کرد

V - تجدید بنا  

وظیفۀ برقراري مجدد حکومت و ارتش و ارادة ملی براثر غیرقانونی بودن وضع او، وحدت دشمنان خارجی، و 

  .ناهماهنگی مردم سه برابر دشوارتر شد

درست . قبضه کرده بود -یا تهدید به زور -دولتی را که قانوناً برسر کار آمده بود با زور 1799ال وي دوباره مانند س

خواست قدرتی را به زور بازستاند که به نیروي نظامی از او گرفته شده بود، ولی وي قدر و مقام خود را   است که می

لویی هجدهم تقدیم کرده، و او هم آن را به عنوان  در نتیجۀ استعفا رسماً از دست داده بود، و سنا تخت وتاج را به

اي از مردم  و به گمان بخش عمده -به عقیدة متفقین. حق قانونی خود پذیرفته، و اکنون از آن دست برنداشته بود

  .ناپلئون غاصب بود - فرانسه

. 1814 - 1813دشمنان خارجی او در این زمان بیشتر علیه او متحد بودند تا در جنگهاي برجستۀ سالهاي 

نه . القول بودند نمایندگان ملتهاي بسیاري که در کنگرة وین گرد آمده بودند در اعالم داشتن او به عنوان یاغی متفق

تنها روسیه و پروس و اتریش و انگلیس تعهد کردند که هر یک یکصدوپنجاه هزار نفر سرباز براي جنگ جدید به 

واتحادیۀ جدید آلمانی و حتی دولت کوچک سویس قول داده بودند که  منظور طرد او از صحنه بفرستند، بلکه سوئد

  .در تهیۀ سرباز و پول علیه او سهیم باشند

از . اي جهت یک سازش بدون خونریزي براي آنها ارسال داشت، ولی آنها پاسخی ندادند ناپلئون پیشنهادهاي خاضعانه

 -تمداد کرد که به خاطر او نزد سایر متفقین وساطت کنداین رو از پدر زن خود، فرانسیس دوم امپراطور اتریش، اس
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اي به همسر خود نوشت و از او خواست که دل پدرش را نرم کند؛ ظاهراً قاصد هرگز به  سپس نامه. باز پاسخی نرسید

مارس، متفقین اعالم داشتند که با فرانسه سرجنگ ندارند، ولی هرگز با ناپلئون بوناپارت صلح  25در . او نرسید

  .وارد جنگی دیگر کند که اساس نظم اروپا را درهم ریزد -خواه ناخواه -مبادا دوباره فرانسه را. نخواهند کرد

طلبان در آنجا ماندند تا از پادشاه غایب  هزاران تن از سلطنت. وجه علیه متفقین متحد نبودند مردم فرانسه به هیچ

مارس، صدها تن از آنان از وي در لیل ضمن فرارش از  22در . دفاع کنند و سازمانی را به همین منظور برپا دارند

در جنوب . پاریس استقبال کردند، و چون به گنت رفت تا تحت حمایت انگلیس قرار گیرد، به حالش تأسف خوردند

در غرب، اهالی . طلبان به اندازة کافی نیرومند بودند که بوردو ومارسی را تحت نظارت خود بگیرند فرانسه، سلطنت

دانستند، و  کاتولیک منطقۀ وانده دوباره علیه ناپلئون سالح برداشته بودند؛ آنها او را خدانشناس و آزاردهندة پاپ می

، 1815در مه . شمردند که از کلیسا دزدیده شده بود کشان، و حامی سرسخت اموالی می ژاکوبنی پنهانی و متفق شاه

خورد که با این قواي  بعدها غالباً تأسف می. رهیجان اعزام داشتوي بیست هزار سرباز براي فرونشاندن این آشوب پ

. اضافی ممکن بود در نبرد واترلو پیروز شود

. وي توانست بعضی از عناصر ملی را که با عقاید و اخالق او کامال موافق نبودند در برابر دشمنان داخلی خود قرار دهد

رفت و او را سازماندهنده و  سرسپردة او به شمار می) و وانده جز در ناحیۀ بوردو(مناسبتر از همه ارتش بود که 

حاضر به اطاعت از او بودند،  - کشاورزان، کارگران، و عوام شهر -طبقات پایین جامعه. دانست دهندة پیروزي می پاداش

پروایی و غرور او  یپرستیدند که باعث ب ولی امیدوار بودند که بتواند از جنگ احتراز کند؛ آنان دیگر آن قدر او را نمی

هنوز در شهرها ژاکوبنهاي بسیاري وجود داشتند که مایل بودند خصومت او را نسبت به خود از یاد ببرند، به . شود

وي حمایت آنان را پذیرفت، ولی حاضر نشد با آنها علیه بازرگانان . شرط آنکه او وفاداري خود را به انقالب اعالم کند

  . و کشیشان به مبارزه برخیزد

دانست که از زمان کشتارهاي  کرد و آن را اساس آن نظم اجتماعی و اخالقی می ناپلئون طبقۀ متوسط را تحسین می

سپتامبر به صورت مرکز فلسفۀ سیاسی او درآمده بود؛ ولی آن طبقه دیگر حاضر نبود کمک و فرزندان خود را در 

شمرد، آزادي رأي دادن  و تجارت و مطبوعات را محترم میهمچنین طبقۀ مزبور اگر چه آزادي کار . اختیار او بگذارد

ترسید، و مایل بود که حد رأي منحصر به صاحبان ثروت شود، و  و نطق و بیان را قبول نداشت، زیرا از افراطیون می

مجلس نمایندگان را انتخاب کرده بود و تصمیم داشت از حق آن مجلس در مورد نظارت برقدرت و سیاست پادشاه یا 

کامال نشان  - نویسان، دانشمندان، فیلسوفان طبقۀ روشنفکر روزنامه -طبقۀ روبه ترقی بورژوازي. مپراطور حمایت کندا

  . دادند که باتمام قوا علیه هرگونه کوشش ناپلئون به منظور برقراري مجدد اختیارات امپراطوري مبارزه خواهند کرد

کرد؛ همه  سخت کار می. مورد قصد و ارادة خویش تردید داشتخود آن قهرمان که به مبارزه طلبیده شده بود در 

ولی همان چابکی و پرکاري او را . کرد داد؛ گاهی یکصدوپنجاه نامه در روز امال می چیز را زیر نظر داشت؛ دستور می

. کی باشدتواند زیاد مت ضعیف کرد و به او فهماند که به سرداران جدید، یا دو مجلس یا ملت، یا حتی به خودش، نمی

. شد کرد؛ بواسیر موجب خشم و شرمساري او می بیماریهایی که شش سال بعد او را از پاي درآورد وي را ضعیف 

بخش  حضور ذهن و استواري هدف، و اطمینان نشاط. توانست زیاد کار کند مانند روزهاي شاد مارنگو و اوسترلیتز نمی

  . به ستارة اقبال خود چندان اعتماد و اطمینانی نداشت دیگر. خود را به پیروزي تا حدي از دست داده بود

اینکه . در همان شب ورود خود به پاریس، هیئت وزیران جدیدي انتخاب کرد، زیرا به کمک فوري آن نیاز داشت

حاضر است با او علیه دشمنانش بجنگد شادمان شد؛ اما او ) سازماندهندة پیروزي در طی انقالب(دانست الزار کارنو 

الجرم او را به عنوان شخصی که مورد اعتماد همگان   که شصت ودو سال داشت براي جنگیدن مناسب ندانست،را 

و ژوزف فوشۀ پنجاه وشش ساله را شاید به این دلیل که همه به   بود به وزارت کشور گماشت؛ شاید نه به این دلیل،
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فوشه یک شبکۀ . به وزارت پلیس منصوب کرد -شاید هم به عللی دیگر -ترسیدند او بدگمان بودند و از او می

احزاب روابط پنهانی داشت؛ شاید هم آن فرمانرواي شتابزده مقام   تقریباً با همۀ  کرد؛ جاسوسی خصوصی را اداره می

کس  این حقیقت را هم نباید نادیده گرفت که هیچ - سابق فوشه را از آن لحاظ به او سپرد که وي را تحت نظر بگیرد

اي قابل  در بیشتر گرفتاریهایی که پیش آمد، فوشه نظري روشن و روحیه. داد ه را مورد تردید قرار نمیکفایت فوش

در چشم من، امپراطور بازیگري خسته بیش نبود که نمایش خود را «: بعدها در خاطرات خود نوشت. انعطاف داشت

بیش از سه «بینی کرد که  ارس چنین پیشحتی ضمن خدمت به ناپلئون، در پایان م» .توانست اجرا کند دوباره نمی

لویی هجدهم احساس کرده بود که نیازي به آن جز . قدم دیگر ناپلئون تشکیل ارتش بود» .تواند دوام بیاورد ماه نمی

در نتیجه، سربازگیري را موقوف کرده قواي نظامی خود را به یکصدوشصت هزار نفر . براي حفظ نظم داخلی ندارد

ولی این جوانان خوش اقبال تا زمانی که   اپلئون سربازگیري را دوباره در ماه ژوئن برقرار ساخت،ن. کاهش داده بود

از  - همچنین از گارد ملی خواست که خود را براي خدمت کامل. واترلو به جنگ پایان بخشید هنوز بسیج نشده بودند

ناپلئون با . و یکصدوپنجاه هزار نفر پذیرفتندآماده کند؛ بسیاري از افراد آنان امتناع کردند  - جمله خدمت در خارج

. توانست در ماه ژوئن سیصدهزار نفر بسیج کند افزودن این عده و بعضی از افراد داوطلب به ارتش موجود خود، می

در این . وي بیشتر آنها را در استانهاي شمالی مستقر ساخت، و به آنها دستور داد که منتظر دستورهاي دیگر او باشند

خود را در تهیه و تخصیص آذوقه و تجهیزات براي ارتش جدید خود تجدید  1814و  1813اقدامات نمایان  ضمن،

توانست استفاده  از همۀ مارشالهاي سابق خود نمی. توپ و تفنگ خرید - انگلیس -در نهان از دشمن دیرین خود. کرد

نوز مارشال نه، داوو، سولت، گروشی و واندام را کند، زیرا بعضی از آنها به خدمت لویی هجدهم در آمده بودند؛ ولی ه

نقشۀ راهها و زمینها و همچنین گزارشهاي مربوط به حرکات دشمن را مورد بررسی قرار داد، و . در اختیار داشت

داد وبیش  کشی، کمال استعداد خود را نشان می در این گونه نقشه. کلیۀ سیماهاي عمدة نبرد آینده را طرحریزي کرد

  .شد وقت شاد میاز همه 

رغم قبضه کردن حکومت، بیش از کارهاي دیگر زحمت  در سومین کار خود، یعنی به دست آوردن حمایت مردم علی

خواستند که وفاداري خود را به قانون اساسی اعالم دارد که  طلبان، از او می تقریباً همۀ طبقات، غیر از سلطنت. کشید

این امر با طبیعت او . خص خود را در قبال پارلمانی منتخب مسئول بشناسدآزادي نطق و بیان را محترم شمارد؛ و ش

کرد که دیکتاتوري الیق و با  سازگار نبود، زیرا از مدتها پیش به حکومت استبدادي خو گرفته بود، و احساس می

با وجود . گاننیت مانند خود او براي کشور بهتر است تا یک پارلمان پرگو و شماري رأي دهندگان یا نمایند حسن

تا قانون اساسیی تنظیم کند که ) آوریل 6(این، به منظور ارضاي خاطر آنان، کسی را نزد بنژامن کنستان فرستاد 

دانست که کنستان مطالب شدیدي علیه او نوشته  وي می. بدون محدود کردن سلطنت، آزادیخواهان را راضی سازد

کنستان در حالی که به سرنوشت خود اعتماد . دانست پذیر می افعیب و فکري انعط است، ولی او را داراي سبکی بی

خواهد این است که بالبداهه یک قانون  نداشت حضور یافت؛ و پس از این که فهمید تنها چیزي که امپراطور از او می

هفته کنستان نیز یک . خیالش راحت شد  اساسی آماده سازد که هم ناپلئون را راضی کند و هم مادام دوستال را،

آوریل نتیجه را به شوراي دولتی  14و در   زحمت کشید و هرروز محصول خود را به کارفرماي خویش عرضه داشت،

.تقدیم کرد

کنستان یک سلطنت مشروطه پیشنهاد کرده بود که در آن، فرمانرواي موروثی کشور اختیارات اجرایی وسیع داشته 

از ) مرکب از ششصد نفر(وسیلۀ فرمانروا، و یک مجلس مقنن باشد، ولی در مقابل یک مجلس اعیان، منصوب به 

بر طبق مواد مخصوصی، سانسور دولتی ملغا و . نمایندگان منتخب مردم از طریق انجمنهاي واسطه، مسئول باشد
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کردند که مزایاي  امپراطور و دبیر او با این روش کامال سنتی احساس می. آزادي مذهبی و مطبوعاتی تضمین شد

  .اند ردم، حکومت اشراف وسلطنت مطلقه را درهم آمیختهحکومت م

ناپلئون پس از قبول همۀ اینها اصرار ورزید که قانون اساسی جدید به مردم عرضه شود نه به منزلۀ طرد حکومت 

 که در زمان امپراطوري) به عقیدة ناپلئون(به منظور تصدیق آزادیهایی » قانون الحاقی«گذشتۀ او، بلکه به عنوان یک 

آوریل، قانون الحاقی جهت  23در . کنستان و مشاوران لیبرالش اعتراض کردند و تسلیم شدند. وجود داشته بود

طلبان از رأي دادن امتناع ورزیدند، و عدة  سلطنت. تصویب همۀ رأي دهندگانی که نامنویسی کرده بودند عرضه شد

ناپلئون دستور داد که . نفر بود 4800عداد مخالفان وت 1‘552‘450تعداد موافقان . زیاد دیگري نیز خودداري کردند

مارس، که ضمن یک تشریفات مجلل و عظیم رسمی شان دومه نام گرفته بود، شرکت  -دو -مه در شان 26مردم در 

تشکیل . جویند تا اتخاذ قانون اساسی و آغاز عصرجدید را جشن بگیرند و در مورد قوا و عزیمت سربازان دعا کنند

وي در حالی که به لباس امپراطوري : ز اول ژوئن محول شد، ناپلئون در هیئتی شاهانه ظاهر گشتمجلس به رو

ملبس و در کالسکۀ چهاراسبۀ خود که در روز تاجگذاري در آن سوار شده بود، نشسته بود و در پیشاپیش او 

چه که خاطرة گذشته را زنده مجمع از مشاهدة آن. کردند حضور یافت برادرانش به عنوان سران امپراطوري حرکت می

ملت آن قانون اساسی را با قدري شک و تردید ومقدار  برسر قانون اساسی جدید چه آمده بود؟. کرد خشنود نشد می

خود ناپلئون شهادتهاي . اعتنایی پذیرفت؛ ظاهراً بسیاري از مردم در مورد صداقت یا دوام آن تردید داشتند زیادي بی

کرد که تردید در مورد صداقت او موجه  بنا به گفتۀ الس کازه، امپراطور احساس می. ده استمتناقضی در این باره دا

توانستند تصور کنند که  توانستند این را باور کنند، و نمی مردم نمی. به صورت مرد جدیدي از الب بازگشتم: نیست

پذیر  در برابر قدرت حوادث، انعطاف مردي آن قدر نیروي فکري داشته باشد که بتواند اخالق خود را تغییر دهد یا

ام؟  داند من اهل مصالحه کیست که نمی. اما دالیلی از این امر به دست داده بودم و قولهایی به همان ترتیب. باشد

توانستم همان اندازه صادقانه به منزلۀ پادشاهی موافق با قانون اساسی وطرفدار صلح باشم که فرمانروایی مستبد و  می

  . ي بزرگاهل کارها

اشتباه کردم که وقت «: گوید  ولی گورگو که معموال قابل اعتماد است و به ناپلئون ارادت داشت از قول او چنین می

را به محض پیروز شدنم به ] نمایندگان[گرانبهایی را در مورد قانون اساسی از دست دادم، بدتر آنکه قصد داشتم آنها 

بود که دومجلس را فقط پس از جنگ احضار کند، تا بتواند با پیروزي  نقشۀ او این» .هایشان روانه کنم خانه

اما الفایت، که از انزواي روستایی خود در پنجاه وهشت سالگی بیرون آمده بود تا سهمی . اي نزد آنها بیاید کننده قانع

هت پیوستن به در آن جریان مهیج به عهده بگیرد، اصرار داشت که مجلس نمایندگان، قبل از حرکت ناپلئون ج

 -ژوئن تشکیل شد، و در اولین اجالس، با انتخاب کنت ژان 3ناپلئون پذیرفت، و آن مجلس در . قوایش، تشکیل شود

ژوئن، ناپلئون  7در . دنی النژوینه، که از دشمنان سرسخت امپراطور بود، مسلک و مشرب خود را تا حدي نشان داد

ایراد کرد که همۀ نمایندگان   اي چنان خاضعانه ابر دومجلس مرکب خطابهبوربون رفت و در بر -با جامۀ ساده به پاله

صبح، ضمن آنکه شهر  3ژوئن، در حدود ساعت  12در . به قانون اساسی جدید و امپراطور سوگند وفاداري یاد کردند

  .پاریس در خواب بود، ناپلئون عازم جبهه شد

VI -  آخرین نبرد  

  بلژیک: 1815ژوئن  15پنجشنبه  -1

نقشۀ جنگی ناپلئون متکی بر اطالعات او دربارة تعداد نفرات، تقسیمات، رهبري، محل، و استراتژي آیندة نیروهاي 

حرکت آنها به طرف غرب به تعویق افتاده بود تا به روسها مهلت داده شود که برسند و در نبرد شرکت . متفقین بود

ن قبل از رسیدن روسها به راین تصمیم خود را اتخاذ جویند؛ ولی پیشرفت سریع ناپلئون موجب آن شد که متفقی
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سرباز پروسی نزدیک نامور در بلژیک وتحت فرمان مارشال بلوشر هفتادوسه ساله گرد  120‘000تا اول ژوئن،  .کنند

آمیز مأموریتش در  پس از پایان موفقیت(اندکی دورتر در شمال، در پیرامون بروکسل، دیوك آو ولینگتن . آمده بودند

کار انگلیسی و هلندي و بلژیکی وآلمانی منصوب  سرباز تازه 93‘000به رهبري قوایی، متشکل از) رتغال و اسپانیاپ

دانستند، و براي آن فرماندة انگلیسی  دانست؛ بیشتر آنها فقط یک زبان می می» ارتشی رسوا«شده بود که آن را 

یک لحظه . گی آنها از تصمیم و تجربۀ خود استفاده کندتجرب ولینگتن مجبور بود که براي جبران بی. معمایی بودند

به ما  -با آن حالت غرورآمیز، سیماي ظریف، نگاه ثابت و آرام - مشاهدة تصویري که الرنس از او کشیده است

ژوئن با چه شخصی  18فهماند که ناپلئون خسته و رنجور که از لحاظ جسمی پیرتر از سن معمولی بود در  می

.ه شودبایستی مواج می

براي مقابله با . ناپلئون بخشی از قواي خود را براي حفظ پاریس و خط ارتباطی خود در آن شهر برجاي نهاده بود

البته امیدوار بود . نفر در ارتش شمال داشت 126‘000نفري که تحت فرمان بلوشر و ولینگتن بودند، وي  213‘000

آنگاه، بعد از استراحت و سازماندهی مجدد،   یگر شکست دهد، وکه یکی از دو ارتش دشمن را قبل از پیوستن به یکد

رسید، و از آنجا از  برا می -راه عمدة میان قواي متفقین از نامور و از طریق سومبرف به کاتر. کار دیگري را هم بسازد

به بروکسل گذشت و از طریق واترلو  راه عریضتري به طرف غرب از مرز فرانسه و بلژیک در شارلروا در شمال می

  .برا را بگیرد وبدان وسیله راه میان دو ارتش متفقین را ببندد - نخستین هدف ناپلئون این بود که کاتر. شد منتهی می

ژوئن در کنار رود سامبر در مقابل شارلروا به یکدیگر  14وي به سه ستون از ارتش شمال خود دستور داده بود که در 

ژوئن از رودخانه عبور  15صبح  3ونها پیوست، و به هرسه دستور داد که در ساعت خود او به یکی از این ست. بپیوندند

. آنها پس از چنین عملی شارلروا را از دست پادگان کوچک پروسی آن بیرون آوردند. کنند و وارد خاك بلژیک شوند

ه اطالع افسران بلوشر هاي ناپلئون را ب اما مقارن همان زمان ژنرال لویی دوبورمون به متفقین ملحق شد و نقشه

هاي او را به حدس دریافته بود، و بخشی از قواي خود را به طرف غرب به  آن سردار پیشرو و آگاه نقشه. رساند

  . سومبرف فرستاده و خود در حدود ساعت چهار صبح پانزدهم به آنها پیوسته بود

وجناح چپ آن را به مارشال نه سپرد، و  در این هنگام ناپلئون جناح راست لشکر خود را تحت فرمان گروشی نهاد

ارلون گذاشت تا در صورت ضرورت به کمک گروشی یا نه / یک قواي ذخیره را در حدود شارلروا تحت فرمان دروئه د

قرار شد گروشی براي مقابله با بلوشر به شمال شرقی و به سوي سومبرف برود، و مارشال نه به شمال حرکت . بشتابد

خود ناپلئون که انتظار تصادم شدیدي . را بگیرد و در هر صورت مانع پیوستن ولینگتن به بلوشر شودبرا  - کند و کاتر

  .را با بلوشر داشت، همراه گروشی حرکت کرد

آمیزي در پیش گرفت که به طور بدي  ژوئن سیاست احتیاط 16و  15از این به بعد، مارشال نه، دلیرترین دلیران، در 

وي پس از حرکت به شمال از شارلروا، پروسیها را از گوسلی بیرون راند، و سپس توقف . هم زد هاي ناپلئون را به نقشه

از آنجا یک دسته سوار براي بررسی و کشف وضع دشمن در . ترسید کرد زیرا از مقابله با قواي بیشتر ولینگتن می

از این رو با . قواي دشمن خبري نیست این عده پس از بازگشت اعالم کردند که در آن شهر از. برا اعزام داشت -کاتر

کرد که این عده براي آن منظور کفایت خواهد کرد، ولی  سرباز به قصد تسخیر آن به حرکت درآمد، تصور می 3000

وایمار درآمده بود  - برا را از دور دید، این منطقه به تصرف شاهزاده برنهارد فرمانرواي ساکس - اي که کاتر در لحظه

برنهارد . مارشال نه به گوسلی بازگشت و منتظر دستورهاي بعدي شد. و هشت توپ در اختیار داشتسرباز  4000که 

برا بیاورد، مبادا بخش عمدة لشکر مارشال نه آن  -پیامی براي ولینگتن فرستاد که قسمت اعظم قواي خود را به کاتر

.را بزودي محاصره کند
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ل خبر یافت که لشکر ناپلئون وارد بلژیک شده است، و چون ژوئن، ولینگتن در بروکس 15بعدازظهر  3در ساعت 

کرد که ناپلئون از شیوة خود پیروي خواهد کرد به طلیعۀ لشکر خود یا انتهاي دیگر آن دستور خواهد داد  تصور می

، غروب آن روز. که از پهلو به دشمن حمله کند، قواي خود را نزدیک پایتخت بروکسل به حال آماده باش نگاه داشت

در مجلس رقصی شرکت  - که مردان شجاعی بودند و به زنان زیبا عالقه داشتند - به اتفاق بسیاري از افسران خود

وي بآرامی به افسران خود دستور داد که خود را براي حرکت در . جست که به توسط داچس آو ریچمند برپا شده بود

بعد از نیمشب در آنجا ماند و به  3به هم نزند، تا ساعت  اوائل صبح روز بعد آماده کنند، و براي آنکه جشنی مجلل را

  . پایکوبی پرداخت

  لینیی: ژوئن 16جمعه   -2

ژوئن، مارشال سولت رئیس ستاد ناپلئون دستورهاي نهایی زیر را براي مارشال  16بعداز ظهر روز  2در حدود ساعت 

شمن قوایی میان سومبرف و بري آماده ساخته امپراطور مرا فرموده است که به شما اطالع دهم که د: نه فرستاد

قصد   بعدازظهر مارشال گروشی به اتفاق سپاههاي سوم و چهارم به او حمله خواهد کرد، 2.30است، و در ساعت 

رو دارید حمله برید، و پس از آنکه آنها را پیروزمندانه به  که در پیش] دشمن[اعلیحضرت این است که شما به هرقدر 

  . به طرف ما باز گردید و جهت محاصرة دشمن به ما ملحق شویدعقب راندید، 

بعدازظهر  3نبرد در حدود ساعت . نفر سرباز خود را براي مقاومت در برابر فرانسویان گرد آورد 83‘000بلوشر همۀ 

و نزدیک شهر لینی درگرفت، با حمالت همزمان میمنۀ لشکر گروشی تحت فرمان واندام، مرکزش تحت فرمان ژرار، 

ولی . کرد نفري را رهبري می 78‘000تحت فرمان خود گروشی؛ ناپلئون عملیات این عدة  -سواره نظام - میسرة آن

بخورند، نقشۀ   انگیز کار آسانی نیست؛ و اگر فرانسویان در آنجا شکست بزودي معلوم شد که مقابله با بلوشر وحشت

اگر به شدت حمله : (از مارشال نه چنین استمداد کردجنگی آنان عقیم خواهد ماند، در ساعت سه وربع ناپلئون 

سرنوشت فرانسه در دست شماست بنابراین در اجراي حرکتی که به شما . کنید، ارتش پروس مضمحل خواهد شد

آمان و بري بپیچید تا در فتحی شرکت جویید که - پیشنهاد شده است یک لحظه درنگ نکنید، و به طرف سنت

 3وي در حدود ساعت . ولی مارشال نه نیز گرفتار دشواریهایی بود .)را تعیین کند ممکن است سرنوشت همه چیز

زیرا کار ارتباطات (ناپلئون چون از این واقعه خبر نداشت . برا آورده بود - بعدازظهر قسمت اعظم قواي خود را به کاتر

ر داد که با قواي ذخیره خود به ارلون که در شالروا بود دستو/به دروئه د) که به عهدة سولت بود مختل شده بود

دروئه تقریباً تا لینیی پیش رفته بود که قاصدي دستوري فوري از . شمال بشتابد و به جناح راست بلوشر حمله کند

دروئه تصور کرد که نیاز مارشال . برا به کمک او بشتابد- مارشال نه آورد که، با توجه به قواي بیشتر ولینگتن در کاتر

برا رفت، ولی مشاهده کرد که مارشال نه، پس از کوششهاي نومیدانه و  - و با قواي خود به کاترنه شدیدتر است 

  .کشته شدن دو اسب در زیرپایش، نتوانسته است ولینگتن را از جا بکند

: یکی از افسران پروسی بعدها چنین گفت. در لینیی، طی شش ساعت کشتار، طرفین به یکدیگر امان ندادند

- هایی مانند سنت دهکده» .کشتند که گویی بر اثر کینۀ شخصی برانگیخته شده بودند گر را چنان میسربازان یکدی«

گشت؛ خود لینیی در آتش  آمان و الاي که روزگاري آرام بود در جنگی نومیدانه و تن به تن دست به دست می

د که به مرکز قواي پروس حمله با فرا رسیدن شب و ریزش باران، ناپلئون به گارد قدیم خود دستور دا. سوخت می

کرد از اسب افتاد، و او را  باران به صورت طوفان درآمد؛ مرکز قواي پروس فرو ریخت؛ بلوشر که هنوز مقاومت می. برد

پروسیها . فرانسویان چون زیاد فرسوده شده بودند نتوانستند شکست را به هزیمت بدل سازند. از معرکه بیرون بردند

خود ناپلئون . نشینی کردند و دوازده هزار کشته و زخمی در پشت باقی نهادند سوي واور عقببه طرف شمال و به 
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برا حرکت - اگر ولینگتن توانسته بود در آن وقت از کاتر. تقریباً آخرین منابع نیروي عصبی خود را از دست داده بود

  .آمد کند، شاید جنگ واترلو پیش نمی

  باران: ژوئن 17شنبه -3

زمین گلی بود . اي را غیر ممکن ساخت، از لحاظ ناپلئون بد نشد ژوئن وقوع جنگ عمده 17باران در روز اینکه ریزش 

هنگامی که ناپلئون در فکر هوا . و حمل توپها یا نگاه داشتن آنها بر روي آن زمین خمیر مانند و لغزنده امکان نداشت

ف مارشال نه پیامی براي او آورد بدین مضمون صبح قاصدي از طر 7و وضع طبیعی ارضی و سماوي بود، در ساعت 

تواند او را  برا را در تصرف دارد، و ضمناً به این نکته اشاره کرده بود که تنها ارتش کامل فرانسه می-که ولینگتن کاتر

را ب- در کاتر: (باید مارشال نه را بیش از پیش حیرتزده کرده باشد - یا تعبیر مبهم آن- پاسخ ناپلئون. از جاي بکند

. درنگ گزارش دهید و امپراطور سپس عمل خواهد کرد بی …امکانپذیر نباشد ولی اگر این کار …. موضع بگیرید

ولی در آنجا عالوه بر پسقراولها افراد .) و محل را بگیریدپسقراولها مانده باشند؛ به آنها حمله کنید  …اگر فقط 

ولینگتن چون از شکست بلوشر آگاهی یافت، لشکر خود . ددیگري هم بودند، و مارشال نه حاضر به تجدید حمله نبو

ژان برد، و به مرکز فرماندهی خود در واترلو که در آن نواحی -را به سوي شمال و به دشتی قابل دفاع به نام مون سن

ژوئن به تعقیب پروسیها  17سرباز در سراسر روز  30‘000ناپلئون به گروشی دستور داد که با  .بود عقب نشست

تن از بقایاي نبرد لینیی به  40‘000خود او نیز با . ردازد، و در هر صورت آنان را از پیوستن به ولینگتن بازداردبپ

بعدازظهر؛ به آن منطقه رسید، از  2هنگامی که، در حدود ساعت . منظور پیوستن به مارشال نه به حرکت درآمد

سپس فرمان تعقیب .) ایم فرانسه را از دست داده(یاد زد شنیدن این خبر که ولینگتن در آنجا نیست مأیوس شد، و فر

در . ارلون رهبري را به عهده گرفت، ولی بارانی شدید او را از تعقیب بازداشت/را صادر کرد و خود به اتفاق نه و دروئه

س از شب، سراپا خیس، چند کیلومتر به عقب بازگشت تا شب را در کایو استراحت کند؛ لشکر فرسودة او، پ9ساعت 

  .قطع شدن باران، در آن شب بر روي زمین تر، به طور موقت، اردو زد
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صبح، بلوشر پیامی براي ولینگتن فرستاد و به او قول داد که یک سپاه پروسی تحت فرمان ژنرال  2در ساعت 

در جنگ علیه فرانسویان ترك خواهد گفت،  فریدریش ویلهلم فون بولو، واور را در سپیده دم به منظور پیوستن به او

صبح، ناپلئون که از این جریان خبر نداشت به  10در ساعت . و دو سپاه دیگر پروسی بزودي به دنبال او خواهند آمد

  .گروشی دستور داد که بلوشر را تا واور دنبال کند

ان توپخانه وي را ترغیب کردند که تا صبح آغاز کند، ولی افسر 9وي قصد داشته بود که عملیات جنگی را در ساعت 

ژان - در این ضمن، ولینگتن قواي خود را بر روي زمین مرتفعی در جنوب مون سن. خشک شدن زمین تأمل کند

. توپ 266سرباز و  74‘000عراده توپ در اختیار داشت و ناپلئون  184سرباز و  70‘000وي . مستقر کرده بود

تند که جایی در تاریخ به دست آورده بودند یا در اینجا به دست آوردند؛ شاهزاده هریک از آن دو رهبر سردارانی داش

فرزند دوکی که در نبرد والمی شکسته خورده و در آورشتت زخم برداشته و مرده (فریدریش فرمانرواي برونسویک 

نگتن که مانند همگی تحت فرمان ولی- ، دورنبرگ، آلتن، کمپت، سامرست، اکسبریج، هیل، پانسنبی، پیکتن)بود

از طرف . زبانش خشن، و مانند دوکها مغرور بود؛ به این عده باید بولو، تسیتن و پیرك تحت فرمان بلوشر را افزود

ناپلئون براي جبران سالهاي پرمشغلۀ خود،  .فرانسویان نه، گروشی، واندام، ژرار، کامبرون، کلرمان، ري، لوبو و ناپلئون

داد؛ چه بر  همبستري را بسرعت انجام می! خورد تند غذا می: آورده بود به وجودتغییري در زندگی خصوصی خویش 

برد؛ و اخیراً براي تسکین  تخت امپراطوري و چه بر صحنۀ نبرد، همواره با منتهاي هیجان و اضطراب به سر می

ماري و عوارض شش سال بعد، بررسی بعد از مرگ اندامهایش، تعدادي بی. اندوههاي خود به غذا روي آورده بود
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. اکنون در واترلو مجبور بود، ضمن رنج کشیدن از بواسیر، ساعتها بر پشت اسب بنشیند. غیرعادي را آشکار ساخت

کننده بود؛ و شاید سرطانی که  سنگ مثانه داشت، و عسرالبول او مستلزم ادرار کردن مکرر و غالباً نابهنگام و ناراحت

این اختالالت، قدرت و شجاعت و شکیبایی و . برد ر این زمان تحلیل میموجب مرگ او و پدرش شد قواي او را د

 …. دیگر در خود آن احساس پیروزي نهایی را نداشتم«: در این مورد چنین نوشت. اعتماد به نفش او را کاهش داد

نگرانش، به با وجود این، ظاهراً براي ایجاد اعتماد در سرداران » .کردم که بخت از من روگردان شده است حس می

سردارانش  ».توانیم امشب در بروکسل بخوابیم اگر دستورهایم بخوبی اجرا شود، می«: فتگ آنها اطمینان داده می

سرباز خود را  30‘000سولت به او توصیه کرد که به گروشی دستور دهد که . دیدند وضع را با وضوح بیشتري می

در عوض، ناپلئون به آنها اجازه داد که وقت و جان خود را در  هرچه زودتر به غرب بیاورد، و در حمله شرکت جوید؛

تعقیب بلوشر به طرف شمال و به سوي واور به هدر بدهند؛ شاید امیدوار بود که اگر پروسیها براي کمک رساندن به 

 بعدها معلوم شد که ولینگتن نیز. ولینگتن به طرف غرب روي آورند، گروشی از پشت سر به آنها خواهد تاخت

سرباز خود را نزدیک بروکسل باقی گذاشت تا مواظب حملۀ  17‘000مرتکب اشتباهی کامال خطرناك شد و آن اینکه 

  .جناحی فرانسویان بر مواضع حیاتی نقاط دسترسی او به دریا باشند

اي صبح، ناپلئون به ارتش خود دستور داد که حمله به مرکز دشمن را که اسکاتلندیها و انگلیسیه 11در ساعت 

مارشال نه با شدت و شجاعت دیرین جنگ را رهبري کرد، ولی انگلیسیها . دادند آغاز کنند خشن آن را تشکیل می

در . ها، توپهاي مخفی شده، فرانسویان وحشتزده را مانند برگ بر زمین ریختند از پشت تپه. استوار برجاي ماندند

ست خود در جنوب غربی صحنۀ عملیات، درشرق، و بانی دورد بعدازظهر، ناپلئون از محل دیده 1حدود ساعت 

یک اسیر آلمانی به وي گفت که . درمسافتی دور، سواد سپاهیانی را دید که به سوي میدان جنگ در حرکت بودند

ناپلئون گردانی را تحت فرمان ژنرال لوبو اعزام داشت تا جلو . آیند آنها طلیعۀ لشکر بلوشرند که به کمک ولینگتن می

را بگیرد؛ و، ضمناً، پیامی براي گروشی فرستاد که به بولو حمله کند و سپس، براي کمک به عمدة قواي پروسیها 

صبح، گروشی که میان ژامبلو و واور به  30،11در حدود ساعت . ارتش فرانسه، در جنگ علیه ولینگتن شرکت جوید

به او اصرار ورزید که دست از تعقیب ژنرال ژرار . سوي شمال در حرکت بود، صداي غرش توپها را در غرب شنید

قواي بلوشر  سرباز خود به کمک ناپلئون بشتابد، گروشی به بخشی از 30‘000بلوشر بردارد، و از وسط دشت با 

.برخورد کرد؛ آن را شکست داد؛ وارد واور شد؛ بلوشر را آنجا نیافت؛ و به استراحت پرداخت

کشتند یا  زدو خورد گروه عظیمی از افرادي که می: کمال شدت خود بود، نبرد واترلو در )بعداز ظهر 4(تا آن وقت 

شدند، از  رو می دادند، با سواران مهاجم روبه کردندیا از دست می الجیشی را فتح می اي سوق شدند، نقطه کشته می

، هزاران نفر از هردو سو. سپردند افتادند و جان می کشیدند، بر روي گل می ضربات شمشیر خود را بسرعت کنار می

ولینگتن بخشی از وقت خود را سواره در پشت خطوط گذراند و فراریان را با تهدید، به محل خود . فرار کردند

بعدازظهر،  6در حدود . زد؛ چهار اسب در زیر پایش کشته شد مارشال نه به حمالت متعدد دست می. بازگرداند

وي در این کار موفق شد . را بگیرد) هاي پرچین مقدس بوتهردیف (دستوري از ناپلئون دریافت داشت که الاي سنت 

از این رو از ناپلئون تقاضاي پیاده نظام اضافی کرد و به . اي به آخرین صف ولینگتن یافته است و تصور کرد که روزنه

گونه کمکی بدون تضعیف نقشۀ کلی  ناپلئون از پیشرفت بیباکانۀ او، که براي آن هیچ. طرف جلو پیش راند

از بین برود، به کلرمان ) بدبخت(کرد که نباید بگذارد این  ولی چون احساس می. توانست بفرستد، درخشم شد مین

هنگامی که فرماندة آخرین خط بریتانیایی از . دار به کمک مارشال نه بشتابد سرباز زره 3000دستور داد که با 

اند که آن افسر  گفته. ن نیرویی در اختیار نداردولینگتن تقاضاي نیروي امدادي کرد، دوك در جواب گفت که چنی

آمد صف انگلیسیها  در لحظاتی که به نظر می» .بسیار خوب تیمسار، تا آخرین نفر مقاومت خواهیم کرد«: پاسخ داد
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یکی از افسران انگلیسی . شکسته خواهد شد، بخشی از سواره نظام فرانسویان براي شرکت در پیروزي به پیش تاختند

یک تیپ هانوري در این وقت صحنه » .کنم که کارمان ساخته شده است فکر می«: سرهنگ گولد اظهار داشت به نام

اما  »!آیند ایم و فرانسویان دارند می جنگ را باخته«: را ترك گفت و به بروکسل گریخت و در برابر دیگران فریاد زد

را درهم شکسته بود، و بسرعت به بخش عمدة بولو مقاومت لوبو . شد قواي پروسیها بود نیرویی که نزدیک می

ناپلئون دید که این لحظه آخرین شانس او براي . آمدند شد، و دو سپاه دیگر پروسی به پیش می فرانسویان نزدیک می

از این رو از گارد سابق خود خواست که براي حملۀ قاطع به . درهم شکستن انگلیسیها قبل از دخالت پروسیهاست

نگهبانان ظرف «یکی از فرانسویان فراري به حضور ولینگتن راه یافت و به او اخطار کرد که . کننددنبال او حرکت 

: در همین زمان یک تیرانداز ماهر انگلیسی ناپلئون را از دور دید و گفت» .ساعت دیگر به شما حمله خواهند برد نیم

دوك او را از این کار بازداشت و » دهید آتش کنم؟ یاجازه م. کنم بتوانم او را بزنم فکر می. سرکار، آن ناپلئون است«

در لحظاتی که  ».دهند کار دیگري غیر از کشتن یکدیگر دارند نه، نه، ژنرالهایی که به ارتشها فرمان می«: گفت

نفر پروسی به  30‘000دانستند، فریادي به گوش ناپلئون و نگهبانان و مارشال نه خورد که  فرانسویان خود را فاتح می

هنگامی که مارشال نه دوباره . اند مرج در نیروي فرانسه کرده و  اند و ایجاد وحشت و هرج ور شده فرانسویان حمله

ولینگتن فرصت را مناسب یافت، و پس از . دست به حمله زد، صف انگلیسیها مقاومت کرد و مارشال عقب نشست

خود را به عنوان عالمتی که براي پیشرفت همگانی مورد شود، کاله  آنکه سواره از سراشیبی باال رفت تا بیشتر دیده 

طبل و شیپور این پیام را رساند، و چهل هزار نفر انگلیسی و اسکاتلندي . قبول واقع شده بود در هوا به حرکت درآورد

. تاختندآنکه برجاي خود بلرزند به پیش  از دفاع به حمله پرداختند و بی - میمنه، قلب، میسره  -و بلژیکی و آلمانی

ناپلئون . حتی گارد سابق اسبان خود را بازگرداندند. روحیۀ فرانسویان متزلزل و خراب شد، و همگی رو به فرار نهادند

شنید، و دود جنگ به اضافه هوایی که روبه  فریاد زنان دستور توقف داد، ولی در آن آشوب کسی صداي او را نمی

وي نیز به این آراء عمومی تسلیم . ه سربازان غیرقابل تشخیص شودرفت باعث شد که وي در میان انبو تاریکی می

نشینی کنند، ولی  نشینی تجویز شده بود عقب شد و دستور داد به صورتی که در کتابچۀ دستورالعمل عقب

هاي منظم را  بودند فرصت تشکیل دسته  فرانسویان که از جلو و پهلو مورد حملۀ تعداد بیشماري سرباز قرار گفته

به صورت شعار آن ارتش مضمحل درآمد، و ورد زبان کسانی شد که » !تواند فرار کند هرکس می«اشتند و عبارت ند

برا جسماً و روحاً - در آن هزیمت، مارشال نه، که در کاتر. شدند رفتند بلکه آدم محسوب می دیگر سرباز به شمار نمی

حیرتزده ایستاده و صورتش از باروت سیاه و لباسش ضعیف شده بوده، آن قهرمان قهرمانان واترلو، بدون اسب و 

سپس او نیز به اتفاق ناپلئون . پاره شده بود، و شمشیري در دست داشت که تقریباً با آن به پیروزي نایل آمده بود پاره

اي از  گریختند و با هر وسیله برا، شارلروا، می- نفري پیوست که از راهها و کشتزارها به سوي ژماپ، کاتر 40‘000به 

.رفتند گذشتند و به فرانسه می روي رودخانۀ سامبر می

سرباز از دست داده بود و  15‘000ولینگتن . نفر اسیر بر جاي نهادند 8‘000نفر کشته و زخمی و  25‘000آنان 

نگتن ولی. این دو فاتح در راه نزدیک البل آلیانس با هم برخورد، و یکدیگر را در آغوش گرفتند. سرباز 7000بلوشر 

کار تعقیب را به پروسیهاي پرشور واگذاشت؛ و بلوشر، به سبب پیري، آن کار را به عهدة گنایزناو در ژناپ محول کرد، 

ولی » .به اتفاق دوستم ولینگتن ارتش ناپلئون را نابود کردم«: و از آنجا پیامی به این مضمون براي همسر خود فرستاد

ولینگتن موضوع را با لرد » .لرزد، کوشش عظیمی بوده است میهمۀ اعصابم «: به دوست خود کنزبک نوشت

دیگر کاري جز دارزدن . ضربه نهایی را به ناپلئون وارد آوردیم«اکسبریج، به روش صادقانۀ خود، چنین در میان نهاد؛ 

دیگران به  ناپلئون ضمن عقبنشینی، به یکی از افواج نسبتاً منظم خود پیوست، از اسب پیاده شد، و با ».خود ندارد

  .براي ارتش از دست رفتۀ خود اشک ریخت، و از اینکه کشته نشده است اظهار تأسف کرد. راه افتاد



٧۴٨٨

  وهشتم  فصل سی

  سوي سنت هلن به

  

I  -1815ژوئن 22: استعفاي دوم  

سه روز بود که نه . کامال فرسوده بودم«: بعدها گفت. ژوئن به پاریس رسید 21صبح  8ناپلئون در حدود ساعت 

به دو «: سپس به قصر الیزه رفت و با حالتی زار، به کولنکور اظهار داشت» .یزي خورده بودم و نه خوابیده بودمچ

در این ضمن، مجلس نمایندگان تشکیل یافت، و اعضاي آن جداً خواهان استعفاي او » .ساعت استراحت احتیاج دارم

شنهاد کرد که تشتت عقاید در کشور، و نیاز به عملی ناپلئون چون از این خبر آگاه شد، به دوستان خود پی. شدند

واحد جهت دفاع از فرانسه و پایتخت آن علیه هرگونه عمل یا حملۀ متفقین به منظور استیال بر ملت یا دولت آن، 

  .مستلزم یک دیکتاتوري موقتی است

لیزه گردآمدند؛ و با فریادهاي هنگامی که مردم پاریس از شکست نظامی آگاه شدند، بسیاري از آنها در برابر کاخ ا

ناپلئون . ایمان مداوم خود را به ناپلئون ابراز داشتند، و براي دفاع از شهر خواهان اسلحه شدند» !زنده باد امپراطور«

بینید، اینها مردمی نیستند که برسرشان باران پول و افتخار  می«: چون این تقاضا را شنید، به بنژامن کنستان گفت

اگر اراده کنم،  …. ون کدام خدمت من هستند؟ من آنها را فقیر یافتم و آنها را فقیر به جا گذاشتممدی. باریدم

میل ندارم که . ولی حیات یک نفر شایستۀ این بها نیست …. مجلس سرکش ظرف یک ساعت از میان خواهد رفت

حتی طی فرار از واترلو به فکر افتاده بود که  ».از الب نیامدم تا پاریس غرق خون شود. شوم شیشورپادشاه کشاورزان 

خوردة او در  ژوئن، بقایاي لشکر شکست 24و  22بین . لشکري دیگر این بار مرکب از سیصدهزار نفر، تشکیل دهد

روسامانی گرفتند، و در آنجا گروشی الن، در صدو بیست و چهار کیلومتري شمال شرقی پاریس گردآمدند و دوباره س

اما در این ضمن بلوشر که نیروهاي . ژوئن پس از یک عقبنشینی درخشان با سی هزار سرباز به آنها پیوست 26در 

آوري کرده بود آنها را به سوي پاریس برد، و با دقت و احتیاط کامل از راههاي فرعی از کنار  پیروزمند خود را جمع

که ارتشش سخت آسیب دیده بود ابتدا در پیوستن به آن پروسی پرشور درنگ کرد، ولی بعداً  ولینگتن. الن گذشت

ارتشهاي اتریش، ) ژوئن 25-22(در همان زمان . او نیز بزودي به راه افتاد و مانند بلوشر از گذشتن از الن احتراز کرد

.دوباره تکرار شد تاریخ. باواریا، وورتمبرگ از راین گذشتند و به سوي پاریس حرکت کردند

مجلس نمایندگان پس از بحثهاي پرشور به این نتیجه رسید که مقاومت در برابر متفقین عملی نخواهد بود، و آنها در 

ناپلئون بود با روشهاي زیرکانۀ خود کوشید » وزیر پلیس«فوشه که هنوز . مورد استعفاي ناپلئون اصرار خواهند ورزید

که امپراطور در یک یا دو جنگ فاتح خواهد «وي قبل از واترلو پیش بینی کرده بود . دکه این استعفا را به دست آور

. قدر صبر نکرد اما فوشه آن» .شد؛ در جنگ سوم شکست خواهد خورد؛ در آن لحظه نقش ما شروع خواهد شد

فوشه با او به . ر اندازندلوسین برادر ناپلئون با عجله به مجلس رفت تا از نمایندگان بخواهد که اقدام خود را به تأخی

موفق شده  1799مخالفت پرداخت، و الفایت پرسید که آیا ناپلئون به اندازة کافی آدم نکشته است؟ لوسین، که در 

. بود، اکنون به شکست خود اعتراف کرد، و از ناپلئون خواست که دو مجلس را با زور براندازد، ولی ناپلئون نپذیرفت

کست، ارادة او را ضعیف ولی بینش او را روشن کرده بود؛ و هنگامی که جمعیت در فرسودگی ناشی از جنگ و ش

ضمن خطاب به ) 1815ژوئن  22(وي استعفاي دوم خود را » !زنده باد امپراطور«زد  خارج از قصر همچنان فریاد می

توافق همۀ و  …ضمن شروع به جنگ براي استقالل ملی، اشتراك همۀ مساعی: دو مجلس، به لوسین امال کرد

من خود را قربانی تنفر دشمنان  …. آید که وضع عوض شده است به نظرم می. ورداشتمهیئتهاي حاکمۀ ملت را منظ
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خواهند، صادق  آرزومندم که در بیانات خود همچنین در این که چیزي بیش از شخص مرا نمی. کنم فرانسه می

لقب ناپلئون دوم پسرم را با  …. دة خودمان متحد شویدهمۀ شما در جهت نجات ملی و اقدام مستقل باقیمان. باشند

ولی فوشه اظهار . همۀ وزیرانش با استعفاي او موافقت کردند، غیر از کارنو که به گریستن پرداخت .کنم معرفی می

د، نادیده گرفتن) که در آن وقت در وین بود(اش را  دو مجلس استعفا را پذیرفتند، انتصاب فرزند چهارساله.مسرت کرد

را  -)عضو کنوانسیون انقالبی سابق(، و اویینت )ژنرالی گمنام(فوشه، کارنو، کولنکور، گرونیه - و پنج تن از اعضاي خود

فوشه که به ریاست آن . و یک دولت موقت انجام وظیفه کنند» کمیسیون اجرایی«انتخاب کردند که به عنوان 

ه مذاکره پرداخت؛ و چون از شورش مردم به سود ناپلئون بیم کمیسیون برگزیده شد مستقیماً با متفقین و ناپلئون ب

در . فرماندة نظامی پایتخت را وارد ساخت که ناپلئون را به ترك پاریس و رفتن به مالمزون ترغیب کند داشت، داوو

در . ژوئن، ناپلئون همراه برتران، گورگو، کنت دوالس کازه، و کنت دو مونتولون به سوي مالمزون حرکت کرد 25

وي ضمن قدم زدن با اورتانس در باغ، با مهر و محبت . اینجا اورتانس در خانۀ مادر متوفاي خود به او خوشامد گفت

در این زمان به فکر یافتن  ».ام فریباتر و مهربانتر بود راستی که او از هر زن دیگر که دیده«: از ژوزفین یاد کرد و گفت

کتاب . برتران خواست که چند کتاب دربارة ایاالت متحده برایش پیدا کند پناهگاه آرامشی در امریکا افتاد، و از

آلکساندر فون هومبولت عنوان سفرهایی به مناطق استوایی قارة جدید را خوانده بود؛ قصد داشت که باقی عمر خود 

ۀ هورن، مورد بررسی قرار را صرف علم کند؛ پس چه بهتر که به قارة امریکا برود؛ گیاه و زبان آن را، از کانادا تا دماغ

. ژوئن تقاضایی نزد حکومت موقت براي عبور از روشفور فرستاد؛ نظرش این بود که از آنجا به امریکا برود 26در . دهد

که دو کشتی در روشفور جهت حمل ناپلئون بوناپارت به ایاالت «درنگ به وزیر نیروي دریایی دستور داد  فوشه بی

که همگی تصمیم به ترك فرانسه  -یعنی ژوزف و لوسین و ژروم-ن روز، برادران ناپلئوندر هما» .متحده آماده کند

شاید آنها بودند که پیامی از مادرشان براي او . ژروم قصد داشت که به امریکا برود. گرفته بودند، با او مالقات کردند

او سپاسگزاري کرد، ولی از پیشنهاد او  ناپلئون از. به ناپلئون بدهد» هرچه را که دارد«وي حاضر شده بود . آوردند

هنوز مبلغ قابل توجهی نزد ژاك الفیت بانکدار داشت، که شخصاً براي سروسامان دادن به وضع مالی . استفاده نکرد

ژوئن، افسري از گارد ملی حضورش آمد و اطالع داد که پروسیها به نزدیکی مالمزون  28در  .ناپلئون به مالمزون آمد

حقیقت آن که بلوشر به یک ستون تندرو دستور داده . اي را براي دستگیري او بفرستند ممکن است عده اند و رسیده

بود که ناپلئون را زنده یا مرده دستگیر کنند، و قصد خود را به منظور تیرباران کردن او به عنوان یاغی ابراز داشته 

افتد او را با  گر ببینم که ناپلئون به دست پروسیها میا«: گورگو چون این خبر را شنید، با خود عهد کرد و گفت. بود

 -جایی که هراطاق و هرگردشگاه آن پر از خاطرات خوش بود-با وجود این، ناپلئون در ترك مالمزون» .تیر خواهم زد

جبور به اي سرباز به مالمزون برود وناپلئون را م ژوئن، فوشه ژنرال بکر را مأمور کرد که با دسته 29در . اکراه داشت

  .رفتن به روشفور کند

که آن را در کمربندي پنهان کرده - اورتانس او را راضی کرد که گردنبند الماس ملکه را. ناپلئون حاضر به رفتن شد

ناپلئون با چند تن سربازي که از او حفاظت کرده بودند . بردارد و با خود ببرد - فرانک ارزش داشت 200‘000بود و 

اي چهاراسبه شد، و با عدة کمی از ملتزمان نظامی  ژوئن سوار بر کالسکه 29بعدازظهر  5در ساعت . تودیع کرد

  .مالمزون را ترك گفت، چند ساعت بعد، سواران بلوشر وارد شدند

II -1815ژوئیه  7: دومین بازگشت خاندان بوربون

شدند، به جنگ بپردازند یا براي   کردند که آیا با متفقین، که نزدیک می دو مجلس و دولت موقف در این باره بحث می

داوو حاضر شد که اگر متفقین در مورد بازگشت لویی هجدهم اصرار ورزند، . بهترین شرایط قابل حصول مذاکره کنند

نمایندگان از این بیم داشتند که مقاومت و شکست . جنگجویان غیرنظامی شهر را علیه ولینگتن و بلوشر رهبري کند
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ناپلئون براي » ارتش شمال«بقایاي . ی شود، و خود آنها تقریباً به همان وضع گرفتار آیندبه تجزیۀ فرانسه منته

واترلوي دیگري آماده نبودند، زیرا که به اندازة کافی سالح در اختیار نداشتند، و دشمنان بین الن و پاریس به هم 

را به ) اورلئان/دوك د(رند لویی فیلیپ لویی هجدهم چون شنیده بودکه یک دسته از متفقین درنظر دا .پیوسته بودند

و قول آشتی ) ژوئن 25(اي منتشر ساخت  کامبرزي رفت و در آنجا اعالمیه-جاي او بنشانند، با نگرانی از گنت به کاتو

ژوئن دولت موقت و متفقین شرایط مقدماتی تسلیم  30دو مجلس شاد شدند، و در . و حکومتی آزادیخواهانه داد

قرار شد همۀ سربازان فرانسوي به آن سوي لوار عقبنشینی کنند، ولی امنیت و اموال . ردندپایتخت را امضا ک

ژوئیه، لویی هجدهم سواره از شانزلیزه با  8در . ژوئیه متفقین وارد پاریس شدند 7در . شهروندان تضمین شد

وشامدگویی، عبارت استاندار استان سن ضمن خ. تشریفات رسمی گذشت و دوباره بر تخت سلطنت فرانسه نشست

و ) مارس 20(به کار برد تا دورة میان دومین روي کار آمدن غاصبانۀ ناپلئون  -ظاهراً براي نخستین بار- را» صد روز«

  .بازگشت آن پادشاه را مشخص کند

اگهانی بیشتر مردم حفظ از آغاز تا پایان را به عنوان تنها راه حل عملی مسائلی پذیرفتند که بر اثر درهم فروریختن ن

اما بلوشر، با اعالم این که از مهندسان خود خواهد خواست که پل ینا را منفجر . حکومت ناپلئون به وجود آمده بود

گذشته از این، .) ساخته شده بود 1806این پل به یادبود غلبۀ فرانسویان بر پروسیها، در (کنند، غوغایی برانگیخت 

ولینگتن به اتفاق لویی . به افتخار ناپلئون برپا کرده بودند نابود شود پیشنهاد کرد که همۀ بناهاي یادگاري را که

هجدهم از بلوشر تقاضا کرد که از این فکر منصرف شود؛ بلوشر اصرار ورزید؛ ولی تزار آلکساندر اول، فردریک ویلهلم 

شده بودند به آن  سوم پادشاه پروس، و امپراطور فرانسیس دوم که با روسها و اتریشیها و قواي پیمونته وارد

  .پرست کهنسال دستور دادند که خشم خود را فرونشاند میهن

بایستی به آنها غذا بدهند و به  قواي بیگانه در فرانسه در این زمان بالغ بر حدود هشتصدهزار نفر بود، و مردم می

 1‘750‘000انسه روزانه کاسلري چنین محاسبه کرد که فقط تغذیۀ اشغالگران براي فر. ترتیب از آنها مواظبت کنند

لویی هجدهم به . بایستی غرامت سنگینی بپردازد اي می عالوه بر این، هر ناحیه. فرانک هزینه در بر خواهد داشت

مارس اتباع او را به عنوان دشمن تلقی کنند، وي  25رهبران متفقین گفت که اگر آنها بر خالف اعالمیۀ خود در 

فرانک  50‘000‘000متفقین پذیرفتند که غرامات را به . پانیا پناهنده خواهد شدفرانسه را ترك خواهد گفت و به اس

محدود کنند، و دلیل آوردند که کارشان بر اثر قوانین جنگی و سوابقی که ناپلئون در پروس و اتریش به وجود آورده 

روي کردند تا  زیاده» ترورسفید«به همین ترتیب، سلطنت طلبان در بعضی از شهرهاي فرانسه در  .است موجه است

در مواردي . شده بود بگیرند 1794- 1793طلبان در  را که موجب هالك تعداد زیادي از سلطنت» ترور سرخ«انتقام 

طلب در مارسی در تظاهراتی  مثال هنگامی که حزب سلطنت: رسید هم دستاویزهاي آنان تا حدي موجه به نظر می

سربازان پادگان محلی که هنوز به ناپلئون وفادار بودند به سوي آنها خواهان بازگشتن لویی هجدهم شد، بعضی از 

فرماندة آنها بزودي جلو این کار را گرفت، و کوشید که قواي خود را از آن شهر مخالف بیرون برد؛ ولی . شلیک کردند

. شد به قتل رسیدند میها یا بامها به طرف آنان شلیک  ضمن راه در حدود صد تن از آنها بر اثر تیرهایی که از پنجره

طلبان مسلح در شهر به دویدن پرداختند و به سوي طرفداران ناپلئون و  در آن روز و روز بعد، سلطنت) ژوئن 25(

» زنده باد امپراطور«زدند  دویست نفر قربانی شدند، در حالی که تا آخرین دم فریاد می. ژاکوبنها تیراندازي کردند

طلبان همه طرفداران  در آوینیون، سلطنت. ساد با خوشحالی به پایکوبی پرداختندطلب در پیرامون اج زنان سلطنت

گیوم  –آنها مخصوصاً در جستجوي مردي . ناپلئون را که به اسارت درآورده بودند به زندان افکندند و به قتل رساندند

ده و در خیابانها حرکت داده بر نیزه کر 1792بودند که متهم شده بود که سر شاهزاده خانم المبال را در  -برونه

ها بر روي  جمعیت او را یافت و تیرباران کرد و جسدش را در کوچه. وي در هتلی در آوینیون پنهان شده بود. است
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زمین کشاند و با ذوق و شوق برآن ضربه وارد آورد، و پس از آنکه جسدش را به میان رودخانۀ رون افکند، زن و مرد 

  .در نیم، مونپلیه، و تولوز مناظر مشابهی دیده شد). 1815اوت  2( با شادي به رقص پرداختند

وي اساساً مردي با گذشت بود، اما هرگز . توان به لویی هجدهم نسبت داد این عملیات وحشیانه را به دشواري می

ستگیري ناپلئون، به نه، به جاي د. توانست مارشال نه را، که قول داده بود ناپلئون را زنده یا مرده بیاورد عفو کند نمی

ژوئیه از پاریس گریخت، و با جامۀ مبدل از  6مارشال نه در . طرف او رفته و موجب آن همه کشتار در واترلو شده بود

تن از بزرگان او را  161دادگاهی مرکب از . گشت تا اینکه او را شناختند و دستگیر کردند شهري به شهري می

توسط جوخۀ  1815دسامبر  7هیچ یک از کشیشان کمک نخواست، و در  وي از. محاکمه و به خیانت متهم کرد

  .اعدام تیرباران شد

طلبان کابینه  سلطنت. رفتند، پیروز ولی ناخشنود بودند فوشه و تالران که اکنون از وزیران لویی هجدهم به شمار می

لوئی مسئله را بدین . او را منفصل کندکردند که  ورزیدند و به پادشاه توصیه می کش احتراز می از فوشه به عنوان شاه

؛ ولی سه ماه بعد او را احضار و از )سپتامبر 15(در ساکس منصوب کند  نحو حل کرد که او را به عنوان سفیر فرانسه

فوشه ناخواسته از پراگ به لینتس و از آنجا به تریست رفت و در شصت و یک سالگی، پس از یک . فرانسه اخراج کرد

کرد بیش از او  تالران که از لحاظ نیرنگبازي با او رقابت می .در تریست درگذشت 1820رنکردنی، در عمر شیطنت باو

اي به من خوبی کرده  به اندازه«: کرد که گفته بود لویی هجدهم دربارة او همواره با ابیاتی از کورنی یاد می. دوام آورد

ظاهراً تالران بود » .کرده است که نباید از او به خوبی یاد کنم اي به من بدي است که نباید از او بد بگویم، و به اندازه

اما این مطلب به دشواري دربارة لویی » .اند آنها چیزي نیاموخته و چیزي را از یاد نبرده«: که دربارة بوربونها گفت

قسمت اعظم  کرد که طرز رفتار با مجالس منتخب را آموخت، به سرداران ناپلئون خوشامد گفت، و هجدهم صدق می

کش و مرتد بلکه خائن  وزیران سلطنت طلب از تالران تنفر داشتند، زیرا او را نه تنها شاه. قوانین ناپلئونی را حفظ کرد

تالران از بین نرفت، بلکه ). 1815سپتامبر  24(لویی نیز تسلیم آنها شد و او را برکنار کرد . دانستند به طبقۀ خود می

هم زنده ماند، و در ) 1830(پس از استعفاي شارل دهم . لی بیش از لویی هجدهم زیستو. بار دیگر بر سرکار آمد

هنگامی که مارکوس ). 1834 – 1830(هفتادو شش سالگی به سفارت فرانسه در بریتانیاي کبیر منصوب شد 

بسیاري از موارد با  آوالندن دري در مجلس اعیان از تالران انتقاد کرد، ولینگتن به دفاع از او پرداخت، و گفت که در

تر از او حفظ کرده، و ضمن  ر داشته و کسی را نیافته است که منافع کشور خود را شدیدتر و ماهرانهتالران سروکا

تالران چون این مطلب را خواند، نزدیک بود . تر از او رفتار کرده باشد تر و شرافتمندانه رفتار با سایر کشورها درست

بیشتر از این لحاظ از دوك سپاسگزارم که وي «: دانست، و گفت ا آن را زیبندة خود نمیاشک از دیدگان ببارد، زیر

 1834وي پس از آنکه در تشکیل اتحاد چهارگانه در » .تنها سیاستمدار جهان است که از من به نیکی یاد کرده است

ائیل، را فریب داده در هشتادو چهار سالگی درگذشت، در حالی که هرکس، حتی خود عزر 1838شرکت جست، در 

به موجب این عهدنامه . ، لویی هجدهم دومین عهدنامۀ پاریس را با متفقین امضا کرد1815نوامبر  20در  .بود

فرانسه مجبور . بایستی به سبب موافقت با تجدید حکومت ناپلئون تحمل کند تصریح شد مجازاتهایی که فرانسه می

، از جمله فیلیپویل و مارینبورگ، را واگذار کند؛ آثار هنري را که به شد که ناحیۀ سار و ساووا و چهار شهر مرزي

بابت ادعاهاي  240‘000‘000فرانک به انضمام  700‘000‘000وسیلۀ سردارانش گرفته شده بود باز گرداند؛ مبلغ 

ي آنها را خصوصی بپردازد؛ مدت سه تا چهارسال در اشغال نمایندگان و نیروهاي متفقین بماند، و هزینۀ نگاهدار

کنان آن  امانوئل دوپلسی، دوك ریشلیو، اعتراض-تالران از امضاي این سند خودداري کرد؛ جانشین او، آرمان. بپردازد

  ».آبرویم رفت«: سند را امضا کرد و سپس فریاد زد
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III  -1815اوت  8-ژوئیه 4: تسلیم

. ، و همنبردش گورگو در نیور به او پیوستندرفت، برادرش، ژوزف در حینی که ناپلئون از مالمزون به سمت جنوب می

زاله و  –رسیدند، و دیدند که کشتیهاي مورد نظر )کیلومتري جنوب الروشل 21در (ژوئیه به روشفور  3در اواخر روز 

در بندر لنگر انداخته است ولی در پشت آنها یک ناو گروه از کشتیهاي بریتانیایی بندر را مسدود کرده بود و از  - مدوز

  .کرد وج کشتیهاي بدون اجازه جلوگیري میخر

تواند اطاقهایی براي او و بعضی از  ژوئیه، ناپلئون از ناخداي کشتی زاله سؤالی به این مضمون کرد که آیا می 4در 

تواند از سد محاصره بگذرد؟ به وي گفته شد که کشتیها  دوستانش جهت سفر به امریکا آماده کند، و آیا زاله می

 - باران شدن با توجه به خطر متوقف شدن یا گلوله -توانند بکوشند که شبانه از دست کشتیهاي جنگی حاضرند و می

فرار کنند؛ اگر این کار را انجام دهند، سرعت زیادتر آنها باعث خواهد شد که بزودي کشتیهاي جنگی را پشت سر 

روز در شک و تردید به سر برد؛ مرتباً ناپلئون اکنون به دورنماي تاریک آیندة خود پی برد؛ مدت نه . بگذارند

ژوزف که از حیث ظاهر به او . پرداخت کشید، و با همراهان و مالزمین خویش به مشورت می هایی براي فرار می نقشه

شباهت داشت حاضر شد که خود را به صورت امپراطور درآورد و بگذارد که انگلیسیها او را بازداشت کنند، و در این 

ناپلئون حاضر نشد که . ا لباس غیرنظامی اجازه بگیرد که با یکی از کشتیها به سفري ظاهراً عادي برودضمن ناپلئون ب

  .خود ژوزف بعداً با یکی از آن کشتیها به امریکا حرکت کرد. جان برادر خود را به خطر اندازد

شخصاً تسلیم شود، انگلیس او را به  در این هنگام ناپلئون پانزده سال جنگ را از یاد برد و به این فکر افتاد که اگر

عنوان اسیري برجسته و با شخصیت تلقی خواهد کرد؛ زمین مختصري در اختیار او خواهد گذاشت تا به صورت 

را نزد فریدریک میتلند ) دوك روویگو(ژوئیه الس کازه و ساواري  10در . مالک صلحدوستی بر روي آن زندگی کند

. هایی براي رفتن ناپلئون به امریکا دریافت داشته است یا نه ا بپرسند آیا گذرنامهناخداي کشتی بلروفون فرستاد ت

سپس الس کازه پرسید که اگر ناپلئون تسلیم بریتانیاییها شود، آیا با . اي نداشت بدیهی است که آن ناخدا گذرنامه

است ناپلئون را بپذیرد و او را به  میتلند پاسخ داد که حاضر. جوانمردي معمولی مردم انگلیس مواجه خواهد شد یا نه

  .انگلیس ببرد، ولی اختیاري ندارد که در مورد پذیرایی او در آنجا قولی بدهد

که در آن هنگام در (اندکی قبل یا بعد یا ضمن آن گفتگو، ناخدا میتلند از فرماندة خود دریابان سرهنري هاثم 

ن مضمون، که ناپلئون در روشفور یا در حوالی آن است، و پیامی دریافت داشت بدی) سواحل شمال غربی فرانسه بود

نهایت سعی خود را به کار برید تا از سوار شدن او به «: دریابان مزبور دستور داده بود که. قصد دارد به امریکا برود

سرعت و  اگر بخت آن را داشتید که او را اسیر کنید، او را خوب تحت نظر نگاه دارید، و با…. کشتی جلوگیري کنید

ژوئیه ناپلئون استحضار حاصل کرد که لویی هجدهم به  14در حدود  ».دقت بسیار به سوي بندري در بریتانیا بروید

بونفور تا آنجا که جرئت داشت در این کار . ژنرال بونفور دستور داده است که به روشفور برود و او را دستگیر کند

یا تسلیم لویی هجدهم شود، که کامال حق : اتخاذ یکی از این تدابیر شدناپلئون در این هنگام مجبور به . تأخیر کرد

یا، به امید جوانمردي . داشت از او متنفر باشد؛ یا به فرار از محاصرة انگلیسیها به بهاي خطر اسارت، اقدام کند

اي خطاب به  هژوئیه در نام 14در . این بود که شق آخر را انتخاب کرد. انگلیسیها، تسلیم ناخدا میتلند شود

  :السلطنۀ انگلیس چنین نوشت نایب

اند، و از آنجا که با عدم وحدت دولتهاي  ام که کشورم را آشفته کرده از انجا که در برابر احزابی قرار گرفته :واالحضرتا

مردم  ام که مانند تمیستوکلس در کنار اجاق ام و آمده ام؛ به دوران سیاسی خود پایان داده بزرگ اروپا مواجه شده

دهم، و از آن واالحضرت به عنوان نیرومندترین،  من خود را تحت حمایت قوانین آنها قرار می. بریتانیا بنشینم

   ناپلئون   .خواهم که این حمایت را از من دریغ نفرمایند مصممترین، و جوانمردترین دشمنانم می
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میتلند . ن این نامه را به گورگو سپرد، و از او خواست که اجازه بگیرد تا آن را با کشتی بعدي به لندن بفرستدناپلئو

کرد مدتها در قرنطینه ماند، و درست معلوم نیست که آیا آن نامه هرگز به  پذیرفت، ولی کشتیی که گورگو حمل می

ار کشتی بلروفون شدند، و داوطلبانه خود را تسلیم بریتانیاي ژوئیه، ناپلئون و همراهانش سو 15در  .مقصد رسید یا نه

از آن لحاظ سوار کشتی شما شدم که خودم را تحت حمایت قوانین انگلیس «: ناپلئون به میتلند گفت. کبیر کردند

یزي به آنها دربارة پیام دریابان هاثم چ. ناخدا آنان را به ادب پذیرفت و حاضر شد آنان را به انگلیس ببرد» .قرار دهم

 16روز . تواند ضمانت دهد که در انگلیس از آنها بخوبی پذیرایی خواهد شد نگفت، ولی به آنها اخطار کرد که نمی

  .ژوئیه بلروفون به مقصد انگلستان حرکت کرد

  :میتلند بعدها در یادداشتهاي خود از اسیر برجستۀ خود به خوبی یاد کرده است

گفت، و به هر  هاي بیشمار می جست، قصه در هر گفتگویی شرکت می. آمیز بود حبتنهایت دلپذیر و م رفتار او بی

ولو آنکه  …داد که کامال خودمانی رفتار کنند،  به مالزمان خود اجازه می. کوشید که حاضران را شاد کند طریق می

انگیز، در  ت، به نحوي شگفتتوانس نیروي روانی عجیبی داشت، و می. گذاشتند آنها به طورکلی به او احترام بسیار می

کارکنان کشتی انگلیسی مشعوف شده بودند، و درکمال  .شدند تأثیر خوبی بگذارد کسانی که با او وارد گفتگو می

. ژوئیه، بلروفون به خلیج کوچک تور در دریاي مانش در ساحل دونشر رسید 24در  .کردند احترام با او رفتار می

دریاساالر وایکاونت . شتی او قرار گرفت؛ ناپلئون به طور واضح به اسارت درآمدبزودي دو کشتی مسلح در دوسوي ک

گورگو به دنبال او آمد و به ناپلئون گفت که : کیث به درون کشتی قدم نهاد و بسادگی و با ادب به او خوشامد گفت

کیث بدهد، که نامی از آن به السلطنه برساند بلکه مجبور شده است آن را به  اش را به دست نایب نتوانسته است نامه

. کیث به میتلند دستور داد که کشتی خود را در بندرگاه پلیمث در پنجاه کیلومتري آنجا هدایت کند. میان نیاورد

در طی آن مدت، مورد کنجکاوي انگلیسیها قرار گرفت؛ از هر گوشۀ جنوب انگلیس، مرد . اوت آنجا ماند 5بلروفون تا 

ماندند که غول امپراطوري گردش روزانۀ خود  شدند و در انتظار لحظاتی می و سوار قایق می رفتند و زن به پلیمث می

  .را بر روي عرشۀ کشتی آغاز کند

غالب عقیده داشتند که با او به عنوان متمردي رفتار . گیري بود که با او چه کند دولت بریتانیا روزها مشغول تصمیم

همین اسم نامیده شد، و به مثابه کسی تلقی شود که در نتیجۀ عهدنامۀ  شود که بر طبق اعالمیۀ رسمی متفقین به

اند ولی او قول خود را در مورد رعایت آن عهدنامه نادیده گرفته و بدان وسیله  فونتنبلو با وي به مالیمت رفتار کرده

ستوجب اعدام بود، و اگر وي ظاهراً م. اروپا را گرفتار جنگی دیگر ساخته که ضایعات جانی و مالی بسیار داشته است

اما این بار زندان باید طوري باشد که آن مجرم نتواند بگریزد . بایستی سپاسگزار باشد کردند، می فقط او را زندانی می

شاید به سبب آنکه خود را آزادانه تسلیم و زحمت متفقین را کم کرد، قدري درخور ترحم بود؛ . و جنگ را از سرگیرد

از این رو دولت بریتانیا به وسیلۀ کیث به او اطالع داد که از . ی امکان فرار او را دربرداشته باشدولی این ترحم نبایست

این جزیره، . هلن در حدود هزارونهصد و سی کیلومتري غرب افریقا ساکن شود این به بعد بایستی در جزیرة سنت

آن زندانی و نگهبانانش از لزوم حبس دقیق  شد که بایستی چنین باشد، و دوري آن باعث می بسیار دور بود، ولی می

هنگامی که انگلیس با متفقین خود مشورت کرد، آنها این . بایستی بشدت مورد نظارت قرار گیرد آسوده شوند که می

نظر داوري را پذیرفتند و فقط تصریح کردند که حق دارند نمایندگانی به آن جزیره به منظور شرکت در امر نظارت 

با . ناپلئون چون شنید که به حبسی محکوم شده که به منزلۀ مرگ تدریجی است تقریباً از پاي درآمد .اعزام دارند

ابراز اعتراضات پرشور به مبارزه پرداخت، ولی چون دید که اعتراضات او با تصمیمی خاموش مواجه شد، به قضا رضا 

وي ژنرال . تن از همراهان موافقش را با خود ببردبه او اجازه دادند که پنج . با وي در چند مورد موافقت کردند. داد

که آجودان ناپلئون در (مقام قصر خود، را ذکر کرد؛ همچنین کنت و کنتس دو مونتولون را  برتران، پیشکار عالی
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. کنت دوالس کازه و پسرش را) با احتساب به جاي یک نفر(؛ ژنرال گورگورا که حامی سرسپردة او بود؛ و )واترلو بود

انتخاب کرد و  ناپلئون چندین مستخدم. فرانک با خود ببرد 1600ریک اجازه داده شد که چند مستخدم و به ه

 350‘000گردنبند الماس اورتانس را در کمربند الس کازه پنهان کرد و . توانست مبلغ قابل توجهی با خود بردارد

شمشیر خود را تسلیم کنند؛ ولی هنگامی که  هریک از آن گروه را مجبور کردند که. فرانک را در لباسهاي نوکرانش

دریاساالر کیث پیش آمد تا شمشیر ناپلئون را بگیرد، امپراطور تهدید کرد که آن را به منظور دفاع از خود از نیام 

. خواهد کشید، و کیث دیگر اصراري نکرد

زندانی خود و ملتزمانش و  و در آنجا. اوت، بلروفون از پلیمث بیرون آمد و به سوي پورتسمث حرکت کرد 4در 

  .اوت عازم سنت هلن شد 8اموالشان را به کشتی بزرگتري به نام نورثامبرلند تحویل داد، که در 

  

  

  ونهم فصل سی

  به سوي پایان

  

I  -سنت هلن  

ناپلئون که به تند سخن گفتن و عمل . اکتبر ادامه یافت 15اوت تا  8سفر از انگلیس به سنت هلن طوالنی بود، و از 

دریاساالر سر جورج کاکبرن براي تسهیل آن وضع هر روز . کرد عادت داشت یکنواختی را به دشواري تحمل می

ولی انگلیسیها حدود . کرد که با او و بعضی از افسران غذا بخورند ناپلئون و یک یا چندتن از همراهانش را دعوت می

داشت  شد، ناپلئون آنها را به سهولت وا می آغاز می هنگامی که میگساري. پرداختند دو ساعت و نیم به صرف غذا می

شد، ولی از تواضع آنان  کردند ناراحت می خطاب می» ژنرال» «امپراطور«از اینکه او را به جاي . که او را معذور دارند

دوستانش پیشنهاد کردند که بهترین راه براي وقت کشی آن است که خاطرات خود مربوط به حکومت . خوشحال بود

به این ترتیب شرح ماجراهایی آغاز شد که اومارا، الس کازه، گورگو، یا مونتولون آنها را . جنگ را به آنها دیکته کند و

نوشتند، و چون پس از مرگش آن را منتشر ساختند یکی از عواملی شد که در ایجاد خاطرة ناپلئون به عنوان  می

  .می عمده داشتسه -نوزدهم –نیرویی زنده در فرانسه در سراسر قرن 

بایستی شاد  اي سنت هلن را دید می مردان دریانورد مشتاق خشکی هستند، و حتی ناپلئون وقتی که ساحل صخره

توانست قسمت اعظم آن جزیره را ببیند، زیرا که محیطش سی و دو کیلومتر بیش   انسان با یک نگاه می. شده باشد

داراي . گردآمده بودند که یک خیابان و پنج هزار نفر جمعیت داشت نبود، و تقریباً همه ساکنانش در بندر جیمزتاون

شد؛ آب و هوایی استوایی داشت، و همراه با  اي مرتفع منتهی می زمینی سخت و ناهموار بود که در النگوود به جلگه

که از کشت و زرع در  زمینی نامساعد داشت. گرما، مه و باران؛ فصول آن نامنظم، و هوا، به تناوب، بارانی یا آفتابی بود

رفت که براي جلوگیري از فعالیت یک  اي از کرة زمین به شمار می نقطه. آمد آن بزحمت محصول غذایی به دست می

اي جهت صحنۀ فعالیت  که زندگیش سراپا کار بود و به قاره نمود؛ ولی در عین حال، براي مردي آشوبگر مناسب می

.رفت  شمار میگاهی واقعی به  خود نیاز داشت، شکنجه

ناپلئون و همراهانش در کشتی ماندند، دریاساالر کاکبرن در جستجوي محلی موقتی براي آنان برآمد تا کار ساختمان 

دریاساالر براي ناپلئون و . جمعی آنها در نظر گرفته بود تکمیل شود خانۀ بزرگی که دولت بریتانیا براي اقامت دسته

افت که صاحبش، ویلیام بالکومب، از اینکه امپراطوري را در خانۀ خود پذیرایی الس کازه و فرزندش جاي دلپذیري ی
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دو دخترش به سنهاي شانزده و چهاردهساله به آن منزل روح و . کرد کند خود را بسیار خوشبخت احساس می می

و چنان به ناپلئون خواندند،  کردند و آواز می زدند، بازي می آنها کمی به زبان فرانسه حرف می. بخشیدند نشاطی می

  .مند شدند که وقتی وي مجبور شد به النگوود نقل مکان کند، دختر کوچکتر شروع به گریستن کرد عالقه

در اطاقهاي بسیار آن . اي روستایی و قدیمی بود که در حدود ده کیلومتري جیمزتاون قرار داشت این محل، خانه

شۀ بسیار خوبی که الس کازه کشیده بود، به ناپلئون شش اطاق بر طبق نق. اي ساده ولی کافی گذاشته بودند اثاثه

یک اطاق نشیمن، یک اطاق خواب، یک اطاق کار، یک » سرسرا و اطاق انتظار براي دیدارکنندگان«: داده شد

هاي  دیوارهاي داخلی به طور زشتی با پارچۀ قیراندود پوشیده شده بود، ولی پنجره. کتابخانه و یک ناهارخوري وسیع

تجملی «ناپلئون در آغاز جاي خود را بدون شکایت پسندید، و حتی از گرمابۀ آن لذت برد و آن را . سیار داشتب

در یک » .امپراطور از همه چیز راضی است«الس کازه گزارش داده است که . نامید» اي بدبخت نامنتظر در جزیره

راي کنت و کنتس دو مونتولون، ژنرال گورگو، و ضلع دیگر ساختمان، اطاقهایی براي الس کازه و پسرش و همچنین ب

براي مستخدمان ناپلئون و مستخدمان کارمندان او اطاقهاي بزرگ . دکتر اومارا پزشک ناپلئون ترتیب داده شده بود

اي در نزدیکی جیمزتاون  ژنرال برتران، همسرش، و مستخدمان آنها در خانۀ روستایی جداگانه. مشترکی آماده کردند

پیاده، -توانست تا شعاع پنج کیلومتر از مسکن خود، ناپلئون از آزادي حرکت برخوردار بود، و می .ه بودندساکن شد

شد که به نظارت  رفت، مجبور می رفت و آمد کند؛ ولی هنگامی که از جلگۀ النگوود بیرون می - سواره، یا با کالسکه

شد، و آنها تا  وزانه از طرف حاکم جزیره فرستاده میغذاي ناپلئون و ملتمزمانش ر. سربازان بریتانیایی تن دردهد

خورد؛ سپس  معموال امپراطور تا ساعت هشت شب کم غذا می. توانستند نوع غذاي خود را سفارش دهند حدودي می

ناپلئون یک دست ظروف غذاخوري نقره و با ارزش از . شد کرد و آمادة خواب می با کارمندانش بآرامی غذا صرف می

همچنین مطالبی دربارة کارد و چنگال و قاشق . کرد خود آورده بود که از آن به طور مرتب استفاده می فرانسه با

. پوشیدند مستخدمان لباس سراپا سبزرنگ و طالیی می. ظرفها بیشتر از ظروف چینی سور بود. ایم طالي او شنیده

. شد تشریفات تویلري در النگوود رعایت می. گرفت قرار می» طرز چیدن آنها زیبایی ظروف و«الس کازه تحت تأثیر 

آنها . داد که به صراحت سخن گویند، ولی نه به طور خودمانی ناپلئون به دوستان باوفاي خود تا اندازة زیادي اجازه می

هایی را که براي او به عنوان  نامه. کردند گفتند و او را اعلیحضرت خطاب می همیشه ضمن اشاره به او امپراطور می

.گشودند؛ دیدارکنندگان یا بایستی او را امپراطور خطاب کنند یا به حضور او نیایند  ال فرستاده شده بود نمیژنر

موشهاي صحرایی جاي گرم و نرمی پیدا کرده بودند، حتی در کاله . ناراحتیهاي زیاد و سختیهاي چندي وجود داشت

دویدند؛ کک و ساس به مقام و شخصیت  هاي میز می ایهخورد، در پیرامون پ امپراطور؛ و ضمن آنکه ناپلئون غذا می

یک روز درمیان، هوا مه آلود و » .کامال خورده شدیم«: گفت الس کازه شکایت کنان می. کردند افراد توجهی نمی

مراقبت دائم، اگرچه از دور صورت . ماند شد، و امپراطور از گرمابۀ داغ محروم می گاهی آب کم می. مرطوب بود

کرد، کما اینکه آسایش بیش از اندازه موجب اغوا  آور می  اي را الزام و مؤدبانه بود، معموال نوعی عفاف راهبانهگرفت  می

شد، ولی در هیچ جا فردي زندانی آن همه دوست، نوکر، اسب، کالسکه و همۀ کتابهایی را که  و وسوسۀ بیشتر می

توانست انتظار داشته باشد، زندان قابل تحملی  ر زندانی میرویهمرفته تا آنجا که یک نف. خواست در اختیار نداشت می

بود، مخصوصاً اینکه، پس از فرار از حبس قبلی اسارت مجدد او به بهاي میلیونها لیره و به کشتن دادن هزاران فرد 

  .گذشت تا آنکه سرهادسن لو آمد امور به طرزي معقول می. تمام شده بود

II -سرهادسن لو  

دولت بریتانیا عقیده . وارد شد تا جاي سرجورج کاکبرن را به عنوان حاکم جزیره بگیرد 1816آوریل  14وي در 

سرهادسن کارمندي با وجدان بود که هر دستوري را : داشت که انتخابش به خوبی مورد بررسی قرار گرفته است
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که متناسب با امنیت کامل شخص هرگونه آزادي «به او دستور داده شده بود که به آن زندانی . داد صادقانه انجام می

دوهزار کتاب به زبان فرانسه با خود آورد و آنها را . سرهادسن کار خود را بخوبی انجام داد ».او باشد داده شود

پیام فرستاد که شنیده است در النگوود تعمیراتی الزم است، و بزودي افرادي . دراختیار ناپلئون و همراهانش گذاشت

به فکر افتاد که با زندانی برجستۀ خود دیدار کند، و از سلف خود . ل خواهد داشترا براي این کار گسی

دانست که ناپلئون، به عنوان جلوگیري از دیدارکنندگان و  شاید نمی. دریاساالرکاکبرن خواهش کرد که همراه او برود

. و نگذارد که به مالقاتش برودکس را جز با اجازة برتران و همراهی ا فضولها، به برتران دستور داده است که هیچ

تواند آنها  سرهادسن و دریاساالر بدون خبر قبلی آمدند و اذن دخول خواستند، ناپلئون پاسخ داد که بیمار است و نمی

روز بعد . دار شد غرور لو جریحه. فردا تواند دوباره بیاید، ناپلئون در جواب گفت، لو پرسید که چه وقتی می. را ببیند

ناپلئون او را بسردي پذیرفت و از بعضی از ناراحتیهاي خود سخن به میان آورد؛ نگهبانان . ان حضور یافتهمراه برتر

تواند در آن حرکت کند  اي که می کنند؛ منطقه اند و شبها گاهی از پنجره نگاه می خیلی نزدیک منزل او مستقر شده

لو قول داد که نهایت سعی خود را در این راه مبذول . بسیار کوچک است، مگر آنکه افسري انگلیسی به دنبالش بیفتد

ام که تا این اندازه شبیه قیافۀ یک  اي ندیده هرگز قیافه«: پس از رفتن او، ناپلئون به همراهان خود گفت. دارد

وي پس . برخورد باشد، مغرور و با نخوت بود سرهادسن بیش از آنچه خوش مشرب و خوش ».آدمکش ایتالیایی باشد

گشت به دفترش، براي آجودان ناپلئون پیام فرستاد که تضییقاتی که وي از آن شکوه دارد برحسب تصمیم از باز

نیز اضافه کرد که، برحسب . گونه تغییر و تبدیلی در این زمینه بدهد تواند هیچ دولت متبوع وي اتخاذ شده و او نمی

. ي خارج باید دقیقاً مورد بازرسی او قرار گیرددستورهایی که به وي رسیده، هرگونه ارتباط بین النگوود و دنیا

روزي . کرد داشت خودداري می» امپراطور ناپلئون«هایی که عنوان  بنابرنوشتۀ الس کازه، فرماندار از تسلیم نامه

  .دعوتی براي صرف ناهار براي ژنرال برتران و ژنرال ناپلئون فرستاد؛ ولی ناپلئون از قبول این دعوت خودداري کرد

اي که باید جهت  الف هنگامی به اوج خود رسید که لو به برتران اطالع داد که دولت بریتانیا از اینکه هزینهاخت

دولت . داند العاده ناراضی است، و آن را گزاف می نگاهداري ناپلئون و پنجاه و یک نفر همراهانش متحمل شود فوق

شد؛ دولت  لیره بالغ می 18‘000نۀ واقعی سال اول به لیره را براي این کار اختصاص داده بود؛ هزی 8000ساالنه 

امپراطور به . لیره باید توسط شخص ناپلئون پرداخت شود 8000هاي مازاد بر  انگلستان اطالع داد که در آینده هزینه

بر و حاضر شد که مازاد هزینۀ اهل خانۀ خود را بپردازد مشروط . مونتولون دستور داد که ظروف نقرة او را بفروشد

خانوادة ناپلئون . براي بانکدار پارسی او بفرستد؛ ولی لو نپذیرفت - بدون اینکه آن را باز کند - اینکه لو نامۀ ناپلئون را

آنها . تواند از عهدة کار برآید حاضر شدند پولهایی براي او بفرستند؛ وي از آنها سپاسگزاري کرد، ولی گفت که خود می

توانند مدت زیادي در  ناپلئون آنها را از این کار بازداشت و گفت که نمی. و زندگی کنندپیشنهاد کردند که بیایند و با ا

لیره در سال  12000لو براي تسهیل اوضاع به فکر افتاد که مقرري امپراطور را به . آن آب و هوا و تنهایی زنده بمانند

هنگامی که لو بار دیگر به دیدن او رفت . هایش پیش آمد درخشم شد برساند، ولی ناپلئون از بحثی که دربارة هزینه

اجازه «: ، ناپلئون، بنا به گزارش الس کازه، همۀ پلها را پشت سر خود خراب کرد، زیرا فریاد زد)1816ژوئیۀ  16(

 …. کنیم که شما قادر به هر کاري هستید؛ بله، هر کاري دهید که عقیدة خودمان را دربارة شما بگویم؟ فکر می می

نیست که بدترین اقدام وزیران دولت شما فرستادن من به سنت هلن بوده است، بلکه شکایت من  ز اینشکایت من ا

انگیز بیشتر باعث  بدبختیهاي این صخرة وحشت شما از همۀ. اند از این است که ادارة آن را به دست شما سپرده

گفتگو چندین بار سرهادسن را آزرده  امپراطور تصدیق کرد که طی این«گوید که  می  الس کازه» .مصیبت ما هستید

سر ! اند آدمی بدتر از زندانبان برایم فرستاده. ام سخت عصبانی شده«: امپراطور به وي گفته بود» .خاطر ساخت
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بایستی عصبانی شده باشم، زیرا ارتعاشی در ساق پایم احساس  خیلی می …!هادسن لو یک جالد واقعی است

  .دیگر با هم حرف نزدند. بود از اطاق بیرون رفتسرهادسن که خرد شده » .کردم می

III  -همراهان بزرگ  

جالبترین جنبۀ این زندگی در زندان عبارت از وفاداري پابرجا و شدید دستیارانی بود که همراه ناپلئون به سنت هلن 

ر خدمتگزاري، کنندة شهرت در برانگیختن خدماتشان سهمی داشته باشد، ولی اصرارشان د شاید هالۀ سرمست. رفتند

انگیز و  رغم موانع و دلتنگی تبعید، نزاع برسر کسب الطاف امپراطور، و ناراحتیهاي ناشی از آب و هوایی مالل علی

ت تیره شده ولی در بخشد، که بر اثر حساد را می آرثريحاکمی ناسازگار، به سابقۀ آنان تقریباً صفت یک افسانۀ 

  .اي عالی رسیده بود نتیجۀ اخالص و وفاداري به درجه

وي به عنوان مهندس نظامی زیرنظر ناپلئون در . بود) 1844-1773(شریفترین آنها کنت هانري گراسین برتران 

ده داشت؛ و در در لشکرکشی به مصر، فرماندهی گردانی را در نبرد اهرام برعه. نخستین نبرد ایتالیا، وارد تاریخ شد

بر روي دانوب ساخت به عقیدة ناپلئون بهترین پلها از زمان  1809پلهایی که در جنگ . پیروزي ابوقیر مجروح شد

طی سالهاي تلخ عقبنشینی از برابر متفقین، به ناپلئون . رئیس کل تشریفات قصر شد 1813در . رومیها به بعد بود

رة صدروزه با او ماند؛ با او به روشفور رفت؛ و همراه او به سوي انگلیس و وفادار ماند؛ همراه او به الب رفت؛ طی دو

کرد؛ جلو خشم  در آنجا همچنان رئیس کل تشریفات بود؛ به کار بازدیدکنندگان رسیدگی می. سنت هلن حرکت کرد

وآمیز خود کوششی کرد؛ و با شکیبایی عف گرفت؛ روابط میان ناپلئون و حاکم را تعدیل و اصالح می و عصبانیت را می

وي یک کرئول انگلیسی و خواهرزادة لرد دیلن و از  .کرد میگرفت تحمل  را که به منظور فریفتن همسرش صورت می

ي و بیصبري تحمل انزواي خود را در سنت هلن و دوري از زندگی اجتماعی پاریس را با وفادار. خویشان ژوزفین بود

خود برتران سه جلد یادداشت در سنت هلن تهیه . برتران او را پنج ماه پس از درگذشت ناپلئون به پاریس برد. کرد

، یک قرن پس از مرگش، رمز آن یادداشتها را کشف و آنها 1959- 1949در . کرده بود، ولی حاضر به انتشار آن نشد

.کردند دیک آرامگاه ناپلئون دفناو را در انوالید، نز. را منتشر کردند

وي به عنوان پزشک . جراح ایرلندي نیز، مانند برتران، از خود فداکاري و اخالص نشان داد) 1836- 1786(بري اومارا 

گفت؛ با عقیدة او دربارة پزشکان  کشتی نورثامبرلند از ناپلئون مراقبت کرد؛ به فرانسوي یا ایتالیایی با او سخن می

اي به او دلبستگی پیدا کرد که از دولت بریتانیا اجازه گرفت که در سنت هلن از ناپلئون مراقبت  و به اندازه بود؛موافق 

سر هادسن لو با برقراري چنین صمیمیتی میان یک پزشک انگلیسی و یک جانی فرانسوي موافق نبود، و به . کند

ا بدگمان شد و پنداشت که مشغول طرحی براي فراردادن ناپلئون است؛ و، با اصرار تمام، سربازي را تعیین کرد اومار

اومارا به این رفتار اعتراض کرد، و لو از دولت انگلیس خواست که او را فرا خواند . تا همیشه با آن جراح همراه باشد

ت عنوان ناپلئون در تبعید، یا صدایی از سنت هلن؛ وضمن آن، اومارا کتابی منتشر کرد تح 1822در ). 1818ژوئیۀ (

آن کتاب دو جلدي به تعداد زیاد به . العاده درخواست رفتاري بهتر با امپراطور معزول را کرد با هیجان و شوري فوق

حافظه نوشته در این کتاب اشتباهاتی وجود دارد، زیرا از . فروش رفت، و باعث دلسوزي انگلیسیها به حال ناپلئون شد

شده است، ولی الس کازه از نوشتۀ اومارا دفاع کرد، و ظاهراً همۀ کسانی که در پیرامون ناپلئون بودند به اومارا هم به 

  .گذاشتند عنوان پزشک و هم مردي معقول و باتربیت احترام بسیار می

هلن،  کتاب او یعنی خاطرات سنت ، و)1842- 1766(دیودونه دو الس کازه  - اوگوستن- وفاداري پرحادثۀ کنت امانوئل

او را در میان قهرمانان اشخاص نمایشنامۀ آن جزیره، بعد از ناپلئون و لو قرار داده است، وي از اشراف درجۀ دوم بود؛ 

در لشکر کنده با انقالبیون جنگید؛ به انگلیس مهاجرت کرد؛ در کوشش بعضی از مهاجران براي حمله به فرانسه در 

یک اطلس . ت؛ به خشکی نرسید؛ به انگلیس بازگشت؛ و با تعلیم دادن تاریخ به زندگی پرداختکیبرون شرکت جس
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اندکی پس از هجدهم برومر، جرئت آن یافت تا به . تاریخی تهیه کرد که بعدها مورد تحسین ناپلئون قرار گرفت

رصت جهت خدمت به او استفاده دانست؛ و از هر ف ناپلئون را به منزلۀ داروي واقعی انقالب می. فرانسه بازگردد

شکست واترلو از تحسین او براي امپراطور نکاست؛ براي کمک او به . کرد؛ و به عضویت شوراي دولتی نایل آمد می

از همۀ همراهان امپراطور به او نزدیکتر بود؛  .مالمزون روي آورد؛ و به دنبال او به روشفور و انگلیس و سنت هلن رفت

داد؛ در لحظاتی که ناپلئون اسیر خشم، هیجان و غضب  هاي او شور و شوق نشان می فتهبیش از همه در ثبت گ

کرد، و برخالف  همۀ مطالب مربوط به ناپلئون جز معایب او را، یادداشت می. گذاشت شد، به او کمال احترام را می می

ارة خاطرات و مالحظات ناپلئون گزارشهاي او درب. کرامول اعتقادي به برجسته و جاودان کردن نقایص افراد نداشت

امپراطور بسرعت امال «: نویسد همان طور که می. همیشه صددرصد دقیق نیست؛ و چه بسا گفتۀ او تحریف شده است

کرد، تقریباً به همان تندي حرف زدن معمولی خود؛ و، بنابراین، مجبور بودم نوعی خط رمزي و عالمتی اختراع  می

نوشت،  ضمن آنکه پسرم حرفهاي امپراطور را می«؛ یا »کردم ن را براي پسرم امال میکنم؛ و من هم به نوبۀ خود آ

خواندم، و او تصحیحاتی در آنها  همیشه آنچه را که امپراطور روز قبل امال کرده بود برایش می …. نشستم کنار او می

کرد به  عقاید شخصی خود را بیان میاما زبانی که با آن الس کازه » .کرد م مطالبی امال میآورد و باز ه به عمل می

توانیم گزارش او را با همان بیطرفی بپذیریم که  دهد که نمی اي شبیه زبانی است که به ناپلئون نسبت می اندازه

.نمایاند یادداشتهاي فوري و واضح گورگو ناپلئون را به ما می

برد، شرحی از آن را بر روي  لئون از آن رنج میالس کازه، که مشتاق بود اروپا را از دشواریهایی آگاه سازد که ناپ

. اي ابریشمی خطاب به لوسین بوناپارت نوشت، و آن را به مستخدمی سپرد که قصد داشت به فرانسه بازگردد پارچه

شامل (سر هادسن لو، الس کازه را دستگیر و همۀ اوراق او . ضمن بازرسی لباسهاي آن مستخدم، پیام را پیدا کردند

از آن نقطۀ دور ). 1816نوامبر 25(تاون تبعید کرد  را ضبط و الس کازه و پسرش را به کیپ) با ناپلئونمکالمات 

در . در انگلیس و بلژیک و آلمان آغاز کرد -معموال تحت نظارتهاي خصمانه –دست، الس کازه یک دورة سرگردانی را 

که به وسیلۀ ) آخن(شاپل - ال- ه کنگرة اکساي از طرف مادر ناپلئون براي آزادي فرزندش ب عریضه 1818اکتبر 

خود او تقاضاهایی در همین زمینه براي فرمانروایان روسیه و پروس و اتریش . متفقین تشکیل یافته بود تقدیم داشت

پس از مرگ ناپلئون، به او اجازه داده شد که به فرانسه بازگردد . و انگلیس فرستاد، ولی پاسخی به دستش نرسید

هاي ضبط شدة خود را از دولت بریتانیا بگیرد، و تقریباً همۀ آنها را در  موفق شد که دستنوشتهسپس ). 1822(

ترین کتاب جالب و ادبی سال درآمد، و  مجلدات آن به صورت برجسته). 1823(هلن منتشر ساخت  خاطرات سنت

فتاري که به عقیدة او موجب مرگ شهادت پرشور او دربارة ر. کازه و وارثانش از فروش آن ثروتی به دست آوردند الس

درآمد؛ و هم باعث شد که ناپلئون سوم بیش از عمویش » افسانۀ ناپلئونی«ناپلئون شد به صورت عامل پایداري در 

  .ندبه مقام سناتوري برسا دومفرمانروایی کند؛ و ضمناً پسر او را در امپراطوري 

رسید و بیشتر با او صمیمی شده بود حسد  کازه بیش از دیگران به حضور ناپلئون می سایر همراهان از اینکه الس

که انتظار الطاف بیشتري از ناپلئون داشت از این بابت بسیار رنج ) 1852- 1783(بردند، مخصوصاً ژنرال گورگو  می

در . روسیه و فرانسه جنگیده و جان او را در برین نجات داده بود وي در خدمت امپراطور در اسپانیا و اتریش و. برد می

تر از همه بود؛ در دوستی با حرارت و در دشمنی پرشور بود؛ مونتولون را به  میان تبعیدشدگان، پرتظاهرتر و با حالت

ناپلئون  .کرد داشت که سایر عاشقانش را تحمل نمی کرد و ناپلئون را چنان حسودانه دوست می دوئل دعوت می

ناپلئون براي استقرار صلح در آن » .دارد که عاشقی معشوقۀ خود را دوست دارد مرا طوري دوست می«: گفت می

) 1899(هلن  با وجود این یادداشتهاي منتشر نشدة سنت). 1818(اردوگاه، او را با پیامی نزد تزار آلکساندر فرستاد 

.رود شمار می هلن به جالبترین و واقعیترین همۀ انعکاسات سنت
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بیهوده مورد تنفر گورگو بود، زیرا مؤدبترین و سازگارترین فرد از ) 1853-1783(تریستان دو مونتولون  -کنت شارل

مخصوصاً از این غره بود که در سن دهسالگی از یک سروان توپخانۀ . رفت خاصان چهارگانۀ امپراطوري به شمار می

بعدها در ترقی و زوال ناپلئون به دنبال او . کرد ، و همواره بدین امر افتخار میجوان به نام بوناپارت ریاضی آموخته بود

همسرش آلبینی دو واسال دوبار ازدواج کرده و طالق گرفته بود و . بود؛ و اصرار ورزید که همراه او به سنت هلن برود

هلن  شایعاتی در سنت. نبودهمسران سابقش هنوز حیات داشتند، به طوري که مونتولون هرگز در مورد او مطمئن 

نمایندة روسها در جمیزتاون . وجود داشت مبنی برآنکه آن زن به ناپلئون در گرم کردن بسترش کمک کرده است

» .این زن اگرچه پیر و هرزه است، امروزه معشوقۀ آن مرد بزرگ است«: این قضیه را با خشونتی بیان کرده است

مونتولون تا پایان کار باقی ماند، و همراه برتران از آن . ناپلئون بگریست، )1819(هنگامی که جزیره را ترك گفت 

پس از بازگشت به فرانسه، . قهرمان محتضر مواظبت کرد، و به عنوان مجري دیگر وصیتنامۀ امپراطور منصوب شد

  .هفت سال با برادرزادة ناپلئون در زندان گذرانید و به او کمک کرد که امپراطور دیگري شود

IV -دیکتاتور بزرگ  

این افراد که به عمل خو گرفته و با مرگ آشنا . دشمن بزرگ همۀ تبعیدشدگان اول زمان بود؛ و، بعد، فرزندش مالل

شده بودند در این زمان مجبور بودند که از جسم و نفس شخصیتی جهانی مواظبت کنند که از شکوه و جامۀ 

لی که همۀ زخمهایش چرك کرده و همۀ معایب انسانی او آشکار امپراطوري محروم و گرفتار زندان شده بود، در حا

یا میل » .اي بیش نیستم، ولی پر از نیروي حیاتم انگیز است؛ اگرچه مرده وضعم وحشت«: گفت خود او می. شده بود

  .به آن دارم

ري نیاز داشت، در هاي خود به وقت بیشت قهرمانی که در روزگار گذشته براي مقابله با وظایف منتخب یا اجراي نقشه

بعد هم به سبب . دانست کرد، و شب را به منزلۀ داروي مسکن وقت می این زمان سنگینی ساعات را احساس می

و در جستجوي از خود بیخود شدن از بستر به تختخواب سفري یا . رفت انجام ندادن کاري، بدشواري به خواب می

.کرد صندلی یا برعکس نقل مکان می

در . کرد، ولی چون هیچ حریفی جرئت نداشت او را شکست دهد، از پیروزي خسته شد بازي می شطرنج تقریباً هر روز

ولی چون مشاهده کرد که بعضی از افسران . کرد نخستین سال تبعید، چند کیلومتري سوار بر اسب راهپیمایی می

  .بریتانیایی همیشه مواظب او هستند، بزودي از این کار دست برداشت

کتاب عالقه نشان داده و حتی در روزهاي کار مقداري کتاب خوانده و صدها جلد در جنگهاي خود همراه همیشه به 

چهارصد جلد از فرانسه آورده بود؛ ضمن . »که هفتاد جلد از آنها اثر ولتر بود«هشتصد جلد به واترلو برد -برده بود

عدادي کتاب محققانه ارسال داشته بود که این کتابها توقف نورثامبرلند در مادیرا تقاضایی براي دولت بریتانیا جهت ت

اي دیگر را سال بعد دریافت داشت، و سرهادسن لو نیز تعدادي کتاب از  به دست او رسید، و بسته 1816در ژوئن 

هاي کورنی  نمایشنامه. دربارة نبردهاي اسکندر کبیر، هانیبال، و قیصر تخصص پیدا کرد. کتابخانۀ خود برایش فرستاد

داد  ها را به هر یک از آنها می راسین را چندین بار خواند، و گاهی که با همراهان خود بود بخشهایی از آن نمایشنامه و

اي انگلیسی  مند بود، و از الس کازه خواست که به اندازه به ادبیات انگلیس عالقه. خواندند که با هم به صداي بلند می

اعلیحضرت همیشه با من به زبان انگلیسی «: تی حرف بزند، گورگو نوشته استبه او یاد بدهد که بتواند بخواند، و ح

توانست حال را در گذشته غرق کند، بدین معنی که تاریخ  می: یک مزیت بر سایر زندانیان داشت ».زند حرف می

ع مساعد کسی که تقریباً به تمامی از بر نقل کند، و آن هم از موض 1815تا  1796کشور خود و نیمی از اروپا را از 

کازه  ظاهراً الس. توانست حرف بزند ولی می. زیاد حوصلۀ نوشتن نداشت. خود از عوامل عمدة آن حوادث بوده است

تواند هر روز را جالب و با ارزش  بود که به او پیشنهاد کرد که با امال کردن خاطرات خود به یکی از مالزمانش می
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هیچ رنجی باالتر از این نیست که « : یافت که گفته بود  اد با حقیقت مطابق نمیولی شاید این ابیات دانته را زی. کند

یادآوري خاطرة گذشته ممکن است ضمن تشدید » .انسان در روزگار بدبختی، ایام خوشبختی خود را به یاد آورد

لیون آدم تحت فرمان هشتاد و سه می! امپراطوري خوبی بود«: روزي ناپلئون فریاد زد. اندوه کنونی آن را آرام کند

اي را در کشتی نورثامبرلند آغاز کرد که آن   بدین ترتیب دیکتاتوري تازه ».خود داشتم، که نیمی از جمعیت اروپا بود

شروع به نقل ماجرایی دربارة جنگهاي خود در ایتالیا در سال . هلن ادامه داد را به تناوب طی چهار سال در سنت

او را براي فرانسه به صورت مردي  قدرت عملش اروپا را دچار شگفتی کرده و خود گیري و که سرعت تصمیم -  1796

کازه از برابر خشم لو گریخت امپراطور مطالب را  الس هنگامی که . کازه کرد براي الس- اجتناب ناپذیر درآورده بود

در این . کرد در یک روز، امال می گاهی براي گورگو و زمانی براي مونتولون، و احیاناً براي برتران، و گاهی براي هردو

هاي  هاي کاغذ به راه افتادند تا نوشته زمان این دو مرد جنگجو شمشیرهاي خود را با قلم عوض کردند، و با دسته

اي که دوباره تحت فرمان بوربونها درآمده بود و همچنین در دادگاه تاریخ، در راه حفظ اثر و شهرت  خود را در فرانسه

کرد که این خود  تر شدند، زیرا ناپلئون احساس می اما بزودي از او فرسوده. مورد استفاده قرار دهندامپراطور خود 

نویسان و کاریکاتوریستهایی که دشمنانش را  آخرین فرصت اوست جهت دفاع از خویش در مقابل سخنوران و روزنامه

دانست که  مجسم کنند؛ و چون میقادر ساخته بودند که او را به صورت آدمی بیعاطفه و دیوي خون آشام 

ها و عواید آن را به هریک از  نویسندگان خاطراتش انگیزة شخصی زیادي در کار خود ندارند، حق کامل دستنوشته

.اي پس از انتشار موجب ثروتی براي نویسنده یا وارثان او شد آنها اعطا کرد؛ و در واقع هر دستنوشته

وجه جلوه داد؛ ولی رویهمرفته دفاع مزبور به همان اندازه منصفانه بوده است که از طبعاً مؤلف این دفاع را به بهترین 

ناپلئون تا این زمان آموخته بود که به اشتباهات جدي . توان انتظار داشت کرد می مردي که از حیات خود دفاع می

تالران صفاتی داشت که من . اشتباه کردم که با تالران دعوا کردم«: گفته است. خود در سیاست و جنگ اعتراف کند

توانست به من خدمت کند،  اگر صریحاً به او اجازه داده بودم که در عظمت من شریک شود، بخوبی می. فاقد آن بودم

اعتراف کرده است که دشواریهاي فتح اسپانیا و تسخیر روسیه را بمراتب » .مردم و من بر روي تخت سلطنت می

منحل شده و فرمانروایان  کنگرهبایستی صبر کرده باشم که  می. الب حرکت کردم خیلی زود از«. دست کم گرفته بود

  ».بایستی در واترلو کشته شده باشم می» «.کنم هنوز علت شکست واترلو را درك نمی» «.به خانۀ خود بازگشته باشند

البته . طراتش تقریباً فرسوده شده بودند، هنوز نیروي الزم را جهت ثبت گفتار او داشتندمنشیان او، اگرچه زیربار خا

گفتارش جالب توجه بود، زیرا چه کسی در روزگار او از لحاظ وسعت و هیجان ماجراجویی در سه قاره، توانست با او 

پردة خویش، به منزلۀ  به روش بیبنا . اي داشت کرد، و براي هر موضوعی قصه رقابت کند؟ در کمال خوبی صحبت می

توانست دربارة هر موضوعی از کشاورزي گرفته تا زئوس به طرزي منطقی و قابل قبول سخن  فیلسوفی بود، و می

: گفت می. آمیز بود اي تاریخ خوانده بود که پیشگوییهایش دربارة آینده تا حد قابل قبولی موفقیت به اندازه. بگوید

هم براي انگلیس که همۀ مستعمرات را تصاحب کرده است و  - کس به پایان رسیده است نظام استعمار براي هر «

آلمان . مردم فرانسه بزودي یوغ بوربونها را برخواهند انداخت» .دست ندارند هم براي سایر دولتها، که چیزي در

خواهد بود؛ اصول انقالب قرن نوزدهم قرن انقالب . آغاز کرده است بزودي وحدتی را از سر خواهد گرفت که آن را 

از این سه پایه، «رویهاي آن، در امریکا، فرانسه، و انگلیس پیروز خواهد شد؛ و  فرانسه، به استثناي بعضی زیاده

نظام کهن منقرض شده، و نظام جدید هنوز استحکام نیافته است؛ و چنین وضعی » «.روشنایی بر جهان خواهد تافت

روسیه کشوري است که مسلماً با گامهاي بسیار بلند » «.آگین ت طوالنی و خشمپیش نخواهد آمد مگر پس از تشنجا

اختیارات سلطنتی در انگلیس که «: یکی از حدسهاي ناصواب او این بود» .به سوي تسلط بر جهان پیش خواهد رفت
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ایان به در پ» .رود اکنون بالمعارض به طرف قدرت استبدادي و مطلق به پیش می …هر روز در افزایش است، 

  :و آن را به طور مناسبی چنین خالصه کرد. بررسی خدمت سیاسی خود پرداخت

انقالب را تطهیر، ملتها را محترم، و پادشاهانی را مستقر . نظمی را از میان برداشتم به هرج و مرج پایان دادم و بی

 …. تخار را وسعت بخشیدمهرگونه رقابتی را برانگیختم، هر نوع شایستگی را پاداش دادم، و حدود اف. کردم

توان ثابت کرد که هرزگی، آنارشی و  ام؛ می توان گفت که من آزادي را محدود کرده آیا می .دیکتاتوي مطلقاً الزم بود

توان  طلبی مفرط کرد؟ می توان مرا متهم به جنگ آیا می. بزرگترین بی نظمیها هنوز در آستانۀ آزادي قرار داشت

توان گفت که هدف من سلطنت جهانی بوده  آیا می. گرفتم همیشه اول مورد حمله قرار مینشان داد که من بودم که 

توان مرا به سبب  در پایان آیا می. خود دشمنانم مرا قدم به قدم به سوي این تصمیم رهنمون شدند …است؟ 

ر اندك ولی، در عین حال، ام، و آن هم نه به مقدا طلبیم مالمت کرد؟ مسلماً باید پذیرفت که این میل را داشته جاه

خواستم تسلط خرد و  در این که می - طلبی من از بهترین و شریفترین نوعی بوده که وجود داشته است حس جاه

در اینجاست که مورخ احتماال . اعمال کامل همۀ استعدادهاي بشري و برخورداري تمام از آن را برقرار و تقدیس کنم

این است همۀ  …. طلبی اقناع و راضی نشد ر اظهار تأسف کند که این حس جاهخود را مجبور خواهد دید از این ام

غرورآمیز شهرت بعداز مرگ خود   ، قلب نومید و سردش را با رؤیاي 1821مارس  9در . سرگذشت من در چند کلمه

نبردهاي ظرف پانصدسال، نیروي تصور فرانسویان آکنده از من خواهد بود، آنها فقط دربارة شکوه «. گرم ساخت

شد با  بهتر از این نمی» .خدا به کسی رحم کند که جرئت بدگویی از مرا داشته باشد. درخشان ما سخن خواهند گفت

  .مرگ مقابله کرد

V -آخرین نبرد  

تعدادي اختالالت داخلی، و فقدان ورزش و فعالیتهاي جسمی ناپلئون را، در حالی که هنوز بین چهل و پنجاه سال 

اصرار لو در این که سربازي بریتانیایی ضمن خروج ناپلئون از حدود النگوود به . پیري کشاند سن بیش نداشت به

. دنبال او باشد چنان آن اسیر را به خشم آورد که از هرگونه سواري، چه با اسب و چه با کالسکه، خودداري کرد

عالقگی  یشتر در داخل منزل بماند؛ و بینگهبانانی که در نزدیکی اطاقهایش مستقر شده بودند انگیزة دیگري بود که ب

صد روز از «: چنین گزارش کرد 1818برتران در . او به اطالۀ زندگی او را بیش از پیش به عدم فعالیت متمایل ساخت

و نبض . کازه نوشته است که گردش خون امپراطور منظم نبود الس» .آن زمان گذشته است که وي از خانه بیرون آمد

.رسید  شد که شمار آن به پنجاه و پنج ضربان در دقیقه می ضعیف میقدر  او گاه آن

همۀ گروه خود را بر . به باغبانی پرداخت، و در مسائل مربوط به آن با شجاعت و انضباط نظامی اقدام کرد 1820در 

داشتند و به آن داشت که در این کار به او بپیوندند، و آنان با طیب خاطر از روش یکنواخت و دیرین خود دست بر

لو، به عنوان یک حرکت جدید  سر هادسن. کارحفر کردن، با گاري بردن، کاشتن، آب دادن و وجین کردن پرداختند

شد بزودي سبزیجات   باغ آنها که بخوبی آبیاري می. دوستانه، تخم گیاه، نشا، درخت و ابزار براي زندانی خود فرستاد

ولی هنگاي که محصول آن . تندرستی او به ظاهر رو به بهبود نهاد. خورد ن میتازه به بارآورد که ناپلئون با لذت از آ

  .باغ صرف و هواي بد آغاز شد، ناپلئون دوباره تنبلی سابق خود را در خانه از سرگرفت

درد، سردرد، جوش، استفراغ، اسهال،  دندان: بزودي بیماریهاي او حملۀ خود را آغاز کردند، و آن هم در چندین جبهه

که در تشریح بعداز مرگش آشکار  - اش رو به وخامت گذاشت؛ بیماري سرطان دي دست و پا؛ وضع زخم معدهسر

افسرده، . این رنجهاي بدنی در رفتار، و حتی در فکر و روحیۀ او اثر گذاشت. داد او را تقریباً بالانقطاع آزار می - شد

شمرد  کرد؛ پشیزهاي خود را می رنجید ولی زود عفو می خلق شد؛ مراقب شأن و مقام خود بود؛ زود می تندمزاج، و کج

  :وضع خود را نومیدانه چنین شرح داد 1820در . اش سخاوتمندانه بذل و بخشش کرده است ولی در وصیتنامه
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در حالت کرختی ! شد من، که فعالیتم حدي نداشت و سرم هرگز بر بالش راحت نهاده نمی! ام چقدر سقوط کرده

روزگاري بود که عقاید خود را دربارة مطالب مختلف به چهار . باید براي گشودن پلکهایم تقال کنم. ام سنگینی فرورفته

ولی در آن زمان من ناپلئون بودم؛ امروزه . نوشتند زدم می کردم که آن را با سرعتی که حرف می یا پنج منشی امال می

  .هیچ فعالیتی ندارم، دیگر زنده نیستم …ام هیچکاره

ک مختلف داشت که هیچ یک از آنها به اندازة کافی نزد او نماند تا آثار بیماریهاي او را به طور منظم تعدادي پزش

دکتر اومارا نخستین و بهترین پزشک او بود، ولی اقامت او در . بررسی کند، یا دستور رژیم غذایی ثابتی را بدهد

وآرنوت جاي او را گرفتند، که هردو افرادي خوب و دو پزشک بریتانیایی به نامهاي ستوکوه، . النگوود دیري نپایید

پزشکی  وي. وضع، براثر ورود فرانچسکو آنتومارکی، به هم خورد 1819سپتامبر  21ولی در . صبور و با وجدان بودند

 پزشکان بریتانیایی موافقت کردند که. اي از طرف کاردینال فش دایی ناپلئون آمده بود سی و نه ساله بود، و با توصیه

آنتومارکی سؤالی را که ناپلئون از او کرده بود کامال بجا دانست که آیا ژنرالها بیشتر آدم . وي کار خود را آغاز کند

نالید، آنتومارلی حالتی غرورآمیز و گستاخ و بدون ترحم به  هنگامی که ناپلئون از درد شکم می. اند یا پزشکان کشته

پیچید و نزدیک بود جهان  ناپلئون از درد به خود می. لیموناد به او بدهندآوري با  خود گرفت و دستور داد داروي قی

پنداشت مسموم شده است آنتومارکی را مرخص کرد و به او دستور داد که دیگر   را بدرود گوید؛ و از آنجا که می

با کلمات رکیک و غیر  ولی یکی دوروز بعد آنتومارکی با داروها و شربتهاي خود بازگشت، و امپراطور اگرچه. بازنگردد

.قابل چاپ به وي دشنام داد، مجبور شد با او بسازد

کشید،  تقریباً بدون وقفه رنج می. ، ناپلئون بستري شد و از آن به بعد بندرت آن را ترك گفت1821در اواسط مارس 

اگر حاال «: مارس گفت 27در . کوشیدند درد او را با مقادیر کمی تریاك تسکین دهند و آنتومارکی و آرنوت مکرر می

در آخرین » .ام، و بیمی از مردن ندارم بارها مرگ را آرزو کرده. حرفۀ سیاسی من تمام شود، لذت بزرگی خواهد بود

. آوریل وصیتنامۀ خود را تنظیم کرد 15در  .کرد دادند استفراغ می ماه حیات خود، تقریباً همۀ غذایی را که به او می

  :تمواد برگزیدة آن چنین اس

آرزوي من این است که استخوانهایم  -2 …. میرم ام می با اعتقاد به مذهب کاتولیک که در آغوش آن زاده شده -1

همیشه از همسر عزیزم  - 3. ام قرار گیرد در کنار سواحل سن و در میان مردم فرانسه که آنها را بسیار دوست داشته

از او خواهش . آمیزترین احساسات را خواهم داشت و محبتتا آخرین لحظه نسبت به ا. ام  ماري لویز راضی بوده

میرم،  نابهنگام می - 5 …. شود حفظ کند کنم مواظب پسرم باشد تا او را از دامهایی که در طفولیتش گسترده می می

  . شوم در حالی که به دست خودکامگان انگلیسی کشته می

فرانک آن مبلغ،  5‘300‘000. ده نزد الفیت داشت بدهدفرانکی را که به عنوان سپر 6‘000‘000بایستی ترتیب   می

فرانک نیز نزد اوژن دو بوآرنه دارد، مبالغ معتنابهی را به برتران و  2‘000‘000کرد  فکر می. اصل و بقیه فرع بود

ار کازه و به سر پیشخدمت خود، مارشان و منشی خود منوال، و به سرداران خود یا فرزندانشان واگذ مونتولون و الس

اجناس گوناگونی براي تعداد زیادي از افرادي که به او خدمت یا به نحوي به او کمک کرده بودند به ارث . کرد

فرانک به کانتیون افسر، که به علت کوشش در راه قتل لرد  10‘000«همچنین . کس را فراموش نکرد گذاشت؛ هیچ

بیش از آنچه ولینگتن . داشت که آن خودکامه را بکشدکانتیون حق . ولینگتن محاکمه و بیگناهی او اعالم شد بخشید

جداگانه نیز سندي تحت  ».هلن بفرستد که هالك شوم اي در سنت دانست که مرا به روي صخره خود را محق می

پسرم نباید در فکر انتقام خون من باشد، بلکه باید از آن  ):1821بهار (به جاي گذاشت ) نصایحی براي پسرم(عنوان 

باید همیشه، مثل من، با تمام وجود . ام به یاد داشته باشد باید همیشه خاطرة آنچه را که انجام داده. موزددرسی بیا

اگر قرار باشد جنگهاي مرا دوباره، فقط به منظور تقلید از . باید بکوشد که در صلح و صفا حکومت کند. فرانسوي باشد
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از سر گرفتن کار من به این . اي بیش نخواهد بود ه باشد، بوزینهمن از سر بگیرد، بدون آنکه مطلقاً نیازي به آن داشت

هاي آن و توضیح نقشۀ  از طرف دیگر، تکمیل آن به منزلۀ تحکیم شالوده. ام معنی است که من کاري انجام نداده

من . شود کاري مانند کار من در یک قرن دوبار انجام داده نمی. ام کامل ساختمانی خواهد بود که آن را آغاز کرده

انقالب را در حال احتضار . مجبور بودم که جلو اروپا را با اسلحه بگیرم و آن را رام کنم؛ امروز اروپا را باید متقاعد کرد

. درخشید در برابر مردم، سربلند نگاه داشتم جنایات آن را محو کردم، و آن را در حالی که از شهرت می. نجات دادم

بشود که پسرم هرآنچه را که . فرانسه و اروپا شدم که هرگز فراموش نخواهد شد من باعث الهام عقاید جدیدي در

.و همۀ عناصر ترقی را که در خاك فرانسه پنهان است پرورش دهد! ام شکوفا کند کاشته

. براي رسیدن به عقیدة مذهبی، مدتها وقت صرف کرده بود. آخرین تدارك مربوط به تطهیر و آمرزش روح او بود

ر گیبن را خوانده بود که همۀ ادیان را از لحاظ فیلسوفان به یک درجۀ غلط و باطل، و از لحاظ سیاستمداران گویی آثا

با گورگو از . دانست؛ براي تسخیر مصر مسلمان شده بود، و براي نگاهداري فرانسه، کاتولیک نیز به یک پایه مفید می

د، بگویید همه چیز ماده است که کم یا بیش متشکل خواهی هرچه می«: گرایی ساده و بسیط سخن گفته بود ماده

روزي که مشغول شکار بودم دستور دادم شکم گوزنی را باز کنند، و دیدم که درون آن شبیه درون بشر . شده است

اگر ‹: گویم کند به خود می اي مثل معدة من دارد، و نظیر من غذا را هضم می بینم که خوك معده وقتی که می. است

مارس، شش روز قبل  27در » .ایم گورگوي عزیز، وقتی مردیم، کامال مرده›» «.دارم، او هم باید داشته باشدمن روحی 

دانم، زیرا که وحشتی  این کار را باعث تسالي بزرگی می. بسیار خوشوقتم که دینی ندارم«: از مرگش، به برتران گفت

توانیم خوشبختی بدکاران و بدبختی اولیا را با وجود  و پرسید که چگونه می» .ترسم خیالی ندارم، و از آینده نمی

همچنانکه به مرگ نزدیک  ».نگاه کنید به تالران؛ مسلماً در بستر راحت خواهد مرد«خدایی عادل سازگار بدانیم؟ 

قدر  آن. میرد  تنها آدم دیوانه است که بدون مذهب می«: یافت، و به گورگو گفت شد، موجباتی براي ایمان می می

در هر صورت، عقیده داشت که مذهب بخشی از » .تواند آن را توضیح دهد  داند، و نمی زها وجود دارد که آدم نمیچی

  :دوستی است میهن

دهد که  اي مقدس را تشکیل می مذهب نیز مانند خاك، قوانین، و رسوم، مجموعه. مذهب بخشی از سرنوشت ماست

هنگامی که در دورة کنکوردا، بعضی از انقالبیون . ید از نظر دور بداریمنامیم، و مصالح آن را هرگز نبا آن را میهن می

قدر ناراحت شدم که گویی از من خواسته باشند از عنوان  سابق از من خواستند که فرانسه را پروتستان کنم، آن

  .فرانسوي بودن خود چشم بپوشم و خود را انگلیسی یا آلمانی بدانم

. شد تن دردهد انه به تشریفات مذهبی که در زمان مرگ فرانسویان برپا میاز این رو تصمیم گرفت که خاضع

سپس به سهولت و . کشیشی محلی پیدا کرد و ترتیبی داد که هر یکشنبه مراسم عشاي ربانی را در النگوود برپا دارد

: خنده انداخت بینی پذیرایی از خود در بهشت به راحتی به ایمان کودکی خود بازگشت، و دوستان خود را با پیش

از کارهایی که  …همه به دیدنم خواهند آمد. نه مالقات کنم …روم که باکلبر، دوزه دووگو، الن، ماسنا،  می«

 26تا  ».دربارة حرفۀ خود با فردریک، تورن، کنده، قیصر، و هانیبال گفتگو خواهیم کرد. ایم حرف خواهیم زد کرده

در آن شب . بار دستور پزشکان خود را بدون چون و چرا پذیرفتآوریل چنان ضعیف شده بود که براي نخستین 

مونتولون که در این زمان شب و روز با . فرانک به پسرش بدهد 400‘000‘000مدتی هذیان گفت، و حاضر شد که 

ژوزفین مهربان را با هیجان «: آوریل به او گفت 26صبح  4او بود گزارش داده است که ناپلئون در حدود ساعت 

همیشه همان  - تغییري نکرده است. آنجا نشسته بود؛ گویی که او را شب قبل دیده بودم. اي مشاهده کردم العاده فوق

به من گفت که دوباره یکدیگر را خواهیم دید و هرگز یکدیگر را ترك . بوده است، هنوز کامال به من وفادار است

در آن روز، دو پزشک . اسم عشاي ربانی شرکت جستمه در مر 3در  »او را دیدید؟. به من قول داد. نخواهیم گفت
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مقدار زیاد و «دیگر به آرنوت و آنتومارکی پیوستند، و هر چهار نفر موافقت کردند که ده حب کلومل به بیمار بدهند، 

و همۀ عالئم  …انگیز رودة او شد،  غیرعادي این داروي نامناسب موجب بیهوشی و تغییر بزرگ ناگهانی و وحشت

جان » در رأس ارتش«: گفت در حالی که زیر لب می 1821مه  5در  ».ار گشتاي در او آشک معدي و روده خونریزي

  .به جان آفرین تسلیم کرد

مه آنتومارکی در حضور شانزده نفر دیگر، شامل هفت جراح انگلیسی و برتران و مونتولون، به بررسی علل مرگ  6در 

یعنی آن قسمت از - المعده زخمهاي سرطانی باب: حتی ناپلئون معلوم شددرنگ علت نارا پرداخت، و پس از تشریح بی

میلیمتري در دیوارة معدة او ایجاد کرد و باعث عفونت شده  6.5زخم یک سوراخ . شود معده که به روده منتهی می

. ماري نداشتآنتومارکی تورم کبد را تشخیص داده بود، ولی کبد اگرچه از حد معمول بزرگتر شده بود عالمت بی. بود

و همین امر ممکن است موجب کندي ضربان و  -بافت چربی نه تنها در پوست و در صفاق بلکه در قلب نیز دیده شد

مثانه کوچک شده بود و چند سنگ ریز داشت؛ و این خود به اضافۀ کلیۀ چپ که . غیرعادي کار کردن آن شده باشد

توجهی او در مسیر جنگ بورودینو و  ور شده باشد، و شاید دلیل بیتغییر شکل داده بود شاید باعث تکرر ادرار امپراط

کنندگان گزارشی دربارة سیفیلیس ندادند، ولی اعضاي تناسلی او کوچک و ظاهراً  یک از امتحان هیچ. واترلو همین بود

  .خشک شده بود

تشییع » درة شمعدانیهادر«مه گروهی عظیم شامل سرهادسن لو جنازة او را تا گوري در خارج از النگوود  9در 

بر روي تابوتش شنلی را که در مارنگو پوشیده بود، و همچنین . کردند؛ خود ناپلئون این محل را انتخاب کرده بود

رفت قرار داده  شمشیري را که بخشی غرورآمیز از لباس رسمی او را تشکیل داده و نشانی از زندگانی او به شمار می

اش  ه حال امانت بود تا اینکه فرانسه دوباره با او از سر مهر درآمد، و او را به خانهدر آنجا جسدش نوزده سال ب. شد

  .بازگردانید

  

  فصل چهلم

  بعدها

1815 -1840  

  

I  -خانواده  

اي از زندگی  زندگی او تقریباً خالصه. مادرش پانزده سال بعد از او زنده ماند و در هشتادو شش سالگی درگذشت

ثبات، کودکان بسیار، شادیها و اندوهها، موفقیت و محرومیت، وحشت و تنهایی،  شوهر بی: مادري در طی اعصار بود

انداز  همۀ پیروزیها و ثروتها و بدبختیهاي فرزندانش را دید، و براي روزي که به او نیاز داشته باشند پس. حیرت و امید

تا پایان کار با امساك زیست » را بدهم؟ کیست که نداند روزي من باید خرج همۀ این پادشاهان«: گفت می. کرده بود

از لحاظ نژادي، قویترین و سالمترین همۀ . و مورد حمایت و احترام پاپی بود که پسرش با وي بدرفتاري کرده بود

  .بوناپارتها بود

. گذشت ژوزف فرزند ارشد او به کتاب و پول عالقه داشت و زندگی زناشویی او با ژولی کالري در کمال خوشی می

وي نیز تا آخرین حد استعداد محدود خود به او خدمت . مند بود و کارهاي زیادي به او سپرده بود اپلئون به او عالقهن
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پس از اضمحالل امپراطوري به امریکا پناه برد؛ به اروپا بازگشت؛ و در آرامش روستایی نزدیک جنووا به زندگی . کرد

  .درگذشت 1844در پرداخت؛ در فلورانس، در سن هفتادو شش سالگی، 

لوسین، پس از رسیدن به مقام در زمان هیئت مدیره و کمک به برادر خود در جهت براندازي آن هیئت، با استبداد 

رغم میل او ازدواج کرد؛ از کشمکش به خاطر قدرت چشم پوشید؛ از امراي دربار  ناپلئون به مخالفت پرداخت؛ علی

ی بریتانیایی درآمد؛ در انگلیس تحت مراقبت نگاه داشته شد؛ طی پاپ شد؛ به امریکا رفت؛ به اسارت یک کشت

پس از استعفاي دوم او به رم گریخت، و در . حکومت صدروزة ناپلئون به پاریس آمد؛ از او در دو مجلس دفاع کرد

  .درگذشت 1840ویتربو در 

اتریش و ایتالیا به زندگی  لویی بناپارت، پس از ترك سلطنت خود در هلند و جدا شدن از اورتانس، در بومن و

.پرداخت؛ و شش سال قبل از آنکه پسر سومش امپراطور ناپلئون سوم شود، درگذشت

ژروم از ثروت سلطنت خود در وستفالن برخوردار شد، در نخستین ماه نبرد در روسیه شکست خورد؛ به تخت و تاج 

لو دلیرانه جنگید؛ و تقریباً، آخرین فرد فرانسوي از دست داد؛ در واتر 1813خود بازگشت؛ آن را به سود متفقین در 

به  1847پس از استعفاي دوم ناپلئون، از کشوري به کشوري دیگر گریخت؛ در . بود که صحنۀ نبرد را ترك گفت

در  1860در زمان ناپلئون سوم رئیس مجلس سنا شد، و در . اش بود فرانسه بازگشت؛ شاهد ارتقاي برادرزاده

  .درگذشت - آمد در عصري که هرسال آن از لحاظ حوادث، ده سال به شمار می - هفتادوشش سالگی

موفقیت او را به عنوان فرمانرواي توسکانا، مرکز . ترین خواهر ناپلئون بود الیزا بوناپارت باتچوککی مسنترین و باکفایت

پایداري کند، به ناپل رفت و به تواند در برابر متفقین  هنگامی که معلوم شد که برادرش نمی. فرهنگی ایتالیا، دیدیم

  .خواهر خود، کارولین، جهت کمک به مورا در راه حفظ تخت و تاجش کمک کرد

 8(مورا پس از آنکه سواره نظام را از طرف ناپلئون درالیپزیگ رهبري کرد، به ناپل بازگشت؛ با اتریش عهدنامه بست 

ازاي حمایت اتریش از قدرت او در ناپل، علیه ناپلئون به ، و به متفقین قول داد که لشکر خود را، در )1814ژانویه 

هنگامی که ناپلئون از الب گریخت، مورا با استمداد از سراسر . متفقین از تصویب این عهدنامه امتناع ورزیدند. کار برد

 30(ایتالیا در جهت پیوستن به او در جنگ استقالل علیه هرگونه حکومت خارجی، همه چیز را به خطر انداخت 

مورا در تالنتینو از . همسرش کارولین و خواهرزنش الیزا او را ترك گفتند و به وین پناهنده شدند). 1815مارس 

؛ به فرانسه و سپس به کرس گریخت؛ و فردیناند چهارم دوباره بر تخت سلطنت ناپل )مه 2(اتریشیها شکست خورد 

بدون وطن شده بود با مشتی سرباز از کرس به کاالبریا رفت؛ پس از نبرد واترلو، مورا که در این هنگام مردي . نشست

برد او را از  هلن به سر می ناپلئون در روزگاري که در سنت). اکتبر 13(اسیر و در دادگاه نظامی محکوم و تیرباران شد 

؛ ولی نظیر در صحنۀ جنگ دلیرترین فرد در برابر دشمن؛ مردي بی«: راه محبت ولی بیرحمانه چنین توصیف کرد

سرنوشت . بود) 1825- 1780(جالبترین فرد خاندان ناپلئون خواهرش پولین  ».عقل در کارهایش در جاهاي دیگر بی

آمد؛ مردي که او را  وي زیباترین زن روزگار خود به شمار می. او را براي ایجاد خوشبختی و مزاحمت تعیین کرده بود

براي داشتن یک شوهر ساخته نشده . بخشید دید هرگز او را نمی یکرد؛ و زنی که او را م دید هرگز فراموشش نمی می

داشت، و در مصایب او در سن دومینیک و در تب  بود؛ ولی ظاهراً همسر نخستین خود، ژنرال لوکلر، را دوست می

، وي به پاریس بازگشت؛ و )1802(هنگامی که ژنرال لوکلر در گذشت . زردي که وي به آن گرفتار آمد سهیم شد

  .کرد از یک دورة سوگواري کافی، گیسوان پرپشتی گذاشت، و هر روز در پنج گالن شیر تازه استحمام می پس

ناپلئون که خود، با پاکی . سالونی گشود، و شوهران را با زیبایی خود و بعضی از آنها را با سخاوت خویش مسحور کرد

، با عجله او را به عقد )اي است کار فیدیاس ویی مجسمهاندامی که گ(نظر، تحت تأثیر اندام زیباي او قرار گرفته بود 

).1803(اندام بود  ازدواج پرنس کامیلوبور گزه درآورد که مردي توانگر و خوش
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حاضر شد . کانووا از او خواست که براي ساختن مجسمۀ دیاناي شکارچی در برابرش بنشیند) 1805(در فلورانس 

وپیتر خواسته بود که بکارت جاودان را به او ارزانی دارد، پیشنهاد کانووا را با قبول کند، ولی چون شنید که دیانا از ژ

اما حاضر شد که کانووا مجسمۀ تقریباً عریان او را به صورت ونوس ویکتریکس بسازد، و این مجسمه . خنده رد کرد

فایتی خویش آگاهی داشت خود بورگزه که از بیک. باعث شد که گالري بورگزه به صورت شلوغترین محلهاي رم درآید

آور شروع به  پولین به طرزي افتضاح. به عنوان خدمت در ارتش ناپلئون به عنوان افسر، خانۀ خود را ترك گفت

اي به تندرستی خود آسیب رساند، ولی دلیل روشنی وجود ندارد که نشان دهد وي به  خوشگذرانی کرد و تا اندازه

  .سیفیلیس مبتال شده باشد

فتضاح برانگیز نمونۀ مهربانی نیز بود، جز درمورد ژوزفین، که علیه او همۀ افراد خانوادة بوناپارت، غیر از این االهۀ ا

بخشید، و نسبت به ناپلئون با وفاتر از سایر افراد خانوادة بوناپارت به  جنگیدند، به وفور پول می ناپلئون، پیوسته می

، و تسلی 1814ات با برادر بدبختش ضمن سفر او به فرژوس در برخالف عادت خود، جهت مالق. استثناي مادرش بود

در آنجا به صورت میزبان او درآمد، و زندگی او و آن . دادن او به حرکت درآمد، و بزودي به دنبال او به الب رفت

لین هنگامی که ناپلئون به آخرین قمار خود دست زد، پو. جزیره را با ضیافتها و عیش و نوش خود پراز نشاط کرد

پولین در فکر رفتن به آن . هلن بفرستد مادرشان موفق شد که آن را به سنت. زیباترین گردنبند خود را به او داد

تنها چهارسال پس از او زنده ماند، و بر اثر سرطان در چهل و چهار . جزیره بود که از خبر مرگ ناپلئون آگاه شد

بخشود، و در آخرین سال حیات او به وي پیوست، و چون همسرش گناهان او را ). 1825ژوئن 5(سالگی درگذشت 

  .درگذشت، چشمان او را با دست خود بست

. ، در نتیجۀ سرماخوردگی، ضمن پذیرایی از تزار آلکساندر در مالمزون، درگذشته بود1814مه  29ژوزفین در 

امپراطور و بعد تزار قرار پس از جدایی از لویی بوناپارت تحت حمایت ) 1837-1783(دخترش اورتانس دوبوآرنه 

اوژن برادر اورتانس تا زمان استعفاي . عمرش آن قدر وفا نکرد که پسرش را به عنوان ناپلئون سوم ببیند. گرفته بود

پنج روز بعد، با همسر خود به مونیخ رفت و به خوبی مورد استقبال پدرزن خود . اول به پدرخواندة خود وفادار ماند

القول  ها در تمجید از او متفق همۀ فرقه) 1824فوریۀ  21(هنگامی که درگذشت . د قرار گرفتکه پادشاه باواریا بو

  .بودند

تقصیر که از  ماري لویز، که برخالف میلش از فرانسه بیرون برده شده بود، در وین به عنوان شاهزاده خانمی بی

دند که منوال را در خدمت خود نگاه دارد، و او به او اجازه دا. محراب قربانی نجات یافته بود مورد استقبال واقع شد

کوشیدند از وفاداري او نسبت به  نهایت سعی خود را مبذول داشت تا جلو افراد بانفوذي را بگیرد که هر روز می

گوید که ماري لویز ظرف پنج هفته اقامت در وین چندین نامه از همسر خود دریافت  منوال می. ناپلئون بکاهند

پدرش که نگران سالمت . کرد که در الب به او بپیوندد براي ارسال جواب نیافت، ولی در نهان آرزو می داشت، و راهی

ز آبهاي بود، او را براي استفاده ا - کرد شهري که خود را براي کنگرة پیروزمندانۀ متفقین آماده می –او در وین 

نایپرگ را به عنوان آجودان شخصی او منصوب کنت آدام فون  1814بن فرستاد؛ و در اول ژوئیۀ - ل- معدنی به اکس

وي اگرچه سی و نه ساله و ماري لویز فقط بیست و دوساله بود، ولی نزدیکی آن دو به یکدیگر کار خود را کرد، . کرد

و ماري لویز چون دید که هرگونه امکان پیوستن مجدد به ناپلئون از میان رفته است، نایپرگ را به عنوان عاشق خود 

نایپرگ همراه او رفت، و . کنگرة وین دوکنشینهاي پارما، پیاچنتسا، و گواستاال را به او اعطا کرد 1815در . پذیرفت

هلن آگاه شد، ولی هرگز  ماري لویز دختري زایید، ناپلئون از این خبر در سنت 1817در . در حکومت شرکت جست

پس از . م، در وصیتنامۀ خود از او به محبت یاد کردتصویر او را از اطاق خود در النگوود برنداشت، و چنانکه دیدی

مرگ ناپلئون، ماري لویز به عقد ازدواج نایپرگ درآمد، و ظاهراً در وصلتی صادقانه و از روي وفاداري تا مرگش 
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با توجه به همۀ جهات، ماري لویز زن . درگذشت 1847دوباره ازدواج کرد و در  1834سپس در . با او زیست) 1829(

.هایی نبود که بعدها به او زدند رفت و مستحق تهمت به شمار میخوبی 

داشت هنگام ترك » بچه عقاب«و ) لقب سنتی وارث امپراطور مقدس روم(» پادشاه رم«پسري که از ناپلئون به نام 

و پاریس، از مادرش جدا شده و به نامی دیگر یعنی دوك رایکشتات ملقب شده و در دربار وین تحت نظارت مداوم 

وي نسبت به خاطرة پدرش وفادار ماند، در فکر این بود که روزگاري کشوري . سنتی خانوادة هاپسبورگ قرار گرفت

ژوئیۀ  22دچار بیماریهاي مکرر شد، و بر اثر سل ریه در قصر شونبرون در وین در . مخصوص خود را داشته باشد

  .در سن بیست و یک سالگی درگذشت 1832

II -نبازگشت به خاك وط  

از خاطرة فرانسویان محو شد، تصویر خود ناپلئون در یاد و تصور آنها شکل تازه و  زیباحتی پس از آنکه آن چهرة 

که از  التیام بخشید، و جاي میلیونها نفري را پر کرد هنگامی که روزگار زخمهاي دیرین را. اي به خود گرفت زنده

ها و کشتزارها و دکانها به جنگ رفته و دیگر بازنگشته بودند، تصویر عصر ناپلئون به طرزي که در تاریخ  میان خانواده

.تر شد جهان سابقه نداشت روشنتر و قهرمانانه

هایی  رایهقبل از همه چیز، سربازان قدیمی به یاد کارهاي برجستۀ خود افتادند؛ غرولندهاي خود را فراموش کردند؛ پی

داشتند که شاید بتوان  یک از شکستها را به پاي او نگذاشتند؛ او را طوري دوست می بر پیروزیهاي او بستند؛ و هیچ

سرباز کهنسال نارنجک انداز در دهکدة خود به . گفت هیچ فرماندهی تا آن اندازه مورد محبت قرار نگرفته است

و » پرچم کهنه«در . ، و آواز مورد تمجید و ستایش قرار گرفتصورت مردي غیبگو درآمد، و در هزاران شعر،قصه

ناپلئون و جنگهایش را به طرزي عالی جلوه داد، و اشراف گستاخ و ) 1857-1780(صدها آواز دیگر، پیر دو برانژه 

ویکتور  ).1828و  1821(اسقفهاي زمینخوار را با چنان شدتی هجو کرد که دولت بوربون دوبار او را به زندان انداخت 

سرود، و در آن از ستون واندوم و برجستگیهاي تاریخی آن » اي تقدیم به ستون چکامه«هوگو شعري که تحت عنوان 

از روي آن ستون برداشتند و در  1815این مجسمه را در . و مجسمۀ امپراطور که برفراز آن قرار داشت ستایش کرد

یک سرباز قدیمی مغرور را بخوبی نشان ) 1833(زشک دهکده بالزاك در پ. آن را به جاي نخست بازگرداندند 1833

کند؛ و عقیده دارد که ناپلئون هنوز زنده  داده است که از بوربونها به سبب منتشر ساختن خبر مرگ ناپلئون انتقاد می

هایی از  شهستندال نه تنها در گو» .او فرزند خدا بود، و براي آن به وجود آمد که پدر سربازان شود«گوید  است و می

اي  زندگی ناپلئون را منتشر ساخت که چکیدة آن در دیباچه 1837داستانهاي خود از ناپلئون ستایش کرد، بلکه در 

» بزرگترین مردي«؛ و ناپلئون را »عشق ناپلئون تنها شوري است که هنوز در من باقی است«: به این صورت آمده بود

گاه این امید را از دست نداده بود که فرانسه روزي از او  ناپلئون هیچ ».جهان از قیصر به بعد دیده است«دانست که 

داد که خشم فرانسویان علیه زندانی شدن او دوباره آنان را نسبت به او  یاد خواهد کرد؛ و، در تبعید، خود را تسلی می

 …. ن برپا خواهد شدالعملی به سود م  وقتی که بمیرم، عکس«: روزي به اومارا چنین گفت. وفادار خواهد ساخت

قبل از آنکه بیست سال بگذرد،  …ام باز خواهد گرداند خت سلطنت فرانسه را به سلسلهشهید شدن من است که ت

هردو این پیشگوییها به تحقق » .ام، شاهد انقالب دیگري در فرانسه خواهید بود ام و دفن شده وقتی که من مرده

  .پیوست

کرد، و این خود براي هدفی که وي درنظر گرفته  زنده ساختن تصویرش امال می از این رو خاطرات خود را به منظور

توضیح و بیان او دربارة جنگ واترلو، که آن را براي گورگو نقل کرده محرمانه از . بود بخوبی مورد استقبال قرار گرفت

در . شرح هیجانی برپا کرد گوید که این در پاریس انتشار یافت؛ الس کازه می 1820هلن بیرون برده شد و در  سنت

سرگذشتی که . شش جلد دیگر از شرح حالش که خود آن را امال کرده بود در فرانسه منتشر شد 1822- 1821
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اي که او را پس از مرگش به  امپراطور دربارة خویش بیان کرد، بسرعت براي خود جا باز کرد، و در ترکیب افسانه

.ر افتادصورت نیرویی زنده در فرانسه درآورد مؤث

الس ). 1822(اومارا در کشور نیرومندترین دشمنانش از اوبه دفاع پرداخت . همراهانش به صورت حواریون او درآمدند

که به صورت انجیل اصول الهامبخش جدید ) 1832(کازه او را به صورتی بیگناه در اثري چهارجلدي نشان داد 

هاي گورگو و برتران تنها پس از مرگ خود آنها؛  د و نوشتهمنتشر ش 1847شرح مفصل کنت دو مونتولون در . درآمد

دستورهایی در بستر «مونتولون نیز . کمک کرد- نسبت به ناپلئون -ولی در این ضمن شهادت زندة آنها به ایمان 

 را آورد که در آن ناپلئون فضایلی را توصیه کرده بود که احتمال داشت گذشتۀ امپراطور را جبران» مرگ به فرزندش

در . آمیز در قبال دنیا احتیاط، اعتدال، حکومت بر طبق قانون اساسی، آزادي مطبوعات، و سیاستی مسالمت: کند

بگذارید که پسرم غالباً تاریخ را بخواند و دربارة آن فکر کند؛ «: اینجا نیز نصیحتی که مورد نظر خود او بود آمده بود

همراهان باوفایش، آن امپراطور بزرگ، در میان ناراحتیهاي ناشی حتی به گواهی  ».این خود تنها فلسفۀ واقعی است

از حبس و بیماري، عیوبی پیدا کرده بود که در پیري امري طبیعی است؛ ولی این نقایص اکنون با توجه به 

وي در واقع قسمت . پیروزیهاي نظامی و میراث اداري او و ذهن تیز و وقادش به دست فراموشی سپرده شده است

اي که از او به دست  انقالب را طرح کرده و به جاي آزادي، استبداد را نشانده بود؛ اما در تصویر از نوجالیافتهاعظم 

دادند، وي دوباره به صورت فرزند انقالب درآمد، و ژاکوبنها که روزگاري از دشمنان سرسخت و زجردیدة او به شمار 

کرد،  اما ضمن آنکه ناپلئون سابقۀ خود را با مجازات تطهیر می. دداشتن اش را گرامی می رفتند در این هنگام خاطره می

داد؛ لویی هجدهم که خود مردي منطقی به شمار  حکومت بوربون آن مقبولیت را که در آغاز داشت از دست می

ه طلبانی درآید ک آمد و تحت تأثیر عصر روشنگري قرار گرفته بود اجازه داده بود که دربارش تحت تسلط سلطنت می

خواستند، از جمله، امالك اختیارات دیرین، و همچنین  چیز را می نظر کنند، بلکه همه چیز صرف حاضر نبودند از هیچ

آنان در نتیجۀ ترور سفید به کمک جاسوسان، و براثر تعقیبها و . دولتی را که گرفتار نهادهاي انتخابی و ملی نباشد

توانستند تعقیب و تیرباران مارشال نه را  سربازان قدیمی نمی. بودند نیز اعدامهاي شتابزده، مقاومت را از بین برده

کار در پیرامون آتش  در مقابل همۀ اینها، ارتش هنوز خاطرة سرجوخۀ کوچک را، که با سربازان تازه. فراموش کنند

أخیرات اداري کسی که، بدون درنظر گرفتن امتیازات طبقاتی یا ت –داشت  پرداخت گرامی می اردوگاه به گفتگو می

. و ارتش بزرگ را، که مایۀ وحشت پادشاهان و موجب افتخار فرانسه بود سازمان بخشیده بودارتقاء درجه داده 

طبقۀ کارگر در  آوردند که ناپلئون از آنها دربرابر تقاضاهاي اشراف و روحانیان حمایت کرده بود؛ کشاورزان به یاد می

. بود؛ طبقات متوسط از لحاظ ثروت و قبول اجتماعی ترقی کرده بودنددوران حکومت او به پیشرفت نایل آمده 

پایان : پنداشتند که ناپلئون با تمام استبدادش اصول انقالب را حفظ کرده بود میلیونها تن از فرانسویان چنین می

ات؛ برابري بخشیدن به فئودالیسم، و باجگیرها و حقوق مزاحم آن؛ گشودن راه ترقی بر روي استعدادهاي همۀ طبق

.همگان در مقابل قانون؛ اجراي عدالت برطبق قانون صریح و مدون و از لحاظ ملی یکسان

. بدین ترتیب، ناپلئون ظرف بیست سال پس از مرگش دوباره متولد و دوباره بر اذهان و تصورات مردم مستولی شد

از  خود نتوانست جهان را بگیرد؛ پس وي در زمان حیات …جهان به ناپلئون تعلق دارد؛ «: شاتوبریان نوشته است

به کمک احساسات طرفدار بوناپارتی جدید به وقوع  1830انقالب متوسط » .آورد مرگ، آن را به تصرف در می

با استعفاي شارل دهم سلسلۀ مستقیم خاندان بوربون منقرض شد؛ پادشاه جدید یعنی لویی فیلیپ از شعبۀ . پیوست

اگالیته نامیده و رأي به اعدام لویی - اورلئان بود، که خود را فیلیپ/ژوزف، دوك د- فیلیپ- یاورلئانی بوربونها فرزند لوی

پادشاه جدید تا مدتی طالب کمک گرفتن از بوناپارتها بود؛ وي عالئم سه رنگ حکومت امپراطوري . شانزدهم داده بود

  .در کردرا انتخاب، و دستور بازگرداندن مجسمۀ ناپلئون را به روي ستون واندوم صا
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در این ضمن وصیتنامۀ آن مرد متوفی انتشار یافته بود، و مادة دوم آن به نظر به منزلۀ آخرین فرمان امپراطور 

آرزوي من این است که استخوانهایم در کنار سواحل سن و درمیان مردم فرانسه که آنها را بسیار دوست «: آمد می

رفته، آشکارا و باصداي بلند  ه طور مخفی، خصوصی و آرام، و بعداً، رفتهدرسرتاسر فرانسه، ابتدا ب» .ام قرار گیرد داشته

بگذارید فرانسه جنازة قهرمان خود را به طرزي تشییع کند که » !او را به خانه بازگردانید«شد که  این نوا شنیده می

این فریاد ! ان کندکننده را جبر درخور چنان مردي است؛ بگذارید که جشن پیروزي براي خاکسترها، آن حبس خسته

 تاریخکه بعدها بزرگترین   -) 1877-1797(آدولف تیر- به گوش دولت رسید، وزیر امور خارجۀ وقت، موسوم به لویی

ظاهراً کسی  -  شد به عنوان نخستین رئیس جمهور در جمهوري سوم فرانسه برگزیده  1871ناپلئون را نگاشت و در 

اجازه بدهید موافقت بریتانیاي کبیر را براي : بود که ابتدا به دستیاران خود و سپس، همراه آنان به پادشاه گفت

لویی فیلیپ پذیرفت، زیرا با چنین نهضتی همراهی کردن موجب به . بازگرداندن بقایاي ناپلئون به پاریس جلب کنیم

درنگ و  لرد پالمرستن بی. هیئت دولت نظر بزرگان دولت بریتانیا را پرسید .شد دست آوردن دلهاي فرانسویان می

دولت علیا حضرت ملکۀ بریتانیا امیدوار است که این پاسخ سریع در فرانسه به منزلۀ دلیل «: جوانمردانه پاسخ داد

انگلیس و فرانسه را  شود که در طی حیات امپراطور،  عالقۀ این دولت به محو آخرین اثر آن خصومتهاي ملی محسوب 

هلن برود و  پادشاه فرزند خود فرانسوا، پرنس دو ژوئنویل، را مأمور کرد که به سنت ».مجهز ساخت علیه یکدیگر

پول، همراه با ژنرال برتران، ژنرال  ، با کشتی بل1840ژوئیۀ  7شاهزاده نیز در . بقایاي ناپلئون را به فرانسه بازگرداند

بایستی درست  این افراد می. و مارشان، صمیمیترین مستخدم ناپلئون، از تولون حرکت کردگورگو، کنت دوالس کازه 

هلن رسیدند، و پس از تشریفات زیاد، در نبش قبر نظارت  اکتبر به سنت 18در . بودن هویت جسد را تشخیص دهند

  .نوامبر همراه آن به شربور رسیدند 30کردند و جسد را شناختند و در 

تابوت را به روي کشتی بخاري نورماندي . فاتی آغاز شد که مسلماً بزرگترین تشییع جنازه در تاریخ بوددر اینجا تشری

از آنجا جسد را به درون یک کرجی بردند، . انتقال دادند، که آن را به وال دوالاي در کنار رود سن پایینتر از روان برد

کازه، و مارشان به عنوان نگهبان ایستاده  ، گورگو، السدر چهارگوشۀ آن، برتران. که روي آن معبدي ساخته بودند

بودند؛ جسد را بآرامی از روي سن حمل کردند و در شهرهاي عمده براي شرکت در جشنهایی که در کنار آن 

در کوربووا، در شش کیلومتري شمال پاریس، آن را به یک کالسکۀ بسیار مجلل و . رودخانه برپا شد توقف کردند

مل جنازه انتقال دادند، و همراه جمعیتی مرکب از سربازان و ملوانان و بزرگان مختلف از نویی مزین مخصوص ح

کنان ایستاده بودند  زنان و شادي نصرت اتوال و از شانزلیزه که در دو سوي آن گروههایی کف گذشتند و از زیر طاق

ام به مقصد خود، یعنی کلیساي هتل ، جسد سرانج)1840دسامبر  15(در اواخر آن روز بسیار سرد . عبور کردند

. کلیسا پر از هزاران فرد تماشاچی خاموش بود راهروها و صحن. دزانوالید که داراي گنبدي مجلل بود، رسید

در اینجا پرنس دو ژوئنویل خطاب به پدرش، . وچهار ملوان تابوت سنگین را به سوي محراب حمل کردند بیست

: فیلیپ نیز پاسخ داد لویی» .کنم جسد امپراطور فرانسه را به شما تقدیم می! تااعلیحضر«: پادشاه فرانسه چنین گفت

به . برتران شمشیر ناپلئون را برروي تابوت گذاشت، و گورگو کاله او را» .دارم آن را از طرف فرانسه دریافت می«

شد؛ و امپراطور سرانجام همین مناسبت دعاي عشاي ربانی همراه با موسیقی موتسارت در آن مراسم یادبود خوانده 

  .در قلب پاریس، در کنار ساحل سن -در جایی قرار گرفت که اظهار تمایل کرده بود بقایایش در آنجا باشد
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III  - انداز چشم  

رسانیم که گفته بود جهان  بینی او را به کمال می ایم، پیش  ما نویسندگان و خوانندگان نیز، که از دست او رهایی یافته

شده  اي از انرژي ذخیره کننده، پدیده وي نیرویی جهنده و فوران. با آسودگی نشاط بخشی تلقی خواهد کردمرگ او را 

گرفت  خاموش شونده بود که هرکس را که با او از نزدیک تماس می اي افروخته، سوزنده، و منفجر شونده، شعله

و تا آن اندازه طوالنی، ملتهب، سوزان و فروزنده ایم که به آن شدت  روح دیگري را نیافته  در تاریخ، هیچ. سوزاند می

پسند بود، اسلحه و وسایل خود را در فکر و چشمی نافذ یافت؛  آن اراده، که در آغاز مردد و بیمناك و مشکل. باشد

پروا، متکبر، حریص، و غرقه در سلطه و قدرت شد، تا اینکه خدایان چون حدوحصري در او ندیدند،  گستاخ، بی

هایش  اي متحد ساختند تا شراره گذاشتن، گرفتن، و بستن او به صخره ضعیفتر را جهت تعقیب، در مضیقه هاي اراده

ترین  این خود یکی از درامهاي تاریخ بود و هنوز در انتظار اشیل خود است تا آن را به صورت برجسته. فرونشیند

.هاي راستین تاریخ درآورد نمایشنامه

مرزها کور نشده بود و در او نیرویی  -محدودیت -اشت که چشم بصیرتش براثراما حتی در حیات خود هگلی د

این نیروي . کرد آورد و هرج و مرج را مبدل به مفهومی مؤثر می دید که اجزا را به صورت واحد در می جهانی می

نسه و سپس در در اینجا، نخست در فرا. گفت جهانی عبارت از جبر حوادث و پیشامدها بود که از دهان او سخن می

رویهاي  نیاز به نظم و فرماندهی، که به زیاده: شویم یعنی روح زمان مواجه می Zeitgeistاروپاي مرکزي، با 

به این مفهوم، ناپلئون نیرویی مترقی بود که ثبات سیاسی . طلبانۀ آزادي فردي و تسلطهاي انفرادي پایان دهد تجزیه

زگردانید؛ شخصیتها را با انضباط به بارآورد؛ قانون را متجدد و صریح و مدون را برقرار ساخت؛ اخالق را به حال اول با

الطوایفی پایان بخشید یا آن را معتدل ساخت؛ کشاورزان را دوباره  کرد؛ جان و مال را محفوظ داشت؛ به ملوك

و اصالح کرد؛ به  مطمئن کرد؛ به حمایت از صنعت پرداخت؛ پول سالم را رواج داد؛ امور اداري و قضایی را تطهیر

، مدرسه به وجود آورد، )ولی جلو ادبیات را گرفت و مطبوعات را به زنجیر کشید(تشویق علم وهنر مبادرت ورزید 

در طی پانزده سال فرمانروایی خود، براثر . شهرها را زیبا ساخت و به تعمیر بعضی از خرابیهاي جنگ پرداخت

  .رن به جلو بردهاي خویش اروپا را به اندازة نیم ق انگیزه

قویتر از او انقالب صنعتی بود که بریتانیاي کبیر را از لحاظ آهن . وي مقتدرترین و پایدارترین نیروي زمان خود نبود

اي غنی ساخت تا بتواند با تجهیزات و پول موجبات سقوط ناپلئون را فراهم سازد؛ سپس اروپا را به  و طال به اندازه

اي کاردان ساخت که اروپا را نجات دهد و آن را   ان مستولی شود؛ آنگاه امریکا را به اندازهاي قوي کرد که بر جه اندازه

یدارتر از فرزند انقالب فرانسه فقط از انقالب صنعتی ضعیفتر ولی بمراتب نیرومندتر و پا …دوباره پرکند، سپس 

خود را در سراسر اروپا در برقراري حقوق  رفته نتایج در فرانسه آغاز شد رفته 1789انقالب بود؛ انقالب کبیر که در 

به همان صورت که در انقالب کبیر  -فردي به جاي عالئق و حقوق فئودال، و در اقدام عالمگیر آرزوهاي مختلف

آزادي حرکت، ترقی، کار، مذهب، فکر، نطق،  -آرزوي داشتن آزادي: نشان داد - فرانسه به منصۀ ظهور رسید

بر تاریخ  این آرزوهاي مخالف به نوبت. یعنی دسترسی به فرصت، تربیت، و عدالت قانونی -مطبوعات؛ و آرزوي برابري

آرزوي آزادي به زیان برابري؛ در اروپا و امریکاي قرن نوزدهم بارها تجلی کرده است؛ و : بشر کنونی غلبه کرده است

انقالب کبیر فرانسه و . تم بوده استآرزوي برابري به زیان آزادي، جنبۀ برجستۀ تاریخ اروپا و امریکا در قرن بیس

انقالب امریکا، به تعبیر جفرسن، آزادي را به حد افراط کشانید؛ فردگرایی را به جایی رساند که به صورت هرج و 

. مرجی مخرب درآمد؛ و استعدادهاي عالیتر را چنان آزاد ساخت که موجب بحرانهاي مکرر ثروت تمرکز یافته شد

نظمی سیاسی و اقتصادي را در فرانسه بعد از انقالب گرفت؛ هیچ انضباطی  قرار کرد که جلو بیناپلئون انضباطی را بر

.در روزگار ما جلو هرج و مرج مشابهی را نگرفته است
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طلبی قرار  نظم را به حد افراط کشاند، و سیاستمداري را تابع قدرت) 1807(هنگامی که ناپلئون پس از صلح تیلزیت 

وي از فرمانروایان مستبد اروپایی که با آنها جنگیده بود تقلید کرد و به آنها . ندة روح زمان نبودداد، خود دیگر نمای

چیدند حسد برد و با   نگریستند و به منظور براندازي او توطئه می پیوست؛ به اشرافی که به وي به چشم حقارت می

ان دموکراسی شد، به صورت نیرویی ارتجاعی آنها مماشات کرد؛ و هنگامی که فرانسه دوباره تشنۀ آزادي و خواه

دیگر از شوخیهاي تاریخ آنکه ناپلئون اگرچه در طی زندگی کوشیده بود که مظهر نیاز کشور خود براي . درآمد

دوباره به صورت فرزند  - و بر اثر افسانۀ سازندة دنیاي نوین –استقرار نظم پس از آشوب آزادي شود، بعداز مرگ 

بداد و اشرافیت و نمونۀ شورش درآمد و سخنگوي مطیع کسانی شد که براي کسب آزادي فریاد انقالب و دشمن است

درآورده بود؛ فرصت مناسب و شخصیت خودش او را به صورت دیکتاتوري تقریباً بزرگتر از تاریخ،  1799در . زدند می

او را تا نیم قرن به صورت ، قوة تصور مردم 1821و زندانی شدن او، و مخصوصاً پس از مرگش در  1815پس از 

اند که پس از مرگ هم به همان حالت باقی  عدة معدودي از مردان بزرگ بوده. مؤثرترین منادي آزادي درآورد

  .اند اند که در زمان حیات خود داشته مانده

نی که در آیا او شیفتۀ جنگ بود؟ آیا مسئول آن همه جنگهاي متوالی و مخرب بود؟ آیا مسئولیت خون میلیونها جوا

کاست، و نیز مسئولیت  مردند، و تنها حالت بیهوشی بود که از آالمشان در ساعات قبل از مرگ می  میدانهاي جنگ 

وي اعتراف . میلیونها زن پریشانی که آن جوانان به سویشان بازنگشتند با او بود؟ به سخنان خود او گوش دهید

ولی بارها آرزو کرده بود که از جنگ فارغ شود . گ تعلیم دیده بودبرد، زیرا در فن جن کرد که از سرداري لذت می می

تا به هنر دیگري بپردازد، یعنی هنر اداره کردن، هنر تبدیل هرج و مرج به نظم و ترتیب با سازمان نیرومندي از 

یی قرار گرفته اي بسا که حاضر شده بود براي عقد صلح به بحث بپردازد، ولی مورد اهانت و بی اعتنا. قانون و اخالق

از او به عنوان منجی استقبال کرده بودند؛ اتریشیها ضمن اقامت او در  1800و هم در  1796ایتالیاییها هم در ! بود

اشتغال او در کنار دریاي مانش به وي حمله برده بودند؛ و  مصر آنان را دوباره مطیع خود ساخته بودند؛ اتریش ضمن

مبارزات او در  اتریش، ضمن. ها آسیبی رسانده باشد متفقاً به او حمله کرده بودندپروس و روسیه بدون آنکه وي به آن

رساندن به او در چنان وضعی، نقض کرده بود؛  اسپانیا، دوباره به او حمله برده بود؛ روسیه تعهد خود را، در مورد کمک

که تنها راهی بود که بدان وسیله -ییروسیه در تیلزیت متعهد شده بود که محاصرة بري را در مورد کاالهاي بریتانیا

توانست محاصرة بنادر فرانسه را توسط بریتانیا، و تصرف کشتیها و مستعمرات فرانسه را به دست  فرانسه می

هاي متعددي علیه او، حتی در زمانی که سایر دشمنانش  رعایت کند؛ طالي بریتانیا اتحادیه - انگلیسیها، جبران کند

اش، به عنوان یک نفر جانی  رغم تسلیم داوطلبانه به وجود آورده بود؛ دولت بریتانیا او را، علیمتمایل به صلح بودند، 

دشمنانش کمر به . شناخته بود، در صورتی که خود او همیشه با انسانیت و ادب با افسران اسیرشده رفتار کرده بود

.رده بود نه بر اثر اصل و نسبقتل او بسته بودند زیرا تاج و تخت را به وسیلۀ خدمات خود به دست آو

تاریخنویسان انگلیسی معموال منصف، تاریخنویسان آلمانی معموال دقیق، و بسیاري از . این بود دفاع ناپلئون از خود

؛ با این حال، این هر سه گروه )مانند میشله، النفره، تن، لوفور(تاریخنویسان فرانسه معموال میهندوست هستند 

وي غاصبی بود که از اعدام لویی شانزدهم و سقوط هیئت . القولند ن آن مرد کرسی متفقمورخین در محکوم کرد

مدیرة فاسد براي تصرف تاج و تختی که به لویی هجدهم تعلق داشت استفاده کرده بود؛ این گونه غصبها قابل تحمل 

دعوتهاي او به مجالس صلح، . ودزد که در نظر همۀ ملتهاي اروپایی گرانبها ب نبود، زیرا ثباتی سیاسی را به هم می

مانند تصدیق تسلط فرانسه بر سویس و . شد؛ زیرا که تقاضاهاي غیرقابل تحملی درآن پنهان بود  جدي تلقی نمی

کرد، به طوري که نه تنها براي  مهارتش در جنگ او را به جنگ ترغیب می. ایتالیا و بعدها برسرزمین راین در آلمان

غرامات بسیار . آمد که براي همۀ سازمان سیاسی حیات اروپا خطري مداوم به شمار میتعادل قوا و حفظ صلح، بل
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کرد دولتهاي شکست خورده را از تهیۀ پول براي تحقق رؤیاي  سنگینی که پس از پیروزیهاي خود مطالبه می

از این . ساخت  یانگیز او مبنی بر متحد کردن سراسر اروپا تحت تسلط فرانسه و فرمانروایی شخص او عاجز م شگفت

تصرف مستعمرات فرانسه جهت ضربه زدن به این کشور . رو کامال حق داشتند که کمکهاي مالی بریتانیا را بپذیرند

توانستند  آیا دولتهاي کاتولیک مانند دولت اتریش می. کامال با روش معمول در جنگهاي قرن هجدهم هماهنگ بود

وري باشند که بیرحمانه پاپ را دچار زحمت ساخته بود؟ و حال موافقت کنند که تحت استیالي خدانشناس مشه

متفقین، پس از استعفاي اول ناپلئون، با او . آنکه پاپ او را تقدیس کرده بود و جز تقوا و پرهیزگاري سالحی نداشت

و اروپا را مجبور جوانمردانه رفتار کرده بودند؛ ولی او عهد خود را نادیده گرفته بود، زیرا از جزیرة الب بیرون آمده 

ساخته بود که مبالغی گزاف و هزاران جان را بر باد دهد تا او را مطیع و اسیر کند؛ انگلیس و متفقین او حق داشتند 

حقیقت بندرت ساده است؛  .که او را زندانی کنند تا دیگر احتمال این که او صلح اروپا را دوباره به هم زند پیش نیاید

  .شود هایی برآن بسته می د، و پیرایهغالباً حشو و زوائدي دار

اي وجود داشته است که در آن ملتی حقانیت برتر دشمن را تصدیق کند؟ این  به بعد، جنگ عمده آشوکاآیا از زمان 

تواند  یچ سازمان مافوق کشوري نمیه. جزو طبیعت بشر است که خدا را در جنگهاي کشورش شریک جرم خود بداند

توانیم به آن امیدوار  بهترین راهی که می. این مسئله را حل کند، زیرا بعضی از جنگهاي بزرگ ما داخلی بوده است

المللی یا یک مجمع  باشیم این است که بتدریج زنان و مردان را ترغیب کنیم که منازعات خود را به یک دادگاه بین

اي را که برایش جنبۀ حیات و ممات دارد به  کنند؛ ولی نباید انتظار داشته باشیم که ملتی قضیهاتفاق ملل ارجاع 

.صیانت از خویش به صورت قانون اصلی زندگی باقی خواهد ماند. حکمیت واگذار کند

. مه دهدها، ادا در آن محدوده، فیلسوف ممکن است کار خود را، که عبارت است از فهمیدن و تجزیه و تحلیل پدیده

مثال وضع امپراطور فرانسیس دوم را مورد توجه قرار دهید، که نیمی از متصرفاتش به دست ناپلئون افتاده و خود از 

گشت، که اگرچه هنوز مورد عالقۀ مردمش بود، ولی سرافکنده  کشورش طرد شده بود؛ و در حالی به سوي آن باز می

واقعی دقیق شوید که چگونه از رفتاري که با پاپ مهربان کرده بودند یا در روحیۀ یک نفر کاتولیک . و غارت شده بود

اکراه تزار . کنندة او را بهتر کنند پاپی که بعدها از متفقین خواست که شرایط حبس تعقیب -وحشتزده شده بود

انگلستان را . آلکساندر را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید که حاضر نبود تجارت کشور خود را فداي محاصرة بري کند

و باالخره به . کرد درنظر آورید که در دفاع از آن تعادل قوا، که امنیت قدرت خارجی او بر آن استوار بود، تالش می

دفاع فرانسه از مردي توجه کنید که دولت و اخالق او را از هرج و مرج نابود کننده رهایی بخشیده؛ مرزهاي آن کشور 

  .اي برایش کسب کرده بود ه داده؛ و افتخارات بیسابقهرا با پیروزیهاي درخشان خود توسع

کسی بود که به وسیلۀ میل به قدرت، و عظمت . خیر، این مرد سحرانگیز فقط غولی نبود که باعث قتل و انهدام شود

شد؛ مرد مستبدي بود که اطمینان داشت که بهتر از شهروندانش صالح فرانسه و اروپا  بالمعارض رؤیایش، هدایت می

کرد و در نهان مردي دلسوز  اي بود که افراد را زود عفو می اما او نیز، بنا به روش خود، بخشنده. دهد تشخیص می را

توانیم  و در دفاع از او می. بود، و پیش از آنکه ژوزفین سست عنصر را طالق گوید سالها از خود تردید نشان داده بود

کان خود و همچنین در عقبنشینی از روسیه و در مرگ تدریجی بگوییم که از بیماریهاي گوناگون و از دست پزش

  .خود در سنت هلن رنج کشید و کفارة گناهان خود را پس داد

رغم  اي عالی وجود دارد که، علی وي به صورت شخصیت برجستۀ زمان خود باقی خواهد ماند، و در پیرامونش جنبه

عقیده داشت که . ت به شکست، از میان نخواهد رفتخودخواهی او در زمان قدرت و سقوطهاي ضمنی او از عظم

که  - و کافی است - امیدواریم چنین نباشد؛ و با وجود این بد نیست. نظیر او را تا پانصد سال دیگر نخواهیم دید

  .بتوانیم، یک بار در هر هزار سال، قدرت و محدودیتهاي فکر بشر را ببینیم و به آن تن در دهیم



٧۵١٣

  انگلیسی متن نامۀ کتاب

  )شده داده ارجاع آنها به ها یادداشت و متن در که هایی کتاب(
________________________________________________________________________________  

ACTON, JOHN EMERICH, LORD, The French Revolu on. London, 1910.

ADAMSON, ROBBRT, Fichte. Freeport, N. Y., 1969.

ALTAMIRA, RAFAEL, A History of Spain. Princeton, N. J., 1955.

 ,___History of Spanish Civiliza on. London, 1930.

ARNOLD, MATTHEW, Essays in Criticism, First and Second Series. New York: A. L. Burt, n.d.

AULARD, ALPHONSE, The French Revolu on, 4v. New York, 1910.

 ,___Chris anity and the French Revolu on. Boston, 1927.  

AUSTEN, JANE, The Complete Novels. Modern Library.  

 ,___Pride and Prejudice and Sense and Sensibility. Modern Library .

BALCARRES, LORD,. Evolu on of Italian Sculpture. London, 1909.

BARNES, HARRY ELMER, An Economic History of the Western World. New York, 1942.

BATESON, F. W., Wordsworth: A Re-interpreta on: London, 1954.

BEARD, CHARLES, Introduc on to the English Historians. New York, 1927.

BECKER, CARL, The Heavenly City of the Eighteenth Century Philosophers. New Haven, Conn., 1951.

BEETHOVEN, LUDWIG VAN, Le ers, translated and edited by Emily Anderson, 3v. New York, 1961.

BELL, E. T., Men of Mathema cs. New York, 1937.

BELLOC, HILAIRE, Danton. New York, 1899.

BENN, ALFRED W., History of English Ra onalism in the Nineteenth Century, 2v. London, 1906.

BENTHAM, JEREMY, A Fragment on Government. Oxford University Press, 1948.

 ,___Introduc on to the Principles of Morals and Legisla on. New York, 1948.

BERNAL, J. D., Science in History. London, 1957.

BERRY, ARTHUR, A Short History of Astronomy. New York, 1909.

BERTAUT, JULES, Napoleon in His Own Words. Chicago, 1916.

BERTRAND, COMTE HENRI G., Napoleon at St. Helena. New York, 1952.

BLAKE, WILLIAM, Poems and Prophecies. Everyman’s Library.

_ ,__Selected Poems. London, 1947.

BOAS, GEORGE, French Philosophers of the Roman c Period. New York, 1964.

BORROW, GEORGE, The Bible in Spain. London, 1908.

BOURGUIGNON, JEAN, Napoléon Bonaparte, 2v. Paris: di ons Na onales, 1936.

BOURRIENNE, LOUIS-ANTOINE FAUVELET DE., Memoirs of Napoleon Bonaparte, 4v. New York, 1890.

BOWEN, MARJORIE, Patrio c Lady: Emma, Lady Hamilton. New York, 1936.

BRANDES, GEORG, Main Currents in Nineteenth Century Literature, 6v. New York, 1915.

 ,___Wolfgang Goethe, tr. Allen Porterfield 2v. New York, 1924.

BREED, LEWIS, The Opinions and Reflec ons of Napoleon. Boston, 1926.

BRETT, G. S., History of Psychology. London, 1953.

BRINTON, CRANE, The Jacobins. New York, 1930.

BRION, MARCEL, Daily Life in the Vienna of Mozart and Schubert. New York, 1962.

BROCKWAY, W., and H. WEINSTOCK, Men of Music: New York, 1939.

 ,___and B. WINER, A Second Treasury of the World’s Great Le ers. New York, 1941.

BRUCKNER, A., A Literary History of Russia. London, 1908.

BURKE, THOMAS, English Night Life. New York, 1941.

BYRON, GEORGE GORDON, LORD, Works, 1-vol. ed. New York: George Leavitt, n.d.

CAIRD, EDWARD, Hegel. Edinburgh, 1911.

Cambridge History of Poland, 2v. Cambridge, Eng., 1950.



٧۵١۴

Cambridge Modern History (CMH), Vols. VIII and IX. Cambridge, 1918.

CAMERON, KENNETH, N., The Young Shelley. New York, 1950.

CAMPAN, JEANNE-LOUISE, Memoirs of the Private Life of Marie Antoine e, 2v. Boston, 1917.

CANOVA, ANTONIO, Works, with biographical memoir by Conut Cicognara, 2v. Boston, 1876.

CANTON, GUSTAVE, Napoléon an militariste. Paris, 1902.

CARLYLE, THOMAS, Cri cal and Miscellaneous Essays, 2v. New York, 1901.

 ,___The French Revolu on, 2v. New York, 1901.

CASTIGLIONE, ARTURO, A History of Medicine. New York, 1941.

CAULAINCOURT, MARQUIS ARMAND DE, With Napoleon in Russia. New York, 1935.

CHATEAUBRIAND, FRANOIS-REN DE, Atala and René. Oxford University Press, 1926.

 ,___The Genius of Christianity. Baltimore: John Murphy, n.d.

 ,___Mémoires d’outre-tombe. Paris, n.d.

 ,___Memoirs, selected and edited by Robert Baldick. New York, 1961.

CLARK, BARRETT H. Great Short Biographies of the World. New York, 1928.

COLE, G. D. H., Robert Owen. Boston, 1925.

COLERIDGE, SAMUEL TAYLOR, Selected Poetry and Prose. New York: Random House, n.d.

 ___Biographia Literaria. Everyman’s Library.

COLMER, JOHN, Coleridge Cri c of Society. Oxford University Press, 1959.

CONSTANT, BENJAMIN, Adolphe. New York, 1959.

 ,___Journal intime. Monaco, n.d.

 ,___The Red Notebook, in Adolphe.

CONSTANT, VRY, Mémoirs of the Private Life of Napoleon, 4v. New York, 1907.

CORTI, EGON CAESAR, Rise of the House of Rothschild. New York, 1928.

CRONIN, VINCENT, Napoleon Bonaparte. New York, 1972.  

DELDERFIELD, R. F., The Retreat from Moscow. New York, 1967.

DICEY, A. V., Law and Public Opinion in England during the 19th Century. London, 1926.

DOWDEN, EDWARD, Life of Shelley, 2v. London, 1887.

DUBNOW, S. M., History of the Jews in Russia and Poland, 3v. Philadelphia, 1916.

ECKERMANN, JOHANN PETER, Conversa ons with Goethe. London, 1882.

EMERSON, RALPH WALDO, Representative Men. Philadelphia: McKay, n.d.

Encyclopaedia Britannica (EB), 24v. Chicago, 1970.

Encyclopaedia Britannica, 24v. New York, 1929.

Encyclopedia of Philosophy, 8v. New York, 1967.

FAGUET, MILE, Dix-neuvième Siècle: tudes littéraires. Paris: Boivin, n.d.

 ,___Dix-septième Siècle: tudes et portraits littéraires. Paris: Boivin, n.d.

FAIN, BARON AGATHON, Memoirs of the Invasion of France by the Allied Armies (1814). London, 1834.

FA, BERNARD, Louis XVI. Chicago, 1967.

FIALA, VLADIMIR, Russian Painting of the Eighteenth and Nineteenth Centuries. Artia, n.d.

FICHTE, JOHANN GOTTLIEB, Addresses to the German Na on. New York, 1968.

 ,___The Science of Knowledge. New York, 1970.

 ,___The Voca on of Man. Chicago, 1925.

FINDLAY, J. N., Hegel: A Re-examina on. New York, 1962.

FINKELSTEIN, LOUIS, ed., The Jews: Their History, Culture and Religion, 2v. New York, 1949.

FISHER, H. A. L., Studies in Napoleonic Statesmanship: Germany. Oxford University Press, 1903.

FLORINSKY, MICHAEL T., Russia: A History and an Interpreta on, 2v. New York, 1955.

FOUCH, JOSEPH, Memoirs, 2v. London, 1825.

FOURNIER, AUGUST, Napoleon the First. New York, 1926.

FRANCKE, KUNO, A History of German Literature as Determined by Social Forces. New York, 1901.



٧۵١۵

FRUMAN, NORMAN, Coleridge, the Damaged Archangel. New York, 1971.

GARDNER, MARTIN, ed., The Annotated Ancient Mariner. New York, 1965.

GARRISON, F., History of Medicine. Philadelphia, 1929.

CEYL, PETER, Napoleon: For and Against. Bal more: Penguin, 1965.  

GIBBON, EDWARD, History of the Decline and Fall of the Roman Empire, ed. Dean Milman. New York: 
Nottingham Society, n.d.

GILBERT, O. P., The Prince de Ligne. New York: McDevitt Wilson, n.d.

GODWIN, WILLIAM, Enquiry Concerning Poli cal Jus ce, 2v. London, 1842.

GOOCH, G. P., Germany and the French Revolu on. New York, 1966.

 ,___History and Historians in the Nineteenth Century, 2d ed. London, 1952.

GOODRICH, FRANK B., The Court of Napoleon. New York, 1857.

GOTTSCHALK, LOUIS R., Jean-Paul Marat. New York, 1937.

GOURGAUD, GASPARD, Journal, 3v. Paris, n.d.

GRAETZ, HEINRICH, History of the Jews, 8v. New York, 1919.

GRAMONT, SANCHE DE, Epitaph for Kings. New York, 1968.

GREEN, J. R., Short History of the English People, 3v. London, 1898.

GREENLAW, R. W., Economic Origins of the French Revolu on. Boston, 1958.

GROUT, DONALD JAY, A Short History of Opera. New York, 1954.

Grove’s Dic onary of Music and Musicians, 5v. New York, 1927 ff.

GURARD, A. L., French civiliza on in the Nineteenth century. London, 1914.

GUICCIOLI, COUNTESS, My Recollec ons of Lord Byron. Philadelphia, 1869.

GUILLEMIN, HENRI, Napoléon tel quel. Paris, 1969.

HALVY, LIE, History of the English People in 1815. New York, 1924.

HANCOCK, A. E., The French Revolu on and the English Poets. Port Washington, N. Y., 1967.

HAUSER, ARNOLD, The Social History of Art, 2v. New York, 1952.  

HAWKINS, SIR JOHN, Life of Samuel Johnson. New York, 1961.

HAZLITT, WILLIAM, Lectures on the English Poets and The Spirit of the Age. Everyman’s Library.

HEGEL, GEORG WILHELM, The Philosophy of Georg Wilhelm Hegel, ed. Carl J. Friedrich. Modern Library, 1954.

 ,___Philosophy of History. New York, 1900.

 ,___Philosophy of Right, Great Books, Vol. 40.

HEILBRONER, ROBERT L., The Worldly Philosophers. New York, 1953.

HELVTIUS, CLAUDE-ADRIEN, De l’Esprit, or Essays on the Mind. London, 1807.

HEROLD, J. CHRISTOPHER, Bonaparte in Egypt. New York, 19.

 ,___ed. The Mind of Napoleon. New York, 1965.

 ,___Mistress to an Age: A Life of Madame de Staël: Indianapolis, 1958.

HIRSCH, E. D., JR., Wordsworth and Schelling. New Haven, Conn., 1960.

HIRSH, DIANA, The World of Turner. New York, 1969.

HOBSBAWN, E. J. The Pelican Economic History of Britain. Bal more, 1969.

HFFDING, HARALD, History of Modern Philosophy, 2v. New York, 1955.

HORN, F. W., History of the Literature of the Scandinavian North. Chicago, 1884.

HORNE, R. H., The History of Napoleon, 2v. London, 1844.

HOUSSAYE, HENRI, La Première Abdica on. Paris, 1905.

 ,___La Première Restaura on. Paris, 1905.

 ,___١٨١۵ :La Seconde Abdica on. Paris, 1905.

 ,___١٨١۵ :Waterloo. Kansas City, 1905.

HOWARTH, DAVID, Trafalgar. New York, 1969.

 ,___Waterloo: Day of Ba le. New York, 1968.

  



٧۵١۶

HUGO, VICTOR, Ninety-three , in Works, Vol. VII. New York: University Society, n.d.

HUMBOLDT, ALEXANDER VON, Cosmos, 5v. London, 1845.

HUTT, MAURICE, Napoleon. Englewood Cliffs, N. J., 1972.

JUNOT, MME. ANDOCHE, DUCHESSE D’ABRANTES, Memoirs of the Emperor Napoleon, 3v. London, 1901.

KAFKER, F. A., and J. M. LAUX, The French Revolu on: Conflicthing Interpreta ons. New York, 1968.

KAUFMAN, WALTER, Hegel: Reinterpreta on, Texts and Commentary. New York, 1965.

KERST, FRIEDRICH, Beethoven in His Own Words. New York, 1964.

KIRCHEISEN, F. M., Memoirs of Napoleon 1, Compiled from His Wri ngs. New York, 1929.

KORNILOV, ALEXANDER, Modern Russian History. New York, 1924.

KROPOTKIN, PETER A., The Great French Revolu on. New York, 1909.

 ,___Ideals and Reali es in Russian Literature. New York, 1919.

 ,___Modern Science and Anarchism. New York, 1908.

LA BRUYRE, JEAN DE, Characters. New York, 1929.

LACROIX, PAUL, Directoire, Consulat et Empire. Paris, 1884.

LAMARTINE, ALPHONSE DE, History of the Girondists, 3v. London, 1913.

LANEREY, PIERRE, History of Napoleon, 4v. London, 1886.

LNG, PAUL HENRY, Music in Western Civiliza on. New York, 1941.

LANSON, GUSTAVE, Histoire de la li érature française, 12th ed. Paris, 1912.

LAS CAESE, COMTE EMMANUEL DE, Memoirs of the Emperor Napoleon, 4v. New York, 1883.

LEA, H. C., History of the Inquisi on in Spain, 4v. New York, 1906.

LE BON, GUSTAVE, The Psychology of Revolu on. New York, 1913.

LECKY, WILLIAM E., History of England in the Eighteenth Century, 8v. London, 1887.

LEFEBVRE, GEORGES, tudes sur la Révolu on française. Paris, 1963.

 ,___The French Revolu on. London, 1962.

 ,___Napoleon, 2v. New York, 1969.

LEMATRE, JULES, Chateaubriand. Paris: Calmann-Lévy, n.d.

LENOTRE, G., The Tribunal of the Terror. Philadelphia, 1939.

LEVY, MAX, Private Life of Napoleon, 2v. New York: Scribner, n.d.  

LEWES, GEORGE, Life of Goethe, 2v, in Goethe, Works, 14v in 7. New York, 1902.

LOCY, WILLIAM A., Biology and Its Makers. New York, 1915.

LONGFORD, ELIZABETH, Wellington: The Years of the Sword. New York, 1969.

LOOMIS, STANLEY, Paris in the Terror. Philadelphia, 1964.

LOWES, J. LIVINGSTON, The Road to Xanadu. New York, 1927.

MACAULAY, THOMAS BABINGTON, Cri cal, Historical, and Miscellaneous Essays, 2v. New York, 1886.

MACLAURIN, C., Post Mortem. New York: Doran, n.d.

MADELIN, LOUIS, The Consulate and the Empire, 2v. New York, 1967.

 ,___The French Revolu on. London, 1938.

__ ,_Talleyrand. London, 1948.

MAINE DE BIRAN, MARIE-FRANOIS, The Influence of Habit on the Faculty of Thinking. Westport, Conn., 1970.

MAISTRE, COMTE JOSEPH-MARIE DE, Les Soirées de Saint-Pétersbourg, 2v. Paris: Garnier, n.d.

 ,___Works, tr. Jack Lively. New York, 1865.

MALTHUS, THOMAS R., An Essay on the Principle of Popula on, 1798 and 1803. New York, 1926.

MANTZIUS, KARL, History of Theatrical Art, 6v. New York, 1937.

MARCHAND, LESLIE A., Byron, 3v. New York, 1957.

MARGOLIOUTH, H. M., William Blake. Oxford University Press, 1951.

MARKUN, LEO, Mrs. Grundy: A History of Four Centuries of Morals. New York, 1930.

MARTINEAU, GILBERT, Napoleon’s St, Helena. New York, 1969.

MARX, KARL, and FRIEDRICH ENGELS, The Revolu on in Spain. New York, 1939.



٧۵١٧

MASSON, FRDRIC, Napoleon and His Coronation. Philadelphia: Lippincott, n.d.

 ,___Napoleon at Home, 2v. London, 1894.

MATHIEZ, ALBERT, The French Revolu on. New York, 1964.

 ,___A er Robespierre: The Thermidorian Reac on. New York, 1931.

MAUROIS, ANDR, Byron. New York, 1930.

MAYNE, ETHEL C., Life and Le ers of Anna Isabella, Lady Noel Byron. London, 1929.

McCABE, JOSEPH, Crises in the History of the Papacy. New York, 1916.

MNEVAL, CLAUDE-FRANOIS, DE Memoirs of Napoleon, 3v. London, 1894-95.

MICHELET, JULES, The French Revolu on, 2v. London, 1890.

MILL, JOHN STUART, On Bentham and Coleridge. New York, 1962.

MISTLER, JEAN, ed., Napoléon et l’Empire, 2v. Paris, 1968.

MONROE, PAUL, Text-book in the History of Educa on. New York, 1928.

MOORE, F. J., History of Chemistry. New York, 1918.

MOORMAN, MARY, William Wordsworth: The Early Years. Oxford University Press, 1968.

 ,___William Wordsworth: The Later Years. Oxford University Press, 1968.

MORLEY, JOHN, Biographical Studies. London, 1923.

MORRIS, GOUVERNEUR, Diary and Letters, 2v. London, 1889.

MOSSIKER, FRANCES, Napoleon and Josephine. New York, 1964.

MUSSET, ALFRED DE, Confessions of a Child of the Century. New York, 1908.

MUTHER, RICHARD, History of Modern Pain ng, 4v. London, 1907.

NAPOLEON, Letters, ed. J. M. Thompson. Everyman’s Library .

 ,___Le ers to Josephine, tr. H. W. Bunn. New York, 1931.

NELSON, HORATIO, Letters. Everyman’s Library .

New Cambridge Modern History (NCMH), Vols. VIII and IX. Cambridge, Eng., 1969.

NICHOLSON, HAROLD, Benjamin Constant. Garden City, N. Y., 1949.

NIETZSCHE, FRIEDRICH, Beyond Good and Evil. London, 1913.

 ,___The Will to Power. London, 1913.

NOLI, BISHOP F. S., Beethoven and the French Revolu on. Interna onal Universi es Press, 1947.

O’ MEARA, BARRY, Napoleon in Exile, or A Voice from St. Helena, 2v. Philadelphia, 1822.

ORTZEN, LEN, Imperial Venus: The Story of Pauline Bonaparte Borghese. New York, 1974.

OSBORN, H. F., From the Greeks to Darwin. New York, 1922.

OWEN, ROBERT, A New View of Society. Everyman’s Library .

PAINE, THOMAS, The Age of Reason. New York, n.d.

 ,___The Rights of Man. Everyman’s Library .

PALMER, ALAN, Me ernich. London, 1972.

 ,___Napoleon in Russia. New York, 1967.

PALMER, R. R., Twelve Who Died. Princeton, 1970.

PASCAL ROY, The German Novel. Manchester, Eng., 1957.

PAULSEN, FRIEDRICH, German Educa on. New York, 1908.

Pelican Guide to English Literature, Vol. V. Bal more, 1963.

PETERSEN, HOUSTON, ed., A Treasury of the World’s Great Speeches. New York, 1954.

PHILLIPS, C. S., The Church in France, 1789-1848. London, 1929.

PINOTEAU, HERV, ed., Le Sacre de S. M. l’empereur Napoléon. Paris, 1968.

PLUMB, J. H., The First Four Georges. New York, 1957.

POPE, DUDLEY, The Great Gamble: Nelson at Copenhagen. New York, 1972.

QUENNELL, M. and C., History of Everyday Things in England, 1733-1851. New York, 1934.

RAU, LOUIS L’Art russe. Paris, 1922.

RMUSAT, MME. DE, Memoirs. New York, 1880.



٧۵١٨

ROBINSON, HENRY CRABB, Diary. London, 1927.

ROBINSON, JAMES HARVEY, Readings in European History. Boston, 1906.

ROBIQUEL, JEAN, Daily Life in the French Revolu on. New York, 1965.

ROGERS, JAMES EDWIN THOROLD, Six Centuries of Work and Wages. New York, 1890.

ROLAND, MME., Private Memoirs. Chicago, 1900.

ROSE, J. HOLLAND, The Personality of Napoleon. New York, 1912.

ROSEBERY, ARCHIBALD PHILIP PRIMROSE, LORD, Napoleon: The Last Phase. New York, 1930.

 ,___Pi . London, 1908.

ROSEBURY, THEODOR, Microbes and Morals. New York, 1971.

ROSS, EDWARD A., Social Control. New York, 1906.

RUD, GEORGE, The Crowd in the French Revolution. Oxford University Press, 1959.

 ,___The Crowd in History. New York, 1964.

 ,___Robespierre. Englewood Cliffs, N. J., 1967.

RUSSELL, A. G., The Engravings of William Blake. Boston, 1912.

RUSSELL, BERTRAND, Understanding History and Other Essays. New York, 1957.  

SAINTE-BEUVE, CHARLES-AUGUSTIN, Chateaubriand et son groupe li éraire sous l’Empire, 2v. Paris: Calmann-
Lévy, n.d.

 ,___Monday Chats. Chicago, 1891.

 ,___Portraits of Celebrated Women. Boston, 1868.

SCHELLING, FRIEDRICH, The Ages of the World. New York, 1942.

,___ Of Human Freedom. Chicago, 1936.

SCHOPENHAUER, ARTHUR, The World as and Idea, 3v. London, 1883.

SCOTT, WALTER, The Heart of Midlothian, in Works. New York: John W. Lovell, n.d.

 ,___Poems. New York: A. L. Burt, n.d.

SEDGWICK, W. T., and H. W. TYLER, Short History of Science. New York, 1927.

SEELEY, J. R., Life and Times of Stein, 2v. Boston, 1879.

SGUR, MARQUIS DE, Marie Antoine e. New York, 1928.

SHELLEY, PERCY BYSSHE, Le ers, ed. F. L. Jones, 2v. Oxford University Press, 1964.

 ,___Lost Letters to-Harriet. London, 1930.

 ,___Poems, in Complete Poems of Keats and Shelley. Modern Library.

SIEYS, EMMANUEL-JOSEPH, What Is the Third Estate? New York, 1964.

SIGERIST, H. E., The Great Doctors. New York, 1933.

SOBOUL, ALBERT, The Parisian Sansculottes and the French Revolu on. Oxford University Press, 1964.

SOREL, ALBERT, Europe and the French Revolu on, Vol I. Garden City, N.Y., 1971
SOREL, GEORGES, Reflections on Violence. New York: Huebsch, n.d.

SOUTHEY, ROBERT, Life of Nelson. London, 1868.

STACE, W. T., The Philosophy of Hegel. New York, 1955.

STACTON, DAVID, The Bonapartes. New York, 1966.

STAL, MME. DE, Considéra ons sur les principaux événements de la ‘Révolu on française. Paris, 1845.

 ,___Corinne, or Italy. New York: Crowell, n.d.  

 ,___De la Littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales, translated as The Influence of 
Literature upon Society. Boston, 1813.

 ,___Germany, 2v. New York, 1861.

 ,___Ten Year’s Exile. Fontwell, Eng., 1968.

STENDHAL (HENRI BEYLE), La Chartreuse de Parme. Baltimore: Penguin.  

STEPHENS, H. MORSE, Principal Speeches of the Statesmen and Orators of the French Revolu on, 2v. Oxford, 
1892.

 ,___The Story of Portugal. New York, 1893.



٧۵١٩

STEVENS, ABEL, Madame de Staël, 2v. New York, 1893.

STRAKHOVSHY, LEONID, Alexander 1 of Russia. New York, 1947.

STRANAHAN, C. H., A History of French Pain ng. New York, 1907.

SULLIVAN, J.W. N., Beethoven: His Spiritual Development. New York, 1927.

TAINE, HIPPOLYTE, The Ancient Regime. New York, 1891.

 ,___The French Revolution, 3v. New York, 1931.

 ,___The Modern Regime, Vol. I. New York, 1890.

 ,___Les Philosophes classiques du XIXe siècle en France. Paris, 1882.

TALLEYRAND-PRIGORD, CHARLES-MAURICE DE, Memoirs, 5v. Boston, 1895.

THACKERAY, WILLIAM MAKEPEACE, The Four Georges, in Works. Boston: Dana Estes, n.d.

 ,___”The Second Funeral of Napoleon,” Roundabout Papers, in Works. Boston: Dana Estes, n.d.

THAYER, A. W., Life of Ludwig van Beethoven, 3v. London, 1962.  

THIERS, LOUIS-ADOLPHE, History of the Consulate and the Empire of France under Napoleon, 12v. 
Philadelphia, 1893.

THORNTON, J. C., Table Talk from Ben Jonson to Leigh Hunt. Everyman’s Library.

TOCQUEVILLE, ALEXIS DE, L’Ancien Régime. Oxford University Press, 1937.

TRAILL, HENRY DUFF, Social England, 6v. New York, 1902.

TREITSCHKE, HEINRICH VON, History of Germany in the Nineteenth Centuty, Vol. I. New York, 1915.

TREVELYAN, G. M., English Social History. London, 1947.

TURNER, P. M., and C. H. C. BAKER, Stories of the French Ar sts. New York, 1910.

BERWEG, FRIEDRICH, History of Philosophy, tr. Morris, 2v. New York, 1871.

VALLENTIN, ANTONINA, Mirabeau. New York, 1948.

VANDAL, ALBERT, L’Avènement de Napoléon, 2v. Paris, 1903, 1907.

 ,___Napoléon et Alexander ler, 3v. Paris, 1896.

VAN DOREN, DOROTHY, The Lost Art: Letters of Seven Famous Women. New York, 1929.

VAN LAUN, HENRI, History of French Literature, 3v. London, 1879.

WATSON, J.STEVEN, The Reign of George III. Oxford, Eng., 1960.

WEIDMAN, FRANZ, Hegel: An Illustrated Biography. New York, 1968.

WHITE, R. J., Political Tracts of Wordsworth, Coleridge, and Shelley. London, 1953.

WIENER, LEO, Anthology of Russian Literature, 2v. New York, 1902.

WILLIAMS, HENRY SMITH, History of Science, 5v. New York, 1909.

WILSON, P. W., William Pi , the Younger. New York, 1934.

WINGFIELD-STRATFORD, ESME, History of Bri sh Civiliza on. London, 1948.

WINWAR, FRANCES, Farewell the Banner. New York, 1938.

WOLF, A., History of Science, Technology and Philosophy in the Eighteenth Century. New York, 1939.

WOLLSTONECRAFT, MARY, A Vindication of the Rights of Woman. New York, n.d.

WOODS, WATT, and ANDERSON, The Literature of England, 2v. Chicago, 1936.

WORDSWORTH, DOROTHY, Journals, ed. Mary Moorman. Oxford University Press, 1971.

WORDSWORTH, WILLIAM, Complete Poetical Works. New York: A. L. Burt, n.d.

WORDSWORTH, and COLERIDGE, Lyrical Ballads. Oxford University Press, 1969.

WRIGHT, RAYMOND, Prose of the Roman c Period, 1780-1830. Bal more: Penguin (Pelican.(

YOUNG, ARTHUR, Travels in France During the Years 1787, 1788, and 1789. London, 1906.

ZWEIG, STEFAN, Joseph Fouché. New York, 1930.  
_________________________________________________________________________________  

!خوانندة صبور، از شما متشکرم 


